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 عزيزتي سارة،    

رجو أن تكونوا جميعاً بخير، ربما أ كيف حالك؟ وكيف حال من معك؟ 

تظنين أنه ال يوجد أسخف من تلك المقدمة للرسالة وأن تلك الرتابة  

 يما تعتبرينها إهانة للوقت الذ به ورب مررنا التي تتخللها ال تليق بما 

حتقاراً لما كان بيننا ولكني صادقة حين إقضيناه متفرقين أو حتى 

أخبرك أن "عزيزتي سارة" أخذت مني خمس ورقات لكتابتها وأن  

باقي المقدمة اضطرتني لشراء رزمة أخرى من الورق واألحق 

ل بإدخال بالقول أن ما مررنا به والوقت الذي عشناه متفرقين كفي 

بع أعرفك ، ببساطة ألننا ال نعرف، أعنى بالطتلكرتابة أكثر من 

علم شيء  أعرف سارة ما قبل أن نفترق ولكن لأليام ُحكمها، ال أ ولكن 

ين هذا الخطاب، وهذا إن قرأته ئسوى أن الحيرة ستغمرك حين تقر

وإن وصل هو للعنوان الصحيح وهذا إن كان هذا العنوان الصحيح  

 .الحياة، وكم أتمنى لو كنتي دوهذا إن كنت أنِت على قيهو عنوانك 

 لقارئ، عزيزي ا

حترق  أمتناني لو كنَت سارة حقاً وأقول لك أنني إ أحب أن أوضح 

حتماالت المزعجة هي التي  شوقاً لمراسلتك حرفياً، ولكن إن كانت اإل

سأستبعد أنه الموت حال دون أن تكوَن  تحدث في هذه الحياة، ولسبب  

هما ألنه ليس من  فال داعي ألن تُكمل هذه الرسالة، لسببين أول  من أريد

لقي عليك لعنة، نعم لعنة، ليس  شأنك وثانيهما أن هذا الخطاب سيُ 

نزل على المالئكة ببابل ولكنه سيجعل سيل األسئلة تطرق  سحراً كما أُ 

بكعوب أحذيتها في رأسك ليالً وربما تستيقظ مذعوراً ألنك حلمت بما 

به سابقاً   الرسائل بما تعلقتُ  ةأخيراً ألنك ستتعلق في هذ قلت وعزيزي
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 ىأسرك الحكايات وربما يُمرضك انتهائها وستصيبك ُحموست

 ىالرسائل و الذي ال يعرفه سو  ةالتساؤالت عما ُخفي عنك في هذ

 .لي معروفاً وال تُكمل يالرسائل، لذا عزيزي أسد ةالمقصود من هذ

 عزيزتي سارة، 

لين لماذا راسلتك؟ ولماذا بعد كل تلك  ائ ، ربما تتسلنعد إلى موضوعنا 

السنوات؟ ألم يخطر في بالي الكتابة لِك قبالً ومن أين تلك الشجاعة  

كتب لك كل ما كان في يوم ما، ولن أبخل عليِك بمثل  االتي جعلتني 

لي بذلك،   ىعرفها، ربما هو نور هللا الذي أوح أ هذه اإلجابة لو كنتُ 

عرف ولكني  أباب عذاب، ال  يانية تفتح علأو ربما هي فكرة شيط

 .ما حدثعسأحكي لِك 

ستيقاظ قبيل الفجر عادة عندي وال أكذبك حين أقول أنني لم أصبح اإل

ذلك لصالة الفجر أو ما شابه ولكن ما   ىحرص علأكن أ تعمدها فلم أ

حالم والكوابيس، الخوف  خر، خليط من األآقظني كل يوم كان شيئاً وي

نتظام إال أن إالشعور بالبرد، رغم تكرارها بليالً من والقلق وربما ق

عقلي لم يعتادها وبدالً من التغلب عليها أصبحُت أخاف أن يتكرر هذا  

 ىبد، لذا فإن ليلي يكون عبارة عن نوم يدفعه التعب واإلرهاق إللأل

 ىستيقاظ والفزع والبقاء هكذا حتنوم ملئ بالكوابيس المتكررة ثم اإل 

ُ ألسود من الفجر، فبيض من ايتبين الخيط األ شغل  أصلي الفجر وأ

يحين موعد عملي وفي الليلة التالية يتكرر هذا،  ىنفسي بأي شيء حت

والدماء  ولم تكن تلك الكوابيس من النوع الذي يظهر فيه وحش ليالً 

تغطي المكان ولم تكن كتلك التي يظهر فيها قاتٌل بسكين وليست كالتي  

كتب أ ألماً، فكرُت في أن    شدكانت أ برج بل ى أسقط فيها من أعل

مخاوفي حتى ال تخيفني مرة أخرى ثم فكرت في أن أجد شخصاً 

يخيفها أو أن أجد  جزءاً من حياتي لم يتغير وهكذا تذكرت العنوان  

عطيتني إياه حين غادرتي، عنوان عمك في مصر، أرجو أن  أالذي  
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 ستطاعت أنتكون ذاكرتي قد حفظته صحيحاً واستعادته صحيحاً كما ا

تتذكر يوم غادرتي وكما استطاعت أن تجعلني أحزن كما حزنت 

 .يومها وفي كل مرة أتذكره

أتذكر بكائنا يومها قبيل الباب، أتذكر حينما اعتذرت لِك وقلت لِك أن  

عتصارك  إنتصالح وننسى ما حدث، ثم أتذكر تكرارك لهذا العنوان، و

اعه كأنه لم سترج إ رتي ذاك ىليدي ثم رحيلك، ولكن ما حدث بعدها تأب

 .يكن

 

 

 لذا عزيزتي سارة، 

 رجوِك كوني حيأ

 

 

 

 

 

   2017نوفمبر  الرابع والعشرون من                                            

 صديقتك المخلصة                                                
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 عزيزتي سارة،     

 ً مؤخراً منذ توقفت عن الكتابة لِك،  دعيني أخبرك أمراً، يراودني حلما

أول ما سأكتب لِك عنه هو هذا  لذا قررُت أن أعود للكتابة لِك وأن  

سمع صوتاً للبحر وأراه أمامي ممداً بزرقته المعهودة  أالحلم، في الحلم 

شعر بالرمال  أ بل رائحة أمي،  ي ولكن ليست رائحته هي ما يداعب أنف

  ىالرمال والتفت بوجهي ألر ىتداعب قدماي ثم اُرفع برفق من عل

الخفيفة وأساريره الضاحكة ثم يلف بي مرتين أو ربما ثالثة   يذقن أب

مرات، ويلتف العالم حولي ألجدكم جميعاً أمامي كما في السابق وحين 

أدور عزيزتي للبحر مجدداً أري أمواجه قد تصاعدت حتى اتصلت  

 بالسحاب وفجأة يختفي الجميع وال أسمع سوي صدى صوت

 .ستيقظا لصراخك ومن ثم 

العجيب في األمر أنه في البداية لم يزعجني ذلك الحلم بل أصبح  

فرصة لرؤية وجوههم مرة أخري ولكن في كل مرة يتكرر فيها الحلم 

تتوه المالمح وتقل الرؤية وتصبح وجوههم مهتزة مشوشة وتختفي 

ً  تلك المالمح اإلنسانية فيهم فيصبح مرعباً أكثر تكراره  ويخنقني أيضا

بذلك الشكل ولكن أكثر ما أرثى له عزيزتي هو عدم قدرتي على تذكر  

 مالمحهم حين استيقظ، هل تصدقين ذلك؟

هذا الصباح لم أتحمل ذلك الذنب الذي تلقيه علي نفسي بعجزي عن 

تذكر مالمح ال يجب أن أتذكر سواها، لذا فتشت في أشيائي القديمة 

 .سوى صورة ألخي  -للحسرة–ولم أجد 

أتتذكرين ذلك الصيف حينما وقع أخي في الحب أو حينما عرفنا أنه  

فعل، كان يوماً حاراً في الصيف وقد كانت أمي لتصفه بالمشمس  

وتبدأ في تنظيف البيت فمثل هذا اليوم اليُعوض، ولكن لسبب ما لم  
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تفعل أمي ذلك وجلست في صمت بجوار أحد النوافذ، ربما شعرت  

في بيتي أخبرتك وذلك بكل سرية في  اأمي بأخي، حينما تقابلن

غرفتي، إن أخي يبدو غريباً أو ربما قلت لِك أنه يبدو لطيفاً فعلقتي  

أنِت بأن ذلك غريب ال استطيع أن أحدد، ولكننا جلسنا نراقبه طوال  

أننا بدأنا في تحليل تصرفاته، حينما  ىاليوم و وجدنا ذلك مسلياً حت

قبل رأس  يلحظ ما يفعل، وعندما يُ  يقوم بغسل كوب  شرب منه فربما لم

أمي فربما أصابته الحمى وحينما يجيب ما أطلب فربما أصابه مرض  

ه ولكن عندما ءخطير وعلم أنه سيموت قريباً وهو يكفر عن أخطا

الذهاب إلي السوق فهذة طامة كبرى، قررنا أن هناك شئ   ىوافق عل

وجود فتاة وراء  خاطئ وكبير ويجب علينا كشفه، ولكننا لم نتوقع أبداً 

أي حال فإننا قررنا عدم السكوت وعقدنا  ى كل هذا، ولكن عل

إجتماعات سرية شهدت عليها أماكن عدة وبعد خمسة أو ستة  

جتماعات قررنا تتبعه، كان أمراً مرهقاً فقد كان كثير الخروج إ

حيان كنا ال نلحقه بسبب عدم موافقة أمي أو والحركة وبعض األ 

 .اليوم الذي قررنا فيه تتبعه في السوق كوالدتك، حتى جاء ذل

كان سوق الحي يبعث في نفوسنا الحركة، كنت دائماً ألحظ صخبه  

وعشوائيته فالناس مجتموعون كل منهم يصرخ وال يكاد يُسمع وقد 

تضيع خطاك المضطربة بين كثرة العابرين ويدفعك موجهم للخارج 

عنه ورأيت   عدتابت بعد محاوالتك البائسة للدخول، ولكن بعد أن 

الصورة كاملة فقد كان سوق الحي لوحة فنية ممتازة، تعلمين لو كانت  

يداي فيها شئ من المرونة لرسمته في لوحة كبيرة وبألوان  كثيرة،  

حيطها بصناديق بنية  أالجوانب و ىخضر علرسم اللون األأربما س

  مرأةإرواح، فارسم اللون وارسم طريقاً ضيق يحمل الكثير من األ

كيساً وباليد األخرى تسحب ابنها و واحدة أخرى تمشي بجوار  مل تح 

العبور بين الزحام ربما كانت أمها، خالتها،  ىعجوز تساعدها عل 



7 
 

جدتها أو ربما غريبة عنها، ال يهم فالمشاعر نفسها والمشهد نفسه،  

سارسم طفالً يلعب مع قطة و والده ينهره وهو يحمل أخاه األصغر 

البائع، وسارسم بائعاً ختياراً يدخن سيجارته مع ته بينما تتحدث زوج 

بيض، سارسمه نحيالً وله عينان واسعتان  بفمه المحاط بالشعر األ

فكاره، وفي نهاية الطريق سارسم أ محدقتان بالفراغ وكأنه ينظر إلي 

وجهه مالمح الخجل والترقب والفرح وكلها   ىشاباً طويالً يحمل عل

شياء منها، أ يفلح فتظهر وال يهايحاول أن يخف مزوجة ببعضهام

سارسمه مرتبك الخطى، مخفض الجبهة يراقب في صمت فتاة ربما 

 .ولكنه يستمر في ذلك ىرض حتاأل ى ال تعلم بوجوده عل

ندرك أنه يراقب الفتاة، ولكننا تأكدنا وهدأت  ىمُر كثيراً حتأخذنا األ

 .شكوكنا وقد علمنا سر تصرفات أخي الغريبة

رأى ما نفعل، قُلبت مالمح وجهه   خي ور أتداس إأتذكر عندما 

بيتك  ىوصلنا إل  ىوانتفخت عيناه، وبدأت مطاردتنا في السوق حت

حلول الظالم وعندها اتصلت أمي تسأل عن سبب  ىوبقيت عندك حت

تأخيري حينها علمنا أن أخي لم يخبرها بشئ ولن يفعل، عندما عدت  

وعدا ذلك لم  ائينو عشألم يكن هو موجوداً بالبيت وتغيب عن عشاء 

يتغير شئ فهو ال يتكلم، محدق في الفراغ أغلب الوقت يطيع أبي 

 .السوق ىوأمي ويذهب إل

ً سبوعأ ستولى علي إ مر ما لم أخبرك به عزيزتي هو أن هذا األ  أو   ا

ل كيف يشعر االن؟ هل اءراقبه كلما كان بالبيت وأتسأأكثر، فأخذت 

أم يكتفي بسرقة   ىخرأ خطوةتخاذ إ هو سعيد؟ أم خائف؟ أيفكر في 

سبوع؟  أخبرتني أمي ذات يوم أن يوم والدتي كان إ النظرات كل 

لم تعني اإلهانة أو الذم ولكنها كانت تحكي بصورة عادلة   ،كارثة

عمي،  ىم المحبة، قالت أن في ذلك اليوم قُبض علبعيدة عن عدسة األ 

رت ة قر ساعدوحينما حام الخبر حول منزلنا وقرر أبي الذهاب إليه للم 
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رض الذي لن يستطيع عمي تنفسه  تنفس هواء األ أ تحرر وأ أنا أن 

أية حال لم يكن سوى أخي ذي السبع   ىألعوام بعد ذلك، ولكن عل

قول لك أولد رأته و ىسنوات في البيت وأمي، قالت أمي أنه كان أذك

م تظهر هنا، فأخذ أخي حقيبة وجمع لي نا أنها ليست إال عدسة األا

مي وأخذ ماالً قد تركه أبي في المنزل، وتحاملت ها أ شترت مالبس قد ا

خرجا وطلبا سيارة، وفي الطريق أوقفها   ىدت عليه حتنتس اأمي و

أخي ليطلب من جارتنا وزوجها القدوم معانا ففعال، وكأنه كان يعلم أن  

ُ هذا سيحدث _تقول أمي_ ف نها تدابير العزيز الحكيم، أخبرها بأ

ولدتني أمي وكنا قرابة المغرب  ينماال ح أية ح  ىتنهرني فاضحك، عل

أخي، تضيف  ىوعندما شق صدري ذلك الهواء وبكيت أعادوني إل

نه منذ تلك أأمي أن أول صوت لآلذان سمعته كان صوت أخي و

اللحظة ولدت عالقة خاصة بيني وبين أخي، حينما عاد أبي كان ال 

ب، تارة أخيه أم يفرح لوالدتي ففعل االثنين بالتناو  ىيعرف أيحزن عل

ً األ ىفي السماء وتارة عل  أبي مرة  ،رض وأخي يقوم بالدورين معا

 ىعتاد أبي علإنقطعت أخبار عمي وبالتدريج إوأخي مرة، ومع الوقت 

نقطاع ولكن لم يتوقف أخي  إغيابه وبدأ يتسلم دوره األبوي كامالً دون 

م _وهذة روايتي أنا عزيزتي سارة_عندما عن ذلك، ويوماً بعد يو

هب أخي  بدأت أكره ذلك الجزء اآلمر الناهي في أخي، ذكبرت 

ذلك فقد كانت  ىللجامعة في دمشق ولم يغير ذلك أي شئ فيه وعل

حياة أخي صندوقاً مقفالً بمليون قفل فال أحد يعرف عنها شيئاً، ولكن 

ة لذا تجنبت أمي  أخي فقد كان كما تقول أمي "حكيم" تصرفاته ذكي

استه بعيد عن المشاكل، وأعني بذلك الخوف عليه فهو متفوق في در

ت، محبوب من الجميع، قرارته من رأسه ولكن أغلبها خارج البي 

غلب حوارتنا تنتهي  أسليمة، وترك هذا ألمي مقارنة أكمل خانتها أنا، ف

 ىننا علبأن أخي يفعل وانا ال وأن أخي وانا ال، وهذا لم يخلق توتراً بي

ً دافع عنه أختالفنا وي إالعكس فقد كان أخي يدرك  ما  بأمام أمي، ر حيانا
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يذكر بعضاً من إنجازاتي القليلة أو يتصنع الغباء أحياناً ليترك لي  

العيبنا فال يتدخل وكذلك أالمجال إلظهار ذكائي، وكان أبي يعلم كل 

ذا السر سرار أخي وال يفصح ولكن حينها تسألت هل يعلم أبي بهأ يعلم 

مور قد يقع أخي لمثل هذة األأيضاً، ولكن ما شغلني أكثر، هو لما 

وكيف حدث ذلك، لطالما كان أخي عاقالً فلما حدث ذلك؟ وما ذلك  

هذا الحد، هل كان هذا هو   ىالشئ الذي غير طباع أخي وشغله إل

الترتيب المنطقي أو دورة الحياة، الوالدة، الحياة، العمل، ثم الزواج أم 

قته، ربما الحظ قد حالف ذلك المسكين ليحدث كل شئ في و أنه

مر كان بمثابة  ولكن األ  أعطيت هذا الموضوع أكثر مما يستحق

تخاذ القرارات  إأخي، عادة لم يأخذ أخي وقتاً في  ىالسحر الواقع عل

مر فتركته فال حاجة لي به فلما ذلك، في النهاية أتعبني التفكير في األ

 .فت كل ما أريد عن أخيوقد أشبعت فضولي وعر

دتي، جاء حامالً رايات طلب فيه أخي مساعذلك اليوم الذي  ىحت 

الفتاة،  ىنتصاري مترجياً مني أن أذهب ألتعرف عل إالصلح معلناً 

لي بأن هذا الموضوع يؤرقه ويريد أن ينهيه،   ىوحينما رفضت أبد

ترك هذا  ىذا لم فليعنني هللا علإذا كانت مناسبة نتوكل علي هللا وإف

البيت وتأخر وكانت تلك  مر، لكني رفضت فخرج من غرفتي ومن األ

 .أخي المتهورةأول أعمال 

 عزيزتي سارة، 

، هو أن رفضي كان سببه أريد قوله ربما تعرفين كل هذا ولكن ما 

رجح  األ ىعلم ذلك حينها بل كنت متيقنة منه، وعلأالغيرة ولم أكن 

ه عدم سؤالك حينها، انظري بذلك والدليل علي  ىخر علمتي أنتي اال

عرف اسمها وال  أو تزوجا، لم االن فما بالك ل تأثيرها عليه من ىإل

قابلها انا متأكده أ قبل أن  ىشكلها بالتفصيل ولكن حت ىعائلتها وال حت

وفاق، ذلك اليوم فقدت أمي عقلها ونفذت من  ىمن أننا لن نكون عل 
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تأخر؟ ولما يغلق   أبي كلمات التهدءة، تقول أين ذهب الولد؟ ولما

شيم الشباب؟ فترد أمي بأن ابنها عاقل  هاتفه؟ ويقول أبي أن هذة من 

مثل هذا من قبل، وال يملك الحقيقة في هذا البيت غيري، كنا  ولم يفعل

بي من أمي النوم والكف عن النواح وغداً يعود أ قرابة الفجر فطلب 

لم ينم، جلسنا  بإذن هللا، ذهبا ليناما وفعلت انا كذلك ولكن أحد منا

لقلق، وانا الشعور بالذنب يقتلني،  صامتين في غرفنا، أمي يأكلها ا 

عاد أخي بعد الفجر، فخلدت أمي للنوم وكذلك فعل أبي، أما عني  ىحت

فانتظرت حتي تأكدت من نوم الجميع، ثم ذهبت له ألخبره بموافقتي  

 .ة حالأي ىمر ما كان هذا إال شعوراً بالذنب ولكني فعلت عل وهلل األ

الذهاب  ىلرابع اتفقنا عل ترنم أخي يومين وندبت حظي ثالثة، وفي ا

صلها وفصلها أالفتاة و ىتعرف علأهذا،  ىتفاق بيننا علللسوق وتم اإل

 ىعدم ذكر الموضع إلي مخلوق حت ىكما اتفقنا عل  ،ذكره في شئأوال 

إذا قرر أخي، أخبر من يخبر وترك من ترك، وهكذا كان، وقبل أن  

صت بنود عدم إخبارك في وقتها فهكذا ن  ىأكمل عزيزتي اعتذر عل

  أنأي حال حين قابلت الفتاة تجمد لساني ولم استطع  ىتفاق، علاإل

 !عجز عن الكالمأأفتح حديثاً، هل تصدقين ذلك؟ انا 

ذهبت بنية التحدث لها لذا عدت أي حال لم نتحدث في أول مرة  ىعل

تهمني بنية تعطيل األمر وكان هذا أخالية اليدين، تذمر أخي من ذلك و

يأتي ما كان ينتظر  ىمر قليالً حتت أن أعطل األ صحيحاً ربما أرد

أمر الفتاة، ولكننا أعدنا الكرة وحينها لم أجد  ىعمله وينس ىويسافر إل

ذا؟ لم يخطر في بالي تصدقين هأتحدث عنه سوي "بوعزيزي" أما 

سوي ذلك الرجل الذي التهمت النيران جسده ومن بعدها أشعلت  

ي العالم كانوا يتكلمون عن ذلك البالد، وما الخطئ في ذلك الجميع ف

 فما بالك أهل حمص؟ 
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والحق أنه كان موضوعاً جديراً بجعل كل من حولنا في السوق 

، ومن ال يجد عذراً لما  يتحدثون حتي البائع، فمن يقول قتلوه قتلهم هللا

فعل من خطيئة ثم انتقلوا لتقييم األوضاع السياسية في تونس وصار 

تخرج كلمة واحدة، ولكن ما استفزها للحديث   الجميع خبيراً إال هي، لم

تصدقين هذا، الليمون كان  أليمون، نعم عزيزتي الختيار إمعي طريقة 

ا وال أعرف كيف  هو المفتاح فتقول خذي هذه وال تأخذي تلك ومن هن

صدقاء وتقبلتها كزوجة ألخي دون أن تعرف، وهكذا عزيزتي  أصرنا 

   .من قبل ي كما لم تفعلقارب ورقصت أمأقمنا العرس ودعونا األ

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017التاسع والعشرون من نوفمبر                                               

 المضحية دائماً وأبداً                                              
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 عزيزتي سارة،  

 "جدتي أن تردد "وما بقى في الميدان غير حديدان تعتادإلطالما 

خيرة، بعد وفاة جدي كانت تلك العبارة لصيقة لسانها في اآلوانة األ

رض، لم هذة األ ىوشعرنا بثقلها علحتد بها شعور الوحدة والحزن أ

نكن نشعر بسن جدتي لو حق القول، حينما كان جدي موجوداً لم 

خر ا وكأن كل منهما يتعكز على اآلنشعر أبداً بثقل سنهم على كواهلن

ونبقى نحن خارج الصورة، لم تكن زياراتنا لهم كثيرة، بين حين 

أطراف وحين نطل عليهم، نجتمع كلنا، نطهو، نضحك، نتبادل 

جبهتيهما ولم نسمع بتلك   ىبداً تلك الخطوط عل أ الحديث، ولم نلحظ 

رض أنه مراض التي تعتريهما، ربما يقول لك أحدهم في حديث عااأل

ولكنه االن على  زار الطبيب مرة أو مرتين وكتب له هذا الدواء

أفضل حال وربما ليثبت لك ذلك لوجدته هرع إلي أمر يصلحه أو 

ن فقط بعد موت جدي أعتقد أن جدتي أطاحت بها  عمل يقوم به، ولك

الوحدة وكسرها السن، بدت مرتبكة كطفلة صغيرة ال تعرف ماذا 

عتدنا أن تقوم إ ى أين تذهب، في األيام األولتقول وال ماذا تفعل وال

فاه  ىمن مجلسها لعمل كوبين من الشاي ثم تلحظ أنه ال يوجد سو

تحادث أياً منا حتى إذا الحظنا واحدة، وربما تتحدث لفترة ولكنها ال 

وانتبهت  لألمر وجهت رأسها نحونا، فنرد بكلمات مقتضبة تغطي  

تها حينما تحدثت عنه ولكن ال  على حسرتنا وحرجها، وربما تغير صو

قنعا جدتي بالقدوم للجلوس معانا في حمص،  أ ظنها بكته كثيراً، شيئان أ

أن بيت جدتي في  سارة  يا نتي تعرفينأوحدتها وما حدث في درعا، 

درعا وحين حدث ما حدث وزار بيت جدتي ذلك الزائر وخرج ومعه  

وأبي فقد عادا جدي جلسنا عندها قرابة الشهر أنا وأمي أما عن أخي 

 .سبوع ولكننا بقينا وفي يوم وليلة حدث ما حدثإبعد 
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سأخبرك شيئاً ربما هو نتاج للصدمة أو كانت خواطر عبثية أو طريقة  

لكسر الصمت حينها ولكني وجدت أن جدتي وأطفال درعا متشابهين، 

طفال  حتياجهم لآلخر فجدتي كانت تحتاج ألصوات األإمتشابهون في 

ي تُذهب عنها حزنها أما أطفال  قة لهم في الشوارع كوالحركة المالح 

عتقد أنهم كانوا بحاجة لصوت جدتي يطمأنهم أ ا فدرعا أينما كانو

وربما يقص عليهم بعض الحكايات، تشابهوا أيضاً في فجعة القدر 

وصدمة الحادث فكالهما بين يوم وليلة تغيرت أحواله ولكن الفرق  

رحمة من السماء أما ما حدث    الذي أراه هو أن ما حدث لجدتي كان

لياً أنه الفرق بين العدل رض الفرق بينهم كان ج لهم فلعنة في األ

يام جرحها والظلم، أما عن جدتي فهي تعرف أنه يوماً ستداوي األ

وتنسيها وستنظر يوماً لوجوهنا فتسعد بها وسيكون هذا اليوم قريب 

مرور   لتفكيرونتظار واحالما تزول صدمة الفراق، أما عنهم فإن اإل

م والخوف من نتظار المحتوإاأليام سيفتك بهم إن لم يفعل شئ آخر، ف

الغد سيقتلهم ألف مرة، إن الفرق بينهم عزيزتي سارة كان في حتمية  

 .حتماالت أطفال درعاإجدتي و

األوضاع غير مستقرة وهللا  ،كان أبي قلقاً وكانت يلح علينا في العودة

وجدتي ترفض تقول اتركوني ومصيري،   وحده يعلم ماذا يحدث غداً، 

فقدت جدي ربما لم تكن تريد أن تفقد ما  فهم ولكنها للتولم أكن وقتها أل

بقي منه وتترك المنزل، ولكنها علمت أننا لن نتركها وفي النهاية 

   .قررت الرحيل

كان أخي قد رفض العمل بالخارج و وجد وظيفة هنا لذا كانت جدتي  

ا ولكن ليس كثيراً، بعد  نهت خفف عجميعاً بالبيعتقد وجودنا أسعيدة، 

كم هي كبيرة و وهنة جدتي، مشيتها البطيئة،  موت جدي أخذُت أالحظ

طريقة جلوسها وحتى الطريقة التي تسمعك بها، وبين حين وحين 

تسخر من طول بقائها فتقول  "ما بقى في الميدان غير حديدان"، في 
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كانت جدتي تجلس بسريرها  عتقد أنه كان أول أيام الحصار أيوم 

طمئن عليها، حينما  ذهب ألأعن العالم فطلبت مني أمي أن    منعزلة

علم ما هو وفكرت  أجلست بجوارها كانت تحدق أمامها في شئ ال 

حينها أنها واحدة من حاالت جدتي حين تنسي أين كانت وماذا تفعل  

دى بجوارها  فقالت كان هناك  وولكنها كانت واعية وشعرت بوج 

 "قشيشانثة إخوة "قزيزان" و"حديدان" و "ثال

مختلفون، فبنى حديدان بيته من الحديد كان الثالثة ورغم أُخوتهم 

صلب وقوي ولكن ال ينفذ الضوء إليه وال يشعرك بالراحة، أما 

بيته من الزجاج، يرى من خالله السماء الرزقاء وحبات  ىقزيزان بن

حالم ولكن كما في األ رز الالمعه وبالنهار يري السحب القطنيةاأل

بيته من القش   ىفبنالبيت يفضح أيضاً ما بداخله، أما عن قشيشان  

مريح ولكنه أوهن من بيت العنكبوت، وفي يوم جاء الثعلب الماكر 

وكان يبحث عن فريسته فوجد بيت قشيشان، حمل ضخرة وضربه بها 

وجد   ىفسقط البيت وأكل الثعلب قشيشان، وما إن سار خطوتين حت

وضرب بها البيت، فتناثرت قطع  ىفحمل صخرة أخرقزيزان  بيت

الذئب قزيزان، وسار الذئب خطوتين فوجد بيت  الزجاج، وأكل

حديدان ولكن هذا المرة، صخور العالم أجمع لم تفلح بتحطيم بيت 

حديدان وهكذا عزيزتي لم يبَق في الميدان غير حديدان، والسؤال هنا 

بيت واحد يبنيه حديدان ويزينه  عزيزتي لما لم يعش الثالثة في 

 سرة؟ صنع األ  قزيزان بشرفات زجاجية ويتكلف قشيشان

نعم لم يبقى في الميدان سوى حديدان ولكنه لم يعرف قط بأن هناك 

بواب الحديدية منعته من رؤية العالم منعته من كال ميدان، تلك األ

علم أن  ن قشيشان كان زاهداً كان يإقول انا أمرين الموت والحياة، األ

ظره  مر في النهاية سيكون للموت ال محال فلم يُتعب نفسه وانتاأل

ستمتاع بالعالم قدر المستطاع،  قول أن قزيزان أراد اإل أبدماء باردة و
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مر من أي شئ كنت ستبنين  أما عن حديدان فكان خائفاً، إن كان لك األ

 به بيتاً في الميدان؟ 

ا ليست حديدان وأن ذلك ربما لو قدر لجدتي رؤية الغيب الكتشفت أنه

خيام، خيام من قماش ال زجاج يعكس جمال  ىيه سوالميدان لن يُبني ف 

العالم وال قشاً يريح وال حديد يحمي من بداخله وأن الذئب خارجه 

 .سيترقب لحفيدتها ولن يقترب منها أبداً 

استمر الحصار علينا ثالث سنوات بقيت فيها جدتي تقاوم، ولم أكن 

ا عمرها قدرة علي ذلك، ظننا أنها ستكون أول الضحايأعلم أن بمثل 

مل بيننا، الوقت كان القاتل الوحيد بين  ولكن مقاومتها لم تجلب إال األ 

كل ما يحدث، في الحصار حدثت أشياء مريعة ولكن أكثرها إخافة هو 

الوقت، فعندما تسمعين صوتاً يحلق في السماء، تخافين وقت وقوعه  

خر، آتصلين لمرور الوقت دون وجود  وعندما يمر دون حادث،

مك بين صالة لمرور الوقت وصالة لعدم مروره، النور وهكذا تمر أيا

في سماء الليل لم يعد يمثل المعجزات بل يمثل خراباً وفقداناً وخوف 

معجزة جديدة، كانت المدارس والمستشفيات  ىمن نور آخر وحاجة إل

بالقتل كي   ى لمدينة وهي أولماكن بهذا النور، فهي قلب حياة ااأل  ىأول

 ىعن الذهاب إل ىولطفال في السنة األقف األ تسقط تلك المدينة، تو

العمل والنساء في البيوت تدعو لعودة  ىالمدارس والكبار يتسللون إل

مر سيستغرق شهراً ربما  وبداية جديدة، في البداية ظننا أن األ ىأخر

ما ظننا أنه سيطول اثنين وحينما مرت أول سنة قلنا انتهي كل شئ و

ظنك تعرفين أزتي بعد أول سنة وما نِت عزي أخريين، رحلِت آحولين 

 .ما حل بنا بعدها، ولكنه ال يهم فال حاجة لفتح تلك المواضيع االن

على أية حال حينما كنا نسمع صوت الطائرات محلقة في السماء كنا 

القبو،   ىالقدوم إل ىنختبئ في قبو منزلنا وقد اعتاد بعض الجيران عل

ربعة حصناً قاسياً وائط األكرهُت ذلك القبو وأحبته جدتي، كانت الح 
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علينا ولنا ألنها لم تحل فقط دون دخول الموت بيننا بل منعت أيضاً 

دخول الحياة، ذلك القبو المظلم الملئ بهواء تلوث بالخوف كان يقتلنا  

الهواء،   ببطء بظلمته المغدقة ورائحته العفنة والخوف الذي نتنفسه مع

طيع أن تحس بثقل أنفاسهم كان يحوي بين ثناياه كثير من الناس تست

ورجفة قلوبهم وكان جل ما يشغل جدتي هو الحكايات فكانت تجلس 

ما دون   ىل كيف لها أن تنس ائتجعلك تتس  ىوفمها يثرثر بالحكايات حت

ثارت أبقي الحكايات وحدها ملمعة بارقة بتفاصيلها، الحكايات وتُ 

ناه، ثم صرنا حببأعتدنا عليه ثم االبداية ولكن بعد ذلك نا في ستغرابإ

ننتظر حكاياتها، كانت جدتي بين ذلك الخراب بناء شامخاً وكان 

أنه اكسب من حولها شجاعة   ىالظالم الخارج، حت  ىضوءها يظلل عل

التعلم أسرها حكايات جدتي وأبطالها؟ أم صمودها في مجاعة لم 

ن كل ذلك أيمانها القوي بإوة؟ أم استمرار يتحملها من هم أشد منها ق

 هو إال أوقات مظلمة ستمر؟ ما 

كانت تقوم في الصباح بكل نشاط تنظف القبو وتنقل فيه األمتعة 

وتتأكد بأن الطعام والشراب متوفر وأن لكل جار  نصيبه منهم ثم  

أركان القبو بحيث يُضاء كله، وتنتظر   ىتحضر الشمع وتوزعه عل

زل وتنزل معانا ويأتي الجيران وتحكي هي عن حلول طائرة فنن

شح الطعام في البلدة كلها  ىبطال فتشغل من هم صغار وكبار، حتاأل

وقطعت المياه عن الشوارع، كانت تنزل هي حاملة معاها ما يمكن  

واني ملؤه، وتنتظر سيارة محملة بالمياه فتقف في الطابور وتملئ األ

شرينية، وبعد ذلك حدث ما عجزنا وتعود محملة بالخير والزاد كفتاة ع 

ما لم نستطع إيجاد دواء لها، في البداية كان أبي ه عندعن تفسير

يأتينا الدواء متأخر ولكنه   ىيوصي صديقاً وصديقاً يوصي صديقاً حت

، ولكن جدتي لم تعبأ بتأخر الدواء وكأنها أمرت بأن يمسك جسدها ىأت

سد، بعد فترة لم يستطع مور وأن تتشبث تلك الروح بذلك الج بزمام األ
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ا أيضاً لم تبالي، كنا نظن أنها لن تصمد عليه ولكنه أبي الحصول

سبوعاً واثنين ألها، ولكن لعجبنا صمدت  ىكثيراً وكنا نخلص الدعو

وشهراً واثنين، وبعدها اكتشت أمي أنها توقفت عن أخذ الدواء منذ بدء 

، حينها تشاجرت  الحصار وأنها كانت تبيعه وتجلب طعاماً لنا في خفاء

ا بهذا الشكل وأن قلب أمي لن أمي معها كيف لها أن تضر صحته

حسن حال أيتحمل مزيداً من الخسارة، وجدتي تقول لها بأن صحتها ب 

 .نها لم تشعر بمثل تلك القوة من قبلأو

رغم أن عدد الجيران قل بنسبة كبيرة، فقد سافر من سافر وقُتل من 

م، في كل صباح تنظف القبو وتعده  القدي العهد ىقُتل، إال أن جدتي عل

صارت حكاياتها تتكرر يوماً بعد  ىالحكايات حين نجتمع، حتوتحكي 

ستماع وفي  يوم، وعقلها ضعف وتاه بين فصول الحكاية فكنا نمثل اإل 

 .عقولنا ما يقلقنا حول صحتها

 

توفت جدتي في نهاية الحول الثاني، استيقظت كعادتها تنظف القبو 

وقتاً  ،  أخذ دفنهاىياه ولكنها لم تخرج منه مرة أخروتحضر الم 

طويالً فكيف تحفرين قبراً بين صواريخ تهدد بأن تُدفني أنتي فيه بدالً  

من المتوفى، وكأن طيفها رحل بعد رحيلها فقرر أبي أنه ال هي أيام  

 ً  .مظلمة وال هناك أمل وأننا سنرحل قريبا

 

 عزيزتي سارة، 

رغة ولكن ها انا هو استيقاظي في الليل فا تعلمين أن سبب كتابتي لك،

ن أكتب لك في وضح النهار تحت ضوء الشمس، فهل تعرفين أنتي اال
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السبب؟ ال أعلم ولكن ربما هو ألن حديدان ال يطيق الجلوس وحيداً 

 . في الميدان

 

 

 

 

 

 

 2017الثامن من ديسمبر                                                 

 حديدان                                                           
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 عزيزتي سارة،   

لِك عنه   يحكأراودني اليوم حلماً آخر مزعج ولكن هذة المرة لم 

ذكره في أإال أن  ىوشغلت نفسي بأشياء عدة ولكني أخشي أنه يأب

نومي وقيلوالتي وحتى في حديثنا فلقد تكرر عدة مرات في غفواتي 

فصرت أخشى إغالق عيني مخافة رؤيته، لذا أعلنت  العميق ليالً 

المقاومة نائماً ومستيقظاً،   ىستسالم هذه المرة فال يقدر المرء عل اإل

البد من وجود تلك المنطقة التي يخلع عندها زي المحاربين ويرتدي 

يداً مصاحباً  عباءة الحياة، لذا عزيزتي أرجو أن يذهب هذا الشئ بع 

 .لخطابهذا ا

ال أعلم أكانت هذة ذاكرتي تعيد تلوين مكان مرت به أم أن عقلي  

تذكر  أأي حال كان مكاناً غريباً ال  ىيرسمه علي أساس ال أعلمه، عل

تذكر ما جعلني أشعر به، قد كنت وحدي في أولكن حقاً  ةتفاصيله بدق

يقبع أمامي  وكان  ةصحراء تنير شمسها الرمال فتظهر المعة دافئ 

ً حج  ىمبن كل منها منحوت وجهاً   ىمربعات صغيرة عل ى مقسم إلريا

تعرف على أتلك المباني، وال   ىعل وجهحجرياً، رأيت الكثير من األ

تعرف عليه، أوجهاً يبدو مألوفاً ولكني الزلت ال  ىأحد  منها، حتى أر 

ستيقظ من أ كيد أنني حين ستيقظ فزعة ربما غير مطمئنة ولكن األأف

و ذلك الوجه الباسم خذلت أحداً، ربما ه ذلك الحلم أشعر أنني

تعرف  أعاد الحلم لكي رغب في أن يُ أمر  الحجري، صرت في بداية األ

تخلص من ذلك الشعور ولكنه في كل مرة يصبح  أذلك الوجه و  ىعل

متنعت  اأراه في الشارع و ىأني كرهت كل مبن ىغريباً عني أكثر، حت

لك الحلم عنيد ولكن ذعرفهم أرفهم ومن ال عأعن النظر في وجوه من 

يزورني في كل مرة ويُشعرني بأسوء من ذي قبل، وفي يوم عزيزتي  

صدقائي _وهذا أمر سأحدثك فيه الحقاً_  أعندما كنت أقرأ كتاباً ألحد 
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علم  أطلب مني قرأة كتاب عن الحضارة التدمرية، ال أعلم لماذا، وال 

ال  نشغتعلل بالمرض واإل أ مر وصرت لماذا رفضت في بادئ األ

بالعمل وبأحوال الحياة ولكن حاله كحال حلمي عنيد، فما كان مني إال  

تذكر وقت بدأت في قرأة الكتاب كيف كانت نبرتي سريعة أأن فعلت، 

ال تسمح لعقلي بتحليل ما يقال ولم أكن أريده أن يفعل، وكان صاحبنا  

 ىإحد ىدوين حتيدرك ذلك فلم يطلب مني إعادة قرأة جزء فاته أو ت

صور الكتاب   ىقضيت ربما ساعة في ذلك، وفي إحدحظات، المال

وجدت صورة ذلك المبني مكتوب عليه "مقابر تدمر القديمة" حينها 

تهدج صوتي ثم توقف ربما لخمس دقائق فطلبت منه أن نكمل ذلك 

غداً أو بعد غد ورحلت، وفي ذلك اليوم حينما راودني ذلك الحلم كان 

 .لوجهك اذل ىوحينها تعرفت علألطف وأخف 

مطار في يوم حار جاف من أيام حتمال سقوط األإأترين عزيزتي 

حتمال عودة عمي إلينا، وأن يرى أبي  إغسطس الحارة، كان هو أ

مرة أخرى كانت خياالت تراوضه، بين الحين والحين كان  هوجه

يحكي لي أبي عنه وعن طفولتهما سوياً ثم يصمت قليالً وتراه يشيح  

علم أكان يهرب من نظراتي المتسائلة أم أود، وال أبعد الحد ىبنظره إل

يقين   ىأنه يبحث عن شئ هناك، شئ رغم كل تلك السنوات إال أنه عل

  ىأن في مرة مباركة مختلفة عن باقي محاوالته عندما يشيح بنظره إل

ختلط فيه حقيقته وتخيالته فلم تعد تعرف كيف  ا وجهاً  ىالعدم سير

وجه  ىكيد إلكيد ذو المصير األيه األما ويستحيل هذا الوج تفرق بينه

مشوش ومصير أكثر تشويشاً، ولكن في نظر أبي كان البد من يوم  

فق ومن وراء المستحيل ذلك الوجه، ليس قوة من أبي وال  يلوح في األ 

مل ولكن دعاء األ إمل أو جلداً ولكن ألن أبي لم يملك وقتها سوى األ

كيدة زيفاً فعاد وحقيقتنا األ أمل أبي الزائف حقيقياً على أية حال كان 

 .مطار عليناعمي ذات يوم، مما جعلني أفكر ربما صيفاً ما ستهطل األ 
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نحيالً، أبيض الشعر، يتخلل ذلك البياض بضع شعيرات سود و وجهه 

نحناء إرسم الزمن عليه عالمات تصعب إزالتها، بعرجة في قدمه و

بي ولكن نت خصيمة عمي كما يقول أفي ظهره، كل تلك الصفات كا

مرتعشة   تلك الصفات لصيقته، وبيد   تدما عاد كانلسخرية القدر عن

هدوء ال يتناسب مع تلك الضوضاء في عقله وذلك    طرق بابنا بهدوء،

طرقة لم يسمعها أحد  الفيضان الذى رغم شدته إال أن قلبه أحاط به،

تلك السنوات أن  في البيت وأما هو فلم يكررها، وكأنه خجل بعد 

مام الباب وكأنه ينتظر معجزة ن شيئاً لم يكن، انتظر أيظهر وكأ

أال يكون أخاه قد انتقل وأنه بعد كل تلك السنوات ال يجد   ىويتمن

تذكر وجهتي أموضع يأوي إليه، حينما فتحت الباب والحقيقة أنني ال 

حقاً حينها ولكن رؤيته يجلس بجوار البيت أثار شيئا في داخلي، ربما 

ابة منزلنا ال  هو خوفي من غريب يجلس قر هي صلة الدم وربما 

نتصب واقفاً وكأنه كاد يمسك بأمل ولكنه ما إعرف ولكن فور رؤيتي أ

ت عيناه وتراجع بضع خطوات للخلف وهم أن يرحل،  أنتطفالبس أن  

سيقول لي عمي الحقاً أنه لم يكن يعلم أن أخاه قد رزق بفتاة وأن 

رض توازت هذة األ  ىاته وأن حياتي قضيتها علعمري من عمر معان

رض، حينها تأرجحت األرض بين قدميه  مع حياته بعيداً عن هذه األ

 مل ولكن ذلك لم يمنعه عن السؤال عن أخيه وأين ارتحل؟ وأنطفأ األ 

وهنا التقى عالمينا فأخبرته بأن أبي لم يرحل ومازال يسكن هذا البيت  

ا  عرف بماذثم ولم يلعفي البداية ت  نتظاره،إ ولكنه في العمل ويمكنه 

يبدأ؟ بكونه عمي الغائب منذ ستة عشر عاماً أم بأنه فرح لرؤيتي بعد  

كل تلك السنوات وعلي أي حال فقد اكتفي بطلب رؤية أخي، وعندما 

ستغرق  إرأيت اإلصرار في عينيه فعلت، وتعرف أخي عليه بالفعل ف

فهم، أال أعرف وال كثر وأنا مازلت أعناقهما ربما عشر دقائق أو 

يدي، سالماً متردداً  مت لم يتعدى سالمنا سالماً باألا عرفت وفهوحينم



22 
 

شعر بالجروح فيها  أ نفالت ما بين يدى قبل أن متوتراً تسرع يده في اإل

تذكر كل هذا ولكن ألول لقاء أنزعج من إحاطتها بيدي، عجيب أن إأو 

عر بالخجل، سرعته علمني أن عمي كان يش  ىهيبة وهذا اللقاء عل 

ي يبدو غير مهندم رغم قصره أو ير المرتبة أو لشعره الذربما لذقنه غ

نحاء ظهره والتجاعيد في وجهه أو ربما لمالبسه غير المرتبة أو إل

ربما وربما، ولكن الحقيقة أن عمي كان خجالً من شئ آخر، كان 

 .يخجل من الحياة

 عزيزتي سارة، 

ا حقاً  كثيراً من التفاصيل، لذ وحدتي هنا تؤهلني لكتابة مغلفات تضم

ن تسمعي حكايتي مرة أخرى، ولكن هذه المرة لن  أرجوا أال تملي أ

حداث ألنك تعرفينها حق المعرفة أو ربما ألنها واضحة أخبرك باأل

خر، جانب ربما أحببته في نفسي دون آولكن عزيزتي سأخبرك بشئ 

ولكن ألريه   أن تعرفيه، عزيزتي ال أكتب هذا ألُريكي جانبي المخفي

نسي تلك الحياة، أريدها أن  أ عد كل ما حدث ال أريد أن نفسي، ألن ب 

وإن كان ذلك الكيان يرهقني ويطلق علي ذكريات  ىتكون حت

وقصص ربما ال أتحمل عيشها مرتين، ولكن جرحها هو أهون علي 

ستعارة حياة أخرى ال تشبهني، ربما تكون تلك  إ من التخلي عنها و

ربما ستجعلني أكره حياة تكبلني عن المضي قدماً، الذكريات قيوداً 

 .أخرى قُدرت لي، ولكن ال مفر

 عزيزتي سارة، 

آفة عمي التفكير، لم يعترف بهذا أبداً ولن يفعل وربما لو كنت واجهته  

بذلك لظل  طوال الليل عاكفاً يفكر في األمر ثم سيتقيظ الحقاً يفكر في 

لوم نفسه  مر وأنني محقة ثم يا األأنه قضى وقتاً كثيراً في التفكيرفي هذ

 .شخصية غريبة ولكن بالفعل كذلكعلي ذلك، 
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حدثني عمي مرة بعد أن اتصلت أواصرنا أنه كل ما كان يدور في 

المرور سريعاً هيناً في  ىعقله حين خرج هو "الوقت" كم هو قادر عل

مكان، وبطيئاً قاتالً في مكان آخر، عندما نظر عمي في المرآة ألول  

 ىعاد إلمرور الوقت عليه وحينما بعد خروجه أحس كيف كان  مرة

البلدة، ربما أخذته دوامة الزمن وربما هذا أكثر ما عذبه، فقدانه  

للوقت، فقد خرج من هذا المكان شاباً وكل من يعرفه كان كذلك، حتي  

نوار والظالل كل ذلك بدا لعمي، ال أعرف،  البيوت والشوارع واأل

ً ربما أثقل وأقدم بما  قوياً يتوسم فيه األلفة ئة عام، حينما يرى شابا

خيرة يدرك أنه ليس الوقت  ويذهب إللقاء التحية وفي اللحظات األ 

عنيها، فربما كان ذلك الشاب الذي يظن أنه يعرفه ليس  أ المناسب وأنا 

 .هو بل هو ابنه أو حتي حفيد له

نه  وكأن عمي كان يُلقى به بمكان ال يعرفه ولكن الوضع األغرب أ

بيته، إن تشابهنا أنا فجعله الزمن غريباً في   كان يعرفه حق المعرفة

وعمي في شئ فربما في غربة لم نختارها ومعاناة فُرضت علينا وال  

 .ىأعرف غربة من كانت أقس

في البداية كان التوتر بين عمي وأبي ملحوظاً ولكن أحداً منا لم يعرف  

أخيراً في الحرية   سببه، ربما هو خوف أبي على عمي ورغبة عمي

لكن عمي نجح أن يشعر بالحياة من فس دون مراقبة أنفاسه، ووالتن

جديد و أن يعتاد مرور زمان  لم يلحظ مروره من قبل، فنزع ماضيه  

وجهه وعرجة قدمه وتصرف وكأنه جالس  ىوتجاهل تلك الخطوط عل

خطو أخرى فمتلك تلك القدرة انا األأ بيننا منذ سنوات، كم تمنيت أن 

أن تُلوث  ركة القابعة تحتها وتخرج دون دون أن تدوس قدمي تلك الب 

نكسر صمت عمي إبالماضي، بعد مرور أول شهر من عودة عمي، 

حرى يسأل فصار يسأل عن حياة كل شخص منا  وبدأ يتكلم أو باأل
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كيف أمضاها وماذا حدث وقتها وماذا حدث هنا، وكأنه يعيد نسج تلك  

 .خفي تلك الفجوةن يُ يع أط الخيوط لربما يست

أسئلتنا، ربما ال يريد حتى أن يتذكر إجابتها،   ىجب علداً لم يولكنه أب

فقد مرت مرة فما الداعي من مرورها مرتين، سألني ذات يوم ماذا 

أريد أن أصبح، كان ذلك أول مرة تحدثنا سوياً ربما بدا السؤال سخيفاً 

لي وقتها ولكن بعد النظر في األمر فقد كانت أفضل طريقة لفتح حوار   

الحديث بيننا، كان أكثر حديثه موجه لي، حتى عدها لم يتوقف بيننا وب

عمي كان يتجنب حديث أبي ألنه كما كان يقول عمي للكلمات إيقاع 

رتجافة  إ سم يذكره عمي هل سيكون له نفس الوقع، نفس ا مختلف ف

القلب ونفس تهدج الصوت، هل يكون له نفس الصدي المرعب ونفس 

هو عمي يحكي عن ان كل مايسمعه الذكريات المؤلمة، ربما ألبي ك

، كان أبي يسمع عن  ىخر آمعناته ولكن بالنسبة لعمي فهي معانة مرة 

،  ىخرآسجن في صحراء ولكن عمي كان يسمع أنين من فيه مرة 

ربما سيسمع أبي اسماً عادياً ولكن عمي سيشعر بسوط ذلك االسم 

يفهم  نأظهره أو سيالً كهربياً يمر في جسده، ولكن أبي يريد  ىعل

كثر، بعض أل أنه ال يوجد شئ للفهم فهو سوء حظ ال وعمي يقو

ثناء سفره، صديق طلب منه فعل ذلك، ففعل، قُبض  أرسائل يمررها 

مرر عليه وهو ال يعرف شيئاً،  سماء يُ عليه وال يفهم لماذا؟ سيل من األ 

خر وهو اليعرف شئ، مر على  خر ومن مكان لآليحمل من سجن آل

 ً  .وال يفهم وال حول وال قوة لهوعمي ال يعرف  ذلك ستة عشر عاما

يقول عمي أن أول صالة له كان بعد أن خرج من السجن، رغم 

سئلة ورغم حسرته  لتهامه باألإ تساؤالت كل من حوله ورغبتهم في 

ور لوكان فقط مما ضاع ورغم صوت في عقله يمثل له األ  ىعل

ل ذلك رفض إيصال الرسائل وكيف كانت لحياته أن تكون، محى ك

د من ضوء الشمس، قضى على كل تلك السنوات المظلمة  شعاع واح 
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عاد تلك الصلة  أ ذهب كل الضر وأوأعاد معاني الشكر والعرفان، و

 .المقطوعة

ما كرهه أبي في عودة عمي هو عمي نفسه، كان أبي يقول أن عمي  

عاً حد  اقبل أن تنزل به النازلة كان طموحاً أو قل حالماً وكان شج 

عتاد أبي أن  أحد الغرور و متفائالً حد الغباء، واثقاً بنفسه  التهور و

أنه يعيش في عالم آخر، عالم وردي ال تتدخل فيه    ىيقول له فيما مض

قدار وال يحكمه الظلم عالم ال يشبه عالمنا في شئ، كان أبي يحكي األ

ن اشاب ،ة مع عمي في الشرفة، تحت نجوم السماءي لي عن جلساته الليل

يارة جديدة و وظيفة مرموقة واسم تلمع  ن سكي أحدهما عيجلسان يح 

سوأ سيناريو  أخر يفكر فيما سيحدث غداً وآعيون الناس حين يُذكر و

قد يحدث وفي النهاية ال تتحقق رواية أحدهما، كان أبي يقول لي أنه 

ختفائها بعد ما إكره تلك النسخة الخيالية من عمي ولكنه كره أكثر  

عقب فكان أبي يزين الحياة   ىولة رأساً علحدث، ما حدث قلب الطا

ما فاته، نشبت بينهم عدة  ىمال وعمي يضحك بأسى علويزرع اآل 

خاه أسترجاع إوكان أبي في كل شجار يحاول   ،نكرأ ات ال شجار

قلبه وال يريد أن يسمح ألحد  ىما تركه الزمن وأخوه أغلق عل  ىومح 

ا بها سواه، وكان بالدخول إلى تلك الحجرة المظلمة التي ال يعرف م

أنه   يأبى أن يقوم بأي شئ يوصله بما كان وكأنه بذلك يخبر الجميع

تذكر في  أ لقدر ليجبر بخاطره المكسور،  ارتضى، وكأنه يستجدي ا

حتد بينهم الخالف فترك عمي البيت وظل أبي مستيقظاً يومين أمرة 

أن عاد  ىوإذا جلس مع أمي وحده لعن نفسه وما فعل ولم يهدء إل

 .يعم

حمص كان عمي مضطرباً أكثر من أي وقت  ىعندما بدأ الحصار عل

روب ليس جبناً ولكنه  مضى، شعر أبي  أنه كان يريد المغادرة واله 

كان خائفاً علينا وما قد يجلبه وجوده بيننا، وعن أبي فال يريد أن يقفده 
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غرفة عمي  ىمجدداً حتى أن أبي صار يقلق في الليل فيذهب إل

ود عمي هو جدتي فكان هو يرحل، وأكثر من سعد بوج  ليطمئن أنه لن

وربما  شريكها في ترتيباتها للقبو يُطري عليها بعض كلمات المدح

الغزل فتضحك جدتي كفتاة عشرينية ثم تتبعها بدعوة خالصة له،  ىحت

كانت جدتي حينما تنتهي من قصة يستزيد هو منها بقصة بينما يكون 

طائرة أو مسقط قذيفة، وكأنه ال   الجميع منشغل بالتفكير في مسقط

يكترث لما يحدث وكأنه يقول لجدتي أننا نستمع، في يوم كنا في القبو  

ذابت  دلطول جلوسنا فق ال ينيره سوى فتحتان صغيرتنان،  وكان

ً  شموعنا، مدوياً ونور يهرب من الفتحتين فعلمنا   وفجأة سمعنا صوتا

عيناي تدمعان بدأ  أن تلك المرة كانت قريبة جداً، عندما رأى عمي

نفرادي، وألول مرة يتحدث، قال "عندما أخرجونا من الحبس األ

قلوبنا تطير فقد كادت الوحدة ليالً تفتك  وجمعونا في مكان واحد كادت

، ولكن تلك الفرحة لم تدم طويالً فلقد علمنا حين رأينا  قبل أي شئ بنا

غرفة   كبر فقد كانتأالغرفة المعهودة لنا أننا على وشك عذاب 

لحمل خمسين فرد فكنا ننام وناكل ونقضي يومنا واقفين و صغيرة 

ر بعدها حديثنا همساً نهرب به  أمرنا بعدم الكالم أو حتي النظر، فصا

بعض كلمات ضرورية والباقي يُقال بالعيون، كان معنا خليط من 

عمار وكل الخلفيات ولم يزعجنا  الناس من كل المحافظات وكل األ 

عكس ما ظنوا، بل استمتعنا بالحكايات التي حملها   قطالذلك على اإل

الد كان ذلك  من آتي إلينا، كان هناك رجالً في متنصف العمر يسمى خ 

الرجل أطولنا بقاء في السجن، فقد ُحبس منذ كان شاباً في مثل عمري  

الهالك من ويل ما لقاه، وحينما اشتدت   ىحينها، وكان قد شارف عل

جاً وأثناء بقاءه هناك سمحوا له بزيارة  ارخ  ىبه العلة أخذوه بمشف 

، عائلته ولم يكن حينها سوى زوجته وابنته التي لم يرها في حياته

  ىحينها صعقنا عندما عاد، فقد عاد لنا شخصاً أخراً أقوى وأصبر عل

عرف إن دمعت أعلم ماذا قال لعائلته أو ماذا قالوا له وال  أ البالء، ال 
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عرفه أن ذلك أمه فكه ولكن الذي  آل  ىحت عيناه لرؤية ابنته أو ابتسم

أنزل به قوة لم نكن نعمل أنها قد تُعطي لبشر قط وكأن كل تلك 

السنوات من التهويل والتعذيب لم تكن، وكأنه للحظة وعى أن هناك 

من ينتظره خارج تلك القطبان، ربما يطول الحصار ولكن له نهاية  

ي هذة المدينة باقية نحتاج  ربما يُقذف هذا المبني أو ذلك ولكن الحياة ف

 " فقط أن نتذكر ما ينتظرنا خارج هذا الحصار

رى، ال في تلك الليلة وال التي تليها، خ آثم صمت عمي ولم يتكلم مرة 

ألنه حينها أخبرنا أخي أنه يريد أن يقاتل مع المقاتلين، نشب شجار 

فكار في عقل  عنيف بين عمي وأبي، يتهم أبي فيه عمي بزرع تلك األ 

نفجر أبي  إ أنه صبي وال شئ غير ذلك،  ىعل عميلصبي وقد أصر ا

عرف أل الليل ورحل، ال وتكلم كما لم يتكلم من قبل، انتظر عمي حلو

االن أين ذهب، بعدها لم يتصل ولم يكتب رسالة وكثرة القذائف   ىإل

تؤكد لنا أنه في عداد الموتي،  قال أبي أن عمي أناني يعشق أن يدور  

بقي من معه في شغل، ولكن مع ذلك انتظره أبي يوماً  كل شئ حوله ويُ 

 .بعد يوم وذات يوم قرر أبي أننا راحلون

 كان أصعب علي أبي، رحيل عمي بداية أم رحيله أخراً؟  تُري ماذا

 عدم وجوده؟ ىعتاد علإ وهل ظل الذنب يرافق أبي أم أن أبي 

 ىن حتتسائل إن كاأتسائل أين ذهب عمي حينها؟ ولم أالعجيب أنني لم 

 حي يرزق؟ 

حينها كنت أتخيل أرضاً خضراء بال قذائف وال صواريخ والغبار ال  

ثر يلعبون ومدارس لم تهدم بعد ومشافي خالية يغطيها، فيها أطفال ك

وفي زاوية خالية من البيوت رجالً وزوجته يجلسان مع ابنتهما ومن  

 .بيعد يقف أعرج مشيب الشعر يشاهدهما
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 عزيزتي سارة، 

نا ذا بعد تلك السنوات في أيراً للشفقة ولكن ها األمر مث  ربما يكون

تمني أن تكون الحياة قد بالد بعيدة، أتمنى أن أقابل ذلك األعرج، أ

 .رأفت بحاله وأتمني أن تأتي سخرية القدر في صفي ولو لمرة

 

 

 

   2017الواحد والثالثون من ديسمبر                                     

 )تماماً عند نهاية العام وبداية                                         

                        اآلخر، أخذت وقتاً ألختار                                          

 التاريخين اكتب(  أي                                              

 ك الواقفة تماماً في منتصف صديقت                                       

 كل شئ                                                      
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 عزيزتي سارة، 

 هل تعلمين من قابلُت في هذة البلدة؟ 

 قابلت يمنى، تلك الصهباء من المدرسة هل تذكرينها؟ 

وقد تذكره جيداً كنا يوم الخميس بعد الدوام أ تذكر يوم كنا عند التل، أ

تربة التل في  لمطر كان قد بلل جلسنا هناك لنشاهد الغروب، رغم أن ا

اليوم السابق إال أننا وجدناه جافاً مريحاً وكأنه كان بانتظارنا ذلك 

اليوم، فجلسنا، لم نحضر طعماً وال شراباً ورغم أنِك ال تستطعين  

الصمود دقيقتين دون التذمر إال أنِك في ذلك اليوم جلستي صامته 

ام هنة ال حول لِك وال قوة، كانت السماء صافية على غرارة أيوا

الشتاء وكانت الشمس تتوسط األفق وتنحدر بهدوء كما لو كانت 

حاديث التي كنا نتحدث  هادئاً، ورغم كل األ تسكب في نفوسنا نوراً 

عن الصهباء الجديدة في المدرسة  ىفيها عادة إال أننا لم نتحدث سو

عائلتها حقل برتقال كبير في نهاية البلدة"   ىن لدقلتي لي "هل تعلمين أ

 .ذا يفسر لونها"  وصمتنافقلت "ه

أنها لم تكلمني يومين، كيف   ى أتذكر توبيخ أمي لي ذلك المساء حت

تأخر كل هذا خارج البيت وكيف ال أخبرها أين مكاني ولكن الذي  أ

باً  عنته أمي حقاً بهذا الكالم، أنه ليس لي أي حق بجعل قلبها مضطر

على أنني  كعفصور هائج في قفص ولم يكن مقاطعتها لي إال بتأكيد 

فهم ذلك، ولكني في تلك األيام وجهت كرهي ليس  لخصام أمي وال أ

خر وجهته  آلِك عزيزتي ولكني بشكل أو ب ىللتلة المبتلة وال حت 

 للصهباء الجديدة وِذكرها، غريب أليس كذلك؟ 
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بأغرب مما حدث بعدها وما   علم ولكن هي الحياة عزيزتي، ليس ذلكأ

المستقبل القريب، من كان يعلم أنني االن من مكاني هذا سيحدث في 

 ىخر آماليين األميال بعيدة عن التلة وعن حقول البرتقال سأجدك مرة 

 .كتب خطاباً لكأجلس في زاوية المنزل أو

 أتعلمين،

شعر يوم خرجنا أنني أيخص الوطن،  شتاق لماأشتاق لما هو لي، أ

ذلك الحين يا سارة لم أجد مكاناً لوضعه  لت قلبي بين يدي وحتي حم

تذكر  أشياء ونظر لألأولقد تعبت من حمله، حينما جئت هنا صرت 

كيف كانت في الوطن فهؤالء الناس كنا لنسميهم غرباء في الوطن  

رة لكانت تبدو جنبية في الوطن، وهذه الشج أاللغة كنا نسميها  ةوهذ

وأمي  ن، وهذا البرتقال كان ألذ في الوطن،أطول لو زرعت في الوط

كانت في الوطن، وعائلتي ذهبت مع الوطن، حتي أنا تركت نسختي 

 .األفضل حين تركت الوطن

 عزيزتي، 

تمسك بما يبقيني أإنني أشيخ وحدي، بعيدة عن كل شئ ،  فكنت 

لتقاط أنفاسي ولكني لم إل حتاج لبرهة أصغيرة لما يحبس الوقت، كنت 

وجه  ىنام كل ليلة علأمهوسة بما يذكرني، لذا صرت  حصل عليهاأ

ألمي الذي ال يوجد سوى في رأسي، وأرى في منامي حقلنا 

عرف لمن  أرؤيتها، ال  ىعتدت علإومدرستي وبيتي القديم و وجوه 

عرف القصص وراءها ولكن وجودها في الجوار يريحني، أهي وال 

وابن أخي   سمع صوت أبي ينادنيأي رائحة البحر ووتلتقط أنف

بكي ولكن بلطف، ثم ينزعني صوت المنبه من النوم الصغير ي

تخيل ما قد تقولينه أرتدي ثيابي وأجد فطور أمي ، ثم ستيقظ ألأو

رفض توصيلة أبي  بحجة أخرج من البيت بعد  أن أ، ثم حينما أراكِ 
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ولكنه هذة شعر بالدفء أخرج مبتسمة  أسنمشي سوياً و نتِ أنا وأأننا، 

ريد قولها لِك وماليين  أممتلئة بماليين الكلمات التي لي، المرة بداخ 

الحكايات التي حدثت في الفترة الماضية وماليين النكات التي حفظتها 

صدم لفترة وبعدها أُ عرفه أخرج وأجد مكاناً ال أألخبرِك بها، وحينما 

أننا لن نمشي سوياً اليوم وال الغد وقد   علمأ تعود الذاكرة كلمح البصر و

علم أن توصيلة أبي شئ من سراب، وأن فطور أمي  أ بداً، وأفعل  ال ن

مشي ساخطة على األيام وعلى نفسي أنا، أعددته أ ما كان سوي شئ 

وعليِك وعلى أبي وأمي، ثم أصل لعملي وأعمل وال أدري كيف يمر 

سبوع وال موقعة من األ عرف ما هو اليومأاليوم، وذلك اليوم لم أكن 

لك الصهباء، ا رأيت يمنى في ذلك اليوم توال الشهر، ولكني عندم

 .عرفت من الذي ال أسخط عليه

نا ولكن يبدو أن النوم فارقني لذا سأقص  ئ ختصر تفاصيل لقاكنت أل

عليِك ما كان، كنت أجمع طلبات الزبائن وبالصدفة، محض الصدفة،  

قلم  ىخرتري في يدي وفي اليد اآلذهبت لطاولة في أخر المطعم، دف

نظر بدأت في الكتابة، كان صوت ذكورياً خشناً يبدو أ وبدون حتى أن

كتب  أأي حال بدأت  ىلكنة ضعيفة ولكن عل ارجالً كبيراً في السن ذ

 ً بداً  أتحدث معها أولكني لم  ،ولكن أوقفني صوت نسائي، بدا لي مألوفا

طق اسمي، نظرت ألجد أللف صوتها، ربما كانت هي طريقتها في ن

 .أخويها و والديها وهي

 

ترك الوطن  أ لتقاء عالمي قبل أن إابلتي لها في ذلك اليوم كان كقم

ة  فقوعالمي بعد أن تركته، هي وعائلتها المتطلعة إلي بعيون مش

نا كنت عالمي بعد الرحيل،  أمتسائلة كانوا يمثلون عالمي قبل الرحيل و

ال ينبغي أن يحدث ألنه ينتج عنه طاقة   لتقاء المادة والمادة المضادةإك

 .قد تؤدي للهالككبيرة  
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رميت سالماً سريعاً ورجعت مكاني كعداء يحاول الفوز بسباق، هل 

 شعرت بالحرج؟ مما شعرت بالحرج؟ هل شعرت بالحنين؟ 

 هل شعروا هم بالشفقة؟ 

  .جزمأستطيع أن أال 

الحقاً سأعلم أنها سافرت مع والديها قبل حدوث أي شئ في البالد 

 .رتاد كلية الفنون هناستقرت هنا منذ زمن، وأنها تا وأنها 

هتمام بهم، وهم تناولوا طعامهم ورحلوا، لم  طلبت من أحد زمالئي اإل

نتظرتني خارج المطعم، كان الجو سيئاً  اعرف حينها أن يمنى أ أكن 

غلقنا باكراً في هذا اليوم ولكنها انتظرت أوالرياح شديدة حتي أننا 

 .أي حال ىعل

علم لماذا؟ ولكني شعرت  أ حينما خرجت و وجدتها أمامي، بكيت، ال

 ً  .أنني ُحصرت تماما

 .جبت بخيرأيومها جلسنا سوياً، سألتني كيف حالي؟ ف

سألتها هل حقاً يمتلك والدك حقول برتقال؟   ساد الصمت لفترة ثم

وجلسنا بين الثلوج  ىخر آفأجابت ال  ثم ضحكنا ثم ساد الصمت مرة 

 ا شعة الشمس لشدة الغيوم ولكننا جلسنأ  ىال نر

 

 

   2018الخامس من يناير                                                

 صديقتك الساخطة                                                  
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 عزيزتي، 

  ترى ما الجانب الجيد فيما مررنا به؟

اليوم قد زارتني يُمنى، تفجأت بحضورها ولكني لم أعمل حتى على 

ل لذا دعوتها للدخول وذهبت ألرى الصبي، لم ترتيب شئ في المنز

ق وال الكتب وال المالبس وال حتى  يكن في البيت شيئاً مرتباً ال األورا

رتدي  أأية حال، عندما عدُت طلبت مني أن  ىنا، ولكنها دخلت علأ

الصبي لنخرج، لم أكن أيضاً أريد الخروج ولكن بكاء  مالبسي وأجهز 

تجهزنا وخرجنا، وعدا كتاباتي لم الصبي المتواصل جعلني أفعل، ف 

عة واحدة ولكن يُمنى أكن أعلم أن بإمكان إنسان قول كل هذا الكالم دف

علم إلى متى ولكنه بدا لي حديثاً طويالً ممالً أفعلت، ظلت تتحدث ال 

 .عرفأبما، ال ليس ككتاباتي لِك، ر

 امرقملئ باأل ،ولكن بدا حديثها جامداً خالياً من الروح أو الذكريات

وتتخله لغة غريبة تتسم بتفاؤل غبي ولكنها بدت سعيدة وهي تتحدث  

شعرت أن تلك   ىمما جعلني أتسائل منذ متى كنت ك"يُمنى"؟ منذ مت

تلك الحياة تستحق الحديث عنها بمثل تلك السعادة ومنذ متى تحدثت ب

النبرة المتفائلة الغبية؟ على أية حال فقد نشب بيننا شجار أو قولي شبه  

أو أنني تخيلت أني تشاجرت معاها أو أني أردت حقاً فعل ذلك،  شجار

علقت على رسائلي غير المعنونة، ذهلت من عندما الحظت شرودي 

معرفتها باألمر فقالت أنها وجدت واحدة بين الورق في البيت، قالت  

األمر وأن    يا حدث قد حدث وأنه يجب أن أرى الجزء الجيد فأن م

كن في مخيلتي قد وأخذت الصبي للبيت ول  تحامل وأن وأن، تركتهاأ

صفعتها عدة مرات، ال أعلم َمن بيننا بدت غبية أكثر أهي أنا واقعة  

تباع النور إلي األعلى، هي ال تعرف  إفي حفرة أم هي تطلب مني 
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األصل، ربما مشاهدة التلفاز تؤلمها يوم أو األمر، لم تكن هناك من 

 .تمني أن تفهم يوماً مايومين ولكن ليس لألبد، عزيزتي سارة أ

 

 

     

 

 

 

 

 

      

 

 2018الثامن من يناير                                                             

 الباحثة عن كوب  ممتلئ.                                                  
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 عزيزتي سارة، 

فكر في أ  إال أنستطيع  أفي كل يوم تحملني قدماي إلى العمل ال 

نا فيه والبلد الذي جئت منه،  أختالف مالمح الحياة بين هذا البلد الذي إ

من  ،ف ثيابهم ومالمحهمختالإ فهنا للوهلة األولى تعجب بالناس على 

وتنظر في    ،ن تطالب بالنظر إليها له ثياب مهندمة متناسقة ومن له ألو

هم ابينها، تر ختالف الشديدختالف مالمحهم فتأخذك الحيرة من اإلإ

م هيمشون وكأن الحياة تالحقهم، يحملون هواتفهم وتتحرك أرجل

مجموعة  بسرعة ال تناسب عقولهم المحجوزة في هواتفهم، قلما تجد 

بعضها وقلما تجد من يضحك في الطريق،  ىتسير متحدثة إل

ضواء في كل مكان وضوضاء المدينة  عالنات تزين المباني واألاإل

ا في بالدنا ال يمشي الناس فرادى وال يحبون تعلو على كل شئ، أم

سراع وال يهمهم دوران عقارب الساعة ويحبون أن يضحكوا اإل

لى، يحبون إلقاء التحية ولونهم بصوت عالي ويتكلمون بصوت أع 

حضرنا أهل تلك البالد الهادئة الجادة هل أمتشابه، أتظنين إن 

أي حال في  ىسيكرهون بالدنا أم ستعجبهم تلك الحيوية فينا، عل

فتقد صوت الناس العالي  أ نتقلت إلي هنا أصابني الفراغ، إالبداية عندما 

 ىالعالية التي ال تخشفي الشارع وتباطئ سيرهم وتلك الضحكات 

أحد، كل ما يوجد هنا هو الهدوء حتي الطقس هنا هادئ بنسيم لطيف 

عتدال، ربما أبالغ إنتظام بإخفيف وحتي حين تمطر السماء تمطر ب

عتقد، إنه  أ عتدت المبالغة ولكن ما هي الحقيقة إذا لم تكن ما إربما و

ياس وال ألمر ساحر وعجيب في مشاعر اإلنسان أنها غير قابلة للق

ن يكون  يوجد خطأ فيه، فما تشعر به هو ما تشعر به ال يوجد سبب أل

عتقد أن هذا هو سبب صداقتنا أو أي  أغير حقيقي أو مبالغ فيه، و

شياء كما أفعل وتدريكينها كما  ا وبقدر بسيط ترين األصداقة أنه ربم
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بداً مبالغ به بالنسبة لِك، وربما عزيزتي أشعر ال يكون أدرك وما أ

ذا أكتب لك ألنه ال يوجد من سيفهم أو يشعر، عزيزتي سيمطرون  له

سيل من كلمات التشجيع إن حكيت ولكن انِت الوحيدة التي ال  يعل

ً تقدر على ذلك ألنك تشعرين  فال تجرؤين على قول   بما يحدث حقا

تماسكي و ربما تجلسين صامتة بجواري، ولهذا عزيزتي أكتب لِك  

اري حين الحاجة، وحدك جلوسك صامتة ألنهم مهما قالوا أنهم بجو

 .بجواري يثبت لي ذلك

 عزيزتي، 

ماذا لو قدر لِك العيش مع شخص ال يرى األشياء كما ترينها وال 

سألت نفسي هذا السؤال سنوات مضت، قلت  يكيلها بميزانك، عندما

العيش مع شخص بميزان مختلف وكيف   ىوما الذي يجبر شخص عل

شياء بنفس الطريقة   بإدراك نفس األيحدث ذلك فال يكون الحب إال

 .ولكن حدث ورأيت أخي و زوجته

خر غير الذي كنا نظنه، في أول آبدأت األمور بينهما تأخذ منحنى 

و الطعام أو أختالف بسيط ربما على األلوان  إ ختالفهماإاألمر كان 

شخاص فلم  ختالفات تظهر بين كل األ إحتى بعض األراء السياسية، 

البيت،   ى عتقد ربما بدأ األمر حينما أتى عمي إلأم، هتمانعيرها اإل

حياته فحينما يقول عمي أن ما حدث   ىوربما هي تعليقات أخي عل

لو عاد به الزمن ليختار   ىيتمنكان خارج عن إرادته وأنه بعد كل ذلك 

وظيفة عادية وزوجة وأبناء، علق أخي بتفاهة ما قاله وأنه فعل خيراً 

الزواج وثم مدح حياة المغامرين التي عاشها رتكاب حماقة إبعدم 

عمي، حينها ضحكنا وكانت زوجته أول الضاحكين، ولكن الطريقة  

اجئ من ضحاكنا وربما حتى هو تفالتي قال بها أخي لم تكن إل

ريقة التي يتكلم بها كالذي تسنت له الفرصة أن  ضحكنا، كانت الط 

عدائية   تيتحدث إلي جموع ثورية فيحرضهم ضد جالدهم، كان
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بوضوح وأول من الحظ ذلك أمي فمدحت في زوجته وقالت أنه لو  

تسني لكل رجل أن يجد مثل زوجته ما عهدنا الزواج حماقة،  وهذه  

 .ما فعلفيخجل الذي أخطأ المرة ضحك هو بصوت ولكن ب

بالطبع عزيزتي لم أكن ألذكر هذا الموضوع لوال ما تبعه من 

عرين كأنهم "روميو وجوليت" تداعيات، فكان أخي وزوجته تارة تش 

وتارة تشعرين أن بينهم حرب، ولكن أسرار حربهما تبقى أسراراً فال 

عادياً  يمضي يومان ويعلنان الصلح ويعودان، كل هذا بالنسبة لنا كان 

ختالف الموازين في هذا إال حينما تشاجرا  إولم نلحظ ذلك الفرق و

والبحث عن عمل   بشأن اإلنجاب، قبل أن يتزوج قرر أخي عدم السفر

وهكذا قرر أخي  ةفي البلدة وحينها وجد عمالً لدى مكتب محما

التضحية بالعمل خارج البالد في شركة كبيرة والعمل في البلدة في  

ي أو كان هذا ما يريده، وتزوجا ولكنه عزيزتي لم يغفر البداية ظن أخ 

ي عمله جاء ليفرغ غضبه  لها أبداً هذا، فإذا حدثت مشكلة صغيرة ف

نا منحازة لبنت جنسي وربما أملك مكيالها األنثوي أياً أعليها، ربما 

نجاب  كان فهذا ما شعرته حينها، وجاء اليوم الذي قررت فيه اإل

ذلك في الشهر  فض ولم يُبد أية أسباب، حدث وأخبرته وكان قراره الر 

تهامات  السادس من الحصار، وكان النقاش بينهم حاد وملئ بتبادل اإل

تذكر أنه حينما علمت جدتي بذلك أك الحرب أذاعوها، وأسرار تل

، ال ىخرآنادت علي في غرفتها وسألتني إن كان أخي يريد الزواج ب

في ذلك الوقت كان المكتب  أحد كان يفهم أخي وال أحد رأى ميزانه ف

خر آغلق بسبب الحصار وعندما ذهب للبحث عن الذي يعمل به قد أُ 

أمام الحصار، عرفنا ذلك بعدها  كانت القضايا شحيحة وأي قضايا 

بأسبوعين من حدوثه بالصدفة فعزة نفس أخي لم تجعله يخبر أحد، 

حينما عدلت زوجته عن القرار وأبدت المساندة تشاجر معها مرة 

خرى وأخبرها أنه ال يريد الشفقة وال يحب أن يظهر منها ذلك آ
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  عتذرت، ربما عزيزتي سارة في تلك اللحظة بدأت ترى ميزانهإف

مور كما يدركها هو، لذا بعدها بشهور  وبدأت حقاً في أن تدرك األ

عندما أخبرنا أنه يريد أن ينضم للمقاومة كانت هي أول من أدرك ذلك 

ها ُجن الجميع فأمي ال تعرف هذا الشخص حتى قبل أن يقوله، حين

الغاضب الذي صار عليه وأبي يشك في أن وجود عمي هو ما زرع  

وجدتي تدعو له ليل نهار، أما هي فلم تتكلم ولم  تلك األفكار في رأسه

تناقشه، بعدها كان أي نقاش بينه وبين أحد من البيت ينتهي بالشجار، 

كلنا مررنا بنفس ني أع ،لم يعرف أحد سر ذلك الغضب في أخي

الظروف ومن حولنا من مر بأشد منها فكيف خرج ذلك الغضب من 

رغم قراره وكأنه كان   أخي الحكيم، على ذلك لم يترك أخي البيت

ندهاش الجميع وافقت،  إينتظر منها أن تأذن له، وفي يوم فعلت، وسط 

وهنا شعرت أن هناك سر بينهما، سر يبرر تصرفات كليهما أو تمنيت  

 ار تلك التصرفات وما يجعلنريكون، تمنيت بشدة أن يوجد ما يب أن

أنه في  نؤمن أن ما فعلوه هو األفضل ولكن عزيزتي ما زاد حيرتنا 

اليوم الموعود حينما قرر أخي الرحيل أخبرته بأنها تحمل طفالً، أراد  

أخي ضربها، رأيت ذلك في عينيه أراد ضربها بشدة لكنه لم يستطع، 

حب  أ الغريب أنهيدي واألرجل ال يدري ماذا يفعل و جعلته مكبل األ

 .ذلك، أراد طفالً بالطبع فأي أب ال يريد؟ ولكن ليس في تلك الظروف

 .لت أمي تدعو لها دهراً ظ

بعد كل تلك السنوات يا عزيزتي، ال يشغل بالي سوى "لو"، لو عرف  

عمي، أكان    ىعمي أن أخي لن يرحل أكان ذلك يغير شيئاً، أكان يبق

تترابط أواصرهما مجدداً، لو قدر لجدتي العيش أكنا تاح بال أبي وير

يُكتب   نظل في حمص االن؟ ولو قدر ألطفال دراعا مصيرآخر أكان

لنا البقاء أم أن ما حدث كان تراكم لهموم طالت وذلك ما كسر ظهر 

 .البعير
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تساهل أخي أليام وعدل عن قراره ولكن عقله لم يكن معنا كان يحلق 

أخشى أنه ليس له نهاية وال نعلم ما الذي حول أخي لتلك في فضاء 

رر أن علم بأمر الحادثة سيخبرنا أخي بها بعد أن يقالحالة، الحقاً سن 

نضمام للمقاومة قرار ال يريد التخلي عنه وبعد أن يضع ضوابط اإل

لذلك لكي ال يُعرض طفله للخطر ولكن عزيزتي سأخبرك أنه بعد أن  

سترجع ما كان قد ضاع كأنه إمن جديد وكأنه  نضم لهم، لمعت عيناهإ

سترجع وطناً، ألصدقك القول منذ إ سترجع كرامة أو إسترجع حقاً أو إ

ستغراب  فعل ما فعل وأصبح هو األمل بيننا وكان ذلك يثير كل اإل أن 

فينا فكيف لمن يحمل بندقية ويشاهد الدماء وهدم المباني أن يحمل  

ختالف الواقع،  إرغم معرفته ب  خياالت لوطن حي مشرق ويدافع عنه

وفي الواقع عزيزتي أن ذلك بعد التفكير ال يدعو للحيرة فحتى 

تلك الصواريخ واألمهات يخرجن لشراء ما   األطفال يلعبون تحت ظل

قل من زاد البيت واألباء يبحثون عن عمل والجميع يتصرف كأنه  

ه لن تكون  الحياة أن تستمر وأن إحاطة الموت بالمدينة ال تعني أن ىعل

ا كانت الحياة ترقص تحت ظالل نهناك حياة، عزيزتي في مدينت

 .مساك بهاإلا ىالموت وأمام عينيه والمسكين لم يستطع حت

طفال يمارسون الحياة بشكل طبيعي تنا، كان بعض األافي إحدي حار

إطاحة الكرة يميناً   ىفيلعبون بالكرة  تحت الدخان أعينهم مركزة عل

ن ربما ين من صوت الطائرات المحلقة حولهم ولكويساراً غير خائف

فعلت الكرة ففرت هاربه بعيداً عنهم، فذهب أحدهم وراءها ليطمئنها 

يعيدها لمكانها الطبيعي ولكن عندما وصل لها لم يعد هو لمكانه و

خرى وال رفاقه  آالطبيعي ولم يعد لبيته هذا اليوم ولم يلعب الكرة مرة 

 ً رؤسهم وظلت الكرة  ىمنهم أو قل عل عادوا فقد هدم مبني قريبا

 .هاربة



40 
 

خرى، ذهب أخي  آحسناً عزيزتي دعيني أخبرك هذه القصة مرة 

بما يرى فوجد أطفال يلعبون فقرر أن يتأخر بضع دقائق للعمل ضائقاً 

ويلعب ولكن عندما أطاح الكرة قتل طفل وعندما جرى إلنقاذه قتل 

وحمل لثقل ال يقدر  أطفال، هذه ما وعيه أخي ربما يكون تكليفاً 

أية حال، ربما شعر بأنه   ىاإلنسان على حمله ولكنه ما حمله أخي عل

نفسه ليخفف  ىو ربما قرر كتابة العذاب علينتقم أو يعتذر لمن رحلوا أ

عتقد أن أخي فعل الصواب  أمن ذنبه إن لم يفعل ولكن على أية حال 

يفوقني  في كل مرة كان عليه أن يتخذ القرار وأنه كما تقول أمي

 .حكمة

 عزيزتي سارة، 

 .كم تمنيت أن أخبره ذلك

 

 

 

 

 

 

 2018العاشر من يناير                                                   
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 عزيزتي سارة، 

هتم بل ألني ومنذ  أتذكره ليس ألني ال اليوم هو عيد ميالدي، لم أكن أل 

أيام مكررة ينم  ،بصبحت األيام بال أرقام وال ترتيأنتقلت إلى هنا إ

عن تغيرها تغير ثياب من حولي ال أكثر ولكن هذة المرة حدث ما  

عترض طريقي فجعلني ألحظ ذلك اليوم، عزيزتي اليوم وأمام منزلي  أ

تُركت هدية أمام عتبة الباب، نعم عزيزتي في البداية ظننت أنها ربما  

  فقبيته أو أخطأ العنوان، رغم توا ىوقعت من شخص  وهو صاعد إل

الحدث إال أنني تركتها مكانها لكي تعود لصاحبها أياً كان، تركتها  

لتعود ولكن فكرتها صاحبتني أينما ذهبت وعلقت بأفكاري حين كنت 

أعد درجات السلم نازلة، أو ظهرت في كل بيت مررت به وحتى في  

الحافلة بدا وكأن الجميع يحمل علبة زرقاء مربعة الشكل المعة،  

ينحصر على ما قد تحتويه تلك العلبة ولكن من  م وتفكيري حينها ل

تفحص وجوه من حولي أنا أالعمل و  ىوضعها أمام البيت فذهبت إل

وأخرى  لحظةمرة أخرى، ربما تخونهم تعبيرات تتماثل لوجهي بين  

مع أفكار تؤمن بأنها  ىخر آفكار في عقلي خاضت حرباً ولكن تلك األ

 .غلطة وأن صاحب الهدية أخطأ العنون

 ل توافق التاريخ؟ عق أي

 .شارك يوم ميالدي مع شخص آخر كثيرةأحتماالت أن إ

 وهل يُعقل أن يشاركني نفس الشخص عنواني؟ 

 .للقدر أالعيبه

 ً  .وله هداياه أيضا
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 عزيزتي سارة، 

ذلك اليوم وأُخفي   ىيام حتأتذكر يوم ميالدي الرابع عشر، كنت أعد األ

علم لما  أن؟ لم أكن هل يتذكرو ىمن حولي حتى أر ىذلك األمر عل

فعلت ذلك ألنهم في كل سنة يتذكرون ويهنئون ويحملون الهداية، ربما 

لرغبتي هذا العام في شئ غير عادي وحدث يغير نمط الحياة المتكرر  

نتظر شيئاً وأعلق نفسي بحدث ولكن على أأو ربما ألنني أردت أن 

يباتي،  يُهنئ أحد وبقيت وحيدة مع خ عكس كل عام لم يتذكر أحد ولم 

تي وذهب أبي لعمله دون كلمة وأخي كما هو  يومها سافرت أمي لجد

 ىمسافر لدراسته ولم يتصل، شعرت بالوحدة أو قولي تصنعتها، عل

نتظاري لهذا اليوم تحول  إأية حال خرجت يومها أسير بال وجهة ألن 

اً حادثة، كانت حدث غدتلرغبة شديدة بمروره والبدء من جديد ربما 

ضربها كما لو كانت هي من أ لألرض العداء فكنت  خطواتي تحمل

نستهم ذلك اليوم وفي منتصف طريقي نحو الال شئ رأيتك، كنت أ

تسيرين على عكسي تبحثين عن شئ عن مكان أو عن شخص عيناك 

عرفك بعد، أعني كنت أعرف أنك أتاهت بين كثرة الناس، لم أكن 

أعيننا تجاهلت  كن ال شئ أكثر، حينما تالقتالفتاة من المدرسة ول

دعوا هللا أبعيني بعيداً وأسرعت في مشيتي قليالً وانا  الحدث وسرحت

السالم   نتِ أأال تكوني قد الحظتني ، حينها قفزتي أمامي وبدأتي 

أني لم  خبركِ أعتذار ولكني فضلت أن  فشعرت بالخجل كنت أود اإل

  ما فأخبرتك أنه ال وجهة لديألحظك، سألتني إن كنت ذاهبة لمكان 

ا عليِك عكسي أنِك في طريقك لهدف ما، فقررتي مرافقتي رغم أنه بد

صمتنا قليالً ثم أخبرتني أن هناك طيراً يالحقنا، تعجبت، فأشرتي عليه 

في السماء وغيرنا وجهتنا عدة مرات لنثبت حقيقة أنه يتبعنا ولكن ما 

صرنا نمشي كالمجانين حدث هو أننا فقدناه، فقررنا البحث عنه و

مخافة أن تصطدم بأحد، ال    ىخرللسماء تمسك إحدانا باأل ناظرين
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علم فيما كنا نفكر حينها و لكن الطريقة التي سارت عليها األمور  أ

أعجبتني، حينما تعبنا جلسنا تحت شجرة، وتشاركنا الحديث، تكلمنا  

ن  عن لونك المفضل وكم أخ  لدي، تكلمنا عن إعجابك بخطاب مارت

زياء وعن شوقي، تكلمنا عن األلوثر كينج وتكلمت عن شعر 

، تجادلنا حول مسرحيات شكسبير وعن الحرب وعن السالم ىالموسيق

خرى ال تمت لبعضها بصلة وقد وقعُت عزيزتي في حب  أشياء أوعن 

ستكمال حديث بعضنا بعض دون  إذلك التناغم وتلك القدرة علي 

أن  اليوم عيد ميالدي، فقررتي   تفكير، وفي نهاية اليوم أخبرتك أن

بنا اليوم نأكل المثلجات ونتشاجر   ىنتهإِت وتشتري لي المثلجات، وفعل

 .أي طائر في السماء كان هو من يالحقنا

اليوم حين رأيت تلك الهدية تذكرت أن اليوم عيد ميالدي وتذكرت ما 

معن النظر في  أكان يعنيه ذلك اليوم وتذكرت طائرنا فقضيت اليوم 

الذي   ون ذلك الطائر هو تميمة حظيء هذة المدينة متمنية أن يكسما

 .رافقني كل تلك الرحلة

كتشاف النمط العجيب  إ منذ قدمت إلى هنا وانا أحاول إيجاد التشابه و

الذي يصل بين هذة المدينة وحمص، حين قال أبي أننا مغادرون 

ها، عتدإحمص القديمة التي  ىظننت أننا سنغادر من حمص المدمرة إل

الحزن كله  خروجي غريباً أو محزن ولكن وهذه نوعاً ما لم يجعل 

كتشفت أننا حقاً غادرنا وأن شيئاً لم يعد كسابقه، ربما  أحضر عندما 

أدركت أنني لم أحزن كفايتي حين كان الحزن مطلوباً فقررت أخذ  

نصيبي من الحزن االن، واألحق أني لم أقرر شيئاً بل هو من قرر 

 .الحضور عني

عتنقت فكرة أنهم جميعهم إولم أجدهم، حينما وصلت هذة البلدة وحدي 

بحث في أبخير وأنهم ربما وصلوا مكان آخر قضيت قرابة العام 

تتبع، في المنتصف كانت تلتهمني خيبات  أوجوه من حولي وأسأل و
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عتنق فكرة غير  أ ستطيع أن أستسالم لها وال ستطيع اإلأاألمل ولكن ال 

ائهم وسماتهم مسأن حكايات عني وعنهم وكررت  غرقت المكا أهذة، ف

وما أحب وما أكره، كل ما فعلته  هو التحدث وال شئ غير التحدث 

عتنق فكرة جديدة تواكب أحداثي وتكفيني شر  أرحل   أ عنهم وكلما 

ستقروا في مكان ما يبحثون عني فأخبرت أ الخوف، أنهم ربما رحلوا و

ون إلي وأخبرتهم إن كل من يعرفني في المخيم مكاني وكيف يصل

م يقلها أحد لي في ذلك عني أن يدلوه، ربما عزيزتي لسأل أحد 

حدثهم ولكني في داخلي ولو حتى  أنا أستمعوا لي جيداً وإالمخيم، ربما 

جزء صغير مني كان يعلم الحقيقة والغريب في األمر أن ذلك الجزء  

 .فكارأعتنق من أ الصغير هو ما كان يحرك ما بقى مني لكي يعتنق ما 

ب لمعت في بالي تلك تلك الهدية على البا اليوم فقط عندما رأيت

الفكرة، إنهم علي قيد الحياة وقد وجدوني وأنني سأعود في آخر الليل  

 .نتظرتها نتظرنيإوجوهاً  ىألر

في الليل عزيزتي، عرفت مرسل الهدية، وعرف قلبي طريقاً مؤكداً  

برحيلهم على عقلي، ستولى ذلك الجزء الصغير المؤمن إللحزن و

أعياد ميالد كثيرة وحدي إال أن ذلك اليوم تأكدت لي بحتفاإرغم 

عتناق أفكار غير الحقيقة، وحدتي وأُعلنت ولم يعد هناك مجاالً إل 

عتنق الكذب وعلي معرفتي أنه كذب، اليوم أطوال تلك السنوات وانا 

 .عتناقي رغم رفضيإفقط قررت الحقيقة 

 عزيزتي، 

بيتنا أشاهده ليلة كاملة  داً آخر في حمص، لجلست أمام لو قدر لي ميال

ختلف  أهد كم اشأاهد الشمس ترمي ظلها عليه على مدار اليوم ووأش

بيتنا في الفجر عنه في الظهر وعنه العصر وعنه عند الغروب، 

  ةعتباته المهترئ ىسأشاهد النجوم حول البيت، وبعد أن أخطو عل
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اقته الصغيرة، سأحمل بعض سأدخل ألشتم رائحة بيتنا وأرى تشق

 .حملق فيها، سأغلق باب القبو لألبدأور و الص

ستمع  ألو قدر لي ميالداً آخر معهم، سأحدق في وجوههم إلى األبد، س

 ىلحكاياتهم المكررة، سأتشاجر معهم، سوف أكل من طعام أمي حت

السمنة، وأشرب شاياً مع أبي، سأخبر جدتي أن تحكي لي حكاية 

ن أبي صغيراً،  ، وسأطلب من عمي أن يحدثني عأخرى عن غوالتها

خي مرة بيدي، سأخرج معك عزيزتي نطارد وسأطعم صغير أ

 .حاديثالطيور وال يهمني إن ضحك الناس أو تناقلوا األ

 .ميالداً أخر، لو قدر لي آخر  يهذا فقط لو قدر ل

 عزيزتي سارة، 

كثر مني، ولكني أردت أن أخبرك أن  أربما تعرفين تفاصيل ذلك اليوم 

ليط من الحليب والشكوالته كان هو أفضل  تلك المثلجات، ذلك الخ 

 عليهاهدية حصلت 

 

 2018الحادي عشر من يناير                                              

 ُمطاِردة الطيور                                                       
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 عزيزتي سارة،   

ف جهزتي نفسك سألك، حينما غادرِت أنِت وأسرتك كي أأود أن 

شياء التي تخليتي عنها أوالً، غريب مثل ذلك للرحيل، أعني ما األ

السؤال بعد كل تلك المدة ولكني وددت لو أعرف، حينما رأيِت حقيبة  

نقاذه معك وما الذي تخليتي  السفر فاتحة فمها لِك، ما الذي قررِت إ

وقت قد  عنه، لم أجرب ذلك الشعور أبداً، فحينما قررنا الرحيل كان ال

سوى بيتنا بين أكوام الهدم ينتظر  حتد الخطر بنا ولم يبقَ أتأخر و

طائرة، لم يتبقى سوانا والقليل من الناس  ىمصيره المحتوم محمل عل

حياء من دفن حتي تعب األ ،والكثير من الجثث حينها في البلدة

األموات، وأصبح قرار الرحيل ليس قرار تتخذه وحدك أو تقرره  

الحياة بين الحشود الغفيرة   ى ح منافسة علتك بل أصبموال بحوذاأل

 للحصول عليها؟  الطالبة لها، فما الذي يميزك عن باقي منافسيك

تقاء الطبيعة فيكون البقاء لألقوى بل كان أشبه بنرد  يُلقى، إنلم تكن ك

 .نا عهدت حظي عثرأحتماالت تحدث تبعاً لحظك، وإمجرد 

علي التخلي عن كل شئ   فحينما تسنت لنا فرصة الرحيل، كان

ختيار ربما كنت سأختار ثوباً أفضله تمسك بحياتي ولو قُدر لي اإلأل

 ً ال أمل من قرأته ربما سأخذ بعضاً من الصور وعقداً أهدته لي   وكتابا

بديات الصغيرة التى ال تموت وال ترحل ، أمي، كنت سأختار تلك األ

األوراق، وهو   ولكن ما كنت سأتخلى عنه حتماً هو قلماً ورزمة من

 .متلكه االن ولو ُخيرت بتركه لن أفعلأكل ما 

دوا جثة أخي، جاءنا الخبر  عزيزتي، قرر أبي الرحيل حينما لم يج 

جثته وأيضاً ألن من كانوا معه   ىمتأخراً ذلك ألنهم لم يعثروا عل

بالمقاومة أخذوا يتناقشون من عليه أن يسوق الخبر إلينا وأي الخبرين  
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ا يقولون وكيف، هل سيصلون عليه؟ هل سيكون له قبراً  أشد وقعاً، ماذ

خرة تحمل اسم والده نزرع بجواره الورد؟ هل في يوم سيأتي ابنه لص

 حينما تثقله الحياة؟ 

سئلة فطالت المدة  تنازعوا فيما بينهم ليخبرنا أحدهم بأجوبة تلك األ 

ستيقظت أحينما عرفنا، ولكن أمي عرفت، عرفت منذ وقوع الحادث، 

سمعت طرقة أخي على الباب وظلت أيام بعدها    تقول أنهاليالً 

 .لينا خبر نعيهمستيقظة تنتظره وحينما ُطرق الباب، سيق إ 

كان  قرار الرحيل محل نقاش  قبل وفاته بأسابيع ولكن أمي تمسكت  

به، قالت إن كان راحالً معنا فنرحل، كنت أعرف ما ستتخلى أمي  

حيل من دون أخي ولكنه قرر إزلة  عنه أوالً عند الرحيل وكان هو الر

ذلك العبء عنها، الغريب أن أمي لم تبِك وال صرخت، بل بلل خديها 

دمعتان ثم كفت، بكى أبي ذلك اليوم أكثر، وأكثر من بكى هي زوجته، 

 .لم نكن نعلم أتبكي ولدها أم زوجها أم قرارها بتركه يذهب 

وحفظاً لماء  بكيت ولكني بكيت تلبية للواجب وتضامناً مع من بكوا

وخز   ىبشئ حينها وال حت الوجه، ولكن الحق عزيزتي أني لم أشعر

صغير في قلبي، شعرت ربما شعور أمي، أن هناك شيئاً خاطئاً أنني 

ربما في كابوس سيتنهي بعد ثواني، أو أنه بعد أيام سيأتي أخي حياً  

ويقول لنا أنهم أخطأوا، ربما سأجده مع عمي يحكون كفاحهم، ولكني 

عزيزتي على عكس أمي سأبكي حين نغادر، حينما أتأكد أن ذلك ليس  

بيتنا من بعيد وال أدرك حولي غير أبي وأمي، حينها  ىرأنما حلم وحي

سأبكي مرتين، مرة لوفاة أخي ومرة ألنني لم أوفيه حقه بالبكاء حينما 

 .عرفت

بعدها أتت النساء تواسين أمي وتحكين لها عن حظه وعن أجره ولكن  

لم تتكلم بل أعدت الشاي، نعم عزيزتي أعدت الشاي، ووزعته  أمي
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ن ثم يأتي المزيد من الناس فتقوم لعمل مزيداً من الشاي  ي الجالس ىعل

 .وهكذا مرت أيام العزاء

 .مبنى هو فيه ىقال لنا زمالءه أنها كانت قنبلة ألقت عل 

 مبنى؟  ىلما قد يُلقي أحدهم بقنبلة عل

فلن تفعلي  ىو قاتالً في هذا المبنأرقاً لو علمت عزيزتي أن هناك سا

  ىشخص  يمكن إمساكه أو حت ىألن هدم المبني تكلفة كبيرة عل

التخلص منه بطرق أبسط ولكن الفكرة عزيزتي في أنه ال يوجد قاتل 

أو سارق في هذا المبنى لتقفي أمامه مشهرة سالح في وجهه وبكل ثقة  

و أي مبنى آخر ك المبنى أيوجد في ذلما تجعلينه يدفع ثمن أفعال ما، 

درسة أو متجر أو مخبز أو محل أو أي شئ، هي أرواح طاهرة من م

عزيزتي، أرواح ال تقدرين علي إشهار سالح في وجهها، أرواح ال 

النظر في عيونها قبل ضغط الزناد، عزيزتي أيام مضت  ىتقدرين عل

ضخم   تلك القنبله، ربما ىبعد ذلك تسائلت، تري ما شكل ذلك الذي ألق

نظرات مخيفة تشعرين أمامه أنك بقبضة  لمالمح، لهالبنيه بغيض ا 

غول، ولكن الحقيقة هي عكس ذلك فربما كان شاب نحيفاً يحب  

الورود ولديه أماً عجوزاً تدعو له في كل مرة يخرج من الباب، ربما  

مساعدة الناس في حارته وربما  ىلديه فتاة يدللها، ربما هو معتاد عل

بل أخي لتصادقا وعرفه  لجات وربما إذا قدر له أن يقاهو يحب المث 

كبرت فتاته وكبر ابن أخي تزوجا ذات  ىعائلته وربما حت ىأخي عل

ختالفا، ولم يكن ذلك بيده وال ايوم، ولكن الحادث أن قدره وقدر أخي 

مدار الحياة، وتعقدت فأضحى   ىبيد أخي بل هي أحداث تطورت عل

 .أولها ىمن الصعب الرجوع إل

ل من الوقت وما ثنيها عن قرارها ر أبي الرحيل وفعلت أمي لقليرق

سوى قرار زوجة أخي بالبقاء، قالت أنها تفضل العودة ألسرتها وأن  
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معهم سواء قرروا الرحيل أم البقاء وبالطبع لم يستطع أبي غير   ىتبق

الموافقة ألن الفتاة نالت قسطها من العذاب، ولكن أمي ثارت 

لن يأخذ رضيعاً  بي، تريد للولد أن يبقى، وأبيوصرخت وبكت أمام أ

من أمه، وهنا عزيزتي أصبحت الغرفة ضيقة وشعرت حينها أن  

قترب من رأسي وأني ال أريد النظر إلى األسفل، أ سطح المنزل قد 

تحول بيتنا لساحة قتال كما بالخارج بل أشد وطئاً، رمى أبي وأمي 

قول أنها ال تفكر في ابنته، تهامات قالت أنه ال يفكر في حفيدها وياإل

 .خبرته بأنه جبانأن جنون أمي فج 

 .ختنق من في الغرفةأو

لم يكلم أبي أمي بعدها بل بخطى ثابته خرج ليخبر زوجة أخي أنه  

 .البيت، ورحال ىسيوصلها إل

لم يكن أبي جباناً تعرفين ذلك، ولكنه كان ليكون جباناً لو تركنا نموت  

بيد أبي  تهامه بالجبن، لو كان إد عدم أمامه دون أن يفعل شئ لمجر

 .ختار أن يوصف بالجبناخرى ما أحيلة 

عتبة  ىجالساً عل ىفي ذلك اليوم حينما عاد أبي لم يدخل المنزل بل بق

الباب، رغم أن الليل حمل طائرات أكثر وصواريخ أكثر مما سبق  

الشوارع إال أن أبي ظل جالساً أمام  ىورغم أن الدخان كان يغيم عل

ن يثبت خطأ أمي أو ربما هو لبيت رافعاً عينيه للسماء ربما أراد أا

 .مجرد شئ أراد فعله قبل الرحيل

بينهما وال أول مرة يلقي  فكرت ذلك اليوم، لم تكن تلك أول مشاجرة 

خر ولكن كانت أول مرة يسيطر ذلك الشعور  أحدهما اللوم على اآل

أن هدأت أصوات  نتهى، قبيل الفجر بعدإبأن ما بين أبي وأمي قد 

بجوار أبي، لم نتحدث بكلمة   رات تسللت إلى الخارج وجلستُ الطائ 

لما  قط، جلسنا بين الدخان تحت ظالل سماء مليئة بالنجوم ال تعبأ
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رض من أسى، كذلك جلسنا نتأمل غير عابئين بالخطر تحكيه األ

كل شئ  االمحيط بنا، لم أشهد بلدتنا بمثل ذلك الجمال من قبل، بد

 .الدخان ويغرينا بالبقاء يلمع من خلف وكأنه

ال أحسبك تعلمين ذلك، ولكن على بعد كيلومترات من بيتنا كان هناك  

رغم أن مكانها لم يتغير ورغم أنني  شجار مختلفة أمام بيتنا، مجمع أل

شجار فيها إال أنني لم أفكر يوماً نتظام األ إأراها كل يوم ويعجبني 

بتسامته وعرض إهرت لت ألبي ذلك فظقتراب، يومها قبالزيارة أو اإل 

سحب أعلي الخروج للتمشية، يومها لمعت عيناي وجريت بسرعة 

ف لبضع أشجار علم كي أ غطي به رأسي وعدت له، ولم أكن أوشاحاً 

أن تسحرك بذلك الشكل وأن تقنعك بالبقاء رغم الخطر، حينما رأيت 

  شجار عن قرب عزيزتي، تغير شئ بداخلي، شئ هو أشبهتلك األ 

ستسالم إذا كان ذلك ما يتطلبه للبقاء هنا، في ذلك اليوم لم يأخذني  باإل

السوق و عبرنا أمام المدرسة  ىبل ذهبنا إل طشجار فق أبي عند األ 

عتاد أبي الصالة فيه والسوق، ورغم إ دكاكين الحي والمسجد الذي و

رض إال أنه احتفظ  شياء كان أغلبها حطام يالمس األأن كل تلك األ 

 .تي النهاية بسحرة ح 

 عزيزتي سارة، 

لقيناه على أعتاب البلدة قبل  أبمثابة الوداع الذي   الزيارة كانت تلك

 الرحيل بهدوء تحت ستار ليل أخر. 

 

 2018الخامس عشر من يناير                                            

 صديقتك المنتظرة                                                   
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 عزيزى أدم،

قد تجد ذلك الخطاب غريباً بل على العكس هو أغرب ما قد تصادفه 

بما كل ليلة،  عني بالنسبة لك ولكن بالنسبة لي فهو شئ عادي أفعله ر 

فقد توقفت عن عد خطاباتي منذ فترة، ولكنه ليس بغرابة ظروف  

 ً  تقابلنا، في البداية عندما دخلت المكتبة لم ألحظ وجودك رغم أن كفيفا

نتباه من في إ يتحسس الكتب مرتدياً نظارة سوداء كان كفيل بجذب 

رأ  ق أالمكان ، كنت قد أتيت المكتبة بناءاً على ترشيح من صديقة لي، 

ألبعد ضغط الحياة وألكون صريحة عزيزي لست من النوع الذي  

يأخذ بنصائح الناس ولكن المكتبة بدت لي خياراً ممتازاً ألبتعد عن  

السيارات وطلبات الزبائن لذا ذهبت، ولكي وصوت طفال بكاء األ

قرأ حتى اسمه وفتحته على أحفظ ماء وجهي اخترت كتاباً عشوائياً لم أ

سمعت صوتك بجواري ورأيت نظاراتك فكرت  مصرعيه، حينما 

ربما أوقع شيئاً ويريد مني إحضاره ولكنك لم تفعل بل عرفتني إلى 

ت حينها ولكنك بررت  نفسك وطلبت مني أن أقرأ لك كتابي، ذُعر

بأنك تفعل هذا منذ مدة تجلس في المكان وتطلب من مجاورك أن  

ذا قرأُت لك الكتاب  علم لماأيشاركك كتابه، "تدع القدر يقرر عنك"، ال 

المكتبة وقرأة الكتب لك  ىعلم لماذا واظبُت على الحضور إل أوال 

وال نفسنا وال نتعرف على بعضنا البعض أم عن لستمرار، ال نتك إب

نت تستمع ولكني أالطقس، فقط أقرأ و ىحتى نتبادل التعليق عل

ت، وهكذا عزيزي شجعتني غرابة عالقتنا على كتابة هذة ي ستمرإ

تصل بك ألخبرك ما كنت أنوي أن  أة، ربما تتسائل لما لم الرسال 

نتظر  أرتب موعداً نلتقي فيه فأخبرك أو لما لم أأخبرك به أو لما لم 

سأخبرك به هو اشبه  كعادتنا ولكن عزيزي ما  حتى الصباح فنتقابل

بما يقال في الروايات كالماً غليظاً لن تفهمه إال إذا كنت تحب  
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القصص بنهاياتها المختلفة حزينة كانت أم سعيدة أو حتى غير  

تباعها لتجنب إمكتملة، لذا فقبل أن ابدأ هناك قواعد يجب عليك 

حديث عن الخطاب بل الً حين نتقابل غداً ال إشعاري بالخجل، أو

نا القراءة، فهو خطاب واحد سيمر بسالم وماهو إال لتوضيح شئ كعادت

درك ما يحدث وما أعجزت عن قوله أو ربما أخذتني الدهشة فلم 

 .ينبغي علي قوله

عزيزي ما جرى بيننا في صباح هذا اليوم من حديث على غير  

نتصارأثار إا وصفت فراري من الحرب ب المعتاد، وما قلته اليوم حينم

في شيئاً يشبه الخزالن ولكنه أقوى، ودعني أخبرك ما لم أقله لك هذا 

بأن "السر في الرحلة " أو أن "متعة الوصول   الصباح لم أؤمن أبداً 

ذكر لحظة الوصول وكنت أعيد ذكراها أزائلة" ربما ذلك ألنى كنت 

ستمرارى في تلك  إية مع  ستمرارإمراراً فيعطي ذلك لمتعة الوصول 

 . ة الوصول شيئاً من األبدية المؤقتة لحياة فتصبح لمتعا

جد فيها أي سر فقد كنت أجبرت أوربما ألنى لم أحب الرحلة فلم 

 ً  فاذا لم أصل فأين هو السر؟  للوصول، عليها طلبا

م نرضا بما دونه أال نعلم أنصله  ييكون السر في تعلقنا بالمقصد الذ أ

يمكن  ما هو على الشجرة ؟  ومابتعلقنا إلى هذا الحد ب ؟ أيكون السر

أن يطير دون وصولنا إليه؟ حرب خاسرة فيكون عزائنا أننا حملنا 

السالح وغطت أحذيتنا الوحل وأن السر في الرحلة ، ولكننا لم نكلف  

 . دعينا انه زادنا قوةأأنفسنا أن نسأل ما السر الذى حملناه خسارتنا و

ؤساً خشيت أن تستقبل  هماً نحتضنه ونخفي فيه ربالنسبة لي كان و

كية فحتى الخسارة  زسارة كما استقلبت الفوز ونخفى فيه أنفس الخ 

 . غير الفوز نادت بأنها فوز ألنه ال يصح أن ينسب لنا
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بداً إذا لم نصل  ألم نفز ببساطة لم تكن الرحلة ذات مخزى ولن تكون 

خرجنا إال بقلوب مكسورة  إلى المقصد، فال نريد إال ما نريد وما 

عقاب أو حتى تكفير عن ذنب ما، بل س السبب خطأ في األقدار أو ولي

أخذنا بريق تلك المدينة فلم نَر سواه فظننا أننا غرسنا احذيتنا في  

الوحل وحملنا حقائبنا أم أننا اخذنا طريقا غير الذى وجب اتخاذه ولكن 

  ماذا عن من وصلوا ؟

 ه ضرباً منوكان إفالت ا بقبضة مشدودة،لقد كنا نمسكه بين يدين

الخيال، كنا قد خرجنا من المدينة وحملنا على أكتافنا ما ال نطيقه ، لم 

و  مغامرين لنجوب تلك األرض بحثاً عن سر أو  أنكن مستكشفين 

قصة لتُتلى ولم نكن حتى أبطال خرجوا للدفاع عن شيء مقدس ، فلقد 

هو نصب أعيننا ، ترتجف  كنا خائفين، خائفين لحد عدم رؤية ما

جبرنا أنوفنا على تحمل  أوى المقصد ، بنا قبل األجساد وال ندرك سقلو

صممنا آذاننا عن  أزحنا أعيننا عن ما هو غيره وأ رائحة الطريق و

صوت بكاء األطفال وحتى الكبار ، فلما لم نعد نرى نور ذلك المقصد  

 . ز لنا مقصد، وأصبحت مدينتنا سراباً فال جاز لنا عودة  وال جا

حالم  أشغلنا عقولنا بأواحد ، ما الخطأ ؟ اننا سؤال بقى في أذه   

وردية عن ذلك المقصد فضللنا الطريق ، ربما، فالطريق ال يستقيم 

وكثيراً ما كنا نسقط و كنا نتعرض للجروح التي تتخذ أيام لكى تلتئم 

بداً وتترك آثار بشاعة ذلك الطريق على وجوهنا قبل أ وربما ال تفعل 

عوجاج الطريق ونحمل  أكننا كنا نقوم ونسير رغم أن تفعل بقلوبنا ، ول 

متعتنا ونكمل ، وكان الطريق موحل فال نرى موطئ أ ما ثقل من 

أقدامنا، وكان الضباب يعم المكان، ولكن كان هناك ضوء يشع من  

زداد ظالم الليل وعندما يحكم الليل عبائته السوداء ، إبعيد كلما 

فء ، كان يعيد ذلك الضوء يسحرنا ذلك الضوء ويشعل في قلوبنا الد
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 ً غم البكاء يجعلنا متماسكين ، يجعلنا ننسى الندوب  في قلوبنا ور  إيمانا

  في وجوهنا وال نرى سوى البريق في عيون األطفال

لقد ظننا أن الطريق طويل وكنا على الرغم من خوفنا من أن نضله      

تشابكت أيدينا ، أو تتبدل قلوبنا أثناء السير فيه إال أننا قبلنا التحدى و 

 ؟المقصد فهل بعد ذلك نرتضى ما هو دون 

في ذلك الوقت كنا أبعد ما يكون عن المقصد وأبعد ما يكون عن   

 . مدينتنا

فال جاز لنا المقصد وال جازت مدينتنا، وال عرفنا ذلك السر الذى  

 . وصلنا به رحلتنا

نا على ما فقدنا أشياء كثيرة ولكن حزننا عليها كان أقل من خوف     

بين ذلك ولكن ما علمناه بعد ذلك  سنفقده ، تشبثنا بوهم أو حلم أو شيء

جيداً أنه على مقدار سعينا وراءه كان هروبه منا لتظل تلك المسافة  

مل زائفة ويأس أنفاس متقطعة وأبيننا وبينه ثابته وال نحظى إال ب

 . ناكثر ما فقدناه فى ذلك الطريق هو حياتأ، ورمختبئ خلف األشجا

ا ولما تمسكنا ولما أضعنا كانت معركة خاسرة من البداية فلما تحاملن

 ما نملك لنحصل على ما ال نملك ؟ 

والسؤال كان مطروح أمامنا كجثة هامدة ومتعفنة ال تستطيع التغاضى  

 . عنها أبداً 

 لماذا رحلنا ؟ 

 

 2018الخامس عشر من يناير                                            

 الفتاة في المكتبة.                                                      
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 عزيزتي سارة،   

مطرت السماء اليوم، وقد حذرت األرصاد من تقلبات الجو والرياح  أ

غلقت أغلب المحال والمطاعم باكراً أُ الشديدة على أنحاء البالد، لذا 

حة هذا اليوم، ودعيني راهذا اليوم مما سمح لي ببضع ساعات من ال 

أخبرك عزيزتي من أمام نافذتي المغلقة بإحكام بأن األمطار هنا 

نفرطت، وتطيل  إكثيرة، تسقط متالحقة وكأنها حبات عقد قطع خيطه ف

السقوط لساعات فكأن ذلك العقد بال نهاية وهنا الناس ال يمتلكون ثقافة  

ً عتادوا على سقوطه فأصبح حدثاً عادإالمطر أو قولي  ، ذكرني ذلك  يا

بطقوس سقوط المطر عندنا، حينما تبرز الرؤس من الشرفات وتمدت 

ختراق تلك الجلود،  إاأليادي الصغيرة خارجها سامحة لحبات المطر ب

عزيزتي كان عندنا التبلل بالمطر مثل مباركة من السماء قد توبخِك  

  والدتك على هذا أَو تالزمين الفراش يومين أو أكثر ولكنك تعيدين

لكرة في المرة القادمة أو على األقل تبللين طرفاً او ذراع أو حتى  ا

تذكر تلك الرائحة التي يختلط فيها الزرع بالمطر،  أسالمة من يدك، 

علم ولم أعد ولم أكن أهل تعلمين كم مرة أمطرت خالل حياتي، ال 

أظن أن تعلقي هذا بأرض  عشت عليها قد تجعلني أفرق حبات المطر  

تذكره يوم أمطرت حين كنا راحلين، كان ذلك  أما  كنعن بعضها ول 

رض، كنا قد حزمنا الحقائب بضع آخر مطر شاهدته على تلك األ

مرات، وعقدنا العزم علي الرحيل بضع أخرى ولكن ما حدث أن 

القذائف في تلك اليوم لم تتوقف بل تفاقمت حتى شعرنا أننا لن ننتهي 

منا في القبو مع الجيران،  يوحتى تختلط رفاتنا بتراب األرض، قضينا 

المكان مظلم ولم يعد لدينا ما يكفي من طعام وشراب ولم يكن الخوف 

فقط هو ما يخيم علينا حينها بل انتقل شبح اإلنهاك بيننا، إنهاك سنوات  
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من الترقب والتفكير والجوع، بدا على وجوه الناس كل ذلك وحملت 

يونهم تترقب من  ع عيونهم أكثر فكانت األجساد تقف أمامي نحيلة

د علي عدم خروج  ييخصها وتتشبث األيادي ببعضها ليس فقط للتأك

أحد من األطفال بل ألنهم إذا قدر لهم الموت يكون الموت قد زارهم  

نتظار  إنتظار ذلك اليوم في القبو كأي إحبائهم، لم يكن أمطمئنين على 

، فقد بدألننا قد عزمنا علي الرحيل فكنا نتسائل هل نفعل وننجو لأل

بداً،  عزيزتي في ذلك اليوم توقفت الطائرات  أكانت هذة المرة أو 

خروجنا ذلك اليوم شبه  نلدقائق معدودة وكثرت التفجيرات وكا 

فجر اليوم التالي حينها أمطرت السماء،  ىمعجزة، ظللنا هكذا حت

حينها بأسرع ما يمكن قررنا الرحيل وحينها أيضاً اكتشفنا أن ليس ما  

هو الطائرات بل هو ثقل في أقدامنا كأنها مقيدة، مقيدة ه منعنا عن 

 .الموتبالذكريات أو قولي بألرض أو ربما با

جواء ولم نكن نتبين حينها الشوارع  كان دخان الهدم يسبح في األ

ولكنها الغريزة وطول المعاشرة ما قادنا، كانت برك الدماء في كل  

مي أنتباهنا وإ مكان ولم يكف أبي حينها عن الحديث حتى يجذب

بعد سقوط  خرج أبداً أتسحبني من يدي، عزيزتي أقول لك أنني لم 

الموتى أو   للقذائف كنت فقط أدرك أنه شئ قبيح، وحين تأتي سيرة

 .دركت سوء األمرأبتعد، حينها أالجرحى 

في البداية تملكني ذلك الخوف من أن أرى وجهاً أعرفه وعيوناً ألفها 

 .قتلنيقتل فإنه سي منياً كان ولكن ما الفرق عزيزتي، أ

رتجاف  إعلم أن ثبات خطاه كانت تفضح أفي األمام كان يقودنا أبي و

أكبر من أي يوم مضى وكان يمشي    قلبه وعقله المشتت باالفكار، كان

كجندي  في حرب خاسرة وال يطلب أكثر من الشهادة كان مستميت  

أمي التي   على إخراجنا من هنا ربما هي حاجة في نفسه لكسر كلمة

نتهاء  إعلم أنها مازالت توقظه أو هي حاجة ملحة في نفسه أن يعجل بأ
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نا وأمي نتتبع  أ ا الحرب وكأن خروجه من البلدة هو ما يوقفها، خلفه كن

نعطف مسرعاً نفعل وإذا توقف نفعل وأقول  إخطواته في حرص فإذا 

أبي  لِك في ذلك اليوم كانت أمي شاردة الذهن لم ترفع عينيها من على 

رغم ذلك لم تتالقى أعينهما، ربما كانت تفكر في ماليين األشياء ومن  

ابة الشروق و ن أجله، كنا قد خرجنا قربينها أنه لم يعد لنا ما نبقى م

سرنا كثيراً في منعطفات ودخلنا شوارع حتي نسيت من أي طريق  

في النهاية عندما توسطت الشمس السماء وجدنا تلك الحافلة،  ، سرنا

قف أمامها كثيراً من الناس من بينهم رجل عرفه أبي وسلم عليه  كان ي

تخاذ  إ فُت الحقاً أنه هو السائق، بدأ الجميع في الدخول إلي الحافلة وعر

المقاعد على استحياء كل يدير وجهه عن اآلخر أو يحدق في فراخ  

لتقاء األعين فاألرواح وكأن إ باعداً مالمحه عن الناس وكأننا نخشي 

عترافنا بأننا لم نعد إب ،عتراف  بحقيقة تؤلمنا وتخذيناإبمثابة التقائها 

 نستطيع المقاومة بأننا خذلنا أحدهم، من أو ماذا ال ندري؟ 

وأمي على مقعدين متجاورين وجلس أبي أمامنا، وطال بنا جلست 

عتقد، بدا لي المكان حينما تحركت السيارة  أالطريق أكثر مما كنت 

، لذا صرفت نظري عن الطريق  ني تمييزهوال يمكن هبلداً ال أعرف

ونظرت داخل الحافلة المكتظة بالناس، حملت أجيال مختلفة إلى 

نا وأبي أالشباب والنساء والرجال والخارج فكان األطفال والعجزة و

وأمي، من بين كل هؤالء كان هناك طفل وعجوزاً يبكيان على 

 .فهمها حينهاأستطع أن أختالف أسبابهم وغرابتها لم إ

شعرت حينها وكان شعوراً صادقاً بأن األرض ال تريد لنا الرحيل،  

لتصاقها  إالشجر  ببطء أسفل العجالت شعرت ب رشعرت بإمتداد جذو

بها والتفافها حولها وشعرت أيضاً بها تُكسر، وشعرت بالصخر في 

رض يُضحي واحداً تلو اآلخر أمام السيارة محاوالً إيقافنا ولكنها ال  األ

ت حينها أن األرض تشعر وأنها تحزن وأنها تفرح وأنها تخضع، شعر
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بحاجة لمنظار ألرى غبار الحزن في السماء  طلبت أال نتركها، لم أكن 

سرب الطيور يسابقنا للرحيل وألرى ذلك الدمار التي انبثقت وأللمح  

منه حافلتنا، إنه الرحيل عزيزتي، إنه ترك ما كنِت تقاتلين من أجله 

بح في طي النسيان أو يجب أن يكون وكأنك لسنوات وكل ذلك أص

مربوطة بمنطاد لن يطير بك إال إذا قطعتي ذلك الحبل الذي يقيد  

باحثة عن ذلك الحبل فهل ستتخلين عنه، قدميك ولكنك قضيت عمراً 

خلفي عزيزتي كانت ترقد حكاياتي جدتي وبطوالت عمي وعمره 

 وكرامة أخي وجسده فهل أترك كل ذلك لألرض؟ 

اك خطأ ما، خطأ جميل يكتب حياة لمن أعرفهم، ماذا كان هن ماذا لو

لو لم يقتل أخي ولم يهرب عمي، ماذا لو كانوا مختبئين وسيعودون  

قذف أبداً ولن يالمس ة إلى المنزل، ماذا لو أن منزلنا لن يُ في ليل 

سطحه األرض، ماذا لو كانوا هناك جالسين يتبادلون الحديث أو 

و أن كل شئ سينتهي غداً وال طرنج، ماذا ل رقعة من الش ىيلعبون عل

يحلق في سمائنا سوى الطيور، أهو ذلك السراب الذي يؤمن به  

ل شئ وكأنه يبكي وبدا علينا أننا ال نريد  الراحل، ال أعرف ولكن بدا ك 

 .أن نرحل وبدت النظرة األخيرة ساحرة

نصل   متد الطريق وبدونا عالقين في هذة الحافلة لألبد بين بدايتين الا

حين كنا على أياً منهما، في تلك اللحظة التي رأينا فيها نقطة التفتيش 

ما ميزته هي  جتاح الناس أحاسيس مختلفة لم أميزها ولكناالحدود، 

تلك النظرة علي وجه أمي وهي تشاهد السائق يتحدث ألحد الجنود،  

تلك النظرة المترقبة الخائفة الداعية بأن يكون كل شئ علي ما يرام 

خر وخيبة أمل أخرى، وبعدها عزيزتي كانت  آنها ال تتحمل خذالن أل

"الحمدهلل" مصاحبة تلك التنهيدة المستريحة وكانت أول خطوة علي 

دود أخري، حدود أملت ودعوت كثيراً أن تحتوينا بأوطننا الذي  ح 

 .حملناها معانا
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 2019الثامن عشر من يناير                                          

 في كل حين. صديقتك المرتحلة                                          
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 عزيزي آدم،

الكوابيس ليالً، وإذا فعلت أتدفعك من فراشك ليالً وتثقل  هل تراودك 

تتابع أنفاسك وتجعلك قائماً الليل وحتى طلوع النهار، أم أنك عزيزي  

ك الكوابيس على ما هي عليه جعتلك  تبتسم في فراشك ليالً، ألن تل

 .تري ما لم تره في حياتك من قبل

أعرف، كما عذرني على تبجحي و وقاحتي ولكني أريد أن ا عزيزي، 

أن تلك الفكرة تعجبني جداً،  تلك الرسائل التي نتبادلها سراً ونخفيها 

عن أنفسنا في الصباح فحينما نتقابل نصبح أشخاص آخرين ال 

بعض يقرأون كتاباً ثم يرحلون، ويبقي ما في  يعرفون بعضهم ال

الرسائل لنا وحدنا حينما يكون كل منا على حدى حيث ال نستطيع أن  

ضنا البعض فنعرف الكذب من الحق ونعرف ما يؤذي وما ننظر لبع

يُفرح، إن تلك الرسائل منحتنا هدية اإلختباء، اإلختباء في لون  تلك 

ن نكشف وأعطتنا حرية  أدون  الورقة البيضاء وأعطتنا حرية الكذب

قول الحقيقة دون أن تدور في المكان بحثاً عن مخبأ يبعدها عن سهام 

قول ما لو قلناه لصفع أحدنا اآلخر، تلك عطتنا حرية أاألسئلة، 

الصراحة المؤذية وذلك الكذب المتقن هو نصيبنا من تلك الرسائل، لذا  

 .رساالتيلنبقيه على هذا الحال بيني وبينك ومن يقرأ لك 

 عرف؟ أحسنا واالن بالنسبة لسؤالي، أردت حقاً أن 

ل لك قو أوأردت إذاللك، نعم عزيزي، أردت إذاللك، فعالً أردت أن 

عرف ما يعني أن يكون المرء  أ ن أعتذر، أردت أبأنك ضرير، ثم 

عرف  أعتذرُت حين لم تجب وإضريراً فسألتك وألححت في السؤال ثم 

و أن تذكرني  له كل يوم حينما نتقابل، هنك لن تفعل، إن هذا ما تفعأ

أن تعرف ما ال أريد قوله، أردت فقط أن أوضح   ى بضرري وتلح عل
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تريد أن تغلقه كما فتحته وال فيلم ستنتهي معانته    أن هذا ليس ككتاب

بعد ساعتين من إمتاعك، عزيزي هذا ضرر وهي حيوات بدأت 

كمثل إلهام  هنا وروايتها مرة أخرى ليس ىنتهت بي إلإنتهت، و إو

ى أمامك بل إنه جرح ال يلتئم أبداً وانا ال أريد غسله  ينزل بي و يتجل

 .بالماء

التفاصيل ألنها تؤذيه، ولكن العناوين   عزيزي، كالنا ال يريد حكي

واضحة ففتى مرتدياً نظارة سوداء ليس جيد في إخفاء عماه وفتاة 

لون المدينة،  مثلي ال تستطيع إخفاء هويتها تحت لحمها والتماهي في 

الجميع يعرف أن مكاني ليس هنا وال ينجحون أبداً في إخفاء تلك 

ا تعتريهم أيضاً عندما النظرة التي تعتلي وجههم حين يروني، إنه

يشاهدونك ولكن الفرق بيننا أنك لن تراها وأنهم يعتادونك بعد فترة أما  

يُظهر  نا فحركتي تثير توترهم وربما يقول أحدهم قوالً يغيظ أو آخرأ

نا أدير وجهي وأتخيل أنه شيئاً آخر ما أكل ذلك ف ىالشفقة ولكن عل

ل ألن مايقولون بمثابة مر ليس فيما يقولون، بيعلقون عليه ولكن األ

 .جرحي ىرش ماء عل

فسؤالك لي اليوم هل ستعودين يوماً ما، كانت بمثابة سؤالي لك هل 

ة هي ما يشعل  لوان، ليس البحث عن إجابيُقدر لك يوماً رؤية األ

رأسك ولكنه ذلك العالم الذي يقذف السؤال إليك وتلك الحريق في 

حتمال الجميل األقرب  اإلالسعادة التي تغزو غيمتك عندما تفكر في 

ستحالة وتلك الرحلة التي تقوم بها لعالم لن يكون لك مكان فيه  إلى اإل 

ك وحيداً بداً، ما يؤلم حقاً هو حين تتبخر كل تلك التخيالت وتجد نفسأ

 .غريباً ال تعرف ما هي األلوان

نك تتجنب السؤال وتتجنب اإلجابة وتزور عالم الخياالت على  إلهذا ف

 .طعةترات متقف
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عرف سالمة  أعرف ما هو فضولك، وأهتمامك عزيزي، وإقدر لك أ

عرف أيضاً أنك أحتماالت ونيتك في كل مرة تحادثني عن تلك اإل

حياتي أكثر مما يكشف سؤالك   قابلت صديقتي يمنى وأنك تعرف عن 

هو إال لتبرير معرفتك لحقائق من المفترض أنك  وأن ذلك السؤال ما

درك أتجهلها، عزيزي إن ذلك السعي خلف معاناتي _أكرر أنني 

  انا ال أحتاج عزيزي كمأسالمة نيتك_ ال يولد سوى ستائر تغطيها، ف

الشفقة،   فعال وليدة وربما أنت لمساعدة وال حتي تلك األ تزعم هي

ً زيزاي إن كنتما تريدا طريقع سهالً إلي، فانسوا ما تعرفون  ا

خبركم من جديد واسمعا لي حين يعجبكما الحديث و أواتركوني 

أوقفاني عندما تنزلق من فمي الترهات، واسخروا من معاناتي عندما 

جروني واعتذروا بعدها، اوش  عرضوا عن ذكرها حين أحزنأأفعل و

ني ومساعدة مغصوبة لن تفيدني، وربما  فطيف لشفقة ال يرضي

لوان،  رؤية األ ىيُقدر لي العودة وحينها ستكون قادراً عل عزيزي

شجار وصفرة الرمال و وحينها سأريك زرقة سمائنا وخضرة األ

رتداء  إوجوه ساكني بالدي وصور عائلتي وربما حينها ستمتنع عن 

 .ك وسأتوقف عن موارة هويتي تحت جلدينظارت

 

 

 

                                                                                                                                                             

 2018لواحد والعشرون من يناير ا

 النازحة                 
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 زتي سارة، عزي  

مخيمات في مجتمعي الجديد بين بدأ يستقر بالنسبة لي كان الوضع قد 

الحدود وبدت تلك الخيام البيضاء غيوم في سماء    ىالنازحين عل

العالم منها رقعة ال نهاية من الفراغ، وال أعني بالطبع  اصافية بد

ستقرار الجسدي فعزيزتي إن كنِت قد صادفت مخيم فستعرفين أنه  اإل

ر، ذلك ستقرار آخ إتكلم عن أأبعد ما يكون عن الراحة ولكني 

ستمرار، ربما هو أننا ستقرار الذي يحرك نصف الحياة الباقية لل اإل

نتماء الذي يولد مان أو اإل في المخيم تشاركنا في فقدنا فشعرنا باأل

ال ريب ولكن المخيم ربما   ةلت أحزاننا موجودا بدوره األمان، ماز

و دفنها لبعض الوقت، موجودة ولكن ليست ظاهرة، حاولنا  أسكنها 

جانب   ىء من جديد وإعادة الحياة لمسارها الطبيعي ولكن كنا عل البد

حتمال نصب آخر نعد نفسنا في أي لحظة للعودة وكنا نضع ذلك اإل

 .أعيننا ونعيش من أجله

بي وتصالحا وقد أقول أن شمس أمي بدأت تشرق مرة عتذرت أمي ألأ

أخري ليس كلياً وال بوضوح ولكن شمساً غائمة أفضل من ال شئ، 

هذة الفترة كبداية لعهد جديد، ساعتها أخدت وقتاً طويل ألدرك أن   بدت

ي باكراً ويجعلني تلك الفراشات في بطني وذلك الشعور الذي يوقظن

نتظار  إنتظار شئ جديد هو إل، هو أراقب المكان في سعادة هو األم

قدار، غريب هذا الشعور حقاً وغريبة  نحناء األ إنتظار إحدوث معجز و

من مدني بها كذلك السجين في حكاية عمي، شعرت أن كل القوة التي أ 

 .ملمنهم نصيبه من العذاب واأل في المخيم هم سجناء حكايتي لكل  

فالن وهذا العم فالن،   الناس فهذا فالن وهذا أبو ىبدأ أبي يتعرف عل 

ويجب أن نزور هذا وزوجة هذا أنجبت لنبارك له ويريد هذا معروفاً  
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بدأ ذلك المجتمع الصغير أن يضمنا إليه و  وهذا أسدي لنا واحداً و

يرحب بنا، فصار أبي يجلس إلي رفاقه ويتحدث عن البيت وعن 

حرب وعن الخسارة وعن هذا وهؤالء وعن ابنه، ولكن  الوطن وعن ال

نتساب اسمه له، ألم إهذه المرة تحدث عن المقاتل الشرس الذي يفخر ب

 !هذا الدافع ،أقل لِك غريب هذا الشعور

كان لها صديقات و لكن أحداً لم يقرب ذلك الجزء المظلم  يضاً أمي أ

من أمي، كانت ألمي صديقة، هي أم لثالثة أبناء ولد أكبر وابنتين،  

ل بعد بيع ما تملك من ذهب هنا بما حصلت عليه من ما  ىجاءت إل

كان نجاراً،  ،ختفاء زوجها، في يوم خرج إلى العمل ولم يعدإبعد 

نهى ما  أعد أن هم أنه سيعود باكراً للبيت اليوم بيقول من معه أنه أخبر

بين يديه من عمل، يقول أحد الباعة أنه مر به فاشترى تفاحاً و موزاً 

لقى عليه السالم أالشارع المقابل وويقول أحد الجيران أنه شاهده في 

ولكن عتبة المنزل لم تشهده ذلك اليوم، سأل الناس عليه في 

ى القتلى وسألوا في أقسام الشرطة ولكن  المستشفيات بين الجرحى وحت

و يقولون هكذا، ظلت هذة السيدة متمسكة بشبح  أ ال أحد يعرف شيئاً 

ليوم عند أحد زوجها حتى هدم منزلها ولحسن الحظ كانت في ذلك ا

طفال وهكذا فرت  قارب هي وأبنائها تحاول بيع ذهبها لتتكفل باألاأل

 .إلي هنا

الذي يبلغ من العمر سبعة  ومن هنا بدأت القصة، قصة ولدها

شياء غير مألوفة  أ ماً_عزيزتي أغلب القصص هنا حزينة وتحكي أعوا 

ذلك تعطي شعوراً بالتحدي وتعطي   ىبطريقة تفطر القلب ولكنها عل

هذا األمل، غريب مثل إنبات شجيرة بين الصخور ولكن ما أردت أن  

بل هي  أقوله هو أن تجنبي لذكر األسماء ليس محاولة مني لنسيانها

محاولة بائسة   يملتصقة بي أكاد أجزم أنها تسري في عروقي ولكن ه

مني لكي ال أجهد عقلك حينما تسمعين ذكر ذلك االسم فيعيد عقلك 
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لقصة تلقائياً فتحزني، لهذا عزيزتي الجميع هنا سترجاع ا إ المسكين 

نا ما دمت أأشخاص بلحمهم وشحمهم وستذكرين مسارتهم وسأذكرها 

سماء خارج الحكاية_ كان ذلك الصبي  قصير  بقي األ حية ولكن لن

و وجه أبله يضحك  القامة أسود الشعر ذو عينين بلون البحر وعمقه،

مرة تظنين أن خطباً به وال يكف عن الضحك، حين تقابلينه ألول 

بتسامات البلهاء وذلك ولكنك في ثاني مرة ستبحثين عنه لتري تلك اإل

ن ذو السبع سنوات أول صديق لي في المنطق الذي يهون الحياة،  كا

 .ذلك المخيم

حينما ترينه في الصباح يمشي مع الرجال ذاهباً خارج المخيم للعمل  

ره ويمشي بثبات وترينه كعصفور صغير يشد قامته ويفتح صد

، كبرستدعاء الكالكبار تبتسمين وربما تضحكين من محاولته البائسة إل

ج مع الشروق اً، كان يخررض عليه فرضولكنه لم يطلب ذلك بل فُ 

وال يعود إال بعد الغروب كحال رجال المخيم، كانت أمه ترثى لحاله  

ر ولكنها بقته في المنزل أمام تلفاز كبيأولكنها ال تملك حالً، ودت لو 

ختيار، في مدة قصيرة صار أشبه بهيكل عظمي  ال تملك رفاهية اإل 

د للمخيم يأكل متحرك ولكن هيكل مبتسم ضاحك أبله، كان عندما يعو

ثم يخرج ويجلس بجواري، كنا نشاهد النجوم ونصنع منها أشكاالً  

 ً نا قبل أن يأتي، صارت هذه عادتنا أ  دافئ أعده ونحن نشرب شايا

 .عد يوم أنتظر ذلك الصغير ليجلس في جواريوصرت يوماً ب

في يوم زارتنا أمه على غير المتوقع وانتحبت، قالت أنها يمكن أن 

ها أضحت كبيرة بما يكفي لتجالس أختها ويذهب نتابتذهب للعمل ف

الصغير ليتعلم مع من يذهب من أطفال المخيم، ولكن عندما عرضت 

أنفذ وتوقفا عن  على الصغير رفض وعندما أمرته بذلك قال لن

مناقشة هذا الموضوع، أوضحت أمه أن ما ضايقها في األمر ليس  

ليمه فال على تع  أن تصر ىالعمل بل عجزها عل   ىإصرار ابنها عل
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هي تمتلك المال وال تقدر علي أن تستغني عن ما يدخله ابنها من 

ستطاعت أن تهدئ  إالمال، بكت حتى ظننا أنها لن تتوقف ولكن أمي 

 .من روعها

نا والصبي كدأبنا، سألته "أال تحب أن تتعلم؟" أ بعدها حينما جلسنا 

لق دق أنه خُ فضحك وقال أنه يكره الكالم المعقد وال يفهمه وال يص

لمثل هذا الهراء وأضاف أنه يحمد هللا في كل يوم على العمل الذي  

خلصه من التعليم، فرحُت عزيزتي، فرحُت ألني علمت أنه يكذب 

، في ذلك اليوم شعر هو بالذنب ربما ألنه كذب علي  وفرحت ألنه فعل

سر  صغير، ذلك السر هو أنه عندما غادر البالد حمل   ىفأطلعني عل

جيبه كرات صغيرة ملونة كانوا خمس كرات عدد أفراد  معه في

يقول أن رغم عالمه الخالي من الطفولة أو تخليه هو عن عالم أسرته، 

هي الجسر بينهما، أراهم لي  الطفولة تبقى تلك الكرات الصغيرة 

 .وكانوا بمثل لون عينيه كلون البحر المعين

ني شعرت كأنه بعد ذلك توطدت عالقتنا رغم فارق السن الكبير ولك 

في كل يوم كوبين من الشاي   من واجبي أن أخفف عليه ثقل الحياة، 

وجلسة هادءة مضحكة، وفي يوم لم يحضر، ظننت أن مكروهاً أصابه  

ته  ئج فا، لذا اليومية  اليوم التالي ذهب للعمل ولم يأتي لسهرتناولكنه في 

يحتاج  بزيارة وسألته عن سبب غيابه يومين متتاليين، فرد بجفاء أنه 

مثل هذا  للراحة ليذهب للعمل في اليوم التالي وأنه ليس لديه وقت ل 

خيمتي و وحدتي،   ىالهراء، تضايقت بشدة من وصفه وعدت إل

من الشاي بدل اثنين وظللت على هذا الحال  اً وأضحيت أعد كوباً واحد

وجلس بجواري كعادته، كنت   ىقرابة أسبوع، حتى ظهر مرة أخر

نه أتى ولكني اكتفيت بالصمت عتاباً له وشكراً  غاضبة منه و فرحة أل

 .له، وهو كذلك لم ينطق سوى بأن كراته الصغيرة قد ضاعت
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علم لما شعرت بذلك الحزن الشديد غير المبرر، وكأنه  أيلتها ال لم أنم ل

فقد آخر ألحد من عائلتي، تسائلت عزيزتي أتكون مجرد كرات ملونة  

؟ أيتجسد ى تكسره ظروف أقو مثل ذلك الكسر إلنسان لم ىقادرة عل

 مل اللعين بصورة كرات؟ ذلك األ

امالً، حينما أيكون غيابها قادراً على أخذ صديقي الصغير أسبوعاً ك

طلع النهار أخذت بعضاً من صناديق المالبس، كانت صناديق توزع  

علينا من قبل بعض المنظمات، ال يهمهم جنسك أو سنك فقط خذ تلك  

اء غير مكترسين بقلة الطعام أو حاجتك له الصناديق المليئة بالهر

أكثر، أخذت أحدها وذهبت مع أبي لبيعها خارج المخيم، بعتها بثمن 

ولكنها كفت لقضاء حاجتي، في اليوم عند اجتماعي بالصغير  بخس 

 .أهديته خمس كرات زرقاء وكرة صفراء

 عزيزتي، 

ا ما اهنسأبتسامة بلهاء لم أعهدها من قبل ولن إفي ذلك اليوم شاهدت 

حييت ألنها غمرتني بشعور غريب وسعيد كأني بين أحضان المنزل  

 .وكأن من ذهبوا قد مروا بي

 عزيزتي، 

 شئ. اليوم كان "هو" يقف بعيداً محدقاً بنا ومن حينها بدأ كل في ذلك

 

 

 2018التاسع والعشرون من يناير                                      
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 عزيزتي سارة،   

كنت على وشك الزواج، حين كنا في المخيم كنت على وشك الزواج 

ً من شاب جمعتني به أرض  ومحبوباً المخيم، كان ذكياً ومقاوماً ومحبا

وكان ذو هيئة في البداية هي عادية ولكن مع تكرار النظر   بين الناس

عتقد أنه لو أ هاية أنِك تجدين ما دونها قبيح، في الن ىها حتي لها تستحسن

عتقد أنه لو كنت وافقت  أت وأقمنا الزفاف وفقكان الوقت في صفنا لوا

 .آخر ربما هيناً أكثر ألتخذت الحياة مساراً 

قال أبي لي أن هناك فرصة للتطوع مع من يدرسون األطفال في 

طفال، حينها المخيمات وأنهم يبحثون عن مثلي لتعليم المزيد من األ

عتدت على مسار  محدد   اني أن وليت من طلبه، قئج اُعقد لساني تف

لى أي للحياة منتظم وما قاله ذكرني بأن النظم قابله للتغير ولكني ع

عتبره كواجب أحال تحججت بقلة خبرتي، وقال هو أنني يجب أن 

أكثر منه عمل، ولكني وجدت ماليين الحجج ألرفض لم أكن مستعدة 

ذلك الجانب الذي يحفز  لخوض تلك الحرب، كنت أريد أن أكون على

المقاتلين وهو أبعد ما يكون عن القتال، ولكن يوماً بعد يوم ألح أبي، 

رغة وافقت، وفي أول يوم  ندمت، أتعلمين ما سبب ذلك وألن حياتي فا

 الندم وتلك الثورة بداخلي؟ 

 مرآة 

نظر من خاللها أنعم عزيزتي مرآة، في أول يوم وددت لو لدينا مرآة 

مح تتأثر بالمكان وال إلى مالمحي، لطالما ظننت أن الوجوه والمال

ختلف  إدتي علم لماذا، وطالما حاولت إثبات تلك النظرية، ففي بيت ج أ

عرف أيختلف  أشكلي عما كنته في بيتنا أو هكذا ظننت، لذا أردت أن  

ور  شكلي هنا وبأي درجة، أو ربما هو ذلك الشعور أو الرغبة بالشع
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بالكمال في أول يوم بالعمل ناهيك عن كونه مخيم، أو ربما ببساطة  

 ناأنظر للمرآة سأجدني أنتظام مالبسي وأنه حينما إ أردت أن أتأكد من 

 .ال نازحة تعيش في مخيم

ذهبت أول يوم  رغماً عني، طوال الطريق ظل يكرر أبي كم انا جميلة  

كالعادة ولكن ذلك لم وأنه ليس علي القلق بسبب مظهري ألنه رائعاً 

ستطاعا أن يظهرا للناس، قابلت إ يزدني إال قلقاً ألن توتري وقلقي 

انوا جميعهم من  ك ،والعاملين هناك وتعرفت عليهم ومن بينهم كان ه

المتطوعين من البلد التي كنا فيها،ال تخطو أرجلهم أرض المخيم إال  

علم أكن ألم في البداية عزيزتي كما قلت لِك  بضع ساعات في اليوم،

 .كن ألالحظأأنه هو ولم 

عندما عهدت الشباب أول مرة كانوا ساحرين مميزين، تعاهدوا على 

علم أن ذلك المربع  أتعليم أطفال رمت بهم األحداث إلى هنا، ولم أكن 

الخشبي ذو المقاعد الصغيرة والرسومات الغير منتظمة وضحكات 

ع شمس جديدة  نتظر طلوأطفال سيكون هو أملي شهور عدة وساأل

علم ذلك في البداية ولكن ما شعرت به هو أكن أ ذهب إليه، ال لم أل

شعور غريب لمثل ذلك الموقف، لم يكن الحقد بل كان الغضب، في 

البداية كان الغضب عزيزتي الغضب ألني رأيتني فيهم عزيزتي كانوا  

شبح واهن ليس له أقدام هم مرآتي ذلك اليوم، ورآيتني في تلك المرآة 

رأيت فتاة فاقدة لكل   ،رضيقف عليها أو حتى يثب لما بعد تلك األل

 شئ حتى األمل الذي يدعونني إليه.

شعرت   ىرحبوا بي وكانوا ودودين، بل أكثر من الالزم عزيزتي حت 

أن هناك شخص يقف خلفي ويحمل الفتة مكتوب عليها "شفقة" 

لثانية، بدأ يظهرها لمن يتحدث لي، كانوا ثالث أوالد وفتاة وكنت أنا ا 

  ىستراحته حين يتولإر العمل في وقت لي كيف يسي   كل منهم يشرح

تقديمي لمثل هذا الروتين حتى  ىالباقون العمل، وهكذا تناوبوا عل
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درك شاعرية الموقف ولكن بعدها  أوصلنا إليه، في وقتها عزيزتي لم 

حين تتصاعد األحداث وأعود بالذاكرة سأدرك كم أريد لذلك الموقف 

طفال قد رحلوا وكان كرر، كنا نجلس في مكان درسه وكان األأن يت

هو يشرح لي كم هو عمل إنساني ما سأعمله معهم وأنهم شاكرين له  

كن استمع له وال أذكرها ألني حينها لم أوظل يتحدث في أمور عدة ال 

وجه التحديد بل كما قلت لك كان الغضب يطوف  ى ألحد من رفاقه عل

سقطني في الوحل حين سأل"كيف  أجأة وبي، ولكنه كسر رحلتي ف

 "نت رحلتك إلي هنا؟ أعني المخيم؟كا

كثر حين قلت بعقالنية أ تعجبت من ذلك السؤال ولكن إجابتي دهشتني 

رتبك ودارت عينيه بالمكان يبحث أ "طويلة ألكررها مرتين"  حينها 

عن رد  سريع يخرجه من ذلك المخرج، لذا أخذ في التحدث عن 

سيره،  في بالدي وحاول وضع بعض النظريات لتف كارثية الموقف 

ربما تحدث لخمس أو عشر دقائق وكان يحاول أن يثبت وجهة نظره  

ليس بكالمه فقط بل بيديه أيضاً _تعرفين كم هي عدد النظريات التي 

يكونها من لم يمروا بالموقف بل شاهدوه من بعيد؟_وبعدها توقف  

ا قال فقلت" صحيح، م ىر مني التعليق عل ظونظر إلي وكأنه ينت 

رض جيمعاً  قتل حشرة ولكن علماء األ ىادر علفغريب أن كل صبي ق

 "أن يخلقوا واحدة ىن عليغير قادر 

ول ما تشاركناه حينها أعتقد أتذكر تلك الكلمات ألنه يتذكرها وألنها أ

رثر  أعرف أن قائل هذة العبارة هو أعزيزتي سألني إن كنت 

عتقد أن حينها وصله أنصراف، اإل شوبنهار، فأجبته بنعم وأن علي 

يضاً أعتقد أنه ربما أ ذلك الشعور الكامن داخلي بالغضب والثورة و

 .أي مدى هي كارثية الموقف ىوصله إل

مثلت المرض في الخيمة يومين والزمت الفراش دون أنفي يومين  

، وفي نهاية اليوم الثاني خرجت ىذهب لهذا المكان مرة أخرألكي ال 
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هو الوحيد الذي  م مع صديقي الصغير ففي النهاية لمشاهدة النجو

علم أنه لن يفهم سبب ذلك المطر في  أستطيع مشاركته لهذا الحدث، أ

األقل سيستمع دون أن يستخف    ىرأسي ولن يستطيع إيقافه ولكنه عل

ستطع إكمال تلك التمثيلية ألنه  أ بذلك الشعور، وفي اليوم الثالث لم 

يمة  أمي حينها وهي تسارع لترتيب الخ زارني في الخيمة، ليتك ترين 

سارير مزهرة، قابلته أمام الخيمة  أوإيقاظي وهي مبتسمة متحمسة ب

سعل أمامه أضطررت أن أبمالبس غير متناسقة وحجاب غير منتظم و

مرتين ألؤكد سبب غيابي، أما عنه فوضح أن سبب حضوره هو أنه  

 .ر أطفالهمحضاإكان يمر على الناس في خيامهم محاوالً إقناعهم ب

 وحدك؟

تعلمين عزيزتي أن قبضة يده تُشد عندما يكذب، تغلق يده كمن هل 

كذبة وال يريد أن يضيعها، بعدها قال أنه مر بي ليرى إن   ىأمسك عل

 .كان بإمكاني المساعدة

ُزرنا عدد ال بأس به من الناس ولكن قل ما وافق أحدهم، فأغلب  

ادوا على مخيم القاسية، لم يعتطفال هنا ال يعرفون حياة غير حياة الاأل

شياء بسهولة ولم يعتادوا على أن يساعدهم أحد وقد  الحصول على األ 

نسوا كيف يكون التعليم والذهاب إلى المدرسة صباحاً، ومهمتنا كانت  

صعبة، مهمتنا كانت خلق األحالم في رؤوس لم تعرف سوى  

اتهم الكريمة الكوابيس، مهمتنا أن نعدهم بحياة كريمة بعد أن ُسلبت حي

بصر،  مهمتنا أن نبني مدرسة ال تهدها صواريخ الطائرات، كلمح ال

وأن نؤكد لهم أن قلماً خشبياً صغيراً سيسد فوهة البندقية، ومن 

 يصدقون؟ 

شاب لم يعهد حياتهم وال يعرف لها شكالً أم فتاة صامتة ال يعرف  

ما  صدقوا ،حق، صدقوا أعينهم ىاألمل مكان في عينيها، كانوا عل
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نا، فبعد عدة زيارة أليام متتالية  أصدقوا، وفعلت    عاشوا وعاشوا لما

نسحاب من تلك المهمة التي ال أملك  عتذار واإلوشك اإل  ىكنت عل

سالحاً لخوضها والتي تُسقطني حجج العدو فيها، قلت لهم ماذا تطلبون 

  منهم؟ أن يتركوا أطفالهم الذين يعملون أو الذين يعتنون بباقي العائلة

اذا ليكتبوا حرفاً بدال من أن يحافظوا علي سير  ليذهبوا للمدرسة، لم 

الحياة، أنتم تعلمون أن كل أب وكل أم ودوا لو فعلوا ولكنهم ال  

يستطيعون وبتلك الزيارات أنتم ال تسببون سوى الحسرات، قلت كل  

نا الصامتة  أ ذلك في شجار نشب بيني وبينهم، ُدهشوا من موقفي ف

وكأنهم محبون للوحل أثار  المهم عن من بالخيام الوديعة ولكن ك

 .كتم حديثاً لذا ألقيت كلماتي ورحلت أغضبي ولم أستطع أن 

أمام خيمتي بقبضة يد مشدودة   ىبعد يوم سيظهر هو مرة أخر 

وبتفاؤله المعهود وسيطلب مني أخر زيارة سنقوم بها وستكون تلك  

الن" ودعي أول واحدة أفعلها بشغف، سنذهب يومها لخيمة "أم ف

 . قصتنا تبدأ

 عزيزتي سارة،   

هي سيدة وزوجها وحدهما بين الخيمة الضئيلة، هي سيدة في عقدها  

سد مبتسمة الوجه على جبينها وداعة  من العمر، سمينة الج  خامسال

وهدوء، في البداية عندما تزوجت تقول أنها كانت فتاة غير جيدة في  

أن زوجها كان صبوراً  أي شئ وال تعرف كيف تدبرت أمرها، وتقول 

محباً متحمالً ألكالت غير صالحة لألكل، تقول لم يكن كل شئ 

لحمل وظنت تأخر بها ا ىبأفضل حال ولكنه كان على ما يرام، حت

رزقت   ىنتظرت طويالً ودعت كثيراً حت إأنها لن ترزق بطفل أبداً، 

ضطربت األوضاع في إب"فالن" كان كل شئ عادياً عزيزتي حتى 

دأت الطائرات تحوم فوق سمائنا، طلبت من ابنها أن يتوقف البالد وب

الذهاب،   ىيهدأ الوضع، ولكنه أصر عل ىالمدرسة حت ىعن الذهاب إل
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خر  آما لو كان يرى طريق المدرسة يمتد ليرسم له مستقبالً تقول أنه ك

وقف تحليقها،  ىشعره أنه قادر علأبدون طائرات، أو كأن ما يفعله 

الخاصة، وفي كل يوم كانت تودعه وتدعو بأن كان يقاتل بطريقته 

 .ذلك اليوم عندما لم يعد ىيعود سالماً، حت

ت لما أوقفته عن الذهاب تقول أنها لو علمته ذلك اليوم غير عائد للبي

 .ولكنها كانت لتعتصره بين يديها وتخبره كم هي فخورة به وتحبه

حملت هي  علمُت حينها أنه يزور تلك السيدة في المخيم ليعلمها، 

 .الراية بعد ولدها وأرادت أن تحسن إليه بطريقته

طفال  نا وهو على أمرين أولهما أن هؤالء األأتفقت إبعدها عزيزتي 

عباء عن  تعلموا وثانيهما أن علينا إيجاد طريقة نحمل بها األيجب أن ي

 .أسرهم
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 ، سارة  عزيزتي  

 أتعلمين ما يقتلني حقاً في مراسلتك؟ 

مكان آخر وذلك  ىالوقت، الوقت الذي تستغرقه الرسائل في السفر إل

علم  أ كن أالبطء النسبي الذي ال يناسب فرقعة األفكار في رأسي، لم  

الشكل، فقد صارت محطة أمر بها  هذاأنني سأدمن  كتابة الرسائل ب 

م أفعل فلن توصلني سيارتي إلى بيتي وسأسظل عالقة كل يوم وإن ل

طوال الطريق، الكتابة لِك عزيزتي أصبحت شيئاً ضرورياً ولكن مع 

تسائل لو كنا نتبادل الرسائل الهاتفية لكان األمر بمثل  أ ذلك فإنه ممتع، 

وراق؟ ربما هو شئ ليس فقط في تلك القدسية التي تعطيها له األ

التي نكتبها بها وأعوجاج الحرف بين  الكلمات بل في الطريقة 

متالك شئ إخرين ربما هي رائحة اليد العالقة في الورقة أو هو اآل

وُكتب لك وأُرسل إلى مكانه الطبيعي بين يديك، ولكنه   لك، ُصنع لك،

ذهب للبريد ألودع رسالتي أكان سيحل لنا مشكلة الوقت، في كل يوم 

نا أ غبة ملحة في أن ينقرض يتعجب العاملين مني ويأخذون الرسالة بر

ومن يزورهم فيتسني لهم إغالق المكان، وأخاف ذلك اليوم عزيزتي،  

طيع الكتابة لِك فيه ألي سبب كان، يخيل إلي ستأأخاف اليوم الذي لن 

نثني عن ذلك الفعل ما دمت حية وأنهم حتى لو أغلقوا كل أأنني لن 

 .ك الرسالةالمكاتب البريدة بأنني سأربي زاجالً يحمل لِك تل

عزيزتي لو تعلمين كم ووددت لو خلقت حماماً زاجالً، ما يجعله   

خرج سيعود، سيعود للوطن، هل  أُ عرش الطيور أنه مهما  ىمتربعاً عل

تسائلتي  كيف؟ كيف يتبين ذلك الطير مكانه بين الطرق، ال يهم لكنه  

 .يفعل

 .لذا عزيزتي أظن أنني سأموت قبل أن تتوقف رسائلي إليك 
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ي على المكان بعد كل تلك  ت عتدإ ئل ما الذي تفعلينه حالياً وهل أتسا

ليس في مكانه، أتخيلك عزيزتي بعد تلك السنين أم أن شيئاً ما 

كتسبت لهجة مغايرة وتعرفتي على بعض األشخاص إ السنوات قد 

ربما لن تجمعك بهم جميعاً صداقة قوية ولكن هناك عالقة طيبة، ربما 

لكني أعلمك سعيدة هناك واتمنى لِك دوام  تدرسين الطب وربما ال و

الغريبة التي تجمعنا، فال ذلك، لطالما شغلني تبايننا هذا وتلك الصداقة 

نتفق علي شئ أبداً وال حتي نتعاطى الحياة بنفس الطريقة ولكن أعلمك  

 .وحدك تنظمين حبات أفكاري وترينها كما أراها

 عزيزتي هل أخبرتك عن طبيب المخيم؟

أطراف المخيم، والعجيب في أمر المخيمات  ىفي أقص كانت خيمته

هو ذلك التشابه الطبقي والمساواة الغير عادلة أحياناً، فال تفرقين بين  

خيمة وخيمة كلها متشابه، ال يتغير لونها أو شكلها وال تظهر عليها 

ختالفات الطبقية االرستقراطية التي تخبرك ولو القليل عما في اإل

دة إلصدار حكم  هي الطرق على الباب قة الوحيداخله وتجعل الطري 

والتحدث وجهاً لوجه، لذا عزيزتي لم نكن لنفرق بين من حولنا 

بخيامهم ولم نكن لنعرف غلظتهم أو لين قلوبهم من طرقة على باب 

خشبي بل كنا نتحدث ونراقب، كلنا في الهم سواسية، لذا عزيزتي فإن  

مرضى في المخيم، كان ج أحد الذلك الطبيب لم يكن طبيباً إال حين عال 

في خيمة متجاورة أحدهم والذي قد أصيب بعلة ال نعلم ما هي، لم  

تتداول النساء ذلك ولكن ما تداولته هو ظهور ذلك البطل المغوار  

الذي ظهر بين أسدال الظالم وأبعد األلم عن خيمة المريض ورفض 

كر أو حتى ذأن يأخذ المال ثم عاد إلي خيمته، دون تباهي أو تفاخر 

قطع  أالحادث في اليوم الثاني، عندما علمُت ذلك األمر أردت حقاً أن 

األميال ألري وجهه، ال لشئ بل إلكمال تلك المسرحية في رأسي، 

تى إلينا في صباح ذلك اليوم الذي مرضت فيه  أولكن لم أذهب بل هو 
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أمي، شعرت بألم في أحشائها وكان ال يحتمل وحينها لم تستطع أمي  

ستدعاءه، ورغم أني ال  إ وة خارجاً، لذا قام أحد الجيران بتخطو خط أن

ساطير التي تداولتها نسوة المخيم ولكن حقاً ربما أصدق في تلك األ 

بيديه بركة، فقامت أمي بعد وكعتها بصحة جيدة، كان ذلك الطبيب  

طويل القامة ونحيف الجسد ال أعني تلك النحافة العادية بل ربما نحافة 

غذية وكان لون شعره بين األسود واألبيض ولم  سوء الت  نتجت عن

عتقد وال يحمل سوى سماعته، الحقاً تصادق  أيكن يرتدي نظارة كما 

معه أبي كما يفعل مع كل من يقابله، فهو يعرف فالن الذي يعرف  

 .فالن وفالن صديقه

هذا الطبيب عزيزتي لم يتزوج ويعيش هو و والدته المسنة في خيمة  

الدائمة إال أنه ال يتكلم عن حياته، تركها مع بقية  ثرثرته  واحدة وعلى

أدواته ربما، عرفنا الحقاً أنه لم ينسى أن يحضر معه شهادته الجامعية  

وأثار ذلك شكوك من في المخيم ظننا به ُجنة، فمن يمتلك شهادة 

دمية؟ ولكن آجامعية وال يخرج من هنا ويبحث عن عمل ويطلب حياة 

عتدناه بيننا ولنقل أنه كان له قلباً يتسع إشاعات وبعد أيام هدأت اإل

للجميع، كان في الصباح يذهب مع من يذهبوا ألعمالهم ولكنه حين 

  ىيعود ليالً ال يستريح بل يطبب من في المخيم من مرضى ويرع

 .والدته

في يوم  شهدنا شجاراً كبيراً بينه وبين رجل من المخيم ال نعرف سبب  

الناس للفصل بينهم، ودامت القطيعة   يراً وهبالشجار ولكنه كان كب

بينهم طويالً ولكن حين مرض ابن ذلك الرجل لم يتردد الطبيب في  

، لم يكن لزاماً عليه أن  ىالمساعدة وبعدها عاد لقطيعته مرة أخر 

يرعى من في المخيم دون أجر ولكنه فعل دون تردد وبوجه مبتسم، 

 .ه كذلكل يشعر بكانت تقول أمي أنه ال يعرف المرض فقط ب
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الحمامات، عزيزتي ال أعرف   ىحين تعرفت عليه كنا في طريقنا إل

إن كنت تعرفين ذلك ولكن كانت هناك حمامات بعيدة عن خيامنا كنا 

نذهب إليها حين الحاجة وقد كانت تلك الحاجة قليلة، نظراً لبعد المكان 

 وفي مرة فكنا وبقدرة اإلنسان على التكيف نقلل من عدد مرات ذهابنا،

نا وأمي في تلك المرة في طريقنا خلف طابور ننتظر الدخول، أكنا 

وقد وجدناه آت  من بعيد يحمل على ظهره والدته المسنة، كان   

يتصبب عرقاً وعضالت قدمه تخونه فتنزلق قدمه بين الفنية واألخرى 

 ىجلسها على إحدأنزل والدته وأولكنه عافر على الوصول، ثم 

تجاه أمي وسأل علينا وعلى ام خطوتين برآنا تقدالصخور، عندما 

صحتها وعلى حال أبي، إنها عادة متعارف عليها حتي لو أمام 

مثله في حياتي طلب من أمي مساعدة والدته  ىالحمام، ثم بخجل لم أر

الدخول فهو ال يستطيع الدخول، أبعدت أمي عنه الخجل و وافقت   ىعل

وأخذت تدعو ألمي هى بنا  والدته، فرحبت ىوأثنت عليه وسلمت عل

سمع أي صوت حولي أ وتدعو لي، في طريقنا للعودة عزيزتي لم أكن 

من كثرة ما طار في رأسي من أفكار وأسئلة، كانت عيني مصوبة 

ل ما قصته، أهي طبيعته أن سائت أنحوه بظهره المنحني و والدته و

عتاد إيفعل كل ذلك، أهو حبه لوالدته أهو حب خالص هلل أهو خير 

، تكررت مقابلتنا بعد ذلك أمام الحمام وصارت أمي هي من فعله ىعل

 .تطلب منه المساعدة لتزيح عنه الحرج وذلك وطد عالقته بنا

كانت المأساة حينما مرضت والدته، خيم الحزن علي المخيم بأكمله  

عتناء بها في غيابه حين يعمل، ولكن ذلك وصار الناس يتسارعون لل

وقت مضطرباً متوتراً، حينما طلب أغلب ال لم يخفف عنه، بل كان

الدواء من المنظمة _وهنا أوضح أنه لم يكن يقبل أي عطايا وال هدايا  

وكان ذلك بمثل إهانة عظيمة له _اعتذروا بعدم توفره وطلبوا منه  

حمل والدته وحمل   ىعتاد علإكتابة طلب، عزيزتي ذلك الرجل الذي 
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سرته كتابة الكلمات، أ رقة وما يثقل الناس قيده كتابة طلب على و

ستسالمه، خرج بحثاً عن الدواء خارج المخيم، إولكننا لم نعتد على  

عتقد أنه لو  أعزيزتي غاب هو يومين فارقتنا أمه في صباح الثاني، 

ستطاعت أمه أن تفارق الدنيا فكان ذلك اللطف الخفي، ال إ اكان هنا لم

نساء على جمع الت ىتعلمين يومها كم بكى ذلك الطبيب حينما رأ

نتحب كطفل في الخامسة من عمره، انتحب  اخيمته، بكي عزيزتي و

 .طويالً 

 أتعلمين ما الذي فعله في اليوم الثاني؟ 

وهب الدواء الذي كان قد اشتراه للمنظمة، الطبيب الذي لم يطبب 

دون  ،والدته لم يتغير شئ في حياته سوى أنه أصبح منحنياً بال سبب

 .جسد يحمله علي ظهره

عدة أيام زار المخيم زائر، وال أعني ذلك النوع من الزوار الذين بعد 

يرتدون مالبس منمقة ويتحدثون بلغة الفرنج، بل هذا النوع الذي  

يعرفنا ونعرفه، الذي يشبه لوننا لونه ولكن ببدلة عسكرية وبندقية،  

ذلك النوع الذي جعلنا نأتي إلى هنا في األصل، ذلك النوع الذي ربما  

طائرة محلقة في سمائنا وتسقط علينا ما يُذهب الحياة، أتى يقود  كان

فرداً واحداً ولكن دون بدلة عسكرية ودون سالح، ظنناه في البداية  

شخصاً عادياً، زائراً عادياً، لم نكن نعلم أن نيته ستفجر المفاجأة  

األخيرة وأن هويته سيدوي صوت فرقعتها، في البداية سأل عن بيت،  

ة الطبيب وذهب، وحينما وصل تعرف عليه أحد عن خيماعذريني، 

رجال المخيم وبدأ سيل من السباب والدعاء واللعن، وتجمع الرجال  

 .للفصل حتى خرج الطبيب وأخذ زائره بعيداً 
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قضيا ليلتهما أمام قبر والدته أو باألصح عزيزتي والدتهما، وأخيراً  

نب الذي  ان الذُكشف ذلك السر وذلك السبب، كان عزيزتي الذنب،  ك

 .يحرك الطبيب، يشعر بالذنب تجاهنا

ثنين في اتجاهين متعاكسين،  تعانقا قبل أن يذهب ثم رحل، سار اال

جبرا عليه  أُ ختار كل منهما ذلك الطريق أم ارى هل بعدين كل البعد، تُ 

عزيزتي، غريبة تلك النقطة التي يتالقى عندها العالمان المختلفان،  

أن يوفقه ما    ىجتمع العالم علإلو مع ما غريب ذلك الرحم الذي ج 

 .عرف

غريب ذلك وغريبة الحياة بداخلة كما بخارجه واألغرب هو نقطة 

 .تالقيهما
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 عزيزتي سارة،   

 ً أريد منك أن   كيف حالك؟ أتمنى بالطبع أن يكون بخير ولكني حقا

أين قادتك الحياة وكيف هي معركتك   ىتكتبي لي كيف هو حالك، وإل

ً  ىوأتمن  .حق التمني عزيزتي أال نتشارك نفس الحظ كما فعلنا دائما

وبمحض إرادتي، دعتنا  ىهل أخبرتك اليوم أنني خرجت مع يمن 

نا والصغير، فتغيبُت عن العمل ليوم وجهزت الصغير  أوالدتها للغداء 

ثم ذهبنا، بالطبع أخذ األمر مني أكثر من كي المالبس  توتجهز

بحث عن أوتجهيزها، كانت علتي ومازالت التفكيركعمي ، فكنت 

جرب مالبسي مرات فمرات مع أنها لم أسبب تلك الدعوة، ثم أخذت 

ولكنه توتر ألقي  ىخر تتغير ولم يتغير شكل جسدي بين الساعة واأل

في آخر ساعة ولكني فكرت أن   عتذارعلي، حتى أنني فكرُت في اإل 

يمنى ال تستحق مني ذلك، ال يجب علي الهروب بهذا الشكل المتكرر 

 .من الناس

أتعلمين أنه حينما رفضت الزواج به حين كنا بالمخيم، وصفني 

بالهاربة، قالها وقد بدت عروق رقبته وبرزت عينيه من األمام ولوال 

ال تنسي، قال عزيزتي   ةأننا كنا بعيدين عن عيون الناس لكانت فضيح 

تيحت له الفرصة للتكلم بضع كأنني اسكته لسنوات وأهنته لسنوات وأُ 

صدره في  ىدقائق، وكأنه يُلقي بتلك الصخرة التي وضعتها عل

وجهي، كأنها ثورة بركان ال يثور إال مرة كل مائة عام فجاءت ثورته  

ر في  ك رض، ألقى بحممه علي عزيزتي دون أن يفعنيفة وتهتز لها األ 

كل أفعالي المنطقية، قال لي   ى، فعٌل واحد غير منطقي رد علاأثره

أنني هاربة أحب التملص وال أمتلك جرأة المواجهة، الهرب من العمل  

والهرب من الزواج والهرب من الحياة، أضاف أنه ربما ينتهي ذلك 
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كلم أتكلم وال أنا جالسة مع صديقي الصغير تحت النجوم ال أالعالم و

تهرب منها  أ أضاف أنه لسوء حظه فإن كل تلك األشياء الذي أحد و

 .صلوكل تلك األشياء التي لم أفعلها هي ما جعلته يلحظ وجودي باأل

قال الكثير من األشياء حينها ولم يسمح لي بقول الكثير، كنا كذلك 

طوال فترة تعارفنا يقول الكثير وال أقول شيئاً ثم يأتي معاتباً لي ألنه  

 .علقت

أي حال حملت أشيائي وذهبت متجهة لبيت يمني، كان الطريق  على 

طويالً من منزلي لمنزلها، وفي البداية تهت وارتبكت وتشابهت 

بيتها، وقفت أمام بابها أهندم   ىالعناوين ولكني في النهاية وصلت إل

تراجع اثنتين وكأنها أتقدم خطوة وأمالبسي ومالبس الصغير ف

مع البشر، ولكني هذه المرة كنت  للتعامل ىعزيزتي المرة األول 

عازمة على عدم الهرب فطرقت بابهم وألقيت السالم فرحبوا فجلسنا 

فتكلمنا عن المدينة وعن أضوائها و شوارعها المبهجة وتكلمنا عن 

األطعمة وكيفية طهوها وعن الطقس ومواسم السنة وأحبها إلينا وعن  

ن وعن الذكريات وعن الوط ما يثير السخرية وعن سقطاتنا المضحكة

أما عن األخيرين فتكلموا هم وانا استمعت كدأبي حين تُفتح مثل تلك  

 المواضيع، هل أقفز عزيزتي؟ 

تخذ أالغد، هل هو التجاهل أم التناسي، أيجب أن  ىهل أقفز من االن إل 

ما كان، هل فقد ذاكرتي هو الحل، هل  ىنسأمن االن والغد حياة و

ا حولي بعين المرة األولي لكل شئ  نظر لمأو ستيقظ في يومأحينما 

بحث أبحث عني وأ تستيقظ عتقد أنه لو حدث ألأ سيكون هو الحل، 

عما يخصني في هذا العالم ألنه حينها سيخبرني ولو قليالً عني وحينها 

جلس في زاويتي من الحياة كما أعزيزتي حينما ال أجد ما يخصني 

 لحل؟ نا وكما سأكون دائماً فما اأكنت وكما 
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تخلص من أغالل الذاكرة، لو فتحت تلك العلبة المقفولة وخرج  أ كيف 

ذبابها لتضايقوا وتضايقت وربما سأكسر ذلك الجسر الذي يمكن أن  

 .يُبنى بيني وبينهم

ريد ربطهم بما مضي، لكي ال تفتح رؤيتهم أ ببساطة عزيزتي لم أكن 

 .بتعداأبواب الذاكرة فأكرهم و

ائلة التلفزيونية المرتبة، ينظر بعضهم  ل تلك العتناولنا الغداء كانوا مث

بعض بكل الحب يضحكون بصوت منخفض مجاملة لنكتة قالها   ىإل

هتمام وكان هناك ذلك الصوت في إأحدهم ويستمعون لكالم أحدهم ب

رأسي يسأل متي ستكسر تلك األقنعة ويُظهرون ذلك الجانب الحقيقي  

فيه أصواتهم على  لذي تعلو عجاب أكثر، ذلك الجانب امنهم القابل لل 

خر لقوله شئ ضايقه نكتة حقيقية أو حين يصرخ أحدهم في وجه اآل

أو ربما ذلك التجاهل حينما يتحدث أحدهم بال جدوى، متى ستظهر  

قلب محب  ىشياء الغير مكترثة الواثقة بأنها ستُلقى علكل تلك األ

تعلمين اعتقد أنهم أ فيسامح، ولكنهم على أي حال رحبوا بي أكثر، 

 .رتباكي، كان ذلك ودوداً إرتبك، يرحبون بي وبأ لون ذلك عندما يفع

ترك الصبي مع والدتها، ونذهب نحن أ بعدها عرضت علي يمنى أن 

 .حتجت لذلك حقاً عزيزتي فقبلت وخرجناإللخروج، 

ن ما يجمعني مع الناس هو أأحياناً عزيزتي بل كثيراً من الوقت أظن 

ي وبين يمنى الذي ال يجمعها أي لمثل تلك العالقة بين الشفقة فانظري

اهتمامات مشتركة وال أي تشابه في الخالئل وال حتى نشعر بمثل ذلك  

تنا، فيمني تلك الفتاة العربية  انجذاب الغير مبرر رغم اختالفاإل

األجنبية التي تدرس في أحد الجامعات التي يثير عرقها العربي 

تتحدث معهم ي الجامعة، فيتحدثون وفضول و ودية من تقابلهم ف

ظهر لهم هويتها فينبهرون كما لو كانوا وتخرج وتتعرف إليهم وتُ 
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يشاهدون شهاباً المعاً في السماء، تتكلم عن األرض واألصل رغم  

تعلقها بأرض  غير األرض ويعجب الناس ويدافعون ويساندون، تتكلم 

 .لةعن القضية وعن الخسارة ولكنها رحلت قبل بدء الرح 

 .وانا هنا الهاربة

كانت هي عزيزتي مثال إلندماج حضارتين طغت الثانية على األولى 

وسبب تمسكها باألولى هو أنها تُكسبها مكانة بين سكان الحضارة 

نها تحبها أو ألنها تتخل عروقها كما ألالثانية، تتكلم عن األولى ال 

لخط بين تظن بل ألنها لم تجد مكان في الثانية فوقفت على ذلك ا 

 .ت لها فهلل الناس من كال االتجاهيناالثنين وأشار

عمل كي  ألحق ركب أي حضارة، أنا، بالكاد أقف  أعلي الجانب اآلخر  

قطار الحياة وأخفي أصولي ألن من حولي ال  ى كسب تذكرتي علأ

يرحبون بها، حتى أصدقاء يمنى لن يرحبوا بها فهي ال تُظهر ذلك 

د الذي لك الجانب المحب السعيالجانب الذي يظهر في يمنى ذ

عالم ال يعرفون عنه شئ، بل إن   ئبنصهرت فيه حضارات وغراإ

ظهر ذلك الجانب المعاني المعذب المقرح، جانب  أصلي وهويتي تُ 

نا أيُظهر أسوأ ما قد يكون عليه الناس لو وددت القول، ولو تحدثت 

ل عن القضية لبدت القضية مختلفة، لبدت قضية تخلف وغجرية وجه 

ين الخير والشر والتي تكلل بالنهاية بفوز تفشى بدل قضية حرب ب

 .الخير وهو شئ يشكك فيه جانبي

إن هويتها كانت سبب الوصل وهويتي رغم تطابقهما هي سبب  

نقطاع، عزيزتي ربما هو سبب عدم تحدثي وتحدثهم، هو سبب اإل

 .خفض رأسي ورفعهم إياه، أو ربما هو الحقد عزيزتي ببساطة

 .بال خطيئة فليرمها بحجر  ي خطيئتي ومن كان منكمتلك ه
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أن نذهب للسينما و وافقت ثم اختارت هي نوع الفيلم   ىختارت يمنا

وشاهدُت، أتعلمين تلك الخلطة السرية ألفالم الحب، البطل والبطلة  

المنحوسان اللذان يفترقا ألياً كانت األسباب المهم أن يفترقا لكي 

و السفر أو حتى  بين األهل أو المال أ تستحق قصتهم أن تكتب، خالف

زوج أو زوجة أو المرض، كلها قابله للتتغير و التغلب عليها سوى  

المرض فيكون حظ البطل والبطلة هي تلك الليالي البسيطة التي  

 .يحظون بها، كان ذلك بالنسبة لي نمطياً وقابالً للتوقع

د اختاري ما ما لم أتوقعه هو أن يكون الغضب نهاية للقصة، أو الحق

حدد أي السببين كان أصدق، حينما  أعرف أن أنا لم أنه حتى تشائين أل

كنت في المخيم نأيت عن كل الناس، أردت أن يتوقف العالم للحظة  

ألري مكاني منه وفيه ثم أقرر ماذا أفعل، سرعة الحياة في المخيم 

عكس نمط الحياة حين كنا في البيت البطئ القاتل_حقاً   ىجأتني علاف

هتماماً وحين أصر على الظهور أردت إلم أبدي قاتل_ لذا عندما ظهر 

هتماماً، فال يخوض القادة حرباً جديدة دون مراجعة الخسائر  إأال أبدي 

والغنائم ولم تكن حربي منتصرة حتى أخوض غيرها، الحق عزيزتي 

ر من البداية وحتى النهاية ولكن ما أفهمه هو فهم كل األمأ أنني ال 

ما عن سبب إقباله وسبب تعلقه  موقفي وسبب رفضي وسبب هروبي أ 

 .فهو لغز حله ينفرني أكثر من القبول

في يوم ال يختلف عما قبله على األقل بالنسبة لي، وجدته قادماً من 

قبل    بعيد يمشي مجاوراً ألبي، يتكلم معه ويبتسم ثم عند مسافة معينة

بتسامة  خيمتنا سلم على أبي ورحل ولكن ليس قبل أن يرسل لي تلك اإل

بتسامة التي تسلم الراية  كان غرضها أبعد من السالم، تلك اإل التي

قترب إلشخص آخر وترجوه بأال يضيعها ويرتكب حماقات ، حينما 

نا فراقبته يرحل مبتعداً، وال أنكر  أالخيمة أما  ىأبي تخطاني ودلف  إل

كرة عرض الزواج خطرت على بالي، قولي سببها تلك النظرات  أن ف
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حين و اآلخر أو تلك التي ينسى فيها أنه بين الناس أو التي يلقيها بين ال

تحدثه المسترسل أمامي وتوتره عندما أتحدث أو ربما تلك الغريزة 

بتعد عن طريقه في كل مرة نتقابل وتلك التي أالتي جعلتني أنفر منه و

ب من أي لقاء، حينما دخلت إلى الخيمة كان أبي قد أخبر  تجعلني أهر

اللحظة خانتني غريزتي على معرفة ذلك  أمي بما حدث وفي تلك

ً إ الشبح الذي   .عترى وجهيهما وحتى هما أظن أنهما لم يعرفا أيضا

أخذت أمي ثالث ليالي تحدثني عن األمر وعنه وعن المزايا التي 

هو الخروج من ذلك المخيم ثم  أحصل عليها بذلك الزواج وأفضلها 

سان من أمي_ عتقد أن تلك ذلة ل أتضيف "أن الولد يحبك" ثم _و

 .قترح على والدي العملإعترفت لي أنه من إ

غضبت حينها منه ومن أبي، ربما كنت وافقت لو لم تقل أمي لي ذلك 

ولو لم تحدث تبعات ذلك الحديث، وشعرت حينها بقلة الحيلة بمثل  

يوط التي حركها هو كيف يشاء ليعرف ما يريد، حينما  الدمية ذات الخ 

مي أبي بذلك  بل أتت بإحدي صديقاتها رفضت أول مرة، لم تخبر أ

وهي امرأة مسنة عرفت بالجدة بين أبناء المخيم، كانت تعرف أسرار  

المخيم ولكنها ال تتحدث بها، تدخل بين الناس حكماً وشاهداً ولكن إن 

ف عنه شيئاً، صماء بكماء عمياء إذا انتهي الموضوع فهي ال تعر

حضرنها لحكمتها ولكونها  ُسئلت في غير شأنها، لذا كانت النسوة ي 

حضرتها أ علم لما أ سأل، ال ذلك اإلنسان الذي يستمع والجماد حين يُ 

 .أمي، لتقنعني أم لتهون على أمي ال أعرف

سترسلت في الحديث المقنع إولكن الجدة يا سارة، زادت الطين بله، 

والحكايا، قتقول رأيها وتبرهن عليه بحكاية خالية من األسماء و 

ذلك الذنب من عليها وال يبقي بها سوى العبرة، وأقول   الوصف فتسقط

أنني كدت أن أوافق وكاد يتم األمر، ولكنها قالت ما أفسد خطتها 

وأشعل غضبي واثار تلك الخطيئة، قالت _ليس بحدة ألفاظي طبعاً_ 
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ا وطن ومن الغباء أال أقبل، ولكني لم أكن طريدة أنني طريدة أتاه

 .الوطن  وهذه المرة أخبرت انا أبي بذلكعزيزتي، لذا لم أقبل بهذا 

إذا سألتني عن أسباب رفضي له سأعددها لِك بمنطقية خالية من  

األساس، فحين تسمعين ما أقول تجدين نفسك بين جانبين إما أن تُقنعي  

نفسك بما أقول وتتخذينه عذراً وتدافعين عني، وإما أن تنظري له  

عتناقه فتعرفين إنتي على نا واأعتدنا إ بعين المنطق عزيزتي الذي 

علم في أي صف ستقفين ، لذا أخبرك أ أ ولكني أنني ارتكبت خط

باألمر، السبب األول وقد عرفتيه و هو الغضب، أما الثاني فهو 

 .الخوف

أسبوع قبل تلك الحادثة كنت قد تعرفت إلى فتاة في المخيم، كان ذلك 

ستالم الغذاء  إ بور بمثابة نذير الشئوم لصديقنا، كنت قد قابلتها عند طا

وعين والذي أصبح سمة أساسية للمخيمات  الذي يوزعه بعض المتط

كأشياء آخرى ال داعي لذكرها، كان يوماً طويالً ومشمساً تكدس 

الناس فيه لذا قد كان وقتاً مناسباً لتبادل أطراف الحديث ليس ألنه  

ين  الوقت المناسب بل ألنه الحل الوحيد ، كانت جميلة المالمح ترتاح 

عكسي كانت تلك  ىلضعف وعلللنظر في وجهها ويبدو عليها اللين وا

الفتاة تجيد الكالم عن ما عانته وال تجد في ذلك حرج بل وكأنها 

ستجداء لتعاطفهم بل  إتسطر مالمح مقاومتها وتنشرها بين الناس ال 

ألنهم يجب أن يتخذوا من موقفها عبرة، بدأ الحديث عندما لعنت  

لتي جاءت فيه إلى هنا والذي أتى بها إلى هنا والذي  المخيم واليوم ا

بدا كالم غريباً يخرج من تلك الرقيقة، وقد هدأت من روعها وطمأنتها 

الصغيرة  بأن ذلك الطابور الطويل سينتهي عما قريب، تلك الكلمات 

البد أنني قلتها بوقع مؤثر جعلها تسترسل في ذلك الحديث معي، 

ها وعما تمتلكه هناك وأخبرتني أن أخبرتني عن قريتها وعن بيت

والداها فأفقدوه  ىعتدي بعض حاملي السالح علإمعاناتها بدأت حينما 
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المشي، تقول "عاش والدي ليحميني وعندما فقد القدرة   ىقدرته عل

ر المغادرة" وأتيا إلى هنا، وحينما بدأ يستقر بهم الحال علي ذلك قر 

ي البلد وطلب الزواج منها، في المخيم،  سرعان ما تقدم لها أحد ساكن

فرحت وفرح والدها وظنا أن المعجزة أتت وأن القدر يبتسم وأن أيام 

ذلك المخيم قد ولت وأن وطناً جديداً يرحب بها وربما لشجرتها أن  

فقبلت و وافق  ىأرض جديدة فتنبت مرة أخر  ا فيجذورهتضرب ب

 .والدها

مخيم التي ظنت ال ىتزوجت عزيزتي لشهر واحد ثم ُطلقت، وعادت إل

 .أنها لن تطئه مجدداً 

انا وانتي نعلم أنه لم يكن زواج ولم يكن سوى تالعب بأحالم تلك 

 .الفتاة، سراباً لم تمسك به أبداً وأوقع بها في الوحل

ة من سالمة نيته ومتأكدة أن يسار تلك الفتاة  عزيزتي، كنت متأكد

ر رفضي  حتمال ألبر يختلف عن يميني ولكني زينت لنفسي ذلك اإل

حتمال األسوأ ألنني لم أصدق نا فيه اإل أ وأقولها لِك صراحة، رسمت 

 .أن احتماالً جيد قد يحدث

أما عن سببي الثالث فهو الحقد، الحقد الذي جعلني أكره قدرته على 

حرمه من  أوعدم قدرتي لذا ربما ولو بجزء صغير أردت أن  ختياراإل

 .تلك الرفاهية

حتجت أن أكون في إينها بأنني حينها عزيزتي تألمت، شعرت ح 

عرفهم ويعرفونني، أردت أن أكون تلك  أ البيت، في شارعنا وبين من 

كون، أردته أن يأتيني أستحق أن أ الفتاة التي رسمتها لنفسي قبالً والتي 

 .س هنا ربما عزيزتي حينها كنت سأقبلهناك ولي

 .غضبت منه وممن في المخيم ومن الناس أجمعين
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المغادرة من المخيم والهروب، رأيته ألخر مرة في  و حينما قرر أبي

حياتي، بدا أكثر نحافة مما كان عليه وبدوت أكثر حزناً مما كنت 

 .عليه

لِك، ألني ربما عزيزتي، تلك هي الرسالة الوحيدة التي لن أرسلها 

أريد دفن ما ارتكبت من خطايا، ال أريد ألحد أن يعرف لها سبيالً 

 .أنِت عزيزتي ىحت
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 عزيزتي سارة، 

فكر بالبحث عن عمل  آخر، فذلك العمل صار يستهلكني أكثر مما  أ

يضر علي من المال، لقد كان دائماً كذلك ولكن حاجتي له الماسة 

عرف  أجعلتني أغض الطرف عن ذلك األمر باإلضافة إلى أنني لم 

تي حقاً بتلك الوظيفة منذ أتيت إلى هنا وعزيز  عملتعمل غيره، فلقد 

اليوم ألن أحداثه شغلتني عن التوقف والسؤال عن  ال أذكر تاريخاً لهذا 

تاريخ اليوم، فتاريخه لم يكن ليغير أي شئ فيه فلم أجد أهمية حتي 

 .لتذكره، أيام تمر

قل الصغير إلى حضانته، أتخذت طريقاً مغايراً للطريق نا أُ أاليوم و

اف المكان أكثر واإلنصهار كتشإعتدنا السير فيها ربما من باب إ التي 

حينها وجدت جماعة من الناس يجرون، مرتدون مالبس رياضية   فيه،

خفيفة وأحذية رياضية ، كانوا متفرقين وكان أغلبهم يجري وحيداً بال 

هدف سوى إطالق تلك األفكار التي زاد طنينها في رأسهم، لم  

د أنهم كانوا  عتقأيعيروني انتباهاً رغم طول تحديقي ولم يعيروا أحداً، 

 .غلوامنشغلين بأال ينش

جسامهم، بدا ذلك المشهد  أهتزاز إعندما رآهم الصغير قلد حركتهم و

ساحراً سالباً للعقول وحينها فكرت كم كبر ذلك الصبي، ويا إلهي كم 

سترخاء ومراقبة سترخاء فقط اإل بقينا هنا، وشعرت أني بحاجة لل

ة تسرق الكثير، وذلك ما مرور الحياة ألنها بدت في اآلونة األخير

فكر بالبحث عن عمل  آخر، عندما أوصلت الصغير وفي أجعلني 

طريق عودتي أخذت أحصي عدد األعمال التي يمكن أن أتوالها دون 
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ستقيل من أأن تستغرق مني وقتاً أطول وبمرتب أعلي، لذا قررت أال 

أنه   خر ولكن قرار اإلستقالة قائم، باإلضافةآعملي قبل أن أجد عمالً 

مرتب، فقد انتقلُت من مسكني مرتين   ال يمكنني المخاطرة بضياع

بسب تأخري عن دفع اإليجار والخصومات التي ال يلقي لها باالً 

 .صاحب البيت

عتقد أنه إذا لم تروقني وظيفة  أكنت   غبىحينما كنت أصغر وأ

علم أنني سارغم أ كن أبحث عن أخرى بتلك البساطة لم أ ستقيل وأس

التفكير فيه وكأن الحياة عزيزتي شغلها الشاغل   ىره حتعمل أك  ىعل

 .هو إذاللي

عزيزتي أؤمن أن لكل منا نصيباً في العذاب ولكن فقط أشعر أن  

تحمله وحدي، وال يوجد من يتحمله معي  أنصيبي عظيم وال يمكن أن 

نسى من عليه حقاً أ سوى ذلك الصغير، أحياناً يختلط علي األمر و

وجوده يعتني بي على عكس كل ما أقوم  كن فقطخر، ول عتناء باآلاإل

عتناء به، وددت لو كان هناك كتيب يُرسل مع به وال أفلح في اإل

عتناء بهم ولكنها فقط غريزة في نفسك عزيزتي، تضع  طفال للاأل

حتياجات الصبي،  إكثر في تلبيه أحتماالت وقد يوفق واحد منها أو اإل

خر بنفس  حاجة لآل  نا فيذلك الصبي هون علي الكثير وأظن أن كال

نهاء حياتي إستمرار، فكرت كثيراً في المقدار، إنه ليعطيني سبباً لل

تركه؟ وتكون وحدتي سبباً لبقائي أتسائل لمن أوأجده و لتفتُ أ ولكني 

 .على قيد الحياة بعدما كادت أن تكون سبباً في إنهائه

 غريب ذلك الشعور حقاً عزيزتي، شعور األمومة، قادر على أن

كسابك مهارات لم تكوني تعرفي  إبسط األشياء وقادر على أب يفرحك

بوجودها قط، وال تعرفين لذلك سبباً أو مصدر، ربما لو كان ذلك 

الصغير قد خرج من رحمي لوجدت سبباً، لو كان قد زرع بداخلي 

ونما ربما لكنت قلت أنه ترك شيئاً بالداخل يجذبني إليه كالمغناطيس،  
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رعاه من أجله، ولكنه لم يفعل  ألكامن فيه ما نصفي اأو ربما قلت أنه 

 .لذا ما الذي يربطني به بتلك الشدة

تسائل من تراه يشبه أكثر، ترى عيناه اللوزيتين وشعره المموج كان  أ

باألصل لوالده أم والدته، أحياناً أشعر أنه يشبه والدي أيضاً بوجه 

والدي كما   ي يشبه الدائري ولون عينيه وبشرته القمحية، بل إنه عزيزت

 .لم أفعل انا

تمني أنه عندما تطول قامته وتشتد أن يستطيع أن يفهمني كما فعل  أ

 .أبي وأن يستمع للكالم الغير مقال كما فعل أبي

لطالما كان أبي ذلك العراف الذي يدرك ماذا أفكر فيه ولوال تشابه  

ار  نمطينا في الحياة لقلت أنه امتلك قدرة سحرية على قراءة األفك

نا وأبي أنا فقط، لم نعتد أ ن تلك القدرة تقتصر على أفكاري ولك

عتاد على أن يتخذ صفي كثيراً ويجد السبب في إالتحدث كثيراً ولكنه 

كالمي الغريب ويبرره للناس، لم أعرف الكثير عن حياة أبي سابقاً،  

تخيله صغيراً  أتخيل أبي غير أبي لم أ حياته قبل أن يكون أبي، لم أكن 

شوارع مع أصدقائه بمالبس مهترئة وربما حذاء ممزق  في ال يلعب

وكرة كانوا قد صنعوها ولم أتخيله أبداً شاباً متهوراً وغير حكيم يرافق  

القمر في رحالته الليلة ولم أتخيله رجالً يحب ويحارب ويتزوج، فقط  

ستطيع من خالله إال أن أراه أبي،  أعرفته أبي الذي يكبرني بحد ال 

وني _مهما كبرت وازداد طولي_بالكثير ولم أعرفه سوى  تفوقوقامة 

 .واعظاً مأنباً ناصحاً يخاف أن تجور األشياء علي

في يوم كان من المتفرض أن نذهب في زيارة لجدتي بدرعا وكانت 

أمي قد سبقتنا كعادتها، وذلك ترك لنا وأبي مساحة لنا وحدنا، في 

و الفطور على غير  نع هستيقظت باكراً على غير عادتي وصإ الصباح 

عادته وتبادلنا أطراف الحديث على غير عادة الجميع، بدأ يسأل عني 
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نا عزيزتي التي كانت أوعن مدرستي وأصدقائي وأحداثي وكنت 

غاضبة فيسمع تارة ويعرض تارة، ثم   هاسابقاً تلقي عليه حكايات

تجهزنا وركبنا السيارة وقادها أبي،  بصمت دون أن يتحدث فكأن 

لى المقود والشخص على الفطور اثنان ال يمكن المزج  خص عالش

بينهما، حتي إذا كنا في منتصف الطريق وجد أبي رجالً يحاول 

إصالح سيارته التي تعطلت به في الطريق، فتوقف أبي للمساعدة 

فتنهدت وارجعت رأسي للوراء مراقبة لهما، بدأت القامات تفرد  

فصل ومازالت السيارة  وتن وتنحني وتفرد وتنحني وتتشابك األيدي 

مثبتة في األرض، تحدثا لمدة من الوقت ثم أغلق ذلك الغريب سيارته 

وأتيا باتجاه السيارة ففهمُت أن أبي سيوصله لذا ترجلت وجلست في  

الكرسي الخلفي ليجاور الرجل أبي، تلك الدقائق المعدودة التي قضياها 

ا بعض كلمات ربم سوياً لم تكن كفيلة بإخراج كلمات تنبت صداقة،

عن السيارات ولكن ال شئ هام، ولكنهما عاد إلى السيارة وأدار أبي 

 .المحرك، بديا كصديقين فرق بينهما الدهر ولم يتوقفا عن الكالم

حكى أبي لذلك الرجل عن نفسه شاباً حينما خاض عراكاً وكان ذلك 

قرر لذا اليوم ال يريد العودة للمنزل ألنه علم بالعقاب الذي سيالقيه، 

صدقاءه التأخر، وبعد عناء قرروا أن معبد نبو سيكون وجتهم، أو

ويضيف أنهم كانوا في الليل وأضاف أن للمعبد سحراً خاص وأضاف 

ندفاع وحماس، صاروا يضحكون بال سبب ويتعاركون بال  إلهم هم 

شياء ليس لها معني، ونسوا أمر العقاب وأمر  أسبب ويتحدثون في 

ريق العودة ومن شدة فرطهم في العبث قد في طالشجار، يقول أنه و 

نتهى به األمر في المشفى إانزلقت قدما أبي فوقع على رأسه وهكذا 

 .وهذا هو سر تلك الندبة علي جبهته

صل، علم بحكاية الندبة بل إنني لم ألحظ وجودها باالأكن عزيزتي ألم 

و نشغالي بأن أبي لم يولد أبي وأن ذلك الشخص الذي لإ وعلى قدر 
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ت رأيته لكرهت تهوره وسذاجته صار أبي ذلك الحكيم، انشغلت  كن

أيضاً بأن أبي ارتاح أن يحكي عن حياته لغريب ال يعرفه ولكنه لم 

 .يخبرني بذلك فقط

ربما ألن النظر في وجهي كان يذكره بما هو عليه وليس ما كان، ال  

 .علمأ

يتوقع أنه لم يسألني أبي عن أسبابي حين رفضت تلك الزيجة وبدا لو 

مر ذلك األمر وأن األمر بالنسبة له مجرد وقت انتظر فيه تأكدي لأل

م حزيناً بهذا القرار، ولكنه لم يناقش و وددت  أكان سعيداً أ علم أوال 

علم كيف ولكن أرجاء المخيم، ال أحقاً لو فعل، حينها انتشر الخبر بين 

ة  المجتمع صغير واجتماعية أبي جعل معرفة األخبار عنا سهل

رغوبة، وكان "هو" على قدر  من الشعبية و المحبة يجعل الجميع  وم

منصفين له حتي لو لم يعرف أحد التفاصيل، والحق عزيزتي حتى لو 

تخذ جانبي، أنا لم أعلموا التفاصيل لما اتخذوا جانبي أيضاً فحتى 

استمرت تلك الجلبة وتلك الهمزات واللمزات والنظرات الغير مفسرة  

نعزاالً عن  إ أنها لن تنتهي أبداً، وجعلني ذلك أكثر ننت طويالً حتى ظ

 .الناس وكان أبي على معرفة بذلك

كان الحال في المخيم قد زاد سوءاً بوقتها وزاد اكتداساً فأصبح عدد 

الناس أكثر وأصبح من الصعب العيش في مثل تلك الظروف وبمثل 

ذاء  الغ ىذلك العدد، فصار التوجه للحمامات أصعب والحصول عل 

تذكر يوم هبت أ أصعب، وحين حل الشتاء قرر أبي أننا سنرحل، 

لج والمطر وطارت المالبس المعلقة ثالمخيم وكساه ال ىالعاصفة عل

مع الهواء واشتد بالناس البرد ولم يقدروا حينها على إشعال بعض  

النيران بسبب شدة الريح وكثرة المطر، يومها لم ننم، ألن المطر ظل 

ليل، في الصباح التالى كانت وجوه األطفال ل الا يطرق سقفنا طو

شفاههم وأظن أن بعضهم قد  تكالثلج الذي يكسو األرض وإزرق 
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اُسعف للمشفي، حينها قرر أبي أنه لم يعد يحتمل ولن يحتمل، وتمني  

لو كنا قد متنا في البيت ال مشردين في مكان بعيد لذا لجأ أبي للفرار  

عنها ولكنها ظلت تطارد  تعتذرإ، رغم أن كلمة أمي قد ىمرة أخر 

قرارات ويتخذ قرارات أُخرى بناء عليها وخوفاً  ى أبي وظل يندم عل

ثرها، غريب هو الشتاء، كأنما هو موعودنا للرحيل من مكان أمن 

لمكان وكأن رياحه تدفعنا مع ما تدفع من رمال وأمطار وأوراق  

 .نااً عنه، كذلك حان موعد رحيلشجر، تدفع كل ما يخص الوطن بعيد 

ظلت تلك العاصفة ثالثة أيام، في اليوم الثاني ظننا أن أبي مرض، 

كان يأتي إلينا أخذاً جزءاً من مالبسه  ثم يغيب خارج البيت تاركنا 

وحيدتين، ثم يعود فيأخذ بعضاً من الطعام ويرحل دون كالم وال  

ويغيب فيطيل  سالم، ويطيل الغياب ثم يعود ويأخذ بعض الخشب 

ستيقظ ألري أبي جالساً في ركن   أ مس اليوم الثالث، والغياب وتشرق ش

بعيد محدقاً إلى كفيه بعينين حمراوتين لم يزورهما النوم، عندما رآني 

حدق بي وسألني كيف هو حال ابن أخي يا ترى وكيف حال زوجته،  

وبدا وجهه كما لو كان حدث شيئاً مزعجاً، لذا سألته فأجاب وهو  

 .ممازال باسط كفيه أنه ال يعل

الحقاً علمنا أن أبي وزع مالبسه على ثالثة من أطفال المخيم كانوا 

يرتجفون من البرد وأن الطعام قد وزعه على عائلة ضاق بها الحال  

شعل النيران لعائلة أخرى وأن طفالً قد كان أوصله للمشفي قد أ وأنه 

 .فارق الحياة

 يل  ح بعد أيام كنا نعد حقائبنا للر

                                                             2018الرابع والعشرون من فبراير                                        

 أنا و طيف أبي                                                      
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 دم،آعزيزي  

خبرك صباح هذا اليوم حينما قررت وألول مرة أن تخلع نظارتك ألم 

عينيك ال تناسب وجهك، ال أعني بشكل  منفر ولكنه بشكل   أمامي أن

ستطيع أن أحدد ربما هي الحيادية التي أغريب فقط سئ أم جيد ال 

نحناء إتجعل أشياء أخرى غير الحقيقة تقرر في أي صف سأقف، بدا 

عل عينيك حزينتين وكأنك على وشك ج  ىجفنك وكأنه عازم عل

فعلت ذلك قلت لنفسي يا ألهي ماذا  خبرك بذلك ألنه حينما أالبكاء، لم 

حدث؟ أسيبدأ بالبكاء االن ولكن بعدما تكلمت عرفت أنه شكل عينيك 

مما جعلني أشعر بذلك، وقد قررت أن ألوذ بالصمت ولكني اليوم ككل  

ي هو أنت عزيزي باكياً لذا ستطع النوم و أول ما جاء في عقلأيوم لم 

قلمي وما يجر من  عرف ولكنه أكتب لك عن ماذا ال أ قررت أن 

 .فكارأ

قبل يومين عزيزي مرض الصغير، بدا كعصفور مجهد ال يُخرج 

صوتاً وعيناه أوهن من أن تطيل النظر أو حتى تُفتح، فتراه عينيه  

نصف مفتوحة تكاد تقفل، لم أشعر به طوال اليوم ظننت أن ذلك ربما 

 حين من إجهاد اللعب أو أنه وجد ما يلهيه طوال اليوم، ولم ألحظ إال

 يشعر أنه بخير، وجدت جبهته كجمرة من نار، ُشل ناداني وقال أنه ال

حضرت قطعة من  أفعل، تذكرت أمي فأعلم ماذا أتفكيري حينها ولم 

قماش وبللتها بماء و وضعتها على جبهته بكل خوف وبرود، كررت 

الفعل ثالث أو أربع مرات، فكرت ربما لو تركته سيكون أفضل  

أجد ذلك الخيط الذي   ستطيع الرحيل دون أنأا سلكلينا، ربما حينه

فكر ولكني على أية حال تركته أعلم بماذا كنت أيربطني بالحياة، ال 

عتناء به، يوم أنسي  شعر بما يالقيه وال أجدني أجيد اإلأ اليوم بطوله ال 

عيره  أحضره من حضانته ويوم أتركه يتعلق بالشرفة دون أن أأن 
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البكاء، وأحياناً  فعل ليكف عنأاذا يجب أن انتباه، أنسى متى أطعمه وم

أدفعه للبكاء وأحياناً يدفعني هو، وال أعرف حقاً إن كنت سأتمكن من  

جيب أتوفير ما يحتاج حين يكبر أو حتى غداً، وال أعرف إن كنت س

 متلك لها جواباً فإذا لماذا ال؟ أعتقد أني أعن أسئلته حين يكبر وال 

ان أفضل له ولي،  وتركته يُحلق بعيداً لك ربما لو أرخيُت قبضتي قليالً 

ستطيع العيش أربما سيقابل من يعرفوه وال يعرفهم وربما حينها لن 

 .بذنب فوق ما يعتريني من ذنب فألحق به ويتالقى الجميع

أنني أبعدت قطعة القماش من  ىصمدت تلك الفكرة في رأسي حت

من أقصي  بكي، ولكن هللا يا أخي بعث أرأسه وأمسكت بيده وأخذت 

عى، طرقت يمنى الباب، فأعادت طرقتها رشدي إلي المدينة فتاة تس

جيب وكان هناك  ألوهلة ولكن الفكرة مازالت تقاوم، فكرت في أال 

على كال الجانبين وأشعر بوقع   ىحرباً في رأسي، حرباً تُسقط قتل

سقوطهم في رأسي، في النهاية أجبت وأخبرتها أن الصبي مريض  

 اعلم، لما أخبرك وال شفى، لما فكرت في ذلك؟ الخذت كالنا للمأف

 علم أخبرها؟ ال  أ

عزيزي أظن أنني لن أخبرك وال سأخبرها، ربما سأدفن تلك الرسالة  

 .ندم عليه من رسائلأمع ما 
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 عزيزتي سارة،  

يومها كان البحر جميالً هادئاً وديعاً وبدت فرصتنا أكبر للنجاة، كنا  

طريق طويل من المخيم إلى هنا، كانت  نجلس على الشاطئ بعد

رائحة اليود تخترق أنفي للمرة األولى منذ ثالث سنوات، وذلك الهواء 

الذي ضرب رئتي أنعشني حقاً ولوهلة نسيت أمر الحصار وأمر  

نا مجدداً وأنني حينما ألتفت  أوشعرت أنني  المخيم وأمر الهروب

ان شعوراً جميالً خطوه عائدة للبيت، كأعرفه جيداً أسأجد طريقاً 

 .ببساطة، جميالً وال كلمة غيرها أعرفها ألصف ذلك

قلت لوالدي أنني سأمشي قليالً على ذلك الشاطئ وأجمع بعض 

بني عج أ الحجارة، بين كل خطوة وخطوة كنت أنحني ألن لوناً ما 

خذه وأحمله بين يدي وبدت أن ألوان  أمتلك مثله، فأوأردت أن  

ات البني واألصفر كثيرة إلى ما ال نهاية،  الحجارة التي ال تتعدى درج 

كنت حينها أفكر في حديثي أبي وأمي البارحة، ذلك الحديث الذي  

 .ي نائمةنختلسته بينما يظنون إ

 "شعر باإلطمئنانأال "

 "ليس أمامنا حل آخر"

 "نبقى بل"

نها ال تستطيع العيش، انظري إليها هل هي تلك إانظري البنتك، "

ضعوها  وقد ل هي نفسها، إن من في المخيم ، هفي حمصالتي كانت 
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، ناهيك عن الطوابير  على جانب وحدها وهي ال تمتلك الشجاعة لتعبر

الطويلة للدخول الحمام وال الحصول علي الغذاء وال الذل واإلهانة  

ها كل يوم، انظري إلينا هل نستحق هذا، إن الحياة هنا صعبة التي نتلقا

 "ذا تفعل الصبية حينهانا وانِت، ماأويوماً ما سنرحل  

 " قد ال ننجو من هذا ثالثتنا "

 " نكون قد ُرحمنا من مثل تلك الحياة "

 .سمع سوى أصوات أنفاسهم ثمأخيم عليهم الصمت ولم 

 "هل أنت متأكد من ذلك الشخص "

 "حتماالت أفضل من هذاسوأ اإلألست متأكد من شئ ولكن حتى  "

نا فعلت ولكني  أ ليلتها وال ثم ساد الصمت تمام، لم ينم أبي وأمي 

تظاهرت أيضاً باإلستيقاظ وتظاهرا   ،حين كان الفجر ،تظاهرت بذلك

 .هما باإلطمنئنان

تلك المرة عزيزتي عرفت ماذا سأخذ معي، صورة ألخي  وكرة 

داها لي صديقي الصغير، والباقي تركته فال احتاج من صغيرة قد أه

خرج من المخيم سوى شئ سوى رداء أو اثنين قد جهزتهم أمي، لم أ

في اليوم الذي ابتعت فيه الكرات الصغيرة وذلك اليوم حين رحلنا، 

وكنت سعيدة هذة المرة ألنني لن أعود، ليس كرهاً خالصاً للمكان  

صادفة، في الطريق بدا أن خوف ولكن عزيزتي هو كره خلقته الم

أمي قد انتشر في أنحاء جسدها وقد غير مالمح وجهها فبدت أكبر  

وات وأبي حينها بدا كجندي، كجندي يريد النصر أو الشهادة وال بسن

يعبأ بما بينهما، كجندي قُتل كل من يعرفه في الحرب وصار الموت 

ليحجب ذلك خالص له أكثر من الحياة، بدا حينها أن أبي قد امتد 

الضوء القادم من كل مكان وأنه كبير إلى ما ال نهاية، بدا أقوى وربما  
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نحني أ كنه بدا قادراً حينها على حمايتنا، حينما كنت أكثر يأساً ول

إللتقاط حجر صغيراً وارتفعت ألنظر لهما بدت أمي عجوز شحب 

وجهها وكثرت خطوطه وبدا أبي شاباً قوياً ولكن كالهما ممسك 

ختالف هو ما يدفع يرفض أحدهما اإلفالت وكأن ذلك اإل باآلخر

ة للزمن تنقلني ولو لثوان  بالمركب إلى األمام، لو قدر لي أن أجد آل

 .في النظر إليهما خترت تلك اللحظة وأهدرت ثواني  إلى زمن آخر، ال

علم أنني أعدت إليهما حينها وقد جمعت بعضاً من الصخور التي كنت 

أتركها متجاورة يأخذ بعضها من جمال اآلخر،  سأتركها هنا ولكن س

عها، وقسمها مد أبي يده في جيبه وسحب رزمة من النقود كان قد جم

 .إلى ثالثة أجزاء وأعطى كل منا جزء

 "...فقط في حالة"

تفت حولي ألجد عزيزتي الكثير من الناس ممن هم مثلنا، أُسر  إل

جلست    ورجال وشباب، قد أخذت كل مجموعة جزءاً من الشاطئ

عليه تتحادث كما لو كان الحديث األخير، كان الجميع حينها يعلم أنه 

لكن هذا كان الخيار األفضل لهم، لذا كان على  لقي بنفسه للموت ويُ 

ظهر له قدراً من الحب كافياً أالجميع التأكد من أنه يعرف اآلخر وأنه 

اصيل  خر يعرف ذلك، بدت األحاديث اآلخيرة شيقة ومليئة بالتفوأن اآل

 .والمشاعر،  بدت صادقة ونقية، بدت على الفطرة

نا إلى واحدة أكبر،  كان يجب أن نركب مركب صغيرة مطاطية تبحر ب

تكون حينها هي التي توصلنا لمقصدنا، البد أن واحداً قد فكر فيما 

فكرت فيه فذهب ليتفقد تلك المركب المطاطية ليتأكد من خلوها من أي  

مكان أال يكون مرئياً لكي ال يجلب علينا  عيب، ولكنه حاول بقدر اإل 

د  سخط الُمهرب، عرف أبي أن من سيقود تلك المركب هو أح 

تفاق على أن يقود هو المسافرين ولكنه ال يملك ماالً كافياً لذا سار اإل 
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المركب الصغيرة ليصلنا بالكبيرة، لم يخبرنا أبي بذلك حينها بالطبع 

 ً  .لكان ذلك زاد أمي شحوبا

طويل عزيزتي من جلوسنا، نادى رجل أن نذهب للقارب،  بعد وقت 

ة كنت أجهل أن فينا في ففعلنا وكذلك فعل الناس، ركبنا بطريقة منظم

مثل تلك الظروف قدرة على النظام، واكتشفت حينها أن منطق جدتي  

يتبناه الكثير من الناس، فكانوا يتعارفون ويحكون وكأن هناك ما بعد  

 .تلك المحنة

القارب الكبير هلل الناس وكأنه يوم العيد وكاد القارب  حينما ظهر 

خير وصعدنا من األول  الصغير يفقد إتزانه، ولكننا وصلنا على 

للثاني، اجلسونا في أسفل السفينة وُحجب عنا الضوء إال من نوافذ  

دائرية صغيرة، افترشنا األرض بدون ترتيب أو نظام وتم توزيع 

 .ت منتظرينسترات النجاة فارتديناها في صم

طيق اإلنتظار وأنني أريد الشئ اليوم ال  أت أمي أن تقول أني ال نكا

ذلك اليوم جربوا جميعاً أن ي هذا كان صحيحاً، فعتقد أن أو اً غد

يكونوا مثلي، كارهين اإلنتظار وكارهين مرور الوقت البطئ منادين 

عتقد أن كل معاني الحياة السخيفة قد أللشئ أن يأتي اليوم ال غداً، 

قُدرت في ذلك الوقت وأن ما كان معتاد صار حدثاً في ذلك الوقت، لذا  

ر شمس جديدة لم  نتظا إقارب جلسوا في عزيزتي فإن كل من في ال

 .يعهدوها قبالً 

تخذ من الحياة صديقة وأن اجلس بجوارها فتحكي لي أأردت حينها أن  

عرف حكاية  ذلك العجوز  أحكايات من بهذا المأزق معنا، آردت أن 

ذو القدم الواحدة، أفقدها في حرب أم حادث عادي أم فقده جراء ظلم، 

تلك الحياة إذا خرج   حديد، وماذا يأمل فيإلي أين وجهته وأعني بالت

على قدمه اآلخرى، كم من الوقت سيعيش ولمن؟ وذلك الشاب الجالس 
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يحمل هاتفه ويسجل كل ما هو خارج النافذة، أيصوره لصديق أم 

حبيبة أم عائلة، ماذا فقد خالل الحرب؟ أفقد كل شئ وبقى هو وحيداً 

لوطن  لما لم يبقى في ا ،ولعلى ذلك القارب، وإن كان وحيداً فلما يحا

ينتظر قدره في صمت، لما يصر علي الحياة ويتشبث بها بأسنانه،  

وتلك الجميلة التي تحمل صغيراً بين يديها، أتلقي به في مثل ذلك 

 الموقف، لما تخاطر بحياته بهذا الشكل؟ 

أحدهم علي وجلس  عطفماليين األسئلة قفزت بعقلي و وددت لو 

لباقي يتمسك بهيكل  تي ولكن جدتي رحلت واليحكي لي كما تفعل جد

 .هش يحافظ به على رباطة جأشه

أتعلمين عزيزتي تلك األسطورة عن أن اإلنسان المقبل على الموت  

نا على أيسترجع ذكرياته قبلها بأيام ويشعر بأنه يحتضر، تلك كانت 

متن القارب، الفارق الوحيد أنني لم أمت، كان فيض الذكريات قد هاج 

تذكر أشياء كثيرة، أشياء تسعدني  أ رت فعلت أمواج البحر، فصمثلما 

ستطيع إيقاف هذا الشئ، ليس كما لو  أ نا ال أوما بينهما  حزننيوأشياء ت

ف يحملك حتى يُجلسك على ختطِ شبه بمُ أكان شريط فيديو بل هو 

كرسي ويشد وثاقك ويظل يحكي ويحكي وأنِت ال تملكين سوى أن 

 .ل عقلكس بالخارج بل إنه داخ تستمعي ألن ذلك الخاطف لي

الغريب في األمر والمضحك المبكي أنه طريقاً اختاره كل منا بإدراته  

شعر  أالحرة وال نملك حين تنزلق أقدامنا لعن شئ سوي أنفسنا، أحياناً 

أن ذلك القدر الذي رما بنا هنا هو في األصل سياسي محنك و هذة  

ِك  اً في ظرف آخر لقلت للعبته التي يربح فيها كل مرة، لو كنا جميع

خترها في حببنا األمر وأن رحلتنا بالسفينة كانت رائعة ولكن تب أأننا 

البحر كان يخرج أرواحنا ويعديها كلعبة تنس بين العبين محترفين ال  

يُسقط أحدهما الكرة أبداً، قد يبدو على البعض منا عدم الشعور بأي  

كان صفقة رابحة  حتماالت ولكن الموت وإن شئ وال الخوف من اإل
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جميعاً فإن الحياة غريزة بنا ال نستطيع أال نفزع لفقدانها أو لفقدان  لنا 

 .من نحب

ختالف هي تلك الرائحة ذكرني ذلك المشهد بنا في قبو البيت ولكن اإل

التي تجمع بين يود البحر وبين عفن السفينة ورائحة الخوف تشع من  

من م الكبار وخلو الجو طفال وكالأجسادنا، وهدوء البحر وصراخ األ

 .صوت صواريخ مدوية

كيف يكون الموت؟ رأيتها عبارة علي كل وجه حولي، ما الفرق بين  

شعر  أالموت غرقاً في قاع البحر والموت تحت أنقاض البيت، هل س

أفضل إن كانت جثتي كاملة دون تمزيق، هل سيكون أفضل لو وجد 

ال أدري ولكن   من بقى صخرة يبكيني عندها؟ أيهما أهون وأسرع،

 .ا موت وهذه هي النهاية لكل روح كما ُخلقت تعودكالهم

لعن السبب في سري، كنت  أال عزيزتي لم أشعر حينها بالغضب ولم 

خائفة أذوب خوفاً، جميعنا كنا كذلك ولكن لم نشعر بالخوف أو 

الكراهية، ربما هي قدسية تلك اللحظات السابقة للرحيل، أو هو غياب 

سوى اللحظة  ىات فال تبقاصد والغايات والرغباألسباب والمق

خالصة، دون شوائب أو مبررات أو أسباب فيأتي الشعور على مقدار  

 .الحدث

وبين ذلك وذاك، كان هذا الشعور في وجه أمي وتلك النظرات  

المرسلة، كنظرات الفاقد قبل أن يفقد، ونظرات اللوم والتحسر، كانت  

قبوضة، وال ين معقودين ومالمح م مباشرة من عينيها إلى عيني بحاجب

تركها وأبي أ علم حقاً لمن كان لوم أمي، أكان لي ألني لم أتزوج وأ

لمصيرهما في المخيم، أم ألبي العاقد العزم على هذة الرحلة، أم 

 .لنفسها باألساس ألنها أنجبتني
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ها وهذا ما تإن عالقتي بأمي كانت تلك العالقة العادية بين األم وابن 

، ذلك بأنها بدأت ليس يوم ولدت وال عادية غريبة ومميزة جعلها غير

يوم كنت نطفة في رحمها بل ألنها وجدت بوجود أمي، منذ ذلك اليوم 

در فيه أن تكون أمي، وألن عمر تلك العالقة من عمر أمي الذي قُ 

فإنها أكثر من يعرف عنها وأكثر من يقدر على أن يشعر بها ولكنها  

أنملة، كلنا كذلك، ليس لجهلنا  تفسيرها قيد  أن ينعلى ذلك ال تستطيع 

جنس البشر أجمع فال يمكننا إال أن  ىبل لتعقيدها أو ربما تساميها عل

 .نؤمن بوجودها

كانت أمي أكبر أخواتها أوالداً وبنات، ولقد شهدت مولدهم  واحداً تلو 

اآلخر وربما تعرف عنه أكثر مما تعرف جدتي عنهم، ذلك بأنها كانت 

عليهم وقبل أن تكون أمي أمي كانت أماً لخمسة بهم والرقيبه الموكلة 

أشقاء، أحبوها كأم لهم وخدمتهم هي كأبناءها وبين ذلك وذاك أمي 

عترفت أمي إتكبر سنة وراء سنة وال يتسع البيت أكثر من ذلك لها، 

بأنها أرادت أن تتزوج وبشدة، أرادت أن تهرب من كل تلك 

داً آخر أما عن تلك  أو شخصاً واح  المسؤليات وتتكفل عناء نفسها

طفال فتقول ال الدولة فهي ترهقها، ولكنها تعود لتنظر لعيون أولئك األ

وترفض عريساً وراء آخر، أترين عزيزتي، تصرف غير منطقي  

متهور وفيه ظلم عظيم لها ولكنها تفعله بابتسامة وتفرح به كثيراً كما  

سعادة، تُعذب ولكن ب لو كان أفضل الخيارات، هذه هي األمومة، أن

ولقد ُزرعت تلك األمومة فيها منذ الصغر فمزج ذلك الجزء المختلط 

بذلك الجزء الفطري ولم يعد هنالك مجاالً ألنانية البشر في قلبها، ما 

جعل أمي تختلف أنها كانت أماً حتي النخاع وأن جزء آخر لشخصيتها 

ومية حتى ضحت تصرفاتها مبنية على أساس  وثوابت أمأقد ُمحي ف

أن تكون أماً، حتى جاء ذلك اليوم الذي ضاق جدي بأمي ذرعاً قبل 

وبرفضها الغير مبرر وعمرها الذي ينسل من يدها، وكما يحدث في 
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األساطير فإن أول من يدق الباب هو زوجك، وتقول أمي أن ذلك كان 

 .من حسنات القدر أن كان والدك هو ذلك الشخص، هكذا

 حبكات، إنها سهولة القدر  حب ملحمية وال ببساطة عزيزتي، ال قصة

الممتنعة وجمال هذه القصة في ندرتها عزيزتي، كأن تربحي 

 .اليانصيب عندما تفكرين في ذلك

ومن هنا بدأت األمومة المشروطة، األمومة المتحققة بوجود األبناء، 

تعرف على تلك العالقة التي حتى وجودنا في تلك نا ألأوهنا كنت 

ت ألحظ تلك األشياء الرمزية الصغيرة مثل  لحظها، فقد كنالسفينه لم أ

طهو الطعام وغسل المالبس وترتيب المنزل والتطبيب والحياكة 

كون على حافة أوالنصح والتندر وال شئ آخر، أخذني األمر أن 

الموت ألعرف أنه لم يقتصر على ذلك بل كان حياة تهبها لنا بدءاً  

تعد وجبه ال تذق قف بالساعات لبالميالد وحتي الطهي، لقد كانت ت

منها سوى القليل ولو طهت لنفسها ما تكلفت هذا التعب ولكنه ليس لها  

بل للحفاظ على حياة أخرى، ذلك المجهود في التفكير بما يحب وال 

ذوق ذلك الطعام، لم  تيحب شخص ما والتتوق لرؤية وجهه حين ي

كان اً ليوم آخر، يتعلق بتنظيف المنزل  بل تعلق بإبقاء المكان مستعد

 .يتعلق بالمحافظة علي الحياة التي وهبتها

نحني فعالً، كانت أمي إقول ذلك ألن البيت أأتذكر يوم انحني البيت، و

ستلقت على سريرها منذ بدء اليوم حتى نهايته ال  افي ذلك اليوم قد 

تكلم وال تتكلم مع أحد تجدها إما نائمة أو محدقة بالسقف، كان البيت 

في حالة من الفوضى فقط بل في حالة من   اليوم ال يبدوفي ذلك 

الموت وكأن هنا أجياف نمت على الجدران وأثرت على هواء المنزل  

علم ما الذي حدث مع أمي ولكن في اليوم الثاني  أ فأصبح مسمماً، ال 
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حين قامت وبدأت بعملها المعتاد لم يسأل أحد وكأنه زوبعة ورياح 

 .موسمية ثم رحلت

عدت من المدرسة وصرت أتحدث لها عن  األيام عندما تذكر أحدأ

تعلمين أنني ال أجد  نتِ أأحد المواضيع العلمية التي أجدها شيقة و

علم أن أمي لن تفهم ولكن لماذا  أ التشويق إال في األمور المعقدة، كنت 

استمريت بالحديث؟ ربما ألنها جمهوري الوحيد الذي لم أدرك 

دة عني ألن ذلك الحزن  راتها بعينظ  وجوده، حينها كانت أمي ترسل

المصاحب للفرح يكسوها، كان ذلك الحزن ألنها ال تفهم ما أقول وال  

تستطيع أن تحدثني أو ترد علي حديثي المختلط بذلك الفرح بأنني 

ختصار كان فرحها لي وحزنها إقولها لها، بأ شياء وأنني عرفت تلك األ 

 .ألنها لن تستطيع أن تعطيني أكثر

ا سيمر وستبقى فقط ذكرى نحكي عنها" همست أمي في أذني كل هذ"

شتد الصراخ حولنا وجن جنون الناس والبحر، أقول أن إحينها، حين 

الشعور بما سيحدث ولو كان  ى أمي كان لديها ذلك الحدس، القدرة عل

 .بعد سنوات ألنني ها هنا عزيزتي اكتب لِك عن هذه الذكرى

ذكرى، ذكرى قد ال   ىخر األ  ون هيهل كانت أمي تعرف أنها ستك

 .حتمل مرورها بعقليأ

تذكره حينها، هي تلك القطرات الساقطة من جسدي أعزيزتي كل ما 

 اعلي حبات الرمال وضوء الشمس يلمع ويغيب عني وكالماً لحنه بد

كثر منه غريباً، وجثث بجواري تغطيها أكياس سوداء وجثث أمخيفاً 

 .بدي األحتضنها البحر بدالً عني، وبكائي إلإ

 2018األول من مارس                                                   
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 دم، آ يعزيز  

  يتربص بي ذلك الشعور منذ فترة، شعور النسيان وكأني نسيت عمل

شئ كان يجب علي اإلنتهاء منه ولكني تناسيته فنسيت أن انهيه  

ر ال ينساني أبداً، يتربص بي ونسيت ما كان، ولكن ذلك الشعو

كالمجنون ويُحكم علي قبضته، كل ما أحاول التفكير في شئ يترائى 

عيد تذكر ما فعلته  أأمامي فيحجب أي شئ آخر، لذا قررت بعدها أن 

 .تذكر ذلك الشئأربما 

فعل، ربما ألن الكاوبيس  أستيقظت متأخراً على عكس ما إذا اليوم ل

ك القدر من الرعب التي كانت عليه في التي تطاردني لم تعد على ذل

وجودها، بالطبع مازالت تُخيف وتجر  تعتدإ بادئ األمر ألنني  

ورائها ذيول الذاكرة ولكني أصبحت أخاف بهدوء فيتعرق جبيني 

ك الجزء الذي ينبغي علي أن أفزع  ويرتجف جسدي وحين أصل لذل

ح عيني  فتأفيه وأفارق السرير تراني تقلبت إلي ناحية آخرى دون أن 

تقلب من اليمين إلى  أوأنام على الفور فيراودني واحداً آخر، وهكذا 

ربت بصاعقة من  ضُ  ،ستيقاظي رأيت الساعةإاليسار طوال الليل، عند 

نتقل من هنا إلى أنجز مهمتين في الوقت الواحد وأالسماء فأصبحت 

نهيت تجهيز الصبي وصنع طعام له، وقمت  أهنا بسرعة البرق حتى 

تجهز، بيد واحدة وبدون أي مساعدة خارجية أعلى عجل  إلى نفسي

من دبوس لففت الحجاب على رأسي بسرعة وصفعت باب البيت  

ي نسيت الصغير فعدت ألخذه وكأن العالم كله  وخرجت ثم تذكرت أن

يحاول جاهداً تأخيري، أمام البناية الكبيرة التي فيها شقتي قابلت  

حصل على راتبي  أنني سصاحب البيت وطالب بإيجاره فأخبرته بأ

دفع له إن شاء هللا، خرجت كل الكلمات بلغته إال إن شاء هللا أاليوم وس

علم أتسعت حدقتا عينه ال إيح، فجاءت عربية مشددة مرققة بلفظ فص 
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أن تسرعي ألني   ىلسماع أي جزء األول أم الثاني ولكنه قال "األحر 

 .رحل وفعلتسمعها وأستدار وتمتم ببعض كلمات لم إمهلك" ثم ألن 

في الطريق لتوصيل الصغير سألني ماذا تعني إن شاء هللا فرددت 

مرتين فأجبته عليه إن شاء هللا وأعدت ضبط حجابي ثم أعاد السؤال 

بنفس اإلجابة وعندما أصر للمرة الثالثة قلت له إن شاء هللا تعني إن  

شاء هللا أال تفهم وسحبت يدي من يده ألعيد ضبط حجابي ولكنه نظر  

فهم، أدركت حينها ما كان  أإلى حذاءه وبصوت منخفض أجاب، ال 

نطق بها  أيصبو إليه فهو ال يعرف ولم يتحدث العربية ولم يسمعني  

 .نذ عرفنيم

 نهيه؟ أ هل هذا ما تناسيته، هل هذا ما كان يجب علي أن 

شعر يطالب االن بكامل أ هذا الطفل؟ هذا ما كان معي دون أن 

لك الصفعة التي تجعل العالم حولك يدور ثم  نتباهي، أتعلم تإشعوري و

 .يقف عند نقطة معينة كانت تلك النقطة هو ذلك الصغير

تلك البذرة تستمر في النمو وضرب جذورها في االرض وكل عام 

فعل أيمر سيسأل أكثر سينبش عن تلك الحقيقة ككلب مسعور وماذا 

تلك   حينها، حين ينزع السكين ويعيد غرزها في صدري دون دراية،

العينان اللتان تنظران بحب ذات يوم ستتوقف عن ذلك وستدور بحثاً 

 عندي سترحل، هل أخبره؟  عن حقيقة وعندما ال تجدها

ولكنه في الرابعة من عمره على األغلب، ولن يفهم، ولكنه سيسأل  

ذات يوم، سيكبر ويسأل ويفهم أنك تكذبين، سيسأل عن يوم ميالده 

ان، يسن آب أم الخامس عشر من ن فأي يوم ستخترعين الثالث م 

سيسأل عن يوم والدته، سيسأل عن والده، سيسأل عن الصفات التي  

ركها معه وهل كان يحبه أم ال سيسأل عن أهله وعن بلده وحينها  تشا

لن تستطيع مخيلتي الجرداء أن تجاري ذكائه العابث، يمكنني أن 
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رضاً يقف أ يه هدأهديه الراحة أن أأهديه الحقيقة ويمكنني أيضاً أن 

هديه فقدان الذاكرة الذي تمنيته، فيزيد طوله وهو يملك أن أ عليها، 

ة وربما حينها يستطيع أن يكون عائلة ويكون بأمان، أرضاً ويملك لغ

حينها سيكون له باالً مرتحاً ال يشوبه ندم وال غضب فائض وال ذل 

ن مهين وال ذلك الحزن الذي يجاهد كل فرحة تحاول أن تعبر، سيكو 

 .حصل عليهأن  أستطيع أله كل ما تمنيت وكل ما ال 

تناديه الحقيقة من  وماذا عن الدم؟ سيعرف عزيزي بالطبع سيعرف، س

فوق سبع سماوات كما كانت تقول أمي حينها أكذبها القول، سيعرف 

رض ويعرف أن أرضه لم تطئها قدميه وربما لن أنه لم يمتلك تلك األ 

ور بحثاً عما له في هذا العالم وحينها تفعل، ستصيبه الحمى حينها ويد

 .سيعرف أن كل ما لديه هو وهم تمنى لو أنه جهل أنه وهم

خبره ويختار هو؟ ربما حينما تمر األيام وتنتهي الحرب سيعود  أهل 

الوطن   ىكل شئ عادياً وسيذهب ذلك اللمعان الذي أضافته الحرب عل

 ً قد ذلك اإلحساس ال يدعو للغم، وسنف فيرى هو أن ذلك شيئاً عاديا

 ً  .بالحرقة ويعود الوطن كما كان قبل الحرب ال يزيد عن كونه أرضا

 تناساه؟ أهل 

     

 

 

 2018السادس من مارس                                                 

 المتناسيه                                                            
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 ، عزيزتي يمنى  

ستطيع رؤية مالمحك أ أتوقع ذلك العجب الذي يعتيرك االن و

هذا ليس وقت للتعجب ألن المفجوعة أمام الرسالة ولكن عزيزتي  

الغريب مازال سيُسطر في باقي الرسالة لذا أرجوا منك أن ترفعي  

نِك منذ تقابلنا وأنِت أعلم أفكك الذي تدلى وتكملي رسالتي إلي النهاية، 

، بطرق خاطئة أحياناً كثيرة ولكنك تحاولين كما تحاولين المساعدة

تحاولين أنِت أن  عرف أيضاً أن هناك هالة من الغرابة تحيط بي وأ

ترميها بأسهمك ولكنك ال تصيبينها أبداً، أتعلمين لما يا يمنى؟ ألنك 

أبداً ال تسألين األسئلة الصحيحة تشغلين بالك بتلك التفاصيل التي ال 

بها ألنها فقط تسرق أهميتها من أهمية تضر وال تنفع تهتمين 

قة وانِت  الموضوع فتصبح عند ذكرها قصة بذاتها ولكنها ال تحمل حقي

ال تبحثين عنها، وأول شئ غريب ينطلق سهمك نحوه االن هو لماذا 

وبكل وضوح لنقل أنني كنت  ،رسائل ورقية؟ االن في ذلك العصر

ى الرسائل وبعد ملك أي وسيلة إليه سوأأحاول أن أصل لشخص وال 

ذلك أدمنتها، راقني خطي على الورق رغم بشاعته وراقتني تلك 

ندم على قول شئ ما، أالكلمات حين أخطئ أو الخطوط التي تعتري 

إنها حقاً تحمل مشاعر فإرتجافة اليد أثناء الكتاب أو إستقامة الخط كلها  

 .تدل علي مشاعر تُخفى حين أُراسلك بشئ غير الورق

أن سهمك الثاني قد ُرفع وهو سهم واهن ألنه كما قلت  عزيزتي أرى 

مكان ما في عقلك من هو سابقاً يبحث عن التفاصيل فتسألين االن في 

ذلك الشخص؟ وعزيزتي إنه ال يحدث فرقاً وال يضيف معنى أو 

يمحي آخر هو فضول زائد، واالن أحسنت عزيزتي في هذا السؤال  

ن األمر على عكس كل ما قول أألما أراسلك؟، وهنا  ،لماذا أنتِ 

عتدتي ال يدور حولك، إنه انا من أجد في تلك الرسائل طريقة الكتب  إ
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لصقها بهالتي  أمسك بسهامك وأ وأنني هذة المرة من قررت أن  بصدق

 .بالحقيقة ألنك تستحقين تفسيراً وألنني أريد مساعدتك فأخبرك

في خبرك أن األمر بدأ منذ كنت أتمدد على كرسي وأبالطبع لن  

الخامسة من عمري، ال إن األمر بدأ حينما كان ذلك الصغير في 

نك تعرفين كل شئ عني تقريباً أو  إ الخامسة من عمره على األغلب، 

تتوقعينه صحيحاً لذا فإن الهالة قد تُزال من حولي وتلتف حول ذلك 

خي؛ إنه ليس كذلك وكان أ"الصغير"، أتتذكرين حين قلت لِك أنه ابن 

أي طفل أن يرى رعشة يدي وأن يكتشف من طريقة   من السهل على

ن أ علم أكذب، ولكنك صدقتي وأبحثي عن اسم له حين سألتني أنني  

كل ذلك ألنِك ال تريدين إضافة مزيد من األسئلة لعقلك، إنه ليس حتي 

تجمعني عرف والديه ولم أقريب لي من الدرجة الثالثة وال جارانا وال 

هما، ال عزيزتي ال تجزعي، بالطبع عرف شكلأبهما عالقة وال حتي 

 !لم أخطف ذلك الصغير، وكأني أريد مزيداً من الهم

عرف أنِك سئمتي من تلك أبل وكأنه عزيزتي قذف إلي من السماء، 

 .لغاز ولكن هي الحقيقة وسأخبرِك بهااأل

ن بالغيه إال بشق في ذلك اليوم الذي استفقت فيه على شاطئ بلد لم نك

الذي تلى رحيلنا من المخيم وقدومنا إلى هنا،   األنفس، ذلك اليوم

ذكر مما حدث شيئاً سوي لحظة اضطراب  أالغريب في األمر أني ال 

البحر وصراخ من في السفينة وصوت أمي يخبرني بأن هذه اللحظات 

 .حكيها يوماً مااس  نيستمر وأن

تعجب كيف تفعلها، أئما، غريبة هي أمي، بذلك الحدس الصائب دا

سيحدث وترتب أمورها على أساسه ثم يحدث فعالً، لقد  كيف تخمن ما

كانت خائفة تلك المرة من أن نرحل من المخيم، رغم رفضها لسفرنا 

في المرة األولي ولكنها هذه المرة كانت قد صرحت ألبي بخوفها، 
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هل كانت  نا االن احكي لِك ما قالت لي أنني ساحكيه يوماً ما،أوها 

 لبحر؟ تعلم أن جسدها سيسكن قاع ا 

يقول األطباء أن عدم تذكري لما حدث ذلك اليوم هو نتاج للصدمة  

ولهول ما حدث ولكني القيت ما هو أفظع، قلت في عقلي حينها هل 

هو أفظع من أن تجد قدميك قد داست على جثة ملقاة في قرع الطريق 

قوا ما يعرفون، ألن ال ولكني لم أخبرهم بذلك حينها، تركتهم ليصد

ه سيكون واقعياً لهم، ربما كانوا سيلقون بي في أحد  شئ مما سأقول 

خبرتهم أنني استيقظت على الشاطئ مبللة يحاولون أالمستشفيات إذا  

إيقاظي وفي ذراعي طفل صغير ربما هو في السنة الثانية من عمره  

ذف من  أُمسك به كما لو كان هو طوق النجاة، ماذا سأقول لهم، قُ 

ويأخذون الطفل   ىسيلقون بي في مشفالسماء إلي فامسكت به بالطبع 

 .بعيداً 

ال أريد إرباكك يا يمنى وحده هللا يعلم ذلك، ولكن هذا ما حدث وهذا  

ترجى ذاكرتي في بضع أجوبة أ ستطيع تذكره ويزعجني أكثر أنني أما 

ا ولكنها تأبى بأكثر من ذلك، تلك الفجوة الصغيرة بين ما كان وم

أنه قد حدث، أقول ربما في منتصف  نا ملئها بما أتخيل أسيكون أحاول 

بتلعها الماء والناس تصرخ من حولي إاألمر حينما كانت سفيتنا قد 

نا التمسك بطوق وظللت ممسكة به حتى هدأت أ للنجاة استطعت 

األصوات وغاص بعضها إلى األسفل وتشبث الباقي، أقول قد كان 

لكن  على أحد ألواح السفينة فالتقطته، و ذلك الصبي يبكي موضوع

حينها فقط الفجوة تزداد واألسئلة تتفاقم محاولة نفي ما أحاول تأكيده، 

عزيزتي أقول لك كما أقول لنفسي ذلك الصبي سقط علي من السماء، 

بعدما استيقظت على ذلك الشاطئ وذلك الصبي بجاوري تعاملت  

 ً جتزت الحشد حولي  إحملته وف وكأنه كان معي منذ البداية ال إراديا

جتزت عدداً من الجثث ليس بقليل، إعنهما "أبي وأمي"  بحثأوبدأت 
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قف مرة  أحيط الطفل بذراعي كي ال يصاب ثم أتعثر بأحدهم فأصرت 

عرف أأوقفوني، وحينما نظرت لذراعي وجدته بينهما ال  ىبحث حتأو

 .عرف متى ولكنه بطريقة ما بينهماأ كيف ال 

فقدت  ،حينها تكلم أأخذونا إلى األطباء وأخذوه من بين ذراعي، لم 

فهم األسئلة ولكن  أفهم ما يُقال لي وكنت أقدرتي على النطق، كنت 

عقلي أصابه الشلل، وجمد لساني، كانوا يفتحون عيني ويؤشرون  

نا مستسلمة أراقب الكثير  أبالكشاف فيها ويأخذون عينات من دمي و

أحاول التعرف على أحدهم ربما جاء من نفس السفينة  من أمثالي 

حدث ولكن ذاكرتي خانتني مرة آخرى، شعرت حينها فيعرف ماذا 

ن الرياح تخترق جسدي وأني أوهن من أن أصمد لثوان   أ أنني عارية و

خرى، أردت طريقاً أسلكه ولكني وجدت نفسي في متاهة، أمعدودة 

المرة ولم  ةستمع ألمي هذاأبي   علم، وقتها تمنيت لو أنأ ماذا بعد؟ ال 

دها هو كما حدث قبلها مشوش ال نغادر ولم يغادروا، ما حدث بع

يجمع جملة أو ذكرى تخبر الحكاية، كل ما أعرفه أن من جاءوا معي 

رثوا لحالي فصاروا يتكفلون بمهامي حتى نُقلنا لمبنى هو مجمع 

الصبي  الالجئين فى هذا البلد، فصار بعضهم يُكمل ورقي و ورق 

حادثني  وبعضهم يقدم لنا الطعام وبعضهم يرشدنا للطريق وبعضهم ي

ولكني ال اتكلم وإن أردت، ال تخرج من فمي كلمات مترابطة وهذا 

الصبي ال اعلم كيف هو صامت مثلي مستسلم لي كما استسلمت من  

 .قبل لما يحدث

وهكذا عزيزتي بدأ األمر خطوة بخطوة، إدعائي أنه ابن أخي لم يكن 

بداً نظرة بعيدة األمد نتجت عن ترتيب وتفكير بل عبث ترتب  أ

نقذت حياته مرة أنها نتيجة سيئة، لقد أ قول أصلني لتلك النتيجة، ال وأف

 .وأنقذ حياتي مرات
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خلق عالمنا وأحداثنا وأقولها وأعيدها حتى  أبدأ الناس يسألون وبدأت 

ني به، أين  عتأ صدقتها، قلت أنه ابن أخي الذي مات شهيداً في الحرب  

 يعينك يا ابنتي، جيب كانت على السفينة معانا، هللاأوالدته؟ ارتبك ثم 

وهكذا صرت أري مالمح أخي فيه وهذا ما منعني كل مرة كانت 

تأخذني قدمايا إلي ملجأ لأليتام، كان إبقاءه معي صراع في وقت كنت  

أحارب للعيش وهو يمنعني من الموت، عشت فترة من "البين" بين  

ئ وال أصل لشئ بين الحياة والموت بين الفقر والكد والكسل  كل ش

شئ وال أصل لشئ، هكذا حتى كثرت األسئلة تركتهم ورائي   وكل

ستأجرت بيوتاً عدة وطردنا من عدة، كنت إوجئت بالطفل إلى هنا 

قاب قوسين من اإلستسالم ثم يبعث هللا ما يهون كل شئ فأكمل ثم  

 .ييتدهور ما كان ولقد تعبت عزيزت

 .لم يعد بإمكاني اإلستمرار

ر حينما يكبر، لم تعد مخيلتي بتلك عرف ماذا سأقول لذلك الصغي أال 

 .تحمل ذلك الذنبأتخلي عنه، ال أ القدرة علي اإلختراع لذا أريد أن 

في اليوم الذي وجدته فيه كان في مالبسه جيب به ورقة مبللة بها  

ال يبدو منطقي ولكن   علم أن ذلكأريد البحث عن عائلته هنا، أاسم، 

قيد الحياة فإن كان أحدهم  نهم مازالوا على أأي مما حدث كان، أشعر 

و حتى أحد من أقاربهم سلمتهم إياه وإن لم يكن، أجد عذرا أقوله أهنا 

 .له يوماً من األيام

عزيزتي، أقول ذلك ألني أريد مساعدتك، لم أعد أريد مزيداً من 

ستيقظ غداً، وربما كان ت، أريد سبباً ألالالمنطقية في حياتي أريد إجابا

فعلي هذا المعروف من  إلسبب، لذا عزيزتي دفن خطيئاتي هو ذلك ا

 .أجلنا نحن االثنين

 2018التاسع من مارس                                                  
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 عزيزتي سارة،   

عتذر عن مقاطعتي لمراسلتك لفترة ولو أني في الفترة األخيرة كنت  أ

اسمك وأرجو أال يحزنك  كتب الكثير من الرسائل ولكن ال شئ منهم بأ

في هذة الرسالة لذا  خطط منذ فترة لزف خبر يُفرحكأنا كنت أذلك ف

 .تأخرت

حسنا لنتوقف عن الحديث برسمية ولنعد لسذاجتنا المعتادة، ما شغلني  

عنِك في اآلونة األخيرة كان سرباً من األخبار المفرحة التي انتظرت 

لِك ما ليس بالممرض،  تأكيدها ألخبرِك بها وعزيزتي أخيراً سأسطر

في المكتبة العامة   لقد تركت عملي منذ أسبوع وبدأت في عمل  آخر

بحث عن عمل آخر  أ هنا، كنت قد أفضت إلى صديق أعرفه أنني 

وكان هو على معرفة بأمين هذة المكتبة والذي كان يبحث عن 

مساعد، وهكذا حصلت على الوظيفة وحصل صديقي على معروف  

كنت ذكرته قبالً في إحدي رسائلي ولكن على أية   علم إنألألبد، ال 

ستثنائية كما جرى إ ت به في المكتبة بطريقة حال فهو صديق تعرف

عتقد أحيانا  أالحال مع كل من أعرفهم، أظن عزيزتي أن المشكلة بي و

أنه لو تقدم أحد مني وسألني عن اسمي وألقى التحية كما يفعل األناس 

االً وكنت أكملت طريقي وحدي حتى العاديون لما كنت ألقيت له ب

ة في حياتي هي حقاً ما تُخلف لي  الممات، ولكن تلك األحداث الغريب

األصدقاء، على كل  إنه كفيف ورغم ذلك فإنه قلما يقرأ كتاباً كتبت 

بطريقة برايل، ناهيك عن عدم توافر أغلب الكتب بتلك اللغة ولكنه  

سيكون من الغريب لو  نا كتابة الرسائل وأحب أشئ يحب فعله كما 

ئلت ذات السؤال، وهكذا سألته لما يفعل ذلك ألنني لن أجد إجابة لو سُ 

أرد له المعروف، ربما قرأت له ساعة بعد العمل أو خالل العمل إذا  

تسنى لي الوقت، أحببت حقاً العمل هنا، في البداية كنت أظنها مجازفة  
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ي طول اليوم كوني لن أرتاح في ظل هذا الهدوء القابع فوق رأس

ال مفر منه،  والذي يفتح الباب أمام صخب العقل ليشتعل وهذا األخير

ولكني جربت وما حدث هو العكس تمام، أصبحت ساعات عملي  

ختلطت علي أسماء الكتب امحدودة وأصبح يومي منظماً، في البداية 

حسن وضع الكتاب في قسمه المعبر عنه  أكن أواألقسام والرفوف ولم 

وماً بعد يوم صار أيسر، ولد ذلك لدي عزيزتي شعوراً ولكن ذلك ي

ماسة لتغيير شئ ما ، فغيرت أيضاً ترتيب أثاث البيت غريباً وحاجة 

حتفظ بها، وتعدى األمر  أوتخلصت من أشياء ال أعرف لما كنت  

مجرد أوراق أو علب أو مالبس أو أشياء ملموسة فصار أقرب للعنة  

نا في هيكل آخر وقالب آخر، أ قد أُلقت علي بين يوم وليلة فصرت

ربما هي هدية، هدية من الحياة،   قالب ربما ال يناسبني ولكنه يريحني،

ذلك التغير اآلتي بدون مجهود، تقذفه الحياة عليكي دون أن تطلبي 

ً أودون أن تمن، في وقته وفي معاده وبقدر، كم كنت   .حتاج ذلك حقا

ال يذكرني بها بالشكل  علم ولكن ذلك يذكرني بأمي، ال عزيزتي، أال 

ذكره قبالً، بل أذكرها جميلة دافئة حية ال تبعث سوى  أالذي كنت 

ذكرها وهي تحكي لي عندما تسمعني أشكو من أاألمل والحب، 

الدراسة عن أحد أقاربها، هو ابن أخت ابنة حفيد شخصاً ال أعرفه،  

باختصار ذلك الشخص الذي ربما   وبعيداً عن أصله وفصله هو

ي بأنه بائس دائم الشكوى ال يدرك لطف هللا وال يرى سوى  وصفته أم

مي كلمة أنا بعد أن تضيف أنصف الكوب الفارغ، وربما أصفه 

"مثلك" بأنه باحث متسائل، يبحث عن موقعه ومكانه من الحياة يخنقه 

لحقيقة كاملة  شعور أنه ال ينجز مهما حاول وربما كان واقعياً يرى ا 

الفارغ، كنت أقول لها هذا ليس ألني  غير متغافل عن نصف الكوب 

دافع  أأعرفه أو ألهمتني حكايته ولكن أمي قالت "مثلك" وما كنت 

سوى عن ذلك الجزء، على أية حال تقول أمي كان سائقاً لسيارة أجرة  
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يشتكي طوال اليوم وكل األيام يقول العمل صعب ومرهق وال يضر 

ما يعمل إنما يعمله من  قليل، ويذهب صباحاً متكاسالً وال يتقن إال بال

باب المسميات، وكانت والدته رحمها هللا ال هم لها سوى الدعاء له 

ليل نهار، وفي يوم طرق بابهم امرأة وأوالدها طلبت منه أن يوصلهم 

بلدة نائية تقبع فيها عائلتها ألن زوجها قد توفاه هللا ، بالطبع رفض 

لك المرأة ال  زهيد والمشوار طويل والعمل صعب وكانت تفاألجر 

تعرف أحداً سواهم لذا أصرت أمه عليه أن يذهب وأال يأخذ المال 

تأديباً له، وفعل، عندما عاد من تلك الرحلة تقول أمه تبدل حاله كما لو 

كان ابنها قد خطف وأتوا بآخر بديالً عنه، فصار يذهب باكراً للعمل  

سبحان مبدل  صبر على ما يفعل متقناً له ف أيه وأصبح وال يأني جهداً ف

خبرتك أن أمي أاألحوال، ثم تنهي أمي قصتها المثالية بدعوة لي، هل 

أسوأ رواية قصص؟ أحببت قصص جدتي أكثر، ولكن على كل حال 

نتهت أمي من قصتها أخذُت أحولها لقصة منطقية، فأخبرها افور ما 

كثير حينما وجد تلك العائلة المتفرقة  حينما تقول أنه شعر بأنه يمتلك ال

ختالف إلبسيطة شعرأنه يمتلك يبتاً وعمالً وأهالً وعلم أن هللا على ا

الظروف قد أعطى لكل ما يحتاج، أخبرها أنه ربما مثل ذلك لكي ال 

، تخبرني بأن هللا قادر ىتجبره أمه على مثل تلك الرحلة مرة أخر

باب، فأقول ونعم باهلل ولكن  على أن يغير أحوال العباد ويسبب األس

وقتاً أطول إلحداث تغيير جذري مثل ذلك، فتستغفر هللا  مر يأخذاأل

وتقول أنِت وفلسفاتك، رحمها هللا أمي كانت تعرف أن منطقي 

سيتعرى يوماً ما، ذكرني حالي بذلك اليوم وتلك اللحظة الفارقة بين  

ك أن  شخص وشخص، ربما كان يرى نصف الكوب الفارغ ولكنه أدر

ا جعله يدرك هو هدية الحياة  النصف، النصف فقط هو ما يحتاجه وم

 .التي تُعطى بال مجهود وال طلب فتأتي على قدر



117 
 

كدت أنسى عزيزتي، اليوم زارتني يُمنى وقد كنت طلبت منها 

حتمال أن أحد من أهله والذي  إالمساعدة في إيجاد أهل الصغير إيماناً ب

وجد  ن آتياً لباقي عائلته هنا، بالطبع ال يكان معه ذلك اليوم المشئوم كا

دليل ولكننا ننبش ربما وجدناً طريقاً جديداً، بدت هي مشرقة عن كل  

نا أن أظهر  أ مرة أقابلها فيها وأظهرت لي امتنانها رغم أن علي 

إمتناني، تكلمنا عن أشياء كثيرة غير هامة وفي نهاية لقائنا اعطيتها 

بس الصغير حين وجدته أول مرة، تلك الورقة التي وجدتها في مال

يرة مقطوع جزء منها ولكن قيمتها في قيمة االسم المكتوب  كانت صغ

عليها الذي ال أعرف أهو اسم الصبي أو اسم والده ولكنه سيكون مفيداً  

على أية حال وكانت الورقة لتكون أكثر أهمية لو أن ذلك الجزء الذي  

ها ستبحث عن أسماء ُرسم عليه عنواناً لم يُمزق وقالت هي أن

تلك البالد وسنري ماذا يمكن فعله، أتظنين أننا  الالجيئين الداخلين 

 سننجح؟ 
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 عزيزتي سارة،  

م بما يدور حوله وال يشعر بغرابة  إنه ال يعلم، إن الصغير ال يعل

علم أنه  أوجوده بيننا، وأخشي أن تظهر تصرفاتي شيئاً له، بالطبع  

ولقدرته على  تعجب له كثيراً أ صغير السن ولكنه يحمل عقالً مشيب 

فهم األمور ببساطة فيصمت حين ال يكون الوقت مناسباً للكالم وإذا 

ول وهو ذو الخمس، لذا تكلم فهو يقول ما يجب أن يقال بالقدر المعق

 .يكتشف أن األمر يتعلق به ىلن يطول الوقت حت

وجدت يمنى مكان شخص يحمل نفس االسم ونفس الجنسية في 

من البالد، ال أعرف بعد صلة قرابته المقاطعة علي الجانب اآلخر 

بالصغير ولكنها علمت أنه آتى مع زوجته وابنته إلى هنا بنفس  

 .بي إلي هناالطريقة التي جئت بها والص

 .لم أرد عليها بعد، ال أعرف ماذا اقول

ماذا لو كانوا عائلته فعالً هل أتخلى عنه، هل سيتركني أتخلى عنه،  

ت وصلوا وبكوا عليه وانتهى األمر  فكرت أنه ربما قد ظنوا أنه ما

بالنسبة لهم، لذا فهم لن يخسروا شيئاً كانوا قد خسروه من قبل، أما 

نا ال أوجود بعضنا اآلخر هو يظن أني عائلته و عتدنا إعنه وعني فقد 

 .أعرف عائلة غيره

بعد أعوام من االن حينما يعرف، سيكرهني ويلومني ويصفني 

حقه أن يغضب ويصب ذلك الغضب علي كما باألنانية وهذا كله حقه، 

فعلت مع العالم، سيظل طوال حياته ربما يبحث عن شئ أضاعه قبل 

ً أن يحصل عليه فال هو عالم م  .ا هو وال هو بممسك به مثلي أيضا
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رض مثلما كنت وال أريد أن آه يا سارة ال أريد له أن يُعذب في األ

تي أنه ال يوجد بيننا خسر كل ما يبقيني وال يحق لي، المشكلة عزيزأ

مذنب تستطيعين ذات يوم أن تؤشري بأصابعك نحوه وتكرهيه  

 .وتُكيلين له العذاب

سير على قطع من زجاج أ أريد أن  نا فقط تعبت من كل هذا والأ

 .مكسور، لو رأتني أمي ماذا قالت

نا أكمل السير في الطريق ألسخر من منطقها، ألقول  أمنذ سنوات و 

اعمل واستيقظ باكراً وأبذل كل ما في وسعي فأين  نا أسير وألها ها 

 !تلك السعادة، لما ال تطاردني

نطقها ولكن لم كنت سأظن أنني ساكون سعيدة باثبات منطقي ونفي م

 .يحدث

خذ ما ليس لي، وال أن أتعلمين عزيزتي أنني لن ابقيه، لن استطيع أن 

دق في  اسلب أحداً حقاً ألن رغم كل ما حدث، ستظل تلك الفكرة تح 

سمح لها ألنه يستحق أوتود لو أن ذراعيها تمد لتخنقني ولكني لن 

 .حصل عليهأرغم كل ذلك أن يحصل علي ما لم 

 عزيزتي سارة، 

 .نا أطالب بركني فيهأرجوِك خاطبيني،ألن العالم صار مكاناً غريباً وأ
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 عزيزتي سارة،   

ا وذلك الصغير، انتهى على إتمامه لما  نأاليوم خضنا شجاراً طويالً 

قلت ليس بحكم شئ إال العادة، لم أعهد بمثل سنه قدرة على المشجارة 

بذلك المنطق وتلك الطريقة، بل لم أعهد منه أن يدوم حديثنا طويالً،  

كان يريد الذهاب إلى البحر كباقي رفاقه الذي سمعهم يحكون عنه ألم 

ولكن ما لم أعلمه أنه سيبدأ عمله  ؟أقل لِك سينبش حتى يصل للحقيقة 

بتلك السرعة، رفضت بالطبع وعددت له الحجج ولكن أياً منها لم 

نا أحمل طفالً  أيتضمن كوني آخر مرة ذهبت إلي البحر عدت بعدها و

وال أن بيننا عداوة قديمة حينما سرق والداي مني، أو ألني ال أريد  

ابي التي قلتها له أياً  بلذلك الجرح أن يُفتح مرة أخرى، لم تتضمن أس 

من ذلك ولكن رغم أننا لم نذهب ورغم أني من فزت في النقاش إال 

 .أنه أزعجني كما لو كنت ذهبت

لم نتكلم بعدها في شئ وصارت األمور كما تسير كل يوم ولكن ما  

نا أأريد أن أقوله لِك حقاً حدث منذ ثالثة أيام حينما فتحت باب البيت و 

أمامه، سببت لي الذعر في البداية ولكني لم  ةقط تجدوذاهبة للعمل 

أعبء بها ولم تعبئ هي بي فخرجت وعدت وهي جالسة مكانها ال 

بتعادي عنها كأنها تمثال يتنفس، إ قترابي أو تبارحه وال حتى تتحرك إل

ذلك اليوم قدمت لها الطعام وجلست والصغير نشاهدها تأكله، ذكرتني  

نا وزوجة أخي نربيها خفية عن  أنت  كبالقطة ذاتها حين كنا في البيت، 

أمي، كانت صغيرة البنيان مزجت ألوانها بدقة بين األسود واألبيض  

والزيتي وكان لعينيها لوناً أخضراً مميزاً، أو قولي لم يكن لها ما 

في البداية سمعنا صوتها  ،يميزها سوى ألفتنا بها واعتيادنا عليها

حديقة البيت ذات يوم،   ينا وزوجة أخي نجلس فأصغيرة عندما كنت 

سمعتها هي أوالً و وجدتها هي أوالً وهي من قررت أن نتكفل بها، و 
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ن دوري لم يتعدى إعداد الطعام وكتمان السر أنا، رغم أ وافقت 

ومشاهدتهما تلعبان ولكني كنت شريكة في مثل تلك الجريمة، قررنا 

الشتاء   وضع علبة من الكرتون مغطاة بأكياس خارج المنزل تقيها برد

وتحميها من أشعة الشمس وكذلك ألن أمي لن تقبل بقطة من الشارع  

في بيتها، لذا أبقينا األمر سراً، أظن أنها حتى اخفت األمر عن أخي، 

ال اعلم لما ولكنه ربما تحقيق لتلك الحياة الخاصة والمساحة التي  

تبقيها بعيدة عن كل شئ فتستطيع بذلك الشعور بخصوصيتها وأنها  

تمثل حياة خاصة ال دخل ألحد بها، أو ببساطة ألنه لم توجد   اوحده

 .مناسبة

كنا نطعمها مما نأكل، ال يهم ماذا المهم أن نبقيها على قيض الحياة، 

كان من عاداتنا أن نجلس مقرفصين نراقبها تخرج لسانها الصغير 

لتهام الطعام أو نجلس معاها أطول فنشاهدها تتثائب وتستعد  إمحاولة 

أو تلعق  جسدها، في يوم خاض أخي شجاراً مع زوجته وكنت   للنوم

أجلس في الحديقة أمام القطة واستطعت حينها رؤيتهم من نافذتهم 

ولكني لم أبالي فأسبابهم كثيرة، حينها خرجت هي من المنزل وكان  

وجهها محممراً من الغضب فجلست بجواري، كانت تلك أول مرة 

علم أهي دموع فَرحة بتلك األلفة أم أتجلس القطة على قدم إحدانا، ال 

 .أية حال ىحزناً على تلك المشجارة ولكنها نزلت عل

نا وهي في عدة أشياء بل كانت هي النقيض لما كنُت عليه  أاختلفنا 

كثر من استطاع فهم اآلخر في هذا البيت، كانت أعتقد أننا أ ولكن 

في وجود تلك   لغزاً ال في صفاتها وتكوينها بل في البداية بالنسبة لي

عرف ما تتصف به وكانت لي قدرة عجيبة  أالصفات أصالً، فكنت 

على إستنباط أفعالها التي لم تفعل بعد ولكنني عجزت أمام لما كونها  

كن هكذا، كانت تمتلك صفاء خاصاً وكانت لها أهكذا ربما ألنني لم 

أن تشعرك بالراحة أينما كنت وكانت سمحة طيبة القلب  ىالقدرة عل
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علم لما كانت بهذا الهدوء بل إن ذلك الهدوء ناقض تماماً ثورتي أ وال

ن هدوئها نزعج ألأوافتعل مقارنات عدة من أمي ولكني لم أكن 

وثورتي توازنا ولم ينفي أحدهما اآلخر، حينها بدأت هي تبالغ في 

هتمامها بالقطة، فبعد كل قصف تخرج مسرعة تطمأن على وجودها،  إ

بدأ الحصار وتعود بعد ذلك كما لو كانت تعود وكانت القطة تغيب إذا 

لتطمأنها، خالل الحصار رغم قلة الغذاء كانت زوجة أخي حريصة 

إطعام تلك القطة والعناية بها وكأن روحها تهم بين ماليين   ىعل

 .األرواح في السماء

علم أن تلك القطة ماتت يوم غادر أكرتني تلك القطة بها، ولوال أني ذ

ت قلت أنها اتبعتني إلى هنا، ولكني عزيزتي فهمت أخي المنزل، لكن

 .الرسالة وغادرت هي بعد أن فعلُت ولم تعد أمام المنزل مرة أخرى

ربما كما كانت زوجة أخي ترمم قرارتي في الماضي بعثت لي بمثل  

ترمم قراراتي االن، فكرت هل كان من الطبيعي أن  تلك الرسالة ل 

ن أحياناً تكون رغبتنا أال نحقق ما علم أنها رغبتها ولكأنتركها هناك، 

نقول وأال يسمح لنا اآلخرين بذلك، هل كنا على حق عندما عاملناها 

بمثل طبيعتها فتركنها لما تختار أما كان يجب علينا أن نقف وقفة أخي 

نه األفضل لها، أتظنين أنها وجدت طريقاً بين  ما نظ ىونجبرها عل

رتضت من الموت حضوره، الجثث لتكون حيه، أم أنها بكل هدوء ا

 سكونها جعلنا نظن أنها دائماً بخير فهل كانت؟ 

لو أنها استطاعت وعائلتها الهرب فأين سيكونون االن، لو كان هربها 

دي  نتج عنه ضياع صغيرها منها، هل كانت ستبحث عنه أم ترت

 األسود بقية الحياة، لو كان بيد من وجده إعادته هل يعيده؟ 



123 
 

نني اخترت الخطأ بين اآلف أالحكاية صحيحة أم  علم إن كانت تلكأال 

علم أن علي إعادة ما وجدت ألن خلفه ربما عائلة  أالحكايات ولكني 

 .كاملة تنتظر

نا والصبي شجار آخر، رفض أن  أعزيزتي في اليوم التالي خضنا 

عند والدة يمنى وطالب بكامل حقوقه لمعرفة إلى أين نذهب  يجلس

 ً ، حينما تقولين الشئ وال يقدر أحد على ولكن لتلك السلطة لذة حقا

 .تغييره، لم أبذل جهداً في فرض رأيي

نا ويمنى بعدها لعنوان ذلك االسم الذي وجدته، كانت أول رحلة أذهبنا 

ولو حتى تخيل ذلك اليوم  لنا سوياً، لم تكن األفضل ولكنها أتاحت لي

كن تلك تختلف الذي نقوم به برحلتنا الحقيقية عائدين، ركبنا الحافلة ول

خرى التي ركبتها سابقاً، اختلف الناس واختلفت وجهوهم عن األ

ومقاصدهم واختلفت الصحبة ولكني عبرت االثنين، اتخذت مقعداً 

حلة في  بجوار يمنى وكما فعلت قديماً فعلت االن، فاستغرقت الر

مراقبة الناس ولكن هذة المرة مع محاولة استنباط نواياهم من هذة  

ا الشعور يا سارة، كان غريب حقاً، شعور غمرني حتى الرحلة، هذ

ُسالمياتي، ال لم يكن الخوف أو التربص أو عدم اإلنتماء أو حتى  

رجعت  أالحزن والغضب بل كان شيئاً آخر حينها، ولكنه ظهر حينما 

و درت بنظري في المكان، رأيت الخضرة خارج نافذة  رأسي للوراء

كلمون، يضحكون، جامدون، جعلني الحافلة و وجوه الناس داخلها، يت

نام، دون كوابيس، جعلني أتمني لو أنه  أذلك الشعور أغمض عيني و

ُ كان شخصاً ف األشخاص عزيزتي ال  ىبداً ولكن حتأمسك به وال أفلته  أ

ال حتى األشياء وال يدوم سوى وجه هللا لذا بد وحتفاظ بهم لأليمكننا اإل

 .ندعوت أن يزورني ذلك الشعور بين حين وحي

علم، أتكون األلفة أ ربما هي حماسة الحقيقة أو فرحة فعل الصواب ال 

عزيزتي، تلك التي تستطيع أن تغلق عيني وتمسح على ظهري فأنام، 
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الذكريات،  أو تجعل عبور الغرباء حولي شيئاً ال يثير الفزع وال يحث

أتعلمين طال الطريق ثالث ساعات، هذه المرة عددتهم، فيهما تكلمنا 

سير على الطريق الصحيح أو  أعن الكثير، كتشجيعها لي ألني   ويمنى

شكري لها على مساعدتي أو على توقعاتنا لما سيحدث بعد قليل، وعن 

 .الصبي وكيف نخبره وعن ماذا نقول وعن الكثير

يراً، بيني وبين يمنى أصبحنا وإن لم نفهم قصرت تلك المسافة كث

خر، لذا لم تعترض  بعضنا كما يجب نحافظ على قدسية مشاعر اآل

حينما قلت لها أال نخبرهم بأمر الصبي حتي نعلم ماذا نقرر، وهكذا 

عزيزتي وصلنا إلي البيت بعد أن سرنا في عدة شوارع وسألنا الناس 

 .وبعد أن تخطينا البيت بأميال

ليك تلك الفكرة، على مدار التاريخ إذا استولى حكام بلد على عزيزتي إ 

م ينقلون وجودهم إلى تلك البلدة، فيبنون ماذا يفعلون، إنه ىأخر

البيوت والمتاحف والمعابد على طريقتهم، طريقة تبين سجيتهم وتعبر  

عنهم ويمكنك تفريق حضارة عن حضارة باختالف الهندسة، كان 

 .ي التاريخشكالً من أشكال الحفر عل

قف أمام منزلهم، ربما أعلم لما حضرت تلك الفكرة عندما كنت أال 

عرفه  أالخارج كان ال يشبهنا ولكن من الداخل شعرت أني   ألنه من

شعرني بأني أ جيداً، خلق ذلك االختالف مزيجاً رائعاً ربما أنه ولوهلة  

 .على أرضي وأن الزمن لم يمر

طرقنا على بابهم ونزلنا عدة درجات من أمام البيت، سمعنا بعض 

ن قعيداً  كلمات عربية لم تكن واضحة ولكن بعدها فتح فتى الباب، كا

ويمكنك أن تالحظي ساقيه المبتورين من خالل بنطاله المعقود، نظره 

ستغرقه بعض دقائق إتحول بين شعر يمنى وحجابي، البد أن األمر 

بها، ولكنه نظر لي وسألني إن كنا من إحدى  ليختار لغة يتحدث
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الجمعيات الخيرية، فنفيت وأخبرته أننا نبحث عن شخص وكدت ألفظ  

رت فتاة تبدو في مثل عمره تمسك بحجابها المفتوح من  اسمه حتى ظه

عند رقبتها وتغلقه بيدها وتنظر إلينا، لفظت االسم، فأصرت أن ندخل 

حاً لنا المجال فكشف عن أطفال أوالً، رفضنا فحرك الفتى كرسيه فات

خلفه يلعبون، فأشارت يمنى إلي ودخلنا، ساد الصمت لفترة فقاطعته  

توأم، فضحكت الفتاة وأكدت، كنت انظر في   يمنى بسؤالها إن كانوا

وجوه األطفال الذين يلعبون محاولة إيجاد شبه بين أحدهم والصبي  

م الذي وجدناه  حينما كررت يمنى السؤال عن الرجل الذى يحمل االس

على الورقة، فأجابتها الفتاة بأن ذلك الرجل وعائلته قد رحلوا من هنا 

كل ما يعرفوه عنه هو ما بين البائع من سنة أو أكثر بعدة شهور وأنهم 

والشاري، لذا أكدت يمنى أنها في حاجة ألي معلومة تدلنا عليه، فقالت  

عمل، أصرت على  أن والدتها قد تعرف أين ذهبوا ولكنها االن في ال 

بقائنا ولكننا فضلنا قضاء الوقت خارجاً ثم العودة الحقاً، كان هذا 

 .ت بعض األسئلةودت يمنى لو أنها جلست وألق  ،قراري

علم أن الموضوع سيطول بهذا الشكل وأن تلك الرحلة أ لم أكن 

ستسلمنا من شخص إلى آخر، توقعت نهاية بسيطة سهلة تنتهي بفرحة  

حزني بضع أيام ثم ال أعرف ولكن ربما كنت سأستعد أحدهم أياً كان و

 .لرمية القدر التالية

عات ونحن ننتظر،  بعدها ذهبنا إلى مطعم مجاور، تحولت الساعة لسا

نا الصبي، وانتظرنا حتى جن الليل ثم أاتصلت يمنى بوالدتها وكلمُت 

خارجاً،  عدنا، طرقنا الباب وانتظرنا خارجه وطلبت منها أن تالقينا 

وكانت  ،كانت صغيرة ولكن وزنها أعطى لها سناً أكبر وأبطأ حركتها

، فتنظر أين تخطو بقدمها ثم  تعيد النظر  باسمة، تنزل الدرج على مهل 

علم أهو شكل الجسد أم هي تلك اإلبتسامة  أإلينا محملة باإلبتسامة، ال 
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ولكني تذكرت جدتي، شعرت براحة تجاهها وعلمت أنها ستصدقنا  

 .قول وتُذهب روعناال

سحبتنا نحوها وقبلتنا على طريقة الجدات، كم كنت أمقت ذلك السالم  

لي جدتك بتلك وكنت أتجنب المرور ببيتك صغار حتى ال تسلم ع

عتذر يا سارة ولكنها الحقيقة كانت لجدتك طريقة في أالطريقة، 

علم ربما أكثر ظهوراً حتى أنِت كنِت أتضخيم األمور وجعلها ال 

ين على ذلك فنضحك سوياً، ال يهم على أية حال، دعتنا للدخول تعلق 

وقلنا لها أنه أمر يسير، بضع دقائق، فافترشت السلم وبدأت حكاياتها، 

بدأت من حيث بدأ كل شئ، نقطة الحبر التي سقطت علي الورقة ولم  

تنتهي أبداً، حين تشابهت كل خطوطنا وحملت رسائلنا نفس الكالم 

يهم طفيفاً وأصبحنا أرقام تزيد كل يوم، تشاركت ختالف ففأصبح اإل

معانا أشياء جديدة وكأن تلك المالمح على وجهينا تعيد كالنا رحلة 

جعلنا نعيد لف الخيط المشدود، حكت لنا عن أرضها  متار وتاآلف األ

ولمعت عيناها حينها وحكت لنا عن بيتها ودجاجاتها وعن عائلتها 

ين الوديان وصعدت بنا أعالي وكيف كانوا وكيف هم، وأخذتنا ب

الجبال ونست أنها افترشت األرض وجعلتنا نشعر أن افتراش أرض 

 .غريب يعيدنا ألعتاب الوطن

نها بطض طرحت من بطنها خيراً كثيراً، طرحت من قالت أن األر

بيتاً لها وألوالدها وأرضاً وما عرفت غير الزراعة وزوجها وهكذا 

نبثقت على األرض، وجائت  إياة كانت هناك على رقعة من األرض ح 

قذيقة من السماء محتها، فاستيقظت هي بأوالدها وتحمد هللا على ذلك 

ستوت جثته بجوار البيت  ولكن زوجها رفض أن يترك األرض فا

وربما أطراف أحد أبنائها فعلت، وها هي االن تكافح ألن تخرج من 

 .األرض حياة مرة أخرى
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لما تحكي لنا، حتى وصلت للجزء نسينا ما جئنا من أجله ونسيت هي 

الذي تصل فيه إلى هذا المكان، أخبرتنا أن معرفتها بهذا الرجل أنه  

أمور وازدهرت وكان يساعد الناس كان رجل سبقها إلي هنا فاستتبت 

منزله بسعر زهيد، وأعطتنا   هاوباع دهاممن تشاركوا مصيبته فساع

 .عنوان مدرسة قالت هي له

أن تألفي  فقدانك لشئ حتى تجدي ريحه    عزيزتي سارة، إن عليكي

 .مرة أخرى
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 عزيزي آدم،

بالتفكير  ي رسالتلك إلى حد بعيد، أخذتني إلى منطقة غريبة نربكتأ

وعجز منطقي أو حتى عاطفتي أن يفهما ما تحاول أن تقوله وبين يوم 

د الذي  عتنق فكرتك وأجدها المنطق الوحيأوليلة استيقظت ألجدني 

 .شعر بهأأدركه و

هل رسائلي تحيرك كمثل هذة الرسالة أم تجد تشابه فيما أكتب لما 

 تحس؟ 

نا أفي البداية فرحت بالخبر وشعرت وكأن شيئاً رائعاً سيحدث لي 

األخرى، فكرة غبية ولكنها خطرت، ثم ظننت أنك جننت أو ربما هي 

ر وبعدما تزول  شفى منها بعد أيام بعدما تدرك حقيقة الخب صدمة قد تُ 

أثاره من على أحذية أفكارك ولكني أجدك تخبرني أن تلك الفكرة 

حتمال حدوثها ألنك تراسلني بعد الخبر إنك تنفي خطرت لك أيضاً وأ 

بأيام وبعدما تأكدت أن أفكارك حافية األقدام، علمت حينها لما 

ه  نكشف لعقولنا اليوم ولكننا شعرنا بأنإتراسلني وأراسلك وكأنه سر قد 

موجود يوماً، أقول أن مسيرنا متجاور وأرضك التي تسير عليها  

مشيتها تكافئت معك، لذا ربما ترانا تجاور أرضي وعدد األمتار التي 

مترافقين على طريق الشعور، غريب هذا التعبير ولكني أعرف تماماً 

نا وانت_بل الجميع  أأنك تفهمه وهذا ما أعنيه، لكل  منا _وال أعني 

ية يموتون قبل أن ينهوها ذلك الطريق لفهم النفس الذي رحالت داخل

هايته وقد تفعل، ذلك قد تصل إلى لحدك دون أن تفرح بوصولك لن

الطريق الذي تحاول من خالله أن تفهم العالم ونفسك ولماذا وأين  

ومتى، طريقي وطريقك وطريقتنا في عبورهما تشابهت فانت تعرف 

لهذا عزيزي نراسل بعضنا نا كذلك وأوتدرك وتشعر بما أقول و
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  البعض ليس ألننا نمتلك القدرة على فهم الكالم بل ألننا نمتلك القدرة

أن نفهم ما ال يُقال وأن نتوقع ماذا يفكر أحدنا اآلخر وعند أي   ىعل

عقبة في الطريق إلى نفسه وقف، أراسلك ربما ألنك تذكرني بها 

في أول رسائلنا   أراسلك ربما ألنك تذكرني بسارة، تلك التي قلت لك

 .أنها صديقتي التي أراسلها

نك قد كتبتها  بعدها أدركت أنك ما قصدت أن تحيرني برسالتك بل إ

ألنك حتى ال تفهم لماذا تتصرف على هذا النحو وكنت تتوقع مني أن  

فسره لك، وأقول لك قد سبقتني في الطريق فوقعت فيما لم أصل إليه  أ

 .حجيةبعد، ظللت عاكفة أيام أحاول حل األ

عندما أخبرتني بأمر تلك العملية شعرت أنها رسالة تحمل الفرج وأن  

فرحتك بهذا الخبر ولكنك  حوللرسالة تتمحور عقدتك قد ُحلت وأن ا

لم تطل الحديث بل سطرت الخبر جامداً قصيراً مختصراً غير ُمحلل   

له وال متسائل عنه "قد أجري عملية تعيد لي بصري قريباً" ثم اتبعت، 

نا قراءة أنتهى الخبر ثم أعدت إخبرني الطبيب بذلك من أسبوع"، و"أ

أكدت أن ترتيب الحروف كان صحيحاً  السطر الذي يليه عدة مرات ألت

وأنك تعني ما تقول، ربما وقفت أتسائل أي مجنون هذا يفكر في  

رفض مثل تلك الفرصة، شرحت لي دوافع منطقية وغير منطقية 

أنها أسباب لتلك الرغبة ولكنك فشلت  وحاولت أن تقنع نفسك قبلي ب

لما قد   فلجأت لي لخلق سبباً يفسر رغبتك، طرقُت كل األبواب وفكرت

نتظاره وهدهد روحه ليبقيها إيرفض المرء كل ما فنى حياته في 

ساكنة رغم فقدانه، في البداية قلت هو طول اإلنتظار، ذلك الذي يهين  

ا أن لك كرامة تضعها المرء ويظهره ضعيفاً أمام ما يتمناه وربم

نصب عينيك فما عدت تنتظر ذلك الشئ مرة أخرى، ربما أردت أن  

ك ترفعت عن أحالم أبت إال إذاللك منتظراً لها، ولكن ال تخبر نفسك أن

إنها ليست الكرامة فإنها وإن كانت بينك وبين نفسك فستهوي عنها  



130 
 

لك بتسامة، ثم قلُت هو ربما الخجل، أن ذإوتالقي أحالمك بنصف 

الشك  الذي يصيبنا أثناء اإلنتظار في حتمية تحقق تلك األحالم يوماً  

ستحقاق، ولكن ال ت شعرت بالخجل وعدم اإلقد أصابك وبعدما تحقق

ذلك ضعيف أيضاً، ربما هي صدمة الوصول وظهور ذلك السؤال 

المزعج ماذا بعد؟ ربما هو الخوف من غد وأال تبلي حسناً في زيك 

ما ال تريد أن ترى، عزيزي بعد عدة أيام أقول لك  الجديد، أن تشاهد 

شتاق، أال تريد أن ترى، ال يهم أياً من هذه األسباب صحيح ولكن أال ت

ألم تراودك تلك الفرحة لذلك الخبر، إن طول اإلنتظار مهما بدا أنه  

يقتل الفرحة فإنه ال يفعل، إنه يخدرك حين وصولها ولكنه ال يقتل  

 .بداخلك ذلك اإلحساس

عود أنتظر ذلك اليوم الذي  أعلم ذلك ألنني ومهما طال الوقت سأظل أ

إلنتظار فاعلم أن فرحته موجودة في  فيه بكل وجداني مهما خدرني ا

فرح بروح عائلتي في أفرح بالبيت وسأركن  ما، سأفرح بالوطن س

 .المكان وسوف أفرح حين تكتب لي سارة

الخوف، الغضب،   عزيزي آدم مهما كان ذلك الشعور بداخلك الذنب،

لقاه باسماً متفاخراً بكل إال تدعه يخدعك وقم إلى حلمك بكل طاقتك و

 .تأخذه أبداً على استحياء كرامة وال

 .نتظر أن تخبرني في الرسالة القادمة ما هو لونك المفضلأملحوظة، 

 

 

 2018األول من إبريل                                                     

 صديقتك                                                            
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 عزيزتي سارة، 

أذكر إرتباكي في المرة األولى حين راسلتك وكم بدا لي هذا األمر 

غبياً ولكن على أي حال سأقوم به، وأقول لِك إن الخجل الذي كنت 

 .شعر به االنأما مام شعر به وذلك الشعور بالغباء ال يساوي شيئاً أ أ

الخروج من المنزل بعد   نا وانتِ أأتذكرين تلك الليلة حينما استطعنا 

جلوسنا أسبوعاً مطوقين بما يحدث خارجاً والنيران المستعرة في كل  

فتعلنا شجار غبياً أذكر أننا كنا في امكان والجثث المتناثرة، حينها 

ي أحدهم مدينة يسم البداية نتحدث عن أسماء المدن الغريبة ولما قد

أنه   تينا بمنطقي أبهذا االسم، قلتي انِت أن للنسان حظ من اسمه وقلت 

ذكر  أوعي اإلنسان هو ما يخلق تلك األفعال التي تتشابه مع اسمه وال 

كيف أحتد النقاش يومها وكيف سار كل منا في اتجاه ولكن أتذكرين  

ما علق في   ا كلحين قلتي أن "تَدُمر" تعني البلد الذي ال يقهر، هذ

ذاكرتي بعدها عندما رحلتي، قلت تتدعي أنها ال تقهر وها هي ال 

علم منِك أم منهم أم من أيظهر عليها سوى القهر، كنت غاضبة ال 

نفسي ولكن "تَدُمر" لم تفارقني أبداً وذلك التعريف الغريب رافقني 

كظلي، كنت أسخر من ذلك المنطق غضباً منِك ألنك عزيزتي لم 

منِك سوى هذا، لذا كنت أراه حين تصعد روحاً ويسقط  لي  تتركِ 

صخراً، كنت أراه في حملي لحقبيتي وترحالي، كنت أراه على 

المخيمات، وكنت أراه في سفينة تقلنا إلى مصير مجهول، وفي مياه 

أخذت ما أخذت ولم تبقي لي شيئاً، وكنت أراه في كل مرة أراسلك  

شدة ولكني في باطن األمر ه وبسخر من أ فيها، كنت في ظاهر األمر 

لتصق بنا ولم يغادرنا أو اوددت لو كنا فعالً ال نقهر وأن تَدُمر قد 

 .يغادر الوطن
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ثبت  أ نا أحاول أن أأعوام عزيزتي، أعوام ورغم تظاهري بعدم ذلك و

منطقك عزيزتي وأن أرى تدمرية األشياء حولي، لذا عندما طالت 

د لِك عزيزتي عدد ألسربحث قررت أن أراسلك  أالسنوات وانا 

المرات التي كنا نقهر فيها وأننا لم نمتلك حظ اسم مدينتنا وال هي 

متلكته ولكن عزيزتي إن منطقك صحيح كمنطق أمي، تطلب  اباألصل 

األمر اإليمان به أوالً حتى يُرى، إنني عزيزتي أقول لِك ببساطة أننا 

رغم أننا اول ال نقهر ألننا نحاول رغم مأساوية النتيجة، ألننا نح 

نعرف أن الفوز سيقف على الجانب اآلخر، ألننا نحاول في الظالم 

رغم علمنا أن محاوالتنا لن يراها أحد ولن يقدرها ولن تغير العالم 

ولكننا نؤمن بها وبقدرتها فأصحبنا ال نقهر، جدتي وأخي وعمي وأبي  

يق  وأمي، كلهم رأوا تلك الحفرة في الطريق بل إنهم عرفوا أن ال طر

أكملوا الطريق، إنهم كانوا   معدها وأن السقوط في الحفرة حتمي ولكنهب

 .حقاً تدمريين

ال يقتصر األمر على عائلتي فقط بل على كل من قابلته تلك 

التصرفات الصغيرة كيف لم افهم حينها ماذا تنم عنه، ماذا تريد أن  

ها تقول وتريد أن تزرع، كلهم عزيزتي كانوا منتصرين بطريقة لم أر

 .لم أعهدهاو

إن الحياة ال تُحكى إال من خالل الموت، ولم يكن فزعي في السنوات  

السابقة للموت وحده بل للطريقة التي مزجت بها الحياة والموت في  

هذة الحرب، إن الحرب يا عزيزتي قتلت من قتلت مرة واحدة ولألبد  

ً أولكن الحزن قتل من بقى عدة مرات،   ، قول لِك إنه ال يجدي نفعا

سؤال كيف ولما، ألن الحياة ال تأتي إال مرة واحدة ال تتكرر لتتيح ال 

لك البحث عن إجابات وألن الظلم ال يبرر وال ينبغي له، إنما كان 

حتضان الحياة ومعرفة ما بقى والحفاظ إالجواب في تقبل الموت و

 .عليه
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عزيزتي أردت أن أخبرك في هذة الرسالة أنني وجدت ضالتي ورأيت  

مرة أخرى ولم يعد يحزنني ضياع ما ضاع وال أريد أن  طريقذلك ال

عرف كيف ضاع، ببساطة عزيزتي ألنك على حق وألنني ال أقهر  أ

لذا سأحاول رغم معرفتي بالنتيجة ولهذا راسلتك رغم معرفتي بأنني 

 .لن أجد ذات يوم إجابة

إنه الخطاب األخير عزيزتي، أعتذر عن ذلك وأشكرك عليه فقد 

علين دائماً، أردت أن أخبرك أنني قمت برحلتي ا تف ساعدتني كم

ذلك إلى األخير للبحث عن عائلة الصبي، ذهبت وحدي هذة المرة 

الرجل صاحب المدرسة ليس ألني أريد التهرب فلم احبذ وجود رقابة 

يمنى، بل ألني على يقين بأني سأفعل الصواب رغم تلك األعاصير  

، أخبرني الرجل بأنه ليس له ذهبتبداخلي، فهذا ما فعلته دائماً، لذا 

صلة بذلك الصبي وأنه ربما قد سمع أهله بأنه يساعد من مثلهم  

ليستقروا فحملوا ورقة عليها اسمه وعنوانه، لم أفرح ولم أحزن لذلك  

الخبر فقط اطمأننت لوجود تلك القصة ألخبره بها يوماً ما، شكرته  

 .وأعطاني رقمه إذا احتجت المساعدة ورحلت

ذلك اليوم أجمل وبدت األرض أخف، و وددت حقاً لو   لقمربدا ا

 .شعر بالحياةأ الحقت طيور السماء وأصبحت ولمرة منذ زمن 

شعرت أن أحدهم يراقبني ويبتسم لما فعلت، ربما لمحت طيف عمي  

 .األعرج ولكن األكيد أني رأيت ذلك الطريق الذي يجب علي إتمامه

وكأن الحياة رضت عنا ما  أخرى،ثم سمعت صوتاً ينادي باسمي مرة  

 ،إن رضيناها وكأن محاولتي قدر لها بغير الفشل وأخيراً عزيزتي

 كوني بخير.    
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