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آمنة ..أم
حدّّثتين أمي ،ذات ليلة ...حذّّرتين ،قبل أن ترحلل مرلرًّّة
بدمائها ،مسحوقة حتت ركام الصمت" :ال تركين هلم يا صلرييت،،
إنّّهم يقتلون أمجلَ ما فينا ،إنّّهم يسلبوننا حلم الطفولة؛ لكي نكل ..
لكي منوت ...ال متو ،يا رهف ..ال تستسلمي يا ابنيت ..كوين أقوى
منهم ..ضمّّي حلمك ،خبّّئيه بني ذراعيك ..وامري به إىل مكلان
حيث يزهر احللم وينمو بدفءٍ وأمان ،مث عودي ودثّّري به أحلمم
الطفولة".
مل أًبها ،مل أقل أيّ شيء ..،مل أفهم شيئا ممّّا كانت تعنيه ،فقط
شعرتُ حبرقة األمل الذي كانت حتاول أن ختفيه عنّّي ..شعرتُ بقسوة
األيّّام اليت مسّّت ًبينها الصامت ،املنقوش حبفرٍ من شظايا اللزمن..
شعرتُ بطعناتِ الوًع اليت تلقّّتها برحابة صدر لكي تفديين ،لكلي
حتميين ،لكي تبقيين طفلة .لكنّّي مل أفهم حينها ماذا كانت تعين بلنن
أظلّ طفلة! ماذا كانت تعين بنن أدثّّر احللم!
فهمتُ فقط حزهنا ،وًعها ،تعبها ..لون وًهها الذي كان
يقطر بالدماء ،زهرة عينيها اليت كانت تريمض ببطءٍ هذه املرة وال
تعود لتتفتّحَ يف عيينّ من ًديد ..فهمتُ فقط أنّّها ماتت ولن تعود،
لن تعود إيلّ بعد اليوم ...أمّّي اليت غابت ومل تقل يل شيئا أكثلر،
علّّمتين أالّ أك ..
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وك تُُ ،وحيدة كما تعوّّدتُُ ،لكنّ وحد ،توسّّعت أكثر..
كيف ال؟ وأنا اليتيمة اليت كانت أمّّها تعين هلا العلامل بنسلره؟!!
كيف ال تتوسّّع وحد ،،وأنا اليت اعتدتُ علل الوحلدة إىل أن
ضاقت عليَّ وحد ،واختلطت بنًزائي واندجمنا ..كيف ال تنفلقُ
وحد ،وتتوسّّع وتتفجّّر وأنا اليوم أفقد ًزئيَ األكل ً ،زئليَ
الدافئ احلنونً ،زئيَ الذي ال أعرفُ السيت دونه! ...فنمّّي كانت
قلبلي ،وقلبلي فارق احلياة ،فكيف أعيش ،ومباذا أعيش ،وملاذا
أعيش؟
كانت أمّّي تعلم ،بم شكّ ،ما تعنيه بالنسبة يل ،كنلتُ دائماالا
أقول هلا" :ال أستطيع العيش دونك" ،وكانت دائمااا يف حماولة مستمرّّة
جلعلي أتعوّدُ عل فكرة رحيلها ،وأنا آىب.
 "هكذا هي الدنيا يا رهف ،ال أحد فينا خملّّد ،كلّّنا راحلون،عليكِ االعتياد عل العيش دوين منذُ اآلن ،عليك أن تكوين
قويّّة كما عهدتك دومااا".
 "لكن ،باهلل عليك أمّّي ،لِمَ تكرّّرين املوضوع نفسله كللّمرة؟ ملاذا تصرّّين عل إخافيت؟ أنتِ ختيفينين حقًًّّلا ذلذا
الكمم!".
 "ال ختايف يا حبيبيت ،املوتُ ال خييف ،ما خييف حقًًّّا هلو أنحنيا حياة تشبه املوتَ وال منوت".
كم أوًعتين كلماتك تلك أمي ،كم أشعرتين بتعبك ،باحلملل
الذي كنت حتملينه وحدك وال تقبلني أن تشاركيين إيّّاه ..كنتِ دائمااا
تريدينين أن أكونَ قويّّة ..كنتِ تواًهني قسوةَ احلياةِ وحدكِِ ،تتلقّّني
الرربات والطعنات وحدكِِ ،وتنتظرين منّّي أن أكونَ قويّّة! كنلتُ
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أظنُّ أنّّي سنموتُ لو حدثَ لكِ أيّ مكروه ..مل أمت ،لكنّّي عشتُ
حياة تشبهُ املوت ،كتلكَ اليت حدّّثتِِين عنها!
أتذكرين؟ يوم كنا نتمشّ ذات يومٍ عل الشاطئ ،يوم مسعنلا
صوتَ الفتاة املذهولة تصرخُ من بعيد...
 (ميّّاا ،يابا ...يا اهلل! ..إيش أعمل وحدي؟ ملني تركتلوين؟خدوين معاكم.)...
تصرخ رعبااا ،تصرخُ أملا ،تصرخُ غربة ،تصرخُ من حدّةِ املوت..
تصرخُ ألنّ املوت نسيََها ،أخذ منها كلّ شيءٍ مث ودّّعها مبتسمااا شامتااا
وكننّ شيئا مل يكن..
قلتِ يل حينها" :أرأيتِ تلك الفتلاة ،لقلد قتلوهلا دون أن
يقتلوها ..أماتوا طفولتها قبل أن تك  ،رضعت عل حافّّة احلللم ،مث
فُُطمت عنه عنوة ورُُميت ًثّّتها خارج دائرة األحمم ..لن أمسح هلم
بنن يقتلوكِ مثلها ..لن متو."،
 أمّّي ،تقولني دائمااا أشياء مبهمة ،ال أفهمها..ملاذا تتكلّّمني بالرموز؟ ملاذا دائمااا يقطن الريملو كلماتلك
ويريشّّيها؟ ملاذا يا تُرى؟ أتُراك تستشفّّني ما ختبّّئه لنا األيّّام وترين ما ال
يراه أحدٌ سواكِِ؟".
كنتِ دائمااا جتيبينين" :هذه سنّةُ احلياة ،وهذه قسمتنا اليت قسلم
اهلل لنا وقراؤه الذي رضينا به وحكمته اليت ستفهمينها غدا وتعينها..
غدا تفهمني كلّ شيء ،غدا تعني ما أقول".
كنتِ تظنّّني حينها أنّّين ما زلتُ طفلة ،تقفُ عل ناصيةِ احلللم
بشجاعة ،وتستعدُّ للقتال واملواًهة ..وكنتِ تقلدّّمني يلَ اللذخيتة
وجتمعني يلَ احلطب ألشعله وأتدفّنَ به يف غيابك..
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كنتِ تثقني بقدر ،عل االنتصار ،وبساليت يف اهلروب حبلملي
والتجذيف به وحدي ،بعيدااا عنكِِ..
مل تدركي حينها أنّّين كنتُ قد بدأتُ أك منذ زمن ،زمنٍ بعيد،
قبل أن ترحلي حىت وتودّّعيين..
كلّ يومٍ كان ميرُّ بنا ،كان حيفرُ يفَّ حفرة ًديدة ملن حفلر
الزمن ،وكنتُ أك عامااا ًديدااا كلَّ يوم ،وأنتِ ختالينين طفلة صرييتة
ما زالت حتلم..
فارقتُ الطفولةَ يا أمي ،ودّّعتُُها منذ قتلوا أبلي أمام عينَيّّ ،يوم
سرقوه منّّي وأنا ما زلتُ ابنةَ ستّ سنوات ..حلني دخللوا بيتنلا،
وحطّّموا رأسه بالعصيّ واحلديد أمام ناظرينا ،واهنالوا عليه ضربااا حىت
فارق احلياة ونطق الشهادة..
ك تُ يومها عشرين عاماا عل األقلّّ ..ظننتِ أنّّي مل أكن واعية
حينها ،ألنّّي مل أتكلّّم..
ألنّّي بكيتُ أمامكِ مرّّة واحدة فقط ،مثّ نسيت ..هكذا كنلتِ
تظنّّني ،أنّّي نسيت...
مل تعلمي يومااا أنّّين كنتُ كلّ يومٍ أبكي يف خفاءٍ قبل أن أنلام،
أبكي خلسة وال تسمعينين..
أعصرُ قلبلي كي أنام ،ال أنامُ لئمّ أصحو...
مل تعلمي يومااا أنّّين ما عدتُ طفلة ..أنّّين قد صرتُ ربّّما أكل َ
منكِ بنعوام ،وأصريرَ منكِ بنحمم..
ك تُ كثيتااا يا أمّّي ،وصريرت أحممي الكبيتة ،أحممي الليت
ظننتِ يومااا أنّّها ما زالت تك  ،تقلّّصت وانكمشت حتّّل قبلل أن
تتفتّّح ..ماتت قبل أن تولد...
04

هرمتُ كثيتااا بعد موتك ...مل أتقبّّل غيابكِ حلظة ،مل أعتد عل
الفكرة ،رغم أنّّك حاولتِ كثيتااا تعويدي عليهلا ،ومل تنجحلي...
جنحتِ فقط يف ًعلي أفهمُ معىن أن يعيشَ املرءُ حياة بلم حيلاة،
وحاولتِ ًاهدة أالّ تدعيين أعيشها؛ لكنّكِ مل تنجحي ..مل تنجحي
جبعلي أحيا حياة حقيقيّّة ،كما يعيشُ األطفال الطبيعيّّون؛ ألنّّلكِ -
ببساطة  -مل تعيشي مثلهم ..نعم ،فاقدُ الشيء ال يعطيه؛ لكنّّلهُ قلد
حيلمُ بإعطائه..
قد يبذلُ ًهدااا وأحيانااا حياة ..وأحيانااا كثيتة قد تباغتُُه احليلاة،
وختطفه قبلَ أن يكمل احللم...
حلمتُ بك مرّّة ،رأيتكِ يف طفولتك ،اليت مل حتلدّّثيين عنلها،
حزينة كما مل أعهدك من قبل ..رأيتكِ تبكني أملا ،وتبحلثني علن
حرنٍ ما ،عن ترابٍ تتوسّّدينه..
ناديتِِين بامسي مرّّتني ،مرّّتني فقط ،مثّ اختفيتِِ ..مل تقويل شليئا
آخر..
وكننّكِ كنتِ فقط تريدين إيقاظي..
استيقظتُ حينها وفتّّشتُ عنك؛ لكي أضلمّكِِ ..فتّّشلتُ
عنكِ كثيتااا ومل أًدكِ إالّ يف زاويةِ ذاكر ،اليت كانلت تنلزفُ
وتََئنّّ...
ومع أنّّي كنتُ أراك كلّ يومٍ يف منامي ،كلّ يوم ..ال أدري لِمَ
بقي هذا احللم وحدََه عالقا يف خميّّليت ،متشبّّثا ذا...
حاولتُ حتليل احللم ،وقراءة فحوى الرسالة ..وبرغم كلّ األمل،
علمتُ أنّكِ ال تزالني حيّّة ،باألمل تنبرني؛ لتعيدي يل حلم الطفولة،
الذي مل تكمليه.
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أنتِ يا أمّّي سرّ هذا الترييّّر كلّّه .أنتِ السمحُ الذي قاتلتُ بله،
وحييتُ ألًله مرّّة أخرى حياة ًديدة ..أنتِ احللمُ الذي ناضللتُ
ألًله ..طفوليت اليت وُُلدت من ًديد عل يديكِ الريائبتني ،أيقظلت
أحممااا كثيتة ،وطفوالت الهنائيّّة ...طفولتكِ الريائبة تللك ،الليت مل
تعيشيها يف حياتك ،واليت رأيتُُها يف منامي مرّّة واحلدة مث ودّعََلتين،
وُُلدََت بعد موتك؛ لتوقظ حلمي من ًديد ،فاستفاق احللم رغماالا
عنهم.
ورًعتُ عشرين عامااا إىل الوراء ..أستكشفُ الوًود ،وأتذوّقُ
طعم احلياة اليت غابت عنّّي ..أحبثُ عن طفوالت أخرى ترثيين ،علن
أحممٍ أدثّرُُها فتحييين..
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الشلر األول
هناك يف خميم الشتات ،رأيلتُ وًهلي يف وًلوه كللّ
األطفال ..رأيتُ دموعي املخفيّّة ،وضحكا ،االدّّعائيّّة ..رأيلتُ
األملَ ميحو صفحات براءمهم ،والرعبَ ينهشُ يف أملانيهم هنلشَ
الوحوش..
رأيتُ خطوطَ الوًع ختطُّ عل ًبينهم جتاعيد اجلراح ،وجتعلهم
أك بكثيتٍ ممّّا يبدون.
عيونُُهم كانت تطاردين ،تمحقين أينما ذهبت ،وتعيدين ملنسا،،
أليّّام احلرب اليت عايشتُُها طيلةَ أيّّامي الريابرة ..تلك احلرب الليت مل
تفارقين منذُ والد ،،كانت كاهلواء الذي أًُُ تُ عل تنفّّسه ،والذي
كلّّما ًرّّبتُ أن أحترّرَ منه اختنقت؛ ألنّّهم ببساطة كانوا حيتكلرون
كلّ هواءٍ آخر غيته!
أًُُ تُ عل تنفّّس احلرب بكلّ أنسجيت ،بنوردة كانت تتقطّعُ
كلَّ يومٍ ببطءٍ وأملٍ شديدين..
اعتدتُ عل األمل إىل أن صار طعمه منلوفا مستساغا ،واخلوفُ
صار رفيقيَ الدائم.
الريريب ،أنّّي كنتُ يف كلِّ مرّّة أحاولُ التسلّلَ خلارجَ نفسلي
والتريلريلَ يف نفوس اآلخرين ،الصريار بشكلٍ خاصّّ ،كنلتُ أًلدين
فيهم ،يف أعماقهم وأفئدمهم ،يف نظلرامهم وشلرودهم وقُُصاصلات
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أحممهم الرائعة .كنتُ أًدُُين يف عيوهنم ،حلني حتلدّقُ ناحيلةَ
اجملهول ،وتسافرُ من غيت حمطّّة..
طفلٌ يف الناحيةِ األبعد ،يشبهين حدّ التماهي ،رأيت فيه ملا مل
تريه يفَّ يومااا ،أو ربّّما ما مل تريدي رؤيته ..ما عصبتِ عينلاك علن
رؤيتِهِ وامتنعتِ عن قبوله.
يف أجمد وعيون أجمد قرأتُ كلّ حكاييت...
كان جيلسُ بعيدااا ،أبعدَ من كلّ األطفال ،وحيدااا بم صلحبة.
يراقبُُهم يلعبون ،يصرخون بم توقّّف.
شيءٌ ما يف عينيه شدّّين ،تلك النظرة اليت ال تُُروى ..تلك النظرة
اليت تفسّرُ نفسََها بنفسِِها.
اقتربتُ منه ،وددتُ فقط تنمّّل عينيله اللذابلتني ،وددتُ للو
أسقيهما بيديّّ ..لكنّّه كان منزعجااا من اقترابلي ،عل ما كان يبدو،
حيث استدار إىل الناحية األخرى؛ فتراًعتُُ ..مل أشلن أن أزعجله
أكثر ،اعتذرتُ ذدوء ،مثّ انسحبت ،ويف قلبلي عليه هلفةٌ تشبهُ هلفتكِ
عليّّ.
يف اليوم التايل ،كنّّا نصوّرُ مقطعااا وثائقيًًّّا ،أثّّر يفّ إىل أقص حدّ.
كنتُ أسنلُ كلّ طفلٍ عل حدة" :ما هو أكثر شيء حتلم بله اآلن؟
وماذا تفتقد؟"..
وًاءت اإلًابات بسيطة عفويّّة ،بريئة كنصحاذا..
لو عرفتِ أحممهم يا أمّّي ،لبكيتِِ ..أحممُُهم صرييتةٌ إىل أبعد
مدى؛ لكنّّها كانت كفيلة بإسعادهم وإرضاء طفولتهم املُريتَصبة.
رمزي كان حيلم بدفء الشتاء ،مبوقد أو كانون ال ينطفئ أبدااا،
يدفئ عليه يديه الصرييتتني ،ويريفو بقربه وهو نائم؛ فينمن ال د القارس
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وهو حيلم ليم بانتهاء ال د ،وذوبان الثلج الذي ما عاد حيبّّه..
يارا ،ابنة السبع سنوات ،كانت شاردة ،ظننتُُها مل تفهم سؤايل..
كرّّرتُ هلا السؤال أكثر من مرّّة ..فنًابت أخيتااا بعد طول انتظلار:
"أمتنّ أن يصيت عندي سيّّارة".
سنلتها" :هل حتبّّني القيادة؟".
فنًابت" :ال ،بل أريد أن أعطيها ألبلي ليعيدين إىل بيتنا؛ ألنّهُ
قالَ يل أنّّنا حنتاج سيّّارة كي نتمكّّن من العودة"..
املسكينة ،كانت ال تزال تعتقد أنّ العودة إىل بمدها ممكنة ،وأنّّه
ما زال بانتظارها بيتٌ وحياة ..ما كانت تدرك أنّ احليلاة توقّّفلت
حينها ،منذ حكموا عل طفولتها بالتشرّّد والرياع...
هدى ،الطفلةُ املتحدّّثة ،ابنة العشر سنوات ،كانت تتكلّّم بلريلة
الكبار وعفويّّة الصريار ...كانت تتحدّّث بن ة متعََبة مؤلِِمة ،مُُثقََللة
بعاطفة األمومة وأمحاهلا املرميّّة عل عاتقها باكرااا.
كانت حتكي حبرقة عن معانامها وما القتهُ من صلعوبات أيّّلام
احلرب.
قالت يل وقد ارتسمت عل وًهها ابتسامةٌ ساخرة" :أحلم؟!..
وملاذا أحلم ،وماذا أمتنّ ؟ مل يعد لنا شيء يُُذكر ..أمّّلي ماتلت يف
احلرب ،وإخو ،أحدهم ارخرط يف سلك املقاتلني ،واآلخر ال نعرف
عنه شيئا منذ اختطفوه من أمام باب البيت ..حتّ البلاب مل يعلد
موًودااا ..البيتُ مهدّّم ،وأبلي فقد يده ورًليه ..بقيتُ أنا وأخليت
الصرييتة الرضيعة ،ال أحد يكترث لنا ..هنا يف املخيّّم احلياة أصلعب
من املوت ،وال د قارس ،واحلليب ال يكفي إلطعام الصريار .أنا أعتين
بنخيت ،أحاول أن أعوّّضها عن فقدان أمّّي..
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أبلي ال يتكلّّم ،كننّّه فقد صوته يف احلرب؛ لكنه أحيانااا يهذي
ببعض الكلمات وهو نائم ..ال أفهم سوى مجلة واحدة ممّّا يقلول،
حيث ينادي أمّّي بامسها وهو يصيح( :فاطمة ..عودي إلينا) .مسكنيٌ
أبلي ،ال يدري أنّّها لن تعود بعد اليوم."...
أوّّاهُ يا أمّّي لو تدركني كم آملتين تلك الكلمات اليت تفوّّهت ذا
تلك الطفلة ،كم أثّّرت يفَّ وأشعرتين بلاخلواء ..وكلننّ مشلاعرها
جتمّّدت ،وكننّّها اعتادت عل األمل إىل أن صلارت ترويله دون أن
تتحسّّسه ..كننّّها قبل أن ترمّّد اجلرح أغلقته بيديها اللداميتني ،مث
استدارت وأكملت الطريق وكننّ شيئا مل يكن!!...
أمّّا مروة ،فحكاية وًعٍ آخر ..قالت يل والينس يعصر صلومها:
"مل نكن ننكل شيئا ،كدنا منوت من اجلوع ..يومها متنّّيلتُ شليئا
واحدااا فقط قبل أمنييت باهلرب إىل هنا ،إىل لبنان .متنّّيتُ أن أتلذوّّق
قطعة صرييتة من اللحم ،ولو حتّ قرمة ..كنلتُ أحللم بتلذوّّق
الفرّّوج الذي كان حيرره أبلي لنا مساء حني يرًع من العملل يف
آخر الشهر ،ويوقظنا بعد أن تكون أمّّي قد قدّّمت لنا العشاء .كانت
أمّّي تقول له( :األوالد تعشّّوا يا رًل) ،لكنّّه كان ينىب إالّ أن يوقظنا
ويصرّ عل إطعامنا بيديه ..وكانت تلك ًََمعلةُ العائللة السلعيدةِ
األخيتة ...فاحلربُ غيّّرت كلّ شيء ،كلّ شيء...
ما عدنا ننكل الفرّّوج ،ما عاد أبلي يعمل أصم ..وبعد ذللك
مات أبلي برصاصة قنّّاص وهو حياول قطع الشارع إلحرار ربطة
من اخلبز تسدّ رمقنا ..قدميااا كنتُ أحلم بنبلي حيمل الفرّّوج ملرّّة
أوّّل كلّ شهر ،أمّّا اليوم ،فننا أحلم فقط بعودة أبلي ،برؤية وًهله
ولو مرّّة واحدة ،مرّّة واحدة فقط يف العمر."..
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كانت مروة تبلغُ الثالثة عشرة من العمر؛ لكنّّها عل ما بدا عليها
من الينس واحلزن واحلسرة ،توحي ملن يراها بننّّها قد شارفت علل
بلوغ العشرين وربّّما أكثر ،بالرغم من قصر قامتها وحنافتها الزائلدة
اليت كانت تُُظهر عظام قفصها الصدري كفرّّوج مت هنشه للتوّّ!...
سنلتُُها" :وماذا أيرااا؟".
ابتسمت خبجل ،وطنطنت رأسها وعينيها مثّ قالت بارتباك" :بس
هيك".
أمّّا نريم ،فكانت تسرد وتطيل ،حتكي مثّ تتوقّّف ..تصمت لتقول
بعينيها ..احلزن يريلّّف شفتيها ،تبسم والريمف يئنّّ.
 "أفتقد سنبل ،هرّّنا الشقيّّ.".. "وما حكاية سنبل؟ حدّّثيين عنه".ختفض رأسها ،تسترًع ما ال يفارقها ،مث تنظر إيلّ من ًديد:
 "سنبل تربّ عندنا ،ك معنا وك نا معه ..اعتلدنا عليلهواعتاد عل انتظارنا لنطعمه صباح كلّ يوم ،ظهر كلّ يوم،
ومساء كلّ يوم."..
كانت تصرّ عل تكرار كلمة يوم ،وتلحّ عل ذكرها لتعاقلب
األوقات ..وكننّّها كانت تريد أن تؤكّّد عل ارتباط سنبل بلذاكرة
أيّّامها ..عل ختلّّله كلّ ًزء من أًزاء طفولتها الرائعة اليت مرلت
بسرعة...
 "كنّّا نطعمه دائمااا ،يوم كان الطعام متوفّرااا .لكن ،فيما بعدانقطع الطعام ،حىت املاء صار قليم ،حىت أنّّه مل يكن نظيفا..
صار علينا أن هنمل سنبل؛ لنطعم أنفسنا ..حتّ أنفسلنا مل
يعد بوسعنا إطعامََها."..
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"وكيف كنتم تنكلون؟".
"أحيانااا مل نكن ننكلُ شيئا ..كنّّا ننام وحنن نترلوّّر ملن
اجلوع ..وأحيانااا أخرى كنّّا ننكل البازيمّّء املتعفّّنة ،وبقايلا
اخلبز البائت ...كانت الدار مؤخّرااا قد امتألت بلالفئران،
أربعون فنرا دامهت دارنا؛ فقام عمّّي بإطمق سنبل عليهلا،
لينكلها كلّّها دفعة واحدة ..فجنة مسن سنبل وصار له كرشٌ
كبيت ..ضحكنا عليه مجيعااا ،ما عدا أمي اليت كانت تبكلي
بريزارة وحنن ال ندرك السبب ..سنلتها أخيت الصرييتة( :ماما
ليش عمتبكي؟) فصمتت ومل جتبها ،قامت فقط باحتراهنا
بقوّّة ،وهي تبكي وتئنّّ ،مث احترنتين أيرااا واحترنت عمر
أخي األك  ،وبعد ذلك ًاء أبلي واحترن أمّّي وبكل
هو أيرااا."..
"وهل عرفتِ ملاذا كانا يبكيان؟".
"ظننتُ يف البداية أنّّهما يبكيان خوفا علينا ملن احللرب..
خفتُ كثيتااا ..مل أخف يومااا أكثر من ذلك اليوم ..أبلي ما
كان يبكي أمامنا أبدااا ..كان ذلك اليوم األوّّل اللذي أرى
فيه الدموع تنهمر من عينيه ذذا الشكل ،كان يشهق ويريطّّي
وًهه بيديه ..يف املساء ًاء عمّّي ،ليخ نا أنلا وإخلو،
وأبناء عمّّي بنننا سننكل اللحمة هذه الليلة ..كدنا نطيت من
الفرح! أكلنا بنهم ،كنّّا ًائعني كثيتااا ،ومل نتلذوّّق طعلم
اللحمة منذ أشهر ...بعد انتهاء العشاء ،اقتربتُ من أمّّلي،
كانت ال تزال حزينة ،مهستُ هلا" :ال داعي للحزن بعلد
اليوم يا ماما ،ال تبكي جمدّداا؛ فكلُّ شيءٍ عل ما يُرام ،لقد
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صار بإمكاننا أن ننكل اللحمة ..لعلّ احلرب أوشكت عل
االنتهاء؛ فعمّّي دائمااا يقول أنّّنا يف احلرب ال حنللم حتّّل
بتناول اللحمة!"..
عادت أمّّي للبكاء والنحيب؛ فصرخَ أبلي بوًهها( :كفّّي عن
البكاء ،ال أريد مساع صوتك) ..يف اليوم التايل ،افتقدنا سنبل ،سلنلنا
عن سبب غيابه ..قالوا لنا بننّ سنبل مل يعد موًودااا ،بننّّه مات ملن
اجلوع ...تساءلنا كيف مات ،مع أنّّه كان قد التهم الفئران كلّّها!!..
أخي عمر قال أنّّه عل األرًح مات بعسر هرم ..وعرفنا فيما بعد
بننّ سنبل مل ميت من اجلوع وال حتّ بعسر هرلم ،وبلننّ عمّّلي
وأبلي قد ذحباه لكي ننكله تلك الليلة ..لكي ال نتروّّر ومنوت من
اجلوع ..مسكنيٌ سنبل ،ذحباه كي ال منوت ًوعااا ..أبلي قال ألمّّي
أنّّنا يف كلّ األحوال ميّّتون ،وأن منوت من الشبع خيتٌ من أن منلوت
من اجلوع ...لكنّّنا مل منت ..وحده سنبل مات وشبع موتااا ..ليتنلا
نستطيع إرًاعه ،ليتهم مل يذحبوه."...
ما أغربَ ذاكرة األطفال ،وما أصف ضلمائرهم! ..ملا أرقّ
أفئدمهم ،وما أنق بواطنهم!! ...حيلدّّثونكِ علن األمل وكننّّلهُ ال
خيصّّهم ..يتجرّّعون خيبةَ اآلخلرين ،مث يصلفوهنا للكِ بتجلرّّد
وموضوعيّّة ،وكننّّهم مل يتذوّقوا طعمها أبدااا ..كننّّهم فقلط يلنملون
ملصاب الرييت ،أمّّا مصاذم فقد صار ًزءًًا منهمً ،لزءًًا مركوناالا يف
ذاكرة هشّّة ،قلّّما يزوروهنا وقلّّما تزورهم ..ألنّّها سلكنت فليهم
واستوطنت أعماقهم واعتادمها ،فصاروا هم الذكريات ،وأمست هي
الواقع الذي يفر ُ نفسه ..يفر ُ نفسه عل طفولتهم وبقوّّة ،رغلم
هشاشته وهشاشتهم!..
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مل أعد أقوى عل نقل املشاهد ..مشاهد رعلب وقصاصلات
خوف ،رأيتُُها تسبحُ يف أصوامهم وعيوهنم الرائعةِ التائهة ...شاهدتُُها
تنعكسُ أمامي مثّ تتمش  ،تذوبُ مثّ تتجمّّد ..متتصُُّّها عروقُُهم يف كلّ
احلاالت ،يف الذوبان وعند التجمّّد ..تصيتُ خبارااا مث تتبعثرُ كريبلار..
تسيلُ كما يسيلُ املاء ،بعكس قانونِ الطبيعة؛ لتسهمَ يف والدةِ قواهم
اخلارقة مبكرااا ،وتوسّّع أحداقهم بتحدًّ أمام حدقة الشمس ..حتلد مل
يعد يكترث لشيء ،مل يعد حيرقه هليب الشلمس وال حتّّل هليلب
الشتاء!..
سافرتُ معهم يا أمّّي ،حزمتُ احلقائب وعزمتُ عل الرحيلل
إىل دنياهم ..دنياهم اليت فاق محمهنا حتمّّلي ..لوهلة ،أردتُ لو أصيت
مثلهم ،لو أصيت هم ..لو أنّّي فقط أقدر عل الوقوف بوًه كلّ هذا
اللهيب ..كلّ هذا األمل ،كلّ هذا اخلوف ،والصراخ بنعل صلو،،
بنقلّ صو ،،وبكل صميت ..وددتُ لو أنّّي فقط أقدر أن أعلود إىل
املاضي الذي ال يفارقين يومااا؛ لكي أحترنه بيديّ هاتني وأضلمّّه إىل
صدري بقوّّة ،مث أودّّعه وأقذفه بعيدااا ..بعيدااا ،حنو قعر الذاكرة ،قبلل
أن أعود إىل قلب احلكاية ،ألخطّ بيدي النهاية ...هناية كلّ وًلع،
هناية كلّ أمل ،هناية كلّ خوف ،كلّ موت ،كلّ حياة ،ال تشبه طعلم
احلياة ...وقلتُ لنفسي ما الفائدة؟ حتّ وإن خطّّت يداي هناية بم أمل
وتبخّّر األمل يف فصولٍ من حكاية ،ال ريب أنّ األمل صار حقيقلة ال
تتمفصل عن الواقع واحلكاية ..واحلقيقة شيءٌ آخر ،ال يُُحكل وال
يتبخّّر...
رميتُ كلّ احلكايات خلفي ،قلتُُ :ما نفع احلكايات؟ ...هلم
أنفسهم ما عادوا يعوهنا..
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األطفال األبرياء يقصّّون حكايامهم بكلّ حياديّّة ،بكلّ عفويّّلة
وببعض مهكّّم ...يسخرون من حكايامهم ،وحكاياتُُهم تسخرُ منهم..
مثّ ينسوهنا ،يف احلكايةِ فقط! ..ينسوهنا ويبتسمون؛ لكنّّهم يف احلقيقة
ال ينسون ..فحكايامهم يف احلقيقة صارت ذكلرى ،واللذكرى يف
احلقيقة ال ميكن أن تصبح منسيّّة ..لكنّّها قد تصبح حلمااا ..،قد يكون
أو ال يكون ،من يدري...
وعُُدتُ إىل نفسي بعد كلّ هذا التخبّّط ،بعد كلّ تللك اآلالم
اليت عشتُُها وجترّّعتُ مرارة ذكراها..
أريدُ اليومَ أن أخرجَ وبسرعة من فقاعة آالمٍ أوشلكت علل
ابتمعي ..ولعلّّها ابتلعتين دون أن أشعر؛ فلشدّةِ ما شعرتُ ما علدتُ
أشعر ..اليومَ بالذات ،أريدُُها أن تبصقين بكلّ قوّّة ،حتّ ولو كنلتُ
سنرتطم بقوّّة مثّ أتنلّّم من ًديد خارج الفقاعة ..أريد فقط أن أحيلا
كما حييا هؤالء األطفال ،أو كما مهيّّن يل أنّّهم يعيشون ..أن أعليش
مثلهم بذاكرة هشّّة مركونة ومنسيّّة ،ذاكرة مطموسة يف أعمق ًذور
النسيان ..أريدُ أن أصيتَ أنا الذكرى وأنا النسيان ،وأن تريدو ذاكلر،
هي الواقع الذي مل يعد حياصرين ،احلقيقلةُ الليت مل أعلد أخشل
تذكّّرها ..لكنّّي أريد قبل كلِّ هذا أن أدثّّر احللم ،أن أعيد الدفء إىل
قلبه ليحيا من ًديد ..وليحيي قلوبَ أحممٍ تكادُ أن تتجمّّلد ملن
ال د ..فننّ يل بكلّ هذا احلطب؟!..
ألوذُ خليميت ،أركنُ فيها للكتابةِ والريياب...
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أمجد
مساءً أًلسُ خارجَ اخليمة ،أقلّبُ كفّّيَّ فوق طقطقلة اللنيتان
املتطايرة ..حويل جتمّّع أطفالٌ كثيتون ،أشباهُ أطفلال ،ذوو ذاكلرة
هشّّة ،وًوههم هلا تقاسيم متشاذة ..ونساءٌ مل يتبقّ هلنّ من األنوثلة
إالّ األمساء ،وبقايا أطفال/أبناءٌ جييدون اللعب رغم كلِّ شيء!...
الساعةُ فقدت معناها ،ال يوًد حىت ساعةٌٌ ..ال يوًد حلائطٌ
أصم لتكون عليه ساعة! ..كيف ميكنُ لشيءٍ غيت موًود أن ميللكَ
قيمة تُُذكر؟ تلك هي احلياةُ اليت يعيشها الناس هنا ..حياةٌ بم حيلاة،
حياةٌ غيت موًودة أصم ..حياةٌ ال قيمة هلا عل اإلطمق ...حسبما
مهيّّن يل ،أو حسبما شاء قانون النسبيّّة خاصّّيت أن يهيئ يل..
أشعرُ من بعيد بنظراته ترمقُُين ..أجمد جيلس وحيدااا ككلّ ليلة؛
لكن من مكان أقرب هذه الليلة ،يعبثُ بالوحل والثلج ،بنظفلاره
تارة ،وتارة أخرى بقدميه احلافيتني ..وتارة ثالثة يقلّّلبُ قطعلة
خشبٍ حمدّّدة األطراف بني أصابعه ،يديرها كما تلدور حلقلة
الساعة خلف الساعة؛ لتحرّّك الساعة ،وحترّّك املشاهد كلّّهلا...
يريرز أجمد قطعة اخلشب احملدّّدة يف قلب الوحل مث ينزعها بقسوة،
خيلّّف فيها ثقبااا عميقا ،كندبة من الصعب أن تنلدمل ..مث يعلود
ليطمرها بالوحل والثلج ،ومن مثّ يعيد غرز قطعة اخلشب يف مكان
الندبة نفسها...
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أجمد يتقن فنّ صياغة املشهد املرعب املؤمل ،بصمت مفعم ،ملن
غيت أن ينبس ببنت شفة! ..هو يستطيع أن جيرفك بسيلٍ من سليول
نظراته الصامتة الصاخبة يف اآلن عينه ،مث يرمي بك فلوق وحلول
التساؤالت ..يستطيع أن ميرّّغ أصابعه املسودّة تلك يف عينيلك ،يف
وًهك كلّّه ..تلك األصابع اليت ال تفتن تتقلّّلب يف قللب الوحلل
والثلج ..يستطيع أن ميرّّغها يف قلبك أيرااا وخيلّّف فيه بقعة سلوداء
عميقة ،وكثيتااا من برد وصقيع...
أرى أجمد يرمقين كثيتااا هذه الليلة ،حدسي ينبئين بننّّه قلد بلدأ
يعتاد عليّّ ،أو لعلّهُ اعتاد عل فكرة وًودي اإللزاميّّة ،متامااا كما يعتاد
األطفال هنا عل كلّ شيءٍ إًباريًًّّا .لكنّّه مل يكن مثلهم ،أجمد مل يكن
كبقيّّة األطفال ..هو مل يكن ليتضخ ويستسلم بتلك السهولة...
ذلك الصيبّّ ،حياصرين بتفرّّده! ..جيعلين أفكّّر كلّ يومٍ ألف مرّّة
قبل أن أًرّّب أن أعيد إليه النظرةَ نفسها بعد أن يردّّها إيلّ مرتبكة..
بعد أن يصوّّب حنوي سهام عينيه وقد أمسك بلي متلبّّسلة وأنلا
أختلسُ النظرَ إليه اختمسااا ..يف عيون أجمد حتد من نوع آخر ،يذكّّرين
بنفسي يف مكان ما عل أر الواقع ،أو ربّّما يف احللم التائه..
أرسلُ من ًديد نظرة أخرى ًديدة إىل أجمد ،حياولُ أجملد أن
يردّّها إيلَّ مرتبكة كما يفعلُ يف العادة؛ لكنّّين أتشبّثُ بالنظرةِ وهلي
تقفُ عنده ،أحاولُ أالّ أدعها تفلتَ منّّي هذه املرّّة ..هذه املرّّة بالذات
ال أريدُُها أن تعود إيلّ مرتبكة ،خائبة ..،خاويةَ الكفّّلني ،مطنطلنةَ
الرأس ...أريدُ اليومَ لنظر ،أن تستفزَّ أجمد ،أن تستثيتَ فروله ..أريدها
أن تتحدّّى نظراته القويّّة تلك ،اليت يطلقها من عينيه الذابلتني املتعبتني،
أريد أن أعرف سرّ قوّّمها!...
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أثبّتُ النظرة ،أًاهدُ نفسي لكيم أرتطم بوًه الصيبّ احللارس
واملدافع ،املتنهّّب دومااا لردّ اهلجمات/التطفّّمت.
أتفاًن به هذه املرّّة يرسل يل ابتسامة عن بعد ،ابتسامة خمتصرة..
أتعجّّب! وتباغتين االحتماالت :لعلّّه أخطن يف اختيار حواسه ..أو لعلّّه
ينوي اهلجوم هذه املرّّة ،ال احلراسةَ والدفاع..
لعلّّه ،ولفرط ما رأى يف عيينّ من تطفّلٍ وحتد ،قرّّر أن يلقّنلهما
درسااا لن تنسياه ..لعلّهُُ ..،ولعلّّه...
مث يباغتين االحتمال األرًح :ملاذا ال تكون ابتسامته بطاقة دعوة
خي ين فيها بننّّه قد غدا ًاهزااا الستقبايل؟ ..بننّّه قد صلار مسلتعدًًّّا
لتقبّّل تطفّّلي عل حياته املشرعة دون نوافذ وال أبواب ..حياته الليت
سرقت منه كلّ ما ميكن أن يُُشرع أصم!..
أحاكي نفسي برهة ،أستجمعُ أنفاسي ..،مثّ أقفُ بكل قلوايَ
اخلائرة بعد هنار عملٍ طويل ،مث أتوًّّه حنوه مباشرة قبلل أن خيطلر
للتردّّد أن يقاطع خطوا...،
وأُُفاًن به متسمّرااا يف مكانه ،وأنا اليت كنتُ أتوقّّع منه ردّ فعللٍ
مريايرٍ متامااا ..أقتربُ منه أكثر:
 "مساء اخليت ،كيف حالك؟".حيمرُّ وًهه بشدّّة ،ربّّما خجم ،وربّّما لعدم استعداده بعلد
لكلّ هذا االقتراب ...مل أستطع أن أحدّّد ،وأنا اليت خلتُُين أعرف
هذا الصيبّ منذ أوّّل استباحة منّّي لعينيه الذابلتني! ..لوًهه القمريِّ
املتعب املائل إىل الصفرة ..أحاولُ أن ال أركّزَ يف وًهه كثيتااا كي
ال يرتبكَ أكثر وينسحب ..لكنّّه كعادته باغتين برمقة منه مليئلة
بالتحدّّي ،عل الرغم من كلّ هذا االمحلرار! ..أشلعر بعينيله
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الممعتني هذه املرّّة حتدّّثانين ،تطرحلان علليَّ السلؤال" :ملاذا
تريدين؟".
وقبل أن أًيب عينيه عن سؤاهلما ،يردُّ أجمد التحيّّة بلطلف
ووقار ،ويدعوين جمدّدااا لمقتراب بابتسامة أكثر وضلوحااا هلذه
املرة..
أتنفّّس الصعداء ،قبل أن ينبس أجمد ببنت شفة؛ فقد شعرتُ هذه
املرّّة أنّّه حقًًّّا مل يعد يريد اهلرب منّّي ،وبننّّه قلد استسللم لتطفّّللي
وإزعاًي ..لكنّّه أبدااا ما كان مهزومااا ..عل العكس متامااا ،فقد كان
أجمد ال يزال يستنثر بعمق املشهد ،وحيرّّك األمور وفقا مللا تقترليه
إرادته...
 "هل يل باجللوس؟".ينظر إيلّّ ،ويهزُّ رأسه مبديااا موافقتهُ دون أن يتكلّّم..
يرفعُ رأسهُ عاليااا حنو السماء ،فيما تنرمُّ كرتونلةٌ ًديلدة إىل
يسار كرتونته ،وأًلسُ عليها أنا.
أتنمّّلهُُ ،رافعااا رأسه ،صامتااا ،متصلّبااا كتمثال...
أشاركهُ تنمّّل السماء/اللحظة ،مث أعود للتطفّّل جمدّدااا بنسئليت:
 "أحتبُّ النجوم؟".يلتفتُ إيلّ ببطءٍٍ ،وجييب:
 "أحتبّّني أن تكوين جنمة؟".أستريرب ًوابه/سؤاله ..أملحُ فيه بعدااا آخر غيت مرئيّّ!..
 "أنت ذكيٌّ ًدًًّّا."..يصمت ..خيتطف ابتسامة سريعة ..،مثّ يعودُ جمدّدااا للنظلر إىل
السماء..
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لوهلة ،شعرتُ أنّّنا متفامهان متامااا ،أنّهُ يفهمين وأنّّين أفهمله يف
العمق ،رغم كلّ هذا الريمو العائم!
وأفكّّر ..ماذا لو أنّّي أصمت قليم؟ ..ماذا لو أنّّه يشلعرُ قلليم
باحلرّيّةِ من كلّ قيد أفرضهُ عليه بنسئليت وتطفّّم،؟...
أقرّرُ الصمتَ هنيهة ..وأصمتُ فعم فيما أنا أتنمّّله ،صامتااا يتنمّّل
اللحظة عاليااا يف السماء ،عاليااا ًدًًّّا ،بعيدااا عن أر الواقع ...يصدُُق
حدسي ،لطاملا كان يصدق ،ويفوزُ الصمتُ كالعادة ...يلتفتُ أجمد
إيلّ بعد مرور حلظات من الصمت املفاًئ الذي ربّّما مل يتوقّّعه منّّي،
ولعلّهُ توقّّع ..يبتسم ،مث يعودُ سريعااا جلمودِ ًدّيّّته ووقاره..
 "أنتِ لست مثلهم.".. "تقصد ..من؟!."... "املتطوّّعني املزعومني ..جتّّار العمل اخليتي"..أصمت ،وأقولُ يف نفسي :لعلّّي اآلن بدأتُ أفهم أجمد ًيّّلدااا.
لعلّّي بدأتُ أفهم سبب نفوره وعدم جتاوبه معي يف البداية...
أجمد ليس ككلّ الصريار ..إنّّه حسّّاس للرياية ،وحدسُُه يصلدق
دومااا ،متامااا كحدسي ...أحاكي نفسي فيما أنا ما زلتُ أتنمّّله يرنلو
إيلّ بنظرات ال ختلو من الشكّ والريبة.
 "وكيف عرفتَ بننّّي لستُ مثلهم؟". "ألنّّك مهتمّّني باألطفال هنلا وتريلدقني علليهم باحللبّوالقبمت ،وتساعدينهم يف العتمة أيرااا ..،ليس فقط أملام
الكاميتات."..
 "أجمد؟ أنت تكرهُ التمثيل؟". "أكرهُ العطاءَ امللريّّم".11

 "وهل هناكَ عطاءٌ ملريّّم؟". "نعم بالتنكيد ..هناك عطاءٌ يشبهُ العطاء وهو األخذُ بنمّعينه ..مثّةَ أناسٌ يعطونكِ من ًيوذم لينخذوا من ًوفك،
يعطونكِ من أفواههم لينخذوا من روحك ..يعطونكِ من
وقتهم؛ ليسرقوا من قلبك ...مثّةَ أناسٌ تتقشّرُ ًللودُُهم
كلّ يومٍ كما األفاعي ،يرييّّروهنا باستمرار ..ألواهنم تترييّّلرُ
أيرااا كما ترييّّر السحايل ألواهنا تتابعاالا حبسلب البيئلة
والظروف ..مثّّة أناس مممسهم من اخلارج ناعمة ًدًًّّا،
أمّّا من الداخل ،فهم اخلشونة والقساوة واخلواء ،متاماالا
كالدم احملشوّّة ..الفرق أنّّهم يتكلّّمون ،وكممهم ال ماء
فيه وال حياة."..
أتوقّفُ عن الكمم ..أتنمّلُ كلّ كلمة ينطقُ ذا أجمد عل حدة،
فيما أنا مشدوهة متعجّّبة ،غيت قادرة عل تصديق ما أمسعه وما أنلا
عل وشك أن أعيه!!!...
 "سبحان اهلل ..أجمد ..أنت تتفوّهُ بكممٍ أك ملن عملركمبراحل! ..أجمد ،أنتَ حكيمٌ ًدا!! ..من أين أتيت بكللّ
هذه احلكمة؟!!".
أمازحه ،وأنا يف احلقيقة مل أكن أمزح ..فكلُّ كلمة كان ينطلق
ذا هذا الصيبّ كانت تصيبين بالذهول والريرابة والتعجّّب واإلعجاب!
كلّ كلمة كانت تلمسُ شريافَ قلبلي من الداخل ،وتزيدين خوفلا
عليه وهلفة أكثرَ من ذي قبل ..كلّّما كنتُ أنصتُ إليه من اللداخل،
كنتُ أتنكّدُ أكثر أنّّه كبيتٌ ًدًًّّا ،وأنّّه فعم ال يشبه باقي األطفال ،بل
هو خمتلف عنهم متامااا!!!...
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جييبين أجمد ،قاطعااا عليَّ تساؤال ،وتعجّّبلا ،الليت طفلت
عل وًهي فانتشلها ...وكننّّلهُ قلرأ وًهلي قبلل أن يقلرأ
السؤال!...
 "صحيحٌ أنّّين مل أتعدّ العاشرةَ من العمر بعد ،إالّ أنّّين أكلبكثيت ممّّا يبدو عليّّ ..صحيحٌ أنّ ما ترينه اآلن أمامك طفلٌ
صرييت مبممح ناعمة وًسد صرييت ،إالّ أنّّين يف احلقيقة ملا
عدتُ طفم ،فننا ودّّعتُ الطفولةَ منذُ زمن ..طفوليت ك ت
باكرااا ًدًّا مثّ شاخت ..ومتدّّدت ،أكثر من المزم ،متدّّدت
عليّ واتّّسعت قبل أن تستعدّ روحي الستيعاذا ...ترهّّللت
روحي عليّ ،وك ت بسرعة من الداخل ،وبسرعة ًلدًًّّا
فارقت طفوليت أر احللم ..وماتت".
أصمت ..عيناي تدمعان ...أتذكّرُ نفسي ...مث يبلاغتين أجملد
ليستكمل الرربات القاصمة:
 "ماذا كنت تظنّّني؟ أنكِ ستشاهدين يفَّ الطفل نفسه اللذيشاهدته يف بقيّّة األطفال؟ أم أنّكِ كنتِ تنتظرين أن أبلوح
لك حبكاييت بكل براءة وعفويّّة؟ ..أن أرويها للك أملام
الكاميتات بكلّ سمسة وطمقة ،أو بشليءٍ ملن تلبّّلك
وخجل؟ أرويها بكلّ بساطة ،وكننّّها ال متتُّ يل بصلة ..مث
أقفل عليها باب ذاكرة هشّّة ،مل تعد حتدث فرقا ،مل تعلد
حتدث وًعااا  -أو هكذا مهيّّن لك ..-
ظننتِ أنّّي سنحكي لكِ كلّ حكاييت مثلهم ،مثّ أعود ألستكمل
اللعب من ًديد من غيت خيوط للذاكرة أًرًرها خلفي فتسحبين..
وتسحلين!..
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لعلّكِ تظنّّني اآلن أنّ حاهلم أفضل من حايل ..أنّّهم على األقللّ
يعيشون حياهتم ،ويستكملون اللعب والفرح كما يعيش أقراهنم ،فيما
أنا أغرق يف مهومِ الغد قبل أن يأيت...
خمطئةٌ أنتِِ ..كالنا مهشّّم ..كالنا مشوّهٌ من الداخل ..فطفولة
كربت بسرعةٍ مثّ ماتت ليست بأفضل حالٍ من طفولةٍ عللى فلف ِ
اهلاوية ،تقفُ على أعتابِ املوت ،لتكربَ دون أن تشعر ..متوتُ بلبءٍ
كلّ يومٍ وال متوت ،وال تدري بأنّّها ماتت إالّ بعد حني...
يأسرين أجمد هذه الليلة ..أصمت ...ال أجدُ جوابًًا أو تعليقًًلا..
وجمدّدًًا ينتصرُ الصمتُ أمام حكمةِ الطفولةِ املغادرة ...وأفكّّر ..،لعلّّين
وجدتُ أخ ًًا توأمًًا لروحي...
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أمجد من جديد
كانت الساعة تشيتُ إىل احلادية عشرة ليم ،حني استيقظ أجملد
مذعورااا من كابوسٍ راود أحممه الصرييتة عل حني غرّّة ،فسرق من
عينيه ال يئتني طعم الراحة ،ومل يتمكّّن بعدها من العودة إىل النلوم يف
ذلك اليوم العصيب ،ولن يتمكّّن بعدها من العودة إىل النلوم أبلدااا
كسائر أيّّامه املاضية.
اعتاد أجمد أن ميشّّط أحممه ويدلّّلها ليواسي ذا أيّّامه املتعبة ،إالّ
أنّ شيئا ما حدث فجنة قلب كلّ املقاييس وغيّّر كللّ الوًهلات،
وأحال أحممه املزهرة إىل كوابيس مرعبة ًعلته يكره النوم ،وزرعت
يف نفسه شيئا من اخلوف والرهبة ال يدرك سرّّه وفحواه ..أهو خوفٌ
من جمهولٍ ينتظرُ قدومه ،أو ترقّبٌ ملصيبة خيش وقوعها وال يلدرك
مىت ستحلّّ؟!...
كان أجمد يدرك متام اإلدراك أنّ املصيبة اليت يترقّّب ال بدّ واقعة،
لكنّّه كان جيهل التوقيت ليس إالّّ ..طفلٌ يف مقتبل العمر ،ال يزال يف
العاشرة من العمر ،تلتمع يف عينيه شرارة احللم املتقدة ،هكذا وبدون
سابق إنذار ،تنطفئ الشرارة يف عينيه وتستحيل دخانااا! ملن كلان
يتصوّرُ أن حيدث له هذا كلّّه ،وهو الصيبُّ الباسمُ الذي كان الكللّ
يتفاءلُ مبجرّّد النظر إىل عينيه الممعتني؟ ...لعلّّها عينااا أصابتهُ فنردتلهُ
كئيباا يائسااا منعزال حزينااا ،هكذا حسب اجلميع..
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يف تلك الليلة املوحشة ،وضع أجمد رأسه عل الوسلادة ،وأراح
يده اليمىن حتت رأسه كما يفعل يف العادة ،وابتسم بسكينة بعد أن قرأ
املعوّّذات وأذكار النوم ،ومن مثّ استريرق يف نومٍ كان من املفتر أن
يكون عميقا ،لكنّّه مل يكن كذلك هذه املرّّة ..فما إن مرّّت ساعتان
ونصف عل نومه املمئكيّّ ،حتّ رأى ما مل يكن يف احلسبان .رأى
نارااا ودخانااا ،وًثثا كثيتة مرصوصة بعرلها فلوق بعلض ،ورأى
أًسادااا حتترق ،وكثيتااا من ركامٍ حييط به وهو واقفٌ وسلط هلذا
املشهد املرعب ،وحيدااا ال يعلمُ أين يذهب وكيف يهرب وأنّ له أن
ينجوَ بنفسه! أصواتٌ خميفةٌ صاخبة كانت ترلجُّ حولله وتقطلع
الصمت املخيف لتدكَّ رأسهُ الصرييت ،فتحارُ يلداه املرجتفتلان ملاذا
تريلقان ،عينيه أم أذنيه!
نعم لقد رأى نفسه وحيدااا ،إالّ من يد كانت متسك يده؛ لكنّّلهُ
مل يكن يعلمُ صاحبها ،ومل يتمكّّن من رؤية وًهه ،أو لعلّّه رآه ونسيه
هلول ما رأى ..حاول الصراخ ًاهدااا؛ لكنّهُ مل يستطع؛ فصوتُهُ كان
حمبوسااا لشدّةِ اخلوف ،والكلماتُ تشلابكت وانريلرزت يف حلقله
كنشواك ،وأضح الذهول هو اللرية الوحيدة املمكنة للتعبيت.
هكذا استيقظ دون صراخ ،مذهوال ممتقلعَ الللون ،اللدموعُ
جتمّدت يف حمجريه ،ويداه ال تزاالن ترجتفان وتسدّّان أذنيه .نظر أجمد
إىل يده اليمىن ،باحثا عن اليد اليت كانت متسكُ يده؛ لكنّهُ مل جيدها..
تلك اليد الرائعة كانت لتؤكّّد لهُ أنّ ما رآه كان حقيقيًًّّا؛ لكنّّلهُ مل
جيد اليد وال صاحبها ..نظر حوله ،وهو الذي كان منذ عدّّة دقائق ال
يقوى عل فتح عينيه؛ فلم جيد شيئا ممّّا كان يرعبه ،إالّ أنّهُ مع هلذا
ظلّ مرتعبااا يكادُ ريقه جيفُّ من كثرةِ اخلوف والرهبلة ،وتسلمّّر يف
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سريره ًالسااا بعد أن استجمع أنفاسه وجترّّأ بصعوبة بالرية لكي يقوم
وينيت الروء يف غرفته املعتمة ،وبقي الكمم عالقا يف ًوفه إىل أن طلع
الصباح ،ومل يتمكّّن بعدها من إخبار أحد عمّّا رآه يف الليلة املاضية.
هكذا صار أجمد ،وهكذا ظلّ حاله ..ذاك الصيبُّ املفعمُ باحليلاةِ
وبالتفاؤل واحلماس ،أضح صامتااا ،منعزال ،منطويااا علل نفسله،
وصار الكلُّ يتساءل عن سرِّ هذا التحوّّل املفاًئ...
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لية
يف دارٍ دمشقيّّة عتيقة ،ممصقة لدار أجمد ،كانت تقطنُ غاليلة،
رفيقةُ احلارةِ واألحمم ،اليت كانت متاثلُ أجمد يف السلنّّ ،وتشلاركه
معظم اهلوايات .كانت غالية فتاة سريعة البديهة ،شديدة املمحظلة،
تتميّزُ بروعةِ الكتابة وتذوّّقها للشعر واألدب منذ نعومة أظفارها ،فقد
تربّّت يف منزلٍ حتفُّهُ دواوينُ الشعر ،وك ت وهي ترقبُ والدها يلقي
عل مسمعيها دواوين من شعر املتنبّّي وقيس بن امللوّّح وجمنون ليل ،
وخمتارات فريدة من شعر الشعراء املعاصرين كنمحد شوقي وإبلراهيم
طوقان وحممود درويش ..،وغيتهم من الشعراء املخررمني الذين مل
تكن غالية تذكر أمساءهم ،عل الرغم من حفظها لكثيتٍ من أشعارهم.
هكذا هي غالية ،فتاةٌ تشبه امسها إىل حد بعيد ،شديدةُ اللذكاء
واجلمال ،رقراقةُ العاطفة ،حسّّاسةٌ للرياية ،غاليةٌ عل قلب كلّ ملن
عرفها أو رآها ولو ملرّّة ..حتفظُ الوًوه عن ظهر قلب؛ لكنّّها دائماالا
تنس أمساءها! تنلّّمت غالية كثيتااا لوضع أجمد ،وما آل إليله حالله،
كيف ال؟ وهي اليت كانت تستطيع أن تقرأ يف عينيه الممعتني حبّّله
الطفويلِّ الصامت ال يء ،الذي لطاملا حاول أن يظهره هللا بشلكل
هدايا بسيطة من صنع يده ،أو يترمجه بلريةِ اللعب الطفويل .كانلت
غالية تشعر حببّ أجمد عل الرغم من صرير سنّّيهما ،وكانت بصمت
تبادله ذلك احلبّ ال يء ،مع أنّّها تكابر وختفي عنه حبّّها ،وتتظلاهر
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بالريباء لتبدو أمامه كطفلة بريئة ال تفهمُ شيئا من هذه األشلياء الليت
ختصُّ الكبار وال ختصّّها ،عل الرغم من كوهنا أوع منه.
كان حرورها طاغيااا وبشدّّة ،يسبقها بعلدّّة أمتلار ،وثقتُُهلا
الظاهرة أكسبتها ًاذبيّّة ساحرة تثيتُ إعجاب الكبيت والصرييت ،وألنّّها
كانت كذلك ،كان أجمد يريارُ عليها وخياف أن يفقدها ،واللذي زاد
من خوفه هذا هو تقصّّدها لتجاهل مشاعره ومهرّّذا ملن تلميحاتله
الواضحة .لعلّّها ال تبادلين املشاعر نفسها ،هكذا كان يظنُّ أجملد يف
نفسه ،وكان هذا الظنّ حيزنه ويثيت قلقه ،إالّ أنّّه يف بعض األحيان كان
يشعر حببّّها يريمره فجنة وبسرعة ،ومن مثّ يعودُ ليتخفّ خلف سلتار
اخلشيةِ واملكابرة.
"أنا أحبّكِ كثيتااا يا غالية ،لكنّكِ ال حتبّّينين كما أحبّكِ" ..مجلةٌ
واحدةٌ كتبها هلا ذات مرّّة فيما كانا يلعبان ،تطلّّبت منهُ وقتااا طلويم
وًهدااا كبيتااا ،واستهلكت نصف أوراق دفتر املمحظلات الصلرييت
الذي كان حيمله معه دومااا يف حقيبته الصرييتة اليت ال تفارقه .تللك
اجلملة الصعبة ،كتبها مرّّة عل إحدى أوراق الدفتر الصرييت عل مرأى
من ناظرها ،وأخفاها بيده ليثيت استفزازها ويلفت انتباهها ،ومها يلعبان
بالكرة يف ًنينة دارها ،كعادمهما كلّ يوم بعلد إمتلام واًبامهملا
املدرسيّّة ،حيثُ كان قد اعتاد منذ الصرير أن ين ،مع والدته أمّ أجملد
لزيارة أمّ ميّّار والدة غالية ،فلمّّا ك قليم صار ين ،دوهنا.
"أوََتعرفني ما كتبتُ يف هذه الورقة؟" ،سنهلا برييظ ومكرٍ بعد
أن الحظ جتاهلها الذي تقصّّدت أن تبديه؛ فنًابتله بممبلاالة:
(ال يهمّّين) ،وتظاهرت باستريراقها يف اللعب بالكرة الورقيّّة الليت
صنعاها معااا.
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 "لقد كتبتُ عنك عدّّة شتائم وسخرتُ منكِِ".حاولت غالية أن تسرق الدفتر من يد أجمد وهو يفلرُّ منلها
ضاحكا شامتااا .كانت متنكّّدة أنّّه مل يكتب إالّ تلك اجلمللة الليت
تعرفها وحتسّ ذا قبل أن يقوهلا ،إالّ أنّّها تابعلت معله التمثيليّّلة
املعهودة ،واستمرّّت بالتريابلي ،حماولة أن تقتلع من يده تلك الورقة
اليت قام بنزعها من الدفتر ومزّّقها مِزََقا صرييتة ًدًًّّا ،ومن مثّ رماهلا
عل األر ومر إىل داره ضاحكا شامتااا وهي ترميه حببّّات الثوم
املفرقعة .ظنّ ذذا أنّّه أثار فروهلا وانتقم لتجاهلها له ،إالّ أنّّه مل يكن
يدرك أنّّها كانت تعرف كلّ شيء وتفهم ،وترلحك يف نفسلها
أكثر..
بعد خروج أجمد راحت غالية تلملم القصاصات املمزّّقة حماوللة
إعادةَ إلصاقها ،إالّ أن حماوالمها باءت بالفشل؛ فقلد كلان صلريرُ
القصاصات أك من إصرارها وفروهلا .يف اليوم التايل علاد أجملد،
وظنّ أنّ غالية ال تزا ُل غاضبة منه؛ لكنّّها وبعكس ما توقّّع ،اسلتقبلتهُ
حبفاوة وبيدها الكرة الورقيّّة اجلديدة اليت صنعتها ،وعرضلت عليله
لوحتها الفنّيّّة األوىل  -واألخيتة  -اليت رمستها بنلوان املاء عل حائط
اجلنينة؛ فجنّ ًنونُه وابتسم عل مرض .دعتهُ ليتسم معهلا علل
احلائط؛ فانريمس برسم لوحة هستيتيّّة ،ذات ألوان متراربة ،تعبّرُ عن
غربه يف ذلك احلني ..وملّّا رأتهُ مستريرقا بالرسلم ،تسللّّلت إىل أن
وصلت حلقيبته اليت تركها عل الكرسيّ بالقرب من بركلة امللاء،
أخذت منها الدفتر الصرييت ،وقرأت اجلملة اليت كانت تعرف مسبقا ما
ستكون ،وعل الرغم من ذلك راح قلبها خيفق بسرعة ال مثيل هللا،
ليس من احلبّ فقط ،بل أيرااا من اخلوف ..لقد خشيت غاليلة أن
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ميسك ذا أجمد متلبّّسة؛ فنسرعت وأعادت كلّ شيءٍ إىل مكانله ،مثّ
عادت للّّعب معه وكننّ شيئا مل يكن..
وكننّ أجمد الحظ عليها ترييتًًّّا مفاًئا؛ فقد كانلت سلارحة
النظرات يبدو عليها الريرق يف التفكيت؛ فوكزها بريشة التلوين وهلو
حياولُ ًذبَ انتباهها إىل رمسته ،قائم" :هووووه ..ما رأيك بللوحيت
الفنّيّّة اإلبداعيّّة؟!"؛ فابتسمت عل مرض مث عادت إىل شرودها ،ممّّا
أثار شكّّه ،وهو املعتاد عل سخريتها ومهكّّمها الدائمني من أعمالله
وفنونه!
مل تكن غالية تعلم أنّ هذا اليوم سيكون آخرَ يومٍ ين ،فيه أجملد
للّّعب معها يف دارها ..مل تكن تعلم أنّّه سيكون اليوم األخيت اللذي
ستراه فيه عل طبيعته ،قبل أن يتحوّّل لشخصٍ آخلر ال تعرفُُله ..مل
تكن تعلم أنّّها ستكتشف رسالته اليت دسّّها هلا يف حقيبتها املدرسليّّة
دون علمها ،بعد أشهرٍ من انقطاعه عن اللعب معها يف دارها وركونه
إىل عزلته...
قرّّرت غالية أن ختطّ بيدها رسالة ألجمد ،وتدسَّها يف أحد دفاتر
الرسم ،خت ه فيها عن مشاعرها ،وتتخلّ عن ك يائها الزائف ،علّّها
تعيده إىل سابق عهده؛ لكنّ حماولتها باءت بالفشل؛ فقد رفضَ أجملد
استقباهلا حني ذهبت لزيارته يف داره.
"ال حتزين يا عزيز ،،فإنّ الوضع لن يستمرَّ عل ما هو عليله..
إنّّها جمرّّد فترة مؤقّّتة وستمري ،ثقي بذلك ،"..هكذا قالت هللا أمُّ
أجمد وهي خارًة من الدار مُطنطنَةَ الرأس حزينة .ابتسلمت غاليلة
وودعت أمّ أجمد ،وخشيت أن تسلّّم الدفتر ألحد غيت أجمد كلي ال
يُُفترح أمرها؛ فعادت خائبة الرًاء دامعة العينني ،وعلمت أنّّها قلد
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خسرت صداقة أجمد منذُ ذلك احلني؛ فراحت تنشدُ يف نفسها بعرااا
من شعر نزار:
"وداعًًا ..أيها الدفتر
وداعًًا يا صديقَ العمرِِ ،يا مصباحيَ األخضر
ويا صدرًًا بكيتُ عليهِ أعوامًًا ،ومل يضجر..
تركتكَ يف أمانِ اهلل
يا جرحي الذي أزهر
فإن سرقوكَ من دُُرجي
وفضّّوا ختمكَ األمحر
فلن جيدوا سوى امرأةٍ
مبعثرةٍ على دفتر."...
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وداع
سريعااا مرّّت األيام ،وبلمح البصر انقلبت كلّ املوازين ،وقرعت
احلرب أبواب املدينة الساحرة؛ فصارَ الكابوسُ واقعااا وحقيقة ..مدينةُ
اليامسني ،تلك املدينة الشاعريّّة اليت كان الكلّ يقصدها ويزورها لينعم
بالسكينة والسمم ،وليستذكر أيّّامااا مرت وانقرت لكنّ عبيتهلا ال
زال يفوحُ يف األرًاءِ وينعشُ القلوبَ واألبدان .مدينةُ السحر والشعر
ودّّعت بريقََها ،واليامسنيُ األبيضُ لطّّختهُ يدُ السواد ،فصار أمحرَ ذابم
ملق عل أضرحةِ املكان والزمان..
غابت غالية ،تاركة صديقها الصرييت/الكبيت والدفتر ..غابت دون
أن يودّّعها ،ودونَ أن تودّّعه ...وبقيَ أجمد وحدهُ ناعيااا غيابََها وغيابَ
كلِّ من أحبّّ ..غابَ الكلُّ ومر  ،متامااا كما رأى أجمد يف منامله،
متامااا مثلما كان خيش أن يكونََ ..،وكان ...الكلُّ غاب عنه وما ظلَّ
إالّ األس والدمار ليواسيه ..وعل أهبّةِ الرحيل ،ودّّع أجملد ركلام
الوقتِ والبنيان ،وركام الذكرياتِ العابقةِ من حتتِ أكوام احلجلارةِ
والزهور الذابلة ،فابتلعَ صمتهُ زيادة ،ومر مع املاضني حنوَ ملجلإٍ
حيتمي فيه من هذه احلياةِ املائلة اليت صلارت تشلبهُ كللّ شليءٍ
إالّ احلياة..
كلُّ يومٍ كان حيلّ كان أشبه بسرابٍ ًديد ،ال النوم جيدي وال
االستيقاظ ،فاالثنان سواء ..أجمد اعتاد ظلمة احلرب قبلل حلوهللا،
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واعتاد كره النوم قبل أن يصبح النوم حلمااا غيت مباح؛ فراح يسللّّي
نفسه ببقايا من بقايا أمنيات ما زالت عالقة ،حمفورة يف قعر أحممله،
حيثُ مل تصل بعد يد احلرب إليها لتقتلعََها ومهدّدَ وًودها ..وهلو
غارقٌ يف مساءاتِ الريياب ،راح يردّدُ ويقول:
"تلكَ احلرب اللعينة سرقت منّّا كلّ شيء ،طفولتنلا وفرحتنلا
ودنيانا ..سرقت منّّا احللم ال يء املتخفّّي بني طيّّات ثنايانا ..سرقت
منّّا دهشةَ األمل ،فحتّ طعمُهُ صار ًزءًًا غيت منفصلٍ عن حنايانا".
"لو أنّ الوقتَ يعود ،لكنتُ خبّّنتُ كوابيسَ احلرب كلّّهلا يف
قمقم وألقيتُُه يف البحر ،لعلّ البحرَ خيفيها ويبعدها ويبطل أثرااا تشلبث
برائيها فم تتحقق ..لو أنّ الوقتَ يعود ،لكنتُ أخ تُكِ يا غالية أنّكِ
غاليةٌ عليَّ أمامَ مسمع الكلّّ ..،لو أنّهُ يعود فحسب ..لو أنّّه يعود"..
هكذا كان يردّّد ،ومل جيبهُ إالّ الصدى...

41

الشلر الث ن
هذه الليلةُ باردة ،أشعرُ بعظامي تترنّحُ من شدّةِ الصقيع ،وكننّّها
تعرّّت من اللحم واجللدِ وصارت وحيدة كحايل ..أملحُ ملن بعيلد
أجمد ،يقفُ بعيدااا ككلِّ ليلة ،وحيدااا يف ًهة من العراء ،أبعد من كلِّ
األطفال ..هو ال ينتمي إليهم ،أو هكذا خُُيِِّّل إيلّّ ...هو صلار ملن
ًيلٍ آخر ،ال ينتمي أليِّ شيءً ،يلُ المانتماء ..هذه الليلة مل أقترب
من أجمد ،مل أشن أن أقتحمَ عليه صمتهُ وشرودهُ مرّّة ًديدة ،وذلذهِ
السرعة ..وددتُ أن أعطيهِ فرصة البتمع اقتحاميَ األوّّل ،لنسيانِ ما
ينبريي نسيانه..
ولكن ..أسائلُ نفسي" :وما الذي ينبريي نسيانه؟ ..ومن اللذي
ينبريي أن يُنس ؟ هو أم أنا؟."...
أحاولُ متزيقَ الفكرة ونسيان السؤال؛ لكنّ اإلًابةَ تتشبّثُ بلي
رغمااا عنّّي ،وأعي أنّّين ال أقوى عل مواًهةِ الصيبّّ ،ألنّّه  -ربّّملا -
يذكّّرين بنفسي ..،بكلِّ شيءٍ يشيتُ إيلّ فيه ...ألنّهُ  -ربّّما  -يلروي
يل قصّةَ اهنزامي وتفريطي باحللُُم...
تقطرُ دمعةٌ من عيين ،تبلّلُ وًنيت ،وتنجرفُ عل خدّّي ،سريعة
كالسيل ..أمسحُُها بسرعة ..،ال أريدُ أن يراها أحد ..ال أريد ألحد
أن يلمسَ ما أعانيه ..ما اعتدتُ أن أشاركَ أحدااا دموعي ،آالمي ،وما
أعانيه ..وال حتّ أمحد ...مثّ أنّّي ما عدتُ صرييتة ،فها أنا قد ك تُ
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كما مل أك من ذي قبل ،وصرتُ امرأة ،عل أهبّةِ األمومة ،ومراسلة
عل عتبةِ املنكوبني  -الذين ال عتبة هلم  -تنقل اآلالمَ واألحمم كي
تداويها ..لكن ،أملي أنا ..،من يداويه؟ وكيفَ أداريه؟!...
وفيما الصقيعُ ال زال ينخرُ يف ثقوب آالمي وأحممي؛ ليعرّّيهلا
ويوقظها ،أقرّرُ االنسحابَ تفاديااا للفريحة ..أضمُّ نفسلي بيلديّّ،
مرجتفة مطنطنةَ الرأس ،أحاولُ أن أدفّّئين ..مثّ أعودُ وأجللمُ نفسلي
بسرعة ،رافعة رأسي عاليااا بشموخٍ يرفضُ االنكسار ،يرفضُ استدرار
الشفقةِ من أحد ،كائنااا من كان ..يرفضُ أصم أن يطلعَ أحدااا علل
سرّّه كي ال يشريلَ يف البدايةِ والنهايةِ دور الرحيّّة..
أؤثِرُ النومَ باكرااا هذه الليلة ،أو أدّّعي أنّّلين سلننام ،وأحلاولُ
تصديقَ نفسي وإقناعها يف اآلن عينه بننّّها حقًًّّلا سلتريمضُ ًفنلها
وتنام ..أسخرُ من نفسي ومنّّي ،من محقها ومحقي ،ملن ك يائهلا
العاًيِّ الزائف وك يائيَ املُُعوجِّ املزيّّف ..البطّّانيّّة ال تكفي البلتمع
الرًفة ،ألتحفُ بيديّّ ،وًسدي النحيلُ ال يزالُ يرجتف ..مل تعلد
يداي تدفئانين مثل األوّّل ،األوّلُ دائمااا أمجل ..الدفء يرتعُ فقلط يف
البدايات ..أحاولُ النومَ رغمَ كلِّ شيء ،لعلَّ غدااا يكونُ يومااا آخر ،أو
سهمااا آخر ..،من يدري؟!...
أغفو ،ويف صدري صوتُ قصيدة ،ال مهدأُ وال تريفو...
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ا العرات
يف اجلزءِ األبعدِ من الثانية ،يف زاوية قاحلة من زوايا املخيّّم ،املنبوذِ
وسط بقعة مهجورة من خواء ،يرتعُ األطفالُ ،وحيلمون ،ويلعبون -
أو هكذا يُهَيّنُ يل  ..-أراهم ميرحونَ فرحني ،وأحاولُ إقناعَ نفسي مبا
يقنعون أنفسهم به ،بننّ كلّ شيءٍ عل ما يُُرام ،وال أجنح ..أحلاولُ
مهيئةَ نفسي هذا الصباح لتكونَ أكثر تفاؤال وفاعليّّة ،أعيلدُ ترتيلبَ
اخلارج وتنميقه ليكونَ أكثرَ ممءمة لطبيعةِ وظيفيت ،وال أقدر.
داخلي غالبااا يطري  ،وتنعكسُ الصورة ،وتسائلين النساءُ عن سرّ
هذا احلزنِ القابع يف عيينّّ...
فنًيب" :ما فِش حدّ مرتاح ،كلّّو رايح."...
أسافرُ يف نفسي ،أكتب ..هذه هي الطريقةُ الوحيدة اليت أستطيعُ
أن أخفّفَ ذا عن نفسي وأنس  ،أنّّين لن أنس  ...الكتابة ،ذاك الدواءُ
الذي ال يداويين؛ لكنّهُ حتمااا يواسيين .أصادقها ..،عل األقللّ هلي
مثلي ال حتبُّ أن يواسيها أحد ،مع أنّّها رغمَ كلّ شليء تواسليين،
وتنسيين  -مؤقّتااا  -أذى اخلارج..
وأظلُّ أكتب ..إىل أن جييئ الليل ،وأقابل أجملد ملن ًديلد؛
ليكلّّمين وأكلّّمه ،ومن مثّ أعود إىل خيميت كي أكتبَ ملرّّة أخلرى
ًديدة ،ما ال يسعُين التعبيتَ عنهُ بالكمم ..وال باألحمم!
قال يل أجمد ذات ليلة" :أنتِ تشبهينها ..إىل حد بعيد."...
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سنلتُُه" :من؟ غالية؟".
 "ومن غيتها؟.".. "ألنّّين أكتب؟ ..ألنّّها كانت تكتب؟."... "ربّّما.".. "ومن اخلارج؟ هل أشبهها؟!."... "ال أدري ..ما عدتُ أذكر ..أذكرُ الداخلَ فقط". "رمحََها اهلل ..أما زلتَ تذكرُ شيئا من كتاباتِِها؟". "ممم ..أحبُّ هذه:كم منَ الوقتِ مرْ
كم ختطّّينا الضجرْ
كم زرعنا من ربيعٍ
رغمَ عاصفةِ البشرْ
وليالٍ كم سهرْْنا
نقتفي أثرَ القمرْ
تارةً نلهو وطورًًا
نستريحُ منَ الكَدَرْْ...
 "مجيلة ًدًًّّا.".. "هكذا كنّّا."..أبتسم ..وأنظرُ إىل أجمد ،ينظرُ إىل القمر كما يفعلُ كلّ مسلاء؛
فندركُ السرَّ وأفهم...
أعودُ إىل خيميت ،ككلّ ليلة ،ألتحفُ الكتابة؛ ألتدفّنَ شيئا ملا..
بعيدااا عن أثر العامل ،بعيدااا عن كلِّ أثر ..الصقيعُ حياصرُُين ،ال أملكُ إالّ
الكتابةَ عنه...
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ابتعد ..لتظل طفل
رغمَ كلّ ما أقرؤُهُ يف عيوهنم ،من منساة وتعب ،هؤالء األطفال
حيملقون ناحيةَ المشيء..
يصرّّونَ عل نسيانِ تعبهم كلّ يومٍ بشكلٍ مبلهر ،ويوطّّنلونَ
أنفسهم عل العيش دونَ أدىن وطن..
دونَ أدىن عيش! ..ينهرُُهم الرًال أحيانااا إذا متادوا يف الشلقاوةِ
والتخريب ..تصرخُ عليهم األمّّهات ،كلّّما علت أصوامهم؛ فنيقظت
طفم عل وشكِ أن ينام ..يُُسمَحُ هلم  -عل األقللّ  -بالصلريخ
والتخريب والشقاوة كلّّما ابتعدوا أكثر عن بؤرةِ العامل املتبقّية هللم،
وكننّّهم وًُُدوا ليبتعدوا ويبقوا بعيدين أبدااا!...
"هكذا هي الدنيا يا رهف ،حننُ خُُلقنا لكي نبق بعيلدين..
لتبق أرواحُُنا حتلّّق ناحيةَ العامل اآلخر البعيد ..بعيدااا علن أبعلدِ
نقطة ..قريبااا من أقرب بُُعد ...بُُعد الطفولة ..فإن فارقنا هذا البعد
متنا".
أسترًعُ كلماتك أمّّاه يف كلّ آن وحني ..أنا مل أختلَّ يومااا علن
بعديَ الراحل ،أنا مل أخنكِ ومل أحنث يومااا بوعدي ..،لكنّ البعلدَ
املنشود هو دائمُ الترحال والتخلّّي ،دائمُ اجلفاءِ واهلجر ..هو دائماالا
يتقنُ التسلّّل من بني ًنباتنا واالنسحاب بكلّ خفّّة وبدون أدىن ثقََل،
حبيث أنّّي ال أحسّ بندىن ثقله إالّ حني يكون قد غادر وابتعد علل
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األقلّّ ،أو سقط مريشيًًّّا عليه ،حمدثا دويًًّّا هائم ..أو حني يكونُ قلد
مات ،بصمت مفعم ،ك كان.
من أين يل ذذه القوّّة السحريّّة ،ذذه القدرة عل التنبّّؤ باألًسام
الساقطة من المشيء ،وكيف يل أن أحتمّل األثقال الطائرة اليت تسيت
دومااا بعكس اجلاذبيّّة وحتلّقُ بم ًاذبيّّة ،وال تسقط إالّ حني تكون قد
اجنذبت حنو مومها؟ ...أًيبيين ..ليتكِ تستطيعني...
سنحوكُ يا أمّّاه هذا اليومَ كنزة صوفيّّة لكلّ طفلٍ ملن هلؤالء
األطفال البعيدين  -من أولئكََ ،علّّها تمئمهم أكثر ..-
سنشعلُ قلبلي وأغدو حطبااا ،سيشعلين قلبلي كي يلدفّّئهم.
سنكون شتاءهم الدافئ احلنون ،والركن القريب البعيد الذي يلنوون
إليه كلّّما ابتعدوا أكثر ،أو كلّّما فُُر عليهم أن يبتعدوا...
سنكون اجلدار العازلََ ،السدَّ املنيع الذي مينع طفولتهم من اهلرب
والتحليق ،وأحممهم من التساقط واالرتطام ..سنكون اليدين الللتني
تلتقطان كلّ األحمم ،واحدااا واحدااا ..سنسليتُ بعكلس اجلاذبيّّلة؛
ألعيدَها حبذَر وأتلقّّفها حبنان قبل أن تسقط وتتكسّّر..
آه يا أمّّاه ،لو كانَ باستطاعيت فعلُ ذلك ،لو كلان بإمكلاين
فقط!...
كلُّ ما بوسعي فعله اآلن ،هو اخللود إىل الكتابة ،إىل غيابللي
االختياريِّ املؤقَّت ..عاملي غيت الصاحل للسكن ،الذي أسلكنُ فيله
ويسكنين رغمَ كلّ شيء؛ ليزيحَ عنّّي غربيت ،حتّ إشعارٍ آخر...
أمسكُ القلمَ الرفيق ،أسكبُ ح يَ السحريّّ ،وأغيبُ يف دنيلا
الكتابة..
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الشلر الث لث
هذه الليلةُ موحشة ،ال ًديدَ يف األمر ،ما خم أثقاال من اهلموم
املتقاطعة تتسرّبُ إىل قلبلي املتهالك ..أشلعرُ حباًلة ماسّّلة إىل
الفرفرة عل غيت اعتياد ..أعزُ هذا إىل حاليت اهلورمونيّّلةِ املتقلّّبلة
بسبب محلي املخبوء الذي مل يُُظهر نفسه بعد ..خيفي نفسه بنفسله،
وهو الذي حيبُّ أن يفرحَ نفسه.
تُسائلُين النساءُ عن سرِّ هذا النحول الزائد ،وعن سبب امتنلاعي
عن مشاركتهنّ يف تناول األطباق املتواضعة اليت يعدّّوهنا ،وأنلا الليت
كنتُ يف البداية أساعدهنّ يف إعدادها..
وأًيب" :لكلّ بداية هناية."..
ختالُ بعرهنّ أنّّي صرتُ أقرف ،وتعزُ أخرياتٌ سبب انقطلاع
شهيّّيت وتناقص مهّّيت إىل كثرة ما رأيتُ ومسعتُ من قصص األطفلال
ومآسيهم؛ فهشاشيت وخ  ،املعدومة  -حسب قلوهلم  -بلنًواء
احلروب ونكبامها ومرارامها ال تتحمّّمن كلّ هذه األمحال واألثقلال.
فننا يف نظرهم من عاملٍ آخر ،عامل املنعّّمني اآلمنني املطمئنّّني ،اللذين
يوزّّعون املواساة عل الناس وال حيتاًون مللن يواسليهم ..،ولِِلمَ
حيتاًون املواساة أصم؟!..
تقتربُ منّّي إحدى النساء ،ال تشبهُ األخريات ..تصلرُّ علل
إطعامي بيديها ،وأنا اليت يصيبين الريثيان جملرّّد التفكيت بالطعام ،حتّّل
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قبل رؤيته أو تذوّّقه ومشّّه ..أحاولُ أن أًاملها ،وأتناولُ اللقمة علل
مرض ،فهي من النساء احلنونات الكبيتات يف السلنّ الصلرييتات
بالروح ،اللوا ،يوزّّعن احلنان جمّّانااا عل فاقديه واحملتلاًني إليله..،
وحتّ عل غيت احملتاًني ،وأنا بالطبع يف عرف اجلميع هنا من هؤالء
األخيتين...
ألتقم اللقمةَ الوحيدة ،مثّ أمحلُ بعري وأجلنُ إىل خيميت الصلرييتةِ
املنزوية ،وأفرغُ ما بإمكانِ معد ،الصرييتةِ اخلاويةِ أن تفرغهُ من صفارٍ
ومرارة داخلَ أكياسٍ بمستيكيّّة ،أكون قد اًتهدتُ يف مجعها علل
مدار اليوم من هنا وهناك ،من بني خملّّفات العوائل ونفايامهم اليت تدورُ
وال تُُدوَّر.
ًويف يفرغُ من الطعام ،وتفرغُ معه الكثيت من اآلمال واألملاين
واألحمم ..أشعرُ بالرعفِ الشديد ..باللَّهِ عليّّ ،ماذا أفعللُ هنلا؟..
لعلّّي بالريتُ يف تقدير قََدر قدر ،،رحمَ اهلل امرءًًا عرف قدر قدرتله،
فرمحها!..
أنتشلُ قلمي والورق؛ ألخطَّ هنايةَ هذا اليوم...
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ألم األمل
قلتُ لك يا أمحد" :لن أستطيع أن أكملَ الطريق ،لن أسلتطيع
أن أخفي عنكَ وعنّّي وعن احلياة بنسرها بننّّي قد فقدتُ احليلاة..
بننّّي قد ك تُ وانتهيت ..بننّّي جتاوزتُ كلّ خطوط األمل احلمراء
وختطّّيتُُها ،وأضعتُُها خلفَ دائرة األحمم ..سقطت منّّلي خللفَ
الدائرة ولن تعودَ مهما حاولت ،مهما حاولنا معااا ،ومهما وعلدتين
وأكّّدتَ يل."..
قلتَ يل" :إنّّها ما زالت تدورُ يا رهف ،إنّّها جمرّدُ دائرة وليست
بئرااا ..حتّ البئرُ قد يرًعُ لنا ما سقط فيه أحيانااا ،تذكّّري يوسلف..
فما بالُكِ بدائرة مستوية ال عمقَ هلا ،أبعادها شبهُ معدودة ،أبعادُُهلا
ليست تُُذكر".
 "بل إنّّها الثقبُ األسود الذي يبتلعُ كلّ األحمم اليت تسكنُفيه وميرريها بوحشيّّة ..ميزّّقها ،مثّ يطردها بعلد ذللك إىل
اخلارج ميتة ،أو حييلُُها إىل كابوس".
 "أنتِ أوسعُ من دائرة وأعمق ملن كلرة ..ال تتقيّّلديباألشكال ..كوّّين أنتِ الكونَ املمئم وشلكّّلي الشلكل
األنسب الذي ختتارينه ليرمّ أحممكِ وحيتويهلا ..كلوين
أنتِ القطرَ والشعاع ،كوين املماس الذي ال خيافُ أن ميسّ
االنعتاق؛ كي ال ينعتق ..ختلّّصي من خوفك من اخللوف
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ذاته ..انعتقي من كلّ احتواء ،كوين أنتِ الطفولةَ الدائملة
واحللمَ الواسع."..
 "ما حدودي؟". "ال حدودَ لكِِ ..حدّكِ هو حدُّ حلمكِِ"..هكذا قلتَ يل ،قبلَ أن تودّّعين وترييب ..قبل أن تريلادر أر
االحتواء وتنعتق من احلياة بنسرها ..قبلَ أن أًرّبَ حتّّل تطبيل َق
ت
نظريّّتكَ الفلسفيّّة الفاضلةِ تلك ،بعدَ أن صدّّقتُُها  -نسبيًًّّا  -وقبل ُ
جتريبها عل مرض ..مل تسمح يل حتّّل بتنًيلل شلكوكي..
ت
أكّّدتََهاً ..علتَها قانونااا ثابتاا غيت نسيب ،ال رًعةَ فيهِ وال خطن! قل َ
يل إنّ الدائرة ستُُرًعُ األحمم دون أدىن شكّّ ..ملاذا مل تُُرًعك إذا؟
ك
ملاذا مل تعد يا أمحد؟ ...بقدر ما رمّّمين وًودُُك حطّّملين غيابل َ
أكثر..
آملين غيابكََ ،وما آملين أكثر أنّكَ غبتَ قبلَ أن حتقّّلق حلملك
األك  ،بتربيةِ طفلٍ سعيد ،مفعمٍ بالطفولةِ واألحمم؛ ليحملَ األمانلة
ويورثها ألبنائه ولكلِّ األطفال بعده؛ ليدوّرَ احللم!...
ثمثةُ أسابيع من الفرحةِ فقط كانت كافيلة للقرلاءِ علل
حلمِك ..طالَ وقتُ الفرحةِ يا أمحد ،استنفذتَ كلّ ما بوسعكَ ملن
فرح ،كلّ ما بإمكانكَ أن حتظ به وأقص ما ميكنك نيلُُه ،أو اختمقُُه
كما كنتَ حتبّ أن تفعلَ دومااا ...كنتَ مليئا بالتفلاؤل والتحلدّّي
والطموح ..كنتَ حتاربَ كي نعيش ،كي أعيش ،كي تعيش كللّ
األشياء بك ومعك وحولك ..إالّ أنّّك مل تع يومااا أنّ بإمكلانِ كللِّ
شيءٍ أن يريادرَ فجنة وبسرعة ،أن يسقطَ فجنة عل رأسك ،آتيااا من
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كلِّ االتّّجاهات ،متسلّم ب اعة وخبفّّة؛ ليميلتَ حلملي وحلملك
والطفولة ..ليكونَ هو القاتلَ والقتيل..
لن أًادلكَ أكثر ،لن أوسّّع الدائرة ولن أقلّّصها بعلد اليلوم..
سنكونُ أنا الدائرة ،كما اقترحت عليّ؛ ألتقمّصَ كللّ األبعلاد..
ألريكَ فقط كم هيَ مريرةٌ وغادرةٌ هذه األحمم ،إىل احللدّ اللذي
توسّّعنا فيه إىل أبعد مدى قبل أن ختنقنا بيدينا...
أيّّها الراحلُ قبلَ أن تقولَ وداعًًا ،قبلَ أن تثبتَ نفسك ،قبللَ
أن تعيدَ العمقَ واملعاين واألحالمَ للطفولةِ واحلياة ..حياتُكَ مل تعلد
حتويك ،قذفتكَ خارج الدائرة؛ فأينَ أنتَ من التشكّلِ والعمق؟...
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أا ير أم !
مل أكن أدري بننّّي سنمحلُكَ داخلي يف مثل هذه السرعة ..بننّّي
سنحترنكَ برييت أدىن رغبة منّّي يف احترانِ أيّ شيءٍ ميتُّ هلذه احلياة
بنيّ صلة ..كنتُ أنوي االعتزال ..لكنّ والدكَ أصرّ وأحلّ عل إعاد،
إليها بكلِّ شدّّة ..أصرّ عل تدويري معهً ،اعم منّّي دائلرة تلدورُ
وحدها ،تتدحرجُ دون أيّ توقّّف ،ودون أن تدري أين ستقف بعلد
ذلك وبنيّ شيءٍ سترتطم..
مل أعد أحتكّّم بدوران نفسي يا بينّّ ،هل يزعجلكَ دوراين؟ أال
حتسّ بكلّ هذه االهتزازات والتقلّّبات اليت تقلّّبين/أقلّّبها ..مل أعد أدري
أيّّنا يقلّبُ اآلخرً ..لَّ ما أعيه هو أنّّي أريد أن أخرًكَ بسرعة ملن
هذه الدائرةِ اجملنونة ،اليت ستقري عل كلّ شيء يعترضها ،أو ميسّّها
فقط؛ فكيف مبن يقبعُ داخلها آكم من طعامها وشاربااا ملن مائهلا
املرير؟ ...أودُّ لو أنّّي أقذفها بعيدااا عن دائرة احلياة واألحمم عل حد
سواء ..،فكممها صار سيان عندي.
ملّّا علمتُ بننّّك صرتَ حقيقة ،بكيتُ كثيتااا ..ألنّّي سنكون
السببَ يف معاناتكَ وآالمك المحمدودة ..ألنّّلي مل أرد للكَ أن
تكون مثلي ،أن تصيتَ ظلًّا مائم ال ماءَ فيهِ وال حياة ،يف حيلاة ال
تشبهُ معىن احلياة وال حتويها ..فكيفَ حتتويك؟ وأنلتَ األبليضُ
الدائم...
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ماذا ختبّئُ يلَ األيّّام ،ماذا ختبّّئ لنا معااا يا صرييتي/صرييت ،،وأنلا
اليت ما زلتُ حتّ هذه اللحظة غيت قادرة عل ابتمع فكرةِ األمومة..
عل تقبّّل فكرة كوين سنصيتُ أمًًّّا لطفلٍ قبلَ أن أعيش طفوليت أنلا،
قبلَ أن أنقذَ ما تبقّ من حلمي وأحمم اآلخرين املتعلبني .أكلان
ينقصين املزيد من األمحال واألثقال املتخفّّية ألينس أكثر وألستسللم
عن ًدارة؟
ماذا ختبّّئ لنا األيّّام؟ األحمم؟!! ما عدتُ أؤمنُ ذا ..فقد تبخّّر
احللمُ األخيت مع رحيل أبيك ..تبخّرَ احللمُ األخيت ،وأنساين حلمليَ
األوّلَ األك /األقصر ..فاتَ األوان ،فكيف أقنعكَ قبللَ أن أقلنعين
جبدوى احللم وروعةِ الطفولة؟...
ال تسرع يف اجمليئ ،ال تتسرّّع ..خذ وقتك وتفكّّر ًيّدااا علّّلك
تعي ما أعنيه ..،علّكَ تفهم أنّكَ لن تفهمَ شيئا أبدااا حني تكونُ قلد
ًئتَ وفاتَ األوان...
ماذا أقولُ لكَ حني جتيئ؟ ماذا أخ ك؟ ..أأخ ُكَ سرًًّّا ،لطامللا
أخفيتُهُ عن أقرب األقربني إيلّّ؟
أنا مل أكن أؤمنُ باحللم يومااا ،أو ربّّما مل أعد أذكر ،ولعلّّي ال
أريد ..ال أريدُ أن أذكر بننّّي كنتُ أؤمنُ به يومااا أو أتوقُ إليله..
ًلّ ما أذكره هو أنّّي مل أكن أثقُ به ..كنتُ دومااا أزدريله ..مل
أكن أصدّقُ فاعليّّته ،وكنتُ أستثقلُ ممارستهُ وأمقتُ اخلروع له..
وماذا يعين أن خترعَ يا بينَّ حللمٍ لن يتحقّّق؟ أن تصيتَ عبدااا لهُ وجتنّّد
له كلّ آمالكَ وآالمك؛ لتراهُ يف النهايةِ يتجسّدُ خمتاال أمام عينيك،
مثّ ميري خبفّّة وبرييت ثقل ،ويترككَ وحدك مثقم باجلراح ،تقتللُ
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نفسكَ بيديكَ لكي جتعله يصيتُُ ،وال يصيت!..
أخش عليكَ يا صرييتي ،أخش عليكَ من احليلاة ،ومنّّلي..
لستُ عل ما يُُرام؛ كي أمحيكَ وأحترنك ..أحتاجُ مللن حيرلنين
وأرفض األحران ..أرفضُ احلاًةَ نفسها ..وبرغم تلوقي للحنلانِ
وللعاطفة ،أرفضُ اإلعمن أو الرضوخ ،ظاهريًًّّا ،ظاهريًًّّا فحسلب..
ليس لقوّّ ،،بل لشدّّة ضعفي ،وهزايل ..ليس هزايلَ اخلارًيّّ ،بلل
الداخليِِّّ ..فننا هزيلةٌ من الداخل حدّ التخمة ..وبرغم كلّ الصلمبةِ
اليت أبديها للجموع ولألفراد ،القريبني والبعيدين عل حلد سلواء،
أذوبُ من الداخل كما تذوبُ الشمعةُ يف صلمت ونلار ..أسليلُ
وحدي من الداخل ،وبداخلي أخفي اللهيب ..أبق أسيلُ وال دخان،
حتّ الدخان غدا رمادااا موغم يف ًويف الصامتِ املشتعل..
ماذا أقولُ لك ،وملاذا أقول؟ ..آه يا صرييتي ..أتعبتكَ قبللَ أن
تتعب ..قبل أن تن ،لتلعب..
وتفاًن يف النهايةِ أنّكَ أنتَ وحدكَ كنلتَ اللعبلةَ وال شليء
غيتك ..وآحادااا وعشرات ومئات وألوفا ومميلني ملن األطفلال
غيتك ...وستفقدُ الرقم بعدَ أن متلَّ العدَّ واللعبَ عل السواء...
يا بينّّ ،يا من سكنتَ داخلي رغمااا عنّّي ،أخش عليلكَ ملن
اللهيب ..أخش عليك االحتراق مبا أحويه ...ابتعد قبلَ أن تتنذّّى..
سافر قبلَ أن تصبحَ منفيًًّّا أو مقتوال ..اهرب قبلَ أن يهجرَكَ اهلرب..،
قبلَ أن تصيت أنتَ وأحممكَ لعبة ...قلتُُها يومااا لنفسلي ،وظلللتُ
أقولُُها ،وها أنا أقولُُها لكَ اليومَ قبلَ أن تن ،وتندم" :جمرّدَ ألعابٍ حننُ
يف هذه الدنيا ،جمرّّد ألعاب" ...فساحمين..
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موت األبير
أصرّ أمحد عليّ أن أعودَ من الريياب ..أحلّ علليّ بلالرًوع إىل
احلياةِ بنقص سرعة ،لنكونَ معااا..
 "هكذا ،وذذه السهولة؟ وبكلِّ هذه السرعة؟". "وما املانعُ يف ذلك؟ أنتِ من ترعني القياسات كلّّهلا يفهذه احلياة ..كلُّ القوانني خترعُ لكِ وللكِ سُُلخّّرت..
أليست السرعة هي معدّلُ ترييّّر املسافة بالنسبةِ للزمن؟".
 "هاه "!..أقولُُها مشدوهة فاحتة فمي عل مصراعيه.. "ملاذا تستريربني؟ هذا تعريفُ السرعة يف عرفِ الفيزياء.".. "ال تكلّّمين بالرموز وتريّّعين ..أنا أصم أكرهُ الفيزياء". "لستُ أبريي ترليلك وال زًّكِ يف متاهةً ..لّ ما أعنيلههو أن تتخطّّي الزمن لتصبح سرعتكِ يف الفراغ ،وتلوازي
بذلكَ عل األقلّ أعل سرعة يف الكون ،واقعيًًّّا عل األقلّّ..
كي ال أقول لكِ أن تتخطّّي الفراغ نفسهُ والسرعةَ حبدّ ذامها
وتصبحي أنتِ املسافة واألبعاد والفراغ والسرعة ..أعلرفُ
أنّكِ ستقتلينين لو قلتُُها ..هههه."..
 "ليتكَ قلتها ،عل األقلّ كنتُ فهمتُ شيئا ممّّا تعنيه!.".. "دعكِ من هذا كلّّه ،أنتِ لن تفهمي عليّ إالّ إذا حتلدّّثتُإليكِ بلرية الشعر والرباب ،وأنا ال أتقنُ القيادةَ أو فعلَ أيّ
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شيءٍ يف الرباب ..هذه احلياة حتتاجُ منّا لرؤيةِ اإلشلارات
املاديّّة ،وهذه اإلشاراتُ ال تُرى إالّ يف ًو صاف خالٍ من
السحاب والعتمة ..اتبعي اإلشارات وحسب".
 "عن أيّ إشارات تتكلّّم؟ وأيّ صفاءٍ وأيّ عتمة تتحلدّثُعنها؟ أنا ال أرى العتمةَ والربابَ إالّ يف رموزكَ وأرقاملكَ
اجلامدةِ القاسيةِ تلك اليت أرهقتين ..مألتََين بالسببيّةِ دون أن
أرى أيّ سببٍ يستدعي ذلك ..دعين للهروب ،للتحليق..
دعين للريياب ودعكَ منّّي ..أنا ال أناسبك".
 "تزوًّّيين ،"..قلتََها يل للمرّّة العاشرة ،وربّّما أكثر ..ودائماااكنتُ أقول لك" :أمتنّ أن جتد الفتاة املناسبة اليت تسلعدك
وتستحقّّك ،أنتَ تستحقّ األفرل."..
كنتَ تنىب الرضوخ ،تنىب االنصياع ...وبرغم رفري للكمم مع
الرًال أو التعاطي معهم ،ليس بسبب التزامي؛ فلم أكن يف حينها قد
وطنتُ أر االلتزام وحلّّقتُ بعد ..لكنّّي هكلذا كنلت ،هكلذا
تربّّيت ،وحيدة دومنا رفيق ،نشنتُ مع أمّّي ومعها فقط ترعرعلت..
أبلي ،ذاك الراحلُ املريدور ،املساق عنوة إىل هناية منساويّّة ،كانلت
أشدُّ آالمهِ فيها أن ميوت بعنف أمام ناظر طفلة تعلّّق قلبها به؛ فسحبَ
قلبها املسحول وراءه ..وزوًة أحبّّها حدّ ختطّّلي حلدود احلللم؛
فكانت الرريبةُ أن دفع الثمن عمره وشبابه مثنااا للسعادةِ الزائدةِ واحللم
الفائض الذي ختطّ حدوده املسموح ذا...
وبقيتَ هكذا تصرُّ وتصرّّ ،منذ اليوم األوّّل الذي رأيتين فيله،
مزدانة حتت الركام  -كما كنتَ تقول  -مبتلعة دمعا ،وآالملي
وأوًاعي ...سحبتين من حتتِ الركام ،انتشلتين لتعيدين إىل احليلاة
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املمزّّقةِ اليت كنتُ أرفض العودةَ إليها بشدّّة ..انتشللتين وانتشللتَ
أمّّي؛ لكنّّها كانت قد ألقت الورقةَ األخيتة اليت اهترأت يف يلديها
بعد أن لفظها قلبها ،لفظها بعدَ أن غلادرَ أبللي ..يف اخللارج
تعرّّضت ورقتها للهواء امللوّّث والعوامل غيت الطبيعيّّة حتّ صلارت
بم عنوان وال كلمات ،صارت ورقة فارغة ،مل تعد ورقة حتّّل ..
أشمء ،شبهُ أشمء ،انتُُزعَ احل ُ منها بم رمحةًُُ ...رف احل ُ وصار
دمااا يف ًسدِ أمّّي ..عادَ إليها واندمجَ فيها وهي ميتة ،علادَ إليهلا
لينخذها معه ويريادرا معااا أر َ احلياةِ املائلة الليت حطّّملت كللّ
شيء...
 "من أنت؟" ،سنلتكَ حني اسلتيقظتُ يف غرفلة العنايلةِاملركّّزة" ..أين أمّّي؟".
 "أال تذكرينين يا رهف؟ أم أنّّلكِ نسليتِ هلذا الوًلهَبسرعة؟ ..زعّلتيين منّّك" .قلتَ مازحااا ،حماوال أن ختفّّلفَ
عنّّي ..لكنّّين مل أبتسم أو أبادلك املزاح ،مل يكن ذلكَ واردااا
أصم...
مرتبكا ،عابقَ اللون ،عقّّبتَ بسرعة؛ لتخفي إحراًكَ وموقفكَ
الصعب الذي ال تُُحسَدُ عليه:
 "أنا أمحد ،أعملُ يف الدفاع املدينّّ ،وأنا احملظلوظ اللذيانتشلكِ من حتتِ األنقا وأعاد الزهرةَ الفوّّاحةَ إىل إنلاء
احلياةِ اجلميلة لتتفتّحَ وتنمو من ًديلد ..ولتزهلر احليلاةُ
بوًودها".
 "هه "..أبتسمُ شبه ابتسامة ساخرة ،وأكرّّر السؤال" :أيلنأمّّي؟".
61

 "موًودة ،لكنّّها حاليًًّّا يف غرفةِ العمليّّات ..لكن اطمئنّّلي،كلّ شيءٍ سيكونُ عل ما يرام ،أعدكِ بذلك".
أنظرُ إليكَ ونظراتُ الشكّ يف عيوين تكاد تقفزُ عليلكَ قفلزااا
وتشدّكَ من سترتكَ اإلنقاذيّّة اللعينةِ تلك اليت أعادتين ملنسا..،
 "أين أمّّي؟" .أكرّرُ السؤال وصو ،قد غدا أعمق ،وأنا أمنعُاحلشرًةَ يف صو ،من الريليانِ والفوران ،وحبايل الصوتيّّة يف
حنجر ،تكادُ تتقطّّع ..أحاولُ أن أرمّّمها لتصمدَ وال تفرطَ
أمامكََ ..أمامَ أي كان..
 "واهلل العظيم إمّّك عايشة"..أصمت ..،أهدأ قليم ..أطمئنُُّّ ،عل مرض ،فقد كان حدسي
ينبئين بنن أمّّي ليست عل ما يرام ،لطاملا كان حدسي يصدق ..لطاملا
كان ينبئين باألشياء قبلَ أن حتدثَ حتّ  ..حتّ يوم موتِ أبلي كان
حدسي ينبئين ،وكنتُ أمهرّبُ منه وأحاولُ أن أكذّبََه ..لكنّّه كلان ال
يلبثُ أن يعودَ ويؤكّّد يل كلّ شيء ..بعدَ أن يكونَ قد غادرَ آخلذا
معهُ كلّ شيءٍٍ ،كلّ شيء...
 "هل أستطيعُ أن أراها؟" أقوهلا لكَ ذدوءٍ ادّّعائي تامّّ ،يريلّفُاشتعايلَ الداخليّ اهلائج.
 "بالطبع تستطيعني ..لكن حني حينيُ الوقتُُ ،صدّّقيين ،أنلامن سيصطحبكِ إليها شخصيًًّّا".
 "مىت حينيُ الوقت؟". "حني خترجُ من غرفةِ العمليّّات وتستيقظُ من أثر البنج". "ملاذا تساعدين؟".مرتبكا" :امم ..ألنّّها وظيفيت."..
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 "هل ترافقُ كلّ املصلابني علادة إىل املستشلف وتبقلبرفقتهم؟".
تصمت ..تفكّرُ قليم ،مثّ تقول:
 "ممم ..بصراحة؟ ليس دائمااا."...أصمت ..حدسي ينبئين بننّّك كنتَ ختطّطُ ألمرٍ ما أبعلدَ ملن
حدودِ وظيفتكَ اإلسعافيّّة ..كنتُ أشعرُ من نظراتكَ أنّكَ تودّ اقتحامَ
مكنونا ،،مع أنّّي مل أكن أًرؤ حتّ عل التطلّّلع إىل عينيلك..،
عينيك الذابلتني اللتني كانتا حتدّّقان بلي بكلّ رقّّة ،بكللّ حنلان،
وأنتَ ًالسٌ عل الكرسيّ األقرب من سريري ،البعيدِ رغمَ ذللك.
أحسستُ ذما عل الرغم من ذلك ،حتاصرانين ..وقبلَ أن أسلترقَ
النظرَ إليك ،شعرتُ مبا تفكّّر فيه وحتسّّه ،لطاملا أتقنتُ ذلك ،حدسي
لطاملا أنبنين ،وأتعبين...
بعد قليل ،تقتحمُ املمرّّضةُ الريرفةَ مشدوهة مرتعبة ،وهي حتلاولُ
أن ختفي ذلكَ عنّّي ،غيت أنّ عينيها ختوناهنا..
 "رهف ..،أمّكِ تريدُ أن تراكِِ."...ال أتكلّّم ،ال أنتظر ،ال أنظر حتّ  ..،أقفزُ من السرير بسلرعة
كال ق ،وربّّما أسرع ..ينسحبُ شريطُ املصل خلفي ،ويقع العمودُ
احلديديُّ حمدثا دويًًّّا هائم عل الرغم من قلّةِ حجمهِ وهزاله ..أقتللعُ
اإلبرةَ املريروسةَ يف وريدي عنوة فتنفتحُ النافورة وميأل الدم املكلان..
حتاولُ املمرّّضةُ أن مهدّئَين ،أن توقف الدم ،أن ترع لصقة عل األقلّ
عل مكان الثقب ،عل منبع الدم ..حتاولُ أنتَ مهدئيت ،متسك بلي
لكي تثبّّتين بالقوّّة لكنّّين كنتُ أقوى منك يف حينها ،يف حينها فقط،
واستطعتُ اإلفمت..
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"منبعُ الدم ليس هناًُُ ..رحي ليس هنا ،اجلرح هنا يف الداخل،
غائرٌ حدَّ الريياب" ،أقولُ لنفسي فيما أنا أركضُ واملمرّّضةُ تلركضُ
خلفي وتشيتُ إىل غرفةِ العمليّّات ،حيثُ تقبعُ أمّّي ،وأنت تركض إىل
ًواري وحتاولُ أن تكلّّمين وال آبه ..،حتاولُ أن تواسيين وال آبه...
دمي يسيل ،ال آبهُ لألمر ..كلّّي يسيل ،ملن اللداخل قبللَ
اخلارج ...أصلُ إليها ،أفتحُ بابَ الريرفة وال أدري كيفُ أصيتُ بسرعة
بني يديها ..أحترنها ،ممتلئة بالتراب ،وما تبقّّل ملن ركلام األمل
يريشيّّها ..تنتفض أمامي بقوّّة ،مثّ تنطقُ كلمامها األخيتة ،كلمامها املؤملة
تلك ..تنتفض ثانية ،مثّ تصمتُ إىل األبد...
يتوقّفُ النبض ،يتوقّّف كلّ شيءٍ بعدها ..احلياةُ تلفظُ أنفاسلها
األخيتة عندي ،يف حرين وبنيَ يديّ النازفتني ...قلبللي ينلزف
والصمتُ يبتلعُ الكلمات ،أريدُ أن أصرخَ وال أقدر ..صو ،خيتنلقُ
حبنجر ..،روحي تُُنتزَعُ عل مهل ..ترى ،أيٌّ منّّا هو امليت؟ أيٌّ منّّا
هو الراحلُ بم عودة ،أنتِ أم أنا ..أم كمنا؟...
ها قد رحلتِ يا أمّّاهُ وأُُقفلت كلّ املنافذ حنو الرفّّة األخلرى،
سُدّّت حبزم ..أُُغلقت يف وًهي كلّ األبواب دفعة واحدة ومل يتبقّ يل
شيء ..ملن تتركينين؟ لريياهب القهر وعجز الروح عن النسيان؟ ليتكِ
أخذتين معك ..لعلّّي لن أتنخّّر باللحاق بكِِ ..انتظريين ،أنا ال أطيلقُ
البقاء يف أر الريياب واملوت بعدكِِ...
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ىود مؤقتة
تصفعُُين األيّّامُ كلّ يومٍ مبوت ًديد ،بنهاية تسلرقُ البلدايات
املشرقة ..أقطنُ يف غابة مظلمة ،يف سجنٍ ضيّقٍ/صندوقٍ امسهُ الدنيا..
أحاولُ التملّّص وال أقدر ..سنحبسُ نفسي يف قمقم العزلةِ وأرفلضُ
رؤية الناس واألشياء ..صديقيت الكتابة ،وحدها من ستدخلُ قمقمي
وتؤازرين فيه..
يريقُ القمقم علينا معااا؛ فكيف بدخيلٍ ثالث؟" ..لن تدخلََه يلا
أمحد" ..كرّّرتُُها عشرات املرّّات؛ لكنّكَ مل تسمع أو تفهم..
 "اًتازي القمقم ولو ملرّّة ،اعتادي العيش بم ينس ،ستحبّّنيالدنيا أكثر ..يف اخلارج أحممٌ تسرح ،هيّّا نلتقط األحلمم
ونراعفها باألرقام".
 "ال تقدرُ دنيا األحمم أن ختتلطَ مع األرقام ..األرقامُ تكسّرُحلمي".
 "زيدي احللمَ وال تنقصيه ..إن تئديه ،تفقديه". "الزائد أخو الناقص.".. "تفتقدين اإلجيابيّّة ..ملاذا ال ترين املوًب؟ نصف الكلوباملمتلئ؟".
 "عن أيّ كوبٍ تتحدّّث؟ أنا ال أرى الكوبَ أصم ..هههه.الكوب تكسّّر من زمن ،وبقاياهُ غدت شلظايا جتلرحُ يفّ
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وحتفرُ أكثر."...
 "إذا سنكون أنا املنقذ الذي سينتشلها من أماكن انريراسها،سننتشلُُها برفقٍ متامااا كما انتشلتُكِ سابقا من حتتِ الركلام؛
لتنتشليين إىل دنيا األحمم والسعادة".
 "هههه عن أي أحممٍ وأيّ سعادة تتحدّّث ..أنت مهذي". "لن أترككِ مهما ًرى ..لن أدعكِ تستسلمني وتلتخلّّنيعن احللم ..ال بدّ أن ترًعيه".
 "وأنت؟ ..هل أرًعته؟". "ما هو؟". "حلمكََ؟". " ..حلمي؟ ..ممم ،أظنّ ذلك ..أحاولُ قدر اسلتطاعيت..عل األقلّ أحاول."...
 "ما هو حلمك؟". "امممم ،"...تصمت وتفكّّر..أقاطعك:
 "حتاولُ أن تعيدَ احللمَ وال تدري ما فيه؟.".. "يكفي أنّّين سنظلُّ أحلم ..أحلم باحللم ..ألظلَّ حيًًّّا."... "متمسّكٌ أنتَ ذذه الدنيا حدَّ الترف". "بل أنتِ املنفصلةُ عنها إىل حدِّ االنتحار!."..صمتُّ يف حينها ..مل أشن أن أردّ عليك ..أن أخل كَ بننّّلك
صادق ،بننّّي فعم قد شارفتُ عل مرحلةِ االنتحار ،أنّّين بتُّ حتماالا
واقعة فيها ..ومع أنّّي ًدًًّّا ًبانة ،وال أًرؤ عل اإلقدام عل اخلطوةِ
املمقوتةِِ ،ماديًًّّا عل األقلّّ ،إالّ أنّّين أقدم عليها نفسيًًّّا وروحيًًّّا بكللّ
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قواي املنهكة ..،وبكلِّ إصراري املتزعزع ...أذبحُ نفسلي بنفسلي،
وأردّّد دائمااا" :ال فرق ،كلّّو رايح"..
"كلّّو رايح" ،لطاملا قلتُُها لك..
قلتَ يل" :كلّّو ًايي".
قلتُُ" :كلّ إشي بيجي بيتوح".
ورددتَ حينها مازحااا" :فإذا بنلحقو وبنجيبو ..هههههه".
مل تستطع أن تلحق به ،كنتَ أنت ،أنت الذي ذهبت ،فكيلف
تلحقُ اليومَ بنفسكَ اليت رحلت وتركتين فوقَ صخرةِ الوهم؛ ألرمي
نفسي من فوق علوّّها الشاهق ،وأحترنَ الشظايا اليت مل تلحلق أن
تقتلعها بنفسك ،بل زدتََها غرقا وغوصااا يف مكامن الوًع ..زدتلين
وًعااا يا أمحد...
تقبّّلتُ غيابك ،ليس ألنّهُ كان شيئا عاديًًّّا أو بسيطا ،بلل ألنّّلهُ
كان الورقةَ األخيتة اليت أكّّدت يل شلكوكي كلّّهلا ،وصلدّّقت
حدسي ..قلتُ لك ،حدسي دائمااا يصدق ..حدسي دائمااا عل حقّ؛
لكنّكَ مل تصدّّقين ،مل تشن أن تصدّّقين...
ال أعلمُ كيف حدث كلّ هذا ،كيف علدتُ ملن الرييلاب
ألًلك؟ كيف استطعتَ أن تعيدين دون أن أقتنع؟! ..كلُّ شيءٍ فيكَ
كان يزهو باحلياةِ ويناديها ،يتشبّثُ ذا بكلِّ قواه ..كلّ شيءٍ فيلك
كان يفلتُ من مججمةِ الينس وجياهدُ كي ال يقع فيها ويريرق ..لكنّكَ
كنتَ تقاتلُ وحدك ،بقواكَ الذاتيّةِ اخلارقلة  -حسلبما مسّّيتلها -
وبقدراتكَ المهنائيّّة  -حسب قولك  -يف عاملٍ ال ميلكُ اإلنسانُ فيله
أيّ قوّّة وأيّ قدرة عل اإلطمق ،إالّ إن تعلّّق باملصدر األكمل الذي
ال ينرب ..لكنّكَ كنت املصدر األوحد املتفرّّد لنفسك ،وكنتَ تثقُ
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بكماهلا ،بكماهلا وحدها دون احلاًة ألي كان ،وهلذا سقطت ،دون
أن تلحظََك نفسك ودونَ أن تلحظها؛ ألنّّها كانت منهمكة يف تدبيت
أمورك واألخذ باألسباب ليس إالّّ ،وألنّكَ كنتَ منهمكا يف تصديقها
وتقدمي الوالءِ هلا.
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موت م بعد األبير
هكذا وبعدَ طول عناد  -كما مسّّيتَهُ  -وافقت ،وقبلتُ اللزواج
بك ،وخرًتُ من القمقم  -عل مرض  -وكلّّي شعورٌ بننّّي للن
أطيلَ عنهُ الريياب ،وبننّّي عائدةٌ قريبااا ،لذلك مل أقل الوداع ،وقلتُ له:
"إىل اللقاء يا قمقم ،أراكَ يف غدنا القريب ،غدااا سيكونُ يوماالا
آخر بالتنكيد ،أمرّ من أمسي اجلديد"..
عن التزامكَ الديينّ مل أسنلْك؛ فننا بدوري مل أكن بنفرل حالٍ
منك ..أصلّّي وال أعي ملاذا أفعلُ ذلك؟ أعلو وأخفضُ متامااا كمطرقة
تطرقُ يف األر رأسها وال تدري ملاذا تطرقه ..أصومُ ألنّّهم عوّّدوين
عل الصوم؛ ألنّهُ من أركان اإلسمم اليت فرضها اهلل ..أصوم وأفطلرُ
دون أن يترييّّر أيّ شيءٍٍ ،إالّ وزين .كانت عبادا ،عادة ،ال تشلتري
سعادة ،وكنتُ أؤدّّيها ألنّّي هكذا تربّّيت ،يف بيت يصلّّي فيه الكللُّ
وال يعلمون السبب ،يصومون وال يعلمون ،أو ربّّما يعلمون ،وحدي
أنا من مل تكن تعلم..
أمّّي بالتنكيد كانت تعلم ،عرفتُ هذا من إمياهنا القويّ اللذي
كانت تتحلّ به ،بعيدااا عن إطار ذامها الريّّقة وحلدودها السلببيّةِ
املنكمشة ..فنمّّي برغم كلّ األمل وكلّ الظروف ،كانلت ال تلزال
تنبضُ باألمل ،وكانت تدعو بقوّّة ،وتبكي بانكسار مل أكلن أفهلم
معناه ..كنتُ أظنّّها تبكي عل مصائبها؛ فيزيدُ حزين عليها ..لكنّّهلا
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كانت تبكي رًاءً هلل ،رًاءً وخروعااا وتسليمااا ،وكلان تسلليمُُها
ينرحُ إمياناا وتوكّم وقوّّة ..أمّّي مل تكن ضعيفة ،هي كانلت قويّّلة
ًدًًّّا ،وهذا السرّ الذي حيّّرين طيلة هذه املدّّة ..فمن أين حتظ امرأة
مثلها بكلّ هذه القوّةِ والثبات؟ من أين تظفر بكلّ هذا الشموخ رغمَ
كلّ االنكسار والوحدة والوًع؟..
وحدي أنا ،كنتُ أحملها ليم ،تتسلّلُ إىل سجّّادمها املركونلةِ يف
إحدى زوايا البيتِ البعيدة/القريبة؛ فبيتُنا كان ضيّّقا ..أمسعُ مههمامهلا
تردّدُ بعضَ اآليات واألدعيةِ وال أدري ما الع ة من ذلك ،وكنلتُ
أقول يف نفسي :مسكينةٌ أمّّي ،تظنُّ أنّ هذا سيشفيها ،سليتمّّمها أو
يعيد إليها ما ذهب ..كنتُ أشفقُ عليها يف الواقع ،ويف حقيقةِ األمر،
كان الواقعُ خمادعااا زائفا كالعادة؛ فننا ال هيَ ملن كنلتُ أسلتحقُّ
الشفقة!..
كانت توقظُُين كلّ يومٍ لصمةِ الفجر ،فنقولُ هلا( :يمّ قاميلة)،
وال أقوم ..مل تكن تصرُّ عليّّ ،ليتها فعلت ذلك ..كانت تتلركُ يل
حريّةَ االختيار؛ ألنّّها ربّّما أرادت منّّي أن أصل بنفسي إىل طريلق
احلقّ واحلقيقة بعد أن أخت الطرقات الوعرة ،دون الولوج ذلا أو
الوقوع ..ختيّّرين نعم؛ لكنّها مل تكن تتركين أسيت وحلدي حافيلة
تائهة ،بل كانت حتملُُين عل أكتافها كي أراها من العلوّّ ،وهي اليت
حتسنُ الرؤيةَ واإلبصار ،واًتياز أوحال الطريق ..لألسف ،مل أكن
أركّزُ يف الرؤية؛ فقد كانت أنظاري كلّّها متّّجهة حنو ظلٍّ بعيد ،ال
يسيتُ وال يتقدّّم؛ لكنّهُ ال يتراًعُ أبدااا ،حنو املوت ..مو ،وموت كلّ
من/ما حويل ،القريبني والبعيدين ..األشخاص واألشلياء ،وحتّّل
األحمم..
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أمّّي كانت تركّزُ عل احللم؛ لكنّ تركيزها األقوى مل يكن عل
سبب احتماله  -احللم  -بل كان تركيزُُها األقوى منصبًًّّا عل مسبّّب
االحتماالت واألسباب واألحمم ..أمّّي كانت تثق باهلل ثقة خارقلة،
ال حدودَ هلا ،وكانت حتسنُ به الظنَّ مهما عاكستها الظروفُ؛ لكنّ
مشكلتَها أنّّها كانت من النادر أن تنخذ باألسباب أو حتاولَ أن ترييّّر
جمرى األمور/احلكاية ..كانت تقول إنّ كل شيءٍ بيد اهلل ،وأنّّنلا ال
نقدرُ عل فعل أيّ شيءٍ آخر غيت التسليم والقناعة والرضا مبلا أراده
اهلل لنا وما اختارهُ من مصيتٍ وحياة/ممات .كان باستطاعتها أن تفعلل
الكثيت ،وال ألومها؛ لكنّّها مل تفعل ،ليس تقصيتااا أو كسم ،بل ألنّّهلا
فقط كانت ختش أن تريرب اهلل إن هي اعترضت علل مشليئته
وأرادت أن ترييّّر شيئا من أقداره اليت قدّّرها.
 "أمّّي ،ملاذا ال تسمحني يل بالعمل ومساعدتك؟". "ألنّكِ ما زلتِ طفلة.".. "ما عدتُ طفلة ،أنا ك ت ،صار عمري مثانيةَ عشر عاماالاوأنت ما زلت تصرّّين عل كوين طفلة!".
 "ألنّكِ مل تنهلي من الطفوللةِ قلدرَ احلاًلة ..خانلكِالوقت."..
 "دعيين إذا أعمل وأساعدك ،علّّي أوفّرُ شيئا من الوقت الذيخانين وخانكِ معي".
 "لن أمسح لكِ أن تعيشي طفولة تعيسة ،سلتبقني معلزّّزةمكرّّمة يف حجري يا حبيبيت ملا دام يفَّ علرقٌ ينلبض..
سنضمّكِ بقوّّة وحنان إىل صدري الدافئ احلنون وسنخبّّئك
يف عيوين ..لن أمسح هلم أن يقتلوكِ كملا فعللوا ببقيّّلةِ
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األطفال ..لن أمسحَ هلم أن يذرّّوا رمادَ الوقت يف عينيلكِ
ال يئتني اللتني ما زالتا حتلمان بالطفولة."..
 "مل تعودا حتلمان.".. "بل ما زالتا ،وال تقويل يل أنّّهما ماتتا؛ ألنّّين سنموتُ حتماااإن قتلومها يا عمري أنا".
كنتِ ترمّّينين يا أمّّاهُ إىل صدركِ بكلّ هلفة ،بكلّ دفءٍ وحنان،
وتذرفني الدمعةَ تلو األخرى ،حتّ تبللّّي وًنيتّ ،وخدّّيََّّ ،وختلتلط
دموعكِ بدموعي املخفيّّة ،اليت كنتُ أسرع يف إخفائها كالعادة ،كي
ال تريها وتتنلّّمي أكثر ..أبتلعُ الدموع واآلهات يف ًويف وال ألفظها
كي ال حترقكِ أكثر..
كنتُ أودُّ أن أعمل ،ليس ألنّّي ما زلتُ أؤمنُ باحلياةِ أو بالعمل،
بل ألنّّين وددتُ أن أخفّّف عنكِ بنيّ شكل ،أن أردّ لكِ ًزءًًا ممّّلا
قدّّمته يل/لنا ،منذ أن كنّّا مجاعة ،إىل أن تفرّّقنا..
لكنّّي مل أشن أن أقهركِِ ،وددتُ فقط أن أنفّّذ رغبتكِِ ..طلبلتِ
منّّي التراًع عن القرار احلاسم الذي أعلنته مرّّة؛ فرضختُ جمبََرة رغمَ
محاسي األمحق وعزمي املتهوّّر ،وتراًعتُ عن القرار ألًلك ،ألًلكِ
أنتِ فقط ،يا كلّ مُُناي ..ما كنتُ أحلم بشيءٍ يف هذه الدنيا إالّ أن
أراكِ مرتاحة راضية وسعيدة ،أن أراكِ تبتسمني ..مقمرةٌ أنتِ كليللةِ
البدر حني تبتسمني ..تشعّنيَ تنلّقا ومجلاال ورونقلا ...تبلهرينين..
وكنتِ تسعدين حني ترين سعاد ،،فقط حني ترينها ،لذلك كنلتُ
أبديها لكِِ ،وأتظاهرُ أمامكِ أنّّي سعيدة أحيانااا؛ لكنّّي مل أكن أتقنُ فنّ
التظاهر ًيّدااا ،وكنتِ غالبااا/دائمااا حتسّّني وتفهمني ،وتسهرين الليلل
تدعني وتنتحبني...
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أيّ ليلٍ تقطنني؟ باهلل عليكِ أمّّي أًيبيين؟ ليلُ الصابرين احلامدين
أم ليلُ القانعني املتوكّّلني؟ ...ليلكِ كان النهار الذي يريئ الظلملة؛
لكنّهُ مل يقترن بالواقع ..،واقعي أنا عل األقلّّ ...كنتُ أحتاجُ لسببٍ
يربطُُين بليلك ،وبفجركِ املستنيت الدائم ..كنلتُ أحتلاجُ السلبب،
وكنتِ تفتقدين صلةَ الوصل ،ذلك اجلسرَ العائم..
وًاءت صلةُ الوصل ،وكان أمحد ذلكَ السبب املنقوص ،تلكَ
النقطةَ اليت لطاملا نقصتين؛ لكنّ املشكلة أنّّها كانت ًسلراا عائماالا
بانفراد ،دون أن يتعلّّق من أحد طرفيه ..كان أمحد ،ذللكَ اجلسلرَ
املعلّقَ يف اهلواء ،يف الفراغ ،يف المشيء ،يف ظلِّ الريياب المزم اللذي
كان حيسبه إقامة أبديّّة..
ورحلَ أمحد ،فكان املوتُ ما بعدَ األخيت...
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رحل قبل أن تج ت
كيفَ رحل؟ هكذا بدونِ سابق إنذار ..قرّّر املوتُ أن ينخلذهُ
فجنة ،دون أن ميهله قليم ليتتّّب أمور آخرتهِ ويهيئ نفسه لتنال مكانااا
هانئا ومجيم يف اجلنّّة ..كانت تكفيه الدنيا ،رآها ًنّّة جبمالِِها وهنائها
وكمالِِها الذي كنتُ أراهُ بشاعة وشقاءً ونقصانا ..مل يكن يصلّّي وال
لدمي أيّ
لاهلل ،دون احلاًلةَ لتقل
لؤمنُ بل
لط يل
لان فقل
لوم ،كل
يصل
تنازالت/تصاعدات ..كان شخصااا طيّبااا ًدًًّّا من الداخل ،ومل يهجر
شعائرَ الدين تكبّرااا أو إنكاراا؛ لكنّهُ كان يعزُ سبب تقصيته لقلّّة الوقت
ولطبيعةِ مهنتهِ املتطلّّبةِ الصعبة ،اليت تطلبُهُ يف كللّ آن وحلني ،ويف
أصعب األوقات وأسوأ األماكن ..كان يردّدُ دائمااا حني يراين أفترشُ
السجّّادةَ ألصلّّي ،كما أصلّّي عادة ،كمجرّدِ هاويلة أو متهاويلة..
(نيّّالك ..عقبال عنّّا ،ادعيلنا)..
وكنتُ أقول له" :ادعي حلالك ،كُلّّنا أضرب من بعض ،فِِلش
حدّ أحسن من حدّ."..
 "بس أنا مقصّّر كتيت اهلل يساحمين ..ادعيلي.".. "اهلل يهدينا ويهديك".أعجبُ ما يف األمر ،أنّ أمحد اهتدى  -نوعااا ما -بسببلي! ألنّهُ
ربّّما تشجّّع من كثرةِ رؤييت أصلّّي  -ظاهريًًّّا  -كلّ يلوم ،دونَ أن
أقولَ لهُ شيئا؛ ألنّهُ ليس من النوع الذي حيبُّ أن يقولَ لهُ أحدٌ ملاذا
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جيبُ أن يفعلَ أو يقول ..ألنّّين تركتُ لهُ احلرّّية الكاملةَ اليت كيتان
يتوقُ إليها يف حياته ،وذلكَ ربّّما ما جعلهُ خيتارُُين زوجةً ليتهُ بكيتل
إصرارٍ ومبثلِ هذه السرعة ..صبيّةٌ يف اخلامسةِ والعشرين ،ترفضُ احلياة
وكل ما يربطها هبا ،ماذا سيكونُ تأثريُُها على حرّيّّته يا تيتر؟ هيتل
ستتركُ فيها أثرًًا سيكونُ هو الفاعلُ دومًًا وهيَ املفعول ..هو املتبوعُ
وهيَ التابعُ الذي ال فرقَ عنده ..وعلى الرغمِ من كلِّ ما علمين إيّّيتاهُ
أمحد من دروسٍ يف االستقالليّةِ والتحرّرِ والثقة ،كان هيتو الرجيتلُ
الشرقيُّ الذي ال يعرفُ من الدين سو؟ أن املرأة جيبُ أن تتبعَ الرجلَ
بكلِّ ما أوتيت من رضوخ ،حتّّى ولو كان ال يعرفُ من الدين شيئًًا،
وحتّّى ولو كان رجالً مقصّرًًا غريَ قائمٍ بواجباتهِ جتاه ربّّه ،ونفسه قبلَ
كل شيء...
مع هذا رضختُ وأذعنت لرغباته؛ ملعرف بنقصي املمتل الذي
يفوق نقصه مبراحل؛ فهو املقصّرُ بالدينِ كسالً ،وعلى األقل هو صار
يصلي حياءً منّّي ،وأنا املؤدّّيةُ للفروضِ نفاقًًا ومتثيالً ..فحققتُ رغبتََيتهُ
الباكرةَ جدًًّّا يف إجنابِ طفلٍ سيحملُ امسهُ وأفكارهُ التحرّّرية املنعتقيتةَ
من القيود ،على الرغمِ من كوين غري مستعدّةٍ بعد لفكيترةِ اجنجنيتاب
وتبعاهتا ..،فأنا امرأةٌ مل تغرف من الطفولةِ إال القليل القلييتل؛ فبيتأيّ
ملعقةٍ سأغرف لطفلي القادم طعامًًا يكفيه لسيتدّ جوعيتهِ للطفوليتةِ
واألحالم  ...لستُ أدري...
وها أنا ما زلتُ حتّّى اآلن ال أدري ..ال أدري...
ال تسلين كيف رحل أنا شخصيًًّّا ال أعرف ..فقط قالوا يل أنّهُ
مات ،أن حلمي ما بعدَ األخري قد تبخّرَ واختفى ..رحلَ أبوكَ يا بينّ
وأنتَ يف غياهبِ الرحم ،ال تدري وال تفهم ،ال تبكي وال تأمل ،فيتال
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عتبَ عليك ..أمّّا أنا ،أنا األرملةُ اليت تبكي وتفهمُ وتنمل؛ فلم أفهلم
حتّ اآلن كيف وملاذا رحل؟ هكذا ،حتّ دون أن يودّّعين ،دون أن
يتركَ إشارة ..سنكونُ صادقة معك ،مل تكن صدميت كبيتة ،كنلتُ
أتوقّعُ كلّ شيء ،كلّ شيء ..فاحلياة علّّمتين أن أتوقّّع كلّ األمور كي
ال أفاًن يومااا ما ،نعم علّّمتين ،بقدر ما آملتين ..وتعلّّملتُ اللدرسَ
األخيت ..أن أظلّ متنهّّبة مستعدّّة لكلّ صفعة ًديدة سوف تصلفعُُين
إيّّاها..
هكذا ،وبكلِّ بساطةً ،اءت الصفعةُ مدوّّية إىل أبعدِ مدى،
حيث مات والدُكَ بسكتة قلبيّّة ،نعم سكتة قلبيّّة ،أوقفلت دوران
الدم يف قلبه النابض الذي ما كان حيسبُ يومااا أنّهُ سيفارقُ احلياة..
أمحد ،ذلك الشجاع املقدام ،الذي كان يتحدّّى املوتَ كلّ يلومٍ
ألفَ مرّّة ،ويداهمُ قلعته بكلِّ عزمٍ ليسرق الزهرَ وخيطفَ العطلر
خطفا ،ويعودُ من القلعةِ حممّم باآلمال واألحمم اليت ال تتوقّّف وال
ختبو ،بل تظلُّ تنمو وتعيش  -أو هكذا خُيّّل إيلّ  -دامههُ امللوتُ
بدورهِ هذه املرّّة ،عل حني غفلة ،وسرق عمرهُ املزهر وهو ًالسٌ
بني رفاقه يف مركز الدفاع املدين ..وإىل آخر رمق ،كان أبلوك ال
يزال مصمّمااا عل التمسّكِ باحلياة ورفض املوت ،حيلثُ كلان
حيتسي كوبااا من الشاي املطعّّم بامليتميّة لتنبّّله أعصلابه وتقلوّّي
عرمته وتنشّّط دورته الدمويّّة كما كان يقول دومااا؛ لكنّّها ولشدّةِ
األسف أحدثت مفعوال عكسيًًّّا هذه املرّّة؛ فنوقفت دورتَهُ الدمويّّة
وألقت به خارجَ الدائرة ..لعلّّها كانت ًرعة حياة زائدة ،بالريت
يف تنشيط دورانه ،حتّ قتلتهُ هذه املرّّة ،وقتللت حلمله ،ملن
يدري...
75

وبلحظة ،انسلَّ احللمُ ما بعدَ األخيت من بني أصلابعي املرخيّّلة
أصم ،فودّّعتهُ بصمت دون أن أذرفَ دمعة واحدة؛ ألنّ دملوعي يف
حينها كانت قد تبخّّرت ..ومنذ ذلك احلني أصابين اجلفافُ الدمعيّّ..
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الح م/الحمل/الحمل
أبعد من عتبة الوقت كان الوقت يشرق ،كان الوقتُ يسري..
كلُّ شيءٍ كان يتابعُ السيتَ والدوران ،خارجَ الدائرةِ فقط ..داخللَ
الدائرة ،كلّ شيءٍ كان ينتهي بسرعة وميوت ..األحمم تنتهي ،تصبح
أمحاال ثقيلة ،حنملُُها عل ظهورنا ..تثقلُُنا وتعرقلُ حركتنا ال أكثلر،
وتومهنا بننّّا سنصلُ أخيتااا ونرتاح ،ونلقي الثقلَ عن ظهورنا بعلد أن
يكون قد استحالَ سعادة وطمننينة حتتوينا وحنتويها ..االحتواء ينتهي
داخلَ الدائرة ،مباشرة بعد انتهاء احلِِمل واألثقال ..هلذا إن حصلل
االحتواءُ أصم؛ فقلّّما يصادفُ ذلك أحدااا إالّ صاحبَ حظٍّ عظيم -
لستُ أنا بالتنكيد -واحلظُّ يف هناية األمر سينتهي هو اآلخر.
أقفُ عل أعتاب الشهر الرابع من احلََمل/احلِِمل ،حدسي ينبئين
بننّّه لن يكملَ الدوران ،بننّ كلّ شيءٍ شارفَ عل النهاية ،كلّ شيءٍ
قريبااا سوف يندثر ،قريبااا سوف يتساقط ..وأنا منهمكلةٌ/منهكلةٌ يف
انتظار خريفِ األيّّام ،وتساقط األحمم...
األطفالُ حويل ما زالوا يلعبون ،يصرخون بكامل حنلاًرهم،
كلّّما ابتعدوا ،ببعض أفواههم كلّّملا صلاروا أقلرب ..األطفلالُ
خيترقونين ،جيتازونين ،يصيتونَ ضبابااا ،يع ونين ،مثّ ينطلقونَ بزهوٍ حنوَ
قارعةِ احللم ..مثّةَ حياة تنتظرهم ،هكذا يهيِّئون يل ،يكذّّبونَ حدسي..
أأفرحُ أم أحزن؟ أأكونُ طرفا حمايدااا أم أمتاه معهم وأبتعلدُ لكلي
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أصيت؟ ...أًئتُ لكي أدثّّر طفولتهم ،أم أتيتُ ألسلرقَ املعلاطف
منهم؟! ..أيُُّّنا حيتاجُ املعطف؟ عل شفيت احلرب ،وما بعدَ الشلفيت،
كلّّنا ،ربّّما...
مثّةَ أطفال هنا يقولونَ يل أالّ أينس ،برغم طفولتهمُ املريدورة اليت
تُُسحَلُ ببطءٍ كلّ يومٍ دون أن يلحظوها ..مثّّة أطفال خيل ونين بلننّ
احللمَ ما زالَ ممكنااا ،أنّهُُ ..وبرغم ثقََل احلِِمل ،ما زال حمتمَم.
واحلَمْلُ/احلِِملُ املخفيّّ ،ذلك احللمُ الذي غابَ صاحبهُ قبلل أن
يشهدَ دورانهُ املؤقّّت ،ينبئين أيرااا بننّ كلّ شيءٍ قابلٌ لكي يصيت ،أو
ال يصيت...
أتابعُ حيا ،وحيامهم ،أتابعُ القيامَ بدوري الذي صارَ دورهلم،
عل أملٍ أو بدونِ أمل ...ساعة أقترب ،وساعة أبتعلد ،وسلاعات
أعيشُ عل هامش اللحظة العابرة ،علّّي أًدين فيهم؛ ألعيدَهم معي..
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قرأ الحدث
قريبااا من املشهد ،كان املشهدُ ينزفُ ويئنّّ ..مل يكن القاتلُ دائمااا
غريبااا ،مل يكن آتيااا من خارج الصورةِ أو املشهد فحسب؛ فنحياناالا
يقتلُ بعرنا بعرااا ،وأحيانااا أخرى ،يقتلُ بعرُُنا نفسهُ بيديه ،بل ويقتلُ
حتّ حلمه ..تصرخُ أمٌّ عل ابنها ،يف مشهد يتكرّرُ أمامي عشلرات
املرّّاتِ كلّ يوم؛ ألنّهُ يلعبُ بالوحل ..ألنّهُ لطّّخ نفسه ،وًهه ،وثيابهُ
ويديه ...يا للسخرية ...ألستِ أنتِ من رماهُ يف هذهِ البؤرةِ املليئلةِ
باألوحال املسمّّاة حياة؟ ألستِ أنتِ من أجنبتِهِ ودعوتِهِ إىل هذا العامل
املدًّّج بالوساخةِ والقذارة؟ أتلومينهُ عل ما يُُمل عليه؟ عل ما أملّ بهِ
رغمااا عنهُ من اآلالم واألمحال ،وصار ًزءًًا منه؟ دعيه يللهو قلليم،
دعيهِ يسلّّي نفسهُ باجلانب ال ّّاق من كلّ هذا األمل ..دعيهِ ينس بعيدااا
عن دائرة الوقتِ واإلنسان..
أملحُ طفلة من بعيد ،ال ينهرُُها أحد ،ال يسمعُُها أحد؛ ألنّّهلا مل
تكن تصيح ...الناسُ ال تسمعُ إالّ من يصيح ،إالّ من يُُصدرُ صلوتااا
ليكونَ مصدرَ إزعاج أو مصدرَ شفقة ..أمّّا األوّّل فيُُنف بعيدااا ،وأمّّلا
اآلخر فيُُنف قريبااا؛ ألنّهُ ال يُحدثُ كلّ هذه الرجّّة ..اآلخرُ يُُشلفَقُ
عليه ،مؤقّتااا ،مثّ يُُرم قريبااا من ذاكرةِ الوقت ،من ذاكرةِ النسيان ،علّّها
تعيدُُه كلّّما تكرّّرت الذكرى وتكرّرَ احلزنُ العلابر ...أمّّلا هلذهِ
املسكينة ،فم تُُنف وال تُُدع  ،تبق معلّّقة بنيَ الرلفّّتني ..ال أحلد
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يوبّّخها ،وال أحد يشفقُ عليها ..هيَ عابرةٌ غليتُ ملحوظلة ،غليتُ
مذكورة لكي تُُنس  ..تستلقي عل وحل املخيّّم ،عل أر العلامل
الرائع ،قرب نفاياتِ أكوان جتمّّعت فجنة وبسرعة وًذبت كلّ ما
يف الكونِ من حشرات وذباب...
أخزّنُ الصورةَ يف قلبلي ،وال أستخدم الكاميتا ..قلبللي مل
ميهلين قليم حتّ أنتظرَ ثانية أخرى وأسجّّل احلدث املؤمل ..روحي مل
تطاوعين لكي أتركها مرميّّة عل وًهها هكذا ،حبفاضتها املمتلئةِ اليت
تكادُ تتفجّّر ،واليت صارت سوداء مفحمة من أثر الوحل واللذباب
احلائم حولََها وعليها ..كان الذبابُ يريطّّيها بالكامل ،من رأسلها إىل
أمخص قدميها ،يريزو روحها حتّ  ،وهي نائمةٌ/شبهُ نائمة ،غيت قادرة
عل حتريك أيّ ًزءٍ منها ،حترّكُ يدها بصعوبة لتطردَ الذبابَ الذي مل
يعد يشعرُُها بالريق والتنميل ..ختدّّر ًسمُُها ،واستسلمت للقشعريرةِ
املريرة ..كلّّها صارت سوداء ،بذبابٍ وبرييت ذباب ،بالوحل أو بنوساخ
احلياةِ املظلمةِ املقفرة ..ال أص ُ أكثر ،أمحلُُها بنيَ ذراعليَّ مثّ أنطللقُ
سريعااا حنوَ املاء ،الذبابُ يتطايرُ حويل وحوهلا ،كسرب غربان ،وملا
أنعمَ التشبيه أمامَ خشونةِ املُُشبََّّه! الفتاةُ مسترخية بالكامل ،تفتحُ عينها
قليم مثّ تريلقها برييت حول ،أنزعُ عنها احلفاضة ،أصبُّ املاء عليها صبًًّّا،
مثّ أدعكُ بالصابون ..النساءُ يتجمّّعن حويل ،حيذّّرنين ،املاءُ قاربَ أن
ينفد ،عليّ االنتظار إىل اليوم التايل كي تن ،الدفعةُ اجلديدة من بقيّّلةِ
ماءِ العامل املُُقتطََع شفقة ..ال أبايل بصيحامهنّ وحتذيرامهنّّ ،تن ،أمّ الطفلةِ
لتنخذها منّّي ،وكننّّي أنا املذنبة ،وكننّّي سببُ كلّ هذه املنساة..
 "يكفي هذا ،ستمر ُ البنت ،إنّّها مصابةٌ بالزكام ..حلرامٌعليكِِ."..
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 "ال ختايف ،سنضمّّها قربَ املدفئة ،وامللاء دافلئ ..تعلايلوحتسّّسيه ..عدّّلتُُه مباءِ قلبلي ..حتسّّسيها ،هذه ابنتلكِِ..
إنّّها حقًًّّا سعيدة ،أال ترينَ ذلك؟ أال تشعرين به؟".
 "قلتُ لكِ هاتِِها."..تنخذُ/ختطفُ األمُّ طفلتها رغمااا عنّّي ..لوهلة كدتُ أصدّقُ أنّّها
حقًًّّا ختافُ عليها ،أنّ ضميتُُها استيقظَ فجنة وبسلرعة ،وصلارت
تشتاقُ حلملها وإرضاعِِها بعض احلليب ،ربّّما ..طفلةٌ مل تتخطّ السنة
والنصف ..ماذا قد حتتاجُ أكثر ..لكنّّها تنخذُُها منّّي عنوة لتلبسََلها
حفاضة ًديدة  -عل األقلّ  -وسترة بالية أخرى غيتَ خالية ملن
األوساخ ..مثّ ترمي هلا بزًاًة من احلليب املصنّّع ،كحال أمومتِِهلا
املصنّّعة اليت ما عاد يُؤسفُ عليها ..أقولُ لنفسلي ،وبلرغم حجلم
املنساة :عل األقلّ حملََتها ،عل األقلّ تذكّرََمها والحظََتلها ..ألنّّلي
ت قليم من الرجّّة؛ ألنّّين أحدثتُ بعضَ اإلزعلاج ..ختشل
أحدث ُ
عليها من ال دِ بم ممبس؟ هي ما كانت ترتدي ممبسَ أصم حني
رأيتُُها أوّّل مرّّة ..ختش عل حياتِِها من املاء؟ أال إنّ املاءَ هو احليلاة،
فما أقلّ املاءَ هنا وما أندرَ احلياة!...
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انعك س
صارت بيين وبني أجمد عمقةٌ طرديّّة ،هو يطاردُُين وأنا أطلاردُُه،
وكمنا ينقصُ يف غياب اآلخر ..صرتُ أنتظرُ املساءَ كلّ يومٍ حتّّل
نُُعدّ ًلستنا التلقائيّّة العفويّّة تلك ،فإمّّا أن ألوذَ به تارة ،وأغرقهُ أسئلة،
وإمّّا أن ألوذَ إليهِ طََورااا ويريرقين تساؤالت ..كممُ أجمد كان يفتحُ يل
بعدااا آخر ،أفقا آخر ،ما كنتُ أراهُ وأنا يف مثل عمره الريضّ الطلريِّ
الورديّّ .كلماتُُه ال ّّاقة اجلذّّابة تلك ،ما كانت لتلمعَ من عدم ،ملا
كانت لتجذبين عبثا ،وإنّّما كانت ت قُ وترعدُ لتسكبَ يف روحلي
سكينة وارتياحااا وعذوبة ..آالمه اجلارحة تلك اليت تفتّّحلت بلاكرااا
كنبتةِ صبّّارٍٍ ،أمثرت وأينعت وحان وقتُ قطافِِها ،فكانت مثراتُُها عذبة
سكّّريّّة ،كطعم العسل أو أشه  ..وعل الرغم من كلّ ما اخلتلطَ
فيها من رماد وأشواك ،كانت مهديه ومهديين لذّّة غيت اعتياديّّة ال أدركُ
كنهها؛ لكنّّي كنتُ أشعرُ ذا وأملسُُها بقلبلي وروحي فحسب..
أنا ما وًدتُ ممذا آمنااا آوي إليه إالّّه ،وال اخترتُ ملن بعلدِ
الورق املبعثر يف أرًاءِ خيميت ،والقلم املعلّّق بشتات روحي إالّ ظلّّه..
ظلّهُ كان يريريين ،يدعوين لمقتراب والبوح ،وأنا اليت ما اعتدتُ يومااا
عل البوح ملخلوقٍ مبكنوناتِ روحي وأعماقي ..هذا الصليبُّ كلان
صاحب سرّّ ،سر دفني ،ورسالة من ربّ العاملني...
أقولُ له:
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-

-

"هاتِ حدّّثين عن الشيب ،وعن سرّ هذه اخلصلةِ البيرلاءِ
املتدلّّيةِ من مقدّّمة رأسكَ أيّّها العبقريّ الصرييت/الكبيت".
"ملاذا القلق؟ ولِمَ املقارنة؟ مل تري حتّ اآلن حدًًّّا أدىن ملن
القواسم املشتركة ،كي حتاويل معرفةَ السبب الذي ربّّملا
أوصلكِ إىل املشيب عن طريق مشيبلي ..أنتِ ترينَ يفَّ ما
ترينهُ يف نفسك وحسب ،لكنّكِ ال ترينَ يفّ ما ال ترينله يف
نفسك ..يف نفسي التفاؤل واألمل ،وبرغم خصل املشيب،
أنا سائحٌ ال يؤرّقُُين الرحيل."..
"عجبااا أيّّها السائح الصرييتُ املشاكس ،أحتسبُ أنّكَ السندبادُ
املريامر؟".
"لستُ مريامرااا ..أنا جمرّدُ سائحٍ يبحثُ عن ظلٍّ يؤويله ،وال
يطيلُ اإلقامة يف البلدِ الذي سافرَ إليه ..رحّّالةٌ بريليت أر ،
أرضي رضاي".
"يا اهلل! ..ما أروعَ كلماتك يا أجمد!."..
"مجيلٌ أنّكِ ترين نفسكِ كذلك ..ذلكَ انعكاسكِ يفََّّ".
"هاتِ حدّّثين عن اجلانب املشرق فيلك واللذي ال أراه
يفََّّ."..
"وهل للمرايا أن تتكلّّم؟ هل هلا أن تنطق بالصور إالّ علن
طريق االنعكاس والتبلور؟".
"إنّّها جمرّّد صور معكوسة ،خادعة ،غيت حقيقيّّة."..
"ستكونُ حقيقيّّة إن أنتِ أحسنتِ قلبَ الصورةِ املائلة."..
"ممم."..
"حان الوقتُ للدخول إىل اخليمة."..
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 "هل نعستََ؟ الوقت ما زال باكرااا.".. "أترككِ لتجدي انعكاسكِ يفّ يف غيابلي.".. "هههه ..شرّّير". "كلّّنا كذلك ..إالّ يف الزاويةِ األبعد ...حني نلنعكسُ يفالعزلة".
يذهبُ أجمد ويتركين كعادته عالقة ،هائمة شاردة ،أسلرحُ يف
األفكار واالنعكاسات ،أفتّشُ عنّّي بني الصور ،وال أًدين ..ال أًدُ
إالّ بقاياي الشاردةِ اهلاربةِ من قُُصاصاتِ احلياة ...أدخلُ خيميت/غيميت،
أهيمُ فيها ،عل ضوءِ قنديلٍ صرييت ،أقرّبُ املرآة املستطيلة إىل وًهي،
أحتسّسُ ًلديَ الذي ما زلتُ أذكرُ أنّّه كان أبيض كالثلج ،واللذي
صار أصفرَ صارخاا من كثرة التقيّّؤ والتعب ..أقرّبُ رأسي ،أبعثر برع
خصمت فيه ،أحفر بينها ،وأرى الرمادَ تذروهُ الرياح ..رماد الشلعر
الذي أحرقهُ اشتعايل الداخليّّ ..أراهُ اليومَ يزدادُ انتشلارااا وتوسّّلعا،
واختباءً بني اخلطوطِ والتعرًّّات ..دامهين الشليبُ ملرّّة واحلدة،
وضاعت أوّلُ خصلة بيراءَ حملتُُها بنيَ أسراب الرمادِ املبعثر...
عن أيّ انعكاس حقيقي تتكلّمُ يا أجمد؟ ..وأيّ ًوانبَ مشلرقة
ومهيّّة تدفعين دفعااا لكي أراها ،وأنتَ الصرييتُ/الكبيت القابع وحلدكَ يف
وسطِ العتمة؟...
يف اليوم التايل ،أقتربُ منه ،واألسئلةُ الك ى تتمطمُ يف رأسي،
وال جتدُ اجلوابَ الشايف..
أدامهه بالسؤال" :من أين يل ببعض إشراقك."..
 "سلي حدسكِِ ..أنتِ تقولني أنّ حدسكِ شديدُ احلساسية،فلِمَ مل يسعفكِ هذه املرّّة؟."..
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 "دعكَ من التملّّص ،عدّّد يل بعضَ اجلوانب املشرقةِ اليت الأراها يفََّّ ..يف حيا."،
 "ما زلتِ تقفني عل ناصيةِ احللم".قالَ هذا واكتف  ،مثّ صمتََ ..وصمتُُّّ ...وسلرحتُ بعيل اداا
أتذكّرُ كلماتِ أمّّي؛ أمّّي اليت كانت تريدين أن أظلّ واقفلة علل
الناصية؛ ألقاتلَ وأحيا بعدها معَ األحمم ..أتراه يصدقُ حلمها؟ أترا ُه
حقًًّّا قد يصيت؟ أشكُّ يف ذلك ،لعلّ أجمد بالغ يف إمالةِ الصورة ..لعلّ ُه
قلبَ الصورةَ بالكامل! ..لكن ..ماذا أفعلُ هنا؟ وما الذي محلين كي
أًيءَ إىل هنا؟...
جيتازُ أجمد صميت وتساؤال ،الشاردةِ املسافرة عل اللذاكرة،
ويستنذنُ للعبور حنو الرفّةِ األخرى ،حيثُ سعد ،أحلدُ الشلباب
املتطوّّعني الذي مل ميض أسبوعٌ بعد عل جميئه ،حتّ صلارَ مقرّباالا
وبسرعة من صديقي الصرييت/الكبيت ،األمرُ الذي أثار غيت ،وتعجّّبلي
عل حد سواء!...
أبق وحدي ،أتنمّّلهما من بعيد ،دونَ أن يلحظين سعد ،دونَ أن
يلحظين أحد ..أرامها يبتسمان ،يتحدّّثان ..ترى ،كيف استطاع هذا
السعدُ أن يسرقَ منّّي أجمد ،كيف استطاعَ اقتحامَ عزلته مبثلل هلذه
السرعةِ العجيبة؟ ..وكيف حظيَ منهُ بكلِّ هذا القبول؟ غدااا ستخ ين
األيّّام ،حدسي ينبئين بذلك..
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ُُالثانيُ ُ
الفصُلُُُُ ُُ ُ
ُُ ُ

ٌ
ٌنورٌ ٌ
خيطٌٌ ٌ ٌ
ٌٌ
(ثمة جدوف تح ك ا الظل)..
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ضوت وظل
شيئا فشيئا حييكُ الوقتُ من ظلّّي املنعكس عل علبلةِ حيلا،
اخلارًيّّة بعضَ اجلدوى ،وقليم من دفءٍ ضالّّ ..الممعلىن اللذي
كنتُ أترشّّفهُ فيما قبل ،دونَ أن أراه ،صار لهُ معنا مظلّلٌ ،معشّّلقٌ
برائحة ليلكيّّة ،ال أدركُ كنهها ..تلكَ األنا ،الطفلةُ املرقّّعة اليت كنتُ
قد أضعتُُها يف غياهب النسيان/التناسي ،حمشورة بني طيّّلاتِ األمل..
تلكَ األنا ،األميتة النائمة ،اليت مل أعد أحبثُ عنها ،صلارت اليلومَ
تبحثُ عنّّي دونَ أن يدعوها أحد ..تنتظرُ ظلّّي لتستيقظ كلَّ يومٍ من
ًديد ،مثّ ترييب مع طلوع الشمس واحندار البشر ليتبخّّلر الوقلتُ
واملعىن وترييب كلّ الظمل..
يف املساء ،ويف املساءِ فقط ،أنتظرُ أجمد  -الذي هو الرلوء -
لتحيا الظمل وتتفتّقَ كلّ املعاين ..ينتظرُُين أحيانااا هو اآلخر ،كمنلا
صار يعكسُ اآلخر ،دونَ أن يعترفَ بذلك ،ظاهريًًّّا عل األقلّّ ..أمّّا
ذلك الدخيل الذي صرتُ أختيّّلهُ ضبابااا حيجبُ عنّّي ومنّّلي الرلوءَ
والظلّ؛ فستكونُ لهُ هو اآلخر غمامةٌ تطويه وتطوي ظلّهُ عنّّلي ملع
طلوع مشس الليل..
يطلعُ النهار ،ويندثرُ ضباب األمس آخذا معلهُ كللّ الظلمل
املؤقّّتة ..يف الظهيتة ،حيثُ يريدو الظلّ أقصر ما يكون ،أرى ألوّّل مرّّة
مجوعااا من الرًال تراصّّت يف صفوف ،خلفَ شاب مل أكن أميّّزه يف
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البداية ..تقام الصمة ،وأعرفُ اإلمام من الصوت ..كانت تلكَ أوّلَ
صمة يؤمّ سعدٌ فيها املصلّّني هنا ،وغيت املصلّّني ..،ربّّما ...وأنا الليت
كنتُ أتساءلُ عن سرّ اهنماكه كلّ يومٍ يف ترتيب األماكن وتوسليع
الفسحةِ اليت كانت فيما قبل ضيّّقة لكثرة ما املتألت بالكراكيلب
وعلب املؤونةِ الفارغة ..هكذا وبشكلٍ مفاًئ ،يقفُ وحدهُ يف العراء
ما بني اخليم املكسوّةِ بالثلج ،بعد أن يريطّّي فسحة األر املوحللة
بالكراتني املفتوحة ..ويصيحُ بالناس ،اهلل أك  ،فيبدأُ الرًال بالتجمهر
حوله ،واحدااا تلو اآلخر ..الرًلُ يدعو قرينه ،والشابُّ يشيتُ ألقرانه،
فتندفعُ اجلموعُ تتابعااا عل هيئة موجٍ مهادى ،إن مل أقل سيم ،فالسيلُ
أقربُ للتعبيت عن األمل ..أمّّا هنا ،فقد كان السيلُ هو األمل اجللارف
الذي اقتلعَ األمل مرّّة واحدة؛ فحطّّت مكانهُ محامةُ سمم...
تتجمّّع النسوة  -كالعادة  -بصمت هذه املرّّة ،ال يصرخن وال
يطبخن ،يوقفنَ أعماهلنّ ،يتنمّّلنَ مجالَ املشهد ،ويتبسّّمن ،ذلدوءٍ مل
أعهده فيهنّ منذ جميئيً ..ذبين املشهدُ أنا األخرى ،شدّّين وأثّّر بلي
ألقص درًة ..مل تكن تلك املرّّة األوىل اليت تلؤثّّر بللي فيهلا
رؤيةُ صمة اجلماعة؛ فلطاملا كانت تسحرُُين وجتذبُُين مشاهدُ الصلمة
يف ليايل رمران ،يتجمّع فيها املصلّّون جبملٍ وخشوع فتثيت يف نفسي
هيبة وسكينة ال أدركُ سرّّها ،أفتقدُُها يف صلوا ،العاديّّلات ..للذا
كانت أمّّي حترصُ عل أخذي معها كلّ يومٍ لصمة التراويح؛ لتبصرَ
الفرحةَ املؤقّّتة يف عيين ،ولو لساعة واحدة..
لكنّ ًاذبيّّة املشهد هذه املرّّة كانت أشدّ وأقوى ،حيثُ هزّّت
كياين ووًداين ..وال أعرف ما الذي خاجل صدري تلك اللحظلة..
شعرتُ بننّّي أريد أن أحلّّق وأطيت ،أنّ األثقال تبخّّرت واضمحلّّت..
91

أنّ احللم تفتّّح كلّّه مرّّة واحدة ومحلين بدال من أن أمحله ..وددتُ لو
أنّّي كنتُ رًم ألنسلّ بني الرًال وأصلّّي بينهم صمة كانت تريريين
ألتقدّّم ..لكن ..ال جمال للتقدّّم أو التراًع ،الفسحةُ صارت ممتلئلة
بالكامل ..مل يعد هنلاك ملن ًلدوى للمحلاوالت أو جمللرّّد
االحتماالت...
نراقب الصمة حتّ تنتهي ،أنا والنساء األخريات ،وبعد السمم،
يعمّ السممُ بشكلٍ عجيب! ..يسلّّم الرًال بعرهم علل بعلض،
وبعرهم يرمّ البعض اآلخر ..رائحةُ املسكِ تعمّ يف األرًاء ،مسكٌ
وعن ٌ وخبورٌ يفوحُ يف روحي وميلؤها انتعاشااا وسكينة ...ملن أيلن
وكيف تدفّّق عليّ كلّ هذا الفرح؟ ..كثيتةٌ عليك كلّ هذه السعادة
يا قلبلي ..أخش عليكَ من السقوط واالصطدام بنر الواقع...
عند العصر ،يتكرّرُ املشهد  -املتوقّّع هذه املرّّة  -ومع أنّّه يف املرّّة
األوىل كان أكثر عفويّّة وارجتاال ،كان هذه املرّّة منظّمااا أكثر ،ومل خيلُ
مع ذلك من تلك اللمعةِ السحريّةِ الساحرة..
النساءُ فرحات ،أرى البسمةَ تنيتُ وًوههنّ وترسمُ وردة علل
ثرير كلّ واحدة منهنّّ ،ويفوحُ العبق..
يا اهلل! ما سرُّ تلك الروح اليت تسري فجنة يف األرًاء فتطيلبُ
عل إثرها الصبيحةُ والظهيتةُ واملساء؟ ..ومن أيّ فوّّهة تنطلق كللّ
هذه الشرارات اإلميانيّّة املتدفّّقة ،تتطايرُ مع النسائم وتزيد كلّّملا أذّّن
املؤذّّن من ًديد وصاح اهلل أك !...
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هروأ
هذه الليلة ،حيدّّثين أجمد عن سعد ،دون أن أسنله عنه ..مل أكلن
ألسنله عنه قبل أن يتحدّّث عنه من تلقاء ذاته ..مل أكن ألتطفّّل عليه
أكثر ..مل أشن فعلَ ذلك.
 "كيف كان يومكِِ؟". "مجيل ،لقد كان يومااا رائعااا حبقّّ.".. "شاهدتِ الصمة؟". "بالطبع ..ومن منّّا مل يشاهدها؟". "كيف كان شعوركِِ؟". "وددتُ لو أنّّي كنتُ رًم!". "ال حتتاًني لذلك ..تستطيعني الصمةَ يف اخللف". "أين؟ ..ال جمالَ لذلك ..ما من مساحة كافية.".. يف البدء مل يكن هناكَ مساحةٌ ليصللّّي حتّّل الرًلال..نستطيعُ تدبّّر أمر ذلكَ لو أردتِِ".
 "ماذا تقصد؟". "سنكلّّم سعد ليتتّّب املكان ويوسّّع الفسحةَ أكثلر كليتصلّّي النساء ،بناءً عل طلبك".
 "رائع! ..لكن ،انتظر ..أنا مل أطلب شيئا ..أنلتَ اللذياقترحتَ ذلك ،اتّّفقنا؟".
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-

"ما الفرق؟".
"الفرقُ كبيت."..
"ممم ..ما رأيكِ بسعد؟".
"أنا؟ ..رأيي به من أيِّ ناحية؟".
"من كلِّ النواحي هههه ..من ناحيةِ كونه رًم".
"حقًًّّا؟ ..أمتزح؟".
"ال ..أتكلّمُ جبدّيّّة ،ما رأيكِ به؟".
"أشتمّ رائحة أفكاركَ الشيطانيّّة ..أتعملُ خطّّابة؟".
"ههههه ..عل العكس ،إنّّها أفكارٌ بيرلاء ممئكيّّلةٌٌ..
أرى أنّّكما قد تشكّّمن معااا ثنائيًًّّلا رائعاالا ،أال تلرينَ
ذلك؟".
"ال أرى شيئا!! ..أيّّها الصرييتُ الشقيّّ ،يبدو أنّّلكَ مل تلنم
ًيّدااا ليلةَ أمس ،هيّّا اذهب واخلد إىل النوم بنقص سرعة..
فرشتُكَ تناديك".
"الزملي حمترم".
"أصمت ..يا لكَ من مراوغٍ حمتال".
"طيّّب ..هههه ..وملاذا امحرّ وًهكِِ؟".
"أنا؟ ..مَ ..ماذا تقول؟ ..أنتَ بالتنكيد مهذي ،وملاذا حيملرُّ
وًهي؟ يا لكَ من أبله!".
"ههههههه".
"سنذهبُ ألنام".
"يااااه ..إنّّها املرّةُ األوىل اليت تنامني فيها باكرااا هكذا".
"تصبحُ عل خيت".
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أنسلُّ بسرعة من اجللسةِ احملرًة ،قبلَ أن أنفجرَ وأفرحَ نفسي..
أفرحُها؟ لكن ،ممّ أخاف؟ ولِمَ أنا مرتبكةٌ إىل هذه الدرًة؟ هلل
ميكن أن أكون معجبة بسعد؟ أيصحُّ ذلك؟ كيف؟ ومىت؟ ال ..بالطبع
ال ،هذا جمرّّد هذيان ..لقدُ ك تُ كثيتااا عل هذهِ األشياء ،مل تعلد
تعين يل شيئا ..ك تُ كثيتااا يا أجمد ،وقصّةُ كبََري ترويها خصلمت
الشيب املنثورة اليت ما زالت جتاهدُ كي تتخفّ ما بلني اخلطلوط،
فتفرحُُها النسماتُُ ،وعصفُ الرياح العاتيات ...مثّ أنّّي امرأةٌ أرملة،
وحاملٌ أيرااا ..كيف يل أن أفكّّر حتّ باألمر؟ يا إهلي ،كلم هلذا
مرعب ..ال أودُّ التفكيت جمدّدااا باملوضوع...
ساحمكَ اللَّهُ يا أجمد ..حتّ أنتَ ال تعرف شيئا عمّّا يلدورُ يف
خلدي اآلن ،وما ينمو بداخلي ..وبرغم كونكَ اإلنسان األقرب إىل
قلبلي؛ فننتَ ال تدركُ شيئا عمّّا يؤرّّقين كلّ يومٍ ويقضُّ مرجعي..
كلُّ شيءٍ يفَّ يتوقُ إلخباركَ عن قصّةِ زواًي وعن محللي املخبلوءِ
الذي ما عدتُ أقوى عل حتمّّل فكرةِ إنكاره وإخفائله علن كللّ
البشر ..وددتُ لو أشرككَ احلِمْْل ،لكنّّي مل أشن أن أتعبكَ أكثر..
كلُّ شيءٍ يفَّ يتوقُ إلخباركَ كلَّ شيء ،عن أملي ورفري ،علن
خويف وقلقي الدائم املستمرّّ ،الذي يزيدُ كلَّ يلومٍ  -وباسلتمرار -
أضعافا مراعفة كلّّما اقتربَ املخبوءُ من أن ينكشف ..وأفكّّر ،لعلّّلهُ
ملحَ شيئا ما ..لعلّهُ أحسّ بشيءٍ أو الحظَ شيئا ..إنّهُ ذكليٌّ ًلدًًّّا،
ويتقنُ قراء ،عن ظهر قلب ..لعلّهُ قد قرأ حبدسهِ أنّّين أخفي حِِملم
زائدااا يف الداخل ،وأحبّ أن حيملهُ معي ..أقتربُ ملن إخبلاركَ مثّ
أتراًع ،حني أكونُ قد شارفتُ عل خطِّ البداية/النهاية ،فكلُّ بدايلة
عندي صارت هناية ..ولذا أخافُ االبتداء.
94

ومضم ال ي ة
سريعااا مرّّت الليلة ،كساعا ،اجلميلةِ املعتادة ..ال أكادُ أحلسُّ
ذا ...متري خلسة ...أحببتُ لو يطول الوقت قليم ألشعرَ بالسعادة
إىل أقص فترة ممكنة ..ألفرفضَ ألجمدَ باملزيد ،وأُخرجَ كللّ ملا
يصطرعُ يف صدري من اآلهات ،وأستريح ...رغمااا عنّّي يصحو أملي
كلّ مرّّة فتريفو أحممي السعيدة مرّّة أخرى...
كم أتوقُ إىل ساعة أخلدُ فيها لنومٍ مليء بلاألحمم الطويللةِ
والسعيدة ..أحمم أعلمُ أنّّها لن تتحقّّق ،ولو آنيًًّّا ...وحيدة ..أًلسُ
وأفكّّر ..أسردُ يف عاملٍ آخر بعيد كلَّ البعدِ عن كلِّ ما حييط بلي من
أحممٍ وساعات..
كانَ األملُ حيفرُ كلَّ يومٍ يفَّ حفرة من ذكريات ..تتجلدّّد ..،مثّ
تتبدّّد...
حتيطُ بلي دائرة ،مسِّها إن شئتََ" :طاحونةَ هواء" ...أو مسّّها":
ال شيء" ..إذ أنّّين أيقنتُ أنّ تسميةَ األشياءِ بشيءٍ ما ،يقري عليها..
سريعا يبدُُّّدها ..يسرقُ منها لونَ الزهر ورائحةَ الفرحْْ ...ويبعدُُها...
أحررُ القلمَ والورق ،أملُّ شتا َ،املبعثر ،ألعيدُ بعثرتَهُ من ًديلد
عل الورق...
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أعة وقرأ
يف الصباح ،ال أقتربُ منه ..ليسَ من عاد ،فعلُ ذلك ،ليسَ من
عاد ،رؤيته مرئيًًّّا ًدًًّّا وعن قرب قبلَ حلول املساء ..أراهُ منهمكا يف
ترتيب األماكن ،قريبااا من األنظار عل غيت عادة ..منلهمكا برفقلةِ
سعد ،أتابعُُهما حبذر ،كي ال يراين أحد ..ال أدري لِمَ أخافُ أن يراين
أحدٌ أتابع سعدااا فيظنّ بلي ظنًًّّا خاطئا ،أو ظنًًّّا حقيقيًًّّلا ..ال أحبّّلذُ
ذلك ..من عادةِ الناس أن تربطَ بنيَ املتقاربات ،وأن تستدرجَ وقوعَ
البديهيّّات وأن ترعَ االحتماالتِ املف كة دائمااا عل أهبّةِ االستخدام،
كي تنتشلََها بسرعة وبدون ترييع أيّ وقت ..ال بدّ أنّّهلم بلدؤوا
ظاهريًّا عل األقلّّ..
يربطونَ بيين وبني سعد ،فنحنُ شكليًًّّا متمئمانًّ ،
سواءً من ناحيةِ السنّ  -مع أنّّي ال أعرف عملره  -أو الطلول أو
احلجم أو القامة ،أو من ناحيةِ املركز وطبيعةِ العمل ..أمّّا من ناحيلةِ
الداخل ،فم تسلْْ ،وحدّّث وال حرجْْ ..فالناسُ يرعون احتملاالت
للداخل أكثرَ بكثيت من احتماالت اخلارج الذي نبديهِ هللم ..إنّّهلم
يهوون الريوصَ يف أعماق اآلخرين ،عل الرغم من كونِ أغلبلهم ال
يتقنُ فنّ الريوص يف أعماقهِ اخلاصّّة ،ويا لشدّةِ األسف واهلول!..
أعودُ للمتابعةِ املتقطّّعة ،املسروقةِ خلسة؛ فنملحُ سلعدااا متبسّّلمااا
كالعادة ،وأملحُ أجمدَ سعيدااا كما مل أرَهُ من قبل ..يا لريرابةِ هذا السعد،
كيفَ استطاعَ أن جيعلَكَ يا أجمد قريبااا من األنظار إىل هلذا احللدّّ،
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وأنتَ القريبُ األبعد؟! ...كيفَ استطاعَ أن يعيلدكَ إىل أحرلانِ
املشهد وينتشلكَ من أحرانِ الريياب بكلِّ هذه السرعةِ والسلهولة؛
لتندمجَ مع عاملهِ العامِّ الواسع الفسيح الذي ما زال كلّ يومٍ يتّّسعُ أكثرَ
وأكثر!...
أتساءلُ عن سرِّ سعد ،فيما يتعاونُ هو وأجمد يف توسيع الفسحةِ
أكثر ..يتشجّعُ بعضُ الرًال ويقدّّمونَ يدَ العون ..تتل ّعُ بتقلدمي
املساعدةِ أيرااا بعضُ النسوة؛ لكنّ سعدااا يطلبُ من النساءِ بلطف أن
يبقني مرتاحات وأالّ يشريلنَ باهلنّ باملوضوع؛ فلديهنّ ما يكفيهنّ من
اهتمامات تتوزّّع بني الطبخ واجللي والريسيل واالهتملام باألطفلال
ورعايتهم ،عل حدِّ قوله ..مع هذا ،يتناولُ سعدٌ  -خبجل  -العلبَ
والكراتني اليت تناولهُ إيّّاها النساءُ املصرّّاتُ عل املساعدة ،مبديااا شكرَهُ
وغبطتهُُ ،مثنيااا عل روح املبادرةِ/احلشريّةِ القويّةِ عندهنّّ!..
أبق أراقبُ بصمت وعل وًل ،ال أًرؤ عل االقتلراب وال
االبتعاد ،وال عل تقدمي يدِ املساعدة  -ال أحبّّلذُ الفكلرةَ أصلم-
فالرًالُ بإمكاهنم إمتامَ األمر مبفردِِهم حسلبما رأيلتُ وعاينلت..
بإمكاهنم أن يساعدوا سعدااا وحدهم ،دونَ احلاًةَ للنساءِ املتطفّّمت..
لكن ..ما املشكلةُ يف ذلك؟ ما املشكلة يف كلوهنم أحبّّلوا أن
يساعدوا سعدااا وبادروا؟ أتراين أغار؟! ..يا إهلي ..ذاكَ السعد ،الذي
صارَ جمرّدُ احلديثِ عنهُ أو ذكرُ امسهِ أمامي أو حتّ التفكيت به علل
لروب
لرار واحلاً لةِ إىل اهلل
لاكِ واالمحل
ليبُُين باالرتبل
لراد يصل
انفل
واالختباء/االختفاء..
العجيب ،أنّ سعدااا ميرُّ قربلي كطيف عابرٍ رقيقٍ شفّّاف ،دونَ
أن خيدشَ نسمة ..هو ال يؤذي وال يتطفّّل ،ومعَ كامل علمه بكلوين
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مراسلة متطوّّعة ،فإنّّه مل يتّّخذ مرّّة من األمر حجّّة لكي حيشرَ أنفهُ يف
عملي أو حيا ،،أو ليحومَ حويل كما حيومُ الرًالُ املاكرونَ كالعادةِ
حولَ النساءِ اجلميمت ،ولو حتّ حبسن نيّّة ..وإن صدفَ واحتلاجَ
ملساعدة عن طريقي ،أرسلَ يل مرساال من األطفال كي خي ََين مبلا
يريد ،أو طنطن رأسه حنو األر غاضًًّّا صوتهُ وبصره ،قاصدااا مباشرة
ما يريد ،صائبااا لبّ املوضوع ،تابعااا حكمةَ القول" :خيتُ الكمم ما قلّ
ودلّّ"...
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أعد
مع األيّّام ،أكتشفُ شخصيّةَ سعد أكثر ،وأزدادُ إعجابااا برزانتلهِ
وبنخمقِهِ أكثرَ وأكثرَ وأكثر...
سعدٌٌ ،ذلكَ الشابُّ البيتو ُّ،األصيل ،صاحبُ االبتسامةِ املشرقةِ
اليت تنيتُ وًههُ وتنعكسُ بيسرٍ وتلقائيّّة عل وًهِ كلّ ملن يلراه أو
يسلّمُ عليه ..سعدٌٌ ،املتواضعُ امللتزم ،املطلق حليتهُ دونَ أن خيش ملن
صفةِ اإلرهاب أن تلحقَ بهِ أو أن تُُرم عليه عنوة ..هو بعيدٌ عنها كلَّ
البعد ...لطيفٌ إىل أقص حدّّ ،رقيقٌ والرقّةُ تتجلّ يف معاملتلهِ ملعَ
األطفال وقدرتهِ اجلاحمةِ عل االندماج معهم واللدخول يف علاملهم
اخلاصّّ ،والتفاهم معهم مجيعااا بعفويّّة وتلقائيّّة  -كحاله مع الكبلار-
عل وسع اختمفامهم وتنوّّع شخصيّّامهم ..هو ال يدّّخرُ ًهدااا ملن
ًهودهِ جلعلهم يلعبونَ ويرحكون من قلوذم؛ فبحسب عُرفِ سعد،
وحسبما أخ ين أجمد ،إنّ األطفالَ إن توقّّفوا عن اللعب والرلحك،
ماتوا...
 "لقد صرتَ تتحدّثُ عنهُ كثيتااا ..ما سرُّ هذا التعلّّق؟". "أيزعجكِ ذلك؟.".. "ال.".. "ليسَ مثلَ غيته.".. "تعين املتطوّّعني املزعومني؟".99

 "أعنيهم ..،وأعين امللتزمني املدّّعني". "أحسنت ..أوافقكَ الرأي يف هذا". "احلمدُ هلل ..أخيييتااا حنّ قلبكِ قليم عليه ..هههه".أصفعهُ صفعة عل يده ،حتدثُ دويًًّّا هامًًّّا يف العتمةِ والصمت..
مثّ أكمل:
 "وما يدريك؟ ..لعلّهُ مثلهم؛ لكنّهُ قد يكونُ جملرّدَ ممثّّللٍبارع."..
 "ها قد عدنا من ًديد للعبةِ املكابرةِِ ..ليس صحيحااا ..أنتِنفسكِ تعرفنيَ أنّهُ ليس مثلهم ،تدركنيَ ما أعنيله ،ألليس
كذلك؟."..
 "كيف؟ ..ماذا تعين؟!". "حدسُكِ اخلارق". "صدقتََ."...يصمتُ أجمد مبتسمااا ،يتطلّّلعُ إىل عليينّّ ..ويطللقُ السلؤالَ
األصعب:
 "ملاذا مل تتزوًّّي حتّ اآلن؟". "كنتُ متزوًّّة" ،أًيبهُ دونَ أدىن تفكيت ،وكلننّّين كنلتُأنتظرُ هذه اللحظةَ احلامسةَ بالذات ،وهذا السؤالَ بالتحديلد
ألنطقَ وأزفرَ وأتنفّّس..
 "ممم ..ماذا ًرى؟ هل افترقتما؟". "فرّّقنا القدر."... "رمحهُ اهلل.".. "آمني ،ورمحنا مجيعااا."..011

 "هل استشهدَ وهو حياربُ الصهاينة؟". "ال ،كان مسعفا يف الدفاع املدينّّ.".. "إذا ،استشهدَ يف عمليّةِ إسعاف ،أليس كذلك ..ملاتَ يفاحلرب؟".
 "بل ماتَ يف السلم ..،هههه بسكتة قلبيّّة وهلو حيتسليكوبَ شاي."..
 "ترحكني ..مل حتبّّيه؟". "بل أحببتُهُ حدَّ األمل ،فانقطعَ األملُ ومات". "وعممَ ترحكني؟". "عل سخريةِ احلياة ..عل هيافتِِها وقلّتِِها وسلطَ غلزارةِاملوت."..
 "لذا ًئتِ إىل هنا؟". "ليس بالتحديد ..لكنّهُ كان سببااا ..من أحلدِ األسلباب،ربّّما."..
 "مل تنجبا أطفاال؟."..ختنقُُين العَ ة ..ال أدري ماذا أقول ..أأقولُ لهُ أنّ طفلم علل
وشكِ التشكّّل يقبعُ اآلنَ وسطَ أعماقي ،اآلن ويف هلذه اللحظلةِ
بالذات؟ ..أأخ هُ أنّّين أخفي وأنكرُ يف داخلي حلمااا ًئلتُ ألدثّّلرَ
أشباهه؟ ..ماذا أقول؟ ...مل يسعين القول ،مل يسلعين ...وحلدها
الدمعةُ وسعت كلّ شيء ..وحدها ..فلا َ اللدمعُُ ،وانسلكب
الشمّّل...
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بوح
ليلةَ أمس ،قلتُ كلّ شيء ..أخ تُ أجمد حكاييت كلّّها ،ملع
األعماق وما بنيَ السطور ..كانت املرّّة األوىل اليت أبوحُ ذا ألحلد
بكلِّ شيء ..حتّ أمحد ،مل أكن ألمسعهُ قصّّليت كلّّهلا حبلذافيتها
وفواصلها ونقاطِِها وحمطّّامها املنزويةِ املعتمة ..حتّ مشاعري أخ تُُلهُ
عنها ،أمسعتُهُ إيّّاها ،حتّ صميت ،مسعه ..وهو اللذي كلان حيسلنُ
الصمتَ واالستماع..
قلَّ اشتعايل ،خفّ اللهيبُ الذي حياصرُ قلبللي ..،وكلننّّي
تنفّّستُ الصعداء ...ياااه ..ما أروع هذا الشعور ..كننّ الفرفرلةَ
انصبّت عليّ مرّّة واحدة ،وأفرغتين من كلّ تلكَ احلمولةِ الزائدة..
أجمد مل يقل شيئا ،مل يعلّّق ولو بكلمة أو سلؤال ..وال حتّّل
حبرف واحد ...كان يعلّقُ نظراتهُ يف الفراغ ،ويتتبّعُ الروايةَ باهتملامٍ
وتنثّّر ،وكننّهُ كان يفهمُ أنّ هذا كلّ ما أبرييه ..أن يسمعين بقلبهِ دونَ
أن يقولَ شيئا ودونَ أن يفتحَ فاه ..سبقَ يل أن ًرّّبتُ القيامَ بلدوره،
حني أخ ين قصّّته؛ لكنّّي مل أستطِع حينها أن أخفي دمعة ترقرقلت،
واهية ختفّّت ،مثّ احندرت من عيين رغمااا عنّّي ...وحدهُ أجمد ميللكُ
تلكَ القدرة ،وحدهُ القادرُ عل تبليل صلفحةِ وًهلي باللدموع
وترطيبها بعد ًفاف قاتلٍ أملّ ذا ملدّّة طويلة من اللزمن ...وكننّّلهُ
انعكاسٌ لذا ،،وكننّّي حنيَ أبكي أمامهُ أبكي أمامي من اللداخل..،
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أمامي فحسب.
 "أنتِ قادرةٌ عل اإلحاطةِ به.".. "الذي هو؟". "احللُُم الذي ما زال ينمو.".. "أخش عليهِ من احمليط؟". "ستكونني أروعَ أمّّ". "بإذنِ اهلل ..أشكرك". "عل ماذا؟ ..مل أقل إالّ احلقيقة". "أسعدَ اللَّهُ قلبك.".. "وقلبكِِ ..قلبلي سعيدٌ اآلن واحلمدُ هلل". "ترييّّرتَ كثيتااا منذُ تعرّّفتَ إىل سعد .أشعرُ أنّّه أثّّلر فيلكَبشكلٍ ملفت."..
 "بالتنكيد ..احلمدُ هلل". "سعيدةٌ لكَ ألنّكَ صرتَ سعيدااا!". "سنكونُ أسعد حني أنقلُ لكِ العدوى لتنقليهلا إىل بلاقياألطفال بدءًًا من طفلكِ املنتظر ..ماذا تنوينَ أن تسمّّيه؟".
 "مل أفكّّر يف األمر بعد ..ربّّما ألنّّي مل أعرف ًنسه بعد.".. "أو ألنّكِ ال تريدين أن تعريف.".. "أظنُّ أنّّين سننتظرُ حتّ ين ،لنقرّرَ ماذا نسمّّيه معااا ..سنختارُلهُ امسااا يليقُ بشكله وما يوحيه لنا يومُ ميمده."..
 "أرأيتِِ ..لقد أصابتكِ العدوى وبسرعة ..مناعتكِ قليلةٌ يامسكينة."..
 "هههههه متنَّ يلَ احلظّّ."..011

 "سندعو لكِ اهلل".أبتسم ..،ال أقولُ شيئا...
 "وأنتِ أيرااا أكثري من الدعاء والصللوات ..صلحيح،نسيتُ أن أخ كِ أنّهُ قد صار باستطاعتكِ أن تصلّّي معنلا
ابتداءً من يوم غد ..أمل تري كيف صارت الفسحةُ واسلعة
ًدًًّّا؟".
 "باركَ اللَّهُ فيكم ..رأيتكم تعملونَ صباحااا.".. "رأيتكِ تراقبيننا هههه". "مل أكن أراقب.".. "تتلصّّصني فحسب هههههه.".. "ههههه ولِمَ أفعلُ ذلك؟ الكلُّ كان يتفرّّج.".. "صحيح ..ما علينا."... "أترككَ لترتاح.".. "رهف.".. "نعم؟". "انتبهي عل نفسك". "إن شاء اهلل ..أنتَ أيرااا". "نامي ًيّدااا". "حسنااا ..تصبحُ عل خيت يا طبييبَ الصرييت".ال أدري لِمَ أخافتين كلماتُ أجمد ،وكننّهُ كانَ خيشل وقلوعَ
مكروه ما ..توقّّعتُ أنّهُ شاهد كابوسااا أو ما شابه ..خفتُ هذه املرّّة،
عل غيت عادة ،ال أدري عل من بالتحديد ،عليَّ أم عل اجلنني؛ لكن
ًلّ ما أذكرهُ أنّّين قد خفتُ وحسب...
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الشلر الرابع
الشهرُ الرابعُ يبتدئ ،يتوسّّط ،مثّ ينتهي ..طفلي بدأ يك ُ بسرعة،
بطين بدأ يتكوّرُ ويظهرُ للعيان ..الفريحةُ قد اقتربت ،ال بنس ،ربّّملا
مل أعد أحسبُُها كذلك ...كلُّ شيءٍ صارَ ميري بسلرعة ،الوقلتُ
واألمحال ..ال أثقُ بالسرعةِِ ،ال أمانَ هلا ،لكنّّين أحترمُُها ..عل األقلّ
تعطينا اجلوابَ الشايف قبلَ أن تُُحرقَ أعصابََنا ،وختتارُ الطريقَ األقرب.
أشعرُ أنّ مشاعري بدأت تتبدّّل ،حنو هذا الطفل القابع يفََّّ ،دبّ احلنانُ
يفَّ فجنة ،وصرتُ أشتاقُ إىل مرآه..
أتراها روحُ األمومة؟ أهي املشاعرُ الرائعة تلك الليت نسلمعهم
يتكلّّمون عنها دائمااا يف األفمم ويف املسلسمتِ الومهيّّة؟ عل كللِّ
حال ،مل أكن ألتعرّّف إليها لوال تلكَ املسلسمت والقصص املف كة،
وأنا اليت كانت النساءُ احلوامل حويل ال تزخرُ يف املمًئ إالّ مبشاعر
األمل واخلوف ..وماذا تعين مشاعرُ األمومة يف عاملٍ تُُقتَلُ فيهِ األموملةُ
كلّ يومٍ قبلَ أن تصيت؟ قبلَ أن حتلمَ بنن تصيت ..أخلدُ إىل النلوم يف
النهاية ،قبلَ أن تن ،النهاية...
الفجرُ أرخ سدوله ،أذانٌ وتكبيتاتٌ حيّةٌ عذبةٌ دامهت مسمعي
وهيّّجت أدمعي ،قاطعة عليّ موتيت الصريرى املؤقّّتة .يا اهلل! كم هلي
رائعةٌ كلمات األذان هذا اليوم ..إنّّها املرّةُ األوىل اليت أستشعرُ فيهلا
روعةَ األذانِ ورقّّتهُ مبثل هذا الشكل ،مبثل هذا احلبِّ املفعم ..اللَّهُ أك ُ
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المست قلبلي وروحي ..شعرتُ بننّهُ حقًًّّا أك ملن كللّ هلذه
املنساة ،من كلّ ما قد حلَّ وما أخافُ أن حيلّّ ..وأك ُ ممّّا ال أخاف،
فإنّ عدم اخلوفِ قوّّة ،واللَّهُ أك ُ من هذه القوّّة!..
أطلُّ برأسي خارجَ اخليمة ،الريحُ تدفعُ رأسلي دفعاالا واللثلجُ
يطمسهُ ليرييب ،وينىب قلبلي أن يرييب .أرى سلعدااا ينلهي األذان،
والثلجُ قد غطّّاهُ كلّّه ،صارَ أشبهَ برًل ثلج ..لكنّّها جملرّدُ قشلرة..
تلمسُ قلبهُ فتذوب ،تلمسُ روحهُ فتذوب ...أحملُهُ يصلّّي وحلده ،مثّ
يطلُّ من بعيد فتا صرييتااا أعرفه ،إنّهُ بالطبع أجمد ..،مل أُُفاًن بالتنكيد..
يبدأُ بالصمةِ خلفه ،وحدهُ هو اآلخر ..أعرفُ حينها أنّّهلا يصللّّيان
السنّّة ..أدخلُ خيميت وأًاهدُ للوضوء ،الصقيعُ جيمّّلدُ أصلابعي،
تتجمّدُ كلّ أعرائي ،إالّ القلب؛ فقد كانَ سائم للرياية ،أصبُّ علل
أعرائي منهُ ألتدفّّن وأكملَ الوضوء ..أرتدي ممبسَ الصمة ،إنّّهلا
املرّةُ األوىل اليت أصلّّي فيها صمةَ الفجر يف وقتِِها منذُ ملدّّة طويللة،
طويلة ًدًًّّا ..مل أعد أذكر مىت كانت آخر مرّّة..
ال أدري ملاذا يشدّّين األذانُ هذه املرّّة رغمااا عنّّي ألقوم وأقلاومَ
كلّ هذا ال دَ والثلجََ ،كلّ هذا النعاس والتعب ..أصلّّي ركعتني ،سنّّة
ما قبل الفجر ،مثّ أنتظرُ اإلقامةَ قليم ..وبعدَ ثوان أقرّّر أن أصلّّي عدّّة
ركعات هلل ..ال شيءَ ًديد ،ال شيءَ حيدث يل ..صلواتٌ عاديّّلةٌ
مثلَ كلّ مرّّة ،ال أذوقُ فيها أيّ طعمٍ ًديد ،ال أستشعرُ فيهلا للذّّة
تُُذكََر..
أنتظرُ قليم ريثما تبدأُ صمةُ اجلماعة ،دونَ أن أفعلَ شيئا سلوى
االنتظار ،وحني يشرعُ سعدٌ باإلقامة ،أطلُّ برأسي مرّّة أخرى ًديدة؛
ألتفقّّد عدد املوًودين ،فم أًدُ إالّ سعدااا وأجمد! ..أنتظرُ أن ختلرجَ
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عل األقلّ امرأةٌ واحدة ،رًلٌ واحدٌ إضايفّّ ..أريدُ أن أصلّّي هلذه
اجلماعة يا ربّّي ،أحتاًُُها فعم ...لكن ،ويا خليبة أملي ..مل خيرج أيّ
أحد آخر غيتمها للصمة ،وبالطبع مل أخرج أنا األخرى ،فقد اخترتُ
أن أبق داخلَ اخليمةِ وأصلّّي الفر َ داخلََها وحلدي ..مثّ قلرّّرتُ
اختيارَ أفرل احللول ،أن أصلّّي اجلماعةَ معهم من داخل اخليملة ،مل
ال؟ ..حصلَ هذا ،وكانت أمجلَ صمة أصلّيها منذُ أعوام ...متنّّيتُ لو
أنّّها طالت أكثر ..لو أنّ سعدااا زادَ يف عدد اآليات ،الصلفحات...
متنّّيتُ لو أنّهُ أعادها مرّّات ومرّّات ملصلّّني آخرين تاهت منلهم ومل
يلحقوها ...لكن ،كانت تلك الصمة فقط ،وانتهت ،مثّ عاد االثنان
كلٌّ منهما إىل خيمته ،بعد أن حتادثا لفترة وًيزة ،كنتُ أمسعُ فيهلا
دندنامهما دونَ أن أتقصّّد ذلك ،ودونَ أن أنوي سرقةَ شليءٍ ملن
حديثهما الذي كنتُ أتشوّقُ ملعرفته؛ لكنَّ الريحَ والصمتَ وحلدمها
كانا كفيليْْن بفعل تلكَ السرقة..
يف اليوم التايل ،تشاركُ النساءُ يف صللوات اجلماعلة كلّّهلا،
وأشاركهنّ أنا أيراا ،وأساعدُ يف دعوةِ املتخلّّفلات عللّ إحلداهن
تستيقظ من سبات طالَ مكوثه ...كانت األعدادُ كلّ يومٍ يف ازدياد
مستمرّ؛ فالواحدةُ تدعو قرينتََها ،واألخرى حتمّسُ وتشجّعُ ومتلدحُ
بتموةِ اإلمام وحسن أدائه وخشوعه ..ومن تتخلّفُ ال تتخلّّلفُ إالّ
لعذرٍ شرعيّ؛ فإمّّا أن تكونَ حائرااا ،أو نفساء ،أو أن تكونَ مرطرّّة
لكوهنا مرضعة ورضيعُُها ال ينفكُّ يتشبّثُ بالثدي ال يرض إفمته..
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نور
مل أخ أجمدَ يف مساء ذلك اليوم أنّّين قد رأيته مع سعد يصلّّيان
صمة الفجر مجاعة ..مل أخ هُ بتوقي للوقوفِ خلفهما والصمةِ عل
وقع مهسٍ خاشعٍ هزّ أعماقي هزًًّّا منذ ابتداء األذان وحتّّل السلمم
األخيت ..مل أخ هُ باملشاعر اليت خاجلتين ،وبالدمعاتِ اليت تساقطت من
روحي ذاتَ مجاعة وأنا أصلّّيها من خلفِ خيمة! ..اكتفيلتُ فقلط
باحلديثِ معه عن الصلوات الباقيات اليت صلّّيتها معهم يف هنارات األيّّام
املتكرّّرة ،واليت أنوي أن أحافظَ عليها دائمااا إن أذن اللَّهُ يل بذلك..
يف فجر أحد األيّّام ،وأنا يف هنايةِ شهري الرابع من احلمل ،أطلُّ
برأسي كالعادة من اخليمة بعد مساع األذان ..كانت الرياح قد زادت
قليم عمّّا كانت عليه يف األيّّام األخيتة اليت مرّّت ،والثلجُ بدورهِ قلد
زاد تساقطه هو اآلخر ..كنتُ أرجتفُ من ال د ارجتافا ،وال أقلوى
عل حتريكِ يديّ من بعد إمتام الوضوء ..تنمّّلت أطرايف وتيبّّسلت،
وصار لوهنا خليطا فنّيّّا خمتلطا ما بني األزرق والبنفسلجيّّ ..دفّّلنتُ
يديَّ قليم إحدامها باألخرى ،لبستُ ثيابَ الصمة ،ولففتُ رأسلي
بشالٍ صويفٍّ زهري ،أتوقّعُ أنّ الكلّ هنا قد صار مييّّزين به ..أتلذكّرُ
هذا ،وبسرعة أخلع الشال ،وأرتدي واحدااا آخلرَ مل يسلبق يل أن
ارتديتُهُ إالّ مرّّة واحدة حسبما أذكر ،علّّين أختفّ فم يعرفين االثنان يف
اخلارج ،هذا يف حال تطلّّع أحدمها أصم..
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أصلّّي السنّةَ وحدي ،عل انتظار/أمل أن يتجمّّع بعض الرًلال
اإلضافيّّني ،وكما كان يف احلسبان ،مل ينتِ إىل مجاعلةِ الفجلر إالّ
االثنان املداومان ،وأنا ،اليت أداومُ معهما كلّ يومٍ عل الصلمة ملن
داخل خيميت دون أن يشعرا بذلك طبعااا ..أتشجّّع هذه املرّّة وأمحللُ
نفسي عل اخلروج برغم شدّّة حرًي وخجلي ..بلرغم ارتبلاكي
وعدم معرفيت ملا ميكن أن حيدث الحقا ..لكنّّي أحببتُ أن أشاركهما
الصمة ولو مرّّة واحدة ،عن قرب؛ ألحظ ذذه السعادةِ الكاملة اليت
حظيَ ذا أجمد ،واليت استحقّّها عن ًدارة؛ ألنّهُ الصليبُّ األمثللُ يف
نظري ،وليس يف نظري أنا فقط ،بل هو حقًّا كذلك..
يقيمُ سعدٌ الصمة ،أنتظرُ هنيهة ريثما يدخلُ يف الصمة ويبلدأُ
بفاحتةِ الكتاب ..أتسلّلُ عل مهلٍ وأندسُّ بنيَ املصلّيََني  -ليس بينهما
متامااا  -ألكونَ ثالثتهما ،ولكن يف اخللف طبعااا..
ينهي سعدٌ الفاحتة ،مثّ يقرأ:
اللَّهُ نُُورُ السَّمََاوََاتِ وََاألَرْضِ مَثَلُ نُُلورِ ِ كَمِشْْلكََاةٍ فِِيهََلا
مِصْبََاحٌ الْمِصْبََاحُ فِِي زُجََاجَةٍ الزُّجََاجَةُ كَأََنَّهََا كَوْكَبٌ دُُرِِّّيٌّ يُُوقَدُ مِنْ
شَجَرَةٍ مُبََارَكَةٍ زَيْتُُونَةٍ الَ شَرْقََيَّةٍ وَالَ غَرْبِِيَّةٍ يَكََادُ زَيْتُهََا يُضِِيءُ وَلَوْ لَمْ
تَمْسَسْهُ نََارٌ نُُورٌ عَلََى نُُورٍ يَهْدِِي اللَّهُ لِنُُورِ ِ مَنْ يَشََاءُ وَيَضْرِبُ اللََّّلهُ
األَمْثََالَ لِِلنََّّاسِ وََاللَّهُ بِكُُلِّ شَيْءٍ عَلِِيمٌ..
ال أقدرُ أن أملكَ نفسي ،أبكي وأبكي وأبكي ،أشهقُ دونَ أيّ
توقّّف ..دموعي مل تعد تكفيين..
شهيقي صارَ أقوى منّّي ،مل أعد أقدرُ أن أكتم ...صو ،وصللَ
إىل األمام والوراء وانتشرَ يف كلّ األرًاء ،تقاذفتهُ النواحي كلّّها ..ما
عدتُ أقدر أن أختفّ بعد أن هزّّتين آية ،ويا لروعتها من آية..
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أدعو اهلل يف الصمة وقلبلي وًلٌ يريرق" :يا اهلل اهدين لنورك،
يا اهلل اًعل يل نورااا أهتدي به فم أضلّ وال أكلّ وال أخاف ..يا اهلل،
وفّّقين ،ساعدين ،قوّّين كي أدثّّر احللم ..يلا اهلل ..ال تتلركين ،أنلا
وحيدة ،أحتاًك يا رب ،أنا ضعيفةٌ فقوّّين ،أنا عمياء فلدعين أرى
بنوركَ يا نور السماوات واألر ."...
مل يسمع دعائي أحد ،أمّّا الشهقات؛ فنكادُ أًلزمُ أنّ املخليّّم
بنسره قد مسعها ..جتمّّع النساء والرًال ،وًاؤوا ليتوا مصدر هلذا
الصوت النسائي املتقطّّع الذي دبّ إىل مسامعهم وهم نيام؛ فنيقظهم
ليقوموا للصمة وهم عل غيت وضوء ..وما هي إالّ حلظلات حتّّل
رًع الكثيتون منهم إىل اخليام ليتوضّّؤوا ويعودوا..
فيما كان سعدٌ ال زال يقرأ ،أسرت الريصّةُ صوت ُه وًعلتهُ خيرجُ
مرتعشاا/راًفا متقطّعااا ،بعد أن كان صوتُُه العذبُ الناعمُ يتمايلُ مع
اآلياتِ كما يتمايلُ الزهرُ الريضُّ مع النسيم الربيعيِّ احللو األخّّلاذ..
تابعَ سعدٌ تموتهُ بعد ذلك بنفس العذوبةِ والرونق ،وتوقّّفت شهقا،
أخيتااا ،بعد أن قدرتُ عل التحكّّم بنفسي قليم ،رغلمَ صلعوبةِ
ذلك..
انتهت الصمة ،وسلّّم سعدٌ عل املصلّّني بريبطة وفرح ،والنلورُ
يتألأل عل وًهه كننّهُ قد أضيءَ للتوّ من ذاك الكوكب اللدُرّيّّ..
رأيتُ الكثيتين حيترنونه وهو يربّتُ عل كتف الكثيتين ،وكننّّلهُ أمٌّ
حنونٌ طحنت قمحَ األمومةِ وعجنتهُ بيدَيها الدافئتني؛ ليصبحَ خبلزااا
مبارََكا تُطعمُ بهِ أطفالََها مِِن ًودِ ما صنعتهُ يداها ،أو أبٌ عطلوفٌ
معطاء قد خ َ األبوّةَ لفترة طويلة ،وصار دورهُ اليومَ أن يعلّمَ أبنلاءهُ
بدورهم كيف يكونونَ آباءً رائعني..
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العجيب ،أنّ سعدااا مل جيرّّب أن يلقي ولو نظلرة إىل اخلللف،
حيث النساء جتمّّعن حويل حتاولُ كلٌّ منهنّ مهلدئيت واحترلاين..
الرًالُ تطاولت أعناقهم ،مل أتقصّّد أن أراهم؛ لكنّّهم كانوا مصرّّين
عل ًعل رؤوسهم مرئيّّة لكثرة ما كانوا يرفعوهنا وميطّّونََهلا حتّّل
خُُيِِّّل إيلّ أنّ قواعدها قد متزّّقت ..تسائلين النساء عن سبب البكلاء،
وأردُُّّ" :اآلية أثّّرت يفّ" ..مهزُّ النساء رؤوسهنّ يعلنّ املوافقة ،فيما أمسع
بعرهنّ تردّّد( :إي واهلل ،سبحان إيل خلقو عهالصوت احللو واملؤثّّر
يلّّي كلو خشوع)..
أنسحبُ ذدوء ،بعد أن أعتذر منلهنّّ ،مثّ أعلودُ إىل خليميت
ألستكملَ البكاء هناك ،وحدي ،دونَ أدىن بشر ،عل وقع أدعيلة ال
أدري من أين توسّّع صدري هلا ..وكننّّها صُبّّت عليَّ مرّّة واحلدة..
أتذكّرُ كمم أمّّي:
"يقولُ العارفون :إنّ العبد إذا أُهلِِم الدعاء ،أُهلِِلم اإلًابلة،
واهلل إن أحبّ عبدااا أهلمه لكي يدعوه ،ويكفيه أنّّه قد أهلمله"...
أبكي أكثر ،وأقول" :يا اهلل أهلمين ..يلا اهلل أحبلبين ..يلا اهلل،
ردّّين إليك ،يا اهلل ..أنا منك وإليك ..دلّّين علل طريقلكَ يلا
رحيم."...
مل أعد إىل النوم ،أصِلُ الفجر بالرح  ،وأنا أدعو وأفكّّر جبمال
هذه الصمة وروعتها ..لقد كانت صمة رائعة مل أتذوّّق مثل روعتِِها
من قبل ...حني بدأ سعدٌ بالتموةِِ ،شعرتُ بلننّ روحلي فلارقتين
وحلّّقت حنو أماكن أخرى ،حنو ًنّّات بم انتهاء ،ومل تعلد إيلّ إالّ
حني كانت قد امتألت حتّ الشفّّة من أنوار اجلنّةِ وطيبها وعبقهلا
ومسكِِها والبخور ...حفظتُ رائحةَ العبق ،بروحي قد مشمتُُها ،بقيت
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عالقة يفّ حتّ اللحظة ،مل تفارقين للحظة ..تموةٌ تنسرُ القلبَ ومتلّّيلهِ
مبا حيلو من األنوار؛ فتزيل عنه الرانَ العالق...
"اللهمّ أزح الران عن قلبلي وأرحهُ من كلّ اهلموم واألثقلال
والذنوب اليت علقت به إىل أن صار تعِبااا مُُنهكا."..
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بين الطفولة والتطفل
حيبُّ الناس  -وأنا منهم  -أن يفسّّروا كلّ شيء ،أن يشلرّّحوا
كلّ شيءٍ ويعرّّوهُ عن بكرةِ أبيه! ..حيبّّون أن حيلّّللوا كللّ شليء،
الظواهرَ واملظاهرَ واألشياء ...حتّ النظرات ،حيبّّون أن يقتحموهلا
وخيترقوها حدَّ العمق؛ ليجتثّّوا ن ةَ األمل الكامنةِ فيهلا ،وليستشلفّّوا
أسباذا واملسبّّبات! ..هذا ما حيبُُّّه الناس ،وال أبرّئُ نفسي؛ فننا مثلهم
 أحيانااا  -أهوى املاورائيّّات ،وكلُّ ما خيف ويسيل ..إالّ أنّّي ،علاألقلّّ ،ال أهوى تفسيت مشاعر العبدِ املتسرّّبة وانفعاالته المإراديّّة اليت
تنرحُ منهُ فجنة وعل غيت قصد  -إن أحسنّّا النيّّة  -وهو يناًي ربّّه،
كنن يبكي حبرقة بني يديه ..لستُ عل ضمعة باملوضوع وال قلدرةَ
يل عل االًتهادِ فيه ،وال جمالَ لمًتهادِ أصم...
فبدءًًا من طفوليت اليت ع ت غفلة ،ومرورااا بنيّّام صلبايَ الليت
تفلّّتت منّّي ومازالت يف تفلّّتها اهلائل املستعِِر ،حنيَ كانت أمّّي رمحها
اهلل تتررّّع للخالق فجرَ كلّ يومٍ ومساءهُُ ،كنتُ أكتفلي بالشلفقةِ
عليها؛ لظنّّي أنّّها تتنلّّم ،أو ألنّّي حسبتُ  -لألسف  -أنّّها كانلت
مريرة باألمل ،األمل باهلل ...مل أكن ألدرك يف حينها أنّ األمل باهلل
هو الشفاءُ بعينه ،وأنّ جمرّّد البكاء بني يديه كان هو اجلوابُ اللذي
كانت أمّّي تنتظرُ أن تتلقّّاه ،والراحة والسكينة اليت كانت تكفيها لكي
تستكمل الطريقََ ...مل أكن ألحلّّل شيئا ،خاصّّة يف ما خيتصُّ بلنمور
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العبادة ،وعل األخصّ عبادة أمّّي؛ ألنّّي أصم مل أكن أفهمُ شيئا ومل
أكن أريدُ أن أفهم ..كنتُ مريرقة بالممباالةِ والريياب ،صلامتة علن
الكمم وتوابعه ،وما يستنطقُ الكممَ من تفكيتٍ وتفسيتات ..كنلتُ
أكتفي بإمتام ما عليّ من واًبات حركيّّة رياضيّّة حبتلة ،أضلواؤُُها
باهتة ،فم هيَ تشعلُ انطفائي ،وال هي تطفئُ االشلتعال ..مل أكلن
ألفكّّر أو أحلّلَ عبادا،؛ فكيف يل بالتطفّّل عل عبادات اآلخرين؟..
لكنّ أمّّي كانت دائمااا تدعوين لكي أتطفّّل ،تدعوين ألكلونَ دوماالا
قربََها ،أرقبُُها من الداخل قبل اخلارج؛ لكلي أغلوص ..وأنلا آىب
الريوص ،وأستقرّ عل سطح الشفقةِِ ،العائم فوقَ ضلريح روحلي،
ت
والذي مل أكن قد حملتُهُ بعد ..فلمّّا حملتُُه ،عرفتُ أنّّي أنا الليت كنل ُ
أستحقُّ الشفقةَ ال هيََ!...
ها قد أشرقت مشسُ اليوم املوعود/غيت املتوَقّّع ،يلوم التطفّّلل
العامليّّ ..وها أنا أرى الكلَّ حويل يعومون فوقَ خشبةِ الشفقة ،فلوقَ
سطحها ..اخلشبةُ مل تعد تتحمّّل ،ستقذفُ ذم مجيعااا حنو قلب احلقيقةِ
بعدَ أن تنكسرَ بثقلهم وتريوص ذم حنو األعماق؛ كي يمقوا أنفسهم
وأرواحهم خبفّّة وبم أثقال ..أرى النظرات تعللو وتلنخفض هنلا
وهناك ،بم استقرار ..بم أر ٍ حتطُّ عليها أو قرار ..لكن مهلم..
لستُ أرى اخلشبةَ وحدها ،بل أرى أًسامااا غريبة أخرى دخيللة،
مرئيّّة وغيت مرئيّّة ،ال يكسرُُها ثقل الناس ،تكادُ تسحقُُين بثقلها..
هذه هيَ الصبيحةُ األثقل ،تتسلّلُ النساءُ إىل خيميت ،الواحدةُ تلوَ
األخرى ،حبجّةِ احلاًةِ اليت تستدعي ذلك! ..وحاًة من؟ حاًيت أنا
طبعااا ..فننا اليت كنتُ أبكي وأشهقُ منذُ ساعات علدّّة يف صلم ِة
الفجر ،وأنا اليت كنتُ أنتحب ..إذا أنا اليت تستحقُّ الشفقة أن تتبعها،
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مع أًسامٍ أخرى عجيبة! ..تلكَ احلاًةُ املاسّّة ،حاًيت ملن يطملئنُّ
عليّّ ،ولستُ أدري عن أيّ حاًلة يتكلّّملون ،وال أيّ اطمئنلان
يعنون! ..فحاًا ،كثيتة ،ال أملكُ شخصيًًّّا حصرََها ..،وال طمننينةَ
يف العراء لكي ميلكَ أن مينحها أحدٌٌ ،خيترقُ أنفاسَ أحد ..الطمننينلةُ
هبةٌٌ ،مينحُُها فقط الواحدُ األحد!...
تتكاثرُ النسوةُ حويل ،يهطلن بريلزارة ،كعلادمهنّ يف التكلاثر
والتجمّّع واالهنمار مرّّة واحدة كما يفعلُ السيلُ اجلارف ،ال ًديد..
اجلديدُ فقط أنّّهنَ اآلن يف مقرّ عزليت األوحد ،يف معقلل أسلراري
وأفكاري ..األوراقُ املتراكمة واملبعثرة ،والدفاتر واألقمم املزروعة هنا
وهناك ،تشدّ أنظار النساء؛ فيتطلّّعنَ بفرولٍ إىل قراءةِ شليءٍ ملن
فحوى شتا ،،وال يقدرن..
وعل وقع األحاديثِ املنمّّقةِ املتناقرة والكلملات املتقاطعلة
املتداخلة ،تبدأُ النسوةُ بتحليل أنفاسي ،وشهقا ،الليت ولّّلت منلذ
ساعات ومل تتسرّّب من أذهلاهننّ وال أذهلان رًلاهلنّ؛ فجلئنَ
مسرعات ،مرسََمت وغيتَ مرسََمت ،بكلّ ما يف وسعهنّ من أسلئلة
وتفسيتات وفرضيّّات ..املهمّ أهننّ قد ًئنَ وكف ؛ ليكونَ الواًلبُ
قد متّّ ..وتبدأُ األسئلةُ واالفتراضاتُ برمي نفسها عليّ وحويل من كلّ
اجلهات ،تتدفّقُ من كلّ صوب ..فواحدةٌ جتزمُ وتقول" :ال شكّ أنّّها
قد تنثّّرت مبآسي األطفال ومعانامهم ..املسكينةُ حتتاجُ للراحةِِ ،فهلي
غيت معتادة عل األس واألحزان ..قصّةُ أيّ مسكنيٍ هيََ ،تلكَ الليت
أثّّرت بكِ إىل هذا احلدّ يا ترى؟" .وأخرى مهزُّ رأسها بسخرية وترمقُ
األخرى مبكر" :أو لعلّّها اشتاقت حلياة العزّّ ..العزّ للرزّ يلا تقل يين
وال غل شنق حالو ."..والثالثة ختترق االثنتني ،وتطللعُ بالفرضليّةِ
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اخلالصة اليت تؤكّّدها بسرعة حالَ طلوعِِها وبرييت حاًلة لثثبلات:
"لعلّّها تشتاقُ حلبيبها الذي تركتهُ يف ديارها هناك ..عشلقانة بعيلد
عنكن هههههه احكيلنا يمّ مني سعيد احلظّّ؟" .وترلحكُ النسلاءُ
ضحكة طويلة صاخبة مليئة باهلربات ..وتطللعُ املرأةٌ ًديلدة،
بفرضيّّتها اخلاصّّة اجلديدة ،وأخرى ،وأخرى ،وأخرى ،كلٌّ بنكهتها
التطفّّليّةِ اخلاصّّة ،وكلٌّ بتحليلها املتميّز الذي ال يوازيه آخر ،وال يقلُّ
عنه يف التجدّّد والريرابةِ واالبتكار! كلُّ واحدة تطلق الفرضيّّة وتلرى
حقيقتََها من زاويتها الشخصيّةِ اخلاصّّة ..أمّّا أنا ،تلكَ التائهة؛ فمن أيِّ
زاوية تظهرُ يلَ احلقيقة ويبدو التجلّّي؟ ومن بني كلّ التحليمت ،أحتارُ
ماذا أختار؛ فنختارُ الصمت ،وأبتسمُ عل مرضٍ للفراغ الذي أُُفرغَ
هو اآلخر ..عيناي تلجآن للشرود؛ كي ال حتُطَّ فتُُسلجََن ..صلو،
يسافرُ للهرب؛ كي ال يقيمَ فينزلق ،ويقعُ يف فخِّ األوغاد...
أشعرُ بإحدى النساء تتابعُ التكوّّر يف بطين اللذي مل يتسلنّ يل
إخفاؤُهُ كما أفعلُ عادة ،حيثُ دامهتين احلشود ..أمسعها تتسلاءلُ يف
نفسها ،وهي حتملقُ بفرول ،وسؤاهلا يكادُ يقتلعُ اإلًابةَ من رمحلي
اقتمعااا" :أتراها كانت تبكي عل خطيئة كبيتة ،أو ذنبٍ فظيعٍ اقترفته
هنا يف املخيّّم؟ وحده الذنبُ العظيم جيترُّ هذه الشهقات! "..وتلدور
الدوائر يف حماًر عينيها؛ لكنّّها ال تصلُ إىل ًوابٍ شاف..
أًرّبُ ابتمعَ بطين ،وال أقدر ..أشدُّ كنز ،حنو األسفل؛ لكنّ
النظراتِ تزيدُ مثّ تتكاثر ...وكننّّي قد زدتُ النساء من قوّّة املمحظلةِ
ًرعة! شعرتُ للتوّ أنّ قصّّيت قد انكشفت ،وأنّ السرّ املخبّّن يف ًويف
قد باتت أيّّام اختبائه معدودة ..أسلّمُ للقدر ،قائللة يف نفسلي :ال
فرق ..مل أرتكب أيّ ًرم ،أنا فقط أنكرتُ احللمَ الدائر..
006

بتحد أتنمّلُ النساء ،أطلّ عليَّ وعليهنّ مِن مكلاين الشخصليِّ
األوحد ،من عاملي الفرديّ الناصع غيت الصاحل للريافةِ والسكن ،الذي
مل حيدث إلحداهنّ قبل اليوم أن جتتازهُ قسرااا إالّ بدعوة استثنائيّّة منّّي،
وقلّّما حيصلُ ذلك ،نادرااا ما حيدث ،إالّ مع األطفال ..هم وحلدهم
من ميلكون الرخصةَ الدائمةَ االستثنائيّّة للعبور املفتوح؛ فننا ال أستدعي
إىل عاملي إالّ ما خيصّّين وما يشبهُُين ،وما أنا يف صدد البحلث عنله
ألمحيه وأحتمي به ...أستقبلُ األطفالَ فحسب ،أتقبّّلهم هم فقلط،
ومع أنّّهم ما عادوا يشبهون الطفولةَ يف املممح والصور ،يبق خيطُُها
يف أعماقهم ،يلمعُ ألسحبهُ فيسحبُُين ..ويقصُّ األطفال عليّ حكاياتِ
األمل ،بعيدااا عن أهاليهم؛ فنكتبُها بكلّ أمل؛ ألحموها بعد ذللك علن
مآقيهم..
يتنهّدُ األطفالُ ويفرفرون ،تتبعهم األمّّهاتُ يف بعض األحيان،
خوفا عليهم من اخللوةِ بالريريبةِ اآلتيةِ من العامل اآلخر ،املترفّّع عن اآله
واألوًاع ..خيش اآلباءُ واألمّّهاتُ  -إن وًُُدوا  -عل أطفاهلم من
العدوى؛ فبحسب ناموسهم العجيب وتفكيتهم الريريب كلُّ سلاكنٍ
هو بالررورةِ يف سكينة ،وكلّ من كان يف سكينة هلو بالرلرورةِ
مذنبٌ ألنّهُ ال يشاطرهم الوًع ..وكلُّ ناقلٍ لألحداث هو بالررورةِ
حمميٌّ منها ،منفصلٌ عمّّا تكنّّه من تشرذمٍ وضياع ..فلكلي تكلون
منهم ،ولكي يتقبّّلوك ،عليكَ أن تتنلّّم بصوت عالٍٍ ،وإالّ فمكانلكَ
املنف ..
واملراسلُ املتننّقُ من اخلارج ،بطبيعةِ احلال  -غيت الطبيعليّ  -ال
يُُصابُ باألذى وال يُُخدََش ،كلُّ ما يفعلُُه هو االستماع ونقل القصص
للناس ..ذاك واًبه ،إنسانيًًّّا عل األقلّّ ،تكفيتااا عن تقصيته يف بلذل
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األمل ،وعدم اشتراكه يف مسلسل املوتِ املتتابع...
أنسحبُ من اإلطار كي ال أًرحَ الصورة ..ألوذُ خليميت مساءًً،
أعانقُ قلمي والورق ،مثّ أكتب بكلّ ما يفَّ من غربة...
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ربة
أدركُ اليوم ،واليومَ بالذات ،أدركُ بشدّّة أنّّي  -أنا الريريبلة  -ال
أنتمي إىل كلِّ هؤالء ،ليس لكوين مراسلة ،بل لكون رساليت ال تصلُ
إليهم ..،ليست هلم أصم ...أنا ال أنتمي إىل أولئك النساء الثرثارات
الصاخبات اللوا ،ميلكن القدرةَ الكاملةَ عل ختطّّي اجلراح ورتقهلا
بسرعة؛ إلعادةِ توسيعِِها مرّّة أخرى ًديدة وعدم ترلييع الوقلت
سدااى...
غريبةٌ أنا وسط هؤالء ،أنقّلُ النظراتِ بينهنّ عن قرب ،فيما أبق
بعيدة ًدًًّّا ..أرى أصوامهنّ تتمايلُ مع الريح ،تتنرًحُ يف اهتزازامها مع
الفراغ املُُفرََغ ،تطيت دون أن حتطَّ مثّ تتقدّّم ،تصطدمُ بشليءٍ أمللسَ
شفّّاف ،وال ترتدّّ ..ترتطمُ حبائط أو فجوة؛ لكنّّها ال تتوقّفُ أبدااا مهما
ًرى ..ال شيء يقدرُ أن يكسرها ،وحدها هي الكاسرةُ املثل !..
أنا لستُ من هذا العامل ،غريبةٌ أنا فيه ،أشعرُ بالمانتماء ..أسكنُ
عاملا آخر ،حيترنُ أحممَ الصريار ،أو حيلمُ ذا عل األقلّّ ،وال يتحمّلُ
الكبار ..اليومَ فقط بدأتُ أحلظُ ذلك ،بدأتُ أستعيدُ األملَ والقلدرةَ
عل اإلميانِ والتصديق والوعي ..كنتُ قد بدأتُ أفقدُ وعيي؛ لكنّّلهُ
اليومَ عاد إيلّ مؤكّدااا يل ذلك ..مؤكّدااا يل أنّّين مل أمت بعد ،أنّّين ربّّما
كنتُ أحترر ،إنّّما ال زال يفّ روحٌ تنبض ..ومسعتُ نبرلي أخليتااا
وسطَ صمتِ نبض اجلموع الصاخبةِ اليت ماتت...
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الكلُّ هنا يهرفُ مبا ال يعرف ..هُُراء ..كلُّ هذا العامل هُُلراء...
حتّ املظلومون ظاملون! ..حتّ اجملينُّ عليهم ًناة! ..كلُّ ما يف هلذا
الكون يدفعُُين ألفقد التوازن ..تبق أنتَ وحدكَ يا أجملد ،يتبعُُلك
سعد ..،تريئان يل هذا الكونَ بوسعه من خرم إبرة ،وأبق صلامدة
فوقَ أمواج الوهم املتمطمة...
لكن ،عل الرفّةِ األخرى ،مثّةَ روحٌ ذاتُ بريق ،ال تزال تنبضُ
نوعااا ما ،ال تزال تتشبّثُ باحللُُم ..تلكَ املرأة العجيبة ،اليت تنىب إالّ أن
تطعمين بيديها ،كانت تقفُ عل احلدود ،تنىب أن تتخطّ اخللطّّ..
مهمسُ للنساءِ برفق" :اتركنها لكي ترتاح ،لعلّّها مل تنم حتّّل اآلن..
لعلّّها حباًة للراحة ...هيّّا اخرًنَ لشرب الشاي ،سنحرلر للكِ
فنجانكِ يا رهف ."..تريمزُُين بصوتِِها احلنون ،تريمرُُين ..،وترلمُُّّين
بنمومتها اجملّّانيّةِ الدائمة اليت ما انفكّّلت توزّّعهلا علل األقلارب
والريرباء ..أحسّّها كجدّّ ،،مع أنّّي ال أذكرُ ًدًّّ ،يّدااا؛ فقد تُوفّّيت
ًدّّتاي وأنا مل أختطَّ الرابعةَ من العمر ،فيما أنا يف أمسّ احلاًةِ جلدّّة
حتيكُ يل أثوابَ السكينةِ يف عُُرى الليايل الباردة ..قللتُ يف نفسلي:
"سنتّّخذُُها ًدّّة!."..
هكذا ،وبكلِّ بساطة ،أقرّرُ اختطافَ احلللم ،أقلرّرُ أن أُُعيلدَ
الوقت؛ ألشعرَ بامتمءِ الوقت ...تن ،املرأةُ العجيبة ،ال تتخطّ اخلطّ
أيرااا ،حاملة كويبَ األنيق ،وأنا أسرعُ ألتناولهُ منها كي ال أتعبََها..
 "ليش معذّّبة حالك يا حجّّة؟". "حبيبيت إنتِِ ،ان شا اهلل منحجّ سوا ..قوليلي ماما يا ماما،إنتِ متل بنيت."..
تدمعُ عيناي ،كلّ هذا احلنوّ واحلنان! ..حقًًّّا ال أقوى عليه...
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 "اهلل يسعد قلبك ،إنتِ أطيب أمّ يا حجّة.".. "يا تق يين ...إنتِ دمعتك قريبة وقلبك لسّّاتو نظيف ،هليكاهلل ناداكي ،وهليك اهلل ما رح يتركك ..هالدموع يا بلنيت
غالية كتيت ،ما مني ما كان بيشتريها ..نيّّالك."...
أستريح ..ال تسعُُين فرحيت ،قد تسعُُين االبتسامة ..أطلقُ خافقي
للريح ،مثّ أقبّلُ رأسَ أمّّي ،أمّّي اجلديدة واحلنون اليت أرسلها اللََّّلهُ يل
بعدَ كلّ هذا اليتم والفقد ..أتناولُ فنجانَ الشاي ،وأدعوهلا لكلي
تدخل؛ لكنّّها تنىب الدخول ،ترفضُ اًتيازَ اخلطّّ ،تكتفلي بلدخول
قلبلي ..أحنين ألقبّّل يدها ،تسحبها منّّي بسرعة ،تبلاغتُُين وتقبّّللُ
ًبهيت ..كنتُ أحتاجُ يديها؛ لتبلّلَ هذا اجلفاف ...كنلتُ أحتلاجُ
قبلتها؛ لتعيدَ العطفَ املطويّّ ..كنتُ أحتاجُ نصائحها ..،لكنّّهلا ال
تنوي التطفّّل ،ال تنوي ختطّّي القرب ،تكتفي بصدق دعاء ،وبقللبٍ
خيفق عن بُُعد ..أملحُ يف خافقِِها طفلة ،طفلة أبدااا ال تك ..
النساءُ حتملقُ إلينا ،والرحكاتُ تطيتُ ًهارااا ،تعزفُ عل وتلر
األعصاب ،إالّ أنّّي مل أعد آبه ..كلُّ ما أفكّرُ فيه اآلن هو اخللروجُ
بكلّ حتد وبرييت خوف أمام كلّ الفرضيّّات ،والتبختر بينلها بعفويّّلة
وبرييت قلق ..أخرجُ من خيميت عل هوادة؛ ألساعدَ النساءَ عن بعلد،
مثلما أفعلُ يف العادة ..أخالطهنّ دون اختمط املشاعر والطباع ،أفصلُ
طبعي كي ال يعلقَ ويتطبّّع ..قليمتٌ هنّ النساءُ ذواتُ الطفولةِ هنلا،
قليمت ...أقلّ من االثنني بقليل!
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ى ى ه مش الطفولة
يف هذا العامل املائل ،كلُّ شيءٍ يودُّ اقتمعَ الطفولة ،كلُّ شليءٍ
يودّ أن يلوّّثها ويلوّّن براءمها الشفّّافة بنلوانِ الطيفِ املرئليّّ ..حتّّل
األمّّهات أحياناا ،بقصد أو برييت قصد ،يتقنّ اقتمعها ..وبرغم كللّ
احلنان الزائد الذي هيّّنهُ اهلل هلنّّ ،فهنّ أحياناالا يلتخطّّني أمومتلهنّّ،
ويقسَوْنَ عليها! ...ال ألومهنّّ ،عل األقلّ هنلا يف املخليّّم؛ فهلنّ
معذورات ..لقد نلنَ من القسوةِ ما يكفي لمعتياد عليها ،ولتربيتِِهلا
مع كلِّ والدة ًديدة وُلِِدت لتنف ! ...إنّّما ما مل أمتكّّن من فهمله
يوماا هو تلك القسوةُ اجلارحة اليت ترخُّ من أعماقهنّ ضخّّا ،كيلف
تولََد؟ أتراها تولَدُ مع وفاة احللم وانتهاء الطفولةِ قسراا؟ ..ال شكّ أنّّها
تولدُ ذذا الشكل!...
كلُّ نفسٍ هنا تصارعُ كي تبق  ،ملتفّّة بلرداء القسلوة إىل أن
يبتلعها ويرتديها! ..القسوةُ ترتدي كلّ النفوس ،ليس فقط يف املخيّّم،
بل أقصدُ الدنيا عل وًهها األعمّّ ..هذا ما رأيته ،وهذا ما خ ته..
الناسُ يرفرون من ال يرتدي القسوة ،من ال يتلطّّخ بلاأللوان..
يرفرون اللونَ الشفّّاف ..ألنّهُ يعرّّيهم ،ويظهرهم علل حقيقتلهم
الرقيقةِ والرعيفة ،وألهنم خيشون الرعف خيتارون القسوة..
هذه الليلة ،حيدّثُُين أجمد جمدّدااا عن أصلل كرهله للمتطلوّّعني
واجلمعيّّات اخليتيّّة املزعومة ..أفهمه ،وأعي ما يودّ أن يقوله ..فالكلُّ
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داخلٌ يف دوّّامةِ التشبّثِ بالبقاء ،والبقاءُ أبدااا هارب! ...حتّ اخليّّرون،
ما عادوا كذلك ،أغلبهم عل األقلّ؛ ألنّّهم يعطونَ ليبقوا ..ولليس
ليبق غيتهم ..يف كم احلالني ،ال أحد سيبق  ،وحدهُ فعلُ العطاء -
احلقيقيّ  -هو القابعُ الوحيد ،ونادرااا ما نلقاه ..وإن لقيناه ،ال نلقلاهُ
قابعااا إالّ يف أحرانِ طفولة ناصعة ال تك ُ وال تتبدّّل...
أقول له" :ال تعتب عليهم ،إنّّهم يقسونَ ظاهريًًّّا كي ال يتهشّّموا
من اخلارج".
 "لقد مهشّّموا منذ زمن؛ لكن من الداخل ،والداخل أصعبوأمرّّ."..
 "إذا ،لِمَ حناكمهم؟.".. "ألنّّهم هم اجلناة وليسوا الرحيّّة ..ألنّّهم ختلّّوا عن احلللمبكلّ هذا اليسر وك وا دون أدىن ندم."..
 "وأنت؟ ..وأنا؟ أمل نك ؟؟!."... "ك نا لكن مل منت ،ما زلنا نقفُ عل الناصلية ..عللاألقلّّ ،عدنا إىل اقتناص احللم قبلَ أن يسبقََنا وميوت."..
 "مل يكن هذا قولكَ يف السابق ..قلتَ أنّ احللمَ مات."... "ظننتُ ذلك ..كنتُ خمطئا". "هل لسعد عمقة باملوضوع؟". "هو أحدُ األسباب ..اللَّهُ يسبّبُ األسباب". "صرتَ تتحدّثُ بلهجته ..هل تتلقّّل دروساالا دينيّّلةعنده؟".
 "وما أدراكِ بلهجته؟ أنتِ مل حتدّّثيه إالّ عن بعد!". "كمنا يتقنُ التحادث عن بعد."..021

 "أنتِ وسعد؟". "أنا وأنت.".. "بالطبع ..وأتقنُ أيرااا لريةَ اجلسد.".. "هههه ..وماذا تقولُ لكَ لريةُ ًسدي يف مثل هذه اللحظةِيا ترى؟".
 "متسكني كفّّيكِ من اخللف؛ لتردعي نفسكِ عن ضلربأحدهم ..هههههه عل من تنوينَ يا ترى؟".
أضربُُه عل كتفه مازحة ،وأقول:
 "ومن غيته؟ الفيلسوفُ الصرييت الذي قلرّّر أخليتااا أن اليستسلم ويك ."..
تتردّدُ ضحكاتنا يف األرًاء ،تتقاذفُُها أيدي الصدى ..وحلدهُ
الصدى ،حتّ الساعة ،يسمعُ كممي أنا وأجمد ،ووحده يلردّّده...
أشعرُ أنّ األيّّام اآلتية ستحملُ مفاًآت أخرى ًديدة ،لعلّّها تكلون
سارّّة ،أمتنّ ذلك ...وفيما أنا سارحة ،أفكّرُ مبا سيجيء ،يعودُ أجملد
ليستكملَ حديثنا الطويل ،راًعااا بالكمم إىل زيفِ اجلمعيّّات اخليتيّّة
وإًحافها:
 "أمل تري ذاك الطفلَ الذي نالَ اليومَ صفعة عل وًهه منأحد متطوّّعي اجلمعيّةِ اخليتيّّة؛ ألنّهُ ختطّ الكلاميتا ونلالَ
احلصّّة التموينيّةَ قبل أن يُصوَّرَ احلدثُ ويُبَرْوََز؟".
 "رأيتُُه ..وكنتُ عل وشكِ اهلجوم ،لوال أنّ سعدااا سبقين..عجبتُ لقسوةِ املشهد ..الطفلُ بك حبرقة؛ لكلنّ سلعدااا
ًعلهُ يبتسم ..ماذا قال لهُ يا ترى حتّّل أعلادهُ بسلرعة
هكذا؟."..
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 "ليست املرّّة األوىل اليت حيدث فيها أملرٌ كهلذا ..أكثلرُاجلمعيّّات اخليتيّّة باتت تعلنُ عن نفسها وتسوّقُ هللا عل َ
إحسانها للمنكوبني؛ فقلّّما جتدين ًريدة واحدة أو جملّّلة
اًتماعيّّة ال تزخرُ بالصور واالستعراضات اإلحسانيّّة اليت ال
تستثين من استعراضها البسمةَ الواسعةَ العريرةَ أو املسلح
عل رؤوس األيتام واألطفال ..وتعنونُ لت ّّعامهلا وأيلديها
املعطاءةِ الكرميةِ باخلطوط العريرة ..ويف حقيقلة األملر،
كلّّهم غِِمظٌ متعجرفون ..عاملٌ ماديٌّ منافقٌٌ ،ال يعطلي إالّ
لينخذ."..
 "هداهم اهلل ..ليس كلّّهم ،ال ختلو الدنيا من اخليت ...لكن،مل تقل يل ..ماذا كان يقول سعد للرًل اللذي ضلربَ
الطفل؟ وكيف ًعل األخيت يبتسم بسرعة هكذا؟".
 "تكلّّم مع الرًل عل انفراد ،مل أمسع ما قالهُ له ،إنّّما رأيتُالرًل وقد صار وًهه أمحرَ ممتقعااا كالبندورة املهروسلة..
سعدٌ يعرف كيف يوصل رسالته بلندبٍ وهلدوء دون أن
يرفع صوته درًة واحدة ..هو يتقنُ فنّ إحراج السلفهاء،
وًعلهم خيجلون من أنفسهم ،قبل أن خيجلوا من غيتهم..
أظنّهُ قد نصحهُ نصيحة ًعلته يستحي ويندم."..
 "ممم ..مجيل."... "ما أخبارُ اجلنني؟". "خبيتٍٍ ..احلمدُ هلل". "مل خت ي أحدااا بعد؟ أما زلتِ ختفني وتنكرين؟".أصمت ..ال أًدُ ما أقوله...
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"إىل مىت؟".
"إىل أن يشاء اهلل ..ما عليك ..أمل أخ كَ أنّّي وًدتُ أمًًّّلا
ًديدة؟".
"هنيئا لكِِ ..أظنّّين أعرفها."...
"أنا متنكّّدة من ذلك."..
"إنّّها ال تنفكّ تتبعنا باللقمات ،تصرُّ عل إطعامي وإطعلام
سعد بيديها ههههه".
"هههههه يا لنقاومها وطيبتها ..تفعلُ ذلك مع اجلميع ،ملن
أك هم إىل أصريرهم."...
"لعلّّها األصرير بيننا."..
"أوافقكَ الرأي."..
"أخ يها."..
"أفكّرُ بذلك".
"أحسنتِِ ..ستخفّفُ عنكِ وتسدي لكِ نصائحها ..أظنّكِ
حباًة للنصيحة".
"متنَّ يلَ التيسيت؛ ألقوى عل إخبارها".
"مع أنّ األمرَ ال حيتاج؛ لكنّّي يف كلِّ حال سندعو لكِِ".
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يقظة
كنتُ أنوي إخبارََها بكلّ شيء ،أمّّي اجلديدة ..ليالٍ عدّّة ،كنتُ
أفكّّر فيها وأقلّبُ املوضوعَ يف رأسي رأسااا عل عقب ..ما هو الصعبُ
يف ذلك؟ ملاذا أبالغُ يف إخفاء قصّّة محلي وكننّّها ًرميلة؟ أمل أكلن
متزوًّّة؟ ما اخلطن يف ذلك؟ ملاذا ال أبوحُ بسرّّي؟ أما زلتُ أخشل
احللمَ وأنكرهُ لذاته؟ أم أنّّي أخش شيئا آخر ،كنن يعرف الناس مثم
أنّّي مثلهم ضحيّّة ،وأنّّي أنتمي إليهم؟ يف الوًع عل أدىن حدّّ..
مل أكن ألعترفَ بذلك ،مل أكن ألمنحهم الفرصلةَ ليلبسلوين
ثوذم ..ثوبَ استسممهم وقسومهم وخنوعهم ..مل أكلن ألرتلدي
ثوبَ الرحيّّة مبثل هذه السهولةِ والبساطة ..لعلّّي كنتُ أظنّ ذللك،
ربّّما يف السابق ..أنّّي كنتُ ضحيّةَ حرب ،وضحيّّة علاملٍ متطلرّّف
يدورُ حول ذاتهِ اخلرقاء ..يدورُ ويدورُ وال يتوقّّف ،ويف النهايةِ حيطّمُ
نفسهُ بيديه ..وكنتُ أظنُّ أنّّي أدور معه ،أنّّي ارتطملتُ ومهشّّلمتُ
وانتهيت ،أنّّي ودّّعتُ احللم ...لكنّّي أدركتُ اليوم ،أنّ العاملَ بنسلره
لو غدا ضحيّّة؛ فم شيءَ جي ُُين عل التلوّنِ بنلوانه واالندماج معهُ يف
الصورةِ واأللوان ..ال شيء جي ُُين أبدااا عل كلِّ هذا السواد ،وكللِّ
هذا االبتعاد ،سوى ختاذيل...
أقرّرُ من اآلن فصاعدااا أالّ أخذلَ احللم ،أالّ أستسلم بعدَ اليوم..
أقرّرُ البوحَ أمامَ اجلميع ،بم استثناء ،وكننّ شيئا مل يكن ،وكننّ كلّ
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شيءٍ كانََ ،وسيطويهِ النسيان؛ لتبدأَ األشياء اجلديدة األمجل بالتلدفّّق
واجلريان ...فليظنّ الناس بلي ما شاؤوا ،وحدي أنا أقرّرُ من أكون،
وإىل من أنتمي..
أذانُ الفجر يممسُ مسمعي بكلِّ سكونهِ وصلفائه ..نسلائمهُ
احللوةُ الباردة تلمُّ خطايَ املبعثرة هنا وهناك من كثرةِ التنمّّل والتفكيت،
وجتمعُُها يف طاقة مرتّّبة ،عبقة كالزهر ،عطرُُها ال يزولُ وال يتراًع...
أنوي الوضوء ،أمهيّّن للصمة ،مثّ أخرجُ للصمة بعد دخول سعد
فيها ،كما أفعلُ كلّ يوم ..ما عدتُ أقدرُ أن أبتعد ،لقد صرتُ قريبة
ًدًًّّا حدّ السعادة! ..لقد أمست صمةُ الفجر يل عادة ،أذوقُ فيها لذّةَ
العبادة!! ..ها هو الفجرُ يشرعُ يل ًناحيهِ األبيرني الناصعني ،حيملُُين
عل أحدمها كلّ يومٍ إىل مكان ًديد مل أكن ألحسب أنّّين سنحطّ
فيه يومااا ..وها هو ًناحُ الفجر ينطلق؛ ليريدوَ يل منفذا تتفجّرُ منهُ كلّ
طاقا ،وقدرا ،عل التحمّّل والسيت...
تنتهي الصمة ،وأعودُ ألحطّ عل أر الوقائع ،حممّّلة بلننوار
اهلداية ،واألحممُ ال ّّاقة تريشّّيين ...مل أعد أخش شيئا ،هكذا ،وبرفّةِ
عني ،اختف كلُّ القلق وتمش  ،ومهومي تطايرت إىل غيت رًعة...
متنّّيتُ لو أنّّي أستطيعُ أن أقطفَ أحد األحمم ،أن أنلزعَ غشلاءها
الدافئ املتأللئ عنّّي ولو حلظة؛ ألدثّرَ ذا كلّ الدنيا ...متنّّيتُ لو أنّّلي
أصيتُ أنا الريشاء ،أنا احللم ..لو أنّّي أصيته ولو للحظة؛ لكلي أملنحَ
مجيع الناس ،طعمَهُ وروعتهُ ودفئه ،روحهُ الرقراقةَ العذبة ،وطفولتلهُ
الدائمةَ البامسة...
ال ألتفتُ إىل األمام ،ال أًرؤ عل أن أتطلّّع ..ال أحد غليتي
وغيتمها ،سعدٌ وأجمد ..ال رابع لنا ،حننُ الثمثةُ اللدائمون ...لقلد
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صارت بيين وبني سعد لريةٌ غيتُ حمكيّّة ..وحدنا ملن يفهمهلا ...ال
أتقصّدُ أن أحاكيه ،وال يتقصّدُ أن حياكيين؛ لكنّّنا نتكلّمُ ببسلاطة..
حنكي دونَ أيّ توقّّف ،برييت كلمم ودون أدىن حاًلة للصلوتِ
والنطق ..أحدُُنا يسمعُ اآلخر ،والثاين يردُّ عليله ...كمنلا يفهلمُ
ويبتسم ،دون أن نتبادل النظرات ،كمنا ال يرسلُُها أصم ..حنكي لرية
بم حروف ،بم إشارات حتّ  ...نتخاطرُ ع َ األثيت ،واإلميانُ صللةُ
الوصل ...ال أدري كُُنه هذا الشعور ..،إنّّما وبدون أيّ مرياالة أقلدرُ
أن أقول إن لبعض األرواح عبقا نسلتطيع أن نشلتمّّه علن بعلد،
وأرجياا...
أعودُ إىل خيميت مسرعة والسعادةُ تريمرُ خافقي ،تريئه بلالنور
العالق ..النشاطُ يدبّ يفََّّ ،ليوقظَ كلّ أنسجيت ..ال رغبةَ يل بالنوم...
أفتحُ مصحفي وأقرأ ... :وَرََتِّلِ الْقُرْْآنَ تَرْتِِيالً ..وألوّّل مرّّة ،أرتّلُ
القرآن بتدبّرٍ وخشوعٍ وخشية ..عيناي تقطران بم توقّّف ،ما بلنيَ
اآليةِ واألخرى ،وأحيانااا بنيَ الكلمات ...ألوّّل مرّّة عل اإلطلمق،
أشعرُ أنّ القرآن خياطبُُين ويلمسُ خافقي حبنان ...ألوّّل ملرّّة حقًًّّلا،
أعرفُ قيمةَ اإلنسان ،حنيَ يقتربُ من اهلل ،وأذوقُ القلربَ منله...
أتدبّرُ القرآنَ بقلبلي ،أفهمُ معىن العبادة..
أذوقُ وأعرفُ وأتّّصف ،أنالُ الشرفََ ،مثّ أُُبصر!...
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ى ى شفير الشلر الب مس
كنتُ أنوي أن أخ ها ،و(إنّّما األعمالُ بالنيّّات)؛ فما إن نويتُ
عل إخبارها حتّ تبخّرَ احللمُ وانته  ،أو هكذا هُيّّئ إيلّّ ..أسلتيقظُ
بعد صمةِ الرح بساعة ،حيثُ منتُ بعد أن صلّّيتهُ مباشرة ،بعدَ أن
دعوتُ ودعوتُ دون توقّّف بكلّ ما كان خاطري يرًوه ،وبقدر ما
منّ اهلل عليّ به وتكرّّم ..أستيقظ ألًدَ نفسي غارقة بدمائي ،واآلالمُ
تكادُ تقتلعُ أنفاسي لشدّّمها! ..ال أقوى عل احلراك؛ لكنّّي أدركُ أنّّه ال
بدّ يل أن أفعل أيّ شيءٍٍ ..أن أطلب املساعدة ،من أي كان ،ولليسَ
أيًًّّا كان عل وًهِ التحديد..
أحاولُ القيام مرّّات ومرّّات ،وعبثا أحاول ..آالمٌ غريبةٌ تقطلنُ
أنفاسي ،تنتزعُ اهلواء منها قسرااا ،تعيدهُ لثوان معدودات ،ومن مثّ تعود
مسرعة لتخطفهُ جمدّدااا بشكلٍ أقوى وأقس  ..ال أعرفُ كيفَ أصفُُها،
تلك اآلالم؛ كننَّ روحي تُُسحَبُ معها ..أًرّبُ التنفّّس بعملقٍ وال
أقدر؛ فم أًدُ مهربااا إالّ بالدعاء والتوكّّل عل اهلل؛ فقلد صُُلدّّت
بوًهي كلُّ األبواب ،ومل يبقَ يل إالّ أن أقرع بابَ الرحيم..
وما إن أهلجُ بذكر امسهِ (اللطيف) ،حتّ أرى املعجزةَ أمامي قد
جتسّّدت ..لقد كانت هي ،أمّّي اجلديدة احلنون ،أمُّ اجلميع هنا ..إىل
هذه اللحظة مل أكن أعرف امسها ،ال حاًةَ يل بذلك ،أكتفي بوًهها
املمئكيّ املريح ،الذي وما إن أطلّ عليّ من باب اخليمةِ حتّ تنفّّستُ
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الصعداء واطمنننت ،وكيف ال أطمئنُّ وأنا أرى اللدفء يرتلعُ يف
عينيها؟! ...كانت حتملُ كوبَ الشاي بإحدى يديها ،وشاال زهريّ
اللونِ موشّحااا بالبيا باليدِ األخرى...
 "أمّّي "...أصرخُ بصعوبة ،وصو ،يكادُ يتمزّقُ من األمل. "عيوين يا ماما؟ يا حبيبيت شو صايرلك ..لليش صلوتكهيك؟؟".
تسرعُ إيلّّ ،واضعة كوبَ الشاي عل طرف الفرشة ،وكانلت
تلك املرّّة األوىل اليت تدخلُ فيها خيميت ..تلمحُ الدم الذي مأل املكان،
ودموعي اليت حتكي الوًع برييت حروف ..ترمّّين إىل صدرها حبنان..
ال تسنل عن السبب ،فقط تقول" :ال ختايف ،ستكونني خبليت بلإذن
اهلل."..
تلفّّين بشاهلا الزهريّ اجلميل..
 "هذا الشال صلنعتهُ خصّّيصاال للكِِ ..سليدفّّئكِ اآلنوستشعرين بالتحسّّن."..
 "حبيبيت يا ماما.".. "ما أحمها مِن فيكِ تنفثينها كعبيت الزهر!.".. "ما أروع كلماتكِِ ..أشعرُ أنّّي صرتُ أفرلَ حلاال ملذرأيتكِِ."..
 "محاكِ اهلل يا ابنيت وأبعد عنكَ كلّ مكروه."..ترعُ يدها عل رأسي ومهمسُ ببعض اآليات القرآنيّّلة ،أشلعرُ
معها باالرتياح والسكينة ..األمل الذي كان قبل قليلٍ يقلّّلبين كملا
يُُقلَّبُ اجلمرُ يف النار ،صار أملهُ أخفّ وطنة بكثيت ،وصرتُ تقريبااا أكادُ
ال أشعرُ به...
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 "مل تقويل يل امسكِ حتّ اآلن."... "إمسي حنان.".. "يا سبحان اهلل! ..اسمٌ عل مسمّ !!.".. "حبيبيت!!!.".. "ماما ..أنا حامل ..هل يعين هذا النزيف أنّ الطفلل قلدمات؟".
تصمت لثوان ..ال تطرحُ عليّ أيّ سؤال ،وال حتّ يف نفسها..
وبشيءٍ من القلق الذي حتاولُ أن ختفيه عنّّلي ،وتفرلحه عيناهلا
البلّّوريّّتان الشفّّافتان اللتان ال تعرفان أن ختبّّئا شيئا ،تقولُ بلطف:
 "األفرل أن نتّّوًه للمستشف  ،وهناك سنطمئنّ أكثر". "ومن سيقلّّنا يف مثل هذا ال د والعواصف؟ ..أما من حللٍّآخر؟".
" -انتظريين قليم ..لن أتنخّّر عليكِِ ،سنعودُ بسرعة."..
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حن ن وأعد
ذهبت حنان ،وتركتين يف بركةِ الدماءِِ ،ملتفّّة بشالِِها اللدافئ،
وطيفُُها ما زال يسري ..أنا ما شعرتُ حقًًّّا أنّّها ذهبلت؛ فروحُُهلا
بقيت قربلي تسلّّيين وختفّّف عنّّي هلعي والقلق الذي كان حياصرُُين
وسط نوبة األمل املفزع ..أتنفّّس الصعداء ،أعرفُ أنّّهلا سلتعود يف
احلال ،لن تتنخّّر كما وعدتين ..ترًعُ بعد برهة ،وبني يديها الناعمتني
البيراوين كيسااا كبيتااا من النايلون ،ال أدري من أين حصلت عليه..
وضعت الكيس عل األر  ،مدّّت يديها الدافئتني ،وأرخت ظهرََها
املتقوّّس الذي هدّهُ ثقل الزمن؛ لتساعدَين عل النهو ...
حاولتُ ًهدي أن أرفعَ نفسي قبلَ أن أستهلكَ قواها ..هنرتُ
كلّّي مرّّة واحدة ،بنطرايف األربعة اليت كانت مرخيّّة قبلَ قليل ،وكننّّها
قفزت مجيعها واشرأبّّت مرّّة واحدة لتجعلين أقومُ فحسلب ،دون أن
أضطرَّ حنان حلمل أمحالٍ ًديدة فوق محللها الزائلد ..تقلولُ يل
والبسمةُ الوضّّاءةُ ترتسمُ عل حميّّاها بعفويّّة وارجتال:
 "هوّّين عليكِِ ،أنا ما زلتُ صبيّّة ،ال تظنّّي أنّّي قد ك ت..أستطيعُ محلكِ لو أردتِِ."..
أضحك من كلّ قلبلي ،وأقول" :أنتِ امرأةٌ بقللب طفللة،
وبروح طفلة."...
 "أسعدين كثيتااا هذا الوصف يا حلو."..!،011

 "وأنا أسعدين املوصوف."..نبتسم ،من قلب حلظات األمل ..وفيما يدُُها الزاهلرة حتلاوطُ
خاصر ،وترمُُّّها بلهفة ،تتوطّدُ أمومةٌ ورديّةٌ بيرلاء؛ فيتبخّّلرُ األملُ
ويتمش شيئا فشيئا ..ال أسنلُها إىل أين نذهب ،كلّّي ثقلةٌ بننّّهلا
تقودُُين إىل املكان الذي سيجعلين بنفرل حلال ...أرى سلعدااا يف
اخلارج ،قريبااا هذه املرّّة ،أكثرَ من كلّ مرّّة...
مل يكن ينظرُ إيلّّ ،إالّ أنّّي شعرتُ بقلقه وحزنه ..قرأتُ هلذا يف
نظرته الذابلةِ اليت كانت حتاكي األر َ وال ترتفعُ عنها حلظة ،وكننّّها
تواسيها أو تتلقّ العزاءَ منها...
"أتراهُ سعدٌ من سيقلّّنا؟" ال أًرؤ عل طرح السلؤال ،أبتللعُ
السؤال يف ًويف ويرجتفُ االثنانً ،ويف والسؤال ..مََن غيته سيفعلُ
ذلك؟ ..وحده من ميلكُ سيّّارة هنا ،ميلكُُها وال ميلكُُها ..تلكَ السيّّارةُ
البيراء ،قد صارت عاًيّةَ اللونِ بعد أن ًعلها سعدٌ منذُ اليوم األوّّل
جمليئه إىل هنا وقفا للمخيّّم وكلّ ساكنيه ،أو املنفيّّني فيله ...سلعدٌ
يعر ُ اخلدمات ،يسنل حنان وال يوًّّه نظره أو سؤالهُ إيلّّ:
 "عايزين أيّّا مساعدة يا حجّّة؟". "يا حبيب قلبلي يا ماما ..،اهلل يسعدك ..إنت بس وصّّلناومنكون ممنونينك ..اهلل يرض عليك".
أبق صامتة ،ال أنبس ببنت شفة ..ترى ،هل عرف سعدٌ ما حلّ
بلي؟ ..هل عرفَ أنّّين حامل ،أنّّين عل وشكِ أن أًهض ،أو هكذا
يهيّّن إيلّّ؟ يا إهلي ..ما هذا املوقف احملرج الذي وُُضعتُ فيه؟! ..ندخل
السيّّارة ،أحاولُ أن أستجمع نفسي وأنفاسي ،بعدَ أن كانت وتليتة
األمل قد هدأت واستكانت لفترة ،وبعد أن افترشت حنلان املقعلد
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اخللفيّ للسيّّارة بكيس النايلون الكبري الذي كان ماااا وواااا
أجلسُ وأنا يف قمّّة احلرج ال أجرؤ حتّّى على التفكري باملوقف الذي
أنا فيه!...
ينطلقُ سعدٌ بنا بعد أن يتمتم باسم اهلل ..يهماسُ ااا بكا
مشاعره وروحه يندمجُ اا وكأنّهُ يستجدي رمحاتِ اهلل وتساهيله
اا ..عيونُ النسوة تالحقنا من بعيد وال تنفكّ تصوّّب حنونا ساها
األسئلة القاتلة ..من يعبأ انّ أما موقفٍ حمرجٍ كهذا؟ من يعبأ بأسئلة
النساء وخميّّالانّ الواسعة؟ ...وه ستهتمّ امرأةٌ خجولةٌ مثلاي بعاد
اليو ألقوا النساء وأنظارهنّ فيما هي جالساةٌ يف سايّّارةِ رجا ٍ
غريب/قريب على كيسٍ من النايلون؛ لئال تلطخَ سيّّارته بدمائها وهي
تنزف ..ه بعدَ هذا اإلحراج من إحراج؟
وأفكر أنا اليت كنتُ أخفي عن أمّّي حتّّاى أيّّاا فطاري يف
رمضان؛ كي ال تعلمَ أنّّي  -أنا ابنتها  -يف موعدِ الدورةِ الشهريّّة ..مل
أكن ألخربََها يومًًا مع أنّّها كانت الروح األقرب لروحي البعيادة..
وحتّّى يو بلوغي الذي تأخّّر كثريًًا ومل حيل قب أن أبلغ اخلامساة
عشرة والنصف أخفيته عنها ومل تعرفه إال بعد ستّّة أشهرٍ كاملاة
كنتُ قد بدأتُ فيها أغس ُ مالبسي بنفسي وجّةِ التخفيفِ عنها!...
أفكرُ اآلن ..كيف يل أن أواجه املوقف احملرج الذي مل أمرّ يومًًا
مبثله كيفَ يل أن ال أجنّّ؟ ..وتنقذين حنان كعاداا وناهنا وبسرعةِ
بديهتها املعتادة؛ لتحُطَّ باي فوقَ شط اهلربِ والالمباالة ..تنقاذين
ببسمااا وكلمااا العذبةِ العفويّّة وبنكاتِِها احللوةِ املفرحة؛ فيضاحكُ
سعدٌ وأضحكُ أنا وأنسى املوقف احملرج إىل أج ٍ غري مسمّّى...
531

وجج الأعد
 "ها قد وصلنا ،"..يقولُ سعد..مترًّم من السيّّارةِِ ،دومنا انعطاف ،يطلبُ منّّا أن نبقل فيهلا
مرتاحني ريثما يطلبُ سريرااا نقّّاال يل ..أصرُّ بنّّين ال أحتاًه ،بعد أن
شعرتُ بالتحسّّن وبتوقّّف النزيف منذ فترة..
 "ما من داعٍ لذلك ،أستطيعُ السيتَ عل قدميّ."... "هل أنتِ متنكّّدة؟". "نعم ،شكرااا لك".يهزُّ سعدٌ رأسه مبتسمااا بلطف ،واحلرج باد عل حميّّاه ..مل يوًّّه
يل نظرة واحدة كاملة ،أو شبهَ كاملة ،ولو ملرّّة! مل تتقابل عينانا وللو
للحظة؛ فطيلةَ الوقت كان حديثه موًّهااا للهواء الذي حييطُ بللي،
والذي كنتُ أتلقّّفهُ منه بسرعة وبلهفة ،وكننّّين بانتظار غيث قلّّملا
يهطل ...ال أدري ما سرّ هذه اللهفة وال أعرفُ سبب هذا االجنذاب
الريريب لشخصٍ مل يكلّّمين سوى مرّّة أو مرّّتني ،جبملة أو مجللتني،
تتعلّّقان بالعمل البحت ليس إالّّ..
نترًّلُ من السيّّارة ،حتاولُ حنان أن تساعدين لكنّّين أطمئنها بننّ
كلِّ شيءٍ قد بات عل ما يرام ،وأنّ بوسعي االعتماد عل نفسلي
دون إتعاذا معي ..أشعرُ أنّّها ال تصدّّقين ،تظنّّين أكابرُ وأكبتُ أمللي،
وتصرُّ عل إحاطيت من اخلارج واحتران خاصر ،بيديها ،بعلد أن
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أحاطت داخلي واحترنت روحي خبافقِِها من الداخل...
 "أتعبتُُكم معي.".. "يا عيب الشوم شو هاحلكي يا بنيت؟!!". "سممات ..طهور إن شاء اهلل ،"..يرسلُُها سلعدٌ يل عل َاألثيت ،وتصلُُين كنسمة فنتنشّّقها..
توًّّه سعدٌ بنا حنو قاعة االستقبال ،حتدّّث إىل املمرّّضلة بينملا
ًلستُ أنا وحنان ،ننتظر عودته..
 "أشكركِ من كلّ قلبلي عل الشال ،سلمت يداكًِِ ..اءيف وقته ،لواله لكنّّا انفرحنا."..
ترحكُ حنان وتريمرين بندعيتِِها وكممِِهلا العلذب الرقيلق،
وطفولتها الرائعة ،متألُ روحي بال يق..
عاد سعد ،وألوّّل مرّّة ،مل يكن وًهه يوحي بالسعد ...كلان
مكفهرًًّّا حانقا ،ضائقَ الصدر ،وخُيّلَ إيلّ أنّّه يتمتم يف نفسه بكلمات
مكتومة مل يشن أن يرسلها يل ع َ األثيت؛ لكي ال يث َيت قلقي...
يقول بلطف ،وابتسامةٌ طيّّبةٌ ترتسم بعفويّّة عل وًهله رغلم
ضيقهِ وعدم ارتياحه الظاهرَيْْن:
 "تقولُ املمرّّضة أنّّه ال ميكننا إدخاهلا للطوارئ ألنّ حالتها التستدعي ذلك."..
 "وكيف عرفََت؟ هل قامت بفحصلها؟" ،تسلنله حنلانباستريراب!
 "حبسب قولِِها ،جيب أن تكون غيت قادرة عل السيت حتّّلتُُعتبََر حالتها طارئة!".
 "ساحمهم اهلل!!!".017

 "ال داعي للقلق ..أنا خبليت ،ال تشلريم نفسليكما،"..أقولُُها خبطف كي أستدركَ املوقف وأخفّّف من حدّّة وقلق
االثنني االستثنائيني وأنا أرى خوفهما وهلفتهما الظلاهرة
عليّّ.
 "وما العملُ اآلن يا بينّ؟" ،تسنله حنان.. "تقول إنّّه علينا االنتظار ،حتّ ين ،دورنا ..وأنّهُ ال ميكنُُنلافعل أيّ شيءٍ قبل احلجز والدفع! ..ادفع وانتظلر دورك،
هكذا بكلّ بساطة! ..أرأيلتِِ؟ ..هلذه هلي إنسلانيّّة
املستشفيات اإلسمميّّة ببمدنا يف السلم يلا خلاليت؛ فلم
تعجبلي من احلال اللذي وصللت إليله إنسلانيّّتنا يف
احلروب."..
 "ال حولَ وال قوّةَ إالّ باهلل ،"..تردّدُ حنان...أبق صامتة ،ال أعرف ماذا أقول ..أملكُ املال؛ لكنّّي ال أملكُ
القدرةَ والشجاعةَ الكافيةَ لعرضه عل سعد هكذا وبكللّ بسلاطة،
وكننّّي أقولُ له" :ما املشكلة يف ذلك؟ فلننتظر ..امللال موًلود..
ووقتُكَ واسع ،وإنسانيّتُكَ أوسع" ...مل يكن بوسعي حتّ أن أفكّّلرَ
بشيءٍ من هذا القبيل ،هو ليس مرطرًًّّا لذلك..
وخيطرُ ببايل خاطر ،أقوله بكلّ حرج ،والكلمات ال تسلعفُُين
فنُتنتئُ وأختبّّط..
 "أرًوكِ يا خاليت ..أرًوكما ..أََ ..أنا أستطيعُ أن أتلدبّّراألمر ،ال ختافا ،لقد حتسّّنت ...اذهبلا أنتملا وال تتعبلا
نفسيكما ،وأنا سننتظرُ حتّ ين ،دوري ،وأعودُ بعد ذللك
بسيّّارةِ أًرة".
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 "ما هذا الكمم؟ صلِّ عل النيب" ،يقولُُها سعد بشكلٍ حازمٍوقاطع ،مل يترك يل معها مساحة كافية ألزيد حرفا واحلدااا
بعد ذلك!
وتزامنااا مع سعد ،ترمقين حنان بنظرةِ األمّ الوديعة ،وتقول:
 "له يا بنيت ..كيف بدّّك يانا نلروح ونتركلك وحلدك؟معقول؟."..
 "بارك اهلل فيكما" ،أقولُُها والذنبُ ميأل ًعبيت.. "هوّّين عليكِِ ،ال داعي لتحملي همّ وزرٍ أنتِ مل تقترفيله،اخلطن منهم وليس منكِِ ..لن ننتظر طويم ،سنتدبّرُ األملر
أعدكما ."..يقولُُها سعد ،موًّهااا أنظارهُ نوعااا ما صوبلي
هذه املرّّة ،ولكن ليس حتديدااا..
 "ماذا ستفعلُ يا بينّّ؟". "سنجرّّب فعل شيء ..وإن مل ينفع ،لن نكون قد خسلرناشيئا ..يف كلّ األحوال الوقتُ واسع وليس وراءنا شليء..
حناول تسريع األمر لنطمئنّ عل سممتها ليس إالّ؛ لكلن،
بالنسبةِ لنا ،ال مشكلة يف االنتظار."...
يعودُ سعدٌ إىل طمننيت ،بشكلٍ مباشرٍ أو غيت مباشر ..املهمّ أنّّله
يريدُ أن خيفّّف عنّّي ويزيح عنّّي ثقلَ املوقف واألمل الذي كان قد بدأ
يعودُ إيلّ من ًديد ،وأنا اليت حسبتهُ ولّ وانته  ..وكننّّلهُ يشلعرُ
بلي ..وكننّّه حيسّ حبرًي وأوًاعي!..
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ريح الطفولة
توًّهُ سعدٌ ناحيةَ غرفةِ احملاسبة ،وبقينا حننُ بانتظاره ،حنان وأنا،
قربَ منصّةِ االستقبال ..أشار إلينا بيدهِ فيما بعد لنن ،،ووًههُ يتهلّلُ
فرحااا؛ فذهبنا مسرعتني ..من بعيد ،يشيتُ سعدٌ إلينا بتخفيف السرعة،
ضامًًّّا أصابعه بعرها عل بعض؛ كما ترمُّ أوراقََها وردةٌ وُُلدت للتوّ
وتنتظرُ أن تتفتّّح ..كان خيش أن يصليبين أو يصليب حنلان أيّ
مكروه ..مل يكن أجمد خمطئا باالجنذاب إىل سعد مبثل هذه السلرعة؛
فشخصٌ مثلهُ ميلكُ مريناطيسااا سحريًًّّا ذاتيًًّّا وحرورااا ملفتااا ال يرييلب،
إىل ًانب كونه يتحلّ باألخمق وبالسماحةِ والرفق ،من الصعب أن
ال جيتذبك وأالّ حتسَّ عل األقلّ مبشاعر االرتيلاح واالطمئنلانِ يف
وًوده ..دخلنا غرفةَ احملاسبة ،ندعو اهلل وننمل التيسيت؛ لنتمَّ املعامللة
وندفع ما أملتهُ علينا تكاليف احلياة ..وما إن ألق سعدٌ التحية علل
املوظّّف اللطيف ،وبدأ املوظف بتجهيز األوراق ،حىت اندلق كلوب
قهوته (النسكافيه) الساخن عل املكتب ،وهو الذي كان منذ ثلوان
يتبسمُ فرحااا وهو ينقلهُ من ًهة املكتب اليسرى إىل اجلهة الليمىن..
وقبل أن تتريلريل القهوة يف الفنرة اإللكترونيّّلة ،أو تنلدسَّ يف أزرار
(الكيبورد) ،أسرعتُ وأبعدمهما عن النهر الساخن اجلاري ،وشلعرتُ
باحلرج ألنّّي أحسستُ بننّّي أنا اليت تسبّّبتُ بوقوع الكوب؛ كََلوين
دامهتُ صباحه اهلادئ مبعامليت؛ ألهنيَ بدايةَ يومه الرائع!..
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استكمل املوظف عمليّّة التنظيف مستهلكا نصف علبة املناديلل
تقريبا! ..كانت عممات احلرج بادية عل وًهه ،واحلسرة خمفيّّة يف
ًوفه عل الكوب الرائع ..إنّهُ الكوبُ الوحيد الذي تقدّّمله لله
املستشف جمّّانااا!...
استنذنتُ للخروج قليم من املكتب ،فيما تابع سلعدٌ إكملال
املعاملة ..توًّّهتُ حنو املقه  ،وأحررتُ كلوب (كابوتشلينو) -
مُُعتَبََر  -كبدلٍ ضائعٍ للموظّّف ،وقبل أن أضعه عل مكتبه ،سلنلتُُه:
(أحتبُّ الكابوتشينو؟) ..تبسّّم املوظّّف باستريرابٍ وحرج ،والصلدمةُ
باديةٌ عل حميّّاه ،رافرااا عرضي يف البداية؛ لكنّّي أصرّّيتُ عل تقلدمي
الكوب مبدية اعتذاري وأسفي عل الكوب اللذي سلبقهُ والقل
حتفه ..وقبل أن أضع الكوبَ عل املكتب ،وسلط دهشلةِ سلعد
وحنان ،كرّّرتُ السؤال( :أحتبُّ الكابوتشينو أم تفرّلُ شيئا آخلر؟)؛
فهزّ املوظّفُ رأسه موافقا ،وشكرين متبسّمااا بكلّ استحياء ..خرًتُ
بعد ذلك من املكتب ومل أعد إليه ثانية ،مل أًرؤ عل ذللك؛ للئمّ
أُحرجَ املوظّّف وأحرًين ...حلقت بلي حنان ،متبسّّمة فرحلة ،مثّ
ًلسنا عل أحد املقاعد بانتظار سعد...
يف هذه اللحظة كانت آالمي قد بدأت تتنرًحُ ما بنيَ العايل
والعميق ..كنتُ أخش أن يظهر عليّ شليءٌ ملن األمل ،فيملا
أنا أكبتُ وأكتمُُ ..طلبَ احملاسبُ ورقةَ هلويّّيت؛ فجلاءَ سلعدٌ
لينخذها..
مل يسل سعدٌ عن حجم املبلغ املطلوب ،دفع بم تلردّّد ،وملّّلا
عرضتُ عليه أخذ املال فيما بعد ،رفضَ بكلِّ ك ياءٍ ووقار ،وسنلين:
"لو كنتِ مكاين هل كنتِ ستقبلني؟".
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وجمدّدااا حيرًُُين سعدٌ بتواضعهِ وأخمقه السلمحة ،ويسلتدرجُ
صميت فم أعودُ قادرة عل قول أيّ كلمة أو إضافةِ أيّ حرف فوقَ
كممه احلازم اللطيفِ احملسوم!."..
 "لكن ..لديَّ املالُ الكايف لكلي أدفلع ،أرًلوكَ أنتقبل."...
 "باركَ اللَّهُ لكِ به ،أنتِ متطوّّعة وال تتقاضني أًلرااا عللعملك ..ربّّما حتتاًينه يومااا ما."..
 "وأنتَ أيرااا متطوّّع!."..يرحكُ سعدٌ ضحكة خفيفة وخجولة ،مثّ يقول:
 "صحيح؛ لكنّّي أعملُ عمم آخر ...،أتقاض أًرااا عليلهبفرل اهلل."...
 "اهلل يرزقك ويزيدك يا ابين ويبارك ذالطيّّبة! ،"...تلدعوله حنان من قلب روحِِهلا ،وعيناهلا تلمعلان فرحاالا
وطهرااا..
أمّّا أنا ،فتتبخّرُ الكلماتُ يف ًويف ..ال أعرفُ ملاذا أقلول...
فخيتُُمها غمرين ،وعطفهُما أسرين ،ورقّتُهما غطّّتين ودثّّرتين من رأسي
إىل أمخص قدميّّ! ..هذان االثنان الرائعان ،مها هبة اللرمحن يل دونَ
أدىن شكّّ ،ومها مثرةُ الدعواتِ املزهرات والدمعاتِ الرياليلات الليت
زخرتُ ذا هذا الصباح ،مثرةُ إكرام اللَّهِ وفرلِه ...ومترّ يف بايل آيلة:
 ...وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُُوا شَيْئًًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْْ...؛ فنبتسمُ بصمت،
شاكرة اهلل عل لذّةِ هذا األمل وخيتاته ،وهو الذي أيقظين وصلحّّاين
وًعلين ألتقي بنطهر قلبني عل اإلطمق؛ ألكونَ منهما قريبة كللّ
هذا القرب...
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ين ،دوري بعدَ طول انتظار ،تناديين املمرّّضةُ بلامسي فنتوًّّله
حنوها مباشرة ..تنخذُ وزين وتسجّلُ بصمت ..وفيما كانت تقيس يل
الرريط تسنلين" :حامل؟!".
أهزُّ رأسي مبدية هلا صحّّة افتراضيّّتها؛ لكنّّها تستريرب أكثر ،مثّ
خت ين بننّ ضريطي منخفض قليم عن املعدّّل الطبيعي ..ال آبهُ لذلك؛
فكلُّ شيءٍ حيدثُ يلَ اليوم مل يكن ضمن املعدّّل الطبيعي ،كان خارقا
للطبيعة أو متجاوزااا هلا! ...تقولُ يل املمرّّضة" :ارتلاحي ،وانتظلري
مساع امسكِِ."..
مترُّ ساعةٌ كاملة بعد االنتظار األوّّل ،الذي كان قد اسلتريرقَ
أقلّ من الساعةِ بقليل ،وحني أمسعُ امسي من املمرّّضة أنطلقُ مثلل
السهم ألقابل الطبيبة ..تطلبُ منّّي املمرّّضة أن أترّيّث قليم ريثملا
خترجُ املريرة اليت قبلي وتنهي كممها مع الدكتورة ،وال أفهمُ هذا
العبث!
 "لِمَ ناديتين إذا؟ ألستِ أنتِ اليت ناديتين؟ أمرٌ عجيبٌ حقًًّّا!".ح
 "فعم ،الطبيبة طلبت ذلك؛ لكنّ املريرةَ ال تلزالُ تطلر ُعليها بعض األسئلة ،تستطيعني الدخول لو أردتِِ."..
 "أفرّلُ االنتظار حتّ تصبح الطبيبة ًلاهزة السلتقبايل..شكرااا لكِِ".
وما هي إالّ حلظات ،حتّ خترجُ املريرة ،وخترجُ معها الطبيبلة
أيرااا! اعتذرت منّّي املمرّّضة ،وقبلَ أن أسنهلا أين ذهبت اللدكتورة،
قالت يف احلال:
 "الدكتورة لديها حالة مستعجلة ،عشر دقلائق وتعلودُ يفاحلال ،استرحيي".
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كان سعدٌ يف هذه األثناء ينتظرُ يف اخلارج ،يف قسم االسلتقبال
العامّ؛ ألنّ صالةَ االنتظار عند الطبيبة كانت مزدمحة بالنساء احلوامل،
اللوا ،كانت كلّ واحدة منهنّ حتتلّ مكانااا يكفي لشخصني ،وتباعد
ما بني رًليها كما يفعلُ الرًالُ لتمنع األخرى من التفكيت باجللوس
قرذا ..كلُّ واحدة منهنّ كانت تفكّّر بنفسها فحسب ،ومل تكن تعبنُ
باألخرى أو بظروفها ..ومل خيلُ األمرُ من رؤيةِ بعض مشاهد التدافع
للجلوس عل أحد الكراسي ،أو من رؤية امرأة حاملٍ حتشرُ نفسلها
ووليدها املنتظر يف فسحة ضئيلة من املقعد بني اثنتني ،واملقعدُ أصلم
بالكاد يتسّعُ هلما! وكان الظفرُ بالكرسي لليت تسبق ،اقتلداءً باملثلل
العامّّ( :اللي سبق شمّ احلبق!) ..لكن ،ويا لألسف ،مل تكن رائحلةُ
احلبق من نصيب أي منهنّ؛ فالرائحةُ اليت كانت تعبقُ يف املكان ،واليت
كانت من نصيب اجلميع ،ال تشبه احلبق وال متتُّ له بصللة ال ملن
قريب وال بعيد ..لذا ،كانت املمرّّضةُ خترجُ كلّ قليل وترشّ خبّّاخاالا
ملطّّفا للجو يقري عل الروائح الكريهة ،ويا ليتها كانت متلكُ خبّّاخااا
يلطّفُ النفوسَ قبلَ اهلواء؛ ألنّ العمجَ ينبريي أن يبدأ ملن املصلدر
واملنبع!...
أنقّلُ نظرا ،قليم بني النساء ،ال أًدُ الراحةَ يف أيّ وًه ملن
وًوههنّ ..الوًوهُ هنا ال توحي بالبشاشةِ والسماحةِ إطمقا! ..لعلّهُ
األملَ هو الذي غيّرَ تلكَ املممح وبدّّهلا وأشرذا كلّ هلذه القسلوةِ
واجلمود!..
لعلّّها القسوةَ نفسها هي من أورثت الوًوه نظيتهلا فقسلت
باملقابل ..أحبثُ عن أيّ طوقٍ للنجاة ،عن نظرةِ طيبٍ أو بسمة ...ال
أًد! ..وأحنُّ أليّّامٍ كنتُ أقرأُ يف عيونِ الناس فيها أصدقَ بسمة...
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أنظرُ إىل وًهِ حنان ،وهي صامتةٌ متامااا والسكينةُ تريشّّيها ،تقلرأُ
يف مصحف صرييت كنتُ قد الحظتُ مؤخّرااا أنّّه ال يفارقهلا أينملا
ذهبت؛ فتُشعُّ أكثر وتتألأل نورااا فوقَ نور ..وحدهُ وًههلا كلان
يعطيين الراحةَ والقدرةَ عل التحمّّل والص  ..مل أكن أبدااا من النلوع
الصبور؛ فننا اليت تعوّّدتُ عل العجلةِ يف كلّ شيء ،وها هو طفللي
املنتََظر ال يطيقُ الص مثلي كما يبدو؛ فإنّهُ مل يقدر أن ينتظلر علدّّة
أشهر بعد ،قبل أن يطلّ برأسه إىل هذا العامل املائل ويقع! ..أغرقُ يف
وًهِ حنان؛ فنشعرُ باحلنان ،وأطمئنّّ...
مثّّة أطفال هنا يلعبون بفرح ،يصرخون بم رقيلب ،ال أحلد
مينعهم ،ال أحد يوبّّخهم ،ال أحدَ يتبعهم ليكتم صلومهم أو ليطللب
منهم االبتعاد أكثر ...ربّّما ألنّّهلم ليسلوا يف احلسلبان يف هلذه
اللحظات؛ فثمّةَ أطفالٌ أخََرًُ ،دَدٌ وبيض ،تُُهيّنُ هلم األنسجة وتُُنسَجُ
هلم األحمم الك ى ،لبعض الوقت ،قبلَ أن يك وا ويصبحوا جملرّّد
ظمل ..قبلَ أن تُمح ظمهلم بعد ذلك ،وتُُنف إىل أبعدِ نقطة ملن
الظلّ والفراغ ...فحنيَ يولدون ،وحني يولدون فقط ،ستُكَمّ أفلواه
األطفال الذين سبقوهم ،ليك وا أسرع ،وليودّّعوا ريحَ الطفولةِ علن
بعد...
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بأمة مج نية
كلُّ شيءٍ يف هذا العامل الريّّق املتهالك ،ينىب أن يرمّ الطفولةَ أو
أن حيترنََها ..كلُّ شيءٍ يودُّ لو يقتلعََها ويلوّّث براءتََهلا لتملوت!..
كنتُ أحسبُ فيما مر أنّ احلروبَ فقط هي اليت تقتللُ الطفولل َة
فكلل
ُّ
وتشوّّهها ،ومهدّّدها بالتفتّّت واالنقرا ؛ لكنّّين أخطلنت...
شيءٍٍ ،كلُّ شيءٍ يف هذا الوًود ،حيكمُ عل الطفولةِ والفطرةِ اجلميلةِ
باملريّ واالندثار...
الناسُ ال يريدونَ الطفولة ،وال ما يذكّّرهم ذا ..وكننّ الطفوللة
يف نظرهم دليلُ ضعف واهنزام ،كننّّها عكسُ القوّّة ،عكسُ القلدرةِ
واألحمم ..مع أنّّها هي األحمم ،وهي اليت تصوغُ املعىن! ..فمعلىن
القوّّة هي اليت تصوغه ،ومعىن القدرة هي اليت تصوغه أيراالا حلني
تكشفُ عن ساقيها بتجرّّد وال تدّّعي املثاليّّة ،بل تطلقُ نفسها لللريح
وتريرقُ فيما هي مقدمةٌ عليه حدّ املريامرة ،وتعيدُ الكرّّة مرّّات ومرّّات،
ومهما فشلت ،ال ختسرُ أبدااا وال تينس ..هي الطفولةُ وحدََها ،القادر ُة
عل منحنا تلكَ القدرةَ عل ختطّّي اخلوفِ والرهبة ،الرهبة من تكرار
التجارب رغم أنفِ اخلسائر والسقطات!...
تتداف ُع األفكار واخلواطرُ يف رأسي وقلبلي ،فيما أنلا غارقل ٌة
أرقبُ األطفال حويل بشتّ أعمارهم ،يركرلون ويرلحكون..
يتعثّّرون ،ويعودون من ًديد للنهو واجللري ،وكلننّ شليئا مل
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يكن! ..وكننّ وقوعهم واصطدامهم كان هو القوّةَ الليت تلدفعهم
للمريّ جمدّدااا بطاقة أقوى وأك  ،وبفرحة ال انتهاءَ هللا ،وحلب ال
مثيلَ له ،أقوى من القوّةِ بكثيت! ...أمتنّ لو أنّّي مثلهم ،أقعُ كلّ ملرّّة
وأقوم ،وأعودُ ألقع من ًديد ،دون أن أبكي طويم ،ودون احلاًلةَ
للكتمان ..أقعُ وأبكي مثّ أضحك ،وكننّ البكاء والرحك يصليتان
صنوين ،كممها مرتبطٌ بالفرح ،بالبداياتِ اجلديدةِ احللوة ،وبكلّ حلمٍ
طائرٍ وشريد ال يهبطُ وال ينتهي..
أغوصُ يف املشهد ،ويقطعُ عليّ املشهد قسوةُ مشهد آخر ..أرى
طفم مل يتجاوز الثالثةَ من العمر ،واقفا قربَ امرأة ثمثينيّّة ،يتبسّمُ هلا
بكلّ وًهه ،بكلّ تفاصيله الصرييتةِ وال يئة؛ لكنّّها ال تبادلُه االبتسام،
بل تنظرُ إليه بشزر ،ال خيلو من احلذر ..لعلّّها حسلبتهُ متسلوّال أو
شحّّاذا يشحذُ منها ابتسامة؛ فراحت تشحُّ وتبخل! ..وكننّّها ستدفعُ
مثنَ البسمةِ من ًيبها!!! ..أتنلّّم ،وتلوحُ يف ًويف عبلارة ،أخطُّهلا
باألمل العريض :وطفلٌ يستجدي بسمةً من شفاٍِ جفّّت ..مىت يدركُ
الناس أنّ البسمةَ جمّّانيّّة؟!!!
مىت يدركُ الناسُ ذلك؟ مىت يدركون؟ ..أحني تفقلدُ الطفوللةُ
حقّّها يف أن تكون؟!!! ليتهم يدركون قبل ذلك ،قبلهُ بكلثيت؛ للئمّ
يندموا بعد ذلك ألنّّهم قتلوها وأزهقوا روحها بنيلديهم ،قبللَ أن
تُُزهقها أوًاعُ احلياةِ وآالمها املُرّةِ املتتابعة ...ليتهم يدركون...
أخفضُ صميت والعبارات اليت تردّّد صداها يف عُُلرى احلرقلةِ
والقهر ..أحاولُ أن أتناس  ،وال أقدر ..لعلّ اهلل يرأفُ ذلم هلؤالء
األطفال املساكني؛ فهُم ليسوا بنحسن حالٍ من أطفلال احللروب،
الذين تقتلُُهم احلرب وتشوّّههم كلّ يومٍ من الداخل واخلارج تاركلة
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ندبتها اخلارًيّةَ عل أًسادهم بكلّ وضوحٍ وبم أيّ حاًة إلخفاءِ
األثر ...لكن هؤالء املساكني ،الذين يُُقتََلون كلّ يومٍ من اللداخل،
دون أن نلحظ ذلكَ أو نعيه ..يُُقتََلونَ عل أيدينا حننُ املساملني/كملا
ندّّعي ،يف السلم ال يف احلرب ،يف أفرل الظروف وليس أسلوئها،
فقط ألنّّنا مل نشن أن رخرع لنزوامهم الطفوليّّة الطائشةِ املبالََغ فيهلا ،يف
حسباننا ليس إالّّ..
أخفضُ صميت واألس  ،وأعودُ إىل حنان ،ووًهها البسّّام ..ها
هي البسمات تنحدرُ من فمها العذب ال ّّاق ،مثّ تعلو وتنتشرُ يف كلّ
األرًاء ،دونَ أن تستثينَ أيّ شخص ،صرييتااا كان أم كبيتاا ،مبتسلمااا
كانَ أم مقطّباا ...يف حمفظتها كالعادة حلوى ،أو أيّ شيءٍ آخر ،يسدّ
الرمق ويهدّّئ الروحَ والقلب ..كيف ال؟ ..وهي اليت تطعمُ اجلميلع
من قلبها وروحِِها قبل يدِِها! ...يلتمُّ األطفالُ حولَ حنان ،جيلدونَ
البسمةَ واألمان ،وقطعة من احللوى!...
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انتظ ر
مرت ساعةٌ ًديدةٌ عل غياب الطبيبةِ وغرقِِهلا يف احلاللةِ
املستعجلة ،تلكَ اليت كانت حتتاجُ لعشلر دقلائق فقلط بتقلدير
املمرّّضة! ..وددتُ لو أنّّي دخلتُ حني دعتين املمرّّضة ،للو أنّّلي
حشرتُ أنفي ونفسي كما تفعلُ النساءُ هنا كلّ الوقت ،كما يفعلنَ
مجيعاا يف العادة ..ال أقدر ..من الصعب أن أفعلَ ذلك! ...وعلل
الرغم من كوين أكرهُ االنتظار وال أطيقه ،وعل الرغم من كوين ال
أتقنُ لريةَ الص وال أقوى عل حتمّّل ناره؛ فإنّّي كنلتُ أفرّّللُ أن
أنتظر ساعات ًديدة أخرى ،وأيّّامااا إضافيّّة ،وأبق منتظرة حتّّل
تزهقَ روحي ومتوت ،عل أن أقفَ قربَ باب الطبيبةِ كلالوحوش،
ألدخل عنوة إىل غرفتها ما أن يُُفتحَ البابُ وأقحمَ نفسي بلالقوّّة يف
موقف تصارعي عنيف ،خيلو من األدب والذوق ،ال أرترليهِ هللا
باملرّّة!!..
كان األمل/الوقت يدبُّ يف خاصر ،كسكّّني حادّّ ،ينريلرس مثّ
ينسلخ ،ويسلخ روحي معه..
أتت الطبيبة ،ونادتين املمرّّضة مباشرة كي أدخل خلفََهلا ،دون
أيّ حاًة العتذارٍ أو ما شابه؛ فالدقائق هنا والساعات سيان ،ال فرق
بني عشر دقائق أو عشر ساعات؛ فلِمَ احلاًةُ لمعتذار إذا كان الليل
هنا يوازي النهار؟!!!
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ت
تبعتُ الطبيبةَ رغمااا عنّّي ،ولو أنّّي كنلتُ خميّّلرة ،الختلر ُ
االنسحابَ من كلّ هذه الترّّهات ،والعودةَ إىل حياةِ املخيّّم ،حيلثُ
العراءُ يقدّرُ الوقت أكثر ،ويقيّّمه بتجرّّد خالصٍٍ ،دونَ حاًتهُ لتعليلق
ساعاتِ الوهم عل احلوائطِ املائلة ..باختصار ،مل أكن أملكُ اخليار..
كنتُ حباًة ملعرفةِ ما الذي أملّ بلي ،وبالطفل املتعب املسكني ،الذي
مل يتسنّ لهُ أن يستجمعَ أنفاسهُ بعد يف داخلي ،والذي مل أمتكّّن بعلد
من الشعور حبركاته ورفرفاته احللوةِ الشيّّقة اليت كنتُ أمسلع النسلاء
حويل دائمااا يتكلّّمن عنها بشوقٍ وفرحٍ وسرور..
تدعوين الطبيبة للجلوس أخيتااا ،بعد أن ختلع نظّّارمهلا وعينيهلا
سويّّة وترعهم عل الطاولةِ فوقَ أكوام األوراق املتجمّّعلة ..ألقلي
التحيّةَ عليها جمدّدااا ،بعدَ أن تاهت حتيّّيت األوىل يف األثيت ومل يعد هللا
أثرااا يُُذكََر:
 "السممُ عليكم.".. "عليكم السمم ..تفرّّلي.".. "رهف ..قالوا يل أنّ حالتكِ طارئة ،ما مشكلتكِِ؟."...أبتسم ،أبتلعُ الرحكة الساخرةَ عل مرض ..قالوا هلا أنّ حاليت
طارئة وتركتين خارج الريرفةِ كلّ هذا الوقت ..ماذا لو أنّّهم مل يقولوا
هلا شيئا؟ محدااا هلل أنّّهم قالوا لكِ ذلك! ...أحاكي نفسي ،فيما أفكّ ُر
باملسكينة حنان واملسكني سعد اللذين كانا ال يلزاالن ينتظلرانين يف
اخلارج ،كلٌّ يف ًهة خمتلفة ...أشعرُ ذما حياوطانين باللدعاء ملن
اجلهتني وميدّّانين به ،يظهرُ أثرُ ذلك عليَّ بيّنااا يف ثبا ،وقدر ،العجيبةِ
اخلارقة  -اليت نبتت فجنة  -عل ضبط األعصاب وعدم االجنلرافِ
وراءَ التسرّّع أو االنفعال!..
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وأفكّّر ..لِمَ ك ّل هذه السلبيّّة؟ لعلّ الطبيبةَ قد اضلطرّّت حقًًّّلا
للتنخّّر ،شيءٌ ما  -رمحاينٌّ  -يرتبط باالثنني املنتظريْْن يف اخللارج،
يقنعين بذلك وخيفّّف من وطنةِ ت ّّمي وانزعلاًي ..علل األقللّّ،
ذكرت امسي ..عل األقلّّ ،نادتين بالشيءِ الوحيدِ الباقي الذي جيعلين
أصدّّق أنّّها ال تزال تراين إنسلانة مثللها ،هللا اسلم ووًلود،
وبقايا/قُُصاصات أحمم ...أردُّ عل سؤاهلا بعلد هنيهلة ،بعلد أن
الحظت شرودي وكرّّرت السؤال..
 "أنا حامل ،استيقظتُ اليوم عل نزيلف ،وأملٍ ال أعلرفسببه."..
 "بنيّ شهرٍ أنتِِ؟". "أهنيتُ الرابع للتوّ وبدأتُ باخلامس". "ممم ..متنكّّدة؟" ،تنظرُ إىل بطين ،باحثة عن هلذا الشليءالذي صار عمره أربعة أشهر ويشارف عل اخللامس ،وال
يزالُ انتفاخهُ يف رمحي أصريرَ من كرش امرأة عاديّّة تناولت
عشاءها للتوّ مثّ خلدت للنوم!...
 "نعم ..بالتنكيد". "طيّّب ..لكن بطنكِ صرييت ًدًًّّا ..،ما علينا ،هلل نزفلتِكثيتااا؟."..
 "نوعااا ما ..هل هذا طبيعيّّ؟". "طبعااا ال ..دعينا نرى عل (السونار) ونطمئنّّ."...تفحصُ بطين ،تبحثُ عن دليلٍ مادي ملموس يؤكّّد هلا صلدق
ما أتفوّّه به وما أدّّعيه ..وما هي إالّ ثوان حتّ نطقت باخل الليقني،
وألقتهُ يف وًهي فجنة وبسرعة دون احلاًةِ للتنبيه أو أخذ احليطة:
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 "ال يوًدُ نبض!.".. "أََ ..أنتِ متنكّّدة؟ ."...أقولُُها وأنا شبهُ مصعوقة ..ال أدريملاذا ،مع أنّّي مل أكن بعدُ قد صدّّقتُ احللم ،مل أكن بعدُ قد
آمنتُ به ذلك اإلميان الذي كان يستحقّّه عن ًدارة...
 "نعم ،بالتنكيد ،ال نبض وال حركة ،انظري إليه كيف هلومنكمشٌ بعره عل بعض ،ال حياةَ فيه وهلذا واضلح..
وقياسُ الرأس يظهرُ يل أنّّه ميّتٌ منذُ مدّّة ،ما يقاربُ الشهر
عل أقرب حدّ إذا مل أكن خمطئة".
هكذا ،وبكلّ بساطة ،ألقت عليّ احلقائق والصدمات كلّّهلا
دفعة واحدة ،ضربة واحدة لترديين بوقعة واحدة ليس إالّ وتوفّّر عليّ
وعل نفسها أثرَ الوقوع مرّّات إثر مرّّات عل امتدادِ الوقت ،الذي
مل يعد يتّّسع ...هكذا قالتها ،دون احلاًةِ للرفق بلي أو للشلفقة،
دون احلاًة للتخفيف عنّّي أو للعطف عليّ وعل أموميت امللتاعة..
أموميت اليت وُُلدت فجنة بشكلها الكاملل ملرّّة واحلدة ،حلني
فقدتُُها!...
ترى ..أيُُعقَلُ أن يكونَ احللمُ جمسّدااا يف الفقدِ فحسب؟ أيُُعقََل أن
نكون يف احلقيقة ال نستمدّ مجال أحممنا وروعتها إالّ علن طريلق
فقداننا هلا وابتعادها عنّّا وحبثنا الدائم عنها بم ًدوى أو وصلول؟..
أيُُعقَلُ أن تكونَ السعادةُ يف ختيّّلنا الدائم هلا وهي بعيدةٌ تنىب االقتراب؛
فإنّّها إن تقتربْ تريتربْ ،تذبلُ مثّ متوت وال تعودُ إلينا أبدااا؟!!!...
تقطعُ الطبيبةُ عليّ تساؤال ..،تنهمرُ من عيين دمعلة ،دمعلةٌ
واحدةٌ فقط ليس إالّّ ،لكنّّها طويلةٌ وعميقة ،ال هنايةَ هلا ...تسيلُ عل
خدّّي بم انتهاء ،وتتابعُ مسيتها حنوَ قلبلي لتسكنَ فيه...
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 "وحّّدي اهلل ،كلُّ شيءٍ مقدّرٌ ومكتوب ،ألستِ مؤمنلة؟ ...وَعَسََى أَنْ تَكْرَهُُوا شَيْئًًا وَهُُلوَ خَيْْلرٌ لَكُُلمْْ.....
عوّّضكِ اهلل"..
أصمت ،ال أعرفُ ماذا أقول؟ ..دمعيت قالت كلّ شيء ،وأنا مل
أعد أفهم شيئا ..لكن هذه الطبيبةُ ملّّا ذكرت اهلل ،صارت هلا ممملحُ
أخرى ووًه آخرَ تقاطيعهُ أكثرَ انسجامااا وتناسقا ..كلماتُُها العذبلة
املرحية اليت انسابت فجنة من خافقِِها وألوّّل مرّّة منلذُ أن رأيتُُهلا،
أشعرتين بقشعريرة عذبة حلوة ،أثلجت صدري ،وردّّتين إىل صلمةِ
الفجر ونسماتهِ الريائبات ..ردّّمها إيلّ فعدتُ أمللمُ منها ثبا ،ورضاي..
 "شكرااا لكِِ.".. "ال شكرَ عل واًب ..ال حتزين يا عزيز،؛ فننتِ ما زلتِصرييتة ،وبإمكانكِ أن تنجبلي غيته ..امحدي اهلل أنّّلكِ مل
تكوين عاقرااا! هناكَ نساءٌ ينتني إيلّ يف الشهر عشرات املرّّات
منتحبات يائسات فاقدات لألمل ،وعل الرغم من هذا فإنّ
اهلل جي ُ خواطر أكثرهنّ ولو بعد حلني ..ألليس للديكِ
أطفال؟".
 "ال.".. "ال بنس ..ستحملني مرّّة أخرى بإذن اهلل". "بإذنِ اهلل."... "زوًكِ يف اخلارج؟". "ال.".. "أهوَ مسافر؟."... "ال ..بل متوفّ ."..051

 "يااه ..ساحميين ،آسفة لذلك."... "والدتكِ معكِِ؟". "ال."... "أختكِِ ،صديقتكِِ؟ أال يوًد أحدٌ معكِِ؟.".. "بل  ،يوًدُُ ..هناك سيّّدةٌ مبنزلة أمّّي.".. "إذا أخ يها أنّكِ ستبقني يف املستشف هذه الليلة ..سلنقومُبإًراءِ عمليّّة حتريضٍ صناعي لكِ إلنزال اجلنني؛ ألنّهُ ليس
من الصحّيّ أبدااا أن ننتظرَ أكثرَ من ذلك ،فهناك خطلرٌ أن
يتسمّّم دمكِ أو حيدث لكِ التهابٌ ال قدّّر اهلل."..
 "أال ميكنُ أن ينزلَ وحده؟.".. "ال أظنُّ ذلك ،وإن كان هناك احتمال؛ فإنّهُ من املخلاطرةِأن ننتظر أكثر لتنزيف دمااا أكثر وتتنلّّمي زيادة ..الليلة نعطيكِ
طلقا صناعيًًّّا ،مع أنّّنا ننتظرُ للصباح عادة يف مثلل هلذه
احلاالت؛ لكن ،ومبا أنّكِ قد بدأتِ تنزفني فلم بلدّ ملن
املباشرة باملوضوع بنقص سرعة ...ألديكِ أيّّة أسئلة؟".
 "ال.".. "اآلالم شبيهة بآالم الوالدة لكنّّها أقلّ حدّّة."..أردّ مبتسمة" :مل أًرّّذا."..
 "سيكونُ كلّ شيءٍ عل ما يُُرام ..ال ختايف".تكتبُ يل الطبيبةُ إذنااا بالدخول إىل غرفةِ االستعداد للوالدة؛ لكي
أستعدَّ لثًها ! أخ ُ حنان مبا حصل ..من بعيد ،أملحُ عيين سلعد
تتابعنا ،ينتظرُ ابتسامة ترتسمُ عل وًهِ حنان ليطملئنّّ ..ال حيصللُ
ذلك؛ فحنان مل تسعفها االبتسامةُ هذه املرّّة ،ومع أنّّها ًاهدت لكي
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ختفي دمعتها ،إالّ أنّّها مل تقدر ..فالدموع سالت وبلّّللت صلفحةَ
وًهها األبيض املمئكيّ؛ فريدت أكثرَ بريقا وشفافية!...
أخ تُُها أنّّين سنتوًّّه إىل الريرفةِ كملا أوعلزت إيلّ الطبيبلة؛
فرمّّتين بشدّّة قبل أن أفارقها ،مثّ توًّّهت ببطءٍ حنو سعد ،وهي جترّ
قدميها ًرًًّّا ،وكننّهُُما صارتا أثقل من ذي قبل ،وكننّ ًاذبيّةَ األر
كلّّها جتمّّعت حتتهما!...
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أقوط
دخلتُ غرفةَ االستعدادِ للوالدة/املوت ،حيثُ استقبلتين موظّّفةُ
االستقبال بوابلٍ من األسئلةِ واالستفسارات ،حتّ حسبتُُها طبيبلة
أخرى ،أشدّ دقّّة من سابقتِِها ،ولعلّّلي خلتُُهلا لوهللة ضلابطة
حتقيق!! طلبت املوظّّفةُ شيئا ما يثبتُ هويّّيت ..،أعطيتُُها الورقلة؛
فتنكّّدت من وًودي! أمّّا أنا ،فبقيتُ حتّ هذه اللحظة أحبثُ عن
شيءٍ ملموس بعيد عن األوراق واحل ألثبت به هويّّيت أو أثبّتُ به
انتمائي وظهوري عل وًهِ هذه البسيطة ،عن شيءٍ يثبتُ فرضيّّة
أنّّي أمرٌ واقعٌ حقًًّّا ،إنسانةٌ هلا أصلٌ ووًودٌٌ ،وأر ٌ حتملُ رائحلةَ
ترابها!
قالت املوظّّفةُ بعد تنمّلٍ بسيط يف ورقةِ هويّّيت" :عل زوًلكِ
التوًّّه اآلن حنو غرفةِ احملاسبة ليتمّ الدفع وتباشري ببقيّةِ التفاصليل..
أحرري ورقةَ إمتام الدفع مثّ عودي إىل هنا."..
يا لروعةِ العبارةِ ودقّةِ التحديد ،مل أًد أكثلرَ ملن كممهلا
صدقا! ...لقد كانت صرحية معي للرياية ،أفهمتين كلّ شليءٍ علل
بساط من بساطة ،مل تكن أبدااا مدّّعية وال جماملة ،عل العكس؛ فقد
كانت واضحة معي غايةَ الوضوح ،حتّ حسبتُُها الوحيدة اليت تقولُ
الصدقَ هنا بم جماممت وال حتسينات ،بم أقنعة ختفّفُ وطنةَ احلقائق
املرّّة! ...وكننّ لسانَ حاهلا يقول" :األولويّةُ للدفع واملال ،أمّّا أنلتِ
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فمجرّّد تفاصيلَ ال داعي لذكرها اآلن ،ستمرُّ الحقا وين ،وقتها ملع
تمحق األحداث وتتابعِِها."...
أفهمُ الرسالةَ األكثرَ وضوحااا ،وأقدّرُُها ..لطاملا أحببتُ الوضوح،
ولو كان مدًّجااا بالعتمة ..فعتمتهُ عل األقلّ ال ترتدي ضوءًًا خادعااا
وال تطلُّ عل مساءِ اآلمال الفارغة أو الوعود الكاذبة ..عل األقللّّ،
هي عتمةٌ ال تستحي أن تكشف عن نفسها وكينونتِِها لتقولُُ" :ها أنا
ذي ،العتمةُ الساطعةُ اليت ال ختفي نفسها ،وال ختتفي خلفَ اإلنلارةِ
والرياءِ الزائف ..أنا العتمةُ األشدُّ وضوحااا والكذبةُ األكثر صدقا!".
يا لتلك الترّّهات! ..بتُّ أحبُّ العتمةَ وأهواها ،يف زمان صلار
فيه الروءُ زينة ،زينة ليس إالّّ...
أخرجُ من الريرفة ،ال أدري ماذا أفعل ،وال كيف أوصلُ الرسالةَ
لسعد؟ هل أطلبُ منهُ مباشرة أن يتمّ الدفع لتتمّ بعلد ذللك بلاقي
التفاصيل اليت ال أمهّّيةَ هلا ،أم أخ حنان لكي خت ه هلي بنفسلها
وأجتنّّب أنا اإلحراجَ واحليتةَ واالرتباك؟!! وال ألبثُ أن أفكّرَ بالسؤال،
حتّ تفاًئين حنان ،بكلِّ حناهنا املعتاد ،وهي واقفة خلف البلاب،
وتطلبُ منّّي بطاقةَ اهلويّّة إلعطائها لسعد.
 "حبيبيت ،أتيتِ يف الوقتِ املناسب ..سعدٌ يقول إنّ موظّّفاحملاسبة يريدُ بطاقةَ هويّّتكِ وإخراج قيد عائليّّ."..
 "من قالَ لهُ أن يدفع؟". "ال أدري ،أظنّهُ ذهبَ بنفسه ليستفسر فقالوا لهُ ذلك".مل أعرف ماذا أقول ،خانين لساين ،وخانتين كلُّ عباراتِ الشكر
واالمتنان ..خانتين مشاعري؛ فلم أعرف حينََها إذا كان من األفرل
أن أبكي أو أن أضحك ،أن أبق صامتة أو أن أصيحَ بنعل صلو،
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وأقول" :ما زالَ يف هذي احلياةِ وضوحٌ يطفئُ العتملة ..ملا زالَ يف
هذي احلياةِ أنوارٌ ذيّةٌ حقيقيّّة!".
وحلسن احلظّ أنّّي كنتُ دائمااا أبقي كلّ أوراقلي الرمسيّّلة يف
احملفظة ..أعطيتُ اهلويّّة وإخراج القيدِ العائليّ حلنان ،الليت أعطتلهُ
بدورها لسعد دون أدىن شكّّ ..مل أره حينها ومل أحملهُ من بعيد حتّ ،
كنتُ أجتنّبُ أن أعيتَهُ طرفَ عيين ،لكي ال أقعَ يف دائرةِ االرتبلاك أو
املواًهةِ الصعبة ..مل أكن ألواًههُ قطّ يف موقف مثلَ هذا املوقلف،
وال يف أيّ موقف آخرً ...لَّ ما كان بإمكاين فعله هو اجللوسُ قربَ
باب الريرفةِ اليت تنتظرُُين ،ال تنتظرُُين أنا بالتحديد بل تنتظرُ ما سيجيئُ
عن طريقي من أولويّّات ،وليس عن طريقي أنا حتديدااا! ...يف سلرعة
عادت حنان ،ال انتظارَ وال مشاكل ،ال عوائقَ وال تشابكات ،كلُّ ما
يف األمر أنّ سعدااا أمتّ الدفع وانتهت القصّّة ،مل يبلقَ إالّ قليلل ملن
التفاصيل ..سنزيلُُها حتمااا بعدَ قليل!...
 "خذي يا حبيبيت هذه الورقة ،يقول سعد أنّّه عليكِ أن تريهاللموظّّفة يف الداخل لكي يعطوكِ السرير".
 "شكرااا لكِ يا أمّّي ،ال أعرفُ كيف أشلكركِ وال كيلفأشكر سعد ..ال أعرفُ ماذا أقول ..أكتفي بالدعاء لكملا
من كلّ قليب".
 "حبيبةَ قلبلي ،هيّّا توكّّلي عل اهلل ،مىت احتجلتِ إلينلا،فنحنُ هنا بانتظارك ..سنلتهم إن كان بإمكلاين اللدخول
معكِ فقالوا ال ،كنتُ أمتنّ أن أكون قربكِ؛ لكن ال ختايف
فاللَّهُ قربكِِ ،وأنا وسعد سنقرأ لكِ سورةِ يس علل نيّّلةِ
التيسيت والتسهيل".
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تضمّّين حنان ،وتقبّلُ وجنيتّ وهي تبكي ،كنتُ ألخاهلا أمّّيي
حقًًّّا لوال أنّ أمّّي ما كانت لتبكي أمامي مبثلِ هذه البساطةِِ ،ميا
كانت لتفعلَ ذلك ..ولكم متنّّيتُ لو أنّّها فعلت ذلك ولو مليّّ ؛
لكي ختفّفَ عن نفسِِها شيئًًا من احلملِ الذي كانت حتملُُه وحدها،
وتأىب أن تشّكين به ..هي ما كانت لتبكي إالّ أمامَ اهلل وحده ،إالّ
أمامَ اهلل...
أودّعُ حنان ،وأوصيها بالدعاء ،وبإيصيا شيكّي وامتنيا
لسعد ..مل تسلين حنان عن تفاصيل ورقةِ القييد ..مل تسيلين عين
زواجي السابق ،عن أمحد الذي مل أتكلّّم عنهُ مّّ ً أمامََها أو أميامَ أي
من النساء ..عن محلي ووحامي املتعب الصعب ،عن الغثيانِ املهليكِ
الذي كنتُ أخفيه وتتبعُُين بإثّهِ قوافلُ التحليالتِ والظنون ..مل تسلين
عن سبب إخفاءِ كلّ هذه التفاصيل املهمّّة اليت ختتبئُ يف ورقةٍ ميتية
وقلبٍ يف الصمت يُُحتََضّ ،لعلّّه مل يعد كذلك!...
أدخلُ الغّفةََ ،بّفقيت جننيٌ ميت ،وورقيةُ ايا  ...تسيتقبلُُين
املوظّّفة بتّحيبٍ أكثّ من سابقه ،وتدعو املمّّّضةُ للدخو ِ بعد أن
تّى ورقيت وتكلّّم الطبيبةَ يف الداخل ..تسألين الطبيبة األسئلة نفسيها
اليت سألتين إيّّاها الطبيبة األوىل ،باإلضافةِ إىل عدّ أسئلةٍ أخّى ختصُّ
تاريخَ العائلةِ املّضيّّ ،وما يتعلّقُ بذلك ..هي تسأ ُ وتكتب دون أن
تنظّ إيلّّ ،ال حاجةَ لذلك ،وأنا أجيب:
 "هل لديكِ أطفا ؟". "ال.".. "هل سبق وأجهضتِِ؟". "ال".951

يف تاريخ العائلة؟ سكّّري ،ضلريط،

 "هل هناك أيّةَ أمراغدّّة درقيّّة ،إخل."...
أبتسم ..ال أعرفُ مباذا أًيب ..هل أقولُ هلا أنّّنا عائلةٌ هلا إرثٌ
قدمي وباعٌ طويل يف مر املوت مثم؟ هل أخ ُُها بننّّنا عائللةٌ ال
تنتظرُ املر لكي متوت؛ فاملوتُ ينتيها واضحااا ،كامم ،خمتَصََلرااا،
بكلِّ أبعاده ،سابقا كلّ أسبابه ..بل وحلامم هللا أيراالا! هلل
أخ ُُها؟ ...بننّ مرضنا هذا ليس فقط متعلّّقا بالعائلةِ أو الوراثة ،بل
هو إرثٌ متجذّرٌ فينا ،مطبوعٌ عل ًبني كلّ طفلٍ فلسطيينّّ ،منذُ أن
ولدتهُ أمّّه!!!...
تكرّرُ الطبيبةُ سؤاهلا فيما أنا سلارحةٌ يف اإلًابلاتِ احملتمََللةِ
الساخرة؛ فنًيبُُها بالنفي؛ ألختصرَ التفاصيل اململّّة اليت ما عادت مهمّ
أحدااا منّّا عل ما كانَ يبدو...
تنتهي الطبيبةُ من األسئلة ،مثّ تطلبُ منّّي أن أًلسَ يف سلريري
احملدّّد  -مشيتة إليه  -يف انتظار دوري ...مل أسلها ماذا سليحدثُ
الحقا ،هي مل تتعب نفسها أصم بإخباري ،كلُُّّها تفاصيل ال حاًلةَ
لذكرها ،فاألهمّ قد متّّ!...
كان املكانُ مليئا باألسرّّة ،وكلّ سريرٍ حوله ستارةٌ زرقاء فاحتلةُ
اللون مرحيةٌ للنظر ،بعكس كلّ شيءٍ آخر موًود يف الريرفلة ...ال
حيطانَ بني األسرّّة ،وهذا أمجلُ ما يف املوضوع ،جمرّّد سلتائر لليس
إالّّ ..من يدري ،لعلّّهم حسبوا أنّّنا حنن النساء سنكونُ احلوائط ،وأنّّنا
حننُ من ستُُعلّقُ علينا كلُّ األماين والدقائقُ والساعات..
ميرُّ الوقت ،وال ساعةَ إالّ خلفَ الستارة يف وسطِ الريرفة ،أفتحها
تارة وأغلقها تارة أخرى؛ ألقرأَ الوقت الذي مل يعد للهُ أيّ معلىن،
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وأنتظر الطبيبةَ أو املمرّّضةَ عساها تطلُّ برأسها ..تطلُّ املمرّّضةُ أخليتااا
لتريرسَ يف يدي أنبوبة صرييتة بمستيكيّّة ،تصلُُها بشرياين؛ لتنقلَ ع ها
األدوية وباقي التفاصيل األخرى إىل دمي ...خت ُُين املمرّّضة أنّّلهُ ال
يوًدُ دم!
 "ها ها ها" ..،أضحك...كلُّ شيءٍ ممكن ،أيُُعقََل أنّّين قد صلرتُ بلم دم لكثلرةِ ملا
نزفت؟!! ...لِمَ ال؟! ...فكلُّ شيءٍ ممكن...
تعودُ املمرّّضةُ وتنزعُ األنبوبة؛ لتريرسَ إبرتَها من ًديد يف اجلهةِ
األخرى املقابلة ،ويا للريرابة ،فقد تدفّّق الدم كلّه ملرّّة واحلدة!..
وأتساءل" :أكانت اإلبرةُ حقًًّّا يف شرياين أم أنّّها كانت قلد ضللّّت
طريقها لثوان فتجوّّلت حتتَ ًلدي لتحدثَ فيه هذا الزُُّّراقَ املعلتمَ
يا ترى؟".
تذهبُ ممرّّضة ،وتعودُ أخرى غيتها ..مترُّ الكثيتُ من التفاصليل
اليت ال مهمّّ ..كلُّ شيءٍ مل يعد مهمًًّّا ،حتّ الطبيبةُ مل يعد حرلورها
مهمًًّّا أو ضروريّّا ..املمرّّضة أعطتين ًرعة ملن الطللق الصلناعي،
أعطتين ًرعتني ...،أعطتين ثمثا ...وها أنا أنتظرُ الفلرج ..أنتظل ُر
النزيفَ القويّ كما أخ تين؛ لكي أستدعيَها ...األمل مل يعد يؤملُُين ،مل
أعد أحسُّ به ...ملّّا تكاثرَ صارَ بنجااا ،صارَ أشبهَ باملهلدّّئ اللذي ال
يهدأ!...
ال أحد يقترب ،ال ممرّّضة وال طبيبة ،النساءُ املتنلّّماتُ بنصوامهنّ
الذائبة وصرخامهنّ املدوّّية خيترقنَ حدّ االقتراب ،والسلتائرُ الزرقلاء
ت
املرحية للنظر صارت منافذ للعبور حنو آالم اآلخرين عل َ الصلو ِ
والذاكرةِ احليّّة ...أبق أنا وحدي ،أتنلّمُ دونَ أدىن صوت ،ال حيقُّ يل
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أن أصرخ ،الصرخةُ ال جتدي نفعااا ،ال جتدي شيئا ،وصراخي ال معىن
له ،فلماذا أصرخُ أو أستنجد؟
أشعرُ جبنيين يسقطُُ ،قبلَ أن ين ،النزيف! ..لعلّهُ سبقَ النزيلف
وحطّّم معتقداتِ الطبّّ ..لعلّّلهُ ملر ُ امللوت ،اإلرثُ األبلديّ
املباغت!...
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قأو
مل أعد أحسُّ بشيء ،مل يعد يؤملُُين شيء ..منذُ أن رأيتُ الطفلَ
مرمومااا عل نفسه يف ذاك الكيس  -وقد حُُقَّ لهُ يف عاملٍ مثل هذا -
كل شيءٍ سيصليتُ عاديًًّّلا ..ال
خمفيًًّّا بكلِّ تفاصيله ،قلتُ يف نفسي ُّ
شكلَ لهُ لكي حيزنين ،ال مممحَ وال أعراء ..حاولتُ أن أقنعَ نفسي
بكلّ هذه الترّّهات ...لكنّّي مل أجنح ...مثّّة مممح واضلحة وبريئلة
للطفل ترتسمُ يف داخلي ،ختترقُ الكيس وتتخطّّاه لتدخلَ يف صللب
أعرائه ..تسحبُ من دمي قطرة قطلرة ،وجتتلثُّ ملن قلبللي
نبرات...
أنادي املمرّّضةَ أخيتااا بعد أن هدأت نفسلي قلليم ،ودون أن
أبكي ..تن ،املمرّّضةُ بعد ربع ساعة ،ولربّّما أكثلرَ بقليلل ،ملن
يهتمّّ؟!...
 "هل نزفتِِ؟". "نزلَ اجلنني". "حقًًّّا؟ً ..يّدٌ أنّكِ مل حتتاًي للعمليّّة."..أبتسم هلا ..تدخلُ املمرّّضة وتتبعُُها الطبيبةُ بعد قليل ،وكانلت
املرّةُ األوىل اليت تدخلُ فيها الطبيبةُ غرفيت/زاوييت؛ لتحملقَ بلالكيس
بقرف وامشئزاز ..ومع شهادمها الطبّيّةِِ ،ومهنتها اإلنسانيّّة ،وبكاملل
قفّّازامها ،وغطاء رأسها الذي يُُفتر ُ أن جيعلها أكثرَ لطفلا ،وأشلدّ
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رمحة ورفقا ،كانت ترمقُ الكيس وتطلبُ من املمرّّضة أن تقصّهُ بعيدااا
عنها ..،تطلبُ منها االحتراس وتوخّّي احلذر لكي ال يتلطّخَ رداؤهلا
األبيض الذي مل يكن مُعََدًًّّا أبدااا لتفاصيل مقرفة كهذه!..
 "هييه ..انتبهي ..إنّهُ ميتٌ منذ مدّّة ،"..تصلرخُ الطبيبلةباملمرّّضة...
خيرجُ الطفلُ من الكيس ،بكامل ًسدهِ وبتفاصليلهِ العائملةِ
الواضحة ،األوضح من حقارةِ الطبيبةِ ومن قسوتِِها ...متسكُ الطبيبلةُ
طفلي بطرفِ امللقط ،حتّ امللقط كانت متسكهُ بطلرفِ أناملِِهلا،
بنطرافِ قلبها املتحجّّر ،أو أبعدَ عنهُ بنميالٍ عديدة ...مل يكن وًهها
يدلُّ إالّ عل شعورٍ واحد ال لُُبسَ فيه ،شعورُ "االمشئزاز"!..
 "هل تشعرين باألمل ،"..تسنلُُين..وألنّّها هي وحدها كانت متثّلُ يلَ األملَ األعملقَ واألكل  ،مل
أًبها..
نظرتُ إىل املمرّّضة ،وقلتُ هلا" :أريدُ طبيبيت"..
ال تبايل الطبيبةُ بكممي أو مبشاعري العجيبةِ املسلتََهجنة ..ال
يهزُُّّها مشهدُ الدمع املريرورق يف عيينّ عند رؤييت للجنني السابح بم
حراك يف عامله املائيّ املائع الذي مل يكفهِ ليظلّ حيّّا ...كلُّ ما عناها
هو أنّّها أهنت مهمّّتها ،اليت مل تبذل فيها شيئا ما خلم األسلئلةَ
الروتينيّّة ،وأمتّّت باقي التفاصيل ،ومل يبلقَ إالّ أن ترسلمَ نقطلةَ
النهاية...
 "ولِمَ هذا التنثّّر والبكاء؟ عل األقلّ مل ينتِ مشوّهااا ..ملاذاكنتِ ستفعلني لو ًاءكِ طفلٌ مشلوّهٌ ملليءٌ بلاألمرا
والعاهات؟ أكنتِ ستفرحني مثم؟."..
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ال أعرف ماذا أجيب ،كلّ ما استطعتُ فعله هو أنّّي استترتُُ
بوجهي صوب الناحيةِ األخرى ،حيث طفلي ،حيثُ الطفولةُ ال زالت
تنبضُ باحلياةِ تغمًًا عنها ،وتغمًًا عن أنفِ القسوة ...وملّّا تأُ الطبيبةُ
أنّّي ال أجتاوبُ معها ،خرجت حانقةً غاضبة ،وهي تتمتت وتتفتوّ
بكلماٍُ مل أعر أمسعها ،كانت قر تالشت مثلمتا تالشتت هتي
األخرى يف غياهبِ التجاهلِ والنكران..
مل أعر أمسعُ إالّ بكاء احلوامتل ،اللتواك كانتت أصتوا نّ
وصرخا نّ تترتّجُ علوًًّّا شيئًًا فشيئًًا ،إىل أن تصل إىل قمّّتةِ الوجتع؛
فتلفظُ الصرخةَ األخريةَ واملروّّية ،اليت تُُسمَعُ على أعقابِِهتا صترخةُ
الطفلِ األتوعِ واألمجل ..كنتُ أمسعُ الصرخةَ تلو األخرى بترقّّاُِ
قلبتي؛ فتلفحُُين كلَّ هنيهة بنفحاُِ األمومة ،مثّ ال تلبثُ أن تتركَين
مرميّةً على جسرِ الطفولةِ الساكن بال حترا ؛ ألحضتنَهُ بترمعي
وأموميت اليت مل يتسنَّ هلا أن تكون..
جاءُ طبيبيت بعر ساعاُ انتظات ،كنتُ أثناءها قر بكيتُ كثريًًا
حتّّى اتتويت ..بكيتُ حبرقة ،ليس اعتراضًًا؛ فهذا قرَتي وهذا حك ُ
اهلل ،وليس أملًًا؛ فقر ختطّّيتُ األمل واجتزُُ كلّ مراحله...
كنتُ أبكي مراتةً من قسوةِ هذا العامل ،من شتحّهِ وانعترا ِ
عاطفته ،من خبلهِ ومقتهِ لكلِّ ما يرتبطُ بالفطرة أو ما يذكّرُ هبا...
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أب م
طبيبيت تن ،،بكامل بسمتِِها املتننّّقة ،اليت مل أكن ألحلظها إالّ يف
هنايةِ املقابلةِ األوىل معها...
تن ،ومهاليلُ البشر عل حميّّاها واضحة..
 "محدااا هللِ عل السممة.".. "سلّّمكِ اهلل.".. "محدااا هلل أنّكِ مل حتتاًي أليّ عمليّةِ أخرى ،ومل حتدث أيّةُمراعفات ..تستطيعني اخلروج؛ لكن بعدَ أن جنري للكِ
صورة لنطمئنَّ عليكِِ."..
 "دكتورة ،ماذا سيحلُّ باجلنني؟.".. "تستطيعني أخذهُ معكِ لدفنهِ لو أردتِ؛ لكن بعلدَ إمتلاماملعاممت طبعااا".
 "شكرااا لكِِ."..اطمننّ قلبلي؛ فاملمرّّضةُ كانت تقولُ قبل قليل ،أنّ الطفلَ ليس
حباًة للدفن؛ ألنّهُ وحبسب رأي الطبيبةِ القاسية ،ما دبَّت الروحُ فيله
بعد ...وكنتُ مؤمنة كلّ اإلميانَ بننّّها وحدها هي اليت كانت فاقلدة
للحسِّ والروح!..
ذهبت الطبيبة الطيّّبة ،بعد أن اطمننّّت عليّّ ،وبعد أن ألقت عليّ
بعرااا من كلماتِِها املرحيةِ العذبة ودعواتِِها املطمئنة اليت كنتُ حباًلة
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إليها ..وكانت قد أوصت املمرّّضةَ وأحلّّت عليها باالهتمام والعنايلةِ
الفائقةِ بلي ،وطلبت منّّي التحرّّر ألخذ الصورة ما فوقَ الصوتيّّة..
وكننّّها كانت تشعرُ حباًيت للعنايةِ الفائقة ،اليت تفوقُ حاًةَ بلاقي
النساءِ حويل ..كننّّها كانت تفهمُ هذا الشعور املفعمَ بالفقد اللذي
ميتصُّ أعماقي دون حاًة منها لسماع تفسيتٍ أو شكوى ..كانلت
تكتفي بسماع ما يقولُُه قلبها وما متليه عليهِ فطرتُُها السويّّة ،وكان هذا
كافيااا...
بعد قليل ،خت ين املمرّّضةُ ببمغ الطبيبةِ أنّّهم سينقلونين إىل غرفة
التصوير ،وتفاًئين بننّ املتوفّّر حاليًًّّا يف الريرفة هو طبيلب ،وليسلت
طبيبة ..أرفضُ القرار بشدّّة؛ فتتعجّبُ املمرّّضةُ من حدّّ ،وإصلراري
عل الرفض ،مع أنّ املوضوع ال يستدعي  -حبدّ رأيها  -كلّ هلذا
القلق واملمانعة ..فاألمر ضروريٌّ وإًباريّّ ،وأنا لستُ حمجّّبة لكلي
طبيعيًّا  -فنصرُّ علل
أرفض أمرااا كهذا بطبيعةِ احلال  -مع أنّهُ ليس ًّ
موقفي أكثر..
عن أيّ خطورة وأيّ ضرورة تتحدّّثون؟ أنا ال أرى أيّ ضرورة
تستدعي هذا ،وال أًد أيّ حاًة لثسراع يف أخذ الصورة ..وأنلا
اليت كنتُ قد نزفتُ وتنلّّمت وأسقطتُ الطفلَ يف مننى عنكم وعلن
عنايتكم ،لوال أن تلقّّفتين يدُ اهلل وعنايتُهُ الريامرةُُ..
طلبتُ من املمرّّضة أن تصلين بالطبيبة؛ فجاءت الطبيبةُ شخصيًًّّا،
وحاولت هي األخرى أن تقنعين؛ لكنّّي ازددتُ إصرارااا وإحلاحاا ،بننّّي
لن أقابلَ إالّ طبيبة وإالّ فلن أمتّ الصورة..
 "يا رهف يا حبيبيت ،أنتِ تعلمني أنّ هذا أملرٌ ضلروريّّ،وأنتِ ال خيار أمامكِ اآلن."..
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 "أال يوًد طبيبة يف قسم التصوير؟". "بل يوًد ،لكن حاليًًّّا كلّّهنّ مشريوالت.".. "إذا ننتظر ..ماذا وراءنا؟". "لكن هذه احلالة ال ميكنُ أن تنتظر."... "يا دكتورة ،لقد مرّ شهرٌ أو أكثر عل وفاةِ اجلنني برمحي،ومرّ يومٌ كاملٌ وأنا أنتظر هنا يف املستشف بعد أن حصلل
النزيف ،فهل سيحدثُ االنتظارُ اآل ،أيّ فلرقٍٍ؟ ال أظلنُّ
ذلك."..
 "صدّّقيين هناك نساءٌ حمجّباتٌ تعرضن أنفسهنَّ عل الطبيبالنسائيّ بم حاًة أو ضرورة ..أنتِ حتمّّلني األمر أكثر ممّّا
يستحقّّ".
 "بل أنا أضعُ األمورَ يف نصابها األصحّ واألفرلل ..إن ملأكن حمجّّبة؛ فننا مقصّّرة بالتنكيد ..فهل أزيدُ عل تقصيتي
تقصيتااا أك َ منه؟ أنتِ يا دكتورة إنسانة مؤمنة وكممكِ هو
الذي أعطاين تلك الدفقةَ اإلميانيّةَ لكي أص َ وأحتمّلََ ،وأنتِ
األَوْْىل بنن تفهميين وتراعي طلبلي."..
 "صدقتِِ ..سنحاولُ أن أفعلَ شيئا؛ لكن ال أعدُكِِ."..تذهبُ الطبيبة ،وميرّ الليل ،وأنا دون طفللٍٍ ،يلدفئُ قلبللي
ألدفئه ..مل يعد يربطُُين باحلياة شيءٌٌ ،سوى شريط املصل ،فم ماء وال
طعام ..حتّ الشريط يُُفصَلُ أحيانااا ،وأُُفصََل معه عن احلياةِ مرّّات تلو
مرّّات دون أن أشعر أو أحسّّ ..شيءٌ ما كان ينقصُُين يف تلك األثناء،
شيءٌ ما ..كنتُ قد غفلتُ عنه؛ لكنّهُ كان حييطُ بروحي وحياولُ أن
جيتذبََها لكي تعود ...كان الفجرُ قد بدأَ يشرفُ عل القدوم ،كنتُ
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أشعرُ به دون احلاًةِ لرؤيةِ الساعة ،وكننّ دقّّات قلبللي صلارت
م جمة عل موعدِ األذان املعهود! ...لكن هذه امللرّّة مل أمسلع أذانَ
الفجر ،فقط أحسستُ بنسماتهِ تداعبُ روحي وتوقظهلا ملن ذاكَ
السُُباتً ..اءَ الفجرُ وودّّع قلبلي غفلته..
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ور داب ية
طلعَ الصباح ،وأنا مل أمن بعد ..ما عادت هناك نساءٌ غليتي يف
الريرفة ،كلّ الصراخ ولّ  ،وكلُّ واحدة ذهبت إىل بيتِِها الدافئِ وعل
يدِِها طفلٌ كالقمر ،رأيتُهُ بنمِّ قلبلي ...غفت عيين لدقائق متقطّّعلة
ومعدودة؛ لكنّ قلبلي كان صاحٍ حتّ النهاية ..وكلّّملا كانلت
املمرّّضة تطلُّ عليّ لتتفقّّد املصل وحتقنين مبزيد من أدويةِ االلتلهاب،
كنتُ أتطلّعُ فيها وأبتسم ..ورغمَ أنّّه كانت قد مرّّت عليّ خمل هذا
اليوم أكثر من سبع ممرّّضات ،إالّ أنّ هذهِ املمرّّضة كانت أفرللهنّّ،
وأكثرهنّ رقّّة ورمحة وطيبة ..كانت تبتسمُ يل كلّمنا رأتين مريمرلة،
وحني أفتحُ عيين ألرى ماذا تفعلُُ ،كانت تقولُ يل" :عودي إىل النوم،
أنتِ منهكة"..
وظلّّت عل هذه احلال ،وظللتُ أتابعُُها حتّ طلوع الفجلر..
وحني ًاءت آخر مرّّة ،سنلتُُها" :أال تنامني؟".
فابتسمت مبودّّة عارمة كاألطفال ،وكننّّها كانلت تبلدي يل
امتناهنا وفرحََها بالسؤال واالهتمام ،مثَّ قالت بصوت نلاعم رقيلق:
"تعوّدْتُُ ..هذه مهنيت."...
ابتسمت هلا ،وشكرتُُها ،واعتذرتُ منها ألنّّين أتعبتُُها كثيتااا هذا
اليوم..
ومع طلوع الصباح ،تلقّّت املمرّّضةُ اتّّصاال هاتفيّّا ،عرفتُ أنّّلهُ
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يتعلّقُ بلي ،وأنا الوحيدةُ الباقيةُ خلف الستارةِ املريلََقلة ..فتحلتُ
الستارة ،ونظرتُ إليها باحثة عن ًوابٍ أو خل ٍ يتعلّّلقُ بإمكانيّّلةِ
خروًي .قالت املمرّّضة أنّ الطبيبةَ تقول بننّهُ عليّ إًلراء الصلورةِ
حاال؛ فسنلتُها" :هل ًاءت طبيبةُ التصوير؟"؛ فنًابلت بلالنفي..
طلبتُ من املمرّّضةِ أن تقولَ للطبيبة أنّّين ما زلتُ مصرّّة عل موقفي،
وبننّ شيئا مل يترييّّر ما بني البارحة واليومً ..اءت الطبيبة من ًديلد
وبدأت حتاولُ إقناعي ،وتريريين بإمكانيّّة اخلروج مباشرة فيملا للو
وافقتُ عل أن ينخذ الصورة الشعاعيّّة ذاك الطبيبُ املتوفّّر دائمااا ،وال
أدري لِمَ لَمْ يكن غيتهُ متوفّرااا ،وكننّهُ أُُعجبَ باملهنة! وكننّّها مهنلةٌ
تليقُ بالرًال!!...
بقيتُ عل موقفي ومل أتراًع ،حلىت اضلطرّّت الطبيبلة إىل
االتصال مرّّات عديدة بقسم األشعّّة ،إىل أن وًدوا بعدَ دقائق طبيبة
متوفّّرة ،وال أدري كيفَ وًدوها هكذا فجنة ومبثل هذه السلرعة،
بعد أن أكّّدوا يل مرارااا أنّّه من غيت املمكن إجيادُ طبيبة يف مثل ذللك
الوقت املبكر!...
مل أبال بالتفاصيل ،ما يهمّ هو أنّّين مل أرضخ هللم ،وقاوملتُ
هواهنم واستسممهم للشواذ وكننّهُ غدا مسلََّّمات أو ضلروريّّات ال
غُُبارَ عليها..
توًّّهتُ إىل اخلمء لكي أبدّّل أخيتااا ممبس املستشلف  ،الليت
كانت تزيدُُين بردااا بدال من أن تدفّّئين ..حلقلت بللي املمرّّضلةُ
العطوف ،وأصرّّت أن ترافقين إىل اخلمء حتسّبااا ملن أن أقلع أو أن
يصيبين الدوران؛ ألنّّي نزفتُ بشدّّة حسب قول الطبيبة ،مع أنّّلي مل
أحلظ ذلك! ..لكنّّين رفرتُ عرضََها بلطف ،وأخ تُُها أنّّي خبيت ،وأنّ
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باستطاعيت أن أتدبّّر أمري دون مساعدتِِها..
وحني الحظت عنادي ،طلبت املمرّّضةُ منّّي أالّ أقفلَ البلابَ؛
ألنّّها ستقفُ يف اخلارج لتسعفََين إذا ما أصابين مكلروه ..هلززتُ
برأسي ،وما إن رأيتُُها تتنحّ ًانبااا وتقف عل باب احلمّّام ،حتّّل
أقفلتُ البابَ بسرعة من الداخل خشية من أيّ اقتحامٍ غيت م ََّّر!...
حرّّرتُ نفسي خارًيًًّّا للصورة ،مع أنّّها صلورةٌ داخليّّلة!..
وكيف ميكنُ ألحد أن يصوّّر داخلي؟ كيفَ ميكنُ ألحلد أن يعل َ
ًويف ويستخرجَ ما بهِ من أسرارٍ وعِبََر؟ أبإمكانِ أحلد أن حيليطَ
بنبعادي العميقةِ األخرى اليت ال أقوى أنا نفسي عل اإلحاطةِ ذا؟!!!
وقفتُ أفكّرُ وأنا أنظرُ إىل نفسي يف املرآة ،وال أدركُ ما أرى! هلل
أرى امرأة راشدة ،قد ختطّّت سنّ الرشدِ أم أرى طفللة صلرييتة مل
تفارق بعد أر َ احللم؟ وكننّّين بدأتُ أهذي ..وكلننّ حلماالا يف
داخلي قد عادَ يتفتّحْْ! ...وترتسمُ اإلًابةُ يف ًويف دونَ احلاًةِ ألن
أكتبََها...
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(طفولة تكهو ب لدفت)..
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ىود
كان كلُّ شيءٍ عل ما يُُرام ..وعل الرغم من كلِّ تللك اآلالم
املتجدّّدةِ املتفتّّحة يفّّ ،واألمل اجلديد األخيت ،كنتُ يف داخلي أشلعرُ
بطمننينة عجيبة! ...كان كلُّ ما يف ًويف ساكنااا مسترحيااا ،وكنتُ أنا
نفسي أعجبُ هلذا الشعور احللو املختلط الذي كان يعتريين! ...ملن
أين يل بكلِّ هذه املشاعر اجلميلة؟ ومن أين هبطت عليَّ كلّّها فجنة،
مرّّة واحدة ،ودونَ سابق عادة؟!!...
يف اخلارج ،كان االثنان اللطيفان ينتظرانين ،والتعبُ باد علل
حميَّيْهما ..سعدٌ كان قد عادَ يف الليلةِ املاضية إىل املخيّّم برفقةِ حنلان،
ورًع يف الصباح معها ليقلّّين إىل البيت/املخيّّم ،حبسب ملا كلان
مُُتوَقّعااا ،وحبسب ما قالتهُ لهُ املمرّّضة وهي تريهِ الطفل الذي كان قلد
سقط للتوّّ ..حسبت املمرّّضةُ أنّ سعدااا زوًي؛ ألنّهُ كان يقفُ عل
باب الريرفةِ مع حنان ،متمتمااا باألدعية ،ويستوقفُ كللّ ممرّّضلة أو
طبيبة خترجُ من الريرفة ليطمئنَّ عليّ ويطمئنَ حنان ..أخ َتْهُ املمرّّضلةُ
أيرااا أنّّي عنيدةٌ ًدًًّّا كوين قد رفرتُ أن أقابلَ الطبيب وأصلررت
عل موقفي...
ما إن خرًْتُ من الريرفة ورآين االثنان ،حتّ مهللّ وًهامهلا،
وصارت البسمةُ طافية ..شعرتُ بلمحةِ حزن يف أعينهما ،مع أنّّهملا
ًاهدا كثيتااا ليخفيا ذلك عنّّي..
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 "ساحماين ..،أتعبتكما معي". "محدااا هلل عل السممة يا حبيبيت ،عن أيّ تعبٍ تتحدّّثني؟..كيف حالكِ اآلن؟ هل تشعرين بنيّ أمل؟".
 "السممُ عليكم ،محدااا هللِ عل السممة" ،قاهلا سعدٌ بصوتخفيضٍ خجول ،وهو يطنطئُ رأسلهُ ويبتسلمُ ابتسلامة
يكسوها االرتياح..
 "سلّّمكما اهلل.".. "ننطلق؟" قال سعد ،موًّهااا أنظارَهُ حنو حنان.. "إذا أحببتم ،"..أًبته وأنا أنظرُ بدوري إىل حنلان الليتصارت وسيطا بيننا ،ومستقّرااا ًامعاالا لكلماتنلا املُُرسََللة
ونظراتِِنا السارحةِ اليت ال تتمق ..
تبتسمُ حنان ،وال تقولُ شيئا ..حتيطُ يلدها خباصلر ،برفلقٍ
وحنان ،وتبدأُ رحلةُ العودةِ إىل أر املنف ...
يف الطريق مل يقل سعدٌ شيئا ،كان صامتااا للرياية ..أمّّا حنان فقد
كانت تسردُ يل التفاصيل اليت حدثت يف غيابلي..
 "أين منتما؟". "عدنا إىل املخيّّم ،ورًعنا إىل املستشف من بعلدِ صلمةِالفجر مباشرة."..
قال سعدٌ حينها مبتسمااا دون أن يلتفتَ إلينا ،ودون أن يسلرق
نظرة من املرآةِ خلسة" :صمةُ الفجر افتقدتكِِ"..
ابتسمت ابتسامة عريرة ..حنان قالت يل إنّّها أخذت مكاين
يف غيابلي ..كانت حنان تصلّّي الفجرَ حاضرااا داخللَ اخليملةِ
كلّ يوم؛ ألنّ ال دَ كان شديدااا ًدًًّّا يف اخلارج؛ لكنّّهلا قلرّّرت
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بعد أن ًرّّبت دفء اجلماعةِ وذاءَها أالّ تتركها أبدااا بعد ذللك
اليوم...
املنف البعيدُ يقترب ..نصلُ إليه ،مل أعد أحسبُهُ كذلك ..كللُّ
شيءٍ يف املنف صارَ أحل  ،وأقربَ إىل القلب ..حتّ النساء ونظرامهنّ
املتطفّّلة ،وتساؤالمهنّ امللحّّة اليت كانت تقفز من رؤوسهنّ وأخيلتهنّ
إىل دواخلنا حنن الثمثة ،سعد وحنان ،وأنا؛ لتستقرئَ منلها ًواباالا
شافيااا أو مُُمرضااا!...
نقتربُ منهم ،ألقي التحيّة أنا وحنان عل مجهور النساء املتجمّّع
يف ساحة الصمة ،ليس للصمة هذه املرّّة..
 "خيت إن شاء اهلل؟ طمئنينا عنكِِ ،ماذا ًرى لكِِ؟". "احلمدُ هلل صرتُ أفرل حاال اآلن.".."ماذا حصل؟" ،تسنل سيّّدةٌ أخرى عل يدِِها رضيعٌ يئنُّ ملن
اجلوع ويشدُّ ممبسها علّّها تلتفتُ إليه..
تردُّ حنان ردًًّّا يرع حدًًّّا لباقي التساؤالت املنهمرة ،ويُُخلرسُ
ظنونَ السوء ،والنظراتِ املهامجة املشوبةِ بالشكّ والريبلة" :رهلف
كانت حامم وفقدت ًنينها بسبب ال د والتعب ..هل ارحتلتم؟..
دعوها اآلن لترتاح".
وبرغم اجلواب املسكت والشايف ملن يعرفُ التفاصليل ،إالّ أنّ
النساء تلقّّفنه مبزيد من الفرول واألسئلةِ اليت ال حصر هللا؛ ألنّّهلنّ
ببساطة ،ال يعرفنَ من التفاصيل شيئا!..
"يااه! ..معقول؟ "...تقوهلا إحدى املتجمهرات ،قبل أن تتذكّّر
أخيتااا أن تقول" :محدااا هلل عل سممتك"..
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اقتراأ
أكتفي بالصمت واالبتسامة ،وأعود إىل خيميت آلخلذ نفساالا
عميقا ،مرحيااا هذه املرّّة ..كيف ال ،وقد ارحتلتُ اآلن؟ ..فحنلان
حسمت األمر ،واختصرت عليّ طريق التساؤالت الطويلل -ربّّملا
ليس كلّّه  -ووفّّرت عليّ كثيتااا من اجلهد والعناءِ والقللق ..داخللَ
اخليمة ،أستلقي عل فرشيت ،أمسعُ دندنة النساء يف اخلارج ،ال آبهُ مللا
يقولونه كالعادة ،مع أنّّين كنتُ عل ثقة بننّ الكمم كلّّه كان يلدورُ
حويل ..كنتُ أشعرُ يف هذه اللحظة أنّ خميّّمت النساء ،تطوفُ حول
خيميت وتسترق السمعَ والنظر ..أعرفُ هذا األمرَ وأشعرُ به ،وملع
ذلكَ ال أبايل ،وال يزعجين األمرُ بتاتااا ..كنتُ شديدةَ التقبّّل لألملر،
غيت مبالية ..وكننّ النسا َء كلّّهنّ يف حلظة واحدة قد صرنَ أطفلاال،
تقبّّلتهنّ دفعة واحدة ،وتقبّّلتُ فروهلنّّ ،عل أنّهُ فرولُ أطفلال...
أًل ،هو فرولُ أطفالٍ ليس إالّّ ،والطفلُ ال يُُعتَبُ عليه..
وللحظة ،خطر ببايل أن أخرج إليهنّ وأًللس معهلنّ أدردشُ
وأحتسي كوبااا من الشاي ،لوال أنّ التعب والنعاس منعاين وأًل اين
عل البقاء مستلقية يف فرشيت إىل أن غربت مشس اليوم ..مل أصلدّّق
أنّّين منتُ كلّ هذه الساعات! ..أيُُعقلُ أن يكون النوم قد تصاحل معي
بعد كلّ هذا اجلفاء؟ خرًتُ من اخليمةِ نشيطة إىل حد ما ،نسبة مللا
كنتُ قد مررتُ به من آالم ومعاناة ...تلقّّفتين عيون النساء بلطلف
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وذجة ،نظرامهنّ كانت هذه املرّّة حتترنين بلدال ملن أن حتلاكمين
وتستنطقين! ..اهنالت عليَّ النساءُ من كلِّ حدبٍ وصوب ،وسقطتُ
بينهنّ بكلّ رضاا ورحابةِ صدرً ..لستُ بينلهنّ مباشلرة ،دون أيّ
حائل! وألوّّل مرّّة مل أكن غائبة عنهنّّ ،منفصلة كما أكون يف كللِّ
مرّّة ..كنتُ قريبة إىل أبعدِ حدّّ ،وكنتُ أملسُ اجلانبَ األمجل فيهنّّ..
الوًوهُ هنا صارت متبسّّمة مستنيتة ،والقلوبُ صارت تلدفئ
بعرها بعرااا عل شفيت أملٍ قد توحّّد واًتمع ..النساءُ اليوم صلرن
يعت نََين واحدة منهنّ؛ ألنّّين ببساطة ًرّّبتُ األمل مثللهنّ وخ تله..
ألنّّين سقطتُ من برًي العاًيِّ الذي كنّ يرمسنه يل يف خمليّّممهنّّ،
ووقعتُ مباشرة حتتَ ركام القهر والوًع والفقدِ امل ح! ...وعرفتُ
يف حينها أنّ حنان كانت هي اليت أخ ت النساءَ بكوين أرملة ًاءت
إىل هذا املكان لتخفّّف عن النساء واألطفال وطلنةَ األمل والوًلع،
وبعض الذي كانت تعانيه شخصيًًّّا دون أن تبوحَ به ألحد ..ألنّّهلا
ببساطة ال تريدُ أن تثقل عل أيّ أحد أو أن حيمل مهّّها أيّ خمللوقٍ
كان ..هكذا أخ تين زهرة ،إحدى األرامل اليت كانت قلد ناللت
نصيبها من األمل واحلسرة يف احلرب األخيتةِ اإلباديّّة ،الليت أذبلتلها
وأذبلت أنوثتها وصباها ،وما تركت هلا من الزهر شيئا سوى امسه!
 "يف أيّ شهرٍ كنتِ حني تُُوفّّي املرحوم؟" ،تسنلين زهرة.. "يف الشهر األوّّل.".. "ال حول وال قوّةَ إالّ باهلل ..رمحهُ اهلل "..جتيبُ أكثر ملنواحدة يف الوقتِ نفسه..
أصمت ..أبتسم ،مثّ أطلبُ من إحداهنّ أن تصلبّ يل كوباالا
ًديدااا من الشاي ..اليومَ فقط أريدُ أن أكون يقظلة ،ال أريلدُ أن
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أغيب ..أودّ أن أكون بينهنّ بكامل وًودي وأبعادي ،بلرغم كللّ
االختمف ،وانعدامه ..اليومَ فقط ،وألوّّل مرّّة ،أدركُ أنّ كلّ أنث من
هؤالء النساء هلا حكايةٌ وقصّةٌ موًعةً ،علتها تك ُ ذلذه السلرعةِ
القياسيّّة ،وتفارقُ أر َ الطفولة ،وأحممها ..بلل ومتقلتُ هلذه
األحمم ،وكلّ من حياولُ استعادمها ...اليومَ فقط ،واليومَ باللذات،
أرى خيوطا شفّّافة طفوليّّة ختتبئُ خلف قسوةِ كلِّ امرأة ،خلفَ كللّ
سوارٍٍ ،ذهيب أو غيت ذهيبّّ ،خلفَ كلّ ابتسامة ًافّّة مُتعَبََلة وكللِّ
قميصٍ ملطّخٍ بالوحل واألس ! ...حتتَ كلّ هذه احلواًز وغيتها -
وما أكثرها  -أرى طفولة مسحوقة حتتاجُ ملن ينتشللها لليس إالّّ..
حتتاجُ ملن يشتمّ عبق النسيم احللو فيها ،الذي أصابهُ السباتُ األبلديُّ
الطويل ،فنام وما عاد يعرفُ كيف يستيقظُ من ًديد! ...مات ميتتهُ
الصريرى؛ لكنّّه مل ميت بعد؛ فميتتُهُ الك ى ما زالت تنتظر ،تنتظرُ أيّ
فرصة لتشرئبّ وتقتلع احللمَ من ًذوره ،وتدفنَهُ يف غياهب الفقلدِ
والقهر ،واألمل والعذاب ،والتمشي...
أدخلُ خيميت بعدَ كلّ هذا القرب ،بعد كلِّ هلذا التملاهي يف
احلرور والعودةِ من الريياب ..أكتبُ عن املوت ،وللمرّةِ األوىل أكتبُ
عنه وأنا يف غايةِ السعادةِ واالطمئنان ،بعيدااا عن كلّ أس وخوف:
كلٌّ منّّا حالةُ موتٍ مؤقّّتة ،ميتةٌ صغرى متواصللة ،تطلولُ
وتقصرُ مع الزمن ،حبسبِ الظروف واألحداث ..وحننُ فق ،،ملن
حيدّّد انقطاعَها أو اتّّصالََها!...
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َََدَ َ
َوقي
َعَ َ َ
صفََ َ
حينما اشتدّ الظالم ،خرجتُ من اخليمة؛ ألرى أجمد ..كنتُ قد
افتقدته كثريًًا لليلةٍ كاملة ..وكيف ال أفتقده ،وهو الوحيدد الد
يعرفُ عنّّي كلّ شيء حتّّى قبل أن أقوله؟! ...وهو ال أشعرُ حني
أكلّّمهُ أنّّين أكلّمُ نفسي وأحاكيها ،وأفضفضُ هلا بصوتٍ عالٍ؛ لتدر
عليّ بكلّ حكمةٍ ومتأل خافقي بالسكون! ...أجمد كان حزينًًا إىل حدٍّ
ما؛ ألنّهُ عرفَ من سعد أنّّين كنتُ أتألّمُ بصمتٍ مُُفعََم..
 "كنتَ لتعرف ه ا وحدك ..كنتَ لتحس بهِِ.".. "بالتأكيد.".. "لكن ،هو ،كيف عرفَ ذلك؟ مل يكن ينظرُ إيلّّ ،ومل أكنأبد شيئًًا!."..
 "قال إنّّه يعرفُ ما كنتِ تعانينه جيّدًًا ..،فزوجتده تُُوفّّيدتوهي تلدُ وال ةً باكرة ،وتوفّيَ اجلننيُ أيضًًا."..
 "ال إله إالّ اهلل! ..مسكني.".. "على العكس ..فقد قال يل سعد أنّ فجيعتهُ بزوجته وطفلهكانت هي احملنةُ اليت منحتهُ كلّ ه ا اإلميان واليقني بداهلل،
وأنّ اهلل حني منع عنه العطاء لفترةٍ وجيزة ،أعطاهُ باملقابدل
عطاءً وفريًًا متجدّ ًًا غري مقطوعٍ وال ممنوع ،وال زال عطاؤه
مستمرًًّّا و ائما حتّّى اليوم."..
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"مثل ماذا؟ ..ماذا أعطاه اهلل؟ هل أعطاكَ أمثلة؟."..
"ليس كثيتااا ..لكن ما فهمته منه أنّّه مل يُُقبل علل دراسلة
الشريعة والتعمّّق يف الدين إالّ بعد تلك احملنة اليت ملرّ ذلا،
ومنذ ذلك احلني صار إميانه أشدّ وأعمق ،وصار أقلرب إىل
اهلل سبحانه وتعاىل".
"سبحان اهلل ،إنّّه مؤمنٌ حبقّّ! ..ليتين أحظ بإميلان يشلبهُ
إميانه."..
"تستطيعني."..
"حقًًّّا؟! ..كيف؟!!!."...
"توكّّلي عل اهلل."..
"هو قال ذلك؟."..
"فهمتُ هذا بنفسي وملستهُ فيه".
"لديّ بعض األسئلة."..
"لسعد؟."..
"ومن غيتك يفهمين؟".
"حسنااا ،ما هي؟ ..قوليها لكلي أسلنله وأًللبَ للك
اإلًابات."..
"ليس اآلن ..فهي كثيتة ،وال أستطيعُ اإلحاطةَ ذا كلّّها مرّّة
واحد ..أحتاجُ ألن أفكّرَ فيها ًيّدااا؛ لكلن سلنحاول أن
أكتبها وأمجعها لك عل ورقة يف أقرب فرصة."..
"حسنااا ..كما تشائني".
"لكن ..يل طلبٌ صرييت."...
"ال تريدينه أن يعرف أنّكِ صاحبةُ األسئلة."..
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 "بالربط ..كم أنتَ رائع!". "تلميذكِِ."..عدتُ إىل خيميت ،وعصفُ األسئلةِ وتداخلها يف رأسي يقتللعُ
منّّي القدرةَ عل التركيز يف سؤالٍ واحد كاملٍ؛ ألُقيِّدَهُ قبلَ أن يفلرّ
منّّي ويطيت..
أستقرُّ يف النهاية ،عل سؤالني اثنني ليس إالّّ:
"ما حدودك؟".
"إذا كان كلُّ شيءٍ ماضٍ يف املستقبل؛ فلِمَ كلُّ هذا العناء يف
احلاضر؟".
أقيّدُ السؤالني يف قلبلي قبلَ الورق ،مثّ أكتبهما أخيتااا قبلل أن
يتفلّّتا ،وأغفو عل صدى ارتياحٍ مبهرٍ أخّّاذ كان قد بدأ يظهرُ ويلوحُ
يف أرًاءِ نفسي واألفق...
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اجر أم
هذا الفجرُ الذي أحارُ يف وصفه ،كان رائعااا ككلّ مرّّة ،ويف كلِّ
مرّّة يصبحُ أروع! صمةُ الفجر حتييين كلَّ يومٍ مرّّة أخرى ،وتعطليين
دفقا ًديدااا من الروح والنبرات احليّّة اليت كنتُ أفتقدُُها لسنوات...
أمّّي كانت حيّّة ،كانت تعرفُ ما أحتاجُ إليه بالتحديد؛ لكنّّها مل تكن
لتوقظين مبثل هذه السهولة ..وكيفَ حلي أن يوقظ ميتااا؟! ..كلان ال
بدّ هلا أن متوت حتّ توقظين يف املنام ،يف الرؤيا اليت غيّّرت كلّ شيء،
أو مهّّدت للتريييت..
أنا حني قرّّرتُ اجمليء ،قرّّرتُُه عل إثر صيحة يف احللم ..صيحتني
ودمعة ،ليس إالّّ! ..مل أكن ألحزمَ حقيبيت ،هكذا وبكللّ بسلاطة،
وأتوًّّه كريفةِ شرف إىل املكان الذي يمئمُُين أكثر كنزيلة ،ولليس
كريفة! ..مل أكن ألملك كلّ هذه الشجاعة ،وال ًزءًًا ملن هلذا
األمل! ..لوال أنّ العنايةَ اإلهليّةَ تلقّّفتين ،وأرسلت يل رسالة ما زللتُ
حتّ اآلن أفكّرُ يف فحواها ..،أحلّلُُها ،وال أفهم ..أظنّّين قد بلدأتُ
اليومَ أفهم...
هذا الفجر ،ازداد عدد املصلّّني ،صرنا قرابةَ العشرة! ..ال أدري
كيف حصل ذلك ،وال اخللفيّّات اليت سبقت حصوله ،إالّ أنّ األهلمّ
واألروع من ذلك كلّّه هو أنّ حنان انرمّّت إلينا أيرااا ،كما كانت
قد وعدتين ،وكما كانت قد قطعت عل نفسها عهدااا بنالّ تفلارق
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مجاعةَ الفجر أبدااا...
انتهت الصمةُ وكننّ كلَّ شيءٍ بانتهائها صار يف بداية مستمرّّة
ال هنائيّّة ..كلّ شيءٍ بعدَ صمةِ الفجر ،يف وقتها ومع اجلماعة ،يصبحُ
أمجلَ وأحل وأكثرَ بريقا وشفافية ،متامااا كالوليد حني تللدهُ أمّّله،
مفطورااا عل ال اءة واجلمال واخليت والطهر غيت املنقطع ..كطفوللة
تفتّّحت ذات فرحة ،وما عادت لتذبلَ أبدااا رغم أحزانِ السنني ...كلُّ
الوًوهِ هنا صارت أكثر إشراقا ورونقا ،النساءُ والرًلالُُ ،حتّّل
تفاصيلُ األيّّام ...األطفالُ البعيدون صاروا أكثرَ قربااا ،والفجرُ ألقل
دثارهُ الطفويلَّ عل اجلميع؛ ليدفِئَ القلوبَ كلََّّها مرّّة واحدة ،وليوقظ
األحممَ من سُُباتِِها الشتويِّ الباردِ الطويل...
حني حزمتُ احلقيبة ،كنتُ ال أزال يف شهري األوّّل من احلمل،
وكان احللم يف دائر ،مل يصر بعد حلمااا ،بل جمرّّد أضرياث أحمم...
حديث نفس ،وليست نفسي بالتنكيد ،بل نََفسُ أمحد!
وأنا اليت كنتُ قد ًزمتُ بعد رحيله أن ال جملالَ للعلودةِ إىل
أر احللم بعد اليوم ،ال جمال للعودة ..،بعد كلّ هلذه اخليبلات
والطعنات املتتالية ..قد أشبعتين احلياةُ غربة وهليبا ،قلتُ يكفيين أمللا
ودورانا يشبهُ دوران الثور حول الساقية الرليّّقة ،يكفليين غبلاءً
وهباء!...
قلتُ سنغيبُ من ًديد ،غيابااا دائمااا هذه املرّّة ،سنوقفُ دائر،
عن الدوران ،بنمرٍ منّّي هذه املرّّة ..سنوقفها قبلَ أن توقلفَ نفسلها
رغمااا عنّّي ،وتباغتين ..سنباغتها قبل ذلك! ..قلتُ ال عودةَ للوراء ،ال
رًعةَ إىل اجملهول الذي مل يعد جمهوال يف ناموسي ،فكلّّه غدا خيبلة
وموتااا وانتهاءًً ...انتهاءً أبديًًّّا ،يدورُ يدورُ وال ينتهي ،حتّ ينلهينا...
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فلننههِ قبل أن ينهينا! ...وكنتُ قد عاهدتُ نفسي ،بعد أن أشلبعتين
اكتفاءً ونفورااا من هذا العامل املؤقّتِ الريّّق ،الذي ميوتُ كللّ يلومٍ
لدمها عل ل
لد عاهل
لدوى ..كن لتُ قل
لتمرار ،دون أدىن ًل
باسل
االختباء/االختفاء ،عل الريياب الذي ليس بوسع أحدهم أن ينتشللين
منه ،كائنااا من كان...
مل يكن ليخطر ببايل ولو لوهلة أنّّه كان من احملتمل أن تكلوين
أنتِ هذا الكائن يا أمّّاه ..عزّّت عليّ نفسكِِ ،وكينونتلكِِ ،بلرغم
انتهائها العابر املؤقّّت الذي كنتُ أحسبه انتهاءها الدائم النلهائي ..مل
أشن أن أخذلكِ يف احللم كما خذلتكِ يف اليقظة ..محللتُ أملتعيت،
ومحلتكِ معي ،وجبعبيت صفرٌ من اآلمال والطموحات ..جبعبيت صلفرٌ
ليس إالّّ ..محلتُ الصفرَ وسافرتُ معه ،عل أقرب رحلة تنقلين حنلو
أر املنف  ،أر الطفولةِ املريتصبة ،واألحمم البلاردةِ املرجتفلة...
تنمّّلتُ األحممَ الصرييتةَ عن بعد ،تنمّّلتُُها عن قرب ،كلُّ واحد علل
حدة ..ينتفضُ كعصفور ،يرجتفُ من ال د واخللوف ..ملن األمل
والوًع ...من الفقدِ واللوعةِ واحلنني ...مل أًرّّب شيئا ًديدااا ،ومل
آ ،بشيءٍ ًديد ،هكذا كنتُ أخال ..حتّ حني هيّّنت يل الظروف
أن أصيت مراسلة جلمعيّّة حقوق اإلنسان ،نزوال عند طلب أمحلد ،مل
أكن ألصدّّق فكرة أنّّي سنقدّمُ شيئا ما ًديدااا ..بننّّي سننقذ األحمم
وأدثّّرها ع رسالة ليس إالّّ ،لن تقدّمَ أو تؤخّّر ،بل سلتكتفي بنقلل
الصوت والصورة إىل قلوبٍ ميتة غافلة ال تسمعُ وال ترى!...
مل أكن ألحسبَ ولو للحظة أنّ الرسالة تلك سلتكونُ هلي
الطريق الصحيح الذي أسيتُ عليه ألصلَ أنا قبل أن أوصل الباقني معي،
وخلفي ،وأحيانااا أمامي! ...مل أكن ألدركَ أنّّين سنقابلُ أجمد ،وحنان
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وسعد ..مل أكن ألدركَ أنّّين سنقابل الباقني كلّّهم عن قرب ،األطفا َل
والنساء ..أنّّين سنبصرُ أحممهم مجيعااا ،وأملسُ نور الطفولةِ املخبّّلنةِ
فيهم بعني قلبلي ،بعد انطفاء جنمها الذابل يف عيينّّ...
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مأود
يقولُ يل أجمد أنّّي أنا سبب هذا التزايد املستمرّ يف عدد املنرمّّني
لصمة الفجر؛ فصوتُ بكائي أثّرَ فيهم ..أقولُ له إنّ هذا الكمم غيت
صحيح ،بل إنّ سعدااا هو املسبّبُ األوّّل واألخيت ،فينبّّهين قائم:
"اللَّهُ هو املسبّّب ،واهلل قد يسخّرُ عبدااا من عباده ليكون سببااا من
أسبابه!".
 "صدقت ..كلّ يومٍ تعلّّمين شيئا ًديدااا ومفيدااا أيّّها احلكيمُالصرييت!."..
 "هذا ليس كممي ،إنّهُ كممُ سعد.".. "مجيل."... "هل انتهيتِ من كتابةِ األسئلة؟". "نوعااا ما ..إليكَ املسوّّدة ،أحتاجُ لتبييرها ليس إالّّ."...ينظرُ أجمد إىل الورق ِة؛ فينتبهُ أوّال إىل اجلملةِ املكتوبةِ يف اخلللف،
منذُ يومني أو أكثر..
يقرؤها بصوت عالٍٍ:
"كلٌّ منّّا حالةُ موتٍ مؤقّّتة ،ميتةٌ صغرى متواصللة ،تطلولُ
وتقصرُ مع الزمن ،حبسبِ الظروف واألحداث ..وحننُ فق ،،ملن
حيدّّد انقطاعَها أو اتّّصالََها!."...
 "هل أعجبتك؟".088

 "أقول ،ربّّما من األفرل أن نعطي سعدااا هذه املسوّّدة فاخلطُّواضحٌ واألسئلةُ ًاهزة ..ما رأيكِِ؟."...
 "ممم ..ماذا عن اخلربشةِ الفاضحة عل الوًهِ ويف اخللف؟". "من يبايل؟ ..املهمّ أنّ الرسالةَ ستصل ،واألهلمّ أن يلردكِاجلواب عل األسئلة."..
 "واألهمّ من ذلك كلّّه أن ال يعرف سعدٌ من السائل.".. "آه ..طبعااا ..طبعااا ..بالربط ..،اتّّفقنا."... "أشكُّ فيك.".. "هههه إذا أنا دبّّوس.".. "هههههه بل أنتَ حبر".يبتسمُ أجمد ،مثّ ميري متوًّهااا حنو خيمته بعد أن يلقي عليَّ حتيّةَ
السمم ..منذُ أن تعرّفَ إىل سعد وهو ال يلهجُ بتحيّّة غيتها ،ولعللّ
هذا كان سبب كلّ هذا السمم الداخليِّ الذي حللَّ عليله فجلنة
وبسرعة ..الوقتُ تنخّّر وكمنا حباًة للنوم والراحة ..أنسحبُ ملن
عتمةِ العامل الريّّق حنو خيميت الوضّّاءةِ واسعة املدى..
هذه الليلةَ ال أريدُ أن أكتب ..ال أودُّ أن أفكّرَ بشيء ،فقط أريدُ
أن أخلدَ للنوم ،وأنتظر الفجر ليطلع ..الليلُ أمس خمدعي اهللادئ،
والفجرُ بات دثاريَ احلنون ،أمّّا النهار ،املريشّ مبعاين القسوةِ والقهر
والفقدِ والزيف؛ فسيكونُ لهُ معنا آخر ،قريبااا دونَ أدىن شكّّ...
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روح وطيأ
تطلُّ عليَّ ككلّ فجر ،من خيمةِ قلبها الواسع ،ملع بسلمة
عريرة أوسع ،ال يسعُُها كلُّ املخيّّم ..صارت حنان رفيقيت الدائمةِ
بصمةِ الفجر ،وانرمّّت إلينا رفيقتان رقيقتان :زهلرة ورغلد..
حنان كانت قد دعتهما عدّّة مرّّات شفويًًّّا ،أمّّا أنا فدعوتُُهما قلبيًًّّا
متمنّّية لو جتيئا ،وًاءتا بالفعل ،دونَ أن أبذلَ أيَّ ًهد! ..زهرة،
األرملةُ اليت مل متت بعد ،ورغد ،أمّ األطفال اخلمسة كما يسمّّيها
اجلميع!
حنان ،ال تنفكُّ تدفقُ عليهما باحلنان ليل هنار ،متامااا كما تفعللُ
مع أي كان ..أمّا أنا الريريبةُ اليت كنتُ باألمس أحاكمُ ًفاءمها ،فقد
أزحتُ ستارةَ القسوة اليت كانتا ختبّّئان كاملل عطفِِهملا ورقّّتلهما
خلفها ،ورأيتُ ما ال يُُرى بالعني اجملرّّدة ..،ما حيتاجُ لقللبٍ ونلورٍ
ساطعٍ حتّ يُُرى...
رغد قالت يل باألمس أنّّي ترييّّرت ،منذ أن بدأتُ أصلّّي صلمةَ
اجلماعة ..أنّّي صرتُ أقربَ منها ومن النساء الباقيات ..قالت يل أنّّها
كانت تراين فظّّة ،أو ال تدري ما هي تلك الصفةُ اليت كانت تمئمين
بالتحديد ..لعلّّها كانت تراين متكبّّرة ،غيت اًتماعيّّة ،أو غيتَ مؤهّللة
للمهنةِ اليت أؤدّّيها...
قلتُ هلا" :ال شيء يبق عل حاله ..كلُّ شيءٍ يترييّّر."..
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قالت" :لكنّ األشياء تسوءُ يف العادة ..أنتِ ترييّّرتِ لألفرلل،
وهذا أثرُ صمةِ الفجر عل األغلب."..
 "ربّّما."... "بل بالتنكيد!".ابتسمتُُ ،وتذكّّرتُ كممَ أجمد ..متنّّيتُ لو أنّّي أًلرؤ علل
دعوتِِها لصمةِ الفجر علنااا ،لو أنّّي أملكُ التنثيتَ فيها حقًًّّا وًذذا معي
إىل عامل الفجر كمريناطيس ..لو أنّّي أستطيعُ أن أًعلها تريرفُ معلي
من هذه السعادةِ احلقيقيّةِ اليت مل أتذوّّق مثلها يف حيلا ...!،حنلان
قالتها بالفم املآلن" :عرفتِ فالزمي ..إن كنتِ تعلمني أنّ الفجر هلو
من غيّّر رهف وًعل منها إنسانة أفرل ،لِِلمَ ال حتلذين حلذوها
وتفعلني مثلها؟."..
 "واألوالد؟ ماذا أفعلُ ذم؟.".. "إن كانوا مستيقظني فنحرريهم معكِِ ،وإن ناموا فلوكّّليأمركِ هلل."..
 "أنا ال أستطيع االستيقاظ باكرااا فاألوالدُ ال يدعونين أنلامطوالَ الليل."..
 "إذا نويتِ فستقدرين ،صدّّقيين يا ابنيت". "سنحاول".هكذا ،وبكلِّ بساطة ،استيقظت رغد وأيقظت معها زهرة كما
وعدمها؛ فزهرة كانت قد مسعت حديثنا باألمس وقالت أنّّهلا أيراالا
تتمنّ أن تصلّّي الفجرَ لكنّّها جتدُ صعوبة يف االستيقاظ ..حدثَ هذا
كلّّه وأنا ما زلتُ ال أصدّقُ أنّّه قد حدث ..لكنّّي صدّّقتهُ يف النهايلة؛
ألنّهُ صارَ أمرااا واقعااا ،وصرنا أربع نساءٍ مرّّة واحلدة ،فيلا لروعلةِ
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الوصال! بعد انتهاء الصمة ،احترنت كلٌّ منّّا األخرى ،ودار بيننلا
حديثٌ خفيفٌ وقصيتٌ لكنّهُ ليس كنيّ حلديث سلابق ..كانلت
أرواحُُنا هي اليت تتكلّمُ واألًسادُ تصريي إليها بكلِّ قناعة واستسمم..
تفرّقنا بعد ذلك ،وعادت كلٌّ منّّا إىل خيمتها ..عدنا ظاهريًًّّا ،إنّّما يف
الباطن كنّّا متمصقات متامااا ،كنعراءِ اجلسدِ الواحد ،وهكذا ظللنا،
كلُّ واحدة منّّا ختفّفُ عن األخرى آالمها ومصابََها وترمُُّّها باجلسدِ
والروح...
صارت أرواحنا تتقارب أكثر يومااا بعد يوم ،فج اراا بعد فجلر،
وغدت صلتنا أكثر عمقا وشفافية ..بتنا كاألخوات ،أو أكثرَ بقليل،
ومل يعد من حدود تفصلُ بيننا ...لكنّ حنان ،وعل الرغم من تمشي
فارق السنّ الذي بيننا بفعل تمقي األرواح وائتمفِِها ،كانت ال تزال
تصرُّ عل بسطِ أمومتها أمامنا وحولنا كاملعتلاد ،لترلمّنا بلطفِِهلا
وحمبّّتها وبروحِِها املمتلئةِ أمومة الهنائيّّة! ...وبذلك صرنا أخوات غيت
يتيمات ،ال ينقصُُنا أيّ شيء ،وإن احتجنا لشيء وًدناه يف الفجلر
حاضرااا متجلّيااا بكامل رونقهِ وذائه..
وملّّا غدا الفجرُ زماننا املشلرق اللذي يفصللُ بيننلا وبلني
الواقع/املنساة ،صرنا ال نطيقُ البعدَ عنه ،ورحنا حنوطهُ حبرورنا املزهر
املزدان حني نلتقي بعد الصمةِ للذكر والدعاء وتموةِ القرآن ،ونبقل
هكذا إىل أن يطلعَ ضوءُ النهار فنصلّّي معااا صمةَ الرح  ،مثّ تتّّجلهُ
كلٌّ منّّا حنو خيمتها لتريحَ اجلسد بعد أن استراحت روحُُها وتشبّّعت
طيبااا ونورااا..
وبقينا عل هذه احلال أيّّامااا متتالية ،يف كلِّ فجرٍ تنرمُّ إلينا روحٌ
ًديدة ،تنرحُ بالطيب ،والنورُ تألأل رقراقا كاملاء العذب ،يدفقُ منّّلا
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دفقة تلو األخرى ...الرًالُ أيرااا زادوا بالعدد؛ لكنّّهم زادوا بلاملعىن
أكثر ،وصارت هلم مممحُ سعد ،وكننّهُ انعكسَ علليهم كلّّهلم..
بنظراته الرزينةِ واخلجولة ،وبصوته العذب املنساب ..كلّّهم صلاروا
سعدااا بطريقة أو بنخرى ...ربّّما ألنّهُ صار جيتمعُ ذم أكثر ،بالصلبيةِ
والشباب ،بالرًال وبالكهول ..كان سعدٌ جيلسُ بني اجلميع ،والنساءُ
ملتمّّات ،يف اخللف أو حول احللقة ،قرب اخليام مستمعات ،جمتمعات
أو متفرّّقات ..املهمّ أن ينال مسعهنّ شيئا من مواعظ سعد وحكمته..
شيئا من روعةِ عباراتهِ احللوةِ القصيتةِ املقتربة ،اليت تقلولُ الكلثيت
وتفعلُ أيرااا! ..كلُّ حرف كان ينطقُ به سعدٌ كان يتجلّّل أمامنلا
جمسّّدا ..كلّ كلماته كانت أفعاال عل أر الواقع ،ال منقطعلة وال
منفصلة ،خترجُ من ضميتٍ حيّ؛ لتحيي ضمائرَ اجلميع!...
هكذا ،وبكلِّ بساطة ،صار املخيّمُ كلّهُ يذكرُ سعدااا ،وحيتلذي
به ..فقلَّ أن جتد صبيًًّّا/صبيّّة ،مراهقا/مراهقة أو حتّ رضيعااا/رضيعة ،ال
حيبُّ سعدااا أو ال يهوى القربَ منه واللعبَ معه ..وقلّّما جتدُ شابًًّّا أو
شابّّة ،أو كهم أو مسنّّة ال يدعو لسعد أو ال يذكرُهُ يف ًلساتهِ ذكرااا
يقطرُ باملودّةِ والرمحة..
وال أدري ما سببُ اقتران اسم سعد بلي ،وكننّ الناس صارت
حني تذكرُ امسه تذكرين ،أو هكذا مهيّّن يل! ..كان هذا األملرُ يلثيتُ
حرًي ،ويشعرُُين ببالغ االرتباك ..ربّّما ألنّهُ كانَ السببَ يف انرمامي
إىل عامل السكينةِ والراحة ،ربّّما لكوين كنتُ سببااا من األسباب الليت
أثّّرت بالنساءِ كما قال أجمد ..ولعلَّ السبب األقوى ،حسبما قدّّرت،
وحسبما أخ تين النساءُ املتطفّّمت  -اللوا ،مل أعد أراهنّ كلذلك-
هو كونه أوصلين إىل املستشف مع حنان ،وعاد ممتقعَ اللونِ حزيناالا
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قلقا ..من يومِِها حسبَ اجلميعُ أنّ سعدااا يرتبطُ بللي بشلكلٍ أو
بآخر ،قلبيًًّّا عل األقلّّ ،لكنّ أحدااا منّّا ال يعبّرُ عن ذلكَ وال يتكلّّم...
هكذا ظنَّ اجلميع ،أو لعلّّهم متنّّوا ذلك ..ولعلّّي أنا فقط من كنلتُ
أرى هذا! ربّّما...
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ظفر
أيّّامٌ عديدةٌ مرّّت ،ومل ينتِ أجمد باإلًابة ..قال يل أنّّه أعطل
الورقةَ لسعد؛ لكنّ سعدااا مل يعدها إليه ..وعدهُ أن جييبَ عل أسئلته
 كما افتر  -حاملا جيدُ الوقتَ الكايف لذلك ..ال ألومُُه؛ فوقتُُلهُممتلئ وأعمالُهُ ال تنتهي ..سعدٌ دائمُ العمل ،ال يهدأُ لهُ بالٌ أبدااا حتّ
ينهي كلَّ ما عليهِ من أمحالٍ وأثقالٍ مل يكن ليحمّّله إيّّاهلا أحلد،
تطوّعَ هلا تطوّعاااً ،اءَ للتعب برًليه ..سعدٌ من مواليلد بليتوت،
العام  ..3891هكذا قالَ يل أجمد ..يك ُُين إذا بسبع سنوات لليس
إالّّ ،وبنحممٍ ال حصرَ هلا وال هناية ..أحممُ سعد ليست من النلوع
الذي يدورُ مثّ يقع وينتهي األمر ،إنّّها ذاتُ قانون نسليب خلاصّّ،
خيصّهُ وخيصُّ عاملَهُ الرحبَ الفسيح ،املشعَّ بالنور واملسوّرَ بالسمم..
سعدٌ ال حيبُّ أن يبق يف عاملهِ وحيدااا ،بم رفقة أو أخوّّة ،تواسليهِ
ويواسيها ..إنّهُ ميلكُ تلك القلدرةَ النلادرةَ علل حتمّّلل كللّ
الشخصيّّات ،وتقبّّل كامل األرواح ..وكننّهُ خُُلقَ ليعطلي ،خُُللقَ
ليهبَ السممَ والسكينة ..وكننّ لروحهِ مريناطيساا من نوعٍ خلاصّّ،
جيذبُ املعادنَ كلّّها ،والناسُ معادن! ...قال يل أجمد أنّ سعدااا تكلّّم
عنّّي هذا الصباح ..مل أشن أن أسنله كي ال يربطَ اهتمامي متلبّسااا،
مع أنّّي كدتُ أًنُّ ألعرفَ ما الذي قالهُ لهُ سعدٌ عنّّي ..ال أدري ما
السبب الذي دعاهُ ليذكرين ،هو ال يسنلُ إالّ عن األطفال والعائمتِ
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بشكلٍ عام ،وإن حدثَ أن اهتمَّ بنمر إحدى النساء ،يكون هذا بم
شكّ ألمرٍ يتعلّقُ بتخليص معاملة أو إمتام خدمة يعت ها واًبااا عليه،
حتّ ولو كانت هذه اخلدمة ستكلّّفه الكثيت ،من وقته ونومه وماللهِ
وصحّّته ...إنّّما أن يتحدّثَ عنّّي سعدٌ حديثا شخصيًًّّا فهذا أملرٌ ال
حيصلُ يف العادة ،وإن حصل فم بدَّ أن يكونَ األمرُ متعلّّقا بالعملل
ليس إالّّ!...
يعرفُُين أجمد ًيّدااا ،هو يستطيعُ أن يقرأ داخلي مهما حاولتُ أن
أغلّّفهُ بنلف متويه ومتويه ..يعرفُ أجمد أنّ سعدااا مل يعد بالنسلبة إيلّ
جمرّّد غريبٍ عابرٍٍ ،وال ذلك الشخصَ اللطيفَ اخليِّرَ اللذي حيبُُّّلهُ
اجلميع وحيترمونه ألنّهُ صاحبُ اليد البيراء اليت ترفرف حول الكلِّ
كحمامة سمم ...هو يعرفُ أنّ ما يربطُُين بسعد شيءٌ أك وأعمق،
ال ميلكُ أحدٌ أن يفسّّره ،إالّ إن كان ميلكُ أحد الشرطني ،أو كممها
معااا :أن يكونَ قد مرَّ برابطة روحيّّة عميقة وراقية كهلذه الرابطلةِ
بالذات ،أو أن يكونَ شخصاا مثلي ميلكُ التركيبة املعقّّلدةَ ذامهلا،
وذلك العمقَ الفريد الذي خ َ الريياب إىل أن صارَ له أبعاد أخلرى
غيتُ مرئيّّة ،ال يراها إالّ نظيتُُه ...وحدهُ أجمد ميلكُ هذين الشلرطني،
ووحدهُ أيرااا القادرُ عل تفعيلهما مىت شاء ،أو عل األقلّ كلّّملا
سنحت لهُ الفرصة!...
 "فيمَ أنتِ سارحة؟". "ممم ..ليس يف شيءٍ حمدّّد."... "ربّّما يف شخصٍ ما."... "ماذا تقصد؟". "ال أقصدُ شيئا حمدّدااا."...096
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"يا لكَ من شقي صرييت ..ملا اللذي حيلدثُ معلك
الليلة؟ أشلمُّ رائحلةَ خطلط يف األًلواء ..علممَ
تنوي؟."..
"هههههه أنوي عل اخليت ..قصدي شريف".
"هههههههههههه حسنااا أنا موافقة".
"هل من املمكن أن تفكّّري بالزواج ثانية؟".
"ملاذا خطر ببالك هذا السؤال اآلن؟".
"فقط أًيبلي."..
"ممم ..ال أدري ،اللَّهُ أعلم ..عل األرًح ال".
"ملاذا؟ ..أما زالت نظرتكِ للحياةِ سوداويّّة؟ حسبتُ أنّّلكِ
ترييّّرتِِ؟."..
"لستَ خمطئا ،لقد ترييّّرتُ بالفعل ،صرتُ أكثلرَ تفلاؤال
وتقبّم للمحن واألحزان ..لكنّ هذا ال يعين أنّّين صلرتُ
قابلة ألن أعيد جتربةَ شيءٍ ًرّّبتُهُ وأخذتُ نصيبلي منله
واكتفيت."..
"هل اكتفيتِ حقًًّّا؟."..
"ما فائدةُ هذه األسئلة اآلن؟".
"سنخ كِِ ..لكن أًيبيين قبلَ ذلك ..فقط أًيبلي علن
أسئليت وستصلني إىل إًاباتكِ كلّّها بعد ذللكَ مباشلرة،
أعدكِ بذلك."..
"لقد شوّّقتين ألعرف."..
"إذا أًيبلي."..
"وما السؤال؟".
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 "هل حقًًّّا اكتفيتِ من الزواج؟ هل تشعرين حقًًّّا أنّكِ قلدأخذتِ الفرصةَ الكاملة يف حياتكِ ملن اللزواج وانتله
األمر؟".
 "أظنُّ ذلك ..عل األقلّ ًرّّبتهُ وعرفتُ ماذا يعين أن أكونامرأة متزوًّّة ..ماذا يعين أن أكونَ حامم ..وماذا يعين أن
ينتهي األمرُ كلّهُ عاًم أم آًم."...
 "لكنّهُ انته بسرعة ًدًًّّا ..ال أظنّكِ قد أخذتِ فرصتكِ اليتتستحقّّني."..
 "احلمدُ هلل ،يكفي أنّّين صرتُ راضية بقدر اهلل ..يكفي أنّاهلل رزقين القناعة والرضا وهذا أفرللُ شليءٍ حصللَ
يل."...
 "احلمدُ هلل."... "حسنااا ...ها قد أًبتُ عل سؤالك ..هيّّا أخ ين اآلن ماذايدورُ يف رأسكَ الشرّّير أيّّها العبقريُّ الصرييت؟."..
 "ليس بعد ..قليلٌ من األسئلةِ اإلضافيّّة ،وسنصلُ إىل اإلًابةِمعااا."...
 "ممم ...مستعدّّة". "هل تؤمنني باحلبِّ عن بعد؟". "ممم ...أنا."..يقاطعُُين" :حلظة ،انتظري ،ال أقصدُ فقط بعد املسلافة ،فربّّملا
تكونُ املسافةُ شبهُ منعدمة ،إنّّما ما أقصدُهُ بالبعد انعلدام التواصلل
اللريوي أو قلّّته ،وفقدان عاملََي التخاطب والتناظر ،الداعيني األكل
للمحبّّة."..
098

-

-

"ممم .ربّّما ..ال أدري ...أظنُّ أنّ هناك ما يُُدع بالتخاطر
الروحيّّ."..
"بالربط ..هل ًرّّبتِِه؟".
"لستُ متنكّّدة."..
"مع أمحد؟".
"ال أظنّّ ..ألنّ أمحد مل مينحين الفرصةَ لذلك ..لقد كلان
رمحهُ اهلل يقتنصُ األحداث واألسباب ،وخيتللقُ الفلرص
اختمقا ..مل يكن ليتركَ يل تلكَ املسافةَ اخلاليةَ من التواصل
واإلشارات املباشرةِ املمتلئة بالسببيّّة واملادّّة ..أمحد ما كلان
يهوى التجرّّد ،بل كان يهوى األشياء امللموسة عن قرب..
حتّ أحممه ،كان يصيريُُها بشكل ماديّّات وصورٍ مرسومة
متجسّّدة؛ ليحيلَها حقائقَ عل أر الواقع ..مل يكن ليتركَ
كممهُ ليريع يف الصدى والرلباب ،مل يكلن ليخلاطرَ
ويتخاطر!."...
"حسبتُ ذلكَ أيرااا."..
"حسنااا ..لندخل يف صلب املوضوع اآلن ...ما اهلدفُ من
كلّ هذه األسئلة."..
"سنخ كِِ ..لكن أرًو أن تفكّّري مليًًّّا قبل أن تقلويل أيّ
كلمة ..وال تتسرّّعي."...
"حسنااا."..
"عديين بذلك."...
"أعدُُك."...
"أخ تكِ قبل قليل أنّ سعدااا حتدّّث عنكِ اليوم ..هو يعللمُ
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متامااا أنّّين صديقُكِ األقرب ،وأنّ ما يربطُُنا هو رباطٌ أشدُّ من
رباط األخوّّة أو البنوّّة."..
"وكيف علمَ ذلك؟".
"أعتقدُ أنّ الكلّ يعلم ..فنحن االثنلان متشلاذان ملن
ناحيةِ االنطوائية ،والريمو  ،وعدم تقبّّل أي كان ..وأن
يركنَ أحدنا إىل اآلخر ،برغم فارق السنّ الذي بيننا ،هذا
يعين أنّ أرواحنا تفامهت وأنّّنا بتنلا ننتملي إىل علاملٍ
واحد."...
"لكنّّنا ما عدنا كذلك ..أمل نترييّّر؟."..
"ربّّما ..لكن مازلنا يف العمق هنوى الوحدة ،هنوى الركونَ
إىل خلوتِِنا بعد هنارٍ طويلٍ من القلرب واالنسلمخ ملن
الريياب ..ألستِ تشعرين اآلن حني تنفردين بنفسلكِِ ،أنّ
العزلةَ صار هلا معنا آخر ،أمجلَ وأمثن؟ أم أنّكِ ما علدتِ
تطيقينها؟."...
"صدقت ..ما زالت العزلةُ تستهويين ..مهما حاوللتُ أن
أبدي عكس ذلك ،ومهما قلدرتُ بالفعلل أن أختطّّاهلا
وأخرجَ عن حدودِِها ،بكامل رضايَ والفرح ...ملا زال
شيءٌ يف داخلي يهوى اخللوةَ ويقدّسُُها؛ ففيها أًدُ نفسي،
أًدُ قلبلي الذي كنتُ قد أضلعتهُ يف دهلاليز احليلاةِ
وًدراهنا املتشابكة املتداخلة اليت اهنارت كلّّها عليَّ دفعلة
واحدة ،ومل متهلين آلخذ نفسااا ..ألمتالكَ نفسلي وأنقلذَ
الطرفَ األخيت ،اخليط الذي تبقّ منها ،احللم األخيت ...يف
العزلةِ فقط وًدتُ ذلك اخليط ،يف الكتابةِ والتنمّّلل ملن
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ًوفِ اخللوة ...لكنّّين ما وًدتُهُ إالّ تائهااا أبدااا ،سلاحبااا يف
فراءات التخيّّل والريياب ...أنا ما ملستُ احللمَ يوماالا وال
تذوّّقتُ لذّّته وال ظفرتُ بنعيمه ،إالّ يومَ ملكلتُ قلبللي
ورأيتُ روحي تكتسي منهُ نورااا ًديدااا كلّ يومٍٍ ،كلّ فجر؛
ألولَدَ به طفلة تزهرُ األحممَ من ًديد!...
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ٌمتكاملٌ ٌ
حدسٌٌ ٌٌٌٌ ٌ
ٌٌ ٌ
حسنًًا أيّّها العبقريُّ الصغري ..ها قد مضى جذعُ الليلِ وأنتَ
تبتدعُ األسئلةَ وتفرّعُ منها أغصانًًا وأوراقا ..إىل مىت ستتلل تستُ
أسئلةً ضبابيّةً تلمسُ الغمام؛ لترتدَّ وتعتدَ وتد ّمّّلتةً بايفايتا
واألسرار؟! ..إىل مىت ستلل ختفي عنّّي ما ختطّّط له وما أنَ بصدَِ
أن جتلّّيه؟! ...أتدقُ ملعرفةِ ما يدورُ يف رأسك الصغري/الكبري هذا ،الذي
ما عاَ حييّرُُين ،بقدرِ ما صار يتعبُُين ويدهشُُين كلَّ يدمٍ أكثر وأكثر...
معك أنَ ،أنا ال أفقد الدهشة ..فُنَ ذو احلكمتةِ املتدتدَّّ ِ
َومًًا ،بكافّةِ األشكا ِ والدسائل ،حتّّى ولد جاءت بشكلِ أستئلة!..
خمطئٌ من قا إنّ احلكمةَ تكدن فقط يف الصتمَ ،أو يف اججابتةِ
الدضّّاء ِ نفسِِها فحسب؟ ..فقد تكدن احلكمة راتعةً يف قلبِ السؤا ِ
الذي يُُلقى علينا فدُ ً ولربهة؛ ليلقي علينا منهُ آالفًًتا متن األنتدارِ
واألسرارِ اليت ما كنّّا لنراها لدال أنّّنا أطللنا عليها هنيهةً من نافذتته...
خمطئٌ من قا َ أنّ احلكمةَ مندطةٌ بالتقدّمِ يف السنّ؛ فما السنُّ إالّ أعداٌَ
رمزيّةٌ ال قيمة ماَيّةً هلا وال معىن ..وحدها احلكمة هي اليت تعطتي
للمرء القيمةَ املعنديّةَ القصدى ،اليت ال تفىن وال تترهّّل!."...
 "أنعسَِ أم تستطيعني البقاء قليالً بعد؟". "بالطبعِ أستطيع ،وهل تلنُّ أنّ بإمكاين أن أنام اآلن قبل أنأمسع ما وعدتين به؟".
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 "ستسمعني ،لكن أًيبيين قبل ذلك عن سؤالني اثنني.".. "ما هو السؤال األوّّل؟". "س :كيفَ يُُعرَفُ الطيّّبون؟".أبتسمُ ابتسامة من العمق ،تريمرُُين الفرحةُ الورديّّة ..أقلولُ دون
أن أفكّّر:
 "ج :من عيوهنم". "مجيل ..السؤال الثاين :وماذا لو مل يكن بوسعنا التطلّّع إىلعيوهنم؟".
 "نراهم حينها بعني القلب.".. "رائع ..سنكونُ اآلن مباشرااا معكِِ ...بم مقدّّمات ،وبريليتلف أو دوران ..أنا شبهُ متنكّّد أنّكِ يف قلب سعد ..سلعدٌ
حيبّكِِ".
 "ما هذا الكممُ الذي تقولُه ..أنتَ تسيئ يل ولله بقوللكَعلي بشكلٍ فاضح..
هذا!" قلتُ هذا ،وكان االرتباكُ باديااا َّ
 "حيبّكِ يف اهلل ..وهل هذا احلبُّ ًرم؟". "ال بالتنكيد ..لكن أنت تعرف وأنا أعلرف أنّ للحلبِّحدودااا ال جيب أن يتخطّّاها ..ومن يتجاوز احلدود يسليئ
لنفسه قبلَ غيته ..حننُ بالفطرةِ السليمة نفهم اخليتَ من الشرّّ،
دون حاًة ملن يبينّّهما لنا أو يفرّّقهما ..إنّّنا نعجزُ عن إعمن
ما تكنّّه صدورنا من احلبّ أمام الناس أو أمام من حنبُّ ما مل
يكن لهُ رابطٌ سبيبٌّ وقويٌّ يربطه بنا أمام أنفسنا وأمام الناس،
وقبل هذا كلّّه أمام اهلل ..أخ ين ،ملاذا مل تعلن لريالية ببساطة
عن حبّّك فيما كنتما يف سنّ ال حتاسبان فيها وال تُُعاتبلان؟
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أًبين ..أم أًيبكَ أنا؟ ألنّّك ببساطة تستحي! ألنّ احليلاء
شعورٌ فطريٌّ يولدُ فينا حني نفعلُ الشيء اخلطن ،أو حتّّل
الشيء الصحيح بطريقة خاطئة؛ فاحلياء من الفطرة اجلميللة
والرائعة اليت فُُطرنا عليها ،واليت ترينا بوضوح األمر الصحيح
من األمر اخلاطئ ..وحدهم األطفال الذين ما زالوا ميلكون
طفولتهم ،وحيافظون عل هذه الفطلرة ،هلم املصليبون
واملبصرون دائمااا! مع األسف ،الوقتُ يسرقُ منّّلا هلذه
البصيتةِ الفطريّّة ،ويلوّّثها ..حنن مع الوقت ،وبكلّ أسلف،
نفقدُ الفطرةَ والصواب ،كلّّما ابتعدنا أكثر عن طفولتنا."..
"أفهمُ ما تعنينه ..وهذا ما عنيتُهُ بنسئليت ..سعدٌ وأنلتِ مل
تقدّّما أيّ تنازل ،وكمكما مل تتجلاوزا أيّ حلد علل
اإلطمق؛ فلِمَ كلُّ هذا اخلوف يا ترى؟ أم أنّ خوفكِ للهُ
منطلَقٌ آخر؟ إمّّا أنّكِ ال تستلطفينهُ كشريك للحياة ،وإملا
أنّكِ ال تستلطفني فكرةَ أن يكونَ لكِ شريكٌ يف حياتلكِ
أصم!."..
"وأنت ما الذي أوح لكَ ذذا اهلراء؟."..
"عن أيِّ هُُراءٍ تتكلّّمني بالتحديد؟."..
"عن تلك املشاعر الومهيّةِ اليت حتدّّثتَ عنها ..واليت ال جمالَ
بالتنكيد ألن تكون حقيقة."..
"هذا ليس هُُراءًً ..فننا رًل ،وأفهمُ ًيّدااا كيف يتصلرّفُ
الرًلُ حني حيبّّ."..
"كيف حيبّّين وهو البعيدُ عنّّي وأنا البعيدةُ عنه كللّ هلذا
البعد؟ حننُ مل نتحادث مرّّة!".
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"أنتِ قلتِِ ..يُُعرََف الطيّّبون من عيوهنم ،ربّّما شعرَ بطيبتِِك
عن بعد فنحبّكِِ".
"مل ينظر إيلّ مرّّة!".
"إذا رآكِ بعني قلبه ،أليس هذا قولكِ؟ أليس هذا ما قلتهِ قبل
قليل أم أنّّين خمطئ؟".
"ههههههه يا لكَ من ذكيّّ! وأنت مىت ستحبُّ وتتلزوّجُ
أيّّها الرًلُ/الفيلسوفُ الصرييت؟."..
"قريبااا ًدًًّّا ،أعدكِ بذلك ،"..يبتسمُ ابتسامة واثقة مِِلؤُُهلا
الذكاء..
"حسنااا ..لكن ..هل من أدلّّة واقعيّّة ملموسة؟".
"نعم ،بالطبع ..ما كنتُ ألخاطرَ وأتكلّّم معكِ مبوضلوعٍ
حرجٍ كهذا لوال أنّ األدلّةَ امللموسةَ قد وقعت بيدي ،وخبطِّ
اليد أيرااا ..لكن ،األهمّ من هذا كلّّه ،وقبلَ أن أطلعكِ عل
األدلّّة ،أودُّ منكِ اعترافا كامم وتصديقا باجلانب الروحلي
قبلَ العمليّّ ..فهمّ تسلّّمني معي بننّ سعدااا حيبّكِ ويتمنّّلاكِ
زوًة لهُ قبلَ أن تسمعي ذلك بالصوتِ اخللالص؟ هلل
تسمعينها بصوتِ قلبك؟ أم أنّكِ الهيلةٌ علن ذللك وال
تشعرين حنوهُ بنيِّ شيءٍ عل اإلطمق؟".
"ال أستطيع اإلًابةَ عن هذا السؤال قبللَ رؤيلةِ اللدليل
املاديّّ ..قد أثقُ بالرباب وأهوى السيتَ فيه؛ لكنّّي مل أفكّّر
مرّّة أن أُُخرجَ بنفسي عمدااا ما خيتبئُ خلفَ سحابه."...
"إذا ..أنتِ حدسيّةٌ مادّيّّة؟ وكيف تقولني أنّكِ ال تفرّّللني
السببيّّة؟".
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"بل أنا حدسيّةٌ ماديّةٌ إميانيّةٌٌ ..حدسيّةٌ متكاملة ..فم أفرّلُ
السببيّةَ إن كانت معلّّقة وحدها هكذا ،جمرّّدة من العملق
األوسع والبعيد ..أمّّا إن ًاءت هي واخلوارق اإلميانيّّلة يف
اآلن عينه؛ فإنّّها ستكونُ عندي بالتنكيد أفرلل احلللول
واخليارات."..
"تقصدين أنّكِ إن شعرتِ ورأيتِ ستصلدّّقني وتلؤمنني
أكثر؟".
"نوعاا ما."...
"أي أنّكِ تشعرين؟."..
"أي أنّّي أحتاجُ أن أرى."..
"هههه ال تريدين قوهلا ..حسنااا ،لن أضريط عليكِ أكثر...
امسعي ..صباحااا قال يل سعد أنّّه يودُّ أن أوصللَ للكِ
رسالة خاصّّة ،ال عمقةَ هلا بالعمل؛ فاستريربتُ طلبَه الذي
ما سبق له أن كان! وحني أعطاين ورقةَ األسلئلة الليت
ختصّكِِ ،وعليها اإلًابات ،فهمتُ كلّ شليء ...هلل
فهمتِِ؟".
"كيف عرفَ أنّّها أسئليت؟!!!."..
"حني سنلتُُه قال يل أنّّه يعرفُ خطّكِ ًيّدااا؛ فقد قرأَ ملرّّة
ورقة بيد طفلٍ صرييت ،كنتِ قد كتبتِ لهُ فيها مجلة مبلهرة
عل حدِّ قوله؛ فنعجبتهُ ،وبقي سعدٌ حمتفظا ذلا ،بعلد أن
أهداها لهُ الصرييت الذي أخ هُ أنّكِ أنتِ من كتبتِِها ..وأنّّلهُ
يفهمُ أيرااا طريقةَ تفكيتك ،ويشعرُ أنّكِ أنتِ صاحبةُ هلذه
التساؤالت الرائعة وامللفتة ..قال سعد أنّهُ معجبٌ بطريقلةِ
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كتابتك ،وبنسئلتكِ املوًزة واملختصرة اليت تنمُّ عن عملقٍ
بالغٍ وروحٍ شفّّافة مستنيتة."..
 "يا إهلي!!! ..أيّ طفلٍ بالتحديد؟". "ال أدري ،مل أسنله.".. "أمل يقل لكَ ما هي اجلملة؟". "أعطاين الورقة ،وطلبَ منّّي أن أرًعها إليه لو أذنتِ للهُبذلك ..وأعطاين أيرااا ورقةَ أسئلتكِ ومعها اإلًابات."..
 "وملاذا مل خت ين من البداية؟ أين هي؟". "يف اخليمة ..كنتُ أتروّّى لنصلَ إىل نقطة تلتقلي معهلاالسببيّةُ باإلميان واخلوارق املعجزة ."..يبتسم..
 "وهل وصلنا؟". "أظنُّ ذلك ..أال تظنّّني؟". "ال أخفيكَ سرًًّّا ..هذا املوضوع أثارَ يفَّ مشاعرَ غريبلة ،الأقدرُ أن أصفها لكَ اآلن ..أرًوك أحرر الورقتني اآلن إن
كنتَ تقدر."..
 "بالتنكيد ..يف احلال."...ذهبَ أجمد ليحررَ األسباب؛ ألضمَّ املادّةَ يف كفّّي إىل اإلميلانِ
الذي يسكنُ صدري ،ويشكّّم أمجلَ باقلة! ..يف غيابله ،شلعرتُ
بقلبلي يكادُ يقفزُ من مكان شاهقٍ وال يدري أحيطُّ أم يطليت! ..ال
أدري ما هذه املشاعرُ اليت انتابتين! ..أهي مشاعرُ خوف أم مشلاعرُ
ارتياحٍ وطمننينة؟ أهي مشاعرُ فرحٍ أم مشاعرُ ارتباك وتوتّّر؟ مل أكلن
أدري بالتحديد مباذا كنتُ أشعر ..الشيءُ الوحيد الذي كنتُ واثقلة
منه ،والشعور األوضحُ الذي كنتُ منهُ متيقّّنة ،هو أنّّي فقدتُ ص ي
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متامااا ..مل أعد أطيقُ االنتظار أكثر لمطمع عل ما ًاء يف اللورق؛
ليسكنَ يف قلب الورق ،قبلَ قلبلي! ..كان حدسلي ينبلئين بلننّ
الورقتني اآلتيتني ستحممن يف طيّّامهما صفحات ًديدة مزهرة ،حلياة
ًديدة مقبلة ،مل أكن ألتوقّّعها وال حتّ يف أحممي...
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بش ر أعد
وًئتَ يا أجمد ،حامم بيدكَ السعدَ كلّّه ،والبشلارةً ..ئلتَ
وبيدكَ القصيدة ..تلكَ القصيدة التائهة ،اليت كنتُ أحبثُ عنها منلذُ
زمن ،منذُ والدة! ...اليت مل أكتبها أنا هذه املرّّة ،بل كتبََها سعدٌ بلونِ
السعدِ وبرائحةِ اليامسنيً ..ئتَ يا أجمد ،وأحرلرتَ معلكَ كللّ
التكامل والتآلفِ والوضوح؛ فريدا احللمُ واقعااا ،وتوقّّفت اللدنيا علن
الدورانِ يف عيين وعن السقوط ،وصار كلُّ شيءٍ طائرااا بم أثقلال..
بم أمحالٍ أو منريّّصات ،وصرتُ أنا نفسي طيتااا آخر!...
~ (رأيتُ الصبحَ الذي ..يف مسائي يومًًا ..،أزهرَ األطفلالَ ّّ
أشرق!~ )...
كانت تلك هي العبارة اليت خطّّتها يدي ،إىل ًانب رمسلة
طفوليّّة مبسّّطة لزهرٍ وأطفالٍ ومساء ،ومشسٍ حلوة ناعمة ،تدفئُ وال
تُُحرق! ..تذكّّرتُُها ..ياااه ..إنّّها قدميةٌ ًدًًّّا!! منذُ الشلهر األوّّل
لقدوم سعد إىل هنا! ..أمنذُ ذلك احلني كان حيلتفظ ذلا؟! ..ال
أصدّقُ ما أراه! يريلبُ اإلميانُ السبب ،أصدّقُ حسّّي أكثر!!! ...مل
يسلين أجمد إن كان بإمكانه أن يطّّلع عل العبارة ،هو مل يتطفّّل يف
غيابلي عل الورقتني ومل يقرأ ما ًاء فيهما ..اكتف فقط بنقلل
الرسالةِ احللوةِ املزهرةِ إيلّّ ،اليت أدمعت مقليتَّ وسقت منهما رخللةَ
قلبلي! ...ودّّعتُ أجمد ،مثّ رحتُ ألختلي باألوراق يف خليميت،
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أقرأ اإلًابات اليت كنتُ أنتظرُُها عل أحرِّ من اجلمر...
س" :ما حدودك؟".
ج :دمعتان ،ودعوة..
س" :إذا كان كلُّ شيءٍ ماضٍ يف املستقبل ،فلِمَ كلّ هذا العناء
يف احلاضر؟".
ج :ألنّ اهلل شاءَ ذلك ،ومىت يشاءُ اهلل ،فكلُّ شليءٍ سليكونُ
أمجل ،وسننالُ اجلنّّتنيً ،نّةَ الدنيا وًنّةَ اآلخرة ..يقولُ تعاىل :مََلنْ
عَمِلَ صََالِحًًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثََى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيََنَّهُ حَيََاةً طََيِّبََلةًً...
[النحل.]89 :
هذه احلياةُ الطيّّبة اليت وعد اللَّهُ ذا عبده املؤمن ،اللذي يعمللُ
الصاحلات ،هي بم شكّ ًنّةُ الدنيا ..فقط إن رضلينا مبشليئةِ اهلل
وقدره ،فسنصنعُ ألنفسِِنا أمجلَ األقدار ،هنلا يف اللدنيا ،وغلدااا يف
اآلخرة ،وهي احلياة احلقيقيّّة!
وتنمّّلي قولَ اهلل احلكيم الرحيم سبحانه ... :حََتََّّى إِذََا أَخَذَتِ
األَرْضُ زُخْرُفَهََا وََازََّّيَّنَتْ وَظََنَّ أَهْلُهََا أََنَّهُمْ قََادِرُُونَ عَلَيْهََا أَتََاهََا أَمْرُنََا
لَيْالً أَوْ نَهََارًًا فَجَعَلْنََاهََا حَصِِيدًًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِِاألَمْسِ كَذَلِكَ نُفََصِّلُ
اآليََاتِ لِقَوْمٍ يَتَفََكَّرُُونَ * وََاللَّهُ يَدْعُُو إِلََى دََارِ السَّالَمِ وَيَهْدِِي مََلنْ
يَشََاءُ إِلََى صِرََاطٍ مُسْتَقِِيمٍ[ يونس.]42-42 :
إذا ،هذه الدنيا ليست بشيء ،فإنّّها ،ومهما بلريت من اجلملال
والزخرف والزينة تنتهي بطرفةِ عني مىت شاء اهلل هلا ذلك! من هنا ال
ينبريي للمؤمن أن يعلّّق قلبه ذا أبدااا ،أو أن ينس فيها طويم عل ملا
مر وأدبر ،وال أن يفرحَ طويم مبا الحَ وأقبل ..قلال رسلولُ اهلل
صلّ اهلل عليه وسلّّم( :عَجَبًًا ألمرِ املؤمنِ إِِنَّ أمْرََِ كُُلَّهُ لهُ خَريٌ وليسَ
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ذلكَ ألحَدٍ إال للمُؤْْمنِ إِنْ أصََابتهُ سََرََّّاءُ شَكَرَ فكانتْ خَريًًا لهُ وإنْ
أصََابتهُ ضََرََّّاءُ صَربَ فكانتْ خَريًًا لهُُ) [رواه مسلم].
واآلن تفكّّري معي جمدّدااا يف اآلية  42من سورة يونس ،وتدبّّري
قوله تعاىل مباشرة بعد ذكره لفناء الدنيا وسرعة زواهلا :وََاللَّهُ يَدْعُُو
إِلََى دََارِ السَّالَمِ وَيَهْدِِي مَنْ يَشََاءُ إِلََى صِرََاطٍ مُسْتَقِِيمٍ.
إنّهُ حقًًّّا ألمرٌ رائعٌ ومطْْمئِنٌ أن يبشّّرنا اللَّهُ تعاىل بننّهُ سين ،بعلد
كلّ هذا اخلراب والدمار والوهم والفناء عاملٌ آخر مل نرَ مثله قطّّ ،عامل
الكمال واجلمال والسمم الدائم احلقيقيّّ ،الذي ال يفىن وال ميوت...
هذا كلّهُ ال يكون إالّ ملن شاء اللَّهُ أن يهديه؛ ألنّهُ طلبَ اهلداية،
ألنّهُ سنل اهلل أن يشرح صدره لذلك النلور ولتللكَ اهلدايلة ،أيّ
باختصار ،ألنّهُ افتقر إىل اهلل ،وأفردهُ وحدهُ بالعبوديّّة مسترينيااا عن كلّ
من/ما سواه! ..وهذا كلُُّّه ال حيدثُ إالّ مبشيئةِ اهلل وبرمحة منهُ وحده..
وَمََا تَشََاؤُُونَ إِِالَّ أَنْ يَشََاءَ اللَّهُ رََبُّ الْعََالَمِنيَ[ التكوير.]48 :
ولكِ أن تتدبّّري قوله عزَّ وًلّّ :يَقُُولُ يََا لَيْتَنِِي قََدَّمْتُ لِحَيََاتِِي
[الفجر ..]42 :أيّ يا ليتين قدّّمتُ يف الدنيا هللذه احليلاة اآلخلرة،
احلقيقيّّة والدائمة ..وهكذا يندم املفرّّطون املقصّّرون يف حقّ أنفسلهم
يوم القيامة ،الذين مل يقدّّموا األعمال الصاحلة اليت تكسلبهم النعليم
الدائم املقيم وترمنُ هلم رضوانَ اهلل تعاىل .قال تعاىل :وَمََلا هََلذِ ِ
الْحَيََاةُ الدُّنْيََا إِِالَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِِنَّ الدََّّارَ اآلخِرَةَ لَهِيَ الْحَيََلوََانُ لََلوْ
كََانُُوا يَعْلَمُُونَ[ العنكبوت.]42 :
حيوان :مجع حياة ،أيّ احلياة احلقيقيّّة الدائمة اليت ال موتَ فيها.
هذا واللَّهُ تعاىل أعلم ..وأختم بقولٍ لبعض السلف" :مسلاكني
أهل الدنيا؛ خرًوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها ،قيلل :وملا
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أطيب ما فيها ،قال :ذكر اهللً .علنا اللَّهُ وإيّّاكِ من الذاكرين اهلل كثيتااا
والذاكرات.
هذا ما حوتهُ الورقة ،عل وًهها األوّّل فقط ،وهكذا ًلاءت
اإلًابة ..كانت طويلة نوعااا ما ومتفرّّعة ،لكنّّها تلخّصُ كلّ شليء،
وتوضحُ كلّ شيء ..كانت الكلماتُ مرحية ومطمْئِِنة ،أشعرتين بشيءٍ
من السكينةِ والسمم ،وبشيءٍ من األنس ،زادين يقينااا ومتسّّكا حببل اهلل
والدعاء ،وعرفتُ أنّّي عل الطريق الصحيح...
عل اجلهة اخللفيّّة للورقة ،ويف هناية العبارة املكتوبلة بلاخلطِّ
العريض ،واحملاطةِ باخلربشاتِ من كلِّ حدبٍ وصوب" :كلٌّ منّّا حالةُ
موتٍ مؤقّّتة ،ميتةٌ صغرى متواصلة ،تطولُ وتقصرُ ملع اللزمن،
حبسبِ الظروف واألحداث ..وحننُ فق ،،من حيدّّد انقطاعَهلا أو
اتّّصالَها! ،"...كتبَ سعدٌ هذه الكلمات :إذا شاء اللَّهُ لنا ذلك ،وإن
وُُفِِّّقنا .أُُعجبتُ باإلضافة؛ ألنّّها ًعلت قويل كامم بعدَ أن أضلفت
عليهِ ملسةَ البعدِ األخيت ،األعمق واألهمّ عل اإلطمق!...
أحترنُ الورقتني ،مثّ أمسكُ قلمي لتكتبَ الكلماتُ نفسها قبل
أن أنام..
وأحلمُ باجلنة ،فنستريح ..وأنس الدنيا بكل ملا فيهلا ملن
متناقرات ،من مجال وقبح ،من خيت وشر ،من متعة وأذى ...بكلِّ ما
فيها من منريّّصات مهدم قمّّة السعادة وتسقطُُها عن خطِّ الكملال...
وأقولُُ :ال راحةَ إالّ يف اجلنة ،وال سلعادةَ إالّ يف دار الكملال ،وال
وًودَ حلياة حقيقيّّة إالّ بعد املوت..
يف اليوم التايل ،أخرجُ من خيميت ويُُفاًنُ اجلميع بريياب الوشاح
املعتاد الذي ألفّهُ كلّ يومٍ عل كتفَيّّ ..الوشاحُ صارَ علل رأسلي،
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يعانق خصل الشعر الطويلة املتبعثرة ،املتطايرةِ مع اللريح ..يرلمُُّّها
بعطف ومودّّة ،ليقيها عصفَ الرياح ...تفرحُ حنان ،ترمُُّّين وتقبّّلين،
وحتيكُ يل  -من قلبها  -معَ األيّّام وشاحااا تللوَ وشلاح ..تزغلردُ
الفراشات ،وتنثُرُ عليّ التهاين والقبل ...يفرحُ أجمد ،يهنئين يف النلهار
أمامَ أعني الشمس ..يباركُ يل سعدٌٌ ،معَ ابتسامة مُُقمِِرة ،ونظرة غائبة،
متخلّّية عن حرورها ،مع أنّّها وبرغم هذا حاضرةٌ كلَّ احلرلور!..
ميري النهار ،وأقرأُ عل صفحاتِ الوًوهِ مجيعها رسائلَ الت يكلات
والتهاين والرضا ..أعودُ إىل خيميت مساءً؛ ألخلطَّ لريلدي قصليدةَ
اليقني!...
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دف الرؤي
كان أجمد ال يزالُ حيدّقُ إيلّ وأنا أتفحّصُ الورقتني أماملهُ ملن
ًديد يف الليلةِ التالية وأعيدُ قراءمهما عليه مرّّات ومرّّات ،وأبتسم ..مل
أستطع أن أخفي تلك االبتسامةَ الظاهرة اليت قفزت علل وًهلي
تلقائيًًّّا ما إن أعدتُ النظر يف الورق..
 "تبدين مسرورة ،"..يباغتُُين أجمد ،متبسّمااا. "آا ،..نعم ،بالطبع ..لقد أقنعتين اإلًابات". "ممم ..هذا واضحٌ ًدًًّّا وًليّّ ..وماذا اآلن؟". "ماذا؟". "هل ستسمحني لهُ باالحتفاظ بالورقة؟". "ال أفهم ،ماذا سيفعلُ ذا..؟". "سيعرفُ ذا اجلواب.".. "اجلواب؟!! ..عن أيّ سؤال؟". "باختصار ،وبرييت مقدّّمات ،سعدٌ طلبَ يدكِ منّّي.".. "هاهاها ..هل متزح؟". "بالطبع ال ..أنا أتكلّمُ جبدّيّّة ،أنتِ اليت تتهرّّبني من اإلًابةبطريقتكِ البارعة يف السخريةِِ!".
 "لستُ أسخر؛ لكنّّين حتّ اآلن ما زللتُ مشلدوهة!كيف استطاع أن يطلبَ منكَ طلبااا كهذا مبثلل هلذه
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البساطة؟ أمرٌ غريب!".
 "وما الريرابةُ يف ذلك؟ ..هو الحظ مقدار قربنا وتفامهنلا،ويف الوقت نفسه ،الحظ أنّّين أستطيعُ فهمهُ حتّ قبلل أن
يقول شيئا."..
 "حسنااا ..إن كان كممكَ صحيحااا؛ فلماذا مل يفكّّر باملبادرةإالّ بعدَ أن وصلتهُ األسئلة؟".
 "وما أدراكِِ؟ ربّّما كان يفكّّر ،ومنذُ وقت طويل ..أنسيتِالورقةَ اليت كان حمتفظا ذا؟ ..لعلّهُ كان ينتظلرُ الفرصلةَ
لتسنح ،وها هي الفرصةُ األنسب قد ًاءت إليه ،أيردُُّّهلا
خائبة؟."..
 "يا لكَ من حملّلٍ رهيب! ..هاتِ أحتفنا باملزيد.".. "أقول ..لو أنّكِ فقط تعطني نفسلكِ فرصلة ثانيلة ..التتسرّّعي بالردّّ ،خذي ما تشائني من الوقلت مثّ قلويل يل
بعدها إىل أيّ قرارٍ قد وصلتِِ."..
 "ال أدري ..أنا."...ويقاطعُُين أجمد:
 "أنتِ تعلمني وأنا أعلم أنّ سعدااا ليس كرييته من الرًلال..ليس كرييتهِ من الناس بوًه عام .أنتِ وأنا نعرفُ ونفهلمُ
ًيّدااا هذا األمر ،وأنا عل يقني بننّكِ اآلن ملن اللداخل
سعيدة وتكادين حتلّّقني من الفرح."..
 "من قال هذا؟". "عيناكِ قالتا كلّ شيء ...انظري إىل نفسلكِ يف امللرآة،تعلمني ما أقصد."...
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 "حسنااا تصبحُ عل خيتٍ إذا ،أراكَ غدااا بإذنِ اهلل". "والورقة..؟". "ستبق معي اآلن ..أراكَ غدااا."... "يف الصباح؟". "هاا؟ ..عل غيت عادة!". "ما عادَ النهارُ يفزعُُين."... "سعيدةٌ ألًلِِك.".. "وأنا سعيدٌ ألًلكما". "ماذا تقول؟ ..مل حيدث شيءٌ بعد ..إيّّلاكَ أن تقحملينبقرارات مل أتّّخذها."..
 "هههه ..أمزح". "تصبحُ عل خيت.".. "وأنتِ من أهل اخليت".أجلنُ إىل خيميت ،تنحدرُ من عيين دمعة ،ال أدري مصدرها عل
وًهِ التحديد ..أهي آتيةٌ عن فرحة أم عن حزن؟ أتذكّرُ أمحد ،أتنمّلُ
صورته بني يديّّ ..ترى؟ هل بإمكاين أن أخون ذكراهُ ذذه السرعة؟
وأنا اليت مل أفِ لهُ بنيّّام العدّةِ حتّ ! أنا الليت ختطّّيلتُ احللدود،
وتناسيتُ أيّّام عدّّ ،ألنّّها كانت ستطول عل حدّ ظنّّي ،وتستمرّ إىل
أن أضع محلي ..مل أكن ألعلمَ أنّ أيّّام محلي ستكون هي األخلرى
قصيتة ،متامااا ككلِّ شيءٍ ميرُّ يف حيا ..،،متامااا ككلّ شخص ..ومل
أكن ألتوقّّع ولو ملرّّة ،أنّّين سنقابلُ اليوم سعدااا مبثل هلذه السلرعة
القصوى؛ ليطلبَ يدي ،بعد أن تمشت أسبابُ العلدّّة ،وانقرل
زمنُُها قبل أن تُُقر !..
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أنا مل أخن ذكراكَ يا أمحد؛ لكنّّي فرّّلتُ أن أع َ مثلملا عل َ
الباقون ،إىل مكان أنس فيه ما ال ميكن أن يُُنس  ..أنس فيه أنّّين لن
أقدرَ يومااا عل النسيان ...فرّّلتُ أن أع َ وبسرعة ،أن أًتازَ الدربَ
قبل أن تريادرَين الدروب كلّّها..
محلتُ حقيبيت وًئتُ إىل سهل البقاع ،حيلثُ املخليّمُ أر
منف  ...ألنّّهم قالوا يل أنّهُ مثّةَ أطفالٌ يرتعون هناك ،حيملون األمل عل
كف وعل كفّّهم األخرى حل َم الطفولةِ البارد ...ومع أنّّي أعرفُ أنّ
يف بلدي مميني من أحمم الطفولةِ امللتاعةِ والباردة ،كلَّ يومٍ تسحق
وتُُقتل دون أدىن اعترا  ،إالّ أنّّين فرّّللتُ أن أغلادره إىل مكلان
أستطيعُ فيه أن أستعيد توازين ،وأنس اخللل ،وأنس كللّ شلي ٍء
بعد ...أنس أبلي ،وأمّّي ..وأنساك ..أنس غزّّة ،وأرضها الليت ال
تنفكّ عن التفكّكِ والترًرج حتتَ أقدامي ودمي ،حتلتَ ًللدي
وذاكر ،بدمٍ ساخن! ...أرضي اليت ما أرادوا هلا يومااا أن تكون أرضااا
للسمم ،صارت ،كلّّما اغتالوا فيها طفم ،تعبقُ رغمااا عنلهم بشلذا
الطفولةِ واألحمم ..،وعل الدنيا السمم!...
أبإمكاين يا أمحد ،أنا اليت فرّّلتُ أن أختلّ عن كلِّ ما يلربطين
بك؛ ألنّكَ الشيء الوحيد املتبقّّي الذي كان يربطين باحلياة ،وألنّّلكَ
حني ذهبتَ غادرت معك كلّ ثقيت باحلياة ...أبإمكلاين أن أنسلاك
أنتَ وأعودَ دونكَ إىل احلياة؟ أبوسعي أن أكملَ احليلاة؟ أن أعليش
سعادة مع رًلٍ آخر غيتك ،مل يبذل أيَّ سببٍ مادّّي طيلة هذه املدّّة؛
ليجعلين أخاطرُ وأقبلََ ..أأصدّقُ حدسيَ املعنويّ أم أصدّّق ذكراك اليت
تنبضُ باألسباب؟ أأكذّبُ املعىن املتصاعد ،وأحفرُ أنفاقلا تنلبشُ يف
األر لتع َ ع ها أسبابك؟!! امنحين يا أمحد بعرااا ملن أسلبابك
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ألوافق؛ ألقولَ نعم وأنا مطمئنّّة ،دون أن أشعرَ بندىن ذنب ..بلندىن
ندمٍ أو تقصيتٍ جتاهك وجتاه ذكراك! ..امنحين يا ربّ هذه القلدرةَ
عل رؤيةِ أسباب أمحد ..أرين وًهه يف املنام ولو ملرّّة؛ ألقولَ لله:
"فلتساحمين ومتري يا حبيبلي ،كنتَ سببااا يوم كنتُ أفتقدُ املعلاين
والسبب ..ما ذنبكَ أنت؟ ها أنا اليوم قد ملكلتُ االثلنني معاالا،
وفقدتكَ أنت!! فلتساحمين".
يطلعُ الفجر ،أستيقظ عل وقع كلماتكَ ترنُّ يف أذين ،وتلنعشُ
روحي بالصفاءِ والراحةِ والسعادةِ اليت مل أكن ألنعم مبثلها يوماالا...
أستيقظ عل وقع كلماتك أنتَ يا سعد ،وأنا اليت كنتُ أنتظرُ مسلاع
أمحد يف منامي! ...تطلعُ أنتَ يف األحمم ويف احلقيقة ،يف االثنني معااا،
مُُفعَمااا بالصوتِ والصورة ،بالصدى واالختفاء! فهنا تكبّرُ بلاألذان،
وهناكَ تذكرُ أنّ ذكرَ اهلل هو السعادة احلقيقيّّة والطيبُ الذي ال طيبَ
بعده ..،وتردّدُ اآليةَ يف صدى رؤيايَ قلائم ... :وَلََلذِكْرُ اللََّّلهِ
أَكْبَرُُ......
أصحو عل ذكر اهلل ،وال أتوقّفُ عنهُ أبدااا!...
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اجر جديد
صمةُ الفجر اقتربت ..ارتفعَ صوتُ املنادي" :الصمةُ خيتٌ ملن
النوم" ..يا باغيَ اخليتَ أقبل!
قم توضّّن لركعتني ،مها خيتٌ من الدنيا وما فيها! ..ال أًلرؤ
عل اخلروج ،حيائي مينعُُين .اليوم أشعرُ أنّ سعدااا سيتاين ،وبلرغم
كلّ احلاضرين الذين تكاثروا حولنا وتوسّّعوا ،سيلحظُ تواًلدي
الذي لطاملا أشبعتُهُ يف السابق غيابااا إىل أن تمشل  ..أعلرفُ أنّ
سعدااا لن يتطلّّع إيلَّ أبدااا ،وبرغم هذا سيتاين بعني قلبه ،متامااا كملا
أراه!..
حنان تبتسمُ كالعادة ،كنسمةِ عطرٍ مهبُّ عل الروح لتمنحََها
نبضَ الفرح ..النساءُ حوهلا يتجمّّعنَ كفراشات ،محاملات سلمم
بيراء ترفرف حول روحي وتنعشُُها ..األطفالُ أيرااا مسلتيقظون!
الكلُّ هنا دون استثناء ،ما عدا قليم من الرضّّع املتعبني ،الذين أحيوا
أوّّل الليل بالبكاءِ والصراخ املتقطّّع الرنّّان ففاتتهم صمة الفجلر!..
ال دُ قارسٌٌ ،واألطفالُ حويل يرجتفون؛ لكنّ أرواحهم دافئة ،يدفّّئها
نورُ الفجر ...الورقةُ بني يديّّ ،مل أقدر أن أنتظرَ أكثلر ألعطيهلا
ألجمد ..قلتُ أناولهُ إيّّاها حني ينهي صمةَ الفجر .الصمةُ قاملت،
والنورُ حلّ ومل يرحتل ...الورقةُ كانت هنا قربللي ،يلدُ اللريح
اًتذبتها ،وأخذمها ناحيةَ األمام ،مثّ ناحية الوراء ..تقامستها أيلادي
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الريح حتّ خلتُ أنّّها متزّّقت وانتهت ..لوهلة ،خلتُُها تمشت...
كنتُ أصلّّي حني طارت ،مل أفكّّر أين حلّّت ،قلتُ ذهبت ملع
الريح ،لعلّ اهلل أرسلَ سببااا كي يثنيين عن تسرّّعي وعن عزمي املتهوّّر
عل القبول ..محدتُ اللَّ َه يف سرّّي ،وقلتُ ها هي الورقةُ اختفت ،ما
عادَ هلا أثرٌ يُُذكََر ..سلّّمنا السمم األخيت ،وفيما النساء حيترنُ بعرهنّ
بعرااا ،إذا بلي أملحُ الورقةَ بنمِّ عيين حتلّّق ناحية األمام ،حنو أقصل
البدايات ،حنو اجلزءِ املزهر من األر القابع فيه أجمد وسعد ،وبعض
الرًال اآلخرين ..عقلي مل يستوعب ذلك ،الورقةُ حطّّلت فلوق
رأسه ،تلقّّفها بكلِّ يسرٍ وسهولة ...وكننّّها تعرفُ العنوان! ...سلعدٌ
تناول الورقة ،وأنا كدتُ أذوب ،من حرقةِ اخلجل ونار االرتبلاك!!!
أملحُ سعدااا يفتحُ الورقة ،يبتسم ،يطويها مثّ يرعُُها يف ًيبه ..ين ،أجمد
ويكلّّمه ،يتصافحُ االثنان مبزاحٍ ويبتسمان ،مثّ يعودُ كلٌّ إىل خيمته...
اليوم عاد الكلُّ مسرعني إىل خيامهم؛ فال دُ كاد يطحنُ عظلامهم،
لوال أنّ الروحَ دفّّنمهم ودثّّرت أعراءهم بدثارها العذب اللدافئ!...
عادوا مجيعااا هادئنيَ بامسني ،ورًعتُ وحدي أرجتلف ،خجلل ال
أعرفُ ماذا أفعل! حلقت بلي حنان بعد قليل ،كانت تبتسمُ بريزارة،
وحتملُ الورقةَ بيدِِها...
 "هذه لك؟". "مََ ..ما هذه؟". "يقولُ أجمد إنّّها طارت منك".. "آاا ..نعم إنّّها يل."..أسرعُ وأحاولُ إخفاءها ..تمحظُ حنان ارتبلاكي ..،تفهلم،
وتبتسمُُ ...يبدو أنّّهم مجيعااا يعرفون ،كلّّهم يعرفون ويفهمون ،إالّ أنا!
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ال أعرفُ ماذا أقول وال أفهم لِمَ أتصرّفُ هكذا ،وملاذا أنا مرتبكةٌ إىل
هذا احلدّّ!
 "هوّّين عليكِِ ..اللَّهُ يرسلُ لنا دومااا إشارات كي ال نتيه ..التتيهي عن اإلشارة".
تبتسم حنان مثّ تديرُ ظهرها وتريادر ..وكننّّها كانت تعرف!
لكن ،من أخ ها؟! ..أيُُعقلُ أن يكون أجمد؟ ال ،غليت ممكلن ،ال
يفعلُُها ،مستحيل! وِلمَ ال يكون سعد هو الذي طللب منلها أن
تكون الوسيطَ اجلديد ..يا إهلي ،لعلّهُ اعتقد أنّّي قصدتُ أن أرمي
الورقةَ صوبه ،يا هلذا املوقف احملرج! يا لسوء حظّّي! ...لكلن..
لعلّّها تكونُ إشارة كما قالت حنان ..لِمَ ال تكون هذه إحلدى
اإلشارات؟
أخلدُ للنوم ،وتريفو الورقةُ بني يديّّ..
يف الليلةِ التالية ،أعطيها ألجمد؛ فيتسلُُها إىل سعد ويعيدُُها إيلّ يف
الليلة اليت تليها ..يعيدُُها أجمد إيلّ لتدورَ دورمها األخيتةَ بعد ذللك ،مثّ
حتطُّ يف أر القرار واالستقرار ..يعيدُُها إيلّ كي أًيبَ عن السؤال
األوضح واألخيت بثمث نقاط ليس إالّّ...
تقفُ الورقةُ عند سعد وال تدورُ ثانية ..ربّّما مل يفهم ًوابلي،
ربّّما مل يتنكّّد متامااا ممّّا أخ هُ به قلبه ..عند ظهر اليوم التايل ،حتلدّّثين
حنان عن سعد وتقول إنّّه الشاب األمثل الذي حتلمُ به أيّ صلبيّّة..
أقولُ هلا" :أهذه من املقدّّمات المزمة؟".
ترحك حنان ،مثّ تقولُُها بالفم املآلن بعد أن فهمت أنّّي بلتُّ
أعرف كلَّ شيء..
 "يعين موافقة؟".220

أبتسم ..،ال أقولُ شيئا ..ترمُُّّين حنان حبنانها األموميِّ املعهود،
تقبّّل وًنيت ،مثّ تركضُ مسرعة حنو سعد؛ لتخ َهُ اخل َ اليقني ..وملا
هي إالّ ثوان حتّ يرفعُ سلعدٌ أذان الظهلر ..الرًلالُ يكبّّلرون،
والفراشاتُ تزغرد! ...أمّّا األطفال ،فظلّّوا كما كانوا يلعبونََ ،لكلن
هذه املرّّة ،أقربَ من كلِّ مرّة!!...

انتهت
~ ما زلتُ أحلم...
وحدها األحممُ ال ميكنُ أن تنتهي ~
ذو احلجّة /6341صفر 6341
سبتمرب /5162نوفمرب 5162
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