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 هـــــــتنوي
 
 

عن اتحاد الكتاب العرب، صددرت الالثاليدة الرواةيدة طالقريدق 
 إلى الشمسط بجزةيها: 

 .1991ـ تشريقة آل المر: عام  1
 .1991ـ شرق/ غرب: عام  0

 

 وزاء. وهذا هو الجزء الالالث واألخير، بعنوان: الج
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 ــ 1ــ 
 
 

 ػ واحد أحد!! اهلل أحد!!
 بدأ صاحب البيدر يكيؿ الحنطة، مالئًا مكيالو الخشبي واضعًا إياه في العدؿ.
ػػػ اينػػيف، يػػا مػػوفي الػػديف، تػػابو بصػػوت ألمػػا وىػػو يميػػ  المػػد الخشػػبي الػػذ  

 لجائو.ربما ايتخدمو أبوه وجده مكيااًل لمحنطة والشعير، يـ أفرغو في فـ العدؿ ا
ػػػ يبليػػة، يػػا مجيػػر مػػف الشػػماتة، نّغػػـ الفػػبلح بميجػػة حورانيػػة يػػرلاف مػػا لػػادت 
بعزيٍز وىو يترّبو بجانب صبة الحنطة، إلػا أولئػؾ الفتيػاف البػداة الػذيف جػاؤوا، ذات 

 .".…. امبل…يـو مف صباه، بغاة طغاة يأمروف "امبل العدوؿ
طػامعيف فػي أف ينيبػوا  وحيف رفض أف يمؤل العػدوؿ انيػالوا لميػو بالخيزرانػات

افيػث اليػوب"، يػـ لػـ  …ممعػوف الوالػديف …حتا اليػوب الػذ  يمبيػو: "افيػث اليػوب
ينقذه مف برايف الموت إال ظيػور الفػارس الممػيـ الػذ  تكشػؼ فيمػا بعػد لػف شػمس، 

 .!!".….". إيو يا لتمؾ األياـ!! يا شيد العيؿ…حبيبتو
آخػػػػر لحظػػػػة، فالرجػػػػاؿ وأطمػػػػؽ لزيػػػػز تنييػػػػدة كػػػػادت تفضػػػػحو لػػػػوال أف كتميػػػػا 

المتحمقوف حوؿ الصبة، بدافو الفضوؿ مف بعض والعمؿ مػف بعضػيـ ارخػر كػانوا 
ال يغفمػػوف لحظػػة واحػػدة لػػف حركػػات التػػاجر الشػػامي، الػػذ  يػػتكمـ الميجػػة البدويػػة 
ميميـ، ويتقف فف األخذ والعطاء، ويأتييـ كؿ مويـ لينقػؿ حبػوبيـ إلػا المدينػة التػي 

تمتيـ كػؿ شػيء، يػائمة: "ىػؿ مػف مزيػده!"، اىػراءات رومػا   تمتيـ كؿ شيء، ودائماً 
نفييا، ييوؿ حوراف، بكؿ غبلليا ال تشػبو المدينػة،  فػأيف تػذىب بيػا يػا تػر ه فػي 
الموايـ الخصبة وحيف تجود اليماء باألمطار وتجود التربة بالغبلؿ الػوافرة يخشػوف 

. لشػرة جمػاؿ كانػت أف تكيد غبلليـ. لكف يأتي لزيز وأميالو فبل يبقا منيا شػيء
تنيث بجانب البيدر، تنتظر أف توضو لما ظيورىػا األحمػاؿ. لزيػز ييػمو بعضػيا 
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رغي بشيء مػف لمػؽ، وىػي تمتفػت يمنػة وييػرة كأنيػا ممػت االنتظػار، لكػف بعضػيا ي
مػػػبلء العػػػدوؿ مجتػػػرًا مػػػافي جوفػػػو بصػػػمت الخضػػػوع ويػػػكينة  يرلػػػب كيػػػؿ الحنطػػػة واو

 التيميـ.
بلف العػػدؿ الػػذ  امػػتؤل جانبػػًا، ارخػػروف يشػػاركوف اينػػاف مػػف الفبلحػػيف بػػدأا يػػنق

بالكيػػؿ والعػػد، وكميػػـ مبتيػػموف متفػػائموف. لمػػا البيػػدر ال يجػػوز التشػػاـؤ أو أصػػيب 
البيػػػدر بػػػالنحس وضػػػربت الغمػػػة. حيػػػب الفبلحػػػيف التجػػػار الػػػذيف يػػػأتوف مػػػف دمشػػػؽ 
ر ولػػػيس فػػػي ذىػػػنيـ إال أف ييػػػتغموىـ ويبتػػػزوىـ". المػػػد بعشػػػريف لرشػػػًا"، يقػػػوؿ التػػػاج

الذ  ال يشبو ولما الفبلح الميػكيف الػذ  لضػا لامػًا بطولػو يفمػ  ويبػذر، يحصػد 
ويرجػػػد، يػػػػدرس ويػػػػذر ، أف يرضػػػػا بالعشػػػػريف لرشػػػًا، فيػػػػرب  التػػػػاجر بالمػػػػد الواحػػػػد 

 ……أضعاؼ ما ألطاه لمفبلح
وحػػده لزيػػز الػػذ  كػػانوا يعرفونػػو بايػػـ "لػػزو" مختمػػؼ. ىػػو ال ييػػاـو وال يريػػد 

معنػػػػا ذلػػػػؾ أف يػػػػعره  …بخميػػػػيف" …د بػػػػأربعيف لرشػػػػًا"أف يبتػػػػز، يقػػػػوؿ ليػػػػـ "المػػػػ
خميوف لرشًا في يػوؽ الحبػوب فػي دمشػؽ. منػذ يػبو يػنوات  …ىكذا!!.. أربعوف

كاف لد جاء برفقة صبر  البػديو  يػميؿ تجػار الحبػوب فػي ذلػؾ المحػؿ الوايػو مػف 
ف صػػػدالة حميمػػػة  يػػػوؽ الميػػػداف. صػػػبر  لػػػاؿ ليػػػـ إف أصػػػمو مػػػف لػػػرب الػػػروال واو

ؾ الصػػدالة جعمتػػو  شػػريكًا لػػو وجػػوااًل يتحػػرؾ بايػػمو ىنػػا وىنػػاؾ مػػف تربطػػو بػػو. تمػػ
لر  حوراف. بعدئذ بدأ يأتي بمفرده فارضًا لما الناس احترامو، محيطػًا نفيػو بيالػة 
مػػف غمػػوض، كايػػبًا يقػػتيـ شػػيئًا فشػػيئًا حتػػا صػػار األييػػر لػػدييـ ال يبيعػػوف حبػػوبيـ 

حػػػيف جػػػاء أوؿ مػػػرة، وأشػػػرلت ىػػػذا العػػػاـ المػػػد بخميػػػيف لرشػػػًا".. بشػػػرىـ  …إال لػػػو"
 وجوىيـ، فنصؼ ليرة لممد تعني ليـ الكيير.

صػػاح الكيػػاؿ بابنػػو الػػذ  جػػاء  …صػػب الشػا  …ػػ صػػب الشػػا  لعمػػؾ لػػزو
 بإبريؽ الشا  الكبير وحشد مف الكؤوس، فيما تولؼ شبو الىث لف كيؿ القم ..

 ػ إف شا اهلل ماىو حموه لاؿ لزيز مبتيمًا لمولد الذ  بدأ يصب الشا .
ػ شا  حػوراني ومػاىو حمػوه تػدخؿ أحػد الحاضػريف مموحػًا برأيػو، فيمػا انفجػر 

 الكؿ ضاحكيف.
لزو يحبيا "اكرؾ لجـ" يقيمة مرة، ىكذا لاؿ ليـ منذ أوؿ مػرة، ومنػذ أوؿ مػرة 
خاب أممو ومايزاؿ: "ايو" يتأوه دوف صوت، وىو يتذكر كأس "األكػرؾ لجػـ"، الػذ  

كػانوا إذ ذاؾ ييػتريحوف: فػوز   …قػد لػو ليػانوشربو ذات مرة في القممػوف فكػاد ينع
القػػاولجي، يػػعيد العػػاص، وبعػػض القيػػادييف فػػي أحػػد بيػػاتيف لػػارة، ولػػد ألػػدوا القػػوة 
البلزمػػة لقطػػػو الطريػػػؽ لمػػا الفرنيػػػييف الػػػذاىبيف بمصػػفحاتيـ إلػػػا دمشػػػؽ.. كانػػػت 
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يػػورة حمػػػاة لػػد وئػػػدت فػػي الميػػػد، وكػػاف لزيػػػز لػػد أوصػػػؿ "شميػػًا"، إلػػػا أىميػػا فػػػي 
ية حيث كاف األوالد لد يػبقوىا يػـ لػاد فػالتحؽ بقائػده. شػيريف ظمػوا متمتريػيف  الباد

بجبػػاؿ القممػػػوف ومعاصػػػييا، يناوشػػػوف الفرنيػػػاو  وييػػػاجموف مخػػػافره وجنػػػوده. كػػػاف 
يػػػعيد العػػػاص ىػػػو لائػػػد المنطقػػػة ىنػػػاؾ وكانػػػت ميمتػػػو لطػػػو الطريػػػؽ لمػػػا لػػػوات 

لقممػػوف المكػػػاف الميػػتعمر ولػػزؿ دمشػػػؽ لػػف حمػػص، فوجػػػد فػػوز  القػػاولجي فػػػي ا
 المنايب لبلنتقاـ مف لدو أجيض يورتو الوالدة في حماة. 

تفرلػػػػوا إذا اجتمػػػػو العػػػػدو وتجمعػػػػوا إذا "  …كػػػػاف تكتػػػػيكيـ "اضػػػػرب واىػػػػرب"
وكانػػػت شػػػعاب القممػػػوف ووديانيػػػا، جرودىػػػا وصػػػخورىا، كفيمػػػة بالتغطيػػػة …افتػػػرؽ"

 والتمويو.
حيػث ال يحتيػب ضربات يريعة كانوا يضربوف، ىجمات مفاجئة وغارات مف 

العدو، كانوا يغيروف، وكاف ليب اليػورة فػي جبػؿ العػرب يتػرالص مضػيئًا ليػـ حمكػة 
الظبلـ. يمطاف باشا في لرينو يكيؿ ليـ الضربات، ويوار الغوطػة يحيمػوف الغوطػة 

 إلا غابة لؤليود.
"إيو!! حياؾ اهلل يا يعيد العػاص، أييػا القائػد الفذ!!"رشػؼ لزيػز رشػفة يػريعة 

شا  شديد الحبلوة خفيؼ النكية، فعػادت إلػا ذاكرتػو نكيػة ذلػؾ الشػا  مف كأس ال
األكرؾ لجـ الذ  أوصا لميو يعيد العاص. ىو أيضًا كػاف يحػب ذلػؾ النػوع مػف 
الشػػا : "يفػػت  المػػث"، كػػاف يقػػوؿ: "يقػػبض لمػػا األلصػػاب مػػف جػػذورىا، يػػـ يشػػدىا 

انوا يكمنػػوف . كػػ…"يومػػذاؾ كػػانوا بحاجػػة لكػػؿ مػػافييـ مػػف ألصػػاب وتنبػػو .فينبييػػا
لمقوة الفرنيية في ذلؾ البيتاف، وكاف لمييـ أال يغفموا لحظة واحػدة، القػوة لػد تصػؿ 

.. كأيػػًا كبيػػرة، كأيػػيف، يبليػػًا …والمفاجػػأة يجػػب أف تكػػوف كاممػػة …فػػي أيػػة لحظػػة
لزيػز شػرب كأيػًا واحػدة،  ……شرب يعيد العاص، فيػو يخشػا حتػا االيػترخاء

مطمػو الشػمس. كػاف الشػا  أكػرؾ لجػـ حقيقيًاػػ وكانت كافية ألف يظؿ متنبيًا حتا 
حيث النػاس غيػر النػاس، والمكػاف غيػر  …طعمو مايزاؿ تحت أضرايو حتا الميمة

المكاف، والمنايبة غير المنايبة. لشرة لدوؿ كاف أبو دحػدؿ لػد مػؤل، وكػاف ليايػو 
 لد بدأ يعمو ووتيرة لممو لد خفت فانبر  أخوه يريحو. 

بو بإناخػػػة اإلبػػػؿ القريبػػػة منػػػو، ونفػػػض شػػػيئًا مػػػف فػػػؾ أبػػػو دحػػػدؿ إناختػػػو األشػػػ
 الغبار لف ركبتيو وييابو، يـ زحؼ لما لجيزتو باتجاه لزيز.

ىػػا!! خاطػػب أبػػو دحػػدؿ الجمػػو حولػػو وكأنمػػا لػػرأ اتيامػػًا فػػي …ػػػ أنػػا لػػـ أتعػػب
أليػػػنيـ، ىػػػو الػػػذ  ال يرضػػػاىا واطئػػػة أبػػػدًا. إذ رغػػػـ يػػػنواتو الخميػػػيف كػػػاف الرجػػػؿ 

 لوة والتدارا.يصر لما أنو كالشباب 
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ػػػ البركػػة فيػػؾ أبػػا دحػػدؿ، خاطبػػو لزيػػز مربتػػًا كتفػػو، فالمختػػار الخميػػيني، ذو 
النياء اليبلث واألوالد العشيرة الذيف ال يعرؼ أيػماء بعضػيـ، كػاف لطيػؼ المعشػر 

ينػػػػزؿ لزيػػػػز فػػػػي  ……ودودًا، وكانػػػػت تربطيمػػػػا لبللػػػػة حميمػػػػة  لمرىػػػػا يػػػػنوات
. أنػػػت …ز إذا جػػػاء المختػػػار دمشػػػؽمضػػػافتو إذا جػػػاء "الخربػػػة"، وييتضػػػيفو لزيػػػ

 .…فقد كاف الرجؿ الخمييني مايزاؿ يميث …شباب دائـ!! تابو بميحة مف ىزؿ
فضػػػػػحؾ الرجػػػػػاؿ  …ػػػػػػ غصػػػػػبًا لنػػػػػؾ!! رد المختػػػػػار بميػػػػػحة اليػػػػػزؿ نفيػػػػػيا

إ  مالػػؾ لمػػي يمػػيف، شػػعرة واحػػدة مػػا  …المتحمقػػوف ولػػد التػػادوا مػػزاح الصػػديقيف
 .…تغيرت منذ لشريف ينة

تي ابيضت مختاره ذلنؾ التي شابته تػدخؿ أحػد الحضػور ممػف ػ وشواربؾ الّ 
 ..…لـ يكف يقؿ لف المختار ابيضاض شوارب وشيب ذلف

. وىنػػا أيضػػًا، رد المختػػار …. الميػػـ ىنػػا…ػػػ الشػػيب صػػباغ خػػارجي يػػا رجػػؿ
 وىو يشير إلا صدره يـ إلا ماتحت يرتو.

 ػ إذا كاف لولؾ صحيحًا لماذا بدأت نيوتؾ يتياميف أنؾ لصرته
أنػػػا ميػػػؿ مالػػػاؿ أخػػػي لػػػزو شػػػباب  …أبػػػو دحػػػدؿ مايقصػػػر أبػػػداً  …ػػػػ خيػػػئف

 أتذكر أبا شدىافه …أشعر ارف وكأني أىجـ لما القطار …دائـ
 …رد أبػػو شػػدىاف األكيػػر ابيضػػاض شػػوارب وشػػيب ذلػػف …ػػػ أنػػا الػػذ  يػػذكر

 …. فحػػػػػػػػػػؿ الفحػػػػػػػػػػوؿ…كنػػػػػػػػػػت زيػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػباب …يومػػػػػػػػػػذاؾ أشػػػػػػػػػػيد هلل وبػػػػػػػػػػاهلل
. لكػف أحػد الفتيػاف …لو أبو دحػدؿ لشػرات المػرات القصة يعرفيا لزيز، فقد رواىا

 ممف لـ يكف يعرفيا أيير فضولو فيب حايًا المختار.
 لمي أبا دحدؿ!! ماذا فعمتـ يومذاؾه…ػ صحي 
. ىوىػػأ المختػػار ضػػاحكًا، ضػػاربًا اليػػواء بيديػػو كمتييمػػا، … …ىػػػ…ػػػ ىػ..ىػػػ

نيجػػػـ لمػػػا  لينػػػؾ ترانػػػا ونحػػػف …نافخػػػًا صػػػدره وكأنػػػو يريػػػد لػػػب ذلػػػؾ اليػػػواء كمػػػو
بالعصػػػػي، بالمناجػػػػؿ،  …ياوليػػػػد .. ألػػػػوؼ مؤلفػػػػة …كأنػػػػو يػػػػـو الحشػػػػر…القطػػػػار

ذبحنػػػا رئػػػيس  …بأيػػػياخ الحديػػػد، بالحجػػػارة، أولفنػػػا القطػػػار، لتمنػػػا جنػػػود الفرنيػػػاو 
. معركػػة خربػػة …لتمنػػا الضػػباط …وزرائيػػـ بطولػػو ولرضػػو، دليػػنا وزراءه بأرجمنػػا

طبعػًا، كػاف الوليػد  …ا ياوليػد ه. أشير معركة بيورة حوراف، مايػمعت بيػ…غزالة
لد يمو بيا لكنو، ربما، كاف بحاجة لبعض التفاصيؿ التي تػنعش نفيػو بمػا تنفحيػا 

. فتمػػؾ  اليػػورة حػػديت حػػيف كػػاف ىػػو نفيػػو فػػي بطػػف أمػػو، ومػػذ …مػػف لػػزة وكبريػػاء
ولد لـ تَر لينو يو  "الشيؼ" الفرنياو  و"الكابوراؿ" الينغالي يجمػداف أىػؿ الخربػة 
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دت تمؾ الحماية التػي أليبػت ئواحدىـ رأيو. "أيف ذىب ذلؾ الزخـه أيف و  فبل يرفو
 صدور الناس فانقضوا لما لطار لبلء الديف الدروبي يدمروف ويقتموفه"..

ػػػ النػػاس نع جػػت، لػػاؿ أبػػو شػػدىاف وكأنمػػا أدرؾ ماكػػاف يعتمػػؿ فػػي ذىػػف الفتػػا 
 .…. مالاد أحد يحتد أو ييور…

.. تػابو آخػر مػف الجيػؿ نفيػو وىػو …الجيؿػ كأنيـ لّجز ىرموف، شباب ىذا 
 ينظر باتجاه اينيف أو يبلية مف الجيؿ األصغر ينًا، كأنو مالاد فيو شباب.

ىنػػاؾ يػػأس  …احػػتأ أحػػد أولئػػؾ اليبليػػة، لكػػف مافيػػو أمػػؿ …ػػػ ال، فيػػو شػػباب
 .…. في كؿ مكاف اليأس…كامؿ في لموب الناس

يقولػػوف بالشػػاـ . تػدخؿ المختػػار شػبو مقػػاطو، إيػش …أخػي لػػزو …ػػ صػػحي 
 لف ىذا اليأسه أيبابوه
أجػاب لزيػز بعػػد إطرالػة وآىػػة، فقػد أيػار كػػبلـ الفتػا فػػي  …ػػ القيػوة، الػػبطش
 .…نفيو شجونًا وشجوناً 

 ػ ماتعني لزو أفند ه
مايزلجو أف ينػادوه بكممػة أفنػد  أكير ولـ يممؾ لزو إال أف ينكمش، فقد كاف 

مقونيػػا لمػػا كػػؿ مػػف يجيػػئيـ مػػف تمػػؾ األلقػػاب التػػي كػػاف أىػػؿ الريػػؼ يط …أو بيػػؾ
لشرات المرات تويؿ إلييـ أف ينادوه بايػمو مجػردًا: "لػزو"، "أبػا العػز"،  …المدينة

يخرج لو أحدىـ لما حيف غػرة ويفاجئػو بيػذا المقػب أو  …"أبا األخضر"، لكف لبياً 
بمو لزيػز ريقػو، بالعػًا معػو المقػب الػذ  ولػؼ غصػة فػي حمقػو لحظػات، يػـ  …ذاؾ

 أجاب:
فػي جبػاؿ  …يػورات لديػدة لامػت لمػا فرنيػا حػيف دخمػت ببلدنػا …وفػ تعمم

. فػػي ديػػر الػػزور، فػػي حمػػاة، ىنػػا فػػي حػػوراف، فػػي …البلذليػػة، فػػي جبػػؿ األربعػػيف
 …الغوطػة، دمشػؽ كميػا كانػت يػورات تػرفض االيػتعمار واالنتػداب …جبؿ العرب

لكػػػػػف كميػػػػػا بطشػػػػػت بيػػػػػا فرنيػػػػػا، ضػػػػػربتيا بقيػػػػػوة  …تنػػػػػاد  بالحريػػػػػة وااليػػػػػتقبلؿ
نيػيتـ  ……كـ دمرت مف أحيػاء!! حرلػت مػف لػر ، لتمػت مػف أبريػاء …بروتوج

 …حرلػػوا األخضػػر واليػػابس …حممػػة غػػامبلفه يبليػػوف ألػػؼ جنػػد  ىػػاجموا الجبػػؿ
 .…ىذا البطش ىو الذ  أخاؼ الناس، زرع في نفوييـ اليأس

 . ال أمؿه يأؿ أحد الشباف.…. االيتعمار باؽٍ …ػ يعني
 ولف تتزحزحه يأؿ ياٍف.ػ يعني صخرة فرنيا لما صدرنا 

. ألراضػػػػػػػنا …. حبوبنػػػػػػػا بايػػػػػػػـ الميػػػػػػػرة يصػػػػػػػادرونيا…ػػػػػػػػ أموالنػػػػػػػا يأخػػػػػػػذونيا
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 .……ينتيكونيا
 ىدر شاب يالث.

. يػػـ أردؼ …صػػاح المختػػار محتجػػًا مقاطعػػًا، ال تقمبوىػػا ييايػػة …ال…ػػػ ال
بنبػػػرة اليمػػػس وىػػػو يميػػػؿ لمػػػييـ ميمػػػة التػػػتمر، ىنػػػاؾ آذاف صػػػاغية تيػػػترؽ اليػػػمو 

 .…خطيا حمو …وأيدٍ 
لػػاطو الشػػاب  …. ال ييمنػػا!!…. وليكتبػػوا مػػايكتبوف…ػػػ لييػػمعوا ماييػػمعوف

 …األوؿ ولد ازداد حماية. ليبمطوا البحر
ييبمطوننا نحف!! أنا مختار وألرؼ جيدًا مػا فػي أدمغػة  …يا وليد !! …ػ ال

 …الدرؾ وبواريدىـ
 يـ أشار بيده إشارة اإلطبلؽ، مطمقًا مف بيف شفتيو لدة أصوات مفاجئة:

 …طث…طث…طث
ىنييػػػة مػػػف الػػػزمف ال يكيػػػره يػػػو  صػػػوت القمػػػ  يعبػػػأ فػػػي  …ويػػػاد الصػػػمت

المكيػػاؿ يػػـ يفػػرغ فػػي العػػدؿ، ورغػػاء بعيػػر أو بعيػػريف ربمػػا يػػئما القعػػود. كػػاف القمػػر 
الػػػذ  مػػػايزاؿ ىػػػبلاًل لػػػد غػػػاب فػػػي األفػػػؽ الغربػػػي وكانػػػت يػػػماء الصػػػيؼ مرصػػػعة 

ؿ بػػػػيف بنػػػػات نعػػػػش بصػػػػر لزيػػػػز ينتقػػػػ …بػػػػالنجـو ألالءة تجػػػػذب إلييػػػػا األبصػػػػار
 .……نجـو الميزاف ودرب التباف المبيض كطريؽ مف يمأ …والغرار

ويميػ  لزيػز اليػماء مػف  …"أىي اليماء نفييا التي رأيتيا ليمة  تػؿ لػراره"
 جنوبيا إلا شماليا..

، أىػػي النجػػـو ذاتيػػا التػػي كنػػُت  أبييػػا شػػكوا ، شػػكو  العاشػػؽ  "وىػػذه النجػػـو
ه أريؿ مو أشعتيا الريا لكػف الصػمت الميػيمف "ئؿ إلا معشولتي، شمسه المحرـو

. …يمػة خػوؼ …ليػونيـ …يعيده مف جديد إلا الرجاؿ مف حولو يتأمػؿ وجػوىيـ
فػػي دمشػػؽ، حمػػاة، أـ العيػػوف، يمػػة خػػوؼ يصػػؿ حػػد  …خػػوؼ يػػراه حييمػػا يػػذىب

حيػف الخػراط الػذ  ذبحػوه  …الرلب مف ميتعمر طػاٍغ بػاٍغ ال يعػرؼ لمبػو الرحمػة
مريػود الػذ  حوصػر فػي جباتػا يػـ لتػؿ ومػف معػو لػف بكػرة  وميموا في جيده، أحمد

أبػػييـ، يػػمطاف األطػػرش الػػذ  ُحِشػػر فػػي الزاويػػة بعػػد أف ذبػػ  مػػف ذبػػ  مػػف رجالػػو، 
ويػػػػيؽ مػػػػف يػػػػػيؽ إلػػػػا اليػػػػػجف، ولػػػػـ يفمػػػػت ىػػػػػو نفيػػػػو مػػػػػف األنشػػػػوطة إال بشػػػػػؽ 

 ……النفس
وكيػػؼ ال يحػػتأ ذلػػؾ الشػػاب وييػػوره لػػـ ال  …كػػؿ ذلػػؾ جعػػؿ النػػاس تيػػتكيف"

لكف ىؿ مف حقػي أنػا أف أطمئنػوه  …دماء في لرولو وتفوره ذلؾ مف حقوتغمي ال
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الشعب لـ ولف ييتكيفه أنػا مػيبًل لػـ  …ىؿ مف حقي أف ألمنيا صريحة:  ال تخؼ
 ".…مازلت …أيتكف

. أخػو المختػار يعمػف إنيػاء …فجأة ينقطو الصمت وتنقطو معو يميػمة أفكػاره
 الميمة بصوت جيور .

 ة كميا يا حنوف!!ػ يبلية ويبليوف!! البرك
ػ ألطاؾ اهلل العافية!! ىػب المختػار ىاتفػًا بأخيػو متفحصػًا صػبة الحنطػة التػي 

 .…ميحت لف وجو األرض حتا غدت أيرًا بعد ليف
ػػ يػػممت يػػداؾ، أردؼ لزيػػز وىػػو يػػنيض مػػف مكانػػو، متجيػػًا إلػػا حيػػث كانػػت 

 .  …يتنتصب العدوؿ بيف صبة القم  التي اختفت واإلبؿ التي كانت تجتر وترغ
ػ ابدؤوا التحميؿ، لاؿ المختار مخاطبًا أصحاب الجمػاؿ الػذيف كػانوا ييػترخوف 

 …بجانب جماليـ، ىيا
 ػ الكؿ ىناه تدخؿ لزيز ولد لفت نظره  غياب أحدىـ.

ػػػػ لػػػواد!!.. رد أحػػػد الجمػػػاليف بشػػػيء مػػػف غمػػػز فيمػػػا شػػػرع صػػػحبو بتحميػػػؿ 
 …جماليـ

يػػػؿ خميػػػة ليغيػػػب يػػػالة أو "ىػػػذا العػػػواد العاشػػػؽ ال يػػػأتي إلػػػا الخربػػػة إال وين
 يالتيف..".

.. وتبيػػـ لزيػػػز فػػػي يػػػره وىػػػو يشػػػي  بنػػػاظره لػػػف الجمػػػاليف، متطمعػػػًا إلػػػا …
القريػػػة الممتفػػػة بطيميػػػانيا األيػػػود تاركػػػة فتحػػػة ىنػػػا، وفتحػػػة ىنػػػاؾ لمصػػػابي  ذابمػػػة 

"، فػػي أ  وكػػر حبابػػة، أنػػت يػػا لػػواد..ه …شػػاحبة أشػػبو بحبابػػات تنبيػػؽ ىنػػا وىنػػاؾ
أكير مف مرة أف ييأؿ ذلؾ الفتا الذ  لػـ يجتػز يػف المراىقػة  "كاف لزيز لد حاوؿ

بعػػد لػػف الفتػػاة التػػي يػػحرت لبػػو إلػػا درجػػة تجعمػػو ييػػرب إلييػػا تحػػت جػػن  الظػػبلـ 
. كػاف الفتػا يخشػا لمػا محبوبتػو افتضػاح …وفي كؿ فرصة تين  لػو، لكػف لبيػاً 

قػػوؿ اليػػر فحػػـر لمػػا ليػػانو حتػػا ذكػػر ايػػميا "حيػػبي أف أتنيػػـ شػػميميا".. كػػاف ي
لعزيز كمما يػألو لنيػا: "أىػو شػميـ العػرار فػي نجػده" ييػألو لزيػز ويضػحؾ فيتمػتـ 
الفتا: "بؿ ىو الخزاما، ىو النرجس، ىو اليايػميف"، وال يممػؾ لزيػز إال أف يبػارؾ 

 ذلؾ العشؽ الذ  ييمو إلا مرتبة لبؽ الخزاما، وأريأ اليايميف. 
 …رؼ القصػي لمجمػػاؿأيػف كنػػته لػاؿ أحػػدىـ فػي الطػػ …ػػ اهلل ال كػاف جابػػؾ

التفػػت لزيػػز فػػرأ  لمػػا لػػبس النجػػـو المتؤللئػػة شػػب  لػػواد وىػػو ينيػػؿ ميػػرلًا إلػػا 
 بعيره، ميكتًا صاحبو بإشارة يريعة مف يده وىمية خافتة مف شفتيو:
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 …ايكت …ػ ايكت
ومػػف جديػػد، تبيػػـ لزيػػز وىػػو ينظػػر إلػػا الفتػػا الػػذ  أيػػرع إلػػا ألػػرب لػػدؿ 

لػف شػريؾ. ىػـ لزيػز بالتوجػو نحػوه، يمازحػو يحممو مو فتا آخر ربما كػاف يبحػث 
وييائمو، لكف شبحًا آخر كاف مايزاؿ بعيدًا في الجية األخػر  شػده إليػو. شػب  ذئػب 

. انطبللػػػة يػػػريعة، بضػػػو …مشػػػية الػػػذئب تمػػػؾ ال يخطئيػػػا …كػػػاف يعرفػػػو جيػػػداً 
"ىػو  …تأكد مف يبلمة المكػاف، يػـ اندفالػة جديػدة …خطوات، يـ تولؼ وتفحص

 ر لزيز يـ شرع يتحرؾ صوبو.ذا البطحيش" لر 
لزيػػز ال يػػدرؾ مػػا ايػػمو الحقيقػػي، بػػؿ ال أحػػد يػػدر  مػػا ايػػمو، الكػػؿ يعرفونػػو 
بمقبو "البطحيش"، تمؾ الكممة التي ربما تجمػو كممتػيف: "بطػ " و"طحػش"، وكمتاىمػا 

"البطحػػػيش"، بالحقيقػػػة، ىػػو ىػػػذا كمػػو، يػػػبط  كػػػؿ …تػػدؿ لمػػػا القػػوة والقػػػدرة والفتػػؾ
لػػيس لبلنيػػة أو نيػػارًا بػػؿ  …و ويطحػػش كػػؿ لػػدو يمتقيػػوميػػتعمر يجػػده فػػي طريقػػ
 خفية وتحت يتر الظبلـ.

ألػػػػـ تقػػػػؿ الشػػػػالرة األندليػػػػية: "فػػػػإني رأيػػػػت الميػػػػؿ أكػػػػتـ لميػػػػره "ىكػػػػذا يفعػػػػؿ 
. ومػػف ضػػيعة إلػػا أخػػر  كػػي …البطحػػيش، ينتقػػؿ مػػف لريػػة إلػػا لريػػة فػػي حػػوراف

 …يياجـ دورية أو يغير لما مخفر أو ينصب كمينًا لعيكر  فرنيي
ػ مرحبػًا، صػديقي، بػادره البطحػيش ولػد وصػؿ إليػو لزيػز فػي الطػرؼ القصػي 

 .  …لمبيدر
ما الذ  جاء بػؾه يػألو لزيػز وىػو يخػتمس النظػر إلػا  …ػ مرحبًا يا بطحيش

 الوراء، ربما خشية أف يكوف لد لحظو أحد.
رد البطحيش بنبػرة اليمػس ذاتيػا، واخػتبلس النظػر ذاتػو،  …ػ "الميوتناف" ىناؾ

 إلا جية محددة في القرية.مشيرًا 
 ػ والظروؼه

ػػػػػ كميػػػػا مؤاتيػػػػة، أجػػػػاب البطحػػػػيش بنبػػػػرة المطمػػػػئف، درت حػػػػوؿ البيػػػػت يػػػػبلث 
معػػػو يػػػائقو فقػػػط، ينػػػاـ لمػػػا مقػػػود اليػػػيارة، وىػػػو القػػػذر الحقيػػػر ػ فػػػي  …مػػػرات
 …الداخؿ

وكػػز لزيػػز لمػػا شػػفتو: "ال شػػؾ أف الفتػػا كػػاف يعنيػػو، ذلػػؾ "الميوتنػػاف" القػػذر، 
وف ألراضػػنا".. تمػػتـ لزيػػز دوف إفصػػاح، وىػػو يتفكػػر مطرلػػًا فػػي حػػيف لػػاؿ: "ينتيكػػ

أمػػػر "الميوتنػػػاف بورجيػػػو"  الػػػذ  مػػػا فتػػػة يعيدػػػر نيػػػاء القريػػػة واحػػػدة بعػػػد األخػػػر ،  
و"دنيػػا" التػػي ييػػير لنػػدىا الميمػػة إنمػػا كانػػت زوجػػة ىنيػػة وفيػػة، لكػػف لمػػا وجييػػا 
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ء بزوجيػػا إلػا اليكنػػة "لحيػة لػػبف"، وليػذا اليػػبب، ربمػا، لفتػػت نظػر "الميوتنػػاف"، فجػا
يشػػتغؿ فػػي المطػػبث نيػػارًا حينػػًا، ولػػيبًل أكيػػر األحيػػاف، فيمػػا ىػػو يفػػرض نفيػػو لمػػا 

 …امرأتو ويحتؿ فراشو
ىمػػػس لزيػػػز لصػػػديقو يػػػـ دار لمػػػا  …بعػػػد يػػػالة …ػػػػ انتظرنػػػي لنػػػد البئػػػر

 لقبيو، متمشيًا لما ميؿ وكأنما ىو لائد مف لضاء حاجة. 
 ىيبل.. …"ىيبل

 يمة"..يا نشاما شيموا الش
مػػػوف الجمػػػاؿ لػػػدوؿ الحنطػػػة، ينشػػػدوف بتنايػػػؽ وتنػػػاغـ  كػػػاف الفتيػػػة، وىػػػـ يحمد
جعػػػبل لػػػػدمي لزيػػػػز تتيػػػمراف ولينيػػػػو تنشػػػػداف إلػػػػا حشػػػد النحػػػػؿ المتحػػػػرؾ بطنػػػػيف 
موييقي مولو. ولما ضوء النجـو  بػدا المشػيد لعزيػز فاتنػًا يأيػر القمػوب.." ىػؤالء 

وف بكؿ ىمػة ونشػاط، بػؿ إنيػـ يغنػوف المياكيف شبو الجياع، شبو الحفاة العراة يعمم
وييزجوف!! كـ ىو جبار، اإلنيػاف!!.. مػف لمػب البػؤس يصػنو اليػعادة، ومػف فكػي 

 …الحزف ييتؿ االبتيامة!!"
 …يا ويمو المي يقرب ويمو ……"والجمؿ غضباف ىايأ
 …. ىيمة…ىيمو

 .…يا نشاما شيموا الشيمة"
وؿ، رابطة واحػدىا إلػا كانت خمية النحؿ تصدر طنينيا الممويؽ، حاممة العد

ىػػذا الجانػػب أو ذاؾ مػػف بعيػػر يرغػػي احتجاجػػًا لمػػا حمػػؿ يػػيولر ظيػػره، أو ينظػػر 
يػروح ىنػاؾ، يحمػس  ،إلا الرجاؿ مجترًا ولد أيمـ أمره هلل!! فيما المختػار يغػدو ىنػا

الشباف، يبد  المبلحظات أو يمقي األوامر، فخطأ واحػد فػي التحميػؿ لػد يػؤد  إلػا 
لالة ح  ركة القافمة كميا.يقوط لدؿ واو

حيػػا اهلل الشػػباب!! بػادرىـ لزيػػز مػػف جديػػد، وىػػو يقتػػرب ،  …ػػ ىيػػا يػػا شػػباب 
حايًا مشجعًا. فالقافمػة يجػب أف تنطمػؽ بأيػرع ولػت. لكنػو مػو كممػة "شػباب"، أحػس 
بشػػيء كػػػالوخزة فػػػي لمبػػػو. كػػاف لبػػػؿ يػػػنتيف لػػػد رأ  أوؿ شػػعرة بيضػػػاء فػػػي مفرلػػػو، 

أنػػو بمػػذ الػػذروة، ىنػػاؾ حيػػث يتبػػدؿ خػػط  حيػػب بطرفػػة لػػيف يػػنوات لمػػره، فػػأدرؾ
".، …االنحدار ويبدأ المرء بػاليبوط بعػد أف كػاف فػي صػعود. حينػذاؾ أحػس بغصػة

!! اهلل كيػػػػػؼ مضػػػػػت تمػػػػػؾ األربعػػػػػوف!!" ومرلػػػػػت فػػػػػي ذىنػػػػػو صػػػػػور: …"األربعػػػػػوف
اشػػتباكات، مغػػامرات، معػػارؾ!! يػػـ مػػرؽ ليمػػانيوف وأبػػو شػػعيب، فرنيػػيوف وغػػورو، 

ارف يتحػػػوؿ إلػػػا تػػػاجر حبػػػوب يجػػػوب حػػػوراف وينقػػػؿ يػػػورات وحػػػروب، وىػػػاىو ذا 
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حنطتيػػا وشػػعيرىا إلػػا المدينػػة.. تجارتػػو مربحػػة والشػػؾ، شػػراكتو مػػو رئييػػو القػػديـ 
اليوزباشػػي صػػبر  تػػوفر لػػػو الراحػػة والطمأنينػػة، لكػػف أىػػػذا ماكػػاف يبتغيػػو لزيػػػزه.. 
كييػػػػرًا ماكػػػػاف ييػػػػأؿ نفيػػػػو وكييػػػػرًا ماكػػػػاف يرتػػػػد لمػػػػا لقبيػػػػو. "لػػػػيس لمتجػػػػارة خمػػػػؽ 

."، لكػػػػػف  مػػػػػا إف التقػػػػػا ….. ولػػػػػيس بألمػػػػػاؿ كيػػػػػذه يجػػػػػد نفيػػػػػو لزيػػػػػز…لزيػػػػػز
 بالبطحيش حتا شعر أنو وجد نفيو.

 …. ىيمة…ىيمو
 .…يا نشاما شيموا الشيمة"

جػػاءت النغمػػة مختمفػػة ىػػذه المػػرة، فتنبػػو لزيػػز إلػػا الرجػػاؿ وىػػـ يشػػدوف آخػػر 
تػاـ الحبػؿ حػوؿ العدوؿ إلا جماؿ يبلية بينيا جمؿ لواد، فيما لواد يشد بايػتغراؽ 

يػناـ جممػػو يػػـ ينػػزؿ بػو خمػػؼ لائمتيػػو األمػػاميتيف وتحػػت بطنػو. "كػػـ ىػػو نشػػيط ىػػذا 
الفتاه" جمجـ لزيز وىو يرلب الفتا الطويؿ الناحؿ، جمدًا لما لظػـ"، أىػو الفقػر 
ويػػوء التغذيػػة، أـ التعػػب واإلجيػػاده "إذ مػػا إف تفػػت  المدريػػة أبوابيػػا فػػي األوؿ مػػف 

إلييا، ينكب لما كتبػو ودفػاتره يجػد ويجتيػد، يمانيػة أشػير تشريف حتا ييارع لواد 
حتػػػا يحصػػػؿ لمػػػا درجػػػة متفولػػػة فػػػي يػػػمـ النػػػاجحيف.. ىػػػو فػػػي الصػػػؼ الحػػػاد  

. يحفػػظ األشػػعار، يعػػرؼ التػػاريث والجغرافيػػة، الفميػػفة والمنطػػؽ، الحيػػاب …لشػػر
يػػػراه لزيػػػز فيتػػػذكر  …ىمػػػا فػػػي صػػػؼ  واحػػػد …ميمػػػو ميػػػؿ األخضػػػر …والجبػػػر

يحب الدرس، يطم  ألف يكوف شيئًا في لالـ العمػـ والمعرفػة، لكػف . كبلىما …ابنو
 …ابنو ال يحتاج ألف يكد ويكدح طػواؿ الصػيؼ. األخضػر فػي غنػا لػف ىػذا كمػو

أبػػوه يعمػػؿ، يػػوفر لػػو المػػاؿ لكػػي يعػػيش ويػػدرس، لكػػف مػػف يػػوفره لعػػواده  لػػواد يعمػػـ 
بلؿ حػػوراف غػػ …ذلػػؾ، ليػػذا مػػا إف تغمػػؽ المدريػػة أبوابيػػا حتػػا ييػػعا فػػي مناكبيػػا

 تنتقؿ إلا خارج حوراف، والجماؿ وايطة النقؿ.
إذف لمػػػاذا ال يعمػػؿه شػػػيريف أو يبليػػػة، يظػػػؿ  …لػػد  لػػػواد جمػػػؿ فتػػي لػػػو  

لػػػواد يعمػػػؿ جمػػػااًل، راجػػػدًا الػػػزرع مػػػف الحقػػػوؿ إلػػػا البيػػػادر، يػػػـ نػػػالبًل الغػػػبلؿ مػػػف 
 لزيػػػز  وىػػػاىو ذا المويػػػـ اليالػػػث يبػػػدأ و. منػػػذ يػػػنتيف لرفػػػ…البيػػػادر إلػػػا دمشػػػؽ

.شػػجاع، لطالمػػا دخػػؿ لمػػب لزيػػػز ……فتػػا ذكػػي نشػػيط صػػاحب دلابػػػة …معػػو
 بقصصو ودلاباتو.

ػػػ نمشػػي، لػػزو أفنػػد ه فاجػػأه  رئػػيس الجمالػػة، ولػػد جػػاء مػػف خمػػؼ والميػػاث 
 مازاؿ في فمو.

ػ توكموا لما اهلل، رد لزيز بنبرة مف فػرح ولػد بػات بايػتطالتو أف يبػدأ العػودة 
 إلا دمشؽ.
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 يا رجاؿ!! !! ياهلل … !! ىػ…ػ ىػ
راحػػت أصػػوات الرجػػاؿ تتعػػالا  …. انيػػض…يػػتأ ىيػػا…. ىيػػػ…يػػتأ…ػػػ ىيػػػ

حاضػػة جماليػػا لمػػا اليبػػوب مػػف إناختيػػا الطويمػػة والجمػػاؿ يتمكػػأ بعضػػيا ويػػنيض 
 بعضيا ارخر لكنيا كميا ترغي وتزبد وكأنيا تحتأ لما ما حمموىا مف أيقاؿ. 

جمػاؿ/ تػابو لزيػز، ولػد ػ تعرفوف الطريؽ، امضوا لما بركػة اهلل وال تزلجػوا ال
نيضػػػت الجمػػػاؿ، معطيػػػًا تعميماتػػػو لػػػرئيس القافمػػػة، لمػػػا ميػػػؿ!! تصػػػموف بػػػإذف اهلل 

 ظير الغد!! 
 ػ ألف تأتي معنا!ه تياءؿ رئيس القافمة بشيء مف ايتغراب..

لػاؿ لزيػز، وىػو يشػعر أف لميػو أف يفيػر، حصػاني فػي  …ػ بؿ لد أيػبقكـ! 
حصػانو فػي إيػطبؿ المختػار، لكنػو ال يعمػـ  إيطبؿ المختار. رئػيس القافمػة يعمػـ أف

 أف ىناؾ ميمة أخر  ورجبًل آخر في انتظاره ربما يؤخرانو بعض الحيف.
 لاؿ لو أبو دحدؿ وىو يميؾ بيده، متجيًا صوب القرية. …ػ ىيا بنا!!

في المضافة، وجدوا طعاـ العشػاء جػاىزًا. أـ دحػدؿ تعمػـ أف يػفرتيا يجػب أف 
يحضػػر الضػػيؼ، يقػدـ لػػو الطعػػاـ فػػي الحػػاؿ، فكيػػؼ إذا  تكػوف غػػّب الطمػػب دائمػػًا، 

 كاف الضيؼ لد حضر منذ العصره
لقيمػػات يػػريعة تنػػػاوؿ لزيػػز، غيػػؿ يديػػػو، دفػػو يمػػف القمػػػ ، يػػـ ودع الرجػػػاؿ 
لمػػػػا لجػػػػؿ وامتطػػػػا حصػػػػانو لمػػػػا لجػػػػؿ، لمػػػػو يصػػػػؿ فػػػػي مولػػػػده المحػػػػدد مػػػػو 

 البطحيش.
ز ييػػير بقافمػة إبمػػو لبػؿ أربعػة موايػػـ، وفػي ليمػػة صػيفية كميمتػػو تمػؾ، كػػاف لزيػ

إلا دمشؽ. لـ يكف ىناؾ لمر، النجـو وحػدىا كانػت تتبلمػو فػي لبػة اليػماء، لػبس 
مف ذلؾ الممعاف كاف يصؿ إلا األرض، فتتيػو أحػداؽ البشػر والبيػائـ لتصػنو منػو 
نػػورًا يضػػيء ليػػا طريقيػػا. لزيػػز يػػذكر كيػػؼ ايػػتطاع فػػي تمػػؾ الميمػػة أف يػػر  لمػػا 

ة. فيػػو دلمػػا األرض، حيػػبو فػػي البدايػػة جيػػة ىامػػ ضػػوء ذلػػؾ القػػبس جيػػدًا ممػػدداً 
حتػػا لفحتػػو أنفايػػو الحػػارة  وبػػبل نأمػػة، بػػبل حركػػة، لكنػػو مػػا إف انكػػب لميػػو يتفحصػػ

ونبضات كانت ماتزاؿ تروح وتجيء في يكة ألفرىا الجدب ولبلىا الرمػؿ والغبػار. 
، وػ"مػف أنػػته! مػػاذا بػػؾه!.. انيػػض يارجػػؿ".. ىتػػؼ بػػو ورجػػاؿ لافمتػػو يتحمقػػوف حولػػ

. تمميػوه، تفحصػوه فػإذا بالرجػؿ جػراح ودمػاء، …لكف الرجؿ كاف أشبو بجية ىامػدة
ربمػػا لػػـ يبػػؽ فػػي لرولػػو منيػػا إال الػػذماء.. حممػػو لزيػػز لػػف األرض، وضػػعو لمػػا 

كػػاف لػػو صػػاحب.  فظيػػر حصػػانو يػػـ أيػػرع بػػو إلػػا ألػػرب لريػػة. فػػي الشػػيث ميػػكي
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ؾ أيػعفا الرجػؿ. فحكػيـ أولز لمقافمة أف تتابو مييرىا ومضا ىو إلا صاحبو. ىنا
القرية العربي كاف يعمـ كيؼ يعالأ الجروح، ييتخدـ الكي والمػراىـ ويػولظ المغشػي 
لمييـ مف غشيتيـ، أراد لزيز أف يأخذه معو إلا دمشؽ لكف الجػري  أبػا".. رأيػي 
ف رأونػػػي فػػػي الشػػػارع لرفػػػوني".. ومكػػػث الرجػػػؿ فػػػي "الشػػػيث ميػػػكيف"،  مطمػػػوب، واو

األولا في الكتػؼ واليانيػة فػي الخاصػرة. ولػـ  …جيده يعالأ مف رصاصتيف خرلتا
 يكف لزيز بحاجة ألف ييألو".

كيػؼ، أيػف، متػاه "ففػي بيػت "الشػيث ميػكيف" لػرؼ لزيػز أف الرجػؿ مشػيور 
في حوراف، يعرفو القاصػي والػداني، مقارلتػو لمميػتعمر حػديث النػاس جميعػًا، رو  

خفػػر، كمػػيف لدوريػػة، لػػو صػػاحبو  مػػف لبػػؿ الكييػػر لػػف لصصػػو تمػػؾ: ىجػػـو لمػػا م
التػػراض لقافمػػة ليػػكر، بػػؿ ذات مػػرة دخػػؿ البطحػػيش مخػػدع لائػػد المعيػػكر نفيػػو 
كما تدخؿ األشباح. انتشمو مف بيف ذرالي امرأتػو، واضػعًا رأس الخنجػر بػيف لينيػو 
لػػائبًل لػػو: "كػػي  تعمػػـ أف بايػػتطالتي أف أصػػؿ إليػػؾ أينمػػا كنػػت، فكػػؼ لػػف ظممػػؾ 

وكمػا دخػؿ  …أو ذبحتؾ بيذا الخنجر ذب  النعػاج"لمناس، أولؼ نذاالتؾ ويفاالتؾ 
شبحًا، خرج شبحًا ولينا القائد الفرنيي جاحظتاف، شػفتاه رالشػتاف، أيػنانو تصػطؾ 

 وليانو منعقد ال ييتطيو النطؽ، فيما امرأتو تمياؿ مف يمأ ال يعرؼ الصراخ.
تمػػؾ القصػػة أيػػارت إلجػػاب لزيػػز أيمػػا إيػػارة فانكػػب لمػػا الجػػري  يميمػػو ويشػػد 

.ومػف بػػيف المػيـ والشػػد خرجػػت كممػات كانػػت مييػاؽ صػػدالة وحػػب، ……ا يديػػولمػ
 ميره كبلىما بخاتمو.

يمانية وأربعيف يومػًا ظػؿ البطحػيش مختفيػًا فػي بيػت "الشػيث ميػكيف"، إلػا أف 
يابػو يمػر بػو، يقضػي  ايتعاد لافيتو، لافمة الجماؿ تروح وتغدو،  لزيز في ذىابو واو

بكػػؿ مػػا يحتػػاج، ييػػتمو إلػػا لصصػػو، يػػرو  لػػو معػػو اليػػالتيف أو الػػيبلث، يػػزوده 
لصصو، لقد كاف لزيػز بػأمس الحاجػة لرجػؿ كػالبطحيش، خمػس يػنوات كانػت لػد 

 مضت لميو لـ يشـ فييا رائحة بارود وال دخاف معركة.
كػػاف الػػبطش الشػػديد والخيػػائر الكبيػػرة فػػي الممتمكػػات واألرواح لػػد بيػػا الرلػػب 

وشػػػمت األيػػػد ، فػػػبل لصػػػياف، وال فػػػي القمػػػوب إلػػػا درجػػػة خريػػػت معيػػػا األليػػػف 
 …وكػػاف ذلػػؾ يحػػز فػػي نفػػس لزيػػز …بػػؿ ال رأيػػًا يرفػػو وال صػػوتًا ييػػمو …تمػػرداً 

. في محمو في الميداف يعمػؿ بصػمت، فػي أزلػة الميػداف ييػير وكػؿ …ىو ميتكيف
و ييمس، "امش الحائط، الحائط، ولؿ يػارب اليػتر"، لكػف فػي ألمالػو كػاف ػمف حول

، ىػػػػذا الخنػػػػوع، إالـَ ييػػػػتمره.. يجػػػػب أف تتحػػػػرؾ . "ىػػػػذا الخضػػػػوع…يمػػػػة بركػػػػاف
لزيػػز".. ، لكػػف كيػػؼ يتحػػرؾ والكػػؿ جمػػوده كيػػؼ يتحػػرؾ واأللػػيف مصػػوبة لميػػو، 
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وارذاف موجيػػة إليػػػو، ىػػػو الغريػػػب لػػػف الميػػداف، الوافػػػد مػػػف مكػػػاف غػػػامض وزمػػػاف 
 غامضه

فكيػؼ يييػر لميػو تمػؾ  …صبر  البديو  يشكؿ غطاءه،  يخرس لنو األليػنة
. مبتعػد لػف حمػاة، لػف أـ العيػوف، بػؿ حتػا …ىػارب مػف الفرنيػاو  األلينةه ىو

لف الشيث نواؼ والبادية، فكيػؼ ينبػو لميػو الفرنيػاو ه ايػمو غّيػره، يوبػو بدّلػو، بػؿ 
حتا صنعتو، لبللاتو جددىا كميا ولد لقد العـز لمػا أف يخفػي ماضػيو كمػو، فػبل 

 يأخذه الفرنياو  بذلؾ الماضي. 
لبطحػػيش ويػػمو لصصػػو وبطوالتػػو حتػػا يػػار فػػي لكػػف، مػػا إف لػػرؼ لزيػػز ا

. لقػد العػـز لمػا أف يعيػد يػيرتو األولػا …نفيو الحنيف ألياـ القصػص والبطػوالت
"ايػػػمو"، لػػػػاؿ لمبطحػػػػيش: "حػػػيف تيػػػػترد لافيتػػػؾ، وتخطػػػػط لعمميتػػػػؾ  …مػػػف جديػػػػد

 األولا، يأكوف شريكؾ". وىو ما حدث بعد شيريف فقط.
حػػيش شػػبو ىػػامس ولػػد وصػػؿ أخبػػارؾه بػػادر لزيػػز صػػديقو البط …يػػو…ػػػ ىػػػ

 ..…إليو في المكاف المحدد والزماف المحدد
رد البطحيش بنبرة اليمس نفييا وىو يشػير إلػا دار لريبػة  …ػ األمف ميتتب

تقػػؼ أماميػػا يػػيارة جيػػب، لكنػػؾ تػػأخرت، تػػابو البطحػػيش ىميػػو، خفػػت أف يػػذىب 
   …"الميوتناف" لبؿ أف تجيء

لقػػد خططػػا  …ضػػحؾ اليمػػس ػػػ حانػػت منيتػػو فػػأيف يػػذىبه رد لزيػػز ضػػاحكاً 
. لكػػف الفرصػػػة لػػػـ تػػػأِت إال الميمػػة. ظممػػػو، ليػػػوتو، ارتكاباتػػػو، …لبلنتقػػاـ منػػػذ زمػػػف

فظالاتو، كميا كانت لد انتشرت في المنطقة شائعات، وألاويؿ، "ال يتػرؾ امػرأة مػف 
شػػره"، "يريػػد أف يجعػػؿ مػػف نيػػائنا كميػػف لػػاىرات"، "ال رجػػؿ ييػػتطيو الولػػوؼ فػػي 

كػػؿ ويػػيمة لموصػػوؿ إلػػا المػػرأة التػػي يريػػد"، وكانػػت "دنيػػا" آخػػر  وجيػػو"..، "ييػػتخدـ
 …النياء التي يريد

ػ الخطةه يأؿ لزيز صاحبو وىو يربط حصػانو إلػا جػذع شػجرة يتيمػة كانػت 
 لد نمت في غفمة مف الزماف والشياه والناس.

ـل فػػػـ اليػػػائؽ أوالً  .. شػػػرح البطحػػػيش وىػػػو يمطػػػأ إلػػػا جانبػػػو وألينيمػػػا …ػػػػ نكػػػ
 الييارة الجايمة، بومة في خراب. األربو لما

 ػ ولماذا نكـل فموه نقتمو وننتيي منوه
ذا كػػاف مغربيػػًا أو جزائريػػًاه ال، ال نريػػد أف نقتػػؿ لربيػػًا ميػػممًا. البطحػػيش  ػػػ واو

ىػػذا حػػبلؿ، ىػػذا حػػراـ، ذاؾ خيػػر، ذلػػؾ  …يحيػػب حيػػاب كػػؿ شػػيء، وىػػو يميػػز
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الفرنيػاو  رغمػًا لػف أنفػو شر. ولتؿ يائؽ لد يكػوف مظمومػًا بريئػًا جػيء بػو لخدمػة 
أمػػر ال يرضػػاه وجدانػػو. وجػػداف لزيػػز أيضػػًا ال يرضػػاه، لكػػف لزيػػزًا يخشػػا الفشػػؿ 
"ماذا إف لاـو اليائؽه ماذا إف افم  في تنبيو "الميوتنػاف"ه التخوفػات كييػرة، مػو ذلػؾ 
يفمػػ  البطحػػيش دائمػػًا فػػي إلنػػاع لزيػػز، فػػالمرء يجػػب أف يكػػوف لػػاداًل منصػػفًا، فػػبل 

 ًا  بجريرة آخر وال لنزة بعرلوب أخر . يأخذ امرء
لمػػا ميػػؿ بػػدأ الػػرجبلف يتيػػمبلف.. وبحػػذر شػػرلا يقتربػػاف، الػػدار فػػي الطػػرؼ 
الشػػمالي الغربػػي مػػف القريػػة.. يحفيػػا مػػف كػػبل جانبييػػا دور ويػػكاف، وأيػػة نأمػػة لػػد 
تػػولظ النػػػائميف. أيػػػة حركػػة لػػػد تنبػػػو اليػػاىريف.. يمػػػة كمػػػب أو كمبػػاف ينبحػػػاف وبقػػػرة 

غربػػي الػػدار، شػػرلييا. لكػػف الػػدار صػػامتة، ال كمػػب ينػػب  وال  …اه تيغػػوتخػػور وشػػي
ربمػػا ال يممػػؾ بقػػرة وال  …لػػامبًل بالمياومػػة يعمػػؿ …زوج دنيػػا فقيػػر …بقػػرة تخػػور

شػػاة.. أىػػذا مػػا أغػػر  "الميوتنػػاف" بزوجتػػو، دنيػػا التػػي تطمػػ  ألف تمػػؤل بطنيػػا بمػػا لػػذ 
 وطابه

 ما شمس. وتذكر لزيز ذلؾ الكابيتاف الذ  ياؿ لعابو ل
نصػػػب الشػػػباؾ ليػػػا، ريػػػـ الخطػػػط ودبػػػر المكائػػػد كػػػي يمتيميػػػا، وحػػػيف أليتػػػو 
الحيؿ، كشر لف أنيابػو ومخالبػو لمنػًا يػـ انقػض لمييػا جيػارًا نيػارًا.لزيز لمػا يقػة 
أنو لوال ذلؾ الخنجر الذ  كانت شمس لد خبأتػو فػي صػدرىا والشػجالة التػي بقيػت 

ائغة بػػػيف فكيػػػو. "المعنػػػة لمػػػيكـ أييػػػا ليػػػا مػػػف ذلػػػؾ الفػػػارس الممػػػيـ، لػػػذىبت لقمػػػة يػػػ
 …الميتعمروف!!

تحيػػػبوف النػػػاس كميػػػـ لبيػػػدًا، ونيػػػاءىـ كميػػػف إمػػػاء، تفعمػػػوف بيػػػـ وبيػػػف مػػػا 
 تشاؤوف".. وأحس لزيز بدفقة حماية تمؤل جيده كمو.

ػ اليائؽ لؾ، و"الميوتنػاف لػي".. ىمػس لزيػز فػي إذف صػديقو ولػد صػارا لمػا 
 …مقربة مف الدار

 .…ًاه.. رد البطحيش ميتغربًا التراح صديقو الجديدػ لـ ال نعمؿ مع
 ال.. ابؽ أنت في الخارج، تحرس الطريؽ وتحمي ظير .. …ػ ال

ِغملػػُو لمػػا الكابيتػػاف جيػػرار لػػـ يكػػف لػػد شػػفي بعػػد، أحػػد لشػػر لامػػًا كانػػت لػػد 
مضت لما تمؾ الحادية، مو ذلؾ، يشػعر لزيػز بمػرارة فػي فمػو وغصػة فػي حمقػو، 

. "كيػػؼ يفكػػر ذلػػؾ النػػذؿ الخيػػيس بتمريػػذ شػػرفي فػػي الوحػػؿه كأنمػػا كانػػت بػػاألمس
 …كيؼ يخوف الخبز والمم ه كيؼ يغدر بصدالتي وينيش لحـ امرأتيه"

تمػػؾ األيػػئمة كانػػت ال تنفػػؾ تطػػرؽ جػػدراف دماغػػو، كممػػا ايػػتعاد تمػػؾ الػػذكر . 
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وىي، ربما، ما أليػب فيػو الحمايػة حػيف يػمو بقصػة "الميوتنػاف" الػذ  مػافتة يعّيػر 
 ء. النيا

لمػػػا مقربػػػة مػػػف اليػػػيارة، انفصػػػؿ الصػػػديقاف، البطحػػػيش توجػػػو إلػػػا اليػػػائؽ، 
بطرفػػػة لػػػيف وصػػػؿ  …. نميػػػيف ينيػػػبلف بخفػػػة وحػػػذر…ولزيػػػز نحػػػو بػػػاب الػػػدار

األوؿ إلا ىدفو، ولد تمدد في المقعد الخمفػي ميػتغرلًا فػي يػبات لميػؽ. يػد  لمػا 
لػروح تتحشػرج، فمو واألخر  لما لنقػو يػـ شػدة مػف ىنػا وشػدة مػف ىنػاؾ، وبػدأت ا

 متذبذبة بيف الصدر والفـ. 
،  …ػ منشػاف اهلل دخيػؿ محمػد، راحػت كممػات متقطعػة تفمػت مػف الفػـ المكمػـو
 …والعنؽ المضغوط

 ػ أنت ميمـ إذفه ىمس البطحيش في أذنو يائبًل.
 ……ػ اهلل أكبر!! أشيد أف ال إلو إال اهلل وأف

ت تػػنُأ.. ويػػكت لاطعػػو البطحػػيش شػػادًا الكمامػػة لمػػا فمػػو، ايػػك …ػػػ يكفػػي
ليف لػػريض المنكبػػيف الػػذ  راح يشػػد ار ذاليػػائؽ ميػػممًا نفيػػو بكميتػػو لمرجػػؿ لػػو  الػػ
 الكمامة لما شفتيو والوياؽ لما يديو..

فػػي غضػػوف ذلػػؾ، كػػاف لزيػػز لػػد تيػػمؽ الحػػائط، يػػـ انقمػػب بيػػدوء وحػػذر لمػػا 
مصػدرة  ….. لػد تصػر مفاصػمو الخشػبية العتيقػة…. الباب خطر…الجانب ارخر

 الصدئ فينتبو "الميوتناف" الغارؽ في بحر المذة. صوتيا 
لمػا مصػطبة أمػاـ الغػرؼ، كػاف يمػة فػراش  …ببطء ويبات اجتاز فناء الػدار

أو فراشػػاف، وكػػاف أطفػػاؿ ينػػاموف. داخػػؿ الغرفػػة، كػػاف ضػػوء مصػػباح، لطػػا بجانػػب 
 …الحػػائط يصػػيث اليػػمو، يمػػة ليػػاث وشػػيقات، اخػػتمس النظػػر مػػف شػػباؾ صػػغير

يعمو حواءه،  ودنيػا حػواء تعػانؽ آدميػا، والميػاث يتيػرب لبػر البػاب  "الميوتناف" آدـ
المػػوارب بػػبل مبػػاالة: صػػيحات مكتومػػة وشػػيقات معمومػػة". الويػػؿ لػػؾ أييػػا العربيػػد 
العاىر"، تمتـ لزيز وىو يكز  لما شفتو اليفما، مشرلًا خنجػره فػي يػده وايبػًا إلػا 

يػػـ ولػػو لمػػا فرييػػتو منشػػبًا البػػاب ويبػػة نمػػر حػػدد مكػػاف فرييػػتو. ويبتػػاف أو يػػبلث 
االنقضػػاض صػالؽ، واإلنشػاب مباغػػت إلػا درجػة صػػعقت  …فييػا أنيابػو ومخالبػو

 معيا الفريية فمـ تجد لوة لمقاومة أو ولتًا لصراخ.
بدأت دنيا تحتو الصراخ، ولد أرلبيا االنقضػاض المفػاجة فيمػا كػاف  …ػ ويبل

تكمؿ صرختيا أطبقػت لكف لبؿ أف  …خنجر ييبط ويعمو ودـ حار ينبجس ويتدفؽ
 …يد لوية أخر  لما الفـ وىمية مرلبة ىدرت في األذف
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 …ػ اخريي أيتيا القذرة أو لتمتؾ
صػػػػدرىا، بطنيػػػػا،  …وخريػػػػت دنيػػػػا، لػػػػيس بميػػػػانيا فحيػػػػب بػػػػؿ بكػػػػؿ مافييػػػػا

الرجػؿ الممػيـ ال تبػدو منػو  …فخذاىا، كؿ شيء ىمد بعد نشاط وخرس بعد صخب
ا "الميوتناف" ييقط متكومًا لما صػدرىا ولػد يده فقط تطعف وتطعف فيم …إال ليناه

 …شيؽ شيقة الموت
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 ــــ 2ــــ 
 
 

تنتير أشعة الشمس لما الزجاج المعشؽ، لوحػات فييفيػاء ونيػار لػوس لػزح. 
شمس تحب ذلؾ النيػار وتمػؾ الموحػات، تفػت  لينييػا لمييػا كػؿ صػباح فتشػعر بأيػد 

يػػؿ الػػذ  أبدلتػػو دمشػػؽ كػػـ  ىػػو خفيػػة تدغػػدغ أحايييػػيا. ىػػذا  الفػػف الجديػػد الجم
   …متعة لمعيف وبيجة لمناظريف!!

فػػػي المضػػػارب أيػػػاـ زمػػػاف، لػػػـ يكػػػف ىنػػػاؾ زجػػػاج معشػػػؽ، ولػػػـ تكػػػف الشػػػمس 
تنكيػر لمػا بممػػور النوافػذ، ألػػواس لػزح، وفييفيػاء ألػػواف. فػي أـ العيػػوف، فػي حمػػاة 

دمشػؽ.  نفييا، لـ تكف شمس لد ايتمتعت بما أبدلتػو لػرائ  الفنػانيف المبػدليف فػي
ىنا، في ىذا البيت الدمشقي العتيؽ وحده لرفت ليمة الفف والغايػة مػف الفػف: إبػداع 
كػػػؿ جميػػػؿ يػػػاحر وصػػػنو كػػػؿ ممتػػػو مييػػػر!! نيػػػاء دمشػػػؽ يضػػػعف اليػػػتائر لمػػػا 
الزجاج المعشؽ، فيحجبف انعكايػات اإلبػداع وارتيػاماتو. شػمس أبػت منػذ البػدء إال 

ف ذاؾ. تفيػػػؽ، ترخػػػي العنػػػاف أف تعػػػانؽ الشػػػمس كػػػؿ صػػػباح لبػػػر ميرجػػػاف األلػػػوا
لخياليػػا ىنييػػة مػػف الػػزمف، تظػػؿ فػػي فراشػػيا ميػػترخية فمػػيس أليػػا لمييػػا مػػف أف 

لحظػػات االيػػترخاء تمػػؾ، االنتقػػاؿ مػػف النػػـو إلػػػا  …تيػػب مػػف نوميػػا لمػػا لجػػؿ
 اليقظة لما ميؿ أروع متعيا. الكؿ يحرصوف لما أال يحرموىا منيا.

لبليػتيقاظ لمػا ميػؿ والتمبػث زمنػًا وضحة، لزيز، األوالد كميـ يعرفػوف حبيػا 
في الفراش. وضحة تعمـ مالمييا أف تفعمػو مػف تنظيػؼ، كػنس، ميػ  لبػؿ أف تفيػؽ 
لمتيا، الشيخة ابنة الشيوخ التػي رافقتيػا مػذ كانػت فػي حمػاة، ىػي لييػت شػيخة وال 

.حنانيػا، يػعة صػدرىا، طيبػة ……………ييدة بالنيبة إلييػا، بػؿ ىػي لمػة، أـ
لحيػاة لػد  "الشػيخة" ىينػة لينػة، وجعػؿ وضػحة تشػعر كأنيػا نفييا، كؿ ذلػؾ جعػؿ ا

فػػي بيػػت أميػػا وأبييػػا، ىػػي تطػػبث، تػػنفث، تربػػي األوالد، وحيػػبيا أف ترضػػا لمييػػا 
 العمة. 
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ابتيامة الرضا ترتيـ لما شفتي شمس وىي تمتحـ  بعزيػز أكيػر وأكيػر فيمػا 
يػػػا ليمػػػة "ليمػػػة أمػػػس!! آه مػػػا أرولػػػؾ …أمػػػواج دفئػػػو تغمػػػر رمػػػاؿ شػػػاطئيا الميػػػتكيف

أمس!!".. وشرلت تنقؿ ناظرييا مف فييفياء الزجاج المعشػؽ إلػا ميرجػاف الجيػد 
الػػػدافة رافعػػػة لنػػػو الغطػػػاء الخفيػػػؼ، متفحصػػػة ذلػػػؾ الجيػػػد العبقػػػر  الػػػذ  يمنحيػػػا 
االرتػػػواء بعػػػد الظمػػػأ، الراحػػػة بعػػػد التعػػػب وااليػػػترخاء بعػػػد التشػػػنأ، فتنتشػػػي غبطػػػة 

المصػنولة مػف لجػيف القمػ ، المشػوية ويعادة. بأطراؼ أنامميػا مػرت لمػا الكتػؼ 
بعػػػػد الكتػػػػؼ مػػػػرت لمػػػػا العضػػػػد، الميػػػػت لضػػػػمتو  …كػػػػارجر لمػػػػا نػػػػار التنػػػػور

بػػػيف ىػػػذا الزنػػػد وذاؾ العضػػػد تنيصػػػر  …ىنػػػا …المفتولػػػة يػػػـ الزنػػػد فشػػػعره الكػػػث
شمس، تشعر بنفييا تذوب في الصدر تنيػرب إلػا القمػب دفػؽ دـ حػار يمتػزج بػدـ  

ربيػػو. بتعبػد الواليػػة تتأمػؿ شػػمس الوجػو الجميػػؿ، لزيػز ويمضػػياف معػًا إلػػا مػروج ال
وىػػو يشػػو رضػػا وابتيػػامًا فتتػػذكر رابعػػة العدويػػة وىػػي تنظػػر إلػػا اليػػماء يػػـ تنشػػد: 
وليت الذ  بيني وبينؾ لامٌر..وبيني وبيف العالميف خػراب. يػـ بتعبػد الواليػة تتشػمـ 

مػا كػؿ شمس رائحة الجيد. أنفيا يتعشؽ تمؾ الرائحة حيػث لبػؽ الرجولػة يطغػا ل
مػػف لػػاؿ إف لؤلنويػػة وحػػدىا لبقػػًاه لمرجولػػة أيضػػًا لبػػؽ، ال يضػػاىيو فػػي  …شػػيء

أنػػػػؼ شػػػػمس لبػػػػؽ اليايػػػػميف وال النػػػػرجس. ليمػػػػة أمػػػػس تػػػػأخرت القافمػػػػة.. العاشػػػػرة، 
الحادية لشرة، منتصؼ الميؿ، ولزيز لـ يصؿ. لكف كيؼ تناـ ولزيػز لػـ يصػؿه.. 

تمػؾ ىػي آخػػر القوافػؿ يػـ ىػػي  ىػي لمػا يقػػة أنػو يػيأتي، فالمويػػـ فػي نيايتػو وربمػػا
مشولة إليو.. في أحشائيا ليب يترالص. في كؿ خمية مػف خبلياىػا ليػب يتػرالص. 

أياـ كانت لد مضت لما غيابو، أريؿ فييػا لػافمتيف دوف  …ال تممؾ إال أف تنتظر
   …أف يجيء.. أحيانًا يأتي مو كؿ لافمة وأحيانًا ال يجيء

العػػػيش مغميػػػة بالػػػدـ، والحيػػػاة  لقمػػػة …ىػػػو مويػػػـ الحبػػػوب ولميػػػو أف يعمػػػؿ
لميػؾ أف تكػاف  لكػي تعػيش  …صعبة شالة، ال أحد فييا يطعمؾ بممعقة مف ذىب

ولزيػز يكػػاف . طػػواؿ تمػوز وآب يظػػؿ يكػػاف .. يػػذىب ليعػود ويعػػود ليػػذىب. طريقػػو 
في تجارة   الحبوب شقيا  بقوة وجدارة، كما شؽ ذات يـو طريقو فػي تجػارة  الجػبف 

مويػـ يػذىب بالمػاؿ إلػا حػوراف ليػأتي بحبػوب حػوراف، وىػي واليمف.. شػيريف كػؿ 
تنتظره كمما غاب لما أحر مف الجمر.. "يا إليي!! أمػا آف ليػذا القمػؽ أف ييػكف!! 

 ليذا الميب أف ينطفة!!".
ىػػػي تشػػػعر بػػػأف تمػػػؾ المحظػػػة وذلػػػؾ الينبػػػوع، حيػػػث كشػػػؼ لزيػػػز الميػػػاـ لػػػف 

التػػػي تحتجػػب خمػػػؼ لنػػػاع.  وجييػػا يػػػـو كانػػت فاريػػػًا مميمػػًا فتبػػػيف لػػو أنيػػػا الشػػمس
شمس تشعر وىي في فراشػيا أنيػا مػا تػزاؿ بػيف يديػو ىنػاؾ، لػرب الينبػوع بكػؿ ذلػؾ 
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الػػػدؼء، بكػػػؿ تمػػػؾ الدىشػػػة، تبػػػوح لػػػو بيػػػرىا، يػػػر األنويػػػة التػػػي كمنػػػت طػػػويبًل يػػػـ 
 تفجرت ينبولًا مف لطاء. 

حمػػاة، ارتمػػاء العشػػاؽ لمييػػا، محػػاوالت خالػػد آغػػا امتبلكيػػا، منػػاورات حيػػني 
تراليػػا، خطػػط الكابيتػػاف جيػػرار لبللتفػػاؼ لمييػػا كػػؿ ذلػػؾ ذىػػب مػػو الػػري  ليظػػؿ الخ

ذكريات فقط. ىي تذكر جيػدًا يػـو مضػت إلػا الباديػة، تختبػة بػيف أىميػا مػف ذئػاب 
الفرنياو  ولد لتمػت أشػرس تمػؾ الػذئاب.. الخنجػر الػذ  غريػتو فػي لمػب الكابيتػاف 

. الدماء التي يػالت مػف صػدره جيرار كاف لد ختـ تمؾ المرحمة العصيبة مف لمرىا
 .لما يدىا كانت لد شفت غميػا، ألػادت ليػا الكرامػة التػي كػادت تفقػدىا لمػا يديػو

في المنػزؿ التقػت بعزيػز، فمضػا بيػا لزيػز زورلػًا تعصػؼ بشػرالو الريػاح.. خرجػا 
مػػف حمػػاة تحػػت جػػن  الظػػبلـ أودليػػا حيػػث األىػػؿ واألوالد، يػػـ لػػاد ىػػو إلػػا اليػػورة 

ال  …يػػنتيف وريػػاح اليػػورة تعصػػؼ بػػو …قػػاولجي ويػػعيد العػػاصواليػػوار، فػػوز  ال
يحط في مكاف إال ليرحؿ، وال ينتيي مف لممية حربية إال ليبدأ أخر ، وىػي تنتظػره 
متنقمة مو أىميا الرحػؿ بػيف "يػماوة" العػراؽ و"بمعػاس" الشػاـ، لكػف لػيس أبعػد غربػًا، 

ربمػػػا مػػػا يزالػػػوف  فالػػػدرؾ الفرنيػػػاو  فػػػي القػػػر ، وجنػػػده فػػػي المػػػدف.. ومػػػف يػػػدر ه
 يبحيوف لف الخنجر الذ  مزؽ لمب جيرار..

حػػيف جاءتيػػا ريػػالة لزيػػز بػػأف تمتحػػؽ بػػو لنػػد الشػػعبلف لػػـ تصػػدؽ أذنييػػا.. 
األخبػػار لبػػؿ ذلػػؾ كانػػت فاجعػػة: اليػػورة أخفقػػت ويػػمطاف باشػػا الذ بػػواد  اليػػرحاف، 
ًا ىناؾ في بواطف الصػحار ، حيػث ال فرنيػاو  وال إنكميػز ، شػمس ظنػت أف لزيػز 

. لكػف الريػالة واضػحة: "أنػا لػد  األميػر لػورنس …معو ىناؾ، يطػارد حتػا المػوت
فػػػي دمشػػػؽ".. لزيػػػز يدىشػػػيا دائمػػػًا، يفاجئيػػػا بكػػػؿ مػػػاال تتولػػػو، آتيػػػًا بكػػػؿ غريػػػب 

 …!!  ولجيب.. ربما لتزداد إلجابًا وحبًا لو، لكأنما ينقصيا أف تحبو أكير
داء، مرورًابػالقمموف والغوطػة فاليائر الػذ  لاتػؿ الميػتعمر مػف حمػاه إلػا اليػوي

لشػرتو لمبػدو  …يقيـ ارف في دمشػؽه كيػؼه لػـ يكػف بايػتطالة الريػوؿ أف يفيػر
 …وصدالتو ألمير الروال كاف طوؽ النجاة الذ  ركبو لزيز إلا بر األماف

األمػاف فػي البػػدء كػاف مضػػارب القبيمػة، حيػث الرولػػة تنتشػر مػػف أطػراؼ لػػدرا 
. ىػػي تتحػػػرؾ أيضػػًا، حركتيػػػا تصػػؿ إلػػػا …ـلػػرب دمشػػػؽ وحتػػا آخػػػر باديػػة الشػػػا
 ىضبة نجد فمماذا يخاؼ لزيزه..

مو الروال، صار لزو، وصار فػردًا مػف أفػراد القبيمػة، يعػيش فػي كنػؼ األميػر 
ضيفًا وصديقًا، يػـ ىػدأ البركػاف وبػدأ المفػوض اليػامي الجديػد كأنمػا يريػد أف يطػو  

 صفحة الماضي بأيودىا وأبيضيا كي يفت  صفحة جديدة..
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الصػػػفحة الجديػػػدة جعمػػػت لزيػػػزًا يطمػػػئف يػػػـ يػػػدخؿ مػػػو األميػػػر الشػػػعبلف إلػػػا 
دمشػػؽ حيػػث لػػو دار وايػػعة  شايػػعة يمكػػف أف يعػػيش فييػػا لشػػروف لزيػػزًا دوف أف 
يييروا االنتباه. مف تمؾ الدار الوايعة الشايػعة شػرع لزيػز يمتػد وينتشػر ايػتطاالت 

. جػدار ايػتناده اليػاني تتممس طريقيا بحذر وتعرش بحذر لما جدار ايتناد مكيف.
كاف اليوزباشي صبر ، صديقو الوفي الػذ  مػا إف رآه حتػا أخػذه باألحضػاف فاتحػًا 

 لو بيتو ومحمو.
لد  الشعبلف كاف يعيش، ضيفًا كصاحب المنزؿ، وصاحب منػزؿ كالضػيؼ، 
لكنو لد  يوزباشػيو القػديـ بػات يعمػؿ.. كػاف والػد صػبر   لػد تػوفي، وكػاف الضػابط 

التجػارة كييػرًا وكػاف بػأمس الحاجػة  لمػف ييػؽ بػو ويعتمػد لميػو ومػف  القديـ ال يحيف
   …أجدر مف شاويشو اليابؽ باليقة وااللتماده!

ولػػػػـ يكػػػػف لميػػػػو إال أف يػػػػأتي  …دارًا بجػػػػواره ايػػػػتأجر، مفػػػػاتي  المحػػػػؿ ايػػػػتمـ
بزوجتو وأوالده، يمـ الشػمؿ وتعػود الحيػاة إلػا مجارييػا يػعادة وىنػاء. يمػاني يػنوات 

تفػت   …الشمؿ، ويمػاني يػنوات أمضػت شػمس فػي دارىػا الدمشػقية مضت لما لـ
لينييػػا لمػػػا الزجػػػاج المعشػػؽ، تػػػنعـ بميػػػاه الفيػػػقية، وتيػػعد بميػػػالي العميػػػة القمػػػراء، 
فبيػػػوت دمشػػػؽ ال تغفػػػؿ لحظػػػة مػػػف لحظػػػات النيػػػار والميػػػؿ تريػػػد مػػػف أصػػػحابيا أف 

 هينعموا بأصباحيا وأميائيا، نياراتيا وليالييا، فكيؼ ال تنعـ شمس
ليمػػة أمػػس، كػػاف يمضػػيا الشػػوؽ لمحبيػػب الػػذ  تعبػػد، وكػػاف مولػػد القافمػػة أف 

"لزيػز آٍت  …وشعور خفػي يدغػدغيا …أرلة مييدة انتظرتو …تجيء مف حوراف
. فكيؼ أناـه".. كانػت تػدفو أطيػاؼ النػـو كممػا …. البد مف أف يأتي الميمة…الميمة

، تغمػػض لينييػػا لػػف التربػػت مػػف أجفانيػػا، وكانػػت تصػػـ أذنييػػا لػػف شػػخير النيػػاـ
ديػؾ  مػف مكػف مػا، ربمػا  ىػو فػي  …صورىـ ووجوىيـ، لميا تقو  لما االنتظػار

آخر الميػداف، أو آخػر الشػاغور، أطمػؽ لقريحتػو العنػاف، ال تػدر  شػمس أكػاف ذلػؾ 
الديؾ كاذبًا أـ صادلًا، لكف مو صياحو يمعت أذناىا صوت بػاب يفػت  لمػا ميػؿ 

كف القمػػؽ، انطفػػأ ليػػب االنتظػػار لتػػدب فػػي وخطػػوات حػػذرة تقتػػرب. حينػػذاؾ فقػػط يػػ
أوصاليا كميا رلشة الفػرح، صػانعة ليػا جنػاحيف طػارت بيمػا إلػا لزيػز، تمتقػي بػو 
دوف تميػػػؿ أو حػػػذر".. آه!! يالػػػذاؾ المقػػػاء!! يالػػػذاؾ العنػػػاؽ!! كػػػـ كنػػػت دافئػػػًا حػػػارًا 
حتػػا صػػيرت كػػؿ خػػوؼ، أذبػػت كػػؿ جميػػد، نيػػرًا مػػف حمػػـ يصػػير فػػي طريقػػو كػػؿ 

 …شيء!!"
ة في الخػارج، جعمػت الحالمػة الميػترخية تنتبػو، ولمػا ميػؿ تػودع الجيػد حرك

   …الدافة بنظرة والية أخر  يـ تنيؿ خارجاً 
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ػ صباح الخير، أمػي، بادرىػا األخضػر وىػو يتػرؾ البركػة بعػد أف غيػؿ وجيػو 
 ويديو بمائيا البارد.

 ػ صباح النور، حشيشة لمبي، ردت األـ، وىي تطبػو لبمػة لمػا خػده، بميجتيػا
البدويػػػة التػػػي كانػػػت تػػػأبا أف تتخمػػػا لنيػػػا مػػػو زوجيػػػا وأوالدىػػػا، واألخضػػػر ألػػػرب 

أكيػػرىـ تػػذكيرًا ليػػا بالماضػػي، بمضػػارب الخيػػاـ، بأصػػالة  …أولئػػؾ األوالد إلػػا لمبيػػا
 …البادية التي تعشؽ. ىو، أراؾ ميتعجبًله

 …ػ يجب أف أفت  المحؿ، لمي أبو فريد مشغوؿ وأبي لـ يأتِ 
 ػ بؿ جاء..

 بفرح طفولي ييتؼ، أبي وصؿه ػ حقًاه
. ردت األـ التػػي كانػػت تنتظػػر …ػػػ أجػػؿ، لكػػف القافمػػة لػػـ تكػػف لػػد وصػػمت بعػػد

   …كؿ لافمة لما أحرمف الجمر
أمػي أريػد أف أراه، لػاؿ وىػو  …ػ الحمد هلل!! لشروف لافمة جاء بيػا ىػذا العػاـ

 يتوجو إلا غرفة أبيو.
، ومتعبػًا كييػرًا، والشػؾ أنػو الميمة جاء متأخرًا كييراً  …دلو ينـ …ػ ال..أخضر
 …بحاجة إلا النـو
اذىػػػب إلػػػا القافمػػػة إذف، واتجػػػو األخضػػػر مػػػف جديػػػد نحػػػو البػػػاب  …ػػػػ حيػػػف

الخػػارجي، فيمػػا انبيقػػت وضػػحة مػػف بػػاب المطػػبث، تحمػػؿ بيػػدىا "اليػػفرطاس" الػػذ  
 يحو  طعامو لذلؾ النيار. خطفو مف يدىا ومضا ميرلًا.

رشػػيؽ الطويػػؿ يػػابف اليػػابعة لشػػرة، كػػـ أييػػا الفتػػا ال …"األخضػػر!!.. ايػػو!!
 أحبؾ!!"..

أألنػػػو بكرىػػػا  …شػػػمس تحبػػػو حػػػب الولػػػو …والحقتػػػو بناظرييػػػا إلػػػا أف غػػػاب
   …والبكر حبيب أوؿه ىي ال تدر 

صػػػحي  أف األب كػػػاف  …لكػػػف لشػػػد مػػػا يػػػذكرىا بأبيػػػو حػػػيف لرفتػػػو أوؿ مػػػرة
كيػػر، لكنػػو مفتػػوؿ العضػػبلت أكيػػر، لػػريض المنكبػػيف أكيػػر، يػػوحي بػػالقوة والمقػػدرة أ

فػػػي كػػػؿ مالػػػدا ذلػػػؾ، كػػػاف االبػػػف كػػػاألب، واألب كػػػاالبف: لمعػػػة العيػػػوف، ارتيػػػامة 
 …كػؿ شػيء، كػؿ شػيء …الشاربيف، وضػاءة االبتيػامة، لػوف البشػرة، غػرة الشػعر

منػذ الياليػة لشػرة كػاف يأخػذه إلػا متجػر الحبػوب،  …وكاف األب يعتمد لما االبػف
مػـ يبمػذ اليػابعة لشػرة حتػا بػات بإمكػاف يعرفو بأيرار المينة، األيػعار، الزبػائف، ف

 الشريكيف الصديقيف أف يمقيا لدرًا كبيرًا  مف الميؤولية لما كاىمو.
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ػػػ صػػباح الخيػػر لمتػػي، حيتيػػا وضػػحة، فػػردت شػػمس بابتيػػامة مشػػرلة لرفػػت 
أحضر لؾ القيوةه تابعػت المػرأة التػي دخمػت يػف  …منيا وضحة أف لمتيا يعيدة

يػػػعادتيا مػػػف يػػػعادتيا  …شػػػمس وخدمػػػة شػػػمس الكيولػػػة ولػػػـ تعػػػرؼ غيػػػر يػػػيدتيا
 …وشقاؤىا مف شقائيا

ػػػ ال .. اشػػربيا مػػو لمػػؾ، ردت شػػمس مشػػيرة بيػػدىا إلػػا غرفػػة نوميػػا، وفػػي 
الولت نفيو اتجيت إلا غرفػة نػـو األوالد. يػرير نػواؼ فػارغ، ابػف الياديػة لشػرة، 

زلػػػة يعشػػػؽ الحيػػػاة ىنػػػاؾ بعيػػػدًا لػػػف الجػػػدراف العاليػػػة واأل …يحػػػب الريػػػؼ والباديػػػة
الضػػػيقة.. فػػػبل يغػػػادر بيػػػت جػػػده فػػػي أـ العيػػػوف حتػػػا يػػػذىب إلػػػا بيػػػت جػػػده فػػػي 

فػػي أـ العيػػوف، يػػنعـ نػػواؼ بالطبيعػػة، باألشػػجار، بألنيػػة الميػػاه  …مضػػارب الخيػػاـ
جػػػده لمػػػي المػػر يفػػػرح بػػػو.. لبللػػػة  …ييػػب  فييػػػا، بطيػػػور الػػبط واألوز يصػػػطادىا

يخرجػػاف إلػػا الحقػػوؿ يجمػػس معػػو فػػي المضػػافة،  …لشػػؽ تربطيمػػا الواحػػد بػػارخر
مػػو جػػده الشػػيث نػػواؼ ىكػػذا.. يمتطػػي  …ونػػواؼ ييػػأؿ.. ييػػأؿ دائمػػًا والجػػد يجيػػب

ظيػػػر الفػػػرس، ييػػػير مػػػو جػػػده بػػػيف المضػػػارب، يتػػػدرب لمػػػا إطػػػبلؽ النػػػار. كػػػاف 
لػػـ يعػػد أحػػد ييػػتخدـ اليػػيوؼ وكػػاف الشػػيث نػػواؼ  …اليػػيؼ لػػد صػػار لممػػة باطمػػة

ت يػـو فاريػًا مميمػًا، يبػارز الرجػاؿ يرو  لحفيده الذ  أخذ ايمو كيػؼ كانػت أمػو ذا
 …ويحضر الحروب ويشارؾ في الغزوات

منػػاؼ مػػايزاؿ ميػػتغرلًا فػػي نومػػو.. وصػػمت إليػػو شػػمس، ميػػدت شػػعره اليػػبط 
"، مف أيف جاءتو ىذه الشقرةه" غالبػًا ماكانػت تتيػاءؿ ولػـ تكػف …المائؿ إلا الشقرة

يد الشػػقرة وىػػو تصػػدؽ مايرويػػو لزيػػز لػػف شػػعر أخيػػو لمػػراف، ذاؾ الػػذ  كػػاف شػػد
لكنػػو لػػـ يبمػػذ يػػف الرشػػد إال ولػػد حولػػت الشػػمس الحارلػػة شػػعره إلػػا لػػوف  …صػػغير

الكيتناء. جميت شمس لمػا حافػة اليػرير تتأمػؿ ذلػؾ الوجػو الرليػؽ األبػيض نبيػؿ 
المبلم  الذ  بدأ زغب شاربيو يرتيـ يوادًا شاحبًا لما شفتو العميا. كاف منػاؼ لػد 

 ج  إلا صؼ "البروفيو"..أكمؿ الرابعة لشرة وكاف لد ن
بػػػارع ىػػػذا الفتػػػا شػػػأنو شػػػأف األخضػػػر، "مرلػػػت فكػػػرة فػػػي ذىنيػػػا وىػػػي مػػػاتزاؿ 
تتأمؿ الوجو الرليؽ نبيؿ المبلم  وتميد الشػعر الػذ  يميػؿ لمشػقرة".. كبلىمػا يحػب 

آه!! مػػػػػا أيػػػػػعدني أف يغػػػػػدو واحػػػػػدىما   …العمػػػػػـ.. كبلىمػػػػػا يريػػػػػد أف يصػػػػػب  شػػػػػيئاً 
 …بًا!!وارخر لالمًا أو أدي …طبيباً 
يػػػا أـ العػػػالـ أو األديػػػب!!  …يػػػا أـ الطبيػػػب …شػػػمس …يػػػيقولوف حينػػػذاؾ 

آه!! كـ يييعدؾ ذلػؾ!!".. كػاف األخضػر لػد أصػب  لمػا ألتػاب البكالوريػا. وكػاف 
ميااًل لمجد والنشاط، وحده نػواؼ لػـ يكػف يحػب المدريػة، بصػعوبة  …يدرس ويعمؿ

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 31 - 

لطبيعػػػة والنػػػاس.. مػػػو ذلػػػؾ شػػػمس تعمػػػـ القػػػراءة والكتابػػػة.. تشػػػغمو القريػػػة والباديػػػة، ا
التػي تػذىب  …فخورة أيضًا ببدور ابنتيا الوحيدة المدلمة …تحبو، بؿ ىي فخورة بو

يػتعممف  …ىي األخر  إلا المدرية، ففي دمشؽ بدؤوا يبعيوف البنات إلا المدريػة
   …إذف لماذا ال تذىب بدوره …شأف الصبياف

بية صػػغيرة مػػاتزاؿ فػػي بػػدور مػػا تػػزاؿ نائمػػة ىػػي األخػػر ، شػػمس تتأمميػػاه صػػ
.صػػورة طبػػؽ األصػػؿ لػػف األـ بشػػعرىا األيػػود وبشػػرتيا البيضػػاء،  …اليانيػػة لشػػرة

يومػػًا بعػػد  …صػػدرىا لمػػا ينيػػد بعػػد لكػػف لامتيػػا تشػػب …لكػػف دوف تمويحػػة شػػمس
ارخػػر تػػػنيض لكأنيػػػا نخمػػػة فػػي يػػػواد العػػػراؽ تضػػػرب جػػذورىا فػػػي المػػػاء ويمنحيػػػا  

ؼ تأخػػػذ بػػػدور راحتيػػػا.. تنػػػاـ حتػػػا الطمػػػي ماتشػػػاء مػػػف غػػػذاء. فػػػي لطمػػػة الصػػػي
الظيػػػر، تػػػػذىب إلػػػػا لػػػػداتيا، يػػػػأتي إلييػػػػا لػػػداتيا، تنمػػػػو وتترلػػػػرع، نخمػػػػة فػػػػي يػػػػواد 

األخضػػر ال يعػػرؼ لطمػػة.. إف كانػػت ىنػػاؾ مدريػػة ذىػػب إلييػػا، إف لػػـ  …العػػراؽ
يكػػف جعػػػؿ محمػػػو مدريػػػتو.. أخػػذ معػػػو الكتػػػب إلػػػا ىنػػاؾ، يقػػػرأ، يعػػػب المعمومػػػات، 

الكؿ ييألونو لػف أ   …أبوه …ىي …ر مرجعاً حتا صا …يبحث لف المعارؼ
شيء، وىو يجيبيـ لف أ  شػيء: كػبلـ جميػؿ يقولػو األخضػر: "الشػمس يابتػة فػي 

"لكػػف كيػػؼه".. تيػػألو األـ فيشػػرح ويميػػؿ األرض بجمػػو  …مكانيػػا واألرض تػػدور"
يػػده كػػرة تػػدور حػػوؿ محػػور فػػي فضػػاء بػػالذ االتيػػاع، األرض تػػدور حػػوؿ الشػػمس 

ألرض، ويكاد لقميا ال يصدؽ لكف األخضر لو  الحجػة، بػارع والقمر يدور حوؿ ا
اإللناع فيعاجميا بتية لرآنية: "ال الشػمس ينبغػي ليػا أف تػدرؾ القمػر وال الميػؿ يػابؽ 
النيػػار وكػػؿ فػػي فمػػؾ ييػػبحوف".. ىػػو ذا الفمػػؾ إذف.. وىػػذه ىػػي اليػػباحة!! الشػػمس 

ليػا األخضػر ذات مػرة في مكانيا واألرض تدور حوليػا.. إنػو لػانوف الجاذبيػة، لػاؿ 
، لكػػػػف أنػػػػا ليػػػػا أف …ىػػػػي تعمػػػػـ أف كبلمػػػػو صػػػػحي  …مفيػػػػرًا، فػػػػزاد الطػػػػيف بمػػػػة

تيتولبوه أىو اليفه شمس تعمـ أنيا اجتػازت لتبػة الكيولػة، فكيػؼ لعقػؿ كيػؿ أف 
 يقمب مفاىيموه

حيف أفاؽ لزيز كانت شمس لد أنيت جولتيا لما المنزؿ. اغتيمت، يػرحت 
بػػًا خػػرج لزيػػز مػػف الغرفػػة فبيػػره ضػػوء الشػػمس ولػػد شػػعرىا، وتكحمػػت أيضػػًا. متيائ

. تعػب …صارت في رأد الضحا. رشؽ وجيو رشػقات يػريعة بالمػاء فصػحا تمامػاً 
الميػػػؿ كػػػاف لػػػػد أخػػػذ منػػػو كػػػػؿ مأخػػػذ يػػػـ جػػػػاء الحػػػب بمذائػػػذه ليطرحػػػػو فراشػػػًا حتػػػػا 

احتأ لزيز لػد  ربػة الحػب التػي طرحتػو فراشػًا، فضػحكت وىػي تحييػو  …الضحا
 لما الفـ تدلوه إلا إفطار مف نوع آخر.. تحية الصباح لبمة
 البد أف الجّمالة لد وصموا ولمي أف أيبقيـ إلا الميتودع. …ػ تأخرت كييراً 
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بصػػػعوبة جعمتػػػو يرتشػػػؼ ليوتػػػو ويتنػػػاوؿ لقمػػػة يػػػريعة، لكنػػػو لبػػػؿ أف يمضػػػي 
 أميكتو لند الباب. 

ه  ػ ماذا تريد أف تأكؿ اليـو
 ميرلًا. ػ مف يدؾ كؿ طعاـ طيب، أجابيا وىو يتممص

الميتودع في طرؼ الميػداف، تتيػو الفيػحة أمامػو لعشػرات الجمػاؿ، ينيخونيػا 
يصػػيحوف بيػػا فتيػػبط مػػف لميائيػػا إلػػا األرض يػػـ ينزلػػوف  …إخ" …ىنػػاؾ ".. إخ

 أحماليا ليبتمعيا  الميتودع.
لحيف الحظ كاف شريكو لد يبقو، ىػو الػذ  يعمػـ أف القافمػة لػد تصػؿ فػي أيػة 

" وصػػػمت الجمػػػاؿ، …يػػػؿ فبػػػاكرت الميػػػتودع فػػػي الصػػػباحلحظػػػة، "تػػػأخرت فػػػي الم
فرغت الحموالت وبعث صبر  مف يأتي لمشباف بأطباؽ الفوؿ والحمػص، طعامػًا ال 

 ألذ وال أشيا لفتياف حوراف.
رئػػيس القافمػػة حػػرث طبػػؽ الفػػوؿ حرايػػة، لػػواد غػػرس رأيػػو فػػي طبػػؽ الحمػػص 

وكانػػت  فحػػوؿ البصػػؿ كانػػت لػػد كيػػرت …حتػػا كػػاد أف ييتعصػػي لمػػا اإلخػػراج
رائحتيػػػا مػػػؿء اليػػػاحة والميػػػتودع. شػػػميا لزيػػػز لبػػػؿ خطػػػوات، وحػػػيف وصػػػؿ إلػػػا 
اليػػػاحة، أيػػػعده انكبػػػاب الرجػػػاؿ لمػػػا طعػػػاـ اإلفطػػػار، فالميػػػؿ كػػػاف طػػػويبًل والػػػزاد 

 ماجؼ واليبس، إذف كيؼ ال ينكبوف ذلؾ االنكبابهه
. حنطػػػة، شػػػعير، لػػػدس، حمػػػص. المويػػػـ …الميػػػتودع ممػػػيء حتػػػا الحافػػػة

شػػيريف، ظػػؿ لزيػػز يجػػيء  …وفيػػرة، والشػػريكاف يريػػداف أف يعمػػبلخصػػب والغػػبلؿ 
 …بقوافؿ الحبوب

المويػػـ انتيػػا، والبيػػادر اختفػػت مػػف واجيػػات القػػر ، وتمػػؾ آخػػر القوافػػؿ التػػي 
يأتي بيا لزيز. مختار القرية ودلو باألمس وداع الصاحب الحبيب، رجػاؿ الخربػة 

أكير مف شير كػاف لػد  …أخذىـ كميـ باألحضاف، يـ مضا إلا البطحيش يودلو
غاب لنو، حيطة وتيترًا، فاغتياؿ "الميوتنػاف بورجيػو" كػاف لػد أيػار البمبمػة لػيس فػي 

 …لرية دنيا وحيب، بؿ في حوراف كميا
أخبػػػاره وصػػػمت حتػػػا ميػػػامو صػػػبر  فػػػي دمشػػػؽ، بػػػؿ بػػػدت الدىشػػػة تميػػػؾ 

بص بمجامعو كميا حيف ختـ القصة باليؤاؿ "مػف تػراه ذلػؾ المقػداـ الػذ  مػايزاؿ يتػر 
ف ىػػـ أكيػػر مػػف مػػرة بػػذلؾ..  …بالفرنيػػاو " لػػـ ييػػتطو لزيػػز أف يجيػػب حينػػذاؾ واو

 لقد كاف بينو وبيف البطحيش ليد لاطو: 
 أف يبقا الير بينيما ال يتجاوزىما إلا يالث.
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أنيػػػا الجمالػػػة إفطػػػارىـ وبػػػدؤوا يعػػػدوف العػػػدة لمعػػػودة، صػػػبر  ألػػػد حيػػػابيـ  
رنانػة وأورالػًا خضػراء وحمػراء أدخميػا  . يمـ كبًل مػنيـ أجػره لطعػًا فضػية…بالمقابؿ

 معو الفرنياو  شرطًا مف شروط انتدابو لما يورية. 
ػ لائػد لمػديرة ارفه يػأؿ لزيػز الفتػا الناحػؿ الطويػؿ وىػو يربػت كتفػو، مػدركًا 

 أنو ييفتقده حتا العاـ القادـ..
. رد لػػواد ولمػػا محيػػاه …ػػػ ال، بػػؿ اذىػػب إلػػا يػػوؽ اليػػاؿ أحمػػؿ الخضػػار

ف لفػػراؽ صػػاحبو الػػذ  كػػاف يػػر  فيػػو بعضػػًا مػػف أب. تبيػػـ لزيػػز وىػػو يػػيما الحػػز 
نممػػة فػػي مويػػـ البيػػادر  …ينظػػر إلػػا الفتػػا الناحػػؿ الػػذ  ال يضػػيو دليقػػة مػػف ولتػػو

لػػػواد يػػػأتي بالحنطػػػة إلػػػا دمشػػػؽ ويعػػػود  …تنقػػػؿ الحنطػػػة إلػػػا وكرىػػػا ذاىبػػػة آيبػػػة
 …ابمنشػػػار يأكػػػؿ الخشػػػب فػػػي الػػػذىاب واإليػػػ …بالخضػػػار والفاكيػػػة إلػػػا حػػػوراف

الصػػيؼ لديػػو لمػػؿ، والشػػتاء درايػػة، لميصػػو الميميػػؿ، بنطالػػو المرلػػو، صػػندلو ذو 
فممػاذا ال يحمػؿ صػناديؽ  …مظيره كمو يػدؿ لمػا مقػدار حاجتػو لممػاؿ …اإلصبو

 الباذنجاف والبندورة، الفميفمة وتفاح الزبداني إلا أيواؽ درلاه..
لمػػا يػػد الفتػػا  ػػػ بمػػاذا أوصػػيؾ لػػواده انتبػػو لدرايػػتؾ.. لػػاؿ لزيػػز وىػػو يشػػد

 …الناحؿ مودلًا، درايتؾ وال شيء غير درايتؾ
ػػػػ بالتأكيػػػد، ىميػػػـ الفتػػػا الناحػػػؿ وىػػػو يعػػػرؼ لصػػػد الرجػػػؿ األربعينػػػي لػػػريض 
يابيما ذلؾ الصػيؼ، التػرؼ  المنكبيف الذ  بدا الشيب يخط فوديو.. ففي ذىابيما واو

والػدىا يبيػو  لو بقصة حبو، فتاة برشػالة الغزالػة وليػوف الميػا كانػت لػد يػحرت لبػو.
يػػذىب إلػػا دكػػاف الكيػػؿ كممػػا مػػر  …الحػػبلوة والتمػػر، ولػػواد يحػػب الحػػبلوة والتمػػر

بخربة الغزالة". أتراىـ يموا القرية بايػـ الفتػاة أـ يػموا الفتػاة بايػـ القريػةه.. "ىػو ال 
يدر ، لكنو لػـ يكػف ييػتطيو المػرور بالخربػة إف لػـ يمػر بػدكاف الغزالػة. ىػو محجػو 

. نظػػػرة، فابتيػػامة فيػػبلـ، ىكػػػذا بػػدأت لصػػتو مػػػو …يػػارة محجػػووالبػػد لممػػرء مػػػف ز 
الغزالػػة، يػػـ تولػػؼ ىنػػاؾ، ال ىػػو لػػادر أف يبػػوح بمػػا فػػي صػػدره مػػف كػػبلـ ليتبػػو ذلػػؾ 
مولػػػد فمقػػػاء وال ىػػػي لػػػادرة لمػػػا ذلػػػؾ أيضػػػًا. وجنتاىػػػا كوجنتيػػػو تحمػػػراف كشػػػمندر 

ميعػػًا، ف بخػػارًا يػػاخنًا يخػػرج منيػػا جأميػػموؽ حػػيف يقتػػرب منيػػا، بػػؿ ىػػو يشػػعر وكػػ
بايػػتحياء تيػػأؿ،  …بايػػتحياء تنظػػر إليػػو …بخػػار شػػمندر أحمػػر.. يخػػرج مػػف لػػدر

لػف البكالوريػا التػي يريػد أف يأخػذىا، يػـ …وىو بعفوية واندفاع، يحدييا لف درايػتو
الجامعػػة فػػي دمشػػؽ والحيػػاة الجميمػػة والميػػتقبؿ فيمػػا ىػػي تتابعػػو، توشػػؾ أف تطيػػر 

 …الحػػؽ، أنصػػر الضػػعفاء والمظمػػوميف" فرحػػًا، "أريػػد أف أصػػب  محاميػػًا أدافػػو لػػف
 …لاؿ ليا آخر مرة فتوىجت وجنتاىا شمندرًا أكير احمرارًا وجمرًا أكير توىجاً 
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لكف دوف أف يبدو لما محيػاه اليػرور  …لزيز أصغا إلا لصتو حتا النياية
يألو الفتا الناحؿ الطويؿ. "ألنؾ فتا نابو أمامؾ دراية ومطام ، ولميؾ  …"لماذاه"

"، "لكػػأف الحػػب يعيػػؽ المطػػام ه"، يػػأؿ الفتػػا يػػؤاؿ المتعجػػب فأجػػاب …اأف تحققيػػ
األربعيني الذ  لاش الحب بػأحما صػوره ولػرؼ تمامػًا مػايعني. "بػالعكس، لػد يكػوف 

يػـػ يػػرد لػػو طرفػػًا مػػف لصػػتو مػػو شػػمس،  …الحػػب دافعػػًا لظيمػػًا لتحقيػػؽ المطػػام "
لػو لػف فتػاة خمبػت لبػو  الفارس المميـ الذ  أنقذه ذات يـو مف برايف المػوت يـػ تكشػؼ

ال..  …حبا "إذف، ينبغي أف تشجعني".. ايتغؿ الفتا الناحؿ الفرصة ضاربًا ضػربتو"
 "لماذاه".. …في حالتؾ العكس ىو الصحي  تمامًا"

. تيػػألني لمػػاذا!.. ألف الحػػب يعنػػي الػػزواج، والػػزواج ىػػو المريػػاة التػػي …"ىػػا
ه" .. لػػواد يػػدر ، لكػػف الحػػب تولػػؼ اليػػفينة وتيبتيػػا، أتػػدر  مػػايعني ولػػوؼ اليػػفينة

 يمور موار دمو ويجيش جيشاف أنفايو فكيؼ يعطي أذنًا لناص ه
ارف ولت الدرايػة فقػط، لػاد لزيػز يؤكػد نصػيحتو، وكأنمػا  …ػ تفرغ لدرايتؾ

 …يريد أف يربط بيف حدييو اليـو وحديث األمس
. أجػاب الفتػػا الناحػؿ الطويػػؿ بتمعػيـ لمػػـ لزيػػز …شػػاء اهلل …فا …ا …ػػ ا

 نو أف ال لبللة لو بالتنفيذ..م
ال تفكػػر بشػػيء آخػػر  …ػػػ بػػؿ تعػػدني.. لػػاؿ وىػػو يشػػير بيػػبابتو إشػػارة األمػػر

بعدئػػٍذ تػػابو بنبػػرة مختمفػػة: الميػػؿ يقػػوؿ: بطيختػػاف ال تميػػكاف بيػػد  …غيػػر درايػػتؾ
 والدراية والحب بطيختاف فأييما تميؾه  ……واحدة

 ػ الدرايةه
 ػ تعدنيه تقيـ لما ذلؾه

 …وأليـ لما ذلؾ …ػ أجؿ.. ألدؾ
 زرني إف جئت إلا دمشؽ.. …ػ لما بركة اهلل.. وال تنَس 

ػػػ إف شػػاء اهلل، ىميػػـ الفتػػا وىػػو يعمػػـ أنػػو لػػف يجػػيء إلػػا دمشػػؽ فػػي الشػػتاء. 
بعدئػٍذ شػػد لمػػا يػد لزيػػز، يػػـ دار لمػػا لقبيػو وأيػػرع إلػػا جممػو. كػػاف الصػػحب لػػد 

فػػؾ ركبػػة وبعضػػيا بػػدأوا بإنيػػاض جمػػاليـ، وكانػػت الجمػػاؿ تيػػدر وترغػػي، بعضػػيا 
ركبتيف، فيما ىب بعضيا اليالث والفًا مرتفعًا بيػنامو حتػا مػوازاة حػائط الميػتودع. 

. فكػػر لزيػػز  …ودالػػًا يػػا مويػػمًا خصػػبًا لػػد ال يعػػود!!" …"ودالػػًا أييػػا الصػػيؼ!!
وىػػو يػػر  إلػػا الجمػػاؿ تنيػػرب واحػػدًا إيػػر ارخػػر وأيػػد  أصػػحابيا تمػػوح لػػو تمويحػػة 

 الوداع..
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ف صػبر  مػايزاؿ يحيػب جامعػًا طارحػًا ولػد أد  لكػؿ ذ  حػؽ في الداخؿ، كا
 حقو. دفتر كبير كاف ينبيط بيف يديو وأرلاـ كييرة كانت ترتيـ لما صفحاتو.

ػػػ أتعمػػـ مجمػػوع مػػا اشػػتريناه ىػػذا المويػػـ مػػف حبػػوبه دفػػو الفضػػوؿ لزيػػزًا ألف 
 ييأؿ ..

أكػػداس  رد صػػبر  وىػػو يقمػػب الػػدفتر أمامػػو، ممتفتػػًا إلػػا …ػػػ لػػـ أجمعيػػا بعػػد
 …لكنيا ىذا العاـ أكير مف كؿ لاـ …الحنطة والشعير وراءه

 …ػ إذف، يتكوف أرباحنا أكير
 …نمبي حاجة الناس أكير …ػ لؿ

كػاف  …وتنيد لزيز راحة وطمأنينة، فرئييو  القديـ لػـ يخيػب أممػو مػرة واحػدة
وكنػز دائمًا يفكر بارخريف، لـ يره يومًا يتحوؿ إلا تاجر جشػو ييمػو تكػديس المػاؿ 

 …الذىب والفضة
صػػػبر  مػػػؤمف أنػػػو مػػػامف غنػػػي  محتكػػػر وال تػػػاجر جشػػػو يػػػدخؿ الجنػػػة حتػػػا 
يػػدخؿ الجمػػؿ مػػف خػػـر اإلبػػرة، لمبػػو ينػػبض بحػػب الغيػػر تمامػػًا كمػػا لرفػػو فػػي يػػاحة 

 .…الميداف
 ! أينيػػػػػػا لزيػػػػػػز تمػػػػػػؾ …ىػػػػػػو دائمػػػػػػًا أوؿ مػػػػػػف يضػػػػػػحي وآخػػػػػػر مػػػػػػف ييػػػػػػتفيد

 ه.. ػ األياـ
 الرئيس القديـ ولد رآه يطرؽ ياىمًا..أيف شردته يألو  …ػ ىػ..ػيػ.. يو

ػ مف كػاف يظػف ونحػف نطفػة ميػتودع القػدـ ذلػؾ اليػـو اليػعيد أنػو يػيكوف لنػا 
 ميتودع في القدـه

 ػ ىي ذ  الحياة دائمًا، مفارلات ومفاجتت..
رد صبر ، الضابط القديـ الذ  لـ يكف لد وضو في حيابو يومػًا، أنػو يػيعود 

 …لدوؿ الحنطة والشعير تاجرًا كأبيو يضرب ويحيب بيف

أتػذكر يػـو دخمنػا  …. دوالب يدور وفصػوؿ تتغيػر…ىي ذ  الحياة …ػ أجؿ
 …دمشؽه.. كاف يخيؿ إلينا أف الدنيا كميا ممؾ أيدينا

كػػـ كانػػت أحبلمنػػا كبيػػرة!! دولػػة لربيػػة مػػف جبػػاؿ طػػوروس حتػػا  …ػػػ إيػػو!!
 بحر العرب!!

افيصػػؿ!!.. كنػػت . إيػػو!! رحمػػؾ اهلل ي…لمػػـ واحػػد، ممػػؾ واحػػد، جػػيش واحػػد
 …تقاتؿ االيتعمار لتأتي بايتعمار أشد وأدىاه!
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ػػػ تعمػػـ أبػػا فريػػده حتػػا اليػػـو أتيػػاءؿ أحقػػًا كػػاف مخػػدولًاه أحقػػًا ايػػتطالوا أف 
 يغرروا بوه
يػائرًا مخمصػًا، يحمػـ  …رافقتػو منػذ البػدء …حقػًا وصػدلًا، أنػا ألػرؼ …ػػ أجػؿ

ـ أف كػػؿ مػػف حولػػو ذئػػاب . لكنػػو، لػػـ يكػػف يعمػػ…بالحريػػة الحقػػة وااليػػتقبلؿ الحػػؽ
كميػػػػـ كػػػػانوا يتػػػػتمروف  …. لػػػػورنس، المنبػػػػي، يػػػػايكس، بيكػػػػو، مكمػػػػاىوف…غػػػػادرة
 .  …لميو

ػػػػػػػ مػػػػػػاييير لجبػػػػػػي أيضػػػػػػًا، كيػػػػػػؼ ايػػػػػػتطالوا أف يضػػػػػػمموكـ أنػػػػػػتـ، يخػػػػػػدلوكـ 
 ….. وأنتـ ضباط متعمموف داريوفه…جميعاً 

مكيػػدة .كنػػا أبريػػاء. ومػػا أيػػيؿ أف تخػػدع بريئػػًا لػػـ يعػػرؼ الخػػداع وال…ػػػ البػػراءة
مػػػف لمػػػب الطبيعػػػة، مػػػف لمػػػب  …نحػػػف خػػػارجوف مػػػف لمػػػب الصػػػحراء …مػػػف لبػػػؿ

البراءة، وىـ ذوو باع طويؿ في التتمر والكيد، في خدع االيتعمار وأحابيمو، فكيػؼ 
 ال يمكنيـ أف يخدلوناه..

 ىـ لزيز بالكبلـ لكف الرئيس تابو ولد اشتعؿ حماية ودفقًا:
. بالتػػتمر والباطػػؿ ىيمنػػوا لمػػا بحػػار …ػػػ تعمػػـه.. بالخديعػػة  ايػػتعمروا العػػالـ

يضػػربوف ىػػذا الشػػعب بػػذاؾ، ىػػذه الطائفػػة بتمػػؾ ليقطفػػوا ىػػـ  …ولاراتيػػا …األرض
   …اليمار

نحف ىنا لـ نقاتػؿ الفرنيػاو  بػؿ اليػنغالي  …ىذا ماييير انتباىي …ػ صحي 
 …والمغربي، اإلفريقي والجزائر 

   …عمارأدنا درجة مف بريطانيا في يمـ االيت …ػ وىذه فرنيا
رد لزيػػػػز شػػػػبو مقػػػػاطو، ربمػػػػا اإلنكميػػػػز أألـ وأخبػػػػث لكػػػػف ىػػػػؤالء  …ػػػػػ ربمػػػػا

ال يحكػـ تصػرفاتو  …الفرنيييف أكير ليوة وطغيانًا، يؤلمػؾ أف واحػدىـ نػزؽ أحمػؽ
 …لقؿ أو منطؽ

 
وتجيػػػػـ لزيػػػػز وىػػػػو يتػػػػذكر الكابيتػػػػاف كاربييػػػػو الػػػػذ  لالػػػػب مدينػػػػة بكامميػػػػػا 

لمػػػػػييـ الغرامػػػػػات انتقامػػػػػًا  . حػػػػػبس أىميػػػػػا وفػػػػػرض…كاليػػػػػويداء، مػػػػػف أجػػػػػؿ لطػػػػػة
. صبر  نفيو يذكر ذلؾ، يػذكر القيػوة والظمػـ المػذيف لوممػت بيمػا دمشػؽ …لقطة

والغوطة أياـ اليورة ومابعد اليورة، يذكر البيوت التي لصفت، لػذائؼ المدفعيػة وىػي 
تصػػػب كوابػػػؿ المطػػػر لمػػػا حيػػػو، الميػػػداف، حػػػي الشػػػاغور، بػػػاب الجابيػػػة، المدينػػػة 

. لكػػػػف ذلػػػػؾ مضػػػػا …يـ يريػػػػدوف ميػػػػحيا لػػػػف وجػػػػو األرضالقديمػػػػة كميػػػػا، وكػػػػأن
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. الناس منذ انطفأت نار اليورة رفعوا أيدييـ ولػووا ألنػاليـ.. ىػـ يػأكموف …وانقضا
ويشػػربوف، يبيعػػوف ويشػػتروف، وكأنمػػا أيػػمموا أمػػرىـ لؤللػػدار. تقيػػيـ الػػببلد تراجعػػت 
لنػػػػو فرنيػػػػا، الميػػػػرة خففػػػػت منيػػػػا، الضػػػػرائب باتػػػػت تحيػػػػب ألػػػػؼ حيػػػػاب لبػػػػؿ أف 
تفرضػػػيا، لكػػػف اإلنكميػػػز!! الويػػػؿ ليػػػـ أولئػػػؾ اإلنكميػػػز مػػػاتراىـ يفعمػػػوف ىنػػػاؾ حيػػػث 

 فرضوا أنفييـ دولة انتداب في فميطيفه..
رأ  البطحػػػيش أنيػػػـ كػػػانوا ييػػػممونيا لمييػػػود لريػػػة لريػػػة ومدينػػػة مدينػػػة، وذلػػػؾ 
ماكػػػاف يشػػػغمو فػػػي لقائػػػو األخيػػػر بعزيػػػز. لػػػـ يكػػػف الرجػػػؿ لمػػػا "الحشيشػػػة". حزينػػػًا  

كػػاف ال ينفػػؾ يزفػػر الزفػػرات الحػػر ، حػػيف يػػألو لزيػػز "مابػػؾه" أجػػاب: "أنػػا  مقيػػوراً 
حػػػائر، بمػػػد  ىنػػػا يػػػدلوني كػػػي ألاتػػػؿ الفرنيػػػاو  وأنػػػاجزه، وبمػػػد  ىنػػػاؾ يػػػدلوني 

الخطػػر داىػػـ والمػػؤامرة لمييػػا لاتمػػة، فيػػؿ  …. فميػػطيف تػػدلوني يػػا لػػزو…أيضػػاً 
يف لػػدوديف: اإلنكميػػز أذىػػب إلييػػا أـ أبقػػاه ىػػؿ ألاتػػؿ مػػو الػػذيف يقػػاتموف فييػػا لػػدو 

   …أـ أظؿ ىنا أصارع الفرنياو ه" …والييود
كانػػت تمػػؾ الحيػػرة ىػػي التػػي تقمقػػو ولػػـ يكػػف بايػػتطالة لزيػػز نفيػػو أف يحيػػـ 
األمػػر وينيػػي تمػػؾ الحيػػرة، كػػبل البمػػديف كػػاف يعػػاني وكػػبل البمػػديف كػػاف بحاجػػة لمػػف 

 …يدافو لف حريتو وايتقبللو، لكف فميطيف ميددة في وجودىا
ارالؼ مف المياجريف الييود كػانوا يػأتوف كػؿ لػاـ، تحػت ىػذا الغطػاء،  مئات

تحػػت ذاؾ، كػػاف ييػػود أوربػػا، لػػد غػػدوا أيػػراب لطػػا ال يروييػػا إال ميػػاه نيػػر األردف، 
بحيػػػرة طبريػػػػا، والحولػػػة.. وكػػػػاف ىتمػػػػر ييػػػوطيـ فػػػػي ألمانيػػػػا بشػػػواظ النػػػػار فيفػػػػروف 

وكالػػػػة الييوديػػػػة والمنظمػػػػة كػػػػالحمر الميػػػػتنفرة وال يجػػػػدوف أنفيػػػػيـ إال فػػػػي أيػػػػد  ال
الصػييونية تيػػوليـ لطعانػػًا لطعانػًا إلػػا مػػرج ابػف لػػامر ويػػيوؿ حيفػا ويافػػا. لكأنيػػا 
 خطػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػدبرة، يميػػػػػػػػػػػػػػمة متكاممػػػػػػػػػػػػػػة الحمقػػػػػػػػػػػػػػات، تبػػػػػػػػػػػػػػدأ بيتمػػػػػػػػػػػػػػر وتنتيػػػػػػػػػػػػػػي 

 .  …بوايزمف
أمػوااًل طائمػة ينفقػوف فيشػتروف ىػذه البيػارة وذلػؾ  …ذىبًا وفضة يحمموف معيـ

. …إلػا درجػة بػاتوا معيػا يشػكموف خطػرًا حقيقيػاً  …لحيالحقؿ، تمؾ األرض وىذا ا
النػػػػػػاس فػػػػػػي الشػػػػػػوارع بػػػػػػاتوا يتعرضػػػػػػوف لبلغتيػػػػػػاالت والقتػػػػػػؿ، ونيػػػػػػاؤىـ لمتحػػػػػػرش 

حينػذاؾ فقػط ىبػوا يصػرخوف  …. كانت النار لد وصمت إلػا ييػابيـ…واالغتصاب
 …"نريد يبلحًا، نريد مااًل، نريد تنظيمات ندافو بيا لف أنفينا"

ذنػػو أنػو يريػؿ لفميػطيف أيػػمحة فػي القطػار بػيف أكػػداس البطحػيش ىمػس فػي أ
الفحػػـ: فػػي لربػػات الشػػحف، بػػؿ حتػػا فػػي يػػمة يػػائؽ القطػػار، حيػػث يضػػو زوادتػػو، 
يخبػػة البطحػػيش الميديػػات، وتػػذىب إلػػا يػػمث، ومػػف ىنػػاؾ تنتقػػؿ غربػػًا وشػػرلًا، 
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. فميػطيف …ينبغػي مػنعيـ مػف تممػؾ األرض …شمااًل وجنوبػًا، "يجػب طػرد الييػود
كانػػػػت  …ذا تػػػػأتوف بػػػػالييود إلييػػػػاه لمػػػػاذا تغرلػػػػوف يػػػػيوليا وجباليػػػػا بيػػػػـه"لنػػػػا فممػػػػا

صيحات الناس تتعالا احتجاجًا في كؿ مكاف، ممػا أزلػأ اليػادة اإلنكميػز فانقضػوا 
لمػػا العبيػػد يميبػػوف ظيػػورىـ يػػياطًا وصػػدورىـ  رصاصػػًا. الػػدـ يجػػر الػػدـ، والعػػرب 

، ومػػف غػػامض ل مػػـ اهلل يظيػػر الشػػيث يػػأتوف مػػف كػػؿ مكػػاف لنصػػرة الشػػعب المظمػػـو
ىػػػدفيا إخػػػراجيـ معػػػًا مػػػف  …لػػػز الػػػديف القيػػػاـ ليقػػػود يػػػورة لمػػػا اإلنكميػػػز والييػػػود

 .…فميطيف
ىػػؿ ألتحػػؽ بالشػػػيث  …اليػػؤاؿ الػػذ  كػػاف يحيػػر البطحػػيش بػػػات يحيػػر لزيػػزاً 

 وأفضا لزيز لشريكو بالير فمـ يتردد صبر  لحظة واحدة.. …القياـ أـ اله!"
 لشيث القياـهػ ولـ اله نذىب فنقاتؿ مو ا

 ػ حقًاه!.. أتذىبه..
. الشيث القياـ نفيو جاء مف جبمػة فممػاذا …ػ وما المانوه يعيد العاص ذىب

ال نػػذىب نحػػف مػػف الشػػاـه.. لػػاؿ صػػبر  ولػػد لػػاد إلػػا وجيػػو اإلشػػراؽ الػػذ  لرفػػو 
لزيز أياـ كاف يقود فصيمو المتقػدـ فػي الجػيش العربػي الزاحػؼ  إلػا الشػاـ يحررىػا 

   …مار العيمانيمف نير االيتع
تػػػداوؿ الػػػرئيس القػػػديـ ومرؤويػػػو األمػػػر ولػػػد لػػػادا لشػػػريف لامػػػًا إلػػػا الػػػوراء، 

. الػػػرئيس أكيػػػر حمايػػػة مػػػف المػػػرؤوس وأكيػػػر حيػػػمًا …يحمػػػبلف اليػػػبلح ويقػػػاتبلف
 أيضًا، فكؿ ما ييمو أف ال تضيو فميطيف.

الترح الرئيس وىو يشػتعؿ  …ػ لكف دلنا نكمـ شكر  بيؾ لمنا نأخذ متطوليف
 ية ..حما

 ػػػػػػػ بيػػػػػػدؾ حؽ..شػػػػػػيء رائػػػػػػو أف تػػػػػػذىب لمػػػػػػا رأس كتيبػػػػػػة مػػػػػػف المتطػػػػػػوليف 
   …إلا فميطيف!!

شػػطت بعزيػػز الحمايػػة وىػػو يتصػػور أف دمشػػؽ كميػػا ربمػػا تمبػػي النػػداء إذا مػػا 
طرحا الفكرة لما شكر  بيؾ فيذىب مقاتموف أشداء يطػردوف اإلنكميػز مػف فميػطيف 

 ويطيروف ترابيا مف الييود..
بات ونمضي، الترح صبر  أخيرًا.. وىو يشير إلػا يػجبلت ػ ننيي ىذه الحيا

 أمامو لـ تكتمؿ حياباتيا..
لكف حيف  ألفبل بػاب الميػتودع وتوجيػا إلػا المدينػة أدىشػيما انقػبلب المدينػة 

شػػػارع الميػػػداف خػػػاٍو لمػػػا لروشػػػو، المحػػػاؿ مغمقػػػة، بػػػؿ حتػػػا  …حػػػااًل لمػػػا حػػػاؿ
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أخضػػر وال أصػػفر، يػػأال أحػػد  متجرىمػػا، متجػػر الحبػػوب مغمػػؽ، مػػرا بػػو فمػػـ يجػػدا ال
 …األصحاب
 ألـ تيمعاه …رد الصاحب … …ىػ… …ػ ىػ

 ػ ال.. ماذا ىناؾه يأؿ صبر  بايتغراب أشد..
 مظاىرات النياء مؿء الشوارع.. …ػ المدينة خربة

وأيػػرع لزيػػز إلػػا بيتػػو يبحػػث لػػف شػػمس ولػػد أحػػس فػػي الحػػاؿ بػػوخزة ميػػمة، 
 لكف لـ تكف ىناؾ شمس.

ييػػر مػػف القمػػػؽ وضػػحة التػػي كانػػت وحيػػدة فػػي المنػػػزؿ ػػػ أيػػف لمتػػؾه يػػأؿ بك
 منيمكة بإلداد الغداء.
 ػ لمتي خرجت..

 ػ أيفه.. يأؿ بميفة أشد ولمؽ ألظـ..
 .  …لمي.. ال أدر  …ػ لـ تقؿ لي

 وأنا لوضحة أف تدر ه
فػي الصػباح،  بعػػد أف غػادر لزيػػز المنػزؿ، كانػت شػػمس لػد جػػاءت إلييػا فػػي 

ـ "لمػػػػؾ يشػػػػتيي المحشػػػػيه"، "إذف نطػػػػبث لػػػػو المطػػػػبث تشػػػػاورىا فػػػػي شػػػػؤوف الطعػػػػا
المحشي"، كويا، فميفمة، باذنجاف"، "لددت ليا شمس" "لما رايي لمتػي"، أجابػت 
وضػػحة واضػػعة كفيػػا لمػػا رأيػػيا يػػـ خرجػػت إلػػا اليػػوؽ تشػػتر  الخضػػار والمحمػػة 
والفواكػػػو، فيمػػػا مضػػػت "العمػػػة" إلػػػا جانػػػب البركػػػة تشػػػرب القيػػػوة، وتيػػػتمتو بنيػػػيـ 

 .الصباح العميؿ.
لما  جناحيف مف يعادة.. كانت تحـو شػمس فػي فنػاء الػدار، ليناىػا تبرلػاف 
يػػرورًا وبيجػػة.. شػػعور لميػػؽ بالراحػػة يفػػرش أجنحتػػو لمػػا كػػؿ مػػافي صػػدرىا مػػف 
مشػػػالر وأحايػػػيس، ىػػػو الشػػػعور نفيػػػو يطغػػػا لمييػػػا كممػػػا لػػػاد إلييػػػا لزيػػػز بعػػػد 

 .…غياب
ه ىػي ال تػدر ، لكنيػا أىو شػعور االيػترخاء بعػد التػوتره الطمأنينػة بعػد القمػؽ

تػػدر  مػػف تجػػارب اليػػنيف الطويمػػة أنيػػا ال تعػػرؼ راحػػة إال بعػػد أف يعػػود إلييػػا، وال 
تشػػػعر بيػػػعادة إال وىػػػي بػػػيف أحضػػػانو: "آه!! مػػػا أروع تمػػػؾ األحضػػػاف!! مػػػا أشػػػيا 
دفػػؽ الحػػب مػػف شػػفتيؾ يػػا حبيبػػي".. ورشػػفت شػػمس رشػػفة ليػػوة يػػاخنة. ىػػي تحػػب 

ىػػػي تزلػػػزؽ، فيػػػقية المػػػاء، وىػػػي تعػػػػزؼ ليػػػوة الصػػػباح لمػػػا صػػػوت العصػػػافير و 
 أنغاميا الرالصة، وطيوؼ الذكريات وىي تنيرب في خبلياىا دافئة حميمة..
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جمية الصباح تمؾ كانػت تحبيػا كييػرًا، الػدار كميػا كانػت تحبيػا كييػرًا، أشػجار 
النػػارنأ، أحػػواض األزىػػار والػػورود، بركػػة المػػػاء، التػػي تػػتؤلأل تحػػت أشػػعة الشػػػمس 

ء القمر، زجاجيا المعشؽ، لميتيا، شػرفتيا، "المشػرفة" كمػا كػانوا وتتبلمو لما ضيا
 …ييمونيا.. تحفة رائعة كانػت تمػؾ الػدار، تجػد  فييػا شػمس كػؿ ماتحػب وتشػتيي

ىي تتذكر أحيانًا دارىا فػي  …الينوف الطويمة التي أمضتيا فييا جعمتيا تتعمؽ بيا
نايػػؽ والجمػػاؿ، ذلػػؾ الفػػف حمػػاة، كانػػت دارًا وايػػعًة أيضػػًا لكػػف لػػـ يكػػف ليػػا ىػػذا الت

وغمومػًا، كمػا فعمػت  …. ولـ تكف لد حممت ليا مشاكؿ وجراحًا، ىموماً …واإلبداع
ىي تتػذكر حيػني أفنػد ، خالػد آغػا، الكابيتػاف جيػرار والمخالػب التػي  …دار حماة

تتػػذكر المضػػافة التػػي حممػػت  ليػػا  …أرادوا أف ينشػػبوىا  فييػػا كممػػا حانػػت الفرصػػة
المنغصات. ىنػا، ال مشػاكؿ، وال منغصػات، ال خالػد آغػا، وال الكيير مف المشاكؿ و 

كابيتػػاف جيػػرار. مػػذ يػػكنت دمشػػؽ اختطػػت لنفيػػيا خطػػة جديػػدة، تمتػػـز فييػػا بتقاليػػد 
 الميداف ولاداتو.

ىي ال تريػد أف يعػرؼ بيػا أحػد ولزيػز ال  …كانا ما يزاالف في طور التخفي،
جيػػػرانيـ  …يمػػػة مػػػف النػػػاسيريػػػد أف يفضػػػي بحقيقتػػػو ألحػػػد فالتصػػػر لمػػػا القمػػػة القم

. لـ يكف بايتطالة لزيػز أف …األلربوف فقط يعرفونيـ، آؿ صبر  فقط أصدلاؤىـ
يفػػت  مضػػافة، ولػػـ تكػػف الظػػروؼ تيػػم  لشػػمس أف تخػػرج يػػفورًا أو تيػػتقبؿ الرجػػاؿ 

. الحػػدود لائمػػة والحػػواجز لاليػػة، …. ىنػػا حرممػػؾ، يػػمممؾ…أو تجػػالس الضػػيوؼ
اؼ البدو ال تيػر  لمػا الميػداف،  تخػرج شػمس، وألر  …البدو بعيدوف لف الميداف

تمبس المبلءة اليوداء، شأنيا شػأف كػؿ امػرأة فػي الميػداف، ال يتمصػص لمييػا أحػد، 
وال يتحػػػرش بيػػػا أحػػػد. وحػػػده بيػػػت الشػػػعبلف كػػػاف متنفيػػػيا، فحػػػيف تػػػذىب إلػػػا ذلػػػؾ 
البيػػت تعػػود بدويػػة آتيػػة مػػف مضػػارب الخيػػاـ. ىػػي ىنػػاؾ شػػيخة ابنػػة شػػيث، تحػػدث 

تجػػالس الرجػػاؿ وتيػػمو فػػي المضػػافة لػػزؼ الربػػاب ولصػػائد الشػػعراء. لكػػف األميػػر و 
 …تعود إلا بيتيا في الميداف فتعود الحرممؾ  الذ  ال يختمط باليمممؾ

أربػػو يػػنيف ظمػػت شػػمس تعػػيش فػػي أضػػيؽ دائػػرة مػػف العبللػػات، كػػاف الخػػوؼ 
. لكػف …يعرفوف بيا، يفطنػوف لقصػتيا، فتػذىب ىبػاء …مايزاؿ يعشش في صدرىا

أىػػػو اخػػػػتبلؼ الميػػػؿ والنيػػػػار ينيػػػيه أىػػػػي  …فشػػػيئًا بػػػػدأ  الخػػػوؼ  يتبلشػػػػا شػػػيئاً 
األحداث تمحو مالبميا حتا  تبيت ألوانو فبل تعػود العػيف تبصػرهه شػمس ال تػدر . 

 …لكف لوانيف الحياة وينف الطبيعية ىي التي تيود دائماً 
يتبلشػػا القػػػديـ ليظيػػػر الجديػػػد. حجػػػر ييػػػقط فػػي بركػػػة مػػػاء فيصػػػنو دائػػػرة يػػػـ 

.. صحي  لـ يكػف فػي …ئرة. الدوائر تتيو بعدئٍذ وتتيو. دائرة شمس كانت تتيودا
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.. …دمشػػؽ المكييػػاتية أـ لمػػر لكػػف يمػػة حمامػػات يػػوؽ أيضػػًا وأـ خالػػد وأـ لعػػود
وفػػي دمشػػؽ جػػارات لطيفػػات ظريفػػات أيضػػًا يػػدفعيف الفضػػوؿ ألف يتشػػممف رائحػػة 

إلػا جػارات وجػارات  . شيئًا فشيئًا راحػت شػمس تتعػرؼ…ىذه ويتيقطف أخبار تمؾ
فمػػػػـ تنتػػػػو اليػػػػنوف اليمػػػػاني حتػػػػا كانػػػػت لػػػػد أصػػػػبحت معروفػػػػة جيػػػػدًا فػػػػي أويػػػػاط 

   …. وبأنشطة المجتمو…. لما صمة بييدات المجتمو…النياء
كـ يرت شمس حيف اكتشفت أف في دمشؽ رابطة لمنياء وناديػًا يجػتمعف فيػو 

إلػػا لايػػػدة ىنػػاؾ تعرفػػػت شػػمس …ويتحػػديف، ينالشػػف لضػػايا المػػػرأة وىمػػـو النيػػاء
لػػػا نػػػػازؾ العابػػػد معيػػػػف صػػػارت تمتقػػػػي، تحضػػػػر  …بػػػييـ، إلػػػػا مػػػار  لجمػػػػي، واو

 …أمييات، تشارؾ في لقاءات
مػػف لػػاؿ اف المػػرأة  ال يشػػغميا  …وكانػػت ىمػػـو الػػوطف محػػور تمػػؾ المقػػاءات

 يو  ىمـو المرأةه 
ىػػػي كالرجػػػؿ يشػػػغميا ىػػػـ الػػػوطف أيضػػػًا، شػػػمس تيػػػتمو إلػػػا محاضػػػرات فػػػي 

. تطػػورات كييػػرة حػػديت مػػذ …دور فػػي العػػالـ مػػف أحػػداثالييايػػة، تصػػغي لمػػا  يػػ
. …. فػػػي دمشػػػؽ لػػػـ تعػػػد تشػػػعؿ المصػػػباح الكػػػاز  وال الشػػػموع…كانػػػت فػػػي حمػػػاة

. مصػػػابي  …. أيػػػبلؾ الكيربػػػاء مػػػدت إلػػػا البيػػػوت…صػػػار ىنػػػاؾ شػػػركة كيربػػػاء
. ومػػػو الكيربػػػاء جػػػاء المػػػذياع الػػػذ  ينقػػػؿ لػػػؾ …الكيربػػػاء أخػػػذت تشػػػو كالشػػػموس

مويػػػميني، يػػػتاليف، صػػػار بإمكػػػاف شػػػمس أف تعػػػرؼ كػػػؿ  ىتمػػػر، …أخبػػػار العػػػالـ
نػػازؾ  …تعمػػـ مػػف المػػذياع أخبػػار الػػدوؿ واألنظمػػة والجيػػوش …مايػػدور فػػي العػػالـ

. فػي الصػحؼ، فػي المجػبلت، فػي اإلذالػة، نػازؾ ال تتػػرؾ …مولعػة بتمػؾ األخبػار
شػػػمس  …خبػػػرًا ييايػػػيًا يفوتيػػػا، تطػػػورًا أو حػػػديًا يمػػػر بيػػػا، ونػػػازؾ صػػػديقة حميمػػػة

فتػػاة فػػي أواخػػر يبلييناتيػػا لكنيػا ال تفكػػر بػػالزواج، فاتيػػا القطػػار لكػػف  …بيػػا معجبػة
. ىميػػػا الوحيػػػد أف تػػػنظـ النيػػػاء مػػػف حوليػػػا، أف تعمػػػؿ مػػػف أجػػػؿ …دوف أف تبػػػالي

تػػوليتيف، حػػييف لمػػا المطالبػػة بحقػػوليف والػػدفاع لػػف وطػػنيف، كتمػػة مػػف الحيويػػة 
ليوتيػػا بجانػػب البركػػة والحمايػػة تمػػؾ الفتػػاة، يمػػر طيفيػػا بػػذىف شػػمس وىػػي ترشػػؼ 

 فبل تممؾ إال أف تبتيـ.
. وشػػيقت شػػمس حػػيف فتحػػت البػػاب …مػػو ابتيػػامتيا جػػاء القػػرع لمػػا البػػاب

 وظيرت نازؾ.
بادرتيػا شػمس وىػي تيػرع إلييػا حاضػنة مقبمػة، ارف فقػط كنػت  …ػ معقػوؿ!ه

 …أتذكرؾ
 أيمعت بوه …ػ ىذا مايدلونو التخاطر
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 خاطر.تا ىذا الال.. لما كؿ حاؿ العد .. اشرحي لي م-
وال أنػا لػػادرة أف ألعػد، ردت نػازؾ اليبليينيػػة،  …لػيس لػػدينا ولػت …ال …ػػ ال

العػػػػانس، رليقػػػػة العظػػػػاـ، رليقػػػػة المبلمػػػػ ، المعػػػػة العينػػػػيف، وىػػػػي فػػػػي لجمػػػػة مػػػػف 
 …أمرىا

 …ػ خير ماذا ىناؾه
 …الرابطة لررت أف تخرج بمظاىرة نيائية …ػ مظاىرة

مس مازحة ميتغربة  أف تتظػاىر النيػاء ػ لماذاه ألـ يعد ىناؾ رجاؿه ردت ش
 في الشوارع ويقعد الرجاؿ في البيوت.

النيػاء ال يحممػف يػبلحًا  …لكف المظاىرة النيػائية  أيػمـ …ػ بؿ ىناؾ رجاؿ
 …مظاىرة يممية …وال يقاتمف يعني

 …. ىتفت شمس ولد ألجبتيا الفكرة فجأة…ػ رائعة! فكرة رائعة
 …فبل نتأخر لنيف …النياء بانتظارنا …ػ أيرلي إذف

وأيرلت شمس، لبيػت مبلءتيػا اليػوداء لمػا لجػؿ، يػـ خرجػت شػابكة يػدىا 
 بيد نازؾ. نايية حتا أنيا ربة منزؿ.

لػػـ ىػػذه المظػػاىرةه لالػػت شػػمس ولػػد تػػذكرت أنيػػا لػػـ  …ػػػ لكػػف لػػـ تقػػولي لػػي
 …تعرؼ اليبب

ػ العراؽ ولو معاىدة مو بريطانيا يحصؿ فييا لما مايشػبو االيػتقبلؿ. مصػر 
ونحػػػف ىنػػػػا لالػػػػدوف، ال فرنيػػػػا تفكػػػػر  …يضػػػًا حصػػػػمت لمػػػػا مايشػػػػبو االيػػػػتقبلؿأ

 …فقمنا نطالب نحف!! …بإلطائنا ايتقبللنا وال رجالنا يطالبوف
 ػ لظيـ!! يعني نحف خارجوف كي نطالب بااليتقبلؿ!!

 ػ وبالحرية!! بحقولنا كشعب، كوطف!!
 ػ اهلل!! ىذا ماكنت أحمـ بالعمؿ مف أجمو!!..

وكػػاف الصػػخب لاليػػًا، حتػػا  …ة، كانػػت مئػػات النيػػاء لػػد تجمعػػفأمػػاـ الرابطػػ
الفتػػات كانػػت لػد كتبػػت بخػط أيػػود لػػريض:  …بػدا لشػػمس انػو يصػػؿ إذف الجػوزاء

، ال ايػتعمار وال انتػداب"، "نحػف …"الحريػة" …االيتقبلؿ"، "الحرية" …"االيتقبلؿ
 .…بدنا الحرية"، "يورية أرض األحرار"

ي تشػير إلػا البلفتػػات وفػي نبرتيػا ميػػحة ػػ متػا فعمػتف ىػػذاه يػألت شػمس وىػػ
 مف لتاب.
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وأيػػرلت نػػازؾ إلػػا المقدمػػة فقػػد كػػاف ىنػػاؾ  …ػػػ منػػذ يبليػػة أيػػاـ ونحػػف نيػػتعد
 تمممؿ االنتظار. 

ىػػػو الػػػرؽ الػػػذ  ال ريػػػب فيػػػو، أرادوه فيػػػموه انتػػػدابًا. لعمػػػو صػػػوت نػػػازؾ حػػػيف 
ييػػقط  …وصػػمت إلػػا المقدمػػة فػػرددت مئػػات األفػػواه فػػي الحػػاؿ: "ييػػقط االنتػػداب

تيقط فرنيا". وخبلؿ يواف بدأت المظاىرات تشؽ طريقيػا فػي شػوارع  …االيتعمار
فغػػػػرت أفواىيػػػػا تعجبػػػػًا مػػػػف مظػػػػاىرة لػػػػـ تشػػػػيدىا مػػػػف لبػػػػؿ. كانػػػػت  الفكػػػػرة جديػػػػدة 

نازؾ كانت أشػد المتحميػات،  …الترضت لمييا نياء مف الرابطة وأيدتيا أخريات
ت نيػػػػاء مصػػػػر يتظػػػػاىرف "ولػػػػـ اله!" لالػػػػت ليػػػػف. "لبػػػػؿ يػػػػبعة لشػػػػر لامػػػػًا خرجػػػػ

احتجاجػػػًا لمػػػا ييايػػػة بريطانيػػػا واضػػػطيادىا، ومناصػػػرة ليػػػعد زغمػػػوؿ، فممػػػاذا ال 
 نخرج نحف ونيبت أننا ال نقؿ لف نياء مصر شجالة ووطنيةه"..

الحجػة مقنعػػة فوافقػت األخريػػات "مظػػاىرة يػممية تطالػػب فرنيػا بإنيػػاء انتػػدابيا 
كمػا لػـ ييػتأذف رجػاليف. ألوؿ مػػرة وخروجيػا مػف يػورية"، لػـ تيػتأذف النيػػوة فرنيػا 

كػػف يػػردف أف يفػػػاجئف فرنيػػا والرجػػاؿ معػػػًا، وبػػدت المفاجػػأة صػػػالقة حػػيف انطمقػػػت 
حشػػود متراصػػة مػػف مػػبلءات الميػػؿ ولػػد أيػػفرت لػػف ألمػػار ال لػػد ليػػا وال حصػػر. 

 …الرجاؿ أفواه فاغرة وليوف جاحظة
يعرفػػوف . لػػيس لػػدييـ أوامػػر وال …شػػرطة الفرنيػػاو  وجنػػده مندىشػػوف ذاىمػػوف

.. مػػػػػػػف بػػػػػػػاب الجابيػػػػػػػة مػػػػػػػرورًا بيػػػػػػػوؽ مػػػػػػػدحت باشػػػػػػػا إلػػػػػػػا يػػػػػػػوؽ …مػػػػػػػايفعموف
.كانػػػػػت المظػػػػػاىرة تيػػػػػير، بتنايػػػػػػؽ وانتظػػػػػاـ.. األيػػػػػد  تمػػػػػوح لاليػػػػػػًا، …الحميديػػػػػة

. ىػػػف النيػػػوة الخجػػػوالت الحبيبػػػات يطمقػػػف ألصػػػواتيف العنػػػاف …واألصػػػوات تمعمػػػو
لػـ تيػمو ميػيبًل  فتردد جػدراف مػدحت باشػا ويػقؼ الحميديػة األصػداء أصػواتًا أنيويػة

 ليا مف لبؿ.
كانػػت خطػػة المظػػاىرة أف تمػػر بػػأكبر لػػدر مػػف شػػوارع دمشػػؽ، تغمػػؽ المحػػاؿ، 
تشجو الرجاؿ، تحث الشباف لما المطالبػة بحقػوؽ ال يجػوز اليػكوت لنيػا، بحريػة 
تؤخذ لنوة وال تعطا اختيارًا. يـ تصؿ إلا المرجة حيث اليػرا  والمنػدوب اليػامي 

 يمعنو بأذنيو مطالبيف.فيوصمف لو احتجاجيف وي
المنػػدوب اليػػامي وصػػمو نبػػأ المظػػاىرة فػػانتفض غاضػػبًا."نحف نريػػد ليػػـ الخيػػر 

نػػأتي ليػػـ  بالحضػػارة والمدنيػػة فيبعيػػوف بنيػػائيـ يتظػػاىرف  …وىػػـ يريػػدوف بنػػا الشػػر
ال أريػػد مظػػػاىرات، ال  …ابعيػػػوا الجنػػد، فرلػػوىف ….  حركػػوا الشػػرطة…ويشػػاغبف

 …ب اليػػػػامي يصػػػػرخ بكبػػػػار ضػػػػباطو وألوانػػػػو"، راح المنػػػػدو …أريػػػػد احتجاجػػػػات
صػػػػفوفًا  …فانتشػػػر الضػػػػباط واأللػػػػواف فػػػػي الحػػػػاؿ ناشػػػريف معيػػػػـ الجنػػػػد والشػػػػرطة
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 …متراصة مف ىراوات وبنادؽ
شمس في المقدمة، روح الفارس المميـ كانػت لػد بعيػت. لوتػو، شػجالتو، كميػا 

د  كانػػت لػػد توىجػػت مػػف جديػػد. جمػػرًا كشػػؼ لنػػو الرمػػاد، مػػاذاه لشػػر يػػنيفه إحػػ
لشرة ينة مرت لما آخر توىأ لذلؾ الجمره ربما، شمس لمػا يقػة أف مائػة يػنة 

كػػؿ مػف حوليػػا مػف نيػػاء شػػممف فييػا رائحػػة تمػػؾ  …ال تيػتطيو إطفػػاء ذلػؾ الجمػػر
الشػػجالة، لميػػف روح ذلػػؾ الفػػارس فأيػػممف ليػػا القيػػاد ليعمػػو صػػوتيا كيػػدير الرلػػد: 

يػورية  …انتداب، ال ايػتعمارمف يوريا األرض الحرة، ال  …"يا فرنيا اطمعي برا
 ".  …بمد األحرار

مظػػػاىرة يػػػممية تقػػػـو بيػػػا النيػػػاء، ال يػػػكيف وال خنجػػػر، ال بندليػػػة وال مػػػدفو، 
 …وفرنيا بمد الحضارة، تحتـر الرأ  ارخر، تؤمف بحقػوؽ اإلنيػاف، بحريػة التعبيػر

 المػػرأة لػػػدييا فػػػي أرفػػػو المراتػػب، تقبػػػؿ يػػػدىا، تحنػػػي ليػػا الػػػرؤوس، إذف لػػػـ ال تخػػػرج
 نياء دمشؽه لـ ال يطالبف بحقوليفه

النيػػػػػاء ييػػػػػتفف مطمئنػػػػػات أف ضػػػػػيرًا لػػػػػف يصػػػػػيبيف فاليػػػػػمـ ينبغػػػػػي أف يقابػػػػػؿ 
..شػػػػػمس، وىػػػػػي تيتػػػػػؼ، تػػػػػر  ىػػػػػراوات الشػػػػػرطة ويػػػػػياطيـ، ميديػػػػػاتيـ …باليػػػػمـ

. ىػػػػي ال تحمػػػػؿ يػػػػبلحًا، النيػػػػاء كميػػػػف ال يحممػػػػف …وبنػػػػادليـ، لكنيػػػػا ال تخػػػػاؼ
ا مطالبػػات بحػػؽ، فرنيػػا نفيػػيا تعتػػرؼ يػػبلحيف أصػػواتيف فقػػط، يرفعنيػػ …يػػبلحاً 

بػػو، فممػػاذا تخػػاؼ شػػمسه كػػؿ ظنيػػا أف الجنػػد يػػيكتفوف بػػدفو النيػػوة إلػػا الػػوراء أو 
. لكػف مػرة …تشكيؿ يد يمنو الزحؼ إلا المندوب اليامي أو التقدـ باتجاه اليػرا 

يانية يخيب ذلؾ الظف: إذ ما إف تصػؿ النيػوة  إلػا اليػراوات حتػا تنيػاؿ اليػراوات 
 .…رؤوييف. ويختمط الحابؿ بالنابؿلما 
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 ــــ 3 ـــ 
 
 

الشػػػمس فػػػي مركػػػز الػػػدائرة، ىػػػاالت حوليػػػا ومػػػدارات، تيػػػير لمييػػػا الكواكػػػب 
.. فمػػػاذا …وتػػػدور األلمػػػار، تيػػػتمد منيػػػا الضػػػوء، والحػػػرارة، تأخػػػذ الطالػػػة والحيػػػاة

يحػػدث إف انطفػػأت تمػػؾ الشػػمسه مػػا تػػر  يجػػر  لمكواكػػب واأللمػػاره.. فمػػؾ شػػمس 
اضػػػطرب، مػػػداراتيا كميػػػا تقاطعػػػت وتصػػػادمت، كواكبيػػػا وألمارىػػػا تحيػػػرت فػػػي كمػػػو 

 .…أماكنيا وارتبكت، ولد غرؽ الكوف كمو في الفوضا والظبلـ
بػػدور أحيػػت بػػذلؾ الظػػبلـ مػػذ فتحػػت لينييػػا. فمػػيس أحػػب لمػػا لمبيػػا مػػف أف 
تػػػر  وجػػػو أميػػػا أوؿ مػػػاتر  تصػػػطب  بػػػو شميػػػًا مشػػػرلة، تشػػػو ليػػػا الػػػدؼء وتمػػػن  

طفولتيػا األولػا لضػتيا ىنػاؾ فػػي الباديػة حيػث الحػؿ والترحػاؿ وحيػػث .. …الحنػاف
لػـ يكػف ىنػاؾ دار وال حبيػب: لزيػز  …األـ ىاربة، متخفية، وبػدور شػاغميا الوحيػد

يقاتػػػؿ فػػػي صػػػفوؼ اليػػػورة أو مختػػػؼ ىنػػػا أو ىنػػػاؾ، والػػػدار بيػػػت مػػػف شػػػعر تقػػػـو 
زليـ، تحنػو بخدمتو وضحة فتنكب شمس لما فراخيا الذيف لػـ ينبػت زغػبيـ بعػد، تػ

األخضػر، نػواؼ، منػاؼ صػبية،  …. لكػف…لمييـ وتفرش جناحييػا رلايػة وحمايػة
والصػػػبية يخرجػػػوف إلػػػا الفضػػػاء الرحػػػب، يمعبػػػوف، يميػػػوف، يشػػػتبكوف مػػػو الصػػػبية 
ارخػػػريف، ويغيبػػػوف، فيمػػػا بػػػدور تظػػػؿ مػػػو أميػػػا أنػػػا ذىبػػػت وكيفمػػػا توجيػػػت، فػػػي 

مس وشػمس ال تيػتطيو فػراؽ حجرىا، بيف ذرالييا، لما كتفييا، بدور دائمػًا مػو شػ
 بدور.

وفػػي أحشػػاء الحػػي  …حػػيف انتقمػػوا إلػػا دمشػػؽ كانػػت بػػدور لػػد بمغػػت الخاميػػة
العتيؽ، الميداف ذ  األزلة الضيقة والدور الكالحػة والعميػات المتبلصػقة لاشػت مػو 

األىمػػػوف فػػػي  …لػػػـ يكػػػف ىنػػػاؾ ألربػػػاء وال أصػػػدلاء …أميػػػا غربػػػة مػػػف نػػػوع جديػػػد
كػػػؿ مافييػػػا ومػػػف فييػػػا جديػػػد لمػػػا األـ  …غربػػػة تامػػػة الباديػػػة وأـ العيػػػوف ودمشػػػؽ

والبنت فاشتدت العبللة بينيما حميمية وازدادت الوشائأ ويولًا. األب يخػرج واألخػوة 
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بيػػػدىا تطعميػػػا، بيػػػدىا تيػػػقييا. فػػػي  …يتفرلػػػوف لتبقػػػا البنػػػت ألميػػػا دميػػػة و يػػػموة
ا، تعبػػػث الصػػػباح تولظيػػػا بنفيػػػيا، تميػػػد براحتيػػػا الدافئػػػة جبينيػػػا، تبللػػػب وجنتييػػػ

 بشعرىا، وال ييعد البنت كصحبة األـ، فتفيض لمييا دفئًا وألقًا.
أوؿ مػػرة ذىبػػػت إلػػػا المدريػػػة بكػػػت لمييػػا األـ مػػػر البكػػػاء، كمػػػا بكػػػت البنػػػت 

ولممػرة األولػا تفترلػاف.. لكػف كػاف يعػز  البنػت أنيػا  …فيما يػتفترلاف …وشيقت 
ـ مفتوحػػة ليػػا تغمرىػػا مػػا إف تفػػت  البػػاب لائػػدة مػػف المدريػػة حتػػا تجػػد أحضػػاف األ

وفػػػي الصػػػباح تولظيػػػا أشػػػعة الحػػػب والحنػػػو يطمقيػػػا وجػػػو "الشػػػمس  …دفئػػػًا وحنانػػػاً 
 المشرلة" فكيؼ ال تشعر بميؿ ذلؾ وىي تيتيقظ فبل تجد شمييا..ه

والقػػػرس بػػػػدأ يشػػػوبو الرلػػػب حػػػػيف جػػػاء األب إلػػػػا  "يصػػػاحبو القػػػػرس"الظػػػبلـ 
مػف اليػوؽ فمػـ أجػدىا" الصػبية "ال أدر  رجعػت  "أيف لمتؾه"المنزؿ فمـ يجد األـ. 

جػػواب  …الصػػغيرة توجيػػت شػػرًا وىػػي تػػر  أباىػػا يتيػػمر فػػي مكانػػو مفاجػػأ مػػذىوالً 
فكػرت الفتػاة  …وضحة زاد ييماه اصفرارًا وشفتيو ارتعاشًا". ىو إذف خائؼ لميياه"

. كيػؼ إذف …األب، في لينييا فػارس الفػوارس، رجػؿ الرجػاؿ …بعجب وايتغراب
اهه "المدينػة مقفمػة والمظػاىرات مػؿء الشػوارع، مظػاىرات يصفر وجيػو وتػرتعش شػفت

نيػػاء ال رجػػاؿ"، لػػاؿ ليػػا منػػاؼ بعػػد أف خػػرج األب ميػػرلًا، ربمػػا يبحػػث لػػف ذرة 
.. "أمػػي …كػاف منػػاؼ لػد خػرج لبػػؿ يػالة وكانػت أخبػػاره مييػرة لمرلػب …طمأنينػة

لػيف  في المظاىرة واالشتباكات لما لدـ وياؽ مو الفرنياو ". فزاد الطيف بمػة فػي
 بدور وفي لمبيا، حيث القرس والرلب غابة مف أشواؾ اشتعمت فييا النيراف.

ػػػػ دلنػػػا نخػػػػرج.. نبحػػػث لنيػػػا، الترحػػػػت بػػػدور لمػػػا أخييػػػػا فػػػرد منػػػاؼ شػػػػبو 
 مرتجؼ.

 ػ نبحث لنيا.. أيفه
 بيف النياء، ردت بحماية شديدة، لكنو ىز رأيو.. …ػ ىناؾ في المظاىرة

ييػػػػدوف الطػػػػرؽ وييػػػػوطوف النػػػػاس  ػػػػػ الجندرمػػػػة فػػػػي كػػػػؿ مكػػػػاف مػػػػف الشػػػػوارع
لػػػػػاؿ منػػػػاؼ الرليػػػػػؽ، مرىػػػػػؼ  …أنػػػػػا  نفيػػػػي نػػػػػالني أحػػػػػد كػػػػرابيجيـ …بكػػػػرابيجيـ

 المشالر، وىو يمد يده إلا ظيره يتممس موضو اليوط بأيا ولير. 
مناؼ، ابف الرابعػة لشػرة، طالػب "البروفيػو"، يكػره العنػؼ وال يجػد كييػر  ولػت 

صػػحبو يمنعونػػو حتػػا  …ذ كػػؿ ولتػػومشػػاغمو تأخػػ …لمتفكيػػر بالشػػغب والمظػػاىرات
مػػف التواجػػد فػػي الػػدار فتميػػو معػػو بػػدور بعػػض الولػػت.. ىػػو يحػػب اليػػدوء واليػػبلـ 
وحييما يكوف صخب وضجيأ ال يكوف. صحي  إنو يشارؾ فػي مظػاىرات المدريػة 
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لكػػػف مشػػػاركة مػػػف ال يصػػػرخ وال يصػػػي ، ال يصػػػعد لمػػػا األكتػػػاؼ وال يشػػػتبؾ مػػػو 
ؾ مػػو الجندرمػػة اف خػػرجه.. ومػػو مػػفه بال يشػػتو ارف أػومػػف يضػػمف لػػ …الجندرمػػة

مػػػو أختػػػو، اليافعػػػة التػػػي بػػػدأ جيػػػدىا يتكػػػور، أنيػػػا ال يعػػػرؼ مػػػا تجػػػر لميػػػو مػػػف 
 …ويبلت

 ػ ماذا نفعؿ إذفه نقعده ىمـ مناؼ!! وحاولت بدور أف تيحبو مف يده.
ال فائػػدة.. لػػاؿ وىػػو يػػتممص، يػػنكوف كمػػف يبحػػث لػػف إبػػرة فػػي كومػػة  …ػػػ ال

مناؼ أكبر منيا، واألكبر منػؾ بيػـو ألػرؼ منػؾ …إلحباطوشعرت بدور با …لش
بيػنة، وىػػو يحيػػب جيػدًا، لراراتػػو حكيمػػة، كيػؼ تخالفػػوه لكػػف كيػؼ تتحمػػؿ كيػػوؼ 
الشمسه كيؼ تصبر لما فقداف الحرارة والضياءه أال تتحيػر فػي مكانيػا وتػرتعشه 

 أال يحؿ لما دنياىا كميا الظبلـه..
ًا بػػدأ يػػزداد لتامػػًا ولػػد لػػادت بعػػض النيػػوة الظػػبلـ الػػذ  بػػدأ خفيفػػًا شػػاحبًا باىتػػ

يػػػألتيف بػػػدور فػػػازدادت  …مػػف الحػػػي ممػػػف شػػػاركف فػػػي المظػػػاىرة ولػػػـ تعػػػد شػػػمس
 خوفًا.

 ػ لـ أرىا البتة، لالت إحداىف.
 ػ رأيتيا في الطميعة تيتؼ يـ غابت لني، لالت يانية.

ردت ياليػػة.. وىػػي مػػا تػػزاؿ  …. ال أحػػد يعػػرؼ شػػيئًا لػػف أحػػد…ػػػ ال تيػػألي
ث خوفػػًا مػػف الجندرمػػة الػػذيف ال حقوىػػا بيػػراواتيـ حتػػا شػػارع الحميديػػة ولػػـ تػػنأ تميػػ

 .…منيـ إال بشؽ النفس
مػػو أذاف العصػػر لػػاد األخضػػر وىػػو يضػػحؾ، فخيػػؿ إلييػػا أف أمػػواج الظػػبلـ  

. األخضػػر أخوىػػا األكبػػر وال يمكػػف …والرلػػب والقػػرس كميػػا تتبلشػػا أمػػاـ ضػػحكتو
 أف يضحؾ إال لخبر مفرح يعيد..

. لػبلـ …بادره مناؼ ولد أحس ىػو ارخػر بػزواؿ الخطػر ….. .. خبدرناػ ىػ
 تضحؾ..ه

 ػ لما لواده
 ػ مابو لواده تدخمت بدور  بنوع مف الصدمة ولد لاد توجييا لمشر.

 ػ ذىب يتيوؽ الخضار فتيولو الفرنياو ..
 وىز مناؼ رأيو ضيقًا وايتنكارًا: 

 ػ ماذا تقوؿه. أخضره
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بروح دلابتػو نفيػيا كيػؼ أغمػؽ المحػؿ حػيف يػمو حينذاؾ رو  ليـ األخضر 
بالمظػػاىرة واتجػػو إلػػا المرجػػة.. لكػػف الزحػػاـ والشػػرطة والجنػػد كػػؿ ذلػػؾ جرفػػو إلػػا 
يػػػػوؽ اليػػػػاؿ ويػػػػوؽ العتيػػػػؽ.. ىنػػػػاؾ رأ  الجّمالػػػػة الػػػػذيف جػػػػاؤوا بأحمػػػػاؿ الحنطػػػػة 
يحممػػػػوف الخضػػػػػار والفواكػػػػػو ولػػػػػد أنػػػػاخوا جمػػػػػاليـ. صػػػػػخب المظػػػػػاىرات وأصػػػػػوات 

. وحده لواد كػاف لػد …باكات جعمتيـ ييرلوف في تحميؿ جماليـالرصاص واالشت
حػػػاوؿ األخضػػػر  …دفعػػػو الفضػػػوؿ ألف يػػػذىب فييػػػتطمو وظػػػؿ جممػػػو بػػػبل أحمػػػاؿ

 …االلتػػراب مػػف المظػػاىرة لكػػف النيػػاء أنفيػػيف كػػف يمػػنعف أ  رجػػؿ مػػف االلتػػراب
فػػػػاإلبرة داخػػػػؿ كومػػػػة لػػػػش. أطػػػػراؼ  …بحػػػػث لػػػػف لػػػػواد ىنػػػػا، ىنػػػػاؾ، لكػػػػف لبيػػػػاً 

انت تمتػد مػف يػوؽ الحميديػة فػي األلمػا إلػا يػوؽ اليػاؿ فػي األيػفؿ، المظاىرة ك
حػػػاوؿ  .أشػػػبو بمػػػوج البحػػػر تتقػػػدـ كػػػارة لمػػػا الشػػػاطة لتنيػػػحب فػػػارة إلػػػا الػػػداخؿ

كػػاف يبحػػث لػػف لػػواد ولػػـ يكػػف  …األخضػػر اختػػراؽ أمػػواج البحػػر لكنػػو لػػـ ييػػتطو
ذىػػػب  ىػػـ لػػػالوا إف لػػواداً  …فػػػارة …يعمػػـ أف أمػػو ىنػػػاؾ فػػي طميعػػػة األمػػواج كػػارة

ف لػـ ييػتطو …حميتو لـ تيم  لو أف ييمو بمظػاىرة وال يشػارؾ فييػا …يتفرج . واو
. لكػػػػف األخضػػػػر اضػػػػطر ألّف يولػػػػؼ …فميتفػػػػرج لمييػػػػا، وذلػػػػؾ  أضػػػػعؼ اإليمػػػػاف

البحػػػث حػػػيف ارتػػػد لميػػػو المػػػوج فػػػي أحػػػد انحيػػػاراتو جياشػػػًا طاغيػػػًا حتػػػا كػػػاد يمقيػػػو 
لكػف  …أدراجو بػبل لػوادفعاد  …أدرؾ األخضر أف مف العبث االيتمرار …أرضاً 

ما إف وصؿ إلا يوؽ الياؿ حتا وجده خاليًا مف رفاؽ لواد أيضػًا فالجمالػة الػذيف 
رأوا الخطػػر داىمػػًا، ولػػد لعمػػو صػػوت الرصػػاص لريبػػًا مػػنيـ، أيػػرلوا إلػػا جمػػاليـ، 

 .…ينيضونيا بأحماليا ويولوف األدبار
ذات اليمػيف جمؿ لػواد وحػده، كػاف لػد ظػؿ نائمػًا يجتػر ويحػرؾ لنقػو الطويػؿ 

إف تػػػرؾ الجمػػػؿ ربمػػػا خيػػػره  …ووجػػػد األخضػػػر نفيػػػو فػػػي مػػأزؽ …وذات الشػػماؿ
ف أخػػذه تػػورط فػػي مأكمػػو  ومبيتػػو كػػاف يػػوؽ اليػػاؿ لػػد ألفػػؿ  …لػػواد إلػػا األبػػد، واو

وكانػػت المحػػاؿ كميػػا لػػد أغمقػػت وأصػػحابيا أطمقػػوا يػػيقانيـ لمػػري ، فمػػف يعمػػـ، حػػيف 
 ينفجر البركاف، أيف تقو حمموه..

في نفيػو بعػض األمػؿ أف  …رددًا، ظؿ األخضر ىنيية يقمب األمرحائرًا، مت
   …يعود لواد، وفي لمبو الكيير مف الخوؼ أف يصمو بعض مف شواظ الحمـ

تػأ"،  …  …ىػػ.. ىػػ …تػأ …  …أخيرًا حيـ األمر.. صاح بالجمؿ "ىػػ
كمػػػا يػػػمعيـ أكيػػػػر مػػػف مػػػػرة يصػػػيحوف بجمػػػاليـ.. فػػػػنيض الجمػػػؿ دوف أف يولػػػػؼ 

أيو القمقة المضػطربة، أميػؾ األخضػر بزمامػو يػـ أيػرع بػو مبتعػدًا اجتراره وحركة ر 
 …لف فوىة البركاف فيما دو  انفجاراتو وصخب حممو ينذراف بالويؿ واليبور
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ىػػػو يصػػػب  جمػػػااًل  …طػػػواؿ الطريػػػؽ إلػػػا الميػػػتودع ظػػػؿ األخضػػػر يضػػػحؾ
األخضػر لمػا يقػة أف لػوادًا  …والجماؿ يصػب  متظػاىرًا يعػارؾ الفرنيػاو  ويقاتمػو

ال أيف ىذا الغيابه بؿ ربمػا تفػالـ األمػر يػوءًا وولػو ك اف لد شارؾ في المظاىرة، واو
، "كػاف األخضػر ال يفتػأ   ذىبػت فػي داىيػة يػا لػواد …، "إذف…في أيػد  الفرنيػاو 

كػػاف ييػػأؿ نفيػػو  ….. مػػاذا تفعػػؿ بػػو يػػا أخضػػره"…يفكػػر ويضػػحؾ.."، و"الجمػػؿ
يػػػؼ ترلػػػاه، ورطػػػة أف تػػػر  جمػػػبًل  ال تعػػػرؼ ك …ىػػػي ورطػػػة …ويضػػػحؾ أيضػػػاً 

مابعػػدىا ورطػػة.. لكػػف مػػا ليػػاه يفعػػؿ، ولػػد وجػػد الجمػػؿ وحيػػدًا، ال جمػػؿ معػػو وال 
 …جماؿ!!

ىػػز منػػاؼ رأيػػو ولػػد يػػمو لصػػة أخيػػو، لكػػف األخضػػر اىتػػز كمػػو ولػػد يػػمو 
 …بغياب األـ

ػػػػ أمػػػي فػػػي المظػػػاىرةه خػػػرج وىػػػو يػػػدرؾ جيػػػدًا مػػػا  معنػػػا اشػػػتباؾ أمػػػو مػػػػو 
الػػػرأس متيػػػدؿ المنكبػػػيف، وجيػػػو غمامػػػة مػػػف . يػػػـ جػػػاء الوالػػػد مطػػػرؽ …الفرنيػػػييف
 ظبلـ..

 ػ ماذا ىناؾه
 ػ ماذا بؾه

 ػ ما أخبار أميه
أيػػرع إليػػو األوالد باأليػػئمة ولػػد صػػدميـ جميعػػًا أف ينيػػد ذلػػؾ الطػػود الشػػامث 

 فيحني ىامة لـ تنحِف مف لبؿ.
ػػػ أمكػػـ فػػي اليػػجف!! دوف أف يرفػػو رأيػػو، غمغمػػت شػػفتاه الرالشػػتاف، وكأنمػػا 

 تمؾ األحرؼ.. تكرىاف نطؽ
كانػػت الشػػمس لػػد غابػػت وكانػػت أصػػوات المػػؤذنيف ترتفػػو مػػف المػػتذف القريبػػة 

 …وككػؿ نبػأ ػ لنبمػة …مختمطة بالنبأ ػ القنبمة الذ  فغرت لو أفػواه وجحظػت ليػوف
ال يصػػدلو النػػاس فػػي البػػدء فيمجػػؤوف إلػػا تكذيبػػو أمػػبًل مػػنيـ أو خوفػػًا، ولػػاد منػػاؼ 

 ييأؿ:
 ػ أبي!! ماذا تقوؿه

جرحػت والتقمػت. النبػأ اليقيػؿ صػار  …أمكـ اشتبكت مو الفرنياو  …ػ ألوؿ
 لنبمتيف. وفغر الفـ صار فغريف وجحوظ العينيف صار جحوظيف.

 ػ كيؼه
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 ػ متاه
ػػػ مػػف لػػاؿ ذلػػؾه راحػػت األيػػئمة تترامػػا رشػػًا ودراكػػًا، فاألبنػػاء يفجعػػوف بػػألز 

 …يصابوف في صميـ القمب، جرحًا داميًا شديد اإليبلـ …مالدييـ
و  ليػػـ لزيػػز مايػػمعو لػػف حمايػػة األـ وىػػي تيتػػؼ، لػػف شػػجالتيا، وىػػي ر 

تتقدـ الصفوؼ، وكانوا في كؿ ذلؾ مزدىيف تمؤلىـ مشالر الفخار والعػزة، لكػف مػا 
إف بدأ يصؼ ليـ كيؼ نزلت اليراوات لما كتفي شمس، ظيرىػا، صػدرىا، رأيػيا، 

مػؿء الشػػفتيف.. حتػا زلقػت بػدور ولػػد تفتػت لمبيػا إلػػا دمػوع مػؿء العينػػيف ونحيػب 
بدور يمكنيا أف تتصػور كػؿ شػيء إال أف تضػرب أميػا، ربػة العػزة والػدالؿ، ومػاذاه 

 تضرب إلا أف تيقط أرضًا فالدة الوليه 
حػػيف فتحػػت شػػمس لينييػػا مػػف جديػػد، خيػػؿ إلييػػا أف نػػور الشػػمس لػػد تبلشػػا 

 طرفػػت بأجفانيػػا المػػرة تمػػو األخػػر ، ال …وأف اليػػماء لػػد ايػػتبدلت بزرلتيػػا اليػػواد
تكػػػػاد تصػػػػدؽ: "مػػػػاذا حػػػػؿه كيػػػػؼ تبػػػػدؿ كػػػػؿ شػػػػيءه.." تمميػػػػت وجييػػػػا، صػػػػدرىا، 

. لػػيس ىنػػاؾ …تمميػػت األرض تحتيػػا …كػػؿ شػػيء مػػايزاؿ فػػي مكانػػو …رجمييػػا
. …. يمػػػة جػػػدار…مػػػدت يػػػدىا أبعػػػد ….بػػػؿ إيػػػمنت مصػػػبوب…حجػػػارة رصػػػيؼ

حػػػػدلت النظػػػػر جيػػػػدًا، مويػػػػعة حػػػػدلتييا   …. رائحػػػػة لفنػػػػة…الجػػػػدار رطػػػػب بػػػػارد
ال زرلػاء وال يػوداء. بػؿ يػقؼ لفػف رطػب  …ة. ليس يمة يػماءمتفرية في الظمم

كػػػػوة صػػػػغيرة مشػػػػبكة بقضػػػػباف ييػػػػرب منيػػػػا بعػػػػض  …وكػػػػوة ىنػػػػاؾ …ىػػػػو ارخػػػػر
"أنػػا فػػي زنزانػػة"، ولمتػػو لػػادت الػػذاكرة تػػرم  ىائجػػة  مضػػطربة، يخػػتمط  …الضػػوء

"لكف كيؼ جئته مف حممني إلا ىناه".. وخيػؿ إلييػا أف …بعضيا بالبعض ارخر
ذكر  يعبر ذىنيا حػامبًل معػو صػورة غامضػة ليػد لويػة مػف ىنػا ويػد لويػة طيفًا مف 

 …تمميػت ييابيػا …مف ىناؾ تميكاف بكمتػا يػدييا وتجرانيػا لمػا حجػارة الرصػيؼ
غطػػاء  …يقػػوب وأويػػاخ فػػي مبلءتيػػا اليػػوداء …فأدىشػػتيا مػػزؽ ىنػػا ومػػزؽ ىنػػاؾ

ؼ وىػـ يجروننػي البد أف  الجند كانوا بمنتيا الرلة والمط …رأييا ذىب مو الري "
 …لمػػا األرض". وفجػػأة تممكيػػا شػػعور بالرلػػب "يمػػة شػػيء غيػػر المػػزؽ واألويػػاخ

وتفحصػتو بػػأطراؼ أنامميػا، يػػـ براحػة كفيػػا.. اليػػائؿ  …يػائؿ!! ىػػذا يػائؿ متجمػػد"
المتجمػػد، يمتػػد مػػف ألمػػا الػػرأس، حيػػث خصػػبلت الشػػعر لػػد تحولػػت إلػػا كتمػػة مػػف 

كػػاف  …"دـ!!" …الػػذراليف فػػالكميفمنحػػدرًا مػػو العنػػؽ.. صػػدر المػػبلءة ف …خيػػارة
. وكػاف الػدـ  لػد تخيػر فػي كػؿ مكػاف …مف الواض  أف ييابيػا كميػا مضػرجة بالػدـ

. فيػو مػايزاؿ دافئػًا لزجػًا ىنػاؾ، وكأنػو مػاء نبعػة صػغيرة تنػز …مالدا ألمػا الػرأس
 …مف صخر
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 …بػػدأت تصػػي  وىػػي تػػنيض لػػف اإليػػمنت …ػػػ ا .. أنػػتـ يػػا مػػف ىنػػاؾ!!
 …ووجػػو فػػي لنقيػػا، وجػػو فػػي بطنيػػا، رجمييػػػا …ا تؤلمانيػػاظيرىػػا يؤلميػػا، يػػداى
فشػمس لػـ تكػف تعمػـ أف  …"ماذا فعمتـ بي يا أبناء اليفمة!ه …جيدىا كمو يوجعيا

ولػػو اليػػراوات لمػػا جيػػدىا وجرىػػا لمػػا الرصػػيؼ الطويػػؿ إلػػا أف وصػػموا بيػػا إلػػا 
 …يجف القمعة لـ يكونا ليذىبا ىباء

.، "أجػؿ، ىػو ذا …باتجػاه البػاب بصعوبة ولفت لما رجمييا، بصعوبة خطت
وضػوء مصػباح كيربػائي يػأتي مػف ىنػاؾ".. تمميػت  …الكػوة فػي األلمػا …الباب

نقػػرت لميػػو بظػػاىر  …البػػاب فػػي المنتصػػؼ حديػػد  يقيػػؿ …الحػػائط إلػػا جانبيػػا
وارتعػػش كػػؿ مػػافي جيػػدىا "لػػـ  ….."األوغػػاد ييػػجنوف النيػػاء!!ه"…أصػػابعيا فػػرف

 …ة!!"، مػو ذلػؾ كػاف لمييػا أف تعمػـ أيػف ىػييعودوا يرلوف حرمة وال يخفػروف ذمػ
الزنزانػػػػة المحكمػػػػة اإلغػػػػبلؽ، المعتمػػػػة ارفػػػػاؽ، الرطبػػػػة  …أف تتواصػػػػؿ مػػػػو بشػػػػر

 …لنقيػػػا بػػػيف أصػػػابو جبػػػارة تضػػػغط …الجػػػدراف توشػػػؾ أف تقطػػػو لمييػػػا األنفػػػاس
"، لػػادت تصػػي  وىػػي تػػدؽ …"أنػػت أييػػا الحػػارس.. افػػت  أييػػا الحػػارس …تضػػغط

ال نأمػػة وال  …حيا نحػػو الكػػوة لكػػف الػػدار لفػػراء نفػػراءالبػػاب الحديػػد  وتوجػػو صػػيا
وتحولػػػت الرلشػػػة فػػػي داخميػػػا إلػػػا رجفػػػة  …"أىػػػي زنزانػػػة فػػػي صػػػحراءه" …حركػػػة
الػػدـ الػػدافة المػػزج يػػرفض أف يتخيػػر، العتمػػة والبػػرد مػػف حوليػػا لايػػياف،   …فرلػػدة

ال يمكػػف أف  …. "ال بػػد مػػف أحػػد…والوحػػدة وحػػش فاتػػؾ يفػػت  فكيػػو ىاجمػػًا لمييػػا
. ومف جديد راحت تصرخ  ولد تممكيا ىاجس واحػد: أف تػر  …في صحراء" أكوف
. "الجد  الذ  يبعؽ ترضعو أمػو".. ىكػذا يقػوؿ الميػؿ لكػف بعػاؽ شػمس لػـ …بشراً 

يأتيػػا بيػػد  أـ يرضػػعيا بػػؿ بيػػطؿ مػػاء بػػارد انػػدلؽ لمييػػا لمػػا حػػيف غػػرة، بعػػد أف 
 فت  الباب لما حيف غرة أيضًا..

أولعاىػػػػا أرضػػػػًا وىػػػػي تشػػػػيؽ محاولػػػػة التقػػػػاط  ىػػػػوؿ المفاجػػػػأة وشػػػػدة الصػػػػدمة
المػػاء ويػػث، لفػػف الرائحػػة، ال تػػدر  مػػف أيػػف جػػاء بػػو ذلػػؾ  …أنفايػػيا مػػف جديػػد

 …الحارس الرليؽ المشالر المرىؼ األحاييس
لما ضوء المصباح كانت لد لمحتو، جنديًا جيـ الوجو لاتـ المبلبػس، ضػخـ 

لمػػاء البػػارد بدفقػػة ىائمػػة الجيػػة ظيػػر لحظػػة واحػػدة مػػف البػػاب، يػػكب لمييػػا يػػطؿ ا
 …القوة طرحتيا أرضًا يـ لاد وأغمقو  بصفقة ىادرة كالرلد

ػػػ يػػا أخ، أييػػا الحػػارس الطيػػب!! لػػادت تنػػاد  بنبػػرة مػػف لطػػؼ وميػػحة مػػػف 
 رجػػػػاء، آممػػػػة أال تييػػػػر حفيظتػػػػو، فيفػػػػت  ليػػػػا البػػػػاب دوف أف يفاجئيػػػػا بيػػػػطؿ آخػػػػر 

 مف الماء..
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نػداء، لكػف: "ال حيػاة لمػف تنػاد "، مرتيف، يبليًا، لشر مػرات  كػررت شػمس ال
فكػػرت أف تعػػاود الػػدؽ لمػػا البػػاب، أف ترفػػو صػػوتيا بالنػػداء بػػؿ أف تصػػرخ وتيػػدد 
لكػػػف يػػػطؿ المػػػاء ولػػػؼ أمػػػاـ لينييػػػا، ميػػػددًا متولػػػدًا فتراجعػػػت. مػػػف جديػػػد أبػػػت 

أييػػػػا الحػػػػارس  …المزوجػػػػة الدافئػػػػة فػػػػي ألمػػػػا رأيػػػػيا إال أف تػػػػدفعيا لػػػػدمًا: أرجػػػػوؾ
 …دمائي تنزؼ …أيعفوني …بحاجة لمميالدةأنا  …يا أخ …الطيب

ػ اخريي، أو فتحت لميؾ فوىة الجحػيـ!! جاءىػا صػوت الحػارس جيػـ الوجػو 
"يػطؿ المػاء وحػده …ضخـ الجية مػف وراء البػاب فمػـ تجػد أماميػا يػو  أف تخػرس

أيتيػا الحػرة األبيػة تمايػكي.. ال  …شمس …ال …مرلب فكيؼ بفوىة الجحيـه ال
 …لو ال يخبط".. ولادت إلا ذىنيا ذكريػات صػيد الحػرتخبطي، طائر الحر إف و 

"شػػػمت يػػػداؾ يػػػا شػػػمس! كيػػػؼ تػػػذىبيف مػػػو شػػػباف القبيمػػػة، تتيػػػميف باصػػػطياد  ذلػػػؾ 
تمقيف لو الحمامة ػ الطعـ ولمػا ظيرىػا شػبكة إف أميػكت بػالحر  …الطائر الجميؿ

ىػػا أنػػت ارف حػػرة تقػػو فػػي الشػػباؾ، وتيػػاوت لمػػا  …لمقتػػو  فمػػـ ييػػتطو خبلصػػاً 
، حزينة، يفتت لمبيا األيا. "الحرية!!  كيؼ نيتبي  ألنفينا ايػتبلب حريػة األرض

كيػػؼ نضػػعيـ فػػي القيػػود واأللفػاصه".. وجاشػػت نفيػػيا أيػػا: "ظمػػـ..  …ارخػريفه
متياويػػة جميػػت لمػػا أرض  …العػػالـ كمػػو ظمػػـ وظػػبلـ" …ظػػبلـ …ظمػػـ …ظػػبلـ

ؼ نػػازؾ، وجػػو الزنزانػػة الرطبػػة تكػػاد الػػدموع تفػػر مػػف لينييػػا. مػػرؽ فػػي خياليػػا طيػػ
لزيػػػز، لينػػػا بػػػدور فانفرجػػػت بعػػػض مػػػف أيػػػاريرىا: "ال، يمػػػة نػػػور، يمػػػة أمػػػؿ، يمػػػة 
حب".. وبدا ليا وىي تػتفحص أرض الزنزانػة، وجػدارىا القريػب بأنيػا بػأمس الحاجػة 
إلا ذلؾ األمؿ، إلا ذلؾ الحب، إلا ذلؾ النور. كانت الرلشة لد بػدأت تيػر  فػي 

رطوبػة الزنزانػة زادت البمػؿ يػوءًا، فيمػا رائحػة فماء اليػطؿ بمػؿ ييابيػا و  …أوصاليا
، أف  …العفػػػف جعمػػػت روحيػػػا أضػػػيؽ مػػػف خػػػـر اإلبػػػرة أرادت أف تويػػػو ذلػػػؾ الخػػػـر

تتممص مف تمؾ العفونة، ذلػؾ البمػؿ، لكػف أيػف تػذىبه الزنزانػة متػراف بمتػر.. يجػب 
يصػػػؿ إلػػػا  …أف تكػػػوف خنفيػػػاء كػػػي تتحػػػرؾ بحريػػػة.. البػػػرد فػػػي أوصػػػاليا يشػػػتد

   …طؾ: "أىو أشد مف ذلؾ القرس الذ  ألـ ببدورهأينانيا فتص
شػػػمس ال تعمػػػـ أف ابنتيػػػا تشػػػعر ميميػػػا بػػػالبرد وأف أوصػػػاليا تػػػرتعش وأيػػػنانيا 

. حػدودىا …ىي تعمـ فقط أنو ال يوجد في ىذه الصػحراء المقفػرة يػواىا …تصطؾ
"ال  …متػػػراف بمتػػػر. البػػػرد لػػػارس وفػػػي شػػػعرىا مػػػايزاؿ يػػػائؿ لػػػزج ييػػػيؿ …ضػػػيقة

لمػػو فػػي ذىنيػػا الميػػؿ الشػػعبي وىػػي تتكػػـو لمػػا  …ا تجػػرب غيػػره"تعػػرؼ خيػػره حتػػ
تػذكرت الغرفػة الوايػعة الشايػعة حيػنة  …نفييا مقشعرة البدف، مرتجفة األوصػاؿ،

كػػاف يريػػدىا أف تتييػػأ لػػو، بػػؿ ربمػػا  …األيػػاث، التػػي أريػػميا إلييػػا الكابيتػػاف جيػػرار
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لذائػػػذ دافئػػػة ومتػػػو تتػػػزيف وتتبػػػرج حتػػػا إذا مػػػا لػػػاد إلييػػػا آخػػػر الميػػػؿ وجػػػدىا ينبػػػوع 
الحػػارس يومػػذاؾ كػػاف طػػوع بنانيػػا، جػػاء ليػػا بالطعػػاـ، بالشػػراب، بػػؿ لػػو  …شػػيية

أرادت النبيذ والوييكي لجاء بيما. "أيف ىو مػف ىػذا الحػارس الجمػؼ الػول ه"، وفػي 
لمب الظممة رأت شمس وجو ذلؾ الحارس وىو يدخؿ غرفتيا لما وجؿ. لعمػو كػاف 

. يشػفؽ لمػا مصػير امػرأة ال …كاف يعرؼ الرحمةلد تمقا تعميمات محددة.. لعمو 
وىػي تيػتعيد فػي ذىنيػا صػورة  …يرضاه ألختو أو أمو. وارتعشت شمس مف جديػد

الكابيتػػػاف جيػػػرار يػػػدخؿ غرفتيػػػا منػػػتفث الصػػػدر منتػػػبأ األوداج، طاوويػػػًا فػػػي لػػػز  
الخنجػر فػي طيػات يوبيػا  …زىوه. لكف ىي األخر   كانت في لز لوتيػا وحميتيػا

. الفػػارس الممػػيـ لػػـ يكػػف بعػػد لػػد اكتيػػؿ أو …شػػعورًا بػػالقوة وال ألظػػـكػػاف يمنحيػػا 
"لكػف.. ارف مػف ألتػؿه  …وكاف اإلنذار وكانت الطعنة القاتمػة فػي الصػدر …شاخ

 …لـ يخطر بباليػا أف تحمػؿ خنجػرًا معيػا …مف أواجوه وبماذا أواجوه" ىي لزالء
يػػا خنجػػر لعػػاد إلييػػا شػػرلت تقػػرع نفيػػيا، فمػػو كػػاف مع …"آه".. لمػػاذا لػػـ تحمميػػوه"

بػؿ ربمػا لتمػت صػاحب  …ذلؾ الشعور بالقوة، لكاف بايتطالتيا الػدفاع لػف نفيػيا
لكػػػػف نػػػػازؾ، القيػػػػادة  النيػػػػائية كميػػػػا كانػػػػت  …اليػػػػراوة ذاؾ لبػػػػؿ أف يرمييػػػػا أرضػػػػاً 

مصػػممة أف تخػػرج المظػػاىرة يػػممية، دينيػػا البللنػػؼ ديػػف غانػػد  الينػػد، ويػػبلحيا 
 ي غاند  اليند.الكممة والمياف، كما كاف يوص

يبرد الجيد فينكمش لما نفيػو ويػتقمص.. كأنمػا بتقمصػو ذاؾ تضػيؽ ميػاحة 
حرارتو.، ويدخؿ بعضو في بعض كأنو بػذلؾ الػدخوؿ يمنػو وصػوؿ البػرد إلػا المػب 
فيو. أوصالو ترتجؼ وأينانو تصطؾ لكأنو بتمؾ الحركة يولد حرارة مػف جديػد تصػد 

البمػؿ  …اويتيا تمارس تمؾ الطقوس كمياشمس في ز  …البرد لنو وتعيد لو التوازف
فػػػػي ييابيػػػػا كميػػػػا، والقػػػػرس فػػػػي لظاميػػػػا، فمػػػػاذا تممػػػػؾ يػػػػو  أف ترتجػػػػؼ أوصػػػػااًل 

ذرالػػػاه القويتػػػاف تضػػػمانيا، صػػػدره  …وتصػػػطؾ أيػػػنانًاه أمػػػاـ لينييػػػا يرتيػػػـ طيػػػؼ
الػػػدافة يحتوييػػػا، موجػػػة مػػػف دؼء تغمرىػػػا" آه!! لزيػػػز!! حبيبػػػي!! كػػػـ أنػػػا بحاجػػػة 

أنػػػا بحاجػػػة لحضػػػنؾ!! لػػػذلؾ الحػػػب اإلليػػػي يشػػػو لمػػػي بيجػػػة   لػػػذراليؾ ارف!! كػػػـ
ودفئػػًا!! آه!! حبيبػػي!!  أيػػف أنػػت ارفه مػػاذا حػػؿ بػػؾه كػػـ أنػػت مشػػغوؿ البػػاؿ، لمػػؽ 

. أوالدنػػػػػا!! مػػػػػايفعموف ارفه كػػػػػـ يعػػػػػانوف!ه".. …حبيبػػػػػي …حػػػػػزيف لمػػػػػي!! األوالد
إلػػػا . الػػػدـ الحػػػار لػػػـ يعػػػد يخػػػرج …وانػػػدفعت فػػػي لروليػػػا دفقػػػة مػػػف دـ تمتيػػػا دفقػػػة

اليػػػػػط  مػػػػػف رأيػػػػػيا، بػػػػػؿ ييػػػػػر  لميقػػػػػًا فػػػػػي لروليػػػػػا، مالئػػػػػًا الشػػػػػراييف، األوردة، 
الشػػعيرات. يػػواني، دلػػائؽ يػػـ شػػعرت أف كػػؿ شػػيء فييػػا يتمػػدد، ينبيػػط، اف الػػدؼء 
يمػػػؤل جنباتيػػػا فيفػػػؾ انقباضػػػيا ويفػػػرد جيػػػدىا مػػػف تكومػػػو لتنبعػػػث ىمتيػػػا مػػػف جديػػػد 
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يػػػألاـو حتػػػػا  …تيػػػمـلػػػف أكػػػوف الضػػػػعيفة الميػػػتكينة، لػػػف أذلػػػػف أو أي ……"ال
مػػف أجمػػؾ، حبيبػػي، مػػف  …مػػف أجمكػػـ …يأصػػمد حتػػا الرمػػؽ األخيػػر …النيايػػة 

 أجمؾ، وطني!!"
ليػانيا، حمقيػا،  …لكف فميا كيؼ مف رمؿ صػحراء لػـ تعػرؼ مطػرًا وال نػد 

يبلمػاً  . وتيػاءلت، …كؿ مافي فميا لويأ ولتػاد، كيفمػا حركتػو الػري  تػرؾ وخػزًا واو
كػػة المػػاء، مػػو ليػػوة الصػػباح كانػػت لػػد رشػػفت بضػػو "منػػذ متػػا لػػـ أشػػربه" لمػػا بر 

العطػػش يفػػ   …. يػػـ جػػاءت األحػداث تتػػر …رشػفات مػػف مػػاء لػػيف الفيجػة الػػزالؿ
 …. يمػػة شػػيء آخػػر أيضػػاً …مػػف كػػؿ خميػػة مػػف خبلياىػػا أفعػػا تقػػدح ليناىػػا شػػرراً 

جوفيػػا ذئػػاب تتنػػاىش، لواؤىػػا فػػي أذنييػػا لكأنيػػا فػػي شػػتاء تكديػػت يموجػػو فقطعػػت 
"، منػذ متػا لػـ آكػؿ أيضػًاه".. وتػذكرت أنيػا لػـ …دت يػبؿ الطعػاـلمييا الرزؽ وي

. "األوغػػػاد، حتػػػا المػػػاء والطعػػػاـ يضػػػنوف بيمػػػا لمػػػي . …تأكػػػؿ طػػػواؿ ذلػػػؾ اليػػػـو
ييػجنوف النػاس ويميتػونيـ لطشػًا وجولػًاه" دفقػػة مػف حمػاس جعمتيػا تيػـ بػػالنيوض 

كػػاف كانػػت حتػػا لظاميػػا تػػئف ألمػػًا وتشػػكو وجعػػًا، مػػو ذلػػؾ  …لكػػف جيػػميا خػػذليا
لمػػا أربػػو زحفػػت  …لمييػػا أف تػػنيض، فػػالعطش والجػػوع ال ييػػمحاف ليػػا بػػالقعود

ىناؾ تميػكت بضػمو  حديػد  مػف أضػبللو، يػـ نيضػت "مػف حقػي  …حتا الباب
أف آكؿ واشرب فممػاذا ال يعطػونني بعػض حقػيه  "دفعيػا اليػؤاؿ لػدمًا لمػا طريػؽ 

ف حولػػػو رلبػػػًا الشػػػجالة وااللػػػداـ لكػػػف صػػػورة الحػػػارس الفػػػظ الػػػذ  يػػػنفض النػػػاس مػػػ
وىمعػػػًا جعمتيػػػا تػػػنكمش مػػػف جديػػػد متػػػرددة يػػػاحبة لبضػػػة يػػػدىا بعػػػد أف كػػػادت تقػػػرع 
البػاب".. مػػاذا   لػو رمػػاني بيػطؿ مػػاء آخػره" ىػػي بػيف اإللػػداـ واإلحجػاـ ريشػػة فػػي 

الخػػػوؼ شػػػديد والحاجػػػة ………ميػػػب ريػػػ  تمػػػؼ بيػػػا ذات اليمػػػيف وذات الشػػػماؿ
تُقػػِدـ  أـ تحجػػـه تمبػػي حاجػػة  …. والصػػراع بينيمػػا أشػػد …لمطعػػاـ والشػػراب شػػديدة

يمػة حركػة فػػي  …الغريػزة أـ تيتيػمـ لمخػوؼه زمنػػًا ال تػدر  مػداه ظمػت أمػػاـ البػاب
ربمػػا الحػػارس نفيػػو يػػروح ويجػػيء، لينػػاه تقػػدحاف شػػررًا، ووجيػػو الجيػػـ  …الخػػارج

مػػػف  ……. "يجػػػب أف ألػػػيش………غمػػػيظ المبلمػػػ  لبالػػػة بابيػػػا يتولػػػدىا شػػػراً 
.. وكيػػػؼ ألػػػاـو بغيػػػر …أف ألػػػاـو ……أف أصػػػمد ……أجميػػػـ يجػػػب أف ألػػػيش

طعاـ أو شرابه كيؼ أتحمػؿ ىػذا الضػغط اليائػؿ أيػفؿ بطنػيه" فقػد داىمتيػا فجػأة 
حاجػػػة ال مجػػػاؿ معيػػػا إللػػػداـ أو إحجػػػاـ، خػػػوؼ أو تػػػردد. ودوف أف تشػػػعر يػػػمعت 
شػػمس يػػػدىا تطػػرؽ البػػػاب. لػػـ تكػػػف طرلػػػات لويػػة وال صػػػاخبة، بػػؿ طرلػػػات خفيفػػػة 

تػػػردد. لكػػػف، يالدىشػػػتيا، ويػػػد تيػػػارع إلػػػا المغػػػبلؽ كأنمػػػا ىػػػي بقيػػػة مػػػف خػػػوؼ أو 
تفتحػػو!! يػػـ ينفػػرج البػػاب الحديػػد  المصػػمت لػػف الكػػوة ذات القضػػباف. وجػػو أبػػيض 
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 البشرة حميؽ الذلف والشاربيف أطؿ مف الكوة..
 ػ أتريديف شيئًاه ألؾ  حاجةه

". إذف …وفوجئػػػػت شػػػػمس بػػػػالنبرة المطيفػػػػة، واليػػػػؤاؿ البشػػػػر  يدغػػػػدغ أذنييػػػػا
ونظػػرت إلػػا الوجػػو األبػػيض  …. لييػػوا جميعػػًا وحوشػػًا فاتكػػة"…ة بشػػرمػػايزاؿ يمػػ

البشػػػػػرة، حميػػػػػؽ الػػػػػذلف والشػػػػػاربيف يحػػػػػدؽ إلييػػػػػا بعينػػػػػيف يػػػػػوداويف ممؤىمػػػػػا البػػػػػراءة 
 والطيبة..

ػػػ أنػػا بحاجػػة إلػػا كػػؿ شػػيء.. وبحركػػة ال إراديػػة انطػػوت لمػػا نفيػػيا متشػػنجة 
كانػػت لػػد طغػػت  فحاجتيػػا لئلفػػراغ …لاصػػرة، رد فعػػؿ لمػػا تموجػػات أيػػفؿ الػػبطف
 …لما كؿ شيء بعد أف دىمتيا لما حيف غرة

فػػت  الحػػارس البػػاب ولػػد رأ  الحركػػة فوجػػدت شػػمس نفيػػيا فػػي ممػػر طويػػؿ 
ضػػػيؽ يفصػػػؿ بػػػيف مجمولػػػة مػػػف أبػػػواب حديديػػػة إلػػػا اليمػػػيف وأبػػػواب حديديػػػة إلػػػا 

تولفت متحيرة متمفتة يمنة وييػرة، فػأدرؾ الحػارس أنيػا ال تعػرؼ الطريػؽ  …الييار
حػػيف  …بإشػػارة مػػف يػػده وجييػػا يػػـ لحػػؽ بيػػا وىػػي تغػػذ الخطػػا …رحػػاضإلػػا الم

التربػػت مػػف طػػرؼ الممػػر كانػػت رائحػػة النشػػادر وأبخػػرة الػػتعفف كافيػػة إلرشػػادىا إلػػا 
نظػػػػػرت وراءىػػػػا بايػػػػػتحياء، يػػػػـ أيػػػػرلت تػػػػػدخؿ غابػػػػة  النشػػػػػادر   …بقيػػػػة الطريػػػػؽ

 …واألبخرة تفرغ فييا أحمااًل أيقؿ مف الجباؿ
فيػػػيا خفيفػػػة نشػػػطة، ولػػػد ارتفعػػػت معنوياتيػػػا مػػػف فػػػي طريػػػؽ العػػػودة وجػػػدت ن

 جديد: 
 …ػ أنتـ ىنا ما تطعموف ضيوفكـه ما تيقونيـه

يػألت بنػوع مػػف الدلابػة وبميجػػة بدويػة يػرلاف مػػا فوجئػت ىػػي نفيػيا بيػػا، إذ 
 كانت لد تخمت لف ايتخداميا خارج أيرتيا لامدة متعمدة مذ دخمت دمشؽ.

ييػػػرة رد لمػػػا يػػػؤاليا بيػػػؤاؿ ربمػػػا كػػػاف ػػػػ أنػػػت بدويػػػةه ىاميػػػًا، متمفتػػػًا يمنػػػة و 
دافعو الدىشة والفضوؿ، ىو الذ  فوجة بيا: بدويػة فػي زنزانػة إيػر مظػاىرة نيػائية 

 في دمشؽ!!
ػػػ وابنػػة شػػيث!! أجابتػػو بنبرتػػو نفيػػيا، ربمػػا يشػػجعيا لمػػا البػػوح وجػػو الحػػارس 

 …اليم  وليناه اليوداواف الطيبتاف
س ىػػػػػذه المػػػػػرة بميجػػػػػة بدويػػػػػة رد الحػػػػػار  …ػػػػػػ حيػػػػػا اهلل الشػػػػػيخة بنػػػػػت الشػػػػػيث

وكي يقطو الطريػؽ لمػا التيػاؤؿ الحػاد الػذ  لمػو فػي لينييػا، تػابو:  ……ممايمة
 . مف لبناف.…أنا أيضًا مف لرب بني خالد 
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 ػ وما الذ  جاء بؾ إلا ىناه
. لػػػولي الحػػػيف تريػػػديف تػػػاكميفه …ىػػػذه لصػػػة أحكػػػي لػػػؾ إياىػػػا بعػػػد …ػػػػ إ 
 …تشربيفه 

.. …أرجػوؾ …مس لػـ أذؽ طعامػًا وال شػراباً منذ األ …ػ أموت جولًا ولطشاً 
   …أنجدني

وأيػػػرع الحػػػارس ينجػػػدىا بعػػػد أف أنػػػار ليػػػا مصػػػباح الزنزانػػػة الكيربػػػائي وأغمػػػؽ 
"لػػؾ اهلل أيتيػػا الكيربػػاء!! تبػػدديف الظممػػة كالشػػمس، تؤنيػػيف  …البػػاب لمػػا لجػػؿ

كالحبيب، تبعديف األشباح والرلب كاألىؿ، فما ألظـ مػف اكتشػفؾ!!" كانػت شػمس 
ذ جػػػاءت دمشػػػؽ، ورأتيػػػـ ييػػػتبدلوف بمصػػػابي  الكػػػاز مصػػػابي  الكيربػػػاء، معجبػػػة مػػػ

فجػػأة بػػدأ  …بػػذلؾ اإلنجػػاز. لػػـ يكػػف العػػالـ مػػف لبػػؿ لػػد لػػرؼ شػػيئًا يػػدلا الكيربػػاء
الناس يتكمموف لف تيار يير  كتيار اليواء أو تيار الماء لكف دوف أف تراه لػيف.. 

. …يرىػا، إلػا ارالت فيحركيػالبر أيبلؾ مف نحاس يير ، يصؿ إلا البيوت فين
يمة مكواة تعمؿ بالكيربػاء، مػذياع يتمقػا ……لـ تعد المرأة بحاجة إلا مكواة الفحـ

األنبػػػػػاء مػػػػػف العػػػػػالـ بوايػػػػػطة الكيربػػػػػاء، بػػػػػؿ حػػػػػافبلت فػػػػػي الطػػػػػرؽ تيػػػػػير لمػػػػػا 
 …اهلل، ما أرولؾ مف اختراع أيتيا الكيرباء!!" …الكيرباء"

الزيتػػوف!! بادرىػػا الحػػارس الػػذ   ػػػ آيػػؼ!! لػػيس لػػد  يػػو  ىػػذه المبنػػة وحبػػات
يمػػت لبنػػي خالػػد وىػػو يضػػو أماميػػا صػػينية  صػػغيرة لمييػػا  صػػحناف وزجاجػػة مػػاء 
يرلاف ما وجدت يدىا تمتد إلييا، تضعيا لما شػفتييا يػـ تجػرع وتجػرع حتػا آخػر 

 …لطرة
 …ػ شكرًا لؾ!! لالت وىي تعيد لو الزجاجة، في لينييا أشد العرفاف

ياءؿ وىو ال يصدؽ لينيو يـ أيرع مػف جديػد يمػؤل ػ لطشا إلا ىذا الحده ت
ليػػػػا الزجاجػػػػة. حػػػػيف لػػػػاد كانػػػػت لػػػػد أتػػػػت لمػػػػا صػػػػحني الزيتػػػػوف والمبنػػػػة ورغيفػػػػي 

. كانػػت الػػذئاب التػػي تعػػو  فػػي داخميػػا لػػد التيمػػت كػػؿ شػػيء نظػػرت إليػػو …الخبػػز
   …وىو يحدؽ إلا الصينية الفارغة فايتحيت

 …الجوع كافر …ػ ال تؤاخذني
ورفػالي كميػـ  …مػا لػد  يػو  ذلػؾ العشػاء البيػيط …خػذينيػ بػؿ أنػت ال تؤا

 …نياـ
 …وألؼ شكر لؾ …شبعت …الحمد هلل …ػ ال

ػػ لكػف ماىػذا الػذ  لمػا شػعرؾ وييابػؾه لػاؿ الحػارس وىػو يتأمػؿ خيػرات الػدـ 
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حينذاؾ فقط تذكرت الدـ الذ  كاف لد شػغميا مػف  …لما شعرىا وبقعو لما ييابيا
 لبؿ فمدت يدىا إلا رأييا.  

الحمد هلل لد تولؼ!!.. لالت بفرح طاغ وىي تتممس الخيػرات المتجمػدة لمػا  ػ
 …شعرىا ولد صارت باردة

 ألـ ييعفوؾه.. …مف ضماد …البد مف دواء لؾ …ػ لكف
 أبناء الحضارة والمدنيةه …ػ أيعفوني!ه مفه أصحابؾ

 …وأيرع يغمؽ الباب خمفو دوف أف يرد  لما أيئمتيا الياخرة
كػػػػاف يحمػػػػؿ معػػػػو وىػػػػو يفػػػػت  البػػػػاب وييػػػػرع  …حمػػػػرشػػػػاش،كحوؿ، يػػػػائؿ أ

 …إلييا
ػ البد مف تطيير الجرح حتا ال يمتيب، لاؿ وىو يفت  زجاجة المطيػر فتغػزو 

 رائحتو خيشومييا..
ػػػػ كيػػػر اهلل خيػػػرؾ، ردت وىػػػي تيػػػتجيب إلشػػػارتو، فتحنػػػي رأيػػػيا ليبػػػدأ غيػػػؿ 

.. كػزت وخزات إبر اخترلت ألما جمجمتيا ىابطة إلا المب مف دماغيػا …الجرح
 لما شفتيا كي تكتـ صرخة ألـ أحيت أنيا لما وشؾ اإلفبلت..
 ػ يؤلمؾ!ه.. يأليا ولد أحس بانكماشيا لما نفييا وتشنجيا..

 ػ كييرًا!!..
 ػ لـ لـ تصرخي إذفه

الطمػػؽ الػػذ  كػػاف يمػػزؽ  …ولػػادت إلػػا ذاكػػرة شػػمس ذكػػر  مخاضػػيا األوؿ
صػرخات حػادة إلػا شػفتييا، أحشاءىا ىناؾ كاف يفجػر الػدموع فػي لينييػا ويريػؿ ال

تطبػؽ فكييػا الواحػد لمػا ارخػر فػبل تفمػت  …لكنيا كانت تكتميا كػتـ لزيػز مقتػدر
أظافرىػػا كانػت تنغػػرس فػػي  …صػرخة، تكػػز لمػا شػػفتييا حتػا تيػػيؿ منيمػػا الػدماء

تضػػػغط،  تشػػػد، تتػػػألـ، تتوجػػػو، وال تطمػػػؽ صػػػرخة.  …أذرع مػػػف حوليػػػا مػػػف نيػػػاء
الصػراخ ضػػعؼ ولجػػز  …ميميػػا أف يصػػرخ كانػت تحيػػب أنػو ال يميػػؽ بفػػارس ممػيـ

فممػػػػاذا تصػػػػرخه.. لكػػػػف مػػػػا إف لالػػػػت ليػػػػا القابمػػػػة "اصػػػػرخي، صػػػػيحي".. وأطمقػػػػت 
"، فممػػػاذا ال …لحنجرتيػػػا العنػػػاف، حتػػػا شػػػعرت بأصػػػابعيا تيػػػترخي وتوترىػػػا يػػػزوؿ

 …أفعؿ ميؿ ذلؾ ارفه"
الخيػػرات المتجمػػدة لمػػا شػػعرىا والجػػرح تحتػػو لػػـ يػػدلاىا تػػرد لمػػا اليػػؤاؿ، إذ 

إف وصػػمت يػػد الحػػارس إلػػا ىنػػاؾ وتقشػػرت الخيػػرة اليػػفما حتػػا مزلػػت رأيػػيا  مػػا
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 …موجة ألـ أكير حدة مف أف تيتطيو كتميا
 …انطمقت صرختيا، فارتعشت يد الحارس بالقطف والمطير …ػ آخ!!
 …الجرح كبير وينبغي تنظيفو …لحظة واحدة …ػ لحظة

ف وضػو المطيػر مو التنظيؼ، تتابعت الصرخات، وتعالت ارىات، لكف مػا إ
حتا أطمقت شمس صيحة توجو شديد، كتمػؾ التػي أطمقتيػا واألخضػر يشػؽ طريقػو 

 إلا الخارج يـو والدتيا تمؾ. 
وضو الحارس يائبًل أحمر يـ ميحولًا أبيض أحيت معو لمتػو بأنفايػيا تعػود 

الشػػعور نفيػػو تتػػذكره حػػيف  …إلييػػا بعػػد أف كانػػت لػػد انيػػحبت منيػػا حتػػا الشػػفتيف
"يػا اهلل!!..  …خروجو تاركًا إياىػا بػبل ألػـ كػأف لػـ يكػف ىنػاؾ شػيءأكمؿ األخضر 

كيػػؼ يػػأتي الفػػرج بعػػد الشػػدةه الخػػبلص بعػػد الضػػيؽ!!" يػػـ تبيػػمت وىػػي تنظػػر إلػػا 
الحارس الطيػب يمػؼ حػوؿ رأيػيا برلايػة األخ وحنانػو شاشػًا أبػيض نظيفػًا تصػورت 

 …يضاءمعو نفييا شيخًا يمفوف حوؿ رأيو ألوؿ مرة لمامة المشيخة الب
ػػػ يػػممت يػػداؾ!! لالػػت وىػػو ينيػػي لػػؼ العمامػػة، ال أدر  مػػا كػػاف يػػيحؿ بػػي 

 لوالؾه
. …لاؿ وىو يتعجؿ الخروج، كأنما خاؼ فجػأة مػف شػيء …الخير…ػ الخير

 أتريديف شيئًا ارفه
 ػ يبلمتؾ.. أييا الخالد  الطيبه

ف  …لمػػا لجػػؿ أغمػػؽ البػػاب ولمػػا لجػػؿ ابتعػػد "صػػحي ، ال تخمػػو الػػدنيا، واو
.". لكػػف يميػػمة تفكيرىػػا تولفػػت ولػػد لطعيػػا صػػوت يقػػوؿ شػػيئًا يػػـ …بػػتخمػػت خر 

 ".  …"، البد أف نوبتو انتيت وىذا ىو الحارس البديؿ…صوت الحارس يرد لميو
فػػي الحػػاؿ لػػادت إلػػا ذىنيػػا صػػورة ذلػػؾ الحػػارس الفػػظ ويػػطؿ المػػاء البػػارد: 

 .…. نامي شمس"…ال تدليو يشعر بوجودؾ …ال …"ال
ترئة ويخة، ولحافيا بطانيػة أخػر  أشػد اىتػراء وويػخًا، كاف فراشيا بطانية مي

مو ذلؾ شعرت أف النـو ييكوف راحتيػا الوحيػدة. كانػت لػد لضػت حاجتيػا الغريزيػة 
لئلفػراغ، أطفػػأت ظمأىػا، أيػػكتت جوليػا، فيمػػا بػػدأ الجػرح يرلػػد بيػبلـ وىػػدوء تحػػت 

. لكػػف …فمػـ تشػعر شػمس إال وىػي تيػتغرؽ فػي يػبات لميػؽ …ميػحولو وشاشػو
لعزيز أف ييتغرؽ في يبات لميؽ أو يرلد لو جفػفه كػاف كاليػمكة فػي البحػر   أنا

األخضػر  …يتمو ، يذىب، يجيء، فالفراش شوؾ موجػو ال يمكػف لجنبػو أف يمميػو
. بػػػدور تنػػػاـ بعػػػض الحػػػيف يػػػـ ينطمػػػؽ …. لكػػػف لينػػػو ىػػػو لػػػـ تػػػنـ…ومنػػػاؼ نامػػػا
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نيميػػا مػػف كػػابوس مرلػػب يميػػؾ بخناليػػا فييػػرع إلييػػا ييػػدئيا وي …صػػراخيا فجػػأة
كانػت تنشػأ وتنشػأ حتػا لػـ  …جديد.. ميكينة بدور لـ يرلأ ليا جفف طواؿ النيار
يػػـ مػػػا إف رلػػدت حتػػػا بػػػدأت  …يظػػؿ فػػػي صػػدرىا أنفػػػاس، وال فػػي لينييػػػا لبػػػرات

. أكيػػر مػػف مػػرة انتفضػػت  مػػف رلادىػػا صػػارخة، …يمػػا" …تنتابيػػا الكػػوابيس: "يمػػا
لب ذئاب تمػزؽ ييابيػا، وتيشػـ وفي كؿ مرة كانت ترو  لو كيؼ تر  أميا بيف مخا

 …. وجو الشمس المشرلة…وجييا الجميؿ
ػ ىو ذا لينو ما يعذبني، لػاؿ ليػا ولػدلادت إلػا ذاكرتػو صػورة يػوداء لاتمػة: 

صنوؼ التعذيب التي لقييػا ىنػاؾ، الكػابوراؿ، اليػرجاف، األجضػاف،  …يجف حماة
لمػػا رأيػػيا ميػػؿ  الكابيتػػاف، والحقػػد الػػذ  صػػبوه جميعػػًا لمػػا رأيػػو."أتراىـ يصػػبوف

ذلػػؾ الحقػػده أيضػػعونيا فػػي الػػدوالب ارفه أيشػػبحونيا مػػف يػػدييا ورجمييػػاه أيعمقونيػػا 
باليػػػقؼ ورأيػػػيا مقمػػػوب إلػػػا األيػػػفؿه أيعرونيػػػا مػػػف ييابيػػػاه أيجمػػػدونيا باليػػػياطه 
أيغتصػػبونياه".. أيػػئمة كييػػرة كانػػت تحرلػػو بشػػواظيا وىػػو ال يممػػؾ ليػػا جوابػػًا. جبػػاؿ 

و، بػػراكيف مػػف القيػػر تعتمػػؿ فػػي صػػدره فمػػاذا يفعػػؿه أيػػد مػػف اليػػـ تحػػط لمػػا كتفيػػ
أيعض القضباف بنواجػذهه أيمزليػا بمخالبػوه لزيػز يعمػـ أنػو  …ير  لبؤتو في لفص

 ال جدو  والقضباف حديد صمب ال تؤير فيو نواجذ وال مخالب.
كػػاف األمػػر كمػػو لػػد فاجػػأه، ىػػو الػػذ  تحػػدث مػػو البطحػػيش لػػف الػػذىاب إلػػا 

  لػػف المشػػاركة فػػي اليػػورة. لػػـ يكػػف يتولػػو أف يقػػؼ فػػي فميػػطيف وتحػػدث مػػو صػػبر 
طريقو ذلؾ الطارئ: مظاىرة تقـو بيا النياء!!! شرؾ تقو فػي حبالػو شػمس!!!! ال، 

حركػة لزيػز ىنػا، ىنػاؾ، يػؤالو  …بػؿ يػبو ولشػروف امػرأة …ليس شميػًا فحيػب
 ىػػذا، ذاؾ، بحيػػو، ايتقصػػاؤه كمػػو أد  إلػػا نتيجػػة واحػػدة: النيػػاء اليػػبو والعشػػروف

 …باليات في اليجف والفرنياو  لف يرحميف
"يػػـو الكابيتػػاف جيػػرار خمصػػت شػػمس نفيػػيا، لكػػف كيػػؼ نخمصػػيا ارفه" ظػػؿ 

فػي  …لزيز طواؿ الميؿ يتياءؿ، ىو الذ  يعمػـ أف األمػر أخطػر بكييػر ىػذه المػرة
 ، الماضػػي كػػاف الكابيتػػاف معتػػديًا التػػداًء شخصػػيًا ال لػػانوف وراءه وال نظػػاـ.. اليػػـو

تياجـ الدولػةه تطالػب بخػروج  …المعتدية، ىي المخالفة لمقانوف والنظاـشمس ىي 
ال القضػػية  …"ال …فرنيػػا مػػف الػػببلد، ولصػػبة األمػػـ نفيػػيا انتػػدبتيا لمػػا الػػببلده

 أشد خطورة ارف"..
مػػو ذلػػػؾ، لػػـ تػػػذر الغزالػػة لرنيػػػا فػػي األفػػػؽ الشػػرلي حتػػػا كػػاف لزيػػػز ينطمػػػؽ 

 …ياليًا في مناكبيا مف جديد
القيػػر ذاتػػو، الصػػدمة واإلحبػػاط ذاتيمػػا، وال ييػػتطيو أف يتمالػػؾ  صػػبر  يعػػاني
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 نفيو فييب ويشتـ..
 الوحوش يعتقموف نياءناه.. ييتكوف ألراضناه.. …ػ الكبلب

يتفتػت دوف أف ييػتطيو شػتمًا أو  …ويشعر لزيز أف لمبو بػيف جنبيػو يعتصػر
مػػػؿ.. لمػػػو صػػػامتًا يريػػػد أف يتحػػػرؾ، خفيػػػة يريػػػد أف يع …يػػػبًا.. كبلمػػػًا أو صػػػراخاً 

   …يخمص شميو مف برايف الذئاب
 ػ وما جدو  الشتـ واليبه يأؿ الرجؿ  المفتت القمب وىو يزفر..

 لمحركة.. …الجدو  لمعمؿ …بيدؾ حؽ …ػ صحي 
 ػ لكف: أيفه كيؼه مف نر ه مف نكمـه يأؿ لزيز رشًا.. 

ػ شكر  بؾ، أجاب صبر  بيرلة والتضاب، شػأنو شػأف أيػاـ زمػاف، يوزباشػيًا 
 ………د فصيؿ الطميعة في الجيش العربي ويتقدـ لتحرير دمشؽيقو 

. …مضػػػا الصػػػديقاف إلػػػا شػػػكر  بيػػػؾ، لكػػػف دوف  شػػػكر  بيػػػؾ خػػػرط القتػػػاد
دوريػػػات الجندرمػػػة فػػػي كػػػؿ مكػػػاف، الجنػػػد بحػػػرابيـ المشػػػرلة  يعترضػػػوف كػػػؿ لػػػابر 

فػػػي اليػػػاحات والميػػػاديف مصػػػفحات ودبابػػػات توجػػػو مػػػدافعيا إلػػػا البشػػػر  …يػػػبيؿ
 .…كميـ

 ىناؾه لـ كؿ ىذه التعزيزاته ػ ماذا
الشػػػػرر  …يػػػػأؿ لزيػػػػز، لكػػػػف اليوزباشػػػػي اليػػػػابؽ لػػػػـ يكػػػػف بحاجػػػػة إلجابتػػػػو

المتطاير مف ليوف الجند وىاالت الرلب المنداحػة مػف جنػازير الػدبابات ورشاشػات 
المصػػػػفحات كميػػػػا كانػػػػت تجيبػػػػو وكميػػػػا جعمتػػػػو يقػػػػود مرؤويػػػػو اليػػػػابؽ بعيػػػػدًا لػػػػف 

وؿ إلػػػا شػػػكر  بيػػػؾ، فاتخػػػذ إليػػػو أكيػػػر األزلػػػة الجندرمػػػة والجنػػػد.. كػػػاف يريػػػد الوصػػػ
. بػػؿ ال …. لكػػف حتػػا شػػكر  بيػػؾ لػػـ يكػػف موجػػوداً …ضػػيقًا وأكيرىػػا تعرجػػًا وطػػوالً 

 .…أحد في منزلو يرد لما لرع الباب أو رنات الجرس
 ػ ىؿ التقموه أيضًاه لاد لزيز ييأؿ وىو أكير خوفًا وحيرة مف لبؿ.

اليػاني لمشػارع مصػفحة تصػوب ػ مف يػدر ه رد صػبر  وىػو يػر  فػي الطػرؼ 
رشاشاتيا نحو البيت الذ  لصداه. لنيػرع، لنيػرع، تػابو صػبر ، ولػد أدرؾ أف يمػة 

. نيػػيب بيػؾ، فػارس بيػػؾ، جميػؿ بيػؾ، كميػػـ لصػدىـ الصػػديقاف …خطػرًا يتيػددىما
.. فقػط لنػد جميػؿ بػؾ وجػدوا جنائنيػًا لجػوزًا يعمػؿ فػي حديقػة …لكف دائمػًا ال أحػد

 أير ليما: وبخوؼ وحذر  …المنزؿ
 …ػ لد تجدانو في دوما
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 ولمعت في ذىف اليوزباشي فكرة. 
 …ػ البد أنيـ جميعًا مختفوف

 ػ مختفوفه. أيفه..
فنيػيب بػؾ لػد يكػوف فػي مزرلػة فػي الغوطػة  …ػ إف كاف جميؿ بؾ في دومػا

 …الغربية وشكر  بؾ في باال في الغوطة الشرلية
 …ػ لنذىب إلا باال

 …ػ نذىب لكف بعد أف نتأكد
. فمػػػف يػػػدر ه لػػػد …وبػػػدا لعزيػػػز أف اليوزباشػػػي العتيػػػؽ مػػػازاؿ يحيػػػب جيػػػداً 
 …يتحمبلف مشقة الذىاب إلا باال دوف أف يجدا شكر  بؾ ىناؾ

 …. ينبغي التأكد…ػ أنت لما حؽ
ولكي يتأكد صبر ، كػاف لميػو أف يتصػؿ بػبعض معارفػو وأصػحابو، ولػـ يكػف 

 …يمة حاجة لوجود لزيز 
 …ألحؽ بؾ. …ػ ايبقني إلا الميتودع

كػػػاف  …ويػػػبقو لزيػػػز إلػػػا الميػػػتودع، فػػػت  البػػػاب الخػػػارجي لميػػػاحة ففػػػوجة
جمؿ لواد باركػًا لمػا األرض، ممػددًا لنقػو لمػا التػراب، وكأنػو ييػتري  مػف لنػاء 

   …صيؼ شاؽ طويؿ
ػػػ لػػواد!! أجػػؿ!! صػػاحبؾ أيضػػًا فػػي اليػػجف، تمػػتـ لمجمػػؿ الػػذ  حػػرؾ رأيػػو 

 ..…بعدئٍذ أرغا بشيء لـ ييتطو لزيز فيمورافعًا إياه ما إف رأ  القادـ الجديد، 
كاف األخضر لد رو  لو لصة لواد الذ  اختفا دونما أير وبعيره الذ  تركػو 
أصػػحاب لػػواد مػػوليف لنػػو األدبػػار. لكػػف مػػف يػػذكر أمػػرًا كيػػذا والكػػوف كمػػو لاصػػفة 

لكػػف ىػػػاىو ذا  …مزمجػػرة ىػػادرةه.. كػػاف لزيػػػز لػػد نيػػي لصػػة لػػػواد وبعيػػر لػػواد
. البػػد أنػػو …وزبػػده يتطػػاير …رغػػاء البعيػػر يعمػػو …الوالعػػة أمامػػو يفاجػػأ بالحقيقػػة
 …. دنا منو لزيز فمـ يجد أمامو يو  التراب…بحاجة لشيء

 ػ ألـ يطعمؾ األخضر أمسه
ولػػوح البعيػػر بعنقػػو الطويػػؿ يمنػػة وييػػرة راغيػػًا مزبػػدًا مػػف جديػػد وكأنمػػا يحػػتأ 

 …لما يؤالو ذاتو
ابه يػػػألو، لكػػػف دوف أف ينتظػػػر ػػػػ يػػػا إليػػػي!! كيػػػؼ يػػػدلؾ بػػػبل طعػػػاـ وال شػػػر 

جوابػػًا، أيػػرع إلػػا الميػػتودع، فتحػػو، أخػػرج لػػداًل فيػػو بقيػػة مػػف شػػعير، وضػػعو أمػػاـ 
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البعير، يـ لاد إلا مضػخة اليػاحة يمػؤل يػطبًل بالمػاء وييػرع بػو إلػا البعيػر الػذ  
 انكب لميو في الحاؿ يعب ماءه لبًا وبرمشة ليف، ربما، لـ تظؿ فيو نقطة ماء.

لعدؿ، توجو إليو، تشممو لبؿ أف ينوشو بمشفريو الغميظػيف يػـ بػدأ الشعير في ا
 …يمتقـ حبات منو لكف بغير حماية أو إلباؿ

ػػػػػ مػػػػاذا!ه أليػػػػت جائعػػػػًاه ونظػػػػر إليػػػػو البعيػػػػر نظػػػػرة شػػػػزراء، كأنػػػػو ييػػػػتيجف 
لمػػاذا ال تأكػػؿ إذفه لكػػف البعيػػر ال يػػرد، بػؿ ىػػو يػػدنو مػػف الشػػعير، يػػتممس …يػؤالو

تػػػػردد يػػػػدخميا  إلػػػػا ذلػػػػؾ  التجويػػػػؼ اليائػػػػؿ لكػػػػف بحػػػػذر حباتػػػػو، يقمقػػػػـ بعضػػػػيا وب
 وخوؼ..

 فكيؼ تطحف الشعيره …ػ لعمؾ ىـر لـ يبؽ في فمؾ أضراس
وكأنمػػا فيػػـ البعيػػر كبلمػػو، حػػرؾ أذنيػػو إلػػا الػػوراء واألمػػاـ، األلمػػا واأليػػفؿ، 

 . …يـ لوح بذنبو إلا اليميف والشماؿ، ربما مشجعًا إياه لما متابعة معروفو
ىػػـ ينقعػػوف لػػؾ  …أجػػؿ …ه يػػأؿ البعيػػر وىػػو يشػػير إلػػا الشػػعيرػػػ أأنقعػػو لػػؾ

. فتػػػزدرد واحػػػػدتيا دوف مشػػػػقة أو …لمفػػػؾ يػػػػـ يضػػػعونو كػػػػتبًل كػػػػتبًل كالكبػػػة لمبشػػػػر
لكػػف كػػاف مػػف الميػػتحيؿ لمػػا لزيػػز أف ينقػػو لػػو شػػعيره ويصػػنو لػػو كتػػؿ  …لنػػاء

   …العمؼ تمؾ
و وىػػػػػو يمضػػػػػي إلػػػػػا ػػػػػػػ كػػػػػؿ شػػػػػعيرؾ فمػػػػػيس لػػػػػؾ مػػػػػف خيػػػػػار يػػػػػواه،، لػػػػػاؿ لػػػػػ

فيمومػو أكيػػر بكييػر مػػف أف يعطػي ولتػػو لبعيػر ومشػػاغمو  أكيػر بكييػػر …يػتودعالم
. كانػػت شػػمس فػػي مركػػز الػػدائرة منػػو وكػػاف ىػػو كوكبػػًا …مػػف أف يجػػد فراغػػًا لبعيػػر

يدور في فمكيػا، كػؿ مافيػو ينجػذب إلييػا، يفكػر بيػا، يبحػث لػف خػبلص ليػا لتعػود 
 ..…فتمنحو الدؼء والضياء

ـ يعػػػػد لميػػػػو أف ينقػػػػد الزوجػػػػة والحبيبػػػػة لػػػػ …فػػػػي الميػػػػتودع، انتظػػػػر يػػػػالات
مػػا   ….. ذلػػؾ الفتػػا الناحػؿ الػػذ  ذىػػب تحػت األرجػػؿ…بػػؿ يمػػة لػواد …فحيػب

شػػأنو وشػػأف مظػػاىرة النيػػاءه كيػػؼ تػػورط فػػي مػػاليس يعنيػػوه "كػػاف لزيػػز يتيػػاءؿ 
. ربمػػا مػػف المنطػػؽ أف تػػذىب شػػمس إلػػا اليػػجف، ىػػي التػػي كانػػت …طػػواؿ الولػػت

و وال جمػؿه.. ػلكف ما ذنب فتا كعواد، ال نالػة لػ في رأس المظاىرة تيتؼ وتصي ،
. ميمػو ميػؿ شػمس، أف ييػعا مػف أجميمػا معػًا …ولرر لزيز أف يخرجو بأ  شكؿ

 .  …إلا أف يخمصيما مف برايف الوحش
فأيػرع يمػؤل يػطؿ المػاء مػف  …صػبر لزيػز دنفػ …يالات ولـ يأِت صػبر 

ميػو أف ييػعا لبػؿ أف ناره لـ تعػد تحممػو ول …جديد، يضعو أماـ البعير يـ يمضي
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لكف لبيًا كاف ميعاه، فقد غابت الشمس، ولـ ييتطو رؤيػة أحػد.  …تغيب الشمس
كانػػػت  …شػػػكر  بيػػػؾ، نيػػػيب بيػػػؾ.. بػػػؿ حتػػػا اليوزباشػػػي القػػػديـ ذىػػػب ولػػػـ يعػػػد

المحػاؿ  …الناس متجيمػو الوجػوه …المدينة كميا مضطربة منقمبة رأيًا لما لقب
تتحػػػػػرؾ، والجنػػػػػد يشػػػػػرلوف حػػػػػرابيـ . فقػػػػػط الػػػػػدوريات …الحركػػػػػة جامػػػػػدة …مغمقػػػػة

ايتعدادًا لبلنقضاض. ذىب لزيز ىنا،  ذىب ىناؾ وكؿ ىمو أف يجػد أحػدًا يشػكو 
لكػف  …يحمؿ معػو ذلػؾ اليػـ، ييػعا إلخػراج شميػو مػف جػب األمػوات …لو ىمو

مػػو غػػروب الشػػمس تيػػرب إلػػا نفيػػو اليػػأس، مػػو األذاف أحػػس بقدميػػو تقودانػػو إلػػا 
   …يو لد تحمؿ لو الراحة واالطمئنافألرب ميجد، فركعة بيف يد  إل

لحظػات خشػو بػيف يػػد  ربػو ولحظػات أحػس بالراحػػة واالطمئنػاف، لكػف مػػا إف 
غػػػػػادر بػػػػػاب الميػػػػػجد حتػػػػػا لػػػػػاوده الويػػػػػواس". شػػػػػمس، لػػػػػواد، يجػػػػػب أف أيػػػػػعا 

لػػػـ يقصػػػد منزلػػػو،، ففػػػي منزلػػػو لػػػف يجػػػد يػػػو  الوحشػػػة واأللػػػـ  …"، …إلخراجيمػػػا
و. يػػأؿ لػػف صػػاحبو، لكنػػو لػػـ يكػػف لػػد والعػػذاب.. منػػزؿ صػػبر  ألػػرب فأيػػرع إليػػ

مػػػو ذلػػػؾ دخػػػؿ إلػػػا المنػػػزؿ، ايػػػتقبمو فريػػػد، يػػػقاه القيػػػوة، وجميػػػا يتحػػػدياف  …لػػػاد
 .…وينتظراف

 مو أذاف العشاء جاء اليوزباشي القديـ:
 ػ تأخرت كييرًا!ه..

 …ػ لـ يكف بايتطالتي غير ذلؾ.. ذىبت إلا باال
 ػ ورأيت شكر  بؾه

 ه…ػ بالطبو
 ييعا إلخراج شمسهػ أولدؾ خيرًاه أ

 …ػ لـ تعد القضية لضية شمس
 ػ لضية مف إذفه يأؿ لزيز ولد فاجأه جواب رئييو العتيؽ.

 ػ لضية وطف!!
 ػ ماذاه كيؼه لاد لزيز ييأؿ ولد جحظت ليناه!!

مئػػات اليػػجناء الييايػػييف فػػي تػػدمر، …ػػػ ىنػػاؾ لشػػرات النيػػاء فػػي اليػػجوف 
بػػؿ  …يػػر  شػػكر  بػػؾ لػػـ تعػػد خاصػػةالميػػألة كمػػا  …المنفيػػيف فػػي أرواد والجزيػػرة
 …حبًل جذرياً  …ميألة لامة والبد مف حميا
البد ليا مف حؿ جذر ، ينػا لزيػز ولػد لػاد يشػغمو  …ػ أجؿ.. ىو لما حؽ
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 …ىـ نايو ووطنو …اليـ العاـ
. لػػػاؿ صػػػبر  وىػػػو يميػػػؿ لميػػػو شػػػبو …يمػػػة لػػػرار خطيػػػر …ػػػػ ليػػػذا اليػػػبب

 ىامس..
   …اخمو شعور بالفرح، ماىوه أخبرنيػ حقًاه رد لزيز بالنبرة نفييا ولد د

ػػػ إضػػراب لػػاـ، أجػػاب صػػبر  بإشػػارات الشػػموؿ والتعمػػيـ مػػف يديػػو كمتييمػػا، 
 فيرت في أوصاؿ لزيز رلشة لـ يكف بايتطالتو أف يحدد ماىيتيا..

فػػي الصػػػباح التػػػالي، بػػدت دمشػػػؽ مدينػػػة ميتػػػة ألقػػت لمييػػػا اليػػػاحرة طميػػػميا 
عصػػػاىا فتيػػػمرت الدابػػػة حيػػػث ىػػػي، فتجمػػػدت الػػػدماء فػػػي لروليػػػا، مػػػرت لمييػػػا ب

. ألػػػواف اليػػػاحرة …والبشػػػر حيػػػث ىػػػـ تماييػػػؿ مػػػف حجػػػارة ال نأمػػػة ليػػػـ وال حركػػػة
الجمػػػاد مػػػف حػػػوليـ  …وحػػػدىـ يػػػذىبوف ويجيئػػػوف فػػػاغر  األفػػػواه جػػػاحظي العيػػػوف

ىػػـ يتوجيػػوف شػػرًا مػػف كػػؿ مػػا  …يخػػيفيـ وتماييػػؿ الحجػػارة تبػػث فػػي لمػػوبيـ الرلػػب
ؿ حجػر لػد يخػرج ليػـ المػوت، مػف بػيف األشػجار مػف وراء كػ …تقو لميو أبصػارىـ
أشباح تترصدىـ في كؿ مكاف تراىـ  وال يرونيا فمػاذا يفعمػوفه  …لد ينبيؽ الخطر

حركػػػػة خافتػػػػة، ىميػػػػة خفيػػػػة تجعػػػػؿ إصػػػػبو واحػػػػدىـ تضػػػػغط لمػػػػا الزنػػػػاد ويمعمػػػػو 
وتضػػحؾ تماييػػؿ الحجػػر مػػف اليػػحر  …رػػػر …تػػر …ر …ر …الرصػػاص تػػر

   …لة الرلب ترتعش مف الرلبالذ  انقمب لما صاحبو فغدت آ
حاولػت أف تعمػـ اليػبب  …لحظت شمس ذلؾ الرلب لما مبلم  آلػة الرلػب

"أتػػػراىـ لرفػػػوا  …كػػػاف الحػػػارس الطيػػػب لػػػد غػػػاب لنيػػػا أيامػػػاً  …لكنيػػػا لػػػـ تيػػػتطو
وأولػػؼ  …لكػػف ظيػػوره مػػف جديػػد أيمػػأ صػػدرىا …بتعاطفػػو معػػيه بميػػالدتو لػػيه"

، ولػػد لػػبل شػػخير اليػػجينات المػػواتي يػػيؿ أيػػئمتيا.. فػػي اليزيػػو األخيػػر مػػف الميػػؿ
لرفػػػت شػػػمس بعػػػض أيػػػمائيف وايػػػتطالت أف تتواصػػػؿ مػػػو القريبػػػات مػػػنيف، فػػػت  

 الحارس الطيب لمييا باب الزنزانة يـ ىمس: 
 …ػ إضراب لاـ شامؿ في المدينة

 ػ ماذاه
إضػراب تػاـ لػـ  …ػ منذ لشرة أيػاـ ال يػوؽ، ال دكػاكيف، ال ورشػات، ال لمػؿ

 …ييبؽ لو مييؿ
 لماذاه يألت وىي تريد أف تتأكد.. …فػ لك

 …ولف يتولؼ اإلضراب حتا يطمقوا يراحكف …ػ يقولوف: مف أجمكف
 …ػ حتا يطمقوا يراحناه فقطه
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يمة مطالب أخر : إلادة المنفييف، إطػبلؽ يػراح اليػجناء الييايػييف،  …ػ ال
نمػا . وتولؼ الحارس الطيب وىو يتمفػت يمنػة وييػرة وكأ…إلادة الجند إلا يكناتيـ

 …أحس بحركة لريبة
 وماذا بعد.. أييا الصديؽ الطيب!ه …ػ إ 

 …ػ البدء بالمفاوضات مف أجؿ إنياء االنتداب
ىػػذا وحػػده يحمػػؿ لقمبػػي الراحػػة والطمأنينػػة. ردت شػػمس بنبػػرة  …ػػػ ىػػذا لظػػيـ
..  يجػػػػػػب إنيػػػػػػاء …مػػػػػػف أجػػػػػػؿ ىػػػػػػذا خرجنػػػػػػا إلػػػػػػا الشػػػػػػوارع …ىمػػػػػػس مزدىيػػػػػػة

 ..……أو ذىبت تضحيتنا ىباء………االنتداب
الكتمػػة الوطنيػػة، حػػزب الشػػعب، الميػػتقموف، كميػػـ كػػانوا لػػد اتفقػػوا لمػػا إنيػػاء 
ميزلػػػػة كانػػػػت لػػػػد كتبتيػػػػا يػػػػدا يػػػػايكس وبيكػػػػو، وىمػػػػا يشػػػػرباف الوييػػػػكي ويميػػػػواف 

   …بالشقراوات
مظاىراتيػػػػا، إضػػػػراباتيا، اشػػػػتباكات وطنيييػػػػا مػػػػو  …مصػػػػر كانػػػػت حػػػػافزًا أوالً 

مػػػت ىػػػؤالء لمػػػا لقػػػد معاىػػػدة لػػػوات الميػػػتعمر ورجػػػاالت اإلنكميػػػز كانػػػت لػػػد أرغ
بعدئػػذ جػػاء العػػراؽ وىػػو يضػػغط ويقاتػػؿ، ييػػدد  …تعتػػرؼ بحريػػة مصػػر وايػػتقبلليا

ويتولد، ورضث اإلنكميز مف جديد، "إذف لماذا ال نفعؿ كمػا فعمػواه لمػاذا ال نضػرب 
وال نتظػػػػاىره لمػػػػاذا نرضػػػػا بغيػػػػر الحريػػػػة وااليػػػػتقبلؿ بػػػػديبًله" كػػػػاف تيػػػػاؤؿ القػػػػادة 

لػػف جػػواب. وكػػاف الجػػواب لػػرار اإلضػػراب العػػاـ الشػػامؿ الػػذ  الػػوطنييف يػػـ البحػػث 
 شؿ المدينة وأولؼ الدـ في لروؽ المندوب اليامي، ومف حولو مف ألواف..

كػػاف األمػػر  …ػػػ أطمقػػوا يػػراح اليػػجناء، ممػػف ال يشػػّكموف خطػػرًا لمػػا فرنيػػا
األوؿ الػػػذ  أصػػػدره المنػػػدوب اليػػػامي، وخػػػرج ايػػػره لػػػواد فػػػي الحػػػاؿ. ىػػػروؿ الفتػػػا 

ىنػػاؾ ايػػتقبمو الجمػػؿ  …يػػؿ الػػذ  ازداد نحػػواًل فػػي اليػػجف إلػػا ميػػتودع لزيػػزالطو 
مرغيػػًا مزبػػدًا تقػػدح لينػػػاه شػػررًا. "تتركنػػي ىكػػػذا، ال راٍع وال صػػاحبه".. ولػػـ يممػػػؾ 
لػػواد يػػو  االلتػػذار. التػػذر لجممػػو كمػػا التػػذر لعزيػػز، فالفضػػوؿ وحػػده ىػػو الػػذ  

اركيف ومتفػػرجيف أبريػػاء يػػـ جػػاء اليػػيؿ فجرفػػو مػػو مػػف جػػرؼ: مشػػ …دفعػػو لمتفػػرج
 ومذنبيف.

بعدئٍذ لـ يصدؽ كيؼ امتطا بعيره وأطمؽ لو العناف مخمفًا وراءه دمشؽ، بكػؿ 
ضرابات  …مافييا مف مظاىرات واو

بعد خمية لشر يومًا، كاد صواب المندوب اليامي أف يطير جمو أركانػو يػـ 
 ىدر:
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اليػكاف يػا . أيػف …. ال أيػر فييػا لحيػاة…المدينػة لفػر يبػاب …ػ غير معقػوؿ
غمغـ ىػذا، تمػتـ  …تر ه.. أيف الناسه األيئمة كييرة لكف أحدًا لـ يكف يممؾ جواباً 

 …ذاؾ، أخذوا، ألطوا، لكف لـ يكف يمة جواب
 الترح أحدىـ لما حذر.. …ػ لنمبد مطالب دمشؽ

، كييػر األويػمة …ػ ال إف خضػعنا  …ىذا خضوع، احتأ جنػراؿ كييػر النجػـو
 …مرة خضعنا كؿ مرة

ينا جنراؿ آخر اليقؿ لنػو أويػمة ونجومػًا، أرجمنػا فػوؽ رلػابيـ ولػف  …ػ أجؿ
 نرفعيا حتا يصرخوا ايتغاية وايتيبلمًا..

لكػػف المنػػدوب اليػػامي كانػػت تصػػمو ماتقولػػو إذالػػات العػػالـ وصػػحؼ العػػالـ، 
يػػػخرية ىتمػػػر وىػػػزء مويػػػوليني "  …يصػػػمو غمػػػز أمريكػػػا ولمػػػز االتحػػػاد اليػػػوفييتي

ية ال تػػػػػرحـ، ال تعػػػػػرؼ حقػػػػػوؽ اإلنيػػػػػاف وال حقػػػػػوؽ فرنيػػػػػا ضػػػػػعيفة، لػػػػػاجزة، لايػػػػػ
لػػػـ يممػػػؾ  …الشػػػعوب"، فػػػالترح ىػػػذه المػػػرة، لكػػػف دوف حػػػذر، بػػػؿ بحمايػػػة وانػػػدفاع

 الجنراالت إزاءىا إال أف يوافقوا..
 . ىكذا جاء األمر الياني. …ػ أطمقوا يراح النياء

وفتحػػػت الزنزانػػػات لتخػػػرج شػػػمس طارفػػػة بأجفانيػػػا منبيػػػرة  ولػػػد بػػػدت لعينييػػػا 
مس الحريػة، لكػػف مػا جعميػػا تطػرؼ بأجفانيػػا أكيػر وتنبيػػر أكيػر إنمػػا ىػو المدينػػة شػ

التػػػي كػػػاف لػػػد حوليػػػا الغضػػػب إلػػػا مدينػػػة ميػػػحورة، كػػػؿ مافييػػػا جػػػدراف مصػػػمتة 
 .……وتماييؿ مف حجر
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 ــــ 4ــــ  
 
 

  ياااااااااااااا م ااااااااااااارّج الم اااااااااااااايب   هاااااااااااااااااااااااه    هاااااااااااااااااااااااه
  خمااااااااااي ر ا اااااااااا   ااااااااااايب   اضااااااااااااااااااارب ر اااااااااااااااااااا  

يػػػرددوف وىػػػـ ييزجػػػوف ويرلصػػػوف بمبايػػػيـ الفولكمػػػور  كػػػاف شػػػباب متحميػػػوف 
. لزيػػػز، صػػػبر ، أىػػػؿ …الجميػػػؿ والكػػػؿ بانتظػػػار زلػػػيـ الشػػػاـ العائػػػد مػػػف المنفػػػا

الميداف، الشاغور، كميػـ زحفػوا إلػا القػدـ، جميػور غفيػر مػف يػكاف الشػاـ ػ القمػب، 
 وجوىيػػػا، أليانيػػػا، وطنيييػػػا، ييايػػػيييا، كميػػػـ جػػػاؤوا منػػػذ الظييػػػرة إلػػػا الضػػػاحية

ف محمػػد بػػف لبػػد اهلل، وىػػو مػػايزاؿ شػػابًا إالجنوبيػػة لدمشػػؽ، حيػػث تقػػوؿ األيػػطورة 
يحمؿ تجارة خديجة إلا ببلد الشاـ، أناخ جممو يـ أريؿ بتجارتػو إلػا المدينػة، دوف 
أف يػػذىب بنفيػػو. لمػػاذاه ال أحػػد يػػدر ، فالريػػوؿ لػػـ تطػػأ لدمػػو دمشػػؽ بػػؿ وطػػأت 

تيػػػػػمت بأصػػػػػابعيا الخمػػػػػس، صػػػػػخرة فػػػػػي ذلػػػػػؾ المكػػػػػاف مػػػػػف طرفيػػػػػا الجنػػػػػوبي فار 
بأخمصيا، بكعبيا لما الصخرة، وظمت مايمػة ىنػاؾ إلػا أف لامػت ضػاحية يػكنية 

 تبركًا بقدـ الريوؿ.. …يميت بالقدـ
. والشػػػباف ذوو اليػػػراويؿ …يمػػػة دفػػػوؼ تػػػدؽ ومزاميػػػر تعػػػزؼ ويػػػيوؼ تمعػػػب

يػا ذات اليوداء بإلياتيا المترىمة الوايػعة كييػرة الطيػات يقفػزوف بيػا لاليػًا يموحػوف ب
اليمػػػيف وذات الشػػػماؿ، طاليػػػػاتيـ البيضػػػاء، لمصػػػانيـ المخططػػػػة كحمػػػر الػػػػوحش، 
كوفيػػاتيـ المرميػػة لمػػا الكتػػؼ، أو المعقػػودة لمػػا الرلػػاب، كػػؿ ذلػػؾ لوحػػة ريػػميا 

   …فناف مبدع ال يممؾ معيا لزيز إال أف ينتشي فرحًا ويروراً 
دكػػاف صػػاحب  …إشػػالة يػػرت يػػرياف النػػار فػػي اليشػػيـ منػػذ الصػػباح البػػاكر

ربػة بيػت  …ينقميا لصاحب دكاف آخر، لابر يبيؿ يوشػوش بيػا لعػابر يػبيؿ آخػر
الػزليـ فػي  …تيمس بيا لجارتيػا  "لبػد الػرحمف الشػيبندر.. لائػد مػف مصػر اليػـو
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الػث".. ودوف  …الدكتور في لماف وييصػؿ بعػد الظيػر …طريقو إلا دمشؽ ارف
راح النػاس  …د بيػوؽ الرليػةأف ينظـ أحد شيئًا أو يقـو حزب بدلوة الناس، أو جن

يتقػػاطروف فػػراد  وجمالػػات إلػػا القػػدـ ينتظػػروف لػػدـو الػػزليـ المحبػػوب الػػذ  كػػاف 
ذات يـو وزيرًا لمخارجية دافو لف  ايتقبلؿ الببلد  بنواجذه، لاتؿ مػف أجػؿ حريتيػا، 

 وكاف  ميتعمرييا دبموماييًا ال يشؽ لو غبار ويائرًا ال يشؽ لو غبار..
ا بو وزيرًا لمخارجية يـو كاف فيصػؿ ممكػًا لمػا الػببلد وكػاف كاف لزيز لد التق

لػػػد رآه خطيبػػػًا مفوىػػػًا يميػػػب الجمػػػاىير حمايػػػة وانػػػدفالًا، لكػػػف حبػػػو لػػػو وتعمقػػػو بػػػو 
. فػػػي بيػػػاتيف …تريػػػخا حتػػػا فالػػػا كػػػؿ حػػػد، يػػػـو جمعتيمػػػا يػػػورة الغوطػػػة والجبػػػؿ

بًا ومقػاتبًل الغوطة وبػيف أشػجارىا، لػرؼ لزيػز كػـ كػاف الػدكتور اإلنيػاف يوريػًا صػم
لنيػػػدًا ال يعػػػرؼ الخػػػوؼ أو التخػػػاذؿ. يمانيػػػة لشػػػر شػػػيرًا ظػػػبل مػػػو اليػػػوار يقػػػاتموف 
الفرنيػػاو ، يكػػروف ويفػػروف، ييزمونػػو وينيزمػػوف أمامػػو إلػػا أف لػػرر جنراالتػػو  بكػػؿ 
وحشية وليوة أف يدمروا كؿ لرية تخرج منيا رصاصة، أف يحرلوا كؿ بيتاف يػؤو  

 …ا يابس ولامر لراىا إلا خرابيائرًا فتحوؿ أخضر الغوطة إل
حينػػػػذاؾ انيػػػػحب يػػػػمطاف باشػػػػا األطػػػػرش برجالػػػػو إلػػػػا باديػػػػة األردف فػػػػواد  

ومضػا لبػدالرحمف الشػيبندر إلػا مصػر، وىػو يعمػـ  …اليرحاف في جزيػرة العػرب
 …أنيا لمب العروبة الحي، ومبلذ كؿ طالب لمبلذ

تػػػب، لشػػػر يػػػنوات كانػػػت لػػػد مػػػرت لميػػػو ىنػػػاؾ، يػػػدبأ المقػػػاالت، يكتػػػب الك
يخطػػػب الخطػػػب وال ىػػػـ لػػػو فييػػػا كميػػػا إال حريػػػة بػػػبلده وايػػػتقبلؿ وطنػػػو، فكيػػػؼ ال 

ه..  تزحؼ الجماىير اليتقبالو اليـو
الػدفوؼ تجمػدت لمييػا أصػابو الػدلاليف، المزاميػر خريػت  …فجأة راف يكوف

. لنػػػػؽ لزيػػػػز نفيػػػػو اشػػػػرأب باتجػػػػاه  …تحػػػػت أنامػػػػؿ العػػػػازفيف فاشػػػػرأبت األلنػػػػاؽ
"، …وب حيػث جػاء ألوؿ مػرة ىػدير يػيارات لاليػة مكشػوفةالطريؽ القادـ مػف الجنػ

تعالػت األصػوات مػف األفػواه ذات األلنػاؽ المشػرئبة  وطافػت  …وصؿ الموكػب!!"
 …ابتيامات الفرح بشفاىيا

. "حقػػػػًا الكبيػػػػر يظػػػػؿ …ابتيػػػػامة لزيػػػػز كانػػػػت ترفػػػػرؼ بجنػػػػاحيف مػػػػف فخػػػػار
د لشػػػريف أو .، كالجبػػػؿ ميمػػػا حتتػػػو لوامػػػؿ الػػػزمف يظػػػؿ جػػػببًل". لمػػػا بعػػػ…كبيػػػراً 

مف الييارة األولػا نػزؿ لبػد الرحمف.."إيػو!! الشػيب  …يبلييف ذرالًا تولؼ الموكب
خاطبػػػػو لزيػػػػز دوف كػػػػبلـ، فقػػػػد كانػػػػت  …يخػػػػط فوديػػػػؾ وشػػػػاربيؾ أييػػػػا الػػػػزليـ!!!"

وكانػت ىميػات ووشوشػات تتوايػػب  …صػفوؼ مػف البشػر تفصػؿ بينػو وبػيف الػزليـ
ا يػمو الػزليـ المشػغوؿ بشػيء ىنا وىناؾ مختمطة مشوشة فبل يصؿ منيا شيء إل
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إذ ما إف وطئت لدماه األرض حتا ركػو لمػا ركبتيػو، فػي شػفتيو ارتعاشػة  …آخر
. يػػجد لمػػا التػػراب، يبػػارؾ جبينػػو بػػو، يتشػػمـ أريجػػو، يػػتممس …وفػػي لينيػػو دمػػوع

مػػرتيف يبليػػًا ألػػاد الػػزليـ  …ذراتػػو لتخػػتمط دمػػوع حػػر  ذرفتيػػا لينػػاه بػػذلؾ التػػراب
. …اليمػػًا الحصػػا فيمػػا نػػزؿ مػػف معػػو يحاكيػػو فػػي مايفعػػؿ اليػػجود مقػػببًل التػػراب،

 بعدئٍذ نيض فاتحًا يديو رافعًا وجيو إلا اليماء، ىاتفًا: 
ف أف أريتنػػػي تػػػراب وطنػػػي!! الفضػػػؿ والشػػػكر لػػػؾ يػػػا اهلل أػػػػ حمػػػدًا لػػػؾ يػػػارب، 

بعد ذلؾ طغت أصػوات ىػادرة مػف أنيػاؽ مػف البشػر راحػت  …ألدتني إلا أىمي!!
 وىي تنشد:  تتقدـ باتجاه الزليـ

  مااااااااااااان  نياااااااااااااات الاااااااااااااودا  ………  طمااااااااااااا ال اااااااااااادر  مينااااااااااااا
  مااااااااااااااااااااااا د اااااااااااااااااااااااا ه دا  ………  وجااااااااااب الشااااااااااكر  مينااااااااااا

"أىػي النغمػػة نفيػياه األبيػػات ذاتيػػا التػي ايػػتقبؿ بيػػا أنصػار المدينػػة ذات يػػـو 
موغػػؿ فػػي التػػاريث موكبػػًا آخػػره أجػػؿ لزيػػز يػػمو مػػف حكايػػات التػػاريث لػػف ذلػػػؾ 

مػػًا صػػنو التػػاريث، رجػػبًل حمػػؿ ريػػالة مقديػػة الموكػػب الػػذ  كػػاف يحمػػؿ رجػػبًل لظي
مضػػػحيًا بالغػػػالي والػػػرخيص، لػػػائبًل لعمػػػو: "واهلل لػػػو  …………ولاتػػػؿ مػػػف أجميػػػا

وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي لما أف أترؾ ىذا األمر ما تركتػو!!ه" 
وتياءؿ لزيز مف جديد: "أىي ريالة العزة والمجد نفيػيا، ريػالة الحضػارة والرلػي، 

أتػراه يعيػد التػاريث نفيػوه".. لزيػز ممتمػة حمايػة، يحػاوؿ الوصػوؿ  …والنػور العمـ
. مئػات... …إلا الزليـ، لمػو يمميػو، يقبمػو، يينئػو باليػبلمة، إال أف الزحػاـ يمنعػو

آالؼ النػػاس يريػػػدوف الوصػػػوؿ ميمػػػو، والػػػزليـ يصػػػاف  ىػػػذا، ييػػػمـ لمػػػا ذاؾ، يقبػػػؿ 
. لكػف لمػا حػيف غػرة …بنابميا ذلؾ، والحمقة تضيؽ حولو والصفوؼ يختمط حابميا

أيضًا، وكأنما بإيعاز مف لصا يػاحر، لػادت الػدفوؼ تػدؽ والمزاميػر تعػزؼ، فيمػا 
تشػػػكمت مػػػف جديػػػد فرلػػػة الفمولكمػػػور الشػػػعبي، تمػػػوح باليػػػيوؼ فينػػػزاح النػػػاس يمينػػػًا 
وشمااًل، وينفت  الطريؽ أماـ الزليـ وصػحبو ييػيروف نحػو دمشػؽ. وأصػوات الفرلػة 

 جديد:  تتعالا مغنية مف
  والمرجاااااااااااااااااااااااااااااا  لنااااااااااااااااااااااااااااااا .………  زينااااااااااااااااااااااااوا المرجاااااااااااااااااااااااا 
  وهاااااااااااااااااااااااااااااي مزينااااااااااااااااااااااااااااا    ………  شاااااااااااااااااااااااااامنا  رجااااااااااااااااااااااااا 

. وجػػػػػػوه الميػػػػػػداف، الزلمػػػػػػاء فػػػػػػي …صػػػػػػبر  إلػػػػػػا جانبػػػػػػو ردد …لزيػػػػػػز ردد
الكػػػؿ يصػػػفقوف بأيػػػدييـ  إيقػػػاع النغمػػػة اليػػػاحرة ليعػػػود مػػػرة يانيػػػة لائػػػد  …المقدمػػػة

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 69 - 

 الجولة ييدر بصوتو مغنيًا: 
  ز يمنااااااااااااااااااااااااا ا ك اااااااااااااااااااااااار  ……  يمرح اااااااااااااااااااااااااوا  اااااااااااااااااااااااااالز 

   خاااااااااااااااااااااااااااار رجالنااااااااااااااااااااااااااااا  ……  دكتورناااااااااااااااااااا الشااااااااااااااااااا  ندر
 وبصوت ىادر يشؽ لناف اليماء، راحت الحشود تردد:

   خااااااااااااااااااااااااااااار رجالناااااااااااااااااااااااااااااا  ……  دكتورناااااااااااااااااااا الشااااااااااااااااااا  ندر
بخطا وايعة متعجمػة، ربمػا مدفولػة باإليقػاع الحمايػي والنغمػة البلىبػة يػار 

. لزيز يميػؾ بيػد صػبر  وصػبر  يميػؾ بيػد الحػواط، ربمػا …الموكب إلا دمشؽ
يشكموا صفًا متمايكًا ال يخترلو أحد. الموكب كمػو صػار صػفوفًا متمايػكة يشػد  كي

. الزليـ في المقدمػة تحػيط بػو ىالػة مػف لػادة …بعضيا بعضًا كالبنياف المرصوص
 …الكتمػػػة الوطنيػػػة، حػػػزب الشػػػعب الػػػذ  أييػػػو ذات يػػػـو وصػػػفوة طبقػػػات المدينػػػة

إلػا المدينػة، يمقػي بنفيػو  خطا الزليـ متعجمة وايعة، كأنما تدفعو الميفػة لموصػوؿ
 ..…بيف أحضانيا، لاشقًا يمتقي بمعشولتو بعد أف أضناه اليجر والبعاد
."أيػػػػف ذىػػػػب …الطريػػػػؽ مفتػػػػوح، ال جنػػػػد، ال مصػػػػفحات، ال درؾ، ال يػػػػنغاؿ

. لػػـ يكػػف …تيػػاءؿ صػػبر  وىػػو يمتفػػت ذات اليمػػيف وذات الشػػماؿ …الفرنيػػاو ه"
الغيػػابه أتػػراىـ يخشػػوف صػػدامًاه أـ ىنػػاؾ أيػػر لجنػػد  أو ميػػتعمر. "أتػػراىـ آيػػروا 

تعممػوا الػدرس جيػدًا منػػذ ذلػؾ اإلضػرابه.." يتيػاءؿ وىػػو ييػتعيد فػي ذاكرتػو صػػورة 
الفرنيػػػييف الػػػذيف كػػػانوا يتخبطػػػوف كالمجػػػانيف وىػػػـ يػػػروف إلػػػا دمشػػػؽ تتحػػػوؿ أيػػػاـ 

جنػدىـ فػي أيػواليا لكػف  …اإلضراب العاـ إلا مدينة ميحورة ماتت فييا كؿ حيػاة
ة مصػػػػمتة ال بػػػػاب فييػػػػا وال نافػػػػذة، مصػػػػفحاتيـ فػػػػي يػػػػاحاتيا لكػػػػف أيػػػػواليا مغمقػػػػ

ياحاتيا خاوية لما لروشػيا كأنيػا لػـ تعػرؼ يومػّا حشػودًا وال زحامػًا، خيػالتيـ فػي 
أزلتيػػػػػا لكػػػػػف أزلتيػػػػػا خػػػػػواء وفػػػػػراغ، فمػػػػػاذا يفعمػػػػػوفه أيقػػػػػاتموف الحجػػػػػارةه أييػػػػػوطوف 

ؿ وحجارة تتمزؽ ليػا األرصفةه.. يتيف يومًا ظمت المدينة ميحورة، مدينة مف تمايي
ليػػػػوف الصػػػػحافة فػػػػي أوربػػػػا بكػػػػت، أصػػػػوات اإلذالػػػػات  …األفئػػػػدة وتبكػػػػي العيػػػػوف

لعمعت، الوالويؿ مف ىنا وىناؾ في العالـ كمو تعالػت لاصػفة ىػادرة احتجاجػًا لمػا 
فمػـ تػػر بػاريس بػدًا مػػف  …حػاؿ دمشػؽ، مدينػة بػػولس الريػوؿ، مدينػة القػػدـ والتػاريث

 أف تنحني أماـ العاصفة..
المفاوضػػػػات  ،فػػػػي بػػػػاريس ".ر األمػػػػر اليالػػػػث "ليػػػػأِت وفػػػػد إلػػػػا بػػػػاريسوصػػػػد

.كانت مطالب الوفد فييا صػريحة حايػمة: ال نرضػا بغيػر إنيػاء …ايتمرت أشيراً 
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. لكػػف كػػاف مػػف الصػػعب لمػػا الجنػػراالت ….. نريػػد الحريػػة وااليػػتقبلؿ…االنتػػداب
بػػبلد الشػػاـ" القػػديـ لػػدـ الصػػميبييف: "اليػػيطرة لمػػا  …التخمػػي لػػف حمميػػـ التػػاريخي
 فكيؼ يتخموف لف حمميـه

راح الجنػػػػػراالت يمفػػػػػوف ويػػػػػدوروف، ييػػػػػددوف ويتولػػػػػدوف لكػػػػػف بػػػػػاريس تػػػػػدلي 
وولعت باريس أوؿ معاىدة تعتػرؼ فييػا بحػؽ  …الحضارة، والحضارة لقؿ ومنطؽ

   …يورية في الحرية وااليتقبلؿ
 المكايب التي نتجت لف ذلؾ االلتراؼ: 

الممزلة، إلغاء الحكـ العيكر  المباشػر، إلػادة إلادة الوحدة بيف أشبلء الببلد 
. اليػػػماح لممنفيػػػيف بػػػالعودة إلػػػا الػػػوطف، والػػػدكتور  …دفػػػة الحكػػػـ لرجػػػاالت الػػػببلد

 الشيبندر منفي، فكيؼ  ال يعوده 
  وممياااااااااااااااااااااااون  ااااااااااااااااااااااا م        يااااااااااااااا  هاااااااااااااا ا و اااااااااااااا  ا 
  زيااااااااااااااااااااااااااااان ا طالناااااااااااااااااااااااااااااا   .. …  رجااااااااااااا لنااااااااااااا  الكراماااااااااااا 

طػػراؼ الميػػداف، ىنػػاؾ كانػػت حشػػود كانػػت األغنيػػة تتػػردد ولػػد وصػػؿ الحشػػد أ
 أخر  لد اجتمعت لتنطمؽ حناجرىا كميا معًا..

 ياااااااااااااا  هااااااااااااا ا و ااااااااااااا  ا 
 

  وممياااااااااااااااااااااااون  ااااااااااااااااااااااا م     …
فيمػػػا انطمقػػػت الزغاريػػػد مػػػف الشػػػرفات ولػػػد غصػػػت بنيػػػاء يػػػذرفف دمػػػوع الفػػػرح 

كانػػػت دمشػػػؽ لػػػد خرجػػػت كميػػػا اليػػػتقباؿ بطػػػؿ مػػػف  …ويزغػػػردف زغػػػردات النصػػػر
ا، لكنػو لػـ يغػب لحظػة واحػدة لػف يػاحات النضػاؿ أبطاليا غاب لشر ينوات لني

مف أجميا. كانت دمشؽ برجاليا ونيائيا وأطفاليا تعيش لريػًا لمفػرح وليػدًا لمنصػر 
ربما لـ تعشو مذ دخمتيا طبلئو جيش التحرير العربػي تخمصػيا مػف بػرايف ايػتعمار 

 …ليماني بغيض
أوالد ىػػذه، شػػمس نفيػػيا كانػػت بػػيف النيػػاء المزغػػردات، آمنػػة زوجػػة صػػبر ،  

لكػػػف حػػػيف وصػػػؿ الػػػزليـ، كانػػػت  …أوالد تمػػػؾ، فالكػػػؿ كػػػانوا يريػػػدوف رؤيػػػة الػػػزليـ
المػػتذف كميػػا تػػدو  بنػػداء لػػديـ لػػديـ "حػػي لمػػا الصػػبلة"، وكػػاف الخػػيط األبػػيض لػػد 
 اختمط بالخيط األيود فمـ تيتطو لينا شمس تمييز وجو الزليـ وال رؤية لزيز..

لزيػػز الموكػػب وكػػؿ مػػا يشػػغمو أف   يػػار الموكػػب بػػالزليـ حتػػا منزلػػو، رافػػؽ
ييمـ لما  صاحبو، أف يأخذه باألحضاف، أف يقبمػو لمػا وجنتيػو، لكػف فألػو خػاب، 
فالزحػػاـ الشػػػديد، لػػػـ ييػػم  لػػػو بػػػأ  التػػراب أكيػػػر مػػػف خمػػس أذرع وحػػػيف لػػػاد إلػػػا 
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 …المنزؿ كاف يشوب فرحو أير مف حزف
نػو، تػراه .لالت شػمس ضػاحكة، ولػد شػكا ليػا يػبب حز …ػ ال تحزف يا لزيز 

لكف بعد أياـ فقط ايتطاع صبر  ولزيز أف يريا الػدكتور العائػد  …غدًا أو بعد غد
مػف المنفػػا. كػاف ذلػػؾ ميػاء وكانػػت داره العربيػة تػػنـ لػف أصػػمو الطيػب ورلػػة حػػاؿ 

لكنيا ككػؿ دار لربيػة كانػت تحػو  فيػقية المػاء، ولػـ يكػف يمػة ألػذب مػف  …أىمو
و فػػػي لػػػروؽ الشػػػجر والػػػورد، الطبيعػػػة الجمػػػوس حػػػوؿ فيػػػقية ونييػػػاف ينيػػػرب بدفئػػػ

كػػػػاف المقػػػػاء حميمػػػػًا، أخػػػػذىما الػػػػدكتور يػػػػريو البدييػػػػة، حيػػػػف الػػػػذاكرة  …والنػػػػاس
 باألحضاف.

أوه!! يوزباشي صبر !! شاويش لزيزا! مػا أيػعدني برؤيتكمػا!! بتمػؾ الطيبػة -
المتأصمة في نفيو ايتقبميما، بتمػؾ الحميميػة شػدىما إلػا صػدره، رفيقػيف مػف رفػاؽ 

يمػػػة زوار آخػػػروف جميػػػوا جميعػػػًا حػػػوؿ الفيػػػقية تػػػدالبيـ أنيػػػاـ الربيػػػو،  …ةاليػػػور 
يناغشيـ رذاذ الماء ويدغدغ أبصارىـ ضػياء القمػر!! "إيػو!! يػا لؤلميػية اليػاحرة!!" 
كػػاف ال يفتػػأ لزيػػز يبػػد  إلجابػػو، يعبػػر لػػف فرحػػو وىػػو يصػػغي لمػػزليـ الوايػػؽ مػػف 

 …فتيفنفيو، المتحمس ألفكاره والمميء بالحكمة حتا الحا
  إذا الشااااااعب يوماااااااا  راد الحياااااااة      ااااااااااااد  ن ي ااااااااااااتجيب ال اااااااااااادر
  وال ااااااااااااد لمياااااااااااا   ن ينجمااااااااااااي   وال اااااااااااااااد لم ياااااااااااااااد  ن ينك ااااااااااااااار

ردد الػػزليـ بحمايػػػتو وفصػػػاحتو لػػػوؿ شػػالر لػػػـ يكػػػف لزيػػػز لػػد يػػػمو بػػػو مػػػف 
لبػػػؿ.. ايػػػمو الشػػػابي.. مػػػف تػػػونس.. مػػػات لبػػػؿ بضػػػو يػػػنوات، لكنػػػو لػػػرؼ ليمػػػة 

ب فمػػػـ ال نػػػؤمف بػػػو ميمػػػوه يبػػػتيأ لزيػػػز كػػػؿ الشػػػعب وغنػػػا لمشػػػعب وآمػػػف بالشػػػع
االبتيػػاج وىػػو ييػػمو ذلػػؾ التغنػػي بالشػػعب.. "حقػػًا.. الشػػعب ىػػو صػػانو الحيػػاة، ىػػو 
صاحب القوة الحقيقية، ىو الخمػود المتجػدد الػذ  ال يفنػا، وال يػزوؿ". لكػف الػدكتور 
لػػـ يتػػرؾ لػػو المجػػػاؿ لمشػػرود أكيػػر.. كانػػت الحكمػػػة تفػػيض مػػف شػػفتيو دررًا تخمػػػب 

 لباب ولـ يكف بايتطالة لزيز إال أف يصغي.األ
المجد الشرلي التميػد ىػو ميػؿ النيػب الشػريؼ الػذ  يتغنػا بػو العظػاميوف ال -

يجمػػب ألصػػحابو منفعػػة وال يػػدفو لػػنيـ ضػػرًا مػػالـ يتعيػػدوه بأيػػباب الحيػػاة ويغػػذوه 
 …بالعناصر التي تنميو وتبعث فيو روح االرتقاء مف جديد

د ، رد اليوزباشػػػي العتيػػػؽ، ىػػػو األيػػػاس الػػػذ  لكػػػف ذلػػػؾ المجػػػد التميػػػد يػػػي-
 ننطمؽ منو لبناء مجد طارؼ جديد.

 ،تغنػا فقػطنشريطة أف ننطمؽ، تابو الػزليـ فرحػًا بتػدخؿ اليوزباشػي، أمػا أف -
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أف نقمد، أف نظؿ في مكاننا، وكأننػا خمقنػا لمتقميػد والتغنػي فقػط، فيػذه ىػي الكاريػة.. 
تقميػد يظيػر فػي لوائػدنا، فػي زرالتنػا، فػي ولؤليؼ، نحف ال نعرؼ غير التقميػد.. ال

 صنالتنا، في تجارتنا، في كؿ شيء. أأذكر لكـ لصة رواىا لي أحد األجانبه
 وتعالت األصوات مف كؿ جانب: نعـ.. نعـ..

لػػاؿ لػػي ذلػػؾ األجنبػػي وىػػو يضػػرب لػػي مػػيبًل لػػف التقميػػد فػػي المشػػرؽ.. إنػػو -
يضػعو فػي أحػد جػانبي الشػريجة رأ  بعينو أحد الفبلحيف يحمؿ البطيث لما دابتػو ف

ويضػػػو فػػػي الجانػػػب ارخػػػر حجػػػرًا لمموازنػػػة، وحػػػيف لػػػاؿ لػػػو: أف يقيػػػـ البطػػػيث إلػػػا 
ليػميف ويضػعيما فػي الجػػانبيف بػداًل مػف حمػػؿ الحجػر ألنػو يتعػػب الدابػة بػبل فائػػدة، 
شػػػكره لمػػػا نصػػػيحتو، لكنػػػو لػػػـ يعمػػػؿ بيػػػا، ألف التقميػػػد احتػػػو  لميػػػو فصػػػده لػػػف 

ذت لميػو فصػرفتو لػف الرشػد، فحػيف مػر فػي اليػـو اليػػاني الطالػة، والجيالػة ايػتحو 
ذ يألو األجنبي لمػاذا لػـ تعمػؿ بالنصػيحةه لػاؿ "ىيػؾ  كاف لد لاود ييرتو األولا واو

 لاش أبي وجد ".
ضػػحؾ الحضػػور، لكػػف ضػػحؾ المػػرارة، فالكػػؿ يعمػػـ مػػا فػػي العػػادات المتواريػػة 

لباليػة مػف أذ  وضػرر مف لصور وغباء، ضحالة وجيالة كما يعمـ ما فػي التقاليػد ا
 ولكف مف ييتطيو تغييرىاه.

الػػدكتور يريػػد تغييرىػػا، يشػػف ىجومػػًا صػػالقًا لمػػا كػػؿ بػػاٍؿ لتيػػؽ، لمػػا كػػؿ 
 حاجز يعيؽ تقدـ األمة وحضارتيا، وكيؼه بالشباب.

الشػػباب ىػػو يػػر األمػػة والجعبػػة التػػي تحػػو  الميػػراث مػػف اربػػاء واألجػػداد، -
بػػػة ىػػػي أمانػػػة فػػػي ألنالنػػػا، ورأس مػػػاؿ لنػػػا يتػػػابو الػػػزليـ حدييػػػو الشػػػيؽ، وىػػػذه الجع

 تظير ميزاتنا بو وتتجما مواىبنا لما لدر ما نحيف ايتخدامو والتصرؼ فيو.
كبلـ جميؿ كاف يقولو الشيبندر، وال يممؾ لزيز إال أف يتابعػو مفتونػًا بأفكػاره، 
 مفتونػًا بحمايػتو.. "ميػػؿ ىػذا الرجػؿ ىػػو الجػدير، بقيػادة الػػببلد، القػادر لمػا إيصػػاؿ
يػػفينتيا إلػػا بػػر األمػػاف..". وانقطعػػت يميػػمة أفكػػاره لمػػا الشػػيبندر وىػػو يػػرد لمػػا 

 أحد األيئمة.
ألػػػوؿ لػػػؾ: لمػػػاذا الشػػػبابه ألف تقػػػدـ الػػػببلد وتقػػػدـ الشػػػعوب ييايػػػيًا ولمميػػػًا -

وأدبيػػًا إنمػػا يحتػػاج إلػػا شػػجالة وانػػدفاع وتضػػحية لممػػا تكػػوف فػػي غيػػر الشػػباب، ال 
صػائبة وآراءىػـ الناضػجة ليػا فػي نجػاح األلمػاؿ شؾ أف نظرات الكيػوؿ والشػيوخ ال

العامػػػة تػػػأيير أ  تػػػأيير، لكػػػف األلمػػػاؿ الوطنيػػػة الكبيػػػرة ال تقػػػـو لمػػػا غيػػػر يػػػوالد 
الشػػػػباب ألف التضػػػػحية مػػػػف ميػػػػتمزمات ىػػػػذه األلمػػػػاؿ والتضػػػػحية ال يقػػػػـو بيػػػػا إال 
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 …الشباب
صػػفؽ الحضػػور ايتحيػػانًا وكػػؿ كيػػؿ فػػييـ يتمنػػا أف يعػػود إلػػا الشػػباب لكػػف 

 دكتور المتحمس لمفكرة تابو:ال
أتعمموف مف صنو الوحػدة األلمانيػةه إنيػـ الشػباب، الطػبلب الػذيف ألفػوا فيمػا -

بينيـ اتحػادًا ضػـ جميػو الطػبلب فػي الجامعػات األلمانيػة أطمقػوا لميػو ايػـ "بورشػف 
شافت"، وكاف األياس العممػي والروحػي الػذ  لامػت لميػو الوحػدة األلمانيػة واليقافػة 

 …فيما بعد الجرمانية
بعد ذاؾ تحدث الزليـ العائد مف مصر لف حياتو في مصر، لف اتصػاالتو، 
لبللاتػػو، كتاباتػػو فػػي مجمتػػي اليػػبلؿ والمقتطػػؼ إلػػا أف يػػألو أحػػدىـ لػػف المعاىػػدة 

 األخيرة مو الفرنيييف.
ال يغرنكـ حبر لمػا ورؽ، رد وزيػر الخارجيػة العتيػؽ، االيػتعمار ال يعتػرؼ -

 تفالًا إال إذا كاف مرغمًا إرغامًا أو يخدـ مصمحتو.بمعاىدة وال يحتـر ا
 لماذا ولعوىا إذفه لاد الرجؿ ييأؿ:-
ىػػـ خػػائفوف.. ىتمػػر ارف فػػي أوربػػا لػػوة صػػالدة كالشػػياب ال يعمػػـ أحػػد أيػػف -
ىو يبني لوة ليكرية ىائمة، ينػاد  بألمانيػا فػوؽ الجميػو، وىػؿ تػدروف مػا  …يصؿ

 معنا "ألمانيا فوؽ الجميوه".
أحد وكأنما أرادوا أف يشػرح ليػـ فشػرح: ىػذا يعنػي ىيمنػة ألمانيػا لمػا  لـ يجب

أوربا كميا وربمػا لمػا العػالـ.. ىتمػر يتويػو، فػي العػاـ الماضػي فػرش جناحػو لمػا 
النميا، اليـو لما تشيكويػموفاكيا. إنػو يتويػو. يمػتيـ مػا حولػو لقمػة لقمػة فمػا تراىػا 

 لقمتو القادمةه.
بو مغمغػػػـ، لكػػػف الػػػوزير اليػػػابؽ الرايػػػث ىػػػو الخػػػوؼ إذف!! لػػػاؿ صػػػبر  شػػػ-

 القدميف في اليياية، أحابيميا وكواليييا، ايتأنؼ:
الشػػػؾ أف إلضػػػراب اليػػػتيف يومػػػًا وصػػػبلبة شػػػعبنا وتمايػػػكو دورًا ىامػػػًا فػػػي -

فػػرض المعاىػػدة، لكػػف وراء ىػػذا كمػػو الخطػػر الػػداىـ الػػذ  يميمػػو ىتمػػر فػػي ألمانيػػا، 
الذ  ينتظػر أوربػا ويجبػر الفرنيػييف لمػا  مويوليني في إيطاليا والميتقبؿ الغامض

كيػػب ود الشػػعوب الميػػتعمرة حتػػا إذا مػػا لامػػت الحػػرب لػػـ ينقمػػب ىػػؤالء لمػػييـ أو 
 يتحالفوا مو ألدائيـ.

إذف، لمينػػػػا أف نيػػػػتفيد مػػػػف الفرصػػػػة ارف فنشػػػػدد لمػػػػييـ النكيػػػػر لمنػػػػا نبمػػػػذ -
 االيتقبلؿ، تدخؿ لزيز ولد بمغت الحماية منو أشدىا.
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ي أف نبحث فيو ميتقببًل، لكف دوف أف ننيا أبػدًا أف االيػتعمار ىذا ما ينبغ-
 ذئب نياش غادر ال يفوت فرصة لمنيش إال وايتغميا..

بحػػرًا مػػف المعرفػػة كػػاف الرجػػؿ، محيطػػًا وايػػعًا مػػف الفيػػـ واليقافػػة، أنػػا نقرتػػو 
.. وكػػاف لزيػػز متعطشػػًا لممعرفػػة واليقافػػة فنيػػؿ منيػػا إلػػا درجػػة ظػػؿ أيامػػًا …يػػرف

مػػاذا نيمػػػؿ شػػيئًا كاليقافػػة!ه اليقافػػػة ىػػي األداة التػػي تصػػػقؿ لقػػؿ اإلنيػػػاف، يفكػػر "ل
فممػػاذا نغفػػؿ تمػػؾ األداةه" "أنػػت رجػػؿ يػػيؼ، ال رجػػؿ لمػػـ" رد فػػي داخمػػو ليػػاف آخػػر 
كاف لزيػز يعمػـ أف الحيػاة الطويمػة التػي لاشػيا لمكفػاح والصػراع، لمضػرب والحػرب 

يػػؼ يجػػد المػػرء يقافتػػو دوف لػػراءة أو لػػـ تػػت  لػػو أف يتفػػرغ يومػػًا لقػػراءة أو كتابػػة، فك
كتابه حياة القرية، الجيش العربي، الخدمػة العيػكرية فػي حمػاة. العمػؿ فػي اليػورة، 
اليرب مف الميتعمر والتخفي بعيدًا لف مطاؿ يػده، كػؿ ذلػؾ لػـ يػدع لعزيػز فرصػة 
يقرأ فييػا أو يتيقػؼ.. لممػو فػي التجػارة كػاف يعيقػو لػف ذلػؾ، إذ كيػؼ يمكػف لتػاجر 

حياتػو فػػي الحػؿ والترحػػاؿ أف يجػد فراغػًا لقػػراءة أو يقافػةه بػػؿ حتػا لممياتػػو  يمضػي
شيرًا أو شيريف يظػؿ يفكػر، ييتقصػي،  …اليرية مو البطحيش كانت تشكؿ لائقاً 

يخطػػػط لميػػػؿ تمػػػؾ العمميػػػة، وبعػػػد التنفيػػػذ يظػػػؿ أيضػػػًا شػػػيرًا أو شػػػيريف متيربػػػًا مػػػف 
 لوالبيا.

حػػػيش لمعمميػػػة، كمنػػػا لدوريػػػػة آخػػػر مػػػرة كػػػاد ينشػػػكؼ أمػػػره.. خطػػػط مػػػو البط
الجندرمػة لػػرب شػػبلالت مزيريػػب، وحػػيف وجػػدا أف الدوريػػة دركيػػاف ال يبليػػة ايتبشػػرا 
خيػػػرًا، فقػػػد يػػػدد كػػػؿ منيمػػػا بندليتػػػو لمػػػا دركػػػي يػػػـ أطمقػػػا النػػػار وىػػػو  الػػػدركياف 

رأوا مصػػدر النػػار …صػػريعيف لكػػف يػػرلاف مػػا نبػػؽ يبليػػة آخػػروف مػػف وراء التمػػة، 
بػػػدأ معركػػػة لػػػـ ينقػػذىما منيػػػا إال الػػػواد  العميػػػؽ الػػػذ  رميػػػا فترجمػػوا لػػػف جيػػػادىـ لت

نفيييما فيو تخفييما شجيرات األحراج وظممة الميؿ." رغـ كػؿ شػيء يجػب أف ألػرأ، 
ابنػػو يحػػب القػػراءة، يػػأتي  …اليقافػػة أرلػػا حاجػػات اإلنيػػاف". وأيػػرع إلػػا األخضػػر

 بالكتب، إذف، لـ ال يفيد منوه.
 تريد كتابًاهأ  خبر يعيد ىذا يا أبيه أنت -
 أجؿ.. في المحؿ التجار  يعذبني الفراغ أحيانًا فمـ ال أمؤله لراءةه-

رد األب لما االبف وىػو يػتفحص معػو كتػب مكتبتػو الصػغيرة التػي بناىػا لبنػة 
 …لبنة

 العقد الفريد.. ما رأيؾ تقرأهه-
 ألرأه، أجاب الوالد وىو يأخذ الكتاب الكبير المجمد تجميدًا مذىبًا جميبًل..-
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مػػاذاه تقػػرأه يػػألتو شػػمس بانػػدىاش شػػػديد وىػػي تػػراه يػػدخؿ بالكتػػاب المجمػػػد -
، فعيػػدىا بػػو ال يػػدخؿ إلػػا غرفتيمػػا يػػو  جريػػدة يقػػرأ فييػػا  المػػذىب إلػػا غرفػػة النػػـو

 أخبار اليياية أو مجمة يتابو فييا طرفة أو نادرة.
 …تعمميفه مو الشيبندر تشعريف أنؾ بأمس الحاجة لممعرفة واليقافة-
 هلل بالشيبندر، دافعًا يدفعنا لممعرفة واليقافة.بارؾ ا-
 …تريديف الحقيقةه بود  أف أراه كؿ يـو-
 ونحف ال نراه أبدًا!ه كأنما حراـ لمينا أف ننيؿ مف ينبوع معرفتو..-
 ولماذا ال ترينوه-
 كيؼه أيفه والرجاؿ يممؤوف ولتو كموه-
فػػي الجمعيػػات، ايػػمعي.. منػػذ يبليػػة أيػػاـ بػػدأ يػػذىب إلػػا النػػواد ، يحاضػػر -

 لماذا ال تدلوه رابطتكـ النيائيةه
رابطتنػػا النيػػائية.. أجػػؿ، ىػػو ذا المخػػرج.. لالػػت شػػمس فرحػػة ولػػد أميػػكت -

 برأس الخيط..
في اليـو التالي ذىبت إلا الرابطة، رأت لايػدة الجزائػر ، نػازؾ العابػد، ولػددًا 

 خذف القرار.مف ليادات الرابطة، طرحت األمر لمييف، نالشنو بيرلة وبيرلة ات
نازؾ كمفت بميمة الػدلوة، فيمػة صػمة لرابػة ومعرفػة وييقػة، وأفمحػت نػازؾ فػي 

 تحديد مولد.
لكف حظ شمس خذليا ىذه المرة، فقبؿ المولد بيبلية أياـ فقػط جػاء نػواؼ مػف 

كانت لػد مضػت لميػو أشػير لػـ يػأت إلػا دمشػؽ وكانػت مشػولة لػو حتػا  …القرية
ة المتػػيف البنيػػة الجميػػؿ المحيػػا ييػػحرىا.. ىػػو . ىػػذا االبػػف المتويػػط القامػػ…المػػوت

صورة طبؽ األصؿ لف أبييا نواؼ!! مذ صار الصبي يافعًا بدا أنػو يكػره الجػدراف، 
"أنػت بػػر "، صػارت تقػػوؿ لػو كممػػا  …يػبغض األزلػػة والشػوارع، يحػػب الفػبلة والبريػػة

يػػا التػػرح لمييػػا أف يػػذىب إلػػا البريػػة والمضػػارب. "خيػػر مػػف أف أكػػوف مػػدّجنًا" يجيب
مازحػػػًا. ولكػػػي ال يكػػػوف مػػػدجنًا، لافػػػت نفيػػػو المدينػػػة والمدريػػػة فبػػػدأ يغادرىػػػا إلػػػا 

لػػا المضػػارب حينػػًا آخػػر لنػػد جػػده، لمػػي المػػر، فينػػة ولنػػده جػػده  …القريػػة حينػػًا واو
 واميػػػػػػػػػػػػكي بػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػمس إف كنػػػػػػػػػػػػت  …الشػػػػػػػػػػػػيث نػػػػػػػػػػػػواؼ فينػػػػػػػػػػػػة أخػػػػػػػػػػػػر 

 …تيتطيعيف
ف جػػػاء  …يكانػػػت كػػػؿ مػػػرة تريػػػؿ لػػػو األخبػػػار، الريػػػؿ، لكنػػػو يػػػأبا أف يػػػأت واو
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 فمكي يظؿ أيامًا ويعود.. لكنو ىذه المرة جاء دوف أف تريؿ لو أحدًا.
 خيره يألتو أمو بايتغراب.-
افرشػػػي لػػػي بيػػػت العنكبػػػوت ألحػػػط رأيػػػي وأمػػػوت، رد نػػػواؼ وىػػػو يتظػػػاىر -

 بالضعؼ والضنا.
.. بودؾ بنت الوزيره بنت القاضػيه.. بنػت  …بعيد الشر يابني- اطمب وتمف 

عت مازحة ولد تػذكرت الحكايػة القديمػة التػي طالمػا روتيػا ليػا جػدتيا اليمطافه. تاب
لف الشاطر حيف الذ  يضػنيو العشػؽ فيػأتي طالبػًا مػف أىمػو أف يخطبػوا لػو البنػت 

 التي ولو في ىواىا.
بؿ بنت لمي.. لاؿ نواؼ الذ  نفض لنو فجأة غبار الصمت وشد بذرالػو -

 ..كتؼ أمو التي ال تحب منو أكير مف حركتو تمؾ
لػػـ تفاجػػأ شػػمس، ربمػػا كانػػت، ىنػػاؾ فػػي ألمػػاؽ البلولػػي، تتولػػو ميػػؿ ذلػػؾ.. 

 …مقدمات نواؼ كميا توصؿ إلا تمؾ النتيجة
 …دممجةه يألتو وىي مازالت تتفرس في وجيو-

لػػـ يجػػب، لكنػػو أومػػأ برأيػػو إيجابػػًا.. آخػػر مػػرة زارت فييػػا القريػػة مػػو أبيػػو رأت 
لكنيػا أحيػت  …كميػف يحمػف حولػو دممجة تحـو حػوؿ نػواؼ، بػؿ رأت بنػات القريػة

بحػػدس األنيػػا أف المغنػػاطيس الػػذ  يشػػد نوافػػًا إلػػا دممجػػة أشػػد لػػوة وتػػأييرًا.. يػػألت 
لف ابنيا.. فػي القريػة، فػي المضػارب، فيػرىا أف يكػوف الجػواب "نػواؼ لبمػة أنظػار 
البنػػات.. حمػػـ العػػذار  كميػػف". "ولػػـ ال يكػػوف كػػذلؾه" تيػػاءلت حينػػذاؾ وىػػو الفتػػا 

لقػػو  الشػػجاع، ابػػف الحيػػب والنيػػب، ومػػا ليػػاىا تريػػد الفتػػاة غيػػر فتػػا الجميػػؿ، ا
ف لػػػـ تحمػػػـ بنػػػواؼه". شػػػمس تعمػػػـ أف الفتػػػاة تػػػدخؿ يػػػف النضػػػأ اميمػػػوه بمػػػف تحمػػػـ 

ونصب لينييا ىدؼ واحد: تأميف الزوج، فمماذا ال تيػعا دممجػة وغيػر دممجػة ألف 
 يكوف زوجيا نواؼه.

لمػػرة بميجتيػػا البدويػػة التػػي تعػػود وأنػػته تحبيػػاه يػػألتو مػػف جديػػد، لكػػف ىػػذه ا-
 …إلييا مف حيف رخر وفي أشد لحظاتيا الحميمية

طرالػة فػي العينػػيف، راح نػواؼ ييػػز رأيػو إلػػا  بشػيء مػف حمػػرة فػي الخػػديف، واو
األلمػػا و األيػػػفؿ، تبيػػمت األـ لكػػػف بميػػحة مػػػف مػػرارة. لػػػـ تيػػألو إف كانػػػت ىػػػي 

حيب، بؿ تراىف لميو بعمرىػا تحبو، فحيف رأتيما معًا أحيت بأف دممجة ال تحبو و 
كمػو، ترمػي بكػػؿ مػا فػي جعبتيػػا مػف يػػياـ األنويػة والجاذبيػة لتصػػرلو أرضػًا.. لكػػف 
حينػػػذاؾ لػػػـ يكػػػف لػػػد صػػػرع أرضػػػًا، ففػػػي المضػػػارب كػػػاف يمػػػة زىػػػور، ابنػػػة أخييػػػا 
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يػػػمطاف، وكانػػػت ىػػػي األخػػػر  ترمػػػي بشػػػباكيا لنػػػواؼ.. كمتاىمػػػا جميمػػػة وكمتاىمػػػا 
حائر متػردد: أيأخػذ ابنػة الخػاؿ، ابنػة الباديػة والخيػاـ تيتحؽ أف يحبيا نواؼ ونواؼ 

 …والترحاؿه أـ ابنة العـ: بنت القرية وااليتقراره لـ يكف الصراع لد حيـ بعد
ال تػدر  لمػاذاه لكنيػا  …إذ ذاؾ تمنت شمس في يرىا أف تنتصر ابنة الخػاؿ

ىػي تمنتو.. أىي العصػبيةه أىػي الجػذور التػي تضػرب رايػخة فػي ألمػاؽ تربتيػاه أ
الرغبػػة فػػي تعػػويض خيػػارة أنزلتيػػا يومػػًا بالقبيمػػةه ال تيػػتطيو شػػمس الجػػواب، لكنيػػا 
شػػػجعت ابنيػػػا مػػػف طػػػرؼ خفػػػي أف يحيػػػـ الصػػػراع لصػػػال  البدويػػػة الصػػػافية كمػػػاء 
الغدير، الحرة كالطيور الجوارح في ذر  الجباؿ، لكف ىاىو ذا يحيػمو لصػال  ابنػة 

 …رة راحت تقطر مف الشفتيفوال تممؾ إال أف تخالط ابتيامتيا مرا …العـ
ولميا، مذ ولعت لمييا لينيػا  …شمس ال تنيا أبدًا أف دممجة ىي ابنة لميا

أوؿ مرة، لرع في داخميا جرس إنذار.. في زياراتيا لبيػت لزيػز، وىػي فػارس ممػيـ، 
فػػي لقاءاتيمػػا لمػػا بيػػدر، فػػي حقػػؿ، لمػػا طريػػؽ، كانػػت كػػؿ منيمػػا تحػػدج األخػػر  

بعدئذ تطورت الريبػة إلػا نفػور والحػذر إلػا كراىيػة يػـ إلػا بنظرات الريبة والحذر.. 
تيجمات واتيامات حيف لرفت لميا حقيقػة الفػارس الممػيـ. كانػت لميػا لػد رأت فييػا 
منافيتيا بؿ ضرتيا. وكاف مف الطبيعػي أف تحمػؿ ليػا الحقػد والكراىيػة وىػاىي ذ  

تػػػو الكراىيػػػة ويعيػػػد الحػػػب شػػػبؾ مػػػا مزل …األيػػػاـ تػػػدور ليقػػػو ابنيػػػا فػػػي حػػػب ابنتيػػػا
 وجمو ما كاف لد افترؽ منذ تمؾ األياـ.."

 "يا ليخرية األلدار!!" وتنيدت شمس تنيدة طويمة أيارت لمتو خوؼ نواؼ..
 ماذا.. أميه أنت غير راضيةه ال توافقيفه-
 ليس الميـ أف أرضا أنا وأوافؽ.. الميـ أنته أتحبياه تحبؾه-
اع لاطعػًا لمييػا الطريػؽ.. منػذ حب العبادة.. أجاب ىذه المػرة بحمايػة وانػدف-

أف بػػػػدأت الػػػػذىاب إلػػػػا القريػػػػة، كنػػػػت أشػػػػعر أف دممجػػػػة تيػػػػتـ بػػػػي، تظػػػػؿ لربػػػػي، 
ترلػػاني.. وكنػػت أنػػا أفػػرح برلايتيػػا، أيػػر بقربيػػا.. حتػػا جػػاء ىػػذا الشػػتاء وبتنػػا ال 

 …نيتطيو افترالاً 
"أجؿ.. ىو ذا الحب الذ  يربط بيف لمبيف فػبل ييػتطيعاف بعػده افترالػًا" شػردت 

مس مو أفكارىا فيما كاف نواؼ يتػابو حدييػو لػف دممجػة، ابنػة العػـ التػي اكتشػؼ ش
شػػمس تيػػتعيد  …منػػذ أشػػير فقػػط أنػػو يحبيػػا حػػب العشػػؽ وأنيػػا تحبػػو حػػب العبػػادة

إلػػا ذاكرتيػػا لحظػػة اكتشػػاؼ أخػػر  "لزيػػز يكشػػؼ لػػف وجييػػا الميػػاـ وىمػػا بجانػػب 
تيف وفمػػػو الفػػػاغر ىػػػي ال تػػػزاؿ تػػػر  بعػػػيف مخيمتيػػػا لينيػػػو الجػػػاحظ …لنػػػاة المػػػاء
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دىشة، تيمو بأذنيا صيحتو التي ال تزاؿ تتردد لبر الزماف "الفػارس الممػيـ بنػته". 
بعدئػػذ اكتشػػفت أف الصػػدالة التػػي كانػػت تػػربط بينيمػػا كشػػاب مػػف أـ العيػػوف وفػػارس 
مميـ مف البادية إنما كانت تخفي حبًا كامنػًا فػي األلمػاؽ يضػحؾ لمييمػا معػًا وىػو 

ييػػػر األيػػػباب إلػػػا أف تػػػأتي المحظػػػة المنايػػػبة فيقػػػوؿ ليمػػػا يميػػػد ليمػػػا الطريػػػؽ وي
 "كفاكما تمييبًل، أنتما ذكر وأنيا ال يجمو بينكما يو  الحب".

نواؼ ارف يعترؼ أنو يحبيػا، وىػي تحبػو، فيػؿ تيػتطيو اال أف توافػؽه.. ىػي 
شمس التي تديف بديف الحب مػذ لرفػت األنويػة، شػمس التػي تخمػت لػف كػؿ شػيء 

ال.. حيػػث يكػػوف الحػػب، تكػػوف شػػمس "أديػػف بػػديف الحػػب حيػػث مػػف أجػػؿ الحػػب.. 
يمػػاني" حيػػمت شػػمس أمرىػػا وىػػي تنظػػر إلػػا ابنيػػا  توجيػػت ركائبػػو فالحػػب دينػػي واو

 العاشؽ مف جديد، ولد يكت، شالرًا، ربما، بأنيا ياىمة لنو ال تيمعو..
 ولدتيا بشيءه يألتو بميجتيا البدوية نفييا، لبلمة الحميمية والقرب..-
 مي.. لمت ليا أروح لمشاـ أجمب أىمي.. رد نواؼ بالميجة نفييا..إ .. أ-
 وإليش العجمة يا وليد ه-
 ابف الحمود يريد يخطبيا إف تأخرت..-

"آه.. القصة نفيػيا دائمػًا، لكػأف التػاريث ال يممػؾ إال أف يعيػد نفيػو". وتبيػمت 
ع.. مف جديد لػذكريات بػدأت تنيػرب إلػا ذىنيػا طافيػة إلػا اليػط  بعػد طػوؿ ىجػو 

معجوف ابف لميا يضغط لمييا، لما أىميا، لمػا أخييػا يػمطاف، يريػد أف ييػتغؿ 
الفرلة، لزيز غائب ال يعرؼ لػو أحػد مكانػًا، لػـ يبعػث خبػرًا، إذف لػـ ال ُيقػدـه لػـ ال 
يطمب يد شمسه يمطاف مو ابػف لمػو، ولػده بتقػديـ يػد العػوف لػو ويوشػؾ أف يػرغـ 

شػػػرطًا: "أتزوجػػػو شػػػريطة أف نتبػػػارز  أختػػػو لمػػػا الػػػزواج منػػػو، لكػػػف شميػػػًا وضػػػعت
باليػػػػيؼ، إف غمبنػػػػي لبمػػػػت بػػػػو". وذات فجػػػػر راحػػػػت الروابػػػػي تػػػػردد صػػػػوت بػػػػراز، 
حمحمػػة خيػػؿ وصػػميؿ يػػيوؼ، ورجػػؿ لػػاتـ البشػػرة لبػػي  الوجػػو يرتعػػد مػػذلورًا أمػػاـ 

 ضربات ييفيا وىي توشؾ أف تمقيو أرضًا..
ؾ إال أف ىػػػو.. ايػػػش لمػػػت أمػػػيه لػػػاد نػػػواؼ يقطػػػو لمييػػػا شػػػرودىا فمػػػـ تممػػػ-
 تبتيـ:
 زيف، أنا أكمـ والدؾ..-
 الميمة!! وغدًا نيافر!!-
غػػدًا.. ال أظػػف ذلػػؾ صػػعب.. يػػيد نػػواؼ، لالػػت أخيػػرًا وىػػي تربػػت كتفػػو يػػـ -

 …تنيض فقد كاف الباب الخارجي يقرع
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 وكانت جارتيا أـ روضة
مشػتالة لػؾ مػف صػميـ لمبػي، بادرتيػا أـ  …أيف أنت يا أختػيه أ  واهلل واهلل-
ىمػػا تػػدخبلف غرفػػة االيػػتقباؿ التػػي فرشػػتيا شػػمس لمػػا الطريقػػة الشػػامية، روضػػة و 

أرائؾ ومقالد وييرة ويتائر تنيدؿ حتا األرض مانعة كػؿ أيػر لمشػمس.. "إف كنػت 
فػػي لػػـو فاشػػرب فػػي إنػػائيـ"، وشػػمس فػػي لػػـو نيػػاؤىـ ال ييػػمحف لمشػػمس أف تػػر  

 …وجوىيف
 فمـ ال تفعؿ ميميفه

ة، ردت شػػمس لمػػا الجػػارة التػػي باتػػت القمػػوب لنػػد بعضػػيا أختػػي أـ روضػػ-
منذ ينة وأكير تتودد ليا توددًا غير لاد .. "لمػاذاه" يػألت نفيػيا مػذ لحظػت ذلػؾ 
التودد: ىػي تػذكر دائمػًا لولػو يػبحانو "وجعمنػا لكػؿ شػيء يػببًا". إذف، البػد أف وراء 
 ذلػػػؾ التػػػودد يػػػببًا، ففػػػي دمشػػػؽ، مدينػػػة اليايػػػميف والفػػػؿ، ال يفيػػػحوف مجػػػااًل كبيػػػراً 
لمعواطػػؼ واألحايػػيس، كػػؿ شػػيء لػػدييـ بحيػػاب، وكػػؿ لبللػػة لغايػػة.. فػػي دمشػػؽ، 
المدينة الجميمة التي تحبيا شػمس، تصػوؿ المصػمحة وتجػوؿ، وحػدىا المنفعػة يػيدة 
المولؼ، وحدىا تحدد العبللات والروابط وانطبللػًا منيػا تبنػا جيػور وتيػدـ جيػور" 

زيارتيف أو يػبلث فقػط ايػتطالت  تر ، ما الجير الذ  تريد إلامتو أـ روضةه" بعد
شمس أف تجد الجواب: كانت الجارة أمًا لخمس بنات، صػغراىف فػي اليانيػة لشػرة، 
وشمس أمُا ليبلية شباف، أصغرىـ في الخامية لشرة، فكيػؼ ال تبحػث لػد  شػمس 
لػػف الػػود والحػػبه فػػي القريػػة، الفتػػاة تبحػػث لػػف لرييػػيا كمػػا فػػي المضػػارب تمامػػًا: 

، الفتيػػاف يػػروف الفتيػػات، يمتقػػوف لمػػا طريػػؽ الػػورد، فػػي حقػػوؿ الحيػػاة حػػرة مفتوحػػة
الشػغؿ، مشػالب الحطػػب، يفرحػوف معػػًا يحزنػوف معػًا، يػػدًا بيػد وكتفػػًا بكتػؼ يػػدبكوف 
معًا، لكف أيف يمتقي فتياف الميداف بفتياتياه ىنػا أيػدييف مغمولػة، حػركتيف محظػورة، 

ؾ ال يمتقػي باليػمممؾ الحجاب ضرب لمييف، األبػواب مقفمػة فػي وجػوىييف، الحرممػ
 إال فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ.. لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيء 

 ىذا الحبلؿه
يػػػمعت األخبػػػاره بػػػدأت أـ روضػػػة بنبػػػرة اليمػػػس الحريميػػػة ولػػػد مالػػػت لمػػػا -

شمس. غامزة ضاحكة ىزت شمس رأييا لبلمة النفي، فجعبتيػا منػذ يػوميف خاليػة 
ولػبلف، مف القيػؿ والقػاؿ، ومػف وشوشػات الحػريـ التػي تتنالػؿ اإلشػالات لػف فػبلف 

 ىذا الجار أو تمؾ الجارة..
 جارنا أبو مرتضا غائب منذ لشريف يومًا.-
لماذاه أيفه تياءلت شمس ولد ياورىا خوؼ أف يكوف شر ما لد نزؿ بػذلؾ -
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الجػػار الكيػػؿ الػػذ  يصػػمي كييػػرًا ويصػػـو كييػػرًا ويحػػأ إلػػا بيػػت اهلل كييػػرًا.. يػػجنو 
 الفرنياو ه تابعت شمس تياؤليا.

 ت أـ روضة ضاحكة: يقولوف انو في حيفا..أ  فرنياو ه رد-
إذف، يشػػػػارؾ فػػػػي لتػػػػاؿ العصػػػػابات الييوديػػػػة..ه تابعػػػػت تيػػػػاؤليا ولػػػػد ازداد -

خوفيػػػا، كانػػػت القػػػوات البريطانيػػػة والعصػػػابات الييوديػػػة لػػػد ايػػػتطالت إخمػػػاد يػػػورة 
الشيث لز الديف القياـ، بعد لتؿ أبرز القيػادييف ىنػاؾ ولمػا رأيػيـ يػعيد العػاص، 

 …ئد العيكر  الذ  حزف لميو لزيز كييراً ذاؾ القا
بػػؿ ىػػو يشػػارؾ فػػي إغنػػاء الغػػواني الييوديػػات.. تابعػػت أـ روضػػة ضػػاحكة -

 مقيقية.. 
 الغواني الييودياته-
وتجارتػػو، كمػػا  …أجػػؿ، يقولػػوف انػػو ولػػو منػػذ زمػػف فػػي غػػراـ ييوديػػة شػػقراء-

صػػاحبتو، تعممػػيف، ىنػػاؾ فػػي حيفػػا، يػػذىب بػػيف الحػػيف والحػػيف لتيػػتقبمو باألحضػػاف 
مػػف يػدر ه ألقػت أـ روضػػة  ….. ربمػا ىػػو لػد تزوجيػا…يعػيش معيػا، ينفػػؽ لمييػا

يػػؤاليا األخيػػر وىػػي تبػػـر شػػفتيا، بمعنػػا: "يػػا مؤمنػػة لمػػا الرجػػاؿ، يػػا مؤمنػػة لمػػا 
 الماء في الغرباؿ"..

الجػػارة، فػػي ىػػذا، لمػػا حػػؽ.. ففػػي دمشػػؽ، مدينػػة التجػػارة والتجػػار منػػذ إيػػبلؼ 
اء والصػػػيؼ، التجػػػار يػػػذىبوف بتجػػػارتيـ إلػػػا فميػػػطيف، لػػػريش، إيبلفيػػػـ رحمػػػة الشػػػت

. وىنػػػاؾ تطػػػوؿ رحمػػػتيـ.. الميػػػافات بعيػػػدة والجمػػػاؿ ال …مصػػػر، الػػػيمف، العػػػراؽ
تيػػير بالمحركػػات النفايػػة، كمػػا أف الرجػػؿ يحتػػاج إلػػا المػػرأة.. وكيػػؼ يمتقػػي الرجػػؿ 

يػػبب، بػػالمرأة إف كػػاف مؤمنػػًا ومؤمنػػة إال بػػالحبلؿه التػػاجر الدمشػػقي مػػؤمف وليػػذا ال
ربما يتػزوج.. بػؿ ربمػا مػنيـ مػف يتػزوج امػرأة فػي القػاىرة وأخػر  فػي صػنعاء وياليػة 
فػػي بغػػداد حتػػا إذا ذىػػب إلػػا أ  مكػػاف منيػػا وجػػد بيتػػو وحبللػػو، طعامػػو وشػػرابو. 
شمس تعمـ ذلؾ وتعمـ أنو معقوؿ، لكف أف يتػزوج أبػو مرتضػا غانيػة ييوديػة، فيػذا 

 ىو غير المعقوؿ..
 صمي كييرًا.. بدأت شمس معربة لف ايتغرابيا.لكنو حاج تقي ورع ي-
لاطعتيا أـ روضػة مػا إف بػدأت، ال تخػافي إال مػف  …ال، أختي شموس، ال-

 …الميؿ يقوؿ: ياما تحت اليواىي دواىي …النير الياد 
أجػػػػؿ، شػػػػمس التػػػػي لرفوىػػػػا بالميػػػػداف أوؿ مػػػػا جػػػػاءت بايػػػػـ شػػػػموس وظمػػػػوا 

دواىػي وأف النيػر اليػادئ ىػو النيػر ينادونيا بو حتا اليػـو تعمػـ أف تحػت اليػواىي 
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 …العميؽ الغور الذ  يميؾ بتبلبيب مف ال يعرؼ اليباحة فيغرلو
بعدئذ، لادت أـ روضػة تفّصػؿ لصػة التػاجر الدمشػقي الػذ  يػذىب إلػا حيفػا 

 يعبث ويميو مو صاحبتو الييودية فتحمبو حمبًا، يـ ختمتيا لائمة:
ر مػػف الرجػػاؿ مػػف دمشػػؽ ولػػيس ىػػو وحػػده مػػف يفعػػؿ ذلػػؾ.. بػػؿ ىنػػاؾ الكييػػ-

وحمػػػب، حمػػػص وطػػػػرابمس. كػػػذلؾ الرجػػػػاؿ الفميػػػطينيوف أنفيػػػػيـ، تبتػػػز الييوديػػػػات 
 …أمواليـ، ييمبنيـ أراضييـ حتا إذا أبقينيـ لظمًا ببل لحـ ألقينيـ لمكبلب

تفضػػمي اشػػربي ليوتػػؾ!! لالػػت شػػمس لمجػػارة بعػػد أف جػػاءت وضػػحة بػػالقيوة -
 يا.. فأيرلت ترشؼ أوؿ رشفة مف فنجان …والماء
 أجؿ.. أنا أحب ليوتؾ.. خاصة العصرية..-
لػػاؿ إذف.. أريػػدؾ أف تبصػػر  لػػي.. أنػػت بصػػارة شػػاطرة، لػػو كنػػت مكانػػؾ -

 التخذت منيا مينة..
ال، أنػػا أبصػػر فقػػط إذا كنػػت رائقػػة المػػزاج!.. يػػـ أبػػو روضػػة ال ييػػم  لػػي.. -

 يقوؿ.. ىي خزلببلت..
 يف..اية خزلببلت أـ روضةه أنت ال تقوليف إال ما تر -
إذف.. ايػػمعي.. بػػدأت أـ روضػػة تبصػػيرىا وىػػي تػػدلؽ فػػي الفنجػػاف متفريػػة -

. فأصػػػاخت شػػمس يػػػمعيا بكييػػػر مػػف التصػػػنو المػػازح: لنػػػدؾ طريػػػؽ …متفحصػػة
ىي لريبػة منػؾ. بابيػا  …. فارس ببيتؾ يبحث لف فرس ميمؾ…ولما اهلل التوفيؽ

يػػد الػػرزؽ لمػػا بابػػؾ.. حمػػراء بيضػػاء.. كحػػبلء جيػػداء تحػػت االيػػد متػػؿ حبػػؿ الور 
بمػػػزودة ىػػػذه الفػػػرس جيبييػػػا لبػػػؿ مػػػا يأخػػػذىا العيػػػس. مػػػرج أخضػػػر الػػػدنيا لػػػدامؾ 
افتحػػػي لمػػػا المػػػػرج األخضػػػر بابػػػػؾ.. وشػػػردت شػػػػمس "كػػػـ ينطبػػػػؽ كبلميػػػا لمػػػػا 
الوالو!! أتراىا يػمعت مػا جػاء مػف أجمػو نػواؼه أـ ىػو الغيػب ينكشػؼ ليػا فتقػرأ مػا 

 دار بينيا وبينوه".
ـ روضػػػة الشػػػاردة مػػػف شػػػرودىا، واليػػػـو شػػػيء لنػػػدؾ كػػػاف ضػػػايو.. تابعػػػت أ

"إذف، لػـ تكػف تقصػد  …الليتو.. طويؿ، لػريض، أختػو تعشػقو، بعػد اليػـو ال تفمتيػو
نوافػػًا فػػي كبلميػػا اليػػابؽ بػػؿ تقصػػد األخضػػر". ولػػـ تممػػؾ شػػمس إال أف تبتيػػـ فػػي 
يػرىا. كانػت أـ روضػة لػد لمحػت أكيػر مػف مػرة أنػو ال ينايػب روضػة كاألخضػػر. 

 فرس وخياليا.
لمزاح، بالمدالبػػة، كانػت تقػػوؿ "الجػار لمجػػار واأللربػوف أولػػا بػػالمعروؼ" أو بػا

"أختػػػي شػػػموس، لمػػػاذا ال نضػػػو جبناتنػػػا لمػػػا خبزاتػػػؾ ونقػػػوؿ يػػػا اهلله". إذف، ارف 
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تضو لينيا اليانية لما نػواؼ، تريػده البنتيػا اليانيػة صػبحية.. تبصػيرتيا ىػذه كميػا 
ريف أف الريػاح تجػر  بمػا ال تشػتيي ال تػد …لتمؾ الغاية، "ميػكينة، أنػت أـ روضػة

اليفف.." لـ تكف شمس تيمو ما تيذ  بو الجارة، فقػد انكشػفت المعبػة ومػاذا يعنييػا 
اف تػػػدخؿ تمػػػؾ المعبػػػةه "نػػػواؼ لصػػػبحيةه حيػػػف.. نػػػواؼ لاشػػػؽ متػػػيـ يريػػػد البنػػػاء 
بمعشػػػولتو.. األخضػػػر لروضػػػةه ال، مػػػا حػػػزرت، جػػػارتي أـ روضػػػة. األخضػػػر ال 

ما حياء وخجبًل، وربما ىمًا وانشغااًل. وكانػت شػفتاىا تفتػراف لػف يفكر بأية فتاة.. رب
 …ابتيامة مؤل  باأللغاز وىي تودع جارتيا أـ روضة

 …نواؼ يتيكو في شوارع دمشػؽ ويػاحاتيا. ىػو، منػذ أربعػة أشػير، لػـ يأِتيػا
يتجػوؿ ىنػا وىنػاؾ، يػر  مػاذا تغيػر بعػده،  …الشػوؽ فػي صػدره يدفعػو لمتيػكو فييػا

باب الجابية، الحميدية، الحجاز، كميا كانت كما ىي، زحػاـ وبالػة،  …ماذا ايتجد
لماؿ في الياحات وتجار في المحبلت واليوؽ الذ  يحجػب يػقفو المعػدني أشػعة 
الشمس مميء بالغػاديف وارتػيف، الحػواة والمحتػاليف، بيػطات لمػا األرض، بضػائو 

تمط حتػػا ال لمػػا الحبػػاؿ، يػػمو معروضػػة ىنػػا وىنػػاؾ، والكػػؿ ينػػادوف بأصػػوات تخػػ
يميز المرء واحدىا مف ارخر.. ضجيأ ولجيأ، ولػازؼ نػا  يعػزؼ أنغامػًا يػاحرة 

 .  …تضيو في لمب الزحاـ فبل ييمعيا أحد
بػػؿ  …لمػا ضػػفة بػػرد  وجػػد نػػواؼ نفيػػو.. ىنػاؾ لػػـ يكػػف لجػػيأ وال ضػػجيأ

صػػخب نيػػر تصػػطفؽ مياىػػو وىػػي تمطػػـ جنباتػػو.. كػػاف آذار فػػي أواخػػره، وكػػاف لػػد 
 …بيػػو الينػد يػػاكنًا كبقػر بػػوذا.. لػـ تتحػػرؾ لواصػفو ولػػـ تيػدر رلػػودهجػاء دافئػًا كر 

شميو ببل غمائـ تييء شواظيا لصػيؼ لػاس وتػذيب فػي ارف نفيػو يموجػًا تراكمػت 
تكاد تصؿ حافة الضفة.. فػي يػنيف كييػرة  …مياه برد  لكرة …لما ذر  الجباؿ

فتفػػيض لمػػا ذوبػػاف اليمػػوج يػػأتي بميػػاه فػػوؽ طالػػة النيػػر الصػػغير  …يطػػوؼ النيػػر
 كبل الجانبيف.

وحيػػػدًا راح نػػػواؼ يتأمػػػؿ النيػػػر المتػػػدفؽ، يػػػارحًا بخيالػػػو إلػػػا غػػػدراف ولنػػػوات، 
يواؽ وميتنقعات.. ىناؾ في أـ العيوف حيث الحبيبة، ربما، تتنقػؿ "اهلل!! مػا أحمػا 
تمػػؾ المرابػػو!! مػػا أجمػػؿ العػػيش فػػي أحضػػاف الطبيعػػة!!" وتبيػػـ نػػواؼ وىػػو ييػػتعيد 

"اهلل أبدع الطبيعة.. وصػنو  …ضمتيما فيو أحضاف الطبيعة في ذىنو آخر مشوار
المدينػػة اإلنيػػاف، وشػػتاف بػػيف مػػا يبػػدع اهلل ومػػا يصػػنو اإلنيػػاف!!" وألجبتػػو الفكػػرة. 
ىػػو ال يػػدر  كيػػؼ جػػاءت أو مػػف أيػػف لكنيػػا ألجبتػػو. "يػػألمؿ لمػػا العػػودة غػػدًا" 

ؾ فقػػط، بػػؿ ال تعتمػػد لمػػا أمػػ …تمػػتـ بكييػػر مػػف التصػػميـ" إذف.. اذىػػب إلػػا أبيػػؾ
 فاتحو ىو نفيو باألمر" ولفؿ نواؼ لائدًا لمتو.
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باألحضػاف  …كانا يغمقاف المحؿ، األب وابنو البكر، فيشا لمقادـ الجديػد وبشػا
 أخذاه فيما تناوؿ ىو يد أبيو مقببًل.

يػـ لمػؽ  …كـ أنا مشتاؽ إليػؾ!! لػاؿ لػؤلب الػذ  ضػمو بػيف ذراليػو طػويبلً -
 معاتبًا:
 …لما كنت تغيب لنا الشيورلو كاف ذلؾ صحيحًا، -
 أنا أكره المدينة، أنت تعمـ يا أبي!!-

األب يعمػػـ، بػػؿ ىػػو نفيػػو يكػػره المدينػػة.. ىػػذه الميػػارات المحػػددة، ىػػذه األزلػػة 
الضػػيقة، تمػػؾ الجػػدراف التػػي تنتصػػب أمامػػؾ حييمػػا نظػػرت. كػػـ يكرىيػػا!! كػػـ يريػػد 

ليػا يجػر  لمػا ظيػػر التحػرر منيػا!! كػـ يحمػـ بػاالنفبلت فػي بػػراٍر وايػعة ال حػدود 
حصػػاف فيشػػعر أنػػو لمػػا بيػػاط ريػػ !! لكػػف مػػاذا يفعػػؿه الظػػروؼ ال تػػرحـ، الحيػػاة 
تػػدفعؾ فػػي ىػػذا المجػػر  أو ذاؾ كمػػا يػػدفو النيػػر بمياىػػو دوف أف تممػػؾ مػػف أمرىػػا 

 شيئًا.
دونمػػػػا إبطػػػػاء، بػػػػدأ ييػػػػألو لػػػػف القريػػػػة، األىػػػػؿ، األصػػػػحاب، األحبػػػػاب، وىػػػػـ 

ب وأبنػػػاه، ىػػػذا مػػػف جانػػػب وذاؾ مػػػف جانػػػب ييػػػيروف فػػػي طػػػريقيـ إلػػػا المنػػػزؿ، األ
فخيػػػؿ لػػػؤلب لحظػػػة مػػػف الػػػزمف أنػػػو نيػػػر بجنػػػاحيف يحمػػػؽ بيمػػػا لاليػػػًا فػػػوؽ األزلػػػة 

"مػػف ميمػػيه جناحػػاف لويػػاف يحمبلننػػي حييمػػا  …فػػوؽ اليػػابمة والزحػػاـ …والجػػدراف
 شئت، بعيدًا لاليًا كيفما أردت".

، ولػـ في المنزؿ، تيتقبمو شمس وماؤىا الياخف كالعػادة.. ىػو ي يػتحـ كػؿ يػـو
اله دمشػػؽ بأنيارىػػا اليػػبعة غزيػػرة الميػػاه وافػػرة العيػػوف فممػػاذا ال تيػػتفيد شػػمس مػػف 
مياىيػػا تمػػؾ نظافػػة وايػػتحمامًاه كػػؿ لصػػر، كانػػت تحمػػي الحمػػاـ.. ىنػػا، لػػيس كمػػا 
فػػػي المضػػػارب أو أـ العيػػػوف تغمػػػي المػػػاء لمػػػا المولػػػد.. ال.. الحمػػػاـ جػػػاىز يكفػػػي 

كاز، مازوت، حطب وكميا يريعة االشتعاؿ تعطػي  إلطاءه لود كبريت، يمة زيت
نارًا الىبة تحوؿ الماء إلا متعة ودؼء. لـ تعد شمس بحاجة إلػا حمػاـ يػوؽ كمػا 

الحمػػاـ لنػػد الطمػػب،  …ىنػػا …كانػػت فػػي حمػػاة وال إلػػا أـ لمػػر تػػدلؾ ليػػا ظيرىػػا
وضػػػحة تحضػػػره بطرفػػػة لػػػيف فتيػػػتحـ شػػػمس وييػػػتحـ لزيػػػز. شػػػمس تيػػػتمتو أف 

فػبًل بػيف يػد  أمػو، معشػولًا بػيف ذرالػي معشػولتو، بػؿ لػيس ىنػاؾ تحممو بيػدييا، ط
أمتػػػو مػػػف أف تفػػػرؾ جيػػػده بالميفػػػة والصػػػابوف، تيػػػكب لميػػػو المػػػاء، تػػػتممس بشػػػرتو، 
تتخمػػػؿ بأنامميػػػا شػػػعره، وتحتػػػو  بكػػػؿ مػػػا فييػػػا مػػػف حػػػواس ذكورتػػػو الياجعػػػة حينػػػًا، 

 …رحاىاالمتيقظة حينًا، تمؾ التي باتت منذ ما يقرب العشريف لامًا لطب 
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 الشغؿ زيفه-
 الحمد هلل. مف لنو لاش..-
 لكنؾ اليـو فرح ال لانو..-
 نواؼ أفرحني.. كنت بحاجة إلا رؤيتو.-
 إلا رؤيتو أـ إلا أخبار القريةه يألت ضاحكة وىي تعمـ تعمقو بالقرية.-
اهلل!! لػػاؿ لزيػػز متنيػػدًا متجػػاىبًل اليػػؤاؿ، كػػـ شػػعرت بػػالفرح وأنػػا أيػػير بينػػو -

 …كأنني نير أحمؽ لاليًا وىما جناحا  وبيف األخضر
صػػحي .. العيػػاؿ كبػػػرت.. لالػػت شػػػمس وىػػي تنػػو  أف تيػػػتغمو مػػدخبًل إلػػػا -

 القضية الجديدة..
فقػػط، العيػػاؿه لػػاؿ مبتيػػمًا وىػػو يػػدور لمػػا كريػػيو الخشػػبي الػػواطة طارفػػًا -

 بأجفانو مف بيف لطرات الماء المنيكبة لما رأيو.
ردت ممازحػة وىػي تجمػس القرفصػاء أمامػو  ماذا إذفه أتعني أني أنا كبرته-

لتغػػدو ليناىػػا فػػي لينيػػو وشػػفتاىا لػػرب شػػفتيو، وضػػعًا طالمػػا انػػتقبل منػػو إلػػا لنػػاؽ 
.  يريو محمـو

 ال.. ال.. ال.. معاذ اهلل.. أنت ال يمر لميؾ زماف، وال يعرفؾ حدياف.-
 أجػؿ.. معػؾ ألغػي الزمػاف.. أشػعر كػأنني أيػب  فػي اليػواء لاليػًا لاليػًا وىػػو-

تحتػػي لمػػا األرض، يمػػد يػػده فػػبل يطػػولني، يقفػػز إلػػي فػػبل يصػػؿ.. أنػػا معػػؾ أظػػؿ 
 الصبية الفتية التي ال تكبر، الشباب الدائـ الذ  ال يشيث..

كػػـ أنػػا محظػػوظ إذف!! فمػػيس أبغػػض إلػػا لمبػػي مػػف تجاليػػد الوجػػوه وتقػػوس -
 الظيور!!
 ال.. اطمئف.. معؾ، وبحبؾ، أظؿ الفتية النضرة الغضة البضة..-
أنػػػا أمػػػوت فػػػي الفتيػػػة النضػػػرة، الغضػػػة البضػػػة، لاطعيػػػا وىػػػو يضػػػميا بػػػيف و -

 ذراليو فتندلؽ لما صدره ميمبية بيضاء رجراجة..
يػػا إليػػي! مػػا ألػػذؾ وأمتعػػؾ!! غمغػػـ لزيػػز، فيمػػا بػػدأت شػػمس تػػتممص منػػو -

 متمفتة متمتمة:
 العياؿ ييمعوننا.. ىـ.. بانتظارنا..-
ًا لممرأة التي ما انفكت تؤجأ فيػو أتدريف شمسه تابو الرجؿ وىو يشتعؿ شول-

 النار. كؿ يـو أجد فيؾ يحرًا جديدًا، متعة جديدة.. لولي ما اليره
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الحػػػب.. ردت وىػػػي تكػػػاد تػػػذوب شػػػولًا لمجيػػػد المحمػػػـو الػػػذ  تممصػػػت منػػػو -
لمتػػػو، حيػػػث يوجػػػد الحػػػب يوجػػػد اليػػػحر، التجػػػدد، المتعػػػة.. يوجػػػد كػػػؿ مػػػا يشػػػتيي 

 …اإلنياف
 حبهوأنت، مازاؿ لديؾ ذلؾ ال-
يػػاؾ - متأججػػًا كعيػػدؾ بػػو.. بػػؿ تػػدر  لزيػػزه أحيانػػًا.. أشػػعر كػػأنني مازلػػت واو

 …بجانب الغدير ىناؾ، في حميا الصبا وجذوة الحب
إذف يحيا الحب!! لاؿ شبو ىاتؼ وىو يأخذ طاية مػاء يػاخف ييػكبيا لمػا -
 …رأيو

 ىو حي باؽ.. متجدد إف لـ يكف فينا ففي أبنائنا..-
 ماذا تعنيفه-

لػػو لصػػة نػػواؼ، مػػف جػػاء بػػدافو الحػػب وكمػػو رجػػاء أف يمػػدا لػػو يػػد  ولمتػػو روت
 …العوف
نمد لو يد العوف.. لاؿ لزيز ولد أبيجو أف يكوف نواؼ امتدادًا لو في دوحػة -
 …الحب

 تخطبيا لوه-
 …أخطبيا-
 وتذىب إلا القريةه-
 …أذىب-
 غدًاه-
 ز.غدًا.. ولـ تممؾ شمس إال أف تفغر فاىا لجبًا مف يرلة موافقة لزي-

مؿء لزيػز إحيػاس طػاغ بػأف التػاريث يعيػد نفيػو. ىػو فػي اليػيارة إلػا القريػة 
ميمما كػاف لبػؿ لشػريف لامػًا يقطػو الطريػؽ ذاتػو لكػف لمػا صػيوة فريػو الشػقراء.. 
يدفعػػو شػػوؽ لػػاـر لموصػػوؿ إلػػا الحبيبػػة، شميػػو المشػػرلة وبرفقتػػو فصػػيؿ ليػػكر، 

 إيفاء لولد كاف لد لطعو لمشيث نواؼ.. 
يػػػػاتر ه" وىػػػػز رأيػػػػو باإليجػػػػاب.. لزيػػػػز لمػػػػا لنالػػػػة ارف أف  "أىكػػػػذا نػػػػواؼ

اإلنياف واحد، فػي شػرؽ األرض، فػي غربيػا،  …التاريث ال يممؾ إال أف يعيد نفيو
في لديـ الزماف، في حدييػو. المشػالر ذاتيػا تتممػؾ اإلنيػاف، العواطػؼ نفيػيا تػدفو 

دفعػػػو إلػػػا  ذلػػػؾ الحػػػب الػػػذ  …بػػػو، الغرائػػػز، األفكػػػار لػػػـ يتغيػػػر ولػػػف يتغيػػػر شػػػيء
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 …شمس ذات يـو يدفو نوافًا ارف إلا دممجة
، يجعػػؿ  التػػوؽ، الشػػوؽ، االنجػػذاب، كػػؿ مػػا جعمػػو يطيػػر إلػػا حبيبتػػو ذات يػػـو
، فمػػاذا تغيػػره مػػاذا ىنػػاؾ مػػف جديػػده النيػػخة نفيػػيا  ابنػػو يطيػػر إلػػا حبيبتػػو اليػػـو

فه تتكػرر، اإلنيػاف ذاتػو يعػػود، تػر  ألػيس ىػػذا ىػو الخمػود الػػذ  يبحػث لنػو اإلنيػػا
 …يجد نفيو في أبنائو، يتجدد في ذريتو.. فيرضي في داخمو تولًا أبديًا لمخمود

بػػػاألمس أراد أف ييػػػبر ابنػػػو، ييػػػبر لواطفػػػو وأحايييػػػو، وىػػػـ يتحمقػػػوف حػػػوؿ 
مائػػدة العشػػاء. مازحػػو، يػػألو الكييػػر مػػف األيػػئمة وكػػاف فػػي كػػؿ جػػواب مػػف أجوبتػػو 

إلىػاب يشػعمو ليػب الحػب يجد نفيو، ىو لزيز المر يعود فتا نضر العػود غػض ا
 …وتحرلو نار العشؽ فبل يممؾ إال أف يبحث لف الماء الذ  يطفئيا

"أأنػػت متأكػػد مػػف حبػػؾ ليػػاه" يػػألو فتمممػػؿ نػػواؼ محمػػر الػػوجنتيف خجػػبًل مػػف 
ه ألػػـ يكػػف ىػػذا ىػػو …الكػػبلـ لػػف يػػر دفػػيف غػػاؿ ربمػػا يكػػره أف يعرضػػو لؤلنظػػار

ـ، واكتشػفت حبػي ليػا!ه ألػـ ألػـز شأني نفيي، يـو اكتشفت األنيا فػي الفػارس الممػي
الصمت أيامًا وشيورًا ال أبوح بما في نفيي وال أريد ألحد أف يعرؼ مػا فػي صػدر  
حتا جاءت لما حصانيا األدىـ تطمب إلي أف أخطبياه" تياءؿ فػي يػره يػـ تػابو 
مبتيػػػمًا!! "وىػػػػيه أتحبػػػػؾ"ه "حتػػػػا الجنػػػػوف" أجػػػاب ىػػػػذه المػػػػرة بمػػػػزيأ مػػػػف الفخػػػػار 

ابنػة لمػؾ، أال تشػعر بيػا أختػًا لػؾه" بػؿ أشػعر بيػا نصػفي ارخػر  والحماية "لكنيػا
الػػذ  ال يمكننػػي العػػيش بغيػػره. "وألجبػػو جػػواب نػػواؼ" النصػػؼ ارخػػر، أجػػؿ، ذاؾ 
الػػذ  يشػػعر المػػرء بحاجتػػو الشػػديدة إليػػو حتػػا يجػػده، فػػإذا وجػػده أراد التوحػػد معػػو، 

بػػائي إذا لػػـ يكػػف االنصػػيار فيػػو. أىػػو نصػػؼ الػػدارة ارخػػر، ال ييػػر  فيػػو تيػػار كير 
، يخػػوض  موجػػودًاه" ىػػو، لزيػػز، كػػاف يتممكػػو ذلػػؾ اإلحيػػاس، وىػػو ينػػاجي النجػػـو
المعػػارؾ، يقطػػو الفمػػوات، كػػاف يشػػعر أف ىنػػاؾ نصػػفو ارخػػر، بعيػػدًا، فػػي مكػػاف مػػا 
مػػف الباديػػة. وأف حياتػػو كميػػا تتولػػؼ لمػػا ايػػتعادة ذلػػؾ النصػػؼ، لمػػا االلتحػػاـ بػػو 

و وتكتمؿ دائرتو مف جديد. "وجػدؾ.. لمػي المػره حتا يير  تيار الكيرباء في دارت
أىو موافؽه" "جد  كاد يطير فرحًا، بؿ لاؿ لي )يأيتعيد بؾ أباؾ الػذ  فقػدت.".. 
أجابو الفتا العاشؽ، فشرد األب. "إيو يا أبًا ألبد!! كـ كاف بػود  أف نعػيش معػًا!! 

الريػػاح تشػػتت  نحمػػؿ معػػًا ألبػػاء ىػػذه الحيػػاة، نعػػالأ معػػًا يػػراءىا وضػػراءىا.. لكنيػػا
 الغيـو لتتطاير أشبلء ىنا وىناؾ، وربما ال تمتقي أبدًا."

"وأبوىػا يػػونسه أميػا لميػػاه" يػألو لزيػػز وىمػا مػػازاال لمػا مائػػدة العشػاء. لكػػف 
ىذه المرة أجابت شمس يابقة ابنيا، ىػازة رأيػيا "لميػا!ه كػاف حمميػا أف تتػزوج أبػاه 

يػاه" ولػـ يممػؾ لزيػز إال أف يبتيػـ.. فكيؼ ال يكػوف حمميػا ارف أف يتػزوج ابنػو ابنت
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.. رغػـ الزمػاف والميػافات، ظمػت  شعور الضرة مػازاؿ يعتمػؿ فػي داخميػا حتػا اليػـو
شمس تشعر أف لميا ىي الغريمة التػي كرىػت والمنافيػة التػي أبغضػت. "ال تخػؼ، 
أبػػي!! لمػػي يػػونس يحبنػػي، امػػرأة لمػػي لميػػا تعبػػدني.. البػػيض المقمػػي لػػي، الزبػػدة 

وج لي.. أنا المدلؿ لدييا ببل منافس فكيؼ ال توافػؽه" "حيػف.. دلنػي لي، فخذ الفر 
أفكر يوميف.. يبلية" لاؿ أخيػرًا بنػوع مػف يػبر غػوره. وانػتفض نػواؼ لمتػو "ال، أبػي، 
أرجوؾ.. ولدتيا أف ألود بكـ في الحاؿ" وأحس لزيز بحميا الشباب وحػرارة الحػب 

انػػدفاع، ىػػو ذا الحػػب: لييػػب تمفػػ  وجيػػو "إيػػو!! ىػػو ذا الشػػباب: دفػػؽ مػػف حمايػػة و 
مػف تػوىأ واشػتعاؿ" ولػـ ييػتطو لزيػز اإلفػبلت فقػد يػارلت األـ تناصػر ابنيػػا، "ال 

 ينشغؿ بالؾ نواؼ.. أبوؾ وافؽ أف نذىب غدًا"..
وتفرس لزيز في وجو شػمس، ىػي متحميػة أكيػر ممػا تصػور لمشػروع يجمػو 

 تتقمصيا مف جديده".بيف ابنيا وابنة المرأة الغريمة والضرة.. "أىي مشالر الحب 
ىو نفيو كاف يتقمص تمؾ المشالر وىو ينيب الطريؽ نيبػًا إلػا أـ العيػوف.. 

 …كأنو ال يصدؽ متا يصؿ "أجؿ الشباب.. حماية واندفاع. الحػب حػرارة ولييػب
لػػػيس كحػػػب الكيولػػػة أنػػػاة وىػػػدوءًا، ترويػػػًا وتفكيػػػرًا يضػػػرب جػػػذوره لميقػػػًا فػػػي التربػػػة 

 كينديانة موغمة في الزماف".
كانت الييارة تدرج بيـ وىـ في طريقيـ إلا القرية وكاف نػواؼ فرحػًا، يػالات 

والطريػػؽ  …لػػـ يعػػد ىنػاؾ ميػػافات. كانػػت الحضػػارة لػد ألغػػت الميػػافات …ويصػؿ
لبػؿ المغيػب  …لنػد الضػحا يػاروا …إلا أـ العيوف لـ يعد يحتاج إلا أياـ ولياؿٍ 

ؿ اإلنيػػاف يبػػدع كػػؿ مػػا يػػيكونوف ىنػػاؾ "اهلل!! مػػا أروع الحضػػارة!! مػػا ألظػػـ لقػػ
 يوفر الراحة لئلنياف، يخترع كؿ ما ييعد اإلنياف!!".

كػػاف الطريػػؽ حتػػا حمػػص معبػػدًا.. ال حجػػرًا وال حصػػاة.. حممػػة الطػػرؽ التػػي 
شػػنيا الفرنيػػاو  إنمػػا كانػػت لغايػػة فػػي نفػػس يعقػػوب، لزيػػز يعمػػـ ذلػػؾ، ىػػـ يريػػدوف 

، شػػبكة تيػػيؿ الحركػػة ربػػط المػػدف، القػػر ، الديػػاكر، الضػػياع كميػػا ببعضػػيا بعضػػاً 
ليػػيارات الجػػػيش ومصػػػفحات الجنػػػد، مػػػو ذلػػؾ الطريػػػؽ حضػػػارة، فييػػػا فائػػػدة لمنػػػاس 
جميعًا، لزيز ال ينكر ذلؾ. اإليفمت يجعؿ الييارة تجر  أيرع مػف فريػو الشػقراء، 

لكػف الطريػؽ الترابػي مػف حمػص حتػا أـ  …تمؾ التي حزف لمييا كييرًا حيف ماتػت
ؾ الجػػػر ، الغبػػػار، المطبػػػات، الحفػػػر كميػػػا كانػػػت العيػػػوف، لػػػـ يكػػػف ييػػػم  بميػػػؿ ذلػػػ

تعيػػؽ حركػػة اليػػيارة، تبطػػة مػػف يػػرلتيا حتػػا ليغػػدو اليػػير لمػػا ظيػػور الجمػػاؿ 
 …أرحـ بكيير

صدـ لزيز وىو ينظر إلا الييوؿ حولو.. أيف الخضرةه الػزروعه األلشػابه 
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الزىػػوره الػػوروده فػػي المدينػػة ينيػػا المػػرء الطبيعػػة، تغيػػب لنػػو ويغيػػب لنيػػا فػػبل 
كؿ ما كاف يفكر فيو لزيز وىػو فػي دمشػؽ أف آذار خػذؿ النػاس ذلػؾ  …يفكر بيا

العاـ فمـ يأت ماطرًا ىادرًا كعيد الناس بػو بػؿ جػاء ىينػًا لينػًا، دافئػًا يػاكنًا وكأنػو لػـ 
يعرؼ الزمجرة واليدر يومػًا. لزيػز يحػب ربيػو أـ العيػوف.. حػيف تتحػوؿ الػدنيا كميػا 

أزىػار مػف كػؿ صػنؼ وتطرزىػا ورود مػف كػؿ  إلا مروج مف يػندس أخضػر تزينيػا
لػػوف. ىنػػا وشػػػاح مػػف ألحػػواف، ىنػػػاؾ شػػريط مػػف نػػػرجس، ىنالػػؾ الخزامػػا، شػػػقائؽ 

لكػف ىػا ىػوذا ربيػو أـ  …النعماف ومتو لينيػؾ لمػا مػد البصػر ميرجػاف مػف ألػواف
العيوف ببل مروج وال يندس، ببل ميرجػاف وال ألػواف.. وجػرض لزيػز بريقػو متيػائبًل 

 االبف:بعينيو، فرد 
كاف المطػر لزيػزًا ىػذا الشػتاء، أبػي!! يػـ جػاء آذار ليزيػد الطػيف بمػة.. لطػرة -

 مطر واحدة لـ تيقط فيو، فامحا العشب وذوت الزروع ظمأ لقطرة ماء.
 ونظر لزيز إلا شمس بحرلة وحيرة:

 أتذكريف ربيو أـ العيوفه-
ضػػراء وتنيػػد كبلىمػػا وىمػػا ييػػرحاف، ربمػػا فػػي المػػروج الخ …أنػػا التػػي تػػذكر-

التي كانا يتبارزاف فييا بالييؼ ويتيابقاف لما الخيؿ وال يشبو واحدىما مف ارخػر 
 دوف أف يعرفا يببًا لذلؾ..

لكف خبلفًا لجفاؼ الطبيعة كاف يمػة خصػب فػي لواطػؼ األىػؿ: لمػي المػر، 
الػػػدار التػػػي باتػػػت تغػػػص بػػػالغرؼ واليػػػكاف فالػػػت كميػػػا  …يػػػونس، حفيظػػػة، لميػػػا
ضاف.. الكؿ يقبؿ ويميـ، لميػا تزغػرد، ولػد طغػا فرحيػا لمػا تيتقبؿ القادميف باألح

جميػػو القيػػود.. ولػػـ يممػػؾ لزيػػز إال أف يشػػعر بغصػػة فػػي الحمػػؽ.. وحػػدىا أـ يػػونس 
 كانت لد افتقدتيا الدار. وحدىا أـ يونس كاف لد خطفيا الموت.

فػي الغرفػة العتيقػة، أوؿ غرفػة بناىػا لمػػي المػر، جميػوا ذلػؾ الميػاء، أحاديػػث 
يػػئمة وأجوبػػة ال تنتيػػي. كانػػت الغرفػػة تػػزدحـ بػػتؿ المػػر، صػػغارىـ وكبػػارىـ، شػػتا وأ

حتػا فاضػت إلػا الغػرؼ األخػر ..  فيػونس، بزوجتيػو االينتػيف، كػاف لػد مػؤل الػدار 
أطفػااًل.. دزينػػة أنجبتيػػا لميػا ويػػتة لشػػر أنجبػتيـ حفيظػػة ولػػوال منجػؿ المػػوت الػػذ  

 …ييـ دار واحدةحصد بعض ىؤالء وبعض أولئؾ لكاف مف الصعب أف تحو 
المقاء حميـ والشوؽ لظيـ، شػؤوف كبيػرة وشػجوف كييػرة ولزيػزة يريػد وصػؿ مػا 
انقطو. ىو يجمس بجانب أبيو، ينظر إليػو وال يشػبو.. لمػي المػر الػذ  جػاء إلػا أـ 
العيػػػوف فػػػي مطمػػػو الكيولػػػة لػػػو  البنيػػػة شػػػديد العػػػـز كبيػػػر المطػػػام ، غػػػزا الشػػػيب 
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مػف يمػأ ناصػو. حفيظػة نفيػيا، انطبعػت ألػداـ  شاربيو، لحيتو، رأيو حتا غدا كتمة
إوز تحػػػػت لينييػػػػا وحػػػػوؿ شػػػػفتييا، كمػػػػا حفػػػػر الحبػػػػؿ والػػػػزمف أخاديػػػػد لميقػػػػة فػػػػي 
جبينيػػا.. يػػونس أيضػػًا. كػػاف الشػػيب يخػػط فوديػػو "آه منػػؾ أييػػا الزمػػاف يػػدور دوالبػػؾ 
 ياكنًا صامتًا فبل يشعر المرء، إال ولد صار في األيفؿ.. حيث القاع والتراب!!".

 ذف.. لحط ىذا العاـ!ه يأؿ لزيز أباه أخيرًا.إ-
أجػػؿ، لؤليػػؼ، أجػػاب الشػػيث الػػذ  صػػار رأيػػو كتمػػة مػػف يمػػأ، لكػػف دوف أف -

بػؿ دوف حتػا أف تكػوف لػد ذبمػت الحمػرة  …يكوف لد خػؼ يػمعو أو ضػعؼ بصػره
فػػي وجنتيػػو وشػػفتيو. منػػذ البدايػػة كػػاف المطػػر لزيػػزًا مػػف حػػيف إلػػا حػػيف كػػاف ييطػػؿ 

 ، إلا أف جاء آذار بضربتو القاضية لكف خفيفًا لابراً 
ف - الميػػػؿ لػػػديمًا لػػػاؿ، تػػػدخمت لميػػػا وىػػػي تزفػػػر، إف أمحمػػػت وراءىػػػا آذار، واو

 أخصبت وراءىا آذار..
 تعني، ليس ىناؾ أمؿه يأؿ لزيز أباه مف جديد.-
 …ربما، إف جاءت مطرة الرابو أحيت بعض المويـ-

ًا ما يػأتي بػالمطر فالرابو مف نيياف كيير  …وأضاء لبس مف أمؿ صدر لزيز
ىػػػو يػػػذكر، كػػػـ يعقػػػدوف مػػػف آمػػػاؿ لمػػػا ميػػػؿ ىػػػذه  …لكأنػػػو مػػػف يوابػػػت الطبيعػػػة

اليوابػػت: العجػػائز، اليػػابو لشػػر مػػف آذار، الرابػػو مػػف نييػػاف كميػػا مواليػػت تحمػػؿ 
ف خابت مرة فإنيا نادرًا ما تخيب..  لمناس المطر، واو

 زرلتـ كييرًاه …والمياحةه ألصد-
رد ىػػذه المػرة يػػونس الػػذ  كػػاف لػد أصػػب  مزارلػػًا خبيػػرًا  أوه.. كييػرًا.. كييػػرًا..-

ومبلكًا كبيرًا، فعمي المر لـ يفوت فرصة في وضو يده لما ىذه األرض وتمػؾ مػف 
يػػيوؿ خاويػػة وأراض بػػور.. وكػػؿ مػػا حػػوؿ أـ العيػػوف يػػيوؿ خاويػػة وأراض بػػور: 

ي لػػـ "لميػػب اليػػور، تػػؿ األحنػػاش، أـ الرجػػـو كميػػا كانػػت يػػيواًل بػػبل أصػػحاب وأراضػػ
ييتغميا أحد، إذف، لـ ال ييتصمحونيا، ىـ الذيف جاؤوا مػف الريحانػة ىربػًا مػف ظمػـ 

 العصممي ولمة األرض وضيؽ ذات اليده
فػػي اليػػـو التػػالي، تجػػوؿ لزيػػز ورأ  بػػأـ لينػػو كيػػؼ نمػػت القريػػة وترلرلػػت، 

 اليكاف الجدد الذيف رفدوىا، البلحقػوف بيػـ مػف ىنػا وىنػاؾ، البػدو …يكانًا ولمراناً 
الػػػذيف بػػػدؤوا يتوضػػػػعوف فييػػػا رلػػػاة ألغناميػػػػا، كميػػػـ كػػػانوا لػػػػد أيػػػيموا فػػػي نموىػػػػا 

كانػػػت اليػػػنوات الخصػػػيبة لػػػد تتالػػػت لشػػػرًا أو تزيػػػد، وكانػػػت الغػػػبلؿ  …وازدىارىػػػا
الػػوافرة لػػد فتحػػت بػػاب الػػوفرة واليػػروة، وكػػاف لمػػي المػػر لػػد تػػرجـ ذلػػؾ كمػػو أغنامػػًا 
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ف، أبقػػػاره تمػػػؤل الػػػدار خػػػوارًا والخيػػػوؿ وأبقػػػارًا وخيػػػواًل.. لطيػػػو أغنامػػػو يتطمػػػب راليػػػي
تحمحـ وتصيؿ.. بيت لز صار بيت لمػي المػر.. لزيػز يتجػوؿ فيػو ويػذكر الشػاة 
األولػػا التػػي جػػاء بيػػا إلػػا تمػػؾ الػػدار.. يػػذكر الرالػػي العنػػزاو  الػػذ  الػػتيـ الجػػبس 

 التيامًا، ىتافو مازاؿ في أذنيو "حروش!! يابا.. ما أطيبو الحروش!!".
ث.. خمية موالد متجػاورة ىنػاؾ.. لػدراف يفػوراف لمػا النػار.. يصؿ إلا المطب

 ورائحة الدىف والمحـ تغزو أنفو.
مشػػتاؽ لممغطوطػػةه تبػػادره لميػػا مػػذكرة إيػػاه بػػأـ رؤـو خطفيػػا المػػوت بػػاكرًا، -

تتػابو، طابعػة  …يأحضر لؾ رغيفًا في الحػاؿ …ييز رأيو باإليجاب.. في الحاؿ
 …ويضػػػػحؾ لزيػػػػز …ختػػػػًا حنونػػػػًا ال أكيػػػػرلبمػػػػة ىنػػػػا ولبمػػػػة ىنػػػػاؾ لمػػػػا وجنتيػػػػو أ

لػذكريات صػػباه!ه أـ ليػػرلة فيػػـ لميػػاه! أـ لرغيػػؼ المغطوطػػة الػػذ  يتػػرالص بخػػاره 
 أماـ لينيوه

لميػا منيمكػػة، مشػػغولة، ذاىبػػة آتيػػة، ألييػػت أـ لػػروسه ويتيػػاءؿ لزيػػز "أيػػف 
لميا" تمؾ التي كانت تضأ شولًا لمرجؿ وشيوة المتبلكػوه تمػؾ التػي حاصػرتني فػي 

مغػػارة تريػػد افترايػػيه غزتنػػي فػػي فراشػػي والنػػاس مػػف حولنػػا رلػػود لػػد تػػولظيـ ألػػؿ ال
. كػاف الػزمف لػد أوغػؿ فػي البعػد، وكػاف كػؿ ذلػؾ …نأمةه" وأحس بغصػة فػي حمقػو

لد مضا بعيدًا، ربما دوف أف يترؾ أيرًا أللداـ.. دممجػة زىػرة متفتحػة، لطػرة نضػرة 
شعاف حبًا لنػواؼ كممػا نظػرت إليػو.. كأميا أياـ زماف. كميا حيوية ونشاط. ليناىا ت

 "الولد صاحب ذوؽ.. الفتاة تيتاىؿ" فكر لزيز وىو يحضر نفيو لطمب يد الفتاة.
 البنت ابنتؾ، رد يونس لما الطمب يـ حيـ لمي المر األمر.-
 .…ىاتوا الشيث رجب الحمود يقرأ الفاتحة-

 …أـ العيػوف أنيا رجػب الحمػود لػراءة الفاتحػة فانطمقػت الزغاريػد تمػؤل أرجػاء
ال زغاريػد لميػا وحيػب.. بػػؿ حفيظػة، نػرجس، وحتػػا شػمس التػي لػػـ تكػف تػتقف فػػف 

 الزغاريد.
حػدد لمػي المػر المولػد، إذ كػاف لمػييـ أف يعػػدوا  …بعػد يبليػة أيػاـ، العػرس-

العدة لو، يدلوا المعازيـ، يأتوا بالشيث نواؼ ولبيمتو مف الغرب حيػث بػارزت شػمس 
بػػػيف ىػػػذا وذاؾ أف ينزلػػػوا إلػػػا حمػػػاة، يػػػأتوا بػػػالحمي ذات يػػػـو ابػػػف لميػػػا معجػػػوف، و 

والمبلبس، بالذىب والعطور جيازًا لمعروس.. أيامًا يبلية لـ يعرؼ فييا لزيػز رأيػو 
مػػف رجميػػو، فػػي حمػػاة كػػاف لميػػو أف يػػر  األصػػدلاء القػػداما، حيػػني الػػدباغ الػػذ  

لػػػدكتور ترىػػػؿ كييػػػرًا.. امػػػتؤل كرشػػػو شػػػحمًا ولحمػػػًا حتػػػا لػػػـ يعػػػد ييػػػتطيو حممػػػو.. ا
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نػػورس، صػػابر، المحػػامي إبػػراىيـ، كميػػـ رآىػػـ، وشػػمس ولميػػا تجيػػزاف العػػروس!.. 
لكػػف حػػيف بػػدأ العػػرس: لػػرع طبػػؿ ولػػزؼ مزمػػار، كػػاف لزيػػز لمػػا رأس الػػدابكيف، 
يميػػؾ بيػػػد شػػػمس ويمػػػوح بمنديمػػػو فرحػػػًا حتػػػا الحافػػػة، يػػػعيدًا حتػػػا البلنيايػػػة، يػػػدؽ 

حيػاة مػرة يانيػة، يعػود لمشػباب مػف األرض بقوة ولـز وممؤه شعور طاٍغ بأنو يجػدد ال
 …جديد
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-5- 
 
 
 أمي، أمي، الفرنياو .. الفرنياو ، دخمت بدور ىاتفة بأميا-

 …ولد أفالت لمتو مف ليمولتيا
الفرنيػػػاو ه ردت األـ وىػػػي تجمػػػس فػػػي يػػػريرىا، ألػػػوذ بػػػاهلل مػػػف الشػػػيطاف -
 ىؿ فعؿ أبوؾ شيئًاه ىؿ ييأؿ لنوه …الرجيـ
 لنؾ.. أنت.. أمي، بؿ ىو ييأؿ …ال-
 أناه وماذا يريد مني الفرنياو ه-
 ال أدر ، أمي.. لكنو ذلؾ الضابط الكبير الذ  زارنا مف لبؿ.-
القومنػػػػػداف رينػػػػػو!! لالػػػػػت وىػػػػػي تنػػػػػزؿ مػػػػػف يػػػػػريرىا إلػػػػػا األرض، بعجالػػػػػة -

واضػطراب تبحػث لػف ييابيػا، أيريػد أف يكػوف جيػرار آخػره تمتمػت دوف إيضػاح يػـ 
دلييػػا تدخمػػو إلػػا غرفػػػة  …فعػػًا، اذىبػػي إلػػا وضػػحةاتجيػػت إلػػا ابنتيػػا تػػدفعيا د

 الضيوؼ..
وكمػػا دخمػػت بيػػرلة خرجػػت بػػدور بيػػرلة، فيمػػا تابعػػت شػػمس بيػػرلة أكبػػر 
ارتػػداء لبػػاس يمكنيػػا بػػو أف تقابػػؿ ذلػػؾ الضػػابط الكبيػػر الػػذ  لرفتػػو أوؿ مػػا لرفتػػو 
ة وىي معتقمة مو النيػاء اليػبو والعشػريف.. يػبلث مػرات يػالوىا مػف زنزانتيػا الرطبػ

المعتمػػػة ذات الرائحػػػة النتنػػػة إلػػػا مكتبػػػو فػػػاخر الفػػػرش وايػػػو المػػػد  لػػػالي اليػػػقؼ 
كأنما بني ليكوف مخدلًا لمممكة المغناج مار  أنطوانيػت، لكػف القومنػداف الػذ  كػاف 
يشارؼ األربعيف حولو إلا مكتب لمتحقيؽ. كؿ مرة كاف ييأليا األيئمة نفيػيا: مػف 

وكانػػت كػػؿ مػػرة  …ؾ بػػالتنظيـ النيػػائيهأنػػته مػػا دورؾ فػػي المظػػاىرةه مػػا لبللتػػ
تجيبػػػو األجوبػػػة نفيػػػياه أجوبػػػة لامػػػة لائمػػػة لكنيػػػا صػػػحيحة صػػػادلة ال أيػػػر فييػػػا 

 لكذب. 
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في المرة اليالية دلاىا لمجموس، طمب ليا فنجاف ليػوة فانكمشػت خائفػة "أيعيػد 
ؿ ييرة جيراره" لكنو لـ يعد ييرة ذلؾ الكابيتػاف الػذئب الػذ  أراد أف يفتػرس ليمػا. بػ

كػػاف معنيػػًا بػػأف يعػػرؼ المزيػػد لػػف شخصػػيتيا، ىويتيػػا، ماىيتيػػا. وخيػػؿ إلػػا شػػمس 
أنيػػا تيػػمو جريػػًا يقػػرع منػػذرًا بػػالخطر، ولمتػػو تحولػػت إلػػا يػػمحفاة تحتمػػي بقولعتيػػا 
مػػف الخطػػر. "ال تخػػافي.. بػػؿ التبرينػػي صػػديقًا ال محققػػًا.. وحػػدييني لػػف نفيػػؾ". 

مشؽ ال تعمؿ إال إلخفاء نفيػياه لكف كيؼ تحديو لف نفييا وىي مذ جاءت إلا د
كيؼ تعتبره صػديقًا وىػو فرنيػي ميػتعمر لػـ تػر مػف أميالػو إال الشػر والويػؿه كيػؼ 
ال تعتبػػره محققػػًا وىػػي مجػػرد يػػجينة يػػؤتا بيػػا وتؤخػػذ رىينػػة األوامػػر والنػػزواته ولػػـ 
ييػػتطو القومنػػداف ارتػػي مػػف بػػاريس، الحامػػؿ شػػيادات لاليػػة مػػف معاىػػد وكميػػات 

ية والعيكرية أف ييتجر اليػمحفاة مػف لولعتيػا.. كانػت شػمس لػد كػزت باريس المدن
لما شفتيا اليفما توجيًا مف شػر لػادـ، وخوفػًا مػف معركػة ضػارية تمػوح نػذرىا فػي 
األفػػػؽ، لكػػػف القومنػػػداف األشػػػقر الرشػػػيؽ المائػػػؿ لمطػػػوؿ لػػػـ يػػػأت شػػػرًا ولػػػـ يفػػػرض 

 كػؿ احتػراـ، فيػي العكس كاف الصحي ، فقد أكد ليا أنػو ال يكػف ليػا  إال …معركة
أواًل وأخيػرًا امػرأة تػؤمف بايػتقبلؿ وطنيػا وحريتػو، تكػاف  مػف أجػؿ ايػتقبللو وحريتػو. 
فتحػػت لينييػػا إذ ذاؾ ايػػتغرابًا لكنػػو أزاؿ كػػؿ ايػػتغراب حػػيف شػػرح ليػػا أف التحقيػػؽ 
لػػيس ميمتػػو، لكنػػو لكػػي ييػػالد النيػػاء المػػواتي زججػػف فػػي اليػػجف، طمػػب أف يحقػػؽ 

يريد إال التخفيؼ لػنيف وميػالدتيف، بػؿ ىػو يػيطمب إخػبلء بنفيو معيف، وأنو ال 
يػػػبيميف.. "مكػػػره أنػػػت ال بطػػػؿ"، خاطبتػػػو فػػػي يػػػرىا حينػػػذاؾ، فدمشػػػؽ كمػػػا أخبرىػػػا 
الحػػارس الطيػػب كانػػت مضػػربة إضػػرابًا كػػامبًل، وفػػي رأس مطالبيػػا لفػػؾ اإلضػػراب 

مػػؿ إخػػبلء يػػبيؿ النيػػوة المعػػتقبلت.. لكػػف القومنػػداف لػػاد فأكػػد ليػػا أف اإلضػػراب ل
وطنػػػي ىػػػاـ وأنػػػو ىػػػو نفيػػػو مػػػو كػػػؿ لمػػػؿ وطنػػػي بػػػؿ ىػػػو ضػػػد المنػػػدوب اليػػػامي 
وتصػػرفاتو، ىػػو الػػذ  يػػرفض حػػبس النيػػاء ولمػػو الحريػػات، ويبػػذؿ مػػا فػػي ويػػػعو 
إلطبلؽ يراحيف، كبلـ جميؿ لـ تيتطو شمس معو إال أف تفغر فاىػا دىشػة. لكػف 

نفيػػو لمػػا حػػيف جػػاء األمػػر بػػإطبلؽ يػػراحيا، دىشػػت أكيػػر إذ أشػػرؼ القومنػػداف ب
ريػاليا معػززة مكرمػة إلػا منزليػا، طالبػًا إلييػا فقػط أف تيػم   إخراجيا مف اليجف واو

مػػػرتيف متبالػػػدتيف زارىػػػا بعػػػد ذاؾ  …لػػػو بزيارتيػػػا، ولػػػـ تيػػػتطو شػػػمس أف تػػػرفض
تعرؼ فييما إلػا زوجيػا، حػدييما لػف نفيػو، يػأليما لػف نفيػييما طمػب إلييمػا أف 

ـَ يزورىم  ا مرة ياليةهيزوراه، لكنيما لـ يفعبل، فم
مرحبًا بػؾ، يػيادة القومنػداف.. رحبػت بػو شػمس ولػيس فػي ذىنيػا يػو  ذلػؾ -
 اليؤاؿ.
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مداـ.. شموس.. رد القومنداف بمكنتو األجنبية التػي يػرلاف مػا  …مرحبًا بؾ-
وكػادت شػمس  …فكػرت، مػف ال يػأتي معػؾ تعػاؿ معػو …ذكرتيا بالكابيتاف جيػرار

داف فخرجػت ىمػزة.. لكػف فكػرة أخػر  تضحؾ مف العيف التي ايتعصت لما القومنػ
 كتمت ضحكتيا لينطؽ ليانيا دوف يابؽ تصميـ:

 …والحاء ىاء …أرأيته العيف تمفظيا ىمزة-
 …أيتطيو …وماذا أفعؿ.. أحاوؿ لكف.. ال-
كي تعمـ أف العربية تيتعصي لمػا كػؿ أجنبػي فكيػؼ تريػدوننا أف نيػمـ لكػـ -
 ليادناه
 ومف لاؿ لكـ أيمموا ليادكـه-
 ه…ه أنت ال تريد ذلؾ  حقاً -
 …بؿ ال يعجبني فيكـ أنتـ العرب يو  ىذا اإلباء، لزة النفس …أبداً -

"ايو يالعزة النفس!! يا لئلباء!! ىؿ ترؾ الدىر لنا شػيئًا منيمػا!ه مئػات اليػنيف 
مػػف القيػػر، االيػػتعمار، الظمػػـ، الطغيػػاف.. ىػػؿ أبقػػت شػػيئًا مػػف اإلبػػاء ولػػزة الػػنفس 

ارىػػا حزينػػة متفكػػرة فيمػػا كػػاف الكولونيػػؿ يتحػػدث لػػف لمعػػربه" شػػردت شػػمس مػػو أفك
 …إيمانو بأف العرب أمة لريقة بنت حضارة وتيتحؽ أف تفػت  ليػا أبػواب الحضػارة

 شعب مف األحرار، ييتحؽ أف يعطا كؿ أيباب الحرية.
تػػدر ه أنػػا ال أصػػدؽ أذنػػيه لالػػت شػػمس يػػاحبة نفيػػيا مػػف شػػرودىا يػػحبًا -

 …ألمة العريقة والشعب الحرولد أيارىا أف يتكمـ الرجؿ لف ا
مػػداـ.. أنػػا مػػذ كنػػت فػػي اليػػويداء، كنػػت مػػو الشػػعب ضػػد  …ال.. صػػدلي-

رد القومنداف بمكنتػو األجنبيػة المكيػرة ولينػو التػي تخػرج ىمػزة،  …الكابيتاف كاربييو
 بؿ ألوؿ لؾ شيئًا.. حيف ولعت حادية القطة..

ديد ىػي التػي وما حاديػة القطػةه مػف ىػو كاربييػوه لاطعتػو شػمس بفضػوؿ شػ-
 …لـ تيمو بميؿ تمؾ الحادية

الكابيتاف كاربييو كاف الحاكـ العيكر  لجبؿ العػرب وكنػت أنػا معاونػو. كػاف -
الرجؿ متيمطًا مغرورًا لديو ما يشبو جنوف العظمة وأنػا أكػره التيػمط والغػرور فكيػؼ 
بجنوف العظمة..ه ينيف وىو يمارس لما النػاس مماريػات كرييػة يرفضػيا العقػؿ: 

 …رب، يقتؿ، ييجف، يفعؿ ما يشػاء دوف أف يحيػب حيػابًا لوجػداف أو أخػبلؽيض
 ذات مرة ضالت لطتو فماذا فعؿه

 ماذاه ردت شمس اليؤاؿ بيؤاؿ آخر.-
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فػتش بيػوت اليػويداء بيتػًا بيتػًا يػـ فػػرض حظػر التجػوؿ لمػا المدينػة كميػا إلػػا 
شػػػريف مػػػف أف يػػػأتي أىميػػػا بالقطػػػة وحػػػيف لػػػـ يػػػأتوا بيػػػا، حػػػبس مختارىػػػا، التقػػػؿ ل

 وجيائيا وألـز اليويداء بدفو خمس ولشريف ليرة ذىبية.
يػػػا لػػػو مػػػف جبػػػار طاغيػػػةه!! لػػػـ تممػػػؾ شػػػمس نفيػػػيا فيتفػػػت وىػػػي تتصػػػور -

 المعاناة التي يمكف لحاكـ ظالـ أف ينزليا بالشعب!!
وحػػيف يػػافر فػػػي  …ليػػذا ولفػػت فػػي وجيػػو، حاولػػت دائمػػػًا الحػػد مػػف ظممػػو-

 التظاىر ضده مطالبيف بعدـ إلادتو!! إجازة إلا باريس حرضت الناس لما
 أنت!ه-
بػالطبو.. وتمػؾ ىػي المظػػاىرات التػي ميػدت لميػورة!! بػػؿ كانػت الشػرارة التػػي -

 أشعمت اليورة..
 غريب!! أنت رجؿ غريب صدلني، وأنا أيتغرب ما أيمو!!-
ال.. مػػػػداـ.. ال تيػػػػتغربي أـ أنػػػػت تحيػػػػبيف أف كػػػػؿ مػػػػف فػػػػي فرنيػػػػا يحػػػػب -

 لتؿ الناسه االيتعماره ظمـ الناسه
 …ىذا ما أحيب-
خطػػػػأ مػػػػداـ.. ىنػػػػاؾ فػػػػي فرنيػػػػا أنػػػػاس يكرىػػػػوف االيػػػػتعمار مػػػػيمكـ.. أنػػػػاس -

وبالتػػػػالي ىػػػػـ  …يؤمنػػػػوف بمبػػػػادئ اليػػػػورة الفرنيػػػػية نفيػػػػيا، حريػػػػة، لدالػػػػة، ميػػػػاواة
 يؤمنوف بالمياواة بيف الشعوب، بحرية الشعوب، بحقيا في االيتقبلؿ..

لالػػت شػػمس وىػػي تتفحصػػو مدلقػػة كػػـ ييػػعدني أف أيػػمو ذلػػؾ.. لومنػػداف!! -
النظػػر، كأنمػػا تريػػد أف تتغمغػػؿ إلػػا ألمالػػو فتتأكػػد أىػػو صػػادؽ أـ كػػاذبه فػػي نفيػػو 

 غاية أـ اله
وكـ ييعدني أف تصدلي ذلؾ فتعامميني لما أيايو!! مػرة أو مػرتيف فتحػت -

شػػػمس فميػػػا لتقػػػوؿ لػػػو "ذات مػػػرة صػػػدلت كابيتانػػػًا" لبمػػػؾ فعاممتػػػو معاممػػػة النػػػد لمنػػػد 
لمصديؽ لكف تبيف بعػد ذلػؾ أنػو مجػرد ذئػب يريػد نيشػي"، ومػرة أو مػرتيف والصديؽ 

لادت فأغمقت فميا وىي ترتعد خوفًا مػف أف تنػبش لصػة لديمػة مػف لبػر لػف تخػرج 
 منو إال أنتف الروائ .

أ.. أ.. نا.. أ.. صدؽ.. أفمحت أخيرًا في النطػؽ وىػي تتمعػيـ وتتػأتة، فتبيػـ -
 عيـ والتأتأة.القومنداف وكأنو يعرؼ أيباب التم

أنػػا أدر  أف مػػف الصػػعب لميػػؾ تصػػديقي، لػػاؿ بحػػذر وتميػػؿ، لكػػف كػػوني -
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لمػػا يقػػيف أننػػي معكػػـ، مػػو نضػػالكـ مػػف أجػػؿ الحريػػة، وليػػذا اليػػبب ألجبػػت بكػػف 
وأنػػػػتف فػػػػي اليػػػػجف.. وليػػػػذا اليػػػػبب طمبػػػػت أف نوطػػػػد التعػػػػارؼ أكيػػػػر، أف نصػػػػب  

 …أصدلاء أكير
ديقًا يأكػػػػؿ منايػػػػؼ األرز ولػػػػادت صػػػػورة الكابيتػػػػاف جيػػػػرار مػػػػف جديػػػػد.. صػػػػ

 والفريكة في بيتيا وحيف تموح لو الفرصة يغرز أنيابو ومخالبو في لحميا..
يشػػرفنا.. لومنػػداف.. ردت بتمعيميػػا اليػػابؽ وتأتأتيػػا، يشػػرفنا أنػػا وزوجػػي أف -

 تكوف صديقًا لنا!!
 صحي .. أيف لزوه يأؿ وىو يتمفت حولو كأنما يبحث لنو.-
ي حػوراف.. ىػو كمػا تعمػـ يتػاجر بػالحبوب وىػذا .. لػزو فػدافنملؤليؼ.. كو -

 مويـ الحبوب..
آ.. صحي .. مداـ.. وىو تاجر نػاج .. ميممػا كػاف فػي الماضػي ليػكر .. -
 لاؿ بتردد ونبرة مف يرية أرفقيا بابتيامة ونظرة ذات مغز . …ناج 

ولمتو أحيت شمس بشيء في داخميػا يػتقمص ويػنكمش.. بركػة مائيػا اليػاكنة 
 ط فييا أوؿ حجر.تضطرب ولد يق

 لػ.. لػ.. يكر .. ناج !ه رددت متيائمة.. ما.. ماذا تقوؿه-
ه مػػػذ رأيتػػػؾ ىنػػػاؾ فػػػي مكتبػػػي أيػػػرت فػػػي نفيػػػي الكييػػػر مػػػف مػػػداـ تػػػدريف، -

الفضوؿ وفي ذىني الكيير مف التياؤالت.. لمت فػي يػر  يجػب أف ألرفػؾ أكيػر.. 
وبنبػرة الوايػؽ مػف ألرفؾ لف لرب.. أنت ورجمؾ وأىمؾ.. ولرفت.. لاؿ بعد تولػؼ 

 نفيو المتيقف مف كؿ حرؼ ينطؽ بو. 
ومػػاذا لرفػػته يػػألت شػػمس وىػػي تتصػػنو الشػػجالة، فقػػد كانػػت فػػي داخميػػا -

ترتعػد ارتعػادة فػأرة فوجئػت بقػط. وكيػؼه وممػفه تابعػت تيػاؤليا وكميػا إحيػػاس أف 
 القومنداف رجؿ خطير وأف وراء زيارتو أىدافًا أكير خطورة.

وكيػؼ أو ممػفه.. الميػـ لرفػت شػيئًا ممػا أريػد وربمػا  ال، ال ييـ ما لرفػت،-
يػػألرؼ كػػؿ مػػا أريػػد..لاؿ بعػػد أف تفحصػػيا لحظػػة مػػف الػػزمف  …يػػألرؼ البػػالي

 …وىو يؤكد كؿ كممة مف كمماتو
واشػػتدت االرتعػػادة فػػي داخميػػا.. نظرتػػو كانػػت تعنػػي الكييػػر.. "يػػا إليػػي!! مػػاذا 

نيػػػػاو  ال ييػػػػػام .. ألتػػػػػؿ إف لػػػػرؼ أننػػػػػي لاتمػػػػة جيػػػػػرار!ه إذف يػػػػػيعدمونني!! الفر 
ضابطًا مف ضباطو، إذف لف أفمػت مػف لقابػو!! ومػا العقػابه المقصػمةه يػا إليػي!! 

 الموت بالمقصمة فظيو!! ال.. ال أريد الموت بالمقصمة!!".
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ما.. ماذا مداـه أيزلجؾ حديييه لاؿ وىو يبتيـ ابتيامة يكب فييا كػؿ مػا -
 ياء.تعممو في باريس مف لطؼ ورلة تعامؿ بيما الن

تفضػػؿ.. يػػيد  القومنػػداف.. ليوتػػؾ، لالػػت وىػػي تيػػرع إلػػا وضػػحة، تأخػػذ -
 منيا صينية القيوة وتقدميا لو، متجاىمة يؤالو.

ميريػػػي.. مػػػداـ.. لػػػاؿ القومنػػػداف وىػػػو يقػػػؼ مػػػؿء طولػػػو، وبكػػػؿ أدب يأخػػػذ -
 فنجاف القيوة.. محاواًل ىو ارخر أف يتجاىؿ يؤالو. 

فر لمػػي التجربػػة!! يريحنػػي مػػف الجمػػوس "آه!! ليتػػو ىنػػا!! لزيػػز يمكنػػو أف يػػو 
معو وحيديف.. ليناه تتغمغبلف لبر ميامي!! تبحياف لػف ماضػّي!! لػف أيػرار !! 
أتػػراه يريػػد ابتػػزاز ه يعػػرؼ الحقيقػػة يػػـ يطمػػب يمػػف اليػػكوت لنيػػاه!! يػػا إليػػي!! أيػػف 
لزيػػػزه فػػػي المػػػرتيف الماضػػػيتيف لػػػـ أشػػػعر بػػػالخوؼ منػػػو!! كػػػاف ىنػػػا لزيػػػز، درلػػػًا 

 ا ارف.. فأنا دريئة مكشوفة.. معرضة لكؿ ما في جعبتو مف يياـ.."تقيني!! أم
أنػػػت تشػػػرديف كييػػػرًا مػػػداـ!! ىػػػؿ ىنػػػاؾ مػػػا يشػػػغمؾه لػػػاؿ بنبػػػرة خاصػػػة وىػػػو -

 يرشؼ أوؿ رشفة مف ليوتو.
ال.. ال.. فقط.. مشاغؿ الزوجػة ولػد غػاب لنيػا زوجيػا، األـ ولػد بػدأ يبتعػد -

 لنيا أبناؤىا.
 نواؼ!!بالمنايبة.. مبروؾ زواج -
يعمػػـ لنيػػػا  منػػدافكيػػؼ لرفػػته مػػف لػػاؿ لػػؾه يػػػألتو ولػػد زاد خوفيػػا، فالكو -

 أكير مما تتصور.
 أىو ير، مداـه-
 لريو كعرس ابف اليمطاف.. …ال.. ال.. نواؼ تزوج جيارًا نياراً -
 لظيـ!! ولد وصمتنا أخبار لريو!! لرس ابف اليمطاف!!-

يحػػدييا لمػػا يػػمو مػػف  "إذف ىػػو يبلحقنػػيه "راحػػت تتيػػاءؿ وىػػي تيػػتمو إليػػو
أنبػػاء العػػرس نػػاظرة إليػػو بمػػزيأ مػػف تعجػػب ودىشػػة". جيػػرار آخػػره يريػػد أف يػػدخؿ 
لالميه يعرؼ أيرار ه يا إليي!! أيػة مصػيبة!! "لكػف تولفػو المفػاجة لػف الحػديث 

 جعميا تيارع إلا كير الصمت. 
ؿ كاف لريًا رائعًا ليتػؾ شػرفتنا بحضػوره.. يػبعة أيػاـ بيػبو ليػاؿ ال أحػد يأكػ–

أو يشرب إال مف لػرس نػواؼ.. لنػدكـ ىنػاؾ، لالػت وىػي تشػير بيػدىا إلػا البعيػد، 
 لـ تعودوا تقيموف ميؿ ىذه األلراسه..
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لنػػدنا.. ىنػػاؾ.. رد مبتيػػمًا يشػػير اإلشػػارة نفيػػيا، لػػـ يعػػد أحػػد يػػؤمف بميػػؿ -
ىػػػذه العػػػادات!! ألػػػراس!! أيامػػػًا وليػػػالي لمػػػاذاه الفتػػػا لنػػػدنا يضػػػو يػػػده بيػػػد الفتػػػاة 

 …ف إلا الكنيية أو اليجؿ المدني، ييجبلف زواجيما وينتيي األمرويذىبا
"ىػػػػو ذا الفػػػػرؽ بيننػػػػا، شػػػػرؽ وغػػػػرب.." كػػػػادت تقػػػػوؿ لػػػػو كمػػػػا لالػػػػت ذات يػػػػـو 

 لمكابيتاف جيرار "والشرؽ والغرب ال يمتقياف".
ألػػيس ىػػذا أيػػيؿ، أكيػػر راحػػة، تػػابو القومنػػداف حدييػػو دوف أف يعيػػر شػػرودىا -
 انتباىًا.
 ييؿ.. وأكير راحة.. لكف ألود فأيألؾ: كيؼه مف أيف لرفتهبالتأكيد.. أ-
 ال.. مداـ.. أنت أذكا مف أف تيألي يؤااًل كيذا..-

"أذكػػا!ه ليتنػػي كنػػت كػػذلؾ". بػػدأت تفكيرىػػا الصػػامت لكنيػػا لػػـ تكمػػؿ فقػػد الح 
 في ياحة الدار ابنيا األخضر وىو يتجو إلا الغرفة األخر ..

إلػػا البػػاب وىػػي تناديػػو ولػػد شػػعرت األخضػػر!! يػػا ألخضػػر!! ىبػػت ميػػرلة -
أف بابػػًا لمفػػرج لػػد فػػت  ليػػا.. ىػػي ال تريػػد أف تجمػػس وحيػػدة مػػو القومنػػداف. لػػـ تعػػد 

 تحب الجموس وحيدة مو الرجاؿ..
ميػػاء الخيػػر، لػػاؿ األخضػػر وىػػو يػػدخؿ فرحػػًا بنػػداء أمػػو، لكػػف يػػرلاف مػػا -

 تيمر في مكانو وىو ير  القومنداف.
 ؾ إليو ييادة القومنداف.ابني األخضر.. أريد أف ألرف-
بوف يػوار.. ميػيو أخضػر!! أنػت طالػب المدريػة!ه لػاؿ بكييػر مػف العفويػة -

والتبايط وىو يمد يده لمفتا النيخة طبؽ األصؿ لػف لزيػز.. بطولػو الفػارع وبنيتػو 
 المتينة ولينيو اليوداويف بنظراتيما الحادة كنظرات الصقر..

نػػة لشػػرة ولػد ايػػتعاد رباطػػة جأشػػو بػوف يػػوار، مػػوف لومنػداف!! رد ابػػف اليام-
 مادًا يده مصافحًا..

 بياف، تر  بياف!! أنت تتكمـ الفرنيية!ه-
 موف لومنداف.. أنا تقدمت المتحاف البكالوريا ىذا العاـ.. …مي.. و -
 حقًاه أنت فتا ذكي إذف!ه-
دائمػػًا األوؿ فػػي صػػفو.. تػػدخمت األـ وفػػي ذىنيػػا أف تغيػػر الجػػو كمػػو وتزىػػو -
 ارع المتفوؽ لما ألرانو دائمًا..بابنيا الب
 إذف.. يجب أف تدرس في الجامعة!! تتابو درايتؾ بعد البكالوريا!!-
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 أكيد!! لاؿ الفتا فتابعت األـ:-
 ييدرس الطب.-
 الطب!! لكف.. أيفه يأؿ القومنداف بشيء غير لميؿ مف الدىشة.-
كأنمػػا كػػاف ىػػذا مػػا لػػـ نعرفػػو بعػػد.. لالػػت األـ فػػاكتفا القومنػػداف بيػػز رأيػػو و -

 يفكر، أخيرًا لاؿ وىو يربت كتؼ الفتا:
إف كنػػت جػػادًا فػػي درايػػة الطػػب.. أخبرنػػي.. ربمػػا أيػػتطيو ميػػالدتؾ!!! يػػـ -

 …نيض مودلًا األـ وابنيا لبؿ أف يتاح ليما أف ييأاله كيؼ
األخضػػر، مػػذ دخػػؿ المدريػػة، لػػـ يكػػف يتصػػور نفيػػو إال طبيبػػًا يمػػبس المريمػػة 

مػػػػا أذنيػػػو، يمػػػػر بيػػػده لمػػػػا المجػػػذـو فيشػػػػفا ولمػػػػا البيضػػػاء، ويضػػػػو اليػػػمالة ل
، وكاف ذلؾ الحمـ يحضو لما أف يبرز في صػفو "اليػرتفيكا" ناليػا  …الكيي  فيقـو

بتفوؽ، "البروفيو" حاز لمييا بامتياز و"البكالوريا" لدميا لبؿ أيبوليف وكمو أمػؿ أف 
رة . فػػػي الصػػػيؼ. ىػػػو يعمػػػؿ مػػػو أبيػػػو، ييػػػالده فػػػي تجػػػا…يكػػػوف المتفػػػوؽ كعادتػػػو

الحبػػوب، يبيػػو، يشػػتر ، لكنػػو فػػي الشػػتاء طالػػب وحيػػب. ال يػػذىب، ال يػػأتي، ىمػػو 
الػػػدرس والتحصػػػيؿ، ييػػػير حتػػػا مطمػػػو الفجػػػر، يفيػػػؽ بػػػاكرًا وال يعػػػرؼ غيػػػر دريػػػو 

 …ومدريتو
مػػذ  …شػػمس تحػػب األخضػػر كييػػرًا، تعجػػب بدأبػػو وميابرتػػو، بفيمػػو ومعرفتػػو

يػػو مخايػػؿ الػػذكاء. جػػده، لمػػي ىربػػوا مػػف حمػػاة إلػػا القريػػة والباديػػة كانػػت تبػػدو لم
لنػػد  …المػػر، وضػػعو لنػػد الشػػيث الخطيػػب يحفػػظ القػػرآف، ويعممػػو الكتابػػة والينػػد 

الخطيػػب بػػرز األخضػػر شػػديد الػػذكاء، يػػريو الحافظػػة.. رفالػػو كػػانوا مػػا يزالػػوف فػػي 
جزء "لـ يتياءلوف" لندما كاف ىػو يقفػز لفػزات أرنػب حافظػًا اليػور القرآنيػة واحػدة 

وحيف حفظ يػورة البقػرة ألػاـ لػو  … آياتيا بفصاحة الخطيب نفيوتمو األخر  مرتبلً 
أوالد القريػة كميػـ تجمعػوا  …الجد الفخور بحفيده حفبًل لػـ تشػيد أـ العيػوف لػو ميػيبلً 

فػػي دار الخطيػػب.. وضػػو الشػػيث المصػػحؼ لمػػا رأس التمميػػذ النجيػػب الػػذ  خػػتـ 
الصػػػبايا  المصػػػحؼ بيػػػتة أشػػػير، ربػػػط يديػػػو كمتييمػػػا فػػػوؽ المصػػػحؼ يػػػـ جػػػاءت

بدفوؼ يدلقف لمييػا ويغنػيف. مػر الموكػب بأزلػة القريػة كميػا، وكممػا مػر ببػاب خػرج 
أىػػػؿ الػػػدار يرشػػػونو بػػػالزىور واألرز، بػػػالممبس واليػػػكاكر، فيفػػػرح األوالد ويػػػزدادوف 
ىزجػػػًا وويبػػػًا والفتيػػػات دلػػػًا لمػػػدفوؼ وغنػػػاء، منحنػػػيف جميعػػػًا لمػػػا األرض يمتقطػػػوف 

ر لـ يكف ييتطيو التقاط شيء، فيػداه ميبتتػاف فػوؽ الممبس واليكاكر. وحده األخض
رأيػػو والمصػػحؼ تحتيمػػا يفػػرض لميػػو أف يظػػؿ الولػػور المييػػب الػػذ  ال يػػرؼ لػػو 
جفف. في ياحة القرية تولؼ الموكػب، فػؾ الخطيػب ويػاؽ الصػبي الصػغير يػـ لػدـ 
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لو ورلػة، فػانطمؽ خطيبػًا فػي أىػؿ القريػة، يتحػدث لػف فضػائؿ العمػـ والمعرفػة، لػف 
ارؽ بػػػيف العػػػالـ والجاىػػؿ فيمػػػا أىػػػؿ القريػػة كميػػػـ إلجػػػاب بالصػػبي الػػػذ  مػػػازاؿ الفػػو 
ليػػانو رغػػـ لدرتػػو لمػػا القػػراءة، لػػـ ييػػتقـ بعػػد.. أحػػرؼ لػػدة ال تخػػرج منػػو  …يميػػذ

جػده لمػي المػر صػفؽ لػو  …مو ذلؾ لـ يير ضحكيـ بػؿ إلجػابيـ …يميمة تماماً 
يػة، وحػيف انتيػا احتضػنوه بحرارة وحماية. أىؿ القرية كميـ صفقوا لو بحرارة وحما

جميعػػًا، بالػػدور احتضػػنوه، مقبمػػيف اليمػػيف بػػؿ بعضػػيـ رفعػػو بػػيف يديػػو يػػـ لذفػػو إلػػا 
 …األلما كرة تطير في اليماء

يػػنتيف بعػػد ذلػػؾ ظمػػوا فػػي القريػػة، ويػػنتيف ظػػؿ األخضػػر لنػػد الخطيػػب يقػػرأ 
ويكتػب، يػتعمـ الينػد  والخػػط حتػا صػار خطػو يضػػاىي خػط الخطيػب نفيػو جػػودة 

تقانػػ ًا. مقدرتػػو لمػػا الجمػػو والطػػرح، الضػػرب والتقيػػيـ ال تفوليػػا لػػدرة.. لكػػف ذلػػؾ واو
. ليػذا مػا …كاف اليػقؼ، ففػي القريػة لػـ تكػف يمػة مدريػة، ال صػفوؼ وال شػيادات

إف جاء لزيز ينقميـ إلا دمشؽ حتا كانت فرحة األخضر ال تضػاىييا فرحػٍة ففػي 
 ريقو بيرلة النيزؾ.دمشؽ مدارس وبإحد  تمؾ المدارس التحؽ األخضر يشؽ ط

 …أليػذا اليػبب كانػت تحبػو شػمسه لمبيػا متعمػؽ بػو تعمػؽ العشػؽ والييػػاـه ال
ال.. أبوه يقػوؿ: "يمػة يػبب آخػر"، مػاىوه "تيػألو فيجيػب ضػاحكًا" ألػيس ىػو نيػخة 
لنػػي أنػػا الحبيػػب األوؿه "صػػحي . شػػمس تعمػػـ أف األخضػػر نيػػخة لػػف لزيػػز وأف 

 مرء فؤاده.الحب لمحبيب األوؿ فقط.. ميما نقؿ ال
حنينػػو يظػػؿ ألوؿ منػػزؿ. كمػػا  …شػػأنو شػػأف المنػػازؿ، ميمػػا غّيػػر فييػػا وبػػدؿ

يقػػوؿ أبػػو تمػػاـ: شػػمس ترلػػا األخضػػر، تحنػػو لميػػو كمػػا ال ترلػػا أحػػدًا أو تحنػػو.. 
 طعامو خاص، تود دائمًا أف تطعمو بيدىا، تيقيو بيدىا..

فػػي  …تشػػفؽ لميػػو وىػػي تػػراه منكبػػًا لمػػا كتبػػو، يقػػرأ، يػػدوف، ييػػتذكر،  …
بعػػػض الميػػػالي ييػػػير حتػػػا تصػػػي  الديكػػػة ويرتفػػػو األذاف فػػػي المػػػتذف فتيػػػرع إليػػػو 

نػػػػـ لمػػػػيبًل.. خػػػػذ ليػػػػطًا مػػػػف الراحػػػػة". وكالطفػػػػؿ  …أشػػػػفؽ لمػػػػا نفيػػػػؾ …"وليػػػػد 
 …الصغير تغمره بحنانيا ولبميا يـ تطفة النور ليناـ

فػػي لػػرارة نفيػػيا، كانػػت أحيانػػًا تكػػره جػػده الشػػديد ودأبػػو المتواصػػؿ.. تريػػده أف 
يرتاح، أف ير  نفيو، يعيش حياتو.. ىي تر  بنات الحارة يحمف حولو، يرب لطػا 

كميػػف يػػأتيف لزيػػارة العمػػة شػػػمس..  …حػػوؿ غػػدير: روضػػة، فريػػدة، مييػػر، حنػػػاف
زيػػارة بػػدور.. بيػػذه الحجػػة أو تمػػؾ يػػأتيف وىػػي لمػػا يقػػيف أنيػػف ال يػػأتيف إال لرؤيػػة 

ائمػػًا يخيػػب أمميػػف. روضػػة األخضػػر، اليػػتراؽ نظػػرة منػػو، الخػػتبلس كممػػة، لكنػػو د
تحاوؿ لفت نظره: تحية مف ىنا، يؤاؿ مػف ىنػاؾ وترغمػو لمػا رد التحيػة واإلجابػة 
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لما اليػؤاؿ، بػؿ ىػي يػـو ايػتقباؿ الػدكتور الشػيبندر، ايػتطالت أف تحشػر نفيػيا 
بجانبػو وتتبػادؿ معػو بعػض العبػارات.. روضػػة تحبػو، شػمس تػر  ذلػؾ فػي لينييػػا، 

لكػػف مػػاذا لنػػو، ىػػو المشػػغوؿ أبػػدًا، …ميػػا لنػػو ولنيػػافػػي تمميحػػات أميػػا، فػػي كبل
 المنكب لما كتبو دائمًاه

حػػيف جػػاء نػػواؼ يقػػوؿ ألمػػو "مػػد  لػػي فػػراش العنكبػػوت ألحػػط رأيػػي وأمػػوت" 
كاف احتجاج األب المدالب أف الػزواج مػف حػؽ االبػف البكػر.. فكيػؼ يتعػد  لميػو 

وبػػارؾ ألخيػػو الػػزواج. ويأخػػذ دوره نػػواؼه لكػػف االبػػف البكػػر تنػػازؿ راضػػيًا لػػف دوره 
 …االبف البكر ىمو الوحيد أف يتعمـ. أف يصب  طبيباً 

حيف خرج األخضر مف امتحاف البكالوريا.. كاف لما يقة أنػو يػينج  بتفػوؽ، 
لكف كيؼ ييحقؽ حممو الكبيره أيف يدرس الطبه ذلؾ كاف شػاغمو فكيػؼ ال يفػرح 

 ولد ولده القومنداف بالميالدةه
القومنػدافه أتظنينػو صػادلًاه راح ييػأؿ أمػو المػرة تمػو  حقًا، أمي.. أييالدني-

المرة لمقًا وتميفًا.. ومرة تمو المػرة كانػت األـ تيػز رأيػيا حيػث أشػياء أخػر  كػاف لػد 
 أيارىا القومنداف.

ربمػػا والػػدؾ يممػػؾ الجػػواب.. انتظػػر إلػػا أف يعػػود أبػػوؾ.. كانػػت  …ال أدر -
 تجيبو كمما يأليا..

ذ لشريف يومًا ونيؼ في الجنػوب، يشػتر  الحنطػة لكف األب ال يعود.. ىو من
والشػػعير.. يحمميػػا لمػػا ظيػػور الجمػػاؿ لوافػػؿ لوافػػؿ.. تػػأتي إلػػا ميػػتودع الميػػداف، 
تفػػػرغ حمولتيػػػا وتعػػػود، وىػػػو ىنػػػاؾ متػػػربص مقػػػيـ. األخضػػػر ييػػػأليـ لنػػػو فيجيبػػػوف 
"المويػػػـ خفيػػػؼ ىػػػذا العػػػاـ.. وأبػػػوؾ ال يريػػػد أف يػػػنعكس ذلػػػؾ لميػػػو.. ىػػػو يتحػػػرؾ 

 ناؾ كي ييبؽ ارخريف، يدفو يمفًا لمفبلحيف فبل يبيعوف لآلخريف".ى …ىنا
لبػػؿ أف يطمػػو المويػػـ، كػػاف الشػػريكاف لػػد تنبيػػا لؤلمػػر. "اليػػنة محػػؿ، والغػػبلؿ 
يػػتكوف ضػػئيمة ولمينػػا أف نػػؤمف حاجتنػػا ميػػبقًا" وألجػػب لزيػػز بػػالفكرة فتحػػرؾ فػػي 

د العػػوف ليػػػذا الحػػاؿ إلػػا أبػػي دحػػػدؿ وأبػػي شػػدىاف.. شػػػرلي حػػوراف، غربيػػو يمػػػد يػػ
الفػػػبلح المحتػػػاج أو ذاؾ المعتػػػاز، ويػػػدفو يػػػمفًا يمػػػف غبلليػػػـ. "اليػػػمؼ" طريقػػػة فػػػي 
البيػػو يعرفيػػا الفػػبلح ويضػػطر لمماريػػتيا لمػػا الػػدواـ. فيػػو الفقيػػر دائمػػًا، الػػذ  يجػػد 
نفيػػو رىػػف العػػوز والحاجػػة دائمػػًا ال يممػػؾ إال أف يبيػػو غبللػػو لبػػؿ جنييػػا.. الشػػعير 

خضػػر فػػي األرض، الحنطػػة لػػـ تيػػبؿ بعػػد، مػػو ذلػػؾ يبيعيػػا يكػػوف مػػا يػػزاؿ زرلػػًا أ
صػػاحبيا مراىنػػًا لمػػا أنيػػا يػػتعطي يػػنابؿ فػػي كػػؿ يػػنبمة مائػػة حبػػة.. بيميػػي الػػيمف 
يبيعيا الفبلح أحيانًا وبنصفو أحيانًا أخر ، التجار ييػتغموف حاجتػو فيفرضػوف لميػو 
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لمػػػا  صػػػبر  نفيػػػو ال يوافػػػؽ …اليػػػعر الػػػذ  يشػػػاؤوف لكػػػف لزيػػػزًا ال يفعػػػؿ ذلػػػؾ
ايتغبلليـ، "نعطييـ ارف يـ نحايبيـ بيعر المويػـ" كػاف يقػوؿ لعزيػز وكػاف لزيػز 
يمضػػػي بوجػػػداف راض وضػػػمير مرتػػػاح إلػػػا أصػػػحابو فػػػي حػػػوراف يقػػػدـ ليػػػـ اليػػػمفة 

 وينتظر المويـ تاجرًا أييرًا وصديقًا صدولًا.
فػػػي الخربػػػة، الطيبػػػة، أـ الميػػػاذف، نػػػو ، دالػػػؿ، كػػػاف الصػػػديؽ الصػػػدوؽ يجػػػد 

ولػػد ىيػػؤوا لػػو غبلليػػـ، وكػػاف يعبػػة العػػدوؿ لتحمميػػا الجمػػاؿ إلػػا الشػػاـ..  أصػػحابو
لافمتػػو نفيػػيا، جمالػػو ذاتيػػا، جمػػالوه ذاتيػػـ يعممػػوف معػػو كػػؿ لػػاـ، فعزيػػز ال يتخمػػا 
لمف يعمؿ معو. وحده لواد لـ ييتطو العمؿ ىذا المويػـ.. فػالفتا الطويػؿ النحيػؿ 

شػػػػدة فقػػػػره جعمتػػػػو يقػػػػو صػػػػريو كػػػػاف يقػػػػدـ البكالوريػػػػا.. لكػػػػف يػػػػوء حظػػػػو، أو ربمػػػػا 
 المرض.. أىي يوء التغذيةه فقر الدـه 

لػػواد ال يػػدر .. مػػا يدريػػو ىػػو أنػػو لػػدـ يػػبلث مػػواد وكػػؿ شػػيء لمػػا مػػا يػػراـ، 
 …لكف ما إف جاءت المادة الرابعػة حتػا أحػس بػدوار فػي رأيػو يػـ خمػؿ فػي توازنػو

درلػػا كػػي يقػػدـ  أفػػاؽ بعػػده فػػإذا ىػػو فػػي الغرفػػة الطينيػػة البائيػػة التػػي ايػػتأجرىا فػػي
 …امتحانو

 …أيبولًا كامبًل ظؿ لواد طري  الفراش.. صريو الحما
 . فميس تزور إال في الظبلـ.…وزائرتي كأف بيا حياء

، بػارد الجيػـ بػارد األطػراؼ  ىو في النيار واىف ضعيؼ، نػالس يغالػب النػـو
 …لكف ما أف يجيء الميؿ حتا تأتي الحما الىبة تئأ أجًا فيئأ معيا جيمو أجاً 

 . فتويعو بأنواع اليقاـ"…"يضيؽ الجمد لف نفيي ولنيا
وىكذا ظمت، تغيب في النيار لتعود فػي الميػؿ.. يػبعة أيػاـ بيػبو ليػاٍؿ، يػـ مػا 
أف ولت حتا كاف امتحاف البكالوريا نفيو لد ولػا. لكػف نظػاـ االمتحانػات الفرنيػي 

يػػػد العوايػػػدة لعميػػػـ ىنػػػاؾ فػػػي فرنيػػػا كػػػانوا يعممػػػوف ميػػػبقًا أف لػػػواد بػػػف لا …رحػػػيـ
يػػػيمرض فػػػي االمتحػػػاف ويتعػػػذر لميػػػو إكمالػػػو.. فخرجػػػوا بفكػػػرة "اإلكمػػػاؿ". يريػػػب 
الطالػػب بمػػادتيف أو يػػبلث فػػي فحػػص الصػػيؼ فيقػػدميا فػػي فحػػص الخريػػؼ. فكػػرة 
جميمػة أحػس بيػا لػواد، كأنمػا ىػي المػػف واليػمو  نزلػت لمػا لمبػو وآلػا لمػا نفيػػو 

شػػػعير، جّمػػػااًل أو لتػػػااًل إلػػػا أف أف يتفػػػرغ لمػػػدرس ال يعمػػػؿ فػػػي نقػػػؿ الحنطػػػة أو ال
 يؤمف نجاحو.

لزيز زاره أكير مف مرة في منزلو، ربت كتفو مباركًا، حاشػرًا بعػض النقػود فػي 
جيبو صديقًا ميالدًا يشفؽ أكير ما يشفؽ لما الفتا المكاف  الذ  تػوفي أبػوه وىػو 
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نيػار، ما يزاؿ في المفائؼ فأبت أمو إال أف تنشئو خيػر تنشػئة حتػا لػو كػدحت ليػؿ 
تفمػػ  أرضػػيا وتزرليػػا كالرجػػاؿ، تحصػػد وترجػػد كالرجػػاؿ لتيبػػت كػػؿ يػػـو أنيػػا أخػػت 

 الرجاؿ.
 …لزيز فرح بقراره، بتفرغو لمدرايػة، ىػو يريػد لػو النجػاح كمػا يريػده لؤلخضػر

"لكػػػف الميػػػكيف حظػػػو لػػػاير!!" كانػػػت أمػػػو ال تنفػػػؾ تػػػردد" لػػػـ تأتػػػو الحمػػػا إال يػػػـو 
لعػػػاير، كمػػػا كػػػاف يفتقػػػده، ميممػػػا يفتقػػػد الفحػػػص، "وكػػػاف لزيػػػز حزينػػػًا لمػػػا حظػػػو ا

 …البطحيش
البطحػػػيش يفتقػػػده أىػػػؿ درلػػػا، حػػػوراف، بػػػؿ الحػػػاكـ الفرنيػػػي، لائػػػد الجندرمػػػة، 

فالمنطقة مذ غاب، لبؿ لشػرة أشػير ونيػؼ، لػـ تيػمو  …الجندرمة أنفييـ يفتقدونو
بغػػارة مفاجئػػة لمػػا مخفػػر، لػػـ تشػػيد لتػػؿ ضػػابط أو إطػػبلؽ نػػار أو تفجيػػر لنبمػػة، 

بعضػػيـ لػػاؿ انيػػا المعاىػػدة أتػػت  …فػػي األرض اليػػبلـ وفػػي النػػاس المحبػػة وكأنمػػا
أكميا، التنو الناس بيا ولبموا بنودىا.. بعضيـ ارخر كاف يؤكد أنػو ىػدوء االنتظػار 

يرلب الناس يموؾ الفرنيػاو  أىػو جػاد حقػًا فػي إلطػاء البمػد ايػتقبللو  …والتربص
. لكػػف القمػػة …تولفػػت العمميػػاتأـ ىػػو يعمػػب مػػراوغه" وبانتظػػار الجػػواب كانػػت لػػد 

لزيز مف ىذه القمة، ىو الذ  بػات يػدًا وحيػدة.. واليػد  …منيـ كانت تعرؼ الحقيقة
 الوحيدة ال تصفؽ، يده اليانية البطحيش والبطحيش كاف لد ذىب إلا فميطيف.

كػػاف العػػػرب ييػػػمعوف مػػػف ىنػػػاؾ نػػػداء االيػػػتغاية وكػػػاف بعضػػػيـ  يمبػػػي، فيمػػػا 
مػػة انطمػػؽ شػػيث أيػػمر البشػػرة أبػػيض المحيػػة، أيػػود مػػف جب …بعضػػيـ يصػػـ ارذاف

الجبة ومعو كوكبة مف فرياف مدججيف بالبنػادؽ والرصػاص.. اتخػذ مػف يافػا مولعػًا 
لػػػو، جمػػػو حولػػػو الرجػػػاؿ، شػػػيبًا وشػػػبانًا وكميػػػـ يشػػػتعموف حمايػػػة لمولػػػوؼ فػػػي وجػػػو 

جنػػد صػػفر  …يػػأجوج ومػػأجوج ذاؾ الػػذ  جػػاء مػػف الغػػرب ولػػـ يجػػيء مػػف الشػػرؽ 
ود القموب كانوا يتحركوف مو يأجوج ومػأجوج، يمتيمػوف األرض، يمتيمػوف الوجوه، ي

يمايػػػرة يغػػػروف ويبتػػػزوف، نيػػػاء يغػػػريف ويغػػػويف،  …البيػػػارات، يمتيمػػػوف اليػػػروات
لصػػابات تيػػدد وتقتػػؿ وال يممػػؾ رجػػاؿ فميػػطيف إال أف يخضػػعوا لمتيديػػد واالبتػػزاز، 

، أيػػػود الجبػػػة، حػػػث لئلغػػػراء واإلغػػػواء. شػػػيث جبمػػػة، أيػػػمر البشػػػرة، أبػػػيض المحيػػػة
الرجػػػػاؿ، شػػػػػحذ اليمػػػػػـ، شػػػػحذ معػػػػػاوليـ، يريػػػػػدىـ أف يبنػػػػػوا يػػػػدًا فػػػػػي وجػػػػػو يػػػػػأجوج 

أنػػػا الػػػري   …فػػػأرغا الػػػري  األصػػػفر وأزبػػػد "ال أحػػػد يقػػػؼ فػػػي وجيػػػي …ومػػػأجوج
األصػػفر أمػػر لمػػا األخضػػر فييػػبس، اليػػابس فيحتػػرؽ.. أنػػا الطوفػػاف يكتيػػ  أمامػػو 

 كؿ شيء"..
خرة صػػواف ال يحتيػػا يػػيؿ وال يخرليػػا فػػي لمػػب ذلػػؾ اليػػد كػػاف البطحػػيش، صػػ
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ييػػػودًا،  …رصػػػاص.. أشػػػيرًا ظػػػؿ يقاتػػػؿ.. لصػػػابات، إرىػػػابييف، شػػػتيرف، آراغػػػوف
 انكميزًا، كميـ ألداء كانوا وكاف البطحيش يعرؼ كيؼ يقاتؿ األلداء.

في الميؿ يمكف أف تمر دورية جند فيريؿ ليا لنابمو حجارة مػف يػجيؿ تجعميػا 
نص.. بندليتػو ألمانيػة حدييػة، يػده يابتػة ال تيتػز.. في النيػار يقػ …كعصؼ مأكوؿ

وتػػػؿ أبيػػػب جػػػارة يافػػػا، تمػػػر لصػػػابة فيصػػػوب إلػػػا الػػػرأس ويجنػػػدؿ الػػػرأس، حػػػواجز 
طيػػػارة يرفعيػػػا فػػػي وجػػػو المعتػػػديف فيصػػػفي المعتػػػديف.. اليمايػػػرة ييػػػاجميـ، تجػػػار 
األرض يباغتيـ، لػاىرات ييػوذا يػرلبيف فالمعركػة معركػة حيػاة أو مػوت وال رحمػة 

 .…ف ييددؾ بالموتلم
المعركػػة واضػػحة، األىػػداؼ واضػػحة والشػػيث أيػػمر الوجػػو أبػػيض المحيػػة أيػػود 

 …الجبة يحػددىا بدلػة: طػرد يػأجوج ومػأجوج، منػو الجػراد مػف أف يغػرز فػي التػراب
 …يبيض ويفقس في األرض.. المػؤامرة كبيػرة، ىػو يعمػـ ذلػؾ، ويحػدث رجالػو بػذلؾ

يمػػػاف "ال يمػػػوت حػػػؽ وراءه مطالػػػب.. فكيػػػؼ إذا كػػػاف وراءه  لكنػػػو يقػػػوؿ بكػػػؿ يقػػػة واو
بػػؿ لقػػد رأ  البطحػػيش، بػػأـ  …مقاتػػؿه" وكػػاف الرجػػاؿ كميػػـ يتحولػػوف إلػػا مقػػاتميف

نيػػاء يافػػا، حيفػػا، القػػدس.. كػػف يقفػػف جنبػػًا  …لينػػو، النيػػاء يتحػػولف إلػػا مقػػاتبلت
إلػػػػا جنػػػػب مػػػػو الرجػػػػاؿ، يػػػػزودنيـ بالطعػػػػاـ، يحممػػػػف الػػػػذخيرة، يضػػػػمدف جػػػػراحيـ، 

 …ويزغردف كمما حقؽ رجاليف نصراً  ويزغردف.. ييتفف
"لف ندليـ يغتصبوف أرضنا"، كانػت النيػوة يػرددف وراء الشػيث أبػيض المحيػة، 
"نػػرو  ترابنػػا بػػدمنا وال نفػػرط بػػذرة منػػو". وحػػيف بػػدأ الجنػػد صػػفر الوجػػوه أتبػػاع يػػأجوج 
ومػػأجوج بالتيػػالط، دبػػر بعضػػيـ مكيػػدة "نريػػؿ لجنػػة"، "فيػػؾ الخصػػاـ وأنػػت الخصػػـ 

د الشػػػيث أبػػػيض المحيػػة.. "ال.. المػػػورد بيػػػؿ رجػػؿ نزيػػػو محايػػػد"، وضػػػحؾ والحكػػـ"، ر 
 " الشيث المييب "لو يد جورج يفاوض لو يد جػورج، ىكػذا لػاؿ يػعد زغمػوؿ ذات يػـو

يػده تقتػرب مػف رأس األفعػا، تشػد لمػا العنػؽ، تكػاد األفعػا  …وتابو الشيث القتػاؿ
يػؿ النكيػر لمػا الشػيث، تمفظ األنفاس.. لكنيا تف  صارخة، تيتيغث، فيشدد رجاؿ ب

وبيػػؿ يمػػوح برايػػة الميادنػػة  …يضػربونو بقػػوة لمػػا اليػػد التػػي تشػػد لمػا لنػػؽ األفعػػا
والصم  "تقييـ الببلد إلػا يبليػة أليػاـ" ليػـ ليػأجوج ومػأجوج وليػـ لكػـ وليػـ يظػؿ 

. …تحػػػػت حمايتنػػػػا.." وتتعػػػػالا الصػػػػرخات مػػػػف جديػػػػد رفضػػػػًا لحػػػػؿ أشػػػػبو بالكاريػػػػة
تنفػػذ.. رأس األفعػػا يفػػ  فرحػػًا ولػػد التػػنص االلتػػراؼ  واحتجاجػػًا لمػػا مكيػػدة تكػػاد

 …األوؿ بدولة يأجوج
"ترفضػػوف التراحنػػا!ه تعصػػوف أوامرنػػاه خػػذوا إذف"، لربػػد زبانيػػة بمفػػور، الرجػػؿ 
الذ  ألطا ماال يممؾ.. فانيمرت لربدتيـ لمػا الرافضػيف رصاصػًا ولنابػؿ راحػت 
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الفخذ مف البطحػيش فألقتػو تمزليـ إربًا إربًا.. إحد  تمؾ الرصاصات أصابت لظـ 
   …أرضًا يرو  دمو التراب

أحػػد رفالػػو حممػػو نازفػػًا حتػػا اليمالػػة، وضػػو لػػو األلشػػاب التػػي تقطػػو النزيػػؼ، 
يػػػقاه الػػػػدواء الػػػػذ  يحفػػػػظ المحمػػػػة مػػػػا بػػػػيف الػػػػروح والجيػػػػد فأبػػػػت روحػػػػو أف تفػػػػارؽ 

 …جيده
ظػؿ  بعدئذ، نقؿ إلا ألرب لرية، أيعفو المجّبر، لالجو الحكػيـ العربػي وىنػاؾ

. يـ ما إف بات بايتطالتو أف ييير لمػا رجميػو حتػا كػاف …شيورًا طري  الفراش
كػػػؿ شػػػيء لػػػد انتيػػػا: اليػػػدود كميػػػا انيػػػارت، ويػػػأجوج ومػػػأجوج يعييػػػاف فيػػػادًا فػػػي 

 فميطيف.
البطحيش يريدؾ، ىمس فتػا يػافو فػي أذنػو دوف أف يعمػـ كيػؼ، أو مػف أيػف -
 جاء.

. فعمػا البيػدر، حولػو، كػاف وىؿ لاده صرخ صرخة فػرح كػادت تفشػي اليػر-
بضػػػػعة رجػػػػاؿ وفتيػػػػػاف.. وكانػػػػت القافمػػػػػة لمػػػػا أىبػػػػة االيػػػػػتعداد محممػػػػة بالحنطػػػػػة 

الميمة صيفية لمػراء، بػدرىا يحتضػف أشػعة الشػمس فينيػكب فضػة لمػا  …والشعير
 األرض ويشو ألقًا ياحرًا لؤلبصار آخذًا باأللباب.

يػػحاب. كػػاف لػػاؿ الفتػػا يػػـ أيػػرع باالن …ىػػو حيػػث تمتقيػػاف لػػادة …أجػػؿ-
لزيز يريد مرافقة القافمة، فقد انتيا المويػـ وأخػذ لزيػز مػا يريػد مػف حبػوب.. لكنػو 

 الرفيؽ الغائب فكيؼ ال يطير إليوه.. …البطحيش
الكرؾ حي متشابؾ البيوت، ضيؽ األزلة، متصؿ األيط ، حتا ليشكؿ كتمػة 

افي لرونػػًا واحػدة فػي وجيػؾ يػذكرؾ بقمعػة الكػرؾ ذاتيػا، تمػؾ التػي ظمػت تتويػط الفيػ
ولرونًا مشرفة مف لٍؿ، شامخة أبية، ال يجرؤ أحد لما االلتػراب منيػا.. فػي لمػؽ 
األلمػػاؽ مػػف تمػػؾ القمعػػة وفػػي أبعػػد زاويػػة مػػف أحشػػائيا كػػاف البطحػػيش يتمػػدد لمػػا 
حصػػيرة لتيقػػة، لكػػازه إلػػا جانبػػو، فالفخػػذ لػػـ يعػػد كمػػا كػػاف.. والرحمػػة مضػػنية مػػف 

ب العػػػػدو، مػػػػف جبػػػػاؿ اليػػػػامرة إلػػػػا واد  القريػػػػة المطمػػػػة لمػػػػا البحػػػػر إلػػػػا ىضػػػػا
األردف.. بحيرة طبريا لبرىا بػزورؽ صػياد، اصػطاد لػو يػمؾ المشػط يػـ شػواه لمػا 
رمػػؿ الشػػاطة الشػػرلي.. "آه يػػا لطبريػػة الرائعػػة!! يػػا لمياىيػػا الدافئػػة!!! يػػا ليػػمكيا 
الشيي المذيذ!! "كاف البطحيش يير  في الميؿ وييير في النيار.. لبػؿ طبريػا كػاف 

نكميػػػز، حمػػػاة الييػػػود وصػػػنائعيـ، وبعػػػد طبريػػػا كػػػاف الفرنيػػػاو  حمفػػػاء اإلنكميػػػز اإل
فكيػػؼ يظيػػر البطحػػيشه ىػػو يعمػػـ أف الفرنيػػاوييف يترصػػدونو. غيابػػو  …وأنصػػارىـ

ىػػـ أربػػاب الحقػػد واالنتقػػاـ، أينيػػوف حقػػدىـ لميػػو  …تمػػؾ الفتػػرة ال يعنػػي نيػػيانيـ لػػو
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تػػػاف صػػػبور حممتػػػو لمػػػا أولػػػر وحػػػبيـ لبلنتقػػػاـ منػػػوه مػػػو واد  اليرمػػػوؾ يػػػار.. أ
. وتحػت جػن  الظػبلـ، حػيف يتحػوؿ الكػرؾ إلػا …الطرؽ واجتازت أضػيؽ الميػالؾ

بعبو يخيؼ الفرنياو  فبل يقربو جند وال درؾ، تيمؿ البطحػيش إلػا لمػؽ األلمػاؽ 
 …ذاؾ، إلا لش النير تمؾ الزاوية القصية مف أحشاء الكرؾ
. جاءتػػو اليميػػة فػػأمر لزيػػز يعػػرؼ ميػػالؾ الكػػرؾ، يعػػرؼ دورب لػػش النيػػر

القافمة بالميير وميمما انيػؿ البطحػيش انيػبلاًل فعػؿ لزيػز ذلػؾ إلػا أف وصػؿ إلػا 
 العش. باألحضاف ايتقبمو البطحيش، وبالقبؿ أغرلو لزيز.

حمدًا هلل لما يبلمتؾ!! أ  فػراغ تركػت!! أ  خػوؼ لميػؾ خفػت!! وانيػابا -
كتت شػيرزاد لػف كبلميػا جنبًا إلا جنب نيػريف مػف شػوؽ. صػاحت ديكػة الميػؿ ويػ

 المباح ولـ تص  ديكتيما وال يكتا لف الكبلـ، مباحًا وغير مباح.
 …كػػاف لزيػػز يشػػتعؿ لمقػػًا لمعرفػػة مػػا جػػر  ومػػا يجػػر  لمػػا أرض فميػػطيف

لكف البطحيش بات لادرًا لمػا كشػؼ ذلػؾ الغمػوض:  …الغموض يمفمؼ كؿ شيء
يـ فميػطيف لمػا طبػؽ مػف االنتداب البريطاني لما فميػطيف جػاء لغايػة واحػدة: تقػد

بريطانيػػػا وضػػػعت خططػػػًا يػػػرية محكمػػػة وحكاميػػػا الييػػػود  …فضػػػة ألبنػػػاء يعقػػػوب
ينفذوف تمؾ الخطة: اضطياد الييود في أوربا.. طرد ىتمر ليػـ مػف ألمانيػا إنمػا كمػو 

ولكػػػي يحققػػػوا ذلػػػؾ بييػػػر ويػػػيولة  …ليػػػدؼ وحيػػػد: دفعيػػػـ لميجػػػرة إلػػػا فميػػػطيف
يفػت  ليػـ البػاب لمػا مصػراليو لتحقيػؽ حمميػـ يزرلوف في أذىػانيـ أف الػرب ييػوه 

ألييػػوا شػػعبًا بػػبل أرضه إذف ليػػذىبوا إلػػا أرض بػػبل  …بػػالعودة إلػػا أرض الميعػػاد
 …شعب

 لكف، يمة أناس في فميطيف، فأيف يذىبوفه يألو لزيز وىو يتنيد حيرة.-
أجاب البطحيش الػذ  بػات يعػرؼ الكييػر  …في نظرىـ، ىؤالء مجرد غوييـ-
 ميطيفوف ييودلف ال
 غو.. ماذاه لاؿ بتعجب ولد فاجأتو الكممة.-
 …بيائـ.. لطعاف مف اليائمة لييت مف البشر في شيء …أ  …غوييـ-

 …وكادت لينا لزيز تخرجاف مف محجرييما
 كيؼ إذف ييكتوف لمييـه لـ ال يفجروف بيـ األرض واليماءه-
ال مػػا الػػذ  فعمػػو الشػػيث القيػػاـه رجػػاؿ اليػػورةه - الكػػؿ ىنػػاؾ ىػػـ يحػػاولوف.. واو

مػػػا  يعمػػػف أف الػػػببلد كميػػػا، الشػػػعب كمػػػو، لمػػػا مفتػػػرؽ طػػػرؽ، إمػػػا النصػػػر والحيػػػاة واو
 …اليزيمة والموت
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 إذف، لـ تولفت اليورةه لـ لـ ييتمر القتاؿه-
حػػيف ينتيػػي ولػػود النػػار ىػػؿ تيػػأؿ لمػػاذا انطفػػأته. بػػدأ البطحػػيش بنبػػرة مػػف -

ة الوليػػدة: لصػػابات أيػػا، بعدئػػذ شػػرح لعزيػػز كيػػؼ تكالبػػت لػػو  جبػػارة لمػػا اليػػور 
الييػػود مػػف جانػػب وجنػػود االحػػتبلؿ مػػف جانػػب آخػػر، ال مبػػاالة الحكػػاـ العػػرب مػػف 
جيػػة ويػػكوت العػػالـ مػػف جيػػة أخػػر ، حتػػا يػػقط رجػػاالت اليػػورة واحػػدًا تمػػو ارخػػر 
وانيػػارت لواىػػا شػػيئًا فشػػيئًا. بعدئػػذ جػػاءت الضػػربة القاضػػية: الكتػػاب األبػػيض الػػذ  

يكاتيـ إلا حيف.أصدره البريطانيوف وليس لو   مف غاية يو  خداع العرب واو
كـ كاف بود  أف أكوف معػؾ فألاتػؿ بجانبػؾ، لػاؿ لزيػز وىػو يتنيػد متحيػرًا -

 لما فوات فرصة مف فرص العمر.
لزيز، االيتعمار واحد، في يػورية، فػي فميػطيف.. االيػتعمار واحػد، نقاتمػو -

 …ىنا فكأننا نقاتمو ىناؾ
رة، يػػـ التػػرؼ لصػػديقو أنػػو طػػواؿ غيابػػو لػػـ ىػػز لزيػػز رأيػػو مينيػػًا لمػػا الفكػػ

ييػػػتطو إطػػػبلؽ رصاصػػػة واحػػػدة، شػػػاكيًا لػػػو فتػػػور ىمػػػة النػػػاس وتيػػػميميـ بػػػاألمر 
 …الوالو، لما أمؿ أف تعطييـ فرنيا حريتيـ وايتقبلليـ

وااليػػتقبلؿ ال ينػػاؿ  …الحريػػة تؤخػػذ وال تعطػػا، لػػاؿ البطحػػيش بحرلػػة وألػػـ-
 إال لما جير مف التضحيات..

ركتنػػػا إذفه يػػػأؿ لزيػػػز بفػػػرح شػػػديد، وكػػػأف انقطالػػػو لػػػف مقارلػػػة نعػػػاود مع-
 االيتعمار كاف غمو األكبر..

يػػػػػػورية يجػػػػػػب أف تتحػػػػػػرر.. البمػػػػػػداف العربيػػػػػػة كميػػػػػػا يجػػػػػػب أف  …بالتأكيػػػػػػد-
ارف أنا لمػا لنالػة تامػة أف فميػطيف يتضػيو ألننػا ضػعفاء، مجػزؤوف،  …تتحرر

 ميتعمروف.
يتولػؼ حتػا بانػت الخيػوط األولػا بعد ذلؾ، تشعب الحديث شعبًا شػتا يػـ لػـ 

لمفجػػػر، لكػػػف لبػػػؿ أف ترلػػػد أجفانيمػػػا كانػػػا لػػػد تعيػػػدا أف يتابعيػػػا يػػػيرتيما األولػػػا: 
 مقارلة لبليتعمار ال تيدأ. 

لػاد لزيػػز إلػا دمشػػؽ فتبػيف لػػو لمتػو أف لميػػو أف يقػارع االيػػتعمار، لػيس فػػي 
 ياحات القتاؿ وميادينو اليرية فحيب، بؿ في بيتو ذاتو.

غياب وأنا بػأمس الحاجػة إليػؾ، بادرتػو شػمس ىاميػة ولػد خػبل ليمػا أطمت ال-
 الميؿ والفراش.. 

أنػػا أيضػػًا بػػأمس الحاجػػة إليػػؾ.. بػػأحر الشػػوؽ إليػػؾ، رد لزيػػز وىػػو يأخػػذىا -
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بيف ذراليو شادًا ضامًا، اليمًا مقػببًل وكػؿ مػا خطػر ببالػو أنيػا حاجػة الجيػد وشػوؽ 
 الحب.
ي تػتممص مػف بػيف يديػو. انكمػش ال، ال ما ىذا لصدت، غمغمت شمس وىػ-

لزيػز متشػػنجًا وكمػو ايػػتغراب أف ال تكػوف شػػمس متحرلػة شػػولًا لمقيػاه، أف ال ترمػػي 
بنفيػػيا بػػيف ذراليػػو لتػػذوب تولػػًا ورغبػػة.. "إيػػو!! أىػػو اليػػف أطفػػأ نػػار الحػػر!ه أىػػو 
الزمػػاف ولػػا برغائػػب الجيػػد وليػػب الػػروح".. كانػػت لينػػاه تخاطبػػاف الحبيبػػة بيمػػس 

ارذاف بػؿ تقػػرأه العيػوف لاتبػة الئمػة.. فالحػػب فػي لمػب لزيػز كػػاف  خفػي ال تيػمعو
ما يزاؿ رايث األركاف، ضاربًا جػذوره لميقػًا فػي تربتػو البكػر.. فكيػؼ لشػمس أف ال 
تيتجيبه كيؼ لحبيا أف ال ينفجر حممًا ولد التقيا بعد غيابه ىو يػذكر أف أجمػؿ 

 …ياميمػػا أيػػاـ لػػـ الشػػمؿ. أحمػػا أ…يػػالاتيما تمػػؾ التػػي يمتقيػػاف فييػػا بعػػد غيػػاب
لكأف الفرلة تضـر نار الحػب، البعػاد يػدفعؾ لبللتحػاـ فتعمػؿ لمػا محػو الميػافات، 

 …لما االنصيار في بوتقة الحب مف جديد
مػػاذاه زلمػػته يػػألتو ولػػد رأت انكماشػػو وتشػػنجو.. وحػػيف لػػـ يجػػب متفحصػػًا -

مػػػر خطيػػػر إياىػػػا متفكػػػرًا، تابعػػػت.. أرجػػػوؾ، لزيػػػز، حبيبػػػي، ال تؤاخػػػذني.. يمػػػة أ
 يشغمني..
 أمر خطير!ه يشغمؾه ردد ولد ايتنفر شيء في داخمو فجأة.-
أجػػػؿ.. القومنػػػداف رينػػػو!! بػػػدأت لكػػػف دوف أف تكمػػػؿ، كأنيػػػا ال تػػػدر  كيػػػؼ -

 تنقؿ لو الخبر.
 مالو القومنداف رينوه-
 أجابت، كأنما يّيؿ يؤالو لمييا الجواب.. …جاء لزيارتنا في غيابؾ-
 كابيتاف جيرار آخر!ه-
 ىذا ما فكرت فيو، لكف يبدو أف األمر أخطر مف ذلؾ أيضًا.-
كيؼ لرفته ماذا لػاؿه بػدأ أيػئمتو لكنيػا لطعػت لميػو الطريػؽ مشػيرة بيػدىا -

 أف:
 ميبًل.

كممة بكممة ولحظة بمحظة، نقمت شمس لعزيز زيارة القومنداف فارتيػمت لمػا 
 محياه ييما الخوؼ.

 ىكذا إذف!ه لرؼ أنني كنت ليكريًاه-
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 رؼ كؿ شيء لف لرس نواؼ، لف القرية.بؿ ل-
 وحماةه-
لػػـ يػػأت لمػػا ذكرىػػا، لكػػف األمػػر واضػػ : زيارتػػو لييػػت لوجػػو اهلل، بػػؿ تقربػػو -

 كمو منا ليس لوجو اهلل.
لزيػز يعمػـ أف مخػػاوؼ شػمس فػي محميػػا، فاليػر الػذ  حرصػػا لمػا إخفائػػو -

يعرفػو، لكػف طواؿ ايني لشر لامًا ميدد باإلفشاء ارف.. ىو يعمػـ أنػو مػا مػف أحػد 
إف أميػػػؾ القومنػػػداف بػػػرأس الخػػػيط، تقصػػػا وبحػػػث، أال يصػػػؿ إلػػػا نيايػػػة الخػػػيطه 

ربمػػػػا،  …لػػػػورنسه أجػػػػؿ …مػػػػف ألطػػػػاه رأس الخػػػػيطه صػػػػبر ه ميػػػػتحيؿ …لكػػػػف
فالكولونيػؿ صػػديقو ولعمػو ايػػتدرجو فزلػؽ ليػػانو بمػا يكشػػؼ شػيئًا لػػف ماضػيو. لكػػف 

زيػػز لمػػيبًل، وبنػػوع كيػػؼ لػػو أف يكشػػؼ اليػػر نفيػػو وىػػو ال يعرفػػوه اطمأنػػت نفػػس ل
 مف المكابرة، ايتجمو شجالتو، وبصوت أجش لاؿ:

 ال، ال تخافي.. يرنا في بير لميؽ ال يمكف أف يصؿ إليو أحد..-
ما لدا ىذا القومنداف.. ردت شمس وىػي تزفػر زفػرة حػر ، انػو يعمػب مػراوغ -

 …ال تػػدر  كيػػؼ يحفػػر األنفػػاؽ لمتحػػرؾ تحػػت األرض ىنػػا، ىنػػاؾ، فػػبل يػػراه أحػػد
 يجب أف نعرؼ مف حدييو لنا. …زلزي

 ما أحيبو إال لورنس.-
 …إذف، يجب أف نتأكد مف لورنس-

فػػػي األيػػػاـ التاليػػػة، صػػػار ديػػػدف لزيػػػز أف يػػػذىب إلػػػا لػػػورنس، لكػػػف األميػػػر 
وال أحد يدر  أيفه ربما ىو في الباديػة، ربمػا كػاف فػي نجػد، فػي بيػروت،  …غائب

باد رحػبلت.. ال يحػط فػي مكػاف إال فاألمير وايو العبللات، كيير االرتباطات، يند
يحػػب الحيػػاة، يحػػب الجديػػد، يحػػب التغييػػر.. تيػػتيويو الحضػػارة، تجذبػػو  …ليرحػػؿ

الكيرباء، أنوار باريس، لندف، لكأنما تعػاؼ نفيػو كيبػاف الرمػاؿ ومضػارب العربػاف، 
داره الوايػػػعة فػػػي الحػػػي الػػػذ  يػػػمي بايػػػـ لائمتػػػو تعػػػأ بالنػػػاس.. لبيػػػد يػػػود، بػػػدو 

، خػػدـ، حشػػـ، ضػػيوؼ، ألػػارب، لكػػف دوف أف ينقصػػيـ شػػيء: يػػمر، رجػػاؿ بػػيض
 الطعاـ، الشراب، الماؿ، كؿ شيء يظؿ متوفرًا ليـ وكأف األمير لما يدة لرشو.

ىػػو فػػي القػػاىرة، أيػػر لػػو أحػػد لبيػػده األلػػربيف، ولجػػب لزيػػز. لكػػف لجبػػو -
 ازداد أكير حيف لرؼ اليبب. أيمياف تغني ىناؾ وىو يحب أيمياف.

ف يػػذىب إلػػا القػػاىرةه لػػـ يممػػؾ لزيػػز إال أف يتيػػاءؿ، فقػػد أمػػف أجػػؿ أيػػميا-
بػػدا لػػو األمػػر مييػػرًا لبليػػتغراب. ىػػو يحػػب الطػػرب، ييػػتمتو بالغنػػاء لكػػف أف يتحمػػؿ 
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 …مشقة اليفر إلا القاىرة كي ييمو غناء بدا لو أكير مف ميير لبليتغراب
 لػػورنس يخالفػػو الػػرأ ، ىػػو يتبػػاىا بحبػػو أليػػمياف وتحممػػو مشػػاؽ اليػػفر إلػػا

 القاىرة ليماع صوتيا الرخيـ الذ ، كما ير ، لـ يعرؼ العالـ مييبًل لو.
آه!! صرح األمير لصاحبو: ذاؾ الذ  ظؿ ينتظره أكير مف لشػرة أيػاـ!! لػو -

 يمعتيا وىي تغني:
 …"أىو 

 يا مف يقؿ لي أىو 
 أيقيو بايد  القيوة.."

مػػػا كػػػبلـ إذف لحمقػػػت فػػػي اليػػػماء طربػػػًا ونشػػػوة.. ىػػػز لزيػػػز رأيػػػو موافقػػػًا ل
األمير، وكؿ مػا يشػغؿ بالػو أف ينتيػي مػف أخبػار الطػرب ورحمتػو إلػا أيػمياف كػي 

 يتفرغ لحدييو لف رينو وما تحديا لنو ىو ورينو. 
لػػورنس ال يتػػذكر تمامػػًا مػػا تحػػديا لنػػو.. طمػػب إليػػو لزيػػز أف يتػػذكر، لصػػر 

 لورنس دماغو لصرًا لكنو لـ يخرج إال بصورة مشوشة غامضة:
 …ليت مف الروال.. يـ أراد التأكد منيىو يعمـ أنؾ -
 …وأكدت لوه يألو لزيز بدىشة-
كػػاف الحػػديث لرضػػيًا و.. بػػدأ األميػػر يػػـ جمػػس بعػػد اتكػػاءة وكأنمػػا تػػذكر.. -

ىػػػػو حمفنػػػػي إف كنػػػػت مػػػػف الػػػػروال أصػػػػبًل أـ ال.. ولػػػػـ أيػػػػتطو أف  …أجػػػػؿ.. أجػػػػؿ
يػػػػػز أكػػػػػذب.. لكػػػػػف لمػػػػػاذا تيػػػػػأؿ لػػػػػزوه ألحػػػػػؽ األميػػػػػر يػػػػػؤالو إلحالػػػػػًا فػػػػػتمجمأ لز 

 واضطرب..
ال.. ال.. ال شيء.. رد لزيز بالتضاب مؤيرًا الصػمت لمػا أف يزلػؽ ليػانو -

بكممػػة.. لكػػف حػػيف خػػرج كػػاف لمػػا يقػػيف أف القومنػػداف يتقصػػا لنػػو ىػػو وشػػمس.. 
 ليس مف ارف بؿ مف لبؿ وأف ايتقصاءاتو دافعيا الشؾ والريبة.

ش دلنػػػػا نرحػػػػؿ، الترحػػػػت شػػػػمس ولػػػػد لػػػػاد لزيػػػػز بجػػػػواب لػػػػورنس المشػػػػو -
 الغامض.
 ماذاه يأؿ لزيز فاتحًا لينيو لما يعتيما.-
 …نرحؿ، نترؾ دمشؽ إلا حيث ال يجد لنا القومنداف أيراً -
 وبيتناه أرزالناه تجارتناه.-
 حياتنا أيمف، لزيز.. وىي ميددة بالخطر!!-
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 إلا ىذه الدرجة خائفة.ه-
لييػػت  وأكيػػر لزيػػز.. أنػػت تعمػػـ، ميػػتيـ ال يمػػوت.. وايتقصػػاءات القومنػػداف-

لبيًا.. البد أف ليا غاية: مقتؿ جيرار. ىو وال شؾ لغز محيػر مػازالوا يعممػوف لمػا 
ذا حموه ىمكنا.. أنا وأنت ىمكنػا. وبػدت شػمس خائفػة أكيػر مػف  …حمو حتا اليـو واو

 أ  ولت مضا.
يا حيؼ!! الفارس المميـ يخاؼ إلا ىػذا الحػده لقػب لزيػز بنبػرة فييػا مػزيأ -

 مف معاتبة وتشجيو.
س ممػػػيـ!!ه إيػػػو.. يػػػقا اهلل تمػػػؾ األيػػػاـ!! حػػػيف كػػػاف الفػػػارس الممػػػيـ لمبػػػًا فػػػار -

كالصػػواف وزنػػدًا كػػالفوالذ!! بمفػػرده، يممػػؾ الشػػجالة ألف يواجػػو جيشػػًا.. ىػػو الػػذ  ال 
 يخاؼ لما نفيو أبدًا. لكنو اليـو يخاؼ لما الزوج والحبيب.. األبناء والبنات..

فقػػػد  …أنيػػاىا القومنػػػداف رينػػػووحػػده الفػػػرح أنيػػػاىا الخػػوؼ، أنيػػػاىا الخطػػػر، 
طمعػػت الصػػحؼ فػػي الصػػباح التػػالي بأيػػماء النػػاجحيف فػػي شػػيادة البكالوريػػا وكػػاف 

 …ايـ األخضر في رأس القائمة
 ولمتو لعمعت الزغاريد في أرجاء الدار.. 

يبلية أياـ بيبلث لياٍؿ ظمػت الػدار تعػأ بػالمينئيف والمينئػات. الحمويػات تػوزع، 
ة تصػػػب والفرحػػػة مػػػؿء الػػػدنيا.. شػػػمس تػػػود لػػػو كػػػانوا فػػػي المشػػػروبات تقػػػدـ، القيػػػو 

المضػػارب.. لنػػد الشػػيث نػػواؼ، إذف لػػذبحت لنجػػاح األخضػػر خرافػػًا وخرافػػًا.. لكػػف 
فػي المدينػػة!!ه الجػػدراف تيػػد ارفػػاؽ، البيػوت تتػػزاحـ، األزلػػة تضػػيؽ بالنػػاس ويكتفػػي 

ييزجػوف، لزيز بجولة الفرح، تأتي في الميػاء، يمعػب فتيانيػا باليػيوؼ، يرلصػوف و 
ومػػو رلصػػيـ وىػػزجيـ يػػرلص لزيػػز، تػػرلص شػػمس، تحمػػؽ بأجنحػػة الفػػرح.. نيػػاء 
الحارة كميف يحمقف معيا فرحًا فميس في كؿ يـو يناؿ أبناء الحارة شيادة البكالوريػا. 
الكتّػػاب ىػػو غايػػة المنػػا، المػػدارس تعػػد لمػػا أصػػابو اليػػد الواحػػدة فػػي الػػببلد كميػػا، 

 وابنيا يناؿ البكالورياه. األمية متفشية، فكيؼ ال تفرح شمس
ابنػي.. حبيبػي.. رفعػػت لػي رأيػػي!! كانػت تػردد كممػػا رأتػو لبػػر الزحػاـ وبعػػد -

 الزحاـ، وكاف يرد فرحًا وزىوًا.
 ويأرفو رأيؾ أكير!! يأجعمؾ أـ الطبيب!!-
أجؿ.. أريد أف أكوف أـ الطبيب!! وتغزو رأييا نشػوة لػـ تغزىػا مػف لبػؿ كمػا -

 … يضاىيو فرح.. ينكتـ كمما يمعت بكممة طبيبتر  في ليني روضة فرحًا ال
لزيػػػز يكػػػاد يطيػػػر فرحػػػًا ىػػػو ارخػػػر.. يشػػػعر أنػػػو ىػػػو الػػػذ  نجػػػ ، ىػػػو الػػػذ  
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ييصب  طبيبًا. شعور لـ يعرفو لط!! "أىذا ىو االمتػداده التجػدده االيػتمراره". ىػو 
يشػػػعر أف ابنػػػو يحقػػػؽ مػػػا كػػػاف ىػػػو نفيػػػو يحمػػػـ بتحقيقػػػو.. يشػػػعر أف األخضػػػر ىػػػو 

بػػر الزمػاف، امتػػداده لبػر المكػػاف فكيػؼ ال يفػػرحه بػوده لػػو كػاف فػػي القريػػة امتػداده ل
أيضػػػًا، إذف أللػػػاـ األلػػػراس ولجػػػاء بػػػالطبوؿ والزمػػػور، ولػػػذب  الخػػػراؼ والجػػػدياف!!" 
آه!! يػػا لمقريػػة، أمػػػداء وايػػعة وآفػػػاؽ شايػػعة!! تتوايػػػب فييػػا وتتقػػػافز، تيتػػؼ وتفػػػرح 

 فيردد العالـ كمو أصداء فرحؾ!!".
اد اليػػؤاؿ يػػدور فػػي المنػػزؿ "كيػػؼ يصػػب  األخضػػر طبيبػػًاه أيػػف مػػو الفرحػػة لػػ

يدرسه" كانت جامعة دمشؽ مػا تػزاؿ وليػدة كميػة الطػب فييػا مػا تػزاؿ تحبػو، فكيػؼ 
 يحقؽ الفتا حمموه

 يألت شمس صديقتيا نازؾ فأجابت:
فػي القػػاىرة.. يمكنػػو أف يػػذىب إلػػا مصػػر، يػػدرس الطػػب ىنػػاؾ. لكػػف حيػػبة -

جعمتيمػػا ينكمشػػاف خوفػػًا، القػػاىرة بعيػػدة وىػػي بحاجػػة  بيػػيطة أجراىػػا لزيػػز وشػػمس
إلا نفقات ربما ال ييػتطيو لزيػز تحمميػا، ومضػا األب بفرحػو وىمػو إلػا الػدكتور 

 الشيبندر.
 لظيـ!! ىتؼ الزليـ فرحًا بالنبأ!! ألؼ مبروؾ!!-
بػػارؾ اهلل فيػػػؾ يايػػػيد !! رد لزيػػػز يشػػػيمو جناحػػػاف مػػػف الزىػػػو والفػػػرح، لكػػػف -

 د أف يدرس الطب!!المشكمة أنو يري
وأيف المشكمةه يأؿ الرجؿ الميتنير الذ  يجد حبًل لكؿ مشػكمة، فػي بيػروت -

جامعػػة أمريكيػػػة تػػػدّرس الطػػػب. أنػػا نفيػػػي دريػػػت فييػػػا، وىػػذه ىػػػي بيػػػروت.. رميػػػة 
 حجر!!

وبػػدا لعزيػػز أف الحػػؿ معقػػوؿ.. كميػػة دمشػػؽ لػػـ ينصػػحو أحػػد بيػػا، لكػػف بيػػروت 
، جيػاز التػدريس، اإلدارة، كػػؿ مػا فييػا كأنػؾ فػػي لريبػة فعػبًل والجامعػة فييػػا أمريكيػة

نيويػػػورؾ، ىكػػػذا لػػػاؿ الػػػدكتور الخبيػػػر الػػػذ  درس فييػػػا لبػػػؿ يبليػػػيف يػػػنة مػػػا يريػػػد 
.  األخضر أف يدريو اليـو

 والنفقاته-
بيروت رخيصة!! يعػيش كأنػو ىنػا.. يػـ يمكننػي أف أزكيػو ىنػاؾ فييػالدوه!! -

دة ارخػػػريف دوف أف يكمػػػؼ لػػػاؿ الطبيػػػب وىػػػو يتػػػذكر كيػػػؼ درس ىػػػو نفيػػػو بميػػػال
أىمو أ  لبء.. أىذه ىي الحياةه ييالدؾ النػاس لتيػالد النػاسه إنيػا اليػنة التػي 

 …ال يممؾ أحد ليا تبديبًل، وخرج لزيز وىو يكاد يطير فرحًا. لقد وجد الحؿ
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لكف ما إف وصؿ إلا المنزؿ حتا وجد في انتظاره حػبًل آخػر. كػاف القومنػداف 
، وكػاف معػو األخضػر، فيمػا يػارلت شػمس اليػتقبالو رينو يتصػدر غرفػة الضػيوؼ

 لرب الباب الخارجي.
أنػػػا خائفػػػة.. الرجػػػؿ لػػػف يتركنػػػا يػػػيعكر فرحنػػػا.. فمػػػاذا  …لقػػػد لػػػاد.. لزيػػػز-
 نفعؿه
 دلينا أواًل نَر ما يريد.-

ىػػدأ لزيػػز الزوجػػة التػػي لاودىػػا الخػػوؼ مػػف رجػػؿ ربمػػا ييػػتغؿ المنايػػبة كػػي 
دأ الرجػؿ الحػديث.. مباركػًا.. مينئػًا، فرحػًا يبحث ويتقصا لكف بكؿ لطػؼ ودمايػة بػ

يػػػعيدًا حتػػػا بػػػدا وكأنػػػو أكيػػػر فرحػػػًا ويػػػعادة منيمػػػا، بعػػػد ذلػػػؾ توجػػػو إلػػػا الفتػػػا، 
وبفرنيػػية رليقػػة نالمػػة بػػدت أشػػبو بنغمػػات أوتػػار، راح يحديػػو يػػـ ييػػألو.. األخضػػر 

 يجيب والقومنداف فرح بإجاباتو. أخيرًا توجو إلا شمس.
لدتو وأنػا لنػد ولػد .. لػاؿ مخاطبػًا األـ التػي كانػت مداـ، لقد ولدتؾ بميػا-

طػػواؿ ذلػػؾ الحػػديث تنقػػؿ ناظرييػػا بػػيف ابنيػػا والقومنػػداف انتقػػاؿ مشػػالرىا بػػيف الفػػرح 
 …والخوؼ. "معقوؿ!ه" تردد اليؤاؿ في جمجمتيا وىي تفػت  لينييػا دىشػة وتعجبػاً 

ره لعزيػػز، كػػاف خوفيػػا مػػف القومنػػداف لػػد أنيػػاىا ولػػده بالميػػالدة فمػػـ تػػأت لمػػا ذكػػ
وكػػػاف تفكيرىػػػا باليػػػر الػػػذ  يبحػػػث لنػػػو القومنػػػداف لػػػد غي ػػػب لػػػف ذاكرتيػػػا كػػػؿ مػػػا 
 لداه.. لكف ىا ىوذا يأتي مينئًا مباركًا ولبؿ ىذا وذاؾ يؤكد التزامو بالوفاء بالعيد.

أية ميالدة، ييادة القومندافه يارع لزيز لمتػدخؿ ولػد فاجػأه لػوؿ لػـ ييػمو -
   …بو مف لبؿ
نجيػػب يػػيدرس الطػػب لمػػا حيػػاب الحكومػػة.. أجػػاب الرجػػؿ ىػػذا الطالػػب ال-

 وىو يربت ظير الفتا الذ  بدا وكأنو لما وشؾ الطيراف.
يػػػػدرس الطػػػػب لمػػػػا حيػػػػاب الحكومػػػػةه ىتػػػػؼ األب واألـ ىتػػػػاؼ التعجػػػػب -
 والفرح.

ىز القومنداف رأيو ىز التأكيد، مخرجًا مف جيبو ورلػة ختمػت بخػاتـ الحكومػة 
 …وفيا لزيز أو شمسوكتبت بمغة ال ييتطيو فؾ حر 

لػػاؿ، وىػػو ييػػمـ الورلػػة لمطالػػب النجيػػب، وىػػذه منحػػة بايػػمو يػػدرس  …أجػػؿ-
 …بموجبيا الطب في باريس
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"يػػا إليػػي!! أ  اختػػراع رائػػو ىػػذا الػػذ  ييػػمونو البريػػد!!" كانػػت شػػمس ال تفتػػأ 
تكػػرر مػػػذ جاءتيػػػا أوؿ ريػػػالة مػػػف األخضػػػر تطمئنيػػػا لمػػػا وصػػػولو باليػػػبلمة إلػػػا 

"البريػد  .. وكمما أبدت إلجابيا بذلؾ االختراع الرائو كاف لزيػز يػزداد ضػحكاً باريس
موجود منذ القدـ وليس ىو اخترالًا جديدًا.. أياـ الخمفػاء األمػوييف، العبايػييف، كػاف 
ىنػػػاؾ بريػػػد وموظفػػػو بريػػػد!!" "صػػػحي ، لكػػػنيـ كػػػانوا ينقمػػػوف مرايػػػبلت الدولػػػة بػػػيف 

ولػػػيس كيػػػذا البريػػػد الػػػذ  ينقػػػؿ ريػػػائؿ  …الواليػػػات والعاصػػػمة، األطػػػراؼ والمركػػػز
النػػػاس كميػػػـ إلػػػا النػػػاس كميػػػـ وبيػػػرلة ال تقػػػؿ لػػػف يػػػرلة الحمػػػاـ الزاجػػػؿ" "ىػػػو!! 
أميكتؾ!! الحماـ الزاجؿ!! بعظمة ليانؾ لمت ىػذا!! بيػرلة الحمػاـ الزاجػؿ، ومػاذا 
كػاف يفعػػؿ الحمػػاـ الزاجػػؿه". لمػا ىػػذا النحػػو كػػاف الزوجػاف يتنالشػػاف. لزيػػز يصػػر 

لػػػيس ىنػػػاؾ مػػػف جديػػػد بػػػؿ كمػػػو لػػػديـ يتطػػػور شػػػيئًا فشػػػيئًا وشػػػمس مفتونػػػة  لمػػػا أنػػػو
: بدءًا مػف البريػد وحتػا الطيػارة، اليػيارة،  باخترالات جديدة تفرزىا الحضارة كؿ يـو

 الياتؼ، الحاكي، اإلذالة، الكيرباء، والقائمة تطوؿ وتطوؿ.
ؿ "مف يصدؽه ىذه الريالة خطتيػا يػد األخضػر لبػؿ خميػة لشػر يومػًاه خػبل

نصػػؼ شػػير فقػػط لطعػػت تمػػؾ الميػػافات الطويمػػة.. لبػػرت بمػػداف أوربػػا كميػػا لتصػػؿ 
 إلينا ىنا في دمشؽ!!".

شػػػمس مفتونػػػة بمػػػا يتفتػػػؽ لنػػػو العقػػػؿ البشػػػر ، لػػػف ابتكػػػارات كػػػاف يحمػػػـ بيػػػا 
بيػػاط الػػري ، المػػرآة اليػػحرية، افػػت  يػػا يميػػـ، كميػػا أحػػبلـ كانػػت تػػراود  …اإلنيػػاف

اىي ذ  كميػػػػا تتحقػػػػؽ.. بيػػػػذا الشػػػػكؿ أو ذاؾ اإلنيػػػػاف مػػػػذ لػػػػرؼ األحػػػػبلـ، يػػػػـ ىػػػػ
تتحقػؽ. شػػمس تيػػمو األخبػػار، األحاديػػث، األغػاني مػػف مػػذياع ال يزيػػد حجمػػو لػػف 

حيػػبيا أف تػػدير لرصػػًا صػػغيرًا ليأتييػػا صػػوت المػػذياع الػػذ  يػػتكمـ  …يػػحارة بنػػدورة
مف لندف "ىنا، ىيئة اإلذالػة البريطانيػة يػـ ينقػؿ أخبػار العػالـ" تشػامبرليف طػار إلػا 
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ذا  بػػػاريس ليمتقػػػي بنظيػػػره الفرنيػػػي.. ىتمػػػر ييػػػتعرض لواتػػػو العيػػػكرية اليائمػػػة.." واو
أرادت أف تشػػؼ أذنييػػػا بصػػػوت يػػيد درويػػػش أو لبػػػده الحمػػولي وضػػػعت أيػػػطوانة 
لمػػا الحػػاكي يػػـ أدارت إبػػرة.. "إبػػرة تخػػرج صػػوتًا رخيمػػًا ومويػػيقا لذبػػة، كيػػؼه يػػا 

أف يشػػػرح ليػػػا كيػػػؼ..  إليػػػي!! فقػػػط لػػػو ألػػػرؼ كيػػػؼه" ولػػػـ يكػػػف بايػػػتطالة لزيػػػز
نػػػازؾ، صػػػديقتيا حاولػػػت، لكػػػف ولفػػػت فػػػي النيايػػػة لػػػاجزة إزاء ايتفيػػػاراتيا الكييػػػرة 
فاكتفػػت بػػأف زجرتيػػا ضػػاحكة "تريػػديف العنػػب أـ لتػػؿ النػػاطوره" ىػػي تريػػد العنػػب، 

حػيف رّكبػوا ليػا اليػاتؼ  …صحي  لكف اإلنياف خمؽ وكمػو فضػوؿ وحػب ايػتطبلع
طػػػػواؿ أيػػػػاـ ظمػػػػت وال شػػػػاغؿ ليػػػػا إال أف تػػػػدير فػػػي المنػػػػزؿ، بمػػػػذ فضػػػػوليا أشػػػػده. و 

مقبضػػػػو، ترفػػػػو اليػػػػمالة ليػػػػأتي صػػػػوت اليػػػػنتراؿ "نعػػػػـ.. مػػػػف تريػػػػديف!ه أ  رلػػػػـ 
تطمبيفه" وتطمب أـ فريد، جارتيا أـ لعود، زوجيػا فػي المحػؿ.. متعجبػة، مندىشػة، 
تتحدث وكأنيا ال تصدؽ أنيا تتحػدث، ال تصػدؽ أنيػا تيػمو. وحػيف باحػت بعجبيػا 

ؾ، تنطػػو لزيػػز لمشػػرح "افرضػػي لنػػدنا لػػط، رأيػػو فػػي البيػػت وذيمػػو فػػي ودىشػػتيا تمػػ
المحػػػؿ، إف دليػػػت أنػػػا لمػػػا ذنبػػػو مػػػاذا يحصػػػؿه" "يمػػػوء، يصػػػرخ"، ردت شػػػػمس 
"لميػػؾ نػػور"، تػػابو لزيػػز شػػبو ىػػاتؼ "يطمػػؽ صػػوتًا، وىكػػذا اليػػاتؼ: لػػط يدليػػوف 
 لما ذنبو ىناؾ فتيمعيف صوتو ىنا" "لو أيمو صوت األخضر فقػط!! لػو يحػديني
مػػػػف فرنيػػػػا!!" راحػػػػت شػػػػمس تتمنػػػػا "ال، أنػػػػت طمالػػػػة، شػػػػمس" رد لزيػػػػز مػػػػدالبًا 
"حيػػػبؾ أف ريػػػائمو تأتيػػػؾ بانتظػػػاـ فتعممػػػيف كػػػؿ شػػػاردة وواردة". شػػػمس تعمػػػـ أنيػػػا 
طمالػػػة، أحبلميػػػا كبيػػػرة.. دائمػػػًا، ال تفتػػػأ تنتقػػػؿ مػػػف حمػػػـ إلػػػا حمػػػـ، وكأنيػػػا تجيػػػد 

الخيػػاؿ، فتتخيػػؿ األفضػػؿ، البشػػرية التػػي مػػا فتئػػت مػػذ وجػػدت تحمػػـ، تطمػػؽ لعنانيػػا 
 …تحمـ باألحيف ليعمؿ العقؿ بعد ذلؾ لما تحقيؽ األفضؿ واألحيف

مػا ىػػذه خػػالتيه يػػألت روضػة الخالػػة شميػػًا وىػػي تجمػس إلػػا جانبيػػا، لػػرب -
 المدفأة.
 …ريالة األخضر الجديدة، تدخمت بدور ابنػة الرابعػة لشػرة غػامزة ضػاحكة-

 …لناستقرأىا وال تشبو منيا أبدًا، ميؿ بعض ا
زجرتيػا أميػا بنبػرة المدالبػة، فقػد  …اذىبي.. اذىبي.. ىاتي لنا إبريػؽ شػا -

كانػػت نػػار المػػدفأة تغػػر  بشػػرب الشػػا . خرجػػت بػػدور دوف تػػردد "لطشػػاف الشػػا  
يرويػػؾ.. بػػرداف الشػػػا  يػػدفيؾ" كػػاف الكػػػؿ يقػػوؿ ذلػػؾ، مػػػرددًا الدلايػػة فػػي اإلذالػػػة 

 حث لما يدفئو.البريطانية، وكاف شباط البارد يدفو المرء لمب
ماذا يقوؿه ما أخبارهه يألت روضة لما ايتحياء وىي تشير بإصبعيا إلػا -

 الريالة، وكأنيا ال تعرؼ لنيا شيئًا..
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بخيػػر.. صػػػحتو جيػػػدة.. درايػػػتو ممتػػػازة يقػػػوؿ انػػػو أنيػػػا دورة المغػػػة.. صػػػار -
يػػتقف الفرنيػػية ميػػؿ الفرنيػػػييف.. بػػدأت شػػمس بزىػػو يبػػػرؽ فػػي لينييػػا، ويػػد تحػػػرؾ 

لة يمنػػة وييػػرة متشػػممة رائحتيػػا كممػػا التربػػت مػػف وجييػػا.. فيمػػا كانػػت لينػػا الريػػا
 روضة تبلحقاف الريالة وكأنما ىما مشدودتاف إلييا بخيط ير ..

األخضػر شػاطر.. ذكػي.. لمقػت الفتػاة بنبػرة اليمػس  …يخمي لػؾ إيػاه خالػة-
 وكأنما تخجؿ أف ترفو صوتيا..

تكمـ وفػػػي اليػػػاني لشػػػر كػػػاف طػػػواؿ لمػػػره ىكػػػذا.. فػػػي الشػػػير العاشػػػر بػػػدأ يػػػ-
يمشػي.. لنػػد الكتّػاب كػػاف أبػرع التبلميػػذ وحػػيف أدخمنػاه المدريػػة ىنػا أدخمػػوه مباشػػرة 

 في الصؼ اليالث.
 لي ذلؾ.. األمـ.. خالة.. ىو حك-
 صحي !ه كاف يحكي لؾه يألتيا شمس ولد داخميا ايتغراب مفاجة.-
 معًا..أحيانًا، لندما كنا صغيريف.. كنا نمتقي.. وكنا نمعب -

شػػمس تتػػذكر أف روضػػة كانػػت تػػأتي كييػػرًا إلػػا المنػػزؿ.. بػػدور أصػػغر منيػػا 
بيػػػنتيف واألخضػػػر أكبػػػر منيػػػا بػػػيبلث، بػػػيف بػػػدور واألخضػػػر، كانػػػت روضػػػة تجػػػد 
ضالتيا مف لعب وليو، تيمية وتفريأ. أخواتيا في المنػزؿ يصػبنيا بالضػجر، كميػف 

تبلحقيػػػف "دلػػػي ىػػػذا" بنػػػات، ال يعػػػرفف غيػػػر الزليػػػؽ والصػػػراخ.. وأميػػػف ال تنفػػػؾ 
"افعمػػي ذاؾ"، "اذىبػػي ىنػػاؾ" "تعػػالي ىنػػا" فممػػاذا ال تيػػربه فػػي منػػزؿ الخالػػة شػػمس 
ال أحػػػد يبلحقيػػػا، ال أحػػػد يأمرىػػػا، بػػػؿ الكػػػؿ لطيفػػػوف دميػػػوف، يعاممونيػػػا بكيايػػػة.. 
األخضر أكيرىـ لطفًا وكياية.. ىػو يجيػب لمػا أيػئمتيا، يمبػي رغباتيػا، فيمػا بػدور 

مػػف ألعػػاب، تمعبػػاف معػػًا كممػػا وجػػدتا الفرصػػة. فػػي الصػػػيؼ تعطييػػا كػػؿ مػػا لػػدييا 
ينضػػػـ إلييمػػػا األخضػػػر، يبللبيمػػػا االيػػػتغماية، تختبئػػػاف لميػػػو فػػػي بيػػػت المؤونػػػة، 
تصعداف إلػا العميػة لكنػو يػرلاف مػا يكتشػؼ مكانيمػا، يميػؾ بيمػا ليػأتي دوره ىػو 
ي فػػػي االختبػػػاء. ذات مػػػرة كانػػػت تختبػػػة فػػػي خزانػػػة الييػػػاب وكانػػػت تحيػػػب أنيػػػا فػػػ

مػػأمف، تيػػتند لمػػا بػػاب الخزانػػة وتصػػيث اليػػمو. لػػـ يكػػف ىنػػاؾ صػػوت، لكػػف فجػػأة 
فػػت  بػػاب الخزانػػة ووجػػدت نفيػػيا تيػػو  فػػي أيػػره.. زلقػػت لكػػف يػػرلاف مػػا انكتمػػت 
زلقتيا ولد صػار فميػا لمػا صػدر األخضػر ورأيػيا بػيف يديػو، يػـ انقمبػا معػًا لمػا 

رغبػػة فػػي االلتصػػاؽ  األرض ولػػد احتضػػف كػػؿ منيمػػا ارخػػر، أىػػو خػػوؼ لميػػوه أـ
بػػوه روضػػة ال تتػػذكر، كػػؿ مػػا تتػػذكر أنيػػا كانػػت لحظػػة لجيبػػة، أحيػػت فييػػا أنيػػا 
تمتمػػػػؾ الػػػػدنيا كميػػػػا بيػػػػدييا وىػػػػي تحتضػػػػف األخضػػػػر، تحػػػػس بػػػػدؼء جيػػػػده لصػػػػؽ 
جيػدىا، بػدؼء أنفايػو لػرب وجييػا، فيمػا لمعػت أمنيػة خفيػة فػي رأيػيا "ليتنػا نظػػؿ 
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يػػيولة، ىييػػات أف تتحقػػؽ األمػػاني. بػػدور ىكػػذا فػػبل نفتػػرؽ أبػػدًا"، لكػػف بميػػؿ تمػػؾ ال
بالمرصػػاد جػػاءت فنيضػػا لػػف األرض ينفضػػاف ييابيمػػا ويضػػحكاف. لكػػف منػػذ تمػػؾ 
المحظػػة صػػار األخضػػر بالنيػػبة ليػػا ينبػػوع الػػدؼء الػػذ  ال تريػػد أف تنيػػؿ إال منػػو. 
كانػػت فػػي العاشػػرة يومػػذاؾ، ومنػػذ العاشػػرة صػػار األخضػػر حمميػػا الجميػػؿ يرفػػرؼ 

، وتفػػػػت  أجفانيػػػػا لمػػػػا طيفػػػػو كممػػػػا معيػػػػا فػػػػي فضػػػػاء غرف تيػػػػا كممػػػػا ىمػػػػت بػػػػالنـو
متبالػػديف حينػػػًا  …ايػػتيقظت.. معػػًا ترلرلػػػا، ىػػي والطيػػؼ، معػػػًا كبػػرا ىػػي والحمػػػـ

كانػػػا ينمػػػواف.. طفمػػػيف، فمػػػراىقيف.. يػػػـ مػػػا إف خػػػط الشػػػعر  …متقػػػاربيف حينػػػًا آخػػػر
 شاربيو حتا جاء اليفر..

بػػًا، حػػدييا مػػذ كػػاف لمػػا حػػيف غػػرة جػػاء.. ىػػو طمػػوح.. يريػػد أف يصػػب  طبي
صغيرًا لف حممو ذاؾ، لكنيا لـ تكف تظنو يػو  حمػـ.. إذ كيػؼ يمكػف لفتػا رليػؽ، 
ناحػػػؿ العػػػود، غػػػض اإلىػػػاب، أزغػػػب الشػػػاربيف أف يصػػػب  طبيبػػػًاه كانػػػت كييػػػرًا مػػػا 
تتيػاءؿ "الطبيػػب ينبغػي أف يكػػوف رجػػبًل لػو  البنيػػة لػػريض المنكبػيف، جيػػـ الوجػػو، 

 بيض الشعر، وأنا لؤلخضر ميؿ ىذه الصفاته".مقطب الجبيف، كث الشاربيف، أ
ليذا ربما، كانت مطمئنة أف حممو لف يتحقػؽ أبػدًا وأف األحػبلـ غالبػًا مػا تظػؿ 

وليػذا ربمػا، لػـ تكػف تعتػرض لمػا أحبلمػو، بػؿ لػـ تكػف تنالشػيا.. فػذات  …أحبلماً 
ف يـو ييجد نفيو أماميا، ىي روضة الحموة المحبػة، ولػف يجػد لػو خيػارًا يػواىا. لكػ

ىاىو ذا الحمـ تحقػؽ.. لمػا حػيف غػرة، خػرج لفريػت مػف لمقػـ، ولػاؿ لعػبلء الػديف 
وتمنػػا لػػبلء الػػديف أف يػػذىب إلػػا ""شػػبيؾ لبيػػؾ، لبػػدؾ بػػيف يػػديؾ.. اطمػػب وتمػػّف، 

فرنيا يػدرس فييػا الطػب، فحممػو العفريػت إلػا ىنػاؾ أمػاـ يػمعيا وبصػرىا وىػي ال 
 تممؾ إال أف تقؼ مذىولة تكاد ال تصدؽ ما تر .

ضػػعي حطبػػًا، بػػػدور.. لالػػت األـ البنتيػػػا ولػػد أحيػػت بالنػػػار تيمػػد.. كانػػػت -
الفتاة لد جاءت باالبريؽ، وضعتو لما مدفأة الحطب يػـ دارت لمػا لقبييػا، ىامػة 

 بالخروج.
تػػػأمريف.. يمػػػًا.. ردت البنػػػت بميجػػػة أميػػػا البدويػػػة التػػػي كانػػػت تػػػدالبيا بيػػػا -

قميػػػا لطعػػًا حطبيػػة لبػػر فوىػػػة ال أحيانػػًا، يػػـ لػػادت تقػػػرفص إلػػا جانػػب المػػدفأة تم
 تشبو.
لرأتيػػػا لػػػؾ بػػػدور، ألػػػيس كػػػذلؾ، يػػػألت األـ روضػػػة التػػػي كانػػػت تتطمػػػو إلػػػا -

 الريالة وتشرد حيث ال تدر  شمس.
 يبلث مرات، أيرلت بدور لمرد ضاحكة وىي تغادر الغرفة مف جديد.-
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 ال تصدلييا، خالة، مرة واحدة لرأتيا لي.. ردت روضة بنبرة التممص..-
مػػػاذا فػػػي ذلػػػؾه مػػػرة.. مػػػرتيف، يبليػػػًا.. أنػػػا ألمػػػـ أنػػػو ابػػػف حارتػػػؾ ورفيػػػػؽ و -

 طفولتؾ.. وىو غاؿ لميؾ.. فماذا إف كنت تيتميف بأخبارهه
"رفيؽ طفولػة فقػطه غػاؿ لمػي وحيػبه آه يػا خالػة لػو تعممػيف مػا أكػف لػو فػي 
لمبػػي!ه" بػػدأت أفكػػار تعبػػر دماغيػػا، لكػػف يػػرلاف مػػا نفضػػت رأيػػيا وىػػي تػػر  إلػػا 

 تتأمميا.. الخالة
ال شيء.. أكيد.. ىو ابف حارتي.. ولـ تيتطو أف تكمؿ. كانت لينػا شػمس -

تحػػػدلاف إلييػػػا متغمغمتػػػيف فػػػي العمػػػؽ ولمػػػا نحػػػو بػػػدا ليػػػا كأنيػػػا تحػػػاوؿ أف تكشػػػؼ 
 الغطاء لف كؿ ما تخبئو ىناؾ في العمؽ.

فجػػأة تػػذكرت شػػمس يػػـو رأتيمػػا معػػًا متجػػاذبيف متقػػاربيف يكػػاد واحػػدىما يحشػػر 
   …ارخر نفيو في
ىػػو ابػػف حارتػػؾ فقػػطه لقبػػت شػػمس مبتيػػمة ولػػد خطػػر ليػػا أف تػػدخؿ معيػػا -

 …في لعبة ايتغماية، فتقمب األدوار
وأطرلػػت الفتػػاة أرضػػًا فيمػػا تحولػػت وجنتاىػػا إلػػا بركتػػي دـ "مػػاذا ألػػوؿه كيػػؼ 
يمكػػف لميػػاني البػػوح بمػػا فػػي نفيػػيه". شػػمس تعػػرؼ معنػػا ىػػذه اإلطرالػػة، تعػػرؼ 

تذكر يـو خمعت يياب الفػارس الممػيـ ولػادت فتػاة إلػا جنػاح معنا ذلؾ االحمرار، ت
الحػػريـ.. كانػػت وجنتاىػػا تحمػػراف كممػػا فكػػرت بعزيػػز أو تحػػديت لػػف لزيػػز!!" ايػػو 
فػػوز!! أتػػذكريف يػػـو كنػػت تيػػألينني لػػف حبػػي لػػو فػػبل أدر  مػػا ألػػوؿ!!ه أنػػا الفػػارس 

أتمجمػأ كممػا المميـ الذ  خاض المعارؾ وواجو الرجاؿ وبارز الفريػاف كنػت أتعيػر و 
 أردت ذكره أو ىممت بالبوح بما في النفس!ه".

 الشا ، خالة، ىتفت الفتاة فجأة، ولد فار اإلبريؽ لما النار..-
 أيرلت شمس تبعد اإلبريؽ لف المدفأة.. وىي تضحؾ.

ىػػذه المػػدفأة كػػالتنور!! يػػرلاف مػػا يغمػػي لمييػػا الشػػا .. إلػػا جانػػب المػػدفأة -
الػػػد النػػػار التػػػي كػػػانوا يشػػػعمونيا ىنػػػاؾ فػػػي راحػػػت تصػػػب الشػػػا ، وىػػػي تتػػػذكر مو 

المضػػارب.. حيػػث الحطػػب ألػػواد يػػرلاف مػػا تشػػتعؿ ويػػرلاف مػػا تنطفػػة، ليتحػػوؿ 
المولػػػد إلػػػا رمػػػاد. ىنػػػا.. الحطػػػب مػػػف أشػػػجار الغوطػػػة، يقطعونيػػػا لطعػػػًا متيػػػاوية 

 جميمة، وفي المدفأة تتوىأ نارًا وجمرًا، ىو خير لبلج لبرد الشتاء.
يػػـ.. ىػؿ ىػو يػعيد ىنػاؾه يػػألت الفتػاة لمػا حػيف غػػرة لكػف خالػة، أنػا لػـ أف-

 وىي تنظر مف جديد إلا الريالة.
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بالتأكيػػػد.. ولػػػـ ال يكػػػوف يػػػعيدًاه ردت األـ ولػػػد أحيػػػت بظػػػبلؿ شػػػؾ توشػػػ  -
يؤاؿ الفتاة.. فتا يحقؽ طموحاتو ويحوؿ أحبلمو إلا والو، كيؼ ال يكػوف يػعيدًاه 

لة أمػػػاـ لينييػػػا لارئػػػة فقػػػرة مػػػف ألػػػـ تيػػػمعي مػػػا لػػػاؿ: يػػػألت األـ وىػػػي ترفػػػو الريػػػا
 فقراتيا.
كػػػؿ شػػػيء ىنػػػا جميػػػؿ يػػػا أمػػػاه!! المدينػػػة، الطبيعػػػة، الغابػػػات، النػػػاس.. ولػػػـ -

تيػػتطو روضػػة أف تتػػابو مػػا تقولػػو شػػمس. إذ يػػرلاف مػػا شػػرد خياليػػا إلػػا الفتيػػات 
فتيػػات بػػاريس بػػاىرات الحيػػف والجمػػاؿ.. الكػػؿ  …ىنػػاؾ "ىػػف مػػف يقصػػد بالتأكيػػد

يقو فػػي شػػراكيفه" لكػػف األـ لطعػػت لمييػػا شػػرودىا وىػػي تقػػدـ يؤكػػدوف ذلػػؾ فيػػؿ يػػ
 ليا الريالة.

انظػر .. بنفيػؾ.. أال يبػدو يػعيدًا مػف كتابتػوه خطػو، أحرفػو نفيػيا أال تػػدؿ -
 لما مقدار راحتو ويعادتوه

"مػا أشػد  …ونظرت الفتاة إلا كممات الريالة المنظومة لقدًا مف لؤلؤ وجمػاف
قػط أف ألػرأ" لكػف أباىػا لػـ يعمميػا القػراءة والكتابػة.. الحيرة في لمبػي!! لػو أيػتطيو ف

ـَ تقرأ الفتاة وتكتبه ألكي تييؿ لمييػا مكاتبػات الغػراـه  ىو لـ يكف يؤمف بذلؾ.. وِل
تكتب الريائؿ لمفتياف وتقرأ ريائؿ الفتيافه أميا لما لنالة تامػة بكػؿ مػا يقػوؿ أبػو 

. وظمػػػت روضػػػة وأخواتيػػػا روضػػػة "البنػػػت لمبيػػػت والػػػزواج، ال لممػػػدارس والخواجػػػات"
أشػػبو بػػإف وأخواتيػػا دوف تعمػػيـ. فػػي غفمػػة مػػف شػػمس، مػػررت روضػػة الريػػالة أمػػاـ 
وجييػػػػا، تشػػػػممت رائحتيػػػػا، ليمػػػػت األحػػػػرؼ اليػػػػوداء الميػػػػطورة بانتظػػػػاـ ودوف أف 

 تشعر يالت دمعتاف مف لينييا.. التفتت شمس فمـ تممؾ إال أف تشفؽ..
دىا بػذراليا إلييػا، إشػفالًا وحبػًا.. أتريديف أف توصيو بشيء، يألتيا وىي تشػ-

 الميمة يأكتب لو ريالة..
 أوصيو أف يحذر مف الفتيات ىناؾ، ردت الفتاة لما لجؿ.-
 أنت تغاريف لميوه لمقت شمس ضاحكة..-
بػػػػػػؿ أخػػػػػػاؼ لميػػػػػػو.. فػػػػػػالكييروف يتحػػػػػػديوف لػػػػػػف بائعػػػػػػات.. ال أدر  مػػػػػػاذا -
   …ال أدر  ماذا ييمونيا…. زىػ…ولف أمراض زىػ …ييمونيف

 وتبيمت شمس مف جديد مربتة كتؼ الفتاة شادة إياىا إلييا.
 بائعات ىو !ه ومرض الزىر !!-
وأنو مرض خطيػر  …أجؿ.. الكؿ يقولوف انيف يغويف الرجاؿ فبل يفمت أحد-

 …ال يشفا منو أحد
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وحده األخضر ال تخافي لميو.. ىو ابني وأنا ألرفو.. ما مف امرأة تيػتطيو -
يػػػػز جػػػػرس إنػػػػذار. كػػػػاف يػػػػرد تحيػػػػة وضػػػػحة بصػػػػوتو أف تغويػػػػو.. وجػػػػاء صػػػػوت لز 

 الجيور  األجش فيبت الفتاة مؿء طوليا وىي تعمـ أنو في طريقو إلا امرأتو..
 لف اذنؾ خالة، لالت لشمس وىي تتجو نحو الباب.-
مػػػػػو اليػػػػػبلمة، روضػػػػػة، لكػػػػػف روضػػػػػة تولفػػػػػت لنػػػػػد العتبػػػػػة وبنبػػػػػرة الرجػػػػػاء -

 غمغمت.
 ييرًا.ال تنيي خالة.. يممي لي لما األخضر ك-
بالتأكيد، ىو نفيو ال ينياؾ في ريػائمو، ييػديؾ دائمػًا يػبلمًا خاصػًا، فكيػؼ -

ننيػػػاه نحػػػفه ردت شػػػمس وىػػػي تيػػػز رأيػػػيا لمفتػػػاة التػػػي أيػػػرلت فػػػي الخػػػروج ولػػػد 
طرالة رأس.  ازدادت احمرار وجنتيف واو

لبمػػػة لمػػػا الوجنػػػة اليمنػػػا يػػػـ أخػػػر  لمػػػا الوجنػػػة الييػػػر .. لػػػادة ألفاىػػػا مػػػذ 
لزيػػز إلػػا المنػزؿ فتيػػتقبمو شػػمس بػػالقببلت. فػي البدايػػة كانػػت القبػػؿ تزوجػا.. يعػػود 

مػػػف نصػػػيب الفمػػػيف المتشػػػوليف دائمػػػًا والشػػػفاه المتحرلػػػة دائمػػػًا، وكانػػػت تمػػػؾ القبػػػؿ 
تتحوؿ إلا لناؽ وربمػا حمػؿ بػيف الػذراليف وانصػيار باألحضػاف، لكػف شػيئًا فشػيئًا 

لػػا لبػؿ ىادئػة ربمػا بػدافو  العػػادة أكيػر ممػا ىػي بػػدافو بػدأت تتحػوؿ إلػا الوجنػات واو
 الشوؽ.
مػػا ليػػا روضػػة خرجػػت لمػػا لجػػؿه يػػأليا وىػػو يخمػػو المعطػػؼ والطربػػوش -

 …مقدمًا إياىما إلييا
حيػػاء العػػذار ، ردت ضػػاحكة وىػػي تعمقيمػػا لمػػا المشػػجب.. كػػاف لػػد تػػرؾ -

لادة لبس العباءة والفروة في الشتاء. مذ غادر حماة ترؾ تمؾ العػادة، تجػار دمشػؽ 
ف كنػػػت فػػػي لػػػـو اشػػػرب فػػػي إنػػػائيـ.. إذف لمػػػاذا ال يمبيػػػوف ال معطػػػؼ والطربػػػوش واو

 يمبس المعطؼ والطربوش ويبدو واحدًا مف تجار دمشؽه.
خرج لزيز إلا الصنبور يغتيؿ ويتوضأ.. لـ يعد ىناؾ حاجػة ألف تصػب لػو 
الماء لما يديو ورجميو.. الصنبور وفر لمييا ذلػؾ العنػاء.. لبػر أنابيػب وتمديػدات 

اه مػػػف نبػػػو الفيجػػػة.. حيػػػب شػػػمس أف تمػػػد يػػػدىا إلػػػا الصػػػنبور تفتحػػػو تػػػأتي الميػػػ
فينيكب الماء لويًا كالرصاص غزيرًا كالشبلؿ "يا إليي!!" ىتفت يـو وصػمت الميػاه 
إلا منزليا أوؿ مرة" الماء يصؿ إلا خدمتي وأنا في مطبخي!! أ  شيء رائػو ىػذه 

ت تػأتي إلػا الصػنبور، الحضارة!! أ  إنجاز لظيـ ىذا اإلنجػاز!!" وطػواؿ أيػاـ ظمػ
تفتحو يـ تغمقو، تفتحو يـ تغمقو وتطرب أيما طػرب لصػوت المػاء وىػو ينيػكب لويػًا 
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كالرصػػػاص غزيػػػرًا كالشػػػبلؿ، تتأممػػػو وتتحيػػػر لمػػػا نيػػػاء ىنػػػاؾ فػػػي الباديػػػة، فػػػي 
القػػػر ، يقطعػػػف الميػػػافات الطويمػػػة إلػػػا أف يػػػردف المػػػاء.. ويػػػذلف األمػػػريف لبػػػؿ أف 

 يوفرف نقطة الماء.. 
أكبػػػر! اهلل أكبػػػر!" ارتفػػػو األذاف مػػػف المئذنػػػة القريبػػػة، فأيػػػرع لزيػػػز ينيػػػي  "اهلل

 وضوءه ويتجو إلا الميجد حيث يحرص أف يصمي المغرب دائمًا في الشتاء.
لمػػػا العشػػػاء فقػػػط لػػػاد لزيػػػز ييػػػأليا لػػػف حيػػػاء العػػػذار ، ذاؾ الػػػذ  جعػػػؿ 

 روضة تمر بقربو ميرلة ال تمو  لما شيء.
ت شػػػمس مائمػػػة لميػػػو ىاميػػػة رغػػػـ أنيمػػػا كانػػػا الفتػػػاة تحػػػب األخضػػػر.. بػػػدأ-

 وحيديف لما العشاء. فمناؼ وبدور لند الجيراف وكؿ في فمؾ ييبحوف.
وأيف ىي مف األخضره رد لزيز بايػتغراب، كأنمػا لػـ يخطػر ببالػو مػف لبػؿ -

 أف شيئًا يجمعيما..
 يبدو يمة شيء، فميس ىناؾ ريالة منو ال تحمؿ يبلمًا ليا..-
 قرأ وال تكتب..لكنيا أمية ال ت-
الحػػػب ال يميػػػز بػػػيف أمػػػي ومػػػتعمـ.. فقيػػػر وغنػػػي.. بػػػدو  وحضػػػر  وغمػػػزت -

بعينيا غمزة خاصة ألادتو إلػا مضػارب الشػيث نػواؼ والفػرس الشػقراء التػي طػارت 
 بو مو فصيؿ ليكر  يطمب يدىا زوجة وحبيبة.

صدلت.. الحب ال يعػرؼ تفرلػة وال تمييػزًا لنصػريًا.. لكػف.. ىػؿ لػاؿ شػيئًاه -
 الترفت بشيءه  ىؿ

 لو تأخرت دلائؽ كنت يأجرىا إلا الحديث.. أجعميا تعترؼ..-
الميـ أال يكوف لد ولدىا بشيء.. أنت تعمميف.. تتعمؽ البنت وتنتظػر، وىػو -

 لد يطوؿ بو الزمف، مف يدر ه
ىذا ما أريد التأكد منو.. أـ روضة جػارتي ميػؿ أختػي.. والبنػت ميػؿ بنتػي.. -

 وال أريد ليا أ  أذ .
 ىذا ما ألصده.. ربما تكوف لد بنت لصورًا في اليواء وىو..-
ال.. ال.. ىػػو لػػيس بريئػػػًا.. لاطعتػػو شػػػمس مبتيػػمة مموحػػػة برأيػػيا، أـ أنكػػػـ -

معشػر الرجػاؿ تضػعوف المػـو دائمػًا لمػا النيػاءه حػواء ىػي التػي أغػوت آدـ.. ىػي 
الػػػة لكػػػـ وال التػػػي أطعمتػػػو التفاحػػػة، أنزلتػػػو مػػػف الجنػػػة.. وأنػػػتـ ميػػػاكيف أبريػػػاء ال ن

 جمؿ..
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اهلل!! اهلل! الفارس المميـ يتكمـ بيذه الطريقةه منػذ متػا، يػا ميجػة روحػي، يػا -
 حبة لينيه وشرع يدغدغيا مدالبًا وىي تضحؾ وتبتعد متجنبة حركات يديو..

أرأيته لاشر القـو أربعيف يـو تصير منيـ.. لالػت بميجتيػا البدويػة التػي ال -
ف إلا حيف، وكمما حشرت في الزاويػة، ربمػا تعبيػرًا لػف يمتعيا كالعودة إلييا مف حي

 أخص خصوصيات نفييا الكامنة ىناؾ في األلماؽ.
!ه يػأليا وىػو يػنكمش لمػيبًل كأنمػا تػذكر - بالمنايبة.. احػزر  مػف زارنػي اليػـو

 شيئًا يدلو لبلنكماش.
لػػو كنػػت فػػي المضػػارب لحػػزرت.. لكػػف ىنػػا.. فػػي دمشػػؽ.. بػػدأت جوابيػػا، -

 ليا خاطر فتولفت لحظة يـ تابعت، مفه لواده لكف فجأة خطر
لػػػواد!ه ميػػػكيف!ه رد لزيػػػز ولػػػد بػػػدا لمػػػا يػػػيماه اإلشػػػفاؽ، مػػػذ أخفػػػؽ فػػػي -

الحصػوؿ لمػا البكالوريػا العػاـ الماضػي صػػار وكيػؿ معمػـ مقيػمًا األيمػاف المغمظػػة 
 أال تراه ليف حتا يحصؿ لمييا..

 مف الذ  زارؾ إذفه-
 القومنداف!!-
 تحة لينييا.رينو! صاحت شبو فا-
 أجؿ.. رينو! رد وىو يطمؽ زفرة طويمة.-
 لـ نرت  منو إذفه يألت شمس وىي تزفر زفرة أكير طواًل.-
ال راحة لمؤمف إال بمقػاء وجػو ربػو، لػاؿ لزيػز بػيف المػازح والجػاد.. بػاألمس -

 فقط لاد مف بيروت فأراد االطمئناف لمينا.
ت الفأرة "أرحنا أنت مػف شػرؾ حيف لطيت الفأرة بادرىا القط "ايـ اهلل"، فرد-

 ونحف بألؼ خير مف اهلل.."
مػػا أحيػػبو يػػيريحنا.. بػػالعكس ىػػو يقتػػرح لمػػي أف آخػػذه الشػػير القػػادـ إلػػا -

 الريؼ والبادية.. فقد حديو بعضيـ لف جماؿ الطبيعة ىناؾ في الربيو..
 أحيف!! يذىب ىناؾ، ييأؿ ويتقصا.. البد أنو مصر لما معرفة الير..-
 يفني.. الرجؿ لو ىدؼ وال يينيو شيء لف بموغو ذلؾ اليدؼ.وىذا ما يخ-

لكػػػػف القومنػػػػداف كػػػػاف يبػػػػدو فػػػػي غايػػػػة الكيايػػػػة، يتصػػػػرؼ فػػػػي غايػػػػة الدمايػػػػة 
واألدب.. بػػؿ ىػػو ال يمتقػػي بشػػمس مػػرة إال وينحنػػي لمػػا يػػدىا يقبميػػا كمػػا يفعمػػوف 
 ىنػػػاؾ فػػػي الشػػػانزليزيو وفريػػػا ، حػػػاوؿ الزوجػػػاف االبتعػػػاد لنػػػو أكيػػػر مػػػف مػػػرة، بػػػؿ
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الترحػػت شػػمس فػػي البدايػػة الرحيػػؿ لػػف دمشػػؽ لكػػف الظػػروؼ.. المتغيػػرات جعمتيػػا 
تنيػػا االلتػػراح. الرجػػؿ يتقػػرب بػػذكاء وحنكػػة.. بمطػػؼ وأدب إلػػا درجػػة لػػـ ييػػتطيعا 
معيػػػػا إال أف يكونػػػػا لطيفػػػػيف مػػػػؤدبيف.. ىػػػػو حضػػػػار ، يػػػػموكو حضػػػػار ، حػػػػواره، 

 مفاىيمو، أفكاره كميا حضارية تفحمؾ، وىناؾ خدماتو!!
ز ال يحتاج إلا شيء مف اليرا ، الدرؾ، التعميـ إال وييػارع إليػو فييػارع لزي

الرجؿ إلا تمبية حاجتو.. "يـ ىناؾ خدمتو الجما.." لزيز يقوؿ لشػمس كممػا تحػديا  
"المنحة التي أمنيا لؤلخضر ال تمايميػا خدمػة!!" فالقومنػداف الػذ  لػرض ميػالدتو 

لػػف يػػالديو ونػػزؿ يػػاحة  لمػػا األخضػػر بكػػبلـ لرضػػي لػػابر، يػػرلاف مػػا شػػمر
العمؿ والجد حيف ظيرت نتائأ االمتحاف. ايتصدر لو القرارات التػي يحتػاج، أخػرج 
لو الجواز. أنيا ترتيبات اليفر. بؿ حممو معو بييارتو إلا مرفأ بيػروت.. يػـ زوده 

 بريائؿ توصية وتزكية ورافقو مو أمو وأبيو إلا متف اليفينة يودلونو ىناؾ.
زيػػز الشػػعور بالعرفػػاف واالمتنػػاف إلػػا درجػػة كػػاد ينيػػا يومػػذاؾ طغػػا لمػػا ل

معيػػا شػػكو وريبتػػو. "أخػػوؾ ال يخػػدمؾ ميػػؿ ىػػذه الخدمػػة" "إنيػػا بػػألؼ خدمػػة".. "ىػػي 
ديف لػو فػي لنقػي حتػا الممػات"، كػاف ال يفتػأ يكػرر وكانػت شػمس ال تممػؾ إال أف 

جػؿ فػي تيكت. الحيرة تأكؿ ليانيا والعجب يذىب بقدرتيا لما الحكـ.. لـ يكػف الر 
يػػموكو ال غبػػار لميػػو..  …الفتػػرة األخيػػرة يمػػ  لمػػا شػػيء أو يشػػير إلػػا مػػا يريػػب

كبلمػػػو ليػػػؿ مصػػػفا.. فممػػػاذا تخػػػاؼ منػػػوه لقػػػد باتػػػت لمػػػا يقػػػة أنػػػو مختمػػػؼ لػػػف 
ال يعامميػػا كػأنيا، ال تػر  فػػي نظرتػو نػزوة أو شػػيوة. إذف لمػاذا تمبيػػو ىػو جيػرار.. 

فيػػؼ الػػنفس، ال بغيػػػة لػػو فييػػػا وال لبػػوس جيػػراره أال يعقػػػؿ أف يكػػوف نزيػػو الغايػػػة ل
مطمو!ه. الظروؼ كميا تغيرت.. ىي نفييا تغيرت.. شػمس تشػعر بػذلؾ.. لػـ يعػد 
الرجاؿ يتممظوف حيف يرونيا، ولػـ يعػودوا يػدوروف ويمفػوف إلغوائيػا، حيػني، خالػد، 
إبػػراىيـ، جيػػرار.. كميػػـ مضػػوا مػػو حمػػاة وأيػػاـ حمػػاة. ىػػي ارف فػػي دمشػػؽ.. رجػػاؿ 

و مختمػػؼ.. يمػػة حػػدود بينيػػا وبػػيف الرجػػاؿ.. ىػػامش ال يجػػرؤ أحػػد مختمفػػوف، مجتمػػ
لمػػا تخطيػػو.. صػػبر ، أبػػو روضػػة، الجيػػراف، الػػدكتور الشػػيبندر، القومنػػداف، كميػػـ 
ال يحػػاولوف تخطيػػو.. "أىػػو الحرممػػؾ واليػػمممؾ الػػذ  حرصػػت لمػػا الحفػػاظ لميػػوه 

مػرآة، إلػا أىو اليف"ه كييػرًا مػا كانػت شػمس تتيػاءؿ وىػي تنظػر إلػا وجييػا فػي ال
صػػػدرىا، إلػػػا جيػػػدىا فيخيػػػؿ إلييػػػا أنػػػو لػػػـ يتغيػػػر شػػػيء.. مػػػا يػػػزاؿ الوجػػػو مشػػػعًا 

حػػيط اليالػػة بالبػػدر، تحػػيط بوجييػػا كمػػا يكالشػػمس توىجػػًا وألقػػًا، الشػػعر أيػػود فػػاحـ 
الصػػدر كالػػب كصػػدور العػػذار .. جيػػدىا حػػيف تتأممػػو فػػي الحمػػاـ الػػدافة أو فػػي 

حػة وطمأنينػة وىػي تػراه ال يػزاؿ مشػدود يريرىا العريض يجعميػا تتػنفس الصػعداء را
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العضػػػػبلت، متمايػػػػؾ الجمػػػػد، أىيػػػػؼ الخصػػػػر، أممػػػػس البشػػػػرة، ال تجاليػػػػد فيػػػػو وال 
تغضػػػنات.. تمامػػػًا كمػػػا يقػػػوؿ ليػػػا لزيػػػز "أنػػػت المػػػرأة التػػػي ال يجػػػرؤ الػػػزمف لمػػػا 
االلتػػػراب منػػػؾ" إذف لػػػـ اختمفػػػت نظػػػرة الرجػػػاؿ إلييػػػاه لمػػػاذا لػػػـ تعػػػد مضػػػطرة إلػػػا 

معيـه كؿ منيـ حيواف مفتػرس وىػي الفرييػةه صػحي  أنيػا ىنػا الدخوؿ في معارؾ 
لـ تفت  مضافة ليـ، لـ تكف تجالييـ، لكف يمة منايػبات كييػرة التقػت فييػا برجػاؿ، 
انفػػػرد بيػػػا رجػػػؿ، مػػػو ذلػػػؾ ظػػػؿ االحتػػػراـ ىػػػو الرابطػػػة التػػػي تربطيػػػا بيػػػـ، األدب، 

"ىػػػػؿ ذىبػػػػت الكيايػػػػة.. "فممػػػػاذاه" كانػػػػت دائمػػػػًا تتيػػػػاءؿ "ىػػػػؿ اليػػػػر بػػػػي أـ بيػػػػـ" 
"الكوكيت" المعوب مني إلا األبده "جيرار وصفيا ذات يـو "بالكوكيػت" ولػـ تكػف لػد 
انتبيت لنفييا يومذاؾ.." ربمػا كانػت األنيػا فػي داخمػي تتصػرؼ بمػا ال يممػؾ معػو 
الرجؿ إال أف يياره "اإلغراء مطية إبميس.. ومػا مػف آدـ إال ومػف الممكػف أف يكػوف 

ال ويجد في األنيا حواء تمػوح لػو بالتفاحػة ومػف تػراه ال مطية إبميس.. وما مف آدـ إ
ىػػي تتػػذكر جيػػدًا كيػػؼ  …يحػػب التفػػاحه!". لعػػؿ حاديػػة جيػػرار لتمػػت فييػػا الكوكيػػت

. …وجػػدت نفيػػيا حبييػػة داره، الحػػػارس لمػػا بابيػػا ولعمعػػػة الرصػػاص فػػي أذنييػػػا
قوة يالات طوااًل ظمت ترتعد وىي تنتظر في أ  لحظة أف يفت  جيرار البػاب، وبػال

واليبلح يفترييا.. "ىو غبػي" كييػرًا مػا كانػت تػردد وىػي تيػتعيد تمػؾ المحظػات "لػو 
دخؿ شاىرًا ميديو، مػزؽ ييػابي لػف جيػد  واغتصػبني اغتصػاب القػو  المقتػدر، 
ماذا كاف بويعي أف أفعػؿه كيػؼ كػاف لخنجػر  أف ينقػذنيه" ىػي تعمػـ أف ايػتيتاره 

، لكنيػػػا تعمػػػـ أيضػػػًا أف فرائصػػػيا كانػػػت وال مباالتػػػو ىمػػػا المػػػذاف أنقػػػذاىا مػػػف براينػػػو
ترتعػد.. طػواؿ انتظارىػا لػو، يػػـ وىػي تػنقض لميػو بػػالخنجر، بعدئػذ وىػي تعبػر أزلػػة 
الميػػػؿ والخػػػوؼ الطئػػػة مػػػف جػػػدار إلػػػا جػػػدار.. أليػػػذا اليػػػبب ماتػػػت فييػػػا األنيػػػاه 
انقطعت لنيا الدورة الشيرية فمـ تحبػؿ بعػد ذاؾ ولػـ تمػده شػمس ال تػدر .. كػؿ مػا 

خوفيػػػا تمػػػؾ الميمػػػة كػػػاف شػػػديدًا.. ىػػػو نػػػوع مػػػف ذاؾ الخػػػوؼ الػػػذ  يقطػػػو  تدريػػػو أف
 الجوؼ..

لقػػد لطػػو جوفيػػا، مػػزؽ أحشػػاءىا وربمػػا لتػػؿ البييضػػات فػػي مبيضػػيا، فكيػػؼ 
تحبػػؿ أو تمػػده كيػػؼ ال يتغيػػر يػػموكيا مػػػو الرجػػاؿه كيػػؼ ال يتغيػػر يػػموؾ الرجػػػاؿ 

 معياه.
الكػػػؿ  …ا بالرجػػػاؿاالحتػػػراـ، اليػػػوامش، الحػػػدود، ذلػػػؾ مػػػا بػػػات يميػػػز لبللتيػػػ

يعرؼ حده ويقؼ لنػده، وىػي يػعيدة، راضػية. لزيػز يمػؤل لمييػا حياتيػا.. حبػو مػا 
ال  …ىو لميؽ ىادئ كنيػر النيػؿ …يزاؿ مؿء جوانحيا، لكنو حب مف نوع جديد

صخب، ال زبد، ال اضطرابات.. مياه ىائمة تجر  بطيئة متميمػة، ال يعرلميػا شػيء 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 025 - 

"لمػػاذا تقػػرب ىػػذا القومنػػدافه" "لمػػاذا خدماتػػو وال يعكرىػػا شػػيء. لكػػف يظػػؿ اليػػؤاؿ 
لناه" "لماذا رغبتو في أف يعرؼ ماضيناه" "لمػاذا الحاحػو لمػا الػدخوؿ فػي حياتنػاه" 
كييرًا ما كانت شمس تطرح تمؾ األيئمة لما نفيػيا لكػف األكيػر بكييػر ىػو طرحيػا 

 رة.إياىا لما لزيز فيقمباف أوجو الميألة ليظبل حائريف، وتظؿ األيئمة حائ
 دخمت وضحة الغرفة، حممت العشاء ولد انتيا الزوجاف منو.

تريػػداف الشػػا  لمػػي، لمتػػيه يػػألت وضػػحة الػػزوجيف بميجتيػػا البدويػػة التػػي -
 لـ تغيرىا ولـ تبدليا.

ا .. لكف شا  يقيؿ.. أكػرؾ لجػـ، أجػاب العػـ بالميجػة نفيػيا كػي ال يبػدو -
لنيػػت وكبػػرت، يػػمنت وترىمػػت نشػػازًا. فيمػػا اكتفػػت العمػػة بيػػز رأيػػيا لمفتػػاة التػػي 
 وىي تخدميا، رفيقة ال تفارليا في حؿ أو ترحاؿ.

تػػدر ، أنػػا خائفػػة مػػف ىػػذا القومنػػداف.. لالػػت شػػمس مػػا إف أغمقػػت وضػػحة -
 الباب وراءىا.

معؾ حؽ.. الرجؿ يخّوؼ ويحير، لقػب لزيػز وىػو يطػرؽ أرضػًا يػـ تجػذب -
و الحطػػب التػػي تحولػػت لينيػػو نػػار المػػدفأة فيميػػؾ بػػالممقط يحػػرؾ لبػػر فوىتيػػا لطػػ

 إلا جمر متوىأ..
لكػف المشػػاكؿ "تمػؾ الحيػرة والخػػوؼ ىمػا المػػذاف دفعػا شميػػًا ألف تفكػر بػػاليرب 

ال تحؿ باليرب، "لاؿ ليا لزيػز حينػذاؾ"، المشػكمة يجػب أف نواجييػا كػي نحميػا ال 
أف نيػػرب منيػػا لتبلحقنػػا يػػـ تقضػػي لمينػػا". األحػػداث نفيػػيا جػػاءت متيػػارلة لتػػدلـ 

 ..رأ  لزيز
القومنػػداف يتطػػوع مػػف تمقػػاء نفيػػو لخدمػػة لزيػػز وشػػمس. ال يطمػػب حاجػػة، ال 
يبتغي جزاء وال شكورًا فمماذا ييػرب لزيػزه صػحي ، ىػو خػائؼ بػؿ خوفػو مػزدوج.. 
خوؼ تعرفو شمس وخػوؼ ال تعرفػو البتػة.. إذ لػـ يكػف لزيػز يمتقػي بالقومنػداف مػرة 

يتقػػرب لحػػؿ لغػػز لػػديـ أـ إال ويتيػػاءؿ فػػي يػػره "أىػػو يشػػؾ بماضػػّي أـ بحاضػػر ه أ
لغػػػػز جديػػػػده "ذلػػػػؾ أف لبللتػػػػو مػػػػو البطحػػػػيش، واف تمكػػػػف حتػػػػا ذلػػػػؾ الحػػػػيف مػػػػف 
إخفائيا، ىي التي كانت تشغمو وىي التي كاف دائمًا يضػعيا فػي الحيػباف" مػاذا إف 
كػػاف الفرنيػػاو  لػػد ولػػو لمػػا أيػػر ه لػػرؼ شػػيئًا لػػف ألمػػالي تمػػؾه". صػػحي  أف 

ء لزيػػػز إلػػػا اليػػػكينة، طمأنػػػو لمػػػيبًل، إال أف غيػػػاب البطحػػػيش أشػػػيرًا طويمػػػة، ولجػػػو 
الصػػحي  أنيمػػا، بعودتػػو، لػػادا إلػػا العمػػؿ مػػف جديػػد. كػػاف اإلغػػراء ألػػو  مػػف أف 
يقاومو لزيز، وكاف البطحيش لادرًا دائمًا أف يموح بذلؾ اإلغػراء. إذ لػـ يمػض لمػا 
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زيػػارة لزيػػز لمػػوكر المختبػػة فػػي أحشػػاء الكػػرؾ شػػير أو شػػيراف حتػػا دلػػاه الػػدالي 
عمميػة جديػدة كانػت حصػيمتيا جنػديًا يػنغاليًا ولشػر بواريػد أخػذىا الصػديقاف المػػذاف ل

كػػػاف لػػػد تممكيمػػػا ىػػػاجس فميػػػطيف وحاجػػػة أبنػػػاء فميػػػطيف لميػػػبلح. لكػػػف إف كػػػاف 
الفرنيػػاو  لػػد ظػػؿ لػػاجزًا لػػف معرفػػة يػػر لزبػػز والبطحػػيش، ىػػؿ يعنػػي ذلػػؾ أنػػو 

 لاجز لف البحث والتقصيه.
ر مػػا ييػػاوره خػػوؼ الماضػػي. ىػػو يعمػػـ أف لزيػػز ييػػاوره خػػوؼ الحاضػػر بقػػد

لمقومنػػػداف يػػػدًا فػػػي االيػػػتخبارات وأنػػػو لػػػد ال يكػػػوف يػػػو  شػػػرؾ نصػػػبو الفرنيػػػاو  
لئليقاع بو. "لد يكوف أصدلاؤؾ كميػـ مػزيفيف، لكػف يػؽ أف ألػداءؾ كميػـ حقيقيػوف" 

"مزيفػوف!!  …لزيز ال يدر  ممف يمو تمؾ الحكمػة لكنػو لمػا يقػيف أنيػا صػحيحة
األصدلاء المزيفيف.. يأتي إليػؾ الصػديؽ، ييػبذ لميػؾ القبػؿ، يعطيػؾ  أجؿ ما أكير

الحبلوة مف طرؼ ليانو، لكف ما إف تحيف المحظة حتػا يمػدغؾ، فمػا الػذ  يضػمف 
 أال يمدغؾ القومندافه".

القومنػداف يتحػرؾ.. يغيػػب.. يظيػر.. ىػو فػػي بيػروت حينػًا، فػػي بػاريس أحيانػػًا 
امي ييػؽ بػو.. فرنيػا نفيػيا تكمفػو بميػاـ المنػدوب اليػ …وفي دمشؽ أكيػر األحيػاف

كميػػـ فػػي دمشػػؽ يعرفػػوف ذلػػؾ.. لزيػػز يػػأؿ الػػزليـ، يػػأؿ صػػبر ، يػػأؿ  …خاصػػة
ذو  الشػػأف فأكػػدوا كميػػـ أف القومنػػداف رايػػث األلػػداـ، لميػػؽ الجػػذور، موضػػو يقػػة 

 دولتو. إذف، كيؼ يمكف أف يكوف موضو يقة لزيز أو شمسه.
ضػر إلػا فرنيػاه لمػاذا ميػد لػو الطػرؽ مو ذلػؾ ظػؿ اليػؤاؿ: لمػاذا أريػؿ األخ

كميػػاه لػػدـ لػػو تمػػؾ الخػػدمات كميػػاه فأخبػػار األخضػػر مفرحػػة كػػؿ االفػػراح.. مػػا إف 
وصػػؿ إلػػا بػػاريس ولػػدـ ريػػائؿ التوصػػية حتػػا وجػػد كػػؿ لنايػػة وترحػػاب مػػف إدارة 

راتبػػػو لػػاؿ يعػػػيش بػػػو لػػػيش األمػػػراء، ميػػػكنو  …اليػػوربوف ومػػػف الػػػدكاترة األيػػػاتذة
، بػػػؿ حتػػػا أخػػػت القومنػػػداف يػػػارلت إليػػػو، لرضػػػت لميػػػو مػػػؤمف، حاجاتػػػو مقضػػػية

صػػدالتيا، لرفتػػو بػػزمبلء وزمػػيبلت، دلتػػو إلػػا منزليػػا، لرفتػػو بأىميػػا. "جانيػػت فتػػاة 
رائعة، ىكذا كتب ليـ في آخر ريالة "تقدـ لػي كػؿ لػوف.. ال تبخػؿ لمػي بجيػد أو 

ينػو   ولت" ولادت الحيرة مف جديد "تر  ما ىو ذلؾ القومندافه مػبلؾ أـ شػيطافه
بنػا الشػػر أـ يريػػد لنػػا الخيػػره" أيػػئمة تحيػر فكيػػؼ يمكػػف لعزيػػز وشػػمس إال أف يكونػػا 

 رىف الحيرة والشؾه
تريػػد رأيػػي.. ال تأخػػذه معػػؾ إلػػا القريػػة.. لالػػت شػػمس وىػػي ترشػػؼ الشػػا  -

 الذ  جاءت بو وضحة.
لػػو كػػاف الصػػيؼ لتيربػػت.. رد لزيػػز وىػػو يتنيػػد.. بحجػػة العمػػؿ.. التجػػارة.. -
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 يرب لكف ارف وال لمؿ يو  القعود في المحؿ.. بماذا أحتأهيمكنني الت
 بأية حجة.. الميـ أف تبعده لنا، لف ماضينا..-
صحي ، لكف كيؼه بعد كؿ ما فعمو لنا مف معروؼ نقوؿ لػو: اذىػب لنػا.. -

 ال نريدؾ.. أال ييير ىذا شكوكو أكيره
 شمس تعمـ أف ىذا ييير شكوكو أكير، لكف ماذا تفعؿه

. الميػػػػـ أف نحمػػػػي أنفيػػػػنا منػػػػو.. ىػػػػو نػػػػار وااللتػػػػراب مػػػػف النػػػػار ال أدر .-
 خطر.. أال تذكر يـو دلوناه إلا الغداءه يألتو شمس:

نػػػي ال أذكػػػره أجػػػاب لزيػػػز وىػػػو ييػػػز رأيػػػو، رغمػػػًا لنػػػو كػػػاف لػػػد تراوكيػػػؼ -
دلػػاه.. فالخدمػػة التػػي ىػػي بػػألؼ خدمػػة كانػػت تيقػػؿ كاىمػػو وكػػاف يريػػد أف يردىػػا لػػو 

يومػذاؾ كػاف والػده لمػي المػر لػد جػاء مػف القريػة يػودع الحفيػد بيذا الشكؿ أو ذاؾ. 
الذاىب إلا فرنيا وكاف يرافقو نواؼ، الحفيػد ارخػر الػذ  تػزوج وايػتقر فػي القريػة، 

وكانػػػا يحمػػػبلف معيمػػػا خرافػػػًا، فقطيػػػو  …لػػػوة لجػػػده لمػػػي المػػػر ولونػػػًا لعمػػػو يػػػونس
بػػات بايػػتطالة لمػػي األغنػػاـ الػػذ  بػػدأ بنعجػػة لزيػػز العنزاويػػة بػػات يعػػد بالمئػػات، و 

المر أف يػذب  لضػيفو الخػروؼ والخػروفيف دوف أف يػرؼ لػو جفػف فمػاذا يحمػؿ معػو 
 إلا الشاـه ألؿ مف يبلية خراؼه

يبليػػة خػػراؼ تصػػنو وليمػػة، بإمكانػػو أف يػػدلو ليػػا  …لزيػػز شػػاؿ برأيػػو زىػػواً 
ألياف القـو ووجوىيـ فيعيد لزيز لػزه. الػدكتور الشػيبندر، فػارس الخػور ، صػبر  

صػػػبر  ولمػػػا رأس –يػػمي، جميػػػؿ مػػػردـ، كميػػـ دلػػػاىـ لزيػػػز كمػػػا دلػػا شػػػريكو الع
 الضيوؼ كاف رينو.

يومذاؾ، كاف القومنداف في أوج فرحو، يمازح ىذا، يضػاحؾ ذاؾ، يتبايػط مػو 
الكؿ، يكيؿ المدي  لممضيؼ حاتـ الطائي، جودًا وكرمًا، يـ أبػا إال أف يأكػؿ اليريػد 

فػػي األكػػؿ.. فػػبل يكػػوف ويػػيط بػػيف اإلنيػػاف  بيػػده "أنػػا أحػػب العػػرب.. أحػػب طػػريقتيـ
وطعامػػػو.." لػػػاؿ إذاؾ مبػػػررًا إلبالػػػو لمػػػا الطعػػػاـ بيػػػده رغػػػـ الشػػػوؾ والمعػػػالؽ التػػػي 

 كانت مف فضة والتي حرصت شمس أف تزيف بيا المائدة.
"لورنس كاف كذلؾ"، لاؿ لزيز معمقًا، ولد تذكر ذلؾ الضػابط اإلنكميػز  الػذ  

متػػو لتحريػػر الشػػاـ. "أتعػػرؼ لػػورنسه" يػػألو فجػػأة كػػاف يرافػػؽ األميػػر فيصػػؿ فػػي حم
القومنػػداف ولػػد اكتيػػا وجيػػو يػػيما الجػػد. ارتبػػؾ لزيػػز وتعيػػر ولػػد أدرؾ أنػػو أخطػػأ، 
فالقومنػػداف ال يحػػرص لمػػا شػػيء حرصػػو لمػػا الغػػوص فػػي ماضػػيو، وىػػا ىػػو ذا 

صػػديقو وشػػريكو "أنػػا  …يعطيػػو أدوات الغػػوص كميػػا.. مػػا أنقػػذه ىػػو تػػدخؿ صػػبر 
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أنػػػا الػػػذ  حديػػػو لنػػػو"، بػػػدأ متضػػػاحكًا وفػػػي نيتػػػو إبعػػػاد الكػػػرة لػػػف و  …الػػػذ  يعرفػػػو
مرما لزيز، ىو الذ  يعرؼ لنو كؿ شيء"، "كاف يأكؿ بيػده يػـ يميػ  بيػا لحيتػو 

 …ويقوؿ: صابوف العرب لحاىـ" وضجت المائدة بالضحؾ
مػػو ذلػػؾ لػػـ يفػػوت القومنػػداف الفرصػػة، حػػيف خػػرج يغيػػؿ يديػػو وجاءتػػو شػػمس 

حضػػػارة ومدنيػػػة.." لػػػاؿ ليػػػا شػػػبو مػػػنحف إلجابػػػًا بطعاميػػػا بالمنشػػػفة "أنػػػت مشػػػبعة 
وشػػرابيا" أنػػا ال أصػػدؽ أنػػؾ جئػػت مػػف الباديػػة إلػػا دمشػػؽ مباشػػرة.. ألػػـ تعيشػػي فػػي 

 مدينة أخر  مف لبؿه".
شػػػمس تػػػذكر ذلػػػؾ اليػػػؤاؿ، لكنيػػػا ال تػػػذكر جيػػػدًا كيػػػؼ تخمصػػػت مػػػف جوابػػػو. 

أف يكػػػوف ذلػػػؾ  ال.. يمكػػػف …شػػػيء كالرلػػػب تممكيػػػا لمتػػػو فارتعػػػدت مفاصػػػميا.. ال
اليػػػؤاؿ بريئػػػًا.. ىػػػي تعػػػرؼ ذلػػػؾ.. لكػػػف مػػػاذا تفعػػػؿ وىػػػي ال تيػػػتطيو لطػػػو الصػػػمة 

 بالقومنداف وال تيتطيو نكراف جميموه
 محّير ىذا الرجؿ.. محّير.. رددت أخيرًا وكأنما تردد لنفييا.-
بالتأكيد، رد لزيز وىو يبللب الجمر بالممقط، لكف ما أظنيػا إال لعبػة ذكػاء -

 ، والبد لنا مف أف نمعبيا..فرضت لمينا
أمػػػي، أبػػػي، لاطعتيمػػػا بػػػدور، الصػػػبية الكالػػػب، ولػػػد دخمػػػت الغرفػػػة الىيػػػة -

 مقطولة األنفاس.
مػػا بػػؾ.. بػػدور.. مػػاذا ىنػػاؾه يػػارلت شػػمس لئلجابػػة فيمػػا بػػدا لمػػا األب -

 ييما التعجب وااليتغراب.
 روضة خريت..-
 خريته! ماذا تقوليفه صاح األب واألـ معًا.-
ووجػػدت شػػمس نفيػػيا  …تعػػد تيػػتطيو النطػػؽ.. صػػارت خريػػاء لػػـ …أجػػؿ-

 تيب مؿء طوليا.. وألؼ دافو يدفعيا ألف تمضي إلا روضة الخرياء..
 وصمت شمس فوجدت أـ روضة تمطـ صدرىا وتيف  الدموع نائحة.

تعالي.. انظر .. أختي.. شموس.. روضػة خريػت.. مػا لػاد ليػانيا ينطػؽ -
. وأميػكت بيػا شػمس مػف كتفييػا تربتيػا بحرؼ.. خرياء روضة صارت.. خريػاء.

 ميدئة..
توكمي باهلل.. أـ روضة.. ىو خرس لارض وال شػؾ.. روضػة كانػت لنػد  -

 العصر.. ما أحبلىا!! بمبؿ يغرد!!
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البمبػػػؿ ارف صػػػار حجػػػرًا.. ال ينطػػػؽ.. ال ييػػػمو.. ال يفيػػػـ.. تعػػػالي انظػػػر  -
كانػت روضػة  أختي شموس. ويارت أـ روضة بصاحبتيا إلا داخؿ الغرفػة، حيػث

 ويط حمقة مف أخوات يبلث والكؿ يشيقف ويبكيف..
روضػةه مػػاذا بػػؾ خالػػةه أيػرلت شػػمس إلييػػا ىػػي ال تصػدؽ مػػا تػػراه.. لكػػف -

روضػػة اكتفػػت بفػػت  فميػػا واالرتمػػاء بػػيف ذرالػػي شػػمس. شػػدتيا شػػمس إلػػا صػػدرىا 
 لحظة مربتة ظيرىا، يـ أبعدتيا لنيا، مايحة بيدييا الدموع لف وجنتييا.

تكممػػي.. بػػدأت شػػمس وكميػػا حػػب وتشػػجيو.. روضػػة.. لػػولي.. مػػاذا ىػػو.. -
 بؾه

فتحت روضة فميا لما يعتو، ليانيا تحرؾ بيف يقفو وأرضو، لكػف دوف أف 
 يخرج إال خميط مف أصوات مبيمة خرياء تحاوؿ النطؽ فبل تيتطيو..

يا إليي!! روضة!! لبؿ يالتيف فقط كنت لنػد ، كػاف ليػانؾ ينطػؽ، وكنػا -
 الذ  جر ه انطقي.. تكممي.. حاولي..نتحدث، ما 

لكػػف محاوالتيػػا بػػاءت بالفشػػؿ مػػف جديػػد.. ومػػف جديػػد لػػادت دموليػػا تنيمػػر 
ونػػػواح أميػػػا يتعػػػالا. وجػػػو روضػػػة شػػػاحب كوجػػػو تميػػػاؿ، ليناىػػػا جاحظتػػػاف رلبػػػًا 

 وىمعًا.. ربما ىي نفييا ال تصدؽ أنيا صارت خرياء. أخواتيا ال يصدلف.
 شمس األـ ولد يئيت مف البنت. لكف كيؼه كيؼ حصؿ ىذاه يألت-
ىكػػػػذا فجػػػػأة، أختػػػػي شػػػػموس!! بػػػػدأت الجػػػػارة تشػػػػرح وىمػػػػا تجميػػػػاف بجانػػػػب -

روضػػػة.. بعػػػد المغػػػرب جػػػاؤوا يخطبونيػػػا البػػػراىيـ ابػػػف أبػػػي إبػػػراىيـ النجػػػار.. أنػػػت 
تعممػػػيف!! أبػػػػوه جػػػػار أبػػػػي روضػػػػة.. لنػػػده ورشػػػػة نجػػػػارة يصػػػػنعوف فييػػػػا الموازييػػػػؾ 

اىيـ معمػػـ فػػي الػػنقش، والحفػػر لمػػا الخشػػب.. . أبػػو إبػػر …والمعشػػقات والمنمنمػػات
البنػات يجػب أف يتػزوجف والولػد لػريس لقطػة..  …كدت أزغرد فرحًا.. أنػت تعممػيف

إبػػراىيـ تتمنػػاه كػػؿ بنػػت.. لكػػف حػػيف نقمػػت ليػػا الخبػػر انكمشػػت وارتعػػدت.. اصػػفر 
وجييػػػا وغمغمػػػت "ال.. أمػػػي.. ال أريػػػده. " صػػػرخت فػػػي وجييػػػا" ويمػػػؾ!! ترفضػػػيف 

تػػزد أف لالػػت "ال أريػػده.. ال أريػػد أف أتػػزوج". وخشػػية الفضػػيحة ذىبػػت  إبػػراىيـه فمػػـ
إلػػا أبييػػا لبػػؿ أف يقػػرأوا الفاتحػػة. لمػػت لػػو "البنػػت ال تريػػده" وفػػي الحػػاؿ ىػػاج ومػػاج 
حالفًا باليبعة األبػراج، لػيقطعف لنقيػا اف يػودت وجيػو أو كيػرت كممتػو.. حاولػت 

تعممػػػيف يػػػاطور الجػػػزار الكبيػػػر تيدئتػػػو، لكنػػػو رمػػػاني جانبػػػًا حػػػامبًل يػػػاطوره، أنػػػت 
بػؿ صػرخة  …وأيرع إلييا. رأتو ففتحت فميا تيتنجد لكف لـ تخرج كممة االيػتنجاد

 رلب مبيمة لـ تنطؽ بعدىا بحرؼ.
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ىو الخوؼ إذف!! يألت شمس وىي تنظر إلا روضة التػي كانػت مػا تػزاؿ – 
 شاحبة الوجو فاغرة الفـ دامعة العينيف، تميااًل لمذىوؿ والرلب..

خػػػػػػوؼ.. غيػػػػػػر الخػػػػػػوؼ.. ال أدر .. لكنيػػػػػػا فضػػػػػػيحة، أختػػػػػػي شػػػػػػموس.. ال-
 فضيحة.. ماذا ييقوؿ الجيراف لناه أية إشالات ييتنالمونياه

لػػولي مصػػيبة.. أـ روضػػة.. ىػػذه مصػػيبة.. ليقػػؿ النػػاس مػػا يقولػػوف.. ليشػػو -
 الجيراف ما يشيعوف.. الميـ أف تعود روضة يميمة.. أف يرجو ليانيا فينطؽ..

ذا العػريس ذىػب.. إبػراىيـ طػار مػف يػدنا، مػاذا أفعػؿ أختػي صحي .. لكف ى-
 شموس.ه 

 ماذا أفعؿه
ال تفكػػر  بيػػذا.. أـ روضػػة.. فكػػر  ببنتػػؾ الخريػػاء.. كيػػؼ تعيػػدينياه كيػػؼ -

 تشفينياه 
صػػحي !! كيػػؼ تشػػفاه ىػػؿ تشػػفاه يػػا لممصػػيبة!! يػػا لمكاريػػة!! ولػػادت أـ -

ا روضػػة تحتضػػنيا، روضػػة تمطػػـ صػػدرىا وتنػػوح مػػف جديػػد، فيمػػا لػػادت شػػمس إلػػ
 تميد خدىا، مايحة دموليا، محاولة إزالة الرلب مف لينييا.

 …ال تخػػػػافي.. روضػػػػة.. أنػػػػت يػػػػتتكمميف.. فقػػػػط انظػػػػر  إلػػػػي.. ايػػػػمعيني-
وتولفت شمس ولد خطر بباليا خاطر.. أـ روضة! لالت وىػي تمتفػت إلػا جارتيػا، 

 …خذ  البنات واخرجف.. دليني مو روضة لحظة
لخبػر.. غريقػًا يتعمػؽ بحبػاؿ الشػمس، أشػارت إلػا البنػات لـ تكذب أـ روضػة ا

 أف يتبعنيا يـ خرجت بيف، وكأنما راودىا األمؿ نفيو بأف تفؾ لقدة ليانيا.
ىو.. أخبرينػي.. مػا الػذ  جػر ه يػارلت شػمس إلػا حييػا لمػا الكػبلـ ولػد -

خػػػبل ليمػػػا الجػػػو. فتحػػػت روضػػػة فميػػػا مػػػف جديػػػد تريػػػد أف تػػػتكمـ لكػػػف مػػػف جديػػػد 
ييا الكبلـ، بارودة ايتعصا رصاصيا فولػؼ فػي بيػت النػار ال يػدخؿ ايتعصا لم

 وال يخرج.. ىميمة وىمدرة، اختبلط أصوات ومحاوالت نطؽ.
أ.. أ.. أ.. تبعتيػػا ىأىػػأة.. ىػػػ.. ىػػػ.. ىػػػ.. يػػـ شػػعور بػػالعجز فيػػأس فانيمػػار -

 دموع مف جديد.
 خفت مف ياطور والدؾه!!ه-

س وشػػمس تػػدرؾ أف الخػػوؼ وىػػزت روضػػة رأيػػيا دافنػػة إيػػاه فػػي حضػػف شػػم
يعقد المياف.. ىي تذكر لصصًا رويت وأحدايًا ولعت لػف تػأيير الخػوؼ ذاؾ الػذ  
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يحيػػؿ الشػػعر األيػػود إلػػا أبػػيض. أجػػؿ، الخػػوؼ يشػػيب الشػػعر فكػػـ ىػػو فظيػػو ىػػذا 
الخػػوؼ!! كييػػر مػػف النػػاس حػػبس ليػػانيـ الخػػوؼ فمػػـ يعػػودوا ينطقػػوف.. فػػي لبيمتيػػا 

مولػػؼ كيػػذا.. خافػػت مػػف أب أو فزلػػت مػػف أخ أكيػػر مػػف بنػػت انعقػػد ليػػانيا فػػي 
 فانعقد ليانيا.. ىناؾ في المضارب يدلونيا الحبية والحبية تعالأ..

بػػػؿ ىػػػػي أحيانػػػػًا تشػػػفا دوف لػػػػبلج، بالمبلطفػػػػة، بػػػالكبلـ الجميػػػػؿ، بالمعاممػػػػة 
 الحينة، تشفا الحبية.

ىيا.. روضػة.. ال تخػافي ارف.. نحػف وحيػدتاف.. انطقػي.. حػاولي.. راحػت -
تحّييا وىي تمد يدييا إلا شفتييا وليانيا، مييػرة، محرضػة، وكأنمػا تريػد أف شمس 

تعمميا كيؼ تنطؽ.. روضة تحػاوؿ، تفػت  فميػا لمػا مصػراليو، تطمػؽ اليػواء مػف 
رئتييػػا آمػػرة حنجرتيػػا بترديػػد األصػػوات المفيومػػة.. لكػػف فجػػأة تشػػعر وكػػأف حباليػػا 

اء فػبل يحػرؾ يػاكنًا.. روضػة الصوتية أوتار جمدية في ليػؿ صػقيعي، يمػر بيػا اليػو 
أحيت بذلؾ الجميد مذ ولعت لينيا لما يػاطور أبييػا يحممػو بيػده ويػدخؿ غاضػبًا 
مزمجػػػرًا. "ىػػػي تريػػػد أف تػػػرو  لشػػػمس كيػػػؼ صػػػرخ بيػػػا: ترفضػػػيف إبػػػراىيـه لمػػػاذاه 
لػػولي.. "تريػػد أف تصػػؼ ليػػا كيػػؼ كػػاف اليػػاطور يممػػو فػػي يػػده، الغضػػب يممػػو فػػي 

اؾ في فضاء الغرفة، تريد أف تحكػي ليػا مػا فكػرت بػو، لينيو، الموت يممو ىنا، ىن
لكف كيؼ وليانيا ال ينطؽه روضة تعي لحظػة بمحظػة مػا حػدث معيػا بعػد ذلػؾ.. 
تريد أف تحكي ليا مػا فكػرت بػو "أألػوؿ لػو أحػب األخضػره" لمػو اليػؤاؿ فػي ذىنيػا 
فارتعػػػدت مػػػف أخمػػػص لػػػدميا حتػػػا لمػػػة رأيػػػيا" إذف ىػػػو المػػػوته لكننػػػي ال أريػػػد 

يـ.. ال أريػػػد يػػػو  األخضػػػر.. أحػػػب األخضػػػر.. أحػػػب األخضػػػر وال أرضػػػا إبػػػراى
بػػديبًل لنػػػو "لكػػف زمجػػػرة جػػاءت أكيػػػر حػػػدة وغضػػبًا "لػػػولي.. ىيػػا.. تكممػػػي.. لمػػػاذا 
ترفضيف إبراىيـه "وتراجعت روضػة أمػاـ أبييػا نحػو الزاويػة.. "أبػي.. أرجػوؾ.. فقػط 

مػف جديػد". رأ  بمػف  ." زمجػر األب…ال أريد إبراىيـ".. صار لمبنات ليػاف ينطػؽ
يتػػزوجف.. يرفضػػف.. أو يقػػبمف.. ليػػمًا أللطعػػف ليػػانؾ إف ترفضػػي.. ىيػػا.. تريػػديف 
إبراىيـ أـ اله تكممي.. أجيبي. "كانت روضة لد صارت في الزاوية، محشػورة كفػأر 
فػػي جحػػر، اليػػاطور فػػوؽ رأيػػيا يممػػو كحػػد اليػػيؼ والمػػوت يتػػرالص أمػػاـ لينييػػا 

ريػػػػػد أف تػػػػػتكمـ، أف تجيػػػػػب.. أطمقػػػػػت اليػػػػػواء مػػػػػف شػػػػػيطانًا لمرلػػػػػب، فتحػػػػػت فميػػػػػا ت
صدرىا.. أمػرت حباليػا الصػوتية أف تقػوؿ "كمػا تريػد يػا أبػي!! أنػا بػأمرؾ يػا أبػي!!" 
وخيػػؿ إلييػػا أنيػػا نطقػػت العبػػارة التػػي لممتيػػا إياىػػا أميػػا مػػف لبػػؿ فػػاألب ال يعصػػا 

كنيػػا لػػـ والبنػػت ال تممػػؾ إال أف تقػػوؿ لػػو "كمػػا تريػػد يػػا أبػػي!! أنػػا بػػأمرؾ يػػا أبػػي" ل
تيػػمو صػػوتيا.. ربمػػا ىػػي نطقػػت العبػػارة لكنيػػا لػػـ تيػػمعيا.. كانػػت تريػػد أف تبعػػد 
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وتمؾ العبارة وحدىا تبعد شػي  المػوت.. "إذف لمػاذا ال ألوليػاه" ومػف  …شب  الموت
جديػد أمػػرت حباليػا الصػػوتية بتردادىػػا.. فعينػا األب بػػدتا أكيػػر غضػبًا ويػػيما وجيػػو 

 ال يجيء. أكير احتقانًا وىو ينتظر جواباً 
ماذا لمته انطقي.. تكممي.. ىدر صوتو مف جديد.. فيما كانػت يػده تتحػرؾ -

مػػف جديػػد فتحػػت فميػػا تريػػد أف تػػتكمـ.. لكػػف مػػف  …باليػاطور لاليػػًا تريػػد أف تيػػو 
 .ال أبوىػا يػمو صػوتيا وال ىػي يػػمعتو …جديػد لػـ يخػرج جػواب ولػـ ييػمو صػوت

 إذف، أيف ذىب ذلؾ الصوته
.. ىػػ.. وحػػده مػا خػرج مػف فميػػا فػي المػرة الياليػة والرابعػػة أ.. أ.. أ.. ىػػ.. ىػػ-

والوالػػد يػػزداد غضػػبًا وزمجػػرة، إلػػا أف أدركػػت أف حباليػػا الصػػوتية تخػػذليا، ليػػانيا 
يخػػػذليا لػػػاجزًا لػػػف النطػػػؽ. فػػػي المحظػػػة نفيػػػيا، ودوف أف تشػػػعر، أطمقػػػت صػػػرخة 

تبحػػث  حػادة ولػػد مػؤل لينييػػا ذلػػر أشػد مػػف ذلػػر المػوت يػػـ يػػقطت أرضػًا، وكأنمػػا
فييا لػف النطػؽ ذاؾ الػذ  أضػالتو، فكيػؼ تعيػده إلييػا شػمسه أنػا لمحاوالتيػا أف 

 تجد  نفعًا ولد لقد ليانيا الخوؼه
فػػي األيػػػاـ التاليػػػة صػػارت روضػػػة شػػػغؿ الحػػػي الشػػاغؿ، صػػػندوؽ فرجػػػة يريػػػد 

مػػػذ  …وكػػاف ذلػػػؾ كػػػؿ مػػػا تخشػػاه أـ روضػػػة، الفضػػػيحة …الكػػؿ أف يتفرجػػػوا لميػػػو
طؽ خشيت الفضيحة.. "أية إشالات!! أية ألاويػؿ!! أيػة تولؼ لياف روضة لف الن

فضػػػيحة" كانػػػت ال تفتػػػأ تكػػػرر ولػػػد وجػػػدت نفيػػػيا لػػػاجزة لػػػف التصػػػرؼ.. تيػػػتقبؿ 
النياء ارتيات لمواياتيا في ابنتيػا أـ تطػردىفه كيػيرات حزينػات يػأتيف لمشػاركتيا 
 فػػي مصػػابيا، فيػػؿ تػػردىف لمػػا ألقػػابيفه يػػذرفف معيػػا الػػدموع، يمطمػػف خػػدودىف،
فكيػػؼ تشػػؾ فػػي لػػواطفيفه فتيػػات الحػػي، نيػػاؤه كميػػف يفػػتحف أليػػنيف تعجبػػًا مػػف 
لياف روضة الذ  لجز لف النطؽ فجأة، حاولف حؿ لقدتو، فؾ لقالو.. لكػف بػدا 

 وكأف العقدة ال تحؿ، والعقاؿ مشدود لما نحو ال فكاؾ لو..
 خػػػػػذييا إلػػػػػا الطبيػػػػػب، لالػػػػػت شػػػػػمس لجارتيػػػػػا ولػػػػػد ذىػػػػػب ىػػػػػوؿ الصػػػػػدمة -
 …األولا
وماذا يفعؿ ليا الطبيبه ىي حبية لياف ومػا يفيػـ الطبيػب بحبيػة الميػافه -

يػػػا يومػػػًا، فاألطبػػػاء دجػػػالوف، مخ  ردت أـ روضػػػة التػػػي لػػػـ يكػػػف الطبيػػػب لػػػد دخػػػؿ 
 مشعوذوف، ال يعرفوف شيئًا.

 ىناؾ طبيب، صديؽ لزيز، يفيـ كييرًا..-
 ال.. ال.. األطباء كميـ ال يفيموف..-
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ر شػػكؿ، الػػدكتور لبػػد الػػرحمف يفيػػـ، دارس بػػرا.. لكػػف، صػػدليني.. ىػػذا غيػػ-
 وىو صديؽ لزيز.. نأتي بو إلا روضة يراىا وال نخير شيئًا..

 إال أف الجارات األخريات تدخمف.. …وكادت أـ روضة تقتنو
 ال.. ال.. حراـ أف يكشؼ لمييا رجؿ، لالت إحداىف.-
 ولماذا الطبيبه ىي يتشفا مف تمقاء ذاتيا، لالت أخر :-
 اذا ال تأخذينيا إلا الشيث لمره.. لالت يالية..ولم-

وانطمقػت أصػػوات أخػػر  فػي الحػػاؿ تينػػي لمػػا االلتػراح العبقػػر ، الشػػيث لمػػر 
حجػة الميػػداف والشػػاغور، بػػؿ دمشػػؽ كميػػا، يكتػػب الحجػػب التػػي ال يقػػؼ فػػي وجييػػا 

األمػػراض  …شػػيء، يرلػػا الرلػػا التػػي  ال تخيػػب.. التعاويػػذ حرفتػػو، التمػػائـ شػػغمتو
شػػفييا، اليػػخونة يرفعيػػا، البػػرص يزيمػػو بػػؿ حتػػا العقػػـ يجتيػػو مػػف جػػذوره.. كميػػا ي

كييػػر مػػف النيػػاء العػػالرات ذىػػبف إليػػو وخػػرجف منجبػػات مخصػػبات كتربػػة الغوطػػة.. 
األىـ مف ىػذا كمػو أنػو "مخػاو " الجػف.. وأف ىػؤالء ييميػوف لػو ليػادىـ فػبل يعصػاه 

 أحد منيـ..
لبللتػػػراح، فراحػػت تػػتكمـ لػػػف يػػألت شػػمس الجػػارة التػػػي أبػػدت حمايػػة شػػديدة 

 مقدرات الشيث لمر، ألمالو ومعجزاتو تمؾ التي تصؿ حد المعجزات والكرامات..
لجبػػًا.. جػػارة.. كيػػؼ تيػػأليف ىػػذا اليػػؤاؿه حصػػانؾ نشػػيط لػػو ، يجػػر  ىنػػا -

 وىناؾ، فجأة يتولؼ في مكانو لاجزًا لف الحركة، ما الذ  يكوف لد جر  لوه
 لصد الجارة مف مياليا ذاؾ.ماذاه ردت شمس وىي ال تدر  -
أحػػػػدىـ لقػػػػؿ لائمتيػػػػو، ربطيمػػػػا معػػػػًا بعقػػػػد أو حبػػػػؿ فعجػػػػز الحصػػػػاف لػػػػف -

 الحركة.. ص ه يألت الجارة لما حيف غرة النياء مف حوليا.
 ص ، جاء الرد مف النياء جميعًا ولد تحميف لمفكرة والمياؿ.-
يػػػأتي  ىكػػػذا الميػػػاف، تابعػػػت الجػػػارة منتصػػػرة مزىػػػوة، يػػػتكمـ ويتحػػػرؾ إلػػػا أف-

 جني فيعقده.. وتمؾ ىي الحبية..
صػػػدلت جارتنػػػا.. أـ محمػػػد الحػػػداد صػػػار معيػػػا ذلػػػؾ.. وذىبػػػت إلػػػا الشػػػيث -

 لمر.. مف أوؿ مرة فؾ لقدة ليانيا ولادت صحيحة يميمة مف جديد..
 خبلص، أـ روضة خذييا إلا الشيث..-
 أجؿ.. جارة.. ليس لؾ إال الشيث.-
احػػػدة يطػػػرد لػػػؾ الجنػػػي ويعيػػػد الشػػػيث مضػػػموف أختػػػي أـ روضػػػة، بجميػػػة و -
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   …المياف إلا طبيعتو
راحت التعميقات تتر  مف ىنا وىنػاؾ، إلػا درجػة وجػدت شػمس نفيػيا حصػاة 

 في وجو تيار، ال تممؾ إال أف تيمـ أمرىا لو.
بالتأكيػػد، ىػػو جنػػي مريػػد، لػػاؿ الشػػيث لمػػر وىػػو يفحػػص الفتػػاة التػػي كانػػت -

 تفت  فميا أمامو لاجزة لف الكبلـ.
يػػػػيد  الشػػػػيثه يػػػػألت األـ والميفػػػػة مػػػػؿء لينييػػػػا، أرجػػػػوؾ، يػػػػيد  والعمػػػػؿ -
 أنقذىا ييد  الشيث ولؾ كؿ ما تريد. …الشيث
ليت أنا مف يريد، بؿ ىػو الجنػي المريػد، لػاؿ الشػيث أبػيض المحيػة، ألجػؼ -

الجمػػد وىػػو ينقػػر بعصػػاه جانػػب وجػػو الفتػػاة.. لقػػد دخػػؿ ىنػػا ولػػف يخػػرج إال بعمػػؿ.. 
 لمؿ صعب.. وفدية كبيرة.

 أنت تأمر.. ييد  الشيث..-
الخمػػػيس تعػػػوديف إلػػػي ومعػػػؾ خػػػروؼ ال يخػػػالط يػػػواده ابيضػػػاض وال لرنيػػػو -
 الوجاج.
 تأمر، ييد  الشيث-
وال تنيي أف تأتي بجاـ مف البخور ولنينتيف مف العطور، يػبلث مػف لصػي -

 الخيزراف وخمس مف الذىب الرناف..
 تأمر، ييد  الشيث..-

تيػػا حاممػػة جامػػًا مػػف البخػػور ولنينتػػيف مػػف يػػـو الخمػػيس لػػادت أـ روضػػة بابن
 العطور، يبلث لصي مف الخيزراف وخميًا مف الذىب الرناف.

ادخمي إلا ىذه الغرفة، أمر الشيث، المتربو لما دكتو العاليػة، روضػة التػي -
كانػت تقػػؼ أمامػو، شػػاحبة الوجػو، مرتعػػدة الفػرائص، ىمػػت األـ بػالتحرؾ معيػػا، إال 

 يا في مكانيا.أف صرخة "لؼ" غاضبة يمرت
وحدىا تدخؿ الغرفػة، تػابو الشػيث، أـ تظنػيف أف الجػف يخرجػوف فػي حضػور -

اإلنػػػػسه أحنػػػػت األـ رأيػػػػيا طالػػػػة وخضػػػػولًا، فيمػػػػا كانػػػػت ليناىػػػػا تتابعػػػػاف ابنتيػػػػا 
 بإشفاؽ وىي تتخطا خائفة وجمة لتبة الغرفة األخر .

يئًا، لبؽ البخور مؿء الغرفة، دخانو شبو حجاب، روضة ال تر  مف ورائػو شػ
ال تميز شيئًا، الوجػؿ فػي لمبيػا يجعميػا تيػـ بػالجر  كأرنػب مػذلور لكنيػا ال تتجػرأ. 
تتمفت وراءىا إلا األـ الخائفة المشفقة فتشجعيا األـ بحركػة مػف يػدىا وغمغمػة مػف 
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 شفتييا ال تفيميا روضة، فيما الشيث فص مم  وذاب..
طريتػاف لػـ تعرفػا  يػداف كأيػد  الفتيػات أميػكتا بيػد  روضػة، نالمتػا المممػس،

كدحًا وال شقاء.. نظرت روضة لبر دخاف البخور ولبقو فػرأت غبلمػيف، ربمػا ىمػا 
فػػي يػػػنيا أو أصػػغر.. لادىػػػا الغبلمػػاف إلػػػا لػػوح فػػػي صػػدر الغرفػػػة.. أومػػأ ليػػػا أف 
تنبط  لميو.. دوف تػردد انبطحػت الفتػاة، وجييػا إلػا األرض يػداىا إلػا الجػانبيف.. 

ال يخفػػػؼ مػػػف ليػػػوتو حصػػػيرة أو حشػػػية. أحػػػد لػػػوح الخشػػػب تحتيػػػا صػػػمب لػػػاس، 
الغبلميف شد وياؽ يدييا إلػا لمػود لنػد رأس المػوح، ارخػر فعػؿ ذلػؾ برجمييػا لنػد 

 أيفمو.. بعد ذلؾ يمعت الشيث ييميـ بشيء..
رفعت رأييا فرأتو يموح بمبخرتو إلا األلما واأليفؿ، اليميف والشماؿ. الشيث 

ا، مؿء لينييا، مؿء صدرىا، وتيعؿ، يتحرؾ حوؿ الموح، الدخاف مؿء خيشوميي
تتمتماف بشيء ال تيمعو روضة.. الغبلماف يتحركاف إلا  تعطس، يـ تيمد. شفتاه

الوراء، كؿ منيما في زاوية يرلب الشيث وىو يموح بمبخرتو، لاذفًا إياىا إلا 
األلما، مطيحًا بيا إلا األيفؿ، مغمغمًا ميميمًا. الدخاف يتكايؼ والعبؽ يشتد، 

كالدوار يبدأ في رأييا.. أنامؿ مف خدر وغشياف تمتد إلا أصابعيا، إلا وشيء 
لينييا، إلا أذنييا لتتحوؿ الدنيا كميا إلا شيء مف يديـ، ىيولا لـ تعرؼ 
التشكؿ بعد.. أخيرًا يمعت صوت الشيث وىو يدمدـ، خافتًا مبيمًا في البدء يـ 

 لاليًا واضحًا فيما بعد.
تمػػبس حريػػر.. وال جػػوخ، لمػػاذا جئػػت إلػػا ذلػػؾ شػػمروخ، ممػػروخ.. يػػامف ال  -

البيػػػته ومػػػاذا فعمػػػت بيػػػذه البنػػػت، تبػػػًا لػػػؾ! تبػػػًا لػػػؾ! تػػػدخؿ إلػػػا اإلنيػػػاف فتخػػػرس 
اخػػرج أييػػػا الجػػاف، يػػا يػػػميؿ الشػػيطاف!! شػػمروخ ممػػػروخ! تبػػًا لػػؾ!! تبػػػًا  …الميػػاف

لؾ!! ممعوف ابف ممعوف!! اخرج يا مػأفوف!! النػار ميػواؾ وجيػنـ مػأواؾ!! تبػًا لػؾ!! 
تبػػًا لػػؾ!! شػػمروخ ممػػروخ!! شػػمروخ ممػػروخ!! لكػػف فجػػأة انػػتفض كػػؿ مػػا فػػي جيػػد 
روضػػة.. فجػػأة تولفػػت لػػف أف تيػػمو أو تػػر ، ولػػد يػػرت فػػي جيػػدىا موجػػة وجػػو 
شػػػػديد.. كانػػػػت لصػػػػا الخيػػػػزراف لػػػػد بػػػػدأت تنيػػػػاؿ لمػػػػا ظيرىػػػػا، كتفييػػػػا، ردفييػػػػا، 

تممػؾ معػو فخذييا.. بيرلة ولػوة كانػت تنيػاؿ الضػربات وابػبًل مػف مطػر صػيفي لػـ 
روضػػة إال أف تصػػرخ، صػػوتيا يشػػؽ لنػػاف اليػػماء، جيػػدىا كمػػو يتخػػبط فػػوؽ المػػوح 
وىػػي تحػػاوؿ اليػػرب.. لكػػف أنػػا ليػػا اليػػرب ويػػداىا مويقتػػافه. أنػػا اليػػرب ورجبلىػػا 
مقيػػدتاف!ه العصػػي لايػػية ال تػػرحـ.. ضػػرباتيا موجعػػة.. تشػػعر روضػػة أنيػػا تحفػػر 

 لميقًا في جمدىا والشيث اليـر ال يتعب..
ولػت روضػػة أف تيػتغيث، أف تقػػوؿ لػو: ارحمنػػي.. ال تضػربني.. لكػػف لبيػػًا حا
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فميػانيا المنعقػػد لػػـ تنفػػؾ لقدتػػو. العقػػاؿ الػػذ  يشػػده إلػػا لياتيػػا لػػـ تحمػػو الضػػربات، 
ىي تصرخ، تصي  لكف صراخ الخرياء وصػياح معقػودة الميػاف، مػاذا تفعػؿه األلػـ 

ىػػػو يضػػػرب، يضػػػرب، شػػػديد.. ظيرىػػػا أيػػػياخ مػػػف نػػػار، إليتاىػػػا شػػػواظ مػػػف ليػػػب و 
لصػػاه تنكيػػر، فييػػرع الغػػبلـ بعصػػا جديػػدة، اليانيػػة تنكيػػر فييػػارع الغػػبلـ اليػػاني 
بعصػػا ياليػػة والشػػيث يعػػاود الصػػراخ: شػػمروخ ممػػروخ يػػا صػػاحب الجمػػد الميػػموخ.. 
اخػػرج أييػػا الجػػاف، يػػا يػػميؿ الشػػيطاف!! ال!! لػػيس مػػف لينيػػا، ويحػػؾ تفقػػأ لينيػػا.. 

و مػد يػدىا إلػا لينيػا تحمييػا مػف الجنػي.. لكػف ويشتد ىمو روضة.. تود لو تيتطي
يػػػدىا مويقػػػة.. فترتعػػػد وتتمػػػو  والعصػػػي تنيمػػػر لمييػػػا وصػػػرخات الشػػػيث تمعمػػػو مػػػف 

 جديد.
ال.. ال تخرج مف أذنيا ويحؾ!! تجعميا طرشػاء.. يػـ تنيػاؿ الضػربات موجعػة 
 حارلة كشواظ النار.. ال تخرج مف أنفيا، ال تخرج مف يػدىا، ال تخػرج مػف بطنيػا..
اخرج فقط مف إصبو رجميا الصغر . اخرج.. اخػرج.. اخػرج.. وتغيػب روضػة لػف 
بقيػػة الصػػرخات ولػػد بػػات لضػػربات الخيػػزراف ولػػو أشػػد إيبلمػػًا مػػف أف يتحممػػو ولػػي 

 إنياف.
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لػػػواد!! ىتػػػؼ لزيػػػز فرحػػػًا وىػػػو يػػػنيض اليػػػتقباؿ الشػػػاب الطويػػػؿ النحيػػػؿ، -

 أشقر الشعر والشاربيف، أىبًل بؾ في دمشؽ.
أىبًل بؾ لمػي أبػا العػز.. رد الشػاب النحيػؿ الطويػؿ وىػو يقبػؿ كتفػي الرجػؿ -

فطػواؿ مويػـ البيػدر،  .الذ  لـ يكػف لػد مضػا لمػا رؤيتػو لػو أكيػر مػف لشػرة أيػاـ
كػػاف لػػواد يعمػػؿ كالعػػادة جمػػااًل يحمػػؿ لػػدوؿ الحبػػوب مػػف الجنػػوب إلػػا الشػػماؿ: 

مػؤل بيمػا ميػتودلو أواًل المويـ خصب نقؿ فيو لزيػز الكييػر مػف الحنطػة والشػعير 
يػـ بػػاع البػػالي ليػذا التػػاجر أو ذاؾ. كػػاف لػواد لػػد لػػدـ فحػص البكالوريػػا مػػف جديػػد، 
وكػػػاف ريػػػوبو مػػػرتيف لػػػد زاد مػػػف تصػػػميمو لمػػػا النجػػػاح أكيػػػر وأكيػػػر. أواخػػػر نقػػػؿ 
المويػػػػـ ألمنػػػػت النتػػػػائأ وكػػػػـ كانػػػػت فرحتػػػػو كبيػػػػرة حػػػػيف رأ  ايػػػػمو لمػػػػا صػػػػفحة 

ألرممػػة كبيػػرة، وىػػـ يبشػػرونيا بنجػػاح ولػػدىا!! أخيػػرًا الجريػػدة!! كػػـ كانػػت فرحػػة أمػػو ا
أيمػرت جيودىػػا!! امػػرأة مػػات لنيػا زوجيػػا تيبػػت لمنػػاس جميعػًا أنيػػا لػػادرة أف تعمػػؿ 
في األرض، أف تربي ولدىا خيػر تربيػٍة بػؿ أف تعممػو كمػا ال ييػتطيو الرجػاؿ تعمػيـ 

لقػرنيف ىديػة أبنائيـ. لرس كبير ألامتو لو.. لزيز حضػر ذلػؾ العػرس، لػدـ لػو ذا ا
 النجاح يـ دبؾ في المري  كما لـ يدبؾ مف لبؿ.

ىو.. بدأ التيجيؿه يألو لزيز ولد أجميػو لربػو لمػا كريػي القػش الصػغير -
 فيما لدوؿ الحنطة والشعير ترتفو في المحؿ أكدايًا أكدايًا..

 أ.. أجؿ.. لػ.. لػ.. لكنني.. خائؼ..-
س فػػػي نبرتػػػو تمعيمػػػًا ودوف أف يفصػػػ  لػػػواد لػػػف خوفػػػو، كػػػاف لزيػػػز لػػػد أحػػػ

 وترددًا.
 خائؼ.. مـه-
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يقولػػػػوف.. الحقػػػػوؽ بحاجػػػػة إلػػػػا دواـ والػػػػدواـ بحاجػػػػة لئللامػػػػة فػػػػي دمشػػػػؽ.. -
 …وأخشا أنني ال أيتطيو ذلؾ

 لماذا ال تيتطيوه تعاؿ.. ألـ لند .. التبر بيتي بيتؾ..-
 يممت لمي لزو.. لكف..-
ي فرنيػػا.. نػػواؼ ال.. ال تقػػؿ لكػػف.. بيتػػي وايػػو بػػؿ ىػػو فػػارغ.. األخضػػر فػػ-

 في القرية.. فمماذا ال ييعؾ.. ولدًا مف أوالد ه
أنػػا ألػػرؼ شػػيامتؾ وكرمػػؾ لمػػي أبػػا العػػز!! وأشػػكرؾ كػػؿ الشػػكر لمػػا ىػػذا -

العػػػرض!! لػػػاؿ لػػػواد وىػػػو يميػػػؾ بيػػػد  لزيػػػز لرفانػػػًا وامتنانػػػًا رافعػػػًا إياىمػػػا يكػػػاد 
 …يقبميما.. لكف أفضؿ.. وفجأة تولؼ لكأنما غصت حنجرتو بالكبلـ

 ىو.. لؿ.. ماذا تفضؿه يألو لزيز ولد رآه يتولؼ مترددًا مف جديد..-
أفضػػػػؿ أف أجػػػػد لمػػػػبًل.. لريبػػػػًا.. رد لػػػػواد ولػػػػد ايػػػػتعاد تمايػػػػكو.. ىنػػػػا فػػػػي -

المدينػػػػة أو ضػػػػواحي المدينػػػػة، فػػػػأدرس الحقػػػػوؽ وأؤمػػػػف مصػػػػروفي.. أنػػػػت تعمػػػػـ.. 
 العجوز ال تيتطيو ذلؾ في دمشؽ. 

حتػػا أوصػػمتؾ إلػػا ىنػػا.. صػػحي .. العجػػوز كفػػت ووفػػت.. تعبػػت وشػػقيت.. -
 لميؾ أف تريحيا ارف.

 لذلؾ لمت أشتغؿ وأدرس، فأضرب لصفوريف بحجر واحد..-
نعػػـ الػػرأ ، لػػاؿ لزيػػز معجبػػًا بفكػػرة الفتػػا الناحػػؿ الطويػػؿ.. لكػػف مػػاذا فػػي -

 ذىنؾه أ  لمؿ تريده
 ىذا ما جئتؾ نبحث فيو.-
رأيػػؾ تعمػػؿ ىنػػا.. معػػيه ايػػمو لػػواد، لػػاؿ بعػػد أف تولػػؼ لمػػيبًل متفكػػرًا.. مػػا -

 يألو وىو يشير بيده إلا المحؿ.
 ىنا..ه لمؿ مؤلت!ه-
 إذف تريد لمبًل دائمًاه-
معمػػـ وكيػػؿ كمػػا  …أجػػؿ لمػػي أبػػا العػػز.. وظيفػػة فػػي الميػػرة.. فػػي اليػػرا -

 …لممت العاـ الماضي
 ىتؼ لزيز مينيًا.. أجؿ. …ىو ذاؾ-

 معمـ!ه بيدؾ حؽ.. لمؿ أخؼ وأنظؼ!!
 دتي لمي أبا العزه أتعرؼ أحدًا يمكنو تعيينيه.ىؿ تيتطيو ميال-
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ألػػرؼ.. أجػػؿ.. ألػػرؼ.. رد لزيػػز دوف حتػػا أف يفكػػر.. لػػواد طمػػب منػػو -
 خدمة فيؿ يتقالسه

ىو يعرؼ رجااًل مف بني وطنو، يمكف أف يطمب مػنيـ ىػذه الخدمػة، لكػف ىػؿ 
ييػػتطيعوف تأديتيػػاه شػػريكو صػػبر ه الػػدكتور لبػػد الػػرحمفه جميػػؿ مػػردـه كميػػـ ال 

اف أو نػػيممكػػوف مػػف أمػػر البمػػد شػػيئًا.. أكيػػر مػػف مػػرة رآىػػـ يخػػذلوف أمػػاـ لنػػت ليوت
 كابيتاف فرنياو ، فمماذا ال يقصد رأس النبوه

انيػػض معػػي.. أشػػار لػػو وىػػو يػػنيض، يػػـ يػػرلاف مػػا أغمقػػا المحػػؿ ومضػػيا -
يغػػػذاف الخطػػػا. بالترحػػػاب ايػػػتقبميما القومنػػػداف رينػػػو ولػػػد فاجأتػػػو الزيػػػارة فيػػػش ليػػػا 

 وبش..
أنا ال أصدؽ.. لزو يزورني!! لاؿ القومنداف بمكنتػو األجنبيػة وىػو يجميػيما -

 لما مقعد ويير ليجمس وراء طاولتو..
كانا، مذ أريؿ القومنداف األخضػر إلػا فرنيػا، يمتقيػاف.. لكػف القومنػداف دائمػًا 
ىػػو المبػػادر، ىػػو مػػف يػػذىب إلػػا لزيػػز فػػي المحػػؿ، يػػزوره فػػي بيتػػو، يفػػرض لميػػو 

 …نفيو
ينا مييو لومنداف!! بدأ لزيز وىو يجرب مخزونػو مػف الدمايػة التػي حقؾ لم-

حػػاوؿ اكتيػػابيا ذات يػػـو فػػي حمػػاة، لكػػف خالػػد آغػػا والكابيتػػاف جيػػرار لطعػػا لميػػو 
 …الطريؽ حينذاؾ. الحقيقة، زيارتكـ واجبة

صػػحي .. زيارتنػػا واجبػػة.. مػػو ذلػػؾ ال نػػراؾ.. إذف ال بػػد ىػػذه المػػرة، جػػاءت -
اؿ ضػػاحكًا وىػػو يشػػير إلػػا الشػػاب النحيػػؿ الطويػػؿ الػػذ  لػػ …بػػؾ األمػػور الصػػعاب

 كاف لزيز لد لدـ ايمو، لكنو لـ ييتطو حفظو..
 وشرح لزيز األمور الصعاب التي جاءت بو فضحؾ مف جديد..

معمػػـ!!ه بيػػيطة يػػا رجػػؿ!! لػػاؿ بكييػػر مػػف االيػػتيانة، يػػـ التفػػت إلػػا لػػواد، -
حمػػػؿ ايػػػـ القومنػػػداف بػػػأحرؼ التبػػر نفيػػػؾ معممػػػًا منػػػذ المحظػػػة، ومػػػد يػػده ببطالػػػة ت

يوداء متراكبة توحي بالرىبة واليطوة، يـ كتػب لمييػا شػيئًا، بعدئػذ تػابو: تأخػذ ىػذه 
إلػػػا وزارة التعمػػػيـ.. تيػػػأؿ لػػػف مػػػدير التعمػػػيـ االبتػػػدائي.. تعطيػػػو إياىػػػا وىػػػو يكمػػػؿ 

 البقية..
بيػػػد مرتعشػػػة، أخػػػذ الشػػػاب الطويػػػؿ النحيػػػؿ بطالػػػة القومنػػػداف، فيمػػػا انيمػػػرت 

 الشكر منو، مف لزيز الذ  ولؼ ىو ارخر ميتأذنًا.لبارات 
أيف تػذىب أنػت، أبػا األخضػره اجمػس يػا رجػؿ.. لػاؿ القومنػداف وىػو يميػؾ -

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 041 - 

 بيده إلا امتدت إليو تودلو..
ال.. شػػكرًا.. يػػأذىب معػػو.. ىػػو ال يعػػرؼ أحػػدًا وال يػػدر  كيػػؼ يتحػػرؾ فػػي -
 دمشؽ..

نتيػاز الفرصػة أكيػر.. لنػػد مكرىػًا لبػؿ القومنػداف رحيمػػو، فقػد كػاف يرغػب فػػي ا
 لتبة الباب فقط تذكر..

صػػػحي ، لػػػاؿ القومنػػػداف فجػػػأة، أنػػػا ميػػػافر بعػػػد غػػػد إلػػػا بػػػاريس.. إف كنػػػتـ -
 تريدوف أف تريموا شيئًا لؤلخضر!ه

بػػػالطبو نريػػػد.. رد لزيػػػز وىػػػو يعمػػػـ أف األـ ال ييػػػعدىا كػػػأف تريػػػؿ البنيػػػا -
 أشياء وأشياء..

.. لػػاؿ القومنػػداف وكأنمػػا التػػاد المػػرور إذف ىيئػػوه.. وغػػدًا ميػػاء.. أمػػر بكػػـ-
 بيـ دائمًا.. 

فػػػي وزارة التعمػػػيـ لػػػـ يجػػػد لزيػػػز ولػػػواد الشػػػخص المطمػػػوب.. انتظػػػراه يػػػالة 
وبضػػو اليػػالة، لكػػف أحػػدىـ ىمػػس فػػي أذف لزيػػز أف مػػدير التعمػػيـ االبتػػدائي فػػي 

 جولة وأنو لف يعود لبؿ الغد.
 و حظي التعيس!!ىو حظي التعيس! تأفؼ لواد وتأوه، أنا ألمـ.. ى-

 لكف لزيز ضحؾ مربتًا كتفو:
ه لـ تجده اليـو تجده غدًاه-  ولماذا ىذا التشاـؤ
أخشػػا أف حظػػي العػػاير يبلحقنػػي!! أنػػا متشػػائـ لمػػي.. ال أصػػدؽ أف الحػػظ -

 ييقؼ إلا جانبي يومًا!!
حػػظ!! حػػػظ!! مػػػا ىػػذا الػػػذ  تقولػػػو لػػواده يػػػألو يػػػاخرًا مموحػػًا برأيػػػو، وىمػػػا -

 ميـ.يغادراف مبنا التع
الحظ حقيقة أكيدة لمي أبا العز.. ابف الرومي كاف يػؤمف بػالحظ.. بػؿ كػاف -

 يتطيػػػػػػػر مػػػػػػػف القطػػػػػػػة اليػػػػػػػوداء أو الوجػػػػػػػو القبػػػػػػػي  إذا اصػػػػػػػطب  بػػػػػػػو فػػػػػػػبل يخػػػػػػػرج 
 يومذاؾ !!ه

ال.. ال.. دلػػػػؾ مػػػػف ابػػػػف الرومػػػػي وتطيػػػػره.. ال تتشػػػػاءـ، لمػػػػرؾ.. وايػػػػمو -
 مني.. حظنا ىو ما نصنعو بأيدينا..

 بدا لواد مترددًا. لند باب الجابية
أذىب إلػا القريػة اليػـو وألػود غػدًا، لػاؿ بشػيء مػف تمعػيـ، ردًا لمػا نظػرات -
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 لزيز المتيائمة.
بػػؿ تنػػاـ لنػػد  الميمػػة وغػػدًا تتػػابو.. لػػاؿ بشػػيء مػػف شػػرود فػػي البػػدء، بعدئػػذ -

انػػػتفض وبنبػػػرة مػػػف لتػػػاب ولػػػـو تػػػابو: لكػػػف مػػػا خطبػػػؾه ألػػػـ ألػػػؿ لػػػؾ التبػػػر بيتػػػي 
ـ األخضػػر.. متػػا جئػػت إلػػا دمشػػؽ أنػػت ضػػيفي.. ابػػف مػػف بيتػػؾ.. أنػػت فػػي مقػػا

 أبنائي..
ه لمػػاذا إذف  وارتعػػش شػػيء فػػي داخػػؿ لػػواد.. مػػا ىػػذه األريحيػػةه مػػا ىػػذا الكػػـر

 …فػػػػي حػػػػوراف يحػػػػذروننا مػػػػف أبنػػػػاء دمشػػػػؽه الشػػػػامي يزدرينػػػػاه يػػػػأنؼ منػػػػاه بخيػػػػؿ
ًاه شػػػحي .. ال يعػػػرؼ الكمػػػب بػػػاب داره.. أتػػػراىـ يشػػػنعوف لمػػػا الشػػػواـ زورًا وبيتانػػػ

"لكنو نظر إلػا لزيػز فتػذكر فجػأة أنػو ابػف ريػؼ وفػد لبػؿ يػنوات فقػط إلػا دمشػؽ، 
فمـ يممػؾ إال أف يبتيػـ "ىػي ذ  أخػبلؽ الريػؼ إذف، ال أخػبلؽ المدينػة. "يػـ مضػا 

 بخطا وايقة إلا بيت لزيز.
فرح بو مناؼ فرحو بأخيو األكبر، كذلؾ فرحت بػدور، ففػي بيػتيـ شػاب مػتعمـ 

أيضًا فرحت شمس فقد حمؿ ليا رائحة األخضر.. لكػف كػـ كػاف  يحمؿ "البكالوريا".
 فرحيا لظيمًا حيف نقؿ ليا لزيز خبر القومنداف:

يأصنو لػو الكبػة والمحشػي واليبػرؽ.. ردت لمتػو بحمايػة األـ التػي تظػف أف -
 …ابنيا في غيابيا ال يجد طعامًا أبداً 

فرنيػا ال إلػا  كبة!! محشي!! يبرؽ!! ماذا تقوليف، شمسه الرجؿ ذاىب إلا-
 كفر يوية.

وتبيف لشمس أنيا ال تيتطيو أف تريؿ لو مف الطعاـ إال مؤونة يمكف طبخيػا 
 فيما بعد، فالقومنداف يييافر بحرًا، ورحمة البحر تيتغرؽ العديد مف األياـ.

ريالة يريعة كتػب لزيػز البنػو نقػؿ لػو فييػا حػب األىػؿ والػوطف ىػو المشػوؽ 
 ف.بالتأكيد ألخبار األىؿ والوط

لكػػػف الريػػػالة الطويمػػػة كتبتيػػػا األـ بايػػػة بعػػػض مػػػا فػػػي صػػػدرىا مػػػف مشػػػالر 
وأحاييس: يألوا ألرابية: مف أحب أبنائؾ إلػا لمبػؾه فقالػت: المػريض حتػا يشػفا 

 والصغير حتا يكبر والغائب حتا يعود..
حبيبيػػػا األوؿ وىػػػو الغائػػػب فكػػػـ تكػػػف لػػػو مػػػف حػػػب!! كػػػـ  …األخضػػػر بكرىػػػا

ي األـ التػػي باتػػت تػػر  الحيػػاة مػػف خػػبلؿ أبنائيػػا، تحمػػؿ مػػف مشػػالر وأحايػػيس، ىػػ
تتػػنفس لبػػر أنفايػػيـ، تعػػيش ليػػـ وبيػػـ. بػػود شػػمس لػػو تيػػتطيو أف تطػػو  األرض 
طيًا فتصؿ إلا األخضر، تأخذه بيف ذرالييا، تشػمو، تضػمو.. "يػا لرائحتػؾ أنػت يػا 
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فمػػػذة الكبػػػد!! كػػػـ أتػػػوؽ لشػػػميا، لبػػػؽ اليايػػػميف!! "كتبػػػت لػػػو شػػػمس" يػػػا لعينيػػػؾ يػػػا 
ضر! كـ أنا مشولة إلػا بريقيمػا، إلػا حورىمػا حيػث األبػيض واأليػود يتقػاببلف، أخ

بنػػي!! كػػـ أحػػف ليػػماع صػػوتؾ يشػػنؼ أذنػػي.. لػػدؼء  …نيػػارًا يػػاطعًا ولػػيبًل حالكػػاً 
 أنفايؾ تدغدغ لنقي، وأنت تمقي بنفيؾ في أحضاني.

طػػواؿ بعػػد الظيػػر ظمػػت شػػمس تكتػػب. تتولػػؼ لتتػػابو، وىػػي تتمنػػا لػػو أكممػػت 
كػػػي تمتمػػػؾ ناصػػػية المغػػػة فتكتػػػب بطبللػػػة وانيػػػياب، لكػػػف، وىػػػي تكتػػػب، درايػػػتيا 

تيتعصي المغػة أحيانػًا وتحػرف.. فريػًا لػـ تػروض بعػد.. فتكتػب بالعاميػة "ييضػحؾ 
 لمي األخضر"، رددت لنفييا وىي تعيد لراءة الريالة.

كتبػػػػػػت بالعاميػػػػػػة.. لالػػػػػػت لعزيػػػػػػز، والكتابػػػػػػة لمفصػػػػػػحا.. آه!! ليتنػػػػػػي أتقػػػػػػف -
 الفصحا!!

افي!! األخضػػػر لػػػف يعتػػػب لمينػػػا.. طمأنيػػػا لزيػػػز، الػػػذ  كتػػػب ىػػػو ال تخػػػ-
ارخػػر بالعاميػػة، حامػػدًا ربػػو أنػػو ييػػتطيو الكتابػػة، فمعظػػـ ألرانػػو ال ييػػتطيعوف فػػؾ 

 الحرؼ.. بالمنايبة، ىؿ كتبت لو لف روضةه
بػػالطبو!! مػػػذ حصػػؿ ليػػػا مػػا حصػػػؿ كنػػت أنػػػو  أف أخبػػره.. لكننػػػي ترييػػػت. -

 يعمـ!!حراـ!! يجب أف  …ارف أخبرتو
 مو الريالة، ألدت شمس رـز البرغؿ، الشنكميش، الموال ، الحمويات، البف..

ىػو يحػػب القيػوة العربيػػة كييػرًا.. لالػػت لمقومنػػداف وىػي تشػػير إلػا كػػيس الػػبف -
الػػػػذ  طمبػػػػت مػػػػف البػػػػائو أف يكيػػػػر مػػػػف اليػػػػاؿ فيػػػػو.. وىنػػػػاؾ ال تصػػػػنعوف القيػػػػوة 

 العربية..
 صحي .. ىناؾ نشرب النيكافيو..-
، يطالبنا كؿ مرة بالقيوة.. أكيروا مػف القيػوة.. أكيػروا مػف اليػاؿ، تابعػت ليذا-

 شمس يـ لوحت برأييا، صحي ،.. المرء لما ما تعود.
أؼ.. أؼ.. مػػػا ىػػػذا كمػػػوه أشػػػار القومنػػػداف إلػػػا الػػػرـز األخػػػر  بكييػػػر مػػػف -

 االيتغراب.
يػا ال تؤاخذنا.. رد ىذه المرة لزيز، وىو خجؿ بعض الشيء.. أـ تريػؿ البن-

 الغائب! إذف.. بودىا لو تريؿ لو كؿ ما تطوؿ يدىا مف أطعمة ومأكوالت..
لكف ما ىذاه لاؿ وىو يبتعد بأنفو لف رزمة كانت تصػدر روائػ  ال ييػتطيو -

 أنؼ إال أف ينكرىا.
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شػػػنكميش.. األخضػػػػر يحبػػػػو كييػػػػرًا.. ردت األـ بانػػػػدفاع، فضػػػػحؾ القومنػػػػداف -
 مؿء شدليو..

 ا منو، ىناؾ، في فرنيا، إف شموا رائحتو!!أوه!! لكف أخشا أف ييربو -
لزيػػز نفيػػو كػػاف لػػد احػػتأ لػػد  شػػمس "لػػيس حيػػنًا أف نحمػػؿ لومنػػدانًا ميمػػو 

 أشياء كيذه!!"
رائحة الشنكميش كرييػة منفػرة لكػف ال فائػدة.. فقػد تحولػت شػمس إلػا مجػرد أـ 

 ال يعنييا إال رضا ابنيا ويروره.
أة أف يكػوف فػي ذلػؾ إزلػاج أنت تمزح أـ جاده يألت شمس ولػد خشػيت فجػ-

لو. فالرجؿ كريـ معيـ، نبيؿ، دمث وال يحيف بػؾ أف تمحػس صػاحبؾ كمػو إف كػاف 
 ليبًل.
 بؿ ىو جاد.. تدخؿ لزيز ضاحكًا لبؿ أف يتاح لمقومنداف الرد..-
ال.. اليػػؤاؿ لمػػاذا تبعيػػيف ميػػؿ ىػػذه الجبنػػة العفنػػة.. وفػػي فرنيػػا يػػبلث مائػػة -

 نوع مف الجبنة.
مس بحماية خاصػة، لكػف لػيس فييػا ىػذا النػوع الػذ  يحبػو صحي ، ردت ش-

 األخضر.
لمػػػؽ القومنػػػداف وىػػػو  …ىػػػو ذا ذوؽ الشػػػرؽ الػػػذ  يختمػػػؼ فيػػػو لػػػف الغػػػرب-

 يجمس لما المقعد الويير في غرفة االيتقباؿ يرشؼ القيوة ويبتيـ..
الشرؽ والغرب.. ىي ذ  المشكمة دائمػًا. بػدأ لزيػز وىػو يػر  فػي القومنػداف -
رجبًل جاء مف الغرب اليػتعمار الشػرؽ، رجػبًل مختمفػًا كػؿ االخػتبلؼ، بػؿ  مرة يانية

 خصمًا معاديًا، مو ذلؾ ما مف صدالتو بد.
ذات مػرة، دار نقػػاش فػػي منزلنػا وكنػػا نتغػػد ، تػدخمت شػػمس لائػػدة بػػذاكرتيا -

لػػا الكابيتػػاف جيػػرار، لكػػف نظػػرة مػػف لزيػػز ممؤىػػا الخػػوؼ  يػػنيف لديػػدة إلػػا حمػػاة واو
فػػت  القومنػػداف لينيػػو لمػػا يػػعتيما  …ا تقمػػو لػػف إكمػػاؿ الحػػديثوالتحػػذير جعمتيػػ

 حايًا إياىا لما االيتمرار.
 ا .. دار نقاشه حوؿ ماذاه-
الشػػػػرؽ والغػػػػرب، ردت ولػػػػد رأت أنػػػػو لػػػػيس بإمكانيػػػػا إال أف تيػػػػتمر.. ىػػػػؿ -

 يمتقياف أـ اله فما رأيؾ أنت ييد  القومندافه.
 وأيفه وماذا كاف رأيوهلبؿ أف ألوؿ رأيي.. مف تراه كاف المحاوره -

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 044 - 

ووجمت شمس كما وجـ لزيز أماـ أيئمة القومنداف التي انيمرت رشػا لمييمػا 
ليريا فييما ظبلؿ الشؾ القديـ وىي تعود إلا ليني القومنػداف وليػانو.. كأنمػا بحيػو 

 …لف المغز ما يزاؿ ىو المحرؾ األيايي
لعػػت شػػػمس ال.. ال ييػػـ.. يػػارع لزيػػز لمػػػرد، وىػػو يشػػعر أف يمػػػة ورطػػة أو -

 نفييا وأولعتو فييا.. الميـ أف تعطينا رأيؾ أنت..
رأيػػي.. الشػػرؽ والغػػرب ميممػػا ىػػو الشػػماؿ والجنػػوب جيتػػاف لعػػالـ واحػػد، ال -

 …فضؿ فيو لجية لما أخر  وال امتيازًا لطرؼ لما آخر
رائػو!! ميػػيو لومنػداف!! رائػػو!! ىتفػت شػػمس، ولػد يػػرىا جػواب القومنػػداف.. -

 متياووف..تعني أننا يوايية.. 
 بالتأكيد مداـ.. كمنا بشر.. والبشر يوايية متياووف..-
لمػػاذا تيػػتعمروننا إذفه لمػػاذا تعتبػػروف أنفيػػكـ فػػوؽ ونحػػف تحػػت.. أنػػتـ كػػؿ -

 شيء ونحف ال شيء.
مف لاؿ ذلؾه رد القومنداف ولػد وجػد نفيػو فجػأًة فػي مولػؼ الػدفاع يشػير لػو -

لريػػؽ الحضػػارة.. أنػػا ألمػػـ ذلػػؾ..  المػػدلي العػػاـ بإصػػبو االتيػػاـ، أنػػتـ أيضػػًا شػػعب
وأدافػػػو لنػػػو.. أريػػػد لكػػػـ الحريػػػة كمػػػا أريػػػدىا لشػػػعبي.. صػػػدلوني.. لػػػـ أكػػػره يومػػػػًا 

 كااليتعمار ولـ ألؼ يومًا إال مو تحرر الشعوب وايتقبلليا.
أنػػت تكػػره االيػػتعمار، تػػػؤمف بتحػػرر الشػػعوب، لػػػادت شػػمس لميػػؤاؿ وىػػػي -

ـ االيػتعمار، تنفػذ خططػو وبرامجػو.. تريد أف تحؿ لغز الرجػؿ.. مػو ذلػؾ أنػت تخػد
 أليس في ىذا تنالضه

 ال.. …ربما ظاىرًا.. مداـ.. لكف في الباطف.. بالحقيقة-
، ناىػػػػػب - كيػػػػػؼ وااليػػػػػتعمار يجعمنػػػػػا لمػػػػػا طرفػػػػػي نقػػػػػيض.. ظػػػػػالـ ومظمػػػػػـو

 ومنيوب، ميتِغؿ وميتَغؿه 
معػػػؾ حػػػؽ مػػػداـ.. معػػػؾ حػػػؽ.. االيػػػتعمار يفرلنػػػا.. يجعمنػػػا ألػػػداء.. لكػػػف -
ية نفييا تجمعنا.. الحضارة البشػرية تشػد األواصػر بيننػا، توحػدنا.. أنػا أؤمػف اإلنيان

بذلؾ، مػداـ، وحػيف ينتيػي االيػتعمار مػف العػالـ يػنجد أنفيػنا أبنػاء إنيػانية واحػدة، 
 لالـ واحد ومصير واحد..

 اهلل!! ىذا ىو الحمـ، ىتؼ لزيز ولد يحرتو الفكرة.. لكف ىؿ يتحقؽه-
نقػػػػيـ حكومػػػػة واحػػػػدة تحكػػػػـ العػػػػالـ بالعػػػػدؿ وتيويػػػػو لػػػػـ ال، إف ايػػػػتطعنا أف -
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 بالقيطاسه
 معقوؿه لومنداف رينوه أنت تفكر ىكذاه يألت شمس ىذه المرة.-
أكيػػػد.. مػػػداـ.. أنػػػا أؤمػػػف باإلنيػػػانية، باألمميػػػة، وبيػػػيولة يمكػػػف ارف صػػػنو -

حكومػػػة تحكػػػـ العػػػالـ.. لصػػػبة األمػػػـ فػػػي يوييػػػرا، أال تظنػػػاف أنػػػو يمكػػػف تطويرىػػػا 
 الـهلتحكـ الع
تطويرىػػػا، وىتمػػػر ييػػػددىا ارفه يػػػأؿ لزيػػػز ولػػػد تػػػذكر لمتػػػو تعػػػديات ىتمػػػر -

 …األخيرة لما لوانيف لصبة األمـ وتحدياتو لقرارات لصبة األمـ
 ىتمر خطر.. خطر وال شؾ.. لكف إف لـ يكف ىناؾ ىتمره-
كيػػؼ، وىػػو ارف الػػنجـ الصػػالد فػػي اليػػماءه يػػألت شػػمس، ىػػي التػػي تعمػػـ -

كػـ صػار الشػغؿ الشػاغؿ لمنػاس.. بعضػيـ يحبونػو،  …النػاس كـ بات يتحدث لنػو
بعضيـ يكرىونػو، بػؿ إف بعضػيـ يبنػوف آمػااًل كبػار لميػو، "ييخمصػنا مػف بريطانيػا 
وفرنيػػػا كمتييمػػػا.. يػػػينيي االيػػػتعمار فػػػي العػػػالـ.. يػػػيعيد الحػػػؽ إلػػػا نصػػػابو فػػػي 
و األرض.. يػػػيخمص العػػػالـ مػػػف الييػػػود ويقضػػػي لمػػػا األشػػػرار". فقػػػد كانػػػت إذالتػػػ

التػػي تػػأتي لويػػة ىػػادرة ال تفتػػأ تعػػد الشػػعوب بالحريػػة وااليػػتقبلؿ، تػػتكمـ لػػف تطييػػر 
 العالـ مف الميتعمريف والميتغميف.. تحريره مف الطغاة الظالميف..

ىػػػو نيػػػزؾ.. ىتمػػػر نيػػػزؾ.. يصػػػعد بيػػػرلة.. صػػػحي .. لكػػػف الصػػػحي  أنػػػو -
روبا بػؿ ومػا ينػو  ييحترؽ بيرلة.. رد القومنداف الذ  كاف يعمـ ما يفعمو ىتمر بأو 

أف يفعمو ىناؾ.. فالتقارير التي كانت تأتيػو، األخبػار التػي كػاف ييػمعيا، معمومػات 
الجوايػػيس التػػي كػػاف يطمػػو لمييػػا، كميػػا كانػػت تؤكػػد أف ىتمػػر يبنػػي لػػوة ليػػكرية 
فريدة مف نوليا في التاريث.. لوة يريد منيا أف تصنو رايخًا ياليًا يييمف لمػا العػالـ 

رؽ أنقػا شػػعب أرلػا" إذف لمػاذا ال يكػػوف األلمػاف يػػادة العػالـ وىػػـ كمػو وحجتػو: "لػػ
 لب العرؽ ارر  وجوىرهه

لشرات األيئمة انيالت لمػا القومنػداف مػف لزيػز وشػمس فقػد وجػداىا فرصػة 
لبليتفيار لف شغؿ الناس الشػاغؿ: ىتمػر وحزبػو النػاز  الػذ  بػات فػي القمػب مػف 

و، إذالاتػو.. فيػو ال ينفػؾ مػف حػيف إلػا اىتماـ العالـ، في القمب مف اىتمػاـ مجبلتػ
حيف يفجر لغمًا ىنا، لغمًا ىناؾ.. بيذه الحجػة، بتمػؾ، ىػو يمػد أذرلػو األخطبوطيػة 
إلػا مػػا حولػػو فػػي أوروبػا.. ميػػددًا العػػالـ كمػػو باالنفجػػار، بايػًا الرلػػب حتػػا فػػي لمػػب 

 تشامبرليف بريطانيا، تمؾ اإلمبراطورية التي ال تغيب لنيا الشمس.
اف يعمػـ مػا يشػكمو ىتمػر مػف خطػر.. وىػو يجيػب لمػا األيػئمة بصػػدؽ القومنػد
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 وبصراحة.. ما لدا يؤااًل واحدًا لـ ييتطو اإلجابة لميو.
ف فجرىػػا ىػػؿ يفكػػر حقػػًا باجتيػػاح فرنيػػاه يػػأؿ - ىػػؿ يػػيفجر ىتمػػر الحػػربه واو

لزيػز فمػـ يممػؾ القومنػداف إال أف يقشػعر بدنػػو وىػو يتصػور األىػواؿ التػي يمكػػف أف 
ب كيػػذه لمػػا بػػبلده، الػػدمار الػػذ  يمكػػف أف تولعػػو فػػي بػػبلده.. ولرغبتػػو تجرىػػا حػػر 

 في التخمص، نيض وىو ينظر إلا يالتو:
المعذرة.. تأخرت ويجب أف أذىب.. لػاؿ وىػو يمضػي لمػا لجػؿ، فػي أيػره -

 أمانة مريمة إلا باريس وأبواف يحّمبلنو اليبلـ إلا فمذة الكبد في باريس.
لػػا العيػػد.. ىػػو يشػعر أنيػػا أيقػػؿ لمػػا ظيػػره مػػف القومنػداف يحفػػظ األمانػػة وير 

الجبؿ، ألـ يقولوا "حمموا الجمؿ أمانة فناخ تحتيا"ه القومنداف كذلؾ، خشػي أف ينػيث 
تحت األمانة فيارع يتصؿ باألخضر لكنو لـ يجده، "ىو طالب مجػّد، والمجػّد يظػؿ 

لميػػاء طػػواؿ النيػػار فػػي الجامعػػة، ردت لميػػو البترونػػة، صػػاحبة "البنيػػيوف". فػػي ا
بمغتو الخبر فأحس األخضر بأنياـ منعشة تدغدغ وجيو "رائحة أمػي وأبػي!! شػميـ 
أىمػػي ووطنػػي!! آه كػػـ أنػػا مشػػوؽ لكػػـ يػػا أىمػػي ووطنػػي!!" ولػػـ يجػػد نفيػػو إال وىػػو 

 " العجفاويف المتخددتيف. يطبو القببلت الحر  لما وجنتي "البترونة
وجنتيف المخػػددتيف ولػػد أنػػت ميػػروره يػػألتو العجػػوز ذات الجمػػد المتجعػػد والػػ-

 فاجأتيا لببلتو.
 كييرًا!! كييرًا، ىتؼ وىو يكاد يطير فرحًا.-
 إذف، ىو بانتظارؾ غدًا، اليالة العاشرة صباحًا..-

ومػف جديػد لبػػؿ البترونػة لػػببلت حػر  يػػـ مضػا إلػػا غرفتػو.. كانػػت تمػؾ ىػػي 
لػػف جامعتػػو، الغرفػػة الياليػػة التػػي يبػػدليا خػػبلؿ لػػاـ. "البنيػػيوف األوؿ" كػػاف بعيػػدًا 

، لكػػػػف لػػػػـ يمػػػػض شػػػػيراف حتػػػػا ذاؽ يػػػػووكػػػػاف لجيمػػػػو بالمدينػػػػة يريػػػػد أ  مكػػػػاف يؤو 
األمػػػػريف، بػػػػاريس كبيػػػػرة وايػػػػعة ممتػػػػدة وال يعقػػػػؿ أف تكػػػػوف جامعتػػػػؾ فػػػػي شػػػػرلييا 
وميكنؾ في غربييا، فأيػرع يبحػث لػف بنيػيوف جديػد. البنيػيوف الجديػد كػاف لريبػًا 

غميظػػػة القمػػػب فمػػػـ يممػػػؾ إال أف شػػروطو كميػػػا منايػػػبة إال أف صػػػاحبتو كانػػػت فظػػة 
ينفض مف حوليا. نظاـ صاـر لاس كانت تفرضو لما البنييوف حتػا ليخيػؿ إليػؾ 

كػؿ شػيء لػدييا بنظػاـ: الطعػاـ،  …وىي الجنراؿ األلظـ …أنؾ في يكنة ليكرية
، االيػػػتيقاظ، الحمػػػاـ، المرحػػػاض. ولػػػـ يممػػػؾ األخضػػػر إال أف يعجػػػب: كيػػػؼ  النػػػـو

اـه ىؿ يمكف لمميانة والشرج أف يمتزما بنظاـه" لكنيػا يمكف أف يكوف المرحاض بنظ
ىػػي كػػذلؾ.. تريػػد أف تكػػوف المييمنػػة الميػػيطرة وكػػؿ ظنيػػا أنيػػا فػػي بنيػػيونيا ربػػاف 
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 يفينة ال يخرج أحد في يفينتو لف طالتو.
فػػي "البنيػػيوف" اليالػػث وجػػد األخضػػر ضػػالتو.. خمػػس دلػػائؽ أو يػػت تفصػػمو 

ايػة ذاتيػا، الػرأـ والحنػاف ذاتيمػا حتػا لتػذكره لف جامعتو. المامػا كبلريػنس ىػي الرل
بأمػو شػػمس.. فػػي الصػػباح تولظػػو حيػػب الطمػب.. غػػداؤه، لشػػاؤه، كػػؿ مػػا يحتاجػػو 
يأتيػػػو إلػػػا غرفتػػػو، فكبلريػػػنس لييػػػت كالمػػػداـ روالف تمػػػؾ التػػػي تمػػػـز كػػػؿ مػػػف فػػػي 
البنيػػيوف بػػالجموس إلػػا مائػػدة الغػػداء أو العشػػاء وفػػي ولػػت محػػدد ال يزيػػد دليقػػة وال 

. كبلريػػػػػنس لجػػػػػوز فػػػػػي اليػػػػػتيف، خاضػػػػػت غمػػػػػار الحيػػػػػاة بكػػػػػؿ ميادينيػػػػػا يػػػػػنقص
وياحاتيا، بػدءًا مػف يػاحة الفبلحػة والزرالػة وحتػا يػاحة بيػو اليػو . كػاف أصػميا 
الريفػػػػي يػػػػأبا إال أف يظيػػػػر لفويػػػػة وطيبػػػػة وكانػػػػت لػػػػد تنقمػػػػت بػػػػيف جنػػػػوبي فرنيػػػػا 

الجػػوع وشػػماليا، يػػنيف طويمػػة تشػػردت وارتحمػػت.. فػػي الحػػرب األولػػا لرفػػت طعػػـ 
والخوؼ وىربت مف الجوع والخوؼ إلا بػاريس. ايػتقرت أخيػرًا فػي بػاريس. تعرفػت 
إلػػا ريػػاـ يػػدمف المونمػػارتر ومػػف بيػػت ذلػػؾ الريػػاـ صػػنعت بنيػػيونيا بعػػد أف أيػػمـ 

 الزوج ودالتو.
البنيػػػيوف مػػػري ، غرفػػػة األخضػػػر مريحػػػة، حاجاتػػػو مقضػػػية، طبػػػاخ وخادمػػػة 

البترونة تعرؼ كػؿ نزيػؿ: مػاذا يحتػاج، كيػؼ  يقوماف بكؿ ما يحتاجو النزالء والماما
 تمبي حاجاتو، فايتعذب األخضر المقاـ.

النيػػار فػػي الجامعػػة، الميػػؿ فػػي غرفتػػو.. األخضػػر يػػعيد.. دورة المغػػة مػػر بيػػا 
بنجاح، الفصؿ األوؿ مف ينة الطب بدأه.. ىنا كػؿ شػيء يوظػؼ لخدمػة اإلنيػاف، 

لمحياة. في مػا حولػو، النػاس  األخضر يشعر بطعـ مختمؼ …لتوفير راحة اإلنياف
، ال مشػاكؿ.. بػؿ لمػؿ.. كػؿ يمضػي إلػا لممػو،  أحرار، ال أزمات لدييـ، ال ىمـو
حتػػا ليتعػػذر لمػػا األخضػػر أف يجػػد امػػرءًا يتيػػكو فػػي شػػارع أو يجمػػس فػػي مقيػػا 
يشػػرب النارجيمػػة أو يمعػػب النػػرد. حقػػًا!! أيػػف مقػػاىي النارجيمػػةه أيػػف يمعبػػوف النػػرده" 

ة، ولد مضا لميػو بضػعة أشػير فػي بػاريس. ضػحكت جانيػت يأؿ جانيت ذات مر 
ضحكة القيقية يـ ىزت رأييا "نارجيمػة!! نػرد!! لػـ تػتكمـ، أخضػره" يػألتو، ممؤىػا 
التعجب، وكأنيا تيػمو كممػات غريبػة لػـ تيػمو بيػا مػف لبػؿ، مامػا كبلريػنس كانػت 
ب لػػد يػػمعت بيػػا لكنيػػا أكػػدت لػػو " لػػف تجػػد فػػي فرنيػػا مػػف يػػدخف نارجيمػػة أو يمعػػ

نردًا.. ىذا شغؿ العاطميف الباطميف لػف العمػؿ" ولػاد األخضػر بذاكرتػو إلػا الشػرؽ 
 …حيث تفترش ضفتي برد  مقاٍه ال لد ليا وال حصر

ممؤىػػػا النػػػػارجيبلت وطػػػػاوالت النػػػػرد. كػػػػاف األخضػػػػر لػػػػد تعػػػػرؼ إلػػػػا بػػػػاريس، 
 شوارليا، ياحاتيا، معالميا، ففي الجامعة أولات فػراغ ويمػة أيػاـ لطػؿ ال يقضػييا
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كميا في القراءة والكتابة. كػاف يريػد أف يعػرؼ جيػدًا لاصػمة الفرنيػاو ، ذلػؾ القػو  
وكػػاف لػػد اكتيػػب أصػػدلاء زنوجػػًا، صػػفرًا، بيضػػًا،  …الميػػيمف الػػذ  ييػػتعمر بػػبلده

 حمرًا، فالفرنياو  القو  يبيط يمطانو لما ببلد شتا مف لارات شتا.
جميػاتيـ فػي  …بيػا تمامػاً  األخضر ال ييػتـ بالييايػة كييػرًا لكنػو لػيس جػاىبلً 

"بوفيػو" الجامعػة، فػي النػاد ، لػد  بعضػػيـ بعضػًا، تجػره إلػا النقػاش فػي الييايػػة، 
إلا تنػاوؿ ميػائؿ راىنػة ولضػايا يػاخنة، فكيػؼ يظػؿ جػاىبًل بالييايػةه يػـ إنػو فػي 
بمػػػد الميػػػتعمر وال يغريػػػو كػػػأف يعمػػػـ ذلػػػؾ الفػػػرؽ الحضػػػار  الػػػذ  جعػػػؿ مػػػف وطنػػػو 

و  ميتعمرًا.. فوارؽ كييرة لمييا األخضر لمػس اليػد.. أشػياء ميتعمرًا ومف الفرنيا
كييرة لـ تكف لد وصمت إلا دمشؽ وجدىا في باريس، منجزات حضػارية ال تعرفيػا 
دمشػؽ تعرفيػػا بػاريس.. وبػػات األخضػر لمػػا يقػيف "الميػػألة ميػألة حضػػارة.. لمػػا 

تعِمر أ  درجة مف درجات يمـ الحضارة أنت، يتحدد وضعؾ: ألمػا أو أيػفؿ، ميػ
أو ميتعَمر، ميتِغؿ أـ ميتَغؿه" ووجد في ذلؾ كؿ حافز ألف يحصػؿ لمػا المزيػد 
مػػف العمػػـ والمعرفػػة.. "الحضػػارة ىػػي العمػػـ، ىػػي المعرفػػة.. بقػػدر مػػا نكيػػب منيمػػا 

 نرتقي يمـ الحضارة".
ىو.. لؿ لي.. كيؼ أنػته درايػتؾه بػادره القومنػداف رينػو، وىػو ييػتقبمو فػي -

 المولد المحدد.
بخيػػر.. ال أممػػؾ إال أف أشػػكرؾ، يػػيد  القومنػػداف.. ولػػدـ لػػو كشػػفًا بمػػا أنػػا -

 فعؿ وما أنجز بعد أف جاء إلا باريس.
 لظيـ!! كنت لند حيف الظف إذفه وكما تولعت!-

لكف األخضر كاف مشػولًا ألخبػار األىػؿ، متميفػًا لمعرفػة األحػواؿ ىنػاؾ.. فػي 
ر ليشبو مػف حػديث القومنػداف بمده حيث ييكف القمب وتييـ الروح، ولـ يكف األخض

وىو يرو  لو أخبار األىؿ والوطف.. كاف ييتمو وكمو آذاف صاغية، وكػاف يػود لػو 
لكف القومنداف مشغوؿ.. لديو مولػد ىػاـ مػو جنػراؿ  …يظؿ يحديو حتا آخر الميؿ

في القيادة.. التػذر مػف الطالػب والػدًا إيػاه بمقػاء يػاٍف لبػؿ أف يعػود. ألطػاه األمانػة 
الشػػنكميش الػػذ  أريػػمتو لػػو أمػػو.. ففػػت  األخضػػر فمػػو يػػرورًا ودىشػػة،  ضػػاحكًا مػػف

 لكف اليرور األكبر كاف بالريالة التي لدميا لو.
فػػي لػػب المحػػـ وضػػعيا األخضػػر، وىػػو ال يصػػدؽ متػػا وصػػؿ إلػػا غرفتػػو.. 
لكػػػف لبػػػؿ أف يصػػػؿ تمقتػػػو كبلريػػػنس ولػػػد لفتػػػت نظرىػػػا لمبػػػة الكرتػػػوف الكبيػػػرة التػػػي 

 حمميا بشؽ النفس..
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ه!! ما ىػذا أخضػره لالػت بميجتيػا الجنوبيػية التػي تػرفض أف تحػوؿ الػراء أو -
 إلا غيف كما يفعموف في باريس.

ىػػػذه مػػػف األىػػػؿ.. ىنػػػاؾ فػػػي دمشػػػؽ. وأيػػػرع األخضػػػر يفػػػت  العمبػػػة، يخػػػرج -
 الحمويات.. الموال .. يـ يبدأ بتوزيعيا لما أصحابو النزالء..

مػف أىمػؾ وأنػت أحػؽ بيػا،  أوه!! ال.. ال.. ما ىذا لصدت.. دليا لؾ.. ىي-
 لكف األخضر لـ يرد لما الماما كبلرينس..

بػػػالعكس، مشػػػاركتكـ تيػػػعدني أكيػػػر، لػػػاؿ األخضػػػر وىػػػو يقػػػدـ ليػػػـ المػػػوال  -
 والحمويات التي لـ يروىا ولـ يعرفوا مييبًل لنكيتيا مف لبؿ.

أنتـ لرب كرماء.. أنا ألرفكـ.. تحبػوف العطػاء وتكرىػوف البخػؿ.. حيػبؾ.. -
لالت لو األـ كبلرينس وىي تولؼ ييؿ أريحيتو يـ تحمػؿ معػو العمبػة إلػا  حيبؾ..

 …غرفتو. "تحبوف العطاء لكف أنتـ تحبوف األخذ.. فضيمتنا الكـر وفضيمتكـ البخؿ
 أليس ىذا ما يميزنا لنكـ.. نحف الشرؽ وأنتـ الغربه".

كػػػاف األخضػػػر يخاطبيػػػا يػػػرًا، وىػػػو يػػػدخؿ بقيػػػة الحاجػػػات التػػػي جػػػاءت مػػػف 
تحمػػؿ أريػػأ دمشػػؽ. لمػػا يػػريره ايػػتمقا، أخػػرج الريػػالة وشػػرع يتشػػمميا.. دمشػػؽ 

"آه!! بالشميـ العرار!! يا لعطػر الفػؿ!! يػا لعبػؽ اليايػميف!!" بيػديف مرتعشػتيف فػض 
الريالة، وبعينيف شبو مغػرورلتيف بػدأ يقػرأ.. يػعيدًا بأخبػار األب.. بنجػاح تجارتػو.. 

"البروفيػو".. كػؿ شػيء لمػا خيػر مػا ميرورًا بنجاح منػاؼ أخيػو، بنجػاح بػدور إلػا 
يػػراـ.. ديباجػػة الريػػالة حممتػػو لاليػػًا لمػػا بيػػاط الػػري . "يػػبلـ يػػميـ أرؽ مػػف النيػػيـ 

أجػؿ.. يػبلمكـ أحمػا مػف العافيػة وأرؽ مػف ".. "وأحما مف العافية لما لمب اليػقيـ
النيػػيـ فكػػـ أنػػا مشػػتاؽ إلػػيكـ!! "خػػاطبيـ مػػف بعيػػد وىػػو يتػػابو لػػراءة األيػػطر التػػي 

 .يا يد األـخطت
إيو! إف ىػذه إال أنػت أيتيػا " "... تخص وتيد  روحكـ الزكية وأنفايكـ البيية"

األـ!! يا أزكا روح وأبيا نفس!! يا نبو الحناف الذ  ال ينضب! يا يميػبيؿ الحػب 
 المتدفؽ أبدًا شبلاًل مف دؼء ولطاء!!"

زلأ، خبػػر مػػزلأ يػػأنقمو إليػػؾ.. أنػػا ألمػػـ أنػػو مػػ"لكػػف فجػػأة تولػػؼ األخضػػر.. 
ميػػكينة روضػػػة ابنػػة جارتنػػػا خريػػت.. أصػػػبحت  …لكػػف ال بػػد مػػػف أف أخبػػرؾ بػػػو

روضػة " .. ومف جديد ألاد لراءة األيطر وىو ال يصدؽ مػا يقػرأ"لاجزة لف النطؽ
صػػارت خريػػػاء!! بكمػػػاء!! صػػػماء!!ه ال.. األـ ال تقػػػوؿ انيػػػا صػػػماء.. بػػػؿ لػػػاجزة 

يمػة ال ييػتطيو أف يفيميػا لف النطؽ، تيميـ، تدمدـ، تخرج أصػواتًا لكنيػا تظػؿ مب

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 051 - 

أحػػػد.. لكػػػف كيػػػؼه". الريػػػالة تػػػرو  حاديػػػة الخػػػرس بكييػػػر مػػػف التفاصػػػيؿ "جاءىػػػا 
انعقػػػؿ ليػػػانيا  …لػػػريس!! رفضػػػتو أمػػػاـ األـ لكنيػػػا خافػػػت أف ترفضػػػو أمػػػاـ األب

ولجػػزت لػػف اإلفصػػاح!! "معقػػوؿ ىػػذا يػػا ربػػي!ه" راح األخضػػر يتيػػاءؿ وىػػو يقمػػب 
روضػػة الصػػبية المرحػػة، الشػػيطانة الميػػذارة،  …الريػػالة بطنػػًا لظيػػر وظيػػرًا لػػبطف"

ذات المياف بأربو شعب تصػاب بػالبكـ!ه تصػب  لػاجزة لػف الكػبلـه يػا إليػي!! أ  
لغػز ىػػو اإلنيػاف!! "ومػػف جديػػد راح يبحػث فػػي الريػالة لمػػا يحػػؿ ذلػؾ المغػػز، لكػػف 

و "ىػػي تحبػػؾ، ػاألـ لػػـ تكػػف لػػد كتبػػت لػػو شػػيئًا.. فكػػرت أكيػػر مػػف مػػرة أف تكتػػب لػػ
لكنيػػا خشػػيت أف  "أنػػت وال تريػػد يػػواؾ، وليػػوؼ تنتظػػرؾ إلػػا أف ترجػػو إلييػػا تريػػدؾ

يػػؤير ذلػػؾ فػػي ابنيػػا، أف يشػػعره بالػػذنب، أف يعيقػػو لػػف متابعػػة درايػػتو، فصػػمتت. 
إشارة وحيدة فقط كانت لد يػجمتيا فػي زاويػة ميممػة مػف الريػالة "الػدكتور الشػيبندر 

أدر  مػػػػػاذا". ولػػػػػـ يممػػػػػؾ  يعالجيػػػػػا ارف.. ىػػػػػو يقػػػػػوؿ اف اليػػػػػبب يػػػػػيكوروجي.. ال
األخضػػر إال أف يضػػحؾ.. بعدئػػذ تػػابو. "يمػػة شػػيء فػػي نفيػػيا تخفيػػو وىػػو ذاتػػو مػػا 

 يمنعيا مف الكبلـ!!" "أىو تممي  مف أمي لي!ه ماذا تريدني أف أفيـ منوه"..
طواؿ بعد الظير، ظؿ األخضر يفكر حزينػًا شػاردًا إلػا درجػة لػـ ييػمو معيػا 

 لند الباب:الصوت النالـ الذ  كاف ييأؿ 
 األخضر ىناه-
أجػػػػؿ!.. ىنػػػػػا.. تفضػػػػمي جانيػػػػػت.. ادخمػػػػي.. ردت المامػػػػػا كبلريػػػػنس، لكػػػػػف -

األخضػػر لػػـ ييػػمو الػػرد.. لػػـ ييػػمو ولػػو الخطػػا المقتربػػة، بػػؿ لػػـ ييػػتطو الػػتخمص 
 مف شروده إلا أف دخمت جانيت الغرفة شبو ىاتفة:

اح لػػػو أوه!! أخضػػػر!! أيػػػف أنػػػته لػػػـ أرؾ اليػػػـو فػػػي الجامعػػػةه ولبػػػؿ أف يتػػػ-
الولت لمنيوض مف يريره، كانػت جانيػت لػد وصػمت طابعػة لبمػة لمػا خػده األيمػف 

 يـ أخر  لما خده األيير، دافعة بو إلا النيوض..
 كنت لند أخيؾ، رد األخضر وىو يقؼ لما األرض بشيء مف تعير.-
 القومنداف رينو جاءه يألتو بتمؾ البلمباالة التي تميز أىؿ الغرب.-
!ه جػػػاء أمػػػس وجػػػاء لػػػي بحاجػػػات وحاجػػػات مػػػف دمشػػػؽ.. لػػػـ تعممػػػي.. إذف-

 أتشربيف القيوة العربيةه
أشرب.. أجابت الفتاة المرحػة ضػاحكة، لكػف بشػرط.. وتولفػت لحظػة تنتظػر -

 تكوف مرة.. اليؤاؿ األخضر لف الشرط، لكنو لـ يأت فايتأنفت: أ
 مرة!! ال.. ال.. حموة يأصنعيا لؾ حمػوة.. كالعيػؿ.. لػاؿ وىػو ينحنػي لمػا-
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لمبة الكرتوف، يخرج كيس البف يـ يمضي بو إلا المطبث فميس ييػعده كػأف يشػرب 
الفتػػاة الرشػػيقة ذات العشػػريف ربيعػػًا والعينػػيف الزرلػػاويف  …فنجػػاف ليػػوة مػػو جانيػػت

والشػػػعر األشػػػقر حتػػػا درجػػػة الصػػػيب، تمػػػؾ التػػػي كانػػػت أوؿ مػػػف تعػػػرؼ إلييػػػا فػػػي 
 باريس.

بليػػيكي فػػي اليػػوربوف، ولمييػػا جانيػػت تػػدرس المغػػات الكبليػػيكية واألدب الك
التمد في التيػجيؿ بالجامعػة، كانػت لػو العػوف فػي فصػؿ المغػة، يػالدتو فػي شػراء 
الكتب، في تعريفو بباريس، مدينة الحضارة والنػور، جانيػت لػـ تبخػؿ لميػو بشػيء.. 
ىػػي فتػػاة ذكيػػة شػػجالة وايقػػة مػػف نفيػػيا، وايػػعة اإلطػػبلع ورغػػـ أنيػػا ال تكبػػره أكيػػر 

أنو كاف ال يممؾ إال أف يندىش كمما دخبل حوارًا أو لمقا فػي نقػاش. مف لاميف إال 
كانػػػت تعػػػرؼ األدب البلتينػػػي، األدب اإلغريقػػػي وتقرأىمػػػا بمغتيمػػػا األـ.. إف أرخػػػا 
ليػا الحبػػؿ حديتػػو لػػف ىػوميروس، يػػوفوكميس، فرجيػػؿ وأيػػماء أخػر  لػػـ ييػػمو بيػػا 

اليونػاف وفميػفتيـ..  مف لبؿ. ىي معجبة بشعر الروماف لكنيػا معجبػة أكيػر بميػرح
ه"  وىي ال تفتأ تبحث وتيتقصي.. ذات مرة جاءت فرحة "أتعمـ، مػاذا اكتشػفت اليػـو
"مػػاذاه" يػػأليا الفتػػا الشػػرلي الػػذ  كانػػت تفاجئػػو دائمػػًا باكتشػػافاتيا: ألظػػـ فبليػػفة 
األغريػػؽ إمػػا أنيػػـ مػػف الشػػرؽ أو دريػػوا فػػي مػػدارس الشػػرؽ.. فػػي مػػدارس حمػػص، 

ي ببلدكػـ.. وشػعر الفتػا الػذ  لػـ يكػف لػػد درس األدب صػيدا.. صػور أ  لنػدكـ فػ
الكبلييكي ولـ يتعمػؽ فػي معرفػة حضػارة اإلغريػؽ بكييػر مػف الزىػو "صػحي !ه أنػا 
ال ألرؼ ذلؾ" أجابيا الفتا فاندفعت تحديو لف فيياغورس، زينوف، أفبلطػوف، إلػا 

يػػابيـ أف فاجأتػػو مػػف جديػػد بقنبمػػة أخػػر  "كمػػا اكتشػػفت أيضػػًا أف اإلغريػػؽ أخػػذوا ح
وآليػػػتيـ لػػػف البػػػابمييف، لمػػػـو الفمػػػؾ والينديػػػة لػػػف المصػػػرييف بػػػؿ حتػػػا أبجػػػديتيـ 
أخػػذوىا لػػف الفينيقيػػيف!! يػػا إليػػي!! كػػـ ىػػو لظػػيـ الشػػرؽ إذف!! كػػـ لػػو مػػف فضػػؿ 
لمينػػا ىنػػا!! لمػػا البشػػرية جمعػػاء!! "حينػػذاؾ شػػعر األخضػػر بزىػػو شػػاؿ معػػو رأيػػو 

حػػث وتيتقصػػي كػػي تعػػرؼ وتعتػػرؼ. لاليػػًا كمػػا شػػعر بػػاحتراـ شػػديد لمفتػػاة التػػي تب
"لكف لماذا ال يعترؼ الغرب بذلؾه لمػاذا يعتبػر أف أصػؿ الحضػارة اإلغريػؽه" يػأؿ 
الفتا الذ  كاف يعرؼ بعض األشياء لف أىميػة الشػرؽ، بمػده، فػي صػنو الحضػارة 
البشػػرية كميػػا، ىػػو الػػذ  وضػػو أيػػس الحضػػارة ورفػػو ألمػػدتيا لاليػػًا.. ومػػف جديػػد 

كػػػره والحقػػػد، لعمػػػو الصػػػراع القػػػديـ لمػػػا اليػػػيطرة لمػػػا العػػػالـ: الترفػػػت لػػػو "لعمػػػو ال
يبانيا.. صميبيوف ولرب. فكيػؼ يعتػرؼ باإغريؽ وفينيؽ، روماف وىاني ؿ.. إيبلـ واو

الغرب بفضؿ الشرؽه "ذلؾ جعمو يكبرىا أكيػر.. ىػي تدىشػو، تبيػره أحيانػًا بأفكارىػا 
 بأفكارىا أكير األحياف. المختمفة، بترائيا الجديدة، بؿ يشعر أنو لاجز لف المحاؽ
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فارت القيوة لما النار فابتعد األخضر بالدولة لبػؿ أف تطػوؼ لمػا حوافيػا.. 
رائحة القيوة تنعشو، تحممػو بعيػدًا إلػا الشػرؽ حيػث البخػور واليػاؿ، الميػؾ والعنبػر 
وتمؾ الروائ  التي ال يشبو المرء مف شميميا.. صينية القيوة، الفناجيف ألػدتيما لػو 

لتػي حاولػت أف تصػنو لنػو القيػوة "بػؿ أصػنعيا بيػد .. كػي تخػرج لربيػػة الخادمػة ا
أصػػيمة كمػػػا أشػػتيي"، ولػػػدـ لمفتػػػاة الرشػػيقة ذات العينػػػيف الزرلػػاويف فنجانػػػًا يتصػػػالد 

 رجت أياريرىا.انفبخاره تنشقتو ف
شيء مػنعش!! ىتفػت وىػي ترشػؼ الرشػفة األولػا. حقػًا!! ال شػيء يضػاىي -

 القيوة العربية األصيمة!!
األخضر لئلطراء، فانبر  يقػدـ ليػا مػف كػؿ مػا أريػمتو األـ فػي الشػرؽ:  طرب

بقػػبلوة، كػػؿ واشػػكر زنػػود اليػػت، بمموريػػة، بعدئػػذ جػػاء دور المػػوال : البػػزر األبػػيض، 
األحمػػر، الفيػػتؽ الحمبػػي، اليػػوداني بػػؿ ىػػـ بػػأف يقػػدـ ليػػا الشػػنكميش والبرغػػؿ، لػػوال 

 صيحات االحتجاج التي تعالت منيا.
 أف تحشوني حشوًاه ما أطعمتني حتا ارف يكفيني يبلية أياـ!!ماذاه تريد -

كانت الفتاة لد أكمت بنيـ، شربت بنيـ، فكؿ مػا لدمػو ليػا  …وضحكا كبلىما
 جديد.. تتذوؽ ىذا.. تجده لذيذًا تتذوؽ ذاؾ، تجده ألذ وكمو جديد طيب.

إذف كػػـ فػػي الشػػرؽ مػػف أشػػياء جديػػدة لمينػػا غريبػػة لنػػاه يػػألت وىػػي تػػتممظ -
 …ر لطعة مف البممورية شعرت بيا تذوب ذوبانًا في فمياإي

 الكيير!! الكيير!!-
تعمػػػـ.. أنػػػا أشػػػعر أف كػػػؿ شػػػيء لػػػديكـ مختمػػػؼ.. كػػػؿ شػػػيء لػػػديكـ أصػػػيؿ -

لريػػؽ: القيػػوة العربيػػة، اليػػمنة العربيػػة، الخيػػوؿ العربيػػة.. تػػر  ىػػؿ الرجػػؿ العربػػي 
 كذلؾه.

ىػو ال يػدر  إف كانتػػا  وشػعر األخضػر بدفقػة دمػاء حػارة تصػعد إلػا وجنتيػو..
لػػد احمرتػػا لكنػػو يػػدر  أنػػو أطػػرؽ ايػػتحياء!! ىػػذه الفتػػاة.. كػػـ ىػػي جريئػػة شػػجالة!! 
"فكر وىو يشي  بوجيػو ويبتعػد بناظريػو. ىػو يعمػـ أنيػا تعػرؼ مػا تريػد وتعمػؿ لمػا 
تحقيػػؽ مػػػا تريػػػد.. كمػػػا يعمػػػـ أنيػػػا تعػػػرؼ الرجػػػاؿ وليػػػا تجػػػارب كييػػػرة مػػػو الرجػػػاؿ.. 

. يراىػػا وىػػي تػػذىب معيػػـ.. ذاؾ شػػأنيا الخػػاص.. وفػػي بعػػض أصػػدلائيا يعػػرفيـ.
الغػػرب ال أحػػد يتػػدخؿ فػػي شػػأف خػػاص.. لبللتػػو بيػػا تبتعػػد لػػف كػػؿ شػػأف خػػاص. 
ىػػػي أحيانػػػًا تأخػػػذه باألحضػػػاف حػػػيف يمتقيػػػاف، تقبمػػػو مػػػف فمػػػو، تتػػػأبط ذرالػػػو وىمػػػا 
يمشػياف، تمػػتحـ بػو أكيػػر وأكيػػر لكػف خجمػػو كػاف يجعمػػو يبتعػػد، يحػاوؿ تجنػػب المزيػػد 
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اللتحاـ وكانت جانيت تحتـر خجمو.. تغمز منو أحيانًا لكػف تحتػـر رغبتػو أكيػر مف ا
األحياف.. ذات مرة يألتو "ألـ تتعرؼ إلا فتيات ىناه ألػـ تقػـ صػدالة مػو إحػداىفه 
"وىػػز رأيػػو نفيػػًا" الفتيػػات بحاجػػة إلػػا فػػراغ وأنػػا ال فػػراغ لػػد ، ولتػػي كمػػو لدرايػػتي" 

، كما يػذكر امتػداد أنامميػا النالمػة وتبيمت حينذاؾ. ىو يذكر ابتيامتيا ح تا اليـو
 الدافئة إلا خده تميده برفؽ يـ تنشبؾ في أناممو.

ىػػو.. أخضػػر.. مػػا لػػؾ لػػـ تجبنػػيه الرجػػؿ العربػػي فحػػؿ أصػػيؿ كحصػػانو أـ -
 اله يألتو وىي تمي  أصابعيا بمنشفة بمميا األخضر بالماء..

 مر الوجو والعنؽ..ال.. ال.. أ.. در .. بما.. أجيبؾ.. لاؿ متمعيمًا مح-
إذف.. دلنػػػػي.. أجػػػػرب، لالػػػػت وىػػػػي تػػػػنيض لػػػػف كريػػػػييا، ممؤىػػػػا الحيويػػػػة -

 …والحماية
ذىبػػت إلػػا البػػاب المفتػػوح، أغمقػػت مصػػرالو لمػػا ميػػؿ، ولمػػا ميػػؿ حركػػت 
الرتػػاج إلػػا أف أخػػذ مكانػػو، وليناىػػا لمػػا األخضػػر كأنمػػا تقػػوالف لػػو "انظػػر. البػػاب 

 ارف مغمؽ نحف في أماف".
 فعمته لاؿ، وليناه تتجياف إلا الباب. جانيت، ماذا-
 ما يجب أف أفعمو.-
 وكبلرينسه الخادمةه النزالءه ماذا ييقولوفه-
ال.. ال لميؾ.. ىنا ال شأف ألحػد بأحػد، لالػت ولػد ركعػت لمػا ركبػة واحػدة -

أمامو. أميكت بيده يػـ رفعتيػا إلػا شػفتييا.. حػرارة ىائمػة شػعت مػف أصػابعيا، مػف 
ئر يحػاوؿ االبتعػاد.. لكػف أيػف يبتعػد وذرالاىػا طػوؽ حولػو، شفتييا. ىػو خػائؼ، حػا

وجييػػا لصػػؽ وجيػػو، تبلمػػس بخػػدىا خػػده، تنػػدلؽ بصػػدرىا لمػػا صػػدره فيشػػعر بمػػا 
 يشبو االرتجاؼ "يا إليي!! في المنزؿ وأماـ يمو الناس وبصرىـ!ه"

ال تخػػؼ، لالػػت جانيػػت وكأنيػػا تعمػػـ مػػا يػػدور فػػي ذىنػػو.. النػػاس ىنػػا لييػػوا -
لشػػػرؽ، يتػػػدخموف فػػػي شػػػؤوف ارخػػػريف الخاصػػػة.. ىنػػػا.. تغمػػػؽ البػػػاب كنايػػػكـ فػػػي ا

لميػػؾ يصػػب  المكػػاف ممكػػؾ، ال ييػػم  أحػػد لنفيػػو بانتيػػاؾ حرمتػػو، فػػاطمئف.. خػػذ 
 راحتؾ كما تشاء.. مارس حريتؾ بالشكؿ الذ  تشاء.. 

راحتػػػي!ه حريتػػػي!ه بػػػدأ يػػػردد، وىػػػو يػػػرتعش مػػػف أخمػػػص لدميػػػو حتػػػا لمػػػة -
 فوؽ فخذيو لكف كيؼه وأخوؾهرأيو، فقد صار أتوف النار 

 وما شأف أخيه يألت وىي تنيض لف فخذيو لتبًا ولومًا.-
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أغػػدر بػػوه أخونػػو بأختػػوه ال.. ال.. ىػػو أيػػد  إلػػي معروفػػًا ومػػف الغػػدر أف -
 …أرده لو ولوغًا في لرضو، تمريغًا لشرفو.. وانطمقت ليقية لالية

ا صػػديقيه نحػػف غػػدره تمريػػذ!ه لالػػت مػػف بػػيف أمػػواج ليقيتيػػا.. لػػـ تػػتكمـ يػػ-
ىنػا فػي الغػرب وليػنا ىنػاؾ فػي الشػرؽ.. ميػؿ ىػذه المفػاىيـ انػديرت لػدينا وبػػادت.. 
ىنا، شيء واحد يعنينا ىو الحب.. اليعادة.. الرضػا.. ولػف ييػعد أخػي كػأف تػوفر 

 لي الرضا واليعادة، كأف تمنحني الحب!!
فػػػي  وار، ييػػػمعيا األخضػػػر، مػػػذىواًل، مبيوتػػػًا متيػػػمراً دفػػػي رأيػػػو مػػػا يشػػػبو الػػػ

تحتػػو لػػـ يكػػف  …كريػػيو، فيمػػا ىػػي تخمػػو لميصػػيا الزىػػر  ذا التشػػجرات الخضػػراء
غيػػػر حمالػػػة نيػػػديف.. الصػػػدر أبػػػيض محمػػػر كبركػػػة مػػػف أرجػػػواف، الػػػبطف ضػػػامر 
أخمػػص، كأنػػو لػػـ يعػػرؼ يومػػًا الطعػػاـ، اليػػرة غمػػزة ذلػػف تريػػؿ ألػػؼ إيمػػاء.. ىػػو ال 

لمبػو، كػؿ ذلػؾ لػـ يمنعػو يممؾ إال أف ينظر.. احمػرار وجيػو، ارتعػاش يديػو، خفقػاف 
مف ايتراؽ النظر.. يطرؽ لحظة لكف لينيو تنشػداف إلػا األلمػا لحظػات.. يػـ بػدا 
وكأنيمػػػػا تيػػػػمرتا حػػػػيف انفكػػػػت الحمالػػػػة لػػػػف النيػػػػديف وتػػػػنفس النيػػػػداف الصػػػػعداء.. 

 حممتاىما اشرأبتا فجأة إلا البعيد، ويبتا إلا األلما ميرتيف لما مرجة ربيو.
 ر  جميؿهما رأيؾه أنا حموةه صد-

وتحركت شػفتاه بػالرد لكػف جانيػت لػـ تيػمو صػوتو.. فقػد أحػس باضػطراـ نػار 
 …يشعؿ حمقو.. بغصة تيد فمو

 أ.. أ.. أجؿ.. أفم  أخيرًا في التخمص مف الغصة.-
 ما بؾ ال تتحرؾ إذفه أليت رجبًله-

وكأنمػػػػػا كػػػػػاف ذلػػػػػؾ الفتيػػػػػؿ الػػػػػذ  أشػػػػػعؿ البػػػػػارود، ىػػػػػب األخضػػػػػر.. "ىػػػػػو ذا 
رجػػبًل!ه مػػف لػػاؿ ىػػذاه أنػػا األخضػػر بػػف لزيػػز يػػيد الرجػػاؿ.. التحػػد .. أنػػا ليػػت 

فكيػػؼ تيػػاف يػػا أخضػػره كيػػؼ تتحػػداؾ امػػرأة أييػػا الرجػػؿه "ولػػـ يجػػد نفيػػو إال وىػػو 
يميؾ بيا، يطوليػا بذراليػو، يشػدىا إلػا صػدره، يمقػـ شػفتيو شػفتييا يػـ يحمميػا إلػا 

 الفراش.. يمقييا لميو ويعر  ما بقي مف يتر....
ا الحصػػاف العربػػي حيػػف اليػػمعة وايػػو الشػػيرة.. غمغمػػت ارف لممػػت لمػػاذ-

 جانيت دافنة وجييا في لنقو، ولد ىمدا ىنيية مف الزمف لارييف لما الفراش..
تعنيف أنني نجحت في االختباره لاؿ ضاحكًا، وىو يبتعد لنيا لمػيبًل غاريػًا -

 لينيو في لينييا..
أنفايػػػيا بعػػػػد بدرجػػػة امتيػػػاز.. لالػػػت ضػػػاحكة ىػػػػي األخػػػر  ولػػػد ايػػػتعادت -

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 055 - 

انقطاع، رادة إليو النظرة نفييا انغرايًا وجػرأة. وكػومض البػرؽ وجػد األخضػر نفيػو 
يعػػػود إلػػػا ىنػػػاؾ إلػػػا شػػػجرة النػػػارنأ فػػػي بيػػػتيـ الدمشػػػقي، وروضػػػة تختبػػػة وراءىػػػا 
بخجػػػؿ وايػػػتحياء، ينظػػػر إلييػػػا فتيػػػرب بعينييػػػا منػػػو، يقػػػوؿ ليػػػا انظػػػر  إلػػػي فتػػػزداد 

ـ ىنػػاؾ مػػف اخػػتبلؼ!! روضػػة الحبيبػػة الخجولػػة إطرالػػًا إلػػا األرض "يػػا إليػػي!! كػػ
التي تحبو حتا العبادة، لكنيا ال تجرؤ لمػا لمػس يػده، بػؿ تيػتحيي أف تنظػر إليػو 
وجيػػػًا لوجػػػو، وجانيػػػت التػػػي ال تحمػػػؿ لػػػو أدنػػػا مشػػػالر الحػػػب تتعػػػر  كمػػػا حػػػواء 

 وتمارس معو الحب.
 ىو!! أيف شردته لكزتو، وىي تتأمؿ لينيو المتيف غابتا بعيدًا..-
 ال.. ال.. رد في محاولة لمتيرب منيا ومف أفكاره.-
 أنت خجوؿ.. خجوؿ كييرًا.. تر  ألـ تعرؼ النياء مف لبؿه-
 أ.. أ.. بدًا.. لاؿ متمعيمًا ولد لاوده الحياء مف جديد.-
إذف.. أنػػا التػػي فضضػػت بكارتػػؾ!ه كػػـ أنػػا يػػعيدة، أخضػػر!ه وانيالػػت لميػػو -

ارة التػي فضػتيا لمتػو.. ومػف جديػد لػاد خيالػو تميـ خده، لنقو، صدره، منتشػية بالبكػ
إلػػا روضػػة التػػي لػػـ تجػػرؤ يومػػًا لمػػا البػػوح بحبيػػا لػػو. كانػػت تػػدور، تمػػؼ، تقتػػرب، 
تبتعد، لكنيا لـ تقؿ شيئًا ولـ تب  بالير الػذ  ظػؿ دفينػًا فػي ألماليػا تضػف أف يػراه 
ت النػػػور.. لينػػػاه مضػػػتا إلػػػا الطاولػػػة حيػػػث الريػػػالة التػػػي كػػػاف يقرأىػػػا حػػػيف دخمػػػ

 جانيت.. لحظت ذلؾ فيألتو.
 في الريالة شيء محزف.. أليس كذلؾه-
 أجؿه! خبر أحزنني كييرًا!ه-
 ما ىوه احؾ لي..-

 وحكا ليا األخضر لصة الفتاة التي لقد الخوؼ ليانيا فأصبحت خرياء.
 ميكينة، أليذا الحد يصؿ الخوؼ بالفتاة لندكـه-
 ياهكيؼ ال والياطور الذ  يجز األلناؽ أماـ ليني-
شيء محزف حقًا!! الفتاة ال تجرؤ لما التعبيػر لػف رأييػا، ال تيػتطيو البػوح -

مػػا ىػػذاه لالػػت ولػػد نيضػػت تمػػبس ييابيػػا  …بحبيػػا، ال تممػػؾ حريػػة اختيػػار لرينيػػا
 تعبيرًا لف تغير مزاجيا.

 ىذا ىو الشرؽ.. وىذا ما يحزنني في القصة.. جانيت.. أنا أشعر بالذنب.-
 كنت تحبيا إذفه-
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 ليس حبًا.. ربما ىو مودة.. ألفة..ال.. -
بالنيػػبة إليػػؾ.. لكػػف بالنيػػبة إلييػػا حػػب، أمػػؿ، ميػػتقبؿ.. وىػػذا مػػا يػػبب ليػػا -
 الصدمة.
 ربما.. أمي تقوؿ رأ  الطبيب أف خرييا أليباب ييكولوجية.-
 اذىب إلييا إذف، ربما تشفا إف رأتؾ..-
 والدراية التي بدأته-
رؼ: اكتػػػب ليػػػا.. طمئنيػػػا.. لػػػدىا ال أدر .. مػػػا أدريػػػو أف لميػػػؾ أف تتصػػػ-
 بشيء.

وكتػػب ليػػا األخضػػر، لكػػف دوف أف يعػػدىا بشػػيء، فولػػد الحػػّر ديػػف، وىػػو ال 
 يريد أف يضو دينا في لنقو لد يضطر يومًا إليفائو.

بنفيػو، أوصػػؿ القومنػػداف الريػالة إلػػا شػػمس.. لػـ تفاجػػأ بػػو كعادتيػا كػػؿ مػػرة، 
 الـ كمو وليفتو.ىذه المرة ىي أـ تنتظر أخبار ابنيا بشوؽ الع

أىو بخيره صػحتو جيػدةه يأكػؿ جيػدًاه ينػاـ جيػدًاه انيالػت لميػو باأليػئمة مػا -
 …إف جمس في غرفة االيتقباؿ، فرحًا في يره لغياب لزيز

ال.. ال.. ال تخػػػافي لميػػػو.. األخضػػػر ذكػػػي، فيػػػيـ، وىػػػو رجػػػؿ يعػػػرؼ جيػػػدًا -
 …كيؼ يشؽ طريقو في الحياة

 د ىناؾ.. لو أصدلاءهيعني.. صار يعرؼ باريس.. لو أح-
أو.. وه!! أصػػدلاء، صػػديقات.. بػػؿ ىػػو وأختػػي جانيػػت صػػديقاف حميمػػاف!! -

 ال يفارؽ واحدىما ارخر..
وأجفمت شػمس، لكػف دوف أف تيػم  لئلجفالػة بػالظيور.. ىػؿ أولعتػو الفرنيػية 

 في شراكيا، ىؿ لمؽ في فخياه وماذا إف أليتو لف درايتو وطبوه"
 يعني رأيتوه جميت معوه-
مػػػػرات.. كػػػػاف يجػػػػيء إلػػػػػا المنػػػػزؿ مػػػػو جانيػػػػػت.. وكنػػػػا نمتقػػػػي منفػػػػػرديف.. -

األخضػػر شػػاب نبيػػو.. صػػدليني يػػررت كييػػرًا برؤيتػػو، ومضػػا يحػػدييا لػػف كػػؿ مػػا 
 يحممو مف أخبار..

 اهلل كـ أشكرؾ، ييادة القومنداف!!-
 بؿ أنا الذ  يشكرؾ، فقد أتحت لي فرصة ليماع حدييو العذب..-
عتػو شػمس بكييػر مػف الفػرح: لػـ كػاف يتحػػدث صػحي !! حدييػو لػذبه ولاط-
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 ييادة القومندافه
 …أوه.. وه.. لف حياتو ىناؾ.. درايتو.. حياتو ىنا.. طفولتو في حماة-

وتولػػػػؼ القومنػػػػداف لحظػػػػة متفريػػػػًا النظػػػػر فػػػػي وجػػػػو شػػػػمس التػػػػي بػػػػدت ولػػػػد 
انكمشػػت لمتػػو، لمػػا يػػيماىا االنزلػػاج والضػػيؽ، تعممػػيفه لػػـ أكػػف ألمػػـ أنكػػـ لشػػتـ 

 .. لماذا لـ تحدييني لف ذلؾهفي حماة
 ولماذا أحديؾه مرحمة مضت وانقضت ييادة القومنداف..-
 لكف بود  لو ألرؼ شيئًا لف حياتكـ ىناؾ.. ىي تيمني..-
 تيمؾه لماذاه يألتو ولد لادت أنامؿ الخوؼ تميؾ بقمبيا لاصرة إياه.-
 مػػػػداـ، أنػػػػت ارف صػػػػديقتي، لػػػػزو صػػػػديقي.. وأنػػػػا ال أريػػػػد أف أتعامػػػػؿ مػػػػو-

 …أصدلاء أجيميـ.. الفضوؿ يدفعني دائمًا ألف أكتشفيـ، ألرؼ كؿ شيء لنيـ
"لمػػاذا يريػػد اكتشػػافنا، بػػؿ لمػػاذا فػػرض لمينػػا صػػدالتو، ىػػو يعػػرؼ شػػيئًا، يشػػؾ 
بشػػػيء بالتأكيػػػد.. لكػػػف مػػػاذا لػػػرؼ مػػػف األخضػػػره أتػػػراه يػػػذكر تمػػػؾ األيػػػاـه أيعمػػػـ 

مصػمـ لمػا مبلحقتنػا.. األخضر مف كاف يجيء إلينا أو يذىبه يا إليػي!! الرجػؿ 
 فكيؼ التخمص منوه".

وبػػدا الػػتخمص منػػػو ضػػربًا مػػػف الميػػتحيؿ، فالقومنػػداف الػػػدمث المطيػػؼ، الػػػذ  
يحيػػػػف الحػػػػديث، يحيػػػػف التصػػػػرؼ، بػػػػؿ يقػػػػدـ الخػػػػدمات ويصػػػػنو المعػػػػروؼ تمػػػػو 

 المعروؼ، يطوؽ لنقيا ارف بأكير مف ليد.
اف صػمت رىيػب ال.. اطمئف.. لالت أخيرًا ولد تخمصػت مػف أفكارىػا فيمػا كػ-

 لد أطبؽ. نحف أناس بيطاء، حياتنا بييطة..
 بيطاء!ه حياتكـ بييطة!ه كيؼ وأنت الشيخة ابنة الشيوخه-

"يا إليي!! إذف جررت األخضػر إلػا لػوؿ مػا لػـ أحػب أف يقػوؿه إذف، بػت ال 
تعػػرؼ لريػػة لزيػػز وحيػػب بػػؿ أىمػػي ولشػػيرتي أيضػػًا!ه فمػػاذا تريػػد إذفه إالـَ تبغػػي 

ة الشػػػيخة شػػػمس!! تػػػابو القومنػػػداف وابتيػػػامة لريضػػػة لمػػػا الوصػػػوؿه "ىػػػو حضػػػر 
شفتيو، صػدليني.. أنػا لػـ أفاجػأ، كػبلـ األخضػر لػف أىمػؾ ولشػيرتؾ لػـ يفػاجئني.. 
كنت أشعر أنني ألامؿ امػرأة غيػر لاديػة.. امػرأة يجػب أف تكػوف شػيخة أو أميػرة.. 

 لكف اليؤاؿ لماذا تخفيف ذلؾه
 لفت دوف أف تعرؼ ما تقوؿ.بدأت شمس متعيرة، لكنيا تو  …ال.. ليس-
النػػػاس ىنػػػػا، بػػػؿ فػػػػي كػػػؿ مكػػػػاف مػػػف العػػػػالـ، يفخػػػروف بأصػػػػوليـ، بحيػػػػبيـ -
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 ونيبيـ.. فمماذا أنت تخفيف ذلؾ.. وأنت الشيخة.. األميرة.ه
لمػػاذاه ال.. ال أدر .. ربمػػا أنػػا.. وزوجػػي نكػػره التفػػاخر.. نكػػره الحػػديث لػػف -

 الماضي..
ليػػر الػػذ  أود معرفتػػوه فمػػا ىػػو ىػػا.. تكرىػػاف الحػػديث لػػف الماضػػيه ىنػػا ا-

 شمس، أيتيا الشيخة ابنة الشيوخ.. أ  ير تخفيفه.
أىػػػو تحقيػػػؽه انتفضػػػت شػػػمس فجػػػأة وىػػػي تػػػر  نفيػػػيا تحشػػػر فػػػي الزاويػػػة.. -

 أرجوؾ.. كؼ لف أيئمتؾ..
وتبيػػـ القومنػػداف ولػػد تػػيقف أف ذلػػؾ يكفػػي ىػػذه المػػرة وأف لميػػو حقػػًا، أف يكػػؼ 

فيػػيا، نيػػض الرجػػؿ مودلػػًا، انحنػػا، ىػػـ بتقبيػػؿ بدمايتػػو، بكيايػػتو ن …لػػف األيػػئمة
يػػدىا لكنيػػا يػػحبتيا.. "جيػػرار!! ىػػو نفيػػو جيػػرار!! يريػػد أف ييػػتجرني إلػػا مصػػيبة 

 أخر !!" وكظمت غيظيا.. باذلة كؿ ما في ويعيا لميا تيتعيد دمايتيا:
كؿ الشػكر لػؾ، يػيادة القومنػداف.. غمرتنػا بأفضػالؾ وال نػدر  كيػؼ نػرد لػؾ -

 تمؾ األفضاؿه.
بيػػػيطة، رد القومنػػػداف ضػػػاحكًا وكأنػػػو لػػػـ يصػػػّد لبػػػؿ لحظػػػة، تػػػدلينني إلػػػا -

 منيؼ يريد..
ىو كػذلؾ.. لكػف بعػد أف يعػود.. ردت ضػاحكة وىػي تشػير إلػا باحػة البيػت -

الفارغػػة وكأنمػػا تشػػير إلػػا رب البيػػت الغائػػب، يػػـ مػػا إف أغمقػػت البػػاب وراءه حتػػا 
فيػة الصػعداء، وكأنمػا انزاحػت أيرلت إلا مخدليا، ألقت بنفييا لمػا اليػرير متن

لػػػف صػػػدرىا صػػػخرة صػػػواف.. يػػػالة، يػػػالتيف، التقطػػػت أنفايػػػيا يػػػـ لػػػادت إلػػػا 
الريػػالة تشػػميا، تميميػػا، تمػػتيـ مػػا كتبػػو ليػػا األخضػػر التيامػػًا. كمماتػػو تمػػس شػػغاؼ 
لمبيػػػا، تػػػدخؿ ىنػػػػاؾ إلػػػا األلمػػػػاؽ، تبمػػػؿ كالنػػػػد  أزاىيػػػر الشػػػػوؽ المتفتحػػػة لمفتػػػػا 

متمة بعد. "أمي الحنوف.. أمي الحبيبػة"، تقػرأ شػمس فتبػرد الطويؿ الرشيؽ الذ  لـ ي
نػػػار ىنػػػاؾ فػػػي صػػػدرىا، تطمػػػئف أنفػػػاس فػػػي صػػػدرىا وتيػػػر  راحػػػة فػػػي أوصػػػاليا". 
أخبػػػاره يػػػارة، أحوالػػػو مطمئنػػػة.. "حمػػػدًا لػػػؾ يػػػا رب!! يػػػيعود إلػػػي األخضػػػر ظػػػافرًا 

الة مظفػػرًا!!لكف أتػػراه يعػػود إلػػا روضػػةه" راحػػت شػػمس تتيػػاءؿ وىػػي تقػػرأ فقػػرة الريػػ
التػي ييػأؿ فييػػا لػف روضػة. ىػػو يقيػـ انػو لػػـ يبادليػا كممػة حػػٍب ولػـ يعػدىا بعيػػد، 
: "إف كانػت تحبنػي إلػا ىػذه الدرجػة، لمػاذا لػـ تقػؿ  وال صار بينيما شػيء.. يػـ يمػـو
 ليه لماذا كتمت مشالرىا طواؿ الولته" أيئمة وجيية، لكف مف ييتطيو اإلجابةه 

ادرة لمػػا اإلجابػة. الشػيث الػذ  حػػاوؿ روضػة، مػذ انعقػد ليػػانيا، باتػت غيػر لػ
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فػػالجني الػذ  دخػؿ فػػـ الفتػاة وأميػؾ بميػػانيا  …فػؾ تمػؾ العقػدة لػػـ يزدىػا إال تعقيػداً 
أبػػػا الخػػػروج.. لصػػػي الخيػػػزراف الػػػيبلث كيػػػرىا لمػػػا ظيرىػػػا، صػػػرخاتو مػػػا زالػػػت 
تدو  في أذنييا، بخوره في خيشومييا، مو ذلؾ أبا الجنػي الخػروج.. روضػة تػذكر 

تييػػػػا، فخػػػػذييا، تػػػػذكر اليمػػػػدرة والزمجػػػػرة، الصػػػػياح يلمػػػػا ظيرىػػػػا، إلولػػػػو العصػػػػي 
والصػػراخ، تػػػذكر أوجاليػػػا، آالميػػػا، وىػػػو ينيػػػاؿ لمييػػػا ضػػػربًا لكنيػػػا ال تػػػذكر متػػػا 
تولؼ ذلؾ الضرب. أيامػًا وليػالي ظػؿ ظيرىػا ينػزؼ دمػًا.. لظاميػا مكيػرًة، جمػدىا 

ا ىي ال تجػؼ.. "مػاذا كمو أزرؽ ميودًا.. أميا تبكي لمييا، أخواتيا ينحف، ودمولي
فعمت بؾه كـ أخطأت بحقؾ!! "كانت أميا ال تنفػؾ تنػدب، الطمػة خػدىا، صػدرىا، 

 وكميا شعور بالذنب.
 ذلؾ الشعور بالذنب أفادت منو شمس فألنعتيـ بالمجوء إلا الطبيب..

جػػاء الطبيػػب، فيالػػو حػػاؿ الفتػػاة الميػػكينة التػػي لػػـ يكفيػػا المػػوت بػػؿ جاءتيػػا 
ؿ يعػػػػالأ جمػػػػدىا المجػػػػرح ظيػػػػرًا ولجػػػػزًا.. يػػػػديف ورجمػػػػيف.. لصػػػػة القبػػػػر. شػػػػيرًا ظػػػػ

الميكػػػػرو كػػػػرـو األحمػػػػر، الميػػػػحوؽ األبػػػػيض، األلػػػػراص، الحبػػػػوب، كميػػػػا لرفتيػػػػا 
 …روضة، مو الصراخ أحيانًا وببل صراخ أحيانًا أخر 

كػػاف خوفيػػا مػػف ذلػػؾ الشػػيث الػػذ  يطػػرد الجػػف بعصػػا الخيػػزراف جعميػػا تخػػاؼ 
بحقيبتػو الجمديػة اليػوداء فانكمشػت لمػا نفيػيا مف كؿ غريب. رأت الدكتور يدخؿ 

تحػاوؿ طمأنتيػا  …ولبيت، متقمصة متكورة، رافضة أف يممييا لميػًا. شػمس معػو
تشػػػرح لمفتػػػاة المػػػذلورة مػػػف ىػػػو الػػػدكتور الشػػػيبندر، وكيػػػؼ يػػػيعالجيا "ىػػػو صػػػديؽ 
لزيز.. وطبيب بارع.. اطمئنػي إليػو، أيػممي أمػرؾ لػو، تعػود  يػالمة معافػاة بػإذف 

"لكػػػف روضػػػة لػػػـ تطمػػػئف، بػػػؿ كػػػاف لمػػػا شػػػمس والطبيػػػب أف يحػػػدياىا أكيػػػر  اهلل!!
لف الشعوذة والخزلببلت.. لف النصػابيف والػدجاليف.. ولػف الجيػؿ الػذ   …وأكير

يولو الناس بيف أيدييـ.. أخيرًا، حيمت األمر شػمس، "ىػذا طبيػب لػالـ.. وصػديؽ 
اطمئني "حينػذاؾ فقػط مخمص.. رأيتو مرات في بيتنا وال يمكف أف يريد بؾ الشر.. ف

 …اطمأنت روضة وأيممت ليادىا لمطبيب
الطبيب كبير القمب، رحػب الصػدر، ىػادئ، صػبور.. يعػالأ الفتػاة بحنػو األب 
شػػػفاؽ األخ. "مػػػػف يصػػػدؽه" راحػػػػت شػػػػمس تتيػػػاءؿ وىػػػػي تػػػر  الطبيػػػػب اليػػػػادئ  واو
الصػػبور يعػػالأ مريضػػتو. "ىػػذا الرجػػؿ ىػػو نفيػػو كػػاف وزيػػرًا لخارجيػػة الممػػؾ فيصػػؿه 

فيو الذ  ناضؿ ضد االيتعمار العيماني والفرنييه شارؾ في اليػورة اليػورية ىو ن
الكبػػػر ه تعػػػرض لممخػػػاطر واألىػػػواؿه وفػػػي الولػػػت نفيػػػو يػػػداو  ويعػػػالأ!! كػػػـ ىػػػو 
متعػػػدد المواىػػػب إذف!! كػػػـ ىػػػو نعمػػػة لقومػػػو ووطنػػػوه "ولػػػـ يكػػػف متعػػػدد المواىػػػب، 
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ف ليػا كػؿ االحتػراـ، النعمة لقومو ووطنو، يخيب لشمس ظنًا.. ىو صػديؽ حمػيـ يكػ
يكػػف لعزيػػز كػػؿ المػػودة والحػػب.. لبػػؿ أف يػػذىب إلػػا مريضػػتو أو بعػػد أف يعػػود مػػف 
لدنيا.. يزور بيت األصدلاء كما كاف يدلوىـ. يجمس مو لزيز، يجمس مػو شػمس 

و لمػب ػإف لـ يكف ىناؾ لزيز، فالدكتور الشيبندر ىو الرجؿ الوحيػد الػذ  يطمػئف لػ
إال باليقػة واالطمئنػاف!!" كانػت تقػوؿ لعزيػز كممػا  شمس.. "رجؿ لظيـ ال يوحي لؾ

تحػػديا لنػػو.. آراؤه فػػي الحيػػاة تعجبيػػا، آراؤه فػػي الييايػػة تعجبيػػا، وال تممػػؾ إال أف 
تيػػػأؿ وتيػػػأؿ كممػػػا جمعيمػػػا مقػػػاـ. الرجػػػؿ وايػػػو المعػػػارؼ، كبيػػػر التجربػػػة، صػػػمب 

بيػذا الشػعب،  اإلرادة، لػو  العزيمػة. ىػو متفائػؿ حينػًا، متشػائـ حينػًا آخػر "أنػا أؤمػف
متفائؿ فيو، لكنني أكفر بمف يتنطحػوف لقيادتػو، متشػائـ مػف رجػاالت ييايػتو"، لػاؿ 
لشػػمس ذات مػػرة وحػػيف يػػألتو "لمػػاذا"ه كػػاف جوابػػو واضػػحًا: "شػػعب لظػػيـ كشػػعبنا 
بحاجػػػة إلػػػا رجػػػاؿ لظمػػػاء ألويػػػاء لػػػادريف لمػػػا انتشػػػالو مػػػف ىاويتػػػو، إنقػػػاذه مػػػف 

يف لمػػػا اليػػػط  ارف ميػػػوخ، ألػػػزاـ، لكػػػف لؤليػػػؼ كػػػؿ مػػػف تػػػرينيـ طػػػاف …ورطتػػػو
كػػاف البمػػد يػػرزح تحػػت  …صػػغار، أصػػفار". ولػػـ تيػػتطو ىػػي ولزيػػز إال أف يوافقػػاه

نير يقيؿ ورجاالتو يختصموف لما صغائر األشياء، كؿ مػنيـ يريػد الحصػوؿ لمػا 
مكيػػب، أو إرضػػاء جنػػراؿ لبمػػوغ منصػػب، فػػي كػػؿ يػػـو ينحػػدروف أكيػػر، ييػػقطوف 

وصػغائر، فتػات يرميػو ليػـ ىػذا الضػابط الفرنيػي أو  أكير ومف أجؿ ماذاه يفايؼ
ذاؾ. زليـ ليس بزليـ، ورئيس ليس لو مف الرئاية شيء، والكؿ يييروف فػي ركػب 
الميتعمر خاضعيف، خانعيف". الدكتور غيػر راض.. مػذ لػاد مػف مصػر وىػو يمػـو 
ويعاتػب، ينتقػػد وييػػاجـ. شػمس تػػذكره حػػيف دلتػو لايػػده بػػييـ آخػر مػػرة إلػػا الرابطػػة 

 لنيائية.ا
جريئػػػًا كػػػاف!! واضػػػحًا كػػػاف!! أجػػػاب لمػػػا كػػػؿ يػػػؤاؿ، شػػػفا كػػػؿ غػػػؿ.. وفػػػي 
النيايػػة أطمقيػػا صػػريحة واضػػحة: "المػػرأة نصػػؼ المجتمػػو.. والنيػػاء مػػػدلوات ألف 
يعممف شأنيف شأف الرجاؿ وجنبًا إلػا جنػب مػو الرجػاؿ.. بػؿ لمػييف أف يعممػف بػبل 

عطػا، االيػتقبلؿ ال تصػنعو إال كمؿ أو ممؿ لشحذ ىمـ الرجاؿ، فالحريػة تؤخػذ وال ت
التضػػػػػحيات والبطػػػػػوالت، والتضػػػػػحيات والبطػػػػػوالت يرضػػػػػعيا األبنػػػػػاء مػػػػػف صػػػػػدور 

 األميات".
فػػي الصػػحؼ، فػػي المجػػبلت، داخػػبًل، خارجػػًا، كػػاف يكتػػب، بػػؿ لػػـ يكػػف يفػػّوت 
منايبة إال ويصدر فييا بيانًا يبيف الحقيقة لمشعب حايػًا إيػاه لمػا الػدفاع لػف حقػو، 

 …لا طريؽ الصوابىاديًا إياه إ
ألػػيس ىػػو زلػػيـ الشػػعبه ألػػيس حزبػػو حػػزب الشػػعبه مػػو ذلػػؾ، وبكػػؿ تواضػػو 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 060 - 

زلػػيـ الشػػػعب، يػػػأتي بنفيػػػو إلػػػا فتػػػاة خريػػاء يبػػػذؿ الميػػػتحيؿ كػػػي يشػػػفييا.. بقمػػػب 
رحػػيـ ونفػػس مفعمػػة بالحػػػب كػػاف ينكػػب لمييػػا، يعالجيػػػا، يحػػدييا، ييػػأليا، يحػػػاوؿ 

ىػػو وايػػؽ أف  …ظػػؿ والفتػػاة ديدنػػو ايػػتدراجيا، جرىػػا جػػرًا إلػػا النطػػؽ. أشػػيرًا لػػدة
العمػػػة فػػػي الػػػنفس ولػػػيس فػػػي الجيػػػد.. شػػػرح ذلػػػؾ ألبييػػػا، ألميػػػا فيػػػزا رأيػػػييما ولػػػد 

 ايتعصا لمييما الفيـ. لكف شميًا كانت تفيـ.
"يجب أف نكيب يقتيػا.. يجػب أف نجعميػا تطمػئف.. اطمئنانيػا ييخمصػيا مػف 

ف". شػػػمس مؤمنػػػة لقػػػدة الخػػػوؼ.. ذىػػػاب لقػػػدة الخػػػوؼ وحػػػده يػػػذىب بعقػػػدة الميػػػا
ف ايػتطعنا ا"يػتنطؽ  …بوجية نظره، بتصػوره الواضػ  ورؤيتػو التػي ال شػائبة فييػا

التغمغػؿ إلػا ألمػاؽ نفيػيا، فاخرجنػػا مػا فػي تمػؾ األلمػػاؽ. "لمػا ىػذا األيػاس بػػدأ 
يعمؿ.. يجمس معيا طويبًل، يحدييا، يرو  ليا القصص، يفيػر األحػداث يػـ ينيػاؿ 

لكػػف،  …يػػا بحػػافز مػػا، باندفالػػة مػػا لػػد تجيػػبلمييػػا بيػػؤاؿ مفػػاجة وكػػؿ ظنػػو أن
 …طواؿ يتة أشير، ظمت روضة تجمس، تصغي، تتمقا األيئمة لكنيا ال تجيب

 حيف جاءت ريالة األخضر، ىميت أمو لمطبيب:
دكتور!! أنت لمػت الفتػاة بحاجػة إلػا حػافز، إلػا اندفالػة تفػؾ لقػدة ليػانيا، -

ت مػػػف حقيبتيػػػا ورلػػػات مطويػػػة مػػػا رأيػػػؾ أف تيػػػتخدـ ىػػػذه الريػػػالة حػػػافزًاه وأخرجػػػ
 بعناية.
أية ريالة أختاه، يأليا الطبيب الذ  كاف معجبًا بشمس "شخصية فذة" كػاف -

 يقوؿ لنيا "امرأة ال كالنياء" وكاف يأبا إال أف ينادييا "أختاه".
شػػرحت لػػو األخػػت الحػػب مػػف طػػرؼ واحػػد، ذاؾ الػػذ  كػػاف يشػػد روضػػة إلػػا 

 في خرس الفتاة. األخضر مؤكدة لو أف لذلؾ الحب دوراً 
 لماذا لـ تخبريني بذلؾ مف لبؿه-
 لـ أكف لما يقيف.. لكف ارف نعـ..-

وتيمػػػؿ وجػػػػو الطبيػػػب!! "وضػػػػو اليػػػد لمػػػػا العمػػػة ألػػػػرب الطػػػرؽ إلػػػػا معالجػػػػة 
 المعموؿ". لرأ الريالة فتيمؿ وايتبشر:

دلينا نجػرب، لػاؿ لشػمس وىػو يػنيض، كمػو ىمػة وحمػاس. فقػط الحقػي بػي -
 …ألوؿ لؾ ارف بعد حيف وافعمي ما

بعػد حػػيف، لحقػت بػػو شػمس.. كػػاف لػد تحػػدث مػو روضػػة كعادتػو، حييػػا لمػػا 
الكػػبلـ، حرضػػيا، لكػػف حػػيف دخمػػت شػػمس ويػػدىا خمػػؼ ظيرىػػا، كمػػا اتفقػػا، بادرىػػا 

 الطبيب باندفاع.
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 بيدؾ شيء، ما ىو يا أختاهه-
 ال.. لف ألوؿ.. ىو ييـ روضة كييرًا.. يفرحيا كييرًا..-

 ضة لينييا لما يعتيما.وفي الحاؿ، فتحت رو 
 روضة لـ يعد ييميا شيء.. ولـ يعد يفرحيا شيء..-

 لاؿ الطبيب بميحة مف لنوط
ال، ردت شػػمس بػػدفؽ مػػف تفػػاؤؿ مػػا لػػدا ىػػذه الريػػالة، مػػا لػػدا صػػاحبيا.. -

 ىما ييمانيا كييرًا.. كييرًا.. كييرًا..
لة ىاتييػػػا إذف.. ألػػػػرؼ مػػػػا فييػػػػا.. لػػػػاؿ الطبيػػػب وىػػػػو يمػػػػد يػػػػده إلػػػػا الريػػػػا-

 …فابتعدت بيا شمس مقتربة مف روضة
 كيؼ دكتور والريالة لروضةه تيمـ باليد.-
 حقًاه لاؿ الطبيب وىو يغمز بعينو.-
حقػػًا وصػػدلًا!! صػػاحبيا يقػػوؿ: يػػممييا لروضػػة أغمػػا النػػاس لنػػد ، وبػػدت -

روضػة تشػػتعؿ حمايػػًا وتحفػػزًا، حميػػة وانػػدفالًا، ليناىػػا لمػػا الريػػالة ويػػداىا تيمػػاف 
 يا.باإلمياؾ ب

لػػػػد أيػػػػرت فضػػػػولي.. ممػػػػف ىػػػػي أذفه يػػػػأؿ الطبيػػػػب وىػػػػو يرلػػػػب روضػػػػة، -
 ميرورًا، بطرؼ خفي..

ال.. لمييػػػػا ىػػػػي أف تحػػػػزر.. ردت شػػػػمس وىػػػػي تقتػػػػرب أكيػػػػر مػػػػف الفتػػػػاة.. -
 …انظر .. روضة

شمي رائحة الريالة.. لالػت وىػي تقربيػا مػف وجييػا وتبعػدىا لنػو. أال تػذكرؾ 
يؿه ومف جديد، راحت تمػوح بالريػالة أمػاـ بأحده أال تيتطيعيف أف تخمني مف المر 

بريقيما أشد ترالصًا، وحمايتيا أكير توىجًا، بؿ خيؿ لشمس أنيػا تػر   الينييا، فبد
 في روضة كتمة مشتعمة مف نار..

الريالة لؾ.. احزر  مف أريمياه صاح بيا الطبيب لما حيف غػرة.. ولمػا -
 حيف غرة انفجر صوت روضة.

 …مؿء طوليا.. انيػا رائحتػو.. إنيػا ريػالتو األخضر!!. صاحت وىي تيب-
ىػػي تمػػد يػػدييا كمتييمػػا فػػي محاولػػة لئلميػػاؾ بالريػػالة، فيمػػا و الرئييػػا لػػي.. تابعػػت، 

 كانت تنفرج أيارير وتفتر شفاه ولد تنفس كؿ مف شمس والطبيب الصعداء.
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بمػػاذا أوصػػيكـه بصػػوت خفػػيض ونبػػرة ىادئػػة بػػدأ لمػػي المػػر الميػػتمقي لمػػا -

 راش المرض حدييو.ف
يػػػونس، لزيػػػز، نػػػرجس، إبػػػراىيـ، نػػػواؼ تػػػابو معػػػددًا أيػػػماء المتحمقػػػيف حولػػػو، 
متولفًا بعد كػؿ ايػـ وكأنمػا يتمػذذ بنطقػو وييػتمتو بطعمػو. تعػاونوا، كونػوا معػًا لمػا 
الػػػدىر، فػػػي اليػػػراء والضػػػراء ظمػػػوا يػػػدًا واحػػػدة.. ال يػػػدخؿ بيػػػنكـ طمػػػو، وال يحشػػػر 

 …إبميس لرنو
أكيػػد.. لكػػف.. ال تجيػػد نفيػػؾ، خاطبػػو يػػونس وىػػو يػػر  أنفايػػو أكيػػد، أبػػي.. -

 تصعب وليايو يزداد.
بػؿ يجػػب أف تيػػمعوني.. ربمػػا كػػاف ىػػذا آخػر كبلمػػي لكػػـ.. لػػاد لمػػي المػػر -

بعػػد أف ربػػت يػػد يػػونس التػػي امتػػدت تيدئػػو، ونظػػر إلػػا نػػرجس التػػي كانػػت تجمػػس 
 …ليػػا تيدىػػدهلمػػا الفػػراش بجانبػػو، وكأنمػػا ىػػي جػػاىزة ألف تضػػو رأيػػو لمػػا ذرا

"صحي !! مف لاؿ إف اإلنياف يعود في شيخوختو طفػبًله.. أىػي الػدائرة التػي ال بػد 
مػف أف تكتمػػؿه يبػػدأىا المػػرء طفػػبًل، يشػػب ويترلػرع، يصػػب  راشػػدًا كيػػبًل يػػـ شػػيخًا.. 
خطا دائرويًا يريػـ إلػا أف يمتقػي طػرؼ النيايػة بطػرؼ البدايػة وتنغمػؽ الػدائرة". راح 

إلػػا أبيػػو. لػػـ يكػػف لمػػي المػػر يشػػكو مػػف شػػيء، صػػحتو،  لزيػػز يفكػػر وىػػو ينظػػر
يػػمعو، بصػػػره، كميػػا لمػػػا خيػػر مػػػا يػػراـ، يقػػػرأ القػػرآف، ييػػػمو أدؽ الكػػبلـ، يػػػذىب، 
يجػػيء، فػػي مضػػافتو ييػػتقبؿ األصػػحاب، األلربػػاء، الغربػػاء، يمعػػب المنقمػػة والػػداما، 
ويضػػحؾ بقيقيػػة تيػػمو حتػػا آخػػر الزلػػاؽ. لكػػف فجػػأة أحػػس بػػوىف، تعػػرؽ جيػػده، 

بت جبيتو ماء، ارتفعػت حرارتػو. كػانوا فػي الصػباح لػد جػاءوا بػالفوؿ األخضػر تصب
وكػػاف ىػػو يحػػب الفػػوؿ األخضػػر.. أكػػؿ خميػػة أو يػػتة لػػروف.. بعدئػػذ بػػدأت لميػػو 

 األلراض:
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لػيء، تشػػنجات، وىػػف، ارتفػػاع حػػرارة ولػرؼ الكػػؿ أنػػو الفػػواؿ. فػػي اليػػـو األوؿ 
طبيػب.. وكػاف لميػو أف يأخػذه  أخذه يونس إلا الطبيب. فػي المنطقػة كميػا ال يوجػد

إلػػا حمػػاة. "البويػػطة" الوحيػػدة التػػي تمػػر بقػػر  المنطقػػة تمممػػـ ركابيػػا، تػػذىب إلػػا 
حمػػاة مػػرة وحيػػدة.. تغػػرب مػػو الفجػػر لتشػػرؽ مػػو المغػػرب.. الطبيػػب ألطػػاه الػػدواء، 
وبػػدا أف الجيػػـ القػػو  الػػذ  لػػـ يفقػػد يػػنًا واحػػدة، مػػا يػػزاؿ لػػادرًا لمػػا المقاومػػة. لػػاد 

يػػػو إلػػػا القريػػػة مػػػو تحػػػذيرات الطبيػػػب، ال تقػػػرب الفػػػوؿ أبػػػدًا.. حػػػذار مػػػف يػػػونس بأب
الفػػوؿ.. يصػػيبؾ بػػانحبلؿ الػػدـ فػػورًا ويقتمػػؾ. ولػػـ يقػػرب لمػػي المػػر الفػػوؿ بعػػد ذاؾ.. 
ُُ ألف يفت  الباب لعمؿ أخر  كانػت كامنػة مػا  لكف انحبلؿ دمو تمؾ المرة كاف كافيًا

التيػػاب مػػرارة، تشػػنجات لولػػوف، داـ الجيػػـ لويػػًا.. ضػػعؼ فبػػدأت تظيػػر برؤويػػيا: 
اضػػطرابات معويػػة.. وأدرؾ لمػػي المػػر أف اليػػوب بػػات ميميػػبًل، أيػػة شػػدة تمزلػػػو.. 
فأريؿ في طمب لزيػز يودلػو لبػؿ أف يمػوت. الشػدة التػي تمػزؽ اليػوب لػادت بعػد 
يوميف، برداء تصطؾ ليا األيناف وترتجؼ األوصاؿ يػـ ال تدلػو إال خرلػة مبممػة.. 

 بيب فرفض.. إنو الموت وال مفر مف الموت..أرادوا إلادتو لمط
أبي! ال تقؿ ذلؾ، أنت ما زلت لويًا!! رد لزيػز شػادًا لمػا يػده مشػجعًا وىػو -

، ييتيمـ لمضعؼ والموت.  يكره أف يراه، ىو الذ  لـ يعرفو إال لويًا شديد العـز
كنت، لزيز.. لكنػو الػزمف يػا بنػي.. يبمػي الحديػد ويضػعؼ القػو ، أـ نيػيت -
 بف يمانيفهأنني ا
 لـ أنس.. لكف..-
ال، لزيػػػز، ال تقػػػؿ لكػػػف، لاطعػػػو األب اليػػػادئ النبػػػرة، المطمػػػئف القيػػػمات، -

وكأنػػو لػػيس لمػػا فػػراش المػػوت. كمنػػا مصػػباح، ولكػػؿ مصػػباح زيػػت، ينفػػد فينطفػػة 
 المصباح.. أجؿ.. يا أوالد، اليـو أشعر أف زيتي ينفد.. ربما ىذه آخر لطرة..

 و نادبة، شبو باكية..أبي. أرجوؾ. صاحت نرجس شب-
نرجس، ال تندبي وال تبكي لبؿ أف تيمعي ما أريػد لولػو.. وضػغطت نػرجس -

لما ألصابيا، شادة بكفيػا لمػا كػؼ أبييػا، فعػادت الػدموع المغرورلػة فػي العينػيف 
إلا مكانيا، ولاد الذلر المرتيػـ لمػا المحيػا إلػا مكػاف ىنػاؾ فػي األلمػاؽ، ربمػا 

 بانتظار لحظة أخر ..
 ي، ماذا تريده حيو يونس ولد أدرؾ أنو بالذ ما ليس منو بد.لؿ أب-
نػػرجس، خاطػػب األب ابنتػػػو التػػي كانػػػت لػػد حبمػػت وانجبػػػت الكييػػر، يػػػمنت -

وتضػػػخمت حتػػػا أصػػػبحت جػػػذع يػػػنديانة لتيقػػػة.. افتحػػػي الصػػػندوؽ وىػػػاتي لمبػػػة 
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 …منو
ذىبػػت نػػرجس إلػػا صػػندوؽ أميػػا فػػي الزاويػػة، فتحتػػو وأخرجػػت لمبػػة، يػػممتيا 

 ففتحيا.إلا األب 
ىنا، لاؿ وىو يشير إلا الذىب الذ  لمو لمتو، مائتػاف وخمػس ويبليػوف ليػرة -

ليمانيػػة.. تولػػؼ الشػػيث الػػذ  أضػػعفو الفػػواؿ يػػـ تشػػنجات القولػػوف والتيػػاب المػػرارة، 
فيمػػا كػػاف نػػاظراه ينػػتقبلف بػػيف األبنػػاء المتحمقػػيف حولػػو، فػػي ليػػونيـ الحػػزف ولمػػا 

ة آالؼ وأربعمائػػة ليػػرة يػػورية.. ىػػي كػػؿ مػػا رؤويػػيـ الطيػػر. وفػػي ىػػذه الصػػرة يبليػػ
 …نممؾ مف ماؿ.. لكف األرزاؽ كبيرة والحمد هلل

 الحمد هلل، صاح كؿ مف حولو فاتحيف أيدييـ رافعيف ليونيـ لميماء.-
يـو جئنا أـ العيوف.. ىاربيف، خائفيف، لـ نكػف نممػؾ شػيئًا..  …أنتـ تذكروف-

، لكننػػا اليػػـو نممػػؾ الكييػػػر: أراضػػينا الوايػػع ة ىنػػا، فػػػي لميػػب اليػػور، فػػي أـ الرجػػػـو
 أغناـ، أبقار، خيوؿ، لربات.

الخيػػر كييػػر والحمػػد هلل، الخيػػر كييػػر، لاطعػػو يػػونس، ربمػػا رغبػػة فػػي تػػوفير -
 الجيد لما أبيو.

ىػػذا الخيػػر أريػػدكـ أف تزيػػدوه وتكيػػروه.. حتػػا تظػػؿ رايػػة آؿ المػػر مرفولػػة ال -
 تعرؼ انتكايًا..

بي!! اطمئف يا أبي!! طمأنػو لزيػز ولػد أدرؾ اليػـ ييكوف ذلؾ بإذف اهلل يا أ-
 الكبير الذ  يشغؿ بالو..

ؼ وحػػػػده يػػػػنكس رايػػػػتكـ.. فػػػػبل تختمفػػػػوا وال بلالفرلػػػػة وحػػػػدىا تضػػػػعفكـ، الخػػػػ-
تفترلػػػوا.. أنػػػتـ أخػػػوة.. أنػػػتـ اليبليػػػة، لػػػاؿ وىػػػو يشػػػير إلػػػا نػػػرجس ولزيػػػز ويػػػونس، 

بػػراىيـ.. ابػػف أخػػػيكـ لكنػػو بميابػػة لمػػػراف.. التبػػروه لمػػر  اف.. واليػػػموا كػػؿ شػػػيء واو
 لما أربعة.

بؿ لما يبلية.. اندفو لزيز فجأة رافعػًا أصػابعو الػيبلث، ففػت  يػونس لينيػو -
 ىاتفًا:
 ماذاه-
 أنا أتنازؿ لكـ لف حصتي.. ال أريد شيئًا..-
وأنػػػا أيضػػػًا أتنػػػازؿ.. تابعػػػت لمػػػا الفػػػور نػػػرجس ولػػػد أليبيػػػا لزيػػػز حمايػػػة -

 أرضًا وال غنمًا، خيبًل وال بقرًا.. ومروءة.. أيامحكـ بكؿ شيء.. ال أريد
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لكنو حقكما، لقب لمي المر وىو ينقؿ ناظريػو بػيف لزيػز ونػرجس.. بمػزيأ -
 مف التعجب واالنبيار، الحزف واليرور..

صػػػحي .. ىػػػو حقنػػػا.. لكػػػف الحمػػػد هلل!! أنػػػا ىنػػػاؾ بخيػػػر!! تجػػػارتي رابحػػػة -
 ا.ولف ألايـ أخي وابف أخي لما أرض لف ألمؿ بي …وأحوالي حينة

 وابنؾ نواؼ!ه تياءؿ وىو يرمؽ الحفيد الذ  يحب.-
 نواؼ.. يتخذه معي إلا الشاـ.. أنا بأمس الحاجة إليو ىناؾ.-
 وأنت، لاؿ وىو يميؿ برأيو إلا نرجس..-
أنػػا بخيػػر أيضػػًا.. أبػػو خميػػؿ اليػػاىي جػػاء معػػؾ إلػػا أـ العيػػوف وكيػػب كمػػا -

 مماذا ألايـ أخوتي يروتيـهكيبت.. أيضًا.. لدينا أراض وأغناـ.. خيوؿ وأبقار ف
بػػارؾ اهلل بػػؾ وبػػو!! لػػاؿ لمػػي المػػر وىػػو يميػػؾ بيػػدىا يػػـ بيػػد لزيػػز، إذف، -

 ماذا أوصيؾ، يونسه
إبػػراىيـ ىػػو لمػػراف.. ،لمػػراف ىػػو أخػػوؾ.. واألخػػوة يوايػػية يقتيػػموف ليػػمة 

 …الحؽ
لزيػػػز يػػػتظؿ لعزيػػػز.. صػػػحي .. نحػػػف نقبػػػؿ كػػػـر نػػػرجس  ةال، أبػػػي، حصػػػ-

معي متا أرادىا كانػت لػو.. مػااًل..  ويز.. ال.. يتظؿ حصتوتيامحيا.. لكف.. لز 
 أرزالًا.. أرضًا..

كػػػػذلؾ حصػػػػتي، لمػػػػي يػػػػونس، نطػػػػؽ إبػػػػراىيـ أوؿ مػػػػرة ولػػػػد أيارتػػػػو الحميػػػػة -
 والنخوة، تظؿ معؾ وأظؿ أنا واحدًا مف أوالدؾ نعمؿ معًا ونعيش معًا.

فس الحمػػػػػد هلل! ارف أمػػػػػوت مرتاحػػػػػًا مطمئنػػػػػًا! تمػػػػػتـ لمػػػػػي المػػػػػر وىػػػػػو يتػػػػػن-
 الصعداء..

حقػػًا أبػػػي!! ليػػت خائفػػػًا مػػف المػػػوته يػػػأؿ لزيػػز بكػػػؿ جػػد وكأنمػػػا يريػػػد أف -
 يتخمص مف شاغؿ يشغمو.

خائؼ!ه كرر األب الذ  انعكيت الراحة والطمأنينػة لبػؿ يػواف لمػا يػيماه، -
فبدت مشرلة بشيء كالنور. أنػا أخػاؼ مػف المػوت، لزيػزه تػابو يػؤالو بميػحة مػف 

 ؽ وما لمي المر مف يخاؼ مف الحؽ..لتب. ال.. ال.. الموت ح
صحي !! لكنو الموت يا أبي!! المجيوؿ الذ  نمقا في ىوتػو!! الغػوؿ الػذ  -

 ترتعد لو فرائص الشجعاف..
ال.. لزيز.. الموت ليس مجيػواًل وال غػواًل.. المػوت مجػرد انتقػاؿ.. مػف دنيػا -
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خػػاؼ ونحػػف ننتقػػؿ فانيػػة إلػػا دنيػػا باليػػة.. مػػف حيػػاة زائمػػة إلػػا أخػػر  دائمػػة فممػػاذا ن
 إلا البقاء والخموده

 والحياب.. العقابه يأؿ لزيز بكيير مف التردد..-
الحيػػػاب!! العقػػػاب!! كػػػرر األب الػػػذ  بػػػدا وكأنػػػو ييػػػتمد لػػػوة مػػػف ضػػػعؼ، -

وصفاء مف تشوش. ىو ذا ما يخافو النػاس لزيػز، ولػيس المػوت!! ومػف يخػاؼ إال 
أمػػا األنقيػػاء األتقيػػاء الػػذيف لػػـ  اريػػـ المرتكػػبه وحػػدىـ المػػذنبوف اريمػػوف يخػػافوف..

يػػذنبوا ولػػـ يػػأيموا، مػػا ضػػروا أحػػدًا وال آذوا أحػػدًا فممػػاذا يخػػافوفه ىػػـ يعممػػوف أنيػػـ 
بمػػػوتيـ تنتيػػػي حيػػػاتيـ ىػػػذه، لكػػػف لتبػػػدأ حيػػػاة جديػػػدة ولػػػدىـ ربيػػػـ فييػػػا بجنػػػة مػػػف 

 يندس أخضر تجر  مف تحتيا األنيار.. فمماذا ال يكونوف مطمئنيفه 
 مف طمأنينة دافئة يير  في أوصالو. وشعر لزيز بتيار

 الحمد هلل!! تنيد متمتمًا..-
أجؿ الحمد هلل!! ردد األب ولػد ارتعشػت شػفتاه فجػأة ونايػت ذبالػة المصػباح -

 في حدلتيو فجأًة.
مو ذلؾ شد بكفو لما كؼ نرجس، وىي ما تزاؿ مميكة بيػا، يػـ رفػو يػبابتو 

 اليمنا أماـ وجيو ميتأنفًا:
 اهلل وأف محمػدًا ريػوؿ اهلل!! مػو اليػاء األخيػرة يػمو لزيػز أشيد أف ال إلػو إال

صوتًا كالحشرجة، فيمػا أحيػت نػرجس بشػيء ينيػحب مػف كفيػا وبأنفايػيا تنيػحب 
مػف صػدرىا. نظػرت إلػا األب فوجػدت فمػػو انفػت  لمػا مصػراليو، ولينيػو جحظتػػا 

 …ولد خبا منيما النور
يػػد نفيػػو كانػػت لػػد أحيػػت نظػػرة العينػػيف نفيػػيا، انفتاحػػة الفػػـ نفيػػيا، تخشػػب ال

بيا يـو ماتت أميا لبؿ بعض الزمف.. إنو الموت.. نرجس تعرفػو.. يػأتي بالضػباب 
 واليديـ فينشرىما لما كؿ ما حولو ليترؾ القرس والحزف.

ال.. أبي.. ال تمت، أبي!! دونما تفكير، دونما شعور، وجػدت نفيػيا تصػي  -
د أبيػػو، وانحنػػا لزيػػز لمػػا مولولػػة نادبػػة، فيمػػا انكػػب يػػونس بخػػوؼ وىمػػو لمػػا يػػ

جبينػػػو.. متحييػػػًا بيديػػػو، مقػػػببًل بشػػػفتيو، الجبػػػيف مػػػا يػػػزاؿ دافئػػػًا لكنػػػو لػػػيس دؼء 
الشػفتاف  …الحياة، أناممو انحدرت مو صفحة الخد تتممس الوجػو الػذ  كانػت تحػب

فػػي األيػػر.. تميمػػاف، تتحييػػاف.. لػػـ يعػػد يمػػة لمػػب يخفػػؽ، لػػـ يعػػد دـ يتحػػرؾ.. يمػػة 
 يكوف.. برد..

مػػات!! تمػػتـ لزيػػز وكأنػػو يخاطػػب نفيػػو فيمػػا امتػػدت يػػده إلػػا العينػػيف  لقػػد-
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لػػػػػا الشػػػػفتيف تطبقيمػػػػػا بعػػػػػد أف ظمتػػػػا منفتحتػػػػػيف لمػػػػا ىػػػػػاء الشػػػػػيادة  تغمضػػػػيما واو
 والطمأنينة.

يػػػػبعة أيػػػػاـ ظػػػػؿ بيػػػػت الشػػػػعر منصػػػػوبًا فػػػػي يػػػػاحة القريػػػػة والنػػػػاس يتوافػػػػدوف 
ت لد نشػأت وانتشػرت معزيف.. مف القرية، مف الصابرة، مف القر  األخر  التي كان

خػػبلؿ ذلػػؾ الػػردح مػػف الػػزمف، لتشػػكؿ جبيػػة جديػػدة لمحضػػارة والعمػػراف فػػي منطقػػة 
خالصػػة لمبػػداوة والبػػداة. لميػػب اليػػور، أـ الرجػػـو كانتػػا األلػػرب إلػػا أـ العيػػوف وكػػاف 
أىموىا لػد جػاؤوا مػف الغػرب أيضػًا، حيػث الريحانػة والجبػاؿ، ال ىربػًا مػف العصػممي 

حبو بػػؿ يػػعيًا وراء الػػرزؽ ولػػد يػػدت فػػي وجػػوىيـ أبػػواب كمػػا جػػاء لمػػي المػػر وصػػ
 الرزؽ.

لػػـ تكػػف أـ العيػػوف لػػادرة لمػػا االتيػػاع لموافػػديف الجػػدد فقػػادىـ لمػػي المػػر إلػػا 
الشػػماؿ، حيػػث القبػػاب الكييػػرة، والعواميػػد الزرلػػاء التػػي إف دلػػت لمػػا شػػيء، فإنمػػا 

ا آيػار دور لديمػة تدؿ لما لمراف كاف يـ باد.. حفروا ىنػاؾ، فتشػوا، بحيػوا، فوجػدو 
خربيػػا الزمػػاف، أيايػػات أبنيػػة مػػف حجػػر أزرؽ، دلامػػات وألمػػدة مػػف حجػػر أزرؽ 
ولػػد زينػػت بعناليػػد العنػػب وأوراؽ الزيتػػوف، كمػػا وجػػدوا بقايػػا لمعاصػػر زيتػػوف، وأبػػارًا 
غطاىا أىميا بصفائ  مف حجارة زرلػاء. جفػاؼ أو غػزو جعميػـ يرحمػوف لمػا أمػؿ 

لوافػدوف الجػدد األغطيػة يػـ أنزلػوا الػدالء فػي اربػار يػـ لػـ يعػد أحػد. رفػو ا …العودة
فخرجوا بالماء.. أية نعمة إليية!! كاف لمي المػر لػد شػارؾ فػي بنػاء القػر  الجديػدة 
وايتصػػبلح األراضػػي الجديػػدة حيػػث المنطقػػة تعمػػر وتتويػػو مػػف جديػػد، ولمػػي المػػر 
ـ رائػػد وطميعػػة، مرشػػد وشػػريؾ. يػػنوات خصػػب لشػػر تتابعػػت بغػػبلؿ وفيػػرة وموايػػ

خيػرة فجعمػت دار لمػي المػػر تمتمػة حنطػة وشػعيرًا، أغنامػػًا وأبقػارًا وجعمػت صػػندولو 
يعػػأ بالػػذىب والفضػػة.. والنػػاس كػػؿ النػػاس يحممػػوف لػػو اإللجػػاب واإلكبػػار، الحػػب 

 والود، فكيؼ ال ييارلوف إلا المشاركة في لزائوه.
مػة خبر الموت ينتقؿ.. بيرلة ودوف أف يعمـ أحد كيؼه. وصؿ الخبر إلػا لبي

شمس فأيرع الشيث نواؼ يعز  بالرجؿ الذ  خاواه يومًا يـ نايبو بعد ذلػؾ ليصػنعا 
معػػػػًا نيػػػػيجًا جديػػػػدًا لمحيػػػػاة، لحمتػػػػو ويػػػػداتو: بػػػػدو وحضػػػػر، رلػػػػي وزرالػػػػة، يكمػػػػؿ 

 واحدىما ارخر وال يعيش واحدىما بغير ارخر.
طػػو خبػر المػوت انتقػػؿ أيضػًا إلػا الريحانػػة، وأيػرع األىػؿ القػػدماء الػذيف لػـ تنق

طػواؿ ربػو لػرف كػاف مػا  …أواصرىـ بعمي المر وال انقطعت أواصر لمي المر بيػـ
ينفػػػؾ يػػػزورىـ ويزورونػػػو، يػػػأتي بالحواصػػػيد مػػػنيـ وييػػػتجر الميػػػاجريف. مصػػػاىرات 
لامت، لبللات امتدت، وظمت الريحانة المحػأ الػذ  ال يينػأ لعمػي المػرليش إف لػـ 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 069 - 

ف لػـ يأكػؿ مػف زيتػو وزيتونػو، جػوزه يحأ إليو العػاـ تمػو العػاـ، وال يطيػب لػو طعػاـ إ
ولوزه، دبيو وزبيبو. ظمت الريحانػة األرض التػي تمتػد فييػا جػذوره لميقػًا فػي التربػة 
كجػذور الزيتػػوف واليػػندياف فكيػػؼ يتخمػػؼ أىػػؿ الريحانػػة لػػف المشػػاركة فػػي مأتمػػوه. 
جديانًا حمموا، لجواًل يالوا، وأحمػاؿ بغػاؿ مػف برغػؿ وزيػت يػفحت كميػا لمػا روح 

المر وحممت لنفس لزيز كؿ شعور بالعزة والفخار.. فالرجػؿ الػذ  فػت  أرضػًا لمي 
 جديدة بدا أكير أىمية مما يتصور لزيز.. لكأنو ممؾ في مممكتو الجديدة.

يػػبعة أيػػاـ ظػػؿ لزيػػز ييػػتقبؿ المعػػزيف.. متعبػػة كانػػت المرايػػـ، متعبػػة كانػػت 
األلػػراؼ والتقاليػػده"  الطقػػوس.. لكنيػػا األلػػراؼ والتقاليػػد، وىػػؿ بايػػتطالتو أف يغيػػر

لكػػف لمػػاذا يػػبعةه" كػػاف ال يفتػػأ يتيػػاءؿ ولػػد أرىقػػو ايػػتقباؿ النػػاس ووداليػػـ.. "أىػػو 
لدد مقدسه األيػبوع يػبعة أيػاـ، اليػماوات يػبو، األرضػوف يػبو، اهلل خمػؽ الكػوف 
في يتة أياـ يـ ايتو  في اليـو اليابو لما لرشػو.. أىػو رمػز الكمػاؿ واالكتمػاؿه 

لدايػػػة الكمػػػاؿ واالكتمػػػاؿه". لػػػـ يكػػػف لزيػػػز يػػػدر ، لكنػػػو كػػػاف  ييػػػتمد لدايػػػتو مػػػف
يتياءؿ. فػي اليػـو الخػامس كػاف لػد جػاء المعػزوف مػف الريحانػة، فػي اليػادس جػاء 
صػػػحبو مػػػف حمػػػاة: حيػػػني الػػػدباغ وأىمػػػو بعػػػد أف مػػػات الحػػػاج صػػػبحي.. الػػػدكتور 

زيػز.. نورس، المحامي إبراىيـ كميـ جاؤوا وحمؿ مجيئيـ الكييػر مػف العػزاء لقمػب ل
"لـ ينيني الناس ىناؾ.. لـ تذىب تمؾ المرحمة مف لمر  يد ".. وأكػد لػو حيػني 
أف الناس ما زالوا يذكرونو في الحاضر.. ما زالػت النيػوة تتحػدث لػف الشػيخة ابنػة 
الشػػيوخ التػػي مػػؤلت ذات يػػـو الحػػب العتيػػؽ أحاديػػث كػػـر ولصػػص تفػػرد وشػػجالة، 

 حيني:لكف ما جعؿ لزيزًا يتنبو كؿ التنبو ىمية 
 تعمـه أحد المخبريف يألني لبؿ شير لنؾه-
 أحد المخبريف يألؾه ماذا تعنيه-
ألنػػي.. ىكػػذا.. دوف يػػابؽ إنػػذار، جػػاء رجػػؿ لػػـ أكػػف ألمػػـ أنػػو يعمػػؿ مػػو -

 الفرنياو ، يـ تبيف أنو مخبر.. تحر .. يعني..
 إ .. وما الذ  كاف يريده-
أة تػػدلا شػػموس.. كػػاف يريػػد أف يعمػػـ أ  شػػيء لػػف لػػزو المػػرارة.. لػػف امػػر -

 بدوية.. ابنة شيوخ..
 ا .. وبماذا أجبتوه-
لمػػت لػػو أنػػا ال ألػػرؼ شػػيئًا لػػف ميػػؿ ىػػذا االيػػـ.. لكنػػي ألػػرؼ رجػػبًل بايػػـ -

 لزيز المر.. وامرأتو شمس ابنة الشيث نواؼ..

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 071 - 

 يامحؾ اهلل!! لاطعو لزيز وىو يضرب كفًا بكؼ.. ما الذ  فعمتوه-
أه الػػذلر فػػي لينػػي لزيػػز.. حينػػذاؾ فقػػط وبػػدا حيػػني الػػدباغ منبيتػػًا، فقػػد فاجػػ

تبيف لو يوء ما فعؿ. لقػد جػره ذلػؾ المخبػر، مػف حيػث ال يػدر ، لئلفضػاء بكػؿ مػا 
، وكػػاف لمػػا  يعرفػػو لػػف لزيػػز المػػر وزوجتػػو الشػػيخة شػػمس التػػي دوختػػو ذات يػػـو

 ايتعداد ألف يقدـ ليا تنكة مف الذىب إف ايتجابت لو.
الفعمػػة.. حػػيف ظيػػر لمػػا حػػيف غػػرة فػػي اليػػـو اليػػابو فقػػط اكتمػػؿ يػػوء تمػػؾ 

يػبلث يػػيارات يتعػػالا إيرىػا الغبػػار، وىػػي تشػػؽ طريقيػا إلػػا أـ العيػػوف. أوالد القريػػة 
الػػذيف كػػانوا مػػا يزالػػوف يعجبػػوف مػػف لربػػات تيػػير بػػبل خيػػوؿ ودواليػػب لييػػت مػػف 
معػػدف تكػػرج لمػػا طػػرؽ لػػـ تميػػد، ايػػتقبموا الموكػػب لنػػد أطػػراؼ القريػػة يػػـ تقػػدموه 

ث بيػػت الشػػعر ولزيػػز الػػذ  فػػت  لينيػػو لمػػا يػػعتيما وىػػو يػػر  مرشػػديف إلػػا حيػػ
 القومنداف رينو بنفيو ينزؿ مف الييارة.. يـ يأخذه باألحضاف معزيًا مواييًا.

 يا إليي!! لومنداف فرنيي!!-
 موكب ييارات آٍت مف الشاـ لتعزية لزيز!!-
 كـ ىو ميـ، لزيز إذف!!-

تػػػر  إلػػػا القومنػػػداف بكػػػؿ راحػػػت الوشوشػػػات تنػػػداح فػػػي بيػػػت الشػػػعر، والنػػػاس 
نجومو وأويمتو يخاصر لزيػزًا، وراءه ضػباط وجنػد، يػـ يشػقوف طػريقيـ جميعػًا إلػا 
بيػت الشػػعر ليحتمػػوا صػػدارتو. لػـ يكػػف أحػػد مػػف أىػػؿ القريػة لػػد أحػػس بػػالخوؼ الػػذ  
ير  في أوصػاؿ لزيػز وىػو يػر  الموكػب، وال بتػوجس الشػر الػذ  مػؤل نفيػو وىػو 

 وال باألفكار اليوداء التي مؤلت رأيو وىو ييير.يأخذ القومنداف باألحضاف، 
ىو يعرؼ كؿ شػيء لنػا، لػاؿ لزيػز لشػمس وىػو يػأو  إلػا فراشػو بعػد يػـو -

 طويؿ مف التعب واإلرىاؽ.
كؿ شيء!ه كؿ شػيء!ه يػألت شػمس شػبو مرتعػدة، فقػد كانػت تعمػـ مػا رواه -

ايػتدراجو  حيني لف تحريات الفرنياو ، وكانت تعمـ ما توصؿ إليو القومنداف مػف
لؤلخضػػر فػػي بػػاريس، كمػػا كانػػت لمػػا يقػػيف مػػف أف تحرياتػػو القديمػػة وتقصػػياتو لػػـ 

 تكف لد ذىبت ببل طائؿ.
 كؿ شيء.. أجاب لزيز وىو يحس بأمواج الرلدة تصؿ إليو.. …ألتقد-
يػػػا إليػػػي!! حتػػػا لبللتنػػػا بجيػػػرار!ه يػػػألت شػػػمس ولػػػد صػػػار وجييػػػا لنالػػػًا -

ف طويمػػة، ومػػا حػػاوال معػػًا إخفػػاءه، يػػنيف لمػػذلر، مػػا ىربػػت منػػو، ىػػي ولزيػػز، يػػني
 طويمة، بات ارف لاريًا مكشوفًا أو يكاد..
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ال أدر .. ىذا وحده ما يزاؿ موضػو شػؾ، رد لزيػز وىػو يحػاوؿ أف ييػتعيد -
فػػي ذىنػػو وجػػو القومنػػداف لمػػو ييتشػػؼ مػػف أمػػائره لبلمػػة لمشػػؾ أو إشػػارة لبلتيػػاـ، 

لػـ  …محيػاه، والتعػاطؼ فػي يػيماهلكف القومنػداف كػاف لػد جػاء صػديقًا، الػود لمػا 
يكف طواؿ يبلث يالات لػد ألمػ  إلػا  شػيء أو تحػدث بمػا يييػر الشػؾ. ىػو رجػؿ 
فػػي منتيػػا التيػػذيب والميالػػة.. لبػػر لػػف حزنػػو بوفػػاة الفقيػػد الغػػالي.. لػػف ميػػارلتو 
لممجػػػيء مػػػا إف يػػػمو نبػػػأ الوفػػػاة، لػػػف يػػػروره بمشػػػاركة صػػػديقو فػػػي لزائػػػو، وحػػػيف 

وصحبو، ردد العبارات التي يرددىا الناس لػادة فػي المػتتـ لدمت المنايؼ أكؿ ىو 
 متمنيًا لعزيز حيف الصبر واليمواف يـ امتطا ييارتو ورحؿ.

 الغبي حيني.. لو نعمـ فقط ما حدث بو ذلؾ المخبر!ه-
 ما لمتو لؾ حرفًا بحرؼ..-
 يا إليي!! لزيز!! أشعر أف األنشوطة تضيؽ حوؿ لنقي!!-
ؿ.. تصدليف!ه شػعرت، وأنػا أراه ينػزؿ مػف يػيارتو، أنا نفيي أشعر بذلؾ!! ب-

 أنو يحمؿ لي بيديو تمؾ األنشوطة..
 إذف.. ماذا نفعؿه.-

وكاف ذلؾ ىو اليؤاؿ الذ  أرليما حتا مطمو الفجػر، فيمػا كػاف الجػواب يػببًا 
في إربػاؾ نػاس ولمػب مخططػات. دممجػة، رغػـ الحػزف لمػا الجػد الػذ  فارلػو لمػا 

يػػعادة ال تيػػتطيو الحػػديث لنيػػا لكػػف لينييػػا كانتػػا  لجػػؿ، كانػػت تكػػتـ فػػي صػػدرىا
تبرلاف بيا. فعميػا لزيػز مػذ وصػؿ إلػا القريػة، كػاف لػد لػاؿ البنػو "لميػؾ أف تحػـز 
متالػػؾ إلػػا دمشػػؽ، أنػػا بػػأمس الحاجػػة إليػػؾ". "الحمػػد هلل!! يػػنترؾ القريػػة"، راحػػت 

 دممجة تيتؼ، وىي تكاد تطير فرحًا.. "يأليش في المدينة".
تحمػػـ بػػالعيش فػػي المدينػػة، بػػؿ ربمػػا لػػـ تولػػو نوافػػًا فػػي ىواىػػا إال كانػػت دممجػػة 

لكي يأخذىا إلا المدينة.. لكف أمميا خاب بعد الزواج فكرىػو لممدينػة كػاف يجعميمػا 
لمػػا طرفػػي نقػػيض. دممجػػة تعمػػـ مػػف لبػػؿ أنػػو يعشػػؽ الريػػؼ وأنػػو يريػػد العػػيش فيػػو، 

ه لمػاذا نعػيش فػي القريػةه ىنػا لكنيا كانت تمني نفييا بتغييره بعد الزواج. "القريػة!!
غبػػار وحػػر فػػي الصػػيؼ ووحػػؿ ولػػر فػػي الشػػتاء!!". كانػػت تقػػوؿ لػػو: "فػػي القريػػة ال 
شيء يو  الشوؾ فػي األرض والحشػرات فػي الجػو.. الضػيؽ والحرمػاف.. األلاويػؿ 
واإلشػػالات" "فػػي المدينػػة الطرلػػات المعبػػدة، األبنيػػة الجميمػػة ولبػػؿ ىػػذا وذاؾ ىنػػاؾ 

تحاوؿ إلنالػو كممػا خػبل ليػا الجػو، فالكيربػاء كانػت اليػاحر الػذ  الكيرباء". كانت 
يخطؼ األبصار "حيبؾ أف تضغط زرًا ليشػو نػور كنػور الشػمس"، كػانوا لػد تكممػوا 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 072 - 

"إذف، لػػف تكػػوني بحاجػػة لتعبئػػة زيػػت  …أماميػػا ففتحػػت لينييػػا إلػػا ألصػػا اتيػػاع
شػػعاؿ الكبر  ، لػػص الفتيمػػة واو يػػته" "ال، ال، الكػػاز وغيػػؿ البمػػورة والمصػػباح كػػؿ يػػـو

ذلػػؾ الػػزر يغنيػػؾ لػػف ىػػذا كمػػو، يعفيػػؾ مػػف كػػؿ تعػػب" بعدئػػذ يػػمعت دممجػػة أشػػياء 
أخػػػػر : المكػػػػواة تصػػػػمينيا بالكيربػػػػاء فتكػػػػو  ييابػػػػؾ، التيػػػػخيف، التدفئػػػػة، كمػػػػو لمػػػػا 

 الكيرباء واألىـ األىـ الحاكي والمذياع.
فػػػي المدينػػػة حػػػاٍؾ تضػػػعيف لميػػػو أيػػػطوانة فتيػػػمعيف األغنيػػػة التػػػي تشػػػائيف، 

تػػػديريف مفتػػػاح المػػػذياع فتيػػػمعيف محمػػػد لبػػػد  …لمويػػػيقا التػػػي لمييػػػا ترلصػػػيفا
.. "يػػػػا إليػػػػي!! أ  حمػػػػـ إذف، أف يعػػػػيش المػػػػرء فػػػػي  …الوىػػػػاب أيػػػػمياف، أـ كميػػػػـو

المدينػػة!!". لمػػا ذلػػؾ الحمػػـ ظمػػت دممجػػة تعمػػؿ. نػػواؼ ضػػدىا، أميػػا لميػػا، أبوىػػا 
لمعائمػػة ورصػػيد.. إبقػػاءه فػػي القريػػة، فيػػو لػػوة  …يػػونس، كميػػـ يريػػدوف كيػػب نػػواؼ

لكػػف دممجػػة غيػػر معنيػػة بقػػوة أو رصػػيد.. ىػػي تريػػد أف تػػذىب إلػػا المدينػػة، تعػػيش 
حيػػػاة المدينػػػة، حيػػػث النظافػػػة، المػػػاء، الكيربػػػاء، فتتيػػػو لمػػػا أخواتيػػػا ولػػػداتيا وتفقػػػأ 

 أليف الحايديف والحايدات..
، في أياـ المتتـ اليبعة كانوا كميـ في ىـ ودممجة في ىـ، كميػـ حزانػا بػاكوف

وىػػي تكػػتـ يػػعادة فػػي القمػػب تكػػاد تفػػيض لمػػا الوجػػو والشػػفتيف.. ىػػي تخشػػا المػػـو 
فقػػط فتكبػػت، وتنتظػػر اليػػـو المولػػود.. كػػؿ شػػيء معػػد لمرحيػػؿ.. ومػػا تػػراه ىػػذا الكػػؿ 
شػػػػيءه مػػػػا تراىػػػػا تأخػػػػذ مػػػػف القريػػػػة إلػػػػا دمشػػػػؽه" ال.. ال.. حيػػػػبي بعػػػػض ييػػػػابي 

 الداخمية، مصاغي وذىبي".
يػػػاب القريػػػة ال تصػػػم  لممدينػػػة وأف لميػػػا وامػػػرأة فقػػػد كانػػػت دممجػػػة تعمػػػـ أف ي

لميا ييجيزانيا في دمشؽ لرويًا تزؼ البف لميا مف جديد. نواؼ نفيو كػاف لػد 
ايػػتعد لمرحيػػؿ، رغػػـ نفػػوره مػػف المدينػػة، رغػػـ تعمقػػو بالقريػػة لػػـ يكػػف ليخػػالؼ أوامػػر 

ـ المػأتـ أبيو. "أنا بحاجة إليؾ"، إذف ييمبي نواؼ الحاجة ودممجة يػعيدة بػذلؾ.. أيػا
طويمػػة، تعػػدىا دممجػػة بالػػدلائؽ واليػػواني وىػػي تعمػػـ أف لميػػا لػػف ييػػتطيو المغػػادرة 
لبػػػؿ إتمػػػاـ الطقػػػوس: األيػػػبوع، الػػػذبائ ، النفقػػػة لمػػػا روح الميػػػت، كميػػػا ال بػػػد مػػػف 
لضػػػائيا لبػػػؿ العػػػودة إلػػػا دمشػػػؽ. لميػػػا رجػػػؿ ىػػػاـ، يػػػأتي النػػػاس لتعزيتػػػو مػػػف كػػػؿ 

بطولػػػػو ولرضػػػػو ركػػػػب يػػػػيارتو تمػػػػؾ مكػػػػاف.. حتػػػػا مػػػػف دمشػػػػؽ جػػػػاؤوا.. لومنػػػػداف 
الميػػػػافات الطويمػػػػة كػػػػي يقػػػػـو بالواجػػػػب.. وازدادت يػػػػعادة دممجػػػػة "يػػػػأليش أروع 

 ليش: لزًا وجاىًا، غنا ويعادة".
الكؿ في القرية يتحديوف لف المكانة التي يتبوأىا لزيز في دمشػؽ، لػف غنػاه 

نيػػػييف ويروتػػػو، لػػػف لبللاتػػػو الوايػػػعة بكبػػػار القػػػـو مػػػف ييايػػػييف وذو  شػػػأف، فر 
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ووطنيػػػيف.. ومجػػػيء القومنػػػداف أكبػػػر دليػػػؿ زاد فػػػي أحاديػػػث أىػػػؿ القريػػػة وزاد فػػػي 
 يعادة دممجة.. لكف ما إف جاءت يالة الرحيؿ حتا جاءت معيا الصدمة:

 ابؽ ىنا ارف، لاؿ لزيز البنو فزفر لمب االبف فرحًا.-
 تعني لـ تعد تريدني في دمشؽه يأؿ نواؼ أباه وىو ال يكاد يصدؽ.-
 ريدؾ.. لكف.. لنؤجؿ ذلؾ ارف.. ابؽ مو لمؾ في القرية.بؿ أ-

لػـ ييػػأؿ نػػواؼ لػػف اليػػبب، ولػػـ يرغػػب فػػي معرفػػة الطػػوارئ التػػي دلػػت األب 
لتغييػػر لػػػراره.. حيػػػبو أنػػػو يػػيظؿ فػػػي القريػػػة.. حيػػػبو أف ييػػب فرحػػػًا مترالصػػػًا إلػػػا 

 دممجة، يأمرىا بفؾ صررىا ورزميا فتجحظ لينا المرأة لما الحمـ الذ  ييرب.
 ال.. نواؼ.. ال تقؿ ذلؾ..-
 بؿ ألولو.. ىما يييافراف غدًا.. نحف ينبقا.. وأنا يعيد.. يعيد.. يعيد..-

طػػػواؿ اليػػػيرة ظمػػػت دممجػػػة مػػػو امػػػرأة لميػػػا تيػػػأؿ وتيتفيػػػر.. لكػػػف لبيػػػًا.. 
شػػمس متكتمػػة واجمػػة مقطبػػة الحػػاجبيف.. ىػػي تعمػػـ ىػػوؿ الصػػدمة لمػػا الكنػػة التػػي 

بايػػػػتطالتيا أف تقػػػػوؿه أتقػػػػوؿ ليػػػػا إف القومنػػػػداف تفقػػػػد أغمػػػػا أحبلميػػػػا، لكػػػػف مػػػػاذا 
يبلحقيػػػا مبلحقػػػة اليػػػر لمفػػػأره إف يمػػػة يػػػرًا تخفيػػػو، وىػػػو ييػػػعا لمكشػػػؼ لنػػػوه إف 
خطػػر المػػوت ييػػددىا إذا مػػا كشػػؼ ذلػػؾ اليػػره أتحكػػي ليػػا لػػف الكابيتػػاف جيػػراره 
يورة حمػاةه مطػامو جيػرار بيػاه دفاليػا لػف نفيػياه ولػف ذلػؾ التػاريث الطويػؿ مػف 

ب والتخفػي والتمويػو، لػؿ اليػر يضػيوه. ال، لػيس بايػتطالة شػمس أف تبػوح اليرو 
بشػػيء.. اليػػر الػػذ  حممتػػو مػػو زوجيػػا مػػف حمػػاة لػػـ يعػػرؼ بػػو أحػػد.. كانػػت حػػذرة 
طػػواؿ تمػػؾ اليػػنيف وكػػاف لزيػػز حػػذرًا.. لكػػف ىػػا ىػػو ذا مػػف مأمنػػو يػػؤتا الحػػذر.. 

حمػاة.. المخبػر القومنداف ييتفرد باألخضر في بػاريس كػي يحديػو لػف طفولتػو فػي 
 يأتي إلا حيني الدباغ كي ييتجره لمحديث لنيما..

ال شػػػؾ أف القومنػػػداف يقتػػػرب مػػػف ذلػػػؾ اليػػػر وال شػػػؾ أف الخػػػوؼ يمػػػور فػػػي 
 لمبييما كمييما.

"أشعر أف األنشوطة تضيؽ حوؿ لنقي" تقوؿ لعزيػز، يػـ ييػيراف حتػا مطمػو 
رأينػا خطػرًا ىربنػا فػي الفجر ولبؿ أف يرلد ليما جفف يقرراف "نيافر إلا دمشؽ فػإف 

الحاؿ". لكف ىؿ تيتطيو شمس البوح بذلؾ لدممجةه ىؿ تيػتطيو إشػعارىا بػالخوؼ 
الػػػذ  يعتورىػػػا، بالحػػػذر الػػػذ  لاودىػػػا ىػػػي ولزيػػػز فقػػػررا إبعػػػاد نػػػواؼ لػػػف مكمػػػف 
الخطػػر.. إبقػػاءه احتياطػػًا فػػي القريػػة حتػػا ال يضػػعوا بيضػػيـ كمػػو فػػي يػػمة واحػػدةه 

تكػاد تنفجػر ليػرًا وغيظػًا يػرلاف مػا تحػوال إلػا  شمس تمتـز جانػب الصػمت ودممجػة
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 دموع يخاف وىي تودع الراحميف إلا دمشؽ.
، لػيس غيػـو المطػر والػيمأ، البػرؽ  في دمشؽ، كاف الجو مكفيرًا متمبدًا بػالغيـو
والرلػػد، بػػؿ غيػػـو الييايػػة والديػػائس، الحػػرب والضػػرب. لبػػؿ يػػبلث يػػنوات كانػػت 

نيػاء االنتػداب. لكػف لبػؿ أف يجػؼ حبػر مفاوضات لد أجريت ومعاىدة لد لقدت إل
المعاىػػدة بػػدأت فرنيػػا تيػػحب البيػػاط مػػف تحػػت األرجػػؿ، متذرلػػة بيػػذه الحجػػة أو 
تمؾ، منيحبة مف ىذا االلتزاـ أو ذاؾ، مؤكدة أنيػا ال تخطػط إال لتريػيث ايػتعمارىا 
لمػػببلد، فػػالوزارة التػػي ال تركػػو لنػػد لػػدمي منػػدوبيا اليػػامي تحػػؿ فػػي الحػػاؿ، رئػػيس 

يورية الذ  ال يكوف لػدييا "شػبيؾ لبيػؾ لبػدؾ بػيف يػديؾ" يعػزؿ، والمػدير الػذ  الجم
تراجعػػػات متتاليػػػة لامػػػت بيػػػا فرنيػػػا،  …ال يكػػػوف لبػػػدًا مطيعػػػًا يرمػػػا فػػػي القمامػػػة

 ضربات متتالية وجيتيا لحمـ االيتقبلؿ لكف الضربة األشد كانت لواء ايكندرونة.
جػػت مػػف الػػببلد، لكػػف ىػػؿ لبػػؿ لشػػريف لامػػًا كانػػت تركيػػا "العصػػممي" لػػد خر 

تخػػرج تركيػػا أتػػاتورؾه أحبلميػػا بيػػورية ال تيػػتطيو أف تتحقػػؽ، فمػػـ ال تتحقػػؽ بمػػواء 
ايػػكندروفه بػػالحرب والضػػرب ال تيػػتطيو ذلػػؾ فممػػاذا ال يكػػوف بالتػػتمره. كميكيػػة، 
جزيػػرة ابػػف لمػػرو، ديػػار بكػػر، كميػػا أراض لربيػػة، مػػو ذلػػؾ وضػػعت يػػدىا لمييػػا، 

  تأخذ لواء ايكندروفهبالقوة أخذتيا، فمماذا ال
منػػػذ زمػػػف طويػػػؿ كػػػاف أتػػػاتورؾ لػػػد كشػػػر لػػػف أنيابػػػو يريػػػد التيامػػػو. لكػػػف يمػػػة 
فرنيػػا.. كمػػا فػػي الموصػػؿ بريطانيػػا.. بريطانيػػا لػػـ تتخػػؿ  لػػف الموصػػؿ لكػػف فرنيػػا 
تتخمػػػا.. "نجػػػر  ايػػػتفتاء" التػػػرح أبنػػػاء أتػػػاتورؾ وىػػػـ يموحػػػوف بػػػيمف المػػػواء لفرنيػػػا. 

 غرييا كالصفقات الرابحة.الصفقة رابحة وفرنيا ال ي
لصػػػبة األمػػػـ أريػػػمت بعػػػض المنػػػدوبيف، فرنيػػػا أطمقػػػت لتركيػػػا العنػػػاف، تػػػزّور 
وتحردؼ، تبدؿ وتغير، وجاءت النتائأ كما يشتيي أبنػاء أتػاتورؾ.. اليمانيػة واليػتوف 
بالمائػة مػف اليػكاف العػرب صػارت يمانيػة ويبليػيف، واأللميػة التركيػة صػارت أغمبيػػة 

روف!! يػػمث وىػػو حػػي، لكػػس ذبػػائ  الػػدنيا كميػػا، تمػػؾ التػػي تػػذب  ويػػمث لػػواء ايػػكند
أواًل يػـ تيػمث.. لػواء ايػكندروف صػمب لمػػا خشػبة لاليػة، دلػت الميػامير فػي يديػػو 
ولدميو يـ بدأ جبلوذة أتاتورؾ ييمخونو. دماؤه تنزؼ، صرخاتو تتعػالا، أناتػو تقطػو 

حػبلؿ نياط القموب لكػف ال أحػد ييػمو.. لصػبة األمػـ التػي جػاءت إلح قػاؽ الحػؽ واو
اليػػػبلـ لمػػػا األرض، بريطانيػػػا التػػػي تػػػدلي الصػػػدالة لمعػػػرب واالىتمػػػاـ بمصػػػال  
العػػػرب، فرنيػػػا التػػػي التزمػػػت ذات يػػػـو بحمايػػػة األرض التػػػي انتػػػدبت لمييػػػا، حتػػػا 
روزفمػػت الػػدالي لحقػػوؽ الشػػعوب فػػي الحيػػاة وتقريػػر المصػػير، لػػـ ييػػمو بصػػيحات 

 لكنيا وصمت مدوية موجعة إلا دمشؽ. المواء ولـ تصؿ أذنيو توجعاتو وآىاتو،
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فػػي المرجػػة، الحجػػاز، الحميديػػة، كانػػت صػػرخات ايػػكندرونة تتػػردد. فػػي بػػاب 
الجابيػػػة والصػػػالحية، لمػػػا ضػػػفاؼ بػػػرد  وجػػػدراف األمػػػو  كانػػػت ولػػػوالت أنطاكيػػػة 
تػػنعكس ميػػػتنجدة طالبػػة الغػػػوث. األخػػت تيػػػمث جمػػػدًا لػػف لحػػػـ، لحمػػًا لػػػف لظػػػـ، 

 فماذا تفعؿ أختيا التوأـه.
األخت التوأـ ىبت إلا النجدة.. ىي مكبمة اليديف مغمولة القػدميف ال تممػؾ إال 
الصػػوت فتطمقػػو صػػراخًا، يػػمعو لزيػػز وشػػمس مػػذ وصػػمت بيمػػا اليػػيارة إلػػا شػػارع 
بغداد، ذلؾ الشػارع العػريض الػذ  شػقتو فرنيػا لبػر الريػاض والبيػاتيف كػي تقضػي 

ا فيصػػػػرلونيـ أرضػػػػًا، لمػػػػا متمػػػػرديف خػػػػارجيف لمػػػػا القػػػػانوف، يتربصػػػػوف بجنودىػػػػ
 يكمنوف لمدوريات فيمزلونيا تمزيقًا.

الشػػوارع األخػػر  غيػػر يػػالكة.. حشػػود الطػػبلب، جمػػاىير النػػاس تمؤلىػػا كميػػا 
مانعة اليير، مولفة كؿ حركة.. فمـ يممػؾ الزوجػاف إال أف يػدورا حػوؿ يػور دمشػؽ 

 لبؿ أف يصبل إلا الشاغور فالميداف.
 ىي تيتقبميما بكيير مف الميفة والشوؽ.أيف مناؼه يأؿ الوالداف وضحة، و -
 ال أدر .. منذ الصباح خرج ولـ يعد.. -
 تعنيف أنو في المظاىرةه خائفة مميوفة أيرلت شمس تيأؿ.-
 اهلل ألمـ..-
 وبدوره يأؿ األب ىذه المرة-
 ال.. بدور.. لند روضة..-

وتنفس كبلىما الصعداء، يخػرج الشػاب مظػاىرة، فػي األمػر وجيػة نظػر، لكػف 
 ف تخرج الفتاة، تعرض نفييا لمخطر فأمر يبث الذلر في األوصاؿ.أ

نادييػػا، وأيػػرلت وضػػحة إلػػا روضػػة التػػي كػػاف الػػدكتور الشػػيبندر لػػد حػػؿ -
لقػػػدة ليػػػانيا فعػػػادت تنطػػػؽ ككػػػؿ خمػػػؽ اهلل. بعدئػػػذ لرفػػػت أف القصػػػور التػػػي بنتيػػػا 
كانػػت مجػػػرد لصػػػور فػػي اليػػػواء.. شػػػمس شػػرحت ليػػػا "حبػػػؾ لؤلخضػػر مػػػف طػػػرؼ 

و بعيػػد فػػي شػػغؿ شػػاغؿ فكيػػؼ تػػربطيف مصػػيرؾ بمصػػيرهه العػػريس جػػاء واحػػد، ىػػ
فممػػاذا ترفضػػيفه "أنػػا وايقػػة أف األخضػػر يحبنػػي" ردت حينػػذاؾ "لكنػػو يقيػػـ انػػو لػػـ 
يصرح لػؾ بشػيء ولػـ يمػـز نفيػو بشػيء" "صػحي " لالػت بغصػة فػي الحمػؽ. "إذف.. 

ظػريف لبيػًا.. كيؼ تتصوريف أشياء ىي مجرد أوىاـ"ه "أنا أحبػو ويػوؼ أنتظػره" "تنت
فمف يضمف شػابًا فػي بمػد أجنبػيه مػف يكفػؿ أال يقػو فػي شػراؾ امػرأة ىنػاؾه" وبػدت 
الحجػة مفحمػػة، بػػدأت روضػػة بعػدىا تطػػرد شػػيئًا فشػػيئًا خيػاؿ األخضػػر مػػف لينييػػا، 
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صػػورتو مػػف ذىنيػػا.. شػػيئًا فشػػيئًا بػػدأت تنػػزؿ مػػف اليػػماء حيػػث كانػػت تحمػػؽ لاليػػًا 
قبؿ باألحضػػػاف األخضػػػر العائػػػد مػػػف بػػػاريس بأحبلميػػػا المجنحػػػة فتػػػر  نفيػػػيا تيػػػت

 طبيبًا لد الدنيا لتصنو معو لش الزوجية اليعيد.
أبوىا، أميا، لـ يعػودا يجػرؤاف لمػا إكراىيػا: "خػذ  ىػذا العػريس، خػذ  ذاؾ" 
كػػاف خريػػيا لػػد لمميمػػا دريػػًا فتركاىػػا تقتنػػو وتختػػار.. وكانػػت لػػد اختػػارت العػػريس 

 الذ  تيتعد لمبناء بو بعد أياـ.
 ةمػػػؾ جػػػاؤوا، نقمػػػت وضػػػحة البشػػػر  لمصػػػبية ابنػػػة الخاميػػػة لشػػػرة لاطعػػػأى-

 حديث روضة لف العرس والعريس.
حقػػػًا!ه ىتفػػػت بػػػدور وىػػػي تيػػػب بيػػػرلة، فقػػػد كػػػاف فػػػي صػػػدرىا شػػػوؽ لػػػاـر -

 لرؤية أبوييا وكأنيما غابا لنيا شيورًا طواال.
لبقػة  باألحضاف أخذىا األب، باألحضاف لفتيػا األـ، يقببلنيػا ويميمانيػا. وردة

الرائحػػػة لػػػاطرة األريػػػأ. كػػػاف البػػػرلـ لػػػد تفػػػت  صػػػدرًا ناىػػػدًا ولوامػػػًا فارلػػػًا وخصػػػرًا 
 …أىيؼ

شمس تنظر إلييا فتر  فييا نفييا تتشػكؿ مػف جديػد.. الشػعر األيػود الفػاحـ، 
العينػػاف اليػػوداواف، البشػػرة البيضػػاء، وحػػدىا القامػػة أطػػوؿ، العظػػاـ أغمػػظ، الكتفػػاف 

دور مزيأ مف شمس ولزيز، وأ  مػزيأه شػمس تنظػر ألرض، أتراىا بنية لزيزه ب
إلييا وال تشبو.. الصبا والجماؿ.. كبلىما معًا بدور، وبدور كبلىمػا معػًا، فكيػؼ ال 

 تير األـ وكيؼ ال يرضا األبه.
 لكف األب مشغوؿ الباؿ، مناؼ يشغمو والدار ال تيعو.

ت أنػػا ذاىػػب إلػػا المحػػؿ، لػػاؿ لشػػمس وىػػو يخػػرج ال يمػػو  لمػػا شػػيء. بيػػ-
 صبر  لريب. مربو، لرع الجرس:

 أيف أبو فريده يأؿ مف وراء الباب ومف وراء الباب جاءه الجواب:-
 خرج.. ال أدر  أيف..-

"أنػػا ألمػػـ أيػػف" لػػاؿ، ولػػد وصػػؿ إلػػا المحػػؿ المغمػػؽ، لنفيػػو يػػـ لؤلنيػػا التػػي 
جػػػاءه صػػػوتيا مػػػف وراء البػػػاب، ال يعمػػػـ مػػػف ىػػػي.. أىػػػي األـ أـ االبنػػػةه.. خمػػػؼ 

تشابو أصوات النياء فبل تيتطيو األذف تمييزىا. صدالتو مو أبػي فريػد لػـ األبواب ت
تغير شعرة واحدة مف لبللتو بأىؿ بيتو.. بيوت الميداف ما تػزاؿ متميػكة بالحرممػؾ 
واليمممؾ.. حاجز لػاؿ يفصػؿ بينيمػا وال فائػدة مػف محاولػة اختػراؽ ذلػؾ الحػاجز.. 

نػػػاه.. صػػبر  يػػػدخؿ بيػػػت لزيػػػز، لكأنػػو االيػػػمنت ينطحػػػو الولػػؿ بقرنيػػػو فينكيػػػر لر 
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منػػذ أيػػاـ حمػػاة كػػاف صػػبر  لػػد  …يجمػػس مػػو شػػمس، يتحػػدياف، يشػػرباف، يػػأكبلف
دخػػؿ بيػػت شػػمس وايػػتقبمتو صػػديقًا، لكػػف مػػا كػػاف لعزيػػز أف يػػدخؿ حرممػػؾ صػػبر  
الػػذ  أبػػا أف يغػػادر دمشػػؽ. أـ فريػػد فػػي بيػػت العائمػػة فػػي الميػػداف، صػػبر  يػػذىب، 

لبيػػػت العتيػػػؽ جػػػزءًا ال يتجػػػزأ منػػػو.. األـ، يجػػػيء، يحػػػؿ، يرحػػػؿ وىػػػي لالػػػدة فػػػي ا
األخوات، نياء األخػوة، كميػف يشػكمف حرممكػا متػيف البنيػاف متمايػؾ األركػاف، يػر  

 وال ُير ، ييمو وال ُييمو، يـ يكيد لمرجاؿ ذلؾ الكيد العظيـ.
طواؿ إلامتو في دمشؽ، كاف لزيػز يتمنػا لػو ترمػا الحجػب وتػزوؿ الحػواجز 

بيػػت صػػديقو، رفيػػؽ العمػػر أبػػي فريػػد.. لكػػف لبيػػًا  فبػػيو  ونػػلتقػػـو لبللػػة طبيعيػػة بي
كانػػػػت أمانيػػػػو.. أـ فريػػػػد، أـ صػػػػبر ، البنػػػػات كميػػػػف صػػػػديقات شػػػػمس وبػػػػدور ابنػػػػة 
شػػػػمس.. يمتقػػػػيف، يتبػػػػادلف الزيػػػػارات، تػػػػربطيف ألػػػػو  األواصػػػػر.. لكػػػػف حتػػػػا ىنػػػػا 
وحيػب.. فقػػانوف الحػػريـ صػار يحػػـر لميػػو االخػػتبلط بالرجػاؿ: ال يػػَر رجػػؿ وجيػػؾ، 

يممػػس يػػدؾ، ال ييػػمو صػػوتؾ.. إلػػا آخػػر الػػبلءات التػػي يػػطرىا لػػانوف الحػػريـ ال 
وتشرؼ لما تنفيذىا أميات الحػريـ. لزيػز يعمػـ رأ  صػبر ، كرىػو لػذلؾ الحرممػؾ 
واليمممؾ. لكف ما كاف بايتطالتو تغييػر شػيء فالعبػدة أحػرص لمػا لبوديتيػا مػف 

 ييدىا، وأكير دفالًا لف ليودىا مف مقّيدىا..
رأيو، متخمصًا مف أفكار لديمة كانت تراوده مذ جػاء إلػا دمشػؽ  نفض لزيز

واصػػطدـ بحػػاجز الحػػريـ.. جمبػػة مػػا تصػػؿ إلػػا ميػػامعو.. أصػػوات وىتافػػات تػػأتي 
 مختمطة، غامضة مشوشة فيدرؾ أنو يقترب مف المظاىرة ويفكر مف جديد بمناؼ.
 مناؼ في أحد أزلػة يػوؽ يػاروجة.. حولػو بضػعة لشػر مػف الفتيػاف، والزلػاؽ
كمػػو حشػػد مػػف الرجػػاؿ، أصػػواتيـ تتعػػالا ىاتفػػة احتجاجػػًا لمػػا يػػمث المػػواء ورفضػػًا 

كانوا لد تجمعوا في لمب "العمػارة" يػـ زحفػوا ىػاتفيف  …لتيميـ فرنيا لواء ايكندروف
متجيػػػػيف إلػػػػا يػػػػرا  الحكومػػػػة، لكػػػػف جنػػػػد الحكومػػػػة الترضػػػػوا طػػػػريقيـ بالعصػػػػي 

د فػػػي يػػػوؽ يػػػاروجة.. منػػػاؼ واليػػػراوات فتفرلػػػوا ىنػػػا وىنػػػاؾ يػػػـ تجمعػػػوا مػػػف جديػػػ
مػػتحمس، الفتيػػاف مػػف حولػػو متحميػػوف، كميػػـ نػػالموف لمػػا فرنيػػا، لمػػا الميػػتعمر 
الذ  يتتمر ويكيد، ممزلًا الوطف بائعًا ترابػو. بعػض الفتيػاف زمػبلء مدريػة. بعضػيـ 
ارخػػر صػػبية وصػػناع، لكػػنيـ جميعػػًا، شػػأنيـ شػػأف الكبػػار، يػػدفعيـ الحمػػاس لمػػدفاع 

 ؤامرة لما الوطف..لف الوطف، لمنو الم
 ال تركي  وال  رن ي  …ا كندرون  ر ي 

 كانوا لد بدأوا ييتفوف فتردد المنعطفات البعيدة أصداء ىتافاتيـ:
  مر    داا ما  تش ا …يا   ممي يا طما 
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 كيف  ت يا ا كندرون؟ …يا م تعمر يا ممعون
رد  وكػاف الميػػتعمر الممعػػوف ييػمو اليتػػاؼ مػػف نوافػػذ اليػرا  المطمػػة لمػػا بػػ

 مف جية والمرجة مف جية أخر  فتنتفث أوداجو غيظًا.
فرلػػوىـ.. ال تػػدلوا أحػػدًا يقتػػرب، كانػػت األوامػػر تنطمػػؽ مػػف الجنػػراؿ منػػتفث -

األوداج فيػػنقض الجنػػػد، الشػػػرطة، الجندرمػػة لمػػػا الفتيػػػاف العػػزؿ والصػػػبية الػػػذيف ال 
 أللداء:يحمموف يبلحًا يو  الحجارة، يقتمعونيا مف ىنا وىناؾ ويقذفوف بيا ا

 مو لمع ممي المأ ون    …    النا النا ا كندرون
  ن ذرة من تراب الوطن   … ما منتناز  ما منتناز 
 ا كندرون  ر ي    …   شيمي إيد    ممي 

 اطمعي من ها رض الحرة     …      يا  رن ا  را را
كانوا يػرددوف وىػـ يحػاولوف مياجمػة اليػرا  مػف جديػد، يزرلػوف مطػالبيـ فػي 

امو الجنػػراؿ المنػػتفث األوداج وحجػػارتيـ فػػي يػرايو. يػػاروا لػػدمًا فػػي الزلػػاؽ لكػػف ميػ
زلقػػػت  …الجنػػػد كػػػانوا بالمرصػػػاد، رشػػػقوىـ بالحجػػػارة فػػػانطمؽ وابػػػؿ مػػػف الرصػػػاص

نيػػاء مػػف داخػػؿ البيػػوت، وخمػػؼ الشػػبابيؾ فيمػػا حػػدث ىػػرج ومػػرج واخػػتمط الحابػػؿ 
ؿ الزلػاؽ التفػوا، منػاؼ فػي بالنابؿ والمتظػاىروف يرتػدوف إلػا الػوراء مػذلوريف.. حػو 

طميعػػػػة الممتفػػػػيف، يمػػػػة زلػػػػاؽ آخػػػػر، ربمػػػػا ال ييػػػػده الجنػػػػد. أشػػػػار إلػػػػا صػػػػحبو أف 
الزلػػاؽ  …أيػػرلوا.. وأيػػرع الفتيػػاف مػػؿء أيػػدييـ الحجػػارة ومػػؿء صػػدورىـ الحمايػػة

خاؿ، نظروا إلا طرفو القصي، لكف ال أحد"يػننفذ مػف ىنػا إلػا اليػرا .. يجػب أف 
انيػػـ صػػراخنا" وانػػدفو الفتيػػة البضػػعة لشػػر، لكػػف مػػا إف نػػزرع يػػراييـ حجارتنػػا وآذ

وصػػموا إلػػا المنعطػػؼ حتػػا انقػػض لمػػييـ الجنػػد، بعصػػي غميظػػة وىػػراوات يقيمػػة.. 
لما صدورىـ، رؤوييـ، أكتافيـ، ظيورىـ، كانت العصػي تنزلػؽ ضػاربة موجعػة.. 

 ، ىراوة بادرت منافًا لما ذرالو اليمنا فيقط منيا الحجر الػذ  كػاف يحممػو لميػرا
حاوؿ أف يحمي رأيو بيديو لكف اليراوة راحت تنياؿ لمػا كتفيػو، ظيػره، ذراليػو يػـ 
نزلػػت ضػػربة لمػػا رأيػػو.. تراجػػو وىػػو يشػػعر بالػػدـ ينيػػرب إلػػا لينيػػو.. حػػاوؿ أف 
يبصر لكف الدـ غشاوة تمنو اإلبصار، اندفو لما غير ىد . ىنػاؾ، لكػف العصػي 

بعػة مػف الفتيػاف جػاؤوا ينجدونػو لػـ يػر كانت تنزؿ لميػو. اليػراوات تدلػو. يبليػة أو أر 
أحدًا منيـ، لكنو يمو صرخاتيـ، ولما رأييا: "اهلل أكبر لما الباغي المعتػد " يػـ 
تولفػػػت العصػػػي واليػػػراوات وأميػػػكت أيػػػٍد بػػػو ترفعػػػو لػػػف األرض يػػػـ تدفعػػػو متعجمػػػة 

 ميرلة فبل تقؼ حتا تصؿ إلا البيت.
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ت لينييػا فػي البدايػة فتحت لو وضحة البػاب فصػدمت شػاىقة متراجعػة.. فركػ
 وىي تراه:

ييابػو دـ، شػػعره دـ، وجيػػو دـ، فمػػـ تيػػتطو إال أف تولػػوؿ الطمػػة خػػدييا، شػػادة 
 شعرىا، يمعت شمس الولولة فخرجت.

منػػاؼ!! ابنػػي!! صػػرخت تػػدفعيا غريػػزة األـ ألف تولػػوؿ، لكػػف الفػػارس الممػػيـ -
 ايتيقظ فجأة كامًا فميا مانعًا إياىا.

لػػػػا الػػػػدكتور الشػػػػيبندر.. ائتنػػػػي بػػػػو.. ألطػػػػت أيػػػػرلي، وضػػػػحة.. اذىبػػػػي إ-
أوامرىا وىي تحضنو بيف ذرالييا لائدة إياه إلا غرفػة القعػود.. ييابػو كميػا مضػرجة 

 بالدماء وفي رأيو أكير مف ينبوع ما زاؿ يتدفؽ.. حائرة مرتبكة، راحت تتمميو.
بػػدور، صػػػرخت أخيػػػرًا، ىػػػاتي لػػػي مػػاء، ىػػػاتي منػػػديبًل أبػػػيض.. ىػػػاتي بّنػػػًا.. -

 ي تبغًا..ىات
وبدت بدور أكير حيرة وارتباكًا وىػي تتنقػؿ بػيف المطػبث، الغرفػة، أرض الػديار 
واألـ، تمؾ التي لـ تغيؿ يومًا دمًا والرتقػت جرحػًا.. لكػف تػذكر يػـو كانػت فػي حػاؿ 

 ممايمة وغيؿ ليا اليجاف الجرح.. ىي تريد إيقاؼ الدـ لكف الدـ ال يقؼ.
 ماذا ضربوؾهالمجرموف اليفمة يريدوف لتمؾ!ه ب-
ىػػراوات غميظػػة لػػـ أَر ميميػػا مػػف لبػػؿ!! أجػػاب منػػاؼ وىػػو ييػػتعيد فػػي فمػػو -

 طعـ اليراوة تدؽ رأيو كما تدؽ ينابؿ الحنطة..
ييتقووف لمػا فتػا ميمػؾ!! كيػر اهلل أيػدييـ!! ألمػا ليػونيـ!! اليػفاحوف!! -

 القتمة!! وكبيت كتمة مف البف لما الجرح األوؿ..
أمػػػرت ابنتيػػػا مشػػػيرة إلػػػا الجػػػرح فػػػي الجانػػػب  اكبيػػػي إصػػػبعؾ ىنػػػا، بػػػدور،-

 األيير، يجب أف نولؼ الدـ..
يػػـ انتقمػػت إلػػا الجػػرح فػػي الجانػػب األيمػػف تنظفػػو بالمػػاء البػػارد يػػـ تكػػبس لميػػو 
كتمة أخر  مف البف المحروؽ التي ال تعمـ شػمس كيػؼ يولػؼ النػزؼ لكنيػا متأكػدة 

ـ الضػػغط براحػػة الكػػؼ أنػػو يولفػػو.. يػػبلث مػػرات ألػػادت شػػمس جمػػو الػػبف والتبػػذ يػػ
 واألصابو لما الجرح الذ  يأبا دمو إال أف يتيرب.

منػػػاؼ يصػػػرخ توجعػػػًا وألمػػػًا، أمػػػو تكػػػاد تصػػػرخ توجعػػػًا وألمػػػًا لكػػػف مػػػا ليػػػاىا 
تفعؿه.. إف لـ تولؼ النزؼ لـ تبؽ فيو لطرة دـ!! ىذا الدـ الغػالي يجػب أف تحػافظ 

.. لكػػف مػػا ليػػا وضػػحة لميػػو.. أف تبقيػػو فػػي الجيػػـ الػػذ  شػػقي كييػػرًا حتػػا صػػنعو
تػػأخرته ليػػادة الشػػيبندر لريبػػة.. فػػي يػػاحة بػػاب الجابيػػة حيػػث تتفػػرع الطػػرؽ إلػػا 
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 مدحت باشا، الميداف، الشاغور، والباب الصغير فمماذا لـ تعده
وضحة مميوفة تتحرؽ.. وىي تقؼ أماـ ليادة الدكتور. تطرؽ الباب، لكػف ال 

 أحد يفت ..
الػػدكتور. منػػاؼ بحاجػػة مايػػة إليػػو" لكػػف  ".. مػػاذا أفعػػؿ يػػا ربػػيه لمتػػي تريػػد

الػػدكتور غائػػب.. ليادتػػو مقفمػػة.. فكػػرت أف تػػذىب إلػػا منزلػػو.. وانػػدفعت ميػػرلة، 
لكنيا تذكرت أنيا ال تعرؼ المنزؿ "أألود ببل دكتوره ماذا ييحدث لمنػاؼه" وفجػأة 

 لمحتو، حبلؽ باب الجابية، فيتفت ميتنجدة:
 اؼ مناؼ..أبا ليماف!! داخمة لميؾ.. أيرع إليع-

وأيػػػػرع أبػػػػو ليمػػػػاف، الحػػػػبلؽ الػػػػذ  يمػػػػارس شػػػػتا أصػػػػناؼ المػػػػداواة: يضػػػػمد 
الجػروح، يقمػو األيػػناف، يرفػو بنػػات ارذاف، يقطػو اليػخونة، يصػػنو كايػات اليػػواء، 

 بؿ بعضيف يقمف إنو يداو  حتا العقـ، وال أحد أحيف مف أحد.
ة، وال أحػد كاف فارغ األشػغاؿ، يقػؼ فػي بػاب دكانػو، النػاس كميػـ فػي المظػاىر 

 فارغ لمحبللة، فمماذا ال ييرع إليعاؼ مناؼه
ايػػػتقبمتو شػػػمس بعينػػػيف مفتػػػوحتيف لمػػػا اتيػػػاليما.. كانػػػت تنتظػػػر الػػػػدكتور 

 الشيبندر فإذا بو الحبلؽ أبو ليماف. لكف الرجؿ لـ يدليا تيتوض .
لػػػف إذنػػػؾ!! دليػػػو لػػػي! لػػػاؿ ليػػػا وىػػػو يبعػػػدىا لػػػف رأس الفتػػػا الػػػذ  بػػػات -

ولد غيمت األـ واألخػت وجيػو، لكنػو لػـ يكػف ييػتطيو أف يكػتـ بايتطالتو أف ير  
أناتػػو وتوجعاتػػو، تمػػؾ التػػي تحولػػت إلػػا صػػراخ وأبػػو ليمػػاف يغيػػؿ لػػو جرحػػو األوؿ 

 بيائؿ أحمر لـ يكف يختمؼ كييرًا لف لوف الدـ.
لكف أيف الدكتوره ىميت شمس كازة لمػا أيػنانيا لاتبػة، وىػي تميػؿ لمػا -

 وضحة التي ىزت كتفيا. 
 لعيادة خالية!! ال بد أنو في المظاىرة.ا-

الشيبندر لـ يكف في المظاىرة وحيب، بؿ كاف لما رأيػيا.. فيػو مػذ ألمنػت 
لصبة األمـ أنيا يتجر  ايتفتاء فػي المػواء لتقريػر مصػيره أدرؾ أف ىنػاؾ مػؤامرة. 
الصحؼ الغربية التي اطمو لمييا، اليياييوف، الصحافيوف األجانػب والعػرب الػذيف 

بيػػػـ، اإلشػػػالات واأللاويػػػؿ التػػػي تيػػػربت إلػػػا دمشػػػؽ، كميػػػا كانػػػت تؤكػػػد أف  التقػػػا
ىنػػاؾ مػػؤامرة. احػػتأ، كتػػب المقػػاالت فػػي الصػػحؼ، لابػػؿ رئػػيس الجميوريػػة، حػػدث 
الػػػػوزراء، رجػػػػاالت الػػػػببلد وكػػػػؿ غرضػػػػو: ايػػػػتنياض ىمميػػػػـ لمنػػػػو المػػػػؤامرة. لكػػػػف 

ـ لتركيػا المػػواء المػؤامرة يػارت كمػا خطػط ليػا: نتػػائأ االيػتفتاء ظيػرت: وفرنيػا تيػم
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نفيو الذ  كاف الرـو أنفيػيـ لػد انيػحبوا منػو يػـو انيػحب ىػرلميـ مػف يػورية أمػاـ 
خالد بف الوليد معترفيف بأف يكانو فينيؽ لرب، منػذ ليػد الفينيقيػيف العػرب، فكيػؼ 

 يصب  اليـو تركيًا.. كيؼ يصب  يكانو أتراكًاه.
ؿ نفيػػو وىػػو يخطػػب فػػي يػػاحة الحجػػاز، كػػاف الػػدكتور الشػػيبندر ييػػأؿ اليػػؤا

فػػي الجمػػاىير التػػي أليػػب حمايػػيا زلػػػيـ حػػزب الشػػعب خطيبػػًا مفوىػػًا ال يشػػؽ لػػػو 
 غبار:
ومػػاذا يفعػػؿ مػػف ال يممػػؾ مػػف أمػػره شػػيئًاه مػػاذا يفعػػؿ مػػف يريػػؼ فػػي أغػػبلؿ -

الرؽ وااليتعباد، االيتعمار واالنتداب.. لقػد نػاـ آباؤنػا وأجػدادنا حتػا صػرنا مطمػو 
رلابنػػا تيػػترؽ، أرضػػنا تيػػتعمر.. بػػؿ تعطػػا أللػػدائنا كػػؿ طػػامو.. يرواتنػػا تنيػػب، 

كػاف لزيػز  …لقمة يائغة، لما طبؽ مف فضػة تقػدـ ليػـ ونحػف ال حػوؿ وال طػوؿ
لػػػد شػػػؽ طريقػػػو بػػػيف زحػػػاـ المتظػػػاىريف إلػػػا أف وجػػػد نفيػػػو فػػػي يػػػاحة الحجػػػاز.. 
الػػدرؾ، الجنػػد ييػػدوف المنافػػذ فػػبل أحػػد ييػػتطيو التحػػرؾ.. والػػدكتور لبػػد الػػرحمف، 

 ة مبنا المحطة يخطب في الجماىير وفي لينيو وصوتو بحة:لما شرف
ال.. أبػػدًا ال أرغػػب أف تفػػوتني ىػػذه الفرصػػة مػػف غيػػر أف أتعػػرض لممتػػأخريف 
مػػف اليػػمؼ، أذكػػر إىمػػاليـ وغفمػػتيـ فمػػو كػػاف فػػييـ جػػزء مػػف اليقظػػة والقوميػػة وحػػب 

ا، لكػنيـ الوطف ما أصيبت ببلدنا بارالـ التي تعانييػا، والكػوارث التػي تنصػب لمييػ
 حصرموا فضرينا وضحكوا فبكينا وتواكموا ففشمنا..

"صػػحي " شػػرد لزيػػز مػػو كممػػات الػػزليـ مفكػػرًا "لػػوال تػػواكميـ وايتيػػبلميـ لمػػا 
ظػػػػؿ العصػػػػممي، أغبػػػػا بنػػػػػي البشػػػػر وأجيميػػػػـ، أربعػػػػة لػػػػػروف ينػػػػيث بكمكمػػػػو لمػػػػػا 
ـ صدورنا.. صحي .. لوال ذلؾ التواكؿ لمػا حمػت فرنيػا محػؿ تركيػا ولمػا كانػت تقيػ

 ببلدنا لما ىواىا وتعطي أراضييا ىبات ليذا وذاؾ لما ىواىا أيضًا..".
لكػػف لعمعػػة رصػػاص أولفتػػو، لاطعػػة لميػػو طريػػؽ الشػػرود.. كػػاف الشػػيبندر لػػد 
بػػدأ ىجومػػًا ضػػاريًا لمػػا فرنيػػا، دولػػة الظمػػـ والقيػػر والجػػور، وكػػاف النػػاس لػػد بػػدأوا 

يفػرط بمػا ييػػتعمر.  ييتفػوف ويصػفقوف، صػابيف جػػاـ غضػبيـ لمػا الميػتعمر الػػذ 
 أيار ذلؾ لائد الجند فأمر جنده بإطبلؽ النار.

اخػػتمط الحابػػؿ بالنابػػؿ ولػػد يػػقط بعػػض القتمػػا وصػػرخ بعػػض الجرحػػا. كانػػت 
األوامر تقضي بإطبلؽ النار في اليواء لكف بعض الجند يتمػذذوف بعػذاب ارخػريف، 

ـ ذلػر النػاس، ييرىـ منظر الدـ يتدفؽ أحمر حارًا لما حجارة الطريؽ، يشفي غميػ
وصراخيـ وىـ يولػوف األدبػار.. وبػداًل مػف أف ييػددوا فوىػات بواريػدىـ نحػو اليػماء 
 خفضوىا لميبًل فانزرع رصاصيا في أجياد لـ تكف تريد إال االحتجاج لما غدر.
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أيرع لزيز باتجػاه المبنػا ولػيس فػي ذىنػو إال أف يحمػي الػزليـ. ىػو يعمػـ أف 
ي حالػػػد كػػػاره، فمػػػف يضػػػمف أال ييػػػتغؿ جنػػػده فرنيػػػا نالمػػػة لميػػػو، المفػػػوض اليػػػام
 الفوضا فيزرلوا جيده بالرصاصه

لنػػػد بػػػاب المبنػػػا التقػػػا بالػػػدكتور خارجػػػًا، أحاطػػػو لزيػػػز بذرالػػػو وىػػػو يدفعػػػو 
باتجاه الزلاؽ الجانبي فيما كاف الرصاص يئػز فػوؽ رأيػو ألػرب إلػا أذنػو مػف حبػؿ 

 الوريد.
ؽ الػذ  بػدا يضػيؽ كممػا بضعة رجػاؿ تجمعػوا حػوؿ الشػيبندر وىػو يعبػر الزلػا

ابتعػػد لػػػف يػػػاحة الحجػػػاز.. كػػػانوا يبػػػدوف وكػػػأنيـ يشػػػكموف درلػػػًا حولػػػو، لزيػػػز فػػػي 
المنتصػػؼ منػػو، بعضػػيـ كػػانوا مػػا يزالػػوف متحميػػيف، مػػا إف ابتعػػدوا لمػػيبًل لػػف أزيػػز 

 الرصاص حتا لادوا ييتفوف:
 شو بتريد يا زليـ منياو 

 بضرب الييؼ منحطـ الفرنياو 
لف اليتاؼ وىػو يعمػـ أف الصػمت والتخفػي وحػدىما طريػؽ  لكف الزليـ أولفيـ

 النجاة..
لكػػػف العيػػػادة خطػػػرة.. ليػػػت ىنػػػا فػػػي أمػػػاف، لػػػاؿ لزيػػػز ولػػػد دخمػػػوا العيػػػادة -

 ميرليف، يـ راح يتمفت حولو وكأنما يخشا وصوؿ الفرنيييف في أية لحظة.
 إذف، أذىب إلا المنزؿ، رد الدكتور وىو يعمـ أف صاحبو لما حؽ.-
لؾ أكير أمانًاه ال.. ال.. نػذىب إلػا منزلػي.. ىػو أبعػد.. ووصػوليـ وىؿ منز -

 …إليو أصعب، لاؿ لزيز شبو ممازح
يـ مضا الصديقاف إلا المنزؿ الذ  كاف لد ودع الحبلؽ الطبيػب لبػؿ دلػائؽ 

 فقط.
أىػػػبًل ويػػػيبًل بػػػؾ دكتػػػور.. بادرتػػػو شػػػمس وىػػػي تيػػػبؽ صػػػاحب المنػػػزؿ إلػػػا -

 …غرفة الضيوؼ
 نبحث لنؾهىؿ أخبروؾ أنا كنا 

 تبحيوف لنيه ال! لماذاه ماذا ىناؾه يأؿ الدكتور ولد داىمو شؾ ما..-
شرحت شمس األمر فأيػرع الػرجبلف إلػا غرفػة منػاؼ حيػث كػاف ييػتمقي فػي 
فراشػػو ولمػػا رأيػػو لمامػػة مػػف المفػػائؼ والضػػمادات. نظػػر إليػػو الطبيػػب، تفحصػػو 

و لمػا خيػر وجػو. بعػض فوجد أنو ال ييتطيو أف يفعؿ شيئًا فقد لػاـ الحػبلؽ بميمتػ
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 الحبوب فقط أوصا بيا لمفتا منعًا لبللتياب.
كانػت الجػروح لػد تولفػػت لػف النػزؼ، وكػاف جمػػده خارطػة مػف كػدمات زرلػػاء، 

 جيده بعض حطاـ.. رأ  األب ذلؾ فاحمرت ليناه ويار في صدره بركاف.
يضػربوف ابنػػي!ه يقتمػػوف فمػػذة كبػػد .. كػػاف لزيػػز يدمػػدـ وىػػو يػػر  بػػأـ لينػػو -
 عمت بجيمو اليراوات.ما ف

احمػػػػد ربػػػػؾ.. ضػػػػربوه بػػػػاليراوة ولػػػػـ يضػػػػربوه بالرصػػػػاص!! لاطعػػػػو الطبيػػػػب -
ميػػػدئًا، زافػػػرًا، فمعمعػػػة الرصػػػاص فػػػي يػػػاحة الحجػػػاز كانػػػت مػػػا تػػػزاؿ مػػػؿء يػػػمعو 

 وبصره..
ةه يأؿ لزيػز ولػد لػاد الطبيػب يوكيؼ يدلوف أنيـ دلاة حضارةه ريؿ مدن-

 وة.إلا غرفة الضيوؼ، فيما جاءت شمس بالقي
إف ىػػو إال ادلػػاء، رد الطبيػػب الػػذ  كػػاف لػػد أمضػػا يومػػو كمػػو فػػي مقارلػػة -

الميػػػتعمر تحريضػػػًا وخطابػػػات، يريػػػدوف بػػػو خػػػداع الشػػػعوب وتضػػػميؿ األمػػػـ، أمػػػا 
 الحقيقة فميس ىناؾ ايتعمار يقـو إال لما العنؼ والوحشية.

لكػػف لمػػاذا تفعػػؿ فرنيػػا فعمتيػػا ىػػذهه لمػػاذا تتنػػازؿ لػػف أرض ىػػي تيػػتعمرىا -
 بمد كتركياهل

 ولد بدا ليا أف في األمر يرًا ال يفيـ. يألت ىذه المرة شمس
 كي تكيب تركيا..-
 وماذا يعني كيبيا لتركياه-
 إبعادىا لف ىتمر..-
 ىتمر!ه يألتو شمس مف جديد بكيير مف التعجب..-
ذا أغضػػػػػبت فرنيػػػػػا تركيػػػػػا، - أجػػػػػؿ.. ىتمػػػػػر يقػػػػػيـ تحالفػػػػػات ومحػػػػػاور ارف، واو

وشػػكمت خطػػرًا حقيقيػػًا لمييػػا، ىنػػا فػػي يػػورية، فػػي لبنػػاف..  تحالفػػت ىػػذه مػػو ىتمػػر،
 في البحر..

العجيػب.. أف كػؿ شػػيء يجػر  لمػػا حيػاب ىػػذا الػوطف.. لمػػؽ لزيػز وىػػو -
 يطمؽ زفرة حر .

ىػػو ذا شػػأف الضػػعيؼ دائمػػًا.. يتناىشػػو األلويػػاء دائمػػًا.. ونحػػف ضػػعفاء أبػػا -
ء ايػػػكندروف لتركيػػػاه األخضػػػر، ممزلػػػوف متشػػػرذموف.. فممػػػاذا ال تعطػػػي فرنيػػػا لػػػوا

لماذا ال تعطي بريطانيا فميطيف لمييوده تقتطو الكويت مف العراؽه تيػب لربيػتاف 
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 إليراف..
صػػػحي !! لمػػػاذاه مػػػا يمنػػػو بريطانيػػػا أو فرنيػػػا.. بػػػدأ لزيػػػز التيػػػاؤؿ، لكػػػف -

 يرلاف ما تدخمت شمس:
يقولػػػوف: ىتمػػػر يريػػػد أف يمنعيمػػػا، وأنػػػو مػػػو الشػػػعوب ضػػػد كػػػؿ الميػػػتعمريف -
 …الشعوبألداء 
ال.. ال تصػػػػدلي، شػػػػمس. لاطعيػػػػا الطبيػػػػب العػػػػارؼ بأيػػػػرار الييايػػػػة، فػػػػي -

أوروبػػػا صػػػراع مصػػػال  وحػػػرب نفػػػوذ.. ىتمػػػر يريػػػد حصػػػتو مػػػف العػػػالـ، ميػػػتعمرات 
 ومحميات، أراضي ويروات.. وارخروف يقفوف في وجيو، يحاولوف منعو..

 وكرىو لمييوده. طرده ليـ مف ألمانياه.-
 …ىي ذ  المؤامرة-
 مرةه كيؼه يألت شمس مف جديد..مؤا-
كيػػؼه. يػػألوؿ لػػؾ، خاطبيػػا وىػػو يميػػؿ بكميتػػو نحوىػػا متنيػػدًا تنيػػدة الموجػػو -

المحروؽ. الصييونية تريد ييودًا لفميطيف فمف أيػف تػأتي بيػـه مػف أمريكػاه ىػـ فػي 
أمريكػػػا ميػػػتقروف نػػػاجحوف.. مػػػف رويػػػياه يػػػتاليف يتػػػي  ليػػػـ أحيػػػف الفػػػرص لمػػػبًل 

يطانيػػػا وفرنيػػػاه فػػػي بريطانيػػػا وفرنيػػػا، الييػػػود فػػػي أحيػػػف ويػػػراء ومناصػػػب، مػػػف بر 
األحػػواؿ، إذف ليطػػرد ىتمػػر الييػػود فيجػػدوا أنفيػػيـ بػػبل أرض، بػػبل وطػػف، ومػػا أيػػيؿ 

 لما الصييونية حينذاؾ أف تيوليـ إلا فميطيف لتكوف ليـ األرض والوطف..
المػػػؤامرة واضػػػحة فعػػػبًل.. ىػػػز لزيػػػز رأيػػػو وبػػػـر شػػػفتيو.. لكػػػف يػػػرلاف مػػػا -
 و الدكتور:لاطع

 وبذلؾ يتحقؽ شعار الصييونية، "شعب ببل أرض ألرض ببل شعب". -
يػػا لمقػػذارة!! ردد كػػؿ مػػف لزيػػز وشػػمس. بعدئػػذ حػػدييما الػػزليـ  -يػػا لميػػوؿ!!-

لف أرلاـ المياجريف ففتحا ألينيما ايتغرابًا ودىشة: مئات آالؼ الييػود ييػاجروف، 
شػػعبه ألػػف ييػػيطر لمييػػا ىػػؤالء طولػػًا أو كرىػػًا، إلػػا فميػػطيف.. فيػػؿ يػػيبقا فييػػا 

 المحمموف بعمـو أوروبا وخطط الصييونيةه
ف لامػػت الحػػرب وانتصػػر ىتمػػره يػػألت شػػمس وىػػي لمػػا لنالػػة تامػػة أف - واو

ىتمر صادؽ في كرىو لمييود، جاد في حربو لمػييـ، ألػف يبيػدىـ حتػا لػو كػانوا فػي 
 فميطيفه.
ف نشػػبت مػػف ىػػذا إذا انتصػػر.. لكػػف الحػػرب تظػػؿ ىػػي الحػػرب ومػػف يعمػػـ ا-
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 ينتصره
كانػػػت الحػػػرب فػػػي األشػػػير األخيػػػرة لػػػد صػػػارت حػػػديث النػػػاس جميعػػػًا، الكػػػؿ 
خػػػائؼ منيػػػا، متػػػوجس شػػػرًا.. تيديػػػدات ىتمػػػر، تصػػػريحاتو البلىبػػػة، خطبػػػو الناريػػػة، 
كميػػػا كانػػػت تنقميػػػا اإلذالػػػات، واإلذالػػػة العربيػػػة مػػػف بػػػرليف توصػػػميا طازجػػػة إلػػػا 

مس بعضيـ ليتمر مراىنػًا أنػو يػيكوف أيماع العرب في شرلي الوطف وغربيو، فيتح
خبلصػيـ مػف بريطانيػا وفرنيػا، ويتخػوؼ بعضػيـ بحجػة أف النعػؿ أخػت النعػػؿ وأف 
 الميػػػػػػػػػػػتعمر ىػػػػػػػػػػػػو الميػػػػػػػػػػػتعمر يػػػػػػػػػػػػواء كػػػػػػػػػػػػاف بريطانيػػػػػػػػػػػًا أو ألمانيػػػػػػػػػػػػًا، فرنيػػػػػػػػػػػػيًا 

 أـ إيطاليًا.
، لػاؿ لزيػز بانػدفاع مفػاجة، فينشػب نػاب - تعمـه بود  أف تقػـو الحػرب اليػـو

 ر ونرتاح مف ىؤالء الميتعمريف جميعًا..كمب بجمد خنزي
إف تقاتمػػػت الفيمػػػة ذىبػػػت األرانػػػب دليػػػًا تحػػػت األرجػػػؿ.. رد الطبيػػػب الػػػزليـ -

ف نشبت الحرب بينيـ لف تكوف إال لما حيابنا..  وىو يتنيد، واو
 أنت متشائـ دكتوره تدخمت ىذه المرة شمس شبو ضاحكة.-
الضػػعؼ والتجزئػػةه..  ومػػا الػػذ  يػػدلو لمتفػػاؤؿ ونحػػف لمػػا ىػػذا الحػػاؿ مػػف-

 ال.. أختاه!
 ..ال.. ما أظف إال أف ارتي ألظـ..

في األياـ التاليػة، تكش ػَؼ أف نبػوءة الػدكتور صػحيحة وأف الحػرب لػاب لويػيف 
أوروبا كميا كانت ترتجؼ لصبة فػي ميػب ريػ ،  …أو أدنا، وأف ارتي ألظـ حقاً 

ت والشػػػوارع، زرلػػػوا وفػػػي دمشػػػؽ وزع الفرنيػػػيوف دبابػػػاتيـ ومصػػػفحاتيـ فػػػي اليػػػاحا
جنػػػػدىـ ودركيػػػػـ فػػػػي األزلػػػػة والحػػػػارات، يػػػػـ انػػػػدفعت كبلبيػػػػـ تطػػػػارد الفػػػػرائس مػػػػف 
الػػػػػوطنييف، كبػػػػػارًا وصػػػػػغارًا تنفػػػػػي وتػػػػػزج فػػػػػي اليػػػػػجوف.. بحجػػػػػة الحػػػػػرب الوشػػػػػيكة 
تضػػالفت إجػػراءات الطػػوارئ، زادت تعيػػفات العيػػكر، منعػػت المظػػاىرات، لوحقػػت 

يبلية يبلحقو الجنػد بحػرابيـ، كػؿ  التجمعات، أغمقت الصحؼ.. كؿ تجمو يزيد لف
صحيفة تنػاد  بالحريػة والديمولراطيػة أو تممػ  تمميحػًا إلػا االيػتقبلؿ، تغمػؽ أبوابيػا 
وييػػاؽ صػػاحبيا إلػػا اليػػجف. حتػػا الطبيػػب الػػزليـ جػػاء مػػف ينػػذره، فالػػذئب يكشػػر 

 لف أنيابو اللتيامو.
لػػػرض  أىػػػؿ دمشػػػؽ منػػػذىموف، مػػػا بػػػاؿ أـ العدالػػػة والحريػػػة والميػػػاواة تضػػػرب

الحائط بكؿ ما لو لبللة بالعدالة والحرية والمياواةه معاىدة اليػت ويبليػيف تػدالت 
أرضًا.. يحتأ رجاالت البمد فيقوؿ ليػـ المنػدوب اليػامي: "انقعوىػا واشػربوا ماءىػا.. 
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ىػػػػذا ىػػػػو الوالػػػػو رضػػػػيتـ بػػػػو أىػػػػبًل ويػػػػيبًل، لػػػػـ ترضػػػػوا اذىبػػػػوا فبمطػػػػوا البحػػػػر.. ال 
وازداد ذىػوؿ النػاس وىػـ يػروف  …رية، ال ايػتقبلؿ"مظاىرات، ال احتجاجات، ال ح

زحػػػوؼ البلجئػػػيف تصػػػؿ إلػػػا دمشػػػؽ.. لػػػرب المػػػواء يطػػػردوف مػػػف بيػػػوتيـ، تنيػػػب 
أمػػػػواليـ، تصػػػػادر أمبلكيػػػػـ، تغتصػػػػب نيػػػػاؤىـ فػػػػبل يجػػػػدوف أمػػػػاميـ مػػػػف خيػػػػار إال 

 …الفرار
لمػػا رأس الفػػاريف كػػاف األيػػتاذ: رجػػؿ متويػػط القامػػة، حنطػػي البشػػرة، ىػػادئ 

أنيػػػؽ المبلبػػػس، األيػػػتاذ يكتػػػب فػػػي الصػػػحافة منػػػذ يػػػنيف، يخطػػػب فػػػي القيػػػمات، 
 الجماىير، يناف  ويكاف  ضد مؤامرة كاف لما لمـ بيا مف لبؿ.

حقػػًا! أيػػتاذه يػػألو لزيػػز ولػػد ايػػتقبمو مػػو الميػػتقبميف يػػـ جػػاء بػػو ضػػيفًا إلػػا -
 المنزؿ. أكنت تعرؼ بالمؤامرة مف لبؿه

الكييػػر لػػف تصػػميـ تركيػػا لمػػا بػػالطبو.. مػػذ كنػػت أدرس فػػي بػػاريس، لػػرأت -
 إلادة ايكندروف والموصؿ إلا حيازتيا.

إذف، يتيتعيد الموصؿ أيضًاه يألو اليوزباشي العتيػؽ، الػذ  لػـ يكػف يفػارؽ -
 شريكو، بكؿ االيتغراب والتعجب..

 ال.. بريطانيا ال توافؽ.. في الموصؿ نفط.. وبريطانيا ال تفّرط بالنفط.-
واء بييابػػػو.. كػػػاف يعمػػػـ أف تركيػػػا تتػػػربص بػػػو كػػػاف األيػػػتاذ لػػػد ىػػػرب مػػػف المػػػ

 …تربصاً 
ىانػػػػات، وىػػػػي بمػػػػد  فرنيػػػػا لبميػػػػا كانػػػػت لػػػػد يػػػػامتو مػػػػر العػػػػذاب: تحقيقػػػػات واو

 الديمولراطية، فما تراىا تفعؿ بو تركياه
ىػػػو يعػػػيش مػػػو أختػػػو، وحيػػػديف ال أبػػػًا وال أمػػػًا، ال زوجػػػًا وال ابنػػػًا، ومػػػو أختػػػو 

 يطحناف العظاـ. ىرب، فالضبو األتاتوركي ال يرحـ وفكاه
أيامػػًا لػػدة ظػػؿ األيػػتاذ فػػي ضػػيافة لزيػػز.. وليػػالي لػػدت ظػػؿ ييػػمو أحادييػػو 
لزيػػز. الرجػػؿ لبلمػػة فيامػػة، درس فػػي فرنيػػا، اطمػػو لمػػا شػػتا اليقافػػات: األدب، 

 الفكر، الفميفة، كميا صنعتو، المغة مطيتو وحواره ال أمتو وال أشيا..
تمػػؾ األخػػت، تحػػب أخاىػػا  شػػمس أحبػػت أختػػو.. بيػػيطة، طيبػػة، أليفػػة ودودة

كييػرًا، معجبػػة بػو كييػػرًا فأصػيبت شػػمس بعػدو  ذلػػؾ اإللجػاب.. ىػػي تيػألو، لزيػػز 
ييألو.. وىو يجيػب: "االيػتعمار.. حػذار االيػتعمار.. ىػو ببلؤنػا الوحيػد، خبلصػنا 
بػػػػالخبلص منػػػػو، كرامتنػػػػا بإخراجػػػػو مػػػػف أرضػػػػنا، ال أمػػػػؿ مػػػػف ميػػػػتعمر، وال أمػػػػاف 

العػػدو.. وال تقػػـ معػػو أواصػػر أو كنػػت كمػػف وضػػو لميػػتعمر، ىػػو لػػدو فػػبل تقػػرب 
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 الحية في لبو، ال يعمـ متا تمدغو".
وال تممؾ شمس إال أف تفكر بالقومنداف، ذاؾ الذ  بػيف الحػيف والحػيف يحػدييـ 
لػػػف الحضػػػارة والمدنيػػػة، اإلنيػػػانية واألمميػػػة، ولػػػف أواصػػػر المحبػػػة التػػػي يمكػػػف أف 

يكػػػره االيػػػتعمار ويعمػػػؿ لمػػػا  القومنػػػداف الػػػذ  يػػػزلـ أنػػػو …تجمػػػو بػػػيف الشػػػعوب
 تخفيؼ ما ييتطيو مف ألبائو.

أال تر  أف القومنداف ىو تمؾ الحيةه يألت شمس لزيزًا ولد مضػا األيػتاذ -
 إلا ليمولتو..

ميػػتعيدة فػػي ذىنيػػا حمقػػات الحصػػار التػػي مػػا فتػػة يفرضػػيا لمييػػا القومنػػداف 
 ر ..واحدة تمو األخر ، ولما نحو تبدو معو كؿ حمقة أضيؽ مف األخ

المعنػػة لميػػو إنػػو ليحيرنػػي ىػػذا الرجػػؿ.. رد لزيػػز وىػػو ييػػتعيد فػػي ذىنػػو مػػا -
 يميمو القومنداف مف خطر ولرارىما في القرية باالبتعاد لف ذلؾ الخطر..

 …ال.. ال تحتر. ما لمينا إال أف نقطو لبللتنا بو-
وىػػؿ نيػػػتطيوه يػػػأؿ لزيػػز وىػػػو يتػػػذكر كيػػػؼ تتفتػػؽ لريحػػػة القومنػػػداف لػػػف -
رب منػو ال تخطػر ببػاؿ إبمػيس.. فيػو ال يفتػأ يمػر بػو فػي المحػؿ أو يػدلوه حيؿ لمتق

 …إلا المكتب أو يأتي إلا المنزؿ، ىكذا بحجة أو بغير حجة
يجػب أف نيػػتطيو.. يجػػب أف نقطػػو حتػػا شػػعرة معاويػػة معػػو.. لكػػف لبػػؿ أف -

تتػػػاح لعزيػػػز فرصػػػة الػػػرد، طػػػرؽ يػػػمعو ولػػػو خطػػػوات ليػػػكرية تقعقػػػو لمػػػا بػػػبلط 
 مف النافذة فاتيعت حدلتاه.الدار.. نظر 

إنػػو القومنػػداف، ىتػػؼ بنبػػرة اليمػػس لشػػمس، التػػي كانػػت تخػػتمس النظػػر ىػػي -
 األخر .
 ومعو جندياف، يممو ميدياىما لما جنبييما.. تابعت بنبرة اليمس نفييا..-
وتقوليف.. نيتطيوه لمػؽ وىػو يزفػر، ميػرلًا إلػا منتصػؼ الػدار حيػث كػاف -

 القومنداف لد وصؿ.
يبًل يػػيادة القومنػػداف.. أىػػبًل ويػػيبًل، بػػدأ لزيػػز ترحيبػػو، مػػادًا يػػػده أىػػبًل ويػػ-

لمرجػػؿ الػػذ  يعمػػـ أنػػو حيػػة فػػي أنيابيػػا اليػػـ.. ال يػػدر  متػػا تمدغػػو.. يػػـ مضػػا بػػو 
 …إلا غرفة الضيوؼ، متيدؿ الكتفيف، مطأطة الرأس

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 088 - 

 
 
 
 

-9- 
 
 

لزيػز مبدأاف ينطمؽ منيما كؿ يموؾ: اليػعادة واأللػـ. مػف خبرتػو فػي الحيػاة، 
يعمػػـ ذلػػؾ، كمػػا يعمػػـ أف ذينػػؾ المبػػدأيف يمخصػػاف حيػػاة اإلنيػػاف كميػػا، يػػموكو كمػػو، 
ىػػو الػػذ  ييػػعا، فػػردًا أو مجتمعػػًا، لتحقيػػؽ غايتػػو األيػػما: اليػػعادة. يعمػػؿ لتػػوفير 
أيػبابيا، يجػد، يكػد، يعػػرؽ، يتعػب وكمػو أمػؿ أف يصػػؿ إلػا دنيػا الراحػة والطمأنينػػة، 

الولػػػت نفيػػػو يحػػػاوؿ تجنػػػب األلػػػـ، االبتعػػػاد لػػػف  الرغػػػد والينػػػاء: إلػػػا اليػػػعادة. فػػػي
الشر، الحزف، األذ ، الخوؼ: ميببات األلـ وصانعاتو، لكػف كيػؼ لعزيػز أف يفمػ  

 في تحقيؽ اليعادة وتجنب األلـه.
مذ ولي الدنيا وىو ييعا لميػعادة، يحػاوؿ تجنػب األلػـ، لكػف تمػؾ تيػرب منػو 

 …انة كاف يعيش في رغد وىناءوىذا يبلحقو.. ميبباتو كميا تبلحقو.. في الريح
لكػػػػف أبػػػػا شػػػػعيب "والعصػػػػممي" مػػػػف ورائػػػػو، جػػػػاؤوه بيػػػػفربرلؾ فكػػػػاف الخػػػػوؼ 

 …واأللـ
فػػػي حمػػػاة، ايػػػتقر، بػػػدأ يشػػػؽ طريقػػػو فػػػي يػػػوؽ اليػػػمنة والجبنػػػة إلػػػا أف جػػػاء 

 جيرار فقمب كؿ شيء رأيًا لما لقب، وكاف الخوؼ واأللـ.
تماءىمػػا، لكػػف لبيػػًا، فقػػد بعػػد ذلػػؾ ىربػػا إلػػا دمشػػؽ تخفيػػًا، غيػػرا ايػػمييما، ان

 كاف ليما القومنداف بالمرصاد، وكاف الخوؼ واأللـ.
كيػػػؼ تيػػػمحاف لمنػػػاؼ باالشػػػتراؾ فػػػي المظػػػاىراته وجػػػو القومنػػػداف اليػػػؤاؿ -

لعزيػػز، لاتبػػًا لتػػب الصػػديؽ، الئمػػًا لػػـو المشػػفؽ، فمػػـ يممػػؾ لزيػػز إال أف يفيػػ  لػػو 
تػابو القومنػداف بنبػرة الصػديؽ في الطريػؽ، نايػيًا كػؿ مػا اتخػذه مػف لػرارات. انظػر، 

المشػفؽ، البلئػـ العاتػب، وىػو يعػرض الئحػة بأيػماء فػي يػده. ىػذا ايػمو لمػا رأس 
 المشاغبيف المطموبيف لمعدالة، أيف ىوه
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 ماذاه جئت ىنا تريد التقالوه-
ىػػػـ يريػػػدوف التقالػػػو.. لػػػاؿ القومنػػػداف وىػػػو يشػػػير إلػػػا الخػػػارج، حيػػػث يقػػػؼ -

 جندياف حارييف لرب الباب.
بعونو ضػػػربًا بػػػػاليراواته يزرلػػػوف جيػػػػده جروحػػػًا وكػػػػدمات، يػػػـ يريػػػػدوف يشػػػ-

 التقالوه اذىب وانظر إليو.. إنو شبو ميت.
وذىػػب القومنػػداف إلػػا غرفػػة الشػػباب الػػذ  كػػاف رأيػػو لػػد تحػػوؿ إلػػا لمامػػة 
 بيضاء مف الشاش والضمادات وجيده إلا كتمة متيبية مف الكدمات والتورمات.

يؽ.. لػػػاد القومنػػػداف ييمػػػس بنبرتػػػو األولػػػا لمػػػا كػػػؿ حػػػاؿ.. أنػػػا ىنػػػا صػػػد-
نفييا.. لمبي لميكـ ولميو.. إف كنتـ تريدوف أال يعتقؿ فأبعدوه.. الميمػة أبعػدوه.. أنػا 
ىنػػػػا ال لػػػػيف رأت وال أذف يػػػػمعت.. لكػػػػف مػػػػف يضػػػػمف أال يػػػػأتي أحػػػػد اللتقالػػػػوه. 
وأيػػػرلت شػػػمس بابنيػػػا إلػػػا حيػػػث األمػػػاف: دار الشػػػعبلف، لكػػػف دوف أف تيػػػتطيو 

 ص لحظة واحدة مف الحيرة واالندىاش.التخم
ىذا الرجؿ يكاد يجننػي، لالػت لعزيػز، ولػد فػرغ لتػوه مػف دوريػة جػاءت تيػأؿ -

 لف مناؼ، صحي  ىو صديؽه لمبو لمينا ولما ابنناه ال يريدىـ أف يعتقموهه
ال أدر .. رد لزيػػػز، أنػػػا أيضػػػًا فػػػي حيػػػرة شػػػديدة.. كميػػػـ يقولػػػوف: المفػػػوض -

د أف يعتقؿ كؿ مف شارؾ في الشغب والمظػاىرات.. بػؿ إف اليامي يكاد يجف.. يري
 الدوريات التقمت العشرات.. 

الدوريػػة التػػي جػػاءت أكبػػر برىػػاف.. ال شػػؾ أنيػػـ يريػػدوف التقالػػو..ماذا لمػػت -
 ليـ..ه
أخبرتيـ أنو بعيػد فػي المضػارب. وبػدا  …أنكرت وجوده.. تمامًا كما لاؿ لي-

ومنػػػداف الػػػذ  أنقػػػذ ابنيمػػػا، فقػػػد مضػػػت األبػػػواف مجبػػػريف لمػػػا االلتػػػراؼ بفضػػػؿ الق
 لصة مناؼ لما خير.

لكف لصة أخر  كانت لد بػدأت ومعيػا بػدأ القومنػداف التػدخؿ، لكػف ىػذه المػرة 
ناصػػػحًا محػػػذرًا. كػػػاف لزيػػػز لػػػد ايتضػػػاؼ األيػػػتاذ النػػػازح مػػػف المػػػواء، الباحػػػث فػػػي 
و دمشؽ لف مبلذ، وكانػت لبللػة ود وصػدالة لػد لامػت بينػو وبػيف لزيػز، بػيف أختػ

 …أيامًا طويمة ظؿ بيتيما مفتوحًا ليمػا، ىمػا المػذاف صػارا بػبل بيػت …وبيف شمس
شػػػمس ابنػػػة الشػػػيوخ تحيػػػف الضػػػيافة، تػػػوفر لؤليػػػتاذ وأختػػػو أيػػػباب الراحػػػة، "البيػػػت 
بيتكما"، كانت ال تفتأ تقوؿ ليمػا، "نحػف الضػيوؼ وأنػت رب المنػزؿ" كانػت ال تنفػؾ 

بيػػػػت الكبيػػػػر، والعائمػػػػة التػػػػي تعػػػػرؼ تدالبػػػػو، ىػػػػي ولزيػػػػز، وكػػػػاف األيػػػػتاذ، ابػػػػف ال
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األصوؿ، يعمـ انيما ابنا أصوؿ وأنيما خير مف يحيف الضػيافة. الطعػاـ، الشػراب، 
المبػػاس، بػػؿ حتػػا المػػاؿ لدمػػو المضػػيؼ لضػػيفو، ىػػو المعجػػب بػػو كػػؿ اإللجػػاب.. 
"األيتاذ لبقرية فذة" كاف ال يفتأ يردد. "لممو وايو، يقافتو بػبل حػدود، معارفػو بحػر 

 كيؼ ال أير بو وألجبه".زاخر، ف
مػػذ دخػػؿ بيتػػو، لػػـ يعػػد لزيػػز يفارلػػو.. ييػػتقبؿ معػػو رجػػاالت الييايػػة، وفػػود 
النػػاس، يخػػرج معػػو فػػي لقاءاتػػو. األيػػتاذ ذائػػو الصػػيت.. مػػذ كػػاف فػػي فرنيػػا يكتػػب 
المقػػػػاالت، يصػػػػدر البيانػػػػات، يمتقػػػػي بالكتػػػػاب والميقفػػػػيف، يػػػػدافو لػػػػف حريػػػػة بػػػػبلده 

ؾ يتابعونػػػو.. ىػػػو حػػػرب لمػػػا االيػػػتعمار ال ىػػػوادة وايػػػتقبلليا، والنػػػاس ىنػػػا وىنػػػا
فييػػػا.. يػػػيؼ فػػػي صػػػدر البغػػػي والعػػػدواف ال يفػػػؿ حػػػده.. ناضػػػؿ فػػػي المػػػواء، واجػػػو 
األلػػداء، لػػاـو مػػؤامرات فرنيػػا وتركيػػا لميػػو يػػـ وجػػد نفيػػو مرغمػػًا لمػػا الخػػروج مػػف 

 لوائو.. آدـ جديد يخرج مف جنتو.
وف أف ينيمػوا مػف يقافتػو وىػو ال الوافدوف إلا بيت لزيز ييألوف األيػتاذ، يريػد

يبخػػؿ بجػػواب، ال يخػػاؼ مػػف جػػواب.. ألػػيس ىكػػذا األبطػػاؿه ال يخشػػوف فػػي الحػػؽ 
لومػػػػة الئػػػػـ، وال يضػػػػعفوف أمػػػػاـ الطغيػػػػاف أو يينػػػػوفه "ال.. ال تصػػػػدلوا ميػػػػتعمرًا.. 
الميػػتعمروف كػػذابوف مخػػػادلوف.. "كػػاف يقػػػوؿ لػػزواره منبيػػًا محػػػذرًا" يحػػديونكـ لػػػف 

دوف بكػػـ إال الشػػر.. يتشػػدلوف لػػف المصػػمحة المشػػتركة والمنفعػػة الخيػػر وىػػـ ال يريػػ
المتبادلػػة وىػػـ ال ييػػعوف إال لمصػػمحتيـ، ال يفكػػروف إال بمنفعػػتيـ". لزيػػز يعمػػـ أف 
كػػؿ مػػا يقولػػػو األيػػتاذ صػػػحي ، لكػػف مػػػا يعجبػػو فيػػو ىػػػو تمػػؾ القػػػدرة العجيبػػة لمػػػا 

صػات والنتػائأ.. التعبير، لما إجػراء المحاكمػات المنطقيػة، لمػا ايػتخبلص الخبل
ببضػػػو كممػػػات ييػػػتطيو األيػػػتاذ أف يمخػػػص تجربػػػة كاممػػػة، ببضػػػو لبػػػارات يضػػػو 

 خبلصة مرحمة كاممة..
ىػػػػو يغػػػػبط األيػػػػتاذ لمػػػػا موىبتػػػػو الفػػػػذة وال ينفػػػػؾ يتيػػػػاءؿ: كيػػػػؼ ييػػػػتخمص 

 وييتنتأه مف أيف يأتي بتمؾ القدرة لما التعبيره.
يغػػة مػػوجزة، ألجػػب بيػػا "لػػدو الجػػد ال يػػود"، لاليػػا األيػػتاذ ذات مػػرة، لبػػارة بم

 لزيز كؿ اإللجاب.
صحي ، ىو يعمـ أف لداوة االيتعمار لديمة لػدـ الجػدود فكيػؼ يزلمػوف ارف 
أنيػػػػـ يريػػػػدوف الخيػػػػر ليػػػػوريةه يعممػػػػوف لمصػػػػمحة يػػػػوريةه "الميػػػػتعِمر والميػػػػتعَمر 
لدواف مبيناف، فكيؼ يمكف أف يجمو بينيما الػوده ىمػا لمػا طرفػي نقػيض، فكيػؼ 

مػػػػا الوحيػػػد لقػػػػاء خصػػػػميف فػػػي يػػػػاحة القتػػػػاؿ، لػػػدويف فػػػػي ميػػػػداف يجتمعػػػافه لقاؤى
الػػوغا.. لبللتيمػػا لبللػػة الغالػػب بػػالمغموب.. المنتصػػر بػػالميزـو فكيػػؼ تجمعيمػػا 
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 مصمحة مشتركة أو منفعة واحدةه
كاف حدييو يشنؼ أذني لزيز، يجعمو يشػتعؿ حمايػة وحميػة، فييػمو إف كػاف 

الميػػػتعمر يريػػػدؾ تابعػػػًا وأنػػػت تريػػػد يمػػة ضػػػيوؼ، وييػػػألو المزيػػػد إف كانػػػا وحيػػديف "
ايػػتقبللؾ فكيػػؼ تتفقػػافه ىػػو ليػػود وأصػػفاد وأنػػت يػػعي لمحريػػة والخػػبلص، فكيػػؼ 
تمتقيافه "ويجد لزيز في كبلـ األيتاذ الكيير مف األجوبة لما مػا ييػأؿ مػف أيػئمة 

 "الميتعمر يريد تجزئتنا فماذا نفعؿه نقاتؿ.
يػػـ يبػػدأ حػػدييًا ال أحػػب لمػػا لمػػب يريػػد ضػػعفنا وتفرلتنػػا فكيػػؼ نػػرده بالوحػػدة. "

 …لزيز وال أشيا
الوحػػدة العربيػػة.. إنيػػا الحمػػـ الػػذ  ال يفارلػػو أبػػدًا.. ويتػػذكر لزيػػز أيػػاـ الجػػيش 
العربػػي والزحػػؼ إلػػا دمشػػؽ.. يػػـو كػػاف األميػػر فيصػػؿ يحمػػـ بدولػػة لربيػػة تمتػػد مػػف 
جبػاؿ طػوروس حتػا بحػر العػرب.. وكػػاف صػبر  بػديو  يحديػو لػف الدولػة العربيػػة 

 القادمة التي يتعيد مجد العرب ولزتيـ..
يػنوات مػرت، حيػب معيػا لزيػز أف ذلػؾ الحمػـ لػد انتيػا إلػا األبػد. لػـ يكػف 
يمة مف يتكمـ لف الوحػدة العربيػة، لػـ يعػد أحػد يفكػر بالدولػة العربيػة الواحػدة.. كػاف 
الميػػتعمر لػػد جػػزأ البمػػد نفيػػيا إلػػا دويػػبلت صػػغيرة أغرلػػت النػػاس فػػي ىػػـ جديػػد: 

يدوف لمبمد الواحػد لحمتػوه كيػؼ يوحػدوف البمػد المجػزأ نفيػوه لكػف ىػا ىػو ذا كيؼ يع
األيػػتاذ يػػأتي حػػامبًل رايػػة الوحػػدة والحريػػة.. ىػػو لاشػػؽ ليمػػا ال يميػػأ إال بػػذكرىما، 
دلو يالات يتحدث لنيما.. تصوراتو واضحة، أفكػاره متبمػورة: "العػرب أمػة واحػدة 

نبغػي أف تقػـو دولػة الوحػدة.. لكػؿ أمػة ذات ريالة خالدة.. مف المحيط إلا الخميأ ي
لوميػة تجمعيػا ولصػبية تػػربط بػيف أبنائيػا، وأمتنػا تجمعيػػا لوميػة لربيػة وتػربط بػػيف 

 أبنائيا لصبية لربية، فمماذا نرضا أف نظؿ دويبلت وشراذـه".
لػػػيس ىنالػػػؾ أحمػػػا مػػػف ذلػػػؾ الكػػػبلـ لمػػػا ميػػػامو لزيػػػز.. ميػػػامو صػػػبر ، 

يػػػػـ ييػػػػتمعوف لؤليػػػػتاذ، يحتضػػػػنوف كبلمػػػػو ميػػػػامو الػػػػدكتور الشػػػػيبندر نفيػػػػو.. كم
العػػذب، يتشػػربوف أفكػػاره.. لكػػف إلػػا حػػد.. وحػػده لػػواد ييػػتمو إلػػا كبلمػػو ويتشػػرب 

 أفكاره ببل حد..
كػػاف الفتػػا الطويػػؿ النحيػػؿ، أشػػقر الشػػعر والشػػاربيف، لػػد صػػار فػػردًا مػػف أفػػراد 

 مػػذ التحػػؽ بكميػػة الحقػػوؽ ويػػكف فػػي دمشػػؽ، كػػاف لػػد غػػدا جػػزءًا ال …لائمػػة لزيػػز
 …يتجزأ مف البيت

ألـ يقؿ لػو لزيػز "أنػت بميابػة األخضػر.. أنػت بغػبلوة نػواؼ ومنػاؼه" إذف لػـ 
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ال يكوف ابنًا مف أبناء لزيز وشػمسه وايػطتو لػد  القومنػداف رينػو كانػت لػد أمنػت 
تعيينػػو معممػػًا فػػي مدريػػة بعيػػدة لمػػيبًل لػػف الجامعػػة، لكنيػػا مدريػػة. راتبػػو فييػػا يػػبو 

تطالتو أف ييتأجر غرفة، يشػرب، يمػبس ويريػؿ إلػا أمػو ولشروف ليرة.. يعني باي
فػػي القريػػة بضػػو ليػػرات.. بمرتبػػو يشػػتر  خمػػس ليػػرات ونصػػؼ الميػػرة مػػف الػػذىب.. 
وكـ تفعؿ ليرات الذىب الخمس والنصؼ!ه.. لـ يعد لواد بحاجػة ألف يعمػؿ جّمػااًل 

لػػت أيػػاـ الحصػػاد والػػدراس، ولػػـ تكػػف أمػػو لػػادرة لمػػا رلايػػة الجمػػؿ فػػي غيابػػو فبا
الجمػػؿ. "ابنػػي يعّمػػـ ويػػدرس الحقػػوؽ فػػي آف معػػًا.. بضػػو يػػنوات ويصػػير محاميػػًا 
"كانػػت تتفػػاخر ولػػد شػػفا لػػواد غػػبًل لػػديمًا فػػي صػػدرىا. "يػػيدافو لػػواد لػػف الحػػؽ.. 

كانػػت ال تفتػػأ تػػردد، وىػػي "يػػيقؼ ضػػد الباطػػؿ، وليػػوؼ يرفػػو الظمػػـ، لػػف المظمػػـو 
د مػػوت أخػػييـ. لػػـ ييػػتطيعوا تتػػذكر كيػػؼ حػػاوؿ أخػػوة زوجيػػا أف ييػػمبوىا حقيػػا بعػػ

يمبيا حقيا كمو لكنيـ يمبوىا بعضو.. حاولوا إيذاءىا، ضػغطوا لمييػا، لمػاذاه كػاف 
كبيػرىـ يريػػد الػػزواج منيػا، ألييػػت أرممػػة أخيػوه ألػػيس ىػػو األولػا بأرممػػة أخيػػوه إذف 
ليتزوجيػػػا. لكػػػف أـ لػػػواد رفضػػػت "يػػػأظؿ أربػػػي ابنػػػي.. لػػػف يحػػػؿ أحػػػد محػػػؿ أبيػػػو" 

 ت رحاىا تدور ينيف لبؿ أف يقنط األخ مف أرممة أخيو.وكانت معركة، ظم
لػػواد ال يعػػرؼ ذلػػؾ كمػػو، كػػاف صػػغيرًا، وكانػػت األـ حريصػػة لمػػا أال تػػوغر 
صػػدره لمػػا لمػػو.. أال تنػػبش القبػػور فتنبعػػث الػػروائ  النتنػػة.. لكػػف شػػعورىا بػػالظمـ 
ظػؿ يبلزميػا، غميػػا لمػا الظػالميف ظػػؿ يكمػف فػي األلمػػاؽ، وظػؿ حمميػا أف يػػأتي 

ـو تجػػد فيػػو ابنيػػا لػػادرًا لمػػا رفػػو الظمػػـ واالنتقػػاـ مػػف الظػػالميف. ذلػػؾ، ربمػػا، مػػا يػػ
دفعيػػػا لتشػػػجيعو لمػػػا درايػػػة الحقػػػوؽ، وىػػػو وحػػػده مػػػا جعمػػػو يتعمػػػؽ باأليػػػتاذ أبػػػي 
المػػدافعيف لػػف الحقػػوؽ. كػػاف الرجػػؿ ال يفتػػأ يػػتكمـ لػػف الظمػػـ الػػذ  حػػاؽ بػػالعرب، 

يفتػأ يػتكمـ لػف النيضػة العربيػة بالعدواف الذ  ايتيدفيـ مف كػؿ حػدب وصػوب، ال 
وضػػرورتيا، القوميػػة العربيػػة، إحيػػاء األمػػة العربيػػة، وبعييػػا إلػػا الوجػػود مػػف جديػػد.. 
لواد يصغي بكؿ ما فيو: بأذنيو، بعينيو، بشػفتيو، بػؿ ربمػا بكػؿ خميػة مػف خبليػاه.. 

ف لػو وكؿ يـو يزداد إلجابًا بالرجؿ الفذ، باأليتاذ الكبير الذ  تبيره أفكاره حتا ألمػ
ذات يـو "أيتاذ.. التبرني تمميذًا لؾ مريدًا مف مريػديؾ، ال أتركػؾ أبػدًا". وبػر الفتػا 
الطويؿ النحيؿ بولده فغدا ظبًل لؤليػتاذ، يخػرج معػو، يػدخؿ، يػذىب، يػأتي، يقضػي 
لو شؤونو، يؤمف حاجاتو، وحيف أراد أف ييتقؿ ببيت لو، شػاكرًا لزيػزًا وشميػًا لمػا 

 ىو الذ  ايتأجر لو بيتًا لريبًا مف غرفتو ومدريتو. حيف ضيافتيما، كاف لواد
لكف ايتقبللو في بيتو لـ يضعؼ حبػؿ الػود بينػو وبػيف لزيػز، ولػـ يبتعػد لػواد 
لف البيت. في النيار، في الميؿ، كاف األيتاذ يأتي إلا البيػت الػذ  فػت  لػو صػدره 
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س تحبػو، طواؿ شيريف، وكاف لػواد ال ييػعده كػالمجيء مػو األيػتاذ أو بدونػو. شػم
طػواؿ العػاـ الدرايػي كػاف ييػالدىا فػي  …مناؼ يحتاج إليو، بؿ حتا بػدور تفتقػده

الدرايػػة، يشػػرح ليػػا النحػػو والصػػرؼ، يحػػؿ ليػػا ميػػائؿ الكيميػػاء والفيزيػػاء، فكيػػؼ ال 
 تشعر بفقدانو إذا غابه

فػي بدايػػة الصػػيؼ ذىػب إلػػا والدتػػو، أمضػا ىنػػاؾ شػػيرًا وبعػض الشػػير لكنػػو 
ئًا مػػا يشػػده إلػػا دمشػػؽ.. غيابػػو أحػػدث فراغػػًا فػػي داخمػػو لػػـ لػػاد وىػػو يشػػعر أف شػػي

يكف ييتطيو تحديده.. لكف ما إف دخؿ بيت لزيز حتا تنفس الصعداء، لقػد أحػس 
 …لمتو بامتبلء ذلؾ الفراغ وىو ير  بدورًا تحمؿ القيوة لؤليتاذ

، يجمػػػس فػػػي مقيػػػا  األيػػػتاذ يػػػدبأ المقػػػاالت فػػػي الصػػػحؼ، يػػػزور كبػػػار القػػػـو
تمػػو حولػػو النػػاس ويحػػػدييـ لػػف الوحػػدة والحريػػة، االيػػتعمار وشػػػروره، البرازيػػؿ فيج

فرنيػػػا وبريطانيػػػا، دورىمػػػا فػػػي الػػػويبلت والشػػػرور التػػػي ال تنػػػزؿ لمػػػا رأس األمػػػة 
فحيػػب، بػػؿ العػػالـ كمػػو.. ىػػو يحمػػؿ، يركػػب، يشػػرح، يفيػػر ويتحػػوؿ الكػػؿ إلػػا آذاف 

مػف خطػر الرجػؿ  صاغية لػو، يػراه المخبػروف، ييػمعونو، فيكتبػوف التقػارير محػذريف
الػػذ  ال يتولػػؼ ليػػانو لػػف النقػػد والتجػػري ، لػػف اليػػخرية والػػتيكـ، يػػابًا االيػػتعمار 

 اللنًا أذنابو.
 تصؿ التقارير إلا المفوض اليامي فيوبث القومنداف:

 لماذا تتركونو ييرح ويمرحه-
 وماذا نفعؿ بوه ييأؿ القومنداف رئييو..-
التقػػػارير التػػػي وصػػػمت تقطػػػر حبيػػوه.. يصػػػرخ المفػػػوض اليػػػامي غاضػػبًا، فا-

يػػمًا وكميػػا تحػػذر مػػف الخطػػر الشػػديد الػػذ  يجيػػده األيػػتاذ بمػػا يشػػحذ مػػف لقػػوؿ 
 وييتنيض مف ىمـ.

لكف كيػؼه بأيػة تيمػةه أجػاب القومنػداف الػذ  كػاف األيػتاذ لػد أغاظػو أكيػر -
مف مرة وىما يمتقياف في بيت لزيز، وكاف بوده أف يحبيػو أكيػر ممػا يػود المفػوض 

كنػػو ال يجػػد التيمػػة المنايػػبة ولػػد انغػػرس فػػي نفيػػو لميقػػًا احتػػراـ يػػيادة اليػػامي، ل
 القانوف واحتراـ حقوؽ اإلنياف.

 ىو ييبنا، يشتمنا.. بدأ المفوض اليامي.-
 ال بد لنا مف دليؿ، ييد  المفوض اليامي..-
لكنػػو  …بمػػا -وتقػػارير المخبػػريف ىػػذهه لاطعػػو شػػبو مزمجػػر، ألييػػت دلػػيبًله-

 …غير كاؼٍ 
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فػػػروا الػػػػدليؿ.. ائتػػػوا باإليبػػػػات.. الميػػػـ أال تػػػػدلوه ييػػػرح ويمػػػػرح لمػػػػا إذف و -
 طالونًا ينشر الوباء حييما يحؿ. …ىواه

ولكػػي ال يدلػػو ييػػرح ويمػػرح، كمػػا أمػػره المفػػوض اليػػامي، وال يػػدع الطػػالوف 
ينتشر، ألطا القومنداف تعميمػات جديػدة لتطويػؽ األيػتاذ أكيػر، ومحاصػرتو أكيػر، 

 .يـ أيرع إلا بيت لزيز
العػػػدو  تيػػػددكـ فابتعػػػدوا لػػػف الخطػػػر، لػػػاؿ لعزيػػػز وشػػػمس، ففػػػت  كبلىمػػػا -
 لينيو.
 أية لدو ه أ  خطره يأؿ لزيز-
ذلؾ األيتاذ الذ  ال يغيب ذنبػو لػف بيػتكـ حتػا يظيػر رأيػو.. إنػو خطػر.. -

وأنػػا أحػػذركـ منػػو.. بايػػـ الصػػدالة، بايػػـ المػػودة.. آمػػركـ أف تبتعػػدوا لنػػو.. بػػؿ أف 
 …لكـ بوتقطعوا كؿ لبللة 

ولػػـ ينالشػػو لزيػػز. كمػػا لػػـ تجادلػػو شػػمس. كانػػت ليجتػػو حػػادة ونبرتػػو لاطعػػة، 
ىو يأمر وينيا، تعود ذلؾ طواؿ ينيف.. مذ تخرج مف كميتو الحربيػة ليوتنػاف حتػا 
صػػار لومنػػداف، وىػػو يػػأمر وينيػػا فكيػػؼ يفكػػر بمنالشػػة لزيػػز وشػػمسه مػػا نالشػػاه 

يػػـ المػػودة" أىػي صػػدالة ومػػودة حقػػًا، بعػد ذىابػػو ىػػو تمػؾ العبػػارة "بايػػـ الصػدالة، با
ما بينيماه لـ يكف لزيز وال شمس لمػا يقػة مػف ذلػؾ. كانػا كبلىمػا لػد صػارا لمػا 
يقيف مف أف ما بينيما إنما ىي لعبػة القػط والفػأر.. القػط يريػد أف يأكػؿ الفػأر والفػأر 
يتحاشا ذلؾ، ال يريػد أف ييػرب، ال يريػد أف يبػد  خوفػو وفػي الولػت نفيػو ال يريػد 

 أف يميؾ بو القط.
األنشػػوطة التػػي أحيػػت بيػػا شػػمس تضػػيؽ حػػوؿ لنقيػػا أكيػػر مػػف مػػرة لػػادت 
وارتخت أكير مف مرة.. أشير تمر ال ييأؿ فييا القومنداف لف الماضػي، ال يبحػث 
في تمؾ المرحمة أو يتقصا.. لكأنو يتعمد أف يخفػؼ مػف الحصػار. القػط يتمػدد فػي 

بالبلمبػاالة بالفػأر.. يخػرج الفػأر برأيػو مػف  الزاوية، ليناه لما الوكر، لكنو يتظاىر
الػوكر، يشػعر بشػيء مػػف الطمأنينػة، لينػا القػط مغمضػػتاف، جيػمو كمػو ميػػترخ، ال 

 تحفز وال تويب، إذف يمكنو الخروج.. يمكنو االطمئناف..
 فجأًة يطرح القومنداف يؤااًل يقشعر لو بدف شمس ولزيز:

كميػػػا ال مبػػػاالة، وىػػػـ يشػػػربوف  بنبػػػرة ،تعمػػػـ لزيػػػز.. لػػػاؿ القومنػػػداف ذات مػػػرة-
القيوة حوؿ البركة وأنياـ الميؿ العميمة البميمة تغتيؿ بمياه النافورة، بػود  لػو تحكػي 
 لي شيئًا لف لصياف فوز  القاولجي في حماة.. ألـ تكف ىناؾه ألـ تشارؾ بوه.
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وأيقط في يد لزيز حائرًا ال يدر  بما يجيػب.. اليػؤاؿ لئػيـ يخفػي وراءه غايػة 
فػػػس يعقػػػوب، لزيػػػز لمػػػا يقػػػيف مػػػف ذلػػػؾ.. لكػػػف بمػػػاذا يجيػػػبه اف أنكػػػر، لػػػد فػػػي ن

ف  ينكشؼ كذبو الصري  ويقو في الفث الذ  نصبو لو القومنداف منذ زمػف طويػؿ، واو
 أيبت لد ييتجره بالييف والجيـ إلا حيث ال يعمـ إال اهلل..

مػػا ىػػذا اليػػؤاؿ، يػػيادة القومنػػدافه أنقذتػػو شػػمس وىػػي تتػػدخؿ لمتػػو، الرجػػؿ -
اف ابف بطوطة ينتقؿ بيف المضارب والخيػاـ فػي الباديػة، وبػيف القػر  والمػزارع فػي ك

الريؼ، يتاجر باليمف والصوؼ، باألجباف واأللبػاف، فمػا شػأنو بفػوز .. ال أدر  مػا 
 ايمو والعصيافه.

وتضػاحؾ القومنػػداف الصػديؽ، معتػػذرًا بأنػػو يػؤاؿ يػػخيؼ حقػًا، ال يػػدر  كيػػؼ 
خطر ببالو.. ىػي لمػا يقػة أنػو يتبػو معيمػا تكتيػؾ خطر ببالو.. شمس تدر  كيؼ 

"خطػوة إلػا اإلمػاـ، خطػػوتيف إلػا الػوراء". شػد األنشػػوطة يػـ إرخائيػا، إلػا أف يتأكػػد 
 أف الفريية ولعت تمامًا وليس أماميا مف مفر.

بعد ذاؾ، لـ يتطرؽ لمميألة، لكأنيا أصبحت طػي النيػياف.. الػذلر الػذ  بيػو 
التبلشػػي، تفكيرىمػػا بػػاليرب لػػـ يعػػد يراودىمػػا، فػػالير ال فػػي نفيػػييما فػػي القريػػة بػػدأ ب

يحػػرؾ يػػاكنًا. بػػالعكس، ىػػا ىػػو ذا يبػػد  خوفػػو لمػػا ابنيمػػا منػػاؼ، يعاتبيمػػا لمػػا 
تػػرؾ حبمػػو لمػػا الغػػارب فيشػػترؾ بالمظػػاىرات ويعػػرض نفيػػو ويعرضػػيما لمخطػػر.. 

 "ابعػدا لػف الشػر وغنيػا لػو" ذلػؾ كػاف مغػز  كبلمػو …ىا ىو يحذرىما مػف األيػتاذ
 وبايـ ماذاه بايـ الصدالة.

زيػػزًا وىمػػا يقمبػػاف كػػبلـ القومنػػداف لأتظػػف أنيػػـ ينػػووف بػػو شػػرًا، يػػألت شػػمس -
 …بطنًا لظير وظيرًا لبطف

أظػػػػػف ذلػػػػػؾ، ىػػػػػو ينقػػػػػدىـ نقػػػػػدًا الدلػػػػػًا، يفضػػػػػحيـ، يطالػػػػػب بإلػػػػػادة المػػػػػواء، -
لػادة توحيػد العػرب، وىػـ يػاكنوف.. لكػف إلػا متػاه مػا أظػف  بايتقبلؿ الببلد، بؿ واو

 …إال أف صبرىـ نفد
 …نبيو-
نبيتػػو.. اليػػـو فػػي المقيػػا كػػاف يػػتكمـ وكػػاف مخبػػر غيػػر بعيػػد يصػػيث اليػػمو -

ميػػػػجبًل كػػػػؿ كممػػػػو.. لكزتػػػػو مشػػػػيرًا إلػػػػا المخبػػػػر، فنظػػػػر إليػػػػو بػػػػازدراء "دلػػػػو يػػػػبمط 
 البحر".. لمت لو "ليونيـ حمراء لميؾ" لاؿ "ما صاحبؾ مف يخشا كممة الحؽ".

بػو كمػا أمػر، يػألت وىػي تشػير إلػا الصػدر  ماذا إذفه ىؿ يتقطو لبللتػؾ-
..  والكتفيف داللة األويمة والنجـو
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خية، ما لزيز مف يأمره فرنياو  ميتعمر، رد، ولد يار في نفيػو غضػب -
كامف وحقد دفيف كاف الرجؿ منذ ينتيف، يحاوؿ إخفاءىما، كتميما، لكف ىػؿ يػدرؾ 

لزيز أف لميو أف ييػمؾ المرء كؿ ما يتمناهه منذ ذىاب األخضر إلا فرنيا، شعر 
يموكًا مختمفًا.. ابنػو فػي بػاريس، فمػذة كبػده فػي فرنيػا فكيػؼ يحمػؿ لمييػا اليػبلحه 
كػػاف لػػد الؾ األمػػر كييػػرًا لكنػػو لػػـ ييػػتطو أف يبمعػػو.. خوفػػو لمػػا فمػػذة كبػػده جعمػػو 
يكظػػـ غيظػػو لمػػا الميػػتعمر البغػػيض ويكػػتـ حقػػده لميػػو.. بػػؿ بػػات يتحاشػػا المقػػاء 

تاؿ وزميػؿ اليػبلح، ىػو ييػمو لػف حػادث ىنػا، حػادث ىنػاؾ، لبطحيش، رفيؽ القبا
فيعمـ أف صاحبو لـ يمؽ اليبلح ولـ يعمف اليدنة.. ىو ألمػف اليدنػة.. فكيػؼ يمتقػي 

لبطحيشه مػػرتيف التقيػػا، لكػػف لفتػػرة وجيػػزة، لػػرؼ فييػػا البطحػػيش أف صػػاحبو فػػي بػػا
البطحػيش يعمػـ حيرة وتردد جعبله يعمف ىدنة مف جانب واحد فمـ يممػو ولػـ يجادلػو. 

أف كؿ شيء يأتي باإلكراه ما لدا خوض الوغا ودخوؿ يػاحات القتػاؿ.. الحمػاس 
وحػػده، االنػػدفاع وحػػده ىػػو مػػا يجعػػؿ المػػرء يقاتػػؿ وغػػض البطحػػيش الطػػرؼ، كمػػا 
انيػػػحب لزيػػػز لكػػػف دوف أف يقطعػػػا مػػػا بينيمػػػا مػػػف آصػػػرة خفيػػػة لحمػػػت واحػػػدىما 

 ارخر طواؿ الزمف.بارخر حينًا مف الزمف ويتظؿ تشد واحدىما إلا 
األحداث األخيرة جػاءت تتػر  وكميػا يػذكي نػار الحقػد ولييػب الغضػب. لزيػز 
ال ينيػػا منظػػر ابنػػو وىػػو غػػارؽ فػػي شاشػػو وضػػماداتو، طفػػبًل فػػي لفائفػػو، ال ينيػػا 

، تضاريس زرلاء وحمراء..  جيده المتوـر
تمػػػؾ المحظػػػة فػػػار غضػػػبو، أحػػػس أف الػػػدنيا كميػػػا تتحػػػوؿ إلػػػا  شػػػوؾ ونػػػار، 

يخػػػػػز لينيػػػػػو والنػػػػػار تشػػػػػعؿ صػػػػػدره.. تمػػػػػؾ المحظػػػػػة فكػػػػػر بالػػػػػذىاب إلػػػػػا الشػػػػػوؾ 
البطحيش.. بالعودة إلا القتؿ والقتاؿ.. األيتاذ وحده مف شػغمو لػف ذلػؾ.. مجيئػو، 
ايتضػػافتو، ايػػتقباؿ الوافػػديف والزائػػريف لػػو حػػاؿ بينػػو وبػػيف الػػذىاب.. لكػػف أحاديػػث 

لبطحيش مػرة بػاتػو يفكػر األيتاذ لادت تؤجأ النار في صدره، دلوتو لممواجية جعم
يانيػػػة" ولمحريػػػة الحمػػػراء بػػػاب بكػػػؿ يػػػد مضػػػرجة تػػػدؽ"، كػػػاف األيػػػتاذ ال يفتػػػأ يػػػردد 
فيشعر لزيز بما يشبو الذنب". لماذا ألمنت اليدنة مف طرؼ واحده ىػذا الميػتعمر 
ما يزاؿ يضطيد وييتبد، ينيب وييمب، يذلنا ويييننا، فكيؼ نيادنوه "ويشػتد شػعور 

يموت حؽ وراءه مطالب"، كاف األيتاذ يقوؿ، فيؤمف لزيز لمػا لزيز بالذنب. "ال 
 …لولػػو "إذف لمػػاذا نيػػكت لػػف حقنػػاه فرنيػػا لقػػدت معنػػا معاىػػدة يػػـ تنصػػمت منيػػا

بنػػػدًا بنػػػدًا تنصػػػمت منيػػػا.. يػػػـ زادت الطػػػيف بمػػػة بخيانتيػػػا لؤلمانػػػة.. لصػػػبة األمػػػـ 
أنطاكيػػة وضػػعت يػػورية أمانػػة فػػي لنقيػػا.. يػػورية مػػف ايػػكندرونة إلػػا درلػػا ومػػف 

إلػػػا اليػػػويداء، فممػػػاذا تفػػػرط فرنيػػػا بايػػػكندرونة وأنطاكيػػػةه لمػػػاذا تخػػػوف األمانػػػػةه 
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"وتغػػػدو أيػػػئمة األيػػػتاذ ىػػػاجس لزيػػػز.. يفكػػػر فييػػػا ليػػػؿ نيػػػار فييػػػور حقػػػدًا ويمتيػػػب 
حماية ومف جديد يجد نفيو يفكر بالبطحيش، يندـ لمػا االبتعػاد لنػو. "ال.. ال بػد 

الميػػتعمر، ال بػػد مػػف العػػودة إلػػا البطحػػيش".  ممػػا لػػيس منػػو بػػد.. ال بػػد مػػف لتػػاؿ
لرر لزيز في يره وىو ييتعيد تيديػد القومنػداف المػبطف بالصػدالة والمػودة "يريػدني 
أف أبتعد لػف األيػتاذه أف ألطػو لبللتػي بػو.. كيػؼ وىػو رمػز البطولػة والتضػحية، 

 نبراس الوطنية والحؽه".
أو التبػر نفيػو مريػدًا مػف ..ال.. لػـ يكػف لػواد وحػده ىػو الػذ  تعمػؽ باأليػتاذ 

مريديػػػػو، بػػػػؿ لزيػػػػز نفيػػػػو كػػػػاف كػػػػذلؾ.. ولزيػػػػز يحػػػػب أف أحػػػػب ويكػػػػره أف كػػػػره.. 
األيػػػتاذ، بوجيػػػو األبػػػيض اليػػػم  ويػػػيمائو المتنايػػػقة الجميمػػػة، يػػػدخؿ فػػػي القمػػػب، 
فكيػػؼ اف يػػمعت كبلمػػو العػػذب، وىػػو يتنػػاير دررًا وجػػواىره كػػؿ مػػا كػػاف يفكػػر بػػو 

يعبػػػر لنػػػو بػػػأكير العبػػػارات رشػػػالة وأشػػػد  لزيػػػز لمػػػا نحػػػو مشػػػوش كػػػاف األيػػػتاذ
األيػاليب وضػػوحًا. وكػػؿ مػػا كػػاف يػػؤمف بػػو لزيػػز دوف أف يعػػرؼ التعبيػػر لنػػو كػػاف 
األيػػػتاذ لػػػد صػػػاغو نظريػػػات ومبػػػادئ، بمػػػوره مقػػػوالت وأفكػػػارًا، فكيػػػؼ ال يتعمػػػؽ بػػػو 
لزيزه "ألطو لبللتي بوه" راح لزيز يتيػاءؿ يػاخرًا "بعيػد لميػؾ يػا لومنػداف.. بػؿ 

ظرياتو موضو التطبيؽ.. يأنفذ بالفعؿ ما يتحػدث لنػو بػالقوؿ". كػاف لػراره يأضو ن
األخيػر وكػػاف فػػي المػػب مػػف لػػراره صػػورة البطحػيش تتػػراء  بكػػؿ مػػا تحمػػؿ مػػف حقػػد 

 لما الميتعمر وتصميـ لما مقارلتو حتا النياية..
في الصباح التالي أفاؽ لزيز، وكمو شػعور بالبيجػة والغبطػة.. كػاف أيمػوؿ لػد 

انػػػػت أزىػػػػار الفػػػػؿ واليايػػػػميف تمػػػػؤل الجػػػػو لبقػػػػًا وأريجػػػػًا. شػػػػمس إلػػػػا جانبػػػػو بػػػػدأ وك
تيػترخي وتتػأخر فػي الفػراش. لزيػز  …ىػو يعػرؼ لادتيػا …ميترخية فػي الفػراش

يعرفيا جيدًا. يتأمؿ وجييا ويبتيـ".. ىذا الوجػو الجميػؿ، ىػذه البشػرة البيضػاء، ىػذا 
!! "بػأطراؼ أناممػو راح الشعر األيود، اهلل كػـ أحبػؾ شػمس!! كػـ أحػب كػؿ مػا فيػؾ

يميد الشعر المنيدؿ لما الويادة، بشفتيو يقترب مػف الخػد األبػيض األيػيؿ.. مػف 
 الجبيف المشو شميًا مشرلة ال يمر لمييا الزماف وال يؤير فييا الزماف.

أنفاييا دافئة تدغدغ صفحة خده، لكنو ال يقترب أكير.. يبقػي ىػامش الحػذر، 
حمػؽ مػو أحبلميػا لاليػًا فػي اليػماء فممػاذا ينزليػا إلػا يريدىا أف تظؿ نائمػة، ربمػا ت

األرضه الميمة الماضية كانت تذوب دفئػًا وحبػًا.. لكأنمػا لػادت إلػا أيػاـ الصػبا" .. 
ال.. ال.. مف لاؿ إنيا فارلت تمؾ األياـه. مف لاؿ إنيا غادرت ذلؾ الصػباه" لزيػز 

شػػػمس، كمػػػا تتجػػػدد يشػػػعر أنيػػػا مػػػا تػػػزاؿ فػػػي ريعػػػاف الشػػػباب، تتجػػػدد كمػػػا تتجػػػدد ال
.. أرادا الفػػروغ لنفيػػييما  الفصػػوؿ.. كانػػا وحيػػديف. ال ضػػيوؼ، ال ييايػػة، ال ىمػػـو

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 098 - 

كمػػػا يفعػػػبلف دائمػػػًا.. فػػػي األيػػػبوع ليمػػػة واحػػػدة، ال ييػػػتقببلف بيػػػا أحػػػدًا، ال يػػػزوراف 
أحدًا، بؿ يفرغػاف واحػدىما لآلخػر، يػأكبلف معػًا، يشػرباف معػًا، ييػيراف معػًا، وغالبػًا 

لماضػػػي، ينالشػػػاف الحاضػػػر، يبحيػػػاف فػػػي الميػػػتقبؿ.. تقميػػػد كانػػػا لػػػد مػػػا ييػػػتعيداف ا
اتبعػػاه مػػػذ جػػػاءا إلػػػا دمشػػؽ، حيػػػث اليمػػػـو كييػػػرة والمشػػاغؿ كييػػػرة.. "يػػػالة لربػػػؾ 

 ويالة لنفيؾ" مبدأ لـ يجد لزيز مناصًا مف التميؾ بو.
شػػربا العػػرؽ، أكػػبل الكبػػة النيػػة، فصفصػػا البػػزور والفيػػتؽ الحمبػػي.. وحيػػديف، 

حبيف لاشقيف لشػقًا لػـ يغػزه ضػعؼ ولػـ تخمػد جذوتػو األيػاـ.. لشػقًا لػـ يعيديف، م
يفتػػأ يتريػػث جػػذورًا فػػي األلمػػاؽ ويمتػػد فرولػػًا فػػي اليػػماء.. صػػحي  أف لقاءاتيمػػػا 
الجيػػدية باتػػت تتبالػػد بعػػض الشػػيء، فيمػػة اليمػػـو واألوالد، الػػوطف والنػػاس، وربمػػا 

جمعيمػا ذات يػـو كػاف لػد  الينوف واألياـ لكػف الصػحي  أيضػًا أف ذلػؾ الحػب الػذ 
 غدا أبعد مد  مف حدود الخياؿ وأريث أركانًا مف لاليات الجباؿ..

لـ يعد حبيمػا بحاجػة إلػا أدلػة أو بػراىيف، فبرىانػو منػو وفيػو.. لػـ يعػد بحاجػة 
إلػػػػا كممػػػػات الغػػػػزؿ وتعػػػػابير المجاممػػػػة... لكػػػػف فػػػػي تمػػػػؾ الميمػػػػة غازليػػػػا، دالبيػػػػا، 

تػذوب زبػدة لمػا نػار.. بعػد ذاؾ التيميػا كمػا احتضنيا بيف ذراليو حتا أحػس بيػا 
لػػـ يمتيميػػػا مػػف لبػػػؿ.. ىػػو يحػػػب الزبػػدة فكيػػػؼ إف كانػػت ذائبػػػة ال تحتػػاج إال لفػػػت  

 الشفتيفه.
لزيػػز يتأمػػؿ وجييػػا لمػػا نػػور الصػػباح ارتػػي لبػػر الزجػػاج المعشػػؽ، أحمػػر 
أزرؽ، أخضر أصفر، فيغدو الوجو لوس لػزح يػاحر األلػواف.. "حبػة لمبػي.. ميجػة 

.. ايػبحي فػي بحػار الرغػد والنعػيـ.. ىانئػة يػعيدة حتػا غػروب الشػمس. لػف روحي
أدع أحدًا يولظػؾ يػا أغمػا مػا فػي الكػوف لمػا لمبػي. أنػت يػا حبػي القػديـ!! أنػت يػا 

 حبي الجديد!! أنت يا حبي الوحيد!!".
وانيػػؿ لزيػػز لمػػا ميػػؿ محػػاذرًا إيقاظيػػا.. ألػػدت لػػو وضػػحة القيػػوة، رشػػؼ 

يػو كػاف لػد تػأخر فػي النػـو ولميػو أف يفػت  المحػؿ. لكػف الفنجاف لما لجؿ فيو نف
ما إف دلؼ إلا الشارع حتا جاءه صوت يحب االيترخاء مػف جيػده كمػا تيػحب 

 الروح مف الجيد..
الحرب.. الحرب.. الحرب.. كاف الصبي يحمؿ رزمة مػف الصػحؼ ويصػي  -

تيػػػمر  ميػػػرلًا مميوفػػػًا كأنمػػػا تبلحقػػػو أشػػػباح الحػػػرب.. منكمشػػػًا، مشػػػدود األوتػػػار،
 لحظة، فيما كاف الصبي يقترب منو وكأنما يعمـ أنو يريد أف يشتر  صحيفة..

 حرب ماذا، يا ولده يألو لزيز وىو يمد يده إليو.-
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ىتمػػػػر يكتيػػػػ  بولونيػػػػا.. الحػػػػرب اشػػػػتعمت.. لػػػػاؿ بشػػػػيء مػػػػف الفػػػػرح وكأنمػػػػا -
 …تقمص شخصية ىتمر يممؤه الفرح والزىو باكتياحو لبولونيا

أيػػرع إلػػا المحػػؿ "إيػػو أيتيػػا الحػػرب!!" تمػػتـ لنفيػػو: "منػػذ أخػػذ لزيػػز الجريػػدة و 
زمػػػف تمػػػوحيف فػػػي األفػػػؽ.. تيػػػدديف النػػػاس بػػػالخطر.. فممػػػاذا اليػػػـو تتفجػػػريفه لمػػػاذا 
.. يػػـو اليػػعادة والينػػاءه" راح لزيػػز يتيػػاءؿ وىػػو يزفػػر متنيػػدًا، ميػػتعيدًا فػػي  اليػػـو

 ذىنو تيميبًل ألحداث بدت معيا الحرب آتية ال محالة..
ار، كػاف ىتمػر لػد وضػو يػده لمػا تشيكويػموفاكيا.. بيػذه الحجػة، بتمػؾ، في آذ

أفاؽ الناس فإذا بجيوشو تحتؿ البمد الجار، ضاربة لرض الحائط بػالمواييؽ الدوليػة 
ولػػوانيف لصػػبة األمػػـ. يػػارت فرنيػػا، ىاجػػت بريطانيػػا، صػػرخت رويػػيا واحتجػػت، 

اجزًا.. الفرييػػة لكػػف ىتمػػر إذف مػػف طػػيف وأخػػر  مػػف لجػػيف، وولػػؼ العػػالـ كمػػو لػػ
 …تيتنجد وتيتغيث لكف ما مف منجد وال مغيث

فػػي نييػػاف، فعػػؿ مويػػوليني بألبانيػػا مػػا فعػػؿ صػػاحبو بتشيكويػػموفاكيا، وال أحػػد 
أحيػػف مػػف أحػػد.. ىتمػػر لػػو .. إذف مويػػوليني لػػو . ذاؾ جبػػار، ىػػذا أكيػػر جبروتػػًا 

ب ميػػمـ.. وليرفػػو أحػػد صػػوتو ويحػػتأ. لكػػف ألبانيػػا لييػػت تشيكويػػموفاكيا.. ىػػي شػػع
طواؿ لمره ظؿ شوكة في خاصرة أوروبػا وشػجا فػي حمقيػا.. إذف ليقتمػو مويػوليني 
تمػػؾ الشػػوكة، ليخػػرج ذلػػؾ الشػػجا.. ويػػكت النػػاس.. بعػػض األصػػوات ارتفعػػت لكػػف 
خافتػػػة، بعػػػض االحتجاجػػػات ظيػػػرت لكػػػف واىيػػػة، كأنمػػػا ىػػػي رفػػػو لتػػػب.. فػػػالروح 

 وا مف أوروبا بعد..الصميبية لـ تكف لد ماتت بعد، والصميبيوف لـ ينتي
فػػي أيػػار، لقػػد الجبػػاراف الجديػػداف معاىػػدة تحػػالؼ وتعػػاوف، مباركػػًا كػػؿ منيمػػا 
لآلخػػر مػػا فعػػؿ، مشػػجعًا إيػػاه لمػػا المضػػي لػػدمًا فػػي مػػا يػػيفعؿ.. محػػور لػػو  مػػؤل 
لمػػب فرنيػػا ذلػػرًا، وىػػي تػػر  نفيػػيا بػػيف مطرلػػة ىتمػػر ويػػنداف مويػػوليني.. ىتمػػر 

مػػػػؽ البحػػػػار لمػػػػا فرنيػػػػا التػػػػي مرغػػػػت األلمػػػػاف يحمػػػػؿ أحقػػػػادًا بارتفػػػػاع الجبػػػػاؿ ول
بالوحػػػؿ.. جعمػػػتيـ يحنػػػوف رؤويػػػيـ ويػػػأتوف خاضػػػعيف خػػػانعيف إلػػػا لصػػػر فريػػػا  
ف نيػػػي،  ذالؿ. وينيػػػا ىتمػػػره ىتمػػػر ال ينيػػػا.. واو يولعػػػوف معاىػػػدة، كميػػػا إرغػػػاـ واو
مصالحو ال تنيا.. فرنيا تيتعمر نصؼ العالـ وبريطانيا النصػؼ ارخػر ضػانتيف 

 يا أللمانيا.بعظمة تمقياف ب
أفينيػػػا األلمػػػافه ال.. ىػػػـ يريػػػدوف حصػػػتيـ مػػػف الفرييػػػة إف لػػػـ يكػػػف طولػػػًا 

 …فكرىًا.. ولد بدأ ىتمر مييرة اإلكراه والكره
في آب، ضرب ضربتو القاضية.. ذىب روبنتروب إلا مويكو يرًا، التقا 

لعالـ بيتاليف يرًا.. لقد معو اتفالًا يرًا، يـ فاجأ العالـ: ىتمر ويتاليف فاجأا ا
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بإلبلف معاىدة تفاىـ وحيف جوار يحتـر بموجبيا كؿ منيما ارخر، ويمتنو لف 
التدخؿ في شؤوف ارخر أو االلتداء لما أراضيو.. يومذاؾ لاؿ الدكتور 
الشيبندر لعزيز "ىتمر أمف الحماية لظيره، فما يمنعو مف اليجـو ارفه". الفكرة 

ليجـو يحدث والحرب تنفجر.. الجريدة نفييا رددىا يومذاؾ األيتاذ.. وىا ىو ذا ا
بيف يد  لزيز تحمؿ مانشيتًا لريضًا، ألبله بموف الدـ وأيفمو بموف الحداد.. يقرأه 
لزيز بانقباض وتجيـ "الطاغية الناز  يشعؿ الحرب"، "فوىات الجحيـ كميا تنفت  

. يـ ترو  الجريدة تفاصيؿ مخيفة لف حرب لـ يعرؼ "بولونيا دفعة واحدة لما
يبًل ليا التاريث: "مف البر الجيوش األلمانية تندفو لند منتصؼ الميؿ.. الدبابات مي

تيدر، المدفعية تزأر، الشاحنات، النالبلت، المصفحات، تنطمؽ ييواًل جارفة مف 
كؿ مكاف لتكتي  كؿ مكاف.. مف البحر: اليفف، البوارج، المدمرات، الكايحات 

صب حمميا البلىبة لما المدف ارمنة كميا تظير لبالة الشواطة البولونية لت
واليكاف العزؿ النائميف. مف الجو.. أيراب غرباف يوداء تبصؽ النار والرصاص 

 فتحيؿ األخضر يابيًا والعمار يبابا..".
كاف لزيز يقرأ وليناه تتيعاف أكير وأكير.. آلة الحرب النازية، القو  الجوية 

الناس يتحديوف لنيا وكاف لزيز لد  اليائمة، القو  البحرية المدمرة، كميا كاف
يمو بيا، لكنو ما كاف يتخيؿ لط أنيا مف الحجـ والقوة بحيث تكتي  بمدًا كبيرًا 

 كبولونيا، اكتياح العاصفة بيتًا مف ورؽ.
صػػػػبر  شػػػػاركو تعجبػػػػو حػػػػيف جػػػػاء، فاليوزباشػػػػي، الػػػػذ  تػػػػدرب فػػػػي األيػػػػتانة 

يعػػرؼ ميػػؿ آلػػة وحػػارب فػػي جػػيش "العصػػممي" وضػػد جػػيش "العصػػممي"، لػػـ يكػػف 
الحػػػرب النازيػػػة، تمػػػؾ التػػػي يمكنيػػػا أف تعصػػػؼ بػػػببلد طويمػػػة لريضػػػة بػػػيف لشػػػية 
وضػحاىا. لػرأا الخبػػر مػف جديػد، فتشػػا بػيف األيػطر ومػػا وراء األيػطر لػف الحػػدث 

 الجمؿ الذ  يعرفاف كيؼ بدأ لكف ال يعرفاف أيف يمتد أو كيؼ ينتيي..
البقػاء فػي المحػؿ يبيعػاف  الكؿ في حيرة وبمباؿ.. لزيػز وصػبر  ال ييػتطيعاف

 ويشترياف،
فالحػػػدث أخطػػػر مػػػف أف يجميػػػا معػػػو يبيعػػػاف ويشػػػترياف.. تحركػػػا فػػػي اليػػػوؽ، 
التقيػػػػا بالنػػػػاس.. الكػػػػؿ ال حػػػػديث ليػػػػـ يػػػػو  الحػػػػرب. الفرنيػػػػيوف وجػػػػوىيـ لابيػػػػة 
لمطريػػر.. صػػحفيـ مجممػػة باليػػواد، أحرفيػػا، كمػػا شػػرح لػػو صػػبر ، تنطػػؽ بالػػذلر 

يةه "كانت تتياءؿ. الذئب ينقض ولػف يتولػؼ لبػؿ أف والتوجس.." مف الضحية اليان
 يصرع أكبر لدد مف القطيو".

فػػػػي مقيػػػػا "البرازيػػػػؿ"، "الػػػػرواد جمالػػػػات جمالػػػػات، وكميػػػػـ مشػػػػغولوف بالنبػػػػأ 
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 الصالؽ:
احػػتبلؿ بولونيػػا. بعضػػيـ فػػرح وبعضػػيـ حػػزيف، بعضػػيـ راٍض وبعضػػيـ نػػالـ. 

نظػػر منيػػا النػػاس مختمفػػة دائمػػًا. المعػػايير لػػد  النػػاس مختمفػػة دائمػػًا، والزوايػػا التػػي ي
مف ينظر مف زاوية ىتمر فرح مزىو. وما أكيػر مػف ىػـ مػو ىتمػر، لػيس حبػًا بػو بػؿ 
نكايػػة بالفرنيػػييف واإلنكميػػز.. لكػػف مػػف ىػػػـ ضػػد ىتمػػر يعممػػوف مػػد  الكاريػػة التػػػي 

 بدأت لمتو..
 احتبلؿ بولونيا ييجر تفالبلت وردود أفعاؿ، ال يعمـ منتياىا إال اهلل.-

 ا يقولوف فيرد الطرؼ ارخر:كانو 
لػػف تجػػر شػػيئًا، يتيػػكت بريطانيػػا وفرنيػػا، كمػػا يػػكتت لػػف تشيكويػػموفاكيا -
 وألبانيا.

آراء وتخمينػػات.. لغػػط وجمبػػة كانػػت تمػػؤل المقيػػا، كمػػا كانػػت تمػػؤل المقػػاىي 
األخر ، دوائر الدولػة، الشػوارع، البيػوت، فقػد بػدا العػالـ كمػو ذلػؾ النيػار يقػؼ لمػا 

 لعفريت يؤرجحو ذات اليميف وذات الشماؿ.كؼ لفريت، وا
 "تيكت بريطانيا وفرنيا أـ اله" تمؾ كانت الميألة.. األيتاذ لاؿ "لف تيكتا"

الػػدكتور الشػػيبندر كػػاف يػػر  ذلػػؾ أيضػػًا، والشػػيبندر يفيػػر "بولونيػػا كايوليكيػػة 
وفرنيػػا حاميػػة الكايوليكيػػة، فكيػػؼ تيػػكته آلػػة الحػػرب اليتمريػػة تقتػػؿ، تػػذب ، تػػدمر، 

يؼ تغض الطرؼ فرنياه ىي وبريطانيا ألمنتا لبؿ أشير التزاميما بالػدفاع لنيػا فك
فكيؼ تنيحباف مف التزاميماه" وجاء الجواب بعد يماف وأربعيف يػالة فقػط: ألمنػت 
الػػدولتاف األلػػو  فػػي العػػالـ: بريطانيػػا، اإلمبراطوريػػة التػػي ال تغيػػب لنيػػا الشػػمس، 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػا القمػػػػػػػػػػػػػػػػر، حربيمػػػػػػػػػػػػػػػػا وفرنيػػػػػػػػػػػػػػػػا، اإلمبراطوريػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػي ال يغيػػػػػػػػػػػػػػػػب لن
 لما ىتمر.

فرنيػػا ألمنػػػت الحػػػرب، مػػػاذا يعنػػػي ذلػػػؾه يػػػألت شػػػمس األيػػػتاذ، وىػػػـ لمػػػا -
 مائدة الغداء..

يعني أف معارؾ ضارية يتجر  بيف الدولتيف وألمانيا وربما لمػا أرض كمتػا -
 …الدولتيف
مػػػاذاه يتصػػػؿ الحػػػرب إلػػػا بػػػاريسه يػػػتطوؿ األخضػػػره وتنبػػػو لزيػػػز إلػػػا -

  لػػـ يكػف لػػد فكػػر بػػو.. فمػػذة كبػده فػػي بػػاريس، فمػػاذا إف لصػػفتيا الخطػر الػػداىـ الػػذ
طػائرات ىتمػره مػػاذا إف تحولػت إلػػا يػاحة معركػةه ألػػف ييػدد ذلػػؾ حيػاة األخضػػره 

 أمنو ويبلمتوه.
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طػػواؿ يػػوميف، ظػػؿ األخضػػر والحػػرب شػػغميما الشػػاغؿ.. "أيػػة ورطػػةه" كانػػت 
د ايػتيقظت فييػا األـ التػي ال شمس تفكر "ليتنا لـ نبعيوه تبًا لفرنيا وشياداتيا!!" فق

 ييميا في الوجود يو  يبلمة ابنيا، وال تعادؿ كنوز الوجود لبلمة ظفر ابنيا..
 دلنا نعده إلا الوطف، الترحت األـ.-
ال.. ال.. مػػايزاؿ بػػاكرًا لمػػا ذلػػؾ.. رد لزيػػز وىػػو يعمػػـ أف لاطفػػة األـ ىػػي -

 التي تتكمـ.
لمػػػا فرنيػػػا ىجومػػػو الصػػػالؽ ومػػػاذا إف فػػػات األوافه مػػػاذا إف ىجػػػـ ىتمػػػر -

 لما بولونيا..
 أال يضيو ابنناه أال نخير فمذة أكبادناه.

 شمس، فرنيا لييت كبولونيا.. ىي بمد لو  ييتعمر نصؼ العالـ..-
لكنيػػػػا أمػػػػاـ ىتمػػػػر ال شػػػػيء.. العػػػػالـ أمػػػػاـ ىتمػػػػر ال شػػػػيء.. ألػػػػـ تيػػػػمعيـ -

 يثه.يتحديوف لف آلة حربو الجبارة، تمؾ التي لـ يعرؼ ميميا التار 
 صحي .. شمس.. صحي .. لكف..-
 ال.. ال تقؿ لكف.. لاطعتو ولد تحولت إلا لبوءة ييدد أشباليا الخطر..-
حيف.. حيف. لػاؿ ولػد تيػرب شػيء مػف خوفيػا إلػا لمبػو.. دلينػا نيتفيػر -

 أكير، نيأؿ.
 األمر واض  كعيف الشمس فمماذا نيأؿ أو نيتفيره.-
 ؿ بإمكانػػػػػػػو أف يفيػػػػػػػدنا مػػػػػػػو ذلػػػػػػػؾ نيػػػػػػػأؿ، ولمعػػػػػػػت فػػػػػػػي ذىنػػػػػػػو فكػػػػػػػرة، أجػػػػػػػ-

 …القومنداف ارف
والذت شمس بالصمت.. ذىب خوفيا مػف القومنػداف، كرىيػا لػو، لرارىػا بقطػو 
كؿ لبللة معو.. شيء واحد كاف ينتصب أماـ لينييػا: االطمئنػاف لمػا فمػذة الكبػد 

 وميتقبؿ فمذة الكبد..
 ىو.. ماذا لمته يأليا وىو يراىا تموذ بالصمت.-
 القومنداف. ايألو، تأكد منو..أجؿ.. اذىب إلا -

 وذىب لزيز إلا العدو الذ  "ما مف صدالتو بد" ييأؿ ويتأكد.
خػػػائؼ لمػػػا ابنػػػؾ، وىػػػو فػػػي بػػػاريسه رد القومنػػػداف بصػػػمؼ الفرنيػػػي الػػػذ  -

 أييرت حميتو وتحركت لنجييتو..
ال.. أنا ليت خائفًا ييادة القومنداف، لكنيػا األـ.. وأنػت تعمػـ مػا تعنػي األـه -

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 213 - 

 األـهلواطؼ 
ال.. ال.. طمئنيػػػا.. لػػػدينا جػػػيش لػػػو .. ميػػػؿ ىتمػػػر وأكيػػػر.. لػػػدينا طيػػػراف.. -

دبابات.. مصفحات.. ميمو وأكير.. تحصينات لويػة، خػط مػاجينو الشػيير! خطػوط 
دفالنا الحصينة! في حرب األربعػة لشػر ىزمنػاىـ.. وفػي ىػذه الحػرب يػنيزميـ.. 

..  اطمئف اطمئف.. فرنيا ال تيـز
قومنػػداف صػػار لومنػػدانًا آخػػر.. ليجتػػو، حمايػػتو، صػػمفو.. وخيػػؿ لعزيػػز أف ال

 ………كمػػو كػػاف جديػػدًا لميػػو.. ذىبػػت تمػػؾ الدمايػػة.. ذىػػب ذلػػؾ المطػػؼ.. الرلػػة
اإلنيانية.. لغة الحضارة والعقؿ، كانت كميا لد انيحبت أماـ خطػر الحػرب ليظيػر 

 …بداًل منيا كميا تعصب وصمؼ، حماية وغرور
يػػز أخيػػرًا وىػػو يبمػػو أمػػبًل خفيػػًا فػػي أف ال تكػػوف ألمػػـ. أنػػا ألمػػـ ذلػػؾ، لػػاؿ لز -

فرنيػا لويػة، أف ال يصػمد جيشػيا يومػًا واحػدًا، بعدئػذ تػابو: المشػكمة أف أمػو ال تنػػاـ 
الميػػػؿ.. ال تفكػػػر إال بػػػو.. أيمكننػػػا االتصػػػاؿ بػػػو مباشػػػرةه أيمكننػػػا االطمئنػػػاف لميػػػو 

 يريعًاه.
يعيشػػوف حيػػػاتيـ  أنػػا ألػػوؿ لػػؾ اطمػػئف.. بػػاريس أمػػػاف ويػػبلـ.. الكػػؿ ىنػػاؾ-

المألوفػػة.. اليػػـو تحػػديت مػػو األىػػؿ. لػػـ يطػػرأ تغيػػر لػػط.. فػػبل تشوشػػوا األخضػػر وال 
 تخيفوه.
 صحي .. معؾ حؽ.. يجب أال نشوشو..-
لؿ ألمػو.. ال خطػر لمػا بػاريس.. ىػي فػي حػرز حريػز.. إف دارت الحػرب -

فميػػوؼ تػػدور لمػػا أرض ألمانيػػا.. لمػػا خػػط مػػاجينو وتحصػػينات الحػػدود، معػػارؾ 
 ربما تيتمر ينيف وينيف وفي النياية يكوف لنا النصر..

أبمػػذ لزيػػز ريػػالة القومنػػداف لػػؤلـ، لكػػف دوف أف تػػيمأ صػػدرىا أو تطفػػة ليػػب 
 أمومتيا.
 اكتب لو ريالة.. أريؿ لو برلية..-

ألجبتػػػو الفكػػػرة.. البرليػػػة مػػػف البػػػرؽ والبػػػرؽ يػػػريو، يصػػػؿ إلػػػا بػػػاريس بممػػػ  
 …البصر

ذا ما ارتد، ارتد بمم  ا  لبصر، فمماذا ال يريؿ برليةهواو
في الصباح التالي، مضا لزيػز إلػا مركػز البريػد، كتػب ألػؿ مػف يػطريف يػـ 

 طّيرىما لما جناح البرؽ حيث كاف األخضر مايزاؿ غارلًا في يبات لميؽ.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 214 - 

"نحػػػف فػػػي غايػػػة القمػػػؽ. نريػػػد االطمئنػػػاف لميػػػؾ.. لػػػد حػػػااًل إف كػػػاف يتيػػػددؾ 
ف يفػػت  لينيػػو دىشػػة وايػػتغرابًا، وىػػو يقػػرأ خطػػر الحػػرب". ولػػـ يممػػؾ األخضػػر إال أ
 البرلية التي أيقظتو مف يباتو العميؽ..

ألػػود حػػااًل!ه يتيػػددني خطػػر الحػػربه" راح يتيػػاءؿ وىػػو مػػايزاؿ يفػػرؾ لينيػػو 
متيائبػػًا متكايػػبًل، كارىػػًا النيػػوض مػػف الفػػراش، "لكػػف أيػػة حػػربه" تػػابو تيػػاؤلو وىػػو 

س: طػػػبلب، طالبػػػات، تجػػػار، بالػػػة، ينظػػػر مػػػف شػػػباكو إلػػػا الشػػػارع المػػػزدحـ بالنػػػا
يػياح، يػائحات وجػػرس التػراـ يطمػػؽ رنينػو المتميػػز مػف حػػيف إلػا حػػيف. يمػة أيضػػًا 
الحػػافبلت، اليػػيارات الصػػغيرة، إشػػارات الشػػرطي وىػػو يعطػػي أوامػػره مطمقػػًا حركػػة 
اليير، مولفًا إياىا، مؤكدًا أف نير الحياة مايزاؿ يتػدفؽ تدفقػو المػألوؼ، ال فيضػاف، 

.. "إذف، لػػـ خػػوؼ أبػػي وأمػػي لمػػيه أيظنػػوف ىنػػاؾ أف الحػػرب لامػػت فػػي وال خطػػر
 باريسه" وتبيـ بشيء مف اليخرية..

كػػػاف األخضػػػر لػػػد يػػػمو إلػػػبلف فرنيػػػا الحػػػرب، وىػػػو لمػػػا شػػػاطة المحػػػيط 
األطميػػي.. زميمػػو ىنػػاؾ كػػاف لػػد دلػػاه إلػػا زيارتػػو فػػي لطمػػة الصػػيؼ.. كػػاف مػػف 

لػػدلوة فػػذىب إلػػا المينػػاء الػػرابض روايػػاف.. آخػػر العطمػػة فقػػط تيػػنا لػػو أف يمبػػي ا
لمػػػا شػػػاطة المحػػػيط.. مينػػػاء كبيػػػر يعػػػأ بػػػالبواخر واليػػػفف، البػػػوارج والمػػػدمرات، 
المراكػػػب الشػػػرالية والطوربيػػػدات الحربيػػػة.. والػػػد جػػػاؾ لديػػػو يػػػفينة لصػػػيد األيػػػماؾ 
تتوغػػؿ لمػػيبًل فػػي المحػػيط، فتػػأتي ببيػػادر مػػف األيػػماؾ. لديػػو أيضػػًا، يػػيارة ييػػوليا 

يػػذىب بيػػا حيػػث يشػػاء. جػػاؾ وحيػػد أبويػػو، مػػدلؿ يصػػؿ إلػػا فمػػو كػػؿ جػػاؾ بنفيػػو و 
شيء بممعقة مػف ذىػب "ىػذه األمػواؿ كميػا لػد  والػدؾ، وتظػؿ أنػت الولػد الوحيػده." 
يػػألو أوؿ ليمػػة "ولمػػاذا األوالد الكيػػره واحػػد يكفػػي ويزيػػد" رد جػػاؾ ضػػاحكًا.. "نحػػف 

ة تتػركيـ إلػا الشػارع.. ىنا نختمؼ لنكـ، أنتـ العرب: ولد تربيو جيدًا خير مف لشر 
 نحف لـو نكره التكاير".

وضػػػػحؾ األخضػػػػر وىػػػػو يتػػػػذكر اريػػػػة الكريمػػػػة "أليػػػػاكـ التكػػػػاير حتػػػػا زرتػػػػـ 
المقػػابر،" ىػػؿ ىػػذا يػػا تػػر  مػػا لصػػده يػػبحانوه. نػػاس ال ىػػـ ليػػـ إال أف يتنايػػموا.. 
 ـ.المرأة تمد لتحبؿ، وتحبؿ لتمد، والرجؿ يغرؽ في حمأة اإللالة والعوز يومًا بعد يو 
 .. وزفر األخضر زفرة حارلة يـ تابو ضاحكًا. "الشالر العربي لندنا يقوؿ 
    غاااااااااث الطياااااااار  ك رهااااااااا  راخاااااااااا    و م ال ااااااااااا ر م ااااااااااا ة  نااااااااااازور 
جاؾ لـ يفيـ بيت الشعر الذ  لالو األخضر بعربية مفخمة لكف مػا إف شػرحو 

أرأيػػت لػػو بالفرنيػػية حتػػا ليقػػو ضػػاحكًا.. "صػػحي "، تػػابو بعػػد أف كفكػػؼ ضػػحكتو، 
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إلا الحيوانات أيضًاه األرانب تتكاير حيب متواليػة ىنديػية يمكػف أف تصػؿ معيػا، 
ىػػي وذريتيػػا خػػبلؿ يػػنتيف أو يػػبلث، إلػػا لشػػيرة مػػف األرانػػب تػػأتي لمػػا األخضػػر 
واليػػػػابس بينمػػػػا المبػػػػوءة تضػػػػو خػػػػبلؿ الفتػػػػرة نفيػػػػيا شػػػػببًل أو شػػػػبميف فقػػػػط". وشػػػػرد 

 أربعػة.." رآه جػاؾ يشػرد فايتفيػر، أجابػو األخضر بعيدًا "الحمد هلل، أمي لػـ تمػد إال
األخضػػر فأبػػد  لػػو كػػؿ تعجػػب "معقػػوؿ!ه ىػػذا شػػيء نػػادر.. والػػداؾ رضػػيا بأربعػػة 
فقػػطه". ولػػـ يكػػف األخضػػر يعمػػـ أنػػو لمػػا مبػػدأ "مكػػره أخػػاؾ ال بطػػؿ" كانػػت أمػػو لػػد 

 تولفت لف اإلنجاب.
ارا بيػػػػيارة جػػػػاؾ، جابػػػػا معػػػػًا شػػػػواطة األطميػػػػي شػػػػمالي روايػػػػاف وجنوبييػػػػا.. ز 

الييوؿ، الجباؿ المحيطة بيا.. فيمة طرؽ.. في كؿ مكاف طػرؽ لميػيارات.. يػكؾ 
حديديػة لمقطػارات.. األخضػر يراىػا ويتحيػر لمػػا بػبلد مػا تػزاؿ مقطولػة األوصػػاؿ 
ال طرؽ وال يكؾ حديد.. الييارات فييا نادرة والقطػارات أنػدر.. لمػا اليػفينة أخػذه 

يػػػاٍؿ أيضػػػًا ظػػػبل متػػػوغميف فػػػي ألمػػػاؽ جػػػاؾ فػػػي رحمػػػة صػػػيد.. يبليػػػة أيػػػاـ ويػػػبلث ل
المحيط. المحيط ياكف تدغدغو أنياـ الصيؼ فترلد أمواجو كما يرلد طفػؿ تيدىػده 
أـ حنػػػوف.. لكػػػف المغػػػامرة الكبػػػر  كانػػػت حػػػيف لػػػادا مػػػف البحػػػر.. أرصػػػفة المينػػػاء 

بػرامأ  …مزرولة ببائعات اليو .. غواف يقدمف الشراب، فتيات يعرضف أجيادىف
فػػػػػي ىػػػػذا النػػػػاد  أو ذاؾ، وألوؿ مػػػػػرة ييػػػػمو األخضػػػػر بكممػػػػػة  "يػػػػتربتيز" تعػػػػرض

"يػػػتربتيز"، مػػػاذا تعنػػػيه" يػػػأؿ جػػػاؾ. "التعػػػر " أجػػػاب جػػػاؾ حيػػػب لػػػوؿ الػػػبعض، 
والمشاكيػػة بشػػريطة مػػف لمػػاش حيػػب لػػوؿ الػػبعض ارخػػر.. المػػرأة تتعػػر  إال مػػف 
شػػريطة ضػػيقة تتركيػػا بػػيف فخػػذييا لتشػػاكس بيػػا الرجػػاؿ" وشػػاىد األخضػػر فػػي تمػػؾ 

ة حفمػػة تعػػٍر ومشاكيػػة لػػـ تتػػرؾ فػػي نيايتيػػا المػػرأة الفاتنػػة حتػػا تمػػؾ الشػػريطة الميمػػ
الضػػيقة بػػيف فخػػذييا. "شػػيء مييػػر.. أنػػا لػػـ ألػػد أيػػتطيو التحمػػؿ." لػػاؿ لصػػاحبو، 
فضػػحؾ ىػػذا، "أنػػتـ حػػاموف.. كمكػػـ أىػػؿ الشػػرؽ ىكػػذا!! ال ييػػتطيو واحػػدكـ ضػػبط 

ال تحتػرؽ، "ليقػو جػاؾ،  …نفيو"، "تشعؿ النار في اليشػيـ وتقػوؿ لػو اضػبط نفيػؾ
وىو ينيض ليخػرج بػو مػف البػار. "أال نأخػذ زادنػا معنػاه" يػألو األخضػر وىػو يشػير 
إلا فتاتيف شقراويف، كشفتا لف نيودىما وأفخاذىما، متمويتيف تمو  فتػاة "اليػتربتيز" 
لمػػا الحمبػػة. "ال.. أنػػا أخشػػا بائعػػات اليػػو  أوالء.. ذات مػػرة أصػػبنني باليػػيبلف." 

تريػػػدنا أف ننػػػاـ جيالػػػًا لطاشػػػاه" "مػػػف لػػػاؿ ىػػػذاه ال.. ال. يػػػتتيؾ بػػػزاد  "مػػػاذا إذف،
 أطيب وشراب ألذب".

وٍأيػػرع جػػاؾ بيػػيارتو إلػػا "يػػتوديو" صػػغير فػػي بنػػاء لػػديـ لونػػو الزمػػاف بمونػػو 
، "ىػػذا لػػش النيػػر.. أجػػيء إليػػو كممػػا احتجػػت إلػػا  الكػػال ، لػػوف الشػػيخوخة واليػػـر
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 اليكينة واليدوء.
ؾ بصػػديقتو.. لبػػارة أو لبارتػػاف ىمػػس بيمػػا فػػي مػػف لػػش النيػػر اتصػػؿ جػػا

أذنيػػػا يػػػـ لػػػـ تمػػػض دلػػػائؽ حتػػػا كانػػػت فتاتػػػاف غضػػػتاف لػػػـ تبمغػػػا يػػػف الرشػػػد بعػػػد، 
 تطرلاف الباب..

في "االيتوديو" براد صغير يحو  كػؿ شػيء.. الشػراب مػف كػؿ صػنؼ ولػوف، 
الطعاـ مف كؿ صنؼ ولوف، لكف األخضر يحب النبيػذ.. جانيػت لممتػو ذلػؾ.. مػذ 

حمتػػو فػػي لقػػر داره راغبػػة فػػي تجريػػب الحصػػاف العربػػي وباتػػا يمتقيػػاف بػػيف الفينػػة الت
والفينة.. أغرتو بشرب النبيذ فشرب، زكت لديو "الروزيػو" فأحبػو.. جانيػت تعػرؼ مػا 
تحػػب، تعػػرؼ مػػا تكػػره.. ليػػا آراؤىػػا المبرمػػة، لراراتيػػا القاطعػػة.. وأحبيػػا األخضػػر 

امػرأة،" كػاف يفكػر متػذكرًا مػا يقولونػو لػف لذلؾ. "ىذا الوضوح الغريب لكأنيا لييػت 
المرأة في الشرؽ "حواء لغز غامض، لغز ال ييتطيو حمو إال اهلل"، جانيػت واضػحة 
كعػػيف الشػػمس، ال ألغػػاز فييػػا وال رمػػوز.. تشػػتيي الرجػػؿ تقػػوؿ لػػو "أشػػتييؾ"، تنفػػر 

بكػؿ منو تقوؿ لو "أنفػر منػؾ". تريػد صػدالة لػابرة تقيميػا، تنتيػي الصػدالة تنيييػا.. 
.. غػدًا مػو غيػره، تمػر  بياطة، بكؿ وضوح، تتصرؼ جانيت، تتكمـ. ىي معو اليـو
بػػو، تيػػمـ لميػػو وربمػػا تصػػفعو لمػػا لفػػاه ممازحػػة يػػـ تشػػبؾ ذراليػػا بػػذراع ارخػػر، 
وتمضػػي.. "كيػػؼه لمػػاذاه" يػػأليا ذات مػػرة ولػػد شػػعر بػػالحنؽ. "أنػػا ىكػػذا.. ال أريػػد 

رة.. حػرة كشػػعاع الشػمس". ولػـ يكػف يممػػؾ ارتباطػًا بأحػد وال التزامػًا بأحػػد.. فأظػؿ حػ
إال أّف يغػػػض الطػػػرؼ أمػػػاـ شػػػعاع الشػػػمس. الخجػػػؿ خمصػػػتو منػػػو، الجػػػنس لممتػػػو 
فنونػػو، الصػػدالة منحتػػو إياىػػا خالصػػة، لكػػف جيػػدىا ممكيػػا وحػػدىا، تريػػد أف تكػػوف 

 صاحبة الحؽ الوحيدة فيو.
ؿ "أىػػذه ىػػي الحريػػة التػػي تحمػػـ ببموغيػػا حػػواءه" األخضػػر معجػػب بجانيػػت، بػػ

ربمػػػا يشػػػعر أحيانػػػًا بالحػػػب، مشػػػالر غيػػػرة تأكمػػػو وىػػػو يراىػػػا تقبػػػؿ ىػػػذا الشػػػاب أو 
تمضػػي مػػو ذلػػؾ.. لكنيػػا كانػػت تكبحػػو إف لػػـ يكػػب  نفيػػو.. شػػيئًا فشػػيئًا تممػػؾ القػػدرة 
لمػػػػا الكػػػػب ، ولػػػػد تريػػػػخت فػػػػي نفيػػػػو القنالػػػػة التػػػػي حاولػػػػت غريػػػػيا فيػػػػو، "نحػػػػف 

ـ"، النبيػػذ "الروزيػػو" جعمػػو صػػديقاف، نمتقػػي حػػيف تقضػػي الحاجػػة، ونفتػػرؽ حػػيف تنعػػد
يشػرد مػػو جانيػػت، لكػػف الفتػاة الغضػػة البضػػة ذات الشػػعر األشػقر إلػػا جانبػػو تشػػعره 
بنػػػػوع مػػػػف الحػػػػرج، "مػػػػاذاه جيػػػػدؾ معنػػػػا ولقمػػػػؾ مػػػػو يػػػػواناه "لالػػػػت الئمػػػػة فػػػػنفض 
األخضػػر رأيػػو ضػػاحكًا "اكيػػكز  مػػوا" لػػاؿ بكييػػر مػػف التوكيػػد والػػود، يػػـ أيػػرع إلػػا 

لاف مػا صػػدحت بمويػيقا رالصػػة. "لػرض يػػتربتيز.. الحػاكي يضػػو ايػطوانة، يػػر 
مػػف منكمػػػا تقدمػػػو لنػػاه "يػػػأؿ األخضػػػر وىػػو يرغػػػب أف ييػػػتعيد حالػػة الفػػػوراف التػػػي 
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وصؿ إلييا، وىو في ناد  "اليتربتيز".. "أنػا" لالػت الفتػاة األخػر ، الغضػة البضػة، 
ذات الشػػػعر األحمػػػر القصػػػير كشػػػعور الصػػػبياف، يػػػـ أيػػػرلت تتمػػػو  أفعوانػػػًا يػػػؤد  

 قوس الحب والربيو.ط
رلصػػػػػػتيا شػػػػػػجعت ذات الشػػػػػػعر األشػػػػػػقر، فيبػػػػػػت تتعػػػػػػر  وتشػػػػػػاكس.. "كميػػػػػػف 
مشاكيػات"، لػػاؿ لصػاحبو غػػامزًا ضػاحكًا، فػػرد جػػاؾ "بػؿ لػػؿ كميػف فنانػػات بارلػػات". 
وأمضػػػا األخضػػػر ليمػػػة حمػػػراء أيبػػػت فييػػػا أف الحصػػػاف العربػػػي ىػػػو المجمػػػي دائمػػػًا، 

اؿ يعػدو بػيف ىػذه المرجػة وتمػؾ، حػيف كػاف األكير لػدرة وتحمػبًل دائمػًا، فقػد كػاف مػا يػز 
 الحصاف ارخر لد ارتما لما الفراش، ميتنزفًا حتا الرمؽ األخير.

في تمؾ الميمة، ألمنت فرنيا الحرب لكف أحدًا مػف األربعػة لػـ ييػمو بػذلؾ ولػـ 
يشعر بو.. في القطػار فقػط، وىػو لائػد إلػا الشػرؽ، حيػث العاصػمة التػي تحتضػف 

، لرأ األخضػر الخبػر: ىػو مانشػيت لػريض يمػؤل واجيػة  الييف، بكؿ شغؼ وشوؽ
الصػػػحيفة.. نظػػػر خػػػارج القطػػػار متعجبػػػًا.. اليػػػيوؿ يػػػاكنة، أيػػػراب العصػػػافير لػػػـ 
يروليػػا باشػػؽ، الجبػػاؿ حمػػبلف وديعػػة يتراكػػب بعضػػيا فػػوؽ بعػػض واليػػماء صػػافية 
لمػػا يأتيػػا أيمػػوؿ بػػالغيـو بعػػد. وصػػؿ إلػػا بػػاريس فكانػػت، كعادتيػػا، تغػػص بالنػػاس 

ف آتػػيف، باليػػيارات تشػػؽ طريقيػػا بنػػزؽ، بػػاألنوار مشعشػػعة، بالمطػػالـ مػػؤل ، غػػادي
بالكازينوىػػات تبيػػر أنوارىػػا األبصػػار.." إذف، لمػػاذا الخػػوؼ يػػا أبػػيه لمػػاذا الشػػعور 
بالخطر، وال خطره" لكف لكي يطمئف لمبو، أيرع إلا الجامعة التي فتحػت أبوابيػا، 

لبػػػات يػػػيبًل دافػػػؽ األمػػػواج. رأتػػػو ذلػػػؾ اليػػػـو نفيػػػو، فانصػػػب لمييػػػا الطػػػبلب والطا
 جانيت فأيرلت تأخذه بيف ذرالييا مقبمة لاتبة:

 أيف كنته خمية أياـ وأنا أبحث لنؾه-
 إذف شالؾ الحصاف العربيه لاؿ وىو يغمز بعينو ضاحكًا..-
شالني فقطه لؿ أموت شولًا إليو، ردت وىي تنظػر إلػا األيػفؿ حيػث يمتقػي -

 ؾ:الفخذاف، فمـ يممؾ إال أف يضح
 لولي لي أواًل، أليت خائفة مف الحربه-
خائفة مف الحربه لالت وىي تبػـر شػفتيا ايػتيتارًا، نحػف الفرنيػييف ال نفعػؿ -

منػػذ أربعمائػػة لػػاـ إال الحػػرب، نقاتػػؿ ىنػػا، نقاتػػؿ ىنػػاؾ. بػػؿ لقػػد حاربنػػا أوروبػػا كميػػا 
ذات يػػػـو وانتصػػػرنا، ذىػػػب نػػػابميوف إلػػػا مصػػػر، وصػػػؿ إلػػػا مويػػػكو، توغمنػػػا فػػػي 

 يا، ايتعمرنا آييا، أمريكا فيؿ نخاؼ اليـو مف ىتمرهأفريق
 لكنيـ األلماف وزخـ الرايث و..-
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ال.. ال تخؼ.. لاطعتو وىي تتأبط ذرالو، مبتعدة بػو لػف الطػبلب والزحػاـ، -
 مادامت فرنيا وبريطانيا حميفتيف لف تيزما ىتمر فحيب بؿ العالـ كمو..

 يقتؾ كبيرةه-
. مػػػذ اتفقػػػت فرنيػػػا وبريطانيػػػا لمػػػا ايػػػتعمار التػػػاريث شػػػاىد والتجربػػػة لبػػػرة.-

العػػالـ والتيػػاـ النفػػوذ فيػػو، وىمػػا تيػػتعمرانو وتقتيػػماف النفػػوذ فيػػو، وليػػوؼ تظػػبلف 
ىكذا يػداىما فػي رلبػة العػالـ مادامػا حميفػيف متفقػيف.. لػف تيػمحا ليتمػر بمشػاركتيما 
ـ الغنيمػػػة بػػػؿ يتيػػػحقانو كمػػػا تيػػػحؽ القممػػػة.. فػػػاطمئف.. وأريػػػؿ األخضػػػر إلػػػا األ

الخائفػػة واألب المشػػغوؿ البػػاؿ ريػػالة بييػػا الكييػػر ممػػا يطمػػئف.. وصػػؼ الحيػػاة فػػي 
باريس، الدراية المعتادة في الجامعػة، اليػدوء والطمأنينػة فػي النفػوس بػؿ بػث ألػواؿ 

 …جانيت بحرفيتيا، دوف أف يحذؼ منيا ما يدؿ لما الصمؼ والغرور
دث أخاىػػػػا لزيػػػػز أحػػػػس بػػػػذلؾ الصػػػػمؼ والغػػػػرور، كمػػػػا أحػػػػس بػػػػو وىػػػػو يحػػػػ

القومنػػػػداف، الػػػػذ  كػػػػاف اكتيػػػػاح ىتمػػػػر لبولونيػػػػا لػػػػد أزاح لػػػػف وجيػػػػو لنػػػػاع الدمايػػػػة 
 والكياية، ليظير لما حقيقتو: ذئبًا شريًا، ليس فيو يو  المخالب واألنياب.

كػػـ أتمنػػا أف يمػػرغيـ ىتمػػر بالوحػػؿ، ىػػؤالء الميػػتعمريف المتغطريػػيف!! لػػاؿ -
 …لشمس، وىو يدمأ بيف صورة القومنداف وأختو

 لماذاه-
ألػػػـ تيػػػمعيه. يريػػػدوف أف يظػػػؿ نيػػػرىـ فػػػي رلبػػػة العػػػالـ.. يدويػػػوا بألػػػداميـ -
 العالـ..
ومػػا الفػػرؽه إف ذىػػب ىػػؤالء، ألػػف يحػػػؿ ىتمػػر محميػػـه ألػػف يكػػوف ايػػػتعماره -

 ألعف وأدؽ رلبةه
 أكرىو!! …ال، ليس ىناؾ ألعف وأدؽ رلبة مف ىذا االيتعمار!! أنا أكرىو-

فػػي صػػدر لزيػػز.. كييػػر مػػف النػػاس يتحػػديوف فػػي  وبػػدا حقػػد العػػالـ كمػػو يفػػور
المقػػػاىي، الشػػػػوارع، البيػػػوت، لػػػػف ىتمػػػر: الميػػػػي  المخمػػػص" تػػػػر  لمػػػاذا ال يكػػػػوف 
المخمػػػػص فعػػػػبًله ىػػػػو يكػػػػره بريطانيػػػػا وفرنيػػػػا.. لػػػػدوًا مبينػػػػًا ليمػػػػا، ولػػػػدو لػػػػدوؾ 

 صديقؾ.. ىذا لانوف مف لوانيف المنطؽ..
ا ال يكػوف صػديقًا وحميفػًا فعػبًله فمماذا ال ينطبؽ ذلػؾ القػانوف لمػا ىتمػره لمػاذ

"وغدا لزيز، وال ىاجس لػو إال أف يتػابو أخبػار ىتمػر: فػي بولونيػا، فػي الغػرب، فػي 
 الجنوب، حيث جيوشو تدؽ بأحذيتيا العيكرية أبواب العالـ.

يجػػػػب أف نعمػػػػف الحػػػػرب لمػػػػا فرنيػػػػا.. أيضػػػػًا.. يجػػػػب أف ننتيػػػػز الفرصػػػػة -
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باح لصػػبر ، رفيػػؽ اليػػبلح القػػديـ، فنحػػارب ىػػذا الميػػتعمر البغػػيض، لػػاؿ ذات صػػ
 وىما يفتحاف المحؿ.

الحقيقة.. ىي ألظـ فرصة.. تدخؿ فرنيػا الحػرب فػي أوروبػا فنػنقض لمييػا -
 ىنا، نقتنص منيا نصرنا.. نفرض لمييا حريتنا وايتقبللنا..

 يعني أنت معي!ه نيتغؿ الحرب كي نشف لمييا الحرب..-
فرصػة، أال ييادنػو أيػة لحظػة.. بػؿ  مو الميتعمر ينبغي أال يفوت المػرء أيػة-

 في أ  ولت ييتطيو ضربو، لميو أف يضربو..
وولػػػو ذلػػػؾ، فػػػي نفػػػس لزيػػػز أيمػػػا مولػػػو.. "صػػػحي .. لمػػػاذا أىادنػػػوه لمػػػاذا ال 
ألاود ضػربوه" ولػـ تمػض تمػؾ الميمػة حتػا كانػت تضػمو غرفػة منغريػة فػي أحشػاء 

 ألحضاف.الكرؾ، لمعة درلا الحصينة، حيث أيرع البطحيش ييتقبمو با
كنػػػت ألمػػػـ أنػػػؾ يػػػتعود.. لػػػاؿ لػػػو ولػػػد فرغػػػا مػػػف لشػػػاء ألػػػده الرجػػػؿ لمػػػا -
 لجؿ..
وىػػا لػػد لػػدت.. فمػػاذا لػػديؾه يػػألو وىػػو يعمػػـ أنػػو لػػـ يكػػؼ يومػػًا لػػف ضػػرب -

 الميتعمر:
دركػػو، جنػػده، ضػػباطو، جباتػػو، أيػػًا كػػانوا وأينمػػا كػػانوا. كػػاف البطحػػيش لػػد بػػات 

تو، يترصػدونو ىنػا، فيظيػر ىنػاؾ، مصدر رلب حقيقي لحاكـ درلا، ليػكره وشػرط
يخططػػػوف لئلميػػػاؾ بػػػو فػػػي الشػػػرؽ فينبػػػؽ فػػػي الغػػػرب. كػػػـ نصػػػبوا لػػػو كمػػػائف! كػػػـ 
أريػموا دوريػات! كػـ جنػدوا مخبػػريف! لكػف البطحػيش مػف نيػػؿ أبػي زيػد اليبللػي، مػػا 
إف يقترب منو الخصـ حتا يمبس لبعة اإلخفاء، فػبل تػراه لػيف.. ويغػدو بإمكانػو أف 

 ـ، ينخس رلبتو، يدخؿ أحد خيشوميو، يفعؿ بو ما يشاء.يدغدغ خاصرة الخص
"الجنػػػي" صػػػاروا يدلونػػػو "مػػػاذا فعػػػؿ الجنػػػيه" "مػػػا ىػػػي آخػػػر أخبػػػار الجنػػػيه" 
"شددوا الحصار لما الجّني" يـ يخططوف ويريموف، لتذىب مخططػاتيـ وريػوميـ 

لػي كميا أدراج الرياح، فاإلنس ال ييتطيعوف رؤية الجف وال اإلمياؾ بػأبي زيػد اليبل
 …وىو يمبس لبعة اإلخفاء

 أنت جاىزه يألو الجني الفرح بعودة صديقو.-
 لو لـ أكف كذلؾ لما جئت.-
 حينًا.. غدًا مياء إذف!!!-

في اليادودة لرس كألراس أبناء اليبلطيف، كانت لػد مضػت لميػو يػتة أيػاـ، 
ينصػب فيػو كػؿ ليمػة مريػ  لمدبكػػة وتشػعؿ النيػراف، تقػرع الطبػوؿ وتعػزؼ المزاميػػر، 
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فػػػاأللراس ىػػػي الفرصػػػة الوحيػػػدة ألف ييػػػزج شػػػعب محػػػزوف، يغنػػػي أنػػػاس بائيػػػوف 
ويزغرد مقيوروف.. ىي كوتيـ الوحيدة إلا لالـ الفػرح، وميػربيـ الوحيػد مػف التػرح. 
البؤس، الفقر، الجوع، الحرماف، القير، اإلذالؿ كميا بانتظارىـ ليؿ نيػار، فممػاذا ال 

مطيراف بعيدًا لػف البػؤس والفقػر، الحرمػاف ييتغموف فرصة لنيياف الجوع واإلذالؿ، ل
 والقيره.

أىػػؿ اليػػادودة كميػػـ فػػي العػػرس، يػػدبكوف ويرلصػػوف.. نايػػيف أو متنايػػيف مػػا 
ينتظػرىـ بعػده. "األجضػاف" الفرنيػػي.. لائػد المخفػر المتغطػرس، الػػذ  يخيػؿ لػو أنػػو 

بػؿ يبمذ الجباؿ طػوال، يرلػب لريػيـ وينتظػر.. غنيمػة مغريػة.. لعابػو ييػيؿ لمييػا ل
ىػػو يعرفيػػا، فتػػاة طويمػػة بيضػػاء، شػػيية كرغيػػؼ يػػاخف..  …أف تقػػو لمييػػا لينػػاه

فميفرحوا بيا ويدبكوا.. "الميمة تػزؼ إلػا لرييػيا.. لكػف لبػؿ ذلػؾ يػتزؼ إلػي "وكػاف 
" كػػي نمػػرغ أنػػوفيـ فػػي …ذلػػؾ مػػا فرضػػو "األجضػػاف"، مػػذ جػػاء إلػػا مخفػػر اليػػادودة

 الوحؿ".
ينيػػػبلف شػػػبحيف مقنعػػػيف، إلػػػا  لنػػػد حمػػػوؿ الظػػػبلـ، كػػػاف البطحػػػيش وصػػػاحبو

بيػػت العػػػروس. مػػو أميػػػا وأبييػػا ريػػػما الخطػػة، ولمػػػا لاتقيمػػا ولعػػػت ميمػػة حفػػػظ 
اليػػر.. دو  الطبػػؿ يتػػردد أصػػداء فػػي اليالوصػػة حيػػث اليػػوة العميقػػة التػػي ابتمعػػت 
. أنغػػاـ المزمػػار لاليػػة رالصػػة تييػػر كػػامف األحايػػيس  ذات يػػـو نصػػؼ جػػيش الػػرـو

يشػػػنؼ أذنػػػي  …ابكيف والػػػدابكات تصػػػنو أجمػػػؿ إيقػػػاعوخػػػافي المشػػػالر.. ألػػػداـ الػػػد
لزيػػز لكنػػو ال يجػػد طريقػػًا ألذف البطحػػيش.. المحظػػة الحرجػػة تجػػيء.. اليػػودج ألػػّد 
والبعير يقترب: إخ.. إخ.. يصي  بصاحبو فينيث البطحيش ولزيػز ألصػاب متػوترة 

 وحواس مشدودة.
لػود. فػي شػبو الكؿ بانتظار العروس.. تدخؿ اليودج فينقميا إلػا العػريس المو 

العتمػػة تيػػير العػػروس تحػػؼ بيػػا الصػػبايا والبنػػات، لػػرب اليػػودج يكمػػف البطحػػيش 
ولزيز.. تقترب العروس مف اليودج، وتعيػر األـ. ييػقط الفػانوس وينطفػة الضػوء، 
وتحػػت جنػػاح الظػػبلـ تنيػػؿ العػػروس مبتعػػدة لػػف ىػػودج ينفػػت  وينغمػػؽ بميػػؿ لمػػ  

 تكونا لرويًا ووصيفة لط.. البصر، ليضـ بيف ذراليو لرويًا ووصيفة لـ
ىػي.. تػػأ.. ىػػي.. تػػأ.. يعػػود الصػوت حايػػًا البعيػػر لمػػا النيػػوض. يػػنيض -

البعيػػر يػػـ ييػػير بػػاليودج، تحػػؼ بػػو لػػدات العػػروس وىػػف يغنػػيف وييػػزجف.. الرجػػاؿ 
في المؤخرة، األوالد يتوزلػوف ىنػا وىنػاؾ والزغاريػد تنطمػؽ، معمنػة مغػادرة  العػروس 

 بيت األىؿ.
نده أماـ بػاب المخفػر، يػتممظ بشػفتيو ويفػرؾ بيديػو لوجبػة شػيية "األجضاف" وج
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لادمػػػة.. لمػػػا ظيػػػر الجمػػػؿ تيػػػير.. ىودجيػػػا مػػػف لصػػػر الظعػػػائف ومبلبيػػػيا مػػػف 
 دمقس الحرير.

أطمػػػػؽ النػػػػار، مػػػػاؿ "األجضػػػػاف" لمػػػػا ميػػػػالده آمػػػػرًا، ولػػػػد التػػػػرب موكػػػػب -
ىنػػاؾ يػػبو، يمػػاني طمقػػات انػػدفعت رشػػًا فخريػػت الحنػػاجر لمتػػو. لػػـ يعػػد  …العػػرس

 غناء، لـ يعد يمة زغاريد، الكؿ ياكف كأنما يقؼ لما رأيو الطير.
تقػػػػدـ بػػػػاليودج، تػػػػابو "األجضػػػػاف"، آمػػػػرًا الصػػػػبي اليػػػػافو الػػػػذ  كػػػػاف يميػػػػؾ -

بالريػػف. بحػػذر تقػػدـ الصػػبي، فتقػػدـ وراءه الجمػػؿ واليػػودج فػػوؽ ظيػػره يتمايػػؿ نحػػو 
و الجيػػور  مشػػيرًا اليمػػيف ونحػػو الشػػماؿ، أنػػتف الخمػػس، التػػربف التػػربف، ىػػدر بصػػوت

 إلا حمقة النياء التي تحيط باليودج.. فجنده الخمية بحاجة لعرائس أيضًا.
فػػػي ألػػػداميف الحػػػذر، فػػػي ليػػػونيف  …لػػػـ تخػػػالؼ النيػػػاء األمػػػر.. بػػػؿ تقػػػدمف

 الخوؼ. ولما رؤوييف الطير.
أنتـ.. البقية.. نيػاء.. رجػااًل.. أوالدًا.. ىيػا اذىبػوا ارف.. كػؿ إلػا بيتػو.. ال -
.. ال شػػماؿ.. كػػؿ إلػػا بيتػػو وبإشػػارة مػػف يػػده لػػاد الرصػػاص لبلنطػػبلؽ رشػػًا، يمػػيف

 وبعث أزيزه الرلشة في القموب والرلدة في األوصاؿ وأيمـ الكؿ ييقانيـ لمري .
لبػػػر مػػػدخؿ المخفػػػر يػػػار الجمػػػؿ بيودجػػػو، تحػػػؼ بػػػو النيػػػاء الخمػػػس، وفػػػي 

الصػػػػبي يػػػػاحة المخفػػػػر أمػػػػر "األجضػػػػاف" الصػػػػبي اليػػػػافو بإناخػػػػة الجمػػػػؿ.. صػػػػدع 
 باألمر.
إ..خ ..إخ.. ىتػػػؼ الصػػػبي بالجمػػػؿ، شػػػادًا ريػػػنو إلػػػا األيػػػفؿ، صػػػائحًا بػػػو -

تيو فماؿ اليػودج إلػا األمػاـ، ميػددًا مػف يالمرة تمو المرة، أخيرًا ايتجاب. طو  أمام
حتا التدؿ اليػودج ولػد صػار بطػف الجمػؿ خمفيتيو فيو باليقوط، لكف ما إف طو  

 لما األرض.
اليػػػودج متيمػػػؿ الوجػػػو منفػػػرج األيػػػارير.. جنػػػده مػػػف  التػػػرب "األجضػػػاف" مػػػف

و، يػػػػػتفحص كػػػػػؿ مػػػػػنيـ فرييػػػػػتو بػػػػػيف النيػػػػػاء المتوجيػػػػػات الخائفػػػػػات.. أزاح ػحولػػػػػ
 …"األجضاف" اليتارة مف الجانب األيمف وىو يكاد يطير فرحاً 

لكػػف رشػػة مػػف رصػػاص تفاجئػػو فيطيػػر موتػػًا. "مػػوف ديػػو!! مػػوف ديػػو!!" صػػاح 
اف ينػػػدفو مػػػف جػػػانبي اليػػػودج، كمييمػػػا، شػػػبحاف فيمػػػا كػػػ ،وىػػػو ينقػػػذؼ إلػػػا األلمػػػا

مميماف لـ يرىمػا أحػد ولػـ يعػرؼ بيمػا أحػد وكانػت البنػدليتاف فػي أيػدييما لػد تحولتػا 
إلػػػا فػػػوىتي جحػػػيـ يػػػرلاف مػػػا أحالتػػػا ىشػػػيـ "األجضػػػاف" وجنػػػده إلػػػا نػػػار متأججػػػة 

 …المييب
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 القضاء لما مخفر بكامؿ لناصره..-
 ة جنود..مصرع "أجضاف" وخمي-
 حركة مقاومة يرية..-

راحت أيبلؾ البرؽ والياتؼ تتنالؿ األخبػار بػيف مخػافر حػوراف، يػـ بػيف درلػا 
ودمشػػػػؽ، فدمشػػػػؽ والمػػػػدف األخػػػػر . لػػػػـ يكػػػػف الفرنيػػػػيوف لػػػػد نيػػػػوا يػػػػورة الخػػػػامس 
والعشػػػريف، ولػػػـ يكونػػػوا يجيمػػػوف أنيػػػـ فػػػي حالػػػة حػػػرب.. فيػػػؿ ييػػػتغميا الوطنيػػػوف 

 ليشعموا اليورة مف جديده
جيأ ولجيأ في المخافر، جمبة واضطراب فػي اليكنػات.. الجنػد، الضػباط، ض

القومنػػداف رينػػو نفيػػو يكػػاد يجػػف.. مػػف اليػػادودة تخػػرج خطػػة كيػػذه..!ه تنفػػذ لمميػػة 
بيذه الخطورةه وطواؿ شير وبعض الشير، ظمت اليياط تنياؿ لمػا ظيػور رجػاؿ 

 اليادودة والعصي تتحطـ لما ألداميـ:
 مف فعؿ ىذاه -
 تيمؿ المقاتبلفه كيؼ -
 مف ييؿ ليما األمره -
 أيف اختفياه -

أيػػػئمة كييػػػرة كػػػادت تنيػػػاؿ لمػػػا أىػػػؿ اليػػػادودة انييػػػاؿ اليػػػياط لمػػػا الظيػػػور 
والعصػػي لمػػا األرجػػؿ، لكػػف لػػـ يكػػف ىنػػاؾ مػػف ييػػتطيو أف يجيػػب. أبػػو العػػروس 

 لجوز متداٍع، مف أوؿ فمقة كاد يمفظ أنفايو. الرجاؿ ارخروف كميـ أنكروا:
 لبللة لنا.. ال -
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 ال نعرؼ شيئًا.. -
 نحف أنفينا فوجئنا. -
البػػػد أنػػػو البطحػػػيش، لػػػاؿ أحػػػدىـ ولػػػد اىتػػػرأ جمػػػده تحػػػت اليػػػياط والعصػػػي،  -

 فاشتعمت لينا المحقؽ غضبًا.
 أوتعرفيف البطحيشه يأؿ العروس لابيًا. -
 …كبل، ردت العروس بمياف كالتبف -
لمػػػاذا لػػػـ تصػػػرخيه ولػػػـ لكػػػف الػػػرجميف تيػػػمبل إلػػػا ىودجػػػؾ.. ركبػػػا معػػػؾ،  -

 تيتطو أف تقوؿ لو إنيا ىي نفييا لـ تركب اليودج وتابعت المعبة:
 كانت خائفة.. -
 صفييما لنا.. -
 لـ أنظر إلييما.. -
كاذبػػة، صػػرخ بيػػا وىػػو ينيػػاؿ لمييػػا صػػفعًا وركػػبًل.. لكػػف دوف أف تنػػد منيػػا -

 آىة أو تخرج صرخة..
د اصػطدـ بػو.. ال يغػرة فيػو حاكـ درلا يكػاد يجػف.. حػائط مػف الصػمب كػاف لػ

وال منفػػػذ فكيػػػؼ يفػػػؾ لغػػػز ذلػػػؾ الحػػػادثه ىػػػو يعمػػػـ أف "األجضػػػاف" زادىػػػا كييػػػرًا.. 
التعميمػػػات إليػػػو "أذلػػػوا النػػػاس، مرغػػػوا كػػػرامتيـ بالوحػػػؿ.. لكػػػف ال تقربػػػوا العػػػرض.. 
العػػرض وحػػده يجعػػؿ ىػػؤالء النػػاس ييػػوروف ويغضػػبوف.. "لكنػػو أبػػا إال أف يزيػػدىا. 

ألػػػػراض النػػػػاس ديدنػػػػو، الولػػػػوغ فػػػػي شػػػػرؼ النيػػػػاء ألييتػػػػو صػػػػار االلتػػػػداء لمػػػػا 
المحببػػة.. "فمػػاذا كانػػت النتيجػػة أييػػا األجضػػافه". النتيجػػة منطقيػػة، الحػػاكـ يعػػرؼ 
ذلػػػؾ. لكػػػف ىػػػؿ ييػػػتطيو االلتػػػراؼ بػػػوه "األجضػػػاف" طغػػػا وبغػػػا، جػػػار وتجبػػػر.. 
ف لػـ يعػد بايػتطالتيـ  صحي ، لكف الصحي  أيضًا أف لما النػاس أف يتحممػوا.. واو
التحمؿ فميشكوا.. يمػة يػمطات لميػا يمكنيػا أف تحايػب.. لكػف أف يقتمػواه ال.. ال.. 

 كاف الحاكـ وضباطو يرددوف فيما بينيـ، والحقد مرجؿ يغمي في صدورىـ..
لػػـ يكػػف أحػػد مػػف أىػػؿ اليػػادودة، رجػػااًل أو نيػػاًء، لػػد رأ  الػػرجميف الشػػبحيف.. 

د مػنيـ لػد التػرؼ.. "رؤويػيـ رغـ الضرب، التعذيب، التنكيؿ، اليػجف، لػـ يكػف أحػ
 يابية "لاؿ الحاكـ"، "يموتوف وال يعترفوف".

العروس، رغـ الركػؿ، العفػس، الصػفو، الػرفس، ظمػت لمػا ألواليػا األولػا "لػـ 
 …أنظر إلييما" ".. كنت خائفة" "كاف الظبلـ حالكًا" وىي أيضًا تموت وال تعترؼ
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فأجابػػػت بأريحيػػػة  وحػػػيف نػػػزال مػػػف اليػػػودج يطمقػػػاف الرصػػػاصه يػػػأليا المحقػػػؽ
 "كاف أحدىما ربعة وارخر طويبًل"

الربعػة ىػو البطحػيش.. ذلػػؾ مؤكػد، توصػؿ أخيػرًا الحػػاكـ إلػا االيػتنتاج ىػػو -
 الذ  كاف يعرؼ صفات البطحيش وتاريخو..

تاريث البطحيش حافؿ.. منػذ اليػـو األوؿ لوصػولو، يػمو الحػاكـ بػذلؾ التػاريث 
ػػريػػـ لاشػػو يومػػًا بيػػـو "البطحػػيش ضػػرب، ال " ولػػـ …بطحػػيش الػػتحـ، البطحػػيش فج 

يكػػف أحػػد يػػر  ذلػػؾ البطحػػيش، ىػػو يضػػرب وييػػرب.. أبػػو زيػػد يمػػبس لبعػػة إخفػػاء، 
فماذا يفعؿ الحاكـه مرات كييػرة أريػؿ دوريػات وراءه، شػدد الضػغط لميػو، حاصػره، 
طولػػو، لكنػػو فػػي كػػؿ مػػرة كػػاف يفمػػت، أحػػدىـ فيػػر لػػو ذلػػؾ "البطحػػيش يػػمكة فػػي 

 ياؾ بيمكة في بحره".بحر، فيؿ تيتطيو اإلم
لكف الحاكـ لـ يقتنػو، فيػأؿ "معقػوؿه كػؿ مػف حولػو بحػر لػو، حتػا يكػوف ىػو 
يمكةه" "بالتأكيد. كؿ مف حولو معجبػوف بػو، يتمنػوف لػو كػانوا ميمػو، يقػاتمونكـ كمػا 

ليػػبب أو رخػػر ال ييػػتطيعوف.. ىػػو ييػػتطيو،  …يقػػاتمكـ ىػػو لكػػنيـ ال ييػػتطيعوف
و جميعػػًاه كيػػؼ ال يصػػير رمػػزًا يضػػحوف بأنفيػػيـ فكيػػؼ ال يتحػػوؿ إلػػا بطػػؿ يحبونػػ

حفاظًا لميوه" منذ ئذ لرؼ الحاكـ أف معركتػو مػو البطحػيش معركػة صػعبة طويمػة 
 األمد، ىي معركة مو شعب ولييت معركة مو فرد.. وىا ىو ذا حديو يصدؽ:

يصّفا مخفر بكاممو.. يصب  لمبطحيش ألػواف.. األمػر خطػر إذف.. والحػدث 
 مؿ بمذ ميامو المفوض اليامي فارتد مف شفتيو تقريعًا:جمؿ.. الحدث الج

 ما ىذا التييبه نحف في ألصا درجات الطوارئ، فأيف الحذر والحيطةه. -
ىو رجؿ فرد يقـو مف حيف إلا حيف بميؿ ىذه العمميػات.. رد الحػاكـ وىػو   -

 يرتعش خوفًا مف يورة المفوض اليامي.
أيػػػػػف ايػػػػػتخباراتكـ إذفه أيػػػػػف  رجػػػػػؿ فػػػػػرد.. وال تيػػػػػتطيعوف اإلميػػػػػاؾ بػػػػػوه. -

 جوايييكـه
 نحف نفعؿ الميتحيؿ يا ييد .. لكف.. -
ال تقػػؿ لكػػف.. أميػػكوا بيػػذا الرجػػؿ.. حيػػًا أو ميتػػًا أريػػده، بػػأ  شػػكؿ أريػػده..  -

أتيػػموه  …الحقػػوه.. شػػددوا الحصػػار لميػػو. وجػػودؾ كمػػو مرىػػوف باإلميػػاؾ بػػو
 ًا..وجودؾ كمو مرىوف بو.. وازداد الحاكـ ارتعادًا وخوف

جمػػػػو رجالػػػػو كميػػػػـ.. نقػػػػؿ ليػػػػـ أوامػػػػر المفػػػػوض اليػػػػامي.. وبػػػػدأت الػػػػدوريات 
تطػػػوؼ القػػػر ، ترالػػػب الطػػػرؽ، تجػػػوب شػػػوارع درلػػػا ونصػػػب لينييػػػا ىػػػدؼ واحػػػد: 
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 …اإلمياؾ بالبطحيش، حيًا أو ميتاً 
البطحػػػيش لمػػػػا لمػػػػـ بػػػػذلؾ.. ىػػػػو مػػػػذ لػػػػاـ بعمميتػػػػو فػػػػي اليػػػػادودة، لػػػػـ يػػػػدخؿ 

مضػػػا إلػػػا كيفػػػو فػػػي منحػػػدر الشػػػبلالت  المدينػػػة.. ودع صػػػاحبو إلػػػا دمشػػػؽ يػػػـ
ف لمػا مػا يجػر  ألىػؿ اليػادودة.. يػود لػو ينػتقـ ليػـ جميعػًا.. لكػف ييرالب.. ىو حػز 

ىػػو رجػػؿ فػػرد.. منػػذ يػػنيف وىػػو يحػػاوؿ إشػػعاؿ الفتيػػؿ فػػي الجمالػػة.. لممياتػػو كميػػا 
شػيرًا وبعػض  …كانت بغرض إشعاؿ الفتيؿ لكف يالؤليؼ!!.. كػاف يػنفث فػي رمػاد

ت محنػػػة اليػػػادودة، بعدئػػػذ بػػػدأ اليػػػدوء يخػػػيـ.. الػػػدوريات صػػػارت ألػػػؿ الشػػػير ايػػػتمر 
لػددا، ألػػؿ كيافػػة فخيػؿ لمبطحػػيش أف الشػػدة انتيػت.. وأف بايػػتطالتو أف يعػػود إلػػا 

ومػػو انيػػبلؿ أزلػػة  …فػػي لمػػب الكػػرؾ.. لكػػس الشػػمس يػػار …لػػش النيػػر ىنػػاؾ
فػي  درلا إلػا جػوؼ الظممػة، كػاف ىػو ينيػؿ.. األولػا فػي غفمػة مػف الضػياء، وىػو

   …غفمة مف الفرنياو 
البطحػػيش يعمػػـ أف العػػدو يحػػاذر مقاربػػة الكػػرؾ تحػػت جػػن  الظػػبلـ.. لكنػػو ال 
ف الكرؾ منذ لممية اليادودة، تعيش ذلؾ االيتيناء..  يعمـ أف لكؿ لالدة ايتيناء واو

كانػػت درلػػا لػػد أنيػػرت بالكيربػػاء، وكانػػت المصػػفحات تحػػرس مػػداخؿ الكػػػرؾ 
ذا الزلاؽ أو ذاؾ وىي لما أىبة االيػتعداد لمتػدخؿ ومخارجيا، مريمة رجاليا في ى

في الحاؿ، لكػف البطحػيش لػـ يػأت الكػرؾ مػف الشػوارع التػي تتيػو لممصػفحات، بػؿ 
 جاءىا لبر درب مترب، شائؾ يصميا بالبرية وال يعرفو الفرنييوف..

دخػػؿ الزلػػاؽ الػػػذ  لمػػا تنػػػره الكيربػػاء بعػػد. النػػػاس كميػػـ فػػػي بيػػوتيـ يتنػػػاولوف 
تريحوف بعػػػد لنػػػاء يػػػـو طويػػػؿ. ىػػػو مشػػػتاؽ إلػػػييـ، بػػػوده لػػػو يطػػػرؽ لشػػػاءىـ وييػػػ

 أبوابيـ بابًا بابًا، يصافحيـ، واحدًا واحدًا، لكنو يتردد "أراىـ غداً 
أما الميمة فػإلا لػش النيػر. "لكػف مػا إف اجتػاز المنعطػؼ حتػا ظيػرت ويػط 

 …الزلاؽ دورية مشرلة الحراب تمؤل الطريؽ كمو. تمكأ لحظة فجاءت صرخة "لػؼ
 البطحيش". …لؼ …أنت ىناؾ

ودونمػػا حػػوار أو تػػردد وجػػد البطحػػيش نفيػػو ينكفػػة مػػف حيػػث جػػاء. أوؿ بػػاب 
صػػريرًا مخيفػػًا لكنػػو لػػـ ينفػػت .. نظػػر إلػػا األلمػػا يػػـ صػػّر دفعػػو لػػـ ينػػدفو، اليػػاني 

انطمػػؽ كاليػػيـ: الشػػباؾ، أطػػراؼ خشػػب اليػػقؼ، فػػألما اليػػط .. أحذيػػة العيػػكر 
ت العيػػكر تقتػػرب صػػارخة: "تولػػؼ.. أنػػت.. تمػػؤل الزلػػاؽ جمبػػة وضوضػػاء، أصػػوا

تولػؼ.." لكػػف البطحػػيش لػػـ يتولػػؼ.. زحػػؼ لمػػا اليػػط  يػػـ تػػدلا بنفيػػو وايبػػًا إلػػا 
 األرض.. نظر يمنة وييرة فرأ  ضوءًا مف خصاص الباب..
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أيػػػرع إليػػػو، فتحػػػو فوجػػػد نفيػػػو أمػػػاـ امػػػرأة تػػػدلؽ لمػػػا نفيػػػيا المػػػاء.. شػػػيقت 
 خائفة، فيمس وىو يشي  بنظره

 ي أختاه!! أنا البطحيش والعيكر في إير .ال تخاف-
فػي التػو، لفػزت المػرأة، ألقػت لبػاءة لمػا جيػدىا.. يػـ أيػرلت إليػو، أميػػكت 
بيػػده يػػـ يػػحبتو إلػػا الخمػػؼ، حيػػث لنػػابر المؤونػػة تنتصػػب اينػػيف اينػػيف.. "اختبػػة 
ىنػػػا"، ىميػػػت لمػػػا لجػػػؿ ولػػػد جاءىػػػا لػػػرع البػػػاب لجػػػواًل ممحػػػًا.. رفػػػو البطحػػػيش 

بنفيو في لنبر ذىبت حنطتو إلا الطاحوف مػف لبػؿ.. لػرع البػاب  الغطاء، يـ ألقا
يشػتد، لكػف المػرأة ال تيػمو. خمعػت العبػاءة يػـ لػادت إلػا كريػييا الخشػبي الػواطة 

لا الميفة والصابوف تفرؾ جيدىا، كأنما ليس ىناؾ بطحيش وال لرع باب..  واو
إلػػا  لػػرع البػػاب تولػػؼ، رفػػس باألرجػػؿ حػػؿ محمػػو يػػـ انخػػبلع بػػاب ارتػػد بشػػدة

الحػػائط فتنػػاير فػػي الجػػو صػػوت ارتطػػاـ.. بعدئػػذ انػػداحت جمبػػة األحذيػػة واضػػطربت 
أمواج صياح وصراخ.. المرأة صماء خرياء.. تمد يدىا إلا الطاية تمؤلىػا بالمػاء 

 الياخف وتدلقيا لما الجيد المشدود حتا النياية.
لبخػار مػف تقترب الجمبة، تقترب األصوات.. تزيد المرأة مف دلؽ الماء، ويزيد ا

ضباب الغرفة.. مرة يانية يفت  الباب ومرة يانية تشيؽ المرأة لكػف ىػذه المػرة بولولػة 
 يالبة.
 ويبله!! ويمي!!-

تصػػػػػدـ الولولػػػػػة آذاف الجنػػػػػد.. يصػػػػػدـ لػػػػػر  المػػػػػرأة ليػػػػػونيـ.. فيمػػػػػا تصػػػػػدـ 
خياشػػيميـ رائحػػة الصػػابوف والبيمػػوف، فػػبل يشػػعر "اليػػرجاف" إال وىػػو يػػنكص مرتػػدًا 

الباب. لكف ىؿ ينكص لف الكرؾه ليمة ليبلء لاشتيا الكػرؾ.. لػـ يػدع  مغمقًا وراءه
اليػػػرجاف فييػػػا بابػػػًا إال طرلػػػو، وال دارًا إلػػػا فتشػػػيا، بحيػػػًا لػػػف البطحػػػيش، أبػػػي زيػػػد 

 اليبللي ولد لبس مرة أخر  لبعة اإلخفاء.
 الحاكـ يمو تقرير "اليرجاف" فأرغا وأزبد:

. ال لػذر لكػـ.. يػألمؽ مشػانقكـ يفمت مف أيديكـ!ه يختفي بممحة لػيفه ال.-
إف لـ تػأتوا بيػذا الشػيطاف!! يػألدمكـ رميػًا بالرصػاص إف أفمػت مػرة يانيػة.. شػددوا 

 الضغط.. تابعوا التفتيش.. يّيروا  الدوريات..
 …لكف رينو تدخؿ، ولد أريمو المفوض اليامي الجتياث شأفة البطحيش

غيدروه.. لػاؿ القومنػداف الػذ  ال.. ىذا أيموب باٍؿ.. جربتموه فمـ يجد نفعًا.. -
كانػػػت لصػػػة المخفػػػر لػػػد أيػػػارت كػػػؿ مػػػا فػػػي صػػػدره مػػػف حقػػػد لمػػػا أنػػػاس ينكػػػروف 
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 الجميؿ ويعضوف اليد التي تمتد إلييـ بالخير والنفو..
كيػػػػػؼ نغيػػػػػره، يػػػػػيد ه يػػػػػأؿ الحػػػػػاكـ العيػػػػػكر ، ورتبتػػػػػو ال تتجػػػػػاوز رتبػػػػػة -

 الكابيتاف، ماذا تقصده
 مة فنولعو في الشراؾ..ألصد.. الحيمة.. نيتخدـ معو الحي-

 وىش الكابيتاف لمفكرة حاكًا رأيو.
صػػحي  أكبػػػر منػػؾ بيػػػـو أفيػػػـ بيػػنة، لػػػاؿ لمقومنػػػداف الممتمػػة معرفػػػة بشػػػتا -

أياليب التعامؿ مو أبنػاء الميػتعمرات: حػرب، حيمػة، مجابيػة، منػاورة، لكػف كيػؼه 
 أية حيمةه وماؿ لميو القومنداف ىاميًا:

 يكوف لنا حصاف طروادة..رجؿ نيؽ بو.. نريمو إليو، ف-
ىػػو ذاؾ يػػا يػػيد .. ىػػو ذاؾ، لػػاؿ الكابيتػػاف فرحػػًا وىػػو ييػػرع إلػػا اليػػاتؼ -

 …ييأؿ ضابط األمف لف رجؿ ييؽ بو
بعػػد يػػوميف فقػػط كػػاف مػػدير اليػػجف فػػي درلػػا ييػػتقبؿ محمػػد التينػػاو ، بعػػد أف 

ليػجف جرده زمبلؤه مف رتبة "الكاربوراؿ" ومف لبايػو العيػكر  نفيػو، لييػولوه إلػا ا
 بأيدييـ.
 ما تيمتوه يأليـ مدير اليجف.-
خػػائف، غػػدار.. ييػػرب المعمومػػات إلػػا العصػػابات ويتعػػاوف معيػػـ لضػػربنا. -

ىػػػػو الػػػػذ  شػػػػارؾ فػػػػي لمميػػػػة المخفػػػػر.. وانيالػػػػت لمػػػػا محمػػػػد التينػػػػاو  الػػػػركبلت 
والصفعات إلا أف ألقػي أرضػًا، يػـ جػره الحػرس مػبمبًل بالمػاء، مضػرجًا بالػدماء إلػا 

 أوؿ ميجو.
يبليػػػيف يومػػػًا ظػػػؿ.. وىػػػو يفطػػػر فمقػػػة ويتعشػػػا فمقػػػة.. صػػػراخو لنػػػد اإلفطػػػار 
والعشاء يمؤل اليجف.. يضرب بالعصي، يياط باليياط، تدؽ لدماه، يػدؽ ظيػره يػـ 

 يعاد إلا الميجو، يحممو الحرس حمبًل ولد لجزت رجبله لف حممو.
 اليػػػجناء حزانػػػا لميػػػو، متعػػػاطفوف معػػػو.. يػػػداووف لدميػػػو، يضػػػمدوف جراحػػػو،
يقػدموف لػو الػػدواء والغػذاء، فالرجػؿ وطنػػي مخمػص والفرنيػاو  غاضػػب لميػو: طػػرد 

 …مف الوظيفة وحبس في القمقـ
 نخبر أىمؾ في الشاـه يألو زمبلؤه في الميجو.-
ال.. ال تعذبوا أنفيكـ.. أنا مقطوع مػف شػجرة، لػيس لػي أحػد.. وازداد زمػبلء -

يحمفػػوف أغمػػظ األيمػػاف أنػػو أكيػػر  الميجػػو شػػفقة لمػػا التينػػاو  وتعاطفػػًا معػػو.. بػػاتوا
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 الناس وطنية وأشدىـ لداء لمميتعمر.
أنػػا ال ألػػرؼ البطحػػيش.. لػػـ أشػػاركو لممياتػػو.. ال لبللػػة لػػي بػػو.. كػػاف ال -

 يفتأ يصرخ في وجوه المحققيف حتا ألمف المحققوف لف لجزىـ.
أربعػػػة أشػػػير نقػػػو فػػػي اليػػػجف.. بعدئػػػذ لقػػػدت محاكمتػػػو.. القاضػػػي الفرنيػػػي 

ث لػػػػف التػػػػراؼ.. دليػػػػؿ.. لكػػػف مػػػػا مػػػػف التػػػػراؼ أو دليػػػػؿ.. وأخمػػػػا بحػػػػ …لػػػادؿ
 القاضي العادؿ يبيمو...

خػػرج التينػػاو  إلػػا النػػور فايػػتقبمو النػػاس باألحضػػاف، بطػػبًل يقػػارع االيػػتعمار 
مػػػػف داخػػػػؿ ويتحمػػػػؿ يػػػػياطو مػػػػف خػػػػارج. دوف أف يحصػػػػؿ منػػػػو لمػػػػا التػػػػراؼ.. 

جػوف بقصػتو، يحكػوف لػف المضافات تيتقبمو، الناس يأخذونو باألحضاف، الكػؿ يمي
 بطوالتو.
معقػػوؿه تيػػاءؿ لزيػػز ميػػتغربًا ولػػد نقػػؿ لػػو لػػواد أخبػػار التينػػاو . شػػرطي -

 رضو حميب فرنيا، يخوف فرنياه
لصتو فػي درلػا لمػا كػؿ شػفة وليػاف.. ميػكيف كػـ لايػا لمػا أيػدييـ مػف -

 لذاب!! أنا بنفيي رأيتو.
 أيفه-
 في مكتبة الشرع. -

 .…لمكتبة الوحيدة اليتيمة في درلالزيز يعرؼ مكتبة الشرع.. ا
صػػػاحبيا يحػػػب اليقافػػػة، ييػػػتـ بالمعرفػػػة إلػػػا حػػػد كػػػرس نفيػػػو لنشػػػر المعرفػػػة 

 واليقافة بأيرع ولت وشتا اليبؿ.
تبلميذ المدارس، طبلب الكتاتيب، كػؿ مػف يحػب أف يقػرأ، يػذىب إليػو ييػتعير 

.. المجمػػة، الكتػػاب لقػػاء لػػرش إف كػػاف يممػػؾ لرشػػًا وال شػػيء إف لػػـ يكػػف يممػػؾ شػػيئاً 
الجريػػػدة، الكػػػراس، الكتػػػاب، كػػػؿ مػػػا يرغػػػب فيػػػو طالػػػب المعرفػػػة، يجػػػده لػػػد  فػػػائؽ 
ف أراد أال يعيػد، فميبػؽ لديػػو  الشػرع. ييػتعيره ىػو الػذ  ال يػرد ميػتعيرًا، يقػرأ، يعيػد واو
الكتػػاب أو المجمػػػة، وليػػدفو لػػػو الػػيمف بالتقيػػػيط المػػري : نصػػػؼ فرنػػؾ، فرنػػػؾ، ربػػػو 

ميػػدفو. ابػػف الشػػرع رحػػب الصػػدر يحتػػو  فػػي أحضػػاف ليػػرة، مػػا شػػاء طالػػب العمػػـ ف
 لطفو كؿ مف يرغب في لمـ.

لواد نفيو كاف يأتي إلا درلا، يشتر  منو الكتػب بالتقيػيط المػري  ويتحػدياف 
فػػػائؽ الشػػػرع ميقػػػؼ كبيػػػر يتػػػابو كػػػؿ  …معػػػًا فػػػي الييايػػػة، األدب، التػػػاريث، الفكػػػر

الشػػػينبدر، بنشػػػاطات  شػػػاردة وواردة، يقػػػرأ حتػػػا لصاصػػػات الجرائػػػد، ييػػػتـ بأخبػػػار
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األيػػتاذ الػػذ  جػػاء الجئػػًا مػػف المػػواء وال يبػػرح يػػتكمـ فػػي وحػػدة العػػرب، حريػػة العػػرب 
 وايتقبلؿ العرب..

فائؽ يعمـ أف لعواد صمة باأليتاذ والػزليـ، فػييش كممػا جػاءه لػواد ويػبش، وال 
يتركػػػو حتػػػػا يأخػػػػذ منػػػػو أخبارىمػػػػا وأخبػػػػار دمشػػػػؽ.. لكنػػػػو آخػػػػر مػػػػرة كػػػػاف مشػػػػغواًل 

و .. لػػـ ييػػأؿ لػػوادًا بػػؿ أجابػػو. لػػـ ييػػمو منػػو لصصػػًا بػػؿ رو  لػػو لصصػػًا، بالتينػػا
وخػػػرج لػػػواد معجبػػػًا حتػػػا اتيػػػاع الحػػػدلتيف بالرجػػػؿ الػػػذ  لطػػػأ طػػػويبًل تحػػػت إبػػػط 

 االيتعمار وىو ينخس بمنخيو االيتعمار..
 لمت، تيمتو التعاوف مو البطحيشه يأؿ لزيز ولد أيارتو لصة الرجؿ..-
 المخفره لكنيـ لـ يجدوا دليبًل فخرج براءة..بؿ ومشاركتو في لممية -
 وىؿ أليد إلا اليمؾه-
ال.. الرجؿ صار موضو شػؾ.. تعػرض لمتعػذيب واإلىانػة، فكيػؼ ييقػوف بػو -

 مف جديده بدا كبلـ لواد مقنعًا، مو ذلؾ ظؿ لزيز مشغوؿ الباؿ..
وىػػػؿ يعرفػػػو البطحػػػيشه ىػػػػؿ بينيمػػػا مػػػف لبللػػػةه يػػػػألو لزيػػػز وكمػػػو حيػػػػرة -

 اؿ.وانشغاؿ ب
 مف يدر  يا لـه لو كنت ألرؼ الطبحيش ليألتو.-

لواد لما حؽ.. البد مف يػؤاؿ البطحػيش نفيػو.. البػد مػف معرفتػو أواًل، كػي 
يطػػرح لميػػػو اليػػػؤاؿ.. لزيػػػز يعرفػػػو لكػػػف ىػػػؿ يعػػػرؼ لػػػواد أنػػػو يعرفػػػوه طػػػواؿ تمػػػؾ 
الينيف، كانت لبللتيما لد ظمت يرية، ال يعرؼ بيا أحد، فيػؿ يشػيرىا ارفه ىػؿ 

تػػرؼ لعػػواد أف البطحػػيش صػػاحبو واف بايػػتطالتو أف ييػػألو ذلػػؾ اليػػؤاؿ.. لكػػف يع
 ال.. كؿ ير تعد  اينيف شاع..

القومنػػػداف يػػػدفو جػػػرة ذىػػػب لقػػػاء معرفتػػػو ذلػػػؾ اليػػػر. ىػػػو، مػػػذ يػػػمو بحػػػادث 
المخفػػر، لػػـ يكػػف يشػػغمو البطحػػيش واإلميػػاؾ بػػو، بقػػدر مػػا كػػاف يشػػغمو معرفػػة ذلػػؾ 

التحقيقػات، االيتقصػاءات، التحريػات كميػا ولفػت الرجؿ الطويؿ الذ  اشترؾ معػو. 
 …لاجزة أماـ ذلؾ المغز

البطحػػيش، لػػادة، يقػػـو بعممياتػػو مفػػردًا وحيػػدًا.. مػػرة واحػػدة فقػػط ذكػػرت دوريػػة 
المزيريػػب أنيػػا اشػػتبكت مػػو رجمػػيف. مػػا لػػدا ذلػػؾ، البطحػػيش حػػريص لمػػا االنفػػراد 

 بطحيشهوالتفرد، فمف لياه ذلؾ الوافد الجديد الذ  انضـ إلا ال
أيماء كييرة طرحيا ضػباط األمػف لمػا الحػاكـ ولمػا القومنػداف، ورجػاؿ كيػر 
جػػاؤوا بيػػـ، لقطػػو الشػػؾ بػػاليقيف.. ىػػذا مػػف نػػو ، ذاؾ مػػف دالػػؿ، يالػػث مػػف درلػػا، 
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 …رابو مف اذرع
لكػػػف مػػػا خطػػػر ببػػػاؿ ضػػػابط األمػػػف وال حػػػاكـ درلػػػا أف يمتػػػد بتحقيقاتػػػو إلػػػا 

 لؾ.. وظؿ الير مغمقًا ما برح يشغؿ بالو.دمشؽ، القومنداف نفيو لـ يخطر ببالو ذ
أيػػرار كييػػرة، ألغػػاز أخػػر  تشػػغؿ بػػاؿ القومنػػداف ربمػػا أخطرىػػا لغػػز جيػػرار.. 
صديقو الذ  لتػؿ دوف أف يعػرؼ لاتمػو. صػحي  أنيػا بمػد صػغير، يػورية، لكنيػا مػا 
تػػزاؿ تدىشػػو.. بكػػؿ مػػا تتفتػػؽ لنػػو مػػف مشػػاكؿ ولضػػايا.. لكػػأف رجاليػػا صػػنعوا مػػف 

يػػيوؼ والخنػػاجر حػػاربوا إحػػد  ألػػو  لػػوتيف فػػي العػػالـ.. أشػػعموا اليػػورات فػػوالذ.. بال
أيػاـ اليػورات لاشػيا.. لػػرؼ  …لمييػا ىنػا وىنػاؾ.. القومنػداف يعرفيػا واحػػدة واحػدة

يمطاف األطرش، أحمػد مريػود، يػعيد العػاص، فػوز  القػاولجي.. بػؿ كييػرًا مػا كػاف 
، كػػاف رصػػيده لػػد  أىػػؿ يريػػمو المفػػوض اليػػامي لمفاوضػػة ىػػذا أو المقػػاء مػػو ذاؾ

البمػػد لػػد جعػػؿ منػػو وجيػػًا مقبػػواًل لمتفػػاوض وكػػاف، بحكػػـ يقافتػػو واطبللػػو، لػػادرًا أف 
يعػػػرؼ أييػػػر اليػػػبؿ لمتفػػػاوض. زمػػػبلؤه الضػػػباط كػػػانوا يأخػػػذوف لميػػػو متخػػػذ كييػػػرة: 
التياوف، الضعؼ، التخاذؿ، وكانوا كييرًا مػا يوجيػوف لػو اصػبو االتيػاـ.. ىػو يػذكر 

الكابيتػػاف جيػػرار لػػو حػػيف يػػم  ألىػػؿ اليػػويداء بالقيػػاـ بمظػػاىرات حتػػا اليػػـو تقريػػو 
لمػػػػا كاربييػػػػو.. جيػػػػرار لػػػػيس زمػػػػيبًل وحيػػػػب بػػػػؿ ىػػػػو صػػػػديقو وابػػػػف دورتػػػػو. "أنػػػػت 
متخاذؿ، ال تنقصؾ إال درجة واحدة حتا تحارب مو ألداءنا ضدنا، "لاؿ لػو حانقػًا 

رس.. اخػػرس.. موبخػػًا.. حػػاوؿ أف ينالشػػو يومػػذاؾ لكػػف جيػػرار لػػـ ييػػتمو إليػػو. "اخػػ
 أنا ليت بحاجة ليرائؾ".

وخػػػرس الكابيتػػػاف رينػػػو الػػػذ  كػػػاف يعمػػػـ تمامػػػًا كػػػـ جيػػػرار متعصػػػب لقوميتػػػو، 
 مؤمف بتفوؽ لرلو، ينظر إلا كؿ ما لداه مف لٍؿ.

لبػػػؿ يػػػػورة حمػػػػاة بيبليػػػة أيػػػػاـ، كػػػػاف رينػػػػو بزيارتػػػو.. المنػػػػدوب اليػػػػامي أريػػػػمو 
 تمممبًل وتحركًا.ييتكشؼ وييتطمو، فالمعمومات تشير إلا أف ىناؾ 

التقا رينو بجيرار، كويتمير، ضباط القيػادة.. كػانوا كميػـ يؤكػدوف أف شػيئًا مػا 
يػػيحدث، لكػػف جيػػرار كػػاف أكيػػرىـ تصػػميمًا لمػػا تػػدمير المدينػػة لمػػا رؤوس أىميػػا 
إف حدث ذلؾ الشيء. كػاف يبػـر شػفتو ايػتخفافًا، ييػز رأيػو احتقػارًا، يضػرب بجمػو 

يددًا متولدًا "الشكوؾ كميا تدور حػوؿ فػوز  القػاولجي كفو الطاولة، وىو يتحدث، م
 "لاؿ يومذاؾ"، لـ ال نقصر الشر وننقمو. إذفه" يألو الكابيتاف رينو

"ال.. ال.. يجػػب أف نكشػػؼ الخونػػة فنيػػحقيـ، نجعػػؿ مػػنيـ لبػػرة لكػػؿ معتبػػر"، 
وفػػت  رينػػو لينيػػو لجبػػًا مػػف رغبػػة صػػديقو فػػي الشػػر وحبػػو لػػؤلذ . بعدئػػذ لػػاد رينػػو 

لنالة أف لمييـ أف يعالجوا المشػكمة لبػؿ أف تيػتفحؿ. التػرح لمػا رئييػو نقػؿ وكمو 
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الكابيتػػاف القػػاولجي، لكػػف حػػيف صػػدر لػػرار النقػػؿ، كانػػت اليػػورة لػػد اشػػتعمت، حمػػاة 
ىاجػػػت وماجػػػت، يمفيػػػا إلصػػػار كػػػاد أف يػػػدمر كػػػؿ شػػػيء. ىػػػدأت العاصػػػفة فنقمػػػت 

نػو معرفػة التفاصػيؿ لكػف أيبلؾ البػرؽ فيمػا نقمػت مقتػؿ الكابيتػاف جيػرار.. حػاوؿ ري
 لـ يكف ىناؾ تفاصيؿ.."وجد في منزلو لاريًا وخنجر في صدره".

يومػػذاؾ لػػـ يكػػف بايػػتطالة رينػػو أف يػػذىب إلػػا حمػػاه فيتحقػػؽ بنفيػػو.. كانػػت 
يػػورية لػػد اشػػتعمت يػػورة وحروبػػًا مػػف جنوبيػػا إلػػا شػػماليا، وكػػاف يػػمطاف األطػػرش 

ائػػؽ، فػػػأيف يػػػذىب الكابيتػػػاف ييػػدد بػػػدخوؿ دمشػػػؽ، وكانػػت الغوطػػػة غابػػػة تتػػػأجأ حر 
 رينوه.

بعػػد شػػيور طػػواؿ، ايػػتطاع رينػػو أف يفػػت  ممػػؼ جيػػرار مػػف جديػػد.. لكػػف دوف 
 …جدو 

كػػاف كػػؿ شػػيء لػػد تغيػػر: ضػػباط انتقمػػوا، جنػػد ايػػتبدلوا، معػػالـ ضػػالت، آيػػار 
طميت ولـ يخرج رينو إال بنتؼ مف معمومات: "حاجب جيرار الخػاص اختفػا بعػد 

 لما أير".اليورة فمـ يقو لو أحد 
"لنػػػد ولػػػوع الحػػػادث لػػػـ يكػػػف فػػػي البيػػػت حػػػراس وال جنػػػد".. جيػػػرار كػػػاف يقػػػوؿ 
"ولمػػػاذا الحػػػراس والجنػػػد!ه أنػػػا ال أخشػػػا الحمػػػبلف واألغنػػػاـ". وصػػػدؽ رينػػػو، نتػػػؼ 
المعمومػػػػات تمػػػػؾ فقػػػػد كػػػػاف جيػػػػرار يػػػػردد ذلػػػػؾ لمػػػػا كػػػػؿ ميػػػػمو، ايػػػػتيتارًا بالنػػػػاس 

حيػػػدة التػػي تمفػػػت النظػػر، "لبػػػؿ واليػػكاف.. يػػػائؽ جيػػرار وحػػػده لػػدـ لػػػو المعمومػػة الو 
األحػػػػداث مباشػػػػرة أوصػػػػمت إلػػػػا بيتػػػػو امػػػػرأة يػػػػافرة الوجػػػػو".. "صػػػػفيا لػػػػي"، طمػػػػب 
الكابيتػاف رينػو فوصػفيا اليػائؽ "فػي العشػػرينات مػف لمرىػا، بيضػاء البشػرة، فاحمػػة 
الشعر، ممشولة القواـ"، لـ يكػف اليػائؽ يعػرؼ ليػا ايػمًا أو لنوانػًا، ولػـ يكػف يػدر  

ء المػػواتي كػػاف جيػػرار يأخػذىف إلػػا البيػػت يميػػو بيػػف وييػػتمتو أـ ال. إف كانػت النيػػا
اليػػائؽ لػػـ يكػػف ييػػأؿ رغػػـ التقاليػػد المحافظػػة، "رغػػـ حصػػار المػػرأة، رغػػـ الحجػػاب 
والمػػبلءة، كػػاف الكابيتػػاف يجػػد المػػرأة دائمػػًا "لػػاؿ اليػػائؽ لمقومنػػداف، وكػػاف كييػػرًا مػػا 

نا واضػػحة حيػػث نػػذىب.. وخيػػر يتفػػاخر بصػػوالتو وجوالتػػو. "لمينػػا أف نتػػرؾ بصػػمات
البصمات ما كاف لمػا فػروج النيػاء. "اليػائؽ يشػؾ فػي أف ذلػؾ كػاف يػبب مقتمػو. 
"النػػاس ايػػتغموا اليػػورة، فػػانتقموا يػػأرًا لكػػرامتيـ". وكػػاف كويػػتمير نفيػػو لػػد أبػػد  ميػػؿ 
ذلؾ الرأ  "لمكابيتاف جيرار ألداء كير: أناس يطا لما نيػائيـ، رجػاؿ مػرغيـ فػي 

ء اغتصػػبيف، فمػػف يعمػػـ مػػف انػػتقـ منػػوه "وطػػو  ممػػؼ جيػػرار.. نيػػيو الوحػػؿ، نيػػا
لكػػف مػػا إف انػػدلعت المظػػاىرة النيػػائية فػػي دمشػػؽ وجػػيء لػػو  …حتػػا صػػديقو رينػػو

بإحد  النيػاء البػارزات فػي ليادتيػا حتػا ايػتيقظت ذاكرتػو مػف جديػد.. لػادت إلػا 
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القػػواـ ومػػو  ذىنػػو صػػورة تمػػؾ المػػرأة اليػػافرة بيضػػاء الوجػػو، فاحمػػة الشػػعر، ممشػػولة
الصػورة بػػرز اليػػؤاؿ "ىػػؿ ليػػذه المػػرأة لبللػػة بتمػػؾه" مػػف ذلػػؾ اليػػؤاؿ تفرلػػت أيػػئمة 

 أخر  وكميا تؤكد أف رغبتو في كشؼ لغز جيرار لـ تمت بعد.
"يجػب أف ألػرؼ  " يأليا يومذاؾ، حقؽ معيا وفكػرة واحػدة تطغػا لمػا ذىنػو
. أوصػا بيػا الحػارس، ىذه المرأة أكير. ينبغي أف أظؿ لما صمة معيا بايتمرار "

رلاىا مف طرؼ خفي يـ ما إف جاء الضوء األخضػر مػف المفػوض اليػامي، حتػا 
 كانت شموس أولا الخارجات إلا الحرية.

كػػػؿ مػػػا فعمػػػو رينػػػو بعػػػد ذلػػػؾ كػػػاف بيػػػدؼ محػػػدد: أف يكيػػػب ود لػػػزو ويقػػػة 
شػػموس، فيػػدخؿ إلػػا لمػػب العائمػػة. ىػػو يػػر  الػػزوج والزوجػػة حػػذريف، يريػػداف إبقػػاء 

ميافات فيتعجػب: "أتػراه كػره األجانػبه أىػو الخػوؼ مػف ذو  اليػمطةه أـ ىوامش و 
ىناؾ ير مػا يريػداف إخفػاءهه" لكػف يػرلاف مػا ازداد تعجبػًا حػيف اكتشػؼ، أف لػزو 
لػػػيس بػػػدو  األصػػػؿ بػػػؿ حضػػػر .. أىمػػػو مػػػف يػػػكاف الريػػػؼ ال مػػػف يػػػكاف الباديػػػة، 

يػػات وتكشػػفت يعممػػوف فػػي الزرالػػة ال فػػي الرلػػي.. بعػػد ئػػذ لػػاـ بايتقصػػاءات وتحر 
أيػػػػرار أخػػػػر  لػػػػو.. طبقػػػػة أيػػػػرار بعػػػػد أخػػػػر  بػػػػدأت تتكشػػػػؼ.. إلػػػػا أف حكػػػػا لػػػػو 
األخضػػر فػػي بػػاريس لػػف طفولتػػو فػػي حمػػاة.. و"متػػاه" "أيػػاـ اليػػورة". مخبػػر حمػػاة 
جػػػاءه أيضػػػًا بمعمومػػػات ىامػػػة لكنيػػػا غيػػػر كافيػػػة.. منذئػػػذ صػػػار شػػػكو كبيػػػرًا. "يمػػػة 

ىا اليػائؽ إلػا منػزؿ جيػرار.. لكػف لبللة بيف ىػذه المػرأة وتمػؾ، لبػؿ يػـو واحػد أخػذ
مػػاذا جػػر  بعػػد ذلػػؾه ىػػؿ نامػػت لديػػوه ىػػؿ غادرتػػوه ىػػؿ كانػػت خميمتػػوه ىػػؿ كانػػت 
لابرةه "كميا أيئمة صارت تتقافز في ذىنو، فتمؾ المػرأة التػي لػـ يرىػا أحػد بعػد ذاؾ 

 .…ىي وحدىا مفتاح المغز
لتشػػديد  الضػػباب ينقشػػو، شػػيئًا فشػػيئًا كػػاف ينقشػػو. خطػػة محكمػػة وضػػعيا رينػػو

حكػػػاـ الطػػػوؽ.. الخطػػػة بػػػدأت تػػػؤتي أكميػػػا.. التيػػػتر، التمويػػػو، كػػػؿ مػػػا  الحصػػػار واو
لجػأت إليػػو المػػرأة ورجميػػا إلخفػػاء الماضػي، إحاطتػػو بػػالغموض، كػػاف يتيػػاو .. ىػػو 
بنفيػو ذىػػب إلػييـ فػػي القريػة، رأ ، أىمػػو، أىميػا، كمػػا رأ  أصػدلاءىما فػػي حمػػاة.. 

لئؾ وىؤالء ايتطاع الحصػوؿ لمػا كػؿ مػا حيني، إبراىيـ، الدكتور نورس، ومف أو 
يريد: خدمة لزيز فػي الجػيش العربػي، لممػو فػي حمػاة، لبللاتػو، لبللػات زوجتػو، 

 …يـ بمذ المب: صدالتيما لجيرار
شػػػمس، صػػػارحيني ارف، بػػػدأ القومنػػػداف رينػػػو، وىػػػو يشػػػرب ليػػػوة مضػػػيفتو، -

يرصػد كػؿ ارتعاشػػة متعمػدًا مناداتيػا بػذلؾ االيػـ، متفحصػًا إياىػا بناظريػو ربمػا كػي 
أو خفقػػػة تمػػػر لمػػػا صػػػفحة وجييػػػا.. ىػػػؿ كنػػػت تعػػػرفيف فػػػي حمػػػاة ضػػػابطًا يػػػدلا 
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 جيراره.
"يػػا إليػػي!! ىػػذه ىػػي األنشػػوطة تنشػػد أكيػػر وأكيػػر، الطػػوؽ يحكػػـ أكيػػر وأكيػػر، 

 …فماذا ألوؿ لوه بماذا أجيبوه" وبدا وجييا لنالًا أصفر ولد انيحب منو الدـ
 ت متمعيمة، مشيحة بوجييا..ر.. ر.. بما .. ال.. أدر .. رد-
 معقوؿه أصدلاؤكـ في حماة أكدوا لي أنو كاف يزوركـ، تزورونو..-

"المعنة!! أصدلاؤنا في حماة لػالوا لػو كػؿ شػيء، فمػاذا تقػوليف يػا شػمسه مػاذا 
تفعمػػيف ولػػد انكشػػؼ كػػؿ يػػتره "ىػػو.. مػػاذا لمػػت شػػمسه تػػابو القومنػػداف الػػذ  بػػدا 

 بط والعة في الشراؾ.فرحًا بنفيو وىو ير  الطريدة تتخ
لمػػت.. ربمػػا.. ال.. أدر .. ال.. أذكػػر.. ردت بتمعيميػػا واضػػطرابيا نفيػػييما -

شػػمس" خاطبػػت  …وىػػي تػػر  حبػػؿ المشػػنقة يتػػرالص أمػػاـ لينييػػا، "ال.. تمايػػكي
نفييا بعد ذلػؾ، وىػي تػراه فرحػًا مزىػوًا يتفحصػيا بنػاظر  الصػياد ولػد اطمػأف لمػا 

. دافعػػػػي لػػػػف نفيػػػػؾ.. أنكػػػػر  كػػػػؿ شػػػػيء.. ولػػػػوع طريدتػػػػو. "ال تيتيػػػػممي شػػػػمس.
اليجػػػـو خيػػػر ويػػػيمة لمػػػدفاع". وفػػػي الحػػػاؿ، انشػػػدت أوتػػػار فػػػي داخميػػػا  …ىاجميػػػو

 وتوترت ألصاب.. لكف لماذا تيأؿ لف ..ه. ماذا لمت ايموه
جيػػرار.. كابيتػػاف.. كػػاف صػػديقي ولػػد لتػػؿ فػػي ظػػروؼ غامضػػة..ما تػػزاؿ  -

 لغزاً 
 ؿ ذلؾ المغزهتح وارف، تريد أف تعرؼ تمؾ الظروؼه -
 لـ ال، أنا المولو بحؿ األلغاز وكشؼ األيراره -
 أال تر  أنو فات األواف!ه أال تر  أنيا لضية لديمةه -
ال.. لضػػػايانا ال تعػػػرؼ القػػػدـ.. إنيػػػا روح ضػػػابط.. يػػػيد مػػػف يػػػادة فرنيػػػا  -

 واليادة حقيـ ال يموت..
لبني بحقػػؾ!! "ىكػػذا إذف!ه اليػػادة حقيػػـ ال يمػػوت.. إذف.. أنػػت آٍت اليػػـو تطػػا

 تيأر لرجؿ مف بني جمدتؾ أراد ىتؾ لرضي، تمريذ شرفيه" 
 ىو.. شمس.. ما بؾ.. تكممي!!

وماذا تريدني أف ألوؿه ردت ولد شحذت لزيمتيا ذكػر  جيػرار تػراه بعينيػا  -
 يخمو لميصو، يمقي ببنطالو ليبدو لريو مخرزًا يفقأ العيف.

 ًا لينيو في لينييا.فقط.. ىؿ كنت تزورينو في بيتوه يأليا غاري -
 خية.. خيئت.. انتفضت شمس غاضبة، أـ تحيبني واحدة مف إياىفه -
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ال.. مػػػا ىػػػذا لصػػػدت.. لػػػاؿ متعيػػػرًا وىػػػو يػػػر  صػػػورة المبػػػوءة فػػػي لينييػػػا،  -
 فخشي أف يخير كؿ شيء.

 إذف.. ماذا لصدته أيئمة.. أيئمة.. أىو تحقيؽه ماذا تريد مني يا رجؿه -
 أريد الحقيقة.. -
يقػػػػػة لييػػػػػت لنػػػػػد .. ال لمػػػػػـ لػػػػػي بشػػػػػيء.. دلنػػػػػي وشػػػػػأني.. دلنػػػػػي الحق -

 …وشأني.. لالت بصوت كالصراخ، وىي تيب ناىضة فالدة آخر ذرة احتماؿ
يػػػػػأدلؾ.. لػػػػػاؿ وىػػػػػو يػػػػػنيض بػػػػػدوره، شػػػػػادًا ألصػػػػػابو، محػػػػػاواًل التظػػػػػاىر  -

بػػالبرودة.. لكػػف ال تنيػػي.. أنػػا وراءؾ حتػػا ألػػرؼ الحقيقػػة.. يػػـ لػػوح بيػػده: ىػػا .. 
مػػا لزيػػز.. الشػػاويش الػػذ  يػػتقف فػػف الحػػرب والقتػػاؿ.. ومضػػا تميػػااًل يػػممي لػػي ل

 لمصمؼ والغرور، دوف أف يمتفت إلا الوراء..
تمؾ الميمة لـ يرلد لشمس  جفف.. الميمة التاليػة رلػد ليػا جفػف لكػف لكػي يتحػوؿ 
رلادىػػا إلػػا كػػوابيس، ىػػي فييػػا نعجػػة تاىػػت لػػف القطيػػو فانقضػػت لمييػػا الػػذئاب.. 

متقػي بػذاؾ، تػتممص مػف يالػث فيواجييػا رابػو.. وتنػتفض مػف نوميػا تروغ مف ىذا لت
شاىقة صارخة.. لزيز ميافر. ىي وحيدة، أكيػر مػف مػرة داىميػا الكػابوس، وأكيػر 
مػػف مػػرة ىبػػت مػػف فراشػػيا صػػارخة لازمػػة لمػػا أف ال تنػػاـ. لقػػد تحػػوؿ األرؽ إلػػا 

وىػو ينتقػؿ  نعمة والنػـو إلػا نقمػة.. لزيػز بػدأ مويػمو.. الشػعير والحنطػة يحصػداف
بيف أصحابو مف الفبلحيف، "يعربف" لمػا شػعيرىـ وحنطػتيـ، يػزودىـ بمػا يحتػاجوف 
لمحصػػػػاد حتػػػػا إذا مػػػػا دريػػػػوا البيػػػػادر، كػػػػاف ىػػػػو األولػػػػا بغبلليػػػػا مػػػػف المنافيػػػػيف 

 والمزاحميف.
تعاؿ.. أيرع.. أيرع، بادرتو ما إف دخؿ الفناء، ولما وجيػو وليػاء اليػفر  -
 …وغباره
لد دخبل الغرفػة، دوف أف تحتضػنو كعادتيػا ودوف أف تقبمػو ماذا ىناؾه رد و  -

 لبمة الترحاب..
ىػػػو يعػػػرؼ اليػػػر.. يعػػػرؼ كػػػؿ شػػػيء.. لالػػػت شػػػبو الىيػػػة، شػػػبو مغمغمػػػة  -

 وكأنما ال تريد لحيطاف الغرفة أف تيمو.
أ  يػػره مػػف ىػػو الػػذ  يعرفػػوه يػػأؿ ولػػد غػػاب لػػف ذىنػػو القومنػػداف رينػػو  -

و لػػػف لقائيػػػا بالقومنػػػداف، ػائؼ، حكػػػت لػػػبقضػػػو ولضيضػػػو.. حينػػػذاؾ، وبيمػػػس الخػػػ
 …لو أدؽ التفاصيؿ يةراو 

نػػػزع القنػػػاع لػػػف وجيػػػو، إذفه يػػػأؿ وىػػػو لمػػػا يقػػػيف أف يػػػالة الحيػػػـ لػػػد  -
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 أزفت..
لـ يكػف ينقصػو إال أف ييػولني إلػا اليػجف باتيػاـ مباشػر: أنػت التػي لتمػت  -
 جيرار!!
اؿ وىػػو يزفػػر جيػػرار، تمػػؾ المعنػػة التػػي تطاردنػػا منػػذ خميػػة لشػػرة لامػػًا!! لػػ-

الزفػػػرة تمػػػو األخػػػر .. فيمػػػا شػػػريط طويػػػؿ مػػػف الػػػذكريات يعبػػػر أمػػػاـ لينيػػػو: شػػػمس 
حمػػػاة الحرائػػػؽ والػػػدمار، مركػػػب الميػػػؿ الػػػذ   …الممطخػػػة اليػػػديف والييػػػاب بالػػػدماء

 .…امتطياه إلا حيث ال حرائؽ وال دمار
 لزيز.. ال تشرد.. يجب أف نفكر بيرلة.. يجب أف نتصرؼ بيرلة.. -
 وماذا نفعؿه!نتصرؼ!ه  -
 نيرب!! ألـ نقرر ذلؾ مف لبؿه. -
إلػػا أيػػفه إلػػا القريػػةه. يعػػرؼ لريتنػػا.. إلػػا القبيمػػة.ه يػػيبلحقنا.. أـ نيػػيت  -

 المصفحات والدباباته الييارات والطائراته
لػػـ تجػػب شػػمس، فيػػي تػػذكر جيػػدًا المعركػػة التػػي شػػنيا الفرنيػػاو  لمػػا إحػػد  

نيا لصت أوامر ليوتنػاف، فاشػتعمت اليػماء القبائؿ في لمب البادية، ال لشيء إال أل
فوليا نارًا، واشتعمت األرض تحتيػا نػارًا، الطػائرات تػدكيا مػف فػوؽ والمدفعيػة تػدكيا 
مػف تحػػت.. شػػمس تعمػػـ أف فرنيػػا اليػػـو لييػػت كالعصػػممي أيػػاـ زمػػاف.. يفمػػت منيػػا 

نيػا وال يمطاف ليا إال حيػث المػدف والعمػراف.. فر  …البدو، ويخرج لمييا الخارجوف
اليػػـو تممػػؾ الطػػائرات التػػي ال تعػػرؼ حػػدودًا.. تصػػوؿ وتجػػوؿ أنػػا شػػاءت، ميػػدانيا 
اليماء ميمما يػاحات حربيػا األرض.. بممحػة لػيف تنتقػؿ مػف الشػماؿ إلػا الجنػوب 

 وبممحة أخر  تصؿ مف الشرؽ إلا الغرب.
 نذىب إلا الريحانة.. ردت ولد لمعت في ذىنيا الفكرة.. -
شػبو لػػاٍؿ وكأنمػا كانػت لػػد غابػت لػػف ذىنػو منػػذ الريحانػة!! ىتػؼ بصػػوت  -

 زمف طويؿ..
أجػػؿ، لطالمػػا حػػديتني لنيػػا.. ىنػػاؾ فػػي الجبػػاؿ.. نتخفػػا.. نمػػوه أنفيػػنا..  -

نضيو.. "إيو.. ريحانة!! غادرتؾ ىاربًا مف "العصػممي"، فيػؿ ألػود إليػؾ ىاربػًا مػف 
 الفرنياو ه" ىو ماذا لمته تابعت شمس بنبرة المتعجمة.

فػػػػػػػي الريحانػػػػػػػة، كمػػػػػػػا فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ مكػػػػػػػاف، لمػػػػػػػبلء وجوايػػػػػػػيس..  ال.. ال.. -
 ييكشفوننا..
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 أنيمـ القومنداف ألنالنا إذفه-
 مف لاؿ ذلؾه فقط.. دليني أره.. -
 ال.. خير لؾ أال تراه.. فيو يغمز ويممز منؾ، يعرؼ حقيقتؾ أيضًا. -
 يعرؼ حقيقتيه ماذا تقوليفه -
ابعػػػػت بصػػػػوت يحػػػػاكي ىػػػػو الػػػػذ  يقػػػػوؿ، ردت مموحػػػػة برأيػػػػيا زافػػػػرة، يػػػػـ ت -

صػػػوتو: "يػػػممي لػػػي لمػػػا الشػػػاويش لزيػػػز الػػػذ  يػػػتقف فػػػف الحػػػرب والقتػػػاؿ." فمػػػاذا 
 يقصده

 وانيحب الدـ مف وجو لزيز بعد أف كاف لد احتقف واحمر.
 الشاويش لزيز!ه إذف ىو يعرؼ كؿ شيء لنا، تمؾ األياـه. -
 وربما لنا ىذه األياـ.. -
 خوؼ.. ماذاه ىتؼ ولد تيرب إلا صوتو رلشة مف -

لػػـ تجبػػو شػػمس، بػػؿ غريػػت لينييػػا فػػي لينيػػو.. لػػـ تكػػف لػػد كممتػػو يومػػًا لمػػا 
تعرفو لف نشػاطو فػي حػوراف، صػحبتو لمطبحػيش، الفػرح الػذ  تػراه فػي لينيػو وىػو 
لائػػد مػػف إحػػد  لممياتػػو، الخػػوؼ والتػػوجس فييمػػا وىػػو ذاىػػب إلػػا إحػػداىا.. لكنيػػا 

ؼ دماغػوه لػراءة أفكػارهه معرفػة كانت تعمـ.. كيؼ ال وىي القادرة لما دخوؿ تبلفي
أحايييػػػػو ومشػػػػالرهه ىػػػػو لػػػػـ يػػػػرد أف يشػػػػركيا فػػػػي يػػػػره.. لػػػػيكف.. لمرجػػػػاؿ أيضػػػػًا 
أيػػرارىـ.. ربمػػا ىػػي نفيػػيا، لػػو ظمػػت الفػػارس الممػػيـ، لظمػػت ليػػا أيػػرارىا.. ىػػو ال 
يريػػد البػػوح.. خوفػػًا لمييػػا!ه ضػػنا بيػػا وبأوالدىػػا!ه ىػػي ال تػػدر .. لكنيػػا تػػدر  أنيػػا 

قعتيف أو يبليًا مػف الػدـ لمػا يػترتو، فػي يػـو آخػر، رأت غبػارًا، فػي ذات يـو رأت ب
يالػػث ويػػخًا وأشػػواكًا، فمػػف أيػػف تػػراه، يػػأتي ىػػذا كمػػوه ىػػو يزحػػؼ وال شػػؾ. شػػمس، 
الفارس الممػيـ، تعػرؼ جيػدًا معنػا الزحػؼ، تعمػـ مػا يتػرؾ مػف آيػار.. كمػا تعمػـ مػف 

دييا لػػف بطوالتػػو، أتػػراه أيػػف تػػأتي بقػػو الػػدـ.. مػػرة أو مػػرتيف ذكػػر ليػػا البطحػػيش، حػػ
كػػاف يشػػير إلػػا اليػػر اإلشػػارة التػػي يفيميػػا المبيػػبه أتػػراه كػػاف يعتػػرؼ ليػػا ضػػمنًاه 

 يبرئ ذمتو تجاىياه 
دوف كبلـ، دوف إشارات، ولما ميؿ، كانت شػمس تجمػو القػرائف واألدلػة إلػا 
أف صارت لما يقيف أف روح لزيز الويابة لـ تعػرؼ ايػتكانة لػط.. وحػيف انتشػرت 

مكاف لصة المخفر والعػروس.. باتػت لمػا يقػة مطمقػة أف زوجيػا ىػو يػاني  في كؿ
ذينؾ االينيف، الرجؿ الطويػؿ لػريض المنكبػيف الػذ  كػاف القومنػداف يحػار فػي أمػره 

 وال يزاؿ.
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 تكممي.. شمس.. ما الذ  تريديف لولوه -
لزيػػز، ال تتجاىػػؿ.. أنػػا ألػػرؼ كػػؿ شػػيء ومػػا أحيػػب القومنػػداف إال شػػاكًا  -

 ما أحيبو إال مبلحقا إيانًا كمينا.. ...كًا لمبطحيشبؾ.. شري
إذف.. لػػاؿ وىػػو يخفػػض رأيػػو، ربمػػا بنػػوع مػػف االلتػػراؼ باليػػر، بنػػوع مػػف  -

 االمتناف لمحبيبة التي حافظت لو لما ذلؾ الير، يجب أف يموت القومنداف.
وتزيػػػد الطػػػيف بمػػػةه لالػػػت بعجالػػػة ولػػػد ارتيػػػمت أمػػػاـ لينييػػػا معػػػارؾ غيػػػر  -

 طاردات بولييية في مدينة كميا شرطة وجند..متكافئة وم
ما أحيب أمامنا خيارًا آخر.. ىػو منػذ أربػو يػنيف يبلحقنػا، يضػيؽ الخنػاؽ  -

لمينػػا.. وىػػا ىػػو ذا لمػػا وشػػؾ أف يػػدفو بالكريػػي مػػف تحػػت أرجمنػػا، فمػػاذا نفعػػؿه 
 نترؾ األنشوطة تكتـ أنفاينا أـ نيبقو فنكتـ أنفايوه

ز، لمينػػا أف نتصػػرؼ بيػػرلة.. القومنػػػداف أمػػراف أحبلىمػػا مػػر، لكػػف، لزيػػػ -
 ارف يمعب لما المكشوؼ.. وما أحيبو إال ضاربًا ضربتو القاضية..

ضػػػربتو القاضػػػية!! أجػػػؿ.. ضػػػربتو القاضػػػية.. راح يػػػردد وىػػػو ييػػػز رأيػػػو،  -
مؿء لينيو الحزف ومؿء ليماتو الحيرة.. ودوف أف يشػعر وجػد نفيػو يشػرد.. "آه يػا 

أجػػػدؾ وأجػػػد نفيػػػي فػػػي ميػػػؿ ىػػػذا المػػػأزؽ.. خيػػػاراف حبيبتػػػي!! مػػػا أشػػػؽ لمػػػي أف 
كبلىما صعب.. كبلىما لاتػؿ.. لكػف ال.. لػف نتػرؾ أنفيػنا ألنشػوطة رينػو تشػنقنا.. 
يجػػػػب أف نتغػػػػد  بػػػػو لبػػػػؿ أف يتعشػػػػا بنػػػػا.. يجػػػػب أف نقتمػػػػو، فػػػػنخمص منػػػػو نحػػػػف 

 والوطف."
ال.. ال.. المعركػػػة غيػػػر متكافئػػػة.. لالػػػت شػػػمس، ولػػػد لػػػرأت أفكػػػار رجميػػػا  -
ف الحػػب، األلفػػة، طػػواؿ العشػػرة، كميػػا تمغػػي الحجػػب، تزيػػؿ الحػػواجز، فتتحػػوؿ "لكػػأ

العيػػوف إلػػا مرايػػا تعكػػس مػػا يػػدور فػػي الػػداخؿ مػػف أفكػػار، ويغػػدو بإمكػػاف الذبػػذبات 
الكيربائية أف تنتقؿ بيف الدماغيف نالمة لآلخػر كػؿ مػا يػدور فػي األوؿ مػف أفكػار.. 

 ة فرنيا..دع رينو وشأنو.. ليت لادرًا وحدؾ لما مواجي
الحمد هلل!! ىناؾ مف ىو لادر لما مواجيتيا!! تمتـ لزيز وىو يرفػو يديػو  -

 ولينيو لميماء!! رباه!! دع ىتمر ييحقيا يحؽ المم !!
 لزيز!! ال تقؿ ىذا أماـ أحد!! ييتيمونؾ بالنازية!! -
 ناز !! فاشي!! أنا أتحالؼ مو الشيطاف ضد ىذا الميتعمر البغيض!! -
ف لرفوا ب -  مولفؾ ىذا.. أال يقطعوف رأيؾهواو
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لػػػـ ألػػػد خائفػػػًا مػػػنيـ.. األخبػػػار ىنػػػاؾ تيػػػر.. لػػػاؿ لزيػػػز وىػػػو يشػػػير إلػػػا  -
الشػػػماؿ الغربػػػي، كأنمػػػا يشػػػير إلػػػا يػػػاحات القتػػػاؿ فػػػي أوروبػػػا، حيػػػث كػػػاف ىجػػػـو 
غادريػػاف الصػػالؽ لػػد أذىػػؿ العػػالـ.. بأيػػاـ فقػػط كانػػت دباباتػػو لػػد التفػػت لمػػا خػػط 

الفرنيػػػية كميػػػا، مكتيػػػحة األراضػػػي الواطئػػػة كميػػػا.. مػػػاجينو، مغافمػػػة التحصػػػينات 
 منداحة شمااًل.. منداحة غربًا..

 لزيز!! ماذا تقصده ما األخبار التي تيره -
يقولوف المدرلات األلمانية اخترلت ىذا الصػباح الحػدود الفرنيػية وىػي فػي  -

 طريقيا إلا باريس..
 خضرهباريس!ه يا إليي!! ىتفت شبو مولولة.. ماذا ييجر  لؤل -

ذلػػػؾ اليػػػؤاؿ كػػػاف، مػػػذ بػػػدأ االختػػػراؽ، لمػػػا كػػػؿ شػػػفة وليػػػاف، لكػػػف بصػػػيغة 
أخػػر . "مػػاذا يػػيجر  لبػػاريسه مػػاذا يػػيجر  لفرنيػػاه "فاليػػرلة والمفاجػػأة والمغػػامرة 
كميا كانت مقومات االيتراتيجية األلمانية الجديدة. لػـ يكػف ىتمػر يريػد الحػرب لمػا 

، بؿ حرب حركػة ومػدرلات.. لبػؿ طريقة الحرب اليابقة: حرب خنادؽ وتحصينات
شػػير كانػػت لواتػػو لػػد ىاجمػػت األراضػػي الواطئػػة وتػػنفس الفرنيػػيوف الصػػعداء، فقػػد 
خفت وطأة األلماف لما جبية الشرؽ..!!" إذف، ىـ لانطوف مف إمكانيػة  مواجيتنػا 
أو اختػػػػػراؽ تحصػػػػػيناتنا، "لػػػػػاؿ الجنػػػػػراالت الفرنيػػػػػيوف، بعضػػػػػيـ لبعضػػػػػيـ ارخػػػػػر 

ليـ أف بإمكانيـ أف يأخذوا إجازات، أف يذىبوا إلػا بػاريس  ضاحكيف مقيقييف، وبدا
يتمتعػػػػوف بحيػػػػناواتيا، ويتخففػػػػوف لمػػػػيبًل مػػػػف ألبػػػػاء الحػػػػرب وويبلتيػػػػا. لكػػػػف مػػػػا إف 
انقضػػت مػػدرلات غادريػػاف لمػػا حػػدود الشػػماؿ حتػػا فغػػروا أفػػواىيـ "ننتظػػرىـ مػػف 

ة، فرنيػػا الجنػوب والشػرؽ فيػػأتوف مػف الشػماؿ والغػػرب"، فػي الشػماؿ، الحػػدود مفتوحػ
ال تخشػػػا بمجيكػػػا، ىولنػػػدا، أو المكيػػػمبورغ، كميػػػا دوؿ صػػػديقة، ال خػػػوؼ منيػػػا وال 
خطر، فمماذا تحفر الخنػادؽه لمػاذا تػربص الجنػد والمػدافوه وىكػذا لػـ تجػد الػدبابات 
األلمانية أماميػا مقاومػة تػذكر، فانػدفعت تنيػب الطريػؽ نيبػًا ولػـ يحػؿ الظػبلـ حتػا 

باريس، يـ لػـ يطمػو الفجػر حتػا لػادت تيػدر..  كانت لد لطعت نصؼ الشوط إلا
مػػػػو ىػػػػديرىا ييػػػػدر الػػػػذلر، ومػػػػو لنابميػػػػا يتفجػػػػر الخػػػػوؼ: الجنػػػػد يفػػػػروف، النػػػػاس 

 ييربوف.. وىي تجر  ميرلة، نصب لينييا: باريس..
 …حكومة باريس في ذىوؿ مطبؽ.. جيوشيا لما خط ماجينو.. كرارة جػرارة

حات.. الطيػػػػػارات.. لكػػػػػف مػػػػػا أحػػػػػدث المػػػػػدافو ىنػػػػػاؾ.. أحػػػػػدث الػػػػػدبابات.. المصػػػػػف
الجػدو ه دبابػات ىتمػػر ألػرب بكييػر إلػػا بػاريس، وأيػرع بكييػػر منيػا. طيػارات ىتمػػر 
ال تنفػػؾ مػػف الصػػباح حتػػا الميػػاء تشػػعؿ التحصػػينات الشػػرلية نػػارًا، فػػبل ييػػتطيو 
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طائراتػػػو فػػػي الشػػػماؿ أيضػػػًا وفػػػوؽ  …جنػػػد  رفػػػو رأيػػػو، وال تيػػػتطيو آليػػػة حركػػػة
 لذلر في القموب..باريس، تيدر، تقصؼ، تبث ا

"بػػػاريس يػػػالطة" "اىجػػػروا بػػػاريس"،  "انجػػػوا بجمػػػودكـ"، صػػػار الكػػػؿ يقولػػػوف، 
االلتفػػػػاؼ األلمػػػػاني مفػػػػاجة، ىجػػػػـو غادريػػػػاف صػػػػالؽ.. وبػػػػدأت  …ىميػػػػًا وجيػػػػاراً 

باريس تفرغ ما في جوفيا.. ييارات، شاحنات، لطارات كميا محممة حتػا الحػافتيف 
ليػوف النػاس، االرتجػاؼ فػي أوصػاليـ..  وكميا ميرلة باتجاه الجنوب.. الذلر فػي

النازيوف لادموف.. ييحرلوف األخضر واليابس، وحػده األخضػر لػـ يكػف يخػاؼ مػف 
النازييف.. ليس في لينيػو ذلػر وال فػي أوصػالو ارتجػاؼ "ومػالي أنػاه أجنبػي يػدرس 

 ىنا ال أكير وال ألؿ." لكف جانيت لـ توافقو.
 تعػػػػػرؼ لمػػػػػوبيـ الرحمػػػػػة وال أجننػػػػػته النػػػػػازيوف يػػػػػوفاج.. متوحشػػػػػوف!! ال -

 يميزوف بيف وطني وأجنبي..
 يقتموف الناس كميـه -
ومػػا الػػذ  يمػػنعيـه ىػػـ حالػػدوف.. يريػػدوف االنتقػػاـ ليػػزائميـ فػػي الماضػػي..  -

االنتقػػاـ مػػف العػػالـ كمػػو.. أال تػػر  مػػا يفعػػؿ ىتمػػره يضػػرب فػػي الشػػرؽ، يضػػرب فػػي 
دث األيػمحة، ومػا الػذ  الغرب، فػي الشػماؿ، فػي الجنػوب.. ىػو مجنػوف ميػم  بأحػ

ال يفعمػػػو مجنػػػوف يمتمػػػؾ أحػػػػدث األيػػػمحةه الحجػػػة لويػػػػة، جعمػػػت بػػػرودة األخضػػػػر 
 تيخف، وأفكاره تذىب وتجيء.

أرحػػػػؿ إذف إلػػػػا يػػػػورية!! لػػػػاؿ وىػػػػو ييػػػػتعيد فػػػػي ذىنػػػػو برليػػػػة أمػػػػو وأبيػػػػو،  -
 يحذرانو مف الحرب لبؿ ألؿ مف لاـ.

الػػذ  حممػػت بػػو  ترحػػؿ، ودرايػػتؾه الطػػب الػػذ  لطعػػت شػػوطًا فيػػوه الحمػػـ -
 ينيف وينيفه

 وىؿ ييظؿ مجاؿ لدراية أو طب.. إف كاف النازيوف كما تقوليفه -
وىػػػؿ تحيػػػبيـ يػػػيينؤوف فػػػي بػػػاريسه إف ىػػػي إال أيػػػاـ أو أيػػػابيو، وتػػػأتييـ  -

 جيوشنا مف الشرؽ فتبيدىـ إبادة الذباب..
 حقًا، جانيت!ه -
اذا تفعػػػؿ دبابػػػات حقػػػًا وصػػػدلًا!! فرنيػػػا لويػػػة.. جيوشػػػيا مػػػؿء العػػػالـ.. فمػػػ -

 غادرياف ورومؿه صدلني.. ينيحقيا يحقًا.. ويعود كؿ شيء كما كاف..
 إذف.. أبقا ىنا.. إلا أف يتـ ذلؾ اليحؽ.. ويعود كؿ شيء كما كاف.. -
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تبقػػػػا فػػػػي يػػػػاحة لتػػػػاؿه ومػػػػا الضػػػػمانة أال تصػػػػيبؾ رصاصػػػػة، أو تمزلػػػػؾ  -
 شظيةه ال.. ال.. تذىب معي..

 أيفه -
 الجنوب.. حيث ال ييتطيو النازيوف الوصوؿ..إلا الجنوب.. ألصا  -

مػػػػو الفجػػػػر، كانػػػػت يػػػػيارة الرينػػػػو اليتيشػػػػف، التػػػػي تنتجيػػػػا مصػػػػانو آؿ رينػػػػو 
أنفييـ، تقميـ إلا مونبمييو؛ جانيت وأميا، زوجة القومنػداف وابنتيػا، خميػة إنػاث، مػا 

 مف ذكر فييف يو  األخضر..
أيػػػبلؾ البػػػرؽ كميػػػا لنبمػػػة مدويػػػة كػػػاف يػػػقوط بػػػاريس.. اإلذالػػػات، اليواتػػػؼ، 

كانػت تػردد لبػارة واحػدة "يػقطت بػػاريس"، وكانػت تمػؾ العبػارة أشػبو بصػالقة نزلػػت 
 …لما رأس كؿ فرنيي

داخؿ الببلد، خارجيا، كانت الصالقة لد فتحػت ليونػًا، فغػرت أفواىػًا، زلزلػت 
القومنداف ييػمو اإلذالػات وال يصػدؽ، يقػرأ الصػحؼ وال يصػدؽ، يصػغي  …أركاناً 

يػػبلؾ البػػرؽ واليػػاتؼ وال يصػػدؽ.. "معقػػوؿه خمػػس يػػنوات فػػي الحػػرب لمػػا تنقمػػو أ
نيػػػزميـ فيعػػػودوف، وييزموننػػػا فنعػػػود.. كيػػػؼ ال  …الماضػػػية ونحػػػف نقػػػارع األلمػػػاف

 نصمد اليـو خمية أياـه أ  انييار مخز!!
 كيؼ يحدث ىذاه كيؼه "لكف مف تراه يعرؼ الجوابه.

يػػػػد كمػػػػو يتفكػػػػؾ: الضػػػػربة التػػػػي وجييػػػػا ىتمػػػػر إلػػػػا لمػػػػب فرنيػػػػا، جعمػػػػت الج
الحكومػػػة انيػػػارت، المؤييػػػات تػػػدالت، الػػػوزارات، اإلدارات، لػػػو  األمػػػف، الجيػػػوش 
كميػػػا ارتبكػػػت وضػػػالت.. اليػػػمؾ انقطػػػو فمػػػاذا يحػػػدث لحبػػػات العقػػػده "ال ليػػػادة، ال 
اتصػػاالت، ال نػػاظـ.. النػػاز  خطػػط لكػػؿ شػػيء.. وفػػي رأس مخططاتػػو لطػػو الػػرأس 

 يفعؿ بو ما يشاء. فيظؿ الجيد ببل رأس، ويغدو بإمكانو أف
القومنداف رينو في دمشؽ يحػط ويػنط.. "نحػف الػذيف نيػتعمر النػاس يػأتي مػف 
ييػتعمرناه نحػػف الػػذيف نحتػػؿ نصػؼ العػػالـ يػػأتي مػػف يحتمنػا!ه "وبػػدا لػػو العػػالـ كأنمػػا 
انقمب رأيًا لما لقب!!" يمة خطأ أـ أف التاريث المعيف يعيد نفيو.. بيػمارؾ يوحػد 

فػػي  …اريس فػػبل يجػػد نػػابميوف اليالػػث مناصػػًا مػػف الفػػرارألمانيػػا يػػـ يػػنقض لمػػا بػػ
الخارج كما في الداخؿ، الكؿ فػي حيػرة وبمبػاؿ.. الكػؿ ضػائو، القومنػداف ييػأؿ لػف 
أىمػػو وأصػػػحابو، يتصػػػؿ بالقيػػػادة، يريػػػؿ البرليػػات، لكػػػف ال أحػػػد يجيبػػػو، ألػػػـ ينقطػػػو 

 الرأسه
 إذف مف ذا الذ  يجيبه
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لمػا المفػوض اليػامي، ولػد أيػرع إليػو "ماذا نفعؿه" كاف اليؤاؿ الذ  طرحػو 
 في بيروت.

المفػػػوض نفيػػػو لػػػـ يكػػػف لديػػػو جػػػواب.. األحػػػداث العاصػػػفة كانػػػت لػػػد زلزلػػػت 
األرض تحػػػت لدميػػػو، توازنػػػو اختػػػؿ، فكيػػػؼ يقػػػدـ لمقومنػػػداف جوابػػػًا متوازنػػػًاه جيػػػوش 
الشرؽ لوية منتشرة في يورية ولبناف، بػؿ ىنػاؾ جيػوش جػرارة فػي الجزائػر، تػونس، 

الويػػػػطا، أفريقيػػػػا الغربيػػػػة، جنػػػػوب شػػػػرلي آيػػػػيا.. لكػػػػف مػػػػا تراىػػػػا تيػػػػاو ، أفريقيػػػػا 
وأرضيا نفييا لد احتمته لاصمتيا لػد يػقطته مػا تراىػا تفعػؿ ولػد صػارت جيػدًا 
بػػػػبل رأسه ىػػػػي مجػػػػرد أطػػػػراؼ. المفػػػػوض اليػػػػامي يعػػػػرؼ ذلػػػػؾ، كمػػػػا يعػػػػرؼ أف 

مػػف يعطػػي األطػراؼ ال تصػػب  رأيػػًا أبػػدًا.. ىػػي مجػػرد تابعػة، تتمقػػا األوامػػر.. لكػػف 
األوامر!ه ولاد إلا ذىف الرجميف المتحيريف حالة مشابية، وجد فييػا الجنػراؿ كميبػر 
نفيو منقطعًا لف وطنو األـ.. نابميوف ىرب بجمده لائدًا إلػا فرنيػا ليتركػو ىػو فػي 
مصػػػر منقطعػػػًا منبتػػػًا.. األيػػػطوؿ البريطػػػاني يحاصػػػره مػػػف البحػػػر وشػػػعب مصػػػر 

 …يتربص بو مف البر
"، توصبل أخيػرًا إلػا لػرار بعػد أف انضػـ إلييمػا جنػراالت جػيش "ننتظر ونرالب

الشػػػرؽ، ورؤوس اإلدارة فػػػي ميػػػتعمرات الشػػػرؽ. "فػػػي غضػػػوف ذلػػػؾ يكػػػوف شػػػعارنا 
الحفػػاظ لمػػا الػػذات، ييايػػتنا: الترغيػػب والترىيػػب: نضػػرب بيػػد مػػف حديػػد األلػػداء، 

 ونغر  بالمكايب األصدلاء".
 ما رآه، وىو يعود إلا دمشؽ. ازدواجية ألجبت القومنداف، لكف لـ يعجبو

لمػػػا ضػػػفة بػػػرد  كػػػاف المتنزىػػػوف والمتنزىػػػات ينتشػػػروف.. بعضػػػيـ يعقػػػدوف 
ٍُ يغني وفي كؿ مكػاف  حمقات دبكة، بعضيـ يغنوف.. ىنا مذياع يخبر، ىناؾ حاٍؾ
أصػػػناج وكػػػأف فرنيػػػا ال تنيػػػحؽ تحػػػت جنػػػازير الػػػدبابات النازيػػػة! كػػػأف بػػػاريس ال 

متغمغبًل فييا حتػا األلمػاؽه ولػـ يجػد القومنػداف تصرخ وتيتغيث والناز  يغتصبيا 
 نفيو اال وىو يفور غضبًا.

احظروا التجمعات.. حرموا المشػاوير، امنعػوا النزىػات، صػرخ بالضػباط مػف -
حولو، فالقومنداف ال يشفي غمو إال أف يشارؾ أىؿ دمشػؽ أىمػو، ىنػاؾ فػي بػاريس، 

 الضراء.
زيػػػراف وحزيػػػراف حػػػار، شػػػمس بػػػيف المتنػػػزىيف، كػػػاف يمػػػة لائمتػػػاف.. الشػػػير ح

تحػػرؽ ذنػػػب العصػػػفور، فكيػػػؼ ال يبحػػػث لزيػػػز وصػػػبر  لػػػف مكػػػاف رطػػػب وأنيػػػاـ 
ا مػػلميمػػةه وأيػػف يجػػدانيا اف لػػـ يجػػداىا فػػي الربػػوةه العائمتػػاف تتنزىػػاف معػػًا.. لبللتي

متقيػػاف، لمػػا غػػداء أو لشػػاء.. فػػي نزىػػة أو مشػػوار، وفػػي باتتػػا تحميمػػة، كييػػرًا مػػا 
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الحجػب، ال يعػود حرممػػؾ ويػمممؾ بػؿ نػاس يوايػية كأيػػناف النزىػة والمشػوار تمغػا 
المشػػػط، فػػػي ذلػػػؾ اليػػػـو كػػػانوا لػػػد خرجػػػوا إلػػػا بػػػرد ، ينعمػػػوف بفػػػيء حػػػوره وأنيػػػاـ 
، فريػدة، كميػـ كػانوا لػد يػاىموا فػي جمػو الحطػب  مائػو.. منػاؼ، بػدور، فريػد، حػاـز

شػػعاؿ النػػار، فيمػػا كانػػت شػػمس وآمنػػة لػػد ألػػدتا أيػػياخ الشػػقؼ والكبػػاب.. ل زيػػز واو
يحػػب شػػواء المحػػـ، ميمػػة ال يرضػػا ليػػا أحػػدًا يػػواه، صػػبر  يشػػاركو، رفيقػػي درب 
طويػػػؿ.. رائحػػػة الشػػػواء تعبػػػؽ، تمتمػػػة بيػػػا الخياشػػػيـ، الػػػدخاف يتصػػػالد تمتمػػػة بػػػو 
العيوف، والكؿ فػرح يػعيد.. لػـ يكػف أحػد يغنػي، أو يػرلص، بػؿ ىػـ يتجمعػوف مينػا 

ة تولؼ كػؿ شػيء، ولػد انقػض ويبليًا.. يتحديوف ويضحكوف، يشووف ويعمموف، فجأ
لمييـ رجاؿ الشػرطة.. الفتيػات زلقػف خوفػًا، الفتيػاف صػرخوا احتجاجػًا. يػمو لزيػز 
الزلقػػػات، انػػػتفض صػػػبر  لمصػػػراخ، رفػػػو كبلىمػػػا رأيػػػو فػػػإذا بػػػو وجيػػػًا لوجػػػو أمػػػاـ 

 اليوط.
"ىا ىو التاريث يعيد نفيو، الشػاويش ينيػاؿ بيػوطو، أبػو شػعيب يريػد تمريغػي 

 لزيز بيد الشرطي صائحًا:بالتراب"، وأميؾ 
 ال تضرب، وتولفت اليد لاليًا في اليواء، كأنما جمدىا الخوؼ.. -
 اذىبوا مف ىنا.. ممنوع التجمو، صرخ الشرطي دوف أف يضرب باليوط. -
لكػػف، نحػػف ىنػػا نتنػػزه.. صػػرخ صػػبر  بػػدوره ولػػد لادلػػو لنفػػواف اليوزباشػػي  -
 وحميتو..
 وع الغناء..ممنوع التنزه.. ممنوع الرلص.. ممن -

وتمفت الصديقاف، واحدىما إلا ارخر، بينما التربت شمس تتويػميما الصػبر، 
 ترجوىما اليكوت.. لكف كيؼ تراه يصبره وأنا لو اليكوته.

ىؿ جننته صاح لزيز ولد ايودت الدنيا في لينيو.. مػف يمنػو شػعبًا مػف  -
 أف يتنزهه يرلص أو يغنيه.

 ألوامر وحيب.ايمو يا ىذا.. ال تتفميؼ.. نفذ ا -
ف لـ أنفذىاه -  واو
 تذىب إلا اليجف -
 بؿ أذىب إلا لومندانؾ نفيو.. ألرؼ ير ىذا البغي والعدواف!! -

فرجػػػاؿ الشػػػرطة كػػػانوا لػػػد انػػػدفعوا لمػػػا ضػػػفاؼ بػػػرد  حيػػػث متنزىػػػات الربػػػوة 
ودمػػر يطفئػػوف ابتيػػامات ويكتمػػوف ضػػحكات.. ييػػكتوف دفوفػػًا ويفرلػػوف تجمعػػات. 
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يػػور، أكفيػػـ تصػػفو، أرجميػػـ تػػرفس، ال يفرلػػوف بػػيف ذكػػر يػػياطيـ تنيػػاؿ لمػػا الظ
 وأنيا فييرع الناس: كؿ في اتجاه ولد تحولوا جميعًا إلا إوز مذلور.

معقػػوؿه لػػاؿ لزيػػز، مػػا إف أدخمػػوه إلػػا القومنػػداف، أىػػؿ المدنيػػة والحضػػارة  -
 يمنعوف أبيط حقوؽ المدينة والحضارةه

 لحرب مدنية أو حضارة..ايمو.. لزيز، نحف في حالة حرب، وليس في ا -
 ىا أنتـ تنزلوف القناع لف وجوىكـ.. فتبدوف لما حقيقتكـه -
 ماذا تقصده ىمأ نحفه وحوشه. -
 ماذا تدلو إذف، ضرب الناس باليياطه تفريقيـ بالحرابه -
ألػػػـ يضػػػرب أىمنػػػا باليػػػياط، ىنػػػاؾ فػػػي بػػػاريسه ألػػػـ يفرلػػػوا بػػػالحرابه ابنػػػؾ  -

 ييـ ماذا حؿ بيـه.األخضر ماذا تعرؼ لنوه أىمي أنف
 رد القومنداف ولد تقمصت ييماء وجيو كمدا وحنقاً 

 إذف.. أنتـ تنتقموف مف ألمانيا فيناه تفرغوف حقدكـ لميناه -
لاؿ لزيز وىو يتجاىػؿ لامػدًا أيػئمة القومنػداف.. بعدئػذ تػابو، لكػف بنبػرة أكيػر 

يػػػػف حقػػػػوؽ دبمومايػػػػية. أيػػػػف إذف الديمولراطيػػػػة التػػػػي تنػػػػادوف بيػػػػاه أيػػػػف الحريػػػػةه أ
 اإلنيافه
ديمولراطيػػػة، ال حريػػػة، ال حقػػػوؽ ال لزيػػػز، مػػػرة أخػػػر  أكػػػرر: فػػػي الحػػػرب -

إنياف. بؿ أمف وأماف فقط.. أتيموه ما ييمنػا أمننػا وأماننػا ارف.. كػؿ مػا يعكرىمػا 
نجتيػػو مػػف جػػذورهه. أتيػػمو لزيػػزه انػػي أحػػذرؾ.. لػػاؿ ميػػددًا بيػػبابتو ولػػد احمػػرت 

أنػػو فػػي المكػػاف الخطػػأ والزمػػاف الخطػػأ. كانػػت  لينػػاه.. تمفػػت لزيػػز حولػػو، فػػأدرؾ
 الياحة تعأ بالجند وولو أحذيتيـ يمؤل الفضاء.. 

 أنا فقط أكممؾ كصديؽ، بدأ لزيز، ولد أيقف أف أية معركة يدخميا خايرة.-
صػػديؽ.. غيػػر صػػديؽ، لاطعػػو القومنػػداف ولػػد وجػػدىا فرصػػة يػػانحة.. انتبػػو -

وال تػنَس.. أنػػا ألمػػـ كػػؿ شػػيء لنػػؾ..  لزيػز.. شػػغب، ال أريػػد. مشػػاكؿ.. ال أريػػد..
ألمػػػـ كػػػؿ شػػػيء لػػػف ماضػػػيؾ.. حاضػػػرؾ.. أنػػػت وشػػػمس.. فقػػػط الحػػػرب شػػػغمتني 
لنكمػػػا.. الحػػػرب أنقػػػذتكما.. لكػػػف البػػػد مػػػف أف أحايػػػبكما.. أتيػػػموه حيػػػابًا ليػػػيرًا 

..  يأحايبكما ذات يـو
يػػػػمو لزيػػػػػز التيديػػػػد فػػػػػاغر الفػػػػـ، مػػػػػدركًا أف القومنػػػػداف يقطػػػػػو أخيػػػػرًا شػػػػػعرة 

.. لـ يعد يريد إرخاء أو شدًا، بؿ ىػو يقطػو الشػعرة، مكشػرًا لػف أنيابػو معمنػًا معاوية
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 الحرب. مو ذلؾ تحداه لزيز:
 ايمو لومنداف.. ليس ألحد لندنا شيء وال أحد ييتطيو محايبتنا..-
 حيف تنتيي ىذه الحرب يأفرغ لؾ!! وليوؼ تر !!-

نفتؿ لمػا لقبيػو، حامػدًا متظاىرًا بالغيظ، متظاىرًا بالقير، بمو لزيز ريقو يـ ا
 ربو، شاكرًا حظو أف الحرب شغمت لنو القومنداف.

الحرب شغمت القومنداف لف كؿ شيء.. فحبؿ اليرة الذ  انقطػو بػيف الجنػيف 
وأمو، كاف يفرض لما الجنبيف االلتماد لما الػذات وااليػتقبلؿ بػالموارد.. "كميبػر" 

ارده.. جبػػا الضػػرائب، مػػف لبػػؿ كػػاف لػػد التمػػد فػػي مصػػر لمػػا ذاتػػو وايػػتقؿ بمػػو 
صػػادر األمػػواؿ، نيػػب الغػػبلؿ، يػػرؽ المحاصػػيؿ وأطعػػـ جنػػده، وكػػاف لمػػا جػػيش 
الشرؽ أف يفعؿ ذلؾ.. "صادروا القمػ  والشػعير، الحمػص والعػدس". صػدرت أوامػر 
المنػدوب اليػػامي لرجالػػو فػػي الشػػرؽ، حيػث دمشػػؽ وبيػػروت، وبػػدأت المصػػادرات.." 

ر مػػف حبػػوب ىػػو لجػػيش الشػػرؽ ولػػيس مػػا يجبػػا مػػف أمػػواؿ ىػػو لجنػػدنا، مػػا يصػػاد
لمحكومػػػػة الوطنيػػػػة فػػػػي دمشػػػػؽ وبيػػػػروت." واشػػػػتدت لمػػػػا رؤوس النػػػػاس ضػػػػربات 
المطرلػػػػة الحديديػػػػة.. إجػػػػراءات ميػػػػرة شػػػػديدة، التقػػػػاالت كػػػػؿ مػػػػف يشػػػػتبو بػػػػو، منػػػػو 
التجمعػػات، حظػػر الكػػبلـ لػػف الحػػرب، لػػف ىتمػػر، بػػؿ منػػو النػػاس حتػػا مػػف يػػماع 

 صوت برليف..
بػػرليف يكػػره صػػوت البحيػػر ، وىػػو يمعمػػو منػػذرًا بالويػػؿ القومنػػداف يكػػره إذالػػة 

واليبػػور فتصػػػدر األوامػػػر؛" االيػػػتماع إلذالػػػة بػػػرليف جريمػػػة، كػػػؿ مػػػف يقػػػبض لميػػػو 
متمبيػػًا بتمػػؾ الجريمػػة ييػػجف حتػػا انتيػػاء الحػػرب"، أوامػػر "لرالوشػػية" أخػػر  كانػػت 
، وكميػا بيػدؼ واحػد: كػـ األفػواه، كػـ االنفػاس.. كػؿ معػارض ييػا ؽ تصدر كؿ يػـو

إلػػا اليػػجف، كػػؿ مػػف يبػػد  فرحػػو بػػانيزاـ فرنيػػا ييػػاؽ إلػػا اليػػجف.. كػػؿ صػػحفي 
يكتػػػػب مػػػػا يييػػػػر شػػػػكًا أو ريبػػػػة ييػػػػاؽ إلػػػػا اليػػػػجف، وامػػػػتؤلت بالنػػػػاس المعػػػػتقبلت 

 واليجوف وغدا الحاؿ ال يطاؽ..
حػػاؿ الػػزليـ الشػػيبندر ال يطػػاؽ أيضػػًا.. ىػػو يػػر  بػػأـ لينػػو مػػا فعمتػػو اليزيمػػة 

ؼ ازداد حػػذاء العيػػكر  وطػػأة، لبضػػة االيػػتعمار ليػػوة، بفرنيػػا، يػػر  بػػأـ لينػػو كيػػ
كيػػؼ تحولػػت كػػؿ ييايػػة االيػػتعمار إلػػا تضػػييؽ، حصػػار، ضػػرب، لتػػؿ، فكيػػؼ 
يتحمؿ الرجؿ الحر، المؤمف بااليتقبلؿ، المقاتؿ أبػدًا مػف أجػؿ الحريػة وااليػتقبلؿه 

فػي الضيؽ يميؾ بخنالػو وال ييػتطيو إال أف ينفػث مػا فػي صػدره، فيػتكمـ.. ينتقػد.. 
بيانات حزب الشعب، في الصحؼ، في لقاءاتو بالناس، الػزليـ يػتكمـ، ينتقػد.. آذاف 
الميػػػػتعمر تيػػػػمو وتػػػػر ، فيريػػػػؿ القومنػػػػداف لػػػػو تحػػػػذيرًا شػػػػديد الميجػػػػة: "ايػػػػكت أو 
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 أيكتناؾ".
تيمعوفه يريػدوف إيػكاتي!! لػاؿ الػزليـ لػزواره ذات ليمػة وكمػو حنػؽ ويػورة،  -

اىيـ، أف يكتمػػػوا صػػػوت الحػػػؽ.. فمػػػاذا أنػػػتـ يريػػػدوف أف يطفئػػػوا نػػػور الشػػػمس بػػػأفو 
 فالموفه

أجوبة شتا خرجت مف ىنا وىناؾ، وكميا حمايػة وانػدفاع لمػدفاع لػف الحػؽ، 
 منو األفواه مف إطفاء نور الشمس، لكنيـ جميعًا ىمموا اللتراح الزليـ:

 …نعمف إضرابًا لامًا في الببلد كإضراب اليتيف يوماً  -
االحتجاجات، ذلػؾ وحػده مػا يجػب أف نفعػؿ،  اإلضراب، أجؿ، المظاىرات، -

 جاءت الردود مف كؿ مكاف.
ذا احتاج األمر، فاليورة والقتػاؿ.. تػابو لزيػز الفكػرة، وىػو يشػتعؿ حمايػة  - واو

 لقتاؿ ميتعمر بغيض..
حيػػف، لػػاؿ الػػزليـ بمػػا يشػػبو اليمػػس، الفرصػػة يػػانحة اللتنػػاص ايػػتقبللنا،  -

 فمنبدأ ارف.
بػػػت المناشػػػير، وزلػػػت فػػػي البمػػػدات والمػػػدف.. تكوبػػػدأ التحػػػرؾ خطػػػوة خطػػػوة: 

تحػػػػرؾ زلمػػػػاء ولػػػػادة، خطػػػػب شػػػػيوخ وأئمػػػػة، والكػػػػؿ يحتجػػػػوف، يػػػػدلوف لئلضػػػػراب، 
 وبدت دمشؽ كميا لما أىبة االيتعداد لئلضراب. …يطالبوف بااليتقبلؿ

لكف في المياء ولبؿ اليـو المولود بيالات، كاف الزليـ في ليادتػو، لػد فػرغ 
. يمو صوت الباب يفت  وولو خطأ تتقػدـ.. رفػو رأيػو فػرأ  لتوه مف كتابة خطابو.

 رجبًل لتبل يدخؿ الغرفة..
أبػػا اليػػوؿ!! مػػاذا ىنػػاؾه يػػأؿ الرجػػؿ الػػذ  كػػاف يعرفػػو مرافقػػًا لػػزليـ ييايػػي -
 منافس..
 يد  دكتور.. يد  تؤلمني.. رد الرجؿ العتؿ وىو يخرج يده مف جيبو..-
األوراؽ أمامػػو، ىامػػًا بػػالنيوض، تعػػاؿ!! أرنييػػا!! لػػاؿ الػػدكتور وىػػو يطػػو  -

لكف لبؿ أف ينيض، أحس بارتطاـ يرتأ لػو صػدره وبصػوت يصػـ أذنيػو.. الصػدمة 
فتحت لينيو والصرخة شفتيو، فيما بػدأ دـ أحمػر ينػبجس مػف صػدره.. شػيؽ، رافعػًا 
يػػده، محػػاواًل صػػد الرصػػػاص، محػػاواًل الولػػوؼ لكػػف رصاصػػػة يانيػػة لاجمتػػو فيزتػػػو 

ياليػػػة فيػػػوت بػػػو أرضػػػًا، مػػػؿء فمػػػو الػػػدماء ومػػػؿء لينيػػػو يمنػػػة وييػػػرة، يػػػـ جػػػاءت 
 الظمماء..
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"اغتػػػالوا الػػػزليـ" انتشػػػر الخبػػػر، فولػػػو لمػػػا النػػػاس ولػػػو الصػػػالقة.. وفتحػػػت 
دمشؽ لينييا لما يعتيا فاغرة الفـ شاحبة الوجو.. الخبر مر بالشػوارع، القصػور، 

ا لمػػا رؤويػػيـ الطيػػر.. أيػػئمة البيػػوت القريبػػة البعيػػدة ليتركيػػا، وكػػؿ مػػف فييػػا كأنمػػ
كييرة بػدأت تمػؼ وتػدور مػو الخبػر، زوبعػة مػف رمػؿ: "مػف لتػؿ الشػيبندر"ه "مػف لػو 
مصػػمحة فػػي تصػػفيتوه" "مػػف الػػذ  خطػػطه"، "مػػف الػػذ  نفػػذه" كػػاف القاتػػؿ لػػػد زرع 
رصاصػػو فػػي جيػػد الطبيػػب يػػـ ذاب فصػػًا مػػف ممػػ .. فمػػف يجيػػب لمػػا األيػػئمةه 

ر لما الرجؿ يـ اختفا، فكيؼ يمكف معرفػة القاتػؿ مجيوؿ دخؿ العيادة، أطمؽ النا
أو تحديد الدوافوه ربما ىو خبلؼ شخصي، ربما انتقاـ لخطأ ارتكبو الطبيػب، ربمػا 

مػػػػف يػػػػدر ه اليػػػػمطة تبػػػػرأت مػػػػف الحػػػػادث، الصػػػػحؼ  …تصػػػػفية لحيػػػػابات لديمػػػػة
الناطقة بايميا خرجػت فػي الصػباح التػالي تنعػي الرجػؿ البيػة ييػاب الحػداد.. لكػف 

الذيف ولو لمييـ الخبػر ولػو الصػالقة كػانوا يشػيروف لميػمطة نفيػيا بأصػابو  الناس
االتياـ.. فالرجؿ الذ  نذر حياتو لمقارلة االيتعمار، لـ يكف لد كػؼ لحظػة واحػدة 

 لف العمؿ إليفاء نذره..
لاتػػؿ العيمػػانييف، ناضػػؿ فػػي ليػػد الحكػػـ العربػػي، كػػاف أحػػد ألمدتػػو الرئييػػية، 

لػا المعػتقبلت، شػارؾ فػي اليػورة.. الفرنيػيوف يعرفػوف ولؼ في وجو غورو، ذىػب إ
ىذا كمو، والشعب يعرفو أيضًا. المحكمة الفرنيية التػي حاكمتػو لالػت إنػو يػار لمػا 
جميػػو الحكومػػات التػػي لامػػت فػػي يػػورية" وىػػي نفيػػيا التػػي وصػػفتو بأنػػو يػػائر غيػػر 

ببلد، لكػف الظػروؼ خدمتػو فيػرب خػارج الػ …لابؿ لمشفاء، "فحكمت لميػو باإللػداـ
 ونجا بألجوبة مف اإللداـ.

الببلد كميا تعمـ أف ذلػؾ اليػائر غيػر القابػؿ لمشػفاء ىػو أوؿ مػف نػاد  بالعدالػة 
االجتماليػػة واالشػػتراكية.. طريقػػًا لمخػػبلص ييػػمكو المجتمػػو فيمغػػي التفػػاوت الطبقػػي 
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ويرفػػػو الظمػػػـ االجتمػػػالي لػػػف كاىػػػؿ الفقػػػراء والضػػػعفاء.. يحقػػػؽ الميػػػاواة والعػػػدؿ 
ناس كميـ يوايية كأيناف المشط.. كميػـ يػمعوه وىػو يخطػب بالجمػاىير ويصب  ال

فيميػػبيـ حمايػػة لػػف حقيػػـ فػػي المعتقػػد، حقيػػـ فػػي الحريػػة، حقيػػـ فػػي التعبيػػر لػػف 
الػرأ .. ويطمػب مػف الجميػػو التيػاىؿ والتيػام  كػي يظػػؿ المجتمػو متمايػكًا، منشػػد 

 األواصر كأنو البنياف المرصوص.
ف بػػػالعمـ طريقػػػًا لمتقػػػدـ، بالعممانيػػػة مركبػػػًا إلػػػا الشػػػعب كمػػػو يعمػػػـ كػػػـ كػػػاف يػػػؤم

الوصػػػوؿ إلػػػا الشػػػاطة ارخػػػر، شػػػاطة االرتقػػػاء والحضػػػارة، بالعقػػػؿ ىاديػػػًا ومرشػػػدًا 
 وكميـ يذكر لولو "العقؿ والديف الصحي  يمشياف جنبًا إلا جنب".

الناس الػذيف أذىميػـ الخبػر كػانوا يػذكروف جيػدًا مػا لالػو فػي المحكمػة الفرنيػية 
حاكمتو، وبصوت ىادر كأنو اإللصار "الوطنيػوف وحػدة، بغػض النظػر لػف أيناء م

انتمػػاء اتيػػـ المذىبيػػة، ميممػػا االيػػتعمار واحػػد بغػػض النظػػر لػػف ايػػمو أو جنيػػيتو، 
ليػػذا، ال رابطػػة إال رابطػػة الػػوطف، والػػوطف ىػػو دنيػػا العػػرب وال مجتمػػو إال المجتمػػو 

 الذ  يقـو لما ىذه الرابطة: الوطنية".
الػػزليـ الػػذ  كػػرس حياتػػو كميػػا لخػػدمتيـ، كميػػـ يحبػػوف الرجػػؿ  النػػاس يحبػػوف

الػػذ  دلػػا لممجتمػػو الواحػػد، لمػػوطف الواحػػد، لمػػؿ ليمػػو ونيػػاره لبنػػاء دولػػة العػػرب، 
لتحقيػػؽ العدالػػة والكرامػػة لمعػػرب فكيػػؼ ال يقػػو لمػػييـ خبػػر اغتيالػػو ولػػو الصػػالقة، 

 وكيؼ ال يقؼ لما رؤوييـ الطيره.
الطيػػػػر والفػػػػًا يػػػػـ رفػػػػرؼ بجناحيػػػػو وحّمػػػػؽ لاليػػػػًا يػػػػواني، أو ربمػػػػا دلػػػػائؽ، ظػػػػؿ 

فانطمقوا: الصاحب إلا صاحبو، والجار إلػا جػاره يتيػاءلوف ويجتمعػوف، يصػيحوف 
 ويتنادوف: "لنقمب البمد لما الجناة".

لكػػف، كػػيبل ينقمػػب البمػػد لمػػييـ، يػػارع الجنػػاة التخػػاذ التػػدابير، لطعػػوا الطريػػؽ 
لشػػػعب فصػػػار الشػػػعب كمػػػو حزبػػػو، إلػػػا بيػػػت الػػػزليـ الػػػذ  أيػػػس ذات يػػػـو حػػػزب ا

ومنعػػوا الوصػػوؿ إلػػا الجنػػازة.. باليػػياط، بػػاليراوات، بػػالحراب، كػػاف الجنػػد يمنعػػوف 
كػػؿ تجمػػػو يزيػػد لػػػف اينػػػيف، مفػػارؽ الطػػػرؽ المؤديػػة إلػػػا بيػػػت الػػزليـ زرلػػػت كميػػػا 
بالجنػػد، يػػػدت المنافػػػذ يػػػـ وضػػو الػػػنعش لمػػػا لربػػػة أيػػرلت بػػػو إلػػػا المقبػػػرة كػػػيبل 

 …ؿ لاـر يكتي  في طريقو الجنازةتتحوؿ الجنازة إلا يي
حػػػػػاوؿ الكييػػػػػروف اختػػػػػراؽ الحػػػػػواجز، اصػػػػػطدـ الكييريػػػػػوف بالجنػػػػػد معرضػػػػػيف 
صػػدورىـ لمحػػراب والرصػػاص، لكػػف اليػػدود كانػػت لاطعػػة مانعػػة، فانكيػػرت رؤوس 
نطحتيػػا وارتػػدت أرجػػؿ تيػػمقتيا، لتجػػد نفيػػيا دمشػػؽ وجيمػػاف زليميػػا يػػوار  اليػػر ، 

نولػػة حتػػا مػػف إلقػػاء النظػػرة األخيػػرة لميػػو، فمػػـ يكمػػا محرومػػة مػػف وداع ابنيػػا، مم
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 تممؾ إال أف تمزؽ ييابيا، تمطـ خدييا، تولوؿ وتندب باكية إياه دمولًا مف دـ.
وحده لزيز "دمعو في الحوادث غاؿ". ليناه تتحوالف إلا حجػارة، ففػار صػدره 

ا إلػا غضبًا واختبط دمو يورانًا.. أيرع إلا صبر  فوجده أشد غضبًا ويورانًا، يارل
الجنػػازة.. لكػػف اليػػدود كانػػت ليمػػا بالمرصػػاد.. راوغػػا أوؿ يػػد فنفػػذا منػػو، لفػػا لمػػا 
اليػػػػاني فايػػػػتطالا اجتيػػػػازه، لكػػػػف اليالػػػػث كػػػػاف ألتػػػػا مػػػػف أف يجػػػػد  معػػػػو لػػػػؼ أو 
مراوغػػة، اصػػطدما بػػو فعػػاد لزيػػز وآيػػار اليػػراوة لمػػا رأيػػو تتمػػور خيوطػػًا مػػف دـ 

و ينيمػػر مػػف العينػػيف حزنػػًا لمػػا يػػالت لمػػا وجنتيػػو فبػػدت أشػػبو بخيػػوط الػػدمو وىػػ
 …الصديؽ الذ  اغتيؿ

رأتػػو شػػمس فتحولػػت دموليػػا إلػػا دـ ىػػي األخػػر  ليػػرًا وحنقػػًا. منػػذ الصػػباح، 
كانت لد أطمقت لعينييا العناف تبكياف الطبيب الشفوؽ والصديؽ الصػدوؽ، لكػف مػا 
إف ولعػػت ليناىػػا لمػػا زوجيػػا ولػػد تحػػوؿ رأيػػو إلػػا ممعػػب لميػػراوات ووجنتػػاه إلػػا 

 ميداف لخيوؿ الدـ تصوؿ فيو وتجوؿ، حتا خرجت ليناىا مف محجرييما.
أبمغت بيـ الوحشية ىذا الحده يألتو وىي تيارع إلا غيؿ جروحػو النازفػة  -

 دمًا يغشا وجيو ويضرج ييابو..
 وأكير.. فقد أطمؽ بعض الجنود النار.. -
 المجرموف، اليفاحوف.. لتموه ويمنعوف الناس مف دفنو!ه -
 وف كؿ شيء.. إلذالؿ الناس وكـ األفواه..يفعم -

لكف الناس لـ يذلوا ولػـ تكػـ أفػواىيـ.. إذ، رغػـ اليػدود التػي ألاميػا الفرنيػاو  
في وجوىيـ، ورغـ الحراب واليراوات كميا.. أنيا المصموف صبلة العصر يـ شػقوا 
طػريقيـ إلػػا المقبػرة جمولػػًا حاشػدة صػػمت صػػبلة الميػت لمػػا الػزليـ المغػػدور.. يػػـ 
انطمقػػت رغػػـ الحػػراب والرصػػاص وبصػػوت واحػػد ىػػادر تصػػب جػػاـ غضػػبيا لمػػا 
االيػػتعمار وألػػواف االيػػتعمار أولئػػؾ الػػذيف بمػػذ بيػػـ الحقػػد أف يقتمػػوا رجػػبًل ال يعمػػؿ 

 إال مف أجؿ الحياة..
أيامػػًا وليػػالي ظمػػت دمشػػؽ تبكػػي الػػزليـ المغػػدور.. لكػػف أيػػابيو وشػػيورًا ظمػػت 

 …االبف الذ  انقطعت أخبارهشمس تبكي الزليـ الصديؽ واألخضر 
 لـ تكف ليناىا ترلداف.. وال باليا ييدأ، وكيؼ ييدأ باؿ أـ ضاع ابنيا"ه.

"النػػازيوف يػػػفاحوف"، لالػػػت إحػػػد  الجػػػارات" ىػػـ يكرىػػػوف العػػػرب!! "فيػػػر أبػػػو 
فريد." "صنفونا في المرتبة اليادية لشػرة مػف البشػر "شػرح يالػث" كػؿ مػف يقػو فػي 

 طريقيـ لتؿ".

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 241 - 

لوه راويًا ليـ ما يمعو لف احتبلؿ باريس.. وتبلطمت في صػدر أدلا آخر بد
شمس أمواج الشؾ والريبة "أيف ذىب األخضره ماذا حؿ بفمذة كبػد ه" "لػد ولػو مػا 
كنت أخشاه." مذ ولو خطر الحرب كانت لد أريػمت لػو تنػذره.. تطمػب منػو العػودة، 

يػػػػدة، ال لكنػػػػو ضػػػػرب لػػػػرض الحػػػػائط بإنػػػػذارىا.. أريػػػػؿ ليػػػػا يطمئنيػػػػا "الحػػػػرب بع
خطػػػػر".. بػػػػؿ إف القومنػػػػداف أرغػػػػا وأزبػػػػد.. "نحػػػػف ألويػػػػاء.. جيوشػػػػنا تحتػػػػؿ نصػػػػؼ 
العالـ، فماذا بايتطالة ىتمر أف يفعؿه". ىا ىػو  ذا ىتمػر يفعػؿ مػا لػـ يخطػر ببػاؿ 
أحػػػد.. بالحيمػػػة لامػػػؿ أميػػػاؿ القومنػػػداف.. بالمنػػػاورة والخػػػداع لػػػالجيـ، يػػػـ أغمػػػض 

ريػػػػاف تطػػػػأ الشػػػػانزليزيو.. تحتػػػػؿ يػػػػاحة واحػػػػدىـ لينيػػػػو وفتحيػػػػا فػػػػإذا بػػػػدبابات غاد
الكونكورد، تفرش ذيوليا لما برج إيفؿ نفيو.. أصاب الذىوؿ العالـ يـ لـ يفػؽ مػف 
ذىولػػػػػو. حتػػػػػا كانػػػػػت جيػػػػػوش ىتمػػػػػر لػػػػػد انػػػػػداحت يػػػػػيواًل جارفػػػػػة بمغػػػػػت األطميػػػػػي 
فالمتويط، فاأللب وغدت فرنيا كميا ممعب كرة لمجرماف.." ويمػي لميػؾ!! مػا جػر  

ف  أراضيؾ يا بنػيه يػحقتؾ جنػازير الػدبابات!ه صػرلؾ رصػاص لؾ يا أخضره أي
النػػاز ه "كانػػت شػػمس ال تفتػػأ نادبػػة نائحػػة فػػي ضػػوء النيػػار وظممػػات الميػػؿ.. حتػػا 

 بدا العالـ لعزيز ولد تحوؿ إلا جحيـ..
ايػػػتيد  بػػػاهلل شػػػمس، خففػػػي لنػػػؾ حبيبتػػػي، لػػػاؿ ميػػػدئًا، ولػػػد أفػػػاؽ لمػػػا -

 ميؿ.صوتيا المكتـو تنشأ باكية في ىدأة ال
أخفػػػؼ لنػػػيه كيػػػؼه. لزيػػػز، أريػػػد ابنػػػي.. أريػػػد األخضػػػر". ردت مػػػف بػػػيف -

نشػػجاتيا، وىػػي تمقػػي برأيػػيا لمػػا كتفػػو.. ميػػ  لزيػػز براحتػػو لطػػرات الػػدموع لػػف 
يا لقمب األـ!! كيؼ ال ينزؼ دمًا وفمذة الكبد في خطر"ه. راح يفكػر فػي "وجنتييا.. 

ؼ تتحوؿ المػرأة إلػا مجػرد أـ لمب العتمة والصمت ميدىدًا الرأس لما الكتؼ. "كي
ال تفكػػر إال فػػي أوالدىػػاه الحػػب ذلػػؾ الخضػػـ الوايػػو الشايػػو الػػذ  تحػػوؿ إليػػو لمػػب 
، فعمػػت فيػػو، ويػبحت بدفئػػو، ىػػا ىػػو ذا لػد تبخػػر ارف.. حػػب حػػؿ  شػمس ذات يػػـو
محمػػو حػػب األخضػػر ونػػواؼ.. بػػدور ومنػػاؼ.. لكػػف كيػػؼه لنػػد غػػدير المػػاء، فػػي 

مػػػػاة، كػػػػاف يخيػػػػؿ إلػػػػي أف ذلػػػػؾ الحػػػػب يػػػػيكوف المضػػػػارب، فػػػػي أـ العيػػػػوف، فػػػػي ح
األلو ، ييظؿ األريث وأف شيئًا ال يمكف أف يحؿ محمػو.. لكػف ىػا ىػي ذ  شػمس 
تنيػػػا.. تظػػػؿ أيامػػػًا وليػػػالي ال تنظػػػر إلػػػي، ال تمميػػػني.. ىػػػي مشػػػغولة باألخضػػػر، 
فكرىػػا، لمبيػػا، كػػؿ مػػا فييػػا بػػات لؤلخضػػر.. واحيػػرتاه.. شػػمس!! لػػد تحولػػت إلػػا 

 مجرد أـ"..
اذا لزيزه أنت ال تقػوؿ شػيئًا.. ال تػتكمـ.. لالػت أخيػرًا محرضػة إيػاه لمػا م -

كيػػر الصػػمت الػػذ  أحيػػت بػػو يطبػػؽ لمػػا البيػػت، لمػػا المدينػػة، بػػؿ لمػػا العػػالـ 
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 كمو.
ومػػاذا ألػػوؿ حبيبتػػيه ليػػاٍؿ طػػواؿ وأنػػا أتكمػػـ.. أشػػير وأنػػا أحػػاوؿ إلنالػػؾ:  -

ال تفعمػػيف شػػيئًا يػػو  لتػػؿ  غيػػر مجػػٍد ىػػذا البكػػاء.. غيػػر مفيػػد ىػػذا العويػػؿ.. فأنػػت
 نفيؾ..
 ليتني أيتطيو.. -
شػػمس، لاطعيػػا وىػػو يشػػدىا إلػػا صػػدره الئمػػًا لاتبػػًا، تقتمػػيف نفيػػؾ ولمػػف  -

 تتركينني أنا، لزيز، حبيبؾه.
أجؿ.. أنت لزيػز.. حبيبػي.. معبػود .. لكػف األخضػر ضػاع حبيبػي وىػؿ  -

 …وف ألؼ مرةأى …تريدني أف أليش إف ضاع..ه ال.. ال.. الموت أىوف لد 
وأدرؾ لزيػػز أف حػػب األمومػػة يفػػوؽ كػػؿ حػػب.. بػػؿ خيػػؿ إليػػو أف كػػؿ حػػب 
تعرفو المرأة إنما ىو لخدمػة األمومػة.. تمػؾ الغريػزة المعطػاء التػي ال تعػرؼ األخػذ، 

 …بؿ ىي تعطي وتعطي ال جزاء وال شكورا
 األخضر لـ يضو، لـ يمت، األخضر حي يرزؽ.. أنا وايؽ مف ذلؾ.. -
 ه لماذا ىذا االنقطاعه ال خبر، ال ريالة.إذف أيف ىو -

ولػػػـ ييػػػتطو لزيػػػز أف يجيػػػب.. كػػػاف غيػػػاب األخضػػػر يشػػػغمو ىػػػو ارخػػػر.. 
صحي .. ىي أمػو.. لكنػو ىػو أبػوه أيضػًا.. فكػره يػذىب ويجػيء لػيس مػو األخضػر 
فحيب بؿ مو أبنائو جميعػًا، بالػو ينشػغؿ لمػييـ.. ىػذا فػي مشػكمة، ذلػؾ فػي خطػر 

لمشػػكمة، ينقػػذه مػػف الخطػػر.. لكػػف مػػذ يػػقطت بػػاريس أيػػقط فيطيػػر إليػػو يحػػؿ إليػػو ا
فػػي يػػد لزيػػز.. اإللصػػار اكتيػػ  البيػػت الفرنيػػي كمػػو لالبػػًا لاليػػو يػػافمو.. األخبػػار 
مشوشػػػة، بعضػػػيـ يقولػػػوف إف النػػػازييف يػػػفاحوف ال تعػػػرؼ لمػػػوبيـ الرحمػػػة، دخمػػػوا 

يػػرس بػػاريس فقتمػػوا وذبحػػوا، خربػػوا ودمػػروا.. بعضػػيـ يحكػػوف أف الػػدبابات كانػػت ت
بجنازيرىػػا حشػػود اليػػاربيف.. واف النػػاس العػػزؿ كػػانوا يمقػػوف بأنفيػػيـ فػػي نيػػر اليػػيف 

 ىمعًا ورلبًا، فماذا حؿ باألخضره.
فرنيػػػا لزلػػػت لػػػف العػػػالـ، القػػػوات النازيػػػة أطبقػػػت بكماشػػػتيا لمييػػػا، أحكمػػػت 
الطػػػوؽ، ال اتصػػػػاالت، ال بريػػػػد، ال ىػػػػاتؼ، ال خػػػروج، ال دخػػػػوؿ.. انقطػػػػاع كامػػػػؿ 

ا حؿ باألخضػره ىػو فػي لمػؽ وبمبػاؿ لمػا األخضػر. فػي ليػر وغػيظ فكيؼ يعمـ م
 يصبلف بو حد البكاء، لكنو رجؿ.. والرجاؿ ال يبكوف..

الصػػػػبر.. شػػػػمس.. بػػػػدأ وىػػػػو يخػػػػرج نفيػػػػو بصػػػػعوبة مػػػػف خضػػػػـ بمبالػػػػػو،  -
 صدليني مالنا غير الصبر..
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لكف حتا متا واألياـ تكره ىا ىي خمية أشير لػد مػرت ولػـ ألػرؼ لنػو  -
 فإلا متا نصبره إلا متا ننتظره. شيئًا..

"شػػمس لمػػا حػػؽ" لزيػػز يفكػػر وىػػو يتأمػػؿ وجييػػا الػػذ  خددتػػو الػػدموع لمػػا 
ضػوء النوايػة الخافػػت، ولػد أشػػعميا لمتػو." النػػاز  اكتيػ  فرنيػػا، حكومتيػا يػػقطت، 
لواتيا دمرت، جيشيا تفرؽ أيد  يبا، لصر منيؼ أميكت بو لبضة زلزاؿ لػو  يػـ 

ألمػػا وأيػػفؿ، حتػػا لػػـ يبػػَؽ فيػػو حجػػر لمػػا حجػػر.. فػػأيف  راحػػت تيػػزه يمنػػة وييػػرة،
 يكانوه ماذا حؿ بيـه أجؿ. شمس لما حؽه".

كاف لزيز يعترؼ فػي لػرارة نفيػو، لكػف بصيصػًا مػف أمػؿ كػاف لػد بػزغ أمامػو 
 مف بعيد، ولد يمو لصر ذلؾ اليـو خبرًا غير لاد .

 إذف.. أنت لـ تيمعي الخبر.. -
 أ  خبره -
 شكؿ حكومة في فيشي..الماريشاؿ بيتاف  -
 بيتاف.. فيشي.. ما الذ  تقولو لزيزه -
يػػػا لزيزتػػػي، لػػػاؿ بنبػػػرة المدالبػػػة: فيشػػػي ىػػػي العاصػػػمة الجديػػػدة لفرنيػػػا،  -

، لكنػػو اليػػـو يمػػد يػػده ليػػـ  وبيتػاف ىػػو الماريشػػاؿ العظػػيـ الػػذ  ىػػـز األلمػػاف ذات يػػـو
 وكؿ ما في ذىنو أف يمممـ أشبلء وطنو المحطـ.

ا مجارييػػػاه يػػألت شػػػمس ولػػد لمعػػػت أمػػاـ لينييػػػا بارلػػػة وتعػػود الميػػػاه إلػػ -
 أمؿ.

 بالتأكيد.. -
 تقصد.. يعود البريد والبرؽ، االتصاالت والمرايبلت.ه -
ىكػػػػػذا يقػػػػػوؿ المارشػػػػػاؿ نفيػػػػػو: اخػػػػػتبلط الحابػػػػػؿ بالنابػػػػػؿ ىػػػػػذا يػػػػػينتيي..  -

 الفوضا يتزوؿ.. ونعيد الحياة إلا طبيعتيا..
شػػػػتدت أمػػػػاـ لينييػػػػا بارلػػػػة إذف.. يجػػػػب أف نػػػػر  القومنػػػػداف.. لالػػػػت ولػػػػد ا -
 …األمؿ

 القومندافه إذف نييت خطره وشرهه. نييت مولفو آخر مرةه. -
ال.. لـ أنَس.. ولف أنيػا.. لكنػو األخضػر.. ولمينػا أف نعػرؼ شػيئًا لنػو..  -

نػػي لميػػتعدة أف أدفػػو لمػػر  كمػػو مػػف  لمينػػا أف نتأكػػد فقػػط: أىػػو حػػي أـ ميػػته. واو
عدة، بػؿ ىػو نفيػو لمػا أتػـ االيػتعداد ألف لزيز يعمـ أنيا ميػت …أجؿ معرفة ذلؾ
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يضحي بالغالي والرخيص كي يعرؼ ما حؿ باألخضر. لكف القومنػداف، ومػذ كشػر 
لف أنيابو ذئبًا ييـ باالنقضاض، بات أبًا ىوؿ حقيقيػًا، غػواًل مرلبػًا يكػره حتػا ذكػر 
ايػػمو.. ىػػو يعمػػـ أف الػػذئب لػػـ ييممػػو، ىػػو وشػػمس، لكنػػو أميميمػػا.. يػػقوط فرنيػػا 

لػػد أولػػو ارلػػة االيػػتعمارية كميػػا فػػي بمبػػاؿ.. جعػػؿ فرنيػػا كميػػا دجاجػػة لطػػو  كػػاف
ذا ما لػاد الػرأس، وانتيػا ذلػؾ التخػبط،  اليكيف لنقيا، دميا ينزؼ وىي تتخبط.. واو

 ألف يتفرغ القومنداف ليما.ه.
ألػػف يحايػػبيما لمػػا مػػا يػػعا كييػػرًا لمتأكػػد منػػوه ىػػو نفيػػو ىػػدد بػػذلؾ: "حيػػابًا 

." تيديػده مػا يػزاؿ يػدو  فػي أذنيػو، فكيػؼ يفكػر بػالمجوء لييرًا يأحايبكما  ذات يـو
 إليوه.

 ىو.. ما بؾ.. لزيزه تكمـ.. لادت تحيو فقرر أف يمؼ ويدور. -
 ال أظف أف القومنداف لادر أف يعرؼ.. -
 يمكنو أف يحاوؿ. -
 كيؼه -
ألػػـ تقػػؿ لػػادت الدولػػة!ه تشػػكمت الحكومػػةه إذف يمكنػػو االتصػػاؿ.. إريػػاؿ  -
 ريالة.. وتولفت لحظة يـ تابعت: أليس كذلؾه برلية..
 ربما -
 ذىب إليو غدًا..اإذف..  -
 ال.. أنا أليمت.. ال أطأ لتبة مكتبو. -
 إذف أذىب أنا.. -

في اليـو التالي، فوجة القومنداف الذ  صار كولونيبًل، وىو منيمؾ فػي لػراءة 
 في اليواد.. تقاريره اليومية، بحاجبو يقرع الباب ميتأذنًا المرأة غارلة

صػػباح الخيػػر، يػػيادة الكولونيػػؿ، وألػػؼ مبػػروؾ، لالػػت شػػمس وىػػي تكشػػؼ  -
لف وجييػا، فمػـ يممػؾ إال أف ييػب لمػا لدميػو يحػدجيا ولمػا شػفتيو ابتيػامة ذات 

 مغز .
وشػػػػكرًا لػػػػؾ!! أنػػػػت بنفيػػػػؾه البػػػػد إذف، أف أمػػػػورًا صػػػػعابًا  -صػػػػباح الخيػػػػر -

 إلييا بالجموس.جاءت بؾ!! لاؿ وىو يمد يده مصافحًا يـ يشير 
الحقيقػػة، نعػػـ.. ردت شػػمس وىػػي تريػػد التيػػديد إلػػا اليػػدؼ مباشػػرة، ابنػػي  -

 األخضر... لكنيا تولفت وكأنيا ال تيتطيو البوح بكؿ ما في نفييا دفعة واحدة.
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 مالو، األخضره يأليا، ولد جمس غير بعيد لنيا. -
ال لمػػـ، ال أكػػاد أمػػوت لميػػو.. يػػيادة الكولونيػػؿ!! أشػػير ارف وىػػو غائػػب،  -

 خبر، أريد أف ألرؼ شيئًا لنو أرجوؾ..
 تريديف أف تعرفي شيئًا لنوه أجاب لما ميؿ زافرًا زفرة حر .. -
 فقط إف كاف حيًا أو ميتًا.. فقط إف كاف الناز  لتمو أـ اله. -
 ومف ييتطيو أف يعرؼه -
 أنت.. ايأؿ أصحابؾ.. .. أىمؾ. وىز الكولونيؿ رأيو، متنيدًا. -
ي! أىمػػػيه وىػػػؿ أدر  أيػػػف ىػػـه حتػػػا زوجتػػػي وابنتػػػي ال أدر  أيػػػف أصػػحاب -
 ىماه

لكػػػػف اليػػػػأس ال يعػػػػرؼ طريقػػػػو إلػػػػا شػػػػمس.. ىػػػػي جػػػػاءت بعػػػػد تػػػػردد.. إلػػػػداـ 
حجاـ". لاؿ: ماحاجؾ لممره لاؿ لو األمره "وكاف ذلؾ األمّر لد حوليػا إلػا كتمػة  واو

نقطػػاع مػػف العػػـز والتصػػميـ، لكػػف ىػػا ىػػو ذا يشػػكو المصػػاب نفيػػو، يتػػذمر مػػف اال
 نفيو.. مف جيمو حتا بمصير زوجتو وابنتو.. مو ذلؾ يألتو:

 معقوؿه حتا أنت ال تدر ه -
ومػػف يػػدر  ولػػد ضػػالت الػػببلد كميػػا.ه مػػف يعمػػـ مػػاذا ىنػػاؾ ولػػد أصػػبحت  -

 فرنيا جزيرة معزولة لف العالـه.
 وارف ولد تشكمت حكومة جديدةه -
 .ىذه حكومة خائنة، ال اتصاؿ لنا بيا وال لبللة -
 ماذاه لـ أفيـ!! -
وليس مطموبًا منؾ أف تفيمي، لاؿ بخشونة مفاجئة جعؿ الزائػرة تحػدؽ إليػو  -
 …المطموب منؾ، ولد جئت برجميؾ أف تجيبيني لما ذلؾ اليؤاؿ القديـ …بحدة

 أ  يؤاؿ لديـه ردت متشنجة فجأة، محاولة أف تتجاىؿ.. -
 ما لبللتؾ بالكابيتاف جيراره -
 خضر، تيألني لف جيرارهأجيئؾ مف أجؿ األ -
 أجؿ، ولميؾ أف تجيبي ارف: ماذا تعرفيف لنوه لف مقتموه -
لمػػت لػػؾ.. ال لبللػػة لػػي بػػو.. ال شػػأف لػػي بمقتمػػو، ال ألػػرؼ شػػيئًا.. لالػػت  -

 وىي تيب مؿء طوليا كأنما تيرب مف ألينة النار..
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ف أنيا ال أنيا ما لالو لي ذات مرة.. -  ايمعي.. جيرار كاف صديقي.. واو
 وماذا لاؿه يألت شمس، محاولة جيدىا التمايؾ، متصنعة البلمباالة. -
ذات ميػػاء، كنػػا نيػػير لمػػا ضػػفة بػػرد  وكػػاف يػػاىـ النظػػرات.. يػػألتو مػػا  -

بػػػؾه فقػػػاؿ "تخمػػػب لبػػػػي امػػػرأة ىنػػػاؾ فػػػي حمػػػػاة، ال أدر  كيػػػؼ الوصػػػوؿ إلييػػػػا".. 
ب اليػمطاف ضحكت منو آنذاؾ لائبًل: "دوف جػواف بػاريس، الكابيتػاف العظػيـ، صػاح

المطمؽ في حمػاة ال يعػرؼ كيػؼ يصػؿ إلػا امػرأة فييػا"، فتنيػد يػـ لػاؿ: "ىػذه امػرأة 
مختمفػػػة يػػػا صػػػاحبي.. صػػػعبة صػػػعبة كأنيػػػا لمػػػة ايفريػػػت، لصػػػية لصػػػية كأنيػػػا 
أدغاؿ األمازوف، لالية لالية كأنيا الشمس.. بؿ ىي نفييا.. ايميا شػمس فكيػؼ 

 يمكف الوصوؿ إلا الشمسه".
نػػي ىػػذاه لالػػت وىػػي تتصػػنو التمايػػؾ، مرتعػػدة فػػي داخميػػا إ .. ومػػاذا يع -

 حتا العظـ.
يعني.. مذ جػاؤوني بػؾ يػـو المظػاىرة وأنػت يػافرة الوجػو مكشػوفة الػرأس..  -

لػػػاد إلػػػا ذىنػػػي كػػػبلـ جيػػػرار.. تػػػراءت أمػػػاـ لينػػػي تمػػػؾ الصػػػورة التػػػي ريػػػميا لػػػؾ 
يػمؾ شػموس جيرار: فاحمة الشعر، بيضاء البشرة، فارلة القامػة.. وحػيف لمػت اف ا

رف صػػوتو فػػي أذنػػي "ايػػميا شػػمس"، منػػذ ئػػذ لػػـ يفػػارلني الشػػؾ بأنػػؾ أنػػت شميػػو.. 
 تمؾ الشمس التي خمبت لبو..

أنت مخطػة!! لالػت وىػي تتػذكر لػواًل يػمعتو ذات مػرة "مائػة شػؾ وال يقػيف  -
 واحد"... أنا لـ أخمب لب أحد ولـ تكف لي لبللة بأحد..

ييػػا بػػأ  شػػكؿ.. جػػاءت فرصػػة ىػػروب بػػؿ أنػػت المػػرأة التػػي أراد الوصػػوؿ إل -
 زوجؾ، فجاء بؾ إلا مكتبو..

تحقيقػػاتي تجعمنػػي وايقػػًا مػػف ذلػػؾ.. وايقػػًا مػػف أنػػؾ المػػرأة التػػي أريػػميا إلػػا  -
 بيتو، يائقو أوصمؾ بنفيو، ىو الذ  وصفؾ لي، والبد أنؾ أنت التي لتمتو..

 ليس لديؾ دليؿ.. -
 فيو تمؾ القشة.. الدليؿ تحت يد .. فقط لشة، وييأتي ولت أرفو -
 ىراء.. كبلـ باؿ لتيؽ أكؿ الدىر لميو وشرب. -
بػؿ ىػػو حػي.. جيػػرار مػا يػػزاؿ ىنػػا.. ودؽ لمػا صػػدره، حيػًا يػػرزؽ وليػػوؼ  -
 أيأر لو..
 تيأره بعد ىذا الزمف الطويؿ تيأر.. -
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 البدو  لندكـ ييأر بعد أربعيف لامًا ويقوؿ بكرت.. -
 وىؿ أنت بدو ه -
يف تتطػػاوؿ امػػرأة ميمػػؾ لمػػا كابيتػػاف فرنيػػي، يػػيد بػػؿ أكيػػر مػػف بػػدو . حػػ -

 لظيـ مف يادتيا..
 يادتياه إذف.. نحف لبيد لديكـه. -
مػػاذا أنػػتـ إذفه لعمكػػـ تظنػػوف أنفيػػكـ يػػادة.. مػػيمكـ ميمنػػاه ال.. يػػا امػػرأة..  -

 نحف نيتعمركـ، إذف نحف يادتكـ..
حريػػة، يػػا إليػػي.. كولونيػػؿ.. كػػـ تغيػػرت!! كػػـ تبػػدلت!! أيػػف كبلمػػؾ لػػف ال -

 المياواة، اإلنيانية..
 ىراء، ىراء، كؿ ذلؾ ىراء -
 جاء مف يحولكـ ميمنا إلا لبيد!! …الحمد هلل إذف.. جاء مف ييتعمركـ -
اخرجي مف ىنا.. اغربي لػف وجيػي.. لاطعيػا صػارخًا ولػد احػتقف كػؿ مػا  -

 فيو.. اغربي.. وأليـ لتدفعيف يمف لولؾ ىذا باىظًا..
 ترتعد.. لادت شمس إلا المنزؿ وىي

 ماذا جر ه يأليا لزيز ولد ألمقو شحوب وجييا، -
 ىذه المرة لقد األنشوطة، وىـّ بدفو الكريي مف تحتي.. -

 وتحوؿ لزيز إلا كتمة مف التوتر والتشنأ.
ألػـ ألػؿ لػػؾه رفػو القنػػاع لػف وجيػػو.. كشػر لػػف أنيابػو.. لكػػف احكػي لػػي..  -

 لؼ إلا الياء.ماذا لاؿ.. ماذا فعؿه وروت لو شمس القصة مف األ
إذف كما لمت لؾ مػف لبػؿ لػيس أمامنػا غيػر آخػر الػدواء، لػاؿ لزيػز بعػد أف -

 أطرؽ طويبًل لاصرًا صدغيو بيف راحتيو..
 الكي تعنيه لالت وىي تيتعيد في ذىنيا نقاشًا يابقًا. -
طالمػػا ىػػو يبلحػػؽ القضػػية بشػػكؿ شخصػػي، رد وىػػو يزفػػر زفػػرة الحقػػد إذف  -

 ىو وحده، مصدر الخطر..
 صحي .. -
فػػػإذا.. تػػػابو لزيػػػز مشػػػيرًا إشػػػارة البتػػػر مػػػف يػػػده اليمنػػػا، وكأنمػػػا يبتػػػر لنقػػػًا  -

 بييؼ لاطو، أال ينتيي كؿ شيءه
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ال.. ال.. أخشػػا أف نصػػب  كالغػػائص فػػي الحمػػأة، كممػػا خطػػا خطػػوة أكيػػر  -
 تورط أكير..

 ال، شمس.. أنا أرتب األمر.. بحيث نخرج كالشعرة مف العجيف.. -
 كيؼه لؿ لي.. -
 فيما بعد.. فيما بعد.. فقط أريدؾ أف تتخذ  كؿ االحتياطات في غيابي.. -
 غيابؾه أيفه -
إلػػا أصػػدلائي ىنػػاؾ، رد لزيػػز وىػػو يشػػير باتجػػاه الجنػػوب، لكػػف حػػذار أف  -

 يميؾ بؾ الكولونيؿ.. حذار أف تدليو يقترب منؾ.
 الكولونيػػػػػؿ ال ييػػػػػتطيو االلتػػػػػراب منيػػػػػا حتػػػػػا لػػػػػو أراد ذلػػػػػؾ، البلذليػػػػػة شػػػػػغمو

 الشاغؿ.. مشكمتيا أغرلتو حتا لـ يعد مف مجاؿ لمتفكير بشمس أو لمر..
منػػذ أشػػير كانػػت لػػد بػػدأت المشػػكمة.. بػػذرة صػػغيرة بػػذرت فػػي التربػػة، ىطػػؿ 

نتشػػػت، يػػػـ شػػػقت التربػػػة فظيػػػر رأيػػػيا يمػػػوح ذات اليمػػػيف وذات الشػػػماؿ، أالمطػػػر ف
يشػكو النػاس راليػًا ميددًا بالويؿ واليبػور ولظػائـ األمػور.. البػذرة شػكو ، وكيػؼ ال 

ال تيمو مصػمحة الرليػةه كيػؼ ال يتػذمروف مػف أب لكنييػة ميمػؿ ألبنػاء الكنييػةه 
مطػػراف ضػػػد أتبالػػوه ارتكابػػػات كييػػػرة أخػػذت لميػػػو،ليوب كييػػػرة يػػجمت فػػػي حقػػػو، 

.". المجمػو ةحتا ىب الكؿ يصرخوف.. "الرلية بحاجة لراٍع صال  أو ىمكػت الرليػ
التحقيػػػؽ أكػػد الشػػكو ، وصػػدر لػػرار كنيػػػي الكنيػػي يػػمو الصػػراخ، أريػػؿ يحقػػؽ، 

 بتعييف راٍع جديد.
الرالي الجديد منػاىض لبليػتعمار، مطالػب بالحريػة وااليػتقبلؿ، يمتػؼ حولػو 
الشعب ويحبػو النػاس.. فرنيػا تعمػـ ذلػؾ، لكنيػا تغػض النظػر لنػو، ىػو فػي بيػروت 

ؾ يييػر نقطة في بحر، لكنو في البلذلية مشكمة.. حايمتو، وطنيتو، اندفالو كؿ ذلػ
العواصؼ اليوجاء لما رأس فرنيا، فكيؼ ترضا بوه طمب المنػدوب اليػامي مػف 
المجمو الكنيػي ايػتبدالو، لكػف المجمػو الكنيػي أبػا وايػتكبر "نحػف ال نعمػؿ بػإمرة 
االيػػػتعمار، لراراتنػػػا ميػػػتقمة ولػػػيس ألحػػػد أف يتػػػدخؿ فييػػػا"، وصػػػدرت أوامػػػر جديػػػدة 

. التحػػؽ المطػػراف …طرانيتػػو فػػي الحػػاؿتؤكػػد لمػػا المطػػراف أبيفػػانيوس أف يمتحػػؽ بم
الشػػػػجاع وكمػػػػو حمايػػػػة وتحػػػػٍد.. حػػػػاكـ البلذليػػػػة أحػػػػس بالتحػػػػد  فأصػػػػدر األوامػػػػر 
لممطػػراف القػػديـ "ابػػؽ.. ال تيػػمـ المطرانيػػة" وفػػرح المطػػراف القػػديـ "ىػػي ذ  فرصػػة، 

 أيأر فييا لنفيي وكرامتي"..
متيػػاؿ، لكػػػف وبقػػي فػػي كريػػيو ال يتزحػػزح. المطػػػراف الجديػػد جػػاء، مطالبػػًا باال
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ىييػػات، الرجػػؿ يطيػػو اليػػمطاف ال الكنييػػة، وبػػدأت حػػرب .. الخمػػؼ، معػػو الشػػعب 
والكنييػػة، واليػػمؼ، معػػو الحػػاكـ والجنػػد، ال ىػػذا يخضػػو وال ذاؾ يتراجػػو.. إلػػا أف 

 جاء لود الكبريت الذ  أشعؿ الفتيؿ..
أحػػد أفػػػراد الرليػػة مػػػات، والميػػت يػػػدفف بػػؿ إف إكػػػراـ الميػػت ىػػػو اإليػػراع فػػػي 

نػو. لػاـ المطػراف ابيفػانوس بمرايػـ الجنػازة، بطقػوس الػدفف يػـ مضػوا بػالنعش إلػػا دف
الكنييػػة. لكػػف الكنييػػة فػػي لبضػػة اليػػمؼ واليػػمؼ يػػأبا أف يػػدفف ميتػػًا صػػما لميػػو 

 الخمؼ، فاصطدـ البطبلف كأنيما جببلف وحاـ فوؽ رأيييما غراب الباف..
ارت زالقػػة مولولػػة اليواتػػؼ أطمقػػت أجػػراس اإلنػػذار فػػي دمشػػؽ.. والبرليػػات طػػ

"فتنػػة فػػػي البلذليػػػة لػػد ال تنحصػػػر بػػػيف الميػػي  والميػػػي  بػػػؿ ربمػػا تمتػػػد إلػػػا أحمػػػد 
والميي .. فقػد دلػت نػواليس الكنػائس، تعالػت األصػوات مػف المػتذف، وكميػا تطالػب 

 بالولوؼ وراء أبيفانيوس كي يدفف ميتو.
اه.. المفػػػوض اليػػػامي ىػػػاج ومػػػاج، جنراالتػػػو أرغػػػواو أزبػػػدوا "يجػػػب كػػػـ األفػػػو 

اجتيػػاث الفتنػػة" وصػػدرت األوامػػر إلػػا الكولونيػػؿ باإليػػراع إلػػا البلذليػػة كػػي يجتػػث 
 الفتنة.

وصػػػؿ الكولونيػػػؿ إلػػػا البلذليػػػة، طمػػػب إلػػػا أبيفػػػانيوس االمتيػػػاؿ أمامػػػو.. لكػػػف 
الرالػي الخبيػػر المجػػرب ال ييػػمـ لنقػػو لمػذئاب.. "أمتيػػؿ" جػػاء الجػػواب "لكػػف بعػػد أف 

 تمـ كريي المطرانية"..يدفف الميت، وينتقؿ اليمؼ، وأي
يممػػي لمػػي شػػروطوه صػػرخ الكولونيػػؿ بحامػػؿ الريػػالة، يػػـ التفػػت إلػػا لائػػد  -
 الحامية.
 امنعوىـ بالرصاص والنار.. وائتوني بأبيفانيوس حيًا أو ميتًا. -

الولت العصر وحراب الجند تمنو الػدفف.. أبيفػانيوس يخشػا أف تػتعفف الجيػة، 
 يعالبو الرب.. وىو يكره المـو والعقاب.فيمومو البشر. تتفيث بيف يديو، ف

اجتماع.. ناد  بمف حولو مف وجوه لييوا لمميي  وحده بػؿ ألحمػد أيضػًا..  -
 لقد االجتماع، وفي الحاؿ وضعت خطتو..

ال يػػدلنا نصػػمي لميػػو فػػي الكنييػػة، إذف لنصػػؿد لميػػو فػػي الميػػجد الجػػامو،  -
ف واحد، ال فرؽ بيف نبي ونبػي وال لاؿ المفتي المتنور الذ  يؤمف أف اهلل واحد والدي

 ريالة وريالة، كميـ أنبياء اهلل، وكميا ريائؿ اليماء..
في الميجد، صما الرجبلف معًا لما جيماف الميت ولد بػدأت الػروائ  تنطمػؽ 

. فالػػػدود الجػػػائو ال ينتظػػػر والجػػػراييـ ال تعػػػرؼ الصػػػبر. بعدئػػػذ يػػػار الحشػػػد …منػػػو
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نػػداءات أحمػػد "اهلل أكبػػر.. اهلل أكبػػر.." بػػدأت بالجيمػػاف تخػػتمط فيػػو تراتيػػؿ الميػػي  ب
النػػػػداءات.. بعدئػػػػذ تطػػػػورت إلػػػػا ىتافػػػػات "ال إلػػػػو إال اهلل.. أبيفػػػػانوس حبيػػػػب اهلل.." 
وفغػػر حػػاكـ البلذليػػة فػػاه، فيمػػا جحظػػت لينػػا الكولونيػػؿ لمػػا يػػعتيما، وىػػو ييػػمو 

 ىتافات الجنازة "ال إلو إال اهلل.... أبيفانوس حبيب اهلل..".
الشػرطة المػدافعيف لػف الكنييػةه يػأؿ الكولونيػؿ لائػد الحاميػة إلػا كـ لدد  -

 جانبو، فأجاب الكابيتاف وىو يكاد ينفمؽ حنقًا..
 فاف، موف كولونيؿ!! -
 ابعيوا يرية مف الجند برشاشات ومدافو.. -

بيرلة تحركت اليرية التي ايتنفرت مف لبػؿ.. بيػرلة أخػذت موالعيػا، حتػا 
مقربػػػة مػػػف الكنييػػػة، كػػػاف مائػػػة ولشػػػروف مػػػف الجنػػػد إذا مػػػا وصػػػمت الجنػػػازة إلػػػا 

والشرطة يتربصوف في أماكف مشرفة لمػا الشػارع يمكػنيـ منيػا أف يحصػدوا النػاس 
 حصدًا.

لكػػػف خطػػػة أبيفػػػانيوس وصػػػحبو أذكػػػا.. بضػػػعة لشػػػر رجػػػبًل كػػػانوا لػػػد جػػػاؤوا 
ببواريػػػدىـ يرافقػػػوف الجنػػػازة وبضػػػعة لشػػػر آخػػػروف ببواريػػػدىـ التفػػػوا حػػػوؿ الكنييػػػة. 

 قوا اليور مف خمؼ يـ انيموا إلا أماكف يروف فييا الجند وال يراىـ الجند..تيم
بيػػدوء ونظػػاـ كانػػت تقتػػرب الجنػػازة.. اليتافػػات مازالػػت ىػػي نفيػػيا "ال إلػػو إال 

 اهلل.. أبيفانوس حبيب اهلل..". الكابيتاف ييمو مف مكانو في الكنيية فيشتد حنقًا.
. لػف تػدخموا الكنييػة، جػاء صػوت لودوا أدراجكـ.. ارجعوا مف حيث جئػتـ. -

المكبػػػر ممعمعػػػًا آمػػػرًا، لكػػػف أبيفػػػانوس أصػػػـ ال ييػػػمو، جنازتػػػو تيػػػير، صػػػماء ىػػػي 
 .…األخر  ال تيمو

 ومف جديد تعالا الصوت:
لودوا أو أطمقنػا النػار، لعمػو صػوت المكبػر مػف جديػد، لكػف الجنػازة ال تػرد  -
باتجػاه الكنييػة.. بخطا موزونػة كخطػا ليػكر فػي نظػاـ منضػـ، تيػير  …وال تصد

أبيفػػانيوس فػػي المقدمػػة، أركانػػو مػػف حولػػو.. شػػيوخ وكيػػاف.. فػػي ليػػونيـ تحػػد وفػػي 
.. ولعمػػو الرصػػاص فػػي الجػػو. الكابيتػػاف يرلػػب مػػف لػػؿ بفػػرح.. وكػػؿ  صػػدورىـ لػػـز
تصوره أف الجنازة يػتتفرؽ أيػد  يػبا، لكػف الجنػازة لػـ تتفػرؽ، بػؿ فػي المحظػة ذاتيػا 

درًا وبصػػػوت واحػػػد يصػػػـ ارذاف: "ال إلػػػو إال اهلل.. انػػػدفعت نحػػػو الكنييػػػة يػػػيبًل ىػػػا
أبيفانوس حبيب اهلل.." فيما انطمقت مف جانبييا كمييما لعمعة رصػاص، ومػف خمػؼ 
الكنييػػة والجنػػد لعمعػػة رصػػاص، أجفػػؿ الكابيتػػاف وىػػو يػػر  النػػار تشػػتعؿ مػػف حولػػو 
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كػػػاف والمػػػوت يتيػػػدده مػػػف كػػػؿ جانػػػب.. فالجنػػػازة لػػػـ تكػػػف ميػػػالمة تمامػػػًا وأبيفػػػانوس 
يعػػرؼ ليمػػػة الرصػػػاص.. فػػي المحظػػػة التاليػػػة كػػػاف الكابيتػػاف يجػػػر  مطأطػػػأ الػػػرأس 
محنػػي الظيػػر إلػػا مبنػػا الكنييػػة يحتمػػي فيػػو مػػف الرصػػاص فيمػػا التفػػت الجنػػد إلػػا 
الػػػػوراء، إلػػػػا األمػػػػاـ فوجػػػػدوا أنايػػػػًا متمتريػػػػيف خمػػػػؼ يػػػػياج المقبػػػػرة، خمػػػػؼ حػػػػائط 

د.. كانوا بيف ناريف: نار مػف أمػاـ الكنيية، فوىات بنادليـ ميددة وأيدييـ لما الزنا
ونػػار مػػف خمػػؼ.. والرصػػاص يمعمػػو فػػي الجػػو رشػػًا ودراكػػًا ميػػددًا باالنيمػػار لمػػييـ 
وابػػبًل مػػف مطػػر.. فيمػػا يػػيؿ البشػػر ينػػدفو بالجنػػازة غيػػر ىيػػاب نػػارًا وال رصاصػػًا.. 
االندفالػػة، لعمعػػة الرصػػاص، األصػػوات اليػػادرة كميػػا تحولػػت فػػي نفػػوس الجنػػد إلػػا 

طراب، تحػػوال بػػدورىما إلػػا بمبمػػة وىػػروب، خشػػي الكابيتػػاف معػػو أف يجػػد ذلػػر واضػػ
نفيو وحيدًا فولا ىػو نفيػو األدبػار.. دخمػت الجنػازة الكنييػة، صػما المطػراف لمػا 
الميت، لف يمينو الشيوخ ولف يياره الكياف وخمفو الحشػود الغفيػرة ولػد اخػتمط فييػا 

بلة أحمػد يػـ مضػوا بالميػت أحمد والميي ، صػموا صػبلة الميػي ، بعػد أف صػموا صػ
 إلا ميواه األخير.

لػػد دفنػػوه وانتيػػا األمػػر!! لػػاؿ مطػػراف اليػػمطة لمكولونيػػؿ وىػػو يضػػرب كفػػًا  -
 بكؼ، أية ىزيمة!! أ  لار!!

 نخرجو ونمقي بو في الطريؽ!! -
ال.. ال يصػػػ  إخػػػراج الميػػػت.. ال يصػػػ  االنتقػػػاـ مػػػف الميػػػت، يػػػيرتد ىػػػذا  -

مطػػػراف ولػػػد ايػػتيقظت فيػػػو بقيػػػة مػػف ورع وكييػػػر مػػػف وبػػااًل لمينػػػا مػػػف النػػاس، رد ال
 خوؼ.
 ماذا تريد أف تفعؿ إذفه -
ننػػتقـ مػػنيـ ىػػـ، نقػػتميـ.. أبيفػػانوس، الشػػيوخ، الكيػػاف، وجػػوه المدينػػة، صػػاح  -

 المطراف الميزـو بحماية واندفاع ال يتأتياف إال لف أشد الحنؽ..
.. يألصػػػفيا أجػػػؿ.. يػػػأزجيـ جميعػػػًا فػػػي اليػػػجف.. يػػػألالب المدينػػػة كميػػػا -

 بالمدفعية..
.. ىػػػدر الكولونيػػػؿ اليػػػائأ المػػػائأ الػػػذ  كػػػاف ذات يػػػـو يػػػتكمـ لػػػف الحضػػػارة 

 والمدنية، اإلنيانية واألممية..
لكػػػف لبػػػؿ أف يقصػػػؼ المدينػػػة اتصػػػؿ بػػػالمفوض اليػػػامي يطمػػػب منػػػو االذف، 

 فأرغا المفوض وأزبد.
 مشؽ.لمت لؾ اجتث الفتنة فتزيدىا ضرامًا.. دع كؿ شيء ولد إلا د -
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حػػيف وصػػؿ الكولونيػػؿ إلػػا دمشػػؽ حانقػػًا، ولػػد فاتتػػو فرصػػة لصػػؼ البلذليػػة، 
كاف لزيز لد وصؿ إلا البطحيش، وكانا يجمياف معػًا فػي لػش النيػر، ذاؾ الػذ  

 ال ييتضيؼ فيو أحد غير لزيز، يتحدياف حوؿ شغميما الشاغؿ: الكولونيؿ.
تو يحاصػػػػػرؾ أنػػػػػت وزوجتػػػػػؾه يػػػػػألو البطحػػػػػيش بعػػػػػد أف رو  لزيػػػػػز لصػػػػػ -
 …كاممة

منػػذ يػػنيف يحاصػػرنا، واليػػـو يحكػػـ الطػػوؽ، يشػػد األنشػػوطة حػػوؿ لنقنػػا وال  -
 ندر  متا يدفو بالكريي مف تحتنا..

 رد لزيز مكمبًل شرحو.
خيػػػة.. ىػػػو ودولتػػػو!! لػػػف ييػػػتطيو ذلػػػؾ.. لػػػاؿ البطحػػػيش بحميػػػة لاليػػػة  -

 وحماية حامية، ففرح لزيز.
. مػػػا أريػػػده فقػػػط ىػػػو خبرتػػػؾ حيػػػاؾ اهلل.. ألمػػػـ أنػػػؾ ليػػػا أبػػػا حيػػػف!! لكػػػف. -

 …وخططؾ وأنا أكمؿ البقية
ال واهلل!! ىتػػػؼ البطحػػػيش بنبػػػرة الزجػػػر، ال يكفيػػػؾ شػػػره يػػػو  ىػػػذا الزنػػػد،  -

 وشمر البطحيش لف زند أيمر مفتوؿ العضبلت. بيذا الزند يأدؽ لؾ لنقو..
بؿ ندلػو معػًا.. لمميػة مشػتركة مػف لممياتنػا تمػؾ.. لقػب لزيػز بمػزيأ مػف  -

ف لـز لما أمر نفذ.الحيـ والر   جاء، ىو الذ  يعمـ أف البطحيش إف لاؿ فعؿ، واو
 حيف، لاؿ البطحيش، وىو ييز رأيو مبتيمًا، غدًا نذىب معًا وننفذ معًا.. -
بؿ أذىب وتمحػؽ بػي.. أيػتطمو حركتػو، أدرس نظػاـ حياتػو حتػا إذا جئػت  -

 نفذنا لما الفور. 
يمعا البػاب يقػرع لػرلتيف يػـ في الصباح، وكانا يجمياف لما مائدة اإلفطار، 

 …لرلة مفردة.. أجفؿ لزيز، ىو الذ  يعمـ أف لش النير ال يزوره أحد
 مف لياهه يأؿ لزيز صاحبو ولد بدا شيء مف الذلر في لينيو.. -
 ال لميؾ، لاؿ مطمئنًا وىو ينيض، إنو التيناو .. -
لػػواد أ  تينػػاو  ىػػذاه يػػألو لزيػػز محتجػػًا ولػػد غػػاب لػػف ذىنػػو مػػا رواه لػػو  -

..  ذات يـو
 صاحب جديد.. اطمئف.. ىو منا.. يألرفؾ لميو.. -
أوه!! ذاؾ الػػدركي الػػذ  حبيػػو الفرنيػػاو  ويػػرحو، لػػاؿ ولػػد تػػذكر القصػػة  -
 فجأة..
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 أجؿ.. لقد صار صديقي المخمص.. -
 ال.. أرجوؾ أبا حيف.. ال تدخمو.. -
لمػػػت لػػػؾ اطمػػػئف يػػػا رجػػػؿ!! ىػػػو وطنػػػي مخمػػػص.. يػػػأحكي لػػػؾ تفاصػػػيؿ  -
، وكيػػػؼ تعرفػػػت لميػػػو فيمػػػا بعػػػد.. لكػػػف ارف يجػػػب أف تتعػػػرؼ لميػػػو أنػػػت.. لصػػػتو

وتخمػػػص البطحػػػيش مػػػف يػػػد لزيػػػز المميػػػكة بيوبػػػو، يػػػـ انػػػدفو خارجػػػًا، ولػػػد جػػػاءت 
 القرلات اليبلث كيابقتيا، لرلتيف معًا يـ لرلة مفردة.

موجػػػة مػػػف القمػػػؽ اجتاحتػػػو وىػػػو يصػػػيث اليػػػمو لخطػػػا البطحػػػيش تبتعػػػد حتػػػا 
اب وىػػػو يفػػػت ، يػػػـ ىميػػػاتيما كمييمػػػا وىمػػػا يعػػػوداف صػػػديقيف البػػػاب يػػػـ صػػػوت البػػػ

حميميف يتبادالف الترحاب. "أيعقؿ ىذا!ه البطحػيش يعطػي يػره ألحػده يػأمف ألحػده 
 "لكف وجو البطحيش الياش الباش، وىو يدخؿ بصاحبو أولؼ كؿ تياؤؿ.

محمػػد التينػػاو  مػػف دمشػػؽ.. صػػديؽ لتيػػد ومكػػاف  لنيػػد.. بػػدأ البطحػػيش  -
زحػػػًا، مشػػػيرًا بيػػػده إلػػػا التينػػػاو  الػػػذ  كػػػاف ييػػػد البػػػاب بقامتػػػو الطويمػػػة التعػػػارؼ ما

 ومنكبيو العريضيف ورأيو الكرو  الضخـ، لجبًل أحينت تغذيتو.
أىػػبًل، بػػدأ لزيػػز وىػػو يمػػد يػػده مصػػافحًا، يػػـ لمعػػت فػػي رأيػػو فكػػرة، فبػػادر  -

ميػػػتبقًا صػػػاحبو: محيػػػوبؾ أبػػػو العػػػز الػػػدىماف مػػػف لقيػػػدات حمػػػص، لػػػاؿ بميجتػػػو 
بدويػػة التػػي يتقنيػػا جيػػدًا، يػػـ نظػػر إلػػا البطحػػيش فػػرآه فػػاغر الفػػـ وكأنمػػا أدىشػػتو ال

 الكذبة.
أىػػبًل ويػػيبًل يػػيد أبػػا العػػز، رد التينػػاو  بميجتػػو الشػػامية الرليقػػة، وىػػو ينقػػؿ  -

نظػػره بػػيف المضػػيؼ وضػػيفو، لػػـ أكػػف ألمػػـ أف لػػؾ صػػاحبًا يػػأتي إلػػا لػػش النيػػر 
 ؿ لما مكانتو لد  النير نفيو..يوا . تابو بشيء مف الضحؾ، ربما ليدل

تفضػػػؿ، شػػػاركنا إفطارنػػػا، لػػػاؿ البطحػػػيش وىػػػو يتحاشػػػا متابعػػػة التعػػػارؼ،  -
 كأنما انتقؿ إليو توجس لزيز وحذره!!

لما طبؽ الطعاـ، كاف يمة بيض مقمي، لبف، وبضعة أرغفة مف خبز التنػور 
بطحػػػيش المحمػػػر المقمػػػر.. لػػػـ يدلػػػو يعيػػػد الكممػػػة، بػػػؿ يػػػارع يجمػػػس الربعػػػة بػػػيف ال

وضيفو، وبتبايط شديد ورفو كمفة ظاىر، ىشـ التيناو  الرغيؼ وشػرع يأكػؿ. نظػرة 
 …متيائمة وجييا البطحيش لعزيز، فردىا لزيز ايتيجانًا وتحذيراً 

العقيدات!ه بدأ التيناو  حدييو ولػد ألقػـ فمػو لقمػة مػزج فييػا البػيض بػالمبف،  -
 أنا ألرؼ العقيدات كميا.. مف أ  فخذ انته

رتػأ لمػا لزيػز مػتمممبًل فػي جميػتو، متمفتػًا حولػو، وكأنمػا أ ،مف الزمفلحظة 
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 ييتنجد بصاحبو..
أبػػػػو العػػػػز مػػػػف البوصػػػػميبي.. أنجػػػػده البطحػػػػيش فػػػػي الحػػػػاؿ فتػػػػنفس لزيػػػػز  -

 الصعداء.
لجيػػب!! ابػػف مدينػػة وتعػػرؼ القبائػػؿ واألفخػػاذه تػػابو لزيػػز بنبرتػػو البدويػػة  -

 …نفييا ولد تمايؾ تماماً 
.. المينػػػة تعممػػػػؾ.. والترحػػػاؿ يويػػػػو دائػػػرة معارفػػػػؾ.. رد المينػػػة يػػػا صػػػػاح -

التينػػػاو  ىػػػازًا رأيػػػو ضػػػاحكًا.. رأ  البطحػػػيش صػػػاحبو يػػػزداد ايػػػتيجانًا وايػػػتغرابًا 
 فتدخؿ:
 لعممؾ، محمد كاف في يمؾ الدرؾ، والدرؾ ينتقموف.. -
كؿ شيريف، يبلية في مخفر.. تابو التيناو  لبؿ أف يبد  لزيز المزيد مػف  -
اب: حمػػػص، حمػػػاه، دمشػػػؽ، اليػػػويداء، درلػػػا.. كميػػػا ألرفيػػػا.. مخافرىػػػا، االيػػػتغر 

 …أىميا، لبائميا.. مينة ييئة، لكف ليا محاينيا وال شؾ
لكننػػػي ال أفيػػػـ، بػػػدأ لزيػػػز مػػػف جديػػػد متجػػػاىبًل معرفتػػػو بػػػأ  شػػػيء، يتنقػػػؿ  -

 بناظريو بيف البطحيش وصاحبو الجديد، دركي يابؽ وصديؽ البطحيش!!ه
رد البطحػػيش نفيػو متضػػاحكًا. ليػذه لصػػة طويمػة يػػأروييا ال.. ال تعجػب،  -

 …لؾ.. لكف تأكد.. التيناو  مأموف مضموف كاليد اليمنا لميير 
ضػػحؾ التينػػاو  ضػػحؾ الفرحػػاف بمػػدي  مػػس شػػغاؼ لمبػػو، فيمػػا اكتفػػا لزيػػز 
بفت  لينيو أكير وفغر فيو أكير، وربت البطحيش كتؼ صاحبو يـ يػألو: ا .. لػؿ 

 لي.. ما األخباره
لػػػيس ىنػػػاؾ يػػػو  أخبػػػار البلذليػػػة.. بػػػدأ التينػػػاو  لمػػػا ميػػػؿ وكأنمػػػا يريػػػد  -

يارة اليامعيف.  ايتنفار األيماع واو
 البلذلية!! ىتؼ الرجبلف كبلىما معًا لينفرد لزيز، ماذا في البلذليةه -
تمػػرد.. يػػورة.. شػػيء ىػػز الحكومػػة ىػػزًا.. يػػـ رو  ليمػػا كػػؿ مػػا يعرفػػو لػػف  -

 ىزًا. ذلؾ الشيء الذ  ىز الحكومة
مػػػاذاه الكولونيػػػؿ رينػػػو بنفيػػػو ذىػػػب إلػػػا ىنػػػاؾ.. لمػػػؽ لزيػػػز وىػػػو ييػػػمو  -

 الخبر المفاجة، ناظرًا إلا البطحيش نظرة ايتغراب ودىشة.
ويقولػػػػػوف: ىػػػػػو خػػػػػائؼ غاضػػػػػب يخطػػػػػط لقصػػػػػؼ المدينػػػػػة، لقمػػػػػب لالييػػػػػا  -
 يافميا..
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 يفعميا الوغد، لمؽ لزيز ولد لجز لف كظـ ما في نفيو مف غيظ. -
 .…و!ه يأؿ التيناو  بصورة مفاجئة جعمتو يجفؿ متنبيًا ..هأنت تعرف -
يعرفػػػوه بػػػادر البطحػػػيش ميػػػتبقًا صػػػاحبو، مػػػف أيػػػفه لكػػػف أبػػػا العػػػز يعػػػرؼ  -

 يفالة ىؤالء الميتعمريف، يعرؼ نذالتيـ..
إيػػو!! لػػو تعػػرؼ  .كمنػػا نعرفيػػا.. لػػاؿ التينػػاو  وىػػو يتنيػػد، نػػاظرًا إلػػا لزيػػز -

رب، اليػػجف، مجرمػوف ىػػؤالء الميػػتعمروف، يػػفاكو مػاذا فعمػػوا بػػي!! التعػذيب، الضػػ
 دماء.. 
دلػػؾ مػػف ىػػذا.. تينػػاو .. لاطعػػو لزيػػز ولػػد صػػار كتمػػة مػػف االيػػتطبلع.  -

 ولؿ لي.. ماذا تعرؼ أيضًا لف البلذليةه.
 ماذا لف البلذليةه رد  وىو يمي  آخر لقمة مف صحف البيض، فتنة.. -
ض .. طالمػا النػاس كميػـ وراء ال تقؿ فتنة يا رجؿ، احتأ لزيز بانزلاج وا -

 ابيفانيوس وضد الميتعمر.. إذف ىي يورة..
يػػورة.. بالتأكيػػد.. رد التينػػاو  مػػنخفض النبػػرة، مطػػأطة الػػرأس. أجػػؿ.. ىػػي  -

 يورة مباركة ال تواخذني..
والكولونيػػػؿ!ه أمتأكػػػػد أنػػػو ذىػػػػب إلػػػا ىنػػػػاؾه يػػػألو البطحػػػػيش مػػػف جديػػػػد،  -

 بو إلا البلذلية..ميتغربًا أف يكوف القدر لد تدخؿ ففر 
طبعػػًا، متأكػػد.. كميػػـ يقولػػوف اف المفػػوض ال ييػػؽ إال بػػو، ليػػذا أريػػمو يحػػؿ  -

 المشكمة وينيي الفتنة.. لفوًا اليورة..
 تقصد ييظؿ في البلذلية.. لف يعوده يألو البطحيش بانزلاج.. -
 ال أدر .. ما أدريو أنو ذىب وحيب.. -

كأنمػػػا يقػػػوؿ واحػػػدىما لآلخػػػر تبػػػادؿ لزيػػػز والبطحػػػيش النظػػػرات لمػػػا لجػػػؿ و 
"ىػػذا الطػػارئ يقتضػػي إلػػادة النظػػر بالخطػػة "فيمػػا بػػدا التينػػاو  منشػػغبًل بجػػرع كػػأس 

 الشا  حتا اليمالة..
 ايمحا لي، لاؿ وىو ينيض فجأة، خير لي أف أذىب.. -
 تذىبه أيف ولما تأت بعده يألو البطحيش دوف أف يقؼ. -
إلػػا لزيػػز، يبػػدو أف بينكمػػا أيػػرارًا  ال.. ال.. رد التينػػاو  متضػػاحكًا، مشػػيراً  -

ال تريدانني االطبلع لمييػا.. أراؾ فيمػا بعػد، معممػي! خاطػب البطحػيش ولػد صػار 
 لند العتبة يـ مضا دوف أف ينتظر الرد.
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كيػؼ تيػؽ برجػؿ كيػذاه يػأؿ لزيػز وىػو ييػب محتػدًا غاضػبًا، مػا إف يػمو  -
 صوت الباب الخارجي يغمؽ.

 ليذا غيرت ايمؾ وشخصيتؾه -
 ماذا تريدني.. أف ألرفو بنفيي لما حقيقتياه -
لكنػو موضػػو يقػة، أنػػا يػػألت لنػو ودلقػػت، رد البطحػػيش ولػد فاجػػأه غضػػب  -

 لزيز المباغت..
دركػػي خػػدـ االيػػتعمار يػػنيف وتنقػػؿ فػػي رحػػاب لمالتػػو يػػنيف يصػػب  فجػػأة  -

موضو يقةه ال.. ال.. أنا أشػؾ بػو كػؿ الشػؾ وأحػذرؾ منػو كػؿ التحػذير.. لػاؿ وىػو 
ير بيػػػبابتو إشػػػارة التحػػػذير، يػػػـ انحنػػػا فجػػػأة لمػػػا البطحػػػيش.. بػػػؿ لػػػـ ارف.. يشػػػ

 انيض، ما أظنو ذىب إال ليأتي لنا بجبلوذتو.
 ماذا تقوؿ يا رجؿه رد البطحيش وكمو شؾ ولجب. -
ألوؿ لؾ انيض.. يجب أف نخمي البيت في الحػاؿ.. لػاؿ لزيػز وىػو يشػده  -

رفػة لكػف لنػد العتبػة فقػط، يبػت البطحػيش مف يده منيضًا إياه، ميرلًا بػو خػارج الغ
 لدميو في األرض متيمرًا في مكانو يـ لاؿ:

 اذىب أنت.. أما أنا فيأبقا..-
 …ييميكوف بؾ -
ال تخػػػػؼ لمػػػػي.. يمػػػػة مخبػػػػأ ىنػػػػا يمكننػػػػي أف أرالػػػػب منػػػػو دوف أف يعػػػػرؼ  -

 بمكاني أحد.. فإف جاؤوا، صدؽ ظنؾ، أما إف لـ يجيئوا..
وايؽ أنو لميؿ.. فاحذر منو.. والطو كؿ صػمة لػؾ  جاؤوا.. لـ يجيئوا.. أنا -
 بو..

يػألطو لنقػػو إف كػػاف ذلػؾ صػػحيحًا.. ايػػبقني إلػػا دمشػؽ.. تأكػػد فقػػط مػػف  -
مكػػاف وجػػوده. الخطػػة لائمػػة وليػػوؼ تنفػػذ.. ىيػػا.. يػػافر.. ألحػػؽ بػػؾ فػػي ميػػؿ ىػػذا 

 اليـو مف األيبوع القادـ.
ا األمػػاـ، كأنمػػا ومضػػا لزيػػز إلػػا محطػػة القطػػار، لػػيف إلػػا الػػوراء ولػػيف إلػػ

و في كؿ لحظة رجاؿ األمف المقنعوف بألنعػة المدنيػة والحضػارة، ػينتظر أف يظير ل
يـ وصؿ إلا دمشؽ وىو مشغوؿ الباؿ لما البطحيش، فقد أيار التيناو  فػي نفيػو 

 لاصفة مف الشؾ واالرتياب لـ يعرفيا مف لبؿ..
، مػػا إف دخػػؿ فيػػو لزيػػز  حتػػا غيػػمت لكػػف دمشػػؽ بحػػر مػػف الشػػواغؿ واليمػػـو
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أمػػواج شػػكو وارتيابػػو، وطػػردت شػػواغمو الجديػػدة شػػواغمو القديمػػة، ميممػػا يطػػرد دائمػػًا 
 الجديد القديـ:

منػػػاؼ ريػػػب فػػػي شػػػيادة البكالوريػػػا لممػػػرة اليانيػػػة.. ىػػػو يكػػػره الفرنيػػػي، يكػػػره 
الرياضػػيات، ال يفقػػػو شػػيئًا فػػػي الفيزيػػاء، فكيػػػؼ يػػنج ه. أوؿ يػػػنة يػػامحو لزيػػػز.. 

وف مػف اليػنة األولػا.. لكػف يػنة يانيػة ويريػبه لػواد ظػؿ معظـ الطبلب ال ينجحػ
معػػو طػػواؿ اليػػنة، يدريػػو الفرنيػػي، الرياضػػيات، الفيزيػػاء، لكػػف ىػػا ىػػو ذا يريػػب. 
"ىػػػو ال يحػػػب الػػػدرس" كانػػػت أمػػػو لػػػد نبيتػػػو أكيػػػر مػػػف مػػػرة "لكنػػػو كػػػاف بارلػػػًا فػػػي 

راىقػةه" المدرية"." حتا الصؼ العاشر ولبؿ أف يراىؽ"." إلا ىذه الدرجة تغيػر الم
 "لـ ال، ولد صار لقمو في مكاف آخره" بدأت تشرح لو.

كػػػاف لزيػػػز لػػػد لمػػػـ، مػػػف ىنػػػا وىنػػػاؾ، أف لقػػػؿ الولػػػد لنػػػد خيريػػػة، ابنػػػة أـ 
روضػػة، التػػي تفػػوؽ روضػػة جمػػااًل ودالاًل. مػػف الكػػو  يخػػتمس واحػػدىما النظػػر إلػػا 

غؿ ارخػػػر، لنػػػد البػػػاب، لمػػػا اليػػػط ، لبػػػر الشػػػبابيؾ يمتقيػػػاف، ىمػػػا دائمػػػًا فػػػي شػػػ
 شاغؿ خبلصتو "كيؼ يمتقيافه"، وال يعدماف وييمة لذلؾ.

 ..فكيؼ ال يريب مناؼه.
 ييظؿ يعيدىا إلا أف ينج ، لاؿ لزيز لشمس ولد احتقف وجيو غضبًا. -
ومػػا الفائػػدةه ردت شػػمس ىػػازة رأيػػيا يأيػػًا، إف كػػاف الولػػد ال يطيػػؽ الكتػػاب -

 …زوجو وارت  مف ىمووال الدرس، لماذا نرغمو لما ذلؾه دلو يتفرغ لمعمؿ، 
وأطػػػرؽ لزيػػػز يفكػػػر دوف أف يجػػػد فرصػػػة التخػػػاذ لػػػرار.. بػػػدور نجحػػػت فػػػي 
"البروفيو"، لكف المشكمة: ىؿ تقعد في البيت أـ تتػابو الدرايػةه بنػات الجيػراف كميػف 
ف ذىبػػت واحػدتيف فمكػػي  يقعػدف فػػي البيػت، بػػؿ معظميػف لػػـ يػذىبف إلػػا المدريػة واو

ماذا وجو القمػبه "كػاف يػؤاؿ أـ روضػة الػذ  يمخػص تتعمـ القراءة والكتابة فقط". ول
 مولؼ حريـ الميداف.

"البنػػت لمبيػػت ولشػػغؿ البيػػت فممػػاذا المػػدارس والتعػػبه" بػػدور مػػف القمػػة القميمػػة 
التػػي لرفػػت طريقيػػا إلػػا المدريػػة. األلػػيف تمتيميػػا فػػي الغػػدو.. والػػذىاب، األليػػف 

حمػػؿ أكيػػر أـ حيػػبوه تيػػمقيا فػػي األزلػػة وخمػػؼ الحيطػػاف، فيػػؿ ييػػتطيو لزيػػز الت
منػػػذ البدايػػػة أرادت أف تكػػػوف بػػػدور امتػػػدادًا ليػػػا، تجيػػػد كػػػؿ مػػػا  …ةشػػػمس طموحػػػ

ينقصػػيا، تحقػػؽ كػػؿ مػػا لػػـ تيػػتطو تحقيقػػو ودفعػػت بيػػا، مشػػجعة دائمػػًا حايػػة دائمػػًا، 
 فكيؼ تيف لزيمتيا ارفه.

ايػػػمعي منػػػي، النػػػاس كميػػػـ يقولػػػوف حيػػػبيا "البروفيػػػو".. لػػػاؿ لزيػػػز وىػػػو  -
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 لد بمذ آخر حدود االحتماؿ.. يخشا أف يكوف
 أتيمو كبلـ الناسه أتفت في لضدؾ يريرات الناسه. -
 ال أدر .. رد بشيء مف تردد وحيرة، أخشا.. -
ال.. ال تخػػػَش شػػػيئًا، لاطعتػػػو شػػػمس ولػػػد لػػػادت ليػػػا يقتيػػػا بنفيػػػيا وشػػػدة  -

 إصرارىا. دليا تكمؿ تعميميا.
 لما العشاء تداولت األيرة في األمر.

بتػي، يػػأليا األب وىػو يشػػد كتفيػا بذرالػو حبػػًا وحنانػًا: أخبرينػػي، بػدور، حبي -
 تريديف أف تيتريحي أـ تكممي تعميمؾه

 بؿ أكمؿ. -
 كيؼ ومدرية البنات بعيدةه -
 أنا أحب التعميـ.. دلني أذىب إلا دار المعممات.. -
 معممة!ه رددت األـ بإلجاب وفخر.. تعجبني المعممة!! -
د الػذ  كػاف منػذ زمػف طويػؿ يعامػؿ فػردًا مػف أفػراد ولمميا رائو، تػدخؿ لػوا -

األيػػػرة. بػػػؿ لػػػيس ىنالػػػؾ أيػػػما مػػػف لمػػػؿ المعمػػػـ. ألػػػـ تيػػػمعوا لػػػوؿ الشػػػالر "كػػػاد 
المعمػػػـ أف يكػػػوف ريػػػوال"ه ومضػػػا لػػػواد يشػػػرح بببلغػػػة منقطعػػػة النظيػػػر فوائػػػد تمػػػؾ 

 المينة ولظمة أصحابيا، محاميًا ال يشؽ لو غبار..
فينا حضرة المحاميه يألتو شمس ضػاحكة، إذ  ماذاه وجدتيا منايبة ترافو -

لـ يكف يفوت فرصة ييتطيو فييا المرافعة لف شيء إال وينتيزىا، لكأنما ىي طبػو 
 …متأصؿ في كؿ محاـ: يجرب لزمو في ياحات القوؿ والكبلـ

محػػػاـ!! وأنػػػا لػػػي المحامػػػاةه لػػػاؿ لػػػواد، وىػػػو يتنيػػػد حيػػػرة لمػػػا يػػػنتيف  -
 أف يتجاوز الينة اليانية. ضالتا منو في كمية الحقوؽ، دوف

ال تخػػػػؼ، يتصػػػػير محاميػػػػًا.. ليػػػػانؾ يؤىمػػػػؾ لػػػػذلؾ، تابعػػػػت شػػػػمس وىػػػػي  -
تضحؾ، فيما كاف لزيز يفكر بااللتراح الذ  يحمؿ لو جممػة مػف الشػواغؿ واليمػـو 
الجديػػدة، فػػالقبوؿ فػػي دار المعممػػػات ال يػػأتي لمػػا طبػػؽ مػػػف فضػػة، بػػؿ البػػد مػػػف 

 مف الوياطات.تدخؿ شخصية مف الشخصيات أو وايطة 
نواؼ جاءه توءـ مف البنات، ىكذا جاء الخبر مػف القريػة.. دممجػة، كأميػا،  -

 خصبة معطاء.. ربما يتصنو لو خبلؿ لقد  ينيف لشيرة مف.. البنات والبنيف.
يجب أف نػذىب إلػييـ، نبػارؾ ونػر  األحفػاد.. الترحػت شػمس ولػد ضػميما  -
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، فيز لزيز رأيو نفيا..  مخدع النـو
. أنا بانتظار صاحبي.. غدًا يأتي وننفذ الميمة، لػاؿ شػبو ىػامس ميتحيؿ. -

 وكأنو يخشا أف تكوف لآلذاف حيطاف.
ال تدلػػو يػػأتي ىنػػا.. ردت ولػػد لرفػػت كػػؿ مػػا اتفػػؽ لميػػو مػػو البطحػػيش..  -

 الحي مزروع برجاؿ الكولونيؿ..
 ماذا تقوليفه -
كػػػػأنيـ الكػػػؿ يؤكػػػدوف: يمػػػػة ليػػػوف فػػػػي الحػػػارة.. غربػػػاء يػػػػأتوف ويػػػذىبوف و  -
 يرالبوننا.
 الخطر يشتد إذف، واألنشوطة تضيؽه -
 ليذا.. خير لنا أف نبتعد.. الترحت، ىي التي مازالت تفضؿ فكرة اليرب.. -
بػػػؿ خيػػػر لنػػػا أف نخمػػػص منػػػو.. لػػػاؿ وىػػػو يكػػػز لمػػػا أيػػػنانو مؤكػػػدًا كػػػؿ  -
 حرؼ..
 لكنني خائفة.. أخشا أف نقو في ورطة أشد.. -
.. ىػو يػػيفعؿ كػػؿ شػػيء، لػاؿ وىػػو يشػػير إلػػا ال تخػافي.. أنػػا يػػأظؿ بعيػػداً  -

 صاحبو البعيد، الذ  لـ تكف شمس لد رأتو أو لرفتو.
 ال أخاؼه كيؼ، والخطر يحدؽ بي مف كؿ جانبه -
 أيف إذف الفارس المميـه -
ردت شػػمس متنيػػدة وليناىػػا تشػػرداف بعيػػدًا. يالتمػػؾ األيػػاـ!! الخػػوؼ،  0إيػو! -

فيا الفارس المميـ.. أما اليػـو فمػا الػذ  منيػا لػـ الحزف، اليـ، الغـ، كميا لـ يكف يعر 
تعرفػػػو شػػػمسه أ  لمػػػؽ لػػػـ تعشػػػو وأوالدىػػػا لربيػػػا أو بعيػػػديف لنيػػػا: منػػػاؼ، نػػػواؼ، 
بدور.. بػؿ حيػبيا األخضػر ذاؾ الػذ  جرفػو يػيؿ ىتمػر وىػو يكتيػ  بػاريس. خبػر 
صغير كاف لد أوصمو الكولونيؿ: "األخضر رحؿ إلا الجنوب مو أىمػي". يػـ مػاذاه 

أحػػد يعمػػـ، كانػػت فرنيػػا مػػا تػػزاؿ بحػػرًا مػػف االضػػطرابات والقبللػػؿ. وكػػاف لزيػػز  ال
نفيو لمقًا، لكف إحيايًا ما في داخمو يؤكد لو أف األخضر رجؿ، والرجػؿ ال يخشػا 

ىػػػو يصػػػرح ليػػػا بأحايييػػػو تمػػػؾ، لكػػػف كبػػػد األـ تػػػأبا إال أف تنفطػػػر لمػػػا  …لميػػػو
 فمذتيا ولد ضالت آيارىا.
ميػػـ فػػي يػػره وىػػو يػػر  الػػدموع لمػػا خػػدييا. "كػػـ تتبػػدؿ "إيػػو!! يػػا لمزمػػاف!!" ى

مشػالر اإلنيػػاف!! كػػـ يتغيػػر اإلنيػػاف!!" وألقػػا لزيػػز بنفيػػو إلػػا جانبيػػا فمػػـ تحػػرؾ 
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يػػاكنًا، كفػػاه تحػػت رأيػػو، لينػػاه إلػػا اليػػقؼ، وىػػي جامػػدة فػػي الفػػراش، خامػػدة.." 
ة حيف كنت ألود مف غياب كنت أجدىا لما أحر مف الجمػر، تنتظرنػي وكميػا ليفػ

وشػػوؽ، فممػػاذا ال جمػػر اليػػـو وال حػػره ال ليفػػة وال شػػوؽ!ه أمػػات حبيػػا لػػيه أخمػػد 
الجيد فمـ يعد فيو حر الحب وال جمر الشبابه" يتياءؿ وىػو يتطمػو إلػا نفيػو فػي 

مػازاؿ حبػي لشػمس رايػخًا لويػًا.. روحػي  …مرآة الخزانة.. ىو نفيو خامػد بػارد" ال
مت.. لماذا الخمود إذفه لمػاذا اليمػوده  معمقة بيا حتا ليخيؿ إلي أنيا إف لطعتني

أنػػا نفيػػي ال أشػػعر بمػػا يػػدفعني ألف أىصػػر الجيػػد.. ألف أضػػـ وأشػػـ، ألبػػؿ وألػػيـ.. 
أىو العمر إذف يفػرغ العظػاـ مػف نقييػاه الشػراييف مػف دمائيػاه أىػي الكيولػة تيػحب 

ه"  أشواؽ الجيد حتا تجعمو خواء إال مف المشاغؿ واليمـو
 وف أف تنظر إليو.بماذا تفكره يألتو د -
بمػػػػاذا تفكػػػػريفه غمغػػػػـ وىػػػػو يقتػػػػرب بيػػػػده مػػػػف صػػػػفحة خػػػػدىا التػػػػي طالمػػػػا  -
 يحرتوه.
 وىؿ ىناؾ شيء ال أفكر فيو!ه األوالد وىمـو األوالده -
 أتريفه نخمؼ األوالد ليمتيمونا.. لناكب تأكميا فراخيا.. -
لعػػؿ ىػػذه ىػػي يػػنة الحيػػاة، غمغمػػت وكأنمػػا تحػػدث نفيػػيا، دوف أف تعيػػر  -

نتباىًا لميد التي كانت تميد صفحة الخد، فقػد كػاف كػؿ مػا فييػا ىامػدًا بػاردًا كطػيف ا
 الشتاء.

فػػي اليػػـو التػػالي، رحمػػت شػػمس إلػػا ابنيػػا نػػواؼ.. كانػػت دمشػػؽ لػػد أصػػبحت 
بالنيػػػبة إلييػػػا شػػػبحًا مخيفػػػًا ال يفتػػػأ يحػػػـو أمػػػاـ لينييػػػا ىنػػػا وىنػػػاؾ، بايػػػًا فػػػي لمبيػػػا 

ية، كؿ ما ىػو خػارج دمشػؽ يفػت  ليػا بػاب الحريػة الذلر. وكاف نواؼ، القرية، الباد
 لما مصراليو، باب األمف واألماف، فكيؼ ال تيرع إليوه.

الحػػؽ بػػي بأيػػرع مػػا تيػػتطيو، نصػػحت لزيػػزًا وىػػي تودلػػو، لكػػف لزيػػزًا لػػـ  -
يكػػف بحاجػػة لنصػػيحة.. كػػاف ىػػو ارخػػر يريػػد الخػػبلص.. يريػػد الحريػػة، لكػػف كيػػؼ، 

 وييؼ الكولونيؿ ميمط فوؽ لنقوه
أنيي الميمة والتحؽ بؾ، ولدىا وىو يعمـ أف لتؿ كولونيؿ فرنيي في لمػة  -

اليـر مف اليمطة أمر دونو خرط القتاد.. صحي  أنػو فكػر بػاألمر دوف أف يػرؼ لػو 
 جفف. خطط لو، دوف أف يياوره خوؼ، لكف التخطيط شيء والتنفيذ شيء آخر..

أجضػانات. لكػف ىػذا  ميمات كييرة كاف لد لاـ بيا مف لبػؿ: جنػد، يػرجانات،
كولونيػػؿ، .. ومػػػا الفػػرؽه "راح يتيػػػاءؿ وىػػػو فػػي طريقػػػو إلػػػا المحػػؿ. الرجػػػؿ الػػػذ  
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تكمف لو يـ تغمد فػي صػدره خنجػرؾ أو تػزرع فػي جيػده رصاصػؾ ىػو رجػؿ يػواء 
أكػػػػاف نفػػػػرًا أـ جنػػػػرااًل.. ال.. لزيػػػػز ال تخػػػػؼ"، فػػػػي المحػػػػؿ رو  صػػػػبر  لػػػػو لصػػػػة 

فوض اليػامي نػالـ لمػا الكولونيػؿ.. يػحبو البلذلية أيضًا، لكف بعد أف أضاؼ "الم
مػف البلذليػة فػي ليمػة ال ضػوء فييػا، والكولونيػػؿ يػا كبػاه!! يػا تعيػاه!!" ورفػرؼ لمػػب 

 لزيز فرحًا.. يـ أيرع يغادر المحؿ..
بألصػػاب بػػاردة ذىػػب ييػػأؿ لػػف الكولونيػػؿ. ييػػتطمو حركتػػو.. نظػػاـ حياتػػو. 

يـ راوغيػػـ، فعميػػو حػػيف يػػأتي الحػػراس حػػوؿ بيتػػو تحاشػػا نظػػراتيـ، العيػػوف فػػي حػػارت
 البطحيش أف يكوف لد لرؼ كؿ شيء.

ميػػاؾ اهلل بػػالخير، أيػػتاذنا! بػػادر لزيػػز األيػػتاذ، ولػػد دخػػؿ المقيػػا الػػذ   -
 بات ال يفارلو.

 أبا األخضر! رد األيتاذ شبو شاىؽ، أيف أنت يا رجؿه إني واهلل لمشتاؽ! -
إلجابػػو بفيمػػو فػػي لزيػػز معجػػب بمغػػة األيػػتاذ وفصػػاحتو، بعممػػو وضػػبللتو، 

 الحياة وكفاحو في ميداف اليياية.
ماذاه أراؾ وحيدًا، لاؿ لزيز وىو يتمفت حولو. بػؿ أر  المقيػا شػبو خػاٍو:  -

.. تػػػابو وىػػػو يػػػر  جايػػػوس الكولونيػػػؿ يحتػػػؿ إحػػػد  الطػػػاوالت القريبػػػة.. مارأيػػػؾ. 
 نذىب إلا البيته

جايػوس، ولػـ ال نػذىب.. رد األيػتاذ وىػو يػنيض ضػاحكًا، غػامزًا باتجػاه ال -
 نذىبه

لمػػا جنػػاح اليػػرلة ألػػدت ليمػػا وضػػحة العشػػاء، ولمػػا العشػػاء راح األيػػتاذ 
 يصوؿ ويجوؿ.

صػػارت الحػػرب لالميػػة حقػػًا.. رويػػيا، أمريكػػا، أوروبػػا، أفريقيػػا، آيػػيا، كميػػا  -
 بمغتيا نارىا..

 لو تبمغنا ىنا فتحرؽ بمييبيا ىؤالء الفرنيييف.. -
د األيػتاذ الػذ  يتػابو أخبػار الييايػة لحظػة ىي بالغة.. كف لمػا يقػيف، أكػ -

بمحظػػة ويكتػػب لػػػف الييايػػة يومػػػًا بيػػـو ويشػػارؾ فػػػي صػػنو الييايػػػة لمػػا الػػػدواـ. 
بعدئػػذ حديػػو لػػف البلذليػػة التػػي كػػادت تشػػعؿ فتيػػؿ اليػػورة فػػي الػػببلد، يػػـ انتقػػؿ إلػػا 
العػػػراؽ حيػػػث اشػػػتعمت يػػػورة ىنػػػاؾ، وحيػػػث رشػػػيد لػػػالي الكيبلنػػػي ييػػػز بيػػػده لػػػرش 

 العظما أو يكاد. بريطانيا
 كـ ذا يبشر بالخير!! ىتؼ لزيز فرحًا. -
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 ما يبشر بالخير، الشقاؽ الخطر الذ  دؽ ايفينو بيف الفرنيييف أنفييـ. -
 تقصد ديغوؿ.. بدأ لزيز فتابو األيتاذ. -
 طبعًا!! طبعًا!! ديغوؿ وحكومة فرنيا الحرة.. وبيتاف وحكومة فيشي. -

الفػرح، يقولػوف اف حربػًا فػي كػؿ مكػاف يػتقـو بعد ئذ التػرب ىاميػًا بكييػر مػف 
 بينيما.
 يا إليي!! أ  نبأ مفرح أيتاذ!! كـ أنا يعيد بو!! -
وليػػوؼ تكػػػوف أيػػعد حػػػيف تيػػػمو الخبػػر الطػػػازج.. لػػػاؿ األيػػتاذ يػػػـ تولػػػؼ  -

 متفحصًا لزيز، وكأنما يبحث لف أير مف اإليارة لميو.
 أ  خبر طازج!ه -
 ضو يدىـ لما يورية..الديغوليوف واإلنكميز يريدوف و  -
 كيؼه -
المفػػػػػػوض اليػػػػػػامي ألمػػػػػػف والءه لحكومػػػػػػة فيشػػػػػػي، لكػػػػػػف ضػػػػػػباط الجػػػػػػيش  -

 منقيموف.. بعضيـ ديغوليوف وبعضيـ فيشيوف..
 لظيـ.. وماذا بعده -
اإلنكميػػز وجػػدوىا فرصػػة يػػانحة.. يضػػربوف بػػديغوؿ ىتمػػر وحكومػػة فيشػػي  -

 وييتولوف لما ميتعمراتيا..
 اإلنكميز! لمؽ لزيز مموحًا برأيو.. كـ ىـ يعالب ماكرة ىؤالء -
 ىذه اليعالب الماكرة لادمة إلينا ىنا!! -
 حقًا.. أيتاذ!! -
حقػػًا وصػػدلًا!! المعمومػػػات تقػػوؿ: لريبػػًا.. .. يػػػتنطمؽ الشػػرارة ىنػػا، ويقتتػػػؿ  -

 الفيشيوف مو اإلنكميز والديغولييف لما يورية..
 .ومف تحيبو ينتصر أيتاذ، الفيشيوف أـ الديغوليوفه -

أيامػػػًا ظػػػؿ ذلػػػؾ اليػػػؤاؿ دوف جػػػواب، وأيامػػػًا ظػػػؿ الشػػػغؿ الشػػػاغؿ لكػػػؿ ميػػػتـ 
نكميػزه، أـ المارشػاؿ بيتػاف ونػازيوهه  باليياية في دمشؽ.. أينتصر الجنػراؿ ديغػوؿ واو
كػػػػاف ديغػػػػوؿ لػػػػد ألمػػػػف فرنيػػػػا الحػػػػرة حميفػػػػة لبريطانيػػػػا العظمػػػػا، داليػػػػًا الفرنيػػػػييف 

آخر رمؽ، يحرر فرنيا، ميمػا كػاف لبللتحاؽ بجيشو ذاؾ الذ  ييقاتؿ الناز  حتا 
اليمف.. صوت ديغوؿ بات ييمعو العالـ كمػو، وىػو ييػدر مػف لنػدف ميػددًا باالنتقػاـ 
مػػف النػػازييف، مناديػػًا باليػػأر لكرامػػة فرنيػػا الجريحػػة. حكومػػة فيشػػي، رفضػػت نػػداءه، 
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بػػػؿ التبرتػػػو متمػػػػردًا خائنػػػًا، وبػػػػدأ الفرنيػػػيوف ينقيػػػػموف: أنػػػاس يريػػػػدوف القتػػػاؿ مػػػػو 
 ، وآخروف يريدوف االيتيبلـ مو فيشي..ديغوؿ

.. االنقيػػاـ بػػيف الطػػػبلب، العمػػاؿ، الفبلحػػيف، بػػػؿ ىػػو فػػي الدولػػػة، اإلدارات، 
 …الجيش

جػيش الشػرؽ نفيػػو منقيػـ لمػػا نفيػو. شػػرخ لػامود  شػػطر الضػباط، الجنػػد، 
القػػادة شػػطريف: كبلىمػػا مػػتحمس لصػػاحبو، مػػدافو لػػف مولفػػو.. المفػػوض اليػػامي 

ر آخػر. أحػداث البلذليػة زادت الشػرخ بينيمػا، تػوبيث المفػوض شطر والكولونيؿ شط
اليػػامي وتيديػػده لػػو زاد فػػي لمػػب الكولونيػػؿ الحقػػد.. ومػػو بػػوادر تحػػرؾ اإلنكميػػز مػػف 
فميػػطيف وشػػرلي األردف، لقػػد المفػػوض اليػػامي اجتمالػػًا ألركانػػو.. ظيػػر االنقيػػاـ 

ؿ يريػػد االنضػػماـ فيػػو لمػػا أشػػده.. المفػػوض اليػػامي يريػػد لتػػاؿ القػػادميف والكولونيػػ
إلػػييـ.. االجتمػػاع بػػدأ بكػػبلـ وجػػداؿ، يػػـ انتيػػا بصػػراخ وصػػداـ، ألقبػػو فجػػر اليػػـو 
التالي برلية لاجمػة طيرتيػا حكومػة فيشػي إلػا دمشػؽ؛ "التقمػوا الضػباط الػديغولييف 

 جميعًا".. 
فػي اليزيػو األخيػػر مػف ذلػػؾ الميػؿ، وصػؿ البطحػػيش إلػا بيػػت الميػداف.. ومػػو 

إلػػا الكولونيػػؿ، ينفػػذاف الميمػػة. لكػػف مػػا إف وصػػبل لػػرب  الفجػػر، مضػػا مػػو لزيػػز
منزلػػو حتػػا فتحػػا ليونيمػػا لمػػا يػػعتيا: كػػاف يمػػة مصػػفحة وكػػاف الكولونيػػؿ يحشػػر 
فييػا أشػعث الشػػعر مويػؽ اليػديف، مكبػػؿ الػرجميف، يػػـ بيػرلة البػرؽ تنطمػػؽ بػو لمػػا 

ف الفيشػيوف ينتصػروف "جػاء جػواب اليػؤاؿ، فمػـ يممػؾ لزيػز إال أ" …طريؽ بيػروت
 …يطمؽ تنييدة طويمة وكأنو يتنفس الصعداء
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 البشر  لؾ. لاؿ لزيز شبو ىامس وىو يأخذ زوجتو بيف أحضانو. -
خيره أية بشر ه يػألتو شػمس شػبو ىاميػة أيضػًا، وىػي تيػتقبمو لنػد بػاب  -

 دار القرية العريض العالي الذ  تدخؿ منو ييارات ولربات بخيوليا.
، بػػؿ لػػولي ىػػي بشػػر  مزدوجػػة.. بػػدأ لزيػػز لمػػا ميػػؿ بشػػر  تفرحػػؾ كييػػراً  -

لكنو لـ ييتطو أف يكمؿ فقد ازدحـ مف حولو الميتقبموف: أخػوه يػونس، ابنػو نػواؼ، 
لميػػا، حفيظػػة، دممجػػة، أوالد يػػونس، أوالد الجيػػراف، جيػػراف الجيػػراف، فالغريػػب حػػيف 

التػي تػذىب  يصؿ إلا القرية ييتقبمو كؿ مف القرية.. ىـ يعرفوف مواليد "البويطة"
باكرًا إلا المدينػة محممػة بكػؿ مػا فػي الباديػة، القريػة مػف منتجػات وغػبلؿ: خضػار، 
بيض، حنطة، شعير، غنـ، دجاج، صػوؼ، أيػماف، ألبػاف.. والقائمػة تطػوؿ، لكنيػا 
حيف تعود لصرًا تكوف محممة بأشػياء أخػر  كميػا لبليػتيبلؾ: يػكر، شػا ، ليػوة، 

تطػػػػوؿ أيضػػػػًا. الكػػػػؿ فػػػػي القريػػػػة فرحػػػػوف  ألمشػػػػة، معػػػػدات، مصػػػػنولات.. والقائمػػػػة
بػ"البويطة" التي حمت محؿ العربات والدواب.. لزيز يتذكر كيؼ كاف ييػافر لمػا 
فريو الشقراء مػف حمػاة إلػا القريػة وبػالعكس. يػونس يػذكر جيػدًا كيػؼ لطػو جنزيػر 
العربػػة اصػػبعو حػػيف ىاجػػت خيػػوؿ العربػػة وكػػادت توديػػو فػػي داىيػػة.. ارف ال لربػػة 

. لػػػـ يعػػػد ىنػػػاؾ حاجػػػة ألف يقضػػػي واحػػػدىـ الميػػػؿ بطولػػػو وربمػػػا نصػػػؼ وال خيػػػوؿ.
النيار كي يقطو الميافة بيف أـ العيوف وحماة!!.. يالتاف أو ربما يػبلث يػالات، 
يـ تجد نفيؾ في المدينة: "ىذا ىو العمـ: اختصػار لمػزمف وتػوفير لمولػت والجيػد".. 

فػػأ  إنجػػاز حققػػو فػػي الصػػباح خػػرج مػػف دمشػػؽ وىػػا ىػػو ذا العصػػر فػػي القريػػة.. 
 العمـ!! أ  تقدـ حققو اإلنياف!!

اليػػبلمات الحػػارة، القبػػػؿ، األخػػذ باألحضػػػاف، كميػػا شػػغمت لزيػػػزًا لػػف شػػػمس 
ولػػف بشػػراه المزدوجػػة، لكػػف مػػا إف ولػػؼ لمػػا طػػرؼ الجػػرف األزرؽ حتػػا لػػادت 
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تيألو. كاف يغيؿ يديو ووجيو مف ماء البئر التي لـ يحفرىا لمي المر، بػؿ وجػدىا 
نػػذ لصػػور خمػػت ومغطػػاة برلالػػة حجريػػة، رفػػو الرلالػػة لنيػػا فوجػػد المػػاء، محفػػورة م

كما وجد في إحد  التباب التي حفروىػا ذات يػـو الجػرف المصػنوع مػف حجػر أزرؽ 
والذ  يتيو لبرميمي ماء. نقمو إلا جانب البئر ليصب  مغيمة ومنيػؿ مػاء لئلنيػاف 

 والحيواف.
مػا يػزاؿ يتوايػب مػذ تػنفس تمػؾ الكولونيؿ طار.. أجابيا فرح في صدره كاف  -

 الصعداء.
 طاره ماذا تعنيه لتمتماهه يألتو بأخفض نبرات اليمس والخوؼ. -
كنا لما وشؾ ذلؾ.. لكػف ربػؾ كػريـ.. لػوح لزيػز برأيػو وىػو يػرد ضػاحكًا  -

 …يـ رو  ليا القصة مف األلؼ إلا الياء
يػػػػػا إليػػػػػي! مػػػػػا ألػػػػػدلؾ وأرحمػػػػػؾ!! ىتفػػػػػت شػػػػػمس متنفيػػػػػة ىػػػػػي األخػػػػػر   -
 …داءالصع

ضػػالت فممػػا ايػػتحكمت حمقاتيػػا فرجػػت وكنػػت أخاليػػا ال تفػػرج. ردد لزيػػز  -
 …بيت الشعر دوف أف يذكر كيؼ أو متا حفظو

تقصػػػد.. لضػػػيتنا انتيػػػت!ه ىػػػز لزيػػػز رأيػػػو باإليجػػػاب وىػػػو يرشػػػؽ وجيػػػو  -
 بالماء فتابعت! لف يتابعيا أحده.

ال.. ال أظػػػػف.. يػػػػـ شػػػػرح ليػػػػا لزيػػػػز كيػػػػؼ تغيػػػػر كػػػػؿ شػػػػيء بعػػػػد ذىػػػػاب  -
 …الكولونيؿ

العيوف التي كانت ترصد الحارة، الجواييس الذيف كانوا ال يبرحوف أزلػة الحػي 
وليػػػػونيـ لمػػػػا منزلنػػػػا.. جميعػػػػًا اختفػػػػوا مػػػػا إف حممػػػػت المصػػػػفحة كولػػػػونيميـ إلػػػػا 

 بيروت..
اهلل!! ىتفػػػت شػػػمس فرحػػػة.. كػػػـ كنػػػت يأيػػػر لػػػو رأيػػػتيـ يحشػػػرونو أشػػػعث  -

 مصفحة..الشعر، مويؽ اليديف، مكبؿ القدميف في ال
 أنا رأيتو وفرحت لني ولنؾ.. -
 والحارةه يألتو شمس بإشارات معينة مف يدييا. -
طواؿ خمية أياـ ظممت أنا والبطحػيش نرلػب ونرصػد، لكػف كػؿ شػيء كػاف  -

 ىادئًا. الحارة خالية، ال غرباء وال ليوف.
إذف، انطبؽ لميو الميػؿ "صػياد وصػادوه". لمقػت شػمس ضػاحكة، فضػحؾ  -
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ميػػؽ نفيػػو لمقػػو البطحػػيش"، فكػػر لائػػدًا بذىنػػو إلػػا أيػػاـ خمػػت.. كػػاف لزيػػز. "التع
تعميػػػػؽ البطحػػػػيش لػػػػد ذكػػػػره بصػػػػياد آخػػػػر. "أخشػػػػا أف يكػػػػوف لػػػػد خمػػػػؼ وراءه مػػػػف 
يصطادنا نحفه "لقب حينذاؾ وىو ينظر إلا البطحيش نظرات لاتبػة، مممحػًا إلػا 

 الرجؿ الذ  أيار توجيو وشكو في لش النير.
البطحػػػيش بنبػػػرة المنتصػػػر". مػػػف ييػػػمو كبلمػػػؾ  "أرأيػػػته ظممػػػت الرجػػػؿ!" رد

حينػػػػػذاؾ، يظػػػػػف أف التينػػػػػاو  يػػػػػيأتي بيػػػػػـ اللتقالنػػػػػا فػػػػػي التػػػػػو والمحظػػػػػة.. لكػػػػػف.. 
صدلني.. ظممت طواؿ ذلؾ النيار والميؿ أرالب األزلة، الحارة، لـ يأت جنػد  إلييػا 
وال التػػرب غريػػب مػػف لػػش النيػػر" "لجيػػب!! لمػػاذا توجيػػت منػػو شػػرًا إذف، أيخيػػب 

" "الرجاؿ يشػتغموف بالعقػؿ.. أمػا النيػاء فيشػتغمف بالحػدس، أتريػد أف تصػب  حدييه
كالنيػػاءه" ولػػـ ييػػتطو لزيػػز أف يتػػابو جدالػػو. أحػػس أف فػػي فيػػو مػػاء." البطحػػيش 
وايؽ بالتيناو  كؿ اليقة، تجربتو معو طواؿ ينة أو يزيد زادتو يقة واطمئنانػًا، فممػاذا 

نخيػػػره إف كػػػاف باإلمكػػػاف كيػػػبو وطنيػػػًا  نظمػػػـ الرجػػػؿ إف كػػػاف وفيػػػًا مخمصػػػًاه لمػػػاذا
 مقاتبًل، لونًا لنا وميالدةه" ولـ يممؾ لزيز إال أف يطرؽ برأيو صامتًا..

 إيو.. ىتفت بو شمس محركة كفيا يمنة وييرة أماـ لينيو، أراؾ، شردته. -
 البطحيش لاد إلا درلا حزينًا، رد لزيز ىازًا رأيو، أتعرفيف لماذاه -
 لماذاه. -
 ـ ييتطو االنتقاـ مف الكولونيؿ، وليقو ضاحكًا.ألنو ل -
 احمد ربؾ أنو وفر لميؾ مخاطرة كيذه. -
ىكذا لمت، لقب لزيز ضاحكًا. حػيف رأيػتيـ يحشػرونو فػي المصػفحة لمػت  -

 لو كما لاؿ ذلؾ األلرابي: الحمد هلل الذ  ميخؾ كمبًا وكفانيؾ حربًا..
جػػػأة وكأنمػػػا ضػػػحكت شػػػمس ضػػػحؾ الفػػػرح واليػػػعادة يػػػـ لطعػػػت ضػػػحكتيا ف

 تذكرت شيئًا..
 ىذه ىي البشر  األولا فما اليانيةه -

كػػاف لزيػػز لػػد أنيػػا غيػػيؿ وجيػػو ويديػػو، وكػػاف ينشػػؼ بالمنشػػفة وىػػو يتأمميػػا 
بأنػػػاة ورويػػػة، كأنمػػػا يبحػػػث لػػػف أفضػػػؿ اليػػػبؿ لمفاجأتيػػػا، تػػػأبط ذراليػػػا إلػػػا ركػػػف 

 الدار، فحيتو..
 ىيا.. لؿ.. تكمـ.. -
 يرلاف ما لاطعتو بميفة مجنونة: األخضر بخير.. بدأ، لكنيا -
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 األخضر!ه ابنيه حقًاه كيؼه -
 وشرع لزيز يضحؾ مف ليفة األـ العجيبة لما فمذة الكبد.

جنػػػد  جزائػػػر  جػػػاء مػػػو القػػػوات الجديػػػدة إلػػػا دمشػػػؽ.. شػػػرح ليػػػا لزيػػػز  -
 فراحت تحيو برأييا، يدييا، ىميماتيا...

 إ .. إ .. -
اريس، تػابو لزيػػز الشػػرح، فأريػػؿ تعػرؼ إلػػا األخضػػر لبػػؿ أيػاـ فقػػط فػػي بػػ -

 معو األخضر ريالة..
 ريالة!! ىتفت شمس تكاد تطير فرحًا.. أيف ىيه ىاتيا.. -
تفضمي!! الرئي بنفيؾ!! لاؿ وىػو يخػرج ورلػة مطويػة بعنايػة فػي محفظتػو  -

الجمديػػة. خطفتيػػا شػػمس مػػف يػػده يػػـ غرلػػت لمتػػو فػػي األيػػطر التػػي طػػاؿ انتظارىػػا 
 ليا.

 الحبيبة.."أبي الحبيب، أمي 
لببلتي الحارة وأشوالي الكبيرة لكما، يا أغما مف لي فػي ىػذه الػدنيا، ألخػوتي، 

 لؤلىؿ جميعًا، لموطف الغالي.. أرجو أف تكونوا جميعًا لما أحيف ما يراـ!!
أنػػػا ىنػػػا بخيػػػر.. ابتعػػػدت بضػػػعة أشػػػير لػػػف بػػػاريس، يػػػـ لػػػادت الميػػػاه إلػػػا 

النظػػػاـ يػػػائد، األمػػػف ميػػػتتب.  مجارييػػػا. النػػػاز  يميػػػؾ البمػػػد بقبضػػػة مػػػف حديػػػد..
حكومة فيشي تمتيؿ خاضعة طائعػة ألوامػر المحتػؿ، لكػف مػاليه أنػا ىنػا أجنبػي ال 

 …شأف لي بالناز  وال بالفرنياو 
لػػػػي ميمػػػػة ولمػػػػي أف أنجػػػػز ىػػػػذه الميمػػػػة. اطمئنػػػػوا لقػػػػد لػػػػدت إلػػػػا كميتػػػػػي 

د إال ودرايتي.. كؿ شيء لما ما يراـ.. ال تػأكموا ىمػي.. أنػا أدبػر رأيػي ولػف ألػو 
ومعػػػػي شػػػػيادتي الكبيػػػػرة.. زودونػػػػي بالمػػػػاؿ فقػػػػط، ولػػػػف تعػػػػدموا ويػػػػيمة لتأمينػػػػو لػػػػي 

لا المقاء.."  وتزويد  بأخباركـ.. أحبكـ جميعًا.. ألبمكـ جميعًا.. واو
يواٍؽ مف ماء أزرؽ جػرت لمػا الورلػة، وشػمس تقرأىػا.. لػـ تكػف تػدر  كيػؼ 

مقػًاه ففػي الريػالة الكييػر ممػا تنبيؽ مف لينييػا الػدموع، فرحػًا أـ حزنػًاه طمأنينػة أـ ل
 …يطمئف، وفي الولت نفيو الكيير مما ييير اليواجس

تبكيفه يأليا لزيز وىو يعػود بنظػره إلػا غرفػة المضػافة، حيػث كػاف أخػوه  -
 يونس، نواؼ، النيوة، األوالد، كميـ لد تجمعوا بانتظاره..

 ال أدر !! أخشا لميو مف الناز .. -
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نفيػػػو يقػػػوؿ ذلػػػؾ، لػػػاؿ بنبػػػرة ارتيػػػاح يػػػـ تػػػابو، ال.. ال تخشػػػي لميػػػو.. ىػػػو  -
 بالعكس، أنا أخشا لميو مف الفرنياو ..

 …الفرنياو .. ليا أف ييحقيـ ىتمر كالقمؿ -
وأطمؽ لزيز ضحكة تشٍؼ وىو ييرع بشمس إلا المنتظػريف رغػـ كػؿ الشػوؽ 
الذ  كاف يمضو ولد غابت لنو أربعيف يومًا. نواؼ فػرح بأبيػو، فػرح بأخبػار أخيػو، 

رح حتا بتوءـ البنات الذ  جاءه رغـ أنو يود لو كاف تػوءـ صػبياف. يػما األولػا ف
بايػػـ شػػمس، فيػػمت دممجػػة اليانيػػة بايػػـ لميػػا، "ومػػا أحػػد أحيػػف مػػف أحػػد". يػػمو 
لزيػػز فبػػارؾ اإليػػميف جيػػارا، لكنػػو لػػـ يممػػؾ إال أف يضػػحؾ خفيػػة"، شػػمس ولميػػا!! 

بيػػاف االفتػػراؽ جػػيبًل بعػػد جيػػؿ.. إيػػو!! لكػػأف نجمييمػػا مقترنػػاف معػػًا فػػي اليػػماء ال يأ
"تمقا لزيز حفيدتيو وىما فػي المفػائؼ، واحػدة بعػد األخػر  لبميمػا، واضػعًا ليػرة مػف 

 الذىب "نقوطًا" في لفافة كؿ منيما.
بعدئذ تفرغ ألخيو يػونس ولػـ يكػف ألػؿ شػولًا إليػو مػف شػمس.." إيػو يػا زمػاف!! 

بػػف أبػػاه!!" وحػػدؽ لزيػػز مميػػًا إلػػا تمػػر يػػرالًا ليايػػًا، حتػػا ال يػػر  األخ أخػػاه وال اال
الشػػيب يغػػزو أخػػاه األكبػػر غػػزوًا مبينػػًا.. كانػػت يػػنتاف وبضػػو اليػػنة لػػد مػػرت لمػػا 
آخر مرة زار فييػا لزيػز القريػة، وكػاف لػد طمػب إلػا يػونس أكيػر مػف مػرة أف يػزوره 
في دمشؽ، لكف يونس كيير األشغاؿ، متعدد النشاطات، متعدد الميػاـ حتػا ليمػرؽ 

 الييـ فبل يشعر بو.الشير مروؽ 
. لػػـ  أراضػػيو الممتػػدة فػػي لػػر  يػػبلث بحاجػػة إلػػا لمػػؿ، إلػػا متابعػػة، كػػؿ يػػـو
يكػػػف يػػػونس منػػػذ لشػػػر يػػػنوات ونيػػػؼ، يعمػػػؿ بيػػػده.. فمػػػا حققػػػو لمػػػي المػػػر خػػػبلؿ 
لشػػػػريف لامػػػػًا، كػػػػاف لػػػػد غػػػػدا بحاجػػػػة إلػػػػا فػػػػبل حػػػػيف يفمحػػػػوف ويزرلػػػػوف، لمػػػػاؿ 

زمف طويؿ إلا القريػة.. مػف يحصدوف ويدريوف.. وكانت ىجرة خفية لد بدأت منذ 
الغرب، مف الشماؿ، بؿ حتا مف الشرؽ حيػث البػدو والرلػاة. كػاف النػاس يتوافػدوف 
لمػػا أـ العيػػوف بحيػػًا لػػف الػػرزؽ، وكػػاف لمػػي المػػر ييػػتقطب ىػػذه العائمػػة أو تمػػؾ، 
يعطييػا المػػأو ، يفػػت  ليػا بػػاب العمػػؿ، ييػتفيد ويفيػػد.. لمػػا يػنة أبيػػو يػػار يػػونس: 

ف فػػػي أـ العيػػػوف، لائمػػػة فػػػي أـ الرجػػػـو وأخػػػر  فػػػي لميػػػب اليػػػور، لائمتػػػاف لديػػػو ار
ويػػونس دوالب ىػػواء يتحػػرؾ، ييػػالده إبػػراىيـ، نػػواؼ... ىػػو ىنػػاؾ يتحػػرؾ، يػػدور.. 
موجيػػًا، مرشػػدًا، مرالبػػًا، مػػدلقًا. لطيػػو الغػػنـ لديػػو يبليمائػػة رأس، األبقػػار اينتػػا لشػػرة 

ؿ الشػعير والحنطػة أكدايػًا ولجوليا، الخيوؿ، العربػات.. وفػي كػؿ مويػـ تأتيػو غػبل
 أكدايًا.

لـ يعد يونس يخشا مف بدو  يريد لػداًل مػف حنطػة.. الحنطػة كييػرة، الشػعير 
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كيير، بؿ حتا العدس، الحمص، الػذرة.. أرض أـ العيػوف خصػبة، كػذلؾ األراضػي 
األخػػػر  والغػػػبلؿ وفيػػػرة تتحػػػوؿ كميػػػا إلػػػا ذىػػػب يكنػػػزه يػػػونس، مواشػػػي وأرزالػػػًا تفقػػػأ 

 حيود.كالحصـر ليف ال
لزيػػز فػػرح بالعائمػػة التػػي نمػػت وتكػػايرت حتػػا غػػدت لشػػيرة: أوالد يػػونس مػػف 

 حفيظة، مف لميا، أوالد ابف لمراف، أوالد نواؼ.
"يػػاهلل!! كػػـ يتكػػاير اإلنيػػاف!! مػػا أيػػرع مػػا تنمػػو الذريػػة وتتنايػػؿ!!" كانػػت لػػد 
مضػػت يبليػػوف لامػػًا لمػػا رحػػيميـ مػػف الريحانػػة.. أيػػرة لمػػي المػػر لػػـ تكػػف تتجػػاوز 

 أصابو اليد الواحدة.
.. وأصػػػابو يػػػد واحػػػدة انخرطػػػوا فػػػي الركػػػب الػػػذ  انطمػػػؽ لمػػػا لجػػػؿ باتجػػػاه 

 الشرؽ.
لزيػػز ييػػتعيد مػػو أخيػػو يػػونس ذكريػػات تمػػؾ األيػػاـ، يتػػذكراف األـ الطيبػػة التػػي 
رحمػػػػت لبػػػػؿ األواف، يتػػػػذكراف األب الشػػػػجاع الحكػػػػيـ، الػػػػذ  لػػػػاد الركػػػػب يومػػػػذاؾ، 

اديػػة، ال تطوليػػا يػػد العصػػممي وال يػػوط أبػػي ونصػػب لينيػػو أراٍض لمػػا أطػػراؼ الب
 …شعيب

لزيػػز يػػعيد بإنجػػازات العائمػػة، بالمواشػػي، باألغنػػاـ، باألراضػػي التػػي لػػـ تعػػد 
تزرع حنطة وشعيرًا وحيب، بؿ دخمػت زرالػات جديػدة ال يػدر  أحػد كيػؼه الكػرـو 
باتػػت تشػػغؿ واجيػػة أـ العيػػوف كميػػا.. لزيػػز تجػػوؿ مػػو يػػونس ىنػػاؾ.. رأ  دوالػػي 

ة وىػػػػي تنتصػػػػب خضػػػػراء زاىيػػػػة، حاممػػػػة بقيػػػػة مػػػػف لناليػػػػد، ألنابيػػػػا بمػػػػوف الكرمػػػػ
 …الذىب

القطػػف.. حقػػوؿ صػػغيرة باتػػت تنتشػػر ىنػػا وىنػػاؾ فػػي أـ العيػػوف. تيػػقييا ميػػاه 
القنػػوات، الينػػػابيو الكييػػرة الغزيػػػرة، اليػػوالي التػػػي حفرىػػا أىػػػؿ القريػػة لتصػػػريؼ ميػػػاه 

ب  ىػػذا النبػػات ومػػف الجػػوز الميػػتنقو.. شػػجيرات لاليػػة متفرلػػة، كييػػرة الجػػوز يصػػ
يتفت  القطف األبيض غبللة ناصعة كاليمأ لما جذع أخضػر كػالمرج.. "أ  جمػاؿ 

 يصنعو ىذا!! أية لوحات زاىية تريميا يد الطبيعة!!"
أرأيػػػته كػػػػـ تطػػػػورت أـ العيػػػػوف!! لػػػػاؿ يػػػونس، وىمػػػػا يتجػػػػوالف بػػػػيف الكػػػػرـو -

 واأللطاف..
ء فػي الكػوف يبقػا لمػا حالػو، ىي ذ  ينة الحياة: التطػور والتغيػر: ال شػي-

 …فإما أف يتقدـ أو يتأخر
نتف.. لاؿ يونس ولد وصبل أصحي ، الماء اف لـ يتقدـ أو يتأخر أيف و -
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إلا طرؼ الميتنقو، حيث الصفصاؼ متشابؾ األغصاف يتدلا بأطرافو حتا 
الماء، إببل تمد ألناليا لترشؼ مف المنيؿ. أصوات الضفادع تمؤل المكاف جولة 

فونية الحب األبدية نداء الذكر لؤلنيا.. ودوف أف يشعر لزيز وجد نفيو تعزؼ يم
يشرد بعيدًا موغبًل في الزماف حيف كاف الجوع ينيش أحشاءه فييارع إلا 
الميتنقو، يصطاد الضفادع والحيات يأكميا وحيدًا وبالير، وكأنما يرتكب إيمًا 

 لظيمًا.
 رآه يونس شاردًا فضحؾ:

 تذكرت أياـ الجوعه-
الوجبات الشيية التػي كػاف يطعمنػي إياىػا ىػذا الميػتنقو، لػاؿ ضػاحكًا وىػو و -

يشير بيده إلا الميتنقو الكبيػر الممتػد ولػد ازداد لصػبو وصفصػافو، حتػا بػات مػف 
 المتعذر ولوج أماكف كييرة منو وكأنيا في طريقيا ألف تتحوؿ إلا غابات لذراء. 

و يشػػػير وراءه إلػػػا ظننتػػػؾ نيػػػيت القريػػػةه نيػػػيت الماضػػػيه لػػػاؿ يػػػونس وىػػػ-
لا نقطة بعيدة في الزماف.  القرية واو

أنياه كيؼ والقرية ىي التربة التي تنغرس فييػا جػذورؾ لميقػًا تيػتمد منيػا -
النيػػػػذ كمػػػػو، المػػػػاء والغػػػػذاءه كيػػػػؼ والماضػػػػي ىػػػػو ميػػػػرح الػػػػذكريات ومنبتيػػػػا دائػػػػـ 
 التػػػدفؽ.. ال تػػػذىب ذكػػػر  إال وتػػػأتي أخػػػر  لتجػػػد نفيػػػؾ أبػػػدًا مشػػػدودًا إلػػػا حيػػػث

 الجذور والذكريات. 
لػػو تعػػود فنمضػػي بقيػػة العمػػر معػػًا، يشػػد واحػػدنا أزر ارخػػر ويمػػد واحػػدنا يػػد -

 العوف لآلخر.. 
ربمػا ألػػود.. مػػف يعمػػـه لػػاؿ لزيػػز بعػد أف تفحصػػو مميػػًا، فػػالفكرة لػػـ تكػػف لػػد -

خطرت ببالو. لكف ما إف نطػؽ بيػا يػونس حتػا بػدت مغريػة: "حقػًا لػـ ال ألػود إلػا 
زيػػز لمػػا مشػػارؼ الخميػػيف، والخميػػوف يػػف الكيولػػة وااليػػتقرار.. القريػػةه كػػاف ل

يبػػدأ المػػرء فييػػا بوضػػو رحالػػو ايػػتعدادًا لشػػيخوخة ىادئػػة يحصػػد فييػػا المػػرء مػػا زرع 
 أياـ الشباب والقوة ويينأ بما جنا بعد رحمة التعب والشقاء. 

 حقًاه يأؿ يونس بميفة مفاجئة ولد حيبيا مجرد رمية في اليػواء، أتفكػر فػي-
 ذلؾه 
تعمـ يونسه حنيف ال يوصؼ يشػدني دائمػًا إلػا ىػذه المػروج، الغػدراف، ألنيػة -

المياه، بؿ حتا إلا الكيوؼ التي أوتنا أوؿ مػا جئنػا إلػا أـ العيػوف.. ارف العمػراف 
 انتشر، القرية صارت كبيرة فييا خدمات، محاؿ تجارية فمـ ال ألوده
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  يخدـ فػي الجػيش يػنيف طويمػة، حقًا، لـه لاؿ يونس فرحًا مشجعًا، العيكر -
الموظػػؼ فػػي الدولػػة، الػػدركي فػػي المخػػافر ، يػػـ يتقالػػد واحػػدىـ فػػأيف يػػذىبه يعػػود 
إلا موطنو.. المغترب نفيو يرحؿ بعيػدًا، ييػاجر يػنيف ويػنيف يػـ ال يجػد نفيػو إال 
 وىو يشد الرحاؿ إلا ميقط رأيو.. فافرض نفيؾ موظفًا متقالدًا أو مغتربًا لاد..

يػػذا ألػػوؿ لػػؾ ربمػػا.. لػػـ أفكػػر بػػاألمر مػػف لبػػؿ، لكننػػي يػػأفكر فيػػو أجػػؿ.. ل-
فػرة تحمػؿ أكيػر مػف معنػا. شػعور  يػونس، أف الرحمػة لػد ر ز بالتأكيد. لاؿ وىو يزفػ

 أوشكت لما االنتياء. 
ذلؾ الشعور كاف لد بدأ يياوره خفية دوف أف يصرح بو حتا لشمس. ىػو مػو 

ؿ شػبابًا دائمػًا. شػمس أحبتػو ىكػذا: شمس يكره أف يعترؼ بمرور الزمف، يود لو يظ
رجػػػػػبًل ممػػػػػؤه الشػػػػػباب والحيػػػػػاة، فكيػػػػػؼ تراىػػػػػا تنظػػػػػر إليػػػػػو وىػػػػػو كيػػػػػؿ ينحػػػػػدر إلػػػػػا 

 الشيخوخةه
أحيانػػًا يخطػػر ببالػػو أف ينػػالش معيػػا األمػػر، أف ييػػبر غورىػػا فيػػر  اف كانػػت 
يػػتظؿ لمػػا حبيػػا إف ضػػعؼ أو لجػػز، لكنػػو ال يجػػرؤ.. دائمػػًا يتولػػؼ لبػػؿ خطػػوة 

ذلؾ البػاب: "شػمس امػرأة والمػرأة كالػدنيا ال تحػب إال الشػباب والقػوة"  واحدة فبل يقرع
لكف ذات صباح أفالت شػمس لبػؿ طمػوع الشػمس، فالػديوؾ فػي القريػة تتػولا ميمػة 
إيقاظؾ رغمًا لنؾ.. ىي نشطة تيبؽ نور الشمس وتريدؾ أف تيبقو معيا، فتطمػؽ 

ظػػػة بػػػاب المغػػػارة، العنػػػاف لحناجرىػػػا تصػػػي  وتصػػػي  إلػػػا أف تفػػػت  لميػػػا الخػػػـ وحفي
ليو النشور.  فتخرج مرفرفة بأجنحتيا، يالية في األرض بحيًا لف رزليا واو

لزيػػز، لالػػت شػػمس بعػػد أف لبمتػػو لبمػػة الصػػباح، طػػواؿ الميػػؿ وأنػػا مػػو أمػػي، -
 أخشا أف يكوف لد أصابيا مكروه.

 ال مكروه، بإذف اهلل.. رد وىو يجمس في الفراش فاركًا لينيو متيائبًا. -
 ـ فظيو.. بدأت متخوفة فقاطعيا لمتو:لكنو حم-
إف ىي إال أضػغاث أحػبلـ.. ألػػـ نتفػؽ لمػا ذلػؾ مػف لبػؿه كػاف لزيػز يكػره -

األحػػبلـ وتفيػػير األحػػبلـ وكػػاف كييػػرًا مػػا يشػػتبؾ مػػو شػػمس مػػف أجػػؿ ىػػذا الحمػػـ أو 
 ذاؾ، لكنيا اليـو مصرة.

 يجب أف أطمئف لمييا. -
ذكر أنيػػا كييػػرًا مػػا باتػػت تمػػؼ لػػولي ذلػػؾ منػػذ البدايػػة، لػػاؿ ضػػاحكًا وىػػو يتػػ-

حػػوؿ الغػػرض الػػذ  تريػػده وتػػدور، شػػأف النيػػاء كميػػف. تريػػديف أف تطمئنػػي لمييػػاه 
 تعرفيف أيف ينزلوفه ؿلكف ى
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ىػػػي التػػػي أريػػػمت لبػػػؿ أيػػػاـ مػػػف ييػػػتطمو ليػػػا  ،فػػػي يػػػفوح البمعػػػاس.. لالػػػت-
 أخبارىـ، فجاءىا منيـ مف يطالبيا بالزيارة.

لزيػز األمػر وغايػة مػا يتمنػاه أف يػوفر ليػا إذف، نذىب إلا البمعػاس ، حيػـ -
الراحػػػة، يحمػػػؿ ليػػػا مػػػا ييػػػتطيو مػػػف يػػػعادة. شػػػمس، بالنيػػػبة إليػػػو، ىػػػي الشػػػمس 
المشرلة التي ما يزاؿ يعبػد.. يتػرنـ بجماليػا كممػا انفػرد بيػا، يرتػؿ ليػا األناشػيد كممػا 

ألف وجد نفيو في محرابيا فكيؼ ال يمبي ليا اليـو رغبةه ىو أيضًا يشعر بالحاجػة 
يػػذىب إلػػا الفػػبلة، ييػػتعيد أيػػاـ زمػػاف، يػػـو كػػاف يػػزور الفػػارس الممػػيـ فيقضػػي أيامػػًا 
وأيامػػػًا فػػػي المضػػػارب، يطػػػارداف معػػػًا لمػػػا الخيػػػؿ، يصػػػطاداف األرانػػػب والغػػػزالف، 

 يصوالف في الييوب ويجوالف.
ىو أيضًا يشعر بالحنيف ألـ شمس، المرأة التػي طالمػا يػقتو وأطعمتػو، شػممتو 

و.. يشعر بالحنيف ليمطاف.. األخ والصديؽ، تػر  أال ينبغػي أف يػزوره بحنانيا ورلت
 ىو الذ  لـ يزره مذ أصب  شيث القبيمةه.

كػػاف الشػػيث نػػواؼ لػػد مػػات، ىكػػذا ميتػػة مفاجئػػة، لػػـ يتولعيػػا أحػػد، وفػػي مكػػاف 
بعيد.. حيث تدمر وأطػراؼ باديػة الشػاـ. ذىػب لزيػز يعػزييـ ىنػاؾ ومضػت شػمس 

انو نالتو البيضاء كي يدفف في موطف القبيمة.. لكف ىػؿ تبكي أباىا ولد حممت جيم
 ينيا الشيث نواؼه ىؿ ينيا أىمو وذويوه وشد لزيز الرحاؿ إلا جبؿ البمعاس. 

البمعاس شيث أصمو لـ يبؽ الزمف شعرة فػي رأيػو.. أشػجار الػبطـ التػي كانػت 
تتشػػػابؾ غابػػػات لمػػػا لمػػػة رأيػػػو ذات يػػػـو لػػػـ يبػػػؽ منيػػػا أيػػػر. لطعيػػػا "العصػػػممي" 
والحطابوف، يـ أتا لما البقية البالية منيػا األغنػاـ والرلػاة.. مػو ذلػؾ يمحػظ لزيػز 
وىػػػو فػػػي يػػػيارة البيػػػؾ آب التػػػي ايػػػتأجرىا خصيصػػػًا، لزلػػػات شػػػعر متفرلػػػة حيػػػث 
الصػػخور التػػي ال ييػػتطيو تيػػمقيا إنيػػاف، والجػػرود الػػولرة التػػي ال تصػػميا شػػاة أو 

البمعػػػاس لػػد يعػػود ذات يػػػـو  معػػزاة، فتتيمػػؿ روحػػػو، يطػػرب شػػيء فػػػي داخمػػو. جبػػؿ
جببًل أشـ.. تكمؿ ىامتو غابات البطـ الخضػراء.. ومػو اليػفوح الجػرداء يعػود لزيػز 

 لمتذكر يـ يمتفت إلا شمس متنيدا، مشيرًا: 
 ىناؾ، لقيت ذات يـو رشأ  الغزاؿ، أتذكريفه -
 أنا التي تذكر، ردت شمس مبتيمة، فقد كنت ذات يـو أشعر بالغيرة منو.. -
 ، ال يمكف لؤلنيا إال أف تكوف أنيا.. تغار مف أية أنيا. حقاً -
والػػػذكر ىػػػؿ يكػػػوف إال ذكػػػرًا يغػػػار مػػػف أ  ذكػػػره أـ نيػػػيت غيػػػرة الػػػذكر إف -

ف نيػي فقػد كػاف حريػًا بػو أف يػذكر القصػة  غازؿ ذكر آخر أنياهه لزيز لـ يػنَس، واو

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 272 - 

 التػػػي رواىػػػا ليػػػـ أحػػػد الميػػػنيف بػػػاألمس فػػػي مضػػػافة يػػػونس.. ىػػػي يػػػمعتيا، وىػػػي
بالتأكيد تريده أف يتذكرىا" "أخذني العصممي إلا حػرب اليمػيف  "بػدًا الرجػؿ لصػتو." 
ىنػػػاؾ ايػػػتطعت اليػػػرب صػػػالدًا أحػػػد الجبػػػاؿ مختبئػػػًا فػػػي إحػػػد  الغابػػػات.. جائعػػػًا 
لطشاف وصمت لكف متعبًا محطمًا حتا إذا ما شعرت لميبًل باألمػاف أيػممت نفيػي 

ولػد طمعػت الشػمس.. نظػرت حػولي فػإذا لمتراب ورأيي لصخرة ممياء، فمػـ أفػؽ إال 
اف لربػػي.. انكمشػػت فػػي البدايػػة ولػػد يػػرت فػػي جمػػد  لشػػعريرة، عيػػبيػػعداف وأنيػػاه يق

لكنني تمايكت. "ألرالبيما فأر  ما يفعبلف". كانت بندليتي معي وكاف بايػتطالتي 
الػػػػدفاع لػػػػف نفيػػػػي، فمزمػػػػت الصػػػػمت واليػػػػكينة.. فيمػػػػا بػػػػدا اليػػػػعداناف مشػػػػغوليف 

فة شأني.. كاف في ألينيما فضوؿ وفي وجيييا ايتغراب لكأنيمػا لػـ بمرالبتي ومعر 
يريا إنيانًا مف لبؿ ولـ يعرفا شره وبطشو .. تبادلنا النظرات.. كاف العطػش والجػوع 
لد ايبدا بي وكنت متبلشي القو  حتا خيػؿ إلػي أنػي لػاجز لػف الحػراؾ وأننػي ال 

مػػػا يؤكػػػؿ، يشػػػرب.. ال محالػػػة ىالػػػؾ.. نظػػػرت إلػػػا اليمػػػيف، إلػػػا الشػػػماؿ، أبحػػػث ل
شػيء، ىػؿ لػرؼ معنػا نظراتػي وبحيػيه ال أدر .. كػؿ مػا أدريػو أنػي، بعػد لحظػػة 
واحدة رأيتو يقفز صالدًا ألرب شجرة، وايبًا مف واحدة إلا أخػر  إلػا أف غػاب لػف 

ة لمػػا مقربػػة.. وأنػػا أفكػػر "مػػا ترانػػي أفعػػؿه مػػف أيػػف عيػػاألنيػػا ظمػػت مق  …نػػاظر 
األنيا مبتعدة لكف فػي اتجػاه آخػر غيػر اتجػاه الػذكر.. آتي بالطعاـه "بيدوء انيمت 

تتبعتيػػػػا بنػػػػاظر  لمػػػػيبًل إلػػػػا أف غابػػػػت ىػػػػي األخػػػػر ، فتنفيػػػػت الصػػػػعداء.. أنػػػػا ال 
أخفيكـ، لاؿ اليـر العجوز، كنت مػا أزاؿ منكمشػًا مػف منظرىػا، خائفػًا مػف غػدرىا.. 
.. لمػػت فػػي نفيػػي "ارف يمكننػػي أف أبحػػث لػػف طعػػاـ وشػػرلت ألممػػـ أطػػراؼ لػػوتي

لكف لبؿ أف أفعؿ رأيت اليػعداف يعػود وىػو يحمػؿ فػي فمػو أرنبػًا مػا يػزاؿ دمػو حػارًا 
ينػػزؼ.. وضػػعو أمػػامي ميميمػػًا بشػػيء، فيمػػت مػػا أراد لولػػو، فشػػكرتو لمػػا حيػػف 
ضػػيافتو.. لكنػػو انشػػغؿ لنػػي فػػي الحػػاؿ، باحيػػًا بعينيػػو لػػف أنيػػاه. ىنػػا، ىنػػاؾ راح 

ًا.. نظػر إلػي فأدركػت يػر غضػبو يبحث، وجيو يشػتعؿ غضػبًا ولينػاه تقػدحاف شػرر 
وانشػػغالو، نظػػرت فػػي االتجػػاه ارخػػر الػػذ  ذىبػػت فيػػو أنيػػاه، فأيػػرع حيػػث نظػػرت، 
وانكببت أنا لما األرنب.. األرنب وجبة شيية ال يحمػـ بيػا رجػؿ جػائو واىػف القػو  
ميمػػي، فأيػػرلت أيػػمث جمػػده والػػتيـ لحمػػو نيئػػًا لػػيس ميمػػو الشػػواء.. ولشػػدة جػػولي، 

لػػف اليػػعداف وأنيػػاه.. لكػػف مػػا ىػػي إال دلػػائؽ حتػػا يػػمعت زلقػػة انشػػغمت بػػوجبتي 
بعيدة تصـ ارذاف. جررت نفيي إلػا جيػة الصػوت، فػإذا باليػعداف يميػؾ بأنيػاه.. 
يـ يبدأ بتمزيقيا وىي تزلؽ خائفة متويمة، فيما كاف ذكر آخر ينيؿ ىاربػًا بألصػا 

 يرلة، ولد أرلبو بطش الذكر بأنياه".
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اد مػػػف لصػػػة العجػػػوز، كمػػػا تبيػػػمت لػػػو شػػػمس، تبيػػػـ لزيػػػز لشػػػمس، ولػػػد لػػػ
وكأنمػػػا يقػػػوؿ واحػػػدىما لآلخػػػر "الػػػذكر كػػػاألنيا" والغيػػػرة شػػػعور طبيعػػػي، ال يقتصػػػر 

لكػػػف وصػػػوليما إلػػػا المضػػػارب  …لمػػػا اإلنيػػػاف فقػػػط، بػػػؿ يشػػػمؿ الحيػػػواف أيضػػػًا"
 أنياىا الغيرة واليعاديف وكؿ شيء آخر.

ة واألوالد، األخػػػوة وأبنػػػاء بحفػػػاوة بالغػػػة ايػػػتقبميما الشػػػيث يػػػمطاف واألـ، الزوجػػػ
العـ.. شمس حكايػة خرافيػة يتػداوليا أفػراد القبيمػة جميعػًا مػذ كانػت فاريػًا مميمػًا إلػا 
أف أصبحت شيئًا ميما في دمشؽ تفؾ المشنوؽ مف حبؿ المشنقة، ىػي تيػمو ذلػؾ 

 وتضحؾ.
 صحي ، تعرفيف الوزراء والمدراءه-
 حقًا، يزورؾ الضباط والجنراالته -
 ه كممتؾ ال تصير اينتيف في دمشؽهمعقوؿ شمس-

كانػػػت تنصػػػب لمييػػػا األيػػػئمة كممػػػا تحمقػػػت حوليػػػا النيػػػوة والفتيػػػات، يييػػػرىف 
فضػػػوؿ لجيػػػب لػػػتممس الحكايػػػة الخرافيػػػة لػػػف لػػػرب، ورؤيػػػة الشػػػمس التػػػي لػػػـ تبمػػػذ 

 منزلتيا فتاة في القبيمة. 
فػػي المضػػارب حػػػاوؿ الزوجػػاف ايػػتعادة أيػػػاـ الصػػبا، ركبػػا الخيػػػؿ، تجػػوال ىنػػػا 

ىناؾ، فكبلىما كاف يتحمؿ ألبػاء لمػا كتفػو يريػد الػتخمص منيا.كػاف الخريػؼ لػد و 
انتصؼ وكانت بػواكير مطػره لػد أنبتػت الكػؤل فػي يػيوب الباديػة الوايػعة الخصػبة، 

 وكانت الينة تبشر بالخير. 
لطعػػاف الغػػنـ تيػػرح وتمػػرح، النػػوؽ زرافػػات وفردانػػًا تمػػؤل الفػػبلة.. كػػاف الشػػيث 

كيير فينوات الخصب األخيرة، واألماف الذ  لػـ يعػد فيػو غػزو نواؼ لد ترؾ منيا ال
وال غاراٍت كانػا لػد تركػا بصػمتيما: آالفػًا مػف الشػياه ومئػات مػف النػوؽ يممػؾ الشػيث 
نواؼ وحده، لكنػو لبػؿ أف يمػوت أوصػا بػأف تعطػا البنػات ممػا يممػؾ وفػؽ شػريعة 

غنػاـ وآخػر مػف اإليبلـ: لمذكر ميؿ حظ االينيف فكانت حصة شمس لطيعػًا مػف األ
 النوؽ مرت بيما ذات يـو تتفقدىما.

أال تأخذيف لطيعؾ ىذاه يأليا يمطاف، وىو يشير إلا األغنػاـ المنتشػرة ىنػا -
 وىناؾ.
إف لػدنا إلػػا القريػػة أخػػذناه، ردت شػػمس وىػي تنظػػر إلػػا لزيػػز كأنمػػا تريػػده -

 أف يؤكد لوليا.
 وىؿ تفكر بالعودةه يأؿ يمطاف لزيزًا ىذه المرة.-
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يكبر الموظؼ تحيمو الدولة إلا التقالػد، أجػاب بشػيء مػف دلابػة وىػو حيف -
 ينظر إلا شمس، فيؿ تحيمني شمس إلا التقالده

لػػػو كػػػاف األمػػػر بيػػػد  مػػػا لػػػدت إلػػػا المدينػػػة، ردت شػػػمس متنيػػػدة، لكػػػنيـ -
 األوالد.
األوالده لاطعيػػا يػػمطاف لاتبػػًا، حيػػؼ لميػػؾ شػػمس، األوالد فػػروع لنػػا ونحػػف -

 تبعو الفروع.. وليس العكس..األصؿ.. واألصؿ ت
 ذلؾ كاف أياـ زماف أخي يمطاف!! لكف اليـو تغير كؿ شيء. -
بيدىا حؽ يمطاف، تابو لزيز وىـ يييروف اليوينا لمػا خيػوط أصػيمة يػود -

 لو يطير بيا لكف جيده لـ يعد ييم  لو. يتبعؾ األوالد صغارًا لتتبعيـ أنت كبارًا. 
 الد ه ىا ىـ يتبعونني أطوع مف بناني..لكف .. كيؼ.. أليس أوالدكـ كأو -
ىػػػـ يعيشػػػوف كمػػػا لشػػػت دوف تغييػػػر أو تبػػػديؿ.. لكػػػف ولػػػد تغيػػػرت ظروفنػػػا، -

األمػػر يختمػػؼ يػػمطاف، شػػرحت لػػو شػػمس مػػف جديػػد.. األخضػػر ارف فػػي بػػاريس، 
يعػػيش فػػي لػػالـ غيػػر لالمنػػا.. لػػو حياتػػو وايػػتقبلليتو فمػػاذا نممػػؾ مػػف أمػػرهه لمنػػا لػػو 

ازييف لكنػػو أبػػا وأصػػر: لػػف ألػػود إال ومعػػي شػػيادة الطػػب، لػػد ولػػد ىػػدده خطػػر النػػ
فمػػاذا تفعػػؿه نػػواؼ ىنػػا فػػي القريػػة لػػو لالمػػو ىػػو ارخػػر، منػػاؼ فػػي دمشػػؽ، بػػدور 

 وال نممؾ إال أف ننتظر أف يحقؽ كؿ منيـ غايتو.. ،تدرس
حالة صعبة.. رد يمطاف مموحًا برأيو، الصدؽ، حالة صػعبة.. أصػير تابعػًا -

 حالة ال أرضا بيا لنفيي.ألوالد  ال.. ال.. 
ومػػف جديػػد لػػادت شػػمس تيػػير فػػي المضػػافة، ال مػػبلءة وال حجػػاب تجػػالس 
الرجاؿ، تمامًا كأياـ الفارس المميـ لكف دوف أف تضػطر أيضػًا لمتمػيـ أو التزيػي بػز  
الرجػػاؿ. كػػاف كػػؿ مػػف فػػي القبيمػػة يحمػػؿ ليػػا االكبػػار واإللجػػاب.. ييػػألونيا وكميػػـ 

لمعرفػة مكنػوف المػرأة التػي بػدأت فػذة متفػردة ومػا تػزاؿ  فضوؿ، شأنيـ شػأف النيػاء،
فػػذة متفػػردة، حتػػا ابػػف لميػػا معجػػوف كػػاف لػػد أصػػب  يحمػػؿ ليػػا اإللجػػاب والػػود.. 
ىي تنظر إليو وتتذكر حقده لمييػا، حبػو لتممكيػا، تتػذكر اصػراره لمػا الػزواج منيػا 

  لنػػػي والمبػػػارزة باليػػػيؼ التػػػي أرغمتػػػو لمييػػػا. "أتػػػراه نيػػػي كػػػؿ شػػػيءه أتػػػراه صػػػف
وغفره" لـ تكف لتيير معو تمؾ الذكريات، لكنيػا كانػت حريصػة أف تعيػد معػو رابطػة 

 القرابة والمودة.
أميا، التي طعنػت بيػا اليػف كانػت تحمػؿ ليػا الراحػة وىمػا تجميػاف وحيػدتيف، 
تييراف أو تناماف معًا في الفراش لتيتعيدا الماضي وتطفئا األشػواؽ.. ذلػؾ الصػدر 
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اف ممرلػػًا ذات يػػـو مترلػػًا بالػػدؼء والخيػػر تنيػػب منػػو نيػػذ الػػذ  ذبػػؿ ويػػبس كػػـ كػػ
الحيػػاة. شػػمس تضػػـ أميػػا، تحضػػنيا، تضػػاحكيا، فيػػي تعمػػـ كػػـ تػػرؾ غيػػاب الشػػيث 
نػػواؼ مػػف حػػزف وحيػػرة فػػي لمبيػػا ذاؾ الػػذ  كػػاف ييػػتمد دمػػاء الحيػػاة مػػف دمائػػو، 

يا، صدرىا الذ  كاف يأخػذ اليػواء مػف ىوائػو.. أختيػا فػوز لػـ تكػف تفارليػا، صػديقات
 لداتيا، كميف كف يردنيا معيف.. فيولمف ليا الوالئـ ويذبحف الذبائ .. 

لشػػريف يومػػًا أمضػػت شػػمس فػػي المضػػارب التػػي ايػػتبد بيػػا الحنػػيف لحياتيػػا، 
لفمواتيا الوايػعة تصػوؿ فييػا وتجػوؿ، لكػف حنينػًا آخػر كػاف ينمػو..  ،لحميا وترحاليا

 باؿ األصوؿ. ىناؾ في األلماؽ لمفروع الغضة التي تشغؿ دائمًا 
محممة ييارتيما خرجت مف المضارب، ومحممػة أكيػر خرجػت مػف القريػة ولػد 

يطمقػػاف الزفػػرات وتيػػيؿ لمػػا وجنتػػي شػػمس الػػدموع.. ىػػي  ،ودلػػا األىػػؿ واألحبػػاب
المرة األولا التي بكت فييا: "أتراني ضعفته صرت أكيػر لاطفػة ومشػالره إيػو!! 

 يعرؼ البكاء". لقد مضا ليد الفارس المميـ ذاؾ الذ  لـ يكف
لكف ما إف وصبل إلا البمدة الياجعة لنػد أطػراؼ الباديػة حتػا وجػدا الػدنيا لػد 

 خربت..
 ماذا ىناؾه يأؿ لزيز أوؿ لابر شمر يوبو لف ياليو وأطمؽ ليما العناف. -
الشرطة تطمؽ النػار!! الفرنيػا و  يقتمػوف النػاس.. وأيػرع إلػا منػزؿ صػديقو -

 رع البمدة الرئييي حيث مواطف الخطر. أبي مصطفا حيدر بعيدًا لف شا
 ىناؾ يمو الزوجاف القصة. 

في الصيؼ، ومو طموع المويـ، بدأ أبو مصطفا الكيؿ المتعب مػف الحيػاة -
ومشػػػػكبلتيا لصػػػػة المظػػػػاىرات، تصػػػػادر الحكومػػػػة الفرنيػػػػية غػػػػبلؿ األرض بحجػػػػة 

 الميرة والحرب وحاجة الجند في فرنيا وميتعمراتيا لمحنطة والشعير..
حي ، ألمـ ذلؾ رد لزيز وىو ييتعيد فػي ذىنػو صػورة حػوراف وأىمػو وىػـ ص-

ينػوؤوف تحػت ألبػاء الميػرة ويعػانوف مػف لنػت الميػتعمر. لػـ يكػف فػي ذلػؾ المويػػـ 
لػػد ايػػتطاع أف يػػأتي بػػأكير مػػف لػػافمتيف أو يػػبلث لوافػػؿ إلػػا محمػػو فػػي الميػػداف.. 

يػػة حتػا إذا مػػا جيػػز الػدرؾ يضػػربوف خيػاميـ لمػػا البيػػادر، يرصػدوف الػػدراس والدرا
الفػػػبلح بيػػػدره صػػػادروا يبليػػػة أربالػػػو أو يزيػػػد فػػػبل يتركػػػوف لػػػو إال لػػػوت الػػػبل يمػػػوت 

 ومقدار البذار الذ  يريد بذره العاـ القادـ محيوبًا بالمكياؿ..
لكنؾ ال تعمـ، تابو الصػديؽ بنبػرة مػف حػزف شػديد، مقػدار البمػو  التػي حمػت -

ىنػػػا والحكومػػػة فرضػػػت لػػػدرًا معينػػػًا مػػػف  بالنػػػاس.. الموايػػػـ ىػػػذا العػػػاـ كانػػػت يػػػيئة
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الحنطة والشعير يجب تحصيمو.. ببل شفقة أو رحمة، حصؿ الدرؾ الكميػة حتػا لػـ 
يتركػػػػوا مؤونػػػػة لمنػػػػاس فمػػػػـ يػػػػأت الخريػػػػؼ إال والنػػػػاس جيػػػػاع. احػػػػتأ النػػػػاس ورفعػػػػوا 
العػرائض، أريػموا الطمبػات فقػػررت الحكومػة تقػديـ معونػة مػػف طحػيف الحنطػة والػػذرة 

 بمدة وكادت أف تصؿ المعونة، لوال أف "المير" لطؿ كؿ شيء..كي تأكؿ ال
 "المير" لطؿ وصوؿ المعونة إلا الناسه ىتؼ لزيز ولد فغر فاه دىشة. -
 تصور. ممكي أكير مف الممؾ. -
 وماذا فعؿه أكمؿ.. لاؿ لزيز ولد صار كميا فضواًل..-
ا جيالػًا وال ذىب إلا الحاكـ، لاؿ لو ال تصػدؽ النػاس.. إنيػـ كػذابوف. لييػو -

ىػػـ بحاجػػة إلػػا معونػػة.. جنػػدكـ أحػػوج إلييػػا، بمػػدكـ فػػي حالػػة حػػرب أمػػا نحػػف ففػػي 
يبلـ.. ومػف ىػـ فػي حالػة حػرب أحػوج لممعونػة ممػف ىػـ فػي حالػة يػبلـ.. ال نريػد 

 المعونة. خذوىا. 
 وأخذوىاه-
ه إف كػػػاف مميػػػؿ ابػػػالطبو، إف كػػػاف الميػػػر نفيػػػو يطمػػػب ذلػػػؾ فممػػػاذا ال يمبػػػ-

 لما الشعب فكيؼ يشفقوف ىـهالشعب ال يشفؽ 
يا إليي!! شيء ال يصدلو العقؿ.. ابف الشػعب ال يشػعر بشػعبو ورأس القػـو -

 ال يشفؽ لما لومو 
ىػػذا إف كػػاف ىػػو ابػػف الشػػعب فعػػبًل أو رأس القػػـو حقػػًا!! لمػػؽ أبػػو مصػػطفا -

 الذ  خبر الحياة كييرًا ولرؼ منيا كييرًا..
غريػيـ العصػممي ذات يػـو فػي معؾ حؽ.. ميؿ ىؤالء الناس دخبلء غرباء -
ال شػػػػأف ليػػػػـ بالشػػػػعب وال لبللػػػػة ليػػػػـ بػػػػو فكيػػػػؼ يتعػػػػاطفوف معػػػػو أو  …ظيرانينػػػػا

 يحيوف بوجعوه 
ىػػػػو ذاؾ، والويػػػػؿ لشػػػػعب رأيػػػػو لػػػػيس منػػػػو، لػػػػاؿ وىػػػػو يتنيػػػػد. بعدئػػػػذ تػػػػابو: -

صػػػدلني كػػػؿ مػػػا ييػػػـ ىػػػذا "الميػػػر" ىػػػو الحفػػػاظ لمػػػا منصػػػبو، تريػػػيث لبللتػػػو مػػػو 
 الحكاـ ودلميـ لو.. 

 ىب الشعب إلا الجحيـ..وليذ
 تعني.. المظاىرات اليـو موجية ضدهه-
 ضده وضده الحكاـ.. أبو لوض الشعار تعرفوه-
 ىو صديقي. ما لوه-
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أمػػس، شػػكؿ وفػػدًا وذىػػب إلػػا اليػػرا ، يبػػيف الظمػػـ الفػػادح الػػذ  نػػزؿ بأىػػؿ -
 البمد الجياع، لكف المير تدخؿ أيضًا وطرده مف اليرا .

 طردهه كيؼه لماذاه -
يريده أف يعطي صػورة لبيحػة لػف أىػؿ البمػد "نحػف أكيػر كبريػاء ولػزة نفػس ال 

و "فبلتيود وجينا.. نحػف أصػحاب إبػاء ػمف أف نشحذ لقمة خبزنا مف اليمطة "لاؿ ل
 وشمـ، نموت وال نأكؿ بأيدائنا.."

 وبماذا رد الشعاره-
ىػـػ  .يػـػ واحػػدًا واحػػداً ممىنػػزؿ إلػػا البمػػدة، ييػػتنفر النػػاس واحػػدا واحػػدًا، يشػػحذ -

، ىيػػػا.. ىبػػػػوا.. واهلل.. مػػػا مػػػات حػػػػؽ وراءه  ولمػػػيكـ أف تطػػػػالبوا بػػػييػػػمبونكـ لػػػوتكـ و 
وتيتػؼ: "جولػانيف بػدنا ناكػؿ  صػي مطالب.." وامتؤلت الشوارع منذ الصباح بالناس ت

جولػػانيف.. المعونػػة .. المعونػػة.. يػػدنا طحػػيف معونػػة.. جولػػانيف.. بػػدنا طحػػيف "راح 
 ؿ واضحيف كأنما أخذه الحاؿ. أبو مصطفا يردد بحماية وانفعا

 وواجيتيـ الشرطة بالرصاصه-
وبااللتقػػاؿ أيضػػًا.. لشػػريف رجػػبًل يػػاؽ الػػدرؾ مكبمػػيف بالحديػػد ولمػػا رأيػػيـ -

 صديقؾ الشعار وابني مصطفا.. أكمؿ بكيير مف االنكيار والحزف. 
 ابنؾ مصطفا أيضًا.ه-
 ..كذلؾوابف أختي.. -
 ذف!!المعنة!! لد ولعوا في برايف الذئب إ-
 برايف الذئبه ماذا تعنيه-
البمد ارف في حالة حرب أ  حالة طوارئ لصو  وال ييم  معيػا بتجمعػات -

أو مظػػاىرات، ىػػذه كميػػا تعتبػػر فتنػػة وشػػغبًا.. وكػػؿ مػػف يشػػارؾ فػػي فتنػػة أو شػػغب 
 يحاؿ إلا المحكمة ومف يعمـه لد تحكميـ المحكمة باإللداـ.

 لًا.ماذا إلداـه ىتؼ أبو مصطفا مقاطعًا فز -
 ممكف!! ليذا يجب تخميصيـ لبؿ أف يحالوا إلا المحكمة.-
 كيؼه-
 نيجـ لما اليجف فنحررىـ..-

لكف الفرنياو  يضو االحتماالت كافة، ولد وضو ذلػؾ االحتمػاؿ فػي حيػابو، 
فحشػػر المعتقمػػيف فػػي شػػاحنة ليػػكرية، وأيػػرع بيػػـ إلػػا حيػػث ال يمكػػف ألىمػػييـ أف 
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 ييجموا لما اليجف أو يحرروىـ. 
حمػػػػػاة ايػػػػػتقبميـ اليػػػػػجف بوجيػػػػػو الكػػػػػال  وحجارتػػػػػو العتيقػػػػػة لكػػػػػف نػػػػػزالءه  فػػػػػي

ايتقبموىـ باألحضاف.. إذ ما إف وصموا حتػا انتشػر الخبػر فػي أنحػاء اليػجف كمػو: 
مناضػػػػموف شػػػػرفاء تصػػػػدوا لمميػػػػتعمر، رشػػػػقوه بالحجػػػػارة، واشػػػػتبكوا معػػػػو بالعصػػػػي 

ف. وأيػػػرع واليػػػراوات فايػػػتخدـ معيػػػـ الرصػػػاص والنػػػار ويػػػاؽ رؤويػػػيـ إلػػػا اليػػػج
اليػػجناء يحتضػػنونيـ ويوايػػونيـ، يتعػػاطفوف معيػػـ ويشػػدوف مػػف أزرىػػـ. فػػي األيػػاـ 
التاليػػة نشػػط النشػػطاء وتحػػرؾ الخطبػػاء يحضػػوف النػػاس لمػػا الولػػوؼ إلػػا جػػانبيـ 
ومػػػد يػػػد العػػػوف ليػػػـ: منايػػػؼ لحػػػـ حممػػػت إلػػػا اليػػػجف، أطبػػػاؽ حمويػػػات، مبلبػػػس 

اضػػمة المقاتمػػة مػػف مػػؤازرة جمعػػت، مػػاؿ لػػدـ ليػػـ، فمػػيس أحػػب لمػػا لمػػب حمػػاة المن
 المناضميف المقاتميف ..

حركة حمػاة تمػؾ أزلجػت حػاكـ حمػاة بػؿ ربمػا أيػارت فػي لمبػو الػذلر.. يػجؿ 
المدينػػة حافػػؿ، يورتيػػا مػػا تػػزاؿ مايمػػة فػػي األذىػػاف، مايمػػة فػػي اليػػجبلت، حيػػبو أف 
و يعػػود لمػػيبًل إلػػا الػػوراء ليػػر  كيػػؼ ىبػػت المدينػػة ىبػػة الرجػػؿ الواحػػد لتصػػمي أيػػبلف

شػتعؿ فممػاذا ينارًا حامية. إذف ىي ما تزاؿ ىشيمًا يابيًا حيبو شػعمة مػف نػار حتػا 
 ال يبعد الشعمةه 

ميػػػاجيف البمػػػدة القريبػػػة ىػػػـ الشػػػعمة.. بػػػأـ لينيػػػو رأ  الحػػػاكـ كيػػػؼ ايػػػتنفر  
اليػػجف مػػف أجميػػـ، الشػػارع، األحيػػاء.. كػػؿ مػػف فػػي حمػػاة ال يػػتكمـ إال لػػف البمػػدة 

ة أبييػا تصػب جػاـ غضػبيا لمػا الميػتعمر الػذ  نيػب الجارة التي خرجت لػف بكػر 
 لوتيا يـ رفو لنيا الميالدة، فمماذا ال تيب حماة أيضًاه

الحػػاكـ الفرنيػػاو  يضػػو االحتمػػاالت أيضػػًا، يعػػرؼ الحيػػاب والضػػرب كػػذلؾ، 
وبحيػبة بيػػيطة توصػؿ إلػػا نتيجػة، وجػػد اليػػجناء أنفيػيـ إيرىػػا ييػالوف مػػرة أخػػر  

 إلا دمشؽ. 
بارىـ. وصموا إلا يػجف القمعػة فبػدأ ييػعا لػرؤيتيـ.. صػديقو لزيز يترصد أخ

الشػػعار وابػػف صػػديقو مصػػطفا بيػػنيـ فكيػػؼ ال ييػػعا لميػػالدتيـه بعػػد يبليػػة أيػػاـ 
تكممػػت ميػػاليو بالنجػػاح: منايػػؼ طعػػاـ، ألبيػػة، مػػاؿ، كميػػا تػػدفقت لمػػييـ بػػؿ ىػػو 

فوجػده  التقا بأبي لوض، أخذه باألحضاف، بدأ تشػجيعو .نفيو ايتطاع أف يزورىـ
مشػػػعًا لمشػػػجالة والتشػػػجيو.. كانػػػت معنويػػػات أبػػػي لػػػوض لاليػػػة. رغػػػـ محػػػاوالت 
الفرنياو  التضييؽ لميو ظؿ صمب القناة ال ييوف، رغـ كػؿ مػا بػذلوا لتخويفػو ظػؿ 
شجالًا ال يخاؼ. لزيز يعيد بو، يتأممو بإكبار وىو يحديو لف يػجف القمعػة، لػف 

ابيتػػػاف جيػػػرار وجػػػبل وذتػػػو، غرفػػػة يػػػجف حمػػػاه فيتػػػذكر أيػػػاـ اليػػػجف فػػػي حمػػػاة، الك
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التعػػذيب وصػػنوؼ التعػػذيب التػػي تعػػرض ليػػا، لكنػػو يشػػيؿ برأيػػو فخػػارًا وىػػو ييػػتعيد 
ذكػػر  الميػػالي التػػي كػػاف يقضػػييا فػػي حفػػر النفػػؽ إلػػا أف خػػرج مػػو أذاف الفجػػر إلػػا 

 الفجر، مو بشائر النور إلا الحرية والنور. 
. طمأنػو لزيػز بعػد أف ال لميؾ، دمشػؽ كميػا يػتكوف معػؾ كمػا كانػت حمػاة-

 ايتمو ألخباره. 
لكنيـ ييحاكموننا.. اليـو بمغونا مولد المحاكمة.. وكػؿ مػا نخشػاه أف تكػوف -

 محاكمة صورية، أحكاميا متخذة ميبقًا.
 ال تخافوا.. ينقيـ لكـ أكبر المحاميف..-
 ومف يضمف أف تجر  محاكمة لادلةه-
حػػػػزاب، كميػػػػا يػػػػتكوف يػػػػنقيـ الػػػػدنيا لمػػػػا رؤويػػػػيـ: الشػػػػارع، الصػػػػحؼ، األ-

معكـ. فقط اصػمدوا. وصػمد الشػعار، حيػدر، محفػوض، مقصػود.. واليػجناء البقيػة 
الػػػذيف التبػػػرىـ الفرنيػػػاو  رؤوس الشػػػغب فػػػي البمػػػدة الياجعػػػة بػػػيف الباديػػػة وجبػػػاؿ 

 العبله.
نحمة في حقؿ أزىار، صار لزيز في األياـ التالية. مف مكػاف إلػا آخػر ومػف 

لزيػػػػػز، يشػػػػػرح لضػػػػػية الميػػػػػاجيف، يييػػػػػر حميػػػػػة  شخصػػػػػية إلػػػػػا أخػػػػػر  راح يتنقػػػػػؿ
المناضػػميف، حتػػا إذا حػػاف مولػػد المحاكمػػة كػػاف ىنالػػؾ أكيػػر مػػف لشػػرة محػػاميف 
تنطحوا لمدفاع لنيـ. لواد الذ  كاف وييؽ الصػمة بأيػاتذة القػانوف ورجػاؿ الحقػوؽ، 
أيػػػػيـ فػػػػي ذلػػػػؾ أكبػػػػر إيػػػػياـ. األيػػػػتاذ صػػػػبر ، الرجػػػػاالت الكبػػػػار كميػػػػـ تحميػػػػوا 

 ليس المياجيف أبناء وطف يجنوا دفالًا لف حرية الوطفه واندفعوا: أ
افتتحػػت الجميػػة فػػانبر  المحػػاموف لمػػدفاع: أليػػنة ذربػػة، وخطبػػا بميغػػة وحججػػًا 
دامغػػة، حتػػا بػػدا لعزيػػز أف القاضػػي الفرنيػػي يتصػػبب لرلػػًا لضػػعؼ مولفػػو وخػػز  
ؽ بنػػي جمدتػػو.. كمػػا بػػدأت اليميمػػات تتصػػالد" لػػد أفحػػـ الفرنيػػاو ، مرغمػػًا يػػيطم

يػػػػراحيـ" لكػػػػف فجػػػػأة ظيػػػػر الميػػػػر نفيػػػػو، بوجيػػػػو األحمػػػػر الػػػػنمش وكرشػػػػو الكبيػػػػر 
المنػػػتفث، وفػػػي يػػػده لريضػػػة.. طمػػػب القاضػػػي منػػػو لراءتيػػػا فجمػػػد الػػػدـ فػػػي لػػػروؽ 
لزيز: أىؿ البمدة يطالبوف بإلداـ المشاغبيف أصحاب الفتنة. مئات التواليػو ترصػو 

وبعضػػيا ارخػػر لػػـ ييػػػمو العريضػػة.. الميػػر يقػػرأ األيػػماء.. بعضػػيا يعرفػػو لزيػػز 
بػػػو.. راف اليػػػكوف لمػػػا اليػػػجناء، المحػػػاميف، الحضػػػور، ذىػػػواًل ودىشػػػة.. لػػػـ يكػػػف 

 واحد منيـ يصدؽ ما لرأه المير في لريضتو:
 كذب!!-
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 تدجيؿ!!-
 تتمر!!-
 خيانة!!-

بػػدأت تتعػػالا األصػػوات مػػف داخػػؿ القفػػص ولالػػة المحكمػػة، حتػػا بػػدا وكػػأف 
صػػوات غػػدت صػػياحًا وصػػرخات، لكػػف مطرلػػة الزمػػاـ يػػيفمت مػػف يػػد القاضػػي.. األ

القاضػػػي أيػػػرلت تػػػدؽ بقػػػوة ولنػػػؼ، حركػػػة بواريػػػد وجنػػػد نشػػػطت ىنػػػا وىنػػػاؾ فػػػراف 
 الصمت مف جديد.

إف كػػػاف أىمػػػوكـ يطػػػالبوف بإلػػػدامكـ، مػػػاذا تنتظػػػروفه توجػػػو إلػػػييـ محػػػامي -
ف كػػاف أميػػركـ نفيػػو يحمػػؿ تمػػؾ المطالبػػة، فمػػاذا  اإلدلػػاء بصػػوت جيػػور  حالػػد، واو

 تتولعوفه
 ىو كاذب!!-
 متتمر!!-
لميؿ!! تعالت الصيحات مف جديد ومف جديد تعالت دلات المطرلػة ترافقيػا -

 لعقعة اليبلح وطقطقة أحذية الجند.
يػػيد  القاضػػي!! انبػػر  أحػػد محػػامي الػػدفاع ولػػد لػػاد اليػػدوء لمقالػػة، ىػػؿ -

 تأذف لي بالكبلـه 
مصػػػريف لمػػػا ولمػػػاذا الكػػػبلـ، إف كػػػاف أىػػػؿ بمػػػدىـ أنفيػػػيـ لػػػانعيف بػػػذنبيـ -

 حكميـ باإللداـه 
فقػػط لنػػا طمػػب واحػػد يػػيد  القاضػػي، ولػػؼ محػػاـ آخػػر لمػػدفاع يػػدلـ بصػػوتو -

 الجيور  زميمو. 
 تفضؿ.. لؿ ما ىو طمبؾه-
 أف تأتوا بعشرة ال لما التعييف مف أصحاب ىذه التواليو شيودًا.-

وأطػػػرؽ القاضػػػي لحظػػػة يػػػـ التفػػػت إلػػػا الييػػػار فػػػاليميف، ىػػػز كبلىمػػػا رأيػػػػو 
 جاب فعاد القاضي إلا محامي الدفاع.باإلي

طمبكـ مقبوؿ.. يؤتا بالشيود، لشرة مف أصحاب التواليػو ال لمػا التعيػيف. -
 رفعت الجمية. 

 في الجمية التالية يأليـ القاضي: 
 أىذه تواليعكـه-
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 نعـ.. أجاب الشيود العشرة وىـ ييتعرضوف العريضة التي تحمؿ تواليعيـ -
 جديد لممحاميف ولما محياه ييما النصر. أرأيتـه توجو القاضي مف -
أتيم  لي بيؤاؿ أوجيو ليـ ييد ه يأؿ المحػامي جيػور  الصػوت، أيػتاذ -

الحقوؽ في كمية لواد، البارع في حقػوؽ الػوطف واإلنيػاف المتبػرع دائمػًا لمػدفاع لػف 
 حقوؽ الوطف واإلنياف.

 تفضؿ ايأؿ.-
 لبالتو. لما ماذا ولعته يأؿ المحامي أحد الشيود ولد صار-
ال أدر  يػػػيد  القاضػػػي، أجػػػاب الشػػػاىد، فجحظػػػت لينػػػا القاضػػػي وانكمػػػش -

 المير في مقعده. 
 ماذا في ىذه العريضةه يأؿ الشاىد الياني.-
 أنا أمي، ال ألرؼ القراءة والكتابة ييد  القاضي!-
 كيؼ تولو لما لريضة تجيؿ ما فيياه يألو القاضي. -
لقاضي.. وجحظت لينػا القاضػي أكيػر المير أمرني أف أولو فولعت ييد  ا-

فيما انكمش الميػر أكيػر وأكيػر حتػا بػدا كرشػو أشػبو بإطػار يػيارة يفػرغ شػيئًا فشػيئًا 
 مف اليواء..

الشػػيود العشػػػرة كميػػػـ أجػػػابوا اإلجابػػػة نفيػػػيا "ال نػػػدر  مػػػا فػػػي العريضػػػة"، "لػػػـ 
 لمير. نقرأىا" "لـ نيأؿ المير لنيا" ىو أمرنا أف نولو.." ويشير كؿ منيـ إلا ا

إذف، أنػػػت تػػػر  يػػػا يػػػيد  القاضػػػي أف العريضػػػة مػػػزورة ال تعبػػػر لػػػف إرادة -
 الشعب ورغبتو، بؿ لف إرادة ىذا المفتر  ورغبتو، وأشار المحامي إلي المير.

حػػػاوؿ الميػػػر أف يحػػػتأ رافعػػػًا صػػػوتو، لكػػػف المحػػػامي الجيػػػور  تػػػابو طػػػاغي 
التواليػػػػو ال الصػػػوت: أنػػػت تػػػر  يػػػيد  القاضػػػي أف الػػػدلو  كاذبػػػة وأف أصػػػحاب 

 يطالبوف بإلداـ أبناء بمدتيـ. أليس كذلؾ أييا الشيوده
 ال.. ال..-
 بالعكس..-
نحف نطالب بإطبلؽ يراحيـ، تعالت صرخات مف الرجاؿ الذيف ولعوا لمػا -

لريضػػة ال يعرفػػوف محتواىػػا.. يػػـ تػػابو أحػػدىـ بصػػوت ألمػػا: بػػؿ أىػػؿ البمػػدة كميػػـ 
 لـ يطالبوا إال بحقيـ في لقمة العيش.. يطالبونكـ بإطبلؽ يراحيـ. إنيـ أبرياء،

التفػػت القاضػػي إلػػا صػػاحبيو كمييمػػا كالعػػادة يػػـ لػػبل صػػوتو: بػػراءة.. يطمػػؽ 
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 يراحيـ..
 فمـ يشعر لزيز إال ولد ىب مؿء طولو، وصوتو مؿء القالة: 

 يحيا العدؿ!! ييقط الخونة، ألداء الشعب!!-
، يػػـ اخػػتمط الحابػػؿ فرحػػة لظيمػػة لمػػت القالػػة. الرجػػاؿ ىتفػػوا، النيػػاء زغػػردف

بالنابؿ ولد اندفو الكؿ باتجاه اليجناء الذيف أطمػؽ يػراحيـ يعػانقونيـ ويحتضػونيـ. 
بعدئذ اتجيوا جميعًا نحو الخارج في ما يشبو المظاىرة، لوال أف يارع الجنػد يفرلػوف 

 الناس بالحراب، فحالة الحرب والطوارئ ال تيم  بالمظاىرات.
لما اليػممية وحيػب فخػرج أىموىػا يتظػاىروف  لـ تكف الحرب لد تركت آيارىا

ويحتجوف مطالبيف برغيؼ الخبز، بؿ كانت آيارىا في كػؿ مكػاف مػف الػببلد: فقػداف 
مواد أيايية، نقص مواد أخر  حتا ليبحث المػرء لػف كيمػو مػف اليػكر فػبل يجػده، 
لػػف زيػػت الكػػاز ولػػودًا لطباخػػو فػػبل يعيػػر منػػو لمػػا لطػػرة، يػػـ غػػبلء أيػػعار حتػػا 

.. الحبػػػػػػوب، األلمشػػػػػػة، الػػػػػػبف، المصػػػػػػنولات، ليحيػػػػػػب ا لمػػػػػػرء أف القيامػػػػػػة يػػػػػػتقـو
الميتوردات كميا اختفت مف اليوؽ وكأف جنًا شفطتيا حتا لـ يبؽ ليػا أيػر. تيػأؿ 
التاجر لف حاجة فييز رأيو "يقا اهلل أياـ زماف". تطمب منو شػيئًا فيقػوؿ لػؾ" مػف 

تيرح وتمرح في البحػار مػدمرة أيف والعالـ يشتعؿ حربًاه" كانت الغواصات األلمانية 
ىػػذه اليػػفينة، حارلػػة تمػػؾ حتػػا بػػدأت اليػػفف تختبػػة فػػي مرافئيػػا فئرانػػا فػػي جحػػور. 
انقطعػػػت الطػػػرؽ البحريػػػة وتولفػػػػت التجػػػارة، فػػػبل أحػػػد يضػػػػمف وصػػػوؿ يػػػفينة إلػػػػا 
وجيتيػػا وال أحػػد يغػػامر بشػػحف يػػفينة يػػتقطو البحػػار.. الجػػو أكيػػر خطػػرًا: طػػائرات 

وروبا مف الجزر البريطانية شػمااًل حتػا شػواطة المتويػط ىتمر تييمف لما أجواء أ
جنوبػًا ومػػف المحػيط األطميػػي غربػًا حتػػا مويػػكو ولينيغػراد شػػرلًا.. فػي البػػر: جنػػود 
ىتمػػػػر فػػػػي كػػػػؿ مكػػػػاف، مارشػػػػاالت يكتيػػػػحوف يػػػػيوب الشػػػػرؽ وصػػػػحار  الشػػػػماؿ 
 . االفريقػػي حتػػا بػػدا ىتمػػر وكأنػػو يقػػبض لمػػا العػػالـ لبضػػة لمػػبلؽ لمػػا لنػػؽ لػػـز

ؿ يصػػرخ مػػف لنػػدف وييػػتغيث.. طػػائرات ىتمػػر ال تنفػػؾ تغيػػر فػػي الميػػؿ وفػػي تشرشػػ
النيار، تقصؼ وتدؾ حتا غدت شوارع لندف خرابػًا ولماراتيػا يبابػًا.. رومػؿ يجتػاح 
يػػواحؿ افريقيػػا العربيػػة وصػػحارييا داحػػرًا الفرنيػػييف فػػي الغػػرب، داحػػرًا االنكميػػز فػػي 

الكماشػػػة لمػػػا ألدائػػػو مػػػف  الشػػػرؽ حتػػػا بػػػدا يعمػػػب الصػػػحراء، وكأنػػػو يطبػػػؽ فكػػػي
الجنػػوب والشػػماؿ. مويػػكو مدينػػة يػػالطة والجنػػود النػػازيوف يػػدلوف أبوابيػػا. لينغػػراد 
محاصػػػػرة يػػػػتالينغراد لمػػػػا شػػػػفا الياويػػػػة واليػػػػوفييت يقػػػػاتموف. بالنواجػػػػذ، باألظفػػػػار 
يقاتموف. يائييف يقاتموف. لوال رىاف واحد راىنوا لميو: الجنراؿ الشػتاء. جػاء الجنػراؿ 

.. أريػػمت ليػػـ شػػتاء كمػػا يبتغػػوف: صػػقيعًا  .اء فمػػـ يخػػذليـالشػػت – الطبيعػػة أـ رؤـو
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وجميػػدًا لرصػػا ويمجػػًا، أمطػػارًا ولواصػػؼ، حتػػا بػػدأت لظػػاـ الجنػػد اليتمػػر  تتقصػػؼ 
وتتفتت، وبدأ لبس مف أمؿ يطؿ مف كوة الشتاء. كبر ذلػؾ القػبس يػـ كبػر حتػا إذا 

 ليوفييت لد ربحوا الرىاف. انتيا الشتاء كانت الكوة كميا تشو بالنور وكاف ا
في الجبية الغربيػة أجػدت صػرخات تشرشػؿ وايػتغاياتو.. الػدـ ال يصػير مػاء، 

ياكيػػوف بريطانيػػا.. ىػػـ مػػف دـ –ياكيػػوف أمريكػػا ال يتخمػػوف لػػف أنكمػػو  –وأنجمػػو 
واحػػػد وال ييػػػوف لمػػػييـ أف يحتػػػؿ ىتمػػػر لنػػػدف ميػػػقط رأس األجػػػداد ومنبػػػت الجػػػذور 

الوليد الذ  ظير في غفمة مف الزماف يـ نمػا وكبػر  واألصوؿ.. تحركت أمريكا ذلؾ
حتػػا بػػدا فجػػأة بقامػػة العمالقػػة.. األغذيػػة، األيػػمحة، العربػػات، الطػػائرات، اليػػفف.. 
الػػػذىب، الفضػػػة.. كػػػؿ مػػػا يحتاجػػػو أنكمػػػو ياكيػػػوف الشػػػرؽ بػػػات يريػػػمو ليػػػـ أنكمػػػو 
ياكيػػوف الغػػرب.. وتػػنفس تشرشػػؿ الصػػعداء.. كػػاف منػػذ البػػدء لػػد راىػػف لمػػا جػػر 

مريكػا إلػػا الحػػرب.. ذىػػب إلػػا روزفمػػت.. ميػد الضػػرع.. المػػرة تمػػو المػػرة حتػػا در أ
الضرع وبدأ الحميػب بالجريػاف. اليػدؼ التػالي لتشرشػؿ أف يػدفو بػالعمبلؽ إلػا آخػر 
المطػاؼ: يػػاحة الحػػرب.. حػيف ذاؾ يكػػوف لمػػا يقػػيف مػف أنػػو يينتصػػر.. بيػػيجاره 

دد ويتولػػػد، ضػػػاربًا أكيػػػر الضػػػخـ الشػػػيير كػػػاف تشرشػػػؿ يتحػػػد  ىتمػػػر وال يفتػػػأ يتيػػػ
صرارًا.. في بيانو الوزار  لـ يعػد بريطانيػا بالرفػاه والنعػيـ، بالبيجػة  األميمة صبلبة واو
واليػرور، بػػؿ ولػػدىا بكػػؿ مػػا تجػػره الحػرب مػػف ويػػبلت وأىػػواؿ، فظػػائو ومػػتٍس لكنػػو 
ولدىا بالنصر. ولكي ينتصر، كػاف تشرشػؿ يعمػـ أف النيػر البريطػاني ال يطيػر إال 

أمريكػػا وفرنيػػا.. أوليمػػا خامػػؿ يػػاكف فبػػدأ بتحريكػػو، واليػػاني لصػػو ىتمػػر  بجنػػاحيف:
 فبدأ بإنبات ريشو مف جديد، وكاف ديغوؿ القادمة األكبر في ريش ذلؾ الجناح. 

كيػػػؼ الوضػػػو أيػػػتاذه يػػػأؿ لزيػػػز األيػػػتاذ المناضػػػؿ الػػػذ  ال ينفػػػؾ يتحيػػػر -
 لما لوائو اليميب، ولد دلاه وأختو لمعشاء. 

 أ، رد األيتاذ بنبرة حزف وتجيـ محيا.مف ييء إلا أيو -
ارتػ  لمػػيبًل مػف الييايػػة أيػتاذ، ولػػؿ لػػي اليريػد نػػاج ه يػألت شػػمس مدالبػػة -

 محاولة تخفيؼ التجيـ في وجيو. 
ًا يػليت العالـ يريد وأنت تصنعينو بيدؾ البارلة ىذه، رد األيػتاذ مبتيػمًا مطر -

يريػد فػبل تػدلوه إال وىػو لمػا الييدة الفريدة مف نوليػا التػي كانػت تعمػـ أنػو يحػب ال
مائدتيا. دالؿ، لماذا ال تتعمميف كيؼ تطبخينوه خاطػب أختػو التػي صػارت صػديقة 

 حميمة لشمس.
 كرما لعينيؾ يأتعممو، لالت األخت المتعمقة بأخييا حتا العبادة.-
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أيتاذ!! لاد لزيػز لمتػدخؿ دلنػا ارف مػف اليريػد والطعػاـ ولػؿ لػي لمػاذا مػف -
 ييء إلا أيوأه 

 كنا نأمؿ أف تنيي ىذه الحرب فرنيا، فإذا بيا تعود لمحياة وتتجدد.-
 ىؿ انقمبت حكومة فيشا لما ىتمره-
بػػػؿ حكومػػػات الميػػػتعمرات تنقمػػػب لمػػػا حكومػػػة فيشػػػي.. ديغػػػوؿ وتشرشػػػؿ -

يقصػاف أجنحػػة بيتػاف. ريشػػة ريشػة. وىػػا ىػي ذ  الميػػتعمرات تعمػف والءىػػا لػػديغوؿ 
 الواحدة بعد األخر  

 بدأ لزيز لكف األيتاذ لـ يدلو يكمؿ: …ا ولبناف ماتزلكف في يوري-
 في يوريا ولبناف يتنتيي حكومة فيشي أيضًا. -
 …ويعود الكولونيؿ رينوه تدخمت شمس مقاطعة شبو خائفة،-
يعود الكولونيؿهه ال يعود!ه أمر ال ييػتطيو أحػد البػت فيػو.. لكػف الشػائعات -

 ولبناف.  مؿء البمد وكميا تؤكد أف ديغوؿ ييدخؿ يوريا
إذف لاد رينو!! يا إليي!! أ  خبر مشؤـو ىػذا! ىتفػت شػمس بصػوت أشػبو -

 بالندب.. 
مػػف ىػػو رينػػو ىػػذاه ومػػاذا يعنػػي أف يعػػوده يػػألت دالؿ بايػػتغراب واضػػ .. -

لكػػف لػػـ يكػػف بايػػتطالة شػػمس وال لزيػػز أف يشػػرحا ليػػا مػػف ىػػو رينػػو ومػػاذا يعنػػي 
ف شػػرحو أنيمػػا مػػذ تػػـ ترحيمػػو، أحيػػا بالنيػػبة إلييمػػا أف يعػػود. كػػؿ مػػا كانػػا ييػػتطيعا

وكػػأف صػػخرة كبيػػرة انزاحػػت لػػف صػػػدرييما. حػػاوال بعػػد ذىابػػو أف يتقصػػيا أخبػػػاره. 
شي.. تحت تصرؼ الحكومة. لكف مػاذا فعمػت ياألخبار المؤكدة الوحيدة أنو صار ف

بو تمؾ الحكومةه ماذا جر  لو، لػـ يكػف أحػد يػدر  ولػـ يكػف لزيػز وشػمس معنيػيف 
 طي ذكراه فبل ييمعاف بايمو أبدًا. إال بشيء واحد:

ال ييػػـ رينػػو ىػػذا، ال ييػػـ!! دلنػػا منػػو. لػػاد لزيػػز مػػف شػػروده يػػرأب صػػدع -
 الحديث الذ  كاف يعنيو كييرًا يـ توجو إلا األيتاذ: كيؼ ييدخؿ ديغوؿه

 مو القوات االنكميزية -
أنػػا ال أصػػدؽ لاطعػػو لزيػػز ىػػازًا يػػبابتو.. منػػذ زمػػف طويػػؿ وىػػـ يقولػػوف..  -

   ... يوؼ تتحرؾ...ركت القوات االنكميزيةتح
ىػػي تتحػػرؾ ارف باتجػػاه درلػػا لمػػا رأيػػيا الجنػػراؿ المػػرة، صػػدؽ. لكػػف ىػػذه -

 تجميعو مف لوات فرنيية. نفيو وكؿ ما ايتطاع
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 إذف ىي الحرب، لمقت دالؿ فزلة.. فيما تابعت شمس في الحاؿ: -
ذا التربت الحرب، لما الناس أف يبتعدوا. -  واو
لزيز لما الفور متعجبًا ضػاحكًا فػي ارف نفيػو، أنػت تخشػيف  شمس، لمؽ-

 الحربه أنت تيربيف!ه
 لـ اله تدخؿ األيتاذ مدافعًا، المرأة والحرب لدواف لدوداف ال يمتقياف أبدًا..-
لزيػػز متنيػػدا، لػػو رأيتيػػا يػػـو كانػػت فاريػػًا مميمػػًا، يبػػارز  لقػػبإيػػو يػػا أيػػتاذ! -

 بالييؼ ويطارد لما الخيؿ.
ا ال أصػػػػدؽ.. لاطعتػػػػو دالؿ نافيػػػػة برأيػػػػيا.. شػػػػمس المػػػػرأة الجميمػػػػة ال.. أنػػػػ-

 النالمة تبارز وتطارد.
ال.. صػػػدلي دالؿ، تػػػدخمت شػػػمس مبتيػػػمة مموحػػػة برأيػػػيا ايباتػػػًا.. يومػػػذاؾ -

كنت فػي ميعػة الصػبا.. وكنػت ألػيش فػي الفػبلة ولػـ أكػف لػد صػرت أمػا وال لشػت 
 حياة المدف..

 عمقًا مبتيمًا، فقاطعتو شمس: تذكرينني بمييوف.. بدأ األيتاذ م-
 ومف مييوف ىذهه-
 زوجة معاوية.. حيف ضالت بحياة القصور والمدف فقالت:-

 لبيت تخفؽ األرواح فيو.. أحب إلي مف لصر منيؼ 
 ولبس لباءة وتقر ليني.. أحب إلي مف لبس الشفوؼ
 وكمب ينب  األضياؼ دوني.. أحب إلي مف لط أليؼ 

شػػمس مغتبطػػة فرحػػة، يػػـ انقمػػب الحػػديث إلػػا  فػػتتأ  واهلل أحػػب وأحػػب.. ى-
األدب والشػػعر: ميػػػدانًا يبػػػرع فيػػو األيػػػتاذ برالتػػػو فػػػي الييايػػة وتحبػػػو شػػػمس حبيػػػا 

 لذكريات الفارس المميـ. 
لنػػد القيمولػػة، رف اليػػاتؼ الػػذ  بػػات جػػزءًا ال يتجػػزأ مػػف حيػػاة دمشػػؽ فػػنيض 

 إليو لزيز:
 ألو!! مناؼه! أىبل بني!-
ؿ لنؾ، جاء مف الطرؼ الياني صوت مناؼ، يريػد ىنا في المحؿ رجؿ ييأ-

 أف يراؾ. 
 مف ىوه-

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 286 - 

 محمد التيناو ..-
 ماذاه لاطعو بما يشبو الصياح، ولد لؼ شعر رأيو.-
 ىؿ آتيؾ بوه …التيناو ، وىو آت مف درلا-
ال.. ال.. أنػػػػػا آت.. انتظرنػػػػػي، ولمتػػػػػو انطمػػػػػؽ. شػػػػػتا األيػػػػػئمة تػػػػػدؽ أبػػػػػواب -

 رؼ ايميهجمجمتو: كيؼ لرؼ لنوانيه كيؼ ل
 دخؿ لزيز المحؿ، فيب التيناو  والفًا:

ال تؤاخػػػذني، أرجػػػوؾ.. صػػػاحبنا لػػػاؿ لػػػي أيػػػف أجػػػدؾ.. وأشػػػار إلػػػا البعيػػػد -
 بواب جمجمتو.ألوالوراء فتولؼ في الحاؿ دؽ األيئمة 

 لكف ما األمره ماذا ىناؾه يألو لزيز. -
 ىو مريض، يريدؾ في الحؿ.-
 مريضه ماذا بوه-
و بالطبيػػب فقػػاؿ: ػة أصػػابتو منػػذ يبليػػة أيػػاـ.. أتيػػت لػػال أدر .. حمػػا شػػديد-

 و.. ال بد مف نقمو إلا الميتشفا.ػ"التياب مرارة ال بد مف إجراء لممية جراحية ل
 ىنا.. في دمشؽ.-
 بالتأكيد.. في درلا ال يوجد ميتشفا.-
 لماذا لـ تأت بو معؾه يأؿ لزيز ولد اضطرب كؿ ما فيو.-
  ينبغي تدبير الميتشفا أوالً -
 الميتشفا!!ه ال ييـ.. الميـ نقمو..-
 وبألصا يرلة، أكمؿ التيناو ، بألصا يرلة.-
 ماذا تنتظر إذفه ىمـ نذىب..-

لػف  في الييارة إلا درلا، حاوؿ لزيػز أكيػر مػف مػرة أف ييػألو لػف المػرض،
الحمػػػػا، لػػػػف آخػػػػر أخبػػػػار درلػػػػا، لكػػػػف الرجػػػػؿ كػػػػاف ال ينطػػػػؽ بكممػػػػة أو كممتػػػػيف 

بالصػػمت.."أتراه مػػا يػػزاؿ متشػػجنًا منػػيه نالمػػًا لمػػيه لػػرؼ  جوابػػًا،حتا يعػػود فيمػػوذ
مولفي منو وشكي فيو فمـز الحذر والبعد".. ولاد لزيز بذىنو إلػا الػوراء يػـو التقػا 
بػػو فػػي لػػش النيػػر، فوجػػؼ لمبػػو ويػػاورتو الشػػكوؾ..كاف لػػد أنحػػا بالبلئمػػة لمػػا 

لنػػو أكيػػر البطحػػيش، لويولػػو برجػػؿ كػػاف يعمػػؿ لػػد  الميػػتعمر، لكػػف صػػاحبو دافػػو 
مف مرة. بعد ذلؾ تجادال وتحاورا حولو لكف الرجؿ كاف لػد لػرر.. "أتحيػبني أىبػؿ، 

و ذات مػػرة. "وضػػعتو لمػػا المحػػؾ  لشػػرات ػيضػػحؾ لمػػي رجػػؿ كالتينػػاو ه" لػػاؿ لػػ
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مػػو ذلػػؾ ينبغػػي أف تبقػػا لمػػا حػػذر "المػػرات ولشػػرات المػػرات يبػػت لػػي إخبلصػػو"، 
ره لػػذئبه" لكػػف أيامػػًا وليػػالي مػػرت منػػو". "وىػػو كػػذلؾ أـ تحيػػب أف ذئبػػًا يعطػػي ظيػػ

والتينػػاو  يرافػػؽ البطحػػيش.. صػػحي  أنػػو ال يػػراه مػػرتيف فػػي مكػػاف واحػػد وال يعطيػػو 
يػػػذىباف، يأتيػػػاف، يػػػأكبلف، –البطحػػػيش ظيػػػره، لكنيمػػػا يمتقياف.ىنػػػا، ىنػػػاؾ، يمتقيػػػاف 

يشػػػرباف، حتػػػا بػػػات ضػػػمير البطحػػػيش يوبخػػػو إف مػػػرت بػػػو ظػػػبلؿ شػػػؾ فيو.."إنػػػو 
نػ وارتيابػؾ "لػاؿ لعزيػز آخػر مػرة" يمكنػؾ أف تضػعو  ؾؾ لظممتػو بشػكلجدير باليقة واو

في لب المحـ. آمف مػف حيػة فػي صقيو".وضػحؾ البطحػيش باطمئنػاف ويقػة نايػبًل 
مف صدر لزيز آخر خيط لمشػؾ.ىذه الميمػة تؤكػد يقػة البطحػيش بالرجػؿ "لػو كػاف 

يػؽ بػو يقػة في نيتو شيء إذف لنفذه، طالما الرجؿ محمـو طري  الفراش لو لـ يكػف ي
مطمقة لما ألطاه لنواني". و كاد لزيز أف يعتذر مف التيناو . نظر إليػو متفحصػًا 
فوجد أصابعو تترالص لما فخذه. "الرجؿ مميوؼ لمؽ". ولمػا الفػور أحػس بحاجػة 

 لمتواصؿ، لممزيد مف اإليضاح:
 أىو في خطره-
 كبير، رد التيناو  بالتضاب.-
 كاف لما الطبيب أف يتدبر أمره. -
 كيؼ، وىو ليس بجراحه-

 وىز لزيز رأيو:
 الولت الذ  ضاع!! ،بيدؾ حؽ. لكف خيارة-
لمػػػت لػػػو، لكنػػػو أصػػػر لػػػائبًل "لػػػيس لػػػي يػػػو  لزيػػػز. لزيػػػز المػػػروءة، لزيػػػز -

النخػػوة.. يػػـ ىػػو ال ييػػؽ إال بػػؾ"، وشػػعر لزيػػز برلشػػة فخػػار تيػػر  فػػي أوصػػالو.. 
يد، لكػف خػاطرة رلشة طرب ليا، وىو يتصور نفيو مبلذ كؿ خائؼ، غوث كؿ طر 

لمعت في رأيو أولفت الرلشة وجعمتو يعيد التفكيػر "البطحػيش محبػوب فػي درلػا.. 
، موضػػػو تقػػػدير. بػػػؿ النػػػاس كميػػػـ يمتفػػػوف حولػػػو، ييػػػالدونو. أكمػػػو ، شػػػربو،  محتػػػـر

و يد العػوف.. بػؿ ىػو يػمكة ػنفقاتو كميا ممف حولو.. ألرباؤه كير، أصدلاؤه يمدوف ل
لما ىواه ييتمد منو غذاءه وشرابو.. فكيػؼ ال يمػد وكؿ مف حولو بحر، ييب  فيو 

لو يده وىو لما فراش المرضه ومف جديػد أحػس لزيػز بصػدمة خفيفػة مػف شػؾ.. 
 نظر إلا يياره فأميؾ بالتيناو  ينظر إليو خمية.

 ماذاه بادره لزيز لما الفور، أىناؾ ما تريد لولوه-
و، حيػػة تػػنكمش لمػػا ال.. ال.. أجػػاب الرجػػؿ وىػػو يبتعػػد بناظريػػو ويمممػػـ يديػػ-
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 .نفييا ولد أحيت بالتراب نمس
لند أوؿ الكرؾ، أولؼ التينػاو  اليػيارة معطيػًا اليػائؽ أوامػره باالنتظػار. كػاف 
الظػػبلـ لػػػد حػػػؿ وكػػاف المػػػارة لمػػػة. تمفػػت لزيػػػز حولػػػو بحػػذر لبػػػؿ أف يػػػدخؿ الزلػػػاؽ 
الضػػػيؽ يتقدمػػػو التينػػػاو .. شػػػاب وفتػػػاة فقػػػط كانػػػا يمػػػراف، خػػػوار بضػػػو بقػػػرات مػػػف 

لطػرؼ ارخػر كػاف يجيػة متقطعػًا.. خطػػا التينػاو  متعجمػة، ظيػره مػنحٍف، رأيػػو ال ا
يمتفػػػت يمنػػػة وال ييػػػرة وكأنمػػػا كػػػؿ حركػػػة منػػػو تقػػػوؿ لعزيػػػز "ىيػػػا.. أيػػػرع.. الرجػػػؿ 
يحتضػػػر".. وأيػػػرع لزيػػػز وراءه.. وصػػػبل إلػػػا البػػػاب الخشػػػبي المصػػػف  بالتوتيػػػاء. 

تاحًا مف جيبو. "ىا ىػو ذا دليػؿ يقػة تمفت التيناو  يمينًا، شمااًل.. ال أحد.. أخرج مف
 آخر"، يـ فت  الباب. 

تفضػػػػؿ، بكػػػػؿ احتػػػػراـ أشػػػػار لعزيػػػػز مفيػػػػحًا لػػػػو فػػػػي الطريػػػػؽ. أيػػػػرع لزيػػػػز -
بالدخوؿ بعد أف تمفت بدوره.. أيضًا، ال أحد، لكػف لبػؿ أف يمضػي لزيػز أبعػد جػاء 

 صوت التيناو . 
اب لبػػؿ أف يػػتتي بػػبعض حاجيػػاتي.. بضػػو دلػػائؽ فقػػط وألػػود. يػػـ أغمػػؽ البػػ-

يتينا لعزيز الرد. صدمة خفيفة أخر  مصحوبة برلشػة يػرت فػي أوصػالو.. لكنػو 
تػابو.. الغرفػة منػػارة.. إذف، ال بػد أف صػػاحبو فػي الػػداخؿ.. غػذ لزيػػز خطػاه وحػػيف 

 الترب مف الباب صاح:
 أبا حيف!!-
يػػا لونػػؾ!! جػػاءه الصػػوت مػػف الػػداخؿ لويػػًا فرحػػًا.. يػػـ لػػـ يمػػأ لزيػػز البػػاب -

 البطحيش بنفيو ييتقبمو محتضنًا إياه، مؤىبًل بو:حتا كاف 
يا ىبل بالرفيؽ. لاؿ بميجتو الحورانية التي كاف لزيػز يحبيػا كييػرًا فػبل يػتكمـ -

 معو إال ببدويتو.
ليػػت مريضػػًا إذفه يػػألو بيػػرلةه متخمصػػًا مػػف أحضػػانو بيػػرلة وانػػػدىاش -

 أشد، ليس معؾ التياب مرارةه
ا كالحصػػاف، لػػاؿ وىػػو ييػػتعرض لضػػبلت مػريضه التيػػاب مػػرارةه ىػػا أنػػا ذ-

 لضديو وصدره ضاحكًا: مف لاؿ لؾ ذلؾ ه
التينػػػاو ، وليػػػت مريضػػػًا فحيػػػب، بػػػؿ أنػػػت صػػػريو الحمػػػا، ال بػػػد لػػػؾ مػػػف -

 لممية جراحية في الميتشفا ولد جئت مف الشاـ إليعافؾ.
مػػاذاه ىتػػؼ البطحػػيش فػػاغر الفػػـ جػػاحظ العينيػػيف. حمػػاه لمميػػة جراحيػػةه -

 الغادره! ميتشفاه الكذاب
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لػػػيس كػػػذابًا غػػػادرًا وحيػػػب بػػػؿ لميػػػؿ خػػػائف، رد لزيػػػز ولػػػد ايػػػتنفر كػػػؿ مػػػا -
 فيو.. أرأيته حديي كاف يقوؿ لي ذلؾ ولد حذرتؾ منو..

المعنة!! بعد كؿ ىذه المدةه صاح وىو يمطػـ جنبيػو يػـ يضػرب يديػو الواحػدة -
 األخر .ب

 ال بد أنو كاف ينتظر الفرصة المنايبة.-
 ، لقب البطحيش ولد اشتعمت ليناه ندمًا وغضبًا.لئليقاع بنا كمينا-
 وىا لد جاءت. -
أجػؿ.. لػد نصػب لنػا فخػًا لزيػز. جػاء بػؾ مػف الشػاـ كػي يطبقػوا لمينػا نحػف -

 االينيف. أيرع لزيز.. انُأ بنفيؾ، لزيز، ىتؼ وىو ييرع إلا بندليتو. 
لنيػػرع نحػػػف االينػػيف. لنػػػُنأ نحػػف االينػػػيف. صػػاح بػػػو لزيػػز وىػػػو ييػػرع إلػػػا -

 ندلية أخر  كانت معمقة لما الحائط يـ اندفعا كبلىما باتجاه الخارج.ب
مو اندفالتيما، كاف ىنػاؾ رجػاؿ آخػروف ينػدفعوف راكمػيف بػاب الػدار ظػاىريف 

 برؤوييـ فوؽ الحائط، فأدرؾ الرجؿ بأف الفث لد أطبؽ وأف أواف النجاة لد فات.
اليػماء،  ألؽ اليبلح بطحيش، يمـ بطحيش!! جػاء صػوت آمػر يشػؽ لنػاف-

لكػػف البطحػػيش لػػـ يعػػرؼ يومػػًا التيػػميـ. كػػاف ديدنػػو القتػػاؿ ومبػػدأه "المنيػػة وال الدنيػػة" 
لنػػػده االيتيػػػػبلـ لمعػػػدو، فجػػػػاء رده رشػػػة مػػػػف رصػػػاص خػػػػرس أيرىػػػػا  ةوأدنػػػا دنيػػػػ

الصػػوت ارمػػر، فيمػػا لعمػػو رصػػاص.. منبطحػػًا، زاحفػػًا إلػػا يػػاتر ألػػده مػػف لبػػػؿ، 
 حائط رجاؿ.أطمؽ البطحيش الرصاص، فيو  مف ألما ال

اىرب لزيز، تيمؽ الحائط ارخر لزيز.. أيرع أحػـ ظيػرؾ.. صػاح بعزيػز -
الػػػػذ  زحػػػػؼ ميمػػػػو إلػػػػا اليػػػػاتر دوف أف يمتفػػػػت إليػػػػو، فقػػػػد كانػػػػت لينػػػػاه ترصػػػػداف 

 الحائط.. 
وأتركؾه رد لزيز مصػوبًا بندليتػو إلػا جنػد  ظيػر رأيػو، يػـ أطمػؽ فػاختفا -

 الرأس مف جديد.
أتحمػؿ لالبػػة غمطتػي.. أنػػا وحػد .. أتحمػػؿ  ىػي غمطتػػي لزيػز.. ولمػػّي أف-

الػػوزر.. صػػاح بعزيػػز صػػياح اليمػػس، فيمػػا فوىػػة بندليتػػو تتحػػوؿ إلػػا نبػػو مػػف نػػار 
ينصػػب لمػػا آخػػريف ظيػػروا فػػي الجانػػب ارخػػر مػػف حػػائط الػػدار. لزيػػز لػػـ يػػرد.. 
كانت ركمػة لويػة لمبػاب لػد فتحتػو وكػاف رجػؿ أو اينػاف ينػدفعاف، لاجميمػا رصػاص 

 ما األرض منكبيف لما التراب.لزيز فيو يا ل
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اىػػػػرب لزيػػػػز، أيػػػػرع، مػػػػا تػػػػزاؿ الفرصػػػػة يػػػػانحة لزيػػػػز، جػػػػاءت صػػػػرخات -
 البطحيش ألو  ىذه المرة.

أبدًا.. لف أتركؾ.. نعػيش معػًا أو نمػوت معػًا، رد لزيػز دوف أف يتولػؼ لػف -
 إطبلؽ النار، فالباب كاف ما يزاؿ مفتوحًا وجنود آخروف كانوا يحاولوف التحامو.

ؾ لزيز، بحؽ المحبة، بحػؽ األخػوة.. اىػرب.. مػف أجػؿ أف تنػتقـ لػي، أرجو -
اىػػرب. كػػاف صػػوت البطحػػيش لػػد تحػػوؿ إلػػا تويػػؿ وبػػدت أكيػػر مػػف رلشػػة تخػػالأ 

 صوتو.
ال، ال، أيتطيو، رد لزيز ولد ازدادت كيافػة النيػراف مػف فػوؽ الحػائط ولمػا -

 باب الدار. 
مػػف  ،ف أجػػؿ شػػمسبػػؿ تيػػتطيو، صػػاح برلشػػتو نفيػػيا. مػػف أجػػؿ أبنائػػؾ، مػػ-

أجػػػؿ ىػػػذا الػػػوطف.. اىػػػرب.. أيػػػرع.. أيػػػرع. لحظػػػة تػػػردد لزيػػػز لكػػػف لػػػيس صػػػوت 
البطحػػػيش فحيػػػب، بػػػؿ يػػػده بػػػدأت تدفعػػػو باتجػػػاه الحػػػائط ارخػػػر، فمػػػـ يممػػػؾ إال أف 
يندفو.. زاحفًا إلا الوراء.. رش رشة طويمة مف بندليتو يـ جمو نفيو لاذفػًا بيػا إلػا 

الياني، رجبله لمقتا في منتصفو، ظيػره يػدفو بػو ألما الحائط. يداه أميكتا الطرؼ 
إلػػػػا األلمػػػػا.. دفعػػػػة واحػػػػدة وينطمػػػػؽ إلػػػػا الطػػػػرؼ ارخػػػػر. لمبػػػػة واحػػػػدة وينجػػػػو.. 
رصػػاص البطحػػيش يحميػػو، غزيػػرًا يػػريعًا كأنمػػا ىػػو رصػػاص جبيػػة "ىيػػا.. الػػذؼ 
بنفيؾ لزيز" لكف لبػؿ أف يقػذؼ بنفيػو دو  انفجػار، أحػس بػو لزيػز يرفػو الحػائط 

زلًا حجارتو محواًل إياىا إلا شظايا. ىو نفيو شظية مف تمػؾ الشػظايا، مف تحتو مم
تطيػػػر لاليػػػًا فػػػي اليػػػواء يػػػـ ترتمػػػي كتمػػػة مػػػف حجػػػر أصػػػـ إلػػػا الجانػػػب ارخػػػر مػػػف 

 الحائط.
 
 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 290 - 

 
 
 
 

- 13 - 
 
 

الفػراش بغػيض، اليػقؼ، الجػدراف، البػاب، النوافػذ، كميػا بغيضػة تييػر الكراىيػة 
األبغػػػض واألشػػد إيػػػارة لمكراىيػػػة والحفيظػػػة،  فػػي نفػػػس لزيػػػز، وتولػػو حفيظتػػػو، لكػػػف

ذانػػػػؾ العكػػػػازاف المػػػػذاف ييػػػػتنداف إلػػػػا الحػػػػائط فػػػػي الزاويػػػػة البعيػػػػدة متربصػػػػيف بػػػػو، 
 يف ييدداف بفؽء لينيو:ز مخر 

 لماذا ىذاف العكازافه يأؿ لزيز الطبيب حيف جاء بيما لبؿ أياـ.-
 يجب أف تمشي لمييما.. أجاب الطبيب.-
 اح لزيز حانقًا محتجًا.أنا أمشي لما لكازيفه ص-
 يجب أف تدرب طرفيؾ اليفمييف. -
 لييا بحاجة إلا تدريب.-
كيؼ وىما منذ أكير مف ينتيف لـ يمشيا ولـ يتحركاه لاطعو الطبيػب بمطػؼ -

ومرح.. لضبلت رجميؾ ذبمت، ألصابؾ تيبيت، بؿ العظـ نفيو ربمػا الف، صػار 
 ىشًا.

تػػذبؿ.. فقػػط طمئنػػي دكتػػور.. ال.. ال.. لظػػاـ لزيػػز ال تمػػيف، لضػػبلتو ال -
 الفخذ األيير تعافا.. لظاـ الحوض جبرته

 يفترض ذلؾ.. لكف ال بد مف المحؾ.. والمحؾ ىو المشي. -
أمشي إذف، وىػـ لزيػز بػالنيوض مػف فراشػو البغػيض الػذ  مػؿ النػـو لميػو، -

يػػئـ االيػػتمقاء لمػػا ظيػػره الميػػالي الطػػواؿ تمػػر شػػيرًا بعػػد شػػيرا حتػػا بمغػػت التيػػعة 
 شريف شيرًا.والع

ال.. ال.. أولفػػػػػو الطبيػػػػػب لبػػػػػؿ أف يػػػػػنيض. ال تتحػػػػػرؾ لبػػػػػؿ أف آتػػػػػي إليػػػػػؾ -
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بالعكػػازيف. يمػػة خطػػر شػػديد إف لػػـ تكػػف العظػػاـ لػػد جبػػرت، ربمػػا ايػػتنادؾ الكامػػؿ 
 لمييا يعيدنا إلا نقطة الصفر..

 إذف، ال أريد العكازيف.. ال أريد أف أمشي.. دلني وشأني..-
العكػػػػازيف، لػػػػاؿ الطبيػػػػب وىػػػػو يضػػػػو  بػػػػؿ يجػػػػب أف تمشػػػػي، ولمػػػػا ىػػػػذيف-

 العكازيف أمامو. 
ايمو كبلـ الطبيب، لزيز!! تػدخمت شػمس وىػي تػدخؿ الغرفػة ذات اليػقؼ -

العػػػالي والزجػػػاج المعشػػػؽ. لكػػػف، لزيػػػز يكػػػره المػػػرض واألطبػػػاء، يكػػػره حتػػػا يػػػماع 
 كبلميـ.
 ال.. لف أمشي لما لكازيف.. دلوني وشأني.. دلوني وشأني.-

شػػػير إلػػػا شػػػمس بػػػأف تدلػػػو وشػػػأنو، يػػػـ خرجػػػا دوف أف تبيػػػـ الطبيػػػب وىػػػو ي
يراىما لزيز، فقد كاف يطرؽ واضعًا كفيو لما لينيو محنقًا مػف نفيػو، مغيظػًا مػف 

 العالـ، رافضًا حتا رؤية أحد.
صػػدره مرجػػؿ لمقيػػر والغػػيظ.. مػػذ ألقػػي لمػػا ىػػذا اليػػرير وىػػو مرجػػؿ لمقيػػر 

ا أصػػػب  لػػػاجزًا ال أيػػػتطيو والغػػػيظ "أنػػػا ألعػػػد فػػػي اليػػػرير ال أيػػػتطيو الحػػػراؾه أنػػػ
الولوؼ أو الييره" كاف ال يفتأ ييأؿ نفيػو، ييػأؿ القػدر الػذ  ال يػر  لػو وجيػًا وال 
يممس لو يدا، ييػأؿ دلػائؽ الزمػاف والمكػاف مػف حولػو وىػو يعمػـ أف الزمػاف والمكػاف 
أصػػػماف أبكمػػػاف.. لكنػػػو يػػػأبا إال أف ييػػػأؿ وىػػػو يتػػػذكر كيػػػؼ كػػػاف بقامتػػػو العاليػػػة 

ريضػيف يػزحـ المػارة فػي الشػارع، يرفػو الشػيبلت اليقيمػة التػي ال ييػتطيو ومنكبيػو الع
 يواه مف شباف الريحانة رفعيا. 

.. ييتعيد في ذىنو حيويتو ولوتو وىو يجػر  لمػا الخيػؿ، يقاتػؿ فػي يػاحات 
المعػػارؾ، يقػػؼ فػػي وجػػو أبػػي شػػعيب متحػػديًا يػػاحبًا إيػػاه مػػف يػػوطو ليمقيػػو أرضػػًا.. 

ييحب البياط مػف تحػت رجميػو، ليجػد نفيػو أرضػًا ال فكيؼ يذىب ذلؾ كموه كيؼ 
تنيض لو ىامة وال تنتصب لامةه العجز.. وحش مخيؼ.. كاف دائمًا يتميمو أمامػو 
فيػػدب فػػي لمبػػو الرلػػب.. كػػـ مػػف مػػرة رأ  كيػػيحًا مقعػػدًا فأرلبػػو ذلػػؾ، لكػػف المقعػػد 
غالبػػًا مػػا يكػػوف لػػد أصػػيب فػػي ظيػػره: فقػػرة انكيػػرت، لمػػود فقػػر  انيػػرس، نخػػاع 
 ".شػػوكي انقطػػو، فيػػقط الرجػػؿ لػػاجزًا لػػف الحركػػة. كػػاف لزيػػز يعػػرؼ ليمػػة الظيػػر

لمػرء لمػػا بطنػو فيصػػي  آخ يػا ظيػر ! أال يقػػوؿ الميػؿ: "الويػػؿ كػؿ الويػػؿ ايضػرب 
الجيػـ كمػو يقػـو لمػا الظيػر، لمػوده الفقػر  إف ضػربت فقػرة  ."و ظيػرػلمف ليس لػ

كميػػا صػػحيحة لػػـ تكيػػر ولػػـ واحػػدة منػػو تيػػدـ الجيػػد كمػػو. لكػػف ظيػػره يػػميـ، فقراتػػو 
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تيرس!! مو ذلؾ ىو لاجز، ال ييتطيو ولوفػًا أو مشػيًا.. الحػوض ه مػف تػراه ييػتـ 
بالحوضه كاف مذ يقط طػري  الفػراش ال يفتػأ يتيػاءؿ "مػف فػي حياتػو يفكػر بعظػاـ 
الحوضه" ويشعر لزيز بالقير أكير كمما فكر بحوضػو أكيػر. "صػحي  كػؿ مػا فػي 

، لاليو، يافمو كمو ىاـ.. ليس الحػوض الػذ  ىػو ركيػزة الجيد ىاـ.. صغيره، كبيره
العمػػود الفقػػر  ولالدتػػو وحيػػب، بػػؿ حتػػا لظػػـ العػػص، حتػػا اإلليػػة.. ىػػذه االليػػة 
التي ال يبالي بيا أحد، شيء في غايػة األىميػة.. بغيرىػا ال ييػتطيو المػرء أف يقعػد 

ف لـ ييتطو القعود، تحولت حياتو إلا جحيـ، فكيؼ لـ أفكر بيذا م  ف لبؿه".واو
شيئًا فشيئًا بدأ لزيز يكتشؼ أىمية االليتيف المتػيف أصػيبتا لديػو، لظػـ العػص 
الػػذ  مػػا يػػزاؿ خػػدر شػػديد ييػػر  فيػػو، حتػػا لكػػأف اإلصػػابة ولعػػت بػػاألمس، الضػػمو 
اليائبة في الصػدر ولػد ظمػت منخيػًا يوجعػو كممػا تحػرؾ حركػة خاطئػة ال ييػتطيو 

 ليا طب لبلجًا وال تعرؼ ىي الشفاء.
ذلػؾ كمػو ييػوف أمػاـ الػببلء األلظػـ، والػببلء األلظػـ ذلػؾ الحػوض الػذ  لكف 

ال يتحدث لنػو النػاس وال يفكػروف بػو، كمػًا ميمػبًل كأنمػا ال وجػود لػو. مػو ذلػؾ ىػو 
كؿ شيء في الجيد، ييتند لميػو الجػذع مػف ألمػا وينشػد بػو الطرفػاف مػف أيػفؿ.. 

يػدور لنػؽ الفخػذ فػي ىنا حيث يتمفصؿ الفخذ األيير مو لالدة الحػوض.. وحيػث 
مجػػػر  الحػػػوض جػػػاءت الشػػػظية فحطمػػػت المجػػػر  والقالػػػدة والعنػػػؽ ممزلػػػة اإلليػػػة 

 اليير  راضة لظـ العص، مطيحة بجيده كمو أرضًا.
لزيػػز ال يعػػرؼ كيػػؼ يػػقط لمػػا الجانػػب ارخػػر مػػف الحػػائط. كػػؿ مػػا يػػذكره 
 صدمة ىائمة جاءتو مػف خمػؼ وشػرارة كشػرارة الكيربػاء خرجػت مػف لينيػو يػـ غػاب
لنو كؿ شيء: الرصاص، القنابؿ، الصراخ، الزليؽ، كمػو خمػد كأنمػا ىػي لاصػفة 

 مرت فيدمت وخربت، لتمت وصرلت يـ ىدأ كؿ شيء. 
ما يذكره بعد ذلؾ ىو غرفة كػالجحر، ممؤىػا البػؤس والعتمػة وفػراش ويػث أرؽ 

 مف لحاؼ ييتمقي لميو. 
فػػراش. نظػػر كانػػت لػػد مػػرت أيػػاـ.. ربمػػا يػػبعة، ربمػػا لشػػرة وىػػو لمػػا ذلػػؾ ال

حولػػػو يػػػتفحص، ييػػػتطمو فمػػػـ يجػػػد مػػػا يفيػػػده بشػػػيء.. تممػػػس أوؿ مػػػا تممػػػس رأيػػػو، 
جذلو، فوجد رأيو وجذلو يميميف. نزؿ بأصابعو وراحتيو إلا األيفؿ فوجػد ليػدانًا 
وأحزمة وشيئًا كالمفائؼ يشد فخذه األييػر. حػاوؿ أف يرفػو جذلػو لكػف جذلػو يابػت 

نػػا مقعػػده صػػرت لػػاجزًاه "ودوف أف يعػػرؼ ال ييػػتجيب وانػػبجس فػػي لمبػػو اليمػػو: "أ
كيؼ، أحس بحرلػة الػدموع، وىػي تنحػدر لمػا خديػو.. تمفػت يمنػة، ييػرة مػف جديػد 
لكػػف ال أحػػد. البػػاب مصػػراع واحػػد مػػف خشػػب لتيػػؽ تتخممػػو الشػػقوؽ والفتحػػات. ىػػو 
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 مغمؽ كالمفتوح ومفتوح كالمغمؽ.
كػف الصػوت "إيو.. أنػتـ.. يػا مػف ىنػاؾ!ه" صػاح بػألو  مػا لديػو مػف صػوت، ل

خػػػػرج ضػػػػعيفًا واىنػػػػًا لػػػػـ يصػػػػؿ إال بالكػػػػاد إلػػػػا أذنػػػػي صػػػػاحبة الػػػػدار. "صػػػػبحؾ اهلل 
بػػالخير!! وألػػؼ حمػػد هلل لمػػا يػػبلمتؾ، ىميمػػت لجػػوز أكػػؿ الػػدىر لمييػػا وشػػرب 

 وىي تمبي نداءه دالة األرض بعكازىا، يائرة حتا فراشو. 
 "مف أنته أيف أناه" غمغـ لزيز وىو ال يصدؽ لينيو. 

 أيف أنته الميـ لاد وليؾ..أو  وليد مف أنا يا "ما ييـ.. 
 وكأنما أشعمت نور مصباح في غرفة معتمة.. اشتعمت الذكر  في ذىنو.

يعني نجوته لكػف مػاذا لػف أبػي حيػفه  …نجوت …لاد وليي …"صحي 
ردت العجػػوز بػػوىف وىػػي تقػػرفص  ".مػػاذا جػػر  لمبطحػػيشه"، "ال تيػػألني يػػا وليػػد 

ة لنػو. أنػػا مػا يػألت لػػف شػيء ومػا أدر  بشػػيء.. ميػتندة لمػا لكازىػا غيػػر بعيػد
كػػػؿ مػػػػا أدريػػػو أنيػػػػـ جػػػػاؤوا بػػػؾ ىنػػػػا، مػػػبلذًا آمنػػػػًا يخفيػػػػؾ لػػػف ألػػػػيف الجندرمػػػػة.." 
"الجندرمة! هه أجػؿ.. الجندرمػة دائمػًا أس الػببلء.. فكػـ فعػؿ ارخػروف كػي يخفػوني 
لػػف أليػػنيـه" وشػػرد بذىنػػو إلػػا البعيػػد، حػػيف بػػدأ منعطػػؼ حياتػػو بيػػـ. اصػػطدـ مػػو 

 بي شعيب فانقمبت دنياه رأيًا لما لقب. أ
 "لكف مف جاء بي ىنا"ه

"ناس رأوؾ تنقمب لف حائط دارىـ فحممػوؾ ىػاربيف بػؾ مػف مطارديػؾ.." "آ.. 
ارف فيمت!! وما الذ  أصابني خالػةه لػاد ليػؤاؿ العجػوز التػي أكػؿ الػدىر لمييػا 

ييػػتطيو ليػػا وشػػرب. فيمػػا يػػداه تتمميػػاف الحػػوض الميبػػت والرجػػؿ الييػػر  التػػي ال 
 حراكًا. "لظاـ الحوض.. أنا يألت الحكيـ يا وليد !" 

"جبرني حكيـ ىناه "يأؿ وىو يتفحص الجحر، مؿء ناظريػو االيػتغراب.. "مػا 
كػػػاف مػػػف ذلػػػؾ بػػػد يػػػا وليػػػد .. أنػػػت مكيػػػر.. فالػػػد الػػػولي ودمػػػؾ ينػػػزؼ.. يػػػا حبػػػة 
 لينػػػي.. مػػػؿء الطيػػػت دـ راح منػػػؾ.. أشػػػطر حكػػػيـ لربػػػي جػػػاؤوا بػػػو.. لػػػو كانػػػت
اليػػاؽ، لظػػـ اليػػد، لكػػاف جبػػاره يشػػفا بيبليػػيف يومػػًا.. لكػػف الحػػوض والحػػوض مالػػو 

 جبار يا وليد ". 
"مػػا ىػػذا إذفه "تيػػاءؿ، وىػػو يػػتممس العيػػداف الخشػػبية التػػي شػػدت إلػػا أيػػفمو 

 كأنيا القفص.
"ىػػذه.. مػػا أدر  ايػػش لػػالوا.. يمكػػػف حتػػا ال تتحػػرؾ.. "كيػػؼ يػػتجبر كيػػػور 

بعػوف اهلل تشػفا يػا  …ف جديد.." ىػي تشػفا لحاليػاالحوض، إذفه" يأؿ العجوز م
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 وليد .." 
لكف موجة مف صقيو بارد، أشبو بصقيو القطب، اكتيحتو فػي الحػاؿ. "تشػفا 
لحاليػػا!ه" يعنػػي الطػػب ال ييػػتطيو لبلجيػػا!ه إذف راحػػت لميػػؾ يػػا لزيػػز.. صػػرت 

!! ومػػف جديػػد أحػػس بحرلػػة الػػدموع لمػػا وجنتيػػو وبياويػػة "كيػػيحًا لػػاجزًا يػػا لزيػػز
 حزف أيود تنفت  تحت لدميو ولوة ىائمة تدفعو مف خمؼ كي ييقط فييا. 

"خالة.. أرجوؾ.. لولي لي.. ىؿ لرؼ بي أىمػيه ىػؿ جػاء أحػد مػنيـه "لمػت 
مػػا  …لػػؾ" أنػػا لجػػوز كبيػػرة، يػػمعي يقيػػؿ.. نظػػر  خفيػػؼ.. مػػا ألػػرؼ مػػف شػػيء

 أدر  يا وليد .." 
   …يا وليد " لواد" …"مف يدر  إذفه" يأؿ بمزيأ مف الغضب والقير

 "لواد.. مفه" يأؿ وىو ال يصدؽ الظف الذ  خطر ببالو في الحاؿ. 
 "ابف حمولتي.. لواد العوايدة.." 

 "حقًا" ىتؼ بفرح األطفاؿ..
 "ومتا يأتي لواده كيؼ أراهه 

 "الميمة يا وليد .. ىو لاؿ لي.. مو أذاف المغرب أجيء" 
فػػت  يديػػػو لػػو، نايػػػيًا حػػيف جػػاء لػػػواد مػػو أذاف المغػػػرب، شػػيؽ لزيػػز، وىػػػو ي

نفيػػو ىامػػًا بػػالنيوض لكػػف موجػػة لارمػػة مػػف األلػػـ ألادتػػو إلػػا االيػػتمقاء ودمولػػو 
تنيمػر لمػػا خديػو. أيػػرع إليػو لػػواد يحتضػنو ويقبمػػو: "لمػي، حمػػدًا لمػا يػػبلمتؾ، 

 لمي". 
 وطواؿ تمؾ الميمة لـ يرلد لعزيز جفف وىو ييتمو لعواد يرو  لو كؿ شيء. 

 ف الفرنيييف لد أحكـ حوؿ الكرؾ. كاف طوؽ مف رجاؿ األم
حيف وصؿ إليو لزيز مو التينػاو ، لػـ يػرىـ فالكػؿ كػانوا يتيػتروف باألشػجار، 

التينػػاو  دار البطحػػيش يػػـ أيػػرع إلػػا يػػيده: "اضػػرب \يتػػدرؤوف بالحيطػػاف. أدخمػػو 
ارف.. العصػػػػػفوراف فػػػػػػي الفػػػػػػث، "وأيػػػػػػرع الكابيتػػػػػاف إلػػػػػػا دار البطحػػػػػػيش، يضػػػػػػرب 

. لكف البطحيش ليس مجرد لصفور.. ىػو أيػد ىصػور.. العصفوريف بحجر واحد.
يػػػػدافو لػػػػف لرينػػػػو.. وخيػػػػؿ لمكابيتػػػػاف أف التينػػػػاو  خدلػػػػو.. رصػػػػاص غزيػػػػر كػػػػاف 
يواجيػػػو، معركػػػة ضػػػارية اضػػػطر ألف يخػػػوض.. كػػػاف فػػػي الػػػدار أكيػػػر مػػػف فوىػػػة 
رصػػػاص.. أكيػػػر مػػػف مقاتػػػؿ.. فػػػالبطحيش لػػػـ يفتػػػأ يغيػػػر مػػػف موالعػػػو فػػػي الػػػدار.. 

فييػا، لتػؿ تيػعة وجػرح يػتة لشػر مػف الجنػد الفرنيػييف لبػؿ أف ييتفيد مف اليػواتر 
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ييػػكت رصاصػػو. أطػػوؿ أمػػد حػػاوؿ أف ييػػتمر، ربمػػا ليغطػػي لزيػػزًا وىروبػػو، لكػػف 
لزيػػػػزًا لػػػػـ ييػػػػتطو اليػػػػرب. كانػػػػت إصػػػػابتو لمػػػػا الحػػػػائط رصاصػػػػة فػػػػي الكتػػػػؼ، 
رصاصػػة فػػػي الفخػػػذ وشػػػظية أو أكيػػػر فػػػي اإلليػػة والحػػػوض، فمػػػـ ييػػػو إلػػػا الجانػػػب 

الحائط إال وىػو فالػد الػولي.. الجيػراف، الػذيف أفػزليـ الرصػاص أيػرلوا  ارخر مف
باتجاه دار البطحيش، ىناؾ وجدوا رجبًل ينزؼ، متكوما لما األرض.. بممػ  البػرؽ 
حممػػو اينػػاف يػػـ أيػػرلا بػػو خػػارج الػػدار.. كػػانوا يعممػػوف أف معػػركتيـ خايػػرة. لػػزؿ 

الختفػاء. مػا لػدروه حصػؿ.. وليس بميتطاليـ مواجية الجنػد. إذف لمػييـ اليػرب وا
إذ ما اف صمتت بارودة البطحػيش حتػا انػداح الجنػد فػي الػدار يفتشػوف ويبحيػوف.. 
لػػـ يكػػػف ىنػػػاؾ يػػػو  جيػػػة واحػػػدة. "أيػػػف الجيػػػة اليانيػػػةه" ىػػػـ لمػػػا يقػػػة أف إصػػػابتيـ 
كانػػت لاتمػػة وأف طػػوليـ محكػػـ ال يمكػػف أف ينجػػو منػػو أخػػو العقيػػدات الػػذ  حػػدييـ 

فػػػي الػػدار، لمبػػوا لالييػػا يػػػافميا، لكػػف ال أحػػد. فانػػداحوا فػػػي لنػػو التينػػاو .. بحيػػوا 
الػػدار المجػػاورة يفتشػػوف ويبحيػػوف.. أيضػػًا ال أحػػد.. وطػػار صػػواب الكابيتػػاف: "أيػػف 
ه كيػػؼ فػػره أريػػده ىنػػا، اخمقػػوه خمقػػا."ً راح يصػػي  وىػػو ينيػػاؿ بيػػوطو لمػػا  المجػػـر

 كؿ مف يجده في طريقو، رجااًل ونياء، كبارًا وصغارًا. 
فػػػػي درلػػػػا تمػػػػؾ الميمػػػػة، ودرلػػػػا صػػػػغيرة. تطمػػػػؽ رصاصػػػػة فػػػػي المحطػػػػة لػػػػواد 

 فييمعيا كؿ مف في البمد، فكيؼ اف نشبت معركة في الكرؾ حامية الوطيسه
"كنت في مكتبة ابف الشرع، أنت تعرفوه "تابو لواد روايتػو، فيػز لزيػز رأيػو. 
 "ومػف ال يعػػرؼ ابػػف الشػرع الػػذ  يحػػب العمػػـ إلػا درجػػة يضػػحي بكػؿ مػػا يممػػؾ كػػي

 ينشر بيف أىميو العمـه" 
أجابػػػو لزيػػػز وىػػػو يتنيػػػد. "ىػػػو ذاؾ.. كنػػػت أنػػػالش معػػػو كتػػػاب "األيػػػاـ" لطػػػو 
حيػػػيف.. وكنػػػت لػػػد ايػػػتعرتو منػػػو، كالعػػػادة، لبػػػؿ أيػػػبوليف.. فجػػػأة يػػػمعنا لعمعمػػػة 
رصػػاص، فويػػب لمبػػي فػػي صػػدر .. إحيػػاس مػػا جعمنػػي أنػػتفض وكػػأف الرصػػاص 

احبي المكػاف، فقمػت لمتػو "ال بػد أصاب مقتبل مني. "الرصاص فػي الكػرؾ" حػدد صػ
أنو البطحيش إذف" وافقني فتركتو وأيرلت إلػا حيػث دار البطحػيش.. لكػف لبػؿ أف 
أصػػؿ كػػاف النػػاس لػػد تجميػػروا.. أىػػؿ الكػػرؾ كميػػـ كػػانوا لػػد تجمعػػوا.. الػػذلر فػػي 
ليػػونيـ والغضػػب فػػي صػػدورىـ.. كانػػت المعركػػة لػػد انتيػػت، وكػػاف الرصػػاص لػػد 

 ،انػػداحوا يفتشػوف الػدور والمغػػاور.. "رحػـ اهلل البطحػػيش" يػكت، فيمػا كػػاف الجنػد لػد
لتؿ البطحيش" "فاز الرجؿ بالشيادة"، "إلػا الجنػة أبػا حيػف" كػاف الكػؿ يقولػوف وىػـ 
يتأيفوف مترحميف لما الرجػؿ الػذ  كػاف لػد اختػزؿ الرجػاؿ جميعػًا.. حمػؿ بايػميـ 

ده، أنػػػا يقفػػػو اليػػػبلح، وولػػػؼ صػػػامدًا يقاتػػػؿ الميػػػتعمر.. يػػػنيف طويمػػػة يقاتمػػػو وحػػػ
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لتمػػػػػو!! كميػػػػػـ يحبونػػػػػو وكميػػػػػـ يشػػػػػدوف مػػػػػف أزره فكيػػػػػؼ ال يتجمعػػػػػوف لمػػػػػا موتػػػػػو 
ويحزنوفه إيػو!! رحمػة اهلل لميػؾ يػا أبػا حيػف "ىميػـ إذ ذاؾ لزيػز وىػو يزفػر أحػر 
الزفػػرات". كػػػـ نبيتػػؾ منػػػو! ذلػػؾ الخػػػائف الغػػادر لرفتػػػو مػػذ رأيتػػػو.. لمػػت لػػػؾ حػػػذار 

يػا أبػػا حيػف فويقػػت بػو!! وغمطػػة الشػػاطر منػو.. ابتعػػد لنػو، لكػػف واأيػفاه!! غمطػػت 
خيييػة حاكوىػا، خػدلوه  ػو، مكيدةػػلػ مػؤامرة فظيعػة دبروىػا"بألؼ "بعدئذ تػابو لػواد 
التينػػاو ه" أمػػا يػػزاؿ ىنػػا فػػي درلػػاه" يػػأؿ لزيػػز ولينػػاه "!! و"فانطمػػت لميػػو الخدلػػة

ًا تقػػدحاف شػػررًا.." التينػػاو  فػػي جيػػنـ وبػػئس المصػػير أجابػػو لػػواد مموحػػًا برأيػػو كػػاز 
لما أينانو يـ تابو روايتو." كاف بعضػيـ لػد رآه يوصػمؾ إلػا دار البطحػيش وكػاف 
الكييػروف يشػػكوف فيػػو، ويػػرلاف مػا صػػار لػػدييـ يقػػيف تػاـ أنػػو ىػػو الواشػػي المفيػػد.. 
فػػي الميمػػة نفيػػيا، لػػررت حمولػػة البطحػػيش االنتقػػاـ لػػو وتبػػرع اينػػاف مػػف أبنػػاء لمػػو 

يػؿ تيػػمقا جػػدار منزلػػو، دخػػبل غرفتػػو، ولمػػا بتنفيػذ ذلػػؾ.. فػػي اليزيػػو األخيػػر مػػف الم
فراشػػو نفيػػو أطبقػػا لميػػو. أحػػدىما كػػـ فمػػو وارخػػر ألمػػؿ فػػي لنقػػو الخنجػػر.. ذبػػ  
الخروؼ ذبحو، يـ انيػبل دوف صػوت، دوف أيػر.. ولنػد الضػحا خرجػت مػف درلػا 
جيتاف: جية التيناو  في يػيارة ليػكرية تنقميػا إلػا دمشػؽ، وجيمػاف البطحػيش ولػد 

 ميا تشيعو بطبًل تحممو راحات الرجاؿ وترافقو زغردات النياء. خرجت درلا ك
"لكػػػف.. كيػػػؼ لرفػػػت بػػػي أنػػػاه كيػػػؼ وجػػػدتنيه" يػػػألو لزيػػػز بعػػػد يػػػيؿ مػػػف 
الرحمات صبيا لما روح صاحبو، ذلؾ الذ  ضحا بنفيػو كػي ينجػو ىػو.. "كميػـ 
ث كػػانوا يعرفػػوف أف أحػػدًا كػػاف معػػو" أجابػػو لػػواد متابعػػًا،" وأف الفرنيػػاو  كػػاف يبحػػ

 ..  طلنو الناس. كميـ كانوا يتياءلوف لف مصيرى
وشػػرلت أيػػأؿ، "شػػؾ كبيػػر يػػاورني فػػي تمػػؾ المحظػػات.. أىػػو لمػػي لزيػػزه "

أبحػػث إلػػا أف ولعػػت لمػػا مػػف أنقػػذوؾ.. كػػانوا لػػد نقمػػوؾ إلػػا مغػػارة فػػي الطريػػؽ 
الجنوبي مف الكرؾ وكانوا خائفيف، وأنت مصاب إصابات خطرة. دمؾ ينػزؼ وأنػت 

يس مف طبيب يمكف الويوؽ بو.. بؿ في درلػا ال يوجػد طبيػب لظػاـ فالد الولي ول
 كما تعمـ فمف يجبرؾ.ه

أوه!! يػا ليػا مػف لحظػة!! "ولػـ ييػتطو لػواد أف يكمػؿ، فجيشػاف مشػالره ىػوؿ 
الذكر  المؤلمػة جعػبل حنجرتػو تغػص ولينيػو تغرورلػاف بالػدموع. "فػي الميمػة نفيػيا" 

ؾ طبيػب لػاـ ومجبػر لربػي. فػي الصػباح تابو لواد روايتػو،" نقمتػؾ إلػا ىنػا، وجئتػ
التالي تولؼ النزؼ، لكف حرارتؾ ارتفعػت وكنػت مػا تػزاؿ فػي غيبوبػة، خشػينا معيػا 
أف تكوف لد فقدت الذاكرة لكف الطبيب كاف بارلًا. خبلؿ يبعة أياـ ىبطػت حرارتػؾ 
وبػدأت بالتمممػؿ. لكػف فػي كػػؿ مػرة كػاف األلػـ يولفػؾ مػػو صػرخة مكتومػة.. لػـ تكػػف 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 298 - 

جيػػمؾ كمػػو كيػػور ورضػػوض وكنػػت وأنػػت فػػي غيبوبتػػؾ، تحػػاوؿ التحػػرؾ  تعمػػـ أف
فتتوجو وتصرخ.. وىا أنت ارف تفت  لينيؾ، تيتعيد وليػؾ، فكػـ أنػا يػعيد! كػـ أنػا 

 يعيد!!" 
وانكػػب لميػػو يعانقػػو ويميمػػو.. بينمػػا كػػاف لزيػػز يتمػػتـ مشػػغوؿ البػػاؿ. "شػػمس، 

لمػا الفػور، مميػكًا يػده ىؿ لرفت بيه أوالد  ىؿ أخبرتيـه" اطمئف" لاطعو لواد 
ميدئًا. أنا لائد لمتو مف ىناؾ.. كػانوا لمقػيف يكػادوف يجنػوف لميػؾ ولػد غبػت لػنيـ 

 ىذا الغياب..
نػؾ أنػت الػذ  أريػمتني  لمت ليـ إنػؾ مشػغوؿ لػد تتػأخر لػنيـ بعػض الولػت واو
إلػػػييـ أطمئػػػنيـ". "يعنػػػي.. لػػػـ تخبػػػرىـ بإصػػػابتيه "يػػػأؿ لزيػػػز بمزيػػػد مػػػف التعجػػػب 

اذا أخبػػػرىـه ىػػػذا يػػػيزيد الطػػػيف بمػػػة.. فقمػػػت أمػػػوه وأماطػػػؿ، لمنػػػي واإللجػػػاب "ولمػػػ
أكيػػب بعػػض الولػػت". ولػػـ يممػػؾ لزيػػز إال أف يمػػد يػػده اليػػميمة الكتػػؼ فيشػػده إلػػا 

 صدره "الحمد هلل، لـ يخب أممي فيؾ!!" 
كػػػاف لػػػواد لػػػد دخػػػؿ لمػػػب لزيػػػز مػػػذ بػػػدأ، وىػػػو فتػػػا طويػػػؿ ناحػػػؿ لػػػـ يتجػػػاوز 

وحػػػيف  …حبػػػوب لمػػا جممػػو العجػػػوز اليزيػػؿالياديػػة لشػػرة، ينقػػػؿ معػػو أحمػػاؿ ال
اكتشؼ فيو ذلؾ الطمػوح ألف يصػب  محاميػًا ازداد لػو حبػًا، وبػو تعمقػًا. "ربمػا أتػأخر 
بعض الولػت، لكننػي يأصػؿ آخػر الولػت." كػاف الطالػب الػذ  يعمػؿ ويػدرس يبػرر 
ريوبو. وكاف لزيز يكبر فيو تصميمو ولزيمتو، بؿ ييؽ بو إلػا درجػة بػدأ يبػوح لػو 

غؿ بالػو ومػا يكنػو مػف أيػرار. مػف تمػؾ األيػرار، كػاف لزيػز لػد أطمعػو لمػا بما يش
معرفتو بالبطحيش، ولما طرؼ مف لبللتػو بػو.. ذلػؾ نفيػو مػا جعمػو يشػؾ بوجػود 
لزيػز فػػي معركػػة الكػرؾ، بعػػد أف يػػمو ىميػات لػػف رجػػؿ يػاف كػػاف مػػو البطحػػيش 

ف لزيػزًا مػا فمضا يبحث لنو إلا أف وجده. لكف ما تػراه يقػوؿ لشػمسه ىػو يعمػـ أ
يػزاؿ فػػي خطػػر.. الشػػرطة مػػا زالػػت تفػػتش لنػػو.. كػػاف التينػػاو  لػػد حػػاوؿ جاىػػدًا أف 
يعػػػرؼ ىويتػػػو، لكػػػف تكػػػتـ لزيػػػز وتحػػػذيره الشػػػديد لمبطحػػػيش جعػػػؿ ىػػػذا يمتنػػػو لػػػف 
إفشاء يره، فظػؿ التينػاو  ال يعػرؼ غيػر أنػو أبػو العػز وأنػو مػف العقيػدات.. ميمتػو 

 لزيز. لرؼ محؿ يرالب إلا أف في دمشؽ دامت تيعة أياـ وىو ييأؿ و 
الخطػػة التػػي ريػػميا لػػو صػػديقو نجحػػت، فقػػد ألقػػا لعزيػػز طعمػػًا لػػـ ييػػتطو إال 
أف يمتقطػػػو". أبػػػو حيػػػػف لمػػػا فػػػراش المػػػػوت.. ىػػػو محمػػػـو ييػػػػذ  مناديػػػًا بايػػػػمؾ 

ال ييػػتجيب لطمبػػوه بعػػد ذلػػؾ لػػـ تيػػن   ،مطالبػػًا بػػؾ"، فكيػػؼ ال يمبػػي لزيػػز نػػداءه
يئًا لمعمومػػػات الفرنيػػػاو  لػػػف رجػػػؿ البطحػػػيش الفرصػػػة لمتينػػػاو ، كػػػي يضػػػيؼ شػػػ

الياني، فالمعركة احتدمت لما الفور، ومو الفجػر كػاف التينػاو  ومعموماتػو ييػيبلف 
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 دما حارًا لما الفراش. 
شػػيء مػػف شػػفاء الغػػؿ أحػػس بػػو لزيػػز، وىػػو ييػػمو نيايػػة التينػػاو . لكػػف األلػػـ 

حػػػزف لمػػػا الػػػذ  كػػػاف يقػػػبض بيػػػد مػػػف حديػػػد لمػػػا جيػػػده، الخػػػوؼ مػػػف العجػػػز، ال
البطحػػػيش، اليػػػـ والتفكيػػػر بشػػػمس والعائمػػػة، كػػػؿ ىػػػذا جعمػػػو ينيػػػا التينػػػاو  ويفكػػػر 

و بػػػالمجبر ػبالميػػػتقبؿ. "انقمنػػػي إلػػػا دمشػػػؽ". طمػػػب إلػػػا لػػػواد لكػػػف لػػػوادًا جػػػاء لػػػ
والطبيػػب ليخبػػراه معػػًا". مػػف الميػػتحيؿ نقمػػؾ وأنػػت فػػي ىػػذه الحالػػة. "فكػػبس لزيػػز 

. الجرح لما المم  والذ بالصمت يجتر األف  كار واليمـو
، كانػػت "ائػػت لػي بشػػمس .بعػد شػػيريف بمػذ يػػيؿ الزبػا.. "لػػـ ألػد أطيػػؽ صػبراً 

شػػمس توشػػؾ لمػػا الجنػػوف. لزيػػز غائػػب يريػػؿ ليػػا لبػػر لػػواد الريػػائؿ، يطمئنيػػا 
بخػػط يػػده أنػػو بخيػػر لكػػف أيكفػػي ىػػذاه شػػمس التػػي أحبتػػو حتػػا العبػػادة لاشػػت معػػو 

نيػو، تيػمعيا بأذنيػو، كيػؼ تتحمػؿ اليػنيف الطػواؿ مقيمػة لمػا حبػو، تػر  الحيػاة بعي
غيابػػو شػػيورًا دوف أف تعػػرؼ ميػػوغًا لػػذلؾ الغيػػاب.ه صػػحي  أنػػو كػػاف يقػػدـ اليػػبب 
تمػو اليػػبب، والمبػػرر إيػر المبػػرر لكػػف حتػاـ وىػػي تعمػػـ أف حبيمػا الرايػػث العظػػيـ ال 
يقبؿ ميؿ ذلؾ الغيػابه لمبييمػا ال يطيقػاف ميػؿ ذلػؾ البعػاد..ه ىػي تعمػـ أف المحػب 

بغيػػر لقػػاء الحبيػػب، العػػيف تظػػؿ بحاجػػة لرؤيػػة الحبيػػب، األنػػؼ لرائحتػػو، ال يرضػػا 
، فكيؼ يتحمؿ لزيػز كػؿ ىػذا الفػراؽه كانػت وارذاف ليماع صوتو، واألنامؿ لمميت

يتيػػػاءلوف: صػػػبر ، األيػػػتاذ، الجيػػػراف فػػػي الميػػػداف، الكػػػؿ شػػػمس تتيػػػاءؿ، وكػػػاف 
ه بػؿ نيػوة الحػي كػف األىؿ في القرية، كميـ ييأؿ أيف لزيزه مالػو لزيػز ال يظيػر

ييػػألف لنػػو يطػػالبف برؤيتػػو فمػػاذا تقػػوؿ ليػػفه أـ روضػػة، أـ فريػػد، أـ محمػػود كميػػف 
ييتغربف، "غير طبيعػي.. ال بػد أف فػي الػرز بصػبل" بػدأف يتقػولف بػؿ إف أـ روضػة 
لالتيا صراحة: "أختي شمس.. إلػا متػا تظمػيف يػاكتة.ه غيػاب لزيػز ال يعنػي إال 

ألتيا شمس بميفة ولمؽ" متزوج مػف جديػد.. اتخػذ لػؾ ضػرة ما ىوه "ي"شيئًا واحدًا". 
 خمبت لبو فألاـ لدييا ال يفارليا". ولمتو لاضدتيا األخريات. 

يػػا أختػػي.. انقطالػػو لنػػؾ ال ".. "يػػا أختػػي.. ال تنيػػي.. الرجػػاؿ مػػا ليػػـ أمػػاف"
يػػا أختػػي.. الميػػؿ يقػػوؿ يػػا مؤمنػػة لمػػا الرجػػاؿ يػػا " "يعنػػي إال انشػػغالو بػػامرأة أخػػر 

 نة لما الماء بالغرباؿ". مؤم
حقػًا. لػـ ال يكػوف متزوجػػًاه  "فػي ذلػؾ الميػؿ داىمتيػا الشػكوؾ وايػػتبد بيػا األرؽ

أال يتحػػػديوف لػػػف جيػػػؿ األربعػػػيف والخميػػػيفه ىػػػو فػػػي ىػػػذه اليػػػف فمػػػا أدرانػػػي أف 
.. "ال.. ال".. "جيميا داىموه رأ  فتاة صغيرة اليف فأغوتػو أو ورطتػو.. مػف يػدر ه

آخػػر يجػػادؿ "ال.. ميػػتحيؿ.. لزيػػز يحبنػػي.. حبنػػا ألظػػـ ميػػتحيؿ.. ظيػػر صػػوت 
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مف أف يجعمو يغدر بي.. أريث مف أف ييم  لػو بػالتفكير بيػوا ." ميممػا أحبػؾ لػد 
يحػػػب أخػػػر . الرجػػػاؿ يممػػػوف وييػػػأموف.. ولعمػػػو ىػػػو يػػػئمؾ وممػػػؾ أـ نيػػػيت أنكمػػػا 

 تزوجتما منذ ربو لرفه نييت أنؾ صرت كيمة في الخمييفه" 
بػػػػوؽ النفيػػػػر طمبػػػػًا لعػػػػواد. "أيػػػػف لزيػػػػزه أريػػػػد أف أراه. وفػػػػي الصػػػػباح أطمقػػػػت 

." لمػاذا ميػتحيؿه ""وفوجة لواد مفاجأة تركتو يواني ال يحير جوابًا. "ميػتحيؿ ارف
ىو يمنعؾ مف إخبار  بمكانوه يتذرع بػالحجأ كػي ييػوؼ ويماطػؿه.. إذف صػحي  

 ما يمعت!ه ىو متزوج مف درلا.. فت  بيتًا ليا ىناؾ!!"
نػػػو ال جػػػدو  مػػػف النقػػػاش. ىػػػي فػػػي خضػػػـ الغيػػػرة، والمػػػرأة فػػػي وأدرؾ لػػػواد أ

خضـ الغيػرة تصػب  صػماء لجمػاء ال تيػمو كبلمػا وال تعػرؼ حػوارًا.. ومضػا بيػا 
 إلا جحر العجوز حيث المبلذ ارمف الذ  لـ تفكر بتفتيشو الشرطة. 

في الطرؼ القصػي مػف بيػوت واطئػة اليػقوؼ كالحػة الجػدراف، شػبو متداليػة، 
قبػػو. وفػػي الزاويػػة المعتمػػة مػػف ذلػػؾ الجحػػر كػػاف لزيػػز ييػػتمقي لمػػا كػػاف الجحػػر ي

فراشو.. دوف أف يخطر ببالو أف الريػاح تجػر  لمػا غيػر مػا تشػتيي يػفينتو.. كػاف 
لػػػواد ال يغيػػػب لنػػػو يومػػػًا إال ليقػػػيـ معػػػو يػػػوميف ويبليػػػة. وكػػػاف لػػػد وفػػػر لػػػو شػػػروط 

ذوه لػـ يتخمػوا لنػو، بػؿ الرلاية والعناية كميػا. العجػوز فػي خدمتػو، الرجػاؿ الػذيف أنقػ
ابػػف الشػػرع صػػاحب المكتبػػة العجيػػب كػػاف يػػأتي إليػػو، محمػػبًل بالجرائػػد والمجػػبلت، 
بالكراريس والكتب. لقد اكتشؼ لزيز، وىو لما فراش المػرض أف خيػر جمػيس فػي 
األناـ ىو الكتاب.. وأف خير مؤنس في الوحدة وطارد لموحشة ىو الكتػاب.. ولعػواد 

لميػػو ذلػػؾ. لػػـ يكػػف األلػػـ، فػػي البدايػػة ييػػم  لػػو بمجاليػػة  الفضػػؿ، فيػػو الػػذ  التػػرح
كتػػػاب أو االيػػػتمتاع بمجمػػػة أو جريػػػدة. لكػػػف شػػػيئًا فشػػػيئًا بػػػدأ األلػػػـ يخػػػؼ وأوجالػػػو 
تيتقر، وبدأ يشعر بالمتعة وىو يطػالو أخبػار الصػحؼ ويغػوص فػي ألمػاؽ الكتػب 

 ميتمتعًا بدافة المعرفة ولذيذ العمـ. 
ة الريػػالة، وكػػاف لمػػـ إبػػراىيـ المػػازني اليػػياؿ ذلػػؾ األصػػيؿ كػػاف يقػػرأ فػػي مجمػػ

فػبل يممػؾ لزيػز إال  .ييحره.. بعفوية وبياطة يكتب المازني لكف بعمؽ وفيـ يكتب
أف يتابعو بتميؼ وايتغراؽ.. وألنو كاف في بحػراف ايػتغرالو لػـ ييػمو ولػو خطػا وال 
ي شػػعر بعػػواد وىػػو يػػدخؿ ليقػػؼ إلػػا جانػػب العتبػػة مفيػػحًا فػػي الطريػػؽ لشػػمس تحنػػ

ظيرىػػا وتطػػأطة رأيػػيا كػػيبل يصػػطدـ بعتبػػة البػػاب.. فػػي تمػػؾ المحظػػة فقػػط أحػػس 
لزيز بقمبػو ييػب مػف مكانػو.. ىػي رائحػة شػمسه أىػي موجتيػا الكيرطييػيةه لزيػز 
ال يعمـ، ما يعممو فقػط ىػو أنػو أحػس بجاذبيػة مغناطييػية ىائمػة تجػذب لينيػو نحػو 

يؽ ويػػب القمبػػاف، طػػارا البػػاب.. فػػي لتمػػة الجحػػر التقػػت األلػػيف وفػػي فضػػائو الضػػ
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ليمتقيػػا ىنػػاؾ فػػي المنتصػػؼ تحػػت اليػػقؼ، حيػػث ليػػداف الخشػػب وصػػفي  التوتيػػاء 
"شػػمس" "لزيػػز" ىتػػؼ كػػؿ منيمػػا يػػـ انػػدفو الجيػػد المنتصػػب إلػػا الجيػػد الميػػتمقي 
ينكػػب لميػػو يأخػػذه بأحضػػانو، يمتيمػػو وال يشػػبو، يشػػربو وال يرتػػو . العػػالـ كمػػو ظمػػأ 

يػػة فػػي بيػػداء لػػـ تعػػرؼ طعامػػًا وال شػػرابًا أيامػػًا وجػػوع وشػػمس ظمػػأ ، جائعػػة.. تائ
وليالي.. "يا إليي!! أنت ىنا طري  الفػراش وأنػا أظػف بػؾ الظنػوف!! ربػاه!! مػا أظمػـ 
اإلنياف لئلنياف!!" وروت لو كيؼ زرلت النيوة فػي رأيػيا األشػواؾ والقتػاد ليػرو  

يػػد ليػػا ىػػو ولػػواد كيػػؼ يػػقط الفػػارس لػػف ظيػػر فريػػو فتيشػػمت لظػػاـ وتحػػوؿ الج
 إلا حطاـ. 

"ال.. ال أصػػػدؽ" لالػػػػت وىػػػػي تتمميػػػػو بيػػػػدييا، متفحصػػػػو إيػػػػاه بعينػػػػيف تكػػػػاداف 
تخرجاف مف محجرييمػا.. "لزيػز ال يتحػوؿ إلػا حطػاـ.. ىػذا الجيػد الػذ  لشػقت، 
ىذه الػروح التػي لبػدت، ال يمكػف إال أف يظػبل ممؤىمػا الحيػاة والقػوة.. "لكػف الحقيقػة 

نت الكتؼ رغػـ مػرور يبليػة أشػير، مػا تػزاؿ المرة كانت واضحة كعيف الشمس.. كا
تؤلمػػػو، اف حركيػػػػا. وكانػػػػت لظمػػػػة الفخػػػػذ مػػػػا تػػػزاؿ فػػػػي جبارىػػػػا لػػػػـ تمتػػػػئـ، فكيػػػػؼ 
بػػالحوض ولظامػػو التػػي ال يعػػرؼ المجبػػر ليػػا دواء وال ييػػتطيو لبلجػػًا!ه القفػػص 
الميبت كاف كػؿ لبلجػو.. لكػف ىػؿ يشػفي القفػص الحػوضه ىػؿ تمتػئـ بػو لظامػوه 

 لزيزًا بؿ ما يجعمو ألرب إلا القنوط. ذلؾ ما كاف يحير 
طػػػواؿ تمػػػؾ الميمػػػة لػػػـ تجػػػؼ ليػػػا لػػػيف. كانػػػت الػػػدموع تنحػػػدر رغمػػػًا لنيػػػا. إف 
نظػػػػػرت إليػػػػػو انحػػػػػدرت دموليػػػػػا، إف أبعػػػػػدت لينييػػػػػا لنػػػػػو انحػػػػػدرت دموليػػػػػا، إف 
أغمضػػػت، إف فتحػػػت، لػػػـ يكػػػف ذىنيػػػا ييػػػتطيو تصػػػور لزيػػػز وىػػػو طػػػري  الفػػػراش 

ف يمػػػػؤل حياتيػػػػا حيويػػػػة ونشػػػػاطًا، مشػػػػالر لػػػػاجز لػػػػف الحركػػػػة.. لزيػػػػز الػػػػذ  كػػػػا
ولواطؼ، حبًا ووجدًا، تراه أمػاـ لينييػا ممقػا لمػا ظيػره ال يممػؾ مػف جيػده يػو  

. األذنػػػػيف ييػػػػمو.. جيػػػػده الميبػػػػت فػػػػي القفػػػػص أشػػػػبو بميػػػػػي  …العينيػػػػيف ينظػػػػر
 مصموب، الميامير في كفو، الميامير في لدميو، فكيؼ ال تبكي شمسه 

الميمػػة.. أمنػػا ليمػػا الشػػراب والطعػػاـ يػػـ مضػػيا..  لػػواد والعجػػوز تركاىمػػا تمػػؾ
طػػواؿ ليػػاؿ يػػبو لػػـ تػػنـ العجػػوز فػػي جحرىػػا.. وطػػواؿ ليػػاؿ يػػبو لػػـ تيػػتطو شػػمس 
.. حتا تورمت أجفانيا، واحمرت ليناىا واصفرت وجنتاىا لصفرا لمػا طبػؽ  النـو
مف أرز.. "ال.. ىذا ميتحيؿ.. يػتقتميف نفيػؾ إف مكيػت لمػا ىػذه الحػاؿ". "ليتنػي 

ولػػػـ أرؾ لمػػػا ىػػػذه الحػػاؿ"، ردت شػػػمس وكػػػؿ مػػػا فػػي صػػػدرىا ىشػػػيـ يحتػػػرؽ  مػػت
" "لتمتني أكيػر..، "إف مػات أحػدنا يجػب أف ه.. أرأيت لماذا كتمت لنؾ حالي"بالنار

يبقا ارخر." بؿ نموت معًا كما لشنا معػًا" و"األوالده" "ليػـ رب يرلػاىـ، أمػا نحػف 
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أحػدىما فيعػيش ارخػر..  فروح في جيديف، يصاب أحدىما فيصاب ارخػر، يعػيش
وال حيػػػاة ألحػػػدىما بغيػػػر ارخػػػر". "أليػػػذه الدرجػػػة تحبيننػػػيه" "بػػػؿ لػػػؿ أيػػػة درجػػػة ال 
يبمغيا حبي لؾه لػؿ لػيس ىنػاؾ درجػة ال يبمغيػا حبػي لػؾ.. يػا ميجػة روحػي وحبػة 
لمبي وكؿ وجود ". "وتيتمريف فػي حبػي حتػا لػو صػرت لػاجزًاه" بػؿ يػزداد حبػي، 

روحؾ، ويعػوض جيػد  مػا يػنقص جيػدؾ.. أليػنا حتا تعوض روحي ما تحتاجو 
فمقتي حبةه ألينا كػبل واحػدًا مػف شػطريف، فكيػؼ يعػيش شػطر بغيػر شػطره ارخػره 
كيػػؼ يتخمػػا شػػطر لػػف شػػطره ارخػػره "واطمػػأف لزيػػز بعػػد خػػوؼ." كيػػؼ يقولػػوف 
المػػػػرأة غػػػػادرة إف وىػػػػف الرجػػػػؿ أو لجػػػػز بحيػػػػت لػػػػف آخػػػػره كيػػػػؼ يقولػػػػوف انيػػػػا ال 

شػػغمتو  أيامػػاً فػػإف ولػػا رجميػػا كػػاف ىميػػا أف تجػػد البػػديؿه تيػػتطيو العػػيش بػػبل رجػػؿ 
ض أبػدًا، ألػف يمػوت حػب يػتمػؾ التيػاؤالت" ىػا أنػذا لػاجز، لػد ال أتحػرؾ أبػدًا وال أن

شػػمس لػػيه ألػػف تنصػػرؼ لنػػي يػػقط متػػاعه" شػػمس تمػػتحـ بػػو أكيػػر وىػػو ميبػػت فػػي 
العفػف  لفصو.. الميؿ والنيار ال تفارلو.. رغـ لػب  الجحػر، رغػـ ضػيؽ المكػاف، رغػـ

والنتف، ال تتحػرؾ شػمس مػف جانػب فراشػو، ال تنػاـ، ال تأكػؿ.. حتػا صػارت كأنيػا 
"شػمس، يجػب أف تعػود  إلػا األوالد، "لػاؿ ليػا .ىي طريحة الفراش، صػريعة اليػقـ

." "وىػػو يخشػػػا لمييػػا المػػػرض" ألػػػود وأتركػػؾه ال.. ال.. نعػػػود معػػًا أو نمكػػػث معػػػاً 
 ". "كيػػؼه لمػػاذاه"وانتقػػالي أنػػا ميػػتحيؿلكػػف انتقػػالي ميػػتحيؿ وأنػػت تعممػػيف ذلػػؾ." "

إف كاف لظـ حوضػؾ لػد كيػر فأنػا ظيػر  نفيػو لػد كيػر.. انظػر، فقػرات ظيػر  "
كميا محطمة فكيػؼ أيػتطيو الحػراؾه" وبػدأت تتناشػأ باكيػة.. كػاف المصػاب يعظػـ 
. ىػي تشػعر أنيػا بغيػر لزيػز جيػد بػبل ظيػر، بػبل فقػرات،  في لينييا يومًا بعػد يػـو

ظمػػي.. ىػػو يػػر  لمبيػػا المفتػػت، روحيػػا الميػػحولة ويػػزداد وجعػػًا بػػبل حتػػا ىيكػػؿ ل
"أيف الفارس المميـ وىو لما ظير فريػو يطػؿ فيولػؼ بإشػارة مػف يػده وصػرخة مػف 
صػػوتو بػػدويًا كػػاف ييػػدد بارودتػػو ليطمػػؽ لميػػو النػػاره أيػػف شػػمس وىػػي تبػػارز ابػػف 

ه" مػػػو لميػػػا معجػػػوف فتمحػػػؽ بػػػو اليزيمػػػة، تصػػػارع الكابيتػػػاف جيػػػرار فترديػػػو صػػػريعاً 
ذلؾ، كػاف لمييػا أف تعػود لزيػز. يعمػـ أف الحػاؿ ال تيػم  بغيابيمػا كمييمػا، فكػبس 
الممػػ  لمػػػا الجػػرح مػػػف جديػػػد يػػـ لػػػاؿ بنبػػرة الجػػػـز "شػػػمس" أنػػا آمػػػرؾ أف تعػػػود ". 
وبغير نقاش لادت شمس.. ىػي تحػب أف يكػوف الرجػؿ دائمػًا، يػأمر وينيػا، تحػب 

 تطيػو أمػره ىػذه المػرة.ه كيػؼ يخطػر أف تكوف المػرأة دائمػًا تيػمو وتطيػو، فكيػؼ ال
بباليػػػا أف تعصػػػاه وىػػػو يػػػطي  طػػػري ، ال يممػػػؾ لػػػدرة لمػػػا تنفيػػػذ أمػػػره إف لصػػػتوه 
شمس لشقتو رجبًل ولبدتو رجبًل، فكيؼ ال تكرس فيػو الرجولػة التػي لشػقته كيػؼ 

لزيػز بخيػر.. أصػيب " .تجرح فيو الرجولة التي لبدته في دمشػؽ طمأنػت الجميػو
تحػػوؿ بينػػو وبػػيف االنتقػػاؿ إلػػا دمشػػؽ.. األصػػدلاء، األىػػؿ،  بحػػادث يػػيارة إصػػابة
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الجيراف، كميـ حديتيـ لف حادث اليػيارة المئػيـ الػذ  أصػابو بكيػور لػـ تشػؼ بعػد. 
والنيػػػوة ردت ليػػػف يػػػوء ظػػػنيف لومػػػًا ولتبػػػًا "المػػػرأة، ألييػػػت لػػػدوة نفيػػػيا بجيميػػػا 

تصػػرفيا، أال  ولصػػر نظرىػػا!ه بغيرتيػػا ويػػوء ظنيػػا، أال تخػػرب بيتيػػا أحيانػػًا بيػػوء
 تدمر كؿ ما بنتو أحيانًا أخر .ه" 

األوالد يريػدوف رؤيػة أبػييـ. األصػدلاء، األىػؿ، لكػف أوامػر لزيػز صػارمة." ال 
م  الطبيػب بنقمػو ييػيأت أحػد إلػا ىنػا." وانتظػر الجميػو يػتة أشػير أخػر  إلػا أف 

إلػػا دمشػػؽ، يػػـ مضػػت لشػػروف أخػػر  مػػف الشػػيور لبػػؿ أف تيػػم  لػػو الطبيػػب بػػأف 
التحػػرؾ.. "وكيػػؼه لمػػا لكػػازيفه" لػػاد لزيػػز يفكػػر بحنػػؽ وغػػيظ يػػـ يقػػرر  يحػػاوؿ

يير لما لكازيف.. أجر رجمي جرًا وأشػم  نفيػي شػمحًا فييػزأ بػي النػاس" أ"ال.. لف 
لكػػف الطبيػػب، األوالد وحتػػا شػػمس نفيػػيا كانػػت تريػػده أف ييػػير بػػأ  شػػكؿ وكيفمػػا 

از، لكػازيف، الميػػـ كػاف. تريػده أف يػنيض، يقػؼ منتصػبًا، لمػػا رجػؿ، رجمػيف، لكػ
أف تراه يفػارؽ اليػرير، يغػادر الغرفػة، يػر  النػور.. لكنػو يػأبا.. لزيػز يشػعر بغػيظ 
ال ييػػػم  لػػػو بػػػأف يقبػػػؿ اليػػػير لمػػػا لكػػػازيف، كانػػػت لضػػػبلت الرجػػػؿ الييػػػر  لػػػد 
ضػػمرت ومفصػػؿ الفخػػذ مػػا يػػزاؿ يؤلمػػو إذا مػػا احتػػؾ العظػػـ بػػالعظـ. مػػو ذلػػؾ يقػػوؿ 

حركة تفيدؾ، تنشط الجيـ، تعيد لمعضػبلت حيويتيػا الطبيب "ال بد مف التدريب.. ال
ولوتيػػا، تبػػيف إلػػا أ  مػػد  تػػـ شػػفاء الحػػوض ومفصػػؿ الفخػػذ. "لكػػف لزيػػزًا يكػػره أف 
ييير لما لكػازيف ويػرفض: فػي ألمالػو خػوؼ مػف حقيقػة لاتمػة اف تأكػدت.. كػاف 
 أطبػاء دمشػػؽ لػػد طمػػأنوه "يتشػػفا." لكػػف مػػاذا إف كػػاف كبلميػػـ كػػذبًا وتػػدجيبًله مػػاذا
اف يبػت بالػػدليؿ القػػاطو أنػػو يػػيظؿ كيػػيحًا مػػد  الحيػػاةه ألػػرج، رجمػػو لاطمػػة مػػد  
الحيػػاةه أال تكػػوف الضػػػربة القاضػػيةه "إذف.. ألصػػبر.. إلػػػا أف أتأكػػد مػػف الشػػػفاء"، 

 وأبا أف ييتخدـ العكازيف.
كاف لعوده في الفراش يعذبو مو ذلؾ كاف لد التاد، وااللتياد ألصر الطرؽ 

تكيؼ مو ظروفو الجديدة. ىو يقرأ، ييتقبؿ األصحاب، ييمو إلا التكيؼ.. لزيز 
المذياع، يتابو األخبار، وفي كؿ يـو جديد مف األخبار ييير اىتمامو ويشد 
انتباىو. كانت الحرب لد دخمت منعطفات وبدلت ميارات: في الصحراء انكفأ 
 يعمب الصحراء بجيوشو حتا خرجت جيوشو مف افريقيا يـ تورط في مؤامرة دفو
حياتو يمنًا ليا. في الشرؽ كاف المارشاؿ جوكوؼ يدحر جند ىتمر الدحرة تمو 
األخر ، معيدًا إياىا إلا الغرب، مقطعًا أوصاليا، ممزلًا شرايينيا وأوردتيا، مندفعًا 
في رومانيا، ىنغاريا، مخترلًا حدود ألمانيا نفييا ونصب لينيو ىدؼ واحد: برليف 

ت بإنزاليا في النورماند ، حطمت دفالات ىتمر، في الغرب. الجيوش الحميفة لام
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آيزنياور وباتوف حطما لوات النازية في األراضي الواطئة، ديغوؿ حرر فرنيا يـ 
اندفو الكؿ باتجاه الشرؽ ونصب ألينيـ أيضًا ىدؼ واحد: "برليف". لزيز يعجب 
 "لـ ال ييقط ىتمر إزاء ىذه االندحارات كمياه كيؼ ال يتحطـ الصنـ الناز 
ومطارؽ فوالذية ىائمة الحجـ تكيؿ لو الضربات واحدة إير األخر ه "لكف المذياع 
يجيب" يمة يبلح ير  يييتخدمو ىتمر.. لنبمة ذرية ييفجرىا اليـو أو غدًا 
فينطمؽ العفريت مف لمقمو يحطـ األلداء دفعة واحدة، ويييطر ىتمر لما العالـ 

أليتاذ نفيو ياوره الخوؼ، كانت مف جديد،" ييمو لزيز ذلؾ فيياوره الخوؼ.. ا
ارتكابات ىتمر لد غيرت آراء وبدلت آراء.. فظائعو أوضحت أنو الشيطاف الرجيـ 
الذ  ال يرجا منو خير وال يؤمؿ بخبلص.. "ىذه الحرب لذرة.. ينبغي أف تنتيي 
في الحاؿ، "كاف األيتاذ لد بدأ يردد منذ حيف، "االيتعمار الفرنيي شر وىتمر 

وؿ أىوف الشريف. "لماذا أيتاذه" يألو لزيز ذات مرة "مف يعمـ ما شر، لكف األ
تراه يفعؿ ىتمر إف ييطر لما العالـه إف ممؾ ذلؾ اليبلح الفتاؾ الذ  يتحديوف 
لنو، ما الذ  ال يفعمو بالعالـ ىتمره. كاف جنوف الفوىرر لد تجما في أكير مف 

إلبادة، كميا كانت لد غدت مكاف: التجويو، االذالؿ، اليحؽ، المجازر الجمالية ا
معروفة لمقاصي والداني ولماذاه كرما لعيني التعصب لآلرية ولمعرؽ ارر  
العظيـ الذ  ال يضاىيو لرؽ في العالـ. "إذف ايتعمار بغير تعصب لرلي خير 
مف ايتعمار بتعصب لرلي وشعور بالتفوؽ والفولية"، كانت تمؾ ىي الخبلصة 

ة ولد جاء الجنراؿ كاترو مميبًل لقوات فرنيا الحرة التي توصؿ إلييا األيتاذ خاص
وجنراليا ديغوؿ فاتحًا صفحة جديدة مف الدبمومايية والكياية الييايية والدًا 
يورية ولبناف بايتقبلؿ لريب، رابطًا بينو وبيف وضو الحرب أوزارىا فكيؼ ال يكبر 

 األوزاره أمؿ لزيز بااليتقبلؿه وكيؼ ال يتمنا أف تضو تمؾ الحرب القذرة
النيايػػػة تقتػػػرب، لزيػػػز يتتبػػػو األخبػػػار.. ميػػػتمقيًا لمػػػا الفػػػراش ييػػػتقبؿ الػػػزوار 
وييػػػػتمو إلػػػػا المػػػػذياع. المػػػػذياع رفيػػػػؽ دائػػػػـ، ال يفػػػػرغ مػػػػف زائػػػػر إال وييػػػػرع إلػػػػا 
المػػذياع." أ  اختػػراع لجيػػب تفتػػؽ لنػػو الػػذىف البشػػر !ه تػػدير دوالبػػا صػػغيرًا ىنػػا 

يػػػا إليػػػي!! مػػػا ألظػػػـ العقػػػؿ البشػػػر !! فيتحػػػدث إليػػػؾ رجػػػؿ مػػػف لنػػػدف أو بػػػرليف.. 
"المػػذياع يػػأتي كػػؿ يػػـو بجديػػد.. المارشػػاؿ جوكػػوؼ يتقػػدـ نحػػو بػػرليف مػػف الشػػرؽ، 
الجنػراؿ ايزنيػػاور يتقػػدـ نحوىػػا مػػف الغػػرب.. فكػػا الكماشػػة العالميػػة الجديػػدة ينطبقػػاف 
لمػػا ىتمػػر.. رويػػيا وأمريكػػا لوتػػاف لظميػػاف أفرزتيمػػا الحػػرب جيوشػػًا جػػرارة ولػػو  

مكانات التصادية لظيمػة، أيػف منيػا بريطانيػا وفرنيػاه ال.. بريطانيػا  بشرية ىائمة واو
يطاليػػا تنيػػحقاف لتظيػػر القوتػػاف  وفرنيػػا تنزاحػػاف منحػػدرتيف لمػػا اليػػف ، ألمانيػػا واو
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الجديدتاف، المارشاؿ جوكوؼ يتوج انتصاره بدخوؿ برليف، المذياع يعمػف نبػأ انتحػار 
يمػػوت، الػػػرايث ييػػػقط والحػػػرب تضػػػو أوزارىػػػا ىتمػػر ولشػػػيقتو إيفػػػا بػػػراوف.. الفػػػوىرر 

 فيفرح العالـ كمو ويرلص العالـ كمو طربًا ويرورًا. 
األخضر نفيو فرح يرلص طربًا. "فرحة ال يعادليا يػو  فرحػة التحريػر" كتػب 
فػػي ريػػالتو يصػػؼ فرحػػو، يػػـ فػػرح بػػاريس ويػػرورىا." يػػـو دخػػؿ ديغػػوؿ لمػػا رأس 

 لوات الحمفاء، 
بيػػا.. النػػاس مػػؿء الشػػوارع، اليػػاحات، الحػػدائؽ، خرجػػت بػػاريس كميػػا مػػف إىا

ييزجػػػػوف، يرلصػػػػوف، يغنػػػػوف، يبكػػػػوف، يضػػػػحكوف.. نيػػػػي النػػػػاس متيػػػػي الحػػػػرب، 
فظائعيا، ىـ ال يذكروف يو  شيء واحد "ولػا شػب  الحػرب.. حػؿ اليػبلـ". كانػت 
ريػػائؿ األخضػػر لػػد بػػدأت كالعػػادة تتػػوارد.. االنقطػػاع الطويػػؿ الػػذ  يػػببتو الحػػرب 

نػػػػاز  انتيػػػػا، لتعػػػػود ريػػػػائمو منتظمػػػػة مطمئنػػػػة تبشػػػػر بػػػػالخير. كانػػػػت واالحػػػػتبلؿ ال
الحرب لد ضيعت لميو بعض الولػت، وكػاف لػد تعػذب، لػانا، تعػرض لمكييػر مػف 
الييف والجيـ، لمكييػر مػف مشػاكؿ النػاز  وتحقيقاتػو لكنػو كػاف لػد تعمػـ مكػر اليعمػب 

. ريػػالتو ودىػػاءه وكػػاف مصػػممًا أف يعػػوض بجػػده واجتيػػاده ماضػػيعتو لميػػو الحػػرب
األخيرة جاءت تحمؿ بشر  أكيػدة: فػي ىػذا الصػيؼ أتخػرج.. وحػيف ايػتمـ شػيادتي 

 ألود..
 حقًا لزيز، أيعود األخضر حقًاه يألتو شمس وكأنيا ال تصدؽ ما تيمو. -
ف ولد األخضر وفا!-  األخضر يعد.. واو
 إذف طبيبًا ييعود!! اهلل!! ىا ىو ذا أجمؿ أحبلمؾ يتحقؽ يا شمس!!-

مػػة كانػػت لػػد مػػرت لمػػا فراليػػا البنيػػا البكػػر، وحنػػيف لظػػيـ بطػػوؿ يػػنوف طوي
تمؾ الينيف كاف يعػأ فػي صػدرىا ويضػأ فكيػؼ ال تنيمػر الػدموع مػف لينييػا فرحػًا 
وىػػي تيػػمو الريػػالة يػػـ تقػػرأ كمماتيػػا بعينييػػا ليطمػػئف لمبيػػا أكيػػره ىػػي أـ.. شػػمس 

أبنائيػػا أفراحيػػا،  باتػػت مجػػرد أـ. لػػـ يعػػد ليػػا أفراحيػػا الخاصػػة وأتراحيػػا، بػػؿ أفػػراح
أتراحيـ أتراحيا. تعيش بيـ وتموت بيػـ فكيػؼ إذا كػاف ىػذا االبػف ىػو ابنيػا البكػر، 

 حبيبيا األوؿه 
فػي بدايػة الحػرب كانػت لػد لرفػت اليػأس. أخبػار األخضػر كانػت لػد انقطعػػت 
ولػػـ يكػػف أحػػد يعمػػـ لنػػو شػػيئًا.. الكولونيػػؿ رينػػو نفيػػو كػػاف لػػد أضػػاع أىمػػو.. لكػػف 

ووجػػػدت الويػػػيمة لمتواصػػػؿ معػػػو، إلريػػػاؿ المػػػاؿ لػػػو.. كػػػاف الكػػػؿ بعدئػػػذ فرجػػػت.. 
حريصػػػػًا لمػػػػا أال يعػػػػود األخضػػػػر إال بشػػػػيادة الطػػػػب، وكػػػػاف الكػػػػؿ يشػػػػعروف أنيػػػػا 
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اليزيمة الياحقة إف لػاد بغيػر تمػؾ الشػيادة. صػحي ، كانػت الحيػاة صػعبة وبػاريس 
ي تحػػت نيػػر النػػاز ، لكػػف األصػػعب أف يخفػػؽ األخضػػر.. أف يعػػود إلػػا بػػبلده بخفػػ

 حنيف، وكاف لراره: "أموت ىنا وال أخفؽ". 
كانت الغربة لد لركتو بمرارىا والحػرب حرلتػو بأوارىػا يػـ يػقتو بمائيػا فحولػت 
حديده إلا فوالذ مرف ال يكير، صمب ال يعصر، وكاف مو األياـ لد أصب  ألػرؼ 
 بباريس مف أىؿ باريس.. ىو يعرؼ األحياء ارمنة واألخر  الخطرة، الشػوارع التػي

و معػػارؼ وأصػػحاب.. لػػزوة وأصػػدلاء.. ػيرتادىػػا واألخػػر  التػػي يتجنبيػػا.. وكػػاف لػػ
مف الجزائػر، مػف تػونس، مػف المغػرب، كػاف العمػاؿ الميػاجروف يصػنعوف تجمعػات 
وتجمعات وكاف لد تغمغؿ إلا ىذا التجمو وذاؾ.. رفالو في الكميػة ىيئػة أمػـ.. ىػذا 

رابػػو مػػف إيػػراف، وكػػاف يجػػد فػػي مػػف لبنػػاف، ذاؾ مػػف اليػػنغاؿ.. يالػػث مػػف فيتنػػاـ، 
العروبػػة أواصػػر وفػػي اإليػػبلـ أواصػػر، وكػػاف األخضػػر بارلػػًا فػػي لقػػد المزيػػد مػػف 
. الشباف، كاف بايتطالة األخضر دائمًا أف يعقد معيػـ األواصػر.  األواصر كؿ يـو
هه الشابات ىف أنفييف كف ييعيف كي يعقدف معو األواصر. جانيػت فػي البدايػة.. 

عػػد ذلػػؾ كانػػت ىنػػاؾ فيوليػػت، جورجيػػت، أنطوانيػػت، بريجيػػت بخمصػػتو مػػف خجمو..
وأخريػػات. كانػػت الحػػرب لػػد صػػنعت شػػرائ  مػػف المشػػرديف والمشػػردات، الضػػائعيف 
والضائعات، وكانت الشوارع تعأ ببنات اليو  يصطدف الجنػد ويصػطادىف الجنػد.. 
وكػػػاف األخضػػػر يتعػػػرض لمشاكيػػػاتيف ومبلحقػػػاتيف.. لكنػػػو كػػػاف يفػػػر دائمػػػًا فمػػػيس 

ض لما نفيو مف بائعة ىو .. المػرأة بالنيػبة إليػو صػديقة، رفيقػة، إنيػانة، أمػا أبغ
بائعة ىػو  فػبل.. يػـ مػا حاجتػو لبائعػة ىػو  وىػو فػي بػاريسه الفتيػات فػي الجامعػة 
يتػػوددف إليػػو. فػػي الصػػؼ، فػػي البوفيػػو فػػي المطعػػـ، دائمػػًا يجػػد مػػف يرافقيػػا وترافقػػو، 

اف ليػوة أو ياندويشػة يػريعة، يػـ يػذىباف يدلوىا إلا وجبة غداء أو تدلوه إلا فنج
إلا شقتو الصغيرة يمضػياف الميػؿ. كانػت جانيػت مػذ أرادت أف تخمصػو مػف الخجػؿ 
والحزف لد صارت الصديقة التي تمبي حاجتو كممػا احتػاج.. وحػيف فػر إلػا الجنػوب 
ىربا مف جند ىتمر ظبل أشيرا معًا ال يفترلاف.. لكػف األخضػر لػاد إلػا بػاريس مػو 

العاـ الدرايػي فيمػا خافػت جانيػت أف تعػود.. كانػت تػود الػذىاب إلػا اليونػاف  افتتاح
تتػػابو درايػػة المغػػة اإلغريقيػػة. النػػاز  يخيفيػػا، الحػػرب تخيفيػػا، فظمػػت فػػي الجنػػوب 
وكميػػا حيػػرة وتػػردد.. فػػي غضػػوف ذلػػؾ تعػػرؼ األخضػػر إلػػا فيوليػػت، بائعػػة البقاليػػة 

و  أف يعشػف المحظػة الحاضػرة، القريبة، يـ كرت اليبحة: صديقات ال يردف منػو يػ
فالميػػتقبؿ فػػي بطػػف الغيػػب ال يعرفػػو أحػػد وال يخطػػط لػػو أحػػد. كػػاف األخضػػر، منػػذ 
تجربتػػػو األولػػػا مػػػو جانيػػػت، لػػػد أدرؾ أف النػػػاس فػػػي الغػػػرب حمػػػوا مشػػػكمة مػػػا تػػػزاؿ 
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ميتعصػػية فػػي الشػػرؽ. الجػػنس حاجػػة طبيعيػػة ميمػػو ميػػؿ الطعػػاـ، الشػػراب، وال بػػد 
الطعػػػاـ والشػػػراب، فممػػػاذا المػػػؼ والػػػدورافه لمػػػاذا التػػػأزيـ  لمػػػذكر واألنيػػػا كمييمػػػا مػػػف

والتعقيده كاف جاف بوؿ يارتر لد خرج بمقوالت يقرأىا األخضػر ىنػا وىنػاؾ، "لػش 
كمػػا تشػػتيي"، "افعػػؿ مػػا تحػػب"، "الحيػػاة جميمػػة، الوجػػود رائػػو فالمػػؿ كػػؿ مػػا يعػػزز 

لجديػػد ألجيػػاؿ جمػػاؿ الحيػػاة ورولػػة الوجػػود. "وبػػدت الوجوديػػة تعبيػػرًا لػػف التوجػػو ا
جديػػدة بػػدت تتػػذمر مػػف القيػػود، تػػأبا األغػػبلؿ، ترغػػب بالحريػػة، وبالحريػػة فقػػط. "أنػػا 
حػػػػرة إذف أنػػػػا موجػػػػودة "ىكػػػػذا لالػػػػت لػػػػو ذات يػػػػـو بريجيػػػػت الشػػػػقراء طالبػػػػة الفميػػػػفة 
وتمميػػذة كيركجػػارد وجػػاف بػػوف يػػارتر.. "الوجػػود بػػبل حريػػة مػػوت والحيػػاة بػػبل حريػػة 

حديتػػو لنػػو: أف تبنػػي لالمػػًا حػػرًا ال ليػػود فيػػو وال  خػػواء". كػػاف حمميػػا الػػذ  طالمػػا
أغػػبلؿ، ال لػػادات وال تقاليػػد.. بػػؿ ال أطػػر وال نظػػـ تجعػػؿ اإلنيػػاف حبػػيس ألفػػاص 

لبللػػػة بريجيػػػت كانػػػت األجمػػػؿ، أألنيػػػا ىػػػي نفيػػػيا كانػػػت  "ورىػػػيف رلبػػػاء وحػػػراس.
كًاه األجمػػؿ، روحػػًا وجيػػدًاه أـ ألف أفكارىػػا الجديػػدة كانػػت األجمػػؿ، مضػػمونًا ويػػمو 

األخضػػر يتػػذكرىا فػػبل يممػػؾ إال أف يبتيػػـ.. لطيفػػة، خفيفػػة، ظريفػػة، إلػػا درجػػة لػػـ 
يشػػػػعر معيػػػػا بيقػػػػؿ.. لبئيػػػػا تتحممػػػػو بنفيػػػػيا، مشػػػػاكميا تحميػػػػا بنفيػػػػيا، تػػػػأتي إليػػػػو 
كالنييـ، تغادره كالنيػيـ.. امػرأة مترلػة حبػًا لمحريػة، حبػًا لمفكػر، حبػًا لمحيػاة فتيػعا 

حيػػػاة. الخمػػػود، اليػػػماء، الجنػػػة، ارخػػػرة، الحيػػػاب، دائمػػػًا ألف تصػػػنو أروع صػػػورة لم
العقاب، كميا مفاىيـ كانت لد تجاوزتيا بريجيت.. "لئلنياف يالتو فمػيعش اإلنيػاف 
تمػػػؾ اليػػػالة".. كانػػػت فميػػػفتيا فػػػي الحيػػػاة. "بيػػػده اليػػػعادة وبيػػػده الشػػػقاء، فممػػػاذا ال 

الشػػقاءه" يفعػػؿ كػػؿ شػػيء مػػف أجػػؿ تمػػؾ اليػػعادةه لمػػاذا ال يعمػػؿ لمػػا إزالػػة ذلػػؾ 
وكانػػت بريجيػػت أذكػػا بكييػػر مػػف أف تقػػوؿ مػػا ال تفعػػؿ، فكانػػت ال تفتػػأ ليػػؿ نيػػار 

 تيعا كي تصنو لنفييا اليعادة وتزي  الشقاء. 
"ألـ تتعرؼ إلا أحده "كتبت لو أمو في آخر ريالة ليا، فػأدرؾ األخضػر أنيػا 

ا تكػره أف تقصد بذلؾ األحد فتاة.. تخشا أف تتورط معيا أو يتزوجيا. ىػو يعمػـ أنيػ
يتػزوج بأجنبيػػة.. والػػده كػػذلؾ.. بػػؿ لقػػد أوصػػاه لبػػؿ أف يرحػػؿ إلػػا فرنيػػا: "حػػذار أف 
تتزوج ىناؾ.. ألـ لبللات لش حياتؾ معيف.. لكف ال تتزوج واحػدة مػنيف. "بعدئػذ 
لـ تكف ريالة واحدة تخمو مف التممي  إلا ذلػؾ والتحػذير منػو.. ىػـ خػائفوف لميػو.. 

فػػي بػػاريس، ورغػػـ الفتيػػات الكييػػرات المػػواتي تعػػرؼ  لكػػف لػػـ الخػػوؼه طػػواؿ إلامتػػو
إلييف لـ يشعر مػو واحػدة مػنيف بػالخوؼ.. مػا مػف واحػدة مػنيف طرحػت لميػو فكػرة 
الزواج: "أيوأ مؤيية ألاميا اإلنيػاف". فيوليػت، جورجيػت، كميػف كػف لازفػات لػف 

اذا الػػزواج "وأيػػة حاجػػة لمػػزواجه الجػػنسه ىػػا نحػػف نعيشػػو كمػػا نشػػتيي.. األوالده ولمػػ

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 318 - 

األوالده كانػت واحػػدتيف تحمػػـ بتخفيػؼ ألبػػاء الحيػػاة لػف كاىميػػا ال بزيادتيػػا وكانػػت 
المؤيية الزوجية بمػا فييػا مػف إنجػاب وأوالد تزيػد تمػؾ األلبػاء "النػاس تكػايروا إلػا 

 درجة ينبغي لمييـ معيا أف يتولفوا لف اإلنجاب". 
أشػػػير يػػػـ  كانػػػت نظريػػػة أنطوانيػػػت طالبػػػة الصػػػيدلة التػػػي لاشػػػت معػػػو يبليػػػة

يػػػأليا وىػػػي تودلػػػو معمنػػػة لػػف نيتيػػػا. "أليػػػت يػػػعيدة معػػػيه" بمػػػا  ". لمػػػاذاه"تركتػػو
"أجابتو أنطوانيت" لكف ىذه اليعادة جعمتني أنيا نفيي ذات يػـو فأحمػؿ.. تصػور 
أنػػا أحمػػؿ وألػػد، ال.. ال.. لقػػد أجيضػػت نفيػػي وال أريػػد أف أنيػػا نفيػػي مػػرة أخػػر  

 فأضطر لئلجياض." 
يػػػا ليػػػبب آخػػػر. "تعمػػػـه" لالػػػت لػػػو ذات ليمػػػة ولػػػد صػػػاال بريجيػػػت أنيػػػت لبللت

أ  "وجاال لما يريرىما العالي العريض الطػر  الػويير." بػدأت تشػكؿ خطػرًا لمػي" 
، "خطره" رد وىو يدالب بطنيا األخمص الضامر، األممػس النػالـ كحريػر الصػيف

مػػاذا تقصػػديفه" "أخضػػر أنػػا خائفػػة.. تصػػور.. بػػدأت أفكػػر فيػػؾ.. بػػدأت  " الحػػب"
حبػػؾ".. " ومػػاذا فػػي ذلػػؾه أحبينػػي" "ال.. ىػػو ذا الخطػػر.. جػػنسه نعػػـ.. أمػػا حػػب أ

فبل" ولـ تمض أياـ بعد ذلؾ حتا اختفت مف حياتػو بريجيػت.." أأكتػب ذلػؾ ألمػيه 
أألػػوؿ ليػػا المػػرأة ىنػػا تختمػػؼ كػػؿ االخػػتبلؼ لػػف المػػرأة ىنػػاؾ.. ىميػػا ىنػػاؾ الػػزواج 

بايػتطالتي أف أكتػب ليػا ذلػؾ.. ربمػا واألوالد وىميا ىنا المتعة والعمؿ.. ال، لػيس 
.. مػػرة أو مػػرتيف "يمػػة لصػػة لػػد تصػػدليا .لػػف تيػػتولب.. ربمػػا لػػف تصػػدؽ مػػا ألػػوؿ

فكر في أف يكتب ليا لف "ايعيدة" بنة مؤنس التػي تقػيـ فػي بػاريس. كانػت ايػعيدة 
تعمؿ في محؿ لؤللبية، وكاف أبوىا يرجانًا متقالدًا في الجيش الفرنيػي، خػدـ فػي 

لػا ميتعمرات  فرنيا بدءًا مف تشاد وحتػا كوبيػؾ. فػي محػؿ األلبيػة تعػرؼ إلييػا واو
لػػػا أبييػػػا لدمتػػػو لربيػػػًا ميػػػممًا  الميػػػرح واليػػػينما دلاىػػػا. يػػػـ إلػػػا منزليػػػا دلتػػػو.. واو
لػا أكيػر مػػف لشػاء وغػداء دلػاه أبوىػػا،  يػدرس الطػب.. الكيكيػي أطعمتػػو أميػا، واو

لػػا شػػقتو، تبػػادال العنػػاؽ، وبػػدأت أواصػػر لبللػػة حميمػػة تنعقػػد وتشػػتد.. ذىبػػا معػػًا إ
ماريػػا الجػػنس، يػػـ شػػيئًا فشػػيئًا بػػدأت تػػتكمـ لػػف الحػػب، الميػػتقبؿ المشػػترؾ، الحيػػاة 

ايػػعيدة  .الواحػػدة.. فيػػؿ يكتػػب ألمػػو لػػف ايػػعيدةه ىػػو يعمػػـ أف أبػػاه وأمػػو لػػف يمانعػػا
مػف تػونس.. لربيػة.. ميػممة.. "إذف، ىػي لييػت مػنيف"، يػتقوؿ شػمس" "ىػذه منػا، 

تقاليػػدىا تقاليػػدنا وىػػي تػػؤمف بمػػا نػػؤمف.. فمػػـ اله" يػػيقوؿ لزيػػز..  لاداتيػػا لاداتنػػا،
لكػػػف األخضػػػر لػػػـ يكتػػػب لػػػف ايػػػعيدة البتػػػة.. كػػػاف ذات يػػػـو لػػػد جػػػاء إلػػػا المحػػػؿ 

 متأخرًا لف لادتو بعض الشيء. 
وكػاف المحػؿ لػد أغمػؽ لتػوه. ىنػاؾ وبػأـ لينيػو رأ  ايػعيدة تتػأبط ذراع أحػدىـ 
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أمػػػي.. ىػػػي مػػػنيف.. لاشػػػت بيػػػنيف فصػػػارت  وتمػػػتحـ بػػػو مقيقيػػػة ضػػػاحكة "ال.. يػػػا
 منيف، تعيش أفكارىف، مفاىيميف، نمط حياتيف، فمالي ومالياه" 

وأحػػرؽ األخضػػر اليػػفف بينػػو وبػػيف ايػػعيدة، يػػـ لػػـ يكتػػب لشػػمس غيػػر جممػػة 
واحدة "تعرفت إلا الكييرات لكف دوف أف أرتػبط بواحػدة. "ويػرت شػمس" يػيعود لػي 

العبػػػاب دوف مريػػػاة". ولػػػـ يكػػػف لزيػػػز ألػػػؿ  األخضػػػر حػػػرًا خالصػػػًا، يػػػفينتو تمخػػػر
 يرورًا. 
 الحمد هلل، لاؿ لشمس ولد لرأ الريالة، األخضر يفي بولده.. -
ابػػػف أبيػػػو، ردت شػػػمس وليناىػػػا تبرلػػػاف التػػػزازًا وفخػػػارًا، فيميػػػا جيػػػدًا لزيػػػز -

 فأميؾ بيدييا امتنانًا ووجدا، ولد غمرتيما معًا يحابة غبطة ويرور.. 
لػواد بقامتػو الطويمػة وجيػده الممتمػة وشػاربيو األشػقريف  في تمؾ المحظة دخؿ

 ولد ارتيما رلـ يمانية لما شفتيو. 
 الحمد هلل.. حظي حيف، لمي، لمتي!! أنتما في ىناءة وصفاء!!-
نحف دائمًا فػي ىنػاءة وصػفاء، رد لزيػز وىػو يتأمػؿ الفتػا الػذ  ظػؿ طػويبًل -

 لامتو طواًل.. لكنو لـ يعد ناحبًل. لقد مؤلت األياـ جيده وزادت
خيػػر!! ال بػػد أف وراءؾ مطالػػب!! ردت شػػمس مازحػػة، ولػػد تعػػودت منػػو أف -

يطمب منيا كمما ألمت بو حاجة ابنا بارا تربطو بيما وشػائأ ود ربمػا ىػي أمػتف مػف 
 وشائأ القربا. 

صحي .. لكنيا لييػت مطالػب.. بػؿ ىػو مطمػب واحػد، بػدأ لػواد بشػيء مػف -
و.. فػػالفتا الناحػػؿ الػػذ  درس المحامػػاة أكيػػر مػػف تعيػػر وتػػردد لػػـ يألفيمػػا لزيػػز فيػػ

يػػػت يػػػنيف ولمػػػؿ فػػػي الولػػػت نفيػػػو ألمػػػااًل شػػػتا، تعػػػرؼ إلػػػا شخصػػػيات ودخػػػؿ 
معتػػرؾ الييايػػة، كػػاف يبػػدو لػػو دائمػػًا وايقػػًا مػػف نفيػػو ال يعػػرؼ التعيػػر وال التػػردد، 
وكػػاف ذلػػؾ يعجبػػو فيػػو.. ميممػػا يعجبػػو حبػػو لمعمػػؿ، طموحػػو ودأبػػو المػػذاف ال يقفػػاف 

حػػد. راتبػػو فػػي التعمػػيـ كػػاف يكفيػػو، مػػو ذلػػؾ لػػـ يكػػف يػػدع فرصػػة لمػػؿ تفوتػػو،  لنػػد
وكػػاف ذلػػؾ كمػػو لػػد ألطػػاه يقػػة بػػالنفس وخبػػرة، امػػتبلء ومػػااًل. فػػي محػػؿ لزيػػز، فػػي 
مكتػػب ىػػذا المحػػامي، فػػي مكتػػب ذاؾ. كػػاف يعمػػؿ.. ىػػو يعمػػـ أف لميػػو أف يجنػػي 

حاجػة إليػو. ىػي وحيػدة الماؿ. أمو العجوز في ميقط رأييا ىناؾ، كانػت مػا تػزاؿ ب
بػػػبل معػػػيف يػػػو  األرض لكػػػف أرضػػػيا تعطػػػي لامػػػًا لتأخػػػذ ألوامػػػًا فممػػػاذا ال يبػػػذؿ 
الميػػػتحيؿ كػػػي يػػػوفر لنفيػػػو وأمػػػو المػػػاؿ.ه اليػػػنة الماضػػػية تخػػػرج ولمػػػا الفػػػور بػػػدأ 

 العمؿ محاميًا يعرؼ دىاليز لصر العدؿ ويجوب ياحاتو فاريًا، ييفو المياف. 
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لػػؿ.. تكمػػـ.. أـ أف المحػػامي بػػات ال يحيػػف  مػػا بػػؾه حيػػو لزيػػز ميػػتغربًا،-
 الكبلـه 

لكػػف الشػػاب بػػدا أكيػػػر تػػرددًا واضػػطرابًا، ولػػد احتقنػػػت أوداجػػو واحمػػر وجيػػػو. 
نظرت إليو شمس فتبيمت ابتيامة المػرأة التػي تفيػـ بالحػدس.. "ىػو خجػبلف، إذف، 
ىػػو آت مػػف أجميػػا، يريػػػد أف يطمػػب يػػدىا". كانػػت األـ لػػػد الحظػػت لبػػؿ حػػيف مػػػف 

ف أف األلفػػػة التػػػي تجمػػػو بػػػيف لػػػواد وبػػػدور تتحػػػوؿ إلػػػا شػػػيء آخػػػر.. بحػػػذر الػػػزم
رالبتيمػػػا، بأنػػػاة تفحصػػػت ذلػػػؾ التحػػػوؿ.. فيػػػمة نخيػػػؿ صػػػغيرة، غضػػػة رليقػػػة كانػػػت 
تنمػو، شػيئًا فشػػيئًا كانػت تنمػػو.. تريػؿ يػعفاتيا الواحػػدة بعػد األخػػر  خضػراء زاىيػػة 

اليػػماء. بػػدور ترفػػرؼ ضػػاربة جػػذورىا لميقػػًا فػػي األرض، مػػادة فروليػػا بعيػػدًا فػػي 
بجناحييا فرحًا كمما جاء لواد في زيارة. تشعر بخافقيا نفيو يتوايب غزاال في مػرج 
كمما تبادال النظرات، تبادال العبارات، بؿ باتت الفتاة حريصة كػؿ الحػرص لمػا أف 
ال تظيػػػر إذا جػػػاء إال ولػػػد مػػػررت الميػػػؿ لمػػػا أجفانيػػػا.. يػػػرحت شػػػعرىا.. لبيػػػت 

مػػة مػػف شػػؾه شػػمس تتػػذكر نفيػػيا، ولػػد صػػارت أنيػػا، تحمػػـ أحيػػف لبايػػيا، فيػػؿ ي
برؤيػػة لزيػػز، تعػػػيش بانتظػػار لزيػػز.. لػػػـ تكػػف ترضػػا أف تػػػراه إال وىػػي فػػػي أروع 

ذف. بػدور البياء.. لـ تكف ترضا أف تراه إال ولد مرت أماـ المرآة فألطتيا المرآة ا
لمػا وشػؾ  باتت تكير مف النظر إلا نفييا في المرآة إف كػاف لػواد فػي المنػزؿ أو

المجػػيء إلػػا المنػػزؿ. ىػػؿ فقػػدت يقتيػػا بنفيػػياه شػػمس تعمػػـ أف ابنتيػػا شػػديدة اليقػػة 
بنفييا، فما الير إذفه "الحب" كانت شمس لد ايتخمصت منذ زمػف." الحػب وحػده 
ىػػػو مػػػا يفعػػػؿ ذلػػػؾ فػػػي الفتػػػاة ومػػػا فعمػػػو فػػػي بػػػدور.." ىمػػػا ال يتحػػػدياف بشػػػيء، ال 

بعروة ويقا مف االيػتقامة والعفػاؼ  يبوحاف بشيء بؿ كبلىما حريص لما التميؾ
فػػػبل يؤذيػػػاف مشػػػالر أـ وال يميػػػاف كرامػػػة أب ".. ىػػػو محػػػاـٍ تخػػػرج لبػػػؿ لػػػاـ وىػػػي 
معممػػػة تتخػػػرج ىػػػذا العػػػاـ، فمػػػا الػػػذ  يحػػػوؿ بينيمػػػا وبػػػيف أف يبنيػػػا لشػػػا لمزوجيػػػةه" 
ولػػادت شػػمس تصػػغي فيمػػػا كػػاف لػػواد لػػد بػػػدأ حػػدييًا كييػػر االلتفافػػات والتعرجػػػات 

 ييمؾ الطريؽ الميتقيمة فيصطدـ بصخورىا. وكأنو يخشا أف
لواد.. ما مف لادتؾ أف تمؼ وتدور.. لؿ بصراحة.. ماذا تريػده لػاؿ لزيػز -

 صبره..د أخيرًا ولد نف
بصػراحة.. لمػػي.. أ.. أنػػا.. أ. أ..أ طمػب القػػرب.. نطػػؽ أخيػرًا فممعػػت لينػػا -

 شمس أكير.
 القرب ممفه-
بػػدور.. أفصػػ  أخيػػرًا ولينػػاه  مػػف ابنػػة لمػػي.. بصػػراحة لمػػي، أنػػا أطمػػب يػػد-
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 في األرض، ربما تخشياف مواجية ليني العـ. 
بدوره، أطرؽ العـ إلا األرض، ال خجبًل كعواد بػؿ تفكيػرًا وتػأمبل."ً ىػا أنػت ذا 
تكبػر لزيػز، ىػا أنػت ذا يطمػب النػاس يػد ابنتػؾ كمػا طمبػت ذات يػـو يػد شػمس مػف 

ذلػؾ العجػوز فػي مضػافة الشػيث الشيث نػواؼ." ورغمػًا لنػو شػرد لزيػز بعيػدًا.. إلػا 
نوافؽ لكػف الميػر يبليمائػة ليػرة ذىػب  …نواؼ وىو يرد لما طمب لمي المر. "إ 

ويبليمائػػة نعجػػة ومائػػة نالػػة.." كػػـ كانػػت تمػػؾ األرلػػاـ فمكيػػةه كػػـ شػػعر بيػػا خنػػاجر 
حػػادة تنغػػرس فػػي لمبػػو!! "إف أردت أال تعطػػي ابنتػػؾ غػػّؿ ميرىػػا "يقػػوؿ الميػػؿ، ولػػد 

ؽ العجػوز أرلامػو الفمكيػة تمػؾ، أنيػـ يغّمػوف الميػر كػي ال يعطػوه أدرؾ لزيز مذ نط
 ابنتيـ. 
لمػػي.. لمتػػي.. لػػاد لػػواد لمكػػبلـ مػػف جديػػد ولػػد يقػػؿ لميػػو الصػػمت الػػذ  -

راف، ودبت في أوصالو رلشة مف خػوؼ.. أنػا آيػؼ.. إف كنػت لػد تجػرأت وطمبػت 
بػي ولمػي.. طمبي بنفيي.. لكف لمي أنت تعمـ.. ال أب لػي وال لػـ.. فقمػت أنػت أ

 وليت بحاجة لوييط لد  أبي ولمي.. 
ىذا صحي .. أنت بميابة ابننا وألرب الناس إلينا.. لػاؿ لزيػز وىػو يػتفحص -

 الشاب الذ  ايتعاد رباطة جأشو، محاميًا طيو المياف حاضر الذىف.
واأللربػػوف أولػػا بػػالمعروؼ لمػػي!! لمتػػي! لقػػب لمتػػو وىػػو ينتقػػؿ بناظريػػو -

 مف لزيز إلا شمس.
تجػػب شػػػمس، بػػؿ نظػػػرت إلػػا لزيػػػز.. فيمػػا نظػػػر لزيػػز إلػػػا لػػواد. "مػػػف لػػـ 

يصػػػدؽه ذلػػػؾ الفتػػػا اليتػػػيـ الفقيػػػر الناحػػػؿ الطويػػػؿ الػػػذ  كػػػاف يعمػػػؿ جمػػػااًل لػػػد ، 
يخطب ابنتي ارفه" لكف لزيزًا يطػرد أفكػاره وتيػاؤالتو فقػد كػاف مػدينًا لمفتػا بحياتػو 

 .  "ذ ولد الترؼ لو أكير مف مرة "لوالؾ لقضيت نحبي. أنت منق
 ال بأس.. دلنا نيأؿ الفتاة فقط.-
 إ  لواد،.. أكدت، بدورىا، شمس، ال بد مف معرفة رأ  بدور. -

بػػدور موافقػػة، فقػػد يػػبؽ والترفػػت ألميػػا أنيػػا تحػػب المحػػامي الػػذكي الوالػػد، 
تحتػػـر الرجػػؿ الشػػيـ األبػػي فيػػو، معمنػػة أخيػػرًا أنيػػا لػػف تجػػد خيػػرًا منػػو.. لكػػف حػػيف 

ذت بالصػػػمت فػػػأدرؾ لزيػػػز أف الحيػػػاء وحػػػده يمنعيػػػا مػػػف يػػػأليا والػػػدىا الػػػرأ ، ال
 الكبلـ، وأف اليكوت لبلمة الرضا.. 

بعػػػػد يبليػػػػة أيػػػػاـ، مضػػػػا لػػػػواد ببػػػػدور وأميػػػػا إلػػػػا الصػػػػالحية يشػػػػتروف خػػػػاتـ 
الخطبة، لكف يػوء الحػظ وحػده حػاؿ دوف ذلػؾ.. إذ مػا أف وصػموا إلػا البوابػة حتػا 
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ئػػؿ آذانيػػـ. لحظػػة مػػف الزمػػاف اىتػػزت األرض تحػػت ألػػداميـ وأصػػـ دو  انفجػػار ىا
تيػػػػمروا فػػػػي أمػػػػاكنيـ ال يعممػػػػوف مػػػػا الخبػػػػر.. لكػػػػف دو  انفجػػػػارات أخػػػػر  ولعمعػػػػة 
رصاص جديد في منتصؼ  طريقو الصالحية، يـ أمواج الناس وىػي تتػدفؽ ىاربػة، 
دفعػػت بيػػـ ىػػـ أنفيػػيـ إلػػا اليػػرب بعيػػدًا لػػف لنابػػؿ المدفعيػػة التػػي بػػدا واضػػحًا أنيػػا 

مػػاف، شػػمالي الصػػالحية، شػػرلييا، مشػػعمة فييػػا النيػػراف بايػػة تنصػػب لمػػا مبنػػا البرل
 في نفوس الناس اليمو والذلر. 

 في المنزؿ فقط، لرفوا الير. 
ألػػػـ ألػػػؿ لػػػؾه لػػػاؿ األيػػػتاذ لعزيػػػز معقبػػػًا لمػػػا حػػػديث يػػػابؽ، مؤكػػػدًا وجيػػػة -

 نظره.. فرنيا لف تعطينا االيتقبلؿ.. ىا ىي تنكث بولدىا..
طائنا االيتقبلؿ، كاترو ألمػف فػي بيػاف ريػمي معقوؿه ديغوؿ نفيو ولد بإل-
 ذلؾ.. 
ارف يػػػذىب ديغػػػوؿ وكػػػاترو وتتحػػػرر فرنيػػػا مػػػف ولودىػػػا، فيػػػدؾ جنراالتيػػػا -

 البرلماف، يقصفوف أحياء دمشؽ ويقتموف يكانيا العزؿ. 
 لكف لماذاه-
الحػػػػرب انتيػػػػت ورجػػػػاؿ البرلمػػػػاف يطػػػػالبوف بااليػػػػتقبلؿ. الحكومػػػػة اليػػػػورية -

د، لكػػف فرنيػػا ارف منتصػػرة.. لػػوة أيايػػية مػػف القػػو  العظمػػا تطالػػب بتنفيػػذ الولػػو 
 في العالـ فما الذ  يردلياه مف تراه يرغميا لما تنفيذ الولوده 

لكػػف األيػػتاذ نيػػي فػػي تمػػؾ المحظػػة أف ىيئػػة لؤلمػػـ المتحػػدة كانػػت لػػد لامػػت، 
تػاف وأف لوتيف لظمييف جديدتيف كانتا لد نشأتا وأف ما تريده ىيئة األمـ وىاتػاف القو 

لػيس تمامػًا مػا تريػده فرنيػا.. إذ لػـ تمػض أيػابيو حتػا لقػدت ىيئػة األمػـ اجتمالػًا 
حضره مندوب يوريا مطالبًا بحػؽ بػبلده فػي الحريػة وااليػتقبلؿ فمػـ يكػف مػف العػالـ 

 الجديد إال أف اتخذ لرارًا بإرغاـ فرنيا لما إلطاء يورية الحرية وااليتقبلؿ.
مولػػد العػػرسه يػػأؿ لػػواد، المحػػامي  لمػػي.. لمتػػي.. ىػػؿ تيػػمحاف بتحديػػد-

الػػذ  لػػـ يعػػد يعػػرؼ تمعيمػػا أو تمكػػؤا، ولػػد جػػاء اليػػـو الػػذ  اشػػتر  فيػػو لبػػدوره خػػاتـ 
 الخطبة، وألبييا إياه في حفؿ لائمي بييط..

أليػػت ميػػتعجبًل لمػػيبًله أجػػاب العػػـ ولػػد يػػاوره شػػعور الضػػف بابنتػػو كأنمػػا ال -
 يتمنا أف تفارلو. 

خطبػػة: لػػاؿ لػػواد معاتبػػًا محتجػػًا: الشػػقة جػػاىزة، أربعػػة أشػػير مضػػت لمػػا ال-
 األياث جاىز.. تعيينيا صدر.. معممة لد الدنيا.. فمماذا ننتظره
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مػػػػف أجػػػػؿ األخضػػػػر ننتظػػػػر.. ردت ىػػػػذه المػػػػرة شػػػػمس، وفػػػػي ذىنيػػػػا برليػػػػة -
 األخضر ينبئيـ فييا أنو لما وشؾ أف يعود.

ولبػؿ لػواد  ىو ذاؾ.. ينا لزيز لما الفكرة.. العرس مػو لػودة األخضػر..-
لمػػا مضػػض. لكػػف مػػا كػػاف أشػػد فرحػػو حػػيف وصػػؿ األخضػػر إلػػا دمشػػؽ محمػػبًل 
و ػبشػػيادة الطػػب، مكمػػبًل بغػػار النصػػر، فقػػد لػػبس الحػػي أزىػػا حممػػو يػػـ خػػرج بطبولػػ

وزمػػوره ييػػتقبؿ العائػػد بعػػد طػػوؿ غيػػاب ويفػػرح بعػػد ذلػػؾ ببػػدور، مقيمػػًا لريػػيف فػػي 
 لرس واحد.. لـ يعرفو الميداف منذ أزماف..
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إذا كػاف الفػرح يصػنو أجنحػة لئلنيػاف فقػػد صػنو لشػمس جنػاحي لقفػاء حمقػػت 
 بيما إلا األلالي ممؤىا الزىو والكبرياء. لرياف في لرس واحد لاشتيما شمس. 
ىػػي أـ لػػروس حقػػًا. تػػذىب، تجػػيء، فرحػػة إلػػا حػػد النشػػوة، يػػعيدة إلػػا حػػد 

يػػػػيا.. ابنتيػػػػا فرحػػػػة الطيػػػػراف. مػػػػزيأ مػػػػف المشػػػػالر العجيبػػػػة كانػػػػت تخػػػػتمط فػػػػي نف
بعريييا، يعيدة بزفافيا إليو فتنتقؿ تمػؾ المشػالر كميػا بالعػدو  إلػا األـ التػي تػر  
نفييا في ابنتيا ليس امتدادا وحيب بؿ تجػددًا وايػتعادة. شػمس تعػود يبليػيف لامػًا 
إلػػػا الػػػوراء تعػػػيش لحظػػػات لريػػػيا ىنػػػاؾ فػػػي أـ العيػػػوف ومضػػػارب الشػػػيث نػػػواؼ. 

ظػؿ لريػيا ال أحػػد يأكػؿ أو يشػرب إال مػف لػرس ابنػة شػػيث يػبعة أيػاـ بيػبو ليػاؿ 
القبيمػػة وابػػف شػػيث القريػػة. يومػػذاؾ كانػػت الفرحػػة مزدوجػػة. لقػػد جمػػو لزيػػز وشػػمس 
مػػاال يجتمػػو: البػػدو والحضػػر، لػػدويف لػػدوديف يفرليمػػا الصػػراع الػػدائـ لمػػا الحيػػاة 

بػدور نقمػة والبقاء، فجػاء لزيػز وشػمس ليربطػا بينيمػا بػروابط الحيػاة والبقػاء. لػرس 
 أخر  ىو يجمو بيف الريؼ والمدينة، يقيـ بينيما الجيور، يشد الروابط. 

.. لػواد مػف حػػوراف، بػدور مػف المدينػػة.. حمػاة ميػقط رأيػػيا، دمشػؽ مرباىػػا، 
فػػي الميػػداف لاشػػت، لمػػا مرابعػػو تػػدرجت، فػػي مداريػػو تعممػػت وىػػا ىػػي ذ  تعػػود 

وتتخمػػؽ بأخبللػػو فكيػػؼ ال  مػػف جديػػد معممػػة إليػػو، ابنػػة مػػف بناتػػو، تتحػػدث بميجتػػو
 يحتفي بيا الميدافه

فػػي المدينػػة ال يحبػػوف اإلطالػػة والمطمطػػة.. يػػبعة أيػػاـ بيػػبو ليػػاؿه لمػػاذاه .. 
ليمػػػة واحػػػدة داـ العػػػرس. رلصػػػت فييػػػا الفتيػػػات، ىػػػزج الفتيػػػاف، دبكػػػوا وغنػػػوا، لعبػػػوا 

 بالييؼ والترس، لاموا بالعراضات الفولكمورية البييجة:
 م  شن  ليم    شن  لي
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 من ها الميم   ار له  يم  
يػػػـ مضػػػوا بػػػالعروس إلػػػا لرييػػػيا فػػػي الشػػػقة الجديػػػدة حيػػػث يمضػػػياف شػػػير 
العيػػؿ منفػػرديف بعيػػديف لػػف كػػؿ النػػاس، تمامػػًا كمػػا ينفػػرد العرويػػاف فػػي مضػػارب 

 الخياـ فينصبوف ليما خيمة بعيدة ال يقربيا أحد.. 
ي  أيضػػػًا صػػحي ، شػػمس فرحػػت بابنتيػػا، شػػعرت بنفيػػيا تتجػػدد، لكػػف الصػػح

أنيػػػا شػػػعرت لمييػػػا بػػػالحزف، بػػػؿ بكػػػت لمييػػػا الػػػدموع الغػػػزار لنػػػدما حانػػػت لحظػػػة 
الفراؽ. وميمما بكت األـ لما ابنتيا بكت االبنػة لمػا األـ.. إنػو الحػزف الػذ  ال بػد 
ييعتر  كبل منيما وىما تطوياف مرحمة مف العمر لتبدأ مرحمة جديدة، ربمػا ال تػر  

ف شػعرت شػمس بمػزيأ مػف الفػرح والحػزف لمػا بػدور فييػا الواحػدة األخػر .. لكػف إ
وىـ يخرجوف بيا مف منزليا، فإف فرحيا بعودة األخضر كانت خالصػة ال يخالطيػا 
حزف.. األخضر يعود إلييػا فكيػؼ ال تطيػر فرحػًاه ىػو رجػؿ طويػؿ لػريض ناضػأ 
مػػزود بيػػبلح العمػػـ والخبػػرة.. فكيػػؼ ال تػػرلص نشػػوة وطربػػًاه الكػػؿ جػػاؤوا اليػػتقباؿ 

ضػػػر. كبػػػار القػػػـو جػػػاؤوا ييػػػمموف لمػػػا الطبيػػػب الجػػػراح الػػػذ  صػػػمد وتحمػػػؿ، األخ
يػػنيف مػػف العػػذابات  والمعانػػاة، يػػنيف مػػف الحػػرب وأىػػواؿ الحػػرب كػػيبل يعػػود بخفػػي 
حنيف.. "أىبًل بالطبيب الجراح"، لاؿ لو صبر  وىو يأخػذه باألحضػاف. "أنػا معجػب 

 بجمدؾ وصمودؾ، بدأبؾ وميابرتؾ"..
فػػػارس بػػػؾ، كميػػػـ فرحػػػوا بعودتػػػو ظػػػافرًا منتصػػػرًا. شػػػيرًا األيػػػتاذ، فخػػػر  بػػػؾ، 

كػػامبًل ولػػيس يومػػًا وليمػػة ظمػػوا ييػػتقبموف النػػاس الػػذيف يريػػدوف المباركػػة لػػو بشػػيادتو 
الكبيػػػرة وتينئػػػتيـ ىػػػـ بعػػػودة الحكػػػيـ الفيػػػيـ الػػػذ  ييػػػتطيو القيػػػاـ بأصػػػعب األلمػػػاؿ 

يػػـ جػاؤوا ميػػمميف الجراحيػة. لمػػو يػونس مػػف القريػة، أخػػوه نػواؼ، لفيػػؼ األلربػاء كم
مينئػػيف. خالػػػو يػػػمطاف مػػػف الباديػػػة، أوالد أخوالػػػو، وجػػػوه القبيمػػػة ىػػػـ ارخػػػروف أدلػػػوا 
بدالئيـ حتا خيؿ لشمس أف العالـ كمو يشاركيا فرحتيػا وىػي تطيػر لاليػًا بجنػاحي 

 لقفاء. 
فػػرح األخضػػر كفػػرح أمػػو كبيػػر أيضػػًا.. ىػػو فػػرح بػػالعودة إلػػا الػػوطف، برؤيػػة 

ابػػو الصػػبا، لكػػف شػػيئًا واحػػدًا لكػػره.. كػػاف، مػػذ وطئػػت لػػدماه األىػػؿ، األصػػدلاء، مر 
رصػػيؼ محطػػة الحجػػاز لػػد افتقػػد أبػػاه.. بحػػث بػػيف الميػػتقبميف فمػػـ يجػػده، يػػأؿ لنػػو 
فغمغػػـ الجميػػو وتمتمػػوا بػػالجواب.. ىػػو مشػػوؽ لرؤيتػػو متميػػؼ لحضػػنو يضػػمو، ليػػده 

. وأغرلتػػػو يقبميػػػا لكنػػػو ال يظيػػػر.. "أيػػػف أبػػػي"ه ألػػػ  لمػػػا أمػػػو. "يػػػتراه فػػػي المنػػػزؿ"
 بالميفة والقبؿ.. ىو يحب أمو صحي ، لكف حبو ألبيو شيء آخر.. 

تعمقػػو بػػو شػػديد حتػػا ليشػػعر أف خيػػاؿ أبيػػو ال يفارلػػو أبػػدًا. طػػواؿ إلامتػػو فػػي 
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العمػػػؿ " …صػػػورتو فػػػي لينيػػػو، كبلمػػػو فػػػي أذنيػػػو ،بػػػاريس، كػػػاف خيػػػاؿ األب معػػػو
ـ يصػػػػنو اإلنيػػػػاف بػػػػاإلرادة والتصػػػػمي …العمػػػػؿ يػػػػا بنػػػػي، ليمػػػػة اإلنيػػػػاف بمػػػػا يعمػػػػؿ

المعجزات". "بالدأب والميابرة نحقؽ المطام . "وكاف ذلؾ كمو دافعًا يدفعو بايػتمرار 
ألف يػػدأب وييػػابر.. حػػافزًا يحفػػزه لمػػا الصػػبر والتحمػػؿ.. كػػاف األخضػػر يشػػعر أف 
أباه ميمو األلما يقتد  بو ويحذو حذوه.. ألـ يشؽ طريقو فػي الصػخره ألػـ يعػرض 

رات المػػػراته ألػػػـ يكػػػف ميػػػاؿ الطمػػػوح والػػػدأبه الشػػػجالة حياتػػػو نفيػػػيا لمخطػػػر لشػػػ
يػأت أبػيه "يػأؿ أمػو  لػـوالمغامرةه إذف، كيؼ ال يكوف األخضر كذلؾه "لكف لماذا 

مف جديد وىو في الطريؽ إلا المنػزؿ. "ىػو غضػباف منػيه زلػبلفه مػريضه" لكػف 
 األـ لادت تغمغـ بالجواب، تمؼ حولو وتدور.

ده ولادتػػو إلػػا غرفػػة األب حيػػث كػػاف يجمػػس فػػي المنػػزؿ فقػػط، أميػػكت أمػػو بيػػ
لمػا يػػريره وكمػػو حرلػػة لرؤيػػة األخضػػر. "أبػػي!!" "ولػػد !" تبػػادؿ األب وابنػػو ىتػػاؼ 
المقػػػاء، يػػػـ ألقػػػا كػػػؿ منيمػػػا بنفيػػػو فػػػي حضػػػف ارخػػػر والػػػدموع تنيمػػػر مػػػدرارا لمػػػا 
وجنتيػػػو. "أبػػػي، لمػػػاذا أنػػػت فػػػي الفػػػراشه لمػػػاذا ال تػػػنيضه "يػػػأؿ االبػػػف أبػػػاه وىػػػو 

فيػػر الوجػػو "أنيػػضه "رد األب زافػػرا مموحػػًا برأيػػو" أدفػػو لمػػر  كمػػو لػػو يفحصػػو مك
أيػػتطيو أف أنيػػض. "وزلػػؽ األخضػػر مرلوبػػًا، "مػػاذاه أنػػت.. لػػا.. مقػػػ .." وتعيػػر 
دوف أف ييػػتطيو إكمػػاؿ أ  مػػف الكممتػػيف.. حينػػذاؾ رو  األب البنػػو القصػػة كاممػػة 

يصػػاب!! يقعػػد فػػي فضػػرب األخضػػر كفػػًا بكػػؼ" وال تخبروننػػي!ه معقػػوؿ ىػػذا! أبػػي 
الفراش، وال ألمـ أنا الطبيب الجراحه" "لػـ تكػف لػد صػرت جراحػًا يػا بنػي!! ولػـ نكػف 
نريػػدؾ أف تقطػػو درايػػتؾ، "أجابػػت األـ شػػارحة مفيػػرة.. لكػػف االبػػف لػػـ يػػرت  لمشػػرح 

"ال، مػا كػاف ينبغػي أف تخفػوا لنػي الحقيقػة"، يػـ جمػس لمػا حافػة  .ولـ يخؼ حزنػو
ة ظيػره.. "كيػور فػي الحػوضه فػي الفخػذه فػي الكتػؼ!!ه اليرير ولد ىػدت المفاجػأ

يػػػا إليػػػي!! لػػػو أخبرتمػػػوني إذف ألخذتػػػو إلػػػا بػػػاريس نفيػػػيا". "فػػػي البدايػػػة لػػػـ يكػػػف 
بايػػتطالتو أف يظيػػر.. لػػو لػػرؼ الفرنيػػاو  بػػو، ربمػػا ألدمػػو "شػػرحت لػػو األـ مػػف 

.. ىػذه جديد "لكف.. لماذاه ماذا فعؿ لمفرنياو  كي يعدموه "وتبيـ لزيػز" ال.. بنػي
لصػػة أخػػر .." "كمػػي آذاف صػػاغية.. احكيػػا لػػي"، لكػػف األب ربػػت كتػػؼ االبػػف، يػػـ 

مػاء لػذبا يريػد أف يػرو  لطشػو منػو. "مػاذا ألػوؿ وفمػو لمػا خػده، شده إلا صدره 
و لصػػػتي مػػػو ػوه "وتنيػػػد لزيػػػز وىػػػو مػػػا يػػػزاؿ يشػػػد ابنػػػو إلػػػا صػػػدره، "أأحكػػػي لػػػػلػػػ

نػػػات خناجرنػػػا فػػػي خاصػػػرتو، البطحػػػيشه لممياتنػػػا معػػػا لبػػػر اليػػػنيف الطػػػواؿ.. طع
صػػدره، ظيػػرهه ال.. ال.. لػػيس ارف، أخضػػر.. لػػيس ارف يػػا بنػػي".. واكتفػػا لزيػػز 
بصػػب جػػاـ غضػػبو لمػػا الميػػتعمر الػػذ  يحيػػب ارخػػريف مجػػرد حشػػرات أو بيػػائـ 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 307 - 

يمكنػو أف يػػذبحيا أو ييػمخيا لمػػا ىػواه.. "حتػػا لمػا العكػػازيف ال تيػتطيو اليػػيره 
لعكػػػازيف المػػػرمييف فػػػي الزاويػػػة". ىػػػو ال يريػػػد أف "يػػػألو األخضػػػر وىػػػو ينظػػػر إلػػػا ا

ييير لمييما، رفض ايتخداميما، "تذمرت األـ موجية االتياـ إلا األب الذ  كػاف 
مػػا يػػزاؿ يػػأبا ايػػتخداـ العكػػازيف. "معقػػوؿه" لػػاطو األخضػػر أمػػو وىػػو يتطمػػو بعتػػب 

رأيػو  ومبلمة إلا أبيو. "ال تريد أف تييره أيعجبؾ لعودؾ في الفػراشه "وىػز لزيػز
انكػػػارًا "بػػػؿ لقػػػد حاولػػػت.. لكػػػف آالمػػػًا شػػػديدة منعتنػػػي.. أشػػػعر أف العظػػػاـ ىنػػػا فػػػي 

 حوضي تضرب بعضيا بعضًا فتؤلمني ألمًا ال ألو  معو لما الحراؾ".
منذ ذلؾ الحيف، صار ديدف األخضر لبلج أبيػو. كػاف لجػزه لػف الحركػة لػد 

جعػػبله يصػػمـ لمػػا  انغػػرس كػػالخنجر فػػي صػػدره فبػػدا لمبػػو وكأنػػو ينػػزؼ دمػػا وألمػػاً 
إلادتو لمحركة بأ  شكؿ مف األشكاؿ. "أبي العزيز القو  يقعد كييحًا أشػؿه" ولػاد 
إلا  كتبو يبحث فييا، أريؿ إلا  األياتذة في بػاريس ييػأؿ، ييتفيػر.. وكػاف يمػة 
اجمػػاع: "تكمػػس لظػػاـ وتصػػمبيا مػػف جيػػة وضػػمور لضػػبلت وضػػعفيا مػػف جيػػة 

األخضػػر يشػرؼ لمػػا الػػدوائي بنفيػػو وزميػػؿ  …أخػر . والعػػبلجه "دوائػػي وفيزيػػائي"
آخػػر يشػػرؼ لمػػا الفيزيػػائي. فػػي الصػػباح، ولبػػؿ أف يػػذىب إلػػا  ليادتػػو، يعطيػػو 
األخضر الدواء، لند العصر يقؼ لما يد المعػالأ الفيزيػائي، وفػي كػؿ حػيف يحػث 
الرجؿ الذ  لػـ يعػرؼ القعػود مػف لبػؿ، يرفػو مػف معنوياتػو. كػاف يريػد أف يعػود أبػوه 

وكاف حانقًا لما الفرنياو  الذ  فعؿ ذلػؾ بػو. يريػد االنتقػاـ منػو لكػف ال كما كاف، 
يدر  كيؼ.. ىو يكرىيـ. مذ كاف في باريس كاف ير  تعالييـ وصمفيـ.. يعرفونػؾ 
مػػف ميػػتعمراتيـ يعاممونػػؾ معاممػػة اإلذالؿ والميانػػة!! مػػرات لديػػدة يػػار لمػػا ميػػؿ 

ؤوا مػػف الميػػتعمرات االفريقيػػة تمػػؾ المعاممػػة خاصػػة معاممػػة اليػػود أولئػػؾ الػػذيف جػػا
وكؿ منيـ يريد أف يحصؿ العمـ، طبيبػًا أو مينديػًا، فيزيائيػًا أو كيميائيػًا، لكػف لمػا 
أشػػواؾ التمييػػز العنصػػر . ىػػـ يػػروف االبتيػػامات اليػػاخرة مػػنيـ، النظػػرات الشػػزراء 
 إلػا  العبػػد األيػػود الػػذ  يريػد أف يػػتعمـ لمػػـو اليػػادة، بػؿ بػػتذانيـ ييػػمعوف نػػداءاتيـ

بمونو الحنطػي وبشػرتو  .فيما بينيـ: "انظر العبد األيود.. ىا ىو ذا النيجرو المعيف"
المائمة لمبياض، كاف األخضػر غالبػًا مػا يضػيو فػبل يعرفونػو أصػبًل وال فصػبًل، لكػف 
كيؼ ينجو الزنجي أيود الموفه ذلػؾ، ربمػا مػا جعمػو يػدرس ليػؿ نيػار.. بجػد ودأب 

ييػػػػتطيو، فػػػػيخمص مػػػػف التمييػػػػز العنصػػػػر   ال ينقطعػػػػاف، لمػػػػو يتخػػػػرج بأيػػػػرع مػػػػا
والميػػتعمر كمػػو.. لكػػف الميػػتعمر كػػاف مػػا يػػزاؿ فػػي وطنػػو. ىنػػاؾ فػػي فرنيػػا، كػػانوا 
يقولػػوف "االنتػػداب انتيػػا". "فرنيػػا تخػػرج مػػف يػػوريا ولبنػػاف"، لكػػف ىػػا ىػػو ذا يجػػيء 
فػػإذا فرنيػػا مػػا تػػزاؿ.. لػػيس فػػي الػػببلد وحيػػب، بػػؿ فػػي بيتػػو نفيػػو، لجػػزًا ألعػػد أبػػاه 
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 لحراؾ.لف ا
األخضر ال يعرؼ اليأس.. بحماية راح يعالأ أباه، يعمؿ في العيادة، يشػرؼ 
لمػػا المحػػؿ. كػػاف يحػػاوؿ أف يحػػؿ محػػؿ أبيػػو.. فييػػد اليغػػرة التػػي أحػػس بيػػا تفغػػر 
فاىػػا فػػي وجيػػػو، بػػؿ لقػػد ذىػػػب إلػػا  القريػػة حيػػػث كػػاف يشػػده الحنػػػيف إلػػا  األىػػػؿ 

األمػػبلؾ، األخ الػػذ  آيػػر حيػػاة واأللربػػاء. كػػاف يريػػد أف يمقػػي نظػػرة لمػػا األرض و 
الطبيعػػػة والريػػػػؼ.. شػػػمس معػػػػو.. فػػػػي ذىنيػػػا أشػػػػياء وأشػػػػياء.. "األخضػػػر لػػػػـ يعػػػػد 

ف لديو ارف خميػة أوالد، "كانػت تفكػر خفيػة "فممػاذا ال أيػعا اصغيرًا.. لو تزوج لك
لتزويجوه" ولقد يعت شػمس.. لػـ يكػف لػد مضػا لميػو أيػبولاف حتػا فاتحتػو. "ىػا 

. إلػا  االيػتقرار.. وال ايػتقرار لمرجػؿ إال بػالزواج. "وضػحؾ لد لدت إلػا  الػوطف.
 األخضر" ال، أمي.. ايتقرار  ارف بشفاء أبي.. بنجاحي في لممي..". 

"ىذا ال يتعارض مو الزواج". "ربما بالنيػبة إلػا  ارخػريف.. لكػف بالنيػبة إلػي 
رة.. يتعػػارض. أنػػا ال ييمنػػي ارف يػػو  أف ألمػػؿ، أبنػػي لالػػدة، أصػػنو يػػمعة وشػػي

.. وينػػا لزيػػز لمػػا "يعنػػي.. بصػػري  العبػػارة.. مػػا يػػزاؿ بػػاكرًا لمػػي التفكيػػر بػػالزواج
فكػػػػػرة األخضػػػػػر" صػػػػػحي  الميػػػػػـ أف يشػػػػػؽ األخضػػػػػر طريقػػػػػو.. أف يعرفػػػػػو النػػػػػاس 
فيشػػتير". لكػػف األـ لػػـ تقػػنط بيػػيولة.. بػػؿ كانػػت ال تفتػػأ تناوشػػو. "يمػػة فريػػدة ابنػػة 

وتغمػػز األـ بعينيػػا، "مػػا رأيػػػؾ أف  ".لمػػؾ صػػبر .. فتػػاة حمػػوة تيػػألني دائمػػػًا لنػػؾ
تمتقػػػي بيػػػاه" ويجػػػد األخضػػػر حيمػػػة لمػػػتممص فػػػبل يمتقػػػي بفريػػػدة. "ىػػػذه ىديػػػة ابنػػػة أـ 
روضػػة، أتتػػذكرىاه" تيػػألو شػػمس التػػي تحولػػت إلػػا  مجػػرد أـ وىػػي تقػػدـ لػػو صػػبية 
فػػػي الرابعػػػة لشػػػرة مػػػف لمرىػػػا، "أتػػػذكرىا وىػػػي بجػػػدائؿ صػػػغيرة، ربمػػػا ال تتجػػػاوز 

". "ما رأيؾ بيػاه" تقتػرب مػف أذنػو ىاميػة". أمػي أنػا فػي ضػعؼ الخامية مف العمر
لمرىػػا، أيعقػػؿ ذلػػؾ". ولػػـ اله األنيػػا تصػػم  لمػػذكر أيػػا كػػاف لمرىػػا". "لكنيػػا طفمػػة، 
أمػػي، وأنػػا طبيػػب لػػي خبرتػػي ومكػػانتي.. أريػػد امػػرأة كاممػػة ناضػػجة ال يػػعدانة تػػنط 

ىػو يعرفيػا وىػي وتمعب". وييرع األخضر مبتعدًا. لو كانػت روضػة لكانػت معقولػة 
تعرفػػػو، بػػػؿ كانػػػا فػػػي يػػػـو مػػػف األيػػػاـ لػػػريبيف بينيمػػػا جيػػػور وروابػػػط. لكػػػف روضػػػة 
تزوجػت، صػػار لػػدييا أوالد وكانػػت لػػد زارتػػو.. خفيػػة جػػاءت تعاتبػػو "أىكػػذا تركتنػػيه" 
"وماذا أفعؿ إف كنت ال أيتطيو درايػة الطػب إال فػي بػاريسه" "لكنيػا خيانػة لمعيػد" 

أف  وا"لكننػػػي كنػػػت أحبػػػؾ.. ليػػػاني انعقػػػد حػػػيف أرادأنػػػا لػػػـ ألطػػػؾ ليػػػدًا ألخونػػػو" 
يزوجوني يػواؾ" "ربمػا ىػو حػب مػف طػرؼ واحػد، أنػا لػـ أحػديؾ يومػًا لػف حػب وال 
ولدتؾ بزواج" "أنػت، ككػؿ الرجػاؿ، لػيس معكػـ اطمئنػاف ولػيس لكػـ أمػاف" مػو ذلػؾ 
كانػػت روضػػة تػػزوره مػػف حػػيف إلػػا حػػيف. فػػي البيػػت، فػػي العيػػادة، بيػػذه الحجػػة أو 
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 و أميا أو بغير أميا، وكأنيا ال تيتطيو إال أف تراه.تمؾ، م
كانت أـ روضة لد زوجت يبليًا مػف بناتيػا، وكانػت خيريػة، االبنػة الرابعػة، لػد 
خطبت لمنػاؼ فممػاذا ال يخطػب األخضػر الخاميػةه "طبيػب لػد الػدنيا، فأيػة ضػربة 

تيجية حظ يتكوف يا أـ روضة، إف أولعتو في شراؾ ىدية!" وبدأت أـ روضػة ايػترا
متكاممػة. ىػي تعمػـ أنػو مػػا يػزاؿ يكػف الػود لروضػة، فممػػاذا ال تريػميا لػو تحديػو لػػف 
ىديػػة وتميػػد ليػػا الطريػػؽه شػػمس أيضػػًا ذات تػػأيير كبيػػر لميػػو.. أـ روضػػة ال تريػػد 
ميػػػرًا ولػػػيس ليػػػا شػػػروط، حيػػػب األخضػػػر أف يتػػػزوج ىديػػػة فػػػبل يظػػػؿ لػػػدييا بنػػػات 

 .  تدبير زيجاتلازبات وال ىـ 
األخضػػػر.. ىػػػي تريػػػده أف يتػػػزوج، وىديػػػة فتػػػاة يػػػاحرة..  شػػػمس تضػػػغط لمػػػا

غضة بضة كورؽ اليايميف.. ليناىا خضػراواف ، شػعرىا كالػذىب.. "يػيأتي نيػمؾ 
جمػػيبًل، يػػـ ىػػي لجينػػة يمكنػػؾ أف تصػػنو منيػػا مػػا تشػػاء. رغيفػػًا، كماجػػة، فطيػػرة.. 

فيػو  "ويضحؾ األخضر "أمي، الزواج التراف نديف: ذكر وأنيا، ولػيس تنػورًا تخبػزيف
 الخبز، أو مصنو فخار تصنعيف فيو الفخارة لما ىواؾ".

"حيف، فػي المدينػة لػـ تجذبػو أحػد، ربمػا تجذبػو واحػدة فػي القريػة". وذىبػا معػًا 
و فيبتيػـ "ال أخفيػؾ.. ػ، نػرجس تأخػذ العقػؿ"، تقػوؿ لػؾإلا  القرية.. "مزنة ابنة لمتػ

ي ذلػػؾ" "تػػدر !ه ابنػػة ىػػي جميمػػة لكػػف لمػػت لػػؾ.. ال أريػػد الػػزواج ارف.. ال أفكػػر فػػ
و فػي ليمػة أخػر  فييػز رأيػو.. ػلمؾ خديجة تريدؾ، حديتني صراحة لنؾ"، تقػوؿ لػ

"خديجػة ابنػػة لمػي وأنػػا ال أكػػره كػزواج األلػػارب وأبنػاء العػػـ.. ىػػي ميػؿ أختػػي ومػػف 
المحػػاؿ أف أفكػػر فييػػا". "لكػػف، أخػػوؾ نػػواؼ فكػػر بابنػػة لمػػو وتزوجيػػا". "ىػػذا خطػػأ 

ج األلػػارب ال يػػورث إال ضػػعؼ النيػػؿ ويػػوء الذريػػة.. أمػػي وىػػو خطػػأ فظيػػو.. زوا
 فيؿ تريديف لنيمي أف يكوف ييئًا ضعيفًاه" وبدا الطريؽ ميدودًا في وجو شمس..

فػػي الباديػػة، وبػػيف لوميػػا، لػػادت تناوشػػػو مػػف جديػػد "مػػا رأيػػؾ بصػػبحة، ابنػػػة 
ج خالؾ يمطافه" "ما رأيؾ بندوة ابنػة خالتػؾ فػوزه" ويعيػد األخضػر األيػطوانة: زوا

األلػػارب، وفػػارؽ اليػػف، اخػػتبلؼ البيئػػة ونمػػط الحيػػاة.. لكػػف حػػيف رأ  "يػػوحة" بػػدا 
كانت يوحة فارلة القامة، ىيفاء، دلجػاء كتمػؾ التػي تتحػدث  .وكأنو نيي كؿ ذلؾ

لنيػػا األشػػعار وتصػػفيا القصػػائد.. رآىػػا فخيػػؿ إليػػو أنيػػا صػػورة طبػػؽ األصػػؿ لػػف 
ممشوؽ والعيناف اليػوداواف.. يػـ الػذكاء أمو.. البشرة البيضاء والشعر الفاحـ، القد ال

الممػاح والميػػاف الفصػػي . "مػػاذاه ألجبتػػؾه "يػألتو األـ ولػػد رأت االنبيػػار فػػي لينيػػو 
"كييرًا" "أخطبيا لؾه" "أجؿ" فضحكت األـ ولد يػجمت أوؿ نصػر.. "ال تػنس.. ىػي 
 بدويػػة، ال تقػػرأ وال تكتػػب.." "ألمػػـ ذلػػؾ" "لمػػرؾ فػػي ضػػعؼ لمرىػػا" "ألمػػـ" "بيئتيػػا
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... احتأ وفي لينيػو لػـو "أمي!ه"مختمفة ونمط حياتيا مختمؼه "تابعت ضاحكة... 
ولتاب.. "أخطبيا لؾ الميمة" وىز األخضر رأيو وىو أكير حمايًا وانػدفالًا، يػـ بػدأ 
يذرع الخيمة جيئة وذىابًا ولد تركتو أمو كي تزور يوحة. "أبي ولو في حػب بدويػة 

يعيػد نفيػو أـ ىػي لقػدة أوديػب يػا تػر ه يػوحة فيحدث لي األمر ذاتػو أىػو التػاريث 
تشبو أمي فأحبيا.. أألنني أحػب أمػيه أألنيػا تشػبييا فأجػد فييػا البػديؿ والعػوض.ه 
"وأحػػس بنػػوع مػػف وخػػز الضػػمير".. أنػػا معقػػد!ه ألػػاني مػػف لقػػدة أوديػػب وال ألمػػـه 
 ال.. ال.. يجب أف أتخمص منيا.. ينبغي أال أفكر بيوحة.." لػادت األـ فيػـ االبػف
بنقػػؿ لػػراره ليػػا، لكنيػػا كانػػت األيػػبؽ ولػػد اكتيػػبت يػػيماىا أيػػا: "يػػوحة مخطوبػػة 
البػػف لميػػا.. لريػػيا بعػػد أيػػاـ.." ووجػػدىا األخضػػر منايػػبة كػػي ييػػرع فػػي العػػودة 

 إلا دمشؽ .
فػػي دمشػػؽ، لػػاد األخضػػر المغنػػاطيس الجػػاذب لبػػرادة الحديػػد.. وغػػدت شػػمس 

لػف الطبيػب الجػراح الػذ  لمػػا  أيػعد بكييػر وىػي تيػتقبؿ نيػاء الحػي وكميػػف ييػألف
 يتزوج بعد". متا يتزوجينوه" "مف ييتزوجه" "ألقيت لو لرويًاه"

كانػػت األيػػئمة تتػػر  لمييػػا.. حتػػا نيػػاء الرابطػػة التػػي مػػا انقطعػػت لنيػػا مػػذ 
لرفت نازؾ ولايدة، يألنيا لف الطبيب الجراح الذ  "تعشقو أختو." وبػدا األخضػر 

بحجػػػة مراجعػػػة  .بيتيػػػا صػػػار محػػػط األنظػػػارحمػػـ كػػػؿ فتػػػاة.. كميػػػف يحمػػػف حولػػػو.. 
الطبيػػب، ظيػػور لبلئػػـ مػػرض، كػػف جميعػػًا يػػأتيف "ىػػا ىػػو ذا األخضػػر يعيػػد العػػز 
لبيػػت العػػز!!" وترتفػػو معنويػػات لزيػػز بعػػد أف فػػت فػػي لضػػده طػػوؿ القعػػود وأذبػػؿ 
روحػػو العجػػز لػػف الحػػراؾ، فيمػػا كانػػت شػػمس تزىػػو، ولػػد كيػػرت زائراتيػػا وطالبػػات 

الطيػػػػر حيػػػػث ينتيػػػػر الحػػػػب، وأ  حػػػػب أكيػػػػر إغػػػػراء مػػػػف  ودىػػػػا. "صػػػػحي .. ييػػػػقط
األخضره" يـ تشيؿ برأييا وىي تعود إلػا  الماضػي ميػتعيدة صػورة الحبيػب الػذ  
خمػػػػب لبيػػػػا فتتيػػػػاءؿ مػػػػف جديػػػػد "ألػػػػـ يكػػػػف لزيػػػػز كػػػػذلؾه تتصػػػػارع لميػػػػو الفتيػػػػات 
ويخططػػػف لنيمػػػوه" ىػػػو نفيػػػو كػػػاف لػػػد رو  ليػػػا أشػػػياء وأشػػػياء لػػػف يػػػعد  وبنػػػات 

 لميا ويكينة.. فكيؼ ال يكوف الولد ير أبيوه الريحانة، لف
و ذات ليمػػػة ولػػػد جاءىػػػا أكيػػػر مػػػف يػػػبلث ػايػػػمو، البنػػػات أىمكننػػػي.. لالػػػت لػػػ-

 منيف، كميف يردنؾ.. حيبؾ تدلبل.. اختر واحدة وأرحني..
 ال.. أمي.. الفراغ لد  ارف لمزواج،-
 لكنؾ كنت يتتزوج يوحة.. كيؼه ردت مقطبة محتجة. -
نفيػػي ال ألػػرؼ كيػػؼ.. لػػاؿ بنبػػرة الميػػتغرب المتعجػػب. بعدئػػذ تعممػػيفه أنػػا -

تأمميػػا لمػػيبًل يػػـ لقػػب، ربمػػا ألف التػػاريث يعيػػد نفيػػو، ىػػي تشػػبيؾ أنػػت، وأنػػا أشػػبو 
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 أبي.. 
 المعناه-
المعنػػا: أتػػزوج حػػيف ألتقػػي بالفتػػاة التػػي تخمػػب لبػػي، كمػػا خمبػػت شػػمس لػػب -

حة خػػدىا، فشػػدت بػػدورىا لزيػػز، لػػاؿ مػػدالبًا شػػادا ذرالػػو حػػوؿ كتفيػػا، مقػػببًل صػػف
 ذراليا حوؿ لنقو مقبمة إياه. 

لكػف أيػراب القطػا كييػػرة وكميػا تريػد المنيػؿ.. لالػػت بميجتيػا البدويػة المماحػػة -
 الممغزة.
وأنػػػت يػػػعيدة بػػػالطبو!! لبمػػػة األنظػػػار صػػػرت، مجمػػػو الفتيػػػات بػػػت، فمػػػاذا -

 تريديف أكير مف ذلؾه 
 ا أجمؿ شباف الدنيا!!أخضر.. اهلل!! كـ أنا فخورة بؾ.. كـ أحبؾ ي-
القرد في ليف أمو غزاؿ!! لاود مزاحو وضحكو، فقاطعتو وراحػة كفيػا لمػا -
 فمو. 
ال تقػػؿ ذلػػؾ.. أخضػػر.. أنػػت ىكػػذا فػػي لػػيف كػػؿ فتػػاة.. بػػؿ أنػػت حمػػـ كػػؿ -
 فتاة. 
 إذف.. دليني أظؿ حممًا.. حمما أجمؿ مف الوالو..-

أترضػػا األخريػػات بألػػؿ لكػػف إف أراد ىػػو أف يظػػؿ حممػػًا، أتريػػد الفتيػػات ذلػػؾه 
مف الوالوه جانيت لػف تفعػؿ حتػا لػو طمػب إلييػا ذلػؾ، ىػي فتػاة حػرة ميػتقمة الػرأ  

 ال تفعؿ إال ما يحمو ليا ولد حبل ليا، وىي في أيينا، أف تر  األخضر.
لمت في نفيي، شرحت لػو وىػو ييػتقبميا فػي محطػة اليػكؾ الحديديػة لادمػة -

 ؽ فمماذا ال تيتغميف ىذه الفرصةهمف بيروت، يا بنت، أنت لريبة مف دمش
 جئت أىبًل ووطئت ييبًل، لاؿ بالعربية مازحًا ففغرت فاىا.-
 ترادو .. ييؿ فوبمي..-

وتػػرجـ ليػػا األخضػػر كيػػؼ يرحػػب العربػػي بضػػيفو وكػػـ يشػػتير العربػػي بحيػػف 
الضيافة منفردًا لف خمؽ اهلل جميعًا، فمف حؽ الضيؼ أف يظؿ يػبعة أيػاـ دوف أف 

 يبب مجيئو أو مولد مغادرتو.. ييألو أحد لف
 فقط يبعة أياـ!ه لاطعتو جانيت مدالبة. أنا أطمو بأكير مف ذلؾ..-
 ولؾ ما تطمعيف بو: يبعة أشير.. يبعة ألواـ..-
ال.. ال.. أنػػا أريػػد فقػػط أف أتعػػرؼ إلػػا  ببلدكػػـ.. يػػورية التػػي يقولػػوف انيػػا -

 ميد الحضارات وممتقا الحضارات..
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دلػػػػػيبًل يػػػػػياحيًا.. يػػػػػا أجمػػػػػؿ اليػػػػػائحات.. وأوفػػػػػا وىػػػػػو كػػػػػذلؾ.. أكػػػػػوف لػػػػػؾ -
 الصديقات. 

لكػػف لػػد  شػػمس لػػـ تكػػف جانيػػت يػػائحة جميمػػة وال صػػديقة وفيػػة، بػػؿ مصػػدر 
ازلػػػاج وتشػػػنأ.. إذ مػػػا إف رأتيػػػا حتػػػا تػػػراء  ليػػػا الكولونيػػػؿ رينػػػو بمحمػػػو وشػػػحمو 

 ييددىا بحبؿ المشنقة فانكمشت منقبضة الوجو. 
لحاؿ، جانيت شيء والكولونيػؿ شػيء آخػر ال تخافي، طمأنيا األخضر في ا-

 وال لبللة لواحدىما بارخر. 
 كيؼ ال لبللة وىما أخت وأخه-
 وماذا يعني ذلؾه-
 يعني الكيير.. بؿ أنا خائفة أف يكوف ىو الذ  أريميا كي تتابو ميمتو..-
أية ميمػةه يػأؿ األخضػر ضػاحكًا ميػتغربًا. لكػف لػـ يكػف بايػتطالة شػمس -

 …ذ  ال يعمـ شيئًا لف األمر كموأف تشرح لو، ىو ال
ال أدر .. ردت أخيػػػػرًا يعتمػػػػؿ فػػػػي نفيػػػػيا الخػػػػوؼ، لكػػػػف ظنػػػػي أف لمجيئيػػػػا -

 …لبللة بأخييا
أمي.. صدليني.. ىما ال يمتقيػاف إال إذا التقػا الشػمس بػالقمر.. ولكػي يؤكػد -

 ليا ذلؾ يأؿ جانيت لف أخبار الكولونيؿ.. 
ويمػػة بػػؿ ربمػػا أكيػػر مػػف يػػنة. ردت ال.. ال ألمػػـ شػػيئًا! لػػـ أره منػػذ شػػيور ط-

جانيػػػت ضػػػػاحكة، فيمػػػػا كانػػػػت شػػػػمس تيػػػمو دوف أف تفيػػػػـ.. تػػػػرجـ ليػػػػا األخضػػػػر 
 فطمبت إليو:

 يميا.. ماذا ييتمـ ارفه ىؿ في نيتو أف يعود إلا  يوريةه-
ييتمـه يعوده ردت جانيت بايتغراب!! ال.. ىػو مػذ خػرج مػف يػجف حكومػة -

ييػػتطو حتػػا ديغػػوؿ إلنالػػو بالعمػػؿ معػػو.. فيشػػي.. زىػػد فػػي الجػػيش واليػػمطة.. لػػـ 
 فترؾ كؿ شيء وتفرغ لمصنالة..

 يعني لـ يعد لو لبللة باألمف وااليتخبارات، بالحكـ واليمطة ىناه-
لػػاد األخضػػر ييػػأليا بنػػاء لمػػا يػػؤاؿ أمػػو، وىػػو ال يفيػػـ يػػر ذلػػؾ االىتمػػاـ 

 برينو!! 
رات جػػػامي.. ردت جانيػػػت مؤكػػػدة لمػػػا كػػػؿ حػػػرؼ.. لبللتػػػو بمصػػػنو اليػػػيا-

 فقط، والمصنو يدر لميو األرباح الطائمة فمماذا ييتـ بشيء آخره 
وؿ مػػرة، أف األنشػػوطة انفكػػت لػػف ألشػػالرة ربمػػا  ،وتنفيػػت شػػمس الصػػعداء
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 لنقيا وأف حبؿ المشنقة لـ يعد ييددىا 
 لقد طو  ممؼ جيرار.-
 ىذه بشر  يارة، لاؿ لزيز ولد نقمت لو الخبر.-
 انتيت مشكمة جيراره أكاد ال أصدؽ..لكنني أكاد ال أصدؽ، لزيز!! -
 بؿ صدلي!! الزمف أنياىا والزمف كفيؿ بإنياء كؿ مشكمة..-

غير أف مشػكمة جديػدة ظيػرت.. "مػف أيػف جػاءتني ىػذه الجنيػة، جانيػته مػاذا 
تريد مف ابنيه لماذا ىو بالذاته "لقد أحيػت شػمس بالمشػكمة مػذ أراد األخضػر أف 

امتيػا فػي دمشػؽ.. "لػيس مػف الميتحيػف أف تحؿ جانيػت فػي غرفػة بػدور وطػواؿ إل
ننزليا فػي فنػدؽ، "شػرح ألمػو وأبيػو ولػـ يممكػا إال أف يؤمنػا لمػا لولػو، لكػف العبللػة 
الحميمػػة بػػيف جانيػػت واألخضػػر جعمػػت األـ تػػنكمش وتتحفػػز، "ىمػػا زوج وزوجػػة.. 
ييػػػيراف معػػػًا، ينامػػػاف معػػػًا، فمػػػاذا إف كانػػػت لػػػد جػػػاءت لتتزوجػػػوه "وكانػػػت تعػػػبس 

ىػػي تػػر  ابنيػػا وضػػيفتو طيػػر  حمػػاـ متنػػاغميف يمتػػؼ منقاراىمػػا غػػرديف.. وتقطػػب و 
: ًُ  أفصحت لعزيز لف ىميا فيز رأيو ايتنكارًا

 ال تخافي.. األجنبية ىكذا، تعيش حريتيا دوف ليد أو شرط.-
 وماذا اف حبمته أال تكوف لد ورطتوه أال تفرض لميو الزواج فرضًاه-
 أف تحبؿ أو تتزوج..  أيضًا، ال تخافي.. ىي نفييا ال تريد-
 كيؼ لرفته -
 يألت األخضر..-

وكػػػاف األخضػػػر لػػػد شػػػرح لػػػو لبللتػػػو بجانيػػػت فعػػػؿ الرجػػػؿ لمرجػػػؿ. األخضػػػر 
مطمػػئف، يػػعيد.. فػػرح بجانيػػت يريػػد أف يػػرد ليػػا الجميػػؿ. "ألػػـ تعمػػؿ ذات يػػـو كػػي 
تخمصػػػني مػػػف خجمػػػي وحزنػػػيه ألػػػـ تأخػػػذ بيػػػد  فػػػي بػػػاريسه ألػػػـ تيػػػرب بػػػي ولػػػت 

جنػوبه "ىػي بالنيػبة إليػو صػديقة حميمػة لكػف صػديقة دوف التػزاـ، االجتياح إلا  ال
دوف ارتبػػاط.. تيػػب  فػػي فمكيػػا وييػػب  فػػي فمكػػو فػػإذا مػػا تقػػاطو الفمكػػاف التقيػػا، نامػػا 
معػػػًا، ماريػػػا الحػػػب وكأنيمػػػا لػػػـ ينفصػػػبل لػػػط. كانػػػت جانيػػػت لػػػد تخرجػػػت، صػػػارت 

كػػؼ يومػػًا لػػف دكتػػورة فػػي ارداب الكبليػػيكية، تػػدّرس فػػي الجامعػػة، مػػو ذلػػؾ لػػـ ت
البحػػػث.. ظمأىػػػا لممعرفػػػة، لمتنقيػػػب، لمكشػػػؼ، أكبػػػر مػػػف أف يطفئػػػو لمػػػؿ روتينػػػي، 
لػػا بػػبلد الرومػػاف، تيتكشػػؼ  فتنتيػػز كػػؿ فرصػػة تيػػافر فييػػا إلػػا  بػػبلد اإلغريػػؽ واو
وتفػػتش. لكػػف لبػػؿ أف تػػأتي إلػػا  بػػبلد اإلغريػػؽ كانػػت تعػػرؼ الكييػػر لػػف حضػػارة 

لمػا حضػارتيـ.. ىػي التػي مػدت  الشرؽ، لف لبللة اإلغريؽ بالشرؽ، لف فضػمو
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جػػػػذورىا إلػػػػا  ىنػػػػاؾ فامتصػػػػت منػػػػو النيػػػػذ وجػػػػاءت بالمػػػػاء والغػػػػذاء ليتحػػػػوال إلػػػػا  
فبليػػػفة وأدبػػػاء. أبجػػػديتيا، حروفيػػػا، لموميػػػا، رياضػػػياتيا، فمكيػػػا، ىنديػػػتيا، كميػػػا 
جػػاءت مػػف الشػػرؽ يػػـ تطػػورت كمػػػا ىػػو شػػأف البشػػرية وحضػػاراتيا: مشػػعؿ يحممػػػو 

مو إلػػا  لػػداء آخػػر يجػػر  بػػو شػػوطًا جديػػدًا إلػػا  أف لػػداء مػػارايوف إلػػا  أف يوصػػ
يأتي مف ييتممو.. وصار لدييا دافعاف: تمتقي باألخضر وتر  حضارة الشػرؽ. بػأـ 
لينيػػا رأت اريػػار العظيمػػة فػػي دمشػػؽ، بصػػر ، تػػدمر، أوغاريػػت، أفاميػػا، حمػػب.. 

 رأت المدف الميتة ىنا، ىناؾ، ولما يكشؼ لنيا التراب بعد.
لالػػػػت لؤلخضػػػػر، وىمػػػػا يمػػػػراف بإحػػػػد  المػػػػدف الميتػػػػة فػػػػي  مػػػػا بمػػػػدكـ ىػػػػذاه-

الشماؿ. "يورية كميا متحؼ كأنيا بمد الزمانيف: الماضػي والحاضػر.. يعيشػاف معػًا 
 ولما يط  واحد. 

 الحمد هلل اف الترفته-
ألتػػػرؼه كيػػػؼ ال، وأنػػػا أر  بػػػأـ لينػػػيه حييمػػػا ذىبػػػت، يمػػػة الماضػػػي إلػػػا  -

حػػػت األرض حتػػا ليخيػػػؿ إلػػػي أنػػػو ال جانػػب الحاضػػػر.. ىػػػذا فػػوؽ األرض وذلػػػؾ ت
 يوجد شبر في يورية إال وفيو أير مف حضارة وبقايا مف لمراف..

مػػػػو ذلػػػػؾ، جػػػػاء لومػػػػؾ ييػػػػتعمروننا وكػػػػؿ زلميػػػػـ: لػػػػيس لػػػػدينا مػػػػف الػػػػولي -
 الحضار  ما يؤىمنا إللامة دولةه

أ  زلػػـ!ه أ  باطػػؿ!! بػػؿ كيػػؼ يفكػػروف كػػذلؾ وفػػي كػػؿ مكػػاف أدلػػة دامغػػة -
 مة، صانعة حضاراتهلما أنكـ أمة لظي

 لولي ذلؾ ليـ، ىناؾ في باريس..-
ولػػػػـ تممػػػػؾ جانيػػػػت وىػػػػي تػػػػر  األبجديػػػػة األولػػػػا فػػػػي أوغاريػػػػت إال أف تيتػػػػؼ 

 إلجابًا:
ال، أمػػػة تختػػػرع األبجديػػػة ىػػػي ألػػػرؽ أمػػػـ التػػػاريث، ألظميػػػا مدنيػػػة وأكيرىػػػا -

حضػػارة. وكػػاف ذلػػؾ يدغػػدغ مشػػالر األخضػػر، يجعمػػو يزىػػو شػػيئًا فشػػيئًا، بػػؿ بػػػدا 
أنػػػو يػػػداو  الجػػػراح التػػػي تركيػػػا الفرنيػػػيوف فػػػي نفيػػػو طػػػواؿ يمػػػاني يػػػنيف، وىػػػـ وك

يعمموف فيو نصاؿ غرورىـ ويياـ صمفيـ. شعوره بالدونية، ذاؾ الذ  بدا فػي وىمػة 
مػػػف الػػػزمف يضػػػرب جػػػذوره لميقػػػًا فػػػي نفيػػػو، بػػػدأ باالنزيػػػاح.. لػػػـ يعػػػد ىػػػو البػػػدائي 

بؿ تنظر إليػو جانيػت نفيػيا مػف  "اليوفاج"، الذ  ينظر إليو أبناء باريس مف لٍؿ..
لٍؿ.. ىا ىو ذا ييتعيد مكانتو مجيػدًا لحضػارة لريقػة لرالػة التػاريث، منتيػبًا ألمػة 

 لظيمة وضعت أيس الحضارة يـ رفعت دلائميا وأطمقت لجمة التاريث.. 
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، إلػػػا  دمشػػػؽ، أنػػػا مػػػأخوذة المػػػب او ولػػػد لػػػادػأخضػػػر.. ال أخفيػػػؾ، لالػػػت لػػػ-
 ميحورة.
ال ينجػو منػو أحػد.. رد ضػاحكًا مػدالبًا شػعرىا األشػقر،  ىو ذا يحر الشػرؽ-

 ولد افترش الويادة ريش طاووس.
 أنا ألبد ىذا الشرؽ!! أموت في يحره!!-
 ماذا تعنيفه لكأني أر  في لينيؾ بريؽ فكرة!!-
 أجؿ.. أخضر.. أفكر أف أبقا ىنا، حيث ىذا اليحر..-
 مأخذ الجد..وفرنياه الغربه لاؿ مدالبًا دوف أف يأخذ كبلميا -
 أتخما لف كؿ شيء لقاء طمأنينة الشرؽ.. يقيف الشرؽ.. يحر الشرؽ.. -
 تتخميفه كيؼه-
نتػػزوج!ه نعػػيش ىنػػا.. ننجػػب أطفػػااًل.. لالػػت ولػػد جميػػت بعػػد ايػػتمقاء، ربمػػا -

 كي تعطي كبلميا طابو الجد..
نتزوجه رد األخضر وىو يتفحصيا ربما غير مصػدؽ أذنيػو، أنػت تتػزوجيفه -
 رًا بيبابتو، مؤكدًا لما كؿ حرؼ..تابو مشي
أجؿ.. أنا أتزوج .. وأتزوجػؾ.. أنػت.. أخضػر.. أنػت رجػؿ رائػو.. لظػيـ ال -

 تممؾ المرأة إال أف تحبو..
 جانيت أتعمميف ما تقوليفه تحبيف..ه أنت تحبيفه -
أجػػؿ.. الحػػب.. ىػػو مػػا أشػػعر بػػو تجاىػػؾ.. إنػػي ألتػػرؼ.. أنػػا جانيػػت رينػػو -

ب، باتػت ارف تػػؤمف بػو.. بػػؿ تؤكػػد أف حبػؾ يتممػػؾ لمبيػػا، التػي لػػـ تكػف تػػؤمف بالحػػ
 فمماذا ال نتزوجه 

أنػػػػػت والعػػػػػة تحػػػػػت تػػػػػأيير الشػػػػػرؽ، كبلمػػػػػؾ نتػػػػػاج يػػػػػحره وال يؤخػػػػػذ بكػػػػػبلـ -
 الميحور..

ىبنػػي ميػػحورة بالشػػرؽ، ميػػحورة بػػؾ،.. مفتونػػة حتػػا المػػب فممػػاذا ال ننتيػػز -
 ىذه الفرصةه 

 تقولينوه ال شؾ أنؾ ليت جادةهجانيت، ميحورة مفتونة.. ننتيز..ما الذ  -
 بؿ أنا جادة كؿ الجد.. واف شئت نذىب اليالة إلا  الكنيية فنتكمؿ..-

 بمذ االلتراح ميامو شمس، فمعمو رصاصيا، فاتحة لمييا النار. 
ال، لف تتزوج ىذه الجنية.. لف تتزوج امرأة ال تعرؼ ىي نفيػيا لػدد الرجػاؿ -
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 الذيف نامت معيـ.
ؿ األخضػر.. "صػحي .. امػرأة كجانيػت لاشػت حياتيػا وانكمش شيء في داخػ

بػػػالطوؿ والعػػػرض كيػػػؼ أنيػػػا ماضػػػيياه كيػػػؼ آخػػػذىا زوجػػػة تحمػػػؿ ايػػػميه أمػػػا 
ألطفػػاليه "ولػػـ يكػػف الرصػػاص لػػد تولػػؼ.. شػػمس تطمػػؽ زخػػات متصػػمة ال تعػػرؼ 
انقطالًا، تنقض ولد تحولت إلا  مخالب وأنياب، لبػؤة تشػيد لبػؤة أخػر  تقتػرب مػف 

كراىيػػة!ه خػػوؼ!ه شػػمس ال تػػدر  أ  مػػزيأ مػػف األحايػػيس كػػاف  لرينيػػا.. غيػػرة!ه
 يعتمؿ في داخميا.. ما تعممو أف يمة بركانًا في داخميا كاف لد تفجر حممًا الىبة. 

 أرأيته ما كنت أخشاه لد ولو!! لالت لعزيز بعد أف روت لو القصة. -
شػة.. مفاجأة.. ىي مفاجأة حقًا!! كرر لزيز وىو في غايػة االيػتغراب والدى-

 تأتي إليو ىنا كي تتزوجو.. أية نياء!! أ  زمف!.ه 
لمػػػت لػػػؾ ذلػػػؾ.. مػػػذ ولػػػو لمييػػػا نػػػاظر  لرفػػػت أنيػػػا تريػػػد أف تخطفػػػو.. أف -

تضػػو يػػدىا لميػػو. ولػػـ يجػػد لزيػػز جوابػػًا فػػبلذ بالصػػمت.. كػػاف يعمػػـ أف المػػرأة تفيػػـ 
ذلػػؾ المػػرأة أكيػػر ممػػا يفيميػػا الرجػػؿ. ىػػي تممػػؾ حديػػًا ال يممكػػو الرجػػؿ، وبحديػػيا 

 تيبؽ منطؽ الرجؿ.. األخضر فير األمر لما نحو آخر فبدأ ممازحًا:
 اظير  ارف!! اظير  لما حقيقتؾ!! حماة تغار مف كنة!!-
كنةه أجابت شمس غير مازحة، وىؿ يمكف ليذه الجنية أف تكوف كنػةه ال.. -

 ال.. إف ىي إال نمرة تريد افترايؾ أماـ ليني فكيؼ أيكته 
 ولـ تيكت شمس..

ردىػػا فػػي الحػػاؿ.. ختمػػت نقاشػػيا معػػو.. ال أريػػدىا يػػالة واحػػدة فػػي ىػػذا اط-
 البيت.. 

لكػػف حيػػػف الضػػػيافة، إضػػافة إلػػػا  الشػػػيامة العربيػػة، منعػػػا األخضػػػر مػػػف أف 
يطرد جانيت.. لزيػز يػالده فػي ذلػؾ، لمػو يصػؿ إلػا  حيػف الػتخمص فػبل يمػوت 

 الذئب وال يفنا الغنـ..
دا بعػػد يػػورة حػػب، أنػػت لػػـ تجبنػػي كيكويػػي.. شػػير ه يػػألتو جانيػػت ولػػد ىمػػ-

 لما التراحيه لـ تقؿ لي متا نتزوجه
أخشػػػا أف تكػػػوني لػػػد تيػػػرلت، أف تنػػػدمي فيمػػػا بعػػػد.. فكػػػر  لمػػػيبًل، تػػػرو  -
 أكير..
 ماذا تعنيه ردت وفي صوتيا أير مف رلشة.. -
ألني.. لود  إلا  باريس، راجعي حياباتؾ بعيدًا لف يحر الشػرؽ.. لػف -
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 .. خذ  لرارؾ لما ميؿ..تأيير الشرؽ.. ىناؾ
 أفيـ أف أىمؾ لـ يوافقواه لاطعتو بشيء مف حدة وحنؽ.. -
ال، ليس األمر أمر أىمي، رد األخضر وصورة واحػدة تيػكف لينيػو: جانيػت -

 تعانؽ ىذا الشاب وتتأبط ذراع ذاؾ..
إذف، ىػػو لقػػؿ الشػػرؽ: يقبمنػػي صػػديقة لكنػػو يرفضػػني زوجػػةه لالػػت، وكييػػر -

 .مف العتب في لينييا
جانيت، أرجو أف تفيميني، رد األخضر، في صوتو تمعيـ وفػي لينيػو خجػؿ -

وحيرة. لو كنت في باريس لما كانػت ىنػاؾ مشػكمة.. لكػف أنػا ىنػا فػي الشػرؽ حيػث 
الماضي والحاضػر يعيشػاف معػًا، ولمػا يػط  واحػد.. أنػت بنفيػؾ رأيػت ذلػؾ. ىنػا 

 هه كيؼ لو أف يغفموهالماضي جزء ال يتجزأ مف الحاضر، فكيؼ ألحدنا أف يتجاوز 
 كيؼ نغفمو ىناؾه كيؼ نتجاوزهه-
ألنكـ الغػرب ونحػف الشػرؽ.. الشػرؽ الػذ  يضػرب جػذوره لميقػًا فػي التػاريث -

فينشد إلا  التاريث، ييػحره الماضػي أكيػر مػف الحاضػر فيعػيش الماضػي أكيػر مػف 
 الحاضر..
 وأنت أخضر!ه-
 أنا إنياف واإلنياف ابف بيئتو..-
 . أخضر.. ىذا خطأ..لكف ىذه ازدواجية-
ال.. جانيػػػت.. لاطعيػػػا لبػػػؿ أف تػػػزداد حػػػدة، وبصػػػوت طغػػػا لمػػػا صػػػوتيا، -

البيئػػػة تفػػػرض نفيػػػيا لميػػػؾ.. والػػػذكي مػػػف يتكيػػػؼ مػػػو بيئتػػػو.. أنػػػا ابػػػف الشػػػرؽ وال 
 أيتطيو إال أف أكوف ابف ىذا الشرؽ حتا نتمكف مف تغييره.. 

 تا مف الكبلـ..حيف إذف!! أيافر غدًا!! لالت وفي حمقيا غصة منعتيا ح-
لـ يعترض األخضر ولـ ييتميؿ.. كاف لد مضا لما ضيافتو ليػا أكيػر مػف 
يػػػبعة أيػػػاـ بكييػػػر ومػػػف حػػػؽ الضػػػيؼ أف يتخػػػذ القػػػرار الػػػذ  يشػػػاء بعػػػد يػػػبعة أيػػػاـ 

 بقميؿ.. 
بػػردًا ويػػبلمًا نػػزؿ القػػرار لمػػا لمػػب شػػمس، بػػؿ لػػـ تغػػادر جانيػػت لتبػػة البيػػت 

 حتا صاحت: 
 ييا..وضحة، ىاتي فخارة فاكير -

وكيرت وضحة الفخارة، فيما كاف لزيػز يقيقػو، ربمػا لممػرة األولػا مػذ أصػابو 
رصػػاص الفرنيػػييف وشػػظاياىـ. ضػػحؾ لزيػػز أيضػػًا لكػػف بغيػػر ليقيػػة، حػػيف جػػاءه 
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 مناؼ بالتراح:
 أبي.. أريد أف أتزوج..-
حينًا تفعؿ.. أجابػو األب، وىػو يتصػوركـ يػتفاجأ األـ التػي لػـ يكػف يشػغميا -

 خضر، فيطمو ليا زواج مناؼ.. غير زواج األ
 لكف بغير لرس، تابو مناؼ بنبرة الحذر..-
   …أحيف وأحيف.. رد األب ولد خالط يروره شيء مف إلجاب-
النػػاس كميػػـ يطػػالبوف بػػاأللراس، كػػاف رأ  األـ حػػيف لػػرض لمييػػا األمػػر، -

 فمماذا أنت العكسه 
 بنفقات العرس نذىب إلا  يافا.. نقضي شير ليمنا ىناؾ..-
فكػػرة بارلػػة ال يتفتػػؽ لنيػػا إال ذىػػف تػػاجر بػػارع، لمػػؽ األب وىػػو يػػتفحص -

االبف الذ  كاف لد يػئس منػو ذات يػـو وىػو يػراه يكػره الػدرس، ييػرب مػف المدريػة، 
يبتكر أغرب الحجأ والمبررات كي يبرر ريوبو في صفو ويعمف المرة تمو المػرة أنػو 

ضر بؿ تػاجرًا كأبيػو. ال يممػؾ األب ال يريد أف يكوف معممًا كبدور، وال طبيبًا كاألخ
ما يػدفو بػو حجتػو، فيمػتحـ بػو منػاؼ، ييػالده فػي العمػؿ يػـ يحػؿ محمػو مػا أف يقػو 

 المصاب ويفم  في التجارة حيث أخفؽ في الدراية. 
ببل لجيأ وال ضجيأ، لقػد منػاؼ لرانػو لمػا خيريػة، يػـ تػأبط ذراليػا ترافقيػا 

حطػة اليػكؾ الحديديػػة. ودع األخضػر أخػػاه أميػا والبقيػة الباليػػة مػف أخواتيػا إلػػا  م
وودلت روضػة ابنتيػا إلػا  يافػا، حيػث جػذورىا تمتػد ىنػاؾ ألمامػًا وأخػوااًل ومنػاؼ 
ال يريػػد مػػف شػػير ليػػمو إال أف ييػػالده فػػي إلامػػة جيػػور مػػو يافػػا ومػػف فييػػا مػػف 
تجػػػػار فميػػػػطينييف ومتعيػػػػديف انكميػػػػز يحتػػػػاجوف لحبػػػػوب حػػػػوراف ويػػػػدفعوف أيمانيػػػػا 

 بيخاء. 
اه تياءؿ األيتاذ بمزيأ مػف لػـو واحتجػاج. كيػؼ تيػم  لػو بالػذىاب إلػا ياف-

 ىناؾ، ويافا غير آمنةه
 صحي !! شيقت شمس ولد ياورىا الخوؼ، كيؼ فاتنا ذلؾه-
ال.. ال أظػػف أف ىنػػاؾ مػػف خطػػر!! تػػدخؿ لزيػػز وىػػو يرشػػؼ فنجػػاف ليوتػػو -

 متكئًا لما ويادتو. 
ييػػور فػػي أيػػة لحظػػة!! لػػاؿ  ال تظػػف.. وفميػػطيف كميػػا لمػػا حافػػة بركػػاف لػػد-

األيتاذ بنبرة تشاؤمو المعتادة وتنبؤاتو اليوداوية التي ألفوىا. ىو مذ جاء مػف المػواء 
طريػػدًا شػػريدًا لػػـ يينػػأ لػػو لػػيش ولػػـ يعػػد يػػر  غيػػر نصػػؼ الزجاجػػة الفػػارغ. لزيػػز 
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 يعرؼ ذلؾ لكنو يحبو، يكبر فيو يقافتو.
ي أ  شػػػيء فيمقػػػا ىػػػو مويػػػولة المعرفػػػة.. ييػػػألو لزيػػػز لػػػف أ  شػػػيء وفػػػ

 الجواب الشافي.. 
األيػػػتاذ، مػػػذ ولػػػو لزيػػػز، لػػػـ يتركػػػو. كػػػؿ يػػػوميف أو يبليػػػة يمػػػر بػػػو، يجاليػػػو، 
يحديو، يتغدياف، يتعشياف، وينالشاف لضايا اليالة وميػائؿ اليييايػة. لػواد يحبػو 
ىو ارخر.. في غدواتو، روحاتو، كييػرًا مػا يبلزمػو.. آراء األيػتاذ، كتاباتػو، مقاالتػو 

تجذب االىتماـ، تمؼ حولو المريديف والتبلميذ حتا صار مف حولو لفيػؼ مػف  كميا
التبلميػػػػذ والمريػػػػديف.. األخضػػػػر معجػػػػب ىػػػػو ارخػػػػر بػػػػو، ميممػػػػا األيػػػػتاذ معجػػػػب 
باألخضر، وىو وحده مف يدخؿ معػو بنقػاش، يجادلػو، يأخػذ ويعطػي معػو ويتكشػؼ 

فتػػأ يتحػػدث لػػف األخضػػر لػػف يقافػػة كبيػػرة أيضػػًا ويػػعة إطػػبلع. كػػاف األيػػتاذ ال ي
فميطيف والشر الذ  ينتظر فميطيف. "اإلنكميز ينفذوف ولػد بمفػور بنػدا بنػدا ومرحمػة 
مرحمػػة." كػػاف لػػد لػػاؿ مػػذ جػػاء مػػف المػػواء يػػـ شػػيئًا فشػػيئًا صػػار يطمػػؽ بػػوؽ االنػػذار 
"الييػػػود يقيمػػػوف الميػػػتوطنات" "الييػػػود يشػػػتروف األرض" "الييػػػود يتويػػػعوف" وكػػػاف 

حصػػائياتو تمػػؾ التػػي كانػػت  لزيػػز يعجػػب دائمػػًا مػػف أيػػف يػػأتي األيػػتاذ بمعموماتػػو واو
داراتيػػػـ،  األيػػاـ التاليػػػة تتكشػػؼ لػػػف صػػحتيا. "صػػػار لمييػػود مؤييػػػاتيـ الميػػتقمة واو
منظمػػاتيـ العيػػكرية وأيػػمحتيـ، "تػػؿ أبيػػب صػػارت مدينػػة كاممػػة لمييػػود يػػتبتمو فػػي 

 يـو مف األياـ يافا". وكاف ذلؾ ما بث الرلب في لمب شمس..
 اؾ خطر لما مناؼه يألتو وىو ما يزاؿ يشرب ليوتو.حقًاه ىن-
مػػف يػػػدر .ه يكػػػوف المكػػاف آمنػػػًا، فجػػػأة تػػػأتي لصػػابة مػػػف رجػػػاؿ شػػػتيرف أو -

 األرغوف. يتحرشوف بالعرب ويفتعموف معيـ مشكمة ليا أوؿ وليس ليا آخر..
ويمػػػي لميػػػؾ يػػػا منػػػاؼ!! صػػػاحت األـ وىػػػي تتصػػػور ابنيػػػا أماميػػػا لتػػػيبًل أو -
 جريحًا.
بػػاهلل، شػػمس، ىتػػؼ بيػػا لزيػػز الئمػػًا مشػػجعًا، مػػف لػػو لمػػر ال تقتمػػو تػػوكمي -
 شدة..
صػػػػحي .. تػػػػدخؿ األيػػػػتاذ بكييػػػػر مػػػػف القيػػػػر، لكػػػػف الييػػػػود أشػػػػرار، يحيمػػػػوف -

 فميطيف كميا إلا  جحيـ ونصب ألينيـ ىدؼ واحد..
 أ  ىدؼه يألت شمس وكأنيا نييت الغاية األيايية مف ولد بمفور.-
فتبقػػا فميػػطيف كمػػا يزلمػػوف: أرضػػًا بػػبل شػػعب طػػرد العػػرب.. كػػؿ العػػرب.. -

 لشعب ببل أرض.. 
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 وىذه ىي الطامة!! لاؿ لواد الذ  كاف لد غدا حواريًا مف حوارييو.–
وىػػؿ ىػػي الطامػػة الوحيػػدة!ه تػػابو األيػػتاذ، يمػػة طامػػات.. تركيػػا يػػمبت لػػواء -

 ايػػكندروف، إيػػراف نيبػػت لربيػػتاف، فرنيػػا تفػػرنس الجزائػػر.. والحبػػؿ لمػػا الجػػرار!!
 الحبؿ لما الجرار!! 

كػػـ الصػػورة لاتمػػة!! لمػػؽ لزيػػز وىػػو يتػػذكر أحبلمػػًا لاشػػيا ىػػو واليوزباشػػي -
 صبر  في الزرلاء وحوراف يـ في الطريؽ إلا  دمشؽ..

كيػػػؼ ال تكػػػوف كػػػذلؾ والػػػوطف كمػػػو مػػػا يػػػزاؿ خارطػػػة مػػػف الرلػػػو: كػػػؿ رلعػػػة -
 يتعمارهمختمفة لف األخر ، مضادة ليا.. وكميا تريؼ بأغبلؿ العبودية واال

ال.. أيػػتاذ.. ال تتشػػاءـ كييػػرًا.. يمػػة بمػػداف ايػػتقمت، التػػرض لزيػػز محػػاواًل -
 تحييف الصورة لميبًل..

 صحي ، لكف أكير البمداف، ماذاه بحرلة ولولة تياءؿ األيتاذ..-
األيػػتاذ لمػػػا حػػػؽ، تػػدخؿ لػػػواد الػػػذ  تشػػرب أفكػػػار أيػػػتاذه جيػػدًا.. يػػػـ بػػػدأ -

يػػػا مػػػا تػػػزاؿ تحػػػت نيػػػر االيػػػتعمار الفرنيػػػي.. يعػػػدد: المغػػػرب، الجزائػػػر، تػػػونس، كم
اليػػػوداف، فميػػػطيف، لػػػدف، بمػػػداف الخمػػػيأ العربػػػي، كميػػػا مػػػا تػػػزاؿ تػػػرزح تحػػػت نيػػػر 

 االيتعمار البريطاني.
يػػيأتي يػػـو وتيػػتقؿ.. لمػػػؽ لزيػػز بنبػػرة مػػف تفػػػاؤؿ.. ىػػي تكػػاف  مػػف أجػػػؿ -

 االيتقبلؿ، وكما ايتقمت مصر والعراؽ ال بد أف يأتي يـو وتيتقؿ.. 
بمػػػا، لكػػػف أ  ايػػػتقبلؿه بػػػؿ مػػػا الجػػػدو  مػػػف ميػػػؿ ىػػػذا االيػػػتقبلؿه لػػػاد ر -

األيتاذ ألفكاره العويصة، تمؾ التي بدت لشػمس وكأنيػا لغػز.. فارتػدت إلػا ليجتيػا 
 البدوية تيأؿ: 

 ما تعني أيتاذه ما بو فايدة مف االيتقبلؿه-
شػػػمس، يػػػػا لزيزتػػػػي، أجػػػػاب األيػػػػتاذ مؤكػػػػدًا لمػػػػا مخػػػػارج ألفاظػػػػو.. يكػػػػوف -
تقبلؿ حقيقيػػػػًا، مفيػػػػدًا بقػػػػدر مػػػػا تكػػػػوف الدولػػػػة لويػػػػة، لكػػػػف إف كانػػػػت ضػػػػعيفة، االيػػػػ

 صغيرة، تفتقر ألدنا مقومات الدولة، ماذا ييكوف ايتقبللياه
 ىشا، ضعيفًا، يارع لواد لئلجابة.-
 وىذا ما أراده االيتعمار.. ىذا ما خطط لو منذ البدء.-
 يتاذ ألغازا..كيؼ أيتاذه تابعت شمس تياؤليا ولد ازداد كبلـ األ-
ىػػػذا الػػػوطف  أحػػػيف حػػػؿ االيػػػتعمار الغربػػػي محػػػؿ االيػػػتعمار العيمػػػاني وجػػػز -
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الميػػكيف إلػػا  ميػػتعمرات ومحميػػات، كػػاف يريػػد أف يفػػرض أمػػرًا والعػػًا، حتػػا بعػػد 
 االيتقبلؿ..

أجػػػػؿ، ىتػػػػؼ لػػػػواد متحميػػػػًا، ييػػػػمـ فمػػػػؾ أيػػػػتاذ.. األمػػػػر الوالػػػػو ىػػػػذا ىػػػػو -
 المخطط الفظيو.. 

طنًا واحدًا مف المحػيط إلػا  الخمػيأ، تػابو األيػتاذ وكأنػو بداًل مف أف نكوف و -
لػػـ يقػػاطو، يحولنػػا إلػػا  شػػراذـ ييػػتعمرنا أجػػزاء، يريػػث حػػدودًا بينيػػا وحػػواجز وحػػيف 
يخرج نجد أنفينا كما صنعنا مزلا وشراذـ، ضعفاء، فقراء، فمػاذا نممػؾ إال أف نظػؿ 

ه.. ويكػػػوف ايػػػتقبللنا تػػػابعيف لػػػوه نيػػػتمد نيػػػغنا منػػػو، نػػػدور فػػػي فمكػػػو، نػػػأتمر بػػػأمره
 أجوؼ فارغًا أبعد ما يكوف لف االيتقبلؿ..

 أنا أخالفؾ الرأ  أيتاذ، احتأ لزيز ولد ضربت آخر ذرة تفاؤؿ لديو..-
كيؼه ماذا تػر ه يػأؿ األيػتاذ بابتيػامة مػف يرغػب فػي أف يػر  نفيػو لمػا -
 خطأ..
 حيف تيتقؿ البمداف العربية كميا ما الذ  يمنعيا مف أف تتحده-
 ا يمنعيا ارف..م-
 ارف.. ىناؾ ايتعمار..-
وغػػػدًا يػػػيكوف ايػػػتعمار.. ومػػػا ىػػػو أدىػػػا مػػػف االيػػػتعمار، لاطعػػػو األيػػػتاذ -

 ممعنًا فيو النظر..
أدىػػػا مػػػف االيػػػػتعماره إيػػػش ىػػػػو أيػػػتاذه تػػػدخمت شػػػػمس بحػػػب ايػػػػتطبلع -
 جديد..
 الحكاـ..-
ؤمف ال، أيػػػتاذ، تنطػػػو لػػػو لزيػػػز مػػػف جديػػػد، ال ألتقػػػد أف ىنػػػاؾ حاكمػػػًا ال يػػػ-

 بوحدة العرب وضرورة وحدة العرب.
وأنػػا ألتقػػد ذلػػؾ أيضػػًا.. لكػػف يػػؤمف بمصػػالحو أكيػػر، يريػػد أف يحػػافظ لمػػا -

كريػػػيو أكيػػػر، فيريػػػث الحػػػدود ويعمػػػؽ التجزئػػػة حتػػػا ليبػػػدو أكيػػػر تميػػػكًا بيػػػا مػػػف 
 االيتعمار..

والجامعػػة العربيػػة أيػػتاذه لػػادت شػػمس تيػػأؿ، ولػػد يػػمعت الكييػػر لػػف تمػػؾ -
نػػػاس واإلذالػػػات.. يػػػبو دوؿ لربيػػػة ارف فػػػي الجامعػػػة.. مػػػا ىػػػي الجامعػػػة مػػػف ال
 وحدة، أيتاذه 
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الجامعػػة!ه رد األيػػتاذ وىػػو يمػػوح برأيػػو متنيػػدًا، آه مػػف بريطانيػػا كػػـ تختػػرع -
 مف أشكاؿ وأطر!! 

 ما الشكؿ الصحي ، إذف.. أيتاذاه يأؿ ىذه المرة لواد ولد صمت طويبًل. -
.. بػبل حػواجز، بػبل حػدود.. يرفػرؼ فػي مف المحيط إلا  الخميأ دولػة واحػدة-

 كؿ مكاف منيا لمـ واحد، فييا جيش واحد وليا رئيس واحد..
يػػا يػػيد .. أنػػا أرضػػا بواليػػات لربيػػة متحػػدة.. ميػػؿ أمريكػػا.. لمػػؽ لزيػػز -
 متحيرًا 
 دولة واحدة، واليات متحدة.. تدخؿ لواد.. المشكمة.. كيؼه-
 يًا يجيب..بالكفاح.. بالتضحية.. اندفو األيتاذ متحم-
 أيضًا.. كفاح وتضحية!! لاطعتو شمس ميتغربة..-
تعممػػيف شػػمسه انتيينػػا مػػف االيػػتعمار يعنػػي انتيينػػا مػػف الجيػػاد األصػػغر.. -

 فماذا يكوف أمامناه 
 الجياد األكبر، أجاب لواد لمتو ولد يمو الجواب مف لبؿ..-
ا: نيضػة، أجؿ.. ما بعد االيتقبلؿ ىو الجياد األكبػر.. ميمػات كييػرة أمامنػ-

 تطور، لحاؽ بركب األمـ، صنو حضارة.. لكف لبؿ ذلؾ كمو التحرير والوحدة!!
التحرير!! الوحدة!! اهلل ما ألظػـ أف يتحقػؽ ىػذا الحمػـ، ىتػؼ لػواد بحمايػة -

 أيتاذه ولد تشرب حممو نفيو!!
تعمموفه ىمي ارف أف يتحقؽ حمـ ايػتقبللنا ىنػا.. أف يجمػو االيػتعمار لػف -
 ببلدنا!! 
يكػػػػف ذلػػػػؾ ىػػػػـ األيػػػػتاذ وحػػػػده.. بػػػػؿ كػػػػاف ىػػػػـ النػػػػاس جميعػػػػًا: الجػػػػبلء.. لػػػػـ 

االيتقبلؿ. كانت فرنيا لد ولػدت أكيػر مػف مػرة بإلطػاء يػورية ولبنػاف االيػتقبلؿ، 
لكنيػػػا كػػػػؿ مػػػػرة كانػػػػت تكػػػػذب وتػػػػراوغ، تيػػػوؼ وتماطػػػػؿ.. حتػػػػا لػػػػرار ىيئػػػػة األمػػػػـ 

شػؽ، طرحػت المتحدة، حاولت االلتفاؼ لميو، لصفت البرلماف اليػور ، ضػربت دم
مشػػػاريو معاىػػػدات وأفكػػػار اتفاليػػػات تمغػػػي كميػػػا االيػػػتقبلؿ، لكػػػف كػػػاف يمػػػة رجػػػاؿ 
ييايػػػة يعرفػػػوف كيػػػؼ يػػػػدافعوف لػػػف حػػػؽ بمػػػدىـ فػػػػي الحريػػػة وااليػػػتقبلؿ، وكيػػػػؼ 
يػػدفعوف االيػػتعمار إلػػا  الجػػبلء، وكانػػت ىنػػاؾ لػػو  جديػػدة تريػػد أف تطػػي  بػػالقو  

 القديمة جانبًا.. 
طيرانيا، مدفعيتيا، دباباتيا، جيش الشػرؽ كمػو  :بآليات فرنيا بدأت باالنيحا
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ينبغي أف يعود إلا  الغرب.. كؿ في أرضو وكؿ في مولعػو، الشػرؽ شػرؽ والغػرب 
غرب وال يمتقياف إال نديف متكافئيف متكامميف.. الكؿ لما نار. يمة تيػاؤؿ وليفػة.. 
 متػػػػػػػػػػػػػا تنيػػػػػػػػػػػػػي فرنيػػػػػػػػػػػػػا انيػػػػػػػػػػػػػحابياه متػػػػػػػػػػػػػػا يجمػػػػػػػػػػػػػو آخػػػػػػػػػػػػػر جنػػػػػػػػػػػػػد  لػػػػػػػػػػػػػػف 

 أرض الوطفه
، جاءت شػمس لعزيػز بخبػر طػازج نقمتػو ليػا شيكاً و هلل!! الجبلء صار  الحمد-
 يـ لمتو. يلايدة ب
 أنا ال أصدؽ حتا أر  بعيني وأيمو بأذني!!-
 بؿ صدؽ.. خبر يقيف ال يأتيو باطؿ مف أماـ وال مف خمؼ..-
إيػػػػو.!! تػػػػأوه لزيػػػػز وكأنمػػػػا ألػػػػر بصػػػػدؽ الخبػػػػر. المعنػػػػة لمػػػػا االيػػػػتعمار: -

 ذىبا بعمرنا.. لصممي وفرنياو .. لد
 العمر كمو ما يزاؿ أمامنا.. لزيز!!-
ونحػػف نػػػدنو مػػػف الغػػروب، شػػػمس!ه لػػػاد لزيػػػز لمتنيػػد حابيػػػًا دمعػػػة توشػػػؾ -

 لما االنفبلت..
ال.. ال تقػػؿ ذلػػؾ، حبيبػػي!! احتجػػت شػػمس وىػػي تشػػعر بنػػوع مػػف القيػػر بعػػد -

 أف رأت الدمعة في لينو. شميؾ ال تزاؿ في الجوزاء!!
!! لكف كيؼ وىا نحف نعػود وحيػديفه تيػاءؿ وىػو ينظػر كـ أود ذلؾ حبيبتي-
و فػػبل يػػر  بػػدورا وال منافػػا.. أوالدنػػا يطيػػروف مػػف حولنػػا لنعػػود كمػػا بػػدأنا.. أنػػا ػحولػػ

 وأنت فقط. 
 واألخضر!ه احتجت بقوة أكير، أنييتوه انو يمؤل لمينا حياتنا..-
 صحي .. لكف األخضر لعيادتو، لمرضاه، لمناس وليس لنا..-
 لنا.. مف صنعنا.. وأنا فرحة بو، فرحة بما صنعنا..بؿ ىو -
 وماذا صنعناه يخيؿ إلي أف العمر مضا دوف أف نصنو شيئًا!!-
، مػػػػا الػػػػذ  تقولػػػػوه انظػػػر حولػػػػؾ يػػػػا رجػػػػؿ!! - لزيػػػز.. لالػػػػت بنبػػػػرة كميػػػػا لػػػـو

األصدلاء.. المحبوف.. اليايػة.. الزلمػاء.. المحػؿ، القريػة.. األوالد.. مػاؿ وبنػوف، 
اة الػػدنياه مػػاؿ وبنػػوف.. لزيػػز.. صػػدلني.. لقػػد صػػنعنا الكييػػر، أنجزنػػا ومازينػػة الحيػػ

 الكيير وحر  بنا أف نرفو رؤوينا فخارًا، نزىو لما الناس جميعًا..
 …نرفو رؤويناه نزىوه لاؿ زافرًا وىو يشير إلا جيػده الممػدد لمػا اليػرير-

مػػػا كيػػؼ، ولزيػػػز، الػػذ  كانػػػت تػػػرتأ األرض تحػػت لدميػػػو، ال ييػػتطيو الولػػػوؼ ل
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 لدميو.ه
 يتقؼ.. أنا وايقة أنؾ يتقؼ.. يتمشي..-
ألؼه أمشيه وأنا منذ ينيف ما زلت مكاني، طري  الفراش، صػريو األلػـ إف -

 أتيت بأدنا حركة.
لكنؾ تتحيف.. لاطعتػو شػمس واضػعة راحتيػا لمػا شػفتيو.. مػذ بػدأ األخضػر 

لمشػػي بػػبل لبلجػػؾ، أنػػت تتحيػػف.. فقػػط لػػو تطيعػػو فتبػػدأ بالعكػػازيف.. تتػػدرب لمػػا ا
 لكازيف.. 
ال، صاح لزيز محتجًا، كؿ شيء إال العكازيف.. المعنة لمييمػا، ال أريػد أف -

 بعكازيف.ال  ،ألؼ لما لكازيف.. أتيمعيفه أريد أف أمشي برجمي لزيز فقط
 والعجمةه لماذا ال تخرج بياه تشـ اليواء، تر  النور لما األلؿ..-
 ال لجمة..وال لجمة أيضًا.. لمت لؾ، ال لكازيف و -

بعػػد يبليػػة أيػػاـ، أفالػػت دمشػػؽ لمػػا طمقػػات المػػدافو ولعمعػػة الرصػػاص.. فػػت  
لزيز اإلذالة المحمية، فجاءه صػوت يػرتعش فرحػا وغبطػة: ىػذا يػـو الجػبلء!! ىػذا 

 يـو الحرية.. ىذا يـو االيتقبلؿ!! 
وخرج األخضر ييتطمو.. كاف آخر جند  فرنيي لػد جػبل لػف تػراب الػوطف، 

ج لف بكػرة أبييػا، تتنيػـ ىػواء الحريػة.. تعػب أنيػاـ االيػتقبلؿ.. وكانت دمشؽ تخر 
نيػػاء، رجػػااًل، صػػغارًا، كبػػارًا، خرجػػت دمشػػؽ.. الكػػؿ ييزجػػوف، يرلصػػوف، يعػػانقوف 
بعضػػيـ بعضػػًا، يضػػحكوف.. الفرحػػة غػػامرة، الزينػػات فػػي كػػؿ مكػػاف.. لمػػـ يػػورية 

كػػؿ مكػػاف، ربػػالي األلػػواف: أحمػػر، أخضػػر، أبػػيض، أيػػود.. ىػػو يرفػػرؼ خفالػػًا فػػي 
يكمػػؿ ىامػػات األبنيػػة، يػػزيف الشػػرفات، الشػػوارع.. حمقػػات الدبكػػة فػػي اليػػاحات، ىنػػا 
وىناؾ العراضات، ألراس الوطف تحيي، أفراح الوطف تعيش.. يعود األخضػر يكػاد 
يطير فرحًا.. يكاد لزيز يطير ىو ارخر فرحػًا.. يمتمػة حمايػة وحميػة وىػو ييػمو 

لػػزؼ المزاميػػر، يػػـ يشػػتد حمايػػة حػػيف ينقػػؿ لػػو  الزغاريػػد، اليتافػػات.. لػػرع الطبػػوؿ،
   .األخضر خبر العرض العيكر 

 لنخرج، يصي  بشمس واألخضر.-
، يضػعو األخضػر يػـ يدفعػو إلػا   في العجمة الخاصة التي صنعيا لو ذات يػـو
الخارج، لينا شمس ترلبانو.. بعجػب ودىشػة تتابعانػو، وال تممػؾ إال أف تبتيػـ وىػي 

 لجمػة".. كػـ حاولػت معػو شػمس!! كػـ ألػ  لميػو األخضػر تغمغـ.. "ال لكػازيف وال
 لكنو كاف ال يفتأ يردد "لزيز يركب لجمة مقعد!! 
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"ال، لف أخرج إلا  النور إال لمػا لػدمي، حػراـ لمػي الخػروج، إال والفػًا". لكػف 
ىػػػا ىػػػو ذا ينيػػػا. فرحػػػو ينيػػػيو حتػػػا نفيػػػو، ويػػػدفو األخضػػػر بالعجمػػػة لبػػػر أزلػػػة 

بػػػاب الجابيػػػة، نػػػزواًل إلػػػا  الحميديػػػة، فاليػػػرا ، حيػػػث الميػػػداف، شػػػارلو الرئييػػػي، 
 الجماىير تحتشد والعرض العيكر  يبدأ.. 

ياحة المرجػة تغػص بالنػاس، ضػفتا بػرد  تغصػاف بالنػاس، والكػؿ يرلبػوف أف 
يظيػػر الػػرئيس.. اليتافػػات مدويػػة، األىػػازيأ فرحػػة، الزغاريػػد مػػؿء دمشػػؽ.. فدمشػػؽ 

 كميا تعيش لرس الجبلء.. 
فػػي الشػػرفة.. مػػف حولػػو وزراء وضػػباط، يميػػؾ بحبػػؿ اليػػارية  يظيػػر الػػرئيس

حيث العمـ ما زاؿ مطويًا. في طرؼ الياحة تربض لجمػة لزيػز، مػف ىػذا الجانػب 
األخضػػػػر، ومػػػػف ذاؾ الجانػػػػب شػػػػمس. يشػػػػد الػػػػرئيس الحبػػػػؿ، يبػػػػدأ لمػػػػـ االيػػػػتقبلؿ 

يبندر!! باالرتفاع.. "آه لو كنت معنا ارف، كـ يتكوف فرحتؾ كبيرة أييػا الػزليـ الشػ
"وتنحػػػدر دمعػػػة لمػػػا خػػػد لزيػػػز" بعضػػػيـ يزرلػػػوف وارخػػػروف يحصػػػدوف!ه" بػػػبطء 
يرتفو العمـ، بيػرلة تعػود إلػا  ذىػف لزيػز ذكػر  يػـو آخػر تيػمؽ لزيػز فيػو يػط  
اليػػرا .. يرفػػو بنفيػػو العمػػـ العربػػي ولػػد خػػرج آخػػر "لصػػممي" مػػف أرض الػػوطف. 

.. تمػػؤل المويػػيقا أذنػػي طبػػوؿ الجولػػة العيػػكرية تػػدؽ، األبػػواؽ تعػػزؼ، الصػػنأ يػػرف
لزيػػز، تمػػؤل اليتافػػات رأيػػو، تميػػب الزغاريػػد دمػػو.. وتفػػور لػػدور فػػي داخمػػو، تيػػور 
بػػراكيف، تضػػػطـر حمػػػـ.. وال يشػػػعر لزيػػػز إال وىػػػو يرتفػػػو بيديػػػو فػػػي اليػػػواء، يرتفػػػو 
بكتفيػػػو، بعجػػػزه كمػػػو يػػػـ ال تعػػػود ىنػػػاؾ لجمػػػة.. تنػػػدفو الػػػرجبلف إلػػػا  أمػػػاـ.. لمػػػا 

تنػػػدفعاف.. لينػػػا شػػػمس تنفتحػػػاف دىشػػػة، لينػػػا األخضػػػر  ميػػػؿ.. تنػػػدفعاف.. بحػػػذر
 تممعاف فرحا، يداه تشيراف:

 أمي!! ىا ىو ذا يقؼ!! ىا ىو ذا يمشي!!-
حمػػدًا لػػؾ يػػا رب!! تيتػػؼ شػػمس رافعػػة يػػدييا إلػػا  اليػػماء، الحقػػة بالرجػػؿ -

 الذ  يمشي لدمًا، شالًا بيديو الزحاـ.
ألب يمضػي لػدمًا.. يريػد أف أبي!! أبي!! ميبًل!! أبي!! يصي  االبػف، لكػف ا-

 يصؿ إلا  اليارية، أف يرفو العمـ بيديو..
لزيز!! تيتؼ بػو شػمس ولػد أميػكت بذرالػو. ىػا ىػي ذ  المعجػزة تتحقػؽ، -

ىا أنت ذا تمشي!! تتابو وىي تتمميو، كأنيا ال تصدؽ ما تر ، فيمػا دمػوع يػاخنة 
 تنحدر لما خدييا شتبيب مطر صيفي.

إلػػػا  نفيػػػو، يػػػـ إلػػػا  شػػػمس، وجيػػػو ىالػػػة مػػػف  أمشػػػي!!ه يػػػرد لزيػػػز نػػػاظراً -
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إشػػػػراؽ، لينػػػػاه كوكبػػػػة مػػػػف بػػػػروؽ، يفػػػػرش ذراليػػػػو جنػػػػاحي نيػػػػر ينضػػػػو  تحتيمػػػػا 
األخضر وشمس، يتطمو إلا  األلما، حيث العمـ والشمس. لمتو يشعر أنػو نيػر.. 
جناحاه لوياف وىو يطير.. يحمؽ لاليًا في اليماء، بػؿ يخيػؿ إليػو أنػو يكػاد يبلمػس 

 د يبمذ الجوزاء.الشمس، يكا
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 رقم اإليداع في مكتبة األسد الوقنية
 
 

  –لبػػػػد الكػػػػريـ ناصػػػػيؼ/ يبلييػػػػة روائيػػػػة: الجػػػػوزاء: الطريااااى إلاااا  الشاااامس
؛ ص 338 – 2111: اتحػػػاد الكتػػػاب العػػػرب، [دمشػػػؽ]

 .يـ25
 
 
 ف ا ص   ط 8033119560 -2   ف ا ص  ط 803313 -0
 ناصيؼ -4    العنواف -3
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 هذا الكتاب
 
 
 

ترصػػػػػد الروايػػػػػة تبمػػػػػور الػػػػػولي الفكػػػػػر  فػػػػػي يػػػػػورية مػػػػػف خػػػػػبلؿ تػػػػػأيير 
الشخصيات باألحداث وتأييرىا، وصواًل إلا الولي القومي مف خبلؿ إشارات 
إلا شخوص فالمةً، إضافةً إلا لرض تبايف في أيموب التفكير والحياة بيف 

 رؽ والغرب..كؿ مف الش
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