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 اإلىداء
يقولوف إف الجنة تحت قدمييا، وأنا أرى عينييا الجنة، 

وبسمتيا حورياتيا، أنت نفسي وأنفاسي. إلى واجدة الطير: 
 أمي سناء الحسيني.

وألف الحياة باعدت قبرؾ عف نظري، لـ أجد ورودًا تميؽ 
 بقمبؾ، فزرعت ثمة أقبلـ رصاص. إلى والدي: أحمد سمماف.

إلى نورىا الذي أتاح لعمري خموده، حيف لمح نورؾ خمؽ 
 وحيي: اآلنسة نور السيد. 

 الراعي االجتماعي لموىبتي التمييز في كفالة اليتيـ
 ولكؿ مف دعـ مسيرتي األدبية.

 شكرًا.
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 كاف مف فجائع السعادة أف أكتب ىذه الرواية
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تجرُّ األياـ بعضيا، وتمضي مسرعة لتتغير مبلمحنا مف طفؿ بريء إلى طفؿ 
 كبير يدرؾ شيئًا ويجيؿ أشياء.. 

ف أخدت منا عضوًا،  فربنا إف أعطيتنا عممًا، فاجعمو نافعًا خالصًا لوجيؾ، وا 
ف وىبت لنا وجعًا فداِو أنت كسره.   فاجعمو سابقنا لجنتؾ، وا 

جعمنا نتقدـ في حبؾ، وكمما وىبتنا أيامًا، فاسكب فييا ربنا كمما تقدمت بنا السنوف، ا
رحمتؾ، واجعؿ سنوات عمري إف قصرت بداية لنواؿ جنتؾ، رب إف كتبت لي عمرًا 

 فاجعمو ألجمؾ.

 بياف سمماف
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 انطباع حوؿ روايتي مف الكاتب الدكتور: جماؿ سميماف.

براىيـ نصر شكرًا ألنني اكتشفت امتدادًا جديدًا لكتاب  رائعيف بحجـ غساف كنفاني، وا 
 اهلل، وجبرا إبراىيـ جبرا، وحنا مينا.

 اقرؤوا حمميا، وال تتألموا كثيرًا. 

 فقط كونوا عمى قدر الحمـ.

 "كحمـ مضى"

لـ أكف أعرؼ أني عشت لياؿ مف البرد والقصؼ في مخيـ البارد، قبؿ أف أقرأ 
 حممؾ الذي مضى يا صديقتي ..

 .. يا صديقة "أمؿ"

 وأخت الشييد البطؿ ..

لـ أكف أعرؼ أف آمنة التي قصفنا بيا إبراىيـ نصر اهلل أقامت أعراسًا لموطف 
 بمعية أخيؾ الشييد ..

لـ أكف أعرؼ أف صفية التي بكت عمى وطف مات، وىو يبحث عنو غساف 
كنفاني في حطاـ ذاكرتو .. وفي ريش الطاووس .. وموانئ حيفا التي لـ يغرؽ 

 يود حيف اغتصبوىا ..موجيا الي

 لـ أكف أعرؼ أف صفية كانت تعرؼ أف الوطف .. أال يحدث ىذا كمو !

لـ أكف أعرؼ أف ياسر عرفات كاف يعيش بداخمي، وأنو كاف يدير االنتفاضة 
مف خمؼ جدراف منزلنا، وكنت شاىدًا عمى كؿ مف خانوه، لـ أكف أعرؼ أني سأتألـ 

 أكثر ، كمما مررت بيف سطورؾ بياف !
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 طاقة لي بكؿ ىذا الحزف، إف القموب حيف تبكي تسمع نشيجيا فوىات ال
المدافع قبؿ البشر، وحيف القصؼ، كنت جدارًا يتكئ عميو المجاىدوف، ال أقوؿ رفقا 
بنا، أمطرينا بوابؿ آخر عسانا نفيؽ، عسانا نرجع، كمي ثقة بأف إبداعؾ لف يتوقؼ 

 ة إجبلؿ وتقدير أيتيا الرائعة.تحي ىنا، والحمـ الذي مضى سيخمفو حمـ أجمؿ، 

 بانتظار مزيدؾ.

 مودتي واحترامي.
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 ال تعامميني كعدو، فأنا لست عدوؾ، 

 ولست أنا مضنيؾ، 

 لست غير بائس رتع مف أسى األقدار،

 وحار واحتار، ولـ يشعر بفرؽ بيف ليؿ أو نيار،

بسواده يمحو كبلىما واحد، فبل الصبح يأتي بجديد، وال الميؿ 
 الماضي المقيت.

 

 جماؿ سميماف
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اعتقدت يومًا، أف الميؿ مصباح العاشقيف، وأف القدر عقوبة المناضميف، وأف 
 السماء عقدة األرض، فمف السماء األمطار تسقط ، وفي األرض المياه تسجف.

، ينادي في أعالي السماء ُينفخ ببوؽ قرمدّي الموف ال حواؼ لو، اهلل نور الجميع
 باألرواح جميعًا. 

أما في األرض، كؿ األرواح تجتمع، فتثور بعد اجتياحيا الموت ومفارقتيا 
 الحياة، إلى السماء حيث أبواؽ المبلئكة، قد صرخت ليا.

وأبكاني ذاؾ الحدث العجيب، التبايف الذي بو أو منو، اكتشفت أف اهلل إذا أراد 
كانت المسافة بينيما أرضًا وسماء، أيحب قمبًا لقمب، قاؿ لو كف فيكوف، حتى ولو 

العبد آليتو؟ أو يعبد الماضي سطور المستقبؿ، أـ بجنونو الخالد، أيعقؿ لممغني أف 
 يعشؽ نشازه؟

ال يخاؼ النسياف، امرأة، غرقت بو، اتخذت قرارىا بسطوة الحكاـ، وبإغداؽ 
ة كافية، أف الحنيف لكسر  جدائؿ صوتيا، إلبعاد طفولتيا، عف خبثي، إلقناعي مد

ركاـ رجولتي، ال تحتممو أنوثتيا، فجمعت أشيائي ثـ، سقطت لنبرات صوتيا قتيبًل، 
كانت كمف يأسر الشمس بغروبيا، وكمف يقتؿ المستحيؿ، ببحتيا، كانت ممكي، 

 وكانت ممكتي.

عندما رفعت ستارتي، شيقت وفي ببلد الموت ساحت، رأت كؿ مجازري 
 فسقطت أحبلىما قبالتيا، قتيمة.

كنت أخاؼ أف تذرفي دمعة ألجؿ أي شخص، كانت دموعؾ رصاصات 
تغتالني، فذرفت السيوؿ، بسببي، أبكاني ىذا الفراؽ يا حورية، أبكاني لدرجة أني 

عندما قررت الرحيؿ عنؾ، ابتعدت قميبًل فأصبحت كؿ األصوات مف حولي، 
 أصبحِت انييار الثموج ، وتحطـ السنيف. 
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نؾ، أصبح السواد  بياضؾ، أصبحت العتبات  أصبح العازفوف يعزفوف لح 
حطامؾ، والمدائف  مبلمحؾ، أصبحت كؿ دمعة مف عيف ذرفت، وكؿ سقـ أصاب 
البشر منذ األزؿ،  أنت الشفاء، أصبحِت الوداع والشوؽ والمقاء، أصبحِت األفكار 
حيف تثور والقمب حيف يخفؽ، أنت األحبلـ حيف تحققت، كؿ شيء، يذكرني بؾ، 

مرآتي، عدت بصخب الماضي، فوجدت أني العاؽ وأنؾ الراىبة، أوتصمبيف أراِؾ في 
 حبي؟ ألف حجـ الموت داخمؾ، فاؽ حجـ الحب فكسر بؾ الحياة؟ 

أأعود ألكتب االشارات االستفيامية، وأنت األسئمة واألجوبة، وأنت الياسميف 
سرقت قيود  برائحتو. أوجعني ابتعادؾ، يا حوريتي، أوجعني لدرجة أني، منذ افترقنا،
 روحي  مف سجوف ذاتي ألتحرر منؾ فما وجدتني إال لبحتؾ سجيف. 

توقفت عف كتاباتي، بسطورؾ لـ أجد قمبي، ضعت ىذه المرة ، ولـ أجد سوى 
 األلـ، أال تغادري قمبي الجريح، فأنت النور الذي ال قدرة لمشمس عمى حجبو.

ميب الغياب، وأني نسيت أنِؾ راحمة، أكتب لؾ آيات العشؽ، نسيت أنِؾ في 
ف حبنا، حب في ميب العواصؼ، ورغـ جرحي، نسيت أنؾ  في ميب الضياع، وا 

 راحمة.

كنت أحبِؾ عندما تبتعديف أكثر، لكف، ىذه المرة في الرحيؿ الكبير لـ أحبؾ 
 أكثر، قمبي الذي يرفض أف يصدؽ أنؾ راحمة.

وكؿ ىنا، بسمتؾ، جرحؾ، عطرؾ، إيمانؾ، بكاؤؾ، وكؿ الوجوه مبلمحؾ، 
األصوات نغمؾ، وكأف لِؾ حولي أربعيف ألؼ شبيو بعدؾ يقتمني عمى ميؿ، سيمؾ 
القاتؿ. ال شيء يوجعني يا حبيبتي، بعد ىذا الرحيؿ، حبؾ الذي استطاع اختراقي، 

احتراقي، أعيدي لي األرض كي أستريح فأنا اليـو باِؾ لحد الممؿ، أَوتسأـ الثكمى مف 
 النحيب؟
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رر اهلل الحب الرىيب، كاف حبؾ في قمبي مصموب، بدأ كذلؾ في ليمة عارية، ق
القدر بغرس شتبلتي. لمحت ظمؾ فنزعت مف البساتيف الورود ، بنيت السدود 

فحصدت الشبلالت، نفخت بقوة حورية، ثار الشبلؿ ثـ رآؾ لي  قادمة لـ يستطع 
االحتماؿ، سيوؿ عشقي اكتسحت مني الصمود، رمابي عشقؾ لحدود البلمدى، جؼ 

بلؿ، كانت عيناؾ لمشنقتي الحباؿ، قمت لي عطشى فقطعت شراييني وسقيتؾ الش
المحـر المحاؿ، قمت لي جوعى فسرقت مف الحياة غزليا، وأطعمتؾ مف عشقي 

األبدي، ثـ لروحي غفرت زلتيا. إف قابمت في السماء القمر، أتحسبيف نظري لمقمر 
حبلـ، والمطر، أَوتكمف في خيانة؟ أَوُتخاُف األنثى مع القمر؟ مع الطبيعة، مع األ

ورودي البيضاء خيانة حمقاء؟ عمني خنتؾ ذات يـو مع األمؿ، مع المدى والحمـ 
والسقـ والوداع والوتر، أوليست كؿ األشياء تحدث في سطوة السماء تحت ظؿ 

 القمر، أوليست الحياة مجرد سخرية القدر؟

 ى: الحياة.أأخونؾ يا وحيي، مع أنثى فاتنة أخرى تمتمؾ كؿ شيء، تسم

 عندما تقتات في جوؼ اغترابؾ  الغفراف، عاد ظمِؾ لي،  وأنا فار مف نفسي؟

ورأيت أثناء عبوري داخؿ نفسي إلى حافة الصواب، مررت بذكرياتي معؾ 
فأضعفتني، خمت أف الذي يحجبؾ عني  ىو الظبلـ، فألتمس لِؾ األعذار.  لكف  

ا أحمؿ المعصية عمى بعد أف فاقت خطاؾ عالمي  تحررت منؾ، ركضت وأن
ظيري، حاولت أف أعد عدتي وأعود لي قبؿ أف أعود لِؾ، حاولت أف أىرب مف بيف 

السطور لكف، وجدت حبؾ في دمي  قطعت شراييني، عمني أنزفؾ،  فجرى دمي  
قبؿ أف أقتمؾ، تذكرت أف الشبلؿ المنيمر مني  ليس أنت، لـ أقتمؾ بعد يا عذرائي  

 ما قتمتؾ،  بؿ قتمت نفسي.

 مف مذكراتو، صداـ.
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 كاوت تحبً جدا ندرجة انكزي،

 فىحه ال وكزي إال عىدما وحب جدا،

 َوتعهق جدا،

كزٌتً نهحد انذي كاوت تزيد عىاقا يدفه قهبٍا  بيه 

 ضهُعً، 

 فيضزبً بىبضاتً حد انىزف.

 

 جمال سهيمان
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بعيد أنت عني، بعيد أنت عني، كنت أغنية قيري واعتزالي، كنت األلـ والغربة، كنت 
أنت في بعدؾ سجاني، كاف قفصؾ سعادتي، كانت سبلسمؾ الحديدية غزلي، كانت 
سجائرؾ المحروقة دموع فرحي، كاف وجودؾ حنيني وشوقي، كاف صوتؾ إغمائي  

وتي، عندما رآؾ، أصبح ونبيذؾ سكري، كانت صورتؾ لحني، كنت بقمبي وتر ص
 ضريرًا ال يبصر سوى حمـ واحد، ىو قمبؾ. 

دماني، كنت القمر عند اشتعالو، والشمس  كنت طيشي وتيوري، كنت يقظتي وا 
حيف شروقيا، في عينيؾ كانت كؿ المشاعر تجتمع، أصبحت حالة حبي لؾ ىي 

مف رأسي؟  األبدية، كيؼ باغتَّ القدر فظيرت؟ كيؼ قطعت كؿ ودياف العالـ وقبمتني
 ثـ ىمست في أذني: "أنت مثؿ الموت". لـ أفيـ كبلمؾ يوميا، كاف كبلمؾ موتي.

صداـ: اسمؾ إف أعدت ترتيب اسمو فسيكوف حياتي، اسمؾ يوحي بالخوؼ  
لكف أنا، أحب اصطدامي بأيامؾ، أحببتؾ، أحبؾ وسأحبؾ، لو صارت المشاعر 

ـ قسيسًا، ولو أصبحت السماء جميدًا، ولو أصبحت الحروؼ قيودًا، ولو أقبؿ الظال
وىمًا، والنجـو كفنًا، سأبقى أحبؾ وأعزؼ لؾ وحدؾ، وحدؾ أنت تستحؽ الخمود، 

وحدؾ تبقى مسجونًا في مخيمتي، عيونؾ وحدىا القادرة عمى غزو أحبلمي، تحتمني 
، أنت القوي والضعيؼ، أنت الحاكـ  أنت، تقيـ بي الحروب، أنت الظالـ والمظمـو

الوجود والفناء، أنت الحياة بموجوداتيا، الفناء بألحانو، وحدتي،  والمحكوـ، أنت 
فرحي، قربي وابتعادي، وعيي والوعيي، أعدني إلي دوف مناقضاتي، أعد لي السنيف، 
أعدني طفمة، أعد لي السنيف معؾ، أعد لي الماضي، لكف كيؼ تعيد لي ما أخذتو 

ي وانكساري، أتعيد لي يتمي  مني؟  ال تستطيع أف تعيد ما سرقتو مني، أعد لي حزن
 ألغدو ثكمى؟

كنت حبيبي، وأبي، وأخي، وطفمي، كنت كؿ شيء، كنت كؿ ما أغنيو، كنت 
أممي وأحبلمي، أعد لي دموعي التي ذرفتيا بسببؾ، كؿ شيء معؾ يؤلمني، لـ 



12 
 

أحببتني إف كنت ترغب بقتمي، أَويحّب العبد آليتو؟  ألف صفة األلوىية، تخيؼ، 
ىامي ألرتطـ بقيودؾ، ىذه المرة لـ تعد قيودؾ سعادتي، أصبحت استيقظت مف أو 

تقيرني ىي بشدة وبقسوة تسجنني، أصبحت كؿ سمسمة مف سبلسمؾ، أصبحت 
سجينتؾ ال بطمة أشعارؾ، اغتمت القافية يا عزيزي، وما عاد الحبر يكتب، فوزعت 

بكي، أشطر القصيدة فأصبح الضجيج داخمي يعمو، ويعمو، ويعمو، يأف، يشيؽ. ي
ويرميؾ خارج مخيمتي، لكف تعود مع أنساـ الصباح، تعود مع عصافير الوقت 
المياجرة، تعود لي مع أشعة القمر، أراؾ اليـو في عقارب الساعة، في صور 

الماضي والحاضر والمستقبؿ، منذ افترقنا أصبح كؿ شيء يخيفني، لـ تعد األياـ 
فترقنا أصبحت السنوف تمضي نقية، دنسيا حبي لؾ، رقصي معؾ، فرحي بؾ، منذ ا

بحذوة حصاف تعاني التمؼ، فما عادت تمر السنوف. قمبي الذي أحرقتو  نسي أنو 
المحاؿ، أنا القارئ والمغني والكتاب والسطور والوجع المكتوب، أنا ىو ىذا الصدى 
المكبوت، وصرخت باسمؾ، صداـ. جاءتني مبلكة صغيرة ىمست لي بيدوء حرفًا، 

اس بالمستحيؿ، إف كنت تطمب يديَّ لمراقصتي، لـ قطعتيا اسـ ىذا الشخص يق
عندما كنت طفمة، ثـ أعدتيا، ثـ أخدتيا، لـ اقتربت وسفحتني، استبحت موتي ثـ 

بعثرت في الروح، ثـ أعدت قتمي مرة أخرى، لـ أقدر عمى استيعاب بقائي، فرحمت، 
ف أف تبدأ، كما أدمنت سماع صوتي، عزمت عمى جمع أوراؽ ألكتب لؾ النياية دو 

سأكوف البطمة، التي تمردت عمى كاتبيا، قمبؾ الذي استطعت أف أسطره، كما يشطر 
 الظؿ، ظمو.

إف كنت قتمتني فروحي ىا ىي قد عادت فرحب بيا، إف اعتقدت أني مت! فأنا 
أقرب منؾ إليؾ، أحببتؾ يومًا، وكرىتؾ وسع المدى لؤلبد، أنت قيثارتي الميتزة، التي 

معيا إلى حيث ابتمعتؾ أسماؾ القرش،  لكف عندما ابتاعت  حطمتيا، رميت بؾ
والدتي لي طعاـ الغداء ليومي، أدركت أنؾ وجبتي الشيية، فعادوت رميؾ مرة أخرى، 
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لكني ىذه المرة نسيت أني قد خبأتؾ، بأحشائي، عمقت ببحة صوتي، وألقيت لي 
أخبرني، كيؼ بأشعارؾ قبؿ أف أناـ، اكتحمت بؾ، لوف كحمتي يبدو مختمفًا بؾ، 

 أستطيع أف أخنقؾ؟ يا أبمو!

 تختمط أنت بأنفاسي، مف مذكراتيا. 

 اليسار
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أذكر قصة الوفاء التي جمعت برانكا ببولو، أسطورة فرنسية قديمة، بولو الذي  
يمتمؾ عاطفة أقوى وأشد إخبلصًا مف البشر أنفسيـ، استحؽ بولو لقب سيد الذئاب، 

يرًا جدًا، نقطة ضعفو الوحيدة ىي الحب، كاف كبرياؤه لـ يتحقؽ يومًا، كاف خط
مغرومًا بزوجتو أكثر مف الغراـ نفسو، عـز الصيادوف عمى اصطياده، لـ يستطع 
أحدىـ حتى جاء يـو وضع فيو أحدىـ خطة الصطياد زوجتو، فنجح وفقد بولو 

صوابو فوقع أسيرًا في شباكيـ، عندما وضعوا الخشب في فمو وأقفموا عميو بالحباؿ 
حنى منكسرًا كأنو يقوؿ، لقد انتصرت عمي، فافعؿ بي ما شئت، وبقي ألياـ ال يأكؿ ان

 حتى مات لشدة حبو ليا.

منذ زمف كاف الصراع بيف اإلنساف والحيواف، وبيف الحيواف والحب، فيؿ مف 
 الصحيح أف نفقد صوابنا عند فقداف قمبنا؟ أو األصح أف نكمؿ حياتنا دوف مشاعر؟

وصؼ بالمكر، مخمصة لمف تحب. الصياد كاف حزينًا ألنو حتى الذئاب التي ت
 قتؿ حيوانا، وعمى الرغـ مف حيوانيتيـ، ىـ أشد عاطفة مف البشر.

السؤاؿ الذي كاف يشغؿ مخيمتي، فيوقد فييا تقاطيع جنوني ىو: ىؿ مف 
الممكف أف نحيا دوف روح ودوف مشاعر ومف دوف مف نحب؟ أـ أف الحياة أحيانًا 

فيـ صعبة التمييز، ما بيف العقؿ والمشاعر؟ أـ أف مشوار الحياة تكوف عصية ال
 يكمؿ سيره دوف أف يأبو بمف معو ومف نظر مف القارب، ومف أوقؼ الشراع؟ 

 ىؿ الحؿ أف تحزف، وتبكي، وتتألـ؟

 أـ األمؿ ىو المطاؼ األخير لمخروج مف الحياة بروح السبلـ؟

يطفئ الجميد، الحريؽ، بؿ يزيد مف  فيومًا بعد يـو يصبح األمؿ أقؿ، أحيانًا لف
ناره نارًا. رب حريؽ أفضؿ مف برود يدفعؾ لميأس، ميما كانت حرارة النار، فيي 

 جميد!
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تُبقي في روح الشخص شيئًا مف االندفاع نحو الحياة، مع بروز الخوؼ مف  
المجيوؿ، الجميد موت ويأس في تبخره، والنار إرادة واندفاع وأمؿ حتى في تجمدىا 

تمعب، مع أف لوف الجميد األبيض إال أنو ليس الصواب فميس كؿ أبيض نقي، 
 ىادئ!

ذا مزجنا األلواف  أحيانًا، يكوف نتيجة األبيض، أسود، ونتيجة األحمر، أبيض، وا 
مع بعضيا نحصؿ عمى األبيض، فالنقاء فطري واألسود مكتسب، واالثناف فطرتيما 

ء، وفرط السوء يوقع صاحبو في شباؾ سيئة، فرط التقاء يوقع صاحبو بشباؾ السو 
ذاتو، كؿ النجـو تجتمع الميمة فترسـ وجيؾ، تتقمص صورتؾ ببراعة، ليست نجـو 
شيرتي، ال إنيا، نجوـ الميؿ، حيف مشى المجيوؿ بي ومشيت بو، تساءلت، ىؿ 

 تصبح المغفرة انتقامًا؟ ماذا فعؿ بي حب رجؿ يحب الشعر واالنتظار؟

رية أـ أنو أصبح عمى الرغـ مف تعاطفو مع نبضاتنا ىؿ الحب ممكف االستمرا
محااًل؟ عمى سبيؿ الفراغ أو الممؿ منو، تحتاج أحيانًا أف تصرخ بأعمى صوت ليدرؾ 
العالـ حجـ المأساة التي نعيشيا، أو نصمت عمى الرغـ مف لوعة الصمت في حيف 

 الصراع، إنيا فاجعة، أو تمؾ بحد ذاتيا ما تسمى بالعظمة!

ي، فأضجر بؾ أكثر، أعود لجنوني بؾ، أعود لخيانتؾ، فراقؾ أقتؿ ضجر 
يجعؿ مني جببل، جببل منيكا، خاسرا، منكسرا، سيصبح بعد قميؿ، رجبًل، تبعثره 

الريح في أرجاء العالـ، فأوقؼ كتاباتؾ لي، ألني منذ قررت الغناء، غنيت لمثورة، 
فسي، ألني تمنيت يومًا لمكفاح، لمغد المتسمح بالحب، ألني قاتمؾ مف صغري، أكره ن

 لو أف اهلل جمعني بؾ منذ األزؿ، وغاب عف مخيمتي أني أعرفؾ حؽ المعرفة.

أوؿ أغنية قمت بأدائيا كانت أبيات شعرية، أتذكرىا، كانت بصوتي، قوية، 
حزينة، مؤثرة، كانت قد أبكت المبلييف، وشيقُت وفاجأني اختناؽ أثناء أدائيا: نفيت 

 ني، ودمروا كؿ أشيائي الحبيباتي.واستوطف األغراب في وط
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فيذه الحياة كانت بالنسبة لي أشبو بطفؿ بريء يميو بإصبعو، ويبكي متعطشًا 
لثدي أمو، وكنا نحف الكائنات الفضائية التي احتمت دمى الطفؿ فتحوؿ الطفؿ في 
ثانية إلى رجؿ، ىي لـ تكف حمقاء غريبة، بفعمنا أصبحت غريبة وأصبحنا بدورنا 

فانعكس االنصيار بيننا حتى خضنا معيا حروبًا ضارية، كنا فييا الطرفيف غرباء، 
 الخاسريف، لمرارة االنتصار.

ىي ذكريات قصتي فأسرني بيف الحجارة، قصتي كانت قصة أـ البدايات وأـ 
 النيايات، كانت فمسطيف الضائعة، كانت نير البارد، بأغنية حزينة،

قاسيًا، وأف يكوف ممتيبًا باألحاسيس  كنت كاتبا قاسيا، كيؼ لكاتب أف يكوف 
الحارقة؟ أـ تراه يشتؽ حرائقو مف سطوره ويعصؼ بسوطو عمى جمود الحروؼ 

 المرتعشة؟ أـ عمو أيقف أف صوتيا أكثر صخبًا مف ضجيج مدافعو؟

متعة أف تعذب جامدًا تمامًا كمتعة أف تحب عمبلقًا، لف يفوز أحدىـ ستأتي 
يؿ عمى قموبكـ وتمتص رحيقيا مف مشاعركـ وتجمع الفراشات، تتناثر أصداء الرح

فوضاىا المتناثرة كيفما كاف وتغادر، ثـ بعد أف راودني ذاؾ الحمـ الغريب استيقظت 
 منيكة منو، منيكة بالتفكير بو.
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نعـ، الجنود ىناؾ خمؼ الحواجز،  في الطائرة  
المروحية، في الدبابة،  القناصوف فوؽ األبراج يعرفوف 

وليذا السبب يصوبوف نيرانيـ نحونا،  ال  السر،
يصوبونيا نحونا كي يقتمونا، يصوبوف نحونا كي يقتموا 
الحرية التي تختبئ فينا، الحرية التي نطاردىا طواؿ 

 عمرنا كي نمسؾ بيا. 

 ابراىيـ نصر اهلل
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لـ أعيد قط لبوابة األحبلـ أف تفتح مصراعييا محتضنة الواقع، صوت حبات 
المطر تتساقط فتبمؿ الحياة، صوت الثرى يضـّ المطر، واألزىار تنتظر اليروب، 
ـَ أنا غاضبة وكأف جيشي المغوؿ والتتار المذاف  تبدو األشياء مف حولي ىادئة، فم

خمي، قمبي ليس مرتاحًا ألنيف أنيكا العالـ بسرد قصصيـ المروعة قد مّرا دا
التخاطرات السياسية مف حولي أَويعقؿ أف تكوف األمطار، نياية يومنا ىذا؟ أـ ستيب 

بعدىا عاصفة قوية، تحتضف البشر تقمع الشجر، كؿ شيء، كؿ األماكف، كؿ 
 الحوارات كانت في عيناي تتجسداف عمى أشكاؿ مياه أمطار مالحة سمَّوىا بالدموع؟

 مرة! ليش البكا مف عند ىالصبح؟ أيش مالؾ يا -

 فش إشي كنت خايفة بس. -

 خايفة؟ مف إيش؟ -

خايفة مف الوضع بالمخيـ .. ما أنت شايؼ بقولو مجموعات إرىابية عـ  -
تحاوؿ تتسممو .. بديش والدي يتشردو .. يتغربو .. يطمعوا زي ما طمعوا 
جع أىمينا .. بدي نرجع مف مخيـ نير البارد عمى فمسطيف .. مش عمى و 

جديد .. ما احنا اكتفينا تشريد وذؿ وقير ..  فمسطيني ممنوع تعيش زي 
 مايقولوا احنا شعب بستحؽ الحياة .. خايفة ىالدنيا تبعدني عف والدي ..

واهلل المي بيسمعؾ بتحكي ىالحكي يقوؿ والدؾ عندؾ ما أنتي مف يوميف  -
 بعتييف عند أختؾ عحمص!

ف .. - ف متت أنت؟ وا  ف متت أنا؟ وا   وا 

 ائمي بالخير .. ربنا ال يجيب ضرر ..تف -
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عـ فكر بواقعية .. عـ فكر لو التاريخ كرر نفسو ولو عممو لمتغريبة  -
 الفمسطنية كماف جزء!

لو رجعنا شيعنا ناس منحبيا .. لو الناس بكيت عمينا .. لو القرآف والختـ  -
 تقروا عروحنا ..

مي ربؾ ولؾ طولي بالؾ يا مرة، حاجتؾ ىموسة عاد بصرش اشي غير ال -
ف ال سمح اهلل صار اشي منطمع مف المخيـ فترة ومنرجع  كاتبو، بعديف وا 

 فش مشكمة.

مش القصة قصة مخيـ أو غيروا .. القصة قصة وطف، وطف عـ يتوجع   -
فمسطيف بعيدة عنا .. وقريبة منا .. أنا الجئة وأنت الجئ والمخيـ الجئ 

جئيف! وجعي عوالدي ولؾ شوي تانية رح يعممو الناس المي بقمب فمسطيف ال
ىو وجع فمسطيف عمينا، ىو وجع فيروز المي غنت وحدوف بيبقوا متؿ زىر 

 البيمساف مش كانت فيروز متمي موجوعة! وبكت.

تبفكرة ما يفقد منا عنوة. أشد إيبلمًا مف خياراتنا، بغض النظر إف كانت -
ي فمف فقد عينو بحادث قدر ليس كمف فقدىا حيف قاتؿ ف… خاطئة أـ سميمة

الحرب. ومف أخذ اهلل منو والده بسكتة قمبية سببيا السرطاف، ليس كمف قتؿ والده 
 ألنو منعو مف المخدرات. 

إف رسومات الغيبيات في أذىاننا تجسد أفعالنا عمى أرض الواقع، والتي تغدو 
محض أفعاؿ شرسة أو لينة حسب الفاعؿ وردود المتمقي، ليذا الفكر يوجو حياة 

ْف سيَّ   رىا بشكؿ صحيح، فإنو يسير اإلنسانية.اإلنساف وا 
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تمؾ فقيدتنا حاليا، امتزجت سعادتي بحزف فرحو، قاطع دىشتي وبحزف قاؿ: 
دوامة الجيؿ ىذه إذا لـ تنتيي سننتيي. رغبُت في تقييد الحزف الذي طغى عمى 

 الحوار، سألتو ما أكثر قيمة تؤمف بيا في حياتؾ؟

 ئة ال ترحؿ.الفعؿ الطيب ال ُينسى، الكممة المسي-

 وعاودنا االبتساـ، شكرتو كثيرا وغادرتكيش مش حرزانة القصة. -

مش احنا انخمقنا مف رحـ امنا واحنا منبكي، ىو صح كؿ البشر بخمقوا  -
ىيؾ، ىي فطرة بس احنا دموعنا كانت مالحة اكتر وكانت اغزر كنا 

 منبكي عأمنا المي ضاعت وكنا منبكي عشانا الجئيف ..

والدي يربو أيتاـ .. أيتاـ مرتيف! فيش حدا بحب اليتـ .. فيش  أنا بديش -
حدا بحب المجوء! معاناتنا أقوى مف أني أخمؽ حروؼ  اكتبيا معاناتنا 

دفنت كؿ الحروؼ وذبحت كؿ العالـ وصرخت مف ورا صخرة كبيرة:أييا 
الماروف بيف الكممات العابرة، احمموا أسماءكـ وانصرفوا. بعديف لقمؾ..  

الكنفاني المي قاؿ "إف اإلنساف في نياية األمر قضية" ما احنا تولدنا نسيت 
عشانا قضية، وكيؼ بنسى ىالقضية، واحنا فوؽ مالنا قضية، حممنا التاريخ 
وجع أكبر قضيتو! لما بحكيمكو ببكي مش عشاني حدا بحب الدمع! عشاف 

 أنا أـ! ألني ببل ىوية.

 مؿ.طولي بالؾ ليش ىالحزف كمو كنؾ نسيتي األ -

ألنو مالي حدود .. ألنو مالي شجرة إلي أنا، ألني ببل أمي وببل عصفور  -
.. ألني ما بغني موطني ، موطني ، ألني بغني استشيد يا عالـ عمينا 

وعبيروت ، ألني يتيمة وأرممة ثكمى، ألنو الوطف عرض البني آدـ ، ألنو 
عدىا النجـو مف يـو تركنا ببلدنا بعدني بردانة ، بعدىا بالصيؼ بتشتي ، ب
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بتبكي ، بعد والقمر بغني لمبحر ، ىدي يا بحر ىدي ، طولنا بغيبتنا ودي 
 سبلمي ودي لؤلرض المي ربتنا ،

 وآخرة ىالدموع اليوـ. -

لما يوقؼ الشبلؿ عف النحيب ، وتوقؼ الورود المي عالقبور عف الصبلة ،  -
اني ، وتيدى شوي المجنونة ، ولما يكوف في القمب جسد تاني ولمعقؿ فكر ت

 لما أقرر أصير خاينة ساعتيا ببطؿ ابكي عبمدي ،

القضية مش قضية دموع ، القضية قضية وطف ، قضية شعب مقيور عـ  -
يصرخ ، عـ يصرخ ما حدش سمعوا . لحدا ما انبح صوتو فصار يكتب 
ويكتب ويكتب وما حدا قرأ ، لحد صار يمثؿ يمثؿ وىو منبوذ األضبلع، 

إنساف وكماف ما حدا حضر مسرحيتو ، وبس وىو فاقد الحواس، وىو ىيكؿ 
بعد ما صار ظؿ بشر ، رجع كماف مرة صرخ وغنى وكتب ومثؿ وحب 
وانحب وصمى وقاـ الميؿ ورجع صرخ وصرخ وصرخوصرخ عرفت ىاد 

 الحدا ميف؟ ىدا الشعب الفمسطيني ،

 

، بس يموت حدا بعيش ألؼ حدا ، نحنا المي بّكينا  ىدوؿ احنا ما منموت -
الييود ببيروت نحنا المي رّدينا حرمة حائط البراؽ ، حائط المبكى إلنا! احنا 

بس منبكي عميو مش ييودية مش سامعة بالشرؼ بتحكي عف األصؿ 
 والتاريخ والحؽ ، 

،  الحؽ انخمؽ النا ، فمسطيف بكؿ دماءىا عايشة ، بكؿ صرخاتيا الساكتة -
 مسموعة احنا مش بس بشر عادييف ال ، 
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احنا المي اخدوا ببلدنا وزيتونيا ، ورمانيا ، وزرعوا بدؿ العنب غرسوا  -
الخياـ ، عشاف احنا نبكي فييا ، احنا المي بكينا بالخياـ بس  زفينا ثوارنا 
نزفنا عمييـ دموع، فرحنا، ىدوؿ احنا التي تعممنا ، المي نشرنا الثقافة بكؿ 

نالو احنا الحب والجرح وااليماف والسبلـ والثورة ، ألنو القصة أكبر بمد لجأ
مف إني احكييا، ومف أنو تتحمؿ في قمبي، وتطمع وتممي ىالدنيا صراخ 

 وحنيف ، حنيف وشوؽ ألـ رحنا وتركناىـ يكتب عمينا ويكتبنا عمييا ،

مش عارفة إذا راجعة أحضف شمسيا وال أل، بس عارفة أنو شمسيا إلنا 
ن  يا النا ،وا 

عارفة إنيا راجعة بس تمسؾ سبلح وتمشي زي ما قاؿ أبو عمار ، شييدًا 
 شييدًا ، شييدًا ، 

كمنا عنا ىاإليماف، طولي بالؾ يا مرة اهلل يجيب المي فيو الخير، ونحنا -
 راضييف بما قدر وقسـ.

وكانت زوجتو في الواقع تتحدث عنو، وتبكيو معيا،  كما بكت جراح شعب 
ت أنينو، يتخمؿ مف بيف دمعاتيا، لكف ما ذرفتيا، كي ال يموف ولفت شيقا

الحياة فجائعًا أكبر. مسح دمعيا ودمع قمبو الذي كفكفو في الظاىر بينما 
 ترؾ جريانو في داخمو يغرؽ الدنيا انيمارًا.

ثـ غّنت زوجتو  بقوة وحـز فيي كانت مف مغنيات الثورة، وأورثت طفمتيا  -
 صوتًا، وطفميا ثورة.

 د يا عالـ عمينا وعبيروت.اشي -

 اشيد بالحرب الشعبية. -
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والمي ما شاؼ مف الغرباؿ يا بيروت أعمى بعيوف أمريكية ، وبالطيارات  -
أوؿ غارة يا بيروت، غارة برية وبحرية، وجبؿ الشماؿ وبالبحر يا بيروت 

صور الحرة والرشيدية ، قمعة شقيؼ التي بتشيد يا بيروت عمى راسو راس 
اتؿ، والحجر يا بيروت، والواحد جابو دورية ، جمؿ الحية، الشجر ق

المحامؿ شعبنا يا بيروت، بعيف الحموة واحنا ردينا اآللية يا بيروت، بحجارة 
 صيدا ،

قراب الدامور المي بيشيد يا بيروت عالخسارة الصييونية ، سدوا المنافد  -
عمينا في بيروت، وحرقوا المعونة الطبية، سور األشباؿ مع زىرات يا 

 بيروت منو ما مرت آلية،

وبالطيارات غطوا السما يا بيروت والبحر جبية حربية ، حنا اتحدنيا المنية  -
، واشيد يا عالـ عمينا وعبيروت وعصيدا وشاتيبل وبرج راجؿ يا بيروت 

 بالمتحؼ شافوا المنية ،

ولما طمعنا ودعناِؾ يا بيروت ، وسبلحنا شارة حرية ال راية بيضا رفعنا يا  -
 وال طعمنا بيامة محنية ،بيروت 

 آٍه يا بيروت يا جرحًا بعيد الفوت.

 يا نزفًا في جبيف الكبرياء.

 سدوا آذانيـ عف صوت النداء.

 بيروت فاتحة العواصـ.

 بيروت آخر كممة في الحمـ تنطقيا العزائـ.

 فإذا مضت بيروت نحو البحر .

 .فالطوفاف قادـ
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 فرقة العاشقيف.
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 مفاتيح القدسكؿ مف بكى فمسطيف سممناه 

 وفي  الميؿ أغمؽ الييود عمييـ أبوابيا وناموا 

 وقضينا نحف الميؿ في عراء المفاتيح

كاف مف الطبيعي إذف أف نقؼ عمى عتبات التاريخ  
 كاأليتاـ 

 لقد خسرنا معركة الجغرافيا بفداحة.

 

 أدىـ الشرقاوي
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في واقع األمر كانت بيروت مقرًا لمعمميات الفدائية، ومركزًا لمحروب بيف منظمة 
التحرير والعدو االسرائيمي، مزبمة التاربخ لف تحتوي قتبل، الييود ىـ أقذر مف ذلؾ 
بكثير. صمدوا جميعًا لمدة ثمانيف يوـ، كانت فمسطيف أغمى مف الطعاـ والشراب 

استطاعت منظمة التحرير بقيادة ياسر عرفات أف ومف الدماء المنيمرة مف قموبيـ، 
تقدـ تضحيات مشرفة وانتصارات، فصمدت وقاتمت بالسبلح، لتكوف بيروت رمزًا 
 لمنصر حينيا، حيث خرجوا بأسمحتيـ بعد أف مزقوا  الموف األبيض وجعموه مداسًا.

كانت الحرب ولمدة ثمانية أشير تصب جحيميا وكأف النار الذي أشعؿ البارود 
توا بو مف جينـ كاف فجر بيروت طويبًل، طويبًل جدًا، كانت سحب تمؾ األياـ أ

 ممطخة بالدماء.

استشيد المئات مف الشباب المختمفي الجنسيات، المتحديف في فيـ أصؿ 
الوجود، فيـ أيقنوا أف سبب بعثنا كاف ألننا قضية، انسحب ياسر عرفات الشييد 

صياينة مجزرتي صبرا وشاتيبل وقانا، وما البطؿ مع مف تبقى إلى تونس، فارتكب ال
 زاؿ ييتؾ.

ذخائرىـ، وقود الوطف، ذاكرتيـ الجائعة عيونيـ الثائرة، بيروت، ياسر عرفات، 
 القضية، الشتات، ما الذي تنتظره مف شعب نشيده الوطني فدائي.

كاف ياسر عرفات يرى أف لغة الدـ مع المستعمر ورقة رابحة ميما لعبت بيا 
 انة.رياح  الخي

انسحاب ياسر عرفات مف بيروت لـ يكف بخيانة، بؿ عدـ استشيادنا حينيا في 
 سبيؿ فمسطيف ىو الخيانة بحد ذاتو.

ياسر عرفات استطاع أف يرسـ في ذاكرة كؿ البشر شمسًا لممقاومة، وثورة 
ف مأجورىـ  . قاؿ إف الصياينة زائموف، وا  لمببلد أشرقت منو، وحب يستحؽ أف يدـو
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عرفات يطمؽ رصاصو ليحيي السبلـ، أيف كاف العرب؟ أيف كاف مف راحؿ، كاف 
 يياجـ ياسر عرفات اليوـ بتيمة الخيانة وبيع الوطف؟

انسحاب عرفات لتونس وتوقيعو أوسمو خيانة، وشربيـ خمرىـ ونبيذىـ وممارسة 
 عيرىـ  في قصورىـ ىو االنتصار!

ا، ببلد العرب أوطاني أيف كانت كؿ البمداف؟ أيف ىي األغاني التي ُلقنا إياى
 وكؿ العرب إخواني؟

كؿ العرب خواني، فمسطيف بيعت ولـ تحتؿ، فمسطيف خيانة نيشتيا كبلب 
المقبرة فأفنت روحيا، وأبقتيا ببل غصف، حاوؿ الفمسطينيوف استرجاع أرضيـ، فكانت 

 نكبتيـ األولى بالخذالف، وتجسدت الثانية باالنتظار.

اسر عرفات لـ تكف يومًا خائبة، كما ىي فمسطيف التي أنجبت مف رحميا ي
.  اليـو

قاؿ الصييوني إسحؽ رابيف مخاطبًا ياسر عرفات: كنا نخطط ليـو تصعد فيو 
إلى الطائرة، وتظؿ تحمؽ فوؽ الوطف العربي وال تسمح لؾ أي دولة باليبوط في 

 مطارىا وكنت أرى ذلؾ اليـو قريبًا.

 ؾ السنة.أوشكت تونس  أف توقؼ دعميا لياسر عرفات تم

قدمت المنظمة تضحيات مشرفة، وانتصارات عظيمة فخرجت  رافعة السبلح 
شامخة الرأس. غولدامئير وىي اإلسرائيمية الصييونية التي قادت الحروب واستطاعت 

احتبلؿ سيناء ومرتفعات الجوالف والقنيطرة، ذات السبعيف عاـ جاءت ىزيمتنا عمى 
 يدىا!

أف تغسؿ بيا دماءنا! عندما قاموا باحتبلؿ  غمست يدييا بماء استحقارنا قبؿ
.  فمسطيف، قالت ال وجود لمشعب الفمسطيني بعد اليـو
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 الشعب األوؿ عاش، الشعب الثاني يتذكر، الشعب الثالث ينسى. 

وكانت تقصد تتالي العصور وتتابع السنوات، لكنيا تفاجأت بما يمكمو الشعب 
ة لحؽ العودة، ىو ورقة ال غير، الفمسطيني في الشتات، مف إرادة وعزيمة راسخ

ف غابت وغدت صعبة  وتذكرة انتساب األرض مقدسة، لكف ىي ىوية، لكنيا وا 
 المناؿ، حؽ، والحؽ ما كاف يومًا ميتًا.

الجئ مف ديار العذرية أنا، ثائر في عالـ الخونة أنا، أنا صوت شعب كسر 
الذي تماريت  في قبة  دوامة الميؿ بمقمتيو، وأعمى السجاف مف كوفيتو المقدسة، أنا

 األقصى، وزرت السماء، وُحشرت مع األنبياء لنبأ استشيادي! 

أنا الطفؿ الباكي بعد المجزرة، أنا المنقذ الذي اختزؿ سواد التاريخ وحمؽ فنشر 
المذبحة، أنا الطائر الذي سبح هلل ووحده، أنا الرصاصة التي فجرت ثورة، أنا المقتوؿ 

عيوف، طويؿ القامة، عريض المنكبيف، ذو قمب صمب ألؼ ألؼ ألؼ مرة، واسع ال
ومبلمح شرسة، أنا الفدائي المتسمح بالثورة، أنا ريح الوطف الباكي عمى أطبلؿ 

المأتمة، أنا البلجئ والنازح والمتشرد والمتمرد وأنا سواد عيف المقبرة، بعيد كؿ البعد 
صبوني، فمسطيني مذ عف وضعي الذاتي فأنا لست إنسيًا بؿ أنا، مف رحـ الوطف اغت

وضعت الحبر عمى دمي، فمسطيف قد ىبت األعاصير وثرت، منذ قتمت وصفي 
التؿ، مذ قطعت أوثانو، ودمرت دماءه العفنة كاف أكثر خبثًا مف الييود أنفسيـ، قطع 

أصابع الرضع الفمسطيني كي ال يحممو السبلح عندما يكبروف، حممت منو قمامة 
تو لجانب ماوتسبيسونغ، ماوتسيسونغ الذي فجر الثورة رمت بيا لمزبمة التاريخ، دفن

الشيوعية في الياباف، جاء أحد جنوده ميرواًل يقوؿ لو: لقد احتؿ الييود فمسطيف 
سيدي! سأليـ وكـ عدد الييود؟ أجابوه: سيدي مميونيف. فضحؾ مميًا وقاؿ لو خرج 

لييود. إنيـ الفمسطينيوف عمى الشواطئ وحمؿ كؿ واحد منيـ كأس ماء ألغرقوا ا
شعب يستحؽ أف ُيحرؽ! وضحؾ حتى دنس العالـ بضحكاتو،  وأي منطؽ يخمو مف 
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المنطؽ ذاؾ الذي يتحدث عنو لودخؿ الصياينة فمسطيف المقدسة يزفوف الورود؟ ألـ 
يدخموىا بدباباتيـ ومجنزراتيـ، ألـ يشقوا ستار الحؽ بظمميـ؟ أولـ يتكالب العالـ 

 ثمينة ألحباء صييوف؟ أجمع عمى تسميـ فمسطيف ىدية

وماذا يقوؿ مف عاد إلى حيفا فوجد الييودية مف دمو، فقاؿ إف الوطف أال 
 يحدث كؿ ما حدث وأيف غاب عنيـ الوطف؟

 عندما زار الفسطيني دمو المتيود جسد كنفاني عمؽ القضية في روايتو: 

ال شيء أبداً كنت أتساءل فقط أفتش عن فمسطين  الشيء -
الحقيقية التي ىي أكثر من ذاكرة، أكثر من ريشة طاووس 

أكثر من ولد أكثر من خرابيش قمم رصاص عمى جدار 
السمم، وكنت أقول لنفسي ما ىي فمسطين بالنسبة لخالد؟! 
إنو ال يعرف المزىرية، وال الصورة، وال السمم،وال خمدون، 

يي بالنسبة لو جديرة بأن يحمل المرء السالح ومع ذلك ف
ويموت في سبيميا. وبالنسبة لنا أنا وأنت مجرد التفتيش 

عن شيء تحت غبار الذاكرة وانظري ماذا وجدنا تحت 
الغبار؟! غباراً جديداً لقد أخطأنا حين اعتبرنا أن الوطن ىو 
الماضي فقط، أما خالد فالوطن عنده ىو المستقبل. وىكذا 

فترا  وىكذا أراد خالد أن يحمل السالح عشرات كان اال
األلوف، قبل خالد، ال تتوقفيم الدموع المغمولة لرجال 
يبحثون في أغوار ىزائميم، عن حطام الدروع، وتمك 
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الزىور وىم، إنما ينظرون إلى المستقبل، ولذلك ىم 
يصححون أخطاءنا وأخطاء العالم كمو، إن دوف ىو عارنا 

الباقي، ألم أقل لك منذ البدء أنو  ولكن خالد ىو شرفنا
 يتوجب عمينا أال تأتي إلى ىنا وا ن ذلك يحتاج إلى حرب،

 لقد عرف خالد ذلك قبمنا، -

ووقف فجأة ووقفت صفية إلى جانبو وىي تفرك منديميا 
محتارة وظل جالساً متّكئاً عمى نفسو، وكانت قبعتو متكئة أيضاً 

، فقالت: ال إلى المزىرية، ولسبب ما مضحكة كانت تبدو
 تستطيعون أن تغادروا، لم تتكمم كفاية في الموضوع!!

قال سعيد: ليس ثمة ما يقال بالنسبة لِك، ربما كان األمر كمو 
حدثاً سيء الحظ ولكن التاريخ ليس كذلك، نحن حين جئنا ىنا كنا 
نعاكسو، وكذلك أعترف لك حين تركنا حيفا، إال أن ذلك كمو شيء 

ي؟ يبدو لي أن كل فمسطيني سيدفع ثمناً، مؤقت أتعرفين يا سيدت
أعرف الكثيرين دفعوا أبناءىم وأعرف اآلن أنني أنا اآلخر دفعت 

ابناً بصورة غريبة ولكني دفعتو ثمناً، ذلك كان حصتي األولى وىذا 
 شيء يصعب شرحو.



31 
 

واستدار دوف ال يزل في مقعده محتوياً رأسو بين راحتيو، 
 حين وصل سعيد إلى الباب وقال:

تستطيعان البقاء مؤقتاً في بيتنا، فذلك شيء تحتاح تسويتو 
 إلى حرب،

وبدأ ينزل السمم محدقاً بكل األشياء، وقد بدت لو أكثر أىمية 
مما كانت قبل ساعات وغير قادرة عمى إثارة أيما شيء في 

أعماقو. ووراءه كان يسمع أصوات خطى زوجتو صفية أكثر 
خارج خالياً تقريباً. اتجو إلى وثوقاً من قبل. وكان الطري  في ال

سيارتو وتركيا تنزل  عمى السفح دونما صوت، وعند المنعطف 
 فقط أدار محركيا واتجو نحو شارع الممك فيصل.

وقد ظل صامتاً طوال الطري ، ولم يتمفظ بما يشاء، إال حين 
 وصل مشارف رام اهلل عندىا فقط نظر إلى زوجتو وقال:

 أثناء غيابنا.أرجو أن يكون خالد قد ذىب  -

 غسان كنفاني "عائد إلى حيفا".
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عمى ضفاؼ القضية الفمسطينية يرسـ بروايتو عذاب ما مضى، ويحؾ جرح أبي خالد 
في الصميـ فيبعثر الثورة في كؿ أمواج حيفا، تييج أشعة الشمس، ظؿ األمواج، 

األمجاد فتبيف بعض الشيء خيانة القضية التي تجرعتيا كتب التاريخ حسرة ونبذتيا 
 مرارة.

 فمسطيف كانت لكنفاني الثورة.

 وكانت لصفية الماضي.

 وكانت لخالد حممو أو ربما ضرحو الغائب، أرضو المغتصبة.

 وكانت لدوؼ وعد اآللية.

 وتمثمت لمعرب بالخيانة .

كنفاني أضعؼ مف أف يقوؿ أف خالدًا قد روى بدمو جرح أمو الثكبلء، فختـ 
لد الذي لطالما كاف يفضؿ أبوتو عمى السماح لولده المشيد المجيوؿ بقوؿ أبي خا

بااللتحاؽ بالفدائييف، بعد أف رأى مف ييودية ابنو المنسي ما رأى، دفع بروحو إلى 
عمؽ القضية وتمتـ بعد زيارة مأساوية لفت معاناة وطف، أتمنى أف يكوف خالد في 

ة أخرى وكفكؼ غيابنا قد ذىب وكاف كنفاني بكى حيف خط ما خط، فاستعاد قواه مر 
عف أوراقو دموعو، وكأف صراع دار بيف الكاتب والرواية، وبيف فمسطيف وحيفا، وبيف 
حيفا والبحر، وبيف البحر والموانئ، وبيف الموانئ واألمواج، األمواج التي ما أغرقت 

الييود وىي تقميـ ألراضي حيفا، تخيمت كنفاني يعارؾ نفسو، وىو يبتمع المشيد 
فية وضعيا عمى ناي أنينو، فعزؼ بقوة: "يا دمو  النازؼ إف ويخيط مف جيده كو 

 كنت عذابًا يوميًا ال تصغر، يا دمو، يا دمو، يا دمو" 
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فختـ دوف أف يقوؿ بمساف األب أتمنى لو أنني أعود لممخيـ فيصمني نبأ 
استشياد خالد فأكفكؼ غبار الماضي بدموع نصري، وأسير الميؿ سواسية مع بندقية  

 تو أحتفؿ.ولدي بشياد

مف كؿ األطراؼ، تنسؿ أخبار ال تبشر بالخير،المجموعات اإلرىابية تدخؿ 
 المخيـ، تحتمي بستار اإلسبلـ، أيعقؿ أف يصمي المرء لمخطيئة؟

كيؼ يقولوف ال إلو إال اهلل، وىـ يعبدوف عددًا مف اآللية، إلو الذات، وآخر 
بلـ. وأي صمح وسبلـ مع روح لمقتؿ، وثالث لمفتاوى التي تستبيح اإلنساف باسـ اإلس

 اهلل ذاؾ؟

التنظيمات اإلرىابية المسمحة، تدمر العقوؿ، األدياف، المباني، الحواؼ 
والزواريب، قيؿ يومًا إف محمدًا صمى اهلل عميو وسمـ جاء ليتـ مكاـر األخبلؽ، ليرفع 
 عمـ الحؽ ال الظمـ، محمد الذي رجـ في الطائؼ، حتى مؤل دمو المكاف، محمد الذي

يماف، واحتساب أيعقؿ أف يكوف ىؤالء حماليا؟  قاؿ أف الرسالة حب وا 

مخيـ نير البارد يشيد توترًا عنيفًا، الدبابات تحاصره، الكيرباء تخونو فتنقطع 
دوف تواف، الماء ييجره، وصوت القصؼ ييز ىدوء الميؿ بصخبو، تتموف السماء 

ود، تتمرد األشجار باألحمر، وتترمد الغيوـ باألخضر، وتمحؽ األرض باألس
باألبيض، لترسـ الطبيعة في أرجاء الكوف عمـ فمسطيف بألواف الحياة، إذًا ىي معاناة 
شعب الشتات تعود لتسمب الساحة مرة أخرى، شييدة، مجزرة، صخب، ذبح، مخيـ، 
أخبار متسارعة، شفاه تتكمـ، وعمى نشرات األخبار يتألـ المشيد، الجئ ال صدر 

ة بالدموع، صيحاتؾ ال تزاؿ ترف في الفضائيات وأخبار عف يحضف عينؾ المغرورق
مجزرة ارتكبت بمخيـ نير البارد أثناء االقتحاـ، ثـ تيديـ المخيـ عندما اجتاحتو 

 القوات المبنانية لتطييره مف دنس التكفيرييف.
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ف  سمعت مرة مف أحدىـ أف الحرب ال تفرؽ بيف الورد والشوؾ الذي فيو، وا 
ف األنبياء  العمماء عمى الرغـ مف إثبات وجودىـ بقوة، يموتوف في نياية المطاؼ، وا 

 أيضًا يرحموف. أيعقؿ لبيروت أف تطمؽ نيرانيا فتقتؿ فمسطيف!

أـ أف مف حمموا رسالة األّمي محمد عميو الصبلة والسبلـ ما كانوا يفقيوف عنو 
ذا غير الغزوات التي خاضيا؟ محمد الذي توفي في أحضاف عائشة، ألـ يستفز ى

 عواطفيـ؟

محمد ممؾ العاطفة، صاحب اإلسراء والمعراج، محمد سيد الكونيف والثقميف 
 والفريقيف مف عرب ومف عجـ، ىـ ليسوا ُحّماؿ رسالتو.

ىـ عصابات إرىابية أنشأتيا الواليات المتحدة التي تنادي بحقوؽ اإلنساف، 
متمؾ تاريخًا حتى كدولة والتي ىي بالمقابؿ مرتع الجريمة واالحتقار، أمريكا التي ال ت

دخيمة فرضت سيطرتيا بعد أف تدخمت في الحرب العالمية الثانية، لصالح فرنسا 
فغمبت ىتمر، أمريكا تدخمت بعد ثماف سنوات مف اندالع الحرب العالمية الثانية 
فقمبت الموازيف ألنيا دخمت أصبًل فوؽ كومة ركاـ، استطاعت أمريكا فقط حمؿ 

لنفخ عميو، لتحمؿ بعدىا أبواؽ العالـ وتنفخ بو، أنا الدولة األقوى، الركاـ الذي تريد وا
 إسرائيؿ والتي تعتبر شقيقة أمريكا في كؿ شيء بؿ أمريكا كالكمب المدلؿ.

افتعمت أمريكا التنظيمات االرىابية لنشر الصورة المسيئة لئلسبلـ، فأنشأتيا 
فة منيا، المناشدة باالبتعاد ونمتيا ورعت تمويميا وثـ بعد ذلؾ أطمقت الصرخات الخائ

عنيا وقتميا،غريب ىو عير أمريكا، كيؼ تناقض نفسيا ىكذا دولة حديثة العيد 
ظيرت فجأة، وستنتيي فجأة، في الحيف الذي يستقبؿ العالـ أنباء المخيـ، يمشي 

الناس قوافبًل لمجنة، حيث الشيداء،يتدافع الناس عند نقطة الوداع، لمبكاء كثيرًا، ىي 
ؿ مف سبقوىـ تمر أماميـ، وعيوف مف تركوا، تؤلميـ، إنيا الورود ذرفت الندى، تماثي
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والمساجد في غير أوقات اآلذاف كبرت، الكنائس دوف أف يتذكر صمب المسيح 
 قرعت، وحائط المبكى، قد نحب ولطـ وبكى فأغمي عميو. 

في  ىي الحياة اليـو ترسؿ لمتاريخ حدثًا مثيرًا لف تتوانى المحطات العربية
 شجاعتيا عف نقؿ أخبار الموت دوف أف تتدخؿ في توقفو.

السطور تتبدد كمماجاءت الكممات، والوحي ييروؿ مسرعًا إلى خمؼ الستارة 
بحثًا عف ببلد أخرى، عف وطف آخر، عف منفى فمسطيني آخر سمعت صوت البكاء 

ف نوافذ مف أعالي السماء خّيؿ لي أنو مف السماء السابعة فوؽ وجوه رأيتيا تطؿ م
غريبة دموع تتساقط خمؼ الزجاج جممة أعادوا تكرارىا جميعًا، لقد ىدـ مخيـ نير 

 البارد.

وكأف فمسطيف قد كانت السماء السابعة التي حضنت دموعيـ،  أميـ كانت 
 أقوى منيـ، أيعقؿ أف الخياـ قد اقتمعت؟

وأف الدماء اختمطت بحشائش األرض، وأف لبناف استطاعت أف تكسب حدثًا 
 آخر في تاريخ السجؿ الفمسطيني الذي طالما تمطخ بالدماء!

كيؼ صبت الدبابات جحيميا بيذا الشكؿ يتوجب عمي أف ألبس وجيًا آخر 
أخفي بو دموعي التي سقت ورود قبورىـ  الجماعية، مخيـ نير البارد، يتيـ، تائو، 

، كما ممطخ بالدماء، ميشـ، فمسطيف تتألـ، كانت حرارة الشتاء تشتد، يومًا  بعد يـو
ىو الحاؿ في مخيـ اندلعت بو الحرائؽ، مف ترؾ المخيـ قد نجا، ومف ظّؿ انسحب 

إلى السماء عمى شكؿ أشباح برّية أصبحت الحياة تبدو، "أشيد أف ال إلو إال اهلل وأف 
 محمدًا رسوؿ اهلل".

كانت آخر كممة سمعتيا مف جارتنا أـ جياد، أنا الطفمة التي كبرت في المنفى، 
التي شيدت المجزرة، سمعت صوت الدبابات تقصؼ فأسرعنا إلى الطابؽ األرضي و 
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حيث المكاف أكثر أمانًا، كؿ عائمتي كانت معي، كانت الغرفة تضج  بأنفاسيـ، 
عيوف خائفة تجوب أرجاء المكاف، أناس يصرخوف خارجًا، مجابيات بيف اإلرىابييف 

جميع تتحوؿ أنفاسيـ ليدوء، ثـ لنزؼ، والجيش المبناني، فوىة الدبابة تطرؽ بابنا، ال
فدماء، فموت جماعي، وأبقى أنا حية، أتنفس دماءىـ، ونزفيـ، ونزعيـ، وتأتي 

الروعة أف أموت يوميًا، كؿ يـو بشكؿ جسد أحدىـ، وبذكريات آخر، ولكأف الموت 
عشقني، فأصبحت يوميًا أتمشى معو، كيؼ عنوة أحبتو تمؾ الجارة، كانت أليسار 

رسمت ولدييا لدار أختيا في حمص خوفًا مما قد يحدث، كيؼ يمكف صديقتي أ
لئلنساف أف يموت ألجؿ مف يحب؟ في الواقع إنو أمر منطقي لكف األجدر تساؤلي، 

 كيؼ يمكف لئلنساف أف يموت إزاء شيء كاف لطالما يكرىو؟

ويقضي حياتو باليتاؼ ضده، الصراخ عميو، قضية وطف كممة ال تفؾ أسر 
مقة بخصوص تمؾ الجارة، "كمماتيا" بعد أف رحمت لسورية، ورعتني عائمة أفكاري المع

 سورية ثرية، كنت ال أزاؿ أفقدني، لـ أرغب كعادة البشر بأف أنسى ما عشت مف ألـ!

أردت فقط االنتقاـ، لـ أكف أدري أنني كنت مف أرض دمشؽ الفواحة 
ت قصيدة درويش: فجر بالياسميف، أـ مف أرض بيروت الثائرة؟ ولـ أكف أعمـ إف كان

بيروت الطويؿ، حقيقة. ولكف ما أعممو أني كنت مثمو ال أدري إف كنت حية أـ 
 قتيمة؟

 دمشؽ -أمؿ
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 ما األرحـ؟ ما يتركو لؾ الموتى حيف يرحموف؟ 

 أـ ما يتركو الحب بعد رحيؿ األحياء؟

كيؼ نستطيع قتؿ الحب مرة واحدة دفعة واحدة وىو ليس 
حد أنو بينؾ وبيف كؿ األشياء التي ليا بينؾ وبيف شخص وا

 عبلقة بو.

 أحبلـ مستغانمي 
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 حمص

 أليسار 

ىذا الطفؿ الذي يأبى أف يكبر، داخمي أمشط شعره كؿ ليمة، أسرد لو بعض 
الحكايات، أواسي سره وأجمب لو عصفورًا يوـ عيد ميبلده، كاف اليـو عيد ميبلدي 
الرابع والعشريف، وىذه أسوأ سنة تمر عمي، أفتقد عيونو، بسمتو، مبلمحو، نغمة 

شيد جياد، أخي، رحؿ، خبأت كوفية صوتو، جنونو الذي كاف يدفعني لمحياة، لقد است
كاف يحتفظ بيا ولبستيا، لـ عمي أف أبكي أسرتي كميا؟ أيجب أف تكوف الدموع 

 منيالة دائمًا مف عيوني؟ كأنو يمزمني إيماٌف أكثر ألصبر عمى فقد روحي؟

تتممكني رغبة كبيرة في البكاء واألنيف، لـ ليس بجانبي في يومي ىذا، لماذا ال 
و لـ يترؾ لي وداعًا أخيرًا، أبكيو اليـو ببل وداع، لكف ال أستطيع أف يعاني، حتى أن

أبكيو ببل صراخ، مذ كنت صغيرة كنت أستمع لمحكايات الخيالية، سرد األحبلـ في 
القصص، لـ أكف أفيـ، كاف حمـ أخي مف صغره، الموت، سألتو ذات يوـ، ما ىو 

 حممؾ؟

 فأجاب: أف أستشيد ألجؿ وطني.

ف األحداث في مخيمتي، لكف ذاؾ الحمـ طالما كاف يقمقني، كاف تغيب كثيرًا م
يقتمني، أكثر مف وحدتي، كنت كمما سألتو، وكيؼ ستصؿ بمدؾ، يجيب: الحب 

 يصنع المستحيبلت. أيعقؿ أنو أحب مستحيبًل، فوصؿ!

تمؾ الدمى، ذكريات طفولتنا، يتمنا المشترؾ، بعيٌد ىو عني، تقوؿ لي خالتي 
ف كاف ميتًا، شقيقي، عممني كيؼ يكوف الحب، الولو، وكيؼ  أنو يستمع لي حتى وا 

تبكي األوطاف عمى فقدىا، بشيادتو نفتخر. لـ أكف أدري قط، إف كانت دموعي حزنًا 
 أـ فرحًا؟
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كاف دائمًا يقوؿ إف المخيـ مات ولكنو لـ يمت بموتو، غريب كاف برمزيتو، 
عمى بابؾ أييا الراحؿ، أنت غامض المبلمح بنقائو وماذا أقوؿ لو؟ ذابت كمماتي 

الذي اختزلت الثورات في عيونؾ وفجرتيا في ثانية، فضج الكوف بصخبيا، نسيت 
نفسي حيف رحيمؾ ولكني لـ أنسؾ، أفتقد قبمتؾ قبؿ نومي، كنت دائمًا تخفؼ شعوري 

 بيتمي، دموعي، كنت تمسحيا، أي يد تمسح عف حياتي يتميا اآلف.

ثورة، أشيد أني أحبؾ كثيرًا أوسع مف السماء أخي الراحؿ بعيدًا مع نسور ال
وأني أفتقدؾ أكثر مما أحبؾ، كنت أرى أف كؿ مف يرحؿ خائف، إال رحيمؾ، تمثؿ 

 لي، بالطير.

شقيقي، كـ كنت فخورة بؾ عندما تخرجت مف كمية العمـو السياسية، كنت بمثؿ 
 عمري اليوـ.

يا لمسير عمى دربؾ، أعدؾ بأف أتخرج مف وجع فقدؾ، وأف أدخؿ الدراسات العم
أتذكر عندما قمت قبؿ أف ترحؿ فجأة مغمقًا دوالب األياـ مف بعدؾ، سألتؾ: ما ىي 

 الحياة بالنسبة لؾ؟ فأجبت: أجيبي أنِت ما ىي الحياة؟

فقمت لؾ: الحياة وجيات نظر، قد تحصؿ فتكوف صحيحة وقد تنتيي فتكوف 
 خاطئة. فضحكت كثيرًا، وقمت أحياتؾ مجرد رأي؟

 ؾ: الدور عميؾ.فسألت

قمت: في بداية األمر عندما يولد اإلنساف يكوف قضية، وعندما يموت يكوف 
قضية، وما بيف والدتو ومماتو يجب أف يحيا لقضية وبقضية، الحياة قرار، وليست 

 وجية نظر، قرار بأف تكوني قضية.

لـ أزؿ أبكي عمى أطبللؾ، لكف دوف أف أسمح ليـ بأف يعمقوا قصائدي عمى 
الكعبة فإني أخشى نحيبي عميؾ، وىموستي بؾ، وجنوني مثمؾ، أو يشبيؾ دوف  ستار
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أف تدري فأنت كعادة الراحميف، ال تستطيع نطؽ الحروؼ فقط تحرؾ المشاعر،أخاؼ 
أف أكوف قاطنة في حؽ ربي أأصبر عمى فقدؾ؟ وقد كنت أنت الصبر الذي سمبو 

 مني، فراقؾ.

بؾ، والنور اسّود عند لحيتؾ، والتجمي أبكيؾ يا عمري، والعمر يختمج عمى أىدا
يكبر لعظمتؾ، ما حبي لوطني المنتصب لـ أعد أتمنى لمحب، أصبح الحب أنت، 
والقموب مشاعرؾ، والغضب ثورتؾ، أنت الحي ما دامت القضية حية، المتنفس في 

أرجاء االختناؽ، أنت الراحؿ، األسد، أنت فخري، تفاخري، افتخاري، أنت أخي، أخي 
 عقؿ أف أكوف بفقدؾ قد فقدت صوتي، فاختمج!أنا، أي

ال أقدر عمى الغناء، تتمزؽ حبالي الصوتية، يمزمني عمٌر آخر ألصدؽ موتؾ، 
عيوف أخرى تساند عيوني فتبكي الوطف معؾ، فإني واهلل مذ فقدتؾ عاودت اليتـ، 

أأبكي فرحًا بشيادتؾ، أـ حزنًا عمى غيابؾ؟ أنت السبلـ والثورة، وأنا ىنا الباكي في 
 ف جميبًل ألنو جمعني معؾ! المنفى، أترى اليتـ الذي جمعنا كـ كا

إني أرى بؾ عرس الوطف، كيؼ تزوجت القدس دوف أف تخبرني، ألعميا ارتدت 
الطرحة البيضاء وىمت لؾ عمى عجؿ، أـ أنيا مثمي عندما بحثت عنؾ قالوا ليا بأف 
استشيد البطؿ، أسد في الروابي قد زأر، صاؿ وجاؿ يغرس الورود مف بيف أنيابو، ثـ 

سيا، تبعت روحًا فحضرت المبلئكة بمرح إلى جناف الفردوس، ىيا بعد أف أكمؿ غر 
لنذىب، ولكاف طيور السبلـ جميعيا مف فمسطيف لدمشؽ، قد حضرت جنازتؾ 

فشيعتؾ وغنت لؾ، ثـ عانقت بعضيا بعضًا، بخضـ الدموع كانت مبلمحيـ ُترسـ، 
 حؾ تكتمؿ.وكأف وجيؾ جمع التاريخ والجغرافيا معًا، وكأف جّؿ التضاريس في مبلم

رأيت بؾ بيت المقدس والتوحيد وياسميف الشاـ وأنيف بغداد، وكأف المبلئكة 
سارعت فحممت بسمتؾ  إلى األعالي عمى عجؿ، قبؿ أف يمسكوا بيدؾ لتصعد كانت 

 روحؾ لجناف الخمد ترتقب.
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. يدعو اليتامى لؾ أْف رّبنا تقبْمو في عمييف مع  َعَظَمُتَؾ ما زالت حتى اليـو
والشيداء والصالحيف. وكأني بفقدؾ فقدت فمسطيف مرة أخرى، وكأنني بكيت  األنبياء

 المخيـ مرة أخرى مف كؿ دمعة سقطت لؾ،وكأنو برحيمؾ قد رحؿ الى األبد.

ني رأيت الحوريات تدافعف مف فوؽ سبع سماوات ينتظرنؾ ليحظيف بؾ،  وا 
وكأنؾ أنت السبلـ، ومنؾ أتت العصافير بالتغريد لمثورة، لؤلمؿ، وكأف الورود منؾ 
اجتبت رحيقيا، وكأنؾ مف سرقت مف المبلئكة والقمر ضوءىما، فأصبحت النور 

اؿ البراءة والحب والنقاء والبسمة الذي يمؤل العالـ نورًا، أو لعمؾ مف تعمـ منؾ األطف
واألمؿ، ستذكرؾ فمسطيف، الثورة، القضية، الموت في سبيؿ اإليماف، تسبيح 

القصائد، سيذكرؾ الكوف أييا البطؿ الراحؿ، يوـ سافرت بغرض بعثة دراسية، 
فسمحت لؾ منظمة التحرير بالدخوؿ ألراضي فمسطيف كونؾ كاتب فكاف يجب أف 

أدر أنؾ ستموت لتحيي األرض، ستفقدؾ األرض، سافرت تحيي يوـ األرض، لـ 
يوميا بخوٍؼ رىيب، لكف بطمأنينة أيضًا، كيؼ لشابة مثمي أف تكوف بيذا القدر 

 العالي مف انفصاـ الشخصية؟

لـ أدر أنؾ رتبت مع شباف في الداخؿ عممية انتحارية في الجميؿ األعمى، كنت 
الوطف إف كنت في الشتات قد يحتاج المقدسات جميعيا، حيثما قمت لي يومًا، إف 

ألوراؽ وحبر، ولكف إذا اجتزت حدوده، أصبح عميؾ أف تنزفي لو، دمًا، كنت صغيرة 
فمـ أفيمؾ، أو باألحرى، قررت أف ال أفيمؾ، خشيت أف يكوف فيمي لرغبتؾ 

بالشيادة حقيقيًا،  كنت نائمة عندما رحمت روحؾ مف ىذه األرض أتراىا صعدت 
نيا أشبلء أـ أف أصناؼ المبلئكة لمت شمؿ جسدؾ وصعدت لمجنة لمسماء بوجع، أل

ف صعدت جثة واحدة.  قطعة واحدة، وا 

 أشيد اهلل ورسمو ومبلئكتو وخمقو أنؾ لـ تمت إال في سبيؿ اهلل ونصرة لقضيتؾ،
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آخر كممة قمتيا لي، أذكرىا جيدًا: ال تنسي أنؾ ُبعثِت بغرض السبلـ، السبلـ 
حرب، إف لـ تستطيعي أف تصمي وطنؾ، فدعي صوتؾ الذي يحتاج تحقيقو إلى 

 يصمو. كنت دائمًا أستمع لكبلمؾ عمى أنو المنطؽ الذي يتمثؿ ببل وعي.

ال تموتي مف أجؿ القضية، بؿ احيي مف أجؿ القضية. كمماتؾ تخدش لبي، 
دائمًا ما تجعمني أشعر بالحياة والموت معًا، أصبحت أحضف أوراقؾ، ابتسـ بيا 

ما أراؾ فييا، أخي لو تدري كـ أحتاجؾ، أحتاج عمى سبيؿ إرادة الحياة  عبقؾ، دائماً 
 أف أكسر حزني بسببؾ، أأغفر لؾ فراقؾ عني دوف أف تقبمني؟

ني إذا استمررت باالنيزاـ  دائمًا ما تقوؿ لي صديقتي أمؿ إف الحياة قوة، وا 
 لوجعي ىكذا، ستكوف حياتي مجرد أحداث حزينة أكررىا يوميًا.

ىذه الفتاة، قوية، ورقيقة، أشعر أنيا تفتقدؾ أكثر  بسبب كتابتكما غريبة ىي 
 المشتركة.

ـَ يجب أف أحيا بعد موتؾ، سألتيا  إف كنت أنت القضية، كما كنت أراؾ ل
 فأجابت: إف الحياة ال تتوقؼ بموت أحد.

ـَ تمامًا ولـ أزؿ حية، كنت قد شيدت المجزرة  فقد ُقصؼ مخيـ نير البارد وُىّد
ي مف تحت األنقاض، ولكف لـ أفكر يومًا في السبب الذي لـ يرديني قتيمة، وانتشمون

فكرت في أني أستحؽ الحياة، وأني يجب أف أحيا، ألني عمى قدر مف القوة تجعمني 
أحيا، أنا التي طالما أحسست أف أناس أىمي، المصطنعيف، األمواؿ،  تعجز أف 

 تصنع لي فرحًا.

ع يخترؽ وجناتي البيضاء، لست ببل مشاعر، أليسار، أكتب إليؾ رسائمي والدم
أنا مثمؾ أحب، أكره، أحزف، أغضب، جربت كؿ المشاعر لكف القوة، كانت الكممة 
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صاحبة السطوة لقواميسي ، مف بيف سطوري، ثـ انتيت كمماتيا البلذعة لتحيي بي 
 مجددا حزني.

 اليسار 
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 أمؿ

 دمشؽ

أحتاج اآلف عمى وجو الخصوص أف أخمع وجيي القوي وألبس وجيًا آخر، 
وجيًا يجعمني أغرؽ بالدموع، ليأخذ أحدىـ حنجرتي فيصرخ بيا، سئمت القوة، سئمت 

القيود، أنا ىنا في أحضاف دمشؽ أتقاسـ ذبوؿ ياسمينيا ووأد عصافيرىا، وبكاء 
 حريؽ. أمويييا، دمار حميدتيا، وىبلؾ ما تبقى مف مطافئ ال

آٍه أليسار، أرسؿ إليؾ رسائمي وخناجر الوجع تكتسح قمبي، لكف ال يمكنني أف 
أزيد ضعفؾ كسرًا فنتكسر معًا، ألوؿ مرة في حياتي ال أرغب الكتابة، الكتابة جموع، 
تمرد، ثورة، فكر، عاطفة، كفر، خيانة، كما قاؿ جياد: الكتابة تخمؽ الحضارة، ماذا 

ي أعمى مف أف تستوعبو سطور؟ أشعر أني أختنؽ أفعؿ إف كاف ضجيج  أفكار 
 بحروفي. 

 في دمشؽ كؿ شيء مختمؼ، حتى الحزف، يبدو أكثر جمااًل.

أليسار، أحتاج أف أضمؾ فأشـ رائحتو بِؾ أحتاج أف أعانقؾ، فأتخيؿ وجيو  
وىو مبتسـ، أف أغرس بعض الورود التي أىداني إياىا عمى قبره، أو مثبًل، أف يكوف 

ية )السمؾ( الذي أىديتو، تخيمي، دفف قطعة مني معو، لو كانت السماء دفف بالكوف
 تمتد أكثر مف ذلؾ فتبتمع وجعي، في جوفيا تخبأه!

بأشبلئو أو أشبلؤه التي تبلشت في امتزج ماذا لو أني كنت التراب الذي 
المدى، يتغيب الظؿ داخمي، فتصبح كؿ الظبلؿ مبلمحؾ، آخر رسالة كانت منؾ: 

أموت في سبيمو، أني ما أحببت شيئًا في ىذا الكوف أكثر مف ذاؾ أشيد الذي س
 السمؾ الذي أىديتو لي.

 كاف دائمًا يقوؿ لي أحبؾ بطريقة مختمفة ىذه المرة، لـ أجرؤ أف أفيـ رمزيتو،
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 كنت، أخشى أني أحبو.

مف الصعب أف تحبي شخصًا عشؽ الموت، سيموت يومًا ويترؾ لؾ خوفؾ 
 بو، بوجيو الراحؿ وصوت يخنؽ أصوات المتكمميف.الوىمي واقعًا تتعمقيف 

المطاؼ الذي بدأت منو بدأ بخوؼ وانتيى ببل نياية، نياية مفتوحة كبعض 
 القصص العالمية عمى رأسيا، فمسطيف.

أحب قريتو، المسمؾ، الثورية والخوؼ، ىذه المرة، أحبو، وال لف أخشى، أدرؾ 
موت بدوف جثة، بروح فقط. وما أنو عمـ أني لف أستطيع أف أدفنو فاختار أف ي

 السبب الذي يدفع شابًا لمموت في عز شبابو ومف دوف جثة، سوى العشؽ. 

أذكرؾ قمتيا لي مرة واحدة، عندما فقدت عيني، ىمست لي أحبؾ، فشعرت أني 
 استعدتيا، ظننتؾ العيف البديمة التي بعثيا اهلل لي، فمما أعاد أخذىا.

ا ربي، خذ مني كؿ أعضائي وأعد لي ىذه العيف، أنا عمياء تمامًا اليوـ، آٍه ي
 فقد أحتاجو ىو.

رادتي، سر جنوني، سطوتي تحتمني،  قوية كنت أبدو حينيا، كنت سر قوتي وا 
بنيت بي السدود وعصفتيا، جمبت القبلع واقتحمتيا، ثـ عمرت النقوش اعتميتيا، 

 أأعجبؾ رونقيا، لـ أعمـ عنؾ أنؾ تحب الزواؿ، فمـ سكنتيا؟

حقًا آخر صورة رأيتيا كما حممت بؾ؟ أحقًا كنت أنت الذي رأيت في أكنت 
 الحمـ؟

في الحقيقة كنت أراؾ وسيمًا، لكف ىذه المرة، كنت في حممي مختمفًا، كاف 
 اسمرارؾ مختمفًا، وعيناؾ كانتا ترتبلف نغمًا صوتؾ كاف رقيقا مثمؾ ثائرًا كحقؾ. 

ي واهلل دمعة أذرفؾ، أنت أحادثؾ ألف قممي قد تمرد عمى دمي، فما عاد لد
الذي كنت دائمًابجانبي، قبؿ أف أطمبؾ، تقاسمت معي فرحي، وأنا اآلف أنعاؾ دوف 
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أف أرى مأتمؾ، أبكيؾ، أودعؾ، دوف أف أرى وجيؾ، لمحة فقط أرجوؾ، قبؿ أف 
ترحؿ، ال تغمؽ الباب، ال تتركني لمغياب، فأنا واهلل ما عاد في وسعي أف أسترجع 

حاوؿ قتمؾ، عني إف قتمتؾ أنا أصبر، أصبر عمى عيني تأبى اال  الذكرى دوف أف أ
أف تبكيؾ، لكف خنجري يتعمؽ في قمبي حينما أفكر فيؾ، صدقني ضعيفة أنا، ما 
حاؿ فتاة تحبيا، تقتمؾ، تبكيؾ، تصنع، نفسيا، ثـ إلى حياة األجداث تنزلؽ، أكتب 

 مف كؿ شيء إال منؾ.لؾ اآلف وأنا بيف االشجار الخالية مف األوراؽ، الخالية 

، قبؿ  ظبلـ يحيط بي مصدره نور شمس فقدؾ، وحيدة أنا بدونؾ، مثؿ ىذا اليـو
سنيف كنت معي في نفس ىذه البقعة التي لـ تعد تتسع لؾ، أغمؽ يدؾ، فؾ ذراع 

 الحصار، أخشى أف سفينتنا اىترئت في طوفاف نوح،

مف وجعي اليوـ، إف كنت أبكي بكاًء شديدًا ألنتزع عيني مني، أيف ذاؾ الوجع 
استأصموا لي عيني فقد كنت روحي، كنت قمبي، كنت الكبلـ والحنجرة المعجـ، أي 

صبر ذاؾ الذي يقوني إلى التوقؼ عف استرساؿ مدامعي، عند ارتطاـ ذاكرتي 
بوجيؾ، سواد عيونؾ، أجفانؾ المكحمة، عرض منكيبؾ، شعرؾ األسود،اسمرارؾ، 

 قوتؾ، عاطفتؾ، نورؾ.

عبًا جدًا، تكمؿ بوجودؾ بجانبي، شعوري كاف خارقًا لموصؼ، كاف يومًا ص
جامحًا لحد الوجع، "الحمدهلل الذي أخذ لي عضوًا وترؾ لي أعضاء"، كانت جممتي 
الوحيدة، حممت معي جرحًا كعادة كؿ فمسطيني، عندما قصؼ بيتنا وقع حجر عمى 

لي، كانت كتاباتي،  عيني، فأدى إلى فقدىا قدرتيا عمى الرؤيا، كانت التحدي العظيـ
رادتي، وأممي، جرحي وصبري، تصبري ونشوتي، كنت وبالرغـ مف وجعي منيا،  وا 
وبالرغـ مف أكثر مف أربعيف عممية جراحية خضعت ليا، األقوى، كنت معممي في 

 القوة.
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عندما فقدت ألوؿ مرة، قيؿ لي إني سأسترجعيا، ابتسمت والدموع تمؤل قمبي، 
زينة، وأنا عمى عمـ بأنيا لف تعود، لقد رحمت مع والضحكات غطت مبلمحي الح

 فمسطيف، وستعود عندما تعود فمسطيف، ستعود لي معؾ.

بعد مشوار مرض تجاوز العشرة أعواـ، استطعت أف أدرس األدب العربي، أف 
أكوف قوية، كجبؿ، كجبؿ ىز عندما مت، انحدر، صرخت مميًا عندما استيقظت مف 

يني، ألوؿ مرة شعرت معنى أف تكوف محاطًا بمف عممية االستئصاؿ، استئصاؿ ع
، لف  تحب، كاف يحب أف أبكي كثيرًا ألني بفقد عيني، وجدتؾ، وبفقد قمبي اليـو

 أجدؾ.

يا ويح قمبي الباكي عمى ضفاؼ نيرؾ، كؿ دموع األرض لو لمت شمميا لف 
 تخمؽ لي لوحة أرسمؾ، كسرت أصابعي، كما كسرت قمبي.

لدرس األصعب منؾ، كيؼ أقوى عمى ىجرؾ، وأنا الذي تدري، أنا اليـو أتعمـ ا
دفنت عيني، بقوة، وأنا الذي تحديت زماني ببل مباالة، أف أعشؽ فمسطيف المتمثمة 
بؾ، أي أف أعتاد الموت والتفاوت في المشاعر، ما بيف الحنيف واألنيف وبيف القوة 

عتبلؤؾ منصة واالنييار، الحمـ والواقع، رقصي مع ظبللؾ، زحفي عمى كثبانؾ، ا
غيابؾ، شوارع األقصى، حمضيات حيفا، قتاؿ عرفات، اغتياؿ كنفاني، صمود 

 البلجئ، كؿ شيء بفمسطيف يذكرني بؾ، 

 أذكر أني فقدت عائمتي ووطني وبقيت حية،

أذكر أني رأيت البستاف الذي بعثنا فيو سوية قد دمر، ورغـ ىذا ال زلت أغرس 
الورود في كؿ بستاٍف أراه، لـ أزؿ ألعب معؾ، وأذكر أني فقدت عيني ورحمت مع 

المبلئكة في الجناف تجتمع، كنت قوية بما يكفي ألجمع لعيني إرادة تغنيني عنيا، لـ 
حتضف الحياة، دوف أف تخاؼ مجيوليا، أذكر أف أزؿ أنا، الفتاة القوية التي سارعت ت

الحياة جمعتنا مرة أخرى لغرض واحد، ىو القضية، التي مت ألجميا والتي سألحقؾ، 
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ليس بسبب شوقي لؾ بؿ ألني أيضًا، سأصنع كوفية تممؤىا الدماء أنثرىا في أرجاء 
 وطني، فتزىر روح عرفات ألقؼ معؾ، سواسية بالجياد نرتقي.

، وأنا ما أزاؿ في يقيني نفسو، ولكف األشياء مف حولي تغيرت، أكتب لؾ اآلف
أصبحت أكثر نصوعًا، قوتي تجعمني أرى األشياء أقوى،الشجرة التي أقؼ تحتيا 

عادت تشدني ألقؼ، والسنونو الذي يحمؿ عمى جناحو المكسور وطف داويت  كسره، 
قبر عيني، تراتيمي وأنا الباكي في محيط قصيدتي، أكتب لؾ، نثري الذي نثرتو عمى 

أصوات أنانية أنيا ألنثى سواي، لـ أكف أنا التي تقتمني، كانت عزفات العود، ىي 
أوتار الزماف سبب محازني مف ذاؾ الذي وىب لعيني ظبلليا ثـ اندثر، رأيت الشمس 

حارقة، رأيت الغيمة غاضبة، وكيؼ رأيت كؿ السنيف في ساعة  البكاء لـ أكف  
ف أرى؟ وأنا ضريرة، ال أرى، ألـ أكف أفيـ ما يحصؿ، لـ أدرؾ ما أرى، كيؼ اآل

أسمع نبأ وفاتي يـو جنازتي نادوا عمي بصوت خافت، لـ أبصر إال وروحي موؤودة، 
 وقمبي يعتصره األلـ.

ثـ تجولت في ساحات أصواتيـ، نحبؾ، كٌؿ يقوليا لي بنبرة مختمفة عف سواه، 
مى حالي، ال تختنقي، غدًا النور ولكيـ يغصوف بالدموع، وتحشرج صديقتي بألـ ع

قادـ وكيؼ الأختنؽ؟ أنا وىي تواسيني فتغص لتبكي، ومف يحبني ينسج لي قصيدة 
غزؿ يسرؽ لي مف العمر كؿ أشعتو، ومف السماء كؿ نجوميا، نقطؼ مف األرض 
كؿ زىرىا األبيض، يضعيا زينة في شبلالت شعري األسود فيمتمئ شعري نجومًا، 

ضاء، وقصيدة حب مف عاشؽ أحمؽ، كانت حياتي مقّطعة ُسرقت وأشعة، وورودًا بي
مف بيتيوفف، لـ يمحظ إال قبؿ موتو بثواف ألنو أعاد العزؼ فشرد بيا، ولـ يجدىا 
فغضب، في الحقيقة كاف شروده بداية قصة حياتي،وغزؿ الميؿ سواده في عجؿ، 

النور، ليس لحيف صراع الشمس مع األمؿ. كيؼ ليا الحؽ بالكبلـ عنو وىي مصدر 
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فييا حياة، دبت المشاعر بنا فماتت وبقي ضوؤىا، يغني لنا يا مف أنرت  نياركـ، 
 اسرقوا مف العمر عمرًا قبؿ أف تسرؽ الحياة منكـ كؿ لحظات العمر.

 

 أمؿ

 دمشؽ
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 تنكشؼ لنا حقيقة أحبلمنا كمما اقتربنا منيا عامًا بعد عاـ

 نرىف حياتنا في سبيؿ تحقيقيا 

 تمضي السنوف 

 نكبر وتبقى أحبلمنا في سنيا الصغيرة 

 ندركيا  نحققيا

ذا بنا نكبرىا بأعواـ   وا 

 أحبلـ صغيرة ال تستحؽ عناء انتظارنا طيمة تمؾ السنوات

 سعود السنعي
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 اليسار

 حمص

كؿ شيء متعب ، ابف خالتي تصرفاتو تتغير معي، وما ذنبي أنا ليكرىني إف 
كانت خطيبتو افتعمت الخيانة  ظّنا منيا أنو حقيا، وتركتو في ميب الحسرات 

معكتفا. أف تكوف عاشقًا، تمامًا كأف تكوف الجئًا، ستبحث عف نفسؾ في أي وطف، 
كسر الوعد ظيرؾ الصمب، ولف تعمـ في أي سبيؿ يتوجب عميؾ أف تحط حممؾ، سي

وستبقى ال تعمـ عف جارحؾ شيئًا، سوى أنؾ تكرىو وتريده، أكثر مما تريد أف تبكي 
لغيابو، ىو الحب كالرحيؿ تمامًا في بقائو معؾ قمؽ مف موعد رحيمو، في رحيمو 

 خوؼ مف عدـ عودتو، في كؿ الحاالت أنت البلجئ في الشتات المتوحد في منفاؾ،

اقصد وطنًا آخر لعؿ قموب مف سكنوه، تغدو لمجوئؾ أكثر فارحؿ عف ممجئؾ و 
رحمة، أتحدث أنا، عمى أمؿ أف يستمع، أنساىا، خانتؾ، ال تستحقؾ، كؿ العبارات 

السيئة ال تبرد مف ناره، كـ مزعٌج ىو ىذا الحاؿ، أخشى كثيرًا منو، إنو يتغير، يجمس 
 تقنعو بالذىاب لدكتور نفسي،دائمًا وحيدًا، ينظر إلي بحقد، وسمعت خالتي تقوؿ أنيا 

. أحيانًا أفكر في ترؾ  لـ أره قط بيذا القدر مف الغضب، دائمًا ما كاف يحنو عميَّ
الدار، واالستقرار لوحدي، لكف، كيؼ السكف وحدي وأنا فتاة، تأسرىا مفاىيـ شرقية، 

 وعقوؿ تدعي الشرؼ، وىي خاوية حتى مف األعصاب!

مخيؼ، أشعر أنو يرغب في صفعي أحيانًا، ذات دائمًا ما أراه محدقًا بي بشكٍؿ 
مرة أراه يصرعني، ويصرخ بي، بقير، ثـ يبكي، يقوؿ بخوؼ: "ليش خنتيني ، أنا ما 
ساويتمكشي، حراـ عميكي تتركيني ، رح أدبحؾ، بس أطمع بوشؾ، عـ أضعؼ، رح 

أنتقـ منؾ، كيؼ بتنسي كؿ ىالحب المي كاف أنت مو بشر، أنت مو حجر، أنتي ما 
تاىمي تكوني حمـ، أبكي ولؾ أبكي أنا بكرىؾ بس بعدني بحبؾ، أنتي وال شي تس
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وكؿ شي. أنا مجنوف، مجنوف فيِؾ بجنوف بسببؾ، مجنوف ألني جنبؾ، مافيشي رح 
 يطفي النار جواتي غير قتمؾ".

أذكر أنو عندما صرخ بكؿ ذلؾ احمرت عيناه وبكى حتى بمؿ تمؾ الغرفة، 
تغرؽ، وأف البناء كمو اختنؽ وأف الحي يوميا تحطـ،  أذكر أني رأيت األشياء حولو

تحوؿ لرماد، كؿ تمؾ األشياء شعرت أنيا رأيتيا وىي لـ توجد حتى، أيعقؿ أني 
 أصبحت أيضًا مجنونة مثمو؟

القوة، كممة أمؿ المشيورة، لـ ال يفيميا الناس، لـ ال يفيـ الناس أف الحياة 
ا بزوالو، وأيف تكمف تمؾ العواطؼ التي أعمؽ بكثير مف أف تكوف شخصًا يقيد حياتن

تخرج مع أنفاسنا حينًا، ثـ لـ ال يمنعيـ الخبلئؽ أف الحياة مصيبة، وأف المصاعب 
أىداؼ، وأف البحر يحمؿ الزوارؽ وأف األرض تكمؿ السماء، لـ ىو دائمًا ما يبكي 

مجنوف ألجميا، لـ يجب أف نبكي عمى مف جرحنا بقسوة، تمؾ العبارة التي تحولو كال
األبمو، يقوؿ دائمًا أنا ال أستحؽ القسوة، لـ آذيتني، لـ أحمؿ ليا يومًا سوى 

العصافير، سوى الورود حممت ليا مرة قمبيا كي ال ينيكيا حبي، ولـ أدر قط أنيا لـ 
تحمؿ ال قمبًا وال حبي، قاطعتو يوميا وسألت: وكيؼ لؾ أف تبكي، وأنت الرفيؽ عمى 

 في جوفيا؟فتاة لـ تحمؿ لؾ أي شيء 

 أجابني: إنيا كانت تؤنث كؿ شيء.

 فقمت: وما األنوثة التي سحرتؾ بيا؟

فصمت، أذكر أف خضراء العيوف تمؾ كانت فائقة الجماؿ شقراء الشعر، حمراء 
 البشرة، طويمة القامة، فاتنة الصوت، خائنة المعالـ.

الخيانة التي تراىا حقًا، يراىا سميـ ظممًا، أراىا أنا، انتقاـ الحياة وحقيا في لعب 
دورىا سميـ المراوغ، الذي يحمؿ قمبًا كبيرًا يعبث بو مع مف شاء، تتيح ذاؾ مف تربية 
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خالتي لو فكاف المدلؿ الوحيد في البيت، لعقـ زوجيا، عاطفة األمومة فاقت حدىا، 
 بًل مف كؿ شيء حتى عواطفيا.فأصبحت تعطي كمًا ىائ

حجـ العطاء عندىا ىو حجـ سخريتي مف ىذا الكوف الغريب الذي يجعؿ 
البشر يتمردوف دائمًا عمى واقعيـ بالكبلـ فقط، أما إرادة التغيير والتي حولت عمر 
ابف الخطاب مف رجٍؿ قاٍس فظ إلى رجؿ يبكي مف كممة اتؽ اهلل يا، ال يحمميا إال 

 القميؿ. 
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 ومالي سواؾ وطف

 وتذكرة لمتراب رصاصة عشؽ بموف كفف

 وال شيء غيرؾ عندي

 مشاريع حب . لعمر قصير

 

 أحبلـ مستغانمي
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زوج خالتي الجزائري الجنسية والذي شارؾ في القتاؿ ضد المستعمر الفرنسي وكاف 
العتقالو وتعذيبو حتى ممف قادوا الثورات، أدت ثورتو عمى المستعمر الى دفعو 

أصبح عقيمًا ، بعد أف أخموا سبيمو تحوؿ مف ثوري إلى ثوري أشد قسوة وجبروت فما 
 حاؿ دمو النازؼ بينو وبيف الثورة.

صنع مف قيودىـ حرية لثورتو، ومف ظبلـ زنزانتيـ نورًا لوطنو، رمى نفسو في 
بموتو، ثائر أحضاف الموت، فما احتضنت األرض ثائرًا مثمو حتى األرض كفرت 

مثمو يجب أف تبقى عمى رؤوس األشياد يتنفس الرصاص والبنادؽ التي 
تنفسياجبابرةالجزائريف، يغرس البنادؽ عمى قبور الشيداء يمد يده لمنور فيعانؽ سمو 
اليدؼ، يحضف ما بيف مقمتيو، الغد المتسمح بالثورة، يقمب طاولة الحوارات رأسًا عمى 

رس لغة أىؿ فرنسا ويبشر مؤل الكوف بالمغة العربية، عقب فوؽ رؤوس الفرنسييف، يح
لغة القرآف والرسؿ، يتحدث لغة الدـ مع المستعمر، الورقة الرابحة التي تفوز ميما 

 طاردىا الدىر أو لعب بيا الخواف، بمد المميوف شييد والمبلييف الثائريف.

كحرب الجزائر التي ترسـ بعصافيرىا حمراء الدماء. احتمت مف قبؿ فرنسا 
عقائدية وأسميت بفرنسا ما وراء البحار، فرنسا والتي عرفت بسياستيا الدموية 
وبمجنزراتيا العاىرة، احتمت الجزائر فشردت أىميا، وقتمت، وذبحت، ونكمت، 

واعتبرت أف الجزائر مستوطنة ليـ، قاـ غورو أحد جنراالت الجزائر باتباع سياسة 
 األرض المحروقة.

وة عمى عنجيية الفكر الفرنسي، فعمت الثورة  أرجاء رد الشعب الجزائري بق
 الببلد، وتكممت بالنصر وبخروج فرنسا ميزومة.

تشبث الجزائريوف بسماء ببلدىـ، وتشبثت سطور التاريخ باالحتفاؿ بنصرىـ، 
أرىبت نسوة الجزائر كبار ضباط الجيش الفرنسييف، فكانوا يساعدوف الثوار في 

 ؿ فرنسا وتفجير أنفسيـ ىناؾ.اختراؽ الحدود والعبور لداخ
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أشبلء الثوار جعمت مف فرنسا السوداء بيضاء لطير تضحيتيـ، ىكذا يتعمـ 
العدو مف انيزاماتو، خطت حروب الجزائر سطور البطوالت في التاريخ وفرقت فكرة 

 الفرنسييف في أف الجزائر قطعة مف فرنسا.

ىكذا بطش  ىكذا كسر شعب الجزائر العظيـ حدود المنفى وضـ لموطف،
الجزائريوف صور الفرنسييف القاسي الذي ال نستفيد شيئًا مف قسوتو سوى القسوة، 

 الجزائر تعد منارة فخر لكؿ عربي.

الظمـ الذي زاؿ والنور الذي حمؽ، فرنسا ميزومة، الجزائر تنتصر، إنيا راية 
ت الحؽ إلى ما فوؽ السماء ترفع، بمد المميوف شييد، وضعيفة: ىـ مبلييف. كان

الجزائريات يحشدف لمفتح المبيف، قبؿ أف تصطدـ مخابرات العدو بخصاؿ شعرىف، 
عبد القادر الجزائري، عبد العزيز بو تفميقة، محمد بوضياؼ، حممو بوجدد، الجزائر، 
قباني، كنفاني، الظمـ الحرية، الثورة، أنو يوـ الميعاد، يوـ ييبط يسوع لؤلرض، تكوف 

 بسبب األعور الدجاؿ. غير آمنة، الفوضى واالضطراب

جنوف الكوف، جور الظبلـ، صمت التضحية، تنفس الشر في صغره، الفكر 
اإلرىابي الماسوني عبقرية المستمر، دخوؿ العرب في غيبوبة دورة التاريخ، احتكاؾ 

 المشاعر في الصميـ وغرؽ الحياة باألغاني الصاخبة، إنو العالـ، يتغير.

نفسي، خالتي ترفض أف تصدؽ نبأ انفصاـ  زاد كبلمي عف حده، أصطحبو لطبيب
شخصية ابنيا الذي ليس ابنيا أصبل، ال أفيـ كيؼ تتعمؽ بو ىكذا، كيؼ يحد السد 

 مف غضب الشبلؿ؟

لـ ال تبني لو السدود؟ لـ ال توقؼ أنينو، أنا أيضًا أحبو، أف تحب شخصًا ليس 
قنعو أنو ىو فقط أف تتيح  لو كؿ مآرب الحياة، ليس أف نفتح لو أبواب كؿ شيء وت

 الصواب، وأف الخطأ لطالما سيخطئ سيره نحوه وطرقو أبوابو.
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وتمضي صفحات العمر تكتب عميو الخطيئة وتكبو عمى وجيو صفحة ميترئة 
ما عمييا، ثـ إنو لـ يرث شيئًا مف قوة مف رباه، ذاؾ الجمد الذي فرؽ أوراؽ الفرنسييف 

تكمف القوة في أف تبكي عمى امرأة  الذيف اقتمع حناجر الظبلـ ودؾ عساكرىـ، أيف
 طوؿ عمرؾ؟

ف خبأتيا عقوبة القدر عمى أنو  ليتو يفيـ أف سير األياـ لف يتوقؼ عند أناتو، وا 
خاف نفسو عندما تربع عمى عرش عبلقتو الماضية، ىذا البيت الحمصي الصغير 
 الذي احتضنيا، أحبو، وأحب سميـ كأخي الراحؿ، لكنو يرحؿ بطريقة مختمفة، أخ
يرحؿ ألجؿ وطنو ىو سيذبحو منفاه، أكره أف أراه ىكذا يتخيمني خائنتو، في حالة 

 انفصامو وأختو الوديعة في حالتو الطبيعية.

أذكر أف قرأت مرة في كتب أخي النفسية أف مريض االنفصاـ يحيا بشخصيتيف 
متناقضتيف، ال تشعر كبلىما ببعض، يبدو أف األمة العربية جمعاء تعاني مف ىذا 
المرض لكف عمدًا، مريض االنفصاـ يعاني أواًل مف ضغوطات نفسية تتكاثر مع 

األياـ، حتى يأتي موقؼ معيف يؤدي النفصاـ شخصية بفعؿ الصدمة، حتى ال يتميز 
بيف الخير والشر، وال يتذكر في حالة انفصامو ما كاف يفعمو وينكر أف يعترؼ أنو 

تخيمني أختو مرة وخائنتو تارًة مريض أو مسو ضر، سميـ الشاب الوسيـ الذي ي
 أخرى.

كانت خالتي تبنتو مف أحد مياتـ حمص عندما بمغ الّسنة، لـ أدر لـ ىو ال 
سواه، تقوؿ خالتي دائمًا أف العيوف الخطيرة، دائمًا ما تقمنا نحو ما ينتظرنا دوف نعمـ، 

، حتى أنيا أترى عيونو قادتيا لحتفيا! فتنبو لـ يعمـ ىو أنو لقيط، ولـ تخبره خالتي
أجبرت نفسيا عمى النسياف وجمدت ذاكرتيا بقسوة، فماتت ذاكرتيا ونصؼ مذكراتيا 

 تكتب عنيا ألـ ما تشعر.
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اعتنقت خالتي الكتابة عند اعتقاؿ زوجيا، كانت ترسؿ لو حروفيا مع الريح  
تقيد حياتيا بأحبلميا بو، ترسـ وجيو يوميًا بمرآتيا تحتيا بالدموع، تبنتو ليؤنس 

تيا، كاف ىو عزلتيا الحقيقة بالغت في حبيا، أعطتو كؿ شيء قبؿ أف يفكر بو، وحد
بمغ عطاءه حد السماء فارتطـ بغروره، سميـ الشاب المنزوي دائمًا يحادث الفتيات 
ويعاكسيف، حب األـ البنيا فطرة، لكف بذخ حبيا جنوف، ييمؾ العاطي والمعطي، 

يطًا وجد مف احتوى ضياعو، كنت يتيمة لطالما كانت تغرؽ في معاممتو عنا، كاف لق
أحيا في الفراغ، أىيـ عمى وجيي، أتقدس عاطفتيا التي سد رمقيا ىو، وتيمؿ 

 صمبيا؟ أو كسرت صميبيا التي وىبيا ليا جوؼ األحزاف. 

أي كانت المسائمة ليست وجعي، بؿ كنت طالما أرى آثار الخطأ عمى مبلمح 
يفقد نقاءىا، ينقمب بيف جوانبيا فتبقى أسيرىا، سميـ، والذي يحتوي الحياة بممذاتيا 

حتى في حريتو، توالت األياـ ونحف نعتقد جميعًا  أف سميـ ابنيـ الحقيقي، تفاجأنا 
 ذات يـو عندما كنا نقـو بتعزيؿ المنزؿ أف سميـ كاف يساعدنا.

السقيفة المستديرة في غرفة خالتي، يجب أف تنظفيا، صعد سميـ، وجد بعض 
سالة منذ أعواـ طويمة كتب فيو شيء دفعو لمبقاء أسابيع وحيدًا، لقد عمـ الدفاتر ور 

باألمر، كاف الصندوؽ بيده، قرأ رسائؿ داخؿ الدفتر، فوقع مف جسده قمبو، وحولو 
كومة مف الدماء التي امتزجت بغبار التنظيؼ، ولمعت مف عينيو بعض الدموع لـ 

د قمبو لجسده، وترؾ دمو عمى أدر بسبب الرسائؿ أـ بسبب وقوع قمبو منو، أعا
 األرض، داس عميو ونزؿ غرفتو بقي أسابيع وحيدًا بيا.

كانت تمؾ صورتو في مخيمتي عندما رأيت مالو أثناء قراءة الرسالة كانت خالتي 
 قد كتبت ما يمي:

 زوجي األسير:
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، أوراؽ سرت كثيرًا في شوارع حمص اليوـ السكاف تممؤىا والفراغ يممؤىا
الخريؼ تحت قدماي، أدوس بيما وحدتي  وضجري، قادني قدري، لذاؾ الميتـ 

الخابي األطراؼ بسكنو، مف رمى القدر بيـ في أحضاف الخطيئة، غريبة ىي ىذه 
الحياة مف دونؾ، ال لوف ليا وال سطر يتسع ألكتب لؾ شوقي، أحبؾ، وأتمنى لو كاف 

لف أنجبو أبدًا، لو أنني معؾ اآلف نتقاسـ  سير األياـ أبطأ لخبأت داخمؾ طفمي الذي
الوجع، كاف أفضؿ مف أف أتقاسـ عزلتي مع ظمي ووحشتي وغربتي التي أحضنيا 
كأنيا أنت، تشتت األياـ في غيابؾ فتصنع مني عجوزًا مجنونة تبكي عريسيا الذي 

بعد استشيد يوـ زفافو بأكباؿ القدر، فقيدي، أكتب إليؾ حروفًا لف توصميا الرياح أل
مف ىذا المدى الوحشي، الذي أحيا بو مف دونؾ، وأنت البعيد مكانيًا عني، الجميس 
معي روحيًا، وأنا التي احتضنت صورتؾ حتى في خيالي، وأنا التي أرقص في العيد 

معؾ، لـ يعد يأتي العيد مذ غيابؾ، آف آواف الرقص تعاؿ بالعيد، لطالما رجوتؾ، 
دفعت بخطاي لباب الميتـ القريب، وأيضًا تخيؿ،  ىي وحدتي التي احتدمت بالغيبيات

دفعتني ألف اصطحب معي طفبًل شعرت أنو إلى حٍد ما يشبيؾ، فيو تقي، بريء، 
 يحب الحياة ويعمـ كيؼ يمتمكيا.

قالوا لي في الميتـ أنيـ وجدوه بمفافتو، وىو ابف شير عمى باب الميتـ،  
سميـ، ألممي إف كاف ابف خطيئة أف ويدعونو كريـ ألنو جاء في يوـٍ ماطر، فأسميتو 

يكوف سميمًا منيا، سميـ يشعرني بؾ، فأنا أحتاجو منؾ، ليس مف الرذيمة، أرى 
مبلمحؾ بألعاب سميـ، وطفولتؾ بعيونو، أغرؽ بكما، سميـ الطفؿ الصغير الذي أعاد 

لي الضحكة، ىو نفسو الطفؿ الصغير الذي خبأتو يومًا داخمؾ، عد في يـو مطٍر 
 أنا اشتقت لؾ، عد لي في يوـٍ كريـ، يوـٍ سميـ.كريـ، ف

 زوجتؾ المنتظرة 

 أحبلـ 
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 ىناؾ مف يمارس الرذيمة إلشباع غريزتو 

 وىناؾ مع الفقر مف يمارسيا إلشباع معدتو

 والثمف في حاالت كثيرة أبناء ببل آباء 

 سعود السنعوسي
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أنا ابف الخطيئة، كانت كمماتو التي لـ يستطع نطقيا، مذ عمـ ما حؿ بو وكؿ حياتنا  
قمبت رأسًا عمى عقب، يحب العزلة، الوحدة، تقديس الدموع، الحديث مع الظبلـ، 
إطفاء الشموع، إنو تعيس تمامًا، لـ يكف يومًا يممؾ إرادة الحياة، والحياة لـ تكف 

بب حياتو الفارغة، طالما كاف أخي يسارع في سد ترغب بو كما كاف أخي يقوؿ، بس
ثغراتو، دوف جدوى وماذا يجدي حزنو، وماذا أجدى حزف العرب ستيف عامًا عمى 

 فمسطيف!

كؿ دموع األرض لف تصنع لنا قارب نجاة صغير يوصمنا لوطف اف لـ نصنع 
التي، قاربا مف امالنا فمف تخمؽ لنا الخيبات واحدا، وما الفائدة مف صراخو عمى خ

أنت مخادعة، أنت كريية، كيؼ تكذبيف عمي كؿ تمؾ السنيف، أنا مف، مف أبي 
وأمي؟ والتي كانت ترد دائمًا عمييا بالصمت والدموع، ومف أيف تأتي لو بأجوبة، 

صاغ القدر منيا مستحيبل، ومف أيف تأتي لو برحـ أمو تعيده إليو كي ال يقسو عمى 
ليا عمى أنيا عظيمة، لو أنيا ربت لقيطًا نفسو فتحزف ىي عمى وجعو، كنت نظرت 

عمى كـر األخبلؽ، لكف خوفيا مف وحدتيا جعؿ منيا عصى سحرية لتمبية الرغبات 
فقط، وعمى الرغـ مف ذلؾ ىي إنسانة طيبة، دائمًا ما تقوؿ حسبي اهلل ونعـ الوكيؿ، 

نبيا بعير خالتي التي تقسو عمييا األياـ يقسو ىو عمييا اآلف أكثر مف األياـ، وما ذ
قصتو؟ وماذا تفعؿ لو إف كاف ىو أصبًل كذبة اختمقتيا لسد فراغ حياتيا، كيؼ 

 يخاطب مف أحسنت إليو ىكذا.

ما أصعب القسوة، يا رب ال تجعؿ قموبنا قاسية، بؿ اجعميا تأنس برحمتؾ، 
تصبر عمى قضائؾ، توحد وجيؾ، تعظـ كرمؾ، يا رب كنت دائمًا بمسمًا لجروحنا، 

ف كنا قومًا ظالميف، ارحمنا فنحف عبيدؾ، الميـ ما حّؿ  ودواء لشتات حياتنا، ربي وا 
بنا مف نعمة فمنؾ وحدؾ ال شريؾ لؾ، يا رب اجعؿ قموبنا عامرة بذكرؾ فإف بذكرؾ 

 تطيب األوجاع، يا رب، كف الصاحب والصديؽ في سفر حياتنا.



62 
 

تكف أبواب أحبلـ، اسـ خالتي التي رعت يتمي وأخي، وعمى الرغـ مف اسميا، لـ 
العمر بوسع أحبلميا فانغمقت أماـ وجييا، وتحولت أحبلميا لمجرد أمنيات، كثرة 

أحبلميا وشاعريتيا أودت بيا لجوؼ الظبلـ واحتكت بأوراؽ الشجر الخاوي أغصانيا 
 إال مف الخشب المتيبس، أكاف حمميا بامتبلؾ طفؿ كمثؿ سميـ كبيرًا إلى ىذا الحد؟

، أـ حمميا بعودة زوجيا كاف أـ إف حمميا بأف تكوف كا تبة كانت األجدر بالحـز
األكثر استحالة، حمـ خالتي أحبلـ، أحبلـ مستنغانمي، لـ تأخذ منيا سوى العاطفة 
والقوة ولكف دحرت كاتباتيا بشأف التمرد عمى الرجؿ، كانت تظف بأف الحياة ليست 

ترابط مف االحتراـ رجبًل وليست أنثى كما تقوؿ أحبلـ، بؿ الحياة عبارة عف نسيج م
المتبادؿ بيف المرأة والرجؿ فيتشكؿ اسـ األسرة، الرجؿ غبي بقسوتو، صحيح، كما 

األنثى بمياء بعاطفتيا الزائدة، احتمت مستنغانمي عرش العواطؼ، وجردت الواقع مف 
خياالتو بالنسبة لقرائيا، لكف أحبلـ خالتي كانت مختمفة كؿ االختبلؼ عف 

لسبيؿ األخؼ وطأة، كمتاىما تمتمؾ حمما، عمى الرغـ مف مستنغانمي، لكف عمى ا
تعدد سبيؿ الحياة، إال أنيا تؤدي دائمًا لدرٍب واحد، كؿ األحاسيس تمثؿ شيئًا واحدًا، 

 الروح.. 

 كؿ الناس يمثموف اسمًا واحدًا: البشر 

 كؿ األنبياء يتكمموف عف الواحد اهلل

 كؿ الناس في الجنة يتحدثوف لغًة واحدة،

 يء، في النياية واحد حتى نحف البشر مف آدـ،كؿ ش

 يا أييا الواحد األوحد الصمد،

 شكرًا ألنؾ خمقتنا مف واحد، فنحف إذًا 

 جميعًا نممؾ قمبًا واحدًا، نفسًا واحدًا،
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 وربًا رحيمًا واحدًا،

بعد ذاؾ اإلحساف الذي قدمتو لنا خالتي فرعتنا وأخي، كاف يحب أف نصنع 
 يعيد البسمة لزوايا ىذا المنزؿ التعيس.ألجميا وابنيا شيئًا 

أخي سمعو ذات يـو يتحدث عف فتاة يحبيا ويشعر أنيا مف يحب أف تشاركو 
حياتو، فاستطاع أف يصؿ إلييا، وأف يتحدث معيا بشأف تعاستو، فسارعت لو يوميا 

 وأخرجتو مف حالتو بضحكتيا فقط.

حضور حفمة زفافيما، كمية التناقض التي يحتوييا غريبة، حقًا، كنت سعيدة ب
وتعيسة بسماع نبأ خيانتيا لو، مذ تركتو في ميب الرياح، انفصمت شخصيتو تمامًا، 

كانت الرد األفظع لمقدر، األقسى عمى اإلطبلؽ، أصبح يراىا بي، عمى الرغـ مف 
بعدي عنيا، كانت تمتكمو بكؿ صور القسوة، وكأنيا نساء األرض، وكأف ذمة القارب 

يصدؽ قط، أنيا، المد والجزر، الحت والترسيب، العواصؼ،  تبحر بيا، لـ يكف
الدوامات البحرية التي جعمتو يييـ بيا فيغرؽ، فتبتمعو وترميو شبيو إنساف قتيبًل،  
عمى رماؿ الشاطئ الحاّرة، تتجمد مشاعره، كما يحدث عادًة في األفبلـ األمريكية 

ما حولو بقعة مف األشياء  تنتيي أفبلـ اإلثارة بيتمرد البطؿ عمى واقعو ويتحوؿ
المحطمة، أيعقؿ أف تكوف حياة سميـ مبعثرة فوضوية إلى ىذا الحد، تفاجأت يومًا أنو 
جاء يقمني مف جامعتي إلى البيت، وطوؿ الطريؽ يحادثني بمطؼ، شعرت بالراحة 
ـَ ال،  ألنو بدأ يتحسف، سعيدة ألجمو، لكف أيعقؿ أنو تجاوز األمر دوف عبلج، نعـ ل

ى أي حاؿ رجؿ، يجب أف يكوف عمى قدر مف القوة يخولو أف يتحدى ما فيو عم
ـَ ييتـ بي وحالما  حولو ويكسب األمور بقوة، إف اىتمامو بي يريحني ويخيفني، ل
يسارع لمساندتي في أي شيء، دوف أف أطمب، أيعقؿ أف مشاعره تحركت بسبب 

بقتمي، عيونو التي كانت فقدي أخي، قرر أف يساندني بداًل عنو! تيديداتو السابقة لي 
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تفترسني وترميني دوف رحمة، الحقد الذي مؤل قمبو، القدر بوجيو القاسي، العدؿ الذي 
 تفقد، الشخص المطيؼ حاليًا، سميـ، أرجو أف تظؿ دائمًا ىكذا.
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عمى الرغـ مف تحذيرات أمؿ لي مف سميـ، لـ أكف أقتنع، لـ دائمًا تحكـ عمى 
طفتيا أحيانًا، لـ ترغب في أف أبتعد عنو، أنا بحاجتو وىو األمور بعقميا . تحتاج لعا

بحاجتي، كؿ منا يكمؿ اآلخر، أنا تائية دوف أخي، دوف عائمة، دوف وطف، وىو 
أيضًا، كؿ منا تائة عف نفسو، ما الجدوى مف تحذيري منو وىو الذي نشأت معو 

نفسي منو ثـ،  وتقاسمنا سواسية الفرح والحزف، أيعقؿ أننا ننتحر معًا، أحرص عمى
 وىو لـ يؤذني، مف ذا الذي يؤذي أختو؟

، كما تقوؿ أمؿ، لكف أكره تدخميا بأموري، لست  لست طيبة زيادة عف المزـو
ـَ دائمًا ما تموث  ـَ ال تبتعد بأفكارىا عني فتيرب لعالـٍ آخر، ل صغيرة، أنا وحيدة، ل

ـ ذاتيا في، أكره حياتي بحرصيا الزائد عمي، أخاؼ أف يقتمع مني في أي يوـ فترس
 خوفيا يخنقني.

يومي كاف مشمسًا تمامًا ممزوجًا بصوت فيروز أستحضر مقوالت بعضيـ، 
رجاؿ يسكنوف فكري، عظماء في خيالي، يتشاجروف لوجيات النظر، اختبلفات 

المنطؽ، القسوة والرحمة، الوحشية والتمرد، قد تكوف قاسيًا لكنؾ في النياية إنساف، 
لمت الصعب، يحمؿ وجيؾ كانت في ساعديؾ مبلمح الخشونة وجور السنيف. لكنؾ ذ

طيات لكف وجيؾ أضاع  وطأة جور األياـ، يحتوي جوفؾ قمبًا باكيًا، ويممع منؾ 
األمؿ، صوتؾ الصارخ مضطيدًا الظمـ، بكى ذات ليمة خوفًا مف أف تجمع األياـ 

جيشيا فتسد ثغرات الظالـ حيث يقيـ سربؾ، كف مف أنت حيث تكوف، افرض وجية 
لحياة عمى مصراعييا واحصد النور الطالع مف الشرفات، نظرؾ بقوة، افتح أبواب ا

افسح ألحبلمؾ مجااًل، خذ مف عمرؾ زمنًا تفؾ بو أسر بسمتؾ، عش كأنؾ كؿ 
الموجودات، ثؽ أنؾ أنت المختمؼ في كؿ شيء كف واثقًا، ال جبارا، كف قويًا، وليس 

سيئاتيـ، تكف  فاجرًا، افرض قوتؾ واجمد الخطأ ولكف اذكر بأنؾ جيد، قابؿ باإلحساف
حامؿ أخبلؽ نبوية، ارفع راية الحؽ ولو عمت، فموال الجرأة ما كاف اإلنساف قضية، 
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ثؽ بأف أحبلمؾ ستتحقؽ، لوال اإليماف فمـ خمؽ لمشعر سجية، احمد اهلل عمى السراء 
والضراء، واعدؿ في فكرؾ واحمؿ شعمة الرسالة، ولتر في كؿ الخبلئؽ آية حميدة، 

هلل ما خمقؾ عمى وجو الكرة االرضية إال لتكمؿ تدويرىا، فمتبحث كف عمى يقيف بأف ا
في كرويتيا عف االختبلفات، فمتكتشؼ المربع، والمستطيؿ، والزوايا المنحنية، 

والقموب الفاتنة، وتُتـ شكرؾ في إبداع ما ُرسـ، فأنت لست مجرد آلة تتحرؾ، تأكؿ، 
يا، تطيؿ شعرىا فتثبت أنيا تشرب، تناـ عمى أىدابيا، تضع المساحيؽ لتخفي عيوب

عذراء بريئة. أو تفقد أمور السنيف فتنفخ دفاتر األشرعة وتبحر لما وراء المجيوؿ 
فوزع عمى الرجاؿ تذاكر نجاتيـ، توصي األسماؾ بعدـ ابتبلعيـ تفص في اجتياز 
الصفة األخرى، فالغربة، بيت عزاء لميت ما رحؿ، لو لـ تكف خمقت لقضية، لما 

صعاب الحياة حيًا، لما كسرت نظرية االندثار، وصرخت بالغد قويًا  كنت اآلف رغـ
لما انفكت دفاتر األمؿ المجنحة بالتحدي، وألفت السـ الزعاؼ عمى ما مضى 

وتكبدت خسارتيا لنجاح، فالنجاح أحيانًا عبارة عف محاوالت مكررة مف الفشؿ حتى 
مميا ويقاتؿ مف أجميا، الفشؿ، ثـ نجاح، حتى اإلنساف بحد ذاتو رسالة يجب أف يح

فيحقؽ حقيا، ويشد أزرىا، ويمضي سريعًا إلى حيث يجاىر بيا، فيعطي ما شاء اهلل 
 عطاء جنيًا، ثـ يسد الحواجز المفضية إلى قتميا. 

 مت في سبيؿ رسالتؾ، انثر فضيمتؾ، فموتؾ دليؿ خمودؾ.

 سيبقى اسمؾ مرفوعًا مع نعشؾ متطايرًا فوؽ الرؤوس.

 و يحدث الضياء عنؾ.سيحمؽ النور يسم

 وستصنع الفراشات رحيقًا مف زىر أىدافؾ.

 ال تعش خاويًا، ال تمت كمثمؾ مف البشر.

 يمفظ آخر انفاسو، تبتمع السماء روحو.
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 يبكي الناس عمى ذكراه.

 كف كغيرؾ ممف أثار موتيـ تفجير حضارة.

الرائعة، كنفاني في ثوراتو، وتحديو، في مواجية حتفو  درويش في رمزيتو
 مبتسمًا، لـ يمت قبؿ أف يصبح ندًى.

استحضر غاندي الذي فجر ثورة مف البياض، وىو الذي كاف يفجر 
 المحاصيؿ، يفجر اليوـ مشاعر السبلـ في حواسنا.

كف عرفات في جرأتو، صداـ في حزمو، الطائي في كرمو، ىيميف كمبف العمياء 
تي انجذبت البصائر لدربيا، ارسـ االختبلفات المتناقضة في صورة واحدة لتغدو ال

دافنشي، احِؾ نصر الضعفاء كبؤساء ىيغو، حدث الناس بقصتؾ العشقية الفريدة 
كقصة مدينتيف لديكنز، كف رحيمًا كمحمٍد، محبًا كعيسى، صابرًا كأيوب، عفيفًا 

قًا كإبراىيـ، مطيعًا كإسماعيؿ، كف كيوسؼ، مختمفًا كسميماف، طاىرًا كمريـ، صاد
ناصحًا كمقماف، وشديدًا كذي القرنيف، كف بشرًا تحمؿ كؿ البشر، اخضع لمف أوجد 

كؿ شيء فأبدعو، ال تحجب أحبلمؾ عنؾ لحظة واحدة، أطمؽ العناف لنفسؾ،  
استحؽ قمبؾ كإنساف، دب باألشياء مف حولؾ روحؾ، فمتكف أنت بحد ذاتؾ حياة 

بالسعادة لمجميع، كف مف أنت حيث تكوف، أنت إنساف، ال تيأس، ال مختمفة، تأتي 
تيأس، إنساف، ال ييأس، كما كاف يضرب األلـ فيصميو، كاف كبلـ أخي الدواء مف 
أوىامي، لـ يعد ذكرى أصبح لي الوطف بقدسيتو، كيؼ يصنع اإلنساف مف دموعو 

، فجرًا كف، السعادة واألمؿ،  نيرًا يسقي بو غربتو، ال تكف ظبلمًا دامسًا فتبشر بالشـؤ
 كف ناصحًا ال متحكمًا، كف سامعًا ال مستردًا، لـ تزؿ كالفجر تراودني أخي.

 صباح الخير أليسار

 صباح الخير سميـ
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 ما ىو حالؾ؟ 

 بخير وأنت؟

 بخير، أسعدؾ اهلل.

 أيف أنِت؟ 

 في الجامعة أكتب ألخي مذكرات لف يقرأىا.

ف أشبلء سيعاود حمؿ نفسو مف أجمي، أدرؾ جيدًا أنيا متصمة، حتى لو كا
أدرؾ أيضًا أنو يقرؤىا، سآتي الصطحابؾ، مف الجامعة نخرج سويًا ثـ أوصمؾ 

 لممنزؿ.

 نعـ، فأنا بحاجتؾ.

 أغمقت محمولي، وابتسمت مميًا.

 ىناؾ مف يسد لي فراغي، ويحيا بي.

 عمى الرغـ مف براءة صوتو سميـ، إال أنو كاف خائنًا، أو خائفًا.

ذي يجالسني فكريًا، وأنا أتخيمو أخي، إنو مختمؼ عنو، لكني مضطرة أف ذاؾ ال
أتخيؿ بو وىمي، أتراه الحنيف يوجعني، أـ ىو رضوخي لصبري، عّمي جننت، أو 

ربما لـ أكف عاقمة قط، لكني اليـو اكتشفت جنوني، فسرت في الطرقات أفرد شعري، 
معي، مف أشاجره، مف أبكي فأما لـ أمتمؾ الجرأة ألصبح وحيدة، احتاج مف يصرخ 

لو وبسببو، كـ كبير مف المشاعر تغتالني، متعبة أنا، حتى مف أنفاسي، تأبى أف 
نخرج بسرعة، أخشى أف أودع ما بقي مني، جسمي بارد كأني غرقت في الثمج 

فأصبح ورديًا خائفة مف الحرب، عمى الرغـ مف رحيؿ نيرانيا، بعيدة كؿ البعد عف 
تي، حزينة بقدر فرحي، صابرة رغـ عصياني الداخمي،  نفسي، ضعيفة بقدر قو 

أتحدث مع نفسي كثيرًا، دوف أف أسمع ما أقوؿ، مئة ألؼ شخص في دائرة خيالي 
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يتحدثوف سويًا، ىبل سكتـ، لقد أتعبتموني، دموعي تتساقط بفعؿ وحدتي، وابتعادي 
الوجع، عف أمؿ، واقترابي مف البلشيء، أجمب نيراف الصبر، أحرؽ دموعي، أطفئ 

أمزؽ ستائر األلـ، أنا الممتمئة القوية الضعييفة الوحيدة، أنا ىنا، في القمة، في كؿ 
الفصوؿ، أدعو الحب لبلبتعاد، أغمؽ لمياسميف األبواب، وأقترب بالدفع آالؼ 

األسراب، ىنا أخبئ في مكتبي ما بيف األوتار والشجف، ليتني أبكي لجماؿ البكاء في 
سى عجزي الذي حّطـ حواجز الصمت، وضع بظممو سطوة ساعة الغياب، ليتني أن

جور الحكاـ، استعمر حتى الطفؿ البريء داخمو، حرؽ بجوره عرشو، قبؿ سطور 
الغماـ، سطور الماضي، أغمؽ الكتاب، أطفئ الشموع، أوقؼ التقديس، اصنع مف 

تؾ إلى حركات العبودية جمادًا مشمواًل، تبًا لؾ يا عجزي، فغدًا سأريؾ فتاة بيضاء نف
المريخ نفيًا أبديًا، غدًا أريؾ ما تفعؿ بؾ صابرة قوية، مف نافذة الماضي، سألقيؾ 
وأحيا بدونؾ، وىا أنا أقسـ، لست عاجزة، أنا بيضاء قوية، تصارعت داخمي إرادة 
الموت بالحياة، لـ تكف الحياة سوى الوجو المقابؿ لمموت، الصراع بيف الفضيمة  

 ياة بعد موت كؿ الجماؿ داخمي. والرذيمة، كسبت إرادة الح

الحياة التي أخدت مني كؿ شيء، أعطني كؿ شيء، عممني كيؼ أحب 
ني ىنا عمى ارتفاع شاىؽ  خصمي، فأخضع جبروتو، زرعت عمى مقابرىا بسمتي، وا 

قريب مف السماء، بنية واقفة، أدعو لمجميع بأف يمتمكوا إرادة الحياة، إنيا مسمسؿ 
 فييا روح التحدي. متكرر مف األوجاع، القوة

لـ يكف ليا معنى، لوال وجود الوجع لما خمؽ األمؿ، لوال الضعؼ لما وجدت 
 القوة.

أكوف أنا المغنية، العاطفية، الجريئة، أمتمؾ الحياة بمقوماتيا، أخضعيا 
 لصوتي، تسقط قتيمة، فقط ألني، أتحداىا. 
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حتى لو عزمؾ عمى خوض النزاؿ ىو بحد ذاتو ربح، فكرؾ البريء طير، 
 لوثتو أفكار النجسيف.

إنما الحياة مسؤولية، فقط تحمميا، تحدى صعابيا واصعد، أطمؽ لنفسؾ العناف 
 كما قاؿ أخي.

ترافقت صيحاتي المنطقية مع وصوؿ سميـ ليقمني، يبدو لي مجيدًا، يفكر 
كثيرًا، لـ أدر ما الذي عكر صفوه، ينظر لي بعينو، تارة أشعر أنو يحبني وتارة أشعر 

ني أكره مخموقات األرض لو، لـ ىو دائـ التناقض، صعدت السيارة، حتى ىذه تبدو أ
، لـ أنا مصرة دائمًا عمى صياغة الحوادث؟  مختمفة اليـو

تسير الحافمة بسرعة، جو مف الصمت انحصر بيننا، السيارة مقفمة األبواب، 
ة تناشدني، الجو يزداد حرارة، أشعر أني أختنؽ كمما تذكرت تحذيرات أمؿ، األرصف

أحزمة األماف تعمف الخطر، وجو سميـ يبدو لي مزيجًا مف الوعي والبلوعي، القوة 
واالنكسار، الحب والقتؿ،  كؿ شيء داخمي صاخب، إال أف الوضع العاـ يبدو ىادئًا 
لدرجة التجمد، السيارة تمضي بسرعة، بسرعة، الذي نخاؼ أف يأتي، الخوؼ داخمي 

ي، ورأيتو يضحؾ، ويضحؾ، ويضحؾ، بصوت خيؿ يزداد، أصبحت أصرخ، أنزلن
لي أنو أبمو ما قد فعمو، لكف ارتطامنا بحافمة أخرى، أوقؼ مابي مف فزع، كاف يومًا 

أبيضًا، تموف بالغناء لمدماء واكتحؿ بتمحفي الغياب، يبدو أف عمري لـ يكف ليمر 
 بسيولة !

ممشفى وكنت في المشفى الوطني المتواجد في حمص كانت عمميتي، تـ نقمي ل
أنزؼ دمًا كثيرًا، دمي مؤل الحافمة، األرض، الحجارة، السيارات العابرة، عيوف 
المستقبؿ، األشخاص الذيف أقموني، وضعي الحرج، كنت أنزؼ دمًا، واألطباء 

يعجزوف عف إيقافو، لـ أفيـ لـ؟ وبالرغـ مف ىذا التطور الذي توصؿ إليو العمـ، 
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رد الروح ألحدىـ، إنيا إرادة الحياة في التسميـ  كيؼ وقفت أدوات جراحة عاجزة عف
 لمموت. 

خالتي تبكي، ولـ أكف أدري، أوعمني خفت في أف أستغرؽ بالتخيبلت فأعصي 
حزني، أكانت تبكي عمي، أـ عمى ابنيا، أـ عمى كؿ ما مضى، في العممية الجراحية 

وا ىذا العضو تـ استئصاؿ األمؿ مف أحشائي، لو أنيـ استأصموا كؿ أحشائي، وأنقذ
المعنوي غير الموجود أصبًل، العضو الخفي الذي بسره تتناغـ األعضاء األخرى مع 
صفة بقائيا، رغبت باف أمتمؾ عمرًا آخر، فكرًا آخر، ودورة أرضية أخرى ألتمكف مف 
فيـ ما حدث، وكأف ما حدث كاف، وىـ، وىـ، أودى سميـ في غيبوبة، وأرداني نازفة، 

 عمّي، تراقبيا دوف أف يتمكف مف رؤيتي أحد.ترى األطباء يبكوف 

في واقع األمر كانت تصوراتي محض خياالت فمـ أكف مستيقظة، سيطر 
الحدث عمي، أفقدني جسدي ودفنت روحي، وكنت غائبة حاضرة، انتظر األطباء أف 

سمبي، وكاف العمر يركض نحو  Oيأتي مبلكًا يحمؿ ليـ دمًا مف أحد ما، زمرتي 
موتي الذي أرتدي لو األبيض، وأسير في شوارعو السوداء، أغرس ما النياية في ظؿ 

 صنعت في حياتي وأغني لمبقاء تراتيؿ الرحيؿ.

األطباء حولي يعجزوف، خالتي ما بيف سبات ابنيا أو نبأ موتي محطمة، أمؿ 
القوية تصمي فتدعو وصداـ يظير فجأة، فتح أوردتو عمى مصراعييا فسكب مف 

 تى كدت أغرؽ. دمائو عمي، فسقوني ح

صوت بكاء خالتي كاف عاليًا، حتى وصؿ أحد المارة، فأثار دموعيا، دماءه، 
فاتجيت نحوي، صاحب الزمرة الفريدة، يبدو أنو بحد ذاتو أحجية، فقد والدتو يوميا 

 وكاف ىناؾ بغرض جمب الجثماف فأعادني مف جثماني.

، بدا لي غريبًا، رأيتو ىدية مف اهلل، كاف أوؿ مف رأيت عندما فتحت عيناي
وشعرت أني أخاؼ منو، مبلمحو القاسية، يبدو في األربعيف مف العمر، كاف حزينًا، 
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حازمًا، صارخًا، كأف كؿ األشياء الغريبة لشخص ال أعرفو أصبًل فمـ أفكر بو، 
 قاطعت أفكاري خالتي:

 الحمدهلل عمى السبلمة حبيبتي  -

 اهلل يسممؾ -

 شو صار -

 صار حادث معؾ أنتي وسميـ -

 ادث، قصدؾ حقؽ خططتو.ح -

 شو قصدؾ؟ -

 أنا تعبانة خالتي )قمت بتنيد(! -

شيء ما بداخمي كاف يصرخ، لطالما عبرت عف حزني بالغناء، لكني ىذه المرة 
مشاعر كراىية اتجاه الشخص  لست حزينة، ولـ أرغب بالغناء أيضًا، لمحظة رادوتني

 الغريب الذي يدعى صداـ حيف كاف ينظر لي بعينيو نظرة شديدة. أضافت خالتي:

 لوال فضؿ اهلل عمينا وفضؿ ىالرجاؿ كنت لح تموتي. -

 ابتسمت ليا وقمت لو:

 شكرا إلؾ اهلل يجزيؾ الخير.  -

وتحدثت مع نفسي كثيرًا، أكاف فراري مف حياتي وركضي صعودًا لمسماء 
خيار األنسب لمراحة، أـ أف أكمؿ حياتي بقوة ىو الخيار األجدى لمواصمة حياتي، ال

لـ يجب أف تقتمني األياـ كثيرًا، أنجو مف موت ألغوص بآخر، يأتي الفجر، يبدو أف 
ليالي عمري ليمكية، يعجز سوادىا عف استيعاب األبيض، ويبدو أف قوس قزح أيضًا، 
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أيضًا أف نجاتي مف حادث سيري المقصود، نفت  ال يستطيع، ربما الظبلـ، ويبدو لي
 روحي الجديدة التي باءت محاوالتي الستقطابيا بالفشؿ. 

 شكرا هلل طمني انؾ بخير)أضاؼ صداـ بميجة لبنانية(. -

 شكرًا لؾ منخدمؾ باألفراح. -

شكرًا إلؾ، أضاؼ بتيكـ، وقاـ عف مقعده المجاور لي واتجو نحو الباب  -
رة غريبة، وكأف عيناه إلنسانيف فييما مزيج مف وقبؿ أف يخرج نظر إلي نظ

 األشياء المختمفة، كالتناقضات حيف اجتمعت في أشعار درويش.

تخيمت أف عينًا نظرت إلي بطابع الرحمة، وعينو األخرى نظرت لي بمنتيى 
 القسوة، شعرت أنو يفؾ قيودي ويكبمني في آٍف واحد.

ذاتيما تفاصيؿ رواية أظف أف  كاف سميمًا مف كؿ شيء إال منو ىو، عيناه بحد
لف يكتبيا أحد، مف يكتب رواية ال يعمـ تفاصيميا، فقط يسرد أحجيتيا، يفؾ شفرة 

 عيونو.

رح ارجع اطمف عميكي )أضاؼ( بس ديري باليؾ عمى حالؾ وخدي  -
األدويي وال تتعب بالتفكير، التفكير بخميكي حدا تاني، حدا مجرد مف حالو، 

بدوف تفكير، أنا ما بعرفؾ، بس بعدما عطيتؾ مف مستفرد بخيالو، عيشي 
دمي، صار الـز أنصح البنت الدمي عـ يمشي فييا، كونى بخير مف شاف 

حالؾ، ومف شاف توصمي يمكف الـز تجربي اليبوط، لتعيدي اإلقبلع، 
 وطيري بعدا.

ولـ ينتنظر مني أف أجيبو، رحؿ وتركني مع كبلمو حائرة أعد جداوؿ اإلحصاء 
تمربو، يتكمـ عف الرحمة بقسوة، كبلـ شاعري يخرج مف فيو وىو صاحب  ألحؿ عقدة

المبلمح الجدية، يريد أف يوصؿ مشاعر اإلرادة في، وىو العاصي عف إنزاؿ نفسو 



74 
 

فقط لمستوى كبلمو، ليعمو بي وبو، لكف شيئًا ما يجعمني أنسى ما حدث معي، وأفكر 
،  فقط بمف أعطاني دمًا وتساؤالت كثيرة، أعتـ بكثير مف حمرة الدماء، والتي ىي اليـو

 دمائي، 
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اتكئ عمى جدارؾ الضبابي بانتظار اف تنزؿ سبللـ النور 
الي مف حيث ال احتسب سبللـ ترفعني الى حيث ال ادري 

 وتنتشمني مف كؿ ىذه المجة

مصموب انت في قمبي فرجؿ مثمؾ ال يموت بتقميدية رجؿ 
شياد ال ينسى وال يرحؿ وال يموت مثمؾ يظؿ عمى رؤؤس اال

 كباقي البشر

 

 

 اثير عبد اهلل النشمي
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صباح يـو األربعاء، أحضف قبلدتي، التي ىي عطر أمي، الذكرى الوحيدة 
التي تركتيا لي، باقة ورود جانب سريري تحمؿ ألوانًا مختمفة، أصفر، أخضر، 

صفراء، ما أثار استغرابي ىو زىري، برتقالي، حتى إني رأيت وردة زىرية حوافيا 
تغيب الموف األحمر، واألبيض .. بطاقة مربعة مكتوب عمييا عبارة غريبة: "ال 

 تقصي شعرؾ" ، أيغازؿ رجؿ أنثى مف خبلؿ خصاليا!

صباحًا، انتظرت الوقت بفارغ الصبر،  9كاف مكتوبًا صوت الشباب الساعة 
، كاف بطيئًا جدًا وسريعًا أكثر مما ينبغي، صورة صد اـ في مخيمتي الرجؿ الحاـز

 الورود التي تحمؿ كؿ األلواف إال ألواف العشؽ!

ما معنى صوت الشباب ولـ يجب أف أتابعو، كيؼ يباغتني ذاؾ الرجؿ، 
يعطيني دمو،، يأتيني بفكرة متخبطة بيف أف يكوف ىدنة الرحمف، وأف يكوف سخط،  

، بؿ بمباغتتو يستطيع لـ يظير شخص مثمو اتجاىي! حافمتي المنحرفة ال ينقذىا
صدميا، ولكف منظر الحيرة بجذبو،  فيجمس متخفيًا، ما بيف الصدمة ومحاولة النجاة 

 .9في كؿ ما يجعمني أفكر مميًا، جائني الوقت ميرواًل الساعة 

 صوت الشباب:

المذيع: صباح الخير أحبائي، كما اعتدنا أسبوعيًا أف نقدـ شخصيات مميزة، 
ى باستضافة الكاتب صداـ حداد، مف أوائؿ الكتاب السياسييف استطعنا اليـو أف نحظ

والذيف تجتاج كتاباتيـ األسواؽ، ترجمت بعض كتبو لؤلجنبية، صاحب الشخصية 
 القيادية، والنيضة العسكرية، لبناني الجنسية مف أـ سورية،

 سعيد صداـ نتشرؼ بمقابمتؾ! -

 أىبًل بكـ ولكـ مني كؿ المحبة. -

يا -  ؾ عف بعض تفاصيؿ كتاباتؾ؟ىؿ لنا أف نتحدث وا 
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 نعـ، أكيد. -

 لـ تكتب اآلف؟ ىؿ ألف الكتابة تمرد أـ ألنيا  السبلـ؟ -

في الواقع الكتابة مزيج مف األفكار والمعتقدات، قد تكتب لئلنسانية وأنت  -
وحشي، وقد تمتمؾ فكرًا عظيمًا وأنت مجـر كيتمر،إف الكتابة ىي نافذتؾ 

ي متواجد، يتيح لمعامة أف ينبيروا لتحويؿ ما تخمفو فكريًا ألي عنصر ح
 فقط لمجرد فكرة قد تدؽ خواطرىـ يومًا ما.

 ما رأيؾ باالختبلفات الفكرية؟ -

إف كنا نتحدث عمى سبيؿ االختبلؼ، واالكتفاء بالتسميـ بالمعتقد، كما يحمـ  -
المسمميف بموتاىـ منعميف في الجناف، يرى النصارى موتاىـ ربما في 

يود أيضًا يرونيـ ىناؾ. ىناؾ مف تتكمـ مبلمحيـ الجناف ذاتيا، موتى الي
عنيـ، الديانات أو االختبلفات الفكرية محض اختبلفات فتت شممنا، 

إنياإليماف، التصديؽ الداخمي، إيماف المعتقد رغـ سطوة المتعقد اآلخر، إنو 
 التسميـ لمغيبيات، كؿ الدروب تؤدي إلى اهلل فمـ ال نسكميا!

 ف؟ أنت تساوي بيف األديا   -

 بؿ نتوحد في البشرية. -

 إذا حؽ لي أف أسأؿ ىؿ ترى أف اإلنساف فكر أكثر مما يكوف متعقد؟ -

 إني أرى اإلنساف مذىب. -

 كيؼ؟ يبدو أنؾ كاتب رمزي حتى في ميولؾ لمسردية؟ -

لست كذلؾ، بؿ قصدت أنو ما الذي يفعمو إنساف بشري مثمنا لينقؿ اسمو  -
مف عصره إلى تاريخ بعنواف كؿ زماف تبعو. ماذا فعؿ الشافعي ليتحوؿ مف 
بشر إلى مذىب؟ اإلنساف عبارة عف مجموعة أشياء مبعثرة غير مفيومة، 
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طفؿ مف الداخؿ، رجؿ في التصرفات، شاعري مع األوجاع، فكر يقود 
حياتو، يتغير الناس مع مرور األياـ منيـ مف يحتفظ بطفولتو  مسرى

ويتجرد مف المعالـ األخرى تمامًا،منيـ مف يمتمؾ المشاعر فتحكـ فييا عمى 
قمبو حتى يتورط بالحب، الحب البلمتناىي، آخر يكوف عقبلنيًا بحتًا بحيث 

وازنًا يرى المشاعر غباء أو خيانة لمطبيعة كما قاؿ ىتمر، يجب أف تكوف مت
 كقافية العاشؽ، التوازف الذي شبو استحالة تحقيقو كسبلـ بعد حرب. 

 بعد كؿ ما شرحت لـ أفيـ رأيؾ تمامًا في كوف االنساف مذىب ؟ -

قمت: اإلنساف مذىب، ألنو مف يذىب بنفسو حيث يشاء، يصنع ما يشاء،  -
 يحب مف يشاء، وألنو أيضًا يعتنؽ المذىب الذي يشاء. 

 ال يشكؾ أحد بنجاحؾ، ما ىو سر نجاحؾ سيدي؟مف مستوى تفكيرؾ   -

لف أقوؿ القسوة، سأعتنؽ مصطمح القوة، إف الحياة تحد، كسبت، وأزىقت  -
 كرامتيا عدة مرات.

 ما ىو عنواف روايتؾ القادمة؟ وعـ تتحدث؟ -

سأكتب رواية أتكمـ فييا عف أسمحة الدمار الشاممة، أناقش فييا أيضًا  -
دث عف االستخبارات األمريكية، أحمؿ موضوع اإلرىاب والمساجيف، سأتح

أزمة النزاع  مع الييود في الشرؽ االوسط، فأكتب عنيـ رواية تدعى 
 "الدمار".

 إذًا الدمار! ما أكثر ما يمكف أف يدمر اإلنساف برايؾ؟ -

المسؤوؿ عف دمار إنسانيتيا ىو نحف، الخضوع ىو السبب. إف كنت حيًا  -
اكتب ضدىـ، ارفع راية  فأثبت وجودؾ، أطمؽ رصاصؾ عمى أعدائؾ،

 نفسؾ أماـ نفسؾ، غفِّ لنفسؾ كثيرًا، تذكر أنؾ األقوى. 
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سؤالي األخير: ما ىو أكثر ما يؤلمؾ؟ وما يمكف أف يؤلمؾ؟ أف أكوف  -
 أحيانًا في أمر محتـو يجب أف نكوف فيو قرارا.

ما يؤلمني حاليًا، ىو ضياعنا فكريًا وتسميمنا لبلشيء، حتى أصبحنا  -
مف الداخؿ والخارج، نقمد كؿ ما نراه بحثًا عف السعادة، نظف  فارغيف تماماً 

أنو الثواب، وىو غباؤنا، لـ ال نكوف نحف، فقط نحف، كف قويًا، شديدًا، لف 
 تتألـ.

شكرًا لؾ عمى آرائؾ المميزة نتمنى مف اهلل كؿ توفيؽ، نحف بانتظار روايتؾ  -
 عمى أحر مف الجمر. 

 العفو. -

وتو داخؿ أحشائي، كـ رغبت في استحضاره رحؿ عف  المذياع،  وترؾ ص
ليجيبني عف أسئمتي تجاىو، كـ ىو جنوف أف أطيؿ التفكير بإنساف يقوؿ لي بدوف 

صوت ال تقصي شعرؾ،  ويقوؿ لي عمى المؤل، كوني قوية، وبأعمى صوت، ثـ إني 
؟ الورود حتى لـ تحمؿ وردًا أحمرًا، ضعيفة جدًا، قوية ـَ  اعتبرت كبلمو موجيًا لي، ل

فقط عندما أراه، أجبر نفسي عمى القوة، ألريو أف نظراتو الحارقة لف تؤثر عمي، وأني 
تجرعت مف دمو، قوتو، بعد أف سمعت ما تحدث، أدركت أف طريقتو لمتعريؼ عف 
نفسو كانت مختمفة، أنا الكاتب المثبت وجودي، الناجح عمى المؤل، القوي فكريًا، 

يخاطبني لوحدي، رسائمو الغريبة التي وصمتني  سميـ مف المشاعر الرقيقة، شعرت أنو
خبلؿ فترة وجودي في المشفى، اختفاؤه وظيوره فجأة، يعطيني الحب بقسوة، مثمو 
كمثؿ مف يممؾ الحب وال يستطيع إعطاءه،  قمة العجز، أف تكوف قويًا ال تستطيع 

حتاجو، الحب، كؿ شيء يفعمو تجاىي، تثبت لي أنو يحبني لكف بطريقة مختمفة، أنا أ
أحتاج بشدة مف ييتـ بي، لكف، اىتمامو بي موجود لكف غائب، يرغمني عمى حبو، 
 ضعيفة أماـ رسائمو، عندما أفتح عيوني أراه ينظر لي، عندما تمتقي أعيننا، يحجبيا.
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يرسؿ لي كؿ مساء أشياء غرابتيا تسحرني، ذات ليمة أرسؿ لي مقطوعة ظننت 
سمعت ما قاؿ، تأكدت أنيا كمماتو كانت أنو جمبيا مف أحد الشعراء، بعد أف 

 تخاطبني، بجنوف عشقتيا.

 أحببت يومًا فتاة وىي نائمة، وعندمااستيقظت جرت بي كاليوس.

 فتاة تحمؿ شعرًا أسودًا يشبيؾ لحد االختبلؼ.

 تبدو بسماتيا مبلئكية تجمع بيف البشرية والسماء. 

 رغبت باف أراقص روحيا، فكانت تراقصني وأنا أنظر إلييا. 

 كانت المتعمقة في غيبوبتيا وكنت المقتوؿ بالتفكير بيا.  

 أردت أف أخبرؾ.

 أف فتاة مثميا تسمبني.

 فتاة تجري في دمي فتبدؿ احمراره بياضًا.

 تتموف أوراقي بحمرة شفاىيا فأستغيث.

 لكف سباتيا ظؿ طويبًل طويبًل.

 الرمؿ يتوسد بحرًا.كأنيا 

 وآه كـ أنا محتاج لعشؽ أبدي. 

 يبدو أف سباتيا أيقظني بِؾ.

 أرغب في أف تستيقظ مف دوامتيا لتدخؿ دوامة أشعاري.

 ىبل غنيت لي، فصوتؾ أحب ما سمعت.

 سيوقظ غيبوبتيا، ماذا تعتقديف حتى األصوات تغني!
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 صداـ

 بيروت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اؿ لي: فقط غني. وأذكر أني غنيت  كثيرًا دوف أجبت يوميا، أعتذر لـ أفيـ، فق
أف أجرؤ فأقوؿ لو: إني نفذت أوامره. يممي عمي أوامره بحـز ودائمًا أخضع، أنفذ 
عكس ما ينصح، بعيدًا عف ضجيج األغاني الرومانسية المفتوحة بمصراعييا في 
ة حنجرتي. أخشى أني أحبو، وأف حبو غريب  يجعمني أجد نفسي، يقترب مني بطريق

االبتعاد، فيترؾ ما بيف مسافة مفتوحة فييا حواجز، عوائؽ، متاىات، أسئمة عندما ال 
يرغب أبدًا بأف يجيب عنيا، يفمت فييا الذئاب والطيور فأحيا طريحة تساؤالتي، ىؿ 
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نظراتو عادية أـ أني  أراىا حبًا لحاجتي لو، أيعقؿ أف يكوف اىتمامو بي مجرد 
 إحساف.

ي، حولت قسوتو  لرجؿ أقؿ قسوة، يرى فيني البراءة ضعؼ خالتي ومعرفة قصت
فيتحكـ فييا عمو يتجرع مف نقائي الرحيؿ عف قسوتو، أيمكف لمزيج مف الشؾ واليقيف 

 أف يرتب اسمو فيحفره مخمدًا في قمبو.

 خرجت مف المشفى لبيتي بعد أف اصطحبني وخالتي بسيارتو لمبيت.

ىبني تمؾ، وأخذني مني، وعندما اشترى لي خبلؿ الطريؽ قبلدة فييا نجمة، و 
 أضفت شكرًا لـ ُيجب.

عيناه شكرتني، فشعرتو يصارعيا حتى غمبتو، فكاف طواؿ الطريؽ يحاورني، 
كممني كثيرًا، تحدث لي عف حجـ حبو لي، كـ يحتاجني، كـ أنا فائقة الجماؿ بالنسبة 

 لو، كـ أحببت حديثو وكـ كرىت صمتو.

أمتمؾ الكوف حيف أمسؾ يدي ليساعدني ترجمت مف السيارة فشعرت أني 
 لموصوؿ إلى البيت.

ياه الدرج، لييبط بيف  لمسة يده ضمت الكوف باتساعو درجة درجة، أصعد وا 
يديو قمبي، شاعرًة أف نياية الصعود ستكوف سبللـ توصمني لمسماء، أرقص وأجمس 

 معو عمى ىدبي غيمة ما، نؤسس حياة فوؽ العالـ.

 اف الكرة األرضية.فوؽ الموسيقا، فوؽ دور  

 لو أف الطريؽ يمتد ويمتد ويمتد حتى ال أصؿ لمبيت.

لو لـ يمتمؾ سيارة، ومشينا سواسية لمبيت، أو لو طمب لي سيارة أجرة، وظؿ 
جالسًا بجانبي لوضعت رأسي عمى كتفو وتخيمت كثيرًا، ىذا الكـ اليائؿ مف األحبلـ 

يومًا كبَر البشر، أولئؾ الذيف  يعتبر نسبيًا مف العيار الثقيؿ، ثـ إني ما فيمت
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يرتادوف السيارات، ينظروف لممشاة نظرة الضعؼ، وأنظر إلييـ نظرة الشفقة، عمى 
حدود التبايف ىـ مقيدوف بالمقاعد، أسيرو أحزمة األماف، تمتمؾ الحافمة حؽ موتيـ، 
فتقض مضجعيـ عمى حد سواء، المشاة أحرار. أحرار في قيادتيـ أرجميـ، في كسر 

 ة األماف، في النجاة مف حوادث حافبلتيـ.أحزم

 أيعد حبي لؾ، حزاـ األماف أـ حادث سير؟

أخشى أف تكوف أنت السيارة والماشي، فتسمبني  كؿ شيء حتى محركات عقمي 
ونوافذ مخيمتي، ووقود حياتي، ورغـ ذلؾ ال زلت أخشى أف اصطدـ بؾ فتفتت روحي 

تي ىمس بأذني، ستغديف نجمة ىباًء، حتى دوف أف تممسني، قبؿ أف أدخؿ غرف
كالتي تضعينيا في عنقؾ لكف احذري مف السقوط، تدرج نحو الباب ثـ نظر لي وقاؿ 

بقوة: لف أسمح لسقوطؾ أف يدوي حتى يفجر بي ثوراتي، إف اقتمعت نجمتؾ مف 
 عنقؾ يجب أف تمنعيني مف الغوص بؾ أكثر.

و، احتفظي أزيز سقوطؾ سيحطـ شعرؾ األسود فيصبح أشقرًا، ال طعـ ل
بنجمتؾ سيضيء لؾ األنوار حيف الظبلـ يكتمؿ، لكف احذري ستريف وجيي عند 

 لمحيا، عالؽ أنا بؾ، كحممؾ، وكأني أنا الحياة، ابتسـ بثقة ثـ رحؿ.

 دائـ الرحيؿ دوف أف يترؾ لي حؽ الرد.

أيف ىي تمؾ الكتب السياسية التي كتبيا؟ تأتي لتصفعني، الـ يدرس الفعؿ ورد 
 ىي عادة السياسييف ىكذا. الفعؿ أـ

 عندما تطمؽ الصواريخ أال يتبعيا الرصاص؟

أراه منتظرًا تحميؽ العصافير بعد أدخنة الحروب، مقتحـ وطني، وطني 
الداخمي، يحكمو ويجعمني عبده، عمى سبيؿ األمؿ، يجب أف أصغي لمنصؼ المميء 

لمشفى، أنا مف الكأس فأتشبت بحممي وأسعى لمنجومية، بعد شير مف بقائي في ا
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وحيدة في البيت، ألف خالتي عند ابنيا تنتظر استيقاظو مف غيبوبتو، أف ترأؼ بقمب 
أـ مف الحمؿ منيؾ، فتبسط سطوتيا عمى روحو، تدب بو الحياة، أتمنى، أمؿ 

تجالسني، وصمت اليـو مع صديقتيا جورجيت، أمؿ أتت لتخفؼ عني فراغي وتيرب 
يما مؤخرًا، سئمت السيدة ليندا مف أحمر مف بذخ أسرتيا فيي تعاني مف انفصال

الشفاه عمى قمصاف زوجيا، أما ىو فسئـ مف سأميا مما يقترؼ مف خطيئات، كانت 
عاقرًا، فأنجب مف محرماتو عدة أطفاؿ قذفيـ لمقدر، حتى وصؿ بو األمر أف 

 يضاجع موظفاتو في الشركة ويرقييـ فأحاؿ األعماؿ التجارية غشًا مباحًا.

نت تتجاوز السيدة ليندا وتيتـ باألمور اإلنسانية، كالمياتـ ومنظمات دائما ما كا
وحقوؽ الطفؿ، لكف ما جعميا تنفصؿ عنو ىو رغبتيا في الحرية، السيد معتز كاف 
ثريا تزوجيا لجماليا، وتردد عمى جميبلت كثر بعدىا، وضعيا في منزلو ال ألنو 

مًا ما ييددىا بالطبلؽ، لكنيا لـ أحبيا بؿ ألنو أحب يتميا الذي يشعره بأفضالو، دائ
اتسعت بيا أعماليا  المنافيتممؾ مكانًا تذىب إليو، كاف يأتييا بعيره فترضى، ألف 

 جمعت شيئًا مف الماؿ وانفصمت عنو، وتسكف اليـو مع أمؿ شقة في دمشؽ.

 غريب ىذا الوجود أغمب الناس يحمموف باألمواؿ، وحيف يصمونيا تصبح شؤمًا.

لـ تحسف استخدامو، قرار الطبلؽ أصعب بمرات مف قرينو  الماؿ نقمة إف
 الزواج، الزواج بداية يظنيا المقرر لف تنتيي، أما الطبلؽ فنياية ستبدأ ببل بداية.

القرار السميـ لمسيدة ليندا ىي أنيا احتاجت مشاعرًا، وليس شراء ما يشعرنا  
وحة النياية، رأتيا أمؿ بالسعادة، قصصت عمييا حكاية صداـ، والتي أراىا رواية مفت

 وجعًا لقمبي، كمماتيا تضرب التناقض بي:

"إف مدعي النجومية لف يعرقؿ سيره لمجرد رؤيتو شياب! مف يحب سيجعؿ 
حياتؾ بيضاء فيو وبو، بالمقعد المخدوش مف عشقكما، إف الحب سائؿ غريب تفرزه 

اء يجب أف لنا المصادفات فيسكب فينا كؿ شيء، نرى األلواف شخص واحد، األشي
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تحدث مف شخص واحد، المقطوعات تغني فقط لو ىو المحف والصوت وحتى 
 ىنجعيًا قبوؿ عمى االندثار،الجماىير، فكرة الحب ليست بخطيئتو بؿ أف تحبني 

سيقوؿ عف دموعؾ حماقة بينما ىي رحمة، لتكسبي الفوز خوضي النزاؿ، لكف 
مأساة، أف تقيدي حياتؾ مع خصـ يحمؿ أي شيء مف طباعؾ، سقوطؾ أمامو قمة ال

برجؿ ال يريد حتى سماع أي صوت بعد صوتو ثـ مف ذا الذي ممكو حؽ؟ اغتياؿ 
ردود األفعاؿ وأي وجية نظر يكتب بو إف كاف فقيرًا عاجزًا عمى نقاش حتى مف 
يحب؟ الثقافةىي احتراـ الجميع، بأفكارىـ، بآرائيـ، بمعتقداتيـ، تقبؿ االختبلؼ 

نوي، إف سمطة القمـ المييمنة ينبغي أف تكوف في إنساٍف، ليس الفكري والجنسي والمع
 في متسمط!

 فضيمة االقناع بحد ذاتيا القوة، وليست القسوة ىي برىاف عمى إثبات الذات.

قدرتؾ عمى نقؿ أفكارؾ السميمة إلى أشخاص، فتغير مسرى حياتيـ لؤلفضؿ 
 يدًا.ىو النصر، النصر المعمف عمى ذاتؾ، ونفخ رماد المستحيؿ بع

إف الموىبة إف تواجدت فيو، قد بمغيا سف يأسيا وشاخت، فدفنيا شابة حيث 
يكتب عف العالـ كقائد! إنو الخاضع أماـ قممو وكـ مف بطؿ تمرد عمى كاتبو فخرج 
عف مسرى الرواية وألؼ رواية جديدة صاغيا مف بنات أفكاره، أليسار، ال تخضعي 

 وال لعقد أشخاص، وال لحب.لشيء، ال ليأس وال لنكبة وال لتيجير، 

إف الحياة مستمرة لـ توقفيف شجرة أحبلمؾ عند نافذتو؟ حتى ىو لـ يكترث لفتح 
النافذة ليطمئف إف كنت تحتاجيف أف يسقيؾ مشاعرًا رقيقة مغمفة بالرحمة، ال أف 

يعطيؾ مشاعره بقوة، أنت صاحبة صوت فاتف بقضية حؽ لف تموت، حتى عندما 
أحد، ألف عودتنا ستحتاج عمى ما يبدو، الكثير مف األصوات، يعود الحؽ، لف ينسى 

الرسمات، الروايات، الكثير مف القرارات والعزيمة، ال تحممي بأف تصيري نجمتو، 
فيبتاع لِؾ ذات يـو نجمة أخرى موجودة في محبس لمزواج، بؿ كوني مبلصقة 
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و إليِو وقد ال يصؿ لمقمر، سينظر إليؾ كثيرًا، يتأمؿ، ويطيؿ التفكير في كيفية وصول
 أيضًا!

أليسار، فكري بمنطقية أكثر، في دوامة كمماتو تركتني أمؿ حائرة، صداـ وىي 
والحياة أقوياء، وأنا وحدي الضعيفة، كؿ منيـ يممي عمي تصرفاتو ويرحؿ ويترؾ 
مني فقط اإلصغاء لنبرات صوتيـ الباقية مذ رحيميـ، وحده الحب يفعؿ بنا ىكذا، 

فيحوؿ ما بيف االمتبلؾ والفقد، بيف العطاء واليتـ، أي طاقة تمؾ  يتركنا في مدينة
التي ترتاد عاشقًا، فتحطمو إف رحؿ عف خيالو، لو أني سافرت في البحر يومًا ما 

لكنت استطعت اآلف أف أجد أجوبة مقنعة، كنت سألت االمواج عف أفكار مف 
يتاف، األصداؼ، اعتموىا، األسماؾ حيث تؤكؿ مف األقوياء، نشوة انتصار الح

الغارقيف في القاع، المياجريف الخوؼ مف غدر األمواج، حريؽ الشمس بدا لي أف 
 رحيمي إلى فراغ محاط بالمياه، كاف أجدى. 

مضت الشيور تحمؿ قمبي لو، بعد أف تحسنت صحتي توجب عمي أف أعود 
 لدراستي، أصبح صداـ متماشيًا معي كالظؿ، بعد مرور ستة شيور مف معرفتي بو

توافدت المشاعر داخمي لكف كبحتيا، أحسست معو كؿ تفاصيؿ الحب دوف أف يقوؿ 
لي أحبؾ، كاف يقوليا بكؿ أفعالو، بكؿ حركاتو، بكؿ تصرفاتو، البلمحسوبة، الخارجة 
نزاؿ الطائرات،  عف نطاؽ فكره العسكري يبدو أف حبي أنيؾ داخمو، وقود الدبابات، وا 

لطالما حاوؿ وأدىا ولـ يستطع بياض فتاة  عندما كانت تقصؼ مشاعر الحب التي
مثمي أقوى بكثير مف أف يستوعبيا سياطو، بدأ يكتب روايتو الجديدة ولكف غير 
 اسميا مف الدمار، إلى الدمار والحب، أيعقؿ أف حبو لي قد أحاؿ الدمار عشقا؟

وما داخمو؟ يعمو صوت خيالي، ألوؿ مرة صداـ قرر أف يكتب في روايتو شيء 
فصور قصة حب بطمتيا تشبيني، بكؿ ما كتب شيء فييا كاف يقرؤني، عاطفي، 
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سألتو مرة وقد أعمنا حبًا لبعض دوف أف نفصح، عيوننا وصوت فيروز فقط مف 
 تحكموا بالموقؼ:

 لـ لـ تتزوج حتى اآلف؟ -

منعتني حياتي العسكرية ودراستي السياسية مف التفكير بعواطفي، ولو   -
 صدؼ وقتًا لفعمت.

 فتاة أحبلمؾ؟ما صفات  -

 بيضاء، رقيقة، وجنتاىا حمراواف، شعرىا أسود، طويؿ، تشبو أحدًا أعرفو. -

 ألـ تبلحظ أنؾ تحدثت عف الظاىر وتركت المضموف؟ -

الحظت، قمت ذلؾ ألستفز الفكر فيؾ، يجب أف أعمـ ماىية تفكيرؾ  -
 صغيرتي!

 أجبتو يوميا بقير لست صغيرتؾ.

لقمبي يقتمني. متعمدًا، يرشؽ خمتو يضربني، يمسؾ مسدس كمماتو يصوبو 
مصطمحاتو البلمحسوبة عنوة حتى يخمؽ بداخمي الحالة الشعورية بأنو األقوى، تركت 

الطاولة يوميا لصداع رأسي، مغادرة المقيى تاركة إياه وحده مع صوت فيروز 
مقعدي الخالي وىتافات انتصاره الجديد، ىي حرب معمنة عمي حسب ما كنت أراىا، 

إلخضاع ولطالما خضعت، المرأة كائف لطيؼ جدًا، ألطؼ مف وردة الحب بدافع ا
حتى، يخدشيا أي شيء، الرجاؿ يدركوف تمامًا أف جبؿ المرأة مف عواطفيا نقطة 

 ضعفيا، وىو سر قوتيـ.

إف قصائد قباني التي أبيرت العالـ لـ تكتب إال بغرض جذب مشاعر فتاٍة ما، 
مي دليؿ عمى قوتيـ ورمييـ مشاعرىـ إلى بالتالي، محاربة الرجاؿ لكتابات مستغان

 أبعد مف مدى ليمكي واحد. 
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 لـ تزؿ تمؾ النجمة معمقة في قمبي وصدري إلى جوار قبلدة أمي. 

 

 

 

 

 

 

 

، سعيدة أنا باستيقاظو، خالتي تممؾ الكوف، تمؾ  استيقظ سميـ مف غيبوبتو اليـو
ف نفسيا كؿ شيء، ىي األـ، تعطي دوف مقابؿ، تتمنى ألوالدىا كؿ شيء، فتمنع ع

 صباح الخير ماما أردؼ سميـ، صباح الخير ولدي أجابت باكية، ماذا حصؿ؟ 

لـ يجب أحد، صمت قميبل ثـ بكى عندما رآني،  تحدثت معو السيدة ليندا:  
بني. خفت صوتيا قميبل حيف اعتمى الموقؼ صوت بكائو، ال تبؾ. وضمتو واستمر 

وجود الخطأ بقدر اىمية وجود الصواب.  في البكاء، قالت بحنو االـ: ليس الميـ
خمؽ اهلل الموت لكنو أوجد الحياة أواًل، حيف يبكي المرء يتطير مف الداخؿ أما حيف 

 ييأس يقتؿ ذاتو مرتيف، مرة الستسبلمو ومرة لعجزه. 

بني إف اهلل يمـو عمى العجز، لو استسمـ المخطئ لخطئو لما تاب اهلل عميو، 
 ـ نؤمف بالرحيؿ ونحف باقوف.كانت تتحدث وكاف يبكي، ل

ال يرحؿ االنساف ساعة خروج روحو، بؿ حيف يرحؿ تاركًا وراءه أحبلمو ممقاة 
عمى عاتؽ الضعؼ. ليست القضية في الدمع بؿ في مدى سيطرتيا عمينا إف تكبمت 
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رماؿ األرض، وتجر بؾ نحو مقبرة لتنبش قبرؾ وأنت البقاء حيف غيابؾ ستنقص 
المرض النفسي ليس عارا بؿ عدـ االعتراؼ بالواقع المصيبة،  الكرة االرضية نجمًا،

محاولة الخبلص مف المشكمة عبر االعتراؼ بيا شرؼ، كثير منا يواجو أمراضًا 
 نفسية منيا: الكذب، الغيرة، الحقد، الحزف. 

كؿ أمر يتعاظـ فيختؿ توازف الشخص، يسمى مرضًا نفسيًا، أتدري حبيبي في 
األشخاص كؿ أسبوع إلى مريض نفسي يتحدثوف ويبتسموف الدوؿ األوروبية يذىب 

ويكمموف زمبلءىـ بذلؾ دوف خجؿ، ما العار في أف نتحرر مف مخاوفنا، أمة عاجزة 
 ال تمد إال حممًا عصيًا.

تعاؿ نذىب الى الطبيب لتعود لنا، سنكوف جميعنا معؾ، وضعت قبمة حنونة 
بتسمت لمسيدة ليندا كثيرًا، السيدة عمى جبيتو فصمت وىز برأسو، أمؿ وقفت قبالتنا وا

ليندا مع أف حياتيا قاسية، إال أنيا جمبت الحب مف بيف األشواؾ وزرعتو في كؿ 
 قمب رأتو.

أمؿ محظوظة لوجودىا جانبيا، كـ تمنيت لو أف لي أما، وطنًا أعيش فيو، أو 
يء، أما أمًا حقيقية تشعرني بحنانيا وأىدييا كؿ عيد، كانت السيدة ليندا ألمؿ كؿ ش

أنا، صداـ كاف البديؿ الوحيد لي عف وطني، أمي، أخي، دراستي، يبدو أنو يسبح 
تمامًا في قصتي ببراميمو المتفجرة، ثورة صوتي بدأت تسطع، فطمبت المشاركة بعدة 
مسرحيات سورية غنيت فييا لئلنساف والسبلـ، وأنا التي تكبؿ الحرب أطرافيا، بدأت 

، أغني، قصائد أمؿ وألحاف جورجيت الطيبة، بعض أثبت نفسي يومًا تمو اليـو
كتابات أخي، أعمف الثورة ضد الييود، أدعو لطردىـ مف قدسنا، أحارب التخمؼ، 

أحاوؿ كبح الظبلـ،  أكثر مف آثار استيائي ىو رفض صداـ أف أغني لو شيئًا قاؿ 
:  لي بحـز



91 
 

أما أنا  إف كتاباتي ال تغنى، ما ُيغنى ىو األحبلـ المعجوز عف تحقيقيا، -
فأضرب األحبلـ ضربًا مبرحًا. أفرض الوقائع أزيؿ الخياؿ، لف تغني ما 

أكتب، فواقعي فوؽ خياالتؾ، أمسؾ يدي شدىا ابتسـ عندما رأى دموعي، 
 ورحؿ.

لـ أنـ ليمتيا وأنا أبكي، أبكي، مف دماء جمعتني بو، مف حياة جعمتو يخدعني 
 ود حتى مرت عواصفو. ىكذا، مف حبي الكبير لو، حبي الذي فتحت الحد

دعاني في صباح اليـو التالي لسيرة فرفضت تماديو فاؽ الحدود، فقررت أف 
 أكوف أقوى.

أروع األشياء تمؾ التي يقدميا القدر لنا خمسة. آمنت بيا عندما أحبني صداـ، 
بأف اشترى لي استيديو خاص لتسجيؿ األغاني، يوميا انتظر عودتي مف الجامعة 

طريؽ ساد جو مف الصمت المعمف بيننا، خاطبت األشجار كثيرًا، وأوقفني، طواؿ ال
شكوتو ليا، وحده الوحيد، التائو في أكثر مف وطف، أكثر مف اسـ، مف حمـ، وأكثر 

مف شخص مف يخاطب الجمادات، أيعقؿ لمسماء مثبًل أف ترد عمي أف توسدت 
دؽ بيا أبكي ليا األرض تختًا، والتحفت الزىور فرشًا، خوفًا مف الفاجعة، بقيت أص

عما يحيؿ بي، وصمت يوميا لباب االستديو وأعطاني صداـ المفاتيح وابتسـ كثيرًا 
 وقاؿ:

 ىذه سماء أحبلمؾ يا نجمتي. -

جميعيا، تحولت مشاعري مف حزف منو إلى جنوٍف بو،  حقؽ لي االكتفاءات
عطاؤه كاف رائعًا، بخاصة أنا لي استديو خاص بي أسجؿ بو دوف أف يمفَّ عمي 

أحد، بداخؿ االستديو تصميمات تشبو ما أحب، صداـ يفيمني كثيرًا، االستديو قالب 
أحمـ، لكف ىذا  الحموى، زينة وبواليف، ألواف فاتحة، فرقة موسيقية في الداخؿ، وكأني

 واقع.
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عندما وصمنا بدأت الفرقة تعزؼ ألحانًا رومانسية، صداـ سجؿ صوتي ذات 
ليمة وأنا أغني أغنية رومانسية طمب مني أف أغنييا، سارعت فأثبت لو موىبتي، 

وكنت في الحقيقة أثبت لو حبي وكأني أحمؼ عمى المصحؼ، أغنية لماجدة الرومي 
 رقصنا عمييا بصوتي: 

 عيشني حبؾ "الميمة

 الميمة نساني ع أيدؾ

 وشمس بتشرؽ مف عينيؾ" 

مسموبة تمامًا أنا، أيمسؾ يداي ويراقصني وأشعر أني اليـو ولدت، ذاؾ الشعور 
الرىيب الذي يدعى الحب، الفرقة تعزؼ بيدوء، وطبوؿ العشؽ تغرؽ في، صوتي 

راف، يعمو ويعمو مف المذياع وأنا أصرخ أصرخ مف الداخؿ، أحبؾ، أضعت الجد
البواليف، الزينة، أصبح كؿ شيء أنا وىو فقط، لوحدنا، نرقص مميًا دوف أف نثمؿ، 
والقبلدة تتحوؿ مف نجمة إلى كوكب، كوكب يصمح لمحياة لمحب، لمعطاء، يصمح 

 لكؿ شيء.

عدت يوميا لمبيت وكـ تمنيت أال أعود، عندما أوصمني لمبيت قاؿ لي: أعتذر 
أعتذر في حياتي، لكف رقة قمبؾ أقوى مف حزني إف أحزنتؾ، وأقسـ لي ألوؿ مرة 

وضع يده عمى شعري وقاؿ: إف فتاة مثمؾ تجمع ما بيف الحياة وجماليا، لف يحزنيا 
شخص سيزوؿ مثمي، إف دمي الجاري فيؾ، ىو ال شيء أماـ روحؾ الجارية في 

 يوميًا، ال تحزني أرجوِؾ. 

شكرًا لؾ عمى كؿ تغيرت حتى عادتو، ىذه المرة انتظر مني الرد، أضفت 
شيء، عاجزة عف وصفي سعادتي بؾ أدعو لؾ بالسعادة في صمواتي، أنت دائمًا في 
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فكري، بحؽ شكرًا، ثـ توجيت إلى البيت بعد أف رأيتو صغيرًا، الكوف واسع، كبير، لـ 
 ال، فأنا عاشقة.

وكؿ يوـ يمر بي معو أشعر بعاطفتيف مختمفتيف، إف الوقت يمر بسرعة البرؽ، 
شعرني أنو أبطأ ما يكوف، نحف بحاجة ألولئؾ األشخاص الذيف يعطونا ىذه وآخر ي

المشاعر، سرعة الزمف وتباطئو، صداـ اختزؿ كؿ شيء، أشعر بسعادة غامرة 
تممؤني عندما أذكره وىؿ يغيب عني، رجولتو، شعره األشقر، بشرتو الحنطية، عرض 

، قوة شخصيتو، أريده ىو، وال  أرغب بأحٍد سواه، أتمنى منكبيو، طولو، صوتو الحاـز
مف الحياة أف تيبني إياه، كما وىبت لي موىبة الغناء، أتمنى أف تيديني موىبة 

 البقاء. 
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 حيف رمى نفسو في النار لينقذىا قالت لو

 أتريد أف تثبت لي أنؾ مجنوف
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 أليسار

 دمشؽ

في زيارة إلى دمشؽ ذاىبة أنا، لمتنسيؽ مع أمؿ لحفمة موسيقية جديدة، قررت 
البقاء معيا في بيتيا مدة أسبوعيف حياة تممؤىا الرفاىية، في نير البارد طالما تقاسنا 
الفقر سوية لكف الرحيؿ غير كؿ ذلؾ، الزمف جعؿ منا أكثر فقرًا وجعؿ منيا غنية 

 تعطينا!

ـَ أبي أصر عميو، كاف يقوؿ لي  أليسار، اسمي الغريب الذي لـ أدرؾ يومًا ل
 دائمًا أني عندما أكبر سيقوؿ لي لـ أطمقو عمي، وعاش يتمي ممزوجًا بجيمي.

في مجتمع الشتات الفمسطيني، كؿ شيء لو رموز، السمؾ الفمسطيني، صورة 
 حتى أسماؤنا ليا رمزية!ُقرانا المعمقة عمى الجدراف، خروجنا في المسيرات، وىتافاتنا، 

أمؿ صديقتي بعد أف ترعرعت ربتيا أسرة شامية جمعني القدر بيا في مجاالت 
الفنوف واإلبداع فكانت كاتبة كأخي، وكنت أجيد غناء أفكارىـ، أي ىبة تمؾ التي 

تجعؿ االشخاص الذيف يممكوف صوتًا فاتنًا يغنوف أفكار غيرىـ، فيشدوف الناس إليو، 
، لـ ُأجد الكتابة يومًا وال الرسـ، حاولت أمؿ أف تقنعني كثيرًا في أف ويكسبوف الشيرة

أكتب ولـ أقبؿ، الكتابة تحتاج إلى شخص عميؽ، صادؽ، يستطيع جمب مورثات 
 االنفعاؿ، وتسيير األمور، وكتابة السميـ منيما وتصويب األخطاء فينا.

يسقط األلواف والرسـ يحتاج لفكر مبدع يجعمو يتصور األفكار بشكٍؿ واقعي 
 عمييا وكنت مؤمنة أف اهلل أرسؿ لكؿ شخص موىبة فمـ التطفؿ عمى األخرى؟

بصوتي غنيت منذ طفولتي أييا الماروف، شعب مثمي يحمؿ ىوية البلجئ  
يجب عميو أف يستغؿ موىبتو لطرد انعزالو، ومحاربة لجوئو، أف تكوف الجئًا، كأف 

يء ما ناقص، ستتزوج ولف يكفيؾ، تكوف منفيًا ألرض تتسع لؾ، سيبقى داخمؾ ش
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ستواجو أشخاصًا جددا ولف تشيع رغبؾ وستبحث عف كؿ أسرار الوجود، وكمما فعمت 
شيئًا مف ذلؾ ستذكر ما ينقصؾ لموطف، لف تجده في تمؾ الماديات، الوطف: 

أحاسيس صادقة، تغني بتبجيؿ لـ يكف بيدي حؽ الرجوع ألرضي فمسطيف لكف بيدي 
حدث عف شوقي ليا، سيصميا صوتي، وسترد عمي مآذنيا، في أف أغّني كممات تت

الواقع، أنا لف أعيد وطف بأغنية، لكني أحيي في النفوس الذكرى فترة وجودي في 
 بيت أمؿ كانت ممتعة.

ذىبت معيا إلى الميتـ فنحف سنتبرع لمميتـ بما سيعود عمينا مف أرباح يخفييا 
يا، وياسميف الشاـ الفائح مف أىميا مف حفمتنا، تعرفت عمى جيرانيا وعمى أصدقائ

كاف أىـ الحاضريف، في حضرة الشعب السوري الكريـ ضيفة دمشؽ أنا، طيبة قمب 
أىؿ حمص مع كـر أىؿ دمشؽ وسواعد أىؿ الجزيرة السورية، ومزارع أىؿ حماة 
األكاـر مسقية مف مياه أىؿ الساحؿ السوري العظيـ، الخارطة السورية، بشعبيا 

عشقًا، فأسجد شاكرة هلل أف جعمني أحيا في بمد اسمو سورية، أتعامؿ  الطيب تغرقني
 مع الشعب السوري، فأحبيـ ويحبوني، ونخدـ القضية معًا.

سوريا كانت دار ضيافة لمجميع كدولة وكشعب، فتحت أبوابيا لمفمسطينيف الذيف 
 يرًا المبنانييف.رحموا عف إسرائيؿ، لمعراقييف الذيف ىّجرتيـ طغياف الدولة األمريكية، وأخ

ف اهلل تكفؿ بحمايتيا، فشعرت  إف المبلئكة لتبسط أجنحتيا عمى الشاـ وا 
 باالطمئناف لبقائي في بمد تراقبني عيوف مبلئكة الرحمف.

الشعب السوري الذي استضاؼ الجميع سيحمؿ اهلل بإذنو الفرج عمى أرضو، 
يصيبيا إال خيرًا، وسيحمؿ حزنو فرحًا، وسيعود ليضحؾ مف جديد، فأرض الخير لف 

بيف أشجار الياسميف الشامي تمشيت مع أمؿ، أراقب قمر الشاـ، روعة نجوميا، 
خارطة العز في األموي، فخر صبلح الديف في مرقده، سوؽ الحميدية بأثريتو، كمما 

 رأيت دمشؽ زاد عشقي لكؿ ما يتعمؽ بيا، الشيخ النابمسي بعفويتو.
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ت عرش كمماتي فغنيتيا دوف أف أتردد، دمشؽ أيا مدينة سكنت في قمبي وتربع
 اقذفي مف ياسمينؾ قميبًل عمى بمداف العالـ حتى يدركوا معنى الجماؿ.

لو أف كؿ األماكف سوريا، لما كاف ىناؾ معنى لممنافي، فالوطف يغنيؾ عف كؿ 
أوجاعؾ، في دمشؽ عندما يطير الحماـ يبني عشو عمى أحد شبابيؾ، البيوت 

غارىا مف فتات الخبز الذي يصنعو العائمة، شعب كريـ عمى السورية وتطعـ األـ ص
 الحيوانات كيؼ ال يكوف رحيمًا عمى البشرية؟

شكرًا سوريا عمى الحقوؽ التي أعطيتيا لمفمسطينييف مف حرية في األعماؿ 
 والدراسة وحؽ االمتبلؾ.

عندما يتحدث عف سورية يحسب النتيي الكبلـ، فسورية لف تستوعبيا كممات 
كتبيا رواية، سورية أعمؽ مف كؿ الكممات، الحروؼ، األصوات، التشكرات، ولف ت

 سورية اختزلت كؿ شيء دوف أف يكتب، كـ أحبؾ وطني الثاني سورية، كـ أحبؾ.

 

 

 

 

 

 

 

ذىبت مع أمؿ لعيادة طبيبيا الموجود في حي المياجريف الدمشؽ، كانت تحبو 
ا في كؿ مراحؿ حياتيا. بسبب كثيرًا )د. باسؿ جندي( تعتبره دليميا، تواجد معي
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وضعيا الصحي السيء، تحدييا أوجاعيا أقوى تحٍد رأيتو في حياتي عمى اإلطبلؽ 
ووصمت لممرحمة الجامعية، قوية الشخصية، تحيا ليدؼ ليست فارغة، حازمة ال 
تحب المرح وال المزاح، تأخذ الحياة بجدية وتقوؿ عنيا مسوؤليتيا منطقية ألبعد 

 الحدود، عادلة.

طبيبيا كاف مزيجًا مف التعاسة والفرح، فرح لبقائيا جانبيا، تعيس ألنو لـ 
يستطع أف يقدـ ليا شيئًا، إرادة القدر تفرض نفسيا بفعؿ الخير كثيرًا، إنساني ألبعد 
الحدود، كـ ىو رائع، فأصبح أمي كؿ شيء في الحب والعمؿ في جراحة األعضاء 

لمشفاء، شجعني كثيرًا، الطبيب الدمشقي ذاؾ  إلعادة الحياة، ينزؼ دمًا ليغدو بمسماً 
أحبت الحياة التي جمعتني بو تعممت منو كثيرًا، تعممت كيؼ يبني اإلنساف نجاحو 

 مف الصغر ويثبت وجوده فوؽ رغبة الجميع.

عممني كيؼ أجتيد ألصؿ ىدفي، عممني أف أكوف صادقة في كؿ أمور 
لشرؽ، الشرؼ في األعماؿ، في حياتي، إف الشرؼ ليس في الجسد كما يعتقد أىؿ ا

األعماؿ المنزلية، في التعامؿ مع الناس، في قراءة القرآف، في الغناء والكتابة والرسـ، 
 إف الشرؼ في كؿ أمور حياتنا.

اإلنسانية التي أعطاني إياىا تعجز اإلنسانية عف وصفيا، لو تأتي الحياة  
مقابؿ، سأحاوؿ أف أكوف  حسب رغبتنا، سأتحداىا كما نصحتني، سأعطي دائمًا دوف

شريفة في كؿ أمور حياتي، سأحاوؿ أف أكوف مثؿ الطبيب، ُيسيؿ الدماء ليعيد 
 الحياة.

سرد عمي قصة جعمتني أفكر كثيرًا، أشرد في مدى روعة تفكيره، تمنيت لو كؿ 
البشر مثمو، لكانت األرض سبلمًا، خالية مف الغبار والحرائؽ، بصفتو طبيب، يستقبؿ 

مار، حمـ األطفاؿ مف صغرىـ أف يكونوا أطباء في المستقبؿ، أضاؼ أف جميع األع
يومًا ما جاءتو صغيرة ترغب بأف تكوف ممرضة لتشغؿ دور الرحمة في مسرح الحياة 
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المتناىي، يتخيؿ األطفاؿ أف الحياة طوباوية إال أطفاؿ الحروب، يرونيا في حمميـ 
تي يمكنيا أف تحيؿ أفكار الموت الذي يجب تحقيقو، أي رصاصة طائشة تمؾ ال

البراءة إلى رماد محترؽ، أحبلمنا البريئة قد تتحوؿ مع مرور األياـ إلى بقايا جثث 
ألفكار متخبطة، اشتيرت الممرضة كريستينا غميبرت بمعب ممؾ الموت حيث كانت 
تقتؿ مرضاىا بحقف مخدرة كؿ مرة ليكوف ليا عذر في استدعاء حبيبيا الذي يعمؿ 

وتى ليقميـ وتراه، أتراىا حممت مف صغرىا بالبراءة، بارتداء زي الرحمة في ثبلجة الم
كيؼ استطاعت دىس خياليا بيذه الطريقة، ما نفع العمؿ الفضيؿ إذا قاـ بو شخص 

 وضيع فعؿ بو الفاحشة؟

ليست القضية في ما نحمـ أوما يرتادنا مف أحبلـ نحوليا بقوتنا لواقع، القضية 
لمخالؼ آلرائنا يجب أف نفعمو بدافع األخبلؽ، سطوة قضية شرؼ حتى في الشيء ا

 القيـ في كؿ مكاف لبموغ ىدؼ سامي، إنيا الحياة السوية المكممة بالمبدأ.

ف كاف مريضًا، ومحاولة نسياني  ال زلت أتابع بتعممي مف الشخص الجيد، وا 
ؿ، السيئ، وأخذي العبرة في أف المرض ليس في األبداف بؿ في القموب مغمفة بالعقو 

 عقؿ االنساف في قمبو العقؿ أداة تبرر ما يؤمف بو القمب.

 سألتو: أنت طبيب ناجح ذو شيرة، أما زلت تتعمـ؟ ألـ تصؿ حد االكتفاء؟

أجابني: عندما تثقيف بأنؾ وصمت كؿ المعرفة، تأكدي بأنؾ تخطيف أوؿ 
خطوؾ لمعمى، لطالما تعممت مف الناس أكثر مف كتبي، الكتب أعطتني نيرًا مف 
صفاء أعالج مرضاي، أما ىـ كشخصيات، ال وجود لمعرفة كاممة قد تكوف بحتة 

 لكنيا ال تتـ.

 ابتسمت، وابتسـ،  ألسالو ىؿ الحياة صعبة أـ مستحيمة؟
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قاؿ: إف األشياء الصعبة تحتاج جيدًا كبيرًا، واألشياء المستحيمة تحتاج جيدًا 
 أكبر، فقط استمعي ليذه القصة:

السيدة رشا نجار، اإلعبلمية المبنانية الشييرة  التي اخترقت جسدىا ثماف 
رصاصات خبلؿ الحرب األىمية  المبنانية، التي وصفتيا بالغبية، تعرضت لمحاولة 

بعد ثماف رصاصات تحدت الموت وذىبت ….  اغتياؿ أيقظ الموت بيا الحياة
أنياب القبور.  قامت ماشية لممشفى لوحدىا بصحبة المستحيؿ تنتزع الحياة مف بيف 

تواجو خطر االشتباكات لترد روحيا بنفسيا،  فقدت رغبتيا بالحياة عندما عممت أف 
خصيـ الحياة أخذ منيا زوجيا. واستمرت بالكتابة لو لمدة سبع سنوات، جمبت لو 

مزرعة ورود يـو زفاؼ ابنتيا ووضعتيا عمى ضريحو المستعار.  نبؿ خيانة الحرب 
ثتو، حتى لـ أدر إف كاف إيماف اهلل أـ إيمانيا بالحب الذي جعؿ مف سرقت منيا ج

الثماف ميزوميف مرميف في قوافؿ النساء، أرقى درجات الحب اإليماف، ليذا نخاطب 
جبللو نعبدؾ حبًا، وليذا يقوؿ اهلل إف مف يحبو يجعؿ أىؿ السماء واألرض يحبونو، 

نما يحب اهلل مف عباده المؤمنيف، تحدت كؿ ش يء فقط لتخبر زوجيا بشجاعتيا، وا 
 فأشقى السعي خطاىا، وأخذ الغياب منيا ليفة الكبلـ بموعة الفراؽ. 

نحف نحيا ونكافح ألجؿ مف نحب، ومف يخوف يأخذ كؿ شيء ممطخًا بوحؿ 
 …مخازيو

إذًا أنت تقوؿ إف الحب ركيزة لكؿ شيء، صحيح فمـ تجد األحبلـ غائبة طالما 
 أف األحبلـ وليدة القموب؟

 ألف الحب إف لـ يكبر ىو في طريقو لمعجز، ما محركات العواطؼ؟ 

 العمؿ. الحكمة . التواضع.

 فسالت متعجبة ؟ التواضع؟
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نعـ لـ تستغربيف؟ التواضع شيمة العظماء واالستيزاء أروع طريقة  إلبراز 
الجيؿ. كتب حاكـ فرنسا الظالـ في يـو قمعو الثورة الشعبية التي أفصحت حناجر 

يوليو ال شيء يذكر. كاف يوميا جعؿ فرنسا 1ٔالثوار عنيا. دوف في مذكراتو: 
المدافع حتى غطت الجثث مسبحا مف الدماء يسبح بيا سكانيا. فتح الرصاص ف

 الكثباف. 

أمسؾ يوميا الظالـ ضحيتو. شؽ بطنو بالسكيف. تأكد مف موتو رميًا 
 بالرصاص.

رمى بو قصفا لمجية األخرى مف الكرة االرضية. عمؽ جثتو أيامًا عمى  
المشنقة في الساحات عمى مرمى النظر. حرقو فنثر رماده لقاع البحر. جمب السنة 

مف البحر، رغـ ذلؾ. كاف قمع الثورة والشيء يذكر. تسخيؼ جينـ ذوب بيا جزء 
األمور قد يدؿ عمى قوة. أو صغر حجـ المفتعؿ. كانت صرخات التنديد تخيؿ إليو 
بالتمرد، وكانت في الواقع ثورة، ظنيا عصيانًا، وكانت انتفاضة، ثورة كسرت عرش 

أرضخت مجمس فرنسا. وانتفاضة قمبت الحكـ منكبا عمى وجيو فأخصعت الممؾ، و 
 الوزراء لرغبتيا بالوجود. 

فيتحوؿ … ال تسخؼ أمراً …أغرقت الفرنسييف بدماء ثورتيـ، فرنسا انتصرت
ىو الفقد، إذًا مف …صغر حجمو ألداة مجنونة تفعؿ أي شيء فقط لتثبت وجودىا

 يجعؿ الدـ يسيؿ كاألحبلـ حيف نحققيا؟

غض النظر إف كانت خاطئة فكرة ما يفقد منا عنوة. أشد إيبلمًا مف خياراتنا، ب
فمف فقد عينو بحادث قدر ليس كمف فقدىا حيف قاتؿ في الحرب. ومف … أـ سميمة

أخذ اهلل منو والده بسكتة قمبية سببيا السرطاف، ليس كمف قتؿ والده ألنو منعو مف 
 المخدرات. 
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إف رسومات الغيبيات في أذىاننا تجسد أفعالنا عمى أرض الواقع، والتي تغدو 
فعاؿ شرسة أو لينة حسب الفاعؿ وردود المتمقي، ليذا الفكر يوجو حياة محض أ

ْف سيَّرىا بشكؿ صحيح، فإنو يسير اإلنسانية.  اإلنساف وا 

تمؾ فقيدتنا حاليا، امتزجت سعادتي بحزف فرحو، قاطع دىشتي وبحزف قاؿ: 
دوامة الجيؿ ىذه إذا لـ تنتيي سننتيي. رغبُت في تقييد الحزف الذي طغى عمى 

 لحوار، سألتو ما أكثر قيمة تؤمف بيا في حياتؾ؟ا

 الفعؿ الطيب ال ُينسى، الكممة المسيئة ال ترحؿ.-

 وعاودنا االبتساـ، شكرتو كثيرا وغادرت.

تعرفت أيضًا عمى ناطور البناية، يعمؿ في الميؿ حارسًا وفي النيار سائقًا، لـ أفيـ،  
ا حسف، لكف ال أوالد لو وال أشعر أف شيئًا ما يشدني نحوه، رجؿ قصير يدعى أب

زوجة، كمما سألت أمؿ عنو،  قالت لي بأنو رجؿ طيب يقاؿ أنو لبناني الجنسية، ال 
اختبلط ليـ بو، لكنو يمبي جميع الطمبات إف استطاع، أمؿ تحبو كثيرًا، فكانت تقوؿ 
أنيا تشفؽ عميو، أشعر أني أعرفو أو رأيتو، عندما تقابمت معو أوؿ مرة، حدقت بو 

يبًل وىو كذلؾ، أطاؿ النظر إلي، ساعدني مف أوؿ وصولي في نقؿ األغراض، طو 
رجؿ كبير في السف، مبلمح الشقاء تبدو عميو، يسكف في القبو يقتات قوت يومو مف 
عرؽ جبينو، إنو شخص مريح، شعرت بتعرفي عميو أنو مستعد ألف يعطيؾ أي شيء 

رفو، وعندما سألتو: صمت، ولـ يمتكمو، ينادونو "أبو حسف" واسمو الحقيقي: لـ أع
يجب، وقاؿ: نادني ما شئت مف األسماء، ىذا حاؿ البسطاء. ىذا الرجؿ يساعدني 

 في حمؿ أغراضي وأحاوؿ مساعدتو في حمؿ أعباء الحياة عنو.

تقربت منو، فأنا شخص عاطفي يساعد أي أحد، فطرحت عميو فكرة الزواح مف 
، فمـ يقبؿ، يناديني يا ابنتي، منذ زمف أحد فرفض، قمت بأني سأساعد في المصاريؼ
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لـ أسمعيا مف أحد: يا ابنتي، رغبت لو أرد عميو: آِه يا أبِت، لكف لـ أجرؤ، أقوى 
 مف مشاعري قررت أف أكوف مع مرور األياـ.

عبلقتي بصداـ تطورت حتى تورط كؿ منا باآلخر، ولـ نعد يستطيع أف نعيش  
ريف، صعدت خشبة المسرح بعد ثقة عمياء دوف بعضنا، يوـ الحفمة كاف أوؿ الحاض

في ما أغني وكاف يوميا يـو األرض الفمسطيني، غنيت لوطني كثيرًا، مجدت 
اإلنساف، طالبت بحقي كإنسانة ومغنية وطنية، غنيت لمثورة والسبلـ، جمعت كؿ 

 المشاعر في أغنيتي، غنيت ويدي تصعد وتنزؿ. 

فسي ألثبت وجودي، ألقوؿ إني في الواقع لـ أكف أغني لمناس، كنت أغني لن
 ىنا أمتمؾ شيئًا ال تممكونو، ىدفًا وقضية سأحيا ألجميا.

عمى خشبة المسرح تحقؽ العمـ الفمسطيني، وضعت السمؾ عمى رقبتي وارتديت 
الزي الفمسطيني، كممات رددتيا: "يا أـ العروبة، يا قدس األقداس"، كفني عنِؾ 

نكمي بيـ، يا مف اشتاؽ وحي لرؤياىا، مدي دموعؾ العارية، اخمعي رداءؾ األسود و 
لي يداِؾ عمي شعرت بدؼء قبة الصخرة، منذ غادرتؾ لـ أزؿ أصمي، عمى أمؿ 
صبلتي في األقصى، أيتيا المبتورة بفعؿ الخيانة، أعيدينا لِؾ نضـ فيؾ طيرا، 

 وننفض الجراح عنِؾ، نغوص فيؾ حبًا، فكرًا، شعرًا، ونعانؽ فيؾ شيقات الثكالى. 

ما بحثت عف أسرار الكوف وجدتيا مختبئة في ليمونتؾ، سحر شطآنؾ، عند
سرقتو رقتؾ، أكتب إليؾ وأنا المنفي جسديًا، خميمؾ وحيًا، صوتي محمؿ بوفاء ييز 
قضباف جبلدؾ، عزي المشرؼ ورايتي المنضدة، وسواد ليؿ الظالـ كقمبو، أنا العائد 

 جمؾ، أييا القـو نيضة.إليؾ، المقاتؿ في سبيمؾ أبدًا، الشباب الناىض أل

عائد إليِؾ، أحضف حمضيات يافا في حيفا، أصمي في باحة قدسؾ، أزغرد 
عمى قيود شيدائؾ، أزرع الورود في خميمؾ، أجمس معؾ ألصبح خميؿ روحؾ، فأنت 



113 
 

سكنت بي كالروح، آٍه يا فمسطيف المتواجدة فينا عبقًا حرية أبية، سنعود إليؾ نحمؿ 
 ثورة سنعود.حسامًا وبندقية، فكرًا و 

، أطمؽ نبرة صوتي فتقبؿ  عمى ضفاؼ سحرؾ أغني، ألجؿ طيرؾ أنشد اليـو
ظمميـ، أشيد يدي الحؽ وأسكني ماء عمى رصاصيـ، آٍه يا مطيرة، كـ يحتاج 

 استرجاعؾ إلى إرادة، أٍه يا مدينة الصبلة ألجؿ طيرؾ، أصمي". 

تحررت مف كؿ واصمت غنائي بشاعرية مع وقفة قوية، والتصفيؽ يعمو ويعمو، 
 شيء حولي حتى الجماىير.

وبعد انتياء الحفمة الموسيقية تعرفت شعور الشيرة، وتذوقت إحساس النجاح، 
ـَ قضى  تمؾ األحاسيس مف أروع المشاعر التي قد يشعر بيا المرء، مف لـ يجربيا ل

 حياتو؟

تساءلت كثيرًا لماذا الناس يقضوف سنينيـ في الفراغ دوف أف يصنعوا لنفسيـ 
 يئًا؟ش

صداـ أوؿ المينئيف بطريقتو التي اعتاد أف يتباىى بيا، فقد كاف ىو الداعـ 
المادي لمحفؿ، الذي تكفؿ كؿ النفقات،  جميؿ عطاؤه المادي السخي، لكني لـ 

 أحتجو، لطالما احتجت أف يدعمني نفسيًا. 

إف مجرد أمواؿ ال يمكف أف تجعؿ اإلنساف سعيدًا وال سويًا أيضًا، وحدىا 
 واطؼ النبيمة بإمكانيا جعؿ األشخاص سعداء. الع

قضيت أسبوعيف رائعيف مع صديقتي، مع جورجيت المسيحية المحبة، التي 
 تسكف الطابؽ العموي.

حضر الحفؿ سميـ، الذي بدأ يتغير كميًا، فقد رأيتو يذىب إلى أحد المياتـ،  
تحسنت؟ يرد:  يداعب اليتامى، أصبحت ضحكتو كاألطفاؿ بريئة، وعندما أناديو: ىؿ
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بؿ وجدت نفسي.  كنت أبتسـ، وأقوؿ: الحمد هلل. ليسألني: وأنت متى ستجدينيا؟ 
 أجبتو: لـ تقوؿ ىذا؟ ليرد: صداـ كسر قمبؾ، ال جبره، ابتعدي عنو وغني.

حزنت منيا يوميا إال أنو أردؼ: ألني أحبؾ أقاضي خطأؾ، إف موتي 
وت، ويكوف صداـ قاتمؾ ساعدني ألصؿ حياتي، فبل تجعمي حياتؾ تقودؾ لمم

 البريء.

وكيؼ لقاتؿ أف يكوف بريئًا؟ فأجاب: ألف موت الضمير يخوؿ البشري لقتؿ 
 ولده دوف شعور بالذنب. صداـ ليس ببل ضمير. 

صمت ورحؿ، وكنا نعمؿ سويًا في أحد المياتـ، أمؿ وجورجيت جاءتا بعد 
الحوار، وكنت أشعر باالختناؽ،  فقالت لي: اذكري اهلل تجدينو في ضياعؾ، وطف 

وقفت جورجيت بجانبي في فرحي وحزني. كنا نقضي كؿ األياـ معًا، لـ أكف أبدًا تمؾ 
كفوؼ. لـ أكف أيضا تمؾ الراىبة المسممة التي تعصبت لدينيا. فارتدت الخمار وال

التي وىبت حياتيا لمقدسانية،  كنت أدرؾ تماما مف أنا . أكتب لشيء وأغني 
 إلنسانيتو، أؤمف بديني وأحتـر سواه. 

رغبت في أف أضع المصحؼ فوؽ رأسي، وأف أحضف الصميب. كنت أبحث 
 بفقدي عف كؿ شيء، كؿ شيء. 

عندما تكوف قديسًا أو مبدعًا ينبغي أشعؿ شموع الكنيسة وأسمع أذاف الفجر. .
عميؾ أف تكوف استغبلليًا لكؿ موجودات الكوف. ضوء الشموع. تراتيؿ اإلنجيؿ. 

 خشوع القراف. نبؿ الحكمة اإلسبلمية مع محبة النصارى. 

أف تكوف إنسانًا ىو أف تتاقمـ مع كؿ شيء، رسمات العذراء تحضف عيسى. 
 وغياب صورة محمد الرحيـ. 
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يف يتخيموف محمد في أذىانيـ، لكف محمد معجزة، لف يتخيؿ نوره كؿ المسمم
 أحد، ىو أعظـ مف خمؽ مف األنبياء والرسالة الحقة.

ف اختمفنا  إيماني بعقيدتي ال يعني أف ال ترى سواىا، نحف روح اهلل عمى األرض، وا 
كما فإننا ننتمي لو وحده، وعدـ احترامنا لبعضنا يعني عدـ احترامنا لمذات اإلليية 

كنت أرى، ال عبلقة لنا بجينـ إف دخميا سوانا، أو جناف نجتمع بيا، القضية قضية 
إرساء احتراـ  وتقبؿ اآلخر ميما بمغنا مف اختبلفنا نمتؽ في أنسيتنا، قبؿ أف نكوف 

 مذاىب وطوائؼ نحف بشر. 

تممؾ جورجيت روحًا رائعة وفكرًا خبلقًا، برفقتيا أمؿ استطعت أف أخرج عمى    
ؤل، أثبتُّ لمجميع أني أمتمؾ موىبة نادرة، أدرج أفكارىـ مع طبقات صوتي، رحمت الم

عف دمشؽ بعد أف كانت تمؾ األياـ أروع أياـ حياتي، ودعت أمؿ وجورجيت والعـ أبا 
حسف عمى أمؿ لقاء جديد، العـ أبو حسف قبؿ أف أرحؿ، ابتسـ وقاؿ لي: متى 

قؾ. لـ أدر لـ أجبتو: وأنا أيضًا. قاؿ: ستعوديف؟ أجبتو: ال أعمـ؟ لـ؟ قاؿ: سنشتا
كوني بخير يا ابنتي. قمت: كؿ تمؾ المأساة يا أبِت، لف تمر دوف أف يقّطع صوتيا 
حبالي الغنائية فأّشذ عف العزؼ مرة أخرى. قاؿ: يا ابنتي، بؿ سيقطع شيء منيا 
 ليجيض أحبلمؾ. كوني مف شظيتيا األخيرة ركيزة لمبقاء. فتخّمدؾ، بداخمي شيء

يشدني إليو، أود لو أقوؿ لو: مف أنت؟ لكنو سيجيب: ال أعمـ. عمنا نشترؾ في أف 
 كمينا ال يعمـ مف ىو! يشبو شيئًا ما في خيالي ليكوف صورة رائعة لوىمي.

وّدعتيـ ورحمت، ابتسمت لمجميع،  إال ىو، ضحكت لو عيوني، وكاف قمبي مف 
 الداخؿ يركض مسرعًا إليو.
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 الّسريةعف أّوؿ القببلِت 

 عمى جبيِف فدائّينا األوؿ

 و عف آخر الّسكاكيِف بصدره األعزؿ

 

 الجئًا كاَف ىذا العاشؽ و الجئًا بعدىا

 ال يسافُر العاشقوف ميما ابتعدوا

 و ُكمما ألفوا مف طريقيـ رصيفًا تصّدع

 ال ينتصُر العاشقوف ميما تمترسوا

 و ُكمما شّدوا عمى زىرةٍ 

 أعمنْت بيَف أصابعيـ موَتيا

 أوكمت شوكيا قبؿ الرحيؿ

 يمشي عمى طوؿ الّدرب العتيؽ في كواحمنا

 ال تشّد عمى زىرة خرجْت مف تراٍب أخرجؾ،  

 ّسراٌب سيييـ فجأًة أماميا 
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 ال تشّد عمى زىرٍة و لو سقيتيا

 سراٌب سيفوؽ األفؽ أمامؾ امتدادا

 

 وحدي

 أحمؿ جسداً 

 مف جسٍد أنيكتُو أذرُع الّشيواِت و السفر

 نصفُو الموسـو بمرآتيـممكُت 

 و ُسمبُت نصفُو الُمزرّؽ بدفاترىـ

 وحدي بوجٍو مؤقٍت يحممني أماـ الحّراس لزاويتي

 

 أشد بيَف الغماـِ و الغماـِ أزري

 ألترَع الروح الفارىة مف ظؿ التحية

 أىّز بأصابعي المكسورِة 

 رأسًا اختّؿ بيَف الغماـ ألضرب ألَؼ تحية 
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 أوراِؽ المدينِة ثغراً كاَف عمّي أال أقّبؿ مف 

 أف أتماىى مع الخطيئةِ 

 أتحايَؿ عمى كفي

 ألشّيد مف ىذا الخراب جسرًا 

 و أخطو بيَف األفئدِة التي ارتمت

 أنبُت مف ِشغافيا جمدا 

 ال تغويِو قشعريرةٌ 

 إف مّر تمّوٌج  لمعصِؼ األوؿ عمى خّدي

 

 يا غافيًا قرَب البركاف لتبارَؾ غفوتو 

 قّدستو قد أمض عظمنافوالُذ النصر الذي 

 خذه

 خذ كؿ الحصوِف و امنحني فموتيارّد لمعصِؼ الَمييِب صوتو
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 رّد لمجرِؼ الذي بكى رممو

 رّدني منُو أسقَط ثانيًة و أومي لمستار الّنحاسي بمحظي

و لحِظ ساعدي المبمؿ برذاِذ ساقيٍة تميُؿ كمما أشفقت عمّي أف 
 أجّؼ و أنكسر

 قرَب البركاِف لتبارؾ غفوتو ياغافياً 

 ما أقعد الحماـ عمى حبٍؿ مشنقةٍ 

 وما 

 فّض اشتباَؾ الّريش

 لما ىّموا بنحره

 يا الجئًا ُجّندت ألؼ مقصمةٍ 

 كي تمضي بنحره

 يا ُبّحة الخطاباِت التي

 ناحت مف ناياِت اليواِء ونامت في قصبو

 مالَؾ أسرفَت في ىذا الرحيؿ
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 رويدامممَت الناَر تمشي إليَؾ 

 ىا أنَت ذا تمّؼ الروَح بالجبِس 

 خوفًا مف سياِط الحدوِد تكسرىا

 و ىاىي الروح تغوُص في وحِؿ الحدود

 كـ حمت عبثًا كيما تنكسر !

 

 

 عبد الرحمف القمؽ
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عدت وسميـ الى حمص سعيدة أني استطعت أف أساعد شخصًا ما، ولو كدت أموت 
 سقوطيا كثيرًا ، أكثر مما ىي تجري في عروقنا، نزفًا نقطة نقطة، تتسع الدماء عند

سقطت في ببلدي قطرة، تحولت بعد عاـ مف الدماء، إلى شبلالت، تحتاج ببلد 
 أخرى تسقط بيا، لو لـ يزيموا آثارىا بالمياه، لغرؽ العالـ بدماء شباب فمسطيف. 

خرجت مع صداـ إلى أحد المقاىي التي تضج بصوت فيروز، أراد أف يقرأ لي 
لجديد في روايتو، سألتو لـ ال تكتب عف القضية الفمسطينية؟ فأنت ككاتب ومحمؿ ا

عسكري يجب أف تشدؾ مسألة كيذه، أجاب أنو يرى أف الحؽ في القضية الفمسطينية 
 يقع عمى كاىؿ الفمسطينييف، فمو لـ يتركوا ببلدىـ لما حؿ بيـ ظبلـ الشتات.

قد قصفت الدبابات بيوتيـ، جف جنوني، لـ تتحدث ىكذا؟ كانوا مجبريف، ف
خرجوا بدافع الشرؼ ال اليروب، لـ تكف مف عادة الشعب  الفمسطيني، عندما تجد 
الذئب يبلحؽ طير عذراء تتخيميا ابنتؾ، يجب عميؾ أف تخبأىا في مكاف آمف، في 
بمد آخر ونبضيا في قمبؾ، وتعود حامبًل رشاشًا، تفرغ رصاصؾ في فـ القاتؿ، إفَّ 

ضنا لـ يكف بخيانة، لـ خرجتـ أنتـ مف وطنكـ؟ لـ خرج العراقيوف؟ لـ خروجنا مف أر 
 تضعوف المـو عمى الحمقة األضعؼ دائمًا، اهلل ناصر حقنا.

اىدئي، مجرد رأي يجب أف تتقبميو، ال أتناوؿ الحديث عمى أني ممتف مما   -
 أصابكـ بالعكس أنا حميتكـ يومًا ما.

 قاطعتو وكمي قوة:

كمـ بيا عف شعبي، قمت إف رحيمنا خيانة دوف أف أي جرأة تمؾ التي تت -
تفصح تمامًا،إف غياب حقنا ال يزاؿ يفرض صفة البقاء لف أسمح لؾ 

بالحديث عنيا ىكذا، خرجنا بدافع الشرؼ وسنعود إلعادة الشرؼ، لكف 
 ليس شرفنا فيو لـ يمسو عيرىـ بؿ شرؼ األمة العربية.
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 مايتكـ يوما ما.اىدئي عزيزتي، قمت لؾ إني قاتمت في سبيؿ ح -

 أجبتو بتيكـ:

ماذا فعمت؟ وكمي ثقة أنو لـ يفعؿ شيئًا. أعظـ ما كاف ليفعمو ىو أف يكتب  -
 في سبيمنا قصيدة غير مؤمف بيا.

في يوـ مف األياـ عندما كنت ضابطًا في الجيش المبناني،  فأنا كما تعمميف  -
في إحدى  خبير في آليات استخداـ األسمحة، تزامف ذاؾ مع تواجد إرىابييف

المخيمات المبنانية يدعى مخيـ نير البارد، فوكمت أنا بتطييره مف رجسيـ، 
 وقدت العممية وأديت ميمتي بشرؼ.

قاطع حديثو صوت شيقاتي وبكائي المرتفع، بكائي المجنوف، تركت المكاف 
راكضة، ال أدري إلى أيف، ركضت ركضت في الشارع وأنا أبكي والناس تنظر لي، 

استطاع المحاؽ بي، أمسؾ يدي فصفعتو، رأيتو مصدومًا يصرخ يقوؿ وكاف يمحقني 
 لي ما بِؾ؟

حاولت أف أبعده عني إال أنو أبى، ضمني وتموث قمصيو بكحمي األسود، 
بكيت بكيت عمى صدره، دفعتو عني، وواصمت ركضي، إلى أيف أذىب لـ أكف 

نة أنا، أدري، أثناء ركضي وقعت عدة مرات عمى األرض، ثـ عدت أركض، مجنو 
آه، يا ليتي مجنونة، لكنت ما فيمت ما قاؿ، ركضت ببل وعي إلى بيتي، تخبطت 

كمجنونة بمياء، دخمت البيت تركت الباب مفتوحًا خيؿ لي الواقع بالخياؿ ما سمعت 
 منو أحقيقة؟

أىو الصدى لعب لعبة قذرة، فرد لي صوتًا شبييا بصوتؾ، أأنت عاشقي أـ 
 قاتمي؟
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قررت أف أىجره، أىجره لؤلبد، أرسمت لو رسالة نصية في  بعد ليمة مف البكاء،
 اليـو التالي كتبت فييا:

"أنا مف مخيـ البارد، وأىمي قتموا بانتصارؾ المشرؼ عزيزي، شكرًا لؾ عمى ما  
 قدمت، ستصمؾ مفاتيح االستديو"

لـ الحياة بشعة ىكذا؟ ووقفت أماـ المرآة كثيرًا، مطواًل، بدموعي، بكيت غرقت، 
أرى عرس الوطف بمبس ثوبو األحمر مف جديد تكسب الحمامات شيئًا مف إني 

بياضيا، األرض الخضراء، أزىر الربيع عمى عجؿ ىذه المرة، غيرت الكرة األرضية 
دورانيا،  تكاتفت اصناؼ المشاة في الطرقات، تتبعني حواجز، أتعمـ بكمماتي، تحتي 

إف كنت معمقة في السماء أـ  أرض متقيقرة، فوقي سماء ممتدة، لـ أكف بحؽ أدري
معمقة في األرض؟ أو إف كنت معمقة بينيما؟ رغبة عارمة في اليروب تمؾ التي 
تممكتني، يخدش األنيف في صدري، أبكي عمى نفسي بصوت عاؿ، أبكي عمى 

وطني، بقير ولـ أعد أرغب في البكاء مممت كؿ شيء، تخيمي صورتو، رؤية عيونو 
نتو، يشعرني أني خائنة لـ أعد أحتمؿ، أىرب مف في كؿ األنحاء، شعوري بخيا

نفسي ألجد نفس اتجاىو، آٍه كـ أنا أكرىو وكـ أنا أتنفس بو، وصمتني رسالة منو، 
 كتب فييا: "أحبؾ".

لـ أجب، بكيت بكيت بكيت، حتى امتؤلت الكرة األرضية دموعًا، فنزلت مف 
 بؾ؟مكانيا وتاىت في المجرات، أيجب أف أموت فيو ليقوؿ لي أح

 وصمتني رسالة أخرى منو:

"لـ أكف أقصد قتؿ أي بريء أقسـ، كنت أقاتؿ مجموعات إرىابية متطرفة، 
 قمت بواجبي فقط". أرسمت إليو:
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"إف المجموعات اإلرىابية ليست مف المخيـ، ُدسَّْت مف ِقبؿ اإلرىابييف 
وصنعت في األصمييف األمريكييف، إف التنظيمات االرىابية صنيعة ضغائف الييود، 

المخيـ بمنيجية فكرية بغرض تصفية البلجئ الفمسطيني، وضرب القضية الفمسطينية 
 في عمقيا"

 أرسؿ لي: "وما ذنبي أنا في ما جرى؟"

ف فعمتؾ  رددت: "إف اهلل وىب العقؿ اإلنساف ليميز بيف الصحيح والخاطئ، وا 
مف غير المعقوؿ أف حماقة، لـ يكف يخدـ فكرًا أو يحقؽ ىدفًا، ليسمو بنفسو عاليًا، 

تقتؿ روحًا بريئة لتودي أخرى مجرمة قتيمة أيضًا، لـ وضعت نفسؾ في غير مكانيا؟ 
لطخت يديؾ بدماء بريئة. أمي وأبي، يتمي، قيري، وحدتي كؿ شيء بسببؾ قبؿ أف 
ـَ لـ تفكر؟ لـ العقؿ ىبة مف اهلل، لـ نحف نغيبيا، أعتذر منؾ لف  تقدـ عمى تصرفؾ ل

 أتقبؿ قاتبًل"

وعمى الرغـ مف قوة كمماتي وجزالتيا، كنت منيارة،أرسؿ لي بطريقة نزار قباني 
قصيدة عميا صفعت مشاعري، فيو لـ يزؿ في سياستو نفسيا يمارس تقاليد البقاء 

 بغيابو يرسي وجوده برحيمو: 

"لـ أعيد قط لنبراتيا أف تكوف ساحرة إلى ىذا الحد، تقتمني، تكبمني بسحرىا، 
ني مشعوذًا، وعجوزًا ىرمًا، وشابًا عاشقًا، ومراقبًا ال يبالي، ورجبًل أواه، كيؼ جعمت

يتأىب لمزواج؟ كيؼ جعمتني بيضاء مثمؾ؟ أجرب األعمار جميعيا بثانية؟ كيؼ 
تجعمني بيضاء أكتب ليا؟ مف تكونيف ومف أكوف أنا، أنا الذي أضعفت الجميع لي، 

ور لحدتي جازعًا مف قوتي، جعمت السنابؿ تبكي عمى أطبلؿ الحيتاف، غنى العصف
خائفًا، أنا الذي قيدت السبلسؿ وصيرت مف قوتي حديدىا، كتبت لمحـز والصرامة، 

أكتب عشقًا لِؾ ال أريد أف يرحؿ غرامِؾ عني، أخاؼ رحيمو، أريد بقاءه، كيؼ 
 تشطرني ىكذا، كالبحر نصفيف، أنت المد وأنا جزرؾ"
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مكف أف أتياوف في كؿ شيء، عمى الرغـ مف أف كمماتو أسرتني إال أنني م
تسامحو عمى خيانتو لي، نعـ، لكف أف يكوف قاتبًل، لـ يكف خطأ، كانت الخطيئة مف 

اقترافو، كما تتاجر بعض النساء بأجسادىف، يتاجر بعضيـ بأخبلقو، والعمـو 
 بأحبلمو.

يـو رأيت عصفورة تحمؽ بيف أغصاف شجرتنا اليرمة، تذكرتؾ، قارنت قسوتؾ 
ؾ الحادة بصغر حجـ منقارىا، كبلكما مخموقاف، كبلكما تعيساف، كبلكما برقتيا نظرات

 يمتمؾ مقومات الحياة، فمـ غرورؾ ىذا؟

مف أنت حتى تقيد السبلسؿ وتقيرىا، مف أنت لتبِؾ األحياء لؾ؟ لـ تعطي 
نفسؾ صفات ألوىية؟ الطبيعة ال تخضع لغير اهلل وحده، كعصفورتي أنت سجيف، 

لقيود مكببًل عمى وجيؾ مقموبًا إلي، أمر لؾ جدائؿ شعري يطيرؾ عشقؾ، فتعيدؾ ا
فتأتي تمسكيا لتنجو، أقص شعري، تبكي عمى حالي وأبكي أنا عميؾ، تخيؿ لقد 

 جعمت كؿ شيء يتألـ، حتى الجديمة خشيت أنيا انفكت!

كما أني كنت ذاؾ الطائر الصغير، الذي تأخرت ىجرتو مع أقرانو، لـ أدر إف 
 افيرًا، أـ صقور؟كاف أبناء شعبي عص

قررت بعد قصة حبي لؾ أف ألتحؽ بالسرب فأكمؿ دورة التاريخ وأعيد حكايات 
 المنفى، نعـ نحف شعب الشتات؟

تألمت كثيرًا، فتاة رقيقة مثمي أضعؼ مف أف تكوف في ىذا الموضع، أرد عميو 
 بقوة ويعتقد أني أكرىو، ولـ يكف يدري قط أني أبكي عمى صورتو كؿ ليمة، دوف أف
أشعؿ الشموع، كاف وجيو يكفيني ألكمؿ حياتي بشجاعة، عندما أرى أنفاسو أشعر 
أني حبو، عندما تيجـ معو تضاريس وطف أحبو، وال أممؾ أي تبرير لحبي لو، أرى 
فيو الكوف بألوانو جبلؿ العاطفة بسحرىا، بعيد عني، جرحني لكني أحبو، كمما رأيتو 

قمبي مني عمو يغادرني بفراقي لقمبي، لكني كاف حبي لو يزداد، أرغب في أف أنتشؿ 
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أخاؼ عميو مف أف يرد إذا انتزعت قمبي في الميؿ ورميتو، مف أيف أتى لي بمعطؼ 
 ىذا الكـ اليائؿ مف الدماء؟

أرغب أف أستيقظ ذات يـو فأجدني خالية منو خالية منو تمامًا، لو أف السماء 
حت اليـو أعجز كيؼ لو أف تتوقؼ عف رسـ وجيو كانت حياتي بوجوده أجمؿ، أصب

 يشطر قمبي بيذا الشكؿ؟

أصبحت مريضة نفسية، مجنونة بو، في غيابو، ميممة لو بحضوره، أحبو ال 
أعمـ سوى ىذا، ال أستطيع كبح جماح قمبي، وال أختزؿ مشاعري، ضائعة ما بيف 

جماؿ حممي ووحشية واقعي، أقفاؿ الكوف لو وضعت عمى قمبي لف توقؼ صداعي 
صراعي مع ذاتي، طمب الزواج مني فرفضت، توسؿ كثيرًا، فأقنعت نفسي  معو، وال

 أني لـ أسمع، أرسؿ لي بعد شير عمى فراقنا:

"تمر القاطرة والمقطورة عمى الشوارع فتيبط بدىستيا عموىا، يبدو لي أف مرورؾ 
في حياتي كاف تمؾ القاطرة وكنت األرض التي ىشمت، أتراِؾ تعاوديف الدىس مجددًا 

مقبض السرعة، فتدوسيف أرصفتي آالؼ المرات دوف رحمة، حتى أتحوؿ مف عمى 
شارع مساو لممشاة إلى طريؽ مواز لمقبر، فأحضف جثث الجرحى ىنا في قمبي، 

 حورية أفتقدؾ جدًا"

دائمًا كاف يناديني حورية يقوؿ أني حوريتو، حوريتو التي لـ يعد يحمـ أف 
 لدـ.يمتمكيا حتى في الجناف فاهلل ال يغفر ا

تحديًا لو لـ أرد، خمعت نجمتو التي أىداني إياىا بعد عاـ كامؿ عمى ارتدائيا، 
 قصصت شعري، وعدت إلى جامعتي، أحاوؿ أف أجدد نفسي. 

عدت أحمؿ دفاتري الجامعية، تائية ما بيف اسـ الفاعؿ، مف الذي فعؿ الخطأ، 
اف، فوصمت مؤخرة اسـ اآللة: مف الذي رمى القذيفة عشوائيًا حتى تناثرت كيفما ك
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دماغي وتجاوزت الخبليا عددىا، أصبحت أفكر كثيرًا، أكثر مف سني، أصبحت 
أحبؾ وأكرىؾ أكثر، مف الذي افتعؿ الموت تساءلت عندما قرأت اسـ المفعوؿ، ما 

أكثر ما يجعمني متعبة؟ متحفظة أنو اسـ التفضيؿ، أتراه ىّشـ أحبلمي تيشيمًا وألقى 
 عمي درس المفعوؿ المطمؽ.

في ساحات األدب العربي تائية تعجز أي رقعة عف لـ شممي، أتراه الخطأ في 
 المغة أـ في قائميا؟ أىو خطأ الضحية أنيا ماتت أـ أنيا خطيئة القاتؿ.

بحثت  كثيرًا عف اعتذار، في كؿ الجوانب مشيت، مستحيمة النجاة مف قصة 
 عشؽ تتحمى أسوارىا بالمستحيؿ.

اف بداخمي شخصاف، شخص يبكي عمى فراقو أذكر حالي، تمؾ الفترة  ك 
وشخص يصفع الباكي، وكنت القاضي الحائر بينيما، القاضي الذي يتردد بإطبلؽ 

 حكـ اإلعداـ عمى االثنيف.

يبدو أني أضعت عامًا في حبؾ، وسأضيع باقي عمري عمى أمؿ نسيانؾ عمى 
دوف أف أىتؼ  سبيؿ القبوؿ عمى الحياة، حاولت إكماليا غير أني مشيت بيف الجموع

بيـ، كنت أراؾ في كؿ الوجوه أستخدـ استعاراتؾ نفسيا التي ترغب في التحرر منيا، 
 عندما أغنيؾ.

أتذكر ذاؾ التشبيو الذي استخدمتو ذات مرة، أف قمب سميـ وقع منو مع دمائو 
التي مؤلت األرض. يمتمكني نفس الشعور لكني أشعر أني ىبطت مف ذروة الكرة 

راخي مؤل الفراغ وال أزاؿ تائية في عالـ الفراغ، أحاوؿ التمسؾ األرضية، وصوت ص
بأي جرة، وجدت الكرة األرضية، فابتعدت عنيا، فضمت أف أسبح بيف المجرات عؿ 

 نيرانؾ داخمي تخبو.
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ال أزاؿ سابحة في المدى، أصرخ ويرجع بأنيني الصدى، أرغب أف أعود لي، 
ة قد أوقفت دورتيا مذ غادرتؾ، يبدو قبؿ أف أعود لكوكبي، أخشى أف الكرة األرضي

 أف رحيمؾ أوقؼ كؿ شيء.

مشيت ذات يـو أيضًا في األسواؽ أتجوؿ، رأيت قميصًا كنت تممؾ نفسو، 
دخمت المتجر وكمي أمؿ أف ألقاؾ داخمو، لكني قابمت أحدًا يشبيؾ. لـ يكف شيء 

لـ  بؾ سوى مرآتي، ابتعت القميص دوف وعي، وعدت مسرعة لمبيت أرتديو لكني
أشعر بالدؼء، لـ يكف يمتمؾ صورتؾ نفسيا، وال احتوت أزراره رجولتؾ، كنت تبث 

 بالثياب قوتؾ.

صداـ، أعد لي قميصؾ، خصمة شعر، شيء مف قمبي أودعني وشبو قميصؾ 
 نكرىؾ معًا.

كنت أعمـ أنؾ رأيت نفسي، فستاني، لكف لـ تجرؤ قط أف تقترؼ خطيئة 
وأرضًا، أرضًا فراغًا، فراغ أنت تحياه بسببي،  شرائو، فاىتزاز رجولتؾ سيدوي سماءً 

لكنؾ خبأت صورتو داخؿ قمبؾ ورقصت معي يـو ارتديتو في حممؾ لـ تكف قط 
أضعؼ مف يومي ىذا، متناقضة أنا، وجع األحشاء جميعيا ال يساوي قطرة في بحر 

ذا  وجع القمب، وجع القمب يجعمؾ ترى األعراس أتراحًا، االبتسامات نواحًا، ماشياً 
أطراؼ متناثرة مفقودة، مبتورة األحبلـ تائية في الواقع، شعرت أنؾ صدمتني حتى 

 أصابتني صدمتؾ بالشمؿ.

أصبحت عاجزة، تخيمتؾ رأيتني وأنا أعتمي الكرسي المتحرؾ، فركضت نحوي 
أمسكت يدّي بكيت جدًا، المست خصبلت شعري، ضممتني وأنت تبكي، كنت في 

اآلف، تمؾ الفتاة التي كانت داخمي، لطالما شعرت أف خيالي صامتة كما أنا خرساء 
مصيري مرتبط بمصيرىا، غابت غابت تمامًا، يبدو لي أنني أخطأت حيف ظننتيا 

 ممكًا مصيريًا.
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رأيت في حممي المشموؿ تمؾ الجارة التي كانت تجاورنا في البيت، تسكنني في 
يمعب بيا، ليس ككرة قدـ بؿ كحجرة ألنفاس بطيئة،  ىنجعياً الذكرى،أحبت في صباىا 

 يحرقيا بحبو وبرود يجعميا تختنؽ.

أبعد مف ىذا المدى قررت أف تقرأ يومًا كتبو عمؾ تفيمو، قرأت تاريخ الشعوب 
ولـ تستفد شيئًا سوى القسوة، قسوة ىتمر، فيتجاىمو، وتجاىمت صوتيا الباكي وأنيف 

نو الحياة، كانت تجمد مشاعرىا دوف رحمة لـ تكف الجنوف داخميا، ال تبتعدي عنو إ
 الحياة يومًا رجبًل. 

عمى سبيؿ دورة األياـ المبتيجة كانت تحبو وتكرىو، حاقدة عميو، تراقبو مف 
 خمفو.

 يـو سمعت أف المرض ما وجد سواه ليغزوه فخضع لعممية خسر بسببيا وظيفتو 

و القدر، عنفواف الطير، كانت تحادثو وراء الزجاج، تمسؾ روحو ال يده، رحم
أيضًا وسيمة الرب ليجد وظيفة تعيؿ أسرتو، كاف يبدو أنانيًا أكثر مما تتطمب األنانية، 

ما زاؿ يحـو حوليا، لكف ىذه المرة ليس عبثًا، بؿ عمقًا بيا، أصبح متشعبًا بيا 
كسمكة تقع في شباؾ صائدىا، رمى بيا حوت خارج البحر لتتوسد الشاطئ، لـ تجد 

طادىا، كانت قسوتو أصعب مف أف يحتوييا أحد، كاف مجنونًا بيا وكانت مف يص
ىاربة منو، تسارعت سيارتو نحوىا، وحقؽ أماميا بسرعة كاف كؿ شيء يجف، حتى 
النوافذ، مفاتيح السيارة، اصطدمت السيارتاف، شمت بفعمو وانيار بشمميا، أي سطوة 

لقاسي عشؽ في النياية، ممكيـ امتبلؾ تمؾ التي تتربع عرش تفكير الرجاؿ، صداـ ا
ىتمر، أورثيـ شيئًا مف قسوتو، كاف نازيًا أكثر مما تطمبت النازية، بالقسوة كاف يتخيؿ 
كؿ شيء، أف الرحمة خيانة لمطبيعة والقسوة أداة إلخضاع القموب، لوال قتؿ الضعفاء 

ميؽ أي لما كاف حاكمًا، ىو ىتمر الذي غزا أوروبا كاممة، وصؿ لقمة النجاح دوف تع
 رتبة عسكرية أو الوصوؿ لممنصب بواسطة تحكـ الواقع حاليًا.
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ىتمر القاسي الذي صدح بفؾ معالـ البلإنسانية كاف عاشقًا، تخمى عنو معظـ 
جند األمة في الحرب العالمية الثانية، جف جنونو فيـ ما عادوا  يسمعوف أوامره، 

مف برليف، إال أف عشقيتو  أصبحو يمموف عميو أنباء ىزائمو. صرخ بالجميع ارحموا
التي رقصت أثناء القصؼ، صعدت الطاولة وجعمت الجميع حوليا سعيدًا، كانت 
تتحدى الموت بسمتيا، تحطـ إرادة الموت برقصتيا في الجية المقابمة لممستحيؿ 

 تواجدت.

ىمست ليتمر، لف أرحؿ وكانت القوات الروسية عمى بعد عشريف ساعة مف 
ىتمر، كانت قسوتو أضعؼ مف حب إمراة، ىتمر القاسي  وصوليـ، القصد تزوجيا

كاف عاشقًا، وىو الذي حارب اإلنسانية فعؿ نقيضو، تجرأت إنسانيتو عميو فحولت 
 مشاعره حبًا، أتراىا طائرات الفرنسييف تقصفني اليـو فتيدـ حصوف ىتمر داخمي؟

، عندما ىتمر السيئ، الذي أىمؾ البشر، أراه أمامي لكف بصورة مختمفة تماماً 
يتعمؽ األمر بوطف، بدـ وثورة واغتصاب يجب أال أفكر مميا بالكيفية، الجناة مف 

 قصة عشقي تصادـ.

حكي يومًا أف دمًا مف كتاب التاريخ ساؿ، فسأؿ لماذا يستبيحوف دـ أولي 
اإلسراء والمعراج؟ وكأنو الخطيئة، أو لـ تصمب قصصيـ بيذا الشكؿ، مف الذي 

 فدؾ بيوتيـ، جثثًا جثثًا منكبًل بيا، كحقيـ تمامًا.حشد ليـ مدافع الموت 

نير البارد، الذي قمت دائمًا أنو لـ يسقط، وىو الذي دوى سقوطو مف السماء 
لؤلرض وارتطـ برماد الموت حينما رحمنا، وىو الذي مات لحظة غيابيا، جثث أحياء 

ع وجعًا، ويبقوف تتراقص عمييا أشباح الموت، تتقاذفيـ الصفحات ألمًا، تبكييـ الدمو 
 ىـ لوحدىـ، تحت رداء الموت ماكثيف.

حكى التاريخ يومًا أف ظؿ الموت عقد مؤتمرًا مع الزمف فكانت مقررات المؤتمر 
أف شعبًا استحؽ الحياة حكـ عميو بالزواؿ لجوءًا، جوعًا، شنقًا، ذبحًا، تنكيؤل، صمبًا، 
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لممستقبؿ فمعقتو  قيؿ ذات يـو أف الشعب ذاؾ نفسو أوقؼ ىدر الشبلؿ، وكتب
الكثباف عمى عجؿ، قصتو مؤل السماء صراخيا، صيحات تدوي مذ األزؿ، فمسطيف 

 تصؿ واسـ السامع البلأحد، في كؿ جدار دست قموبنا.

فمسطيف، مخيـ نير البارد، في سكناتو في محبلتو، مع ضحكاتو، أطفالو، ىو 
حاؿ شعب الجئ كاف يحمـ بالعودة ألرضو فأصبح يحمـ بالعودة فقط، بالعودة لنفسو، 

، وألقؿ: أي ضمير ميت ذاؾ الذي يحيي في الغوشأي خيار وسخ ذاؾ الذي اعتمى 
أقطاب السماء فتصدـ بنجوميا،  النفوس مناشدات إنسانية تطمؽ عمى المدى، تجوب

 أو تشع النجـو لغير الضوء؟

وماذا يعطينا ضوء نجـ لقصص حاؾ التاريخ ليا أعبلـ سوداء منكمة، جثث 
 مكبمة بدوف قيود تنتشر، مخيـ كامؿ قتؿ، ولـ أكف أدري أىو اآلف قتؿ؟

أـ مذ سقطت أوؿ قطرة فتموف الغماـ بيا، فأقفؿ الباب عمى نفسو وبكى حتى 
يا مع الحياة رحؿ، لـ يتوجب عمى التاريخ أف يعيد نفسو دائمًا، وامتزج مع شروؽ يوم

 الشمس فأصبحت خافتة كوقؼ المغيب.

دـ يسيؿ عمى الحشائش فيصبح لونيا قاتمًا أسود، دـ يموف أشرعة الحياة 
 فيكسر القارب ويحطـ سترة النجاة.

أقفموا عميو وطنو، فما  الدماء التي تجري بالبشر لـ تكف يومًا دماء ىذياف شعب
نحف، ثـ أعادوا المجوء ورموه أيضًا مف لجوء لمجوء، ولكف أيعقؿ أف يكوف شعبي 

 بدماء الوطف اليوـ قد كسر؟

كاف المخيـ أـ تحمؿ لنا في رحميا وطنًا، نفي ساعة المخاض أنجب لنا جنينًا 
صراخيا حيف والدتو ميتًا لـ يأبو بو أحد، لـ يأبو أحد بعذابيا في حممو ألعواـ، وال ل

وال حتى لموت الجنيف، المخيـ الذي كاف لنا، عرفات، درويش، كنفاني، أصبح مجرد 
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ألبـو صور يحمميا أصحابيا، يومًا بعد يـو نخافو أف ينسينا إياه الزمف، قضية  
يتنازع حوليا المتخاصموف فتبدأ القصة كالعادة تنتحب، لـ أعد أدري إف كانت 

ليا عمى حمؿ كؿ تمؾ الشيقات السياسية، ونزاعات الفصائؿ، القصة مثمي ال قدرة 
والسباب عمى المنظمات، واالنقسامات الفمسطينية التي تضر بعمؿ القضية، أصبح 
كؿ شيء مضطرب، أكتب اآلف، أنا البلجئ المتوحد مع حزني الصارخ في أنيني 

 حياة اليتـ مرتيف؟الثائر في منفاي، أنا الذي كنت أرى المخيـ والدي فمـ كتبت عمي ال

أنا شعبي، شعبي الذي يموت، يقتؿ، المخيـ الذي أبيد، الشتات الذي يعاود دؽ 
األبواب، ماذا قدـ كؿ منا لمقضية؟ غير الشتائـ واالنتياكات بحؽ الفصائؿ؟ أيف 

الحؽ في تيميش أنفسنا عف نصرة قضيتنا ومطالبة غيرنا بإنصافيا؟ لـ أعد أعتكؼ 
، أصبح كؿ شيء مختمؼ حتى الحروؼ تختنؽ، مف ذا كعادتي في خضـ مشاعري

الذي يكتب شعرًا في مديح مدائف المنفى؟ ومف يدري إف كاف المخيـ سيصبح قصة 
كالتي سبقتو، فمسطيف. اسـ نعمقو عمى جدراف ذاكرتنا، نعانؽ تاريخ موتو سنويًا  

 كتذكار عمى يـو المأتمة، أو يعقؿ أف يكوف المخيـ قد رحؿ؟

لغ فيو، لكني أرى أف المخيـ لـ يكف قط أموت مف يومنا ىذا، عؿ حزني مبا
أموت مني، ومف وطني، مف أبي الذي أنجبني مف عقر اليأس ألػكوف ابنة الصواب 

المخطئة، أيف أيف أنت؟ أتذكُر حيَف قمَت لي اكتبي يا ابنتي، أجبتَؾ بسعادٍة لمف 
 أكتب؟ قمَت: اكتبي لموطف. 

 الوطَف ُيظمـ بجوِر أىمو، ِلمف أكتب يا أبت؟أنسيَت حيَف قمَت مرَة: إف َ 

أكتُب لعرٍب ببل ىوية. أكتُب لقضيٍة ىاجَر شبابيا غرقًا لمسماء، أأكتُب لموطف 
الحنوف الذي أصبَح جائرًا بجوٍر شعبو، أبِت: ىبل رتبَت لكمماتِؾ موعدًا نمتقي لتقمني 

 ا المفتعمة عنوة؟إلى حافِة الصواب، أأدرُس التاريخ ألبكي ىزائمنا وخياناتن
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أأدرُس الجغرافيا ألدرَؾ أف ببلدنا العربية كميا محتمة مف شرقيا لغربيا؟ بؿ 
ألوثؽ فعميًا عمى أي شيقِة جبِؿ غرَس العدو شارَة نصرِه فوَؽ ضروِح الشرفاء واقفًا 

 لجانِب خواننا!

ف.  أأدرُس القوميَة ألحفَظ أكاذيَب ما يدعوف؟ أأكتُب لعرِب ببل شرِؼ وال عنوا
صدقني أنفُع كتابة الشطآف، تحمُؿ الغرقى قوافبًل عمى متِف رماليا، أحادثَؾ عف زمٍف 

تاىت بو خطواتنا حتى ضَؿ الظُؿ أجسادنا فغصنا في بحوِر مَف الجيِؿ مسوٍر 
 باألحزاف. 

أأحادثَؾ عف مكَة المنيرَة مغمقًة بوجِو أمِة فاتحيا؟ أـ عف أنيِف العراِؽ والقدِس 
عف قيس منعـ في القصِر يعاشر جواريو بوضاعٍة؟ أـ عف المستباح؟ أ

طابوِرِ المساعداِت اإلنسانيِة المرسمِة مف أيدي قاتمنا الممطخة بدماِء شيداءنا تخريسًا 
 لشعِب الخياـ؟

عف أمِة أضاعت السيَؼ والقمـَ ؟ أـ عف فاحشٍة تدور بنا لـ نفيـ اف سببيا 
 غضٌب مف الجبار؟

االنسانية عمى طفٍؿ نقمت األمواج جثتُو إلى الصخر  لمف أكتب واأبِت؟ دموعُ 
ليموف الكوف بمأساٍة أخرى. أـ عف جثِة شاِب أخَذ الغرؽ منُو أحبلمُو وحقيبتُو المممؤة 

 بدعواِت أمو الثكمى؟ 

أأبِؾ الطفَؿ الذي دمره الحاضر؟ أـ ذاَؾ الشاب الذي خرج يبني مستقبمُو فقتمُو 
المكممِة بالنزاعات؟ أكممَؾ عف قدٍس ينزُؼ دمًا منُو يفُض حاضره خنقًا بأمواِج الحرِب 

 العدو شرَؼ األمِة؟

شرُؼ األمة غير الموجود أصبًل. عف شتائـ وتحقير سائِد، في المجتمع العربي 
 لمجرِد آراء .
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عف كرٍه وتخويٍف حتى يتوقؼ كؿ شيء سوى ذرائُع الجيِؿ فيي مغروسة بنا 
عف رحيِؿ الناِس أشتاتًا لمسماء ليحدثوا … وكأننا الفوز وكأنيا الجناف،  أكممَؾ اكثر

ضجة في عموىا، أـ عف صرخاِت أولي الحرِب في األرِض لتنفجَر الكرة األرضية 
 ارسِة عيرىا كأَف صرخاِت الناِس شتات؟ مف ىوِؿ الحادثِة، وتستمُر العاىرُة بمم

أأكتُب عف األوطاِف وقد غابت؟ وأنا لـ أدِر في أي منفى أقبع حتى اآلف؟ عف 
الثورِة المخذولة؟ عف دـ الفمسطيني الذي أضحى ُمباع؟  ليست القضية في ما كتبت 

 القضية. لمف كتبت؟ 

يقرأ العفيؼ، ألنو  شتمُت الخيانة دوف أف يقرأ خائنيا، مجّدُت الصدؽ دوف اف
 أضحى قتيبًل. 

ـُ عندما انفجر الوطف، وأصبح حبري متناثرًا مع أشبلئو،  لمف أكتب؟ ضاَع القم
 غرَؽ أيضًا معو المحُف والوتر.

 أبِت ارقد ىانئًا فكنُت أحادُث جثمانَؾ ألني لسُت أدري حقًا لمف أكتب؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

 

 

 

قي، خشية أف يـو أحببتؾ تمنيت لو أني مت قبؿ أف نمت
نفترؽ، وحيف افترقنا أدركت أف في إمكاف المرء أف يموت 
أكثر مف مرة، عندىا ما عدت أخاؼ الموت، صار الحب 

خوفي، ثـ قرأت قوؿ أوفيد قبؿ عصور: الرجاؿ تقتميـ 
الكراىية، والنساء يقتميف الحب. فقررت أف أكرىؾ عساؾ 

 تجرب الموت مرة واحدة.

 احبلـ مستغانمي
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 أليسار ، حمص

صحيح أف رحيمؾ لـ يزدؾ إال بؤسا، لكف، النسياف فرض كما الحب حؽ، صحيح 
تمامًا أف ما جرى جعؿ مني يتيمة وثكمى وأرممة، لكف أيضًا الحياة تجارب، وصمتني 
آخر رسائمو وكاف قد سمح لي بغناء شيء مف روايتو، الحؿ المنطقي ألي فتاة ىو 

مختمفة، وافقت عمى عرضو، اعتميت خشبة المسرح الرفض لكف أنا كانت ردتي 
أغني مقتطفات مف رواية لو تتكمـ عف األسرى العراقييف في السجوف تحت ظمـ 

 أمريكا.

غنيتيا بقوة، والقت نجاحًا شعرت بو، وأنا ال أزاؿ أغني، عندما أغني أشعر 
لمؤل شيئًا أني أمتمؾ العالـ، بعد أف انتيت فقرتي، قررت وألوؿ مرة أف أغني عمى ا

عاطفيًا، فبدأت الغناء، كنت أريد أف أجرد نفسي تمامًا ألحمي روحي، ولي الحؽ أف 
أنسى، ما دمت قاتبًل، ما دمت مقفرًا ظالمًا، في ظمؾ كانت كؿ المشاعر مف حقي، 
، أقتمع منو مده وجزره، يدور ىذيانؾ بعواصفي فأقتمعؾ مرتيف،   ليتؾ موج بحر ىـر

ياني، أولـ تكف عودًا أقطع منو الحباؿ وأسرؽ النغـ والوتر، بؿ مرة بعواطفي ومرة بيذ
ليتؾ صوت، فأقتمع حنجرتؾ وأصدح عنؾ بصمتؾ، وال لف أفؾ أسرؾ، وياليتؾ ورؽ 

أالحؽ الحرؼ فامحوىا، وأخبئ رمادؾ في جيوب الميؿ، تمطر السماء فتبمؿ قمبؾ 
 حبات المطر.

مة تنعكس صورتيا في ظممة أتدري، أنا نجمة، أعتمي فوىة السماء، ليتؾ نج
الميؿ عمى بقعة مف المياه الصافية فأدوس صورتؾ بقدماي حتى تتبعثر كأشعة قمر، 
ألجؿ وطني وشعبي ونفسي قررت أف أكوف قوية، أدرؾ تمامًا حتى لو لـ أره أنو فيَّ 

يبكي، وسبب دموعو صوتي، كطائرة تحمؿ الركاب يتموف الغماـ، تبسميـ ساعة، 
قررت أف أحتؿ طائرات الغربة وألواف القمـ، يبدو أف دوري قد حاف.  وبكاؤىـ ساعة،

قررت امتطاء الطائرة عائدة إلى نفسي، رجؿ البلمباشرة ذاؾ الذي أصبح يباشرني، 
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يباغتني، يخمؽ العجائب، يسافر مع أليس، يتوه في ببلد العجائب، يستفز سرعة 
 يسخؼ حجمو كؿ شيء.األرنب المتكمـ فيخرسو غصبًا، يكبؿ الفيؿ الكبير ف

بحكـ سطوتو، حتى أحبلمي كاف يسطو عمييا فتستوطف مدافعو في قمبي، 
ويستفز صمامو حتى أضغط زر التفجرات فيموت داخمي رمادًا متذبذبًا، ويموت 

برحيؿ عشقي حريقًا، مقابؿ وجو الشمس قررت أف أرحؿ عنو، وأف أتحمؿ مسؤولية 
 قراري.

تغفري" عدة مرات ، أعجبتني كثيرًا ، أضعفتني أذكر أيضًا أني قرأت رواية "فم
تمامًا تعمؽ الميا في جذوري، خمقت المتناقضات ضدىا، تجرعتيا لدرجة العكسية 

 فما غفرت.

بعد انييار داـ شيريف، قررت أف أصحو، أف أممؾ عجمة األياـ وأقودىا 
 بنفسي.

 بعيدة عنو، أف أجرب شيئًا لـ أبحث عنو في حياتي، أف أتعمـ شيئًا طالما كنت

ـْ أضع في اهلل، أسمى أنواع الحب  ـَ ل لـ دائمًا أصبحت صداـ الشخصية؟ ل
عمى اإلطبلؽ، اهلل الذي وىب لنا قموبنا ىو أجدى بحبنا، لـ أنا بعيدة كؿ ىذا البعد 
عف ربي، وما سيكوف حالي عند موتي، كنت أقضي الميؿ أبكي في حضرتو، لمدة 

ىذه األياـ، فقوة اهلل تغنينا عف كؿ البشر، شعور  شيريف لـ أشيد في حياتي أقوى مف
 اإليماف شعور طاٍغ، يضفي عميؾ السعادة.

كؿ قصص الحب الخرافية أو حتى الواقعية، قيس وليمى، عبمة وعنترة،  
جميعيا وصمت لذروة العشؽ ولـ تكتمؿ بالزواج، فإذًا ليس بإمكاننا االقتداء بيا، 

السيدة خديجة، ولـ يتزوج كرجؿ سواىا، وتزوج أحب الرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ 
كرسوؿ تسع، الرسوؿ الذي سّمى عاـ وفاة خديجة بعاـ الحزف، ظؿ عمره حزينًا 



128 
 

عمييا، كانت قصة الرسوؿ أعظـ قصة حب في التاريخ، وبدأت بطريقة سميمة، 
 وانتيت بوفاء عظيـ.

مف  أيف كنت أنا، لـ وضعت نفسي عمى ضفاؼ الياوية، وارتكبت الكثير
ـْ أفكر في عقابي، الحساب؟ ـَ ل  الذنوب؟ ل

اهلل الحي الباقي، اهلل الصمد الجبار، لـ دخمت في قصة حب ولـ أطمب مف اهلل 
أف يختار لي الخير، لكاف أبعده عني، اهلل ال يخيب أحدًا، ىو الشاعر بنا، المدبر لنا 

ت حكمتو عني، أمورنا، المطيؼ بنا، الشاعر بحالنا، رأفة رسولِو محمد، كيؼ غاب
كيؼ أخرج عمى المؤل بشعري أوليس فتنة؟ مف قتؿ نفسًا بغير حؽ فكأنما قتؿ الناس 

ـْ أرتد الحجاب؟ ربي وأنت  ـَ ل جميعًا، والفتنة أشد مف القتؿ، لـ قصصت شعري؟ ل
السميع لنا، البصير بنا، اىِد أرواحنا لقربؾ واجعميا تأنس بؾ وحدؾ، يا ربِّ ، وأنت 

قتني جميبًل ، أبقني في كنفؾ بعيدًا عف تشويو ذاتي ، يا ربِّ وكمت الجميؿ الذي خم
نفسي بقربؾ وكؿ نفس تقربني إليؾ، أعطني حرية بقدر عبوديتي لؾ، يقينًا تقدير 

أممي فيؾ ، صبرًا يوسع ثقتي برحمتؾ يا رب اسكب عمى قمبي الراحة وحوؿ ضعفي 
ممي بؾ كبيرًا، أنت الذي تقبؿ قوة ، واعؼ عف ذاتي، عمى الرغـ مف سيئاتي ما زاؿ أ

التوبة عف عبادؾ وتعفو عف السيئات وتعمـ ما يفعموف، واثقة بؾ ربي، ارحمني، 
اعؼ عني، أعتقني، مف ترؾ أمرًا هلل، عوضو اهلل خيرًا منو في الدنيا واآلخرة، تمؾ 

ىي ثقتي بؾ، فتركت مفاتف الدنيا ألجمؾ، ارتديت الحجاب المستور، لـ أعد اكتحؿ، 
تزلت الغناء ألف صوت المرأة عورة ، كؿ شيء تخميت عنو لـ يكف يؤلمني فقربني اع

 منؾ جعمني أفيـ معنى الوجود، إف الحياة فانية وأنت الباقي الخالد.

ربي وأنت الذي سيرت الجباؿ، سيِّر حياتي عمى نيجؾ، وأنت الذي تجفؼ 
الميـ إني عبدؾ البحار، جفؼ سيئاتي التي تفوؽ البحار، أنا الطامعة بكرمؾ، 

أستغفرؾ وأعمـ أف حياتي بؾ اليوـ حّرة، حّرة، أشعر أنؾ تكفيني عف كؿ شيء، أريد 
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مف الجميع أف يفيموا ما أدركو عنؾ، أّف الذي سّير سفينة نوح في البحر بقادر عمى 
أف يسّير حياتؾ، مف قبض عيسى إليو ونزؿ شبييو فصمب قادٌر عمى أف يصمب 

ميماف أف يحدث المخموقات جميعًا قادر عمى جعؿ كؿ ظبلمؾ، أّف مف أوحى لس
شيء يخضع لسمطتؾ إف رضخت لجبروتو، أّف الذي جعؿ يوسؼ عفيفًا لف يتركؾ 

في رجس المعصية، مف سكب عمى أيوب صبره لف يتركؾ منيارًا دوف أف يبعث بؾ 
 شيئًا مف قوتو، أّف مف أرسؿ محمدًا بالحّؽ قادٌر عمى أف ُيحؽَّ حقَّؾ.

ـَ ال نسمكيا؟كؿُّ   الدروب تؤدي إلى اهلل فم
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 كؿ شيء يحدث بسبب ولسبب 

 وال مكاف لمصدفة في أقدارنا

 

 

 سعود السنعوسي
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رحمت عف فترة انيياري حاممة معي حياة أخرى أروع بكثير مف تمؾ التي كنت  
أنتظرىا، اهلل كفاني عف كؿ شيء، أستعد لتخّرجي ما بيف كتبي جالسة أنا، دقات 
الباب تعمو وكأف أحدىـ جاء بنبأ فظيع لنا ال يحتمؿ كتمانو، فتحت الباب وجدت 

بكي، ويقوؿ: أليسار، أليسار، تبعتو العـ أبا حسف استغربت منو، ضمني وبدأ يبكي ي
 أمؿ، وكانت تبكي بكاء شديد، لتأتي جورجيت بقميؿ مف الورود وكثير مف الدموع. 

بعد ساعة انتقمت عدوى البكاء لي أيضًا، ولخالتي، ولكؿ شيء في المنزؿ، قبؿ 
أف يأتوا لدارنا، كاف العـ أبو حسف صاعدًا إلى بيت أمؿ يجمب ليا بعض األغراض، 

 حت عيناه التمفاز، وقد كانوا يعرضوف صورًا لمخيـ نير البارد.لم

أضافت أمؿ بأنو صمت كثيرًا حتى أتت الصور، وبدأ بالبكاء، تَذكََّرِؾ، وَتَذكََّر 
 القبلدَة في عنقؾ وطمب مني أف أقمو، أبو حسف، ىو والدي، يا اهلل!

غياب لمدة خمس سقوط حجارة عمى رأسو أفقدتو ذاكرتو، وداـ ساكنًا مدمنًا ال
سنوات، استقيظ ال يعمـ عف نفسو شيئًا، لكف الصور المعروضة لممخيـ أعادت لو 

 الذاكرة. 

شعرت أف قربي مف اهلل ىو السبب الذي جعؿ مشاكمي تبدأ بالتفكؾ، أوليا 
مشكمة يتمي، لـ أعد أشعر بالخوؼ، أصبح لي أب يحميني، قررت االنتقاؿ إلى 

 المتواضع. دمشؽ ألحيا مع أبي في بيتو

أليسار، سر اسمي الذي اكتشفتو بعد أعواـ طواؿ، أطمقو والدي عمي ألكوف 
قوية كأليسار الممكة التي حكمت قرطاجة، أليسار فتاة ىربت مف ظمـ أخييا وزوجيا 
ىربت مع عدد كبير مف أنصارىا في إحدى السفف الحربية الكبيرة بعد أف أخذت كمًا 

قطعت البحر المتوسط وتوقفت في مدينة نابعة بعد ىائبًل مف المجوىرات والذىب، 
البحر أطمقت عمييا اسـ قرطاجة أي المدينة الجديدة، أسست دولة حكمتيا ىي، 
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وازدىرت اقتصاديًا سياسيًا، وتجاريًا، وثقافيًا، فكانت أليسار حاكمة رائعة لدولة 
رادتيا.  أوجدتيا بفكرىا، وا 

أف أكوف، والذي أقوؿ لولدي أف يكوف،  بذاؾ الفكر وبتمؾ اإلرادة أرادني والدي
نعـ ولدي، أكتب روايتي ىذه وقد بمغت مف عمري األربعيف، في سف الخامسة 

والعشريف، تزوجت مف شاب سوري يدعى أحمد يعمؿ في مجاؿ الصحافة ويكتب 
لئلنسانية، كاف عممو مصورًا، فوثؽ الكثير مف المقاالت التي شّدت أنظار العالـ 

 ـ نحو تحقيؽ أفكاره الطيبة.وحّركت مشاعرى

 مف أىـ مقاالتو التي انتشرت في الصحؼ األجنبية بعد ترجمتيا:

"لـ أستطع أف أنقذ ذاؾ القارب، كنت رىوبًا ألوؿ مرة أرى أمواج البحر نشبت 
بالقارب تحضف سكانو، تقمب أخشابو، حممت التي التقطت صورة لعشيقيف وحب مف 

تشبت بيـ، المعشوقوف يمسكوف بحباؿ األمؿ طرؼ واحد، البحر يحضف مف يحب، ي
الممتدة مف السماء دوف مقبض والتي تصور ذلؾ المشيد الغارؽ مع نفسو حتى إف 

لـ تستطع أف تنقذ أنفاس بعضيـ، صور أنفاسيـ األخيرة عميا أنقذت أنفاس أشخاٍص 
 سيعشقيـ البحر يومًا ما، وثؽ موتًا لتعيد حياة" 

بلمي، وأنجبت شابيف وفتاة، أكتب بمؤل قوتي، اليـو وقد تزوجت مف رجؿ أح
وأنا التي اعتقدت أني عاجزة عف الكتابة، أثبتُّ موىبتي في كؿ شيء، في واقع 

األمر، ما مررت بو كاف تجربة، يجب أف أمر بيا ألكسب القوة، والصمود، لـ أكف 
بحاجة شخص يجمب لي استديو ويدفع لي نفقات األغاني، وكأنو يشتري موىبتي، 

كنت بحاجة لشخص مثؿ أحمد، يدفعني بحب لتجربة كؿ شيء، يكوف بجانبي، دائمًا 
 يشعرني أف فقدي أكبر مصيبة في حياتو وال يختفي بغرض أف أتعمؽ بو.
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احتجت شخصًا يقوؿ لي كؿ يوـ أحبؾ، ال  يقدـ لي كممة بعد أف يفقدني، لـ 
خيرة اهلل خيٌر مف  يكف صداـ خياري الصحيح، كاف تجربة فاشمة، تيقنت حقيقة أف

 أمانينا، وجاءني مف رغب بي كما أنا، شخص يشبو أحبلمي كثيرًا، تتموف األياـ بو.

أخاطب كؿ فتاة تنكسر لحزنيا تظف أف الحياة رجؿ، السعادة ليست في 
ثبات نجاحؾ في شتى مجاالت الحياة، تعممت  ارتباطؾ برجؿ. بؿ في تحقيقؾ ذاتؾ وا 

 كثيرًا، مف حياتي.

الحياة تجربة يجب أف أخذ الحكمة منيا، وأف الشتيمة لئلنساف  تعممت أف
ف  ف الذي يعمؿ لف يجد وقتًا ليشتـ وا  المنيـز الفارغ مف الداخؿ، المتفرغ لبلشيء، وا 
الشاتـ يجب أف يكوف أفضؿ مف المشتـو حتى يتبع الناس وجيتو.  تسألني السيدة 

عمى مستوى الوطف العربي،  ليندا مقدمة برنامج "ناجحوف نحو النيضة"، واألنجح
كيؼ تكوف ناجحًا؟ فأرد: تبيف آية الحؽ، استمع لكؿ األطراؼ، كف عاداًل متوازنا 

قدر الممكف، لف تكوف سوى إنساف سوي. قد ال توجد اإلنسانية في اإلنساف أحيانا. 
 تناقٌض بيف أف تكوف مالكًا لمشيء وبيف أف تكوف مدعيًا بأنؾ تمتمكو. 

 ؼ برأيؾ؟ما أىمية العواط

يتأثر البعض بممتمكاتو، والبعض بتياراتو الفكرية، مف يكوف عاطفيًا في أمور 
حياتو يغدو عاطفيًا حتى في مسائؿ الرياضيات، وجداوؿ المصطمحات الكيميائية، 
فيشفؽ عمى انكسار المربع، واستدارة الدائرة، وصعوبة المعادلة. يغص عمى رحيؿ 

كربوف حتى يتأثر بالرموز، فمثبًل ما يكوف مفضبًل األوكسجيف، ورمي ثاني أوكسيد ال
في ببلد الشاـ، قد يبدو خطيئة بأنظار السعودييف، وما يبدو حرصًا في السعودية، قد 

يكوف تعصبًا في لبناف، ما ُيرى عمى أنو انفتاح في لبناف قد يظف أىؿ األردف أّنو 
 الفحشاء، ما يعتقده أىؿ األردف حرص يعتقده سواىـ قسوة.
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االختبلفات الفكرية التي تشتت شممنا، قبؿ أف تكوف مذاىب وطوائؼ نحف 
 بشر. 

 تممع عيناىا ضاحكتيف، وتقوؿ: مف ىو االنساف؟

ـَ ندّب باألحزاف إنسانيتنا؟  اإلنساف، مف أِنَس الشيَء، مف دبت الروح بو، فم
ف اتخاذنا  لمقرار وماذا عف الحياة؟ إف الحياة مسؤولية يجب مواجيتيا وتحمميا، وا 

يجب أف يكوف مدروسًا بحيث يسّير حياتنا بشكؿ سميـ، كما أف الفكر الذي يشد 
العاطفة ىو الشيء الذي يجعمنا نتحرر مف أنفسنا، أف ننتفع مف الشيء الذي نممكو 
ونعطيو لغيرنا، وأف العمـ ال نفع لو إف لـ يحمؿ رسالة سامية وشخصية، وقوة مف 

دوف أف يجد ىويتو في الصخور؟ ما نفع دراسة  قاؿ: ما نفع مف يدرس عمـ األرض
عمـ الوجود واإلنساف مف الداخؿ بشع؟ ما نفع دراسة عمـ النفس دوف أف تفيـ نفسؾ؟ 

ما نفع دراسة عمـ االجتماع إف كنت ذا شخصية ضعيفة ال تستطيع شرح فكرؾ 
 ألحد؟ أو حتى ما الفائدة مف حضور مناسبة عمى الفيس بوؾ باسـ شييد، أو سماع
 أغاٍف ثورية تحرؾ بنا الوطنية، أو حتى ما الفائدة مف الدموع المسكوبة مف أحداقنا؟ 

تحتاج الحياة ألكثر مف مشاعر، ما بيف الضعؼ والقوة نقطة فاصمة تسمى: 
 القرار. القرار المتمثؿ بالوعي.

 ىؿ التردد دليؿ ضعؼ يعيؽ النجاح برأيؾ؟ 

 ياة ستشبعؾ ضربًا إف لـ تكافحيا. الجرأة مطموبة لممارسة سموؾ التمرد عمى ح

 ما ىو طريؽ النور؟

لـ تكف الحياة لتكسر يومًا شخصًا رغب بتحدييا، لمحياة قوانينيا، أحجياتيا، 
احتراميا.  قد تؤدي لؾ مراسـ التقديس إف غمبتيا، إف تجاوزت ركاـ ذاكرتؾ عميؾ أف 

تؾ بباب األسى!   تعاود حرقو فتحرؼ الحزف عف مساره، لـ تكف الحياة لتقبؿ وقف
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تنظر لؾ بنظرة المنكؿ بجثتو حيًا، وتنظر لنفسؾ نظرة الزواؿ. إنما الحياة مسؤولية. 
اقترؼ بيا خطيئة العصياف وتظاىر ضد صعابيا. اخمؽ الطريؽ المنحني، صؿ 

جسر األمؿ بفجر الشروؽ. إف تغد موىوبًا تمامًا كأف تبدو متحديًا، اكتب لتتنفس، 
تطمئف، ارسـ لتخمؽ الصور وُتكبؿ األلواف، غفِّ لتجدد عمرؾ، وابؾ لتضحؾ، توعؾ ل

وتبعثر الضوضاء مف حولؾ. احمـ بغدؾ، لتكسب إرادة الوقائع، ضحِّ بما تمتمكو 
. ، لتمتمكو كؿ يـو  اليـو

كف عبدًا راضيًا يقؼ مذلواًل عمى باب عزيزه. اشتؽ مف الظممة أنوارًا. اخمؽ  
عمى الخبلئؽ باحترامؾ. اعمؿ لمستقبمؾ مف عمؽ عجزؾ قوة.  افرض احترامؾ 

وكف فخورا بذاتؾ ممتنا لربؾ. أعط األشياء جماليا بطيرؾ. اغرس صالحًا بنقائؾ، 
 تابع مشاعر الورود حيف يبكي الندى.

فما بالؾ لو مسحت عف روحؾ أي طعـ لئلنسانية، ذاؾ الذي نمتمكو نحف في 
 شاعر وتدفف أخرى.لعبة النجاة والسقوط، فيكذا تدور الحياة لتولد م

امض نحو ىدفؾ، ال تأبو ألشواؾ في الطريؽ، سيخرج مف بيف األشواؾ 
 لمبساتيف ورود. كف ناصحا ال متسمطًا. كف سامعا ال متمردًا. أعط ببل حدود تسعد.

ابتسمت أكثر، وشعرُت أنيا ترغب بضمي، ثـ سألت: ماذا يجب أف يفعؿ 
 اإلنساف بعد نجاحو؟

عمى نقؿ نجاحؾ لآلخريف، ليصموا لمنجاح الذي عظمة النجاح في قدرتؾ 
 وصمت. فتكف أنت صانعًا لنجاحات غيرؾ المستمدة مف جيدؾ.

فكرؾ عظيـ سيدة اليسار، النجاح صنيعة العقؿ والعواطؼ ما رأيؾ في  
 العاطفة نبميا ووىميا؟
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في غالب ظروؼ الحياة عندما تحـز الظروؼ أمرىا، نكوف بحاجة مف يثبت 
 نو يحبنا، وليس مف ييمس لنا: أحبؾ.لنا فعميًا أ

إف العطاء يحتاج لمكثير. تماما كما القضية تحتاج لمكثير. صحيح تحتاج 
 لكثير. ماذا تحتاج القضية؟

إف كنا نحف القضية. فمماذا خيباتيا لـ تترؾ مجاال سوى لخيبة أخرى؟ إف 
النقاش في القضية ال تحتاج شيئا منؾ، أنت الجالس عمى شاطئ البحر تتنزه، وال 

االتجاه المعاكس ما بيف فصيميف يقتتبلف، بؿ يجب أف نتصافح في نقطة واحدة. وال 
تحتاج أيضًا إلى تعاطؼ منا نحف المترفيف. إف القضية تحتاج إلى توحيد الصؼ 

 الفمسطيني أواًل، العربي ثانيًا، والكؼِّ عف تخويف بعضنا.

 لمف ينتقد المتحاوريف حوليا. تحتاج قضيتنا إلى مف يفعؿ شيئًا في سبيميا، ال

تحتاج عمى سبيؿ التفاؤؿ إلى عدد ىائؿ كأولئؾ المرابطيف في ساحات القدس، 
 وكقوة األميات حيف يصبحف ثكالى.

إف القضية تحتاج إلى ثورة فكرية أواًل، تتجسد بثورة أسمحة بعدىا. تشيد األمـ تماثيؿ 
 لؤلشياء التي تفقدىا.

 يأتي يوـ نحضف شمس القدس في حيفا؟ما إيمانؾ بالمستقبؿ؟ ىؿ س

نعـ.. سيأتي ذاؾ اليـو الذي ترفع فيو النسوة بالمبلييف أيدييف ويرقصف في ساحات 
القدس. سيـؤ أحدىـ بالجموع في األقصى. سيبكوف فرحًا ويصموف صبلة الشكر، 
سيتصور األطفاؿ بجانب ثوار العودة، يرسموف مستقبميـ بالعمـ كما فعؿ أولو  

 الشتت.

سيغني لنا عساؼ بفرح في زورؽ يقمو الى حيفا، حيث سنجني الثمر مع صور 
 عرفات، وقصائد درويش.
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سيصدح صوت أبي عرب بمواويمو مف تحت التراب لنجعؿ ماال ُيعّد وُيحصى يشيد 
 عمينا.

 سنفؾ الخياـ نرمييا لمسماء تصطدـ بأشعة القمر فتتبعثر.

 سُنذّؿ جبروتيـ.

 سيحدث ذلؾ يوما ما.

 كؿ ذلؾ يحتاج الى ثورة.لكف 

 ثورة عمى  الذات أواًل، تتحوؿ بثورة عمى األفكار.

 ستحتاج عودتنا الكثير مف التضحيات. 

 لربما المسافة الزمنية بعيدة عما أقوؿ، لكف ذلؾ سيحصؿ ذات يوـ.

ذا بسميـ يمسؾ يد زوجتو ويدخؿ الى االستوديو.   انتييت مف الكبلـ، وا 

 الميتـ الذي عمؿ فيو.تزوج سميـ مف إحدى فتيات 

 قاؿ لي: كيؼ حالؾ؟  

 أجبت: وجدت نفسي.

وابتسـ، تغير سميـ كثيرًا، أصبح سميمًا حقًا مف ذاتو، كاف يقوؿ ألطفالو دائمًا: أنا ابف 
 الفجر، أنجبتني الشمس، ألزرع أشعتيا، فوظيفتنا كبشر نشر الخير أينما حممنا. 

 بؿ مع الحياة نفسيا.يجب عمينا أف ال نتماىى مع خطيئة الحياة 

 يتحدث بإيمانيتو تمؾ كفيمسوؼ قضى عمره في تحرير األرواح مف زنزاناتيا.

ليس مف الميـ أف أعمـ مف أمي أو أبي، الميـ أنني أعمـ مف أنا، إيماني بذاتي 
 يجعمني حرًا لؤلبد. 
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 بعد مضي عدة أعواـ، وتغيير مبلمح الجميع بقيت القموب تحمؿ طيرىا.

 الروح ال الجسد، المنفى منفى الذات ال االنتساب. الغياب غياب

 يغيب البعض فيرافقوننا كاألحبلـ.

 ويكوف اآلخروف بالقرب متمبسيف الغياب.

جورجيت تخرجت مف كمية اليندسة المدنية، وأسست حياة أسرية مع جوزيؼ الممحف 
 السوري، وكانا سويا يعمبلف في مجاؿ حقوؽ الطفؿ، ومضت األياـ لندفف سويا

 جثماف خالتي أحبلـ إلى جانب زوجيا في حمص.

 ألفت وطنًا جديدًا مف قمبيا، الذي أضاء لميمي سماء.

 حادثت طيفيا، وزرعت كثيرا مف الورود عمى قبرىا.

 دعوت في خموتي ليا برحمة تسكف روحيا وروحي فأصطبر عمى فقدىا.

جنانؾ كما رعت رب اغفر ليا، وارحميا، وأسكنيا فردوسؾ األعمى، وارع روحيا في 
 يتمي.

السيدة ليندا بعد أف تحررت مف زوجيا القبيح،  تابعت دراساتيا العميا في الصحافة 
واإلعبلـ، لترعاىا الفضائية السورية، وتقدـ عدة برامج شاركت في شيرتيا عمى 

 مستوى الوطف العربي.

والزواج، طرحت في برامجيا عدة قضايا أخبلقية واجتماعية، أىميا: الحب، والفراؽ، 
 واالنفصاؿ، واالمتبلؾ، والفقد. لـ أرىا تقدس الحزف، ال رأيت الكماؿ يقدسيا.

أما أمؿ:  فشاركت منذ سنوات في برنامج عمى مستوى الوطف العربي في مجاؿ  
 الشعر واألدب لتحرز المرتبة الثانية. 
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وأخذىا  مف ىنا بدأت القضية تعانؽ عطاءىا، امتمكت أمؿ فكرًا عظيمًا، فبعد فوزىا
مبمغًا ماديًا كبيرًا، افتتحت مشروعًا تجاريًا، ومف مردوداتو أطمقت حممة خيرية ىدفيا 
تطبيب جرحى الحرب، فكانت تمد بمبالغ مادية المتضرريف مف الحروب، وكاف ذاؾ 

أعظـ إنجاز رأيتو في حياتي، إف كانت الحرب تخمؼ الدمار فمـ ال نمد نحف لبنة 
 الوجود بعطفنا.

 

 

 روايتي ..أنيي 

 وقد خرجت آالميا عمى شكؿ تجارب استفدت منيا إيجابيًا .. وغمبت حزنيا ..

إف اإلنساف الذي يموت ولـ يجرب طعـ النجاح كاف ميتًا في حياتو، وىو 
 يتنفس عبؽ الفراغ ..

 إف أردت بإمكانؾ أف تحقؽ نجاحؾ فيما شئت.. يجب أف تقرر فقط ..

 

 

.. شيادة أخي .. عودة أبي ..  وفاة أكتب .. قصة صداـ .. وجعي منيا 
خالتي..  ايماف سميـ.  صبر السيدة ليندا... عظمة أمؿ.. قصؼ البارد .. احتبلؿ 

 فمسطيف .. كاف كؿ ذلؾ ..

 كحمـٍ ومضى .

 الكاتب الباكي عمى ضفاؼ قضيتي.

 بياف سمماف
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ٕٓ-1-ٕٓٔ2 

 امتداد الحضارة _ دمشؽ
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 يفيت فاستمقعني ك بت بقيتي تينت ُلك عنبعيدا 

 فيمؾ تعاليت كانمؾ رسفأبتيا زت هحضأرض ألانؼ ك

 لياه كنت أًكز كثأشني خدتت بيى كان..أ مجمأاقع ُال

 تؾمااحببدًعنمؾرتانارسزقكقتمتذمقحبااحم

 يزيبكبُنحصؾرصاقتمطاهًفيحيتؾغني

 متاقتحلؾدًناناذنلؾ تقاليدي تمنتكتؾاغتم

 متمعبقاؤكتعملؾزًاهحيكتزارضيفاسمتاقتح

 داناشيتبك . اكدابياصميضزفيمحكؼاناعت

 . كيازينيابإسمزثأث

 بشعهتينحُامزتالحياةداخميكاسُتعالىص

 اُاالمجازرازرعُارتكبماماشئتُالحياةففعمقيستح

 زاالشعًُاالمعازفاغتالزاالصيحاتدمُالنكباتاسجن

 الحياة وسنحيى مماءنانحميامدىناسنبقىبهنحقًقافيةالعاش

 


