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  اخلري من أنفسكم                      

 والشر من أنفسكم                        

 علينا االعرتاف أن كل هذا اجلحيم صنعناه بأيدينا                            
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طرح آالف العيون ت غيمة، ة  دمنوا الوجع، والبؤس يتهافت غيمجمانني املدينة أ     
 ، بينما األجوبة تضيع من كرب ما ترى ألسئلةا

قس مالزم واخليبة ط حذية اجملرورة باألقدام املتعبة،رائحة الورود سحقتها األ       
  .لكل التفاصيل

؟ لذي قد يعاجل التشوهات يف الروحولكن ما ا الكي،جروح اجلسد قد يعاجلها       
 وكل تلك اجملازر فيها.

 .د عليهافلم نعتن طالت جترحنا، إنيابنا أوانني عادلة، لدين عادل، وال القال ا      

  .والفرح توأم احلزن ،واحلياة توأم املوت ،الضعف توأم القوة

قيقة ال ، سفن احلهجرة يهشمها الواقع بعد حني الليل هجرة مؤقتة لألرواح،      
  ترسو!

  .األعمى ال يستحق الشفقة بقدر ما يستحقها البصري      

 .واحلذر من استيقاظ حييل بناؤك رمادا   عطالة مؤقتة للعقل، احلب     

 .فراش منجذب اىل النوراحلزن على الوجوه املتعبة،      
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 .وهو قمة العدل الضياع هو الوقوف يف الوسط،      

 .نسان ال يستطيع أن يأخذ حبقهإبل يوجد  نسان متسامح،إال يوجد       

 

ه لتكون خطيئت نسان عليها،ن وجد اإلأىل إ عذراءاألرض لطاملا كانت هذه       
صيل كل تلك التفا  الزما  مليستمر بعدها هذا الطقس املقيت  هااألوىل قتل أخ

ن خيرج أملفرطة يف غبته ان ختلق ر أنسان العزاء مبشاعره قبل حىت ليقدم اإل اجلنائزية،
 سه.من نف

  :التفاصيل واألجوبة أسألته اليت ما انفك يرددها ببالدة رغم وجود كل      

  فة تبغك وكأنتشعل لفا نأو  ؟كيف لك ان تقف وسط كل هذا الركام -
 !كل شيء على ما يرام

ف واجهها بأن تعرت واجه هذه احلقيقة  مامكأأنظر  ؟كيف لك أن تبتسم -
 ر خياراتك كلها،خياراتك وتذك قف عند وقبل كل هذا هبا،

 بنفسك؟ هل من نتيجة مل ختتار أسباهبا

  ن اىل الوراء ألن تفعل ذات الشيء؟بك الزملو عاد  -

 مل كل هذه احلرية على وجهك؟

 هذا؟هل قررت أن تعرتف أخريا بأنك سبب كل  -
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 ن منذ األزلوحنن السبب؟ ن نكو أكيف لنا   فعل ذلك،يكلنا لن   بالطبع لن تفعل،
ن ترى أ. نعم عليك كل أخطائناتعلق عليها  له ليكون مشاعة اإلوصنعنا لقنا خ  

 رفت،ومجيع من ع هلواأل الصديق مذنب حبقك وكذلك احلبيب الضحية،نفسك 
 .حىت من كنت مذنب حبقهم

ن  لو كنت تعرف ذلك يف مكامحىتهم؟ مامأكيف تصبح جالد   نعم لن تعرتف،
 نفسك.

 00نصت ايل أ

  .ألحد مبا حيصل معكال شأن 

  .لهال الشيطان وال حىت اإل

 لكل النتائج. كل شيء منوط باخليارات، اليت تكون سبب
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 يف السنة السابعة للحرب يف بالده.      

اعتلت  مالمح البؤس وسط طوفان بشري يف الطريق، حيث رامي خطاه اىل املقهى
 بأنه يعرف كل ما يدور يف عقوهلم. يعتقد جازما   وجوههم،

 الفيزياء قواننييف ذلك تعدي على قد يكون  ت النتائج والسبب واحد،تعدد     
 ماذا تتوقع أن تكون النتائج؟ ،ولكن عندما تكون احلرب سببا  

وشعرها  ا الرثة، رغم كل ثياهبتبيع الزهور يف احلادية عشر من عمرهاأوقفته طفلة      
 طفلة.هنا ال تزال أ وجهها ختربك ال ان الرباءة يفإ األشعث

أكدة ا متوأن صباح اليومطفت لقد ق   انظر اليها ومشهاا؟ هل تأخذ وردة هل -
 .أهنا ستعجبها فهي زاهية جدا  

 كم مثنها أيتها اجلميلة؟ -

 خذ الوردة اليت أعطته إياها.أمي و قاهلا را

 هل تكفي مئتان لرية؟ -
  !نعم يا سيدي هذا كثري  -

  وقال: أخرج رامي حمفظته خيرج النقود

  ؟مسكاما  -
  .جلنار  -
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  وأكمل: أعطاها رامي املال

 سم مجيل يا جلنار ا  -

  :وقفها صوت راميأ خر،آحثت خطاها تبحث عن زبون 

 يا جلنار.  -

   ليهإعادت 

 .هي مل تعد موجودة ،لن ألتقي هبا جمددا  ردة لك فأنا هذه الو   -
 

 وهي متر كل يوم يف أحياء دمشق املكتظة ويف لف الكثريين صورهتاألقد        
  .حمالهتا ومقاهيها

ا وما الذي جيربها على هذعن سؤاهلا ملاذا هي خارج املدرسة؟ لقد توقفوا         
 .وقد راقها هذا قليال  يف الصيف والشتاء؟  العمل

ابة حباجة لإلج وهي مل تعد، قف الناس عن طرح األسئلة منذنعم لقد تو         
 .نفسه السؤال بشكل متكرر عن

كن لعل األجوبة مل ت ،خرآتبحث عن األجوبة أكثر من أي وقت هي اليوم         
، وتفهم سأل جيعلها تكرب أسرعن تأايف ولكن احلصول على اجلواب دون بالقدر الك

 أكثر.
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بان ش توزعوا على الطاوالت، ،كان الزبائن من طبقات خمملية  يف املقهى      
 حبت به:رامي ور  من هناك تعملبينما اقرتبت فتاة  وفتيات تعالت ضحكاهتم

  ؟هل أنت وحدك وأين ترغب باجللوس -
 ديكم طاولة بعيدة عن هذه الضحكات؟هل ل لطاملا كنت وحدي، -
  .نعم بالتأكيد يف الطابق الثاين تفضل -

 فتاة اىل أن وصال الطابق املنشود.مشي رامي اىل األعلى عرب الدرج تسبقه ال

 تني،لوال شعر أحد الكتل النافذة،لسا على طاولة بالقرب من كتلتان من اهلالم ج
 شاب وفتاة.ملا علم اهنما 

 وجلس وأخرج حاسوبه احملمول. ع هلا مقبس كهرباءوض اختار طاولة،

 ماذا حتب أن أجلب لك؟  -

 التها الفتاة مبتسمة بلهجة ناعمة.ق

 هل تستطيعي أن جتليب يل ابتسامة كهذه؟  -

 تها.ا أن اختفت ابتسامعد مل تعرف الفتاة ماذا جتيب،

 لتكن قهوة بال سكر لو مسحيت. إذا    -

 _ حاضر.

وصله و  سفل بينما قام رامي بتشغيل حاسبهوذهبت اىل األ سجلت الفتاة الطلب
 باملقبس وفتح مستند كتايب.
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 وبدأ سطره بكلمة  ابة نصه،بدأ يكمل كت

 احلب.

ال طوال يأن تسهر ل، ومثريا للشفقة، وأن حتب نفسك ضعيفا كل هذه السذاجة،
 ان تلبس قناع ال ان خترج من جلدك ومن افكارك،، لسبب اخرق او نقاش تافه

 وأكثر من اجل فقط ان تكون حمبوبا.كل ذلك ،  يشبهك

 ، أو شاهدهتا يف فيلم.ان تعيش قصة قد قرأهتا يف رواية ما

لكن و  ون مبقدورك ان متنع نفسك عن احلب،قد ال يك، احذر ان حتب يا صديقي
، عفبة اصابتك باخليبة وشعورك بالضفذلك يعزز نس، حدأقله ال تظهر حبك أل

 فمن قد يعلم نقاط ضعفك كلها سواك؟

 ، بالتأكيد عرفت من أقصد.نعم وشخص آخر

  كن أن متنحل، يع فحبك للجميع هو امر عقالين ومتوازنجلمباستطاعتك ان حتب ا
 ، هذا ما يدعو اىل تغييب العقل.كل ذلك احلب والعاطفة لشخص واحد

 اليت تغيب العقل عدم وجودها أفضل.العاطفة 

 كبري ليس عليك اختصاره بشخص واحد.نعم احلب شيء  

مث ، اهدت ما يكتبه وشوقفت قليال خلف، منه الفتاة اليت تعمل يف املقهى اقرتبت
 امامه.وكأس املاء  ووضعت فنجان القهوةاقرتبت من الطاولة 

  ؟_هل ترغب بشيء آخر
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  ._ال شكرا لك

 مث عادت ووقفت بقربه.، بضع خطوات مبتعدةمشت 

  ؟_هل يل أن أسألك سؤال

 ، ونظر اليها.أغلق رامي شاشة احلاسب

 _ بالتأكيد تفضلي أنا أمسع.

تحق احلب وحشية نسأال تعتقد أننا وسط كل هذه ال ،لقد رأيت بعض مما كتبته_ 
 او اقله حنتاجه؟

 .اختفت ابتسامتهاوقد  ،بلهجة تنم عن تعب كبري ،قالتها متلعثمة

 ،ولكن ال جيب ان تكون احلاجة هي ما يدفعنا للحب_ بلى يا صديقيت نستحق، 
 ،ولكل منا أسبابه اليت جتعله يرغب بأي حلظة فرح ممكنةتثقلنا هذه الظروف، 

ني وهشلكننا متصدعون من الداخل،  ،والرغبة يف أن نتشارك هذا األمل مع آخر
لطرفني  سنكتشف الحقا ان ا ،فقط لتجاوز ما حنن فيهذا ما أحببنا إ ،ألبعد احلدود

ة عالقوأن دخوهلم يف هذه ال، فقط ألجل ختفيف املعاناة، كانا يبحثان عن احلب
لو كنت أعلم أن ما كتبته أو ما .....أكرب وأعمق معاناة أخرى سوى تكون لن 

ي وال تسمح ،حافظي على ابتسامتكبه سيخفي تلك االبتسامة ملا فعلت، أجبتك 
  .ء يستحقصدقيين ال شي ،لشيء أن خيفيها فنحن الذكور بارعون يف تسبب األمل

رت أن لكنها شع ،ارادت أن تشكره ،حزينة كخيبة املاصطنعت الفتاة ابتسامة، 
 .ما قاله يستحق الصفع ال الشكر
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  ،ا للبائعوأعطته ،من جيبها وأخرجت مئتان لرية ،ام بائع احللوىوقفت جلنار أم

 ،ان زاهيةو كان لبعضها ألاحللوى على الرفوف الصغرية،   الزجاج اىلنظرت عرب 
 وقالت:اشارت بيدها اليها 

 _أريد من هذه.

 ... مثن القطعة الواحدة مئتان لرية._ هذه 

 .أعطين واحدة_ حسنا، 

  .ولفها بورقة وأعطاها جللنار ،اخرج البائع القطعة

ريقها اىل ومشت يف ط ،ا الثانيةوأخذت قطعة احللوى بيده ،محلت جلنار الورد بيد
جتمع فيها أناس قد نزحوا وهجروا من مناطقهم ومل جيدوا مأوى  ،حديقة قريبة

 ، فكانت احلديقة مأواهم.يؤويهم

لسائق على ا اىل السيارة اليت كادت أن تدهسها، ضغطومل تنتبه  ،قطعت الطريق
 ها بأذى. تصيبها رجل جلنار لكن ملوتوقفت السيارة والمست مبقدمت ،الفرامل

 اربة منه.اليت ركضت ه ،نزل السائق وبدأ بالصراخ على جلنار

حدث  ماذا لو ،_ هؤالء الناس يستمرون باملضاجعة ويرمون أطفاهلم يف الشوارع
ض وأن التعوييأتيك االب ويظهر مدى احلب لطفله، سوف  ؟ألحد منهم شيء

 أملك اللعنة على أهلكم أنا اللكي يسقط حقه، املادي الكبري هو السبيل الوحيد 
  !!شيء
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 بينما جلنار تركض  األجرة،كل ذلك الكالم صرخ به سائق سيارة 

 .وكلمات السائق ترن يف مسمعهامبتعدة، 

ها بينما وصلت جلنار احلديقة وقد أهنك ،ركب السائق سيارته ومشى هبا مبتعدا
ة بينها كت حبرقبض ويف رأسها يدور ما قاله السائق، جلست على األر  ،التعب

وة البكاء الداخلي لعله أشد قس ،كان ذلك الصوت ميزقها من الداخل  ،وبني نفسها
مل يلحظ  ،هو حيطمها ويقطع كل يوم جزء من روحها ويلتهمه ،من أي شيء

ا وألف مجيعهم الفه ،سكان احلديقة جبلنار سوى طفلة جلست تنظر اىل األرض
 وجودها وجلوسها وحيدة معظم الوقت.

ها ، كان أخيلعلكةيبيع فيه احيمل بيده علبة  ،ب منها طفل بعمر الثماين سنواتاقرت 
 ا اىل حد بعيد بثيابه الرثة أيضا،كان يشبهه  ،مهند

رح، ، شعره االشعث غري مسوسرتة رمادية حتول لوهنا لألسود ،سروال جينز بايل
 .وعينان صغريتان وسط وجهه املستدير

 وتنهد قليال مث قال:، جلس مهند جبانب اخته جلنار

  ؟_منذ مىت وأنت هنا

 ، انظر ماذا احضرت لك؟_لقد وصلت للتو

  .بعد ان اخرجتها من الورقة ،اعطته جلنار قطعة احللوى

 ، سوف أقسمها بيننا._ يبدو اهنا لذيذة
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  .لقد اشرتيت لنفسي واحدة وأكلتها !_ ال تفعل

  :بدأ مهند يلتهم احللوى وهو يقول

 ، ولن نشرتي الثياب يف وقتال بد أن سعرها غايل !جدا_ اهنا لذيذة 

  :قاطعته جلنار قائلة

... هل  ختف ال ،وسوف نشرتي الثياب قريبا ،_لقد اقرتب موعد زيارتنا أليب وأمي
  ؟اعجبتك

  !_ نعم اهنا لذيذة

 نتهى مهند من التهام قطعة احللوى.بينما ا ،صمتت جلنار

  .انه يوم سيء مل ابيع بعد ربع ما لدي ،_ أنا ذاهب لبيع العلكة

 .سأذهب وأبيع ما تبقى لدي من الورد ،_حسنا سأراك يف املساء

طفولة  ،كل سعى ينشد شيء  ،ذهب مهند يف اجتاه وذهبت جلنار يف االجتاه االخر
لكانه ال وقت كثري مي ،عليهم أن يتحملوا االن مسئوليات مضاعفة ،انتهت مبكرا
  ،كر فيه األطفالا قد يفللتفكري فيم

ه على اجلميع االن ان يأخذ مه ،صفعات احلياة مل تعد متيز بني عجوز او طفل
من و من ال يعرف السباحة سيغرق،  ،املصاعب ذاهتا واهلموم ذاهتا ،وحزنه بعدل

  .او حىت رمحة السماء ،ال جمال للتفكري بالقدر االن ،جييدها سينجو
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ت كان  ، مهند كل ليلة عن ذات القصةوكانت خترب ،هذا ما دار يف خلد جلنار
  .ترويها كحكاية قبل النوم

 وجدت نفسها مكبلة وزج هبا يف سجناستيقظت قبل سنوات رمحة السماء،  لقد
وختتفي  ،وكانت حتضر فقط يف الصدف ،وال يصله الصوت ،بعيد ال تصله الشمس

فقد كانت جلنار  ،كان األوىل هبا ان حتضر ذلك اليوم  ،مرة أخرى عند احلاجة
لكن ال الصراخ وال الشمس كانا قادرين على  ،ومهند يف أمس احلاجة اليها

 .احضارها

  .خطاها اهلادئة حنو املقهىليلى حتث 

الرغم أن  على ،وكل تلك املزاجيةكل تلك التناقضات، كيف ميكن ألحد أن جيمع  
كانت اليقني   ،مجيل اال أن ليلى كان كل ما فيها ،تلك الصفات غري حمببة لألغلبية

نعم  ،وسط االحتماالت الضعف والقوة احلزن والفرح احلب والكره اجلرأة والتحفظ
  .رغم ذلك كانت األمجل ،حتمل تناقضات غريبة وكثرية

زال يف من يراها يعتقد اهنا ال ت ،كانت قصرية القامة مبالمح ناعمة تنم عن الطفولة
وأنف صغري مجيل ووجه  ،واسعتانعينان سوداوان  ،السادسة عشرة من عمرها

 ، ترتدي مالبس أنيقة.شعر أسود طويلو ببشرة بيضاء  ،مستدير

 ،شقيف شقة صغرية مبدينة قريبة من دمأخ يصغرها بثالث سنوات عاشت مع أمها و 
تقدم  يف دمشق اهنا اليوم ،فعلت احلرب مبدينتها ما فعلته بكثري من املدن السورية

ر تتقدم كانت الوظيفة رمبا العاشرة أو أكث  ،ربع سنواتعلى وظيفة بعد خترجها منذ أ
ني موجودة أمساء املوظفني املعين ،وتعتقد جازمة أن النتيجة ستكون كسابقاهتا ،هلا
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وبنفس  ،لكنها اليوم ارادت اجمليء هلدف آخر لطاملا حاولت التملص منه ،مسبقا
  .الوقت رغبت به كثريا

  ،قفتها جلنار قبل وصوهلا املقهى وعرضت عليها أن تشرتي وردةأو 

  .نظرت اىل الباقة مث اىل الوردة خلف اذهنا ،ابتسمت هلا ليلى

  .االجدر أن تضعيها مع الباقة كي ال تؤذيك أشواكها ؟_مل هذه خلف اذنك

 فما كان من الطفلة اال ان أبعدت  ،ملست ليلى الوردة خلف أذن جلنار

  .يد ليلى

  ؟_اهنا هدية ... هل تشرتين وردة

لكن كانت قبل ذلك تود  ،رغبت ليلى بشدة أن تأخذ وردة وهتديها ألحدهم
  .احلصول على واحدة كهدية

 _ ال شكرا.

 ، أخرجت هاتفها احملمول واتصلت.قالتها ليلى وأكملت طريقها حنو املقهى

 . نعم أنا أمام املقهى .... حسنا.... ؟_أين أنت

 ،مشت للداخل وصعدت الدرج باجتاه األعلى ،االتصال ودخلت للمقهىاهنت 
  .كان ال يزال يكتب على احلاسب  ،وصلت اىل طاولة رامي

  !انت ال متل الكتابة ،_يا أهلي
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  .فوقف ونظر اليها ،رن صوهتا يف اذن رامي

 ، ها حنن نلتقي!_ أخريا

  .وأغلق حاسبه ووضعه جانبا ،تصافحا مبتسمني وأشار هلا رامي أن جتلس

 ،كانت الفتاة اليت تعمل يف املقهى جتلس على كرسي قريب خلف طاولة رامي
  .وقفت واقرتبت منهما

  .أعرف أين أبدو أصغر مما أخربتك ،_ال تطلق التعليقات

  !_نعم بالفعل أنت أصغر

  .وقفت الفتاة بينهما على طرف الطاولة

 لب لك؟_ ماذا ترغبني أن أج

  .شكرابال سكر  ،بأس بالقهوة _ال

 _اجعليهما اثنان

  .سجلت الفتاة الطلب وذهبت لألسفل

  .نظر رامي اىل ليلى مبتسما

 _ ما بك؟

  ._ انت أمجل مما كنت أعتقد
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 ؟_ أعلم ذلك... هل أعرتف لك بشيء

  ._نعم أنا أمسعك

 ._أردت أن أجلب لك وردة ولكن ال أعلم ما الذي منعين من ذلك

  .ليلى برتدد وكان رامي جاهزا للمساعدةقالتها 

  ._ لعلك ظننت اهنا ستدل على شيء أخر مل تقصديه

... أمجل ما فيك أنك أصبحت تعرف عين أكثر ما أعرفه عن _نعم أعتقد ذلك 
  .نفسي

 ،تعارفا عن طريق أحد برامج الدردشة ،لطاملا كان رامي وليلى صديقان مقربان
ن بعضهما عرفا ع ،وهذا لقاؤمها األول ،لفرتة طويلةوأستمر تواصلهما على اهلاتف 

ة مثلى لتبوح كانت طريق  ،فقد كانا يتحدثان بالساعات مع بعضهما البعض ،الكثري
وقت شخص وبنفس ال ،ليلى بكل ما يزعجها او مشاكلها ألحد ال يعرفها وال تعرفه

طرح  ،شةدرد فمنذ البداية كان تعارفهما يف غرفة ،واقعي ال جيامل أو يهون األمر
ورأي  ،كانت أراء اجلميع مثالية بلهجة معسولة  ،أحدهم موضوع وتناقش فيه اجلميع

حدثت أعجب ذلك ليلى فت ،رامي كان األكثر واقعية وقرب للمشكلة واالعرتاف هبا
وكان مرة أخرى شخص واقعي ويعرف عما يتحدث بعيدا  ،معه عن مشكلة ختصها

  .لواقععن مفردات التجميل واالبتعاد عن ا

 كان كليهما يعرف عن  ،منذ ذلك الوقت نشأت فيما بينهما عالقة صداقة قوية
شوق  لكنه حيمل ،ولعل ذلك ما جعل من لقاءمها األول باهتا وباردا ،األخر الكثري
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ولعل السبب  ،مل يعرف الطرفني كيفية التعبري عنه خوفا من الوقوع يف التفسري اخلاطئ
  .الرئيسي أهنما اتفقا أن تبقى عالقتهما يف حدود الصداقة منذ البداية

  ؟_ اىل مىت أنت هنا

وغدا كما  ،فلم أستطع ان اتقدم اىل مسابقة التوظيف اليوم ،_ يومان على األقل
  .تعلم عطلة رمسية

  ؟_واين ستنامني

على  ،لقد أصرت أن أبقى عندها وأخربت أمي بذلك ومل متانع ،_يف بيت صديقيت
اهتا تروي هلا صديق ،العكس لقد أطمئنت أكثر فهي ختاف من موضوع الفنادق

وال  ،خاصة أن أخي كما تعلم هو االن يف فرتة االمتحانات ،قصص ختيفها كثريا
  ،يستطيع ان يأيت معي

 ت ماذا تكتب االن وهل من جديد يفانا احتدث كثريا لعلي متوترة .... أخربين أن
 ؟موضوع املخرج 

 واالن أكتب من باب التسلية  ،_بالنسبة للمخرج كل شيء على حاله

  .واستثمار الوقت يف شيء احبه

وجلست  وعادت ،اقرتبت الفتاة ووضعت فنجاين القهوة وكأس املاء على الطاولة
 .يف مكاهنا

 ؟ترغب يف االستماع ال اعلم أن كنت ،_عندي الكثري من األسئلة
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  .اخذت فنجاهنا وشربت منه

  .تفضلي ايتها اجلميلة ،تطرحني أسئلة كثرية ؟ لطاملا كنت_ما اجلديد

  ؟_هل تذكر لعبة بدون تعقيب

  ؟هل تريدين ان أسأل ام أجيب ،_نعم اذكرها

  !_بالطبع أنت من سيجيب

 قالتها ليلى ضاحكة

 .باحلظ _حسنا فلنبدأ

  .ووضعت فنجان القهوة عند فمهاقالت ليلى ذلك 

  .أشعل رامي سيجارته

 .مشاعة يعلق عليها الفشل ،_لعل احلظ من أكرب األكاذيب املتفق عليها

 _القدر؟

 جمرد نتائج ،_نتائج اخليارات

 _الكون؟

 ، وما قد نتخيل.هو ما نرى ،الروح ؟_الكون

 _اليقني؟
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وال االختالف وال البحث وال التطور ال اخلوف  ،_لو وجد اليقني ما وجدت احلرية
 .وال الرتدد

 :صمت رامي قليال وشرب من فنجانه مث أردف

 ._انه الرغبة بالعدم

  :ابتسمت ليلى بعدم رضا

ماذا عن ، يدقول ما تر تلعل هذا ما جيعلك  ،_قانون هذه اللعبة ال يسمح بالتعقيب
 ؟اخلذالن

بسبب  ،نفسهوالسبب دائما هو من ميلك هذا اإلحساس  ،_عدم املعرفة باألخرين
  .توقع األفضل

 _الكره؟

اه حنن ال نكن مشاعر إجيابية او سلبية جت ،ينم عن زيادة املعرفة ،_ الكره كما احلب
  .أحد ال نعرفه

 _الصدق؟

ا جمرد وصف للواقع كما هو بعيد ،_الصدق هو الشيء الطبيعي ليس شيء مميز
 .عن التزييف

 _والضياع؟

 !_الضياع هو الوقوف يف الوسط
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 _الضمري؟

 _اهلل

 _االحرتام؟

هو ان تكون مقبول بغض النظر عما  ،_السكوت عن احلق والسكوت على الباطل
 .تفكر او تعتقد

 _الزواج؟

  ._اجلنس مبا يرضي اجملتمع

 _املثالية او الكمال؟

 ._كذبة حناول تصديقها ال نزال سطحيني جدا

 _النقاش؟

  .بشكل حضاري _قتال

  !_لدي الكثري ألعقب به لكن قوانني اللعبة تقف يف صاحلك

 ه.ي هادئا باردا وأكمل مضغ سيجارتلكنه بق ،ضحكت ليلى حماولة استفزاز رامي

نه كان حىت أحست أ ،ولكنها كانت كمن يقاتل نفسه ،أحب رامي كثريا حماولتها
 .جيرب نفسه على مساعها كنوع من اللباقة
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وكانت قد باعت ما لديها من ورود ومل تبقى سوى  ،جلنار باجتاه احلديقةمشت 
  .تلك اليت خلف اذهنا

محلت الوردة ونظرت اليها وهي متشي عرب  ،تركت احدى اشواكها أثر خلف اذهنا
كنها كانت ول ،وقفت وأطالت النظر يف الوردة اليت نقصت بعض اوراقها ،الطريق

عادت ا ،شيء ما شدها للنظر اليها بعمق ،احاالذي كانت هبا صببنفس الزهاء 
واكملت طريقها وعيناها تالحق الالفتات على  ،وضعها خلف اذهنا األخرى

بة ك الرغتل ،جتذهبا األلوان كما جيذب النور الفراشات ،واجهات احملال التجارية
لها غامضة او جإبقاء بعض األشياء  ،سبب األمللفهم كل شيء بالتفصيل دائما ت

  .فضل بكثري من فهمهاومبهمة أ

وف دليل الكثري من اخل ،فلم جتد سوى اخلوف ،حبثت يف عيون املارة عن أي شيء
من  اليوم فيها الكثري من اخلوف ،وابتعاد نوع ما عن الروحانيات ،اخر على الفهم

ي تكاد ختتف ،ال شيء مطمئن ،وهكذا دواليك ،وغدا خوف أكثر من بعد غد ،غدا
  .وحل حملها لون اخلوف ،ها من عيون الناساأللوان مجيع

نه ا ؟من عساه ان خياف طوعا او رغبة يف ذلك الشعور ؟_هل هلم احلق بذلك
  !مقيت جدا

امته لكنها رفضت اق ،بالنسبة جللنار عاش اخلوف مرة يف عينيها ملدة وجيزة
رمبا كان لدى الناس شيء ملموس مادي او معنوي  ،واستطاعت التغلب عليه

اما أذا ما فقدت كل شيء فما حاجتك  ،ميلكونه جيعل ذلك اخلوف يسكنهم
  .انت ال متلك شيء لتخسره ؟للخوف
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قفت على و  ،دبت يف جسدها قشعريرة جعلتها حتث خطاها بسرعة اىل احلديقة
 وجدت اخيها جالس  ،زاوية الطريق ونظرت اىل احلديقة

تنفست  ،هدأت ضربات قلبها ،ناك يفرتش العشب ويراقب املارة كمن حيصيهمه
  .الصعداء واكملت طريقها هبدوء اىل احلديقة

  .وقف مهند عندما رآها واقرتب منها عند سياج احلديقة

 وانت؟ ،_لقد بعت كل العلكة

  .قاهلا مهند واخذت جلنار بيده ومشيا اىل املقعد

 القليل وسنزورهم.بقي  ،_أنا أيضا بعت كل شيء

  .وضعت جلنار يدها على شعر مهند

 مىت تنوي ان تستحم؟ ،_لقد بدأ اجلو بالدفء

 !إذا بقي اجلو هكذا ،_اعتقد غدا

  :ابتسم مهند مث أكمل بنربة حزينة

ع أن ال اعلم ان كنا سنستطي ،_لقد رأيت اليوم بعض الثياب لكن أسعارها باهظة
 ؟نشرتي شيئا

  !باألسعار_ال تشغل بالك 

  .ما يشغل باهلا هو سعر األلبسة قالتها جلنار وكان كل
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 ؟_امل اقل لك انين اعرف حمل األسعار لديه رخيصة ...تعال اجلس هل انت جائع

مح وجهه مال ،جلسا جلنار ومهند على مقعد خشيب يف احلديقة جبانب رجل عجوز
دل على انه من ه املوحل يوثيابه الرثة وحذائ ،تنم كلها عن التعب والتقدم يف السن

 هره وسطيا احنىن ظ ،سكان احلديقة

ء غارت عيناه يف وجهه امللي، هره نوعا ماعكازه ساعده على ختفيض احنناء ظ
السور  ،سوركان يطيل النظر يف ذلك ال  ،غطا انفه بعض من شفته العليا ،بالتجاعيد

 فقط ال أحد جيلس هناك!

 _ال لست جائع 

أسها بني ر ر وضعت جلناو  ،املقعد وشبك يديه خلف رأسههره على اتكأ مهند بظ
  ،على ركبتيها يديها واتكأت مبرفقيها

  قال:و  ووقف قبالة الرجل العجوز ،اقرتب شاب يرتدي زي عسكري حيمل اهلاتف

 ؟هل أنت أبو حممود _يا عم

  :رفع العجوز رأسه ببطء وقال بلسان ثقيل

  ._نعم يا بين

لتتحدث  مل تتم املوافقة على مأذونيته وأخربين أن أقابلك ،الثكنةيف _انا رفيق حممود 
  .معه من هاتفي

 اتصل الشاب ووضع اهلاتف على اذنه.ابتسم العجوز ابتسامة ال مباالة بينما 
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  ؟_شكرا لك يا بين هل حممود خبري

  .تفضل وتكلم معه ،_نعم انه خبري

  .نهاعطى الشاب اهلاتف للعجوز وتركه وابتعد قليال ع

  .لقد اشتقت اىل رؤيتك ؟_كيف هي احوالك يا بين

  قائال: صمت العجوز قليال وهز رأسه

ارك أن اغادر اليوم اىل القرية ولكين كنت بانتظ ، لقد كان علي_انا خبري نعم خبري
وصورة جتمعين بك  ،لقد مر وقت طويل وأردت أن أمحل خربا سارا ألمك ،ألراك

  .لتطمئن عليك

اىل العجوز الذي نزلت من عينيه دمعة لكنها مل تؤثر على صوته نظرت جلنار 
  .بقي صوته كما هو رغم ان وجهه محل حزن كبريا ،املتعب

ين برد غادر  ،انا هنا منذ شهرين افرتش األرض ؟_ال يا بين ما الذي يبقيين هنا
 على ،سأعود اىل القرية ليس لدي الكثري من الوقت ألخافه ،الشتاء حىت انه ملين

  .األقل استطعت مساع صوتك قبل أن أموت

 :وقف العجوز ومشى وأكمل حديثه

كانت تود اجمليء لكن بعد ان   ،_أمك هتديك السالم وتسألك أن تداري نفسك
برتت ساقها مل تعد تستطيع النهوض وأوصتين أن التقط صورة لكلينا .... أختك 

مل   اىل املانيا لكنمسر تزوجت واالن شهرية خطبت واخوك امحد سافر منذ عامني
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 نعم سآخذ منه الصورة وانت عليك أن تنتبه .... يصلنا منه خرب منذ ذلك احلني
 لنفسك 

 يا بين مع السالمة.سأسلم عليها واقبلها أيضا ... برعاية اهلل 

ومشي  ،اخفض العجوز يده وفيها اهلاتف ومشي عائدا اىل الشاب خبطوات بطيئة
  وقال: اليه الشاب اخذ اهلاتف منه وابتسم له

 _انت ختاف العودة اىل زوجتك وليس لديك الدليل على أنك التقيت 

 ؟ابه اليس هذا صحيح

  !_أخشى اهنا لن تصدق انه خبري

  .تعال معي انا لدي طريقة تريح قلبها ،_حسنا ال ختف

ل ذ الشاب بيد الرجاخ، ابتسم العجوز ووضع يده على كتف الشاب وهز رأسه
  .العجوز ومشيا خارجني من احلديقة

 هل فهمت جلنار أجوبة جديدة؟

 هل األجوبة اليت مسعتها مفيدة بشيء؟

 ال لقد تركت لديها أسئلة كثرية 

 كيف ترك ابيه كل هذا الوقت ومل يأت لرؤيته؟  ،يا لقسوة هذا االبن

  !مفرتشا عشبها ملتحفا الصدقةكان ينام يف احلديقة 
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 ل ذلك من أجل ماذا؟ك

 متدد مهند على املقعد ووضع رأسه على رجل جلنار 

  ._أرغب بالنوم قليال

 _من يا حبييب.

رأسها  مث رفعت ،بدأت جلنار حترك اصابعها على شعر مهند وتنظر يف وجهه
طوال ابتسمت ساخرة م ،ونظرت اىل السماء ويف عقلها تدور ألف قصة وألف سؤال

  .وهي تنظر للسماء

 

مشيا على  ،حقيبة حاسبه احملمول ومعه ليلىحيمل خرج رامي  ،على باب املقهى
 الرصيف 

  ._أمجل ما يف دمشق هي ان الشوارع نظيفة

  !_ليست نظيفة بالقدر الذي ترينه

 ي.توقفت جلنار على الرصيف ونظرت اىل رامي الذي استمر باملش

 ؟كأين أعاين عمى األلوان_وهل أنا أقول ان هذا اللون أزرق مثال وأنت تصحح يل  
 !؟ توقف وأجبينأم أنك ال تستطيع اال ان تعارض كل شيء أقوله

ولكن ال تزال  ،كان الطريق قد خفت منه زمحة الناسوقف رامي ونظر اليها،  
  .السيارات كما عهدت شوارع دمشق
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  !؟هل يؤذي كربيائك ان كنت على حق مرة على األقل ؟_ما كل هذا الرفض أخربين

  .ن كل شيء نسيبكل ما أردت أن أقوله ا  !اهدأي ؟حلدة_ملاذا كل هذه ا

بيده اىل البائع  وأشار هلا ،ووقفا قبالة حمل لبيع األلبسةأقرتب منها رامي وأخذ بيدها 
  .الذي كان يتحدث مع زبونة

  ._على سبيل املثال انظري اىل ابتسامة ذلك البائع هي نسبية

بائع اىل فتغريت مالمح وجه ال ،على الطاولة وخرجتوضعت الزبونة قطعت الثياب 
  .اخذ قطعة الثياب وبدأ يتمتم ،الغضب

 _أين اختفت االبتسامة ها؟

على األقل لقليل من الوقت ال ارغب  ،_حسنا هال تتوقف عن كل هذه السوداوية
  !بالشجار

 ...._ليست سوداوية 

  :قاهلا رامي واراد ان يكمل فقاطعته ليلى

  !!سماء_يا رب ال

كانت ترغب ان تقول له تبا   ،مل متلك الكلمات املناسبة ،نظرت اليه حبدة
 .خفولكنها مل جتد مرادفات وقعها أ ،تكلنرجسي

 قائال:ا ابتسم هل ،فقد فضحتها عيناها ،حس رامي هبا وبكل ما ارادت ان تقولهأ
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 اال ترغبني بزيارة املدينة القدمية؟ ،_حسنا انا اسف

 بشكل نسيب أيضا؟_هل هي قدمية 

ابتسامة لكنها اعطتها طابع املزح ب ،قالتها ليلى وتعرتيها ثورة غضب يف داخلها
 .لطيفة

 _ال ليست نسبية تعايل معي.

 سحبت ليلى يدها ومشت جبانبه ،اخذ رامي بيدها ومشيا

ام علي  ؟لست طفلة هل هذا واضح ،_ال أحب ان ميسك أحد بيدي وانا امشي
 ؟نقع مبعضلة النسبيةان اشرح أكثر كي ال 

  !_انت أمجل وانت غاضبة

 لطاملا كانت هكذا ال تعلم ماذا ترد عندما  ،مل تعرف ليلى مباذا جتيب

 .او يطري على مجاهلا ،خيربها أحد اهنا مجيلة

 _هل املدينة القدمية بعيدة من هنا؟

  ._ال ليست بعيدة سنمشي قرابة العشر دقائق

 _اتعرف ماذا؟

 _ال ماذا؟
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قل للعيش لطاملا حلمت ان انت ،والعشق ال يليق اال هبا_دمشق تليق بالعشاق فقط، 
ا عائلة خاليت تناستضاف ،كانت أيام نزوحنا  ،هنا رغم ان يل جتربة معها مل تكن ودية

ب دمشق كما مل أح ،صعبة وكل ذلك احلنني ملدينتككانت جتربة ملدة ثالثة أشهر،  
  .أهنا مجيلة هكذا للزائرين وليست ملن يسكنها وكثريا ما خيطر يل ،حبها اليومأ

  !_لست أدري ما أقول

 ... _ال تقل شيئا دعين أكمل

  :امسكت ليلى بيد رامي واكملت هبدوء

_بقدر ما اشعر بالرغبة يف السكن هنا بقدر ما أخاف أن تربد مشاعري جتاهها إذا 
ما حلمنا  لعلنا إذا ،كثريا أخاف ان ختتفي تلك اهلالة او ال اعلم  ،ما اقرتبت منها

  .بشيء سنفقد لذته عندما يتحقق

وصال اجلامع االموي ويف طرف الساحة  ،صمتت ليلى واكملت السري مع رامي
كستناء ورائحة الكان بائع الكستناء يقف على عربته   ،بالقرب من جدار اجلامع

ة مها االثنني واعرتهتما الرغب ،جيرب كليهما يوما طعمها مل ،املشوية تعبق يف املكان
لعل أكثر ما كان جيذب يف تلك العربة هي رائحة مل يستطيع االثنان  ،يف تذوقها

 تفسريها

ا كانت اما ما عبق يف انفيهم ،رائحة كانت بأنوف اجلميع رائحة الكستناء املشوية
ليست جديدة  ،الرائحة وذلك ما جعل االثنان يف حرية من هذه ،رائحة احلب

  .ولكنها مل يشماها من قبل
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كانت العربة باللون األمحر الفاقع تزينها أوراق النباتات   ،مشي االثنان اىل احلب
يف جانب كانت عرانيس الذرة وعلى اجلانب االخر  ،اخلضراء وبعض أضواء الزينة

واالكرب كانت الكستناء املشوية توزعت على العربة كنجوم يف ليلة اختفى فيها 
  .القمر

ان تلك  مل خيطر لرامي او ليلى ،رجل يف األربعني من عمره ،البائع دائم االبتسامة
  .ىن زيفكانت دائمة وواضحة مل يكن فيها أد  ،االبتسامة كانت نسبية

حدهم على عجلة من امره كان يتمهل بشكل تلقائي عند املرور بالقرب كان أمهما  
ال اعلم لكن كان هلا  ،ام اهنا شهية ،هل مجيعهم يدركون انه احلب ،من العربة

  .جاذبية غريبة مل يستطع أحد ان يفسرها

 ،رةذ وأعطى كل واحد منهما عرنوس ،ملء البائع هلما كيسا ورقيا من الكستناء
أعطاه رامي املال مبتسما ومشيا يلتهمان عرانيس الذرة كسباق ليصال اىل ما ينتظرانه 

  .مها االثنان

شيء  وكأن هلما ،اىل املدينة القدميةكان منظرمها جنونيا ومها خيطوان خطواهتما 
  .هناك ينتظرمها

بني ليلى ووضعها بينه و  ،وامسك رامي بالكستناء بيده اليسرى ،فرغا من اكل الذرة
  .ومها ميشيان

 ._هذه املنطقة امسها باب توما مررت هبا مرة واحدة من قبل

 كان مشيهما ابطئ من االنتظار  ،تأبطت ليلى ذراعه ومشيا على مهل
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 هاتف النظر يف املصور اطال ،وقف العجوز ومعه صديق ابنه ،يف حمل للتصوير
 :الشاب مث قال

ل وستكلف مخسة االف لرية ه ،ا ستأخذ بعض الوقتلكنه ،_نعم أستطيع ذلك
 .هذا يناسبكم

 :نظر العجوز اىل رفيق أبنه مث توجه اىل املصور

 ._ال بأس انه مناسب

 .وبعد ذلك سأقوم بدجمها ،_تعال إذا يا عم لكي التقط لك صورة

 .وتبعه العجوز متثاقال ،دخل املصور اىل مكان التصوير

 ._أنت أيضا أيها الشاب تعال

فدخل ورائهم أيضا وترك هاتفه على  ،نادى املصور من الداخل على الشاب
 .كانت صورة جتمع الشاب برفيقه يرتديان فيها الزي العسكري  ،الطاولة

تفي وجههما املصور ليضعا يديهما على ك ،وقف العجوز ووقف جبانبه رفيق ابنه
  .بعض

 :نظر املصور يف الكامريا ،اخذا الوضعية اليت طلبها

ليك ان ع ،أبتسم فهذا ليس وجه رجل جبانب ابنه ؟ملا كل هذا العبوس ،_يا عم
  .اهم ما يف الصور هي الفرح ،تكون مقنعا

  .دار شيء يف عقله فابتسم أكثر مث ضحك ،ابتسم العجوز قليال
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 ._اجل هذا ما نريد

  .وزحلق به الشاب يساعد العج ،التقط املصور هلما الصورة مث مشي اىل مكتبه

وجلس العجوز والشاب  ،جلس املصور خلف احلاسب وبدأ بالعمل على الصور
  .على كرسيني جبانب بعضهما

 .أخذ العجوز كأس املاء بيديه املرتعشتني وشرب منه مث اعاده

 ؟_ما الذي اضحكك يف الداخل

 .قاهلا الشاب ممازحا

  :صمت العجوز قليال مث قال

 تقول إذا ما علمت مبا فعلته وأنينماذا كانت ستفعل او  ،_لقد ختيلت زوجيت
  !؟خدعتها

 :ضحك الشاب مث قهقه العجوز ساخرا

 ._لقد أصبح الغش سهال

نظر املصور اليهما يضحكان حاول  ،ضحك الشاب مرة أخرى وفعل العجوز مثله
  .قد انتقلت عدوة الضحك اليه تلكن كان ،أن مينع نفسه من الضحك

 ،حىت ان العجوز امسك خبصره متأملا وهو يضحك ،ضحك اجلميع مطوال كثملني
ل ان ال أقو  ،لكنهم كانوا حباجة له ،لعله مل يكن هنالك شيء مضحك او طريف

كان   ،كان ضحكا حقيقيا لكن ليس له مربر  ،على العكس ،اجلميع كانوا ميثلون
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 نعم كل منا لديه مهوم تزيد من ضغوط ،لكل منهم ما يشغله ويفكر فيه طويال
على الرغم  ،وجتدنا عند أدىن فرصة اما ان ننفجر بالضحك او البكاء ،اليومية احلياة

 .ة بالفرحاو املبالغ ،لعل هذا ما يدفعنا اىل املبالغة باحلزن ،من الشح يف الفرص

  .لبةكان أستاذ يلقي حماضرة جملموعة من الط  ،شاهدت مرة فيديو على موقع للتواصل

 :وسأل الطالب ،بدأ حماضرته حبمل كأس املاء

 ؟كم تعتقدون وزن هذا الكأس  _

  :ترك للجميع فرصة اإلجابة مث قال 

لكن كلما اطلنا يف محله كلما أحسسنا  ،"ان وزن هذا الكأس ثابت حني حنمله
بزيادة وزنه على اليد اليت حتمله ... كذلك االمر بالنسبة اىل ما يشغل بالنا من مهوم 

طوال فال تفكروا م ،كلما زاد ضغطها علينا  ،اكلما اطلنا التفكري فيه  ،ومشاكل
كي ال جتدوا اهنا سرقت منكم أوقات مجيلة بعد فوات   ،باملشاكل اليت تعرتضكم

 األوان"

وز فيما شرد العج ،وعاد املصور اىل عمله على احلاسوب ،انتهت نوبة الضحك
 .بالصور امللصقة على اجلدار

وقف مشى بضع خطوات وت ،وقف الشاب وخرج من احملل ،رن هاتف الشاب جبانبه
 :وأجاب على هاتفه

  ._مرحبا
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  .ارتسمت على وجهه ابتسامة

ساء أنا يف بيت صديقي االن سأسافر م ،_نعم انا خبري ولكن سأتأخر بعض الوقت
 .اىل اللقاء ،اليوم اليكم .... ال تشغلوا بالكم بالتفكري .... حسنا سلمي على ايب

حملل ويبدو ان املصور فرغ من عمله وأعطى الصورة للرجل العجوز الذي عاد اىل ا
  .نظر اليها مطوال

  ._نعم اهنا حقيقية شكرا لك

مشيا سويا  ،اخرج حمفظته وأعطى املال للمصور مث مشى مع رفيق ابنه اىل اخلارج
ال أحد  ،بعض الغيوم يف السماء ،على الرصيف وقد اقرتبت الشمس من املغيب

  .ا تبشر اهنا غيوم ربيعية مليئة بالوعوديعلم مب

 ؟هل تريد ان اوصلك اىل مكان ما ،_حسنا يا عم

  .سأذهب اىل الباصات اليت تقصد حلب ،_ال يا بين شكرا لك

 وأردف:اخرج العجوز املال من حمفظته وترك فيها القليل 

أهدر خشيت أن  ،لقد انتظرته شهرين ومل يأيت ،_هذا املال اعطه ألبين لعله حيتاجه
  .لذلك قررت النوم يف احلديقة ،املال على غرفة الفندق

  وهز رأسه قائال: اخذ الشاب منه املال

 _حسنا!

 ._حفظك اهلل يا بين اىل اللقاء
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  .وكل يشغل عقله ما يشغله ،مشي كل منهما يف اجتاه

 وأخبارها أن ابنهما يف خري وال ،دار يف رأس الرجل العجوز مشهد لقاءه بزوجته
  .ينقصه شيء

  ،لقد انقطعت االتصاالت يف الريف احلليب منذ مخس سنوات

  .ملا اضطر اىل كل هذه الرحلة ،لكم كان من السهل لو كانت ال تزال تعمل

له اىل بقيت لديه امنية وحيدة هي وصو  ،االمنيات تعفر رأسه ولكن ال سبيل اليها
وصاهم وقد يذحبون احدى الدجاجات اليت ا ،البيت خبز التنور سيعدو له يف ،منزله

  ،قبل سفره ان يهتموا هبن

ت خميلتها هل داعب ؟ومباذا فسرت تأخره يف العودة ؟صبح حال زوجتهكيف أترى  
  ؟وأنه قد تزوج عليها ؟أفكار الصبية

ه ورفعه امسك بثوب ،ملس جيبه وتأكد أن الصورة يف مكاهنا ،ضحك جملرد الفكرة
  .قليال ليساعده على املشي أسرع

تكلم  ،مل يطيق االنتظار فأوقف سيارة أجرة ،يف اجلانب االخر مشي رفيق ابنه
ذي  لكن كلماته مل تكن تلقى الصدى ال ،السائق كثريا عن احلرب واالزمة وكل شيء

مع من  ،رفقد كان يدور يف عقل الشاب سهرته األوىل منذ ثالثة أشه ،كان يأمله
طبت ألبن ام اهنا خ ؟هل هي كعادهتا مشتاقة له ؟وكيف أصبحت حبيبته ؟ستكون

ه هل ال يزال والده يلبس فزاعاته يف احلقل من ثياب ؟خالتها الذي هاجر اىل املانيا
 .فهذا وقته ؟بصنع مرىب القرعوهل قامت امه  ؟القدمية



40 
  

عل انه من جيبه وأشفأخرج علبة دخ ،الحظ السائق عدم اهتمام الشاب حلديثه
 ،سيجارة لنفسه وأعطى الشاب سيجارة أخرى اشعلها الشاب

 :نفث السائق دخانه ونظر اليه بطرف عينه

 _ما الذي يشغل تفكريك؟

 .أريد فقط أن أصل اىل كراجات الالذقية بسرعة !_اه .... ال شيء

 ... من اين بالتحديد؟؟ _انت من الالذقية إذا

 لقد اعتاد الكثري هذا النوع من ،ومل يكن جديدا ،فراغمل يكن سؤال السائق عن 
بق كان الناس يف السا ،امنا رغبة مبعرفة طائفة االخر ،األسئلة ليس رغبة بالتقرب

ما قلنا لكن االن وك ،فتجيب اسم احملافظة وينتهي األمر ،يسألونك من أين فقط
 .سابقا تعددت النتائج والسبب واحد

 ،مسع يا صديقي رأسي يؤملين وال أرغب باحلديث ابداا !_اللعنة على هذه احلرب
 ؟فهال تكرمت عليا بالصمت وأسرعت قليال

  .هز السائق رأسه

 .اردت ان أسألك عنه ،_ال عليك كنت فقط اسأل الن يل صديق من الالذقية

 ،بل الكثري من سائقي سيارات األجرة، ليس هذا فقط، اللعنة على هذا السائق
  .ون احلالقةأضف أليهم من ميتهن ،ويثرثرون كثريا ،من األسئلة اهنم يطرحون الكثري
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 ئق الرسالة فزاد من سرعةوفهم السا ،صمت الشاب لعدم رغبته بسماع املزيد
 السيارة.

 

 

 

 

 .نلكن جتري الرياح مبا ال تشتهي السف ،رامي وليلى خيطوان يف دمشق القدمية

 :رن هاتف ليلى توقفت وأجابت

 .؟ ..... حسنا انا قادمة اىل اللقاء!متزحني_اهال مسر ...هل 

 .أغلقت ليلى هاتفها ونظرت اىل رامي

 !هز رامي رأسه مستفسرا

 .ليا الذهابع ،_لقد اتصلت امي مبنزل صديقيت لتطمأن أن كنت قد وصلت إليهم

 !_لكننا مل نتحدث عن شيء بعد

 .عرهانعم كانت فرتة قصرية ليستطيع أحدهم اخبار االخر بشيء يتعلق مبش

 _هل تعتقد أنين سعيدة بالذهاب؟
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 :احست ليلى اهنا قالت شيء مل جيدر هبا قوله فاستدركت موضحتا

وأردت أن أزورها لكن عليا  ،_لطاملا رأيت هذه احلارات يف املسلسالت الشامية
  .حتقيق طويلة مع أمي االن قبل أن أخضع جللسة الذهاب

 .مشيت باجتاه العودة ووقف رامي يف مكانه

  :نادى عليها وهي تبتعد

 _هل سأراك؟

  .التفتت اليه وهي متشي اىل اخللف

 .ال اريد أن أفوت زيارة هذه املنطقة ،_سنرى

 _هل أوصلك على األقل؟

 ها جتيب إذا شاهده والد مسر او والدهتا؟ولكن ما عسا ،أحبت ليلى الفكرة

 ._ال .... أنا أعرف الطريق

وكان رامي ميشي اليها لقد باحت عيناه  ،كانت متشي للخلف وتنظر اىل رامي
  :بسره

 !_عديين بأنين سأراك

 .هرها وأكملت طريقها، مث ادارت ظهزت ليلى رأسها باملوافقة وابتسمت
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لو   ،وغابت ليلى يف زمحة العشاق ،وقف رامي ال يعرف ماذا يفعل او ماذا يقول
 .كانت أطول قليال لتمكن من رؤيتها لفرتة أطول

ن خيربها مبا شعر جتاهها؟ ام أن ترك كل شيء لالحتماالت كان هل كان عليه أ
 أفضل له؟ هل تفكر به كما يفكر هبا؟

 ؟ومل كل هذه احلرية والفراغ يف رأسي ؟مل كل هذا الوجوم ،_حسنا سأراها مرة أخرى

ه بشيء األوىل به أن يشغل عقل ،قال لنفسه وهو حياول أن يطرد ليلى من خميلته
نعم هو لطاملا أحبها حىت قبل أن يلتقيا لكنه خشي من خسارهتا إذا ما  ،آخر

  .صارحها حببه

ويف ذلك  ،تستطيع أن تبوح بكل ما يف سريرتك دون التزامات او وعود ،يف الصداقة
 ،قرتبفأنت تقف يف الوسط ومن أراد أن يقرتب لي ،أنانية كبرية ملن يفكر يف األمر
مرتدد يف  جتعل اجلميع ،والوسط حبد ذاته هو ضياع ،أنت لست ملزم بشيء جتاهه

فكرة لقد محال نفس ال ،فهذا رامي وهذه ليلى ،أن خيربك مبا يكنه لك من مشاعر
ألنسان حيب ا ،وهذا أمر متعب آخر ،ويبقيان يف صراع دائم بني العقل والقلب
  .امتالك كل شيء مبا فيهم امتالكه لنفسه

داعبت خميلتها  ،فتها للقاء رامي يف الغد مثل هلفتهجلست ليلى يف سيارة األجرة وهل
رد من لكن عهدهم األول يط ،األفكار وهي تعرف يف قرارة نفسها أهنا حتبه أيضا

  ،رأسها فكرة أن تعرتف حببها

 ،ماذا لو صدها؟ بالتأكيد بعدها لن تبقى عالقتهما كسابق عهدها
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 هل يفكر فيها أيضا؟ ؟هل ستخسره؟ ماذا عساه أن يفكر األن

 واالثنان خائفان من ردة فعل ،اعتقد االثنان أهنما وقعا يف احلب من طرف واحد
  .االخر

وكعادتنا إذا ما قلنا لبعضنا أحبك سنضحك حنن االثنان  ،سأراه غدا ،_ال يهم
 .ونسخف األمر

  .قالتها يف نفسها بينما وصلت رسالة نصية اىل هاتفها قطعت عليها شرودها

 :حت هاتفها وكان املرسل راميفت

 حدثيين عندما تصلني< ،انتبهي اىل نفسك ،>ايتها اجملنونة

  .كعادة رسائله جتعل من ليلى يف عامل اخر حىت لو كانت بال معىن

يبدو  ،وجلس جبانبه شاب يف مقتبل العمر ،جلس أبو حممود يف مقعده يف الباص
امسر  حتت الشمس اعطته لونا أن بشرته كانت حنطية لكن ساعات العمل الطويلة

على وجهه  ،وجسم يبدو عليه القوة ،كان عريض املنكبني  ،حد الرسغ لوجهه ويديه
كان يرتدي كنزة كمها حد املرفقني   ،التعب لكن مالمح الفرح غطت على ذلك

خلعهما حال ما جلس  ،وضع يف اذنيه مساعات هاتفه احملمول ،وسروال جينز
 .ووضعهما يف حقيبة جلدية صغرية حيملها

مهل حىت  مشي الباص على ،القى التحية على أبو حممود بابتسامة عريضة وحمببة
 .خرج من زحام دمشق بعدها زاد من سرعته
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ان كنت ممن يزعجهم هذا االمر سأغري مقعدي وأجلب  ،_امسع يا عم انا أثرثر كثريا
 .ئابدال عين شخصا هاد

  .قاهلا الشاب ممازحا

 خر...هل أنت من حلب؟حدنا أن حيمل االعلى أ ،_ال بأس يا بين

 .قاهلا أبو حممود جماريا فهو يعلم أنه لن يستطيع أن ينام رغم طول الرحلة

 .هذه زياريت األوىل منذ ثالث سنوات ،_أجل من حلب

 ؟أو أنك عسكري يف اجليش ؟_تعمل يف اخلليج إذا

 ،امتطلبات املعيشة كانت أسهل سابق ،ولكن نعم أعمل يف اخلليج ،_ال أنا وحيد
ومل أتزوج  أصبحت يف الثالثني ،علينا االن ان نعمل بكد لنؤمن ما حنتاج أنت تعرف

مىت أصبح أحدنا يف هذا العمر ومل يتزوج تبدأ الناس بالتحدث ولو عن طريق  ،بعد
 .الدعابة

عندها قلت أليب أنين ال أريد أن أتزوج  ،من عمري_أنا تزوجت يف السادسة عشر 
 يكن األمر مل ،كان رجال عصبيا  ؟ولكنه شتمين وقال هل أنت خصي حىت ال تتزوج

ان  ولكن أيامنا ال تشبه أيامكم ك ،كانوا يقولوهنا بشكل جدي  ،دعابة كما تعتقد
 كل شيء بسيط وسهل

أمجل  كل األوقات  ،ولكن كل عام جديد يكون أصعب من سابقه ،_ال اعرف
ألمر كان ليت ا ؟ال أعلم مل كل هذا اجلنون ،وأفضل من هذه احلرب اليت ال تنتهي

 !سهال
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.... ها  ؟_مجيعنا ننتظر فرج اهلل علينا ونأمل خريا فمن يدري ما قد حيدث غدا
 أخربين هل خطبت وهل هي مجيلة؟

 .استدرك أبو حممود وأراد أن يغري املوضوع

 ،هلا مل أرها بعد ولكن أخربتين أمي أهنا مجيلةوعن مجا ،_اما عن اخلطبة فنعم
كل شيء جيب أن يكون سريعا فال أملك اال   ،سأتزوج يف هذا األسبوع أن شاء اهلل

 .بعدها عليا أن أعود للعمل ،شهرا واحدا

  .ولكنه كان صاحب ابتسامة دائمة ،تكلم الشاب بنربة فيها شيء من احلسرة

وا أن لذلك قرر  ،حيملون من األمل ما يفوق قدرهتمهؤالء الناس دائمي االبتسامة 
ال الفرح قادر على أن  ،نوع من االكتئاب ،يبتسموا ويضحكوا على كل شيء

  .نوع من فقدان الوعي العاطفي ،يفرحهم وال احلزن قادر على التأثري فيهم

  .عما قريبكان حديثهما طويال ال يبدو أنه سينتهي أسدل الليل ستاره و 

 .حنب الثرثرة ما دامت ستهون علينا من االنتظارمجيعنا 

الرحلة وها  لقد تأخرت ،يف الطريق اىل الالذقية جلس علي صديق حممود يف املقعد
  ،هو الباص أخريا يأخذ طريق الالذقية ويزيد من سرعته

تضنها  متسك حبقيبة يف يدها كانت حت ،جتلس جبانبه امرأة يف اخلمسني من عمرها
  .كمن حيتضن طفله
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 ،وجهها بعض التجاعيد على ،كانت حنطية البشرة بشعر بدأ الشيب يغزوه مؤخرا
ته كثري من احلزن محل  ،وغطا نصف وجهها شال ابيض كما انه غطا نصف شعرها

  .كانت كمن يشعر باخلوف او الوحدة  ،مبالحمها

  ،أخذت بعض الوقت لتستطيع فتح سحاب احلقيبة ،رن هاتف يف احلقيبة

ومصحف  ،ي يرنوهاتفه الذ ،تناثرت بعض الصور البنها بثياب اجليشيف احلقيبة 
ضعت يف أسفل احلقيبة بعض القمصان مرتبة كأهنا و  ،صغري ومسبحة مزينة بالفضة

 .ورقة من فئة مخسمائة لرية وأخرى من فئة املئتني لرية ،على مهل

 اجلنة""على الشاشة اسم املتصل  ،نظرت اىل اهلاتف مطوال وهو يرن يف احلقيبة

 :محلت اهلاتف وردت

  ._أهال

  .كان صوت املتصل عاليا وتقطعه نوبات السعال

 ._ال أنا ما زلت يف الطريق

  .كان صوهتا هادئا ناعسا متعبا

 ،كثريا  امسع أنت تصرخ..._نعم لقد جلبت ما وجدت من أغراضه وهاتفه من بينهن
أنت حتب أن تصدق ذلك  ،ارجوك ليس لدي القدرة للدخول يف شجار معك

  .أما أنا فال ،ألنك ال تستطيع البحث

  .بشكل متوتر وقد رفعت صوهتا ذلك قالت
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 :نادى عليها املتصل ولكنها قاطعته

هل هذا واضح؟ .....  ،سأغلق اخلط األن وسنتحدث عندما أصل ،_امسعين أنت
 .اىل اللقاء

 مث ألقت نظرة ،بة ببطءوأعادت اهلاتف اىل احلقي ،أغلقت اهلاتف وتنهدت حبسرة
 وكانت حريصة أن متر يديها على كل شيء فيها كمن يرعى ،على حمتويات احلقيبة

 .صغار قطة

أغلقت سحاب احلقيبة واحتضنتها ودمعت عيناها بقطريت حزن مل تشاء أن تذرفهما 
  .االن

  .يبقى صامتا أن يهون عليها ان علي الذي كان يرغبحاول 

 يء يستحق كل هذا..._ال عليك يا خالة ال ش

 :قاطعته ونظرت اليه حبدة

ك ولن تكون كذل ،فأنت لست أم ،؟ نعم ال شيء يستحق!_ال شيء يستحق ها
 !يف يوم من األيام

  .فلم يرغب أن يزيد من حنقها ،كان ردها صاعقا بالنسبة لعلي

أنا أعتذر إن كان ما قلته قد أثار غضبك ولكين مل أقصد اإلساءة  ،_امسعي يا خالة
  .واهلل يعلم ذلك

 .هزت رأسها ومتتمت بكالم مل يفهمه علي
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 :تنفست الصعداء مث قالت بلهجتها اهلادئة احلزينة

وهنيئا يل  نه قتلحر مبا يظن ...قالوا إوأبوه أيضا  ،_فليقولوا ما يريدون هم احرار
ل وتسأل وأن خطيبته كل يوم تتص ،ال يعلمون ان عالء مل ميت ،متبا هل ،بشهادته

  .مىت سيأيت

 :واكملت املرأة كالمها حبزن أكرب ،اصفر وجه علي ومل يدري ما يقول

 هو ال ،انه عاجز منذ ثالث سنوات بشلل نصفي ،_والده أراد أن يصدق ذلك
  .يستطيع أن يبحث عنه لذلك كان أهون الشرين أن يصدق

حث فجميعنا إذا مل يكن لدينا القدرة على الب ،قالته فيه شيء من احلقيقةلعل ما 
 ،ناحنن ميالون للكسل والبالدة بطبيعت ،يف شيء نلجئ اىل ان نصدق ما يقال لنا

ولكن ال يعقل أن يصل بنا األمر أن خنتار موت أحد حنبه ألننا ال نستطيع أن 
 ؟!نبحث عنه .... هل نفعل ذلك

 !ال اعتقد ذلك

يريدون من أجل ذلك أن أصدق أنين لن أراه  ،وحفنة من املال ،_وظيفة ألخيه
 ،تبا هلم وملاهلم...ال ... لن أصدقهم وسأحبث عنه حىت اخر يوم يف عمري ،جمددا

يضعوا ول ،وسيأيت يوما ما ويوقظين من نومي ويقول أنا عدت وقد اشتقت اليك
 .وظيفتهم وماهلم ........ حيث يريدون
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 ،لهكل من يف الباص يشغله ما يشغ  ،ص طريقه مرة صعودا وأخرى هبوطايشق البا
البعض  ،هذا يتحدث عرب أحد برامج الدردشة يف هاتفه واألخر يتكلم عرب اهلاتف

 بعض األخر يتمىن أن جيد من يسمعه.حيدث نفسه وال

هو ال يرغب بالكالم أصال ويريد أن يشغل عقله بشيء  ،مل يعرف علي ما يقول
  .أي شيء كان بعيدا عن املوت ،آخر

م كبري من ك  ،كل ذلك احلزن على وجه املرأة يف جانب علي ال يستطيع أحد حتمله
  .شيء فيه أو حتب ،ولعلها أيضا حتبه ،التفكري املصحوب باألمل الذي ال متله

 هو جتنب ألمل أقسى كأمل االعرتاف؟هل 

 ومن مث ،ل أي شيء آخرقب لة ما علينا أوال أن نعرتف بوجودهالنتجاوز مشك
  .نبحث عن حلول هلا

وكان األسهل هلا ان ترفض أن  ،كان األسهل لزوجها أن يعرتف بأنه خسر ولده
  ،رمبا أننا مجيعا نبحث عن األشياء السهلة ،تعرتف بذلك

 او ما هو متاح؟ ،لكن أين اللذة يف احلصول على شيء سهل

شكل أن جتد وجهتا نظر متطابقتني بكل منا له رؤيته اخلاصة وقد يكون من النادر 
نا مسبقا وكما قل ،أو عدم اخلربة وقلة الثقافة ،حقيقي بعيدا عن ترهات اجملاملة

 ،عليه الكثريون أمر يتفق ،جتنب كارثة ما، ميالون حنن بطبيعتنا اىل البالدة والكسل
 .ستجد لكل شخص منهم سببا خيتلف عن االخر ،لكن إذا ما حبثنا عن السبب

 قد جيمع عليه هو األنا وحب الذات.لكن ما 
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قد  ،كثرية  ونرتدي أقنعة ،نشبه أناس كثريون ،نتحول يف كل يوم اىل نسخ متعددة
 ،الشيء الوحيد الذي ال نستطيع أن نظهر به أمام الناس ،نشبه حىت خملوقات أخرى

  .هو أنفسنا

 ،نا حنب أنفسنانونكره أل ،وحنب ألننا حنب أنفسنا ،حنن حنتفظ بأنفسنا ألنفسنا
نا اال رغم ذلك ال نلبس وجوه ،نفعل كل األشياء اليت نفعلها ألننا حنب أنفسنا

الذي  هذا الوقت بالتحديد ،يف أوقات متأخرة جدا من الليل قبل أن ننام ،مبفردنا
نت ذلك هو أنت الذي ك ،يبعث يف داخلك كل تلك األسئلة وكل ذلك التفكري

  .هترب منه طوال النهار

 .حنب أنفسنا اىل تلك الدرجة اليت ال نرغب بأن يرانا غرينا ،منع
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 ،ساء مبا يف جعبتهفقد باح امل ،جتلس ليلى يف غرفة صديقتها مسر ترتدي لباس النوم
  .لعله وقت النوم ولعله وقت لشيء آخر هو اجللوس مع نفسها قليال

بينما دخلت صديقتها مسر الغرفة حتمل القهوة وبعض  ،دخلت السرير وجلست
 .الكعك

 _هل متزحني؟ لن تنامي االن صحيح؟

  .قالت ذلك بينما كانت تتجه اىل البلكونة

 ،كنثرت شعرها كيف ما اتفق ومجعته فوق رأسها مبشب ،كانت ترتدي ثياب املنزل
أصغر مما  ،غريم صوف ،مسراء البشرة بعينني واسعتني وأنف مالئم لوجهها املستدير

ا صوت طفويل ورقيق أكثر مم ،كان يف صوهتا شيء يدفعك اىل الضحك  ،جيب
 .جيب يذكرين باألصوات اليت أمسعها يف الرسوم املتحركة

هيا   ،لن أتركك تنامي األن سنسمع برنامج على الراديو ،_هيا تعايل نشرب القهوة
 .كفاك كسل

ة كرسي وامامها طاولة مستطيل  على ، جلستكانت مسر قد جلست على البلكونة
 .لتالئم جلوس عدة أشخاص يف البلكونة الضيقة
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 ،وأخذت فنجاهنا ومحلت قطعة من الكعك بيدهامشت ليلى اليها وجلست، 
وأضواء  ،قضمت منها وعيناها تالحق كتل الظالم بسبب انطفاء الكهرباء يف مناطق

  .يف مناطق أخرى

 ،فجميعكم يعرف ذلك ،التقننيبالتأكيد لن أخربكم وأشرح لكم عن 

 .ومهما استفضت يف الكالم عنه أنتم على دراية به

وشغلت على اإلذاعة يف هناية موجز  ،وضعت مسر هاتفها احملمول على الطاولة
 .لألخبار وبدأ الربنامج

 هل أنت متعبة؟ ؟_ما بك صامتة

ق الذي  يوعرفت أن مسر بعد هذا السؤال ستسأهلا عن تأخرها والصد ،تنهدت ليلى
وهي  ،وحاولت مرارا أجياد جواب منذ عودهتا ولكنها مل جتد ما يقنع ،كانت معه

 .ال حتب أن تربر

  ._ال أبدا لست متعبة

 _مل ختربيين ملاذا تأخرت؟

  :ابتسمت ليلى بانتصار

كنت أرغب بزيارة املدينة القدمية لكن قبل أن حيدث ذلك   ،_لقد سرقين الوقت
 .اتصلت وعدت حلظتها أتصليت وأخربتين أن أمي

 ما الشيء الذي قد خيافه الناس؟ ،طرح املذيع سؤاال ،يف الربنامج على اإلذاعة
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 _كيف وجديت رامي؟

من يستطيع أن حيتملين كل هذا الوقت اال شخص  ،ال أعلم ولكنه رائع ،_رائع
 ؟رائع مثله

 اليس هذا صحيح؟ ،_يبدو أنك أعجبت به

وأسئلة مسر االن هو اخر ما كان  ،رامي فقط طوال اليوم كان يدور يف رأس ليلى
مل املزيد مل يعد بإمكاهنا حت ،كانت حتاول طرده من قلبها لتحافظ عليه  ،ينقصها

 .من الوحدة أو اخلذالن

فها لعل شيء ما يسع ،وحاولت مضغها على مهل ،قضمت ليلى من قطعت الكعك
 .على إجابة دبلوماسية ال تضعها يف خانت طرح أسئلة أكثر

لطاملا كان يعجبين انه صديق ممتاز ... هل تلمحني اىل شيء؟ ان كان األمر  _
يضا يعجبين وأنا أ ،هو يعجبه هذا ،حنن اتفقنا على أن نبقى أصدقاء ،كذلك اطمئين

.... 

 :صمتت قليال وأكملت بشيء من احلسرة

  ._ قلبه مستهلك سابقا وقليب كذلك

 .ضحكت مسر خببث

 هل ألقيت نكتة؟ ؟_ما الذي يضحكك

 .اأيضومل تصدقيه  نفسك مل يعجبك _ال ابدا ولكنك قليت شيئا أنت
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اها تبحثان كانت عين  اليت عكس ليلى ،كانت هادئة كثريا  ،شربت مسر من فنجاهنا
 ،ثيةكل تلك العب  ،محلتا كل ذلك اخلوف يف داخلها ،وسط اجملهول عن أي شيء

ميع وخيربان كانا خيربان اجل  ،منذ البداية كان اجلميع خيربمها أهنما حيبان بعض اال مها
 .أنفسهم أهنم فقط أصدقاء

 ماذا لو...  ،وكلن أدىل بدلوه ومبا خييفه ،اتصل كثر اىل الربنامج

  :قبل أن تطرح على نفسها ذلك السؤال قطعت مسر عليها شرودها

 علمني مما أخاف؟هل ت ،_اجلميع لديه شيء خيافه

 .هزت ليلى برأسها مستفسرة

 أفتح غرف املنزل كل يوم استيقظ و   ،_أنا أخاف من الوحدة كثريا

أخاف من أن أخسر أي  ،أيب وأمي وأخويت ،كلها ألتأكد أن اجلميع هنا بقريب
كل شيء يبدأ   ،نعم الوحدة كاألمل ،غياب أحدهم كغياهبم مجيعا ،أحد منهم

 .بالتدريج

 ،ؤالمل تشاء ليلى أن يطرح عليها هذا الس ،كان هذا الشعور خميف لكليهما  ،صمتتا
 ،انتهاء باألشباح بدئا باحلشرات وليس ،فهي ال تعرف مبا جتيب فأشياء كثرية ختافها

دها قشعريرة انتابت جس ،لعل يف تلك اللحظة خافت كثريا من أن تفقد أمها
 .فطردت الفكرة من رأسها بسرعة

 ي قد خييفك؟ما الذ ،_وأنت
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 :أجابت مسرعة

  !نعم ال تستغريب ..._ال شيء

 .كانت تتحدث وجتلب الكلمات اليت تريد قوهلا دون ترتيب

اهلل  ،_عندما يؤمن األنسان بوجود اهلل جبانبه ليس عليه أن خيشى أي شيء آخر
 .وال شيء خارج مشيئته ،حيدد كل شيء

 .نسيت أن أخربكم عن مسر

ان الفرع الذي ك ،أرادت الدخول اىل اجلامعة ،الثانوية ت دراستها يفعندما اهن 
نت مسر عند سك ،كان موجود يف املدينة اليت تعيش فيها ليلى  ،عليها أن تدرسه

ة ونشأت بينهما عالقة صداقة قوي ،ا على بعضترف، وتعاحدى صديقات ليلى
  .ولطاملا كانتا تزوران بعضهما البعض

 كان أكثر من يتابع الربنامج   ،للربنامجتكلم أحد املستمعني الدائمني 

 .يعرفه منذ أن يقول أول كلمة

 ،مألوف أنه صوت ،شد هذا الصوت ليلى اليت اقرتبت من اهلاتف لتسمعه جيدا
 .صوت لطاملا رغبت بأن تسمعه حىت وهي نائمة

شخص واقعي ألبعد احلدود لطاملا  ،امسه رامي ،_امسعي ماذا سيقول هذا املتصل
 .ية عن كل ما يطرحأجاب بشفاف
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ا أن انه بالفعل رامي وعليه ،وضعت ليلى يدها على فم مسر لتسمع ماذا يقول
  .تسمعه مهما كان حديثه مهما أو ال

 .تبادال التحية رامي واملذيع مع بعض الضحكات

 .أخربنا رغم أنين أعرف أنه ليس موضوع حتبذه ؟ذا يا رامي هل ختاف شيء_إ

 :ضحك رامي مث بدأ يتكلم

أن أقول  ولكن أريد ،غدا على سبيل املثالء كثرية.....يف احلقيقة أخشى أشيا_
 أكثر ما أخشاه هو أن أعرتف حبيب لفتاة لطاملا اتفقنا أننا ،شيئا سواء كان مهم أوال

وماذا  ؟اكيف ستكون ردة فعله  ،هذا األمر يتعبين جدا وخييفين ،سنبقى أصدقاء
د كنت لق ،أنا أحبها نعم وهذا ما كنت أحاول جتنبه طوال تلك الفرتة ؟ستقول

وبعدها ال أستطيع أن أعرف  ،أخشى خسارة كياين كليا يف شخص آخر غريي
 ،ولكن رغم كل ذلك التجنب حلبها رغبت كثريا اليوم أن أخربها بذلك ،نفسي

  .ولكن شيء ما منعين من ذلك

جدت لعلها و  ،ليلى ابتسامة عريضة انقطع اتصال رامي وارتسمت على شفاه
ل اىل ولكن بثه مل يكن يص ،كثريا ما كان خيربها أن تستمع للربنامج  ،ضالتها
ما هذه املعجزة اليت حدثت؟ االن ال شيء يستطيع أن مينعها من أخباره  ،مدينتها

 .ما تشعر به ولو كان تلميح بسيط منه

سط ذهول مث ذهبت اىل الغرفة و  ،وقفت وقبلت مسر كاجملنونة وصرخت أهنا حتبها
 .مسر اليت مل تعرف ماذا حصل هلا
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 ؟!_أنت جمنونة هل تعلمني ذلك

 وهل هنالك شيء أمجل من اجلنون؟ ،_نعم أعلم

تسمت االبتسامة ار  ،جلست ليلى يف السرير وأفسحت اجملال ملخيلتها قدر املستطاع
تراجعهن ئل رامي و امسكت هاتفها تقلب يف رسا ،على وجهها وكم هائل من الفرح

 .مجيعا

وة ويف أغلب األحيان يكون الفرح على بعد خط ،هي حباجة اىل الفرح مثلنا مجيعا
 كالطفل يف بداية املشي وكل ذلك اخلوف،  واحدة ولكننا ال منلك اجلرأة لكي خنطو

لوال وجود من يشجعه على مقربة منه ويعده باالحتضان ما أن  ،عندما يتعلم املشي
 .خيطو خطوة أو اثنتني ملا خطا يوما

ن كل ما يفصلها األن ع  ،وجدت ليلى ما يشجعها لتخطو حنو الفرح بال خوف
  .جيب أن تنام لكي ميضي الوقت بسرعة ،ذلك الفرح هو بضع ساعات

 ،ل ملا استطعنا النوم حىت حنلم بهلو مل يكن أمج ،نعم الغد أمجل من كل ما مضى
 سنحلم بغد اخر سيكون  ،وإن كان أسوأ فما يدرينا

 ،هفمهما يكن حنن نستحق ،أحبت تلك الفكرة وحاولت النوم واحللم بغد، أمجل
 من سيلونه باحلب والفرح بقلوبنا. فنحن ،وان يكون ابيضا او اسودا

مل  ،تهوضع حاسبه احملمول قبال ،جلس رامي يف الفسحة وحده ،يف بيت ابن عمه
  ،يكن يريد أن يكتب شيئا ولكنه أراد فقط أن يفكر
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من  ما شأن اجلميع أذا كان ؟هل كان جيب أن يقول ما قاله ،لقد أهنى اتصاله للتو
  ؟ومل جيرؤ على اخباره باألمريهمه االمر مل يسمعه 

  .ألمرسها باكان األوىل به أن خيرب ليلى نف  ،ندم بعض الشيء على ما فعل

 ، خرج ابن عمه سامر اىل الفسحة، مشي حنوهبينما كانت تزدحم األفكار يف رأسه
 وهو يتكلم:

  ._ملاذا جتلس هنا؟ اجلو بارد يف الليل

 جلس بالقرب منه

 !_ال اجلو مجيل انه الربيع يا رجل

 _هل نشرب الشاي؟ 

 .أنا اريد أن أكتب قليال ؟_اشرب من مينعك

 :كانظر اليه سامر ضاح

 ما القصة؟ ،شيء ما ال يعجبين بك اليوم ،_امسع

 ..._ال شيء

 وأكمل: قاهلا رامي مث اغلق شاشة احلاسب

داع شعرت بالص! هو جمرد التفكري فقط، _ماذا عساي أن أقول؟ صدقين ال شيء
 .وأردت أن أجلس وحدي
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 ،صدقين ال شيء يستحق ألننا مهما فكرنا لن يتغري شيء ،_انت تفكر كثريا
لذلك ال  ،وأنت يف حالتك ال تستطيع فعل شيء ،األفكار وحدها ال تغري شيئا
 امل تسمع حبملة عيشها غري؟  ،ترهق عقلك وعشها كما هي

 .ضحك سامر ورامي على ما قاله سامر

 !_ادخل االلفية يا رجل وهون عليك

مجلة ال شيء يستحق وحنن نستخدمها كمواساة ماهي اال مأساة يف  ؟_هل تدري
 ؟ذاهتا حد

يبدو  ،هون علي األمر وحدثين مبا أستطيع أن أفهمه !_أنت تتحدث بكالم كبري
 !أن الوحدة وهذه الفرتة الطويلة يف اجليش جعلت منك جمنونا وعلينا أن نعاجلك

 _الشاي أم القهوة؟

 الثرثرة وسامر كثري ،هو مل يرغب بالتحدث ،قاهلا رامي حماوال اهلروب من املوضوع
  .انه ال ميلها

 !_أنت األن هكذا

 وأردف قائال: قاهلا سامر ورفع له إصبع االهبام

 أم أنك  ،سنشرب الشاي أو القهوة ،_هيا قم معي جنلس يف الداخل

 ؟أدمنت املتة كعادة العساكر
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ووقف رامي ووضع حاسبه يف احلقيبة ومشي خلفه  ،وقف سامر ومشي اىل الداخل
 .اىل غرفة اجللوس

اه ومل يف الفرتة األخرية فقد أخ، و لقد كان سامر خيدم يف اجليش أيضا وله أخ اخر
  .اة سعيدةكانا يعيشان حي  ،تزوج سامر من فتاة أحبها وأحبته ،يسمعوا عنه أي خرب

ا وبدأت بأوراق تسرحيه مب ،شقبعد أن فقد أخاه جاءت أمه من شرق سوريا اىل دم
طلبات ويعمل األن لتأمني مت ،وبالفعل مت ذلك وسرح من اجليش ،أنه أصبح وحيدا

 .حياته وحياة أسرته

  .وضحك اجلميع ،جلسا يف غرفة اجللوس وأطلق اجلميع النكات

ما انفكت  وأم سامر ،والفتيات الصغار يتابعن التلفاز ،سامر ورامي يشربان املتة
تتحدث عما كان يفعله التنظيم يف دير الزور وحجم اجلور والظلم الذي وقع على 

نهم ال يستطيع أحد معارضة قواني ،فكل يوم هنالك قتيل بتهمة ما ،األهايل منهم
  .ألنه سيقتل بتهمة الكفر

م ويعملوا املهم أن يعيشوا حياهت ،خياف الناس كثريا على حياهتم ال يهم من حيكمهم
  .مهما كان ضبابيا ،من أجل الغد

هؤالء  ،عكسعلى ال ،_يقولون اهنم مسلمون وال يفرقون بني الشيشاين أو األفغاين
من  ويفضلوهنم على ،األجانب مسوهم املهاجرين الذين جاؤوا لنصرة دين اإلسالم
  ،انتسب للتنظيم من بعض أبناء املنطقة اليت غسلت أدمغتهم

  .ا قالته زوجة عمهضحك رامي على م
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 _انت ال تصدق ها؟

وأعرف كل ما يقومون به فالقنوات اإلخبارية ليس هلا عمل سوى  ،_بلى أصدق
 .وما مر عليك ما هو اال غيض من فيض ،الدعاية هلم

  :حاول سامر أن جياري املوضوع

 .هم ال ميثلون ديننا وال بأي شكل من األشكال !_اهنم يدعون اإلسالم

 :راضحك رامي ساخ

 _هل تدلين على من ميثل اإلسالم؟

مث نظر اىل زوجة عمه اليت كانت تنتظر أن  ،نظر اىل سامر الذي تغريت مالحمه
وكانت  ،فهي تذكر آخر زيارة لرامي هلم يف املنزل منذ سبع سنوات ،يكمل حديثه

يومها أيضا فتح نفس املوضوع وكان رامي من املغضوب  ،بداية احلرب يف سوريا
 ولكن كانت زوجة عمه حتبه كثريا كما كان حيبها ويراها يف ،عليهم حىت من أقاربه

  .مقام والدته

كان جيلس يف املضافة ومعه ثالث او أربعة شباب يف   ،تذكر أيضا رامي ما حدث
 ،من بينهم أخيه الذي يكربه بعام ،مقتبل العمر

اجلميع عن املستقبل وما أمسوه باحلرية واالزدهار ما أن يتنحى نظام احلكم  حتدث
عن  وحتدث ،حتدث رامي يومها مبا أزعج اجلميع ومن ضمنهم أخيه ،يف سوريا

وأن  ،جعةليبيا بأهنا جتارب غري مشالتجارب اليت حدثت مسبقا يف تونس ومصر و 
سيعود هبم إلسالميون ثورهتم و جنحت ما أمسوه بالثورة بتنحية نظام احلكم سيسرق ا



63 
  

ليت  وأشار رامي اىل الشعارات ا ،الزمن اىل عصر اجلواري والسبايا وقطع اليد والرأس
كانت ترفع يف بداية احلراك بأهنا شعارات اقصائية وطائفية وال متت اىل ازدهار 

 ،على العكس ستشجع على الطائفية وسندخل حرب عمر وعلي من جديد ،بشيء
 .باخلالفة ومن أحق باجلنةومن كان أحق 

 ،ألن كل من درس شيئا عن اإلسالم وكيفية انتشاره واحكامه ،_نعم لن جتيب
  .أليقن أن هذه الفتاوى واالحكام مل تأيت من فراغ أو من خيال أحدهم

  :قاهلا رامي حمتدا وأشعل سيجارته

م؟ هل _هل ختربين ما حكم السارق يف اإلسالم؟ هل ختربين حكم الزنا يف اإلسال
ختربين حكم الشذوذ اجلنسي يف اإلسالم؟ هل هل هل هل؟ ...... أعطين حكما 

  !واحد ال ميت اىل اإلسالم بصلة

 :حاول سامر الدفاع قائال

 مل هم ال يطبقون الشرع واالحكام؟ لو كانوا صادقني أو يعرفون اهلل_

 وقاطعه رامي: قاهلا سامر موجها حديثه اىل أمه

كم على األقوى أن يضع قانون ليح ،يطبق القانون على نفسه_مىت كان األقوى 
وأما أن  ،أما أن تكون قويا وتضع القانون ،لكن هذا القانون ال يطبق عليه ،القطيع

 .تكون من سائر القطيع وتلتزم به

  .ومل يبقى يف غرفة اجللوس غري سامر وأمه ورامي ،لف الصمت املكان
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كم يف  ضع هذا العقل ح ،ك تغيب عقلك_ال تدع عاطفتك جتاه دينك أو قضيت
خلري ألنه هو فقط ما مييز بني ا ،عندها فقط ستعرف أن اهلل هو العقل ،كل شيء

ا قتلي له يعد أم ،أن يقتلين عدوي مدافعا عن عقيدته وفكره هذا امسه جرمية ،والشر
 ديننا نعم يف ،كفانا كالنعامة نضع رؤوسنا يف الرمل كي ال نرى احلقيقة  ،جهادا

لم أما قولنا هذا ال ميثل اإلسالم وهذا ال اع ،الكثري من األخطاء علينا أن نعرتف هبا
 .هذا كله هروب من واقعنا وضحك على أنفسنا ،ماذا

  .دخن رامي سيجارته

هل ما قاله رامي صحيح؟ فيه شيء من احلقيقة ولكن كيف عسانا أن نرى ما تربينا 
وديننا هو  ،شيوخنا ليسوا على خطأ ،ال ،عليه وما تعلمناه يف املساجد أمرا خاطئ

علينا ومن يشتم ديننا بعيب فيه هو يشوهه و ، والباقي كلهم جمرد كفار قردة، احلق
  .قتله

 ،أحدهم وثارت ثائرته عندما سأله ،ذلك يشبه من لديه طفل مسخ فيه كل العيوب
 هل طفلك أعور؟

  .والتسامح ديننا دين الرمحة والعدل ،_هذه األفكار يف رأسك خاطئة

 _هل تستطيع أن تعطيين دليل؟

 .قاهلا رامي ساخرا

 .الكثري من اآليات تقول هذا ،_نعم

  .قاهلا سامر واثقا
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 زد على ذلك االف ،القتل والسيب_ ويقابل كل آية عشر آيات تنادي على 
 حد الشيوخ بأنه حديثينادي أ ،كلما كشف منافاهتم للمنطقحاديث اليت  األ

 .أو أن الراوي كان حيلم مثال ،يف الشبهةوأنه يقع  ،ضعيف

 

 ،ليفهذا موضوع يثري يف الكثريين الرغبة يف قت ،ال أعلم ملا كان علي أن أذكر ذلك
 ،على كل أذا مل يعجبك ما قلته ما عليك سوى أن تشق الصفحات الثالثة السابقة

  .بالقرب من املدفأة وأستخدمه إلشعاهلا أو ضع الكتاب

اجم أنا ال أبرئ أحدا وال أه ،هبذه األخطاء اليت أصبحت كارثيةعلينا االعرتاف 
 .لكن علينا أن نكون واقعيني فقط اإلساءة،دين أحد بقصد 

قت أزهفمن قرأ عن حروب الكنيسة وكم  ،وليس دين اإلسالم وحده فيه أخطاء
  .لعرف أن املوضوع كارثي فعال ،فيها من األرواح

  .السماء حتمل كل هذا الدمار والتخريبال ميكن أن تكون هنالك رسالة من 

 _"اهلل حمبة "

 .والتفت للعمل على حاسبه ،قاهلا رامي منهيا ذلك النقاش

ل هي رغبة ب ،تتوقف تلك احلروب عندما يعلم اجلميع أن هذه ليست رغبة اهلل
 وأن استمرارها هو استمرار ،البشر الذين جيدون يف املوت واخلراب قوة وسلطة

علينا دائما  ،نينهم اليت متنحهم قدرة أكرب على السيطرة على القطيعلنفوذهم وقوا
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هلل ليس  علينا أن نفعل شيء ،أن خنربهم أن ال يستخدموا اهلل فيما يناسبهم فقط
 .فاخلوف واحلب ال جيتمعان ،بل بدافع حبنا له ،بدافع اخلوف

 

 

 

تلقوا يف ركن واس ،تناثر ساكنوا احلديقة عشبها ،الساعة الواحدة بعد منتصف الليل
  .كبريهم وصغريهم رجاال ونساء  ،القوا هبموم كامل يومهم على االحالم ،منها

 ملاذا ينجب هؤالء الناس؟

 هل هو األمل بالغد األفضل؟

 هل هم فعال حيبون أطفاهلم؟

 كيف لك أن حتب شيئا وتضعه يف كل هذا اجلحيم؟

 ،دايةخيططوا له منذ الب حىت اليوم أنا ال أعرف كيف استطاعوا أن حيبو شيء مل
ما  كل  ،فأكثر أطفالنا ولدوا من زجيات ليس هلا أي معىن دون أي رابطة حب

  .وال بأس سيحبون بعضهم بعد أن يأيت األطفال ،مجعهم هو قراءة الفاحتة

أن  ،ملأنت تعتاد كل شيء حىت األ ،مل يكن أكثر من اعتياد ،مل حيبوا بعضهم يوما
  .عة ومقيتةاهنا فظي ،م فظيعة لن أقول اهنا كبرية أو قويةنع ،قدرة االنسان فظيعة
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مل  ،كأنه اخلوف على أن ينقطع هذا النسل النادر  ،يستمرون باإلجناب كاألرانب
احلزن  ،احتمل األفكار ذاهتا والصفات ذاهتاهنا نسخ كثرية ومتشاهبة  ،يكن نادرا يوما

عليهم  ليكرب األطفال وال خشية ،والفقر والتعب واهلموم واالعتياد وكل شيء ذاته
من نسخ  وسيتزوجون ،أو على مستقبلهم فال تزال االفران تصنع اخلبز كل يوم

 .متشاهبة وسينجبون أنفسهم من جديد

موا تنازالت هم ينجبون فقط إلجياد عذر ليقد ،اهنم ينجبون ليس رغبة يف مشيئة اهلل
 .جمرد مربر ليس اال ،أكرب

حدهم وال بأس حىت أن يشاركنا أ ،ودائما حنتاج املشاركة ،حىت يف النوم حنن خناف
 ال اعلم رمبا أراد اجلميع أن ،شعور الوحدة أصعب بكثري من كل ما حيدث ،حلمنا

ذلك ما جعلهم ينامون بالقرب من  ،يربر ما هو فيه وأنه ليس الوحيد املنكسر
 ،ذاهتا دولكل منهم قصته اليت هي مأساة حب ،لكل منهم حكايته ،بعضهم البعض

 هذه يف فكم البؤس املوجود ،ستماع اىل حكايات األخريناال الكنهم دائما أحبو 
ة عدم الرغبة بشعور الوحدة ومشارك ،ترجع الرغبة يف االستماع اليها ،احلكايات

سنا بل لنصرب أنفسنا ولنعرف أننا ل ،ليس يف سبيل أن خنفف عن األخر ،احلزن
يفشل  عندما نفشل نتمىن أن ،حىت مبا خيص الفشل ،الوحيدين املصابون باألمل

 حبنا ويرجع ذلك اىل ،اجلميع أو على األقل من كان قريب منا وعلى دراية بفشلنا
فلم  ،نوع من األنانية املستمرة منذ بدء اخلليقة ،ألنفسنا ورغبتنا أن نكون األفضل

بالتأكيد  ؟هل السبب هو حكمة وغاية يف نفس يعقوبقد يرغب أخ يف قتل أخاه، 
ن نرغب حىت يف هذه األمور حن ،لقد أثبت القتيل أنه أقرب اىل اهلل من القاتل ،ال

  .حىت لو كان أخينا أو زوجنا ،أن حيبنا اهلل أكثر مما حيب أي أحد أخر
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 .درجة أن لدينا القدرة على قتل من هو أفضل منا نعم حنن أنانيون اىل

اء وع والفقر واملعاناة والتشرد كنوع من إرضعلينا أن حنمل نفس القدر من االالم واجل
  .ختيل معي األمر ،الذات

هؤالء األبطال نادرون جدا لديهم القدرة على  ،هنالك دائما بطل ،مسرحية أو فيلم
 ،يف اجلانب االخر من هذه املسرحية هنالك أدوار ثانوية ،االمر والنهي والفعل

ر لتوفري صورة ووصف أفضل هم موجودون كالديكو  ،أشخاص أكثر من األبطال
 .للمشهد

وضعها األبطال  قوانني ،وقوانينهم اليت يلتزمون هبا كل من الطبقتني لديهما أدوارهم
  ،لكي يسيطروا على أفعال وحتركات الطبقة األدىن

مون وسواء التزموا هبا أو ال هم غري مال ،االبطال ليسوا ملزمون هبا هم وضعوها فقط
البداية ال  هي منذ ،أما الطبقة األدىن فعليها االلتزام ،يلومهموال يستطيع أحد أن 

هاتني  ،هلزام أحد ببالقدرة على وضع قانون واحد أو إ متلك القدرة او حىت التفكري
صلتان عن بعضهما ومها منف ،الطبقتني تفكران بالقدر الذي تستطيعان التفكري فيه

 .مهما بدا لك أهنما منسجمتني

وقس  ،مهما تغري األبطال وتعددت املسرحيات فاملبدأ واحد يستمر ذلك كل يوم
  .على ذلك كل شيء

لكن أترك و  ،أنت ال ترى عالقة بني ما سبق وما قلته االن لعلي أنا أيضا ال أعرف
ض نعم لعلك ستشعر ببع ،لعقلك أن يعمل هو وحده سيدلك على تلك العالقة

شيء كن وإن شئت ال تفكر ب ،األمل يف رأسك ولكن ال بأس فهذه ضريبة التفكري
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ء ما دام لديك القدرة على الغبا ،أمحقا ببساطة وستكون سعيدا اىل أبعد احلدود
 .خيص اهلل هبا أناس حمددون ليجعلهم سعداء اىل ما ال هناية ،افعله فالغباء موهبة

 ،لسيكون أفض ،احتضنت جلنار أخيها وناما حيلمون كغريهم بالغد مهما يكن
ب واحلزن بكثري من احل ،ف حيميهم من لسعات برد ربيع دمشقبلحاف صو تدثرا 

 .بدأ الليل خطواته الثقيلة باملرور

 

 

ترامت  ،عرجحيث علي خطاه يف الطريق املت ،يف مساء القرية ملعت جنوم الليل البطيء
يم على سكون خي ،البيوت هنا وهناك حتمل كل تلك البساطة والطيبة والعفوية

  .ففي الصباح يوم جديد من العمل ،أهنم االن يف موهتم املؤقت ،القرية

عرفه جيدا وحيبه  أنه صوت ي ،أوقفه صوت من خلفه ،قبل أن يصل بيته ببضعة أمتار
لقد  ،نعم اهنا وداد حبيبته الشقية ،ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة ،كثريا

  .ثريةليال املوت كف ،غافلت موت أهلها املؤقت وقررت أن حتيا يف هذه الليلة

  :التفت علي اليها

 _يا أهلي هل تشرق الشمس ليال؟ أم أنك توأم القمر؟

لنظر أهنا ترغب بضمه وتقبيله وا ،مشي علي حنوها وهي تقف على مدخل منزهلا
  .مل تعرف ماذا تقول ،اليه مطوال
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 !_ايتها الشقية لقد اشتقت اليك

 وقف علي قبالتها وامسك بيدها.

شفاه صغرية  ،وعينان عسليتان ناعستان ،وج متوسط الطول بين اللونكانت بشعر مم
 .شال على كتفيها العاجيتان، وضعت توسطت وجهها األبيض اجلميل

 ._أنا أيضا اشتقت اليك

 :واكملت بصوت متقطع ،صمتت قليال واختلط عليها الفرح باخلوف

  .أنت تغيب كثريا وأنا ال احتمل ذلك ،_واحبك كثريا

ح نظرها مل ترغب أبدا هبما فقد أصب ،شقتا طريقهما من عينيها على خديهادمعتان 
 .مسحتهما بسرعة فهي ال ترغب أن يغيب عن عينيها ولو لربهة ،ضبابيا

كانت صخرة كبرية مربعة   ،ضمها علي اىل صدره وجلسا على حجر أمام الباب
بسبب صغر  نزلمل يستطع إدخاهلا اىل امل ،جلبها أبوها من الوادي فهو حيب النحت

  .الباب

فأنت تعرفني كل شيء عن االجازات  ،ما باليد حيلة ولكن _وأنا أحبك كثريا
  .واملهام يف وحدتنا

 .خلع علي سرتته وألبسها لوداد اليت سرت رعشة الربد يف جسدها

 ؟أخربتك أنين مشتاقة لك وأنت تصمت !_ال تصمت
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الة هلا وألف عينيه اللتني أقامتا ألف صقالتها وداد حبدة وجدية كبرية وهي تنظر يف 
 .مكان عليها أن ترى كل ذلك يف عينيه قبل أن تتكل  ،لعلها تسرعت قليال ،قداس

  ،اىل الفرح ،ضمها علي اىل صدره وقبلها على شفاهها قبلة طويلة أرسلتها اىل احللم

الدنيا   لكن هذه املرة مل ترغب بشيء يف ،لطاملا صفعته عندما كان حياول تقبيلها
  .كلها اال به

نها اال أن ضمته ومل يكن م ،كانت يداه تعبثان بشعرها املموج وشفاهه تعبث بقلبها
ال أن يتشكال من جديد بال وحي و  ،أرادت أن تعتصره وتدخل جبسده أكثر ،اليها

  .معجزة

 ولكنه مر عليهما كأنه  ،انتهت غمرهتما لبعض بعد وقت ليس بقليل

  .احلب هو دقيقة فقط فعمر من ،ثانية واحدة

 .يف الغد سآيت مع أيب وأمي وخنطبك يل ،_امسعي

 ،وبقدر ما محل من الفرح قدر ما محل من اخلوف ،هلا زفه عليكان خرب رائع ي
  .ةتقدموا خلطبتها ألهنم ال يزالون يف اخلدمة العسكري ة رجالفوالدها رفض أخر مخس

 ،كان فقط اخلوف من مصري هذا الزواجمل يكن لألمر عالقة باآلراء السياسية امنا  
 ،بهاتلقد مات أزواجهم على اجل ،فالكثري من الفتيات أضحني أرامل يف سن مبكر
  .مات الكثري منهم ومل يرغب هبذا املصري ألبنته

 أمل يعجبك األمر؟ ؟_ملاذا أنت ساكتة
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نكون  نفأنا ال أرغب بشيء يف هذه الدنيا أكثر من رغبيت أ_بلى لقد أعجبين كثريا 
  .مع بعض

 _هل ختبئني عين شيء ما؟

  .قاهلا علي بعد أن رأى الرتدد واخلوف يف عيين وداد

ال أعرف ما أقول ولكين أخاف أن يرفض أيب .... بعد أن استشهد زوج  ،_نعم
ا وأنا األن انه خياف كثري  ،أخيت تقدم يل أكثر من عريس ورفضهم ألهنم يف اجليش

  .ال أستطيع أن أعيش من دونكفأنا  ،خائفة جدا أن يرفضك

لى مل يعرف ما يقول ولكنه كان ع ،نظر علي اىل اجلانب ونار اشتعلت يف قلبه
 .استعداد لفعل أي شيء ليتزوج من وداد

 اال يؤمن والدك  ؟_وهل من جيلس يف بيته هو مبأمن من املوت

عمره  اال يؤمن أن ال أحد ميوت وقد نقص من ؟مبشيئة اهلل ومبا يكتبه علينا مجيعا
 ،اجلميع ميوت بعد أن ينقضي عمرهم سواء كان اللحظة أو بعد ألف عام ؟شيء

  ؟هل يضمن والدك أنه سيستيقظ صباحا

  .تكلم علي بغضب وارتفع صوته

 .لقد أخربتك مبا خيفيين ؟أنا ما ذنيب ؟_ملاذا تصرخ

 .تكلمت وداد بصوت تقطعه شهقات البكاء
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 ،رأيه حىت والدك ال يهمين ،سأتزوجك رغم عن أنف اجلميع ،تبا للجميع ،_امسعي
 أنا أحبك وأنت؟

 تكلم علي وهو واقفا واستدار اىل وداد وأمسك بيديها بقوة

 .وال أريد أحد غريك ،_أنا أيضا أحبك

 .سحبت يديها من بني يدي علي الذي أملها بالضغط

 :دئوقال بصوت ها ،احنىن علي وقبل جبينها

ال  ،_اذهيب االن اىل النوم وسوف نرى رده يف الغد وبعدها لكل حادث حديث
 اتفقنا؟ ،لن حيدد أحد مصرينا سوانا ،تشغلي بالك بشيء

 تركت يده ومشيت اىل ،هزت وداد رأسها وساعدها علي للنزول من على الصخرة
فيما وقف علي مكانه وعيناه تالحقان خطواهتا املتبعثرة واملشتتة  ،داخل املنزل

  .واخلائفة من غد

 ،ولعل اختفاء جنوم هذه الليلة سيكون بطيئا جدا ،كانا يتشاركان اخلوف نفسه
 ،وحث علي خطاه اىل منزله القريب ويدور الكون كله يف رأسه ،دخلت وداد املنزل

 .بكل ذلك الصخب

احلياة  اهنا حتب ،مل متت دمشق يوما موتا مؤقتا ،عتاد النومنامت دمشق وهي مل ت
  .وال تفرط بدقيقة منها
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مل شيء لعل الغد حي ،تبا للحرب اليت جعلت حىت دمشق ترغب باملوت املؤقت
 .من احلياة

 كثرت بقع  ،كانت الطرقات خالية بشكل موحش اال من بعض حواجز اجليش
وء ثنا عشر ساعة يتخللها ساعتان من الضالظالم يف هذه املدينة حىت وصلت اىل ا

  .وما أسهل إجياد احلجج

ل زمن كان ذلك قب  ،لطاملا أحببت فكرة الطريان حىت أرى دمشق من األعلى ليال
واالن عندما أفكر يف ذلك أقول لنفسي ماذا عساي أن أرى يف ليل  ،ليس بالبعيد

دا أن أرى لن يعجبين او يروقين اب ،لقد أحببتها مدينة تعج باحلياة واحلب ،دمشق
  .موهتا املؤقت هذا االمر ال يليق مبثل دمشق

ن فالكثري من اجلميالت ميلكن من احلزن أكثر ما ميلك ،لطاملا ارتبط اجلمال باحلزن
  .من احلسن

 ،ياة واملوتاحل ،التقدم بالسن ،واحلب والكره ،اجلمال والفرح ،لكل شيء ضريبته
وت يوما سرتفض دمشق امل، ولكم يؤسفين أن هذا أصبح واقعا ،الذكاء وحىت الغباء

قظ ولكم اشتاق اليها ولكم أرغب أن أستي، ما وستعود حلياهتا اليت لطاملا أحبتها
 ستوقظين أمي من مويت املؤقت وحتنو على ،يف الصباح ويعود كل شيء كما كان

  ؟مبا كنت حتلم! ملاذا كل هذا الصراخ؟ بسم اهلل :رأسي وتقول

 .كابوسا لعينا وانتهى  ،نعم ارغب بشدة أن يكون كل هذا حلما

ه وأبو حممود جيلس خلف السائق وعينا ،اخلامسة فجرا يشق باص القرية الطريق
ه كأنه يبحث فيهم عن شيء ترك  ،تالحقان كل حجر وشجر على جانيب الطريق
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فسري ذلك مل أستطع ت ،ولعله حزن عميق ،لعلهن الذكريات ولعله الفرح ،بينهن
فقد كانت عيناه تتفحصان كل شيء  ،لكنه بالتأكيد كان يبحث عن عالمة ما

  ،على جانيب الطريق

  .كأن احلياة توقفت فيه  ،مل يكن غاضبا وال فرحا ،لقد كان وجهه دون مالمح

 ،مل تشرق الشمس بعد ،بدأ ضوء النهار يغزو األرض

 تبعد عن مر الباص بالقرب من املقربة اليت ،رتقبل الوصول اىل القرية مبسافة ألف م 
 .الطريق مئتا مرت

 ._يا بين أنزلين هنا

  .قاهلا أبو حممود وهو ينظر اىل املقربة

 ؟أنزلت سيسألين مل توقفت ومن ،فاحلاجز يرانا ،_يا عم ال أستطيع ان اتوقف االن

  .قاهلا السائق معتذرا ونظر أبو حممود اىل األمام

أكمل السائق عندما رأى احلرية على  ،احلاجز موجود منذ ثالثة أشهرمل يكن هذا 
 .وجه أبو حممود

 ،أذا رغبت أن أنزلك هناك فما من مشكلة ،_انه حاجز لوحدات محاية الشعب
لكن أذا أنزلتك قبل احلاجز سيوقفونين وأتعرض للمشاكل وأعتقد أن ذلك لن 

  .يرضيك

 .حلاجزسأنزل عند ا ،_ ال لن يرضيين بالتأكيد
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ا يف السابق كان علما واحد ،توقف الباص على احلاجز الذي وضع اعالما صفراء
  .واالن كل منطقة أو قرية تتقامسها االعالم ،يضلل كل أراضي الوطن

بعربية  أوقفه أحد العناصر الذي رطن ،فتح أبو حممود الباب اجلانيب ونزل من الباص
  :ضعيفة

 _اىل أين أنت ذاهب؟

 .فقد اعتدت أن أقرأ الفاحتة هناك قبل أن أصل القرية _اىل املقربة

 .تكلم أبو حممود دون أن ينظر اىل من يكلمه أو حىت أن يتوقف

وعي  ،الكثري واألقد عاشوا كثريا ور  ،ميزة الالمباالة ،الكبار بالسن لديهم هذه امليزة
ن ولك ،علينا مجيعا أن نكون على تلك الدرجة من الوعي منذ اآلن ،متأخر جدا

سندرك ذلك بوقت  ،التجارب وحدها هي ما تعطيك احلق يف الوعي ،هيهات
 متأخر مثل اجلميع.

غل العنصر ش، البعيدة على من يف عمره ،حث أبو حممود خطاه املثقلة حنو املقربة
 .وحلق به اىل أن توقف يف جانبه ،الذي نادى عليه دراجته النارية

 ؟عل طريق السفر أهنك ما تبقى من قواكل ،_اصعد معي يا عم سأوصلك اىل هناك

  :ضحك أبو حممود ونظر اىل الشاب

 _ما هو امسك يا بين؟

 .امسي جيكار ،_جيكار
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 هل ختربين ما هو حلمك؟ ،_إذا يا جيكار

 دار ذلك احلديث وأبو حممود ميشي والشاب يقود الدراجة جبانبه

 .ناأن حنصل على استقاللنا وحقوق ،_حلمي مثل حلم مجيع الشباب

 _وكم مات من أصدقائك؟

 .نعم مات كثري من أصدقائي ،_الكثري

 _ملاذا؟

 .وأنا على استعداد للموت أيضا يف سبيل قضيتنا ،_ألن األمر يستحق

هو األمر   ،_لو كان األمر أسهل من ذلك ملا قلت كل هذا ولعلي مل أكن ألراك
لي حتمل ع، وأنا مثلك، أن منوت يف سبيلهاالقضية السامية تستحق  ،كما قلت

اتركين و  ،اذهب انت اىل قضيتك وحلمك ،التعب من أجل قضييت وحىت املوت
 .اسأل اهلل أن حيميك ،وشكرا ملبادرتك اللطيفة ،اذهب اىل قضييت وحلمي

  .وأكمل أبو حممود طريقه ماشيا ،توقف الشاب على دراجته

أما  ،ضيتهي يتعلق به هو وبقلقد فهم اجلزء الذ ،مل يفهم الشاب ما قاله أبو حممود
لعله يكون ال و  ،ما تبقى فقد اعتربه كالم عجائز دائما حيمل معىن أكرب مما نعتقد

استدار الشاب بدراجته وعاد اىل احلاجز فيما ابتعد أبو حممود يف طريقه  ،معىن له
  .اىل املقربة
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تعد للموت سوكل واحد منا م ،لكل منا قضيته ،لعل أكرب مشاكلنا هي كثرة قضايانا
ألهنا  ،وكل منا قضيته وحدها تستحق ان ميوت من اجلها ،من أجل ما يعتقد به

  .القضية والفكرة االصح

  ،لكم سيتغري ذلك عندما نعيش ملا نعتقد وليس أن منوت ألجله

بني  حيمالن نفس الشبه ،احلياة هي توأم املوت رغم كل ما تراه من فروق بينهما
  ،احلب والكره

 تعتقد؟ انت ماذا

  ؟هل متوت ألجل ما تعتقد؟ أم أنك حتيا ألجله

 يؤثر أكثر؟أيهما 

اجز اقرتبت سيارة بسرعة جنونية اىل احل ،قبل أن يصل جيكار اىل احلاجز بقليل
 هو على ثقة كاملة االن، حتول كل شيء امامه فجأة اىل نار ورماد ،وانفجرت به

رصة ضغط على الفرامل وقبل أن مينحها ف ،ان مجيع من كان على احلاجز قضى حنبه
  ،قلقد تزحلق عدة أمتار على اسفلت الطري ،التوقف رمى بنفسه من على الدراجة

جدوى  حبث دون ،وقف وركض اىل احلاجز ،كشط شيء من جلده يف ساقيه ويديه
  .كل شيء حتول اىل رماد  ،عما خيربه أن أصدقائه ال يزالون هنا

اتبها مث ع ،لعن السماء كثريا ،االشالء يصرخ كاجملنونجلس هناك وسط بعض 
  .ومحدها وعاد ولعنها
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لقد ذهب اجلميع حىت علمه األصفر اشتعلت فيه النار وكادت ان  ،مل يتغري شيء
  ،أطفئه ببعض الرتاب ولفه ووضعه يف جيبه ،تلتهمه كله

دومنا  خكان جل ما يفعله هو الصرا   ،حاول أن يذرف الدموع لكنه مل يكن يبكي
  .أي وعي

 سرت  ،مل يرى التفاصيل كلها ،مود من بعيد اىل ما حدثحمنظر أبو 

  .ةهز رأسه مستنكرا وأكمل طريقه اىل املقرب  ،قشعريرة يف جسده جلزء من الثانية

ات لقد الفناه كما لو متنا االف املر  ،مل يعد املوت حيمل كل تلك الصدمة والرهبة
  .سابقا

هنم يهولون ا ،بعض األحيان اجتنب مشاهدة املسلسالت الدراميةوهذا ما جيعلين يف 
ن البطل أو أ ،حىت لو كانت الكارثة أن الزوجة اكتشفت خيانة زوجها ،االمر كثريا

  ،ابتعد عن حبيبته بسبب العمل

صال عن فكل هذا االنف ،كمية تلك املشاعر املقرفة تبعث على الشفقة بالفعل
ىل لقد اعادين ذلك االمر ا ،اشرار أكثر من كل القتلة ،الواقع يثبت اننا اشرار جدا

من   وبعد أن انتهيت ،وقت سابق عندما طلب ايل صديقي املخرج كتابة فكرة
تل هو أكرب فالق ،كتابتها كانت مالحظته األقوى هي أن املربر غري كايف للقتل

  .وأقسى قرار قد يتخذ ومل يرى املربر كافيا

ال اعلم هل أنا واقعي لدرجة تكشف كم حنن  ،نفسييومها ضحكت بيين وبني 
 .ال يعيش هنا يف هذا الواقعام أن اجلميع  ،اشرار ومقرفون
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كننا نأمل أن ل ،بزغت الشمس تعلن بداية يوم جديد نعرف ان فيه الكثري من األمل
رغبة يف ولعلها ال ،لعلها معجزة من عقولنا ،لعلها معجزة من السماء ،يتغري شيئا

ومننح  ،واملشي يف كل هذا اجلحيم نلونه كيفما نشاء ،ومعاندة كل األشياءاخليال 
ا اليت متنحنا الشعور تربير حلماقتن ،مسه تربير ان شئت ،أنفسنا الدافع على العيش فيه

  .نوع من مواساة أنفسنا ،املزيف بالفرح والسعادة

  .ةمشى أبو حممود يف املقربة يلقي التحية عليهم بعد أن قرأ الفاحت

دي لعله كان حلمه ذلك النوم االب ،لكم متىن أن يعيش هذا اهلدوء الذي يعيشونه
سه العديد وطرح على نف ،لطاملا راودته األفكار حول املوت وما بعد املوت ،وجتربته

ا تكون فاحتة ولعله ،فهذه ستكون آخر جتاربه ،من األسئلة اليت مل جيد هلا اإلجابة
  .لتجارب جديدة

هو ما منح فرصة لتصديق كل شيء روحاين يتعلق  ،عودة أحد من املوتلعل عدم 
  .بفكرة املوت وما بعده

 ،يفية حدوثهااو ك ،منيل حنن بشكل عام اىل تصديق األشياء اليت ليس لنا دراية هبا
 .ومبا اننا معطلون عقليا فاألسهل لنا ان نصدق

لقبور د بعض األمتار عن اكان هنالك قربا يبع  ،وصل أبو حممود اىل هناية املقربة
كن لذلك القرب مل ي ،حديه أمل يدفن ف ،األخرى وجبانبه حفر قرب اخر وبقي مفتوح

 ،أخذت مكاهنا صخرة ليست بالكبرية دون أي إشارة اىل من يرقد فيه ،شاهدة
 جلس قرأ الفاحتة مث ،حىت مل يكن قد بين له جدار صغري كحال القبور األخرى

 لم:وبدأ يتك جبانب القرب
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شيت أن لقد خ ،_لقد ارحتت كثريا عندما رأيت أن القرب االخر ال يزال على حاله
 .يدفنوا أحد جبوارك غريي فأنا أغار عليك كما تعلمني

ومد يده اىل جيبه وأخرج الصورة  ،قاهلا مبتسما كمن يتحدث اىل شخص أمامه
 .اليت قام بتعديلها عند املصور

مل يعرف  ،أنه مشتاق اليك كثريا وكان يتمىن أن تكوين معي ،لقد قابلته ،_أنظري
 .ولكين أخربته أنك ال تستطيعني القدوم مبوتك بعد

  .وجه الصورة على الرتاب ،وضع الصورة على القرب

 .تلعثم كمن اكتشفت خدعته

 ،ارحةمل يسمح يل بالعودة اىل الب ،لكن ابنك هو املالم ،_ أعلم أنين تأخرت كثريا
 .تؤنبيه هو وليس أنا عليك أن

 .لكن احلزن يلف كل تفاصيله ،ملس بيده تراب القرب مبتسما

بالتأكيد  ؟فمن غريك يستحق أن أقول له يا زوجيت ،أتزوج زوج ولن_ال ختايف مل أت
 .لذلك كفي عن الغرية ،ال أحد وأنت تعلمني ذلك

 .كاءواحنىن ضهره وأجهش بالب ،خرجت من عينيه دمعة وسقطت على تراب القرب

 هذه احلياة من غري وجودك ،أنا متعب جدا ،_نعم أنه خبري لكن أنا لست خبري
ا أشتاق اليك  أن ؟هال تستيقظني وتعينيين على محل كل هذه االثقال ،متعبة جدا
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 ،هذا البيت أصبح مثلي عجوزا جدا فقد غاب من يعطيه الفرح والشباب ،كثريا
  .يلة على لساينوالكلمات أصبحت ثق

متالحقة  توسد يديه املتشققتني ودموعه تساقطت ،استلقى جبوار القرب على الرتاب
 :وتكلم بصوت يقطعه البكاء ،لرتوي تراب القرب

وهذا  دة كل يوم يف منطقة جديانه يقاتل على اجلبهات وهم   ،تهستطيع رؤي_مل أ
وطلب مين  ،ريانه خب ،لكنين تكلمت معه عرب هاتف صديقه ،كان سبب تأخري

 .أن أقبلك وأسلم عليك

استمر  ،وصمت قليال لعل غصة بكاؤه تذهب ولكن دون جدوى ،قبل تراب القرب
 .بالبكاء مطوال وكل تلك احلرقة واحلزن يف قلبه

 .ت أحبكلقد ذهبت قويت وبقي ؟_هل تذكرين عندما أخربتك أين أحبك بكل قويت

 ،لحتث يف سكاهنا احلياة واحللم والعم ،سطعت الشمس فوق مدينتها مدينة دمشق
م  الفرق الوحيد رغم كل تكتالهتم وعمله ،دب اجلميع يف شوارعها كمستعمرة منل

ولعل يف ذلك شيء من  ،ثقافة النملكان هو العمل كل ألجل ذاته بعيدا عن 
  .احلقيقة الذاتية اليت نعرفها مجيعا مهما حاولنا اظهار غري ذلك

كل محل أعبائه وحده وبان ذلك جليا يف وجوههم   ،النمل بعيدا عن فكرة جمتمع
  ،والسعي جمبورا كل اىل عمله الذي امتهنه ،املكفهرة

  ...سواء كانت دينية أو ،كالسياسة كالقوانني

 ماذا؟ تعرف
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اهنا  ،ال وجود للمدينة الفاضلة ،ال اخالقيات يف هذا اجملتمع ،دعك من هذا كله 
ية هذه الطباع حنملها مجيعا بعيدا عن الكالم املنمق واملثال ،جمرد حلم أو رغبة باحللم

ادع ذايت ومل يكن يوما هنالك ر  ،عقولنا وارواحنا وقلوبنا مجيعها حتمل الشر ،املزيفة
  .سواء كان رادع أخالقي أو ديين أو قانوين، لنا

ت خوفا وضع ،وضعت كل التشريعات والقوانني دون استثناء ألننا ميالون للشر
علته فلكم يصادفك موقفا تلعنه بالظاهر ولكن لو أتيح لك فعله لف ،ا من أنفسناعلين

تبقى الرغبة احلقيقية يف داخلك موافقتك ومباركتك لكل  ،مهما متنعت عن ذلك
 .تلك املواقف

  .مل أؤمن يوما بتلك العبارة ،االنسان عدو ما جيهل

ذلك عندما نقول األنسان ف والطامة الكربى أننا ،األنسان هو عدو نفسه ان احلقيقة
  .يعين مجيع الناس بكل ألواهنم ووجوههم ومستوياهتم

 وجوه محال الورود والعلكة وجاال يفيف أمل، وكل  ،افرتقا جلنار وأخيها كل يف طريق
لقصص والرغبة بسماع املزيد من ا ،البحث عن األجوبة الذاتية ال يزال مستمرا ،الناس

  .القصرية اليت يعيشاهنا كل يوم أيضا مستمرة

ها لكم أحبت لو أهنا تركت ،ال تزال الوردة خلف اذن جلنار لكنها بدأت بالذبول
  .ملا كان هلا هذا املصري احملتوم مهما طال هبا األمد ،يف تربتها

مرغوبا رة أن يكون حمبوبا و كل منهم أحب فك  ،اكتظت املقاهي بالعشاق املزيفني
وعلى مبدأ ال تكن مع من حتب كن مع من حيبك فدائما من حيب  ،عند اآلخر

ويف ذلك  ،اعتقد جلهم مبحبة اآلخر هلم ،أكثر هو املستعد لتقدمي التنازالت أكثر
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 ،ولكن يف احلقيقة ال أحد منهم أحب اآلخر، إرضاء هلم بشكل من االشكال
ولن يكتشفوا  ،بدو أن قناع العاشق والعاشقة سيستمر طويالوي ،مجيعهم أحبوا ذواهتم

وخداع  ،ليكتشفوا أن األمر برمته كان خدعة ،األمر حىت يعيشوا يف بيت واحد
  .ألنفسهم بالدرجة األوىل

بعضهم فعلى العشاق أن يثبتوا ل ،كانت تلك املقاهي هي الزبائن املفضل جللنار
ت صدقا ال أعرف العالقة يف ذلك ولكنها أصبحأنا  ،احلب الذي لطاملا ارتبط بالورد

 .طقس دائم

 عليك أن تستغل مجيع الفرص ،وال ألومها همت جلنار ذلك منذ مدة قصريةلقد ف
مسه ما  ،هازيةمسه انت ،مسه تسول ،وهذه البيئة اليت تؤمن لك االستمرارية ،لنفسك

 .ولكن بالعودة اليك أنت ستفعل الشيء نفسه مهما قلت عكس ذلك ،شئت

  ،مث عادت إليهم ،جالت على طاوالت العشاق ووضعت وردتان على كل طاولة
عادهتا وكان القلة القليلة ك ،والبعض اآلخر بني وبني ،كان البعض كرميا جدا معها

  .واقعيني

يت تعمل وقفتها الفتاة الوخرجت من املقهى ا ،متنت للجميع العيش حبب وسعادة
 ،مل ترغب جلنار بأخذ مثنها فهذه مصلحة متبادلة ،يف املقهى وأخذت منها وردة

ة اخرجت جلنار وأخذت الفت، ولكن الفتاة رفضت اال أن يكون لكل شيء مثنه
 الوردة ووضعتها يف جيب قميصها.

 ة هدفأم أن هلا يف الورد؟ هل هو نوع من االكسسوار ،ال أعلم مل فعلت ذلك
  ؟آخر
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  .سنكتشف ذلك الحقا ،هنار دمشق طويل كعادته

  ،أكملت جلنار جولتها على املقاهي وكانت النتائج ذاهتا يف كل مرة

وعليهم  ،لقد مجعت مال ال بأس به ستستطيع شراء الثياب اجلديدة به هلا وألخيها
  ،هدية لوالديهماأيضا أن يشرتيا باقة من الزهور 

 ، ستجد من يشرتيهما من املارة.وردتان أو ثالثةبقيت يف باقتها 

ىل احلديقة ستعود ا ،لقد باعت ورودها بساعات قليلة ،هذا اليوم مميز بالنسبة هلا
  .بعد قليل بانتظار أخيها

 تدعه يعمل مل ،كان عمل أخيها كقلته ويدر ماال قليال جدا ال يتجاوز املئتني لرية
 ،نياب وليحس بقيمة كل شيء خاصة املالبل لينبت له بعض األ ،من أجل املال

 .باجلنس بداية مباء الشرب وليس انتهاء ،فقد حتول كل شيء يف هذه املدينة للبيع

 األمر ليس مقلقا اىل هذه  ،دعك من الشاعرية والصدمة على وجهك

  .هي الفرص ال أكثر ،الدرجة

 ،وعلى قدر أهل القدرة تأيت الرباثن ،على اجلميع أن ميلك خمالب

 وافرتشت العشب كعادهتا وبدأت مبالحقة املارة بعيوهنا تبحث ،مشت اىل احلديقة
عرف مل هي ذاهتا مل ت ،وحتاول مجع كل تلك املالمح يف ذاكرهتا ،فيهم عن شيء ما

  .لعلها أرادت اجلمع بينهم لتحصل على مالمح لشخص واحد ،تقوم بذلك
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وشكل  اال ان البعض كان يف شكله ،على الرغم أن مجيع الوجوه محلت الطابع نفسه
 .وجهه مميزا

يزة ال أعلم هل أمسيها املم ،محل بعضهم بعض املالمح ،كانوا نسخة واحدة  ،ال أعلم
وبغض النظر عما نصفهم به اال أهنا أطالت النظر  ،أم أمسيها نسخ مشوهة نوعا ما

 .أكثر يف أولئك الذين محلوا بعضا من االختالف

 ؟ك مبكرا اليوم_أنت أيضا أهنيت عمل

 .قطع الصوت األجش على جلنار الصور يف خميلتها

امسر البشرة بل كان أسودا بوجه خميف احرتق  ،كان رجل يف الثالثني من العمر
ول يف احلديقة اعتادت جلنار رؤيته جي ،كان يرتدي ثيابا نظيفة وأنيقة  ،نصفه وتشوه

ه فلم يعود من ذهبوا مع ويبدوا أن ذلك العمل جيدا ،يأخذ البعض اىل عمل دائم
 .وما عادوا افرتشوا هذا البؤس ،اىل احلديقة

 .لقد وفقت اليوم ،_نعم هذا صحيح

 جلس جبانبها ونظر بعيدا واضعا نصف وجهه املشوه يف اجلهة 

 ،مل حيب فيهم االختالف عنه او اختالفه عنهم ،راقب أيضا مالمح الناس ،األخرى
 ،نظر اىل العشب وبعث ذلك يف نفسه راحة أكرب

 .إنك كالعجائز ولكن دون ثرثرة ،_أنت قليلة الكالم

 _ماذا جيب علي أن أقول؟
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 هي مل حتب يوما أن تقول ما ليس له هدف ،لطاملا كانت قليلة الكالم

 تريدين أن أال ؟ولكن اىل مىت ستفرتشني عشب هذه احلديقة ،_ ال تقويل شيئا
منازل األغنياء وتأكلني مما يأكلون بأجر جيد بعيد عن كل هذا التعب تعملي يف 

 اليومي؟

 ،مل تكن حماولته لفتح حديث معها سيئة بل بعثت الفضول يف نفسها لتسمع أكثر
 :لكنها مل تقل أو جتيب مبا يشفي غليله لينتقل اىل اخلطوة التالية فأراد مساع رأيها

 ؟_ها مل جتييب

ولكن  ؟هل تعتقد أن أحدا سيسعد هبذا البؤس اليومي ؟ذلك_من منا ال يرغب يف 
 .ال أستطيع أن أبتعد عن أخي الصغري

 :هز رأسه برضا

  ._ال ختايف سيكون معك أيضا

 .ولكن سنرتك األمر للغد ألن علي أن أقوم بأمر ما ،أنا موافقة ،_حسنا

 :وأخرج من جيبه ورقة وأعطاها جللنار ،ابتسم الرجل حبنو

أمر وبكل األحوال أنا س ،مىت ما كنت جاهزة اتصلي يب فقط ،اتفي_هذا رقم ه
 .جاهزة ، وسوف أرى أن كنتبعد غد أيضا

 .ووقف الرجل ومشي مغادرا احلديقة ،هزت جلنار رأسها ووضعت الورقة يف جيبها
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خيها الصغري عليها ان تنتظر ا ،مل تفكر جلنار كثريا يف األمر ففي باهلا شيئا آخر
  .مهند وأن يذهبا ليشرتيا الثياب

 .وقفت وقررت أن تذهب وتبحث عنه لعله مل يبيع شيئا من علكته وسيتأخر كثريا

مشق طى سريعة يف شوارع دوجالت خب ،رعلى العشب وقفزت من فوق السو مشت 
 .تبحث عن شريكها يف الشقاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،مولجلس على طاولته املعتادة يكتب على حاسبه احمل ،يف املقهى الذي قصده رامي
مث أخرجت الوردة  ،اقرتبت منه الفتاة ذاهتا حتمل فنجان القهوة ووضعته على الطاولة



89 
  

 مل يفهم رامي ما قد يكون املغزى من الوردة ،من جيبها ووضعتها جبانب الفنجان
 :ومل يرغب أساسا باملعرفة واكتفى بقول

 ._شكرا

 .واجب _ال شكر على

وبكلتا احلالتني شكرا على  ،_واجبك أن تقدمي القهوة وليس أن تقدمي وردة
 .االثنتني

ت من ردة فعله خاف ،خافت أن تطلب شيئا منه ،صمتت الفتاة ومل تعرف مبا جتيب
وقت  قررت أن تؤجل طلبها اىل ،فهو غريب االطوار ال ميكن التنبؤ مبا قد يفعل

 .هزت رأسها وغادرت تقدم الطلبات للزبائن يف املقهى ،آخر

له هو فما يشغل عق ،حاول رامي أن يكتب ولكنه كلما كتب شيئا يعود وحيذفه
 ،ربهالقد اتفقا يف الصباح على ذلك فكر فيما عساه أن خي ،لقائه بليلى مساء اليوم

ة يف أن ارحولكم رغب الب ،هي غدا او بعد غد على ابعد حد ستغادر اىل مدينتها
 .تبقى معه اىل األبد

ايرة متاما كانت نظرته للحب مغ  ،فقبل لقائه بليلى ،ملاذا حيمل رامي هذا التناقض
 مل يعد احلب موجودا يف ،ولطاملا أخربها مرارا عن نفس االمر ،ملا يشعر به االن

ل شغ ،ولطاملا رأى يف العالقات العاطفية فصل من فصول الدراما املتبادلة ،قاموسه
ى كل شيء وأنته ،لقد أحب يف السابق فتاة ملدة أربع سنوات، األمر كل تفكريه

وهو ايقن أن االمر برمته كان جمرد  ،هي تزوجت ،عندما مت سوقه اىل خدمة العلم
ة كل قصص وأن هناي ،واالنسان يستطيع التأقلم على كل شيء حىت أوجاعه ،اعتياد
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و نوع من امنا ه ،ا باملعىن التقليديليس مدمر  ،احلب سترتك أحد الطرفني مدمرا
  .االكتئاب فالقلوب صاحلة لالستعمال مرة واحدة

 إذا كيف أحب ليلى؟

 وما الذي غريته فيه؟

لها مل تغري تلك اللقاءات ك ،سبقه ألف لقاء مع غريها ،مل يكن سوى لقاء واحد
 .من نظرته لألمر بشيء

 :وقفت الفتاة بقربه وقالت ممازحة

 .أنت مل تكتب شيئا حىت االن ،سجيتك هذا اليوم_انت لست على 

 :نظر رامي اليها وابتسم كنوع من رد اجلميل

 ._لعل الوحي غادرين اليوم

 _هل يزعجك أن أجلس معك قليال؟

 أشار برأسه موافقا

جلست و وأشارت اىل صديقتها أن تغطي غياهبا لبعض الوقت  ،ابتسمت بانتصار
  .يئاشعل سيجارته ونظر اليها ينتظر أن تقول شأغلق رامي شاشة احلاسب وأ ،قبالته

كانت بانتظار أن يقول شيئا ولكنه كان خميبا لألمل كعادته   هي فعلت االمر ذاته،
 .مع كل من اقرتبوا منه
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 !؟_أنت مل تسألين عن امسي حىت اآلن

 .قالتها بعد نفاذ صربها

 ام أنه فرض عليك؟ ؟_هل أنت من أختار أمسك

ن بسيطا هون عليك وك ،أنا غري ملمة باأللغاز اليت تستخدموهنا دائما ،_هي توقف
 .عاملين على درجة استيعايب ،معي

 .قالتها أيضا بابتسامة عريضة كمن تصور إعالن ملعجون االسنان

 _حسنا ما امسك؟

 ._امسي جوري وأريد أن أطلب منك شيئا

 ._تفضلي أنا أمسعك

هو  ،وأرغب اليوم أن توصلين اىل املنزل مشيا ،_ينتهي عملي الساعة العاشرة مساءا
 .ليس بعيد ولكنها فرصة لتبادل احلديث

 ._من رأى ردة فعلك أمس كان ليعتقد أنك حبيبة ألحدهم وعاشقة أيضا

 .اختلط االمر على رامي ومل يعرف املغزى من طلبها

 ،_نعم االمر كذلك وأردت أن أطرح عليك بعض األمور طمعا يف نصيحة أو حلول
 .أي يكن
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 ،ني بلةوعدم رد رامي زاد الط ،بدأت زميلتها حتثها على اإلسراع مما شتت تركيزها
  .فقررت أن تعرف قراره على عجل

 هل ستليب رغبيت؟

 ذا أنتهى املوعد باكرا ، وإأنا لدي موعد هذا املساء ،_سأخربك شيئا

  .سآيت اىل هنا واصحبك

 :وقفت جوري وقالت على عجالة

 _هل تعدين؟

 .فاألمر مرهونا بالظرو  ،أنا مل أعطي وعدا بأنين سآيت !_أعدك مبا أخربتك به

 ك._حسنا سأنتظر 

هذه  ما الذي تريده ،قالتها وغادرت اىل عملها فيما بقي رامي يف حرية من أمره
ون لقاؤمها وكيف سيك ،ولكن سرعان ما طرد األمر من عقله ليفكر يف ليلى ؟الفتاة
 وهل عليه أن يعرتف هلا بأنه أحبها؟ ؟ربهاوما عساه أن خي ؟الثاين

كل تلك األمور يف رأسه جعلته يوقن أنه لن يستطيع كتابة أي كلمة قبل أن يرى 
ها كانت رغبته لعل ،رغم ذلك فتح حاسبه وبدأ بالكتابة واحلذف مرارا وتكرارا ،ليلى

بل  ،مل يكفه النظر كل قليل اىل الوقت على شاشة احلاسب ،يف أن ميضي الوقت
ة ما على سبيل رسال ،فتح هاتفه مرارا وتكرارا ينظر اىل الوقت لعل شيء ما قد تغري

 .املثال
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عليه االن أن خيرج من املقهى ويهيم يف تلك  ،سيمضي هذا الوقت بطيئا جدا
 .الشوارع لعل مرور الوقت سيكون أسرع

 والسيارات أيضا ،وقام بعد األشخاص الذين ميشون ،حث خطاه على األرصفة
  .وألوان السيارات وواجهات احملال التجارية

لكن كل و  ،وينتهي هذا االنتظارلكم رغب أن يستطيع التحكم بعقارب الوقت 
 .عليه أن ينتظر وحسب ،شيء كان دون جدوى

وه وجلس معهم علي وأب ،يف بيت أهل وداد جلس أبوها وأمها يف غرفة اجللوس
 .وأمه

اول فهو يعلم مل هم هنا وسيبتسم كثريا وحي ،ى صدر أبو ودادكانوا ضيوفا ثقال عل
فهم يف  ،وأن يكون كثري املراعاة إلحساسهم عندما ينتهون من طلبهم ،هتوين تربيره

 .النهاية جريان وأهل

كان   ،وذقن مل حتلق منذ ثالثة أيام أو أكثر ،كان بشارب كثيف غطى معظم فمه
يف اخلمسني  ،كان الشيب قد غزا رأسه  ،شرةامسر البحباجبني كثيفني ووجه جمعد، 

يطيل النظر مبن يتكلم ويرتك عنده انطباعا جيدا  ،صحته جيدة ،من عمره
  .كان قليل الكالم واالبتسامة  ،باالستماع

 ؟_مل نسمع رأيك يا أبو وداد

 .قاهلا أبو علي مبتسما كمن حيمل بشرى لألخر

 :تكلم أبو وداد بصوته األجش
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ولكن أنت  ،ويعلم اهلل كم أحبه وأحرتمه ،هو ابين أيضا علي، ابنك_امسع يا أبو 
ما أنا لن أزوج ابنيت اىل عسكري ف ،تعرف ككل أهل القرية ما رأيي يف املوضوع

 .. وأنا أرى حنوهلا كل يوم وفكرها الشارد واحلزن ،حدث بأختها يكفي

 :قال علي مقاطعا

 _هل ستوافق ان هربت من اجليش؟

 هل تظن أين سأكون راضيا أن  ،ليس كما تعتقد_يا بين األمر 

 ؟قضي عمرك هاربا ومالحقات

 ._سأذهب اىل لبنان وأخذها معي إن كان هذا ما يقلقك

 :وقف أبو وداد مقاطعا ومنهيا النقاش

وإذا أهنيت خدمتك وكانت ال تزال بال زوج سأوافق على _ابنيت ليست للزواج، 
 .زواجك منها

د مشى علي باجتاه الباب ووقف عن ،وابيه وامه ال يدرون ماذا يقولون وقف علي
 .الباب ونظر اىل أبو وداد

لي وقعت عينا ع ،كانت وداد تقف يف املدخل الذي يؤدي اىل املطبخ والغرف
 .عليها وهي تبكي

غم عن ستكون زوجيت ر  ،_وداد لن أتركها تتزوج غريي سواء وافقت أم مل توافق
 .نك أيضاورغم ع ،اجلميع
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  .قال ذلك بصوت عايل وغاضب مث خرج وأغلق الباب بقوة

 .وقف أبو علي يسأل أبو وداد أن يعذر طيش ابنه

 ._ال بأس مجيعنا كنا هكذا وأنا أعذره

 .وقد رسم ابتسامة ال مباالة على وجهه ،قاهلا أبو وداد متفهما

وجلس  اب ودخلمث اغلق الب ،خرج أبو علي وزوجته وودعهما أبو وداد على الباب
  .يف مكانه

اقرتبت وداد ووقفت قبالته وعيناها حتمل كل ذلك احلزن واخلوف والصراع الكبري 
 .بني حبها لعلي وحبها ألهلها

 !_سأقتل نفسي وستحمل ذنيب بقية حياته

  .قالتها وداد وغادرت تركض اىل غرفتها

أن تذهب  زوجتهوأشار ل ،وقف أبو وداد ومشى اىل باب غرفتها املغلق ووقف هناك
 :مث قال بصوت عايل ،فهزت زوجته رأسها ،وهتدئها

نعم نسيت  ،سوف أقتلك بنفسي ان فكريت أن تؤذي نفسك !_اللعنة على أبيك
ل وتريدين أن تقتلي نفسك اآلن ألمح ،أهلك وكل شيء من اجل ذلك احلقري الوقح

 ؟الذنب أنا

 .لتهدئتهاقال ذلك وهو يغادر املنزل ليرتك لزوجته اجملال 
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أخذ  ،نهميدخن سيجارته بجلس علي وحيدا واغلق الباب على نفسه  ،يف غرفته
 .هاتفه واتصل بوداد اليت ردت سريعا

 _هل أنت مستعدة للهرب معي؟

 .قال ذلك ما أن فتح اخلط

_لو كان حيبك فعال ملا رفض أن يزوجك من حتبني  .. امسعي سأترك لك وقت 
 . باألمران كنت بالفعل حتبينين أنا واثق أنك ستقبلني ،حىت الغد لتفكري يف االمر

 _لن ختوين أهلك ولكنك مستعدة ألن ختوين قلبينا؟

 :قال ذلك علي غاضبا صمت قليال مث اكمل

 .....اىل اللقاء _سأترك لك التفكري باألمر اىل الغد، وأنا أنتظر ردك

 أغلق علي اهلاتف ووضعه جانبا وأطفئ سيجارته يف صحن 

 خزانته زجاجة عرق وجلس على سريره السجائر املمتلئ أخرج من 

 ،صفت البسطات بالقرب من بعضها ،جلنار ومهند على رصيف الطريق مشيا
من املادية  لى الرغموع ،بسطات للثياب وأخرى لألكل والبعض األخر للوازم احملمول

  .كثرية اال اهنم كانوا مستهلكون اىل درجة كبريةالضعيفة لأل

د جالت قبل ذلك على حمالت األلبسة لكنها مل جترؤ على الدخول عندما رأت لق
 ،اءتهكرب من أن تستطيع قر فقد كان الرقم أ ،يف الواجهات األسعار على األلبسة

  لرية. وكل ما كانت متلكه من مال مل يكن أكثر من عشرة أالف
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  ،ملستعملةياب اما دفعها اىل حمالت الث ،حىت أسعار البسطات مل تكن باملتناول
كانت الثياب يف تلك احملال على الرغم من اهنا مستعملة اال اهنا كانت جبودة أفضل 

كلفة هو فقد كان الربح بأقل ت ،من الثياب اجلديدة يف احملالت األخرى والبسطات
غ ان قلت ولن أبال ،وأكثر املنتجات هي منتجات جتارية ،السائد يف هذه الفرتة

 حدة ورغم ذلك كانت األسعار باهظة.لالستعمال ملرة وا

ت منها فتاة واقرتب ،دخلت اىل حمل بيع ثياب مستعملة ممسكة بيد أخيها الصغري
 :تعمل يف احملل

 ؟_هل تريدان ثياب لكما ام للكبار

 .قالتها الفتاة مبتسمة وهي تنظر اىل جلنار

 ._نعم لنا ولكن هذه الثياب كبرية

 .تكلمت جلنار بشيء من اخليبة

  .ت الفتاة وطلبت منها ومن أخيها أن يتبعاها اىل الداخلضحك

رين مم مل يكن سوى ،وضعت الثياب يف كل مكان منه ،كان احملل بشكل طويل
 الثياب اليت فرش بعضها ارضا وعلق االخر علىضيقني على طريف احملال وسط 

 .شبك على اجلانبني ويف الوسط

 .يعلي أن أكمل عمل ،تاران الثيابسأترككما األن خت ،_هنا جتدان ما يناسبكما
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 بفرز جت كيس كبري من الثياب وبدأتأخر  ،تركتهما الفتاة وذهبت اىل طرف احملل
 .الثياب كل حسب جودته

 .كانت تعمل واالبتسامة ال تفارق وجهها حىت ظنت جلنار أنه عيب خلقي فيها

كان أمر بعيد كل البعد   ،ال اعلم ما الذي كان يدعو اىل ذلك الفرح على وجهها
  .عن الواقعية

رت برأسها فأشا ،اختار مهند كنزة لنفسه ووضعها على صدره وهو ينظر اىل جلنار
وبينما كانت تقلب بالثياب وجدت سروال جينز ، مل حتب اللون القامت ،أن ال

ن مل يبدو أهنما قد لبسا أكثر م ،كأهنما قطعة واحدة بلون أزرق  ،وقميص جينز له
 .مرتني

 !_مجيل جدا انه يليق بك

 .وتنظر بطرف عينها اىل جلنارقالتها الفتاة وهي تفرز الثياب 

 _وكم مثنها؟

 .وقطعة واحدة بثالثة أالف ،_االثنان خبمسة االف

ها ولكنه كان أقل بقليل مما رأته يف جولت ،كان السعر أشبه بالصدمة على جلنار
 .على احملال األخرى

 !بك اشرتيه_حسنا انه مناسب ويليق 

 .قاهلا مهند بعد ان رآها تضعه على جسمها لرتى ان كان يناسبها
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وعلينا أن نرتك بعض املال من  ؟_هل نسيت أن علينا أن نأخذ لك ثياب أيضا
  ؟أجل شراء الورود والعلكة

 بيأس رأسه مهند هز

 _امسعي أنا ثيايب الزالت تقاوم لبعض األيام األخرى سأشرتي الحقا

  .مهسهما على مسامع الفتاةكان يدور 

 .وضعت جلنار يدها على رأس مهند بابتسامة وحنو

كان   ،وضعت جلنار ما بيدها وحبثت عن ثياب ألخيها حىت وجدت ما يناسبه
 .سروال جينز وكنزة ربيعية بكم كامل عليها بعض الرسوم اجلميلة

  ؟_كم مثن هاتني

د حماولة أن تشيح نظرها عنهما وق مل تعرف الفتاة ما تقول ولكنها قالت جمربة
 :اختفت ابتسامتها

 والقمصان والكنزات اسعارهم الفني ،السراويل أسعارها ثالثة االف_

أخرجت جلنار املال الذي كان أغلبه من فئة املئتان لرية واخلمسني لرية بدأت بالعد 
ن م واجلمع حىت أصبح املبلغ مخسة أالف وأعطته للفتاة وأخذت بيد مهند وخرجا

طامها على وحثا خ ،مل يكن أحدمها سعيدا بالنتيجة فلزما الصمت مها االثنان ،احملل
 الرصيف والتفا عند 

  .مها االثنان أيضا مل يعرفا اىل أين قد يذهبان ،أول مفرق
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 :أوقفهما صوت من اخللف

 ._هي أنتما

 .كانت الفتاة اليت تعمل يف احملل  ،توقفا ونظرا اىل اخللف

 !مل نسرق شيء؟ حنن !_ماذا

 .قالتها جلنار مستفسرة

أخرجت  ،ا لنفسهارجت الثياب اليت أرادت جلنار أخذهاقرتبت الفتاة منهما وأخ
 .من حتت قميصها الذي ترتديه الثياب

 .هذه هدية مين لك ،_تفضلي

 .سوف يتسبب هذا بطردك ،_ال لن أخذها

تكون أرجوك أن تأخذيها فهي س ،مل يراين أحد ،لن يتسبب هذا بشيء_ال ختايف 
 .مجيلة جدا عليك

ا لكنها رأت يف عينا الفتاة رغبة صادقة أن تعطيه ،ترددت جلنار يف أخذ الثياب
 .الثياب ومدت يدها مطوال

 .أرجوك..... _هيا سأتأخر على العمل

هزت الفتاة رأسها برضا وعادت  ،أخذت جلنار الثياب وشكرت الفتاة عليهما
 .ل اىل احمللأدراجها على عج
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 وألول مرة تكون  ،جلست جلنار على الرصيف وجلس مهند جبانبها

 بداية بالفتاة اليت تعمل يف احملل وانتهاء  ،كل أطراف القضية سعداء

 لعلها املساعدة دون طلب او العطاء دون انتظار  ،جبلنار ومهند

جربوا  ،لكنه مل جيرب يوما أن يساعد غريه ،يفىن األنسان وهو يساعد نفسهمقابل، 
كم وستكونون راضني عن أنفس ،ستجدون بالفعل أن حلياتكم معىن وقيمة ،ذلك

وال حتددوا أي مكان يستحق ذلك  ،ابذلوا اخلري يف كل مكان ،اىل ابعد احلدود
أبذل بدافع أن تكون انسانا عندها  ،أو أن هذا الشخص ال يستحق ،أكثر من غريه

 .ن لديك فرق أين قد تبذل أو كيف تبذللن يكو 

 اىل أين ذهب تفكريك؟ دور العبادة؟

  !دور العبادة فيها ما يكفيك ويكفيها ....تبا

 .عليك أن تنسى األمر ،حسنا

 .ولعلي أيضا سأقص شعري ،_سنذهب اىل احلالق وسنقص شعرك ونصففه

 .قالت ذلك جلنار وأخذت بيد مهند واوقفته ومشيا

 ؟نت فتاة كيف تقصني شعرك_هل متزحني؟ أ

ن متتلك شعرا لطاملا رغبت أ ،كلما فعلته فكرت يف نفسها قليال  ،هي مل تكن متزح
أسرع  ،سريعا اهنا تنضج ،لقد رأت فتاة يف احدى الصور وأعجبها األمر كثريا ،قصريا

 .من عمرها
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 ؟اال ترغب أن يكون لديك أخ بدل أخت ؟_ومل ال

 ،ا قالتهكانت تقصد م  ،ولكنها مل تكن متزح ،للضحكقالتها ضاحكة مما دفع مهند 
 وهي االن على درجة  ،أرادت اخلروج من جلد الفتاة

يف سياج  لكم علق شعرها ،لقد أثقلها شعرها مرارا، كافية من الوعي لتعرف ما تريد
ترى يف  كانت  ،ولعل هذا أكثر سطحية مما تفكر فيه االن ،احلديقة عندما تقفز

ليها كل وسيحسب ع ،امت يف ثوب الفتاة فهي ستكون جمرد جائزةاجململ أهنا ماد
  .فعل تفعله مهما كان بسيطا أو من حقها

لقد ترك  ،كان فىت يف الثالثة عشرة من عمره  ،قصدا صالون حالقة يف الشارع االخر
بة لقد كان مهند جائزة بالنس، احلالق الصالون وذهب لقضاء بعض الشؤون املهمة

 ،ن املهنة نظريا ولكن مل يرتكه صاحب الصالون يقوم بفعلها مرةهو يعرف اال ،له
فهو خيشى من خسارة زبائنه ولن يرتكه يعمل حىت يتأكد أنه بالفعل على قدر 

 ،املسؤولية

قام  ،قام بالتصرف بوعي وإدراك وكأنه صاحب الصالون وله باع طويل يف املهنة
 .يت يقوم هبا احلالقنيبالرتحيب هبما واالبتسام والثرثرة وكل األمور ال

نعم  ،هليئةوكان مجيال وحسن ا ،لكنها أحبت حماولته ،كذبته سريعا  جلناراكتشفت 
 .هي االن تنضج

عر ستحلق ش ،لكن اليك االمرعلم أنك مل تقم بقص شعر أحد يوما، أنا أ ،_امسع
وان   ،سأقص شعري أنا أيضا وسأعطيك املال ،مهند وإذا قصصت له قصة مجيلة

 .كان عملك سيئا لن اعطيك شيئا وسنغادر
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ر تعال يا مهند لنغسل شعرك فيبدو أن السماء مل متط ،_حسنا اتفقنا ايتها القوية
 .منذ عامني

أنه ميتلك حس الدعابة وذلك أعجب جلنار خاصة عندما ناداها  ،قاهلا ضاحكا
 .بالقوية

  .يواقرتب لقاء ليلى ورام مضى الوقت يف دمشق رويدا رويدا

فقد اخربت أهلها أهنا ستذهب مع ليلى وتريها  ،خرجت ليلى ومسر من منزل مسر
 ،كانت تريد لقاء حبيبها لذلك كانت تلك احلجة مرضية للجميع،  دمشق يف املساء

نة كل شيء يف هذه املدي  ،وعلى مسر وليلى أن يسرقا اليوم بعض أوقات احلب
 .س انتهاء باألحالمبداية باحلب ولي ،وكل شيء يعين كل شيء ،يسرق

كان   ،كان يوما طويال جدا بالنسبة له  ،كان رامي ينتظرها يف مدخل سوق احلميدية
ظ عدد حف حىتيذرع املسافة بني مدخل السوق ومتثال صالح الدين جيئة وذهابا 

 أحجار جدار القلعة.

لقد مر الوقت  ،ما أن التقت مسر حببيبها حىت غادرهتما ليلى حتث خطاها بسرعة
  .عليها ببطء أيضا

سبقا ازدمحت كلماهتما اليت حضراها م ،التقيا بالقرب من التمثال بكل ذلك الشوق
  .ازدمحت حىت مل يعرفا انتقاء املناسب منها ،يف رأسيهما

 .ومجيلة أيضا يف كل أطوارك هبدوئك وغضبك !_ها أنت أخريا
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حا يد ومد يده مصاف ،به مما يشعرقاهلا رامي مبتسما حماولة منه يف أيصال شيء 
 .ليلى الناعمة واملرجتفة

 .فلطاملا كنت مجيلة ،أخربين بشيء جديد_

 .قالتها مرتبكة وهي تبحث عن الكلمات االسهل

اء مل ينسيا أخذ بعض الكستن ،مشيا عرب سوق احلميدية مث ساحة اجلامع األموي
  .من رفيق االمس

د لقد قص االثنان شعرمها وق ،جلنار خلفهخرج مهند من صالون احلالقة وخرجت 
اهتم الفىت   لقد ،ضحكا طوال الطريق على ما فعلته جلنار بنفسها ،أعجبهما األمر

ا وهي أحبت مظهرها اجلديد بشعره ،وقام بعمل مبهر ،كثريا بقصتها اجلديدة
ق القصري ومل تطيق صربا حىت تلبس الثياب اليت اشرتهتا لرتى ان كان بالفعل سيلي

 كانت قصة ذكورية بعض الشيء ولكن  ،هبا وان كان سيناسب قصة شعرها اجلديدة
بالطبع و  ،حد أن خيمن اهنا انثىبراءة وجهها تركت االمكانية ألي أنعومة شعرها و 

 .الفىت يف أن يظهر ذلك بدت جلية فقد استغرقه األمر قرابة الساعتنيبراعة 

وسيكون حظهما مجيال  ،هاما على وجهيهما يبحثان عن مكان ال يوجد به زحام
د تذكرت جلنار لق ،ليتسىن هلما تغيري ثياهبما ،احلمامات مفتوحةو  حديقة ان كانت

اىل ابعد  وكانت مرتبة ونظيفة ،حديقة يف احدى املناطق الراقية مل يكن أحد يدخلها
رابة دخلتها مرة لتبيع الورد ولكن جلست هناك ق ،احلدود وكأهنا وضعت فقط للزينة

 .أمسكت بيد أخيها وحثت اخلطى اىل وجهتها ،الساعة ومل يدخلها أحد

 هل نسيت شيئا؟ ؟_مل هذه العجلة
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 .قاهلا مهند حماوال جماراة خطا جلنار املسرعة

ان على وسيكون رائعا ان ك ،انا نستطيع أن نغري ثيابنا فيه_ال ولكن تذكرت مك
 .حاله منذ شهرين

  ._حسننا ولكن هال متهلت قليال؟ فأنا ال أستطيع جماراة سرعتك

كان االثنان   ،ولكنها ال تزال متشي بسرعة ،خففت جلنار من سرعة خطواهتا قليال
كانت   ،دينولكنهما يبدوان جدي ،يرتديان حذائني رياضيني مستعملني بعض الشيء

أو أهنم  ،جلنار قد وجدهتما يف القمامة لعلهما لطفلني نسيامها يف قمامة املنزل
املهم أن جلنار  ،هذا ليس مهم ،امتلكا أحذية جديدة ومل يعد هلما حاجة هبما

  .ومهند كانا حباجتهما فلطاملا ذرعا شوارع دمشق حافيني

ويبدو أن ظن  ،تلك هي احلديقة تبعد بضعة أمتار وبالفعل ،وصال الشارع املنشود
 .جلنار مل خييب فلم ترى بعد أحد يف داخلها

 .دخال اىل احلديقة على عجل وقصدا احلمامات

كسيت اجلدران   ،كانت احلمامات نظيفة جدا وكأهنا مل تستعمل من قبل
  .مل يكن حىت منزهلم يف السابق بذلك الرتتيب ،بالسرياميك واألرضية كذلك

 ._انظري أهنا ناعمة أستطيع التزحلق عليها

 .قال مهند ذلك وهو يتزحلق واقفا على السرياميك
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 ،فتحت جلنار حنفية احدى املغسل كان املاء فيها قويا وصافيا كان شيء كاحللم
 وعانت الناس ،منذ بضعة أشهر قطع املاء عن العاصمة دمشق ملدة شهر أو أكثر

ف وارتفعت أسعار املياه املعبأة يومها اىل اضعا ،شحا شديدا حىت يف مياه الشرب
 .واالن تعتقد جلنار جازمة أن املياه مل تنقطع يوما يف هذه املنطقة ،سعرها العادي

 ؟أم أنك ستستحم وتلبس ثيابك لوحدك_هل تريد مساعدة؟ 

ها بأنه وقرأ مهند يف عينيها رغبتها بأن جييب ،امسكت جلنار بيد مهند وهي تسأله
 :لى فعل ذلك دون مساعدةقادر ع

 .ابتعدي انا لست صغري ،_نعم سأستحم وحدي

 :مشى مهند وفتح باب احلمام ودخل وأغلق الباب خلفه ونادت عليه جلنار

 .برد ، فنحن بغىن أن تصيبك نزلةذا كان املاء باردا ال تستحم_إ

أي سرعة  ،فهي تريد منه أن يكرب بسرعة ،قالتها جلنار مبتسمة وقد أحبت ردة فعله
لعله نضوج و  ،عليه أن يصبح رجال سريعا كما نضجت هي سريعا ،ختطر يف باهلا

 .مبالغا به ولكنه كان ضرورة

 .هيا اذهيب وغريي ثيابك ،_اهتمي بشؤونك ال ختايف علي

 خلعت ثياهبا على عجل يف ،دخلت جلنار احلمام االخر وأغلقت الباب خلفها
 ،هنعلى أرضية احلمام النظيفة وجلست علي وضعت ثياهبا القدمية ،احلمام الضيق

كان باردا اصابتها   ،وسحبت اخلرطوم املتصل باحلنفية ورفعته اىل رأسها وفتحت املاء
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سدها  حاولت مراقبة ج ،النحيل والذي كان يف بداية بلوغهقشعريرة يف جسدها 
 .ولكن كان املاء باردا مل يرتك هلا فرصة لذلك ،كيف قد تغري

 .وبدئوا بارتداء ثياهبم اجلديدةعلى عجل  استحم االثنان

ا رويدا وكان الصوت يرتفع رويد ،مسعا وقع خطوات يف اخلارج تقرتب من احلمامات
 .كان قد استقر امام احلمامات  ،حىت توقف

 .ا أكثر من فكرة يف برهة من الزمنمل يف باهلاوج متلكهما اخلوف

 _هل من أحد هنا؟

ا وحيمل مل يكن خميفا بل كان خائف ،االرتباك واخلوفكان صوتا أنثويا فيه بعض 
 .شيئا من الدفء يف الوقت نفسه

 فردت وهي  ،ال يؤذيعاد اهلدوء اىل جلنار وعرفت أن هذا الصوت 

 :ي ما تقول ولكنها فقط قالتمل تدر  ،ارتداء ثياهباتكمل 

 ؟_نعم

 تفعلون هذا منذ االن  ،أنتم ال ختجلون ،_اخرجا من احلمام االن لقد رأيتكم

 .كان صوهتا مرتبكا ومتلعثما

كانت تنظر   ،فتحت جلنار الباب وخرجت فرأت امرأة يف عمر الثالثني تقف قبالتها
 :اىل احلمام نفسه
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لقد  ؟أستغفر اهلل ما هذا اجليل ،_دعيه خيرج واذهبا من هنا قبل أن يأيت زوجي
 .اقرتبت القيامة

هو مل يفهم شيئا أو ما كانت تقصده  ،وخرج فتح مهند باب احلمام من خلفها
  .املرأة ولكن جلنار فهمت ذلك

 ._ساحمك اهلل يا خالة هذا أخي الصغري مهند

قصت عليها جلنار القصة كلها مث مجعت ثياهبا األخرى ووضعتها يف الكيس 
 ،مل يتسىن هلا رؤية نفسها يف الثياب اجلديدة مع قصة الشعر ،وخرجت مع مهند

احلمام وألبست أخيها حذائه وارتدت حذائها أيضا ومهت مع مهند  جلست خارج
 .بالرحيل

 ._توقفي يا ابنيت

 ،هي مل تسمع هذه الكلمة منذ سنوات، اوقفها الصوت من اخللف وأحبته كثريا
 المن الداخل، هي حمطمة االن ومنهارة كليا  ،رغبت أيضا بأن يضمها أحد اآلن

  .يوجد سوى جسدها واقفا

 ضا اال يكفي ما قلته؟_ماذا أي

وارادت  ،قالتها متحاملة على نفسها هي مل ترغب بذلك الضعف الذي انتاهبا
 .التخلص منه سريعا

لذنب محلت عينيها كل األسف ملا قالته والشعور با ،اقرتبت املرأة ووقفت قبالتها
 .حلكمها املسبق
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ر ديومست، وجهها حنطي كانت طويلة القامة ترتدي عباءة سوداء وحجاب مخري
مل تضع امحر  ،كرب من الالزم وفم صغريعيناها عسليتان متعبتان وانف أ ،يللكنه حن

  .البين اللون متيل اىلالشفاه فبدت شفاهها مسراء 

يستحم مل خيطر ببايل أن أحدا س ،ت حبقكمايا ابنيت لقد أخطأ_ارجو أن تساحميين 
 .باملاء البارد يف محام احلديقة

 .اىل اللقاء ،_أنا اساحمك

 .قالتها جلنار ومهت بالرحيل

صال على جيب أن حت ،_إذا كنت بالفعل ساحمتين فاقبلي أن تشربا الشاي عندي
 .الدفء بعد هذا احلمام البارد

ن كان شيء ال اراديا يف داخلها هو م  ،مل تعلم جلنار ما الذي دفعها لقبول دعوهتا
زاوية  غرفتني مسبقتا الصنع يف مشيت أمامهما وحلقا هبا اىل ،استجاب لدعوهتا

  .احلديقة

حنن  ،د ذهب للقيام بعمل وسيعود قريبامسي زينب وزوجي هو حارس احلديقة وق_ا
 .نعيش هنا ونتدبر امورنا منذ أن خسرنا منزلنا منذ مخسة أعوام

 وكانت جلنار تصغي باهتمام بينما كان ،تكلمت بينما كانت ختطو حنو الغرف
  .ما يسمع مهند مشغوال بتفسري

دخال الغرفة املتواضعة ولكن رغم ذلك كانت مرتبة وأنيقة رغم شح اإلمكانيات 
 .الواضح



110 
  

 ._اجلسا هنا سأجهز الشاي

 .قالت املرأة ذلك وذهبت اىل الغرفة األخرى

الحظت جلنار  ،جلس مهند وجلنار يف الغرفة وتركا كيس ثياهبم املبللة خارج الغرفة
ابتسامتها  بعثت ،وجود مرآة صغرية بالقرب منها فأمسكت هبا ونظرت اىل نفسها

ت الثياب مناسبة وكان ،الراضية الثقة يف نفسها وبأن اختيارها لتلك القصة كان مجيال
نظر  ،عدلت من شعرها بأصابعها مث أعطت املرآة ملهند ،متاما هلا ومجيلة جدا عليها

 .ليل من االهتمام مث أعاد املرآة اىل مكاهناأيضا اىل نفسه بق

سيهبط املساء قريبا ورغم أمهية موعد زيارهتما لوالديهما اال أهنما أحبا كثريا امضاء 
وكأن لديهما الرغبة ذاهتا يف تأجيل املوعد ومل حيب  ،بعض الوقت يف هذا املكان

  .أحدمها تذكري األخر رغم أن االثنان يعلمان ذلك

ب هو السبوكان  ،يزاالن يذكران كيف منعا من لقاء والديهما املرة املاضيةمها ال 
 ومل تنفع توسالهتما لعناصر احلاجز بأن يسمحوا هلم ،اخلوف عليهما مما قد حيدث

  .بالذهاب والعودة سريعا فهما مل يرغبا بأكثر من أن يقرئا الفاحتة على قرب والديهما

 لحرب عندما دخل ما لقد توفيا يف السنة الثانية ل ؟أخربكم بذلكمل 

 ،يسمى الثوار منطقة يف شرق دمشق وقاموا بقتل مجيع املوظفني بتهمة العمالة للنظام
لى قيد احلياة ع، وقاموا برتكهم يومها متلكت الثوار الرمحة والعطف ومل يقتال الطفلني

عن ناظر  مها حىت ال يغيبانوحلجم رمحتهم أيضا مل يدفنا ،جبوار جثيت األب واألم
  .الطفلني فيشتاقوا إليهم
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نعم لقد كان الثوار رمحاء اىل تلك الدرجة اليت جعلت جثث الوالدين تتفسخ ويبدأ 
ل لتوسالت جلنار اىل السماء والبكاء والنحيب وكويف اليوم العاشر  ،العفن بأكلها

الصغرية  ىل احلديقةقامت جلنار بسحب جثتيهما ا ،ذلك األمل الكاذب يف عودهتما
 ،حبجم ما أعطتها خمالب روحها من عمق ،وحفرت هلما قرب واحد ،يف املنزل

، قربمها وكان الرتاب حتت اظافرها هو شاهدة ،مل تضع لقربمها شاهدة ،ودفنتهما فيها
 مشت طوال الليل حىت استطاعت ،وانتظرت حىت هبط الليل وخرجت مع أخيها

 توذرفت آخر دموعها عندما أصيب ،وحىت حواجز اجليش ،اإلفالت من كل الثوار
 فقد أيقنت مبكرا أن ،وكانت تلك آخر دمعة هلا ،يف األرض قدم أخيها حبجر

هو ال يغري شيئا وال شأن لطهر االنسان أو شره  ،التوسالت والدموع وحىت الدعاء
وكانت  ،فقد كانت يوم دعت وتوسلت يف أمس احلاجة لالستجابة ،لالستجابة

 .يومها أطهر من املالئكة واألنبياء والقديسني

 

 

 

 

 

 ،ليلى ورامي يكملون طريقهم ببطءيف احلارات القدمية لدمشق كانت 

  .ال يزال يف الكيس الورقي البعض من الكستناء
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 .انظر كم هي مجيلة ،_هذه املرة األوىل اليت ادخل هبا هذه احلارات

نت كانت تتأبط ذراع رامي ومت  ،القدميةكان يف عينا ليلى أكثر من مجال احلارات 
  .ان ال تفلته بعد االن

لكنهما و  ،أيضا رامي أحب ذلك كثريا مل يرغب أحدمها بأخبار االخر ما يشعر به
  .دون ان يرغبا فقد وقعا يف احلب

 :ورن هاتف ليلى نظرت اىل الشاشة مث ردت ،بدأت الشمس تغرب

 .... حسنا اىل اللقاء _مرحبا ... خبري وانت .... نعم لن اتأخر

 .أغلقت ليلى هاتفها

 ؟_من املتصل

 .واخربتين ان ال اتأخرمسر _اهنا 

 ؟_هل ترغبني بالذهاب االن

 .أريد ان أتأخر ،_ال

خرج من منزل امامهم رجاال حيملون تابوت مغطى  ،بينما كانا يتحدثان وميشيان
 .بالعلم

 ،كانت النساء تنثر األرز من أسطح املنازل  ،وقف رامي وليلى جانبا ومر املشيعون
 والكثري من ،خلف النعش اء الشهيد يف الزي العسكري ميشونأخوة وأصدق

 الكامريات واملصورين عند باب املنزل
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 قفو و  ،لنعشوقفا امام البيت خلف ا ،عبني جداكانا مت  ،تصور أم الشهيد وأبوه
رجال بالزي الرمسي بكروش منتفخة امامهم هنئوهم بشهادة ابنهم بكثري من  معهم
طريق بل بسبب ال ،ليست حزنا ،كانت اثار التعب تبدو على وجوههم  ،الفخر

  .الذي مشوه فسياراهتم وسيارات موكبهم مل تستطيع الدخول اىل احلارات القدمية

ه ستشهد مدافعا عن ارضا ،حنن فخورون بشهادة ابننا ،_نعم حنن لسنا حزينون
 .لطاملا أراد ان يكون شهيدا مدافعا عن الوطن ،وعرضه

قاهلا والد الشهيد وهو يصافح واحد من أصحاب الكروش والكامريات تلتقط 
  .الصور

 .توقف اجلمع الذي يشيع الشهيد

مشي الوفد مغادرا وحلقت هبم مجوع الصحافيني وبقي الرجل وزوجته جالسني امام 
وقف االب وزوجته ومشيا خلف النعش الذي محله  ،وعيوهنم مليئة بالدموعاملنزل 

 .األصدقاء واالخوة

حد ال أحد منهم موجود يف الوطن ليستطيع أ ها؟ .... وأوالده ،_يهنئين مبوت ابين
 ؟هتنئته

ن دموعها قالت لك ،قاهلا الرجل باكيا ممسكا بيد زوجته اليت مل تنبس ببنت شفة
 وليلى. أكثر مما استوعب رامي

 ،ابتعد املشيعون يف احلارات القدمية وغابوا عن نظر رامي وليلى
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قهما اكمال طري ،طرح رامي الكثري من األسئلة على نفسه وكذلك فعلت ليلى
  ؟مل يعرف أحدمها ماذا يقول ،صامتني

 .وزحام احلروف يعفر رأسيهماخرجا من احلارات القدمية 

 ؟مل علينا فعل ذلك ،_تبا للوعود املسبقة

  .قاهلا رامي بعد أن توقف ونظر اىل ليلى

 ،لهالعله اخلوف أن تفصح عما داخ ،رجفة اصابت جسد ليلى ومل تدري ماذا تقول
علت ردت فعلها ج ،لعله اخلوف أيضا أن تكون قد فهمت قول رامي بشكل خاطئ

 .من رامي يرتاجع او رمبا يرتيث

 ،ليلى أكمل رامي خطواته وجبانبه ،ليلى اهنا للتو أغلقت باب الفرصةمل تعرف 
 ،تكلماملهم ان ي ،ليس مهم ماذا يقول ،ارادت ان تكسر اجلليد وحتثه على الكالم

  ا يريده هو.ان تفهم مهي ستستشف يف النهاية ما تريد او حيالفها احلظ ولو ملرة 

 ؟_هل تشتاق اليها

ولكن  ،حدد إذا ما اعطى الدافع هلا وله ليكمال حديثهماقالتها ليلى وكان جوابه سي
  .بشكل أقرب اىل القلب

  !_ال اعلم

  .كعادته رامي مل يعطي جوابا يشفي غليل الفضول والرغبة الكامنة وراء السؤال

 :صمت قليال وأكمل
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يس لكنه ل ؟_قد أكون مشتاق ملعرفة اخبارها وماذا حل هبا بعد كل هذا الوقت
العفو عندي ثالث وقد استنفذت خياراهتا .... هل  ،ر ما حدثالشوق لتكرا

 تفهمينين؟

  ._نعم افهمك

  .هي مل تفهم لكنها مل تعلم ما الذي دفعها لتقول ذلك

مرة  ترفض فكرة ان حتبهذا احلد الذي جعلك  ،أعتقد أهنا مجيلة اىل حد كبري_
 .أخرى وان تفشل يف حماولة نسياهنا

  .غابت الشمس وحل الظالممشيا على الرصيف وقد 

 _هل أخربك شيئا؟

لقاء لطاملا أعجبها ان يتحدث من ت ،هزت ليلى رأسها باملوافقة والتقت عينامها
 .نفسه ليس دفاعيا او جواب لسؤال

دف نت هبحب كاان أاحملاوالت اليت فشلت فيها  ،_لقد كانت احملاوالت جمرد قرار
 ا يشبهها فيضعين ذلك يف فخركز على موذلك جعلين أ ،هو أن أنسى ،مسبق

ب ليس كما تعلمني احل  ،هي منذ البداية مل تكن عالقة حب ،تذكرها وفشل العالقة
 .هفيبه قبل أن تغرقي  ك وقعتال تعلمني أن ،ر وال خيار انه يقنيقرا

  .أراد رامي ان يعرب عما يف خاطره قال كالما كثريا لعله نفسه مل يفهمه
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أي أن أدرك ذلك متأخرا ....  ،ألين وقعت باحلب_لعل ما أحتاجه هو أن أحب 
 !اوه انت ال تساعدينين

ابتسمت ليلى وحاولت أن تعطيه احللول لكي يقول ما يرغب بقوله دون حرج او 
 .تكلف وخوف من ردة فعلها

 من أين تعلمت لعبة االعرتاف؟ ،_حسنا مل ختربين

نص قوانني تلك ت ،الصراحةكانت تلك اللعبة اقرتحها رامي على ليلى كبديل للعبة 
وله للمرة اعرتاف يق ،اللعبة على أن يقول الشخص شيء خيرب به االخر دون سؤال

 ،لطاملا كانت لعبة الصراحة تثري حفيظة رامي ويرى فيها أهنا لعبة للكاذبني ،األوىل
دق هو ملا ال يكون الص ،فما الذي يدفعنا اىل أن جنيب بصدق فقط أثناء اللعبة

ليس شيء فريد بل هو وصف للواقع كما هو دومنا  ؟بيعي يف احلياةالشيء الط
  .تزييف

ألنين ال أحب أن خيربين الشخص االخر شيئا قد يكون _أنا قد تعلمتها بنفسي 
  .اجرب على اخباري به

ن الرتدد كان يف عينيها شيء م  ،صمت رامي قليال مث توقف ونظر يف عيين ليلى
 .الفرح فيهما لكن ذلك مل خيفي ،ولعله اخلوف

 _هل أنت جاهزة لنلعب؟

كان ذلك السؤال ما تنتظره ليلى فقد كانت بأمس احلاجة انت تعرف ما جيول يف 
 .خاطره



117 
  

 !ابدأ أنت ،_حسنا كما تشاء

مل يشوشهما املارة او جيعالهنم يرتددان يف اجللوس يف هذا  ،جلسا على الرصيف
ارة بني كانت متر سي  ،وان خمتلفةكانت أضواء واجهات احملال التجارية بأل  ،املكان

مولة توزع على جانيب الطريق حمال لبيع اهلدايا وااللبسة واهلواتف احمل ،الفينة واألخرى
  .واملطاعم

لسا فيها ويف الفسحة اليت ج ،حتول كل شيء يف املكان اىل اللون األسود واألبيض
 .ضللهما قوس قزح وأعطامها لون احلياة

ية كان يريد أن يعرتف حببه لكنه فضل أن يكون ذلك بالتدريج خش  ،تردد رامي قليال
 .من ردة فعل ليلى فهي جمنونة

 وسعيد بك ،_اعرتف انين سعيد جدا مبعرفتك

 قاطعته ليلى ضاحكة:

  .لقد اعرتفت هبذا مسبقا ،_امسع انت تغش

 :تنهد رامي وقال بلهجة متوترة

رف ال اع نك كنت فيه،ايت أل_حسنا أعرتف ان هذا اليوم هو من اسعد أيام حي
ر حىت لو كنت أنا، او أن مي وال اريد ان يؤذيك شيئا ،مباذا اعرتف ولكين اريدك

 عليك وقت ال تكونني به سعيدة.

 :كثر جرأةوارادت ان تكون أ ،مة على وجه ليلىارتسمت ابتسا
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  .وأنا أتعلق بك أكثر ا_أعرتف انين يف كل يوم مير علي

 غيابك وأن جمرد التفكري يف يف قليب ليس له سبب سواك،ل الفرح _أعرتف أن ك
 .لحىت التنفس يصبح امر مزعج ومم ،جيعلين أقف يف الوسط ال اعلم ماذا افعل

اخذت االعرتافات منحا سريعا واراد كل منهما أن يبوح بكل شيء حىت أصبح كل 
 .منهما يقاطع باعرتافه اعرتاف االخر قبل ان يكمله

حيل أن ومل تغب ابدا وأنه من املست ،كنت يف عقلي وتفكريي  _اعرتف أنك لطاملا
قتك وراحيت معك وسعاديت برف ،أبتعد عنك ألنك أصبحت كل شيء بالنسبة يل

ال  أمتىن ان ،انت الفرح وكل شيء حلو ،ال يضاهيها سعادة برفقة أي أحد اخر
 .أخسرك أبدا

وأنك  ،عر به جتاهكوان هذه الكلمة اقل من أن تويف ما اش ،_اعرتف انين احبك
 .وأنك اليقني لقليب وسط كل االحتماالت ،وأمجل واقع امتناه ،أمجل خيال اعيشه

ألخرى قد باحت عينامها بكل االعرتافات ا ،مل تقاطعه ليلى لقد كانت يف عامل اخر
 .اليت قيلت واليت مل تقل بعد

 اغمضت اىل ليلى اليت اقرتب رامي برأسه ،ة أن يقبال بعضاجتاحتهما رغبة عارم
ذا مل يكونا سوى كوكبني يف ه ،عيناها متناسيني كل الكون وكل ما يدور حوهلما

غلي احلب يف عروقهما وأيقنا ان وعودهم املسبقة ما كانت سوى  ،الفضاء الشاسع
  .تفاهة
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حلم  أحس بعدها باحلياة وغابت ليلى يف ،طبع رامي قبلة هادئة على شفاه ليلى
  .ابت يف تفاصيله اليت احتلها راميغ ،ابيض بعيد

  !؟اال ختجالن !؟نان نفسيكما_أين تظ

م ضخ ، وقف رجلفتحت ليلى عيناها على الصوت الذي قطع روعة حلمها
  .ارتدى بزة سوداء ،حليق الذقن بشارب أسود كثيف ،قبالتهما

 !_بالفعل ان مل تستح فافعل ما تشاء

 ،واينكثر من مخسة ثمل تكن قبلتهما أ ،ما ومها جالسنيجتمهر عدد من املارة حوهل
 .حد سوى صاحب الشارب الكثيفأ مل يالحظها

 :انتفض رامي ووقف

  ؟مل ال تشغل نفسك بشيء اخر قد ينفعك ؟_وأنت ما شأنك بنا

  .ارجتفت ليلى وبقيت جالسة على الرصيف واخلوف ميلئها

صرخت عليهما ليلى أن يتوقفا  ،كل منهما ضرب االخر  ،تعارك رامي والرجل
  .وتوسلت رامي أن يرتكه وشأنه وأن يذهبا

 مث اخذ رامي بيد ليلى وضمها اليه  ،بعادمها عن بعضاملارة بإقام 

طأت كثريا ا أختطع ليلى منع نفسها عن البكاء وأهنمل تس ،ومشيا على الرصيف
 ،حىت جمانية بأهنا حلمت يف مدينة تغتال أحالم اجلميع مهما كانت بسيطة او



120 
  

فها مل يعرف ما يقول واكتفى بأن يربت على كت ،ضمها رامي اىل صدره ومها ميشيان
  .وشعرها

انا احبك وال يهمين شيء يف هذا  ،_انا اسف ملا حدث ولكين لست نادم عليه
 .تبا هلم وألفكارهم وعاداهتم اخلرقاء ،الكون سواك

ه أخربها قلب رامي مبا قالقال ذلك رامي يف نفسه وتوقفت عن البكاء عندما 
 .أمهاضن حىت وهي يف ح وشعرت بأمان مل تشعر بهحىت اهنا ابتسمت  ،لنفسه
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قامت  ،بعضهمامن قرب بالنامت جلنار وأخيها مهند  ،يف غرفة حارس احلديقة
  .وجلست بالقرب منهما تتأملهما ،زينب بوضع حلاف فوقهما هبدوء

ة ولعل األحالم اجلميل ،غطا يف نوم عميق وهادئ ،كانا بريئني جدا يف نومهما
على االمل حىت  ،والبيضاء راودهتما وأعطتهما تلك االبتسامة اليت تبعث على الفرح

رغم  ،اهلدوء واحلب الكبري لزينب اشيء ما يف داخلهما بعث فيهم ،لو كان مؤقتا
غبة يف ، الر العلها احلاجة ملن حيمل أثقاهلم ،أن لقائهما مل يكن سوى منذ ساعات

 .ال أعلم ولكن من يرامها اآلن يعتقد أهنما يف منزهلم ،أي شيءشعورمها باألمان، 

 !_يبدو أهنما مل يناما منذ أيام

التفتت وأشارت بيدها أن  ،جاء صوت زوجها من خلفها وهو يقف على الباب
مث وقفت ومشت على رؤوس أصابعها وخرجت من  ،يسكت حىت ال يوقظهما

 .الغرفة وأغلقت الباب

بدأت بوضع فراش نومهما وجلس زوجها  ،دخلت الغرفة األخرى وحلق هبا زوجها
 :على كرسي بالستيكي يف زاوية الغرفة

 _هل سألتهم أن كانا يرغبان يف البقاء؟

  .قاهلا بعد صمت وجيز برتدد 

  ._ال

فصاح هي مل ترغب أيضا بإطالة احلديث واإل ،ل بذاته خميفاتكلمت أيضا وكان السؤا
  .عما ختشاه فكان جواهبا سريعا
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متلكه اخلوف من كان خيشى أكثر منها هذا املوضوع،   عرف ذلك زوجها وكان
 .إطالة احلديث ألنه سيوصل اىل موضوعهما املعتاد

بعض  حنيل ،بلغ من العمر سن اخلامسة والثالثني ،زوج زينب امسه عثمانكان 
 ،ه بيضاءبشرت ،جسمه يبدو عليه الشقاء ،طويل القامة عريض املنكبني ،الشيء

يغزه  طويل الذقن بشعر اسود مل ،ومنحته ساعات العمل حتت الشمس مسارا طفيفا
  ن اهليئة.، حسكان يسرح شعره اىل األعلى  ،وعينان سوداوان واسعتان ،الشيب بعد

جتمعهما عالقة حب ولكنها كانت عالقة مل  ،تزوج زينب منذ مثاين سنوات
عاشا يف حي واحد كان يتصف سابقا منوذج للعيش املشرتك بني أناس  ،اعجاب

تزوج  ،مجعتهم اإلنسانية ونسوا اختالفاهتم العرقية والطائفية لفرتة طويلة من الزمن
داية ومل يكن ذلك األمر مستغربا قبل ب ،من زينب وكان كل منهما من طائفة خمتلفة

لب طاحلرب وتغريت الكثري من املفاهيم، وبعد سنة من زواجهما بدأت  ،احلرب
ة كانت احلج  ،أهل زينب منه أن يطلقها كما فعل أهله وطلبوا منه ذلك أيضا

وتلك احلجة كانت سطحية جدا ليرتكا  ،الظاهرية أهنما ال يستطيعان اإلجناب
هلهما يقي لرغبة أليطفوا بعد رفضهما الطالق السبب احلق ،بعضهما ألجلها

 .ومل يكن سوى االختالف الطائفي ،بالطالق

د لف وأربعمئة سنة قام أحألنه منذ أب على زوجني أن يتطلقا، جي ،تصور معي
فق يت ،وبأن أحد الرجال كان أحق باخلالفة من رجل آخر ،باهتام امرأة أهنا زنت

اتوا من قبل هم ماجلميع على أن مجيع من كان يف تلك احلقبة ويعنيهم األمر مجيع
ة وفجأة بعد كل هذه املد ،أن خنلق حنن وأباءنا وأجدادنا اخلمس عشرة السابقني

تهمه أنت وت ،اليت مرت يأتيك أحدهم ليخربك أنك قتلت رجل منذ تلك احلقبة
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بأمور  ويتهمك أنك سرقت اخلالفة وتتهمه ،بأهنم لوثوا شرف امرأة يف تلك احلقبة
  .ويتهمك بألف غريها ،أخرى

من أجل أناس كانوا يقتلون بعضهم من أجل  ؟يا إله السماوات ما كل هذا اجلنون
 ،اان أخربتنا كل شيء حىت كيفية معاشرتنا ألزواجن أمل يكن األوىل بك بعد !!مترة

 ،امل يكن األوىل أن ختربنا أيضا من زىن ومن قذف ومن صدق ومن كذب وسيكذب
على  ،ليت لطاملا كانت عطشى للدماءومن عليه أن يكون خليفتك يف هذه األرض ا

وكان القطيع سريعى بكل حب وفخر هبذا االنتماء اىل قطيع  ،االقل حقنت الدماء
 ،بدل أن خيرج الينا على شاشات التلفزة كل أولئك الرعاة يف النهار ،واحد وقوي

برات جل املخاوعند غياب ر  ،ليخربونا أننا أمة واحدة وما جيمعنا اكثر بكثري مما يفرقنا
م على على الناس حىت السال حيرم ،يف املسجد او احلسينية او الكنيسة أو أي يكن

 ،وتعود تلك اخلالفات ذاهتا ويعود أولئك الرجال من موهتم ويعيشون فينابعضهم، 
  .وحيللون وحيرمون ويأمرون وينهون وهم العارفون بكل أمر ،حناارو أيأكلون من 

 ،لعنين املالئكةوكيف ت ،تحرقين بالتفصيل اململامل يكن األوىل من اخباري كيف س
وادم وحواء  ،وتفجري الربجني يف أمريكا ،وعدد محلة عرشك ،وكيف يغريين الشيطان

والقائمة  ،وقابيل وهابيل ويونس ويوسف ونوح ولوط وحممد وفرعون وأصحاب الفيل
 ؟ضناوكيف حنب بع ؟امل يكن األوىل أخباري وأخبارهم كيف نكون بشرا ،تطول

يل املهمة فضل بكثري أن ختربنا بعض التفاصلكان أ ؟نقدر الروح اليت خلقتهاوكيف 
  .اليت حلكمة عندك أخفيتها عنا

كان   وال يهمين ان ،أن كان عليا هو االحق باخلالفة أو عمر ،أنا شخصيا ال يهمين
 ،من رمحة لديكبقدر ما معاوية قتل احلسني او كانت فتنة رغم أنين أمقت القتل 
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 ،وال يعنيين ان كان املعصومني هم األنبياء والصاحلني او األنبياء فقط هم املعصومني
ان وال يهمين ان ك ،وال يعنيين االمر ان كان الصحابة كلهم صاحلني او بعضهم

ال يهمين ان و  ،اروال زواج املتعة وال املسي ،املهدي كما تقول السنة او يقوله الشيعة
لك وال أي شيء من كل ت ،ينية او جامع او كنس او كنيسة جلاللكصليت يف حس

ما يعنيين بالفعل ان كان من يقف امامي هو انسان جيد وحيرتم الناس  ،الرتهات
 .هذا فقط ما يعنيين ،وحيب العدل وحيرتمه

 ،لكن كل هذا يصيبين باجلنون ،كمتكب أنا ال أشك بقدرتك او قوتك او حيا ر 
 .قد جتاوزت حدودي واستخدمت عقلي قليالفاعذر طيشي أن كنت 

يال وتوجها حزما حقائبهما ل ،لطلب العائلتني بكل األحوال مل يرضخ عثمان وزينب 
مشق اشرتا منزل صغري يف ريف د ،اىل دمشق ففيها عقل عادل ال يظلم عنده أحدا

قتها اندلعت يف و  ،ن املنزلوساعدته زينب ببيع صيغتها إلكمال مث ،مبال عثمان
ما برتك املنطقة أدى هبما اخلوف على حياهت ،املعارك يف الريف واختلط احلابل بالنابل

وبعد حبث طويل وتشرد يف غرف اآلجار اليت ال تصلح حىت وخسارة منزهلما، 
 قام أحد أصدقاء عثمان يف الورشة اليت يعمل هبا ،ومثن اآلجار املرتفع ،للبهائم

  ،وتكلم له مع رجل متنفذ استطاع أن يوظفه كحارس فيها ،بإرشاده اىل احلديقة
ن هنر والغسل والشرب مكانت تلك اخلطوة مبثابة االنتقال من اجلحيم اىل اجلنة 

زينب و عاشا عثمان  ،لكن كما عودنا القدر بأن الفرح ال يكتمل ،اخللود كل يوم
ت بعدها ذهبا اىل املشايف واألطباء املختصني ليثب ،هذه املدة ومل يستطيعا أن ينجبا

عند ذلك عرض عثمان على زينب أن يطلقها  ،أن عثمان غري قادر على اإلجناب
نها لك ،فهو ال يريد أن حيرمها عاطفة األمومة اليت قد جتدها مع أي رجل آخر
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لي عن  ومستعدة للتخ ،معه كل حياهتاوأهنا ستعيش  ،رفضت ذلك بشكل قاطع
 :ويومها قالت وهي تبكي ،كل شيء من اجله

ن ميضي وأنا ال أريد أ ،أهنم يبكون طوال الوقت ،_من قد يرغب باألطفال املزعجني
 .هذا أفضل ،الوقت منشغلة عنك يف تربيتهم

ا مان يف هذن ال يتكلواتفقا ا ،وبكيا مع بعض حىت الفجر ،ضمها يومها اىل صدره
لكن الكالم يف األمر شيء والرغبة يف العيون شيء آخر مهما حاوال  ،األمر جمددا

 .أن خيفيان ذلك

اخلروج فيما مهت زينب ب ،انتهت من وضع الفراش يف مكانه ودخل عثمان الفراش
 .من الغرفة

 _ألن تنامي جبانيب؟

 .اوقفها صوت عثمان بشيء من الرتجي

 .مل جتب ولكنها وقفت يف مكاهنا

 _ما بك؟ هل بدر مين ما يزعجك؟ هل أنت مريضة؟

 :نظرت زينب اليه

 .ولكن سأنام قرب األطفال ،_ال شيء

 !_ان كان االمر هكذا فقط فال مشكلة

 .تصبح على خري ،_حسنا
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حتمل نظراهتا   ،وجلست بالقرب من جلنار ومهند ،خرجت واخذت معها حلاف
 .كل تلك الرغبة واحلب

االن مل  هي اىل ،لس وداد على سريرها ال تدري ما تفعلجت ،الساعة العاشرة مساءا
، يلة اليومأمها مل ترتك هلا الوقت ط ،يكن لديها القدرة على التفكري باهلرب مع علي

ولكنها محلت هاتفها واتصلت بعلي واختصرت مكاملتها بإخباره أهنا موافقة وأن 
كون بعد قليل وخيربها أن كل شيء سي ليتصل هبا ،جيهز لألمر وأغلقت هاتفها

 .واتفقا على ذلك وأهنوا اتصاهلم ،جاهزا وأن تقابله فجرا ليهربا من القرية

هو  ،بكان والدها وها هو يقف بالبا  ،طرق باب غرفتها وفتح بعد الطرقة الثانية
  .يراقرتب منها وجلس بقرهبا على السر  ،اآلخر بدوره مل يعرف ماذا عليه أن يقول

ولكن  ،ان أقف بوجه سعادتكوأنا ال أريد  ،لم انكما حتبان بعضكما البعض_أع
يع من وحاله أسوأ من حال مج ،أنت تعلمني أكثر مين أن علي يقاتل على اجلبهات

  .خطبك ورفضته

 :صمت قليال مث أكمل

_انظري اىل أختك هل حاهلا يسر؟ اهنا ال تكاد خترج من غرفتها وال هتتم لشيء 
ل ه ،ال أريد أن يكون لك نفس مصريها ،ذي أكل روحها وجسدهاسوى حزهنا ال

  .أن حاهلا يسيئين أكثر منها ؟تعتقدين أنين ال أشعر باحلزن عليها

  ._لقد قال لك أنه مستعد حىت للهرب من اخلدمة

 :قالتها وداد مقاطعة وأكملت
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يت كل ما يهمك يف األمر ان ال تتحمل مسؤولي  ،_انت ال هتتم ال لسعاديت وال حزين
إذا ما حدث له شيء كما حدث مع أخيت وألقت هبمومها وحزهنا ومسؤوليتها 

  !عليك

 .مل يدري والدها ما يقول وترك هلا اجملال أن تتكلم أكثر

ينتهي سنسافر و  ،علي لن حيدث له شيء ،لن أعود هبمومي وحزين اليك !_اطمئن
 .أن ميوت يف احلرباألمر ان كان خوفك 

 .قالتها وداد حبدة وصوت تقطعه الغصات

_هل تعتقدين أنين سأوافق أن تقضيا عمركما مطاردين وتقاسني كل هذا اجلنون 
  ؟معه

  .تكلم أيضا حبدة وغضب مث زفر وهدأ قليال وأخذ برأس وداد على كتفه

ولن  ،منكأنا أعرف ذلك أكثر  ،_اقسم لك يا ابنيت لن يكون هذا الزواج سعيدا
 .أضحي بسعادتك وسأمحيك حىت من جنونك

لى  وتركت العنان لدموعها ع ،رغم ذلك ارتاحت له وداد كثريا ،مل يكن كالمه وديا
  .كتف أبيها ومل ترغب أن تنتهي دموعها

وكم   ،وكل ما قدمه ابيها هلا ،أحست بالذنب كثريا أن تنسا كل عمرها يف منزهلا
ني كل ذلك اخلوف املتناقض ب  ،نسيت ذلك كله ألجل رجل أحبته ،كانت مدللته

رفة وأنانية شعرت بأهنا مق ،خوفها من فقدان حبيبها وخوفها األكرب من فقدان أهلها
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يكون وإذا ختلت عن ابيها األن س ،هي ال حتلم سوى برجل كأبيها ،اىل أبعد احلدود
  .وهلم عليلديها االستعداد للتخلي عن كل رجال الكون قاطبة وأ

 ؟_ما الذي فعلته

حتول كل  ،ةحىت لو كان جمرد فكر  ،قالت ذلك يف نفسها حبقد كبري على ما اقرتفت
  .اشعرهتا حبرقة يف عينيهاذلك اىل دموع 

اويل هيا يا حبيبيت قفي واغسلي هذه الدموع وتعايل تن ،_حسنا توقفي عن البكاء
آكل حىت اراك على املائدة معنا  أنا مل اكل شيء منذ الظهرية ولن  ،العشاء معنا
 .كما اعتدنا

  .رغم أنفاسها املتسارعة اال اهنا شعرت باالختناق ،لقد زاد كالمه هذا من وجعها

 _انا اسفة يا ايب.

 نظرت وداد اليه وعيناها املليئتان بالدموع حتمالن كل ذلك التوسل 

 .للصفح عما بدر منها

  .بيديهابتسم ابيها وقبل جبينها ومسح دموعها 

 .ومل حيصل ما يستحق االعتذار ،_ال تبكي يا حبيبيت

 :مسح على شعرها مث قال ضاحكا

 .فأنا أشعر أنين سأموت جوعا ،_هيا
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ارج أخذ بيدها ووقفا ومشيا اىل خ ،ضحكت وداد لضحكة ابيها حماولة خنق عربهتا
  .الغرفة

لسها ها أن جيكان حريصا والد  ،بعد أن غسلت وجهها جلست العائلة على املائدة
طاملا انتقدت ول ،هذه املرة بقربه وأن يطعمها بيده كما اعتاد فعل ذلك يف السابق

لقى باال ولكن مل ي ،وختربه أن الدالل سيفسدها فهي مل تعد طفلة ،أمها هذا األمر
تصعب املهمة أو  ،ولعل خياراته عليها أن تثمر اليوم يف قرارها الذي اختذته ،ملا تقوله

 قدر اإلمكان.على علي 

كان عشاءمها   ،مائدة العشاء يف املنزل القروي جيلس أبو حممود مع ابنته شهرية على
ولكنه  ،مل يكن يشعر باجلوع ومل يكن لديه الرغبة يف االكل ،متواضعا كعددهم

منذ  ،تناول الطعام حىت ال حتس ابنته بالوحدة اليت لطاملا أحست هبا يف هذا املنزل
نزل ولعل الشهرين املاضيني اليت قضتهما يف م ،ختها وسفر أخيهاوفاة أمها وزواج ا

 .عمتها كانا الشهرين االسعد منذ خطوبتها

 _امل تصل أخبار بعد عن أمحد؟

ذ فلو كانت مسعت بأي شيء ألخربته من ،سأل أبنته وكان يعرف اجلواب مسبقا
  .عودته

لقد أخربنا مجيع من سافر بعده اذا ما علم أي شيء عنه أن خيربنا ..  ،_ال يا أيب
 .عادت بعد أن خرج التنظيم من هنا آه نسيت أن أخربك أن االتصاالت

ت فقد كانت حجة االتصاال ،بقدر ما كان اخلرب إجيابيا بقدر ما أحزن أبو حممود
 .ه أمحدهو أكثر ما يدفعه للصرب وإجياد العذر لعدم معرفة أخبار ابن
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 _كيف كانت هذه الفرتة يف بيت عمتك؟ أمل يعد خطيبك من تركيا؟

 ،وأراد أن يفسح اجملال ألبنته أن تتحدث ،كان سؤاله جمرد هروب عما يشغله اآلن
  .فالنساء ال يكفن عن الثرثرة

انه يعمل  ،عميت ويطمئن عليها ويسلم علي أيضا_كان يتصل بعض األحيان ب
قال أنه سيعود يف غضون شهر من اجل ان يكمل  ،ساعات كثرية واألجر زهيد

  .الغرفة اليت سنتزوج فيها يف منزهلم

 امل ينتهي بعد منها؟ ،_تبا لتلك الغرفة

 .قال ذلك أبو حممود مقاطعا بينما كان يصب الشاي لنفسه

 مسني؟يف سن اخل _ماذا سيفعل إذا من أجل تكاليف العرس؟ هل ينوي أن تتزوجا

  .ال أعلم ،_الظروف صعبة على اجلميع وهو يعمل بقدر ما يستطيع

 ،احلقيقةبمل حتب ما قاله أبيها رغم أنه تكلم  ،اجابت بشيء من احلنق واحلسرة
 .ولكنها كانت تأمل بأن خيفف عنها

 ._إذا اتصل قريبا اخربيه أن يكلمين يف أمر مهم

  .بةفقد خشيت أن يوخبه وخيربه أن يفسخ اخلطاثار كالم ابيها الذعر يف نفسها 

عائلة  ،ولكن يا ايب انه يقوم بكل ما يستطيع ،_هو سيتحدث غدا على ما اعتقد
 .هال تقسو علي ،والباقي جيهز به للزواج ،عميت يتحمل نصف مصروفهم
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فأنا ال  ،نسيت أنه أبن أخيت؟ ولكن أريد أن أعرف اىل مىت هذا ،_لن أقسو عليه
 .ال أريد تركك هكذا دون أن أطمأن عنك ،أعلم أن كنت سأعيش اىل الغد

 .ال تقل هذا ،_بعد عمر طويل

 .وحقيقي قالت ذلك شهرية خبوف كبري

وأنا اآلن يف  ،املوت يأخذ الصغري والكبري ولكل أجله ،_هذه سنة احلياة يا ابنيت
  .عمر يسمح يل أن أرتاح فيه

 .لف عن املائدة وأخذ كأس الشاي بيدهقاهلا وتراجع اىل اخل

 _مل ختربين حىت اآلن عن حممود كيف حاله؟ امل يتزوج بعد؟

  .أخرج الصورة من جيبه وأعطاها لشهرية اليت قبلتها على الفور بسعادة كبرية

وكيف  ،مأخربين عما حتدثت ،انظر لقد اكتملت حليته ،_لقد أصبح رجال بالفعل
 ؟هي أحواله

يء لعل شواراد ان يؤجل هذا احلديث  ،مود االستمرار يف الكذبمل يشاء أبو حم
 .ما قد يشغلها عن سؤاله يف الغد

 .وانا أشعر بالتعب وأريد أن أنام االن ،_أنه خبري وصحة جيدة

 :مهت شهرية بالوقوف

 ._سأجلب فراشك االن
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  .اجلسي وأكملي عشاءك االن ،_ال

 ._لقد شبعت

ه يف الغرفة وضعت ،وعادت وهي حتمل فراش أبيهاوقفت وأخذت الطعام اىل املطبخ 
 .وجلبت املاء ووضعته بالقرب من رأسه ،وجلبت حلاف ورتبته

 ؟_هل تريد شيئا آخر

 .أن يكلمين ال تنسي أن ختربي خطيبك ،عافاك اهلل ،_ال يا ابنيت

 .تصبح على خري ،_حسنا

 .خرجت من الغرفة وذهبت لتكمل عشاءها بينما خلد ابوها للنوم

 ،لوقت أبدامل يرغبا أن ينتهي ذلك ا ،همايبيل دمشق سرقا ليلى ورامي وقت لقلل يف
ما يف وإعطاء الفرصة لقلوهب ،نسي االثنان كل اوجاعهما وخيم عليهما احللم بالغد

متىن االثنان أن تكون هذه املرحلة هي هناية احزاهنما  ،رحلة جديدة ونضوج آخر
 .وأن تكون مكافأة لصربمها وتعويضا يستحقانه عن املعاناة اليت مضت

أضواء  ،مل يكن مزدمحا كما كان يف النهار ،ذراعي بعضمشيا عرب الشارع متأبطني 
عد ب بعض االضاءات اخلافتة من بعض احملال اليت مل تغلق ،الشوارع كانت مطفأة

أن ومحدا رهبما انه مل يوقفهما أحد وخيربمها ب ،تناثرت هنا وهناك وبألوان خمتلفة
 ، وأنه خيل باآلداب العامة.مشيهما فيه ريبة

 _هل تعلمني أمرا؟



133 
  

 _ماذا؟

هو نفسه يتمىن أن يقبل حبيبته حيثما شاء  ،_ذلك الرجل الذي تشاجرت معه
 .دون أن يؤنبه اجملتمع

 .خمطئني يف جتاهلنا للجميع لعلنا كنا ،_ال أعلم

 :وضع رامي يده على شفاه ليلى لتسكت

 _هل تريدين أن أفعلها ثانية؟

كف   ،سننام يف السجن ان فعلت ذلك ؟_هل أنت جمنون؟ اال ترى تلك الدورية
 .عن احلماقة

 .مث أكمال مشيهما ،يده بتوتر وخوف ابعدت

 وهذا الكم اهلائل من شعور  ،_أنا أحس أننا التقينا مليون مرة من قبل

وأحس أيضا  ،احلب جتاهك ال أستطيع تفسريه اال أننا كنا يف احلياة السابقة زوجني
ئا هو ليس شي ،ال تستطيع اختصار ما اشعر به ،كلمة أحبك  ،أن هذه الكلمة

وال أريد  ،وجمرد فكرة أن لقائنا قد ينتهي بعد قليل يصيبين ذلك باخلوف ،مألوفا
 ا هو؟أخربيين أنت م ،حسنا انه شيء ال أستطيع تفسريه ،لشعورجتربة هذا ا

 ،هي األخرى ال تعلم كيف تفسر األمر ،قال ذلك ضاحكا ومل تدري ليلى ما تقول
 :وقد فسره رامي أفضل بكثري مما قد جتيب هي

 تعرف شعور اجلوع؟ ،_انه االمر ذاته وقد شرحته أنت أفضل مين
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 .أكملت املشي رأسه أن بلى، ، وهزاوقفته ونظرت اليه مستفسرة

عنا امسع د ،اه تبا أن األمر صعب جدا ،أشعر باجلوع لكأنا  ،_هو الشعور ذاته
ولو  ،أحبك أنا ،أن ذلك أفضل بكثري ،دعنا نعيشه فقط ،من تفسري ما نشعر به

 عور.ش وأكثر من ذلك بألف ،وجدت كلمات أخرى أنا اشعر هبن مجيعهن جتاهك

ردت على اهلاتف وكانت مسر هي  ،قد رغب رامي بقولهرن هاتفها مقاطعا ما 
 .أهنت املكاملة ووقفت ،املتصلة

 ._اهنا مسر وهي تنتظرين

 ._حسنا سنذهب معا حىت اوصلك اليها وأعود

سآخذ سيارة  ،أرجوك أنا بغىن عن أسألتها عن كل شيء ،_ال سأذهب لوحدي
 .أجرة وأذهب

 ،داأجرة كانت تقرتب رويدا رويوقفت على طرف الطريق وأشارت بيدها لسيارة 
 .وتستطيع أن ختمن أنه عجوز بسبب قيادته البطيئة

 :وت راميوقبل أن تصعد اوقفها ص ،الباب اخللفي السيارة وفتحت ليلىتوقفت 

 ؟_اال ختافني الذهاب مبفردك

 :وكل ذلك احلب على وجهها ،نظرت اليه مبتسمة

 ؟!ما الذي قد خييفين !_أنت يف هذا الكون
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د أمه تركت رامي خلفها كطفل فق ،يف السيارة وانطلقت السيارة على مهل صعدت
جال أم عليه أن يعتاد هذا األمل عا ،لكم متىن أن ختاف فراقه كما أخافه االمر ،للتو

يء مينعهما كل ش  ،فبكل األحوال هي ال تستطيع أن تبقى معه طيلة الوقت ،آجال
فهو  ،اال ان امتلك اجلرأة لتغيري أكرب مبادئه وهو الزواج يف وضعه هذا ،من ذلك

تلك  ،كان األمر بسبب جتربته السابقة يف احلب  ،لطاملا طرد تلك الفكرة من رأسه
لفكرة مل تكن مشكلة وهذه ا ،الفتاة اليت جعلته ال يستطيع أن يفكر باالرتباط بغريها

األن  ،عر جتاهها حبب مل يعهده من قبلفهو استطاع أخريا أن حيب ليلى اليت ش
تطاع حتمل حىت ان اس ،التفكري مبا قد يتطلب الزواج من املسئولية الكاملة عليه

خصي أصال ال يكفيه كمصروف ش ،األمر فراتبه ال يكفيه الستئجار منزل صغري
  .لنفسه

تذكر  ،كل ذلك دار مبخيلته ودون أن يدري وجد نفسه يف شارع مقهاه املعتاد
  ،هاتفه نظر اىل الوقت يف ،ينها ما دار من حديث بينه وبني جوري فتاة املقهىح

عرف أهنا ذهبت لكن مل مينعه ذلك من الرغبة يف  ،ربعالكانت الساعة العاشرة و 
ال أحد يدخله او خيرج منه لكنه ال يزال  ،اقرتب من املقهى ،التأكد من األمر

ان ظهرها ك  ،أول ما حمله كانت جوريوعلى الطاولة األوىل  ،وقف قبالته ،مفتوحا
قفت ولوحت ابتسمت له مث و  ،كأهنا أحست بوجوده  تراقبها قليال والتفت ،للطريق

لعت كانت قد خ  ،محلت حقيبتها وخرجت ،بيدها للمحاسب يف الداخل بالوداع
 رح.بابتسامتها اليت تبعث على الف ثياب مجيلة تليقثياب العمل وارتدت 

 .وقفت قبالته وصافحته

 ؟_لقد ظننت أنك قد غادريت املكان
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 .مشدوها بكل هذا الشوق ،_كنت أعرف أنك ستأيت

 .مشيا سوية ومها يتحدثان

 !_ها انت تلقني الشعر

 ماذا عنك؟ ،_نعم أحيانا يتسىن يل قراءة الشعر

رامي  وتطيل أحيانا النظر لرتى تعبريات وجه ،مل تكف عن االبتسامة وهي تتحدث
 .بعد كل شيء تقوله

وأحيانا بعض الروايات او  ،أنا أيضا أقرأ أحيانا بعض الشعر ،_ماذا عين؟ حسنا
 .ملء فراغ على األرجح ،شيء من هذا القبيل

انه هروب  ،والعيش بعيدا عن كل ما نعرف ،_نعم مجيل ملء فراغنا برأس أحد غرينا
 .أكثر مما هو فراغ

عر حدث عن وجع ش_هروب؟ أكثر الروايات املشهورة لكتاب مشهورين كانت تت
 أي هروب هذا؟ ،به اجلميع ألهنم أحسو أنه كتب عنهم

 ورامي من األشخاص الذي ،كانت بداية مشجعة للكالم يف أمر يهتم به االثنان
سمح فهي أمور ت ،قد ينسى كل شيء عندما يتم حديث كهذا عن الروايات والشعر

 .بالغوص أكثر يف العقل

عض مما أحبوا او ب ،وها ألهنا حتمل بعض الفرحألن الكثريين أيضا أحب ،_نعم هروب
 ؟على سبيل املثال أنت ملاذا تكتب ،أن حييوه
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فهو يعرف أنه يكتب ليجعل الواقع  ،كان السؤال مبثابة لكمة وجهت اىل رامي
  .لتغيري األحداث كما حيب وليس كما هي ،ملنح احلياة أكثر ،أفضل

 ؟_ها مل جتبين

ون رغم أنه لطاملا أحب أن تك ،ومل حيب رامي األمرقالت ذلك بابتسامة املنتصر 
لكنه مل حيب أن خيسر هذا  ،املرأة صاحبة رأي وأفكار وأن تكون قوية وحاملة

ا ربح النقاش ألنه  فهو كثريا م ،أسلوبه املعتاد يف تشتيت احملاور وسيستخدم ،النقاش
 ،وأن عكسها أيضا صحيح ،كان يستطيع اثبات ان فكرة ما صحيحة

احلب  ،أكتب لكي يرى األنسان وجهه احلقيقي الذي لطاملا أخفاه عن اجلميع _أنا
أنت لو مل ميس األمر شيء مما أحسست به ملا سألتين عنه يف  ،على سبيل املثال

 .املقهى

  .فهو يعرف أنه سجل للتو نقطة أو انتصار ساحق ،قال ذلك مبتسما أيضا

قد نشبه  ،ما يشعر به اآلخرين ما تشعرين به ليس بالضرورة أن يكون هو ذاته_
 لكن هذه األمور العميقة ختتلف يف كل شخص كاختالف ،بعض يف كثري من األمور

 .بصمات األصابع

  .تكلم وهو يشري بيديه متفاعال ليضفي املصداقية أكثر ملا يقوله

 .يبدو أن احساسي خاطئ ،ال أعرف ،_حسنا قد يكون األمر كذلك

  .األحاديث واألفكاراكمال سريمها وتبادال 
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 ،الوقت وهذه األمور قد يتحدثا هبا طوال ،فتاة كهذه برأي رامي ال تستطيع أن متلها
  .دون أن يشعر أحدمها مبرور الوقت

وعة ضمن وليست موض ،تعنيها احلدودولكنها ثرثرة ال  ،قد تكون كلها جمرد ثرثرة
يلتزم حبدود  وال ،فالعقل ال خيضع لشيء يف أفكاره ،طار واحد او حتكمها القواننيإ

د تكون قيغوص يف تفاصيل دقيقة  ،هو يأخذك اىل أكثر من ذلك ،ما تراه العني
لى األقل ع ،لذلك أصر كثريا على استخدام العقل ،مبهجة وقد تكون حمزنة ومؤملة

  .هو جماين من الناحية املادية

 ،ا معهارة والتقت بسمر وال يزال حبيبهيف حي قريب ترجلت ليلى من سيارة األج
ما دامت ال تزال مع حبيبها ملاذا استعجلتها يف اجمليء  ،ولعنت األمر يف داخلها

  ؟وحرمتها من تلك اللحظات السعيدة مع رامي

 ،وعرفتها مسر على حبيبها ومشوا مجيعا باجتاه منزل مسر ،القت التحية عليهما
 ،استمرت مسر وحبيبها بقول النكات السخيفة والضحك بسبب ومن دون سبب

هربت ليلى من ذلك احلديث اىل خميلتها اليت مجعتها برامي لرتتسم على وجهها 
  ،مل يكن سوى جسدها حيث خطاه على الطريق كانت يف عامل آخر  ،االبتسامة

م تارة رة ويعدان النجو يشعالن القمر تا ،كان كياهنا كله يطري يف اهلواء مع رامي
  .أخرى ويفرتشان السحاب يف حلظات جمنونة

 ضع للقوانني كما اخليال والفكرة.احلب ال خي

 فتارة ينعطفون وأخرى يعودون كمن يدور ضمن ،مشى الثالثة ببطء يف الشوارع
 مل تنتبه ليلى لألمر ألهنا كانت يف مكان آخر ،حلقة
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ال يزاالن يغرقان و  ،مقرتبني من املنطقة ذاهتايف نفس الوقت كان رامي وجوري ميشيان 
 .يف األحاديث اليت بدت أهنا لن تنتهي

 _أي يوم أو موقف اعتقدت أنه األصعب يف حياتك؟

 ،أهانه كأي كتاب جديد قد تقر  ،ارادت جوري الغوص يف رامي واملعرفة أكثر عنه
 .وهي حتب املعرفة

 .لعل أصعبها كان يف السجن العسكري ،_اهنا كثرية

هو مل يعرف حىت اآلن ما الذي  ،ضاحكا تكلم رامي كمن يهون على نفسه األمر
على الرغم من اهنا مفعمة بالفرح واألحاديث املشوقة اال انه كان  ،منه تريده جوري

لذلك  ،ويبدو أن ليلى احتلت كلما يتعلق بأمور العاطفة لديه ،جيهل قلبها ،جيهلها
ر فقد اعتاد الوقوف يف الوسط وهو يفك ،أراد أن يبقي جوري بعيدة عن هذا األمر

 .أن يأخذ عهد على نفسه ان ال يكلم أي فتاة غري ليلى ما أن تنتهي هذه الليلة

هادئ  انه ،هو ال يبدو عليه ذلك ،مل تتوقع جوري أن يكون رامي قد دخل سجن
 .جدا وعقالين

 ؟_هل كان السبب إميانك باحلرية

كرة ألن ف ،اعتاد اجلميع إطالق النكات واملمازحة يف األمر ،ممازحة ألقت سؤاهلا
 أصبحت أمر مثري للسخرية، بعدما حل بالبلد ما حل به. احلرية

 ،لياوتطبيقها شيء آخر ك ،لكن األميان بفكرة ما شيء ؟_من منا ال يؤمن باحلرية
انه أمر آخر ال أرغب باحلديث  ،بكل األحوال مل تكن فكرة احلرية هي السبب
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ان قمة  ،فأنا ال أرى أن احلرية تطبق عند العقالء ،أما عن فكريت جتاه احلرية ،عنه
ى فكل ما هو مستهجن خارج اسوار املشف ،احلرية جندها فقط يف مشفى اجملانني

 سياسةوال البكاء وتقمص الشخصيات والنباح والنقد ،ضمن اسواره هو أمر شائع
علينا أن  ،اهنا قمة احلرية بالفعل ،وكل تلك األمور والعض ألميان والضربوالكفر وا

 .حنسد أولئك املقيمني داخل ذلك السور

بل أنه امر موجع اىل حد  ،ال أعلم أين املضحك باألمر ،ضحك بعد أن قال ذلك
 .بعيد

  .ضحكت جوري أيضا على الفكرة ومل تعقب بشيء

 ._انت مل تتحدثي عن نفسك

 ،انا كما تعلم امسي جوري وعمري ثالثة وعشرون عاما ،تكلم باختصارسأ ،_حسنا
نظيف ... سقط عن الدور الرابع اثناء ت بعد أن اهنيت دراسيت الثانوية تويف والدي

 .منور

ارتياحها  ،فقد كان األمر مؤمل هلا اىل حد بعيد ،قالت ذلك دون أن ترغب يف قوله
هم أن حيمل على أحد ،لرامي دفعها ألن تلقي حبملها قليال عليه ولو بشكل مؤقت

 .جانبا من الوجع معها

 .أنا أسف مل أقصد أن أذكرك بأمر قد جيرحك !_رمحه اهلل

 ت.أنت مل تسألين عنه بل أنا من حتدث ،_ال عليك
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ألمر مل أن اورمست ابتسامة مصطنعة على وجهها لتوحي لرامي  ،زفرت وتنهدت
 .يؤثر فيها كثريا كما يعتقد

 ،كان على أحدنا أن يعمل  ،فأنا وحيدهتما ،مل يبقى يف املنزل سواي مع امي_ 
ثانوية ادة الحبثت كثريا عن وظيفة على شه ،وأمي كبرية يف العمر ال تستطيع العمل

اجلريان  اعدكنا نس  ،مرت علينا شهور أحيانا ال جند ما نأكلهولكن مل حيالفين احلظ، 
كان   ،يف الوالئم اليت يقيموهنا ونوضب اخلضرة لبعض احملالت اليت كانوا يعرفون أيب

لكن  ،وكانت أمي ترفض أن أعمل يف البيوت أو أن أعمل يف مقهى ،األجر زهيدا
صحيح   ،بعد ان ساء حالنا أكثر استطاعت صديقيت أن تقنعها أن أعمل يف املقهى
وأحيانا  ،كان العمل متعبا وقد تتعرض الفتاة ملواقف غري حمبذة كالتحرش اللفظي
يف  لكن ،يصل األمر اىل أن يعرض أحدهم علي أن أقضي معه ليلة مقابل املال

يان حتدث بعض األح ،النهاية مل يكن األمر يعجب مالك املقهى والعاملني فيه
ستطيع بالنهاية ال أحد ي ،أحيان أخرى شجارات مع تلك النوعية ويتم جتاهلها يف

 .اجبار أحد على فعل شيء ال يرغبه

مل  ،توقفت جوري عن احلديث عندما اقرتبا من شاب وفتاة يقفان على الرصيف
قريبة ويبدو أن مسر دخلت احلديقة ال ،يكونا سوى حبيب مسر وليلى يقفان سوية

 ليلى أيضا مل ،ألمرومل يصدق رامي ا ،كانا يتكلمان ويضحكان  ،لقضاء حاجة
  ،مل تكن سوى حلظات التقت عينامها ،تصدق عينيها عندما رأت رامي مع جوري

ومل يرغب أحدهم  ،مل يسأل أحدمها اآلخر عمن معه ،كان األمر أشبه بالصدمة
طرف بل محل كل منهما نظرة اخليانة لل ،بتربير األمر فلم يرى أحد منهما أنه خمطئ

 ،ولكن تعامل األثنان بردة فعل باردة ،دمة كبريةوعلى الرغم أن الص ،اآلخر
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ا من كانا مصدعني جد  ،فتجربتيهما السابقة هدت كل ما تبقى فيهم من ثقة
نان فبعد أن رأى االث ،ذلك املوقف أدى هبما اىل االهنيار الداخلي الكامل ،الداخل

 تنتهي تلك النظرة بعد ساعات قليلة من ،يف بعضهما تعويض عن كل ما فات
 ،يبدو أن األثنان فقدا كل شيء ووصال اىل تلك املرحلة من الكآبة ،نعاش قلبيهماا

فهما  ،ومل جيعالنه يستحق السؤال حىت ،اليت مل جتعلهما حىت أن يلقيا باال لألمر
كلنا   ،سهماكتشفا للتو اهنم ال يعرفون حىت أنف ،العارفني ببعضهما اىل أبعد احلدود

 ذلك جيعلنا نرى ،ى حق ومل نفعل شيء خاطئنفعل ذلك عندما نوقن أننا عل
أو  ات،اإلجابكان األوىل هبما أن مينحا بعضهم القليل من   ،أخطاء اآلخرين فقط

 .األمر ليس صعبا اىل هذا احلد ،على األقل أن يطرحوا األسئلة

لكنه كان شيء  ،ال أعلم كيف أصف لكم األمر وكيف فهم كل منهما ما حدث
 .نعم غيب اىل ابعد احلدود ،غبيا

كمل رامي أ ،اخليبة تلك عندما التقت عينامهارسم األثنان على وجههما ابتسامة 
أيضا مل  ليلى ،طريقه مع جوري دون أن يكلف نفسه عناء االلتفات اىل اخللف

كان   ،ارتفع صوهتا بالضحك على نكتة سخيفة أخرى ،تنظر اليه بعد أن ختطاها
 ،حىت أن حبيب مسر استغرب األمر ،رف ملاذا قامت بذلكعليها فعل ذلك مل تع

  .وعلى اعتقادها اخلاطئلقد كانت تضحك على خيبة أملها 

 .امسع كيف يضحكان؟ أن احلب مينح السعادة، _هل رأيت

قالت جوري ذلك ومتنت أن تعيش تلك اللحظات اليت يعيشاهنا وذلك الضحك 
 .اهلستريي مع من حتب
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 !_نعم بالفعل ..

د ولعله أحب أن يصدق األمر وجي ،رامي جماراهتا هذه املرة وعدم ختييب ظنها حاول
 .من يؤيد فكرته

 .ال أحد يستطيع أجبار أحد على فعل أمر ال يريده.... _حسنا أكملي

 .لديك ذاكرة قوية ،_أحسنت

ذكر فلطاملا ت ،مل يعرف رامي ان كانت تلك نقطة قوة فيه أم اهنا نقطة ضعف
اع لقد متىن دوما أن يتوصل العلم اىل إجياد عقار أو اخرت  ،تفاصيل كثرية كلها مؤملة

واليت  ،بهاالختار وقتها االحتفاظ فقط بذكرياته اليت حي ،جيعل الذاكرة انتقائية لألمور
 ؟كيف ميكن لإلنسان أن يتعلم  ،ولكن ان مت ذلك األمر ،حتمل الفرح والسعادة

 .االنسان هي من اخطائه واوجاعهفجل معرفة 

صغري  منزل على الرغم انه مد اهلل اننا منلكوحن ،_ما أكسبه يف املقهى كان كافيا
انا أحب  ،ولكنه حيمل عنا عبئ مثن استئجار منزل ،وقد يسقط فوقنا يف أي وقت

 .فكل شهر أو أقل علي أن أقرأ شيء جديد ،أن أقرأ

 _وماذا تقرئني هذا الشهر؟

 ..._أنت

 :قالتها على عجل وقد فسرها رامي ألف تفسري قبل أن تكمل

 _ما الذي تقرأه أنت؟
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كنه ل ،كانت حتاول قراءة رامي  ،بل كان األول ،مل يكن هذا جواهبا ،كانت تكذب
 .غريب األطوار وأشبه برواية جمنونة وضبابية

 .أنا أكتب رواية ،_أنا ال أقرأ حاليا

 _هل أنت جاد؟

 .أو كالعادة ملء فراغ ،اهنا حماولة لكتابة شيء ،_نعم

ة اليس  ستهديين نسخ ،لقد تعرفت على كاتب روائي ،أنا اآلن سعيدة !هلي_يا إ
 وتكتب االهداء خبط اليد؟ ؟كذلك

 .ضحك رامي وأعجبه اجلنون والطاقة يف جوري

 

 ،هاغريتا ثياهبما وانسلت ليلى سريعا اىل فراش ،دخلت ليلى ومسر اىل غرفة مسر
 .فالنوم جنة التعساء ،ارادت اهلروب من كل شيء

سأحضر املته ونستمع اىل الربنامج ال  !_هل أنت متعبة؟ هذا ليس وقت النوم
 .تنامي

 .عدلت مسر من شعرها ومجعته فوق رأسها وقالت ذلك وخرجت مسرعة من الغرفة

اكرهتا ذن ال يوقظ رامي أو أقله ا ،أغمضت ليلى عيناها ومتنت ان ال تستيقظ
لقد متنت أن يعوضها اهلل به عن كل ما فات ولكنه مل يكن  ،املزدمحة باخليبات

وأهنا  ،أحست بأن قلبها كان رخيص اىل درجة كبرية ،سوى خيبة جديدة وسريعة
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ذلك لقد أومهها ب ،هي لطاملا رأت فيه الكمال رغم أن ال شيء كامل ،فقدت الرؤية
  .وركفهو مل يكن اال نسخة من هؤالء الذ 

 ،درهالكن ملا كل هذا األمل يف أيسر ص ،مس واليوممل تلتقيه اال أ ،ال شيء يستحق
له أن حيدثها  كيف  ،عليها أن تكرهه فقط لتشعر بالراحة ،مل يكن األمر منطقي أبدا

كرة نعم هذه هي الف ؟طوال ساعات كم حيبها وما أن ترتكه جتده مع فتاة أخرى
رمست تلك  ،انه خائن وفظيع وكاذب كبري ،تكرههاليت سترتك هلا اجملال اىل أن 

وكان ذلك مرضيا اىل حد ما ليجعلها تنام هذه  ،الفكرة يف عقلها مسحت دموعها
  .ولكنها لن تنسى كل تلك الفرتة اجلميلة اليت مجعتهما فيها الصداقة ،الليلة

ليت اأغمضت عيناها ودعت اىل رهبا أن ينسيها إياه وينسيها تلك اخليبة اجلديدة 
وعدم الثقة بأي أحد بعد أن هدم رامي آخر  ،سترتك هلا اخلوف فقط من كل شيء

 ولعنت قلبها اهلش ألف مرة  ،جدراهنا

 كيف استطاع ان يسبب هلا كل هذا األمل؟

، اما سباهنا يومان فح ،مل تكن حىت عالقة ،هي نفسها ترى أن شعورها مبالغ به
 .صداقةال قبلها فلم تكن سوى

 حدث لليلى؟ما الذي 

 وهو ال يقول شيء ال ،ليلى كانت ترى يف رامي أنه رجل مثايل اىل ابعد حد
ا هي أحبته منذ تلك الفرتة اليت كانا هب ،ومل يكذب عليها يوم بأمر ما ،يقصده

ومشت  ،بعد خيبة حب حصلت معها اثبتت هلا أن الثقة يف الناس كارثة ،صديقني
قررت من يومها ان ال حتب أحدا أو تتقرب من أحد أكثر من  ،على ذلك املبدأ
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هلا أنه خمتلف  وأثبت ،اىل أن تعرفت على رامي فغري كل تلك املفاهيم فيها ،الالزم
لشفافية ولعل تلك ا ،رغم أنه كان طوال الوقت خيربها أنه قد يكون أسوأ من اجلميع

باحلب ايقنت ان  فا لبعضهماوعندما اعرت  ،اليت كان هبا جعلتها تتعلق به وتثق به
وان حياهتا  ،ورمست أحالم كثرية هلما معا ،اهلل عوضها مبا تستحق عن اخليبة املاضية

ما شأن القدر؟ مل ميهلها رامي سوى اقل  ،مل ميهلها القدر، لن تكون اال جنة معه
  .من نصف ساعة ليتداعى كل ما بنته يف طرفة عني

 ؟لقاؤك مع راميكيف كان   ،_هيا استيقظي وأخربيين

 .دخلت مسر وهي تنادي على ليلى

ادرون اهنم كالقردة ينتظرون ابتسامة أي فتاة ليثبتوا أهنم ق ،كلهم ذكور  ،_ليس باملهم
 .أريد أن أنام أنا مرهقة ،على املضاجعة

 ؟احرتمت مسر رغبتها وسهرت وحدها رغم أهنا حاولت أن تفهم ما الذي حدث
 .فقد كانت سعيدة جدا عندما عادت من لقاء رامي

لباب اوقفته على ا ،أوصل رامي جوري اىل باب منزهلا ومل يشعر كيف مر الوقت
  .أعطته إياه ،ودخلت بسرعة وخرجت حتمل كتاب

ملرة وإن تأخرت سأراك ا ،سأمسع رأيك إذا التقينا يف الغدأقرأها و  ،_هذه هدية لك
 .وعليها اهداء ال تنسى ذلك ،ية يلاملقبلة وحتمل روايتك هد

 .اىل اللقاء ،فأمجل هدية ال نستطيع بيعها هي الكتاب ،أنا أقدر هذا كثريا ،_حسنا

 وقالت: أمسكت جوري بيده ،قال رامي ذلك مبتسما وهم بالرحيل
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 .؟ أعطين رقم هاتفك!_هل أنت جمنون

 تتأكد أنه مل وارادت أن ،أخرجت هاتفها وأعطته إياه وسجل هلا الرقم واعاده
 .خيدعها فاتصلت به اىل أن رن هاتفه يف جيبه مث أهنت االتصال

 ؟من أنت ،_عليك أن حتفظه حىت ال تسألين

 .قالت القسم األخري من مجلتها وهي تقلد صوت رامي

 :ضحك رامي على ذلك

 _لن أنسى سأقوم حبفظه.

 جمنونة. قبلته على شفاهه يف حلظة ،مشى مغادرا وحلقت به

 جننت؟_هل 

 فقد ابعدها بوضع يديه على كتفيها. ،كان رد رامي قاسيا

 !!أنا يف قمة العقل !_ال

 وخيبة: مث أكملت خبجل ،صمتت قليال ومل تعرف ما تقول

 ،كستطيع منع نفسي من فعل ذللكين مل أ ،_حسنا أنا اسفة لقد جتاوزت حدودي
 .بكل األحوال شكرا ألنك أوصلتين...اىل اللقاء

م رامي مل يعل ،كان املمر الضيق مضاء بضوء خافت  ،هلا باب منز مشت جوري اىل
 .مصدره فقد كانت الكهرباء مقطوعة يف احلي
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  .هو مل يعرف ملاذا فعل ذلك ،أحس بالندم على زجرها

 ؟_جوري

ين متسولة وقفت عند مساعه ونظرت اليه بعي ،نادى عليها قبل أن تغلق الباب خلفها
 .للحب

نت ثالث أو كا  ،مل تكن املسافة بينهما كبرية ،طو حنوهااقرتب منها على مهل خي
 .أربع خطوات اىل أن وصل اليها

 .ولكن ال اعلم كيف اشرح األمر ،_حسنا انا اسف مل اقصد أن ازعجك

 وكان صوته مرتعشا وأنفاسه تعلو  ،قال ذلك بارتباك شديد وتردد

ك يف وقد قرأ رامي ذل ،وتلفح رقبة جوري اليت مل تكن تريد اعتذارا بالكلمات
 ،فلم يدري بنفسه اال وهو يضمها اىل صدره ويقبلها قبلة طويلة من شفاهها ،عينيها

 ،هلا كانت قبلة عفوية مل خيطط راميعتصرا بعضهما حىت ضاعت تفاصيلهما،  ا
لكن جتاوبا مع بعض كعشاق خطط قلبيهما  ،ولعل جوري ذاهتا مل تتوقع ذلك

 .لألمر كله

ا األثنان بصوت ضحك ،جفل األثنان وانتهت قبلتهما ،املمر الضيق ل الضوء يفاشتغ
  .خافت على جفلهما

قبل أن  اذهب ،بالعادة ال تأيت قبل الواحدة ليال ،_لقد جاءت مبكرا هذه الليلة
 .خترج أمي
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  .قالت جوري ذلك وهي متسح محرة شفاهها بيدها

 .اىل اللقاء ،_حسنا

 .وأغلقت جوري الباب ،خرج رامي

سيكون  ،عليه اآلن أن يأخذ سيارة أجرة لتوصله ،رامي عرب احلي على عجل مشى
فقد أصبح الوقت  ،حظه كبريا ان وجد احدى السيارات بعد خروجه من احلي

 .ومل خيرب ابن عمه انه سيتأخر اىل هذا احلد ،منتصف الليل

ربه خي اغلق االتصال وأرسل له رسالة ،أتصل به ابن عمه بينما كان يفكر يف ذلك 
 .فيها أنه على الطريق

ه ولعله أراد جتاهل األمر كليا وأن يشغل بالاألن مبا رأى من ليلى، مل يفكر حىت 
فما أحسه جتاهها يف تلك اللحظة اليت رآها فيها مع الشاب احتاج  ،بأي شيء آخر

يدا أنه لن وهو يعلم ج ،وهو بغىن اآلن على أن يفكر هبا ،اىل عشرة عقول لتحمله
  ،ليلة اال مبعجزةينام ال

هي ، ةاهنا ليلى ببساط ،لن يستطيع ذلك ،فمهما حاول جتاهل التفكري باألمر
ية كما اهنا تستطيع ان متنحه كم  ،وحدها قادرة على التسبب له بكل ذلك األذى

ى ترميمه ولديها القدرة عل ،ستطيع كسره بطرفة عنيت ،هائلة من الفرح والسعادة
  .بابتسامة

  .صدق أو ال تصدق ،ولكن ذلك ما كان بالفعل ،أن األمر مبالغا بهأنا أيضا أرى 
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وهو على األغلب سيغادر يف الغد اىل وحدته اليت  اد رامي اىل منزل ابن عمه،ع
 .خيدم هبا يف حمافظة قريبة

  .كان اجلميع يف املنزل نيام عدا ابن عمه

 لقد أحب أن ،رةاال أن األمر مل يزعجه هذه امل ،جلس مع ابن عمه كثري الكالم
  ،ومل يرغب أبدا أن يتوقف عن الكالم ،وجاراه يف احلديث ،يتحدث عن أي شيء

 .كان هروب آخر وطرد لليلى من عقله لوقت أطول

تكلما عن الكون ونشأته وعن االحلاد وعن االميان والشياطني والسياسيني والتجار 
 رف ابن عمه ذلكوع ،ومل يدريا بأنفسهم إال أن غط رامي يف النوم ،وكل شيء

 .جلب له حلاف ووضعه عند قدميه وذهب هو أيضا للنوم ،عندما طال صمته

لعلي اآلن قد فهمت مل يلجئ الناس اىل الثرثرة اليت ال تقدم وال تأخر وال تغري أي 
واليت  تفاديا للصفعات املتكررة ،مل تكن سوى نوع آخر من اهلروب ،شيء يف األمر

فإن مل ترد  ،كان علينا مجيعا أن نرد منذ البداية دون حسابات  ،تعايش اجلميع معها
انه االعتياد  ،من الصفعة األوىل ستصفع مرة أخرى وتتواىل الصفعات وتدمن األمر

 انت ضعيف فقط مثلنا مجيعا  ،ال تعتقد أنك مسامل ،يا صديقي

كثري لال يزال يف جعبة أبنائها ا هنرغم ا ،دمشق اآلن طقس موهتا املؤقتمتارس 
ورامي  لعلها كانت رأفة بليلى ،لكنها اختارت أن ينتهي هذا اليوم أسرع ،ليحيوه

يلى  ولعل رامي ول ،ومثلهم الكثريين الذين جيدون مالذا آمنا ألرواحهم يف النوم
ات فعلى أم أن تريح عقلها من وجع ذكري ،كانت مشكلتهما هي األهون بني اجلميع
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أقسى من اليتم والرتمل وآالف  ،أقسى األوجاعولعل ذلك كان من  ،ابنها الشهيد
 .القصص املوجعة اليت عاشتها وتعيشها دمشق منذ سنوات

وكان حريصا أن  ،كان يوظب حقيبته ويضع ثيابه فيها  ،الثالثة فجرا يف غرفة علي
 ، الصباحسيعرفون األمر يف ،يكون هادئا وأال يثري جلبة تستدعي استيقاظ والديه

ألحالم داعبت ا ،ينة أخرى وحياة أخرى مليئة باحلب مع ودادعندها سيكون يف مد
وارتسمت على شفاهه ابتسامة سعادة جعلت من األمور الالحقة واملشاكل  ،خميلته

يء اآلن ما لكل ش هو مستعد ،اليت ستبدأ منذ طلوع مشس هذا اليوم هينة وبسيطة
  دامت وداد اىل جانبه،

ووضع  ،يف خزانته للمناسبات املهمة ارتدى ثياب أنيقة حرص دوما على تركها
ش وحث خطاه ببطء عرب احلو  ،محل حقيبته وخرج على مهل من الغرفة ،عطره

  .مشى عرب الطريق املتعرج باجتاه منزل وداد القريب ،خارجا من املنزل

رة هنا فأعطى هباء ملنازل القرية املتناث ،كان قمر تلك الليلة قد شارف على الغروب
ة أن تكون جاهز  وعلى وداد ،لليل أحياء النهار يف برزخهم اآلنموتى ا ،وهناك

  للحلم.

 جلس ،وقف قرب الصخرة أمام منزهلا وارتأى أن يرتك هلا اجملال ويتفاجأ بصوهتا
د كيف ستقرتب منه ودا  ،ملخيلتهصخرة صغرية وأشعل سيجارته تاركا اجملال  على

ولن  ،ودا حباجة شيء عدامهافهما مل يع ؟والسعادة بعد قليل حتمل كل ذلك احلب
ار مها اآلن ميلكان اخلي ،يسمحوا هلذه املدينة أن تقتل حبهما كما فعلت بالكثريين

.ومها سيختاران أما أن يعيش حبهما أو أن يسمحا بقتله  
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راقب القمر يغادر السماء رويدا  ،نفث الدخان من فمه وأعاد مضغ سيجارته بنهم
  .عاليةوكيف سرقه أحد اجلبال ال ،رويدا

  .مل تكن أضواء القرية مشعلة ،اشتدت حلكة الليل ما أن سرق القمر

لقد مسعوا الكثري من الوعود أطلقتها احلكومة بعد أن مت استعادة حقول للنفط 
لكن و  ،بأن اجلميع سينعم بساعات كهرباء أطول وستخفض ساعات التقنني ،والغاز

حىت اآلن مل تكن سوى وعود كاذبة مل تلمع صورة احلكومة بل زادت من نقمة 
 ،ولكن من جيرؤ على قول شيء ،الشعب وازدياد يف قلة الثقة بينهم وبني املواطنني

لطاملا كان التلفزيون احلكومي ينقل املقابالت مع املواطنني والذين كانوا يكتفون 
واجلملة اليت كانت دائما على لساهنم )احلمد  ،فيقبالتو  اء للحكومةبالتمجيد والدع

 هلل وهدأ اهلل البال وأعان احلكومة(

لطاملا متنيت أن يسألونين أمام كامرياهتم عن رأيي باحلكومة وعملها وهذه األمور 
وسأستدعى ألحد األفرع  ،وأعتقد جازما أن املقابلة لن تبث ،اليت يسألوهنا عادة

لذلك امسع مين وقل احلمد هلل  ،ال أعرفها وسأعرتف هبا األمنية لتهمة ما حىت أنا
كل   ،وأعان اهلل احلكومة فنحن شعب مرفه اىل أبعد احلدود وال يعجبنا العجب

وننظر فقط  ،هدفنا يف احلياة هو أن ننتقد ونغض الطرف عن كل ما هو إجيايب
ال وكما ق ،ال تسألين ما هو اإلجيايب ألنه موجود حىت ان مل تكن تراه ،للسلبيات

 الشاعر نزار قباين )مندح كالضفادع ونشتم كالضفادع(

.صديقي؟ حسناهل فهمت يا   
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 لقد تأخرت ،وبدأت خيوط الضوء تنسج يف األفق ،أطفئ علي سيجارته العاشرة
ن ر  ،محل هاتفه واتصل بوداد ،أقلقه األمر ،الرابعة والنصف فجراالساعة اآلن  ،وداد

.اهلاتف طويال ومل جتب  

من املعقول أهنا نائمة؟_هل   

ة أتصل مر  ،سأل نفسه وبدأت األفكار تزاحم خميلته أحالت ابتسامته اىل عبوس
كان سينتهي الوقت ولكن قبل ذلك أهنت وداد   ،أخرى  

.بعث ذلك الطمأنينة يف نفسه ،املكاملة  

._حسنا اهنا قادمة  

ومل  ،حقيبةمل تكن حتمل أي  ،نظر اليها ،مسع علي صوت باب منزهلا يفتح هبدوء
.ترتدي ما يدل على أهنا هيأت نفسها للسفر  

محلت مالمح وجهها زرقة الفجر والكثري  ،اقرتبت منه على مهل مرتدية ثياب النوم
.من احلزن  

 _هل جننت؟ أمل جتهزي نفسك بعد؟

أصابت قلبه وغاب  رجفة ،لف سؤال وألف خوفناه حتمالن أوعي ذلك عليقال 
  .ول شيء وأن تنقذه من حماوالت التخمنيعليها أن تق ،وجهه الدم عن

:وقفت قبالته ودموعها يف عينيها تزامحان ملعة احلزن  

._انا ال أستطيع فعل ذلك  
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.وانتقصت غصتها بعض احلروف ذلك قالت وداد  

!؟ أرجوك أخربيين أن هذا األمر ليس حقيقيا!_ماذا؟ أنت متزحني أليس كذلك  

.تكلم متوترا ومنفعال غري مصدق ما مسع  

سنؤجل ذلك اىل  ،_هل تقصدين أنك مل هتيئي نفسك لألمر؟ ليست باملشكلة
!الغد  

مل يكن لديها  ،من انتظار علي مل جتب وداد بشيء وكان صمت يقتل آخر ما تبقى
  .ما تقوله

.قويل أي شيء !_اللعنة  

.قاهلا بغضب ممسكا بكتفي وداد وهزها بعنف  

أنا أحبك هذا األمر لن يتغري  ،لينانه يقت ،ال تظن أن األمر سهال علي ،_علي
 ولكن... 

.قالت كلماهتا وتركت اجملال اللتقاط أنفاسها بني كل مجلة وأخرى  

!_لكن ماذا؟ تكلمي  

.صرخ علي بنفاذ صرب  

  .لن أخوهنم مهما كنت أحبك ،_لن أهرب من بيت أهلي
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مل يعرف بعدها ماذا  ،كان جواهبا هو اجلواب الذي حاول علي طرده من رأسه
.ليس أقل من انتزاع قلبه من صدره ،كان األمر موجعا اىل ابعد احلدود  ،سيقول  

نه؟ أنت لن ختوين أهلك ولكن أنا،ما الذي تقولي_لقد أخربتين أنك،   

.قال ذلك متلعثما ضائعا كافرا بكل شيء  

هل تعتقد أن هذا سهال بالنسبة يل؟ ،_ال تصعب األمر علي  

 ،باجلنون والشتاتوعلي غارقا  ،وداد غارقة بالدموع ،بنظرمها عن بعضهمااشاحا 
، يف كل خطوة ماتت ألف مرة ،مشت وداد اىل املنزل كمن ميشي على زجاج حمطم

ليت  ،محل علي حقيبته ومضى هائما مسرعا ال يعرف اىل أين تقوده خطواته
.لعل ذلك كان ليطفئ النريان املشتعلة يف قلبه ،بإمكانه البكاء والنحيب  
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.صباحا يف منزل أبو حممود الساعة الرابعة والنصف  

خييم سكون األموات على املنزل الذي اعتاد سكانه النهوض قبل أن تلقي الشمس 
فراش  ،لعل املوت راقهم ،لعله فقدان الرغبة يف االستمرار ،خيوطها على األرض

قاء احللم مع أناس مل يعودوا قريبني كانت جائزة أبو حممود الذي استلذ الراحة ول
  .النوم ورمست على وجهه ابتسامة غادرته منذ زمن بعيد

قة الزيزفون العبحتت شجرة  جلسا سويتا ،فيا وأبيضا مجعه بزوجتهكان حلما صا
بته وعات ،عاتبها على تركه وحيدا وعاجزا ،أطاال النظر يف بعضهما ،برائحة الفرح
وه والوج ،رغم كل العتب اال ان الروح كانت تغلفها اجلنة ،تأخره عنهاو على غيابه 

وكيف له أن حيمل كل  ؟كيف لعتاب أن يكون بكل هذا اجلمال  ،حتتلها االبتسامة
 أن يستمر ؟كيف لعتاب أن تستلذه وتتمىن ان ال ينقطع  ؟تلك السعادة النقية

  .فحسب

.أنياب احلقيقة هشمت احللم  
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عمى لكم متىن أن يصاب بال ،فتح عيناه للحظة ،استيقظ أبو حممود على صوت ابنته
الصوت الذي أصبح  ،لكي تكون الصورة األخرية اليت رآها هي ما مجعته مع زوجته

.يف أذنه صوت ابنته متزامنا مع طرق على باب املنزل  

.والباب يطرق ،_مل تشرق الشمس  

فقد راعها منظر الدمعة اليت  ،مل األسفبصوت حي ،كمن يشعر بالذنب قالتها
مل تراه مرة يف مثل هذا املوقف ومل تتمىن أن تراه يوما هبذا  ،بللت حليته الشائبة

  .احلال

ت غصتها وخرجت من الغرفة على عجل.حبس  

  .طرقت احلقيقة متثاقلتا نافذة العقل ختربه بوجودها

عا موج ،وصوت الطرق على الباب كان يدق يف قلبه وعقله ،اتكأ على يده اخلدرة
فقد كانت ذاكرته  ،متىن أن تقوم الساعة قبل أن يقف ،مالمح احللم يف ذاكرته

مل يتذكر منه اال أنه من احملتمل قد رأى  ،وما أن وقف كان قد نسي احللم ،أنانية
.لمزوجته يف احل  

.لبوابة احلديدية وهو يسأل نفسهتوجه اىل ا ،مشى على مهل على وجعه عرب احلوش  

؟من قد يطرق الباب يف هذا الوقت املبكر _  

مل يرغب أن  ،تبا هلذا الضباب فيهما ،قام بفرك عينيه ،فتح الباب ومل يصدق عينيه
.تكون خدعة أخرى  
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  .ضمه حىت أوجعا بعضيهما ،باكيامل تسعفه الكلمات فأحتضن ابنه أمحد 

._تبا للغياب  

.غيمة الوجع ممزوجا باللحظة والفرحبصوت قلب غلفته   

غربة  ،غربة الروح ،غربة االبن ،دخل حمتضنا أبنه بكل ذلك اخلوف من الغربة
.الذكريات املوجعة  

  !_يا شهرية

  :بنبضات قلب متسارعة وصوت مرجتف ،نادى على ابنته

._لقد عاد أمحد  

  .يبكي ضاما والدهكان   ،حىت االبن مل جيد ما يقوله

اجللد  ،حليته مل تشذب منذ فرتة طويلة ،متعب العينني ،بشكل ال يصدقكان حنيال 
.ثيابه الرثة واملتسخة مل تغسل منذ فرتة طويلة ،على عضم وجنتيه رسم مالحمهما  

اهنارت باكيتا وركضت  ،توقفت غري مصدقة ما ترى ،خرجت شهرية من الباب
وفرح  ،قاسيا ادموع حتمل عتاب ،وقفت اللحظة يف احلوش ،احتضنتهما سويا ،اليهما

  .حيمل الشكر الستجابة الصلوات

 _منذ مىت مل تستحم؟

.قالتها شهرية ضاحكة والدموع يف عينيها  
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.ضحك الثالثة على األمر ساخرون من الغياب  

وجلسوا يف احلوش على  ،ذهب أمحد واستحم بينما حضرت شهرية طعام اإلفطار
نصف الشمس قد ظهر حيمل  ،رور الوقتسجادة صوف قدمية هبتت ألواهنا مع م

  .ما تبقى من نصفها اآلخر ببطء

 تناولوا فطورهم ،كان واسعا جدا على جسده اهلزيل  ،ثوب من ثياب أبيه أمحد لبس 
  .وتكلموا كثريا

 _لقد شغلت بالنا كثريا أين كنت؟

.معاتبا وحمبا طرح األب سؤاله  

خربهتم  أ ،لقد اهتموين بأنين إرهايب ،_ما ان خرجت من تركيا حىت أوقفت يف اليونان
عرضوا علي صورا لشخص  ،ال اعرف ماذا أخربهم املرتجم ،كثريا انين لست كذلك

مل يقل سوى انت إرهايب  ،نظرت اىل املرتجم ،ورطن احملقق حبدة وغضب ،يشبهين
الصغري ، وما زاد من شكوكهم وجود املصحف وهذه صورك وانت تقاتل يف العراق

لقد كان األمر جمرد شبه  ،اودعوين يف السجن ومل أخرج اال منذ أسبوع ،يف حقيبيت
كان يريد الذهاب اىل   ،بيين وبني شخص آخر القوا القبض عليه بني املهاجرين

  .املانيا

 _هل قاموا بتعذيبك؟

.ومهتمتكلم االب بصوت حزين   
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 ولكن أمحد اهلل انين ،_انت بغىن عن أن أخربك ما الذي واجهته يف السجن
  .استطعت اخلروج

._احلمد هلل على سالمتك يا بين  

.هز أبو حممود رأسه بشيء من الرضا  

؟_بالتأكيد أنت مل تنم منذ ساعات طويلة  

.قالتها شهرية ممازحة  

قومي بتجهيز فراشي فأنا أرغب أن أنام أكثر من اهل أرجوك  ،_هذا صحيح
.الكهف  

.مشت شهرية اىل الداخل على عجل  

هل تريد أن تتزوج؟_هل انت خبري؟   

.قاهلا أبو حممود وقد أمسك يد امحد بقوة  

.ال أريد شيئا أكثر من ذلك ،وما أريده اآلن أن أنام ،_أنا خبري يا أيب  

.وسنتحدث بكل األمور عندما تستيقظنام اآلن  ،_حسنا يا بين  

عليه أن حيمل اخلرب  ،وقف أبو حممود ومحل عكازه وخرج من املنزل على عجل
كانت األخبار السابقة ،  السعيد لزوجته كما كان يفعل دوما بإخبارها كل شيء

  .اآلن هو حيمل خرب مفرح من حقها أن تعرفه وتشاركه فرحته ،مجيعها تعيسة
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واضب فيها أبو حممود على زيارهتا كل يوم ونقل  ،لقد رحلت منذ ثالث سنوات
من تزوج ومن أجنب من زرع ومن حصد من طلق  ،كل أخبار القرية  ،األخبار هلا

ولعل خرب اليوم هو األسعد لقلبها  ،كل األمور كان خيربها هبا  ،ومن احرتق حمصوله
.ولقلبه  

هو  ،ولكن من يقنع أبو حممود بعكس ذلك ،هي قد رحلت وهذا أمر ال شك فيه
حىت بدأ البعض بالتكلم واهلمس  ،وال يرغب بتصديقه ،مل يصدق األمر حىت اليوم

 ،ساماهتمابتخيتبئون خلف  ،هم مل يعرفوا الوفاء كما عرفه ،بأنه قد أصيب باجلنون
 فالرجال ال يليق هبم الضعف ،ال يتهمهم أحد باهلشاشة خيتبئون خلف الوجع حىت

 ،فيستمر اجلميع بارتداء األقنعة اىل أن يتوفاهم نومهم األبدي ،والبكاء واحلنني
واليت تثقلهم باجلنون  ، يشعرون هبانهم من الداخل يلعنون كل األوجاع اليتلك

كم من الصعب أن تكون يف عني اجلميع ال مبايل   ،احلقيقي بينهم وبني أنفسهم
.وأن تكون يف عني نفسك ضعيف ومهشم اىل ابعد احلدود ،وقوي  

 

 

 

 

 ،دخلت زينب من باب الغرفة حتمل طعام اإلفطار ،فتحت جلنار عينيها على مهل
  .وقفت مبتسمة وغادرت الغرفة خبطى سريعة ،وضعته على األرض
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ال  ،نظرت جلنار يف الغرفة اىل اجلدران والسقف والسجادة املفروشة على األرض
.وضعت يدها على كتفه وهزته برفق ،يزال اخيها الصغري ينام بالقرب منها  

._مهند هيا استيقظ  

لقد ناما طويال ونسيا كل األوجاع  ،مل يشعرا بالراحة اال هذه الليلة ،فتح مهند عينيه
.اليت ستصادفهم اليوم كما اعتادوا يف األيام السابقة  

 دخلت زينب حتمل الشاي

قوما واغسال ايديكما وهذه الوجوه اجلميلة وتعاال  ،الفطور جاهز ،صباح اخلري_
.لنتناول الطعام  

، وبدأت بوضع السكر يف كاسات الشاي ،انب الطعام وجلستوضعت الشاي جب
غسلت يديها ووجهها ونظرت يف  ،أخذت جلنار بيد أخيها ومشت اىل املغسلة

مت مبساعدة قا لها وأحبته ولن ترغب بتغيريه بعد اليوم،راقها شك ،املرآة على املغسلة
  .شايكانت زينب قد صبت ال  ،أخيها بغسل وجهه ويديه وعادا اىل الغرفة

.لقد منتما كثريا هذه الليلة ،_هيا اجلسا  

.جلست جلنار ومهند وقربت زينب الشاي هلما وبدء الثالثة بتناول طعام الفطور  

أين زوجك الن يتناول الفطور معنا؟ ،_لقد نسيت  

_لقد استيقظ مبكرا وتناول افطاره وشذب بعض العشب يف احلديقة وذهب اىل 
.عمل آخر  
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بينما ساعدت  ،وخرج مهند من الغرفة وذهب ليلعب يف احلديقةتناولوا فطورهم 
وقفت زينب على مغسلة املطبخ  ،جلنار زينب بأخذ الصحون اىل املطبخ الصغري
يدور يف عقلها سؤال ال تستطيع  ،تغسل الصحون بينما وقفت جلنار يف جانبها

ترددت يف طرحها السؤال وبدا ذلك على وجهها ،تأجيله  

أن تقويل شيئا؟ _ما بك؟ تريدين  

ولكن ملاذا تفعلني ذلك معنا؟ أنت ال تعرفني من حنن  ،_حسنا ال أعرف ماذا أقول
!حىت  

:نظرت زينب اليها وأغلقت الصنبور  

 _هل مساعدة طفلني حتتاج اىل معرفتهما؟

._هناك آالف األطفال يف الشوارع مل تساعدي أحد منهم  

  .األمر مميزاكانت ترغب أن يكون   ،قالت جلنار ذلك بارتباك

 ،كيف عساي أن أرى أطفاال  ،_أنا مل أخرج من هنا منذ أن انتقلنا اىل احلديقة
كيف عساي أن أساعد اجلميع؟  ،ولنفرض أنين رأيت هؤالء األطفال كلهم  

.ال أعرف كيف علي أن أشكرك ،_حسنا  

:وقاطعتها زينب قبل أن تكمل ،قالت جلنار ذلك بشيء من اخليبة  

وأنا أشكر  ،أنا علي أن أشكركما ألنكما منحتماين ليلة من الفرح ،_ال تشكريين
  .اهلل أنه منحين هذه الفرصة
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._علينا أن نغادر اآلن ونكمل عملنا  

هل لديكم مكانا تنامان فيه غري احلديقة؟ او أي أقارب تلجئون إليهم  ،_جلنار
 وقت احلاجة؟

أخيها عندها تربيهما  تكلمت زينب وعيناها حتمالن التوسل بأن تبقى جلنار و 
  .كأوالد هلا

.هزت جلنار رأسها بالنفي  

سأكون يف قمة سعاديت ان قبلتما البقاء هنا ومسحتما يل  ،_ليس عليكما الذهاب
  .اقسم لن أحرمكما من شيء أو أمنع عنكما شيء ،باالعتناء بكما

لن  ،وحنن اعتدنا األمر زوجك لستما جمربان على حتمل هذا العبء،و _ولكن أنت 
.يكون هنالك فرق بالنسبة الينا  

.مل ترغب جلنار أن يعاملها أحد من باب الشفقة  

هذا ليس ألجلكما بقدر ما هو  ،_لقد طلب عثمان مين أن أطلب منكما البقاء
.ألجلنا  

.كان ما قالته زينب مرضيا نوعا ما جللنار  

حبزن:جلست على أرض املطبخ وقالت سكتت قليال مث  ،خنقتها غصة البكاء  

.فعلنا كل شيء ألجل أن يتم األمر ،_حنن ال نستطيع أن ننجب  

.وقفت جلنار على نافذة املطبخ تراقب كيف يلعب أخيها بسعادة وفرح كبريين  
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!_حنن لسنا أوالدكما  

لكنها مل ترغب أن  ،وبقدر ما أحبتها منذ رؤيتها ،بقدر ما أوجعها حال زينب
.ما احلقيقيني الذين لن تنسامها ابداتكون مع أخيها أبناء ألحد سوى والديه  

ان مل يعجبكما  ،ابقيا هنا فقط ،_ال أطلب منكما أن تشعرا حنونا بأننا والديكما
  .األمر لن مننعكما من املغادرة

.وقفت زينب ومسحت على رأس جلنار حبنو  

هي بكل األحوال  ،رغبت جلنار بذلك ألجل أخيها أكثر من أي شيء آخر
لن يضريها األمر ان  ،ولكن أخيها ال يزال صغريا ،على نفسهاتستطيع أن تعتمد 

لعلها الرغبة بالتوقف عن كوهنا يتيمة  ،مث أهنا شعرت بشيء جتاه زينب ،جربت
  .ووحيدة

.انه سعيد وعليه أن يكمل دراسته وأنت أيضا ،_انظري اليه  

 جلنارمل تقل  ،اشارت بيدها اىل مهند وراقبتاه وهو يلعب على أرجوحة احلديقة
خرجت ومشت اىل مهند بينما اكتفت زينب مبراقبتها  ،أرادت بعض الوقتو  ،شيء

  .ودعت رهبا ان حيقق أمنيتها ببقاء جلنار ومهند عندها ،وهي ختطو حنوه

نظرت زينب  ،كانا يضحكان جبنون  ،وصلت جلنار اىل مهند وبدأت هتز املرجوحة
وسيكون هلا ما ارادت ما أن  ،رمست ابتسامتها احللم واالمل بتحقيقه ،اليهما مطوال

.ينتهي مهند وجلنار من اللعب  
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 ،كمل األمرمل ت ،ومل ترغب بالوظيفة حىت لو نالتها ،مل تستطع ليلى االنتظار أكثر 
لتناول  أحلت عليها مسر بالبقاء ،استيقظت يف الصباح ومجعت حاجياهتا يف حقيبتها

 ،هالتكمل عزلتها يف غرفت ،أكثر من العودة اىل منزهلاها مل ترغب بشيء اإلفطار لكن
ورمبا تنام ورمبا ستبكي أو ستستمع اىل قصص أمها  ،رمبا سرتسم بعض الرسوم

 ،تبا لرامي ،الكثرية واليت لطاملا هتربت ليلى منها لتتحدث مع رامي أطول فرتة ممكنة
خرجت من منزل صديقتها  ،لك مسبقاكان عليها أن تعي ذ  ،لقد سرق معظم أوقاهتا

استقلت اول حافلة منطلقة اىل  ،واجتهت اىل مركز انطالق احلافالت اىل مدينتها
مل يصل شيئا من رامي  ،امسكت هباتفها تسلت قليال ،هناك وجلست يف املقعد

متنت أن  ،ما عساه أن يقول ،فهو يعرف أنه مذنب ،بعد وهذا أعطاها راحة أكرب
  .هذا جيعل األمر أسهل بكثري ،ال حيدثها أبدا

 ،تبادلت األحاديث مع ليلى ،جلست جبانبها امرأة يبدو أهنا يف اخلمسني من عمرها
وأن  ،يها اآلن أن تغري كل شيءولكن عل ،هي األخرى مل حتب الكالم الكثري يوما
ملرأة حقيبتها وجارت اوضعت هاتفها يف  ،متلء وقتها باألشياء اليت جتاهلتها دوما

.بكل األحوال لن يكون وقتا طويال ،يف الكالم  

  .خرجت احلافلة من دمشق وزادت من سرعتها

اهنا  ،خيبة أكرب ،دمشق مرة أخرى ترتك يف ليلى قصة موجعة وخيبة أمل أخرى
هذه املدينة  ،لن تعود مرة أخرى اليها مهما كانت األسباب ،ملعونة فيها ببساطة

عليها إذا ما ارادت البقاء فيها  ،نعم لن تعود ،وحظ ليلى ال يليق هبا ،اال تليق هب
 ،ال لن ترتدي قناع ،أن تتعلم أسلوب آخر للحياة ال تعرفه وال يشبهها بشيء

ومن أراد  ،من أراد أن يبقى فليبقى ،تبا للجميع لن تتغري ،ستبقى على ما هي عليه
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باألحرى لن  ،لن تسمح لشيء بأن يوجعها بعد اليوم ،الرحيل مجيع الطرق سالكة
  .يستطيع الوجع أن جيد طريقا اليها

 ،يهارد يومها عل ،يف احلافلة تذكرت حديث رامي عندما أخربته أهنا ترغب يف املوت
فلكل إنسان نصيب  ،أخربها أن األمر ال يزال مبكرا ،مل يقل كما يقول الناس عادتا

لعلها ضحكت ذلك اليوم  ،ميوت قبل أن يأخذها كلهاولن  ،من الوجع واخليبات
وتظن أهنا بالفعل مستعدة للموت فقد أخذت  ،ولكنها اآلن تعيها جيدا ،على فكرته

.حصتها الكاملة من الوجع واخليبات  

دراستها وإن كانت خمطوبة أو  ،استمر حديثها مع املرأة اليت سألتها عن أشياء كثرية
أجابتها ليلى عن كل  ،هبا األمر اىل طلب عنوان منزهلاووصل  ،متزوجة وعن عائلتها

أسئلتها لعل ذلك يساعد على الوصول بسرعة وجيعلها تنسى بعض األمور اليت حتتل 
استمر حديثهما بشكل ودي ويبدو أن املرأة تعيش يف  ،تفكريها لقليل من الوقت

  .حي قريب من احلي الذي تعيش فيه ليلى

هو وحيدي ولديه حمل لصيانة اهلواتف احملمولة  ،سنوات_ان ابين أكرب منك بثالث 
 قبالة مدرسة ...... 

.انه قبالة مدرستها الثانوية ،عنهوعرفت الشاب الذي تتحدث  ،عرفت ليلى احملل  

 _هل تعرفينه؟

.انه شاب خلوق ،حفظه اهلل لك يا خالة ،_نعم لعلي أعرفه  

  .كان شابا خلوق ووسيم  ،تذكرت ليلى ذلك الشاب بالفعل
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لقد أصبح يف السادسة  ،علينا أن نزوجه االن ،_سلمك اهلل يا ابنيت  

  .تزوجن أخواته ومل يبقى غريه يف املنزل معي ،والعشرين من عمره

ق فهو أمتىن له التوفي ،وبالتأكيد ستجدين له فتاة مناسبة ،_الفتيات كثر يا خالة
.يستحق اخلري  

لعلها أيضا تريد أن ميضي الوقت وتصل  ،ها هبذا الشيء اخلاصمل تفهم ليلى مل خترب 
  .بسرعة

كان املوقف قريبا من منزل   ،استمر حديثهما أكثر حىت وصلت احلافلة اىل مدينتهما
مل متانع املرأة األمر  ،فرأت من الواجب دعوهتا لشرب الشاي والتعرف بأمها ،ليلى

  .بل أحبت ذلك

  .عرفان بعضهماتا توللصدفة اهنما كان ،رحبت والدة ليلى هبذه املرأة

بينما تبادلت أمها مع املرأة األحاديث  ،غريت ليلى ثياهبا وذهبت لتحضري الشاي
واستمرت املرأة بالثناء على أخالق ليلى واالستمرار يف مدحها بشكل مبالغ  ،الكثرية

  .به

ولعل  ،ا من قبلفهي مل تلتقيه ،كانت املفاجئة عندما طلبت املرأة يد ليلى البنها
.معرفتها بأمها شجعها على األمر  

 ،على الرغم من اهنا متعلمة وموظفة ومثقفة ،لطاملا ارادت والدة ليلى أن تزوج ابنتها
فهي  ،لكن كانت العقلية ذاهتا اليت حيملها اجملتمع بأكمله والرغبة يف تزويج ابنتها

ولكن رغبتها واجهت  ،ختاف عليها كثريا وتريد أن تطمئن عليها يف وقت مبكر
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مل ترغب ليلى هبذه الزجيات التقليدية وكانت حتلم كجل  ،دوما الرفض من ليلى
ولطاملا أهنت النقاش يف هذه األمور قبل  ،البنات يف عمرها بأن تتزوج شخصا حتبه

  .أن تبدأ أمها احلديث فيها

،وعدهتا خريا ومحسها لألمر أن الشاب وحيد وميلك عمال خاصا به  

 ،فشاب كهذا فرصة نادرة وال ميكن أن يرفض ،تقبل األعذار من ليلى هذه املرةولن 
ا وجتزم أهن ،أقل األمور هو لن يتم سوقه خلدمة العلم ولن ختشى على مصري ابنتها

.ستكون سعيدة  

 ،سكنت عن املوضوع عندما دخلت ليلى حتمل الشاي اليت لطاملا أرادت من خيدمها
  .هنا تعرف مل هذه املرأة هناولعل أمها قرأت يف األمر أ

مث غادرت  ،جلسن سوية وشربن الشاي وتبادلن األحاديث العابرة لنصف ساعة
املرأة بعد أن وعدهتا أم ليلى بأهنا سرتد على طلبها بعد أن تعرف رأي ابنتها يف 

.املوضوع  

مل يساعدها عقلها على رسم شيء  ،دخلت ليلى غرفتها وبدأت بالرسم كعادهتا
.انت جمرد خربشة ال أكثرك  ،حمدد  

حدثتها عن األمور االعتيادية وسألتها عن  ،دخلت أمها اىل الغرفة وجلست معها
مث أعادت عليها حديثها بأهنا تريد أن تزوجها وعلها أن هتتم بنفسها أكثر  ،املسابقة

بل انه  ،ومل يكن احلديث غريبا على ليلى ،وتتعلم كيفية تدبري امورها يف املنزل
لكن هذه املرة كان يف ردها شيء من اللني وعدم  ،ة مكررة اعتادت مساعهاأسطوان
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ترددت أمها كثريا أن ختربها بطلب املرأة ولكنه أمر  ،الرغبة يف أن تناقش األمر أكثر
  :ال مفر منه

هل تعرفني ملا كانت هنا؟ !_تلك املرأة أم زياد  

؟املا عساها أن تكون هن ،_لقد دعوهتا لشرب الشاي ووافقت  

._لو تعلمني ماذا طلبت مين ملا كنت دعوتيها  

  .قالت ذلك ضاحكة

 _ما الذي طلبته منك؟

فأخوها يطيل اللعب  ،تكلمت ليلى نوعا من املسايرة لتدع ألمها اجملال أن تتحدث
وإذا حدثته سيكون يف عامل آخر ولن ترى منه سوى هز رأسه كدمية  ،على هاتفه

وهي أيضا رغبت بأن متلء وقتها بأي شيء  ،الكلب الذي يوضع يف السيارات
.يشغلها عن التفكري  

._لقد خطبتك البنها زياد  

ال بأس  ،ظنت ليلى أن أمها تسخر منها ومتازحها فما كان منها اال أن تكمل اللعبة
.فسيطول األمر قليال  

 _حسنا وماذا قليت هلا؟

.بالرد_لقد أخربهتا أنين سوف أسألك وبعد أن أعرف ردك سأعلمها   

:ضحكت ليلى باستخفاف  
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 _ماذا أيضا؟

:ردت فعلها الباردة دفعت أمها لالستغراب  

!_مل تنفجري كعادتك عندما أخربك بأمر اخلطبة  

رأة  هذه امل ،ولكن هل تعتقدين أنين غبية ألصدق ما قلتيه ،أنا أحبك ،_أمي امسعي
املعقول ان ال رأيت أنه من غري  ،كانت مبقعدي يف احلافلة وتكلمنا طوال الطريق

كان عليك أن ختتاري شخصية أخرى   ،لقد كانت معي ،أدعوها لشرب الشاي
.لتخدعيين هبا  

.وهي تنتظر الرد ،_انت ال تصدقينين ها؟ أقسم أن األمر كذلك  

وكان  ،دار ذلك يف عقل ليلى ،هي ال تكذب او ختدعها ،لقد أقسمت  

  .ردها غريب بعض الشيء بالنسبة ألمها

رأيك؟_أنت ما   

 _هل تعبثني يب جمددا؟

.تكلمت أمها بنربة حادة  

.أنت تعرفينهم أكثر مين ،_ال أبدا أنا أسألك عن رأيك بشكل جدي  

ت فهذه ليس ،بعث ذلك ارتياح يف نفس أمها رغم أهنا استغربت كثريا ردة فعلها
.عادهتا يف اإلجابة عن أمور اخلطبة  
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 ،مئن عليك وأن تتزوجي وأفرح بكأنت تعرفني أين أريد أن أط ،_حسنا يا ابنيت
مث أن الشاب وحيد ووسيم أيضا  ،وهذه العائلة من أفضل العائالت يف املنطقة

.وأمه أيضا طيبة القلب ولن تعاين معها ،سيصلح لك هاتفك ان تعطل ،ويعمل  

._حسنا أنا موافقة  

بعث يف أمها املفاجئة مل تكن تصدق  ،كان جواهبا سريعا مقاطعا حلديث أمها
:واعتقدت جمددا أهنا تسخر منها ،ألمرا  

 _هل أنت جادة؟

  .صمتت ليلى قليال وأيقنت أن قصص احلب موجودة يف القصص فقط

.أنا متعبة وأريد أن أنام ،_ان كنت موافقة أنت وأخي أنا موافقة أيضا  

ت استلقت يف سريرها وأغمض ،قبلتها على جبينها وخرجت ،فرحت أمها كثريا لردها
كانت   ،مل ترغب أن تفكر يف األمر ،عينيها  

  .املوافقة أسهل بكثري من التفكري باألمر

وانه جمرد هروب أو  ،مل تدرك أهنا وافقت ردة فعل على ما رأته من رامي ليس إال 
 فهي لن ترضى ،هي يف النهاية ستتزوج من رجل آخر ،طرد لرامي من عقلها وقلبها
وبالتأكيد ستحبه بعد  ،ج شابا ذو أخالقاألن ستتزو  ،أن تتزوج خائنا على األقل

ليس كرامي البدين ثقيل احلركة والذي يظن أنه يعرف كل  ،أنه وسيم وحنيل ،الزواج
.ال تريده وال تريد أن حتدثه مرة أخرى ،اهنا تكرهه ،شيء  
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._خمتلف؟ هه ليس خمتلفا سوى باألسلوب  

واملشاعر اليت أحسها قالت ذلك لنفسها وندمت بشدة على تلك القبلة اخلاطفة 
هي اآلن ال ترغب بشيء سوى  ،لو تكرر األمر لن تفعل ذلك أبدا ،قلبها جتاهه

هي اآلن بائسة ومثرية  ،وستنسى رامي بسرعة ستجرب نفسها على ذلك ،النوم
  .للشفقة

وال بأس ببعض  ،ضلت تدور تلك األمور يف رأسها اىل أن نامت نوما عميقا
.لقد اعتادت األمر يف كل أطوارها ،الكوابيس اليت ستهامجها  

 

 

 

 

 

 

قام بغسل  ،استيقظ رامي ضهرا على صوت ابن عمه يصرخ على اخته الصغرية
وا طلب ،سلم على العائلة ليغادر ما اعتاد،مل يسرح شعره أو ينظف اسنانه ك، وجهه

منه البقاء أكثر لكنه مل يرغب بذلك وأخربهم أنه قد يتعرض للعقوبة ان تأخر أكثر 
  .وأنه سيزورهم كلما سنحت له الفرصة
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حلق به ابن عمه وسأله ان كان حيتاج املال أو حيتاج شيئا  ،نزل الدرج على مهل
.رغم معرفته السابقة أنه ال حيب أن يسأله أحد يف تلك األمور  

._قلب  

.ال رامي بعدم مباالة وابتسامة صفراءق  

 _قلب ماذا؟

لطاملا  ،ضحك رامي وأكمل طريقه نزوال على الدرج بينما عاد ابن عمه اىل الشقة
  .انه غريب األطوار فحسب ،قال رامي كالما غريبا بالنسبة له

اعتاد ان يوقف سيارة و ان موقف احلافالت بعيدا نوعا ما  ،حث خطاه يف الشارع
للذهاب اليه فهو ال يعرف الكثري يف دمشق ولطاملا كانت خياراته تتجه أجرة 

أراد فرصة أكرب ينظر  ،نه هذه املرة أراد أن يذهب مشيا على االقداملك ،لألسهل
 ،شيء يستطيع الرتويح عنه أن هنالك أناس تعاين سواه ،فيها اىل صور املشردين

 ،يعرف جيدا أن ذلك لن حيدثهو  ،ولعله يرى وجه مألوف لطاملا رغب أن يلتقيه
ولكن قد حتدث معجزة قادرة أن تلعن املسافة والغياب وأن حتظرها اىل هنا ألي 

لعل زوجها يصاب باجللطة ولن يستطيعوا معاجلته شرق سوريا ويأتوا  ،سبب كان
ليمت اجلميع ما مهه من  ،أي سبب كان ،أو أمها مثال ،اىل دمشق كي يعاجلوه

 ،لن يتحدث ولن يقول شيئا ،رؤيتها مرة أخرى فحسب هو فقط يرغب يف ،ذلك
هل ال تزال مجيلة أم أن الزواج سرق  ؟فقط يرى كيف غريت منها السنني اليت مرت

 ،سعتنيوا ،هل ال تزال عيناها العشبيتان كعادهتما ؟روحها وألواهنا اليت تعج باحلياة
هل تشتاق اليه كما  ؟هل أتعبها الوقت كما أتعبه ،ن يف مساء وجههااجنمان خضراو 
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ن وعلى الرغم من أنه موق ؟يشتاق هلا ويفتقدها كمن يفتقد النبض يف أيسر صدره
اال أنه حبث يف مجيع  ،وأن الرب لن جيعل األمر هبذه السهولة ،أن ذلك لن حيدث

 ،تشبه اجلميع لكن ال أحد يشبهها ،عن أي شيء يف املالمح يشبهها ،الوجوه عنها
.لعنته األبدية اليت مل يستطع التخلص منها ،غائبة عنه ،حاضرة فيه  

أنك ك  ،ولست تغيب ،لست تأيت ،ومل أراك يف أحد منهم ،_رأيت فيك كل العابرين
.لعنة حلت يب  

ما يغنيه عن النظر اىل الالفتات ووجوه  منهم كعادهتم لكل  ،دب الناس يف الشوارع
خف ما يؤمله جتاه كل ولكم يشعر أحيانا بس ،مل يكن اجلميع خاويا كرامي ،املارة

.وكل ما يراه هما يسمع  

  .رن هاتفه بينما كان ميشي لكنه مل جييب

 _ماذا عنك؟ اال ترى هؤالء الناس؟

لكنه أيقن هو أيضا أنه يبحث عن  ،سأل نفسه السؤال حماوال أن جيد لنفسه العذر
ويضعه على خانة  ،أي هروب ينقذه من صفة الفرح  

،أحب أن يصدق ذلك ولكن هيهات شقياء،كلنا أ،  الوجع والبؤس  

 ،يال سخافة ما يشعر به أمام كل تلك األوجاع وكل ذلك البؤس الذي يعيشه الناس
وجع حيمل وجع وينزف وجع ،طقس يومي ال ينتهي  
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ل هو على األق ،واألمور أسهل بكثري بالنسبة له ،لقد شعر أنه يبالغ يف كل شيء
لكن  ،يس مطلوب منه أن يكون سعيدال ،ال حيمل مسئولية عائلة أو أطفال ،عازب

  .على األقل عليه أن يطرد هذا الوجوم من وجهه

وصل مركز انطالق احلافالت جلس على حجر على الطرف وأشعل سيجارته كان 
املركز كاملستنقع وال تزال املياه تتجمع فيه لعل هذه املياه موجودة منذ أن أمطرت 
الدنيا آخر مرة منذ شهر مل يكن مستعجال ومل يكن يرغب يف التأخر متىن أن يتوقف 
 الوقت فحسب 

:نت جوري هي املتصل رد على اهلاتفكا  ،رن هاتفه مقاطعا أفكاره  

._أهال جوري  

  .كان يراقب طفال يلعب بالقرب من احلافلة  ،صمت قليال

.أنا أمسعك ،_ال  

 ،وان كان قد قرأ شيء من الكتابسألته جوري ان كان يرغب أن يرافقها الليلة 
خربها أ ،أخربها أنه يف طريقه اىل الثكنة ومل يتسىن له بعد أن يقرأ شيئا من الكتاب

.أنه سيتصل هبا الحقا وأغلق اهلاتف على عجل  

ها اال أنه أهنى االتصال فبقدر رغبته يف احلديث مع ،كان بالفعل غريب األطوار
 دون سبب.
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ستنطلق  ،لن يطول األمر ،وقف وقطع تذكرة من أحد املكاتب وصعد يف احلافلة
ان  متىن ،وجلسوضع حقيبة حاسوبه احملمول يف األعلى  ،الرحلة بعد مخس دقائق

.ال يصعد جبانبه أحد ألنه ال يرغب يف أن يكلم أحد ولو كانت كلمة واحدة  

راقب الناس  ،لقد انطلقت احلافلة دون أن جيلس أحد جبانبه ،كان حظه جيدا
يف األربعني من  ، رجلظره يف املقعد األوللفت ن ،اجلالسني يف املقاعد األخرى

الثة كانت فيما يقارب الث  ،وجبانبه فتاة رغم صغر سنها اال أهنا تبدو كزوجته ،العمر
 ،نكاكان وامجا عكرا يبدو أهنما سيتعار   ،حتمل طفال يف عمر السنتني ،والعشرين

ارتفع صوت االثنان فما كان من املرأة اال ان تركت  ،ناقشته يف أمر مل يروقهلعلها 
مل يكن من مقعد فارغ سوى  ،ث جيلس راميمقعدها ومشت اىل مؤخرة احلافلة حي

نما بربرت يتصفح يف هاتفه بي ، انكفأاستأذنته باجللوس ورحب باألمر ،املقعد جبانبه
كون الطريق طويال مع سي ،أو لعل رامي مل يرغب أن يفهمه ،املرأة بكالم مل يفهم

 هذه الثرثرة.

أفسحي يل اجملال   ،إذا كنت ستستمرين بالكالم سأغري مقعدي ،_حسنا اليك األمر
.كي أن أخرج  

.قاهلا رامي بعد نفاذ صرب ويبدو أن املرأة لن تسكت  

كم ويضري  ،فبالطبع مجيعكم تشبهون بعض ،لن أتكلم مرة أخرى ،_حسنا أنا اسفة
.أن تسمعوا صفاتكم احلقيقية  

.نعم يبدوا أهنا لن تصمت  
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رفضت األمر يف البداية  ،_تزوجت هذا الرجل بعد أن استشهد زوجي منذ سنة
ولكن أهله وأهلي أصروا على األمر كونه سيهتم بالطفل كما لو   ،فهو أخو زوجي

عم ن ،انه خبيل ومقيت ومقرف ،ال أستطيع حتمل العيش معه بعد اآلن ،كان والده
.لن يكون األمر أصعب مما هو عليه اآلن ،لن أكمل األمر وابين سأربيه بنفسي  

كانت   ،تداعب طفلها وتعدل قبعة الصوف على رأسه تكلمت حبزن عميق وهي
.قبعة بالية بعض الشيء  

فكري باألمر  ،لعلكم ستصلون اىل حل ما أن تصال البيت ،_حسنا هوين عليك
.ألجل طفلك على األقل  

استمرت باحلديث مطوال ومل تصمت  ،قال رامي ذلك لينهي الكالم ولكن هيهات
رجل ت، ى الطريق العام بني دمشق والسويداءاىل أن وصل رامي ثكنته اليت تقع عل

أراد أن يشعل  ،كانت تلك املرأة صداع ال ينتهي  ،من احلافلة ومشى يلعن كل شيء
مل يستطع أن يفعل ذلك ليزيد الشتائم على كل شيء  ،سيجارة وكانت الريح قوية

ان كولعل األمر   ،انه على يقني أن تلك املرأة كانت على حق فيما قالته، يف طريقه
  .مما جعله يكره كل شيءموجعا جدا بالنسبة له 

اآلن سيمشي ملدة ربع ساعة اىل أن  ،كان عليه أن يشرتي قداحة أفضل من هذه
.يصل غرفته ليستطيع اشعال السيجارة  

جاحدون حنن  ،صداع احلقيقة وأمل االستماع ،فكر يف ذلك ليطرد الصداع من رأسه
كل ما تعلمناه ومل نستفد وجاحدون أيضا ل ،لكل األوجاع اليت مل نتعلم منها شيئا

ء.منه بشي  



179 
  

نوم هاربا غط يف ال ،وصل غرفته وغري ثيابه واستلقى يف سريره ونسي أمر السيجارة 
  .لعل الذاكرة ال تزال حتتفظ ببعض املالمح اليت يرغب برؤيتها ،اىل احللم

 

 

 ال يزال لديه يف ،ى وجهه يف دمشق حيمل حقيبته ويذرع شوارعهايهيم علي عل
لعله سيزور بعض األصدقاء الذين خيدمون  ،اجازته يومان ال يعرف أين سيقضيهما

.ولعله لن يفعل شيئا سوى املشي يف هذه الشوارع ،يف دمشق  

كل تلك الوجوه العابسة واملكفهرة غادرها الفرح    ،جلس على الرصيف وراقب املارة
  .مالمح البؤس جعلت كل الوجوه توائم ،كما غادره

.هذه الوجوه مقيتة كوجهي _ملاذا أبقى هنا؟  

  .وهو يرى ما أمل فيه يف كل الوجوه العابرةسأل علي نفسه 

._هذه املدينة ال تستحق هذه الوجوه  

.اللباس العسكريسائق الذي ارتدى وقف وأوقف سيارة أجرة وصعد جبانب ال  

 _اىل أين؟

._مركز انطالق اجلنوب  

 _انت ختدم يف السويداء أو درعا؟
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فما الذي يأخذه اىل   ،الحظ السائق هلجة علي الساحلية وعرف أنه عسكري
؟كراجات اجلنوب  

._يف درعا  

بعدها  ،لقد كنت هناك ملدة سنة ونصف ،_ان األمور هناك ليست على ما يرام
باب اجلامعةوأخدم اآلن حرس على  ،دفعت املال وانتقلت اىل هنا  

._جيد  

 قال ذلك علي رامسا على وجهه ابتسامة ساخرة

.ال يؤمل اجلرح اال صاحبه ؟بالطبع _انت تسخر  

:نفث دخانه غاضبا مث أكمل ،أشعل السائق سيجارته  

كيف عساه أن يكفيين الراتب الذي تعطيه لنا   ،_أنا متزوج ولدي أربعة أطفال
؟أنت هل يكفيك الراتب؟ ها أجبين ،أقسم كل شهر أشعر أنين متسول ،احلكومة  

وجل ما أراده هو الوصول وانتهاء هذه  ،استمر علي بالصمت مل يرغب بقول شيء
.الثرثرة اليت ال طائل منها  

 ،ك أوالدي ينهشهم الفقرهل علي أن أموت وأتر  ،_مث لو فرضا كان الراتب يكفي
 وكيف لزوجيت مال التعويض يكفي لشهرين فقط؟ ،أم أنك تعتقد أن تلك القروش

 أن تريب األطفال؟ هل......؟

.قال ذلك وضرب املقود بيده  
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._استغفر اهلل العظيم  

._معك حق  

:ذلك خمففا من حدة هلجة السائق قال علي  

أمتىن لك التوفيق يف عملك وأن  ،_لو سنحت يل فرصة كهذه سأغتنمها بالتأكيد
.يدميك لعائلتك  

يسمع االنسان كل يوم   ،_واهلل لو أعرف أن هذا سيحدث ملا تزوجت منذ البداية
لو كان الراتب يكفي وأعرف أن عائليت لن تذل بعد  ،كالما موجعا واهتامات كثر

 يتليس املوت موجعا فامل ،ال أحد أفضل من أحد ،لبقيت على خطوط النار ،مويت
ماذا سيفعلون  ؟ولكن اال حيق لك أن تفكر يف مصري عائلتك ،ال يشعر بشيء

لم أهنم هل تع ،؟ يف املقابل ترى كل يوم أوالد التجار واملسؤولنيليستطيعوا العيش
ينفقون يف اليوم الواحد أكثر من راتيب وراتبك؟ ليس هذا فقط بل ال أحد يستطيع 

ا حصل ذلك يكفي األمر مكاملة هاتفية وإذ ،أن يتحدث معهم أو يسوقهم للخدمة
.واحدة لينتهي األمر وكأنه مل يكن  

قل است ،حتدث السائق بأمور كثرية يعرفها اجلميع اىل أن أوصل علي اىل مقصده
نزل من احلافلة على الطريق ومشى اىل كتيبته املقاتلة عرب طريق فرعي  ،احلافلة سريعا

القى التحية على  ،غروب الشمس وصل الكتيبة عند ،ملسافة ست كيلو مرتات
 مل يعر حممود ،أصدقائه وأعتذر حملمود كونه مل مينحه دوره يف االجازة لريى والده

 بعد أن أعطاه املال الذي ارسله له والده، انتباها لألمر وأخربه أن األمر ال يستحق
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 توجه ،وعلم من زمالئه عن مهمة خطرية أختار القائد عشرة شبان منهم لتنفيذها
.على الفور اىل مكتب قائده طرق باب املكتب ودخل وقدم التحية للقائد  

؟لقد عدت قبل أن تنتهي مأذونيتك ،_أهال يا علي اجلس يا بين  

._هذا صحيح يا سيدي  

.قال ذلك وجلس  

.ليست على مقاسي ،_احلياة ال تشبهين يف اخلارج  

ى ما كل األمور جتري عل  ،_سينتهي األمر قريبا وسيعود اجلميع اىل حياته الطبيعية
مبا أستطيع خدمتك؟ ،يسر  

._لقد علمت من الشباب عن مهمة أريد أن أكون من بني األمساء املشاركة  

الشباب املشاركون سبق أن تدربوا يف  ،_ليس لديك أدىن فكرة عن خطورة املهمة
  .رغم ذلك نسبة جناهتم ال تصل العشرون يف املئة ،القوات اخلاصة

  .دي أن متنحين اإلذن باملشاركة_أرجوك يا سي

ى أنت لست مدربا عل ،_قرارك املشاركة يف هذه املهمة مبثابة االنتحار فكر يف األمر
.هذا النوع من املهام  

استغرب القائد الرغبة امللحة من علي ووضعه يف ضوء املهمة بالكامل لعل خطورهتا 
.تثين من رغبته  
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طي بأنين ذهبت دون أخذ اذن من _أنا مستعد لذلك وان شئت سأكتب تعهد خ
.ولن تتحمل مسئولية قيامي باألمر ،أحد  

_حسنا كما تشاء سأضع امسك يف املهمة وستحصل على حقوقك مجيعها يف حال 
.اذهب ونام كن جاهزا يف الفجر ،استشهادك  

.وقف علي وحيا قائده  

أن _وهل يوجد أمجل من الشهادة؟ لقد حكم علينا من يف اخلارج باملوت قبل 
شكرا يا سيدي ،ليس علينا أن خنيب أملهم ،منوت  

ستلقى ا ،كان يشعر بفرح كبري يف داخله  ،خرج علي من املكتب وتوجه اىل خيمته
ور وعلى تلك الص ،يف سريره وأغمض عينيه ومرت صور كل من يعرفهم يف خميلته

ليس هنالك وقت وال شيء  ،لن حيزن بعد اليوم ،أغمض عينيه وغط يف نوم عميق
.يستحق  

 

.بعد مرور ثالثني يوما  

  .اجلميع فرح عداها ،تزف ليلى اىل خطيبها

ن جتذب لعل واحدة منه ،استغلت صديقاهتا املوسيقى للتعبري عن طاقاهتن يف الرقص
.اجلميع يكرب بسرعة واخلوف من العنوسة أصبح أمرا واقعا ،نظر احدى النساء  

  .االحتفالية ودخلت ليلى مع زوجها اىل غرفتهماانتهت تلك األمور 
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كادت   ،أحست أهنا بائعة هوى ،كانت طقوس الدخلة مقرفة مع شخص ال تعرفه
 ،كان عليه أن يثبت فحولته منذ الليلة األوىل  ،مل يلقي زوجها باال لألمر ،أن تتقيأ

  .ومل يراعي اجلسد الناعم وما قد حيتاجه

.تودي الفعل للفعل كاآلالت  ،قال نزار قباين مرة  

.كان الفعل دون أدىن ردة فعل  ،مل يكن األمر كذلك  

ا بالفعل كان هلا م ،فقد كان األمر مهجيا بدائيا ،متنت ليلى أن ينتهي األمر سريعا
  .غط يف نوم عميقمث  ،ارتعش الزوج واستلقى بقرهبا كجثة هامدة وباردة ،ارادت

 ،املرتعش واخلائف كمن ارتكب الزىنهي األخرى جذبت الشرشف تغطي جسمها 
هي اآلن وحيدة أكثر من  ،حاولت حبس دموعها قدر املستطاع لكنها مل تستطع

  .أي وقت مضى

 هل هو وقت التفكري باألمر؟ 

حىت الندم مل يعد متاحا وكان شهر اخلطبة كله  ،ال لقد فات األوان على كل شيء
.دراما مل تؤثر بأحد منهما  

 

  .متهلقد تزوج ابنة ع ،د اجتمع من تبقى يف القرية على فرح أمحديف بيت أبو حممو 
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 ،هو ال يزال يعمل يف تركيا لتأمني متطلبات الزواج ،مل حيضر خطيب شهرية الفرح
 كان شيء قليل ولكنه  ،بعد أن أرسل املال الذي جهزت به الغرفة اليت سيتزوج هبا

  .يكفي ألن يرتك شيء من البسمة على وجه شهرية

مث  ،أبو حممود يف طرف احلوش على كرسي يراقب الشباب والفتيات الفرحني جلس
.ينظر اىل الكرسي بقربه  

وهو أيضا فعل األمر  ،كانت زوجته جتلس هناك وتبتسم  ،مل يكن وحيدا هذه املرة
.مها اآلن روحان والتقيا ،كان يف األمر مواساة لنفسه  ،ذاته  

حىت العريس وعروسته  ،يدبك فقطكان اجلميع يرقص و   ،مل حيدث أحدا اآلخر
.جلسا ومل ينظرا اىل بعضهما بل هربت عيوهنم اىل الناس اليت حتتفل  

ليس هذا فحسب بل مل يسمعوا عنه شيء منذ  ،مل يستطع حممود احلضور كعادته
ار ومل يعد أبو حممود خيتلق األعذ ،تلك املهمة اليت اشرتك هبا مع علي وبعض رفاقهم

لديه اآلن مسئولية أهم  ،موجود اآلن ليتحمل مسئولية األمر هو ليس ،لذلك األمر
.لقد طال شوقهما وقد جازاهم اهلل خريا عما صربوه ،بالقرب من زوجته  

  .ال أخبار عن حممود وال صديقه علي

كان ولطاملا اتصلت به و  ،هي حىت اآلن بانتظار خرب منه ،حبيبة علي مل تتزوج وداد
 ،يبدوا أنه غري رقمه وطلب من أهله أن ال يعطوا رقمه ألحد ،هاتفه خارج اخلدمة

فقد طلبت منهم الرقم ألكثر من مرة وقد اختلقوا األعذار ذاهتا بعدم تواصله معهم 
.منذ ذهابه  
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ل اقرتبت جوري منه حتم ،جيلس رامي يف مقهاه املعتاد يكتب على حاسبه احملمول
.القهوة ووضعتها على الطاولة  

.يك_لقد اشتقت ال  

  .الفرح يغمرها برؤيته

  .ابتسم رامي هلا وأخرج من احلقيبة روايته اليت قام بطبعها واهداها إياها

  .فتحت على الصفحة األوىل وكما توقعت اهداء خبط اليد

ستوصلين اليوم اليس كذلك؟ ،_شكرا لك  

._ان كان لدي الوقت سأفعل ذلك  

._حسنا سأنتظرك  

.بابتسامتها الساحرة غريت مزاج اجلميعغادرت تكمل عملها تنشر الفرح   

 

يبدوا أهنم  ،الضحك ميلئ املكان ،جيتمع عثمان وزينب وجلنار ومهند على الغداء
لذلك سأغادرهم  ،اعتادوا األمر ومن يراهم ال يشك لوهلة أهنم ليسوا عائلة واحدة

  .فأنا أجلب اخلراب حيثما حللت

 

 كل شيء بقي على حاله اىل يوم 
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