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 الراٌات 

 خافقة تحت سماء لم تتّكون 

 …بعد

 أما نحن المنذورون لنحملها 

 تحت الرٌح 

 وتحت المطر

 فعلٌنا أن نتّكون أٌضاً. 

 

 

 ـ سعدي ٌوسؾ ـ
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 6............................................... فوضى الفصول..........................

 

 

 

 

- 1 - 

 

 هكذا كانت الصباحات تهّل مؤتلقة !

وعبر البراري المنداحة على مدِّ النظر كنتت تتركح حتتى 
ال نهاٌتتتتـةل بتتتتدءاً بستتتتفو   تتوحتتتتـد بالسمتتتتـاءل وتتتتتر   لتتتتى متتتتـا

"طتتورو " ذات الـلتتـون األستتود المتداختتـل بالبنفستت ً شمتتـاالًل 
وانتهتتتـاء ب بتتتل "عبتتتد العاٌتتتا" الرمتتتادي اللتتتونل ٌتتتنهح عتتتـن 

 األرح كنهٍد  نوباً !           

مأختتتتتـوذاً بأصتتتتتـداء الطفولتتتتتـة كنتتتتتت تقطتتتتتـ  الفلـتتتتتـوات 
ستتة علتتى المرّصعـــــتتـة بالعتتاكول والختتروش واألعشتتاش المتٌب

ضتتفة "الاركتتـان"ل و نهتتا لتتم تكتتن تعـتتـرؾ أن امنتتـاً ستتٌ ًء ال 
ٌشبـه ما قبلـهل امنــاً تفتقـد األشٌتـاء فٌـتـه تناؼمهـتـال فٌؽتٌح " 
الاركــــان" من قبل أن ٌتناسل م  "الخابور"ل وتتقام من حوله 

 أش ار البطم!

وفتتتً حتتتـلّـ وترحتتتـالـ كــتتتـان قطٌتتتـ  الؽنـتتتـمل واندفـتتتـا  
لتتـة الناقتتـة ختتارر متتـدارات المألتتـوؾ ٌرافقانتتــل بعٌتتداً الطفـو

تقتتتتـذؾ عصتتتتـاـل  فٌتتتتركح "بطتتتتـا "  حضتتتتارهال وتستتتتابقه 
مشتتتّ عاًل قاطعتتتـاً الؽٌضتتتات المالحتتتةل مخترقتتتاً ؼ لتتتة الؽبتتتار 

 الرقٌقةل لكن "بطاحاً" كان ٌسبقـ  لٌها !

تتد الف تتر ـ مفعتتم   ٌْ ؼربتتاً كنتتت توؼتتـل حٌتت  الهتتواء ـ بجع 
ٌْدة" ماتاال نهش نتـوم لذٌتذل فٌشتر  برطوبـة رخٌّ  ـةل فٌما "ال د 

"األحٌمتتر" صتتدرر للتترٌح الؽربٌتتةل ٌفتتتح خٌاشتتٌمه لٌعتتّش منهتتال 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ......................................................................... فوضى الفصول7

وتصهل الروابً والتـ ل الصؽـٌرة بصد  ال ر  المّعلتق فتً 
 رقبة "المرٌا " !

صتتعداً نحتتو مركتتا القبتتة الارقتتـاء الشتتفٌفةل ٌرتفتت  قتتـر  
عشتتش ٌفقتتـد متتا تبقتتى فتتً الشتتم ل فتنبعتت  فتتً ال ــتتـو را حتتة 
 األنساغ من رٌـقل وتل ـأ الطٌـور و 

الاواحؾ  لى حمى ذروة تقٌهتال و تتماٌتـل ستوق القمتحل و 
 هً تنوء تحـت سنابلهال وتتلفح البرٌة بهواء راكد !

 البأ  ! ما ٌاال الطق  محتم ً !                              

نتتدف  متتن بعٌتتد كنتتت  تقـتتـولل وتركــتتـح لت عتتش النعتتارل ت
ملوحاً بعصاـل فٌهتار القطٌ ل وٌنحتر ٌمٌنتاً و ٌستاراًل تتم تعتود 
لت مٌعتتهل فٌتتنخفح تؽتتاؤرل ت عتتش خروفتتـاًل وتضحـتتــل تأخـتتـذ 
التتتراش بٌــتتـن أصتتابعـل تفركتته فٌلتتتػ بالنتتد ل تقذفتته بعٌتتداً  لتتى 
األعلىل تنشترر فتـً و ته الستماءل وترفت  رأستـ نحتو الشتم ل 

ختتتاطؾ لسناهتتتـا ٌف تتتؤـل فتدٌتتتـر رأستتتــ لكتتتن هالتتتة البهتتتاء ال
بسرعتتـةل و قتتد ؼطتتت ٌتتداـ و هتتـ كلتتهل بعتتد قلٌتتل تبعدهمتتـال 
وتفتح عٌنٌـل لكنـ ال تتـر  خت  الستـواد ـ فٌته ـ تتومح ن توم 

 صفر وحمرل تم تعاودـ الرؤٌة بالتدرٌج! 

كانتتت المسافتتـات تستترقـل والوهتتـاد المستتتلقٌة فتتً البهتتاء 
عتن القرٌتةل وال شتًء ٌوقفتتـل  الطلتـق تطوٌتـل وهتا أنتت تبتعتد

وقتتد ٌحتتد  أن تمتتّر بتتـ عربتتـة ستتٌارةل فتسابتتـق ظلتتـ  لٌهتتـال 
وتنقلتتش ٌتتداـ  لتتى منادٌتتل ملوحتتةل ففتتً المعتتتاد متتن األحتتوال لتتم 
تكتتن تتتر  عربتتة متلهتتا  ال متترة كتتل عتتام! كـــتتـان ذاـ  ن ٌّحتتل 
اآلؼتتـا بالقرٌتتـةل فٌرتفتت  الصتتخشل وٌ تمتتـ  الف حتتون فتتً بٌتتت 

نما ٌتراكح األطفال حول المضافةل ٌتأملـون العربـة المختارلبٌ
 بدهشـةل تم ٌسقـط خـروؾ مسكٌن ضحٌــة لتلـ الاٌارة !

تختتتـوم المنطقتتتـة ال بلٌتتتـة تندفتتتـ  نحتتتـوـل وبفتتتـر  ؼتتتـامر 
تعتلـــً الصخورل ال أحتد ـ  الّـ ـ عبتر ال هتـات األربت  ! ستٌد 
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 8............................................... فوضى الفصول..........................

ت دوري ل ما حـولـ أنتل و قد تحمل  خـر ألسنة الرٌــح صتـو
 أو درؼل واقـ  فً الفخـاخ العدٌـدة التً 

 كنت  تعّدها بمهـارةل فٌصل  حساسـ بالفـر   لى الذروة !

عنتتـد الظهٌتتتـرة كتتتـل شتتتًء كتتتـان ٌلتهتتتشل وٌصتتتبح خانقتتتـاً 
ومؽبـراًل فتتمــدد فً ظلِّ أش ـار البطمل وتمسح عرقتــل تستٌح 

 اخراً من نفسـ!مـــ  دورة الامن متذكراً أٌام الشتاءل فتبتسم س

 !    فً الشتاء أٌضاً لم ٌكن تمة مل أ خ  الصخور

حتتتتى  ذا وصتتتلت أمتتتـ متتت  الح ّبتتتات عصتتتراًل لتتتـم تعتتتـد 
األرح تحملتتـل فتتترو  تنظتتر  لتتى وعتتاء الحلٌتتش وهتتو ٌمتلتت ل 
وٌعلـور الابـدل بٌنتا تعالتـج أصابتـ  أمتــ أضتر  النعتـار بخفتـة 

وط الحلٌتش الحرٌرٌتةل ودراٌـةل كنت تتمّنى أن تنحنً لتـر  خٌ
وهً تصطدم باآلنٌة النحاسٌةل بدالً من ا مساـ برؤو  الشٌار 
العصٌة على الهدوءل لكنـ ما تلب  أن ترف  ا ناء نحو األعلىل 

 وتشرش الحلٌش الطاار بنهمل ناسٌاً كل شًء!

وحٌن كانتت أمتـ تبتعتدل وتنتدمج مت  ختط األفتـق الراحـتـل 
متستللة  لتى  ٌبتـل لتخترر علبتة  نحــو القرٌةل كانتت ٌتدـ تمتتدّ 

التقاش التً سرقتها من الدارل تم تندف  هنا وهنتاـل ت مت  رو  
البهتتتا مل وبقاٌتتتا القتتت  ال تتتـاؾل وتشتتتـوي متتتـا اصطدتتتتـه متتتـن 
عصتتـافٌرل  لتتـه المكتتـان ـتتـ أنتتـت ـتتـ  فتتً لحظتتـة واقعتتـة ختتارر 
مسارات الامنل وانكسارات العالم ! بٌد أن الؽروش ما ٌلب  أن 

ل فٌنحدر الطرٌق المجترش عا داً  لى القرٌتةل ٌ ترـ خلفته ٌاحؾ
منهكتتاً ملّوحتتـاًل وخلفتتـ ٌستتٌر القطٌتت  مطاط تتاً ستتابحاً فتتً  ختتر 
التما  للشتم  المحتضترةل بٌنمتا ٌتتدلى لستان "بطتا " األحمتر! 
وم  اقتراش القطعان من القرٌةل كانتت ؼ لتة كتٌفتة متن الؽبتار 

ل فٌتحتتول ب تتر القرٌتتةل تتتتداخل بتؽتتاء النعتتارل وأصتتوات الرعتتاة
ومتتورد المتتاء  لتتى قفٌتتر نحتتل ـ فٌتته ـ تصتتطؾ رؤو  النعتتار 
العطشتىل وٌشتتعر المتأمتتل فتتً المشتهد عتتن كتتتش بتتذلـ االتّستتاق 
المهٌتتتش فتتتً الطبٌعتتتةل وهتتتً تكشتتتؾ عتتتن أستتترارها عبتتتر تلتتتـ 
الهمهمات الؽامضتة المتبادلتة بتٌن عناصتر الكتون األالٌتةل فٌمتا 
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 ......................................................................... فوضى الفصول01

دا نتة والاواحتؾ والهتوامل ٌترٌن و توم ؼرٌتش علتى الطٌتور ال
وكأنها هتً األختر  متأخوذة بقتدرة الختالقل وٌترو  الكبتار فتً 

متا تبقّتى لهتم متن امنلفتً الوقتت  السن ٌسّبحون بحمد ا له فتً
التتذي ٌتتتراكح ـ فٌتته ـ األهتتالً لمساعتتـدة الرعتتاة علتتى منتت  
القطعان من االخت طل والتأكتد متن ست متهال فتوذا ورد القطٌت ل 

 ً الارٌبة ٌنتظرل بعد أن أعّد المذاود بالعلؾ! ألفٌت أباـ ف

ا نهتتاـ ٌتتداهمـل ٌأختتذ متتدار داختتل الشتتراٌٌن بعــتتـد ٌتتوم 
مرهتتقل و عٌنتتاـ المطفأتتتان ت هتتدان فتتً طلتتش الراحتتة ل فقتتط 
 علٌـ أن تنتهً من تعلٌؾ القطٌ ل وتسكت تلـ المعدة ال ا عة !
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 ـ 2ـ 

 

 أنت اآلن فً مملكة النشوة !

المنفلتة من عقــال أامنة البشرل ٌبــدو المتـرء  وفً اللحظة
أن اللحظتتتات   المتماستتتكاً قوٌتتتاً كقلعتتتة عصتتتٌة علتتتى الستتتقوطل 

المسربلة بالؽموح كانتت علتى األبتواشل حتادة كمدٌتة انتجضتٌت 
تطعـن فــتـلول المعقتوالت المهاومتةل فمتادت األرحل ومتا بتدا 

  بأنتـ تقتؾ متماسكاً قوٌاً را  ٌتشظىل وٌنهار فتاتتاً! كنتت تحت
فً الفراغل وما است د من حولـ لتم ٌكتن نستٌ اً مترابطتاً مقنعتاً 
لمنطتتق الطفولــتتـة! فوقفتتت متماقتتاًل متتوّا  التتنف  بتتٌن الماضتتً 
األلٌتتؾل واحتمــتتـاالت المستتتقبل الؽتتامحل ومتتا كتتان لتتـ  الّ أن 
تبتهتتتل  لتتتى   كتتتً ال ٌقتتت  متتتا تخشتتتار!   ! ذاـ الطٌتتتؾ ؼٌتتتر 

قتتدرةل والمتنتتاهً ال بتتروتل التتذي ٌهتتّوم فتتوق المر تتًل الكلّتتً ال
تلـ المناطـتـق العتذراءل وكنتت  تتسـتـاءل بحٌترةل متا التذي ٌتدف  
أباـ  لى النتاو  نحتو المدٌنتة!م لمتاذا ٌرٌتد أن ٌقتلت  النبتتة متـن 
 ذورها  لى بٌ تة ؼرٌبتة!م أنتت  تاء مـتـن هتذا المكتانل تمامتـاً 

مكتان وهتج فتً دمتـل كمـا الش رة الواقفة بباش القرٌتةل وهتذا ال
ٌنؽل فٌه بساحاته ومساربهل فهل  اءت نهاٌة األٌام اللذٌذة التتً 
كنتتتتت تقضتتتتٌها تحتتتتت الشتتتتمو  المتوه تتتتةل وعلتتتتى ضتتتتفاؾ 
"الاركان"ل وبٌن ؼٌضاته!م " أنتت تترٌن ٌتا أم أحمتدل أن أحمتد 
قد كبرل وأنهى المرحلة ا بتدا ٌة "ل لٌتتـ لتم تنته تلتـ المرحلتة! 

تبعد األقمار عن أف كها لما فعلتل ولكتن لو كنت تعرؾ بأنها س
 أّنى لـ أن تعرؾ!م
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 ......................................................................... فوضى الفصول01

مساًء كنت تعود  لى البٌت مؽموراً بوشا  من السعادةل ف  
تستتتطٌ  انتظتتار أمتتتـ كتتً تخلتت  الحتتتذاء متتن قتتدمٌـل وتهتتتا م 
"منستتؾ" البرؼتتل بتتنهمل ضتتاحكاً متتن ا رهتتال لكتتن ستتعال أبٌتتـ 

ستتتقٌم فتتً األ تت  ٌرتفتت  ـ ف تتأة ـ متتن الؽرفتتة الم تتاورةل فت
 لستتتـل وتنتظتتر رٌتمتتا تخلتت  أمتتـ الفتتردة التانٌتتةل لتنتقتتل  لتتى 
الؽرفة األخر ل تقعد قدام النارل وتنظر  لى "المنقل" بٌتد أبٌتـل 
ٌفتح به باش المدفأةل وٌخترر منهتا قطعتاً متن رو  البهتا مل بعتد 

 أن تحولت  لى  مرات حمراء را عة! 

المختتتار كتتان أبتتوـ كعادتتته ٌختترر كتتل لٌلتتة  لتتى مضتتافة 
للسمرل فتنسلُّ بدورـ  لى أترابـل تقلبون العالم المحٌط بكم  لى 
أعتترا  صتتؽٌرة علتتى طتترٌقتكمل لكتتن الهمهمتتات المبهمتتة التتتً 
أختتذت تتتدور بتتٌن أبوٌتتـ متتؤخراً كانتتت تبتتدو ؼامضتتةل متٌتترة 
للتو  ل واالهتمام الذي كان ٌرتستم علتى محٌاهمتا ٌتدفعـ  لتى 

ً متترٌحل وأحتتتار أن أكتتون االستتتما  " كمتتا أنتتـ تعتترفٌن بتتأنن
قرٌباً من األطباء"ل وهكذا ـ وبكل بساطة ـ ٌؤول كل شًء نحتو 
ٌتْدة"ل التتً  نهاٌة ؼٌر مشتهاة! كتش علٌـ ـ  ذن ـ أن تترـ "ال د 
حفظتهتتتا فتتتً نبضتتتـ واألوردةل وتنستتتى فخاختتتـ المخبتتتأة طتتتً 
التتتتراش الرطتتتش والقتتت  المتقصتتتؾ المبلتتتول وبقاٌتتتا التتترو ل 

هتتا  لتتى أخضتتر عفتتن كتتذاـ التتذي ٌؽطتتً فتتأكستتدل وٌحتتول لون
األرح ؼتتّش تحلتتل التترو  بمٌتتار األمطتتارل وته تتر أصتتدقاءـ 
محمتتد وطتته وحّستتو! فمتتن بعتتدـ لمطتتاردة التعالتتش فتتً اللٌتتالً 
المقمتترة بتتٌن خطتتوط الف حتتة!م ومتتن ـ بعتتدـ ـ "للؽمٌضتتة" 
والتتركح الحتتافً علتتى الحتتدود بتتٌن القتتر  الم تتاورة والقلتتش!م 

ْن سٌستخرر الفطر  متن بتاطن األرح!م ٌتا  ! و"األحٌمتر" وم 
تْن ٌمتطٌته متن  الذي متا ٌنتً ٌرافقتـ  لتى المرعتى متذ وعٌتتل م 
 بعدـ!م تم ما مصٌر "بطا " رفٌق اللعشل وحامً القطٌ !م 

الفكتترة تلتتو الفكتترة تتتداهمـل وأنتتت كمتتا ستتنونوة تاهتتت عتتن 
ستتتربهال فتتتدهمتها التلتتتـورل وعتتتـّا المل تتتـأل وفتتتً ذلتتتــ المتتتدار 

 دورة األشٌــاءل را  الخٌــط الؽامح ل
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 02............................................... فوضى الفصول..........................

 األبٌح ٌختلط بالخٌط األسود!

 و "الحسكة" هذر كٌؾ تكون!م

بكل ما التقطتته أذنتاـ متن أحادٌت  متفرقتة تطتوؾ التذاكرة 
 الذاهلة! 

 "بٌوتها كبٌرةل ٌعلو بعضها فوق البعح!"

 كٌؾ ذلـ !م ٌلّح السؤال !

نتا  وكٌؾ ٌنتال ستاكنو األدوار العلٌتا!م تتم لمتاذا ٌستكن ال
 فوق بعضهم والبرٌة واسعة!م

 "وهً مضاءة بالكهرباء!" 

 وما هذر!م

 "حتى شوارعها مضاءة بمصابٌح كهربا ٌة!"

 والشوار  أٌضاً!م

وتتترو  التتذاكرة الواهنتتة تستتٌح علتتى شتتتات الكلمتتات عتتن 
الحوانٌتتتت المتتتر  بتتتالرا والعتتتد  والستتتمن والستتتكر والتتتدخان 

كهتتتة والخضتتتار! واألقمشتتتة واألطعمتتتة والحلتتتو  والحبتتتال والفا
مكسورة هً المعادلتة داختل التذهن المنهتامل فتأٌن متن هتذا كلته 
قرٌتـ الخالٌة من الحوانٌتل تنتظر "أبتا عبتدو الحتوار" انتظتار 
العٌتتدل أو الموستتمل فتتوذا أقبتتل بعربتتته المؽلقتتةل حتتام ً لرطفتتال 
السكاكرل والمنادٌل المصنوعة فً "الموصل" للنستاءل والتدخان 

قلوش من الفرحةل وتراكح األطفال من حولته للر الل قفات ال
ٌحلمونلفٌمتتا تهتتّوم األصتتوات المتداخلتتةل لتتكستتر علتتى حتتواؾ 

 البٌوت ونتوءاتها!

"ومتتا أكتتتر العربتتات الستتٌارة فتتً المدٌنتتة ! بعضتتها كبٌتترل 
 وبعضها صؽٌر!"

 ٌا  لهً! ٌقفا السؤال:

كٌؾ ٌسٌر النا  فً الدروش  ذنل ولِم  ال ٌملـ أهل القرٌة 
 ت سٌارة!م  عربا
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 ......................................................................... فوضى الفصول03

تلتتّو  بٌتتدٌـ فتتً الهتتواءل تطتترد أستتراش األفكتتار واألستت لة 
الملحتتتةل هتتتذر المدٌنتتتة قنتتتا  ٌقتتتتن  اللحظــتتتـات الهان تتتة متتتن 

 حٌاتـل وأبوـ مــا ٌنفـ  ٌقرأ فً رأ  أمـ !

 "وشوارعها مؽطاة با سفلت!" 

 ف  وحل فً الشتاءل وال ؼبار فً الصٌؾ!

لعنتتقل أو عنتتق تحتتت وهكتتذا ٌستتلبونـ القرٌتتة! مدٌتتة فتتوق ا
السكٌن! واألشٌاء األلٌفة الحبٌبة  لى القلش تنأ ل القطٌت ل وبٌتت 
المؤونتة حٌت  الطمتاطم ال معتة تتتراودـ عتن نفستها  تتر اٌتتارة 
الحّوارل و رفاق اللٌالً العابتة الملٌ ة بالصخش والمتر ! معهتم 
ستترقت د تتار األرملتتة "أم قاستتم"ل وانتحٌتتتم ركنتتاً نا ٌتتاًل تتتأكلون 

 مل وتخفون الرٌ  والعظام!اللح

اشتعلً أٌتها الذاكرةل واستحضتري العتالم كلتهل أو انطف تً 
 و اخمديل فلقد تعش المهر الصؽٌر!

 أتذكر لٌلة كدنا نحرق محصول القرٌة!م

ٌستتألـ " براهٌمتتو"ل حتتتى لتتو نستتٌتل فتتون العقتتـاش التتذي 
تتّن حٌنمتتا  طالكتتـم ٌبقتتى وشتتماً فتتً التتذاكرة! التعلتتش الملعتتون  ج

النار فً ذٌله وطار ـ لٌلتهتا ـ نحتو التار ! ٌتتوهم المترء  أشعلتم
بأنه قد نسً! لكنه فً لحظة خار ة عن ا رادةل ٌكتشؾ بأنه لم 
ٌن   شٌ اًل ذلـ أن المخاونات تندف  كطتا ر حبتٌ  أطلتق! وهتا 
أنتتذا ـ متـ  رفتاق اللهتو ـ فتً طترٌقكم  لتى بستتان "أبتً خلٌتل"ل 

وفروا الشتتّمام والخٌتتارل معهتتم ذبحتتت البطتتٌر المستتروقل ولتتم تتت
ومعهم ٌسوقـ الشتاء  لى المدرسة ؼٌمة باردةل تنتابها أحاسٌ  
متضتتاربةل تتتراو  بتتٌن الو تتل والترقّتتش والرهبتتة والفضتتول! ٌتتا 
ٌّتة  للمدٌنة التً لم تكتن تخطتر فتً البتال! كٌتؾ  ؼمترت تلتـ البل
عقل أبٌـ وأمـل وأصبحت شؽلهما الشاؼل!م هً تتساءلل وهو 

ختّوؾ متن الخطتو نحتو الم هتولل وهتو ٌطم نهتال ٌ ٌش! هتً تت
وٌهّدئ بالها " الراق علتى  ل والمتتل ٌقتول مطتر  متا تتراق 
 لاْق! لن نموت من ال و ل ففٌم  خوفتـ!م   خلقنتال وهتو كفٌتل 
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 04............................................... فوضى الفصول..........................

بوطعامنتتا! لتتن نخستتر شتتٌ اً متتن المحاولتتة! متتاذا سنخستتر!م هتته!م 
ٌتة لنفقتدر!م ال أ ٌبٌنً ماذا سنخسر!م ما الذي نملكه فً هذر القر

شًء! ال أرحل ال أقرباءل  نهم لٌستوا عربتاً حتتى! لستت أدري 
أّي رٌتتح مشتتؤومة حملتنتتا  لتتى هتتذا المكتتان! حتتتى لتتو كنتتا نملتتـ 
أرضاًل لذهش  ّل محصولها  لى اآلؼال فماذا تخشتٌن بعتد!م" ٌتا 
ٌْدة" أمـ ومشٌمتـ والرحمل فكٌتؾ صتدر   ! طفل أنتل و"ال د 

!م اختتتت ط ؼرٌتتش فتتتً األشتتٌاء ٌح تتتش ذلتتـ الكتت م عتتتن أبٌتتـ
المد ل وٌكّتتؾ التامن فتً لحظتة مشتحونة باألستى واالنحتراؾ 
فً البوصلة! أنت خ تل متن ك متهل وفتً ستّرـ تحمتد    ألن 
أهتتل القرٌتتة لتتم ٌستتمعوا متتا قالتتهل ومتت  ذلتتـ فأنتتت متتدٌن لهتتم 
باالعتذار! عاتبون هتم لتو عرفتوال الشتًء لكتم فتً هتذر القرٌتة! 

ٌّتتشل وبٌتتتك مل وقطتتٌعكم الصتتؽٌرل وحبتتل الستتّرة التتذي ٌتتربطكم ط
!م أهلها الذٌن ما تركوا فرصتة  الّ وأتبتتوا فٌهتا  بأهلها مْذ وعٌت 
حتتتّبهم لكتتتم! والعشتتترة التتتتً التهتتتون  الّ علتتتى أوالد الحتتترام!م و 
شل وش ٌرات البطمل واألودٌة!م مسارش  ر  التراشل والّالل والؽ 

ٌتتالً الستتمرل واألحادٌتت  القرٌتتة وستتاحاتهال أعراستتهال م تمهتتال ل
اللٌلٌة الشا قة!م أال تكفً تلـ المفردات كلّها لبقاء السماء ارقاء 
فً سمتها!م و ذا لـم تكن تلـ األمـور م تمعـة تعطتـً ا نستـان 

 حّ  االنتمـاءل فـما الذي 

 ٌعطٌه ذلـ ا حسا !م

ال  واش! نهضت حالتة انكستار عتا اة عتن النفتاذ  لتى متا 
 شتـ فتً و تود خلتل! نعتم! تمتة قنتا  ٌح تش وراء الظواهر! ال

  وهر األمورل ولكن أٌن ٌختفً ذلـ القنا !م
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اللٌتتتلل  هتتتة حتتتّر ل وأستتتى هتتتا   تحتتتت صتتتفحة الو تتته 
 السا ً! 

والقمتترل شتترخ رقٌتتق فتتً القلتتش بتتٌن قرٌتتة وادعتتة حبٌبتتةل 
 ومدٌنة مجرت ة على أسرارها!

ْنل  "ال دٌتتدة"ل أفتتق مفتتتو  علتتى الستتكٌنة والهتتدوء  ٌ الحتتالم
 واورق مجشر  تحت عباءة اللٌل!

 والبٌوتل مرّبعات سوداء لم تأخذ أبعادها بعد!

وأنتت مهتتاوم ؼتّش األحتتدا  األخٌتترةل ومنكستر حتتتى  ختتر 
راٌتتة! تمتتة ـ فتتً ال تتوؾ ـ عطتتش متتبهم ٌعتقتتل العٌنتتٌنل وٌمنتت  
عنهمتتا الكتتر ! "لمبتتة الكتتاا" ترستتم ظتت الً باهتتتة علتتى الستتقؾ 

الترابٌتتتة! و كشتتت رة أنهكهتتتا النختتتر وقفتتتت  الخشتتتبً وال تتتدران 
منقسماًل ترٌد أن تحٌط باألشٌاء لتروي شوقـ  لتى عتوالم أنٌستة 
توشـ أن تؽٌش  متمّنٌاً أن تنقلش الذكرٌات  لى وشم مطبو  فً 
متتدخل القلتتشل قبتتل أن تستتل  قٌتتادـ لرٌتتامل فتمضتتً بتتـ بعٌتتداًل 

عتتتد ؼتتتٍد ذلتتتـ أّن أ تتتااء القتتترار قتتتد تكاملتتتتل وؼتتتداًل أو ربمتتتا ب
ستحضر شتاحنة لكتً تقلّكتم  لتى المدٌنتة! أعوامتـ الت تتة عشتر 
تصرّمت بسرعة ال تلوي على شًء! وهذا السقؾ المتكّوم فوق 
رأستتـ بألفتتةل ٌفعتتل ذلتتـ للمتترة األخٌتترة ربمتتال ولكتتن هتتل هتتذا 

 ممكن!م
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ل أنتتت تعتترؾ التتدار شتتبراً شتتبراًلوكلُّ ااوٌتتة فٌهتتا  نهضتتت 
ٌّد مهتاشل وشتقوق البتاش  تهم  لـ بذكرٌات حمٌمتة! الظلمتة ست

الختار ً تسترق شتٌ اً متن ضتوء القمتر! كتان اٌتر المتاء ٌترّبتت  
على حامله فً الااوٌة الشمالٌة الشترقٌة للصتالةل فٌمتا ألقتت ٌتد 
ا همال بدلو قدٌم  لى  انبهل أّما الحا ط الشتمالً فتتوستطه كتّوة 
صتتؽٌرة راحتتت تتلّصتت  علتتى البٌتتادر الشتتمالٌة الراحلتتة بعٌتتداًل 

ن ؼرفة األهل  لى ؼرفة الضٌافةل فؽرفة المؤونةل فالمعلؾل وم
كتتان ذلتتـ البٌتتت ٌتتاّودـ باألمتتان طٌلتتة الستتنٌن التتتً تصتترّمت! 
رحباً كتان وألٌفتاًل فنمتا حبته فتً قلبتـ نمتو عشتش ٌكستر القشترة 

 الخار ٌة لررح !

عبر المعلؾ اندفعت   لى الارٌبة المّتصلة بالتدارل فشتعرت  
ال وؾ! كانتت الارٌبتة خالٌتةل وبتدت لتـ بقبضة  ّبارة تعتصر 

فً ؼب  الف ر واستعة! لعلهتا لتم تكتن ـ بالمعٌتار الموضتوعً ـ 
المتترة األولتتى التتتً كنتتت  تتتدخل فٌهتتا المكتتان وهتتو  لكنهتتا كتتذلـ! 

فارغ!  تار التبن والشعٌر والرو  كانت منتشرة فً كتل مكتانل 
ؽّبتترل فاستتتدرت   فٌمتتا كانتتت عٌتتدان الحطتتش تؽّطتتً الستتقؾ المج
لتهتترش متتن تلتتـ األحاستتٌ  الضتتاؼطةل بٌتتد أنتتـ تفا تتأت بأمتتـ 

كانتت  بٌنمتاوهً تقؾ خلفـ! كانت عٌناها تحم ن طٌؾ دمعةل 
أرنبة أنفها تشً بنشٌج وشٌـل فألقٌت  بنفسـ فً حضتنها هاربتاً 
متتن توّحتتدـل مشتتٌحاً بو هتتـ لتت  ّ تتتر  الدمعتتة المفلتتتة بتترؼم 

ختر  تهترش متن التماسـل واحتضنتـ بقوةل فهتل كانتت هتً األ
 وحشتها وتوّحدها!م

ل وكان الف تر  متأّبطاً وحدتـل فاقداً التواشج م  الامن كنت 
ٌّج فتتً التتنف  رؼبتتة عارمتتة فتتً التو تته  لتتى ستتاحة القرٌتتة  ٌهتت
ومساربهال لتمّر علتى البٌتوتل والب ترل ومتورد المتاءل والقبتورل 
واألرح المفلوحةل والبٌادر! كتلُّ شتًء كتان ٌتدعوـ ألن تترارل 

مسه آلخر مرة! ومن األعماق شاط حنٌن حتارق  لتى الرعتاة وتل
ٌضٌعون فً رهج الضٌاء! ولكن أّي  دو  لتلـ األمنٌات  بعتد 

 أن با  أبوـ النع تٌنل والكب ل والعناة الوحٌدة!م
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 كسوؾ مفا   فً الشم ل وخسوؾ فً القلش! 

أن تعتلتتً ظهتتر "األحٌمتتر" لتطتتوؾ بحــتتـواؾ "الاركتتان" 
 كحـارل وتنتقل 

ٌن ؼٌضاته وأودٌته وت لته وح ارتته وشت ٌراته وأرضته ب
الستتبخٌةل تلتتـ كانتتت رؼبتتتـ األخٌتترة الممعنتتة فتتً النتتأي! فمتتن 
أوصل األمور  لى األعتاش الموصتدة!م ومتن دفعتـ  لتى التعلتق 
بحبتتال الستتّرة بحتتتاً عتتن انتتدمار تستتتحٌل معتته االنفصتتاالت!م و 

ن لندرتها!نعم! هاأنت تكاد أن ت ه ل فتلـ أشٌاء ال تخط ها األذ
  ّنه الصوت األّبح لمّحرـ عربة!

 و ذنل فقد أاؾ الوقت!

وبتتدأ النتتا  ٌتوافتتدون للتتودا  كأؼنٌتتات مبحوحتتة حاٌنتتة! 
ل و مشتتاًل فلم تستط  ا حاطة بتفاصٌل المشهد الذي  ملتاتاً كنت 
را  ٌدنو من نقطة ال عودة حتٌتاً! أٌٍد مصافحةل وأخر  تربت 

ن القامات والضلو  بّشتدةل فتً محاولتة على األكتاؾل أو تحتض
منها لمن  االنفصام المهٌمن علتى اللحظتةل أو تتأخٌرر للحظتاتل 
والامن ٌتشقّقل فتتشقّق معه الشفار التتً ت اهتد الكت م متن ؼٌتر 
أن ت درلتّم هتدر المّحترـ مبتعتداًل وبقٌتت أنظتاركم معلقّتة بالتلّتة 

التتتً أختتذت  البشتترٌة التتتً راحتتت تتضتتاءلل واألٌتتادي الملّوحتتة
تنأ   اارعة فً القلش انفطاراً وشتٌكاًل فاعتصترت ٌتداـ مستند 

ٌتركح خلتؾ الشتاحنة ب نتونل  ظتل"بّطا " وحتدرالمقعد بقتّوةل 
وخٌّل  لٌـ أّن عٌنٌته كانتتا تبكٌتان! وحتٌن ؼابتت اللوحتة الٌتٌمتة 
ٌْدة" عن األنظارل تصاعد نشٌج حتاٌن متن  الممهورة باسم "ال د 

 ت لوعتتـ بالمشتهد التذي مالبت  أن اّتحتد مركا الذاكرةل واندم
 بخّط األفق!
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أّي سطوة لرمكنة تتبّد ل بحٌت  تبتدو محاولتة فصتم عتر  
االنتتدمار  معهتتا معادلتتة للمتتوت! الامتتان هتتو  الامتتان أو أكتتتر 
قلٌ ًل لكن المكان اختلتؾ! ولكتل  مكتان بصتمته وم محتهل تلتـ 

 تبتى األخٌتر ـ أنا النصتر البصتمة الواتقتة التتً تؤّكتد ـ فتً الم
صنو الهاٌمة فً معركة كهذر! صتحٌح أن متا تصتّرم متن امتن 
لم ٌكن كبٌراًل لكّن ما ٌ ري متن حولتـ كتان  ـ بكتل المقتاٌٌ  ـ 
متتتتتوؼ ً فتتتتتً الؽرابتتتتتة! فهنتتتتتاـل فتتتتتً ذلتتتتتـ المتتتتتد  المتتتتتتر  
بالؽبارلالمتدتر بالنسٌانل استلقى الّحً الذي انتهت رحلتتكم  لٌته 

سٌعةل منذوراً ألصتاب  الهتا رة وا همتالل فنمتا على كتؾ تلّة و
فً خلسة من الامنل وتوّس  شرقاًل وفتً وستطه ارتفت  الختاان 
التتذي ٌمتتّد المدٌنتتة  بمٌتتار الشتترشل باستتطاً ستتلطانه  علتتى المكتتان 

 كطا ر خرافً ها ل!

كانت البٌوت الطٌنٌة المتناترة قتدام العتٌن بطاقتات احت تار 
نتتة  بتتٌن لتتوحتٌن  أْن أٌتتن هتتً راشتتحة باألستتىل تستتتدعً المقار

البٌوت الكبٌرة  التً كان أبتوـ ٌتتكلّم عنهتا!م  ْن هتً  الّ أكتواخ 
مهلهلتتة تتترتطم ببعضهالوتستستتلم لحتتواؾ أاقتتة متربتتة  شتتبٌهة 
بعروق شاحبة فً  سد منهـ  فأٌن اختفتت الكهربتاء التتً تنٌتر 

 هاتٌـ البٌوتل وأٌن توارت المصابٌح التً تضًء أاقّتها!م

باالنخدا  الوالػ فً التدم وقفتت  تتأّمتل الحتو  التذي  معّمداً 
توقّفتتتت الشتتتاحنة أمامتتتهل فٌمتتتا ّكتتتل شتتتًء متتتن حولتتتـ ٌتقّصتتتؾ 

 وٌنكسر!
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أهتتذا هتتو المكتتان التتذي كتتان أبتتوـ ٌؽتتال صتتورته بمؽتتال 
 عاشق وله!م

ٌّصـةل فبتـدا ـ  كــان الحـو  مبنٌـاً بح ـارة سـوداء ؼٌـر مل
باهتتتاًل ولتتم ٌكتتن تمتتة بتتاش ٌستتّد وقـتتـد عـتتـ ر الؽبتتـار  ـ ك ٌبتتاً و

 المدخل!

ولكن ما الذي أؼراكم بتلـ المقاٌضة التً لتم تكتن تعتّن فتً 
 البال!م

كتتّل شتتًء متتن حولتتـ كتتان ؼرٌبتتاًل ؼٌتتر متتألوؾل وربمتتا 
معادٌاً أٌضاً! ذلتـ أن التدار التتً ستتطوٌكم تحتت  ناحهتا  بتدءاً 
متتتن تلتتتـ اللحظتتتة كانتتتت تضتتتّم ؼرفتتتة مستتتتطٌلة بلهتتتاءل ضتتتٌقة 

لةل تّتصل بؽرفة أصتؽرل ربمتا كانتت فتً أصتل تصتمٌمها وطوٌ
فتقتتدة بٌنكمتتا تكشتتؾ لعٌنٌتتـ عٌتتوش  مطبختتاً! وراحتتت األلفتتة المج
المكان تحت ستتار مجستبق متن الترفح المتبّطن! كانتت ال تدران 
ًّ المحمتتتول علتتتى عتتتوارح  تنتتتوء تحتتتت وطتتتأة الستتتقؾ الخشتتتب
خشتتبٌةل وكانتتت ٌتتد المتتاء قتتد خّطتتت رستتوماً ؼرٌبتتة علتتى تلتتـ 

مدة  التً اسوّدت بفعل الدخان النا م عن التدف ةل فتاادادت األع
ك بة! أحاسٌسـ كلها كانت مرهونة لصالح بٌت رحش ألٌؾ ظّل 
هناـلأٌن منه هذا البٌت الموح   الذي ٌشتكو ضتٌق ذات الٌتدل 
ابتداًء بدّكته ا سمنتٌة التً تنتهً  لتى حفترة فتً الختارر أجعتّدت 

اًء بالبتاش المتتداعً ذي الشتقوق الستقبال مٌتار االؼتستالل وانتهت
الواسعة! بٌد أن هذا كلّه لن ٌوااي  اءاً من معاناتتـ المرتبطتة 

المرحاح ـ الذي عرفت  اسمه فٌما بعد ـ  أن بمشكلة التؽّوطل  ذْ 
استتتو  فتتً ركتتن متتن الحتتو  علتتى شتتكل حفتترة فتتً األرحل 
متتتتدارٌاً بااوٌتتتة الحتتتو   متتتن  هتتتةلفً حتتتٌن نهضتتتت التلتتتة 

تخر ت من الحفرة نفسهاللترسم ساترر األمامً  الترابٌة التً اسج
من  هة أختر . وهنتاـل علتى بعتد خطتوات متن داركتم راحتت 
األراضتتً الاراعٌتتة تؽّطتتً المستتافة الفاصتتلة بٌنتتـ وبتتٌن أبٌتتـ 

 باألس لة! 
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 ذن! فمـا الفرق بٌن هـذا المكتـان والقرٌتـة التتً تركتموهتـا 
ستتٌ تمعون مـتتـن  وراءكتـم!م هنتتاـ ـ فتتً القرٌتتة ـتتـ كتـان النتتا 

 حولكم لمساعدتكم فً ترتٌش 

ـّ أحتتدهم ـ هنتتا ـ ستتاكناً! بتتل أختتذوا  أتاتكتتـمل فٌمتتا لتتم ٌحتتر
ٌراقبونكم من خلتؾ األبتواش المواربتة متن بتاش الفضتول رّبمتا! 
تعبتتتونل وأّن أدوات  هنتتتاـ متتتا كتتتان لٌفتتتوت أهتتتل القرٌتتتة أنكتتتم مج
و المطتتبر قتتد ضتتاعت بتتٌن أتتتاتكمل فٌتستتابقون  لتتى استضتتافتكمل 
 طعتتامكمل فتتً حتتٌن رستتم ال ٌتتران ـ هنتتا ـ قطتتراً لتتدا رة متتا 
ت اواوها نحوكم! حّتى الّتحٌة ضّنوا بها! تّم متا لبتتوا أن أؼلقتوا 

 أبوابهمل وانصرفوا  لى ما كانوا فٌه! 

ًّ لتتٌ  قرٌتتةل بتترؼم   أنتتت تقتتّر ـ مجكرهتتاً ـ أن هتتذا الحتت
ٌّدعً التمات ل بٌن متا ع مات التشابهل ولكن أحداً ال ٌستطٌ  أن 

ترار عٌناـل وبٌن تلـ الصورة الموشاة باأللقل التتً كتان أبتوـ 
ٌرستتتمها عتتتن القصتتتور ا ستتتمنتٌة الفارهةلوالشتتتوار  النظٌفتتتة 
عّبتتتدةلوالحوانٌت الكبٌتتترة المتتتر  بمختلتتتؾ أنتتتوا  البضتتتا  ل  المج
ٌّن ألمـ مؽامرتكم هذر!   والسٌارات التً ال تجحصىل لكً ٌا

ور هناـل وست دٌنه فً متنتاول "ٌا امرأة أطلبً لبن العصف
 الٌد!" 

 فهل كان أبوـ ـ ال سمح   ـ ٌؽّرر بكم!م

ما الذي حدا بر ل متله  لى سكنى دار  ٌ ارها اتنتا عشرة 
لٌتترة ستتورٌة!م كانتتت التتدور ـ علتتى حتتّد علمتتـ ـ تشتتاد لستتكنى 
أصحابهال أّما أن ٌبنً المرء داراً لكً ٌؤ رهال فأنت لم تكن قد 

 هذا القبٌل! سمعت بشًء من

ومن ؼٌر أن تشعروا كان اللٌل قد أرخى ؼطاء معتماً على 
الكا نتتاتل فأفستتحت أمتتـ مكانتتاً لنتتومكم وستتط األتتتا  المتكتتّوم 
بفوضتتى ع ٌبتتة! استتتلقٌت  فتتوق فراشتتـ ال دٌتتد! كتتان التعتتش قتتد 
تستتلل  لتتى األعصتتاش المشتتدودةل التتتً نتتال منهتتا الستتفر والقلتتقل 

ت األعضتتتاء المجنهكتتتة علتتتى موهنتتتاً محطتتتات التماستتتـل فتوّاعتتت
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أ ااء الفرا ل تطلش راحة مرّممة للخ ٌال لكن النتوم ـ بعكت  
ٌّقة تضتؽط علتى  ما هو  مجتوقّ  ـ أخذ ٌنأ ل وراحت الؽرفة الضت

 األعصاشل وشعورـ بالعالة ٌسّؾ روابً النف  العاالء! 

ٌّقـة  لى ذلـ الّحتد ل أم أنتـه القلتـش ٌضفتـً  أهً الؽرفـة ض
 اء هوا سه ومخاوفه وانكساراته!م علـى األشٌــ

ل وهربتتتاً متتتن ألتتتم مفتتتتر  ال ٌعتتترؾ الرحمتتتة أو  تستتتاءلت 
المنطقلأخذت  تتأّمل األشٌاء التً كانت تتراء  ضتا عةلذلـ أن 

كانتتت قتتد انقضتتت علتتى رحتتٌلكم عتتن  -فقتتط  –بضتت  ستتاعات 
القرٌتةللكّن صتورتها ـ بترؼم ا لحتا  ـ أختذت تستعصتً علتى 

 لى أعماق النف  المكروبة ٌرّضها!الحضورل فتسرش الخوؾ  

 أٌمكن لنا أن ننسى بهذر السرعة!م 

انبتق السؤال فً ال وؾ ٌمور وٌؤلم ل لكن ما ٌحد ل را  
ـ كّكل  دٌد ـ ٌفرح سٌاقه الخا لوفً وقت متأّخر من اللٌل  
تؽلّش التعش على األس لة القلقة المحتشدة فً الرأ ل فذهبت  فً 

 ٌ !نوم مضطرش مجتقل بالكواب
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ٌوماً بعد ٌتوم كانتت معرفتتـ بالمكتان ال دٌتد تتادادل لتنتقتل 
الع  تتق  لتتى فضتتاء القبتتول المضتتمر! لتتم ٌكتتن متتا ٌحتتد  بٌنكمتتا 
توافقتاًل بتل كتان نوعتاً متن الهدنتة المفروضتة علٌكمتال ربمتتا ألن 
ستتتفنـ كانتتتت تستتتٌر بعكتتت  الرؼا تتتشل ولتتتم ٌكتتتن فتتتً ا مكتتتان 

ّضتتمد الع تتا المحستتو  فتتً ا عتتراش عتتن احت تتار صتتؽٌر ٌ
 الداخل!

ؼصن  ما كان ماهراً فً األعماقل بٌد أنه تٌّب ! قتد ٌكتون 
أشعة الطفولة التً أخذت تنضجل وتنتقل ـ قبل أوانها ـ  لى عتالم 
الكبار! وقد تكون ؼربة داخلٌة أخذت تنمول وتعتصر كل ما هتو 
ؼتتتّح فٌتتتـل  الّ أنتتتـ لتتتم تكتتتن تملتتتـ ؼٌتتتر االستتتتمرارل فابتتتتداًء 

قاقكم القصٌر الذي كان ٌنحدر من الشمال  لى ال نوش بشتدةل با
وانتهاًء با عدادٌة التً فؽترت بابهتا الحدٌتدي البتارد البت عتـ  

 كان كل ما حولـ ٌضؽطل وٌنكأ ال را  الصؽٌرة!

كتتتان الصتتتؾ التتتذي استتتتقبلـ ببتتترود وت اهتتتل  حتتتد  تلتتتـ 
المنؽصاتل فلقد انتظم فً نسٌ ه خلتٌط ع ٌتش متن البشتر ضتّم 
أبنتتاء الرٌتتؾ  لتتى  انتتش أبنتتاء المدٌنتتةل لٌعستتكوا ستتلوكاً متباٌنتتاً 
تباٌن األصول المختلفة التً قدموا منها! وكان الت مٌذ القادمون 
متتن الرٌتتؾ ٌنتبتتذون بأنفستتهم ااوٌتتة نا ٌتتة متتن ستتاحة المدرستتة  
هربتتاً متتن الستتخرٌة التتتً كانتتت تستتحش ظلهتتا علتتى المدرستتٌن 

ٌح ال ٌلبتت  أن ٌّطتتل برأستته والمتتو هٌن والت مٌتتذل لكتتن التعتتو
عبتتر التفتتوق فتتً الدراستتة  علتتى أستتا  متتن التحتتدي والتحتتدي 
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نلبٌن الفتتّج المشتتاك   ٌْ  ٌ المضتتاد ربمتتال ولكتتن شتتّتان بتتٌن التحتتد
ًٌّل  ذ هـاهـو األخٌر ٌن ح فً وض  حــدٍّ لؽترور  والهــادئ الح

 خصمه اللدودل وٌنتا  منه اعترافاً متذمراً بشرعٌة و ودر!

تترةل وأستتما ها  ال ؽرافٌتتا ٌّ بفضتتا ها الملّؽتتال وأرضتتها المح
العصٌة على التذّكرل رسمت ـ بدورها ـ دا رة مرصودة حولهال 
فنشأ بٌنكما  فاء ؼرٌشل متن ؼٌتر أن تتبتٌن طبٌعتة ذلتـ ال فتاء 
أو منشتتت هل فتتتوذا تصتتتادؾ در  ال ؽرافٌتتتا ذاـ متتت  الستتتاعات 

ً تنفتر األخٌرة من الدوامل فاح بـ الكٌلل ذلـ أن الضؽوط الت
من شقوق الملل تتضافر م  استتؽاتات المعتدة ال ا عتةل وستطوة 
النعا ل فٌضحً التوفٌق بتٌن تلتـ الهتاا م الصتؽٌرةل ونظترات 
المتتدّر  الصتتارمة مشتتكلة بالؽتتة الصتتعوبة! هتتذا  ذا لتتم تتتتدخل 
عصتار فتتً حتتل ا شتتكال الصتتؽٌر بتتدالً متتن عٌنٌتته المتربّصتتتٌن! 

ستتتد الؽتتتّح تطالتتتش وهتتتاهو ال تتتو  ٌضتتتؽطل والحركتتتة فتتتً ال 
بم الها الحٌويل فٌما ٌنقتل الستأم مشتاعرـ  لتى خانتة ا حبتاطل 
فتبدو تلـ العذابات الصؽٌرة ب  نهاٌةل لكّن المربت  البلٌتد ٌطلتق 
ستتراحـ أخٌتتراًل فتتتتنفّ  الصتتعداءل وتتختتذ ستتمتـ نحتتو ال ستتر 
الذي ٌصل حٌكم بالبلدة! كان ذلـ ال سر ٌفترح ضترٌبته علتى 

شتتمج أول تتـ المتتارة  المتتارةل فلقتتد كانتتت الستتٌارات التتتً تعبتترر ت 
بنصٌبهم متن الؽبتار صتٌفاًل وحصتتهم متن الطتٌن المتطتاٌر عتن 
ع  تها شتاًء! ؼّش ال سر كانت أقدام التلّتة التتً ٌتربح علٌهتا 
الحً تنهد بـ  لى خاصرة ساقٌة  لتسترٌح ب وارهتا بعضتاً متن 

المستتتلقً  الوقتتل متلهٌتاً بتتالتطلّ   لتى كتوخ الم نونتتة "متارٌن"ل
بوااء خاان الماء كع مة فارقةل فتتداعى لحظات اللهو الحمقاء 
مّتك تتة علتتى عبتت  طفتتولً فتتّظل  ْذ متتا تكتتاد المستتكٌنة تصتتل  لتتى 
كوخهتتال  تتتر  ولتهتتا فتتً أاقتتة البلتتدةل حتتتى تها مونهتتا بقستتوةل 
لٌشتتتهد المتتتد  الممتتتتد بٌتتتنكم معركتتتة حامٌتتتة ستتت حها الح تتتارة 

للهتدوء والراحتـة ؼتّش ٌتوم متـرهق! والشتا مل ف  ت ـتـد فرصتة 
أّما مـن هـً "مارٌــن"!م ومتن أٌتن  تاءت!م ومتـن التذي أطلتق 
علٌها لقش "سٌبورة"!م هل لها أقارش متت ً!م فتوّن عتالم الطفولتة 
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الشقٌة ما كان لٌأبه بمعرفة األ وبةلتم أن أحداً لم ٌكتن لٌستتطٌ  
مل ومتا كتان أن ٌضًء تلـ البق  المعتمة من حٌاتهتا! أطفتاالً كنتت

لشًء أن ٌقؾ فً طرٌق لهتوكم!وحٌن كانتت "ستٌبورة" تمضتً 
 تّل نهارهتتا متنقلتة متتن اقتاق  لتتى اقتاق  مستتبوقة بتٌابهتا الرتتتة 
المتباٌنة األلوانل كتان الطرٌتق ٌقتودكم  لتى كوخهتا لتلّصتورل  ال 
تت  دّكتتة خشتتبٌة قلٌلتتة  أنكتتم متتا كنتتتم تعتتترون علتتى أي متتتا  خ 

ًّ تمنت   االرتفا ل ٌعلوهتا فترا  ر ّ  مؽّطتى بقطعتة  لتد صتناع
عنه البللل فٌركبكم الحنقل وتروحون تبعتترون متاعهتا الاهٌتدل 
تم تتخفون فً انتظار عودتهتا!  نكتم تتحرقتون شتوقاً لمعرفتة رّد 
فعلها على مااحكم التقٌلل وهً توشـ على  نهاء  ولتهال ربمتا 
  ألن بضعة قرو  قتد انتهتت  لتى  ٌوبهتال لكنهتا تتفا تأ باألتتا

المتناتر حول الكوخل فتتلفّت حولهال وهتً تشتتمكم فتً أصتولكم 
والفتترو ل  نهتتا تعتترؾ بتتأنكم متخفتتّون فتتً مكتتان متتال لكنهتتا ال 
تعتترؾ أٌتتن! فتنتظتتر مترّبصتتة ألنهتتا متأّكتتدة بتتأّن أحتتدكم ستتٌفقد 
الستتٌطرة علتتى نفستتهل وتفلتتت منتته ضتتحكة مكتومتتة تتتدلّها علتتى 

ة ؼٌتر متكاف تة  ال مكانكمل وعندها ستنخرطون فً معركة  دٌتد
 ٌعلم نتا  ها  الّ  !

ًّ ٌشتتّكلون خلٌطتتاً ؼٌتتر مت تتان ل بعضتته  كتتان ستتكان الحتت
ًّ مستّمر عن المنتاطق الم تاورةل فتً  ٌستمّد دمه من ناٌؾ رٌف
ـج األمتتر  حتتٌن تضتتر المحافظتتات األختتر  بعضتته األختترل ولتتم ٌتت
لٌخلو من م مح ؼٌر واضحة لت ّم  منس م القوام عندما ٌكتون 

متاحاً! أما ؼالبٌة ستكان اقتاقكم فكتانوا قتد قتدموا متن رٌتؾ ذلـ 
"حلش"  هرباً متن الحا تة التتً سترقتهم  متن قتراهمل وبعتترتهم 
"كحتوا ٌن" فتتً المنطقتتة الممتتدة بتتٌن "الحستتكة" و "الموصتتل"! 
وكتتتان البقٌتتتة ٌتواعتتتون علتتتى أعمتتتال موستتتمٌة كمتتتا هتتتو حتتتال 

ون كعّتالٌن فتً المناطق الاراعٌة عادةل فلقد كان قسم منهم ٌعمل
موسم القمح أو القطنل فٌما اتكأ البعح متنهم علتى شتهادة محتو 
األمٌة للعمتل كمستتخدمٌن فتً المتدار  والتدوا ر الرستمٌةل أمتا 
رموا من هذر وتلـل فلم ٌ دوا بّداً من تحوٌل ؼرفتة متن  الذٌن حج
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ؼتتترؾ دورهتتتم  لى"دكتتتاكٌن"  أختتتذوا ٌبٌعتتتون فٌهتتتا شتتتٌ اً متتتن 
لصتابونل متن ؼٌتر أن تنقطت  أواصترهم الخضار أو السكر أو ا

بالقر  التً انحدروا منها تماماًل  ْذ أّن بعضتهم كتانوا قتد تركتوا 
وراءهتتتم قطعتتتة متتتن األرح  راحتتتوا ٌستتتتتمرونها بأنفستتتهم أو 

 بوساطة ماار !

وسط ذاـ الخّضم أخذ أبوـ ٌتفّكر فً مهنتة مرٌحتة  تعٌنته 
أختر ل على العٌ  من  هةل وال توهن قلبه المرٌح من  هتة 

ـج تخلتو متن و ته  فقلّش االحتمتاالت علتى و وههالبٌتد أنهتا لتم تت
كتتالح ال ٌتناستتش ووضتتعه الصتتحًل ولّمتتا لتتم ٌقتت  علتتى  تتواش 
مناسشل هدته أمتـ  لتى الحتّلل فلتم ٌنتظتر طتوٌ ًل بتل عمتد  لتى 
باش الحو  ٌوّسعهل تجّم بنى ب انبه ـ من الداخل ـ ت تة  تدرانل 

لختٌ  المشتدودة  لتى عتوارح ورف  فوقها شمسٌة من أكٌتا  ا
خشبٌةل وأخذ ٌعرح فٌها الخضار نهتاراًل أّمتا فتً اللٌتل فكانتت 
أمـ تعمد  لى  دخال بضتاعته خشتٌة أن تجسترقل  ْذ لتم ٌكتن تمتة 

 باش لدكانه!

بتعّتٍر كان الر ل ٌبحت  عتن ظلّتهل وٌحتاول أن ٌمستح عتن 
 حٌاتكم الصدأل فً انتظار األٌام الحبلى بالتوق !     
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شتتٌ اً فشتتٌ اً كانتتت التفاصتتٌل تنمتتول وتنفتتتح لتتـ مؽتتالٌق     
ٌّلةل فعنتد تتااور "الختابور" بتـ  المكانل وٌتكامل المشهد فً المخ
"ال ؽ تتػ"ل أو قبلتته بقلٌتتل  انتتاوت البلتتدة علتتى استتتحٌاء تخفً 
ض لتها وصؽر سّنها بٌن المتدن القتدٌمات! كتان األول ٌتقتّدم متن 

عطتتتؾ شتتترقاً لتتتٌخّط حتتتدودها الؽربٌتتتة الشتتتمال الؽربتتتًل تتتتّم ٌن
وال نوبٌةلبٌنما كان التانً ٌتهاد  نحو ال نوش مترسماً تخومها 

 الشرقٌة!

وفتتً أصتتل متتن ذاكتترة الكبتتار كانتتت "الحستتكة" م موعتتة 
بٌوت قلٌلتة العتددل ا تمعتت علتى خدمتة التكنتة العستكرٌة  التتً 

تمتدد ابتناها الفرنسٌون على شاط  "الخابور"ل ؼٌر أّنهتا الٌتوم ت
داخل أض   متلت  واد   ضتلعه األول ٌمتتد متن تكنتة اله انتة 
ؼربتتاًل وحتتتى التكنتتة العستتكرٌة شتترقاًل متتروراً بالستت نل ودار 
المحافظةل أّما ضلعه التانً فٌّتخذ سمته من تكنة اله انة  نوباًل 
لٌنطلتتتق نحتتتو مل تتتأ عستتتكري  بنتتتار الفرنستتتٌون علتتتى شتتتاط  

ضتل  التالت  ـ التذي ٌنطلتق "ال ؽ ػ" شتماالًل فتً حتٌن ٌعتقتل ال
متتن ذلتتـ المل تتأ بات تتار ال ستتر المبنتتً علتتى نهتتر "ال ؽ تتػ" ـ 
 المدٌنةل متّمماً دارة ناقصة تتخلّلها الف وات ؼٌر المبنٌة بعد!

قد التكون المفردات كتٌرةل بٌد أنته الشتًء ٌستتطٌ  أن     
ٌؽٌتتتش عتتتن الخطتتتا ال هتتتتة وراء تفاصتتتٌل  دٌتتتدة تضتتتّمها  لتتتى 

كرةل  ْذ هتتاهً األقتتدام تلتتوش فتتً األحٌتتاء الت تتتة مخاونتتات التتذا
التً نمت حول البلدة بسترعة  مستتمّدة نستؽها متن نتاو  رٌفتً 
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الٌنضتتش!  لتتى الشتترقل وعلتتى الطرٌتتق التتذاهش  لتتى "الهتتول"ل 
فالحتتدود العراقٌتتة  كتتان حتتً "العاٌاٌتتة" ٌتكتتّوم بوهمتتال وكستتلل 

م فٌهتتا كالبلتتدة! و لتت ٌجختتدا ى الشتتمال متتن متطلعتتاً  لتتى اللحظتتة التتتً 
المركتتا كتتان حتتً "تتتل ح تتر" ٌرمتتق البلتتدة بعتتٌن حاستتدةل ربمتتا 
ًّ "ؼتوٌران" عنتد  للسبش ذاته! أّمتا  لتى ال نتوشل فقتد ترامتى حت
أقدامهال مستأتراً بالعناٌة والتنظٌمل ربما لقربه من البلدةل أو ألّن 
ؼالبٌتتتة المتتتوظفٌن القتتتادمٌن متتتن المحافظتتتات األختتتر  كتتتانوا 

 ٌستقرون فٌه!

حت األٌام تتّصرمل وبتصرمها أنشأ المكتان ٌنتقتل متن تم را
مناخ المهادنة  لى منتاخ القبتول تتدرٌ ٌاًل بحٌت  لتم ٌمتح وقتت 
طوٌل حتى أخذت  تقّر بأنـ تعلمت الكتٌر من األشٌاء فٌه! فأنتت 
ًّ هتتم التتذٌن علّمتتوـ الستتباحةل و ذا  ال تنكتر بتتأّن أترابتتـ فتتً الحت

أن اللحظتة األولتى ـ التتتً  كانتت المستألة تبتدو عادٌتة الٌتومل  ال
استتطعت  أن تضترش المتاء فٌهتا بٌتدٌـ وقتدمٌـ ـ ستتظّل لحظتة 
استتنا ٌة مطبوعة فً ذاكرة الطفولة! حتد  األمتر ذات صتٌؾل 
ولذلـ فونـ تنتظر األصٌاؾ المدهشة بفتارغ الصتبر! تتم ألٌستت 
تلـ األصٌاؾ هً الفصتول التتً تؽلتق فٌهتا المتدار  أبوابهتا!م 

لمع تاةل فأنتتت لتتم تعتد تتبتتٌن األمتتر بوضتتو ! أمتا كٌتتؾ وقعتتت ا
ل وكنت  ترفح الخوح فً المتاءل و ذا امتتدت ٌتد  مرعوباً كنت 
أحدهم  لٌـ ممااحةل ترا عتت  هلعتاًل بٌتد أن التكترار والتشت ٌ  
أفقداـ حذرـ تتدرٌ ٌاًل وشتٌ اً فشتٌ اً أختذت تختوح فتً أمتاكن 

 لى أن  أكتر عمقاً! فً ما بعد طؽت رؼبتـ على الو ل والتردد
! ولم تصدق ما حد  ابتداًءل لكتن المحاولتة التانٌتة أكتّدت  طفوت 

 لـ حقٌقة ما حصلل فخفق قلبـ الصؽٌر من الفرحة!

كانتتت كتترة القتتدم معروفتتة فتتً القرٌتتة أٌضتتاًل بٌتتد أن الكتترة 
التتتً كنتتتم تلعبتتون بهتتا ـ هنتتاـ ـ كانتتت عبتتارة عتتن لفتتا ؾ متتن 

ر تة الحترةل كمتا أنهتا األقمشة البالٌةل بحٌت  لتم تكتن قابلتة للدح
ستترعان متتا كانتتت تتفّكتتـ بفعتتل الركتتلل وعلٌتته فأنتتت مضتتطر 
لإلقتترار بتتأن الفضتتل فتتً انضتتمامـ  لتتى فرٌتتق كتترة القتتدم   نمتتا 
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ل وأنـ ت ّرعت ـ مت  هتؤالء األتتراش  ًّ ٌعود  لى أترابـ فً الح
ـتتت متتترارة الهاٌمتتتةل كمتتتا تتتتذوقّت  معهتتتم حتتت وة النصتتترل فأختتتذ 

شتتٌ اً فشتتٌ اً! لكتتن متتا أذهلكتتم عتتن انتتدؼامـ بتتالم مو  ٌتنتتامى 
أنفستتتكم تمامتتتاً  كتتتان ٌتتتوم أن اكتشتتتفتم صتتتالة الستتتٌنما المعتمتتتةل 
فهنتتاـل فتتً تلتتـ الصتتالة المدهشتتة تفّتحتتت حواستتكم علتتى عتتوالم 
بالؽتتة التنتتو  والؽرابتتةل عتتوالم حالمتتة رهنتتت أف تتدتكم لمصتتلحة 
حالتتة متتن التمتتاهً الع ٌتتشل فأختتذت أبصتتاركم الحتتا رة تتتتاب  

وات أبطتتالكم الجمحبّبتتٌن ب تتوار  الطفولتتة البرٌ تتة  مصتتا ر وحٌتت
ٌجختتّط علٌهتتا الكتٌتتر بعتتد! لٌستت ل المؤشتتر فتتً ختتوافقكم  التتتً لتتم 
تمّاق األحاسٌ  بٌن العواطؾ واألهتواء المتباٌنتة والمتناقضتة! 
 ال أن ذلـ الهو  ـ الذي كان فً طرٌقه  لى ا دمان ـ كتٌراً متا 

ل فٌفتتوتكم أن تتتروا كتتان ٌصتتطدم بصتتعوبة تتتأمٌن تمتتن التتتذكرة
"عنترة بن شداد" وابنة عمه "عبلة"و"هرقل ال بتار" و"أولتٌ " 
و "طراان"ل وقردتته المدهشتة "شتٌتا"! تتم أنكتم لستتم مشتاهدٌن 
سلبٌٌنل  ْذ قتد ٌحلتو لكتم أن تعٌتدوا تشتخٌ  متا استتأتر بألبتابكم 
علتى الشاشتة البٌضتاءل فٌترو  أحتدكم ٌتتقم  دور "طتراان"ل 

الستتو  وا تتتل المنتشتترة علتتى ضتتفاؾ  وٌتتتوار  خلتتؾ نبتتتات
"ال ؽ تتتػ"ل بانتظتتتار أن ٌ تتتًء التتتوح ! وربّمتتتا عتتتّن لكتتتم أن 
نل ٌضتتم األول البطتتل ورفاقتته  ٌْ تنقستتموا  لتتى معستتكرٌن متنتتاحر 
علتتى قلتتتهمل بٌنمتتا ٌضتتم التتتانً الملتتـ الشتترٌر وأتباعتتهل فتقعقتت  
الستتٌوؾ المصتتّنعة متتن األطتتواق التتتً تجلتتّؾ بهتتا أكٌتتا  الختتٌ ل 

  التً كانت فً األصل قط  صار دا رٌتة أو بٌضتوٌةل والترو
فتتتً حتتتٌن تتكفتتتل األشتتترطة المطاطٌتتتة بحتتتّل مشتتتكلة األقتتتوا  
والستتهام! تشتتتد المعركتتةل فٌتتاخ عتترق الطفولتتةل وتقفتتا القلتتوش 
الؽّضة عن الصدورل لكتن النصتر ٌمشتً فتً ركتاش البطتل متن 
كتتّل بتتّدل ذلتتـ أّن النهاٌتتة فتتً الفتتٌلم  تتاءت علتتى تلتتـ الصتتورة! 
واآلن!م كٌتتتؾ تتتتتدّبرون تمتتتن التتتتذاكر!م تتفكتتترونل وتشتتتبعون 
الموضتتو  تفكٌتتراًل وتٌأستتونل وتكتتاد خطتتاكم الؽّضتتة أن تتفتتّرق 
ٌا ستتةل  ال أن الحتتّل متتا ٌلبتت  أن ٌتتومح فتتً فضتتاء التتذاكرة! 
فهنتتاـل بتتوااء التتدرش المتلتتّوي فتتً طرٌقتته  لتتى  بتتل "كوكتتش" 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ......................................................................... فوضى الفصول21

ر مجنتظمتة  كانت قمامة المدٌنة تتنهح علتى شتكل تلّتة وستٌعةؼٌ
ًّ استتم "الابتتاالت"!  ّنهتتا المكتتان الوحٌتتد  ٌطلتتق علٌهتتا أبنتتاء الحتت
التتذي ٌمكنتته أن ٌمتتّدكم بتتتمن التتتذاكر !هنتتاـلكنتم ت تتدون أكوامتتاً 
ها لتة متن القمامتتة التتً تضتتّم خلٌطتاً ع ٌبتاً متتن قشتور البرتقتتال 
والطماطم المتعفّنةل وقشور التفا  والموال وفضت ت األطعمتةل 

والورق المجستتهلـل والا تار المكستور التذي كتان ونو  التمرل 
ٌؽّطتتتً النوافتتتذ أو األبتتتواشل والا ا تتتات الفارؼتتتةل والكتتتؤو  
المكستتتتتورةل واألوانتتتتتً النحاستتتتتٌةل أو تلتتتتتـ المصتتتتتنوعة متتتتتن 
"البتتافون"ل وعلتتش األدوٌتتة الفارؼتتةل وبقاٌتتا الخضتتار واألحذٌتتة 
ة ال لدٌتتة أو الب ستتتٌكٌةل ومتتاق التٌتتاشل والمصتتابٌح الكهربا ٌتت
التتتتتً كانتتتتت تنٌتتتتر الشتتتتوار  والبٌتتتتوت ذات ٌتتتتومل وأعقتتتتاش 
الس ا رلواألدوات الب ستتكٌة التتً لتم تعتد صتالحة ل ستتعمالل 
وبقاٌا الحبتال والقّنتش! كتان الرمتاد ٌؽّطتً  كتل شتًءل وأستراش 
الذباش تسّد األفتقل بٌتد أّنكتم متا كنتتم لتتأبهون بهتال وال بالرا حتة 

فمتا ٌهّمكتتم  متتن ذلتتـ الخلتتٌط ل الكرٌهتة المنبعتتتة فتتً كتتّل ات تتارل 
ٌتلخّ  فتً  نٌتة نحاستٌةل أو مداستات ب ستتٌكٌة كانتت تعطتٌكم 

 بطاقة مرور  لى صالتكم تلـ!

لم ٌكن ح م القرٌةل وال طبٌعة الع قات بٌن أهلها تحتٌ هم 
 لى تكت ّت كتلـ التً عرفتها فً البلدةل حٌت  النتا  ال تعترؾ 

واألهتتواء والبٌ تتات  بعضتتها التتبعحل وحٌتت  المٌتتول والمشتتارش
تختلؾل لٌنضوي صبٌتها تحت راٌتة عصتابات صتؽٌرة بحستش 
أحٌا همل عصابات تض  حماٌة الّحً من صبٌة األحٌاء األخر  
نصتش أعٌنهتتا! صتتحٌح أّنهتا قتتد تت تتاوا حتدود تلتتـ النواٌتتا بفعتتل 
ا حستتا  بتتالقوةل لكنهتتا ـ فتتً النهاٌتتة ـ تتواضتت  علتتى خطتتوط 

هً ال تر  تترٌباً فً التقاط بعح من عامة ال تتخّطاها ؼالباًل ف
أعقاش الست ا ر داختل صتالة الستٌنما المظلمتة ل أو التستلّل نحتو 
شتتاطىء "ال ؽ تتػ" متتن أ تتل الستتباحة فتتً مٌاهتته المالحتتة ل أو 
تتتة ضتتتّد عصتتتابة متتتن عصتتتابات األحٌتتتاء  ٌّ تو ٌتتته ضتتتربة تأدٌب
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األخر ل بٌد أّنها  ال تسمح بالسرقةل أو ا قدام على عمل مشٌن 
 !مت ً 

وهاهو الٌوم ٌمضً قدماً نحو نهاٌتهلولم ٌبق شًء ٌستطٌ  
أن ٌبعتت  فتتً نفوستتكم ا حستتا  بالنشتتوة والستترور  لتتم تقتتدموا 
علتتى اقترافتته تحتتت ضتتؽط ا حستتا  الطفتتولً بالحٌتتاةل وحتتان 
وقتتت عتتودتكم  لتتى بٌتتوتكم التتتً ؼبتتتم عنهتتا طتتوٌ ً! لكتتن مشتتكلة 

ٌة ؼٌر سارةل  ْذ صؽٌرة تعترح تلـ العودةل وتهدّد متعتكم بنها
من ٌقنت  أمهتاتكم بتأنكم لتم تستبحوا فتً مٌتار "ال ؽ تػ"ل بعتد أن 
تركتتت بصتتماتها المالحتتة علتتى شتتعوركم وستتراوٌلكم الداخلٌتتة!م 
ومتتا الستتبٌل  لتتى  قنتتا  أوالء األمهتتات بتتأنكم كنتتتم تلعبتتون فتتً 
الّظلل بعد أن وشمت الشتم   لتودكم الؽّضتة بوشتمها!م بتل متا 

أن ال رو  التً خلفّها الا ار المكسور فتً الطرٌقة  قناعهّن ب
أقتتدامكمل أو  أٌتتدٌكم وقعتتت لكتتم فتتً مكتتان  ختتر  ال ع قتتة لتته 
"بالابتتتاالت" المحظتتتورة علتتتٌكم !م وهربتتتاً متتتن تلتتتـ األستتت لة 
الممّضة التً ما كنتم ت قون لهتا   ابتات فورٌتةل فتونكم متا كنتتم 
و تترون بأستاً فتً قضتاء بعتتح متن الوقتت عنتد الستٌد "علتتو "! 
"علو" ـ هذا ـ ر ل فً نهاٌات العقد الخام  من عمررل ال ٌعلم 
أحد ـ على و ه التحدٌد ـ من أٌن  اء! كان شعرر المصفّؾ  لى 
الخلتتؾ ٌتكّشتتؾ عتتن ال بهتتة قلتتٌ ً  ٌخالطتته شتتًًء متتن البٌتتاحل 

ٌشتتً ب تتتار التتامن! بٌتتد أّن الع متتة المكتترم  فٌمتتا كتتان و هتته 
تتاة التتتً أعطتتته شتتهرته الوا ٌّ ستتعة تلتتـ  اءتتته متتن شتتاربه المم

الطوٌتتل المعقتتوؾ نحتتو األعلتتى! ذلتتـ أنتته كتتان ٌبتتذل الكتٌتتر متتن 
وقتتته وعناٌتتته لتتذلـ الشتتارشل فٌتترو  ٌصتتففّهل وٌدهنتتهل وٌتأملتته 
بكتٌر من ا ع اشل بحٌ  را  التبعح ٌتراهن علتى أّنته ٌتدهن 
شاربه بالسمنة العربٌةل فً حٌن را  البعح اآلختر ٌقستم علتى 

 التمر! أّنه ٌدهنه بدبق

كان "علو" ٌلحم صفا ح ال بن المجملّح للنا ل فٌتدفعون      
 لٌه ببضعة قرو  تقوم بأودرل ورؼم أن قصته تبتدو عادٌتة فتً 
حٌتٌاتهتتال  الّ أنتته بقصتتد منتتهل أو متتن ؼٌتتر قصتتدل كتتان قتتد دفتت  
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باألمور  لى حدودها القصتو ل فهتو لتم ٌكتن ٌقتٌم فتً دار كبقٌتة 
ر  العستكري التذي بنتار الفرنستٌون خلق  ل بل اتخّذ من المح

عند  سر "ال ؽ ػ" مسكناًل ولتم ٌكتن لتدارر تلتـ نوافتذ بتالمعنى 
المتتألوؾ للكلمتتةل  ْذ استتتجبدلت بشتتقوق طوالنٌتتة تمّكتتن المتمتتتر  
ٌّقة  فً الداخل من النظر! كما لم ٌكن لها تمة بتاشل بتل فتحتة ضت
 منخفضتتة كتتان "علتتو" ٌّستتدها بلتتو  متتن التنتتـ فتتً اللٌتتل! وكتتان
التتدخان النتتا م عتتن اللحتتام ٌؽّطتتً ال تتدران  باستتطاً ظلّتته علتتى 
المتا  النار الاهٌد! بقً أن تأتً القصتة علتى تتّمتهتال وتحتاول 
أن ت ٌتتش عتتن الستتبش التتذي حتتدا باألمهتتات  لتتى تهدٌتتد أوالدهتتن 
بتتذلـ المستتكٌنل متتن ؼٌتتر أن تستتتطٌ   حتتداهّن أن تقتتّدم تفستتٌراً 

كتان ٌرّبتً م موعتة متن كت ش مقنعاً لتلـ النقطتة! أألّن الر تل 
الصتتٌد فتتً كوختته متتت ً!م أم ألنتته كتتان ؼتتامح الهوٌتتة للنتتا ل 
م هول الماضً!م هتل كتان " علتو" صتٌاداً قتدٌماً  ٌدفعته هتو  
متأصل  لى تقدٌم ك به على نفسه فتً المأكتل والمشترش!م لكتن 
تلـ األس لة ستظل ستّراً مستعصتٌاً علتى النتا ل ربمتا ألن أحتداً 

قد كشؾ فً الر ل ما ٌضٌرل بل أنه علتى العكت   منهم لم ٌكن
كان كتٌر الماا ل محّباً لرطفالل وكتٌراً ما ارتف  صوته بأؼتان 
اً ألقت به ٌد الترحتال علتى  ٌّ تركٌة رخٌمةل فهل كان " علو" ترك
ضفة " ال ؽ ػ"ل أم أن األٌام العاتٌات هً التً بعتترت فقترات 

ٌتأخرل ولم ٌبتق أمتامكم  عمرر بتلـ الطرٌقة!م بٌد أن الوقت أخذ
 الّ أن تعودوا  لى دوركمل  ْذ لٌ  متن المعقتول أن تبٌتتوا لٌلتتكم 
فً الكوخل وال بّد من الم اافة! تم أنكتم متٌقّنتون ـ فتً النهاٌتة ـ 
من أن قلوش أمهاتكم ستلٌنل وعندها فون تلـ القلوش ستمٌل  لى 
تم تصتتتدٌق أكتتتاذٌبكم بتتترؼم المظتتتاهر المكّذبتتتةل فتعتتتودونل وأنتتت

 ترددون فً سّركم أن ال بّد مما لٌ  منه بّد! 
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الؽٌوم تندف  نحو الفتراغ المتبقّتً فتً القبتة الارقتاءل ترستم 
 أشكاالً خرافٌةل وتح ش الشم  الؽاربة!

والمطر بّوابتات تتدفّقت تكستر حتدود المدٌنتةل تدؼتدغ رحتم 
ٌّ ه  ا النبعا   دٌد!األرحل وته

ؼاضبة ومام رة اندفعت السماء تصتّش مٌااٌبهتال فختوت 
الشتتوار  كشتتراٌٌن شتتاحبة ه رتهتتا التتدماءل وأؼلقتتت المتتتا ر 
أبوابهتتال وتستتّرش صتتمت مبلتتول ٌنفتتً متتوران المدٌنتتة الصتتاخش 
ت    لى كهؾ المواتل ولم تبق كو  مفتوحة على بداٌتة اللٌتل  خ 

ٌتتةل التتتً احت تتا المطتتر بعتتح المتتتا ر ذات الوا هتتات الا ا 
قسماً من أصحابهال ومنعهم من العتودة  لتى بٌتوتهمل بٌنمتا تتأّخر 
بعضهم فً ا ؼ ق علتى ظتّن متنهم بتأّن ستاعة الحتظ م هولتة! 
ومتت   ٌؽتتال المستتاء فتتً لٌلتتة شتتتا ٌة بتتاردةل أنشتتأ األفتتق الؽربتتً 
الموّشتتى بتتالحمرة ٌمٌتتل  لتتى الدكنتتةل فتتً حتتٌن كانتتت قتتدماـ متتا 

نتتـ خلفهمتتا متتن شتتار   لتتى  ختترل بحتتتاً عتتن ابتتون تتتااالن ت ّرا
ٌقبل أن ٌشتري منـ ورقة "ٌانصٌش" أجخر ل فتؽٌش داخل أحتد 
المقتتاهً وراء را حتتة التتدخان المماو تتة بعبتتق الشتتاي التتداف ل 
وتطلتتتش  لتتتى أحتتتدهم أن ٌشتتتتري منتتتـ بطاقتتتةل لكنتتته ٌستشتتتٌط 
ؼضتتباًلوٌنهرـ النتتادلل فتضتتٌ  فرصتتتـ فتتً التمّتتت  بشتتًء متتن 

 وتخرر!الدؾءل 

تانٌة ٌتلقّاـ الطرٌق متلفعتاً بتالبرد والمطرلباحتتاً عتن مل تأ 
ٌقٌتتـ متتن البلتتل! أصتتابعـ الراشتتحة بتتالبرد لتتم تعتتد قتتادرة علتتى 
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ا مستتاـ بتتأوراق "الٌانصتتٌش"ل فتبتتّدلها بأصتتاب  الٌتتد األختتر ل 
وتجدخل األولى فً عّبتـل منتظتراً متن الطبٌعتة أن تترا تـ  عتـن 

تتأبىل فتقتـؾ متـوّاعاً فتً متدخل أحتد  حصـار الكا نـات ل لكّنهتا
 األبنٌة!

هتل تعتتود  لتى البٌتتتل أم تقصتد تلّتتة الشتباش التتذٌن كنتت  قتتد 
تعّرفتتتت  علتتتٌهم متتتؤخراًم وعنتتتدما ٌمتتتّر أحتتتدهمل تنتتتادي علتتتى 

 بضاعتـل بٌد أنه ال ٌلتفتل فتبتسم بمرارة!

 من ٌتوقّؾ فً  وِّ كهذا لشراء بطاقة!م

حت المٌار فً التسلل  لى قدماـ  خذتان بالت مد  بعد أن ن 
الحذاء المتقوشل وهاأنت تخر هما بصعوبةل وتدلّكهما بحتاً عن 
شًء من الدؾء! لكن الوقوؾ فً تلـ الااوٌتة ٌعٌٌتـل وال أحتد 
ٌ ًءل ف  ت د بأستاً فتً ولتور مقهتى  ختر وراء را حتة الشتاي 
والدؾء ا نسانً المجستّمد من الشعور بالتوا د م  اآلخرٌن!  ال 

لٌتتتوم الطوٌتتتل والبتتترد ٌفعتتت ن فعلهمتتتا فتتتً ال ستتتد المنهتتتـل أن ا
فٌتتداهمـ الستتؽشل وال تعتتود قتتادراً علتتى االستتتمرار بعتتدل فتعبتتر 
الشوار  نحو مقهى "الشباش" حٌ  تلة الشباش تلـ! وحٌن تدنو 

 من المكان  تلتقط أذناـ تتمة الحوار المحتدم!

تمت  ـ ألٌستت نذالتة متا بعتدها نذالتة!م متا البطولتة فتً أن ت 
 دول ت   على مدٌنة واحدة!م

 ٌتصاعد الدم  لى الو نات!

 ـ ولكن أٌن هً مشاركتنا نحن!م

ًّ بالتبتتاٌنل فتتوذا هتتدأ  وتأختتذ اآلراء الممسوستتة بؽضتتش خفتت
ا عصتتارل وعتتادت  لتتى الحتتوار لفحتتة الهتتدوءل تنحنحتتت  علتتى 

 استحٌاءل وتؽلّبت  على خ لـ مستفسراً!

 أْن ما هً قصة "بور سعٌد" هذر!م

ٌتوقّفتتون هنٌهتتةل تتتم ٌبتستتمونل لقتتد رؤوـ أخٌتتراًل وهتتـاهم ف
 ٌحدتونـ عن  
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المدٌنة التً ها مها الصتهاٌنة وا نكلٌتا والفرنستٌون  متن 
ؼٌر أن ت د الكلمات لنفسها معادالت موضتوعٌةل وتتحتّرر متن 
الستتؤال تانٌتتةل لكتتن ع متتات االستتتفهام الممتتتدة بٌتتنكم تفصتتحل 

عشش ٌتململ تحت التلجل ٌأختذ  فٌتسابقون  لى ا ٌضا ل وببطء
الفهتتتتم بالتتتتدّنول فمتتتتا تعتتتتود تلتتتتـ األؼتتتتانً التتتتتً تتتتتذا  متتتتراراًل 
والتظاهرات التً ا تاحت البلدة فتً اآلونتة األخٌترة ّضتد حلتؾ 
بؽتتداد ستتدٌماً ملؽتتااًل وتشتتعر بأنتتـ تحتتتار  لتتى استتتعادة الحتتدٌ  

 كلمة كلمة حتى تفهم  ٌداً!

ا األقتتدمون: " ختتر ـتت أن ال شتتًء كتتاأللم ٌ معنتتا! لقتتد قالهتت
"! وٌبدو أن ال بدٌل لنا عن الوحدة!  ًّ  الطش هو الك

 وٌشتعل أحدهم بالحماسة:

 ـ فعلها أبو خالدل وأّمم القناة!

ـ بل قل فعلها العمال السورٌون الذٌن فّ تروا أنابٌتش التنفط 
 كً ال ٌستفٌد منها العدو!

ومتت  تقّتتدم الحتتوار كتتان شتتًء متتا تحتتت الشتتؽاؾ ٌتملمتتلل 
 الك مل ٌتتلّمل وٌتّوقؾل تم ٌعود متّدفقاً!ٌتكّسر 

ـ وكٌؾ ترٌد للوحدة أن تتحقق بٌن أنظمة مختلفتةل ا متارة 
 !م …هنال والسلطنة هناـل و 

ٌصتتٌش الكتت م مقتتت ًل فتتحتتول األعصتتاش  لتتى ستتهام قٌتتد 
 ا ط قل وٌتوتر ال و منذراً باالنف ارل وٌحلّق الدخان مهّوماً!

 ـ قل  نـ ضد الوحدة!

ٌــا أخً المسألة لٌست على نحو ما ذكرتل ولكن قل لتً ـ 
 أنتل كٌؾ نتّحد م  ال اا ر المستعمرةل أو محمٌات الخلٌج!م

ٌوؼتتتل الكتتت م فتتتً متتتدار االتهامتتتاتل وتتشتتتّعش التتتردودل 
 فتصعش علٌـ المتابعةل وتتساءل:

 من أٌن ٌأتٌهم كل ذلـ الحدٌ  المنّمق!م
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المٌتتار الشتتواط  لكتتن الكتت م ٌهمتتد دفعتتة واحتتدةل وتصتتافح 
 بوداعة صلح ؼٌر معلن!

 ـ هه! ألم ت د عم ً بعد!م

 ٌتوّ هون  لٌـ بالسؤال بعد صمت! 

 ـ  ر! من أٌن ٌا صدٌقً!م

وتلتمتتت  العٌتتتون تانٌتتتةل وٌتتتتوهج التتتدم فتتتً األوردةل ٌستتتقط 
 الهدنة المجضمرة!

 ـ أٌن الدولة مما ٌحصل!م

 شاً!تتداخل اآلراءل فٌما تتساءل ـ أنت ـ فً سّرـ منده

 ما ع قة الدولة بالموضو !م

 ال أنـ ال تود أن تفقدهمل فتفقد بذلـ حّساً نامٌتاً بالتعتاطؾل 
بانتتدمار الفتترد فتتً الم متتو ل فتتترو  تستتألل وتقتترأل وتمّحتت ل 
وبمرور الامن تبدأ الصورة تنهح على عودهال وت د الكلمات 

ٌّات!  لنفسها ماه

نتهم فتتتتً كتتتتان اللٌتتتتل ٌتقّتتتتدم منتتتتذراً ببتتتترد قتتتتار ل فاستتتتتأذ
! األضواء تتنعك  علتى صتفحة الرصتٌؾ  االنصراؾل ونهضت 
المؽستتتولل وحبتتتة المطتتتر ترستتتم فتتتً محٌطهتتتا فقاعتتتة دا رٌتتتةل 
والشتتوار  تتّشتتح بالوحشتتة والختتواءل وأنتتت تؽتتّذ الستتٌر محتمٌتتاً 
بال تتدران والشتترفات متتا أمكتتنل وبتترؼم البتترد والبلتتل راحتتتت 

ل تدران الذاكرة تؽال فتً حلمهتا صتورة متا ٌ تري خلتؾ تلتـ ا
متن ا تمتتا  العا لتتة حتتول الموقتد! األطفتتال ٌلعبتتون فتتوق البستتاط 

ًّ الداف ل بٌنما تلتؾ ٌد الاور حول كتؾ او ته!  الصوف

مسكوناً بالرعش عبرت  ال سر! كان النهر ٌصطفق هادراًل 
والرٌح تعول فً الظ م كذ اش  ا عتةل فراحتت التذاكرة تستتعٌد 

داولونها   عتن عصتابات الحكاٌات المرعبتة التتً كتان النتا  ٌتت
م هولتتة تعتتترح الستتابلة فتتً طرٌتتق عتتودتهمل وتستتلبهم متتا فتتً 
 ٌوبهمل ومن ٌدريل  ْذ ربما كانت ستسلبهم حٌاتهم أٌضاًل لتوال 
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ستتتار الظتت م التتذي كتتان ٌحمٌهتتا متتن االنكشتتاؾل وأختتذ الختتوؾ 
ٌسري فً الفقرات المتوّ سة المتأهّبة لتلقّتً طعنتة ؼتادرةل فٌمتا 

  مةل وؼرٌبة عنـ!بدت خطاـ مجضخّ 

ًّ ؼارقتتة فتتً ظلمتتة موحشتتة تنتتدا  علتتى  كانتتت بتتداٌات الحتت
األاقتتة والبٌتتوت والمفاصتتلل تحٌتتل بم ملهتتا  لتتى حالتتة شتتبٌهة 
بالهدوءل لكّنها لٌست هدوءاً بمقتدار متا هتً استتكانة أو انكستار! 
وبتؤدة حاولتت  أن تت ّنتش بترـ المتاء والطتٌن التتً تنتاترت فتً 

ةل لكن نبا  الك ش لتم ٌتترـ لرعصتاش الدروش الترابٌة الضٌق
! كتتان بتتاش الحتتو   المشتتدودة فرصتتة للراحتتة  لتتى أن وصتتلت 

 منتفر األودار بفعل الرطوبةل فدفعته بصعوبة!

 ـ من !م

 ـ أنا ٌا أمار!

وانتشر ضوء "اللمبة" الشاحش مرخٌاً على األشٌاء ك بة قد 
   ال تكون فً أصلهال بقدر متا كانتت التنف  المستكونة بتالهوا

هً التً تراها من خ ل كربتها بتلـ الصورة! وببطءل بؽٌر ما 
شهٌة أخذت  تلوـ العشاء المجكّون من البطاط  المقلٌة بالاٌتت  
تها أمـل تم اندسست  فً الفترا ل وشتٌ اً فشتٌ اً أختذ  بعد أن سّخن 
الدؾء ٌشٌ  فً ال سدل واألطتراؾ المجتعبتة تستترخً ؼتّش ٌتوم 

منتتتظم متتن التتذكرٌات  مستتتؽ ً حٌتتاد بتتاردل فتتتداف  شتترٌط ؼٌتتر 
ا رادة الواهنتتةل بٌتتد أن النتتوم ظتتّل ٌنتتأ ل ربمتتا ألن وقتت  مٌتتار 
التتتدلؾ المتستتتّربة عتتتن الستتتقؾ فتتتً اآلنٌتتتة بقتتتً ٌضتتتؽط علتتتى 

 األعصاش مناكفاً!

 ـ أّمارل لماذا ال تبعدٌن هذر اآلنٌةل  ّنها تمنعنً من النوم!م 

! ًّ  ـ ألّن المٌار ستؽرق األؼطٌة ٌا بن

ؼمضتتت  عٌنٌتتـ علتتى دوار ممٌتتت! ستتنوات با ستتة متتن وأ
عمرـ كانت قد تسّربت من بٌن أصابعـ بسرعة! قد تكون قلٌلة 
فً عددهال ولكنها نقلتـ من سّن الطفولة  لتى ستّن الشتباشل بعتد 
أن اقتتتن  الشتتّح وضتتٌق ذات الٌتتد به تتة تلتتـ الستتّن واهوهتتال 
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ش"ل التتً وترـ لها الخٌبات واألح م المخفقة وأوراق "الٌانصٌ
 ظلت عالقة ب لدـ كوشم!

كانتتت صتتورة القرٌتتة قتتد بهتتتتل  ْذ كتتان تمتتة مستتافة طوٌلتتة 
تفصلـ عنهال مسافة تقا  بما تركته فتً الترو  متن أتتر رّبمتال 
ورّبما بما استّ د من أمور فً األفقل وما أكتر  دٌتدـ فتً تلتـ 
الفترة! ذلـ أن المرح كان قد شّدد من ه مته علتى أبٌتـل ومتا 

لتتدواء رخٌصتتاًل وحتتٌن را  الشتتفاء ٌعتتّال وأظهتترت األٌتتام كتان ا
لكم و هها المربد  تركتت  المدرستة فتً منتصتؾ المستافةل فٌمتا 
اضطرت أمـ للعمل فتً الحقتول الم تاورة للبلتدةل وفتً الوقتت 
الذي كانت األح م ـ فٌه ـ ما تنفّـ تفقد برٌقها علتى متذبح األٌتام 

متعتتش تعلتتول فهتتل راحتتت الصتترخة متتن مختلتتؾ أنحتتاء ال ستتد ال
 كنت  ـ حقاً ـ قد قدمت   لى هذا العالم خطأً!م
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فتتً الوقتتت التتذي كتتان البلتتد ٌمتتور ـ فٌتته ـ بالحركتتةل وكتتّل 
متتواطن ٌشتتعر بأّنتته قتتد أستتهم فتتً  ستتقاط عقتتش " الشٌشتتتكلً" 
العاتٌةل بعد أن را  النا  تحتها طتوٌ ًل وٌحتّق لته أن ٌصترخ 

ٌتدل كنتت  أنتت ختارر الستٌاق وحٌتداً بملء فمهل أو ٌ هتر بمتا ٌر
متتت  مشتتتكلتـل فراحتتتت خطتتتاـ التا هتتتة تتتترتطم ببعضتتتها فتتتوق 
ٌّتته متن  األرصفةل تلوش على ؼٌر هد ! ومت  ال تواش التذي تلق
الدا رة الرسمٌة قبل قلٌل "أْن ال ٌو تد عمتل" أختذت المستاحات 

 بٌن اندفاعات الذات المقهورة والواق  تؽتال أح مـ! 

ٌهدر متمّرداً على متدار الصتمتل محت تاً  خفق الفؤاد حان  
على فداحة الخسرانل فٌما كل شًء من حولـ أختر ل محاٌتدل 
وحتتاٍد كمشتترطل وبؽٌتتر متتا هتتدؾ راحتتت األاقّتتة تستتحبـ خلفهتتال 
لتتتدور وتتتدورل تتقّتتدم حٌنتتاًل وتتتتّرددل وتح تتم! تتتم تحتتام أمتترـ 
تانٌةل وتقصد دا رة أخر ل لكن ا  ابة ذاتهتا تصتفعـ! فتخترر 

 المبنى الرسمً متداعٌاًل منكسراًل ذاه ً عّما حولـ! من

 أٌن تذهش الخطا المتعبةل وفً العالم كل هذا الخواء!م

بٌد أن الامن ما كان لٌقّدم أ وبة شافٌة وفورٌةل فترتد  لتى 
أوراقـ كسٌراًل فٌما األمانً تتضاءل! ومن حولـ كانت األمتور 

نتاظر ممسوستة بعصتا تأخذ  ٌقاعاً مختلفاًل بحٌ  راحتت تلتو  لل
سحرٌةل وأنشأت األح م تكبتر متأخوذة بأصتداء النصتر بتٌن أن 
ٌجتربط  ٌبقى الف حون فً األراضً التً كانوا ٌعملتون بهتا! وأن 
األ ر با نتارل وأن تتحقّق "الدٌموقراطٌة" لكلِّ المواطنٌن! كتّل 
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فرد كان ٌحتاول ـ متن  انبته ـ أن ٌبنتً حتا ااً فتً و ته التامن 
لرعتتش لٌعالتتـهل وٌطـتتـرد  ونتتة التترداءةل  ال أن  تتدار الراشتتح با

 العالـة بٌنـ وبٌن مـا

 ٌحد  أخذ ٌعلو! 

فهل كان ذلـ ال تدار  حساستاً بالقصتور عتن التواصتل مت  
ال ماعتتة التتتً لتتم تمتتنح لقامتتتـ متتداها!م أم كتتان شتتعوراً بتتالظلم 
والفتتتوات  متتتن ؼٌتتتر أن تستتتتطٌ  تلّمتتت  مصتتتدر ذلتتتـ الظلتتتم 

 بوضو !م 

وبتتتة راحتتتت تتتتراوغ  مستعصتتتٌة علتتتى متتتداركـ لكتتتن األ 
المتواضعةل فكنت تمضً مت  األرصتفةلفً الوقتت التذي كانتت 

 الحٌاة فٌه ـ تتصّرم ـ صاخبة  ال تلوي على شًء!

ْركدة! ْركدة! شّداديل م   ـ شّداديل م 

ٌرتفتت  صتتوت دالل المتتر شل وتنطلتتق الستتٌارات بستترعة 
نمتتا تلّتتة متتن البتترق  تمتتاق بتتراءة الصتتمتل وحٌتتادر المخاتتتلل بٌ

البدو تساوم با عاً على صتحٌفة دبت ل نتادل المطعتم ٌحمتل طبقتاً 
كبٌراً ـ فوقه ـ اصطفت صحون عدٌدةل وم موعتة صتؽٌرة متن 
النستتتاء ا تتتتمعن لشتتتراء ال تتتبنل عربتتتة شتتتاحنة راحتتتت تفتتترغ 
ٌّه"  حمولتهتتا فتتً أحتتد المستتتودعاتل واللّحتتام ٌصتترخ فتتً "صتتب

ة أمام عٌادة الطبٌتشل موبّخاًل وعلى الرصٌؾ تهاوت أسرة رٌفٌ
وفتتً انتظتتارر تمتتّدد مرٌضتتها علتتى األرح  واضتتعاً رأستته فتتً 

 ح ر أمه! الكّل مشؽول بنفسهل وال أحد ٌدري ما بـ !

 ألست  والبلد شٌ اً واحداً!م

 ألٌ  البلد م مو  مواطنٌه!م

 ألٌ  الخا   اءاً من العام!م

 تتساءل وطعم المرارة ٌسؾُّ الحلقل وتتساءل أٌضاً!

 نل  لى أٌن!مواآل
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لكن المشاعر المتشّظٌة الت ٌتشل واألست لة تضتؽطل ت تر  
المشاعر الكلٌمةل وتبح  عن ٌد حانٌة رحٌمتةل فت  تتر  مت ذاً 
ٌخلّصـ من األلم ؼٌر تلّة الشتباش تلتـ  حٌت  ٌمكنتـ أن تطلتش 
فتقداًل وتتخفّؾ من التقل الذي ٌبهظ كاهلـ! لكنـ تعرؾ  توااناً مج

شل ذلتتـ أنهتتم ـ اآلن ـ منهمكتتون فتتً بتتأّن الوقتتت ؼٌتتر مناستت
أعمتتالهمل فكٌتتؾ ستتتتخفّؾ متتن تلتتـ األحمتتال التتتً تنتتوء بهتتا!م 
كٌؾ!م وهرباً من األس لة المحتشدة فتً الترأ   ال تتر  ضتٌراً 

 فً المحاولة  بأمل أن تق  على بعضهم هناـ!

حٌن وصلت   فا أـ دخان كتٌؾ ٌصعش معه التنفّ ! كتان 
رة "األراكٌتل"ل واألصتوات المبهمتة  ٌقا  النرد ٌتداخل مت  قرقت

التً تندا  فً أر اء المكتان! وفتً ااوٌتة قّصتٌة وقعتت عٌنتاـ 
علتتى بعضتتهمل فتنفّستتت  الصتتعداءل ودنتتوت متتنهم متهاوٌتتاً علتتى 
ل متتتدارٌاً بتماستتـ هتتّ ل لكنتتته لتتم ٌكتتن كفتتٌ ً بوخفتتتاء  ًّ الكرستت

 حالتـل فكان أن وضعوا أٌدٌهم على الخلل!

 ام!مـ ما بـ لست  على ما ر

وكمتتن كتتان ٌنتظتتر ذلتتـ الستتؤال انتتدفعت  تتتا راً متتتل بركتتان 
حبٌ  االت الطبقة الرقٌقة من التربة عن سطحهل فتداف  الك م 
متشّن اً  مادحماً بالمرارة والعكتر والتدمو  التتً استتطاعت أن 
تفلت رؼم الكتبح! وشتٌ اً فشتٌ اً را  االحتقتان المتؤلم ٌخفّتؾ متن 

 ً الحلق ترخً من قبضتها!ؼلوا هل والؽّصة ال رٌحة ف

 ـ هّون علٌـ ٌا ر ل!

 ربت  أحدهم على كتفـل فٌما انبر   خر بؽضش!

 ـ ولكن باهلل علٌكم  أٌن الدولة مما ٌ ري!م

وفتتً ؼمتترة الحتتوار التتذي احتتتدمل تتتداخلت اآلراءل اشتتتّطت 
ـّ كنتتت عتتا ااً عتتن االنتتدمار والتواصتتل! ربمتتا  وتباٌنتتتل بٌتتد أنتت

ٌهّش امناً أ وؾ تتذرور األٌتامل و ال ألّن عمرـ المنقرح را  
شتتًء  الّ قتتبح التترٌحل فأنتتت ترٌتتد عمتت ً حقٌقٌتتاًل ال ك متتاً عتتن 
العمتتل! عمتت ً ٌشتتعر المتترء بعتتدر بالتعتتشل فٌلقتتً ب ستتدر علتتى 
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الفتترا  لٌنتتام متتن ؼٌتتر كتتوابٌ ل بٌنمتتا ٌنصتترفون  لتتى معال تتة 
ل فٌتحتّدتون عتن الدولتةل ودور الدولتةل ًّ  المسألة فً  طار ه مت
وا باتها وحقوقهال متى قّصرتل وأٌن! كلُّ شًء مّكرر ومجعتادل 
وألمـ الخا  ٌصّد  النف ل فتنأ  ـ بها ـ عنهمل وتنسحش نحو 
! بعتتد  ًّ األعمتتاقل نحتتو الفقتترات الضتتا عة متتن تارٌختتـ الشخصتت
قلٌل كنت  ت د نفستـ فتً الطرٌتق مهتا راً أبتدٌاً معّمتداً بالتشتّتت 

رة تجفا أ ب رمتـ علتى قٌتد خطتوة وانقسام الخ ٌا! وألكتر من م
أو أقتتل متتن ستتٌارة استتتطا  ستتا قها أن ٌكتتبح  ماحهتتا فتتً  ختتر 
لحظةل ألنـ كنت  تقطت  الطرٌتق ستاهماًل وتستم  ذٌتل شتتٌمة أو 
تحذٌر أو معاتبة  فٌما األشٌاء تبهتل وتنشرخ ألفتها المستتوطنة 
فتتً العٌنتتٌن والقلتتش بحكتتم التعتتّودل فتبتتدو الشتتقوق ـ التتتً كانتتت 

ات التماسـ تخفٌها ـ  لٌة فً  تدران البٌتوت الكابٌتة التتً محط
 كنت تراها كّل ٌوم! وتتساءل بحٌرة!

 أهً البٌوت ذاتهال والشوار ل واألاقة!م

كل شًء ٌلو  لـ ؼرٌباًل صلفاًل ومنصترفاً لذاتتهل ذلتـ أن 
ال واش التذي تلقٌّتته متا ٌتاال ٌحفتر فتً ال توؾ وٌتؤلمل فتترو  

ٌّة التتذاكرةل وتحتتّ  األامنتتة واألمكنتتة واأللتت وان تختتتلط فتتً شتتبك
بأنـ رأٌت  ما ترار اآلن  الؾ المراتل وأّن ما ٌحد  لتـ حتد  
كتٌراً من قبلل رّبما فً أامنة ؼٌر هذر األامنةل أو فتً حٌتوات 
أخر   وٌبدو لـ مفهوم الامان والمكان نوعاً من الوهم! وهكذا 

ألاقتتة تظتتّل الشتتوار  تستتتأتر بخطتتاـ الحتتا رة عبتتر التتدروش وا
والسكـ ذاتهتا متن ؼٌتر أن تشتعرل تتم ال تعتود الستٌالة العصتبٌة 
المجستفّاة تكفً لصّد التعشل فتخور قواـل وٌشهر ال و  ستٌفهل 
وعنتتدها فقتتط تقطتت  التتدروش نحتتو البٌتتت ستتؽباًل حتتام ً و عتتـ 

 لتصد  به!  
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حتتام ً أمتت ً مبهمتتاً عتتن ؼتتٍد متتورقل ؼتتٍد أكتتتر تباتتتاً  كنتتت 
ن الدار كّل ٌومل ورؼم أن ذلـ الحلم لم ٌكن ٌستتند  لتى تخرر م

ًّ ملمو ل  الّ أن األعماق راحت تنتتفح متن تحتت  أسا  واقع
الركتتامل مبعتتدة عتتن الضتتلو  متترارة الٌتتأ  فتتً محاولتتة منهتتا 
للتماستتـل أو ا ر تتاءل فمتتن ٌتتدري! أّمتتا متتن أٌتتن كانتتت التترو  

فّكتتر فتتً تستتتمد ذلتتـ االفتتترار الؽتتامحل فأنتتت لتتم تحتتاول أن تت
األمر كتٌراًل بٌد أنـ ترّ ح أنها ربمتا كانتت تمتتح انفرا هتا متن 
الٌأ  نفسهل لتقودـ خطاـ خلؾ ذلـ االنفرار  لى مركا البلتدة 

 على أمل أن ٌختلؾ الٌوم عن البارحة!

رفت ـ فً ما   وعلى امتداد الساحات فً تلـ البلدان التً عج
  تته علتتى ع تتلل بعتتد ـ بالعتتالم التالتت   أختتذ الؽتترش ٌلملتتم حوا

وٌرحلل فراحت الصحار  والكتبان والؽابات العذراء تستتفٌقل 
تتدا  انتهتتاـ الؽرٌتتش وقستتوته! كانتتت  وتتتنفح عتتن ال ستتد المج
التتدماء الاكٌتتة تكتتتش صتتفحات  دٌتتدة فتتً تتتارٌر تلتتـ البلتتدانل 
وتضّمر أرضها الطاهرة بعبٌقها! اآلن ـ قتالوا ـ ٌمكننتا أن نبكتً 

ابة استمها فتً ستفر العصتر! ومتن شهداء هذر األرحل ونعٌد كت
كّل مكان را  صوت "عبد الناصر" ٌنساش عبر المذٌا  هاد تاًل 
واتقاًل مستفٌضاً فً شر  دوافت  العتدوان وأهدافتهل بٌنمتا أختذت 
األحدا  تتسار  بشكل ٌصتعش معته التتبت !  ْذ هتاهً المتدار  
تؽلتتق أبوابهتتا مستتتنكرة اعتتتداء التتدول التتت   علتتى المدٌنتتة التتتً 

تعصتتت علتتٌهمل فتتامترت أاقتتة البلتتدة بالطلبتتة التتذٌن أفلتتتتهم اس
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مدارسهم من عقالهال لٌنقسموا  لتى م موعتات صتؽٌرة تبعتترت 
هنتا وهنتتاـ بحستتش ال تتن  فعلتى الوا هتتات الا ا ٌتتة المادانتتة 
بالتٌاش الااهٌة توّاعت الفتٌات تلت ً أشتبه متا تكتون بباقتات متن 

ل وراحتتوا ٌتتتأملون الاهتتورل فتتً حتتٌن تنتتاتر الشتتبان متتن حتتولهنّ 
الو ور الشتابة التتً تشتّؾ بالروعتة والحستنل والعٌتون الناعستة 
التً راحت تتطلّ    لى الدنٌا بدهشة االكتشتاؾ! القامتات مشتٌقة 
تتو  ل واألرداؾ متلمتتا  تتؾل والخصتتور ضتتامرة فٌهتتا خ   ٌ فٌهتتا ه 
حقتتول القمتتح خصتتبة وناضتت ة! أنتتت اآلختتر كنتتت تنستتاق وراء 

داؾ العتتتامرة بتتتتوقل ومتتتن مركتتتا الصتتتدور الر را تتتةلواألر
 الرؼبة كان السؤال ٌشٌل!

 هل سٌكون لـ خفراء متلهّن ٌوماً!م                                    

أٌمكتتن لعالمتتـ القاستتً أن ٌتضتتّو  بتتذلـ الشتتذا كلّه!مواحتتدة 
 كهذر ال مٌلة التً تؽسل الرصٌؾ أمام بابهم مت ً !م

ود المدهشتة لمملكتة أّي قّد هتذا التذي را  ٌفصتح عتن الحتد
 ال سد التً تنؽل فً الدم!م

بٌتتد أن أوراق "الٌانصتتٌش" متتا تنتتً تتتذّكرـ بنفستتهال فتتتتتلّم 
األح ملوتتكّسر تكّسر مو ة وانٌة على شاط  صّخري! وتظتّل 
األاقة تلحقـ بذٌلها مجسٌراً بقوة ؼامضةل باحتاً عتن الشتًءل أو 

وتتتاّن  عتتن شتتًء ت هلتته! تلتتوش وتلتتوش  لتتى أن ٌهتتبط اللٌتتلل
العض ت المرشتومة بالتعتشل فتعتود  لتى التدار متكتّدراً  هامتداً! 
أّما كٌؾ وهنت رقابتة األعصتاش فتً تلتـ اللٌلتةل بحٌت  لتم ٌعتد 
الترا   ممكناًل فأنت ال تملـ   ابتة محتّددةل  ذ قتد ٌكتون التعتش 
 ن  ٌت اوا العتبة هو السبشل وقد تكتون حالتة التشتّظً الممستكة 

أنـ كنت تروغ عن ذلـ ال تاء متن شتار   ب ما   النف ل ذلـ
"الفردو " عادةل لكّن الفر أطبق علٌـ هذر المرةل و لى الٌمتٌن 
را  مكتتتش الحتتاش الشتتٌوعً ٌرمتتً رشاشتتاً متتن الضتتوء نحتتو 
الختتاررل فأختتذت منابتتت التتنف  تنضتتح بحصتتار نفتتورل وطفقتتت 
االندفاعات المختانة فً األعماق تطفو على الستطح  متأر حتة 

والفضتتتتول! فتتتتً البتتتتدء أنشتتتتأت محطتتتتة التتتترفح  بتتتتٌن الرهبتتتتة
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تتملمتتتللفهؤالء النتتتا  ٌرٌتتتدون تستتتلٌم البلتتتد "للستتتوفٌٌت"لوم  
ارتفا  الهم   لى تخوم اللؽتط را  شتعورـ ٌّصتّعد  لتى مرتبتة 
ٌّتتةل وهتؤالء كفتاّر ال ٌقٌمتون  الكراهٌةلرّبما ألنـ ابتن تربٌتة ام

المتتتار  للتتدٌن وانتتاًل كمتتا أنهتتم والؽتتون فتتً ا باحتتة! كتتان اللؽتتظ
ٌضتتعـ علتتى حتتواؾ ا قٌتتاءلوٌتٌر فتتً بتتدنـ القشتتعرٌرةل بٌنتتا 
الطٌتتوؾ ت تتول فتتً التترأ  كتتأفرا  برٌتتة  امحتتةل مستتتر عة 
الخشتتتو  ال متنتتتاهً للمصتتتلٌّن متتتن ذاكتتترة الماضتتتً! تواصتتتل 
ٌجستعاد من امتن الطفولتة   ن  كنتت  ؼرٌش م  الم هول المقد  

ظافتة والهتدوء! ترافق أبٌـ  لى مس د القرٌة حٌت  الطهتارة والن
شعور تال  را  ٌتململل ناق ً الع  ق  لى مدارات الفضول فً 
محاولة الكتشاؾ ما ٌمور تحت ال لتدل  الّ أّن التترّدد كتان ٌكتبح 
ٌّاضتة ب ترٍ   ذلـ الشعورل ترّدد ٌمتح ماءر من كلمتات أبٌتـ الف
حادٍّ ما ٌاال ٌطرق  دار الذاكرة "أّن من كفر باهلل أجدخل  هتنّمل 

مصٌراًل وهل تر  نار المدفأة ٌا بّنً!م  ذنل ف  تن   بأّن  وساء
نار  هنّم  أشّد حرارة منها بمرات سب ! كلّما احترق  لد الكافر 
فٌهتتال أبجتتدل ب لتتد  ختتر!" فٌتاعتتا  أمانتتـ التتداخلًل وٌتقتتّوح 

 تقوّح بٌت متداعً األركان  فا أته رٌح  اعا ! 

 ولكنل أال نموت!م

 تسألل فٌ ٌبـ أبوـ:

ٌجتدخل   المتؤمن  لتى ال نتة ـ  هناـ ال نموت ٌا بّنً! هناـ 
لٌتنعّم فٌها بمتا ٌشتاءل وٌعتّد للكتافر عتذاباً شتدٌداًل  ذ ٌخر ته متن 
النار لٌلقً بته فتً نهتٍر متن ال لٌتدل تتّم ٌنقلته  لتى  بتل مجضتّر  
باألدوات الحادةل وٌلقً به من عتٍلل فٌتتدحررل وتنؽتر  المتد  

 ه وبطنه وصدرر!والشفرات فً ظهرر وخاصرت

 ٌا  !!

تتتتنكم  العضتتتوٌة فتتتً حالتتتة دفتتتا  ال  رادي عتتتن التتتنف ل 
وٌنتصش شعر البتدن متن هتول الصتورةل ومتا ٌكتاد أبتوـ ٌنهتً 
موعظته متفنّناً فً رسم مشاهد التعتذٌش المجعتّدة للكتافرٌن  حتتى 
ٌكتتون الختتوؾ قتتد شتتّل كتتّل شتتًء فٌتتـل فتتتنهح للصتت ة خاشتتعاً 
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امن ـ ذلتـ الؽتول المرعتش التذي ٌتأتً مواظباً  لى حٌن! لكن الت
علتتى كتتل بتتريء و مٌتتل ـ ٌ تتد طرٌقتته  لتتى التتذاكرةل فتتراختتى 
مواظبتتتـل تتحلّتتلل ورؼتتم محتتاوالت التتتذّكر التتتً تطتتّل برأستتها 
ل فً النف ل ٌؤاار الكسلج والطفولة ـ التً  بفعل الخوؾ المتأصِّ
ون تمّج التكرار والوا ش ـ ذلـ النسٌانل أو التناسًل  لى أن ٌكت

 لـ م  أبٌـ موعد  خر! 

وبسرعة ابتعتدت  عتن المكتانل مٌّممتاً و هتـ نحتو ال سترل 
ٌّتش خطواتتـل فٌمتا را  ظلّتـ ٌتطتاول  بعد قلٌل كانتت العتمتة تؽ

 م  ابتعادـ عن مصدر النور! 
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متشّبتاً بذكرٌات القرٌة الؽافٌة على مرمى ح ر من الحافتة 
ل لتتتد فتتتً ختتتوؾ  الشتتتمالٌة للحتتتدود الستتتورٌة كنتتتت  كمتتتا طفتتتل وج

األامنةل وظّل راؼباً فً العودة  لى الرحم اآلمنل فحٌنمتا ٌكتون 
الحاضر لوحتة قاتمتة األلتوان ختارر شتبكٌة الرؼبتةل والمستتقبل 
مجضبّباً بح اش من القلق واالهتااا  ال ٌملـ المرء  الّ النكو  
نحتو الماضتً األتٌتتر بحتتاً عتن الستتوٌعات اآلمنتة المستروقة فتتً 

من الامن! ساعات طوٌلة كانت تمضً و ٌدة وانٌةل وأنت  ؼفلة
مستلٍق على ظهرـ تستحضر ذلـ الماضً لحظتة بلحظتةل لعتّل 
الصتتد  فتتً التتنف  المكروبتتة ٌلتتت م! لكتتن الطٌتتوؾ لتتم تعتتد أمانتتاً 
تاً  ٌّ مجطلقاًل ال ألمر خارر عن  ٌقا  الحد ل و نّمتا ألّن  دراكتاً خف

ّستتت  كاشتتتفاً ستتتراش بتتتدأ ٌطفتتتو علتتتى الستتتطح كبقعتتتة اٌتتتتل وٌت
طمأنٌنتـ الخادعةل  ذ لم تكن القرٌتة ال نتة التتً توهمتهتا! شتبٌه 
ل و تتر كتّل  طعنة فً ستوٌداء القلتش فا تأـ االكتشتاؾل فترّنحتت 
حتوار مت  تلّتة الشتباش تلتـ كانتت حصتون الماضتً ـ بالتتتاب  ـ 
ل وتتهتتاو ل فتتشتتّظى بقعتتة أختتر  متتن بقتتا  التتنف ل  تتتر  ـّ تتد تج

ة المعرفةل أو الشـل أو الحد  المجبهم بتأّن تمتة انتقالها  لى مملك
ل راؼبتتاً فتتً  شتتٌ اً متتا لتتٌ  علتتى متتا ٌتترام! نهمتتاً  لتتى التتتعلّم كنتتت 
معرفتتة الماٌتتدل فتتً تعلّتتم كتتّل متتا ٌحتتٌط بتتـل ذلتتـ أنتتـ لتتم تكتتن 

 تتّصور بأّن المعرفة ٌمكن لها أن تؤلم!

 ـ ٌشا  عنكم الكفر! أخبرنًل أما تخشون عذاش اآلخرة!م 
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باؼتاً بف ا ة السؤالل تم استتوعش الموقتؾ و م "ح سٌن" مج
 المفا  ل وانطلق فً قهقهة مدٌدة!

 ـ ما رأٌـ فً أن نتمّشى قلٌ ً!م

 كان األصٌل ٌهبط فوق البلدة ببطء!

ٌّونل ألٌ  كذلـ!م  ـ أنتم فً األصل قرو

 أْن نعم! هاات  رأسـ بدهشةل وأكمل!

 ـ وأهل قرٌتكم ٌعملون فً الاراعة!م 

 ٌعمل أهل القر  عادة!موبماذا 

هذا ما أرادت النف  المفا أة بأس لته الؽرٌبة أن ت هتر بتهل 
 لكنـ فّضلت أْن تترّو ل فكفكفت  مشاعرـ فً انتظار التتمة!

ـت ولكتنكم ـ كمتا علمتت منتـ ـ ال تملكتون أرضتاً اراعٌتةل 
 فهل تساءلت عن السبش!م

ل وه ستت  أٌضتاً ـ وهتو  نحتن ال نلعتش الشتطرنج ـ ه ستت 
رؾ كل شًء عنـل  ْذ ستبق لتـ أن كلّمتته عتن نفستـل فلمتاذا ٌع

ٌتهتترش متتن أستت لتـ!م تتتم أنتتـ لتتم تكتتن قتتد طرحتتت  علتتى نفستتـ 
سؤاالً كهذال بل أن أس لة من هذا القبٌتل لتم تكتن قتد خطترت لتـ 

 على بال!

 ـ السبش!م هكذا! نحن فً األصل لم نكن نملـ أرضاً!!

 وكمن وض  ٌدر على سّر مّهم قال:

 حسناًل ومن ٌملـ األراضً الاراعٌة فً قرٌتكم!م ـ حسناً!

 فأ بته بضٌق: 

ـتتت نصتتتفها لاؼتتتال والبقٌتتتة حصتتت  متفاوتتتتة! هنتتتاـ أٌضتتتاً 
 ف حون ٌعملون بالحصةل وهؤالء ال ٌملكون أرضاً! 

ـتتت ولكتتتن اآلؼتتتا ال ٌقتتتٌم فتتتً القرٌتتتةل فكٌتتتؾ  ل  لٌتتته ذلتتتـ 
ٌن النصؾل فً الوقت التذي الٌملتـ فٌته الف حتون المقٌمتون التذ

 أشرت   لٌهم شٌ اً!م
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ل ومستتتتاًءل فانبرٌتتتت  لتتته  متع بتتتاً متتتن طبٌعتتتة أستتت لته كنتتتت 
 بصوت عال:

 ـ كٌؾ "من أٌن له" !م لقد ورتها أباً عن  دل تم أنه اآلؼا! 

وما كانت المسألة محسومة بعدل وما كانت واضحةل وكتان 
ذهنتتـ أشتتبه بؽابتتة عتتذراء! فتتً متتا بعتتد عرفتتت  كتتم تعتتش هتتذا 

رّر التوابتتت المعشّشتتة فتتً التترأ ل وتحتتوا "الحستتٌن" حتتتى ٌتت
الفهتتم! مكتتابراً كنتتت  وعنٌتتداًل رافضتتاً أن ٌنهتتار عالمتتـ المتتورق 

ًّ من الداخلل لٌنهح محلّه السؤال:  البه

 كل ذلـ السو  أٌن كان ٌختب !

عن س طٌن بنً عتمان حدّتـل وعن والتهمل فعرفت  كٌؾ 
 قطتا  ذي انتقلت األراضً متن نظتام الحٌتااة ا ست مً  لتى ا

الملكٌة التابتة! وبشكل ؼامح استطعت  أن تحتد  كٌتؾ  ترت 
األمور فتً متا بعتد!  ْذ أن المستتعمر الؽربتً اعتمتد علتى أول تـ 
اآلؼتتاواتل لٌبقتتى أطتتول متتدة ممكنتتة فتتً المنطقتتة! وبشتتكل أقتتّل 
ؼموضتتاً استتتطعت  أن تحتتد  كٌتتؾ بقٌتتتم بتت  أرحل فبتتدا هتتذا 

ً ذهنتـ متن ؼٌتر ح تاشل الكوكش المسحوق باألسماء عارٌتاً فت
وأنشأْت صورة  دٌدة ألبً العّبا ل وأبً ستفٌانل وابتن الحكتمل 
والح ارل ومعاوٌةل والرشٌدل وابن طولونل وكافور ا خشتٌدي 

 ترتسم فً فضاء الذاكرة!

 التارٌر ٌكتبه األقوٌاء!

والحدٌ  ٌتداخل بتالقراءة فتً ستفر الفتوحتاتل واألراضتً 
الستتؽ ل التذي ستبق لته أن أتتار المجستصلحةل وقتادة ال تٌ ل وا

 الانج والقرامطة وبابـ الخرّمً! وقالت عكرشة بنت األطر :

 لماذا ال ترّد علٌنا صداقنا ٌا بن أبً سفٌان!م فأ اش: 

 ألن للدولة أموراً أولى وأهّم! وقالت: 

ع بتتاً ٌتتا بتتن أبتتً ستتفٌان! أكتتّل متتا فٌتته منفعتتة لنتتال فٌتته لكتتم 
 ضرر!
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 فرّد متأففّاً:

 فٌكم ٌا أهل العراق! فقّهكم ابن أبً طالش! ما ٌنف 

اآلن ـ تفّكترت  ـ علٌنتا أن نبحت  عتن قبتر أبتً ذّرل ونرتتً 
 ابن أبً طالشل وؼٌ ن الدمشقً!

وكتتأعمى أبصتتر ف تتأة كنتتت  تتتترنّح بتتٌن الومضتتة وصتتدمة 
الواق ! ذلـ أن تراكم األحادٌ  كان قد خلخل الصور المؽاولتة 

تحتتّل محلهتتا صتتورة  دٌتتدة للقرٌتتةل فتتً التتذاكرة ببها هتتا وألقهتتال ل
فبدت خارر حٌتٌات العاطفة أكواخاً مسكونة بالفقر واالستت شل 
وراحتتت الخٌتتوط التتتً كانتتت تشتتّدـ  لتتى القرٌتتة المتت ذ تتقّطتت ل 
فبقٌتتت  فتتً معتتدة المدٌنتتة رقمتتاً ضتت ٌ ًل مجهمتت ًل وم هتتوالً! هتتذا 

! فترّستتبت   ًّ فٌهتتا ألنهتتا لتتم تتتتمّكن متتن تحوٌلتتـ  لتتى  نستتان متتدٌن
كطعام ؼٌتر قابتل ل متصتا ! وهاأنتت تمضتً فتوق األرصتفة 
كعربة خر ت لتّوها من ضباش كتٌؾل ربمتا ألنتـ لتم تعتد ذلتـ 
القروّي البسٌط كالماءل الواضتح  كحقٌقتة عارٌتة ال  تدال فٌهتال 
فتتً الوقتتت التتذي لتتم تظهتتر لتتـ فٌتته ـ هتتذر البلتتدة ـ  الّ و ههتتا 

 الرافح! وفً سّرـ رحت ترّدد: 

ن! فهذر األراضً لم تكتن قتدٌماً علتى متا هتً علٌته هكذا  ذ
الٌوم! أّما كٌؾ تتّم تست ٌلها فتً التدوا ر الرستمٌة باستم اآلؼتالأو 
ؼٌررل فتوّن الوستٌلة فتً هتذا العتالم الموبتوء متا عتادت م هولتة! 
وربمتتتا لتتتذلـ الستتتبش تتتترار ٌستتترؾ فتتتً م هتتتً حلتتتش ودمشتتتق 

ٌتهل فأ ّرهتا وسواهال فهو لم ٌكّد فٌهال لتم ٌتعتشل لتذلـ هانتت عل
 لتتى المتتاارعٌن عنتتدما عتتّا علٌتته تتتأمٌن متتا ٌلامهتتا متتن بتتذار 
وأ ور وخ فه! بٌتد أّن وضتو  الصتورةل أو التفاصتٌل هتً متا 

 كانت تنقصـ!

 ـ حسناًل ونحن!م

ـ أنتم تمتلّون حالتة خاصتة حستبما فهمتت منتـل ألنكتم كنتتم 
مطلوبٌن بتتأرل وعلٌته فلقتد تفترقّتم فتً القتر  البعٌتدة عتن قرٌتة 
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المؽدورل وكان أن قتاد الحتّظ أسترتكم  لتى قتر  األكترادل فبقٌتتم 
 من ؼٌر أرح!

 ومرة أخر  أردت  أن ٌبقى السهم فً مرمار!

 ـ وماذا عن ا لحاد!م

 فهّا كتفٌه قا  ً:

 ـ هً ع قة خاصة بٌن المرء ورّبه!

ولتم ٌكتن  وابته مقنعتاً لتـل فتتردّدت  قلتٌ ًل تتم تؽلّبتت  علتتى 
 خر سهامـ!ترددـل وأطلقت   

 ـ و ا باحٌة!م

وكانت المدٌنة شتاهداً علتى شتخ  منتدؼٍم باألستى ألنته لتم 
 ٌجفهمل فرّد معاتباً! 

ٌجقال!م نحن ندعو  لى مشتاركة المترأة  ـ وهل تصّدق كّل ما 
فً الحٌاة العامةل ألننا نر  كم هو صعش أن نلحق بركش األمم 

ٌّد! لكن أعتداءن ق ٌّعون عنتا المتطّورةل بٌنما نصؾ م تمعنا مج ا ٌشت
الكتٌر!  نهتم ٌرٌتدون أن تبقتى األمتور كمتا هتًل ألنهتم أصتحاش 

 مصلحة فً ذلـل فما لـ ولهم!م

تتبكم فتتً  ٌّ كتتان الكتت م ٌوؼتتل وٌتشتتّعشل فٌمتتا كانتتت البلتتدة تؽ
ٌّقةل ولّما الحتظ رؼبتتـ فتً االنصتراؾل ربتت علتى  أاقتها الض

 ذراعـ بمودة!

 ـ نلتقً!

ـً الداخـل قـد توّصلت  لــى ولـم تكن المحاكمــة المنعقدة ف
 قرارهـا ؼّش 

انصتترافـل  ْذ كتتان تمتتة أكتتتر متتن توّ تته ٌتواّعتتـل  ال أّن 
بساطة الر ل وقدرته على ا قنا  لم تفلحا فتً دحتر التحفظتات 

 الضاربة  ذورها فً األعماق!

فً ما بعد أخذت البلدة تحتضن شابٌن منشتؽلٌن عمتا ٌتدور 
أو محتدمتتتة! وبتتتالرؼم متتتن حولهمتتتا بأحادٌتتت  طوٌلتتتةل هامستتتةل 
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الحتتذر التتذي تستتلّحت بتته التتنف   كنتتت  تشتتعر بتتأن ضتتباباً كتٌفتتاً 
ٌناا  عن األعماق بعد كّل حوارل وأّن بقعة أختر  تستلم نفستها 

 لدا رة الضوء! 

 فأٌن تكمن المشكلة!م

ٌّتها  لى "حسٌن"!م  ولماذا ال تستطٌ  أن تسلّم نفسـ بكل

 الصارم!م هل ٌختب  تحفّظـ خلؾ ال ذر التربوي

أم هتتو حتتّ  ا تتتمل ٌتتنهح متتن تحتتت ركتتام التربٌتتة الدٌنٌتتة 
 المتامتة!م

أنت ال تملـ   ابات قاطعةل لكنـ تكاد تلمت  ذلتـ الحتا ا 
ٌجر !  دار ؼٌر محسو ل ؼٌر أنته مو تود بٌننتا وبتٌن  الذي ال 
اآلختترٌنل متتا ٌتتدفعنا ل حتفتتاظ بمستتافة تفصتتلنا عتتنهمل وٌصتتعش 

ٌّهال بل أن األ ٌام كتٌراً ما تتبتت صتحة متا ذهبتت  لٌته علٌنا تخط
انطباعاتنا األولىل وهً تقٌم  تدارها باستم الخ تل مترةل وباستم  
الرهبة مرة أخر ل وباسم الشعور بالعٌتشل أو الحت  بتا تمل أو 

 باسم مسافة تروم النف  من ورا ها األمان مّرات !

كتتان ك متته مقنعتتاًل مترابطتتاًل ٌلمتت  فٌتتـ الموا تت ل وٌتترّ  
فتتوق ال تترا  الراعفتتةل فتتتتوالّـ الحٌتترة واالنقستتامل لكتتن الملتتح 

األ وبتتة تتتتور وتمتتاريل فتعتتود  لتتى أوراق "الٌانصتتٌش"ل التتتً 
أكلت من عمرـ وأعصابـ سنواتل لتر    لى البٌت فً نهاٌتة 
الٌوم متداعٌاً تماماًل ذلـ أن ال هد الذي كنت  تبذله لتم ٌعتد  هتداً 

اً بتت ٌّ  ن! وهاأنتتت تتتدرـ بتتأن عضتتلٌاً فقتتطل بلتته عضتتلٌاً وعصتتب
ذكرٌتتات الطفولتتة ـ تلتتـ ـ لتتم تكتتن  الّ حاضتتناً لطفولتتتـل وأّن 
مشاعرـ نحوها مجستمدة من بهاء الطفولة نفستهال ال متن طبٌعتة 
تلـ التذكرٌاتل  الّ أنتـ بقٌتت  علتى عادتتـ فتً االستترخاء فتوق 
فراشـل مستعٌداً حٌاتـ حرفاً حرفاًل باحتاً فً التناٌتا الندٌتة عتن 

للحظتات الفتارة متن كتّل قٌتدل لتضت  قوانٌنهتا وفتق منطقهتتا تلتـ ا
الخا ل من ؼٌتر أن تعبتأ بالعتالم كلتهل وذلتـ فتً حالتة نكتو  
ربمتتا! فتتوذا انتقلتتت  بخٌالتتـ  لتتى متتا بعتتدل  لتتى التتراهن المربتتدل 
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ٌّة على ا مساـل تأبى التفّهمل فٌما أنت  فا أتـ بلدة كالحةل عص
ًّ رّ  ومجهمل  !على حوافها كّم بٌولو 
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كأن أحداً ما ضاٌق الشم  ل أو أبعدها بٌدٌته ل فلتم تعتد     
تلـ الشم  الكاوٌة ل بتل أضتحت شمستاً أختر  ل وانٌتة ربمتا ل 
فاترة ومتعبة ل والهواء الذي كان افرة حر  وحارقة قادمة من 

متتن األفتتق الؽربتتً بتترودة  –هتتو اآلختتر  –أتتون عظتتٌم ل استتتمد 
ار أٌضتتاًل وراحتتت التربتتة التتتً تشتتققت ورو  ل وشتتٌ اً متتن الؽبتت

شتتفاهها تر تتو مطتتراً ٌتتروي األعمتتاق العطشتتى ل فٌمتتا أنشتتأت 
األشتت ار تتخلتتى عتتن أوراقهتتا الصتتفراء الذابلتتة ل فتتً محاولتتة 
مخفقة الست داء عطتؾ الستماء ل  نته مستاء خرٌفتً  ختر ٌحٌتل 

  لى ا حسا  بالنهاٌات ل وٌؤس  لوحشة ال ترٌم ! 

قتتد أضتتحى علتتى األبتتواش ل فتوشتتت موستتم القطتتن كتتان     
الحقول بألوان شتتى مستتمدة طٌفهتا الواست  متن تٌتاش العتام ت 
فً  نبه ل ورا  بٌاح القطن ٌماار خضرته بنصاعة را عة ل 
بٌد أن أمـ كانت مكرهة على ترـ عملها فً الحقتول   بعتد أن 
أحكتتم المتترح قبضتتته علتتى أبٌتتـ ل لت امتته ل وتستتقٌه التتدواء ل 

ن تعود  لى البٌت بسرعة فً األٌام األخٌرة مخافتة وكان علٌـ أ
أن ٌحصل مكرور أتناء ؼٌابـ عنه ! كانت الصورة الكلٌة قاتمتة 
ل فأنت لم تكن قادراً على ترـ عملـ ل لت ام أبٌـ فتً مرضته 
ل لكن تخلٌـ عنه  ٌعنتً ببستاطة تامتة ضتٌا   ختر متورد لكتم ل 

هم  تتل ذلتتـ ٌلتتت –أساستتاً  –فتتً الوقتتت التتذي كتتان المتترح فٌتته 
 المورد ل تم من ٌعرؾ  الم ستؤول األمور فً النهاٌة !م 
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وهرباً من ها   مخٌؾ را  ٌحفر فً المخٌلة ل أخذت    
تتحتتر  فتتً تفاصتتٌل أختتر  ل لعلهتتا تشتتؽلـ عمتتا حولتتـ قلتتٌ ً ! 
كانت ألوان الخرٌؾ الباهتة قد التفت بسواد اللٌل ل بٌنما تتوار  

 وبتتؤدة مترت عٌنتاـ بأمتـ القمر خلؾ ؼٌتوم بٌضتاء متفرقتات 
المقعٌة على حافة فرا  أبٌـ الذاهل عن نفسه ل تتم انتقلتت  لتى 
علتتتش التتتدواء المتنتتتاترة حتتتول المختتتدة ل فالستتتقؾ الخشتتتبً ذي 
الرسوم الؽرٌبة ! كل شًء كان ٌرسؾ فً هتواء راكتد ل ٌنتدؼم 
فٌتته حتتامح البتتول ببقاٌتتا الطعتتام الختتا  بتتالمرٌح ل ورا حتتة 

 الدواء النفاذة ! 

أمار ل لتو ترتتاحٌن قلتٌ ً ل ست خذ محلتـ فتً العناٌتة -       
 به ! 

 تنهدت المرأة بحرقة !        

 حسناً ٌا بنً !  -     

وتمددت على  نبها األٌمتن لترتتا  بعضتاً متن الوقتت ل     
فأسندت خدـ  لى ٌدـ متفكراً فً ال سد المست ى علتى الفترا  

ضتحت عروقته بتاراة ! ل بعد أن تضاءل  لى حتدودر التدنٌا ل وأ
كان ال لتد قتد تتدلى عتن كتٌتر متن المواضت  . بعتد أن تناقصتت 
الكتلتتة العضتتلٌة بستترعة ل أمتتا الو تته التتذاوي فقتتد عتت ر شتتحوش 
مرعش ! وخ  القلش المرٌح ل الذي را  ٌدفدؾ  اهداً لتأمٌن 
شتتًء متتن التتدم ل لتتم ٌكتتن فتتً الكتلتتة النا متتة أي حركتتة تتتنم عتتن 

 الحٌاة ! 

! أهذا هو الر تل التذي كانتت خطتار تفتتت الحصتا ٌا      
 من تحتها !م 

أهتتتذا هتتتو األش التتتذي كانتتتت ضتتتحكته الفٌاضتتتة ت ل تتتل    
 مدوٌة عارمة !م

طتتوٌ ً شتتاؼلتـ متتتل تلتتـ األستت لة ل وراحتتت تفاصتتٌل       
لخصوصتٌة فٌهتا !  –ربمتا  –بعٌنها تتتر  علتى شاشتة التذاكرة 

التتً كنتت تمتطتً فٌهتا بعضتها ٌعتود  لتى أٌتام الطفولتة المبكترة 
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ظهرر ل أو ترافقه  لى المس د لتر   لى تلـ الحركات الطقستٌة 
الؽامضتتة التتتً ٌقتتوم بهتتا المصتتلون ! وفتتً الحتتاالت كلهتتا كنتتت 
تعرؾ كٌؾ تأختذ منته متا ترٌتد ل بعتد أن وضتعت ٌتدـ بصتورة 
ؼامضة على تلـ الرو  المتسامحة المتدارٌة بمظهرر الخشتن ل 

ى ستتتاعات ؼضتتتبه النتتتادرة ! بٌنمتتتا فقتتتط كتتتان علٌتتتـ أن تتحاشتتت
بعضها اآلخر ٌعتود  لتى الفتترة التتً بلؽتت فٌهتا مبلتػ الر تال ل 
و لها ٌقوم على تفاهم عمٌق من ؼٌر لؽط أو لؽو ! كان الر تل 
ٌتابعـ بصمت وأمل ل ٌرٌدـ أن تكبر بسرعة ل فهل كان ٌدري 
بما ستؤول  لٌه حاله !م أما كم من الوقت ظلت تلـ األست لة تلتح 

فأنت ال تتدري ! وكٌتؾ سترقـ النتوم  لوستاً ل فأنتت أٌضتاً ال  ل
تدري ! وال تدري متى أو كٌؾ اكتشفت أمـ ما حتد  ! كتل متا 
تعٌتته أن صتترختها المفا  تتة شتتقت  هامتتة اللٌتتل  لتتى شتتطرٌن ل 
فاستوٌت فً  لستـ مداهماً بح  االنخطاؾ ل وتطلعتت حولتـ 

لٌتتتل ل مستتتتطلعاً ! كتتتان الوقتتتت قتتتد ت تتتاوا منتصتتتؾ اللٌتتتل بق
وللحظتتات اختتتلط علٌتتـ المكتتان والامتتان والحتتد  ل فأ هتتدت 
تفكٌتترـ ترٌتتد أن تتتتذكر كٌتتؾ ومتتن ومتتتى ولمتتاذا ! كانتتت أمتتـ 
تولتتتول وتلطتتتم ختتتدٌها ل فأستتترعت  لتتتى حٌتتت  فتتترا  أبٌتتتـ ل 
ووضتعت ٌتدـ علتى صتدرر ل لكتن قلبته لتم ٌكتن ٌنتبح ! التفتت 

ٌطتل   لى أمـ ل ففا أـ شعرها المنقو  ل والذعر العمٌق الذي
من عٌنٌها ! كان منظرها ؼرٌباً ل ٌبعت  علتى الختوؾ ل فوقفتت 
اا ؽتتاً م فتت ً كحٌتتوان صتتؽٌر فا أتتته األضتتواء الكشتتافة ! ومتتن 
أنحتتتاء الؽرفتتتة المنتتتذورة للتتتذهول ل را  طقتتت   نتتتا اي ٌعلتتتو 
وٌنتشر ل فٌما تمتدد المتوت فتً المكتان بكتافتة ل وأختذت عٌنتاـ 

نهما ما كانتتا لتربتان ل أو الحا رتان تمران على كل شًء ل بٌد أ
أنهما كانتا ترٌان ل لكن العقل الداخل فً متدار الصتدمة لتم ٌكتن 

 قادراً على التحلٌل والربط والتفسٌر ! 

 أٌن اختفت الدمو  !م      

 وأي ٌب  أصاش مفاصل الرو  !م      

 أي قصور ممعن فً السٌطرة على األشٌاء تبد  !م      
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 م وأي  حسا  بالع ا !     

شٌ اً فشٌ اً أخذت األبعاد تتضتح فتً التذهن المضتبش ل      
وأدركت بشكل أولً فداحة الخسران الذي ألتم بكتم ل فتأردت أن 
تصترخ ل أن تضتترش األرح بقتتدمٌـ ل أو تبكتتً ل لكتتن الٌبتتا  
التتذي ؼتتل التترو  لتتم ٌكتتن قتتد فارقهتتا بعتتد ! شتت  متتا كتتان ٌرٌتتد 

أعٌتتتته ل  الختتترور علتتتى شتتتكل نقمتتتة أو عوٌتتتل ل لكتتتن الوستتتٌلة
فانشبحت فوق ال تة العاٌاة بطولتـ !  ال أن األٌتام ظلتت تختش 
كما كانت ل فأخذت الحادتة تنأ  ل وراحت التفاصٌل تتأبى على 
الحضور ل فون فعلتل فونها أخذت تفتقد  لى التترابط والوضتو  
ل بحٌ  متا عتادت لحظتات التتذكر الؽامضتة تترافتق بتلتـ النتار 

لضتتلو   تتتر األٌتتام األولتتى لمصتتابكم الكاوٌتتة التتتً كانتتت تلفتتح ا
األلتتٌم ل بتتل  نهتتا اكتفتتت بوٌقتتا  متتن األستتى الهتتادئ فقتتط !  ٌقتتا  

ٌتعلتق بمتا تكشتؾ لتـ خت ل المتأتم ل ذلتـ  –أص ً  –مبهم لعله 
أنـ أمضٌت األٌام القلٌلتة التتً تلتت الوفتاة مختنقتاً بوحتدتـ ل  ذ 
 را  اآلختتترون ٌمتتترون بتتتداركم متتتن ؼٌتتتر أن ٌعر تتتوا علٌهتتتا ل
تتتاركٌن لتتـ مشتتاعر الضتت لة ل وا حستتـا  بفداحتتة الفـقتتـر التتذي 
ٌشتت الص ت ل وٌقتن  من النف  كل ما هو  نستانً ونبٌتل ل 

 مخلقاً لها المٌار اآلسنة والصدأ ومشاعر القسوة ! 

والٌوم ل فون الذكرٌات والوقا   تادحم فً التذاكرةل  ال     
لهتتا أدخلتتت تلتتـ أن حتت  الفقتتد والفقتتر واالنكستتار المستتتمر   ك

الذكرٌات فً المحرقة ل وأنض تها ل بعتد أن أستلمتـ  لتى حالتة 
متتتن الحٌتتتاد أقتتترش  لتتتى التستتتلٌم ل فأختتتذت تتأمتتتل فتتتً محٌطتتتـ 

 بانتظار ما سٌحمله الؽد ربما ! 
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أنتتتت ال تطلتتتش ملكتتتاً ضتتتا عاً ل وال متتتاالً ٌنهمتتتر علٌتتتـ     
لقمتة نظٌفتة ل كالمطر ل بل أن كتل متا تبؽٌته هتو متوط  قتدم ل و

وتوش خال من الرقت  ل فهتل هتذا كتٌتر علتى بلتد را  ٌعتد بؽٌتر 
حستتاش !م تتتم أن تلتتـ المطالتتش هتتً األختتر  مطالتتش مؤقتتتة ل 
فتتأمورـ ال ٌمكتتن لهتتا أن تستتتمر علتتى تلتتـ الحتتال ل  ذ أنتتـ لتتـن 
تـبقى مترهباً  لى األبد ل وؼداً أو بعتد ؼتد ستتهم  لتـ فتتاة متن 

ل وتؤسستان معتاً أسترة  متكاتفتة    وراء الا ار ل فتست ٌش لها
قتد تكتون صتؽٌرة فتً البتدء ل لكنهتا ستتكبر فتً متا بعتد ل وٌمتتر 
فراخهتتا أركتتان األرح األربعتتة ! وهتتذا كلتته ٌحتتتار  لتتى دختتل 
تابت ومستقر ! وباألعراؾ والسنن كلها تبدو مطالٌبـ مشروعة 
 ومتواضعة ل فلماذا تاهت فً احام الحٌاة على تلـ الصورة !م 

كانتتت التستتاؤالت العدٌتتدة تبتترق فتتً فضتتاء التتذهن بتت      
است ذان محمومتة أو مراوؼتة ل تفنتد ذاتهتا ل أو تتدحح بعضتها 
البعح بالتتالً ل تم تعاود انط قها على صتفحة و هتـ المربتد 
ل بحٌتتت  تستتتتطٌ  العتتتٌن الم حظتتتة تلمتتت   تارهتتتا فتتتراد  أو 

 ق! م تمعةل بٌنما كانت قدماـ تقودانـ بشكل  لً نحو السو

كانت الشوار  واألاقتة مادحمتة بطلبتة المتدار  ل ولتم    
ٌكن هذا  دٌداً علٌـ ل  ذ سبق لهم أن ؼادروا مدارسهم قبل أٌام 
ل لكن ال دٌد فً األمر أن  ضرابهم هذر المرة كان مو هتاً ضتد 
الحكومتتتة ذاتهتتتا ل وهتتتذا متتتا أتتتتار فضتتتولـ ل فنستتتٌت هوا ستتتـ 

رح منطقهتا وستٌاقها الصؽٌرة ل وانارعت وسط لؽة  دٌدة تفت
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! موظفو ا دارات ل وأصحاش دكاكٌن البقالة ل ومتا ر األلبستة 
ال اهاة ل وسوق الصاؼة ل والح قون ل وأصتحاش المطتاعم ل 
الكتتل أستتلموا أنفستتهم لصتتمت مرٌتتش ٌنتتذر باالنف تتار ! تتتم  تتاء 
الهدٌر مالتاالً ل  ارفتاً فتً طرٌقته كتل شتًء ! ومتن كتل مكتان 

و الساحة المركاٌة ل التً تستطٌل أمتام را  النا  ٌنحدرون نح
دار المحافظة ل فدنوت من أطتراؾ المكتان  رضتاء فضتولـ ل 
كانتتت الستتاحة تعتتج بحشتتود ؼفٌتترة ل فٌمتتا أنشتتأت  متتو  أختتر  
تتقتتدم نحوهتتا متتن  هتتة دار البلدٌتتة ل وأختتذت األطتتراؾ تضتتر 
الماٌتتد متتن النتتا  فتتً المحتتٌط البشتتري الها تتل ل  لتتى أن اكتتتظ 

ضتتحى محشتتراً حقٌقٌتتاً ٌمتتور وٌتتترنح كستتفٌنة فتتً المكتتان ل وأ
طرٌقها  لى الؽرق ل بما  عل أي حركة وسط تلـ الحشود أمراً 

 بالػ الصعوبة ! 

بعضتتهم كتتان محمتتوالً علتتى األكتتتاؾ ٌهتتتؾ مستنهضتتاً      
فٌهم الهمم ل فترتهج ال مو  ل وترو  تردد الهتافات التتً تتدف  

نتتتاً ل بٌنمتتتا كانتتتت عتتتن الصتتتدور ؼٌظتتتاً ظتتتل مكتومتتتاً فٌهتتتا اما
الشتتعارات تتتتداخل ل فهتتذر تهتتتؾ للوحتتدة ل وتلتتـ للدٌمقراطٌتتة ل 
وتالتة للخبا والستلم والحرٌتة ! البعتٌتون والشتٌوعٌون وقلتة متن 
القومٌٌن العرش قتد ت مهتروا فتً المكتان ل فتً حتٌن ؼتاش عنته 
القومٌون السورٌون أو تتداروا ل بعتد أن ات هتت أصتاب  االتهتام 

العقٌتد عتدنان المتالكً ! أمتا ا ختوان المستتلمون  لتٌهم  تتر مقتتل 
فكانوا ٌعدون على األصاب  ل برؼم ما ٌشا  عن كتترة أعتدادهم 

 فً المحافظات األخر  ! 

كتتان العتترق ٌتتاخ متتن ال بتتار ل ٌرشتتح بؽتتاارة عبتتتر      
 –لحظتة فلحظتة  –األ ساد المتراصتة ل لكتن المتد  را  ٌتااٌتد 

كتتانل فأختتذ بعضتتهم بتستتلق متت  تتتدفق الماٌتتد متتن النتتا  نحتتو الم
األش ار وأسوار األبنٌة الم اورة ل أو باعت ء ظهتور العربتات 
الستتٌارة المصتتطفة علتتى األطتتراؾ ل بحٌتت  أضتتحى التقتتدم أو 

 الترا   وسط تلـ الل ة فً حكم المستحٌل ! 
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ف أة ترنحت ال مو  المتداخلة ل فما تت ذات الٌمتٌن       
قته ل وأنشتأت تتفترق وذات الشمال كمتور شتر  ال ٌعترؾ طرٌ

بفعتتل قتتوة م هولتتة ! ومتتن ختت ل فر تتة فتتً الحشتتود المترا عتتة 
لمحت ر ال الشرطة الذٌن كانوا ٌتقدمون لتفرٌق المتظاهرٌن ! 
كانتتتت الهتتتراوات والعصتتتً المنتتتذرة تلمتتت  فتتتً أٌتتتدٌهمل فتتت ترت 

 الس مة ل وانسحبت من ااوٌتـ بسرعة ! 

تخلتتو متتن  كانتتت الشتتوار  البعٌتتدة عتتن الستتاحة تكتتاد      
 –النتا  ل والمتتا ر متا تتاال موصتدة ل فٌمتا كتان ستوق الهتال 

بتتدورر مؽلقتتاً ل فبتتدت  –التتذي ٌتتنهح علتتى ربتتح متتن األرح 
أاقته الضٌقة الخالٌتة متن النتا  موحشتة ل مت  أنهتا كانتت تبتدو 
أكتتتر ستتعة لخلوهتتا متتن البشتتر والعربتتات والخضتتار المعروضتتة 

 على  وانبها !

شتتٌ اً متتن أوراق الٌانصتتٌش فتتً لتتم تكتتن قتتد بعتتت          
ٌومـ هذا ل بٌنما را  النهار ٌنسحش متن البلتدة كمو تة ناكصتة 
ل ولم ٌكن تمة أمل فتً أن ت تد مشتترٌاً ل ذلتـ أن المدٌنتة كانتت 
قد نذرت نفسها للصمت ل فخوت شوارعها  ال فً ما ندر ل ولتم 
ٌبتتق أمامتتـ  ال العتتودة  لتتى البٌتتت ل فقطعتتت الشتتوار  مهمومتتاً 

اً ! وم  اقترابـ من الحً راحت حركة ؼٌر مألوفتة تمتر متكدر
أاقته ل فدفعـ فضولـ لتتب  األمر ! كان اللؽط ٌعلتو عتن طعنتة 
سكٌن تلقاها أحد شباش الحً فً تظاهرة الٌوم ل وراحت األاقة 
الؽارقة فً ظ ل المساء تنقل الخبر بشًء من الخوؾ والترقش 

 ل  ذ كان تمة سؤال ملح ! 

 ن ما العمل !م واآل       

نقل الشاش  لى المشفى كان مستحٌ ً ل ألن مشاركته        
فً التظاهرة ستنكشؾ ل وعندها فونه ستٌتعرح لؽضتش ر تال 
األمن ! أما  سعافه بالوسا ل البدا ٌة فلتم ٌكتن مضتموناً ! وكانتت 
القصة ت م  فٌـ وتراً ما ل فأخذت تتابعها عن بعد ل متن ؼٌتر 

ة الضتتوء كتٌتتراً ل كتتان الفضتتول ٌتتدفعـ  لتتى أن تتقتتدم نحتتو دا تتر
األمتتام ل لكتتن الختتوؾ كتتان ٌستتمرـ فتتً مكانتتـ ل مصتتراً علتتى 
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تذكٌرـ بكلمات أبٌـ التً ما تتاال تترن فتً التذاكرة / أن ابتعتد 
عن السٌاسة ٌا بنً ل فهً ال تطعم خبتااً ل تتم أن العتٌن ال تقتدر 

لعتتش أن تقتتاوم المختترا ل هتتذر حكومتتة ٌتتا بنتتً ! حكومتتة ن فتت  ت
بالنار ل و ال عرضت نفسـ للخطتر !/ فقعتدت فتً التدار تتستقط 
األخبتتار ل ومتت  أنتتـ لتتم تكتتن تعتترؾ الشتتاش ل  ال أنتتـ شتتعرت 
براحتتتة عمٌقتتتة حٌنمتتتا ستتتمعت بأنتتته ٌتماتتتتل للشتتتفاء ! فألقٌتتتت 
بالموضو   انباً ل ور عت  لى أوراق الٌانصٌش التً توال تت 

 بحٌاتـ توالج اللحمة فً السد  ! 
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وأخٌرال هاهو التارٌر األبكم ٌنشق عن ف ر متؤن          
طال انتظاررل فابتداء بالؽمر األارق ل وانتهاء بمد  الصتحراء 
راحت األشتٌاء تشت  بستحر ختا  ل كأنمتا مستها ستاحر ! وفتً 
البٌتتوت والمتتتا ر واألاقتتة واألستتواق والستتكـ أنشتتأت األمتتور 

ن ستورٌة ومصتتر ! تتختذ  ٌقاعتاً متستتارعاً مت   عتت ن الوحتدة بتتٌ
فأخذت تتأمل فً النا  والحد  ل وتعد نفسـ لإلق   م  الرٌح 
! لم ٌكن تمة شتًء واضتح فتً متد  الرؤٌتة ل لكتن  تاءاً مهمتاً 
متتن الحلتتم كتتان قتتد تحقتتق ل  تتاءاً استتتقى متتاءر متتن المدرستتة 
والشار  وا ذاعة والصحافة والتظاهرات الؽاضتبة التتً كانتت 

نها كانت تر  بأن األوان لردم الهتوة تدعو  لى الوحدة ل ربما أل
التتتً تفصتتل تلتتـ األرح عتتن األمتتم الراقٌتتة قتتد أاؾ ل فأختتذ 
ال مٌ  ٌعدون أنفسهم لخٌر عمٌم هلتت بشتا رر ! كتل شتًء كتان 
ٌندؼم بطق  متن القبتول ل خت  بضت  أست لة راحتت تطفتو علتى 

 السطح ! 

لماذا لم ٌقؾ حسٌن ورفاقته  لتى  انتش تلتـ الوحتدة         
  !م

بٌد أن تو ٌه سؤال كهذا  لٌهم لتم ٌعتد ممكنتاً ل ألنهتم        
اختفوا كما ٌخـتفً الماء فً اـلرمل ! فاختلفت اآلراء فتً تفستٌر 

 اختفا هم ! 

 بعضهم قال بأنهم انتهوا  لى الس ن !       

 وقال البعح :  نما هم متخفون هنا وهناـ !      
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 راً منهم ؼادر البلد ! بٌنما قال  خرون : لكن قسماً كبٌ     

كنتتت تتمنتتتى أن ٌكتتون حستتتٌن نفستتته  لتتى  انتتتش تلتتتـ      
الوحدة ل ربما بسبش من المودة التً كنت تكنها له ل لكنته ؼتاش 

بالبح  عن عمل ٌدرأ عنـ  –أنت  -م  الؽا بٌن ل فٌما انشؽلت 
تقلبات األٌام ! فبقٌت تتردد على الدوا ر الرسمٌة كعادتتـ ل متن 

 لىأن ذلـ  التردد كان ٌتطابق مت  اللحظتات التتً   ؼٌر أن تنتبه
ال ت تتد فٌهتتا أوراق ي الٌانصتتٌش ه المشتتهرة فتتً ٌتتدـ مشتتترٌاً ل 
فتنضح النف  بالٌأ  ل وتظل تلوش فتً تلتـ األاقتة التتً كانتت 
تنهبـ كل ٌتوم بحتتاً عتن الرؼٌتؾ ل  لتى أن ٌاحتؾ التعتش نحتو 

لمماقة ل تتم العضوٌة المحاصرة بٌن واقعها المؤسً وأح مها ا
 –فتً تلتـ الفتترة  –ٌنتهً ٌومـ عند تلتة الشتباش التتً انشتؽلت 

 برسم أح م وردٌة لرٌام القادمة ! 

كانت بشا ر المصترٌٌن قتد وصتلت  لتى البلتدة ل وكتان      
 للحٌاة أن تمضً هاد ة واعدة ل رٌتما تن لً الخطوة القادمة ! 

 نة !م ولكن ل لماذا أمحلت السماء فً هذر الس       

سؤال راحت الشفار تلهج به فً منطقة تعتد الاراعتة        
عمودهتتا الفقتتري ل فٌمتتا أختتذت عٌتتون الف حتتٌن تتعلتتق بقاعتتات 
الؽٌوم القادمة من األفق الؽربً ل تنطر مطتراً را  ٌعتا ل وفتً 

 البح  عن ا  ابات كان تمة ما ٌدعو  لى التو   ! 

 ؼضش هذا ! قال البعح !        

 ممن وع م !م        

ؼٌر أنـ انشؽلت عن اللؽتط المتتار التذي أختذ ٌتؽلؽتل       
فتتً تناٌتتا األرح وشتتقوقها بمتتا استتت د فتتً أفقتتـ ل فلقتتد وقعتتت 
أخٌراً على عمل بصفة يي قٌا  هه لد  مدٌرٌة المساحة ل وبتدا 
لوهلة أن النح  الذي وشتم خطواتتـ قتد تنحتى قلتٌ ً ! فانتدفعت 

 بٌحة الٌوم التالً ! نحو الدا رة باكراً فً ص

لتتم تكتتن الستتاعة قتتد بلؽتتت التامنتتة ل فراحتتت خطتتاـ تتتذ      
ر  األاقة المحٌطة بهال بٌنمتا كانتت األعمتاق مرستحاً لمشتاعر 
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عدٌدة ومتناقضة ب ن ! ولما أاؾ الوقت ل خطتوت نحتو التداخل 
بخطتتا متقصتتفة ! كتتان قلبتتـ قتتد ضتتاعؾ متتن و ٌبتته ل و بهتتتـ 

متا أختذت أعصتابـ تتتوتر تحتت ترشح بعترق ؼاٌتر وبتارد ل فٌ
تتتأتٌر النظتترات الفضتتولٌة التتتً انصتتبت علٌتتـ متتن كتتل حتتدش ! 
فالت تتأت  لتتى عتتش الطاولتتة المخصصتتة لتتـ ل وراحتتت عٌنتتاـ 
تتحاشتتتٌان نظتتترات اآلختتترٌن المربكتتتة ل متلهٌتتتة بتتتالتطل  عتتتـبر 

 الـنافذة الموا هة !

شتتتتٌ اً فشتتتتٌ اً أنشتتتتأ المحتتتتٌط ٌخفتتتتؾ متتتتن ضتتتتؽطه ل       
دودة تعتتود  لتتى متتدارها الهتتادئل فشتترعت فتتً واألعصتتاش المشتت

اختتت   النظتترات  لتتى المكتتان بتتٌن الحتتٌن واآلختتر ل مستتتؽ ً 
انشؽال اآلخرٌن بما بٌن أٌتدٌهم متن أوراق ! كانتت الؽرفتة التتً 
ستضتتمـ متت   ختترٌن  لتتى حتتٌن ضتتٌقة ل ومتت  ذلتتـ فقتتد ؼصتتت 
بأرب  طاوالتل احتل ر  ن توسطت بهما ستنون العمتر اتنتتٌن 

ٌنما استأترت سٌدة أصؽر منهمتا بالتالتتة ل والتى حا طهتا منهال ب
ال نتتوبً اتكتتأت خاانتتات حدٌدٌتتة ضتتاعفت متتن ضتتٌق المكتتان 
ووحشتتتتهل أمتتتا نافتتتذتها الوحٌتتتدة فراحتتتت تقتتتتن  متتتن الحدٌقتتتة 

 الم اورة رؤو  أش ارها !

شـر  ر ـٌ  الشـعبة طبـٌعة العتـمل الـمطلتـوش منتــ      
كدستتة فتتوق المنضتتدة ! وكتتان  ن تتاارل فؽرقتتت فتتً األوراق الم

األمر  دٌداً علٌـل فؽاش عنـ أن لتٌ  تمتة رابطتة بتٌن صتفتـ 
فً العمل والعمل الذي كلفـ به ! وما كنت قد اعتدت البقتاء فتً 
مكتتان واحتتد لفتتترة طوٌلتتةل لكتتن  حساستتـ بأنتتـ مراقتتشل وح تتم 
العمل الكبٌر سرقاـل فلم تنتبته  لتى تصترم الوقتت  ال مت  تهٌتؤا 

 نصراؾ !اآلخرٌن ل 

كـان ال و  قد انضم  لى حبات العرق المترل تة فتوق       
ال بٌن ل وكان تمة دوار خفٌؾ فً الرأ ل فترسمت دربـ نحو 
البٌتتت بستترعة !  ال أن األٌتتام التتتً تلتتت لتتـم تتتـنقح بالطـرٌتتـقة 

أكتتتر فتتأكتر ع تشتتعر بأنتتـ تقتتؾ علتتى ارح  -ذاتهتتال  ذ بتتدأت 
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ٌخ  اآلخترٌن ل فترا عتوا صلبةل وأن المكان ٌخصـ بقدر ما 
  لى حدودهم الطبٌعٌة !

أمتتتا اللحظتتتة التتتتً ال تنستتتى بحتتتق ل فهتتتً تلتتتـ التتتتً       
أمسكت فٌها أصابعـ المرتعشة بأول ا ر شهري لتـ ل ذلتـ أن 
المبلػ كان كبٌراً ل فأخذت تحملق فٌه بتذهول !ألتؾ طٌتؾ التمت  
لق فً الذهن ل وألؾ حلم مكسور ها   النف  مذكراً ! وعلى ق

أنشتتتأت تستتتتعٌد الخطتتتط التتتتً كنتتتت قتتتد أعتتتددتها حتتتول أو تتته 
التصرؾ به ل ورا  ذهنـ ٌ تهد فً اصطفاء متا ٌمكتن شتراؤر 
فتتً ذلتتـ الشتتهر ل ومتتا ٌمكتتن أن ٌؤ تتل  لتتى شتتهر  ختتر ل ولكتتن 
األولوٌتتة فتتً المشتتارٌ  الصتتؽٌرة كلهتتا كانتتت متتن نصتتٌش تتتوش 

انته ل بحٌت  أمـ ال دٌد لأل ن توبها كان قد بلً تماماً ل وفقد ألو
لم ٌعد ارتداؤر ٌلٌق بها ! حذاؤـ هو اآلخر كان قد اهتترأ ل فبتدا 

 شراء حذاء  خر مطلباً ملحاً ال ٌقبل التسوٌؾ ! 

كان الامن قد شر  باالنتظام فً مدار اكتتر هتدوءاً ل       
ألنتـ ع اآلن ع تتحصتل علتى يي معتا  هه تابتت ل ٌترد  عنتتـ 

التتنف  لحاضتترها  لتتى حتتٌن !  التقلبتتات الحتتادة لرٌتتام ل فاستتتكنت
لكن المقام لم ٌطل بتـ فتً تلتـ الؽرفتة ل  ذ طترأ متا حستبته فتً 
صالحـ ل بسبش من مقاربته لطبٌعة الت وال فٌـ ل وذلـ عندما 
صدر قرار بضمـ  لى فرقة من فرق المساحة ل فأخذت القتر  
المتنتاترات فتتً أنحتتاء المحافظتتة تت تاذبكم ل وتحتتتفظ كتتل واحتتدة 

ناً ٌطول أو ٌقصتر ل لتمضتً شتبكة التدروش بكتم ع منها بكم ام
 من تم ع نحو قرٌة أخر  !      
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ربمتتا كتتان الشتتتاء بأمطتتارر وأوحالتته فتتً منطقتتة تفتقتتد  لتتى 
الطرق المعبّدة كمنطقتتكمل هتو العتا ق الوحٌتد فتً و ته عملكتمل 
ذلـ أّن الدروش الترابٌة التً تصل بٌن القر  المتنتاترة كحبتاّت 

كانتتت تنقلتتش  لتتى مصتتا د حقٌقٌتتة للستتٌارات عقتتش األٌتتام  عقتتد 
المطٌرة! بحٌ  ٌضحً السٌر علٌها مؽامرة محفوفة بالمخاطرل 
ولوال ذاـ الفصتل األهتور التذي ٌتبطن احتمتاالت شتّتى ٌصتعش 
التكّهن بهال لما وقؾ شًء كح ر عترة فً طرٌقكمل ال الصٌؾ 

ع تؾ بشمسته األحمق الؽاضش أبداً والمتعًرقل وال الخرٌتؾ األ
المحاٌتتتتدة المحتضتتتترة! وعنتتتتدهال فتتتتوّن الكتٌتتتتر متتتتن العطتتتت ت 
األستتبوعٌة كانتتت ستتتندرر فتتً محتتٌط عملكتتم المٌتتدانًل ّتتتم متتن 

 ٌدريل  ْذ ربماّ طال األمر بعح األعٌاد أٌضاً!

ٌّن حباّتهتا  كانت القر  شدٌدة التماتل كسبحة متن الطتٌن تتا
متن الختارر صدر األرحل  ألنها كانت متقاربة التصمٌمل لٌ  

فحسشل بل فً تقسٌمات بٌوتهتا متن التداخل أٌضتاًل تلتـ البٌتوت 
التتتً كانتتت تشتتبه بٌتتتاً متتال فتتً مكتتان متتال فتتً امتتان متتا لتتم ٌعتتد 
ًّ متاٍحٍ   مو وداً! لٌاهر الحنتٌن  لتى فتترة وادعتة أضتحت طت
ٌّة المقّوستة تحتت  بعٌدل ربّما بسبش من رؤٌة تلـ السقوؾ الخشب

ٌّ ل والكتتو  الصتتؽٌرةل واألحتتوا  الواط تتةل  تقتتل التتتراش الملتت
وأعشتتا  العصتتافٌرل لكتتن ذلتتـ الحنتتٌن لتتم ٌعتتد ٌشتتبه الحرقتتة 
الكاوٌة التتً كانتت ت تتا  األعمتاق بعتد الفتترة األولتى لترحٌلكم 

 عن القرٌةل وككّل مبهظ كنت تتنّهد هامساً!
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هتتتتو التتتتامن ٌؤكتتتتّد فتتتتً الم تبتتتتى األخٌتتتترل أنتتتته التتتترابح 
 األوحدلوأن ال رابح سوار!  

عمال التحدٌد والتحرٌر تختلسكم من حضن دوركتمل كانت أ
محرقـة عمل مدٌد وصعشل ٌبتدأ صباحتـاً بوعتـادة  وتلقً بكم فً

 رسم حدود القرٌـةل وفرا 

العقارات الاراعٌة عن البٌتادر والمقتابر والتت لل ومتن تتّم 
تستت ٌل أستتماء مستتتتمرٌهال وٌنتهتتً مستتاًء برستتم المخطّطتتاتل 

لتتٌ معكم اللٌتتل تحتتت عباءتتتهل وحستتاش المستتاحات الاراعٌتتةل 
فتنطلق أحادٌ  شّتىل تبدأ من نهاركم الذي رحل لتّورل مستتعٌدة 
األحتتدا  الطرٌفتتة التتتً وقعتتت لكتتم فٌتتهل وتنتهتتً عنتتد حتتواؾ 
البرهتتة التتتً ت معكتتم حتتول  برٌتتق الشتتايل بعتتد أن تمتتّر علتتى 
المواضتتٌ  المطروحتتة للنقتتا ل ستتواء منهتتا متتا ٌتعلّتتق بظتتروؾ 

و متتا ٌتعلّتتق بالشتتؤون العامتتة المتحتترّرة متتن العمتتل ومشتتاكلهل أ
أسار العمل ورتابتهل وما كان األمر لٌخلو متن ع قتات متفاوتتة 

 تنشأ بٌنكم وبٌن األهالً! 

وللستتتنة التانٌتتتة علتتتى التتتتوالً أمحلتتتت الستتتماء  ْذ لتتتم تؽتتتش 
الشتتم  الوانٌتتة عتتن نهاراتهتتا  الّ لمامتتاً طٌلتتة فصتتل الشتتتاءل فلتتم 

بتتالمطرل بمتتا  فتتّؾ الضتتر ل ولتتم تنبتتت تبلّتتل نهاٌاتهتتا العطشتتى 
الحنطتتتة التتتتً أودعتتتت األرح الستتتمراء أستتترارهال وراحتتتت 
الماشٌة تنفق  وعاً على تخوم البادٌتة بعتد هتاال! كتان األصتفر  
ٌطتتال  النتتا  هشتتاً متقصتتفاًل حتتتى لكتتأنهم متتا ٌاالتتون فتتً فصتتل 
الخرٌتؾل فتً الوقتت التذي كتان الربٌت  ـ فٌته ـ  قتد عبتر نصتفه 

 خضر عادةل فعاد الهم  ٌطال موضو  الساعة !المؤّس  لر

 أما قلنا لكم  ّنه ؼضش!

كتان الختتوؾ متتن المحتل  وشتت ً متتّدم ً عترؾ النتتا  ألمتتهل 
فراحتتوا ٌتتتأّملون األرح المختنقتتة بعطشتتهال والستتماء التتتً لتتم 

 تستبدل توبها األارق بترقّش وقلقل ّتم أردفوا بمرارة!

 نا خٌراًل فما صدقّتمونا!أنبأناكم بأّن هذر الوحدة ال تحمل ل
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وفً المفتارق والمنعطفتات أختذ الهمت  ٌتعتاظم  بتأّن "عبتد 
 الناصر" ٌخّطط 

 ستتكان خمستتة م ٌتتٌن نستتمة فتتً ال اٌتترة الستتورٌةل فتتّرد 
 المتعاطفون:

 لٌ  فً ال اٌرة وحدهال و نّما فً كامل ا قلٌم الشمالً!

 لكّن المتطٌّرٌن من مواقعهم تابعوا:

 اب  المؤٌّدون :أرأٌتم!م فٌما ت

 وما الذي ٌشكل فً األمر!م 

 فتساءل المتشككّون بدهشة:

كٌتتتؾ! وهتتتل تظنتتتّون ا قلتتتٌم الشتتتمالً هتتتذا بقتتترة حلوبتتتاً!م 
 سنموت فً الشوار   وعاً! سترون!

 وكان ذلـ الهم  ٌ رحـ!

 طلبنا الوحدةل فتحققّتل فما الؽرٌش فً األمر!م

ن المصتّرٌٌن ولم تكن قد نشأت أّي ع قة مباشرة بٌنتـ وبتٌ
 فلم تصّدق ما كان ٌشا  عنهم!

 من أنّهم ٌنظرون  لٌنا كمستعمرة!

 وهم ٌت اواون القوانٌن!

ٌا أختًل متا عتاد بومكتان الر تل أن ٌصتّر  بمتا ٌ تول فتً 
ذهنه حتى لاو ته خوفاً متن ر تال المخابرات!أّمتا بالنستبة لتـل 
 فوّن الوحدة كانت فتأل خٌترل ذلتـ أنتـ وقعتت  فتً مستتهلّها علتى
عملتتـ الحتتالً! وكنتتت تتفّكتتر بتتأّن  ستترا ٌل هامتنتتا عتتام تمانٌتتة 

ف رقّنا!  وأربعٌن وتسعما ة وألؾ لت 

ت ل الر ل التذي استتدعى أوالدر الت تتة قبٌتل  : نسٌنا م  وقلت 
المتتوتل وفتتّرق علتتٌهم عّصتتٌاًل طالبتتاً  لتتٌهم كستترهال ففعلتتوا! تتتّم 

نعتتت  متت  العّصتتً فتتً حامتتةل وطلتتش  لتتٌهم  عتتادة الكتتّرةل فامت
تتل هتتذر العّصتتًل  ن افتتترقتم  ت  لكم م  تتت  علتتٌهم العّصتتً! فقتتال لهتتم: م 
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حتتّل بكتتتم الضتتتعؾ والهتتتوانل و ن توحتتّدتم ا تمعتتتت لكتتتم القتتتوة 
 والمنعة!

 الّ أّن اآلراء المتباٌنة كانت تستعصً على اللقاءل فتمضتً 
ٌجؽتتّرم  بقٌتتة الستتهرة بتتٌن ورق الشتتّدةل أو لعبتتة  خفتتاء الختتاتمل تتتّم 

 بدٌـ رومًل أو بشًء من الفاكهة! الفرٌق الخاسر

فً صبٌحة الٌوم التتالً كنتت تنطلتق نحتو الخت ء متوحتداًل 
أو برفقة الم موعةل بما ٌقتضٌه الظرؾل وذلـ بعتد أن ستقطت 
تلتتتـ الحساستتتٌات الصتتتؽٌرة متتتن حستتتاش أفرادهتتتال رّبمتتتا بحكتتتم 
المعاشرة الطوٌلةل فصار بومكان أّي منهم أن ٌحتّل محتل اآلختر 

ه  فونتتـ لتتم تكتتن كتٌتتر االختتت ط باألهتتالًل وكنتتت بحتتدود! وعلٌتت
تذهش فً تفسٌر احتفا هم بكم  لى س اٌاهم الكرٌمةل لكن الف   
الذي دنا منـ ذات صتبا ل ظلّتل ذلتـ التفستٌر بؽ لتة متن الّشتـ 
والحٌتترة! ربمتتا كتتان اللطتتؾ التتذي أظهرتتته لتته هتتو الستتبش فتتً 

عترش لته عتن ت رّؤرل ولكّنـ كنت معذوراًل ألنتـ كنتت تتوّد أن ت
امتنانكم لما ت قونه من استقبال حسنل فكٌؾ بدر منته متا بتدر!م 
شدٌد الؽتٌظ كنتت ومهانتاًل  ذ لتم ٌكتن تمتة م تال للخطتأ فتً فهتم 
مرادر!  نّه ٌعرح علٌتـ رشتوة مبطّنتة! حتاراً تصتاعد التدم  لتى 
جستقط فتً ٌتدرل وانصترؾ  قمة رأسـل وترت فً و هته بشتّدةل فأ

اش المتوقّدة لم تستعد هدوءها  ال بعتد عنـ بارتباـل لّكن األعص
حتتٌنل ومتتن ٌومهتتا أختتذت تتتدقّق النظتتر فتتً النتتا   ٌتتداًل لتتتفهم 

 الدواف  ال طٌة خلؾ ما ٌظهر من سلوكهم!

وهـاهتـو ؼٌابكتتـم عتـن بٌتتوتكم ٌطتـولل فٌتتاداد شوقكتـم  لتتى 
 أهلكـمل بٌد أّنكم 

تتحاشون  تارة الموضو  فً تواطتؤ شتبه معلتنل رؼتم أنته 
قتروءاً فتً عٌتونكمل  لتى أن ٌطفتح الكٌتلل موهنتاً فتتٌكم أضتحى م

القدرة على التؽاضًل ومتا ٌعتود الت اهتل م تدٌاًل فتلّحتون علتى 
ر تتٌ  الفرقتتة متتن أ تتل أن ٌستتمح لكتتم باٌتتارة خاطفتتة للبلتتدةل 
وتلحفونل لكّنه ٌماطل قلٌ ً فً البدءل  الّ أّنه ـ فً ما بعد ـ ٌتنّبته 

ٌجذكرل فٌدرـ بأّن مماطلته لتم  لى أنّكم تكادون ال تن اون عم  ً 
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تعتتتد م دٌتتتةل وٌرضتتتر  لحتتتاحكمل وعنتتتدها تركبتتتون التتتدروش 
شماالًل أو  نوباً بحسش ال هة التتً كنتتم تعملتون فٌهتال تستبقون 
توقكم  لى أحضان او اتكم وأطفتالكمل فتمضتون لٌلتة داف تة فتً 
ٌّارة فتتً صتتبا  الٌتتوم التتتالً  لتتى  بٌتتوتكمل لتعٌتتدكم العربتتة الستت

   العملل بعد أن تكونوا قد استعدتم شٌ اً من نشاطكم!مواق

 فما الذي ألقى "بحسٌن" فً طرٌق الذاكرة !م

 ما الذي أعاد صوته الهادئ  لى الذاكرة السمعٌة!م

هنتتتاـل فتتتً ذلتتتـ العتتتراء المدٌتتتد استتتتلقت القرٌتتتة ـ التتتتً 
ؼادرتموها منذ سنوات بعٌدات ـ على حواؾ "الاركان" بكسل! 

ت ذكرٌات عاٌاة على قلبـل فأخذت  تتحراّها وعلى الفور تداع
بعتتٌن الشتتوق والفضتتول! كتتّل شتتًء كتتان متتا ٌتتاال علتتى حالتته 
ٌّقةل  البٌتتوت المتماتلتتة التتتً  تقرٌبتتاًل أو أستتوأ قلتتٌ ً! الستتاحة الضتت
ٌّتتش م متتح التتدروش المتفّرعتتة عنهتتال  تتتتااحم متتن حولهتتال وتؽ
أّن  المتتتابنل والتتدروش القصتتٌرة الضتتٌقة! لتتٌ  هتتذا فحستتشل بتتل

بعتتح بٌوتهتتا كتتاّن قتتد تهتتّدم  ا ٌتتاًل  أو كلٌتتاًل بعتتد أن ؼادرهتتا 
أهلوهتتا قاصتتدٌن المدٌنتتةل فنهضتتت محلّهتتا تلّتتة ترابٌتتةل وتٌبّستتت 
البساتٌن الصؽٌرة المسٌّ ة التً كانت تفصل هاتٌـ البٌوت عتن 
بعضهال فٌما لم تق  عٌناـ على ش رة بطم واحدة حول المكانل 

اش بشكل فظٌ ل وعدا الختراش العمتٌمل بعد أن طالتها ٌد االحتط
فلم ٌكن تمة شتًء قتد تؽٌتّرل وتتداعت أصتوات وأصتداء وألتوان 
وطٌوؾ وروا ح بعٌنهال  الّ أنهتا الٌتوم متا عتادت مو تودةل بعتد 
أن ؼتتاش متتن ؼتتاشل ورحتتل متتن رحتتل! حّتتتى التتذٌن بقتتوا كتتان 
التتامن قتتد طتتالهمل فمتتا عتتادوا  أول تتـ األشتتخا  التتذٌن عتترفتهم 

آلن فقطل كانت صورة القرٌة قتد استتقّرت فتً خ ٌتا ذات ٌوم! ا
الذاكرة ب  رتو   أو  ضافات على شكل أكواخ  تنضح بالفاقتة 
ًّ فتً نتا  الؽ لتة  وال هل والتخلّؾ! وكان "لحسٌن" دور أساس
الرقٌقة عن عٌنٌـ! كنت تتمنّى أن ٌكتون مخط تاً فتً متا رستمهل 

لعربة حتول لكن السٌؾ الذي هو  مّاق الح شل وحٌن دارت ا
القرٌتتتة فا تتتأـ بنتتتاءان  دٌتتتدان فتتتً ال هتتتة الؽربٌتتتةل فتستتتاءلت  
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عنهمال تّم عرفت  بأنّهما مستودعان لماارعٌن ٌقٌمتان فتً البلتدة 
 الم اورة!

كان التماتل بٌن ك م "حستٌن" واللوحتة التتً تراهتا كبٌتراًل 
فتتتداعت ذكتترار بولحتتا ل وراحتتت األستت لة تضتتّج وتت حتتق "أن 

سعادة فتً عّبهتا!م أنتت ال تستتطٌ  أن تمضتً كٌؾ عشت  تلـ ال
فً هذا المكتان لٌلتة واحتدة فقتط! ربمتا استتطعت  أن تمضتً فٌته 
فترة قصتٌرة كضتٌؾل ولكتن حتتى تلتـ الفتترة ـ علتى قصترها ـ 
ستّمر علٌـ بطٌ ةل تقٌلة ومملة!"  وبترؼم أن االكتشتاؾ لتم ٌعتد 
بتتتاً  دٌتتتداً   الّ أن حانتتتاً رهٌفتتتاً كحتتترؾ شتتتفرة را  ٌتنتتتامى ناد

ٌّةل  ذ أن متتت ذاً وهمٌتتتاً  ختتتر أختتتذ  الصتتت ت ا نستتتانٌة المتشتتتظ
 ٌتداعىل تاركاً مكانه أس كاً شا كة تحفر فً النف ل وت رحها!

عبتتر النافتتذة كتتان الستتكون عمٌمتتاًل وكتتان تمتتة قمتتر شتتاحش 
ٌضتتتفً علتتتى الستتتكون  تتت الً ومهابتتتةل فانكفتتتأت  فتتتً فراشتتتـل 

  ضتتٌق متتبهم ٌتقتتل مصتتّعداً  هتتة ستتخونة! وألٌتتام عدٌتتدة تلتتت را
 على الصدر كلّما نهضت الصورة فً المخٌلّة!

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ..................................... فوضى الفصول....................................63

 

 

 

 

- 9 - 

 

قتتد ال تكتتون ستتعادة خالصتتةل وال خوفتتاً خالصتتاً متتا ٌتتتوّا  
القلشل بل هً ماٌج من هذر وتلـ راحت تلهج فً الدّمل لتؽترق 
فتتً عرقتتـ مهتتتّااً كقصتتبة فتتً مهتتّش التترٌح! ومتتن حولتتـ كتتان 

كتان لقتدمل ورا  صتوت الطبتل النا  ٌتتدافعونل فلتم ٌبتق تمتة م
ٌقتتّوح هتتدوء الحتتًل فتتً الوقتتت التتذي أختتذ األطفتتال ـ فٌتته ـ 

 ٌتراكضون حول حلقة الدبكة!

كان الاقاق مجتخماًل ومن فوق الرؤو  ارتفعتت ؼ لتة متن 
الؽبتتتار التتتذي أنشتتتأ ٌنطلتتتق عتتتن أقتتتدام الراقصتتتٌنل بٌنمتتتا كانتتتت 

ى الترؼم الاؼارٌد المنطلقتة متن أفتوار النستاء تّصتم اآلذان! وعلت
متتن المظتتاهر المؤكتتّدةل كنتتت متتا تتتاال تكتتّذش متتا تتترار عٌنتتاـ! 
مؤّشتر التتذاكرة مضتتطرشل ٌرتحتتل  لتتى التتوراءل أو  لتتى األمتتامل 
ٌنسج ما قبل وما بعدل ما حد  وما ٌمكن أن ٌحد ل لٌودعه فً 
صتتندوقها المقفتتل  لتتى حتتٌنل فٌمتتا راحتتت أحتتدا  األٌتتام القلٌلتتة 

ؼامضتتتة أختتتذت تتتترٌن علتتتى المتصتتتّرمة تتتتتداعىل  ذ أن ك بتتتة 
روابً النف  مؤّخراًل واسمة ماا ـ بكتدر قلتقل ولٌالٌتـ بتأرق 
عنٌدل لتستٌقظ عند الصبا  خام ًل متكّسر األطراؾ! وكان تمتة 
خٌال نسا ً ؼتامح ٌتكّشتؾ  ا ٌتاً عتن كتوابٌ  تناهبتتـل متن 
ؼٌر أن تشٌر الذاكرة  لى امترأة بعٌنهتال بمقتدار متا كانتت تشتٌر 

 ن  مختلؾ! لتم ٌكتن تمتة نستوة فتً حٌاتتـل لتذلـ  لى المرأة ك
ٌجحّد  لى امترأة ٌتضتو  أرٌ هتا فتً محتٌط العمتر  را  توقـ ال 
ٌرهج الدمل وٌنت  فً النف  الكتٌر من اآلمالل لكن األٌتام التتً 
توالتتت رتٌبتتة بتت   دٌتتدل دفعتتت الن تتوم  لتتى التستتاقط فتتً شتتقوق 

ل ولتم تكتن  النهار الباهتةل فلقتد كنتت  تاه ً بعتالم النستاء ًّ الرخت
تعرؾ شٌ اً عن الك م الذي ٌمكتن أن ٌقتال فتً حضترتّهنل فتون 
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تصتتادؾ و تتودـ معهتتن فتتً مكتتان واحتتد  ّ تتؾ حلقتتـل وشتتحش 
و هتتتـ متتت  ه تتترة التتتدماء عنتتتهل تتتتّم تتتتوّرد بالتتتدم المتتتتدفق متتتن 
الو نات حتى تحمّر أذنتاـ! ولتم تكتن تعترؾ ستبٌ ً  لتى التؽلتش 

ً هتذا االت تار أخفقتتل كمتا على تلـ المشتكلة! كتل محاوالتتـ فت
أخفقتتت محاوالتتتـ الرامٌتتة  لتتى تناستتٌها أٌضتتاًل وهاأنتتت تعمتتل 
وتسٌر وتأكلل تنام وتسافر وتعودل لكن  تاءاً متن دماؼتـ ٌتأبى 
االندؼام فتً تمتام اللحظتةل بتل ٌظتل ٌعمتل فتً ات تار  خترل فتوذا 
ساٌرته بمكر لستبر متا ٌمكتن ستبررل قتادـ  لتى صتورة ؼامضتة 

 لم محل نا ٌة!المرأة ؼا مة ا

وهكذا راحت األٌام تمّر بطٌ ةل تقٌلة الظتل والخطتول تنشتر 
هنتتا وهنتتاـ ردود أفعتتال تتستتم بالعصتتبٌةل ردود تتتدخل فتتً بتتاش 
التفرٌج ربمال بٌد أّنها لتم تكتن تستفر عتن شتًءل فٌطتل ا حبتاط 
برأسه ضارباً  تذور التماستـ فتً أّستها! وكمتن ٌقترأ فتً كتتاش 

والتتـ متتن ركنهتتا المنتتاويل  لتتى أن مفتتتو  كانتتت أمتتـ تتتتاب  أح
 فا أتـ ٌوماً:

 ـ أحمد! لماذا ال تتاور!م

 كضوء كّشاؾ باؼتـ السؤالل فأ بتها مأخوذاً:

 ـ أتاور!م

 ـ نعم تتاورل فأنت لم تعد صؽٌراً أم أننً مخط ة!م

 فقلت  بحٌرة:

 ……ـ كٌؾ!م أنت ترٌن الظروؾل و

ٌّر برمشة عٌن!م أنتت لستت   ـ وهل تعتقد أن الظروؾ ستتؽ
ساحراً ٌا بنًل فمتا التذي ٌمكتن أن ٌتبتّدل فتً حالنتا بعتد ستنوات 

 خم  مت ً!م ال تقل لً 

 أنـ ستنتظر مدة كهذرل أو أكتر!

وأنشأ ذهنـ ٌبرق بكتّل االت اهتاتل مقلّبتاً االحتمتاالت علتى 
و وههتتا كافتتةل ذلتتـ أن الكتٌتتر متتن التفاصتتٌل كانتتت تحتتتار  لتتى 

 شًء من التمحٌ ! 

 !م تم ماذا عن العرو !مـ طٌشل والمهر
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ـ أمور الاوار مجٌّسرة دوماًل ربما لحكمة متن رّبتـ ٌتا بنتً! 
تتّم متتن تظنّنتا نقصتتد!م لتٌ  أمامنتتا  الّ أعمامتـل والتتدم ال ٌصتتٌر 

 ماًء كما ٌقولون!

لم تكن المفا أة قد سحبت ذٌولها عن كتفٌـ بعتدل رّبمتا ألن 
كمتتا هتتً المستتألة كانتتت متتا تتتاال مشوّشتتة فتتً ذهنتتـل فأر أتهتتا 

 عادتـ فً األمور التً ال تملـ لها ح ً عا  ً!

 ـ دعٌنً أقلّش المسألة فً ذهنً بعح الشًء ٌا أمار!

 ـ ولكن ٌا بنً!

 ـ أر وـ ٌا أمار!

 ـ حسناً ٌا ولدي!

لكنـ حٌنما انفردت بنفستـ  ستارعت   لتى مصتارحتها بتأن 
 الع وا قد وضعت ٌدها على ال ر ل فحالكم لن تتبّدل بتٌن لٌلتة
وضحاهال وأنت لن تن ح فً  قامة ع قة عاطفٌتة مت   حتداهن! 
ٌّه أقرانتـ متن رستا لل أو لقتاءات مستروقة فتً ؼفلتة  أّما ما ٌدع
عتتن األهتتلل فستتتظّل بالنستتبة لتتـ أمنٌتتة ؼٌتتر مجدركتتة! لقتتد  ّنبتتتـ 
 حرا اً كبٌراً بمكاشفتها تلـل ألنـ كنتت  ستتخ ل متن مفاتحتهتا! 

مها أي تترٌشل فأن تتاور الٌوم هً محقّة و ل ولٌ  على ك 
خٌتتر لتتـ متتن أن تتتتاور ؼتتداًل  ْذ متتن ٌستتتطٌ  أن ٌتتتكّهن بمتتا 
ستتتؤول  لٌتته المهتتور والمصتتاربؾ ؼتتداً! ولكتتن ارتباكتتـ أؼلتتق 
الباش فً و هـ  لتى أمتدل فكٌتؾ تعتود  لتى فتحته!م أنتت مكتابر 
بطبعـل ولن تستطٌ  مفاتحتها باألمرل وقد ٌتصتّرم وقتت طوٌتل 

ً ـ  لى الختوح فٌته تانٌتة! تتّم متاذا عتن الطترؾ حتى تعود ـ ه
تتتْن ِمتتتْن بنتتتات عمتتتـ ستتتتكون متتتن نصتتتٌبـ!م أنتتتت ال  اآلختتترم! م 
تعتتترفهن  ٌتتتداًل ورستتتومهن لتتتم تعتتتد تحضتتتر فتتتً التتتذاكرة  الّ 
بصعوبــةل  ألن اٌاراتكم المتباعدة ـ التً انقطعت منذ أمتد ـ متا 
متة عادت كافٌتة الستحضتارهال أو ألن الصتورة كلّهتا كانتت ؼا 

 ومجبهمة! ولكن ماذا لو رفضوا!م

كصفعة مباؼتة فا أـ السؤالل فحاولت   قصاءرل لكنته را  
ٌلّحل وأخذت  تعلّل النف  باألمل  مؤّكداً على صلة القربى حٌنتاًل 
مستحضراً مواضٌ  أخر  لعلّها تشؽلـل بٌد أنها راحتت تصتّش 

نهتا لتم فً االت ار ذاتهل فأنشأت  توبّر الع وا فً سّرـل رّبمتا أل
تقتتتر  لتتـ واحتتدة متتنهّنل ولتتو أّنهتتا فعلتتت ألراحتتتـ متتن عنتتاء 
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االختٌتتارل الستتٌما أنتتـ مقتتّر بتتأن ال ستتبٌل  لتتى التتاوار ؼٌتتر متتا 
ذكرْت! فهل كانت تقترأ متا ٌ تول فتً رأستـ متن طٌتوؾل حتٌن 

 عادت تفتح لـ  كّوة األمل!

ـ ٌا بنًل لتم  ال نحتام أمرنتال ونقصتد ال ماعتة فتً متا نحتن 
 ه!ممامعون علٌ

فتتتً متتتا بعتتتد ستتتطّرت التتتذاكرة فتتتً دفترهتتتا نهاٌتتتة موفقّتتتة 
لرحلتكم  التً انضمت  لى قا مة الذكرٌات الستعٌدة فتً حٌاتتـ! 
كان عّمـ لطٌفتاً فتً استتقبالهل وتمّكتن متن  االتة االرتبتاـ التذي 
ستتٌطر علٌكمتتا بلباقتتته وحستتن تصتتّرفهل فهتتل حتتد  الموضتتو  

ً تترار فٌهتا بعتد بقّضه وقضٌضه!م تلـ كانتت المترة األولتى التت
وفتتاة أبٌتتـل وكنتتت  ت هتتل كٌتتؾ ٌتّصتترؾ النتتا  فتتً متتتل تلتتـ 
المناسباتل لكن أمـ استطاعت أن تتدّبر األمر راسمة الخطتوط 
األولى لقصة اوا ـ! قتد ٌظتن اآلخترون أّن األمتر كتان سته ًل 
ؼٌر أنه لتم ٌكتن كتذلـل وعلتى العمتوم فتون هتذر المستألة لتم تعتد 

لهتتتا أصتتتبحت فتتتً ضتتتمٌر الماضتتتًل مهّمتتتة اآلنل ألن القصتتتة ك
أضتتحت  تتاءاً متتن تارٌختتـ الشخصتتً  رؼتتم أنهتتا ؼٌتتر قابلتتة 
للنسٌانل ففً تلـ اللٌلة أخذت ظ ل المساء تتطامنل ولٌل كتتوم 
واعد ٌّهلل ورا  المدعوون ٌتناترون فتراد   لتى بٌتوتهمل ولّمتا 
انصرؾ ال مٌ ل دخلت  علتى عروستـ! هنتاـل علتى بعتد أمتتار 

تً دخلت حٌاتـ ف أة ملتفّة بعباءتها البٌضاء! كان وقفت الفتاة ال
ضتتوء "اللمبتتة" شتتاحباًل فلتتم ٌبتتدج منهتتا ستتو  خصتت ت أتٌتتتة متتن 
الشعرل وعٌنٌن سوداوٌن فوق و نتٌن شدٌدتً الستمرة! تتّم كتان 
أن رفعتتْت  رأستتها لوهلتتةل فعرتتتـ رعشتتةل ورا   ستتدـ ٌضتتّج 
ٌتتر بتتالعرق! كتتان علٌتتـ أن تتتر  المتترأة التتتً هبطتتت علٌتتـ بؽ

مٌعاد  بعد أن محتت خطتا التامن م متح الطفلتة الصتؽٌرة التتً 
ْتها ٌومتاًل ورؼتم أن العبتاءة كانتت تلتّؾ كامتل ال ستمل  الّ أّن  كان 

  ذعها الناهح داخل العباءة لم ٌؽش عنـ! 

ولكن  ما الك م الذي ٌقتال فتً موقتؾ كهتذا عتادة!م  ربتار! 
 أّي حٌرة!م

تهم العاطفٌتتتتة بكتتتتّل متتتتا ستتتتمعته متتتتن أترابتتتتـ عتتتتن مؽتتتتامرا
ل لكتتن التتذاكرة ـ التتتً تفا تتأت بتتالموقؾ علتتى الصتتعٌد  استتتن دت 
العملتً ـ نضتبتل ختوت تمامتاًل وأختذ صتمت خفتر ٌنفتر متن كتّل 
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شًءل صمت ٌشعر المرء معه بأن كّل خطوة تنذر بمفا أةل وكّل 
 عبارة تنطوي على فر! فأّي موقؾ ؼرٌش و دت  نفسـ فٌه!م

التتذي أتقتتل علٌكمتتال كتتان علٌتتـ أن تكستتر حتتا ا الصتتمت 
وتتتردم المستتافة الفاصتتلة بٌنكمتتال فتتدنوت  منهتتال وحّركتتت  ٌتتدٌـ 
بحٌرة باحتاً عن كلمات تناسش المقامل لكن النظرة الخ لى التتً 
تـ لبرهةل وا  فال ؼٌر المحسـو  الذي اعتر  الكومتـة  خال س 

 المتسربلـة بتٌابهــال أفاءت الكلمـــات التً  

! ولكتن كانت فتً طرٌقهتا للخترو ر  لتى الصمتلفؽضضتتا
 ال بّد من حسم األمر! 

ل و ذبتها برفتقل فلتم تنتب  ببنتت شتفةل بتل انستاقت  تفكّرت 
 لٌتتـ بطواعٌتتة! كتتان علٌتتـ أن تكمتتل متتا بدأتتتهل فتؽلّبتتت  علتتى 
ؼضاضتتة الموقتتؾل وناعتتت  عنهتتا العبتتاءةل لتتفا تتأ بحبتتات متتن 

بأفضتل  العرق الناعم تنتتظم ال بتٌن كمتا النمتنمل ولتم تكتن حالتـ
من حالهال بٌد أنـ كنت  تدرـ بأّن الترا   لم ٌعد ممكناًل فالتفّت 
ٌداـ حول خصرهال وت حقت األنفا  المضطربةل ولما وقعت 
شفتاـ على الو نة السمراءل انتقل  لٌها طعتم ال لٌتد والنتار متن 
تحتتت ال لتتدل شتتٌ اً فشتتٌ اً بتتدأ ال لٌتتد ٌتتذوشل فتتً متتا راحتتت ٌتتدـ 

ظهر الفستٌحةل وتضتؽط صتدرها الناهتد  لتى تتوّؼل فً ب طة ال
 صدرـ!

 أّي حّمى قلقة راحت تعدو فً الدم!م

 وأّي  ذوة كانت تشّ  من مكامن اللّذة!م

كانت المرأة التً تضّمها عظٌمة الكفلٌنل وكانت عانة ندٌة 
كطحالتتش ال بتتال قتتد نبتتتت لتّوهتتا هنتتاـل ومتت  الكتتّر والفتتّر أنشتتأ 

دمل وراحتتت العضتت ت و ال ستتد األنتتتوي ٌشتتّش كع تتار فتتً التت
األعصاش والخ ٌا تتوّتر طالبة الماٌد! لم ٌعد للامن معنتى مت  
التفاصتتٌل الموؼلتتة فتتً العذوبتتةل الموؼلتتة فتتً اللدونتتةل ولتتم ٌعتتد 
لرشٌاء من حولكما و ود! ؼابتتل ت شتت فتً ا ٌقتا  المتنتاؼم 
ْن بدهشتتة االكتشتتاؾل ورا  المتتّد ٌرتفتت  نحتتو   ٌ لل ستتدٌن المنتشتتٌ

 لقصو ل نحو عوالم رحٌبة وملّونة! ذروته ا

برضى استلقٌت  على ظهرـ  بعد أن تعّمد  سدـ بتالطق  
المجقد ل عبر النافذة كان القمتر ٌنستر الظلمتة التتً نتذرها اللٌتل 
عل نفسهل فٌمتا بتدا العتالم متن حولكمتا هاد تاًل ؼارقتاً فتً ؼبطتة 
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نل و لى  انبـ كانت المرأة التً ستشاركـ أٌامت ٌْ ـ وس م عمٌم 
 القادمة قد ؼّطْت فً نوم عمٌق!
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- 1 - 

 

مترّنحتتاً وعتتا ااً عتتن الفهتتم وقفتتت  أمتتام العبتتارة الراشتتحة 
باأللمل وراحتت األنبتاء المتضتاربة متن كتّل لتون تتتوالىل وتاٌتد 
الصتتتورة بلبلتتتةل فٌمتتتا ظلتتتت األستتت لة تضتتتّج وتتتتتلّم  طرٌقهتتتا 

:  بصعوبةل لتعرؾ  ن  كان ما حصل حقٌقة أم كابو ل فه ست 

:  ولكن كٌؾ حد  هذا!م وه ست 

لقتتد تركنتتا األمتتور علتتى عواهنهتتال ولتتو أننتتا احتكمنتتا  لتتى 
 الحوارل وضربنا على أٌدي المخرّبٌن لكان هذا أ د  لنا!

كان هٌكل المشتفى الكبٌتر ـ المجامت  افتتاحته ـ ٌتربح علتى 
دم وساق كان العمتل مرّب  واس  من أرح "العاٌاٌة"ل وعلى ق

قا ماً فً األبنٌة السكنٌة عند التخوم الشمالٌة لررح الموستومة 
بحً المطارل  ال أن النا  تاهت عنهال ربما ألنها لم تعتد تستم  

:  صوتاً ؼٌر صوت  وعهال وما كان بالٌد حٌلةل فهمست 

هلل األمر من قبل ومن بعدل تتّم متن ٌتدريل فقتد ٌكتون العتام 
تتراًل ٌّعتتوح متتا أصتتاش النتتا  متتن ضتتٌق المقبتتل علٌنتتا عا ٌّ متتاً خ

 وعنت!

وتهاد ل لكن مقدماته لتم تكتن أمٌنتة لرمنٌتات التتً تتدارت 
فتتً الصتتدورل فتضتتاءلت النتتا ل وضتتّ تل وأختتذت الهمهمتتات 

 تدخل مدار االتهـام الواضح: 

 قلنا  نه ؼضشل لكننا لم ن د أحداً ٌنصت  لٌنا!
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: ولكننتتا كستترنا الطتتوق التتذي فرضتته ا لؽتترش علٌنتتال وقلتتت 
وهانحن نستتقدم الست   متن التدول االشتتراكٌة! بٌتد أنهتم تتابعوا 

 احت ا اتهم: 

 لقد أهلكنا تسلّط األ هاةل تّم أننا لسنا مجستعمرة ألحد!

ؼرباء عن بعضتهم كتانوال منؽلقتٌن علتى و عهتم الختا ل 
فتاهت األصوات والخطال وفً الوقتت التذي كتان الكت م ـ فٌته ـ 

تّط وٌرتطم  انتشرت على المر قوانٌن  دٌتدة ٌدور وٌداور وٌش
ٌجتتوّا  متتا  أدهشتتتهمل  ْذ تقتتّرر وضتت  ستتقؾ للملكٌتتة الاراعٌتتةل ل
ٌاٌد عتن ذلتـ الستقؾ علتى الف حتٌن المحترومٌن متن األرحل 
بٌنما طالت قوانٌن التتأمٌم الشتركات الصتناعٌة الكبتر ل فكانتت 
فتً بلبلة عظٌمة  ؼادر الكتٌرون متن أصتحاش تلتـ الشتركات ـ 

خضمها ـ البلد فً ؼفلة عن األعٌنل لكّن الحكومة لم تكتتِؾ بمتا 
تقتتّدمل بتتل وضتتعت ٌتتدها علتتى عملٌتتات االستتتٌراد والتصتتدٌرل 
متشّددة فً  بعاد كّل ٌد عن مٌنتاء "ال ذقٌتة"! وعلتى الترؼم متن 
أن "مصتتتر" أٌضتتتاً كانتتتت قتتتد شتتتهدت القتتتوانٌن ذاتهتتتال  الّ أن 

وفتتةل رأ  فٌهتتا الكتٌتترون الموضتتو  برمّتتته ظتتّل ستتابقة ؼٌتتر مأل
مخالفتتتة لتعتتتالٌم التتتدٌن الحنٌتتتؾ! حتتتتى أكتتتتر المؤٌتتتدٌن حماستتتة 
ترّددوال واستستلموا لصتمت حتا ر لته أكتتر متن تفستٌرل فٌمتا لتم 
ٌ تتترؤ الكتٌتتتر متتتن الف حتتتٌن علتتتى االقتتتتراش متتتن األراضتتتً 
المستولى علٌهال  ّما لمكانة أصحابها الدٌنٌتةل أو ألنهتم كتانوا متا 

ون بكتٌتتر متتن الختوؾ ستتطوة مالكٌهتتا الستتابقٌنل ٌااولتون ٌتتتذّكر
 وفً كّل األحوال فون المسألة لم تخلج من حّ  مجبهم با تم!

للستتتنة الرابعتتتة علتتتى التتتتوالً استتتتوطن المحتتتل األرحل 
فأضتتحت  دٌبتتة كتتامرأة عتتاقر! كتتان الّ تتو مشتتحوناً بالترقّتتشل 
ٌّرة مّما ٌحد ل وعت  صتوت الحا تة علتى  فانكمشت النا  متط

تتبهم تتتاكم األنتتوؾل لكتتن كتتل صتتوت ل وراحتتت را حتتة نتتذٌر مج
التكّهن بما ٌمكن أن ٌحمله الؽد لم ٌكن أمراً سته ًل  لتى أن  تاء 
الٌتتوم التتذي استتتٌقظ فٌتته النتتا  علتتى نبتتأ "االنفصتتال" الصتتاعقل 

 المبدّد ألح مهم!
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 واآلن!!م!م

ورحت  تضرش أخماساً بأسدا ل فاألمر كلته لتم ٌكتن قتاب ً 
 هولةل فهمست  بحنق:للتصدٌق بتلـ الس

متوحتّدٌن كّنتتال فهامنتا التتدنٌا كلّهتتا ٌومتاًل وتفرقّنتتال فتكّستترنا 
 على أصاب  البلدان األخر !

لكّن الصمت امتّ  كلماتتـل رؼتم أنهتا شتكلّت الحلتم التذي 
وستتو  للنتتا  ردحتتاً متتن التتامنل فانتتدفعوا  لٌتته بقتتوةل وحققّتتوا 

ن الرٌتتا   تتاءاً منتتهل علتتى أن تلٌتته األ تتااء األختتر ل ؼٌتتر أ
  رت بات ار  خر!  

ل بٌنمتتا  كوعتتل محاصتتر فتتً حضتترة صتتٌاد ال ٌتترحم بتتدوت 
كانت البلد تمٌد تحت أقدام المتظاهرٌن الرافضةل وبدا كل شًء 
قاب ً ألن ٌنف ر تانٌة! كان العطش ٌنعك  على الو ور الستاهمة 
فً كّل مكانل بعد أن أبهظها ا حسا  المؤلم بانكسار أح مهال 

ن النتتا  كانتتت ترٌتتد الوحتتدةل ولكنهتتا تتترفح أستتلوش رّبمتتا أل
 الحكمل وكان ذاـ هو مأاقها! 

ـ  شعور حاد بالنكو ل بأّن شتٌ اً متا  أّما أنت فكان أن تملّك
لتتتٌ  فتتتً مكانتتته! كتتتان هتتتذا واضتتتحاً فتتتً و تتتور النتتتا ل وفتتتً 
حركتهمل أّما هل كانتت البلتد تعبتر مخاضتتهال أم تتدخل  حٌمهتا 

تكن سهلة!  حسا  ممّح را  ٌلتّح فتً الخا ل فوّن ا  ابة لم 
 التعبٌر عن نفسه:

 فهل هو نقمة!م أم أنه ؼضش!م

وراحتتت األستت لة تحاصتترـل وراحتتت الو تتور تحاصتترـل 
ورا  الهواء ٌحاصترـل وفتً تلتـ األامنتة التتً أشتعرتـ بأنهتا 
لٌستتت لتتـ كنتتت  تهتترشل  ْذ لتتم ٌكتتن تمتتة خٌتتار  ختترل ولتتم ت تتد 

تنفّستاً ؼٌتر العمتلل فأختذت  تع متتل بطاقتتـ كلّهتال رّبمتا ألنتـ لتتم مج
تكتتتن تتتتوّد أن ٌكتتتون فتتتً نهتتتارـ لحظتتتة فتتتراغ تتستتتّرش منهتتتا 
الهوا  ل وم  ذلـ فوّن  اءاً من دماؼـ كتان ٌعمتل فتً ات تار 

  خرل فكان أن انتبه "خلٌل"  لى حالتـ تلـ!
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 ـ ما األمر ٌا أحمد!م ال تبدو على ما ٌرام!م

 وكنت  عا ااً عن التفسٌر! 

ى و ه التحدٌد! لكن األشٌاء متن حتولً تفقتد ـ ال أعرؾ عل
 معناهال وتبدو لً ب  طعم أو لون أو را حة!

كتتان "خلٌتتل" قتتد تختتّرر متتن كلٌتتة الحقتتوق متتؤخّراًل ورا  
ٌخطو خطواته األولى فً عالم المحاماةل فً الوقت التذي كانتت 
الحٌتتاة ـ فٌتته ـ قتتد دفعتتتـ بعٌتتداً عتتن الدراستتة بتلتتـ الصتتورة 

نتتته واحتتتد متتتن امتتت ء الدراستتتة األقتتت ء التتتذٌن الدراماتٌكٌتتتة!  
 استمّرت ع قتـ بهم على اخت ؾ الدروش!

ـ ولكن ما ٌحد  خارر عتن  رادتنتا ٌتا أحمتد! تمتة ظتروؾ 
ٌّتؾ  تفرح نفسها علٌنتا فتً بعتح األحٌتانل فت  نملتـ  الّ أن نك

 أنفسنا معهال ولو  لى حٌن!   

المتابعتتةل وكنتتت  ممتل تتاً بتتالمرارةل متمّاقتتاًل وعتتا ااً عتتن 
 ولكنـ  ارٌته فً الحدود الدنٌا!

ـتت متتاذا تقصتتد بتتالظروؾ!م تتتّم لمتتاذا نخضتت  لهتتذر الظتتروؾ 
اًل بدالً من أن نسهم فً صٌاؼتها وفق ما نرٌد!م ٌّ  خضوعاً كل

ـ حسناً! أنا لستت مختلفتاً معتـ فتً األستا ل ولكتن متاذا لتو 
خر تتت األمتتور متتن أٌتتدٌنا لفتتترة متتن التتامن!م هتتل نفقتتد توااننتتا 

هذا الشتكلل أم نتعامتل مت  الظتروؾ المستت ّدة بمتا هتو ممكتنل ب
ٌّرها!م   لى أن تأتً اللحظة المؤاتٌةل فنؽ

 وأعٌتـ الكلماتل  ْذ كٌؾ لـ أن تشر  له ما تحّسه بدقة!

ٌّر متن  ـ ٌا عاٌاي ما ٌقال هو م ّرد كلماتل والك م ال ٌؽ
 الواق  المناقح لرمانً شٌ اً! 

 ـ فماذا تقتر  أنت!م

 أدري! ال أدري! تمة فكرة تدور داخل  هتذر ال م متةل ـ ال
 لكنها لم تتّضح  ٌداً بعد! 
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ورا  شتهر رمضتان ٌتدنو متّ تتداًل متن ؼٌتر أن ٌنتبته النتتا  
السادرون فً هوا سهم لمقدمه! كانت انتفاضة "حلش" فً و ه 

 االنفصال قد أخفقتل فقلت  لنفسـ:

متن الستكٌنة البأ ل فقد ٌحمل الصوم للنف  العاالء بعضاً 
 والهدوء!

ذلـ أّن رمضان كان ما ٌاال ٌحتفظ فتً التنف  بشتًء متن 
برٌقه القدٌمل ففً مطلعه كانت الدنٌا ـ من حولتـ ـ  تجشتحن بتألق 
شفّاؾل والنهارات تكتسش بعداً  خرل بعداً ؼٌر منظتورل مجستتمّداً 
من هالة القداسة التً كانت تحتٌط بته رّبمتال فٌضتحً كتّل شتًء 

هج من القناعة والرضا والنتور! وفتً مطلعته ـ أٌضتاً ـ مجعّمداً بو
كان أبوـ ٌّمون البٌت بالدب  والتمر والبطاطال مستضتٌفاً علتى 
ما تتدة ا فطتتار بعضتتاً متتن األصتتدقاء أو ال ٌتترانل فٌنقلتتش البٌتتت 
 لى خلٌة نحل تمور بالحركة والنشتاط والبْشتر!  ال أّن اللحظتات 

تلّتتة فتتً تلتتـ الهنٌهتتات التتتً التتتً ال تجنستتى بالنستتبة لتتـ تظتتّل متم
ًّ للتتدار فتتً انتظتتار متتدف   كنتتت  تتّكتت  فٌهتتا علتتى الحتتا ط الؽربتت
ا فطارل وحٌن ترتف  الؽمامة السوداء النا مة عن  ط قه فتوق 
تتتتل "ؼتتتوٌران"ل متداخلتتتة بصتتتوت اآلذانل كنتتتت  تستتتبق صتتتوت 
ْن حتول   ٌ المدف  نحو باش التدارل لتنتدّ  بتٌن أبٌتـ وأمتـ المتحلّقت

عامل التً كانت تحمل صتنفاً خاصتاً برمضتان متن كتّل سفرة الط
بتتتّد! أّمتتتا العتتتالم األكتتتتر نشتتتوة وستتتحراً فٌظتتتل متمتتتّت ً فتتتً عتتتالم 
السحور التذي كتان بهتاؤر ٌنتدا  علتى حتواؾ التنف ل فتأن تفٌتق 
لتتٌ ًل فتشتتارـ أبوٌتتـ طعتتام الستتحورل تتتّم تتتنهح أمتتـ المتلفّعتتة 

بكمل فٌمتتا ٌتمتتتم بم ءتهتتا  لتتى الصتت ةل وتتتدعو   أن ٌؽفتتر ذنتتو
أبوـ ما ٌحفظه من أدعٌةل وهذا كلّه فً هتدأة متن اللٌتل ل شتًء 
را تت  ال ٌتكتتّرر  وأخٌتتراً ٌهتتّل العٌتتدل فتتأّي فرحتتة لهتتا أن تعتتادل 
ٌّة" التتً تخشتخ  فتً  فرحتـ بالتٌاش ال دٌدة والسكاكر و"العٌد
ال ٌتتش! أّمتتا  ذا أبتتد  أبتتوـ شتتٌ اً متتن التبتتاطؤ أو المماطلتتة فتتً 

 دٌدةلـل متعلّ ً بظرؾ مال فونـ تحرد عن الطعامل  شراء تٌاش
وتتضامن أمـ معـل حتى ٌضطر  لى الرضوخ لرؼباتتـل فتوذا 
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ّاٌنتة بشتؽل   اءت لٌلة العٌد  أخر ت أمتـ الستتا ر البٌضتاء المج
ٌّح  األبرةل وؼّطت بهتا النوافتذ وال تدرانل ومتن ٌتدري! فقتد تبت

ٌلتتة الارقتتاءل تتتم ال تتدران نفستتها بتتالكل  األبتتٌحل وتانّرهتتا بالن
تفتتتتر  البستتتتاط الصتتتتوفً ذا الرستتتتوم ال مٌلتتتتة الملّونتتتتة علتتتتى 
األرضٌةل فٌبدو بٌتكم شتبٌهاً بال ّنتة التتً كتان أبتوـ ٌتتكلّم عنهتا 

 دوماً!

وفتتً صتتبٌحة العٌتتد كنتتت  تفٌتتق بعتتد نتتوم مضتتطرشل ملتتًء 
باألح م العذبةل وكانت تلـ األحت م تختتلط بتأح م الٌقظتةل بمتا 

فصتلها عتن بعضتهال فتجخترر بنطالتـ متن تحتت ٌتّعتذر ـ معته ـ 
الفتترا  التتذي كنتتت  نا متتاً علٌتتهل فتتوذا بتته مكتتوّي كستتٌؾ صتتقٌل! 
وتلبستته علتتتى ع تتتل بعتتتد أن فقتتتد الصتتتبر ستتتطوته علتتتى التتتنف  
المتلّهفةل وتخترر علتى الترؼم متن أن الظلمتة لّمتا تمّحتً تمامتاًل 
فتتتدخل متت  أترابتتـ بٌتتوت الحتتً بٌتتتاً بٌتتتاًل متتن ؼٌتتر أن تستتهو 

اكرة عتتتن بٌتتتت واحتتتدل  لتتتى أن تمتلتتت  أكٌاستتتكم بالستتتكاكر التتتذ
 واألح م الملّونة!

قجبٌتل العصتتر كنتتم تر عتتون  لتتى بٌتوتكم مجنهكتتٌنل  تتا عٌنل 
وستتعداء بتت نل وكانتتت أمتتـ تنتظتتر أوبتتتـ بفتتارغ الصتتبرل فلقتتد 

 تأّخرت  عن موعد الؽذاء!

ْل! ل تعال  وكج ل لقد  عت   ـ تعال  ٌا حبٌبً! تعال 

ل ومجتعشل ولكنـ مشؽول بما هو أهّمل فلقد  نـ  ا   ال ش ـّ
ٌّتـ"  عاد أبوـ من صت ة العٌتدل وعلٌتـ أن تتحّصتل علتى "عٌتد

 أوالً  على أن تاٌد عن تلـ التً أخذتها من اآلخرٌن!

 ٌه! أّي ذكرٌاتل ولكن الؽٌتاش ٌقتّوح األٌتام فتً التذاكرةل 
فت  تتكتّررل بحٌت  ٌبتدو ا مستاـ باللحظتة المتصتّرمة كمحاولتة 
ٌّة المستكونة  لإلمساـ بالسراش! حتتى أمتـ متا عتادت تلتـ الصتب
بالحركةل التً كانت تنفر فً األشٌاء بعضاً من روحهال لتنبح 
بالحٌاة! لشّد ما كسرها رحٌل أبٌـ المبّكر! وهاهو شتهر الصتٌام 
ٌلّو  بٌدٌته مودعتاًل وعٌتد  ختر ال كاألعٌتاد ٌ تًءل ربمتا بتتأتٌر 
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نتاهح ممنٌتاً التنف  القلقتة ب دٌتد من موا   الفتترة الماضتٌةل فت
 بدا موؼ ً فً النأي! وتتفّكر:

رّبمتتا كتتان علٌنتتا أن نستتتفٌد متتن القتترارات التتتً أصتتدرتها 
الحكومة حول  عادة مصادرات التأمٌم  لتى أصتحابها فتً تعب تة 

 النا  ضّدها!

وتتفّكتتتر أٌضتتتاً:  ذا لتتتم نستتتتط  أن نتتتنّظم تلتتتـ التظتتتاهرات 
تتارل فعلتتى هتتذر األرح وا ضتترابات التتتً عّمتتت التتب  ٌّ د فتتً ت

 الس م!

وكان علٌـ أن تتر م ما ٌدور فً ذهنـ بصورة متال فقلتت  
لنفسـ: أن نخطو خطوة واحدةل خٌر متن أن نمضتً العمتر كلّته 

 فً الك م!

وكان أن ضّمـ "االتحاد االشتتراكً" الولٌتد تحتت  ناحتهل 
 فانشؽلت  تماماً بما ٌ ري!
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وقاصم ها مـ المرحل لكنـ عرفتت  ـ وعلى نحو مفا   
فٌما بعد ـ أن الواقعة لم تحد  بؽتة كما تراءت لتـ ألول وهلتةل 
وأن الكتٌتتر متتن ا شتتارات كانتتت تفصتتح منتتذرةل  ال أن  هلتتـ 
بالعواقش من  هةل ومٌلـ  لى تبستٌط األمتور متن  هتة أختر ل 
ح بتا عتتن ناظرٌتـ حقٌقتتة متا ٌ تتريل فكتان أن وصتتلت األمتتور 

 صعش! لى مفترق 

فً البدء راحتت  الم شتدٌدة تؽتاو أستفل الظهترل بحٌت  لتم 
تعتد قتتادراً علتتى تنتتً  تتذعـل أو رفتت  ٌتتدٌـ  لتتى األعلتتى  الّ فتتً 
ٌّقة! بعضتتهم تكّهتتن بتتنق  فتتً التتتّكل ل فٌمتتا تكّهتتن  حتتدود ضتت
 خرون بلمعة فً الظهر! هؤالء اقترحتوا أن تشترش بٌضتة نٌ تة 

ـ نوعتاً متن اللبختات  كّل صبا  لمدة أربعٌن ٌوماًل واقتر  أول 
التتتً متتا عتتدت  تتتتذّكر المتتواد الداخلتتة فتتً تركٌبهتتال بٌتتد أن األلتتم 
تشتتّدد فتتً ضتتؽطهل وكتتان ال بتتّد متتن عتترح الموضتتو  علتتى 
الطبٌتتشل التتذي أكتتّد علتتى الراحتتة التامتتةل فتمتتدّدت  علتتى ظهتترـ 
أٌاماً عشرةل  ْذ لم ٌكن تمة خٌار  ختر! كتان األوان لتدف  فتاتورة 

ً العتتراء بصتتٌفه الختتانقل وشتتتا ه القتتار  قتتد وقوفتتـ المدٌتتد فتت
أاؾل وابتداًء بصبٌحة الٌتوم الختام  أختذ األلتم ٌترا ت  موحٌتاً 
بالشفاء! فالتحقت  بفرقتـ تانٌةل وؼرقت  فتً دوامتة العمتلل ذلتـ 
أنـ كنت  ت هل بأّن مرضـ علّتة مٌكانٌكٌتة  ستتتفاقم  ن ر عتت  

متتـ متشتتّدداً فتتً  لتتى األعمتتال الم هتتدةل ولتتم ٌلبتت  األلتتم أن ها 
تورتتتهل بحٌتت  أضتتحت أي حركتتة معادلتتة للمتتوتل ولتتم ٌقتصتتر 
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األلتم علتى أستفل الظهتر فتً هتذر المترةل بتل اتّختذ لنفسته مستاراً 
 خر ٌتفّر  عن العمود الفقتري نحتو المفصتل الحرقفتًل فامتتداد 
العضلة الخلفٌة للفخذ والساق! ولم ٌكن تمة منا  متن مرا عتة 

ستمعت  بالتهتاش العصتش التوركًل أو  الطبٌش تانٌتة! لتم تكتن قتد
ٌّة من قبلل و لهذا أقلقـ االقترا  الؽرٌش !   فتق النواة اللب

ـ أخ أحمدل أنصحـ بأن تعترح نفستـ علتى أخصتا ً فتً 
األمتتراح العظمٌتتة أو العصتتبٌة! ستتافر  لتتى "حلتتش"ل واستشتتر 

 طبٌباً هناـ! 

وتهاوٌتتت  علتتى المقعتتد متفّكتتراًل لكنتته لتتم ٌتركتتـ لهوا ستتـ 
  ً!طوٌ

 ـ ال شًء مهّم ٌا أخ أحمد! فقط أرٌد أن أطم ن علٌـ!

 ـ ولكن  الم  تذهش أنت فً حالتً ٌا دكتور!م

 ـ لستج متأّكداً! ربما تكون مصاباً بالدٌسـ!

كانت التستمٌة ؼرٌبتة علٌتـل فتملمتل الختوؾ الهتا   تحتت 
 ال لدل وتساءلت بحٌرة:

لمنتشر علتى ولكن أٌن الع قة بٌن العمود الفقريل واأللم ا 
 امتداد القدم الٌمنى!م 

 وانتبه الر ل  لى شرودـل فقال: 

ـتتت أخ أحمتتتدل ال تتتتتوّهم مستتتبقاً! ستتتافر أوالًل وعنتتتدما تعتتتود 
 سنر !

وؼادرت  العٌادة ذاهت ً! فتً الختارر كانتت الشتم  شتعاعاً 
واهناً ٌمتّصه ضباش خفٌؾل ؼٌر أنـ كنت  منشؽ ً عّما حولتـل 

المحافظة من قبلل وال تعرؾ كٌتؾ  فأنت لم تسافر خارر حدود
ستتدّبر أمورـ هناـ! كتان الستفر  لتى "حلتش" معتادالً ألن تتدف  
سب  لٌرات فً الذهاشل ومتلها فً ا ٌاشل وربما استتتب  األمتر 
لٌتتترتٌن أو ت تتتتاً للفنتتتدق عتتتن اللٌلتتتة الواحتتتدة! تتتتم أن الطبٌتتتش 
ستتٌطالبـ بعشتتر لٌتترات علتتى ستتبٌل الكشتتؾل هتتذا  ذا لتتم ٌطلتتش 
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اً وتحالٌتل مختلفتة! أنتت لتم تتفّكتر فتً الطعتام طبعتاًل ربمتا صور
ألن رؼٌفاً من الخبا كفٌل بحّل المشتكلةل ولكتن متاذا لتو  نحتت 

 األمور نحو العمل ال راحً!م

وراحت تلـ األس لة تلهج فً طلتش األ وبتةل لكتن "خلتٌ ً" 
 تّدخل لٌمنعـ من االسترسال فٌها!

عةل فتعظم فتً عٌنتـ! ـ ٌا أحمد أنت تنظر فً األمور م تم
تّم من ٌدري ٌا أختًل فقتد ال ٌحتتار موضتوعـ فتً النهاٌتة  لتى 

 أكتر من اٌارة لرخصا ً!

 ـ ولكن! فاحتّد: 

ـ دعـ من "ولكن" هذر! تتدّبر أمترـ فتً الستفر اآلنل وفتً 
 ما بعد سٌكون لكل حاد  حدٌ !

فستتافرت  لتتى "حلتتش"ل لتتتخّط التتذاكرة فتتً ِستتْفرها ذهتتول 
ة مدٌنتتة متتر  بالعمتتارات الشتتاهقةل مادحمتتة التترو  أمتتام أبّهتت

بالعربتتات المختلفتتةل وقرمٌتتد المتتدن ذي األصتتول القدٌمتتة! كتتان 
الطرٌق  لٌها طتوٌ ًل فاستتٌقظت هوا ستـ تانٌتةل لتستّطر أست لة 
الؽرٌش فً ذاكرة السفرل فً حٌرته متن متتل أٌتن تنتام!م وكٌتؾ 

المدٌنتة  السبٌل  لى عٌادة الطبٌتش!م متاذا لتو تهتت  فتً بحتر هتذر
الكبٌرة!م وهل ستكفٌـ النقتود التتً تحملهتا معتـ!م وهكتذا ظلّتت 
األس لة تأخذـ وراءهال  لى أن توقفّت الستٌارة فتً ستاحة "بتاش 
الفرر" التً عرفت  اسمها فٌما بعدل فنالت  منها مجشتعتاًل مجنهكتاًل 

 وتلفتا حولـ بحٌرة!

 أٌن أنت!م 

 ومن فورر تمّطى الذهول فً وهاد النف !

 ن أٌن ت ًء كّل تلـ الحشود!مم

كتتان النتتا  ٌتتتدافعون متتن حولتتـ  ماعتتاتل فتؽلّبتتت  علتتى 
تتترّددـ  و استفستترت  عتتن فنتتدق تنتتام فٌتته! وبتتدورر را  ال تتو  
ٌضؽطل فرشتوته ببضت  لقٌمتاتل تتّم أوٌتت   لتى ؼرفتتـ بالفنتدق 
لترتا ! ولّمتا  تاء الصتبا   قصتدت  عٌتادة الطبٌتش القرٌبتة متن 
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كتتان قتتد ت تتاوا العقتتد الرابتت  متتن عمتترر  الستتاحةل فتتنهح ر تتل
 بقلٌل من خلؾ الطاولة! 

 ـ أه ًل أه ً سٌد أحمدل تفّضل!

ونابتت الرستتالة التتً كتتان طبٌبتتـ قتد كتبهتتا فتً الكتت م بتتدالً 
 عنـ!

ٌّد أحمدل ولكن هل تتمّدد قلٌ ً!م  ـ البأ  ٌا س

تتاًل تتتّم  ٌّ وتأمتتّل فتتً الصتتورة الشتتعاعٌة التتتً كنتتت  تحملهتتا مل
مـ الٌسر   لى األعلىل فلمتا  تاء دور الٌمنتى  أبتت أن رف  قد

 ترتف ل وراحت مكامن األلم تنّال فربت على كتفـ!

!م  ـ حسناًل حسناًل ه ّ  لست 

وأنشتتأ ٌتحتتّر  المتتنعك  العصتتبً عنتتدـ بوستتاطة مطرقتتة 
 صؽٌرة مجؽلفّة بالب ستٌـ األسود!

ٌّد أحمد أرٌدـ أن تتّمشى على رؤو  أصابعـ!  ـ  ّهال س

 مشٌت  بشًء من التعّتر!ف

ٌّد أحمدل ٌكفً! واآلن امِ  على عقبٌـ ألر !  ـ ٌكفً ٌا س

ل فتنّهد قا  ً:  وامتتلت 

ٌّد أحمدل تمتة انقترا  فتً المستتو  الواقت  بتٌن الفقترة  ـ س
القطنٌتتة الخامستتة والع اٌتتة األولتتى! حالتتتـ واضتتحة تمامتتاًل وال 

ٌّد أعتقد أنـ تحتار  لى صتورة شتعاعٌة  دٌتدة! باختصت ار ٌتا ست
 أحمد فأنت مصاش بالدٌسـ!

وكانتتتت المستتتألة تشتتتكو شتتتٌ اً متتتن الؽمتتتوح بصتتتورة متتتال 
 فسألته:

 ـ وماذا ترٌدنً أن أفعل ٌا دكتور!م

 ـ قبل كّل شًء علٌـ أن تبّدل العمل الذي تقوم به!

 ـ كٌؾ!م
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ل وعندما تعتود  لتى بلتدتـ  ًّ ـ ال تخؾل سأاّودـ بتقرٌر طب
ا رتـل لكً تحولّـ  لى الل نة الطبٌة علٌـ أن تتقّدم بطلش  لى د

لفح  المتوظفٌنل وفتً ضتوء التقرٌتر التذي ستأكتبه لتـل فونهتا 
 ستقّرر نقلـ  لى عمل  داري!

 وكان ذهنـ ٌشتّط فً ات ار  خرل فسألته بقلق: 

 ـ وهل تعتقد بأننً سأحتار لعمل  راحً!م

ٌّد أحمتد! أنتت متا … ـ أوّهو! ال  ال! لقد شطحت  بعٌداً ٌتا ست
ال شاباًل و فً متل حالتـ نفّضل أن ن ّرش العت ر المحتافظل تا

أّمتتتا المداخلتتتة ال راحٌتتتةل فتتت  نل تتتأ  لٌهتتتا  الّ  ذا فشتتتل العتتت ر 
المحافظ! على كّل حال تلـ أمتور ٌعتود تقتدٌرها لتً  فتد  عنتـ 
هتتذر الهتتوا  ! سأصتتؾ لتتـ بعتتح األدوٌتتةل ولكتتن علٌتتـ أن 

وأنا أفّضتل أن تتمتّدد تتذّكر دوماً بأن الراحة هً نصؾ الع ر! 
 على فرا  قا ل وأالّ تنهح  الّ لقضاء حا ةل وبعدها سنر ! 

وتركت  "حلش" وراءـ! كان ك مه قد بع  فً نفسـ شتٌ اً 
متتن الطمأنٌنتتةل متتن ؼٌتتر أن ٌخلتتو األمتتر متتن بعتتح المنؽصتتات 
ٌّةل وتؽٌٌر العملل لكنتـ أر تأت  المستألة  التً تتعلّق بالل نة الطب

 تـ! لى ما بعد عود
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 تم ماذا بعد حساسٌتـ المفرطة تلـ!م

ا حستتتا  بتتتالع ال أم المتتترحل أم االنقطتتتا  المدٌتتتد عتتتن 
 النا  والحٌاة االعتٌادٌة!م

ٌّهمتتا الستتبش التتذي  ٌّهمتتا بعتتد!م أ ٌّهمتتا ٌتتأتً قتتب ًل وأ تتتر  أ
 ٌفضً باآلخر  لى تلـ الحالل وأٌهما النتٌ ة!م

ٌتتداًل وأنتتت مستتتلٍق ستاعة  تتتر ستتاعة كتتان الوقتت ٌمضتتً و 
علتتى ظهتترـل عتتا ا عتتن الحركتتة تقرٌبتتاًل  ْذ باستتتتناء قضتتاء 
حا ة ما كانت الحركة محظورة علٌـ تماماًل رّبما ألن التحّستن 
كان شدٌد البطء هذر المترةل فراحتت األست لة تت حتقل لٌتضتافر 
الٌتتأ  متت  الملتتلل وٌتتتراكم بكتتّل ستتوادر ومرارتتته فتتً ستترادٌش 

 ماملها!الذاكرة المكتّظة بد

 تّم ماذا لو أقعدـ المرح!م

كان كّل شًء ٌلتب    -على و ه التحدٌد -وعند هذا السؤال
سوادر الخا ل بٌنما ٌرٌن سكون ممٌت على الترو  المتشترنقة 
بٌأسها وخوا هتا!  ال أن بقعتة متال بقعتة نا ٌتة فتً األعمتاق ظلّتت 
تدرـ بأن  حساستـ بتالع ا متا هتو  الّ نتٌ تة ولتٌ  ستبباًل ذلتـ  
أن المـرح كتان قتد فترح علٌتـ فستحة   بارٌتة طوٌلتة تتفّكتر 
خ لهتتتا فتتتً حالتتتـل وفٌمتتتا تخبّ تتته لتتتـ األٌتتتامل فأختتتذت  تتتتدر  
االحتماالت كافةل لكّنها بعٌداً عن كّل مؤّشر بدت لـ مؤسٌة! لتم 
ٌكتتن مرضتتـ هتتو الستتبش الوحٌتتد فتتً حساستتٌتـ تلتتـل  ْذ هتتاهً 
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ؼرٌتشل رّبمتا  األٌام التً تلت عودتتـ متن "حلتش" تفا  تـ بكتل
ألّنـ كنت  تتوّهم بأنـ تعرؾ دا رتـ  ٌتداًل لكنتـ اكتشتفت  بأنتـ 
مخطتت ل فلقتتد رفضتتت طلبتتـ التتذي تلتتتم  فٌتته عرضتتـ علتتى 

ٌّة!  الل نة الطب

 واآلن!م

أنشأ السؤال ٌسّطر نفسه كهم  حا ر ٌنّ  من مسام ال لدل 
 وفً ؼمرة الذهول  اءـ الحّل الذي تار عنـ من أحد الام ء: 

ٌّن بالموضو !أْن   وّسط أحد المتنفذ

ولّمتتا الحتتتظ ح تتم الدهشتتتة التتتً انتتتداحت علتتى م محتتتـل 
 أردؾ:

ـ ما بـ!م ألست  من ستّكان هتذر األرح!م أال تتر   لتى متا 
 ٌ ري من حولـ!م

 ولكن حالتً واضحة وضو  الشم  فً ٌوم قا ظ!

هذا ما أرادت النف  أن ت هر بته فتً رّدة فعلهتا الؽاضتش! 
ل وتفّكرت  فً ك مه ملٌاًل حتتى و تدت  فٌته بٌد أنـ ما  ن  هدأت 

 الكتٌر من الصواشل فالت أت   لى عّش الصمت هامساً:

 هكذا هً األمور  ذن!

كنت  تتوّهم بأن األٌام المكفهّرة قد رحلت عتن حٌاتتـل لكتن 
األحدا  األخٌرة أتبتتت العكت ل وأختذت صتورة مجضتّببة لرٌتام 

حاسٌ  الؽافٌتة نحتو الحافتاتل المقبلة تلو  فً الذهنل وتدف  األ
 ْذ كان علٌـ أن تتفّكتر فتً حتّل ٌحفتظ لتـ متاء الو تهل فلتم ت تد 
مخر اً  خرل وفً هذر المرة وافقت الدا رة على ما سبق لها أن 

:  رفضته! فتساءلت 

ولكن ماذا لو وق  لـ أمر مماتل أمام الل نة الطبٌة لفحت  
 الموظفٌن!م

بؽٌر أسا ل  ْذ ما  وبحسش ما  ر ل فون هوا سـ لم تكن
الذي تتوقّعه من أنا  ال تعرفهمل  ذا كانت دا رتتـ قتد تصتّرفت 
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بمتتا ٌختتالؾ واقتت  الحتتال!م هنتتا استتتطعت  أن توّستتط التتبعح فتتً 
 المشكلةل فماذا ستفعل هناـ!م

وراحتتتت أعصتتتابـ تتشتتتّظى فتتتً فضتتتاء تستتتاؤالتها خلتتتؾ 
 االحتمتتاالت المختلفتتة  مكتتان متتا قتتد ٌحتتد ل لكتتن موافقتتة الل نتتة

 على طلبـ أعاد لتلـ األعصاش شٌ اً من هدو ها!

ـ  بعمل  داري فً مدٌرٌة الاراعةل فابتعدت   ؼّش أٌام كلفّو
عن مرسح األحدا  األخٌرة قلٌ ًل لكن ذلـ االبتعاد لم ٌفلح فتً 
كبح مخاوفـل فأنشأت  تتأّمل فً الدالالت والمعانً التً تكّشفت 

متل وفتً ؼٌتاش متن حتّ  عنها أحدا  األٌام القلٌلة التتً تصترّ 
األمان أخذت  تتساءل عن المصٌر الذي ٌنتظر عا لتـ فٌما أنتت 
عتتا ا وأعتتال! كتتان قلقتتـ ٌنصتتّش بالدر تتة األولتتى علتتى ابنتتـل 
ألّن أمتتـ امتترأة كبٌتترة فتتً الستتنل قلٌلتتة المطالتتشل وكستترة متتن 
ٌجعٌٌهتا  الخبا تسّد حا تها! واو تـ امرأة صابرةل متدّبرةل ولتن 

أّما ابنـ الصؽٌر الذي عرفتت  بو تودر فتً لحظتة الرؼٌؾ أبداًل 
اً لهفتـ ل كتان  ٌّ تختصر العمر كلّه فً خانة النشوةل و ن   اء ملب
لررح را حة عشش الؽابات وشذ  الاٌافون! أّمتا ابنتـ ـ هتذا 
ـتت فهتتو صتتؽٌر متتا ٌتتاالل وأنتتت تخشتتى أن تظلمتته الحٌتتاة كمتتا 

تبلتور وٌتضتح ظلمتـ! لذلـ رّبما أختذ  دراـ متبهم ٌتملمتلل تتّم ٌ
ٌّن  تدرٌ ٌاًل  دراـ را  ٌقّر بتأن "خلتٌ ً" و " بتراهٌم" كانتا محقت
فً ما ذهبا  لٌه حول ضرورة انضمامـ  لى النقابتةل وأختذ هتذا 

 ا دراـ ٌكبر شٌ اً فشٌ اًل  لى أن انضممت   لٌها!

ح واضح للعمل النقابً فتً التذهنل فأنشتأت   ْلم  لم ٌكن تمة م 
ٌّستترةل مرهونتتة  ت تهتتد فتتً ذاـ االت تتارل متوهّمتتاً بتتأن األمتتور مج

بتتا رادة والتصتتمٌمل  ال أن الواقتت  العملتتً فا تتأـ بأّنهتتا لٌستتت 
كذلـل وببطء وعناء شرعت صورة ابتدا ٌة للعمل النقابً تلملتم 

 نفسهال 

بٌنمتتا راحتتت القتتراءات والحتتواد  المستتت ّدة تصتتقل تلتتـ 
داً فتً كشتؾ متا الصورة ٌوماً بعد ٌومل تّم أّن "خلٌ ً" لم ٌأل  ه
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استتتتؽلق علٌتتتـ متتتن مفتتتاهٌمل ولتتتم تكتتتن المتتتتابرة لتنقصتتتـلربما 
  حساسـ المرمح بالظلم والفوات!

ـ  حقاً!م  فهل كان الامن قد ظلم

لكّن ا  ابة على سؤال كهذا لم تكن م دٌةل فٌما التنف  متا 
تتتاال تتترا  تحتتت وطتتأة شتتعور كتتذاـ! شتتعور ٌتتر  بتتأن العتتالم 

ا ٌاال بعٌد المنال! تتّم أنهتا لتن تكتون المسكون بالعدل والس م م
  ابة محاٌدة وموضتوعٌةل لكنهتا ستتقؾ علتى ستّر تعاطفتـ مت  
المظلتتتوم تتتتارةل وستتتخطـ علتتتى التتتنف  العتتتا اة  المتألمتتتة متتتن 
ضتت لتها تتتارة أختتر ل وستفّستتر لتتـ ارتفتتا  صتتوتـ فتتً و تته 
مظلمة أصابت عام ً هنال أو حٌؾ لحق بعامل هناـل متن ؼٌتر 

 جل لتفتقتتد ع قتتتـ متت  ا دارة  لتتى المتتوّدة! وكتتان أن تأبتته بالنتتتا
ؼٌاش التفاهم بٌنكما مجتوقّعاًل لكن الذي بتدا لتـ ؼٌتر مفهتومل هتو 
ذلتتـ التماتتتل المقٌتتت بتتٌن موقتتؾ ا دارة ذاـل وموقتتؾ ؼالبٌتتة 
أعضتتاء الل نتتة النقابٌتتةل بمتتا كتتان ٌتتدف  األعصتتاش  لتتى حافتتات 

 اشتعالها!   

   عن حقوق العّمال!مولكن ألٌست مهمّتهم هً الدفا

بٌتد أن صتمتاً عتا ااً عتتن التبٌتان كتان ٌ ابته ذاـ الستتؤالل 
فتاداد عناداًل وتتاداد صتبراًل وتتاداد  صتراراًل وٌومتاً بعتد ٌتوم 
كانتتت األرح تشتتّتد تحتتت قتتدمٌـل ترستتر وتتوّطتتدل ومتتن كتتّل 
مكانل من فرق المساحة التً كانتت تركتش شتفق التدروشل  لتى 

ٌجكتتتش ل تتان تواٌتت  أراضتتً أمتت  ـ الدولتتة واالستتتٌ ء التتتً لتتم 
لمهامها  تمام الدرش بعدل فورشات المٌكانٌـل و مو  الستا قٌن 
راحتتت العٌتتون التتتً كانتتت قتتد أضتتحت متتو  ً لعتتروق التعتتش 
الحمراءل والظهتور التتً كانتت أعبتاء الحٌتاة قتد أحنتهتا  تتدفعـ 
 لى كفكفتة مشتاعر ا حبتاطل فلقتد بتدأت  تلمت  بوضتو  التفتاؾ 

ال متتن حولتتـل متتا منحتتـ تقتتة كبٌتترة بتتالنف  وبتتاآلخرٌنل العّمتت
ٌّة لرٌام المقبلتةل تتعتّا  بهتا عتن أٌامتـ  فرحت  تؽال صورة به

 الكالحة!
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 ّنتته ٌتتوم متتن تلتتـ األٌتتام التتتً ٌقتتال فٌهتتا بأنهتتا لتتـل ولٌستتت 
علٌـ!كتان شتباط ٌّ تر مؤخرتتته فتوق التلتور منتدحراًل وقاعتتات 

الصؽٌرة تتناتر هنا وهناـ فتً ستماء عمٌقتة من الؽٌوم البٌضاء 
الارقتتةل بٌنمتتا را   ذار ٌنستتاش االالً متتن بتتٌن الستتطورل أّمتتتا 
األخضر التذي كتان حتتى األمت  القرٌتش قتد فقتد م محته تحتت 
وطتتتأة عبتتت  تقٌتتتل للطتتتٌنل فلقتتتد را  ٌفّتتتتر بالتتتتدرٌجل وأنشتتتأت 

 الحٌوانات التً نذرت نفسها لسبات طوٌل تستٌقظ!

فسحة الدار أخذت  تتذر  المكتان  ٌ تة وذهابتاً!  متوتراً قدام
كان االنتظار قد نال من األعصاش المشتدودةل فٌمتا كانتت التدار 
قد انقلبتت  لتى خلٌتة تعتّج بحركتة محمومتةل لكتن الصتؽٌرة التتً 
أصتتتّرت علتتتى استتتته ل حٌاتهتتتا بالبكتتتاء أخٌتتتراًل أطفتتتأت رمتتتاد 

 األعصاش المشتعلة بقلقهال فدخلت  بلهفة:

  على س متـ ٌا أم خالد!ـ الحمد هلل

وانخفضتتت عٌناهتتا بتتذلـ الخفتتر األنتتتوي التتذي ابتتتدأ بأمّنتتا 
حواء ربمال وشعشعت ابتستامة ذاوٌتة فتوق الو ته المجنهتـ بت الم 

 الطلق والوالدة!

: لن ٌشعر "خالد" بالوحدة بعد!  قلت 

: تتر  متا االستم التذي ٌلٌتق بهتذر القادمتة التتً مترت  وقلت 
 الدنٌا صراخاً!م
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شؽلت األسرة باستحضار األستماء التتً ٌمكتن أن تجطلتق وان
علٌهتال ولّمتا تبترعم االستم فتً المخٌلتة  شتقّت ابتستامة عرٌضتتة 

 طرٌقها  لى اواٌا الفم والعٌنٌن!

"ستتورٌة"! نعتتم "ستتورٌة"ل فلتتٌ  تمتتة أستتم أبهتتى متتن هتتذا 
 االسم!

:  ْن ٌتتأِت الخٌتتر  ولتتم ٌلتتق اقتراحتتـ أي اعتتتراحل فتفّكتترت 
 ْن ٌأِت الخراش فونه ٌعّم! فمتن ٌتدري!م لقتد كتان ٌأِت فراد ل و 

ما مضى فً م مله انكستاراًل وقتد تستّطر هتذر الصتؽٌرة خاتمتة 
 لذلـ االنكسار!

كتتتان التتتذٌن قتتتادوا تتتتورة  ذار ضتتتّد االنفصتتتال قتتتد أطلقتتتوا 
األحتت م والفراشتتات الملّونتتة علتتى أعنّتهتتال ؼٌتتر أن أكتتتر تلتتـ 

عتادة الو ته الوحتدوي الوعود م مسة لشؽاؾ القلتش تمّتتل فتً  
: نحن أبنتاء الٌتومل  للبلدل فأخذت  ترفل فً طٌوفـ الملونةل وقلت 
فلنتتر أي  دٌتتد ٌخب تته لنتتا! ورمٌتتت  بأٌتتام الستت ن التتذي أطلقتتوا 
ٌّتل  لٌتـل ذلتـ أّن مؤشتر  سراحـ منه خلتؾ ظهترـل أو هكتذا خج
الذاكرة را  ٌّمر على األحدا  سرٌعاًل مؤّكداً أن تمة أحداتاً فً 

 ة ال ٌمكن للنسٌان أن ٌمحوها!الحٌا

لتتتتٌ ً كتتتتان الوقتتتتت! وكانتتتتت الكا نتتتتات الحٌتتتتة قتتتتد تتتتتدتّرت 
بالصمتل حٌن أفقت  متن النتوم علتى خشخشتة خافتتةل وأصتخت  
ٌّن  ن كتتان متتا ستتمعته متتن  الستتم   ٌتتداًل لكنتتـ لتتم تستتتط  أن تتبتت
دبٌش فتوق الستطح هتو وقت  أقتدامل أم خشخشتة  ترذل فاستتوٌت  

 فً فراشـ!

 سألتـ او تـ!ـ ما بـ!م 

 ـ ال شًء! أرٌد كأساً من الماء! 

تتبهمل وف تتأة عتت  صتتوت  كتتان الستتكون العمتتٌم ٌستتّر بنتتذٌر مج
قتتر  علتتى البتتاشل فالتقتتت العٌتتون الدهشتتة متستتا لة عّمتتن ٌكتتون 
 الطارق فً متل ذلـ الوقتل وارتفعت أمـ ب ذعها األع ؾ!

 ـ ولكن من الذي ٌمكن أن ٌقصدنا فً هذر الساعة!م
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د  بعدهـتـال فلقتد عبتتر الشاشتة مجشّوشتـاًل مجبهمتتـاًل أّمتا متا حتت
 فسقطت بعح 

التفاصتتتٌل فتتتً شتتتقوق اللٌتتتل والنستتتٌانل بحٌتتت  لتتتم تتتتتمكن 
 الذاكرة من تس ٌلها فً دفترها المهترئ!

 من ٌا تر !م

ل وفتحتتتت  البتتتاشل وبستتترعة  وقبتتتل أن تستتتتوعش  تمتمتتتت 
الموقتتتؾ امتتتتّدت اذر  كتٌتتترة متتتن قلتتتش الظتتت مل و تتتذبتـ  لتتتى 

اررل لكنتتـ تمكنتتت  ـ خطفتتاً ـ متتن التقتتاط الرستتم الختتار ً الختت
ألشتتبا  بشتترٌة متتتدتّرة بالعتمتتة فتتوق الستتطحل وخلتتؾ النافتتذةل 

 وأمام باش الحو ل فتساءلت  بدهشة:

:  كّل هؤالء  اؤوا للقبح علٌـ!م تّم تساءلت 

هل ولولت أمـ بعد أن استوعبت المفا أة!م وهل صترخت 
 لشهقة!ماو تـ بعد أن نّدت عنها تلـ ا

لم تكن تعرؾ كٌؾ  رت األمور من بعدـ فً البٌتل فلقد 
انطلقتتت عربتتة ال ٌتتش خببتتاً عبتتر التتدروش المتتتدتّرة بالوحشتتة 

 والظ مل بما لم ٌسمح لـ بمعرفة الماٌد!

وخالتتد!م  ف تتأة قفتتا الو تته الطفتتولً البتتريء  لتتى ستتتاحة 
 الذاكرة!

تتتر  هتتل أفتتاق علتتى متتا  تتر !م هتتل رأ  شتتٌ اً!م أنتتت لتتم 
 م  له صوتاًل  ال أنـ ـ اآلن ـ لم تعد متأّكداً من شتًء! ٌتا  !تس

أّي رعش سٌتؽلؽل فً مسامات الطفولة  ن كانت عٌنار قد وقعتا 
على شًء من المشهد!م تّم ماذا عتن ال ٌتران!م لمتاذا لتم ٌخترر 
أحداً منهم من بتاش الفضتول علتى األقتل!م  ْذ متن ؼٌتر المعقتول 

تتا بعد أن  ّروـ بتلتـ الطرٌقتةل أن تكون أمـ واو تـ قد صم
وال بتتّد أّن صتتراخهما قتتد ار   نبتتات اللٌتتل بالرعتتش واللوعتتةل 
وال شـ أن ال ٌران قتـد ا تمعتـوا علتـى صراخهمتـال فلمتـاذا لتم 

 تسم  حركتهم!م 
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لقتتد ؼتتادرت الستتٌارة المكتتان مستترعةل ورّبمتتا لهتتذا لتتم تقتت  
 عٌناـ على أحدهم!

ذكرٌات ؼٌر مجستتحّبةل  ولّوحت  بٌدـ كمن ٌحاول أن ٌطرد
لكنها ظلّت تلّحل وتطؽى علتى الستطح بانتدفاعات ؼٌتر مجنتظمتة! 
فتتً متتا بعتتد عرفتتت  كٌتتؾ تصتتّرمت لٌلتتتهم المرتعشتتة بالرعتتش 
والعالة! ذلـ أّنهم لم ٌناموال وكان ما ٌحتد  ؼرٌبتاً علتٌهمل ولتم 
ٌّنوا  لٌة األمر  الّ حٌنمتا أستّر  لتٌهم أحتد ال ٌتران بحقٌقتة متا  ٌتب

! أّما األٌام التتً تلتتل فلقتد تحّولتت  لتى ستؤال مضتٍن عتن حد 
مصٌرـل سؤال ممّح و ار  را  الصؽٌر ٌلهتج بته فتً و ته 
المرأتٌنل مضاعفاً بتذلـ قلقهمتال فٌمتا همتا عا اتتان عتن القٌتام 

 بأّي خطوة! 

كتتان البعتٌتتون قتتد شتتاركوا فتتً حكتتم "العتتراق"ل بٌنمتتا كتتان 
ام "الكابتتتري"ل نصتتفهم الستتوري ٌقلتتتش األرح متتن تحتتتت أقتتد

منادٌاً بتو ه التوأمٌن  لى "مصر" بشتى الوستا ل!  نهتم ٌستعون 
 عادة الوحدةل وذلـ بعد تنظٌفهتا متن أستالٌش حكمهتا الخاط تة! 

 هذا ما كانوا ٌاعمونه على األقل!

 فهل هم بصدد تورة!م

وحدر الامان سٌكشؾ عّما ٌحد ! المهّم ـ اآلن ـ أنـ عدت  
 تتكرّر تلـ الت ربة مهما كان التمن  لى حضن عا لتـل على أالّ 

أو الظتترؾ! أّمتتا تلتتـ األستت لة التتتً تتتدور حتتول مستتا ل متتن قبتتل 
"أٌتتن ت تمعتتونل ومتتن هتتم رفاقتتـ فتتً الخلٌتتة الحابٌتتةل متتن هتتو 
المستتتؤول المباشتتتر عتتتنكم!م" تلتتتـ األستتت لة التتتتً را  المحقتتتق 
اً النصتح تتتارة " هتتاتوا قهتوة لتترخ أحمتتد!" و  ٌّ ٌ حقتـ بهتتال متتدع

ترؼش فً لفافة" و "أخ أحمتد أنتت عامتل بستٌطل ونحتن ال  "هل
نرٌتتد بتتـ أذ ! نحتتن نرٌتتد التترؤو  التتتً ؼتترّرت بتتـ! فّكتتر فتتً 
عا لتتتتـ وأوالدـ!  نهتتتم ٌحتتتتتا ون  لٌتتتـل وٌنتظرونتتتـ بفتتتتارغ 
الصبر!" حتى  ذا أدركه الٌأ  من صمتـل تتوارت لؽتة النصتح 

تتبّطن " ذا كنتتت  تظتتّن بأنتتـ ستصتتمدل فأنتتت و اهتتمل خلتتؾ تهدٌتتد مج
وهتتذا العنتتاد لتتن ٌنفعتتـ فتتً شتتًء!  نّهتتم فتتً الختتارر ٌنتظتترون 
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 شارة مّنًل وعندها ستر  ما لم تكن تتصّورر أبتداًل أنتا ال أرٌتد 
أن أسلّمـ  لٌهمل  ننً أرأؾ بحالتـل فت  تتدفعنً  لتى مستلـ لتن 
ٌّسترـ!" أّمتتا تلتتـ األستت لة فلقتد تركتهتتا وراءـل بٌتتد أن األمتتر ال 

هتتة هنتتا أو هنتتاـ بتتتأتٌر مّمتتا تتترار أو ٌخلتتو متتن انتتدفاعات كرٌ
تستتمعهل وعنتتدها تستتتعٌد تلتتـ ا ضتتاءة التتتً كانتتت تجستتلاط علتتى 
عٌنٌتتـل والعتترق التتذي كتتان ٌنشتت  عبتتر ال لتتد برا حتتته النتنتتةل 
نهالتة  ًّ المج والخ ٌا التتً كانتت تضتّج بتاأللم تحتت ضتؽط العصت
علتتى بتتاطن القتتدمل والستتٌاط التتتً كانتتت ت حقتتـ هنتتا وهنتتاـل 

امل على  المـ مجكرهاًل وتحاول أن تتفاد  اللسعات الكاوٌة لتتح
تتتاًل لكتتتن صتتتمودـ  ٌّ المجعلقتتتة بتتتذٌلها متتتا أمكتتتن!  نهتتتم ٌرٌتتتدونـ ح
وصتتتمتـ ٌتتتاع همل ولتتتذلـ فهتتتم ٌفّكتتترون فتتتً  ولتتتة أختتتر ل 
فٌكرهونتتـ علتتى الحركتتة حتتتى ال تصتتاش قتتدمـ "بالؽرؼرٌنتتا"! 

ت ـ الٌتوم ـ لكن تلـ الهذٌانات والكوابٌ  التً أتقلت علٌتـل بتدأ
بالتباعتتدل فلتتم تعتتد تستتتٌقظ فاعتتاً  تتتر صتترخة نتتّدت عنتتـل ومتتا 

 عادت او تـ تفٌق هلعةل لتسألـ عّما ألّم بـ!

 ـ ال شًءل ال شًءل هاتً كأساً من الماء!

وتبسمل وتحوقل مؽمؽماًل متسا  ً عّما  ذا كانت تلـ الفتترة 
ستتتتظّل ندبتتتة متقرّحتتتة تنتتتّا! وقتتتد تحضتتترـ صتتتورة "صتتتالح"ل 

ساءل عن الب ر التً تمتح تلـ الوحشٌة نسؽها منها! وتتساءل فتت
أن كٌتؾ تتأّتى لتتذلـ المستتطٌل البشتري  ال بتتار أن ٌتشتّور علتتى 

 ذلـ النحولبحٌ  أضحى  ٌ م اآلخرٌن مصدر نشوةله!م 

وأخٌراًل هاهو فاصل التعذٌش ٌقتترش متن خاتمتتهل  ْذ ال بتد 
 للس ٌن ـ فً

ء عنتدما تخونته قدرتته علتى النهاٌتة ـ متن االحتمتاء با ؼمتا
 التحّملل فٌل ــأ

ـتت عنتتدها ـ  لتتى عتتالم نتتاٍء منتتاقح لرلتتمل لكتتن دلتتو المتتاء  
حاضر لتحقٌق معادلة متناقضةل فتتحول نقطة الماء التً عتّات 
خ ل ساعات العط  الطوٌلة  لى مادة مجهرقتة م انتاً ومعادٌتةل 

 فٌما األس لة ما تاال تت حق!
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 أو أٌن!ممنل متىل كٌؾل ولماذا 

 الّ أنتتـ ال ت ٌتتشل وهتتذا ال ٌع تتبهمل فٌتفكتتّرون فتتً وستتٌلة 
أختتر  ت بتترـ علتتى االعتتتراؾ بمتتا ٌرٌتتدونل بالكهربتتاء متتت ًل 
لتتالال األرح والسماء متن تحتتـل وٌنتشتر األلتم الممٌتت فتً 
الخ ٌا المتشّن ةل حتى تشرؾ على النهاٌة أو تكادل فتتساءل  ن 

 ا عن فعل أي شًءل عا ا حتى كانوا ال ٌتعبون! ذلـ أنـ عا
عتتن ا فصتتا  بأّنتتـ  تتاها لإلقتترار بمتتا ٌرٌتتدونل وهتتم ٌعلمتتون 
ٌّعون وقتتتهمل  ْذ ٌكفتتً أن تحتتّرـ ستتّبابتـ لكتتً  هتتذا!  نهتتم ال ٌضتت
ٌتوقّؾ الضرش فً التّو! وترتسم شتارات النصتر علتى الو تورل 
ولكن الوٌتل تتّم الوٌتل لتـل  ن كانتت ستّبابتـ قتد ارتفعتت لكستش 

بتتٌن فاصتتلً تعتتذٌشل ألن وستتا ل التعتتذٌش التتتً قتتد ال استتتراحة 
تخطر لـ على بال ستنهال ـ  ن ٍذ ـ علٌـل فتتمّنى فتً كتل لحظتة 

 أن تموتل وتسترٌحل  ال أن الموت سٌنأ !

! كانتتت األصتتاب   أعادتتتـ ٌتتد خالتتد متتن الر عتتىل فانتبهتتت 
الؽّضة مشؽولة باكتشاؾ العتالم علتى طرٌقتهتال فراحتت تتداعش 

 موقفة سٌل الذكرٌات عند سؤال ر ٌ : و هـ الخشنل

هتتل كنتتت  ستتتنهار وتعتتترؾ لتتو كنتتت  تتحّصتتل علتتى شتتًء 
 تعترؾ به!م

وترا عت النف  مج فلة قرفة متـن فحتو  الستؤالل فشتدّدت  
بقوة  لى صدرـلمن ؼٌر أن تعً تماماً فٌمتا  ذا  العظـام الؽّضة

 كنت  تحمٌها أم تحتمً بها! 
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ن ذاـ الصبا  صتباحاً عادٌتاً  ال ٌختلتؾ بكّل المقاٌٌ  كا
عن ؼٌرر من الصباحات التً كانت تتكتّرر مت  مطلت  كتّل ٌتومل 
من ؼٌر أن ٌشعر المرء بهال أو ٌدرـ أن عمترر قتد نقت  ٌومتاً 
 خرل فلم ٌكن حاراً وال بارداًل ولم ٌـ ؼا ماً وال صتحواًل بحٌت  

ً ال كتتان بومكانتته أن ٌمضتتً كؽٌتترر متتن الصتتباحات الباهتتتة التتت
لتتون لهتتا وال طعتتمل  ذ أن خصوصتتٌة بعتتح األٌتتام مجستتتمّدة متتن 
األحتتدا  التتتً تلتتو  فتتً أفقهتتال وتلّونهتتا بلونهتتال فلمتتاذا اختتتارت 
أمـ الرحٌل فً مجستهّل ذلـ الصبا  من ؼٌتر أن تتاعج أحتداً!م 
لمتتاذا مضتتت بهتتدوء طٌتتؾ متتن تلتتـ الطٌتتوؾ الكتٌتترة التتتً تمتتّر 

ٌهتتتا أحتتتدل فلتتتم تضتتتطرش أو بهتتتذر الفانٌتتتة متتتن ؼٌتتتر أن ٌنتبتتته  ل
تصرخل بتل رحلتت بت  تشتّب  أو ضت ٌجل لٌؽٌتش مخلتوق  ختر 
من تلـ المخلوقات التً ٌمتل  العالم بها من ؼٌر أن ٌشكو منهتا 
أو ٌتأفّؾ!م رّبما ألنها بسٌطةل متفانٌةل ومتواضعة فً أح مهتال 
هذا  ن لم تكن تلـ األح م فً األصتل مجنصتّبة علتى أحبّتهتا متن 

أوالد أو بناتل حتى أّن موتها بدا كحد  عادي مجنتظرل  أخوة أو
 ْذ لم ٌكن تمة نوا  اا تدل ولتم ٌكتن تمتة  ضتّ ةل لكتن األمتر لتم 
ٌختتلج متتن شتتعور بستتٌط بالتتذنشل ربمتتا ألن المستتكٌنة رحلتتت متتن 
ـج تشتكو  لتٌكم ل ولكتن  ؼٌر أن ٌراها الطبٌش! صتحٌح أّنهتا لتم تت

ٌّتهتا حتٌتتاً! حالتها كانت واضحة لكمل وكنتم ترونهتا تت دنو متن من
كان هذا بٌّناً فً التهّدم الذي طال  سدها ف أةل ورا  ٌعمتل فٌته 
كمعول حادل فً الذهول العمٌم الذي خٌّم علتى روحهتا وعقلهتال 
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فً النوم القصتٌر التذي كتان ٌباؼتهتا وقوفتاً أو  لوستاًل وفتً أّي 
وقت ل فً األحاسٌ  المرهونتة لصتالح متاح متستار ل والتتً 

ٌحّركهتتا شتتًء ـ اللهتتّم ـ ختت  تلتتـ اللحظتتات القصتتٌرة  لتتم ٌعتتد
المتباعتدة التتً كتان الصتؽٌران ٌل ت ن ـ فٌهتا ـ لمتداعبتهال وفتً 
التتذاكرة الملتاتتتة التتتً اختلطتتت فٌهتتا األٌتتام واألرقتتام والحتتواد  
والت رٌر!لكنكم لم تعرضوها على طبٌشل ومتن ؼٌتر أن تناقشتوا 

ًّ أبقتى متن المٌتتل الحالة فتً متا بٌتنكمل تواضتعتم علتى أّن  الحت
ٌجصرؾ علٌها بؽٌر فا دة قد ٌسّد أفواهكم  لى حٌن!لم ٌكن  وأّن ما
تواطتتؤاً مجعلناًلبتتل كتتان نوعتتاً متتن ا  متتا  الجمضتتمر بتتأّن دورهتتا 
علتتتى المرستتتح قتتتد انتهتتتىل   متتتا  مقتتتروء فتتتً عٌتتتونكم رحتتتتم 
تدارونه  دراككم بأن شعوراً كهذا ال ٌلٌق با نستان! وعلٌته فقتد 

أٌتتام المتتأتم بهتدوءل  ْذ أنكتتم كنتتتم تعلمتون بمتتا أضتتمرتمل انقضتت 
فتحّر تم من الموت ذاته فً  حدا  ض ة اا دة! ومن الماضتً 
المتعتتّرر كلّتته ظلتتّت صتتورة واحتتدة تلّتتح علتتى التتذاكرة بوصتترارل 
ْتهتا أمتـ ٌوماًتـ وهتً  ٌّتة ـ التتً كان  كانت تلـ صورة الصتبٌة البه

ٌتتوم أقلّتتتكم فٌتته  تضتتمـ فتتً الحظٌتترة بقتتوة! وكتتان ذلتتـ صتتبا 
 شاحنة  لى المدٌنة!

:  متحّسراًل مكفكفاً بداٌة   ها   ا  فً الصدر همست 

  ّنا هللل و ّنا  لٌه لرا عون!

: هلل األمر من قبتل ومتن بعتدل وال حتول وال قتوة  الّ  وقلت 
بتتته! متتتا مضتتتى قتتتد مضتتتتىل ومتتتا علٌتتتـ  الّ أن تعٌتتتد ترتٌتتتتش 

الٌرمتوـ" بالمدٌنتة أمورـللكن اللؽط الذي ترافق بمرور لتواء "
 فً ذهابه للقاء األكرادل و ٌابه لم ٌترـ لـ متل تلـ الفرصة!

 

 ولكن كٌؾل ومتى!م

وارتّدت الذاكرة  لى الماضًل صوش تلتـ الستنوات التتً 
ٌتتتْدة"! صتتتوش محمتتتد وطتتته وحّستتتو  أمضتتتٌتها هنتتتاـ فتتتً "ال د 
والمختتتار والف حتتٌن والنستتوة و"الاركتتان"! ولكتتن ألتتٌ  هتتؤالء 
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لذٌن عشت  معهم تلـ الطقو  الرا عة المرافقتة لتذبح هم النا  ا
الختتتراؾ والع تتتول المجستتتمّنة  التتتتً كتتتانوا ٌشتتتترونها صتتتٌفاًل 
وٌستتمّنونها حتتتى  العشتترة األوا تتل متتن كتتانونل كتتً ٌبتترد الّ تتو 
 ٌداًلفٌأمنون فساد اللحمل وٌعمدون من تتّم  لتى ذبتح "الربتا ط"ل 

وٌأكتل ال مٌت  متن  لٌرٌن على القرٌة  ّو من األرٌحٌة والكترمل
ٌجفتترم بشتتحمهل وٌوضتت   ٌجملّتتح البتتاقً أو  اللحتتم متتا لتتّذ وطتتاشل تتتّم 
ٌّتة"ل فٌرفعونهتا فتً  على النار من دون ماء حتى ٌتحّول  لتى "قل
صفا ح أو دنتان ألٌتام الشتتاء الشتحٌحة!م أّمتا  ذا استتمّر األارق 
ٌّر الف حتتون  بؽٌتتر منتتاا ل ولتتم تتلّبتتد الستتماء بتتالؽٌوم الداكنتتةلتط

ن تلـ الهّبة ال افة لرٌا  الشمال الباردةل وخر وا  لتى القرٌتة م
ٌّتش  الم اورة فً ؼاوة كاذبةل ٌلقون ـ خ لها ـ بسروال امترأة ت
فً دّن مختارهال وٌسوقون ماشٌتها علتى ستبٌل النهتش المفتعتل! 
وكتتان ف ّحتتو القرٌتتة األختتر  ـ بتتدورهم ـ ٌخر تتون للتظتتاهر 

طترؾ المنتصتر علتى الطترؾ بالذود عتن قترٌتهمل تتّم ٌفترح ال
الخاستتر خروفتتاً! وربمتتا عمتتدوا  لتتى التلّتتة بتٌتتابهم التتتً ارتتتدوها 
بصورة معكوسةل ٌتقّدمهم  مام المس دل وراحوا ٌتضّرعون  لى 
  فتتً طلتتش المطتترل فتتون تصتتادؾ ختترو هم متت  ؼٌتتوم  ختتذة 
بالتلّبدل خرر األوالد حاملٌن دمٌة خشبٌة تمّتتل عترو  المطترل 

 ون:وأنشأوا ٌها 

 عروسنا تطلش المطر! 

 

 وع لنا ٌبؽً العشش!

 ونحن نر و من   مطراً! 

وعندما ٌ تمت  لتدٌهم متا ٌكفتً متن البرؼتل لكانتت  حتد  
 النسوة تطبخه لهمل فٌأكلونه فوق البٌادر!

كــان األكـراد قـد تحرّكوا ضّد حكومـة المركا فً شمال 
دة فأرستتتتلت الحكومتتتتة لتتتتواء "الٌرمتتتتوـ" لمعاضتتتت "العتتتتراق"ل
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العراقٌٌنل وأتار مترورر بالبلتدة لؽطتاً كبٌتراًل فأختذت  تنتب  فتً 
 الذاكرة عّما ٌشً بمقدّمات لذاـ اللؽط!

 ذن فاألكراد ٌنّظمون أنفسهملولكن كٌؾ سهت أذناـ عن 
التقاط مؤّشر ٌكشؾ ما احت ش! لقد أقمت  بٌنهم ردحاًلوعاٌشتهم 

ح بْت لحظة بلحظةلفكٌؾ لم توسو  لـ ال دران بشًء!م هل 
بتتراءة الطفولتتة عتتن الشتتبكٌة متتا كتتان ٌتتدور فتتً الخفتتاءل أم أّن 
مطالٌبهم لم تكتن قتد نضت ت بعتد!م أنتت ال تنكتر بأّنتـ أحببتتهمل 
وأّنهم بدورهم أحّبوـل وعاملوـ بالحستنىلوأّنهم  ووـ وحمتوـ 
وأطعمتتوـ متتن خبتتاهم ولبتتنهم! كمتتا أّنتتـ ال تنكتتر بأّنتتـ ابتعتتدت  

ت  القرٌتةل فلتم تقتم بٌنتـ وبتٌن عنهم بعح الشتًء بعتد أن ؼتادر
 ًّ متتن عتترفتهم هنتتا  ال أواصتتر محتتدودة! صتتحٌح أن هتتذا طبٌعتت
ل لكّنه فً حتال كحالتـ ال ٌبتدو  ًّ قٌاساً  لى نسبتهم من سّكان الح
كتذلـ تمامتاً! بٌتد أّنتـ ـ فتً النهاٌتة ـ لتن تقبتل بتأّي شتًء ٌعٌتق 
مسٌرة هذر األمةل فهذا شتًء وذاـ شتًء  خترل ولتذلـ ـ رّبمتا ـ 
فوّن المناقشات المحتدمتة كانتت تنتهتً  لتى طرٌتق مستدودل ذلتـ 
أّن اآلختتترٌن قتتتد ٌترّستتتمون خطتتتاهمل فٌمتتتا االنفصتتتال متتتا ٌتتتاال 
خّرا اً مؤلمتاً فتً الصتدرل وحّتتى حتٌن شتكا أحتدهم متن الحٌتؾ 
الذي لحق به  ّراء  حصاء اتنٌن وستّتٌن وتستعما ة وألتؾل فهتو 

لستوق الستوداءل ٌشتري الستكر والشتاي والترا والاٌتت بستعر ا
ألّن استتمه لتتم ٌتترد فتتً عتتداد المتتواطنٌنل كمتتا أنتته ال ٌستتتطٌ  أن 
ٌعمل فً المؤسسات الرسمٌةل فوّنه لم ٌلق منـ أي تعتاطؾل بتل 

 انشؽلت  عنه بما ٌقلقـل ولم ٌكن ما ٌقلقـ قلٌ ً!
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قتتتتتد ال تكتفتتتتتً األمكنتتتتتة بشتتتتتوارعها وأاقّتهتتتتتا وطرااهتتتتتا 
رٌن بصتتورتهال فتتترو  تمتتتح متتن المعمتتاري حتتتى تتتوحً لاختت

بشتترها بأشتتكالهم وطبتتاعهم وعتتاداتهم متتا ٌعطتتً تلتتـ الصتتورة 
م محهتتا الخاصتتةل والبلتتدة التتتً شتتهدت شتتبابـ واحتتد متتن تلتتـ 
ٌّا أهلها عن سّكان البلتدات  األمكنةل فهً تّتسم بسمات خاصة تم
األختتتر    ْن علتتتتى صتتتعٌد الله تتتتةل أو علتتتى صتتتتعٌد الطبتتتتا  

فً األصل ـ تنطوي فً نسٌ ها البشتري  الشخصٌةل رؼم أنها ـ
 على ف ات شّتى!

و ذا كانتتتت األعتتتراؾ والعتتتادات توّحتتتد النتتتا  فتتتً أنمتتتاط 
متقاربتتتةل وتنستتتخهم علتتتى شتتتاكلتهال فتتتون األمتتتر ال ٌخلتتتو متتتن 
شخصتتتٌات طرٌفتتتة متفتتتّردة ال ٌطالهتتتا المنطتتتقل أو التتتتارٌر أو 
التتذوق العتتامل شخصتتٌات تعلتتو علتتى األعتتراؾ والتقالٌتتدل فتتتخلط 
الحابل بالنابلل كما تخلط الماا  بال ّدل وتبو  بالحقا ق عارٌةل 
من ؼٌر أن ٌنالها العٌش أو ا تم أو العقاشل وبمعنى ما فوّن تلـ 
الشخصٌات تبدو فً طبٌعتها النفسانٌةل وستلوكها الٌتومً أقترش 
 لتتى التؽرٌتتش فتتً المستتر ل متت  فتتارق وحٌتتد هتتو المكتتانل  ذ أّن 

ٌتاة العرٌضتة ذاتهتا!  ّنهتم ضتمٌر المدٌنتة المكان هنا هو تٌار الح
التحتً وقاعهال فرسانها الذٌن ال ٌ تدون أي فترق بتٌن الهاٌمتة 
أو النصرل فت  ؼضاضتة وال نشتوةل وبتذلـ ٌكستبونها ع ماتهتا 
الفارقة! وقد ال ٌكون "فٌاح" أشتهرهال لكنته بالتأكٌتد واحتد متن 
ا أو تلتتـ الشخصتتٌات التتتً ال تحتتتار معهتتا ألن تتتذكر استتم أبٌهتت
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ًّ عن التعرٌؾل أّما التذٌن ٌ هلونتهل فت   شهرتهال وذلـ ألنه ؼن
شـ بأّنهم سٌتلّمسون الخلل فً شخصٌتهل رؼم أن تحدٌتد مكمتن 
ذلتتـ الخلتتل ختتارر عتتن حتتدود ا مكتتانل  ذ لتتن ٌستتتطٌ  أحتتد أن 
ٌتكّهن فٌما  ذ كانت العلّتة تكمتن فتً  ذعته القصتٌر المحّنتًل أم 

ؾ التبعح عنتد شتعرر الخشتن ؼٌتر فً أطرافه القوٌةل وقد ٌتوقّت
القابل للتسرٌحل أو عٌنٌه الماكرتٌن اللتٌن ال تقدران على  خفتاء 
مكرهمتتا الصتترٌح والحّستتًل أو شتتكله العتتام التتذي ٌقتتارش شتتكل 
القتتتردة! وقتتتد ٌصتتتّر التتتبعح علتتتى التوقّتتتؾ عنتتتد دواختتتل تلتتتـ 
الشخصتتتٌة الؽامضتتتة وستتتلوكها المكشتتتوؾ! و"فٌتتتاح" هتتتذا ال 

هتتتو الٌتتتوم ٌبٌتتت  الحلتتتو ل لكنتتته فتتتً الؽتتتد ٌستتتتقّر علتتتى حتتتالل ف
سٌعرح علتى النتا  صتحفاً وم ت تل فتً الوقتت التذي كانتت 
بضاعته ـ فٌه ـ باألم  مقتصرة على أوراق "الٌانصٌش"ل لكتن 
ستتبش شتتهرته ال ٌر تت   لتتى هتتذا األمتتر أو ذاـل بتتل ٌر تت   لتتى 
المذٌا  الصؽٌر الذي كان ٌحمله دوماً بالقرش متن أذنتهل لٌستم  

نباءل تّم ٌعٌد قراءتها بصوته ال هوري فً أاقة البلتدةل نشرة األ
مقلّداً فً ذلـ أسلوش مذٌعٌها! وما  ن تق  عٌنار على فتاة  مٌلتة 
حتتتى ٌنستتاق وراءهتتا متتن مكتتان  لتتى  ختترل رافعتتاً متتن وتٌتترة 
صوتهل على أمل أْن تتنّبه  لٌهل تتّم ٌنتهتً بته األمتر  لتى  ااوٌتة  

ٌراًل لٌمار  فٌها العادة السّرٌة من تخفٌه عن العٌون قلٌ ً أو كت
 ؼٌر أن ٌأبه بانكشاؾ أمرر!

أّما م موعة "حّمالً الّسلة" فً سوق الهال فهم حلقة مهّمة 
من حلقتات تلتـ السلستلةل فهتم ٌقومتون بتدور وستٌط بتٌن الباعتة 
وابتتا نهم صتتباحاًل وٌقتصتتر ذلتتـ التتدور علتتى  ٌصتتال الخضتتار 

ى تختوم الظهترل أّمتا بعتدها واللحوم  لى بٌوت أول ـ الابا ن حتت
ف بتتتأ  بشتتتًء متتتن اللهتتتول  ْذ هتتتاهم قتتتد انقستتتموا  لتتتى فتتترٌقٌن 
متنتتاحرٌنل لتبتتدأ الحفلتتة التتتً لتتٌ  لهتتا نظٌتترل فتؽتتادر الطمتتاطم 
المتعفنتتتة حاوٌاتهتتتال وتتطتتتاٌر عبتتتر األاقّتتتة  المستتتقوفةل تلّطتتتر 
ال تتدران واألبتتواش والاواٌتتا التتتً تتتدار  أفتتراد الم متتتوعتٌن 

ا  على األرضٌة المؽمورة بالسوا ل والمٌار العفنتةل خلفهال وتند
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فتلقتتً فتتوق قتتذارتها بقتتذارة  دٌتتدةل متتن ؼٌتتر أن ٌستتتطٌ  أحتتد 
التدخل بٌنهمل أو تفرٌقهم! والوٌل تّم الوٌل لبدوي نسً نفسهل أو 
قادر حّظه العاتر  لى مقربة من المكانل  ْذ أنه لن ٌفلت ـ حٌن ذ ـ 

الحّطتتةل وقتتد ٌرتمتتً العقتتال متتن لطختتة  حمتتراء علتتى الظهتتر أو 
عن رأسهل ؼٌر أنته لتن ٌ ترؤ علتى االعتتراح! وعنتدما تتتدّتر 
ٌّن  األاقتتة الشتتاحبة بالعتمتتة مستتاًءل ٌر عتتون  لتتى بٌتتوتهم ملتتوح
مجنهكٌنل وٌخلعون س لهم عن ظهورهمل تّم ٌنتامون متن قبتل أن 
ٌؽستتلوا أٌتتدٌهم أو و تتوههم أو أر لهتتم!  ّنهتتم ٌنتمتتون  لتتى اّنتتار 

ذي بدأ ٌحٌط بالبلدةل وبدعتة كهتذر لتم تصتلهم بعتد! لكتنهم الفقر ال
علتتتتى الشتتتتقاوات التتتتتً ٌقترفونهتتتتا ال ٌقربتتتتون حّمتتتتالً "كتتتترار 
الن مة"ل ذلـ أن هؤالء أكبر سّناًل وأكتر تماسكاًل وهم فوق هتذا 
وذاـ مجسلّحون بخّطافات حدٌدٌة ذات مقتابح خشتبٌة تستاعدهم 

 فً العملل أو فً المشاحنات! 

عصتتتبة "الكتتترار" تلتتتـ متتتن فتتترح أتتتتاوات  وال تتحتتتّرر
صؽٌرة على الدكاكٌن التً تسّور الساحةل أو تتفتّر  عنهتا!  ّنهتا 
ٌجقتدم أحتدهم علتى  استتعارة تفاحتة  بمعنى ما منطقة نفوذهمل وقد 
من هنال أو عنقود عنش من هناـل من ؼٌر أن ٌدف  التمنل لكتن 
أّنته أصحاش المح ت ٌؽّضون النظر عن األمترل فهتم ٌعرفتون ب

فتتترد فتتتتً م موعتتتة متراّصتتتتة متعاضتتتتدةل وأنتتته ٌقتتتتترؾ تلتتتتـ 
"ال را م" الصتؽٌرة تحتت مظلّتة ا حستا  بتالقوة المجستتمّدة متن 
انضتتوا ه تحتتت لتتواء  ماعتتة متكاتفتتةل قتتد ال ت تتد ؼضاضتتة فتتً 
 ا قدام على عمل أكتر عنفاً  ن و دت من ٌ ابههال أو ٌش ّعها! 

متتتن أفتتتراد تلتتتـ  و ذا أجختتتذت األمتتتور بعواهنهتتتال فتتتوّن أحتتتداً 
الم موعتتات لتتم ٌتتن ح فتتً أن ٌكتتّر  نفستته متتت ً أو قتتدوة أمتتام 
اآلختترٌنل رّبمتتا ألّن م محهتتم امّحتتت فتتً م متتح م موعتتاتهمل 
فخصوصٌّتهم هً نتار كّل ال نتار  اء!  نهم  سد واحد بأذر  
وأر تتل كتٌتترةل لتتذلـ فهتتم عتتا اون عتتن تأكٌتتد حضتتورهم فتتً 

ْن هم أصؽر سّناًل على العك  من "كرمو" و "ؼّنتاوي"  أذهان م 
 و"حّنا الن ار" و "عتمان" و " براهٌم علً الدرة "!
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و "كرمو" هتو تصتؽٌر الستم "عبتد الكترٌم"ل بمتا ال ٌتّضتح 
معتته  ن كتتتان متترد ذلتتتـ التصتتؽٌر ٌر تتت   لتتى التحّبتتتش أم  لتتتى 
التحقٌتترل بٌتتد أّن المنطتتق ٌقتتول أْن ال ستتبش ٌتتدعو اآلختترٌن  لتتى 

بتتد أنتته تصتتؽٌر موؼتتل فتتً ستتنوات  تحقٌتتر الر تتلل و ذن فتت 
طفولتتتهل وال ٌنتمتتً  لتتى صتتورته الراهنتتة فتتً شتتًء! ذلتتـ أّن 
"عبداً" استطا  أن ٌحوا بطولة ال مهورٌة فً كمال األ سام ل 
فتتتً الوقتتتت التتتذي بّوأتتتته دماتتتتته مكانتتتة تعلتتتو علتتتى الحتتتاااات 

 والخصومات المستفحلة بٌن اآلخرٌن!

ال ٌقتّل عنته شتهرة!  ّنته أّما "عبد الؽنً " أو "ؼّناوي" فهتو 
بطتتل  ختتر متتن أبطتتال كمتتال األ ستتام فتتً البلتتدةل وهتتو ٌستتتأتر 
بمحّبة و ع اش الصبٌة الذٌن ٌتوقون من كّل قلوبهم  لى امت ـ 
عضتت ت فوالذٌتتة كعضتت ته!  ال أن "حّنتتا الن تتار" هتتو النمتتوذر 
األكتر طرافة فً ذلـ العقدل رّبما ألنه ٌتّسم بطب  نارّي ال ٌخلو 

عح رعونةل فتً حتٌن تعطٌته لحٌتته المجشتّذبة "كتاراكتٌراً"  من ب
خاصاًل ٌؤّكدر سلوكه المتعالً فً الطرٌق! أّما فً الحف ت فهو 
ٌصّر علتى القٌتام بكتّل متا هتو ؼرٌتش وصتعشل كتأن ٌلتتهم نتتار 
الا تتار متتت ًل أو ٌستتحش عربتتة بأستتنانه! وقتتد ٌلتتوي أطواقتتاً متتن 

ٌكستر صتخرة كبٌترة فتوق  الحدٌد الستمٌـ بٌدٌته الم تّردتٌنل أو
صدرر العرٌح! فٌمتا ٌمّتتل كتّل متن "عتمتان" و " بتراهٌم علتً 
ن عتتتن ستتتابقٌهمل فتتتـ "عتمتتتان" بتتتدوي  ٌْ تتت التتتدّرة" نمتتتوذ ٌن مختلف 
صحٌح ال ستمل تمّكتن متن أن ٌحقّتق لنفسته قتوة كبٌترة بتالمرانل 
لكن بدنته ال ٌخلتو متن بعتح ترّهتلل فهتو ٌ هتل كتّل شتًء عتن 

رار شترهاً  لتى الطعتامل متوّهمتاً بأّنته ٌمتّدر قواعد التؽذٌةل لذلـ تت
ٌّتا  فتً ذلتـ بتٌن البروتٌنتات والنشتوٌات  بالقوةل متن ؼٌتر أن ٌم
متتت ًل والمستتألة ـ فتتً النهاٌتتة ـ تتتدخل فتتً بتتاش التبتتاهً  علتتى 
أسا  أنه ٌستتطٌ  متا ال ٌستتطٌعه ؼٌترر! أمتا " بتراهٌم" فهتو ال 

بتتالكتٌر متتن التهتتّور  ٌقتتّل عنتته قتتّوةل  الّ أّن قّوتتته ـ تلتتـ ـ تقتتترن
والحماقةل تلـ الحماقة التتً ستتدفعه ذات لٌلتة  لتى مها متة فتتاة 
 مٌلتتة أتنتتاء عودتهتتا  لتتى دارهتتا القرٌبتتة متتن ختتّاان المٌتتارل لكتتن 
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الفتتتاة ستعّضتته فتتً شتتفته الستتفلىل وستتتن ح فتتً التتتخلّ  منتتهل 
وتتترـ ندبتتة دا متتة علتتى تلتتـ الشتتفةل وستتٌنتهً بتته المطتتاؾ  لتتى 

الوقتتتل  ْذ أّنتته متتن فتترط حماقتتته لتتن ٌتتداوي  الستت ن لتتبعح متتن
شفته بعٌداً عن العٌونل بل سٌقصد مشفى البلدة مّدعٌاً بأّنه ستقط 
ـّ فتً أن  عن ظهر الحصانل فتض  الشرطة ٌتدها علٌته! وال شت
تلـ النماذر هً فّتوات بمعنى مال ولذلـ فون الع قة بٌنهم تفتقتد 

وذهمل بتل ٌستعون  لتى  لى المـوّدةل  ألنهم ال ٌكتفون بمنتاطق نفت
بستتط ستتطوتهم علتتى األحٌتتاء الم تتاورةل وعنتتدها ٌنشتتش بٌتتنهم 
ٌّر! تّم أن البلدة ما تاال صؽٌرةل والبّد للو ور ـ فٌها  صرا  مر
ـ من أن تتقابلل ف  تخلو تلـ المقاب ت من  ر  فً اند "حّنا" 
ٌّن متن " بتراهٌم" ؼتّش معركتة صتؽٌرة ال تستتحق   تر طعنة سك

تتاً فتتً فتتم " بتتراهٌم" بعتتد التتذكرل أو ستت ٌّ ّن أمامٌتتة مكستتورة  ا 
عتتراـ متت  "حّنتتا" أو متت   ختترٌن! و ذا كانتتت م موعتتة "حّمتتالً 
الستتلّة" أو حّمتتالً متتر ش "الن متتة" ال تملتتـ أن تضتتاهً هتتؤالء 
الفتواتل فهً قطعاً ال تحوا األسا  الذي تتقّدم به على م انٌن 

وعلٌتته فتتتون  البلتتدة  التتذٌن ٌستتتأترون بعطفهتتا وستتخرٌتها بتت نل
أستماء "فٌتاح" و "ستٌبورة" و "عاٌتاو" و "قاستو" و "ظتتافر" 
هً ن وم حقٌقٌة فً سما ها! تّم أن هؤالء المستاكٌن هتـم التـمادة 
األولٌة التً ٌنّصتش علٌهتا لهتو تلتـ الم موعتات وم ونهتال فقتد 
ٌهربتتتون بتتتالحلو  التتتتً ٌلتتتتقط "ظتتتافر" راقتتته بوستتتاطتهال و 

ًّ ـ "ظافر" ال ٌستطٌ  اللحاق بهتم ٌّتة متا فتً  هتاار العصتب ل ألذ
ل  ّنتتته بطتتتًء االستتتت ابةل لتتتذلـ فوّنتتته ٌستتتترحمهم لكتتتً  ًّ الحركتتت
ٌعٌتدوها  لٌتهل مظهتتراً لهتم المستتكنة حٌنتاًل والؽضتتش حٌنتاً  ختترل 
ولكتتتتن بتتتت  أّي  تتتتدو ! وقتتتتد ٌعتتتتّن لهتتتتم أن ٌخطفتتتتوا معطتتتتؾ 
"عاٌتتاو"ل وٌستتتولوا علتتى التتدرٌهمات القلٌلتتة التتتً تصتتّدق بهتتا 

فٌ ّن فتوق  نونتهل وٌ حقهتم متن مكتان  لتى  خترل  النا  علٌهل
تسبقه شتتا مه البذٌ تة المصتحوبة بحركتات مشتبوبة مؤّكتدةل  لتى 
أن ٌستتتترّد معطفتتتهل وقتتتد ٌفتعلتتتون معركتتتة متتت  "ستتتٌبورة" لكتتتً 
ٌبعدوها عن كوخهال تّم ٌنهبونتهل وٌبعتترون محتوٌاتتهل مؤكتّدٌن 

ال ٌعرفتون أن خطوات الٌفاعة الهو اء قتد متّرت بالمكتان!  نهتم 
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لماذا ٌتصرفّون على ذلـ النحول ربما ألّنهم ال ٌعون بأّن حٌاتهم 
ٌّةل وأنهتتتم بتلتتتـ الطرٌقتتتة  ّنمتتتا ٌنفستتتّون عّمتتتا فتتتً  با ستتتة وشتتتق
صدورهمل منتقمٌن من حرمانهمل من ؼٌتر أن تترتبط الوستا ل ـ 
فً أذهانهم ـ بالنتا جل وتستتمّر حٌتاتهم علتى ذلتـ المنتوال رتٌبتة 

كتتّن لوحتتة البلتتدة لتتن تكتمتتل  الّ  ذا متتّرت العتتٌن بطٌ تتة ومملّتتة! ل
الم حظتتة علتتى حّشاشتتٌهال وصتتٌادي األستتماـل ورّواد المقتتاهً 
الصؽٌرة ذات الكراسً الواط ة خلؾ كأ  من الشايل أو نفت  
من "التنباـ"ل حٌ  الدخان الجمفعم برا حة النمٌمةل و ختر أخبتار 

و األخ قٌتة التتً السٌاسة والت ارة والدعارة والفضا ح المالٌتة أ
ٌجقتاوم ٌظتّل متن نصتٌش  ت ري فً الخفاء! بٌد أن األلتق التذي ال 
العبتتً كتترة القتتدمل  ْذ هتتاهً البلتتدة الوادعتتة بصتتؽٌرها وكبٌرهتتا 
تنقسم بٌن نادًٌ "الحسكة" و "الخابور" لٌقؾ نصتفها فتً صتّؾ 
األولل بٌنما ٌقؾ نصفها اآلختر  لتى  انتش التتانًل فت  ٌستتطٌ  

تتتة  ااء نتتتادي "ال اا تتتر ٌّ " أو نتتتادي "الشتتتباش" أن ٌتبتتتتا مو ود
ن! أّما "أبتو كربتو" و " تورر مختتار" و "فٌتاي  ٌْ ن السابق  ٌْ  ٌ الناد
خلٌل" و "نبٌتل نتانو" فهتم أقمتار بهٌتة تحلّتق فتً فضتاء المكتانل 
ترّوم العتش كترة  وقد ال ٌدانٌهم فً شهرتهم ـ تلـ ـ  الّ سٌمون ك 

 السلّة العتٌد!

تلـ الو ور ستؽٌش ٌومتاًل أو تفقتد  ولكن هل كنت  تدري أنّ 
ألقهتتال وتنتتاوي فتتً ركتتن مجهمتتلل فٌؽمرهتتا النستتٌان!م وأّن هتتذا 
ربما تتاامن مت  ظهتور قطتش كبٌتر فتً الشترقل راحتت أفكتارر 
تتتراود الكتٌتترٌن علتتى حستتاش المكانتتة التتتً كتتان الؽتترش ٌترّبتت  
علٌهتتا بشتتكل تقلٌتتديل باعتبتتارر مركتتا الحضتتارة العالمٌتتة فتتً 

حدٌتةل ال سٌما حٌن طالت تلتـ األفكتار مستؤولٌن فتً األامنة ال
مفاصل هامة من الدولة! لٌ  علتى مستتو  القطتر فحستشل بتل 
ٌجستّمى بالعتالم  على امتداد الخارطة التً كانت تنضوي علتى متا 
التالتت ل فتفتقتتد البلتتدة تلتتـ الستت ل المعدنٌتتة التتتً كانتتت تتشتتّب  

خهم فٌهتتال بخاصتترة أعمتتدة الكهربتتاءل كتتً ٌلقتتً النتتا  بأوستتا
وتختفتتتتً المرّبعتتتتات الترابٌتتتتة الصتتتتؽٌرة المخّصصتتتتة لاراعتتتتة 
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األشتت ار متتن أرصتتفتها!م ولكتتن هتتذا ال ٌعنتتً أّن ظهتتور ذلتتـ  
القطش هو السبش الوحٌد فً ؼٌاش تلـ المرّبعاتل فت  شتـ فتً 
أّن ٌأ  البلدٌة من ص   حال النا ل وانعدام تفهّمهم لضرورة 

دورر فتً ؼٌتاش تلتـ الست ل  الحفاظ على نظافة البلدة  قتد لعتش
والمّربعاتل  ْذ كم متن ستلّة ؼابتت  تتر لٌلتة ظلمتاءل وكتم شت رة 
رعت فً الصبا ل تّم مّر بها أحد مرّبً الماشٌة فً ؼدور متن  اج
السوق أو رواحهل فاقتلعها لٌهّ  بها على دوابهل وحٌن أحاطتت 

ٌّة الش رة ال دٌدة ـ التً ارعتها بدالً عن تلـ التً اقتج  لعتت البلد
ـ بمشّبـ حدٌدي ٌحفظهتال ؼتاش المشتّبـ نفسته مت  الشت رة! فمتا 
ٌّة تسعى  لى تقلٌد البلدٌات فً الؽرشل ولم تن ح فتً  عادت البلد
 رساء القواعتد لبلتدة نظٌفتة متتل المتدن فتً الشترق االشتتراكًل 
وهكذا تحولت البلدة  لى مكان مجكتّظ وقتذرل ٌستفّه الؽبتار صتٌفاًل 

وقتتد ترؼتتش فتتً أن تضتتّم ستتبباً  ختتر  لتتى  وٌؽمتترر الطتتٌن شتتتاًء!
خانة األسباش السابقةل ذلـ أن قوة الدولة وحضورها فً الحٌتاة 
الٌومٌتة را  ٌتاداد ٌومتاً بعتد ٌتومل كمتا اادادت هٌمنتة شتترطتها 
ومخبرٌهتتا وموّظفٌهتتا وأ هاتهتتا ومؤّسستتاتها المنظتتورة وؼٌتتر 
المنظتتورة علتتى كتتّل مرفتتقل بحٌتت  را  صتتوتها ٌعلتتو علتتى كتتّل 

ت! كانتتت البنتتى العشتتا رٌة قتتد ترا عتتت كتٌتتراًل ومتتا عتتاد صتتو
ر تتال متتن وان "عبتتد العاٌتتا المستتلط"ل أو "أكتترم حتتا و"ل أو 
" ل مرشتتتو" ستتتادة مجطلقتتتٌن فتتتً الرٌتتتؾ أو المدٌنتتتةل وتحّولتتتت 
البلدٌات بالتدرٌج  لى م موعة متن المتوظفٌن ٌهّمهتا ـ أوالً ـ متا 

الوظٌفتتة فتتً تقبضتته فتتً مطلتت  كتتل شتتهرل كمتتا ٌهّمهتتا أن تظتتّل 
حدود المفاهٌم السا دة فً البلدان المتخلّفةل ذلتـ المفهتوم القتا م ـ 
أساساً ـ على مبدأ االمتٌاااتل وأالّ تتحّول  لى دورهتا األساستً 
ل وبالتالً فوّنها لم تكن تر  كبٌر حرر فً ترا    ًّ كقّطا  خدم

 الخدمات القا مة!

ات التتً وهكذا ستأفل عن سماء البلتدة الكتٌتر متن الشخصتٌ
تاةل فٌؽٌتش "علتو" أٌامتاً تتّم ٌكتشتؾ  ٌِّ وشمت أاقتها بع متات مم
األهالً بأّنه مات فً كوخه بصمتل وأّن ك به لم تر  ؼضاضتة 
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فً نه   تته عندما أمّضها ال و  فً الكوخ المجؽلقل ولتم ت تد 
تتة "أبتتو اهتترة" دّرة "كتترار الن متتة"  ٌّ شتتٌ اً تأكلتتهل وتحصتتد المن

شهٌرل فٌؽٌش قمٌصته المخّطتط ذو المربعتاتل الٌتٌمةل ودالّلها ال
ٌّش التر   رمه الضتخم  وتختفً قّبعته المتكّسرة األطراؾل وٌؽ
المتناقح م  رأسه الصؽٌرل وعٌنٌه الحوالوٌنل ٌمتوت الر تل 
ذو اللسان ال ذ ل فٌرتا  مسافرو الرٌؾ من ستخرٌته وقستوته! 
دل وتمتتوت "ستتٌبورة" فتتً هتتدأة متتن اللٌتتلل فتت  ٌشتتعر بهتتـا أحتتـ

 وتنقلش العربـة السٌـارة "بحّنـا الن ـار" على الطرٌــق 

القادم من "حلش"ل فٌنهح مذهوالًل وٌر  فً تلتـ اللحظتة 
ٌّتهل فٌصرخ محتّ اًل أو مدهوشاً:  الكاشفة السابقة على الموت من

 ـ حّنا ٌموت! ال..ال حّنا لن ٌموت!

وت هكتذا كان شاباً قوٌاًل مجعّتداً بنفسهل فلم ٌصتّدق بأّنته ستٌم
ببساطةل لكنه ماتل وشهدت البلدة واحدة متن  ناااتهتا الحافلتةل 
التً طافت بشوارعها وأاقّتها على أنؽام الموسٌقىل فٌما راحت 
ال متو  تتتوّد  صتاحبها المطتتّل متن لحتتدر ذي الؽطتاء الا تتا ً 
تتروم" و "فٌتتاي  المجكلّتتل بتتالاهور! واختطفتتت الؽربتتة "ستتٌمون ك 

ختتارر حتتدود القطتترل بتتل ختتارر  خلٌتتل" فتاهتتت الخطتتا بتتاألول
حتتدود القتتارة كلّهتتال  ذ أنتته استتتقّر فتتً واحتتدة متتن األمتترٌكٌتٌنل 
وألقت بالتانً على أعتاش حاضرة الب د بحتاً عتن اللقمتة رّبمتال 
فً حٌن انتهى "  براهٌم علً الدّرة"  لى أحضان  نون ؼرٌتش 
أحاله  لى شخ  خا ؾ و مسكٌنل بعد أن كان ٌار  الطرقتات 

ًّ بدانتتة مبّكتترة ب برو تتته وقستتوتهل واختفتتت م متتح "عتمتتان" طتت
تشً بتالهرمل وتفّرقتت ال ماعتات فتً دروش الحٌتاةل فمتا عتدت  
تصتتتتادؾ أحتتتتداً متتتتن " ل المرتضتتتتً"  الّ  ذا قصتتتتدت  ستتتتتوق 
 ًّ اللّحامٌنل وما عدت  تر  "ؼّناوي"  الّ  ذا متّر بتـ التدرش بحت

هتا  لتى متا "الناصرة"ل ووقعت عٌناـ على صالة بٌتته التتً حّول
ٌشبه نادٌاً لكمال األ سام فٌما درست  تار الكوخ الح ري الذي 
لم ٌكتن ٌرتفت  عتن نصتؾ قامتة ا نستانل بعتد أن تٌتّب  "قاستو" 
بداخلتته ذات صتتبا ! ؼتتاش متتن ؼتتاشل وؼتتادر متتن ؼتتادرل فتتً 
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الوقت الذي كانت البلتدة ـ فٌته ـ ستادرة فتً هوا ستها بعتد أفتول 
ـ تبتدو  كأنهتا فتً طرٌقهتا  لتى  الامن الذي كانتت األحت م ـ فٌته

 التحقّق!
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ٌجكتش علٌها أن تعٌ  محكومة بعتدم  قد تؽفو األحاسٌ ل أو 
الفهمل رّبما ألّنها ما فت ت فً ٌأسها تخال بتأّن امنهتا قتد تعّطتلل 

ماعتدار أو ألنها ألفت حالها الراهنل متوّهمة بأنته ال توهرل وأّن 
عارحل وعندها فوّن ا حسا  باألمان ٌترا  ل لٌتسّرش خوؾ 
مجبهم  لى بقا  النف ل خوؾ من الٌومل من البارحتةل ومتن الؽتد! 
خوؾ من الذاتل ومن اآلخترٌنل ومتن التامن التذي ٌتتأّبى علتى 
الرؼباتلذلـ أّن الصمت كان قد طتال حتتى كتاد ٌصتبح قاعتدة! 

ذراً باالنف تارل فتون ال متو  لتم ورؼم أّنه كان صتمتاً متدّوٌاًل منت
تتحّسسه فً حٌنه! وفً الوقت الذي كان النا  ـ فٌه ـ ٌتوّهمتون 
بأنتتته قتتتدرهم أو مصتتتٌرهم   تتتاء االنف تتتار  مفا  تتتاًل مالتتتاالًل 
فتوارت نوافذ المقاهً خلؾ اللون األارق خوؾ القصؾل وفً 
الشتتتتتوار  و الستتتتتاحات والبٌتتتتتوت التتتتتتً التصتتتتتقت بتتتتتاألرح 

فتً القتر  والمتاار  والقصتبات استتعاد النتا  والدكاكٌنل كما 
بادهتتةل وأختتذوا ٌتتتابعون المعركتتة بكتتّل  تتوارحهم عبتتر  حتتّ  المج
الصحؾ وا ذاعاتل من ؼٌر أن ٌتوقفّوا كتٌراً عند التبّدل التذي 
طال مرافق الحٌاة كافتةل ورا  الصتوت األنتتوي ٌتذكً مشتاعر 

 الكرامة التً أهٌضت أكتر من مّرة!

 واسحقل ال ترحم أبداً أعداءـ!هّدم مّاقل حطم 

 وبٌن الفٌنة والفٌنة كان صوت دالل الشمالً ٌصد :

 …!من قاسٌون أطّل ٌا وطنً 
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فاستتتتفاقت تلتتتـ األحاستتتٌ  الؽافٌتتتةل وعتتتاد ال تتتوهّري فتتتً 
النفو   لى مكانهل بعد أن تنّحتى العتارح التذي ركبهتا طتوٌ ًل 

اآلذان   ْذ كتتان تمتتة متتا ٌتترّر المٌتتار اآلستتنة بعتتد طتتول انتظتتارل
ملتصقة بأ هاة "التراناستور"ل الذي قطت  برام ته االعتٌادٌتةل 
ورا  ٌنشر علتى المتر الب ؼتات العستكرٌة عتن ستٌر المعتارـ 
على  بهتات القتتال فتً ستورٌة ومصتر واألردن ل فٌمتا راحتت 
ٌّة تشتتتتعل المشتتتتاعر الوطنٌتتتتةل وتبتتتتّ  رو   األؼتتتتانً الحماستتتت

 الصمود!

ً اؼتجصبت  لى أصحابهال اآلن ـ قلت  ـ ستر   األرح الت
وٌعود أول ـ الذٌن شجرّدوا عام تمانٌة وأربعتٌن وتستعما ة وألتؾ 
تتاراتهم وحقتتتولهم وقتتراهمل بعتتد أن طالتتتت ؼتتربتهم فتتتً  ٌّ  لتتى  ب
ٌّمات التً سّورت "دمشق" و "بٌروت" و "عمان" وسواها  المخ

 من العواصم العربٌة!

ات وبحسش الب ؼات التً راحت تتوالى كانت أعداد طتا ر
العتتدو المتستتاقطة تتعتتاظمل وراحتتت النتتا  تترّستتم التتدروش التتتً 
كانتتتت القطعتتتات العستتتكرٌة تتقتتتّدم فوقهتتتا علتتتى الخارطتتتة نحتتتو 
"طبرٌا" لبٌنما  راحت اآلمال بنصر  وشٌـ تتااٌتد! لكتن مطلت  
الٌوم الختام  فا تأ ال مٌت ل وقلتش األمتور عالٌهتا ستافلهال فلقتد 

ط ق النار وسط ذهول وقعت األطراؾ المتحاربة  على وقؾ  
ٌّة القّشتة  التتً  النا  وحٌرتهمل ولم ٌكن  ٌقاؾ العملٌات العستكر
قصمت ظهر البعٌرل بل أّن ما تمخّضت عنه تلتـ العملٌتات متن 
تتتة مباؼتتتتة هتتتو متتتا التتتال كٌتتتانهم! كانتتتت األنبتتتاء  ٌّ نتتتتا ج كارت
متضاربةل ولم ٌكن تمة تصّور واضح عّما ٌ ري هناـل بٌد أّن 

قتتتد أدركتتتوا أّن لتتتٌ  تمتتتة نصتتترل وأّن الخستتتا ر  ال مٌتتت  كتتتانوا
الفادحتة المجنالتتة بصتفوؾ العتتدو هتً خستتا ر ماعومتة  ال تمتتّت 
 لى عالم الواق  والحقٌقة بوطٌد صلة!تّم راحتت األمتور تتكّشتؾ 
عتتتن أحتتتدا  مرّوعتتتةل فلقتتتد ستتتقطت "القنٌطتتترة" متتت  مستتتاحات 
 واسعة من هضبة ال والن بٌد العدّول وعلى ال بهة "المصترٌة"
كان ا سرا ٌلٌون قد وصلوا  لى شواط  القنتاة ألول متـرةل فتً 
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حتتٌن فقتتـد "األردن" الضفّتتـة الؽربٌتتـةل أّمتتـا "لبنتتـان" فلقتتـد تخلّتتى 
 عن 

 أ ااء من  نوبٌه!

وعبتتر المتتذٌا  أطتتّل "عبتتد الناصتتر" مفّصتت ً فتتً أستتتباش 
الهاٌمة بصوته الهادئ الحاٌنل تّم تقّدم  لى الحكومة باستتقالتهل 

بارر مسؤوالً عن تلـ الهاٌمة كقا د لل بهة المصرٌةل فبدت باعت
تتربت علتتى أم رؤوستتها بشتتًء قتتا ل  ال متتو  كمتتا لتتو أنهتتا ضج
وراحت تْعول فً الشوار ل وتعّرح كتٌترون لشتّدات عصتبٌة! 
لقتتد شتتعروا ف تتأة بتتأّنهم عتتراة ال ٌستتتر عتتورتهم شتتًءل وأّنهتتم 

ؼتترّرت مكشتتوفون بتت  أي ؼطتتاء أو حماٌتتةل أّن حكومتتاتهم قتتد 
بهتتمل وكتتذبت علتتٌهم فتتً كتتّل شتتًء! فراحتتوا ٌتخّبطتتون فتتً كتتّل 
اتّ ار بتأتٌر من صدمتهم ودهشتهمل ولكنهم ـ ف أة أٌضتاً ـ نالتوا 
 لتتتتى الشتتتتوار ل وقتتتتالوا كلمتتتتتهم الشتتتتهٌرةل أْن "ال" الستتتتتقالة 

 "ناصر"!

كانتتتتت مشتتتتاعر المتتتترارة تتتتتتراكم فتتتتً قلتتتتوش الستتتتورٌٌن  
د فتً انتظتار الستاعة المؤاتٌتة! وذاكرتهم كنار مجخّبأة تحت الرما

ورا  هدوء مشوش بالحذر والترقّش واالنتظار ٌنتٌر بتقلته علتى 
 األطراؾ كافة! 

ومتتتا كانتتتت اللوتتتتة التتتتً أصتتتابتـ لتستتتمح لتتتـ بتتتالتمٌٌا أو 
المحاكمتتةل رؼتتم أّن ظتتاهرـ لتتم ٌكتتن ٌشتتً بتتالكتٌر! رّبمتتا ألّن 

نحتتو  التهتتّدم و االنستتحاق كانتتا قتتد طتتاال التتدواخلل التتتً انستتحبت
المراكتتا العمٌقتتة احت ا اًلبحٌتت  را  التواصتتل متت  المحتتٌط ـ 
ٌجشِكلل فاستسلمت  لحالة ؼرٌبة من العالتة أمستكت  أكتر فأكتر ـ 

 :  ب ما  النف ل وهمست 

 ْن هتتتو  الّ صتتتمت  ختتتر ندخلتتته فتتتً هتتتذا التتتامن العتتتاري 
 البذيء!
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ٌّكم بمولتود  للمرة الخامسة رّبما ارتفعت الاؼارٌد مبّشرة ح
 خترل لكنهتا كانتت المترة األولتى التتً ٌهتّل علٌتـ ـ فٌهتا ـ اا تر 
 دٌد  تتر رحٌتل أّمتـ! كتان هتذا المولتود أكتتر أخوتته مشاكستةل 
سواء فً الحملل أو فً الوالدةل  ْذ أنه كان أكترهم  رباكتاً ألمته 
طٌلة حملهال ولّما أاؾ أوان الوالدةل تأّخر بها الطلتقل و تاءت 

نفسها عسٌرةل لكنه لم ٌكتِؾ بمتا تقتّدمل بتل أستتّمر عملٌة الوالدة 
فً البكاء طوٌ ًل كمن ٌحتّج على مفارقة عّشه الداف ل فٌما كان 
 و هه ٌنتقل من األحمر  لى األارق م   ؼراقه فً الصراخ!

أّمتتا أنتتتل فلقتتد و تتدت  نفستتـ فتتً موا هتتة موقتتؾ ؼرٌتتش 
 ومربتتتـل بستتتبش ؼٌتتتاش أمتتتـ ل  ذ أّن الع تتتوا كانتتتت تستتتتنفر
ٌجلّؾ  خبراتها السابقة فً هتذا ال انتشل فتحّضتر األقمطتة التتً ست
بهتتتا الولٌتتتدل وتستتتّخن المتتتاءل وتعتتتّد بعتتتح األدوات متتتن مقتتتّ  
وخٌوط ومنظفاتل وتستدعً "الداٌة"! تتّم أنتـ كنتت  خا فتاً علتى 
او تـل بمتا أستهم فتً  شتعال األعصتاش التتً لتم ٌكتن ٌنقصتها 

ان الموقؾ نستا ٌاً فتً أّستهل التوفّا أساساًل وفً األحوال كلّهال ك
وال ٌناسش الر ال فتً شتًءل وعلٌته فتون فرحتـ بتالمولود  تاء 

 مجضاعفاً!

كان الع واان كلفٌن كتٌراً باألطفالل لكّنهما رح  عن هذا 
العالم من قبل أن ٌحقّقا رؼبتهما فً  ن اش شقٌق لتـ أو شتقٌقةل 

هتتذا  بٌتتد أّن الع تتوا كانتتت قتتد تمّكنتتت متتن أن تنقتتل تخوفّهتتا فتتً
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ال انش  لٌـل فأخذت  تنتظر مولودـ التانً بفارغ الصبر  خوفاً 
من أن ٌكتون نصتٌبـ فتً مستألة ا ن تاش متن نصتٌش أبٌتـ!  الّ 
ٌٌنل وهذا ما كان سٌتلج صدر  أنـ ـ الٌوم ـ أش لذكور ت تة وانت 

 الع واٌن لو أّنهما لم ٌفارقا هذر الدنٌا!

فتتترق كانتتت خ فاتتتـ متت  الل نتتة النقابٌتتة قتتد وصتت لت  لتتى مج
صعشل رّبما بسبش تأّخرها المتاري فتً مستاعدة عا لتة ستا قل 
أودت بحٌاته حادتتة مرّوعتة علتى طرٌتق "دٌتر التاور"ل فكانتت 
تلـ الحادتة بمتابة الحطش الذي ااد النار اشتعاالً! وأخذت  تتاب  
لّتتؾ   الحكاٌتتة متتدفوعاً بحتتان عمٌتتق! كتتان الستتا ق المستتكٌن قتتد كج

لمحافظتتتةل ولكتتتن العربتتتة خر تتتت عتتتن بمهمتتتة ختتتارر حتتتدود ا
الطرٌق ألستباش م هولتةل وانقلبتت بته وبرفاقتهل وعنتدما تنتاهى 
الخبتتتر  لتتتى أستتتماعـ  هرعتتتت   لتتتى المشتتتفىل  ال اّنتتتـ وصتتتلت  
ًّ متن تتّورل أّمتا  متأخراًل ذلـ أّن المراقش الاراعتً كتان قتد تتوف
ًّ قبٌتل  ستتعافه بقلٌتلل بٌنمتتا أصتٌش ر تتٌ   الستا ق فكتتان قتد تتتوف

ٌجكتش لهتتتا أن تتتترـ نتتتدوباً المهمتت ة بكستتتور و تترو  عدٌتتتدة  ستت
وتشّوهات كتٌرة فتً و هته و ستدر! ورؼتم أّن الطبٌتش نصتحـ 

 بأن تتخلى عن رؤٌة ال تتٌنل  الّ أنـ بقٌت  متشّبتاً برأٌـ!

ل ودخلت   لى    نه الحد األدنى من وا بنا نحو ام  نا! قلت 
األخٌترل وهنتاـ حٌ  انتهت ال تتان قبل أن توارٌا فتً متواهمتا 

باؼتـ صمت عمٌق وشاملل صمت من نوٍ  خا  ال ع قة له 
بتتذلـ التتذي ٌتحتتّد  عنتته األحٌتتاء! كتتان المتتوت بمعنتتار المتتادي 
تتة التتتً ال متترّد لهتتا علتتى المكتتانل  ٌّ والمعنتتوي ٌبستتط قدرتتته الكل
متتؽلؽ ً فتتً أدق المستتامات! قتترش البتتاش استتتلقت  تتتة المراقتتش 

ل فتتدلّت الٌتدان  لتى األستفللكانت الاراعً فوق الطاولة بوهمال
الم متتح قتتد ؼابتتت تحتتت التتدم المتخّتتترل فلتتم ٌعتتد التعتتّرؾ علٌهتتا 
بالمهمتتة الستتهلةل وبقتتوة استتتأترت األصتتاب  باهتمامتتـل ذلتتـ أن 
أظافرها كانت قد اّمحت لشّدة ما ضؽطت علتى  ستفلت الطرٌتق 
هربتتتاً متتتن األلتتتمل فانتتتدفعت معتتتدتـ بعٌتتتداً فتتتً تشتتتّن هال وكتتتاد 

هتتا أن ٌتتتدفق عبتتر الفتتمل لكنتتـ تماستتكت  قلتتٌ ًل وانتقلتتت  مخاون
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ببصتترـ  لتتى ال تتتة األختتر ل عنتتد الركبتتة والتتورـ والمتترفقٌن 
كانت التٌاش قد تمّاقت بفعل االحتكاـ! فٌما كان الدم ٌؽّطً الفم 
واألذن واألنتؾ وال بهتةل أّمتا العٌنتان فكانتتتا قتد توقّفتتا متن ؼٌتتر 

بٌنمتتا ارتستتم أستتى وتستتاؤل رفٌتتؾ عنتتد نقطتتة بعٌتتدة وم هولتتةل 
 ! ن فً البؤبؤل ولم تكن تمة أ وبة لتساؤالته تلـل فخر ت  ٌْ  عمٌق 

تفا تتأ ال مٌتت  بؽٌتتاش أعضتتاء الل نتتة التتذٌن لتتم ٌحضتتر أحتتد 
متتنهم حتتتى صتتبا  الٌتتوم التتتالًل فأتتتار  همتتالهم ذاـ الكتٌتتر متتن 
االستٌاءل ولّما أتٌرت مسألة التأّخر فً تحصٌل حقوقهمال تعلّلت 

نتتة بطبٌعتتة القتتانون التتذي تتتّم استتتخدام الستتا ق بمو بتته! مّمتتا الل 
أعاد اللؽط الحاد حول تعّدد قوانٌن العمل فتً دوا تر الدولتة  لتى 
وا هتتة االهتمامتتاتل ذلتتـ أّن التعاقتتد متت  العتتاملٌن فتتً مدٌرٌتتة 
الاراعتتة كتتان ٌقتتوم علتتى أنظمتتة ت تتتة هتتً قتتانون المتتوظفٌنل 

ل ناهٌـ عن استخدام العمال وقانون المستخدمٌنل وقانون العّمال
المٌاومٌن بصفة موسمٌة! وكان تمة تفاوت فً المااٌتا بتٌن تلتـ 
األنظمتتةل بحٌتت  بتتدا قتتانون المتتوظفٌن امتٌتتاااً بالقٌتتا   لتتى بقٌتتة 
األنظمةل ولم ٌكتن الحتوار التدا ر علتى أشتّدر فتً صتالح الل نتةل 
التً كانت تلقً بالموضتو  خلتؾ ظهرهتال فتً حتٌن أّن العّمتال 

وا ٌطالبونهتتتا بوتارتتتتهل وربمتتتا ألنتتتـ كنتتتت  متتتن المتحّمستتتٌن كتتتان
 لطرحهل ااداد التفافهم من حولـل بما أعطى لقامتـ مداها!

وحٌن ضاقت النف  بمتا تحمتلل أفضتٌت ببعضته "لخلٌتل"ل 
على أمل أن تتخفّؾ متن همومتـ وهوا ستـل فضتحـل وكشتؾ 
لتتـ النقتتاش عتتن أرقتتام ال تجصتتّدق بهتتذا الصتتددل ذلتتـ أّن أنظمتتة 

الستخدام كانت تت اوا الما ة برقم قلٌلل وهكذا فون كتل واارة ا
ٌّن لتــ أّن  كان لها أنظمتها الخاصة فتً التعاقتد مت  عاملٌهتال وبت
أصتتل المشكلتتـة فتتً العمتتـل النقتتـابً هتتو افتقتتـادر  لتتى االستقتتـ ل 

 فـً 

 تكوٌنهل وفً قراراته!

ا كانت الداللة العامتة لمقالتته مفهومتة لتـل و كنتت ت تحّسسته
بصورة ؼا مةل لكن التفاصتٌلل واستتقراء متا بتٌن الستطور همتا 
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متتا كانتتا ٌشتتك ن علٌتتـ! فعتتاودـ ذلتتـ ا حستتا  الممتتّح بالنتتدم 
علتى تخلٌّتتـ عتتن الدراستةل أّمتتا المتتأتمل فلقتد تكّشتتؾ عتتن دالالت 
كتٌرةل لم تكن بعٌداً عنها فً األستا ل بٌتد أنهتا راحتت تتأّصتل! 

أربعتة أطفتالل فتً حتٌن أن كان السا ق قتد تترـ وراءر او تة و
قتبتتل العمتترل وكانتتت او تتته قتتد  المراقتتش الاراعتتً كتتان فتتً مج

 أن بت طف ً ولٌداً منذ فترة و ٌاةل فانداحت األس لة كسٌل!

 ولكن كٌؾ لهؤالء األطفال أن ٌعٌشوا فً الحّد األدنى!م

وانتفضتتتا كمتتن لدؼتته عقتترشل رّبمتتا ألن األستت لة ـ فتتً 
نتت أٌضتاًلبل كانتت تطتال ال مٌت ل مستو   خر ـ كانت تطالـ أ

ومن ؼٌر أن تنتبه راحت النف  ته  ل بأنـ ال ٌنبؽً أن تترـ 
أطفالتتـ للقتتدر ٌعبتت  بهتتم علتتى هتتوارل ولكتتن متتا التتذي تستتتطٌعه 

 لهم!م
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كّل شًء ٌبدو لناظرٌـ ب  معنتى أو  تدو ل ٌتحتّرـ وفتق 
نفستتها  منطتتق الضتترورة أو الوا تتش أو ا كتترار! تتتّم أّن الحٌتتاة

خار ة عن حدود ا رادةل  ْذ لٌ  للمرء دور فً اختٌتار لحظتة 
الوالدةل وال فً لحظة الرحٌل عنهال ولوال أّن الرو  تستمّد متن 
ضٌقها نفسه شٌ اً من الفترر باعتبتار األهتواء والنتواا  تنطتوي 
على نقا ضهال  ذن لكان االستمرار فٌها بحكم المستتحٌل! فكٌتؾ 

 بة القاتلة التً أخذت  تؽرق فٌها بالتدرٌج!تتؽلّش على تلـ الك 

ال األوالدل وال العمتتلل وال األصتتدقاء ن حتتوا فتتً انتشتتالـ 
متتن تلتتتـ الحالتتتة المتتدّمرةل فٌمتتتا أختتتذت األعمتتاق تنضتتتح بمٌتتتل 
متأّصتتل  لتتى الحتتانل را  ٌتتدفعـ  لتتى متتأتم التتر لٌن كتتّل ٌتتومل 
 فأقلقتتـ االكتشتتاؾل ال ستتٌما حتتٌن تنبّهتتت  بأنتتـ تنتتأ  بنفستتـ عتتن
اآلخرٌن فً أفراحهمل متوارٌاً خلتؾ  تدارـ الكتتٌم ؼٌتر القابتل 

 :  ل ختراق! وقلت 

 ال بّد من حّل!

ولم ٌكتن تمتة حتّلل ومتن ؼٌتر أن تتنّبته راحتت عتادة قدٌمتة 
تعود  لى أٌتام الشتباش تستتٌقظل فأختذت  تتمتّدد بعتد الؽتداء قلتٌ ًل 

وتتدور لتنطلق نحو األاقة التً كنت  قتد خبرتهتا طتوٌ ًل فتتدور 
بؽٌر ما هدؾل وعندما تفقد القدرة على المتابعتةل تعتود أدرا تـ 
على مهل! لكّن قدمٌـ و دتا ـ فٌما بعد ـ طرٌقهما  لى المقتاهًل 
من ؼٌر أن تطٌتل المكتو  كتٌتراًل واكتفٌتت  ـ فتً بتادئ األمتر ـ 
بدور المتفّررل لكن تلـ األ تواء راحتت تطٌتش لتـ شتٌ اً فشتٌ اًل 
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ختترٌن فتتً اللعتتش! وبتتتأتٌر متتن ذلتتـ الّ تتو فأنشتتأت  تشتتارـ اآل
شرعت لفافة تبػ متن هنتال وأختر  متن هنتاـ ت تد طرٌقهتا  لتى 
شتفتٌـل هتذر ألنتـ ارتكبتتت  هفتوة فتً اللعتتشل وتلتـ ألّنهتا تقدمتتة 
تتترّدل وبالتتتتدرٌج متتتا عتتتادت لفتتتا ؾ اآلختتترٌن تفتتتً  ٌج عاٌتتتا ال 
بحا تتتتـل فكتتتان علٌتتتـ أن تشتتتتري علبتتتة ستتت ا ر بتتتٌن الفٌنتتتة 

راحتت المتدة بتٌن العلبتة والعلبتة تتنتاق ل  لتى أن  واألخر ! تمّ 
ٌجكتش له أن ٌرافقتـ فتً الستنوات المتبقٌّتة  أدمنت  هو   دٌداًل س
من عمرـ! ف  ٌعود احتساء قد  من النبٌتذ أو الخمتر ٌتٌتر فٌتـ 
الكتٌر من النتدم كمتا حتد  لتـ فتً المترة األولتى! ذلتـ أنتـ فتً 

سلمت  لك بة مبهظتة! ولمتا أمسٌة صٌفٌة لم تعد تتذّكرها  ٌداً است
راحت تلـ األمسٌة تتقّدم متن النقطتة التتً تنكستر فٌهتا الحترارة 
على حوافها  مبّشرة بلٌتل علٌتل تستتفٌق تحتت عباءتته األشت ان 
الخفٌفتتةل دعتتاـ أحتتد األصتتدقاء لمرافقتتته  لتتى استتتراحة صتتٌفٌة 
ظلٌلةل فقبلت  على ستؽشل وحتٌن عترح علٌتـ أن تشتاركه فتً 

ل لكنتته ألحتتؾ فتتً عرضتتهل احتستتاء كتتأ  متتن ا ل عتتةل رفضتتت 
مؤّكداً بأنها لن تتؤّتر فٌتـ لضت لة نستبة الكحتول فٌهتال فقبلتت  أن 
ت تتّرش كأستتاًل تتتتّم تلتهتتا كتتأ  تانٌتتتةل  لتتى أن را  دوار بستتتٌط 
ٌتداعش ال بهتتةل فاستتتأذنته فتتً االنصتتراؾل فٌمتتا كانتتت مقتتدّمات 

 نشوة خفٌفة تاهر فً الدم!

 ان!ال بأ ! هو ذا دواء  خر للنسٌ

وأنشتتأت ستتاعات ؼٌابتتـ عتتن البٌتتت تطتتولل متتن أن ؼٌتتر 
تن ح شكاو  او تـ فً تطوٌق ذلـ الؽٌاشل أو الحّد منهل فلقد 
كنت  تؽادر الدار بجعٌد العصرل لتطوٌـ األاقة خلفها  لى ما بعتد 
الؽروشل تم تأخذ خطاـ طرٌقها نحو المقهى الذي ٌنتظترـ فٌته 

متا بعتد منتصتؾ اللٌتلل رفاق اللعتشل فتؽٌبتون عّمتا حتولكم  لتى 
وفً  حد  تلـ ال والت استوقفتـ وا هة ا ا ٌتة تعترح متن 
 خلفها تٌاباً  اهاةل على أمل أن ت د لنفسـ قمٌصاً مناسباًل بٌد

أن ال بهة التً كانت تلو  من  فر ة فً الوا هتة راحتت  
 تلّح على ذكر  بعٌنها! 
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 ولكن منل ومتىل وأٌن!م

لمظلمتة تنقّتش فتً الو تور وارتّدت الذاكرة صوش دروبهتا ا
التتتً ؼٌبّتهتتا احمتتتة الحٌتتاة   لتتى أن تطابقتتتت الصتتورة الماتلتتتة 

 أمامـ م  أصلها القدٌم فً قا  الذاكرة!

 ولكن ٌا  !  نه "حسٌن"! 

 ـ حسٌن! 

 ـ أحمد! 

وتعانقتما بقوةل تّم ترا عتما قلٌ ًل بٌنما بقٌت األٌتدي تربتت 
ت رٌتان علتى صتفحة  على األكتاؾل وراحت عٌناـ المندهشتان

 و هه مترّسمة  تار الامن!  

 ـ كم من الوقت مضى ٌا ر ل!م

ـت علتى و ته التحدٌتد ال أدري ٌتتا أحمتدل أربت  عشترة ستتنةل 
 ورّبما خم  عشرة!

كتتان ستتالفار قتتد ابٌّضتتا قلتتٌ ًل فٌمتتا كانتتت عٌنتتار تنّمتتان عتتن  
اضطراش داخلً عمٌق  مت  تلتـ الرمشتة ال  رادٌتة المتكتّررة! 

له العام فلقد احتفظ بالصورة التً كان علٌها من قبل  لتى أّما شك
 حّد كبٌر!

 ـ لقد ترهلّت  ٌا أحمد! 

 فأعٌاـ ال واشل وأ بت متلعتماً:

 ـ نحن نكبر ٌا حسٌن!

 فتأّور بحسرةل وقال:

 ـ نعم و ل نحن نكبر! 

و اءت "و " تلـ ؼرٌبة فً وقعها على أذنـل رّبما ألنـ 
كنتتـ ـ فتتً متتا تلتتى متتن أٌتتام ـ اكتشتتفت  أن كنتتت  تعرفتته  ٌتتداًل ل

"حسٌناً" القدٌم قد اختفى لصتالح  ختر  دٌتدل ولتم ٌكتن "حستٌن" 
ـّ أنه قد حد  ما ٌدور فً ذهنـ من تساؤالت ل أو  ؼبٌاًل ف  ش
أّن  ظهورـ تانٌة أعاد  لى ذاكرته طٌؾ ماٍحٍ  قدٌم كتان ٌتوّد 
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التنظتٌم التذي أن ٌنسارل فكلّمـ مجطّوالً عن الخٌانات الصتؽٌرةل و
انقستتم علتتى نفستتهل الرفتتاق التتذٌن أمستتوا رفاقتتاً وأصتتبحوا أعتتداء 
متناحرٌن! تّم كلّمتـ عتن ا حبتاطل والتقتة التتً افتجقتدتل والنختر 
التتذي طتتال كتتّل شتتًء متتتل ستترطان خبٌتت ! دور الستتلطةل ودور 
المناخ العام! كان الر ل ٌقّدم لـ حساباتهل فهل كان ٌّبرر لـ ما 

ٌّن طبٌعتتة استتت ّد فتتً تارٌختت ه الشخّصتتًل حتتتى متتن  قبتتل أن تتبتت
ذلـ التؽٌٌرل أم أنه كان ٌبّرر لنفسهل من أ ل أن ٌتواان معها!م 
ولم ٌكن تنظٌمه هو التنظتٌم الوحٌتد التذي انقستم علتى نفستهل بتل 
أّن ذلـ الب ء كان قد طتال التنظٌمتات األختر  أٌضتاًل وراحتت 

  حولهتتال األشتتطار تكٌتتل لبعضتتها االتهامتتاتل ناستتٌة متتا ٌحتتد
منشتتؽلة ببعضتتها التتبعحل فأختتذ األفتتراد ٌنستتلّون منهتتا فتتراد  
و ماعتتتات لمصتتتلحة حالتتتة متتتن ال مبتتتاالة وا حستتتا  بتتتالعقم! 

 :  فه ست 

لقد طال التبّدل ال مٌ ل ولم ٌطله لوحتدرل  ْذ هتا أنتتذا تهمتل 
 كّل شًء من حولـ!

: هً األمور ستواءل وال شتًء ٌ تدي! لكتن مبّرراتتـ  وقلت 
ش نحو األعمتاق كتدود لـم تفلح  فً دحـر أسى حّرٌؾ را  ٌتسرا

 خبٌ ل لٌنؽل فٌها!
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كتتان ٌتتوم العمتتل ٌوشتتـ علتتى االنتهتتاءل عنتتدما رّن  تتر  
الهتتاتؾل فرفعتتت  الستتماعةل ومتتن الطتترؾ اآلختتر  تتاءـ صتتوت 

 " براهٌم" طافحاً بالبشر:

 ـ أحمدل أه ًل هل سمعت  الخبر!م صاحبـ أصبح قاضٌاً!

 ـ فهمت  بأنه ٌوم   لى "خلٌل"! ومن فور

 ـ حقاً!

 ـ نعم .. نعمل فمتى نمّر علٌه لنهنّ ه!م

 ـ أنا بأمرـل فقط حّدد الساعة! 

 ـ ما رأٌـ فً السابعة!م

 ـ ال بأ ل سأكون عندـ فً تمام السابعة!

وضتعت الستماعة متفّكتراً! و ذن "فخلٌتل" التذي  معتتـ بتته 
قاضتتٌاً! كانتتت صتتداقة مدٌتتدةل صتتمدت فتتً و تته التتامن أصتتبح 

لقاءاتكما قد تباعدت فً الفترة األخٌرةل رّبما بسبش طبٌعة عمل 
كّل واحد منكمال وتعقّد نمتط الحٌتاة ذاتهتال بٌتد أن تلتـ األرٌحٌتة 
المعروفة عن ع قتكما توّطتدت! بٌنمتا كانتت ع قتتـ "بحستٌن" 
قتد فتترتل  ْذ لتم ٌعتد تمتة متتا ٌقتال بٌنكمتال فأختذت  تشتعر بأنكمتتا 

ماستبق لكمتا أن خضتتما فٌته متن هتوا   وانكستاراتل ت تّران 
وأنكمتتا تنتتدبان ماضتتٌاًل بتتدا لتتـ بوضتتو  أنتته لتتن ٌر تت ! كتتان 
"حستتٌن" القتتدٌم قتتد أخلتتى مكانتته "لحستتٌن"  ختترل ال مكتتان فتتً 
حٌاتتته  الّ للمتتربحل والمتتربح فقتتطل وراحتتت تلتتـ اللقتتاءات تنكتتأ 
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ألن   راحاً قدٌمة حول عالم انهار وتداعى! وكانتت تلتـ مناستبة
تعٌد النظر فً أشٌاء كتٌرةل فتفا أت  بأنـ كنت  قد فقتدت  معظتم 
تتتت  الدقتتتة بتتت   ٌّ ل وأنتتتـ اآلن  ذا توخ ًّ أصتتتدقا ـ بشتتتكل تتتتدرٌ 
أصدقاءل هذا  ذا استتنٌت  "خلٌ ً" و " بتراهٌم"ل واستتبعدت  تلتـ 
الع قات العابرة التً حلّت محّل صتداقاتـ القدٌمتةل بمتا ٌختالؾ 

ٌجفتترح فٌهتا أن تنتا  ل  تمتا ل ولتم ٌكتن النف  البشرٌة الت  ً
مكمن الخلل منظوراًل بحٌ  تستطٌ  أن تضت  ٌتدـ علٌته بقصتد 
الفهتتمل كمتتا لتتم تكتتن األشتت ء فتتً مستتتو  متتن التماستتـ ٌؤّهلهتتا 
للت تتاوال فأختتذت  تتتدّخن وتشتترش وتلعتتش بتتالورقل وتتتؤّم دوا تتر 

تفتعتل بذاتها بقصد ا مساـ باللحظة الفارة من كّل قٌدل وأنشأت  
النتتوادرل تروٌهتتال وتستتتم   لتتى نتتوادر اآلختترٌنل وتؽتترق فتتً 
الضحـ من كّل شتًء بمتا ال ٌحتملته الموقتؾل لكنتـ فشتلت  فتً 
 نتتاال الهاٌمتتة بتتذلـ ا حبتتاطل وظلّتتت األعمتتاق رهٌنتتة عالتهتتا 

 القاهرة!

كان "خلٌل" قد دعا األصدقاء  لى حفلة صؽٌرةل وكان  ّل 
ٌّهل  لى  انش تلّتة الحاضرٌن من موّظفً السلـ القض ا ً و دارٌ

متتن المحتتامٌنل ولتتم تكتتن تعتترؾ الكتٌتترٌن متتنهمل فاناوٌتتت  عتتن 
ال مٌ  فً ركن متطّرؾل مكتفٌاً بشًء من الحلو ل وكأ  متن 

 الشايل  لى أن انصرؾ اآلخرونل فتقّدم "خلٌل" نحوـ! 

 ـ أه ً أحمد!

 ـ أه ً!

 ـ امان مضى من ؼٌر أن نراـ!

 ولم ت د ما تقوله:

 مشاؼل!ـ 

 وقال " براهٌم"

 ـ دعونا من الم ام ت! ما الموضو  ٌا أحمد!م

 وحّركت  كتفٌـ بحٌرة :
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 ـ ال أدري! هناـ الكتٌرل  ال أنه ما ٌاال متناتراً ومتشّظٌاً!

 فقال "خلٌل" :

ـتت أنتتت تبالػ!تتـ رّبمتتا! أنتتا أٌضتتاً أقتتول شتتٌ اً متتن ذاـ القبٌتتلل 
 ها خر ت من ٌدي!وألوم نفسً حٌناًل لكن األمور تبدو وكأن

 ـ حسناً ـ قال  براهٌم ـ هل لـ أن تفصح قلٌ ً!

 فاعتدلت  فً  لستـل وسحبت  نفساً عمٌقاً:

ـ أصدقـ القول بأننً ال أدري تماماً من أٌن أبدأل كّل شًء 
ؼتتا م ومتتتداخلل منقستتم  لتتى ألتتؾ هتتا   وهتتا  ل رّبمتتا كتتان 

متن روحتً  أبسطها ـ اآلن ـ أننً هنا ولست هنتال ذلتـ أّن قستماً 
ماروعة فً أرح الماضً على سبٌل النكو  رّبمال م  أننً 
ٌّتة  أعً تماماً بأّنهتا لتم تعتد تلتـ األرح المؽاولتة صتورتها البه
فتتتً التتتذاكرةل وأّن الصتتتورة ذاتهتتتا متتتا هتتتً  الّ وهتتتم متتتن نستتتج 
لتتتةل لكننتتتً ال أرٌتتتد أن أصتتتّدق! أّمتتتا القستتتم اآلختتتر فتتتترار  ٌّ المخ

ةل لكنته ـ هتو اآلختر ـ ٌنشتّق ٌضرش  تذورر فتً اللحظتة الراهنت
عنهتتا فتتً  تتاء منتتهل متترتح ً نحتتو األعمتتاق لٌنؽلتتق علٌهتتا!  ّنتته 
عا ا عتن التواصتل مت  اآلخترٌنل حٌت  ال تماستـ أو فواصتل 
واضحة! هل تصدقوّننً  ذا قلت لكم بأّن الامن ـ بمعنتى متا ـ ال 
ٌتقّدم بً!م  نه بالنسبة لً وحدات امنٌة منفصلة ومتداخلة بت ن! 

أنا أحاول أن أقاوم تلتـ األحاستٌ ل أن أصتمدل وأت تاوال  طبعاً 
 بٌد أن الموضو  ـ على ما ٌبدو ـ خارر عن حدود ا مكان!

كتتـان صتتوتـ هاد تتاًل مشحونتتـاً باألستتىل وكتتـانت الكلمتتات 
 التا هـة تكتّظ فً   

التتتذهنل متدافعتتتة للختتترورل وشتتتٌ اً فشتتتٌ اً أنشتتتأ "خلٌتتتل" و 
ي كنتت  ترستمهل بحٌت  أصتبح " بتراهٌم" ٌل تان فتً الطقت  التذ

ٌّن فٌمتتا  ذا كانتتا ٌستتمعانـل أم  متتن الصتتعش علتتى المتأّمتتل أن ٌتبتت
 أنهما ٌستمعان  لى هوا سهما الدفٌنة   بصوتـ! 

 ـ أحٌاناً ٌعّن لً أن أحسش األمور على النحو التالًل فأقول
تتل االستتتق لل ونشتتأت  فتتً كنتتؾ  ٌْ لتتدت  قجب : حستتناً ٌتتا ولتتدل لقتتد وج
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ن متتتل الوحتتدةل وتحرٌتتر األرح المحتلتتةل تتتّم أهتتداؾ كبٌتترة متت
ل وها هتو االستتق ل ٌقتارش الت تتٌن متن  تصّرم الامنل وكبرت 
عمررل أو ٌكادل فتأٌن المج تنتى!م المحتاوالت التتً رامتت توحٌتد 
الصّؾ ـ كما تعلمون ـ باءت با خفاقل وراحتت الهتاا م تتتوالى 

متتاتل وأنتته كقتتدر ال مفتتّر منتته! ستتتقولون أن المستتألة مستتألة حكو
ولكتتن متتاذا ستتتقولون …! وأن…خاضتت  لمتتوااٌن القتتو ل وأن

عّنا!م ماذا عن حٌاة النا !م أنتم لتن تختلفتوا معتً بتأن األؼلبٌتة 
با ستتة متلتتً وفقٌتترةل وأن هتتذر األؼلبٌتتة تتااٌتتد باستتتمرارل وأّن 
"المح ت" التً تبٌ  تٌاباً مجستعملة أكتر من تلـ التً تبٌت  تٌابتاً 

لة الخبتتتا كمتتتا هتتتً متتتا تتتتاالل وكتتتذلـ مشتتتكلة  دٌتتتدة! أّن مشتتتك
الدٌموقراطٌتتةل ومتتا شتتابهها متتن شتتعارات متتا أنتتال   بهتتا متتن 
ستتلطان! طبعتتاً أنتتا أ ٌتتش نفستتً أحٌانتتاًل فتتأقول: أنتتت تحّمتتل هتتذر 
النف  ما ٌفوق احتمالها ٌا ولدل فما أنت فتً عمتر التتارٌر حتتى 

نتتاً دار تتاًل تطتر  تلتتـ األستت لة كلّهتا !م لِتتم  ال تبقتتى كؽٌترـ مواط
تبدأ حدودر من حدود األسرة والبٌت والعملل وعند تلتـ األقتانٌم 
دؾ: هً األمور هكذال ف  النصتر عتاد ٌ تديل وال  تنتهً!م وأرج
الهاٌمتتة! تتتّم انظتتروا النتتا ! أهتتً ال متتو  ذاتهتتا التتتً كانتتت 
تتظتتتتاهر ضتتتتّد االستتتتتعمار وحلتتتتؾ بؽتتتتداد ومشتتتترو  الهتتتت ل 

وأفقرهتا  لتى تلتـ الدر تة!م الخصٌش!م من الذي كسر أح مهتا 
وحٌن تعٌٌنً األ وبةل أترـ األمور علتى عواهنهتال لكنهتا ـ فتً 
 النهاٌة ـ وبالتضافر م  ؼٌرهال أنت ت هذا العبد الماتل أمامكم!

ومتتا عتتدا صتتوتـ الرتٌتتش كتتان الصتتمت عمٌمتتاًل عمٌقتتاًل لتتم 
ٌكتتن تمتتة نأمتتهل وال حتتتى حتترؾ! ذلتتـ أّن كلماتتتـ كانتتت قتتد ال 

تتتراً مو عتتاًل فوقعتتا فتً الر عتتى! وعتتادا  لتتى تلتتـ مستت فٌهمتتا و
األٌام المحمولة على أ نحة الشعر و األح م المنّداةل ورا  ظّل 

 تقٌل لهوا   ت اه ها أو أبعداها ٌعّكر صفو النفو !

!  نهضت 

 ـ تصبحون على خٌر!

 و اءـ ال واش مشوباً باألسى:
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 ـ م  الس مة ٌا أحمد!
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موّرتتتتاً اآلختتترٌن اللهتتتا  والحستتترةل  هتتتو التتتامن ٌختتتّشل
ٌمضًل فٌمضون معهل وٌحاولون اللحتاق بتهل فت  ٌنتبهتون  لتى 
أّنتته ٌت تتّددل فٌمتتا هتتم ٌشتترفون علتتى النهاٌتتاتل بحكتتم محدودٌتتة 
أعمارهم على ستطح هتذر البستٌطةلوهاهً الحفلتة التتً ضتّمتكم 
منذ فترة و ٌاة تمستً م تّرد ذكتر  ل لستة حمٌمتة تنتدرر فتً 

ٌنأ  بسرعة ! طبعاً أنت لم تبح ـ ٌومها ـ بكّل ما فتً سٌاق را  
 عبتـل فلم تقل لهما ـ مت ً ـ بأّن الم حقة والس ن ٌنتظران كّل 
من ٌنظر  لى الوقا   التً سردتها بعٌن الترفحل ولتم تقتل لهمتا 
أن الم تمعات تبتكر قوانٌنها بوحً من أنظمتها اال تماعٌةل  ال 

ستتؤال عّمتتن أعطتتى لف تتة دون أختتر  أن أحتتداً ال ٌتوقّتتؾ عنتتد ال
الحّق فً معاقبة اآلخترٌنل وال كٌتؾ ٌتحتّدد هتؤالء متن ؼٌترهم! 
تّم من ٌدري كٌتؾ كانتا سٌستتقب ن الموضتو  لتو أنتـ أخبترتهم 
لته علتى شتاكلة األفت م الستٌنما ٌةل  ٌّ بالبقٌة!  ْذ رّبما عمدا  لتى تخ
ة حٌ  تنهال صفعة على ختّد البطتلل فٌتّرد علٌهتا بنظترة ؼاضتب
متحّدٌةل وٌخوح صراعاً مرٌراً ٌنتصر فتً ختامته الحتق علتى 
ـّ أنهمتتتا معتتتذوران فتتتً تصتتتّورهما ذاـل ربمتتتا  الباطتتتل! وال شتتت
ألنهما لتم ٌخبترا ذلتـ العتالم الكرٌته القتاب  خلتؾ القضتبانل فٌمتا 
احتفظتتت  ـ أنتتت ـ بتفاصتتٌل تلتتـ الفتتترة التتتً أمضتتٌتها هنتتاـ 

ال بستبش متن التهدٌتد لنفسـل فلم تسرد شتٌ اً منهتا علتى مستمعهم
الذي و ّهه المحقق  لٌـ قبٌل ا فترار:"أن انت   القصتة كلّهتا ٌتا 

……!" ستتٌد أحمتتدل نحتتن لتتم نتترـل وأنتتت ـ أٌضتتاً ـ لتتم ترنتتال
صتتتحٌح أن التتتامن در  تلتتتـ التفاصتتتٌلل تتتتّم  تتتاءت تفاصتتتٌل 
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ووقتتا    دٌتتدة أااحتهتتال وحلتتت محلّهتتال لكنهتتا ال تمتتوت كمتتا قتتد 
ّن الخّرار المتؤلم فتً ال توؾ خبتًء متا ٌتبادر  لى الذهنل ذلـ أ

اً نابضتاً بتالو    ٌّ ٌاالل وٌكفً أن تحّكه حتى ٌنتفح الماضً ح
القتتدٌم! فهنالتتـل خلتتؾ تلتتـ ال تتدران الرطبتتة والكتٌمتتةل كانتتت 
الساعات تتصّرم متوالٌة برتابةل حٌ  الٌتوم شتبٌه بالبارحتةل أو 

متا ٌترّح بالذي قبلهل ولٌ  تمة أمل فً أن ٌكتون الؽتد مختلفتاًل 
النفو  التً تّدعً التماسـل تتظاهر بهل وبمّضً الوقت تصّدق 
كذبتهال لكن النخر كان ٌعمل فً الخفاءل من ؼٌر أن ٌشً به ما 
ٌظهتتر علتتى األدمتتة متتن انفعتتاالتل تتتّم ف تتأةل وبتت  مقتتّدمات تبتتدأ 
الستتدود والمتتتارٌ  باالنهٌتتارل وبالتتتتاب  أو بالعتتدو  ٌطتتال ذلتتـ 

ٌجقتتّدم  لتتٌهم متتن طعتتامل االنهٌتتار ال مٌتت ل ف ٌتترفح التتبعح متتا 
وٌنخرط البعح فً نشٌّج مّرل وٌتشتّنج  خترونل فٌتكتّورون فتً 
أستتتّرتهم كأطفتتتال متتتذعورٌنل وقتتتد ٌتتتدف  بعضتتتهم األمتتتور نحتتتو 
حتتدودها القصتتو ل فٌقتتدمون علتتى  ٌتتذاء نفوستتهمل علتتى أمتتل أن 
ٌقضتتوا بضتتعة أٌتتام فتتً المشتتفىل ولكتتن متتن التتذي ٌستتتطٌ  أن 

تلتـ األذٌتةل  ْذ ربمتا وصتلت بقصتدل أو متن ؼٌتر ٌتكهّن بحتدود 
قصتتد  لتتى تختتوم المتتوت! هتتو ا حبتتاط رّبمتتال ٌختتامرر شتتًء متتن 
تتوارش فتتات أوانتتهل  الحنتٌنل وشتتًء متتن الؽضتتشل وبعتح نتتدم مج
نفتررل أو  والكتٌتر الكتٌتر متن االنكستارل متن ؼٌتر أن ٌبتدو أي مج
كتتّوة تنقتتذ التترو  متتن عتتذاباتهال بٌتتد أن الوقتتت المنضتتوي علتتى 

الالت متناقضة هو ذاته الذي ٌمنح تلـ األروا  البا سة بعضتاً د
متتن الهتتدوءل لتبتتدأ دورة  دٌتتدةل فتستتود الستتكٌنة تانٌتتةل وتانٌتتة 
ٌّتا ضتٌق كخترم  ٌمار  المسا ٌن حٌاتهم الٌومٌة الرتٌبتة فتً ح

 أبرر!

كنت  تتوّهم بأن المسا ٌن ٌشّكلون نمطاً واحداً من البشترل   
لظتروؾل لكنتـ سترعان متا اكتشتفت  بسبش من وحتدة المكتان وا

ل فلقد و دت  نفسـ أمام بشر بالؽً التنو ل بتل  خطل ما اعتقدت 
ومتناقضٌن أٌضاً!  ذ فً تلتـ المستاحة المحتدودة صتادفـ بخٌتل 
مقّترل را  ٌتا ر بحّصته التً ال تجذكر من التدخانل وٌنشت  فتً 
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ستتبٌل ت ارتتته تلتتـ شتتبكة متتن الع قتتات تطتتال بعتتح الحتتّرا  
 ّنتته ٌأمتتل فتتً  متت  تتتروةل لكنتته لتتم ٌتفّكتتر ٌومتتاً متتا التتذي  أٌضتتاً!

ستتٌفعله بهتتال وهتتو مرّمتتً خلتتؾ تلتتـ األستتوار العالٌتتة بصتتورة 
مجؤّبدة! ولم ٌخلج األمر من نماذر ترؼش فً بسط ستطوتها علتى 
اآلخرٌن بالسبل كلّهال تماماً كما هو الحال خارر تلتـ القضتبان! 

ل مت  أّنهتا تعترؾ  ٌتداً أو نماذر تقبل أن تت ّست  علتى ام  هتا
بتتأّن أول تتـ التتام ء لتتم ٌعتتد لتتدٌهم متتا ٌخستترونه! أّمتتا أن ٌصتتل 
األمتتر بتتالبعح فتتً تقلٌتتد الحٌتتاة ختتارر ذلتتـ المكتتان  لتتى تختتوم 
الشتذوذ علتى ستبٌل التعتتوٌحل أو توهّمتهل بحٌت  ٌعاشتر ستت ٌن 
ستتت ٌناً متلتتته معاشتتترة التتتاور لاو تتتتهل فتتتوذا بتتتاآلخر ٌتتتتقّم  

ل فتتقّصتت  مشتتٌتهل وٌصتتاش بتتذلـ الخفتتر بالتتتدرٌج صتتفات مجؤنتتتة
ٌّنل وٌنتظتتر أوبتتة  تتا النستتوة فتتً حضتتور الر تتالل ٌتتتا ٌّ التتذي ٌم
التتاور متتن الستتاحةل بعتتد أن ٌقتتوم علتتى تنظٌتتؾ عتتّ  الاو ٌتتةل 
فذاـ متال  خر ـ على ؼرابته ـ ٌذهش  لى المد  الذي ٌمكتن أن 

 ٌصٌش ا نسان من تشّور روحً فً تلـ األمكنة الرهٌبة!

نتتاً طتتوٌ ً قتتد انقضتتى علتتى تلتتـ الت ربتتة الٌتتومل لكتتن اما 
وعلتتى مضتتح أختتذت وقتتا    دٌتتدة ت رفتتـ معهتتال  ْذ هتتاهً 
أسوار المدار  تؽٌش تحت ملصتقات تتدعو النتا   لتى انتختاش 
مرّشتتحٌهم لم لتت  الشتتعشل ذلتتـ أن الحكومتتة دعتتت األحتتااش 
األخر   لى اال ت ؾ فً  بهتة وطنٌتةل علتى أن تحتتفظ لنفستها 

ال بهةل فانشؽلت ال مو  باالستعداد لخوح المعركة  بقٌادة تلـ
ٌّن لقار ها اختٌتار "أحمتد  بكّل قواهال وراحت الملصقات التً تا
العمتتر"ل أو "عبتتد العاٌتتا الشتتاري"ل أو "خضتتٌر الستتّماـ"ل أو 
 ختتترٌن كمرّشتتتحٌن عتتتنهمل تؽّطتتتً أحتتتوا  البٌتتتوتل وأبوابهتتتال 

ة األستتمنتٌة والوا هتتات الا ا ٌتتة للمقتتاهً والمتتتا رل واألعمتتد
الفاصتلة بتتٌن المحتالل بٌنمتتا انتشترت ال فتتتات القماشتٌة الداعٌتتة 

  لى انتخاش هذا المرّشح أو ذاـ!

ٌّتة كعامتل  كان "أحمد العمر" قد التحق بمدٌرٌة األعمال الفن
ٌّا  فً فترة مقاربتة للفتترة التتً عملتت  فٌهتا هنتاـل تتّم نجتدبتما  ق
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ٌّة للعمل فً مدٌرٌة الاراعتة وا صت    الاراعتًل وابتتداًء سو
بالتتدورة االنتخابٌتتة األولتتى  لتتن تمتتّر دورة انتخابٌتتة للم لتت ل أو 
لإلدارة المحلٌتةل متن ؼٌتر أن ٌكتون مجرّشتحاً فٌهتا! كتان "أحمتد" 
شتتدٌد االعتتتداد بنفستتهل لكتتن الظتتروؾ حالتتت بٌنتته وبتتٌن  تمتتام 
دراستهل لذلـ فوّنه كان ٌشعر بأن الحٌاة قد ظلمتهل وأنه أهل لما 

 أرف  مكانةل  ال أنه لم ٌن ح البتة فً هذرل أو فً تلـ!  هو

أّما "الشاري" فلتم ٌكتن ٌكتفتً بالملصتقاتل أو الكتابتة علتى 
ال درانل بل كان ٌخوح حملة انتخابٌة صتاخبة علتى طرٌقتتهل 
فٌعتلتتتً ظهتتتر أحتتتدهمل وٌ متتت  حولتتته م موعتتتة صتتتؽٌرة متتتن 

علتٌهم متا المتفّر ٌن الساخرٌن أو األنصار حٌ  ال فرقل لٌقرأ 
ٌشبه برنام اً انتخابٌاًل ومن ٌدريل فقد تأخذر الحماسةل فٌهر  ـ 
عنتتدها ـ  لتتى مكّبتتر للصتتوت ٌستتتعٌن بتتهل وٌتمتتتر  فتتً ااوٌتتة 
المستت د الكبٌتتر ؼتتّش صتت ة الظهتترل حتتتى  ذا انفتتّح المصتتلّونل 
أنشتتأ ٌتتدعوهم  لتتى انتخابتتهل فٌتتتداخل صتتوته المبحتتو  بأصتتوات 

المنطلقتتتة متتتن أبتتتواق العربتتتات  الباعتتتة ال تتتّوالٌنل واألصتتتوات
ٌّة" ناشاة!  ٌّارة فً "سٌمفون  الس

كان "عبد العاٌا" ـ أو "عتّاوا" كمتا اشتتجهر عنته ـ رّحالتة 
محباً للسفرل اار بلداناً عدٌدة اضطرته للؽٌاش عن البلدة فترات 
متفاوتتتة فتتً طولهتتال وفتتً  حتتد  رح تتته عتتاد مجصتتاحباً باو تتة 

ٌّةل لٌ بتلتً هتو اآلختر بتلتـ السوستة أحضرها من التدٌار المصتر
ردحاً طوٌ ً من الامنل من ؼٌر أن ٌخدمه الحّظ بالن تا  لمترة 

 واحدةل تماماً كما هو حال "العمر"! 

 ال أن "خضٌر السّماـ" ـ "العرضتحال ً"  الشتهٌرل التذي 
اتّخذ من "كولبته" مقّراًل ٌقود منها حم ته التً ؼّطتت ال تدران 

تقنتتة  أن انت خبتتوا مرّشتتحكم "خضتتٌر الّستتماـ" !تتـ بكتابتتة ؼٌتتر مج
ٌظّل الشخصٌة األكتر طرافة فً ذلـ العقتد الفرٌتدل  ذ ا تمعتت 
فً شخصته  الترو  الشتعبٌة البستٌطة واألصتٌلة  فتً امتاا هتا 
بذلـ التكٌؾ المذهل م  قم  المؤّسسات عبر عقتود متن التامن! 
وعلٌتته فتتون "خضتتٌّر" كتتان ر تتل مكتتر متتن الطتتراا األولل لكتتن 
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مكشتتوفاًل  لٌتتاً للعتتٌنل ال ٌخلتتو متتن بعتتح لاو تتةل مكتترر كتتان 
وكتتان فتتً الوقتتت ذاتتته علتتى قتتدر متتن الشتتهامة والطٌبتتةل وهتتً 
صتفات تقتتارش بتتٌن الشخصتتٌة ورو  النكتتتة والتنتتّدرل ولكنهتتا ـ 

 قطعاً ـ ال تسلـ بها الدرش نحو الن ا  فً االنتخابات!

و ذا كانتتت النتتا  قتتد أختتذت أمتتر "العمتتر" و "الشتتاري" و 
اـ" على سبٌل الهالل وراحت تلهتج بته متفّكهتةل  ّمتا ألن "السمّ 

أسماءهم راحت تتكّرر فً كّل دورةلأو ألنهتم لتم ٌتدخلوا صتمٌم 
اللعبة عن طرٌقها الصحٌحل وذلتـ وفتق منطقهتا التداخلًل فونهتا  
لم تجلِق بالموضو  كلّه خلؾ ظهرهال بل أن البلدة شهدت نشتاطاً 

ور بالصخش والحركةل ربّمتا محموماًل وانقلبت  لى قفٌر نحل ٌم
ألّن ال مٌتت  توّهمتتوا بتتأن انتقتتال أكتتتر الصتت حٌات ا دارٌتتة متتن 
الواارات المختّصة  لى م ال  ا دارة المحلٌتة  ٌتتٌح للفتا اٌن 
السٌطرة على مراكا القرار فً البلتدةل فانقلبتت تلتـ االنتخابتات 
 لى صرا  حاّد بٌن المرّشحٌنل بمتا ٌمتلتون متن طوا تؾ حتذرة 

ؼٌتتتر منس مةلصتتترا  ستتتٌت ّدد كتتتّل أربتتت  ستتتنواتل فتظهتتتر و
و ـورل وتختفً أخر ل فٌما البلتدة تمٌتد تحتت األقتدام الراكضتة 

 هنــا 

وهناـل باحتة لنفسها عـن موط  قدم! هذا كلّـه وأنتـت فتـً 
 ارتكاســ  لـى الخا  مؽرق ما تاال!                        
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بعتتد طتتول انتظتتار  تتاءت حتترش تشتترٌنل لكنهتتا لتتم تمستتـ 
ستتمت فتتً متتا بعتتد  بم امعتتـ كمتتا فعلتتت حتترش حاٌتتران التتتً وج
بالنكسة! طبعاً أنت لتم ت ترؤ علتى   لقا هتا خلتؾ ظهترـ تمامتاًل 
رّبما ألنـ كنت  تخشى أن تجفا أ بنتا ج ال تخترر كتٌتراً عتن تلتـ 

ـ الصٌؾ الك ٌشل ألن التنف  التً تمّخح عنها حاٌران فً ذل
ما كانتت لتحتمتل أنبتاًء أختر  متن النستٌج ذاتته! ؼٌتر أنتـ ـ فتً 
مستو   خر ـ كنتت  تعتً بأنهتا تظتّل حربتاًل وعلٌته فت  بتّد ـ فتً 
النهاٌة ـ من رابح فً طرؾل وخاسر فً طرؾ  خرل تّم أنها لم 
تكن حرباً بٌن طترفٌن ؼترٌبٌن ال تربطتـ بهمتا صتلةل فتالطرؾ 

فٌهتتا هتتو بلتتدـل وخستتارته ستتٌكون لهتتا وقتت  الكارتتتة  األساستتً
علٌتتـل الستتٌما  ذا تعتتّدت تلتتـ الخستتارة هاٌمتتة ال ٌتتو  علتتى 
 بهات القتال  لى ما هو أخطرل  لى ضتٌا  أرح  دٌتدة متت ًل 
ولذلـ فلقد أخذت  تتاب  الوقا   بحتذرل متن ؼٌتر أن تتقبلّهتا علتى 

ة بتتٌن متتا عواهنهتتال بتتل أنشتتأت  تتحتتّر  فتتً  تتذورها بالمقارنتت
تسمعه من هذر ا ذاعة أو تلـل وذلـ فً محاولة لقراءة متا بتٌن 

 السطور!

كانت األخبار التً تواردت من ستاحات القتتال ـ فتً األٌتام 
األولى ـ مشتّ عةل فلقتد ن حتت القتوات الستورٌة والمصترٌة فتً 
 ٌهتتام العتتدو بأّنهتتا بعٌتتدة عتتن الحتترشل فتتً الوقتتت التتذي راحتتت 

ٌّتهتتتا ل ولّمتتتا أافتتتت الستتتاعة تمّكنتتتت القتتتوات تستتتتكمل فٌتتته  اها
المصتترٌة متتن قطتت  "قنتتاة الستتوٌ "ل مخترقتتة "ختتّط بتتارلٌؾ"ل 
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التتذي كتتان العتتدو ٌتتراهن علٌتته كتٌتتراًل بٌنمتتا ا تاحتتت القتتوات 
الستتورٌة تحصتتٌناته فتتً "ختتّط  لتتون"ل وأعتتادت بستتط ستتٌطرتها 
على  بل الشٌر ذي الموق  الهامل وكان لتلـ األنباء وقت  حستن 

ذت  تنستتى نفستتـ بالتتتدرٌجل وتشتتلح عتتن كتفٌتتـ رداء علٌتتـل فأختت
الحذرل متوّؼ ً فً تتّب  الحد  التذي را  ٌلّصتـل وٌضتعـ فتً 
سٌاقه العام! وفً انتظار فصتل الختتام أنشتأ القلتق ٌستتبّد بتالنف  
شٌ اً فشٌ اًل فهل كان ذلـ القلق نذٌراًل أم أنته كتان ٌتعلتق بتاللؽط 

تؽترة صتؽٌرة كتان العتدو قتد الذي أجتٌر ـ على حٌن ؼّرة ـ حتول 
فتحها فتً منطقتة البحٌترات المتّرة!م لؽتط را  ٌعلتول وٌنتتر متن 
حوله أنباًء متضاربةل مّما أتار ردود أفعـال شتّتى! وفتـً الوقتت 

 الذي كـانت القٌـادة المصرٌـة تّهون 

ـتت فٌتته ـ متتن شتتأن تلتتـ التؽتترةل مجتخّوفتتة متتن تااٌتتد القلتتق 
ت ا ستترا ٌلٌة تنتتدف  عبرهتتال الشتتعبً فتتً التتداخلل راحتتت القتتّوا
 وتطّوق ال ٌ  المصري التال ! 

 نها رّبما لم ٌكن الامان الذي تخشار قتد اتّضتح تمامتاًل لكتن 
ٌجقدم أول ر ٌ  عّربً  الصورة ستتوّضح فٌما بعدل وذلـ عندما 
على اٌتارة القتد  بعتدالحرش بستنوات ل فتتابعته الم ٌتٌن عبتر 

ر علتتى الشاشتتة لتناهٌتته فتتً أ هتتاة التلفتتاال وهتتً تكتتّذش متتا تتترا
الؽرابة والعب  وال معقول! وم  تلتـ المحادتتات التتً ستشتتهر 
باسم "كامش دٌفٌد"ل تّم محادتات "الكٌلتومتر م تة وواحتد"ل التتً 
ستنتهً  لتى خترور مصتر متن الحترشل بتل  متن الموا هتة مت  
 ستترا ٌل كّكتتلل ستتتأخذ دورة أختتر  متتن التتامن العربتتً تنؽلتتق 

ٌجر  فٌه شًء! على ما ٌشبه الد  خول فً نفق مظلم ال 

وكان أن استمّرت "ستورٌة" لوحتدها فتً المعركتةل بعتد أن 
تذّرعت "مصر" ب ٌشها المحاصر فً" الدفرستوار"ل وستّطرت 
اتفاقها الذي ٌقضتً بوقتؾ  طت ق النتار بٌنهتا وبتٌن " سترا ٌل"! 
لتشتتتهد ال بهتتتة األختتتر ل  بهتتتة "ال تتتوالن " معتتتارـ طاحنتتتة 

ت والمدفعٌتتةل بعتتد أن ن حتتت شتتبكة الصتتوارٌر ستت حها التتدّبابا
الستتورٌة فتتً ل تتم طٌتتران العتتدو  لتتى حتتّد كبٌتترل وراحتتت تلتتـ 
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المعتتتارـ تطتتتال األخضتتتر والٌتتتاب  فتتتً حتتترش مضتتتنٌةل تقٌلتتتة 
 الخطول بدت ب  نهاٌة! 

استتتؽرقت حتترش االستتتنااؾ ت تتتة أشتتهر بطٌ تتاتل أنهكتتت 
نتتت الطتترفٌنل وؼتتّش ضتتؽوط شتتّتى مورستتت شتترقاً وؼربتتاًل تمكّ 

هٌ تتتة األمتتتم المّتحتتتدة متتتن التتتتدّخلل فتوقّفتتتت العملٌتتتات القتالٌتتتةل 
تتة علتتى طتتول ال بهتتة بتتٌن "ستتورٌة" و  ٌّ وانتشتترت القتتوات الدول
" ستترا ٌل"ل وعتتادت "القنٌطتترة"ل لكّنهتتا عتتادت مجهّدمتتة تمامتتاً! 
ر عت المدٌنة ال نوبٌة ـ التتً احتضتنت أبناءهتا بحّنتول وكانتت 

وصراعاتهم وشهواتهم و أو اعهم شاهداً على أح مهم و مالهم 
ـتت  لتتى الحضتتن الكبٌتترل  ال أّنهتتا ر عتتت علتتى شتتكل أكتتوام متتن 
الح تارة واألتربتة واألاقتة المجحفّترةل بحٌت  صتار متن الصتتعش 
استحضتتار تلتتـ األبنٌتتة الشتتامخةل والشتتوار  التتتً كانتتت تضتتّج 
بالحركتتة والحٌتتاة ٌومتتاًل وأقفتتل الطرفتتان دفترهمتتا الستتاخن  لتتى 

 حٌن! 

 ر هً النتا ج التً كنت  تنتظرها!مفهل هذ

لكن الحدود التً أجؼلقت بٌن "سورٌة" و" العراق"  تر تلتـ 
ًّ متا استتأتر  ـ  عن أس لتها قلٌ ًل تّم استت ّد فتً الحت الفترةل شؽلت
باهتمامتتتـل  ذ أّن "حتتتّوا ً" اقتتتاقكم راحتتتوا ٌؽتتتادرون البلتتتدة 
نهتا! فراد ل بعد أن ٌمّمتوا و توههم شتطر "نّبتل" التتً  تاؤوا م

كانت الستنوات الطوٌلتة قتد وّطتدت بٌتنكم ع قتات  توار داف تةل 
ارتفعت فً بعح األحاٌٌن  لى مستو  صداقة حمٌمةل بٌتد أنتـ 
متا كنتتت  لتستتطٌ  أن تعوّضتتهم عتن لقمتتة عٌشتهم التتتً ارتبطتتت 
بت ارة محدودة بٌن رٌؾ المنطقةل ورٌؾ المناطق المحاذٌة لهتا 

فارقتة بعضتهمل بمتا أنستاـ فً ال انش اآلخرل فتداخلـ األستى لم
 ش ون الحرش وشؤونها  لى حٌن!  
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أخذت البلدة تتّمرد على حدودها فً السنوات األخٌرةل لكً 
ال تصاش با حتشاءل بعتد أن ابتلعتت أعتداداً متااٌتدة متن النتا  
التذٌن تركتوا قتراهم خاوٌتة أو تكتاد! وبتدا األمتر ـ فتً م ملته ـ 

أقطابته  لتى أٌتن ٌقتودهم صتراعهم  كصرا  م  الامن ال ٌعرؾ
ذاـل وال لمتتاذا قجتتّدر لهتتم أن ٌخوضتتور! فكانتتت فوضتتى عظٌمتتة  
أختتذ "تتتل ح تتر" ـ فتتً ؼمارهتتا ـ ٌنمتتو وٌّتستت  بؽٌتتر حستتاشل 
متناسٌاً تلّة البٌوت الترابٌة التً كانهال فامتّدت قدمار  نوباً حتى 
 المستا التخوم الشتمالٌة للبلتدة ذاتهتال بحٌت  أصتبح متن الصتعش
فتترا هتتذر متتن تلتتـل بٌنمتتا راحتتت التترأ  تاحتتؾ شتتماالًل وتتتدف  
بالذراعٌن ؼرباً وشمال ؼرشل لٌحتضتن بوحتداها قرٌتة "خّطتو" 
ًّ "الناصرة"ل من ؼٌر أن ٌسأل نفسه عّما  ذا كتان  وباألخر  ح

 ٌفعل ما ٌفعله وفق رؼبتهل أم أنه مجكرر علٌه ال بطل!

ررل فلقتتد أّمتتا "الناصتترة" التتذي بتتدا كشتتامة صتتؽٌرة فتتً ظهتت
را  ٌنمو بشتكل سترطانً ال ٌمكتن الستٌطرة علٌتهل أو تنظٌمتهل 
حّتى كاد أن ٌلتتّؾ علتى المدٌنتة متن  هتة الؽترشل فٌمتا وصتلت 
حدودر الؽربٌة  لى تخوم "مركا الم ر   للبحتو  الاراعٌتة"ل 
بعد أن اؼتال فً طرٌقه حقول القمح والقطن التً كانتت تفصتله 

ولم ٌكن فً نٌّته أن ٌتوقّؾل لكن عن البلدة لسنوات قرٌبة خلتل 
المركتتا حتتال بٌنتته وبتتٌن متتا ٌرٌتتد! ولتتم ٌتتن   أن ٌتستتلّل شتتماالًل 

 لٌتعمشق بساحة "خّطو" التً راحت تمور بحركة دؤوش!

 كانت المسافات قتد تتدانتل فتوحتّدت الرقعتةل ومابتدا نا ٌتاً ـ
باألم  ـ لم ٌعد الٌوم كذلـ! أّما بٌتكم الذي كتان ٌتمّستـ بالحافتة 
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الشرقٌة من "العاٌاٌة" خوؾ أن ٌنالق  نوباً بسبش االنحتدارل 
فلقد أضتحى الٌتوم ٌتوّستطهال  ذ أن العمتران را  ٌاحتؾ شترقاً 
حّتتتتى اتصتتتل "بالمستتتلر"ل تتتتّم ت تتتاوار علتتتى حستتتاش الحقتتتول 
م  قرٌة "أبو عمشة"ل التتً ترّبعتت  والبساتٌن الم اورةل حتى تاخ 

ر" فتً النقطتة التتً على كتتؾ تلّتة صتؽٌرة تنحتدر نحتو "الختابو
ترفدر فٌها مٌتار "ال ؽ تػ"! كمتا لتم ٌتألج  هتداً فتً دفت  البستاتٌن 
التتتً كانتتت تحتتّدر  نوبتتاً  لتتى تختتوم النهتترل وأختتذ ٌتلفّتتت ٌمٌنتتاً 
وشتتماالً باحتتتاً عتتن متتوط  قتتدم لتتم ٌطلتته البنتتاء بعتتدل لكتتن حتتً 
"الصتتتتالحٌة" كتتتتان لتتتته بالمرصتتتتادل ففتتتتً المتلتتتت  الواقتتتت  بتتتتٌن 

تقا هتا ب ستر "ال ؽ تػ"ل وبتٌن قرٌتة "المفتتً" "العاٌاٌة" فً ال
تحّركت "الصالحٌة" مدفوعة بالؽٌرة رّبمال وراحت تّتس  شماالً 
تاً ولٌتداًل شتر   ٌّ ٌّتان فتً التقا همتا ح وشرقاًل تّم كان أن أن ش الح
ٌتستت  شتترقاً حتتول الطرٌتتق التتذاهش  لتتى  بتتل "كوكتتش"ل فتتأطلق 

التذي تتّم  رستاؤر  علٌه أهلور اسم "الؽتال" تٌّمنتاً بح تر األستا 
بؽٌتتتة  قامتتتة معمتتتل للؽتتتال هنتتتاـ! أّمتتتا الطرٌتتتق الفاصتتتل بتتتٌن 
"العاٌاٌة" و "الصالحٌة"ل فلقد أخذ ٌكتسش أهمٌة متااٌدة ٌومتاً 
بعد ٌومل بعد أن أضتحى طرٌقتاً ّحٌوٌتاً ٌنتهتً  لتى ستاحة شتبٌهة 
بستتاحة "خّطتتو"ل وطفقتتت التتدكاكٌن متتن كتتّل نتتو  ولتتون تؽتتاو 

 شّكل سوقاً مستقلة بذاتها! انبٌهل حّتى كاد أن ٌ

وما كان "لؽوٌران" أن ٌسكت على متا ٌ تريل فتوّست  هتو 
اآلختترل بعتتد أن راود ـ تلّتتة البٌتتوت التتتً ترامتتت  لتتى ال نتتوش 
الشرقً منه تحت اسم "اآلؼاوات" ـ عن نفسهال وأخذ ٌرنو بكّل 
عتتٌن متتاكرة  لتتى "حتتو  البتتاعر"ل علتتى أمتتل أن ٌّتصتتل بهتتال 

لكبٌر الذي ٌعانٌتهل تتّم احتؾ  نوبتاً حتتى فٌتخفّـؾ من الضؽط ا
ٌّة"ل وأطّل من خ لها على "النشوة"! أمتاّ "النشتوة"  تداخل "باللٌل
نفستتتهال فلقتتتد انقستتتمت  لتتتى قستتتمٌنل قتتتدٌم ارتمتتتى بوهمتتتال  لتتتى 
ال نتتوش متتن ضتتفة "الختتابور"ل واّتصتتل بالبلتتدة بوستتاطة  ستتر 

رٌتق كبٌرل و خر رّ  بدأ ٌتناتر  لى الؽرش من شتقٌقه حتول الط
ال نوبً الذاهش  لتى "تتل تمتر"ل حتتى كتاد أن ٌّتصتل "بالمقاستم 
الخمسة"ل مّشك ً حالة نموذ ٌة لاّنار الفقتر التذي ٌحتٌط بالمتدن 

 عادة!
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وذات مستتاء وصتتل ختتّط الستتكة الحدٌدٌتتة  لتتى البلتتدةل كتتان 
الستتعال قتتد أنهكتته لكتتترة متتا أدمتتن علتتى التتدخانل فاستتترا  فتتً 

ل دربته شتماالًل وقتد ترّستر فتً محطة  لى الؽرش منهتال تتّم أكمت
وهمه أّن األوان قد  ن  لترتً البلدة وستا ل النقتل التتً تقتادم بهتا 
العهدل وترسلها  لى مقابر خاصة بها! وبخب  شدٌدل أو بمحتح 
مصادفة رّبمال مّر ذلـ الخط بٌن "النشوتٌن"ل لٌض  حتّداً نها ٌتاً 

الحتتدود بٌنهمتتال تتتّم عبتتر "الختتابور" متتن معبتترر الختتا ل لٌرستتم 
الؽربٌة للمدٌنةل وذلـ فتً محاولتة ٌا ستة لحماٌتهتا متن االلتفتاؾ 
المرٌتتش التتذي كانتتت "الناصتترة" تخّطتتط لتتهل فاصتت ً بتتٌن تلتتـ 
البٌوت المشاؼبةل الفارة من التنظٌمل تّم رحتل بعٌتداً نحتو شتمال 

ّؽبر!  اله  ومج

كانت األمكنة تبّدل  لودهال وهاهً البلدة ذاتها تخلت  توبهتا 
وترنتتو  لتتى ال دٌتتد بعتتٌن راؼبتتةل مت اهلتتة المصتتاعش  القتتدٌمل

ال ّمة المطلوش ت اواهال رّبما ألنها لم تكن قتد حستبت حستابها 
علتتى هتتذا األستتا ل فاختّطتتت لنفستتها شتتوار  ضتتٌقة وقصتتٌرةل 
ستظّل عا قاً فتً و ته كتٌتر متن األفكتار والمشتارٌ  التتً كانتت 

البلدٌتتة التتتً تجرستتم علتتى التتورقل أو فتتً األذهتتان! وابتتتداًء بتتدار 
ن وبهتٍو صتؽٌرل أختذت رٌتا   ٌْ ت  ٌّ كانت عبتارة عتن ؼترفتٌن تتراب
التؽٌٌتتر تطتتال كتتّل شتتًءل فتتوذا ببنتتاء حتتدٌ  ٌرتفتت  مكتتان هتتاتٌن 
الؽرفتٌنل لتؤّ ر البلدٌتة الطتابق األرضتً منته كمحتال ت ارٌتةل 
ن كمكاتش لموّظفٌها المتااٌدٌن! ومتن تتّم  ٌْ ٌا ن العلو ٌْ وتترـ الطابق 

ق الهتال التذي ضتاق بناستهل ومتا عتاد ٌفتً بحا تة  اء دور سو
البلدة  لى اللحوم والخضارل فكان على البلدٌة أن تقوم بنقله  لتى 
ٌجشاد  نوباً على ضتفّة "الختابور"ل وقتّررت أن  سوق  دٌد را  
ٌجخّصتت  الطتتابق التتتانً منتته "لمدٌرٌتتة  تبنتتً مكانتته بنتتاًء حتتدٌتاً 

ً"ل وبتذلـ ٌتستّنى األعمال الفنٌتة"ل و "مصترؾ التستلٌؾ الشتعب
لها أن تبٌ  الطابق األرضتً علتى ؼترار متا فعلتت بتدار البلدٌتة 
ٌّد مكان مطار لتم  نفسها! و لى الؽرش من الملعش البلدي الذي شج
ٌجنفّذ  طرحت مقاسم بناء لذوي الدخل المحتدودل فأختذ  ٌّد له أن  ٌجق
العمتتران ٌاحتتؾ ؼربتتاً نحتتو محّطتتة القطتتارل متتن ؼٌتتر أن ٌتتترـ 

خالٌتتةل فٌمتتا واصتتلت الحتتارة "العستتكرٌة" احفهتتا  وراءر فستتحة
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الحتٌ  شرقاً بات ار "الوادي الشتوي"ل فلم ٌبق فٌها متوط  قتدم 
بتت  عمتتران! كانتتت المظتتاهر التقلٌدٌتتة قتتد بتتدأت تؽٌتتش لصتتالح 
مظاهر حدٌتتةل فاختفتت األبتواش الخشتبٌة ذات الضتلفتٌن اللتتٌن 

حلّتتت كانتتتا تؽلقتتان بقضتتٌش حدٌتتدي عتتن وا هتتات المتتتا رل و
محلها أبواش سّحابة ذات ض ٌجل وترافق ذلـ بؽٌتاش المتوااٌن 
ٌجرفتتت  علتتتى األكتتتتاؾل  التقلٌدٌتتتة ـ المجؤلّفتتتة متتتن عمتتتود خشتتتبً 
وخّطتتاؾ ٌرفتت  المتتادة المواونتتة ـ عتتن كتترار "اآلشتتورٌٌن" 

 الشهٌر بخضرتهل لتحّل بدالً عنها موااٌن معدنٌة حدٌتة!

ٌّدة متتتن الطتتتٌن ل بعكتتت  كانتتتت البٌتتتوت فتتتً األطتتتراؾ مجشتتت
البٌوت ا ستمنتٌة التتً كانتت تشتّكل ؼالبٌتة األبنٌتة فتً المركتا! 
ٌّدت بتتالح رل  تتاءت ستتقوفها علتتى ؼتترار  تت وحتتتى تلتتـ التتتً شج
سقوؾ البٌوت الطٌنٌة!  ألن تلـ األحٌاء كانت مناطق مخالفتات 
ستتهت البلدٌتتة عتتن نمّوهتتا بتتذلـ الشتتكل الستترطانًل أو ؼّضتتت 

بت عنها الساحاتل وانعدمت النظر عنه لهذا السبش أو ذاـل فؽا
الطرق المستقٌمةل وتداخلت البٌوت بفوضى ع ٌبة ٌع تا عنهتا 
ٌّقة و تتدت مٌتتار  ـتت حتتتى ـ المتقّصتتد! وعلتتى تلتتـ التتدروش الضتت
ْتل وحتتتال   االؼتستتتال ستتتواقً لستتتٌرهال وحفتتتراً لت مّعهتتتال فأستتتن 
لونهتتتال وأصتتتبحت مصتتتدراً لتتتروا ح ال تطتتتاق صتتتٌفاًل ومصتتتا د 

أستتراش التتذباش األارق فتتً النهتتارل  للطتتٌن شتتتاًءل عتتداـ عتتن
ٌّة للمٌتار فٌهتا!  والبعوح فً اللٌلل  ذ لم ٌكن تّمة مصارؾ صح
كان النا  قد ت ّمعوا فً أماكن ال تختلتؾ عتن قتراهم كتٌتراً  ال 
من حٌ  الح تم والتنتّو ل ومت  ذلتـ فتون أحتداً متنهم لتم ٌتستاءل 
 عتتن الفتترق أو ال تتدو ل وظلّتتوا علتتى تلتتـ الحالتتة متتن نتتاو  ال
ٌنضش  من ؼٌر أن ٌقؾ فً و ههم شًءل فلم ٌسلم متنهم حتتى 
األموات الذٌن استراحوا فً قبورهم منذ أمدل وتوّهموا بتأنهم قتد 
سلموا على عظامهمل ذلـ أّن األحٌتاء كتان لهتم رأي  ختر حتول 
الموضو ل سرعان ما عمتدوا  لتى تنفٌتذرل فنهضتوا  لتى المقتابر 

متتن ؼٌتتر أن ٌتتأبهوا كتٌتتراً  القرٌبتتة ٌنقلونهتتا  لتتى أطتتراؾ بعٌتتدةل
باحت ا ات أول ـ الموتىل أو طقطقة عظتامهم المستتكٌنة! علتى 
تداً للمكتان ال دٌتد  ٌّ ع ل كانوال فلم ٌ دوا الوقت لكً ٌخّططوا  
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لتلتـ المقتابرل بحٌتت  ال ٌضتطرهم توّستعهم العشتتوا ً  لتى نقلهتتا 
 تانٌة فً المستقبل القرٌش!

واقعهتتا المتتاري  ولتتم ٌكتتن لتلتتـ المنتتاطق لستتان حتتالل لكتتن
أنشأ ٌذّكر السلطات بشتكل ستافر وبتذيء بحا تة ستكاّنها ـ التذٌن 
اصطحبوا معهم بعضاً من حٌوناتهم الدا نة ـ  لى فتر  عمتلل 
عّبتتتدةل ومناهتتتل  ومستوصتتتفاتل ومتتتدار ل وكهربتتتاءل وطتتترق مج
للماء النظٌؾل وشبكات للصرؾ الصّحًل ووسا ل عامة للنقتلل 

ة معهتتا ـ فتتً تلتتـ الع التتة وخ فتته حا تتة لتتم تستتتط  الحكومتت
واالادحتتام ـ أن تتتؤّمن متتن هتتذر الختتدمات  ال أقلّهتتا! وكتتان ذلتتـ 
التوّس  م  ما ٌطرحته متن مشتك ت متتار حتوار ال ٌنتهتًل ألن 
المواقتتتؾ منهتتتا كانتتتت تتبتتتاٌن بتتتاخت ؾ المواقتتت ل وبنتتتو  متتتن 
ا حستتتا  بتتت   تتتدو  الحتتتوار كنتتتت  تتتترّدد  أن ال  دٌتتتد فتتتً 

تل تلـ األمتورل وهتً ال تبتدو فتً طرٌقهتا المسألةلفلقد خبرت  م
  لى الحّل! 
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وفتتتً ا ّبتتتان ذاتتتته دختتتل التلفتتتاا البلتتتدة علتتتى ع تتتل! كتتتان 
ٌّونل أو  خرون متن تلتـ األقتوام التتً تمٌتل  الٌابانٌونل أو الكور
 لتتى القصتتر ـ والتتتً ؼتتات العتتالم بعٌونهتتا الما لتتة المشتتقوقةل 

صتلوا  لتى قّمتة "كوكتش"ل وبشرتها الضاربة  لى الصفرة ـ قتد و
توّرت بأبنٌتة أخفتت عتن  وعلى التذروة ارتفعتت الهوا ٌتاتل تتّم سج
العٌتتون أ هتتاة ؼرٌبتتة ومجعقّتتدةل فقعتتد النتتا   لتتى ذلتتـ ال هتتاا 
الع ٌتش بتمتار تتامل وصتاروا ٌتتابعون التمتٌلٌتات المجسلستلة التتً 
ٌبتها باست ش كاملل فاضطرت دور السٌنما  لى  ؼت ق أبوابهتا 

كسدت عروضهال بٌنما تحّول بعضها  لى صاالت عامتة بعد أن 
فً األعرا ل بحٌ  اختفت تلتـ الت ّمعتات المجحبّبتة التتً كانتت 
تحتشتتد لمشتتاهدة أف مهتتا األتٌتترةل ؼابتتت حفلتتة الستتاعة التالتتتة 
والنصؾ متن ٌتوم األحتد شتتاًءل فؽابتت معهتا الفتٌتات ال متٌ ت 

الفرنستٌةل أو  اللواتً كّن ٌقصدن تلـ الدور لمشتاهدة عروضتها
ا ٌطالٌةل أو العربٌةل أو الهندٌةل وبؽٌابهّن ؼتاش الشتباش التذٌن 
كتتتانوا ٌضتتتربون عصتتتفورٌن بح تتتر واحتتتدل ذلتتتـ أنهتتتم كتتتانوا 
ٌستتتتمتعون بمشتتتاهدة أف مهتتتم المنتظتتترة متتتن  هتتتةل و ٌمّتعتتتون 
أبصارهم بمرأ  أوالء الفاتنات من  هة أخر ل فٌنقلتش المكتان 

صتتتوات والتتتروا ح والت ّمعتتتات  لتتى مهر تتتان متتتن األلتتوان واأل
الصؽٌرة السابقة على العرح! كما ؼابت حفلة الساعة التاستعة 
والنصؾ صٌفاًل حٌ  تكون حدة الحترارة قتد انكسترتل وطتاش 

 المشً بعد مشاهدة فٌلم حالم!
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وباستتتتتت تار التلفتتتتتاا باهتمتتتتتام النتتتتتا  تباعتتتتتدت مواعٌتتتتتد 
ل تّم تقّطعت اٌاراتهمل ْذ لم ٌعد لدٌهم ما ٌقولونه لبعضهم البعح

تلتتتـ الاٌتتتارات بالتتتتدرٌج! أّمتتتا األمهتتتات فقتتتد تقاعستتتن فتتتً أداء 
وا بتتاتهّن المنالٌتتة لكتتترة قعتتودهن  لٌتته لتتٌ ّل ومتتا عتتدن  بهتتات 
بطلبتتات أاوا هتتن كتٌتتراًل الستتٌما  ذا تاامنتتت تلتتـ الطلبتتات متت  
التمتٌلٌات المجسلسلةل البدوٌة منها وؼٌر البدوٌةل وأهمل الت مٌتذ 

نهم لتم ٌكتفتوا بمشتاهدة برام ته التعلٌمٌتةل فتً حتٌن دروسهمل أل
راحت الفتٌات تقلّدنه فً أحادٌتهّن عن الحتش والتاوارل بعتد أن 
انشؽلت األمهات عنهّن باستتعادة عتروح األمت  مت   تاراتهن 
نهاراً! ولم ٌمِح وقت طوٌل حتى كانت هوا ٌات  التلفاا تؽّطً 

ات المعدنٌتتتة ستتتطو  البلتتتدة بؽابتتتة كتٌفتتتة متتتن األستتت ـ والشتتتبك
وأ هتاة التقوٌتةل وعمتتد بعضتهم  لتتى سترقة الكهربتتاء متن م ختتذ 
ؼٌر نظامٌة حٌن أعٌتهم السبل النظامٌةل حتى  ذا اقتترش موعتد 
 ولة ال ابً المجكلّؾ بقتراءة العتداّداتل أخفتوا تلتـ الم ختذل فبتدا 

ٌّاً ال تشوبه شا بة!   كّل شًء طبٌع

متن ا حترار ورا  أوالدـ ٌلحفون فً طلش  هتاا ٌعفتٌهم 
والتطفّتتل علتتى ال ٌتتران متتن  هتتةل وٌتتتٌح لهتتم متابعتتة بتترام هم 
فّضتتلة متتن  هتتة أختتر ل لكّنتتـ أختتذت  تتهتتّرش متتن  لحتتاحهم  المج
العتبتتارات كتٌتترةل قتتد ٌكتتون أهمهتتا أّن مٌاانٌتتتـ لتتم تكتتن تستتمح 
بتبذٌر كهذال بٌد أّنهم ما كانوا لٌتفّهموا أّي ظرؾ قد ٌحول بٌنهم 

بهتم! وبمرا عتة صتؽٌرة اكتشتفت  بتأّن  وبٌن شراء  هاا ختا 
عشرٌن سنة قد تصّرمت على اوا ـ! كتان األوالد قتد تكتاتروا 
فً ؼفلة من التامن  حّتتى أنتـ تفا تأت  بعتددهم! ومت  االرتفتا  
ٌّات أختذ الفتر  التذي ترافتق بتوالدتهم  المستمر فً أسعار الحا 
ٌنقلش  لتى ضتّدرل صتحٌح أن األمتور لتم تكتن علتى تلتـ الدر تة 

الستتوء  ن  التحقتتت  بالعمتتل التتوظٌفًل ذلتتـ أّن الراتتتش كتتان  متتن
ٌؽّطتتً مصتتارٌؾ الشتتهر بشتتكل مقبتتولل  ال أّنهتتا الٌتتوم اختلتتؾ 
ٌّناًل فالراتش لم ٌعد ٌنهح بأعباء األسترة  الّ فتً حتدود  اخت فاً ب
األٌتتام األولتتى متتن الشتتهر! تتتّم أن أّمتتـ كانتتت قتتد رحلتتت بشتتكل 
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نادرل  ذ لم ٌكن ٌمضً ٌوم من نها ًل فافتقدتا امرأة من طراا 
ؼٌتر أن تحضتتر معهتا باقتتة متتن "الستلق" أو "الستتبانر"ل أو شتتٌ اً 
من "ال تار" أو "الف تل"ل أو أّي شتًء  خترل وذلتـ  لتى  انتش 
عملهتتا فتتً الحقتتول الم تتاورة التتتً ؼابتتت ـ بتتدورها ـ بعتتد أن 
باؼتها العمرانل وأخذها على حٌن ؼتّرةل فتوذا عتادت  لتى التدار 

ال تتتوارش بتلتتتـ الطرٌقتتتة الخاصتتتة بهتتتال أو تعٌتتتد  اختتتذت ترفتتتو
تفصٌل التٌتاش التتً لتم تعتد تناستش "خالتداً" لتصتلح "لستورٌة"ل 
ربما ألنها لم تكن تستؽنً عتن أي شتًءل ولتذلـ كانتت مشتؽولة 
دا متتاً بشتتًء متتا تعٌتتدر  لتتى االستتتعمال بعتتد أن بلتتًل وؼتتدا رّمتتة! 

ٌّترتل فمتا عتادت تشتبه تلتـ ا ٌّة حتى صتورتها كانتت قتد تؽ لصتب
الرقٌقة ا هاشل المتخّوفة من االنتقال مت  أبٌتـ  لتى المدٌنتةل تتّم 

 أن اسرتـ كانت صؽٌرة  نذاـ! 

فتتً متتا بعتتد حاولتتت  أن تتتتذّكر كٌتتؾ تتتأّتى لتتـ أن تشتتتري 
تلفاااًل بعتد أن أعٌتاـ الهترش متن الو تور المعاتبتةل وكٌتؾ أختذ 

احتت ذلـ ال هاا ٌلتهم قسطاً وافراً متن راتبتـل لكتن الصتورة ر
تبهت لمصتلحة تلتـ األمستٌات التتً لّمتتكم أمتام شاشتتهلولم ٌعتد 
ّنوا به فرحاً ٌتفّكرون فً  ار ٌقصدونه لمشاهدة  األوالد الذٌن  ج

 هذا البرنامج أو ذاـ! 
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وقّعت "مصر" اتفاقٌة "كامش دٌفٌد"! وكان قتد ستبق للنتا  
ن  لستتوا  لتتى أ هتتاتهم بتتذهولل وهتتم ٌتتتابعون اٌتتارة ر ٌستتها أ

للقد ل فانقسموا حول تلـ الاٌتارةل واشتتّطوا فتً أحكتامهم بتٌن 
متن رأ  فٌهتتا الخٌانتة بعٌنهتتال ومتن رأ  فٌهتتا  ترأة ووضتتوحاًل 
على مبدأ أن "لٌ  با مكان أفضل مّما كان"! ومن قبل كانوا قد 

لخبتتتراء الستتتوفٌٌتل اختلفتتتوا حتتتول تفستتتٌر دوافعتتته فتتتً طتتترد ا
 فضحكت  من تناقح اللوحةل مؤّكداً أن ّشّر البلٌة ما ٌضحـ!

 وقلت  : هً األمور سواء!

ولم تكن تلـ هً المرة األولى التتً تفلتت فٌهتا هتذر ال ملتة 
منتتـ فتتً اآلونتتة األخٌتترةل فهتتل كانتتت تعّبتتر عتتن قناعتتتـ فتتً 

 المسألةل أم تسلٌمـ بها!م 

لرتٌتش ٌحفتر فٌته األعصتاش كان السٌاق الذي أخذ الٌومً ا
ٌشٌر  لى الشّق التانً من التساؤل الممرحل بحٌ  متا عتاد أّي 
ـّ متتن األعمتتاق! حّتتتى تعٌتتٌن " بتتراهٌم" بصتتفة نا تتش  شتتًء ٌهتتا
لر ٌ  المكتش التنفٌذّي لم ٌحّرـ فٌـ تلتـ المشتاعر التتً كانتت 
تشتعل بالفر  من أ ل األصتدقاءل ربمتا ألنتـ أختذت  تتفّكتر فتً 

ورة مؽتتاٌرةل  ْذ هتتاهو صتتدٌق  ختتر ٌتتنهح بٌنتتـ و األمتتور بصتت
تتتة  ٌّ بٌنتتته حتتتا ال بتتتل حتتتـا اان! األول ابتتتتدأ بتخّر تتتـه متتتـن كل

 الحقوقل فٌما انتهٌت  

ـت أنتت ـ  لتى األاقتةل والتتانً را  ٌتنهح مت  هتذا التعٌتٌن 
ٌّنل ولكتتً تتحاشتتى  تتّواً شتتبٌهاً بتتذلـ الّ تتو  التتذي رفعتته  لتتى علٌتت
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ٌّم على حفلتة "خلٌتل" هنّ  أتته فتً مكتبته! ذلتـ أنتـ أختذت  الذي خ
تؤّخراًل رّبمتا ألنتـ بتدأت تعتً  تشعر بالضٌق من تلتـ األ تواء مج
بأنكم أوالد الٌوم ل أّن الماضً لن ٌعودل وأّنكم لم تعودوا أول تـ 
األنداد الذٌن  معتهم مقاعد الدراسة ذات ٌوم!طبعاً أنت لم تلحظ 

ٌته فتً وهمتـل فً سلوكهما شٌ اً مباشراً ٌومىء  لى ما ذهبت   ل
لكتتن الواقتت  ٌفتترح ستتٌاقه ومفرداتتته بعٌتتداً عتتن لؽتتة العواطتتؾل 
لتتذلـ فلقتتد  تتترت  االبتعتتاد قلتتٌ ًل لكنهمتتا افتقتتداـ لتتبعح الوقتتتل 

 فلّما تأّخرت  فا  ـ باٌارة خاطفة!

 أه ًل تفّض ! …ـ أه ً 

بارداً كان الّ و فً الخاررل وكانت الن وم ترتعد فً سماء 
 لٌلكٌة! 

 ناـ مجؤّخراً!ـ افتقد

 وتدارٌت  بالترحٌش فً محاولة  خفاء تحّر ـ:

 ـ أه ً بكمال تفّض  بال لو ! 

 كٌؾ الحال!م 

 ـ ال بأ ل الحمد هلل! 

 وراء تلـ السٌماء تمة سّر!

 وعلى عادته حٌنما ٌكون لدٌه ما ٌقولهل تنحنح " براهٌم": 

 ـ أحمدل نحن أصدقاء ألٌ  كذلـ!م

التتذي لتتم ٌكتتن ٌخلتتو متتن بعتتح وباؼتتتـ الستتؤال المتتده  
 ف ا ة!

 ـ طبعاً نحن أصدقاءل ولكن ما األمر!م

 وبدا حا راًل فأكمل "خلٌل" ما كان قد بدأر: 

ـ ال شًء ولكتن حالتـ فتً الفتترة األخٌترة ال ٌع بنتا! أحمتد 
 أنت لم تعد تأبه لشًءل لقد أدرت  ظهرـ للحٌاةل وهذا ال ٌ وا! 

 ـ و ماذا ترٌداننً أن أفعل!م
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تترت األمتتـور مـتتـن ـتت نرٌتت ٌّ دـ أن تفتتتح عٌنٌتتـ  ٌتتداًل لقتتد تؽ
 حولـل بٌد أنـ 

 ال ترٌد أن تر ل وال أن تتحّرـ من مكانـ!

وكان ك مهما ؼرٌباًل فلم تلتقط متا ٌرمٌتان  لٌتهل وتستاءلت  
 بحٌرة:

 ـ ولكن ماذا كان بومكانً أن أفعل!م

ـتت كنتتت  تستتتطٌ  الكتٌتترل ولكّنتتـ أدرت  ظهتترـ لكتتّل شتتًءل 
ت  فتً دارـ كراهتش! حستناًل هتل لتـ أن تفّستر لنتا لمتاذا واناوٌ

تحّصتتل اآلختترون علتتى شتتقق ٌستتكنونهال بٌنمتتا لتتم تتتتدبر أنتتت  
شتتتٌ اً!م أنتتتت  لستتتت  مجوظفتتتاً  دٌتتتداًل وعتتتدد أفتتتراد أستتترتـ لتتتٌ  
صتتتؽٌراًل فمتتتا التتتذي كتتتان ٌنقصتتتـ ستتتو  القلٌتتتل متتتن الحركتتتة 
والرضتتا!م وفتتً وقتتت متتن األوقتتات كنتتت  قتتد  معتتت  متتن حولتتـ 

تؤخراً!م تتّم لمتاذا ا ٌّبـ عن النقابة مج لكتٌر من العمالل فما الذي ؼ
تتتتوّهم بتتأن العمتتل فٌهتتا أ تتد ل وأنتتت بعٌتتد عتتن مركتتا القتترار!م 
ٌّشل هل كان تمة متا ٌمنعتـ متن أن تكتون واحتداً متن أعضتاء  ط

 الل نة النقابٌة مت ً!م  

 ـ ولكنكما تعرفان بأننً مختلؾ معهم فً كّل شًء!م         

 شًء ٌدوم ٌا أحمدل تّم أن خ فتـ معهتم لتم ٌكتن خ فتاً ـ ال
شخصتتٌاًل وكانتتت تستتوٌته ممكنتتةل وعنتتدها كنتتت  ستشتتارـ فتتً 
اتّخاذ القرارات بمتا ٌختدم مصتلحة العّمتال بصتورة أفضتل! بقتً 
أن نسألـ  ْن كنت  قد فكرت  فتً أوالدـ ٌومتاً فتً هتذر الحمتأة!م 

دانهمل وتذّكر بأنتـ كنتت  انظر  لٌهم لتر  أّي أسمال بالٌة تؽّطً أب
 تستطٌ  أن تقّدم لهم الكتٌرل لكنـ  لم تفعل! 

اآلن كانا قد ؼماا لـ من القناة المو عةل وأظهرا ضت لتـل 
فرفعت  بصرـ نحتو أوالدـل وفا تأـ متر هم حقتاًل حتتى لكأنتـ 
تراهم للمرة األولى! ففً تلـ الااوٌتة متن الؽرفتة كانتت العٌتون 

ٌّهتا الؽا رة قد استكانت ب   نأمة أو رفّةل ومن األحداق التتً ٌؽط
القتتتذ  را  حرمتتتان طوٌتتتل ٌفصتتتح عتتتن نفستتتهل فانتتتدا  علتتتى 
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الو نات النات تةل والشتعور المجشتعتةل والقامتات الضتامرة! وعنتد 
الركش والمرافق والمؤخرات كان تمتة تقتوش فتً تٌتابهمل وكتان 
تقنة ترتقّها ب   دو ل ذلـ أن القما  نفسه كان  تمة رق  ؼٌر مج
قد بلًل وحالت ألوانهل ومتا عتاد ٌصتلح لشتًء! وفتً تلتـ اللٌلتة 
أخذ النوم ٌنأ ! كانت تلـ التقتوش قتد انقلبتت  لتى  ترا  راعفتة 
ومؤلمتتتةل وراحتتتت العٌتتتون المنكستتترة تحفتتتر فتتتً  تتتدار كرامتتتة 
مهٌضة هّدها الفقر والامنل فأ لت  ناظرٌـ فً أر تاء المكتان! 

لتودكم مت  نتاولكم بهتذر كانت الؽرفة الوحٌدة ـ التً التصتقت ب 
البلدة ـ قد انحشرت باأل ساد المنطوٌة على نفستهال حتتى كتادت 
أن تؽّ  بهمل ولم ٌكن تمة أتا  بالمعنى الدقٌق للكلمةل بل كان 

 عبارة عن سقط متا  رّ  وك ٌش! 

قّدراً علٌكم أباً عن  تّد!م أم أنته كتان وشتماً  فهل كان الفقر مج
 ال ٌفارق  لودكم حتى الممات!م

تّم ماذا عن الؽد!م متاذا أعتددتا لهتؤالء الصتؽار كتً تقتٌهم 
عادٌات األٌام!م وأّي مستقبل ٌنتظرهم!م هو ذا "خالد" ٌطأ عتبة 
الشباش على خ ل وانطواء علتى التذاتل فمتاذا بعتد!م ٌتا  ! متا 
أشّد ما كسرر الفقرل حتى بدا أشبه ما ٌكون بشبحل تتم متاذا ٌرٌتد 

 ما ٌكفٌـ ما أنت فٌه!مذانـ الر  ن أٌضاً!م أ

وبولحا  راحت  مل  بعٌنها تتاّن فتً األذنل بحٌت  أنشتأت 
البق  المعتمة فً الصورة تنتقتل شتٌ اً فشتٌ اً  لتى عتالم الوضتو  
والعتتري الصتتفٌقل فبتتدت األستت لة كستترار ٌنٌتتر مشتتهداً ؼابتتت 
تفاصٌله فً دهالٌا ذاكرة ملتاتةل وأخذت  تستعٌد البشرة الناعمة 

ن ؼتتادراـ قبتتل برهتتةل والتٌتتاش األنٌقتتة التتتً كانتتا للتتر لٌن التتذٌ
ٌجشكل فتً اللوحتةل فتوذا كتان "خلٌتل" قتد  ٌرتدٌانها! وكان تمة ما 
ور  عن أبٌه شتٌ اً متن األرح الاراعٌتةل  ال أن " بتراهٌم" ال 
ٌختلؾ عنـ فً شًءل فمتن أٌتن لته كتل ذاـ البتذخ!م وبالتتدرٌج 

متتتن أشتتتكال أختتتذ كتتتل شتتتًء ٌتّضتتتح!  ّنهمتتتا ٌلمّحتتتان  لتتتى شتتتكل 
التحتتالؾل ألن و تتودـ فتتً مفصتتل هتتاّمل ستتٌمنحهما الماٌتتد متتن 
ن على الوصول  لى ما ٌرٌتدانل فتون  ٌْ القوةل و ذا كانا الٌوم قادر 
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ذلتتـ الوصتتول ستتٌكلّفهما مقتتاب ً ستتٌكونان فتتً حتتّل منتته  ن كنتتت  
 أنت فً ذلـ المكان!

كانتتت البلتتدة منقستتمة علتتى نفستتها متتا تتتاالل بحكتتم تركٌبهتتا 
ًل وكتتتان ذلتتتـ االنؽتتت ق ٌشتتتم األحٌتتتاء بطابعتتتهل بٌتتتد أّن الستتتّكان

األحٌتتتاء الحدٌتتتتة ذات األبنٌتتتة الطابقٌتتتة أرؼمتتتت النتتتا  علتتتى 
ٌّقةل وفً كّل األحوال فون القتول بم تمت   االخت ط فً حدود ض
ًّ كان ما ٌاال حلماً بعٌتد المنتال! ورّبمتا ألنتـ لتم تكتن ترٌتد  مدن

لحة الخاصتتة بتلتتـ لصتتداقتـ معهمتتا أن تنتهتتً علتتى متتذبح المصتت
ٌّت  أالّ تكون مصٌباً فً ما ذهبْت  لٌه المخٌلّتة! أّمتا  الصورةل تمن
كتم كانتت الستاعة حتٌن تمّكتن النتوم ـ أخٌتراً ـ متن التؽلّتش علتى 
الهوا   المتطاٌرة فً فضاء الؽرفةل فأنت لم تعد تتذّكر  ٌتداًل 
المهتتّم أنتتـ نمتتت  بضتت  ستتاعاتل لتفٌتتق فتتً صتتبا  الٌتتوم التتتالً 

ر األطتتتراؾل والصتتتدا  متتتا ٌتتتاال مطبقتتتاً علتتتى ال بهتتتة متكّستتت
ومتتؤّخرة التترأ ! كانتتت األستت لة متتا تتتاال تنتظتترل فقتترّرت  أالّ 

 تذهش  لى العملل وسحبت  اللحاؾ  لى قّمة رأسـ! 
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عندما استقّر المها رون من الرٌؾ  لتى المدٌنتة فتً بٌ تتهم 
ر متتنهم متتن ال دٌتتدة  تفتتا ؤوا بوستتط ؼرٌتتش ومعتتاٍدل أختتذ ٌستتخ

 هةل وٌتحاٌل علٌهم لحساش مربحه الشخصً من  هة أخر ل 
لكنتته فتتً كتتّل األحتتوال لتتم ٌتقتتّبلهم ـ متتن فتتورر ـ فتتً نستتٌ ه 
اال تمتتاعً! كانتتت الحكومتتة قتتد ن حتتت  لتتى حتتّد بعٌتتد فتتً كستتر 
النواظم العشا رٌةل ومّهتدت الستبٌل بشتكل عمٌتق لتقتوٌح القتٌم 

النا  ببعضها البعحل  ال اال تماعٌة التً كانت تؤّس  لع قة 
أّنهتتا لتتم تتتن ح فتتً  رستتاء بتتدا ل عصتترٌةل رّبمتتا ألّن صتتورتها 
تداخلت فً أذهانهم بالهاا م المتكتررةل أو ألّنهتم ظلّتوا ٌخلطتون 
بٌنهتتتا وبتتتٌن المشتتتك ت التتتتً كانتتتت قتتتد وعتتتدتهم بحلّهتتتال لكنهتتتا 
أخلفتتْتل وراحتتت تلتتـ المشتتك ت تتفتتاقم متت  الؽتت ءل التتذي أختتذ 

  بناررل فاحتار النا  فً أمرهمل لكّنهم لتم ٌتتردّدوا ٌكوي ال مٌ
 طوٌ ًل بل حاموا أمورهمل وأقلعوا م  الرٌح!

تتتة التقلٌدٌتتتة قتتتد اهتتتتّات بعتتتح  ٌّ كانتتتت األرستتتتقراطٌة الرٌف
تتة متتن الحفتتاظ علتتى  ٌّ الشتتًءل ولتتم تتتتمّكن األرستتتقراطٌة المدٌن
ر  مواقعها تماماًل فٌما شهدت البلدة صعوداً سترٌعاً لشترا ح أخت

علتى قاعتتدة االستتتناءل أو الموقتت  التوظٌفًل راحتتت تعتٌ  حٌتتاة 
باذخةل وفً األسا  من و دان العامتة كتان تّمتة شتعور  ّمعتً 
بأّن المنطقة لم تنل حّظهتا متن الرعاٌتة واالهتمتامل مت  أّنهتا تمتّد 
القطر ب ّل  نتا ه من الحبوش والقطن والنفطل وكانوا على أمتل 

ا طتتال انتظتتارهم  ختتامرهم الشتتعور بتتأّن األحتتوال ستنصتتلحل فلّمتت
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بتتالقنوطل ومتتا عتتادوا متصتتالحٌن متت  ذواتهتتمل وفتتً ؼٌتتاش متتن 
المعتتاٌٌر أختتذوا ٌطلبتتون كتتّل شتتًء دفعتتة واحتتدة  متتن ؼٌتتر أن 
ٌتفّكتتروا فتتً الوسا تتـل كتٌتتراً! كتتـان الختتّط التتذي ٌفصتتل متتـا هتتـو 

 ضروريل 

عمتتتـّا هتتتـو كمتتتالًّ قتتتـد وهتتتىل تتتتّم تقّطتتت  لمصلحتتتـة نمتتتـط 
ًّ  بتدا كتـّل شتـًء ـ معته ـ بّراقتاً ومؽوٌتاًل وتعاضتدت استته ك

 ع نتتات التلفتتاا متت  الوا هتتات الا ا ٌتتة ال معتتة علتتى تعتتوٌم 
نتتجل بؽتّح النظتر عتن  ودتتهل أو  ماار عام ٌله  خلتؾ كتل مج

 الحا ة الفعلٌة  لٌه!

وكتتان أن تفّكتتر النتتا  فتتً الستتبل التتتً تتتؤّمن لهتتم  شتتبا  
ر  لتى متال ال ٌنضتشل لكتنهم لتم ؼرا اهم تلـل فنمط كهتذا ٌحتتا

ٌتوقّفتتتوا عنتتتد األمتتتر طتتتوٌ ًل بتتتل راحتتتوا ٌتتتؤّ رون األراضتتتً 
الاراعٌتة التتً كتتانوا قتد تركوهتا وراءهتتمل تلتـ األراضتً التتتً 
كانت معادالً رماٌاً لكرامتهم ٌوماًل أّما أول تـ التذٌن لتم ٌتؤّ روا 
ح أراضتٌهمل فلقتتد أقتدموا علتتى متتا هتو أستتوأل  ْذ أّنهتم بتتاعوا القمتت

المتتارو  أخضتتر متتا ٌتتاال بتتتمن بختت  قبضتتور ستتلفاًل علتتى أن 
ٌرّدور عنتد الم تنتى بستعر الموستمل لٌتذهش ربحته الفتاح   لتى 
قّنعتتتةل وانتعشتتتت   ٌتتتوش المتتترابٌنل فاّتستتتعت ستتتاحة البطالتتتة المج
أعمال مرٌبة على هام  تلـ العملٌات تحت اسم السلؾل ستلؾ 

وسطاء والسماسرة القمحل أو القطنل أو النقدل وعبر شبكة من ال
والنّصتابٌن متّدت الستتوق الستوداء  ستورها نحتتو الستوق! كانتتت 
ٌّق التتتذٌن ال ٌمتلكتتتون أرضتتتاً  الحّمتتتى قتتتد طالتتتت ال مٌتتت ل فضتتت
اراعٌتتة علتتى عتتا  تهمل  ْذ حشتتروهم فتتً ااوٌتتة متتن بٌتتوتهمل 
وافتتحوا فتً الااوٌتة األختر  دكتاكٌنل راحتوا ٌبٌعتون فٌهتا أّي 

ن أصتلهال لٌوّظفوهتا فتً مشتارٌ  شًء! أو باعوا تلـ البٌوت مت
من نوٍ  مال وفً كّل مكان كانت الو ور منشؽلة بذلـ الها  ل 
حتى لكأّن النا  لم تكن مطم ّنتة علتى مستتقبلهال فوضت  التّ تار 
والسماسرة ٌدهم على ذلـ المتن مل وراحتوا ٌرّو تون الشتا عات 
حتتول فقتتد ستتلعة كتتانوا قتتد خبؤوهتتال لترتفتت  األستتعار متتن بعتتد 
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عهتتتا! وألول متتتّرة  لستتتت النستتتوة أمتتتام "ستتتوق الهتتتال"ل ارتفا
وشتترعن ببٌتت  التتدخان المجهتتّرشل أو علتتش الكبرٌتتتل أو أاهتتار 
"البتتابونج" التتتً كتتّن ٌنتقٌنهتتا متتن البرٌتتة! ناستتٌات كتتّل متتا ٌتعلّتتق 
فتقدة كانت  خر ما تتفّكتر فٌته أوالء  بالخفرل رّبما ألن األنوتة المج

ل فطتال ذلتـ الضتؽط بنٌتان  النسوةل ذلـ أن الحٌاة كانت تضؽط
 األسرة  لى حّد كبٌرل ورا  ٌخلخلها!

وفتً خضتّم تلتـ الفوضتى كتان ال مٌت  ـ بصتورة متا ـ قتد 
حملتتوا متتا ٌفتتوق طتتاقتهمل حتتتى  ذا تبتتاطؤوا بالتتدف ل أو امتنعتتوال 
اكتشؾ ال مٌ   لى أّي حّد كانت القوانٌن قد تخلّفت عتن امنهتال 

 ل تؽراتهتال بحٌت  بتتدت و لتى أّي متد  تمّكتن الفستاد متن استتؽ
كم موعة بنتود ال قٌمتة لهتال وكتان االستتمرار علتى ذلتـ النحتو 
محاالًل فانكمشت النا ل وأخذت التقة تجفتقد! لكن ال مٌ  أدركتوا 
ـتت بعتتد فتتوات األوان رّبمتتا ـ بتتأّن النكتتو  عّمتتا اقترفتتور بحتتّق 

 أنفسهم ٌكاد ٌكون مستحٌ ً!

متلتتـل ٌن تتش لهتتا متتا ومتت  ذلتتـ فتتون البلتتدة لتتم تعتتدم م نونتتاً 
ٌّنة من األطفالل وٌلقً بهم فً و ته الترٌحل متن ؼٌتر  ٌقارش دا
أن ٌفكتر فتً مستتقبلهم! بٌتد أّن "الستكرة ذهبتت ـ كمتا ٌقولتون ـ 
و اءت الفكرة!" وها أنتذا تقلّش المسألة على و وههال لكّنهتا ال 
تتكّشؾ  الّ عن و هها المرمح! هذا كلّته متن ؼٌتر أن ٌؽتادرـ 

نل اللتتذٌن ٌوحٌتتان و تته "خلٌتتل ٌْ تت ن الحلٌق  ٌْ " و " بتتراهٌم" النتتاعم 
ٌّن الفخمتتتتٌن اللتتتتٌن  بالشتتتب ل أو أن تؽٌتتتش عنتتتـ صتتتورة الشتتتقت
تا لسكنهمال والتٌاش الااهٌة التً ٌرتدٌانهال الطعام التذي  خجصصا
ٌتتتدخل بٌتهمتتتا بؽٌتتتر حستتتاشل والتتتاو تٌن اللتتتتٌن خر تتتتا متتتن 

ف ل األوالد التتذٌن  لتدٌهمال وأختذتا تشتترٌان كتتّل متا تشتتهٌه التن
ٌّارتٌن الفارهتٌن الواقفتٌن  ٌّةل والس أخذت النعمة تظهر علٌهم  ل
بالبتتاش فتتتً انتظتتتار  شتتتارة منهمتتال والمستتتتخدمٌن الكتتتتر التتتذٌن 
ٌخدمونهما فً الدا رة والبٌت ب ن! وما كانت المسألة لتندرر فً 
باش الحسدل بقدر ما كانت تندرر فً حسابات  نى العمترل تلتـ 

ت التً ٌر    لٌها المتقّدمون فً الّستن عتادًة  بفعتل متن الحسابا
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شعورهم المجوارش بأّن النهاٌة قتد أوشتكت! أو فتً بتاش المقارنتة 
بتتٌن أتتتراش بتتدؤوا معتتاًل تتتّم اختلفتتت بهتتم التتدروش والستتبلل فتتً 
الوقت الذي كانوا ٌتوّهمون ـ فٌته ـ بتأّنهم متا االتوا علتى التدرش 

تنحدر  فٌما كتانوا ٌصتعدون! تتّم ذاتهل وبكّل المقاٌٌ  كنت  أنت 
ماذا بعتد!م هتً ذي األمتور ت تري علتى عواهنهتا  متن ؼٌتر أن 
ٌتتؤّتر موقفتتـ منهتتا فتتً مستتارها!  نهتتا تستتٌر بتتـل أو متتن دونتتـل 
ٌّر لتو  تؽارل فمتا التذي كتان ستٌتؽ تاركة لـ مشاعر الضت لة والص 
أّنـ وقفت  فتً صتفّهما!م أمتا كنتت  ستتوّد  الخستران التذي وشتم 

المتصّرمة من عمرـ!م ولكن ال بأ ! فالمهّم فً األمر الفقرات 
ل و ذا كانتتت تلتتـ الصتتحوة قتتد  تتاءت متتتأّخرةل  هتتو أّنتتـ اتعّظتتت 
ّتست  متا  فذلـ خٌر لـ من لو أّنهتا لتم ت تًءل  ذ أّن فتً الوقتت مج
ٌتتاالل وعنتتدها  فقتتد ٌ تتد أول تتـ األطفتتال لقمتتة نظٌفتتة ٌأكلونهتتال 

 وتوباً ب  رق  ٌلبسونه!
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ٌّهال وأختذت تعتّد نفستها لإلقت    تّم خر ت البلدة عتن ضتفت
متتت  المتتتدن الكبٌتتتراتل رؼتتتم أّن طتتتوق البٌتتتوت الترابٌتتتة التتتتً 
ارتضتتتتها لنفستتتها علتتتى مضتتتح كتتتان ٌكتتتبح تلتتتـ المحتتتاوالتل 
فأنشأت البلدٌة توّا  الشقق التً ابتنتها على النا  فتً منطقتتً 

تتة  ٌّ تعمتتل بتتبطء علتتى المستتاكن والنشتتوة! كانتتت ال معٌتتات التعاون
 سكان أعضا ها من ذوي الدخل المحدودل لكتّن ح تم المخالفتات 
والمنتتتاطق التتتتً كانتتتت تتطلّتتت   لتتتى ختتتدمات المتتتاء والكهربتتتاء 
ٌّح  ٌجقتت وا ستتفلت لتتم ٌكتتن فتتً حتتدود طاقتتة تلتتـ ال هتتاتل ولتتم 
لمشارٌ  العمل الشعبً أن تسهم فً حتّل تلتـ المشتك ت  ال فتً 

ٌّتة مت  نطاق محدودل بما ال ٌؤّس  لق اعدة تتعاون بمو بها  البلد
 السّكان!

ٌّتة قتد فرؼتت لتّوهتا متن تواٌت  الدفعتة التتً بتٌن  كانت البلد
ٌتدٌهال متن قبتل أن تتفّكتتر أنتت فتً االستتفادة منهتتال ولتم تتتح لتتـ 
ٌّة متال  ٌّتة ستكن الظروؾ فرصة تتدّبر فٌها أمر انتستابـ  لتى  مع

الفتتتات كمتتتا أنتتتـ لتتتم تتتتتمّكن متتتن تشتتتٌٌد دار فتتتً منطقتتتة المخ
كتتاآلخرٌنل  ْذ متتا أكتتتر التتذٌن وصتتلوا متتن قتتراهم ذات مستتاءل 
فعمتتدوا متتن  فتتورهم  لتتى ابتنتتاء ؼرفتتة متتن اللتتبنل تتتّم ستتقّفوها 
بالخشتتش والتتتبن والتتتراشل وستتكنوها فتتً اللٌلتتة ذاتهتتال لتتفا تتأ 
ٌجسقط فً ٌدهال فتتؽّح  دة عند الصبا ل و البلدٌة بالواقعة المجست ِّ

طٌعه معهتم فتً متا بعتد! وهكتذا بقٌتت  النظر عنهمل لتر  ما تستت
فً الدار التً كان أهلـ قتد استتأ روهال بٌتد أن أ رتهتا لتم تبتق 
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على حالهال ألّن صاحبها كان قد وض  ٌتدر علتى طرٌقتة متاكرة 
ٌرف  بها تلـ األ رة بٌن وقتت و خترل فترا  ٌطالبتـ بتا خ ءل 

ٌامتـ  مرة بحّ ـة أّنـه ٌـرؼش فـً سكناهـال ومتـرة بحّ تـة أّنتـه 
 علـى تاوٌـج ابنهللتنتهـً  المؤامـرة 

 الصؽٌرة تلـ  لى ارتفا  فً األ رة را  ٌبهظ  كاهلـ! 

ولّما تكاتر األوالدل كانت الصورة قتد اتّضتحت تمامتاًل فتوذا 
كانت الظروؾ قد حالت دون تأمٌن دار لهم عنتدما كتان عتددهم 

اً أختتذت محتدوداًل فوّنهتا الٌتوم لتتن تستمح لتـ بتتذلـ!   وشتٌ اً فشتٌ 
تلتتـ الصتتورة المقلقتتة تقتتّح مضتت عـل متحّولتتة  لتتى حلتتم عاٌتتا 
المنتتال أختتذت  تلهتتج بتتهل وكتتان أن وضتت "  بتتراهٌم "ٌتتدر علتتى 
ٌّتـ نحتتو المستتألةل فلتتم ٌتركتتـ لتتترّددـ طتتوٌ ًل بتتل را   حساستت
ٌراودـ عن نفسـ فً تلـ النقطتة المتّرة تلتو المتّرةل مؤّكتداً بتأن 

تعتد كمتا كانتت بتاألم ل ذلتـ أّن األمتور ـ الٌتوم ـ اختلفتتل ولتم 
عدد المتعلّمٌن الذٌن أكملوا دراستهم ٌتااٌدل وأختذت الكفتاءات ـ 
فً ظّل تلتـ الظتروؾ ـ تعترح  مكاناتهتا بشتروط ٌستٌرة! كتان 
دة واقعاً ملموستاً  لتى حتّد كبٌترل بمتا  ك مه عن الظروؾ المجست ِّ
ضتتتؽط علتتتى األعصتتتاش الموتتتتورة! و ذن فالوقتتتت لتتتم ٌعتتتد فتتتً 

ل لذلـ كان علٌـ أن تقّرر بسرعةل و الّ فون الفرصة قد صالحـ
 ال تسنح فٌما بعد! 

حتتول كتتأ  متتن الشتتاي ا تمعتتتم لتتدارستتوال وتتفّقتتوا علتتى 
التفاصتتٌل! كتتان األمتتر بقّضتته و قضٌضتته  دٌتتداً علٌتتـل فكتتان 
علٌهم أن ٌشرحور لـ بشًء من ا سهاشل تّم  تاء الوقتت التذي 

صتؽٌرة علتى التدوا ر صتانعة  كان علتٌكم أن تقومتوا فٌته ب ولتة
القرارل وعلى أحّر من ال مر أخذت  تنتظتر أن تجطتر  مستألتـل 
لكتتتن األمتتتور  تتترت بصتتتورة مؽتتتاٌرةل بحٌتتت  بتتتدت ال لستتتات 
كلقتتاءات عادٌتتة بتتٌن أصتتدقاء قتتدامىل  الّ أنتتـ ـ فتتً متتا بعتتد ـ 
وعنتتدما قجتتٌح لتتـ أن تلتتتقط الرمتتوا والمصتتطلحات والتتدالالت 

دٌد  عرفت  أن مسألتـ  كانت وقتها  قتد الخاصة بذلـ العالم ال 
 طجرحت على بساط البح !     
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شًء مـا ٌشبه عملٌـة  عـادة التصنٌ  كـانت تج ر  لــ!  ْذ 
كـان  على "أحمد" الخشن أن ٌختفًل لٌحّل محلّه شخ   دٌدل 
شتتخ  نتتاعم ومتترن بتت  حتتدود! وفتتً النهاٌتتةل وعلتتى مضتتح 

ٌّة التتً ك تٌتراً متا اختلفتت  معهتال رّبمتا انضممت   لى الل نة النقاب
ٌّتة فتً التذاكرة! لكتن البشاشتة التتً  ألن مواقفـ منها متا تتاال ح
استقبلـ بها أعضاؤهال ن حت فً  االة تلـ الرواسش بسترعةل 
وشٌ اً فشٌ اً أختذت المناختات تتقتارشل والنفتو  تتأتلؾ متناستٌة 
خ فاتهتتتا الستتتابقةل تتتتّم أنشتتتأت الصتتت ت تتوّتتتتق عبتتتر اٌتتتارات 

ٌة! ومرة أخر  عادت المرارة الممّضة تؽرؼر فً الحلقل منال
 ذ أن تلـ الاٌارات أعادت مسألة الدار  لتى وا هتة منؽصتاتـ  
بسبش من ضٌقها و  م قها فً و ته الضتٌوؾل وكتان علٌتـ أن 
تتحتتّرـ بستترعةل فأ رٌتتت  اتصتتاالت مجكّتفتتة بهتتذا الشتتأن! كتتان 

صتاش بتتوّتر ا حسا  المرمح بأّن الامن قتد فاتتـ ٌحقتن األع
تأّبى ـ معه ـ الهتدوءل ولتم ٌتألج " بتراهٌم "  هتداً فتً مستاعدتـل 

  لى أن أسفرت  هودكما عن شقة صؽٌرة خجصّصت لكم! 

وعلى ع تل تتركتم التدار القدٌمتةل مجطتاردٌن بحتّ  الفتوات 
ّربمال بحٌ  لم تجعتط النفتو  وقتتاً كافٌتاً تتّود  ـ فٌته ـ ذكرٌاتهتا! 

ٌتدة قتد طؽتت علتى كتّل شتًءل فنستٌت  كانت فرحتكم بالدار ال د
نل وأّنتـ  ّنمتا تتوّد   ٌْ أن تلـ الدار كانت شاهداً على موت عاٌا 
تارٌخـ الشخصً فٌهتا  لتى ؼٌتر ر عتةل  علتى ظتّن منتـ بأّنهتا 
ٌّنل لكّنها تكّشفت ـ فٌمتا بعتد ـ عتن نقلتة بتٌن  نقلة صؽٌرة بٌن حٌ

ًّ كان عل ن! ذلـ أّن كّل شًء فً الح ٌْ ى س ٌّته ما عالمٌن متباٌن 
ٌاالل وكان أناسه مفطورٌن على صت ت وتٌقتة ال تكلّتؾ فٌهتال 
فٌمتا راحتت الشتقّة تفترح نظامهتا الختا ل  ْذ أن أرضتٌة شتتقّة 
هتتً ستتقؾ لشتتقّة أختتر ل واألبتتواش الخار ٌتتة ضتتمن الطتتابق 
الواحتتد متقاربتتة ومتقابلتتةل بحٌتت  ٌتحتتّتم علتتى الستتكان  ؼ قهتتا 

ستتتق ل عتتن اآلختترٌن  ألن باستتتمرارل رؼتتم أنهتتا ال تحقتتّق اال
ال تتدران المجشتتتركة تّستترش الكتٌتتر متتن األصتتوات المجبهمتتة! أّمتتا 
النا  هنال فهم منكمشتون علتى أنفستهم ل بحٌت  ال ٌلتقتً ال تار 
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ب تتتارر  الّ مصتتتادفةل فتتتً الوقتتتت التتتذي تجكتتتِرههم فٌتتته المرافتتتق 
المشتتتتركة ألن ٌنّستتتقوا بعتتتح أمتتتورهمل كتتتأن ٌخصّصتتتوا ٌومتتتاً 

أكتر فأكتر بدت الؽرؾ التت   ست ناً صتؽٌراً لتنظٌؾ الدررل و
ٌّفوا أنفسكم وفق نواظمه  لى أن تعتادور!   ٌطالبكم بأن تك
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كانتتت القتتو  األصتتولٌة قتتد أعتتادت تنظتتٌم صتتفوفها التتتً 
تبعترت منذ أمدل رّبما ألّن الهتاا م التتً توالتت كانتت قتد هتّات 

ّن تلتـ القتو  النا ل وكسرت أح مهتم فتً مستا ل كبٌترةل أو أل
توّهمت بأّنها تستطٌ  أن تنّظم مشاعر ا حباط العامة فتً خدمتة 
أؼراضهال فرّتبت لسلسلة من التف ٌرات التً استتهدفت منشت ت 
ٌٌّن أبرٌتاء أٌضتاًل ولتم  عسكرٌة فً األسا ل بٌد أّنها طالتت متدن
ت تتد الحكومتتة مناصتتاً متتن التترّد الستترٌ  والحتتاام عبتتر أ هاتهتتا 

ْن قتلتل ومؤسساتهال لتض   حّداً لنشاطهمل فكان أن قتلت منهم م 
وألقتتت بتتالكتٌرٌن فتتً ؼٌاهتتش الستت ونل بٌنمتتا فتتّر التتبعح متتنهم 
ب لتتودهم  لتتى ختتارر التتب د! كتتان التترّد قتتد طتتال  ختترٌن أٌضتتاًل 
ورؼتتم قستتوة الضتتربات التتتً و هّتهتتا  لتتٌهمل لتتم تر تت  األ هتتاة 

بتل ظلّتت  التً كانت قتد انطلقتت متن معاقلهتا  لتى تلتـ المعاقتلل
 مجسلّطة على الرقاش تحّسباً رّبما!

لم تكن البلدة قد شهدت حواد  من ذلـ النو ل لكن هتذا لتم 
ٌمن  أبناءها من تتّب  ما ٌحد  متن بعٌتدل أّمتا أنتت فلقتد انشتؽلت  
تت  أّول صتتدام بام  تتـ فتتً  ـ  معهتتال  ْذ م  بتتأمور أختتر   رفتتت

ء عارٌتتاً الل نتتة تكّشتتؾ الموقتتؾ لتتـ علتتى حقٌقتتتهل فبتتدا كتتّل شتتً
صفٌقاً ال ٌستر عرٌه ح اش! كتان أحتد العّمتال قتد أجصتٌش أتنتاء 
العمل  صابة بالؽةل تماماً كما حد  لـ منذ سنوات مضتل ولتم 
ٌكتتن تّمتتة أمتتل فتتً شتتفا هل  ال أن ا دارة ضتتربت صتتفحاً عتتن 
ًّ ال دٌتدل  مشكلتهل فلم ت د له عم ً  دارٌاً ٌناسش وضعه الصتح
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لكرٌهتتة تتملمتتل! كتتان التماتتتل فتتً وراحتتت ذكتتر  تلتتـ األٌتتام ا
الحالتٌن قد أنساـ وضعـ الراهنل فتاختلط علٌتـ األمترل بحٌت  
متا عتتدت  تتدري  ن كنتتت  تتداف  عتتن نفستـل أم عتتن ذلتـ العامتتل 
المسكٌنل فٌمتا بتدا بقٌتة األعضتاء ؼٌتر مبتالٌن بالمستألةل بتل أن 

ٌجشكل علٌهم!   حماسـ الاا د كان 

تهللّتتت أستتارٌرـ لاٌارتتته عنتتد المستتاء اارـ "  بتتراهٌم"ل ف
تلـل لكنـ سرعان ما اكتشفت  بأّن المستألة لٌستت مستألة اٌتارة 
فقطل أّن تمة ما ٌنؽتل تحتت ال لتدل لكّنته لتٌ  بتاألمر الستار فتً 
كتتتّل األحتتتوال! كتتتان هتتتذا واضتتتحاً فتتتً ال بتتتٌن التتتذي انحرتتتتت 
ٌّة التتتً راحتتت تصتتدر  خطوطتته بالؽضتتشل والحركتتات العصتتب

تٌراًل بل دخل فً صلش الموضتو  متن عنه! ولم ٌدعـ تنتظر ك
تّورل فسألـ عّما وق  لـ م  بقٌة أعضاء الل نةل وكتلمٌتذ متذنش 
أخذت  تشر  له ما حد ل تما تنّبهت  ف أة  لى أّنه لم ٌكن ٌصتؽً 
جستتقط فتتً ٌتتدـل ولتتم تعتتد   لٌتتـل بتتل كتتان ستتاهماً طتتول الوقتتتل فأ

تابعتت  تدري  ن كتان علٌتـ أن تستّتمر فتً الكت مل أم تتّوقتؾل و
متحّر تتاً متتن الصتتمت ربمتتا! لكنتته لتتم ٌعلّتتق علٌتته بشتتًءل فعتتاد 
ٌّناً لـ  الصمت بتقله ٌحفر المسافة بٌنكمال  لى أن نطق أخٌراًل مب
ما ؼاش عن ذهنـل فأنت  اآلن فً طتور  دٌتدل طتور ال ٌحتمتل 
تصرفّات خرقاء كالتً بدرت منتـ الٌتوم ل  ّنمتا تجحتّل المستا ل ـ 

الل تان النقابٌتة بالتنستٌق والتفتاهم! لقتد لملتم فٌه ـ بٌن ا دارات و
تتة فتتً  ٌّ الموضتتو  بصتتعوبةل وعلٌتتـ أن تتصتتّرؾ بحكمتتة ورو
المرات القادمة! كانت الكلمات تتتداف  متن فمته كطلقتات تتستاقط 
على الرأ ل فلم تدِر ماذا تفعلل تّم صمت بشتكل مفتا    تمامتاً 

 اًل فهتل كما ابتدأ الك م بصتورة مفا  تةل رافضتاً أن ٌحتستً شتٌ
كان ٌرٌدـ أن تفهم بأّن أوان الفروسٌة قد انتهىل أّنكتم قتد اتفقتّتم 
علتتى كتتّل شتتًءل وأّن الترا تت  متتا عتتاد  ممكنتتاً!م ؼتتّش خرو تته 

 تهاوٌت  على المقعد! 

 و ذنل فهذا هو الموقؾ على حقٌقته! 
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كان الهواء ٌوشـ علتى الو توم! كتّل شتًء فتً ذهنتـ كتان 
وكان " براهٌم" قد لّمتح ـ فتً معترح مختلطاًل مجّضبباً بالحٌرةل 

حدٌته ـ  لى شًء ما ٌتعلّق بوض  الشقةل لكنـ  لم تعد تتذّكر ما 
قالته بالضتتبطل فهربتت التتدماء متن و هتتـل وأنشتأ ؼضتتش عتتارم 
ٌمور فً الصدرل مستهدفاً ال مٌت  فتً البداٌتةل لكّنته متا لبت  أن 

ّ تتترةل انقلتتتش علتتتى التتتنف  ٌعّنفهتتتال وٌّتهمهتتتا بالؽبتتتاءل بأّنهتتتا متح
ومتخلّفتتةل وؼٌتتر قابلتتة للتطتتّور! ولتتم تهتتدأ هوا ستتـ حّتتتى وقتتت 
متأّخر من اللٌلل فقرّرت  أن تر   كّل شًء  لى الؽد لتترار فتً 
ضتتوء النهتتار! وختتارر رتوشتتها بتتدت الصتتورة أكتتتر عرٌتتاً عنتتد 
الصبا ل لقد تناالت  عن نفسـ! بعتها! وهاهم الٌوم ٌلّوحتون لتـ 

ا لو كنت  دابة حردة!  ّنهتا معادلتةل بالعصال ٌهّشون بها علٌـ كم
لكّنهتتتا معادلتتتة متتتن نتتتو  ؼرٌتتتشل فالبٌتتتت وعضتتتوٌة الل نتتتة  ْن 
تصرفّت  بحكمة " براهٌم"ل وال شًءل م ّرد ال شًء  ْن ستلكت  
دربتتاً  ختترل فهتتل كنتتت  تتتدرـ ح تتم متتا أقتتدمت  علٌتتهل ح تتم متتا 

 اقترفته!م

قتد وما كانت ا  ابة على ستؤال كهتذا ستهلة!  ْذ أنتـ كنتت  
ل وفقتدت  احترامتـ  ـّ خسرت  ل لكن ل امتجحنت  ـّ عت  على المح وضج
ـ  ذاتهتال فمتا أفتدحها متن خستارة! واآلن!م  لنفسـل بل فقدت  نفست
هل تترا   وكأّن شٌ اً لم ٌكن!م و ذا فعلت  فهتل تقبتل او تتـ!م 
هل تضتّحً بالؽرفتة التتً تحّصتلْت علٌهتا أخٌتراًل لكتً تختلتً ـ 

ر!م تتّم متاذا عتن األوالد!م هتل ٌقبلتون فٌها ـ بـ بعد طتول انتظتا
بأن ٌر عوا  لى تلـ الحالة المارٌة التً عتانوا منهتا لستنوات!م 
لقتتد تؽٌتتّرت الحٌتتاةل ومضتتت بعٌتتداً تلتتـ األٌتتام التتتً كتتان ال تتّد 
وأبناؤر واو اتهم وأحفادر وحٌواناتهم ـ أٌضاً ـ ٌعٌشون فتً دار 

هتتم الٌتتوم واحتتدةل و تتاءت أٌتتام متتن نتتو   ختترل  تتاءت أٌتتامهمل ف
شتتباشل ٌتترون ؼٌتتر متتا كنتتتم ترونتتهل ومتتا كتتان  تتٌلكم ٌعتتّدر ترفتتاً 
ٌمكن االستؽناء عنهل ٌرار  ٌلهم متن صتمٌم األمتور و وهرهتا! 
 ّنهم ٌرٌدون كّل شًءل بؽّح النظر عن واق  الحال أو النتتا جل 
ولٌ  لدٌهم استعداد ألن ٌسمعوا أّي نصٌحة! لقد ملّتوا األعتذارل 
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برمون بكّل شًءل متتأففّونل تتّم متن ٌ ترؤ  وفوق هذا وذاـ فهم
على مطالبتهم بأّي أمٍر مهما صؽر!م حتى الاو ة لتم تعتد علتى 

 استعداد لتقدٌم كأ  من الشاي فً هذر األٌام!

صعقـ االكتشاؾل والال أؼوار النف ! كانت االنهٌتارات 
ٌّة وؼٌتر قابلتة للتترمٌمل فلقتد أدركتت ـ وبصتورة  فً الداخل مدو

ـ ما كنت  لتترا ت  حتتى لتو ترا عتْت أسترتـ! لقتد ؼامضة ـ  أن
ستتتبق الستتتٌؾ العتتتذلل وباتتتتت العتتتودة  لتتتى متتتا قبتتتل فتتتً حكتتتم 
المستتتحٌلل لكنتتـ كنتتت  تحتتتار  لتتى شتتًء متتن التتتواان لتتحّصتتل 
على النف  المتشّظٌة حتى أعمق أعماقهال فلم ت د أمامـ ستو  
لتم  الخمرة تنادمهال وتخفً  حساسـ الحتاّد باالنكستار فتً عّبهتا!

تكن تشرش لتنتشًل بتل كنتت  تشترش لتنستىل لتتحاشتى لحظتات 
الٌقظتتة الحتتادةل أو تتتترأش تلتتـ الصتتدو  العمٌقتتتةل فكٌتتؾ تحتتتّل 
المشكلة داختل البٌتت!م أنتت لتم تتعتّود علتى اصتطحاش الشتراش 
 لٌهل فٌمـا الحا ة  لتى شتًء منته تضتؽطل وكتان البتّد متن حستم 

بعتتد أليل ولتتم األمتترل فعرفتتت الا ا ـتتـة طرٌقهتتا  لتتى البٌتتت 
ٌحا  ـ أحتد فتً المستألة بترؼم ع متات االستفهـتـام المقتروءة 
فــً عٌونهم! رّبما ألنهم أدركوا بأنـ تمتّر بأوقتات عصتٌبةل فلتم 
ٌطالبوـ بأّي تفسٌر! تّم أنهم متا كتانوا قتد ألفتوا مستاءلتـ فتً متا 
تفعلتته! وأختتذت تلتتـ الستتهرات تأكتتل متتن  ٌبتتـل متتن ؼٌتتر أن 

ل وشٌ اً فشٌ اً أخذت تلـ األ تواء تتروق لتـل تستطٌ  منها فكاكاً 
ألنها كانت تنأ  بالنف  عن همومهتا  لتى حتٌنل بٌتد أّن معضتلة 
صؽٌرة راحت تعترح متعتـ تلـل  ْذ أّن تلتـ الستهرات كانتت 

 تتطلّش ماٌداً من المالل وكان ال بّد من حّل!  
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كرة ؼرٌبة وكمن مّسه مّ  انتفّضت  مترا عاًل  ْذ من أٌن لف
كهذر كّل تلـ ال رأة والوقاحةل وكٌؾ طفت على الستطح بما هتا 
اآلسن الكرٌتهل بمتا لتم تفلتح معته محتاوالت الكتبحل وأختذ التنف  
بالشتتّدة!م ومتتن الماضتتً البعٌتتد قفتتات تلتتـ اللوحتتة النا ٌتتة  لتتى 
ٌّلة بولحا ! ٌومها بدا الف ّ  التذي تقتّدم منتـ مرتبكتاًل  شاشة المخ

نانتتتـ لكتتترٌم استتتتقبالهم لكتتتمل فلتتتم تفهتتتم الكتتت م وكنتتتت  أستتتٌر امت
الموارش الذي صدر عنهل طبعاً أنت لم تعد تتذّكر متا قالته علتى 
و ه التحدٌدل لكّنـ عند عبتارة بعٌنهتا  وشتت بمتا انطتوت علٌته 
ٌّما تورةل فانصرؾ عنـ وهو  هل وترت  فً و هه أ النواٌال أوقفت 

بتذلـ االت تتار ؼٌتتر  أكتتر تلعتمتتاً واضتتطراباً! كتان م تتّرد التفكٌتتر
وارد  نذاـل فرفضتا عرضه المتداري بلبو  الهدٌةل أو ستّمها 
ل لكّنـ الٌوم ـ وهنا مكمن الع ش ـ تتفّكر فً الموضتو   ما ش ت 
ذاتتته متتن وحتتً حا تتتـ  لتتى المتتالل وال تستتتطٌ   قصتتاءر عتتن 
ساحة ذهنـل وهاهً الفكرة تضؽطل متلّمسة لـ األعذارل وتستّد 

رة متن عقلٌّتتـ المتحّ ترة! كانتت األؼلبٌتة قتد علٌـ المنافتذ ستاخ
:  عرفت دربها من ؼٌر أن ٌدلّها علٌه أحدل فه ست 

 ْن أنتتت  الّ بشتتر! واحتتد متتن عتترح النتتا ل وال أنتتت متتن 
 األنبٌاء فً شًءل ولست  رسوالً! فحتاّم  تظّل على ما أنت فٌه!م

أّما كٌؾ حد  األمرل وامتّدت ٌدـ المرتعشة لتقتبح علتى 
ٌّة رماها أحدهم فً طرٌقـ! وهل كنت  تعً متا بض  ورقا ت مال

حد !م فوّنـ الٌوم ال تبدو متأكّداً من شًء! أمر واحد كتان ٌبتدو 
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تتـة التتتً  ٌّ كحقٌقتتة واضتتحة ال لتتب  فٌهتتال ذلتتــ أّن األوراق المال
 كـانت تخشخ  فـً ال ٌشل راحت تؤّكد أن 

 الواقعة قد وقعتل وأّنها لٌست من أضؽا  أح مـ!

اً بتتتأّن ال مٌتتت  ٌعرفتتتون متتتا اقترفتتتته ٌتتتداـ  أختتتذت  متوهّمتتت
تتحاشتتاهمل  تاركتتاً او تتتـ لمخاوفهتتا متتن أن تكتتون مرٌضتتاً ال 
سمح  ل  ذ أّنتـ لتم تكتن خا فتاً متن اآلخترٌن فحستشل بتل كنتت  
خا فاً من نفستـ أٌضتاًل فلتم تعتد قتادراً علتى موا هتهتال ولتم تعتد 

 تقلّبتتت  فتتً قتتادراً علتتى النظتتر فتتً و هتتـ عبتتر المتتر ة! طتتوٌ ً 
فراشـ لٌلتهال وألحفت  فً طلش نوٍم را  ٌنبتول كتان شتعرـ قتد 
تشتتّع  بشتتّدةل والتصتتقت خصتت ت منتته ب بهتتتـ متتن فتترط متتا 
! وامتتتّدت ٌتتدـ المرت فتتة  لتتى كتتأ  المتتاءل بٌنمتتا راحتتت  تعّرقتتت 
لتتة  مستتتعٌدة الصتتوت ذا ال تتر   ٌّ متتواعظ أبٌتتـ تتتورق فتتً المخ

الحت ل والحترامل وال ّنتة  الخا ل وهو ٌتفتّنن فتً الحتدٌ  عتن
ًّ المحتتترق بنتتاررل والشتتفرات والمتتد   والنتتارل والهٌكتتل العظمتت
التً تعمل فً خاصرة المذنبٌن وصدورهم وظهورهمل وأختذت  
تبستتمل وتحوقتتلل وتطلتتش صتتباحاً بعٌتتداً لعلّتته ٌرحمتتـ متتن تلتتـ 
الهوا   والعذابات! لكن األٌام متّرت علتى متا حتد  وطمستتهل 

لذاكرة تتراخىل وبالتدرٌج أٌضاً أخذت  تكتنته وبالتدرٌج أنشأت ا
ذلـ العالم بوشاراته ومصطلحاته التً كنت  تضرش عنها صفحاً 
فً ما مضىل فعرؾ المال طرٌقه  لى  ٌبـل لتبدأ أشتٌاء كتٌترة 
من حولـ بالتبّدلل ذلـ أّنتـ أختذت  تتخلّتى عتن م بستـ القدٌمتة 

ومتة األحذٌتة لصالح م ب   دٌدة وؼالٌةل كما عرفت قدماـ نع
ا ٌطالٌة الفارهة والمرٌحة بت نل وشتٌ اً فشتٌ اً أختذ الحتذر التذي 
وشم ع قتـ بالمر ة ٌترا  ل فلم تعد تر  ؼضاضة فً التوقّؾ 
بتتٌن ٌتتدٌها مجطتتّوالًل ولتتم ٌفجْتتتـ التؽٌٌتتر الشتتدٌد التتذي طتتال شتتكلـل 
بحٌ  أنكرت  على نفستـ الشتاش النحٌتؾ التذي كنتته ٌومتاً! ومتا 

فً األصلل ربما ألّن أنفتـ الكبٌتر كتان ٌأكتل  تاءاً  كنت  وسٌماً 
من و هـل وكانت عٌناـ تحٌ ن  لى حول خفٌؾل لعلّه لم ٌكتن 
حتتوالً بمقتتدار متتا كتتان أتتتراً خفٌفتتاً لل تتدري التتذي متتّر بتتـ فتتً 
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طفولتـ المبّكرةل وكان تّمة خصلة من الشتعر فتً  بهتتـ تعانتد 
فتتتون بطنتتتاً  التستتترٌحل فتعطتتتً لو هتتتـ طابعتتتاً خاصتتتاً! والٌتتتومل

متماسكة ـ ما تاال ـ أخذت ترتف ل بحٌ  ؼدا من الصتعش علتى 
بنطالتتتـ أن ٌستتتتقّر فوقهتتتال بتتتل را  ٌنالتتتق نحتتتو األستتتفلل بمتتتا 
اضطّرـ لرفعه كّل حتٌنل وانستحش عمتودـ الفقتري خلتؾ تلتـ 
ٌّتة البستٌطة ـ أصت ً ـ شتٌ اً  التبطن قلتٌ ًل فتأعطى لمشتٌتـ الف ح

كرهاً بأّن ذوقـ فً االنتقاء أٌضاً من السذا ة! بقً أن تعترؾ مج 
اًل ٌنقصه االّتساق والتناؼم فً انتقاء األلتوانل مّمتا كتان  ٌّ ظّل رٌف
ٌتٌر تعلٌقات األصدقاء! أال أّن هذا كلّه لم ٌعتد مهّمتاً اآلنل فأنتت 
ًّ الحتتالم والمنكستترل بتتل أختتذت   لتتم تعتتد ذلتتـ الشتتاش الرومتتانطٌق

اً قا متتاً علتتى مبتتدأ ال ٌّ لتتّذة فتتً الطعتتام والشتتراش تنحتتى منحتتًى حستت
وسواهمتتـال رّبمتتا ألن الستتّن التتتً كنتتت  تأبتتـه ـ فٌهتتا ـ بظتتاهر 
األمور واّتستاقها قتد تصتّرمتل وأشتهدتـ الحٌتاة و ههتا اآلخترل 
و هها الدمٌم والمتناقحل فاستوت فً ذهنتـ األمتورل وتعادلتت 
النقا ح بما هتً و هتان لعملتة واحتدة! أو هكتذا أختذت  تفلستفها 

ً  لستاتـل ورّبمتا لنفستـ متن قبتل! وأنشتأت  تتوقّتؾ لاخرٌن فت
أمام المر ة متن ؼٌتر حتررل متدقّقاً فتً التفاصتٌل التتً تطالعتـل 
وفً الّاي الذي ترتدٌهل تّم تبتستم لنفستـ ابتستامة المهّنت  رّبمتال 
الرابتتتت علتتتى الكتتتتؾل حتتتتى لكأّنتتتـ تهنّ هتتتا علتتتى التقتتتّدم التتتذي 

 أٌن تجؤكل الكتؾ!أحراْتهل بعد أن أضحْت تعرؾ تماماً من 
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كانتتتت رٌتتتا  التؽٌٌتتتر قتتتد طالتتتت او تتتتـ أٌضتتتاًل فأنشتتتأت 
ٌّتات بدانتة مفرطتةل وانطمستت تفاصتٌل  م محها تؽٌتش تحتت ط
ال سد األنتوّي فتً تناٌتا الكتتل الشتحمٌة التتً ؼّطتت كتّل شتًءل 
فٌما راحت التوالدات المتكتّررة تفّتتت متا تبقّتى  فتً  رمهتا متن 

مقٌتتت! كتتان األوالد قتتد تكتتاتروا علٌهتتال  تماستتـ لمصتتلحة ترّهتتل
وستتلبوها وقتهتتا وراحتهتتا وصتتّحتهال ومتتن ؼٌتتر أن تأبتته بنفستتها 
راحت تقضً معظم أوقاتها فً المطبرل فأختذت را حتة البصتل 
تنبتتت  عتتتن مقتتتدمها ستتتلفاًل وأضتتتحت المقارنتتتة بٌنهتتتا وبتتتٌن تلتتتـ 
الحوّرٌتتتات الفاتنتتتات اللتتتواتً كنتتتت  تتتتراهّن كتتتّل ٌتتتوم ؼٌتتتر ذات 

ولكتتن كٌتتؾ لتتـ أن تتحّصتتل علتتى واحتتدة متتن أوالء!م  تتدو ل 
واحدة تنسٌـ را حة التوم والبصل والعرقل وتعٌد  لٌتـ الشتباش 
ٌّة!م لقد تحّصل أصدقاؤـ كلّهتم علتى عشتٌقاتل فلمتاذا ال  والحٌو
تكتتون لتتـ ـ أنتتت اآلختتر ـ عشتتٌقة ترتتتا  عنتتدهال وتستتّر  لٌهتتا 

ٌجقتتٌّح لتتـ أن تتحّصتتل  بهمومتتـ ومشتتاكلـ الصتتؽٌرة!م و ذا لتتم 
علتتتى واحتتتدةل فلمتتتاذا ال تتتتتاّور تانٌتتتة!م  ّنتتتـ متتتا تتتتاال شتتتاباًل 
واو تـ طراا قدٌم من النساء  ال ٌصلح  الّ للطبر وا ن تاشل 
وأنتتت الٌتتوم تحتتتار  لتتى امتترأة متتن طتتراا  ختترل امتترأة تشتتاركـ 
دنٌتتاـ ال دٌتتدةل فتقتتؾ  لتتى  انبتتـل وتتتدفعـ  لتتى األمتتام! تتتّم أٌتتن 

به!م لقد حلّل   الاوار متنتى وت تتاً  المشكلة فً كّل ما تفّكرت  
 و رباعاًل فما لـ ولاخرٌن!م 

كانت ع قتتـ بأقربا تـ قتد بتدأت تعتود  لتى ستٌاقها الستابق 
على حادتة القتل تلـل  ْذ كتان أحتد أبنتاء عمومتتـ قتد أقتدم علتى 
ٌّن بطرٌتتتق الخطتتتأل فتفتتتّرقتم فتتتً القتتتر  بتلتتتـ  قتتتتل أحتتتد القتتتروٌ

تتةل  ٌّ وأنتتت طفتتل متتا تتتاال! بٌتتد أّن القضتتٌة الصتتورة الدراماتٌك
تتّوٌت فتتً متتا بعتتدل  ور تت  أقاربتتـ  لتتى قتتراهمل لكنتتـ فّضتتلت   سج
البقاء فً البلدةل رّبما ألنـ لم تكن تملـ أرضاً تعود  لٌهتال ولّمتا 
تستتتلّمت  موقعتتتـ ال دٌتتتد راحتتتوا ٌل تتتؤون  لٌتتتـ فتتتً المصتتتاعش 
والمشتتتك ت التتتتً كانتتتت تعترضتتتهم فتتتً التتتدوا ر والمؤّسستتتات 

ـ  ما ٌمكن أن تحمله تلـ البادرة من فوا د  ّمة المخ تلفةل ولم ٌفجْت
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فً ؼد قرٌشل فلم تألج  هداً فً حّل تلـ المشك تل وما تصتّرم 
لهتال فصتاروا ٌفستحون  وقت طوٌل حتتى بتدأت  هتودـ تتأتً اجكج
لتتتـ مكانتتتاً متقتتتّدماً فتتتً م الستتتهم  ومتتتا عتتتادوا ٌت اهلونتتتـ عنتتتد 

بتح الختراؾ المجستّمنة متن أ تل الخرٌؾل  ن  كانوا ٌعمدون  لى ذ
الشتتتتاء! كتتتان استتتمـ قتتتد أختتتذ ٌتصتتتّدر قا متتتة المتتتدعّوٌن فتتتً 
أعراستهمل وراحتتوا ٌنتظرونتـ بفتتارغ الصتبر فتتً مت تمهمل وفتتً 
البلدة كانتت أقتدامهم قتد عرفتت طرٌقهتا  لتى بٌتتـل متن ؼٌتر أن 
ٌّتةل  ٌبخلوا علٌـ بتالبٌحل أو اللتبنل أو الستمنةل أو الدٌكتة الروم

 أو الخراؾ!

كان بعح أفراد عشتٌرتـ البعٌتدٌن قتد استتقّروا فتً البلتدةل 
وراحوا ٌعملون فً ت ارة الماشٌة أو الحبوشل فتً الوقتت التذي 
افتتتتتح بعضتتتهم "محتتت ّت" ستتتمانة فتتتً أحٌا هتتتال فشتتتّكلوا من متتتاً 
احتٌاطٌاً لـل ذلـ أّنتـ اهتبلتت  الفرصتةل فعقتدتا معهتم متا ٌشتبه 

علتتى متتن احّتتتل وظتتا ؾ  معاهتتدات ؼٌتتر مجعلنتتة مرّكتتااً فتتً ذلتتـ
رسمٌةل فتمكّنت  من حّل كتٌر من المعض تل لٌ  على صتعٌد 
ًّ أٌضتاً! وفتً الوقتت  المؤسّسات فحسشل بل علتى الصتعٌد القبلت
ٌّة قد اندترتل كانتت تلتـ  الذي كنت  تتوّهم فٌه بأن الع قات القبل
الع قات قد عادت  لى الصدارة فً تسٌٌر مصتالحهال ومصتالح 

 ب ن! وٌبدو أّنـ لم تكن محروماً من هذرل وال من تلـ! المتنفّذٌن

مساًء  ـاءـ " براهٌم " و "خلٌل" فاستقبلتهمـا بالترحتـاشل 
الحدٌ  سرعان ما كشؾ لـ عتن أؼتراح مواربتة  لكـن مسـار

انطوت علٌها الاٌارةل فضحكت  فً ستّرـل وقلتت  بتأّن التر لٌن 
ٌّعان وقتاًل  ْذ أّنهما لّمحا  لتى تلتـ التذٌول التتً لّمتا تمّحتً  ال ٌض

ٌّة العامتتل المصتتاشل  ال أّن  بعتتدل  تتتر موقفتتـ المشتتهود متتن قضتت
متتتل ذلتتـ األستتلوش متتا عتتاد لٌنطلتتً علٌتتـل فوعتتدتهما خٌتتراًل 

:  وقلت 

 هً األمور سواء!

وأختتذت  تمتتاري التتنف  بأّنتتـ متتا كنتتت  تستتتطٌ  شتتٌ اً لتتذلـ 
ل لكّنتتـ لتتن تقتتؾ ضتتّدرل وهتتذا أضتتعؾ  العامتتل حتتتى لتتو أردتا
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ا ٌمانل وعندما قصدـ مستؽٌتاً متسا  ً عّما ستٌحّل بتهل أعٌتتـ 
ل وصدر عنـ ك م ؼٌر مترابطل شًء ما من  الكلماتل فتلعتمت 
قبٌل أّنـ صوت منفتردل أّن ٌتداً واحتدة ال تصتفّقل وأّن اآلخترٌن 
لٌستوا فتتً صتتفّهل وأّن الحشتتا   الصتؽٌرة ٌنبؽتتً لهتتا أن تنحنتتً 

الحركة تكون فتً حتدود الممكتنل  لهبوش الرٌح رٌتما تّمرل وأنّ 
ٌّ  علٌتته القصتتدل  فتقتتد فتتً ك متتـ قتتد ضتت وال شتتـ أن التتترابط المج
لكتتن تل ل تتـ وارتباكتتـ أفصتتحال ففهتتمل وانصتترؾ عنتتـ بطٌتتؾ 
دمعتتة عاٌتتاة كتتاب رْت!  الّ أّنتتـ ستترعان متتا أقصتتٌت  الموضتتو  
برّمته عن ذهنـل بعد أن تعلّمت  فّن ا قصاء أٌضاًل تّم متا التذي 

تستطٌعه لوحدـ!م ؼٌر أن المسألة لم تقؾ عند ذلتـ الحتّدل كنت  
 ْذ أّنه ل أ  لى  خترٌن متن أعضتاء الل نتةل ومتن ؼٌتر أن ٌقصتد 
تستتتتّرش بعتتتتح ك متتتتـ  لتتتتٌهمل فاستتتتتاؤوال وكتتتتان أن نصتتتتّحـ 
ٌّة ـ أوالً  " براهٌم"  بأن تتخلّى عن دور البطل والّضحٌةل فالقض

ٌّة مصتتالحل وهتتً أكبتتر متتن األ فتتراد مهمتتا كانتتت وأخٌتتراً ـ قضتت
:  مواقعهمل ولم ٌبق  لـ  الّ أن تمتتلل فتفّكرت 

 هاأنت  تنصح اآلخرٌنل وتنسى نفسـ!        

وبالتتتدرٌج أختتذت  تنّستتق متت  ام  تتـ فتتً الل نتتة وا دارة 
موقفتاً مجوّحتتداً متتن القضتاٌا التتتً تعترضتتكمل بعتد أن دفنتتت  أحمتتد 

لد ر ل  دٌدل  بارد كمشترطل قتاٍ  القدٌم  لى األبدل وبدالً عنه وج
كمعدن صلشل ر ل ٌتّخذ القرارات  من ؼٌر أن تهّتتا فتً بدنته 

:  عضلةل وضربت  ٌداً بٌدل وقلت 

 هً األمور هكذال فماذا كنت  تستطٌ !م 

 بٌد أنـ لم تّسر بها هذر المرة لاخرٌنل بل همستها لنفسـ!
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 ضتتاقت الشتتقّة بالنستتوة المتبّر تتات متتن كتتّل لتتونل وأختتذت
الاؼارٌتتتد المنطلقتتتة متتتن أفتتتواههّن تعلتتتو  ممّاقتتتة رداء الهتتتدوء 
والستتتكٌنة وحٌادهمتتتا! كنتتتت  تؽتتتالط نفستتتـ بالتستتتاؤل أْن متتتتىل 
وكٌؾ!م متوّهماً بأّن المسألة كلّهتا ال تعتدو أن تكتون حلتم ٌقظتةل 
أو ماحة تقٌلةل لكن العربات التً اصتطفّت ببتاش البنتاء راحتت 

وأّن "سورٌة" القرٌبة متن قلبتـ  تؤّكد أّن ما ٌحد  حقٌقة واقعةل
ستجاّؾ  لى عرٌسها بعتد قلٌتل! لقتد كبتر األوالد فتً ؼفلتة عنتـل 
تتةل  ٌّ وعلتتى التترؼم متتن أّن "خالتتداً" ٌكتتاد أن ٌنهتتً دراستتته ال امع
فوّن  وهر المستألة كتان قتد فاتتـ لتوّاعتـ علتى مشتاؼل عدٌتدة 
دـ رّبمال أو ألنـ كّكل النا  لم تتفّكتر فٌهتا أصت ًل  لتى أن قصت

عرٌ  الؽفلة هتذال فتلفّتتا حولتـ مندهشتاًل وعنتدها فقتط عرفتت  
 بأّن األوالد قد كبروا!

كتتان الشتتاش التتذي تقتتّدم لخطبتتة "ستتورٌة" ؼرٌبتتاً عتتنكمل  ال 
أّنـ لم ت د فٌه ما ٌعٌتشل فلتم تتدقّق فتً التفاصتٌل كتٌتراًل وعلتى 
ع تل تّمتتت األمتتورل حتتتى  لكتتأّن تلتتـ العبتتارة  التتتً كانتتت أمتتـ 

ا دومتتاً  متتن أّن أمتتور التتاوار مجٌستتّرة لحكمتتة متتن رّش تكررّهتت
 العالمٌن  صحٌحة فً كّل امان! 

ٌّارة متن  أعادتـ األصوات المنطلقة عن أبواق العربات الس
: لقد وصلوا!   أخٌلتـل فه ست 

وكتتتتان علٌتتتتـ أن تتتتتر  ابنتتتتتـ قبتتتتل أن ترحتتتتل متتتت  اور 
المستقبلل فدخلت   لى حٌ  كانتت تنتظترل لكتن او تتـ خلطتت 
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وراق ببكا هال بصورة أنستـ ما كنت  قد حّضرته متن كلمتات األ
فً هذر المناستبة! كتان علٌتـ أن تختصترل  ذ أّنتـ أحسستت  بتأّن 
المسكٌنة توشـ أن تذوش فً تٌابها من شّدة الخ لل فطلبت   لى 
أّمهتتا أن تتماستتـ قلتتٌ ًل وأمستتكت  بٌتتد الصتتؽٌرة البتتارد مشتتفقاًل 

ٌّن لهتتا معنتتى التتا ٌّة الاو تتة نحتتو محتتاوالً أن تبتت وارل ومستتؤول
او هتتتا وبٌتهتتتا بستتترعةل تاركتتتاً البتتتاقً لاو تتتتـ! تتتتّم ؼابتتتت 
"سورٌة"ل رحلت األبنة األلٌفة  لى بٌت او هال مخلّفتًة وراءهتا 
فرحة وؼّصة ب ن!ولّما انصرؾ النا  عنكم بتدت الشتقّة فارؼتة 
وموحشتتةل حتتتى لكتتأّنكم لتتم تخلّفتتوا ستتتة أوالد  ختترٌنل وراحتتت 

ما حولها وسط و وم اآلخترٌن فتً محاولتة منهتا  او تـ ترّتش
للتخفّتتؾ مّمتتا تحّستتهل فأختتذت  تهتتّون علٌهتتا األمتترل فتتـ:"سورٌة" 
 تسكن فً البلدة ذاتهال وأنتما تقدران أن تطم ّنا علٌها كّل ٌوم!

لم تدِر كم من الوقت مضىل لكّنـ اكتشفت  ف أة بأنـ تتدور 
ذا كنتتت  تخفّتتؾ حتتول النقطتتة ذاتهتتال بحٌتت  لتتم تعتتد تتتدري فٌمتتا  

عنهال أم أّنـ كنت  تخفّتؾ عتن نفستـ! كتان التعتش قتد نتال منتـل 
ومتت  ذلتتـ را  النتتوم  ٌ افٌتتـل رّبمتتا ألّن المستتألة أختتذت تتبتتّد  
بصورة مؽاٌرة عن تلـ التتً  تاءت فتً متتن ك متـ! لقتد كتان 
الكٌتتان التتذي استتتلامـ بنتتاءر طتتوٌ ً فتتً طرٌقتته  لتتى التفّكتتـل 

سبٌلهل وٌندؼم فً كٌان  دٌد! صتحٌح  لٌذهش كّل واحد فً حال
أّن متتا ٌحتتد  ٌرستتم ستتّنة فتتً الحٌتتاةل لكنتتـ أختتذت  تتفّكتتر فتتً 
األسباش التتً حتدت بالحٌتاة ألن تترّتتش بتلتـ الصتورةل وعلٌتهل 
فأّي حكمة فً أن ٌتعش المرء وٌشقىل تّم ٌذهش كّل شتًء هبتاًء 
ال أو ابتداً!م أمتا كتتان لرمتور أن تنتتتظم وفتق ستتنن مؽتاٌرةل بمتتا 

 ٌور  النا   الكتٌر  من المرارة وحّ  الفقد!م

وهرباً من تلتـ األست لة  ّربتت  أن تقصتٌهال بتـوح ل أست لة 
من طبٌعة مختلفة محلّهال بٌد أّنـ لم تن حل ربما ألّن أستاـ كتان 

 عمٌقاً هذر المرة وشام ً!
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كان المحصول الذي تحّصلت  على تمنه أخٌراً وافتراًل فٌمتا 
نت أمورـ تسٌر وفق ما تشتتهًل فعتاد موضتو  التاوار  لتى كا

مقدّمة اهتماماتـل وأخذت  تقلّش االحتماالت ممّحصاًل فالصتّحة ـ 
والحمد هلل ـ فً أحسن أحوالهال ولٌ  تّمة مشتكلة علتى الصتعٌد 
المتتادّيل وأنتتت فتتً الستتّن المتالٌتتة لمتتتل تلتتـ األمتتور! طبعتتاً أنتتت 

صتتتدٌقة متتتال ألّنهتتتا كانتتتت  كنتتتت  تفّضتتتل أن تتتتتّدبر أمتتتورـ متتت 
ستتت ّنبـ الختت ؾ متت  األوالد وأّمهتتمل  ْذ أّنهتتم لتتن ٌستتكتوا علتتى 
خطتتتوة كهتتتذر! تتتتّم أّنهتتتا كانتتتت ستتتتعفٌـ متتتن افتتتتتا  بٌتتتت  ختتترل 
والتوّا  بٌن بٌتٌن واو تٌنل ولكن ٌبدو أّن ما بالٌد حٌلةل وكما 

ل فما حللّه   لن ٌحّرمه البشر!  أسلفت 

عتتة أرح متتن لدنتته لتارعهتتال كتتان أحتتدهم قتتد أقطعتتـ قط
وقمتتت  باستتت  ار قطعتتة أختتر ل  تحتتت ضتتؽط ا حستتا  بتتأّن 
أعبتاءـ العا لٌتة ـ هتً األختر  ـ قتد تضتاعفتل "فخالتد" ٌتتاب  
تتة ٌتنتتتاترون بتتٌن المعاهتتد والتانوٌتتتات  ٌّ تتةل والبق ٌّ دراستتته ال امع
وا عتتدادٌات! تتتّم أّن المستتألة فتتً أّستتها رّبمتتا لتتم تكتتن مندؼمتتة 

تل أو التحّستتتش للؽتتتدل بمقتتتدار متتتا تمّتلتتتت فتتتً بحستتتاش الحا تتتا
ًّ كتان قتد ؼفتال وحت  ال ٌشتب   لتى ال تن   استٌقاظ وحت  بتدا 
والمال! و ذنل فما المان  فً أن تبدأ بحتاً حذراً عن فتاة م  مة  
تعٌد لحٌاتـ ألقها وبه تها! لكن أحداتاً متن مستتو   ختر راحتت 

نتتة متتا كتتانوا قتتد تتتتوالى مستتتأترة باهتمامتتـل  ذ أّن أعضتتاء الل 
ٌّة  سكتوا على الخ ؾ الذي نشش بٌنكم منذ أمد  بسبش متن قضت
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العامل المصاش تلـ! فهتل ختامرتهم الخشتٌة علتى مراكتاهمل أم 
أّنهتتم توّهمتتوا بأّنتتـ لتتـن تترا تت  عتتـن موقفتتـ ذاـ!م فعمتتدوا  لتتى 

 مخـاطبة المركـا

ستتّراًل وكتتان أن باؼتتتتـ الل نتتة التتتً قتتدمت متتـن حتتـاضرة 
ٌّة األمر!!الب د ل  لوقـوؾ علـى  ل

ٌجحستتتم  ٌجطتتتو ل أو  كنتتتت  تتتتتوهم بتتتأّن الموضتتتو  قابتتتل ألن 
ٌّنت  بأّنـ واهمل وأّن المسألة مستألة  لصالحـ لكّنـ سرعان ما تب
صرا  ؼٌر متكاف !  ال أّن ما فا أـ تماماًل وأذهلـ عن نفسـ  
هتتتو موقتتتؾ "خلٌتتتل" و " بتتتراهٌم" مّمتتتا ٌ تتتريل  ْذ أّنهمتتتا أختتتذا 

متتن المستتألة شتتٌ اً فشتتٌ اًل علتتى أمتتل أن ٌتخلّصتتا متتن ٌنستتحبان 
ذٌولها بأقتل قتدر متن الخستارةل رّبمتا ألّنهمتا الحظتا بتأّن الرٌتا  
ت تري فتتً اّت تتار  ختترل فخشتتٌا أن تنقلتش علٌهمتتا! ومتتا كتتان تّمتتة 
وقت للتفّكرل أو الندمل أو حتتى االلتمتا ل ذلتـ أّنهتم كتانوا علتى 

 ع ل!

!  صرخوال وصرخت 

قتترار االستتتؽناء عنتتـ فتتً الل نتتة! وأردت  أن تتتّم تفا تتأت  ب
تحتّج علٌهل لكّنهم كانوا ٌقرؤون أفكارـل فبادروـ با  ابتة متن 

 قبل أن تفتح فمـ:

لقتتتد أترٌتتتت  علتتتى حستتتاش موقعتتتـ فتتتً الل نتتتةل وتتتتا رت  
 بقضاٌا العّمال  الذٌن كان حّرٌاً بـ أن تداف  عنهم!

!م فعت   هل صج

عنت  بأداة حادة!م  أم انـ طج

 ا ٌحد  حقٌقة!مهل م

 أم هو خٌال عاب !م

 أو لعلّه كابو  تقٌل فً لٌلة صٌؾ!م
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وأدرت  ظهتترـ لهتتمل  ْذ لتتم ٌعتتد تّمتتة متتا ٌقتتال! فتتً الختتارر 
كانت الشم  شعاعـاً تا هـاً فـً مـاء بـاردل بٌنما راحت ظهٌترة 

ٌّة تخرر النـا  مـن    ربٌع

فتـوق بٌوتهـم ؼّش شتاء قاٍ   خرل بٌتد أّنتـ كنتت  منقسمـاًلو
راحتتت خطتتاـ تبحتت  عتتن  ٌقاعهتتا الرتٌتتشل  األرصفتتـة الصتتلدة

متفا  تتة بالشتتوار  المادحمتتة بالنتتا ل رّبمتتا ألنتتـ كنتتت  شتتدٌد 
الحا ة ل نفراد بنفسـ قلٌ ًل فٌمتا أنشتأت المفا تأة تكبترل وتستّد 
علٌتتـ األفتتقل فلتتم تعتتد تتتر  ستتواها! ف تتأة باؼتتتـ عطتت  حتتاّدل 

حتتارق ٌضتتؽط علتتى وداهمتتـ عتترق ؼاٌتتر وبتتاردل وشتتر  ألتتم 
ال هتتة الٌستتر  متتن عظتتم القتتّ ! ألتتم متتبهظ كتتاد أن ٌشتتّل كتفتتـ 
الٌسر ل بحٌ  لم تعد قادراً على السٌرل وعلى حافتة الرصتٌؾ 
تهاوٌتتتت  متهالكتتتاًل بٌنمتتتا أنشتتتأ كتتتّل شتتتًء ٌتمتتتاور أمتتتام عٌنٌتتتـ 

 وٌؽشى!

 هل هً نوبة قلبٌة!م

ل و اءـ صاحش المت ر الذي قعتدت  أمامته بكتأ   تساءلت 
 لماء:من ا

 ـ ما بـ!م هل تشكو من شًء!م

 ـ الل ال شًء مهّم!

وشربت  شٌ اً من الماءل تّم تحرّكْت شتفتاـ بكلمتات الشتكر! 
ل وراحتتتت التتتذاكرة  كانتتتت حالتتتتـ قتتتد تحّستتتنت قلتتتٌ ًل فنهّضتتتت 
ًّ صتتؽٌر  تستتتر   شتترٌطاً طتتوٌ ً متتن التتذكرٌاتل  ْذ هتتاهو صتتب

صتؽٌر لتم  تتبعه أسماله بٌن ؼٌضتات "الاركتان" فتً  تتر قطٌت 
ٌعد مو وداًل فٌما تحّدد عالمه بتٌن تلتـ الؽٌضتات وفختاخ القطتا 
ٌّفٌتتة  وأتتتراش اللهتتو البتتريء! وهتتاهً شتتاحنة قدٌمتتة تقتتّل عا لتتة ر
صؽٌرة نحو بلدة صؽٌرة  فتً خطتوة ؼرٌبتة متن نوعهتا  نتذاـل 
ٌّفٌتة كمتتا كانتتل وال تتن ح فتً االنقتت ش  بحٌت  ال تعتود أسترة ر

تتةل وهتتاهو ٌّ تلمٌتتذ صتتؽٌر ت بتترر الظتتروؾ علتتى   لتتى عا لتتة مدٌن
ًّ عن دراسته فً منتصؾ المسافة  ؼّش أن اشتّد المترح  التخل
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بأبٌهل تم هاهو األش ٌرحل  لى المر األعلى  تاركاً وراءر أسرة 
صؽٌرة ب  متورد أو معٌتلل فت  ٌ تد االبتن الشتاش عمت ً ستو  
بٌتت  أوراق الحتتّظ لاختترٌنل تاركتتاً نفستته متتن ؼٌتتر حتتّظ! وهتتاهو 

شتتاش ٌقتت  علتتى عمتتل فتتً ظتتّل محاولتتة لتوحٌتتد صتتّؾ طتتال ال
تتةل لكتتّن  ٌّ انقستتامهل لتبعتتترر القتتر  النا ٌتتات علتتى دروبهتتا التراب
الوحدة انفصلت عن  لدهال ور   المنفصلون  لى ما كانوا فٌته 
متتن انقستتتام وتشتترذمل وظهتتترت حكومتتاتل واختفتتتت حكومتتتات 

ٌن متن أخر ل  لى أن تاّور الشاشل وأن شل أن ش أطفاالً كتٌر
ؼٌر أن ٌحسش للؽد حساباً! كان التدرش قتد متّر بته علتى الست ن 
لفترة قصٌرة من الامنل متن ؼٌتر أن ٌنستار المترح! وكتان أن 
أسلمْته مو تة  لتى مو تةل وستّكة  لتى أختر  خلتؾ لقٌمتات متن 
الخبا رّبما! كان الر ل قد انهام عام تمانٌة وأربعٌن وتستعما ة 

وتسعما ة وألتؾل وكانتت األم  وألؾل تّم انهام عام سبعة وستٌن
قد رحلتت عتن هتذر التدنٌال بٌنمتا را  األوالد ٌكبترونل فتاقترؾ 

ٌّل  لٌه!  من أ لهم الكتٌر من األخطاءل أو هكذا خج

ٌّاًل واضحاً وكأّنه حد  فً التّو!  كّل شًء كان  ل

!  تّم ماذا بعد!م تساءلت 

 كانت الشوار  تمور بالحركة!

  ون!مكّل هؤالء النا  من أٌن ٌ ٌ

وكانت قواـ قتد بتدأت تعتاودـ شتٌ اً فشتٌ اًل فتحاملتت  علتى 
 نفسـل وأخذت  تؽّذ السٌر بٌن ال مو  متفّكراً!

علٌـ أن تبدأ من  دٌدل أن تعٌد النظتر فتً كتّل شتًءل نعتم 
فً كّل شًءل فلتٌ  تّمتة ستبٌل  خترل ولكتن هتل بقتً فتً العمتر 

 مجّتس  !م 

 

 "تّمت"

0880 - 0885 
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