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من ال يشكر الناس ال يشكر هللا
شكرا هلل وشكرا لكم
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اإلهداء
إلى تلك الجميلة أمي ،التي كانت وما زالت معي وبقلبي
"مدينة الجدي"
إلى أمي الثانية والتي لم تبخل علي يو ًما بعطفها وحنانها
"زينب الجدي"
إلى أبي ،سندي في الحياة "محمد عبد الجليل"
إلى عضدي ومن سأشد بهم أزري أخوتي وأخواتي
إلى معلمتي التي آمنت بي وقالت لي :ستكونين ذات يوم
رائدة من رائدات المستقبل "معزة"
إلى أحبتي من رحم الكتابة ،وأسرة "مبدعون"
وكُل أحبتي وأصدقائي ،وكل من شجعني إلكمال هذه القصة
إليكم كُل ا

إليك أنت أيها القارئ الكريم ،وإلى عينيك الجميلتين
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"العمر جيعد اجلسد ،ولكن االستسالم جيعد الروح"
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إىل كل آدم وحواء
قلوبكم ليست للتجربة؛ فال تسمحوا ألحد ابلعبث هبا ،أو استغالهلا ،اختاروا
من ينبض بصدق ألجلها.
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""1
"عندما تعثر على احلب ستعثر على ذاتك"
جالل الدين الرومي

لطاملا تساءلت يف صغري عن احلب وماهيته ،اي ترى هل هو ذلك الشعور الذي خيامر قلوب
املسلسالت الكرتونية ليس إال! والذي ال يكتمل دومنا املرور مبعوقات؛ ٍ
ِ
كعمة
األمراء ،كما يف
شريرة أو زوجة أب حاقدة ،ورغم ذلك جيتمع احلبيبان ويزف العروسني إىل عشهما اجلديد
بعيدا من لوث العامل وزيفه ،وعن أطماع أولئك اجلشعني من حوهلم ،وتكون تلكم هي النهاية
ً
السعيدة!
ِ
رجك من منطقتِك اآلمنة ،وأيخذك إىل عامل آخر حالك الظُلمة ،مث يرتكك
أم هو جمرد طُ ْعم ُخي ُ

وحيدا من دون العودة إليك ،أو حىت وضع عالمات ترشدك إىل طريق العودة ،وقد
هناك َ

تتعفن من الوحدة.
بعدها كربت أعوام وكرب عقلي وتفتح ،تغريت نظريت إليه واختلفت مفاهيمه لدي ،رمبا ليست
كت أبنه ذلك الشعور الذي يكتسح الدواخل ،يلج القلوب عنوة وعنفوان،
كثريا وإمنا أدر ُ
ً
وخيتلج األحاسيس واملشاعر .هو أمان وارتواء ،ود ودعاء ،احتواء واكتفاء مبن حتب فتهيم به،
امتزاج روحان معا فيلتحما؛ وتغدو روح واحدة وقلب واحد يف جسدين ،التئام جرحان لقلبني
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طغى عليهما الزمان ،وعصف هبما هامش احلنني ،اتكاء أرواح أهنكها الشقاء على بعضها،
وخارت من جلج العناء وعتمة اخلذالن ،تبعثر مشاعر ،وسرمدية هوى.
احلُب ما هو إال ذلك اهلِيام املقدس الذي ينطبع على قلوب احملبني ويتوارى هبا ،أعمق من

أن يرى ابلعني فيبصر ابلقلب .تلك الوخزات اليت ختامر القلب فتتسابق وتتقافز؛ لتخلق هالة
ملتهبة وشرارة من انر تتأجج وحتيط به ،ترسم وتزين احلدود عليه وتضيء عتمة حياتك ويكأهنا
تقول":قليب به قاطن وال أريد له أيَّة جار"
ك أن تغوص يف أعمق تفاصيل من حتب وتغرق هبا ،فتعقد وتربط ذاتك وعمرك به ويكون
فؤادك أسري بني يديه ،وأنت يف جلج العطاء لفؤ ِاد َّدفاق منتشي من احلياةِ.
بصيص الضوء لعتمة حياتك وحنااي روحك ،تشتاق له وإن كان معك ،وقد يتوجس خافقك
شيء من الشجن إن غاب عنك؛ فتسؤد حلظاتك وأايمك ،حتن ويعتصر القلب شوقًا له ،وإن
َّهال وحضر تشع ابتسامة فاقعة الصفار من على ثغرك ،حضوره بداخلك يضاهي تلك الفرحة
اليت تغزو قلب طفل يتيم يف فرحة العيد.
ال تكثر عليه ابلعتاب وختاف عليه من الغياب ،تشعر أن مالكك الذي يقف أمام قلبك هو

ِ
وملك مملكتك ،وتظل تغار عليه ممن هم يهيلون بكما ،وقد تغار عليه أيضا من ظله.
ملكك َ
احلب يتجسد ِ
برؤية حبيبك خمتلف عن كل من تراه؛ بفكره ،عقله ،قلبه ،وروحه ،تؤويك عيناه
ُ
فال تبصر غري قلبه معك ،يكثر أشباه األربعني دون أدىن شك؛ فرتاه يف كل الوجوه؛ ألنه قد
احتل عصبك البصري ،واستوىل على دماغك أيضا ،فتجده يشغل تفكريك ،ولن تبصر غريه.
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تصغي له ولصوته ،ومن فرط احلب قد يتهيأ لك َّ
ويكأنه حلن قيثارة تعزف على أواتر القلب
أنغام ،جتتاح املسامع ال تغيب عنك ،وكأهنا قد ختمت عليك ألعوام طوال.
احلُب عاصفة هوجاء ،موجة عاتية ،شراع قارب يتحدى عواصف احمليط ،فنار بشاطئ يضيء

الليايل األدمهية الثقال ،مرساة سفينة متني ،وجمداف ملر ِ
كب يقودك إىل اجلنون فتنسى امسك

وعنوان بيتك وتنسى حىت من تكون.
فاحلب كما قال اجلالح:
مسين فإذا أنت أان يف
مسك شيءَّ ،
الزالل فإذا َّ
"مزجت روحك يف روحي كما متزج اخلمرة ابملاء ّ
كل حال"
ّ

""2
" قد تنمو الصداقة لتصبح حبا ،ولكن احلب ال يرتاجع ليصبح صداقة"

بريون
شغف البداايت وما أدراك ما شغف البداايت!
أي حمطة يف حياتنا بداية ،ولكل بداية هناية ،كأن يبتدئ حب بعد
لكل حدث ،شيء ،أو َّ
ِ
ابلنهاية اليت قد يؤول إليها ،أو ابألحرى الولوج يف معركة هلا احتماالن:
صداقة ،من دون التنبؤ
إما انتصارمها ،أو خسارهتما معا ،ومن يدري فقد ينتصر أحدمها دون اآلخر!
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جدا أن تتحـول الصداقة إىل حب ،مث يلتحما ولكن قد يصعب العكس متاما,
فمن السهل ً
عودة ذلك احلب إىل نقطة البداية؛ وخلق صداقة من جديد.
أو ُرمبا هو سهل ويسري ملن أراد ذلك ،وصعب عصي ملن مل يرد ،ومل يستطع من ش ّدة الوهن

وفرط احلنني أن يتحكم بدَّقات خافقه ،واجلرح الذي أملَّ به مل يندمل بعد.

لكن هذا ال ينفي أيضا أنه بعد أن يبتدئ هذا االلتحام ،ومل يُكتب له ابالكتمال؛ فإننا حتما

ودون أدىن شك سنخسر ذلك القلب الذي أحببناه ولألبد؛ لذا علينا التفكري ألف مرة قبل

أن نلج يف هذه املعركة اليت ال ضمان فيها.
وجلت يف تلك امللحمة دون التخطيط حىتُ ،رمبا ألين مل أكن أحبث هلا عن هناية طاملا
وأان ُ
ظننت وحىت آخر حلظة كانت جتمعنا
أنت معي ،فكلما أردته هو البداايت املتكررة بيننا ،واليت ُ

أبننا سنجددها.
ولكن...

كيف بدأت صداقتنا ،ومىت انتهت عالقتنا؟

""3
قل صربي واصطالحي زائد وما أان اي
"لقد َّ
مر عام مث عام ومثله وأايم عمري ابلبعاد تروح ،وقد َّ
أهل املروءة نوح"
لقائله

_قبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل عامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
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الرابع عشر من تشرين األول/أكتوبر مساء يوم اجلمعة ويف هدأة الليل األدهم ,كانت عقارب
الساعة تشري إىل متام العاشرة قبل منتصف الليل ،الربد القارص يشق طريقه حنوان مباشرةً؛
ليالمس أفئدتنا قبل أطرافنا ،ختالطه رائحة البخور لتمأل األرجاء ،معزوفات روحانية يف آخر
األخاذة؛ حيث
شارع حيَّنا ُختالط هي األخرى مسامعنا ،اجلميع يستمتع ويستلذ هبذه األجواء َّ
تسيطر مالمح الشتاء القارص واملضين عليها تبدو وكأهنا حتاول السطو بكل جربوهتا عليها،
وتبدو أنسامه وكأهنا تتسلل منه عنوةً وعنفوان لتسرى يف أجسادان وحتط حمط الذكرايت,
ِ
الشتاء قاسيةً ليست كغريها؛ ألهنا تكرر ذاهتا ابحلنني ذاته وترغمنا على أن نرتشف
فذكرايت
كأسها احللو مر يف ُكل عام.

ٍ
كانت تلك اجلمعة بداية ٍ
لصداقة ليست كغريها من الصداقات يف
حلدث سحري وخمتلف,
حيايت ،صداقة أتت متخفية حتت رداء الرباءة والورع ،اقتحمت حيايت وشقلبتها رأسا على
ُغلق هذا الباب
عقب ،و ُ
فتحت يومها ابب ليس ابجليد السيئ على حيايت ،ولكن سريع ما أ َ

اترًكا خلفه قلب خا ٍو ،جابه عواصف احلياة ،متزق حتت وطأة األمل مر ًارا ،بيد أنه قاوم آبخر
رمق فيه؛ حىت ال يتحطم ويصري جذاذ ،قلب قَـ َّوته تلكم التجربة اليت خاضها ،وتعلم منها
ِ
وختِ َم
درسا كان مبثابة العظة والعربة لهُ ،سطَّر على صفحات خافقي ،دونته حمربة األوردة؛ ُ
ً
بشراين متصل بنياط القلب؛ فكان من الصعب علي حموه.

ال ميكنين اي عزيزي نسيان تفاصيل أول حمادثة جرت بيننا وكأهنا كانت ابألمس ،رغم مرور
ِ
الساعة إال ر ًبعا ،فقد كان ذلك اليوم
السنني عليها؛ استيقظت يومئذ من غفوةٍ مل تتجاوز من
جدا ومليء ابألعمال واألشغال املنزلية واليت انتهت يومها متأخرة.
مره ًقا ً
12

حسنًا كعاديت بعد أن أصحو من نومي؛ أبدأ إبمساك هباتفي حبجة أين أريد معرفة الوقت،
وقتئذ وصلين إشعار لطلب صداقة جديدة يف حسايب على"الفيسبوك" قبلته وأغلقت هاتفي
زهاء ثالث ساعات ،ذهبت وقتها ألداء فريضة العشاء ومراجعة وردي من القرآن ،بعدها
املطبخ خلسة حىت ال أزعج أولئك النائمني يف ِ
البيت؛ بدوت وكأين حمرتفة يف
تسللت إىل
ِ
التسلل مع أهنا مريت الثانية أو الثالثة رمبا؛ حىت وصلت إىل وجهيت ،فقد كان اجلوع ليلتها ينخر
مبعديت خنرا وحيزين يف دواخلي حزا ،حقًّا صدق من قال أن":اجلوع كافر" عدت بعدها بكل
مقليت
نشاط حماولة أن أتصفح مواقع التواصل االجتماعي؛ ريثما يزروين النعاس ويداعب ِّ
جمددا.
ً
مرورا ابلتليجرام مث تويرت و واتساب إىل أن رسوت
ابتدرت جوليت الليلية املعتادة من االنستغرام ً
على حسايب يف الفيسبوك للمرة الثانية ،ووقعت عيناي على رسالة منك:

 مساء اخلري. صباح اخلري.قصدت صباح اخلري ،ألن عقارب الساعة دقت وقتها لتعلن عن متام الواحدة ما بعد منتصف
ُ

الليل.

كيف حالك!أنت؟
احلمد هلل خبري ،و َ-احلمد هلل.

هل تعرفين؟ال ولكن وما الضري يف أن نتعارف اآلن؟13

جدا ألننا مل ِ
نلتق حىت ،إال أين كنت
ُرمبا مل تكن تعرفين من قبل كما قد قلت يل ،وهذا بديهي ً
وجيدا ،أعرفك من قبل أن تبدأ حديثك معك ،من قبل أن تقرر نسج خيط من
أعرفك ً

دائما
كثريا ،وكنت ً
الصداقة بيننا .أجل عرفتك من صديقيت (آمنة) اليت كانت حتكي عنك و ً

ما أطالبها أبن ُحتا فظ على صداقتكم ،وأحياان أطالبها أبن ترد على تلكم الرسائل؛ اليت عادة
ما تكون ُمعلقة بينكما؛ فرتد علي قائلة" :أبهنا ال هتتم ابلربود كاست ألنه للكل وال يهم إن
عليك،
وصلك رد منها أم ال" كنت دائما ما أخطف هاتفها من بني أصابعها وأبدأ ابلرد َ

وألين كنت أعلم أبهنا ال ومل حتدثك عين ،فلم أتردد يف أن أسألك ذلك السؤال!
أجل عرفتك من قبل ،لكن ال أبس وكما قلت ما الضري يف أن نتعارف اآلن؟
_حواء ،فتاة عشرينية هتوى القراءة والكتابة ،وتعشق صعود اجلبال.
جدا! آدم فىت عشريين أيضا ،يهوى اهلدوء والسكينة حيب الليل ويكره ضوء النهار،
مجيل ًويعشق كرة القدم أكثر من أيَّة شيء.
_مجيل أيضا! ولكن تصبح على خري آدم ،الوقت متأخر أعذرين ،و ائذن يل ابلذهاب.
تفضلي ،وكان يل شرف معرفتك حواء.مث ماذا حدث بعدها؟
ح ّقا لقد كنا كمن التقيا صدفة عند حمطة احلافالت وركبنا حافلة معا ،وحلسن حظنا أو سوءه
ال أدري مل جند سوى مقعدين ُخصصا ألجلنا ،مث ابتدأت رحلتنا.
ِ
لعبت دورها كذلك أبن تكون وجهتنا إىل احملطة ذاهتا ,إن
ومل تنته الصدفةَ هنا وحسب بل ُ
ِ
مقعدك كان خايل
َ
كانت هذه البداية ،فمىت وصلنا إىل آخر حمطة وبتلك السرعة ،أقصد ملَ
وحنن مل نصل بعد؟
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""4
"عامان وال ّذكرى تؤرق مضجعي ،عامان يسألين احلني وأكذب"
لقائله

_بعد عامـ ـ ـ ـ ـ ــي
العفو اي أخت.وشكرا على كل شيء.
هلل ،آدمً
!........-

منذ آخر حمادثة جرت بيننا ومنها تناسيتك أو نسيتك حقًّا ال أدري ،اسرتجعين شريط من
املاضي؛ ليسيطر على أيسر صدري ،كما سيطر الشتاء على الطقس ،ليفرض ذاته وجيتثين من
واقعي إىل عامل متناقض ،ومتضاد أكون فيه املذنبة والضحية ،القاتل واملقتول ،اجلاين واجملين
عليه.
جيدا؛
استطعت زهاء عامني دفن ُكل ما جرى معي يف حفرة بلب عقلي وأقسم أين دفنتها ً
ُ

ولكن هيهات ،ألين كنت أهوى الكتابة ،كان لدي دفرت صغري احلجم ،ذهيب اللون؛ أمحله
معي أينما ذهبت وحللت؛ ألكتب فيه تفاصيلي السعيدة فيه تفصيلة تفصيلة ،ومل أك أدري

أبن هذا اهلوى ،سيالحقين ،يزعزعين ،ويرافقين بوخزات وأٍمل كلما قمت بقراءة ما كتبته يف ما
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مضى عنك ،كل تلك الذكرايت املتسلسلة كانت وما زالت مبثابة معضلة يل؛ واليت تُعرض
اآلن على هيئة فيلم رومانسي يف ثنااي ذاكريت ،وأان أعرف مسب ًقا أن هنايته مؤملة.
بدال عن رميه بني املهمالت ،وليت التمين جيدي!
فيا ليتين أحرقته من يومهاً ،
أيضا ،ممل وعند أول عقبة تراها أمامك؛ إال
عرفت بعد ذلك أن احلب ممل كما يقولون عنه ً
وجتده قد ساقك لطرق هنايتها مغلقة؛ مث يضعك أمام خيارين إما الفراق أو الفراق ،حيث ال

وجود خليار اثلث بينهما أال وهو املفاوضة أو التضحية والتنازل؛ ألجل أن يدوم ،ومن مث
أبداي.
البحث عن طرق أخرى جتعل منه ً

كل هذا ال ينفي أيضا أبنه فاتن ومجيل ،مجيل مع تؤام الروح املثايل ،مع النصف الذي جيعلك
تشرق بعد غروب دام أللف عام أو يزيد ,ذلك التؤام الذي ال يكسر لك عود ,ولو وجد

مائة ألف طريق لكسرك؛ ألختار التضحية بروحه فداء لك.
مجيل مع النصف الذي يرمم روحك بعد الضياع والغربة عن ذاتك ،يشقي ألجل راحتك،
حيبك كما أنت؛ فاحلب ليس إال كما قلت عنه آنفا وأكثر؛ فهنيئا لكل من وجد تؤامه ،وهنيئا
ملن وجد ذلك الشريك الذي يفخر أبنك له ,وبك قد اكتملت حياته.

""5
16

"عندما تُقلع عن إدمان شيء ما  ..أول ما ستواجهه هو التفكري به يف أوقات الفراغ؛ فإن قتلت
الفراغ انتصرت"
أمحـ ـ ـ ـ ـد خال ـ ـ ـ ـ ـ ـد توفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق

تدري عزيزي آدم؟
أ ِّ

أبينّ أراقب عداد الوقت ،وأحسب األايم
اليوم َمر عامان ونيف مذ أن افرتقنا ،لكن ال تظن ِ
أبدا أبين أعد أايم افتقادي لك.
منذ أن رحلت ،واختفيت عين فجأة دومنا وداع ،ال تعتقد ً

صغريا عند األرشيف وعند
خاصيت،
كنت أقلب يف صندوق الربيد
ُ
ال؛ فبينما ُ
وجدت ً
دفرتا ً
ِّ
ِ
ودامهين الوجد واحلنني
ابلتحديد ،نفضت الغبار من عليه،
أحد أركانه ،له من العمر عامني
ِّ
ولكين فتحته ،بل وبدأت أقلب يف صفحاته ،وكل األحاسيس ختتلج
إليك ،ال أدري ِملَ فتحته ِّ

إىل وجداين ،تعث الفوضى العارمة بداخلي ،وتضعين على شفا الذكرايت.

مقليت؛ وأشعر حبرارهتا ودفئها وهي
إهنا املرة األوىل اليت أشعر فيها بدمع ِيت وهي تنساب من ِّ
تتدافع الواحدة تلو األخرى على خ ِّدي ،رمبا هذا من إثر ذرات الغبار املكدسة عليه واليت
علي ،أو رمبا من إثر ما قرأته من قدمي رسائلنا.
تناثرت ِّ
حسنًا...

كنت أحبها،
لن تصدق ماذا وجدت ً
أيضا شريط الكاسيت الذي أحتوى على األغنية اليت ُ

حبثت عن الكلمات ،واليت يصعب إجياده
ومعها الدفرت الذي حيوي كلماهتا ،اذكر أنك قد َ
فقط ألجلي.
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وللمرة األوىل كذلك أصغي إليها وإىل كلماهتا وما بينهما مشاعر خمتلطةََّّ ،ثة هلفة وشوق
تك هبا ،أتدري
يشدينّ أكثر ألنسى هذه اللحظة؛ اليت
ِ
يشدين إليك ،وَّثة ما
ضعفت وتذكر َ
ُ
ما هي؟

مجليت " ال تستسلم ،مل حتبطين"
كلمات األغنية ذاهتا اليت
أال وهي
ْ
تكررت فيها َّ
ُ

""6
"إين التجأت إىل فؤادك ضمين ورجحت بكفة الشوق إليك  ..فما يل أراك عنك تصدين ألست
إيل كما أحن واشتاق إليك!"
مشتاقا ّ
م ـ ـ ـ ـ ــرمر حممد

اشتقت ِ
إليك ،ال أدري ما هذا الشعور الذي
ابلرغم من أين ال أعرفك حق املعرفة إال أينُ
خيامر قليب! ماذا ِ
عنك ،هل تشعرين مبثل ما أشعر؟

عفوا؟!آسف ولكنها املرة األوىل اليت خيتلج فيها شعور كهذا قليب!ماذا؟!
هل حقا من املمكن أن أيخذك احلنني مبلء إرادتك إىل ٍ
أحدهم وأنت ال تعرف شيء عنه
َ

كامال ،عنوان بيته ،لقبه ،عنوان عمله؟
شكله ،امسه ً
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هل من املمكن حقًّا أن يتسلل هذا الشعور من قلبك ،ليتسربل انحية خافقي و ينسرب،
ِ
الشوق ،وهلفته؟ وما الذي خامر قلبك يف ذلك
ودومنا أن أدري؟ أخربين ما الذي تعرفه عن
أي رجل أنت ذلك الذي حين ويتوق إىل
اليوم عندما راسلتين ً
قائال يل تلك الكلمات؟ ال بل َّ
امرأة من دون أن يراها ،وال يعرف كيف هي مالحمها؟
أي صورة تلك اليت رمستها يل يف خميلتك اي آدم؟
َّ
آسفة ،ولكين مل أكن أمحل بني طيات أضلعي وال أي َّثة شوق جتاهك ،ومل يبادر هذا الشعور
إىل خميليت ،رمبا كنت تود لو أابدلك الشعور ذاته ،ولكين اي عزيزي مل أكن أجيد الكذب؛
مجيال وأرد قائلة لك" :وأان كذلك" ولكن كل ما
أشعبك ومهًا ً
حىت أجعلك ترتوي سعادة و َ
ساورين يف ذلك احلني هو اخلوف منك ال غري ،فاختصرت ردي لك ب:

آه حسنا ،تشتاق لك اجلنة ،وكل ما فيها.أعتذر لك حقًّا إن كان ردي خيلو من املشاعر اجلياشة واليت ال أقول عنها سوى أهنا مزيفة
جدا ،أوليس شوق اجلنة لك جبميل؟
وال تتسم ابلصدق ،ولكن أليس ردي مناسب والئق ً
ال أدري أي نظرية تلك اليت اختلقها عقلك وطبقتها ،أو ما هي هذه اإلسرتاجتية اليت تتبعها!
يتق قلبك أليسري ،فكيف كان
إيل فيه؛ مل ُ
حيث أنه يف الوقت الذي كان البد أن تشتاق ِّ

كلماتك ،وحديثك احللو ذاك.
من املمكن أن أصدق عذب
َ
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كثريا ،اشتقت الندفاعك اهلادئ ،طفولتك الربيئة،
رغم ذلك ال أخفيك أبين قد اشتقت َ
إليك و ً

ثنااي روحك ،وأحاديثنا ذات الطابع اللطيف ،اجملردة من ُكل أساليب اخلبث ،تلكم البداايت
اليت مجعتنا حتت عرش مجاهلا.

إليك اآلن من بني الصفحات ،وتلكم القصص اليت ختلو من صورك وصوتك ،سواء
أحن َ
كانت من املاضي أو من حلظيت هذه؛ فهي تندفع أمامي اآلن بقوةٍ على هيئة فيض مضطرب
من الذكرايت.
كثريا ولكن يوم أن ابتدرت بشوقك الكاذب يل؛ مل اشتق إليك.
أحن وأتوق إليك ً
بعدها أردفت ردك:
اللهم مجعا.كيف حالك اليوم؟احلمد هلل يف نعمة ،وأنت؟احلمد هلل ،إال أين مريض.سالمتك! ِِ
حياتك؟
سلمت من ُكل شر أيتها الطيبة ،حدثيين عن
أجبتك وقتها ضاحكة:
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كيف عرفت أين طيبة؟ مث أخربين أنت ماذا تريد أن تعرف؟ فأان لست ٍمبارد حىت أعرف ما
تود أن تعرفه عين؛ حىت املارد خيربه مالك املصباح مبا يريده.
مثال ماذا حتبني ،وأين تدرسني؟
أي شيء ً
عرفت وفقطَّ ،
 ُ_أخربتك ساب ًقا أين أحب اجلبال والصعود عليها ،وأهوى مجع احلجارة الصغرية ومتيزيها،
أحب كذلك الكتابة ،وأدرس يف معهد للفنون.
 رائع! أريد حجر مميز ألجلي ،هلٍ أحصل عليه اي ترى؟ أان أدرس يف كلية اهلندسة ،أحبلت هداف فريقي سواء يف احلي أو يف اجلامعة ،ولكن كيف لفتاةٍ أن
كرة القدم؛ كنت وما ز ُ
تصعد اجلبل.
أجبتك بكل خيالء وضاحكة:
حسنًا سأفعل ،سأعطيك حجر أبيض وسأدهنه لك بلونني األمحر واألسود حىت تستطيعأي عامل أنت؟ فلطاملا صعدت أحد اجلبال
إجياده بسهولة يف حالة إن ضاع منك ،ولكن من َّ
يف بلديت أكثر من مرة ويف كل مرة وانزل منه أصرخ وأخرج كل طاقيت املكدسة والسلبية،
ميكنك اي رفيقي منادايت بفتاة املهمات الصعبة.
َ
ِ
سأنتظرك إذًا ،واو يبدو أنك حقا جادة يف ذلك ،حسنا سأفعل! أين تعيشني اي فتاة املهمات
الصعبة؟
يف اخلرطوم ،وأنت؟أان أعيش يف أم درمان ،وهي مسقط رأسي.21

تشرفت مبعرفتك ،واالن ائذن يل ابلذهاب للصالةِ.تفضلي ،وأان أيضا ذاهب.جدا ،بداايت عادية ،تتسم بطابع اللطف؛ تلكم
شي يبدو عادي أليس كذلك وعادي ً
كل ْ

جدا،
البداايت الساحرة واجل ّذابة ،واليت أمسيها جنون البداايت ال غري ،فقد كانت ج ّذابةً ً
جدا يومها ،وهادئ ،وابتسامتك ونربات صوتك
وساحرة بسح ٍر فاق احلدود؛ كنت اي آدم لب ًقا ً

ما هي إال دليل لشخص ُخيفي وراءه قلب طيب ،وأغرقتين بفيض حنانك ،كنت األول الذي
علي،
زعزع سالمي وأشاع احلرب يف قليب النائم عن اهلوى ،كنت األول الذي فرض بصداقته َّ
عمرا يف كنفه.
استعمر خافقي ،احتل ثنااي ذاكريت ،سرقين من وقيت حلظة؛ فغدت ً
""7
"إنه طريقك وحدك ،قد يرافقك فيه أحدهم لفرتة من الوقت ،لكن لن يكمله أحد غريك"
 -جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل الديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الرومي

أتدري اي عزيزي؟ أبنك كنت مرشدي الروحي ودليلي يف متاهات احلياة ،كنت معربي اآلمن؛
وبقليب .كلما قلبت صفحة من هذا الدف ِرت ،تبعته دمعة دافئة
علي وجدتك ِّ
كلما ضاقت ِّ
معي ِّ

علي؛ فقد
شعرت ِ
خدي ،رمبا أكون قد
فقدت شيئًا َّثينًا ،شخص عز ًيزا ِّ
ُ
ُ
تنهال على ِّ
أبينّ
يوما ،كيف ال وقد توغلت يف دهاليزي الداخلية ،ونقشت
ْ
كنت أطهر وأمجل من أن أكرهك ً
ابمسك هناك ،ولكن هذا ما كنت تريده أنت ،أن أكره حىت ولو مرور طيفك أمامي.
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ِ
صرك بعني قليب ،فال تتصنع اللٌّوم
رفيقي أو كما ُ
كنت أحب أن أانديك ( ُ
رفيق اجلنة) أان أبْ ُ
عرفت درب ما عرفتُه من قبل وما سلكتُه
واخلبث أمامي؛ كي
جتعلين أكرهك ,فأان ابلكاد ُ
ِّ

حيايتّ،
يل ِ
معك ،فكيف أكره من
إال َ
علمين احلب وأذاقين حلواه ،وكيف أكره من أانر ِّ
ِّ
ِ
يوما وحدي؟
وأرشدين إىل طرق ُ
كنت أجهل كيف سأمضي فيها ً
بكلمات مث
علي بضع آايت وطمأنتين
ففي يوم كان اليأس ميلؤين ،وال يريد مغادريت ،تلوت ِّ
ً

قلت يل:

 حواء ،تذكري اي صديقيت أن الطرق اليت أمامنا قد تكون حمفوفة ابملخاطر ،ورمبا قد جندهامغلقة ،ولكن من توكل على هللا فهو حسبه ،وسنتجاوزها إبذن هللا ،ال تدعي سبيل ليصل
جمددا ،متسكي واعتصمي حببل هللا.
إليك ً

-أنت حمق اي رفيقي ،شكرا لك.

 سأكون معك إن ضاقت بك األايم أو فرجت ،وعندما تتزوجني رمبا قد تنسيين ولكنستظلني صديقيت الصدوقة ،أخيت ورفيقيت الصغرية اجلميلة.
رفيقي أو ما رأيك أبن أانديك رفيق اجلنة ،ال أعلم ما أقوله لك ،ولكن شكرا لك مرة أخرى._إهنا املرة األوىل اليت يناديين فيها أحدهم كهذا "رفيق اجلنة" فشكرا ِ
وشكرا ألنك
،
لك
ً
كصديق و ِ
ِ
ٍ
أعدك أن أكون أفضل صديق وأخ.
مسحت يل ابلولوج إىل حياتك
_ال تشكرين أومل يكن آدم وحواء يف اجلنة معا ،ورمبا سنكون كذلك اي أخي العزيز.
لك،
آخ اي رأسي ،كثرية هي تلكم الذكرايت املكدسة يف ثنااي الذاكرة اليت أمحلها يف داخلي َ
يوما على نسياهنا؛ لذا رمبا ستظل األمثل إىل قليب ،ورمبا ال فالقدر خيبئ لنا يف
أقو ً
واليت مل َ
منك بقليب ،وكما قال الشيخ الشعراوي":إذا أخذ هللا
طياته دائما مفآجات وسيهديين األجدر َ
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جيدا أبن هللا مل ولن خيذل
منك ما مل تتوقع ضياعه ،فسوف يعطيك ما مل تتوقع أن متلكه" وأعلم ً
بعدك ،وأعلم كذلك
كبريا من َ
قليب ،وسيهبه من يستحقه ،حىت وإن كنت قد خلفت فراغ ً
خريا يل.
أبنك مل تكن ً
""8
متيزا ولكن ليست كل عي ترى"-جالل الدين الرومي
"كل األشياء البسيطة هي أكثر األشياء ً

ال زلت اذكر مخيس التاسع والعشرين من تشرين الثاين/نوفمرب ،عند الساعة الثانية والنصف
ودقيقة ،وقتها انديتين ابمسي بطر ٍ
يقة خمتلفة ،كان حيمل نكهةً أخرى ،مجال آخر ،رمبا ألنك
إليك (حوائي) ورمبا يكون هناك سر آخر قد أخفي علي ،ولكن حتما إهنا ليست
قد نسبته َ

أحب فيها امسي أو أشعر جبماله ،ولكنها ابلفعل املرة األوىل اليت شعرت
املرة األوىل اليت ُ
فلتدري إذًا أبنك كنت أول من ذا جذبه امسي ابلرغم من عدم غرابته
فيها جبمال أحرفه،
ِّ

دهشيت حينها.
وحبث عن معناه دون أن أشعر ،مث حفظه وألقاه علي ،ح ًقا أثرت
ِّ
كل هذا واجلميع يسألونين ِ
لت أحبك هبذا القدر؟!
ز
وما
أحببتك
مل
ُ
َ
بداخلي أبغضك وأمقتك بش ّدةِ ،اآلن أان أمغض حىت أن الفظ
أيضا ال يعلمون ِ
ِّ
ولكنهم ً
أينّ

احلب
قليب ح ًقا؛ فصار يدرك ً
جيدا ما بني ُ
امسك ،وما بني يوم وليلة تغريت نظريت إليك ،تغري ِّ
والعبث به؛ فتذكرت مقولة "أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماين" ولكن هنا العكس
اشتد قليب حبًا ،هجرتين.
متاما؛ فلما َّ
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علي فكرة أن أمضي ليلة دومنا وجودك ،اعتقدت
بعدما ما أدمنت
َ
وجودك بقريب؛ صار صعب ّ
أن ال صباح قد حيل علي ما مل ِ
نلتق ،وستظل كل أايمي عبارة عن ليايل ساكنة وخاوية .ولكن
ُ ّ

نفسي أبنه ال خري يف حب يقبع خلف الشاشات ،وبدا ال ُكل يل حينها
سريعا ما
أقنعت ِّ
ُ
مزيف ،كل شيء ضبايب وال يتسم أبي وضوح ,حىت حضورهم يف داخلي معتم وابهت؛
البداايت
جيعلين ألعن
ْ
فاحلضور الباهت أشبه ابلغياب ،أشبه ابحلياة بال حياة ،جسد بال روحِّ ،
كنت أردد بسببك وقد كرهت البداايت،
جيعلين أشتهي الغياب كل مرة ،هكذا ُ
ألف مرةِّ ،

حديثي مع اجلميع فقط هناايت.
جعلت
ِّ
ُ

""9
" هكذا هي احلياة فعندما خترب أحدهم احلقيقة؛ فإنه يكرهك وكلما حتدثت عن احلب ازداد
كراهية لك" -قواعــد العشق األربعون

عزيزي آدم ...
دعين أبوء لك بسر لطاملا حاولت ،قمعه أو نسيانه بيد أين فشلت؛ فقد ظل قابعا بثنااي
ذاكريت ،وكأنه قد قيل ابألمس؛ أال وهو تلك الكلمات العميقة اليت قلتها يل يف اليوم الثالثني
من الشهر ذاته تشرين الثاين/نوفمرب ،عند الساعة الرابعة إال ثلث الساعة ،ابلرغم من أنك قد
يل على ِ
استقرت
أذينّ؛ و
اخرتقت صيوان ِ
كنت تعنيها أم ال! إال أهنا
ْ
ْ
عجل وال أعلم إن َ
قلتها ِّ
قليب بسبيكة من الذهب ،أال وهي:
نسج أحرفها
بداخلي ،وكأهنا نُِقشت يف ِّ
ِّ
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أانس تعرفينهم وقد أضمروا لك السوء يوما ،جتاهليهم؛ ِ
ال تبايل مبن حولك من ٍفأنت مل تك
ً

تعرفينهم من قبل؛ لذا لن يُنقصوا من مكانتك شيئًا.

قليب بسرعة تضاهي سرعة الربق ،وكيف قَبِ َع فيه،
أتذكر حينها كيف وجل ُ
ُ
عقد كلماتْك إىل ِّ

دمعيت فما بني سخرية ومشاتة ،وما
أقلب ِّ
واليوم أان ُ
دفرتي هذا ،وأمر ابلوصية ذاهتا؛ تنهال ِّ

ِ
ابلفعل كان
وفقدانك
ألنك أنت من كسر هذي الوصية،
بني حزن وانكسار
َ
كثريا؛ َ
ُ
تشتت ً
أايمي أي نيف.
عد بُعِ َدك َمل أعرف الزايدة قطَ ،مل َأر من ِّ
يل؛ فبَ َ
منقصةُ ّ
أبينّ لن أندم على عودتك ،فأنت كنت
إيل من جديد ِ
ليتك تدري أبنك إن عدت اليوم ِّ
ِ
جمددا؛ فلست بذلك الضعف والغباء؛ ألفتح
لقليب واآلمان لهُِّ ،
مبثابة الروح ِّ
ولكين لن أقبل َ
بك ً
يوما أبن"املؤمن ال يلدغ من جحر مرتي"
الباب لتجربة خاسرة ابلتكرا ِر ،ولن أنسى ً
الثاينّ وعند األول من كانون األول /ديسمرب ،يومها كانت الساعة تشري إىل الثالثة
يف اليوم ِ

والنص مساء يوم اجلمعة ،كنا قد بدأان ابلتحدث عن مواضيع عدة ومتفرقة إىل أن وصلنا إىل
َّأمرهم أال وهو الفراق واملوت ،وقتها زجر ِ ِ
يل:
ك ِّ
تين بقول َ
ّ
دونك ،لن يفرقنا إال املوت وال حياة يل من ِ
ال بقاء ِيل من ِبعدك؛ فأان لن أحتمل الغياب
ّ

ابتليت ب ٍ
قلب حنني ،ال يقوي على الفراق ،ولن حيتمله أيضا.
رمبَّا ألين
ُ
ِ
أنك اليوم ابقي
أسهل
ما
لكن
و
!
؟
أدري
ال
حينها
ذلك
يل
قلت
مل
عليك ،السيما َ
الكلمات َ
ْ
َ
ِ
جسدا بال روح.
مت ألف مرة و
تسرح ومترح على
أضحيت ً
ُ
األرض ,وأان رمبا ُ
أجبتك وقتها ضاحكةً:
َ

ليست حقيقة اي رفيق فلرتح قلبك
إننا فقط نتحدث عنه ،ونلقى قصائد فيه فقط ،هيْ
قليال.
ً
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استشطت غضبا وأجبتين:
تك أال تتحدثي عن الفراق ِ
أخرب ِبذلك اي صديقيت ،لن يفرقنا إال القدر؛
أرجوك ،أنت تؤذينين َ
اجلنة من ِ
فإذا فرقنا سنلتقي يف ِ
جديد إبذن هللا.
 حسنا ،أان آسفة لن أحتدث ولكنها اي رفيقي سنة احلياة واحلقيقة الوحيدة.نطقت هبا،
الكلمات اليت
أك أعبأ هبذه
حقًّا مل يفرقنا إال القدر؛ ابلرغم ِ
أينّ يف ذلك اليوم مل ُ
ْ
ُ

يل ،وإين لو
ومل أمحلها يف طي قليب ،بيد أين ُ
اجذي ً
أعض نو ِّ
ندما عليها كلما تذكرهتا ،فأغفر ِّ
نطقت هبا ،ابلرغم من أين قلتها على مضض ،إال أ ِينّ سعيدة
أبينّ أمضتك هبا ملا
كنت أدري ِ
ُ
ُ
هبا يف أحايني كثرية ,وأظنها دواء يل يف حالة تذكرتك وامشأززت منك ،وأحياان يف غضيب

منك بعض األوقات.
َ

""10
"تعلموا الصدق قبل العشق ألن العبث ابملشاعر أكرب جرمية"

كم هي سخيفة هذي احلياة ،ومتقلبة؛ فهي تتقلب ما بني سعادة وحزنَّ ،هم وفرح ،ضيق
وفرج ،حلظات بكاء وضحك ،وتكون ممتزجة يف ما بينهم ،ولوال هذي املشاعر املتقلبة ملا
شعران أبننا حنيا ،كما أن احلياة ال هتبنا ما نشاء وقتما نشاء و أميا نشاءه.
حن ،وأتوق إىل أحاديثنا احلبلى ابملز ِاح والضحك؟
أو تدري أين أحياان أ ُ
27

فمن منا ال يتوق للضحك وحلظاته؟!
ومن منَّا ال حيب أن يتذكر حلظات السعادة؛ فليت كل األايم سعادة وفرح ،وليت احلزن ال
جدا وحباجة إىل من
يزوران فيهلك ما تبقى منَّا! ولكنَّه ابتالء مجيل أحياان؛ ألهنا جيعلنا هشني ً
يربت على قلوبنا ،وأننا حنتاج إىل ملجأ يكتنفنا ،وحيتوينا ،فيعيدان إىل رشدان ،ويعيدان إىل
حقيقة واحدة أننا هللِ إليه راجعون.
يف ليلة الثاين والعشرين من كانون األول /ديسمرب وعند الساعة العاشرة وثلث مساءً كنا
ِ
أبنك لو كنت قد
نتمازح ونتحدث عن سفرك خارج البالد ،وملَ مل حتضر لنا اهلدااي! فأجبتين َ
مبكرا ملا أتخرت يف إحضارها لنا.
التقيت بنا ً

اي إهلي كم كنت تربع يف ارتداء زي املكر وجبدارة ،و لرمبا هذه هي فطرتك اليت ولدت هبا.

ومن يدري رمبا ال؛ ألنك اي عزيزي صرخت بوجهي عند آخر لقاء مجعنا معا قبل أايم ،وقتها
زالت كل معامل اللطف تلك منك ،وانقشع جل ما كنت ختفيه خلف ذلك الوجه الربئ،
صرخت يف وجهي من دون أن أنبس ببنت شفه ،ويكأنك بت تكره أن ترى وجهي أمامك!
ابلرغم من أنك أخربتين من قبل أنك حترتم األنثى وتقدرها خاصةً ولديك كذلك أخوات.
حسنا...
يومها دلفنا يف حديثنا عن فتاة ابسم سورة من سور القرآن (اإلسراء) فقفزت يف ابيل فكرة أن
أمازحك هبا؛ ألنك قد أخربتين سابقا أنك
أمازحك هبا وأراقب ردة فعلك الغاضبة ،فصرت
َ
ك استطعت جتنب تلك املمازحات
حتب هذه السورة ً
عليك حفظها ،ولكن بدهائِ َ
وس ُهل َ
جدا َ
ك
انسحبت سر ًيعا حىت ال يفلت ل ِ
فتهت معك بيد أين
وقلبتها
ساينّ؛ وأبدا مبحاربتِ َ
َ
ُ
لصاحلكُ ،
ِ
أبدا.
فلم أكن أحب هذا النوع من
األساليب وألوذ ابلفرار منه دائما و ً
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من هي إسراء؟ أخربتك اي حوائي ،أن ال وجود إلسراء ،فقط أحببت تلك السورة وكان سهل علي حفظها.رفيقي ،أان ال استجوبك ،أردت فقط معرفة من هي؟هي ليست أحد ،إمنا هي سورة يف املصحف الشريف.كنت يف دهاليزي الداخلية أضحك وبشدَّة ،وأنت ال تريد االعرتاف مث أجبتك يومها:
أعرف ولكن ِملَ مل تكن سورة يوسف أو إبراهيم؟ ِمل ال تكون الكهف أو البقرة ،انهيك عنأين مل أسألك عن سورة مرمي!
ألين أحب اإلسراء.انظر لقد اعرتفت أنك حتبها ،فمثال أان أحب سورة الفرقان.وأنت هي إسرائي.عفوا آدم ،ولكن ال ختلط ومتزج األمور ببعضها.ابتسمت مث اسرتسلت قائال يل:
ما بك ،أال يعجبك األمر اي إسراء.آدم! يعجبين امسي أكثر ،كما تعجبك كرة القدم وتصبح على خري. وأان ِأحبك أكثر من إسراء وكرة القدم تصبحي على خري.
وأان ال ،إىل اللقاء.منك ،من دون
أحبك أيضا اي آدم ،وغالبا ما كنت تفلح جبعلي أهرب َ
رمبا كنت تتمىن لو أين َ
يك عين ،رمبا
أن أتفوه أبي حرف ،وال تدع ً
جماال ألعيننا اباللتقاء ،وجتول خفية وسرعة بناظر َ
كلص هارب من العدالة ،أو ٍ
ٍ
كقطة شاردة يف يوم ممطر وتبحث عن مأوى هلا.
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ِ
بدأت
يف صباح اليوم التايل (الثالث والعشرون) عند الساعة العاشرة إال قليل من
الدقائقَ ،
تناديين ابمسها.
صباح اخلري إسرائي.آدم! قلت لك امسي هو حواء.كنت تتهرب وال تدري كيف تداري امسا إلحدى حبيباتك
مل أد ِر املغزى من هذا! هل َ
السابقات ذكرتهُ يف حني غفلة؟
ٍ
كنت صادقًا يف ما تقوله؟!
ومل تدرك ِ
أبينّ ذات مالحظة قوية ،أما أنك َ
رك حينها أي اهتمام،
أع َ
عفوا فاان ً
أحب امسي؛ مل ُ
أيضا ُ
وأنت مل تعرف قبلي فتيات ،ولكن ً
ألنك تركتين
قليب كان ال
حيدثين خبري جتاهك وقتها ،وحىت اليوم وإن كنا افرتقنا؛ فقط َ
ِّ
حقيقة ِّ

كي أفهم مىت وكيف افرتقنا ،وانتهت أخوتنا ،صداقتنا أو حبنا
أصول حول أاني اهلزيلة َّ
الكاذب؟
وكيف حدث هذا االنفصال؟
لقد تركتين حقًّا يف حرية والكثري من احلوار ِ
يب يف دوامة من األسئلة
ات يف عقلي ِّ
وقليب؛ ْ
زجت ِّ

كنت أعتقد أبنه ال جدوى من
مل أجد ،أو أحبث هلا عن إجاابت ،ليس ُجبنًا مين؛ ولكن ُ
ذلك ،وخصوصا وأهنا حريتك الشخصية ،وليس لدي احلق أبن أُقحم نفسي عنوة فيها.
كثريا هي تلكم الرسائل العابرة اليت متر علي واليت كنت اعتربها مبثابة هدية ليومي الطويل
ً
إيل
علي رسالة عابرة حىت يتسلل الضوء َّ
الشديد الدكنة ،واملليء فقط ابلكآبة؛ فما إن متر َّ

شفيت رغما عين ،فجحافل الرسائل تلك اعتربها واحدة من األسباب اليت جعلتين
وتنفرج َّ
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وجدت
جمددا ،فبعد أول يوم من فراقنا
استمر يف طريقي إلجياد النور الذي سيقودين إىل روحي ً
ُ
هذه الرسالة "ال هتدر املزيد من عمرك وتبكي خلف قافلة تدرك متاما أهنا تعمدت الرحيل من
كنت متصاحلة مع ذايت وأخربها أن من خرج من حيايت فهو ُحر؛ وما من
دونك" ولطاملا ُ
دائما
داعي يل أبن أفسح اجملال لروحي ابلضياع وسط معمعة سرمدية؛
ً
خصوصا وأنك كنت ً
أحب فن املراوغة
ما تراوغ أثناء حديثنا؛ وكنت جتيدها إبتقان (املراوغة) رمبا مل أخربك أنين ال ُ
ولكين أبُدع يف ربط األمور مع بعضها.
ِّ
حسنًا …

ك املالئكي مع ُكل فتاةٍ
لت حائرة فيك ،فكيف كنت ُ
تبدع يف ارتداء ِزيَّ َ
نين ما ز ُ
لن أنكر أ ِّ

تقابلها ،وليس أي فتاة وحسب بل أي شخص أعرفه ويعرفك ،وكيف لك أن ختلعه بعد
ِ
جمددا؟
أربعة أشهر رَّمبا أو أكثر ،مث تعود الرتدائه ً
أو رمبا تتخذ لنفسك مائة قناع ،ومائة رداء؛ لكي يتالءم مع كل شخصية تقابلها من دون
بذل أي عناء.
هاليزك ُجمرد ثعلب
الزي تتخذ وضعية الضحية ،وأنت يف د َ
حقًّا كم أشفق َ
عليك وأنت هبذا ِّ

مكار وذئب غدار جتيد العواء مبهارةِ!

""11
"ال حب إال ما انكسرت به فال تذهب سريجعك احلني لتحتضنه"
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وليد الشواقبه

جدا
بدا عن عزة نفسك سيؤملك الفراق ً
فخورا ً
"ال تتنازل أ ً
قليال؛ وبعد ذلك ستكون ً
ابحتفاظك بكرامتك وستبتسم"
نك على وفاق؛ فقد شجر بيننا شجار صغري؛
يف مجعة التاسع عشر من كانون الثاين /يناير ،مل ُ

تك تريد أن حتادثين ،وأان مل أ ُكلف
أدى إىل انفصالنا مدة ال تتجاوز من
ِ
األسبوع إال يومنيَ ،مل ُ

لت ال أحب حلظات الضعف واالستسالم ،ميكنك
ذايت عناء االعتذار َ
كنت وما ز ُ
منكُ ،
كنت أان املخطئة وقتها ،وأعلم أين يومها مل أكن املخطئة؛
القول أبين كنت عنيدة حقًّا ،إال إذا ُ
فقط ألنك قد عرضت علي فكرة أن نلتقي ،فحاولت التملص من حديثك هذا ،وأخربتك

عنادا يف قراري ،وألنك ال وال
أبين ال أحبذ فكر َ
زدت ً
تك ،ولكن عندما زدت إصر ًارا بقرارك؛ ُ

تقبل اهلزمية ،اختفيت دومنا مقدمات كيف ال وقد ُه ِزم غرورك وكربايئك أمام فتاة ،كيف ال

وقد ظننت أبن عرشك الذي ال خير ألحد؛ قد احنىن واهتز أمام أنثى؛ رمبا كنت تعتقد هبذه

الطريقة الغبية أبين سأشتاق إليك وأرد عليك ابلقبول.
اي هلا من خطة ذكية!
أذكر أين يف صبيحة ذلك اليوم قد تنازلت عن القليل من كربايئي ،وختليت بعض الشيء عن
لك:
غروري ،فقلت َ

إليك ،ولكين حتما لن أوافق على قرا ِر
إيل ،صدقين ال ملجأ منك إال َ
عزيزي آدمُ ،عد ِّلقاءان.
حسنا..
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ِ
ابلسالم عليك
مبا أننا مسلمون ،واجلمعةَ عيدان ويوم للتسامح واألخوة ،فقررت حينها أن أابدر
وعلى قلبك ،مل ُِ
ابحلب وال ِ
ب ظين حينئذ ورددتَهُ علي ِ
ستخطب اليوم
وائم ،وأخربتين أبنك
خت
ْ
ُ
ّ
ِ
مسجدكم.
يف
كنت
أهال لذلك اآلن أم ال،
ال أدري إن كنت ً
َ
ولكنك وقتها كنت تستحق ذلك جبدارةِ؛ فقد ُ
اّلل ،ولكنه أضحى جمرد رداء مزيف أخفى حقيقتك آنذاك.
بك وخوفك من َّ
أحب تُقاك وقر َ

أحياان كثرية أؤمن أبن هنالك شخص صاحل يقبع يف دهاليزك ،روح طاهرة تقبع يف ثناايك،

هناك قلب حيب هللا كثريا وخيشاه؛ آمنت بذلك حقًّا مذ أن قلت يف ليلة الثالثون من كانون
األول/ديسمرب من بعد صالة العشاء مباشرةً:
أتدرين اي حواء ،أان ال أخاف املوت؛ ولكين أخاف وحشة القرب وظلمته.آدم ،ما بك اليوم! أطال هللا عمرك اي رفيقي. ال تدعي يل بطول العمر رفيقيت ،أحياان أمتىن لو أموت صغري ،حىت ال أزيد من ذنويب ،وأمألطاهرا من الذنوب.
دفرتي ابلسيئات ،أريد أن أكون ً

-توقف أرجوك ،أن تبكيين حبديثك هذا.

اّلل .أتدرين اي حواء ،دائما ما كنت أنتظر حلول الليل وسكونه،
ال تبكي أرجوك،مل أقصد و َّوخاصة تلكم الليايل الظلماء ،حيث ال وجود لضوء القمر فيها؛ ألمتشى وحدي؛ حىت أعتاد
على وحشة القرب حينما أموت وحيدا.
-آدم! فلريزقنا هللا حسن اخلامتة اي رفيقي.
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رفقا بقليب اي رفيق ،فذكرايت كهذه تُبكيين رغم اعتالء الغبار عليه يف ذاكراتك؛ ورمبا تكون
لت كل عام أكنس ذلك الغبار واقرأ هذه الرسائل
قد حموت حديثك هذا ،ولكين ال ما ز ُ
فيقشعر بدين ويقف شعري جسدي خوفًا ووجل إىل هللا.
عزيزي آدم رمبا شياطني األنس من حولك حتيك لك احلياة أبسلوب آخر ،وترمسه لك بريشة
مغرية على ِ
هيئة لوحة فنية مشرقة ،ومزدانة اجلمال ،تراه وكأنه قطعة نقدية هلا وجهان وجانبان
خمتلفان؛ فتميل بكل الزهو حنو اجلانب املظلم معتقدا أنه الطريق إىل النور.
حتديدا ،كان
أبنك ستقدم ُخطبة ولكن ليس يف هذا الشهر ً
أنك قد أخربتين َ
أتذكر أيضا َ
شهرها هو آذار/مارس.
 ملاذا ستقدمها اليوم؟ أقصد ما الذي طرأ حىت قمت بتعجيلها؟ وِابكرا؟
ختربين
مل
مل
َ
ً
علي.
مل جند أحد يقدمها اليوم ،فوقعت القرعة ِّ -امممم حسنا ،ابلتوفيق.

ابكرا ما كنت سأغري شيء ،دعوت لك هللا ألجل أن يرزقك
أعلم أبين لو كنت علمت بوقتها ً

ابلثبات وقتئذ ،طلبت مين العفو وذهبت لتُقدمها.

إخبارك يل بذلك! بيد أنك حقًّا أثرت إعجايب ،أعرتف أبين
يومها مل أكن أعلم ما السر من
َ
ألنك كنت تود أن تشاطرين أبعمالِك وأكون
وقعت أسرية هذا الكمني .ولكن عزيزي آدم هل َ
جزءًا منها ،أم لتبذر الثقة بني قلبينا؟
ولكن أتكد متاما أبنك لو كنت تريد إاثرة إعجايب بك فقد جنحت يف ذلك؛ فهنيئا لك.
عندما دقَّت عقارب الساعة مشرية إىل ِ
الثانية والنصف ما بعد الظهرُ ،عدت والبسمة متأل
ثغرك؛ ابتسامة احلسن والنضار ،عدت وقد كنت مبتهجا ومسرور للغاية ،رمبا ٍ
كطفل عاد
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ألمه؛ بعد غيابه عنها يف يومه األول والطويل؛ الذي قضاءه يف روضة األطفال ،ولقد كنت
فرحا بتلك اللحظة؛ ألنك اجتزت هذا االختبار خبري.
ً

ك ماذا
بعدها ُعدان وكأن شيئًا مل يكن ،اختفت الشحنات اليت كانت بيننا ،قصصت علي َ
حفظت وقتها من القرآن.
غيابك ،مث سألتين ماذا
فعلت يف
َ
ُ
ُ
كنت مريضة وأفتقدك
حسنًا فقد كنا حنفظ معا ،ولكن وقتها مل استطع أن أحفظ شيئا ألين ُ

عموما والتجأت إىل االستماع والتدبر ،صحيح أن "القرآن
أيضا و كثريا،
ُ
فابتعدت عن القراءة ً

كنت اقرأ (سورة البقرة فقط) أخربتين يومها أنك أيضا مل حتفظ شيئا
شفاءٌ ملا يف الصدور" لكين ُ

طيلة أسبوعنا الذي َّمر ،فاتفقنا على أننا سنعوض ذلك األسبوع بسورة طويلة أال وهي (سورة

املائدة).
مث قضينا ذلك النهار حنكي تفاصيل ما حدث يف ذلك األسبوع ،قصصنا لبعضنا الكثري من
القصص ،إىل أن حل املساء ،وذهبنا ألداء صالة املغرب ،ودلفت بعدها ملشاهدة برانجمي
املفضل؛ وذهب عن ابيل حقًّا أننا قد تصاحلنا.
عدت جمددا ،أتصفح هاتفي هنا وهناك ابحثة عن َّثة موضوع قد يشغلين؛
بعد صالة العشاء ُ
هائال من الرسائل؛ تعاتبين فيه أبنك قد راسلتين ،ومل
فتحت هاتفي حىت
وما إن
وجدت َّك َّما ً
ُ
ُ

أك موجودةَ وقتها ألرد لك ،واهتمتين أبين ال ومل أفتقدك.
ُ
رمبا تكون على حق!

ورمبا تراك قد ضقت ذرعا يب ،وأن الوقت قد طال معي ،وأان مل أهبك قليب بعد!
كنت تريد أن تلوذ ابلفرار وقتها؛ كما لذت من اليت قبلي إسراء ،إميان ،فاطمة ال أدري ما
امسها ،ولقد مللت مين بال شك ،لكن كيف لك أبن هترب دومنا أن تنتصر وتنجح خطتك؟
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البد لك من خمرج تعرب من خالله؛ أال وهو قليب الوهن ولكن كيف ستفتحه؟
غضبك ،وعتابك ٍ
بقصة قصرية ،كتبتُها من وحي خيايل وعلى
فقررت وقتها أن أتدارك
َ

ٍ
وتذمرا،
عليك حىت هتدأ؛
َ
عجل ،قصصتها َ
فأعجبتك ً
كثريا وهدأ داخلك املشحون غضباً ،
متاما.
سكن ً

جيدا.
رمبا مل أحلظ أبن اختفاءك املتعمد ذلك؛ كان جزءًا من خطتك احملبوكة ً
ك حينما يهجرك اجلميع.
لك الكثري ،أنت فقط
تضعين يف قائمتِ َ
أعين َ
ُ
ِّ
علمت وقتئذ أب ِينّ ال ِّ
وتعيدينّ.
ِ
بعدينّ،
شئت تُ ِ
مىت ما َ
إينّ جمرد عتبة تعرب فوقها ،خط على اهلامشُ ،ميحى ويُ َّسطر من جديد.
ِ

حسنًا ...

يوما إليك.
ِ
احلب منك ،ولن أتوسل ً
إينّ ال أتسول ُ

ِ
حنوي،
أمقت أن أكون يف
املنتصف ،وال أحب أن ُ
ح ًقا كنت ُ
أمهش ،إما أن تتقدم خطوة ِّ
حنوك فنجتمع.
وأتقدم خطوة َ

ِ
ابملكان الذي أريده أان.
سبيلي أضعك
أو ترتكين حلال ِّ

حدث يومها؟
مث ماذا َ

لرحيلك ،يوم
متنيت أنت ،ومن تلكم اللحظة بدأ العد العكسي
َ
أجل؛ سار ُكل شيء مثلما َ

أن نطقت بتلك اجلملة ،ليست كلمة كما يتوقع اجلميع بل هي ُمجلة طويلة "أحبك إىل اليوم

حقائبك
وضبت
الذي ينادي هللا فيه أين املتحابون يف حاليل" قلتها أان ورددهتا أنت ،ومنها
َ
َ
حسن
ألجل الوداع ،رمبا تكون قد حموهتا من ذاكرتك ،ولكين مل ولن أنساها ،ولكن ال أبس ُ
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أنك به
مبكرا ومل تتمكن مين ً
أردت ،صحيح َ
فعلت عبثًا بقليب قد َ
بئسا َ
فعلت؛ َ
َ
رحلت ً
جيداً ،

ولكنك يف دماره مل تظفر.
ظفرت،
قد
َ
َ

""12
"ال أحد يتعاىف من صدمته األوىل بشكل ُكلي ،ستظل تلك الندبة مدفونة يف أعماق قلبك
ولكنها ستحيا يف كل موقف ُمشابه كأهنا تُعاد من جديد"
أمحد خالد توفيق

يف مساء اليوم ذاته مجعة التاسع عشر من كانون الثاين /يناير استمعت للمرة األوىل يف حيايت
كثريا،
إىل أغنية "ردوا حبييب مللحم زين" مل أمسعها من قبل ألين مل ُ
أك معتادة على مساع األغاين ً
ال أنكر مساعي لألغاين فليس منا من هو معصوم عن اخلطأ ،ولكنها كانت مريت األوىل اليت
أعرف فيها املغين واألغنية ذاهتا؛ فكانت كلماهتا جتُسد واقعي وما أان فيه ،ابلرغم من اختفاء
ُ
لت أشعر أن
ُشحنات الغضب اليت قد كانت بيننا ،وعودة املياه بيننا إىل جمارييها؛ إال أين ما ز ُ
غيابك آملين للحد الذي مل جيعلين أمتاثل للشفاء منه؛
َّثة ثغرة ما كانت موجودة بيننا ،أو أن
َ

فجاءت تلك األغنية كدواء متأخر يل ،فشدين مقطع هبا أال وهو "هـ البعد اجلارح خالين
َ

سارحَ ،ع َم حاكي خيال حيلم بـ أمبارح" رمبا الفجوة اليت خلقتها أنت بيننا كانت أقوى من أن
جتعلين أصدق أبنك عدت ،وأننا قد تصاحلنا!

جدا ،مما جعلين أحبث عن
كثريا ولكن كلماهتا جذبتين ً
ابلرغم من أين وقتها ُ
كنت أكره األغاين ً
كنت عليها.
ُكل أغاين هذا الفنان ،ووجدهتا كلها متاثل حاليت اليت ُ
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كت أبن كل ما امسعه ما هو إال ذنب ،أضيفه على
إال أين قد
ختليت عنها سر ًيعا بعدما أدر ُ
ُ
ِ
الالشيء.
كتايب ،وقد ترجح بكفة حسنايت على امليزان يوم القيامة ،وأصري من اخلاسرين على

ورمبا هذا حال كل حواء ما إن يصاب قلبها ٍ
بسوء؛ حىت تلجأ إىل األغاين؛ لتزيد أآلمها فقط،
اتركة شفاء القلوب ،فما كان علي إال هجراهنا حماولة تضميد قليب ابلقر ِان.
بك ،لتخربين أبنك ما زلت
ولكن ما زالت تلكم األغنية تضج يف صيوان أذين؛ لتذكرين َ
حببك،
مستوطن بقاع وجداين ،ومستحكم ثنااي روحي ،أخربين فقط َِمل
هجرت روحي احلبلى َ
ْ
بعدك؟
واليت ابتت ثكلى من َ

مل أتخذ بيدي إىل بر اآلمان ،إىل شاطئ ما بعد احلب حىت ال أغرق وحدي ،ولكن عناية هللا
كانت أكرب من إرادتك ،وكما أخرج يونس من بطن احلوت ،لن يعجزه إخراجي من فعر
جزعي ،وأحزاين.
ويقولون أن" :احلب أاننية اثنني" ولكن يبدو أنك ال تعرف عنه أي شيء سوى النرجسية.
كثريا بعودته ومتنوا
عزيزي رمبا قد أبدو َ
لك من أولئك الذين إذا فقدوا شيء ومتنوا عودته ،فرحوا ً

بقاءه،

ِ
ابلقرب مين ،ولكن أتكد أبن
منك البقاء سواء أكان معي ،أو
لست منهم ،لن أرجتى َ
بيد أين ُ

انك ،فإن فعلتها مرة؛ فما
عودتك يل حتت أي حلظة لن متحو من دفاتر املاضي فكرة هجر َ
َ

يدريين حتما ستعيد الكرة ،وخافقي ليس معادلة رايضية قابلة للحل بطريقة احملاولة واخلطأ،
ومنذ أول حماولة ومل ُِجتد حلها ابلطر ِ
فرصتك ،وأنت حاولت
يقة الصحيحة ،ستنتهي حينها
َ
عمدا ،ولكن رمبا أردت النجاح
وقد أضعت فرصتك
َ
ست بذلك الغباء حىت ختسر ً
لوحدك ،فل َ

يقتك اخلاصة.
بطر َ
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واي لدهائك حقًّا!
يوما
ابلرغم من ُكل َ
ذلك فقد جعلتين أفتح أبواب موصدة ،ور ُ
جروحا مندملة ،ما ظننتها ً
أيت ً
ستندثر وتندمل ،فكيف التئم ُجرحي وبرأ؟! وِمل مل يعد له أثر؟
مضيت وما عاد
ودثرت أحزاين ،ومل يعد يضنيين التنائي ،أح ًقا
كت روحي
ُ
ُ
ال أدري كيف تدار ُ
ومخدت دواخلي املأل ابألحز ِان واألشواق؟
للحنني حيز يف قليب،
َ
أدمنت الغياب ومل تستهويين تلكم الذكرايت؛ اليت كانت تسبب شروخ وجرح عميق
هل تراين
ُ
يف حناايي؟

ومل يعد هلا أثر من فتات أو بقااي!
مر حلن تلك األغنية علي ،أو استمعت إليها عن طر ِيق الصدفة ،تعود ذكرايت
إذًا ما ابيل كلما َّ
ذلك اليوم علي وتداعب تفكريي.
إذًا ما ابل روحي تظل تُظهر صورتك بعقلي بني الفينة واألخرى؟
معا ،وأيضا ال
متاما؛ لذا كان صعب علينا أن جنتمع ً
عزيزي آدم لقد كنا نقيضني كاملاء والنار ً

جتاهك،
أود أن أجعل اجلميع ميقتك جراء فعلتك تلك ،حقًّا ال أود أن أثري مبشاعر الكره
َ
دائما ،ولكل إنسان معايريه اخلاصة؛ لذا تستحق أن تكون
كنت وما زلت تستحق األفضل ً

لك أن تعبث
لك أن ختتار مع من ستبقى ،وتبين
أيضا ال حيق َ
َ
كما تريد وحيق َ
حياتك ،ولكن ً
مبشاعر اآلخرين فهم ليسوا فئران جتارب.

أطلقت ذاك االسم على شخصي الضعيف حينها ،كنت كفأرة التجارب ال فرق بيين
"الفأرة"
ُ

أملك عقل؛ لذا ال فرق بيين وبينها ,ولقد
وبينها بيد العقل ،و ما أظنين يف ذلك الوقت كنت َ
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عاتبين اجلميع على ذلك اللقب وهم ال يدرون ما املغزى من وراءه ,وال يدرون أيضا أبنك
وراء ذلك العزاء الذي أقمته.

""13
"إن هللا يقذف احلب يف قلوبنا ،فال تسأل ُحمب ملاذا أحببت"
علي بن أيب طالب

أحببتك وال تلمين على ذلك ،ولو كنت أعلم ما هي نواايك ملا
ال تسألين كيف ومىت وَِمل
َ
حنوك ،وال أحد قد يعلم ما يف الغيب إال هللا.
تقدمت خطوة َ
يل ذكرايت ذلك اليوم االثنني السادس والعشرين من شباط/فرباير ،عند الساعة
لطاملا الحت ِّ
ِ
ك:
صباحا حني فاجئتين بسؤال َ
العاشرة إال َّثانية عشر دقيقة ً
حواءَ!نعم!علي و أحببتين؟
ِملَ كذبيت ِّأخذين الصمت ِ
قليب
طويال ،وقتها هرب ِّ
عليك ،أو رمبا أخذين ً
لربهة من الوقت قبل أن أرد َ
ُ

إىل يوم آخر ليس ببعيد كان ذلك يف التاسع عشر من كانون الثاين /يناير يومها قلت يل:
ِ
سأجعلك ُحتبيين أان فقط ,وأقسم على ذلك.
غريي،
لن ِتكوينّ لسواي ولن حت ِيب ً
أحدا ِّ
عفوا ،عن ماذا تتحدث؟40

 لقد أقسمت وكفى أمل نتفق على أن ال يتعدى أحدان ،على قوانني الصداقة ،ألسنا أخوة؟نعم ،حنن أخوة ولكن من نوع آخر.ُرمبا كان الشق الثاين من قسمك هو اجلزء الوحيد الذي مل حتنث به ،وكما يبدو أن رائحة

وحديثك
جمددا إىل حلظيت تلك وأان بني سؤالك هذا
َ
عدت ً
اخليانة قد فاحت من هناُ ،
السابق ,يف قمة احلرية ،كنت كمن وجل يف غيبوبة مؤقتة مث فقت منها ،واستجمعت قوا ِي
أبينّ:
لك ِ
عليك ،أجل
وقلت َ
كذبت َ
كذبت ُ
ُ
و ُ
يوما.
ال أحبك ومل أحبك ًأليس هذا ما تريده؟

أليست هذه هي اإلجابة اليت تريح قلبك وتُثلج صدرك؟
عين ،وليتك تدري
أطلقت إليها العنان لتصل إليك ،اآلن ُ
بت ال أحبك ،فاغرب بوجهك ِّ

يومي ذاك
ما عانيته بعد ِّ

أخربيين كيف حدث هذا؟عجبا! أمل نتفق على أال يقع أحدان يف حب اآلخر؟ وأنك لن حتبيين ،إذًا مايل اليوم أراك ختوننيعهدان؟
 هل اتفقنا حقًّا؟ مل أكن أدري ،إين أذوب آس ًفا ،ولكن أخربتك آنفا ،أبنك فقط وفقطصديق فال تعاتبين على شيء مل حيدث آدم.
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هل ميكنك التحدث إيل؟ أنت ال تصدقين أليس كذلك؟إىل اللقاء.أخنك ،وإن كنت ال تصدقين
حسنا ،إىل اللقاء ،ولكن صدقين،مل أخن قوانني الصداقة ،مل َجمددا.
فال تعذبين اببتعادك عين ً

اعذريين ،ال استطيع التحدث إليك اآلن.بك؟
هل ميكنين االتصال َال حتاويل ،إايك!حسنًا ،إىل اللقاء إذًا.بئسا  ...عندما متر علي ذكرايت كهذه
لكم كنت قاسي معي ،وكم كنت محقاء وضعيفة؛ ً
ندما وحسرةً على هشاشيت ،على ضعفي ،ولكين أمحد هللا على قويت اآلن.
أعض نواجذي ً

الك ،ﻭلكن
يوما؛ هكذﺍ أجبتك يوم أن ابغتين بسؤ َ
رمبا سأظل ﺃكذﺏ عليك أبين مل ﺃحبك ً

كقلبك ال خيون إن عاهد ،وال
لغريﻙ؛ فهو ليس
ما كان يغمره فؤادي لك يومها ،مل يغمره َ
َ
قبال ،ومن بعدك نسي كيف حيب ﺍملرﺀ ،ليس كقلبك
يعاهد ألجل أن خيون ،مل يعرﻑ ﺍحلب ً
حقًّا فهو عانق ﺍلبدﺭ ابحثا عن ِ
كثريا،
ﺍحلياﺓ
عاكسته
معك،
ﺇال
أماﻥ
له
يكن
مل
ﻭ
فيه،
األمان
ً
تعبث به ،فأعوج ُعوده ،ومل يكن له استقامة ﺇال على يديك ،كنت وقتها ﺃﺭيد فقط
ﻭظلت ُ
ﻭلكنك كنت خبيل ،وجاحد بشكل لعني حقًّا.
ولو ﺍلقليل ﺍلكثري منك؛ ألستمر
َ

يف صباح اليوم الثامن والعشرين من شباط/فرباير وعند الساعة احلادية عشر إال َّثاين دقائق

وصلين إشعار منك فيه:
42

 سالم حواء ،آسف يف املرة السابقة مل استطع أن أجيب على مكاملتك ،ومل أجد الوقت لكيأعاود االتصال بك.
 اي مرحبا آدم وعليكم السالم ،ال أبس ما من داعي لالعتذار ،كل ما يف األمر أنين ملأكذب عليك ،وأردت أن أخربك أن ال تستمع ألولئك الذين حيشرون أنوفهم يف ما بيننا ومن
دون أخذ اإلذن منَّا.
إال أن ردك لرساليت اليتيمة وصلين يف صباح اليوم التايل األول من آذار /مارس وقد حاولت
عنيدا جدا ،قلت يل يومها:
جاهدة أن أوضح لك سوء فهم ما ،ولكنك كنت ً
صباح األنوار ،ملاذا وقعيت يف حيب ،ملاذا حدث ُكل هذا؟ بئسا أال متل ،قلت لك أبين مل أحبك ،ومل اجنرف يوما إىل منحدر حبك ،مباذا أقسم لك،أخربين هل جننت؟
ال أبس صدقتك ،كيف حالك اليوم؟خبري احلمد هلل ،وأنت؟احلمد هلل.اعذرين لدي بعض األمور اليت أود إكماهلا فائذن يل!تفضلي ،ولكن ِمل ِأنت مستاءة كهذا؟
َ
.....؟!ال حتاول آدم أن تتصنع الود حىت ال أستطيع إخراجك من قليب بسهولة ،فأنت حتما لن خترج
جيدا؛ بئسا آدم فهذه مريت
بتلكم السهولة ،حقًّا فقد تشبثت به وأحكمت قبضتك عليه ً
األوىل اليت أعاملك فيها بطريقتك ذاهتا؛ أال وهي اهلرب ،فقد طبعت إبحدى صفاتك السيئة
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يب .أجل هربت منك دومنا أن أرد عليك ،ولكين حقًّا مللت ،جعلتين ألوذ ابلفرار منك ومن
ِّ

سؤالك الذي ال متل منه.

ولكن ماذا حدث بعد ذلك اليوم ،التاسع عشر من كانون الثاين/يناير؛ يوم أن أقسمت يل
أبنك ستأسر قليب ،بدأت ابلسري على خطك املعوج ذاته؛ على ذلك املسار الذي أقسمت
ِ
بقسمك.
عليه حىت تفي
وبعد ثالثة أايم الثاين والعشرين من كانون الثاين /يناير راسلتين:
حواء و أمي هللا أان أحبك اي فتاة ،وأخاف أن أخسرك يف يوم ما دومنا أن أشعر.آدم ماذا جرى لك؟ على رسلك.قويل ِبعيدا منك،
أنك حتبينين فقط ،ال تدرين َّ
أي شعور هذا الذي خيامرين حينما أكون ً
ختامرين وخزات يف قليب تكاد أن خترتقه ،وكأهنا تقتلع روحي من جذورها ،أظنه شوقي املفرط
لك ،وعندما تكونني بقريب ختتفي تلكم اجللبة ،ويكأهنا ما كانت ،أخربيين هل حتبيين كما
ِ
أحبك؟
أحبك اي عزيزي ،فما بيننا ما هو إال حب حرام ،وإن كنا نتلو
حىت وأن قلت لك أينَ
القرآن ،وستكون عالقتنا حمرمة ،ضع حتتها ألف خط أمحر.
ماذا إن خسرتك إذًا ،ال أستطيع أن أختيل أن تكوين ألحد سواي؟ ال تفكر يف اخلسارة اي صديقي؛ ألننا إن وجلنا يف معركة احلب تلك فحتما سنخسر،سنخسر صداقتنا وأخوتنا.
!.......بك آدم؟
ما َ44

انسي ُكل ما قد قلته لك ،وكأنين ما قد قلته ،أنت حمقة.حسنًا ،تصبح على خري.ولكن مهال..
يبدو أن هذه اخلطة مل تفلح أيضا معي،مل أقع فريسة كمينك ،فأمسيت تضع خطة أخرى،
فخا أقوى ،خطة هي احللم الذي تتمناه ُكل فتاة ،وهو يوم ارتداءها الفستان األبيض وجبانبها
ً
فارس األحالم ،وابلنسبة يل كانت تلك معجزة أن يطلب رفيقي املقرب مين الزواج ،يف صباح

اليوم التايل فاجتين برسالتك:
حواء ،أمتىن لو تكون زوجيت مثلك ،هل تقبلني أن تكوين زوجيت؟تعال إىل والدي وتقدم يل على سنة هللا ورسوله.أعدك أبين سأفعل ،اآلن هل ستوافقني؟ صدقين اي آدم مهما حبثت فلن أجد رجل جمنون قد يغزو حيايت مثلما فعلت أنت؛ أنتمبثابة هدية من القدر صدقين ،وأشعر ابلزهو أبن القدر بعثك يل ،فلِ َم أتردد يف طلبك يل
الزواج وسأوافق إبذن هللا.
احلمد هلل ،اآلن أان سائر يف درب أن أجعلك حاليل.سأكون يف انتظارك إن شاء هللا.يف ذلك اليوم اجنرفت حنو حبك ،ووقعت أسرية بني يديك؛ ظننت أبنك قدري الذي قدر
يل ،وازدادت فرحي ألين هللا هباين قلبًا كقلبك ،طيب ،حنني ليس له مثيل.
ولكن أي درب هذا الذي سرت عليه آدم؟

ليتك هنا لتخربين.
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""14
مر مطاع ُمه"
طعم احلب مثلي فإنه عليم أبن احلب ّ
" ومن ذاق َ
أبو فراس احلمداين

يقولون أن احلقيقة مرة ولكن حقيقة احلب َّأمر منها ،وكما قال عمر بن أيب ربيعة عنه:
احلب حني وردتُه م َّر ِ
املذاقة طعمه كالعلق ِم" خصوصا وإن كان مع من ال
" ُ
وجدت َح َ
ُ
وض ِّ

يستحقه ،من جيعلك فقط تستنزف ُجل مشاعرك على سدمي سرمدي ،ورمبا يقودك

هوة اخلذالن ،وتتأرجح على خيط رفيع قد ينقطع يف أي حني ،ورغم ذلك نظل
إىل َّ
متمسكني به؛ ألننا ال نـُْبصر احلقيقة يف وقتها ،تكون أعيننا َمعمية عنها؛ فنحيك وننسج

بذلك اخليط حقيقة تناسبنا حىت ال نفقد من أمامنا ونتحسر من بعده .ورغم ذلك نفقده
هنارا ،من الفجر إىل الغسق علَّه يعاود ولوج حياتنا ،مع
فنتوسد األسى ونظل نبكي ً
ليال ً
علمنا أبن البكاء ال ولن يعيد أحد وإال ألعاد املوتى .عزيزي آدم إن كنت حقًّا رحلت

فارحل ...

ولريحل ُكل من يشاء أّميا يشاء؛ فكل من عليها فآن وال أحد ٍ
ابق غري هللا ،البد لكل ظالم
أن ينقشع وللحقيقة أن تُبان بوضوح ,وبغيابك خلقت لنفسي حقيقة أعادتين إىل هللا،
جيدا.
ومتسكت هبا ً
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كنت أكره حلظات حديثنا اليت تكمن فيها خبااي ،ففي ليلة السادس عشر من
لَكم ُ
جعلتين ال أبصر شيئا سوى أن تظل معي
حببك لدرجة
كنت غبية ،وجمنونة َ
شباط/فرباير ُ
ِّ

وبقريب.

وكما قال أفالطون" :احلب أعمى" فهو ح ًقا كذلك.
عيين!
من وضع عصابة على َّ
نفاقك آنذاك؟
ِملَ مل َأر ثوب
َ
عقلك الذي يهيئ لتلك الكلمات
خافقي،
السمي الذي اجتاح
ِّ
حديثك َّ
ابتسامتك املزيفةَ ،
َ
َ

أتكدت أبن كمينك قد جنح ،وأبين وقعت ضحية
القذرة ويسمح هلا ابالنسياب؛ فبعد أن
َ

مقعد
وتبوءَت لك ُ
بنيت َ
فخك ،فأرة يف مصيدتك ،و َ
أبنك قد َ
لك حتما مكان بسويداء قليبّ ،

يف لبّه ،وقد ملكت زمامه ،صرت تعبث معي ،أعلنت وبكل وقاحة ونذالة متردك على هذه
ِ
ك وتقول يل بربود اتم:
البقاع ،أضحيت هتددين برحيل َ
بعيدا.
 سأرحل ًاندرا ومل َأر بطيبة قلبه
 هلل درك! أنت تستحق ح ًقا أن تكون ًبعيدا من البشر؛ فقط ألنك ً

إنس إىل اآلن؛ فإذ تلوث معدنك فعلى الدنيا السالم ،إذًا ما رأيك أن تذهب إىل جزيرة

بعيدة ،فاتنة اجلمال وكأهنا قد ُوجدت ألجلك ولكل أولئك الطيبني أمثالك وحتبس هناك؟ أو
مجالك!
ما رأيك بغرفة حتت األرض هبا ُكل سبل الراحة والرفاهية حىت ال جيدك أحد ويشوه
َ
ال ختف لن متوت من اجلوع أو العطش؛ ألين سأهتم وأقوم برتتيب ُكل شيء ألجلك....
ٍ
وبعجرفة قلت يل:
قاطعتين

 ِبعيدا م ِ
أيضا.
أنت ال تفهمني! أريد أن أكون ً
نك ً
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ال لن تفعلها ,لن جترؤ على ذلك.!......أ ح ًقا؟!هذا احلوار أيضا انتشلين من حلظيت تلك إىل يوم آخر يف كانون الثاين/يناير ،اثنني الثاين
والعشرين منه قلت يل يومها:
وداعا ،إىل اللقاء القريب البعيد ،سأذهب ولن أعود إال بعد عيد الفطر.وقتها أجبتك بكل برود:
حسنا ال أبس اذهب ،وإن عدت قبل ذلك اليوم فخري إن شاء هللا.أان جاد اي حواء ،سأغيب مدة أربعة أشهر ،لن يكون يل وجود ال عن قريب وال بعيد يفحياتك ،سأختفي حقًّا.
ما بك قلت لك إن شاء هللا ،وخلري هل تود أن تقول شيء ما؟ال ،ال أود ومع السالمة.أمسكت هاتفي واتصلت بك قلت يل حينها:
ما هي إال دقائق مضت حىت
ُ

لقد كنت فقط أختربك ،وأريد أن أعرف ما هي ردة ِفعلك ،حينما تعلمني أبمر ذهايب ،وقد
جدا ومل ِ
يثرك قط غيايب املفاجئ.
كنت ابردة ً
هل هناك قانون يف قوانني الصداقة ينص على أن ختترب صديقك وتتأكد من حجم ما يكنه
لك؟
هل هناك قانون يف قوانني احلب ينص على أنه جيب أن تتأكد من صدق احلبيب ،وإن مل
يعرتف لك حببه من قبل؛ حىت يوقفك حلظتها ويقول لك ال أبقى معي ،فأان أحبك؟
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جدا يف اخرتاع وخلق نظرايت جديدة!
أمل أخربك من قبل أبنك ابرع ً
ِ
بك يومها؟
رمبا حقًّا مل يثرين ذلك كما قد قلت ،ولكن أخربين أنت ملَ اتصلت َ
قائال:
ِملَ كنت بكل غباء أطلب منك عدم الذهاب وترد ً
 لو كان األمر بيدي ،ملا ترددت يف البقاء ولبقيت معك.أخربين فقط ِمل ال ترى ما أفعله ألجلك وتظل فقط ختتربين بنظرايتك؟

يوم ذاك ابتسمت وودعتك داعية لك حبفظ وأمنه ،لكم كنت ابردة يومها ،ولكن صداقتنا
كانت أعمق من أن أدعك ختتفي هكذا من دون سبب واضح ،ورمبا ما أاثر فضويل أكثر؛
هو اختاذك هلذا القرار دومنا وجود سبب يدعو لذلك ،وقد تبقى للعيد آنذاك حوايل أربعة
أشهر كما قد قلت.
ولكن ...

أين اختفى ذاك الربود يف هذه الليلة ،إذًا ِ
فعال قد رحلت من غري
مل
مل
أقل لك ارحل؟! لكنت ً
َ ُ
ِ
بك ،وكنت
ضجيج ،وملَ أوقفتك يف املرة اليت سبقتها؟ هل رمبا أكون حقًّا قد بدأت ابلتعلق َ
فقط حتاول اختباري ،وقد مللت وأنت تنتظر هذه اللحظة؟ ال أشك ح ّقا يف ذلك؛ فاخلبث

اضحا.
الذي كنت ختفيه آنذاك ابت و ً

ال أدري فرمبا يكون هناك سبب آخر مل خيطر على ابيل إىل اآلن ،ولكن ما أعلمه حقا أين

أوقفتك ألجل صداقتنا كما قلت ساب ًقا.
علي أال اي ليتين قلت لك حينها (ارحل) فأنت لست أوكسجني
اليوم وكأن األمر انقلب ّ
جيعلين أتنفس ،وال أختنق على هذه الكرة األرضية ،أو هواء إذا ُحبِس عين سأموت بعدها.
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ظننت أبن ارتباط أرواحنا
أال اي ليتين كنت قوية وقُلتها حىت ختتفي عين وأان مدركة َ
لذلك؛ فرمبا ُ

بك يومها ،اعتقدت أبننا خلقنا
أنك حقيقةُ ال جماز ،مما جعلين أمتسك َ
ببعضها حقيقةُ ،و َ

معا ون ُكمل ذاتنا ،ومل يراودين الشك فيك أبدا ،بعدما عرفت أي قلب متلك؛
لبعضنا؛ لنكون ً
ِ
ِ
حمض
فظننت أبن كل ما تقوله ال يشع إال
ُ
بوميض الصدق ،بيد أن ُحبك يل مل يكن إال ُ
خيال ،سراب ،وأوهام زيفتها فباتت يف دهاليز روحي حقيقة ،أو رمبا شيء بينهما وشتان ما
بينهما.
عزيزي آدم...
أردعك
بنفسك فلم أتبه خلطر البداايت ،وأين قد
جازفت
لطاملا كنت تنتظر حلظة اهلروب،
َ
َ
َ
ِ
ابخليبة.
حممال
وترجع ً
بئسا ال أظن أبن أمالك ستخيب ،ألنك صياد ماهر ،والصيد سيكون عندك وفري،
لك بيتًا خبيط
يك خيوطك ً
جيدا ،وتقيم َ
وستستعيض بفريسة أخرى ،إال أنك استطعت أن ُحت َ

عنكبوت يف قليب؛ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت؛ كيف ال وأنت الذي هدمته بنفسك؟
تدرك أننا ما بيننا خيط ضعيف وسينقطع يف أي حني.
كنت َ
تلك اخليوط َ
قطعت َ
بيدك؛ فقد َ

قابعا
أما عن بقية احلديث الذي دار بيننا يف تلكم الليلة والذي ال ميكنين ذكره حىت؛ سيظل ً
بدفرتي مسطر وواضح خطه؛ وسيمر شريطه علي كلما عدت لقراءته ،وسيجدد ميالده عند
اليوم ذاته يف كل عام؛ ليجتثين من واقعي ويضعين أمام هذا اليوم ،فأقف يف ذهول مع األعوام،
لك أن تكون هكذا؟
كيف َ
قلبك إىل صخر ،إىل حجر ,وإن من احلجارة ملا يتفجر منها األهنار فكنت
وقت أن حتول َ
أقسى منها؛ و كيف لألعوام أن تفعل يب هذا؟
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فعلتك ،وما بني ليلة وضحاها كل شيء اختفى ،ولكين احلمد هلل قوية رغم
تعاقبين أان على
َ
ُكل ما حدث ومل حيدث ليلتها شيء .

ـ ــ"خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطرة" ـ ـ
هل كان حب أم غباء ؟

أاي سيدي ،اي من جترعت كأس الذل منه وعلى يديه؛ يف كل مرة كان يعاودين احلنني فيها
وتعبث أانملي بشاشة هاتفي ،ألبعث
إليك؛
َ
ك ،وُكل حلظة حتاصرين األشواق فيها َ
إليك وملقلتيِ َ
َ
لك بـرقيةَ حب ال حمتوى فيها إال أنك كنت قد تفهم بال شك ما حوته ،وكعادتك ٍ
بربود اتم
َ
َ
َ َْ
طيفك العابر.
لن ترد عليها ،وأان بغباءي أعيد إرساهلا عندما يطوقين فيها َ
أاي سيدي ...
أبنك يل ولست
منذ أن
زرعت حينها تُرهات وهواجس بداخلي َ
أدمنت َ
تعلقت َ
قلبكُ ،
بك ،و ُ
ُ

كنت ملئات اآلالف غريي من نون النسوة ،وكأن احلياة
ألحد سواي ،ولكن هيهات فقد َ
تك.
أيضا أبين َّرمبا
خسرت ،وخسر َ
عاقبتين على ثقيت الزائدة َ
بك ،فهجرتين وأيقنت وقتها ً
ُ
ووجودك مث تركتين أسري يف الطرقات وحدي؛ أترنح كمدم ِن كحول أو
بك،
َ
جعلتين أعشق قر َ
ما شابه ،فاقد جلرعتِه اليت تعيد إليه توازنه وحياته ،ضاعت اجلرعات وانتهت ،وما عاد عقلي
إيل.
َّ
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أاي سيدي ...
ِ
ك؟
ال أدري ملَ غامرت منذ البداية و أحببتُ َ
و ال أريد أن أدري ،ولكن يبقى ذاك السؤال يدغدغ يف كل حني سكينيت هل هناك ارتباط
بني احلب و هرموانت الغباء؟
ألين فقط أريد أن أستعيد ما تبقى مين.

""15
"إن دخلتم القلوب فأحسنوا ُسكناها ،فإن خراهبا ليس هبي"
عل ــى بن أيب طالـ ـ ــب

"أشعر خبيبة عصا األعمى اليت كسرها حي أبصر"
شعرت أبين محقاء؟
دائما ما يراودين هذا السؤال ،منذ مىت
ُ

كت آفة احلب تسري جمرى الدم يف جسدي لتمتص ُجل سعاديت؟
هل عندما تر ُ

أم عندما متسكت بسراب ،وفتحت قليب على عامل أكثر سواد وعتمة ،والذي جيعلين أمتىن

عودتك يف كل حلظة؟
َ
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وال فائدة ترجى من تلك العودة ،كل ما يف األمر أنه (إدمان وجودك والتعلق بك).
يتخطاك،
رغبت يف أن أختطئ وجودك ،إال إن قليب كان يرفض ذلك ،كان يرفض حقًّا أن
َ
لطاملا ُ
يوما أن يقبع فيه ،ويكأنَّك
كنت وما ز َ
فقد َ
لت سيده ,وكل من زاره بدافع احلب،مل يستطع ً
غريك ,ابلرغم من أنك خنته ,أليس هذا
قد ألقيت عليه تعويذتك؛ فبات ال يثق أبي شخص َ

بغباء! أن تثق مبن خانك كسر قلبك ,أمضَّه وجعله شظااي متناثرة! فصل بني قلبني كاان رتقا,
أبدا.
جمددا و ً
وال سبيل لوصلهما ً

حىت أن ذاك الذي ما زال خيفق بيساري؛ كان ينبض أبحرف امسك ،وقد أدمن وجودك معه؛
سهال.
فأن تتعلق وترب ُ
قلبك أبحدهم ليس ً
ط َ

ويضمر مشاعر متالحقة ،مقرتنة ببعضها ،مبهمة ال
اإلدمان ح ًقا مميت وقاتل ،يقتل القلب
ُ

يعطيك قلبه
تتسم ابلوضوح دائما ،سيان إن كان من هتتم ألمره ال يهتم بك ،وال يريد أن
َ
جيعلك تتعثر مر ًارا ومرارا.
بكاملِه ،كل ما ابألمر أنه أراد أن
َ

يف أي عالقة ما مل يكتب هلا ابالكتمال..سيعتقد أحد الطرفني أو كالمها أبهنما يستطيعان

مكابدة األمل ،متناسني بذلك فجاجة األحداث ،ولكن هيهات البد أن يكون أحدمها أو
كالمها يف حالة هذاين ،وسيهرابن من الواق ِع مدة من الوقت ،وأان بدوري قد كنت أحد
بعيدا ،أردت اهلرب مين ومنك إليك قد كنت أعتقد أن
الطرفني الذي يود االختفاء واهلرب ً
ال آمان يل إال معك.
تقاعست ومل تعد جتتذبين احلياة إليها ،كنت أجهل ماذا أود
بعدك،
بدوت كأرملة ثكلى من َ
ُ

جننت
ظننت ِ
وش َّل
بت حيايتُ ،
وأبتغي ،فما بني حبك ونسيانك تضار ْ
ُ
تفكريي ،حىت ُ
ِّ
أبينّ
وبك.
منك َ
َ
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إطاللتك علَّي أنعم هبا،
جلست على عتبة األبواب انتظر
كثريا،
َ
رمبا أكون قد انتظر َ
ُ
تك ً
وعلَّك حتن على حايل؛ فأان ابلكاد ما كنت أتذكر روحي.
من أان ،ومن أنت؟ كيف أتيت ،ومىت ذهبت؟
الثاينّ /يناير ،استمعت ألغنية "إذا انوي تروح"
اليوم ثالاثء السابع من كانون ِ

لك حينها هل كنا سنفرتق ؟
أعوام
كنت بعثتها َ
ْ
مضت ،وتساءلت ماذا لو ُ
الضياع؟
روحي من
ِ
هل كنت سترتك بيدي ,وتدرك ِّ

أم كنت ستعود لرتبت على كتفي كما كنت تفعل ساب ًقا؟

يوما ما سأجد هلا أجوبة ،وقتها لن يكون هلا
هل وهل؟ وتتكاثر األسئلة ِّ
علي اي عزيزي ،رمبا ً

أثر ،ولن تستهويين حفنة الذكرايت حىت إليك.
نفسي ،وأهتيأ هلذه اللحظات حىت ال
كنت تنوى الذهاب ِملَ مل ختربين مسب ًقا ألعد ِّ
ح ًقا إذا َ
أتبعثر يف الطرقات وحدي؟
ِ
سدت لقاء من ِ
حمض خيايل،
وج ُ
ُ
سافرت على أنغام تلك األغنية العذبة ،شجنة الكلماتَ ،
يب هذا ،وأان اليت مل تسلم
أنت رابن الرحلةَ والبطل ،هنا بدأت أسالك ِملَ قد فعلت ِّ
فكنت َ
َ
لك تذقين حالوة احلب ومرارته يف آن واحد ؟
يوما إلنس َ
غريك ،كيف َ
قلبها ً

أخافك
قليال ،أجل فأان
كيف جعلتين أخاف من أن أتقدم خطوة حنوك ألحتدث معك ولو ً
َ
ك.
أحبك و أمقت َ
و َ
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كي أعرف احلب منه ،أان مؤمنة بقضاء هللا وأننا مل خنلق؛ لنكون
يل طري ًقا آخر أسلكه ِّ
ملْ جتعل ِّ
فأرجوك أبتعد عن حواء؛ فإهنا ال حتتمل،
وختلف الوعود
كنت تُبدع يف أن تَعِد ُ
َ
معا ولكن إن َ
ً
يكفينا نفاق اي عزيزي ،يكفينا تلك احلرب اليت ُمتيتنا النتزاعكم من دواخلنا.

""16
"رّّبا غ ًدا أو بعد غد ،رّّبا بعد سني ال تعد ،رّّبا ذات مساء نلتقي يف طريق عابر من غري قصد"
فاروق جويدة

"لطاملا آمنت أبن احلب بقاء وليس التقاء ،فالعربة مبن ثبت وليس مبن سبق"-لقائلها
يف اليوم الثامن من كانون الثاين /يناير وعند الساعة الثالثة إال ثلث ظهر يوم األربعاء؛ التقينا
هلاتفي اجلوال،
صدفةً عند أحد أركان الباعة يف الشارع ،حينها توقفت لشراء كرت شحن
ِّ
أيتك ح ًقا.
ٍ
أختيلك
لست
تك ور َ
كعاديتّ ،ال بل أبصر َ
َ
ُ

مررت
كثريا؛ فهذي البقعة ال تبعد عن منزلك سوى بضع الكيلومرتاتَ ،
مل أستغرب من هذا ً
بشبح اخرتقين وعرب من خاليل من دون أن أشعر؛ شيء
جبانيب أو من خاليل ،فقد كنت أشبه ٍ
ِّ

ما جذبين جتاهَ هذا الشبح...

فظللت أراقبُه وأراقب تفاصيل حتركاته ،قليب وعقلي
بقريب،
أوه عفوا هذا الشخص الذي َّ
ُ
مر ِّ
صديقايتّ ،وكنا نضع السماعات
ِ
معي إحدى
قاال يل ":إنه هو" ...أي أنت ،يومئذ كانت ِّ

وندندن على أنغام األغنية ذاهتا "إذا انوي تروح".
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بعيدا من الواقع الذي أان فيه،
صويتّ ،جتمدت
بعد أن رايتك اختفى ِ
قدماي ،شاح بصري ً
ِّ
صديقيت تلوح يل بيدها ِ
حماولة احلديث معي ،مل أستطع أن أصغي
طويال حىت أتتين
ت ً
ص ْم ُ
َ
ِّ
أت تنهال عليه كزخات
إليه ،فعقلي ابت يسرتجع شريط ذكر َ
ايتك الذي فرض نفسه عليِّه ،وبد َ
بذلت ما بوسعي لكبحها؛ كي أعود إىل اليقظة ،وأ ُْد ِرك أن كل شيء
املطر ،ذكرى تلو ذكرىُ ،

قلت مسب ًقا؛ فالشريط فرض نفسه علي.
ابد ووىل ،ولكن هيهات كما ُ

أوجاعك ،ومن
طويال؛ حديثًا يشفيين من دائك و
رغبت يف أن ِّ
نلتقي ح ًقا ،ونتحدث ً
َ
لطاملا ُ

هاجسا يردعين عن كوين سعيدة.
فكرة أن تظل
ً

تعاملين بتلك
لك؛ حىت
الذي فعلته َ
كما أين أيضا ُ
رغبت أبن أسألك سؤال يدور خبلدي ،ما ِّ
ِّ

لك أن تزجين يف زنزانة سرمدية،
القسوة ،بذلك اللؤم ،بتلك الطريقة اليت ال تليق بك؟ وأ َّن َ

يف اجلانب املظلم من احلب وإىل دميومته السرمدية ،كيف لك تفقدين روحي ،ولذة احلياة اليت
نفسك.،
فعلت ما بوسعها حىت ال تفقد أنت
َ
عشتها من قبلك ,وأان اليت رمبا َ
تسمرت مبكاين يوم أن رأيتك ،وِملَ بدأت فقط أأتملك من على البعد؟! وأأتمل
ح ًقا ال أعلم ملا
ُ
غدرا.
وجهك الربئ ،الذي حيوي يف دهاليزه عاملًا آخر أكثر ً
ِ
نت ؟
تساءلت
كثريا ِملَ مل أتقدم َ
حنوك وأبدأ ابحلديث َ
معك ؟ملَ َجبُ ُ
ُ
وتساءلت ً
ِ
بك يومها ،ولكن إن ُجدد لنا اللقاء اي عزيزي فال أبس ببعض احلديث؛
رمبا مل ُ
أك متأهبة للقاء َ
جروحا
حىت نكمل تفاصيل هذي القصة اليت ال هناية هلا بطريقة أخرى تناسبها ،ونغلق بذلك ً

هلا عامان ونيف ،ومل تندمل كليًا.
كثريا أن حتادثين ،ليس ألين أحبك أو شيء من هذا القبيل ولكن كما قلت ،فقط
حقا ُ
متنيت ً
لنضع نقطة النهاية ،فلم ترق يل طريقتك يف إهناءها ،أو ابألحرى مل ترق يل طريقتك يف تركك
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هلا بال هناية ،فدعنا حقًّا نكملها معا ،ونغلقها لألبد دومنا الرجوع إليها يوما ما ،وهذا ما
ستفعله أنت حتما ،ولكن ماذا عين؟
سؤال يكتنف خبلدي وال أملك له إجابة بعد؛ ولكل حواء إجابة خمتلفة متاما.
بعدها ...
وداي ،أو نعود أصدقاء ولكن ليس كما كنَّا ساب ًقا؛ فالزجاجة اليت تنكسر
إما أن نفرتق فراقًا ً

ال تعود كما هي؛ ولكن فقط ليكون للنقطة مكان.

هتت ووجلت يف صراعات ومتاهات ال خمرج منها ،فكلما قرر قليب أن
ما بني قليب وعقلي ُ
يـَُرسل إىل قلبك إشعارات سالم ،وبرقيات حب ،زجره عقلي وردعه عنك؛ رمبا ألنه أكثر من
حببك.
ذا أتذي ومسح يل َ

آملت عقلي كثريا ،وخاصة برتكك له يسبح يف التفكري الكثري فيك،
أان ً
أيضا موقنة أبنك قد َ
ومل ترتك له طريق ليفسح لقليب جمال للحب ،كيف ال وهو إىل اآلن فاقد لكينونته!
""17
" كفاان نفاق! فما نفعه كل هذا العناق؟ وحنن انتهينا وكل احلكااي اليت قد حكينا نفاق..نفاق"
نزار قباين

عجبا!
كذاب ونقض
لطاملا َ
كنت ُمتناقض املشاعر أو منافق ال أدري رمبا؛ فالوعود الكاذبة ,احللف ابهلل ً
العهد ُكلها كانت من ِمساتَك ،أو دعين أهذهبا لك وأقول عنك متميز جبدارة.
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هل كنت تدرك أبنك خمطئ يف ٍ
شيء ما؟
ك؟
اتك
أيضا فال تضع ِ
النتائج يف حساابت َ
أم أنك متلجلج يف خطو َ
ومتهورا ً
ً

حدك؟
أمل جتد أحد
يساعدك أو يوقفك عند َ
َ

حولك ،ومن يدري رمبا أنت
لن جتد ما دمت أنت تريد هذا ،و ما دام أصدقاء السوء من
ّ
السيئ بينهم! ولكن هللا ال يهمل هو فقط ميهل فتوقف عند عاداتك تلك اي آدم فحواء
شئت.
ليست لعبة تبدع فيها وحتركها مىت ما َ

اجهتك بسؤال ٍ
ابغت:
يف السابع والعشرين من كانون شباط /فرباير اذكر أين و َ
ِملَ أنت منافق؟منافق؟!قلتَها يل أكنت مستغرًاب؟

أم مستعجبًا؟
ردك:
فت َ
أرد َ

مجيعا أو ال أهتم بوجودهم
 ُلست مناف ًقا ,فأان أعامل اجلميع بطريقة واحدة ،إما أن أميزهم ً

وأحموهم كلهم من حيايت ،هكذا أان؛ ُكل الناس لدي سواسية كأسنان املشط.

متيزك عن اجلميع ,أين
لك مكانة بقليب َ
بنيت َ
كت بعد هذا الرد متاما أبين أان املنافقة؛ ألين ُ
أدر ُ

عينك أبهنا أمجل؛ بينما أان يف قلبك ال شيء حمض فتات ،كنت
املنافقة حينما رأيت حواء يف َ

وأسنان املشط كما اجلميع يف سويداءك .أان املنافقة اليت طبعت بروحها يف روحك ،وراحت

تروم وتسمو حنو قمة السعادة معك ،بيد أين حقًّا فشلت وخسرت جبدارة.
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أعدك أبنه لن يغيب ،كيف ال يكون
ردك هذا عين زهاء تلك األشهر اليت مضت و َ
مل يـَ ْغب َ
كذلك وقد جعلتين أفقد إمياين بذايت ،جعلتين كلماتك تلك خفيفة كر ٍ
يشة أُقتلعت من جناح
ِ
صرت أخف منها.
عصفور؛ وصارت تتهاوى يف اهلواء ،أو ُ

أنساك وما أن يرتدد صداك يف
كانت صديقيت آمنة تقول يل أبين لن استطيع أن
أختطاك ،لن َ
َ
رأسي ،ومتر ذكر َاك يف عقلي ,وأبدا ابلعويل والصراخ؛ حىت تردف قوهلا:
انسيه؛ فأنت السبب يف رحيله.ختطيتك
أكاد أيضا أجن وأفقد عقلي من تناقض كلماهتا هي األخرى ,فأان حقَّا قد
َ
أبسلوبك.
بكلماتك ,و
أبفعالك،
ومبساعدتك،
َ
َ
َ

شخصا قد
جدا؛ هل تصدقين إن قلت لك؛ أبين مل أجد إىل اآلن
لك بس ٍر صغري ً
دعين أبوح َ
ً
قلبك ،وال حىت جزءًا ضئيل من حنانِك الذي كنت تكنفين به.
ميلك قلب حنني ك َ
مياثلك أو َ
َ
أجل مل أجد؛ ولكين صدقين سيأيت يوم وسيطرق أحدهم ابب قليب ،سيكون مالك سيمس
أتثريك و لعنتك من ثنااي روحي ،سيكون أقوى ,وألطف منك ،إبذن هللا.
فؤادي بسح ٍر؛ ليزيل َ

حسنًا...
تك ،بذات اللطف الذي أتيت متخفيًا به،
لطاملا أخفيت أسراران عن اجلميع ،زينت هلم صور َ
وحتملت السوء عنك ،وأنين السبب يف افرتاقنا؛ ابلرغم من ذلك ف ُكل ٍ
شيء واضح بتااتً
كوضوح الشمس يف كبد السماء؛ فأنت أيضا كان لك دور يف أن تلوذ هاراب ,فمن أراد البقاء
سيبقى ولو كان هناك ألف مانع حييله ,أما من أراد الرحيل فسيبحث عن أتفه األسباب؛ فقط
وجدت أتفهها؛ أخربين إذًا ِملَ علي أن
لريحل ,وأنت مل تتعب نفسك يف البحث حىت ،بل
َ
أحتمل عاقبة فعلتك ،وكل ما كان خيامر تفكريك وقتها هو الفرار.
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أتدري...
ابلرغم من عدم ثقيت الكاملة بك؛ وخويف الدائم من تصرفاتك املريبة اليت كنت تقوم هبا ،إال
ك.
أين حقًّا قد أحببت قلبك ،وأحببتُ َ

ذلك
أحياان أشعر أين أضعتُك ،و ً
ً
لك ،ستظل دائما َ
أحياان أخرى أمحد هللا على خساريت َ
العبء الثقيل الذي اجتاز قليب ومأله ابحلب ،واحلنان مث انسحب وتركه فار ًغا كما قد يظن،

قبلك،
بعدك ،صحيح أين أحببتُك ولكين
قبلك وال َ
أحببت هللا َ
يك فار ًغا قط ال َ
ولكن قليب مل ُ
ُ
يدا متتد يل وأان أغرق غري يده ،مل ينقذين أحد وعوضين خبري ما فقدت غريه ،مل يستطع
مل َأر ً

أك وحدي؛ فحىت الذين ساعدوين،
أحد أن جيتثين من آملي وجيعل ُجرحي يندمل غريه ،رمبا مل ُ

أحدا معي أو يف قليب غريه.
سخرهم هللا يل ،ولكن َمل أبصر ً

""18
" مات اهلوى فتعال نقسم إرثه بيين وبينك والدموع شهود خذ أنت مين ذكرايتك كلها وأان
سأمحل خيبيت وأعود"
مجعة جارد

لرمبا هناك خري يف اخلسارة والوداع والفراق ويف كل شيء حيزن قلبك؛ لرمبا كتب هللا نصيبًا
أمجل يف أمر مل ي ُكن متوقع ومل ختطط له.
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كما قد قلت سابقا لكل بداية هناية ,فقد أينعت رحلتك ابالنتهاء من دفرت حيايت ,اآلن
دقت ساعة الصفر ،وحان وقت حزم األمتعة للرحيل؛ فال شيء قد يدعو للبقاء بعدئذ ,الثامن
والعشرون كانون الثاين/يناير إنه وقت رفع راية االستسالم ,فقد جنح خمططك اي رفيقي ,وت
تغيري الشعارات من (سأحبك إىل األبد) إىل (أخاف املسئولية) ولكم أضحكتين هذه الكلمات
اليت ال صحة هلا ،أو ح ًقا ختاف؟!
لكن عن أي مسئولية تتحدث؟
تتعن أن أتذيه دون
مسئولية إيقاظ قليب النائم عن اهلوى ً
احلب ً
بتاات ،وأنك مل َ
طويال ومل ميسه ُ

قصد منك؟

اعذريين إن كنت قد أيقظت قلبك النائم ،ولكين حقًّا مل أقصد.ولكنك أيقظته وانتهى ،فلِ َم االعتذار؟اعتذر على ذلك.هل يل بسؤال! تفضلي.أخربين إن كنت مل تقصد ،فلِ َم أقسمت يل بذلك القسم؟صدقيين ال استطيع حتمل ما قد يصيبك.61

ماذا تقصد؟ال استطيع حتمل املسئولية؟اي رجل؟!قويل عين ما ِشئت ،ولكن حقًّا لن استطيع حتمل ما قد يصيبك مرة اثنية.
ما الذي أصابين يف املرة األوىل ،حىت ختاف منه أن يتكرر؟ ِأنت أدرى مين يف ذلك.
ال أفهم ما تقوله ولكن ساحمك هللا ،على كل شيء.شكرا.هل يل بسؤالك سؤال آخر وأخري؟تفضلي.ِمبا أنك ا عرتفت أبنك مل تقصد إيقاظ قليب وال تستطيع حتمل املسئولية ،فهذا يعين اعرتافككذلك أبنين مل أبتدر اخليانة ،وأنين مل أخن قوانني الصداقة؟
ِ
ميكنك قول ذلك.
أجل،طلبك للزواج يب يومها؟
وماذا عن َ62

كان ردك ابرد ووقح كوقاحة تصرفك
إعتربيه طيش شباب.دعنا نغلق هذا املوضوع ،اي لك من وغد؛ هيا اغرب عين إذًا.بئسا عزيزي آدم ،ورغم ذلك تقول يل أبنك مل تقصد!
فعلتك النكراء تلك,
أبنك مل تقصد إيقاظه ،ألنك نويت ،ووصلت وفعلت
ال تقل يل ً
َ
أبدا َ

لذت ابلفرا ِر متمس ًكا جبملة طيش شباب؛
عبثت مبهجيت ,وأثرت الفوضى العارمة به ,مث َ
بعيدا حىت ال يؤذيه جيش النحل الغاضب ,ركضت مين
كرجل عبث خبلية حنل وبدا ابلركض ً
موقفك ُِ
وخترج
الكلمات ،حىت تربر
متأكدا من أنين قد أؤذيك ،مث بدأت تنتقي أرخص
وكأنك ً
َ
ْ

عليك.
متاما ،ال ُغبار َ
َ
نتصرا ً
نفسك ُم ً

رمبا اختلط عليك سوء الفهم الذي لطاملا حاولت إيضاحه لك ،وحديث صديقيت مرمي اليت
كثريا يف ذلك اليوم
مألت رأسك وقالت لك أبين أحبك وقد تعلقت بك بشدًّة ،ومرضت ً
الذي اختفيت فجأة ،ولكين كنت مثل احلصان بكامل نشاطي وصحيت ،مل خيامرين قط شعور
أنك بعيد مين.
هي مل تقصد ذلك كذلك؛ فهي األخرى اختلط عليها األمر؛ ومرضي ذلك مزمن ال عالقة
بك ،أجل فقد كنت مصابة بداء السكري إذ أين يف تلكم الليلة؛ نسيت فقط تناول أدوييت
له َ
مما تسبب يف انتكاس حاليت للوراء قليال.
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ِ
كنت أحسب نفسي خاسرة فيها منذ
بعد ولوجنا معا يف تلكم املعركة اليت كانت حقًّا دامية؛ ُ

كنت ستنتصر ،ولكن هنا حالوة
كنت على عل ٍم هبا سابقا ،ملا َ
البداية ،ولكين صدقين لو ُ
ِ
ي من كان قد يعلم ما يف الغيب إال هللا.
املعركةَ وبدايتها
ابحلرب الباردةِ ،وأ َّ
ك ،إال مل أفقد روحي اليت كانت تستمد قوهتا منك ،جتلَّدت أمام
ابلرغم أين
خسرت وخسرتَ َ
ُ
موج األحزان ,لذا كنت يف عيين نفسي املنتصرة ،وبال منازع.

حتدث لنا ,وال نعلم خباايها ,وال من
تك النهاية ،فالكثري من األموِر حدثت واليت
ُ
وهذه مل ُ
أين أتيت!
كثريا ما تواجهنا مصاعب ،ومتر علينا حلظات ،نقابل فيها أشخاص ال نعلم عنهم أيَّة شيء،
ً

ولكنهم يصبحون األقرب إلينا وإىل أرواحنا دون غريهم ،يداعبون قلوبنا أبيديهم ويبهجون
ٍ
وصمت
دواخلنا جبماهلم ،وبذات القوة اليت اقتحموان هبا يفجعوننا ،يغادرون قلوبنا بغد ٍر
اتم ،أي عن طريق اهلرب ابحثني عن قلب برئ آخر ،يلجونه ويدنسون نقاءه ،ال سلطة

عليهم؛ قطاع طرق القلوب أولئك الذين يتصيدوهنا قلب تلو قلب ،دون املباالة مبا خيلفونه
من أرواح ستعاين بال شك حىت ترجع ويعود إليها اتزاهنا ،أرواح رمبا سيالزمها الشك طيلة
حياهتا ،من أي حب أتى ليالمسها ويزرع يف مبسمها سعادة ،ولن هتنأ إال بعد ٍ
شفاء اتم قد
يطول ألعوام ,لذا البد ألولئك ال ُقطَّاع أن ينالوا ويشربوا من الكأس ذاته ،يتذوقون طعم
التعلق واهل رب ،البد لنا من االنتقام أحياان ،أال إن كيدهن عظيم؛ ف"عندما ال تكون هناك

منك ع ّدة مرات ولكن طي ًفا
عدالة ،يكون هناك انتقام" رمبا أكون قد خططت لالنتقام َ
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طاهرا ،وقلب نقيا كاان مينعاين من فعلها أال ومها قلبك وطيفك؛ فقط وفقط عندما أتذكر
ً
حلظة ولوجك إىل حيايت.

أما ما دفعين لالنتقام منك وبشدَّة هي تلك اللحظة اليت أرسلت فيها بصديقك إبراهيم
لكي يلج حيايت هو اآلخر ،رمبا كنت تظن أبين سأكون يف خضم حميط أحزاين وغارقة فيه،
سأكون حمطمة القوى ،وال خيار يل يف تلك اللحظة سوى البحث عن حب يلملم ما
خلفته أنت وراءك من بقااي ،هل ظننت حقًّا أبين اقتات سنني الزمن الغابر ،ليحط بقليب
كرماد؟
نظرايتك تلك اي آدم ستقتلين...
ورغم ذلك فقد كنت أعي ِمبا تقوم به ،اقتحم إبراهيم حيايت عنوة ودومنا استئذان حىت،
بعيدا؛
حاول التحدث معيَّ ،
مد يل يده املتسخة ،املقرفة لينتشلين ،بيد أين رفضتها ،وطردته ً
فقد كان مقرفًا إىل احلد الذي يثري الغثيان.
أراد أن يتسربل انحييت ولكين مل أدع له اجملال؛ أبن يتسلل إىل دهاليزي املصابة بك ،إىل
روحي احلبلى حببك.
بعيدا فلم حيتمل هو اآلخر وامسعين كلماتك كالس ِم وانصرف جير خيبته وراءه ،قال
طردته ً
يل:
أبنين مريضة ابلشك يف اجلميع.
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_وإن طالت سيقان الشك بداخلي ،أليس من حقي؟
جمددا ،وأين مصابة بلعنة االكتئاب الدائم.
أخربين أبين تعيسة ال أصلح لالبتسام ً
_ومن هو حىت يقرر هذا القرار ،ويسلب مين هذا احلق.
أخريا قال يل :أبين مريضة بك وفقط.
ً
_ولكين حتما مل أخربه أبنك السبب يف داءي.
إذًا آدم قل يل ،هل جنحت يف االختبار؟
حاولت االنتقام ابلطريقة الغبية ذاهتا ،ولكين مل أجدها إال طريقة رخيصة ،ولن جتدي نفعا
مع صياد مثلك ،ألنك قد تك سر بقلب إحداهن مرة أخرى ،وإين ال احتمل مثل ذلك
الكسر.
مررت ابلقرب من بيتكم صدفة
قبل عدَّة أشهر السادس والعشرون من كانون األول /ديسمرب ُ
وكنت آمل أن أراك وتراين ،أو رمبا فقط أراك وال تراين؛ فإين رأيتين سرتى هلفة الشوق يف عيين،

سرتى ضعفي وارتعاش أطرايف.
يمر عرب أنفي بعض منه ،بيد أين مل
كنت أود فقط لو َ
أحملك ،أو ختالط رائحة عطرك اهلواء ف ُ

أنل ،حقًّا مل أنل ما كنت أصبو له ،كل ما قد نلته؛ هي رائحة الطعام اليت تفوح من مداخن
املطاعم املرتاصة أمام بيتكم.
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أخذتين إىل حيث اجلامعة اليت
حىت أن ُح َّفنةَ الذكرايت مل تقف هنا فقط اي عزيزي؛ وإمنا
ِّ
مررت عرب ذلك املمر الذي يفصل حوض
درست فيها ،وأايمك الطوال اليت قضيتها هناكُ .
األزهار إىل قسمني ،لقد منت الشجريات الصغرية سريعا واستقام عودها ،أما عين فقد صغرت

وضعفت أمامها ،انكسر عودي ،مل يعوج حىت ،بل انكسر إىل شقني ،مل استطيع أن أمجعهما.
خطوت على ذلك املمر الذي خطوت عليه أنت قبل عدة أعوام .فسرت قشعريرة يف جسدي؛
ويكأين أخطو على خطواتك؛ بدوت وكأنين طفلة تتعلم املشي خلف والداها؛ الذي يتقدمها
وهو يطبع خبطواته عنوة حىت تسري عليها.

وقتها كان الربد يعصف بشدة ِيب ،وأان أحاول ٍ
جبهد أن أجد ولو َّثة شيء ما؛ جيعلين أتذكر
ّ
أي حلظة قد كان جتمعنا يف هذا املكان ،أو شيء صغري ميكنين أن آخذه معي أينما حللت،

أيضا.
ويكأنك ترافقين ,بيد أين مل أجد ً

""19
"لن مير هذا احلزن من فوقك ،عليك أن تنغمس فيه ،وتعيشه إىل أن خيتفي"

لوان
الفراق يطمس معامل احلياة اجلميلة ,فيجعل قوس قزح بال ألوانُ ,كل األلوان تتحد فتصري ً
ٍ
بشكل
كذلك هي اللحظات؛ ف ُكل حلظة تعقبه متر
واحد ،إما أسود أو رمبا رمادي ابهت ,و َ

ٍ
ابهت وبطئ.
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ذهابك دون وداعي ِ
لرحيلك؛ فدائما ما
مبثابة متهيد ألستعد
قد كان ُكل يوم ميَر علي من يوم
َ
َ

لك ،وأن يالزمين التوفيق يف
كنت تودعين بوابل من الدعوات وطالبا من هللا أن حيفظين َ

كثريا ،وهي
تستودعين إىل هللا ,وأان بدوري ُ
حيايتْ ،
كنت أحب من يدعو يل ,أحب الدعوات ً

عت يف استغالهلا حينما قلت يل:
نقطة ضعفي وأنت بـَُر َ

فلندع دعواتنا تتعانق يف السماء.
-إذا مل نكن منلك سبيال للقاء؛ ْ

أعتدت على ذهابك دومنا أن ترتكك يل رسالة ختربين فيها
كثريا يوم أن
َ
رمبا أكون قد أتمل ُ
ت ً

بذهابك ,دون أن تطلب مين دعوات ،دون أن تقول يل :ال تقويل وداعا بل قويل إىل لقاء
أيضا وسر ًيعا من دون أن أعي.
قريب؛ بيد أين
أعتدت عليه ً
ُ

ت أحب تكرار األمل وهذا املواقف يف
لذا رمبا مل يلفت انتباهي أمر غياب َ
ك املفاجئ ،فقد كن ُ
تبهت ُجل مالحمها املرة.
دهاليزي ؛ حىت َ

معا؛ فأبتسم وتدمع مقلتاي ،ولكين أكرر قراءهتا حىت تبهت هي
كثريا ما ُأمر على ذكرايتنا ً
ً

كنت تظن أبين
األخرى وجتف تلك العربة وتصري يل عربة ،فأنت ال تعلم كم
عانيت َ
ببعدكَ ،
ُ
قوية أليس كذلك؟

اقك ؟
وأين قد
ختطيت فر َ
ُ

كنت تناديين (فتاة املهمات الصعبة)؟
الت تعتقد أين كما َ
هل ما ز َ

صرت ال أحب القوة؛ حينما قلت يل:
ختليت عن هذا االسمُ ،
لست كذلك ،بعد فراقنا ُ
ُ
كوين معي ،يل ،ألجلي ،كوين ِأبدا.
أنت القوة اليت ال أضعف بعدها ً
أيضا؟
أومل تظن ولو حلظة أبهنا قد تنطبق علي أان ً
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بعدك ،ومبن
فقد كنت عصاي وسندي ،فمن كان ذا سيسندين على عصف احلياة من َ
سأتشبث ؟
ومن ذا سيشد أبزري؟

""20
"املؤمن القوي خري وأحب عند هللا من املؤمن الضعيف"

هناك حكمة تقول" :حقيقة اإلنسان ليست ما يظهره لك ,بل مبا يفعله ألجلك لذلك إذا
أردت أن تعرفه عليك أن تصغي ملا ال يقوله"
ال ميكنين عزيزي آدم نسيان حواران الذي دار يف اليوم الثالث من أايم الشهر الكرمي
(رمضان) أي بعد انسدال الستار على مسرح ُحبنا ببضعة أشهر (ثالثة أشهر مضت)

بك ،كنت مع صديقيت آمنة آنذاك؛ لتناول وجبة اإلفطار معها ،وأردان يومها أن
اتصلت َ
ُ

صوتك ،ترددت وتراجع
أقو على االستماع إىل نربات
َ
نبارك َ
لك حلول الشهر؛ حلظتها مل َ
فأعطيت
تذرف مهجيت ،وتصري قويت تلك فتات؛ حمض هشيم تذروه الرايح،
خشية أن َ
ُ
إليك مين ،أتذكر أنكما قد
اهلاتف لصديقيت؛ لتحادثك هي بدورها؛ فقد كانت أقرب َ
طويال وقتذاك ،مث أتيتُم على ذكر نتائج التحدي ,أتَذكر التحدي ؟
حتدثتما ً
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أجل يوم أن تنافسنا على هدية ما ،وسيحصل عليها من سيحرز أعلى الدرجات ،يف امتحان
ك آمنة عن سبب تدين
الفصل الدراسي األول ،حينها علمنا أبنك كنت أقل درجة منَّا ،فسألتَ َ
هذا املعدل فأجبتَها:
مل يكن مزاجي معتدل للدراسة.نك،
ظننت أبن فراقنا قد آاثر حز َ
لن تدري وقع تلك اجلملة على قليب ،وكأنه وقع مين ،لوهلة ُ

لك شيء.
ولكن أعي ً
جيدا أبين ال أعين َ

أحرزت درجات عالية ،ال
أجابتك من دون أن تسأل؛ أبين قد
مث سألتَها عين رمبا ،أو هي
َ
ُ
كنت تظنين ضعيفة هلذا احلد؛
فعلك آنذاك لكين أجزم َ
أعلم ردة َ
أبنك مل تفرح ألجلي ،هل َ
حىت أمهل يف دراسيت؟

ج بنفسي يف زانزنة األوهام،
هل كنت تظن أبين سأبكي ضع ًفا على فر َ
اقك ،أفقد شهييت ،أز ُ

كنت ًّ
حقا تعتقد أبين سأفعل كل هذا؟
أحتضن وساديت ً
وهنارا ,و أبكي على فراقك ،هل َ
ليال ً

كت روحي ،وقلت هلا:
فعلت وأدر ُ
أجل َ
ِ"ملَ علينا الركض خلف أشياء ُكتب هلا ابلرحيل؟"
مث تذكرت حديث رسولنا الكرمي" :املؤمن القوي خري وأحب عند هللا من املؤمن الضعيف"

فاّلل ال أيخذ منا شيئا ،ونصرب عليه ،حىت أيتينا العوض منه،
خريا قادم ال حمالّ ،
وأن هناك ً

شعارا يل يف تلك املدة "كلما طال الصرب ،كلما عظم العوض"
ت على فر َ
صرب ُ
اقك و ُ
كتبت ً
العوض آاتين يف جناحي ،يف توفيقي ،وقد تراءي يل ابلقوةِ
بت أقوى من
اكتسبتها
اليت
مؤخرا؛ ُ
ً
صرت (فتاة املهمات األصعب واألقوى)
(فتاة املهمات الصعبة) فقد ُ
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""21
"بي كسب القلوب وكسر القلوب حرف واحد خمتلف أعطى معنيي خمتلفي ،إايكم وكسر
كثريا من األمل"
القلوب ,فإنه ال يصدر ً
صوًت ,ولكن يصدر ً
عمرو خالد

أخريا ,مث تذوق الكأس ذاته
لكم من املخزي أن تشعر أبنك انتصرت وأنك من ضحكت ً

لغريك ,فتقف أمام مرآة احلياة ،إال أنك ال تبصر شيء سوى العتمة ،وليتك
اليت قد أذقته َ

كنت تبصر؛ ألبصرت تلك القلوب املنكسرة ،واليت سيظهر انعكاسها بوضوح أمامك ،أو
لو كنت تنصت الستمعت ألانَّهتا ،ولكنك كنت كمن ُختم على قلبه ،وعلى مسعه وعلى

بصره غشاوة.

"ﺃﻭلئك ﺍلذين يكسرﻭﻥ قلوﺏ اآلخرين بكلماهتم ﻭينتزعوﻥ شيئًا من سالمها ،كيف متتلك
ﺃفوﺍههم ﺍلقدﺭﺓ على ﺃﻥ يقولوﺍ يف صالهتم (السالم عل ـ ـ ـ ـ ـينا ﻭع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلى عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاﺩ ﺍهلل

ﺍلصاحلني)"
ذات يوم ال أذكر اترخيه ،كنت أقلب يف صفحيت يف الفيسبوك ،فشدين َّثة حنني إليك
قلبك؟
فقفزت إىل حسابك الشخصي
فوجدت هذه الكلمات عليه ,هل حقا ُكسر َ
ُ
هل أُنتزع سالمه ,أم أهنا عدالة السماء؟!
ِ
الك هذا؟
كتبت هذه الكلمات وإىل من توجه سؤ َ
ملَ َ
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ال أخفيك أبنه قد خالط قليب القليل من األمل عندما رأيتها ألول وهلة ،ولكن أ ليس عليك
أيضا؟
أن جتيب على سؤالك ذاك أنت ً
كسرت قلبًا ذات يوم وال أدري قد تكون قلوب ،فأنت ماكر وابرع يف هذا!
كيف ال وقد
َ
وقلت "السالم علينا"
قلب إحداهن مث صليت يف الساعة ذاهتا َ
كسرت أنت ذات يوم ُ

كسرت روحي اليت صارت جذاذ أو تنكسر األرواح؟ وداخلي الذي عاد خا ٍو بعدما كان
صرت وهنة ،كنت أشبه ٍ
بثمل ال مشروب له ،اتئه يبحث عن املزيد
ممتلئ بك ,فمن بعدك ُ

منه ولو جرعة واحدة له ،فقد كنت جرعيت اليت أدمنتها ومل أجدها ألستعيد توازين ،كضائ ٍع

قد ضل الطريق ،ووجد نفسه يف دهاليز نفق مظلم ال يرى ضوءًا من أي َّثة مكان ليعرب إليه

ال بداية وال هناية.

أما اآلن فشتان ما بني ﺍألمس ﻭﺍليوﻡ ،ابألمس كنت كل حاجايت ﻭكفاييت ،أمسي ،يومي،
ﻭغدﻱ ،حاضرﻱ ﻭمستقبلي ،وكل ما قد أمتىن ،ﻭلكن ﺍليوﻡ ﺃنت هباﺕ ﺫكرايﺕ ،جمرﺩ
وخزات ختامر ﺍلقلب بني ﺍلفينة ﻭﺍألخرى ال غري ،ﺍليوﻡ ال ﻭجوﺩ لك حىت يف سويدﺍﺀ قليب
ﻭﺩهاليز عقلي ،ﻭحقا أن ال شيء بيين ﻭبينك؛ فذلك الفصل السيئ من قصتنا كتبته أنت
اي آدم ،أان فقط ترمجته على هذه األوراق ،وعلى هذا الدفرت العتيق ،أردت أن تعبث بتلكم
األوراق املكدسة على رفوف قليب ،أثرت الفوضى به وبعثرته ،أنت من غادرين ،ومن كسرين،
فلماذا كلما كنت وحدي خيامرين شعور الذنب أبين أان من دمرتك رغم أن ال ذنب يل يف
كل ذلك ،وأقسم على ذلك أن ال ذنب يل ،كتبت ذات مرة على بريدي االلكرتوين:
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"مل ﺃﻙ قط يوما ﺭفيقته اليت متناه ،مل ﺃكن له ﺍملتكأ ﻭ ﺍألماﻥ ،مل ﺃﺩثره يف ﺃحزﺍنه ،مل ﺃحتويه ،مل ﺃجرب
كسره ،مل ﺃضمد جرحه ،بل كنت ﺃﺯيد من أمله ،ﻭقد كنت ﺃيضا من كسره ،ﻭمن جرحه ،سبب ﺃمله
ﻭحزنه ،تلك ﺍلغصة اليت توجع بقلبه ،هرﺏ من قلﻲﺒ ابحثا عن قلﻲﺒ ﺃكثر ﺭقة ،هرﺏ منـي ألين مل
ﺃكن ﺃجـيـد ﺍﺤﻤﻟافظة عليه ﻭال فن ﺇﺯﺍلة ﺍﻵﻵﻡ ،ﻭلقد أراه ﺍﻪﻠﻟ برهاﻥ ﺇين لست من ﺫﺍ سيؤويه .ليتنا

مـا ﺍلتقينا ،ليتين مل ﺃكن لك تلك ﺍلغصة ﺍليت ﺃﻭجعتك ،ليتك مل تلتقي يب ،ﻭليتك علمت ما يب من

قسﻭﺓ"

حقًّا ليتين مل ِ
بك ملا كنت هبذا الضعف ،يف كل مرة أكتشف أبن هللا أراين الربهان برحيلك،
التق َ
ويف كل مرة أعض نواجذي ند ًما على ضعفي.
أي قلب هذا الذي هربت إليه ،ال بل هربت ابحثًا عن فريسة أخرى آدم تبا لك بش ّدة .كنت
َّ
دائما ما تسميين بقدرك األسوأ ،إذًا ماذا عنك؟
""22
" أان ال ألعب معك لعبة االختفاء ،أان ًّ
حقا مضيت وقلﻲﺒ شفاءه هللا"

ححقيقة...
ٍ
ابات تركها ويكأهنا لنا؛ ومن
رفضا ً
يف بعض األحيان نتمسك أبشياء عابرة بكلتا أيدينا ،ونرفض ً
فرط حبنا هلا ُحنكم قبضتنا هبا حىت ال تُفلت من بني أيدينا ،ورغم ذلك نفقدها ،فنظل
متمسكني مبا خلفته وراءها من بقااي أو ابألحرى منسك فقط بسراهبا ،ذكرايهتا اليت أضحت
من ذكرايتنا؛ وصارت جزءًا ال يتجزأ من ماضينا وحاضران ،إال أنه وبعد مدة وجيزة نرفع أيدينا
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معلنني استسالمنا؛ مقتنعني أبهنا ما كانت ولن تكون لنا ،ما هي إال سطر ُخ َّ
ط على حياتنا
بقلم الرصاص ،وحماه ذلك الشبح الومهي املسماة ابلزمن.

اآلن وبعد مضي بضع سنني عجاف ،مضيت أ ُجر خبطوايت الثقيلة من دونك ،مضيت يف

الطرقات وحدي حماولة العودة إىل عاملي بعد ولوجي لذلك املكان املعتم ،ولكن أي طريق

أسلكه؟
علي االختيار يف البداايت  ،فقد أضحت الطرقات كلها متشاهبة ،ولكن هللا أانر
كان صعب َّ
بصرييت وانتشلين من براثن الظلمات إىل عامل النور.

حاولت خلق فجوة ألعرب من خالهلا إليك،
بك؛ فلطاملا
أبعدت بروحي من ُكل ما قد يُذكرين َ
ُ
ُ

أدس نفسي عنوة على صفحات حياتك؛ ألكون عنوان ليومياتك .ذكرايتك كانت حتاصرين،
ختنقين ،حتاول أن جتتذبين ،أو العكس أان من كنت أجتذهبا ،فقد أكون حاولت جاهدةً أ ْن

أتذكر بعض من تلكم الذكرايت؛ اليت كنت حىت بعد عامني من انفصالنا أنبسها بيدي؛
لتفيض مشاعر احلنني يف وجداين ،فقد كنت اقرأ ُجل رسائلنا القدمية حىت حفظتها ،ومن مث

أيضا كنت اتصل عليك بني الفينة واألخرى ألستمع
أمض بروحي ،أقلب يف َ
صورك ،كما أين ً

صوتك ،وال أدري إىل أين سيأخذين ذلك احلنني؟
إىل
َ

ِ
درسا حمال علي أن
ورمبا أكون قد أضعت أايم من عمري يف ذلك ،وابملقابل ُسطّر على قليب ً
درسا كان مبثابة العظة والعربة .عزيزي آدم قلوبنا ليست حمطات يقف
أنساه كما ذكرت آنفا؛ ّ

عندها من يشاء ويهدمها كما يشاء ،وميضي وهو خملفا وراءه خرابة ،قلوبنا ليست للتجربة،

لسنا بفئران املخترب آدم ،أمل ُختلق حواء من ضلعك؟ أكرمها إذًا.
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قليب وأان أخط أحريف لكتابة هذه القصة ،وتقلبت
رمبا أيضا أكون قد
ُ
ضعفت وضعف ِّ
يتذكرك؛ بيد أنه
ألقيت على قليب النابض ابلوجع عاتق أن
َ
مشاعري بني الفينة واألخرى ،وقد ُ

اآلن مل يستجب يل؛ بل مل يهز شراين ألجلكَ ،ملْ تعرب أورديت ،تكرار ذكرايتك املرة يف ثنااي

روحي ،جعلها كغريها من الذكرايت اليت تعرب دومنا أن تُثري العقل وتعزف على القلب حلن
طبوهلا اخلاص؛ لتجعله ينبض طرًاب هبا وبال توقف.
علي؟
أكانت هذه قوة النسيان اليت طغت ِّ
أم التناسي الذي أعتدت عليه ،تناسيتك فنسيتك ,ولوال بعض الذكرايت اليت ختامر روحي
لَما تذكرت.
فيا عجبًا ...

علي أن أتذكر امسك ،فهنيئا
علي نسيانك ،واليوم من الصعب ِّ
ففي املاضي كان من الصعب ِّ

ملن حاض حرًاب ضروس ،كانت من املمكن أن تؤدي به إىل حافة ال معلوم قعرها ،وانتصر
على نفسه فيها ،يف ما كان يتوقع لنفسه اخلسارة.

وبعد أن تنهي ذلك احلصار الذي فرضته على روحك؛ ستضحك حتما على كل تلك اخليبات
اليت دامهتك يف املاضي كأهنا مل تكن ،وعلى تلكم األايم اليت أضعتها ابلنحيب ،والتوسد
ابألسى ،واحتضان وسادته؛ فهنيئا لك يف كل حلظة.
وكما قال اإلمام الشافعي" :ليست الطريق ملن سبق وإمنا الطريق ملن صدق"
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أحدا
فال تضع وقتك يف انتظار حب مضى؛ حىت يعود ليطرق اببك من جديد ،وال تنتظر أن ً
عنك ،أنت فقط
ما قد أييت صدفة
وينتشلك من معمعتك ،دع اجملال دائما ملن ال يبحث إال َ
َ
ال غري ،ال حب ،ال صداقة ،وال حىت عن نفسه يف دهاليزك ،بل كما قلت آنفا؛ يبحث عنك
بشوشا ،رحب الصدر ،طيب القلب ،ال يرتدي أي
يف أعماقك .أفسح اجملال ملن أتى متزًانً ،
َّثة قناع ما ،جيتثك ويطبع روحك فيه من دون أي ينتظر منك ُمقابل على ذلك؛ ملن أتى

صادقًا وابحلب أصدق وأنقى.

""23
"إنين أحتفل ّبرور يوم على اليوم السابق  ..وأحتفل غ ًدا ّبرور يومي على األمس  ..وأشرب
خنب األمس ذكرى اليوم القادم ..هكذا أواصل حيايت"
حممود درويش

يف شتاء ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـرايت عابر
احلق أبن أسيء لألايم أو أن استاء من أمر قال هللا له كن فكان ،صباح كأي
ليس لدي َّ
صباح مظلم يطل على قليب ،تشرق فيه مشسه معلنة عن بداية يوم آخر دومنا وجودك ،أحث
خبطاي املثقلة حنو حمطة احلافالت ،استقل إحداهن ،أجته إىل عملي وكلي قوة وبقلب ابرد أو
بت ال أشعر ابلربد يسري يف أواصري؛ عجبًا حىت أين ال
ابألحرى متجمد؛ هل تدرك أبين ُ

أرتعش منه!
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أايمي شتاء وطبع جبفافه وبروده
أصبحت ابردةً بطبيعيت ،ورمبا كالقطبيني وأكثر؛ أضحت ُكل ِّ
ُ

علي؛ فصران واحد ،رمبا ألنه الوقت ذاته الذي مجعنا وفرقنا ،ومن هنا ستبدأ حيايت مودعة
ِّ
ذلك الفصل ،ومشرقة ببداية أمجل.
اليوم هو األلف ومخسون بعد الفراق أغلقت ذلك الدفرت الذي فتحتُه دون قصد مين ،توقف

بعيدا هذه املرة وأان على
اهنمار ُمقلتاي يومها ،مث أيقنت أبنك ذكرى ال غري ،أغلقته وألقيته ً

جمددا دومنا سبب يدعو لذلك ،لن أحرقه حتما ،ولكين على ثقة أبن
يقني أبين لن أفتحه ً

ذلك الثقل الذي اجتاحين ،األمل الذي شق خافقي لن خيامرين بعد عامي هذا؛ فمنذ آخر

لقاء بيننا اي عزيزي مل تعد تلك الكوابيس تراودين ،فقد كان يتوجب علينا ذلك اللقاء ،حىت
نضع نقطة النهاية ،هلذه القصة اليت كانت أشبه ابلسراب األبدي ،ولكن هروبك وخوفك
املتكرر عند كل حمطة جع لها تطول ،إنك ال جتيد سوى وضع الفواصل وإطالة احملطات ،أو
إهناءها بطريقتك الغبية تلك دون مراعاة لغريك ،ومع كل هناية تبدأ حكاية أخرى.
العفو اي أخت.وشكرا على كل شيء.
هلل ،آدمً
!........-

منك العفو ،وأن حنيي
وودت يومها أن أطلب َ
كانت هذه آخر حمادثة جرت بيننا قبل أشهرُ ،

أتكدت
صداقتنا من جديد ،بيد أنك رفضت ،قابلتين ابلرفض التام وأنك ال تود ذلك ،يومئذ
ُ
أبنك لست وَملْ تكن يل ،ومل يكن مقدر علينا أن نكون أصدقاء حىت!
متاما اي عزيزي َ
ً

77

وال أريد أن أخفي عليك أبين قد أبصرت بقليب وبصرييت عوض هللا واخلري من بعدك ،فل ْم أكن
احتمل فكرة أن تبتعد واآلن ال أظن أبين سأحتمل فكرة أن تعود.

""24
"إن كنت تبحث عن الكمال فأنت ال تبحث عن احلب ،ألن احلب معجزة تكمن يف عشق
العيوب"
مشس التربيزي

عندما حيتل كائن من كان شخص ،أو حيوان ،أو حىت شيء مميز حياتنا ،ويتغلغل إىل دواخلنا؛
حيزا ال أبس به يف سويداء قلوبنا ،ولكن عندما نفقده دومنا عودة له
جتدان تعلقنا به وأخذ ً

وفجأة؛ فإننا حتما ال حنتمل هذا الفقد يف ابدئ األمر؛ فنفقد معه بصريتنا و بصران ،نتمىن
قليال لندرك آخر اللحظات معه ،علَّنا نُصلح بعض األخطاء اليت
لو يعود الزمن بنا إىل الوراء ً
ارتكبناها ،دون قصد منَّا.
ولكن حينما يغادر قلوبنا أشخاص مبلء إرادهتم ،وحىت من دون استشارتنا يف ذلك!
فلِ ْم اجلزع واحلزن وقتها؟
أوليس الذي خلقه؛ بقاد ٍر على أن يرسل لنا من هو أفضل منه؟
بلسما حلو احلديث عذب الكالم.
ً
ضمادا يضمد ُجرح أفئدتنا ،ترايقًا يشفي أوجاعناً ،
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تتمىن لو التقيته منذ البداية ،قبل أن تتجرع كأس الفراق املر ،إال أن هللا على كل شيء قدير،
إذ أنه أراد منا أن خنوض هذه التجارب ،ونصرب على تلكم االبتالءات؛ لريينا عوضه اجلميل.
وكما أن هللا قد أنزل لكل داء دواء؛ فكانت تلك التجربة األوىل مبثابة الداء ،ومن أرسله هللا
ليشفي تلك األوجاع دواء  ،ولندرك متاما أبنه ال انتصار أعظم من أن ختمد رغبتك وتنعدم،
يف من أحرتق قلبك عليهم لكي يبقوا.

"مهما توارى احللم يف عيين وأرقين األجل ..
ما زلت أملح يف رماد العمر شيئا من أمل ..
فغ ًدا ستُنبت يف جبي األفق جنمات عديدة ..
وغ ًدا ستورق يف ليايل احلزن أايم سعيدة ..
وغدا أراك على املدى مشسا ..
تضيء ظالم أايمي وإن كانت بعيدة"
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كلمة الكاتبة:
القصة ليست حقيقية؛ َّ
وإمنا حمض خيال ،بيد أهنا كغريها من تلكم القصص اجلارية على لسان
حواء ,وقد ُمتثل حال معظمهن؛ كأن تقع يف ِ
حب أحدهم حبًا صادقًا دومنا أن تدري ما هي
يشبك ِشبا َكه لي ستعد الصطيادها ،يضع فخاخه عذب حديثه،
نواايه؛ بينما يكون هو اآلخر ُ
وحلو ألفاظه وينمقها ،حىت تقع إحداهن فريسة بني يديه.

بعدها يلوذ هاراب ويدع فريسته ،أقصد أنثاه وحيدة لتواجه عتمة احلياة،
ومفتخرا بفعلته
ومتغطرسا،
متبخرتا،
رمبا يظن أبنه قد جنا من فعلته؛ فيمضي على الطريق ذاته
ً
ً
ً

تلك ال غبار عليه ،ابحثًا علَّه جيد يف طريقه فريسة أخرى.
ولكن...
عنك ِ
ماذا ِ
أنت حواء؟
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هل ستسلمني قلبك حلب يقبع خلف الشاشات
أو جاء على هيئة مالك متنكر؟
هل ستسمح ني لالستسالم أبن يدب يف دواخلك ،ويغزو قلبك ،هل تستسلمني لذلك
الكسر؟
أخربيين وستقفني عند منتصف الطريق ،منتظرة من ذا ينتشلك منه؟
هل ستدعني مساحة هلذا اجلرِح حىت حيتل جزءا من قلبِ ِ
ك ،مث يكرب؟
ً
و ستبكني وتنعزلني عن اجملتم ِع ٍ
حبجة ِ
أنك الضحية؟
قلبك؟ ومن الذي ِ
أجل ِ
أنت ضحية ،ولكن من الذي فتح له ابب ِ
قادك حنو ذلك الطُعم؟
حسنا...
قادك رغما ِ
ِ
عنك
َملْ أكتب هذه القصة
ألهامجك عزيزيت ،وأعلم أبنك مل تق ِع مبلء إرادتك وإمنا َ
أبنك أقوى وإىل هللا أحب ،ولو مل يكن ِ
حنوه وبقوةٍ ،لكن أتكدي ِ
أخرجك من
حيبك ،لَما
َ
أيضا.
تلك املصيدة سليمة اجلسد لرمبا كان ذلك الذئب البشري؛ خيطط اللتهام عفتك ً

ِ
أما عن كسر ِ
ليعيدك إليه ،وسيعوضك عوضا
قلبك وهشاشة روحك ما مها إال ابتالء من هللا
يدهشك على صربك ،وجيرب قلبك ويكأنه ما انكسر ،وتزهر روحك ُحبا حالال من جديد.
لذا عزيزيت دعي العويل والنحيب.
ِ
احلقيقة؟
فإىل مىت ستظل أعيننا معمية عن
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هل لنا أبن نستسلم ونعلن أبن احلياة توقفت هنا؟
أليس من حقنا أن نستمر؟
عنك ،اذكري هللا كثريا ،ومتسكي به ،وحافظي على ِ
إذًا اهنضي وامسحي دموع اخلذالن ِ
عفة
ً
وطهارة ِ
قلبك ،حىت ال خيُدش.
كوين ِ
أنت اجليش الذي مل ولن ينهزم.
كوين ِ
لذاتك السند والعضد وال متيلي بقلبك ُكل امليل ملن ال يستحق.
دميت خبري و ِ
لك ُكل احلب مين.
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