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إهداء خاص
** إىل روح والدي الذي علمني كيف يكون اجلنون منفذا للحرية ،وبابا
واسعا للحياة.
** إىل أمي التي كنت زغرودهتا األوىل ،وأبت إال أن تنجب بياض القلوب.
** إىل زوجتي ورفيقة دريب التي طالام ضايقتها بجنوين؛ فتهديني ابتسامتها،
إىل التي أتاحت يل كل الظروف ألمارس جنوين ،وإن كان عىل حساب قلبها،
إىل أنا الثريا أهدي حرويف زهورا .
** إىل األخت والصديقة عنان رضا حمروس التي وقفت بجانبي إلصدار هذه
املذكرات ،مسخرة وقتها وجهدها تنحني حرويف عاجزة عن شكرها.
** إىل من فتحوا يل قلوهبم  ،وأبواب لبنان ألكون بينهم ابنا وأخا وصديقا ،ومل
عيل بيشء من وقتهم ،فكانوا الساهرين عىل راحتي  ..هلم ،هل يكفي
يبخلوا ّ
هذا اإلهداء ،وهل يكفي الشكر؟! هلم مجيعا منّي ّ
كل ّ
الشكر والتقدير.
***
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تقديم
إطاللة بقلم الكاتبة عنان رضا املحروس
للعمل األديب قطبان؛ قطب فني ،وقطب مجايل .القطب الفني يكمن يف النص الذي
خيلقه املؤلف من خالل البناء اللغوي ،فهو حيمل معنى وداللة وبناء شكليا .أما
القطب اجلاميل فيكمن يف عملية القراءة التي خُترج النص من حالته املجردة إىل احلالة
امللموسة .
أي أنه يتحقق برصيا وذهنيا عرب استيعاب النص وفهمه وتأويله ،و َي ْعرب العمل إىل
اإلبداع من خالل جتربة الكاتب الواقعية واخليالية ،وهكذا يظهر الفكر واخليال
والوجود الظاهري لألشياء ،وهذا ما نالحظه يف " مذكرات جمنون يف مدن جمنونة "
للكاتب حممد صواحلة .
أدب الرحالت ،من أمجل أنواع األعامل األدبية؛ فهو يوثق كل ما صادف " الرحالة
الكاتب " عرب تنقالته  ،فيصف األماكن التي زارها  ،ويلقي بالضوء عىل عادات
الشعوب  ،فيستمتع القارئ؛ لدرجة أنه قد يشعر بأنه يشاهد فيلام سينامئيا مصورا ،أو
كأنه عاش يف تلك املدينة حقبة من الزمن.
هكذا هو أسلوب الكاتب حممد صواحلة ،وخاصة أنه استقى معلوماته من مشاهد
حية وتصوير مبارش ،مجع فيها املعلومات اجلغرافية والتارخيية واالجتامعية بمنهجية
رشيقة خاصة به  ،تدفعك لقراءة كتابه أكثر وأكثر .
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ونعود ملسمى أدب الرحالت فهو مسمى واسع  ،فـرغم التبـاين بني  :ابن بطوطة،
ماركو بولو ،تشارلز داروين ،آرنست مهنجواي ،ونجيب حمفوظ ،إال أن الفكرة التي
جتمعهم هي فكرة الرحلــة نفسها زمانيــا ومكانيــا ونفسيــا.
ولألسف يف ظل التطور التكنولوجي ،واملعلومايت بدأ فــن أدب الرحالت يغيب
بشكل ملحوظ عن الساحة األدبية العربية ،وما أحوجنا هلذا التجارس البرشي
الطبيعي بعيدا عن اجلمود واآللية احلديثة والامدية ،التي تنقل الصورة نقال جمردا
خاليا من الروح .
عنان رضا املحروس
2017

***
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يف الفسطاط
ملعونة هي الدنيا بكل ما فيها؛ ألهنا متطرفة بكل أشيائها ،تأخذ كيفام
تريد ،وترتك كام تريد ،ملعون هو الامل قل أو كثر ؛ كام هي ملعونة
حياتنا؛ تعطي وترفع من تشاء ،وتعض وهتمش من تشاء ،ملعون هذا
ين من فوائده إال
القلب الذي أحب السفر ،وعشق الرتحال ،ومل ْ
الذكريات ،وبعض أشخاص تآلفت الروح بأرواحهم فتولدت
الصداقة وكانت املودة .
ملعونة هي املسافة التي تفصل العيون عن مواطن اجلامل ،والقلب عن
نبضات احلب ،واخليال عن االنطالق من عقاله ليعود بأحالم وردية،
وأحيانا كوابيس حتتاج إىل عمر إضايف حتى جتتاحها  ،فاسدة هي
العاطفة إن مل تعشق الطبيعة وتذوب فيها كام تعشق احلسان وليايل
األنس .
آآآه ما أسعد الطيور وما أشقى اإلنسان؛ أي حرية هذه التي يدعيها،
وهو إما حبيس الفقر أو سجني التأشريات ،التي خيسمح لك من خالهلا
دخول أرض شقيق أو بيت صديق .
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آآآه ما أسعدين لو حتولت طريا؛ أرفرف بأجنحتي متى شئت ،وأهبط
أنى شئت ،وأينام شئت .
آآآه ما أضيق العمر لوال فسحة اجلامل.
آآآه ما أبشع الكلامت لوال إهنا تطرزت بأسامء النساء ،وتوشحت
بقصائد احلب والغزل.
آه ما أقرص أيام اإلنسان يف هذه الدنيا ،وما أعرس احلال.
ما الذي أيقظ فكرة السفر بداخيل من جديد ؟ ولامذا تغطي صورة
مرص كل مساحات اخليال؟ لامذا مرص دون غريها تراودين عن نفسها،
فأجدين أهم هبا كام مهت يب؟ لامذا هذا العشق لسيدة التاريخ  ،وأم
احلضارات؟.
كنت قد قرأت سورة يوسف من كتاب اهلل ،وأهبرتني حيث رأيت جتربة
النبي احلكيم بمرص ،واملكانة التي وصل إليها ،جتلت يل صورة مرص
وعدالتها ،ورجوعها للحق إذ زاغت عنه أو غفلت للحظة ،كذلك
قرأت نصيحة اهلل جل وعال لبني إرسائيل باهلبوط ملرص؛ ليأكلوا مما
تنبت األرض ،عندما أرادوا استبدال املن والسلوى  ،وكنت قد
شاهدت بعض األفالم التي تتحدث عن قدرة املخابرات املرصية عىل
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اخرتاق املوساد وأجهزة الدولة العربية ومؤسساته الفاعلة؛ كل هذا
أغراين بالذهاب إليها لالقرتاب من هذا الشعب وهؤالء الناس؛
ألتعرف عىل طبيعتهم عن قرب .
نعم سأذهب ملرص؛ ألرى إنساهنا والذي بقدر ما كرهته وحقدت عليه
بقدر ما أحببته وعشقته،عندما تعرفت إليه يف بالد االغرتاب احلقيقي،
نعم؛ سأدخل مرص ،سأطوفها من رشمها إىل أسواهنا ،سأدخل أرض
الكنانة؛ ألرى شيئا من حضارهتا الضاربة جذورها يف عمق التاريخ .
تناولت جواز سفري ،ويف الصباح اجتهت لدائرة األحوال املدنية
واجلوازات العامة لتجديده  ،وخالل ساعة من الزمن كان عمر جوازي
يمتد خلمس سنوات قادمة ،آآآه لو أن عمر اإلنسان يتجدد كجواز
السفر  ،من هناك تابعت رحلتي إىل إحدى الرشكات املتخصصة بنقل
الركاب ،حجزت تذكريت وحدد يوم السفر بيوم اخلميس ،عىل أن أكون
أمام مقر الرشكة يف الثامنة صباحا ،كون الرحلة ستنطلق من العقبة إىل
نويبع يف نفس اليوم لتصلها ظهر اجلمعة .
عدت للبيت منتشيا؛ الروح ترتدي ثوب  ،كيف ال أتألق بثوب السعادة
وأنا سأزور أرض اإلسكندر األكرب ،وأدخل مدينة املقاومة والفداء،
كيف ال أعتم بعاممة الزهو وأنا سأصافح الفراعنة ،سأدخل مرص آمنا
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بإذن اهلل؛ لعيل أرمتي بأحضان زليخة ،أو ألتقي بواحدة من صوحيبات
يوسف ،لعيل التقي بأسيا أو أشفع للامشطة عند فرعون العظيم ،كيف
ال وأنا أقف بحرضة أول املوحدين من الفراعنة (أخناتون) ،كيف ال
يتملكني الرسور وأنا سأقبل يدي كليوبرتا ونفرتيتي ،وسأعانق
حتشبسوت أول فرعونية حكمت ملدة تزيد عن عقدين من الزمن،
وهي أول املناديات بحقوق النساء ،لتثبت أن هذه األرض هي صاحبة
الريادة واملبادرة يف كل يشء ،كيف ال وأنا سأقف بحرضة أيب اهلول
وأدخل األهرامات عساين أعثر عىل يشء يكون جديدا .
مساء األربعاء "أي قبل السفر بيوم واحد" افتعلت مشاجرة مع
زوجتي؛ ألغادر املنزل دون أن تسألني عن وجهتي ،ألين أعرفها جيدا
عيل رحلتي ،أو ألغيها وأنا ال أرغب هبذا أو
سترص عىل مرافقتي فتفسد ّ
بذاك .
اتصلت بأحد أصدقائي؛ ويدعى حممد سليامن وأبلغته بأين سأكون يف
مدينة السويس ظهر اجلمعة ،فأخربين بأنه سيكون بانتظاري هناك،
وكنت قبل ذلك قطعت اتصايل باألهل واملعارف؛ لئال يعلموا عن نيتي
يف السفر ،فيخربوا زوجتي ،ويكون ما أخشاه .
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يف حوايل السادسة والنصف من صباح اخلميس أيقظني املنبه ،فنهضت
من نومي ،اغتسلت وبدلت مالبيس ،تناولت حقيبتي الصغرية،
وغادرت دون أن تستيقظ ،ووصلت إىل آية اهلل يف األرض ،إىل مدينة
اخللود إىل مدينة احللم واجلنون يف حوايل السابعة والنصف أو الثامنة
إال ربعا ،أين سأقيض الوقت الطويل املتبقي عن موعد الرحلة الذي
تأجل ملدة ساعتني ؟ .
رحت أتسكع يف شوارع العبديل  ،أودع وجوه الصبايا ،أودع الشوارع
وأوصيها بأن تبلغ أشواقي وقباليت لكل من يمر هبا من حسان أو
متعبني.
***
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لقاء فاطمة
وحان املوعد وصعدنا إىل احلافلة ،وكانت جتلس إىل جانبي امرأة يف
بداية الثالثينات كام قدرت  ،أنظر إليها ،أتأملها  ،ال بل تعرهيا نظرايت،
أود حمادثتها ،ال يعقل أن أبقى أربع ساعات دون أن أتكلم ،كانت
حتضن طفلها ،فوجدت ضالتي ،وجدت الطريقة التي أكلمها هبا ،وقبل
أن أبدأ بكالمها ،قالت بيشء من التوتر :لامذا تنظر إيل هكذا؟
قلت :فقط أود أن أسأل عن رس بكاءك والدموع التي متأل عينيك ،فال
يشء يف الدنيا يستحق أن نحرتق ألجله مهام كان " ،اضحك للدنيا
تضحك لك الدنيا ،وابكي تبكي لوحدك ".
دعني؛ فال يشء يستطيع أن يطفئ حزين إال هذا األمل الذي أمحله بني
يدي  ،بالتأكيد سيأخذ بثأري من الدنيا ،كان احلزن البادي عىل وجهها
يضفي مجاال عىل مجاهلا  ،وكان بريق الدموع يزيدها حسنا عىل حسنها .
 هل تقبليني لك أخا وصديقا حتى نصل مرص؟ يشء أعتز به ،ولكنلألخت حقوق عىل أخيها وأخشى أن أزعجك .
ال واهلل يا ( ..فاطمة قالت) .15
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 ال واهلل يا أختي .ال أدري رس التعاطف الذي قىض عىل الرغبة يف املتعة بالنظر إليها  ،ال
أدري بعدها كيف مر الوقت  ،كنا نضحك ونتبادل النكات  ،كنت
متأكدا بأن ابتسامتها ما هي إال للمجاملة والتخلص من مجر الدموع،
التي كانت تسح بني احلني واآلخر من عينيها ،كان كل مهي أن أخفف
من حرقة احلزن الساكن فيها،وهليب الدموع املتحجرة يف تلك العيون .
وكنت أتسأل بيني وبني نفيس هل أنا بحاجة ملزيد من احلزن والقلق،
فأنا أبحث عمن خيفف من النريان املشتعلة بداخيل ،أبحث عمن يمسح
دموع القلب ،وخيفف من وجع الروح املتعبة،ولكن املتعة باجلامل هلا
رضيبتها،مرالوقت وطويت الطريق ووصلنا العقبة .
أنزلنا حقائبنا وهبطنا لننتظر احلافلة التي ستوصلنا إىل العبارة التي
ستقلنا إىل أرض اجلامل واخلصب  ،حلظات قليلة وجاءت احلافلة
وصعدنا إليها ،سارت بنا فرتة قصرية ال تتعدى ال عرش دقائق ثم
وذهبت خلتم اجلوازات،وفعال
ومحلت ابنها
أخذت جواز سفرها
هبطنا،
خ
خ
خ
تم هذا،ودخلنا إىل الباخرة .
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اُتذنا أماكننا يف جوفها وما هي إال دقائق قليلة حتى أطلقت صافرهتا
معلنة الرحيل عن الشاطئ الذهبي  ،وراحت تشق صدر البحر  ،تبعثر
مياهه.
قلت هلا  :سأبحث عن مكان مكشوف أستطيع من خالله رؤية البحر.
 انتظر قليال،سأدخل أيمن إىل احلجرة وأعود.آآآه لو أخذتني معها لتلك احلجرة التي ستكون بالتأكيد من حجرات
اجلنة  ،قليال من الوقت وعادت وقد بدلت مالبسها ،آآآه أي قمر يطل
عىل عيوين  ،كم متنيت لو كنت ذلك الشال الذي يغطي الليل املنسدل
عىل كتفيها ،آآآه لو كنت ذلك الثوب الذي يدثر بستان الكرمة املزروع
يف جسدها.
أي شيطان هذا الذي يسكنني ويثريين ويعلني أعري كل ما تسقط عليه
عيني  ،عيني التي مل ترتك شيئا إال واقتنصته ،وأي جبن هذا الذي
يسيطر عيل فيبعدين بقدر الشهوة التي تسكنني ،أي أنثى هذه التي
تقرتب مني  ،هل هي فاطمة بحق  ،وصلنا إىل رشفة الباخرة وقالت:
انظر إىل البحر  ،وتأمل قلبه الكبري ،وكم حيتوي من الكائنات ،وكيف
يتعامل معها؟ أي حنان الذي يعمره  ،أي حب هذا الذي يسكن قلبه ؟
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نظرت إليها وردد القلب  ،أي بحر أنظر إليه وأنت معي  ،أي موسيقى
أسمعها وصوتك يرن بداخيل فيرسقني من الدنيا  ،وأي حب هذا الذي
تتحدثني عنه وأنت الذي بعثت يف شيطاين احلياة وأنا الذي قتلته يف
بداية الرحلة .
 ما بك ترتعش قالت ؟ومايل ال أرتعش وبجانبي معنى األنوثة وعنوان الرقة أناجي نفيس.
 أشعر بيشء من اخلوف قلت هلا . من ماذا ؟ ألين أخشى أن أكون طعاما لألسامك  ،قلت . أليس أفضل من أن تكون طعاما للدود .اقشعر بدين  ،ورحت أتسأل من أين جاءت هبذه الفلسفة  ،أتراها
فلسفة احلزن  ،أنظر إليها من جديد أرى الدموع تنساب من عينيها وهي
تنظر إىل البحر  ،أمد يدي وأعيدها رغبة جاحمة بأن أتطهر بمسح
دموعها ومالمسة تلك الوجنة  ،ولكني كنت أتراجع عندما تنظر إيل أو
عندما تقرتب يدي من مالمستها خوفا وخجال .
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ال أدري كيف مرت الساعات  ،مل أشعر بنفيس إال ونحن يف نويبع ،مل
يقطع جلستنا يف اخلارج إال مواعيد الطعام  ،أو طلب املرشوبات
الساخنة أو الباردة .
يف نويبع ودعتها.
 فقالت  :لوتس( حممد ) أود أن أخربك بيشء كنت أود لو فعلته ،بلكنت أمتنى أن تفعله؛ ألشعر بحنان األخ الذي أفتقده؛ ألحس بالعطف
واألمان  ،فأنا ال إخوة يل إال ذلك الذي رسقته مني الغربة ،ورحلة
الكفاح والثورة عىل الفقر واجلوع .
ما هو وأنا افعله اآلن مهام كان؟ قالت :كنت متد يدك لتمسح دموعي ،وكنت ترتاجع !!آآآه ألين كنت أخشى أن أفهم خطاء ،فأخرسك لألبد ،وأنا ال أرغببذلك .
 قالت ال واهلل أنا دائام أتعامل مع األشياء بنية حسنة إال إذا ثبتالعكس ،أو كان إحسايس ينبئني بسوء نية املقابل .
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آآآه لو تعلم نيتي ..آآآه لو تعلم عن شيطاين بامذا يوحي إيل  ،لو تدري
بامذا أفكر اآلن ؟ولكن كيف تظهر الطيبة عىل مالحمي رغم نريان
الشهوة التي تشتعل بداخيل؟
صافحتها ،قبلت يدها ،وإذا بمحمد سليامن يقرتب مني ،وهو يقول" :
أنت هنا وأنا بدور عليك يا هلل بينا ".
غادرنا ميناء نويبع ،ما زال البحر يواجهني ،ولكني هذه املرة وأنا عىل
اليابسة  ،أهذا الذي كنت قبل قليل أمتطي صهوته  ،هذا الذي يفصل
بني حارضة األنباط وبني أرض النضال والتضحية ،أهذا الذي وصفته
فاطمة بصاحب احلب األسطوري  ،واآلن تأكدت من ذلك وأنا أرى
األمواج ترتاكض خلف بعضها البعض حتى الشاطئ ،فتتكرس هناك
لتعاود الكرة املرة تلو املرة .
يا إهلي ما أمجل هذا الكبري ؟ أهذا هو الامء الذي محل عرش الرمحن
ذات وقت ؟ أهذا هو الذي كان منه كل يشء حي ؟ أهذا هو الطاهر
دائام وال يدنس ؟ أهذا الذي كانت الباخرة التي أقلتنا قد أعملت
مرشطها يف صدره ؟ يا الحتامل البحر وصربه  ،آه ما أعظم احلب الذي
يسكنه ويعمر قلبه  ،أليس هو الذي عربت فاطمة عن حبها له وإعجاهبا
ومتنت عىل البرش أن يتحلوا بام يتحىل به .
بقدرته عىل العطا،
ْ
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وما أن توسطنا مدينة السويس حتى برقت الذاكرة وراحت تسح
أمطارها  ،إهنا املدينة التي أرصت أن تأخذ بثأر أبنائها  ،وأن ال يذهب
دم شهدائها ،الذين زاد تعدادهم عن مئة وعرشين ألف شهيد من مرص
الكنانة؛ ارتقوا سلم اخللود وهم حيفرون قناهتا  ،إهنا املدينة التي وقفت
يف وجه التحدي الظامل والعدوان الثالثي الغاشم ،الذي شنته انجلرتا
وفرنسا وإرسائيل يف العام . 1956
وتذكرت حديث أيب ذات ليلة كيف قام األهايل بصد العدوان الذي
شنته قوى الظلم والطغيان عىل مرص ،التي كان يقودها الزعيم العريب
الراحل مجال عبد النارص لتثنيها عن قرارها اجلريء بتأميم القناة ،قال
أيب وهو يسرتجع تلك األيام :يابني يف ذلك العام مل يقاتل اجليش
املرصي لوحده  ،بل انتفض الشعب وثارت املدينة عىل قوى االستبداد
واالستعامر شيبها وشباهبا  ،نسائها وأطفاهلا ،كانوا يقاتلون بالعيص
واحلجارة ،كانوا يقاتلون  ،كانوا يقفون وراء الزعيم عبد النارص ،وكان
النرص حليفهم  ،وكان إلرادهتم أن تنترص  ،وخاب العدوان وعاد ير
أذيال اخليبة واخلسارة .
يف هذه املعركة جتلت النخوة العربية من خالل الفتى البطل القومي
مجال ،والذي قصف وزمالئه إحدى
اهلوى ،السوري اهلوية جول ّ
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حامالت الطائرات حتى أغرقه ؛ ليخرب العامل بأرسه أن األرض واالنتامء
لقدسيتها هي من جتمعنا ،وإن اختلفت طوائفنا وأدياننا.
أي شعب هذا الذي يقاتل بإيامنه وال يشء غري اإليامن وال ينترص ،أمل
تسمع يا بني بقوله تعاىل " :إن تنرصوا اهلل ينرصكم ويثبت أقدامكم" ،
إهنا األرض عندما تثور ،إنه اإلنسان عندما تتحرك فيه الكرامة وحيرضه
الكربياء .
إىل أين نحن ذاهبون يا أبا سليامن  ،إىل القاهرة يا حممد  ،سنصلها يف
حوايل الثامنة مساء.
آآآه يا أبا سليامن كم أنا متعب  ،إىل أي فندق أنزلني  ،أريد أن القي
بجثتي وأنام.
" ليه الندالة دي ". ما بك يا أبا سليامن؟بيت أخيك موجود وتذهب إىل الفندق ،أي بداوة هذه التي تتحدث
عنها يا لوتس ودوما تفاخر هبا ،أهكذا علمتك بداوتك .
-أبو سليامن :أنا ال أقصد أبدا ما فهمته ولكن...
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"لكن إيه" ؟ ال يشء مما تقول سيحدث؛ فكام تقولون يف األردن وهوأهم ما تعلمته عندكم أن الضيف إن أقبل أمري وإن جلس أسري وإن
رحل شاعر ،وأنت اآلن أسريي .
نشعل سجائرنا والسيارة تبتلع الطريق التي ال أكاد أراها من هول
الرسعة ،ومل أكن أنظر ليشء أو أفكر بيشء إال باللحظة التي أصبح فيها
ضيف الفراش وأسري النوم .
***
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يف القاهرة
يف حوايل السابعة والنصف أو أكثر بقليل وصلنا القاهرة ،يا إهلي
الشوارع تزدحم بالامرة واملركبات ،األنوار تسطع يف قاهرة املعز ،أردد
يف نفيس من أين جاء كل هؤالء؟ أي مدينة تتسع هلم؟
إن كان املشاة هبذه الكثرة ووسائط النقل هبذا الكم ،إذا بالتأكيد
البيوت خالية من ساكنيها.
كل القاهرة أو كل مرص اآلن يف الشارع ،كنت أشعر بالسيارة عندما
وصلنا إىل القاهرة تسري بتثاقل عجوز هرم ،فهي ال تكاد تتحرك.
لفت انتباهي أثناء سرينا سوق كبري بالقرب من ميدان التحرير يدعوك
للدخول ،ال بل يربك عىل أن تدخله  ،إنارته امللونة تغريك بالولوج
إليه ،طلبت من أيب سليامن التوقف لنتجول يف ذلك السوق  ،ثارت
دهشتي واستيقظت بداخيل األسئلة  ،أهذا سوق أم جتمع سكاين ؟ أم
إنه معرض للجامل والفتنة املرصية ؟ أعتقد بأن مجيالت مرص كلهن هنا
اآلن،آآآه ما أسعدين  ،ولكن أنا متعب جدا ،فكيف سنجتاز هذا الزحام
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 ،كيف سنجتاز هذه اجلموع البرشية ؟ وكنت أتوقع بأن هذا العامل
ينتظرون الدور إلنجاز مهامهم  ،رسنا داخل السوق حتى وصلنا حمل
طرز بعبارة الركن اهلادي للزهور  ،قابلنا بكل الرتحاب طلبت منه أن
يهز يل باقة من الورد  ،وما هي إال دقائق حتى كان ما طلبت جاهزا،
خرجنا بعد أن ابتعت يشء من احللويات وبعض اهلدايا العينية ،
خرجنا من السوق وأنا أتصبب عرقا وكنت أظن أين نسيت عيوين
بداخله ،زدت تعبا عىل تعبي من جراء الدخول ملركز التسوق الذي
نسيت اسمه.
عاودنا انطالقنا ..الزحام يزداد ،وحركة السيارات ترهق الشارع،
املسافة من القاهرة إىل مقر إقامته استغرقت ما يقارب الساعة من
الزمن.
وصلنا إىل بيته ،دخل أمامي وهو يردد أهال وسهال ،تفضل أبا صخر،
جلسنا يف صالة االستقبال ،أتأملها ،هل هذا بيت حممد سليامن! إنه بيت
برجوازي  ،استأذن مني  ،غاب قليال ،وقال :أبو صخر تفضل احلامم
جاهز  ،ذبت خجال ومل أدر كيف أرد عليه ،ولكني طاوعته ،دخلت
احلامم  ،خلعت مالبيس أشعر بأن الرخام ،املرآة ،الباب ،النافذة
الصغرية كلها أصبحت عيون ترمقني ،صوت أمي خيرتقني إهنا تعنفني،
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أفر من كل هذا وأدندن وأنا أغرق يف احلوض والامء الدافئ يغطي هذا
اجلسد املتعب  ،كنت أحسه يسحب خيوط النعاس من جفوين ويغرز
يف جسدي أشياء مل أعرف كنهها .
خرجت من احلامم واجتهت إىل الصالة  ،أشعر بانتعاش غريب  ،أين
اإلرهاق الذي كان يمتلكني ؟ أين ذهبت رغبتي بالنوم ؟ صوت خمميل
خيرتق سمعي ويستقر يف القلب؛ أبو سليامن العشاء جاهز  ،تفضل يا
أبا صخر  ،رافقته وجلسنا إىل الامئدة  ،أتذكر بيتي كيف كنت أجلس
عىل األرض وأمامي مائديت  ،اآلن أنا أجلس عىل طاولة وأمامي الشوكة
والسكني  ،لن أحرج نفيس ولن أستعملها  ،لن أقرتب من الصنف
الذي حيتاجها ،جلست زوجته برفقتنا وراحت تسكب الطعام يف
األطباق  ،أنظر إىل صاحبة الوجه البهي والشعر الذهبي السابح فوق
األكتاف  ،والعيون السوداء اجلريئة  ،أشعر بيشء من اخلجل وأنا انظر
إىل زوجته؛ ألنه ليس من الالئق ذلك  ،أحاول غض طريف  ،ولكن ما
أن يفوح عبري صوهتا وأسمع دندنته حتى تفر عيوين إليها  ،كان أبو
سليامن يتحدث لزوجته عن األردن وطيبة أهله وكرمهم !! أسخر من
نفيس  ،أي كرم وأي طيبة والذي تفعله أنت ماذا يسمى ؟
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بعد العشاء أحرض العصري الطازج ،آآآه كم هو شهي ،متأكد أنا من أن
شدة حالوته ولذة مذاقه هذه ما كانت لتكون لو أن أم سليامن مل ُتلطه
برضاهبا،بعد أن تناولت العصري شعرت باحلاجة الشديدة للنوم
فاستأذنت منه بالنوم ،فقادين إىل الطابق العلوي  ،أوصلني للغرفة التي
خصصت لنومي ،كانت جاهزة(  ، )masterفأنا ال أحتاج للخروج
منها حتى لقضاء احلاجة ،بدلت مالبيس  ،أشعلت التلفاز وإذا بفريد
األطرش يصدح عىل الشاشة " بساط الريح قوم يا مجيل  ..أنا مشتاق
لوادي النيل  ،أنا لفيت كتري ولقيت البعد عيل يا مرص طويل " هذا
الفنان العريب السوري يتغنى بمرص ويتباهى بعشقها  ،وأنا اآلن ماذا
سيكون مني ،وأنا ال أملك صوته أو موهبته ؟
النعاس يداعب جفوين ،وأصوات مالئكية ُترتق سمعي " عندنا
ضيف  ..نعم  ..عندنا ضيف من األردن ،وماله يا بنتي بكرة نشوفه
ونسمعه " أحاول النوم  ،هذه األصوات رسقته من عيوين  ،من أين
تأيت ؟ وملن هي وكيف عرفت بقدومي ؟ أشعل سيجارة ما قبل النوم
كعاديت  ،أطفئ املصباح أغمض عيوين  ،وال أدري كم من الوقت
استغرقت حتى غرقت يف بحر األحالم .
مل أكد أغفو حتى أيقظني أبو سليامن بقوله :أبو صخر ؛ الفطار جاهز .
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دقائق فقط  ،هنضت من الرسير ألين مشتاق ملرص  ،ألم الدنيا  ،ال
أرغب بإضاعة أي وقت فاأليام متر رسيعا وال بد لكل رحلة من نقطة
تنتهي عندها ليعود كل يشء كام كان  ،اغتسلت  ،حلقت ذقني ،
تعطرت ،وخرجت إليهم  ،أصعق  ،أي حوريات هذه التي حتيط
بالامئدة  ،أي ورود جلبها أبو سليامن حتى حيرض شهيتي عىل الطعام ،
أي برش  ،من أي طني خلقت  ،حاشا هلل ما هؤالء إال مالئكة كرام ،
إيل أبو سليامن قال  :ما هذا
جلست إىل الامئدة  ،أشعلت سيجاريت ،نظر ّ
يا أبا صخر ؟
 ماذا ؟ لامذا تشعل سيجارتك قبل اإلفطار ؟ تعرف بأين يف هذا الوقت أكتفي بالقهوة أو الشاي والسجاير ؟ . هنا ستتغري هذه العادة  ،ممنوع التدخني قبل اإلفطار  ،مفهوم .حسنا ولكن املرة القادمة .عفوا نسيت قبل أن أجلس إليهم عرفني بابنتيه وشقيقته  ،سحر ابنته
الكربى والصغرى عبري ،ورندا شقيقته  ،قالت سحر وهي تضحك "
أنت حر تأكل ما تكلش والنبي ما أنا قايمة" طيب أنا سأتناول طعام
اإلفطار عندا بك " أنظر إليهن ،آه من عيون سحر إذا ما ابتسمت
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تشعرهبا تنطق شعرا  ،نظراهتا تصبح غناء  ،وإذا ما أقطبت حاجبيها
راحت ترمي الناظر إليها بحجارة من سجيل جتعل القريب منها
كعصف مأكول .
آآآه من وجنات عبري حقيقة كالورد يف أول تفتحه  ،إهنا تفوح عطرا ،آآآه
من رندا واسم رندا وما تعنيه رندا .
تشتعل اللهفة بداخيل وتنتابني احلرية ،ترتبك الروح وتلفني الدهشة،
وحتتل فكري احلرية ويسكنني االنبهار  ،ما الذي أصابني وأنا أدخل
بيت حممد سليامن؛ الواقع يف أحد أحياء القاهرة القديمة  ،ظلم أن تكون
سكنى هذه املالئكة غرياجلنة ،أومكان ال يصل إليهن فيه إال من يمتلك
كل مقومات اإلنسانية والطهارة  ،مل كل هذا االرتعاش الذي أصابني
وأنا أنظر يف عيون سحر ،وأتأمل ابتسامة عبري؟إىل أين يأخذين غنج
رندا وأنا أتطلع جلسدها املمشوق كعود خيزران ؟ هذه املالئكة التي
ترتدي زيا برشيا يرسق الناظر إليه إىل عوامل من الدهشة واالنبهار،
وكأهنن الربيع يف أوج تفتحه ،أو احلوريات الاليت هبطن من جنان اهلل
إىل هذا البيت الذي حيتضنني؛ ليخطفني لعامل اخليال واألحالم،كيف
سأكلمهن ،وبأي املشاعر أتعامل معهن؟ هل لبدويتي وتربية أمي أن
تنترصعىل شيطاين ،أم ستكون له الكلمة الفصل؟ هل سأتبع وسوسة
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هذا امللعون الذي حيتلني ،أم سأكون عىل قدر الكرم الذي عوملت به
وأكون أكثر وفاء؟
يشء هيمس بداخيل إهنا مشاعر الوهلة األوىل والنظرة األوىل،بعد قليل
سيكون كل يشء طبيعي وستضحك كثريا من هذه احلامقات .أمتنى .
أينك أهيا امللعون ؟ مل مل تكن شاعرا ألكتب هبذا اجلامل اإلهلي
قصائدي ،وماذا سيقول الشعر يف حرضهتن ؟ هل ستصمد الكلمة أمام
روعتهن؟ .
ألوذ بالسكون والسكوت  ،واملشاعر تذيبني  ،ألوذ ببهاء الصمت وأنا
أنظرإىل أم سليامن ،أحاول الفرارمن املكان كلام كلمني أبو سليامن .
عيوين تقودين إىل تلك الكروم التي بدت ناضجة يف صدري سحر
الرائعة ورندا الفاتنة ،وبدأت بالتفتح عند عبري  ،هذه القطوف الدانية يف
كروم رندا وسحر بدأت تأيت أوكلها ،آآآه من سيكون صاحبها  ،آه لو
أين مل أملك بستانا من الشوك  ،بالتأكيد لكنت صاحب إحدى هذه
الكروم  ،يب أن أغادر هذا البيت بأرسع وقت ممكن؛ ألنني ال أستطيع
احتامل هذا اجلامل اإلهلي الظامل  ،وهذا الغنج الشهي .
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يقطع فيض خواطري وهطول أمطار اخليال أبو سليامن  ،إىل أين تود
الذهاب ،أرغب بالتعرف عىل هذه املنطقة أوال ومنها ننطلق ،نحن اآلن
يف واحد من أقدم أحياء القاهرة القديمة  ،نحن يف السيدة زينب ريض
اهلل عنها ،أتلفت يمنة ويرسة  ،املكان مكتظ بالبرش  ،النسوة يذرعن
الطريق جيئة وذهابا ،هنا احلرائر الفرعونيات أو املرصيات العربيات
يلسن يف الشارع ،كل واحدة تعرض نوعا من البضاعة التي كانت يف
أغلبها من اخلضار واحلشائش  ،والغاديات والعائدات ال ينقطعن ،
العطر يفوح من كل مكان  ،يتاميلن كغزالن متيش عىل مهل  ،الشاالت
تغطي نصف الرأس  ،أنواع وموديالت من األلبسة  ،تشعر وأنت تسري
يف الشارع بأنك تسري يف معرض كبري فيه كل ما خيطر بالبال .
آه من دلع احلورياتوغنج الصبايا ،آآه من سحر النساء وفيض األنوثة و
الدالل  ،هكذا هن فتيات مرص الرائعات يدن اللعب عىل تلك احلبال،
وكأهنن خلقن ليكن بداية الطريق نحو اخللود ،إما يف جنة عرضها
الساموات واألرض أو يف جحيم ال تبقي وال تذر ،خيفق القلب برسعة ،
العيون ال تكاد تستقر عىل جهة معينة  ،فالروائح املغرية تفوح من كل
اجلهات  ،بالتأكيد أنا لست عىل األرض ،آه من تعب الذاكرة  ،ما هو
مقدار احتامهلا لتخزن كل ما ترى  ،وإن خزنته هل أستطيع إخراجه .
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زقاق آخر يف حي السيدة زينب  ،زقاق جتاري  ،النسوة يلسن عىل
األرض يربنك عىل التعامل معهن ويربنك عىل الرشاء إذا ما توقفت
عند إحداهن  ،هذه تبيع اخلضار ،وتلك تنادي عىل ما متلكه من أعشاب
 ،وأخرى تقف خلف بسطة تبيع هبا الكبدة والكرشي  ،هناك يقف بائع
الفول  ،إنه التعدد احلقيقي  ،كل منهم يعرف حدوده  ،هنا من حق املرأة
أن تطالب باملساواة  ،فهي رشيكة الرجل يف كل يشء  ،يف العمل وبناء
األرسة حتى املهر واملرصوف اليومي  ،وفوق كل ذلك جتد معظمهن
من املثقفات؛ نعم ،فلهن أن يسرتددن حقهن من احلياة  ،ألهنا الرشيكة
فيها ومكملة دورهتا .
 أبو سليامن أريد أن أزور مسجد السيدة زينب. آه لو صربت قليال ،قال يل . لامذا ؟ألننا بالقرب منه  ،ولكن لامذا سمي باسم السيدة زينب ؟ وهل هي ابنة
النبي الكريم عليه أفضل الصالة وأتم التسليم أم زوجته ؟
 يقال بأنه قرب السيدة زينب بنت احلسني حفيد النبي عليه السالم ،والأدري مدى صحة هذه املقولة ،وهل قربها هنا ؟
 ال أدري ،ولكن ال أظن ذلك .نقرتب من املسجد أكثر  ،بناءه البهي والذي يظهر عليه مالمح القدم ،
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يلفت االنتباه هناك يف إحدى الزوايا شبك حديدي فيه رضيح مغطى
بالقامش األخرض ،ويشء يثري الدهشة واالستغراب  ،نسوة ورجال
يلتفون حول الشبك  ،يتعلقون به  ،ينادون أم األيتام ويدعوهنا ،هذه
تطلب منها إزالة غمتها  ،وهذه تدعوها لتساعدها عىل اإلنجاب ،
وآخر يتوسل إليها وهو يبكي أن تشفي صغريه !!
ما هذا الذي أرى يا أبا سليامن ؟ بالتأكيد هو الرشك األعظم بعينه ،مهام
بلغت عظمة هذه السيدة ال يوز لنا أن ندعوها ،ولكن هناك رب هلا
ولنا يب أن نتجه إليه بدعائنا  ،أدخل املسجد  ،أصيل فيه ركعتني هلل
تعاىل أجته للشيخ ألسأله بعصبية :ما هذا التخلف واجلهل الذي يعاين
منه الناس هنا ؟ ماذا يفعل هؤالء الواقفينحول الرضيح ؟ أال تعلم
بأهنم يقعون يف فخ اإلرشاك وهم ال يعلمون .
 يا أخي هؤالء الناس مؤمنون حتى النخاع ،ال يرشكون باهلل شيئا،ماذا تسمي دعائهم للسيدة زينب رضوان اهلل عليها ؟ هم ال يدعوهنا،
وإنام يدعون اهلل تعاىل من مكاهنا الطاهر.
 ال يا سيدي هم يقولون يا أم األيتام أزييل غمتي  ،يا أم الفقراءساعديني بشفاء ولدي  ،هذا هو الرشك وأنتم عنه مسؤولون !! أين
توجيهاتكم ؟ أين إرشادكم ونصائحكم بأن ال السيدة زينب وال حتى
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األنبياء يغنون من اهلل شيئا ؟ حتى الرسل صلوات اهلل عليهم ال يوز
دعائهم أو الدعاء بواسطتهم ،هؤالء تنطبق عليهم اآلية الكريمة ( وما
نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل زلفى ) .
أنا يف القاهرة ،قاهرة املعز لدين اهلل الفاطمي  ،أنا يف الفسطاط ،
فسطاط عمرو بن العاص ،أنا يف أرض الفراعنة  ،أنا يف البالد التي
هاجر منها نبي بني إرسائيل قاتال لبالدي ليعود إليها بعد سنوات ثامن
نبيا ورسوال ،عىل هذه األرض تلقفت عصا موسى أفاعي السحرة
وأبطلت كيدهم ،وهنا أخرج يده من جيبه بيضاء من غري سوء  ،هنا
ولد موسى ،وهنا تبنته حتشبسوت  ،من هنا طرد بني إرسائيل  ،وهنا
حتالفت مرص الفرعونية مع مملكة األنباط العربية  ،هنا التاريخ لثغ
حروفه األوىل وانطلق إىل الدنيا .
عىل الثرى املرصي بنى اإلسكندر األكرب مدينته اإلسكندرية ،التي
حتتضن البحر املتوسط ،وبنى منارته الشهرية ،والتي تعترب واحدة من
عجائب الدنيا السبع  ،هنا وعىل بعد بضع عرشات من الكيلومرتات
ويف اجليزة حتديدا قامت األهرامات ووقف أبو اهلول حارسا للتاريخ
وحاميا للفراعنة عرب الزمان .
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هنا تألفت روح كليوبرتا بروح حبيبها يوليوس قيرص ملك روما  ،عىل
هذه األرض ولدت مجيلة اجلميالت نفرتيتي ،ومنها كان أول املوحدين
من الفراعنة ،عىل هذا الرتاب تلقفت زليخة نبي اهلل يوسف وراودته
عن نفسها ،وهنا صوحيبتها قطعن أيدهن  ،إيل هذه األرض حرضت
الكواكب ،وهنا متردت أسيا عىل الفرعون وأعلنت إيامهنا ،وقدمت
الامشطة أبنائها ونفسها يف سبيل إيامهنا؛ لتقدم لكل من أتى بعدها
وسيأيت درسا يف الصمود .
أي أرض هذه التي أنا يف رحاهبا ،وأي ذاكرة تستطيع أن حتتوهيا .
انتقلنا بعد ذلك إىل حي احلسني  ،وأيضا كررت فعلتي األوىل  ،بناء
املسجد أكثر هيبة من مسجد السيدة زينب ،ومساحته أفسح ،وزواره
هيئ إيل بأهنم أكثر ،يقفون عىل الساتر احلديدي يلقون السالم عىل
صاحب الرضيح ،يتشبثون به يدعونه وهم يبكون ،يقفون عىل عتباته
وهم خاشعون  ،أنظر للشيخ بعني يملؤها الغضب  ،وقلب حائر من
سذاجة هؤالء الناس  ،وسكوت أهل العلم عام حيدث حوهلم ،وكأهنم
يقرونه  ،يكفرون املؤمنني ..ويسكتون عن الكفر احلقيقي  ،الطقوس
التي متارس يف السيدة زينب هي عينها التي متارس يف مسجد احلسني ،
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يقرتب مني سامحة الشيخ وحيدثني باللغة الفصحى التي تظهر واضحة
هبا اللكنة املرصية..لامذا تنظرإيل هكذا ؟
ألين استغرب سكوتكم عن الكفر والرشك ،وعدم توجيهكم هلؤالء
الساذجني ،بأن هذه األفعال ال جتوز ،وإهنم آثمون عليها ،إهنم يرتكبون
الكبرية التي ال تغفر.
 ال يا عزيزي إنام األعامل بالنيات ولكل امرئ ما نوى . إذا هل يوز أن أشتم الذات اإلهلية بنية سب اليشء اعرتاف به ؟ . ال أنت هبذا ُترج من امللة؛ ألنه ال يتبع الشتيمة نية حسنة. لامذا يا سيدي؟ فأنا عندما أشتم أبيك مثال فإنني اعرت. أي نقاش هذا الذي تقول به ،أنت كافر وشيوعي ملحد ،أنت اآلنتدنس املكان الطاهر لوقوفك فيه .
 هل أرشكت باهلل مثلام يفعل هؤالء ؟ عفوا ليس هم من أرشكوا ،بلأنتم يا من تنصبون أنفسكم أوصياء عىل دين اهلل ،هتبون من تشاؤون
شهادة الدخول إليه ،وحترمون من تشاؤون،آآه لو كنت وليا لألمر .
 -ماذا كنت ستفعل؟
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 كنت سأنفيكم من األرض ألنكم تعيثون فيها فسادا باسم الدين .خرجت من املسجد وأنا ألعن اللحظة التي حادثت هبا هذا املدعي،
والذي يصيل الناس من خلفه ويقتدون بام يقول ،عندما خرجت سألني
أبو سليامن ما يب؟ فأخربته بام حدث.
 يا أخي ال جتادل فهم إخوانيون ويعلمون ما ال نعلم.ال يا عزيزي إهنم يأخذون من الدين اسمه والعاممة وإطالق اللحى
فقط ،ويستغلون الدين العظيم ،والقرآن الكريم وبعض األحاديث
لتمرير مصاحلهم  ،أي دين هذا الذي يعتنقون ؟ أليس هذا الذي حيدث
يف اجلزائر ومرص وبالد األفغان منهم ؟
 يمكن ..قاهلا وهو مرتدد. ال يا أخي منهم؛ فهذه اجلامعات التي أسسها حسن البنا عىل أساستكفريي بحت ،ومن بعده جاء (سيد قطب) إبراهيم حسني الشاذيل
الذي كفر املسلمني كافة األئمة واملأمومني ،والنبي عليه السالم هنى
عن تكفري املؤمن ما مل يثبت بالدليل أنه كفر؛ كأن يعلن عن كفره بالقول
والفعل .
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من هناك نعود إىل البيت ،وقد شارفت الشمس عىل الرحيل  ،ألننا
سنقوم بجولة أخرى ليلية ولكن أين ؟ مل حتدد بعد.
بعد أن وصلنا بقليل حرضت الساحرة سحر لتوقظ الشيطان املختبئ
بداخيل .
 وقالت  " :ما بدري يا بابا متنا م اجلوع وحرضة الست ماما رفضتأنا ناكل قبل ما تيجو".
 أخوك لوتس راح السيدة زينب وسيدنا احلسني وُتانق مع أئمةاملسجدين .
 ليه يا بابا؟ اسأليه . ليه يا آبيه ؟ ال ليشء مل نتشاجر وإنام جتادلنا. وما لقيتش جتادل إال دول ؟ عىل كل حال كده كويس ،نوفر وجبة ماإحنا كده مش ح نتعشى.
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صوت أم سليامن يأيت من الداخل عبري نادي أختك وتعايل نحرض
الغدا ،تسري سحر وقلبي يسري بإثر خطواهتا ،وهي تردد ":غداإيه اليل
أنت جاييه تقويل عليه " حلظات وكنا نحيط بالامئدة  ،وبدون مقدمات
قلت عندما جلست :أنا لن استخدم الشوكة والسكني .
 ليه يابني قالت رندا؟ألين ال أعرف . نعلمك . ال أريد التعلم  ،طيب زي ما أنت عاوز بس إحنا ح ناكل بيهم .لكن لن جتدي ما تأكليه ألن تناول الطعام باليد أرسع وألذ.تناولنا العشاء وحرضت القهوة بعده ،آه كم هي رائعة من يدي
الصغرية عبري ،بعد احتساء القهوة قال أبو سليامن سنذهب إىل السينام،
اليوم افتتاح فيلم ( ).....والتذاكر موجودة من يومني ،هيا يا بنات
جهزوا برسعة وأنت يا أم سليامن وأنت يا أبو صخر  ،وهنا يثور السؤال
يف النفس ،هو من يأخذ أهل بيته من اإلناث إىل دور السينام؟ أي أناس
هؤالء وكيف يتعاملون مع أبنائهم وبناهتم؟
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كان الفيلم يف أول أيام عرضه  ،ياااه كم العدد القادم حلضوره ،أبطاله
نجوم ،ولكنهم ما زالوا يف بداية الطريق ،دخلنا إىل السينام التي تكتظ
بالبرش من اجلنسني ،جلس أبو سليامن إىل جانب زوجته ،وكانت جلانبي
الشقية عبري ،هذه املراهقة التي ال تدع شيئا يمر دون سؤال أو استفسار
أو تعليق ،كثرية احلركة والضحك ،بس يا عبري عاوزين نسمع الفيلم
"طيب خرسنا" قالتها وهي تضحك ،ساعتان من الصمت الذي ساد
املكان ،ومل يكن خيرتقه يشء إال أصوات املكرسات وأحيانا ضحكات
الشقية .
انتهى الفيلم وخرجنا ،وتصادفنا عىل الباب مع الفنانني احلارضين ،دار
نقاش بسيط شعرت من خالله بأهنام فارغني ثقافيا ،فنجوميتهم مل
متنحهم شيئا ،وهذا أثبت أن الفنان ال يستفيد مما يقدم إال احلفظ الذي
ينساه بعد أن ينهي التصوير.
ركبنا السيارة وسألني أبو سليامن إىل أين تريد الذهاب غدا  ،إىل األزهر
واحللمية وبعدها األهرامات .
غدا عطلتي وسأكون معكم قالت سحر ،ردت رندا ال سنكون كلنا يف
هذه الرحلة  ،يا فرحتي بالنجوم التي ستضيئ قلبي ودريب غدا  ،آه أهيا
الغد باهلل عليك ال تتأخر ،وعندما وصلنا إىل البيت سهرنا سويا،
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وألول مرة أجترأ وأطلب القهوة ،فركضت عبري إىل املطبخ غابت قليال
وعادت بالقهوة ،بقيت سهرتنا تدور حول رحلةاليوم وجمادلة الشيوخ
والفنان الذي ال متنحه نجوميته شيئا ،بل ال يستطيع االستمرار يف درهبا
إن مل يثقف نفسه ويشتغل عليها ،غادرت سحر لدقائق وعادت ومعها
ورق اللعب ،وقالت :سأغلب من اآلن بابا وال آبيه لوتس  ،شعرت
بالفرح وهي تناديني بأخيها من املمكن أن رس فرحي هو أين سأقرتب
منها أكثر سأتأملها أكثر .
 قلت وماذا تلعبني؟ قالت :الكومي . واملغلوب قلت .يركض إىل املطبخ شاي  ..قهوة  ..عصري .
ورشوط الفوز ؟قالت :نلعب ثالث مرات؛ من يفوز مرتني هو الفائز ،وافقت عىل
ذلك ،وكان كل أميل أن أفوز ألتذوق قهوهتا ،والعصري املحىل برضاهبا،
أي أخ فاسد أنا  ،ملعونة هي أفكاري ،وملعونة هي نفيس التي تبدو يف
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غاية الرخص عندما تلتقي بامرأة ،لعبنا وغلبتني ،آآآه من إحراجي
وخجيل .
 هل تعرف طريق املطبخ ،قالت وأبو سليامن يضحك. ال . سأدلك عليه ،قالت رندا :اغلبي أبيك عشان بكره يكون دوره ،وأناسأذهب مع اللوتس ،اآلن يا فرحتي هبزيمتي ،لام ال أستقر عىل واحدة
أتعامل معها ،أمنحها اهتاممي وأدع األخريات ،ولكن أنا كنت بعكس
ذلك أينام رأيت اجلامل اضطربت وفرحت ومتنيته وتعاملت معه عىل
أساس ما أمتنى.
ذهبنا إىل املطبخ ،رندا وعبري وأنا تم جتهيز الشاي وبعده القهوة وأخريا
كان العصري،آآآه كم أنا سعيد  ..هل يوجد يف الكون مثل هذا التعامل؟
أبحث عن نفيس فأجدها مكبلة بقيود شيطاين ودوما ما تنقذين
بدويتي ،كل ما حيدث مني فقط بيني وبني نفيس امللعونة ،احلمد هلل
دوما تنترص بدويتي وتربية أهيل ،يف حوايل الثانية صباحا استأذنت
وصعدت لغرفتي ،بدلت مالبيس واستلقيت عىل رسيري ومن فرط
نشويت وسعاديت ال أدري كيف غصت يف بحر النوم .
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كانت الساعة حوايل العارشة عندما قرع الباب ،هنضت من رسيري وأنا
أشعر بنشاط يكفي الكون  ،اجتهت إىل الباب  ،فتحته وإذا هبن الوردات
الثالث " ،لسه نايم ،ال أنا صاحي من الصبح  ،باين عىل شكلك إنك
صاحي  ،يا اهلل مفيش نوم  "..دقائق واحلق بكن  ،آه ما أمجل صباحي
وما أهباه  ،وكيف ال يكون هذا الصباح مجيال وأنا أفتح عيوين عىل النور
املالئكي  ،وأصوات العنادل تداعب قلبي قبل سمعي .
استيقظ شيطاين  ،آه ما أسعد من كانت من نصيبه إحداهن  ،وبالرغم
من استعاذيت باهلل منه إال أنه ظل يوسوس بداخيل ،يعزف عىل وتر الرقة
واجلامل؛ ألنه يعرف بالتأكيد شعوري نحوه ،أغتسل وأرتدي مالبيس،
أهبط السلم وأنا أدندن جانا اهلوى جانا ،أجلس إىل الامئدة ونتناول
الفطور املكون من الفول املرصي والفالفل واملربى والبيض املسلوق ،
بالنسبة يل تناولت ما أريد قبل أن أهبط إىل الصالة  ،شبعت وأنا أشتم
أريج السوسن ورائحة الياسمني وهي تفوح من احلديقة التي وقفت
ببايب وأيقظتني  ،لقيامت تناولتها أتبعتها بسيجارة  ،قليل من الوقت
ونكون جاهزات للخروج معكم  ،ها نحن ننتظر قلت.
مثلهن ال حتتاج للزينة  ،يكفيهن ما وهبهن الكريم من مجال ،فقط
يرتدين مالبسهن وهيبطن ،وفعال حرضن بمكياج خفيف ،ركبنا
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السيارة  ،سقطت عىل أرض الذاكرة صورة فاطمة ال أدري كيف؟
اشتعل القلب شوقا ،واضطربت املشاعر ،وقريني املحرتم راح يقارن
بني احلسان ،أحاول أن أبعده وأفشل ،أقلب أوراقا بجيبي ،كنت
حصلت عىل رقم هاتفها  ،ها هو  ،أرسله إىل جيبة أخرى ليكون
منفردا ،وهل يعقل أن خيتلط بغريه ،وهي اآلن منفردة يف القلب
واخليال ،وكيف ذلك وأنت مع احلوريات يف اجلنة الصغرية ؟
ال أدري؛ كل ما أعلمه أن فاطمة بدموعها بابتسامتها بكلامهتا تسيطر
عىل كل مشاعري ،يف هذه اللحظة ال أرى سواها ،سأكلمها عندما
نعود ،لامذا أهيا اللعني أتيت هبا يف هذا الوقت بالذات ،لتفسد فرحتي
وتشعل نرياين  ،وحترمني من التمتع بام هو لدي اآلن ،لامذا تزور ذاكريت
يف هذا الوقت لامذا وألف لامذا ؟
نزلنا إىل احللمية وما أدراك ما احللمية  ،وهل هناك أمجل من احللمية ،
الناس بسطاء مرحون ،املقاهي كثرية يف هذا احلي الكبري ،صحيح أن
احلركة فيه ال ُتتلف كثريا عن السيدة أو الدقي أو غريه من األحياء ،إال
أن حركة التجارة فيه أنشط واالمتداد العمراين احلديث وصل إليه
بشكل أكثف من باقي األحياء.
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النساء هنا ال خيتلفن كثريا عنهن يف األحياء األخرى ،ولكنك تشعر
براحة غريبة وأنت تتجول فيه ،نظرات الناس إليك تشعرك بالطمأنينة،
معظم الصبايا يرتدين العباية السوداء " املالية " ومع ذلك تسمع
الرصيف يداعبهن ،يناغي خطواهتن ،ويناجي السامء أن ال ترمحه من
وطء أقدامهن.
ما الحظته أن معظم أبناء املناطق الشعبية هم يف األصل من حمافظات
أخرى متتد من الصعيد حتى اإلسكندرية  ،فإما ولد هنا أو جلأ إىل هنا يف
بداية مشواره مع هذه احلياة طلبا للرزق يف املحروسة.
جتولنا يف السوق ،أشياء كثرية تلفت االنتباه  ،حمالت النجارة أو ما
يسمى هناك " املوبيليا " بعضها يصنع بواسطة اآلالت احلديثة ،وبعضه
يدوي الصنع من ألفه إىل يائه ،األسطوات ينترشون أمام املقاهي وعىل
األرصفة املقابلة أو املجاورة ملحالهتم واملتدرب أو ما يسمى الصبي
دائام يف املحل ال يغادره إال بوجود املعلم " األسطة " وبناء عىل طلبه .
من احللمية انطلقنا إىل خان اخللييل ،هذا السوق الرتاثي كل أنواع
التجارة موجودة فيه ،العطارة ،الرشقيات ،األعامل اليدوية التي صنعت
بمنتهى الدقة والفن ،رائحة مواد العطارة متأل السوق وُتتلط بروائح
النساء فيزهو خان اخللييل عىل غريه ،إنه احلارس عىل الرتاث املرصي .
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من خان اخللييل إىل األزهر ،وهنا تنشط الذاكرة من جديد ،من هذا
اجلامع أو اجلامعة خرج طه حسني والشعراوي وكثري من رموز مرص
ومثقفيها وعلامئها ،هذا املكان الصانع للمتناقضات فمن قامات
خدمت اإلنسان املرصي والعريب ودافعت عن حارض األمة
ومستقبلها ،إىل قامات يف التخريب واإلساءة لألمة والدين ،فهنا
تأسست حركة اإلخوان املسلمني ،ومن هنا انطلقت أول املجموعات
التكفريية عىل يد التكفريي األول حسن البنا ،ومن بعده سيد
قطب(إبراهيم حسني الشاذيل) والتكفريي أو إمام التكفرييني عبد
احلميد كشك ،إىل أن وصلت هلؤالء الذين ال يردعهم يشء عن تكفري
من ال يسري حسب مصاحلهم وخدمة ألهدافهم ،وانترشت هذه
اجلامعات من مرص إىل معظم دول العامل ،هذه اجلامعات التي انبثقت
عن مجاعة اإلخوان املسلمني ،والتي تنظر إىل من ال يشاركها الرأي
ويؤمن بأفكارها أو من حياول مناقشتها وجمادلتها كافرا أو مرتدا وجب
عليه القصاص ،منها طالت اليد وانترشت يف دول اجلوار ،لساهنا
التكفري وفعلها القتل الذي ال يفرق بني أحد خروجا عن قوله تعايل"
من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأنام قتل الناس مجيعا ".
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نتجول يف املسجد العظيم البناء ،وفنيات الزخرفة فيه واآليات القرآنية
تنري جدرانه ،وجتربك عىل االلتفات إليها و الدخول إىل املسجد والبقاء
فيه .
***
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اجليزة و األهرامات
نصعد إىل السيارة متجهني إىل اجليزة ،أطلب من أيب سليامن التوقف
لتناول شيئا من املرشوبات ،يتوقف عند أحد املقاهي ،هيبط أبو سليامن
برفقتي بعد أن سألنا كل واحد عام يرغب ،كلهم يرغبون بالعصري
باستثنائي وأنا الذي دوما أمتتع وأنا أحتيس القهوة ،عدنا إىل السيارة
التي بدأت حتتيس الطريق بنهم  ،تسألني الشقية عبري عام أرشب فقلت
إهنا القهوة  ،قالت هل يل أن أتذوقها ،فناولتها كأس القهوة  ،ارتشفت
رشفة أو اثنتني وأعادهتا ،وهي تقول" :ياه دي مرة قوي" هنض امللعون
بداخيل وراح يقود عيني لتطوف حول الكأس؛ لعيل أجد أثر شفاهها
عليه  ،وأخريا عثر امللعون عىل احلل ،ارشب من كل اجلهات فبالتأكيد
ستتذوق طعم شفاهها الطرية.
ألعن شيطاين وألعن نفيس عىل هذه األفكار والوساوس ،تناديني
الرائعة سحر التفت إليها فتقول":ابيهمرة أردين نزل مرص معرفش
يطلع "قلت بداخيل آه ما أسعده وهل بغري مرص يد املتعة والغرق
الشهي" .

49

محمد حسني الصواحلة

مذكرات جمنون يف مدن جمنونة

أنظر إليها ،أتأمل تلك العيون الضاحكة وتلك الشفاه الباسمة  ،آه لو
كنت كلمة أو حرف فلن أخرج من بني شفاهها  ،أتوجه إىل أم سليامن
بالكالم اليوم مل أسمع صوتك  ،فقالت أنت مل تسمعني ،بالعكس
تعبت كثريا من احلديث ،يا إهلي هل غردت بكلامهتا؟ كيف مل أسمعها؟
ويرد شيطاين وأصوات املوسيقى وتغريد العنادل يغزو مسمعك،
وفجأة إعصار من القلق خيرتقني ،اللسان يتوقف عن احلركة وكأنه
حتول إىل قطعة من اخلشب ،صوت فاطمة يتاحني  ،صورهتا ترتسم
أمامي  ،أسمعها تناديني  ..تعاتبني ،تعاتب األخ الذي ما أن عثرت
عليه حتى فقدته من جديد  ،األخ الذي وعدها عىل أن يبقى عىل اتصال
دائم معها ها هو ينساها ومل يعد يكرتث باالطمئنان عليها ،وكيف له
ذلك وقد وجد الدنيا األحىل الدنيا األمجل  ،أين وعدك بأن تتابع
إخبارها أينام كنت ومع من كنت؟
أسمع اآلهات الصادرة من قلبها آه ما أقسى الناس  ،آه يا فاطمة كم أنا
قلق عليك ،وكم أنا مشتاق إليك  ،مشتاق لتلك اليد الرقيقة الدافئة
ألن أقبلها  ،أشتاق لتلك النظرات احلزينة لكي تلم شتات الروح ،
مشتاق لتلك الدموع التي تعرب عن وجعي  ،آه يا فاطمة مذ عرفتك وأنا
أشعر بأنك تبكني عني وعيل  ،أين أنت يا فاطمة ،يا قصيدة احلياة
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وأغنية القلوب  ،يا صدق املشاعر  ،كيف الوصول إىل محاك  ،أسمع
ندائك ولكني أعجز عن الوصول إليك .
أحاول اخلروج من عامل فاطمة والعودة من جديد إىل عامل املالئكة  ،إىل
فتنة الورد التي بصحبتي  ،وعمالق اجلود الذي يرافقني ،أتأمل تلك
احلورية  ،ال بل تلك اجلنة التي أنبتت هذه الزهور  ،أحاول اهلروب من
تلك الساعات التي قضيناها من عامن إىل السويس  ،أحاول الفرار من
حديث شجي وابتسامات ارتسمت عىل شفاهنا وأهديناها للبحر،
ولكن كيف وصوهتا يعلو بداخيل حتى غيب عني كل األصوات
كفي وأغيب يف الرصاخ الذي بات يتاحني
املحيطة  ،أضع رأيس بني ّ
عىل فرتات  ،كلام زادت متعتي أشعلني من جديد ،كلام استيقظ امللعون
بداخيل زارين صوهتا ،جاءين نداؤها ليزرع األمل والتساؤالت بداخيل .
أبو صخر  ..احلمد هلل عىل السالمة ها قد وصلنا ،مل أشعر بالوقت طال
أم قرص أضحك بجنون من فرط سعاديت ،وخيرتقني صوت فاطمة من
جديد ليبعدين عن الدنيا ،وأبو سليامن دوما هو املنقذ .
ترجلنا من السيارة  ..ساحة كبرية مكتظة بالبرش  ..جنسيات خمتلفة
وأشكال خمتلفة من كل أصقاع الدنيا ،كلهم جاؤوا يمتعوا أنظارهم
باألثر الذي تركه أجداد املرصيني .
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 هل تريد دليال سياحيا قالت رندا ؟وكيف يمكنني الوصول إليه قلت. ردت أنا هلا.نتقدم نحو الشموخ  ،نحو املجد اخلالد ،نتجه نحو تاريخ خالد
بأصحابه وما زال يقف حياكي احلارض ويسخر منه  ،إىل أجداد هيزؤون
من أبنائهم الذين ينتمون إىل أجداد سادوا الدنيا متتعوا باألمن
واالستقرار  ،وهم أصبحوا أتباعا ملن ليس هلم من التاريخ أي نصيب ،
نسري باجتاه أناس ما استطاع الزمن ونوائبه أن يؤثر فيهم  ،أو يبعدوهنم
عن الصدارة وواجهة التاريخ  ،ما زالت أرواحهم منذ أالف السنني
حترض يف املكان وحترسه من رصوف الدهر وحتميه من عاديات األيام .
ندخل اهلرم األول والذي كاد أن يعانق السامء  ،آه كم هي عظيمة مهابة
املكان ،آآه ما أروع األيدي التي بنت ونقشت ،يا هلم من فنانني عظام ..
ومن علامء أفذاذ .
نتجول يف ثنايا املكان  ،ورندا تروي التفاصيل هلذا املعبد  ،للمثوى
األخري مللوك العزة  ،فرتة حكم خوفو و اإلنجازات التي حتققت يف
فرتة حكمه  ،من خوفو إىل خفرع ومن ثم منقرع  ،إىل تلك املقابر،
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املعابد  ،يا هلا من حضارة  ..حرام أن تزول  ،آه من ظلم القدر ،كيف لنا
أن نرث هذه احلضارة ،كيف ونحن كأمة ال نستحق االنتساب إليهم أو
حتى حجرا يف إحدى هذه املعجزات .
نخرج من تلك الساحة العظيمة بكل ما فيها  ،نسري قليال ،هناك يربض
أبو اهلول حارسا  ،يتأمل القادمني واملغادرين  ،يقف شاخما ،من يمر من
أمامه البد له أن يقف أمام عظمته حيدثه وخيضع لام يريد أبو اهلول،
يقف مكانه حماوال أن يمنح أبناءه وأحفاده الصمود ،ويشحذ مهمهم
وهيبهم العزيمة واإلرصار والقدرة عىل التحدي والعطاء  ،عطاء
األقوياء وليس عطاء األتباع  ،ال بد للزائر هنا أن يدهش ال بل يذهل لام
يرى من عظمة وإعجاز خالد ال يزول و ال متحوه األيام .
سالم عليكم دار قوم خالدين سالم عليكم بناة احلضارة ورموزا رغم
أنف األيام باقيني  ،سالم عليكم من جيل ما ذاق إال مرار اهلزيمة ،
السالم عليكم فاربضوا بأرضكم إن شاء اهلل أمنيني ،السالم عليكم
معجزة التاريخ وسيف الزمن ومعنى احلضارة فناموا هانئني وال
تقلقكم أحوالنا فقد اعتدنا أن نكون أتباعا فإذا ما تسيدنا سنفنى .
أين نحن من عرص انقىض بكل ما فيه ،وبقي أهله شهود زمن كان
التحدي شعارهم والبحث عن املعرفة عنواهنم  ،كانوا حيلمون باخرتاق
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الفضاء والوصول إىل السامء  ،تركوا لنا إرثهم ومضوا للخلود عىل أمل
أن نكمل املشوار فخذلناهم والسؤال الذي يرتدد هل حيق لنا االنتساب
هلم .
أثناء سريك يف املكان ال يمكن إال أن يستفزك لتسأل وتستفرس  ،هنا
سارت كليوبرتا ،هنا أصدرت أوامرها للجيش باالستعداد للدفاع عن
األرض والعرض ،هنا مرت بالعامل وتفقدهتم؟ ومن هنا خرجت
نفرتيتي لتستعرض مجاهلا وتفتن األلباب ،وحيول الناظرين لعبيد هلذا
اجلامل الطاغي ولروعة األنوثة ،من هنا هنضت حتشبسوت لتنقذ
موسى من الغرق  ،لتأخذه وتتبناه  ،ويف هذا املكان رصخت أسيا " ريب
ابن يل قرصا يف اجلنة ونجني من القوم الكافرين" ،هنا ولد أول
املوحدين من الفراعنة وهنا قتل.
 الساعة اآلن التاسعة هيا يا أبو صخر لنعود. هيا ولكن أبو سليامن أمتنى أن انزل يف أول حي السيدة. لامذا ؟ال أدري يب شوق ألن أسري فيه ليال ولكن هل تستطيع العودة للبيت .54
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تقاطعه الفاتنات سنكون معه يا أيب ،آآه ما أسعدين  ،سأكون برفقة
املالئكة لوحدنا سنيرس يف املكان ،سأضحك دون أن أخشى من
نظرات أبو سليامن ،أعوذ باهلل منك أهيا امللعون  ..عد لنومك وال
تستيقظ  ،وعندما وصلنا أول احلي توقف أبو سليامن ،وقال :هيا قد
وصلنا  ،لكم أن ترتجلوا وتعودوا للبيت سريا عىل األقدام .
مدهش هذا املنظر خيايل هذا الواقع ،أسطورية احلياة هنا ،هل يعقل أن
هذا ليل ؟
وإن كان كذلك مل الناس ال تعود للبيوت  ،مل خلق النهار  ،الشوارع ما
زالت مكتظة  ،واملقاهي مزدمحة ؟ أين عامن منك؟
صحيح أن يف عامن سهر ولكن بحدود ،أين الزرقاء ثاين مدن اململكة
ببالدي والتي تغرق يف نومها بعد العشاء ،هنا اإلنسان يعيش حياته
كاملة بال نقصان ،النوم ال يرسق منها إال حلظات قليلة ،هنا القاعدة
تقول :
ما أطال النوم يف عمر والقرص يف األعامر طول السهر
ما عدا ذلك فهو االستثناء ،ابتعنا الذرة املشوية  ،أكلنا الكرشي ،
ركضنا خلف بعضنا  ،جتولنا يف كل أنحاء احلي  ،وال أدري كيف ثار
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السؤال بداخيل وينطلق عىل لساين  ،أال ُتشني من كالم الناس وانتن
تتمشني يف هذا الوقت املتأخر من الليل برفقة رجل غريب؟
 ردت سحر؛ أوال نحن واثقات بأنفسنا ثقة ال يزعزعها يشء يفالوجود  ،واألهم أن األهل واثقون بنا وبمن معنا لذلك ال هيمنا ما
يقول الناس ،ثانيا هل ُتشى من يشء من تسري برفقة أخيها أو عمها ؟
أذابتني كلامهتا خجال ،جعلتني أبصق عىل نفيس لتلك األفكار التي
كانت تراودين ،وصلنا إىل البيت منهكني  ،سحر فنجانا من القهوة
السادة  ،عفوا أريد كوبا من القهوة  ،حارض جلست إىل أيب سليامن قليال
من الوقت وصعدت إىل غرفتي  ،بدلت مالبيس وجلست قبالة التلفاز ،
أشاهد برناجما ثقافيا وكان ضيفه الشاعر الكبري أمحد فؤاد نجم،
واحلديث كان يدور حول جتربته احلياتية سواء يف السجون ،أو انخراطه
يف الشيوعية إىل أن وصل املذيع لسؤاله هل تؤدي العبادات ؟ وكانت
اإلجابة بالنفي بحجة أن اهلل ال ينظر إىل أفعالنا وإنام ينظر إىل القلوب .
الباب يطرق ،تفضل وإذا هبا سحر حتمل القهوة والامء وتسألني إن
كنت أحتاج شيئا آخر ،فأجبت بالنفي ،فقالت :وكيف ستنام بعد
القهوة ؟ أنا عندما أصل إىل مرحلة النوم ال متنعني القهوة  ،سحر  ،نعم
يا آبيه  ،هل يل من خدمة؟أنت تؤمر ؟
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خذي هذا الرقم واتصيل به واسأيل عن فاطمة أبلغيها حتيايت وقلقي
عليها ،إن سألتك من تكونني قويل هلا أنك ابنة أختي  ،ومل ال أكون ابنة
أخيك  ،ألن أخ األم حمرما قطعيا إىل األم وذريتها إىل يوم الدين ،إذا لن
أناديك بآبيه بل " يا خالو " يا إهلي ما أمجلها من فيك يا سيدة احلسان ،
اتصلت هبا وردت عليها فورا أخربهتا بام طلبته منها وعن سؤايل عنها
ورغبتي باالطمئنان عليها وعىل الصغري  ،تصبح عىل خري يا خال  ،ال
يا آبيه  ..تصبح عىل خري يا آبيه وأنت من أهله .
هذه املرة مل تتحرك أي مشاعر كام كان يف املرات السابقة ،توعدته
بالويل والثبور وعظائم األمور أن حترك بداخيل  ،وأنا الذي كنت
أشتاق إليه جلامره التي يلقيها يف ذاكريت ،أما اآلن وخصوصا هذه األيام
فال؛ ألنه ال يعقل أن أواجه الكرم بالنكران ،وال الطيب بقلة األصل،
وألين يف بيت األكرمني يب أن يبقى بعيدا ،ويف مثل هذا البيت ال
وجود للشياطني .
***
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عىل ضفاف النيل
أي شعر هذا الذي يلقيه النيل عىل األرض فتنتيش وتزهو بثياب الفرح،
وأي نظرات يرسلها النيل إىل الرتاب فيخرض ويزهر ،وأي غناء وأي
تراتيل هتدهيا األرض للنهر املقدس فيتقبلها منها ،وهيبها احلياة
بطهارهتا والربيع الدائم.
أرواح مجيالت الفراعنة ترشق يف موعدها كل عام ليفيض النيل ويدد
الطمي ،ويفيض اخلري  ،تعود كام تعود شقائق النعامن لتزداد الضفاف
مجاال عىل مجاهلا  ،تقرتب النجوم من األرض لتعود لسامئها متألقة بثوب
نفرتيتي.
انسياب املياه هناك ومسريه الثابت كعذوبة النساء الكواعب ،نسامت
املساء العليلة التي تنعش األجساد ،كأنفاس احلوريات اللوايت
يرافقنني ،أو كمداعبة اليد الرقيقة للجسد املتوهج ،أو كموسيقى عذبة
تغزو قلب عاشق فيهدأ اضطرابه ويتالشى توتره .
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أي متعة هذه التي تشعر هبا وأنت جتلس عىل ضفة النيل ،يأخذك
املشهد إىل عامل السحر فتعود لربيعها الروح ،وتزهر بأمجل الورود،
األمواج الصغرية املتتابعة تنقلك إىل عامل األحالم ،إىل عامل الشعر
والرؤى الصادقة  ،ال تود مغادرة املكان  ،وهل منا من يرغب بالرحيل
عن اجلنة أو وداع املالئكة  ،هذه هبة السامء لألرض املرصية ؟ ال تدري
كنه املشاعر التي تنتابك وأنت تالمس الامء بيديك  ،عفوا وأنت تتعمد
بتلك املياه لتطهر روحك مما علق هبا من فساد األيام .
بعد اقرتاح من الرائعة الشقية  ،املراهقة احلاملة صاحبة األنفاس العطرة
 ،أخذنا مركبا صغريا لنقيض بعض الوقت مع قدسية املكان  ،نعتيل
صهوة الامء والغروب منا يقرتب ويرخي سدوله عىل كتف السامء،آه ما
أبدعها من لوحة رسمتها يد اإلله  ،ننظر من خالل مرايا املركب
املطاطي والتي تعكس ما بداخل الامء للناظر ،آه إهنا أرواح أولئك
اجلميالت اللوايت قدمن قرابينا هلذا النهر العظيم لريىض فحوهلن أسامكا
وزهورا يف هذا الامء الذي هيبط من اجلنة ،آآآآآه ما أروعها من حلظات
وأنت ترى النيل يغسل شعر الشمس وهي تغادر لترشق يف مكان آخر
من العامل ،آآه سحر لو كنا يف زمن الفراعنة  ،لكنت أنت ورندا وعبري
من عرائس النيل ؟ سحر هل بيتكم بعيد من هنا سألتها  ،قالت ليه يا
آبيه  ،قلت لامذا آبيه وليس عام أو خاال ،قالت ألهنا األحىل واألمجل
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وجتعل كل منا أقرب إىل قلب اآلخر ونفس اآلخر  ،فال حواجز تفصل
بني اإلخوة وال غضب يدوم بينهم.
األخ يبقى مكانه القلب والروح ،لامذا سألت عن البيت يا أخي
واملسافة  ،كنت أرغب أن أمشيها  ،تقصد نمشيها  " ،شوف اهلوانم" ،
بالتأكيد (موافقات ) مادام هناك لب وذرة وبطاطس " إذا هيا .
نتابع سرينا عىل الرصيف وأيدينا متشابكة ،يا إهلي من هذه الوجوه
التي ال يتعبها عمل النهار  ،وال يزيدها السهر إال إرصارا عىل احلياة ،
هؤالء هم القادرون عىل أخذ حقهم من الدنيا ،االبتسامة ترتسم عىل
كل الوجوه ،توحدهم النكتة والدمعة ،وجتمعهم الضحكة .
آآه أيتها الغوانج ،يا آرسات القلوب وسارقات العقول ،وكيف هلذا
الشباب أن ال يعشق احلياة وأنتن تزهرن فيها ويملؤها عطركن ؟
الشباب والصبايا يسريون يف الشارع دون خشية من رقيب  ،يتجهون
لدور السينام واملسارح دون أن خيشى من أحد إال اهلل والتكفرييني ،
بيدي اليمنى متسك سحر وباليرسى تتعلق عبري وإىل جانبها عمتها
الفاتنة املثقفة رندا .
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ال أشعر بيشء من شدة فرحي ،كيف يل أن أغادر املكان الرائع  ،كيف
يل أن أبتعد عن النجوم التي سطعت يف حيايت ،وانتشلتني من جب
األحزان الذي غرقت فيه ردحا طويال من الزمن وسأعود إليه  ،وكيف
يل أن أرد املعروف وطيب املعرش والثقة املطلقة التي منحني إياها أبو
سليامن والرائعة أم سليامن  ،وقبل أن نصل إىل السيدة ندخل إىل
السوق ،تعايل يا عبري وأنت يا سحر ورند  ،كل واحدة ُتتار هديتها .
 ليه كده ،قالت رندا ؟ما تزعلينيش منك قلت هلا ،ما تنسيش ماما يا سحر وأبا سليامن  ،مايش
يا آبيه ) ،ولكن ماذا أختار أليب سليامن  ،فقلت خري ما يعله يبقيني
بذاكرته هو الساعة  ،فابتعت ساعة أنيقة وبنفس الوقت معقولة السعر
محلنا ما ابتعنا وغادرنا السوق والفرحة متلؤنا .
سأل أبو سليامن ماذا حتملون؟
فردت سحر اسأل آبيه لوتس  ،نظرت إليه قبل أن يتكلم  ..ألست أخا
لك  ،بل إبنا ،وعىل هذا ماذا أكون هلن ألست أخيهن  ،بالتأكيد إذا ال
يسأل األخ عام يقدم ألخته ويسأل عن تقصريه بحق أهله فلألخت عىل
أخيها حق الواجب ولألهل حق الرب  ،اسمحي يل يا ماما ،وقدمت هلا
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هديتها ،حضنتني والدموع ترتقرق يف عينيها  ،شعرت بفرح الدنيا
يغمرين والسعادة تكاد تقتلني وأنا أشعر بحنان األم يملؤين ،ودفئها
يتسلل إىل مشاعري  ..إىل قلبي .
وقدمت أليب سليامن هديته  ،شكرين وهو يقول واهلل ال داعي لكل هذا
،الغزاالت هبطن السلم وصوت خطواهتن موسيقى ،وعبري تدندن "
نازلة السالمل اسم اهلل عليها " نزلن يتاميلن  ،إيه رأيكم ؟ رائعات  ،أي
نجوم هذه التي تسطع يف السامء  ،لو رأتكن النجوم لتدارت خجال أنتن
نجامت اهلل عىل األرض .
وأنا أحتيس القهوة قلت أليب سليامن أود أن تأذن يل بأن أغادر غدا ،
قلتها وأنا أتقطع  ،واهلل ما وددت املغادرة وال البعد  ،إال ألين مرتبط
بالعمل  ،والشوق ألهيل يذبحني  ،إىل أين ؟ لإلسكندرية ومنها بإذن
اهلل لألردن ،خذين معك قالت الشقية  ،وبكل صدق الدنيا وهلفتها
قلت أمتنى  ،أبو سليامن واألخوات التي مل تلدهن أمي  ،األخوات
القريبات إىل القلب الساكنات الروح  ،ليس غدا  ،منذ أتيت إلينا مل نرك
إال حلظات  ،مل نجلس سويا ،غدا لنا ؟
حقك يا سيدي  ،كنت أمتنى لو قال األسبوع القادم أو الشهر القادم .
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جلسنا نشاهد التلفاز  ،ضحك ولعب إىل ما بعد منتصف الليل  ،وما أن
صعدت إىل غرفتي وبدلت مالبيس حتى دخلت املالئكة لغرفتي ،
وهن حيملن الشاي واملكرسات  ،أنت بكره هنا مش مسافر  ،يعني
مفيش نوم الليلة ورحنا نتحدث ونضحك كل واحدة منهن حتدثني عن
نفسها عن أحالمها وأمانيها  ،لامذا ؟ أهو تآلف األرواح  ،أم تراه انفتاح
القلوب  ،متنيت أن أكون قادرا ولو عىل املساعدة ،آآهلو شقيقايت
عاملنني بنفس الطريقة ،بقينا عىل هذا احلال حتى دخلت أشعة الشمس
من شباكي  ،لتحيي النجوم التي أنارت لييل ومنعتني من احللم ،
هنضت رندا وقالت لوتس أوعى تنام ح نحرض الفطار  ،مايش ،
استلقيت عىل الرسير واجتاحتني موجة من البكاء  ،أبكي بحرارة وال
أدري سببا هلذا البكاء ،هل هي دموع الفرح هبذه األخوات اللوايت مل
تنجبهن أمي  ،أهو احلنان والدفء الذي غمرين بعدما كنت أفتقده ،
اآلين مل أرزق بمثل هذه الرقة واخلفة والصدق  ،كل يشء ممكن  ،ولكن
ما أنا متأكد منه هو أن الشوق سيقتلني للقائهن من جديد  ،وهل ستتاح
يل الفرصة لزيارهتم من جديد  ،هذا مرتوك للقدر ولعبة األيام .
برسعة الربق انتهى اليوم اإلضايف للزيارة وحان وقت الوداع بعد ليال
عرش ،جاء املوعد وأزف الرحيل  ،أي الكلامت سيطلقها القلب عند
الرحيل عن األهل ،عن احلب الذي انغرس وسط الضلوع  ..فتتفتح
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زهرة لوتس وال أمجل  ،بأي املشاعر سأرحل وأهيا سيبقى  ،الروح
تتمزق  ،واألحشاء تتقطع  ،والقلب يأبى الفراق  ،هل سيسمح يل
الزمن  ،هل سرتىض األيام  ،وهل سيكتب القدر يف سجيل زيارة
أخرى .
آآه كم أمتنى  ،ولكن كيف سأطفئ نار الشوق هلؤالء الكرام الذين
أولوين جل عنايتهم وكانوا يف غاية الكرم والبذل معي  ،بامذا يمكن أن
تصف إنسانا عاملك ابنا  ،مل يفصل بينك وبني بناته وأخته إال جدار ،
كنت تسمع صوت ضحكاهتن  ،و لو تأملت أكثر كنت تسمع صوت
األنفاس شهيق وزفري كل واحدة منهن  ،وعدا عن ذلك يف أغلب
األوقات كن يسهرن معي حتى الفجر أو بعد الفجر  ،كن يتحدثن
وكنت أسمع ،كانت السعادة تغمرين وأنا أسمع كلامهتن  ،كنت أشعر
بالنشوة وأنا أستمع لسيمفونيات ضحكاهتن  ،كيف سأداوي جرح
الرحيل وحيدا .
الدموع ترتقرق وسط العيون وأنا أمد يدي مودعا أم سليامن األم
احلنون والفاتنة  ،رندا معنى العذوبة والرقة  ،سحر تلك الرائعة عبري
هل سأجد يف بالدي مثل هذه الروائع ؟ أودعهن ولساين متصلب وسط
جويف  ،أي ذكرى سأمحلها  ،وبأي األلوان ستسطر  ،هل يكفيها
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األبيض الناصع  ،أم تراها تزدان باألخرض الزاهي ؟ أمجل عرش أيام
عشتها يف عمري  ،نسيت فيها جراحايت وعذابات الروح  ،كيف
ستنقش  ،وهل يتسع لنقشها القلب ؟
هيا يا لوتس  ،أمحل حقيبتي  ،أصعد إىل السيارة ويصعد أبو سليامن ،
أنظر إىل تلك األيدي املالئكية  ،مل أعد قادرا عىل حبس دموعي ،
ولكن كيف يل أن أحبسها وأنا أسري يف رحلة املوت  ،رحلة العودة إىل
بساتني الشوك وحقول املرار  ،سأعود إىل اجلحيم وإىل العذاب ؟
الطريق يفلت من حتت العجالت برسعة ال يكاد يلمحها برصي ،
والطريق

الصحراوي

ٌ
طويل

طويل

.

اإلسكندرية  ،أي مدينة التي سندخلها ،ومل زيارهتا ؟ طوال الطريق
والصمت يلفني  ،أي رغبة عارمة بالبكاء ،كام هي الرغبة بالعودة إىل
حي السيدة زينب والبقاء فيه لوال أن جذوريل يف عامن أحن إليها  ،لوال
أن يل أغصانا هي امتدادي يف هذه احلياة  ،لوال هذا العشق ملدينة
الفوىض والتعب  ،مدينة الصعاليك لام عدت .
يقف أبو سليامن يف مدينة متناسقة بكل ما فيها ،مدينة أوروبية بكل
املقاييس  ،مدينة تضج باحلركة واحلياة  ،هنبط من السيارة باجتاه أحد
املطاعم  ،مطعم ميلء باحلسان والرجال  ،يطلب أبو سليامن الغداء ،
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بالنسبة يل ال رغبة يل بيشء يف هذه احلياة  ،أبو صخر إن رغبت بالعودة
فأنت تعود لبيتك وكلنا نقول أهال ،وإن رغبت بالذهاب إىل عامن فهي
دارك ومنزل أهلك  ،أبو سليامن متى ستأيت إىل األردن ،ال أدري ربام
شهر أو اثنان  .سأبقى عىل اتصال معكم  ،بالتأكيد فالوفاء شيمة
األردنيني ،وخصوصا البدو منهم الذين يقولون أهنم رضعوا هذه
الصفة مع حليب أمهاهتم  ،ال أدري ما الذي يدور بخاطري  ،كيل أمتزق
.
هل من هاتف هنا،بالتأكيد  ،سار معي وطلبت الرقم  ،وإذا بصوت
رائع النربات يأيت من الطرف اآلخر ،كيل أرتعش  ،أي سيمفونية هذه
التي أسمعها تأتيني من الطرف اآلخر  ،من هناك ؟ آلو..
سمعتها  ،انرشح صدري  ،قفز قلبي  ،واستيقظ شيطاين من نومه
استنجدت بريب فنرصين عليه  ،األخت فاطمة  ،نعم  ،أنا لوتس أخوك ،
أهال وسهال عرفت صوتك  ،وكنت أتوقع اتصالك " ،أنت فني دي
الوقت؟ " أي أخ ينسى أخته وال يسأل عنها ،أنت تعلمني أين سألت
عنك  ،وصلك قلقي عليك  ،كام وصلتك أشواقي وحتيايت  ،بالتأكيد
ولكني رغبت بسامعها من أخي  ،ألشعر بمعنى األخوة وحنان ودفء
األخ  "،أنت فني دي الوقت؟ " أنا باإلسكندرية " ،أنت هنا فني؟ "
67

محمد حسني الصواحلة

مذكرات جمنون يف مدن جمنونة

واهلل ال أدري ولكن يب رغبة عارمة لرؤيتك ووداعك ألين مسافر مساء
اليوم !خد تكيس وتعال يل ؟ وأملتني العنوان  ،كتبته حفظته وطلبت
من أيب سليامن إيصايل  ،قال والغداء  ،تناوله أنت فأنا ال رغبة يل  ،قال
مل ترص عىل أن تغضبني وأنت مسافر ويا عامل  ،تناولنا الغداء  ،أعطيته
العنوان الذي مل يكن بعيدا عن مكان وجودنا أكثر من عرش أو مخس
عرشة دقيقة  ،وصلنا  ،قرعت اجلرس  ،خرجت  ،يب هلفة ألن احتضنها،
ولكنها كانت األجرأ إذ احتضنتني وقالت :محدا هلل عىل سالمتك،
الشوق يقتلني وفرح اللقاء خيتلطان بمشاعر األمل واحلزن للفراق الذي
سيحني بعد ساعات .
جلسناتناولنا العصري ،التفت إليها  ،تتصلب نظرايت وأنا أراها جالسة
كام حشتبسوت عىل عرشها  ،قليل من الوقت جلسته ومعي أبو سليامن
 ،ودعتها  ،تبادلنا الدموع وغادرنا حي املصنع الذي مشينا فيه ،ومن ثم
سكة احلديد إىل دار األوبرا ،ومتحف سيد درويش ومل يلفت انتباهي
يشء ربام لشدة حزين  ،كل ما كنت أراه هو انعكاس لصورة حي
السيدة وفاطمة ،أنواع خمتلفة للحياة هنا  ،تظن النساء رجاال يف بعض
األحيان ؛ فبعضهن تقود الدراجة النارية وهي ترتدي اجلينز الكامل
وعىل رأسها اخلوذة ( ربام كن أجنبيات ) ،ورجال يسريون عىل
األرصفة يتبادلون السالم واالبتسام مرسوم عىل شفاههم؛ أي مدينة
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هذه الذي اختار البحر األبيض أحضاهنا ليسكنها ،أي مدينة هذه التي
أوقفت مد البحر  ،وحطمت عنفوان أمواجه ؟ أي أرض التي اختارها
االسكندر األكرب لتكون موطنا ملعجزته ،ملنارته  ،إىل أين تود الذهاب
اآلن  ،إىل البحر  ..أنظر إىل الشاطئ ،هناك الفنادق الفخمة والشاليهات
الرائعة ،أناس من كل أنحاء مرص هنا  ،ال بل ومن جنسيات خمتلفة ،
اللون األسمر يعلو معظم الوجوه  ،بامذا حتلم سمرة اللون عىل وجنات
الصبايا هنا  ،ما الذي تريده السمرة من احلياة .
الرمل  ،الامء  ،اليابسة  ،البحر وجدلية البقاء  ،هذا الرصاع القائم منذ
بدء التكوين وحتى تقوم الساعة من ينترص فيها  ،البحر أم األرض،
أسري فوق الرمل الذي أحس به حيضن خطوي بكل الدفء واحلب ،
والامء يناديك  ،أيا من كنت مني ومثيل تعال إيل  ،أي سحر هذا الذي
يطغى عىل املشاعر واألمواج متتد إليك حماولة سحبك معها .
إىل هنا جاء االسكندر األكرب وأقام إحدى عجائب الدنيا والتي أبى
البحر إال أن يسكنها قلبه  ،وهنا وقفت وما تزال األرض بمواجهة
عنجهية احلبيب البحر  ،منعته من التقدم واكتفت بمداعبته  ،رصاع
دائم وحب خالد .
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األجساد هنا ال أدري أن كانت هي التي حتتضن الرمل أم أن الرمل هو
من حيتضنها تتوحد معه  ،أنظر إليها وأسمع العندليب األسمر يصدح :
دقوا الشاميس ع البالج دقوا
دقوا الشاميس من الضحى
حلد التاميس دقوا الشاميس
يا أحىل رمل وأحىل بحر
وأحىل ميه جينالك مشتاقني
يا إسكندرية .
أي الكلامت التي يمكن أن تصف مجاليات املكان ،وإبداعات اإلنسان،
وأي املشاعر التي قد حتتوي روعة وهيبة البحر؟ .
احلنان الغريب  ،الدفء املدهش  ،اخليال اجلامح الذي يمنحه الشاطئ
والبحر للمتقرب إليه واملتمعن فيه  ،أي شعر يبدعه البحر وأي كالم
ينثره الرمل  ،أي إحساس يمتلك الشاطئ وبحره عندما يتخلالن تلك
األجساد الطرية الندية والشهية ،آآه لو كنت حبة رمل ،أو قطرة ماء
ألخرتق اجلسد األنثوي وأستقر فيه .
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آه يا مرص  ،يا أرض الكنانة وبيت الفراعنة  ،ففيك أصل املدنية وعراقة
البداوة  ،هي األرض التي صدق عمرو بن العاص عندما وصفها بقوله
 :تراهبا ذهب ونيلها عجب  ،نسائها لعب ،شعب يمعه احلب وشفافية
احلزن  ،يمعه الصدق والوفاء  ،وال يفرقه عن إخوانه يشء إال الغدر
واخليانة .
أرض الفراعنة التي ُتطف قلب زائرها لتزرعه يف دلتيها نخلة تسري
نحو الشمس  ،نبتة قطن تزخر بالبياض والنقاء  ،أو عود قصب يفيض
عىل الكون حالوة ولذة  ،أرض تأخذ منك الروح لتتحد مع جزئياهتا ،
أي وداع وأنت تكسب اإلهلام واخليال املتدفق الذي ال يوقفه عن رؤياه
وأحالمه يشء .
هل يليق الشعر بحرضة أيب اهلول  ،ويف حرضة صانعي التاريخ وجمد
احلضارة  ،هل جتوز يف مثل هذه األماكن إال الرتاتيل واالبتهاالت ملن
جلت قدرته أن حيفظ هذه األرض موطنا للحب واجلامل  ،ومنبتا للوفاء
والصدق واجلود  ،هل يليق هبا إال أن تذوب فيها .
آآه فسطاط عمرو وقاهرة املعز ،آآه أرض التحدي والصمود  ،يا أرضا
أنجبت زعيم القومية العربية عبد النارص فسالم عىل روحه يوم ولد
ويوم مات ويوم يبعث حيا  ،وبطل السالم وصانع أكتوبر املجيد
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وأيضا سالم عليه يوم ولد ويوم ارتقى سلم الشهادة  ،يا أرضا
استقبلت نبي اهلل يوسف ووليته أعىل املناصب  ،يا أرضا لفظت بني
إرسائيل وأنقذت نبي اهلل موسى من البحر  ،يا ديار هاجر وأسيا ،يا
أرض األمن  ،يا من شهد لك الواحد القدوس بقوله ( ادخلوا مرص أن
شاء اهلل أمنيني) ،السالم عليك يوم كنت  ،ويوم تبعثني  ،سالم مني
إليك يا أرض الطيبني الطاهرين يا أرض فاطمة وسحر ورندا وأم
سليامن

***
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ال ـسـ ـل ــط
يسكنني الفرح  ،وجتللني السعادة  ،وتعلو جلبة الزغاريد يف مزاريب
الروح وهي تطوقني بذراعيها اللتني أشعر هبام أطول من التاريخ
،أحاول النظر جلبينها  ،فأجده أبعد من الشمس ،أي شمس هذه ؟ وأي
قمر هذا  ،يا اهلل اآلن فقط علمت أي مستقر جتري له الشمس ،وأي
قلب يبحث عنه القمر ،إهنام يريان إىل قلبها العامر باحلياة .
بمجرد االقرتاب من محاها تشعر بالدفء يرسي يف عروقك  ،الطهر
يمأل منك اإلحساس.
إذا هي السلط  ،هي الرتاث احلقيقي ألجداد صنعوا للمجد موطنا،
وبنوا للعزة فوق هذا الرتاب مسكنا ،السلط ليست كأي أرض ،وتراهبا
ليس ككل تراب  ،السلط مهس العذارى وبوح العاشقني  ،السلط
كحل لعيون الوطن  ،وزغرودة تبعث يف النفس العزيمة  ،ويف القلب
تشعل نريان اهلوى ألرض ما رضيت بالظلم  ،ألرض امتدت يف عمق
التاريخ إىل ما قبل سدوم وشعيب ويوشع وجادور ،امتدت يف قلب
الزمن قبل أن تكون َح ّزير  ،هي التي هب أبناؤها لزراعة اخلري يف
جوف األرض ،فتفتقت عيون الامء ونفض الزهر عن عينيه الغبار ،وسام
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اللزاب ،وشمخ الزيتون  ،وفاح بعطره اللوز وتألقت الكرمة فصافحت
عيون السامء .
يف السلط ،وعندما أعملت مرشط النظر يف جسدها اآلية  ،وعربت إىل
القلب منها أخذتني احلرية إىل عوامل من الدهشة واالنبهار  ،وتسألت
أي رابط يربط هذه العوائل التي تعددت منابتها وأصوهلا  ،تعددت
مشارهبا الثقافية والدينية كام تعددت أشكال اخلرضة فيها  ،فاملسيحي
أخ للمسلم يشاركه كل أفراحه وأحزانه  ،هنا أبدا ال فرق بني ابن
السلط وضيفها سحرين هذا القلب الذي تشكلت منه خريطة األردن
السياسية واالجتامعية.
عند اإلشارة الضوئية أهبط من احلافلة  ،والطريق يتفرع إىل أكثر من
اجتاه  ،أنظر أمامي وإذا بصبية تقف كالطود الشامخ  ،رسقتني اخلطى
نحوها أقرتب منها  ،ينبض القلب برسعة وهو يرتعد  ،يضطرب فيه
النبض  ،وغاب مني العقل وأنا أقف أمام الروعة  ،أمام القصيدة التي
كتبها خالق الكالم  ،وأسأهلا يا أخت حزير وابنة يوشع  ،من أين
الطريق إىل املدرسة الثانوية ؟ تبتسم وهي ترد عىل سؤايل  :فيكشف
البحر عن درره وأغوص يف عامل من األحالم ال يوقظني منه إال صدى
كلامهتا؛ عد بضعة أمتار للوراء ،ثم اجته إىل شاملك فالطريق سيوصلك.
أمتنى لو أهنا أطالت الوصف ألبقى يف ملكوت اجلامل سابحا  ،ولكني
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أتبع إرشادها وأسري  ،إىل أين يأخذين هذا الدرب ؟ هل يوصلني إىل
السامء ؟ إنه صعود حاد  ،أستوقف أحد الامرين يف الطريق ألسأله عن
املدرسة ،يبتسم ويقول :أنت تقف عىل بعد أمتار منها.
هناك ارتفع صويت ،أنادي أستاذنا وصديقنا الذي كان مدرسة للخلق
السلطي ونبل أهل املدينة ،أنادي أبا معن أينك ؟أنادي اإلخوة
واألصدقاء ورفاق السالح والعمر ،أينكم ؟ هيا نتفيأ ظالل سلطنا
ونغنيها.
أدخل بوابتها  ،يأخذين الشوق إىل الزمن الذ ي أسست فيه  ،ماذا كانت
تعلم؟ كيف خرجت رجاالت الدولة يف كل املجاالت ؟ السياسية
الثقافية والفنية.
من املنشية وحتديدا من مدرستها أعود أدراجي إىل وسط املدينة  ،وأنا
أقف عىل ذلك التقاطع  ،أحتار إىل أين أجته  ،وأخريا أقرر أن أتابع
سريي باجتاه الشامل  ،حيث شارع امليدان  ،والذي سمي هبذا االسم
ألنه كان مكانا للفروسية وسباقات اخليل  ،هذا املعامر الرتاثي والفريد
يأخذين إىل تلك العصور  ،وذلك الزمن  ،زمن الرجال الرجال  ،وأسأل
حمافظ املدينة ورئيس بلديتها ومدير سياحتها ما زال تاريخ السلط
القديم جمهوال ،فامذا فعلتم لتكشفوا عنه النقاب ،وتنفضوا عن عيون
ذلك التاريخ الرتاب ؟
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أتلفت حويل فمن هنا إىل شارع احلامم  ،واجلدعة والعيزارية ،البيوت
تتالصق وكأهنا يف عناق أزيل  ،أو كأين هبا تعيش حلظة التالقي بعد زمن
من البعد  ،ومن هذا الدرج نصعد إىل السالمل  ،أتابع مسريي نحو
الشامل فيصادفني وادي األكراد  ،وأتابع دريب إىل حيث يمتد البرص ،
إىل حيث مثلث زي األغوار  ،وهنا يبدأ السحر  ،وهنا يفرض عليك
الصمت ،هنا تبدأ ُتيل القصيدة التي ستزينها باسم السلط .
هل يعقل أن ُتترص السلط بقصيدة ؟ هل يمكنني وصفها بكتابة ؟
وإن كان كذلك عن أي يشء ستكون الكتابة ؟ عن تارخيها  ،أم عن
أهلها وعطائهم املستمر  ،عن أي املناطق ستكتب  ،عن املدينة عاصمة
البلقاء  ،أم ستزور ألويتها وأقضيتها وكل منها حتتاج للكثري الكثري  ،من
هنا من هذا املثلث  ،تنطلق إىل زي وطباعة العواملة وجلعد وأم العمد،
وأيضا من هنا وعىل مسافة أقل من كيلو مرتا واحدا تنعطف بك الطريق
إىل الرميميني بشالالهتا الرائعة  ،ومن ثم إىل البقعة وعني الباشا  ،وإذا
ما رست با جتاه الغرب فإنك تتجه عرب طريق متعرج كثري االنحناءات
إىل الصبيحي وميرسة ومن ثم إىل األغوار.
وللحديث عن مدينة الطهر والطاهرين مدينة الشموخ  ،مدينة املهباش
وعطر السمن الذي ينادي الضيف  ،مدينة األنبياء والصاحلني  ،فمن
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هنا حيرسها يوشع بن نون ،ومن الطرف اآلخر يقف نبي اهلل
شعيب .
***
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دير َعالّ مع االعتذار
هنا أقف ألعيد نشيد الراحل سليامن عويس  ،القلب يغنيه  ،والروح
تطري به إىل األعايل حيث تقبع هذه املحافظة اآلبية .
سلطي أنا وحاكوريت
ْ
هالطول
الشجر
فيها
ْ
وعنب
لوز
ومس ّيج ْه ْ
ْ
ْ
هالطول
والفستق ْه
ري
فيها
ْ
طواحني وعصاف ْ
مطرز ْه
وحكايا ّ
ْ
بتطول
لو تنحكى
فيها انزر ْع جدي
وأبو جدّ ي ورثها عن أبو ْه
ّ
اليل انول ْد فيها
وا ّليل بنى فيها
سنني
ومراجيح وحرثها
ري
ْ
ب ْ
ْ
ْ
وطول
عرض
ْ
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يا بوي حمال شجرة الع ّل ْيق
والزعرور
والص ّب ْار
ْ
يا بوي حمال شجرة الب ّل ْ
وط
العصفور
فيها يكنكن
ْ
و ّ
ال العريش ْهاملسرتحي ْه
السور
هناك حد
ْ
ّور
والدوشق املمدو ْد والتن ْ
زبيب
وبجاهلا بيدر
ْ
ومنثور
مصرب
ّْ
ْ
ْ
ودالل قهو ْه مصهي ْه
دور
داير ْ
وفنجا ْن ْ
هالعصفور
ن ّيال
ْ
العني
راح ورج ْع ع
ْ
ْ
تغسل
قبل العني ما
جدايلها
تفيق
قبل الشمس ما ْ
النور
ويشقشق عليها ْ
ن ّيال هالعصفور
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السفر
معفي من مهوم
ْ
الطفر
معفي من مهوم
ْ
املدارس
معفي من أقساط
ْ
املجالس
وانتخابات
ْ
والصور
والطواب ْع
ْ
سلطي أنا
وداري ألهل اخلري مفتوح ْه
ري
وأريض لبنة خ ْ
مفلوح ْه
وجبال خرضا وعالي ْه عاخل ْد
مشلوح ْه
ما تنحني هاماهتا
ما تنثني راياهتا
طريوا بحاراهتا
لو ّ
مليون رشتوح ْه
سلطي أنا
ْ
ْ
السلط
ول ما حيب
ال يسك ْن مرابعها
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ْ
حيب السلط ْ
ول ما ْ
ال يرت ْع مراتعها
تاري براري السلط
لو تكرب مواجعها
تقطع “نسيت” اجلن
قضت مضاجعها
لو ّ
ومر ْار
تقدح رشار وعلقم ّ
ت مواضعها
لو جاز ْ
سلطي أنا
وأهل الكر ْك ومعا ْن
يوم يلعلع البارو ْد
حيموين
وم ّية جبل عجلون والكفري ْن
يسقوين
وزينة شباب احلي بالرمثا
ناديت
وشباب الغور لو
ْ
سمعوين
يا محو ْد لن هب اهلوا
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ت
وثار العجاج وف ّط ْ
جفوين
إقرأ عىل املوت السالم
وصيح القوين
سلطي أنا
ْ
ول ما حيب السلط
احلب
ما يعرف حالة
ْ
ما يعشق أب ْد
ض ّيع شبابه الزرع أرض ْه
وال أرضه حص ْد
جمنون من عرف اهلوى
بعيون سلط ّي ْه
وال عقله رش ْد
أنظر إىل الغرب فأشاهد خرضة األغوار وأنوار القدس  ،فيأخذين
احلنني إىل مرسى رسول املحبة واإلنسانية  ،وتتقد يف الروح نريان
الغضب عىل إخوة سمعوا معي أنني النهر  ،ووجع الباذان  ،سمعوا
معي رصخات جبل النار  ،ودموع يذرفها األقىص وتشاركه القيامة ،
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سمعوا وصمتوا وتركوين وحدي مع أخي هناك نتقلب عىل مجر اجلرح
وابتعدوا .
وأنت تسري يف الطريق  ،وما أن تقطع مسافة الكيلو مرتين  ،حتى تشعر
بأنك جمرب عىل الوقوف ،إىل يمنيك تربض مع الشموخ زي  ،واىل
يسارك  ،تقطن يف السفح كفر هودا  ،إىل أين تتجه ؟ فلكل منهام مكانه
يف القلب  ،هناك النشامى من أبناء اخلريسات  ،حيمسون قهوهتم ،ليمأل
شذاها األفق ،ومهابيشهم تعزف لك حتية الضيوف  ،تعزف لك أنشودة
أهال وسهال التي ما غابت أبدا عن شفاههم  ،وهناك  ،أبناء الزعبية
واخلرابشة والعواملة  ،كلها تناديك  ،وتزغرد أشجار الزيتون ،
والكروم حيا اهلل باألخ واالبن القادم إلينا .
تأخذك احلرية أي نداء تلبي أوال ،تكتفي بالنظر لبيوهتم العامرة
الطاهرة ،ويأخذك الدعاء بقلب خاشع  ،اللهم أدم نعمك عليهم
ومتعهم باألمن والسالمة  ،اللهم هؤالء الشاخمني من أبناء الوطن
الشامخ  ،ما زالوا عىل عهدك يا رب  ،ما زالوا عىل بيعتهم  ،ال خيذلون
أخ ،وما زالوا أرضا تتحقق فيها معجزة اإلخاء األوىل.
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ولكن هنا اختلفت قليال ،إخاء بني األديان التي أنزلتها يا رب  ،أرض
األخ وابن األخ ما دام حيتفظ بقانون مهباشها ،ودستور بيت الشعر
فيها .
يعتذر القلب من أحبة سكنوه  ،وأتابع مسريي إىل حيث ديرة من
تراهبا كان شهيقي األول،تعرتضني منطقة الصبيحي ،ترادوين بالدخول
إليها ،متنحني بعضا من نسيم أروض به حرارة أريض،أخفف من هليب
شمسها ،تقبل تراهبا عيوين ،وأتابع رحلتي إىل هناك .
تلوح لك األغوار بذراعها أن اقرتب لرتتوي من بحر البطولة،
وترتشف من معني الكرامة ،وترى بأم عينك ذلك التالحم األسطوري
بني الشقيقني ابن الضفة الرشقية والغربية .
تناديك األغوار لرتى بأم عينك األرض التي أبى أن يفارقها صحابة
رسول اهلل من أمني األمة إىل رضار بن األزور ،ورفضوا إليأن يكون
نشورهم منها إىل باري السموات واألرض  ،تأخذك األغوار إىل ذلك
الزمن البهي بكل ما فيه لتعلمك أن هذه األرض وإن تعثر فارسها ،
وكبى حصانه البد له من أن ينهض ويسرتد ما ضاع منه  ،ال يقبل
منزال له غري جبني الشمس.
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تأخذك أرض األغوار املزدانة بخرضهتا وبسمرة أبنائها إىل حيث هناك،
إىل دير عال  ،حيث تلها ما زال شاهد ا عىل أزمنة ارحتلت وأبقت
.

شواهدها

ديرعال بتلها العتيق والذي ما زال عطر األنبياء يفوح منه  ،ينادي
املعنيني بالكشف عن األثار  ،ليزيلوا الغبار عن تاريخ هذه املنطقة التي
شكلت قبل أن يكون اإلنسان .
دير عال سلة غذاء األردن والتي متتد من رضيح أمني األمة وحتى جرس
األمري حممد  ،يفوح أريها عرب حرارة صيفها ودفء شتائها  ،ويسمع
أنيني قلبها الصادق واملحب  ،من وجع قرن رصطبة  ،من أمل األهل
هناك غريب النهر والذين مذ كانوا وهم حتت طائلة االبتالء .
كيف ال يري القلم للتغزل بدير عال ،التي كانت اللثغة األوىل
جلسدي منها تنطلق  ،كانت زقزقة العصافري أول موسيقى يسمعها هذا
اجلسد  ،وكانت فراشات األرض وخرضهتا أول لوحة تطل عليها العني
 ،فتعرف معنى اجلامل وتقدره .
ديرعال التي استقبلت هذا اجلسد الغض ،عندما أبت اجلوزاء إال أن
يكون من أبنائها  ،فال يليق بأبناء هذا اللواء الطيب إال اجلوزاء بعليائها.
هنا وفقط هنا وأنت جتوب الدروب التي اكتنزت باخلرضة ،وعندما
تطلق للروح العنان تتعلم كيف ترسم فوق مالمح اجلسد
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املتعب االبتسامة الصادقة النقية ،وأنت جتوب األرض وتتأمل ألواهنا
املتناثرة بإبداع تتسأل ترى مل يتكئاألشمخان عىل كتفيها ،وتسمع رنني
ضحكتهام وهي جتيبك لنمتع النظر بام حبى اهلل هذه األرض من مجال.
هنا وفقط هنا تعلمك األرض كيف تتخذ املواقف ،متى تكون لينا طيبا
معطاء ومتى ينادي للشدة منادهيا .
هنا ،وهنا فقط كل األشياء تسبح باسم من أعطى ومنح .دير عال ،
بأرضها املنبسطة كراحة اليد ،بخرضهتا الزاهية ،بزراعتها املحمية
يدهشك املنظر وأنت تتأمل املركبات وهي تتلوى يف دروهبا لتنقل خري
األرض إىل الدنيا .
فلهذا الطني أنشد شاعراألردن:
والغور ما انفكت غدائر نبته زهوره حتنو عىل غدرانه
وقال:
و (الغور)مدهامة جناته وأنا يف معرشمن بني قومي ميامني
من ديرعال بقراها التي ما زالت حتتفظ بعادات أهلها حيث ال إذن
للزيارة ،كام حتتفظ بخرضهتا الدائمة وإرثها ،حتتفظ بدفء مشاعرها
وحرارة احلب الساكن قلبها  ،هنا أقف ألستذكر حديث أيب  ،وكلامت
أمي التي طالام اختلطت بالدموع وهي تتحدث عن تلك الفرتة التي
أعقبت معركة الكرامة اخلالدة  ،حيث كانت تشتعل حرب االستنزاف
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عىل طول الواجهة  ،أستذكر حديثهم عن الغارات الغاشمة التي راح
ضحيتها الكثري من األطفال والنساء و األبرياء .
الغارات التي كان يشنها العدو كام يدعي كانت تستهدف رجال
املقاومة ،وويل لذلك الغاشم أما درى أن كل يشء هنا هو مقاوم من
الرتاب للطري والشجر وحتى اإلنسان املجبول من هذا الطني ،أسأل
أمي مل البكاء وأنتم تتحدثون عن الشهداء  ،وهم يف جنات اخللد
رفاقهم فيها األنبياء وأولياء اهلل ؟
تقول :يا بني لو كتبت هلامحلياة لربام استطاعوا أن يغريوا من
الواقع ،أسأل أيب بخبث ،يا أيب مل تسمونه عدوا وقد وقعت
االتفاقيات ،وأصبح جاراأردنا ذلك أم أبينا ،أصبح صديقا ،يستثمر
األرض واإلنسان هنا ،يا بني ،هل يعقل أن أمد يدي ألصافح من قتل
ومل يرحم ،هل يمكنني أن أحادث من جلد وحرق ورشد .
يا بني السالم املزعوم سالم حكومات  ،وليس سالم شعوب  ،وما مل
يقرره الشعب أبدا ال يدوم  ،أرد عليه بسؤال وماذا أنتم فاعلون ؟ األمر
يرتك لأليام لتسطر ما يكون .
هنا ترتك الروح تنصب حبال العشق بني جبال البلقاء وجبال نابلس
لتتأرجح احلب حادهيا  ،عشق السنا اإلهلي هنا يناغيها  ،والقلب ينشد
سبحان من أبدع هذا الرتاب *** .
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يف طريق العودة
نتناول الوجبة التي أعدت حتت تلك الدالية التي متددت طوال
وعرضا لتقص لنا قصصا عن الرتاب الذي منه كانت ،نتناول
الوجبة عىل نغامت الوالد ودموع الوالدة وهم حيدثوننا عن أيام رحلت
 ،وخطفت معها شبابا كانوا بعمر الزهر .
نصعد إىل املركبة متكلني عىل اهلل يف طريق عودتنا  ،وتدعو الوالدة
بدعاء السفر،وننطلق ،يبدأ احلديث ،دقائق قليلة ونقف إىل نقطة
تفتيش عىل سيل الزرقاء  ،الذي أبى إال أن يفيض بامئه حتى وإن رحل
الشتاء ،يبتسم اجلندي القابض عىل بندقيته ويسمح لنا باملرور  ،نصل
إىل منطقة فيها تشكلت خيوط الذاكرة األوىل إهنا معدي  ،معدي تلك
القرية الوادعة والتي تقسمها قناة الغور الرشقية والشارع الرئييس إىل
قسمني  ،معدي املكتظة باألشجار ،نتوقف عن مسرينا ،أركض إىل
اجلرس وأتكئ عليه أنظر إىل الامء ينساب بوداعة .
باهلل  ،كم هي ساحرة هذه املياه  ،كيف هلذا اهلدوء والصفاء أن يزهق
األرواح  ،ومنه احلياة .
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أنظر إىل الامء  ،يأخذين إىل أيام مضت بجامهلا وشقاوهتا  ،يأخذين إىل أيام
الطفولة والشباب ،وتتداعى الصور ،أستذكر املدرسة ،هنا تعلمت
رشب السجائر قبل أن أتعلم رسم احلرف  ،من هنا من دكان البيطار
اشرتيت أوىل سجائري  ،تلك هي املدرسة  ،صور املدرسني تتداعى
أمامي  ،األستاذ ربحي  ،األستاذ مفلح اخلتوم  ،األستاذ عوين مدرس
الرتبية اإلسالمية  ،األستاذ سليامن خريسات مدير املدرسة  ،يا اهلل
كم كانت تلك األيام غنية بام فيها  ،من هناك من اجلهة الغربية كنا نقفز
عن سور املدرسة لنغزو بيارة الكايد ،هنا كنا نقف نتلصص عىل
الصبايا ،ومن هنا كنت أصعد إىل أقاريب يف الضفة الرشقية من معدي،
هنا نقف ونقص عىل بعضنا مغامراتنا مع الصبايا ،يا اهلل كم كانت
عفويتنا ،وسذاجتنا  ..حتى كذبنا يف تلك األيام كان مجيال.
تنطلق السيارة مرة أخرى  ،نصل إىل مثلث العارضة حيث املنحنى،أما
أن تتابع طريقك أو تنحرف من أمام املركز األمني لتصعد نحو البلقاء،
نقرر أن نتابع املسري ،حيث نصعد من طريق خمتلفة ،بضعة
كيلومرتات ،وكنا عىل مثلث املرصي إىل يسارك مزرعة اجلامعة وإىل
يمينك تتجه إىل جرس األمري حممد  ،هذا املعرب كان املقرتب الثاين الذي
عربت منه قوات االحتالل يف معركة الكرامة ،وهنا كان للنشامى
وقفتهم التي سنبقى نباهي هبا الدنيا ،نصل إىل اجلرس  ،أتسأل ما الذي
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يمنعني من العبور إىل اجلهة األخرى  ،من الذي يمنعني أن أصل
العوجا وأسلم عىل الباذان وأصعد ألصل ملرسى سيد األنبياء  ،ييبني
أيب ما باليد حيلة  ،حتى حماولة االقرتاب تعني هناية احلياة .
ننطلق نحو اجلنوب ،نحو كرامة العز واإلباء ،نحو كرامة األمة التي
أعيدت عىل هذا الرتاب الطهور ،حيث كان للرجال أن ينتفضوا وكان
للرتاب أن يثور ،وكان للشعب أن يغني .
وكان التحدي مع املعتدي الذي ما نجح يف مقاصده وترك جرحاه
وقتاله ومعداته ووىل هاربا ،خيشى الرجال وخيشى الرتاب الذي يسري
عليه .
إىل حيث الكرامة وما أدراك ما الكرامة ،حيث انتفض مهزوموا
األمس  ،ضمدوا جرحهم ووقفوا بوجه الغربان وحطموا األسطورة
التي صنعتها اهلزائم السابقة  ،حطموا مقولة اجليش الذي ال يقهر  ،نعم
هناك كان ألبناء الضفتني أن يشكلوا درعا منيعا بوجه العدوان عىل هذا
الرتاب املقدس  ،وما زلن نشميات ذلك الثرى املقدس يسمعنك تلك
الرتاتيل التي كن يرددهنا يف املعركة اخلالدة  ،معركة الربيع لريتوي
الزهر بدم الشهداء اإلخوة .
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كان الفارس األردين الذي حيتضن بندقيته ويستمع لزغاريد األردنيات
وهن يرددن ما رددته زوج أيب سفيان :
نحن بنات طارق
البسات النامرق
إن تقبلوا نعانق
وإن تدبروا نفارق
فراق غري وابق .
والبواسل ينشدون ويصهلون ب:
هبت النار والبارود غنى
اطلب شباب يا وطن وأمتنى .
تدهشك ابتسامة الزهر ،وتسحرك أناشيد األرض ،وتأخذك اجلباه
السمر إىل حيث املهابة والنخوة ،إذا نظرت للغرب عانقت جراح
نابلس والقدس واخلليل ،وإذا نظرت للرشق شعرت بأن أشجار
عجلون والسلط تتحرك باجتاه الغرب لتوقف نزف اإلخوة هناك  ،بينام
أبناء الصحراء يلوذون بقصورهم.
يا اهلل  ،كيف هلذا الصدر أن حيتمل األشمخني الرابضني عىل كتفيه
تقف إىل جانب النصب التذكاري لشهداء الكرامة والذي يربض يف
شونة العز والفخار  ،وعىل مقربة من معرب امللك حسني  ،تقرأ األسامء
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التي طرزت العز وساما عىل كوفيات الرجال ،وعقد فخار يف أعناق
السيدات ،كيف حتفر بداخلك تلك األسامء ،وتسكن الذاكرة ال تدري،
تدقق يف األسامء وتراجع السجالت وإذا بكل هؤالء الشهداء عندما
صدقوا وعدهم ورحلوا ملالقاة بارهيم كانوا قد كحلوا عيوهنم
برتاب وادي السيسبان .افتدوا ترابه وساروا يف طريق العىل نحو
الرضوان ،ليكونوا هناك بمعية سيد اخللق .
من الشونة أعود أدراجي إىل الفتنة  ،إىل السحر  ،إىل السلط من طريق
وادي شعيب  ،خيطف األلباب سحر األشجار التي تطاول السامء ،
الرمان يف السيل املحاذي للطريق  ،والتالل املتوثبة ليوم اللقاء تنتظر
حلظة الثأر من أبناء اخلنازير  ،يدهش الناظرإليه عدم قدرة الريح عىل
بعثرة تراهبا بل زادهتا صالبة .
أثناء صعودك الطريق باجتاه الديار األبية  ،يوقفك نبي اهلل شعيب ،
لريوي لك بعضا من قصة هذه األرض  ،ومن قصة عزهتا  ،وتتساءل
عن الرس الذي جعل أنبياء اهلل وأوليائه يفضلون هذه األرض عن أية
أرض أخرى ليكون رقودهم الطويل فيها  ،ومنها يبعثون
خلالقهم ،أتابع سريى وأعتذر من الروح التي كانت متوثبة لزيارة أرض
امللح  ،لزيارة سدوم  ،ولكن بالتأكيد يل عودة ،ولكن متى ؟
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عريا ويرقا تناديان بشوق  ،وماحص والفحيص من اجلهة األخرى
تدعوان  ،وأنا أصغي السمع ألغنيات الرمان  ،ومعزوفة السيل تبعث
النشوى يف القلب فنهبط هناك  ،يالقينا زهر الرمان باالبتسام  ،والامء
بالصفاء  ،صفاء قلوب أبناء هذه األرض ،نتناول قهوتنا هناك  ،وأنا
نسيت من هم بمعيتي وأنا أسال الرمان متى ينضج ثمرك ؟ متى حيني
قطفك؟ وشذى الزهر يفوح من اجلنبات ويغريك بالبقاء .
ويستمر الصعود نحو الذرى أللتقي بالسلط مرة أخرى ألجتول يف
حوارهيا من جديد ،وألنادي األهل واألحبة هناك من جديد ،ألطبع
عىل جبينها قبلتي وأعود إىل بيتي اجلديد يف أرض اإلله ،أرض عني
غزال والقلعة وسبيل احلوريات .
***
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يف حرضة احلارث
(البرتاء)
أستمع
يف حرضة الورد  ،يف حرضة احلارث :ألوذ بجنبات السكون ،
خ
لقهقهات احلىص عندما تالمسها خخطى القادمني إليها ،املشتاقني
خلف تارخيها احلافل باإلنجازات ،احلاملني بالنظر
لروعتها  ،الالهثني
َ
إىل هبائها ،اآلتيني للتمتع بجامهلا األسطوري  ،الباحثني عام هيدهيم إىل
ري فيهم التساؤالت عن رس اختفائها يف قلب
نفوسهم الضائعة  ،ويث خ
الزمن قرونا .
خ
فصمتها
أنظر إليها،أتأم خلها،
وصليل سيوفهم،
أستمتع بأناشيد اجلنود
خ
خ
خ
يفوح عطرا ،ولي خلها يذيبك نشوة وعشقا ،مههم خة
يبوح شعرا.
وصخرها خ
خ
خ
أبلغ من كل القواميس  ،وأقوى
احلىص التي
حتتضن اخلطى بكل الدفء خ
خ
شعر وأية ٍ
من أي تعبري  ،أي ٍ
كتابة هي التي قد ترتقي ملستوى البرتاء ؟
تضج باحلياة ،باحلب
البرتا خء وبالرغم من الصمت الذي يل خفها إال أهنا
خ
وتشعرك بلذة وجودك وقيمة انتامئك هلذا الرتاب الذي منه
واحلنني،
خ
خ
األنباط ومنه كنت .
كان
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تعج باحلنني إىل ما يعيدها أسطورة باقية ،ومعجز َة اإلنسان
البرتا خء خ
اخلالدة .
تقودين الروح إىل مدينة احللم  ،املدينة التي أدهشتني عندما وقفت
عىل بوابتها للمرة األوىل وكنت حينها مازلت عىل مقاعد الدرس فتيا،
كنت بعمر الورد عندما خحفرت بذاكريت ،كانت خميلتي ال تزال حتتفظ
بعذريتها  ،كنت ما زلت الثغ أول حرويف  ،وكان جنوين يف بداية خطوه
حياول متزيق ثوب الطفولة وعتمة الرباءة .
ظلت تناديني وأسمع ذلك النداء يشدين إليه وتغيب الروح يف أركانه
البهية ،لكنه الزمن القايس وعجرفة األيام كانا يسدان الطريق بيني وبني
عيل هباؤها اخلرايف ولوهنا
أول نقش خحفر عىل جدران الروح ،ظل يلح ّ
الوردي وانعكاس أشعة الشمس عىل أعمدهتا ودروهبا للعودة إليها.
ها أنا أعود إليك مكبال بقيود الشوق ألطفئ ظمأ القلب؛ لرؤية الروح
األسطورية التي تكونت منها مدينة احللم  ،واختالط اللون الوردي مع
أشعة الشمس لتشكالن روعة الفن وقمة اإلبداع اإلنساين  ،لتخمد
نريان الروح املشتاقة لبهاء املعابد فيها واالطالع عىل جدلية احلياة "،
فلسفة املوت وقيمة الوجود " ،أي فن كان يقام عىل مسارحها املوزعة
بأناقة عىل الساحات والدروب املطرزة باحلجارة التي صقلتها أيد فنانة
مبدعة .
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إهنا البرتاء أنشودة الدنيا وترنيمة احلياة مذ كانت ،وأظنها مستمرة
كذلك إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها  ،البرتاء اآلتية من زمن رحل
بكل مافيه من نشوى االنتصارات ،نشوى الفرح بأفواج القادمني إليها
بحثا عن األمن  ،نشوى االحتفاء بالقادمني إليها ليودعوا خريات
أراضيهم فيها .
وحدها البرتاء والتي لفرط عزهتا اختفت عن العيون وغابت خلف
صمت الصخور ،ارتدت ثياب صمتها ونامت يف عيون الزمن عندما
جترعت مرارة اخليانة وذاقت مجر اهلزيمة  ،نعم غابت ولكنها أبقت
أثرها شاهدا عىل تاريخ عز وشموخ وإباء .
هي وحدها التي جعلتني أطرح سؤايل عىل صخورها دون خوف أو
خجل  ،إن كنت قد رحلت ملدن النسيان ردحا طويال من الزمن  ،من
أين ورثنا نحن نشوة اهلزيمة والفخر بالتبعية واالعتزاز
باالنكسارواملباهاة بتسمية اهلزائم واالنكسارات؟
فمن نكبة إىل نكسة إىل حترير كاذب ثم عاصفة الصحراء وحرب
للخليج سميت باألخرية  ،ها نحن نسفك دماء بعضنا فأرض النعامن
اقتسمها اخلوارج (الرافضة) ومن تبعهم ،وهاهو الدم يسفك يف أرض
دجلة ،وفيها تتكرر أيام التتار ،و خيستنسخ (تيمورلنك) أهيا الكاهن
أدخلني لسيد األرض فأنا جئته طالبا النجدة لوقف نزيف الشمس عىل
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أبواب مدينة السالم  ،هاهي املعابد يا سيد التاريخ هتدم عىل رؤوس
من فيها ،وكذلك املراقد هاهو دجلة خيصبغ باألمحر القاين ،أعدنا لذواتنا
حتى لو اضطررت إلبادتنا.
إذا هي سيدة األرض ،هي مملكة الصحراء" ،مهد اإلله رشاه" حارضة
التاريخ واملئذنة عىل جبينه ،نقش األنباط عىل صدر الزمن ،درة
احلضارات ،أرض البداوة  ،أرض احلوارث" ،أرض رب أيل " مملكة
األنباط؛ أنباط البرتاء  ،أبناء هذه الرمال وهذا الطني الذي منه كانوا
ومنه كنت.
أرى الشمس ترنو لغرة األيامللبرتاء والتاريخ الذي أبدا ال يفارقها.
البرتاء هي اجلدارية األوىل التي أبدعتها يد الفنان النبطي وأهداها
لإلنسانية؛ لتبقى شاهد عرص لألنباط ،الذين زامحوا روما أعظم ممالك
األرض يف ذلك الزمن ،بل وهزموها وكانت املسيطرة عىل طرق
التجارة الربية والبحرية يف زمنها .
أقف أمام خزنة اجلرة التي هي املدخل الرئييس للبرتاء  ،تنساب الدموع
من القلب والعيون ،وأتساءل ما الذي أسقط الدمعة احلرى النقية وأنا
عىل مشارف احللم ؟أهي دموع الفرح بأن حققت حلمي بالعودة إليها؟
أم هو وهج القلق ،وحرارة الدهشة؟ أم هو انحباس الكلمة داخل
شيطاين أو ملهمي؟ أم إهنا السعادة بتحقيق اخلطوة األوىل من هذا
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احللم الذي بقي يراودين منذ رأهتا عيناي ألول مرة؟ أم تراه الشوق
واحلنني للبرتاء وزمنها احلر العزيز ؟
أقف يف حرضهتا وأمام اخلزنة اخلالدة خماطبا  :الشوق يشدين إليك يا
برتاء العزة ،يا وجه التاريخ املرشق  ،يا خلود األجداد  ،يا معجزة
األنباط اخلالدة رغم أنف الزمن وتفاعالته.
أقف أمام بوابة البرتاء أو خزنتها "خزنة اجلرة"مع زمييل يف العمل ،وهو
يمسك بقلمه ،أخاطبه يا عزيزي هل تستطيع الكلامت أن تخبقي عىل
معانيها وهي تقف يف حرضة عروس املاملك وزهرة الصحراء ،و خقبلة
ذلك الفنان الدائمة عىل وجنة األرض .
إىل هنا يا صديقي كان الفرعون وزنوبيا والنعامن وكل ما كان حييط هبذه
اململكة من ممالك كانوا يأتون بخرياهتم ،وهم يعلمون علم اليقني بأهنا
لن تضيع أو تنهب  ،هنا أبدا ال ُتان األمانة .
أقف عىل بوابة البرتاء  ،أستعيد ذكريات املرحلة املدرسية التي قادتني
إليها  ،أستذكر تلك األسئلة الساذجة التي كنا نوجهها ألستاذ مل يكن
يعرف من تاريخ البرتاء شيئا ،يا إهلي كم اهتزت صورة املعلمني يف
نظري بعد أن ظلت ولفرتة طويلة ال تقبل اجلدال ،وهي املعرفة الكاملة
والشاملة لكل األشياء ،كيف لكلامت املعلم أن
والصواب؟
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هيا يا بن هذا الطني ،يا بن احلسنات والبدول ،يا بن احلويطات  ،يا بن
البداوة لنبدأ رحلتنا إىل السحر ،إىل انبجاس احلضارة ،إىل الرمز
اإلنساين اخلالد  ،هيا يا عزيزي ألطلق رساح الروح التي أتعبها هذا
اجلسد لتصغي لبوح البرتاء ،ولتلوذ بفنائها الرحب ،لتسمع وتستمع
بأناشيد النرص التي ترددها ألسنة اجلنود املنتشني بفرحهم  ،وأغاين
العشق التي تطلقها حناجر الصبايا اجلميالت والفرسان احلق ،وتفرغ
انطفاءات القلب وتداوي جراح السنني وتعيد تشكيل الذات من
جديد ،من خالل االنتشاء باملكان املسكون بعظمة األنباط وأيام
إرشاقهم  .ها أنا أسري يف سيقهاها أنا أسري يف سيقها األطول من
تارخينا ،األسمى من وجودنا ،وال أزال حتت تأثري خزنة اجلرة،
أتلمس احلجارة فتنعشني نعومتها ،أصغي ألغنيات احلىص املتطاير من
عيل
حتت األقدام  ،أشعر باجلند حييطون يب من كل اجتاه  ،من هنا سيطل ّ
أحد احلوارث ،أرى نفيس وأنا أنحني أمامه  ،أسمعه يوبخني عىل
عيل عروبتي  ،من هنا ستظهر "شقيلة" أذوب يف سحر
انحنائي وينكر ّ
عينيها  ،يغرقني عبق أنوثتها وُتيفيني هيبتها .
آآآه أهيا القلب كيف جتمع يف شخصها األنوثة الطاغية وهيبة
املخلك؟شقيلة أيتها امللكة الرائعة يا أم رب أيل الثاين؛ كيف سرييت أمور
مملكتك العظيمة يف غياب أعظم ملوك البرتاء ،كيف يل أن أطبع قبلتي
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عىل يدها فأدخل التاريخ ؟ وأعلو هباكزعرودة البرتاء ،بعد قليل سأمتع
عيني بالنظر البنة الفرعون التي احتفى هبا األنباط ،وبنو هلا قرصا
أسموه قرص البنت  ،هنا سيوقفني اجلند  ،يسألونني من أنا ومن أين
أتيت وإىل أين سأجته ؟ أخربهم بوجهتي وبحثي عن أجدادنا األنباط .
يركض صديقي أمحد باجتاهي وأنا أنادي "شقيلة " يا امرأة جتسدت يف
عينها روعة الكون ،يا امرأة فاح عبق سحرها يف الدنيا ،وأشعلت
بشموع أنوثتها ليل البرتاء  ،أهيا التاريخ  ،من لنا بعد احلارث الرابع ،من
لنا بعد شقيلة ،صدى رصاخي وأنا أنادي؛ أهيا املكتشفون ،يا علامء
األثار ،فتشوا يف حجارة البرتاء؛ لعلكم تعثرون عىل املزيد من أخبار
هذه اململكة العصية عىل الفناء  ،لعلكم جتدون من أخبار شقيلة ملكة
برتا املزيد من األخبار .
يفاجئني صوت زمييل ورفيق رحلتي بصوته اخلفيض ليخربين بأننا
وصلنا إىل املعبد ،أتسلق الدرج الطويل ،أسابق أنفايس ،يرتاءى يل
الكاهن  ،أرجوه أن يعمدين برتاتيل األنباط ،وأن يعيدين من زمني
املقرف  ،آه يا سيدي أين رشاه ؟ اسمح يل باملثول أمامه ،ألرى ذلك
اإلله العريب اللسان اآلرامي احلرف ،قدمني قربانا عىل مذبحه لعله
يريض شعبا يئن حتت وجع األيام وظلمها كام كان يريض شعبا مرتفا،
شعبا كان سيد نفسه وسيدا ملن حوله  ،قدمني قربانا عىل مذبحه لعل
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دمي يترسب بني شقوق البرتاء فيختلط بلوهنا البهي  ،فأكون جزءا من
برتاء األنباط .
ها أنا اجلأ إليك  ،ألوذ بأهبائك السنية  ،ألطفئ عطش السنني  ،أركض
ملدافنك أحاول نثر الرتاب عن أرضحة أناس اختاروا بطن األرض قبل
أن متسهم اهلزيمة .
أعود إليك وأنت التي اخرتت البعد عن البحر ألنك ال تأمنني غدره،
ابتعدت عنه قليال ومل تفارقيه ،جاورت رم وكانت ضمن محاك  ،آه يا
ابنة الصحراء شهيقك نسيم البحر وزفريك وهج الصحراء لتكون غيوم
الشموخ ومتطر عىل هذه األرض عزة وجمد .
ها هو نبي اهلل هارون يربض باجلهة املقابلة لعينيك حيرسك بدعائه
يتوجه إىل اهلل أن يبقيك زهرة لألرض وزغرودة تلجأ إليها القلوب
لرتتاح من عناء أيامها الثقيلة.

أخريا:
شكرا أهيا املغامر الصغري ألنك أعدت تأثيث الذاكرة اإلنسانية من
جديد ناقشا البرتاء وشام يزين تاريخ البرشية منذ أول رضبة إزميل يف
صخور تلك األرض ،شكرا ألنك نفضت الرتاب عن تلك املدرجات

102

محمد حسني الصواحلة

مذكرات جمنون يف مدن جمنونة

والدروب والساحات التي زينت ببالط نقشه الفنان النبطي  ،شكرا
ألنك أعدت اكتشاف البرتاء لتعيد الفرح لشفاه الشمسعندما ترى
أشعتها وهي متتزج باللون الوردي الذي يشع من أعمدة وبالط البرتاء
بريكهارت  ..أال من عودة للبحث والتحري ونفض املزيد من الرتاب
عن تلك التي ما زالت ُتتبئ حتت أطنان منه.
شكرا بريكهارت ألنك أعدت البرتاء غاممة تظلل هذه األرض ،وتنعم
عليها بأوسمة األجداد  ،شكرا أهيا املغامر العمالق ألنك أعدت
اكتشاف البرتاء فأعدت اكتشاف اإلنسانية .
شكرا ديفيد روبرتس ألنك طرت بالبرتاء إىل الدنيا  ،ألنك كحلت
عيون العامل برسم البرتاء عندما غفلت عنها عيون أبنائها  ،شكرا أهيا
الفنان العظيم ،يا فنان البرتاء ألنك أعدت تسويق البرتاء وجعلت
احلجيج يأتون إليها عىل كل ضامر ومن كل فج عميق  ،شكرا لكل يد
نفضت عن عيون برتا زهرة الصحراء ذرة تراب لرتد عن عيون
الشمس حزهنا.
***
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رحلة إىل اهلل
ال أدري كيف اخرتقتني كلامت تلك املرأة األمية ،تلك الياسمينة التي
يعبق شذاها يف بيتنا ،تلك املرأة التي ال ننام إال إذا التففنا حوهلا  ،تلك
األنثى األمية وحدها من صعقتني بكلامهتا  ،أشعرتني بضعفي وأنا
الذي مل أكن أؤمن إال بام أحسه وأراه  ،كلامت قليلة ،كلامت خمترصة ،
ولكنها حتمل من احلب ما تعجز عن وصفه كل الكلامت .
كلامت اخرتقت قلبي  ،استقرت يف وجداين  ،هزت شيطاين وأربكته ،
قريني الذي عجزت كل حيله عن طرد أو انتزاع تلك الكلامت وذلك
الوجه بمالحمه املالئكية من ذهني.
يا بني كفى من العمر ما مىض  ،كفاك ما قضيته من عمرك طيشا ولعبا
وعبثا بدنياك دون أن تغنم منها شيئا بل أنت اخلارس دوما  ،يا بني
تعرف عىل من أحبك دون أن حيتاجك بل دوما أنت من حيتاجه  ،تعرف
عىل من هو دوما كام تظنه ،تعرف عىل من وسعت رمحته كل يشء،
اقرتب من النور ،اقرتب من اهلل جل يف سامه ،اقرتب منه وستجد خمرجا
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لكل أزماتك ،وفرجا لكل ضيق ،تعرف عليه ورافقني لزيارته ،وبعدها
لك اخليار ،أن تستمر يف دربك  ،أو أن تعود إىل من سواك .
كانت تعزف عىل الوتر الذي تعرفه جيدا ،كانت ترضبني دوما عىل
خارصة العاطفة ،كانت كلامهتا املتحدية ُترتق ضعفي  ،وتسقط آخر
قالعي  ،كانت واثقة من هزيمتي أمامها كالعادة فهي دوما من تنترص،
تتلعثم احلروف عىل لساين أخرجها عنوة وأسأهلا :
أين أزوره يا أمي ؟ أين يقيم ؟ وهل له مكان يتواجد فيه لتتم زيارته ؟
هو يف كل مكان  ،معك أينام كنت ويف كل وقت ،هو من وسع كرسيه
الساموات واألرض انظر لنفسك هل متلك من أمرك شيئا ،تأمل السامء
 ،واسأل من بناها بغري عمد ولتجب عىل نفسك بحيادية دون أن يكون
لألفكار املسبقة أي وجود  ،متعن يف األرض وانظر كيف تتبدل وتغري
جلدها يف كل مرة فمن ربيع مزهر إىل أرض جرداء إذا ما حل الصيف ،
وكيف تتعرى أشجارها عندما حيني وقت اخلريف ،إنه يراك دوما وأنت
ال تراه إال يف خلقه ومعجزاته .
حسنا يا سيديت :سأرافقك ولكن ال جتربيني عىل يشء ال أود فعله ،لك
هذا.
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أيام عديدة استمرت وأنا أفكر يف كلامهتا البسيطة وحوارها اهلادئ،
هناك يشء يترسب إىل داخيل ولكني ال أعرف ما هو  ،هناك فرح
يغزوين وال أعرف له سببا ،هناك مشاعر خمتلطة تقتحمني ولكني ال
أستطيع تفسريها  ،وأخريا كان القرار الذي ال رجعة عنه وهو أن أكون
رفيقا ألمي وشقيقتي التي تصغرين بعامني ،قريني حياول ولكن كلامت
أمي كانت هي األقوى ،ونجحت يف أن خأحلق معاملتي بمعامالهتن
وأنال تأشرية الدخول لبيت اهلل معهن بالرغم من تأخري !
حان املوعد  ،محلت حقيبتي ورست معهن ،خطوايت تسبقني  ،لامذا ؟؟
هل ألهنا املرة األوىل التي أغادر فيها ديريت ؟ تربير معقول حلالة الفرح
املذهل الذي كنت أشعر به يف تلك اللحظات ،صعدنا إىل احلافلة كانت
والديت وشقيقتي جتلسان يف نفس املقعد وأنا اُتذت من مقعد مساعد
السائق مقعدا يل.
أبو يونس أرس يف أذين بأنه إن مل يد من يشاركه السهر يف هذا الطريق
الطويل خيشى أن يسيطر عليه النوم وهو يقود احلافلة ،فيكون السبب
لوقوع كارثة ال قدر اهلل ،فوعدته بعدم النوم حتى نصل إىل املكان الذي
هاجر إليه حبيب اهلل ومنه تكونت إمرباطورية اإلسالم ،والتي انترشت
حتى ملكت األرض كلها (،ولكنك لن تطيق مع أسئلتي صربا).يااااه
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وهل سأرى حقيقة املكان الذي نرصه وأن أرى قربه وأين كان أول
مسكن له وأين عقد أول اجتامع لدولة دانت هلا األرض،كل هذه
األسئلة كانت تراودين وأنا أعجز حتى اآلن عن وصف املشاعر التي
غرقت هبا وليتها استمرت أو ليتني قضيت نحبي وقتها .
سارت احلافلة من رغدان باجتاه وادي الرمم ،كانت تسري اهلوينا حتى
جتاوزت مبنى اإلذاعة والتلفزيون ،وفجأة بدأت تلتهم الطريق ،كانت
الساعة تشارف عىل السادسة مساء عندما وصلنا إىل إحدى
االسرتاحات يف بلدة القطرانة  ،وهناك بدأت أوىل املشاكل حيث
تعطلت احلافلة ،وانتظرنا إىل ما بعد منتصف الليل حتى وصلتنا احلافلة
اجلديدة التي سنواصل هبا رحلتنا إىل اهلل ،كنت قد راهنت أبا يونس
عىل أن ثلثي من كان معنا ليس متجها إىل اهلل ،بل لغايات أخرى
،وبعضهم لن يكمل معنا الرحلة بل سيرضبون لنا موعدا لكي نعيدهم
معنا فاستجاب لرهاين ،وما إن وصلت احلافلة اجلديدة حتى بدأت و
أبو يونس نوقظ من كان نائام وننادي من ترك املوقع ونبحث عن
آخرين ،ساعة من الزمن أو ما يقارب ذلك حتى اجتمع الناس وصعد
أبو يونس خلف مقود احلافلة وأنا جلانبه ،كنت باستثناء شقيقتي أصغر
من يف احلافلة  ،التي بدأت تلتهم الدرب بال رمحة ،يا اهلل ما أعظم ما
وهبتنا  ،وهبتنا العلم ولواله لام كان هذا االخرتاع الذي خيترص الوقت
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ويبتلع املسافات  ،طلبت من السائق أن يفتح باب احلافلة ألنظر إىل
السامء  ،رفض بشدة وقال بلسانه الثقيل ":الدنيا ليل ،والليل أسود ..
شو بدك تشوف؟ قليل من الوقت ونصل احلدود وتشوف السامء مثل
ما بدك ،وتعد نجوم مثل ما بدك ،وتتذكر حبيبك وتشوفه وين ما بدك
" التزمت الصمت وبررت رفضه ورحت أتأمل الرحلة منذ أن انطلقت
حتى تلك اللحظة  ،فقط أريد أن أصل إىل أرض اهلل ،بيت اهلل  ،أريد
أن أتعرف إليه  ،أريد أن أراه  ،مل أر من الطريق شيئا إال ما كان يسمح يل
به نور احلافلة .
معان  ،نحن اآلن يف معان  ،وهنا ال بد للذاكرة أن تقف ال بل أن تعود
إىل الوراء كثريا إىل تاريخ زاهر ما زالت مالحمه واضحة جلية تسقط كل
األقنعة عمن يدعون أن هذه األرض ما كانت إال مع تأسيس األمارة ،
كيف ؟ وهنا كانت الدولة األقوى يف تاريخ املنطقة  ،هنا املكان اآلمن
لكل اخلائفني منذ فجر التاريخ حتى يومنا  ،هنا عاصمة الصحراء  ،هنا
تأسست وقامت دولة العرب األوىل  ،هنا كان النظام الذي يسري عليه
كل أفراد املجتمع هنا كانت دولة األنباط التي أهدت العامل الفن
احلقيقي والدائم .
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من هنا خرجت اجليوش التي طهرت األرض من عسكر روما  ،هنا
توحدت قبائل املنطقة يف نظام شامل  ،هنا ولد احلارث األول والثاين
والثالث والرابع  ،إىل هنا جلأت ابنة الفرعون لتحتمي من خوفها
و خأسس هلا قرص ما زال يسمى باسمها "قرص البنت " هنا كان مستودع
الذهب والفضة لكل الدول املجاورة إذا هنا كان األمان  ،ومن هذه
املنطقة مر رسول رسول اهلل حامل رسالته هلرقل عظيم الروم ،حيث
كان العرتاضه من قبل الغساسنة واستشهاده عىل أيدهيم السبب يف
موقعة مؤتة اخلالدة ،حيث منها بزغ نور الدولة األهم عرب القرون
اآلتية ،وهنا تأسست مملكتي احلديثة  ،وهنا كانت تزرع بذرة اجليش
العريب الذي أنا اآلن أحد منتسبيه و خأفاخر الدنيا بانتسايب إليه ،هنا
التاريخ ومن هنا عاد الراعي ليؤسس دولة أعداء اإلنسانية  ،أعداء اهلل
ورسله  ،ويف ديريت كانت العدالة وكان شعيب  ،لامذا تنهال الذاكرة
وينساب التاريخ هبذه الرسعة يف ذاكريت؟ فقط ألنني وصلت معان ،
معان حارضة الصحراء وسيف حيمي خارصة املدنية  ،معان أم التاريخ
حاضنة الثورة العربية التي لو خقدر هلا أن ينجح هدفها لكانت أمتنا عىل
غري ما هي عليه اآلن  ،معان تقرتن برم والعقبة  ،ترتبط بمدين
واألغوار ،معان وثيقة الصلة بالكرك ومؤتة والطفيلة  ،مدين وسدوم
وحشبونومادبا وأورشليم ،كلهن شقائق ملعان .
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أحتيس فنجانا من الشاي وأشعل سيجارة لعيل أفر من ذاكريت التي
ازدمحت بالعناوين ،عناوين كثرية آخرها من هنا والطفيلة ،من جتمع
البادية  ،بادية الغر امليامني ،امل خحلقني ببداوهتم إىل ذرى املجد  ،هنا
صدر البيان األول الذي خرفض به وعد بلفور ومن هنا كان ينطلق جيش
الثوار لتحرير فلسطني ،ومن هنا كانت تصدر األسلحة والذخائر إىل
املقاومة الفلسطينية  ،معان آه يا أم املدن وأم التاريخ  ،يا أم الرجال
الذين ما حنثوا عهدا وال سكتوا عىل ضيم .
بقيت عىل هذه احلال شارد الذهن  ،أبتسم حينا ،وأسقط يف فخ الدمعة
خ
حينا آخر  ،حتى أخرجني أبو يونس من عامل التاريخ وأدخلني بوابة
الواقع بقوله :حممد نحن اآلن يف املدورة  ،هيا نتمم معامالت الركاب
وننجزها  ،لنتابع مسرينا نحو الديار املقدسة  ،تركته وكأين مل أسمعه
ورست باجتاه الرشق  ،ال أدري عام أبحث  ،كل ما أراه يف اهلزيع األخري
من الليل هو رمال أحسها تغوص يف باطن قدمي ال بل حتتضن قدمي
وكأين أعلم أهنا تعرف أين من أبناء طينتها ولكني ال أعرفها مل أشعر
بربودة الرمل أو الصحراء كام تعلمنا  ،ولكني كنت أحس والرمل
حيتضن قدمي أن دفء العامل يلفني  ،دفء العامل انطلق من هنا .
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أحالم ورؤى تكثفت أمام ناظري وسؤال فاجأين أين حكومتنا من
هذه األرض ؟ كيف نسيتها ؟ وبإمكاهنا أن حتوهلا إىل جنة غناء  ،ومل
يوقظني من أحالمي ومن جلد السؤال لنفيس إال نداء أيب يونس
ورصاخ أمي التي تنادي وكأهنا لن تراين بعد هذه اللحظة  ،أقل من
عرش دقائق حتى وصلت إليهم وفاجأين أبو يونس بكلامت ال أدري من
أين أتى هبا  ،يا بني نحن يف طريق طويل و ال يلزمنا جمانني ألهنم قد
يعطلوننا عن مسرينا ويقتلون الوقت بأشياء جمنونة  ،نظرت إليه مبتسام
وكان رد أمي قد سبقني ألهنا ال حتتاج إىل حتضري كلامت كام أحتاج  ،ال
حتتاج إىل قاموس تبحث فيه عن كلمة لرتد هبا وتوصل ما تريد قوله ،
قالت  :وهل لذة العيش إال للمجانني  ،ليتنا كلنا نحمل ما حيمل من
جنون  ،أبدا ال يضيع منه الوقت إال يف البحث والتأمل ومع ذلك فهو
يف مدرسته ال يصنف مع املتفوقني ال وال يقرتب منهم مهه احلصول عىل
عالمة النجاح لريضيني ويريض أباه "هيك خلقه ربه شو نسوي إحنا "،
وهنا حلت املشكلة الثانية  ،حيث مل خيسمح حلافلتنا باملغادرة إال بعد أن
يثبت عىل تأشريات الدخول رقم احلافلة اجلديدة " يعني وقت طويل
للمكوث يف هذه األرض ،وقت ال يقل عن عرش ساعات ذهابا وإيابا
يعني الليل القادم سيكون وقت مغادرتنا هذه الرمال املجبولة بكل
القيم اإلنسانية التي خلق منها اإلنساناألردين  ،عرش ساعات وقت
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ليس بالقصري أستطيع أن أرسق نصفه وأغرق يف بحر من األحالم التي
قد أكتشف فيها ما مل أكتشفه يف صحوي  ،ذهبت إىل املسجد ،متددت
عىل أرضيته  ،أشعلت سيجارة ما قبل النوم ،فاحتج أحد امللتحني ،
حرام عليك يا بني هذا مكان طاهر  ،حرام أن تدنسه بالدخان  ،نظرت
إليه مبتسام  ،يا سيدي أي حرام هذا الذي تتحدثون عنه؟ إذا فوجود
الرجال والنساء يف مكان واحد أكرب إثام من دخان سيجاريت أليس
كذلك ؟!! االستامع واالستمتاع بضحكات الصبايا يف املسجد أكثر
حرمة مما أفعل !!! فلندع احلديث هبذا وليقض كل منا حاجته ،
وسلمت عيوين مللك النوم .
مل أستيقظ من نومي إال عىل صوت أمي يداعبني اهنض يا بني حرض أبو
يونس وأنجزت املعامالت وسنغادر بعد قليل ،الكل يف احلافلة اآلن
هنضت واجتهت إىل احلافلة  ،وما هي إال حلظات حتى غادرنا آخر نقطة
من األرض احلبيبة والتي ال تساوهيا أرض حتى لو كانت األرض
املقدسة .
انطلقنا وما هي إال دقائق معدودة حتى وصلنا " حالة عامر " ونحن يف
طريقنا إليها بدأ اخلوف يتسلل إىل نفيس  ،ألن رحلتنا هذه كانت يف
وقت حرج للغاية فالعالقة السياسية بني بلدي والعربية السعودية
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متوترة  ،نظرا للموقف من احلرب عىل العراق والذي اُتذ فيه بلدي
إيل  ،ها نحن
موقفا مغايرا لكل أشقائه العرب ،نعم اخلوف يتسلل ّ
وصلنا إىل نقطة التفتيش اجلمركي وهنا كانت املفاجأة ،مل أتوقع أن
نعامل بكل هذا اللطف  ..نعم عوملنا بكل دفء وحمبة وكنت أشد
عيل فرحتي إال ذلك
الناس فرحا هبذه املعاملة ،ومل يكن يشء لينغص ّ
السؤال الذي غرس يف قلبي من أحد املوظفني اخلبثاء يف املركز
احلدودي حني قال :أنت من جيش صدام حسني ؟
وكانت إجابتي بعد أن تلونت الدنيا بعيني  ،إننا يف األردن الوحيدون
الذين نحمل شعار اجليش العريب  ،فأنا ال أنضوي حتت راية جيش
صدام أو غريه من الناس أو القادة  ،ولكنني أنضوي حتت راية اجليش
املصطفوي الذي يقوده حفيد املصطفى ،ونحن جيش احلق العريب أينام
اعتقادنا  ،وبعد ذلك العراك الكالمي حرض مسؤول من الدائرة يسأل
عن رس الرصاخ واإلشكالية ،فأخربته بام حصل  ،وكانت ردة فعله
بالنسبة يل مفاجأة حقيقية  ،حيث هنر املوظف وأخربه أنني أوال ضيف
الرمحن ،وثانيا أنني شقيق ومواطن عريب ال عالقة له بالسياسة وبام
حيدث خارجا عن إرادتنا نحن املواطنني  ،اعتذر مني وقد امتأل القلب
فرحا برده وإحقاق احلق،ودعنا .
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صعدنا إىل حافلتنا ورسنا باجتاه اجلنوب  ،وأخذت احلافلة تلتهم
الطريق من جديد ،غابات من النخيل  ،طريق مستقيم وطويل واملباين
الشاهقة أخذت تلوح أنوارها يف األفق ،ونحن نقرتب منها رويدا
رويدا ،أنا والسائق نحتيس الشاي وسيجارة "الامرلبورو " تفوح
رائحتها سألته أبو يونس ما اسم املنطقة التي سنصلها ؟ فأجابني إهنا
تبوك  ،عادت الذاكرة إىل التعب من جديد ما الذي حتمله تبوك من
ٍ
معان يف املخيلة ؟
وهنا أخذتني ذاكريت يف رحلة يزيد عمرها عن ألف وأربعامئة عام حني
ثارت األرض بكل شواهدها ضد الروم فهزمتهم قبل أن تصلهم
سيوف اهلل  ،أي يشء تعنيه تبوك ؟ أي سامء هي التي تظل تبوك ؟ وأي
أرض تقلها ؟ أي بحر يترشف بمجاورهتا؟ أية حلظات هي التي قادتني
إليها؟ إذا ليكن تأجيل رحلتي إىل املدينة وألبقى هنا أستطلع معاملها
وأغوص يف تارخيها  ،ألتعرف عىل ما حيمله ابن تبوك من إرث إنساين
وما علمته أمه األرض احلرة .
أردت كتابة ملحوظايت عن تلك املدينة الثائرة املدينة احلرة فضاعت
مني احلروف وأنا الذي كنت قبل حلظات مشتعل هباجس الكتابة عن
هذه األرض ،عن هذا النخيل الذي يطاول السامء شموخا وعزة
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صغرت الكلامت أمام سموها وهبائها  ،إذا بأي يشء أعرب عام حيتويني
من مشاعر أكرب بكثري مما يمكن أن يعرب عنه خمزوين من مفردات  ،أين
أنا منك يا تبوك  ،يا أرض النخيل وابنة السمو  ،ما أمجل حدائقها وهي
عيل
تعكس نور اهلل ونور املصابيح ،فتزداد أرضها هباء ومجاال ،يسيطر ّ
الشوق هلذا الرتاب الثائر .
هذا هو الرتاب الذي ما زال يزهو بنرصه عىل جيوش الروم القادمة من
أرض الشام  ،لتقتلع نبتة دين اهلل  ،فكان لألرض جولتها وكانت
كلمتها هي التي حسمت األمر  ،إهنا َمحية األرض ،إهنا األرض التي إن
شعرت بالظلم حتولت نريانا تلتهم املعتدي  ،طلبت من السائق أن
تكون اسرتاحتنا القادمة يف تبوك  ،فقال برشط أن ال يتكرر جنونك يف
املدورة  .حسنا  :فقط لنسرتيح يف تبوك  ،وحقيقة كان اجلنون يستعد
لالنطالق  ،أعد اللحظات للوصول إىل تلك الديار  ،يف الثانية صباحا
كان موعد وصولنا إىل املدينة التي أحببتها منذ رأت عيناي نورها من
مسافات بعيدة  ،اهدأ أهيا العقل قليال فلست بالعارف هلذه البلدة التي
مل تطأها قدماك حتى هذه اللحظة ،اهدئي أيتها الدهشة فلم تتوقف
احلافلة بعد ،اهدأ أهيا الشوق أهيا اجلنون قليال فام هي إال حلظات حتى
تتعرف إىل هذه األرض ،الكل نيام يف احلافلة إالي وأبو يونس وأنوار
املدينة وصوت األرض الذي سمعته يناديني أال أهال باملشتاق  ،هي
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ذات األرض ،وهو النخيل عينه  ،تبوك هذه املدينة الساحرة بمبانيها
الشاهقة التي توفرت هلا اإلمكانيات فطاولت أكرب مدن العامل مجاال
وسموا ،تنظيمها نظافة شوارعها هدوئها أضاف هباء عىل هبائها ،اُتذت
ألمي وشقيقتي مكانا يف االسرتاحة وطلبت هلم الوجبة التي يريدون ،
وأطلقت لنفيس العنان  ،إىل أين تقودين خطاي ؟ ال أدري ألين ال
أعرف أين أنا أكثر من أنني يف تبوك  ،معامل املدينة متشاهبة والليل فيها
واحدالقمر ،كل أشيائها متشاهبة وهذا مصدر مجاهلا .
أنظر إىل النخيل الذي يطاول السامء هباء وأتلمس سيقانه خأحاول هز
عيل رطبا جنيا ،ولام مل أستطع أن أهزه حاولت
جذع نخلة عساه يساقط ّ
العودة إىل موقع حافلتنا والقلب قد ارتاح قليال  ،ولكن ما يثري املشاعر
هو الوقت الذي يمر برسعة غريبة  ،أريد قليال من الوقت ملزيد من
االكتشاف .
وما هي إال ثوان حتى سمعت صوتا يناديني ،أال يا فالن تقدم  ،رست
باجتاه الصوت وإذا هبا سيارة للرشطة  ،خفت قليال ولكني احتملت
خويف ورست إليهم  ،صباح اخلري  ،صباح النور  ..أنت ضائع ؟ ال بل
أنا تائه  ،من أين أتيت؟
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من األردن ،ال ليس هذا ما قصدته أين تقطن هنا ؟ أنا ال اقطن هنا،
ولكني خرجت من االسرتاحة  ،وعند حماولة عوديت فقدت اجتاهي ومل
أستطع العودة ،آخر ما أذكره هو الدوار ألن كل األشياء يف هذه املدينة
متشاهبة " شنهو لعاد حتسبها عامن " أخشى من عاقبة إسامعهم ما يرتدد
بداخيل بعد ما سمعته من كلامت  ،وهل من مدينة عىل وجه البسيطة
تشبه عامن .
يسعفني أحدهم من سوط كلامته بقوله:تعال يا أخي سأرافقك ملوقع
حافـلتــك  ،ســرت معــه وهـو يـ ــردد " البارحة العني ما نامت يعرض هلا
النوم ومعيا " أوصلني للموقع  ،ولام نظرت للحافلة وإذا باجلميع نيام ،
صعدت إىل أعالها وجلست أتأمل هذا السحر وهذا اجلامل اإلهلي
وزادها الباري بأن منحها الامء واخلرضة ،آه كم متنيت أن ال يعثر عيل
ذلك الرشطي وأن أبقى يف ضياعي ،ولكنه حظي السيئ أبى أن يرتكني
سابحا يف ضياعي متمتعا بلحظات التيه ألكتشف هذه املدينة أكثر ،
ألغوص فيها أكثر ألجوهبا من أقصاها إىل أقصاها لعيل أكتشفها
فأكتشف نفيس  ،النفس تراودين عىل البقاء  ،وشيطاين يقودين بال إرادة
مني إىل أرض العامرية .
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ويف حلظات التأمل تلك يلد القلب سؤال توجهت به لنفيس أوال
وهلل جلت قدرته ثانيا ،هل عاد جند روما من جديد ؟ هل دنسوا هذه
األرض كام دنسوا حفر الباطن وما حوله من مدن أبية ؟لامذا يا رب مل
تكرر تلك املعجزة وتبق عىل عذرية هذه األرض؟مللم متنحها القدرة
عىل الثورة كام منحتها يف عرص نبيك وحبيبك ؟ ما الذي اختلف ؟ فهي
نفس األرض وهو نفس البحر ونفس النخيل ملَ ملْ تلق يا رب الرعب يف
صدور هذه اجلراذين القادمة من الغرب ؟ .
يعود قريني بجنونه ليعيدين لليىل وجمنوهنا العذري ،الذي قىض يف
سبيلها  ،تلك الرائعة تناديني ويف نفيس هاجس يقول يل اهدأ فأنت يف
طريق التوبة يف طريقك إىل اهلل  ،نعم ولكن أي توبة متنعني من التمعن
قدر املستطاع يف تاريخ هذه األرض وأبنائها ،أي توبة هذه التي متنعني
من نبش الذاكرة؛ الستخراج ما علق فيها ،أو ما تبقى فيها عن هذا
الرتاب املؤدي إىل العراق ،التي رحلت إليها العامرية ومرضت فيها
ومتنى ابن امللوح أن يصل إليها ويكون الطبيب املداوي .
يقولون ليىل يف العراق مريضة فيا ليتني كنت الطبيب املداويا
ولكن كم من الصحراء سنقطع حتى نصل تلك الديار الغضية التي ما
زال يفوح منها عطر ليىل  ،وينبت نحيب قيس زهورا من الياسمني ،أو
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أشجارا من النخيل الشامخ كروح قيس وقلب ليىل  ،كم من الرمال
ستثور لتقتل رسعة احلافلة قبل أن نصل تيامء؟ كم من الوقت سيموت
وأنا أنتظر الوصول عساين أعثر عىل بقايا من أثرها ؟ أو قطعة من شال
كان يغطي رأسها  ،ال بد من العودة أليب يونس ومعاودة سؤاله ،
اجتهت إليه بنظري وناديته ،فقاطعني وكانت إجابته بمنتهى اخلبث
عندما نصل سأخربك  ،اصنع لنا الشاي وناولني قطعة من اخلبز  ،لامذا
السؤال؟ وماذا لك فيها ؟ هل نجمتك تاهت فيها وتريد البحث عنها؟
عيل أن أستخف به  ،ال يا سيدي ولكنك قلت بأنك
شعرت بأنه يب ّ
أتيت إىل هنا أكثر من مرة فأردت أن أرى أثر خطوك فيها  ،فهو ال يعلم
أن القلوب من هنا شهقت باحلب وهنا ودعته وهنا أيضا تبحث عنه ،
هنا مكان والدة القلوب النقية التي حتتمل كل املصاعب ألجل من
حتب ،حتب احلياة رغم قسوهتا فقط ألن فيها احلبيب  ،هنا تاريخ حياة
خالدة ال تفنى وال تزول حتى وإن كانت قصرية  ،كيف ال ؟ وهنا كان
مصيف ليىل وأهلها .
وسارت احلافلة  ..األرض تطوى حتت عجالهتا ورغم ذلك كنت أراها
واقفة ال تتحرك ،سيجاريت ال تنطفئ  ،أمي تناديني من عىل بعد
مقعدين أو ثالثة ..التفت إليه :أرح جسدك بني هذا اليوم الثالث لك مل
تعرف طعم النوم  ،إن جلسدك عليك حق  ،القهوة الشاي والسجائر
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كلها ستؤدي لقتلك ،توكيل عىل اهلل يا أمي  ،لن أموت إال بعد أن أكمل
دورة العمر املقررة من رب الكون .
هذه األرض،هذه الرمال وهذا الطريق الطويل يرسق النوم من عيوين
ويشعرين باملتعة احلقيقة والسعادة الغامرة  ،التاريخ يا أمي يبقي القلب
مستيقظا ،أي تاريخ يا بني كلها أيام وترحل وال يذكر يشء بعد
الرحيل ،ال يا أمي فعىل امتداد هذه الصحراء كان تاريخ اإلنسانية
احلقيقي ،هنا يا أمي ولد النقاء والصفاء واحلب ،من هنا مرت ليىل،
أخي أبا يونس إذا ما وصلنا تيامء أو اقرتبنا منها فأخربين  ،لامذا ؟ فقط
أخربين  ،دون أن أخربك أعلم إذا ما توقفنا لالسرتاحة فلن تكون وقفتنا
إال عند مسجد تيامء فهي ليست بالبعيدة من هنا ساعة من الزمن أو
ساعة ونصف حتى نصلها يعني ما يقدر بصنع إبريق من الشاي بالزعرت
ورشبه وكوب من القهوة حتى نكون قد استهلكنا فرتة الساعة أو أكثر
بقليل ،حسنا فلن أسألك بعد ذلك عن يشء .
صنعت إبريقا من الشاي ورحنا نرشب نادتني أمي بقوهلا "يطلع يل أن
أشارككم يف هذا اإلبريق" ألنك يا بني طردت النوم من عيني  ،آه لو
أعرف بامذا تفكر  ،فمنذ زمن طويل مل تأتك حلظات اجلنون التي تعيشها
اآلن  ،حقا قد افتقدناها  ،ألهنا وحدها من هتبك القدرة عىل التحدي
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أال يمكنك يا بني أن تنقل عدواها لبقية أهلك عساهم أن ينالوا درسا
يف مدرسة احلياة،أضحك ،لك هذا يا أمي سأعطيهم من ريقي.
أبو يونس ها نحن قد وصلنا إىل تيامء ،ابحث عن نجمتك التائهة ،
حاول إصالح ذاكرتك املثقوبة كام تريد وليكن بعلمك أننا سنغادرها
بعد صالة الفجر مبارشة لنكون يف املدينة املنورة عند آذان اجلمعة .
حسنا ،كلهم ذهبوا إىل املسجد إالي ،رحت أتأمل تلك الرمال،
وترتاءى يل ليىل بشعرها اللييل اللون وعباءهتا السوداء الشفافة وعيوهنا
الواسعة  ،كنت أحس أهنا ما زالت هنا يف هذا املكان أو ذاك تنتظر قدوم
املحبوب  ،أسمعها تناديه أال يا ابن عمي  ،يا كل القلب طال انتظاري
لقدومك  ،أحرقني الشوق لرؤياك  ،يوقظني من ذلك اجلنون لسع
اجلوع  ،أحس بأين قادر عىل التهام كل ما أعثر عليه من طعام  ،محلت
شيئا من أوراقي وقلام يكاد يلفظ ما تبقى به من مداد  ،جلست إىل
إحدى الطاوالت والتي سميت جمازا طاولة وبدأت بالكتابة والتساؤل
لامذا مل تقم ليىل يف هذه الديار األنيقة ؟ لام اجتهت إىل العراق ؟ أهو فرار
أهلها هبا من حبها ؟ وهل لبعد الديار أن ينيس اخلل خليله ؟
كان إىل جانبي شخص عرفت بعد وقت قصري من جلويس بأنه يمني ،
وأنا الذي سألته عندما ملحت اخلنجر املعقوف يتوسط بطنه ويعلوه
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حزام عريض من القامش األخرض  ،اعتقدت يف البداية أنه خعامين  ،قال
يل بعد أن اعتذر عن تطفله عيل ما الذي تكتبه ؟ ال يشء فقط أدون
ملحوظايت وما تسعفني به الذاكرة من معلومات ومشاهدايت وانطباعي
عن كل منطقة أدخلها حسب تأثريها عيل  ،قال ماذا يعني  ،ال يشء فقط
العمر يمر رسيعا ،غدا تنتهي هذه الرحلة  ،وعندما أتذكرها يف املستقبل
أعود هلذه االنطباعات  ،عرفني باسمه الذي مل أعد أذكره فقط كل ما
أذكره عن ذلك الرجل أنه كان كبري السن وأنه شاعر ،قال يل أنه
معروف يف بالده  ،شاعر غنائي كتب الكثري من كلامت األغاين لعدد من
املطربني يف اليمن  ،وأسمعني شيئا من قصائده العمودية اجلميلة .
عندما سمعت قصائده أيقنت بأن القصيدة العمودية التي حتارب من
احلداثيني وكتاب ما خيسمي قصيدة النثر تستوعب كل ما جاءت به
احلداثة  ،وثبت يل بالوجه القطعي والذي ال يقبل اجلدال أن العيب ما
كان أبدا يف شكل القصيدة ،وإنام العيب يف الشعراء  ،بعد أن استمعت
إليه لعنت كل وزارات الثقافة يف الوطن العريب والتي تبخل عىل بنيها
بإيصال أصواهتم ألشقائهم وأصوات أشقائهم إليهم  ،ملعونة هي كل
وسائل اإلعالم ووزارهتا والتي هتتم بالعري والفذلكات أكثر من
اهتاممها بمثل هذا املبدع العريب والذي كنت عىل يقني بأن كثري من أبناء
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ديريت مل يسمعوا باسمه وإن سمعوا به مل حيظوا بفائدة االطالع عىل
إبداعاته .
قال هي دعوة مفتوحة لك لتكون يف ضيافتي باليمن  ،لتكتب عن البلد
الذي كان سعيدا وتارخيه وستجد كل املساندة والدعم ليس مني فقط
ولكن من كل أهل اليمن ،من كل أبناء محري وأحفاد بلقيس ومن كل
الدوائر املختصة ،من الثقافة واإلعالم واحتاد الكتاب.
ولامذا كل هذا ،ال ليشء يا أخي ولكننا نحب أن نرى صورتنا كيف
ترسمها عيون األشقاء  ،تناولت وجبة الطعام وكانت من األرز الربياين
والدجاج ،وأبى ذلك الشاعر إال أن تكون عىل نفقته  ،فاتتنا الصالة
أقصد صالة اجلامعة ،ولكننا صلينا معا اليمني وأنا أمام االسرتاحة  ،ال
أدري كيف رسقني من دهشتي كيف أنساين ما كنت أعتزم القيام به،
وهو التجول يف تلك املنطقة  ،قليل من الوقت وحرض املصلون وأبو
يونس  ،جاء عىل خالف عادته  ،غابت ابتسامته وعال صوت رصاخه ،
يا هلل نطلع من هون  ،قابلته  ،ما بك يا أبا يونس ما الذي أصابك  ،قد
قلت إننا سنغادر من هنا بعد صالة الفجر ومل حتن الصالة بعد  ،املحرتم
الشيخ مل يسمح لنا بدخول املسجد وكأننا سندخل إىل بيت أبيه ،
ملعون أبو أحسن شيخ  ( ،طيب أبو يونس روق ) هذا مسجد للصالة
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والعبادة فقط وليس اسرتاحة للنوم واالسرتخاء  ،اهدأ أبا يونس ودعنا
نستمتع هبذا اجلو الرائع  ،أمل تداعبك هذه النسامت وترجوك املكوث
فيها  ،انظر إىل النخيل أال يشدك إىل أن تسمو إىل مستواه ؟! انظرإليه
وُتيله كيف يستقبل الشمس يف كل صباح ،وكيف يودعها ليستقبل
الليل ،انظر إليه وهو يداعب النجامت الساهرة مع رمال خطت فوقها
ليىل ،انظر إليه وهو يعانق السامء وكأنه يقلب صفحات ذكريات مجعته
بمعشوقته اخلالدة  ،وكأنه يعيد نظم القصائد التي ُتلد ليىل و جمنوهنا،
هنا جتمعت قلوب العشاق ،وهنا فرقتهم األقدار أيضا ،هنا يف هذه
الديار كان مصيف العامرية  ،ومن هنا كان طريقها إىل العراق حيث
أقامت واعت ّلت ،هنا وقف ابن امللوح خياطب هذا الرتاب ويسأله عن
ليىل .
دعنا من كالمك الفارغ ،وهيا لننطلق إىل أرض األمن والطمأنينة إىل
أرض الدفء والسكينة  ،إىل املدينة املنورة لنصلها ونأخذ قسطا من
الراحة قبل أن حتل صالة اجلمعة.
***
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يف رحاب رسول اهلل
ومدينته الطاهرة
ما زالت خيوط الدهشة ُترتق عواطفي وشموع الفرح تنري جوارحي
وتيضء عتمة الذاكرة التي مل أعد أستطيع قراءة ما علق هبا  ،أين نحن
اآلن ال أدري؟ أين وصلنا ؟ ال أعرف  ،مل أعد اسأل أبا يونس عن
يشء ،ومل خيطرببايل أن أسجل أسامء تلك البلدات التي مل ندخلها وإنام
كختبت أسامئها عىل الفتات عىل جانب الطريق ،الشوق لرسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم ومدينته وزمنه خيرتقني  ،يقتحمني ويشعل نريانه يف
القلب  ،ترتاءى يل صور أولئك األجداد  ،أحن إىل األمس البعيد  ،إىل
أولئك الفرسان الذين اجتازوا بحور الظلامت  ،وأشعلوا شموس
املحبة واإلخاء  ،إىل من نرشوا رسالة الصفح والعفو عند املقدرة ،
التسامح حتى مع األعداء .
هم الذين أهدوا البرشية معنى الكربياء والشموخ  ،هم الذين كانوا يف
جاهليتهم أعزاء ال يرضون بالضيم وال خيضعون إال ألهلتهم  ،وبعد أن
اهتدوا لرسالة احلق وأمنوا هبا خضعت هلم العزة  ،وامتطوا صهوة
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الكربياء ومحلهم املجد عىل جناحه ،وكانوا هم وحدهم من دون بني
الدنيا شعار السمو والنبل والعظمة ،وما عادوا بعد إيامهنم حينون
اهلامات إال هلل الواحد القهار  ،فقط امللك العدل من خيشونه وخيشعون
ويذلون عندما يكونون يف رحابه .
ديار األجداد الذين منهم من طردته ديرته وأهله األقربون ومنهم
رسول املحبة واإلنسانية ،األجداد الذين خرجوا من هناك ال يملكون
من الدنيا إال النور الذي يمأل صدورهم  ،واجلراح التي علقت يف
أجسادهم أوسمة فخر واعتزاز  ،أوسمة كتب عليها إهلي إن مل يكن بك
عيل فال أبايل  ،وأجداد نرصوا وأزروا وضحوا بالنفس والامل
غضب ّ
وبكل زينة الدنيا ومتاعها  ،وعندما خيسأل املنفيون من ديارهم عن عدم
إقباهلم عىل الدنيا الغرور  ،تكون إجابتهم واحدة موحدة " إن الدنيا وما
عليها ال تساوي عند اهلل جل يف عاله جناح بعوضة  ،فكم خأساوي أنا
من هذا اجلناح ؟ وكم هو نصيبي منه إذا ما أقبلت عليها ؟ " ال فنحن
نشرتي دار اخللود والبقاء  ،نحن نشرتي جوار العفو الرحيم  ،ونرغب
عن دار الزوال والفناء .
هنا رسقني أبو يونس من تداعيات الذاكرة والصور التي راحت ترتاكم
أمام عيني وخيوط الدهشة التي جتتاحني ،ليخربين إننا اآلن عىل
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مشارف مدينة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ،مشاعر خمتلفة
وخمتلطة ،مشاعر مضطربة  ،نشوة الفرح تغمرين  ،ال أدري إن كانت
احلياة هي التي احتضنت قلبي أم أن قلبي من احتضن احلياة  ،كل
األشياء تلونت باألخرض الزاهي  ،أسمع كل األشياء تغني من فرط
سعاديت حتى إطارات احلافلة  ،كنت أسمعها تردد نشيد احلياة واحلب ،
كيف ال ونحن بعد قليل من الوقت سنكون يف ضيافة رسول العزة
والسمو والكربياء ،هل يمكن لكلاميت البسيطة أن تعرب عام يكتنفني من
مشاعر؟ هل يمكنها أن ترسم سعاديت أو تصفها ؟من يصفعني؟ لعله
يعلني أشعر بأين أعيش الواقع ،إين حقيقة يف مدينة رسول اهلل ولست
أحلم بذلك  ،أين أمي تعنفني ؟ لعيل أخرج من عامل الوهم لتعيدين إىل
ما أنا فيه من حقيقة ،هل يمكن للشعر أن يصف ما حيتويني من
مشاعر؟ وكيف له ذلك وأنا اآلن قد فقدت كل قدرايت عىل الوصف
والتعبري؟
وقبل دخولنا مدينة حبيب اهلل عليه السالم ،لفت انتباهي ذلك املبنى
الرائع واملهول يف شكله وطريقة بنائه ،اعتقدت للوهلة األوىل أنه
املسجد النبوي الرشيف.
أبو يونس أمل نصل بعد ؟
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 ال .أليس ذلك هو املسجد النبوي ؟ال ذلك املبنى الذي تراه هو قرص امللك فهد بن عبد العزيز  ،وهل تعلم
يا أبا صخر بأنه ال طريق تؤدي إىل هذا القرص.
 وكيف الوصوإلليه ؟ عن طريق الطائرة فقط ،ألنه كام ترى يقع عىل مرتفع عال.ياه ،يا أبا يونس؛إنه الامل وما يصنع .أخذنا احلديث عن القرص ودخلنا أرض رسول املحبة والعطاء  ،دخلنا
أرض أيب القاسم والصديق والفاروق وذي النورين ومن كرم اإلله
وجهه  ،دخلنا إىل انبثاق النور واهلدى  ،يا إهلي هذا اخلافق بداخيل مل
يعد حيتمل مقدار الفرح والسعادة اللذان يمآلنه  ،ال بل يتسعان عن
ذلك ألصبح كيل عبارة عن شعلة من الفرح .
هل نحتاج لكثري من الوقت للوصول إىل طيبة؟ال نحن اآلن فيها ويف طريقنا ملوقف احلافالت  ،وعاد أبو يونس يسري
اهلوينا  ،اقرتبنا من مبنى ضخم البناء شاسع املساحة اُتذ أبو يونس
فيه مكانا وأوقف احلافلة ،ونادى بمكرب الصوت محدا هلل عىل
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سالمتكم ،نحن اآلن يف املدينة املنورة وذلك هو املسجد النبوي
الرشيف .
 أين نحن اآلن ؟ نحن يف ساحة املحكمة ،ويا جمنون سميت هبذا االسم ألنه املكانالذي تخنفذ فيه األحكام الرشعية .
مل نكن نبعد عن حدود التوسعة للمسجد الرشيف إال أمتارا قليلة ،
هبط املعتمرون وكل سار يف اجتاه نادى أبو يونس بصوته اجلهوري:
قليل من الوقت وحيني موعد صالة اجلمعة ،من أراد أن يبحث عن
سكن يبحث ،ومن أراد أن يقيم يف املسجد فليذهب للمسجد  ،سنقيم
يف املدينة أربعة أيام  ،وأنت يا حممد ؟
ما الذي تريده ؟
 أريد سكنا نرتاح فيه كيفام شئنا  ،وكانت أمي قد تعرفت عىل اثنتنيمن النساء من العني األخرى ،العني التي أصاهبا الرمد من نابلس
املحتلة ،نابلس الثورة واإلنسان ،وقد اختارتا أن تشاركانا السكن .
 انتظر قليالوسأصطحبك إىل سكن مريح ،وصاحبه حمرتم وأسعارهضمن اإلمكان .
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حسنا  :هيا بنا .ورسنا وما هي إال مسافة قصرية حتى قابلنا باب السالم ملسجد
الرسول األعظم عليه أفضل الصالة وأتم التسليم ،اُتذنا االجتاه
األيمن ،وإذا بالفتة صغرية كتب عليها "سكن النعامن "2دخلنا إليه
واخرتنا جناحا كان مكونا من غرفتي نوم وصالة باإلضافة لتوابعه
ومكيف  ،هي فرصة لالستسالم مللك النوم واألحالم  ،ألن بانتظاري
الكثري من العمل يف األيام األربعة القادمة  ،مبارشة اجتهت للحامم
وأخذت محاما ساخنا شعرت بعده باالرُتاء التام .
خرجت منه مبارشة للرسير ،رميت بجسدي املرُتي فوقه ،وأسلمت
جسدي وروحي مللك النوم بعد أن قرأت آية الكريس واملعوذات
ورحت يف نوم عميق  ،فاتتني صالة اجلمعة والعرص واملغرب  ،ولام
استيقظت من النوم توضأت وأرسعت إىل مسجد احلبيب قضيت
الصلوات التي فاتتني وانتظرت صالة العشاء وما أن أهنيناها حتى
طلبت من أيب يونس أن يرافقني برحلة داخل املدينة  ،كان مرشوع
توسعة احلرم النبوي يف بدايته ومل يكن يبعد عن موقف احلافالت إال
أمتارا قليلة ،تفقدته يف نظري  ،مل َأر إال األنوار املتناثرة بشكل شاعري،
مل أستطع متييز األشياء إال أن جلانبي األيمن املسجد النبوي وأنا اآلن يف
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ساحة املحكمة.
 أبو يونس سأذهب للسوق للتعرف عليه هل ترافقني؟ نعم .هيا.هنضنا ورسنا باجتاهه  ،يا إهلي !! أين مدينتي احلبيبة من هذا ؟ أين زقاق
وحواري عامن من هذا الرتتيب الرائع؟ أسواق هنا تعني أسواق ،وال
يوجد مساكن أو عائالت  ،لكن فوىض عامن وشقيقاهتا األردنيات تبقى
األمجل  ،الصخب يف عامن يمنح القادم احلياة  ،واهلدوء يف طيبة
يمنحك القدرة عىل التأمل والتمعن يف األشياء  ،عامن متنحك الشعر
واإلبداع  ،اهلدوء يف مدينة احلبيب ومسكنه متنحك الدفء واحلب ،
مقهى السنرتال يف شارع السلط يمنحك القدرة عىل اكتشاف حيوات
أكثر  ،ويرسلك إىل ثقافات متعددة  ،وال مقاهي يف املدينة املنورة  ،أهيام
أحب إىل قلبي يثرب أم عامن  ،أقسم أن طيبة حبيبة ،طيبة األنثى
الرشيقة التي تغوي القادم إليها بالبقاء وتراوده عن نفسها لتنسيه ما
حيب يف ديرته ،وهي قادرة عىل ذلك لام تتمتع به من صفات ومزايا ،
الدين فيها واإلنسان األحب لكل من نطق بال هلإ إال اهلل  ،فيها عودة
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اإلنسان لنفسه وتعايشه مع اآلخرة،هنا يبقى احللم بمرافقة الشفيع يف
جنان اهلل يف اليوم الذي ال ينتهي  ..يوم اخللود .
ولكن عامن املتناقضات ال تقارن بمدينة أخرى،عامن بسهلها ووادهيا
بتالهلا وسفوحها ،بفوضاها العارمة ،وهدوءها املزعج هي األحب ،
ولكن أين هي من هذا التنسيق وهذه الروعة ؟ أرد عىل أسئلة النفس يا
سيدي مجالية عامن تبقى يف فوضاها  ،خصوصيتها يف تناقضها  ،اهدأ
فال مكان لعامن هنا ،ابق مع حبيبك ومدينته املحمية من املسيح
الدجال ،ومع ذلك ال يوجد يف الدنيا أغىل من عامن فوالذي نفيس بيده
لو خريت ما بني الدنيا بأرسها وبني عامن الخرتت عامن ونسيت ما
تبقى من الدنيا ،ال أدري رس هذا اإلرصار واملقارنة بني عامن وأية أرض
أدخلها ،لامذا تسيطرعيل عامن بشوارعها الضيقة واألخرى املتسعة؟
لامذا تسيطرعيل عامن بمخيامهتا ومناطقها الربجوازية ؟عامن بنت
العشرية،عروس الدنيا .
خيرجني أبو يونس من عاصفة احلنني التي جتتاحني لندخل إىل السوق ،
يا هلذا اجلامل  ،وهذه الروعة  ،يا هلذا التنظيم  ،ال حتتاج للخروج من
هذا السوق إال عندما تنهي كل احتياجاتك  ،ال ليس سوقا بل إنه مدينة
مصغرة بكل ما حتمل هذه الكلمة من معان ودالالت  ،سوق حيتوي
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عىل كل ما خيطر بالبال من أصغر األشياء حتى أكربها  ،وأنت تتجول يف
هذا السوق تشعر بمتعة غريبة ،مىض الوقت ومل نشعر به عاد أبو يونس
خلطفي من متعتي ليخربين بأن الوقت تأخر وأصبح لزاما علينا العودة
،حسنا لنعود ولكن لنغري الطريق الذي أتينا منه  ،علنا نكتشف شيئا
جديدا من ذواتنا وحقيقتنا التي طالام غابت عنا،عسانا نكتشف براءتنا
وطفولتنا عندما نكتشف براءة وطفولة هذه الشوارع .
واستمر املسري وقبل أن نصل كل منا إىل مكانه كان املنادي ينادي
لصالة الفجر  ،اجتاهنا للمسجد وهناك وبعد أن أدينا حتية املسجد
أمسكت بكتاب اهلل ورحت أقرأ كلامته ،وكنت قد فتحت املصحف
الطاهر عىل سورة اإلرساء وكانت " سبحان الذي أرسى بعبده ليال من
املسجد احلرام إىل املسجد األقىص الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه
هو السميع البصري " وتعود الدهشة لتخطفني من جديد  ،بالتأكيد أن
املصطفى يف رحلته تلك مر من هنا  ،إىل تبوك وعامن واألغوار إىل
القدس الرشيف  ،األن اكتشفت أن رس تعلق اإلنساناألردين بأرضه هو
الربكة التي أنزهلا اهلل عىل هذه األرض التي جتاور األقىص  ،إذا هذا هو
رس التوحد بني الضفتني ،إذا مل يكن رس التعلق بني رشقي النهر وغربه
حمض صدفة بل هو منحة إهلية وهبها اهلل ألريض؛ لتكون يف جوار
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املساجد الثالثة احلرام والنبوي واألقىص  ،إذا هو رس اخللود ألرض
األنبياء واملرسلني .
هو رس البقاء والعشق ألريض أرض احلشد والرباط  .ياإهلي  ..أنا يف
بيت رسول اهلل وصحبه وال ألقي بالتحية عليهم ؟ هل يمكن أن أكون
يف بيت أكرم خلق اهلل وال خأرشف عيناي بروضته الطاهرة ؟ أشتاق ألن
خألقي بتحيتي إليه فريدها يل بأحسن منها ،يا له من رشف عظيم وغاية
األمنيات ،هنضت من مكاين وركضت باجتاه اإلمام الذي رشفه اهلل
تعاىل بأن يكون إماما لثاين احلرمني ،ركضت باجتاهه  ،كان ينتابني
إحساس غريب ال أدري كنهه  ،ربام كان ذلك اإلحساس نتيجة األمنية
إيل بأن
التي باتت تسكنني وهي أن أصل إىل تلك الروضة  ،كان خخييل ّ
نور يشع من عيني ذلك اإلمام ومن جبينه ال بل كان النور يسطع من
اإلمام،والسؤال يف النفس كيف ال يشع النور منه وهو يف حرضة كامل
النور وخادمه  ،كيف ال يسطع نوره وهو املشاء يف الظلامت  ،أنا ال أريد
نورا كام نوره  ،أريد نور احلبيب أن يمأل قلبي عسى أن يمسح ذلك
النور عتمة سنني خلت بال فائدة أو طائل .
اقرتبت من اإلمام وكانت عالمات اخلوف والرهبة قد بدت تظهر عىل
مالحمي  ،وفاجأين بكلامته ،ومل يكن باملسجد غرينا إال نفر قليل.
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 ما بك يا بني ؟ أريد أن أسلم عىل اهلادي  ،أريد أن ألقي بالتحية عليه  ،أريد أن أشكوله حايل وأرجوه أن يقبلني من أمته ،وأنا الذي انرصفت عنه إىل امللذات
والشهوات  ،أريد أن يتقبلني فيكون شفيعي يف" يوم ال ينفع فيه مال أو
بنون إال من آتى اهلل بقلب سليم" فقط أريد أن يتعاىف قلبي .
 حسنا يا بني ودعا اهلل بأن أنال القبول رست خلفه وما من خلية يفجسدي إال وكانت ترتعش وكنت أشعر هبا تبكي ندما عىل ما فات من
العمر وفرحا بزيارة أعظم وأنبل وأرشف من وجد عىل هذه البسيطة ،
هو من صىل اهلل ومالئكته عليه ،أنا يف حرضة حممد بن عبد اهلل صىل
اهلل عليه وسلم  ،وصلنا الروضة وكان هناك حاجز حديدي ملنع
الدخول إىل الروضة  ،وكان قبلها اإلمام قد طلب مني أن أردد خلفه ما
يقول :السالم عليك يا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ،السالم عليك
يا حبيب اهلل ،السالم عليك يا صديق ،السالم عليك يا عمر وراح
يدعو اهلل جل يف عاله أن يتقبلني وأنا ال أكاد أتبني ما أقول من شدة
بكائي .
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خرج اإلمام وخرجت خلفه و غاية أمنيايت لو قضيت نحبي يف تلك
اللحظات التي كنت أشد خلق اهلل ارتباطا باهلل ولكن ما كل ما يتمنى
املرء يدركه .
عدت ملوقع احلافلة ووجدت أبا يونس ونفر من املعتمرين هناك ،
سألت أبا يونس كيف يل أنا أجتول يف مدينة النور والبهاء  ،فقال بسيطة
أبو صخر  ،تقف أمام السكنعىل الشارع  ،وستجد الكثري من احلافالت
الصغرية والسيارات التي تأخذك إىل حيث تريد  ،حسنا  ،جتولنا يف
املنطقة حول السكن وعدنا إىل موقع احلافلة نلعب الورق ونحتيس
الشاي والقهوة ونسيت قلب األم الذي سوف حيرتق خوفا عىل ابن
خرج منذ صالة العشاء ومل يعد حتى هذه اللحظة  ،وأخت حائرة
مشغولة عىل أخيها ،أين ذهب يف منطقة ال يعرف فيها شيئا؟ ولكنهن
متأكدات بأين يف وضع جيد  ،ألهنن يعرفن طباعي ،وأنني إذا ما أردت
شيئا ال يوجد ما يردين أو يمنعني عنه إال ما هو أقوى مني ،أخربين أبو
يونس بأن الوقت جتاوز الثامنة صباحا ،وأنه حان الوقت ألعود إىل أمي
وأختي وابني الصغري ولرسيري  ،أي رسير هذا الذي تتحدث عنه ؟
سأذهب ألمي أتناول إفطاري معها وبعدها أخرج يف رحلتي لالطالع
عىل هذا املكان الذي يشعرك بالدفء والطمأنينة .
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وعندما وصلت إىل السكن وجدت أمي تقف مع السيد حممد نعامن
مدير وصاحب السكن ،وُتربه عن خروجي وعدم عوديت  ،أسمع
صوته وأنا اقرتب منهم ها هو قد عاد ،
 أين كنت يا بني ؟ كنت عند احلافلة مع الشباب جتولنا يف السوق وها أنا قد عدت . أمي أريد اخلروج إىل بعض املواقع الدينية . حسنا سنذهب سويا.ذهبت برفقة حممد نعامن الستئجار حافلة ونجحنا يف ذلك فقال
السائق :من أين نبدأ؟
قلت له  :من أي مكان تريد  ،ألننا ال نعرف املناطق نريد زيارهتا مجيعا
.
 حسنا  ،نبدأ من مسجد قباء . توكل عىل اهلل  ،هل املسافة طويلة ؟ -ال ما هي إال دقائق ونصل .
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شدتني كثريا هلجته البدوية والتي ال ُتتلف كثريا عن هلجة أبناء ديريت ،
كنت قد طلبت منه أن حيدثني عن أهل املدينة احلديثة .
فقال  :يا أخي ال تسألني عنها إذا رغبت فهناك من عارص تأسيس
الدولة احلديثة ،أو من اجليل الذي تالهم  ،وأخذ يتحدث عن دولته
وتوفريها كل متطلبات احلياة الكريمة ألبنائها  ،والنهضة التي تعيشها
العربية السعودية من مجيع النواحي االقتصادية واالجتامعية والعمرانية.
ها نحن قد وصلنا قباء يا أخي.
عندها سيل من املشاعر اجتاحني ،أخذين معه لعرص حلمت لو كنت
أحد أبنائه  ،هنا تأسست اإلمرباطورية العظمى  ،هنا كان النداء األول
لدولة اجتاحت األرض وعلمت البرش أينام تواجدوا معنى الرقي  ،من
هنا انطلقت شموع احلرية واإلباء  ،من هنا كان التعريف احلقيقي ملعنى
اإلنسان  ،من هنا كانت انطالقة احلق  ،ومتى استعبدتم الناس وقد
ولدهتم أمهاهتم أحرارا.
إهلي  ..كيف كان االجتامع األول بني ابن هذا الرتاب والقادم اجلديد
املبرش بسعادة اإلنسانية؟
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ما الذي دار يف ذلك االجتامع ؟كيف ملجتمع أسس عىل هذه املبادئ أن
ال يتاح الدنيا؟ وأن ال يقبل عليه من ضاقت هبم الدنيا وأعجزهتم
رصوف الدهر ؟
نعم هنا كان املؤمتر التأسييس النبثاق الدولة األعظم يف تاريخ البرشية ،
إمرباطورية السالم واملحبة  ،هنا كان النداء األول  ،هنا صعد بالل
احلبيش لينادي العامل بالنداء اخلالد " اهلل اكرب " ،هنا صدرت الشهادة
األوىل علنا دون خوف أو وجل بأن " الهلإ إال اهلل  ..وأن حممدا رسول
اهلل  ،هنا يف ساحة هذا املسجد تآخى املهاجرون وأصحاب أوسمة
الكفاح يف سبيل اهلل  ،يف سبيل احرتام إنسانية اإلنسان  ،هنا كانت تتخذ
القرارات األهم  ،من هنا صدر القرار باالعرتاض لقوافل قريش
القادمة من الشام  ،من هنا نادى منادي اجلهاد لبدر وأحد وغريها من
معارك وغزوات اإلمرباطورية اجلديدة .
يا سيدي ما دمنا يف قباء من أين دخل رسول اهلل إىل املدينة ؟هل يمكننا
أن نذهب إىل تلك املنطقة التي ترشفت بمقدم النبي األمي القادم من
أرض إسامعيل والبيت الذي رفع قواعده مع أبيه ؟ من األرض التي
انفجرت حنانا ورفقا عىل إسامعيل عليه السالم وقست عىل خاتم
النبيني  ،ركبنا السيارة ورسنا فرتة ال تزيد عن ربع أو ثلث ساعة حتى
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وصلنا وقال  :من هنا من الثنيات دخل الشفيع إىل املدينة  ،وهنا راحت
ترتاءى يل اجلموع املنتظرة لقدوم حبيب اهلل  ،لتستقبل البشري  ،لتنرصه
وتفديه ،من هنا وبعفوية تامة ودون ترتيب مسبق وقف الرجال والنساء
ينتظرون اهلادي  ،ال يأهبون بجلد أشعة الشمس احلارقة لرؤوسهم ،
أكثر ما يشغل أفكارهم متى سيصل النذير ونمتع أنظارنا برؤيته  ،من
هنا انطلقت احلناجر عندما هل نوره عليهم تردد :
طل ــع البــدر علـينا

م ــن ثنيــات الـوداع

وجاب الشكـر علينا مـ ــا دع ــى للــه داع
أهيا املبعوث فينـ ــا جئت باألمر املطـاع
جئت رشفت املدينة مرحبـ ــا يا خي ــر داع
ما زال النخيل يزهو  ..والثنيات تفخر وسمت إىل ما بعد السمو  ،ألن
النذير وصاحبه قد ما منها .
واألن إىل أين؟
سنذهب للمساجد السبعة .
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حسنا هذه املساجد مل تثر يب شيئا يذكر إال أهنا كانت ملتقى إلصحاب
الرسالة املنرية  ،كان مرورنا عىل هذه املساجد رسيعا  ،شباب بعمر
الورود يعطون دروسا عن تاريخ املسجد واملكان بمقدرة عالية ،
مستعدون لإلجابة عن أي سؤال أو استفسار  ،وبعد أن أهنينا زيارة
املساجد سالته  :إن كان بإمكاننا زيارة موقع أحد املعركة اخلالدة؟هيا
وانطلق السائق وهو يتحدث بكلامت أفهم بعضها وال أستوعب
البعض لرسعته يف الكالم.
وصلنا إىل املوقع وإذا بفتى يقف هنا متوسط الطول ميلء اجلسد قد
استقبلنا وسار بنا إىل جهة القرب  ،الرضيح  ،أو روضة اجلنة  ،التي تضم
رفاة أسد اهلل ورسوله وسبعون شهيداآخر  ،كان الفتى يتحدث بطالقة
بالغة وبصوت مؤثر عن تاريخ املعركة " أحد" ونتيجتها  ،وهنا تدخلت
وكأين أدخل نقاش مع دكتور أو أقف أمام عامل :
هنا يا سيدي جتلت حنكة ابن الوليد ومقدرته العسكرية الذي استطاعأن يقلب نتيجة املعركة من هزيمة مذلة إىل نرص عزيز .
 ال يا أخي إنه مكر الشيطان وليست حنكة سيف اهلل.-كيف وابن الوليد مل هيزم يف معركة قط ؟
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 يا أخي إنه الشيطان الذي أغوى احلامة املنترشون عىل اجلبل للهبوطواملشاركة يف مجع الغنائم وخمالفة أوامر الرساج املنري الذي أبلغهم
برضورة البقاء  ،إن قتلنا فال تنرصونا وإن غنمنا فال تشاركونا  ،كان قد
قرأ املعركة قبل وقوعها .
وهنا تأيت احلنكة وحسن القيادة والتخطيط العسكري الفذ.هنا وقفت هند بنت عتبة تنادي أبناء قريش بقوهلا :
نحن بنات طارق البسات النامرق
إن تقبلوا نعانق

وان تدبروا نفارق

فراق غري وابق
هنا وقفت هند تنتظر من وحيش تنفيذ أمرها بقتل األسد  ،أسد اهلل
ورسوله  ،قتل محزة بن عبد املطلب  ،من هنا توجهت حربة اخليانة
والغدر من يد ذلك الوحيش الامهر إىل ظهر عم الرساج املنري لتخرتقه ،
وتعلو زغرودة اهلنود التي أقبلت لتمثل بجثة محزة بن عبد املطلب
وتلوك كبده ،وهنا توعد رسول اإلنسانية بأن يمثل بثالثني من رجال
قريش أن مكنه اهلل منهم  ،وينهاه الرمحن عن ذلك بأن عاقبوا بمثل ما
عوقبتم .
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هنا يعود الفتي ليسحب مني خيوط الذاكرة وخيرجني من دائرة
التداعيات ليقول  :مل يكن ذلك النرص املؤزر كام تتوقعه ،لكنها كانت
املفاجأة ولدقائق معدودة بعدها انسحب خالد وطارد املسلمون فلول
قريش .
هذا الدرس من الفتي أعادين من جديد للتساؤل أين أبناؤنا من هذه
املعلومات ؟ بدأت الغرية تدب يف أوصايل ،ألن الغالبية من أبناء وطني
وشباهبا ال يدركون من أمور دينهم ودنياهم إال رصعات املوضة ،وآخر
ما توصل إليه الفيديو كليب وسرية هذه الفنانة وحماوالت تقليدها .
أما سرية املصطفى عليه السالم فال تخعرف  ،الدولة اإلسالمية وجدلية
تأسيسها بني التحدي للواقع املؤمل ورفض الطبقة األرستقراطية ،وبني
حتدي الطبقة الكادحة لتأسيس الدولة التي متنحهم حقهم يف احلياة كام
يريدون ،هذا ال يعرفه أبناء بلدي لامذا ؟
وعودة إىل أحد اخلالدة  ،أحد أحد موازين القيامة  ،جبل خأحد التي
كانت ساقا ابن مسعود أثقل منه  ،أحد التي قتل فيها الراعي األمني ابن
مسعود أبوجهل ،وهنا خاطب أبو جهل حمرضا أيه دونك سيفي يا ابن
مسعود وحمرضا إياه أن اصعد الشيامء يا بن مسعود ***.
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يف ظالل الياسمني
أتسكع يف منطقة العبديل ،
ري إىل الرابعة عرصا ،وأنا
ها هي الساعة تش خ
خ
أتذكر َ
بأن سيد َة البيت ،بل سيد خة الدنيا
مهمت بالعودة للبيت
وكلام
خ
خ
ورياض القلب ورياحينه يرافقوهنا  ،وأنا قد وعدهتا بأن
ليست به ،
خ
الوقت تأخر ،لن أستطيع الوفاء بوعدي  ،هي التي
أحلق هبا  ،ولكن
َ
َ
بوجودها أستغني عن الدنيا وما احتوت ألهنا بلمسة يدها ُتفف جرح
األيام الذي استقر يف سويداء القلب  ،ألين أشتم من أنفاسها عبري اجلنة
 ،وبلثم يدها أشعر بأين أعتيل عرش الكون  ،بوجودها أنسى كل مآيس
القلب وعذابات الروح .
أملح وجها جديدا أجدخ فيه شيئا من الفرح الذي قد
خأتابع تسكعي لعيل خ
يرحيني من نتن الرش الساكن يف أعامق تلك املرأة أو تلك األفعى التي
ابتالين هبا القدر عندما جعلها رشيكة لفرايش.
خ
أبحث يف مداخل العبديل عن
أود الفرار من هذا املدينة التي حتتوهيا،
وجه أرى يف مالحمه إىل ما يشري إىل استمرارية احلياة التي كنت قد
شعرت يف حلظة ما أهنا ألقتني يف جهنم وتوقفت  ،أبحث وال أجد إال
وجوها قد بعثر مالحمها تعب األيام  ،ورسم الفقر خطوطه عىل تلك

147

محمد حسني الصواحلة

مذكرات جمنون يف مدن جمنونة

الوجوه املسكينة والتي عفرها الزمن بغباره  ،يوقظني من أحزاين
صوت أحدهم ينادي " الشام  ..شام شام " أسري باجتاهه وقلبي يقفز
فرحا  ،قليل من الوقت و خأسطر يف سجل أيامي حلظات خمتلفة عن
الروتني اململ الذي ملكني طوال ما مىض من العمر باستثناء تلك
الرحلة إىل ديار ليىل العامرية .
ٌ
وخمتلف عن كل
رحيل جديد
سويعات قليلة وأضيف إىل هذا السجل
ٌ
ٌ
رحيل جديد وبحث جديد  ،هذه املرة ال أبحث عن يشء إال
رحيل ،
اجلامل  ،وطالام سمعت أن يف الشام موطن اجلامل  ،ليست الشام موطن
اجلامل فحسب بل وموطن التاريخ  ،سويعات  ،وتدخل البوم حيايت
صورا جديدة مل يشملها األلبوم القديم  ،سأرى وجوها ُتتلف بالتأكيد
اعتدت عبوسها ،
عن الوجوه التي قد تعبت من كثرة رؤيتها  ،وجوه قد
خ
استغربت ارتسام االبتسام عىل تلك الشفاه التي قد يبستها
ولطالام
خ
األيام .
سويعات ويدخل حيايت ليل جديد خيتلف عن كل الليايل السابقة  ،ليايل
عامن الداكنة  ،ليل قد يتجدد فيه احللم  ،غدا صبح جديد فيه الكثري من
األحالم واألمنيات  ،إن حتقق ذلك فلن أعود ثانية  ،هيتف بداخيل
شيطاين احلبيب  :وعامن  ،معشوقتك وحبيبتك  ،هي التي من أجلها قد
تقلبت عىل مجر احلياة وصربت ترتكها ملن ؟
148

محمد حسني الصواحلة

مذكرات جمنون يف مدن جمنونة

عامن يا عزيزي للحيتان  ،ألصحاب اجلوازات املتعددة  ،للمعفيني من
خدمة الوطن  ،للذين إذا نادى مناديه فروا ألوطاهنم البديلة وُتلوا
عنها !!
 خياطبني من جديد  :عامن ليست كذلك !أرد  :منحت عامن الروح واحلياة  ،عشقت عامن حتى ذبت فيها،ولكن ماذا وهبتني عامن ؟
 يا عزيزي " ال تنتظرأن حتملك عامن بل أنت من سيحملها وينشدباسمها ".
 أنا ال أطلب منها أكثر من أن متنحني إنسانيتي ،وحتافظ عىل حقوقيفيها  ،حتافظ عىل كرامتي وال يستبيحني فيها أبناء الليل  ،عامن ليست
ألمثايل  ،عامن وطن للجميع إالعشاقها وأبنائها .
أصل صاحب الصوت اجلهوري،وأسأله  :متى ستنطلق الرحلة ؟
 ييب  :عندما يكتمل عدد الركاب . وكم بقي حتى يكتمل ؟ يرد :راكبان . حسنا اعترب العدد اكتمل هيا لننطلق  ،كم نحتاج من الوقتللوصول إىل الشام ؟
إيل مبتسام من أربع إىل مخس ساعات.
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 توكلنا عىل اهلل.أُتذ من املقعد األمامي مقعدا يل ،تسري املركبة وجتتاز ميدان مجال عبد
النارص (دوار الداخلية) ،أحلم كيف سأدخلها ؟ وقد سمعت من كثري
ممن أعرفهم بأهنا بلد الرشاوي  ،وبنات الليل فيها يمألن الشوارع ،
أخشى عىل نفيس من مثل هكذا رحلة وخاصة أنه مل خخيطط هلا ولكنها
ابنة الصدفة املحضة .
عيل رغم
تراودين نفيس عىل العودة وعدم املتابعة  ،ولكن العناد سيطر ّ
خويف ،أسمع أصواتا شفافة هتمس خلفي  ،تطربني تلك الضحكات
الندية التي تأتيني من اخللف  ،أشعل سيجاريت " الفيالدلفيا" ،أنظر إىل
املقعد اخللفي بعد أن سمعت صوتا خافتا يداعب أذين  ،ياه ثالث
إيل.
وردات زرعن فيه ،ال بل ثالث شموس أضأنه ،وتسلل نورها ّ
آآآآه فالرحلة عرفت منذ بدايتها ،وكام يقولون " :الكتاب خيعرف من
عنوانه " ،يعلو الفرح بداخيل ويزغرد  ،نشوة غريبة جتتاحني  ،سعادة مل
أتذوقها من قبل تغرقني  ،نتفق مجيعا عىل عدم التدخني يف السيارة ،
أبتسم وأنا أنظر إليهن وأردد يف داخيل  ،كم هي ملعونة حواء  ،كيف يل
أن أبتعد عن رفيقة أيامي وأنيسة سهري وصديقتي التي نشأت معي
منذ طفولتي ؟ كيف استطاعت حواء الداهية أن تبعدين عن سيجاريت
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؟ لكنه اجلامل الساحر  ،إهنا زقزقة العصافري وغناء العنادل  ،وهكذا أنا
ال أقاوم اجلامل  ،ال أقاوم النساء وأضحي بكل يشء يف سبيلهن .
هن وحدهن القادرات عىل أن يعلن الواحد منا خيلقي بنفسه إىل
التهلكة يف سبيل االقرتاب منهن  ،وما أن وصلنا إىل منطقة البقعة حتى
كان اتفاقنا يتطاير مثل دخان السجائر  ،ونشعل سجائرنا وشادية ترحل
يب عىل أجنحة أغنيتها " يومني واسافر ،يمكن أالقي الصرب يف سكتي ،
يمكن أالقي الراحة يف غربتي  ،يومني واسافر" .
يا إهلي املركبة تبتلع املسافة وتدوس الطريق بكل جربوت ،والدرب
صامد يكتم أنينه بداخله ويصرب دون أن يظهر عىل مالحمه التأثر
بالعجالت وظلمها .
الوقت يسري واملسافة تدنو وقبل أن نصل احلدود الفاصلة بني اجلفن
والرمش تقف السيارة بجانب إحدى االسرتاحات ،ويقول السائق :من
أراد تبديل النقود فليتفضل .
ونزلت من السيارة وقبل ذلك سألته :أال يمكننا التبديل من الشام؟ .
قال :بالعكس ولكن قد نتأخر بالوصول ويطول البحث عن مكتب
للرصافة هبذا الليل ،دخلت االسرتاحة وبدلت ما قيمته واحد وعرشين
ألفا وثالثمئة لرية سورية،أي مايعادل ثالثة مئة دينار أردين  ،وابتعت
علبتني من سجائر " الامرلبورو" ليس حبا ،ولكن ألمتاشى مع شموس
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املقعد اخللفي  ،آآه كم متنيت أن أجلس بني تلك الورود  ،أتنفس شذى
عطرهن ،وأتأمل سحر أنوثتهن  ،كنت أمتنى استنشاق عبريهن ،وأن ال
خيرج من داخيل أبدا .
آه بالكاد مضت ساعة من الزمن  ،مل نغادر بعد األرض احلبيبة ،والتي
أرغب بالرحيل عنها حتى شعرت بلذة احلياة  ،أحسست بقيمتها
وتذوقت طعمها الغريب  ،إهنن يتحدثن بدون تردد  ،ويلقني بالنكات ،
وتسمع ضحكاهتن كمعزوفة فرح تنبع من القلب  ،ومنذ أن عدت من
االسرتاحة إىل املركبة مل ألتفت إىل األمام  ،مل تعد هتمني الطريق  ،كان
شدوهن يربين عىل االلتفات إىل اخللف بالرغم من تعب رقبتي  ،أتأمل
ابتسامة ساحرة ترتسم عىل وجه األوىل  ،وأتابع حركة الشفاه الرقيقة
والتي تفوح عطرا  ،آه كم هو ساحر ذلك اللون الذي يغطي شفاه
الثانية  ،أتابع انفتاح تلك الشفاه وإغالقها  ،أمتعن يف غامزين صنعا
خلدود الوردة الثالثة ،تلك الوردة التي يميل لوهنا للسمرة ،هي التي
لفتت انتباهي  ،أتأملها بشغف قاتل  ،انتظر أن أستمع لكلامهتا  ،أسمع
ترنيمة صوهتا  ،أنتظر حتى أصبح ذلك حلام يسعدين حتقيقه  ،وبدون
مقدمات تفاجئني بكلامهتا  ،بامذا تفكر يا أخي ؟
صعقتني بكلامهتا  ،أي أخ أنا ؟ يمكنني أن أكون أي يشء إال األخ .
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عفوا  ،ولشدة ما كررت كلمة عفوا وعذرا  ،ولو سمحت  ،قالت يل هل
أنت شاعر ؟
فأنكرت ذلك ألنني مل أكن قد عثرت عىل خطوايت يف درب اجلنون بعد،
فقلت :يعني  ،تقريبا  ،أنتظر اآلن صمتها الساحر  ،وما أن صمتت حتى
بادرهتن هل يمكن أن نقطع كل هذه املسافة دون أن نتعرف عىل بعضنا
وبدأت باسمي أنا وال أدري ما الذي دفعني للكذب ،فقلت :أنا اسمي
لوتس صواحلة ،ومل أكن أعرف أهنن عىل درجة عالية من الثقافة ،وأهنن
شابات أديبات وإن كن مغمورات.
 فقالت األوىل :هل والدك شاعر ؟ فأجبت ب ال. وأمك ؟ورددت  :وال أمي. حسنا وهل تعرف معنى اسمك؟بالطبع يا سيديت .
 تقول واالبتسامة تعلو شفاهها الفاتنة :آنستك. حسنا يا ورديت عفوا يا وردايت اجلميالت فهو هلإ النرص واجلامل عنداليونان القدماء ،وهو زهرة مرص منذ عرص الفراعنة وحتى يومنا ،وال
أدري إن كنت دقيقا يف إجابتي أم ال ،السعادة تغمرين  ،آه لو طالت
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الطريق  ،أرغب باالقرتاح عىل السائق العودة إىل عامن لنعاود االنطالق
من جديد دعاء حار إىل اهلل جل يف عاله أن تتعطل املركبة  ،أن حيدث
أي يشء ألبقى يف هذه اجلنة الغناء  ،مل أتعرف عىل اآلنسات .
أنا شيامء ،وأنا لبنى  ،وقالت الوردة الثالثة أما أنا فاسمي ليىل .
وشدين اسم ليىل  ،ليس غريبا عىل هذا اجلامل أن تكون صاحبته ليىل ،
ليىل بمعناه الشفاف وما يثري فيك  ،وألنه يذكرك بتلك العاشقة  ،ابنة
تيامء  ،هل من هنا مرت إىل العراق  ،هذا االسم ( ليىل) ياله من معنى
يمنحك شاعرية عالية  ،ال بل معناه بحد ذاته قصيدة  ،ليىل نشوة
اخلمر!!!!.
مل يالحظن بأين أكذب بل كنت األكذب عندما غريت اسمي ،وتوقعت
أنا بأهنن غرين أسامئهن ،ولكن كام يقال " حبال الكذب قصرية "،
سلمنا جوازات السفر للسائق لينهي املعاملة عىل احلدود األردنية ،
وجلسنا ننتظر ،غادرت ليىل السيارة لوقت قصري وعادت وقد
أحرضت أربع زجاجات من العصري الطبيعي دون استشارة  ،عندما
بدأت بتوزيعها قلت هلا مازحا  :أنا يل اثنتان  ،ألين أحتل مكانا لراكبني
ردت وهي تبتسم  :أنا سأحتل مكان الراكب الثاين .
آه لو فعلتها حقا ،رحنا نتحدث بأمور شتى سياسية  ،ثقافية  ،البنية
االجتامعيةللمجتمعات العربية ،أوجه الشبه بينها وأوجه االختالف .
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قالت إحداهن  :هذا اجلو رائع هلبوط وحي الشعر  ،أقاطعها  :بل
شيطان الشعر .
قالت لبنى :أنا أكتب الشعر  ،وليىل تكتب القصة  ،وشيامء فنانة
تشكيلية .
ياه كل سوريا اآلن معي قصتها وشعرها وفنها  ،وأنا أكتب الشعر
العامي  ،وفجأة حتول حديثنا للهم الثقايف يف الوطن العريب .
قاطعنا سائق التاكيس وبدأ بتوزيع جوازات السفر  " ،خذ جوازك يا
إيل اسمك
حممد " شعرت باإلحراج الشديد لكذبتي بتغيري اسمي نظرن ّ
" حممد يا كزاب" هذا االسم الرسمي املسجل بدوائر الدولة ،ولكني
خأنادى ب لوتس منذ صغري  ،صعدنا إىل السيارة وما هي إال دقائق
حتى قابلتنا لوحة كبرية عىل اجلانب األخر من احلدود وعليها صورة
بحجم اللوحة للرئيس الراحل حافظ األسد ،كتب عليها أهال بكم يف
سوريا .
ذهبنا للموظف املختص ،كل منا وقف عىل نافذة  ،أنا عىل نافذة
العرب القادمني لسوريا وهن عىل نافذة املواطنيني .
اختلفت صورة سوريا كليا بنظريَ ،لام سمعت من سوء معاملة للقادم
واملواطن عىل حد سواء  ،فال بد من الرشوة وكنت قد هيأت نفيس
للدفع ومل أجرؤ عىل سؤال السائق عن ذلك أو املبلغ الذي يدفع  ،مل
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أضطر لذلك؛ ألن التعامل معي كان من أبدع ما يكون سواء من ناحية
رسعة إهناء املعاملة وختم اجلواز أو من ناحية فن التعامل ،فأهال
وسهال تسمعها من املوظف عند وصولك إليه  ،يقلب صفحات اجلواز
خيتمه ،ويتمنى لك طيب اإلقامة  ،يالك من برش ظامل  ،يالكم من أناس
ال تستحقون إال جهنم بل هي كثرية عليكم  ،لامذا هذا التنفري؟ .
عدنا إىل سيارتنا وبدأت من جديد تبتلع املسافة ،ما اسم هذه املنطقة
التي نمر بجوارها ؟
 هذه َد ْرعا .يا جلامل أرضها برتبتها احلمراء والزي األخرض الذي ترتديه وكأهنا
تتأهب حلفل زفافها .
 وبعد ماذا يأيت ؟ من هنا تتجه إىل السويداء وغالبيتها من العرب الدروز .الطريق طويل ومستقيم ورسعة السيارة عالية والشموس ما زال
حديثهن مستمر ،وأنا مازلت ألتفت إىل اخللف .
قطعت حديثهن بقويل آنسايت  :أنا اآلن غريب هنا ،وأود التعرف عىل
سوريا ،فمن منكن ترافقني رحلتي ؟
 أجابت شيامء هل الدعوة خمصصة لواحدة بعينها ؟ بالتأكيد ال .156
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 إىل أين تنوي الذهاب؟ يل معارف هنا أنوي زيارهتم  ،وال أدري كيف أصلهم  ،أود زيارةاألديب طلعت سقريق  ،وعبد القادر احلصني ،وليىل مقديس ،
قاطعتني لبنى بقوهلا :هذه األديبة ليست يف الشام  ،وإنام تقطن بحلب،
وهي صاحبة دار للنرش والتوزيع  ،كيف تعرفت عليها ؟
 التقيتها يف عامن ؟وطلعت سمعت عنه ومل أره بعد أعرفه من خالل جريدة شبابيك.
قالت ليىل :حسنا أنا سأرافقك يف رحلتك هذه مع شيامء  ،لكن لبنى
بالـتأكيد ال تستطيع ألهنا تقيم يف محص  ،وهنا أود التعقيب عىل ما قلت
يف البداية بأنك غريب  ،فأنت حتمل نفس اللسان الذي نتكلم به،
ونفس الدين ،أنت كام أنت يف عامن بني أهلك ،نرافقك يف رحلتك
برشط عندما نعود إىل عامن تكون رفيقنا يف رحلتنا ،وتعرفنا عىل األردن
فنحن ال نعرف منه إال عامن .
آه ما أسعدين ،ولكن كيف يل أن أتصل بكم ؟
 ال داعي لذلك نحن سنتصل. ال أمحل هاتفا هنا. وأين ستنزل ؟ وألين ال أدري سألت عن هاتف أتصل من خالله بإحداكن .157
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كتبت رقم اهلاتف بخط أنثوي رقيق ،وكتبت االسم حتته .
 وإن رد عىل اهلاتف أحد من أهلك سألتها؟ عادي يا بنيي فنحن عائلة خبنيت عىل الثقة واحلرية. يف أي وقت عادة يكون صحوك؟ ليس يل وقت حمدد ولكن عندما تتصل بالتأكيد سأكون مستيقظة .أخذنا احلديث ومل نشعر بالطريق إال والسائق يقول :محدا هلل عىل
سالمتكم ،وصلنا إىل الشام  ،طلبن منه إيصاهلن لبيوهتن  ،فأجاب
باملوافقة وحدد أجرة ذلك ،فوافقن عليها.
نزلت من السيارة ليىل أوال وبرفقتها لبنى ،ومن ثم نزلت شيامء يف
شارعآخر ،ولكنه قريب .
 سألني السائق اآلن دورك إىل أين ترغب الذهاب؟إىل فندق أم لشقة.
 قلت بل شقة ،ألين سأكون أكثر راحة واستقرار.سارت السيارة ،ونزلنا إىل أحد املكاتب وطلبنا منه شقة.
فقال  :الشقة متوفرة  ،كم ستمكث ؟
أسبوعا.
أجاب  :أربع آالف لرية .
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صمت قليل أهنض من مكاين وأطلب من السائق مرافقتي  ،وبقينا عىل
هذا الوضع حتى استقر اآلجر عند الف لرية ،فوقعنا العقد واستلمت
املفتاح ،واجتهنا إىل الشقة يف حي التجارة ،وحتديدا عامرة مرسيدس
وكانت يف الطابق التاسع .
دخلت الشقة وسألت السائق هل يمكنني الصعود إىل سطح العامرة؟
فأجاب بنعم ،أخذت محاما رسيعا احتسيت كوبا من القهوة  ،صعدت
إىل السطح  ،ياله من منظر خالب األنوار منترشة يف كل األنحاء تشعر
بأهنا تناجيك هنا مرتفعات ،وهناك منخفضات ،األنوار تضفي مجاال
بديعا عىل الشام .
ما الذي غري مزاجي ؟ ما الذي يدور يف خاطري ؟ ال أدري .
سوريا يا نداء الروح  ،يا روضة القلب ها أنا آتيك ألستظل بجناحيك
من وهج أيامي  ،ألوذ بعينيك الساحرتني ألرى من خالهلام الدنيا ،ألن
عيني أطفئتا  ،أجلأ إليك باحثا عام ضاع من أيامي لعيل أعثر عليها خمبأة
يف واحدة من طرقاتك ،متى يأيت الصباح لتطل شميس وأرافقها إىل
دروبك؟
أسري معها يف حواريك ،نستمع لقصائد أرصفتك  ،خأمتع سمعي بصوت
الباعة  ،إلمتخرت يف أسواقك عيل أجد فيها ما يعوضني عن عامن  ،عامن
املعشوقة الظاملة ،عامن صاحبة الكربياء الشهي  ،أين أنا منك يا
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حبيبتي؟
أين أنا من امللك الضليل وصاحبه ؟ أين سأبحث يف الشام عام
يعوضني عن البعد عنك؟
أهبط إىل شقتي  ،أتناول كأسا من البرية  ،أرتشف من،ه وأنا أجلس
قبالة التلفاز  ،ال أرى فيه ما يلفت االنتباه  ،أستمع إىل املذياع يصدح
صوت صباح فخري ،وبعده كانت ميادة تشدو بأغنيتها الرائعة "أنا
بعشقك" ،أشعر بثقل أصاب عيني  ،أضع الكأس جانبا وأسلم نفيس
لسلطان النوم .
ال أدري كيف فات الوقت  ،يوقظني صوت املنبه ،الساعة التاسعة
صباحا ،أجته إىل احلامم أستمتع بالامء الساخن ينساب عىل جسدي ،
أخرج منه منتعشا ،أرتدي مالبيس ،أغلق الشقة  ،أتأكد من إحكام
إغالقها أجته إىل املصعد  ،أهبط به إىل الطابق األريض  ،أخرج من املبنى
باجتاه املسبح املجاور لعامرة مرسيدس ،ألقي بنظرة عىل ذلك املسبح ،
يلفت انتباهي متجر انتصب عىل اجلهة املقابلة للمسبح .
أجته إليه أتناول علبة من السجائر وأسأله عن هاتف  ،خيربين أن
باستطاعتي التحدث منه  ،سألني عن اجلهة التي أرغب التحدث معها ،
يدي باالرتعاش وقلبي خيفق
فأبلغته داخل دمشق  ،فلبى طلبي  ،بدأت ّ
برسعة ،وجرس اهلاتف املطلوب يرن  ،الصوت القادم من اهلاتف
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يسحرين  ،ال أدري ربام كان صوتا مالئكيا  ،يذكرين بعامن وباإلذاعية
املعروفة بتول عبايس .
 صباح اخلري . صباح النور أين أنت اآلن أسأهلا ؟ ترد مازحة؛ يعني أنت مش عارف إنك طلبت البيت. ال أقصد كيف سأصل إليك ؟ دعك من هذا أنت فني هأل ؟ أنا بجانب عامرة مرسيدس. انتظر بمكانك  ،نصف ساعة وآتيك مع شيامء . حسنا ها أنا أنتظر .أغادر املتجر بعد أن جاهدت صاحبه ،الذي كان كريام جدا معي،
ورفض بشدة يف البداية أن يأخذ حساب املكاملة عندما سألني أنت
أردين ؟
نعم . من أين من عامن ؟ترتقرق الدمعة يف عينه عندما سألني عن أناس فيها فأخربته بأين أعرف
املنطقة  ،ولكن لألسف ال أعرفهم  ،ولكن إن أردت أي يشء يمكنني
الوصول إليهم .
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 سالت دمعته وقال أين تصلهم؟ إهنم يف ذمة اهلل احتضنتهم عامنلألبد.
 أسأله عن مكان أجلس فيه بعض الوقت ،فسار معي إىل مقهىقريب ،أجلس  ،أطلب القهوة  ،التفت حويل  ،ياله من منظر خالب ،
مباين الشام تداعبها أشعة الشمس  ،تفوح وتعبق رائحة الياسمني يف
املكان  ،سوريا يا نداء القلب  ،يا أرض جلجامش وزنوبيا  ،سوريا يا
معشوقة التاريخ وابنته ،سوريا تناديني فيك تدمر  ،وتناجيني أرواد  ،ها
هو أبو الطيب املتنبي يتألق بثوب القصيدة وهو يمدح سيف الدولة ،
وهاهو سيف الدولة يهز اجلند لرد الروم عن أطراف بالده  ،ها هو أبو
فراس احلمداين األمري الشاعريرسل بقصائده إليك وهو هناك يف سجن
أنطاكيا ،ها أنا أسمع صوته يناجيك :

أراك عيص الدمع شيمتك الصرب
هني عليك وال أمــر
أما للهوى ٌ
بال أنا مشتاق ويب ّ لوعة
ولكـن مثـلـي ال يــذاع لـه سـر
معللتي بالوصل واملوت دونه
إذا مت ظمآنا فال نزل القطر
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ها هو امللك العادل يوعز لقادته بالتجهز لصد العدوان عن أرض
اإلسالم  ،وصالح الدين ينطلق منها إىل الكرك ومن ثم إىل مرص ،
لتبقى راية اإلسالم خفاقة ولتبقى كلمة اهلل هي العليا .
 صباح اخلري . ياهلا من أنشودة تداعب مسمعي  ،ياهلا من قصيدة ُترج من فممالك :صباح الياسمني  ،صباح الشمس وهي تغتسل بندى الشام ،
تفضيل باجللوس  ،نتناول اإلفطارونغادر املكان.
 حسنا تتناول إفطارك لوحدك. لامذا ؟ ألننا تناولناه يف البيت . حسنا نأخذ القهوة أو الشاي. ال هي لنبدأ رحلتك ،أو رحلتنا يف الشام ،من أين تود أن تبدأ ؟ من أي مكان ُتتارين .نتحدث وشيامء  ،تلك اجلميلة صامتة .
أسأهلا ما بك ؟
ال يشء ولكنكم احتكرتم احلديث ،فاألفضل يل أن أصمت عىل أن
أتكلم مع من ال يسمعني .
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ال يا سيديت  ..كلنا أذان صاغية ،فقط أسمعينا شدوك  ،اقرتح أن تبدأ
من الشام القديمة وحوارهيا  ،وأسواقها ذات النمط الرتاثي .
حسنا فلنبدأ  ،نسري ،تذكر يل الشوارع وأنا إما شارد مع تاريخ هذه
األرض ،األرض التي انطلق منها خالد بن الوليد ليحقق النرص األهم
عىل إمرباطورية الروم العظمى ويعلمهم بأن ابن الصحراء القادم من
أرض الرساب قادر عىل الفتك باجلرذان القادمة من أرض الضباب ،
وكانت الريموك اخلالدة  ،هذه هي سوريا عاصمة اخلالفة األوىل لدولة
اإلسالم بعد املدينة املنورة  ،من هنا انطلقت جيوش األمويني تفتح
األمصار من روسيا إىل حدود الصني وإسبانيا وبالد الرببر (املغرب
العريب) تونس واجلزائر ومراكش وليبا الرابعة احللوة  ،إىل هنا كانت
تأيت أخبار االنتصارات اإلسالمية ،من هنا خرج احلجاج بن يوسف
الثقفي ليقيض عىل الفتنة يف العراق وليؤدب املتمردين.
إىل هنا جاء عيل بن أيب طالب ليقابل معاوية وبرفقته مئة ألف مقاتل،
ومن هنا انطلقت األيدي األثمة لتغتال احلسن بن عيل وأخيه احلسني ،
وأيضا من هنا انطلق احلجاج ليقيض عىل مترد عبدالله بن الزبري
ويصلبه عىل أبواب الكعبة  ،وهنا نشأ اخلليفة الراشدي اخلامس عمر بن
عبد العزيز .
آه ترسقني الشام حتى من اجلميالت الاليت يرافقنني .
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 ُتطفني ليىل من تداعيايت لتقول :هانحن يف الشام القديمة  ،متأكدةأنا بأنك مل تسمع شيئا من حديثنا .
 ال بالعكس أنا معكن . واهلل ما أنت معانا  "،اليل ماخذ عقلك يتهنى به " أخذت عقيل الشامأنظر إىل روعة البيوت فيها بنائها أناقتها ألواهنا املتشاهبة  ،أتأملها،
املبني مؤلف من طابقني يف أغلبها ،الطابق بارتفاعه العايل وحيتوي عىل
نافذتني األوىل ال ترتفع أكثر من مرت عن األرض وليست بالكبرية ،
تتخلل فتحة النافذة قضبان احلديد وهي من اخلشب  ،ونافذة عليا
لنفس الطابق  ،أما الطابق العلوي فرأيت له نافذتني عىل استقامة واحدة
عىل اجلدار  ،أما احلديقة فهي مزروعة بالياسمني الذي يتسلق األسوار
وبعض األشجار املثمرة ،وهي ليست بالكثرية ولكن الزهور تنترش يف
املكان لتفوح كل صباح بشذاها الذي يمأل املدينة  ،نتسكع يف املدينة ،
حممد وال ال لوتس ها نحن أهنينا هذه احلارة هيا لنذهب إىل السوق .
هيا .
نسري مسافة ليست بالقصرية ونحو الساعة اخلامسة مساء ندخل
السوق  ،إنه سوق احلميدية يا حممد أنظر فال يشء تشتهيه إال وجتده ،
ندخل إىل أحد املحالت الرتاثية  ،يا إهلي حقيقة إهنا حتف فنية رائعة ،
حتف صنعتها أيد فنانة مبدعة ليست أثرية ،ولكنها تعيش معنا وبيننا
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ماذا لو أتيحت هلا الفرصة  ،أنظر حويل الزوار من كل اجلنسيات العربية
واألجنبية جتوب السوق ذهابا وإيابا .
هناك حمل للمطرزات الرشقية  ،هذا الثوب يليق بأمي ،وهذا الشال
لشقيقتي  ،وهذا  ،لكني مل أشرت شيئا منها  ،لكني أمسكت بثوب هالني
شكله وطريقة حياكته .
هل يل يا ليىل أن أطلب منك شيئا ؟ أنت تؤمر. هل يل أن أرى هذا الثوب عليك ؟ نعم!! هل يل أن أراه وهو يتزين بك؟ طيبأتناول ثوبا أخرا يف غاية اجلامل ،وأطلب من شيامء أن ترتديه ترفض يف
البداية  ،أرجوها فتوافق أخريا  ،ذبت عندما رأيت ليىل بذلك الثوب،
أربكتني مشاعري كان يراودين شيطاين أن أخطفها وأطري هبا إىل دنيا
غري هذه الدنيا  ،حقيقة أدهشتني  ،تسري به نحوي  ،يتصلب نظري ،
أين منك مجال الدنيا يا ابنة الشام ؟ يا ابنة بردى  ،وقت قليل وُترج
شيامء بثوهبا املطرز بفنية عالية  ،أجته باجتاه صاحب املعرض وأسأله عن
سعر الثياب فيبدأ بسبعة آالف لرية  ،يستمر اجلدال من ثالثتنا معه حتى
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وصل إىل ثالثة آالف لرية للثوب الواحد ناولته ثمن الثوبني ،ذهبت
ليىل ومعها شيامء لتبديل مالبسهن .
آه كم متنيت لو كنت معهن  ،استبدلن مالبسهن وخرجن  ،أمل تشعرن
باجلوع يا آنسايت؟
بال.
هيا بنا لنتناول طعام الغداء  ،غداء أم عشاء قالت ليىل ؟
كام تريدين. اللوم عليكن ،أنا مل أشعر بيشء لفرط فرحتي  ،هيا ،أوقفنا تكيس ،إىلاملزة لو سمحت .
 نعم قلت باستغراب  ..إىل أين ؟ إىل املزة .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم  ،كان خويف من هذا االسم؛ الن سجنه
وصلت سمعته إلينا يف األردن ،لذلك ظننت يف البداية أن املزة هو اسم
سجن  ،صعدت السيارة قليال  ،وصلنا إىل املنطقة املرتفعة  ،نزلنا من
السيارة بعد أن دفعت األجرة للسائق الذي بقي صامتا طوال الطريق .
دخلنا إىل املطعم  ،أدهشني املنظر الذي واجهني  ،يف البداية املطعم مل
يبن عىل الطريقة احلديثة ولكنه عبارة عن " معرش" أنظر حويل كل
الشام حتتي  ،كلها قبالتي  ،يا إهلي صمتها يبوح شعرا ،بأضوائها تزهو
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دمشق ،حقا ما قلت يا شوقي ولكن لو حرفت قليال يف قصيدتك
وقلت :

سالم من صبا القلب أرق ودم ٌع ال يكفكف يا دمشق
بدال من :
سالم من صبا بردى أرق

ودمع ال يكفكف يا دمشق
ٌ

احلوريات من حويل ،ودمشق حتيط يب أي جنة هذه التي أحيا هبا ،
استمرت سهرتنا لام يقارب احلادية عرش ليال  ،بعدها غادرنا املطعم
أوقفنا تكيس وغادرنا املزة الشهية  ،أوصلت كل واحدة لبيتها ،مدت
ليىل يدها وناولتني حقيبة بالستيكية .
 ما هذا قلت ؟ هذا الثوب.ال يا عزيزيت هذا هدية من إنسان أحب هذه األرض وعشقها ،فأردت
أن تكون هديتي إليكن  ،لتكون الذكرى إن حان الرحيل  ،فربام ال
نلتقي ،ومتى سرتحل  ،لن أغادر دمشق  ،لن أغادر سوريا إال إذا
ذبحني الشوق لعامن.
 يف أي وقت سنلتقي غدا ؟ يف الوقت الذي تريد . كام اليوم ولكن برشط أن نتناول اإلفطار سويا.168
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 أين تقيم أنت؟ يف عامرة مرسيدس الطابق التاسع . ياه برجوازي .حسنا سنأيت إليك يف الشقة.
نعم . سنأتيك يف الشقة الُتف فلسنا كام تظن ؟ ال يا عزيزيت ولكن العادات  ،التقاليد . مادمت مل أفعل العيب أو أرتكب خطاء فال يوجد مايضريين ولنآتيك وحدي .
حسنا ودعتهن وتابعت سريي يف التاكيس إىل أن وصلت العامرة ،وما
كدت أدخل حتى عاجلني رنني اجلرس ،فتحت الباب وإذا هبا امرأة من
بائعات اهلوى  ،اعتذرت منها وأغلقت الباب ودخلت  ،مل أعر اجلرس
أي اهتامم  ،أمسكت باجلريدة أطالع عناوينها أبحث عن خرب عن عامين
ومل أجد  ،القيت اجلريدة احتسيت كأسا من الفودكا ،وأسلمت الروح
مللك النوم ،لعل عامن تراودين يف أحالمي .
آه يا صاحب امللحمة األوىل يف التاريخ اإلبداعي  ،آه يا ذا اهليبة وصانع
احلرف األول ،آه لو وهبتني املقدرة عىل تشكيل احلرف وتطويع
الكلامت ،لو منحتني قاموسا من املفردات ألرتقي به ملقامك السني .
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الزهرة وعاشقها أشكو ضعف حايل وقلة حيلتي وضياعي
إليك يا سيد خ
يف بحر الكلامت ،وأنا الذي يف حرضتك وعىل تراب أرضك اختلطت
عيل األلوان ،وارتبكت ريشتي وارحتل شيطاين  ،وحريف صار خنجرا
ّ
يمزق حماواليت يف الكالم .
زنوبيا  ،سيدة الشام وياسمينة التاريخ  ،إىل أين املفر من هواك وعشق
هذا الرتاب  ،هنا عىل أرضك ولدت فلسفة احلياة  ،من فوق هذا الثرى
املبارك كان لليد العربية أن متتد لتقبض عىل الشمس  ،وترتبط معها
بعالقة حب دائمة  ،فقط ألجل هذا احلمى تقاتلت األمم لتنال من
رضاها وبركاهتا  ،لتنعم بالتمرغ بأديم اجلنة ،لتعمرها وترتك هلا أثرا
فوق صفحات التاريخ  ،هذه األرض املمتدة من سواحل األبيض
املتوسط إىل األمحر  ،عمرها الفنيقيون ،وكان ألثينا جولة فيها  ،وروما
ما زالت أعمدهتا تشهد عىل عطاء هذه الديار ملن يعطيها .
وبقيت عىل هذا احلال حتى جاءها سيف اهلل املسلول ليحرر هذا
الرتاب الشهي من جيوش هرقل " عظيم الروم" ،الذي وقف مكسورا
عىل ثرى الشام مودعا إياها ،بقوله :وداعا يا دمشق  ،وداعا ال لقاء بعده
 ،وتستمر رحلة التحرير والصمود إىل صالح الدين فاتح القدس .
وهنا التقى (حممد ) كاتب هذه السطور بليىل وشيامء وفوق تراب دمشق
ارتسمت خطاهم  ،ومن أسواقك كانت إرشاقتهم وإطاللتهم عىل
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األمس ونظرهتم للغد  ،هنا تعانقت أيدهيم وتبادلوا اهلدايا  ،هنا يف هذا
املرسح كان لليىل أن تخنيس حممد "طلعت سقريق  ،وليىل مقديس املرأة
احلمصية  ،صاحبة الصوت الدافئ " وهنا أقسمت عليه أن يؤجل
رحلته للمحافظات لزيارة أخرى.
إليك يا سيدة احلروف وعروس الكلامت تلجأ نظرايت لتمسحي عنها
دموع الرعب والقلق  ،ينطلق إليك القلب لتداوي جراحا سكنته ،
وعذابات عرقلت مسرية أيامه وأرقت لياليه  ،إليك اجلأ لتنقذي روحي
من نريان غربتها  ،إىل محاك ألوذ لعلك متنحينني القوة ألعاود االنطالق
يف رحلة احلياة من جديد.
الشام هذه املدينة الرائعة الُتتلف كثريا عن شقيقاهتا من املدن أو
العواصم العربية ،فالشوارع داخل املدينة ضيقة  ،واألرصفة مكتظة
بالناس والبضائع ،االختالف الوحيد واملهم هو عدم االعتناء بالشوارع
من حيث النظافة والصيانة  ،وأهم ما يميز أهل الشام أهنم خأناس
مقبلون عىل احلياة بالرغم من ضنك العيش ،االبتسامة ترافق السالم
وهي مرتسمة عىل معظم الوجوه  ،خأناس اقتصاديون بطبعهم  ،يف بيوهتم
 ،يف حياهتم ككل  ،املواطن هناك ال يشرتي إال ما حيتاج يوما بيوم .
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كرم الضيافة شعار يرفعه أغلب أهل دمشق القديمة  ،حسن املعاملة من
قبل األغلبية  ،أبنيتها ترحب بالضيف ،يا سمينها حيييك  ،قهوة الضيف
دائام جاهزة .
بعد أن جتولنا يف شوارع دمشق وشعرنا بيشء من التعب الرتفاع درجة
احلرارة جلسنا ثالثتنا يف أحد املقاهي الشعبية إىل جوار شيخ كبري السن
خيكنى الشيخ أبو عيل  ،سألته عن أيام زمان بقويل  :أبوعيل كيف كانت
الشام زمان ؟.
واهلل يا بنيي أحسن من اليوم ألف مرة .
 كيف فالناس كانت تعاين الفقر واملرض واجلهل واآلن العكس متاما ال يا والدي صحيح أن الفقر واملرض واجلهل كانا شعارا لذلكالزمان  ،واآلن يا أوالد راح الفقر ؟ خ ّلص اجلهل ؟ إحنا أمنني ؟
 بالطبع ياسيدي فاألمان شعار سوريا العروبة  ،سوريا الصمود . يا بنيي األمان الداخيل متوفر منذ أن كانت الشام ولكن األماناخلارجي فلمواقفنا نحن مهددون من كل العامل فأين األمان ؟
أبو عيل حيدثنا عن ذكرياته يف هذه املدينة التي مل يغادرها أبدا إال للحج
 ،أيام زمان أمجل يف كل النواحي  ،فكان احلب يسكن كل القلوب ،
والتسامح سيد التعامل  ،الرتابط االجتامعي ومشاركة اآلخرين يف كل
املناسبات  ،التواصل مع األهل واجلريان واألصدقاء ال يتوقف عىل
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قدوم الشهر الفضيل أو العيدين بل هو مستمر عىل مدار العام بعكس
هذه األيام التي ال يعرف فيها اجلار جاره  ،يا أوالدي مل يبق من هذه
األشياء يشء !!
 كيف يا سيدي وأنا مل أالحظ خالل إقامتي القصرية هنا إال الكرموالرتحاب من اجلميع ؟
قررت أن أعرف بيت ليىل وأتعرف عىل أهلها وأن أزورهم يف اليوم
التايل لامذا ؟
ألطلع عىل نمط احلياة بعيدا عن الشارع ،ولكن كيف ؟ أخشى من
يشء ال يرسين ،أخشى من الرفض ،تنحنحت شيامء ،وقالت مل يبق
الكثري عن افتتاح املرسح.
 أين تقام فعالياته سألتها ؟ يف مركز األسد الثقايف . هيا لننطلق. خأفضل أن نذهب سريا عىل األقدام.كام تردن  ،تغمرين النشوة  ،ويتململ بداخيل قريني  ،كيف ال وأنا
أتوسط مالكني كريمني ،أو حوريتني مل خيلق مثلهام عىل هذه البسيطة ،
كيف ال أشعر بالنشوة والورد حييطني ذات اليمني وذات الشامل  ،كيف
ال وأنا أسري يف شوارع ال ترى فيها إال الوجوه الباسمة والتي تعاند
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تعب األيام ومرارهتا  ،تتحداها باالبتسام فتقهر التعب  ،كيف يل أن ال
أنتيش وأنا يف عامن الثانية بشوارعها الضيقة  ،بأزقتها وحوارهيا ،
بفوضاها العارمة وهدوئها الساحر  ،حتى الفعاليات الثقافية تتكرر هنا
ولكن بتنسيق  ،هم املبدعون عينهم  ،اهلموم نفسها  ،أرى عامن تتجسد
هنا بكل تفاصيلها  ،ولكن االختالف هنا بأن املثقف ليس هشا كام
املثقف األردين  ،فقط ما خيتلف عن عامن هو أسامء الشوارع  ،ووجوه
الناس وهلجتهم .
وقبل أن نصل للمركز الثقايف  ،مركز األسد  ،نظرت لليىل  ،حاولت أن
أتكلم ولكني ترددت .
 سألتني مابك يا حممد ؟ اليشء . تود الكالم فتكلم . كنت أود أن أسألك عن يشء  ،ولكني تراجعت ألين أخشى أن خأفهمخطاء .
 فقالت :تكلم واسأل . هل يمكنني أن أتناول فنجانا من القهوة من يديك ؟إيل باستغراب ،وقالت :أين ؟
 نظرت ّ يف بيتكم أجبتها .174
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 أهال وسهال ،ولكن متى ؟غدا بترشف.(آه يا عم العز للرز ) قالت شيامء.
لكن ،وليس لواحدة ،
 ال واهلل يا غاليتي ولكن سؤايل كان موجها ّولكني خشيت منك .
 ال ُتشى شيئا قالت تزورنا قبل سفرك بيوم ليكون الوداع عىل أملاللقاء .
 حسنا.دخلنا املركز الثقايف املهيب البناء  ،وابتدأ العرض املرسحي  ،ما أذهلني
حقيقة عدا عن قيمة العرض الفنية هو تواضع الفنان السوري  ،وما
يتمتع به من أخالقيات تبدأ بفن التعامل مع من يقابله ،و ال تنتهي بكرم
الضيافة ،التقيت الفنان املبدع بسام كوسا ،والفنانة ذات اإلرشاقة
البهية فرح بسيسو ،والفنانة الرائعة مها املرصي ،والفنان القديروالنجم
العريب الكبري صاحب القامة الفارعة والنكتة احلارضة خالد تاجا
والكثري منهم  ،بكل احلب يستقبلون املالحظات وبكل التقدير يتلقون
اإلعجاب .
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عدت للشقة بعد أن انتهى العرض املرسحي والذي عالج قضايا
اجتامعية مهمة  ،مثل عالقة املواطن بحكومته وما يشوهبا من انتقادات
الذعة  ،ومن أهم ما يميز تلك العروض جرأة الطرح .
مل يتطرق أي عرض من العروض التي تابعتها إىل التجريب الفنتازي؛
كام يف مهرجانات املرسح يف عامن  ،وعندما سألت أحدهم عن ذلك
قال بوضوح ورصاحة :
إن مشاكل املواطن السوري واملواطن العريب وقضايا الوطن مل تنته
بعد  ،ولامذا االبتعاد عن الواقع وماذا يعني التجريب ؟ ومن قال بأننا مل
نجرب ؟ ولكن التجريب هنا يكون بلغة املرسح وأدواته  ،بطريقة
العرض  ،وطريقة الطرح  ،يف املرسح خطاب للجمهور العادي الذي
نسعى لالرتقاء بذائقته الفنية  ،املرسح يف مثل عروضنا ليس صامتا ،
فنحن نعرض أعاملنا وننتجها للجمهور العادي وليس للنخبة؛ ألننا
بذلك سنخرس وبالتايل سنتوقف  ،عندما ننتهي من مشاكل املجتمع
التي تبدأ بفاتورة الامء والكهرباء ،وال تنتهي بالبحث عن الوظيفة
وتأمني لقمة العيش يكون موعدنا مع الفنتازيا قد حان.
نعم عدت للشقة بعد أن أوصلت ليىل الرائعة وشيامء املالك إىل بيوهتن ،
دخلت الشقة وأنا أنتظر الغد بشوق عارم  ،أنتظر الصباح  ،حتى أدخل
ذلك البيت التي حبت عىل أرضه وبني زهوره ليىل  ،أنتظر الصباح حتى
176

محمد حسني الصواحلة

مذكرات جمنون يف مدن جمنونة

أالقي ذلك املالك يف بيته ويف مهده  ،أنتظر الصباح حتى أتذوق طعم
القهوة من يدهيا اللتني تفوحان عطرا  ،أنتظر الصباح ألتعرف عىل
املواطن السوري عىل طبيعته وليس من الشوارع واملقاهي  ،ألطلع عىل
جزء من حياته علام بأنني أعرف بأنه لن يكون عىل طبيعته يف التعامل
معي وبوجودي  ،بل سيكون متحفظا بكل ترصفاته للمحافظة عىل
الصورة النمطية لإلنسان العريب وخصوصا الريفي منهم  ،رحت أحلم
بالغد كيف سيكون؟ وماذا ستكون هديتي ؟ هل تكون للبيت ؟أم
أخص هبا ليىل ؟ كيف سأقابلهم ؟ كيف سيكون شكيل ؟ بامذا أبرر
زياريت ؟
تناولت زجاجة من الفودكا ورحت أرشب منها مبارشة  ،وصلت إىل
عامل األحالم وأنا أمتنى أن أحلم بالغد ! ولكن عامن سيطرت عىل
حلمي ،أسمعها تناديني ،الشوارع حتن خلطوك  ،إىل تعليقاتك عىل
الصبايا يف شوارعي ،متاجري حتن إىل نظراتك  ،مقهى السنرتال
واجلامعة العربية يناديانك ،جريدة األسواق ،بناة املستقبل تشتاقان
لقلمك .
آآآه كم أنت قاسية يا عامن ،الشوق أليك يشدين وظلمك يمنعني  ،ال
أدري  ،أريد أن أشعر بإنسانيتي التي فقدهتا فيك  ،ابتلعتها شوارعك ،
أفقدتني حريتي .
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أهنض من نومي  ،أشعر بصداع غريب  ،أجته للحامم  ،الامء الساخن
يغسلني  ،أحتيس فنجانا من القهوة  ،أنظر إىل الساعة تشري إىل احلادية
عرش صباحا .
 أتصل هاتفيا بليىل  ،صباحاخلري . صباح النور "وينك يا أستاز ". أجيبها أنا يف الطريق . تعاود السؤال هل تعرف العنوان؟ لست متأكدا منه . إذا توقف عن احلركة  ،اعرف اسم املكان الذي وصلته واتصل يبآلتيك .
حسنا.
بعد نصف ساعة تقريبا اتصلت هبا بعد أن وصلت مركز األسد
وأخربهتا بمكاين .
 حسنا انتظرين عرش دقائق وأصلك .وقفت أنتظر  ،أنفث دخان سيجاريت يف اهلواء وأتسأل من أي اجلهات
ستطل شميس؟ وما أن أكملت سيجاريت حتى وصلت برفقة شقيقها
الصغري  ،القلب ينبض برسعة  ،أحس بالفرح يغطيني  ،تلعثم لساين
واختنقت بداخيل الكلامت وأنا أصافح أخيها  ،ال أدري حقيقة املشاعر
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التي متلكتني وقتها  ،رسنا بعض الوقت وأنا غارق بصمتي  ،أفكر
بطبيعة هذا املجتمع  ،أهي احلرية املسؤولة والثقة العالية بالنفس التي
يربى عليها األبناء؟ أم هو الفلتان ؟ وكيف يكون الفلتان وأنا مل خأالحظ
إال كل ما هو مجيل وطيب .
 قالت لوتس ،نظرت إليها وابتسمت  ،أين أنت اآلن ؟أنا معكم  ،يف دمشق وها أنا أسري إىل جانبك وأخيك . ما هذا الصمت الذي تغرق نفسك فيه ؟ ال يشء بعض األسئلة تراودين . ما هي ؟ بعدين.حسنا ها نحن قد وصلنا  ،دخل أخوها قبلنا وعىل طريقتهم حتى يأخذ
طريق  ،تنحنح وبصوته الطفويل الناعم يا هلل  ،يا اهلل  ،ياهلا من كلمة
مجيلة يستأذن هبا إنسان للدخول إىل بيته حتى ال يطلع عىل ما ال حيق له
رؤيته  ،دخلنا وما هي إال حلظات حتى حرضت أمها  ،تلك املرأة التي
مل تتجاوز العقد الرابع من عمرها  ،مل أصدق يف البداية أهنا أمها ،
توقعت أن تكون شقيقتها الكربى عىل أكثر تقدير  ،صافحتني ،جلست
قليال سألتني عن قهويت فأجبتها  ،طلبت من ليىل أن نخرج من الغرفة
ونجلس أمام البيت يف احلاكورة ،خرجنا كرايس من القش وأخرى
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بالستيكية  ،الزهور حتيط باملنزل من كل اجلهات  ،أتأمل البيت بنوافذه
وأبوابه وسوره املرتفع  ،تناولت قهويت  ،وبعدها الشاي  ،حاولت
االستئذان ولكنها رفضت  ،نادت أمها التي أخربتني بأن الغداء جاهز ،
اخلجل يغطيني  ،تناولنا الطعام الذي تنوع عىل السفرة  ،بعد قهوة
الغداء استأذنت ورافقتني ليىل لبيت شيامء ،وهناك أبلغتها برضورة
زيارة ساحة األمويني .
تفر منك النظرات وأنت تعرب املمرات واحلواري إىل أول املساجد التي
بنيت يف بالد الشام يف العرص األموي ُ ،تتلط بداخلك املشاعر وأنت
ترى الياسمني يتعربش أسوار البيوت ،ينثر عطره عىل الامرة موزعا
زهره األبيض الشفاف عىل الطرقات معانقا لشمس الشام .
وعندما تطأ قدماك ساحة األمويني يبهرك مجال املنظر  ،نافورة من الامء
تعلم اإلنسان الرائي هلا معنى العطاء املستمر  ،تعلمه فلسفة احلياة ،
فلسفة التجدد الدائم وعندما تتقدم قليال وتصل املسجد الكبري ُتتلط
بداخلك املشاعر وتضطرب الكلامت  ،وينتيش فيك الزمن القديم ،
الزمن اجلميل  ،زمن من علموا اإلنسانية معنى الوفاء للمبدأ والرسالة ،
تنظر للمسجد قبل أن تدخله ترتدد بالدخول إليه لتبقى متمعنا يف ذلك
اجلامل البهي .
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القباب املوزعة بانتظام عىل املسجد  ،املآذن املتأللئة والتي ترتفع حتى
خييل إليك بأهنا تصافح السامء ،بل حقيقة هي تصافح السامء ألقا
وشموخا.
هناك يف ساحة األمويني  ،ويف املسجد الكبري كان للسحر جولته ،
وللدهشة دورهتا  ،وللمآذن وهي تطلق النداء اخلالد  ،نداء احلياة  ،نداء
اهلل وأكرب  ،ولفن الزخرفة اإلسالمية أيد مبدعة تدهش الناظر إليه ،
ويقفز إليك السؤال هل هذا مسجد تقام فيه الصلوات وتؤدى فيه
الشعائر؟ أم أنه حتفة فنية مزجت ألواهنا أيد مالئكية ؟
ودعت املكان بصالة ركعتني شكرا هلل تعاىل الذي أتاح يل فرصة
القدوم إىل الفيحاء الساحرة بكل ما فيها  ،كيف لنا أن نلوم اخلليفة
اخلامس يف الدولة اإلسالم عىل نقل عاصمة ملكه من مدينة رسول
صىل اهلل عليه وسلم إىل هذه األرض ،أرض األصالة والعراقة .
ويف طريق عودتنا من ساحة األمويني ،سألت ليىل عن أبيها فقالت إنه
يعمل يف إحدى دول اخلليج  ،وهنا ال أدري كيف عقدت العزم عىل
العودة لعامن يف اليوم التايل .
عدنا للمزة من جديد جلسنا ثالثتنا لتناول العشاء األخري يف هذه
املدينة الشهية  ،عدنا للمزة وكانت الساعة تشارف عىل الثامنة مساء،
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وكانت عوديت هلذه املنطقة حتديدا ألصافح الشام كاملة  ،لتعانقها
عيوين ،عىل نغامت العود وبرفقة املالئكة .
أبلغت ليىل وشيامء بعوديت إىل عامن غدا .
تنهدت شيامء تسافر ومل تف بوعدك يل ؟
 أي وعد يا روعة الشام ؟ أن تعاملني كام ليىل ؟ وبامذا وعدتك ؟ أن تكون العالقة التي تربطنا عائلية وأن نكون األخوة واألصدقاءالذين ال تبعدهم املسافات .
 ملأسافر بعد  ،ومل تنتظري نصيبك  ،وكام يقال ":لو صرب القاتل عىلاملقتول " ،وددت أن تكون مفاجأة لك ولكن ال بأس أن أخربك هبا
اآلن  ،غدا ستكون قهوتك آخر ما يدخل جويف يف الشام  ،سأغادر
الفيحاء وعطرك وليىل كل ما أمحل .
 ابتسمت وقالت حسنا ال تغادر قبل أن آتيك . وإن تأخرت ؟ فقط ال تغادر. -حسنا سأنتظرك .
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غادرنا املقهى يف حوايل احلادية عرش ليال  ،عدت إىل شقتي  ،أشعلت
التلفاز ،تناولت زجاجة من الفودكا ،الفودكا املرشوب الذي أعشقه ،
ارتشفت كأس ،اثنان  ،تناولت محاما ساخنا ،وعدت ألكمل ما تبقى يف
الزجاجة بعدها انتقلت إىل عامل األحالم علام بأنني كنت مرصا عىل أن
أقيض ليلتي سهران .
أستيقظ يف الصباح عىل رنني اجلرس ،كانت الساعة تقارب احلادية
عرش.
 من ؟ افتح يا لوتس  ..افتح يا حممد .ياه ما أمجله من صباح أفتح فيه عيوين عىل عيون املالئكة  ،عىلالطهارة  ،عىل عيون شيامء وليىل  ،يدخلن  ،من ستصنع لنا القهوة ومن
تصنع الشاي قلت ،سنصنع القهوة والشاي سويا ونرتشف ما نريد
أوال ،يدخلن إىل املطبخ ،وأدخل إىل الغرفة  ،أبدل مالبيس أرتش
بقليل من العطر وأخرج  ،نحتيس القهوة والشاي  ،عيني تخعري كل
يشء  ،وقريني يشعل النار بداخيل  ،نغادرالشقة إىل مكتب السمسار
أسلمه املفاتيح  ،ومن هناك إىل مكتب السفريات للحجز .
شيامء وليىل يرصرن عىل أن يكون السفر مع الغروب ،وعندما سألت
لامذا؟ كانت اإلجابة  :لتشاهد شمس الشام وهي تستأذن لإلرشاق عىل
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أرض أخرى  ،نتفق مع السائق ليأتينا إىل بيت شيامء  ،نغادر بعد أن أخذ
العنوان  ،أقيض ما تبقى من الوقت مع شيامء وليىل وباقي أهلها الذي
غمروين بلطفهم  ،يا إهلي كيف مر الوقت رسيعا ؟ مل نشعر بمرور
الساعات إال والسائق يطرق الباب أبلغتني واالبتسامة ترتسم عىل
شفاهها السائق حرض  ،هنضت من مكاين  ،صافحت والدهيا وإخوهتا
ورافقتني ليىل وشيامء إىل الباب وقبل أن أصافحهن ناولتني شيام حقيبة
ورقية وكذلك فعلت ليىل ورجونني أن ال أفتحها إال يف عامن  ،مددت
يدي وال أدري كيف طبعت قبلتي عىل يد شيامء  ،وكيف حضنتها
فشعرت بكل املشاعر تغزوين  ،كذلك كنت مع ليىل طبعت قبلتي عىل
يدها وعىل جبينها  ،حضنتها فشعرت بدفء الدنيا وحنان الكون .
ها أنا أغادر الشام وأودعها  ،أودعها ليس كوداع هرقل أودعها عىل
أمل اللقاء ،عىل أمل أن تسعفني السنني وتعيدين إىل ذلك احلمى العريب
الذي يقف بوجه العامل لبيقي عىل شعلته العربية اإلسالمية تبعث بنورها
األزيل إىل الكون  ،لتكون مقصد املتعبني واملقهورين ،فالشام وحدها
التي متلك اليد احلنونة التي متسح األمل وتداوي اجلراح.
ها أنا أغادر الشام  ،أودع شيامء وليىل الشام  ،أودعها وهي تغوص يف
أعمق أعامقي  ،أبتعد عنها  ،ال هي كام عامن ترحتل معي إىل أي مكان
يف الدنيا فدمشق وعامن .
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آآآ ه لو تكتمل الفرحة وأسجل يف سفر ترحايل لقاء الثالثة الكربى  ،آه
لو أكحل عيني برتاب القدس احلبيب ،فتكون حيايت سجال حافال
بالنور  ،مكتمل القدسية  ،آه لو تشاء األيام وتقذفني إىل الرابعة األخرى
 ،إىل بريوت  ،إىل صور وصيدا  ،إىل األرض التي قهرت أعداء التاريخ،
يكون سفر حيايت انتهى بكل ماهو مجيل  ،ها أنا أغادر الشام وأترك
الروح تسبح يف فضاءاهتا الرحبة  ،أودعها وأنا خأمنى القلب بلقاء قريب
 ،لقاء جديد ومتجدد  ،عىل أمل تذوق قهوة ليىل املعطرة  ،وتبولة شيامء
الشهية .
أغادرها وأترك قلبي حلب دائم  ،وأغنية تردد اسم دمشق  ،ال بل حتفره
وشام عىل جبني األيام .
أغادرك يا دمشق والعني تبكي حرقة الفراق  ،والقلب يتأوه حرسة عىل
أيام ستضيع بال معنى  ،البعد عن الشام ليس سهال ملن عرف الشام
وأهل الشام  ،ملن تذوق طعم الفرح عىل تراهبا الطهور  ،الوداع ليس
سهال عىل من داعبه ياسمني البيوت  ،وتعطر بأريج الشوارع .
دمشق  ،يا أغنية القلب وفضاء الروح  ،يا سامء اخلري وموطن اجلامل  ،يا
حلم الواقفني عىل بوابة احللم  ،يا شقيقة عامن  ،يا أخت املجد ومعنى
الوجود ،إليك حتن املشاعر التي ارتبكت يف حلظة وداع الرائعتني ليىل
وشيامء اللتني حتمالن منك كل ما هو مجيل وطيب  ،وصيتي ورجائي يا
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دمشق أن تكوين النسيم الذي يداعب ليل ليىل وذهب شيامء  ،أن متنعي
عن عيوهنن الدمعة فهن ذكراي اخلالدة فيك يا شام القلب والوجدان ،
الشام معنى احلضور ورمز العطاء والصمود  ،ال غياب ملن يطأ أرضك
أيتها احلبيبة .
أغادرك والقلب يذيبه األمل ولكن نريان الشوق ألرصفة عامن يشدين
إليها  ،وأظنك ال تلومينني وأنا أقيض ما كتب يل من عمر أستمع لبوح
األرصفة وأغنيات الشوارع وتراتيل املقاهي يف رحاب شقيقتك عامن .
وداعا يا شام  ،وداعا أهيا احلب  ،وداعا يا معنى اخللود .
إذا هي دمشق الفيحاء  ،هي عالمة الكون أسطورية البهاء  ،خرافية
الضحكات  ،إهنا أرض الياسمني  ،فيها وفيها وحدها يكتمل احلسن،
ويلتقي اجلامل بالتاريخ واحلضارة  ،عىل تراهبا وحدها تسجد الشمس
يف كل صباح وحترض النجوم لتستمد ملعاهنا من قلوب ال تعرف إال
احلب والرتحيب بكل القادمني  ،من مل يزر الشام كمن مل يزر البرتاء ،
من مل يقتحم شوارعها ويستمع لقصائد أرصفتها  ،من مل يتأمل صمتها
ويصغي لنداء احلياة فيها ،فقد كل معنى حلياته .
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هي معقل جالجامش ،وأرض زنوبيا وامتداد مملكة األنباط  ،هي أرض
معاوية واجلاحظ واملتنبي وسيف الدولة احلمداين  ،هي العطاء
والفداء ،هي معنى الشموخ والكربياء .
مالحظة  :املقصود بكلمة الشام  :هي مدينة دمشق أينام وردت .
***
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ليايل الشارقة
ال أدري مقدار الفرح الذي سكن الفؤاد ،والسعادة التي غمرت
األحاسيس ،وأخي خيربين ،بأنه وصلتني دعوة من أختي يف شارقة
الشمس  ،من أرض النخيل وعيون املياه  ،أبكتني كلامته وأطربتني .
هل سألتقي باحللم الذي طالام انتظرته ؟ هل سألتقي باألهل هناك ؟
إنه احللم وأي حلم هذا ؟ إذا سأطري إىل هناك  ،لن أخرب أحدا بسفري
إىل تلك األرض التي من رملها احلارق أصبح ينترش األريج  ،أي مكان
يف الدنيا هي الشارقة ؟ هل هي أرض النفط فقط ؟

فأنا اآلن سأدخل إىل أرض ُتتلف عن كل أرض دخلتها من ذي قبل،
سأدخل إىل وريد اإلمارات العربية املتحدة ،سألتقي هناك
باألرضواإلنسان .
يناديني أخي متى ترغب بالسفر أهيا اللوتس ،اآلن لو أمكن .
وما أن أهنيت حديثي مع شقيقي حتى رن هاتفي ،يااااه إنه اهلاتف الذي
انتظرته منذ أن أبلغتني بأن حلمي عىل أبواب السفارة اإلماراتية يقف
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تكلمنا قليال ،وسألتني نخلة الشارقة التي ال تضاهيها نخلة  ،وشمس
متنح الدفء للقلوب التي أصاهبا برد الزمن  ،هي التي تطلق الصرب يف
الوريد ،هي التي متنح القصائد رونقها  ،وهتب الكلامت تعابريها
ومعانيها  ،هل أنا يف حلم ؟ أم أين أعيش احلقيقة ؟من يصفعني ليؤكد
يل بأين يف متام وعيي  ،سأذهب إىل نبع احلنان  ،سألتني متى سأرحل
إليها ؟
هتربت من اإلجابة ومل أحدد املوعد  ،لتكن املفاجأة التي آمل أن تكون
سعيدة  ،كنت أفكر بأن أستثمر املدة املسموحة يل باإلقامة هناك ،
سأعترب نفيس كاتبا متفرغا لرحلتي ،للشارقة فقط  ،وأسئلة تدور يف
الذهن  ،كيف سيكون ضيف تلك اإلمارة ؟ طبيعة أناسها  ،كيف حال
البحر الذي يلفها  ،والصخور  ،التي طالام محت تلك الديار من
قراصنة البحر؟ متى يكون اللقاء ؟ االنتظار صعب  ،واللحظات متر
ثقيلة مملة  ،واحللم يشتعل .
أكتب عن ترابك سيدة الدنيا ( عامن ) الذي تناثر هناك يف بحر العرب ،
والذي منه كان الناس هناك  ،عامين أكتب عن ترابك الذي أردت أن
يكون شارقة للحب ومعنى للشموخ ،أكتب عن يشء من ترابك الذي
يقبع هناك يف البعيد .
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ال ،عامين ال تغار من يشء يف الدنيا بل الكل يغار منها ،عامن أيتها
الرائعة فيل قلب هناك ،أريد زيارته  ،وأنت من علمنا الوفاء  ،عامن يل
نبضة هناك زرعت أريد فقط أن ألتقيها  ،وأطمئن عىل زهرها .
أسهر لييل الذي مر طويال ثقيال ،كانت عيص االنتظار جتلد الروح ،ومل
يكن للصباح أن يأيت إال بعد أن أذاق القلب من العذاب ما أرهقه،
ولكن كل يشء يف سبيل الرحلة هيون ،فال معنى ليشء أمام حتقيق احللم
األغىل.
وحان املوعد وانطلقنا إىل اجلبل الشامخ  ،اجلبل املسمى جبل عامن ،
َو َجلْنا باب السفارة وهناك تيقنت بأين سأرحل إىل األرض التي
استخلفوا فيها  ،منتهى االحرتام  ،روعة يف التعامل  ،إذا ملَ ال تكون هذه
البالد خليفة لعامن  ،ملَ ال تكون حارضة اخلليج  ،وملتقى العامل  ،ما
الذي نريده  ،غري ابتسامة يف االستقبال ومثلها يف الوداع  ،وقت قصري
انتهت به املعاملة  ،يسألني شقيقي إىل أين اآلن ؟
إىل أقرب مكتب للطريان .
 لامذا؟ للحجز يف أول رحلة . وهل ستخربهم بموعد وصولك إليهم أهيا اللوتس؟191
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 ال . كيف ذلك؟أنت ذاهب للكتابة  ،من سريافقك ؟ فقد تكون الرحلة طويلة ،وأنت
تريد التجول.
 سيكون برفقتي من ستقوده أحاسيسه وقلبه للقائي  ،متأكد أنا بأنقلبه سيقوده  ،وسيعرفني من بني اجلميع .
 كيف . أردنيتي تعلو جبيني  ،وعامن شمس تسطع من عيوين . وإن خاب ظنك ؟ ومل جتد أحدا يف انتظارك ؟ عندها يستخدم االخرتاع الذي يدعى باهلاتف . يف أي الفنادق ستهبط ؟ يا رفيق التعب  ،وشقيق السهر ،عامن ستفتقدأريج أنفاسك  ،سأريح القلب من عناء هذا احلب  ،سأبحث عن حب
ال يقيدين  ،سأبحث عن أرض تنتزع مني جنوين وتعيد إ ّيل العقل الذي
فقدته منذ حبوت عىل أرض عامن  ،تعلم بأن عشق عامن أدماين .
 حسنا لك ما تريد  ،لتنس كلامت الشوق ودموع احلنني حلبيبتك التيتود الرحيل عنها.
ها قد وصلنا يا شقيق الروح  ،ها قد وصلنا أبا صخر  ،طرقنا باب
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املكتب ودلفنا إليه  ،أهال وسهال كلامت الرتحيب املعتادة  ،أرغب
باحلصول عىل تذكرة لـدخ يب ،عاصمة الدنيا االقتصادية  ،بأول رحلة.
االثنني القادم.وقبل هذا املوعد ؟ املقاعد حمجوزة بالكامل .حسنا ،إذا هي فرصة ألنقطع عن احلب الساكن يب  ،ألنقطع عناحلنان الذي ينتظرين .
 أهيا اللوتس كيف ملن هو مثلك أن حيمل كل هذه السادية  ،وهذه؟

القسوة

 ليست القسوة  ،بل ألشعل نريان الشوق  ،ألرسم لوحتي لتلكالديار  ،الديار التي تقطنها نفرتيتي العرص ،بحراحلنان  ،منبت احلب ،
تلك الفرعونية التي أزهرت هناك  ،ونرشت شذاها فوق الرمال
فمنحتها اخلرضة  ،منحتها الصفاء  ،يا شقيق الروح دعك من كل
األسئلة اآلن  ،احتفظ هبا حلني العودة من هناك  ،دعني أستمتع
بلحظايت  ،تسعدين سياط الفرح التي جتلد القلب  ،وتبهجني النريان
التي تشتعل بروحي  ،يفرحني مرور الوقت رسيعا لاللتقاء بجاللة
الفرعونية  ،فهناك أيضا حتشبسوت  ،وقد التقي بوردة وقد أقامت
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بتلك الديار لتنتقم البنها الفتي القتيل  ،فقط تنتظر اللحظات لتعلن
وقت الثأر من (املكعرب ) ملك البحرين ،هناك بالتأكيد سألتقي
باحلضارة  ،وألتقي إبداع احلارض  ،سألتقي بكل ما أريد.
متر الساعات طواال  ،أنبش يف النفس عن أسئلة تيضء اجلوانب املظلمة
 ،أو التي أجهلها عن تلك األرض  ،عن تلك الرمال التي نثرت هناك ،
ليلفها البحر  ،وتطرهبا أغنيات البحارة وكلام اكتملت الصورة يف الروح
أحرقها ألهنا ليست الصور التي أريدها  ،كيف تكون هناك احلنان ،
وكيف يكون هناك املبدع الرائع خالد الصقور ،وقناص اجلزائز
الشاعر واملرسحي عاطف الفراية وأرىض هبذه الصور كيف ؟ بمن
سألتقي أوال؟ ومن أي مكان ستنطلق رحلتي؟ كلها أسئلة بعد أن
أعثر عىل إجاباهتا ،أشعر بتفاهتها ،فألقي هبا بعيدا عني كأيامي  ،التي
ارحتلت  ،أحموها من ذاكريت ككل أشيائي التي أجربت عىل التخيل
عنها.
وتنقيض األيام بعدما جلدت القلب بسياط االنتظار  ،يأيت املوعد ،
نتجه للمطار  ،يرافقني األهل ،األم( أرق األمهات وأكثرهن حنانا)
تسكب دموعها الصامتة  ،تلقي بقصائد الوداع من خالل تلك الدموع
 ،الوالد خيفي وجع الفراق بابتسامات كانت تنثر شموع القلق أمامي ،
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برفقتي أيضا العائلة بكاملها  ،ينثرون أمامي زهور الدعاء بالتوفيق
والسعادة ،وحده ذلك املشاكس شقيقي األصغر الذي كان يقول يل
بسخرية أنا ال أريد إال هدية واحدة  ،ال تكلف الكثري يشء من احلنان ،
وأن تنثر باقات سالمي لتلك األرض التي تقل احلنان والسامء التي
تظلها  ،باهلل عليك شقيق الروح أن ُتط اسمي عىل املقاعد التي جتلس
عليها من ديب وحتى العودة  ،فقط ألكون رفيق رحلتك.
أصل إىل املطار ،أتقدم بمعاملتي (جواز سفري وتذكريت ) ونجلس
هناك ننتظرالنداء عىل املسافرين  ،شقيقي الذي يصغرين يف غاية الكرم
يمنحني بعضا من دفء األخوة  ،من احلب الكبري الذي يسكن أعامقه
ومل أشعر به قبل تلك اللحظات  ،هناك أمي ما زالت الدموع تنفر من
عينيها رغم ابتسامتها التي مل يكتمل رسمها  ،وأيضا أيب يدعو يل
بالتوفيق ،يطلب ممن جل يف عاله أن يمنحني الرضا والقبول  ،أحس
بدفء ذلك القلب ،أسمع نداءه أن ال تتأخر كثريا  ،فهنا من هو
بانتظارك  ،آه أيتها احلبيبة الرائعة  ،يا بدء التكوين وكل مساحات الروح
 ،ها أنا أرحل وقد ال أعود  ،أرحل ِ
عيل أخفف من وطأة حبك الذي
قادين إىل ما أنا فيه من أمل  ،أعلم بأن الشوق سيستل سكينه ويقطع ما
تبقى من الفؤاد .
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ويأيت الصوت من حيث ال أرى  ،عىل السادة املتجهني لديب التوجه
نحو البوابة رقم ( ، )...قلبي يزغرد فرحا ،الروح تغني قصيدة حبها
الذي ستلتقيه بعد وقت قصري  ،سأطري إىل ديب تلك القلعة التي
أصبحت حمجا للعاملني  ،تلك األرض العربية التي بت أخشى عليها
من

أعداء

العروبة

من

،

سامرسة

اإلنسانية

.

أصافح األهل وأجته باجتاه البوابة التي منها سأعرب للطائرة  ،يتم
التأكد من جواز سفري وتذكريت ويسمح يل بالدخول  ،عىل باب
الطائرة أيضا يتم التأكد من التذكرة ويتم قطعها  ،ترافقني املضيفة
إىل املقعد املخصص  ،قليل من الوقت ويأيت النداء رضورة االمتناع
عن التدخني وربط أحزمة األمان  ،ويتم اإلبالغ عن ساعة الوصول .
تقلع الطائرة وال انتبه ليشء إال للساعة يف يدي  ،وكم انقىض من
الوقت  ،شعور من اخلوف يسكنني  ،وسواس يقلقني بقوله قد
حيصل للطائرة يشء قبل أن تصل  ،ترتعد أوصايل  ،يسألني
رشيكي يف املقعد :ما بك ؟ ينصحني بقوله  :إن كنت خائفا فعليك
أن

ال

تنظر

من

النافذة

.

ألقي برأيس عىل املقعد  ،لعيل أغفو فيتبعثر قلقي وخويف ،وأحلم
بلحظة الوصول  ،ولقاء بحر احلنان  ،صاحبة القلب الكبري .
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أرفع رأيس عىل صوت النداء من جديد برضورة االمتناع عن
التدخني ورضورة ربط األحزمة ،وقت قليل  ،ويأيت الصوت مهنئا
الوصول.

بسالمة

هنضنا من مقاعدنا واجتهنا لصالة القادمني  ،وقفنا كل عىل النافذة
املخصصة له ،االبتسامة ال تفارق حميا املوظف املختص بتدقيق
جوازات السفر ،قليل من الوقت وكنت أغادر النافذة متجها لصالة
االستقبال ،أتأمل وجوه الناس  ،أين حنان منهم ؟ استخدم هاتفي
ليأيت الصوت الذي انتظرته  ،أن تقدم  ،هناك من حتمل بيدها ورقة
كتب عليها اسمك ،مل تكن بعيدة عني ،اقرتبت منها صافحتها  ،يا
اهلل يب رغبة عارمة لعناقها ولكني خجلت أو خفت .
خرجنا من املطار  ،حقيبتي بيدي  ،ورسنا إىل الشارع  ،أوقفنا
تكيس  ،وذهبنا للمدينة اجلميلة ،تسكعنا يف الشوارع  ،يأرسين مجال
ديب  ،وتغريني ابتسامتها التي ترحب بكل آت إليها  ،إهنا حتفة حفرها
ولوهنا اإلمارايت  ،وإهنا أيضا نعمة الامل التي وهبت هلذا الشعب الطيب
.
نتابع سرينا واالبتسام نتبادله مع كل من تقع عليه العني  ،هكذا هم
أبناء اإلمارات دوما  ،حتيتهم فيها سالما ،وإن جاءهم الضيف رحبوا
به  ،وكانت منهم األهال ابتساما .
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نصل إىل موقف احلافالت الصغرية (سيارات األجرة ) حيث ال يوجد
غريها ونطلب من أحد السائقني إيصالنا إىل الشارقة.
يسألنا أي الطرق نسلك ،الطريق الدائري أم من وسط املدينة ؟
وبرسعة الربق جتيب رفيقة الرحلة  ،وشقيقة الروح الطريق الدائري ،
كثري من كلامت السائق مل أفهمها ألن هلجته اآلسيوية اخلليجية الثقيلة
عيل.
كانت صعبة ّ
وتبدأ السيارة بسريها اهلوينا يف وسط عاصمة اإلنارة والضوء  ،ما
الذي أصابني؟ مل ال أود مفارقة هذا السنا اجلميل  ،مل أرغب بالبقاء هنا
؟ من املمكن لتقتبس من نور هذه املدينة نورا  ،ومن املمكن خرقي
الناس وحسن التعامل مها ما أرس الروح  ،صربا أهيا اجلنون فأنت مع
من علمتك رقي اجلنون وروعة املغامرة ،وما أن تلقفت املركبة الطريق
الدائري حتى بدت تلتهم الشارع وتطوي املسافة  ،طلبت من رفيقتي
أن تطلب منه أن يرحم الطريق من ثقل العجالت التي تدور فوق
رأسها  ،لنستمتع بروعة الرمل واألنوار املتفرقة عىل جانبي الطريق
والتي ُتتلط مع نور القمر لتزيد الرمل رونقا وهباء.
نصف ساعة من الزمن  ،أقل قليال  ،أكثر قليال  ،وكنا نخرتق سطوع
األنوار  ،تكاد أن جتزم أنك يف وضح النهار  ،أين نحن أيتها احلنان ؟ ،
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نحن عىل أبواب الشارقة!! إهنا شارقة الشمس  ،إهنا عيون األلق ،
ومهابة السحر.
وما أن دلفنا يف غرفتنا يف الفندق ،بادرتني حنان بسؤاهلا كيف تركت
عامن ؟ واألهل هناكرتغرغت عيني بدموع الشوق وراحت عامن
ترتاءى يل وخصوصا إنني أقيم يف فندق يقع فرعه اآلخر يف أمجل
مناطق عامن  ،عامن يا أخية تزهو بعباءات الفرح األخرض دوما ،عامن
النقاء والصفاء  ،عامن بدوهنا ال قيمة للحياة وال معنى للوجود ،عامن
يا توأم عامن إن ابتسمت أزهر الكون وتألق وانتشى  ،وإن غصت
بدمعتها  ،توقفت األرض عن الدوران وامتنعت الشمس عن الرشوق
 ،عامن أيتها الرائعة هي املنطلق وهي املنتهى  ،ليتك عرفت األردن ،
عندها فقط ترين اإلنسانية والرقي بأهبى صورها .
عامن  ،األردن اللوحة التي رسمتها يد اإلله  ،فكانت املعجزة األهم
واألبقى،عامن هي أنثى الوجود التي طالام تناحرت للوصول إليها
األمم  ،عامن يا خليلة الروح  ،شوق الدنيا وقيمة اإلنسان،عامن التي
حتاول دوما مللمة خيوط الكف العريب واإلسالمي منها انطلق حوار
األديان  ،وهي التي منها تشع رسالتها اإلسالمية للتعريف بديننا احلق ،
وُترب الدنيا بشموخ اإلسالم ومعناه.
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أما ديب فهي ألق احلارض  ،وزهو النعم  ،ديب يا عزيزيت هي كوكب دري،
عامن وهبتها إحدى حورياهتا الساميات فلبست حلتها وزهت ،ديب
أنثى استقطبت احلضارة  ،استقطبت اجلاملديب النخيل والبحر ،ديب
األصالة  ،ديب وآه كم هي مجيلة عيون ديب.
أردن النشامى  ،وديب آل مكتوم  ،األوىل شجرة احلياة والثانية غصن
ميضء فيه ،تلك احلورية التي تسطع يف أرض ديب كقمر حني اكتامهلهي
أمرية اجلامل ابنة باين هنضة األردن احلديث هي الفارسة اهلاشمية
وغزالة اجلميالت التي تتألق تيها بديب  ،هي رسولة عامن املبرشة باحلب
واإلخاءمل تتألق ألهنا بديب ،ولكن ألهنا ابنة احلسني فديب هبا تزدان.
أرأيت القمر بال ليل فهل من قيمة له ؟ فديب قمر وعيون هيا ليلهلذا
ديب حتمل رائحة عامن ،حتمل أريج األردن لتبلغ العامل معنى اجلامل .
من نافذة الغرفة نطل عىل بحرية خالد  ،نرى انعكاس الضوء عىل الامء
فتتواىل القصائد يف املخيلة ،أحاول ترمجتها إىل كلامت فتتبعثر احلروف
أمامي  ،أمللمها ألخطها فوق الورق  ،فتعلن رحيلها عني  ،أي كلامت
تليق هبذا السنا  ،وهذا اجلامل  ،تناديني حناين وهي تقف إىل جانبي ،
تناديني  ،هتز كتفي  ،أنتبه إليها  ،وتسألني إىل أين وصلت أهيا اللوتس
(حممد ) ؟
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 مل أغادر ذلك البحر وتلك األنوار  ،إهنا القصيدة التي أحاولكتابتها.
وما الذي يمنعك عن ذلك  ،تسألني حنان . الكلامت أعلنت عصياهنا  ،احلروف متردت  ،وآه آه من مترد احلرف ،وآآآه من قسوة الكلمة إن استعصت عىل صاحبها.
 وتعود حنان بألق سؤاهلا  :وكيف تستعيص الكلامت عليك ؟ وكيفتتوهالعبارات عىل شفاهك ؟
 ال أدري ولكن أريج حمبوبتي  ،وهذا األلق الذي أراه يفوقانالوصف .
تشدين روعة املنظر الذي يقابلني فأطلب من رفيقتي ومضيفتي أن
ترتدي مالبسها برسعة لنذهب لتلك البحرية  ،لنمتع ناظرينا بذلك
اجلامل البهي  ،لنقف عند تلك النافورة.
أسابق أنفايس ،عفوا بل أسابق برصي ألصل إىل هناك  ،ألبلل القلب
بذلك اجلامل  ،ألعطر القلب بتلك اللوحة املزهرة  ،أين أوروبا ؟ أين
احلضارات أمام هذا اجلامل وهذه الروعة ؟
نقف هناك  ،بالقرب من النافورة  ،بالقرب من بحرية خالد  ،وكلام
اقرتبت منها زادت مجاال  ،زاد خفقان القلب  ،وزاد جتيل السحر.
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 أي أنثى هي الشارقة أسأل احلنان ؟ فتقول :هي أنثى البحر  ،هي جوهرة الصحراء العربية هي التيتعلمت من البحر العطاء  ،عفوا من علمت البحر العطاء واحلب.
يشدك سمو املباين التي حتيط بالبحرية  ،حتاول الذهاب إليها  ،بل
يقودك القلب والفضول لزيارهتا ولكن الوقت قد تأخر ،فربام ال جتد ما
تريد يف هذا الوقت املتأخر  .نسامت باردة تعيدين إىل عامن بنسيم
صيفها وربيعها  ،أشعر بالنعاس يداعب جفوين  ،هيا أيتها احلنان
الساعة تقارب احلادية عرشة ،هيا فاحللم يناديني عىل أن تكون زيارتنا
الصباحية للبحرية وما حييط خرصها النحيل  .اعتذرت بقوهلا :يف
الصباح سأستيقظ مبكرا ألذهب لعميل ،أما بعد الظهر فلك .
عدنا إىل الفندق دخلت الياسمينة الفرعونية غرفتها ودخلت غرفتي ،
أنظر من النافذة  ،يسحرين املشهد  ،ونفيس امللعونة تراودين بالذهاب
إىل حجرة املالك النائم  ،عساين أتـأمله ،عساين أكون ضيف حلمه كام أنا
ضيفه يف الواقع  ،صوت أمي ينادين  ،أهيا امللعون اهدأ ما هكذا ربيتك ،
وال هذا ما أرضعتك  ،أماه ليتك تقتليني فتقتيل هذا الذي كرب بداخيل ،
أماه أعيديني طفال  ،آيات أمي تنترص عىل شيطاين  ،تأخذين إىل آيات
الشارقة  ،أنتظر الصباح أرفع سامعة اهلاتف  ،ال أدري هل أكلم مالكي،
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ال فهذا إزعاج واضح ،ونية سيئة  ،ويأتيني الرد من االستعالمات،
فأطلب الشاي والقهوة ،يضحك موظف االستعالمات أو هكذا
شعرت ،أتأمل نافذيت ،أتأمل تلك األلوان الزاهية  ،الباب يطرق،
املوظف أحرض ما طلبت ،أسكب فنجانا من القهوة ،وأخرج من
غرفتي  ،أهبط السلم  ،أعد أدراجه  ،فقط ألطرد هذا الشيطان الذي مل
تنجح كل استعاذايت بطرده .
ياااااه لست وحدي من أتواجد يف صالة استقبال الفندق ،فكثريون هم
الذين يلسون هنا ولكن هل فيهم من هو مثيل ؟هل فيهم من أتى الليل
فقط ليحرمه من مالكه؟ هل فيهم من أذابته اإلمارات سحرا ونشوة؟
هل فيهم وهل فيهم ؟ وأذهب إىل هناك إىل الركن البعيد  ،أتناول
الصحيفة التي وجدت عىل الطاولة أقلب عناوينها  ،الصفحة الرئيسة
عنواهنا األميز  :حيمل خرب زيارة امللك عبد اهلل لإلمارات.
أقيض بعض الوقت يف الصالة  ،أخرج إىل بوابة الفندق الرئيسية  ،يا
إهلي ما زالت احلركة مستمرة  ،من أين يأيت الناس وإىل أين يذهبون ؟
أصعد إىل غرفتي بعد أن تأكدت من نوم شيطاين الذي أثقلت كاهله
القهوة املرة  ،وأجربته عىل النوم  ،ألن شيطاين أبدا ال يطيق املرار.
أصحو من نومي يف حوايل العارشة صباحا  ،أغتسل ،أتعطر ،أرفع
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سامعة اهلاتف ألتصل بتلك احلنان  ،لتشاركني اإلفطار  ،ال أحد ييب
عىل اهلاتف  ،أخرج من غرفتي  ،وما أن فتحت باب الغرفة حتى عثرت
عىل ورقة وضعت حتت الباب وطويت بعناية  ،أفتحها،أخي حممد،
أدرك مقدار املشقة التي حتملتها باألمس  ،تركتك ترتاح حلني عوديت
من عمليحيث نخرج لتشاهد الشارقة يف وضح النهار  ،أشعر بغصة ،
أغلق الباب وأخرج للتسكع يف الشارع  ،أوقفت تكيس أجرة  ،وكان
سائقها آسيويا أيضا طلبت منه إيصايل جلامعة الشارقة،أطلب احلنان
عىل اهلاتف وبلهجة حتمل يف ثناياها بعض الغضب أخربها أين عىل
بوابة املدينة اجلامعية ،وبيشء من االستغراب تسألني كيف وصلت ؟
أجيبها  :من أراد الوصول ليشء يصله دون أن يمنعه يشء.
 انتظرين حلظات . حسنا .بدأ شيطاين بالتحرك  ،سأسري مع غزالة الشارقة يف اجلامعة  ،آه كم
سأتلقى من نظرات احلسد  ،آه يا سمو الروح  ،أرسعي بخطوك نحوي
،أقاتل هذا الذي يسكنني  ،أنادي عىل أمي  ،علها تسمعني فرتحيني
بكلامهتا  ،آه الغزالة قادمة  ،أي نور يطل عيل  ،أي مالك هذا القادم
نحوي  ،هيا أيتها الرائعة أرسعي بخطاك ،الشوق لرؤية ما حتمله عيناك
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من أحالم يقتلني ،أرسعي  ،يتحرك بداخيل شيطاين  ،اآلن سأصافح
العذراء الطاهرة  ،اآلن سأصافح عيون الليل  ،األن سأصافح النيل ،
وبحرية نارص .
تصلني .
 إزيك حممد .وتطري الذاكرة وتتداعي الصور  ،فاطمة ترتسم اآلن أمامي بكامل
أناقتها ،ضحكات سحر  ،دلع الشقية عبري  ،متايل أم سليامن ،أنتفض ،
ما الذي قاد احلسان إىل هنا ؟ حنان تشبه من منالغزاالت التي استطعت
أن أروضهن  ،صوهتا يشبه سمفونية من من تلك املالئكة ؟ ال أدري ،
لكني أنتفض عىل وقع كلامهتا "اليل واخد عقلك" ،أحدث نفيس
حنان :حقا أنا يف الشارقة من األمس أم أين يف القاهرة  ،أم هو اجلنون
عاد ليسكنني.
حاولت أن أمد يدي ملصافحتها  ،ولكني ترددت يف ذلك  ،سارت
جلانبي  ،وأنا أردد مقطعا لسيدة الغناء العريب يقول " :واثق اخلطوة
يميش ملكا ظامل احلسن شهي الكربياء".
ال أدري كيف تطوى املسافة  ،كيف وصلنا ؟ حنان ترتل آياهتا عن
اجلامعة  ،وتتحدث عن سحر الشارقة ،وأنا فقط إما ناظرا إىل عيوهنا
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التي كنت أسمعها تغني  ،أو أمتعن بتاميل جسدها  ،آه منها إهنا كنخلة
تسري  ،أي متايل هذا ؟ أين الغزالن تتعلم منها الدالل وسحر اخلطى؟
ندلف إىل مقر عملها  ،تأخذين لإلدارة أوال تعرفني إىل مديرهتا  ،وأنا ال
أرى إال حنان فقط أسمع أسامء تردد عىل تلك الشفاه الندية ،عقيل
ليس معي اآلن  ،اللسان تصلب  ،هل أنا يف حضانة لألطفال أم يف كلية
للفنون اجلميلة ؟ وكيف تكون غزالتي هنا  ،وال تتزين كل األمكنة
للقائها.
تدعونا مديرة املركز الوطني للطفولة لتناول الشاي أو القهوة  ،فأرفض
ذلك ليس ألين أرغب الرفض  ،ولكن لكي أبقى مع أنيسة غربتي ،
ونحن نخرج من مكتب اإلدارة تلفت انتباهي تلك البيضاء ،أردنيتها
سطرت عىل جبينها  ،ورأيت عامن تسطع من عينيها  ،وال أدري كيف
نطق اللسان  ،حنان من تلك الفاتنة  ،أعتقد أهنا أردنية  ،قالت يالك من
جمنون وكيف عرفت ؟ هي فعال أردنية  ،مجال األردن يسطع من عينيها
وحياء األردنيات واضحا من مسريها  ،هل يل أن أتعرف عليها؟
تقرتب منا تلك النشمية الرائعة  ،تعرفها حنان يب بقوهلا  :حممد قادم
من األردنليتعرف عىل الشارقة .
أهال وسهالحممد.
206

محمد حسني الصواحلة

مذكرات جمنون يف مدن جمنونة

يا إهلي ما أمجل اسمي  ،فاتنتان يرددنه بلحظات  ،فمن حنان ،إىل تلك
الصبا  ،تلك األردنية البهية .
تأخذنا حنان إىل مكتبها  ،تدعونا لرشب يشء  ،فأطلب قهويت وأشعل
سيجاريت اللذيذة.
أال متل من رشب القهوة ،آه إهنا ال تدري رس تعلقي هبا  ،أردد يف
نفيس :لو ابتعدت عام أنعم اهلل عيل به لام انترصت عىل ما يسكنني ،
أحتار إىل أهين أنظر إىل
األردنية  ،أخت اجلنون  ،أم إىل الفرعونية  ،إن نظرت لألوىل حرضت
عامن بكل هبائها وطهرها لتنري أرض الشارقة يف عيوين؛ ألن الرتاب هنا
يشبه الرتاب هناك وكل املخلوقات منها خلقت  ،وإن نظرت يف عيون
الساحرة األخرى حرضت مرص بكل شموخها وعراقتها  ،تلفت
انتباهي  ،حنان إىل ممنوعية التدخني؛ ألسباب عدة  ،منها أن الطفل
مقلد بارع للكبار وال يريدون أن تقلد عادتنا السيئة هذه ،وثانيا األثار
السلبية التي يرتكها الدخان عىل مستنشقه.
أعاود النظر إىل حنان فتعود فاطمة بحزهنا البهي ،وتتألق من جديد يف
الذاكرة أم سليامن  ،تلك األمرية املرصية  ،التي ما أن عدت لعامن حتى
بنيت هلا حمرابا يف القلب  ،ويف البوم صوري ،أعود إليه كلام اشتد يب
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احلنني للطهر.
أضطر ألن أبقى نظري إىل الطاولة لئال أعود لعامن التي تراودين بني
اللحظة واألخرى  ،وال أريد أن أوقظ ذكريات مرص احلبيبة لكي ال
أحرتق بجمر الدموع والذكريات.
تعاود صبا حديثها  ،عفوا تغريدها  ،أنظر إليها  ،أي صفاء يعلو وجهها
الوضاء ويأيت الرد من داخيل  ،إهنا عامن  ،ونور عامن الذي يعلو جبينها.
نحتيس قهوتنا ونخرج  ،عفوا قبل هذا ذهبت حنان وصبا إىل اإلدارة
وطلبن األذن باملغادرة؛ لكي يعرفنني بالشارقة ،وخصوصا أن ذوي
حنان الذين يستضيفونني يقيمون يف عجامن،ووقت زياريت هلذه
اإلمارة قصري ،نخرج من مبنى مركز الطفولة البهي بكل ما فيه ،
املالئكة الصغار واحلوريات املربيات  ،إىل ساحات اجلامعة  ،عفوا إىل
واحات اجلامعة حيث تنترش الكليات  ،الطب  ،وطب األسنان ،
والعديد من مباين الكليات املتشاهبة  ،يف واحات اجلامعة اخلرضاء جتد
الغزالن ترسح عىل مهل تتاميل ويفوح العطر من كل اجلهات  ،هناك
العديد من اجلنسيات  ،الفلسطينية األصل األردنية اجلنسية واألردنية
واليمنية  ،وهكذا بعض اخلليجيات من خعامن والبحرين  ،سحرين
املنظر الرائع إىل أين أجته يا ريب بنظري ؟ إىل تلك الغزالن املتنوعة
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املنابت واأللوان أم للمالئكة التي متيش جلواري  ،ليتني أزرع يف إحدى
هذه الساحات نخلة تستظل بظيل احلسان  ،أشتم شذاهن وألقي بتمري
وظيل عليهن .
ليتني أزرع نخلة هنا فتأتيني اجلميالت هيززن جذعي فأتساقط عليهن
حبا ونبضا حيا  ،ليتني أزرع نخلة هنا تأتيني حمبة حتفر اسمها عىل ساقي
وتروي جذوري بدموع حبها وحتكي يل حكاية عشق مىض بأحالمه
وارحتل .
ويعود صوت األردنية ليخطفني كالعادة من أحالمي ليعيدين لواقعي ،
ليذكرين بأين أسري مع املالئكة  ،وبابتسامتها الرقيقة تقول :إىل أين
وصلت؟من هز أوراقك ؟ أي ريح هبت عليك فأبعدت عطر اللوتس
عنا  ،يا اهلي إهنا شاعرية األردنيني  ،إهنا حالوة كالمهم  ،أعود لعامن
بذاكريت  ،واستذكر اجلامل واحلسان  ،وأن كالم األردنيني ما كان إال
شعرا  ،لتعود الفرعونية التي عشقت الشارقة لتقول يل انسى كل يشء
أنت يف الشارقة ،ال ترحل إىل الذاكرة  ،فذاكرتك املثقوبة هنا متطر ،
فعامن إىل يمينك  ،والقاهرة إىل شاملك وأنت يف قلب الشارقة فابتسم
من فضلك .
كيف ينقيض الوقت  ،كيف متر اللحظات مرسعة  ،ألف سؤال يتأتى،
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لامذا ال يتوقف الزمن يف حلظات الفرح ؟نتجول يف الساحات وأنا
أشعل سيجارة تلو األخرى  ،ليس من طريقة لتغيب شيطاين إال
بالدخان ليلهو به.
نخرج من املدينة اجلامعية ،إىل أين تود الذهاب حممد عفوا لوتس ،
ابتسم وأجيب  :إىل بحرية خالد ثانية ،أتأملها ،أراها هنارا .
لرتتسم لوحتها يف الذاكرة كنت أود أن نذهب إىل هناك سريا عىل
األقدام  ،ولكن املسافة كام قيل يل بأهنا بعيدة  ،أوقفنا آسيويا وطلبنا منه
أن يوصلنا إىل هناك  ،إيل البحرية الرائعة  ،ذات اجلامل األخاذ .
كنت كعاديت ال أنظر أمامي  ،وكيف أنظر إىل األمام  ،ولامذا أنظر
لألمام ،هل جننت ؟ إن نظرت أمامي ضاعت مني القاهرة وغادرتني
عامن  ،وفقدت حلظة غالية أتأمل فيها وجوه احلسان  ،آه لو كنت األن
يف أوروبا وكن معي لرفضت أن أجلس جلانب هذا اآلسيوي  ،أظنه
هنديا  ،للرائحة التي تفوح منه  ،آه لو كنت السائق لرفضت التوقف إال
يف عامن ،ومن خالل أطول الطرق وأبعدها  ،كيف ال ؟ من يعرف حنان
ويرتكها بسهولة  ،من يعرف حنان وال يعشق النساء ألجلها  ،من
يتعرف إىل صبا ذات األلق األردين الواضح  ،ذات اخلدود الشفافة  ،يا
إهلي أتأمل وجهها  ،أكاد أن أعد الرشايني الدقيقة التي تزوده باجلامل
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واألنوثة  ،آه لو سمحت يل باالقرتاب أكثر منها ألرسم تلك الرشايني
أو أرسقها  ،فاتنة إذا ماابتسمت  ،أنثى إذا ما تكلمت  ،آه لو كنت ذلك
املحبس الذي يطوق بنرصها األيمن  ،آه لو كنت ذلك العقد الذي
يتدىل من جيد األمرية املرصية  ،آه لو تعلمون أن حنان مل يكن هلا
نصيب من اسمها وإنام أخذت كامل املعنى منه فهي كتلة من احلنان .
أكثر ما يلفت انتباهك ببحرية خالد إهنا أحاطت نفسها باجلامل ولفت
خرصها باملباين التي أقل ما يقال فيها أهنا آية من آيات اجلامل .
ندلف إىل السوق اإلسالمي الذي بني عىل الطراز اإلسالمي احلديث ،
نسري يف ممراته  ،ندخل إىل قسم املالبس فيه  ،نسأل عن اللباس األردين
أوالفلسطيني  ،ولكن لألسف غري متوفر  ،أنظر إىل صبا وإىل حنان لامذا
تراثنا أو زينا التقليدي غري متوفر هنا بالرغم أننا من اجلاليات الكبرية
يف اإلمارات ؟
أال تقام املعارض هنا ؟أال تقام األسابيع الثقافية العربية ؟ لتعرف
بإرثها  ،تبتسم الصبا وتأرسين ،توجه بسؤالك للسفارات العربية .
وأكدت حنان عىل رضورة التوجه بالسؤال للسفارة  ،وأعلم إجابتها
،هذا أمر مرتوك للثقافة والقائمني عليها ،نخرج من هناك بعد أن قتل
احللم األول .
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كان بودي أن ألبس حنان الزي األردين  ،وألبس الصبا الزي املرصي ،
وحلسن حظي أن أمي بعثت بثوهبا البدوي هدية حلنان  ،ومل يكن لدي
أي فكرة عن وجود مثل هذه الصبا هنا  ،نتابع سرينا يف السوق حيث
الفخاريات ،واملناظر اجلميلة التي شكلت هبا .
نخرج من السوق بعد أن متعنا العني بيشء من مجال الشارقة إىل سوق
الذهب أو ما يسمى باألردن سوق الصاغة لنخرج من هذا السوق
املهيب إىل الشوارع.
نتصل بإحدى الرشكات ونطلب منها سيارة أجرة  ،يطلب منا عنوان
تواجدنا ورقم هاتفنا  ،حلظات وتصل التكيس  ،يا إهلي  :لامذا جمرب أنا
أن أبتعد يف هذا اللحظات عن الفاتنة األردنية ونبع ال حنان ؟مل ال
أجلس بينهن ؟مل ال أشتم عطر أنفاسهن ؟ أطلب من اآلسيوي أن
يوصلنا إىل عجامن ،وحتديدا إىل شارع الكويت .
عيل أن يفصل بيني وبني الزهر هذا املقعد  ،ولكن ال
يا ريب ملَ يكتب ّ
بأس فهناك نعمة أنعم اهلل هبا علينا  ،أال وهي أنك تستطيع أن تنظر إىل
كل اجلهات بفضل حرية حركة العنق ،الطريق مزدحم باملركبات  ،ال
تستطيع أن تشاهد األرصفة  ،فقط كل ما تستطيع أن تراه هؤالء
املستعمرين من رشق آسيا .
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أطلب منهن فقط إن وصلنا إىل املكان أن هتمس إحداهن بأننا وصلنا ،
حتاول صبا أن تتفلت من الذهاب معنا فرتفض حنان  ،وكذلك أنا أرص
عىل مرافقة رائحة األردن يل إىل البيت الفرعوين  ،إىل األهل يف عجامن،
وتوافق أخريا  ،ساعة من الزمن مرت  ،مل أشاهد فيها شيئا أمامي وال
هيمني إال هذه الورود التي نبتت يف املقعد اخللفي  ،التفت يمينا ويسارا
 ،فهناك بعض الغزالن ترسح فوق األرصفة  ،وهناك بعض اآلسيويني
يتجولون أو يسريون يف الشوارع .
ونصل إىل شارع الكويت  ،وهتمس حنان هناك نقف  ،وأطلب من
السائق التوقف  ،ألسري مع الورود األمتار الباقية قبل أن ندخل إىل
حيث الشوق العارم  ،إىل حيث األهل الذين رغبت بلقائهم  ،إىل هناك،
وأسأل النفس  ،كيف سأتعامل معهم ؟أي يشء يسكنني اآلن ،كيف
سيكون حايل ؟ دع كل األسئلة اآلن وكن طبيعيا أهيا املجنون  ،فمعك
حنان وصبا  ،وبانتظارك ست احلبايب األم التي مل تنجبك .
ولكنك رضعت من دعواهتا  ،لتمت أهيا الشطان امللعون  ،فال مكان
لوجودك األن أبدا  ،لتمت ولو مؤقتا  ،ألننا ندخل بيتا من بيوت عباد
اهلل الصاحلني  ،ندخل إىل الدفء واحلب الربيء  ،أسري عىل مهل
وتسبقني خليلة الروح تلك النخلة التي تربت عىل ما جادت به أرض
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التاريخ من نبل أخالق ورقة مشاعر  ،ويلدين سؤال مفاجئ  ،ماهي
مشاعرك اجتاه احلنان ؟
يلدين السؤال فريجتف القلب وترتعش املشاعر إىل جانبي تسري الصبا ،
أنظر إليها  ،اهلل  ،وهل أصبحت املالئكة متيش عىل األرض ،هل
ضاقت السامء باملالئكة فتحولوا برشا يسريون  ،ندخل إىل البيت ،
االبتسامة تعلو شفاه صبا  ،تعانق أم بسام وددت لو كنت أنا صبا أو
كنت بسام أو أمحد  ،ألعانق هذه املربية الفاضلة  ،هذا املالك الرابض
هنا يريب أجياال ويعلمها  ،ندخل  ،وال أدري كيف خرجت مني السالم
عليكم  ،كان يرددها قلبي ،بالتأكيد مل يقلها لساين وإنام نطقتها روحي ،
السالم عليكم مل أعتد عىل نطقها ،أهال يابني  ،أهال بالغايل  ،وأخريا
رأيتك .
كلامت أبكت القلب فرحا  ،جعلت الروح تطري عائدة إىل عامن  ،إهنا
أمي  ،ونفس الكلامت ؟ آه أمي  ،ما بك حممد تقول حنان  ،اليد ترتعش
شوقا لألم األكرب  ،الشوق يزداد لعامن  ،ولكن اجلامل هنا يأرس  ،البل
يرسق األلباب  ،اجلامل من كل جوانبه  ،مجال التعامل  ،رقة املعرش ،
طبيعة املنطقة  ،أبدا ال تشعر بحرارة اجلو ،ال تشعر إال أنك بواحدة من
واحات عامن  ،أو بجزء من أردنك الغايل  ،ما خيفف نار الشوق أن
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بمعيتي أردنية  ،وأن مضيفتي قد أحبت األردن .
قليل من الوقت وحترض حنان القهوة  ،وعندما قدمتها قالت :هذا
فنجانك حممد
 لامذا ؟ألنه من غري سكر  ،سادة كام تقولون يف األردن.أتناول فنجاين  ،وكذلك صبا  ،تذهلني كلامت األم أهال بيك حممد ،
كيف أرد عليها ؟ وبأي الكالم أعرب هلا عام يكتنفني من سعادة  ،قليل
من الوقت وحيرض ال أدري إن كان غداء أم عشاء ولكني أنظر إىل
الطاولة وما احتشد عليها من أطباق  ،اهلل رائحة الطعام شهية .
صينية الدجاج بالبطاطا ،املعكرونة ،الكفتة و السلطات ،ياه كل هذا ؟
لامذا ؟ تبدأ حنان بكلامهتا ( إبسط يا عم ياريتك كل يوم هنا علشان أم
أمحد تعمل كل دا  ،علشان خاطري تبقى كل يوم ) أنظر إليها وأبتسم
تطربني كلامت السيدة الرائعة أم أمحد (يا بني ما تسمعش كالمها  ،دي
بتتكلم وما تاكلش معتمدة املطبخ قدامها أما أنت لو سمعتها مش
هتاكل ) وال أدري كيف انطلقت ضحكتي  ،ضحكت بعفوية  ،حيث
أن صبا نظرت إيل باستغراب  ،خجلت من نفيس  ،كيف يصدر مني
هذا ؟
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تناولنا ما أعد لنا من طعام  ،بحق مل أشبع  ،للذة الطعام املقدم أوال ،
ولشدة خجيل من الضحكة التي خرجت بال إرادة مني لتدوي يف
املكان  ،ذبت يف ثيايب  ،وكنت أمتنى لو انشقت األرضوابتلعتني  ،كوب
من العصري نتناوله بعد وجبة غنية بكل األشياء  ،من قيمتها الغذائية
وحتى الفرح والسعادة التي أحاطت بنا نتيجة اللقاء الطيب الذي قوبلنا
به من السيدة الفاضلة واألم احلنونغابت حنان قليال وعادت بمفاتيح
السيارة من أخيها أمحد.
أتناول املفاتيح منها  ،تدخل مع األم الرؤوم الستبدال املالبس ،وتبقى
معيصبا األردنية الرائعة  ،وتقول بصوهتا الناعم  :أرجوك أال ترسع ،
فالليل هنا مجيل  ،ونحن سنخرج لنستمتع باجلو واملكان  ،آنستي  ،لن
أرسع هل تعلمني لامذا ؟
ال .
 ألين ال أعرف الطريق وبحاجة ملن يوجهني.حسنا  ،ومحدا هلل إنك ال تعرف الطريق  ،فأنا أعرف جنون األردنيني
بالرسعة وعشقهم هلا،حسنا لك هذا يا صبا ،وأقطع بقية الكلامت التي
أعلنها القلب وحبستها عىل اللسانكان القلب يغني لصبا هذه الفاتنة ،
والتي أحسد املحبس الذي يطوق بنرصها  ،ليتني كنت هو.
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نصعد إىل السيارة التويوتا الربتقالية اللون ،وقبل أن أدير املحرك ،
تطلب مني الرائعة السيدة أم أمحد أن أبسمل،فألبي ذلك  ،وما أن
حتركت السيارة بنا حتى راحت تدعو بدعاء السفر و بالصدفة أدير
التسجيل وإذا بفنان العرب يصدح ":جتتاخذرسايلها  ،خصلة من
جدايلها وتدييني جوابايت".
نتكل عىل اهلل وتبدى الغزالة املسامة كامري بالتاميل عىل الطريق  ،ال
أدري أهذا هو حنان اإلطارات عىل الطريق ،أم إنه اخلوف من
املجهول؟
حنان وصبا تتحدثان بصوت خافت ،أنظر إليهن  ،إىل حنان التي
أرست الروح  ،و حنان املذهلة بكل ما فيها  ،ضحكتها التي نادرا ما
تزيد عن ابتسامة وإن زادت فهي املوسيقى  ،وصبا التي ال أدري مل
تغطي فمها بحرير يدها إن ما أرادت الضحك.
فضحكتها صامتة ،أُتشى أن تظهر الآللئ يف بحر فمها  ،أم ُتشى أن
تفتح عناب شفتيها فتحسد  ،ومل ال  ،فيكفي أين معها  ،لتخفي كل معامل
مجاهلا ورقتها  ،وال تدري بأن عيوين ُترتق كل األشياء إن خفق القلب ،
أو متلملت فيه الروح ،عيونه ُترتق الصخر  ،فلتخفي ما شاءت صبا ،
أو حنان  ،فكل األشياء لدي مكشوفة  ،يتحرك شيطاين بداخيل وأنا
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أطلب من الغزالتني أن تتحدثا بصوت مسموع أو فلتصمتا وتوافقني
الفرعونية الكبرية  ،سيدة النيل  ،وأمرية أسيوط أم أمحد.
نستلم طريق عجامن الشارقة وال أدري كيف داست قدمي عىل مزود
الرسعة ويدي حتركت عىل مبدل الرسعة ،وبدت الغزالة جائعة
فراحت تلتهم الطريق  ،وبصوهتا احلنون تقول صبا  :ما هذا الذي
اتفقنا عليه  ،وتريد عليها حنان " يا جبانة " العمر واحد والرب واحد "
فتقول صبا  :ال أريد أن أموت هنا  ،أفضل املوت يف األردن وال غري
األردن " تصعقني كلامهتا  ،تبهج القلب والروح  ،أنظر إىل أم امحد التي
حتاول إخفاء مالمح خوفها ومع ذلك تقول العجلة من الشيطان يا بنيي
نصل إىل حيث هناك  ،حيث مدينة املالهي أو احلدائق  ،فيحرك ازدحام
الوجوه التي غابت عنها مالمح التعب  ،الكل يبتسم  ،ال تدري أتلك
الغزاالت التي جتوب احلديقة أو ترسل بنفسها لأللعاب فتحتار إىل
أهيام تنظر  ،وجوه خمتلفة وألسنة خمتلفة.
ولكن الالفت متايل احلور يف ذلك القطار  ،ورصاخ البعض الذي
خيرتق سمعي كموسيقى عذبة أبدا ال متل سامعها  ،قررنا الصعود إىل
القطار  ،وكانت حنان برفقة معلمة حنان وكان يل أردنيتي  ،آه كم كان
مقدار فرحي  ،أتدري صبا أين أتغنى باسمها الشفاف  ،ال أنادهيا إال
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ألغني اسمها  ،كلام مالت العربة ،أحاول االقرتاب منها  ،أحاول
الوصول إىل دواخل صبا  ،أحترس ألن حنان قد ابتعدت عني .
ولكن صوت رصاخها يكفيني  ،ويرسل بروحي إليها  ،أي حياة هذه ،
أي ألق يعيشون به  ،مل أعرف قبل ذلك اليوم أن للنساء نشوهتن التي
تذهب باأللباب  ،مل أعرف قبل تلك الرحلة أن للنساء نخبهن الذي
يعلنا نحن أبناء آدم سكارى وما نحن بسكارى ،أي خدر قد أصاب
اجلسد  ،وأي كسل أطاح بالذاكرة ،شموع القلب تشتعل  ،وقريني
استيقظ فجأة ال قهوة اآلن ُ ،تدرين هبا،أنا اآلن مسيطر عىل مالحمك ،
لو نظرت صبا لعينيك ستجدين وتعرف ما يدور بداخلك ،أستعيذ بكل
األشياء من رشه  ،ومن رش نفيس  ،ما أراحني قليال هو هذه اجلموع
التي حتتشد يف احلديقة،آه ما الذي يدور بداخيل  ،ما الذي أيقظك أهيا
امللعون  ،الرقة واألنوثة توقظاين لو كنت ميتا  ،وما من معنى لألنوثة
أكثر من أنثى الربيع التي جلانبك ،محدا هلل أن حنان قد ابتعدت يف هذه
اللحظات .
هنبط من عربات القطار ،ننظر لبعضنا  ،نسري بني الورود بينام جلست
الرائعة أم أمحد هناك عىل أحد املقاعد  ،نلتقط الصور  ،يا إهلي واهلل لو
ختم العمر اآلن ال أبايل  ،ألين بالتأكيد سأغسل بأرق وأطهر دموع،
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دموع حنان  ،وصبا  ،واملباركة عميدة األمهات  ،أم أمحد  ،هل أمجل من
هذا غسل يف الدنيا نتسىل باملكرسات ،ويشء من (الرتمس) نضحك ،
أستحلف صبا بعزة األردن أن ال تضع يدها عىل فمها وهي تضحك ،
تسقط دمعة حرى من عينها  ،أستذكر بيتا من الشعر يقول :
وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت عىل العناب بالربد
 ما الذي يبكيك أيتها صبا؟ ال يشء.نتابع سرينا  ،نقطف بعض الوردات فريكض إلينا آسيويا  ،ال أدري من
أين خرج ،هل انشقت األرض عنه  ،من أين أتى  ،هذا الورد وجدت
للزينة وليستمتع به اجلميع  ،ومل يزرع لتقطفه أيديكم  ،أهبرتني كلامته ،
تلعثمت وأنا أحاول الرد عليه  ،يا إهلي ما أروع ما قال  ،الورد وجد
للزينة  ،يتمتع به اجلميع وليس ألشخاص حمددين  ،أين نحن من هذه
الكلامت  ،نحن نزرع الزهر لنقطفه  ،وندوسه  ،هم يزرعون الزهر
ليتألق املكان  ،هل هذه كلامت اآلسيوي أم هي تعليامت حاكم إمارة
الشارقة  ،هل تقطف الزهور يف اجلنة .
ما بك حممد؟
 ال ال يشء .220
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أذهلني اآلسيوي هذا  ،نتابع سرينا بني الورود  ،نعود حيث كنا  ،حيث
البدر يلس هناك  ،سهم اهلل نزل عىل صبا  ،والذت ببهاء الصمت ،
نعود إىل أم أمحد ،التي ترد مساءنا بكلامت سكنت القلب والروح ،
(ربنا هينيكم يا والد ،ربنا يسعدكم ويا خد بيدكم ويبارك فيكم ) اهلل
أي روح تستطيع احتامل هذا الفرح ،ال أبالغ إن قلت بأين نسيت عامن
يف تلك اللحظات  ،ربام ليس بمعنى النسيان فكلامت الرائعة "أم أمحد "
شنجت القلب ودعاؤها أطلق الروح من أرس املكان وقيود احلوريات
إىل عامل مجيل ،عامل خمتلف بكل ما فيه ،عامل يملؤه احلب  ،وزاد عىل هذا
العامل وجود الرائعة حنان بروحها الطاهرة الشفافة  ،وصبا بابتسامتها
املختفية خلف كفها  ،وفجأة يسكنني السؤال ما الذي أبكى صبا
عندما طلبت منها أن ال ُتفي ابتسامتها ؟ أحاول سؤاهلا وأتردد .
أخريا تنطق حنان وتتوقف عن تناول (الرتمس) ،وتقرتح أن نذهب إىل
الكورنيش ..فأوافق ويوافق اجلميع  ،نستقل الكامري  ،وتبسمل أم
أمحد وتدعو اإلله أن حيفظنا  ،وتبدأ التويوتا متايلها فوق الطريق الناعم
والذي تضفي األنوار عليه مجاال إضافيا  ،رسنا ما يقارب النصف
ساعة  ،واحرتنا أين نوقف سيارتنا ،أوقفتها ومل أكن أدري بأن ذلك
املكان ممنوع  ،نسري عىل الكورنيش ،يدفعني قريني ألن أسري بني حنان
والصبا ،ال أقاومه يف هذه املرة  ،أسري بينهن  ،تندفع يدي باجتاههن
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ولكني أوقفها يف اللحظة األخرية  ،الضحكات تنطلق  ،آه لو ضحكت
صبا  ،آه لو صمتت حنان  ،أي مجال هذا  ،هل صحيح أنا يف الشارقة أم
يف شوارع باريس الراقية  ،قد أكون عىل ضفاف الراين أو الدانوب وأنا
ال أدري  ،من أين جاءت الصحراء بكل هذا اجلامل  ،من أين جاءت
كل هذه الوجوه  ،ال أدري  ،املكان خالب بأنواره  ،بنخيله بشارعه
املتسع والذي أُتيله يتحدى البرش .
آه حنان  ،نسيت أن أسأل وجدت عبارة يف امليدان تقول ابتسم أنت يف
الشارقة  ،أعجبتني ،بل أسعدتني ولكني مل أفهم املقصود هبا .
وتبتسم حنان وتشاركها االبتسام تلك الصبا ،التي أبحث عن الرس
الذي يسكن عينيها .
ما بك يا فرعونية أقوهلا مازحا.
فرتد  :وهي تتابع ابتسامتها األخاذة  ،أنا يف الشارقة لذلك ابتسم
؟أخفي سخطي  ،حسنا ما املقصود هبذه اجلملة ؟ ألن الشارقة مأخوذة
من رشوق الشمس ويف حلظات الشوق يكون االبتسام مجيال  ،ثانيا
حاكم إمارة الشارقة حيب االبتسام دوما  ،ثالثا ودا األهم مصدقا لقوله
عليه أفضل الصالة وأتم التسليم ":ابتسامتك يف وجه أخيك صدقة"،
وبالفعل هذه اجلملة جتربك عىل االبتسام رغم ما تعانيه .
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نتابع ضحكنا  ،وأجته بحديثي للسيدة أم أمحد  ،مل ال تشاركينا احلديث ؟
أنا أستمع لكم وأستمتع باملكان  ،يف حرضة هذا املكان الصمت ينطق
شعرا  ،آه إهنا تقول شعرا رائعا  ،الصمت يف حرضة املكان يقول
شعرا ،اهلل ما أروعها من مجلة  ،تنطلق من عقاهلا فتيضء الوجدان
وتذهل اللسان  ،تأخر الوقت ،تقوهلا أم أمحد وننهض من مكاننا ،
نعود أدراجنا والفرحة متأل القلب .
ياه مرت األيام مرسعة  ،بقي إلقامتي عرشة أيام  ،يا هلذا القدر الذي
يعل حلظات الفرح ترحل رسيعا  ،أياماأربعة مرت  ،ال أدري كيف
مرت أو ركضت  ،نصل إىل عجامن  ،هنبط إىل فندق كورال بيتش ،
حتاول األم الرؤوم أم أمحد وحتاول حنان منعي من النزول يف الفندق
ولكني أرص عىل ذلك  ،وأحجزغرفتي يف الفندق ،أوصلهم إىل البيت
وأعود أدراجي .
الفرح يغمرين ،السعادة حتتل مساحات الروح  ،يف أي أرض اهلل أنا ،
هل يعقل أين يف الصحراء  ،أو يف بيئة بدوية  ،أي مدنية هذه وأي إمارة
هذه ؟ أي رصوح قامت هنا ؟ أصل إىل الفندق  ،أصعد إىل غرفتي ،
أنظر من النافذة  ،أشعر بأين أرى كل عجامن  ،حلظات من احلزن
تسكنني  ،يعنفني قريني الذي ال يؤمن إال باجلامل  ،قريني الذي يعشق
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اسم املرأة  ،فام بالك إن كانت هذه املرأة متلك كل اجلامل ،آه حممد لام
تركت حنان ؟ ولام تبعد عن صبا ؟ يا لك من غبي ،وألنك قريني
قررت أن أبتعد ،وألنك تالزمني قررت أن أكون هنا  ،وإن استمرت
وسوساتك سألغي رحلتي وأعود إىل ديريت .
آه عامن  ،أي مكان يف الدنيا يساويك  ،أي مجال مهام بلغ يطاولك  ،يرد
قريني :وصبا  ،أجيبه  :مسحت عليها يد عامن فكانت روعتها ورقتها ،
وحنان  ،فرعونية وارتبط الفراعنة باألنباط لذا وللعالقات الوطيدة
التي كانت تربط األنباط بالفراعنة قررت ربة عمون أن هتب النيل بعضا
من مجاهلا ،فكانت حوريات مرص الرائعات .
ويعاود ذلك امللعون ظهوره  ،ولكن ملَ مل متض الليلة برفقة الغزاالت؟
رست بينهن  ،ملَ مل متسك بأيدهين وتركض إىل البعيد ؟ إىل البحر لتكونا
الثالثة بحضن املحب الكبري ،بحر العرب  ،بحر الشعر  ،ال تستعذ
فهاهي عيون صبا قد حفرت عىل جدران القلب  ،وهاهي ضحكة
حنان متأل مساحات الروح  ،أهيا امللعون فقط لو أرتاح منك  ،كيف
وقد سلطني اإلله عليك ؟ ومن سلطك عيل قادر أن ينرصين عليك ،
متى يطل الصباح بنوره ألرى الصور التي التقطت  ،لتكون الذاكرة
التي ال تثقبها األيام  ،وال يؤثر فيها الرحيل  ،آه حممد لو سقطت يف
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ذلك اليم مع إناث اجلنة  ،لكنت يف النعيم  ،أهيا امللعون  ،ال أريد
نعيمك ،ال أريد جنتك  ،أينك أمي  ،أين أنت أيتها املنقذة ُتلصيني من
هذا الرجيم الذي اثقل كاهيل؟
أنظر من هناك  ،حيث املجهول  ،أسأل بعضهم عن اسم ذلك املكان ،
فيجيبني واالبتسامة تعلو شفتيه  ،يا إهلي األضواء ترتاقص عىل
صفحات البحرية األنوار ترتاقص يف الشوارع وتترسب من زجاج
النوافذ  ،أهي الشارقة ؟ أم هي النجوم هبطت من أعاليها ؟غزاالت
البادية وحورياهتا ُتطف القلوب  ،كيف وحنان و صبا قد خطفتا
القلب  ،ونظرات الامرين من هنا ،أي مجال هذا ؟ أهذا هو الليل ؟ إذا
كان هذا هو الليل فام تبقى للمسكني املسمى النهار ؟ أم ترى هذه هي
حلظات خماض النهار ؟ هنا وأنا برفقة حنان و صبا أعذر نفيس وأنا
أترصف ببيت الشعر( خري مكان يف الدنى رسج عامن  ،وخري جليس يف
الزمان عيون حنان).
شارقة الشمس أرض انتفضت عىل تقاليد الرمل  ،فراحت تناطح
السامء ببنائها وقد خطت عىل جبينها ابتسم أنت يف الشارقة  ،جتربك
الشارقة عىل أن تلوذ بصمتك  ،جتربك عىل أن تغني هلذه األرض .
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جدار بسيط يف ذلك الفندق يفصل بني حممد الذي فقد نصف عقله يف
هذه اإلمارة التي تعبق باألريج والروعة  ،الرائعة بكل ما فيها ،
متاحفها  ،قالعها  ،نخيلها  ،ببحرها الذي يداعبك موجه وهو يغسل
الرمل من أثر العابرين .
كيف هنضت  ،كيف سارت يف دروب اإلبداع ؟ كيف ثارت مرة واحدة
عىل التقاليد ؟وأغرق يف بحر من النوم ،ويتجىل قريني يف احللم ،
وتسطع حنان والصبا سيدتان للحلم أرامها يف احللم كام أحب أنا ،
أرمها بعني قلبي  ،أنظر بعيني صبا مرة ،وأطالع تفاصيل حنان،
أمازح هذه مرة  ،وأمهس بأذن األخرى بام حيمل القلب  ،أستيقظ
من نومي يف العارشة صباحا ،أغسل وجهي وأهبط إىل صالة
الفندق ألنتظر حنان ،أطلب قهويت  ،أشعل سيجاريت  ،أخرج إىل
الشارع  ،أعود من جديد ،ملَ يمر الوقت ثقيال هكذا ؟
ويف حوايل العارشة صباحا ترشق شمس حنان  ،وهيب نسيم صبا
ونغادر باجتاه الشارقة  ،مبارشة ذهبنا لبحرية خالد  ،جلسنا يف
احلديقة وفجأة أجترأ ألقول صبا و حنان بأن هيا نحلم ونحن يف
شارقة اهلل.
وتسأل صبا :وبامذا حيلم حممد ؟
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 أجيب  :نحلم بأننا يف شارع السلط بعامن احلبيبة  ،والغيم يغطي وجهالسامء اخلايل من عيون عامن  ،نحلم بالرعد والربق  ،نحلم بالثلج ،
نرتك أيدينا تتشابك ونركض نركض ،حد التعب  ،نحضن حبات الثلج
وعىل أرصفة الشارع ننام  ،وأغني أنا ما قاله الشايب :
عذبة أنت كالطفولة كاألحالم
كاللحن  ،كالصباح اجلديد
كالسامء الضحوك  ،كالليلة القمراء  ،كالورد  ،كابتسام الوليد.
أمهس حلنان الساعة الرابعة عرصا يا ..ويتجمد اللسان قبل النطق هبا ،
آه حممد  ،كانت من أسهل الكلامت عىل لسانك  ،ما بك اليوم تتلعثم
هبا.
نظرت إيل (صبا ) وقالت :.أمل تشعروا باجلوع ؟ أنا أحشائي تؤذن أن
هيا إىل الطعام.
أبتسم وتبتسم (حنان ) ،إنا إىل هناك سائرون،ولكن يا(صبا) ماذا
ستطعميننا اليوم؟
 أنا ال أعرف الطعام هنا. ماذا ترغب كل يشء متوفر  ،أرغب باملنسف.عىل كل األحوال عندما نصل املطعم بالتأكيد سنجد ما نطلب هذا ما
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قالته صبا.
وصلنا إىل الصحارى مول وصعدنا إىل الطابق الثالث ،دلفنا إىل املطعم،
يا إهلي أهذا مطعم أم فندق من ذوي النجوم اخلمس؟جلسنا إىل إحدى
الطاوالت وأظنها كانت حتمل الرقم 25حيرضمرشف الصالة ويسأل
عن طلبنا  ،وهنا أطلب من (حنان ) أن ُتتار الوجبة فتختار الكباب مع
بعض السلطاتوالصبا ُتتار الكفتة،وتأيت املقبالت  ،ال أمد يدي إىل
يشء مما أمامي وأكتفي بالنظر إىل تلك العيون التي أصابتني بسهامها
فأصابت القلب  ،وسبت الروح  ،أتأمل ذلك الربيق يف عيون (حنان)
وتشدوا يف الذاكرة نجاة الصغرية برائعتها" عيون القلب سهرانة ما
بتناميش" .
أتأمل محرة اخلجل التي تعلو تلك الوجنات عندما تلتقي العيون ،
عندما تقرأ قصائد القلب والتي مل أنجح بكتابة حرف منها.
آه كم تشتهي يدي أن حتضن كفها الرقيق ،آه كم أشتهي أن أحضن
ذلك القلب الكبري ألرشف من حنانه حتى أثمل،آه كم أشتهي أن
تتحول حنان حلرف يف قصيدة أنقشها عىل الصدر وعىل كل مساحات
الروح  ،ما بك حممد ،أين اجلوع منك ؟ أم أن النظر للحبيب يقتل
اجلوع .تسأل صبا.
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آه من احلب وسنيني احلب ،أنظر إليها بنظرات ال أعرف كيف
خرجت ،أشاحت بوجهها عني وهي تردد :يف نظراتك كالم ال أحتمله
وال أستطيع قراءته ولكنه خميف.
أتابع النظر يف الطبق املوضوع أمامي ويتمنى أن أمد إليه يدي  ،كيف يل
أن أفضله عىل تلك الوجبة الرائعة التي أتناوهلا من عيون الدنيا ؟ ومن
نبض احلياة  ،هل أستبدل الذي هو خري بام هو أدنى .
قليل من الوقت  ،بعد الغداء  ،املكان متألق بطبيعته  ،وأنغام املوسيقى
تصدح من هناك من حيث ال أرى  ،نطلب العصري الطبيعي ،أضع
الكوب أمامي  ،ال أقرتب منه  ،كيف يل أن أتناول عصريا صنعته أيدي
البرش وأفضله عىل رحيق العناب الذي صنعته يد اإلله ويفوح بشذاه
مع تلك األنفاس التي هتبني احلياة ؟كيف يل أن أرتشف عصريا صنعته
أيدي آسيوي ؟ وأترك السفرجل هناك  ،إنه هدية الرب ملحمد .
ُترجني امللعونة وتقتل قريني  ،تذبح تلك القصائد التي أحاول
حفظها وهي تقول  :هيا بنا
 إىل أين ؟ إىل تلك املتعة وذلك اجلامل  ،إىل قناة ال ( قصباء).عفوا نسيت ،ونحن نتناول الطعام كانت الدموع تنفر من عيون (صبا)،
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وألول مرة أجرؤ عىل حمادثتها مبارشة.
 ما بك صبا  ،مل البكاء ؟ ومل متطرين الدرر يف هذا الوقت الذي تغمرينبه السعادة.
 ترد :أسفة؛ ولكنها جتربين عىل أن أطلق رساحها ،فهي قصائد احلياةيف أرض االغرتاب  ،إهنا قصائد احلنني لتلك الديار ،إنه االشتياق لربى
عامن.
مزقتني كلامهتا وأشعلت النريان بني أضلعي؛ لتنفر الدموع هذه املرة
من قلبي قبل العيون  ،أستذكر عامن  ،وادهيا ،جبلها  ،شوارعها ،
حوارهيا  ،من احتل أرصفتي ومكان جلويس ؟ من ذا الذي مسح أثري
عن تلك األرصفة األكثر حنانا من كل القلوب .
ونخرج من صحارى مول أتعثر بخطاي  ،أحاول احتضان ذلك
اللهيب يف تلك العيون  ،أحاول مللمة نفيس ،وأتساءل إىل أين اآلن؟
تبتسم صبا وقبل أن تتكلم ترد حنا :إىل قناة القصباء إىل روعة الطبيعة،
إىل مجال املنظر  ،إىل الدهشة ،وتروح حنان بكلامهتا النقية  ،والتي
ُترتقني لتستقر يف القلب والذهن  :للعلم حممدأو حتب أن أناديك
لوتس ،قناة القصباء تصل الشارقة بديب  ،وفيها ما يشبه التلفريك ومن
خالله تشاهد كل اإلمارات العربية املتحدة  ،فيها القوارب الصغرية
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واملوتسكالت البحرية  ،أقول هلا  :مل أفهم  ،فقط لتنطق اسمي مرة
أخرى  ،لتغنيه ألزداد عشقا هلذا االسم.
آآآآآه ما أروع اللوتس حني تقطفه يد حنان  ،وآآآآآآآآآآآآآآه ما أمجل شذاه
عندما خيتلط بتلك األنفاس الرائعة.
نصل إىل حيث القصباء  ،مل تفها حنان حقها  ،إهنا آية من آيات اجلامل ،
إهنا معجزة الامل ونعمته.
آه من هباء القناة وما فيها  ،نصعد إىل العجلة أو عني اإلمارات  ،حقــا
أنت لست عىل أرض عربية  ،حقا أنت يف إحدى الدول املتقدمة  ،من
هو صاحب الفكرة ؟ومن هو املنفذ الذي سيخلده هذا اإلعجاز
العلمي هذه اآلية؟يف الشارقة آية اإلعجاز ،ففي بحرية خالد النافورة
التي أحسبها األمجل يف العامل حيث تتناثر األضواء من حوهلا ليال
لتختلط بالامء وتنعكس عىل كل ما حوهلا  ،وهنا يف القصباء املناظر
الساحرة  ،حيث صفاء الامء وتلك اللوحات اجلانبية والتي حتسبها
لوحات إعالنية لواجهات املحالت ،وإذا ما وصلتها وجدهتا رسومات
عىل الكرتون ،هنا الفن واإلبداع يف كل يشء  ،ففي هذه القناة تقام
املسابقات الثقافية واألنشطة املختلفة  ،أي أناس هم هؤالء ؟ وأي
إبداع ُترجه أرض اخلليج وتعلمه للعامل ؟ أي إمكانيات سخرت هلذا
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اإلنجاز؟
نستقل قاربنا ونسري يف معجزة الشارقة  ،يف قصبائها نصل إىل تلك
العجلة  ،نصعد فيها نرى اإلمارات  ،وأنا ال أرى إال ابتسامة حنان
وبريق عيون صبا املثري  ،هنا يف القناة بعض القوارب قد خصصت
إلقامة الندوات الثقافية وأمسيات اإلبداع بكل جماالته  ،حقا ال مكان
هنا إال لإلبداع .
نخرج من القصباء ونسري باجتاه حديقة املجاز  ،تبهرين الورود التي
كانت تنحني خجال إذا ما ملستها أيدي حنان والصبا.
وتنهش يدي بأشواكها إذا ما حاولت مداعبتها تنثر دمي ،فامسحه
بأرواقها لتبقى ذكراي ويفوح دمي مع شذاها.
أي الورود أقطفها ملعنى وجودي ،أي الورود أقدمها لزهرة أينعت يف
صحراء الروح ؟
ال أدري كيف نطق شيطاين  ،أؤكد شيطاين ولست أنا هيا نركض.
يتحقق احللم  ،يدي حتتضن يد (حنان) تنادي (صبا) الناس من
حولكم ،ليذهبوا للجحيم نردد  ،هيا احلقي بنا  ،توقفوا قليال  ،تتشابك
أيدينا الثالثة  ،أغار من يد (صبا) حني أمسكت بيد حناين  ،ركضنا
وركضنا حتى منتصف احلديقة ،حيث جلسنا عىل األرض ورحنا
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نتبادل النكات.
وهنا حاولت أن أضع يدي عىل فم ( حنان ) عندما أطلقت ضحكتها ،
أتساءل كيف هلذا العامل أن يسمع أناشيد البالبل ؟ كيف وكيف؟ اشتاط
القلب غضبا  ،هيا بنا  ،وهنا سيطرت عيل محى الرشقي  ،محى األردين
البدوي  ،أحاول أن أخفف من وطأة احرتاقي  ،ألست من املنادين
باملساوة وهنا كل األشياء تتساوى  ،هذا حقها  ،وأنت األمني عىل
حقوق األخرين ،اصمت أهيا امللعون  ،كل هذه شعارات وكلامت تقال
يف املحارضات وتسطر عىل الورق وال تتعدى ذلك  ،أحاول معاتبتها ،
ولكن بأي حق أسأل الروح .
نعاود مسرينا والشمس تلملم أشالء أشعتها وحتاول االرمتاء بحضن
البحر لالغتسال وأن تسرتيح من عناء هنارها.
آه ما أمجل تلك اخليوط وهي تغتسل بزرقة الامء ،الشمس تودع شارقة
الرب أتأملها وأردد ( :ومجبي شموس بتسطع ،الورد يداعبها  ،البحر
ينادهيا ،لكنه قلبي امللعون ،يرسقها من الدنيا  ،وبجواته خيبيها ،بشاميل
تتعلق عذراء اجلنة ويميني حتمل أنفاسك عامن حتى حتني ع الصحرا
وحتييها) تشتعل مصابيح الشوارع  ،وتلك املصابيح التي توزعت يف
حديقة املجاز ؛ لتنعكس عىل املجسامت املوجود فيها  ،جمسم يمثل
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نصف سفينة  ،وجمسم أخر حلصن  ،يا هلا من روعة تتمتع هبا الشارقة ،
أهيا العابر من هنا دع عنك كل يشء وانتظر ليل الشارقة  ،انتظر إطاللة
اجلامل يف الشارقة ليحس بك يومك  ،وتتألق روحك  ،أهيا العابر من
الشارقة ال يفتك التمخرتبشوارعها  ،وال تنس أن تتعمد ببحرية خالد،
ومتتع روحك بنافورهتا وتسجل يف سفر أيامك دخولك هذا املكان ،
أهيا العابر من هنا ال تنس أن تغرق روحك بالصهباء  ،وتكتب باملجاز
قصائدك  ،أهيا العابر ال تنس أن تعطر أنفاسك بشذى حورياهتا ،التنس
أن متر بجامعتها  ،وترسق من اجلامل ما يكفي رحلتك .
أهيا العابر من هنا بعدي ال تنس أن تلقي بأشواقي عىل أبواب اجلامعة
أن تنادي حنان وصبا وتبلغهن بجنوين .
عيل
أهيا العابر من هنا أبلغ حنان هنا أن ال يمسح أثري ،أفعل كام أمىل ّ
جنوين أن ال تبقى صخرة هنا إال وتنقش عليها اسمك لتدخل سفر
األحياء  ،ال تنس أن تقطف أحالمك من الكورنيش  ،وتلون لوحتك
بالنافورة  ،ال تنساملهم أن ترد الشكر للطيبني الطاهرين هنا  ،الن من
طبع األوفياء مبادلة احلب باحلب والطيبة بمثلها  ،هلل درك من أرض
أنعم اهلل عليها فزهت بنعمه  ،ودعت األخرين ليستظلوا بظالهلا ،
فالناس هنا كام اللؤلؤ مهام اشتدت عليهم احلياة ومهام أنعمت يبقى
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أصيل جوهرهم ،يتألق وينعم عىل من يراه باملتعة  ،ومن يتعامل معه
باجلامل .
هنا يف الشارقة إعجاز الامل وإذهال الامء  ،أنظر إىل الغزالتني اللتني
ترافقاين وأسأهلام :
 أال توجد مكتبات هنا ؟ كيف ؟ هذه اإلمارة حبىل باملكتبات  ،ولكن لامذا ؟ ألين أريد رشاء بعض الكتب . لنشرتهيا من معرض الكتاب املقام بإكسبو الشارقة. مل ال نشرتي الكتب من هنا ؟ألنه بالتأكيد أسعارها خيالية.حيرتق نبيض حبا هلذا الرتاب والسائرين فوقه  ،تشتعل الروح شوقا
لعيون الغزاالت  ،ولتاميل احلور العني يف الطرقات  ،النخيل يبعث يف
النفس النشوة وهو يرتاقص عىل وقع خطاهن  ،والقمر يشع من نظرايت
التي حتتضن تلك األجساد  ،والذاكرة تكتظ بصورهن وتزهو بتلك
الصور  ،هل ملساحتها أن تكفي لكل ما أرى أو أشاهد .
هل يطاوعني الورق عىل ُتزين جزء مما يف الذاكرة اآلن  ،وبأي األلوان
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أرسمه ؟ تراين لو كنت فنانا كيف سأرسم لوحة الشارقة ؟ وكيف يل
أن أترجم (ابتسم أنت يف الشارقة) أللوان وعبارات .
أمتاهى مع الطرقات واملباين  ،ترسقني السامء الصافية والنسامت العليلة
ممن معي  ،خيطفني لون البحر وموجاته التي ترتاكض لتصل للشاطئ
وتعرب له عام يكتنفها من احلب  ،ليتنا نحن البرش نأخذ ونتعلم من
البحر كيف يكون احلب .
أنحني جمربا أمام الورود التي تعكس لون شفاه حنـان ،ووجنات
(صبـا) .
آآآآه ريب كيف ال أذوب عشقا هبذا الرتاب  ،وهذه األرض  ،وهؤالء
البرش  ،هيمس شيطاين بداخيل  :هل أنستك الشارقة معشوقتك هن ــاك ؟
هل خطفتك (حن ــان) من هواك ؟ وكيف ذلك أهيا امللعون  ،فالرتاب
بعيني يتشابه ،والبرش يتشاهبون الهنم من مكونات الرتاب  ،وألن كل
األشياء تتشابه وتعرب عن ملهمتي  ،جتدين أعشق كل ما يريني صورهتا
حتى أنت أهيا اخلبيث .
هنا اشتم رائحة معشوقتي األزلية  ،هنا أرى يدهيا خمضبتني بدمي  ،عىل
شفاهها أرى قلبي قد صلب ،ومع ذلك عندما أرى االبتسامة ترشق من
عيوهنا  ،أفرح وأستقل الروح إن قدمت يف سبيل رضاها .
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كيف ال تأخذين الروح إىل جنان اهلل وأنا أصافح جنان املقدسية ،
وأمازح ابنة جبل النار  ،وأنا أهاتف ابن حلحول ؟ كيف ال أسمع
لنبض معشوقتي  ،وأنا أستمع لذلك املريب أو تلك الفاشلة يف تلك
األرض .
آآآه من شارقة اهلل التي أعادتني إىل حضن أمي  ،أعادتني إىل الرتاب
الذي منه كانت قبضة الرمحن األوىل والتي كون منها البرش  ،وألن كل
الرتاب يتشابه وكل الرتاب يزهر تراين أذوب عشقا بكل أرض أطؤها .
يرسقني رنني اهلاتف من نشويت ،أحاول عدم الرد  ،ولكن احلاجة
يربين عىل ذلك  ،أجيب  :وإذا هبا الرائعة أم أمحد  ،تلك النخلة الباسقة
بكل أشيائها  ،وبدون مقدمات  - :أين أنتم .
 أرد عليها  :يف الشارقة يا أمي . برسعة تعالوا  ،فالعشاء جاهز ( ومش عايزين نسخن من جديد ) .حاولت االعتذار  ،ولكن السيدة األنيقة أبلغتني برضورة احلضور .
كانت الساعة تشري إىل السابعة مساء عندما طلبت منا العودة إىل
عجامن ،راح القلب ينتفض خوفا ،من ماذا ؟ ال أدري  ،نبضايت ُترج
برسعة تفوق رسعة السيارة التي نستقلها ،االرتعاش يسيطر عىل
جسدي  ،أسئلة تراود الروح ولكن ال إجابة ،كل ألوان الكون ظهرت
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عىل وجهي  ،اسم حممد (اللوتس) اختفى وأصبح القلق واالنقباض مها
سيدا املوقف .
وصلنا إىل بيت السيد أبو أمحد  ،وجلنا إىل غرفة االستقبال  ،النكات من
صبـا ال تنقطع  ،لتسأل ما بك يا عم حممد وال حتب أناديك لوتس  ،أين
رنني ضحكتك  ،أين اختفت ابتسامتك ؟ أرمقها بطرف عيني وأجيب :
ال أدري .
أتـأمل هذا املنزل  ،منزل األلفة واحلب  ،هذا املنزل الذي أضفت عليه
السيدة (أم أمحد ) ملستها  ،حولت بساطته إىل لوحة فنية ترس الناظرين ،
ورق اجلدران يزهو بألوانه  ،خرضة الشجر هنا  ،زرقة البحر هناك ،
ومنظر للغروب يف مكان أخر  ،الشموع موزعة بأناقة  ،وثابتة يف
أماكنها كجنود احلراسة مستعدة ألداء الواجب عندما تستدعي احلاجة
لذلك .أم أمحد مل تعاملني كضيف أبدا  ،كانت تشعرين بود وحنان أمي ،
مل تنادين باسمي أبدا إال مسبوقا بأروع مجلة وأنبل كلمة ( يا بني ) آآه
منها كلمة ُ ،تدر شيطاين كلمة أقوى من كل ابتهااليت  ،أعظم من كل
أدعيتي  ،يا بني تقتل نظرايت الوقحة أحيانا  ،متنع العيون من االنطالق
نحو اجلامل  ،نحو التمتع بالنظر إىل تلك اللوحة التي أبدعتها يد اإلله ،
متنع شيطاين من قيادة حوايس والتمتع بتاميل الغزالة وهي ُتطو أمامي
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أو باجتاهي  ،متنع عيوين من احتضان ألق عيوهنا  ،أو تداعب تلك
الوجنات الشفافة  ،يا بني متنعني من النظر حتى (الصـبا ) .
ال أدري كيف عرفت حنـان حاجتي لكوب من القهوة السادة  ،أبدا
سيجاريت ال تنطفئ  ،ما الشعور الذي يسكنني ؟ ما الذي يراودين من
أحاسيس  ،نجلس مجيعا حول الامئدة والتي اكتظت بالعديد من
أصناف الطعام  ،أكالت إماراتية مل أعد أذكر اسمها واألكالت املرصية
املحببة  ،مثل ورق العنب والدجاج املشوي بالفرن .
أقسم أين أشتهي الطعام  ،وأين أشعر بجوع شديد ،ولكن هناك الكثري
مما أجهله ويمنعني من االستمتاع بالطعام واألكل بشهية  ،لقيامت
متفرقة تناولتها ومل أشعر بطعمها .
آآآآآآه كم أنا بحاجة للبكاء يف هذا الوقت  ،آآآه كم اشتهي أن ألقي
برأيس عىل صدر (حنان) أغسله بدمعي  ،وأناملها جتفف تلك الدموع ،
آآآه كم أنا بحاجة إىل ذلك القلب الذي يتسع للكون .
تربكني (حنان ) بسؤاهلا  ،إىل أين العزم غدا بإذن اهلل ؟
 ال أدري ولكن أتوقع بأننا لن نغادر عجامن ،سنتجول فيها  ،ألين بعدغد سأعود إىل أمي .
وهنا تزرع أم أمحد الفرحة يف صدري ،تنعش القلب وتعيد للروح
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احلياة والنشاط للجسد واملشاعر .
 ألن تشاركنا فرحتنا باحتفالنا بذكرى مولد (حنـان) ؟ ومتى يصادف ؟ مخسة أيام فقط  ،قالت . حسنا سأبقى إىل ذلك احلني  ،هيمس شيطاين جمددا إن مل أحتفبمولد (حـنـان ) بمن سيكون االحتفاء إذا .
تستمر السهرة حتى قبيل منتصف الليل ،تعانق عيناي طيف الشارقة،
وتداعب عيون بحرية خالد  ،وأُتيل غزااليت تسبح يف تلك املياه  .أهم
باخلروج ينهض أمحد وحنان إليصالنا ،أوصلنا صبا أوال  ،ومن ثم
أوصالين إىل الفندق وعادا أدراجهام .
هبطت من السيارة  ،ودعاين عىل أمل اللقاء يف الصباح  ،رحت أتابع
السيارة حتى اختفت ،وبادت أمتخرت يف ذلك الشارع الطويل  ،أتأمل
نخيله  ،واإلسفلت الذي سارت فوقه السيارة ،تعرج عيناي نحو رأس
النخيل الذي أحسست به يعانق السامء  ،يتوحد مع األنوار وضوء
القمر  ،آه ماأمجل وأهبى ذلك املنظر .
غدا ستكون جولتنا يف عجامن من أقىص جنوهبا وحتى حدها الفاصل
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مع الشارقة  ،ليكون اليوم الذي يليه اسرتاحة ما قبل الرحيل،
واالستعداد للقاء معشوقتي ووداع خليلتي.
آه أهيا احلنان كم حيتاجك القلب ،آه أهيا احلنان كم حتتاج إليك الروح،
وأنا كم أشتهي أن ألقي برأيس عىل كتفك تداعبني شعري ومتسحني
دمعتي.
أنتظر الصباح عىل أحر من اجلمر .،لننطلق إىل هناك  ،اىل أقىص عجامن
اىل حدودها مع سلطنة عامن  ،ويموت الزمن ويطول ليل االنتظار
ويمل من خطوي الطريق  ،يدعوين لإلبتعاد عنه  ،ولكن هل من مكان
أمجل من هذا املكان أقيض فيه حلظات االنتظار ،وتنطلق الكلامت عىل
اللسان  ،والقلب يردد :أين أنت مني ؟ أين الوجود؟ إنه ضائع ببعد
احلبيب ،أينك يا حلمي ؟وكيف يل أن أحلم يف حلظات بعدك يا سيد
القلب وأمري العمر ومعناه ؟
أحاول اجللوس عىل أحد األرصفة  ،أتأمل تلك النخلة الشاخمة ،
أحاول احلفر عىل جذعها حروف اسمينا  ،أحاول أن أنقش عليها :
عيناك غابتا نخيل وقت السحر  ،أو رشفتان راح ينأ عنهام ضوء القمر ،
ويطلق الفجر خيوطه فوق تلك الديار  ،ويصدح املؤذن بنشيد الدهر
اخلالد  ،يصدح باهلل أكرب  ،ويصدح القلب  :اقرتب اللقاء  ،واقرتبت
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الرحلة ،اقرتب اللقاء باحللم  ،سويعات قليلة وألتقي هبويتي  ،ألتقي
بالتي سأغسل صدرها بدموعي  ،وأجد اليد الندية التي تكفكف
دموعي .
أسري باجتاه الفندق وشيطاين يراودين بالذهاب إىل هناك حيث تقطن،
أنتظر خلييل أمام بيته ،ولكن أمي هتتف بداخيل  :ال انتظر قلبك فنعم ،
ولكن هنا وليس يف أي مكان آخر  ،من يعل الزمن يسري ؟ ملَ عندما
أكون مع وجودي يركض برسعة الربق  ،ويف حلظات االنتظار يموت
الزمن  ،من يأيت بالساعة العارشة  ،ويأخذ نصف العمر ؟من يشبك
كفي بكفها ويأخذ ما تبقى يل من حلظات.
متى تأيت العارشة؟متى يكون اللقاء يا قدري يا من أفرحتني بعد أن
مللت أيامي ؟ هل سيكون هناك متسع يف العمر أللتقي سيدة املكان ،
سيدة احلور ؟ أدلف إىل الفندق  ،أصعد إىل غرفتي  ،أشعل سيجاريت
وأرمتي عىل رسيري  ،ألتيح املجال للعني أن حتلم  ،وللتفكري بكيف
سأكلم العمر القادم  ،وأغوص يف بحر من النوم ،حلمت  ،مل أحلم  ،ال
أدري  ،ألصحو عىل رنني اهلاتف القادم من موظف االستقبال ليخربين
أن الشمس سطعت يف الفندق وهي بانتظاري ،ال أدري كيف سكنني
االرتعاش  ،ملَ ازدادت نبضات القلب ( الروح تردد :كأنك تقطع قلب
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مغليك تقطيع ،و تزيدين شوق و حمبة و تلويع )  .ملَ مل أعد أشعر بيشء
إال خفقات القلب املضطربة  ،وأمل الفرح ومجر السعادة الذي راح
يكوي كل خاليا اجلسد  :لست قادرا عىل هبوط السلم  ،مل أعد أعرف
أين املصعد ،أرفع سامعة اهلاتف ألتصل باالستقبال  ،وقبل أن ييبني
أغلق السامعة  ،من أين كل هذا االرتباك؟ هل هي املرة األوىل التي
أقابلها هبا؟ منذ ساعات كنت مع خليل الروح ويف بيته  ،أهبط
درجات السلم  ،تضحك عيوين عندما التقت بتلك العيون  ،نحتيس
فنجانا من القهوة ،ونغادر الفندق متجهني لبيت صـبا ،نطرق باب بيتها،
ونطلب منها مرافقتنا برحلتنا  ،ولكنها وبأدب جم تعتذر ،وتسأهلا عيني
الدامعة فرحا وطربا ملَ يا صبا ؟ وترد واالبتسامة العامنية الشفافة تعلو
شفتيها وتتألق عىل وجنتيها :ال أرغب أن أكون وحيدة وأنا معكم  ،كام
أين ال أرغب أن أكون عاذلة لقلوب حمبة  ،سريوا وبركة الرب حتيطكم ،
سريوا ونور احلب يمأل دروبكم  ،ارسموا عىل الرمال خطوكم ،
وانقشوا بالشعر أسامءكم عىل سيقان الشجر  ،دعوا قلوبكم تداعب
الورد  ،اعذروين فأنا انتظر حبيبي  ،آه ما أسعد قلبي اآلن  ،أسمع
الرصيف الذي نسري فوقه يغني حبا  ،والرصيف اآلخر يعاتبنا لام
نحرمه من حضن اخلطاوي؟
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الشجريات التي تتوسط الشارع تداعبنا  ،وزهور تناغينا هذا ما كنت
أسمعه وأراه ،أين قيس مني اآلن ؟ وأين ليىل العامرية من حناين ؟ كل
األشياء ُتتلف أمامي اآلن  ،أمجل أرض يف الدنيا هي عجامن  ،أمجل
سامء هي التي تظل عجامن  ،كيف ال وهي تظلل معنى احلياة ورمز
احلب .
نستقل مركبتنا لنبدأ الرحلة إىل تلك القرى التي تقع عىل احلدود مع
سلطنة خعامن  ،أسمع الشارع يغني لنا  ،األرصفة تدعونا إىل حضنها،
األشجار تلوح لنا  ،تنادينا أن نستظل هبا ،واملركبة متيش اهلوينا ،نتبادل
النظرات واالبتسام  ،وكلام نظرت يمنة أو يرسة قالت يل نبع احلنان أن
انظر أمامك وتابع الطريق  ،وأطيع ال ألوي إال عىل االبتسام  ،وما أن
أمسكنا بالشارع الرئييس املؤدي إىل تلك القرى إال وكانت املركبة
تتحول من غزالة إىل وحش ضاري  ،وحش جائع فراحت تلتهم
الطريق  ،ال بل تبتلعه  ،ساعة من الزمن أو أكثر بقليل مل أعد أذكر ،
وقد وصلنا .
أدخلنا املركبة يف أحد املواقف العمومية وخرجنا أيدينا تتشابك  ،ال
أدري حلظتها إن كنت أسري عىل األرض أم أين أمتطي صهوة النهار ،
أعتىل جناح الشمس وأطري  ،ال أدري إن كنت أقبض عىل يد حنان  ،أم
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أين أمسك بوردة قطفت من الفردوس األعىل  ،نسري ببطء مرة ،ونغذ
اخلطى مرة أخرى  ،نركض يف الثالثة  ،و نجلس بجانب شجرة اعتلت
وشمخت إىل حيث يتعب النظر قبل أن يصل إىل رأسها .
أترك البقية لقلمك أهيا الرائع لينبض بخامتة النص ،ولتكن أكثر عقالنية
من بعثرات جنون حممد ( اللوتس ! ).
***

.
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يف حرضة النخيل
كانت فرحتي بدخول محاها ،بلقاء هنرها اخلالد ،بمعانقة نخيلها
الشامخ ،واالستامع لبوح ليلها الصايف ،واستنشاق عطر الرسالة األوىل،
والعالقة األوىل بني السامء واألرض ،كفرحة من عثر عىل ضالته حينام
أوشك عىل اهلالك  ،أو كفرحة من التقى بمحبوبته بعد طول بحث
وعذاب  ،عندما تيقن من اقرتاب الليل اللتهام خافقه  ،وبعد أن
خطفتها منه يد الزمان لعمر طويل .
كانت السامء حلظة وصويل إىل أول أرض حددت للعامل شكل احلرف ،
تستجيب لدعاء أمي " اللهم اغسله بالامء والثلج والربد " كذلك كانت
تعبريا صادقا لدموع قلب تقطع ألام وذاب حرسة عىل بغداد قبل أن
يصلها  ،وجع القلب احلاقد عىل إخوة حارصوها بعد أن نرصهتم ،
إخوة حياولون إذالهلا بعد أن منحتهم العزة والكرامة  ،نعم كانت السامء
تستجيب ألنني القلب وآهات الروح وتذرف رذاذها لتغسل شوارع
العراق األيب من أثر الغربان  ،رذاذ السامء كان يغسل جرح النخيل
ويطهره من غدر األشقاء  ،ومتنح دجلة القوة والقدرة عىل التحدي

247

محمد حسني الصواحلة

مذكرات جمنون يف مدن جمنونة

والصمود بدرب العطاء واحلب  ،حتاول أن تعيد القداسة إىل أول أرض
هبط إليها الوحي بعد الطوفان  ،إىل األرض التي خرج منها أبو األنبياء
مع ابنه (إسامعيل) لريفع قواعد البيت احلرام  ،إهنا األرض التي حولت
نار النمرود إىل برد وسالم عىل إبراهيم ،الذي دعا ربه أن هيب مكة
األمن والطمأنينة ،وأن هيب أهلها من الثمرات  ،ونيس أرضه أرض
العراق من دعائه .
ُتتلط مشاعر الدهشة والنشوة بمشاعر االضطراب والقلق  ،كيف
سأسري يف شوارع بغداد وهي املحارصة من الدنيا ،كيف سرتتسم
شفتي وأنا أرى األطفال يبحثون عن كرسة خبز يسكتون هبا
البسمة عىل
ّ
رصاخ أحشائهم ،والامجدات احلرائر  ،وفرسان األمة ومحاهتا يرصخون
"وظلم ذوي القربى أشد مضاضة" ،كل هذه اخلواطر واهلواجس
راحت تقتحمني عند هبوطي من السيارة التي أقلتني ورفاقي من عامن
إىل بغداد  ،ويأتيني الرد من داخيل أن انظر حولك  ،وسرتى أن ال يشء
حقيقي  ،بغداد
مما سمعت من أعداء العراق اجلاثمني عىل صدر األمة
ٌ
ليست حمارصة بل هي التي حتارص الدنيا  ،هي التي إن بسطت يدها
كفت الكون وعلمته أن عطاءها بغري حدود  ،وإن قبضتها أبكته وعلمته
معنى العقاب  ،وكيف يكون اجلزاء ملن أخطأ .
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تبعثرين فرحتي فوق أرض الرافدين والشيخ دجلة يلملمني  ،يعيد
تشكيل الروح ،يربت عىل قلبي املوجوع ،ويطمئنني وهو هيمس
بداخيل " أن مع كل إرشاقة شمس أمل جديد " .
أسمع أنني الرشيد  ،وأرى املعتصم مكبال بقيود أيب جهل  ،أرى
النمرود يعاود النهوض من جديد ويشعل ناره الكربى ليحرق الفرات
وشيخ األهنار دجلة  ،يا للعجب من أين لبغداد القوة؟! كيف تقف
بوجه الدنيا متحدية الظاملني ورافعة راية اهلل أكرب؟! كيف هلذا الشعب
أن يامرس طقوس احلياة والغربان حتلق فوق رأسه؟ والنريان حتيط به
من كل جانب وأيدي األشقاء حتاول أن تلقي به إىل جهنم وهو الصامد
الصابر يردد " اللهم ارحم قومي فإهنم ال يعلمون "
إذا أنا يف الصاحلية  ،نقطة االنطالق إىل بغداد وشوارعها  ،ساحاهتا
وميادينها ،ال بل نقطة االنطالق إىل كل أرض العراق األشم  ،حيث
اكتظاظ احلافالت التي تقل املسافرين قادمني ومغادرين  ،وازدحام
الناس يف املكان مودعني ومستقبلني .
تلفت انتباهي الفتة جذابة تنادي احلضور أن أهال بأبنائي وإخواين ،
أهال بأهل الدار وألف مرحبا بالضيوف من أشقاء وأصدقاء  ،أهال بكم
يف ذاكرة هذه األرض ،أرض إبراهيم ويونس  ،أرض نبوخذ نرص
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وصاحب أول رشيعة وضعها اإلنسان ،أهال بكم نداء بغداد األزيل
ملعرفة هذا اإلرث العظيم .
ذاكرة مذ كانت وهي تعطي اإلنسانية دروسا يف البذل والعطاء ،وتعلم
اإلنسان أينام كان معنى وجوده واهلدف من حياته دون أن تنتظر كلمة
شكر من شقيق أو رد مجيل من صديق .
من الصاحلية إىل باب املعظم حيث جتد الوجوه التي تتخطى املصاعب
اليومية وويالت احلصار  ،تتحدى األمل والرعب الساكن فيها بابتسامة
عريضة ترتسم عىل كل الشفاه!!.
يف باب املعظم حيث حططت رحايل عند الصديق سمري الكاظمي،
الذي ترك عامن وهو العاشق هلا عائد إىل بغداد األم؛ ليقف إىل جانبها يف
وجه أرساب اجلرذان القادمة من خلف البحار ،لتجتث النخيل
وتصادر املتنبي وأبا نواس والسياب ،لتحول جمرى دجلة أو عىل أقل
تقدير تغري لونه،لتعيد ما صنعه تيمورلنك ذات خذالن عريب وضعف
إسالمي .
صعدت السلم متجها إىل الدور الثاين متحزما بالشوق لصديقي ،متزنرا
باحلنني ملعرفة الرس يف الصمود األسطوري هلذه األرض بوجه
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اخلطوب ،يف وقوفها أمام التحديات ،وكيف استطاعت أن تروض
أعاصري الزمن وأن تعرص أثداء الغيوم؛ لتمطر اخلري واملحبة عىل
أبنائها ،وأن تستمد القوة من قدسية تراهبا وشموخها من صفاء السامء
التي تعلوها ،طرقت الباب  ،يأتيني الصوت من الداخل ،تفضل يا أبا
جاسم يثري استغرايب ودهشتي رده كيف عرف أين أنا من يطرق
الباب؟!
دخلت الشقة  ،صافحته وتعانقنا عناق أصدقاء طال فراقهم  ،تناسى
سؤايل عن نفيس وأحوايل  ،وراح يسألني عن حبيبته ومعشوقته يسألني
عن مقاهيها عن شوارعها وحوارهيا  ،يسأل عن شعلة النشاط فيها هل
ما زالت كام هي أم أنه خفت نورها  ،راح حيدثني عن كتابه اجلديد
وأمهية عامن فيه وما خصص هلا من مساحة يف صفحاته ،راح حيدثني
عام سبق وقلته له عندما التقيته فيها ألول مرة  ،عن رس متيز عامن عن
شقيقاهتا األ خ َخر  ،عن رس تناقض عامن بإنساهنا وموقعها .
احتسينا الشاي العراقي الثقيل  ،أشعلنا سجائرنا وخضنا بأحاديث
النميمة اجلميلة عىل األصدقاء واملثقفني  ،غابت شمس ذلك النهار
وخرجنا من املنزل  ،إىل أين تود الذهاب ؟ سألني  ،أجبته أنا ال أعرف
شيئا يف بغداد ولكني أود الذهاب إىل املتحف الوطني  ،إىل بيت
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احلكمة ،فأجابني غدا به نبدأ هنارنا  ،ولكن الليلة هذه خمصصة للتجول
والتسكع يف الشوارع والساحات البغدادية ،للتعرف عىل معاملها ،أسامء
شوارعها ومقاهيها  ،فبغداد يا بني تفوق عامن بحراكها الثقايف ليس من
اليوم بل مذ كانت ،فهي التي أرضعت العامل ثقافته وعلمه وما زالت
عىل نفس الزخم رغم شدة سواد الليل الذي ال ينبئ بانبالج قريب ،إال
أن بغداد ما زالت رمزا للعطاء ومعنى للشموخ مادام فيها العراقي
األصيل.
 أين نحن اآلن يا سمري؟يف شارع املتنبي.عادت الذاكرة إىل عرص الفروسية ،فروسية السيف وفروسية الكلمة،
املتنبي العراقي املولد احللبي اهلوى ،هذا الشارع باسمه ولكل مسمى
من اسمه نصيب ،فام هو نصيب هذا الشارع من اسمه  ،هل هنا من
يشبه املتنبي بشاعريته وفروسيته النبيلة  ،أين نحن من صاحب (أمعفر
الليث اهلزبر بسوطه ) أين نحن من:
الليل واخليل والبيداء تعرفه والسيف والرمح والقرطاس والقلم
أين الشاعر املحب  ،أين املتنبي ؟
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وما هو نصيب الشارع من االسم الذي تباهى بحمله؟ وراح يراودين
هاجس بأن الشارع الذي يليه أو ياوره سيحمل اسم أيب فراس
احلمداين؛ األمري الفارس ،والفارس السجني ،والسجني العاشق،
والذي حافظ عىل كربيائه بنسبه صاحب :
أعز بني الدنى وأعىل ذوي العىل وأكرم من فوق الرتاب وال فخر
وهو الذي يتغنى بعدالة أمته وتصدرها للعامل الذي ال تقبل التنازل
عنه :نحن أناس ال توسط بيننا لنا الصدارة دون العاملني أو القرب ،ومل
هذا الربط بني الشاعرين؟
أألهنام خلدا الدولة احلمدانية وجعال من سيف الدولة رمزا للتاريخ ،
ويرسقني سمري من دهشتي ويوقظني من غيبوبتي  ،هيه حممد أنا أكلم
روحي  ،ال أنا معك ولكني ُتيلت املتنبي معنا هنا حيتضن دجلة ويمنح
النخيل االبتسام ،ويطبطب عىل أكتاف بغداد ويناغيها ،حسنا يا حممد
فهذا الشارع من أهم شوارع بغداد ،وخاصة بالنسبة للمثقفني ففيه أكرب
املكتبات وأمهها  ،هنا كل ما حتتاج من الكتب ،يف هذه املكتبات
تستطيع احلصول عىل أمهات الكتب وبسهولة  ،إذا هذا هو نصيب
الشارع من اسمه وياله من نصيب إنه النصيب األهم  ،يأرسين مجال
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الشارع والذي بالتأكيد يدلل عىل مجال املدينة وسهولة السري فيه متنحك
املتعة والدهشة ،وأنت تتمعن يف مالحمه .
هنا ال يوجد من يسألك عن بطاقتك الشخصية أو من أين أنت قادم ،
ال أحد يعرتض طريقك فأنت حمط ثقة واهتامم اجلميع ،أرى بغداد
تداعب عيون الليل  ،حتاكي قمره وتغني لنجومه  ،هتديه قصائدها
وأناشيد أبنائها ،يا إهلي ما أبدع نور القمر وهو يتحد مع ضوء املصابيح
يف الشوارع لينعكس عىل وجه دجلة ونخيله  ،للصمت يف بغداد سحره
وأجواؤه  ،لليلها حكايته وتراتيله  ،أفكر يف طريقي  ،أين سأقابل كاظم
احلجاج  ،إذا ما رأيته بالتأكيد سأطلب منه قصيدة سليامن احللبي ،
سأطلب منه أن يسمعني شيئا من جديده  ،بمن سألتقي اآلن فمن
املمكن أن التقي فالح حسون الدراجي ،أو غريه من املبدعني العراقيني
الذين مجعتني هبم عامن ومهرجان الفرسان .
ويعود سمري ليوقظني من غيبوبة النشوة ماذا ترى يا حممد  ،أرى هذا
الصمت البهي وهذا الكربياء الشهي  ،أهذه بغداد التي قطعوا قلوبنا
عليها ؟ لامذا ؟ فهي تتحدى احلصار واملوت ،ها هي تنقش أسامء
الراحلني من أبنائها يف ذاكرهتا ،قبل هذا التحدي كانت تتحدى ثامن
عجاف ،وكانت النتيجة أن ارتفعت الراية العظمى  ،راية اهلل أكرب  ،نعم
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إهنا تتحدى املوت الذي يتقدم بخطواته اخلجىل نحو صغارها
وشيوخها ،وهي متتثل اآلية الكريمة " وبرش الصابرين الذين إذا
أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون " وتأخذ باآلية العظيمة (
ال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني) ،أي قدرة تستمدها
من هذه اآليات  ،وأي قوة تكمن يف بغداد  ،أراها تتدثر بجالل
اللحظة ،وتسكنها مهابة املالئكة ،وحتتضن أبناءها بقدسية الرتاب
والامء  ،آه أي هالة هي التي تلف بغداد ومتنح الناظر إليها نعمة رؤيا
الغد القادم إليه بعد أن يمدها اهلل جل يف سامئه بنرصه وعزته ،هالة
حتيط ببغداد فتخرجك من حالة الوعي  ،وعي اللحظة قبل دخوهلا
احلصار حني أرصت أن تكتب بيد رشيفة رائعة مدادها ماء دجلة
وريشتها قصفة من سعف النخيل عىل صفحة السامء :إن الغد يل والغد
لناظره قريب .
هيه أين وصلت ؟ معك والذي بعث ببغداد احلياة  ،فقط إن هذا
الصمت وهذا السكون بالرغم من احلركة والزحام يأرسين  ،دعك من
هذا وتعال لنتناول طعام العشاء  ،الساعة اآلن تقارب العارشة  ،وبعد
العشاء ننطلق ألحد املقاهي .

255

محمد حسني الصواحلة

مذكرات جمنون يف مدن جمنونة

مل يمض وقت طويل حتى وصلنا بائع الكباب وكان يستعد ملغادرة
املكان  ،توقفنا عنده وكان سمري يعرفه جيدا ،سألناه عن اللحم ،
وأقسم بأنه حلم خروف صغري وليس كبشا وأنه طازج  ،إذا جهز لنا
كيلو" كباب وشقف " كم من الوقت تريد لتجهيزها  ،عرش دقائق  ،هل
بإمكاننا اجللوس ،بالطبع  ،ناولنا كرسيني صغريين وجلسنا نتأمل الامرة
قليل من الوقت حني انفجرت بالضحك ،أصابتني نوبة هستريية من
الضحك عندما سمعت أحدهم يشتم بائع الكباب شتائم لو قيلت يل
فقط اهلل يعلم نتيجتها  ،وراح سمري يضحك عىل ضحكي  ،وما أن
سكت حتى قال يل سمري هذه ليست شتيمة إهنا إطراء ممزوج باملودة،
كام تدلل صديقك بصباح اخلري عاودت الضحك ولكن بصورة أقل ،
وجاء العشاء ،آه كم هي شهية الكباب العراقية ،وآه ما ألذ الشقف !؟
تناولنا الوجبة وطلبت املزيد ولكن دون خبز يف املرة الثانية ورحت
أتسىل هبا  ،وعندما أهنينا رحلة العشاء أقسمت بأغلظ اإليامن أن أدفع
احلساب؛ ألنني توقعته كبريا ومن يعش بظروف سمري سيثقل ميزانيته ،
وكان بالنسبة لسعر رصف عملتنا ثمنا زهيدا جدا وريقات معدودات،
يعادلن دينارا أو أقل بقليل .

256

محمد حسني الصواحلة

مذكرات جمنون يف مدن جمنونة

وصلنا إىل مقهى الشهبندر  ،طلبنا الشاي فقال سمري إن أردت مرشوبا
فال ُتجل  ،وقت قليل ويكون أمامك ،ال يا سمري  ،أريد أن أبقى
بصحوي  ،أن أحتفظ بوعيي  ،أريد أن خأبقي عىل مزاجي العايل  ،وأريد
أن أحيا اللحظة الشاعرية هذه  ،ولكن لامذا ُتلو بغداد من ورودها  ،ال
يا أخي فورود بغداد اآلن تفوح بعطرها داخل البيوت  ،غدا متتع
ناظريك بكل أصناف الورد .
أرجو أن ال تفهمني خطأ  ،يف البداية ظننت املقهى كام أعرفه يف عامن
هو فقط للعب الورق أو الزهر أو حتى لشخري النرجيلة  ..ولكني
فوجئت بأن رواده من األدباء والصحفيني أي بمعنى آخر هو مقهى
للنخبة  ،راح سمري يعرفني عىل أصدقائه يامزح هذا ويشتم ذاك ويقول
لشاعر آخر اذهب وتعلم صنعة تعتاش منها بدال من أن تبقى هكذا
تدعي الثقافة وأنت بعيد عنها ،يرد عليه بابتسامة ويتابع جلسته.
أنا أستمع إليهم ،هذا يقرأ ما جادت به قرحيته ،ذلك ينقد النص وآخر
يرد ناقدا النقد ،حيتد النقاش ،وتعلو األصوات ،ومن ثم يعود اهلدوء
من جديد ،ليتابع آخر بقراءة جديدة ويعود اجلدال من جديد ،وأنا
أسمع وأستمتع  ،ال أرغب بمغادرة املكان الغني بالفائدة واملتعة ،وقت
ليس بقصري جلسناه هناك ،غادرنا املقهيإىل أين اآلن يا سمري  ،إىل شارع
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آخر وبدأ احلضور ينسلون مغادرين املقهى ،هل انتهى اللقاء هبذه
الرسعة ؟ هيا يا حممد إىل أين ؟ إىل شارع آخر  ،هل ظننت أن الذين
غادروا اآلن عائدين لبيوهتم ؟ قاهلا وهو يتلفت ذات اليمني وذات
الشامل  ،سمري ما بك ؟ اليشء ولكن إن سمعني أحدهم فستكون
هنايتي .
تابعنا سرينا حتى وصلنا شارع الرشيد ،فعادت الذاكرة الشتعاالهتا من
جديد  ،يرتاءى يل اخلليفة العبايس الثامن يتجول يف املدينة وبصحبته
حاشيته ووزيره األول  ،يرتاءى يل هارون الرشيد يبحث عن فقري فيغنيه
أو يتيم يمسح عىل رأسه ويكفله يبحث عن عامل يصطفيه أو شاعر جميد
يؤرخ لدولته السنية ،أو مظلوم فينرصه  ،يبحث عن مواطن اجلامل
لرييح فكره من عناء الدولة وتعب الرعية  ،ترتاءى يل زبيدة زوج
اخلليفة تسري يف شوارع بغداد تبحث عمن يرافقنها إىل رحلة احلج
القادمة  ،تبحث عمن تؤنس وحشتها يف ظل غياب الزوج املجاهد،
تسأل جاريتها املقربة أين أمجل املواقع يف بغداد وأسمعها وهي تقول ال
يمكن يف بغداد أن تفضل مكان عىل آخر؛ ألهنا كلها مسحت بيد الرمحن
ونالت من بركات الروح القدس .
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عدنا إىل الشقة وكانت الساعة تقارب الثانية فجرا ،كان بودي أن
يوقفني أحد العسس ليسألني من أين أنا قادم وإىل أين أجته؟يسألني عن
إثبات شخصيتي ويدقق قيدي ولكن خاب ظني  ،وما أن دخلت الشقة
حتى تناولت ورقة وقلام ألدون مالحظايت عن أول ليلة أقضيها يف
بغداد السالم واملحبة واحلصار فقد أحتاجها يف حلظة ما .
عندما تكتب عن بغداد وحوارهيا  ،عن شوارعها وساحاهتا  ،عن
نخيلها وحساهنا تشعر بزيف الكلامت وأنت تسمي األشياء  ،وأنت
تعرب عامل الوعي حيث تقتحم بوابات الذاكرة وتبدأ بشم أريها  ،عندما
ُترتق كل النوافذ لتسقط يف غيبوبة اللحظة  ،يا لبهاء النظرة  ..ويا
للحضور الشهي وأنت تنظر بغداد تنثر ورود حمبتها عىل القادمني،
وأنت تنثر بذور الراحلني يف أرض احلقيقة ،فيكونون يف الربزخ الذي
يطل عىل عاملني متناقضني  ،عامل الزيف واخلديعة والدم  ،وعامل البقاء
والنقاء  ،عامل من قادهتم رحلتهم للنزول يف جنان الذاكرة  ،وأي ذاكرة ،
إهنا ذاكرة بغداد األرض األوىل ،متكئني عىل أرائكها متقابلني يغنون
لبغداد ومستبرشين بمن بعدهم خريا ،هيتفون بأهال لراحل جديد
إليهم .
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أي أجساد هذه التي تستطيع النهوض بأحالم بغداد األنثى الفاتنة؛
حبيبة النخيل وعشيقة دجلة الذي منذ أن كان جاريا لتحقيق حلمها
املعجزة  ،هي حلظة قد تستطيع فيها أن جتمع احلواس لرتى بغداد
األمس املنعمة املتفضلة عىل العامل  ،وبغداد اليوم التي مل تستنجد بأحد
ومل تضح بأخ رغم تضحيتهم هبا  ،وتنظر من نافذة البصرية إىل بغداد
الغد فتختلط األلوان أمامك ،تراها تشيع راحل جديد للذاكرة
البغدادية  ،وأنت تشيع شهيد الرغيف ليزرع يف أرضها نخلة خالدة
تظلل عيون املحبني ،أو يسكب روحه يف النهر العظيم ليأخذ منه رشفة
ال يظمأ بعدها أبدا  ،آه لو أستطيع اللحاق بركب الراحلني قبل أن يصل
الغد الذي أرى فيه بغداد مستباحة  ،قبل أن تسكن اخلفافيش زقاقها .
آه يا ابن واسط والسيسبان ،يا ابن النارنج واألقحوان  ،يا ابن البعث
وزبيبة  ،أرجوك ابعث يف قلبي الطمأنينة .
يا أخي ،البعث هو رس قوة العراق ووحدة العراق  ،هو القادر عىل إبقاء
شموع العراق مشتعلة  ،وحده من قاد العراق للنرص عىل عابدي النار ،
شد جلام اخلوارج  ،مادام البعث موجودا يف العراق سيبقى كل يشء يف
يده  ،وإن انتهى البعث ال قدر اهلل ستذبح بغداد والعامل ينظر إليها ،
وسرتى الرافضة يستبيحون كل يشء  ،أشد ما نخشاه هو إدخال اخلونة
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والعمالء عىل ظهور الدبابات وحتت املظالت  ،واليشء اآلخر الذي
نخافه هو تعاون األنظمة العربية عىل إسقاطنا .
أقاطعه ..لو كنت بعثيا ألشعلت الامء حتت بوارجهم ولرتكتاجلحافل تسري إليهم  ،وعندها فقط سيكون اهلل مع العراق  ،أما أن
تنتظر رمحة من خلع أباه أو من ورث ما فوق األرض وما حتتها فال أمل
يف ذلك.
يعاود حديثه إن كان ما أراه يلوح يف األفق فاقرأ عىل روح بغداد
والعراق الفاحتة ،أكل هذا االنتامء للبعث ؟ ليس غريبا ذلك منك وأنت
ابن البعث وربيبه وهو مصدر قوتك  ،ال واهلل يا حممد  ،ما هلذا قلت ما
قلت  ،ولكنك ال تالم ألنك ال تعرف أن البعث ال يعرف إال العراق
وطنا ،وال تالم ألنك ال تعرف اخلوارج ،فهم أشد قسوة من اليهود  ،ال
بل اليهود أطهر يدا منهم وأنظف قلبا .
الروح تسترصخ احلجاج بن يوسف تقع بني يديه وُتربه بأن كل
الرؤوس هنا قد أينعت و ال جتد من يقطفها ،وحدك صاحبها يا ابن
يوسف ،األمة تبعثرت و ال غريك من يوحد صفوفها ،اخلوارج أهيا
الثقفي األيب قد انتهكوا حرمة بغداد هتكوا سرتها والكل من بعيد يعيد
تشكيل بغداد اجلديدة ،كلهم مستعد لفتح البوابة الرشقية أليب لؤلؤة ،
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أين أنت أهيا الفارس العريب ،فاملدينة التي خرج منها األيويب صالح
الدين قد راحت تتآمر عليه وتستعني بالغريب الطامع .
يقطع خيااليت ،ويشعل النار بدموعي؛ بقوله ملن أحتدث ..سمري ال
تزرع يف الروح بذور القلق ،ال أريد أن تطلعني عىل رؤيتك للغد إن
سقط البعث  ،باهلل عليك ال تريني الصورة التي رسمتها لعاصمة
الرشيد  ،ألم العواصم وأم املوت .
***
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أنا وبريوت واجلنون
(قبيل السفر)
هجرين النوم منذ أن وصلتني الدعوة لزيارة أرض الفينيق  ،أرض
األرز ،األرض التي أتت إليها ربة اجلامل إيزيس باحثة عن حبيبها
أوزاريس الذي قتله (ست) واغتصب عرشه  ،إىل جبيل حيث عثرت
آهلة اخلصب عىل زوجها املفقود ،هنا إىل أرض جبيل التي أوجدهتا
اآلهلة لتكون رمزا للبعث واخللود بعد املوت.
أدونيس (النعامن) هنا وعىل هذه األرض قتل يف سبيل حبه ،وهنا
أعلنت اإلهلة عن عجزها يف إعادة احلياة للنعامن (أدونيس) ،ولكنها
وعدت أن تعيده للحياة مرة يف كل عام عىل هيئة زهرة  ،أطلقت عليها
شقائق النعامن (جروح احلبيب) .النعامن الذي ما زال دمه نديا يري يف
النهر األمحر،من هنا  ،من هذه األرض فرت عليسة ( أليسا أو
اليسار) من قهر أخيها لتؤسس تلك اململكة يف تونس  ،لرتبط
تونس بلبنان فيكتمل اجلامل .
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وثبت الروح وغادرتني إىل حيث فضاءات اجلامل ،
وصلت الدعوة ،
ْ
حيث فريوز ووديع الصايف ،ونرصي شمس الدين  ،حيث اهلوارة
والزجل وصوت اجلبل  ،نطق القلب ونبض بالسعادة  ،هتف اللسان
وغنى بصوت عال  ،صوت أيقظ اجلوار  ،أيقظ ثريتي من نومها  ،هتف
اآلن سأرحل عن مدينة الكادحني املتعبني  ،مدينة األشباح والغرباء ،
سأرحل عن أرض التالل السبعة  ،عن مدينة كانت أم الشمس والليل
والعشق والسهر  ،فتحولت ملدينة يتسع قلبها لكل العابرين ويضيق
بأبنائها وعشاقها  ،مدينة منحت ثدهيا لكل غريب  ،وتركت ابنها يتلوى
جوعا وحرمانا.
مل أنم منذ وصول الدعوة  ،ومل يدخل جويف إال الامء والقهوة  ،ومل يمر
بشفتي إال ثغر سيجاريت  ،ثالثة أيام أطول وأقسى من سنني العمر الذي
مىض  ،دعاء وابتهال أن متر هذه الساعات والدقائق التي أثقلتني أكثر مما
يب حتى انتهت  ،يف هذه األيام أثقلت عىل زوجتي بالسهر  ،حيث أين
حاولت اغتيال النوم يف عينيها لكي ال أبقى ساهرا وحدي  ،أي أحالم
تسكنني  ،وأين قلبي اآلن ؟
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أين روحي؟ أحس أن املشاعر تتقد نارا بانتظار اللحظة التي أمتطي
فيها صهوة الغيم ألطري هلناك  ،ألرى وجوها غري الوجوه الشاحبة التي
أدمنتها  ،ألرى ابتسامة صدق .
صور تداعب خميلتي  ،زرعها الكثريون من األصدقاء عن لبنان  ،مجال
وحب وحسناوات يف الشوارع متاحات للجميع  ،كثريون حاولوا أن
أؤجل رحلتي حلني انتهاء رمضان  ،ولكن شوقي كان أكرب  ،شوقي
هلناك  ،حيث أعانق إيزيس  ،حيث أصافح الليل والنجوم  ،وعيون
البحر ،أفكار كثرية  ،خيال تتالحق فيه الصور  ،واألحداث  ،يا اهلل  ،ما
هذا الذي يسكنني اآلن .
ودعت بيتي وعصافريي التي انتحر واحد منها احتجاجا عىل هذا
الرحيل وهذه القسوة  ،ودعت البيت والزوجة الرائعة التي أخفت
دموعها وراء ابتسامة انبثقت عن خوف وحزن  ،حضنتني وودعتني
بقبلة ما زال وهجها عىل وجنتي يشتعل  ،ذهبت لبيت األهل ألكون
قريبا أكثر من املطار  ،سهرت مع أمي وابني البكر حتى الصباح ،
أبلغتهم أن املوعد قد حان وال بد من الرحيل إىل حيث هناك  ،حيث
بريوت الصمود والتحدي  ،بريوت التي ما انحنت للريح بل وقفت
بوجهها سدا منيعا ،ووقفت حارسا وحاميا للكرامة العربية .
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من البيت إىل املطار
الطريق طويل طويل  ،أشعر بأن الوقت يمر رسيعا  ،والسيارة تعلن
موهتا ،هاجس اخلوف بدأ يراودين بأن الطائرة ستقلع قبل أن أصل ،
أمي تنظر إيل وتبتسم  ،أنكز ابني الذي يقود السيارة أن أرسع بني  ،يرد
عيل دقائق ونصل  ،عىل ماذا االستعجال ؟ هل عفتنا هلذا احلد ؟ هل
بعتنا أيب؟ هل ستعود ؟ وكانت إجابتي والدمع يرتقرق يف عيني ،
سأعود بني  ،متشوق لرؤية عامل جديد أسطره يف صفحتي  ،يف سجيل ،
فقط يا بني سأبني يل حمرابا يف أرض طالام رغبت بزيارهتا  ،بالوصول
إليها  ،إهنا أخت عامن ودمشق  ،إهنا الثالثة احللوة يا بني ،إهنا بريوت.
إهنا بريوت لونا ،إهنا لبنان وفاء الزعرتي  ،ونور حداد  ،بريوت
أنجيليا  ،وكثريون هم األصدقاء والصديقات يف لبنان  ،لبنان مزيج
من زرقة البحر وخرضة .
فجأة توقفت السيارة  ،احلمد هلل عىل السالمة  ،وصلنا املطار أيب ،
محلت حقيبتي ورست باجتاه صالة املغادرين  ،سمعت صوتا يناديني
ألن تودعنا أيب؟عدت إليهم عانقت أمي التي شيعتني بدمعة ودعاء
267

محمد حسني الصواحلة

مذكرات جمنون يف مدن جمنونة

ظل يرن يف أذين  .يف السابعة صباحاوصلت مطار امللكة علياء الدويل ،
انتظرت حتى بداية الدوام الرسمي  ،توجهت ملوظف طريان الرشق
األوسط استلمت تذكريت  ،وغادرت ،بدأت أضيق ذرعا بالوقت الذي
توقف  ،مرت ساعتان  ،وكأهنام عمران قاسيان دخلت يف غيبوبة
األحالم  ،أرسم صورة لبنان ( ،سويرسا الرشق) ترتاءى يل صورة أهله
وأبناءه  ،أبتسم  ،وأعاود احللم من جديد  ،ساعتان أو أكثر  ،أُتيل
لبنان ،كيف سأدخل حمراهبا ؟ كيف ستكون صاليت عىل أرضها،
وهل تستوجب صاليت وضوءا جديدا  ،أم أهنا حتتاج لالغتسال ،
اغتسال قلب وروح أم تراه اغتسال جسد .
كيف سيقابلني صوت فريوز ؟ كيف سيكون استقبايل؟
اخليال يرسم صوراخمتلفة  ،كيف سيكون لقائي باألحبة ؟ ما طعم
العناق ؟
وبأي عطر يتعطرون ؟ هل سألتفت لكل هذا ؟ أم أين سأذوب بالسحر
والبحر واحلسناوات؟
صداع سببه الفرح يل  ،مل أستمتع يوما بالوجع كام كنت مستمتعا
بالصداع يف تلك اللحظات،القلب يغني أنا حلبيبي وحبيبي إيل  ،جوليا
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بطرس تتألق بصوهتا الرائع وهي تغني للبنان  ،وديع الصايف يقطع كل
األصوات  ،ويطل مع فريوز ليصدحا بسهرية حب يا اهلل  ،هل يمكن
أن أجن قبل أن أغادر  ،قبل أن أصل ؟
بجانبي يف قاعة االنتظار كانت جتلس امرأة مجيلة الشكل  ،أنيق لباسها،
عطرها يغري  ،اقرتبت منها سألتها عن وجهتها ؟
فقالت  :بريوت .ابتسمت  ،هل أنت لبنانية سيديت ؟
قالت  :نعم .
وتقيمني يف بريوت.
أجابت :أيضا بنعم!!
وددت أن أستفرس منك عن بعض األشياء سيديت.
ابتسمت وقالت  :وكأهنا عرفت عن ماذا سأسال ،ستصل  ،وستجد أن
خيالك والصور املرسومة يف ذهنك كلها خاطئة.
عن ماذا تتكلمني سيديت !!فقط وددت السؤال عن املناطق السياحية يف
بريوت.
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قالت  :كل بريوت مجيلة وتستحق أن تشاهدها.تبادلنا أطراف احلديث  ،فبدأت صورة لبنان تتغري  ،وصورة اللبناين
تتغري كذلك ،وبدأت لعنايت تتشكل عىل أولئك الذين يشهدون بام مل
يروا ،ويقولون ما ال يعلمون؛ حدثتني كثريا وحدثتها كثريا  ،حدثتني
عن األردن بلسان عاشق  ،حدثتني عن األماكن التي زارهتا  ،قالت
جرش مدينة تاريخ  ،عجلون أرض اخلرضة  ،وإربد وأم قيس جذور
متتد لتعلمنا عن أناس  ،ورثناهم  ،وما كنا نستحق إرثهم.
ابتسمت وقلت  :وأين البرتاء ؟ ووادي القمر (رم )؟ أين الكركوالطفيلة والبحر امليت من زيارتك ؟
قالت يف الرحلة القادمة
 هل أتيت للسياحة سيديت.ردت بل للعالج.***
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من املطار إىل املطار
وأستيقظ من احللم عىل النداء (عىل السادة املغادرين لبريوت عىل
الرحلة رقم  )311التوجه للبوابة رقم ( ،)8هنضت كمن لسعته النار أو
لدغته عقرب  ،محلت حقيبتي الصغرية وركضت  ،جواز السفر بيدي
وبداخله التذكرة  ،وصلت إىل املوظفة  ،قلبت جواز السفر ،تأكدت
من التذكرة  ،ابتسمت وهي تسلمني جواز سفري وتذكريت و هي
تقول :أهال وسهال تفضل من هنا .
أغادر عرب ممر طويل  ،املسافة طويلة بني البوابة والطائرة  ،املمر طويل
طويل وللحظة ُتيلتهاأطول من عمري الاميض كله  ،كنت عىل اهلاتف
مع إحدى األخوات  ،وأنا أعرب هذا املمر لكي ال أشعر بطوله  ،وأخريا
وصلت؛من بعيد أقرأ عىل الطائرة من اخلارج

(طريان الرشق

األوسط) ،وما أن وقفت عىل باب الطائرة إذ فوجئت بوحشني يقفان
عىل باهبا  ،انتفض قلبي خوفا  ،استلام التذكرة  ،سلامها ملن تقف
ورائهام ،يا اهلل اآلن بررت رس وجود هذان الوحشان  ،بالتأكيد ليحميا
هذه احلورية اهلابطة من اجلنة.
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هل هي أنثى أم كتلة من نور ؟ ابتسامتها تنم عن رقة وأنوثة طاغية  ،من
أين يأتون باحلسان ؟ أتراهم يعرفون رس ضعفي ؟وأن األنثى رس
جنوين .
قالت :أهال وسهال وسارت أمامي إىل حيث مقعدي  ،أتأمل خرصها
الذي تقاسمته التنورة القصرية والقميص األبيض  ،مل تنتبه لعيني
التي اجتازت كل احلواجز وسكنت حيث تريد السكن  ،فجأة
قالت :تفضل.
مكان جلويس بجانب النافذة  ،قليل من الوقت  ،وعادت حسناء
أخرى ترافق حسناء  ،جلست جلانبي  ،أشعلت سيجاريت  ،ملتح يلس
خلفي  ،مع امرأة وأظنهام كانا أردنيان يردد  :أعوذ باهلل  ،ما زلنا يف
بداية رمضان واإلفطار بات علنا  ،بال حياء وال ورع  ،سكنني الصمت
وابتسامة تعلو وجهي  ،وأنا أردد بداخيل  :كيف يل أن أصوم وهذا
اجلامل يستقبلني عىل باب الطائرة والعطر يمأل أنفايس من هذه التي
تسكن بجواري .
املرأة التي جتلس بجانب هذا امللتحي شككت بأردنيتها لام سمعت منها
عن األردن.
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بدأت الروح ترفرف وتردد :قليل من الوقت أو كثري ال أدري  ،حتى
جاء الصوت عىل مجيع السادة املسافرين االمتناع عن التدخني وربط
أحزمة األمان وعدم استخدام اهلواتف،وبدأ هدير الطائرة وبدأت أتابع
األرض من النافذة ،
الطائرة تسري ببطء عىل املدرج ،وأنا أقول :هيا أرسعي ،حلقي برسعة ،
أرغب بأن أدوس عنق الغيم  ،أن أشق صدر اهلواء  ،وبدأت الطائرة
بالتحليق  ،وأنا أحلق بخيايل بعيدا  ،كيف سيكون استقبايل ؟ كيف
سأرى بريوت ؟ كيف سأركض بشوارعها ؟ وكأنني أعرفها كام أعرف
عامن  ،ونسيت بأين ال أعرف فيها شيئا  ،وأجيب نفيس  :معي من
يعرفني عىل بريوت .
الطائرة تبدأ باالرتفاع وكأهنا ترتقي سلام نحو السامء ،األرض تبتعد
والزرقة تدنو  ،وصلنا الغيم  ،ضحكت من أعامقي  ،سألتني :التي
تسكن بجانبي وأتعبت عيني .
 ما بك؟ ومل هذه الضحكة املجنونة ؟أجبت  :شققنا صدر الغيم العاقر.
قالت وسنكون فوقه.
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قلت  :سندوس رأس الغيم ونسري.
قالت :أقل من ساعة  ،وهنبط من جديد ويعلو الغيم من جديد ليسخر
ويردد من يضحك أخريا يضحك كثريا  ،لك يوم ويل باقي األيام .
اهلل عىل كلامهتا الرائعة  ،كلامهتا الشاعرية  ،ليس مهام ما سيكون ؟ املهم
ما هو كائن اآلن  ،أتدرين ماذا أمتنى؟
قالت  :ماذا؟ابتسمت وقلت أن أمد يدي من النافذة ألعبث بالغيم.
وما إن استقرت الطائرة يف عليائها حتى أحرضت الفاتنة وجبة اإلفطار،
وضعته أمامي وهي تقول  :تفضل  ،يا اهلل  ،أهذا صوت برشي  ،أم
معزوفة ناي ،أو ترنيمة كامن  ،بعد تقديم وجبة اإلفطار بدأت بتوزيع
القهوة والشاي عىل الركاب  ،وألنني أعشق السيجارة أمتنعت عن
تناول أي مرشوب.
أقلب صفحات اجلريدة وأخبار لبنان  ،والطائرة تقطع املسافات ،
جتوس الفضاء  ،أجنحتها ترتاقص كفاتنة  ،وبني فرتة وأخرى أنادي
املضيفة ألمتع عيني برؤيتها وبحجة سؤاهلا أين نحن ؟ أو كم بقي من
الوقت حتى نصل ؟
274

محمد حسني الصواحلة

مذكرات جمنون يف مدن جمنونة

كل األرض حتتنا تتشابه  ،أنا مل أعد أرغب باهلبوط  ،متتلكني رغبة
عارمة و أمنية أن ألقي بجميع املسافرين وأبقى مع تلك املضيفة املتألقة
بلباسها الرائع بحديثها الساحرة بابتسامتها  ،يا رب من أين أتت باجلامل
هذا كله ؟وما أن تغيب عن عيني حتى أنادهيا لترشح يل عن املنطقة التي
نحلق فوقها .
وجاء نداء اإلبالغ عىل رضورة ربط األحزمة؛ ألن الطائرة ستهبط
خالل دقائق  ،كان البحريتجىل بمنظره اخلالب  ،بموجه الساحر والذي
كان يبدو للعني كبنايات من فضة قد شيدت،رغبة عارمة جتتاحني اآلن
ألن أقفز للبحر  ،أداعب موجه  ،أسمع قصيدته العاشقة .
توقفت الطائرة  ،بدأنا اهلبوط  ،رسنا يف الصالة  ،وصلت ملوظفة املطار،
قلبت جواز سفري ووضعته جانبا  ،سألتني كثريا  ،عن مدة إقامتي ،
العنوان الذي سأقيم فيه ومل أستطع اإلجابة عىل أي من هذه األسئلة ،
كل ما أعرفه أن مضيفي يف اخلارج ينتظرين  ،نظرت إ ّيل املوظفة
وقالت يل انتظر هنا .
بعد استالم موظفة املطار جلوازات السفر بدأت املعاناة  ،حيث تم
اقتيادنا إىل مركز أمن املطار  ،وهنا نجلس النتظار اإلجراءات  ،ال أحد
ييب عىل أسئلتك  ،إن كررت السؤال هنرك رشطي وقال اصمت .
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عرش ساعات مرت  ،واحلرية تسكنني ومن معي من أردنيني ونحن ال
نعلم إن كنا سنعود أدراجنا  ،أو سنعرب إىل بريوت  ،وصلت الساعة
التاسعة ليال  ،وتم اإلفراج عني والسامح يل وشخص آخر بدخول
بريوت،فقط حني غادرت املطار عرفت رس احتجازي كل هذا
الوقت.
***
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من مطار رفيق احلريري إىل الدكوانة
غادرت املطار وكان بانتظاري مالئكة اهلل عىل األرض  ،أبو نجيب عىل
رأس املستقبلني ،أبو نجيب هذا اإلنسان الذي يشبه املالئكة ،هبدوئه
بحديثه ،بطريقة تعامله صافحني بحرارة ،وكأنه يعرفني من سنني.
يا اهلل كم متنيت أن أمحل بعضا من هدوئه.
إنجيليا  :ال أبدا  ،ليست من طينتنا  ،إن كانت برشا فهي من طينة
أخرى ،من طينة ما محلت إال الطهر  ،والعفوية والطيبة  ،ما عرفت إال
الصدق  ،مالحمها تعكس داخلها النقي بشكل جيل  ،تشعر بالطمأنينة
هلا من أول نظرة.
الشاعر إلياس الغزي  :إنسان بكل ما حتمل الكلمة من معنى  ،صابر
عىل تقلبات احلياة  ،إنسان يعاين الكثري  ،ومع ذلك ال تفارقه االبتسامة ،
وال تبتعد عنه خفة الروح وال يعرتف باليأس ويردد أن دوما الغد أمجل
وأفضل .
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إنجي  :هذه الطفلة  ،هذه الصبية  ،هي الرباءة  ،أوىل كلامهتا يل خايل  ،إن
نظرت إليك تشعر إهنا تتفحصك  ،ابتسامتها ال تفارقها  ،إنجي كان هلا
من اسمها النصيب األكرب .
مويل :هذه اإلثيوبية السمراء النحيلة صاحبة الضحكة الرقيقة  ،والتي
ما نطقت اسمي يف مرة بشكل صحيح .
ال أدري أية مشاعر سكنتني وأنا أصافحهم  ،وأرافقهم إىل حيث هناك ،
إىل حيث بيتهم ،أعمدة الكهرباء تقف كطابور من حرس متيقظ ،
ينثرالنور بكل االجتاهات وكأين به يتفقد الشوارع ويتأمل العابرين  ،من
خلف النوافذ تالحظ األنوار ككواكب تستقبلك .
كنت أنظر للنوافذ وهي ترسل بأشعتها  ،وكأهنا تناديني  ،تفر الروح
إليها  ،السيارة ال تتوقف  ،فتتجاوز النافذة لتسقط عينك عىل أخرى .
وأتساءل  :أترى ذاك الشعاع الذي ترسله النوافذ هو نور مصابيح ؟ أم
هو ما ترسله عيون الصبايا والنساء اجلميالت ؟ .
كان يب رغبة عارمة أن أمهس إلنجيليا بأن نأخذ املسافة من مطار رفيق
احلريري للدكوانة سريا عىل األقدام  ،النسامت تداعب اجلسد كقبلة
تبعث فيه االنتعاش  ،أو أهنا أصابع مجيلة تدغدغ جسدك فرتتسم فوق
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الشفاه االبتسامة  ،ويف القلب جلجلة ضحكة ال تصمت  ،وأمتنى أن ال
تصمت .
كانت يب رغبة قوية بأن نسري من املطار إىل البيت مشيا  ،لعل خطويت
تلتصق عىل الرصيف  ،أو أغمض عيني أثناء مسريي ألشتم عطرا
خمتلفا  ،أو أكتب اسمى عىل أعمدة الكهرباء  ،ولكن ما كل ما يتمناه
املرء يدركه .
كانت رغبتي تبدو واضحة عىل مالحمي  ،وعندما سألتني إنجيليا (أم
نجيب) ما بك؟ سكنني صمت غريب  ،صمت يشبه صمت املوت،
اشتاق للحظة أهبط فيها من اجليب شريوكي ألشعل سيجاريت التي
انقطعت عنها ما يقارب عرش ساعات .
الطريق قصري أكثر مما ينبغي من املطار إىل الدكوانة ،آه الدكوانة وما
أدراك ما الدكوانة.
أبو نجيب  :هذا املالك اإلنسان  ،وتلك احلورية إنجيليا  ،والصغرية
اجلميلة إنجي  ،أنسوين معاناة املطار وما مر يب خالل عرش ساعات
طوال  ،أنسوين اجلوع و هجرة السيجارة  ،فهي املرة األوىل التي أهجر
معشوقتي ،سيجاريت وقهويت لفرتة كهذه الفرتة .
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قبل وصولنا للدكوانة طلبت من أيب نجيب أن يقف عىل ذلك اجلرس
املعلق  ،وطارت يب الذاكرة واخليال إىل جرس عبدون  ،توقف بالرغم
من ممنوعية الوقوف  ،ربام توقف دقيقتني أو ثالثة  ،هبطت من السيارة
اجليب رشوكي  ،ورحت أتلفت يمينا ويساراوأمامي وخلفي  ،هل
اختلفت األنوار ؟أم أن نظريت هي التي اختلفت ؟ أم تراها رائحة
العطور التي تطوقني غريت األلوان؟
عاودنا مسرينا  ،حتى وصلنا إىل البيت  ،وكنت قد شعرت بصداع
غريب  ،صداع مل احتمله  ،صداع سببته املعاناة التي أوجعتني والفرح
الذي أغرقني .
وأردد بداخيل :كم أنت عظيم يا مارك  ،يا صاحب موقع التواصل
االجتامعي ( فيس بوك )) لوالك ما حتققت أمنيتي  ،ما وطئت قدمي
أرض بريوت  ،وما تعرفت يل تلك احلورية املربية  ،الصديقة واألخت
إنجيلياوما صافحت إنجي ووالدها .
يا اهلل كم هو رائع الليل هنا  ،كم مجيلة تلك النجوم التي تزين سامء
بريوت  ،أي نسيم هذا الذي يداعب وجنتي؟
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هبطت من املركبة يف موقف العامرة  ،ركضت إىل الصيدلية  ،أحرضت
مسكنا للصداع  ،ومررت بسوبر ماركت ابتعت منه سجائري املفضلة ،
الغضب باديا عىل حميا مضيفي  ،وأختي الرائعة  ،عاتباين بقوهلام :لامذا يا
حممد،أنت ضيفنا؟
مل أجب وسكنني الصمت .
صعدنا يف املصعد الكهربائي إىل الطابق السادس  ،وما أن دلفنا البيت ،
حتى قادين أبو نجيب إىل غرفتي وقال  :هذه غرفة ابني وهو مسافر،
وأنت ابني اآلن فلتكن مكانه.
ياااااااااااا اهلل  ،أي ثقة أمتتع هبا اآلن؟ وكيف أرد عليها ؟ إىل أين
تأخذين ؟وكيف له أن يمنحني كل هذه املشاعر وهي املرة األوىل التي
يراين هبا ؟
إنجيليا أبت إال أن أنادهيا باسمها دون لقب أو كنية  ،أول أمر يصدر
من أيب نجيب  ،اآلن عليك أن تدخل احلامم  ،وُترج بال هذه اللحية
وتنسى اللون األسود  ،استغربت هذا الطلب ولكنه فرسه يل  ،فلبيت .
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دخلت إىل احلامم  ،اغتسلت حلقت ذقني  ،تعطرت  ،وخرجت وإذ
بالعشاء جاهز  ،كنت يف الليلة األوىل خجال جدا  ،تناولت لقيامت
معدودا ت ودخلت للغرفة املخصصة تفقدهتا .
وجدهتا مزينة بالصور وحبال الزينة الكهربائية  ،عثرت عىل ثالثة
مصاحف وكثري من التفاسري البن كثري ،تفسري ابن وهب  ،و الطربي،
والقرطبي ومعاين القرآن للزجاج  .وغريهم من املفرسين  ،وكتب
البن تيمية وغريه من العلامء.
جلست وبدأت أقارن بيننا كأردنيني وتفاخرنا بالكرم والعطاء  ،اآلن
عرفت إننا تالميذ يف مدرسة هؤالء الناس  ،هنا تتعلم كيف متنح الثقة ،
وكيف يكون الكرم عىل أصوله  ،أقسم لو منحت القدرة حلذفت ذاك
الطائي من قاموس الكرم واجلود وأضفت اسم أيب نجيب وأهل بيته
،عدت للفيسبوك  ،وكتبت  :اآلن أنتيش فرحا  ،األن أنا يف بريوت ،
بريوت املزنرة بالزرقة  ،املزنرة بالبحر .
بقيت مستيقظا  ،كانت الساعة تقارب الثانية صباحا حني أتتني القهوة ،
وعلبة من البرية وبعض الشوكالتة  ،احرتت أأختار البرية  ،أم القهوة ؟
وأخريا قلت لن أبقي عىل يشء  ،اخرتت البرية  ،رشبتها  ،اخليال سابح
يف عامل اجلامل اللبناين  ،وصور احلسان تتداعى أمامي منهن من أعرفها ،
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ومنهن من ال أعرف  ،نكهة البرية تطري يب بعيدا  ،حيث أمازح هذه ،
وأشعل يف هذه نارا لذيذة  ،تلك أشاكسها بجنون فتشتمني بطريقة أكثر
من رائعة  ،شتيمتها كانت كمعزوفة كامن  ،حتى متنيت أن تكون حتية
الصباح شتيمة منها .
وما أن أهنيت ارتشافها وأنا حملق معها يف فضاءات لبنان  ،وأتساءل إىل
أين سنتجه غدا؟
حاولت أن أسأل إنجيليا  ،ولكنها مل جتب  ،وما أن أهنيت كأس البرية
حتى شعرت بالنعاس فاستنجدت بالقهوة التي أنقذتني وتعاونت مع
السيجارة  ،خرجت للرشفة أتأمل األضواء  ،أتأمل القمر يداعب صدر
السامء  ،يدغدها  ..فتضحك  ،يغازل النجوم  ،وأُتيل ما وراء تلك
إيل أين أخرتقها وأعرب تلك البيوت أحتدث
النوافذ أو الستائر  ،كان خييل ّ
مع أصحاهبا وحساهنا  ،تليفوين مرتبط بالفيس بوك  ،أتواصل مع
األصدقاء والصديقات يف لبنان  ،ومفاجأة كانت حني تواصلت معي
حورية أخرى  ،كانت أكثر من صديقة بكثري  ،فرحت  ،غضبت ،
خفت  ،مل ال أدري .
جاءت الثامنة صباحا  ،وجاء الصوت املالئكي  :حممد فوء  ،حني
جاءين صوهتا املالئكي كنت أتأمل الشمس وهي هتتك سرت الغيم ،
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تفض بكارة العتمة  ،وتبعث يف اجلسد حرارة أخرى تضاف حلرارة
الشوق للهبوط للشوارع  ،أرغب بمداعبة الطرق واألشجار  ،وممازحة
اجلامل  ،رددت  :وأنا أضحك فايق .
دخلت إىل احلامم أخذت محاما رسيعا  ،توجهنا إىل املطبخ  ،جاءت
املالك إنجي  ،ألقت بتحية الصباح فرددهتا هلا  ،طبعت قبلتها عىل
خدي ،تناولت قهويت ،أشعلت سيجاريت  ،هنض أبو نجيب ،أصدر
أمره الثاين وقال  :يمنع التدخني قبل اإلفطار  ،هززت رأيس مبتسام،
وقلت :حسنا  ،وبداخيل أقول أدخن عرش سجائر قبل أن أخرج لتناول
الوجبة األوىل  ،هنضت إنجيليا وإنجي وقفتا بالباب وقالت أم نجيب
هيا
إىل أين؟ال تسأل .حسنا هيا  ،وهبطنا وأنا أتسأل إىل أين؟***
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إىل اجلنوب
مل أنم ليل اجلمعة كام األيام الثالثة السابقة  ،أسأل نفيس هل حقا أنا يف
أرض الفينيق؟
هل حقا أنا بالقرب من جبل لبنان ؟ هل حقا أنا بالقرب من لونا ؟ هل
أنا حقا يف األرض التي بدأت التحرك و الثورة ضد الدولة السلجوقية؟
وهنا ترتاءى يل عامن بكل تفاصيلها بكل حوارهيا وشوارعها  ،أنفاقها
جسورها  ،بخليطها املكون من كل اجلنسيات  ،ال فرق بني ربة عمون
وبريوت  ،فالتشابه موجود  ،آه لو منحت عامن بحرا  ،ألعن ذاكريت
وأمتنى لو تثقب ألنسى كل يشء إال بريوت ولبنان ،وهؤالء الناس
الرائعني .
أسألني  :مل عامن ترتاءى يل يف كل مكان أزوره ؟ أهرب منها  ،فتتجىل
أكثر،
تسللت الشمس من النافذة كفراشة  ،لتداعب عيوين  ،وأطالع وجه
الدكوانة البهي البديع.
هنضت من رسيري  ،وقفت عىل النافذة  ،أخذت شهيقا خمتلفا  ،أزفره
ببطء شديد وكأين ال أود أن أخرج هواء بريوت من صدري  ،شهيق
وزفري  ،وكأين أخبئ بصدري عطر بريوت وحساهنا .
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يدي متتد نحو الشمس  ،آه أيتها الشمس لو أنك هتبطني للبحر اآلن ،
لرسحت بيدي شعرك  ،وانصهرت فيك  ،آه أيتها الشمس  ،لو أن األمر
بيدي فوالذي خلقك ما أتعبتك بالدوران حول العامل وألبقيتك مرشقة
عىل بالد الشام  ،اهلل  ..بالد الشام؛ عامن ،دمشق  ،بريوت ،وقدسنا
األمرية احللوة  ،آه بالد الشام .
هنا حلق طائر الفينيق وعاد من الرماد للحياة  ،هنا توسلت العنقاء
لألهلة كي تداوي النعامن التي نالت منه السهام وهنا صار دمه هنرا ،يف
هذه البالد تشكلت احلروف  ،وكانت أوىل القصائد  ،وكان أول احلب ،
يف بالد الشام جلجامش والنعامن ،يف بالد الشام أرض األولياء
واألنبياء .
أستيقظ من دوامة أفكاري عىل صوت حيمل من الرقة ما حتمله خيوط
الفجر  ،ومن الطهر ما حيمله ماء البحر ،هيا حممد  ،يومنا طويل
والرحلة ستبدأ .
خرجت من املنزل ترافقني إنجيليا وإنجي  ،وكان قد سبقنا أبو نجيب ،
وعندما وصلنا إليه كانت تقف عنده شقيقة زوج ابنته  ،صبية ربام مل
تصل العرشين من عمرها بعد  ،صافحتها وقالت إنجيليا  :ساندي
شقيقة زوج ابنتي .
يا اهلل كيف خيتارون األسامء التي تتطابق معهم  ،ساندي يا إهلي ما أمجل
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هذا االسم وما أهبى معناه  ،ساندي (( اسم الدلع لساندرا )) ساندرا
هذا االسم اليوناين الذي يعني املتألقة واملتوهجة .
أخذتني دائرة األسئلة بعيدا وأنا أصعد السيارة عىل مهل ،وأقول هلل
دركم أهيا اللبنانيون  ،كم أنتم ذواقون بكل يشء ُ ،تتارون األشياء
بدقة ،ال غرابة إن منحتم من اجلامل أكمله ،ومن اخلري والطيبة أجزهلا ،
فهكذا تكون النعم .
ألقيت عليه حتية الصباح  ،ووقفت أمام السيارة  ،أتفقد املكان أبحث
عن عالمة مميزة للشارع والبيت  ،ألميز املكان إن حصل وخرجت
وحيدا  ،و أبحث عن حسناء أمأل هبا عيوين قبل أن نغادر الدكوانة،
نادى أبو نجيب حممد هيا املشوار طويل ،ال تبحث عن يشء كل يشء
سنجده أمامنا.
رددت وأنا أبادله االبتسامة بمثلها  ،ال أبحث عن يشء أبا نجيب.
رد  :وهو متأكد إين أبحث عن يشء ما  ،إذا هيا .
صعدت يف املقعد األمامي وجلست إنجلياوإنجي وساندرا يف املقعد
اخللفي  ،أدار أبو نجيب حمرك السيارة  ،وبدأت تتهادى فوق جبني
الشارع  ،ال أدري إن كانت العجالت تدوس الشارع أم تالعبه أو ربام
كان الشارع يامحك اإلطارات ويدغدغها فتضحك وترسح شعره .
وال أدري كيف نطقت  :أبا نجيب ال ترسع أريد أن أرى لبنان وأريد
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منك أن تعرفني باملناطق التي ندخلها.
ضحك وقال  :حسنا  ،نحن اآلن نغادر الدكوانه باجتاه اجلنوب  ،وكأبله
سألته  :جنوب لبنان  ،ضحكت إنجلياوإنجي وساندرا ،وقالت
إنجيليا :ال جنوب األردن ،ويف خضم احلديث والنكات والضحكات
ناولتني إنجيليا فنجان قهويت  ،نظرت إليها وقلت  :أنت تعلمني بأين ال
أرشب القهوة إال بمعية السيجارة والتدخني ممنوع .قالت :فقط خذها
من يدي  ،تناولت الفنجان  ،القهوة تنادي فمي  ،وقلبي ينادي
السيجارة لتكتمل املتعة  ،ولكن ال يمكنني أن ألبي نداء القلب إال إن
توقفنا  ،لذا سأرفض هذا نداء  ،وأرفض نداء القهوة  ،سأتأمل الشارع
وما يمر به ألنسى السيجارة وهذه التي يف يدي .
فجأة توقفت السيارة  ،أطفأ حمركها  ،وهبطنا .
 قال أبو نجيب:حممد هل تعرف ما هذه املنطقة ؟ قلت بريوت أكيد . قال نعم ،ولكن هل تعرف أي قسم يف بريوت؟ قلت ال.قال  :هذه الضاحية اجلنوبية؟هنا أخذتني الذاكرة إىل حيث البعيد  ،إىل حيث االجتياح اإلرسائيليعام
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 82وما بعد هذا العام  ،أثار العدوان ما زالت ماثلة  ،صحيح أن بعض
املباين قامت من جديد لتعلن التحدي  ،وبقيت بعض األماكن شاهدة
وأظنها ستبقى لتذكر القادم من األجيال بمعني الوطن واملقاومة ،
والتضحية.
من هنا كانت املقاومة حلامية بريوت  ،هنا وهنا وهنا .
وما أن أكملت سيجاريت وبعضا من فنجان قهويت حتى صعدنا إىل
السيارة لتعود وتغازل الشارع من جديد ،رسنا قليال من الوقت  ،وإذا
بأيب نجيب يقول تلك املنطقة التي تقابلنا اسمها خلدا  ،تابعنا مسرينا
فقالت إنجيليا وتلك املنطقة اسمها الناعمة  ،وبعد كانت دوحة احلص
ثم كانت الدامور .
قلت  :أبا نجيب لنهبط ألرى الدامور ألين سمعت عنها .
فقال  :سنمر هبا يف الرحلة القادمة  ،ألننا اآلن يف طريقنا للجنوب
وسنتوقف كثريا لنحصل عىل ترصيح لك للدخول .
حسنا .
جتاوزنا الدامور إىل اجلبة والرميلةوكان الوقوف هناك  ،حيث عروس
البحر  ،ثم كانت عاصمة اجلنوب  ،إهنا صيدا  ،توقفنا  ،و راحت
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الذاكرة إىل العام  2013حيث كانت ضيفتنا يف عامن الشاعرة وفاء
الزعرتي .
وفاء الزعرتي التي أحلت كثريا لزيارهتا لتقدم واجب الضيافة ،وجتود
كام هم اللبنانيون مجيعا  ،ولكن سحر لبنان جعلني أعتذر عن تلبية
الدعوة ،توقفت السيارة وهبطنا عىل احلاجز األمني.
رافقت أبا نجيب باجتاه املركز األمني للحصول عىل الترصيح الالزم
للدخول للجنوب  ،مل نجد املسؤول املفوض بالتوقيع عىل الترصيح
واملوافقة  ،وكم تضايقت وجدا من هذا الوضع  ،والذي ضايقني أكثر
عيل  ،ولكني مل أظهر ضيقي  ،ومل أكن أعلم
مصطلح أجنبي الذي أطلق ّ
بأنه يطلق عىل من ال حيمل اجلنسية اللبنانية .
حولنا املوظف املوجود ملكتب آخر ذهبنا إليه  ،فلم نجد من يملك
صالحية التوقيع عىل الترصيح.
إنجيليا  ..وإنجي وساندرا ينتظرن بالقرب من السيارة  ،خرجت مع
أيب نجيب واألسئلة متطرين  ،أنا ابن هذه البالد  ،بالد الشام كيف أكنى
باألجنبي ؟ غادرنا املكان  ،وبدأت أتفقد الشارع الرئييس لصيدا  ،وما
هبا من معامل ظاهرة  ،وإحسايس يكرب بأين لن أرى من اجلنوب أبعد من

290

محمد حسني الصواحلة

مذكرات جمنون يف مدن جمنونة

صيدا  ،وسؤايل يكرب،أذن يل أن أدخل لبنان الدولة  ،فكيف أحتاج بعد
إذن الدولة إلذن آخر لكي أعرب أرضا حتت سيادة الدولة نفسها ؟
وكأن أبا نجيب عرف ما يدور يف ذهني  ،فابتسم وقال  :أين حتب أن
نتناول غدائنا  ،يف النبطية أم إبل السقي  ،أم حاصبيا ؟
قلت  :يف البيت.
فرد واالبتسامة تعلو شفتيه :ال  ..سنتناول غدائنا وقهوتنا يف اجلنوب.
ركبنا السيارة واجتهنا للجنوب  ،نتوقف عىل اإلشارة الضوئية  ،التفت
إىل اليمني يلفت انتباهي ذلك املسجد الضخم  ،وقد كتب عليه مسجد
هباء احلريري ،هل هذا مسجد أم قرص ؟ هل هو بيت للعبادة أم حتفة
للتأمل؟إن كان هبذا الشكل من اخلارج فكيف سيكون من الداخل؟
هل يمكن للمصيل فيه أن خيشع أم تأخذه اجلاملية بعيدا عن صالته ؟
نتابع مسرينا ،عىل اجلهة اليرسى خميم عني احللوة  ،وعندما أعلنت
رغبتي بدخوله أيت الرد انه يستوجب ترصحيا وأناسا يف املخيم
يعرفونني ولألسف مل أكن أعرف أحدا .
يا اهلل  ،مل كل هذه املضايقات ؟ هذا خميم يف لبنان ورحت من جديد يف
رحلة مقارنة بني املخيامت يف األردن واملخيامت يف لبنان .
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ندخل النبطية  ،وفيها نذهب إىل مبنى األمن العسكري  ،وكان األمر
سهال جدا حيث قوبلنا بكل احرتام وتقدير من مسؤول املكتب الذي
منحنا الترصيح وأبلغ احلواجز العسكرية  ،أننا قادمون وأظنه أبلغهم
.

أسامءنا

فضاءات من السعادة سكنتني وغيوم الفرح متطر روحي  ،سأدخل
اجلنوب  ،ومل أكن أعرف من اجلنوب اللبناين إال بقاعه .
توقفنا بجانب سوبر ماركت ضخم يف النبطية  ،دخلنا إليه  ،ابتعنا منه
الامء وبعض املأكوالت الرسيعة والتي كانت عىل األغلب الشيبس
والبسكويت املغطى بالشوكالتة ،وكانت فرصة يل ألشعل سيجاريت
وأتبعها بأخرى  ..وأخري  ،أداعب السيجارة وكأهنا معشوقة غابت
عني عمرا  ،أو كأهنا حبيبة اشتد شوقي إليها  ،نتابع مسرينا نحو
اجلنوب  ،نخرج من النبطية فنصل إىل كفار تنني بمبانيها التي تشبه مباين
قرانا البعيدة عن العاصمة؛ القرى الفقرية  ،ومنها نصل عرب طريق ضيق
ومتعرج إىل منطقة اخليام  ،بعد منطقة اخليام تتوقف السيارة كي أدخن،
أهبط من السيارة عىل يساري أرض ممتدة وقد تزينت باخلرضة وعىل
اليمني منطقة خمتلفة بكل يشء  ،حاولت أن اقرتب من املنطقة اجلميلة،
ذات العمران البهي  ،فناداين أبو نجيب وإنجيليا وطلبا مني أن ال
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أجتاوز بالسري نحو تلك املنطقة ارتعدت وعدت  ،ما بك أبا نجيب ؟
لامذا أعدتني ؟
 قال هذه مستعمرة إرسائيلية. نعم قلت مستغربا !!!. قال هذه مستعمرة إرسائيلية من شامل فلسطني  ،اسمها العريب املطلة(واإلرسائيليون) يسموهنا كريات شمون .
هيا أبا نجيب لنغادر هذه املنطقة قلتها والقهر بات واضحا عىل وجهي
ويف نربة صويت  ،قلتها وأنا ألعن أمة العرب قاطبة من حميطها خلليجها ،
هذه األمة التي فرطت فذلت .
نتابع املسري باجتاه اجلنوب ونعرب البقاع اجلنويب  ،نصل إىل إبل السقي ،
ننحني إىل اليمني  ،تتسلق السيارة مرتفعا بسيطا ،ومن ثم نتناول السهل
ملسافة قليلة  ،األشجار حتيطك من كل اجتاه وكأهنا جنود تناثروا بكل
اجلهات حلراستك ندخل البيت .
أين نحن أبا نجيب ؟
جتيب إنجيليا  :نحن يف بيتنا  ،أجتول حوله وبني األشجار املثمرة ،
الرمان هنا ياوره الليمون وكأن األشجار حسان  ،وكأن الثامر هنود
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ساحرة تغريك،تناديك أن تداعبها أو تقطفها  ،وكأن الثامر هنود تشتاق
لفم يمتص رحيقها يقضمها أو يد تداعبها  ،أتابع جولتي حول البيت
هناك يف اخللف أشجار اخلروب والدراق  ،وما شابه من الفواكه ،
أعود أليب نجيب  ،ألومه عىل إمهاله هلذه األشجار وأرضها وترك
األعشاب تتسلق سيقاهنا وكأهنا رداء تغطي سوءة الشجر الشامخ .
يبتسم ويرد :ال وقت لدي ،وبدأ رحلة ري الزهور املزروعة بشكل
منتظم جذاب  ،اجلوري يزهو بألوان زهوره  ،واحلبق يفوح بعطره .
جلسنا قليال من الوقت تناولنا قهوتنا  ،وعدت ملغازلة سجائري وما أن
تنطفئ واحدة حتى أشعل األخرى  ،ألين أعتقدت املسافة التي
سنقطعها طويلة .
ينادي أبو نجيب  :هل لنا أن نغادر إين أشعر باجلوع  ،امتطينا صهوة
السيارة وغادرنا إبل السقي  ،وما هي إال دقائق حتى وصلنا حاصبيا .
تابعنا مسرينا إىل هناية الطريق حتى وصلنا إىل اسرتاحة كبرية سميت
(البحصاصة) دخلنا إليها ذهلت وجدا  ،من كثرة احلسان من خمتلف
األعامر تنترش كالفراشات عىل املقاعد ويف ساحة املطعم الكبرية ،
العطر حيارصين من كل اجلهات  ،يا رب وهبتني من العيون اثنتني فقط،
وحاسة شم واحدة  ،وهنا ال تكفيني عينان وحاسة واحدة للشم هبام ال
أستطيع حرص هذا الكم من اجلامل  ،يا اهلل أعني .
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يلزمني الصمتوالتأمل بدالهلن ،وصوت ضحكاهتن  ،أمسك بورقة
صغرية  ،وأبدأ بكتابة بعض ما يراودين من أحاسيس.
تسألني أم نجيب  :عام أكتب؟
فأبتسم وأصمت .
فرتد  :هل بدأت رحلة اهللوسة؟
أجيبها  :وهل يمكن أن أكون هنا وسط هذه الدوحة أو اجلنة وال
أهلوس أو ترتفع حرارة روحي .
جلسنا عىل الطاولة املحجوزة لنا مسبقا  ،جلست بجانب النهر ،
بجانبي أبو نجيب  ،يقابلني إنجيليا وإنجي وساندرا  ،أتابع احلسان
يغادرن ويأتني  ،وعيني تداعب كل آتية ومغادرة  ،يسحرين متايلهن
رشاقة أجسادهن  ،نداء تلك األجساد  ،فأردد يف نفيس  :أن اهدأ يا
جمنون  ،انسى كل يشء ،فأنت برفقة املالئكة ويف رمضان ،يالك من
عيون شقية دعي النساء ودعي اجلامل  ،وتأميل النهر وما فيه .
جاء أحد العاملني يف االسرتاحة  ،تناول أبو نجيب قائمة املأكوالت ،
ومهس يف إذن املوظف  ،وغادر  ،قليال من الوقت وبدأ بإحضار
املقبالت وعيوين تنهش كل ما تقع عليه  ،أقطع اخلبز وألقيه يف النهر
فيتجمع عليه السمك ،كام تتجمع الفاتنات يف قلبي .
 سألني أبو نجيب :هل تعرف ما اسم هذا النهر ؟295
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 فقلت ال .هذا هنر احلصباين  ،نسيت النساء واجلامل  ،نسيت حتى أيب نجيب ،
وراحت ذاكريت تطري إىل النهر املقدس هنر األردن الذي جف ماؤه ،
احلصباين يرفد هنر األردن  ،وهنا الامء جاريا  ،والامء هنا صافيا كأهل
هذه األرض  ،فكيف جف النهر املقدس ؟ رد أبو نجيب :إهنا إرسائيل
التي أقامت احلواجز وحولت جمرى النهر .
رددت :نتشارك يف الامء واهلواء ونسمي بعضنا أجانب .
حرض الطعام وحرضت البرية  ،أكلت ما يكفيني ألسبوع قادم ،
تناولت من البرية الشهية املثلجة ما يكفيني عمرا كامال  ،و شبعت
عيني من احلسان وروحي تنادي هل من مزيد.
بقينا يف البحصاصة حتى الغروب وغادرنا  ،وقد بدأ الليل يتهادى برفق
عىل املكان وكأنه يكحل عيون لبنان .
وغادرناإىل حيث بريوت من جديد.
قبل أن نغادر  ،التقينا بشيخ كبري يركب محارا  ،فطلبنا منه أن نلتقط معه
صورة  ،رفض وبشدة وهنرين بقوله تريد أن تنرشها عىل البيسبوك ،
ضحكت حتى أصابني وجع يف بطني  ،ضحكت وضحكنا  ،رسنا
باجتاه بريوت  ،وكلام سكت صوت ضحكنا ردد  :أحدنا إنرشين عىل
البيسبوك  ،وكنت أستعيذ باهلل من رش الضحك  ،سمعتني إنجي ،
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فسألتني مل هذه االستعاذة من الضحك وقالت  :الضحك دليل فرح ،
والفرح حياة ،سكنني الصمت  ،ولام شعرت بعجزي عن اإلجابة
رحت أخربش هلوستي عىل الورق.
***
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العودة من اجلنوب إىل بريوت

إنجيليا تنادي هيا اقرتب الليل ويب أن نعود  ،ألتفت إىل اخللف
وأسأل أم نجيب هل سنعود إىل (إبل السقي) أم إىل بريوت ؟
قالت :إىل بريوت .
آه كم متنيت أن نقيض ليلتنا يف (إبل السقي).
صعدنا إىل السيارة وبدأت رحلة العودة  ،وبدأت املركبة بتسلق ذاك
الصعود  ،ويف هنايته قال يل أبونجيب  :هل تعرف تلك املنطقة حممد؟
قلت  :ال .
قال :تلك شبعا.
هنا راحت خميلتي من جديد إىل حيث البعيد  ،هذه األرض التي تطلق
صوارخيها باجتاه الغربان  ،باجتاه أبناء القردة واخلنازير دون أن ُتشى
قصفهم ونعيق طائراهتم ،هذهاألرض التي جتعلهم يدخلون جحورهم
كفئران  ،شبعا تذكرين بطفولتي يف األغوار ،يف ديرعال  ،عندما كان
الفدائيون يتسللون إىل الضفة األخرى بتغطية ومحاية من نشامى جيشنا
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العريب ليقوموا بعملياهتم  ،وكانت بعدها ديرعال تنال من القصف
اإلرسائييل الكثري ،وتقدم الشهداء من املدنيني الواحد تلو اآلخر .
عدت من بحر الطفولة أقارن بني أغوار الكرامة وشبعا الصمود
والتحدي عىل صوت نرصي شمس الدين وهو يصدح ((ع العايل الدار
عليها )) ،أشعلت سيجاريت وبدأ أبو نجيب وأم نجيب يعرفاين باملنطقة
من جديد ،وهذه مرج عيون التابعة للبقاع ،أرض زراعية بامتياز ،أرض
طيبة كأهلها ،كتارخيها ،تعطي بال حدود  ،تستقبل النهارات بابتسامة
املؤمن الواثق من عطاء ربه.
كنت أدخن بنهم  ،كنت أشعل سجائري وكأين لن أدخن بعد هذه
اللحظة
قلت :أبو نجيب هيا بنا  ،وأرجو أن ال تتوقف إال عىل حدود املطلة .
كانت الشمس تغازل البحر وهي تدنو منه لتستقر بأحضانه  ،والبحر
يعلن عن شوقة بتالطم أمواجه ،والشارع ينثر كحله عىل الكون ،
والشوارع الضيقة بدأت بإشعال مصابيحها املتناثرة  ،ورمضان يودع
يومه الرابع .
يا اهلل كيف انقىض النهار هبذه الرسعة ومرت ساعاته وكأهنا نسامت
هاربة  ،تابعنا املسري،أنا أنظر ذات اليمني وذات الشامل حتى وصلنا إىل
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حيث املطلة  ،فقال أبو نجيب مبتسام :ها قد وصلنا إىل (كريات شمون)
حممد .
فقلت  :وصلنا املطلة أبا نجيب ،فضحك وضحكت وضحكنا ،يا اهلل
ما أمجل الضحك عىل أرض لبنان  ،وبرفقة مالئكة لبنان .
اهبط واشعل سيجارتك لتصحو من سكرات ما تسميه عطر األرض
والتاريخ ،هبطت وجلست عىل مقدمة السيارة وأشعلت سيجاريت ،
أتأمل أنوار املطلة  ،وتراودين صور بعض األصدقاء يف األرايض املحتلة
لعام  ،48فتحت صفحة الفيسبوك ،وكتبت أنا اآلن عىل مشارف املطلة
(كريات شمون) ،فسألتني إنجي هل فتحت البيسبوك ،وعدنا
لالنفجار بالضحك من جديد.
وما هي إال ثواين حتى جاء الرد من كفر مندا يف األرايض العربية
املحتلة ،وكان من الصديق الرائع عادل الزعبي حيث قال  :وأنا هناك،
عىل حافة البحر أنتظر قدومك نسيام يداعب املوج  ،أو فوق مرتفعات
اجلليل أنتظرك  ،لنصافح السامء ونوقظ الشمس من غفوهتا .ال أدري
ماذا كان ردي عىل الصديق الذي حقا متنيت رؤيته  ،وحقا أقول لوال
أين خشيت املوت ونريان الذئاب الجتزت احلاجز وركضت إليه .
وقبل أن ينادي أبو نجيب أن هيا بنا استأذنته بإشعال سيجارة أخرى ،
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ألتأمل تلك األنوار يف املطلة  ،ولون الشارع الذي تناثر عىل البقاع ،
كل األلوان فيه صارت لونا واحدا هو األسود  ،إال ما تنثره أعمدة
اإلنارة عىل الدرب ورصيفه ،أكملت سيجاريت  ،صعدنا إىل السيارة ،
بدأنا املسري ،وكأن أبا نجيب يريد أن يوصل يل شيئا مل أفهمه حتى
اللحظة  ،الكون يتشح باألسود ،وهو يسري عىل مهل ووديع الصايف
وفريوز يصدحان  ،الطريق بات قصريا ،الدرب خال من الامرة ،
البيوت أنورها تتفلت من النوافذ وكأهنا تناديك؛أن هنا حيلو السهر ،إن
هنا ضحكات اجلميالت الالئي ينسينك الدنيا ومن فيها  ،هنا حرائر
اجلنوب أمهات األبطال .
بدأ النعاس يداعب عيوين من أثر النسيم الذي يدغدغ جسدي،
وإنجيليا من اخللف تقول اقرتبنا اآلن من النبطية .
تضحك إنجي وهي تردد ال ُتربيه ماما هلق يفتح البيسبوك؛ لتعلو
أصوات ضحكاتنا يف السيارة ،ونتابع املسري  ،أبو نجيب يرص أن يسري
ببطء  ،وكلام طلبت منه زيادة الرسعة يقول يل بأن الدرب وعر وملتو،
حتى وصلنا النبطية وهنا توقفنا .
 ما بك أبا نجيب لام توقفت؟قال  :لتدخن  ،أتعرف أين نحن ؟قلت  :بالطبع نحن يف النبطية .
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قال  :أتعرف ماذا يقع جنوب النبطية ؟
قلت  :ال.
قال :عجبا لكم أال تتعلمون اجلغرافيا ؟
للجنوب من هنا صور  ،وقانا  ،وعندما سمعت اسم قانا طارت ذاكريت
لنيسان  1996م ،وتلك املجزرة التي قامت هبا قوات االحتالل
اإلرسائييل ،والتي استشهد هبا ما يزيد عن مئة شهيد إثر قصف قوات
االحتالل ملقر قوات حفظ السالم بعد جلوء املدنيني إليه ،هربا من
عناقيد الغضب التي قصف هبا اجلنوب وصور حتديد ا ،جالت الدمعة
يف عيني ورحت ألعن أمة العرب من جديد التي ما عادت تعرف الثأر
وال تستعيد حق أبنائها املسفوح دمهم عىل أيد نجسة ،هيا أبا نجيب ال
أريد الوقوف هنا أكثر .
سألني :ما بك ؟
قلت  :ال يشء .
ال أدري لامذا جنوب لبنان أعادين لطفولتي وإىل ما قبل املدرسة بالرغم
أين عجزت عن استذكار أي يشء حني حاولت الكتابة عن دير عال .
تابعنا مسرينا ودخلنا صيدا املزدانة بأنوارها ومبانيها املرتاصة عىل
الشارع وتوقفنا بعد اإلشارة الضوئية عند خمابز وأسواق شمسني
(باتيرسي ) ،تركتهم يتسوقون وعدت إىل اخللف  ،أسري بجانب سور
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خميم عني احللوة  ،أسأل نفيس إىل متى أهيا الشعب األيب ستبقى رازحا
يف املخيامت مشتتا يف بالد الدنيا ؟ يف تلك اللحظة كفرت بنفيس
ومتنيت لو مل أكن عربيا  ،شعرت باخلجل من عروبتي التي رضيت
بالذل وتأقلمت معه  ،ماذا ورثنا عن األجداد ؟ ماذا ورثنا عن ذلك
اخلليفة الذي سري جيشا أوله يف أنطاكيا وآخره يف بغداد لينجد امرأة؟
واآلن شعوب مرشدة ونساء ثكىل أيتام وال من حيرك ساكنا ،عدت إىل
السيارة بلون غري لوين ،عدت مرتنحا وكأين ثمل ،حقا كنت ثمال من
الوجع.
صعدنا للسيارة من جديد والبوظة (األيس كريم) بأيدينا وتابعنا مسرينا
إىل بريوت  ،ويف الطريق بعد صيدا بقليل أخربين أبونجيب أن املنطقة
التي تقع عىل يميننا اسمها جزين ،ما انتبهت لام قال  ،ألين عرفت اآلن
معنى أن تصمد وتقاتل وحيدا ألجل عزتك وكرامتك  ،تعلمت هذا
جيدا من أبناء فلسطني األبية ،من أبناء لبنان التاريخ واحلضارة.
وصلنا بريوت  ،دخلنا للبيت  ،قليل من الوقت وأحرضت الرائعة
إنجيليا قهويت فسألتها  :هل من برية؟
فقالت  :نعم.
قلت  :أريد واحدة لعيل أنام  ،أحرضهتا  ..ارتشفتها فكانت يل
منبها،عدت ألجلس عىل النافذة ألنسى الذاكرة التي اشتعلت يف رحلة
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اجلنوب  ،أتأمل النوافذ وأتساءل من تقف خلف تلك الستارة ،أُتيل
أشكال من يلسن خلف تلك الشبابيك ،وما يرتدين من زينة  ،وما
ينثرن من عطر ،وما أن أغرق يف احللم حتى يوقظ روحي وجع
اجلنوب .
يف حوايل احلادية عرشة ليال جاءت إنجيليا لتجلس عىل البلكونة ،
فرحت جدا بقدومها ،وطلبت منها أن تسمعني ما كتبت  ،فراحت تقرأ
يل واقرأ هلا نتناقش يف نصوصها وهلوسايت حتى وقت متأخر من الليل،
تركتني وغادرت وبقيت وحدي عىل النافذة حتى تنفس الفجر وفاح
عطر الصباح  ،وولدت الشمس من جديد لتخربين بأن يوم آخر فر من
رحلتك ،وأصفع روحي بالسؤال لامذا الوقت اآلن يسري برسعة رهيبة؟
وعرش ساعات يف املطار مرت كأهنا عمر كامل .كم مجيل هو السهر
بصحبة اخليال وأنت تنتظر رحلة أخرى ووجوها أخرى.
***
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إىل مار خروكز
كعاديت يف األيام السابقة بقيت ساهرا حتى مطلع الفجر أراقب ليل
بريوت  ،أراقب نجوم الدكوانة ،أراقب النوافذ وأُتيل ما خلفها  ،أُتيل
حديثي مع تلك احلسناء  ،وكيف نرتشف قهوتنا سويا  ،وكالعادة أكتب
هلوسايت بتلقائية تامة  ،ضبطت املنبه عىل اخلامسة فجرا ألراقب ميالد
النهار ،وكيف للشمس أن تطارد آخر فلول العتمة يف بريوت ،وأالحظ
كيف يبدأ النهار مشواره  ،أرتب نفيس عىل إن هذا اليوم اسرتاحة ،ولن
نغادر الدكوانة،إذا سأمشيفي بريوت وحيدا ،لكن كيف يل إن أسري يف
شوارع الدكوانة وحدي  ،كيف سأضيع يف شوارعها؟ كيف سأسري
خلف أنثى تتالشى من أمامي كتاليش آخر نقاط الضوء يف هنار كان
يقف عىل أبواب املغيب ؟ وكيف يل أن أعود ألتابع متايل امرأة أخرى ؟
كيف يل أن أستوقفها بحجة سؤاهلا عن أي الطرق أسلك ألعود إىل
مكان سكني؟
كانت هذه األيام تصادف أيام أعياد عند األخوة املسيحيني ،وهي
أعياد ميالد مار إلياس ،مارروكز ،وكانت األديرة والكنائس والناس
يستعدون لالحتفاالت هبذه األعياد.
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بينام كنت غارقا يف أحالمي  ،أتابع هذه  ،وأتغزل بتلك  ،وحفيدي
الذي يسكنني أقسم يل أن ال يوسوس يل ما دمت يف هذا البيت يغويني
باخلروج  ،يصور يل الطرقات  ،النساء  ،املقاهي  ،الباعة يف الطرقات ،
خطرق الباب ليوقظني وينقذين من هذا الذي يداعب خميلتي  ،كانت
إنجيليا تطل بالقهوة ردت حتية الصباح فرددهتا هلا وضعت القهوة
وغادرت  ،وقبل أن تغادر قالت  :استعد سنذهب بعداإلفطار يف رحلة
داخل بريوت .
سألت إىل أين ؟
قالت ستعرف يف وقتها.
حسناأنا مستعد ،املهم أن أرى بريوت بكل ما فيها.
تناولنا إفطارنا أبا نجيب وإنجيليا وإنجي وأنا  ،مويل تلك الرائعة
اإلثيوبية تقف هناك تنشغل بأمور أخرى  ،أنادهيا مويل ستذهبني معي
لألردن ؟
سألت بالطائرة ؟
أجبتها بالتأكيد.ارتعدت وقالت بلغة مكرسة:ال أنا ما فيه روح معك ،أنا خاف من
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طائر.
أكملنا إفطارنا ..استأذن أبو نجيب باخلروج .
وقالت إنجيليا  :استعد حممد لنذهب اآلن .
كانت الساعة تشري إىل العارشة.
بدلت مالبيس وعدت
 سألت :هل أنت جاهز؟قلت :نعم .قالت :إذن هيا .
هبطنا إنجيليا وإنجي وأنا إىل مرآب السيارات صعدت إىل اجليب
شوروكي ،صعدت إىل جانبها ،وصعدت إنجي يف املقعد اخللفي .
أدارت حمرك السيارة وبدأنا رحلتنا  ،الشارع اخللفي للسكن والذي
يمر بسوق األحد ومن هناك إىل دوار أو ساحة جونيه  ،نصعد اجلرس
عىل مهل ،صعدنا وهي تعرف يل املناطق التي نمر هبا  ،إنجي يف املقعد
اخللفي  ،تضع سامعات اهلاتف بأذهنا وبصوهتا الندي تغني مرة لفريوز
وأخرى مللحم بركات  ،شدين صوهتا جدا ،صوت مالئكي يربك عىل
إبداء اإلعجاب به  ،صوت ينم عن موهبة مبرشة يف الغناء .
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يف طريقنا التي تشعر إنه يصعد نحو السامء يعيد عامن للذاكرة عامن بكل
ما فيها
قالت إنجي هذه ساحة الدكوانه .
قليل من الوقت عربنا إىل ساحة معبدة حتيطها األشجار من كل
اجلهات  ،أشجار مثمرة وحراجية  ،الزهور منسقة بشكل رائع  ،كأن
زارعها فنان  ،كل ما فيها تم تنسيقه بشكل إبداعي  ،األلوان التي جتربك
عىل الوقوف عندها  ،سألت  :أين نحن إنجيليا ؟
قالت :نحن يف دير مارروكز.يا اهلل هل هذا دير ومكان للعبادة أم هو قرص أثري  ،أم قرص لثري
لبناين  ،جتولت يف املكان وكانت ترافقني إنجيليا وإنجي  ،طفنا حوله ،
تناولنا قهوتنا  ،وقفت ببابه  ،هذا بيت آخر من بيوت اللههنا يسكن
اإليامن  ،يقيم الطهر  ،هنا صفاء النفس  ،هنا تكون النفس ساكنة راضية
كام تكون يف أي معبد أو بيت من بيوت اهلل  ،هنا يتجىل اإلنسان
بصدقه ،وشفافية نفسه  ،هنا وفقط هنا شعرت بأين أتعرى من كل يشء
 ،من كل ما هو دنيوي وأرتدي من هذا املعبد وهذا البيت ثوب
اإلنسانية الشفاف .
املكان ساحر بإطاللته عىل بريوت  ،لألسفل منه ساحة الدكوانة  ،من
هنا ترى بريوت كلها  ،بحرها برها شوارعها  ،كل األشياء إذا ما
310

محمد حسني الصواحلة

مذكرات جمنون يف مدن جمنونة

نظرت إليها تبدو صغرية ،أو أصغر مما تتوقع .
طار الوقت رسيعا ورسيعاجدا ،شارفت الشمس عىل املغيب  ،ونحن
هناك نالعب األطفال ،حينا أحتدث مع اجلميع ،وأستمتع باألزهار
حيناآخر .
عدنا للسيارة من جديد ونحن نغنى للحياة  ..للفرح  ،للجامل  ،عدنا
طريقنا  ،ويف طريق عودتنا من دير مارروكز كنت ألتقط الصور
للشوارع واألبنية  ،وكل ما صادفته عيني ومتكنت من تصويره  ،ألين
أعلم أنه لن تتاح يل فرصة العودة من جديد .
عدنا للبيت عىل أنغام صوت إنجي الدافئ الذي يعيد الروح أليام
شباهبا  ،عدنا وسؤال يلدين  :لامذا خلقت يف هذا الزمن ؟ لامذا مل أخلق
يف زمن غري هذا الزمن؟ ترد الروح :ها أنت قد ولدت مرة أخرى ويف
زمن أحببته وبني ناس أحببتهم ،فكانوا لك أهال ،وبيتهم وقلوهبم لك
موطنا .
***
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جعيتا واإلعجاز اإلهلي
بعد العودة من دير مارروكز واالستمتاع بالنظر لبريوت العزة واإلباء ،
بريوت اجلامل والبهاء  ،بريوت اجلميالت والفن ،بريوت اإلبداع
اإلهلي ،السكينة وطمأنينة القلب التي أرست كيل يف دير مار خروكز،
عدنا إىل الدكوانة مل أكن أعلم إىل أين سنتجه غدا  ،وسهرت لييل أتأمل
تلك الرحلة التي مرت أرسع من الربق واأليام التي متر من رحلتي
واقرتاب موعد العودة لعامن  ،هذا املوعد الذي صدقا متنيت املوت قبل
أن يأيت.
حل املساء  ،أتى موعد الدخول إىل غرفتي وتأمل النافذة والنور الذي
إيل من خالهلا ،قبل اللجوء للرسير ولتلك النافذة  ،أرغمني
ينبعث ّ
قريني أن أهبط للشارع ،وال أدري كيف ناديت إنجيليا واستأذنت
منها باخلروج  ،توصيني أن ال أتأخر  ،أنزل للشارع  ،جتول فيه  ،أصل
اجلرس املعلق  ،أتأمله وما يمر فوقه من مركبات  ،أتساءل هل تنفث
هذه املركبات دخانا أم عطرا يفوح حيث تعرب؟
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أدلف إىل السوبر ماركت  ،جتلس به امرأة سمينة  ،نصف صدرها عار ،
تشعل سيجارهتا وحتاسب الزبون فقط  ،وقفت أمامها  ،كيف يل أن
اسمع صوهتا  ،يراودين إحساس بأن صوهتا سيكون ضخام بضخامتها،
طلبتها السجائر سألتني عن صنفها ،فأجبت  ،ربام لو مل تكن هبذه
الضخامة لكانت مطربة .
الشمس ساحرة وهي تأوي لبيتها  ،حلضن البحر  ،والبحر جمنون وهو
حيتضنها  ،يرسح شعرهاخيفف من وهجها  ،والبحر ماجن إذ يقبلها ،
فيبدو خجلها واضحا عىل خد السامء.
أعود للبيت بعد التعب  ،أدخل غرفتي من جديد  ،تأيت القهوة الرائعة ،
وحترض الشكوالتة ،نتبادل أطراف احلديث ،وما كتبت وما هلوس به
قلمي  ،سجائري تأبى االنطفاء  ،البرية حترض يف املوعد  ،أنادي النوم
فال يستجيب،ترتكني إنجيليا بعد منتصف الليل ألغفو ولو قليال،
أحاول وأحاول ولكني أفشل ،يف حوايل الثامنة صباحا حترض القهوة
ألرتشفها كعاديت عىل مهل  ،أدخن وأدخن وقهويت ما زالت عىل حاهلا ،
أراها وقد حلت هبا الربكة  ،بعد حوايل الساعة من إحضار القهوة
تناديني إنجيليا :أن هيا  ،لنتناول إفطارنا ونخرج.
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أتناول قهويت دفعة واحدة  ،أخرج للحاممأغتسل من تلك األفكار التي
راودتني ،أغتسل من عطر زارين يف أحالم اليقظة التي كانت تداعبني ،
أحلق ذقني  ،استبدل مالبيس،أخرج لتناول اإلفطار.
للعلم اإلفطار عادة غريبة عيل مل أتناوهلا إال يف بريوت إذ فرضت عيل
هنا.
تستأذن إنجيليا  ،غابت لفرتة قصرية  ،نادت هيا لنخرج  ،إىل أين ؟
دعك من األسئلة  ،اليوم سنذهب للسحر والفتنة اإلهلية  ،سنرى
معجزة اهلل يف الكون  ،وكيف أبدع برسم ما سنرى .
 إىل أين يا إنجيليا سنذهب فكل لبنان ساحر بكل ما فيه. ال حممد  ،اليوم سنذهب ملكان جتىل فيه إعجاز اإلله بكل يشء.أصعد إىل املركبة برفقة إنجي  ،ونبدأ رحلتنا  ،تأبى إنجيليا أن ُتربين إىل
أين نتجه ؟ نأيت نفس الطريق التي ذهبنا هبا إىل دير مارروكز ،نتجاوزه ،
تتوه إنجيليا عن الطريق  ،تضطر للوقوف والسؤال عن الطريق املؤدي
إىل جعيتا  ،ال أدري رس الفرحة التي سكنتني عندما سمعت اسم هذا
املكان  ،هنا أخرجت هاتفي وكتبت عىل صفحتي إنني يف طريقي إىل
(جعيتا)  ،ليأيت الرد من صديقتي الرائعة املذهلة اجلامل والرقة  ،األنثى
إيل تغار إن ذكرهتا اإلناث  ،جاء ردها  ،هناك سألتقي لونا  ،بقدر ما كان
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شوقي للقائها ،شوقي ألن أغرق يف عينيها اللتني غازلتهام عرب العامل
االفرتايض ،بقدر اخلوف الذي سكن روحي لدرجة أين دعوت اهلل أن
ال نلتقي .
منذ أن أخربتني بحضورها إىل جعيتا وأنا أرجتف  ،لامذا ال أدري ؟ربام
خشيت من يشء ما ال أعرف كنهه.
دلنا أحد الامرة عىل الطريق  ،دخلنا إىل حيث تقع جعيتا  ،املوقع
ساحربكل ما فيه  ،أشجار كثيفة تقع باجلهة املقابلة للمغارة  ،صوت
خرير الامء يأتيك كموسيقى تعزفها أنامل املالئكة عىل وتر األرض
الطيبة؛ لتطرب الطبيعة والناس  ،ليعود طائر الفينيق هنا وحيلق يف
فضاءايت .
الناس هنا بألواهنم وألسنتهم املختلفة يتجولون يف الساحة الرئيسية ،
أنسى املغارة وما فيها  ،وأتابع احلوريات الاليت يتجولن هنا  ،إنجي
برباءهتا  ،رأيتها طفلة مشاغبة عفوية بحركتهاضحكها تعاملها ،
وإنجيليا اختفت هناك  ،قليل من الوقت ،عادت وبيدها التذاكر ،نصعد
يف العربة األوىل للتلفريك حيث يوصلنا للمغارة  ،اآلن أنا منفصل عن
العامل  ،أنا فقط بحرضة املالئكة  ،بحرضة إنجي وأمها  ،أنا اآلن يف
ملكوت آخر  ،ملكوت يملؤه الفرح ،إنجي وأمها يتكلمن معي كالعادة
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بصوت منخفض  ،فجأة أحني رأيس لألسفل خوفا ألين توقعت أن
العربة سرتتطم بعمود الكهرباء .
هبطنا من عربة التلفريك وإنجي تضحك وتضحك  ،سألتها عن رس
ضحكها  ،فقالت  :أضحك خلوفك وانحنائك  ،ضحكنا عىل املوقف ،
عربنا البوابة وكان التفتيش ،أخذ املوظف هواتفنا  ،وضعها بخزانة
خلفه وناولنا مفاتيح اخلزانة ،وما أن دلفت إىل املغارة حتى خررت
ساجدا لعظمة صنع اهلل  ،جعيتا آية من آيات اهلل وواحدة من معجزاته،
كنت أتساءل بيني وبيني ،بأي مزاج كان الرب وهو يرسم لوحة جعيتا،
وهو يشكلها صواعد وهوابط والامء يري من حتتك ،هنا اهلوابط
والصواعد كلها تشكل لوحة تنم عن جتيل اإلله وهو يرسمها .
كنا نسري خالل ممر طويل وأنا أسبح اهلل لعظمة صنعه وألوم اللبنانيني
والعرب الذين تقاعسوا عن ترشيح جعيتا كواحدة من عجائب الدنيا،
أي أهرامات وأي برتاء  ،وأي متثال للحرية  ،وأي سور عظيم يتحدثون
عنه فكلها من صنع البرش  ،هنا يتجىل السحر اإلهلي  ،وهنا فقط جتد
اآلية الكربى التي تدلك عىل اهلل حتى وان كنت ملحدا.
كنت أسمع صوتا يلجل بداخيل  ،كنت أسمع املنحوتات تناجي
روحي  ،تقول وقطرات املياه هتبط من سقفها لتطهر العابرين إليها ،
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لرمحها  ،ليولدوا من جديد ،انقشني حرفا بنبض قلبك  ،أو اكتبني
قصيدة تغنيها روحك فتطرب املالئكة ،تعال لرمحي؛ أللدك ابنا خمتلفا،
ألجعلك صاعدا أو هابطا ،تعال أشكلك كام أشتهي ،ألجعل منك
أدونيس  ،أغمض عينك؛ لرتى كيف أعيدك من الرماد ،لتكون برشا
برفقة املالئكة  ،برشا عمدته جعيتا  ،أعيدك من الرماد مالكا جمنونا،
وأهبك رسالتي وصليبي لتكون رسويل يف هذه الدنيا.
أتابع مسريي وأحاول أن أطرد ما يول بخاطري أو توسوس به نفيس،
ولن أقول الشياطني؛ ألن هذا املكان أبدا ال يدخله شيطان ،هنا يوجد
أعىل هابط يف العامل إذ يبلغ ارتفاعه أكثر من  8أمتار ،هنا جمموعة كبرية
جدا من اهلوابط والصواعد التي نحتتها الطبيعة بفعل الرطوبة العالية
فشكلت لوحة ال مثيل هلا يف العامل  ،كنت أتوقع مجال هذه املغارة بقدر
ما سمعت عنها ،ولكن ما رأيته أبدا ال خيطر عىل بال برش .
جعيتا أوىل عجائب الدنيا وليست ثانيها لسبب مهم أنه مل تتدخل هبا يد
اإلنسان هنائيا ،نتابع مسرينا يف املغارة نتوقف فجأة عىل جرس صغري
أظنه من احلجر  ،تناولني إنيجليا قطعة نقدية وتطلب مني أن أمتنى شيئا
يف رسي وألقي القطعة النقدية يف الامء  ،وكانت أمنيتي أن ال ألتقي
بصديقتي لونا .
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جعيتا امرأة ال تدنو من عتبات مجاهلا امرأة  ،جعيتا امرأة ُتر عىل
عتباهتا النساء،جعيتا أول اجلامل وآخر اجلامل  ،جعيتا امرأة بحيائها
وأنوثتها ورقتها اليقرتب من محاها إال الطاهرون  ،جعيتا الطاهرة دوما
حيميها الرب ويتجىل هلا  ،جعيتا امرأة بروح  ،تلقم كل عاشق هند احلب
ليتجىل يف فضاءاته  ،جعيتا امرأة جمنونة هتديك اجلنون لتنعم هبواك ،
وحدها جعيتا عيوهنا أمجل من عيون لونا  ،فكيف إن كان عبور
جعيتا برفقة مالكني اسمهام إنجيليا وإنجي؟
نتابع مسرينا يف مكان متلؤه الرطوبة حتى تضييق األنفاس  ،نعود إىل
اخلارج وكنتأمتنى أن ال تنتهي رحلتنا يف هذه اللوحة الفنية اإلهلية ،كنت
أمتنى لو كانت معي كامريا  ،أقسم كنت لن أترك صاعدا أو هابطا بدون
تصوير  ،خرجنا من املغارة وكانت تسمى املغارة العليا  ،وهبطنا
للمغارة األخرى التي تدخلها من خالل قارب  ،أبدا ال ُتتلف عن
املغارة العليا  ،إال أن فيها أكرب منحوت يف العامل عىل شكل الفطر ويبلغ
طوله أكثر من  26مرتا  ،أكملنا رحلتنا يف املغارة  ،وخرجنا للخارج ،
إنجي تلتقط الصور مع ضيوف لبنان األجانب  ،وأنا التقط الصور
للمكان  ،نعود مساء إىل أسفل املغارة من خالل ما يشبه الرتاكتور أو
عربة تسري عىل سكة حديدة إىل حيث تقف مركبتنا .
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أتأمل املكان بجامله سواء خارجيا أو داخليا وأتساءل أين وزارة
السياحة اللبنانية عن مثل هذا املوقع الذي كرم اإلله به لبنان ؟ واختار
له أرض لبنان من دون الدنيا.
نصعد إىل املركبة ومل ألتق بصديقتي  ،سألتني إنجيليا ماذا متنيت ؟
فأجبتها فضحكت وضحكت وضحكنا  ،وسألتها مل ضحكت  ،قالت
ألين أعرف أنك كنت تتمنى أن تراها وأن تكون أول من تراه ،
ضحكت وقلت :ال أدري رس خويف منها .
أثناء عودتنا وكانت إنجي تصدح بصوهتا  ،ناديتها وقلت بعد قليل
سأراك عىل البيسبوك يا إنجي ،ضحكت بصوت عال ،وضحكت ،
اختلط صوت ضحكنا  ،قالت كيف سرتاين عىل البيسبوك  ،قلت
األجانب الذين التقطوا الصور معك اآلن ينرشوهنا ،ورحنا يف
موجة من املزاح والضحك حتى وصلنا .
وما أن دخلنا البيت وبدلت مالبيس حتى حرضت مويل أخذت
املالبس للغسيل  ،وبعدها حرضت إنجيليا  ،أحرضت القهوة ،
والبرية ،و جلسنا نستذكر األيام التي رحلت  ،انتهت جلستنا بعد
منتصف الليل وال أدري كيف غرقت يف نوم عميق  ،أحلم بجعيتا
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املعجزة والعجيبة  ،أحلم هبا قصيدة  ،أحلم بأين أخرج من رمحها
بشكل آخر  ،وبصديقتي التي خفت لقاءها ،وبرحلة الغد.
***
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إىل قضاء الشوف
غرقت يف نوم عميق  ،مل أنمه خ
عرفت معنى
منذ
بعد العودة من جعيتا ،
خ
خ
النوم  ،كانت الصور تتداعي ،األحالم تتجسد وترتاءى يل يف املنام ،
كيف حتولت حجارة وهوابط وصواعد جعيتا إىل صور وأصوات
أحدثها وحتدثني ،كيف حتولت إىل صبايا من نور ،أغازهلا بكل
جوارحي .
اليوم التايل كان اسرتاحة  ،مل أغادر به إىل أي مكان بل صلبتني عىل
رشفة البيت  ،أطالع الوجوه  ،وأحاول أن اقرأ املكان بطريقة خمتلفة ،
القهوة من إنجيليا مل تنقطع  ،وهاتفي البسيط يلتقط الصور لكل ما
يلفت انتباهي  ،أكتب  ،أمزق  ،سيجاريت ال تنطفئ  ،قهويت ال تنتهي ،
وكلام طلت إنجيليا وجدتني عىل ذات احلال انتهى اليوم رسيعا ،
وعدت للغرفة أطالع مواقع التواصل االجتامعي  ،خأجري املكالامت
اهلاتفية  ،وكلام اتصلت بتلك احلسناء التي طالام متنيت لقائها أؤجل
موعد اللقاء ،أخرب إنجيليا ما كان يدور من حديث .
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كام األيام الامضية نعاود السهر ومناقشة ما يفيض به القلم  ،وقبل أن
تغادر أحرضت يل قهويت والشكوالتة الشهية وبرييت املفضلة  ،أنادي
النوم فيعىص أمري  ،أغريه أغويه باحلسان الالئي سيزرن أحالمي
ويأبى أن يطاوعني  ،وقبل أن يتنفس الفجر عدت ألقف عىل الرشفة
منتظرا أن تداعب الشمس عيوين  ،بقيت أطالع الناس يتجولون  ،يرشد
خيايل إليهم  ،أبقى عىل هذه احلال حتى يأيت الصوت املالئكي ليعيدين
من رشودي أن تعال حممد اليوم سيكون مشوارنا طويل .
إىل أين ؟اخلرب عند أيب نجيب.
ال أدري.نجلس إىل طاولة اإلفطار  ،أتناول قهويت وأشعل سيجاريت ،تنتبه يل
إنجيليا و تقول :ما عىل هذا اتفقنا  ،اتفقنا القهوة والسجائر بعد اإلفطار
ابتسمت قلت :ال رغبة يل بالطعام  ،أشعر بوجع يداعب معديت .
قالت  :بعد قليل سيذهب الوجع .
تركتهم يكملون إفطارهم وذهبت ألبدل مالبيس وأستعد  ،وما أن
أمتمت حتى جاء الصوت بدل مالبسك حممد أبا نجيب ينتظرنا يف
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.

السيارة
قلت  :أنا جاهز وهاأنا يف غرفة االستقبال .
قالت إذا هيا.

مويل تلك الرائعة األثيوبية تشيعنا حتى الباب وابتسامتها ترتسم عىل
كل وجهها ،وأنا أقول هلا انتظريني حتى أعود أللقي بك من النافذة.
فرتدد وهي تضحك.(ok) :
هنبط وإذا بالشاعر الرائع إلياس القزي يقف مع أيب نجيب يتحدثون ،
وما أن القينا حتية الصباح عليهم وقبل أن أصافح إلياس قال أبو نجيب
 :هيا اصعدوا صافحه وأنت بالسيارة.
صعدنا إلياس يف املقعد األمامي وإنجيليا وإنجي وأنا يف املقعد اخللفي
،أسأل أبو نجيب إىل أين يا سيدي نشد الرحال ؟
قال :كل األماكن يف لبنان تشد إليها الرحال  ،انطلقت السيارة باجتاه
اجلنوب  ،جتاوزنا الضاحية اجلنوبية  ،املكوث بالسيارة يعني احلرمان
من التدخني والقهوة ووحدها رائحة العطر تستبد باملكان  ،متارس
جربوهتا الشهي عىل احلواس  ،واحلديث عن املكان بجاملياته ،تارخيه ،
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وحارضه ،أو إلقاء النكات ،والضحكات تقاطع صوت فريوز و
نضفي الراحة عىل النفس وتزرع الفرح يف القلب.
املركبة تتجاوز القرى  ،أرى الشارع يداعب اإلطارات كأنه يريد
اإلمساك هبا وإيقافها  ،أنا والطريق متفقان عىل هذا ولكن أبا نجيب
يرص أن يتابع مسريه ويتجاوز كل حمطات اجلامل التي مررنا هبا  ،أبو
نجيب إنسان هادئ جدا  ،ودود جدا ،طيب القلربزين ،ال هتمه
احلسان ،وال تلفت انتباههبعكيس متاما.
أخرج علبة سجائري  ،أحتسسها ويب هلفة إلشعال سيجارة ،أقاوم
بدخاهنا رائحة العطر التي احتلتني واملكان  ،لكن هناك ما يمنعني عن
التدخني ،وكأن إنجيليا تعرف ما يدور برأيس ،فتقول :دقائق
وستداعب سيجارتك كام حتب  ،وسترشب قهوتك كام تشتهي ،أرسح
بخيايل بعيدا عن املركبة وما فيها ،إىل حيث كان السابقون هنا،هل يعقل
مل يكن فيهم شاعر واحد يتغزل باملكان ،هل يعقل أن قصص احلب هنا
جمرد أساطري ،وأرد عىل نفيس  ،ربام لعنف احلب هنا ولتفرده حتول إىل
أسطورة.
تسألني إنجيليا إىل أين ذهبت ؟ فأجيب  :أنا معكم  ،تضحك إنجي،
وتردد :هنيئا ملن طرت إليها ،فتضحك ونضحك حتى غاب صوت
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فريوز ،وتتابع يا خالو  ..إبق معنا بروحك وجسدك ،فاجلسد بال روح
ال يعني شيئا إال الغياب  ،كم كنت أود لو أن حسنائي الرائعة برفقتي ،
أعاود الرشود بعيدا  ،أستحرض نزار قباين  ،سعيد عقل أمتتم كيف ال
يبدعون ويتميزون وهم هنا كانوا يقيمون .
حييطهم اجلامل من كل مكان  ،كيف ال يتميزون وهم يقيمون فوق هذه
األرض ،التي محلت التاريخ  ،خيطر ببايل جربان بفلسفته العميقة ،كيف
ال يكون حكيام فيلسوفا فنانا ،وهو هنا ولد وهنا تربى .
ومع أول عبورنا ملنطقة الدامور قال أبو نجيب :هنا لنا صديق سنمر
للسالم عليه ،وانحرفت املركبة إىل جهة اليمني  ،دخلت طريقا ترابيا،
وما أن توقفنا وهبطنا من املركبة حتى سمعت صوت البحر ينادين ،إليه
ركضت كام املجنون ،بللتني بامئه ،غسلت وجهي،إنجيليا وإنجي
تتبعاين عىل مهل ،وصلن وأنا أداعب الامء ،أراقص املوج ،أتغزل بالبحر
وأتعاطف مع الشاطئ  ،أطالب البحر هبدنة مؤقتة مع الشاطئ حتى
نتمكن من عقد املصاحلة بينهام  ،وكالعادة كالمها يرص عىل موقفه وال
يرتاجع أو يتنازل خلصمه .
إنجيليا ُتربين بان القرص الذي ليميننا هو قرص احلريري ،فقلت ملعون
هو الامل ،آه كيف سيحاسبون عليه عندما يسألون فيم أنفقتموه ،هنا
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كل األشياء تداعبك ،رائحة األشجار تغريك بالبقاء نلتقط بعض
الصور ونعود  ،نمر بجانب املزرعة املحمية"البيوت البالستيكية"،
فاستذكر الغور الذي حتول إىل بحرية من البالستيك ومدى ما يعانيه
املزارع يف بالدي.
نواصل طريقنا إىل البيت الذي صعد إليه أبو نجيب وإلياس  ،تلفت
انتباهي بعض األقفاص ،أجته إليها برفقة إنجي  ،عدد من احليوانات
والطيور املختلفة  ،الطاووس ،الفري  ،والقرد  ،أشعلت سيجاريت
واتكأت عىل القفص وال أدري كيف خخطفت السيجارة من يدي
وأصبحت يف يد القرد الذي أطفأها بمهارة ،قرشها والتهمها  ،كرهت
الطاووس جدا  ،ال يلتفت ليشء  ،يتجول يف قفصه وكأن ال أحد
بجواره ينظر إليه ،يامرس غروره حتى وهو سجني القفص .
إنجي هتب القرد املوز  ،كنت مستمتعا جدا هبذا الوضع ،نادتنا إنجيليا
لنصعد لألعىل  ،صعدنا إىل الطابق الثاين صافحنا صاحب البيت وقام
أبو نجيب بالتعريف بنا  ،حممد صواحلة من األردن ،رحب بنا بحرارة ،
وكم كنت سعيدا ومضيفنا يمدح األردن ويسمي يل بعض العائالت
األردنية يف حمافظتي وبعض قراها.
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استأذن أبو نجيب وغادرنا  ،مررنا بصيدا ومن هناك اجتهنا لليسار ،
لتبدأ رحلة مجال خمتلفة؛ اآلن الوضع خيتلف  ،األشجار أينام نظرت
جتدها وقد ظهرت ثامرها مكتملة مكتنزة كنهود الغانيات  ،البيوت التي
تتزين بالقرميد كنت أسمعها تنادينا  ،نتابع مسرينا يف طريقنا لبيت
الدين  ،الضباب ينفلت من بني أصابع الشجر كام تنفلت األشياء من
ذاكريت  ،ال أدري هذا الطريق املتسامي نحو األعىل إىل أين يقودنا  ،إىل
هناك حيث أعىل اجلبل  ،ربام هناك نالمس السامء و منها أقطف نجمة
أزين هبا صدر أمرييت التي يف كل مرة أؤجل لقائي هبا.
طريقنا كثري التعرجات وكأنه يتحايل عىل الامرة أو يتحايل عىل األرض
هذا الطريق يدعوك لليقظة ،واجلامل يدعوك للصمت  ،وأنا يف السيارة
كلام راودتني فكرة كتبتها  ،وكلام شاهدت حسناء كتبت عىل ورقتي اسام
افرتاضيا هلا  ،الشاعر إلياس القزي صاحب النكتة احلارضة واملزاح
الذي خيفف عن رفيقه مضايقات الرطوبة العالية يلقي بالنكات خيلق
جوا من السعادة،يغتال هبا الوقت وطول املسافة ،وهلاث السيارة
التي أتعبها الصعود .
يتوقف أبو نجيب فجأة عند اسرتاحة  ،ظننت أننا توقفنا ألمارس طقس
التدخني  ،وما أن توقفنا حتى شاهدت منظرا رائعا  ،يستدرجك لتسكر
329

محمد حسني الصواحلة

مذكرات جمنون يف مدن جمنونة

باجلامل الذي جتسد بكل يشء املكان هنا آية أخرى من آيات اجلامل ،
واد سحيق ال هناية يصل إليها البرص  ،وقمة ال أدري إن كانت حتتضن
السامء أم أن السامء حتتضنها  ،واألشجار والبيوت كأهنا فرق من اجلند
انترشت لتحرس األرض من الشياطني املرتبصة هبا

.

نعود للخلف قليال مشيا  ،نقف أمام قلعة أثرية تسمى قلعة موسى أو
قرص موسى ،وقد نقش عىل مدخلها ؛" دخلناها صغارا وخرجنا منها
شيبا".
هنا تثور األسئلة بداخيل  ،وأوهلا من هو موسى املقصود ؟ هل الذي
دخل هذه القلعة صغريا ومنها خرج يملؤه الشيب هو نبي اهلل  ،أما أنه
شيخ أو سجني ؟ أسئلة تراودين وال أعرف ملن أجته هبا  ،يزين املدخل
متثاالن ألسدين ونافورة ماء  ،التقطنا الصور وتابعنا صعودنا بعد أن
امتألت الرئة بعبق السيجارة والقهوة التي ما زال مذاقها يف فمي حتى
اليوم.
نتابع مسرينا والضباب يتابع شق صدر الرتاب  ،والتسلل من بني
أصابع األشجار التي تقف حارسة عليه ليعانق السامء ؛ سامء لبنان،
وينثر العطر يف كل مكان  ،هل هذا الغيم سيعود للبحر من جديد ؟ أم
أنه فر من جنون البحر ليعانق هذه السامء ؟
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يف حلظة واحدة عادت الروح جلسدي وسألت إنجيليا  :اآلن نحن
نصعد لبيت الدين ولكن ما اسم املكان الذي أقيم به هذا البيت ،
قالت :نحن يف قضاء الشوف.
نصل إىل حيث نريد  ،وهنا يقف أبو نجيب ليقول  :هذا القرص أو هذا
البيت بناه األمري بشري الثاين يف القرن التاسع عرش.
األمري بشري الثاين باين هذا البيت الذي يعترب من أهم اآلثار يف جبل
لبنان ومنطقة الشوف؛ حكم جبل لبنان ما يزيد عن نصف قرن من
الزمان  ،هذا البيت أو هذا القرص يعترب املقر الصيفي لرئيس اجلمهورية
اللبنانية  ،ويقام به مهرجان فني سنوي  ،واستمر بناء هذا البيت الذي
قام عىل بنائه أمهر عامل البناء اللبنانيني وأهم الرسامني والنقاشني
الدمشقيني ،هذا البيت املكتمل اجلامل من حيث متاهي احلجر اللبناين
من اخلارج ومجال الفسيفساء من الداخل.
جتولنا بمحيط بيت الدين الذي صادف حضورنا حفل زفاف لشابني ال
أدري من أي مناطق لبنان أتوا.
التقطنا أيضا الصور  ،ضحكنا كثريا ،واستمتعنا باجلامل أكثر وأكثر،
عدنا بعد عرص اليوم أدراجنا والصور تتزاحم يف املخيلة  ،الكلامت
تتسابق  ،يف طريق عودتنا توقفنا عند اسرتاحة  ،هبطت إنجي لرشاء
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قرص مدمج حيتوي عىل بعض األغاين اللبنانية  ،تأخرت قليال فهبط
إلياس لينادهيا فتأخر معها  ،وأنا أمتنى أن يتأخروا أكثر وأكثر؛ المتزج
بعطر املكان  ،ألنقش اسمي عىل أكرب عدد ممكن من جذوع الشجر .
وعىل شاهدة قرب هناك كتبت  ،من هنا مر حممد صواحلة  ،توقف عىل
رضحيك وقرأ الفاحتة عىل روحك مل ينتبه لدينك أو طائفتك  ،قرأ الفاحتة
وتابع طريقه ،ترحم عىل روحك ومىض .كتبت بعد اسمي ليتني كنت
طريا؛ ألبني عيش هنا،عىل جذع شجرة أخرى كتبت اسمي  ،اعتذرت
من الشجرة إن أوجعها نقيش عىل جذعها.
أبو نجيب وإنجيليا ينظران إيل من بعيد ويضحكان عىل جنوين ،عدنا
للبيت والليل قد أرخى سدوله  ،وأشعلت الشوارع إنارهتا  ،والصبايا
يتاميلن كضوء القمر فوق املوج ،عدنا والسؤال يلد روحي أي مجال
تفرد به الشوف  ،أي فنان رسم هذا املكان أو يف أي حلظات التجيل
كانت السامء وهي تضع الشوف سحرا يزيغ أبصار الناظرين إليه أو
الامرين به ؟
***
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ليلة خارج حدود الزمن
عدنا من الشوف من بيت الدين ،وصلنا الدكوانة ليال ،األنوار
ترتاقص ،الشوارع ما زالت تعلن التحدي والصمود أمام الامرة
واملركبات ،بامذا هتمس اإلطارات بإذن الشارع  ،هل تشكو من ثقل
قدم السائق ؟ أم أهنا تروي بعضا من ذكرياهتا؟
ندلف للبيت  ،أرغب باالنزواء بغرفتي؛ لتبقى تلك الصور عالقة يف
ذهنيفي خميلتي  ،أبدل مالبيس  ،أستلقي عىل الرسير  ،أغمض عيني،
أستحرض كل تلك املشاهد التي مررنا هبا بذهابنا وعودتنا  ،أعد
اجلميالت  ،أمسك بتلك الورقة أقف عند كل اسمأستحرضه  ،أعيد
تسميته من جديد  ،أُتيل شكل عالقتي مع صاحبة االسم  ،كيف
أشاكسها وأشاغبها ،أبكيها ألمسح دمعتها  .هذي ورود  ،وتلك
سلمى  ،هناك رشوق وليىل  ،هذه عبري وتلك أمواج هناك حنان
ومعها لقاء ،أقرب منهن قليال جوليا وكايت وإيامن أما ليىل الساحرة ،
القصيدة التي عجز القلم عن كتابتها  ،ليىل نشوة اخلمر وروعة السهر.
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يا ريب  ،هذي ورود كم هي مثرية وشفافة  ،يا إهلي ما أروع نظراهتا
وما أمجل الكحل يف عينيها  ،وتلك التي تلمع بوجه الشمس ابتسامتها
ما يليق هبا من األسامء ؟ ربام األقرب إليها اسم سهام؛ ألهنا قاتلة
النظرات  ،تلك اآلرسة أنشودة الشوف بالتأكيد كانت ُتر هلا القلوب،
تخسبح لعينيها النبضات .
أما تلك األرض ،تلك املنطقة فاحتار بوصفها العقل  ،غاب أمام
مجاهلا اخليال  ،وكان السؤال منذ أن ملحتها عيني يرتدد  :عن أي سمو
تبحث هذه املنطقة وإىل أي املراتب ستصل ؟ أشجارها املنترشة يف كل
مكان كفيلق من جيش  ،أو كعامل من الغانيات الالئي يغوينك بالبقاء ما
الذي حيرسه وماذا ينتظر؟
يف غرفتي املزينة بكل ما هو مجيل ،والتي يطوق رأسها حبل من األنوار
اخلفيفة  ،تقود للحلم ،تقود للتأمل  ،والبحث عن كل جديد  ،يف
غرفتي هذه  ،تتبدل األشياء وُتتلف األحالم  ،وكثريا كثريا ما يغادر
النوم .
صداع خفيف يلم يب  ،صداع مجيل ؛ ألنه يربين عىل إغامض عيوين ،
فتتداعى الصور  ،ترتاكض األفكار  ،يدي متسك بالورقة والقلم أدون
ما يراودين من أفكار .
وقفت عىل النافذة املطلة عىل الدكوانة  ،كل النوافذ أمامي مرشعة ،
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النسيم يتالعب بستائرها فرياودين حفيدي بأفكار جمنونة ويوسوس يل
بام يدور خلف تلك الستائر  ،يرسم يل األشكال  ،أحدثها حتدثني نتبادل
االبتسامات ،ووسط هذا املحيط من اخلياالت املجنونةواألفكار األكثر
جنونا ،واملشاعر الفوضوية التي تتالعب بكل ما يمر بالبال وتستوقفه،
تعشق حتى النسامت العابرة.
خيطرق الباب ليوقظني من أحالمي  ،تأيت الرائعة البهية بل األروع
إنجيليا بالقهوة  ،تقف عىل الرشفة  ،نتحدث عن الشوف ومجال
الشوف ،نراجع تلك الصور التي التقطت ،رشفة من القهوة وأخرى ،
أبحث عن الصداع فال أجده  ،كيف غادرين هكذا بدون مقدمات ؟
الصداع كام النوم يرتكاين وحيدا ويغادران فيغيب معهام اخليال  ،وتغيب
األفكار والصور .
تنهض إنجيليا من مكاهنا وهي تقول حممد عليك النوم مبكرا ألننا غدا
سنغادر مبكرا فمشوارنا طويل ،سألتها  :إىل أين هذه املرة ؟
فقالت  :ملنطقة تشبه الشوف بطبيعتها وفيها مكان بالتأكيد أنت حتبه ،
سألتني عن كتب صاحب ذلك املتحف .
قلت :أين ؟
قالت  :إىل متحف جربان وبعده لغابة األرز.
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حاولت النوم حاولت وحاولت  ،وباءت كل حماواليت بالفشل  ،كثرية
هي األشياء التي تراودين  ،أتفقدين  ،أجدين بال روح  ،روحي ما زالت
عالقة هناك يف الشوف  ،أنا اآلن جسد بال قلب أو روح أو خيال  ،كل
هذه ما زالت عالقة هناك  ،عىل غصن شجرة أو يف حضن إحدى
الفاتنات .
تسألني أم نجيب :ما بك حممد  ،يف األيام السابقة مل تكن تسأل
أو تناقش رحلتك أو مشوارك فقط الشوف وجعيتا مها من خلقا
فيك األسئلة وهذه النشوة .
قلت  :كانت األشياء  ،تعيدين للتاريخ الذي يؤملني  ،ودوما ما ينجب
الوجع الصمت أو السكون ،نرتشف القهوة  ،نتبادل النكات ،
تصحو إنجي لتكتمل متعة السهر  ،وتضيف للنكات مجاالآخر
بضحكتها الربيئة والعفوية ،يا اهلل ما أمجل السهر هنا .
الليل هذه املرة طويل طويل وبالرغم من ثقله إال أنه كان مجيال ،
أسكنني الفرح والضحك ،ليل تساهرك فيه املالئكة كيف يكون؟
غادرت أم نجيب وأمرية الفرح إنجي يف حوايل الثانية صباحا ،
أعود لرسيري  ،أهنض منه جمددا  ،وأجلس عىل تلك الرشفة  ،أتأمل
املباين ،أتساءل :بامذا حيلم سكاهنا اآلن؟ ما الذي يشغلهم؟
وأخريا وبعد طول انتظار سطع نور الشمس  ،منفضة سجائري مليئة
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بأعقاب السجائر  ،فهي كام ذاكريت مآلى باألشياء والصور ،فنجان
قهويت فارغ كجسدي يف هذه اللحظة  ،أشعر بعطش شديد  ،أعاقب
نفيس وال أرشب  ،ولكي أزداد عطشا أشعل السيجارة من جديد.
أشغلت نفيس بتبديل مالبيس ،أرتدي وأخلع حتى جاء ذلك الصوت
من جديد حممد اإلفطار جاهز  ،أغلقت غرفتي  ،خرجت إليهم ،
أشعلت السيجارة من جديد  ،تناولت فنجان قهويت  ،ارتشفته برسعة
وكأين أستعجلهم للمغادرة  ،ألين أرغب بالعودة إيل؛ ألين كثريا
أشتاقني أشتاق إ ّيل جدا.
يرمقني أبو نجيب بنظرة عتب وكذلك إنجيليا وتقول  :اإلفطار أوال ،
أرد عليها  :أشعر بيشء من الصداع وال رغبة يل بالطعام ،يكملون
وجبة اإلفطار ونخرج؛ كالعادة  ،الشاعر األنيق إلياس القزي بحضوره
اخلفيف وروحه املرحة التي تعكسطبيعة اللبناين  ،يصعد بجانب
السائق ،إنجيليا وإنجي وأنا يف مقعدنا اخللفي ،وأظنني وحدي من
بينهم كنت خارج اللحظة  ،خارج دائرة الزمن  ،كيف ال وأنا إىل لواء
الكورة وبرشي ،و جربان الذي عقدت العزم أن أشاكسه وأشاغبه  ،أنا
القادم من الشوف إليه ،بات رأيس كحقيبة مثقلة باألسئلة.
وما أن أدار أبو نجيب حمركها حتى بدأت روحي بالعودة إيل من جديد،
تتحرك املركبة أمتارا قليلة وتنعطف لليمني  ،نسري مسافة قصرية ،
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وننعطف أيضا جهة اليمينمرة أخرى  ،نمر من حتت جرس جونيه ،
ونتابع مسرينا نحو الشامل يتجىل البحر من بعيد كراهب أو كإله عاد
من زمن األساطري  ،أرسل إليه ابتسامة قلب  ،ابتسامة روح وشفتني ،
أناديه أهيا القديس واملقدس خذين إليك ،أغرقني بقلبك  ،اجعل مني
موجة تعانق شواطئ العاشقني  ،أو قصيدة تسكن قلب شاعر ،أهيا
الشيخ اجلليل خذين إليك  ،لفني بعباءتك الزرقاء  ،أرسلني نسيام
يداعب شعر تلك األمرية الرابضة فوق ذاك املرتفع يداعب خد لونا .
يسحرين مشهد البحر  ،يدهشني ذاك الزبد الذي يرافق األمواج  ،وال
أشعر بنفيس إال ونحن ننعطف نحو اليمني أيضا ،أبتسم وأسال أبو
نجيب  :يا سيدي  ،أراك تتبع اليمني باستمرار  ،جعلك اهلل من أهل
اليمني .
قال  :لست أنا وإنام هي الطريق التي تأخذنا حيث تريد ونريد.
يلفت انتباهي شارة كتب عليها لواء الكورة هنا هيب احلنني  ،يشتعل
القلب بالشوق لشاملنا  ،شامل األردن  ،حيث لواء الكورة  ،تلك
األشجار التي تثري دهشة كل عابر من هناك  ،أبدأ رحلة املقارنة بني
الكورة هنا والكورة هناك  ،إهنا تتشابه بطبيعة طقسها  ،كثافة أشجارها
ومجال الناس فيها ،الفرق أن لواء الكورة األردين ياور صحابة رسول
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اهلل  ،رسول اإلنسانية فهناك رشحبيل بن حسنة ،ومعاذ بن جبل،
اللذان ياوران النهر املقدس هنر التعميد .
ال خيرجني من هذا االشتعال أو احلريق الذي شب بني الضلوع إال
صوت أيب نجيب وهو يطلب مني النزول حيث قمنا بالذهاب إىل
ملحمة ( حمال للجزارة )هناك  ،كنت أظن أننا سنأخذ بعضا من اللحم
للشواء  ،ولكن كان األمر املفاجأة حيث طلب (كفتة نية) جهزها اجلزار
برسعة  ،اقشعر بدين يف البداية  ،وما أن صعدنا جمددا للسيارة حتى
بدأت إنجلينا بتوزيع السندويشات  ،كان هناك الكثري واملتنوع منها ،
أخذت لقمتي األوىل ،طعم غريب ولذيذ  ،تابعت أكيل وما أن أهنيت
سندويشتي األوىل حتى طلبت أخرى وأخرى .
نتابع صعودنا وأنا خخييل إيل أين عىل بعد أمتار من هنا سأسمع صوت
تسابيح املالئكة  ،يفاجئني اسم منطقة عجتلون  ،هذه القرية الكثيفة
األشجار اجلميلة املباين وبالتأكيد لكل مبني حكاية ولكل شجرة قصة
،يعاودين االشتعال من جديد  ،ففي شاملنا عجلون بغاباهتا  ،وتارخيها.
أتعبني النظر إىل الطريق وإىل السامء التي تقرتب منا تدرييا  ،أضع
رأيس عىل منضدة املقعد وأحاول أن أفر من اجلامل الذي أرق روحي
وأتعب قلبي ،حتى وأنا أحاول أن أقتنص إغفاءة تراودين هبا الصور
وما مر يب باألمس وقبله  ،وما سيمر ،تلفحني نسمة باردة ،توقظني
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مما أنا فيه من حلم  ،أشعر أن النسامت التي داعبتني ما كانت إال
أنفاس األمرية القريبة من هنا  ،البعيدة عن العني  ،األمرية التي تعبث
بقلبي وروحي  ،األمرية التي أخشى لقائها.
ما لفت انتباهي أكثر  ،كثرة اليافطات التي تتغني بحزب القوات
اللبنانية.
نتابع املسري  ،ننحني قليال أيضا ناحية اليمني  ،نعرب يف طريق ضيق عىل
رصيفيه رتبت الزهور وأسأل إنجيلينا  :أين نحن ؟نحن اآلن ندخل
ملتحف جربان  ،فكاد يغشى عيل فرحا.قالت :يف ضيافة جربان (يف
برشي أرض اخلرضة واألشجار واحلب) ،قالت  :يف برشي  ،يف ضيافة
جربان خليل جربان  ،ها أنا أيف بوعدي ونزور جربانوال أدري كيف
تركتها تتكلم ورحت أصعد الدرب ركضا ناسيا أمل ظهري  ،واألمل
الذي كان يسكن معديت  ،ركضت حتى وصلت لتمثال انتصب بجانب
املتحف ،جلست بجانبه ،احتضنته وكأين أحتضن جربان  ،نعم كان
جربان الذي احتضنه وأبدا ما كان متثاال ،أشعلت سيجاريت ،جلست
بجانبه ،وصل الرفاق :أبو نجيب  ،وإنجي وإلياس القزي وإنجيليا التي
تبعتني وقالت وهي تبتسم  :تركتني أكلم نفيس وهربت؟ابتسمت
وقلت  :هنا ال جمال إلضاعة الوقت  ،يب استغالل كل ثانية متر.
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لفت انتباهي نظرته الثابتة بذلك االجتاه  ،نظرت حيث ينظر  ،وإذا هبا
كنيسة أو دير كأمجل ما يكون البناء  ،كنيسة انتصبت فوق قمة جبل
حتيطه األشجار من كل اجلهات  ،ولوهنا القرمزي يزهو وتوشحه أشعة
الشمس وصليب ارتقى فوق البناء تضفي عليه الشمس لون الذهب
الصايف.
أجلس بجانب جربان والزهور حتيطه من كل اجلهات وبألوان خمتلفة ،
الامء ينساب بجانبي ويمر عرب قناة صغرية لريوي ما زين به املكان من
زهور ألتفت إىل التمثال وأقول :حدثني عنك جربان  ،أهيا الفنان
األديب و الفيلسوف الشاعر :أسمع صوت ضحكته فأضحك معه ،
أنسى سؤايل األول وأسأله :ما يضحكك أبا األبداع والفن ؟؟؟
 ييب  :ألنك ذكرتني بكل احلرمان الذي عشته  ،وكل األوجاع . وهل مثلك يا سيدي مر باحلرمان والوجع ؟ لوال ذلك ربام ما كان مني ما كان.أثرت فضويل يا سيدي وأريد أن أعيش معك تارخيك الذي تصفهباملؤمل ؟ اسمع صوت ضحك رفاقي :إنجي وأبو نجيب وإنجيليا تردد:
جن حممد  ،فقد ما تبقى من عقله  ،يقاطعها الشاعر إلياس القزي :دعيه
يف جنونه ففي حرضة جربان حيلو اجلنون ويصبح تراتيل .قالتأخشى
عليه  ،رد عليها ،مما ؟أجاب أبو نجيب  :ال ُتيش عليه  ،فهو يف حرضة
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الفن واألدب والفلسفة  ،انظري إليه يستمتع كثريا ،وكأنه يسمع
إجابات أسئلته ويكتب قليال.
أعود جلربان بعد أن بادلتهم ضحكاهتم بابتسامة وأعيد ما طلبت من
.

جربان

فيقول يا بني :ولدت ألب كسول أدمن اخلمر والقامر  ،وألم كان أيب
ثالث أزواجها بعد أن تويف األول وأبطل الثاين  ،فكان قدري خيبئني
ملثل هذا األب الذي حرمني كسله من ارتياد املدرسة كالبقية  ،ولكن
القدر أيضا كان يف غاية اجلود معي إذ وهبني األب (جرمانوس) الذي
كان يأيت لبيتنا ليعلمني اإلنجيل والعربية  ،كام وهبني أباآخر هو الطبيب
الشاعر سليم الضاهر الذي علمني األدب والتاريخ ،أرأيت كيف تتولد
الفلسفة ؟وكيف إنك ال حترم من يشء إال لتوهب األفضل ؟
أسأل جربان وأنا أشعل سيجاريت  :يا سيدي أراك فنانا ،شاعرا،
فيلسوفا،فكيف لكل هذا أن يكون لك ؟
يبتسم صاحب األجنحة املتكرسة ويقول  :هنا يا بني تقيم آهلة اجلامل
والفن  ،فكانت عالقتي معها أقوى من عالقتي مع أيب  ،وهبتني عينا
قادرة عىل رصد اجلامل ألشكله كام أريد  ،هنا إهلة احلب أيضا تقيم
فوهبتني (حال)  ،ألصرب عىل احلياة وأقاوم الكسل الذي قطف إخويت
واحدا تلو اآلخر ،هنا  ،كان للقلب أن خيفق  ،هنا كان للحال أن يتجىل ،
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هنا ولد نبض القلب من جديد ،واسرتاحت الروح بعد عناء الغربة
وعذاب االغرتاب  ،هنا كان لقلبي أن يتعلق بابنة معلمي األول سليم
الضاهر  ،هنا ببرشي كانت قصة قلبي األوىل.
 صفها يل يا سيدي. مثلها ال توصف أهيا الفضويل  ،فهي مالك بثوب إنسان  ،هي الطهرعىل هيئة أنثى  ،هي الشمس عىل هيئة اجلامل .
خيفق قلبي برسعة  ،آه لو أن لونا تطل ألهبها  ،احلب بثوب الكلامت ،
آه لو أهنا تطل؛ ألحتدى جربان بروعة لونا ومجاهلا وقلبها الكبري ،
وكيف تنساب خيوط الشمس عىل كتفيها  ،وكيف البتسامتها يرتاقص
البحر وتتاميل األغصان  ،آه لو آهنا تطل .
أفر بوجهي ونظرايت جانبا  ،دمعة تسكن عيني  ،نار تشتعل بداخيل  ،ال
أقوى عىل يشء ،طيف لونا يداعبني ويبتعد ،يدغدغ روحي وهيرب ،
وال أستطيع له إمساكا ،فيهمس يشء بداخيل  ،استمع جلربان وُتيل أنه
حيدثك عنها ال عن حاله.
وألهرب من حديثه عن حال ،وحبه ،سألته :كيف ترانا اآلن ؟ وكيف
تنبأت بواقعنا ؟وكيف كنتم ؟
يبتسم  :كنا يف زمن نزرع لنأكل  ،ونصنع لنلبس  ،كنا نقاوم االستعامر ،
أماأنتم اآلن فأمة مارقة ال خري فيها وال جدوى لوجودها  ،أمة ملكت
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الامل وأضاعت كرامتها  ،أمة تدعي بأهنا حتررت من االستعامر وهي
التي أعادت جحافله  ،أمة ال متيز بني الثورة واالنتحار  ،أمة تتأمر عىل
نفسها  ،أمة تدعي أهنا منفتحة متفتحة  ،واحلقيقة أهنا تشتت أقطارا
أغلق كل قطر عىل نفسه  ،فتح األبواب للغريب وقدسه  ،وأغلقها بوجه
إخوته بل وقتلهم .
 لسنا كذلك يا سيدي .بل أنتم أكثر من ذلك ،أنتم جاهليون حتى النخاع .
أتركه وأهبط باجتاه املركبة أحرض علبة من البرية وسندويشة كفتة نية
وأصعد  ،أجتاوز التمثال والرفاق إىل حيث األشجار  ،ربام هنا جربان
عانق حال قبل أن تكون زوجته  ،ربام هنا تغزل هبا  ،هناك يف القمة بدأ
كتابة روايته األجنحة املتكرسة  ،هنا وهناك  ،وابعد من هناك كان
يلتقي هبا  ،يقرأ عليها ما كتب ،أجلس حتت شجرة  ،أتناول سندويشة
الكفتة  ،أسند ظهري جلذع شجرة  ،أتابع خطوات إنجيليا وهي قادمة
بالقهوة  ،تصلني ،تسألني  :ما بك حممد ؟
 ال يشء . وهذه الدموع التي تسكن عينيك ؟ليست دموعا وإنام هي الغبار التي تتسبب هبذا ،ال أخربها بأن جربان
أعاد لونا رسام وأنا املشتاق للغرق يف عينها ،مل أخربها بأن جربان
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عرى األمتني العربية واإلسالمية أمامي وكشف سوءهتام  ،مل أخربها
بأنه جعلني أحقد عىل أمة أنا منها .
 أشعل سيجارتك أخي  ،وتناول قهوتك يا النشمي .حسنا.جلست باجلهة املقابلة ،وبدأت أرتشف القهوة برسعة  ،وما أن أهنيتها
حتى تناولت علبة املكسني  ،ومع أول رشفة  ،عاد رشيط الذكريات من
جديد  ،كيف كان اللقاء أوال عرب فضاء الفيسبوك ،كانت أمجل عالقة
مع لونا  ،لونا املالك اإلنسان .
أنظر هلاتفي النقال ،تتجىل صورهتا لتطري الدمعة من عيني ،وأطلب من
إنجليا مغادرة املكان .
 حسنا سنتجول يف املتحف قليالونغادر .ندخل املتحف  ،نتجول فيه  ،قليل من الوقت ونغادر املكان  ،تنادي
إنجيليا تعال لنلتقط بعض الصور مع جربان ،ألتقط صورتني أو ثالثة
.

ونغادر

وبعد أن ابتعدنا قليال باجتاه األرز كانت تراودين الرغبة ألن نعود جلربان
ومتحفه ألقيض لييل فيه عسانيأراه حلام ليحدثني أكثر  ،أو أن تطل لونا
من بوابة احللم  ،فنبدد حكاية جربان مع حال  ،أسجل حكايتي مع
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لونا ،متنيت العودة للمتحف عسى جربان يتنبأ بمستقبل أفضل ،
وبأيام ترشق فيها شمس عروبتنا من جديد .
***
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يف قلعة جبيل  ،وعمشيت
عدنا من متحف جربان

وغابة األرز ،رأيس مثقل باحلكايا

والصور ،وما إن وصلنا البيت حتى دخلت غرفتي  ،صداع
يعبث برأيس  ،يشاكس خميلتي  ،أسأل نفيس ،لامذا عدت من هناك ؟
اجلامل يف برشي أخاذ ،وكذا احلال يف األرز  ،ليس مجال الصبايا
فقط هو الذي يلفت النظر  ،ولكن الطبيعة الباذخة بفتنتها  ،الناطقة
باإلعجاز اإلهلي ما زالت تسيطر عىل عقيل  ،أو ربام خطفت عقيل .
اآلن تسيطر عيل الصور  ،وتداعبني تلك األحاديث  ،تلك األسئلة
التي ربام كانت ساذجة والتي كنت ألقيها عىل الصبايا اللوايت
أضفن عىل مجال األرز مجاال ،وعىل عطر املكان عطر أنوثتهن ،
أقلب الصور يف هاتفي  ،يشتد صداعي  ،أطري إىل دنيا من
األحالم  ،وأسال نفيس  :ماذا لو كنت التقيت بأمرية لبنان  ،أو سيدة
لبنان  ،حورية األرز لونا ،تلك التي تسطع شمسا يف كل صباح عىل
ضبية أنطلياس ،ماذا تراين سأفعل لو التقيتها ؟ ،وكيف يل أن أترصف
بحرضهتا.
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لونا سيدة العطر  ،أمرية أنجبتها أرزة

فصارت أنثى تزاحم

الشمس مكانتها  ،لونا ابنة البحر واجلبل واألرز ،تقطع خيايل
إنجيليا وهي تطرق الباب حاملة معها قهويت والكثري من
الشكوالتة اللذيذة  ،دخلت وهي تقول  :حممد عليك النوم باكرا ،
ألننا سنتجه للشامل من جديد ،إىل أين ؟
إىل التاريخ  ،إىل البحر  ،إىل قلعة جبيل  ،إىل شاطئعمشيت .
حسنا ،ولكن كيف يل أن أنام وجربان يطاردين  ،وذاك الصليب
املنتصب يف األرز يشاكس روحي  ،ويعبث برأيس.
ذاك الصليب يا حممد ،أم َم ْن كخن يتزين بالصليب؟ ال تعتقد بأين
كنت غافلة عن نظراتك تلك للصبايا ؟ ولست وحدي من انتبه
لذلك  ،حتى إنجي انتبهت خلاهلا.
ال أدري  ،هل من يشء يف لبنان ال يدعو لالنتباه  ،أرضه والسامء،
الشجر ،زقزقة العصافري  ،وزينة احلياة  ،كل واحدة منها تأخذك من
األخرى وتطري بك بعيدا.
 املهم يب عليك النوم .حسنا سأحاول .-ارشب قهوتك  ،وسآتيك بام يربك عىل النوم .
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تركتني وغادرت وأنا أشعل سيجاريت  ،وأقف عىل النافذة أتأمل
الامرين يف الدكوانة  ،أتأمل تلك الكنيسة الصغرية  ،والنوافذ التي
حتيط هبا وتأبى الصور أن تفارق خيايل .
عدت لرسيري  ،استلقيت  ،أتواصل مع األصدقاء يف لبنان ويف
عامن  ،أحاول أن أنام ولكن الصداع يأبى إال أن يبقى مسيطرا عيل
بعد منتصف الليل بقليل عادت أم نجيب ناولتني علبة البرية وهي
تقول  :أمل تنم بعد  ،ال علينا املهم يف التاسعة صباحا ستبدأ رحلتنا
حسنا .
الليل يمرثقيال بطيئا والصور تنثال  ،والنهار يأبى أن يأيت .
يف حوايل الثامنة صباحا خرجت من غرفتي  ،حلقت ذقني  ،بدلت
مالبيس  ،وما إن عدت للغرفة حتى وجدت القهوة تنتظرين ،
رشبتها ،ودخنت كثريا  ،وجاء الصوت املالئكي ،صوت إنجي،إنجي
املالك الصغري ،تنادي يال خالو ،بابا بيستنا عند السيارة .
خرجنا ثالثتنا ،أم نجيب (إنجيليا)  ،انجي وأنا،صعدنا إىل السيارة
وكان باالنتظار أيضا ابنة أيب نجيب وزوجها وأبناؤها ،صعدنا إىل
السيارة وامتنعت عن التدخني.
وتبدأ الرحلة نخرج من الدكوانة إىل ميدان جونيه ومن ثم إىل
األوتوسرتاد ،ال يشء يلفت انتباهي  ،وتتعلق نظرايت إىل جهة اليمن
349

محمد حسني الصواحلة

مذكرات جمنون يف مدن جمنونة

وكيل أمل أن ينحرف إىل اليمني  ،ولكنه تابع املسري نحو الشامل ،
نصف ساعة أو أكثر بقليل حتى وصلنا إىل حاجز للتفتيش  ،مل نتوقف
وتابعنا مسرينا وقت قليل وكنا نتوقف  ،هنبط من السيارة أمام قلعة
حتمل من املهابة الكثري  ،أم نجيب تقول هذه قلعة جبيل ،هنا
يرسقني التاريخ  ،هنا كان الفينيق يعلمون العامل رسم احلرف  ،هنا
البحر يغازل الصمود والتاريخ  ،هنا أستذكر تلك األمرية التي
فرت من صور لتبني مملكة قرطاج  ،إىل هنا أتى الرومان
والبيزنطيون  ،إىل هنا أتى صالح الدين ليهدم أجزاء من هذه
القلعة  ،وإىل هنا جاء الفاطميون  ،والعثامنيون  ،هنا شاهد عىل
التاريخ ،هذه القلعة التي بناها الفرس  ،ومن ثم الصليبيون  ،يا اهلل
كم وهبت لبنان  ،مجال وتاريخ .
هنا يف هذه القلعة كان للحرف الفنيقي أن يولد  ،ويعلم اإلنسانية
األبجدية،هنا جبيل عاصمة التاريخ واإلنسانية  ،هنا جبل لبنان
أول اجلامل ،أول الشعر ،أول احلروف  ،هنا هذا الشيخ الكبرييداعب
بعباءته صخور الشاطئ املقابل  ،هنا الناس يدخلون إىل القلعة وال
خيرجون  ،أحاول الدخول ..فيقول أبو نجيب:ال تدخل حممد.
لامذا ؟
ألنك إن دخلت لن ُترج إال بعد وقت طويل ،وال وقت أمامنا.
350

محمد حسني الصواحلة

مذكرات جمنون يف مدن جمنونة

حسنا.
نعود إىل السيارة وأنا أتأمل املكان وأسأل نفيس  :أي قوم كانوا هنا أي
حظ نالوا وهم يستمتعون بكل هذا اجلامل؟
كيف ال يبدعون  ،وكيف ال يكونوا أول من كتب  ،وهم عىل عتبات
هذا الشيخ امللهم وهذه الزرقة حتيطهم من كل اجلهات  ،من فوقهم
ومن أمامهم  ،عن يمينهم وعن شامهلم ُ ،تالطها اخلرضة وعيون
النساء؟
نصعد إىل السيارة ونتجه إىل عمشيت  ،وحتديدا إىل فندق الراشيل ،
هنبط من السيارة ،وقد سبقنا صهرأيب نجيب وعائلته إىل الفندق  ،أتأمل
هذا املكان  ،يشء من النفور يصيبني  ،وأسألني  :لامذا مل نبق يف
القلعة نستذكر ما رحل من حضارتنا وعظمة األجداد ؟
نعرب البوابة الرئيسية للفندق  ،يناول أبو نجيب بطاقة االشرتاك
ملوظفة االستقبال ونعرب .
يا إهلي من أين أتى هذا الكم من الناس  ،ماذا يفعلون هنا ؟
البحر يداعب برفق الشاطئ الصخري  ،والنساء شبه عاريات
يدخلن املسبح اخلارجي وخيرجن منه ،نسيت نفيس  ،ونسيت من معي
هلذه األجساد التي تغرق يف الامء وُترج لتداعبها خيوط الشمس  .آه
لو كنت بعضا من هذا الامء ألغتسل بأجسادهن ،ألترسب إليهن.
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يا إهلي ما الذي يبقيني جالسا ،مل ال ألتقط الصور هلن  ،ألضيفها
أللبومي،وأعاود السؤال لنفيس :هل لونا بينهن ،من هي؟ ربام هي
تلك الطويلة ،أم تلك النحيلة ،ما يب؟ لوكانت بينهن لعرفتني ،
وأتت لتسلم عيل وتعرفني بنفسها .
حاولت التقاط بعض الصور لتلك احلسان اللوايت ال يرتدين إال لباس
السباحة،هنرين موظف األمن بقوله ممنوع التصوير إال بإذهنن ،أعود
ملكاين وأنا أغرق ببحرمن اخلجل  ،تسألني أم نجيب ،لامذا تغري لونك
حممد ؟
ال يشء.
مرالوقت وعدنا للبيت ،والصور التي التقطتها للسابحات ببحر اجلامل
من خالل تصويري أليب نجيب  ،وأم نجيب .
نعود للبيت  ،نتناول عشاءنا  ،نسهر لبعض الوقت نتحدث بام مر يف
يومنا ،أرشب القهوة ،أدخل غرفتي  ،ألغرق يف بحرمن األحالم من
خالل استعاديت للصور التي التقطتها .
أتصل بلونا من خالل الفيسبوك  ،وأحدد موعدا للقائها يف صباح
الغد ،فتسألني :هل اآلن خطرت ببالك ،حسنا غدا يف العارشة صباحا
نلتقي وحددت املكان.
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دخلت أم نجيب إىل غرفتي  ،وأخربهتا بام دارمع لونا وعن املوعد ،
قالت حسنا قابلها ففي اللقاء يكون احلنني  ،واحلنني دوما خيلق ذاكرة
مجيلة.
***

353

محمد حسني الصواحلة

مذكرات جمنون يف مدن جمنونة

354

محمد حسني الصواحلة

مذكرات جمنون يف مدن جمنونة

لقاء لونا ووداع لبنان
عدنا من عمشيت والذاكرة ال حتمل يف صفحاهتا إال صورة لقلعة
جبيل ،القلعة التي بقيت شاهدة عىل زمن مر منذ بناها الفرس ،وحتى
هدم أجزاء منها صالح الدين؛ ليعود العثامنيون لرتميمها ،وستبقى
شاهدة عىل زمننا هذا وما يأيت بعده.
قلعة جبيل ،عروس البحر ،وحارسة ذكرياته ،عني عىل البحر ،وعني
عىل اليابسة خلفها ،قلعة جبيل هي التي بقيت يف الذاكرة من رحلة
اليوم ،إضافة للطف السيد مراد (أبو نجيب) وإنجيليا ،وإنجي ،وأحفاد
أبونجيب وصهره وابنته تلك التي بقيت طول جلستنا يف فندق
الراشيل وهي صامتة .
عدنا للبيت يف الدكوانة ،ال أشعر بيشء إال بحاجة للضحك  ،ولكن
عىل ماذا أضحك ،وما يضحكني وأنا يف أكثرحلظايت توترا؟ لامذا
الضحك وأنا بعد غد سأودع لبنان؟ سأودع املالئكة هنا ،لامذا الضحك
وكل أحاسييس تبكي؛ ألين سأخرسهذا اجلامل الذي لن تبقى منه إال
الذكرى ووحده العيل القدير من يعلم إن كنت سأعود إىل هنا أم ال ؟
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انتهت زياريت وكثري من هذه اجلنة مل يسعفني الوقت بزيارهتا ،أحاول
اخلروج من حالة االرتباك التي أصابتني أو التي سكنتني باحلديث
مع لونا  ،وآه من لونا إن مر طيفها بالعني ،آه من لونا املالك ،الذي
عرفته من خالل مواقع التواصل االجتامعي (الفيسبوك) ،هذا املوقع
الذي من خالله توطدت عالقتنا ،لونا  ،وآه من لونا ،التي حتتل
مكانة شاسعة من الذاكرة  ،هل حقا سألتقي هبا؟ هل حقا سأعانقها؟
ويشتعل مجر السؤال ،نعم لونا التي هتربت من لقائها كثريا.
أجلت موعد اللقاء هبا كثريا ومنذ أن وصلت  ،اآلن تشتاق لرؤياها
وتعد الساعات للقائها  ،أليست هي لونا التي طلبت أن حترض
للمكان الذي تقيم فيه وحتججت كثريا بمرافقيك من األردن ،وأنت
الذي مل يرافقك إال صورة إنجيليا ،وصورة لونا ،حتدثت إليها،
وحددت يل املكان والزمان الذي سنلتقي به .
سألتها :كيف سأصل إىل هناك؟
قالت :أي تكيس توصلك هلناك ،فاملكان معروف للجميع .
حسنا لونا غدا يف املوعد سأكون هناك ،دخلت إىل غرفتي ،استلقيت
عىل رسيري ،ال يشء يف ذهني إال سيدة الذاكرة ،النبضة الباقية يف
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القلب ،تتجىل صورهتا يف الذاكرة ،أحاول أن أعد تلك احلسنات أو
الشامات التي تزين صدرها ،مل أنجح يف عدها فمرة أعدها سبع
حسنات ومرة تسع ،ومرات تتجاوز العرشين ،تبا لك من ذاكرة
استقري عىل صورة معينة .
تدخل األخت والصديقة األروع إنجيليا وبيدها فنجان قهويت ،وذلك
املرشوب الرائع،تالحظ ابتسامتي،تسألني  :كيف مجعت بذات
الوقت يا حممد بني العبوس واالبتسام ؟
 لندع العبوس ،وأسألك عن رس ابتسامتك هذه والتي مل تعكسهامالحمك.
 فقلت :غدا يف العارشة صباحا سأكون عىل موعد مع لونا؟ أين ؟ بجانب جموهرات وديع مراد . وهل تعرفها؟ أملتني العنوان . قالت  :أين ؟357
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األوتوسرتاد ،منطقة املتن،نتحدث قليال عن لونا ،وتطلب مني أن
أصفها.
قلت  :وكيف توصف النار بأكثر من أهنا حارقة ،وكيف يوصف
النبيذ بأكثر من شهي ،وبامذا توصف الشمس غري أهنا النور
الكامل ،والبعد واستحالة الوصول ؟
رنت ضحكة إنجيليا ،وضحكت لضحكتها  ،وقالت دعك من لونا،
ودع لونا للحلم تراها فيه كيف تشاء.
وإن مل أنم  ،سأناديك ،وأطلب قهويت وبرييت الشهية.
قالت  :أنا ساهرة حتى الصباح .
قرأنا بعض اهللوسات  ،ونناقش بعض ما يول يف خاطر اإلنسان
يف حلظات الغضب  ،وحلظات الفرح  ،كيف يكون عندما يتأجج
فيه احلب  ،أو عندما تزوره احلرية ،عند منتصف الليل غادرتني
إنجيليا وهي تقول أتركك لتبقى مع لونا يف ليلك هذا .
أتناول علبة البرية  ،وأبقي نصف فنجان القهوة  ،أشعل سيجاريت ،
أطفئ أنوار الغرفة ،وأحاول التواصل مع لونا  ،لعلها هتديني كلمة
قبل أن أغفو ،أبعث برسالتي القصرية إليها ومل يأت الرد  ،أهنض من
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مكاين  ،أقف عىل النافذة وإذا بإنجيليا جتلس عىل الرشفة  ،أعود
أدراجي وأستلقي عىل رسيري وسيجاريت بيدي  ،أصحو من
غفويت عىل لسعة السيجارة  ،أرشب ما تبقى من القهوة  ،أطالع
الصور عىل هاتفي  ،أدخل إىل صفحة لونا  ،أذهب إىل ملف
الصور  ،تلفت انتباهي صورة  ،أتوقف عندها وأبدأ حديثي معها .
مل أشعر بنفيس إال وإنجيليا تنادي وتقول الساعة الثامنة والنصف
حممد  ،اهنض لنتناول اإلفطار وتستعد للقاء لونا ،املالك الصغري
إنجي تسألني عن لونا  ،فأنظر إىل اجلهة األخرى وأشغل نفيس
بفنجان قهويت  ،وهي تقول خايل من هي لونا  ،كيف عرفتها  ،هل
وهل وألف هل طرحت .
أهنض من مكاين تنادي إنجي  ،انتظر خالو  ،سأطلب لك تكيس
هي خاصة  ،توصلك للمكان الذي تريد  ،حسنا فقط ال يتأخر .
قالت انتظره عند مدخل العامرة  ،وال تنسأن تبقي سيجارتك بيدك
لامذا؟
ألين وصفت ما تلبس للسائق  ،وأخربته بأن السيجارة ملتصقة
بيدك ال تتحرك إال باجتاه فمك فقط .
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انتظرت ربام عرش دقائق أو يزيد حتى وصل السائق  ،أعطيته
العنوان ومىض  ،صوت فريوز يصدح  ،وأنا أرسم صور لونا عىل
أنغامها ،وصلت للمكان املحدد قبل املوعد  ،انتظرت بجانب
جموهرات وديع مراد ما يزيد عن النصف ساعة ،أراقب الشارع ،
وأسأل نفيس كيف ستعرفني ؟وأجيبني ،من الصور،

كيف

والصورة ُتتلف عن األصل؟ ويف خضم تساؤاليت تقف إىل
جانبي سيارة " يب أم دبل يو" ،جيب أسود  ،نظرت إليها ،وشهقت،
دمعتي وابتسامتي ُتتلطان!!!
قالت حممد  ،نعم يا لونا  ،قالت اصعد  ،وصعدت  ،أحرضت
القهوة

واخلبز املحشو بالكنافة  ،ورسنا  ،دخلت إىل صالون

جتميل  ،انتظرهتا حتى خرجت  ،وعندما صعدت فاجأتني وهي
تقول ( نسيت بوسك ) وقبلتني ثالثا وقبلتها ثالثا  ،عيني عىل تلك
الشامات  ،أحاول أن أحتسسها  ،أحاول أن أداعبها  ،ولكن اخلجل
اشتد يب أكثر مما يب .
هبطنا بالقرب من أحد الفنادق  ،التقطنا الصور  ،وبعدها قالت
ياااااااااه حممد مر علينا أكثر من ثالث ساعات يب أن أعود
للبيت  ،يا اهلل  ،قبل قليل كانت الساعة تشري إىل العارشة والنصف
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واآلن اقرتبت من الثانية بعد الظهر  ،كيف مر الوقت  ،ال أدري ؟
أوصلتني جلرس جونيه  ،ومل أعد أميز الشارع من الرصيف فاجتهت
للشارع ،رصخت ما بك ؟
انتبهت لنفيس،وقلت ال يشء .
تركتني هناك بعد أن أخذت مني النفس ،وما تبقى من الروح
وغادرت ،عدت للدكوانة ،أم نجيب

يف البيت  ،طرقت الباب

فتحت ،اجتهت للغرفة مبارشة،استلقيت عىل الرسير  ،أم نجيب تقف
عىل الباب ،وتسألني مل تأخرت؟
قلت:شعرت بأن الوقت مر رسيعا.
قالت خشيت أن ال تستدل عىل البيت  ،قلت كيف ؟وهل من كائن
مر باجلنة أن ينساها ،غفوت حتى الثامنة مساء  ،هنضت من
رسيري  ،مللمت حوائجي  ،وأحرضت إنجيليا يل بعض اهلدايا ،
وقالت يل يب أن تنام حممد  ،غدا رحلة طويلة وشاقة وانتظار
طويل .
حسنا ،بقيت عىل تواصل مع لونا حتى رشوق الشمس ،أسأل
نفيس أين هذه اجلرأة  ،يف وقت اللقاء  ،لامذا سكنك أو أغرقك
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اخلجل يف حرضهتا؟ ال أدري أجيب عىل نفيس،ربام خجلها هي
الذي دفعني لذلك  ،ربام ارتباكها  ،ربام كانت خائفة مني ،ال أدري.
يف الثامنة صباحا  ،خرجت من غرفتي وحقيبتي بيدي  ،جلسنا
حتى احلادية عرش يف البيت  ،القهوة مل تفارقني وسيجاريت مل
تنطفئ ،أحدث نفيس  ،كيف يل أن أمدد رحلتي إىل لبنان  ،وكيف
ذلك ،هنض أبو نجيب من مكانه  ،وقال هيا  ،يب أن نكون يف
املطار قبل الرحلة بساعتني عىل األقل  ،هنضنا  ،هبطنا من الطابق
السادس  ،أدار حمرك سيارته وأنا أدعو العيل القدير أن ال يعمل
املحرك .
صعدنا للسيارة ورسنا  ،ودعني أبو نجيب وإنجيليا عىل بوابة
املطار  ،أدخله وأدعو اهلل أن تتأجل الرحلة  ،أو حيدث أي يشء
قبل أن حيني موعد الرحلة ليتم تأجيلها ،ويأيت النداء  ،واختم
جواز سفري  ،نصعد للطائرة  ،وأنا أكرر دعائي بأن تتحطم الطائرة
قبل أن تغادر أجواء لبنان  ،أدعو اهلل أن تسقط يف البحر لنتوحد مجيعا
بزرقته .
مرا ،وكثري من الساعات طارت  ،ليايل التجيل
يا اهلل  ،أسبوعان ّ
والفرح غادرت ،اكتظت الذاكرة بالكثري الكثري من احلكايا والصور،
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ليت بإمكاين إضافة ذاكرة أخرى  ،بقي من لبنان الكثري من املناطق
التي أسمعها تناديني  ،هناك صور يف اجلنوب  ،وطرابلس وبعلبك
وزحلة يف الشامل  .هل يف العمر متسع لزيارهتا  ،والغرق فيها  ،هل
يف العمر متسع للقاء إنجيليا وأيب نجيب وأنجي  ،للقاء إلياس
القزي وسيدة الفرح لونا.
***

مالحظة هامة:
أبو نجيب كم متنيت أن أبقى معكم ،ابنا،أخا  ،ألين معكم نسيت الدنيا،
وهنيئا ملن كنت أبا أو أخا له.
***
متت بعون اهلل وتوفيقه
رواية (جمنون يف مدن جمنونة)

تنسيق وإخراج :حممد فتحي املقداد
للتواصل ( rafy2bos42@yahoo.com
***
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املؤلف يف سطور

*محمد حسني الصواحلة مواليد ديرعال ( الصواحلة ) عام  1965حمرر يف حصيفة بناة املس تقل
جبريدة الأسواق (سابقا( عضو مؤسس يف أأرسة الأدابء الش باب
شارك و أأدار العديد من الأمس يات الشعرية وخصوصا همرجاانت الفرسان الابداعية ،كام شارك يف
عدد من الأمس يات الأدبية.
*التكرميات  :حاز العديد من ادلروع والشهادات التقديرية من عدد من امللتقيات الأدبية.
*صدر هل:
كتاب مذكرات جمنون يف مدن جمنونة 2018
كتاب لكامت مبتورة 2019
*هل خمطوطان:
رحةل اىل أأميسا( رحةل اىل عينهيا)وبكت لوان.مؤسس ورئيس حترير موقع أفاق حرة للثقافة ،ابلضافة اىل أأنه مصور فوتوغرايف.
***

للتواصل مع املؤلف
المييل ()lutus2000@gmail.com
الواتساب ()00962796339607

365

محمد حسني الصواحلة

مذكرات جمنون يف مدن جمنونة

366

محمد حسني الصواحلة

مذكرات جمنون يف مدن جمنونة

الفهرس
رمق الصف ـــــــــــة

املوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
اهداء خاص

5

تقدمي

7

يف الفسطاط

9

لقاء فاطمة

15

يف القاهرة

25

اجلزية وا ألهرامات

49

عىل ضفاف النيل

50

السلط

73

دير عال مع الاعتذار

79

يف طريق العودة

89

يف حرضة احلار

95

رحةل اىل هللا

105

يف رحاب رسول ومدينته الطاهرة

127

يف ظالل اليامسني

147

ليايل الشارقة

189

يف حرضة النخيل

247

367

محمد حسني الصواحلة

مذكرات جمنون يف مدن جمنونة

أأان وبريوت واجلنون

263

من البيت اىل املطار

267

من املطار اىل املطار

271

من مطار رفيق احلريري اىل ادلكوانة

277

اىل اجلنوب

285

العودة من اجلنوب اىل بريوت

299

اىل مار روكز

307

جعيتا والجعاز اللهي

313

اىل قضاء الشوف

323

ليةل خارج حدود الزمن

333

يف قلعة جبيل ومعشيت

347

لقاء لوان ووداع لبنان

355

املؤلف يف سطور

365

368

