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�إهداء..
�إىل �أ�صدقاء قدامى,
ذاكرة عتيقة ..وبوح قدمي,

1
�أي تبد�أ �لكريات و �الأحم ،و�أي ينته� لو�قع  وكي ينهص ك
� �ل�ضج م ب ركام �ا�ض و�للحات �ارة�  ،لر�� لتب�ص...
يتفر�ــص عجب� ضــم �و�ص �لوو� الأربعة �لت ميــر بها ك يوم 
طريقــ ..يتفر�ص موقعها  ذ�كرتــ .يبح ع� � وقع ليجد مق�ضــيا
بعيد�� .أق�ضــى تي ذ�كرت ،ينق  ك و ..كاأنهم م�� ..ضدقاو
�لقد�مى ،ورا لي�ضو� م ..
يد� مام .ياأ د�ضا بارد� .يضع بر�د �ل�ضا على �لبواز .يرتد
مب�ض .يرت�ض� ل�ضا بتلذ .يحم� طرقة ،ويحاو ر�ص ��ضمار على
�جلد�ر �قاب ،ليعل مر�ة �لر�ضــن�� ضروة� ،أع ثا  نو�ر�لرام
�تاك ..ينثن�� ضــمار مــ� لطر� تو��ضــ ،دون �أن ينر�ص عميقا 
�جلد�ر �ل�ضل..
ير� ضاقا �لدرو� ارة� .لنع�ضانة�� .ضابة بالو�ض..
ي�ضح نف�ضا عميقا م و�ء �ل�ضباح ��ضبع بالودة و�لند ..وي�ضند
ر�أ�ض على ذكريات رطبة ،لنها قدمية ،م�ضبعة بر�حة �لعط..را � أحم
يقة ،تر م� أعما� ا�ضــ� ،أو �أوام تنبث م ضــاء �ل�كرة ،م
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على �ضــو�عدا �ت�ضعبة وو� أ�ضدقا� لقد�مى� :الأربعة ذ�تهم� ،عجون
�� ضاعر �تناقضة ،و�الإن�ضار�ت و�لت�ض..
ير�ــم كاأن يجل�ص و�ر ناة لقطار م�ضــرع ،ر ووهم على ر�ضــيف،
كمحطات ارقة  م�ضــة حيات� لعامرة بال�ضــج�  ،للحات �لت ييم
يها �ضــم عابر على ضــاء ذكريات ،كانو� بووهم �الأربعة :عا�ضم� ،أمي،
عثمان وح�ضن� لتا ،ينقبون �  ل�كرة �نهوبة .يكهم ارق�  
�ل�ضــم ،ير�قبون �ارة ب� ن و�ر م مانهــم �ل� أعتادو� �جللو�ص ي،
� � جلء م� أط� لبلدة �لقدمية�  .جلد�ر �خلار للبي� لعتي.
يتبادلــون �أحادي� ن و�الأ�ضــى � الم�ضــيات �لتــ تل نون
�ضــدي عمرم� .ضــريك ذكرياتهم .ندمي كاأ�ضــهم :عجب� ضــم �و�ص،
�لــ من عــاد م ربت� لطويلة  ،ي بحالت� لتــ ارقهم عليها �ر
مرة ،قب� ضنو�ت طويلة ..قب� أن يتار �لربة مذ�..
كانو� كلما ل�ضــو� يت�ضــاءلون عمــا �� لي حال :ــ كان نون� أر
رع لتجربــة �العتقا و�لتعي� أم �أن يار �ض�ضــ� أت م عا
�لو�قع ..ــ� �لعا� لء بارو� الألية و�لفقر و�لتهمي�ص� ،أم ب�ضــب
ماأز وود ن�ضــجت حول� أار� ثالية ،تا ب ماو متحق عليا وب
ما يريد و �أن يون � ..أم كان نون ب�ضــب ك�  او و�لنون،
�إز�ء �ضــرطانات �لع�ضــر و�المر��ص ��ضــنعة� ،لت� أحال حياة �لنا�ص �ىل
رعــ مم� ،أم �أن نون كان ب�ضــب ك تلــك �ايات �لعجيبة� ،لت
ن�ضج حو� � ضم �و�ص ..
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� إعتــ�الت عجبــ� تررة للنا�ــص ،كان تطر علــى بال د�ما،
�ايا �لت حم حياة د� لر�ضــن ،يت�ضاء ذ�ت �ال�ضلة  ك
مرة  :ر�بة �الأطو�ر  ء م ينات �� ضم �و�ص� ،أم �أن �جلنون
كالقدر متو.. 
عــ عجب� ضــم �و�ص �أمــام �أربعتهم .وق قبالتهــم .حد يهم
مليــا ،ومضــى ارقا  تيت و�أــار� معنة � لرــ ..حي يجي
�الن ناضــا م قل� لعبور �ضــوت مو� ال� تحدة ل�ضون �ل
مــ بعيد كاأن ير م يا ابة �ضــم �و�ص �لب .ل حديقت
م�مية �الأطر� .م قل عتمتها� ،لت ل ا�ضــر حيات وتهيم عليها
باالأيلة و�أ�ضباح �ليقة..
�أ�ضتاذ عجب حدنا ع� الأ�ضبا� لت دعتك للجو.
�أطر عجب وو يح�ضر ب�ضر ع هاز �لومبيوتر �ل ك� و
�لبدي ع� لتع فاتيح.
 تعر�ض لعتقا و�لتعي� لنف�ض و�جل�ضد و�لتهديد بالقت. اذ�. الأن�ضطت� عار�ضة. لنــك ذكــرت  طلبــك بالتحديد عبــارة �أ�ضــعار� لثورية �ل�ضب.. 
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 ذكرت �أنها �أحد �ال�ضبا. �ض لنا �أو� إعتقا لك. � إعتقــا للمــرة �الوىل دة ��ضــبوع م هة � 27ضــبتم حتى�لعا�ضــر م�ضــاء � 3أكتوبر  .1989قامو� بتفتي�ص م�ضن وم�ضادرة ك كتب
وداتر� .ضربو باالأيد و �الأر ور�طيم �يا.
 ما� الأ�ضلة �لت وه� إليك  حققو� مع حو ن�ضــاطات و�نتما� ل�ضيا�ض ،و�ضاألو ع بعص�ل�ض�ضيات �لت� أعر بعضها وبعضها �الر ال �أعر .تعر�ض للضر
�ــح و�إزال ال مثيــ ل .تعر�ضــ الرا نف�ضــ حــاد ،وحرمان م
�لنوم...
� ..لبلدة �لقدمية مث رح ينق  د�ل .ي ود�ن .يتفت على
ك� لعو�� لت لطاا حلم بن�ضيانها.
�ضــماء �لبلدة �لقدمية مر�ة كبة� ،ضــا منها �ضم �و�ص �لب مر�ت
�ل�ضــحرية� ،لت� نت�ضرت �ضاياا  مم� لنا�ص و�الأمنة ..مر�ة تع�ص
مــا ميور ب عــا� الأــار لفها ،ليتبــد� نعا�ص رة �لبلــدة �لقدمية..
ــ� لفرة �لهامة ..تتبد� ة وودا ��ضــ� لمو�ص نا  
�جلر�يا ،عند مقرن �لنيل .،حي تبدو و��ضــحة �عا بنا�ضها وحو�ريها
و�أزقتهــا ور�يتها وك ما ت�ضــتم علي م وقاع و�أحــد� ع� لمان
و�ان..
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تــر� لبلدة �لقدمية عــ� النعا�ص م و�قع �لفــرة �لت كانتها 
عا� الأار ،لت�ضــتمد �أحا�ضي�ص �لنهو�ص م�� ضاعر �بي�ضة � لز،
لتح  و( ناء – نو�ر ) و ( ليلى – �لعينة ) كطاقة ح يا�ضــة 
ك ما عد�ا .طاقة ر� أمامها �ن وذكر� ضنو�ت �جلر�حات �لت 
�أنها ل تنقض..
ر�قتــ وقتها رة ند� لقد�حة كث ،�تمناا وو يت�ضــور  ك
�لقد�حة �ل�ضحرية  بعد �أن تقت� ر��ص ،يتو ناء وي�ضب عمدة �لبلدة
�لقدمية ،بدال ع و�لدا �لعمدة �لب..
ل� الأمور مض ب�ضورة �أك ي�ضر� ،بعد طو� نتار ،بد�أت ناء ترد
على ر�ضال� ارة ،م �أ�ضبحا يلتقيان ل�ضة ،و ص �ضو� أ�ضهر معدودة
حتى �أ�ضب يجء بها �إىل رت� لت� أرا  ،ذ�ت �لبي� ل� أر ي
عا�ضم و �أمي رة لهما.
كان �نتحــار ناء �أحد �أكــ� نعطاات حيات حدة� ،إذ ل� إح�ضــا�ص
�ضــديد بان ،و�تم ما �ضديد�� ..أ�ضب ك�ضــب امد� ..ضاح ال ياد
ي�ضتطيع �لتنف�ص .كاأن �ضرة عتية ثم على �ضدر� .أ�ضبح� أحم يقت
حما�ضرة ب�ضب� وت ،كاأن �وت يتقدم ا ب�ضي م� لنار ،حول روو�ص
م�ضوة ،تتفح�ض بنر�ت ا�ضبة..
و �مضــ حيات تتقل�  ن و�لو� ،ىل �أن �أط تريد طار
�جلنة �لون م ناة رت ..يت�ضل ن� لع ادا ،ي�ضتعيد �ىل ذ�كرت
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ك عو�� لبلدة �لقدمية  ،ذلك �لم� ن�ضــ من ع�ضــر�ت �ل�ضــن.
الأو مرة ي�ضمع من تلك �ل�ضنو�ت �لبعيدة ،عندما كان نا � � ان،
بي� ضــم �و�ص �لب ،وابت وحديقت� ميــة ..عندما كان �قرن و
�قرن ولي�ص �ضيا �ر�.
كان طار �جلنة �لون حاطا على �ضــجرة �ل�ضــن ار� لد�ر ،ينر �إلي
ع� لناة �و�ربة ،يتح�ضــ�ص بلحن� مي ع�بات و�الم و�أح�ن ..ميها
  طوي ،يمت�ص عجب� للح� لع ب و�رح .ي�ضــر عن.
يبع ي� الأم م ديد ،تو� ضــور �الأ�ضباح �لت تهيم على �أحم
يقت ،وت�ضر�  ضم حيوية  ي�ضعر بها من زم بعيد.
ناء طار �جلنة �لون يبع� ياة حتى  ناء �لد�ر �جد ،تضر
حديقتها ،وتنتا� ان ..ك� ان ،حالة م� ل�ضــفو ،ي�ضــعر باإ�ضــر�قة
�ل�ضــم�ص و�ضوها� ،ل يت�ضــل� لناة ،الأو مرة من� نتحار ناء �ضعور�
تلفا.
كان كاأن يفيــ م نوم عمي�  ،للحة م� لتجدد و�الإح�ضــا�ص
باياة م ديد  ،ي�ضعر بها مرة �أر� إال عندما �لتقى (ليلى – �لعينة)
 ذلك �ليوم  ر�� لعتبة.
كان وقتها  طريق� ىل مفو�ضــية �ل ،عندما ل�ض� إىل و�ر
� ينــ ب�ص .تبادال �أطــر�� دي ..كان بطريقها �أيضــا �ىل مت
�فو�ضية..
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 لنن ال �أعر�  هند�ض موقع بالتحديد. ال ت�ص �ضيا� ،نا �عر موقع.وعندما و�ضــ� ىل �ت� ،نتحيا قريبا م� د� ،إىل �أن يق زحام
�ل� ..أح�ص بها ت�ضــتعيد  د�ل ذكر من�ضرمة .ذكر ناء �لت
�أحــ م ك قلب .بدت لــ ماألوة مثلها .ادة وعبة ووحيدة ك�ضــجرة
ني  مه� لري  .ي�ضــعر بالم ميضــ ،وما يتعران �ىل بعضهما
�أك اأك ،كاأنهما �ضديق قدمي� .لتقيا بعد طو بعاد ،و�أ �ي�ضتعيد�ن
ك ما كان بينهما ذ�ت يوم ،بحميمية و�ضــ� لكريات �لت ال تلو م
ندم �ضفي ،كجرح ادء �لع .�نبه مو� الأم:
 دور يا �أ�ضتاذ. � ،نعم� .أر  مء ��ضتمارة ديد و�ضع �لء. و�أن  لد مقابلة �ليوم.وعندما حان وق مقابلت و� ت ،للب  قضــيت� لت تقدم
بها ،للح�ضــو على ح� ماية �لدولية ،قــادو� ىل �لطاب� الع ،حي
ــر� قابــت� ،أدلو مت و��ضــع .ل�ــص �إىل �وــ� ل كان
من�ض بجهاز �لومبيوتر �أمام .بات� و:
 �إ�ضمك 11

 عجب� ضم �و�ص  �لديانة  م�ضلم .ل..قاطع:
 مان وتاري� يد �الأو م نوم� 1960 لبلدة �لقدمية. �الة �التماعية  عاز وال �أنو� لو� على �الإط. عنو�نك  م�ضر  � 27ص قولة مع حممد ريد – عابدي -رقم �لهات01239490 

 رقم ويقة �ل�ضفر ونوعها  00489460با�ضبورت. و�ضعك �ا ،كي ت�ضف.  الء.12

  تتحد� الإليية وتتبها ب�ضهولة �أم ب�ضعوبة  ب�ضهولة. �للة �لت تفضــلها الإر�ء �قابلة معك� .لعربية �أم لتك �حلية �أم�الليية .
 لت� حلية �أو �الليية. ــ� إمأ � الإ�ضــتمارة ووقع عليها وتكــر �أن �أ معلومة بر�ص�لتضلي� ضتعر�ضك للم�ضاءلة و اما �أن ك ما تكر� ضيتم �فا علي
ب�ضرية تامة.
تاأم عجب�� ضــتمارة �لتما�ص �للجوء م�  لضبا� ل يتبد
ع� م� لامضة للبلدة �لقدمية..
كان �لم يت�ضــح� �  �  لضــبا مث� ضــ� لضحى ،ال
مينك �ل�ضــعور بت�ضــحب� .ال عندما د نف�ضــك جــاأة � ر .تتلف
لفك .تر� ل .رد �ضــري� ضي� .ضري ال ي �يت�ضح و �الر
مف�ضــحا ا يطل علي�  لكريات ..دون �أن تون و�قا �أ ذكريات حقا
�أم وقاع و�أحد�� ضــتاأت� ،أم  ذكريات ل�ضو�ص �ري ،را التعرهم
اما ..
ك� ضــء يتل  ذ عجب� ضــم �و�ص ،كاأنــ ير وها 
�لطريــ� لعام وي� أن يعرــ على �لرم م� أن  يــر م قب ..للمرة
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�الأوىل يــر� ،ــ   لعبة �لكريات   ذ�كرة عجب� ضــم �و�ص.،
ك ما مضــى يتل ا يجر وا و �ت ،ليت�ض� �  ي وه:
و ناء – نو�ر ،و ليلى – �لعينة.
�ايــات �لتــ الزم حياة �الأيا� تلفة م� أ�ضــرة �� ضــم
�و�ص ،ــ حايات �لبلدة �لقدمية حولهم .هنا عند �لضــفة �ل�ضــرقية
للني ،وو�ر مقرن �لنيل اما ،تنهص �لبلدة �لقدمية ،حي� اء �ضــماو
�للون ،ال ت�ضــوب عرة �نداع �لنيــ� الأزر ،وحي يق عم� لنهر كلما
�ق م� لضــفا ،وحي كلما �أق� أحدم م� قرن تتضــ لرويت
تلك �م� لابة ل� ضــبا� ي ..مم� لبي� لب� ل�ضــبي
بق�ضــر ��ضــطور .ذلك �لبي� ل� ضيد� ضم �و�ص �لب ،م� لط
�لل و�لطو� حرو ،دون �أن يبدو علي� أن كلك� .ذ �ضــا در�ن م
�ران �ل ،�و�لا� لون .،و�ضنع نو�� لعالية م� الأبنو�ص و�لعا،
وع جر�ت� أ�ضــقفا م تيك �جلنو� ر� ،ل تللت� أ�ضد�� لبحر
�الأحمر �لبعيد.
عندما ر تيار�ت �لهو�ء �لباردة �أو �أ�ضــعة �ل�ضم�ص �لهادة ،كان كو�ت
�ن� لونة تفت لوحدا.
�لنام �لهند�ضــ� لدقي� ،ل� ضــيد علي� ضم �و�ص بيت� لب،
 امضــا .و�أك ما كان يث� لت�ضاو و :كي يضء � �ن� ل
�ضــيدت در�ن� لد�لية م� ر�يا .م� أي ينبع� � لضوء �ل ميأ
حجر�ت و�أبهاء� لف�ضيحة.
14

�أمام � �لبي� لب كان نا حديقة كبة ،حالة باأ�ضجار حمر�ء
بلون �لنار ،وزرقاء عنة  زرقتها ،تتاأل� أور�قها مث� ل ،وت�ضب� أزارا
�ضم�ضا �ضاطعة ملتهبة.
وكان تــر�� ديقة ذ� لــون �أزر بر� .لون ال مثي ل  ،ك� أنحاء
�لبد �لبة .وعندما تون ميا مقرن �لنيل� ضاكنة اما ،ت�ضب� ل�ضم�ص
�أ�ضب برة �أرو�نية �للون ،يتد م كاأ�ضها �ضوء �لعا.
ــ� ديقة � إمتد�د كب ،ي�ضــ حتى �لابــة ،عند �لتوم �لت
تف�ضــ�  لفتيحــا بالني  .ــ� ديقة كان �ضــم �و�ص لف�ت
طويلة ،كاأن ير  تاأمت �أو �ضلو�ت �ضرية عميقة .يفع ذلك ك يوم،
قب� أن يو��ضــ� ضــ� ىل �لابة ،حي يق�  ضجرة �ل�ضن� لعجوز،
لو م�ضامع بناء طار �جلنة �لون.
�ضــاع ب� ضان �لبلدة �لقدمية� ،ن ك م يتجاوز نهاية حديقة �ضم
�و�ص ،ي�ضــ� ىل � لابة �جلميلة ،ذ�ت �الأ�ضجار �لعالية �لت تتدىل �ىل
حاة �لني� ،ل يتضاء عمق عندا وت�ضب ميا� ضديدة �لرقة ،حي
تبحر �ر�ك� ل�ضر�عية و تاد تم�ص �الأ�ضان.
 قل�  لابة نهضــ� ضجرة �ل�ضن� لوحيدة� ،لت� ضنها طار
�جلنة �لون ،بج�ضم� لضي و�ضــوت� لريم �لع� ،ل يع �لقلو
بان .حتى �أن �ل�ضــيادي� لي يطرحون �ضــباكهم لي�  لني ،كانو�
عندما ي�ضــمعون ،يقفون ب�ضــوع ،وما �أن يجبو� �ضــباكهم ،حتى يجدونها
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�أمتأت بال�ضــمك �لضــاحك� ،ل يبدو كاأن �البت�ضــامة  تفار وه
�أبد� ..
حو بي� ضــم �و�ص وحديقت و�لابة �لبة �لت يف�ضلها �لني
ع� لفتيحا ،ن�ضــ� أا� لبلدة �لقدمية حايات عديدة .تناق بعضــها
�أحفاد �ضم �و�ص �لب بعد ع�ضر�ت �ل�ضن..
تعم � ايات� ،أن �� ضــم �و�ص م� ضــلة حوريات �لني،
�لــ كان �أله يرمون به� ىل �لني قربانا لل�ضــ و�لنماء .ر
م بينه� ورية نو�ر ،ذ�ت ليلة مقمرة ،وودت �ضم �و�ص ال�ضا عند
قي� قرن .م نو�ر �أ� ضــم �و�ص �لب� إبن� لوحيد � لر�ضــن 
�ل درت م� ضلب ذرية بعدد �لرم  قبضة �جلارو.. 
تضــارب� ايات حو نو�ر ،لنها �أتفق ميعها ،على �أنها مات
بعد والدة �لر�ضــن بقلي .ومث موتها �فاء كارة على حياة �ضــم
�و�ص� ،إذ �أل بيت دون �لنا�ص ،و�أ�ضب معوال ع� لبلدة ،حي� أ�ضبح
حياتــ ،ك حيات تتمحور ب رعاية �لر�ضــن ،ورــة طوتات و�أور�ق
حالة �للون� ،لت يحب�ص يها نف�ض لوق طوي.
عندما ك� لر�ضــن قلي  .ي� ضــم �و�ص ي�ضم ل باخلرو
بعيد� ،ع حدود �لبي و�ديقة ،وكان �لر�ضــن يتو الأن ي� ضريعا،
ليفل نف�ض م ح�ضار � لوحدة و�لوح�ضة� ،لت ال �أني�ص ل يها� ،ضو
�ضــوت طار �جلنة �لون� ،ل ياأتي تريد ادا �� ضاء�ت و�ل�ضباحات
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�لباكــرة .كان تريد� ضــاحر� ياأت م� لبعيد .م� أعمــا� لابة �لت تد
�أمام �ديقة .وعندما ي�ضمع �ضوت� لع ،تقر دموع حتى ت�ضي على
دي� ،إذ مي�ص �ضــوت طار �جلنة �لون �ضــا قلب ،م�ضتعيد� �ىل م�ضامع
نــاء و�لدت ،عندمــا كان بعد ال ي  �رحمها وددتهــا ل عندما كان
وليد� � هد.
وعندما ي�ضــم طار �جلنة �لون � ل�ضــباحات مع �إطلة �ل�ضم�ص،
ينهص م� ضرير وميض� ىل �ديقة ليلهو برعاية �لورود و�الأزار..
 ات نادرة يهتم �ضم �و�ص حادت ،ع� لعا حول�  لبلدة
�لقدمية ،م ال يلب� أن ين�ضــح� ىل رة �طوطات ،ليحب�ص نف�ضــ يها
حتى �إنقضــاء �ليوم ،تاركا �لر�ضــن لوحدت� عبة مرة �أر  ،يجد
�لر�ضــن� أمام� ضو� أن ي�ض نف�ض باالأزار و�لورود �لت حول ،حماوال
زرعها  ك مان م� ر�ص �ديقة �لبة.
ذ�ت �ضــباح بعيد وبينما كان يحفر � أر�ص �ديقة� ،أ�ضــطدم معول
�ل�ض ب�ضء �ضل ،نب�ص �ان حول..
ك�ض ع ثا� ضــ ..ثا رام الإمر�ة ميلة� ،أح�ص بها ت�ضب
�أم نو�ر� ،لت تركت ور�ءا لليتم.
و�ضع �لر�ضن� لتمثا  قل� ديقة وزرع و�ر�  ضتلة  نيم.
� ضــتلة �لنيم �ىل �ضــجرة كبة  .ب�ضــرعة ،متافة �الأ�ضــان،
متدلية بالو�ن قو�ص قح.
17

ن�ضــات بين وب� ل�ضجرة عقة حميمة .كان كث �ما ي�ضعر بها ،كاأنها
تتحد بل�ضــان �لتمثا� لرام ،ع م�ضات �أ�ضانها وحفي� أور�قها.
كاأن �الأار و�ل�ضــور و�الأيلة ،تنبع منها �ىل ر�أ�ضــ مبا�ضــرة ،د ع
�لابات و�لني و�ل�ضحر�ء �ل�ضا�ضعة ،و�لبحر �لبعيد:
 عندما ت�ضــ� ض� لبلو� ،ضي�ضــم لك �ضم �و�ص باالإق �م
عا� لبلدة ،وعند� ضــتجل�ص � ضــوء �لقمر على �ضــفة �قرن ،تنتر
حبيبتك �جلميلة ،وتر ك� ضــء ي�ض� ىل و�ر ،وتتعلم كي ي ب
�لنا�ص و�لنا�ص ..
تقو ل� أم� ل�ضــجرة ..يد�د توق� إىل �لتحرر م عا� لبي� لب،
و�ديقة وابة �ضــم �و�ــص ،و�ىل عا� لبلدة �لارقة � لو�ضــ يرح
بيال..
� لليا� ضديدة �لة كان يق ،ل ناة حجرت ،يرم بب�ضر
�إىل �لبعيد ،ويفر يما ينتر ،عندما ير م قل بي� ضم �و�ص �ىل
عا� لبلدة �لقدمية.
مر �لم بطيا ومتثاق� ،ىل �أن و�ض� ىل �ل�ض� لت ن م� لتحرر
م عا� ضــم �و�ص ،ر  ليلة مقمرة ،يتجو على �ضــفا� قرن.
ل�ص على �ل�ضــاطء ،وتطلــع �ىل �لبلدة �لت تقع على �ل�ضــاح ،حي
كانــ� أ�ضــو�ء �لقنادي تلمع مث ــوم تتنا�ص ذو�باتهــا �لري� لهادة.
و�و�ضيقى تع   ريف �
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�وردة و� لقر�ق  يضجون بالناء.
كان� لضــجة �لت ي�ضــدرا �لنا�ــص و�لعربات تبدو لــ بعيدة ،كانها
تتناــى �إلي م حدود �لون .تردد � الق �م ذلك �لعا .ح�ضــم
قر�ر ،وعاد �إىل �لبي� لب .كان بعد ال ي�� �ضــ �لعا� ضــم �و�ص،
�وح�ص بوحدت� عبة ،ومو�ضــ� ل ال حد ل ،مو�ضــ� ل يبع
على �الأحا�ضي�ص �تضاربة:
عندما د� لبي ود �ضــم �و�ص ينتر بقل�  لبهو �لو��ضــع.
نر� �إىل بعضــهما � ضم  .يجرو� أحدما على قطع .م �أن�ضح ك
منهما �إىل حجرت.
مة حايات عديدة حا�ضرت �� ضم �و�ص ،بعد ع�ضر�ت �ل�ضن.
تعم �أحد�ا �أن �جلد �لب�  ضــم �و�ص � إا و �ب� أحد �أمر�ء �هدية
�لي نبو�  عهد �خلليفة �لتعاي�ض ،بعد ات م معركة تو�ض .ب�ضب
ر�أت� لت كان يبديها �ضــد �خلليفة�  .جلر�أة �لت الزم حياة �ضــم
�و�ــص م دون ك� الأمــر�ء� ،إذ  ي يطع للليفة �أمر� ،وقد �ضــيطرت
علي ذكر راق� لي قضــو�  تو�ض .كان �ق�ضــاو ع� ياة �لعامة
ند� �أ�ضا�ضــيا للليفة و�أعو�ن م� لر�بة ،ل لي�ص له� لرو�ية �أ� ضند
تاريــ موو ،مثــ ك� لرو�يات �لت  تاأليفها م قبــ� أوالد �لبحر،
الإ�ضــعا� إر�دة �م �لر�ضــيد � خلليفة ،هيد� الإ�ضتيهم على �ضلطة
�لدولة ،الإد�رتها ل�ضــال موعتهم �ل�ضريفة� ،لت اءت على هر �لنو
م يرة �لربع �خلا ،كما يعم مور� رو� لمان.
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�اية �لر�ضمية �لت تناقلتها �أيا� الأ�ضرة ،حو� إنقطاع �ضم �و�ص
للعبادة ،بعد توينــ لوة كبة م� الإار � لرقي� ،أك معقولية ،ل
رتها �الأ�ضا�ضية تم�  أن �ضم �و�ص  ي ق �باعنى �لفقه،
�إذ كان � تمام من�ض على �ل�ضحر و�خليمياء ،و �ي�ضع� لتاأكيد
على �أن �نقطاع كان للعبادة ،كما �أ�ضاع �أوالد �لبحر.
� ضــم �و�ص م� ضــنع مر�ة �ضــحرية مينها �أن ع ك ما و
مي يتضاء� ىل ال �ضــء .بينما كان� الأ�ضياء �لقبيحة عندما تنع�ص
على �ضــطحها تتضــاع وتتمدد ،ب�ضــورة مرعبة ،كما �أن ك مي على
�ضطحها يبدو م�ضا م�ضوا ومرعبا .كما لو كان و�قفا على ر�أ�ض دون �ضد،
م مبت�ضرة ،حتى �أن �أقر� الأقرب� إلي ال مين� لتعر علي.
ول�  ر�ة �أحد �أ�ضــر�ر �ضــم �و�ص� ،لت  يف�ض عنها �أبد�،
�ىل �أن �كت�ضــف نو�ر �ضــرا م�ضــادة عندما ن�ضى �ضــم �و�ص ،تبتها
كالعادة قب مادرت� إىل �لابة ،لإ�ضتماع �إىل طار �جلنة �لون.
نرت نو�ر �إىل �ر�ة ر�أت �ض�  ضلها ،د�ض وكررت �الأمر
�أك م مرة ،تعام د�ضــتها ..و�ضــع� ر�ة �أمام و� لر�ضــن،
ر�أت �ضــ�  ضلها �لطفو� ،أ�ضيب برع حق حلقها باجلفا..
ومرت  ة اطفة ك وقاع حياتها �لق�ضــة مع �ضــم �و�ص ..من
توــا حتى تلك �للحة �باتة �لت كررت يها عر�ص و� لر�ضــن
�أمام �ر�ة ..بدت �ر�ة  ك�ضــء  ح ..ب�ضــع .يلتهم �لوو ويب�ضقها
ح ية .م�ض وة ..
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وــ ت�ضــتعيد حياتها مع �ضــم �و�ص  تلــك �للحة �توح�ضــة،
�لا�ضــرة .توقف وقاع حياتها عند ات معينة :و تر� ضــم �و�ص
يلملم �أور�ق ب�ضرعة ،كلما ااأت ل�ضة  رت� ل�ضرية� ،لية باطوطات.
�عباأة برو�� لتاري و�ال�ضر�ر و�عار� ،لت ال تلو م� إنت�ضار�ت �ضحيحة،
ل ال ت�ضم �ضو عط� له�م و�ر�ر�ت كلما دلتها..
وتر��– ضــم �و�ص –  تلك �للحات �لت تتل�ضــها لتفا 
�لهيــع �الأو م� للي� أو على عتبات �لفجر ،مت�ضــحبا ميضــ� إىل رت
�ل�ضرية – قبلها – تون قد بحث عن طوي�  أراء �لبي� لب ،دون
�أن تع ل على �أر..
ك� الأ�ضياء �ريبة  حياة �ضم �و�ص ،بد�أت تطر تها ،حما�ضرة
وقاع حياتها� ،لت ر �الن ب�ضرعة ،ك�ضها منل  رة �ل�ضماء� ..ضها
يتجــ نحوــا ،يتل رعبهــا بنار� حرقة� ،لت ت�ضــي� ــر�ة ،تتحطم
�إىل �ضــايا �ضــة ،تتبع�  لهو�ء كالق�ص �جلا ،تطف ري عا�ضــفة،
كــر�ت ..ذر�ت تروا لعنة فية تمأ ضــاء �لبلدة� ،قموعة  ذ�كرة
�لتاري� التماع� لفعل للبلدة �لقدمية..
�أ�ضــاب� ل�ضــايا بعص �لنا�ص  عيونهم ،وعلتهم يرون ك� ضــء
� ضــورة �ضاهة ،وعل بعضــهم ال يرون �ضو� جلان� ل�ضء  ك ما
ينرون �إلي� ،ضــيان �إن نرو� �ىل بعضــهم �لبعص �أو �ىل �يو�نات و�لني،
و� الأر�ص �لت نبتو� يها..
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و�لي� أ�ضــيبو� ب�ضــية  قلوبهم� ،أ�ضــبحو� بارد� لقلو ،تيب�ض
م�ضــاعرم و�أح�ضا�ضــاتهم �لت كان ندية ذ�ت يوم� ..ضــارو� ال ي�ضعرون
باالم و�أح�ن م� ،إىل  رعة..
� ليــوم �لتا لتحطم �ــر�ة مات نو�ر .تت حياة �ضــم �و�ص
و�لر�ضــن� إىل �البد  .يعد �ضــم �و�ص ميضــ� إىل �لابة ،لي�ضتمع �إىل
نــاء طاــر �جلنة �لــون ،ور� لر�ضــن  وحدة �ليتم �وح�ضــة .
�لوحــدة �لت حم حيات ،و تتحطم �إال بعد �أن �أ�ضــب يادر �لبي،
ويتجــو�  لبلــدة �لقدمية ومقرن �لنيلــ .حي يجل�ص  مــان �أ،
منفص .عند �لضــفة ..يحجب� � ان ع عيون �لنا�ص ،يتم م
رويتهم دون �ن يتمنو� مــ روي .ودون �ن ينتبهو� للعيون �جهولة �لت
را اجلهم �إح�ضا�ص امص ذ�ت مرة باأنها تر�قبهم.
وكان ذلك �ليوم �ل� أنق ي�  لعينة � إبنة �لعمدة م� لر..
كان عمدة �لبلدة �لقدمية ،ر و��ضــع �لنفوذ�� .ضاع �خلبثاء �أن ي�ضتمد
نفوذ م� نتما ل�ضــلة �التر� ،ب و�أكدو� �أن و نف�ضــ بلحم و�ضحم،
�أكد �أك م مرة  ال�ض� خلا�ضة� ،أن يتحدر م بي حممد عل با�ضا،
وذلــك ك يقطع �لطري علــى �أ رو�يات حمتملة ،تعم ن�ضــبت لتر�
�لي� أتلطو� ببعص �ضان �ل�ضما� – ذ كان �لر حري�ضا على تاأكيد،
�أن لي�ص م� ضــلة �التر�� لي� أتلطو� ببعص �ضان �ل�ضما ..- و
ت  م�عم و وحد ب م�عم ك عالت� لبة� ،لت ل تتمتع
بنفوذ كبي باإ�ضم �� عم.
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لــ عندما وىل عهد �الأتر��  ضــربات معــاو� هدية ،قد �
�لعمدة نفوذم� ،ل  يتمنو� م� إ�ضد�د مرة �أر� أبد�� ،ال جء
�الإلي� ،ذ حر�ضــو� على �لتعاون مع �جلي�ص �لاز ،علهم ي�ضــدون �ضيا
م� جد و�لنفــوذ �لقدمي – كما �أعتقدو� د�ما – و يب عليهم ي�ص
�لو ،ان لهم حوة لي�ص لها مثي  ما�ضيهم �لابر..
�إذيمنــو� على زر�عــة �لقط وارة �خل�ضــ ،بعد �أن ك�ضــدت ارة
�لرقيــ� لت برعو� يها� ..أ�ضــرع لهــم �اللي ك� ناــ ،و �ولو�
�ىل طافة رية ،ل ترتد م�ضــوح �لدي� ،ذ ��ضــتدمو� بر�عتهم �ل�ضابقة
 ارة �لرقي ،و�خلة �لت� كت�ضــبوا م ت�ضــدير �لقط و�خل�ضــ ،
�لت�ضــوي النف�ضهم كاأولياء �ضا ،و �بد�أو� يركون على ن�ضبهم ال
�لبي� لنبو ،موقا بتم �ال�ضتانة ،و �بد�أو يلعبون دورم �التماع
�ل�ضيا�ضــ�  لبلــدة �لقدمية ،بطريقــة تلفة ،تعتمد ��ضــتدر�ر �لعو�ط
�لدينية ،و�لضحك على �لدقون.. 
و �تعاق ك عمد �لبلد م� ضــلتهم ذ�ت �لتاري� جيد  و
يق� الأمر عند � �د بعد رو� الإلي كان �ر�ضحون � النتابات،
معمهم ينتمون بطريقة �أو �أر ال عمدة �لبلدة �لقدمية ،و�ن  تربطهم
بهم �ضلة رحم معومة ،هم م رعايا طافتهم �لناة..
يــ� لبعص �إىل �أن �لدمــاء �لت ر  عــرو � عمدة �لبلدة
�لقدمية ،لي�ض نبوية مقد�ضة �أوتركية مت�ضامية ح�ض ،ب مة دماء �ليية
نبيلة �أيضــا ..ويدع ــوالء �أن تيات � عمدة �لبلــدة �لقدمية �جلميت
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ع�ضــق بعص �للورد�ت �الليــ� ،لي تعاقبو� من حملــة ردون مرور�
بت�ضــ و�نتهاء برومر و�ضــ�  ضتا ،و�أمر � �لع�ضــ مار� ال تق
و�ضامة وما عما ت�ضف� ايا ع ما� وريات و�جل.
ا� لعمدة م �أن�ضباء �اكم �لعام� ،ل كان قد ر�أ� إحد بناتهم،
تدل بحبها ،وطل يدا � لتو و�للحة �لت ر�ا يها ،و�� � لعمدة
دون �أن ياأبهو وق را� لدي� ،لي تبقو� م� لفيال� قاتلة لإلي.
و�قو�.
مضــى �اكم �لعام ياط م عا�ضمة ��ضــتعمرة� ،لت� ضحك
يها �لقدر زوت  عا�ضمة �الأم�طورية �لت  ال تي عنها �ل�ضم�ص،
طالبــا منها �ل�ضــروع � و�قة ،علــى �إر�ء�ت طق منها� ،ضــاربا عر�ص
�ا بثورة �لني�ضــة �ضــد و�ضــد موف لة �لة  ،م�ضتعمر�ت
�أريقيا �لعجيبة� .لي كانو� ب�ضــب� لطق�ص �ار م�ضــتثارون �إىل �أق�ضــى
حد ،ما ع ياتهم �ل�ضرية نهة قوية تط حدود �ال�ضتو�ء ،م�ض
�لضبا.. 
و� �أ�ضب ك ما و �ضر� حاولو� �إفاء ،معلنا .تفوح ر�حت� لقوية
 تقارير را� ليد و�ل�ضــر ،و�قيبة �لدبلوما�ضية ،علي ب�ضمات كتبة
�لتقارير �ل�ضــو�م �لو��ضــحة ،و�لت التطها ع� أو ��ضــتنتا ،مهما كان
�لع حوالء� ،و �ال�ضتنتا� ضعيفا ..
يحــ� أا� لبلدة �لقدمية � � ل�ضــيا ،حايات ال �أو لها وال
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�ر ،تفضــ كلها �إىل ن�ضــي حمم ع� ضــة �� ضــم �و�ص� ،إذ تفيد
بعص � ايات� ،أن �لر�ضن بعد �أن ر م علت� لبديعة ،و�أ�ضب
يتجــو�  نحاء �لبلدة �لقدميــة ،لف� إنتبا� حد �لبيــوت �لبة� ،لت
تضا بي و�لد امة وما.
كان ذلــك �لبيــ� لفم �ل نهص عند م�ضــار�  لفتيحا  و
بيــ عمدة �لبلدة �لقدمية� ،ل بعد �أن مات زوت ،لفة ور�ءا طفلت
�ل�ضــة � لعينة � ،أت و�لدت� لعجوز تتعهدا بالرعاية ،وتدير �ضوون
�لبي� لب ،وم كملة ارة للتو م قل�� ضــطنبو  ات
دا �لاربة..
كانــ� جلــدة �لعجوز تبد فيدتها � لعينــة  حمبة دونها يهون ك
�ضء .و ت ت�ضم لها باخلرو ع حدود �لد�ر �لبة ،دون رقة �منة
م� خلدم و��ضم..
كان� لعينة تو�قة من طفولتها و�ضباا للرو م عا� جلدة �لعجوز
و�بنها �لعمدة� ،ىل عا� لبلدة �لقدمية �لرح� .ىل �أن �ضــنح لها �لفر�ضة
ذ�ت يوم ،ان�ضــل ل�ضــة يتاكلها �لفضو ،ر ال تلو على �ضء،
�ىل �ن �قب م� لنهر ،ور�أت على �ضــفت ت� أضــر� ،وابة لفها بي
يــ كبيتهم .كان�� ضــو�ء �لبي تبــدو م بعيد اتــة مقرقة كند،
و�أ�ضــو�ت �لع�ضا� لت تق ل تريد طار �جلنة �لون ادة ،تبع
على �الإح�ضــا�ص بال�ضم و�ل�ضــفو .وقتها كان� ل�ضم�ص قد بد�أت تو�ص
� الأ و�ل�ضح تضء باألو�ن ذبية ز�ية .بر�قة .تتاأل�  ضماء �ضاحبة
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�للون ،وقد بد� �لهو�ء علي ،و�لنهر �أمل�ضــا كمر�ة �ضاية� ،أو ك�ضي� لعمدة
�ل�ضــقي ،و�لقو�ر� ل�ضــر�عية ر  دوء يث ناء �ل�ضيادي� لع،
يعون كلماتهم بحن و�أن..
�أقب� لعينة م� لنهر �أك اأك ،حتى الم�ض بقدميها �ل�ضت
�يا� ،لت تم�ص �ضفة �لنهر � ض مث..
�قب م� حد �ر�ك� ل�ضــر�عية �ل�ضة ،ح ل رباط ع� لضفة،
و�أم�ض� ج �او� أن تنطل..
كان ربتها �لعارمة  ركو� لنهر تهيم عليها ،وتدعها دعا كقو
قاــرة ال قب لها بها .كان كالابة ع� لوع ،و كاأن قو� أر ارة
ع� إر�دتها ،ت�ضا وتتحم يها.
ت� جلو جاأة ،وعلى نحو مبا� أ�ضــبح� أمو�� لنهر تهدر ،و�ضيا
�ضيا �أت تعلو مبدة ،ونر عا�ضفة �ضاحقة تلوح � الأ.
عندما حرك� لعينة �ج ،�وقع ب�ضــر �لر�ضــن عليها ،م موقع
�نفص على �ضفة �لنهر� .ضعر بقلب يف ب�ضدة.
�أت �ر�ك� ل�ضر�عية تر�ضو على �ضفت� لنهر ،وبد� �لضبا� ل
ي�ضــب� لعا�ضفة ينت�ضر .وبدت �لعينة للر�ضــن بعيدة ،معورة .نهص م
مان ود� إىل �اء ،ي�ضــب حماوال �للحا ركبها �تاأرحة� ،لت تبحر
دون د ..بعيد� ،بعيد� ..بدت ل� لروية �ضــعبة مع �نت�ضــار �ليم .حاو
بب�ضــر� دوع بضربات قلب� رتفعة� �� ،ليم لإم�ضا باوقع �ل
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�أبحرت ي� لعينة .ا�ص اها ،بعيد� بعيد� � لنهر .ووي قلب ي�ضــتد،
و�و ادر ،ور�أ�ض يدور كحجر �لطاحون..
بد�أ �و يتع رك عينة �أك اأك ية وذابا .و�لبد �ل 
�أعماق ،كاأن ير ليدــع �و� إىل �أع ،تندع مرك� لعينة بعيد� عن.
يحاو اد� ديد مانها .يتتبع �ضر�� لعينة �تقطع.
كان مركبها تتحر ب�ضــرعة مــع �أرتفاع �و عاليــا كال .وكان
�ل�ضح� لثيفة قد مع�  ل�ضماء ،و�أ� لرعد يدو ب�ضدة.
�أدر� لر�ضــن� أن � لعا�ضفة �لت تو�ضك على �لهبو ،ال حمالة
�ضتقضــ على �لعينة ،وقد تقضــ علي معها ،لن� أ�ضــتمر � ل�ضــباحة
لفها..
علــى نح و مبا� إندع موة كبــة ،قلب� رك ،انفى مرا،
ب�ضوت متوم  دير �و� .مو�  ضر�� لعينة �اد..
�ق منها �لر�ضــن ،قا ح�ضــار�ت �خلطر �ل يحا�ضــرما.
�ضــب اهــا مالبا �ــاو و�لهو��ص وقــو�� لت بــد�ت تور ،مع
ك طاقة �ضــلت ذ�ت �لن�ضــ� قد�ص ،و�لك� لنبي  دعة و�حدة،
حماوال قهر �المو�� ت�ضــاعدة ،و�لة �لتــ بد�أت تيم على �لنهر .ع
�ضــوء �ل� خلاط ،ود نف�ضــ قد �أق منها� .ضــب اها و�أم�ضك
بها .كان منهة .ارة �لقو .ال ت�ضــتطيع رع ر�أ�ضــها ��ضون باخلو
و�لرعــ ،كاأن ك كو�بي�ــص �لبلدة �لقدمية ،تتو تها � إح�ضا�ضــاتها
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وم�ضــاعرا ،وتدعها دعا لليا� ،ل ي�ضــد ر�أ�ضــها بقوة ،ارا بها �إىل
�للحة �لفا�ضــلة ب� لوع و�لوع ،دون �ن تتم م رع ر�أ�ضها لروية
� �لفار�ص �نق� ،ل تال وما حميما ،يتل كو�بي�ضــها �متدة 
ذ�كرة �لبلدة �لقدمية.
كان �لر�ضن قد �أم�ضك بها بقوة ،و�أ يدعها �إىل �ل�ض.
م� ضل� لر�ضن و�لعينة در �أبناء و�أحفاد ال ح�ضر لهم� ،نت�ضرو� 
ك� أنحاء �لبد �لبة �إنت�ضــار �لنار � له�ضيم ،ل  يب منهم �ضو
�إبــ و�حد ،و �جلد �ل ينحدر م� ضــلب عجب� ضــم �و�ص� .ل
لطاا كان  ليا� ل�ضــمر �لعالية ،يح الأبنا و�أحفاد ،ع د� ضم
�و�ــص �لب ،وع دت نو�ر وع� لبي� لبــ�  لبلدة �لقدمية ،عند
�ضــفة �لنهر .و� �لبي� ل  يتب من� ،ضو� أط  ذ�كر�تها،
ع� أاد زوت  تقلبات �لمان ووالت �ان.
� ايات �لعالية مثل حمور� لعا عجب� ،ل كان م�ضــونا
بها من طفولت� لباكرة� ،إىل درة �أن يا نف�ض� أحيانا �ضم �و�ص �لب،
�أو �إبن� لر�ضن ،ويت�ضور حبيبات كنو�ر و�لعينة ،ينرون �إلي بر�بة كاأنه
يتهمن باجلنون ،يبتلع ريق ويح�ضر عيني� جلاحت ،ويم ي ،حماوال
�إفاء تورمات ،م ال يلب� أن ين�ضــى ك� ضء� ،إذ يدم ح�ضن� لتا..
ح�ضن� لتا.. 
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2
� رة �الوىل �لت ز�رت يها ليلى �ضــقت ،كان� أنيقة � أبهى �ضــورا.
�لتحفــ و�ياء �لل�ن �أبدتهما ،ع جلمالها طابعا ي .�كان تلفة قلي
عــ تلك �ــرة �الأوىل �لت� ألتقاا يهــا ،عندما اورت�  ينــ با�ص .لبثا
لبعص �لوق ،دون �أن ينب� أحدما ببن� ضفة..
را كان تفر تها  ،ماالت حياتها �إىل �لنف� الإتيار .ورا طر
ببالها حبي بعيــد عرت يوما ،ون� أن ل يع� إىل �جلان� الر م� ياة
دونها .تقارن �الن بين وب عجب ،و تت�ضــاء  ديلتها ،كي تد�ع
�الإحد� من� لتقت� ،إىل �أن و�ضل� إىل �ضقت.
كان و ب ينة و�أر يتح�ضــ�ص وهها بنرة اطفة ،ترق� ك اأك
 ذ�كرة �لبلدة �لقدمية .حمص نرة ح�ضــ تع ب ك�� ضاات ،لم ب
 بد� لبعيدة ،لت�ضتعيد� لبلدة �لقدمية �إىل �أعماقها..
�أعمــا تاريها ،حي ال ور حقيقية ل�ضــانها �لــ�ة و� لقر�ق و
�نبت و�ل�ضاك�ضون �حتل و�الأرم و �الألبان بقايا حملة حممد عل با�ضا..
ال ور �ضــو لهــ� الأر�ص� ،لت بتهــا بقايا �ل�ة و��ضــتعمري ع
قاتها �قيقية ،قاتها �ل�ضــود�ء �لضــاربة � الأبنو�ــص و�لط ،قاتها �لت
29

يف�ضــ عنها طم� قرن ،وو ي�ضــ نهر� لو�حد �متد مــ نايات �لابة
و�ل�ضــحر�ء� .ر و�ل�ضــم� .لن�ضــر و�لهمية� ،ىل �ر �عــا� تد�رية 
�ل�ضــو�رع �لعامــة للبلدة �لقدميــة ،وار� ل�ضــي� تحدرة مــ� لر� إىل
�لو�ض ..ت�ضاأ ليلى:
 �أتقد بحر �أ رو وور �أب عنجة�   ،جلر�ية �لضيقة. �أنر� إىل نيلنا نا � ضما� لو�د ،كي ي�ضب� ضيقا وو�ضا . يولد لدينا ياعا ،ملء بالعنفو�ن ،يرق طو�� ضــ ،ي�ض لان،�ضي ،متم ،متا وحي.
 �إن حا� لري. طوبى للرباء. قل الأحد ��ضري ذ�ت مرة� :أعطو� �أنتم �لني� إعما و�أتركو� لنا �أمر�ال�ضتمتاع ب.
و�ضــحنا ،و�ضــردنا مفارقــات ومو�ق مرت بنا مع �ضــان ــ� لبد
�تلفة ع بدنا �قيقة  ك� ضء..
 �نها �ضقيقتنا �ل. د كم �ضيا�ضة �ضاك .لر �لرماد � لعيون.�لنهر .نهر �لني .نا�  أر�ض� ل�ضود�ء ي� لنا�ص ،تمتد عروقهم 
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ك ء من� ..لنهر..
ييــ عجب يــ لينق� لعينــة .يهدد .يي  تريــد طار �جلنة
�ل ون .يي  و نو�ر �بيبة .يي  رة �ضم �و�ص �ل�ضرية ،و�أح�ن
�لر�ضن� ل�ض وضاء �ديقة و�لابة �لرحبة ،ي�ضهد �لتحوالت..
والت �لبلدة و�لنا�ص ،من كان� لبلدة �ضة ،ذ�ت بيوت قليلة ونا�ص
قليل ،ال ييد عددم ع� لع�ضــرة �أ�ضــر وعات .تنا�ضــل و ،وول
ــرور �لوق� إىل بلدة كبــة� ،إلتهم� لابة وحديقة �ضــم �و�ص ،و تعد
يها م�ضــاحة كاية �الن ،لتون ل رد حديقت� ل�ضــة �خلا�ضة  ،بيت
�ل�ض� ميم.
قد � ضــ� ل�ضو�رع �لعريضة و�ضــفلتتها ،و ديد �لبلدة – �لت كان
– و�ض�ضات �لدولة و�ل�ضركات ،وحل� أنو�ر �الإعمدة حم� لقنادي.
نهضــ� لعمار�ت �ل�ضــو�م و�ال�ضــام� لعربية – �لعربية وتت ك
�الأ�ضــماء و�م� لقدمية ،و�أ�ضــبح بيــوت �لبلدة – �لتــ كان – ترع
�لنباتــات � الأ�ضــ�ص وت�ضــتدم �ايرويــ لت�ضــ� خلبــ – كاأنها 
تعر ك�ضــرة �لفيتة يوما  ،-وت�ضتن�ضــ و�ء �ر�وح �عل ،وت�ضــتدم
ميفات �لهو�ء �ضــيفا و�ضتاء ،ب وت�ضــتعم منادي� لور�  مام .و�أك
م ذلك ..حتى تلك �و�ضوعات �لعجيبة �لت تدر�ص لطلبة �د�ر�ص – مث
�ل�ضــو و�ن�  ل�ضعر �جلال ،و�لبدو� أ� ل�ضحر�ء –   كان ،مع
تد�ت عنا�ضــر �ضــارة �لربية �لت  تعريبها ،وعنا�ضــر قاة �ان 
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�لبلدة �لقدمية.ك� ضــء �ضــار معلبا ،ال �للحوم و�خلضر و�لفاكهة ح�ض ب
حتــى � ل ه وية  ..وية �لنا�ص �لفعلية مهمــا �إنبتو ،و�ان مهما �أعادت �لدولة
�إنتا .لي�ص مة �ضء و�حد طاز يع ع ذ�ت� قيقية�  ،ضء  مر
� ضبا معتم.
وم قل� � لضــبا كان و عجب ينبث .يتجو  ضــاء �لبلدة
�لقدمية .ير نو�ر .ير� لعينة .ير� ضم �و�ص .ير حديقة �أزار �لر�ضن
�ل�ض ،و�لتمثا� لرام� جلمي ورية �لني ،ينع�ص علي� ضوء �ل�ضم�ص
�لاربــة .ير عاــ .ك عا يتهد ،ويعــ� أمام عيني ،ليتــ وم كالقما�ص
�لقدمي ،ليــر من و ليلــى ،يتنهد وو يحيط بر�حتــ كفي� لد�ت،
ولها يت�ضاعد .يت�ضــاعد حتى �أق�ضى بيوت �لبلدة �لقدمية ،حي دير �لنهر
وناء طار �جلنة �ل ون.
�إنتفص عجب� إر �ل�ضو� �با و� الأ� تحدة:
 ما ��ضم �ان �ل�  عتقالك ي للمرة �لثانية  �ضر� كنتبا. متى حد ذلك  � 20أكتوبر .1990 و�لتحقي. ذ�ت �ال�ضلة �لت طرحوا � لتحقي� الأو .وذ�ت �الإتهامات.32

 ذكرت  طلبك للح�ضــو على ح� ماية �لدولية� ،أن ري�ص �للجنة�ل�ضــعبية ،كان قد �أبلك م�ضبقا بعدم ار�ضــة �أ ن�ضا� إتماع� أو �ضيا�ض،
و�إال �ضتعر�ص نف�ضك للم�ضاءلة �الأمنية.
 � �ضحي ماذ� عل بعد �أن � إط� ضر�حك  قدم�� ضــتقالت ،قد �أت على توقيع تعهد بتقدميها ،وعدم ار�ضة�أ ن�ضا ،وعدم �خلرو م� لبلدة دون �إبهم.
 ماذ� حد بعد ذلك   يفو� ع تهديد و�لتحر�ص ب .اأ�ضطررت �ىل �التفاء. �أ يطلبو� منك � لتحقي� أن تتعاون معهم  علو� لن رض. ..كم مضى م� لوق من ادر �لبد �لبة :عام .عام .ع�ضرة ..
يعد يدر بالتحديد كم مضــى علي�  لربة م بد �إىل �أر�  ،ضء
مت�ضــاب� :الأمنة� .لنا�ص ،و�لم� ..ضــء و�حد ق يعطــ يات معنى..
ليلــى بوهها �لطفو� لنابص باياة و�الإ�ضــر�ر �لعنيــد� .لنابص به� �
�لب� ،ل ت�ضب علي ،تعط لوود معنى.
ليلــى �لت� أحبها على مف طر نه�ضــتها �لربة و�نــ .ليلى �لت
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تنهص �الن �  للحة بال�ت ..تنهص م ركام وو� الأ�ضدقاء �الأربعة،
�لي ال ي�لون ال�ض  مانهم ذ�ت ،ارق�  ضجاالتهم �لعقيمة ،حو
�أحو�ل ..كاأنهم يمعون كتابة تقرير ع� جلنون.
يتنهــد �ربعتهم وم يح�ضــرون ووهم ع� ــارة ،يتنهدون ميعهم 
زرة و�حدة ،تبدد �ل�ضــم� ل يم على ضاء �ل�كرة و�ان جاأة .دون
�أن ينبثو� ببن� ضف.
قد كان� أارم .ك� أارم ،ال ت �مركة حو� ضــو �و�حد :ما
و �جلنون  .و عا ا�ص د�� لعا� قيق .عا� لو�قع� .ألي�ص له�
�لعا� خلا�ص ،و�قع� خلا�ص ب ..ما �لفر بينهما ..
ل�ضــنو�ت طويلة  عجب� ضم �و�ص يت�ضاء ع� � لفار .يعي�ض
ويتنف�ض ويحيا ب .كان قد تو�ض من وق مبر� ،.إىل �أن �ل�وية �لت ننر منها
لعا� لو�قع� ،و للعا� خلا�ص� ،أو ما يجوز ت�ضــميت� لو�قع �الإ��ضالأ
�ض�ص � لت دد ت�ضنيفنا له� �لعا .االإن�ضان و �لا� لوحيد �ل
يريد – ب�ضــب� الحم � -أن يون ما لي�ــص علي ع .الانات �الأر
مث� يو�نات ال تريد �أن تون �ضيا  نف�ضها .لي�ض لديها نعات �نقبية
�أو �إحتلية لعا� لب�ضــر – ل� لب�ضر يقلدون حتى �ضلوكها �جلن�ض ،باإ�ضم
�لنعــة �لبد�ية – لي�ص للحيو�نات �لربة  مــادرة �الأر�ص �إىل � كوك
�ر – �للبة اليا� أا �الن�ضان على ركو مركبة ضاء  .-و�يو�نات
ال ت�ضــعى ال�ضتن�ضا بعضــها �أو ��ضتن�ضا� � ضــء �ر – �لنعجة دو
��ضتن�ضها �الن�ضان – و يحد� ن �ع قرد� �ضحا نوويا �أو �ضعى ور �و
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حمار النتا� أ�ضــلحة بيولوية �و كيماوية ،لقت� لنا�ص �أو ��ضــابتهم بار�ص �أو
تدم� ال�ضــا يهم -رم �ن �لنا�ص يضطهدون �م ويبحون �و��ض
وياأكلون مها بتلذ  .-وحد� الن�ضان� � ،لا� النقب� لري ،وحد
�ل يريد ع مث�  الأمور ،حتى � أك� لثقاات حملية ي�ضت� ل�ضحر
و�لط�ضــم الإحــد�� الأذ .ما �ل يريــد �إبات� .ن ا�ــص �لبح ع
�ابات الأ�ضــلة  يطرحها �ضو�� .أ�ضلة  يطرحها علي دد �ضليمان ،وال
لت� .أ�ضــلة  تفر يها ناقة �ضــال ،وال حمار عير وال كل� أ� له،
وال �أ كا م� لانات �د�ضة � ا�ض و�ا�ضر.
كما �أن �جان ال ي�ضــعرون باأنهم ان ،وال يفرون  نون بعضهم
�لبعــص ،الت�ضــني و�لت�ضــحي لي�ــص �أحد موــم ،وال يندر� ضــم
م�ضــاريعهم ..يتالفون مع بعضهم �لبعص�  ،ألفة حقيقية ،يفتقر �إليها �ضو�م.
هم كمجان لي�ضو مضطري مار�ضــة �لنفا� التماع ،ويعي�ضون حياتهم
كما يريدونها بالضــب .ويقبون �أك اك م بد�أة �الإن�ضان وبر�ءت� فقودة.
يقبــون �أكــ م روح �لطبيعــة� ،لت� أدرتهــا ار� لبح عــ� إابات
بالنفايات و�لتلو و�الإ�ضــتد�مات �خلاطة لل�ضلطة و�لوة .ود�ما �الإابات
�لت يح�ضلون عليها � ضاية .ي�ضتمرون  طرح �الأ�ضلة على �نف�ضهم.
 حيات� لعامرة فارقات حايا �� ضــم �و�ص و�لبلدة �لقدمية ،ل�ص
عجبــ� ىل �لعديدي   ت�ضــميتهم باجان ،تعلم منهم ما  ت�ضــتطع
�اليدلويات و�نا و�الار �لبة تعليم� إيا .تضاءل معار كلها �أمام
معارهم � قيقية  حو ور رة �ياة� :رية� .لطبيعة ..منا ع�ضــ�ص
35

� جلنون  ي ،و يعد عجب و ذ�ت.
فــ� الأوقــات �لت يهجر يها علتــ� لبديعة ،يتحو� إىل �ضــ�ص �ر
و :ح�ضــن� لتا ..وعندما يعود �إىل علت�  للحات �لفا�ضــلة ب حيات
كعجب ،وحيات كح�ضــن ،يبد�أ � إ�ضــتعادة وقاع حيات وذكريات� ن�ضرمة.
ين�ضــى �ض�ضيت� الأر� :ض�ضية ح�ضن� لتا ،ويتكرا ك�ضدي حميم
وو يت�ضــاء :كي يتحــدد معنى بعص �للمات ،ت�ضــب مر�دا الأ�ضــياء
حمددة ،كلما ذكرت �للمة نهص مر�دها �أمامنا ..نح�ص ب .ن�ضت�ضــعر .ناد
نتح�ض�ض با�ضابعنا.
مــ ب ــ� للمات كلمــة  ذكريات  وقاع حيات كعجب� ضــم
�و�ص ،عامرة بال�ضر�عات و�او و�لنون .و�لر و�لفر� ..ر�ر�ت و�له�م،
و�الإنت�ضــار�ت �ل�ضاحقة ،وتلك �الإنت�ضــار�ت �لت ال ر بينها وب� خل�ضارة
�لبــة .ك ذلك  و من وق لي�ص ق�ضــ� ،�إىل حمص ذكريات ي�ضــعر
اها باياد ،دون �أ� أو ندم �أو تعاط.
مــ ب ك� أنو�ع �لكريات� ،لت تع حيات� الن ،ذكريات مع �ضــديق
ح�ضــن� لتا .ذكريات لياليهم �عة ،ب�ضجاالت �ل�ضيا�ضة و�الأد ومتاع
�يــاة ،ومر�ة د� ل�ضــحرية .ذكريــات �لاأ�ص ومامر�ت �� جهضــة،
و�لناء عند �ضــاطء �لني�  ،لليا� قمرة ،على �أنام �لعود و�ضــوت �اء
رك� ضمة� ،أو ع�ضبة طاية� ،أو حجر عابر.
نعــم .ذكريات مع ح�ضــن� لتا� � ،لا� للحــوح .ف�  ياة،
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مة كانات ب�ضــرية ريبة تاد ت�ضراتها تدع �الإن�ضان �إىل �جلنون�.أك 
�لانات ر�بة� ،أولك �للحوحون �� ضــو على �ضرعيتهم م� الإري..
�الري� لي يت�ضــورونهم يي دون �أن يدركو� �أن م�ضــروعية �الن�ضــان،
تم�  إن�ضانيت� ،لت لي�ض بحاة �إىل �ضك للتاأكيد عليها� ،أو للتاأكيد على
�إ�ضهام �الإن�ضان مع �الري�  ضياة �عنى �الإتماع� لعام للحياة.دون �أن
يدركو�� ،أن لي�ص مرعية – و عجب – ن�� ضــروعية الأحد ،ا�ضــروعية
مينحها �الإن�ضان لنف�ض ،بجهد وح�ض� إد�رت ل�ت .ا يقنع �الري ب.
لو �أدركو� ذلك الأر�حو� �أنف�ضهم و�أر�حو �لنا�ص.
ح�ضــن� لتا ــو م� � لنوع �لفضــو� ،ع للدرــة �لت ع
ذ�كرة عجب� الن ت�ضعر بثيان مريع ،مهمة ح�ضن كان د�ما تقت�ضر على
تنقي�ــص حياة �الري� ،إذ ال يريــد �أن يقتنع باأن مو�ط عاد مث بقية ل
� .ي نف�ضــ كات كب ،و�ضــحا ط ،مع �أن  يت� ضيا ل قيمة،
ب�ضب نق�ص �وبة ،و�ضع� لقدر�ت وعدم �الإام باأ�ضر�ر لعبة �للة.
كمــا �أن  ك حيات� لعامرة باأحا�ضــي�ص �الإ�ضــطهاد و�ل  ،يتم
مــ قر�ءة كتا و�حد ل قيمة حقيقية ،اعتمد على �لثقاة �ل�ضــماعية ،كاأد�ة
لتلقــ� عار� بت�ضــرة .ــان �أن ــاءت �إدر�كات م�ضو�ضــة ومبتورة :
و��ضــحة �عا .ولتعويــص ذلك من� للحة �الأوىل� ،لتــ يتعر يها على
�ضــ�ص ،يبد� يح ل� الأكاذي ،ع� إاز�ت� الإعمية و�الأدبية و�لفرية،
�جلرية و�عومة .وال ين�ضــى �ن يعر للحدي ع معار� هم ،وكي� أن
�الري يق�ضــمون علي بالط حينا – حتى ال ين�ضــر �أار� جلرية يهدد
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معتقد�ت �لنا�ص به� الار ��ضــتنة �ل�ضابقة لع�ضرا – وحينا �ر ،حتى
يوون م بناتهم ��ضناو�ت.
ح�ضــن� لتا ،� و �أحد �أ�ضــو�أ حايات �لبلدة �لقدمية كو�بي�ضا .على
�لرم م� أن�  لتحلي� لنها حمص �ضــ�ص �أا ،تا كهم على �ضط
�ضا ..م م�ض و  مونات� تنارة� � .لا� لري – ح�ضن� لتا
– يحق بوقاحت ،و�ضــمات م مان �إىل �ر ،باإ�ضــر�ر� ،إىل �أن 
� إ�ضــطياد ،باإ�ضتدر��  لم  نعم لي�ص �ضــجاال� ،أو نقا�ضا� ،أو حو�ر�.
حمص كم �ضــباب حو� أار تاهة ،امة � أنها �أار عيمة ادت بها
عبقريت��  ضــبوقة .كم ال معنى ل ب�ضب ق�ضور� لفر ،حو� أمور –
كمــا يبدو – تطتها عقو� لنا�ص ،من وق طوي ،بعد �أن قتلتها بحثا ،لن
كان ي� أن� أكت�ض� ضيا ديد� ،دير� باالإتمام� .ضاأ عجب نف�ض:
 ما م�ضــلة � �لا� لري� ،لبا�ص مع .. اذ� ي�ضــر على ز و��ض ونون..  
عندمــا تعر عليــ للمرة �الأوىل � ،يتفح�ضــ كجرو �ضــ ،حماوال
�إ�ضــتقر�ء ك� ضــء ي :طريقة كم ،تفــ ،لو�ضــ ،تاأرحات�  
�جللو�ــص� .لطريقة �لت حيا بها ،و�لت ب يها هود� كب ،�لتون هيد�
ــو�ر بينهما ..ياب� لت يرتديها� .ألو�ن � لثيا .عاد�ت� أناء �لم .ك
�ضــء ..ك� ضء .و �تو�ضــ عجب� إىل �أن � �لا ،تنطو نف�ضيت
على �إح�ضــا�ص عيم باالإ�ضــطهاد ،و ال حــد ل .وما �أن تو�ضــ� إىل 
�لنتيجــة ،حتى عم على عدم �لتو��ضــ و�لتعاط مع ــ� �لا ،وبالطبع
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 ينج  ذلك.
�ــر �إحتفا� أ�ضــر� أقامــ بعص �الإ�ضــدقاء  من� أحدــم� ،إحتفاء
بكــر باــدة ،لثورة وطنية ر مــ قل� لتاري� ىل  رعة .مضــى
عجب� ضم �و�ص مين نف�ض رح حقيق ،مع كوو�ص �خلمر و�لند�مى ..مرح
�تقد من وق لي�ص ق�ض ،�لبى �لدعوة ضور �الإحتفا.
كان �ر �ضــء م� م� أن يطر على بالــ ،و �ن يجد ذلك �لا
�ضــم� حتفل ،لو علم �أن� ضيون نا ،ل�ع ع تلبيت للدعوة .ا�ضة
�أن كان ال ير�  أ نقا�ضات ادة .ما كان مين� لنف�ص ب ،و �ل�ضر
حتى �لثمالة ،و�لناء و�الإ�ضــتمتاع �إىل �أق�ضى حد  ،قد مضى علي وق
طوي ،وو �ضج كتب و�أور�ق ،ا�ضر� لوحدة و�لعلة م ك ان.
مــا �أن وطاأت قدمــا با� لد�ر� ،لت� أقيم يها �الإحتفا ،حتى �أن�ضــر
للبح ع� لرة� ،لت� أتمع يها �أ�ضدقاو� لند�مى ،ليجل�ص بينهم..
كانــو� ة ق .ما �أن �ضــربو� وبــد�أت �خلمر تتع بروو�ضــهم ،حتى
�ن�ضق� الأر�ص ع ح�ضن� لتا:
 �إزيك يا �أ�ضتاذ .ما متكر طبعا .. ال متكر. رد علي بحدة.
كان ح�ضــن� لتا ين� ضــر للدرة �لت  يعد يتكر يها �ضــيا .
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 �ر  ..وب�ت �لطريقة �لت� أقتحم يها �ان ،منتها ل�ضت� ميمة،
�إ�ضــتدر الإارة مو�ضوع اد ،ال يتكر� الن  .ما يكر و �أنهما الأك
م� ضــاعة كانا يتلمان ..ولي� أك دقة ،كان ح�ضن و �ل يتلم� .ضعر
ب كاأن� ضمم  د�ل على �إقناع ،باأن مثق ط ،وعلي� أن يعامل على �
�ال�ضا�ص ،ويهر ل� الإح�م �ل يهر� ثقفون لبعضهم �لبعص ،كما ي،
�إذ  ي يدر� أن �ثقف م �لانات �لوحيدة م دون ل ،� حرم
نعمة �إح�م بعضها �لبعص  � دونا ع� ضار ل..� 
 ح�ضن يتلم �إىل �ن �أنق من بعص �الأ�ضدقاء �لقد�مى.
� ليوم �لتا ،عندما ت�ضى �أر �خلمر و�أا .كان �أو� ضء طر ببال
وقاع ليلة �لبارحة .تكر ح�ضــن� لتا� � ..لا� للحوح �ع .مضــى
وقــ طوي قب� أن يلتقي مرة �أر ،عند زيارت الأحد �الأ�ضــدقاء �لقد�مى.
وء ب ال�ضا مع .ووء ب يبادر بال�ضو �ذ�ت:
 �أتكر. رد علي بحدة �أك:
 -ما  م�ضلتك .اذ� ت د�ما �أن �لنا�ص ال يتكرونك ..

40

3
 يــ� لثــة� :أميــ ،عا�ضــم وعثمان ــرد �أ�ضــدقاء تاريي
ح�ضــ ،بالن�ضــبة لعجب� ضم �و�ص .كانو� بالن�ضــبة ل� أك م ذلك.
قد ند تهم للتنيم بنف�ض .و�أ�ضب بعد ذلك م�ضوال عنهم � للجنة
�الإعمية .كان ي�ضهر مع تهم  ،كث م� الأوقات ،حتى مطلع �لفجر.
ا�ضــة  تلك �لليا� لت يون لديهم يها عم� إعميا مركيا ،عليهم
�إاز� .إذ كانو� ي�ضــهرون لتابة �ل�ضح� اطية ،وتو�ضيلها بعد ذلك �إىل
�جلامعات ،لتعليقها  معاتها �الإعمية.
ال يــ �يكر كاأن �الأمر � لبارحة ح�ضــ ،و ص علي ك 
حضر
�ل�ضنو�ت .عندما كانو� يتجمعون  من عثمان� ،ل يون وقتها قد 
� لتفتــة  باألو�نها �تلفة ،و�أقم �لبو�ص و�ل�ضــم وور� لفل�ضــا.
بينما ي عا�ضــم الحضــار �ل�ضــمك �قل و�لليمون ،وعر� لبل م
نا�ضــية �ل�ضــارع ،وين�ضــ و بتي� الأور�� ل�ضــة �لت كتب يها
�لتحليت �ل�ضيا�ضية و�الأبار .عندما يفا عثمان ب� ن و�ر ب�ضو:�
 اذ� ال ندع �لتنيم  ك امعة يت ليت ،وي�ضــدر �ضحيفتبنف�ض. 
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 ال بد م قبضة مركية على �الإعم � .ير� � الإمور. ل ل امعة �ضو�ضــية م�ضــاكلها .كما �ن �عتماد �لتنيم ك امعة على نف�ض يحف ي� � العتماد روح �خلل و�البد�ع.
 �لقيادة تعتمد � أو�ضــاع �جلامعات على �علومات ��ضتقاة م �جلامعات نف�ضــها .كما �أن دو�ع� لتاأم تفر�ص � �ال�ضلو� رك 
�لعم� الإعم و�لدعا .تفيهم مهمة تعليقها ل�ضة  امعاتهم.
 لنهم معر�ض للطر. �نها �ضريبة �نتماهم.ينه عثمان ل�ضــ ور� لفل�ضا� إىل بعضــ� لبعص ،حتى ي�ضب
بحجم �لبورتات �لت� ضيعل عليها � جلامعات.
كانو� يعملون مرة و�حدة � الإ�ضــبوع ،يحضــرون ك� ضــء قب� أن
يتع عر� لبل بروو�ضهم.
ال ي �عجب يكر �الأمر كاأن� لبارحة� ،أي م �الن  :ما ز�لو� كما
م� ..أم تت �أحو�لهم باإنضمام ح�ضن� لتا� إليهم..
وــوالء �الأربعة �لي يجل�ضــون �أمام �جلد�ر �خلارــ ،لبي� لبلدة
�لقدمية :م م   م ح�ضــن� لتا و�أمي وعثمان وعا�ضم� ،أم �أن 
�أ�ضباحهم تر م قل� لكريات ،لتكر بال مضى..
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 حقا �أن ك� ضــء �إا و م بنات يال و�أار ،وال مي للو�قع
�قيقــ� لفعل� ل ر باأدنى �ضــلة ..و�أن � الأ�ضــماء و�لوقاع
و�الأحد� ،ال وود لها على �الإط.. 
�أيــا كان �المر ثمة حقيقة و�حدة ،ال مي� أن تون ذ�كرت يها: ،
ناء ..حقيقة حبهما ،ولهما  زقاقــات ودرو� لبلدة �لقدمية ،لقاء�تهما
�ارة  رت بالفتيحا .لقاء�تهمــا �ميمة � لاتيا �جاورة لفرع
�لقاــرة باخلرطوم .و�ضــها �لري بان تعر ك� ضــء ع�  لتوي�ص 
� لقو� الأر .حبها له� �لعا� ال�ضــتبار� لامص�� .ضــتجاباتها
�لتلقاية لإبت�ز �لعاطف� ،ل ميتهن عا�ضــم باإدعاء� ر�ص ،و�ل�ضــو
�تررة لدرة �ل ،عما يعاني م� الم لي�ضــ عط� الري ،وي�ضعر
باإتمامهــم ب -يريــد �أن يون حمور �لعــا ،- ومو�مر�ت� ل�ضــة �لت
كان تعر �أو�ءم �ميمة ،و�إم�ضــاكهم ب متلب�ضا بحوزت� أتام مورة،
م� ضعار ’�إحد� جلامعات ،و�ضهاد�ت تفا�ضي ،وبطاقات� ..الأمر �ل
علهم يبد�أون بال�ضك ي.
بد�ت عقة عجبــ بهناء برية ،كما حاو� إقناع نف�ضــ بلك مر�ر�
وتر�ر� .كان يت�ضــور �ن �للحة �لت� ضــيع يها لهناء ع� إ�ضــتهاء لها،
�ضــتون حد� ا�ض لعقتهما� ،لت  ي ي�ضــد يوما �أنها �ضتتحق،
 منطويا على �جلمر �ل يحر دو�ل� ،إىل �أن ا�ص بها باتت:
 لقد تعب م�� ض�  ل�ضو�رع ،و�جللو�ص � لاتيات.43

 ماذ� تقح  علم م عا�ضم �ن لديك رة  بي�  لع�بة . ي�ضــد� أذني� .رتبك و نف�ض� أطاأ �ل�ضمع ،هناء حلم مثا 
ذن ال يجرو على �لتف ي ح�ضيا.
 ماذ� تق�ضدي..  �أال تود �أن تفرن على رتك ..و �مضيا  ذلك �ل�ضباح �لبارد �إىل �لفتيحا ،يحا�ضرما �ضم
�ل�ضتاء..
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4
نا بعيد�  قل ابة �ضم �و�ص   ،
وق ما �ضجرة �ضن ميلة،
كان� ل�ضــم�ص ت�ضــطع عليها وتمرا با�ضــعتها �لبية ،و�لن�ضــمات تتحر
حولها  ،دعة وحبور دون قيد �أو ر�ض ،وبالقر م�  ل�ضجرة ،على �ر�ص
�لابة � أ�ضجار تلفة م ك نوع� ،ض ل ابة �ضم �و�ص �لب.
كانــ�  ل�ضــجرة موط طار �جلنــة �ل ون ،تتلهــ د�ما ليار�ت
�ضــم �و�ص ،وعندما �نقطع ع زيارتها �إر واة نــو�ر� ،إزد�د توقها يوما بعد
�ر لرويت ،ان تر�ض ند�ء�تها ل  تريد طار �جلنة �ل ون ،يع ناء
�لطاــر �لع� لابــة �ىل �ديقة .يد م نو�ــ� لبي� لب ،حتى
ي�ضــ� إىل رة �طوطات و �الأور� و�لت� ،لت يحب�ص �ضــم �و�ص
نف�ض بينها.
وبعد طو ند�ء�ت ف� ل�ضــجرة ،م دون ك� الأ�ضجار  ،وحدا
ف .و تضر مرة �أر� إال بعد �أن �أ�ضب� لر�ضن� إب� ضم �و�ص
�ل�ض ،يجء ويق  ذ�ت �ان .ي�ضمع تريد طار �جلنة �ل ون..
�الن �إتفــ�  لابة ،و تضــر مرة �أــر� ،إىل �أن �أن �أتث
�أ�ضــجارا م قب موف� الإ�ضــان ،و يب م ذكر�ا �ضــو� ضــجرة
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�ل�ضــن� ،لت اورا من� ضــ ،و ك ما تبقى م� إر� ضم �و�ص
�لبــ ،بعد �أن �ضــادرت �ومة �لعامة �لبي و�ديقــة ،وحولتهما �ىل
متحفا  وطنيا � � .. ن� ل�ض و من عجب حفيد �ضم �و�ص
�لب..
� ضــي� لبلدة �لاــ كان عجب يفتــ ناة رتــ� طلة على
�ل�ضــارع ..حي� ضجرة �ل�ضن� لعجوز� ،لت ينق ب�ضــر بينها وب� ر�ة
��ضروة  د�ر رت ..وب� ضجرة �ل�ضن و�ر�ة ،تنثا� الأيلة و�ل�ضور
�عتادة ،و�الأ�ضباح �لت يحادها� ،إىل �أن ير متجها �إىل مان� الأ ، عند
�قهى �ل يتو�ضــ� ضو� لبلدة �لقدمية ،يمر  طريق باأ�ضدقاء� الأربعة
�لقد�مى� ،لي ي�ضمتون حاا يرون عابر� �أمامهم � ضم.
�نتع� ضوت مو� الأ� تحدة مرة �أر ،م� أار وتيت:
 �أ�ضــتاذ عجبــ� ،أنا عــ� لوقاع �لتــ� أدت �إىل تف و�إد�ردمك.
 ذكرت لك �ضابقا� ،أن ذلك   منارة ��ضترق ع�ضرة �ضاعات ،�أتوق لها ع� دي� إال بطل  منهم  ليتمنو� م� أد�ء �ضلو�تهم.
كان� نارة ع� لعلمانية و�لدولة �لدينية .وقد �أزعجتهم كث� ،�إىل درة
�أنهم حاولو� �إ�ضــادا بالتهليت و�لتب�ت ،وعندما �ضلو� طوقو� �ان
بالهتاات ،وقامو� بتف و�إد�ر دم.
 لنك  تعتق وال ت �على قيد �ياة ..46

  يتمنو� م� إعتقا� .إذ  حمايت وتهريب بو��ضطة �لتنيم. لنك قل� أنك ترك� لتنيم. حد � يما بعد� ،إذ �نق�ضم �لتنيم و� أ�ضاأ �أن �أ�ضن� ضم � أم� لق�ضم ،كما �رت ن�ضر �أار ع� لندو�ت و�قاالت .وكن� ألب
�أ دعوة تو  ك� أحا�ضر و�أحاور.
 �أ يحاو� لتنيم �إ�ضتعادتك. ك� لق�ضــم عــ ذلك .لنن� أ�ضــررت على موقفــ� لر�صللتنيم.
  تعتقد �أن �ل�ضب��  ضتهد�ك بالقت و �لندو�ت �أم �قاالت �عتقد �أن ك� أن�ضطت ا  ذلك �أ�ضعار� لثورية � ل�ضب. ل عمليا  يحد لك �ضء. لــو بقي لفقدت حيات ،لنن رب .م �أنن عاني نف�ضــيا م��ضــار �لنف�ضــ� ،ل� ضــرب حو� أن�ضــا� ثقف و�أرباعهم� ،ضوو�
�ضمعت و�أقو� و�أعا .علو� �أ�ضو�أ ا عل هاز �الأم.
 �إذن تتهمهم. ال �أتهمهــم م .ب� لثقاة �لت� أنتجتهم ،ــ� لثقاة �لت تنطوعلى رة �لتامر ب�ضورة �ضارة..
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5
لع ناء �ضتانها .لع ونلتها �ل�ضفاة� ،أبق ق على �للوت
و�نهــدة ،و�أت ترق�ص بجنون على �إيقاعات �جلاز �حمومة� ،نبعثة م
هاز �ل�ضــيو �ل�ضــ ..رق�ص عجب معها ب�ت �جلنون ..رق�ضــا معا 
لهفة و�ضــ حتى نا منهما �لتع ،اريا على �ل�ضــر منه ،الث
�النفا�ص.
د�أت �أنفا�ضهما قلي دع ناء بر�أ�ضها �إىل �ضدر ،و�ت تد�ع
�أ�ضــابع� لت� أت تت�ضل وتو�ص بعيد� ،وتتنق لتعب باأزر�ر منهدتها،
وتعاود �لو�ص مرة �أر ،وب�ضــر يتعم�  ل�كرة ،مع ت�ضــحبات �أنامل
�إىل مو�طــ� لدء �نتفــة .يتعم  ذ�كرة ناية ،حيــ� لهو�ء منع�ص
و�أ�ضــعة �ل�ضــم�ص د�ة ،تمر ناء �لبي� ل�ضــ وتتل� ضــجرة �ل�ضن
�لعجوز و�لورود و�الأزار�  ،الأ�ض�ص �نت�ضرة  ك مان م� لفناء.
كان� ل�ضــجرة �لعجوز  ،ت�ضــفر �أور�قها ،تيب�ــص .تتهاو� إىل قطع
�ضة ،ت�ضتع يها �لنار ت� أنينا �ضديد� ،كاأن� إنفجار متوم .م ال يلب
رمادا يتبد ع ع ناص باأ�ضــان� ت�ضــابة� ،لت تضر وتضر،
حتــى لتبدو ريانة بان� ،ل ال تلو من وو� الأربعة �لي ال ي�لون
ال�ضــ ،على �أعتا� للي� ،ل ميض بطى متثاقلة ،و�ل�ضم� ل
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قطعت� ر زرة ،ال ي �ييم دون �أن يتجر�أ �أحدم على قطع..
� �لعو�ء �ل ي�ضــ قل� للي� ،ضــاريا  ضاء�ت �لبلدة �لقدمية،
قــا ناــة رة عجبــ ،مارقا مرو� ل�ضــهم م� لرمية .ــ� �لعو�ء
�وح�ص� ،وع ،ير م قل حو�ر� لبلدة �لقدمية ،ليم�ص م�ضــامع
دون �أن يث د�ل� أ�� ضتجابة..
�نها لعنة �ياد� .أن تون حمايد�  م�ضاعر ا� لنا�ص� ،لي قدتهم
�أو قدو� ،أو �أيا كان� لت�ضــمية :ال كر ،ال ح وال �أ� ضء �ضو نرة
لجيــة باردة ،ترميهــا لفك ب� ن و�ر ،ه �ي�ضــب للكريات داللة
تلفة ،داللة ال عقة لها بالكريات �أو �ن.
على �جلد�ر �ل�ضلد ال ي �عجب يحاو تعلي مر�ت�� ضروة ،ينر
�إليهــا  ير ذ�ت .يتج�ضــد �أمام ح�ضــن� لتا ،را ل�ضــان .حمركا
�إبهاميــ على �أذني ،يط� ر�ة ��ضــروة ءة رماديــة ،وو يحاو طرد
�ضب ح�ضن� لتا م و�طر� لثيفة.
� الأيام �خلو� الإتاذ موقفا م� ضد�قتهما وتاأكيد� لقطيعة بالقو
و�لفع ،ح�ضــ عجب على ح�ضــت م� ل�ضــعور بان و�الأ� ،ىل حد
�إ�ضــتن �ك م�ضــاعر  ،يبــ ل حتى مــا يحن ب على مــر�ر�ت �أيام
قادمات – را – ل�ضــدة لوعت و�أ�ضــا� ضــعر باأن� أدر ك طاقة �الإح�ضا�ص
بالفقد ،و  �يعد عجب و �ل�ضــ�ص ذ�تــ ذ�� ل يهتم بتوي
�ضد�قات.
49

ل�ــص عجبــ  مقهــا� الإــ �� .مضــى كمــا � إا
متعاك�ضــ� � ..قا دون ندم .دون مر�ر�ت معلنة .دون حن مبا�ضر،
كما نى من� أن بد�أ يح� لت�ت� ،لت طر�أت على �ض�ضية ح�ضن.
 يــ مة �أحد يت�ضــ ور �أن تاأتــ�  للحة ،علــى �لرم م� أن
�جلميــع كانو� يتوقعونها من وق طوي ،ب�ضــب� الإت� لو��ضــ ب
�ل�ض�ضيت ،وعدم تاو عقتهما – حد عجب نف�ض..- 
عجب بقــدر ما كان لطيفا ومهبا ،بقدر ما كان منطويا ..كان حيات
مت�ضــابة مع ذ�كــرة �لبلدة �لقدمية .معقــدة تعقد درو� لبلــدة وحو�ريها
و�أزقتها �لضيقة .لي�ضــ بب�ضاطة حياة ح�ضن� ،لت نهض�  جلر�أة حد
�لوقاحة و�الإت .ال يجد نف�ضــ� إال � ضــجي� جتمــع و�رح وتي
عنق ومع�ضمي بتلك �لعقود �خلرزية �ل ونة .كان وزا للو�ز� ل�ض
�تمرد على قو�ن� لطبقة �لو�ضــطى �لت� أنتجت� ،لطبقة �لو�ضطى ��ضونة
بعبت �لتمدي.
كان ح�ضــن� إذن يهتم بق�ضور �ياة و�ضــق� أارا ،دون �أن يتم
م عبور �خل� لفا�ضــ ب ورا و�ل�ضاطء �الر يات� ،لت تتجلى
ق�  ر�ة ��ضروة..
حيات� ف�ضــة ــ� تحققة � لو�قع .كي كان ح�ضــن ينر �إىل
عجب قبي� إ�قهما �لو�ضــيك .كان ير� كجاحد وناكر للجمي .ن�ضــى
ك تلك �الأيام� ،لت كان يلتقي يها ،منها مدود �لو و�خلاطر ب�ضب
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�الإرا و�جلوع و�لتف� مص ،يطعم ويو��ضي� .لوحيد �ل وق مع
ففا عن متاع� ياة ومومها  ..ي�ضــاأل� ضــيا �إال و�أاب .منح م
� ما  يحلم ب يوما .وبعد ك � يتنر ل� الن ،نا�ضــيا ك� ضــء 
يال م ود ..
يتنهد ح�ضــن� لتا�  أ�ضــى ،وو يوكد لنف�ضــ  لي�ص مة �ضــب
يج على �إحتمال .لينته ك ما بيننا ،ولي ك� ضء �إىل �جلحيم
 .كان ح�ضن يرر لنف�ض.
�  للحة ذ�تها كان عجب يت�ضــاء :اذ� يجهد ح�ضــن نف�ض
ك ــ� �جلهــد ،ليقل م� إحــ�م عجب  نر �لنا�ــص ،به� لطريقة
�لتوية ،و�ال�ضالي� ر�وة �اكرة  .م� عقو� أن ير� إىل � �د
�دمر  ..و� � ل�ضــو �على و� خل�ضــو�ص ،معلقا  ضاء ذ�كرة
عجب� ضم �و�ص ،دون �إابة حمددة.
 كثــ م� لنقا�ضــات �لتــ د�رت بينهمــا ،كان رد ح�ضــن معلنا
وا:�
 �أن تتي ذلك ،الأنك تت�ضــور نف�ضك كاإل� ..أن نون� ..أق�ضم�أنن�  أق�ضد �الإ�ضاءة �إليك..
�لرد ذ�ت� إر ك ، حو� أ�ضالي ح�ضن� لتوية� ،ر�وة..
ي�ــص عجبــ و يعد يهتــم الأ حو�ر ،مع ح�ضــن حو� ضــلوك
�لعد� ا .كان قد بد�أ ي�ضــعر باأن  يعد لأمــر �أمية على �الإط،
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ح�ضن  يعد يعني كما مضى ،بالتا ال �أمية �أو دو م و�ص �أ
حو�ر مع .و� �أ عن�  ضم.
ن�ضــاأ عجب�  أ�ضــرة ل تتقل  ذ�كرة �لبلدة �لقدمية ،وحاياا
ع� � ضم �و�ص ،كار �أ�ضاط� لرباء�.الأمر �ل كان كايا الأن مينح
�الإر�دة �لزمة ل�ضياة قدر تل.
�أمام مقها� ال ،مير �ا�ضــ�  أ�ضا� لنا�ص ومحمهم .ي ي
�الإح�ضــا�ص بالر ك�ضاعر م�ضــون بحمى �لكريات ،و�الم �ل�ضر�عات
�لتــ رم تقادم �لعهــد ،ال ت �ت دو�ل كال�ضــو� لقتاد ،وو يتو
عميقا ،عميقا �أق�ضــى مرة �لفــو�د ،لفا ور�ء مقا و دم ،يت�ضــ منهما
طي� ضــديق� لقري� / لبعيد ..ح�ضن وو ينح�ضر كموة ،موة عاتية
تاأ معهــا بنايات �لبلدة �لقدمية ،و�لنا�ص وممــ� لم� لابر  ،يعود
لطي ح�ضــن� ل� أح ذ�ت يوم ،م وود �ضو يما تبقى م� أ،
يحاو� أن يتطا ب ما و�ضع.
�للحات �جلميلة �لت عا�ضــاا معا ،كان�  إح�ضا�ضاتها �أ�ضب� ضاعر
�حبــ ،كاأويــ� ،أك م� ضــديق .كر�ضــا لعقتهما� ،لت� ضــارت
حديــ� لبلدة �لقدمية � حبة و�لواء .كانــا ال يفقان �إال للنوم ،و�أحيانا
ينامان معا  بي� أحدما� ،أو بي� ضــدي م�ض .ي�ضعر ك منهما باأ
�الر .و��ضــ ،موم حتى دون �أن ينب ببن� ضف ،ما �ل حد
لتتعر�ص عقتهما بعد ك�  ل�ضنو�ت لل�ضرو و�لت�ضدعات ،وتت�ضى
�ض�ضــيتاما �لقدميتان ،لتح د� ك منهما �ض�ضية �أر  ،ت
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موودة م قب ،على �أنقا�ص �ل�ض�ضية �لقدمية.
زــر عجبــ وو يعال  ذن والت ح�ضــن� ،لت� أطل عليها 
�الأزمة �لتاريية لل�ضدي� دعو ح�ضن� . ن ال يعر بالضب متى بد�أت
�لتحوالت تع� ض�ضــية ح�ضن ،ل مة حمطات ارقة كان توكد،
�أن مة �ض�ص ديد يت�ض.
 ات �ضــف و يحاو� أن يتل على �أ ،وي�ضتعيد تلك �حطات
�لارقة � ضف� ي ،تقف� إىل ذن تلك �للحة قب� ضنو�ت  ،قل
�حطة �لو�ضــطى للبلــدة �لقدمية ،ح� أحتدم بينهما �ضــجا عقيم حو 
�لوود و�لعدم  ،انفجر ح�ضن  وه ،متهما �إيا باالإاد.
كان �ضــجالهما ادا عندما بد�أ .ال ي�ضــ� أبد� باالإنفجــار �ل يطوي
د�ل ،حتى ااأ ح�ضــن بتنمر علي دون �ضــاب� إن�ر .ال يدر حتى
�الن ما �ل�ضــب� قيق� ،ل ع ح�ضــن – تها – ميتلء ب
ــ� لروح �لعد�ية ..را الأن بد�أ موــر� ،يهتم الأمر � لديانات �جلديدة 
�لت� أرزتها �لعوة�  ،لديانات �لعجيبة �لت ت�ضــلل عابرة �لقار�ت،
كاأن �لعا تنق�ضــ ميد مــ� لديانات� ،أو بحاة الأنبيــاء دد  ..را �أن
الإنفجار� با عقة بتلك �لطافة �ل�ضــ رية� ،لت� أ�ضــب� أحد مريديها،
ق ليثب لنف�ض� أن� ض�ص ي� ،أو مثق ال مي للررة و�لدماء
ب�ضلة� ،أو �أ� ضء �ر م� � لقبي.
كان م�ــ قد تبد� ضــر  وه ،بطريقة ب�ضــعة �  للحة
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بال�ت :ب زحام �لنا�ص و�لعربات..
بعد �ضــنو�ت طويلة ،عندما ي�ضــتعيد عجب�  للحة ،ي�ضتو� أن
ح�ضــن كان يتطلع �إىل �عرة ،و ي ر��ضــيا باأد�ء دور ��ضــتمع �ل
 يلعب ،من  عجب  ترويضــ .وحاو م�ضاعدت باأن مد بالت
�نتقاة بعناية ،وعم على توي قر�ء�ت . كان يحاو بلك �ن يو�ض�ص ي
�أر�ضــية م�ضكة بينهما ،ل ح�ضن� ضرعان ما 
م� لقر�ءة ،القر�ءة علة،
وو  يعتاد  -ك حيات� لت ال تلو م� ضج ،- على �لعلة ..
حيات� لت تبد�أ � ل�ضباح �لباكر ،وال تنته� ر ��ضاء ،تنهص � ركة
ا� لنا�ص ،ولقاء �الأ�ضــدقاء �جلدد – د�ما لدي� أ�ضــدقاء دد – �لي
�ضي�ضــبحون  قد�مى  قريبا .و�ضــبا� � ل�ضــطحي� لي يحبهم –
الأنهم ي�ضعرون باأميت� – ذن كان ال يجد نف�ض� إال �  ركة �لن�ضطة
 قل تمع� ،تن وع ب ات.
بعد �ضــنو�ت عدة� ،ضتبد�أ تتون  د� ح�ضن م�ضاعر عد�ية ا
� لفات� ،إذ� يبد�أ �  ل�  أن �الري ي�ضــتلون لتحقي� أد�هم،
ويتنامــى د�ل�  � ل  ب�ضــورة مرعبة ،ويتح و� إىل ا�ص ،ي�ضــع
ي روح �لعد�ء�  -عل� - أك اأك ،ا م�ضــاريع �الري .. 
��ضــاريع �لت يت�ضــور – ال يــدر� أحد م� أي اء به� �لت�ضــ ور – �أن
�لفض  احها� ،إا يعود ل وحد ،و �ض�ضيا ..
�أو مرة تعر يها عجب على ح�ضن  ،يروق� أبد�� ،إذ بد� ل وقحا،
نفر من .ل ح�ضن  يحق دون �أن يدر اذ�  ..يما بعد �أدر
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عجب� أن ح�ضن يحاو د�ما �أن يون مقربا م� الأ�ضا�ص �لي يعتقد
�أنهــم يون .ال ي �عجبــ يكر �أو لقاء عل لهمــا بعد �أن  م
ترويضــ ،حموال �إيا� إىل تلمي ي ،كما قرر  نف�ضــ وقتها .كان يجل�ص
تهــا � أحد �لبن�ضــات �خلارية للية �الإقت�ضــاد و�لعلوم �الإتماعية،
يقــر�أ ور� أمادو �( لدونــا لور� وزواا �النــان) .ال ي �يكر ذلك
بو�ضــوح حتى �الن – عندما �أق من ح�ضــن يحي ي ،لم يجد بد� م
دعوت للجلو�ص .مد ح�ضــن يد ياأ� لتا .قلب ب يدي و�أعاد� إلي.
و �بد�أ بينهما �و�ر �ل� أضــى �إىل �ضد�قة متينة�� ،ضتمرت ل�ضنو�ت
طويلة.
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كان عجب منها م د�الت �ل�ضيا�ضة ،و�أركان �لنقا�ص و�ل�ضجاالت
�لت تف�ضــر �اء بااء .ي�ضته حو�ر�ت �أر .حو�ر�ت حقيقية � الأد
و�ل�ضــعر و�أحو�� جتمع ،وذ�كرة �لنا�ص و�الأ�ضياء و�الأماك ،و�ضايا مر�يا
�ضــم �و�ص �لب� ،لت� أ�ضــاب� جلميع حتى طيور �ل�ضــجر ،و�أع�ضا
�لية �لت ي� أطر�� لبلدة �لقدمية..
كان يتلم وح�ضــن ي�ضــتمع باتمام ،وذ�كرت ت�ص �دي ،او
�إعادة �ضيات مرة �أر بلة �أر ،كان حو�ر� م طر و�حد ،لن كان
ي – �ال ي �يكر حماور حتى �الن  ..-بعدا باأيام دعا ح�ضن� لتا
للمبي مع ،و �أ ر�ضــميا �أن� أ�ضطفا ليون �أ�ضــتاذ ..و� �أ�ضبحا
ينامــان  وق متاأر مــ ك ليلة ،بعد �أن يون عجب قد �إ�ضــتفر 
و ح�ضــن ،ك قر�ء�ت�  عرة و�اليديولويا و�الأد و�لف .وذ�كرة
ح�ضن كالفل ت�ص ك� ضء..
�أو ليلة قضــاا عجب مع ح�ضن كان د�ضا :كي تطر مث 
�الأار �لريبة ،على با ح�ضــن .. فرة �أن يون �أ�ضــتاذ� ل�ضــ�ص
 مث� ضــن  ت تروق .بدت ل ريبة ،و�الأر منها تعليم �ل�ضــعر
تها ت�ضــ ك ريب ونون ،حو معنى عقتهما �لوليدة ،و�أدر� أن
56

ح�ضــن يعا  د�ل� ضــر�عا حاد� .يريد �أن يون �ض�ضا باإمان� ،أن
ي�ضــنع رقا � ياة ..ويت�ضور �أن �ل�ضــبي� لوحيد �إىل ذلك ،و �أن يون
�ضــاعر�� أو كاتبــا� ،إىل �ر م� إتمامــات ريبة ،ي حياة �الإن�ضــان �إىل
ع �و�أ مقيم.
 ي يدر� أن باإمان �أ� ضــ�ص�  ،أ ا م� جاالت �أن
ي�ضنع رقا .وحاو� أن يقود� إىل � لفرة ب�ض وتودة.
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تتضــاء ممــ� لبلدة �لقدمية .تتضــاء حتى تيــ لتح حملها
مع�ضــر�ت �لداع �ل�ضــعب و�أو�ت ن�ضــيبة و� جادي� لدباب
و�ضرطة �لنام �لعاموية �لداع ع� لعقيدة و�لوط – تر د�ح�ص
و�لــ�ء م قلــ تاري مقيــ ،- ينت�ضــر �الأيدز و�ــرو� الألية 
�أطر�� لبد �لبة ،وي�ضــب ل� ضء طعم �ر .طعم �أ� ضء �ضو
�لكريات �ميمة..
م قل� أط� لبلدة �لقدمية .على �أنقا�ضها ،تنهص �عتقت �ل�ضرية
وبيوت �الأ�ضــباح  وابء�الإرابي� لعر و� جلمعيات �الإ�ضــمية
�لعاية �تطرة ي�ضــب� ــان ،ك� ان ،حمص زن�نة �ضــيقة .حفرة
ملية بال�ي و�لهو�م ،يتم يها �الإن�ضــان ،ويتح و� إىل �أ�ضــء وبقايا
م�� ضــاعر و�الأحا�ضــي�ص �لت كانها��  ..ضاعر �لت ي�ضقطها �لهرو
م مان الر ،و�لتف م� حقة و�الإعتقا�  ..الأحا�ضــي�ص �لت
ت�ضق  رحلة �لهرو�� ضتمرة� .لهرو� حفو بااو و�لت�ضور�ت
�رعبــة� ،لتــ ينبث منها �ل�ضــجانون ومتعهدو �لتعيــ  ،رهم ذ�ت
�الإ�ضــاء�ت �خلاتــة ..رهــم �جلــرد�ء �إال مــ� أدو�ت �لتعيــ ومقعد
�ضب قا�ص ،يقيدونك �إلي .يحرقون � ضمك �لعار� أعقا� ل�ضجار،
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يل�ضعونك بالهرباء ويجرحون باط قدميك باو�ص.
مع ك� إنتفا�ضــة م ل�ضعة �لهرباء تفقد �ضــيا مي� ،أح�ض�ض ب
ذ�ت يــوم .مــع ك حرقة نار ،تفقد ء� م م�ضــاعر� لنبيلة ا� لب�ضــر
–  �م – م�ضاعر� لت كن تنها لهم بحما�ص ،لهم وال�ضياهم
و�أماكنهم ..لهم وللمطر و�ل�ضجر وطار �جل نة �ل ون وتر�� لبلدة �لقدمية.
مــع ك ركلة �أو �ضــربة ح�ء �أو رطوم ميا� ،أو قبضــة يد ،تت�ضــى
د�لك �لكريات �لت كن تنهــا للنا�ص ،حتى �لنا�ص �قيقي ..
تعــود تتكر م� أن ،ومــاذ� تريد �أو كي�  إىل نا ..ك ما تكر و
� للحة �لت تعي�ضــها كل� أر� ،إمتأ �ضد بالقروح و�لتمقات
و�الأ..
�لن�نــة تنهص د�لــك ،تفت� أبو�بهــا كلما �أ�ضــتدعا� أحد �لوو
�ل�ضــاهة ،للتحقي� أو �لتوقيع على �إع �معوم ،بتفا�ضي لي�ض لديك
رة عنها .يهددونك ب� ضء حتى �الت�ضا� ،أو ح�ضر زاات �يا
�لازية ذ�ت �جم �لعال  مورتك ،وتبد�أ تت�ضــور �ضعوبة �لو�ضع :
يا تر� ضــيتمنون م� إنت�عها �إذ� كب�ض بالهو�ء ..كي مينهم تنفي�ضها
ليروونها م مورتك ��ضــينة� ،هددة بالهتك ،وتت�ضــاء� – أوالء
م �ال�ضــميون �ء �لتعي والء  –و�أن تتمنى �  للحات
�وة لو ينته ك� ضــء ،حتى حياتك نف�ضــها ..تتكر ندوة دكتور �لباقر
�لعفي ع� لهوية عندما �أكد :بعد �لتو�ضــ الإتفا� ضم  ،ي لد
�جلي�ص�لوطنــ� أ�ضــر يبادلهم مع ي�ــص �ركة �ل�ضــعبية ،ذلك الأن
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�جلي�ص�لوطن كان يقت� الأ�ضر..
 يتفــو� بحــر� لنا�ص وقتــ� الأطفا و�لن�ضــاء و�الإت�ضــا
�جلماع  .يتفو� باإنتها كاة حقو� الإن�ضــان ،ا�ضــتحدو� �أ�ضــالي
ديدة ،م�ضــتلهمة م تر�هــم �جلال وم تر� ن�ضــبهم �لك� لء
باخلو�زي.. 
 ..وعندما يعيدونك �إىل زن�نتك �لقرة مرة �أر ،تتمنى لو �أرو
م معتق� لتعي ،و�أو� إىل �ل�ضج مبا�ضرة لتاح ..تتمنى �ل�ضج
لتــاح  ..ــاو� لتل على �الأ ،ر �ضــد لتتــء على د�ر
�لن�نة ،تب هد� كب �الإ�ضــتعادة ذ�كرتك ،تط بعص �لوو :وو
لن�ضــاء .وو لرا .وو لفتيات �ضــابات و�ضــبان .وو ت�ضعر باأنك
تعرها .كن بينها ذ�ت يوم .او� إ�ضتعادة تفا�ضيلها ،تي�  لضبا..
و� لضــبا او� ن تتكر تفا�ضــي� لبلدة �لقدمية دون دو ،ال
تكر �ضــو�� ضمها ،يربطونك �إىل �ل�ضجرة ،ي�ضــاألونك ..ي�ضاألونك ع ك
�ضء ..يرقونك باالأ�ضلة �تحقة:
 ال �أدر ،ال �أدر..ي�ضــتد �ضربهم لك بق�ضــوة �أك .يت�ضــى �الأ مع تر�ر �لضر.
ال .ال يت�ضــى ،ق يتدر �جل�ضــم  ،تعود ت�ضــعر باالأ .تت�ضاء ع
معنى �الأ� .ال لي�ص رد كلمة مفردة� .إن� � لضــر�  .ل�ضتام
�قعة� � .الإزال� ..الأ.. 
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مــ�  الأ  كفــرة (ذ�ت)  عــا� الأــار� ،إىل �أــ� الن� ..
(�و�ضــوع)  -و ..مو�ضــوع �ضــروع تلك �ل�ت �لبعيدة � ضــرمديتها،
وعاها �الأربيل� ل�ضــدمي ،حيــ� لز� ل يحي عــا� الأار..
مثلما كان د�ما وتون رة �لبلدة �لقدمية �(ر) مو�ضــوع� ضــاريع
(ذ�ت) ..ذ�ت نــا يتجلى مو�ضــوعها � لبلدة �لقدميــة� � .الإنعا�ص
� ضــروات مر�ة �ضم �و�ص �ل�ضــحرية� � .ل�ضر� ل يعو ذ�كرت
وود�ن� الن ،تتبد مم ناء امضــة كا م� م� حلة 
عا� الأار..
مو�ــص مم ناء ياأــ طابع م مو�ص معنــى �الأ .مو�ص
�ضين �لني�  جلرح �تجدد .مو�ص �إحتضارا و هص نينهما
ووت ،ض� ىل �الأبد ،كاأنها  ت يوما..
م� الأ� ضا ح�ضن� لتا عبارة حتى �لرم� ال لتحم عا
�لــر� لبا�ص� ،ل يدير كاإلــ .يتحم  مو�مر�ت� خلفية  .نبضــات
و�ضنات  .فقات وت�ضيات.
مــ� الأ رــ وا �أنــ تعود .ال تقــو على ��ضــ بقدميك
�جروحت ،يحملك �ضجانو� إىل رة �لتعي ،عند منت�ض� للي م
ك يــوم .وال يكونك �إال كرقة بالية عندما تت�ضــل يو� لفجر �الأوىل
�ل وة �أع رة �لتعي..
 �أ�ضــتاذ عجبــ ،قل� أنك �أ�ض�ضــ مــع �ري ماعة  ك�ضــتاليا61

لد� و�لفنون  ما معنى ك�ضتاليا .
 �لنبع �ل�ضا�  ،لتينية �لقدمية. كي� ضمحو� لم بت�ضجيلها وقد ذكرت  طلبك �ن ك� جلمعيات�لت ال تنتم� إليهم ال مي ت�ضجيلها 
  ت م�ضــجلة لديهم .قمنا بت�ضجيلها � ليون�ضو ،كاأحد �الأندية�لتابعــة للمركــ� لدو للعلوم و�لفنون .وله� �ل�ضــب بالــ�ت � إتهامنا
بالعمالة.
 �ض لنا كي تعر�ض اد� إتيا. �أنا ��ضتنتج� أنها حماولة �إتيا. �ض لنا � حاولة. -تعر�ضــ لثة مــر�ت  ة �أيام على �لتــو�  مار�ص 1993

حاولة �لد�ص بعربة دب كابينة تايوتا ،ال م لوحة �أرقام ،و�أنا  طريق
م حمطة �و��ضت �إىل �لبي .حو�� ل�ضاعة �لثانية ع�ضرة لي .ال مي
�أن تون � حاوالت �لثة م�ضادة� .ل�ضدة ال تترر.
 -قل� أن �لوق كان لي .كي ر�ي� أنها ب� أرقام 

 �يد�ن �ل  ي ذلك يف�ضــ منلنا ع حمطة �و��ضت .ووميد�ن مضاء.
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 ماذ� حد لك  مايو  �� ضتدعا. اذ�  �ضــاركت  ندوة حو�  لدميوقر�طيــة و�الإنية ..ذكرت محةعابرة حو� أا�  لبد ،باأنهم عندما ميوت طف  لبنان �أو ل�ضــط
�أو �لعر� ،ينهضــون ميعهم باأطفالهم ون�ضاوم � ار�ت و��ض�ت،
يدينون �لعدو�ن �لا�ضــم على �ضــع عرب� ضــقي .بينما قو�تهم تقت
�الأطفا و�لن�ضــاء وتقوم باالإت�ضــا� جلماع  د�رــور ،وال �أحد منهم
ير ليهت� ضــد ذلك .فل�ضــط و�لعر� ولبنان �أقــر� إليهم م بن
لدتهــم � جلنــو� أو د�رور .بــ� ن كتابهم وقادة ر�أيهــم �لعام يتبون
�ر�ــ� لطــو��  الأو�ضــاع �الإن�ضــانية �دية  ة وبــوت وبد�د،
لنهم ال يجرون على �لتابة ع ماأ�ضــاة �لهام�ص �لفادحة .قل� أن �جلميع
متورطــون ،و�أنهم ال يربون � إد�نة �أنف�ضــهم ،هم مو�قــون على ما يفعل
ي�ضهم م� إبادة لبرياء و�لع .قل� نهم بحاة للمعاجلة �لنف�ضية.
 �ضع بامل بحاة لع نف�ض  �إذن كي تنر  ينر ويت ويدع وية لي�ض ل  ما � لتهم �لت وه� إليك  �إارة �لنعات �لعن�ضرية ،و�الإرتبا بجهات �أنبية و�لعقة بحركات63

م�ضلحة.
 � ن كلك  ال. �  لتحقي معك جرد �أن ��ضتجب لإ�ضتدعاء  ال�  .لتحقيــ معــ بعد � 6أيــام �إذ �نن عندما حضــرت � ليوم�الأو� ،أبقو منتر� � ال�ضــتقبا� 5 ضــاعات� .ضــرو بعدا دون �أن
يوهــو� � ضــو�ال و�حد� .ــ ما ذكرو�  ن �لضــاب�� ضــو ع
�لتحقي مع  ،موود �الن .و�أمرو بالعودة �ضباح �ليوم �لتا ،حي
تعاملو� مع ب�ت �لطريقة ،و �ترر � �الأمر خلم�ضــة �أيام ،و� ليوم
�ل�ضــاد�ص �أدلو� إىل �أحد ماتبهم ،حيــ�  لتحقي مع .بعد ذلك
قامو� بضــرب�  لفناء� ،ل يف�ضــ� الإ�ضــتقبا ع� ات و�لنازي.
وددو بالقت ،وم م �أطلقو� �ضر�ح.
 حدنا ع� ر �إعتقا لك   30 يونيو  1996وبعد �أن �ضــارك  منتد� ضيا�ضــ ع  بروز�لنعــات �جلهوية � جلامعات �  إعتقا و�أنا  طريق� إىل �لبي حو�
منت�ضــ� للي� أو بعد ذلك بقلي� .إعتقلو م� ل�ضــارع� ،إذ توقف عربة
دب كابينة الندكروزر قرب على نحو مفاء .ر منها ة �أ�ضــا�ص.
دعــو� إىل د�لهــا .ال �أعر� ــان �ل� أــو� إليــ� ،إذ تعمدو�
�إ�ضــ منحنيا ويد �أحدم تقبــص على عنق م� خلل� .أو� إىل
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مــان ال �أعرــ .وبعد �أن � ضــرب بر�طيم �يا وتوي� أقع �ل�ضــتام
و�لركت و�لتهديد�ت بالقت� ،طلقو� �ضر�ح و�أنا  حالة يرى لها ،م�ضاء
�ليوم �لتا .حملــو ا� لوع .ورمو��  رع عند �أطر�� لبلدة
�لقدمية.
 كي ت�ضر بعد ذلك  �ضــعرت باأنهم ــادون  تهديد�تهم ،و�أنهم ال حمالة �ضــيقتلونن.تعام  د�ل� الإح�ضــا�ص باخلطر� ،الأمر �لــ دعن� إىل تي حم
�إقامتــ ،و�الإتفاء و�لتطي ــادرة ال �لبلدة �لقدمية ح�ضــ ،ب ك
�لبد �لبة.
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8
ر عجب م� قابلة متعرقا م�ضتنا .ود ليلى ال ت �تنتر بعد
�أن ر م� إر�ء�تها..
 ا ..كي كان مقابلتك  �أرقنــ� و كثــ .�وحدد  مو�عيد �أــر الإعادة �لتوط.و�أن� أي�  إعادة توطينك.
 �أمكا .عقبالك. مو.ومضيا � ضم� إىل حمطة �و��ضت�  ،ضارع امعة �لدو� لعربية.
كان �ل�ضــم� ل  يجرو� أحدما علــى قطع ،ينطو على �لث م
��ضــاعر و�الأحا�ضــي�ص �لد�ة .بدت ليلى �إىل و�ر كتلمية حي ية تهر
م عيون ريقاتها  ،نهاية �ليوم �لدر��ض لتلق حبيبها� ،ل�ضب� خلجو،
يتل�ضان �لنر �إىل بعضيهما ،دون �أن يحاو� أحدما �لعبور ،بحميمية �إىل
�لطر� الر ،حي نالك كفان دوتان تنتر�ن مم�ضة د�ة.
من قررت ليلى �الإنتقا للعي�ص مع عجب�  ضــقت� ل�ضــة ،و
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او� إ�ضــتعادة م�ضاعرا �نهوبة .م�ضــاعرا �لت قدت حيويتها من تلك
�لليلة حالة �ل�ضو�د� ،لت د�مو� يها منلها ،وقادوا �إىل معتقلهم �وح�ص
�لري..
تناوبو� �إت�ضــابها د� رة �لتعي .كان عددم ييد  ك م رة،
وكان� ح�ضــاوا تتم  .يكوا �إال بعد �أن بد�أ �ضــا� ضديد عف
ي�ضي م د�لها .وعندما �أطلقو� �ضر�حها بعد �ضهر ،كان منهوبة .منهة.
ومتهالــة كقلعة مهدمة  .تعد  ذ�تها .لفتها �أ�ضــرتها .لفها حبيبها.
لفهــا تنيمها �ل� أعتقل�  ضــبي� أار -لدو�عــ� أمنية  ،-متهما
�إياــا باخليانة� .ألق ك� الأبو�  وههــا ،فرت � الإنتحار .وكلما
تر�عــ .كان ربة �لتعي� لقا�ضــية قد �أ�ضــابتها بج  تعهد 
نف�ضــها  .منعها م قدرة �لتل�ص م روحها .قررت �لهر ،ومادرة
�لبد �لبة.
كان عجب يحاو تضــميد ر�حاتها .يحنو عليهــا .تتفجر  د�ل
طاقات م� نان  ،ي يت�ضــ ور �أن ال ي �يتمتع بها .و�قع �الأمر كان
ك منهما يعال�  الر رحا ال ي �مفتوحا ،على �الأ�ضباح و�لكريات
و�أحم �ليقة و�لو�بي�ص..
رح ار ي�ضــع دمل .ي�ضــع� ضــفاء �الم .لنهما  يحاوالن
ترميم � ل�ضور ،ومعها �إىل بعضها .ويدركان �ضعوبة مها م ديد.
عندما تتضعضــع دو�� الإن�ضان ،تته�ضم .ي�ضب م� ل�ضع لمتها م
ديد ،وترميمها .م� ل�ضــه د� طيم �إن�ضــان ،ل م� ل�ضع� إعادة
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بناــ مرة �أر .ومع � �الإدر� كانا ي�ضــر�ن �أك ،على الأم ر�حاتهما
�لت ال ت �نازة .ر�حاتهما �لارة ،كابة �ضــم �و�ص  ذ�كرة �لبلدة
�لقدميــة�  .لابة �لت ا�ضــ بها �الأر�ص ،ت�ضــ ع� لوود ،و
يتب منها �ضــو� ضجرة �ل�ضن� لعجوز�  .ل�ضــجرة �لت يحاوالن �الن
رعايتهــا بهــدوء وروية ،هــ ذ�تهما �لتــ� أنهها �ن وور �ل�ضــن.
بالتجار� ريرة وع�باتها �لت ال حد لها.
ددت ليلى ت ،كما كان ترقد ابة �ضم �و�ص �لب  ،ذ�كرت
�نهوبة .ددت كاأمة م�ضــترقة  قيلولة �لهة ،على �أريتها �ميمة،
و لم ب� لو�ض و�لنوم �لعمي  ،يما ير� لنام دا ناعما يبل
بوحهــا .يجيوا ب و� ضــال ،يهبــ م عا� الأــار ،لي فوتها،
ويله� أحا�ضي�ضــها وم�ضــاعرا� ..إىل �ــر حايات �لر�م�� ،ضــبو 
�ليقة و�الإ�ضتيهام..
تــر�  قيلولتهــا ،وو وقهــا كالمام ،يحدها عــ مالها ..ما
�لعينــة ..عين نو�ر  ،ثا� لرام �ل�ضــ ،وكي تطفــو يهما �الأار
و�الأحا�ضــي�ص و��ضــاعر ،مثلمــا تطفو �ويجات على �ضــط� لنهــر ..تفر
�لمامــة ت�ضــنجاتها ،ترو بوح �ليقــة �اة .ونو�ر عرو�ضــة �لني� لبر،
تناأ ليبقى طيفها وحد ..طي ليلى� ،لت يد�عبها �ضــجرة �ضجرة� ،ضنا
�ض ،ويهم بتقبي طار �جلنة �ل ون وتهم ب ،تت�ضى �ليمة .ت�ضحو 
د �ضيا حولها .ال د نف�ضها �ضو�  ضجرة �ل�ضن� لعجوز� ،لت ر عليها
�ل�ضــتاء�ت �ليبة� .ضــتاء �إر �ضــتاء ،تنتا� ان والت عدة .يتف
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عاها �ل� ألفت لع�ضــر�ت �ل�ضنو�ت ،حتى طار �جلنة �ل ون يتف .يح
حمل ر�� أ�ضــود �للون ،ينع مو�زر�� ضاكن� لقبور .ينع لي�ضحو �وتى
وميوت �الحياء.
ت�ضــحو ليلى ،تتلف حولها  رتها .ال �أحد .ال �ضــء �ضــو بل.
حمص بل .بل حمص ،تدير ر�أ�ضها �إىل �جلد�ر.
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9
و م� لضوء يمر �ل�ضقة �ل�ضة .لف م� ر�رة �لبة .يتل
�جلــو لها بطعــم �أنفا�ص ليلــى ،ير عجبــ�  للها� .ضــعور قو
ينتابهما .نر�تهما �نفة� ،ضــك ب درا تبي بعضــها �لبعص.
تنح�ضر �أفانها �ضيا �ضيا �إىل ذ�تهما ،ليوبا  ك� ضء حولهما ،تنفت
نو�� ل�ضــقة �ل�ضــة .ته لفحات �لهو�ء �لقار�� ضبع بدان عو�دم
�ل�ضــيار�ت .تتطايــر �لثيــا� لد�لية علــى �الأني و�وكي�  ل�ضــالة
�الأنيقــة .يــوالن معا ع� � لوود ،كضــوء �ضــمعة تم تر�ق�ضــاتها
تيار�ت �لهو�ء �لباردة� .ضــمعة ين�ض� ضــووا �تبدد ،ع وردة �أحمها
�طبقة كالعم � إحام ،تفت نف�ضــها ع� للمة تدريجيا ،ببء �ضديد.
يعلــو هر عجب وينفص وكممر �ضــ حمتق بااء ،ينح م�ضــب 
دوء .وليلى تتاأو ،و�ضي تن � :يا لييي � ..يا عيي...
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�لعلة �ميمة �لت� ألفها عجب تت�ضــى وو يتور� ضــيا �ضيا 
عا ح�ضن� لء بالعقات ��ض وة ،عقات باأ�ضا�ص وقح ،موذي
ي�ضــميهم � أ�ضــدقاء� � .لعا�  األو� ل  يعتاد� أبد� .حاو
�أن يل لنف�ضــ ام�ضا بعيد� ،ياوي دون �ضد�م مع ح�ضن .ل ح�ضن
دون �أن يــدر كان يه�ضــم � �لهام�ص ،باحتل و�أ�ضــدقاء� ،لي كان
ي�ض معهم �ضلة كبة ،م� لو�ضيم و�جلميت .وكان كلما ر�� أحدم
منويــا  مان ما ،د��� ضــو�ر �جلامعة ،يقتحم عليــ علت ويقحم 
م�ضت� عومة ،بعد �أن يتاأزم �أمام ليح�ض على تعاطف.
والء �الأ�ضــدقاء ،م ما �أ�ضب عجب بعد وق طوي يطل عليهم 
�الأ�ضدقاء �لقد�مى..
�أولك �الأربعة ��ضــون ب�كرة �لبلدة �لقدمية ،وتف�ضــ�ت �جلنون.
�الأ�ضــدقاء �لي كان عا عجب وح�ضــن يع بهم .والء �لي كانو�
ماع متناقضات �ل�ت �الإن�ضــانية� ،عبة و��ضروة  قوتها و�ضيمها،
وثيانات ذ�كرتها �عباأة بالهو��ص و�لنون و�الأوام �لت ال بد�ية �أو نهاية
لها.
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كان عجبــ ينر �إىل � �لعا مرتاعا كارعو م� ضــء امص،
لنــ ي ،ال مر ،كاوت� .ضــء يــر�  عيون والء �الأ�ضــدقاء،
كع� �ضباب ب� أ� لروح وبهجتها ،تتفاوت �ضبابيت م عيون الأر.
فــ عين ليمياء �لمعت بلة �لنميمــة ،ات� لعين� للت عندما ال
د�ن ما تريان�  لنا�ص م� أ�ضــر�ر لت�ضفها على �أ ،ت�ضابان باالإلتها
و�لق ،اما كلك �ل�ض� خلف  عين د وح�ضن� لتا.
كان ليمياء ذ�ت روح �إ�ضــتبد�دية ريبة ،ال �أحد بالضب يدر� أبعاد
�أو ــور � �الإ�ضــتبد�د  ،نف�ضــيتها� ،لت� ضــلتها �الأكاذي و�لرور
و��ضــد .را 
ت�ضــ ك ذلك ،كتعويص نف�ضــ ع عا مفقود ..عا
لطاــا نتــ ،و�أتهدت لتحقيقــ دون �أن تنج  ذلك .عــا حبها ل.
علها تون مع �جلميع و ذ�ت �لوق� ضــدم .ت�ضتدم  تيي� 
�خل� لفا�ضــ ب� ع و� لضــد ع عيون �الري مالها �ل�ضــاحر،
ك�ضــلطة – م�ض� .أو طم قيقة موقفها م� � لعا� ،ل تنهص ي
بقامتها �لفارعة ،كاحد �أك نيات � الإ�ضتو�ء �ضحر�.
جلما ليمياء وقامتها �لفارعة نى �أطفا� لي�ضار كور�التهم – وزعمو�
�أنهــم ينون �لوطــ� بيبــة – وعندما �أدركو�بعــد وق طويــ� أنانيتها،
و�إ�ضــابتها ب� أدو�ء �لتاري و�جلر�يا ،دبجو� على �ضــفحات �جلد�ريات
�قاالت �لطو�� ،لت تناد باإ�ضــقا� لطاوت ،م�ضــتدم�  فردة
بالتحديد�لطاــوت� لت لطاــا �أحتجو� على �إ�ضــتعمالها لد مر�ق
�ليم� لي كان يطي لهم �إ�ضتد�مها بعد �أن مي�ضحو� زعانفهم بعناية..
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اطبــ ليمياء بجمالها �أ�ضــو� ك� أر�د �ل�ضــلة ،و رح كع�ضــا
ورة � ن و�حد .تدعهم للماأ وتتحو� ىل �ضــر� بقيع ،حتى ي�ضــو�
ابتــرو� مفردة ماما لند�هــا -متما  ماأز� أوديــ ،ق  طبعة
ديدة  ،-لند�ها ،كحيلة يد�رون بها �ضلهم �لريع  و�ضالها.
�للعينــة نالــ منهــم ميعا ،ب�ضــلطة مفاتنهــا �لت يبــ عقولهم،
وعلتهم ميررون ططاتها �ال�ضتبد�دية�  ،لهيمنة على �ل�ضلة.
كان ليمياء ت�ضــعر بفيص ري مــ� لبطة ،عندما ينادونهاماما� إذ
دعم � �لند�ء قدرتها على �لتطي ياتهم ،و�لم بدال عنهم.
عندمــا ل�ص �إىل ح�ضــن� لتا كان ت�ضــعر باأن عا�ضــقها �لوحيد،
تبك وير كيان .ين�ضح مف�ضحا �جا لعا�ضم� ،ل ت�ضتدر مثلما
ت�ضــتدر كلبا بقطعة م عفنة ،يت�ضح ور�ءا �إىل �لابة �لت تنهص 
قل� جلامعة .يجل�ضــان .ت�ض ع� ضاقيها �متل ،ويها �لد�ري،
وما �أن يتهد� ضــوت ويق منها ،حتى تبد�أ � ل�ضر� ،يتجمع ط
�لدر��ضات �لعليا ،و�أر�د �ل�ضلة يت�ضاءلون:
 ماذ� حد. عا�ضم ر�ص ب..وتبد� � لفضيحة �ثة..
و �تر� ضــة عا�ضم م� إطار �ل�ضــلة �لضي ،وت�ضب على ك
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ل�ضان ،كان قد ��ضتهدت� .حم علي�� ضار ،و�ضوب نحو باإحام.
دون �أن تدر� أن ب� ضــمعة نهايا ،ك تقضــ عليها�.ضمعة عا�ضم كدون
ــو�ن عل� جلميع ي�ضــدقون �إدعاء�تهــا ،ويبون بر�ءتــ ،وزعم باأنها
�أ�ضتدرت� إىل .
�الإق�ضــاء �ل مار�ضــ� أر�د �ل�ضــلة على عا�ضــم  ،يبن  د�ل
�الإح�ضــا�ص بالنبــ� ،إذ كان والء �ليــ قاطعو علنا قد �رتبطو� ب� ضــر�،
ك علــى حــدة  عقة مريبة .حا عا�ضــم على �ضــرية � لعقات
هارة .هو  ي ي�ضــعر بالنب� أو �لندم ،بطبيعت� للة �لت ت�ضتجي
�إىل �لط  ،د�ل� أك ا ت�ضــتجي للنور� ،ضــعر باأن رر � �م 
�خلعبــت� ،لتــ تتحم  عا�  ل�ضــلة .كان �ضــعيد� ،وبد� ذلك
ريبا حتى �ضــن� لتا� .لعر�� قيق له� �لعا� عقد� ،ت�ضــابك
و�ل�ضاك� � .لعا� ت�ض..
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11
عا�ضــم �أ�ضــب بامثل ،وعلى �لرم ا تبدوعلي بنيت� جل�ضمانية م
�ضــع كان �ضــاح نو�ت �ضــبقية عنيفة ،زكم ر�حتهــا ك� الأنو
حول .ا�ضــة عندما حبل من� إحد زميت ،مــا كان من� إال �أن �أنر
عقت بها� .الأمر �ل علها ت�ضــعر بالن و ال حد ل� ،ضمم روح
�إها�ضها ودمها مات ح�ضــة ،لفة ور�ءا �ال� للعنات على عا�ضم
ون�ض.
من� ضــبا كان عا�ضم يعا نوعا ريبا م� لقل و�لتوتر ،دع للتنق
م تنيم �إىل �ر م� أق�ضــى �ليم� إىل �أق�ضــى �لي�ضــار ،وكان تنقت
بحد ذ�تها مو�ضــوع ت�ضاوالت و�ضــجاالت� ،إذ  ي ير ع تنيم �أو
ينق�ضــم على �ر ،دون �ضجي و�ضو�ضــاء�  .لضو�ضاء �لت كان يثا
حو رو� و دول تنيم ما .كان توكد على �ضــعور� خلف بالضالة،
وحات للوبوقند� ،كنوع م� لتعويص �لنف�ضــ ل�ت قدر�تها �أ�ضــع،
م� ضــ حتى �لنهاية�   .لوبوقنــد� كان د�ما يجد متعاون م
�لررة و�لدماء� ،أو معاون مث ح�ضــن� لتا ،و�أمي و�أ�ضــباهما م
�أرباع �ثقف .ا�ضــة �أن �أمي كان � إرتبطو� ب  عقة �ضــرية  ينج
�أحــد  همها� ،أو ك ط�ضــمها ،ل مــ� وكد �أنهما كانا ي�ضــتعينان
75

�ل�ضــلة بالتوير
ببعضــهما �لبعــص  ،كث م� الأمــور ��ضــبوة ،ذ�ت 
لــأور�� لر�ضــمية ،و�لوي للمدر�ت و�لقو�دة .مــا يدعم �الإا� ل
ي�ضــ� إىل �أنهما كانا ،على ر�أ�ص �ضــبة ريبة بعقاتها �الأمنية� ،ض�ضــة
الإ�ضتهد�� لط ذو� النتماء�ت �ل�ضيا�ضية.
� لو�قع كان �أمي يبدو ك�ض�ص ب�ضي�  ضلوك ومعتقد�ت وعقات،
و�ضل�ص �لقياد .ل ا ال�ضك ي� ،أن كان يف ل� � هر نوعا م
�لكاء �الإر�م� لفريد .ورا  �ما �أدرك ي عا�ضــم ،ودع الإ�ضتدر�
�إىل عاــ� تعف� ،ضــ معا نايــا ريبا بمو�ضــ  .يلب� أن 
�ل�ضديق� الري ،اأ�ضب� أربعتهم 
ي�ضلون د�رة ملقة  ،يتم� أحد
م ت رة يها ،و� � جلان� عقد م حياة عا�ضــم و�أمي بال�ت،
فيا بعناية و�ضــرية عالية ،ال ي�ضتطيع �أحد �جلم �إز�ءا� ،أو �لب�  أمرا،
و�إدعــاء �أن� أدر مفا�ضــلها .ل ما �ضــاع بعدا ،وبد� �ضــب موكد ،و �أن
عا�ضم �ضــاب�  الأم ،وم�ضــو ع� ال�قات �لت حد  قطاع
�لطــ .ويما تناولت� لتحليت م قب� أعضــاء �ل�ضــلة حو� أمي� ،أن
عقتــ باأمــ ما كان لتنهص لــوال �جلهود �جلبارة �لت بلها عا�ضــم 
�ضبي ذلك..
اأم� لفتاة �ل�ضــاذة �لت ن�ضــاأت وقا لنام تربية ك�ضــي قا�ص
يرتــ علــى (�يديولويا �لعي و�لعــورة) .ان� جلامعــة و�لعم ما
�تنف�ضان �لوحيد�ن لها ،لل�ضعور باأنها �إن�ضان ل يار�ت�� ضتقلة � ياة.
� �لب� الأز� ل تر�كم د�لها .تفجر .تنارت �أ�ضء جلها
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وحياها� .الأمــر �ل� أنتهى بها لإكثار م� إ�ضــتد�م �لعقاق و�الأقر��ص
�انعة للحم.
عقة �أمي بعا�ضــم  تور على عقت� ل�ض�ضــية بعثمان وناز .را
ب�ضــب تاريية عقتهمــا ،ه من� لطفولة ،ومر�ح� لدر��ضــة �تلفة،
وطــو��  لفة �لطويلــة  عثمان مياال للهيمنة علــى �أمي .را ذلك
بالتحديد ما �أد� إىل �إنف�ضام عقتهما  ،عدد م مر�ح حياتهما.
عندما تعمق عقة �أمي بعا�ضم �أزع� � الأمر عثمان كث� ،�إذ �ضعر
�أن �أمي يتمرد على �ضــلطت� لتاريية علي� ،..الأمر �ل دع حاولة عل
ع ك� الأ�ضــدقاء وت�ضوي� ضمعت ،ل  ي�ضــتطع �إطبا�� ضار علي،
وبعد ذلك عادت عقتهما� ،إىل �ضياقها �لطبيع اريا   حماولة دووبة
منهما ،لتط� أزمة عقتهما ،ت�ضــاعدما ناز  تلطي� الأو�ء بينهما،
ه بطبيعتها �لرقيقة كان تر� أو�ء �لتوتر�ت.
� �ي للهدوء عند ناز و ما  عجب� إليها ،و�لتقر منها دونا
ع ك� الريات� ،الأمر �ل كان يث حفية ليمياء� ،لت كان ت
�أن يع عليها ،مالبة م�ضاعرا �لد�قة ا دون �أن تنج .وللك عندما
�ضعرت بهما يقبان م بعضــهما كث�� ،�ضتعان بهد و�تمعتا بناز،
اأورتا �ضــدرا �ضــد عجب .ال يدر عجب حتى �الن ما �ل قالتا
لها عن بالضب ..ل ما الح بعد ذلك على ناز ،و �أنها �أ�ضبح كلما
ل�ص �إليها ،ر�ص على لمة يابها على �ضمها ،كاأنها ت�ضى �أن يهجم �أو
يعتد عليها ،و �بد�أ �لود يتاك عقتهما ،وعندما ��ضــتوق د
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�أن مــا يرب ب عجب وناز� أ�ضــب اتر� ،حمفوــا بالهو��ص و�او
و�لنون ،بد�أت ��ضاعر �ن�ضية د�لها ت�ضتعيد مانها �أع طاقات �لقل.
هــد من وق بعيد تابد حبها �قموع لعجب ،وتب�ص رد ر�ضــة
منا�ضــبة ،لت�ضــع� ر�  ك� الأمنة �وعودة .لنها  د رة �أبد�
لتنفي و�طرا �ل�ض رية ،يع م لها � � �جنون �إىل عاب 
�ضــاط� الر ليحا�ضر ،يح�ض بو�ضوح.ا�ضة �نها والدر�كها طبيعة حياة
�ل�ضلة ،حر�ض على �أن ال يبدو عليها �أنها ت� أ نوع م�� ضاعر �خلا�ضة
ا عجب ،اأفــ حبها 
�ع ،وح�  الإلتفا على �حات
�لثاقبة لليمياء.
 تلك �الأيام �أ�ضــي عجب بحن ال مثي ل ،حتى �أن  ي�ضــد
يمــا بعد� ،أن  م تطــ� � ن �لب .و لــ�  الأح�ن
�ضنح لهد ر�ضة يتيمة للتعب ع حبها ل..
 كي و�أن ب عثمان كان د�ضا ال ي�ضد ما ي�ضمع.
 ب� أحبك �أن .و� أح� ضو� على �الإط.ل عجب  ويا لعقات ،و ي�ضــتج� أبد� لتحر�ضــات د،
�لت تل� إع�ها �ار ،ومضــ ت�ضعر ب ومي كب الإي�ء ،اأت
�أنها وليمياء ور�ء �إها�ص م�ضــروع عقت بناز ،تعام د�ل� الأح�ن
�أك اأك.
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ــ� الأحــ�ن �لت  ينجــ  تطيهــا �إال بالر  عــا ناء
�حا�ضر باأبرة �جلن�ص و�جلنون.
والء م �الأ�ضــدقاء �الأربعة� :أمي ،ح�ضن ،عثمان وعا�ضم ..و �و
عاهم �ل ال ي �كما و ،ر علي� خلر� و�ل�ضــتاات ،وميضــ� ضي
ار وو – و ذ�ت..ال ت�ضا عو�م� لتعرية ي�ضب� أر� د�ر�ضا..
� � لعا ينت�ض ح�ضن كاأبو �لهو ..ينت�ض كدون كوروليو،
�لعر� ال�ضــا على عر�ضــ� هي ،يدير �جلميع  ب وداء ..دون �أن
ي�ضــتطيع �أحد �إبات ذلك ،ق ي�ضت�ضــعرون �أ�ضــابع� خلفية �لت ركهم
مــ ل� لو�لي�ص كدمــ ..حي يبدو ك� ضــء � لار طبيعيا،
وكاأن �أ�ضــا�ص �ضــو� يديــرون � �لعــا� عقد لهــ� لوقات� ،لت
�أ�ضــب� إ�ضمها بعد �ضنو�ت طويلة � الأ�ضدقاء �لقد�مى حتى عندما رت
�لوقاع و�الأحد�� لبارزة ،كاأزمة �لتحر�ص ب ليمياء وعا�ضــم ،با�ضــد�ها
�لت ت�ضــب ضــيحة ووتر ي� ،أو مو�مرة �إها�ــص عقة عجب بناز،
و�لت�ضاوالت �ارقة حو� لعا� ري لعا�ضم و�أمي� ،إل� ،إل  ..يطر
على با كثي� أن �ضن� لتا ،دور �  لوقاع و�الأحد� .ب 
عجب� أن �لنام �ثا� ل يحم �ل�ضــلة� ،إا قو�ضــ و ا�ضــفة �أر�د
�ل�ضــلة ا م علي – العبا دور طبي نف�ض هبوذ – ل�  لو�قع كان
ح�ضــن – كما ي عجب – مين نف�ضــ بلع دور �أك  حياة �ل�ضلة،
�إذ �أن ك� ضء حد كان وقا �ضية ح�ضن ،حتى �لعا�� ضبو� ل
تور ي عا�ضــم و�أمي ،على ع�ص ما كان عجب يت�ضــ ور ،ك�ت متعالية
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ومدركــة ،ويرر لنف�ضــ�  الأوقــات �لت تد�م يهــا �لكر ،بطيو
متحقة الأر�د �ل�ضلة وذ�كر�تهم وعو�هم �له�ضة �نهوبة ،و�لنابضة �إىل حد
�خلفوت و�لت�ضــ ،كفقاعة �ضــوء ال تلب� أن تنطفء  ،تل ور�ءا
�ضو� لفر�� الك ،وثيان �لم و�ل�ضم ،و�إيحاء�تها ب�ضب� او،
و�لقرناء �لي ميأون مث� � لفضاء �عطون  ،لمة مبتلة.
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12
 تعر حياة عجب�  لقارة �أ درة م درات �الإ�ضتقر�ر� ،إال
بعد �أن �إلتقى ليلى .كان م�ضونا بالقل و�لتوتر ،وحمى �الإنتقا م مان
الــر ،تنق� : ل�ويــة �مر�ء� ،لدر� الأحمر ،عابدي ،ع� ضــم�ص،
�أل م�ض� ،جلية� ،هند�ض� ،لدق� ،لفي�ض� ،لعا�ضر� � ،ل�ضابع6 ،
�أكتوبر و�ل�ضــيدة زين .و ت�ضهد حيات� إ�ضتقر�ر� ،على مان حمدد الأك
م� ضــهر ،ورا �أ�ضــابيع عدة �أحيانا� ..إىل �أن �إلتقاا اأن�ضت ع�بات �ل�ض
�جلماعــ� ،لتــ ع� الإن�ضــان منها ،يحــ� إىل �ضو�ضــيت� نتهة.
�ضو�ضيت� لت تهدرا م�ضاركة �الري�  ل�ض ،بر�تهم ،ر�رم،
�إحنهــم وعد�ء�تهم .تهربهم م� لفو�ت ،وبانهم وتو�كلهم � إاز �أعما
�ل�ضــ�� ض ،ك و�حد منهم ينتر �أن يد� الر �طب بدال عن.
�أو ين� ل�ضقة نيابة عن .كانو� كطفيليات تبح ع� ضم مضي ،لتبد�أ
 رز �ضــمومها و�إلتهام �خليا وت�ضــويهها و�حدة تلو �الأر ،ك�ضــرطان
يقضــ على �جل�ضم ،قب� أن ينتب� � جل�ضــم ،له� الة � رية م
�لتبدد و�لو�� ت�ضارع.
مع ليلى تو للقارة طعما تلفا� .أ�ضــب يرتاد �نتديات وي�ضــار
يها� .أ�ضب ي�ضتطيع كتابة �أار� ولة .وترتي نف�ض م ديد.
81

مة طعم ديد ،وذ�قة ديدة يت�ضــن ،يتو ك� ضء بطريقة
تلفة ،عما كان علي� ا قب� أن يلتقيها� ..إذ ��ضب� لنام يحم حيات،
و�لضــوء �ل ي�ضــعر ب يمر دو�ل� لمة م ديــد .يتل عتماتها،
بورا �لعميقة .ا�ضر باأناقتها  ك� ضء  :يابها�  ،إنتقاها لثياب ،
ذوقها  ،رة �لنوم  ،ترتيبها لل�ضالة �ل�ضة.
�أ�ضــب ير ليلى  ك� ضء�  :أ�ض�ص �لر � لبلونة�  ،لورد
�ل�ضناع�  ،ريات �لت  زو�يا �ل�ضقة و�أركانها..
كان ك� ضــء مع ليلى مثاليا اما� ،أ�ضــب بتجريد ذن م� أن يون
عقــة حقيقية ،كانــة على �أر�ص �لو�قع .را كان ــ� �لعا� ثا� ل
�ضــيد� حولهما ،ل�ضــر� الأنار بعيد� عــ دو�لهما �تاكلة� ،ه�ضــمة
وعتماتها �لت يحاوالن ادي� إي�ضــا� لنــور �إىل �أعماقها �لد�كنة ..را،
ورــا كان �لنــام �لدقي حولهمــا ،بجمال� لفا� لعوبــة ،ينع�ص م
د�لهما ك جلمالهما �لد�ل .مالهما �خلا�ص �ل تولد م� الأ
و�لعــ �و�لبوح .ــ� �جلما� ل ينع�ص �الن م�ضــ   ال ادة،
ت�ضــ نام �ل�ضقة �ل�ضــة .ما را ولدت� لتحوالت �لت� إعتهما،
بفع طاقة � و�الإ�ضر�ر على تي حياتهما �ل�ضابقة ،و�لبد�ية م ديد.
�إذن كان مالهمــا ينع�ص  ك� ضــء حولهما ،ويحول� إىل ما
ال�ص ،مضيا ،م�ضرقا ،ير�ض  عا� الأار ،يحد ي تي�ت عميقة

تتل� ل�كرة ،ذ�كرة �لبلدة �لقدمية وحياة �ألها �الأ�ضب بالرباء..
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 �أ�ضتاذ عجب كي ن م� لهر ع� طار �ضاعدة �ضقيق. �أي� أتفي قب� أن تتم م� لهر  � لبلدة �لقدمية ذ�تها – حي ال يتوقعون – بي� أحد �الأقرباء.  كان � �لقري ب� لي� ضاعدو على �لهر ع� طار   ي�ضاعد� ضو� ضقيق. متى تو و�لد�  ال �أعر بالتحديد� ،إذ � أك قد ولدت بعد. نح ال ح معك  عندما توا  ت نا ق�ضام زو� .كان �لنا�ص يتوون بالنيةق دون �أور� و�إر�ء�ت ،دون تعقيد�ت و�أ�ضلة.
 �ذكر لنا ��ضــماء �وتك وتو�ري ميدم� ،الحياء منهم و�الأمو�تبالتي م� الأك� إىل �الأ�ضر.
..................... حم� إقامة و�لد ومهنت �لبلدة �لقدمية .بقا.83

 �ض لنا �لطعام �ل كانو� يطعمونك ل�  الإعتقا قب� ال. �ضندوت�ص و� ،ل ي� أك م� لفو. ماذ� حد بعد �أن توقفو� ع تعيبك كنــ� أق  زن�نت بناء علــى �أو�مر �أحدم ،ياأت� ر بعد قليلياأمر باجللو�ص ،بعد �أن ي�ضــتمن وي�ضــاألن اذ� �أق ،وعندما �أل�ص،.
ياتــ� ــر لياأمــر بالوقو وي�ضــتمن بعد �أن ي�ضــاألن :اذ� ل�ضــ
وــ �دو�ليك ل�ضــاعات طويلــة ..و� للي يطرقون على بــا زن�نت
بعن بعد ك ع�ضــرة �أو �ضــبعة دقا نع م� لنوم ،وعندما يفون ع
ذلك ي�ضــلون ت�ضــجي – علم بعد �أن ر� أن ت�ضجي – ل�ضوت
معتقل�  لتعي م� لو��ضــ� أن ك� ضر�ضــة تنقص عليهم و
تر ،وم ي�ضــرون  رع مر وع ،ب�ضــورة تبع على �لرع و�خلو
و�الرتيــاع ،وتقطع نيــا� لقلو� ،إذ ت� ضــراتهم وتاأواتهم مع زرة
�ل� ل�ضر�ضــة ،ونباحها �لعدو� و�ضــراتهم � رة ..كان و� م�ضحونا
باالأ و�خلو� ،لع �و�للوعة� ،عطونة � ات تبد� تو� ضــيا �ضيا
كح�ضرة �الإحتضار..
تم �و� قابلة:
 �أ�ضــتاذ عجبــ� ،نتهــ ك مقابتنا معك ،و�نــا �الن �حم لك�أبــار� طيبــة – �أكد عليها بعربية م�ضــرة – قد و�� ديــر على �إعادة
توطينك  كند�� .ضنقوم بتحوي ملفك �إىل منمة �لهجرة �لدولية ،بعد �أن
84

ترد� إلينا �ضفارة كند� .عليك من� الن �تابعة مع منمة �لهجرة و�ل�ضفارة.
�نتهى دورنا نح كاأ متحدة.
� -ضر� لك.
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� لليلة �لت قرر يها �ضــم �و�ص �لبــ ،ود�ع � �لعا� ر،
بعد �أن �أطماأن على �لر�ضــن� ل�� ضب ر قادر� على �الإعتماد على
نف�ض.
ــر باكر� دون �أن يودع .وق� أمام ق نــو�ر  قل ابت� لبة،
تجــددت د�ل تلك ��ضــاد �لبعيدة لود�عها �الــ .و�الأا يهيلون
�ل �على قا� ،ل حفرو بعناية � ضــجرة �ل�ضــن .كان �ضــم
�و�ص ي�ضــعر تها بقلب يتحطم ،ي�ضــحق� الأ و�لم و��ضيعون يرددون
�اليات حو� لق و�أ�ضــعة �ل�ضــم�ص �لبهية ت�ضق على �ال�ضجار �خلضر�ء،
�لت تو�ضطها �لق.
كان� لدموع �ل�ضانة ت�ضي على دي ،و�لع�ضا�  أ�ضجار �لابة،
تــرد ل طار �جلنة �لون ب�تي عبة ،تضــف علــى منا� ن نوعا
م� ل�ضــينة و�ل�ضــفاء� .ضــعر بروح نو�ر تر م قا ،تط ،ل و
�الأ�ضجار �خلضر�ء �إىل �لعا� لف�ضي.
رم� ضــم �و�ص ق نــو�ر بنرة �ة ،ومضــى عاقــد� �لعم على
�لتجو��  لبد �لبة� ،أبعد بث ا و�ض� إلي م قب.
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 يــ يعــر� الأماك� لت مير بها ،وال �لنا�ــص – �لي قابلهم 
و�ل - باأ�ضالهم و�ألو�نهم �تلفة ،ماأو� حي ت�ض ب قدما ،و معم
�لليا ت�ضــ ب قدما� إىل كومة م�� ضي�ص �جلا�  ،قو�� ضوة
على �ل�ضماء �لرقاء ،بقمرا �لو�ضاء..
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 ل�ضــتهم �الأــة كاعتاد وم ير�قبون �ارة بــ� ن و�ر تع على
ضاء ذ�كرتهم ،ذكرياتهم �لبعيدة..
كان ك و�حد منهم يح و�حدة م ح�ضــناو�ت �ل�ضــلة ،و�لت كان
ــ� الأر مرمة بــ .ل  يجرو� أحدم على �لت�ضــري بحب لر،
للــك كانــو� يقتحمــون عا لي�ضــون مو�دــم .كانو� ميعا ي�ضــون
�لت�ضري� ضاعرم ،ب�ضب ما �أ�ضفا ح�ضن م قد��ضة ز�فة ،على �ل�ضلة 
�ضبي� إقناع �جلميع بنبالت� عومة� ،إىل �أن حد ما  عجب يطل علي 
�الإنفجار �الأو:عندما حاو اد� تفيك مفا�ضــ� ل�ضلة ،بتحطيم �أوامها
�لت تتبء لفها ��ضاعر �لعارمة  ،طاء �الأ�ضدقاء و�ل�ضديقات.
ل�ص �إىل ك و�حد م� أر�د �ل�ضــلة – �أ�ضــدقاء ح�ضــن – وحاور
مطوال� ،ضــارحا ل�� ضــتنتاات حو و�ضــعهم �لري� � .لو�ضــع �ل
ثابة تعويص نف�ضــ ،يثب ل ح�ضــن لنف�ض� ضــلطت على �الري،
على �لرم م� أن  ديلة نف�ضــ ،كان يدر� أنها �ضــلطة تقوم على �الإبت�ز
�لعاطف .و يهد�أ با عجب� إال بعد �أن �ض رح ك و�حد م� أعضاء �ل�ضلة،
ع طبيعة م�ضاعر ا� الر ،وقتها  يجد ح�ضن بد� م� الإع �به�
�لو�قع �جلديد� ،ل ر�ص علي .حاو� أن مين نف�ضــ ح رعاية ك عقة
عاطفية ب� إن ،نج مع �لبعص ،و�ض مع �لبعص �الر..
88

15
�للحــة �لت� ضــعر يها عجب� أن �ضــد�قتهما على مف  ،تلك
�للحة �لت� أكت�ضــ يها �أن ح�ضــن ،قد �أقام �ضــد�قات متينة ،مع ك
�الأ�ضا�ص �لي كان يعلم اما �أن عجب ال يحبهم .و يتوق عند �
�ــد ،ب عم اد� على �أن يل بينهم وبــ عجب عقات متينة..
ث �ما كان يفر�ضــهم علي ،ويورط  عاهم ،دون �إعطاء رة م�ضبقة..
 �ح�ض ،يت�ض جاأة �أن تور معهم..
عندما ي�ضــتعيد عجب� الن � لوقاع و�الأحد� ،يت�ضــ مد
�خلبــ� ل طــور ح�ضــن د�ل ع� ل�ضــنو�ت .ب� أ�ضــب بب
�لفح�� ضــري .بــ كان عجب ا عن لوقــ طوي� .إذ 
يعتقد على �لدو�م� ،أن ح�ضــن� ض�ص برء وعفو وعلى نيات ..طف
كب  تنضــ� إدر�كات بعد .ويوما بعد يوم �أ ي�ضــتو� ،أن ��ضتنتاات
حو� ل�ض�ضــية �قيقية �ضن  ت� ضــابة .بات ي�ضعر ب كممث
حم ،ي�ضتطيع �إفاء حقيقة م�ضــاعر هارة ،تفو مهارة �أك� حتال
�إح�ا .اأ�ضب كلما ل�ص �إلي ال ي�ضعر �ضو بال�ضديد و�لقء ي�ضي م
د�ل ،حتى لو كان تها يلق نتة.
و �ك عجب ع� إرتياد �الأماك� ،لت يتوقع �أن يتو�د ح�ضن
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يها .و�ضار يتجنب باإ�ضتمر�ر.
كان وقتها يط للهجرة وال ير�  أ نوع م� عار .ا�ضــة �أن
 يتب ل� ضو وق قلي ويادر �لبد �لبة .يفار ك والء �لنا�ص،
�لي� أزمع  د�ل ن�ضيانهم.
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�ل�ضيا�ضــة و�ل�ضعر ما ما �ض عا عجب� ضم �و�ص ،من طفولت
�لباكرة� .ل�ضــعر وذ�كرة �لبلدة �لقدمية ما ما  يدعان مار�ضة �ل�ضيا�ضة،
بطريقــة تلفة ع قو�نينها �اتلة� ،إذ كان مقيد� بنب� ل�ضــعر وت�ضــام
�لعلة وزدــا � لعابر� ،لطارء .و�نطو�ها على �جلور� الأ�ضــي .را
له� �ل�ضــب� ضــ عجب ك�ضيا�ض بينما  ك�ضــاعر .كان ال ي�ضتطيع
�هادنــة� ،أو �إتاذ مو�ق� ضــعيفة حتى لو �أر�د ،ــردود �أعال د�ما حادة،
وحتى لو حاو تقدمي تنازالت ،كان يف�ض يضطر �إىل تي موقف.
 ي مياال �أبد� ل�ضــاح ع م�ضــاعر ا� الري ،يفض د�ما
�لتعب عنها عمليا ،ع�ص ح�ضــن� ل كان مرما بالتعب ع م�ضــاعر
ا ما حول ،با�ضــرة توح باالبت�.�إذ ي م ترديد عبار�ت مث�:أنا
�أحبك � – أن ترن� ،..إل ..بد�ع ودون د�ع .كما كان مرما باتهام
�الري باجلنون.
كان ل�ض�ت يت�ضور �جلنون �ضيا �ضه ،مث� ل�ضجار مع كم�ضار 
�أتوبي�ص� ،أو بقا� ،و �ضا تاك�ض .مث� ل�ضهولة �لت ن�ضر بها كو ماء،
�أونتبو�  مام ،ونح نتمنى لو كان � �لبو  و� أحد �الأعد�ء.
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ذ� و �لعا� ل� ضــ وود ح�ضــن ،ب ما يث� � لعا
م ت�ضــاوالت و�أحا�ضــي�ص وثيان .ح�ضــن وليد ذ�كرة �لبلــدة �لقدمية،
ومو�ضــيقى �قيبة و�الأ�ضدقاء �لقد�مى ،يت�ضــر � و�ل�ضد�قة و�جلنون
 رد �لتعب بالم..
�أحيانا ي�ضــعر عجب� أن ور ح�ضــن  عا� عقد� ،ت�ضابك� .
�لعا� ل دع الإقامة عقات متينة مع �أ�ضــا�ص ال ي�ضــبهون عجب،
ل ت�ضور �أنهم ي�ضــبهون� .أ�ضا�ص لي�ص لديهم �ضء يومنون ب .يجدون
متعتهم ،اية متعتهم � الإ�ضــته�ء ب� ضــ�ص ،يت موقفا م عاهم
�لو�ضــ� تهالك .عا عا�ضم و�أمي وعثمان� ،ل و�ضم �ض�ضية ح�ضن
بت�ضــوات ممنة علت ،ميته� لب�ص بعجب ،و�إح�ضاء �ل�ضاردة و�لو�ردة
الإنتقاد ،ق ليثب لنف�ض� أن  يعد ذلك �لطف� ،ل ي�ضتح رعايت،
و�أنــ قادر على �الإ�ضــتمر�ر � ياة مــ دون .ان عجب يضــحك 
د�ل ،وو ير�ق� � ل�ضــر�ع �ل ينه�ص دو�� ضديق .يحو� الم
�ىل �ضحات �ضــارة ،تنطو على م�ضاعر مبهمة ،م�ضاعر ا ح�ضن،
 تعد ب�ت �لو�ضــوح �ل كان علي� ،إىل �أن و�ضــح اما �إر �نفجار
حاد  و ح�ضن ،ب�ضب�� ضتمر� كي� الإتهامات:
 �أنــ يا عجب مف ،و�أنا وحدي نعمة .لقد تت كث �وتعد �أن� أن.
 ي�ضــم عجب مدلوالت �لعبار�ت �لت� أطلقها ح�ضن  وه،
ح�ضــن بعد �أن ود نف�ضــ مق�ضــيا بعيد� ع عا عجب ..ع� ياة
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�قيقية ..و�ضل�� ضتمر � أن يون ل دور �  ياة ،الأن عجب 
ي ي�ضم ل بالتد�  ضوون� خلا�ضة� ،الأمر �ل بات يث حفيت،
ب�ضب هم� خلا�ص لل�ضد�قة � أنا ال �أح� لنا�ص �لي لديهم �أ�ضر�ر � ،إذ
 تقدير� خلا�ص �أن ال �ضو�ضــية وو��ض� أو حدود وم�ضاات� .ل�ضد�قة
بالن�ضــبة �إلي� أ�ضب بالفو�ضى و�الإمت .مي م قيم متناقضة ومتعار�ضة،
ال يرب بينها ر�ب� ،أو منط حمدد.
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�للحة ذ�تها تتجدد ،وما على �ضاطء � ضيد ب�ضر – �الأ�ضندرية
� .للحة ذ�تها :حلة �للي ودير �أمو�� تو�ضــ� لب ،وتضاولها على
�ل�ضــ� ،إىل مويجات �ضة �ضــرعان ما تبدد على �ل�ضاح ،لفة ور�ءا
�لبد ،كروة �ل�ضابون وليلى ب زر�عي ،على رم� ل�ضاطء ،كاأنها � لعينة
 بــ زر�ع� لر�ضــن ،وو يحملها م�ضــرعا �إىل �لبيــ� لب ،قا
�لعا�ضــفة �لت ت�ضتد حولهما ،و�ضميهما �بتل يا مقرن �لنيل ،يتقطر
منها �لبل ،و�ضــم �و�ص �لب يحد�  ،بنــ و�لفتاة اقدة �لوع ب
زر�عي ،دون �أن يتباد مع كلمة و�حدة.
يد� لر�ضــن بالعينة �ىل رت ،يتبع� ضــم �و�ــص بثيا نو�ر،
ومرة لتدة �ضــمها �لنحي ،دون �أن ي�ضــاأل عنها�� .ضمها ..م.. 
يلع يابها �بتلة ،يلب�ضــها يا نو�ر .ك� ضــء يتم � ضــم ..تبد�أ 
�إ�ضــتعادة وعيها ..او� لنهو�ص ،يعيدا �لر�ضــن� إىل رقدتها � ل�ضرير
�لو .تنتفص بعن واو� أن تتلم ،يمنعها باإ�ضــارة حا�ضــمة م يد.
تفقد وعيها مرة �أر .ي�ضــو ر�أ�ضها على و�ضــادة �لري�ص ،وي�ضح عليها
�لطاء ،.ويضع ميد� م� لفحم على �جمرة ،وير مو�ربا با� لرة.
�للحــة ذ�تهــا  عيون �ضــم �و�ص ،تتجدد ونو�ر تــر م� لنهر،
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حاملــة ثالها �لرام� ل�ضــ .تتقدم من ب�ضــم ،وكلما ط طوة
ا طا اها طوت� ،إىل �أن ود� نف�ضيهما � لبي� لب  ،ذ�ت
�لرة� ،لت� ضــهدت ت�ض� لر�ضن ،كبرة  رحم نو�ر ..برة م�ضقية
�ل�ضــب� .لرة ذ�تها �لت
بالود و�لول و�نتفا�ضــات �ضــم �ضــم �و�ص 
رقدت يها �لعينة ،بعد �ضنو�ت طويلة.
ذ�ت ��ضهد يتاكل� لم وتبدالت �ان ،يح من تف�ضي� ض
�أو يضــي� إلي تف�ضــي� ر� .لوو تت� ،لم يت ل ب� لوو
و�لم ،و�ــان ينطو ،ما و كام�  لدم من� جلد �الأو ،.ليعل ع
نف�ضــ�   للحة �عطاءة  حي ينطو� ضاطء �لبحر �تو�ض� الن،
على ذ�كــرة �لني و�قرن و�لبلــدة �لقدمية ،وحي ينطــو ود�ن ليلى،
على ذ�ت �الإ�ضــتثارة و�لولع �لقدمي لنو�ر و�لعينة ،وحي يع� ضم �و�ص
و�لر�ضــن  ،ر� لم يضــا م� ــ  دو� عجب� فيد،
��ضــون بطاقة � �جلء م� ياة و�خل�ض على �ضاطء � ضيد ب�ضر 
�الأ�ضــ� �جلمي ،حي للي حلة ية .حلة تر�ا  قل� لعتمة،
على �أ�ضو�ء �ل�ضف� لبعيدة ،و�لفنار�ت ،كاأنها مهمو�ضة  دير �و.
عــا ماير ،حميم وامص ،يحــاو عجب� أن ميحو ب ترويع �رو
�الأليــة  بد� لبة� :جاعات� ،لفقر و�لتهمي�ص� � ..لويع �ل
�أحتــ ء� كب �م ذ�كرت وود�ن ،يجدد ذكريات �عتق و�لتعي،
و�الأ�ضــدقاء �ليــ كانــ ياناتهم� ،أ�ضــد ق�ضــوة و�أا م ــدر �بي
و�لقري..
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ياناتهم ت تحقك ك�ضهم يتور � لفو�د ،وي متور�� .إن نعت
وت ،و�إن تركت وت ..ياناتهم �أ�ضــد �ا وع�با م ك� ضــء مضى� ،أو
�ضياأت ذ�ت يوم..
تنهص �خليانة � لتقارير �توبة لو�ر �لفجر�  ،إ�ضتدر�ات ح�ضن
�لتا ل بهدو وروية ،ليبات على ح رة كالعقر ،يلد ،ت� للدة
�ضــمها :الة زرقاء � لقلــ .الة كحرو� أعقا� ل�ضــجار ،على هر.
ومع�ضــمي .ينقبص ود�نــ .يهر� إىل طفولت� ..لرحــم �ل يحمي..
ت�ضــتعيد ذ�كرة �لر�ضن وو يت�ض  رحم نو�ر ،على �أنياتها �لعبة،
ودد�تهــا لــ�  هــد .ين لفها طاــر �جلنة �لــون ،وعر��ص �لني
وحوريات �لبحر و�أ�ضــجار �لابة و�ضنطة� ديقة �لوحيدة .ت تهدد.
ينفء فنا .وتبد�أ �أنفا�ض�  الإنتام ،لتر كلمات ناع�ضة:
 �أحبك ليلى..تهدد على �ضــدرا .ليلى حورية �تو�ضــ� ،ضنو نو�ر و�لعينة .رح
�ل�كرة �تور عميقا  زبد �ويجات �تبددة على رم� ضيد ب�ضر.
نو�ر قربان �لبلدة �لقدمية ،ثا� لرام �جلمي  ،تلك �لبد �لبعيدة،
�لت�� ضتحال� ىل �ضء �ر� ،أ� ضء �ضو� أنها :وط ..و�طن..
��ضــتحال� ىل متح كب .حمــص متح ،لعر�ــص �لبو�ص و�الأ
و�لدر و�خليانة�� .ضاعر �لنبيلة �جهضة..
 �أحبك ليلى..96

تر ليلى م قل� � لركام كروح امة ،لتهدد وترع  فني
�لنــوم �لهنء� ،ل  يفتقــد لوق طوي ..كالر�ضــن� أتقد �لنوم
لوق طوي ،وو ير�ق بيــ� لعمدة �لب ،يتوقع رو� إبنت� جلميلة 
�لعينة مع دمها وح�ضــمها ،وميض لي�ضهر �لليا� لطو� ،يط للقاها،
ارقا � ر��ضي ،وطابات �� لبة� ،لت ال رد عليها..
مثلما لف� نتبا بي� لعمدة �لب ،من� أو يوم رر ي م� ضلطة
عا� ضــم �و�ص ،ور للتجو�  ضاء�ت �لبلدة �لقدمية� ..لعينة 
�الأر كان بي� ضم �و�ص �لب ،قد لف� نتباها..
كانا ي�ضاأالن بفضــو كب ك م حولهما ع� ضاكن� لبي� الر،
كاأن روحا فية تدع كليهما لطرح � الأ�ضلة.
تعــر علــى �لعينة قبــ� أن يلتقيها ،مثلمــا عرت قبــ� أن تر� .كان
�تمامهما ببعضــهما �لبعص يتنامى و�أ�ضــجار �الأ�ضــلة تنمو وتر .تطرح
مر�تها ،لتقود �الابات �ىل ��ضــلة �أر ،ع� ل� أمد وه� لامص
� الأحــم �لامضــة ،وذ�كرت� لعميقــة �لت ال قر�ر لهــا ،ومحم 
�رية� ،لابة � ضبا� أربيل د�ك..
محم� لت� ضلها �خليا كيفما ي�ضاء..
كانــ� لعينة تــر��  أحمهــا ،كفار�ص ــارع �لطــو .قا�ص �م
وحنون .ميتط� ضهوة و�د �أبيص ،يتطفها بعد �أن ينت�ضر  مبارزت ر��ص
د�ر �لعمدة ،وميض بها بعيد� �إىل عو�  ترا �أو ت�ضمع بها م قب� أبد�.
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وعندمــا بد�أت �اتي بينهمــا ،يحملها طار �جلنة �لون�� ،ضــبح
ت�ضو م كلمات� ض و�ضيما وق�ضماتا مليحة ،بي تقل حولت منامها.
م نــاءة �لفــوة على �ضــدر ليلى� ،لــ  يهد عبــ وزة
�لتعي ،تر م�ضــاعر �للجو�  ،ضــاء �ميمية و�الأمان� � .لرحم
�ل� أحاطت ب ليلى� � .لرحم �لو��ضــع ،يمد نف�ضــ ي� الن اربا م
ع� �الري� ،أولك �ل� حون� ،لي ميأون �ضو�رع �لقارة،
يقتاتون �جلوع ويعانون �لت�ضرد و�الأ و�الإنتار �لقات الإعادة �لتوط� لت
�ضارت كحلم دون� ضو� لقتاد.
كانو� ميعهم كاعتقل�  ضــج كب ،ي�ضــومهم �ضــجانوم �ضتى
�ألــو�ن �لعــ �و�لقهر و�الأذال و�الإ�ضــتعء ،هم ميعا مثــ ك� أبناء
�لبد �لبة  مرو يهم نا� ،نهم حمص �أارقة  نر ��ضــري.
رد �ضود �أق مرتبة .وبونقا بونقا و�ضطة� ،ىل �ر � لت�ضميات �لت
يطلقها عليهم �ل�ضــارع �لعام� ..نها �لقارة ،حي يتم يي� الن�ضــان باللون
و�لدي .دينك ولونك يحدد�ن �ن�ضانيتك .قبولهم لك..
يتفت� ل�ضــاء �ل� ضــات ليلى ،تبدد .تو ــة �لهناء� ،لت
�نتعهــا مــ� عما ذ�كرة ر� لم ،من� ضــم �و�ــص �لب حتى
�للحة �ا�ضــرة عند عجب .على �ضــاطء �ضيد ب�ضــر �الأ�ضندر�،
تر�  ضعر �ضم �و�ص �لب ،به� �الح�ضا�ص �رير م قب..
 كان �ح�ضا�ضــ بعد طم مر�ت� ل�ضــحرية ،وتري ود�ن �لنا�ص
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ذ�ت �الح�ضــا�ص� ،ل دع للهرو ومادرة �لبد �لبة .تر  و
�الح�ضا�ص ذ�ت� ل دع �ضم �و�ص �لب� ،ىل تر ك� ضء ومادرت
�لبلدة �لقدمية..
دون �أن يلو على �ضء .دون �ن يب ل� أر بعد ذلك و�ىل �الأبد.
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18
�ل�ضــو�رع و�لبنايات �لت� أعتاد عليها ،منــ وطاأت �أقد�م� أر�ص �لبلدة
�لبة مرة �أر ،بعد ربة �أمتدت ل�ضــنو�ت طويلة ،ما لبث� أن �نطفاأت
يها �جلر�يا ،عاد ارا م� أنقا�ص ويت� لعابرة� ىل ويت� الأم .حي
�لبلــدة �لقدمية� ،لت  تعد  ذ�تهــا .قد تبد� لنا�ص و�ان ،و يعد
للوو� لقدمية م مان .مضــ� أيام �لربة ببء ،و�الأ�ضياء ما عادت 
�الأ�ضياء ،قد ت ك� ضء .لي�ص  ياب ح�ض .ب من� ضر ح�ضن
�لتا نهايا و�إىل �الأبد .من� أن ��ضــتو� أن ح�ضن م�ضا بجملة �أمر��ص،
كالة و��ضد و�قد.
يت�ضــارع معها .يحاو� أن يت�ضــامى عليهــا عبثا ،عندمــا تتل علي
يتحو� ىل كا مع.
كان ح�ضــن كاإبــ ل�كــرة �لبلدة �لقدمية� ،ضــاربة �جلــور  مقرن
�لنيل ،قد ن�ضــاأ مدل ،لي�ص م�ضــوال ع� أ� ضــء ،اأ�ضرت تتحم عن
عء ك� ضء ،حتى �أعباء� خلا�ضة د� .را له� �ل�ضب ،كان يع ع
دمــة �الري ،ويحر�ص على �أن يقومو� ــم بدمت  ،كث م� الأمور
�لت يف�ص �أن ينجا بنف�ض.
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 عا ح�ضن قب� أن يلتق عجب ،ادا عا� حدودة وذكريات
� لطفولة و�ل�ضبا ،مث ك� لكريات �ملة ،لي�ص يها �ضء  ماألو.
عادية اما ،ورا له� �ل�ضب كان ذكريات عجب تد�ض.
بقــدر ما كانــ ذكريات ادــة ،كان ذكريات عجب ممو�ضــة 
�ل�ضــر�ع ،و�لربــة وترحا� ل�كــرة�  ،أو�ر �لبلدة �لقدمية .ممو�ضــة 
�الأ�ضى و�للوعة ،و�امر�ت �خلابة و�خلابة� ،لت كان تبدو �ضن ارقة،
يتمنى لو كان و �ل ا�ضــها� ،ذ يبدو ل عجب ك�ض�ضــية ��ضتثناية،
مد�ضة ب�ضلوكها �ال�ضطور وعاها �لر�ب� ،لء بالتجار�  توقعة.
را ذلك ما دع بعد وق طوي� ،ىل ن�ضــ� لث م� الكاذي ع
نضاالت� عومة ،وكي� أن طورد م� أهة �الأم ،وحو�ضر م قب تنيم
�ل�ضلطة� ،ل� أحت� لبلدة �لقدمية باملها ،بحثا عن� ،إىل �ر م ترات
و�أوام �أر نف�ضــ يها ،و�ضــدقها بة �لتر�ر ،كانهــا �أحد� حقيقية
رت ل ،لم يعد ي�ضعر باأن ي عندما يحيها ب�ءة كاأنها �أمر .
كان �الأ�ضدقاء �الأربعة ال ي�لون يجل�ضون� ،أمام �جلد�ر �خلار للبي
�لعتيــ  ،قل� لبلدة �لقدمية ،عندما ع عجبــ� أمامهم .وق قبالتهم.
حد يهم مليا ،ومضــى �إىل حي يطي ل� جللو�ص على �قهى �ل�ضــ
� ل�ضــو� ل�ضعب� ،ل نهص من� ضــنو�ت طويلة � � ان :قل
�لبلدة �لقدمية..
نر �الأ�ضــدقاء �الأربعة �إلي بح�ضرة ،وو يعطيهم هر وميض دون �أن
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يلتف� إىل �خلل .دون �أن يتوق� ضو ب� ن و�ر ،ليلتق ورقة �أو قطعة
�ضة م� لا� لمع على �ر�ص �ل�ضارع �عر بالبار..
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