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املقدمة

م
الحمد هلل أن ق ِدر لي أن أكتب هذه الرواية؛ إن إستمرار الحياة يحتاج الكثير من ألامل
فقطارات الحياة ال تتوقف وهنالك ش ئ جميل قادم في كل مرة وعلينا أن نعيش ألجله  ،هذه

الرواية من وحي الخيال وال تمثل أي ش ئ حقيقي كتبتها لتبعث ألامل في قلوبكم من أجل
م
إلاستمرار بالحياة بطريقة جميلة تجعلنا ننجز كل ما نحب على هذه الحياة .
فاطمة الكحلوت
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()١
صوت زخات املطر تعم الشاطئ وأنا أسير مكتتفة اليدين ومعطفي يتطاير من شدة الرياح
م
,ألاجواء باردة وألافكار تتزاحم بداخلي كأمواج البحر املتالطمة أفكر فيما مض ى وفيما سيأتي
وفي داخلي طيات من الذكريات يبعثها املطر لتبلل ذاكرتي وتعود بي إلى أعوام من أحزان
وذكريات ما زالت تحيا بداخلي كما أنها لم ترحل ,ر ِجعت بخطواتي إلى الخلف ألعود إلى املنزل
فعادت بي ذاكرتي إلى ذلك اليوم الذي كنت فيه عائدة من املدرسة أحمل حقيبتي وأمسك
كتابا بيدي أسير بسرعة على الرصيف ألامطار تشتد ,الشوارع مكتظة بالناس ,دخان السيارة
املارة من جانبي كاد أن يخنقني بسبب ما أعانيه من حساسية في الجهاز التنفس ي وصلت عند
موقف السيارات النتظار والدي كما كنا قد اتفقنا مسبقا لم يكن هنالك سوى رجل يجلس
على املقعد قبعته السوداء تغطي مالمح وجهه ,معطفه ألاسود وهيئته تخفي مالمح الفقر
والبؤس عليه كدت أن أختنق من دخانه املتصاعد وسجائره الذي كان منهمكا بإشعالها
الواحدة تلو الاخرى دون أن يفسح لي مجاال بالجلوس ,أخذت زفيرا ألتخلص من السموم
التي دخلت الى قصباتي الهوائية ولم أتوقف عن السعال املتواصل بينما هو لم يتوقف عن
معانقة سجائره البشعة بقيت أتامله حتى وقف،
وقعت منه محفظته ولم ينتبه انحنيت اللتقاطها وجدته يركب السيارة ويرحل ناديته –
سيدي محفظتك لكنه لم يسمع ,جلست على املقعد بعد أن أصبح شاغرا ثم أخذني
الفضول ألعرف ما بداخلها وجدت بداخلها صورة لسيدة جميلة قلت لنفس ي – ما أجملها
من سيدة ثم فتشت باقي جيوبها ولم أجد سوى نقود معدنية وضعتها في حقيبتي لربما
سألتقي به مرة أخرى ,شردت قليال بمنظره وبطريقته التي مينفس عن وضعه بتناوله للسجائر
بطريقة بشعة إلى أن جاء والدي ركبت بالسيارة معه التي تحوي قليال من الدفئ ,بعد أن كادت
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م
يداي أن تتجمدا من البرد ,وضعت حقيبتي بجانبي والتفت إلى نافذة السيارة ألتابع زخات
ألامطار والسيارات املارة من جانبنا ,كانت سيارتنا تسير ببطئ بينما يغمرني حنين هذه ألاجواء
ويبعثر ذاكرتي ليعيدني طفلة تلعب تحت املطر تقف أمامها أمها وتناديها لتحتضنها من البرد
القاس ي وال تعلم أن الحياة أشد قسوة من هذا املطر الطاهر تتبعثر ذاكرتي بين الحين وآلاخر
اللتفت فجاة الى والدي وهو يقود السيارة فأرى عيناه تقابل عيناي تتأمالني من بعيد
ابتسمت له وقلت –الجو بارد أشاح نظره عني وباكمال تتبعه للطريق قال –أجل ,أخذت
أتامله وجدت التجاعيد تمالؤ وجهه والسواد الهائل تحت عيونه الواسعة التي أطفاتها
الحياة فقد كسا التعب ولون وجهه وهيئته التي يحاول إخفاءها بقبعته السوداء وايشاربه
الذي يرتديه ويضعه أسفل ذقنه املموج بالشيب الذي بدا ينهي رحله شعره ألاسود معلنا
حياة رجل في مرحلة متقدمة من العمر الحظت كم أنه غارق في تأمل الطريق أكثر من ش ئ
م
آخر فهو لم يلتف لي فقد شعر أنني أتأمله ,أدقق في تفاصيله التي أشتاق إليها ...أشتاق إليها
بالرغم من أنني أعلم أنها لن تعود كالسابق فقد اكتفى بأن يراقب من بعيد ليطمئن علي ثم
يرحل ,كنت أنتقل من تأملي لزخات املطر إلى التحديق بعيناه البنيتان كلون البندق التي ال
أريد إال أن أشعر بقربهما ووجودهما الذي اعتدت عليه في املاض ي لقد أصبحت أؤمن بأن
وجوده وبكل هذا الصمت يكفيني يكفي أنه الوطن الذي ألجأ إليه فبمجرد النظر إليه
أستعيد توازني وقوتي ألنني أعلم أنني أتكأ على كتف لن يخذلني أبدا لكنني أشعر أحيانا
برغبة أن تتالش ى املسافات أن ال تكون بهذا البعد وبهذا الجفا ومن خالل هذه ألافكار
املتداخلة استطعت أن أجعل الوقت يمر وأن نصل إلى املنزل دون شعوري باملسافة ,ركن
والدي سيارته ودخلنا معا بعد أن سرنا جنبا إلى جنب تحت أمطار شديدة ورياح تعسف بنا
من شتى النواحي ,فتح والدي الباب بعد أن أخرج املفتاح من حقيبته السوداء التي تمتلئ
بأوراق عمله ,خلعت حذائي وبخطوات سريعة ذهبت إلى غرفتي أشعلت الضوء فيها وفتحت
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الستائر ,خلعت معطفي املبلل من املطر وبدأت ترتيب إلانهيار داخل الغرفة ,فنجان قهوتي
والكتب املبعثرة على الطاولة ومالبس ي فوق السرير بقايا ليله ماطرة ليلة كانت تشتد فيها
ألامطار بينما كنت أجلس عند النافذة احتس ي فنجان قهوتي املرة التي تجعل ذاكرتي تتسارع
في تقديم الذكريات بين حلوة ومرة التي تنتهي بانتهاءها أو حين تبرد معشوقتي السمراء تجعلني
أعيش ذكرياتي مرة أخرى لكن هذه املرة لوحدي سأكون كل هؤالء ألااخشخا

الذين كانوا

هنا يوما ما ورحلو ,ذكرياتهم تصر على ابقائي يقظة في كل ليلة بالرغم من أنها تعرف أنني
م
متعبة ,سرحت شعري املبلل من املطر وأمسكت الفنجان بيدي اليمنى ألعيده إلى املطبخ
وجدت والدي يشرب املاء وضعت الفنجان على الطاولة وعدت إلى غرفتي أخذت أنظر إلى
مظهري في املرآة شعرت بأن مالمحي كبرت فجأة ،تغيرت من الداخل والخارج أصبحت أجهل
كل ش ئ عن نفس ي وال أعرف ماذا سيخبأ لي املستقبل من أحداث بعد ,وجدت ملصقا صغير
في الجانب ألاعلى من املرآة نزعته بيدي كانت مذكرة اختبار أخذته ألاسبوع املاض ي في الرابع
من ديسمبر لقد نسيت تمزيقها كما هي حال بعض ألامور في حياتنا ال نستطيع أن نمزقها
ونرميها في سلة املهمالت ال نستطيع أن نبعدها عنا فهي تعيش في الجزء الذي ال نستطيع
حذفه أنها تعيش في الذاكرة ,سرت متمايلة ألصل إلى حقيبتي بعد أن خذلت قدماي بسبب
الجلوس الطويل وكأنني في الخمسين من عمري ,أخرجت محفظة الرجل ذو القبعة السوداء
وأخذت أتأمل صورة السيدة أثارني جمالها فإن كانت حبيبته فكيف لها أن تحب رجال بهذا
البؤس والفقر أرجعت الصورة إلى املحفظة ووضعتها في حقيبتي على أمل اللقاء به مرة اخرى
اخرجت قبعة وايشاربا لي من الخزانة فالبرد أصبح يقشعر جسمي ثم ارتديت معطفا بني
اللون والطويل بعض الش ئ طويل لكنه يفي بالغرض يدفئني ولو بالقليل وذهبت إلى املطبخ
مررت بجانب غرفة أبي سمعت صوته وهو يتحدث مع احد على الهاتف الارض ي مشيت على
م
رؤوس أصابع قدماي واقتربت من الباب قربت أذني لكنني لم أسمع ما يقوله بوضوح نظرت
م
إلى املمر وإلى ألابواب التي أغلقت وللبد ش ئ ما بداخل بدا يقشعر جسمي وقفت بعدها عند
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باب املطبخ الهواء بارد فيه فاملنزل كبير لكنه مهجور ال حياة فيه يشعرني دائما بالحزن وألالم
كما أنني لم أعد أتحمل العيش فيه أكثر من ذلك فكل ش ئ متعلق بهم ’,اقتربت من النافذة
كان ما يزال املطر يهطل وبغزارة دون توقف كذكرياتهم التي تحيا دون توقف ,عودتي من
املدرسة وامي تحضر الطعام على النار وتسألني بين الحين وآلاخر هل تشعرين بالبرد آه والف
آه كم أشعر بالبرد يا أمي كم أشعر بأنني وحيدة من دونك كم وكم ....أضيع في طريقي وال أجد
من يسأل إن كنت بخير أم ال ؟ أنتي ألامان والسالم الذي كان يعمني لقد أصبحت أتذكر
تفاصيلك الصغيرة وأبكي أصبحت وحيدة بين جدران باردة ال عائلة وال دفئ في هذا املنزل
الكبير والواسع لقد رحلتم ورحلت السعادة بقيت معي ذكرياتكم .
فتحت الثالجة ألتناول الطعام الذي أعده والدي لكنني سرعان ما أغلقتها ال شهية لي على
تناول الطعام لقد أصبح جسمي نحيال حتى معطفي الذي ارتديه أصبح واسعا وكأنني أرتدي
معطفا لشخص آخر يكبرني بخمس سنوات مررت من جانب غرفة أمي املجاورة ملكتب
والدي نظرت إلى بابها البني املزخرف تأملته حتى جائتني رغبة بأن افتحه وأدخل إلى الداخل
لكنني سرعان ما أرجعته إلى مكانه فقد مض ى أكثر من عامين ولم أدخلها ولم أمتلك الجرأة
على ذلك ,وقفت قليال وأنا أضع يدي على الباب اقتربت أكثر منه شعرت وكأنني أسمع صوت
م
أمي توسعت عيناي فجأة واضطربت دقات قلبي بسرعة وذعرت من ذلك قربت أذني أكثر
فسرعان ما ذهب هذا الشعور كان الهواء يأتي من زوايا الباب فقد أصبحت الغرفة باردة
جدا فبدون دفئ قلبك يا أمي كل ش ئ بارد انهمرت دموعي بغزارة وكأنها أمطار تهطل وبسرعة
دون توقف,مسحت دموعي بيدي اليمنى تارة وبيدي اليسرى تارة أخرى ثم رفعت خصال
شعري املنسدل وعدت إلى غرفتي شعور مميت إلى حد الشفقة اختناق من كل ش ئ من
الذكريات التي يبعثها املطر فتبقيني يقظة بالرغم من تعبي من كل ش ئ ,أطفئت الضوء
الشاعل في منتصف الغرفة واستلقيت على السرير أكملت بكائي حتى نمت استيقظت على
صوت والدي وهو يطرق الباب شعرت بتكسر في جسمي وكأنه يرفض الاستيقاظ وكأنه
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بحاجة لوقت أطول من النوم ,عاد والدي يطرق الباب مرة أخرى بصوت عالي قمت من
فراش ي بعدما استجمعت كل قواي للوقوف على قدماي فتحت له الباب وأنا ما زلت أشعر
بالنعاس ولم أتوقف عن التثاوب لحظة واحدة نظر إلي متعجبا من عيوني املحمرة اللون من
بكائي الذي قد مل وسادتي قال لي بعد أمعن النظر إلى عيوني سنأكل معا لقد انتهيت من
تحضير الطعام ثم سكت بدا لي وكأنه يريد أن يسألني عن حالي لكنه لم يسأل مسح بيده على
رأس ي وذهب وأنا بدون كلمة واحدة سرت خلفه لنأكل معا نظرت إلى الطعام والصحون التي
تمالء الطاولة اعتقدت بأن هنالك أحد آخر سيشاركنا الطعام ,بدأت ألاكل ببطئ دون شهية
لفعل ذلك لقد كان والدي مضطرا للطهو فأنا لم أتعلمه فقد رحلت أمي قبل أن تعلمني اياه
كنت أنظر إلى أبي وهو يأكل بشراهة وكأنه عمل يريد أن ينجزه ويعود إلى عزلته وإلى مكتبه
بين أوراقه وملفاته أكملت طعامي بينما هو انتهى من ذلك فقام عن كرسيه ووقف عند
النافذة يتأمل زخات املطر التي ترتطم باألرض مع أفكار ال أعلم ما هي وماذا قد تكون لكنها
كانت تهز كيانه وترغر عيناه لربما حنينه إلى ش ئ ما فاملطر يجعل الذاكرة ترتطم من الداخل
كما يرتطم باألرض وبخطواته الهادئة التي تحمل الرزانة والرجولة في آن واحد ذهب إلى
مكتبه وأغلق الباب على نفسه بينما كانت عيناي تريد أن تراه وبقوة أن تتمسك به أن يكون
ملجأ لي لترحل هذه ألاحزان عن قلبي فتهل عليه السعادة من جديد ,وضعت الخبز في السلة
وقمت بتنظيف الطاولة وجلي املواعين.
املاء شديد البرود حتى يداي تجمدتا من البرد فلم أعد أشعر بهما وضعت الركوة على الغاز
وفيها مزيج من م
البن واملاء شعرت بأنها ستستغرق وقتا أطول لتثور وتغلي فاملاء بارد جدا
شعرت كم أنني أشبه هذه اللحظات فكم يستغرق جسمي وقتا طويال ليدفئ بينما يجتاحه
البرد في أقل من ثانية ,عدت إلى غرفتي ووقفت عند النافذة كان املطر قد توقف لكن الريح
قوية تكاد أن تقتلع ألااخشجار أمسكت القلم ألبدأ بالكتابة كان هنالك ش ئ ما في داخلي يريد
أن يثور أن يكتب على السطور ما لم أستطع البوح به لربما أن الرياح التي تثور في الخارج
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والسماء التي تلبس ثوبها ألاسود الذي ينصفه ضوء قمر ساطع تبعث في داخلي شعورا ما
وكأن الليل يدعوني ألكون جزءا منه فتحملني الرياح بعيدا إلى عالم مختلف تدعوني به
النجوم ألرقص معها على أنغام زخات املطر فأرى خياالت لكل اخشخص مر في حياتي يعجز
قلمي عن الكتابة عنهم .
ال انكر أنني أضيع يوما بعد يوم وأن صحتي تتراجع شيئا فشيئا كما هي إرادتي وال أعلم
السبب الذي يجعلني أتمسك بالحياة لكنني أشعر بأن هللا هو ألامان في هذا العالم
سيعوض ي مما فقدت ,قمت من عند النافذة واتجهت نحو الراديو املوجود على الرف بالقرب
من السرير وقمت بإشعاله كانت إعادة ألاخبار التي تم بثها نهار اليوم أخذت أستمع إليها
,ألاخبار تتحدث عن ألاوضاع السياسية وتوترها وعن كثرة ألامراض املنتشرة وعن الكثير من
م
أخبار متنوعة ,تناولت كتاب اللغة العربية ألبدأ الدراسة أخذت أقلب صفحاته بشكل
عشوائي وقفت عن قصيدة للشاعر بدر شاكر السياب عراق مررت بأصابع يدي اليمنى على
سطورها فبدأت ذاكرتي تعود إلى عامين كما عادت ذكريات الشاعر إنها ألام والوطن الذي
افتقده فقبل ثالث أعوام لم يكن هنالك سوى ضحكات وأمسيات وليال دافئة تمالءها
الحب ,عدت إلى النافذة ممسكة بفنجان قهوتي التي بردت بدأت ألامطار تهطل وبغزارة
تذكرت تلك الايام التي كانت تشتد فيها ألامطار فنجلس جميعنا بالقرب من املوقد تحيك
أمي قطع الصوف بينما يقرأ والدي الجريدة أما أخي كمال فقد كان يكتب إحدى املقاالت
م
للجامعة بينما أنا أقف عند النافذة أراقب املطر لم يكن للبرد أي مكان بيننا فالحب كان
كفيال بأن يذيب الثلوج فكيف وإذا كانت مجرد أمطار إلى أن حصلت أمور غيرت مجرى
حياتنا وإلى ألابد رحل الجميع عن مكانه بقيت أنا أجلس عن النافذة وأراقب املطر ,وأعيش
على ذكرياتهم .
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()٢
لقد كان والدي ضابط في الجيش ذو رتبة عاليه يحمل على عاتقه حب الوطن أكثر من أي
ش ئ آخر أما أخي كمال فكان طالبا في كلية الحقوق في السنة الثانية طويل القامة ذو بشرة
سمراء كان كثير الشبه من والدي فقد كان يهتم دائما بأن يساعد كل محتاج وأن يقف في
وجه الظلم كان اخشجاعا ال يهاب شيئا يسير على املبادئ التي رباه والدي عليها لكنه تغير كثيرا
عندما بدأت عالقته بصديقه علي تزاد يوما بعد يوم لقد كان يذهب كثيرا لزيارته ويقض ي
أيام العطلة في منزله كان يعيش صديقه علي في احدى ألاحياء الفقيرة وكان كلما عاد من
زيارته الحظنا تغيره حتى في أبسط ألاشياء لقد أصبح كالمه ال ينتهي عن قرارات الحكومة عن
رفع الضرائب وزيادة ألاسعار وغيرها من القرارات التي تمس حياة الشعب حينها أخبر والدي
أمي مالحظته بتغير كمال وقال لها بأن جميع الشعب مستائون من قرارات الحكومة لكن
ليس بطريقته التي يهدد ويتوعد للمسؤولين بأن يدفعوا ثمن جوع الشعب وفقره لقد كان
والدي يشك بأن هنالك من يبعث في قلبه الكره والحقد للوطن ,وذات يوم كان عائدا من
زيارة صديقه واجتمعنا جميعا على املائدة لتناول الطعام بينما كانت ألاخبار تبث بالراديو
عن الحفل التكريمي للوزراء والقادة وكبار الجيش فقد ضجت املدينة بأكملها بهذا الحفل
التكريمي ولم يهدأ الهاتف من اتصاالت وتهنئة لوالدي لم يكن كمال سعيدا بهذا الحفل
التكريمي فلم يناقش بكلمة واحدة عن أي حديث دار بيننا عن الااخشخا

الذين حضروا

الحفل وعن اصدقاء والدي الذين كانوا موجودين هناك كانت عالمات الغضب تثور وتظهر
على مالمحه كلما تحدثنا عن الوطن والحب الذي ينبغي أن نحمله تجاهه لكنه لم يعد
يتحمل أي كلمة مديح عن الوطن حتى قال كالمه املشؤوم وبطريقة غير الئقة موجها اياه
لوالدي –أنتم تاخذون الجوائز والشعب يتضور جوعا لدفع تكاليف حفالتكم !انعقدت
حاجباي والدي بعدما سمع كالمه فلم يكن متوقعا منه هذا الكالم بعد الصمت الطويل
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لكنه رد عليه ردا جامدا وقويا وهل أنت تتضور جوعا يا كمال ؟ سكت كمال ووقف عن
الكرس ي حامال الجريدة بيدة اليمنى ويشير على محتواها قائال لوالدي أنظر إلى ألاخبار أنظر
إلى معاناة الناس وهم ما يزالون يرفعون الضرائب يوما بعد يوم ,حاولت أمي تهدئته وقالت
له عليك التحدث مع والدك باحترام لقد كانت تعلم بأن الوطن هو أهم ش ئ بالنسبة لوالدي
وأنه ال يتحمل أي كلمة تقال بحقه كان والدي ال يزال هادئا محاوال تقبل كالمه إال أن قال
له كمال  :أنت تتحدث عن املبادئ التي نسيتها في عملك نسيت بأن عليك أن تعارض ما يضر
باملواطن نسيت بأن هنالك من ال يملك سعر علبة دواء وأن هنالك من يتضور جوعا لكنك
رضيت بأن توافق على قراراتهم في رفع ألاسعار والضرائب لتأخذ ترقيتك وتحتفل بجائزتك.
ضرب والدي بيده على الطاولة بقوة كبيرة حتى شعرت بأن الصحون ستتطاير وبأن الوضع
بدأ يزداد توترا وقلقا ثم أشار بيده نحو الباب وقال لكمال اخرج من البيت ال أريد أن تعيش
معنا تسعى للتحريض ضد قرارات الدولة تريد ان تشعل نار الفتنة ثم جلس على الكرس ي
وفتح أزرار قميصه فقد شعر بذبحة في صدره وقفت إلى جانبه بينما لبس كمال حذاءه ونظر
إلينا ونحن بجانب والدي فشعر بأن ال مكان له بيننا وأن عليه أن يغادر نادته أمي ولم يلتفت
توسلت والدي بان يبقيه قالت له أرجوك إنه ابننا الوحيد سيضيع من بين أيدينا لكن والدي
لم يهتم لكالمها دخل مكتبه واغلق الباب على نفسه ,لم تقف امي مكتتفة اليدين بل لبست
حجابها وخرجت الى الشارع لترجع كمال إلى املنزل لكنها لم تكن تجده حتى وإن تمسكت به
فلن يعود ,لقد كان الوضع صعب على كالهما فكل واحد يقف في صف مختلف عن آلاخر
وكالهما يحارب من أجل فكرته وسياسته كانت ألاوضاع متدهورة في الدولة بأكملها وتزداد
سوءا يوما بعد يوم بسبب الضرائب وغالء ألاسعار لقد أصبحت الحياة صعبة بالنسبة
ألغلب الشعب بينما يعيش ألاغنياء في ترف وحياة مرفهة فارتفاع ألاسعار ال تشكل فرقا كبيرا
بالنسبة إليهم .
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()٣
أغلقت دفتر مذكراتي وأطفات الضوء الشاعل في الغرفة لنني سأخلد إلى النوم فقد تأخرت
الساعة كثيرا أصبحت الثانية بعد منتصف الليل غطت في سبات عميق واستيقظت على
صوت زقزقة عصفور يقف عند نافذة الغرفة كأنه يبحث عن طعامه بعد أن توقف املطر
نهضت من فراش ي وذهبت إلى الحمام آلخذ دوشا خفيفا بعد أن شعرت بأن العرق يتصبب
جسمي نظفت أسناني وأخذت أنظر إلى نفس ي باملرآة شعرت بأن وجهي ما زال عابسا فقمت
بغسله مرة أخرى باملاء البارد وبسرعة لبست ثيابي ووجهت نفس ي إلى املطبخ لتناول الفطور
لقد كان والدي قد ذهب إلى عمله ولم أتمكن من رؤيته إنها الغربة يا عزيزي أن نعيش معا وال
نرى بعضنا إال دقائق قليلة وأن ال نتكلم إال بكلمات محدودة ورسمية ،أخذت نفسا عميقا
ثم زفيرا إلى ألاعلى وبعد تنهيدة طويلة ال بأس سأكون على ما يرام ,سرت إلى املوقف الذي
يبعد عن منزلنا بشارعين في البداية أخذت أعد خطواتي خطوة خطوة  ...الجو بارد ومعطفي
يتطاير من جوانبه يخنقني دخان السيارات املارة من جانبي فيجعلني أضع إيشاربا على أنفي
أتامل ألااخشخا املارة وفي الشارع الثاني أومأت راس ي إلى ألاسفل أنظر الى زخات ألامطار
م
الخفيفة وهي ترتطم باألرض وأميز املارة من احذيتهم ان كانو رجاال ام نساء واسمع اصواتهم
عندما يسيرون بالقرب مني وصلت املوقف كان هنالك مجموعة كبيرة من الااخشخا
ينتظرون قدوم البا

الذين

الكل يتهامس عن الجو البارد بينما اقف مطأطأة الرأس يغلبني

النعاس فانا لم انم ليلة الامس بشكل جيد لقد اصبحت ارهق جسدي كثيرا بالسهر الطويل
,وكانت تقف بجانبي امرأة عجوز وما إن رفعت رأس ي حتى قابلت عيناي عيناها فابتسمت لي
قابلتها بابتسامة أخرى ,وقف البا

صعدت في البداية سيدة ثالثينية معطفها أحمر ثم

رجل بالخمسين من عمرة ثم جعلت السيدة العجوز تتكأ علي لتصعد ثم صعدت أنا ،جلست
بجانبها لم أجلس هذه املرة عند النافذة فقد أخذت مكاني تنظر إلي وتبتسم ترمقني بنظراتها
14
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أثارت اعجابي نظرت إليها وسألتها –إلى أين ستذهبين ابتسمت لي وعادت تنظر إلى النافذة ولم
م
تجبني على سؤالي .
بدأ البا

يتوقف عند كل محطة لينزل الركاب كانت مدرستي هي ألابعد مسافة بينهم بقيت

املرأة العجوز ولم تنزل كانت مستمرة بالنظر من النافذة بوجه مبتسم وعند وصولنا املدرسة
م
دفعت ألاجرة للسائق ثم أدرت ظهري ألنظر إلى املرأة العجوز
حملت حقيبتي ألنزل من البا
مرة أخرى قبل نزو لي كانت منهمكة بالنظر إلى النافذة ،سرت بخطوات ثابتة بإتجاه باب
املدرسة لكنه استوقفني صوت رجل غريب ينادي علي –يا آنسة توقفي لو سمحتي التفت
ألرى من يكون كان سائق البا

عدت أدراجي إليه وقلت له – ماذا تريد فاجابني بسؤال هل

تعرفين هذه السيدة العجوز من تكون ؟ لكنني قلت له –ال ,ال أعرف وأدرت ظهري الذهب إلى
مدرستي ،سرت خطوتين إلى ألامام لكن ابتسامة تلك املرأة العجوز حركت ش ئ ما بداخلي
تجاهها لربما أنني شعرت بالعطف والرأفة عليها فليس علي أن أتركها وأرحل دون أن أطمئن
عليها عدت أدراجي إليه وقلت له –يا سيدي ال أريد أن أتركها وأردفت قائلة ولن أذهب إلى أي
مكان حتى أطمئن عليها شكرني سائق البا

وقال لي انه ال يعلم كيف سيجازيني على هذا

املعروف ثم سألني –لكن ماذا عن دوامك ؟ فقلت له ال يهمني آلان سوى ارجاع هذه العجوز
إلى منزلها ركبنا البا

وبدأ يسير بنا سنعود إلى املحطة ألاولى حيث ركبت العجوز  ،جلست

إلى جانبها وأخذت أسألها وأحاول أن أجعلها تتحدث
–الى اين تريدين الذهاب ؟
–ما هو اسمك ؟
–من اين انتي؟
ال أعلم إن كانت صماء أم ال فهي لم تتحدث بكلمة واحدة كانت املناظر التي تنظر إليها من
النافذة أهم بكثير بالنسبة إليها من أين ستذهب ,كان املطر يتساقط بشكل متفرق
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...السيارات تسير ببطئ خشية الحوادث أما عن نفس ي أشعر بالقلق من الداخل تجاهها
وتجاه عدم ذهابي إلى املدرسة وأنهم سيخبرون والدي بذلك ،عم الصمت طريقنا إلى أن
م
نظرت إلي العجوز وقالت لي –أشعر بالبرد ....توسعت عيناي ونظرت إليها بإستغراب وقلت –
ليست صماء ناديت على السائق بصوت عال وقلت له –يا سيدي ليست صماء إنها تتكلم
شعرت بالرتياح القليل لنها لم تكن صماء وقلت لها:
لنعيدك إلى املنزل .وأردفت قائلة :أعطيني حقيبتك من فضلك لكنها
_يا سيدتي ساعدينا
ِ
هزت برأسها يمينا ويسارا بمعنى الرفض وتمسكت بحقيبتها بقوة خوفا من أن آخذها منها
شعرت بإنها تملك فيها ش ئ غالي الثمن وبعد محاوالت اقناع أنني لن آخذ منها ش ئ سمحت لي
بأخذ الحقيبة ،وما إن فتحتها كانت تحوي على أدوية وبعض النقود وأوراق مراجعة عند
طبيب ووجودت ورقة مطوية أخرجتها من الحقيبة وفتحتها القرأها كان مكتوب عليها عنوان
املرأة العجوز ومكتوب أيضا من يجدها من فضلك أعدها إلى املنزل وشكرا ،رفعت الورقة
ووضعتها أمام عيناها لتقرأ الكالم فابتسمت لي وكأنه شعور الطمأنينة بعد الخوف أو ربما
تذكرت ش ئ ما .
ال أعلم ما هو مرضها لربما تعاني من الزهايمر ،أعطيتها حقيبتها فعادت تمسكها بقوة
م
كالسابق وتنظر إلي وتعاود النظر إلى النافذة ،سرت نحو السائق وأعطيته العنوان أخذه
بيده مبتسما مسرورا لننا تمكنا أخيرا من معرفة منزلها ،شكرني وبادلته بالرد هذا واجبي وأنا
أعود إلى مقعدي نظرت إلى الزجاج الخلفي للبا

وجدت أننا ابتعدنا كثيرا عن املدرسة كان

الوقت يمر ببطئ كعجالت السيارات املارة من جنبنا ،يذهب وقت ويأتي آخر ننتقل فيه من
مكان إلى آخر فقد أصبحنا نبتعد أكثر عن ضجيج املدينة وبدأنا نقترب أكثر من منزلها
أخرجت كتابا وبدأت أقراؤ أما هي فقد غلبها النعاس واتكأت على كتفي لتنام ،شعرت بشعور
غريب فكيف وأنا بكل هذا الضعف هنالك من يتكأ علي ،وصلنا الحي الذي تسكنه بعد أن
بدأت أشعر بالنعاس من طول الطريق وضعت يدي على رأسها ألرفعه عن كتفي وقلت لها
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بصوت منخفض يا سيدتي لقد وصلنا كنت أحاول إيقاظها بشكل هادئ حتى ال تصاب
بالذعر وبالكاد فتحت عيونها فقلت لها -سيدتي لقد وصلنا منزلك أومأت برأسها وأمسكت
حقيبتها واتكأت علي لتتمكن من النزول ،نزل سائق البا
م
ي
عيدك إلى املوقف أكملت سير فامتل حذائي
انتظرتني فقال لي -نعم بالتاكيد.سأنتظرك أل ِ
فقلت له من فضلك سيدي هال

بالطين املبلل باملطر  ،كان املطر ينزل بشكل متقطع ولم يشتد بعد لكن ألارض تبللت باملاء
فأصبحت مليئة بالطين اللزج طرقت الباب بعد أن تأكدت من العنوان املوجود على الورقة
لكن لم يكن هنالك أحد في الداخل ليفتح لنا عدت ألقرأ العنوان ظننت أنني أخطأت وما إن
رفعت رأس ي حتى وجدت السيدة العجوز تفتح الباب وتدخل  ،سرت خلفها عبر ممر مؤدي
إلى حجرة استلقت فيها على السرير ونامت أمسكت الغطاء ووضعته عليها فاملنزل شديد
البرودة خرجت من الغرفة فلفتني قبعة معلقة ع الحائط أسفلها فراش وعليه غطاء لربما
هنا ينام الشخص الذي يعيش معها ،زوايا املنزل مليئة ببيوت العناكب كما أن السقف
يتسرب منه ماء املطر ،سمعت صوتا في البيت فسرت بإتجاهه كان صنبور املاء غير محكم
الاغالق فكانت قطرات املاء تصدر صوتا يمتد صداه عبر كل زاوية من هذا املنزل يا للسف!
فكيف يعيشون في هذا البيت؟! خرجت منه بعد أن تركت ورقة كتبت عليها أن هذه السيدة
أظلت طريقها اليوم فأرجو ممن ييعيش معها أن يعتني بها جيدا ،ركبت البا

فسألني

السائق أكان منزلها ؟! فقلت له نعم ،منزلها وأردفت قائلة سنذهب إلى املوقف حيث منزلي
فقال لي نعم الى املوقف ،بقيت أشعر بالقلق تجاه املرأة العجوز أن تفقد ذاكرتها مرة أخرى
وتظل طريقها دون أن تجد من يساعدها ،لم يلفت إنتباهي من قبل أمر فقدان الذاكرة فكم
يعاني املرء عندما يفقد ذاكرته ،أن ينس ى عائلته وأصدقائه والاماكن التي عاش فيها ،تخيلت
نفس ي كيف سأكون يوما ما عجوز بعمرها أفقد ذاكرتي ،أسير في الطرقات بين ألااخشخا
أنظر إليهم من بعيد أراقب تصرفاتهم ،اتخذ طريقا مختلفا عنهم ،أبتسم لكل اخشخص وفي
النهاية يعيدني أحدهم الى املنزل  ،وصلت املوقف وأنا لم أشعر بالطريق كان هنالك أاخشخا
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قليلون عند املوقف ،أسرعت خطواتي للذهاب الى املنزل فقد بدأ املطر يشتد ،وجهت نظري
إلى ألاسفل ألرى كيف ترتطم قطرات املطر بسطح ألارض فتصنع لحنا جميال يطرق مسامعي .
الناس يتراكضون لإلختباء من هذا املنظر الذي يسعدني بينما هنالك من نس ي أن يأخذ
غطاؤه وحذاءه املمزق من تحت الشجرة املوجودة على يمين الرصيف يبدو أنه أمض ى ليلة
صعبة تحت املطر وصلت املنزل وخلعت حذائي وتركته بجانب املوقد حتى يجف من املاء ثم
دخلت غرفتي علقت معطفي وجلست عند الاريكة الجفف شعري فكرت بيومي الدراس ي
الذي أضعته اليوم وقررت بنفس ي بأن علي الدراسة بشكل مكثف هذه الليلة ،عاد والدي
من عمله كانت صوت أقدامه تصل إلى مسامعي بينما أجلس على الاريكة في غرفة الجلوس
أحتس ي الشاي وأتناول قطع من الكعك سمعته وهو ينادي علي -إلين -إلين عدلت جلستي
وقلت نعم يا أبي أنا هنا اقترب نحوي وقال لي -لقد إتصلت بي إدارة املدرسة وتسألني عن
سبب غيابك ،وأردف قائال ألم تذهبي للمدرسة اليوم ؟ أخذت أحكي له ما حدث معي وكيف
عليك
أنني ساعدت املرأة العجوز في إعادتها للمنزل كان يستمع لي وبإنصات ثم قال كان
ِ
إعطاء خبر للمدرسة وسكت دون أن يخبرني أنه أمض ى يومه قلقا علي عاد الى مكتبه وأغلق
الباب بينما أكملت جلوس ي على ألاريكة أحضرت الذرة وأشعلت الراديو وأستمتعت بدفئ
املوقد نظرت الى عقارب الساعة التي تسير دون توقف بينما الحياة تتغير دون أن تثبت لكن
يبقى هنالك ش ئ جميل في كل وقت نعطيه لآلخرين حتى وإن كنا نفتقده كالحب الذي نأخذه
منذ طفولتنا ويبقى معنا حين نموت ،يجعلنا نعطي آلاخرين نقف الى جانبهم ،يبعث فينا أمال
بأننا سنحصل على ما نريد يوما ما أو ربما ستهدينا الحياة أاخشخا

طيبون يمسحون تعب

مشوارنا ويجعلونا أفضل بكثير من قبل  ،تساءلت إن كان هنالك من يعتني باملرأة العجوز أم
ال وتمنيت لو أنني أملك جدة لي تعيش معنا وتحكي لي القصص والاساطير ،عدت إلى غرفتي
بعد تناولي طعام الغذاء مع والدي لقد كان طعامه لذيذا ساخنا وذو طعم رائع ومذاق طيب
،أخبرني والدي بأنه فخور بي وأنني إبنةرائعة.
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لقد صدمني مدحهه لي لنني شعرت بغضبه وهو يسألني عن سبب غيابي فتحت الستائر
والنافذة قليال لتدخل الهواء إلى الغرفة ثم ذهبت باتجاه حقيبتي وفتحتها أخرجت منها
محفظة ذلك الرجل ذو القبعة السوداء تذكرت لحظة لقائي به عند املوقف وسعالي
املتواصل آنذاك ثم أرجعتها إلى الحقيبة ،وبدأت تحضير البرنامج وإعداده للدراسة وضعت
الكتب التي ال أحتاجها الى الرف أغلقت النافذة وبدأت الدراسة ،كنت أشعر بالنعاس
والتعب عند انتقالي من مادة إلى أخرى كنت أواجه صعوبات في مادة الرياضيات لكنني بارعة
في مادة التاريخ في تذكر ألاحداث التي مضت والتي ما زلت أحن إلى عودتها.
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()٤
قهوتي السمراء وقلمي الذي لم يفارقني ليلة واحدة يجعلني أشتهي هذه الليلة التمرد على
كل ش ئ على السطر وكتابة ما لم أستطع البوح به أمسكت دفتر مذكراتي وقلبت صفحاته
حتى وصلت عند حزن أمي وعيناها التي لم تتوقف عن إذراف الدموع لرحيل كمال الذي لم
م
يلتفت لها ،شعرت أمي بالحزن الشديد ،كانت دموع عيناها تذرف وبغزارة وكأنها تقول بأنه
الوداع ألاخير بقيت إلى جانبها ليلة طويلة ،دقائقها كانت تمر ببطئ أخذت أتأمل زوايا الغرفة
حتى غفوت قليال واستيقظت ِبذعر على صراخها وهي تقول ال ترحل تقولها بألم وحسرة ال
ترحل أقتربت منها ألطمئن عليها كانت تحلم  ،فاملوقف الذي حصل جعل أحالمها ال تنام
بدأت أشعر بالخوف والقلق عليها مرت علي الليلة هكذا بين ضجيج قلبي ودقات عقارب
الساعة واستيقظت في الصباح الباكر ولم أجدها على السرير خرجت مسرعة للبحث عنها
وجدتها تجلس على ألاريكة في غرفة الجلوس ،ذهبت باتجاه مكتب والدي ألطمئن عليه طرقت
الباب عدة مرات ولم يفتح لي فتحت الغرفة فلم أجده كان قد غادر .
كانت إلاحتجاجات قد بدأت تعم املدن املجاورة ملدينتنا ولم تستطع أمي أن تبقى مكتتفة
اليدين دون أن تجد كمال فقررت الذهاب للجامعة بحثا عنه ،وذهبت معها سرنا بإتجاه
موقف السيارات ولم أتحدث مع أمي بكلمة واحدة فالكالم يجعل الوضع أصعب بل ويزيد
املسافات بعدا وكالنا في داخله معركة من ألاحداث وإستباقا ملا سيحصل إلى ان وصلنا
املوقف  ،لم يكن هنالك سوى سيدة كانت تلتفت إلينا وتقول اللهم سترك من هذه ألاوضاع
كان قلق هذه السيدة يرمي الخوف في قلوبنا ويزيد توترنا فالكل خائف من إلاحتجاجات
وتوتر العالقات بين الشعب والحكومة ،كان من الس ئ أنه لم تقف سيارة واحدة لتنقلنا إلى
الجامعة مرت أكثر من ساعة ونحن ننتظر إلى أن وقفت سيارة رمادية اللون أشر صاحبها
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علينا وقال -اركبوا دخلنا السيارة وقلت -الحمد هلل سأل السائق -إلى أين فأجابته أمي إلى
الجامعة .
ومن نافذة السيارة التي يبدو على صاحبها الفقر أخذت أتأمل الشوارع واملحالت املغلقة
والبيوت العتيقة والحديثة وتجمعات السكان بين الحين وآلاخر إلى أن وقفت السيارة ونزل
السائق منها بناءا على طلب شرطي املرور ورجالن من ألامن تحقق من رخصته وجواز سفره
وقاموا بتدقيق التفتيش عليه ففتشوا جيوب سترته ثم طلبوا منا أن ننزل من السيارة
ليقوموا بتفتيشها ،كان الغضب قد بدأ بالظهور على السائق ثم ركبنا السيارة بعد أن
سمحوا لنا باكمال الطريق .
شغل السائق املحرك وبدأ بالقيادة سألته أمي -هل هنالك سبب لنهم قاموا بالتدقيق عليك
فقال لها وهو ينظر إلينا من مرآة السيارة ال يا سيدتي انهم دققوا بالتفتيش لني الجئ
فقط ...نبرات صوته ومالمحه تحمل الغضب لتلك املعاملة وخصوصا عندما عرفوا أنه الجئ
لكن أمي حاولت تهدئته وأخبرته بأنهم يدققون على الجميع فاألوضاع متوترة  ،وهنالك من
يحاول زعزعت أمن الوطن ،أخذ السائق نفسا عميقا مستاءا من كالم أمي ومحاوال تقبله ،
شعرت وقتها بأن علي أن أقول ألمي أتركيه يفرغ غضبه من تلك النظرات التي ينظرون بها
إليه ومن تلك املعاملة وكأنه مجرم ،بقي هذا الحديث يدور بداخلي ولم أفصح عنه لنه
سيجلب لنا الكثير من املشاكل كما أن كمال هو أحد املتظاهرين ضد الدولة فيجب
التحفظ بكالمنا ،وصلنا الجامعة وكان هنالك حشد كبير من الطالب ،لنعرف بعدها بأنهم
سيبدأون احتجاجاتهم من هنا من باب الجامعة الوضع يزدا توترا كلما أجمعوا أن يموتوا من
أجل مطالبهم كانت نبرات الغضب تمالء وجوههم ،لقد كان الوضع صارما لنه لن يحل
السالم طاملا أن هنالك من ال يجد لقمة لعيشه ،بدأنا البحث عنه بين هذه الحشود ولم
نتمكن من إيجاده ،لكننا وجدنا صديقه علي ذهبنا مسرعين بإتجاهه لكنه عندما رآنا مقبلين
عليه هرب وأختفى بين الحشود ولم نتمكن من رؤيته بعدها ،تبادلنا النظرات بإستغراب أنا
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وأمي لردة فعله ،مرت أكثر من ساعة ونحن نبحث ونبحث حتى أخذنا التعب وجلسنا على
املقعد في ساحة الجامعة ،بدأت الحشود تخرج وبقينا نتأملهم على أمل إيجاد كمال بينهم
،كان الوقت يمر ببطئ ونحن في حالة توتر تام وال نعلم أين سنذهب ؟ غادر أغلب ألااخشخا
ولم يبقى إال القليل ،أملت رأس ي للسفل منكسرة ،خائبة ألامل لحظة جلوس إستعدادا
للوقوف والعودة إلى املنزل إلى أن جاءت فتاة تسأل هل أنتم أقرباء كمال ؟ سمعت صوتها
وأنا ما أزال مطأطأة الرأس خشيت أن أرفعه ويكون هذا وهم وليس حقيقة ثم إستجمعت
قواي من الداخل ورفعت رأس ي بهدوء لتأتي عيوني بعيون بنية واسعة فقلت نعم ،هززت
برأيي وقلت مرة أخرى نعم وكأنني أجد أمال بإيجاده ،سألتها أمي ومن تكونين ؟ فقالت أنا
صديقة كمال أخبرتني فتاة أنكم تبحثون عنه فجئت إليكم سألتها بسرعة دون مقدمات فهو
ال يهمني من تكون املهم هو أن نعرف مكان كمال ـهل تعرفين مكان كمال؟ نظرت إلي ولم تجب
وجهت الكالم ألمي وقالت ـيا خالتي ال أعرف بالضبط مكانه لكنني أعرف أمرا قد يساعدكم
في إيجاده لكنني ال أستطيع إخبارك أي ش ئ في هذا املكان وأردفت قائلة لنذهب إلى مكان أخر.
م
فقالت لها أمي كما تريدين سنعود إلى املنزل قبل أن يحل الظالم وقبل أن تغلق الشوارع
بالحتجاجات خرجنا سويا من باب الجامعة وكما العادة إنتظار طويل لتقف لنا سيارة
لتنقلنا إلى املنزل ،كانت قد بدأت الشمس تغيب شيئا فشيئا إلى أن وقفت سيارة ركبنا بها
وبصمت عم طريقنا وصلنا املنزل كانت الشمس قد رحلت وحل الظالم جلسنا مع مريم التي
بدأ عليها التوتر والقلق ملا ستخبرنا به أسرعت إلى املطبخ وأحضرت لها كأسا من املاء
م
وجلست بجانب أمي على ألاريكة أمسكت مريم يداي أمي متشبتة بها متوسلة إياها أن ال
يعرف أحد ما ستقوله لنا بدأت دقات قلبي تخفق وبسرعة شعرت بالخوف قبل أن تبدأ
كالمها نظرت إليها أمي وقالت لها بحزن يمالء عيونها ال بأس أخبريني ولن يعرف أحد  ،بدأت
مريم تعدل جلستها وتستعد ملا ستخبره لنا ثم قالت يا خالتي سأخبرك بما أعرف كمال كما
هو إبنك هو صديقي املقرب لقد تغير كثيرا عندما تعرف على صديقه علي ثم بدأت تخبرنا
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كيف أنه إنظم إلى حزب سياس ي معارض للدولة وكيف أن عالقته بعلي كانت تؤثر عليه يوما
بعد يوم ،قاطعتها أمي لتشاركها الكالم فقالت لها كالمك صحيح يا إبنتي فقد كان كثيرا ما
يزور علي في الفترة ألاخيرة ويقض ي عنده عدة أيام ويعود ثم سكتت لتكمل مريم كالمها عن
م
علي وأخوته وكرههم للدولة لإلنتقام منها فقد كان والدهم يعمل في الجيش وقد أتهم بالخيانة
وتم إعدامه ،شعرت بالقلق الشديد وبأن قدماي بدأتا تهتز من شدة التوتر كلما كانت تخبرنا
أكثر عن حقيقتهم بدأت أمي تلطم على وجهها وتندب رحيله لم تبقى دمعة واحدة ولم تذرفها
 ،كنت أخاف أن يصيبها أي مكروه من شدة حزنها ،لقد كنت أشعر بأن هنالك أمال في إيجاده
لكن بعد سماعي للحقيقة شعرت بأنه من الصعب أن نعيده إلى املنزل ومن الصعب أن نعود
كما كنا لن كمال كان قد إتخذ طريقه منذ فترة طويلة أن يقف في صف صديقه وأن ينظم
إلى الحزب املعارض لقد كان قراره نهائيا ال عودة فيه لكن أمي كانت ال تزال تحمل أمال في
إرجاعه قبل أن يرتكب أي جريمة يندم على فعلها  ،كان الوقت قد تأخر فكان علينا إلانتظار
حتى الصباح لنبحث عنه ،أما والدي فلم يعد إلى البيت أصبح كثيرا ما يتأخر في العودة
وأحيانا ينام في الخارج .
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()٥
أغلقت دفتر مذكراتي فالجرح عميق هذه املرة ما زال املطر متواصال حتى إن صوت الرعد
يطرق مسامع كل نستيقظ ،قررت التوقف عن تذكرهم إلى هذا الحد فعيناي لم تتوقفا عن
إذراف الدموع ،لربما لنني ما زلت عالقة في ذلك الوقت ،ولربما أنا مجرد شبح على هذه
الحياة وأنني وهم فأنا ال أشعر بيومي كيف يمر فيه الوقت وينتهي بين جدران منزل واسع
أعيش فيه مع ذكريات أاخشخا

لم يعودوا موجودين  ،أحيانا يصعب علي أن أكتب على

أوراقي أنني متعبة من كوني أستمر بدونهم وأن علي أبقى متماسكة وقوية ألبدأ من جديد أن
م
أستعيد قوتي وأن أضاعفها في داخلي لكمال مسيرة الحياة مع إتقان الصمت الذي يجعلني
م
أكمل وبهدوء عالقاتي مع آلاخرين محاولة الهروب من ألالم الذي خلق بعد رحيلهم  ،نمت
على ألاريكة على صوت زخات املطر وأستيقظت على ضوء الشمس املتسلل من النافذة
نظرت إلى الفوض ى التي تعم غرفتي فنهضت وأسرعت في ترتيبها وضعت الكتب على الرف
وأرجعت فناجين القهوة إلى املطبخ لقد مضت ليلة كاملة ولم أتوقف بعد عن تذكرهم
وبسرعة لبست ثيابي ومعطفي بعد أن إستجممت وتناولت الفطور املوضوع على الطاولة
كالعادة وذهبت إلى املكتبة التي تبعد عن بيتنا قرابة عشرة أمتار ،صاحبها رجل طيب ومثقف
عمره يقارب منتصف الستينات ،أخذت أعد خطواتي وأمش ي بهدوء ووقار لكي أشعر بهواء
الشتاء البارد وهو يالمس حدودي ويحرك خصالت شعري ويداعي أنفي ويجعلني أبتسم
وصلت املكتبة نظرت إلى زجاجها من الخرج وعتباتها املمتلئة بماء املطر ثم أدرت ظهري
ونظرت إلى الشارع الذي يمالؤه الضيج من أاخشخا

وسيارات ومحالت ثم دخلت املكتبة

ألنتقل إلى عالم آخر عالم ظاهره هادئ لكنه بالحقيقة مليئ بالضجيج من الداخل فبمجرد
قراءتك لحدى الكتب يتفهم ما أعنيه ،ضجيج ال يفهمه إال القارئون وبتمعن ،الطاوالت
مرتبة ومصفوفة بشكل جميل تناسب كل اخشخص يعشق الهدوء ،كما أن نوافذها كبيرة
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ومصنوعة من الزجاج تستطيع من خاللها النظر إلى الخارج ،أحضرت كتابا عن مفهوم
م
ألقرأه ،أجد نفس ي في كل مرة أقرأ كتابا أضيع فيه
السعادة الحقيقية وبدأت أقلب صفحاته

م
يصعب علي التعبير عنه ،الصمت يمالؤ املكان ال تسمع
ربما لنهاء يالمس ش ئ ما في أعماقي
سوى صوت قلب الصفحات ،ألااخشخا

املعتادون على القدوم هنا تظهر على مالمحهم

الهدوء والوقار ،تجدهم يمتلكون أناقة حتى في إختيار الكتب حتى أنهم حريصون على
الجلوس على طاوالتهم دون تحريك الكراس ي بشكل مزعج ،يهتمون بأدق التفاصيل التي قد
تزعج آلاخرين ،أتذكر السبت املاض ي أنه كان بمقابلي رجل عجوز يرتدي نظارته ويمسك
بالجريدة مندمج بقراءتها ال أعلم بالضبط كيف وقع قلمه على ألارض فقام للتقاطه
فحكرك كرسيه بطريقة لفتت إنتباه املوجودين فترك كل اخشخص كتابه ونظر إليه لقد عرقل
لحظة الهدوء التي يمر بها الجميع إعتذر منهم بصوت منخفض وبعدها جلس وأكمل قراءته
لقد كان وجهها محمرا من الخجل حريصا على أن ال يزعج أحد ،كم هم جميلون حريصون
على أنهم بداخل عالم جميل ،عالم من الهدوء ،

م
أعتدت منذ فترة قصيرة على أن أترك إحدى كتاباتي قبل أن أغادر املكتبة لذلك قررت أن
أكتب عن الحياة وكيف أنها تتشابه مع القطارات وكيف أن ألااخشخا

اللذين رحلوا ال

يعودون وكيف أن كل ش ئ يمض ي ويتغير من وقت إلى آخر ،مضت أكثر من ثالث ساعات ولم
أشعر بالوقت كيف مض ى نظرت ملن حولي كان الكثيرون قد غادروا طويت الورقة وتركتها
على الطاولة وخرجت من املكتبة ،كان الهواء بارد يحرك إيشاربي ويجعل معطفي يتطاير
م
للخلف أمسك كتابا بيدي اليمنى إستعرته من املكتبة وأضع يدي اليسرى في جيب املعطف
فقد إزرق لونها من البرد ،الكثير من ألاشياء تتغير بسرعة فقد كان هنالك على عتبة محل
لبيع ألاحذية طفل لم يتجاوز العشر سنوات يحمل علب الكبريت ويبيع املارة بينما كان على
يميني رجل عجوز يبيع الكعك وكان هنالك العديد من السيارات التي تقف على يسار
الرصيف ولم تعد موجودة آلان ،ألاحاديث بداخلي تتوالد بسرعة مع كل خطوة أخطوها
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وقفت عند محل لبيع العطور أخذت أنظر إليه من خالل بابه الزجاجي لفت إنتباهي وجود
رجل في الداخل يرتدي قبعة سوداء ومعطف أسود ال أكاد أرى وجهه فهو يديره للبائع ذكرتني
هيئته بذلك الرجل الذي وقعت منه محفظته ،دخلت املحل دون تردد دافع ما بداخلي
م
جعلني أدخل ليس لشراء العطر إنما كان شعور غريب لم أميزه في تلك اللحظة.
رحبت بي البائعة وبإبتسامة سألتني ماذا تريدين أن تشتري يوجد هنا كل أنواع العطور
وأردفت قائلة هنالك عطور فرنسية جديدة نظرت إليها وأبتسمت وقلت لها أريد عطر
الياسمين كنت أنظر إلى الرجل لكنني لم أتمكن من رؤية وجهه فهو يقف عند العطور
الرجالية جلست على الكرس ي لحين إنتهاءها من تحضيره وضعت الكتاب على الطاولة
م
وفتحت حقيبتي ألدفع البائعة وما إن رفعت رأس ي وجدته يغادر املحل أعطيتها املال وبادلتني
بإبتسامة وقالت خذي العطر وجربيه وأردفت قائلة تستطيعين املجئ إلى هنا مرة أخرى
فهنالك عطور أجمل إبتسمت لها وقلت سآتي بالتأكيد ،خرجت مسرعة من املحل آلرى وجهه
نظرت على يميني ولم آراه نظرت على يساري وجدته يرحل كان معطفى يتطاير من الخلف
ودخان سجائره ما زالت مشتعلة ولم يطفئها بعد  ،نظرت إليه ثم أكملت طريقي عائدة إلى
م
ألنتظره نزل من سيارته
املنزل وجدت والدي يركن سيارته بالقرب من املنزل وقفت قليال
وألقى علي التحية بادلته بها سرنا جنبا إلى جنب وسألني كيف كان يومك نظرت إلى عيناه التي
تنظر إلى ألامام وقلت جيد وبدأت أخبره أنني قرأت كتابا عن السعادة وأنتي تركت إحدى
كتاباتي إستغرب من أنني أكتب فوقف ونظر لي ثم سألني أتكتبين ؟ إبتسمت وقلت له أجل
،أحاول ذلك أكمل طريقه وقال لي إن القراءة غذاء للروح ،شعرت بالفرح والسعادة التي
تغمراني وجدته وألول مرة منذ سنوات يشجعني على ش ئ ألقوم به ،دخلنا املنزل وأشعلنا
ألانوار فيه ثم دخل كل منا إلى غرفته ليبدل مالبسه ،لم أشعر بالبرد كما هي العادة
م
،فسعادتي كبيرة للغاية ،جلست على ألاريكة وأخرجت دفتر مذكراتي من الحقيبة ووضعت
الكتاب على الرف ثم بدلت مالبس ي ورفعت شعري املنسدل وذهبت إلى املطبخ وضعت
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فنجان القهوة على الطاولة وبدأت بتنظيف ألاواني أما والدي فكان يقف بالقرب مني يقطع
الخضار ويغسلها ليحضر الطعام ،جلست على الكرس ي ووضعت رأس ي على حافة الطاولة
تأملت والدي وهو يعد الطعام ،بينما عادت بي ذاكرتي إلى ذلك اليوم الذي إستيقظت فيه
م
صباحا كانت أمي تعد طعام الفطور ألجل ضيفتنا مريم صديقة أخي كمال أما أنا فأسرعت
في ترتيب املنزل وبعدها أخذت دوشا خفيفا وبدلت مالبس ي بسرعة ووقفت عند باب املطبخ
أنتظر إنتهاءهن من ألاكل ولم آكل ش ئ فشهيتي كانت معدومة كان الزمن متوقف بالنسبة لي
وال يمر ،إنتظار طويل ملعرفة ما سيخبأه لنا املستقبل ،ذهبنا إلى املوقف بخطوات سريعة
ركبنا سيارة أجرة للذهاب إلى منزل علي كان إلانتقال من مدينتنا إلى منزله أمر صعب بسبب
التدقيقات التي يقوم بها رجال ألامن نظرا للمظاهرات التي تعم البالد ،وصلنا الحي الذي
يعيش فيه علي وقت الظهيرة نزلنا من السيارة لنبدأ البحث عن منزله ،املنازل قديمة
وشوارعها غير ممهدة يكسوها الفقر كما أن ألاطفال الذين يلعبون بزقاقها يلبسون ثيابا
بالية وممزقة كما أن وجوههم املتلطخة بالطين تعبر عن مدى تدني الحالة املعيشية
والصحية ،كان العرق يتصبب وجوهنا من أشعة الشمس الحارة ولم يبقى أحد من املارة إال
وقد أوقفناه لنسأل عن منزل علي حتى أخبرنا شاب في العشرينات ذو بشرة سمراء نحيل
الجسم عن منزل علي وأنه يسكن على بعد منا بشارع سرنا عبر الزقاق لنصل إليه وجدنا
م
الباب أزرق غامق كما وصفه لنا ذلك الشاب طرقت أمي الباب ولم يفتح أحد ،طرقت الباب
بعدها وبدون فائدة يبدو أنه ال يوجد أحد وقفنا جميعنا على أمل أن يفتح لنا أحدهم الباب
أن ال نعود خائبين بعد أن قطعنا كل هذه املسافات ،حينها إقترحت مريم على أمي أن م
نطرق
الباب املقابل لهم فقالت أمي نعم لنطرقه لربما يعرف الجيران عنهم شيئا طرقت مريم الباب
م
ففتحت لنا سيدة كبيرة في العمر فقالت بصوت مبحوح تفضلوا من تريدون قالت أمي نحن
لك فسألت العجوز منزل من ؟ فردت أمي منزل علي تغير
نبحث عن صاحب املنزل املقابل ِ
مالمحها وبدا عليها التوتر وقالت بصوت مرتفع ال أعرفه وأغلقت الباب في وجهنا ،تبادلنا
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نظرات تعجب ثم أدرنا ظهرنا للرحيل لكنني قلت حينها ألمي إنها تخبئ ش ئ وتخفيه فإرتباكها
يعني ذلك ،شعرت أمي بتعب شديد قد أصابها فأمسكت مريم بيداها وأجلستها على عتبة
بيت املرأة العجوز وبقينا نخمن سبب عدم إخبارها لنا عن علي ،لم أتحمل إلانتظار أكثر
فطرقت منزلها مرة أخرى ففتحت لنا وقالت بصوت عال ألم أخبركم أني ال أعرفه ملاذا معدتم
م
؟ فأجابتها مريم نحن بأمس الحاجة لنعرف مكانه ،أشرت بيدي على أمي وقلت لها يا سيدتي
م
لن تتحمل هذه ألام معاناة أن يرحل عنها إبنها ثم سكت شعرت بأنها بدأت تتعاطف معنا

فرغرغت عيناها وفتحت الباب وقالت أدخلو دخلنا خلفها ،بيت قديم وفراشه بالي ،معلق
م
على جدرانه صور رجل في الجيش جلسنا على الفراش بينما دخلت هي إلى الغرفة ،أشرت إلى
صور الرجل وقلت لهن ربما يكون إبنها أو أحد تعرفه فقالت مريم هذا واضح خرجت املرأة
العجوز من الغرفة فتوقفنا عن الحديث كانت قد أحضرت حقيبة وجلست بجوار أمي
فقالت وهي ترتجف يداها:
 ملاذا تبحثين عن علي ؟فأجابتها:
 إنه صديق كمال إبني الوحيد فهو قد غادر املنزل ولم يعد ونحن نبحث عنه ،عادت املرأةالعجوز تسأل :أمي أتعرفين من هو علي ؟
م
نظرت إلى أمي مستغربة من سؤالها فأمي قد أجابتها أنه صديق كمال فلماذا تسألها مرة
م
ْ
أخرى فردت أمي وقالت لها إنه صديق ابني كمال لم تقل املرأة العجوز كلمة واحدة لكنها
أخرجت من الحقيبة صور لرجل في الجيش وقربتها على أمي وقالت لها أنظري جيدا هذا
الرجل هو والد علي وسكتت وكأن ذاكرتها بدأت تعود إلى أعوام مضت لقد كانت الدموع
تمالؤ عيناها بينما يداها ترتجفان من املاض ي وبدأت تخبرنا عنهم قالت لنا إن إبني غسان هو
إلابن الوحيد لي وقد كانت تجمعه صداقة قوية مع أحمد وهو والد علي لقد درسا معا في
م
يطمح بأن يصبح وضعه
الكلية والتحقا بخدمة الجيش معا لقد كان ابني غسان كثيرا ما
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املادي أفضل بكثير مما كنا عليه ،لقد أخبرني يوما بأنه سيتم ترقيته وبدأ بعدها بشراء أثاث
جديد لإلنتقال إلى منزل آخر ،لقد كان وضعنا املادي متدني لكنا كنا سعيدين لقد كنت
أسأله دوما إن كان هنالك سبب لترقيته لكنه لم ميجيب عن أسألتي وكان دائم الغضب من
سؤالي وذات يوم جاء صديقه أحمد ولم يكن غسان في البيت فأخبرني عنه أمور لم أصدقها
أخبرني بأنه يخون الوطن ويعمل لصالح دول أخرى وبأن علينا إيقافه لم أستمع لكالمه وقتها
وطردته من املنزل ،ألعرف بعدها بأن كالمه صحيح لكن كان ذلك في وقت متأخر لنه عندما
علم غسان بذلك دبر له مكيدة بأن يوقع به ويلبسه تهمة التجسس على الدولة فقاموا
بإعدامه حينها تاركا خلفه زوجة وطفلين ولم يمر وقت طويل حتى تم معرفة بأن غسان خائن
للوطن وتم إعدامه ال أعلم كيف فعل ذلك بنفسه وبصديق عمره وكيف هان عليه أن يخون
الوطن الذي يعيش فيه ،تغيرت حياة عائلة بأكملها فقد توجب على زوجة أحمد أن تربي
أبناءها لوحدها وتوجب علي أن أعيش بحسرة على فقدانهم فقد كان أحمد بمثابة ابني
غسان ،لقد ك مبر ابناؤه ألاثنين منتصر وعلي وكان هدفهم إلانتقام لوالدهم الذي لم يكن
خائنا ،لقد أرادوا إلانتقام من العار الذي ألحقته بهم الدولة فقبل عامين تم البث عن
العملية التفجيرية التي قام بها منتصر عند املقر الحكومي وتوفي العديد من رجال ألامن
م
والشرطة كما كان هنالك أاخشخا مدنيون َّ
،دبَ م
الرعب قلوبنا وذ ِعرنا مما كانت تحكيه لنا
عن ماضيهم فقد عرفنا وقتها غاية علي وهو إلحاق الضرر بالدولة التي أتهمت والده بالخيانه
،لكن املرأة العجوز قالت ألمي بإطمئنان ال تخافي سيأتي إبنكليودعك قبل أن يفعل أي ش ئ
،كان كالمها بمثابة أن كمال لن يعود وبأنه إختار طريقا مع صديقه علي ولن يتراجع مهما
حدث استأذنت منا مريم وعادت إلى منزلها بينما ركبنا السيارة لنعود إلى املنزل حاملين في
قوبنا خوف لم يسبق له من قبل ،وخوف وقلق ملا سيحدث ،شعرت بأن علي أن أتوقع الاسوء
بأن ال أتأمل مجددا بعودته ،وصلنا املنزل ولم نجد والدي لنخبره عما حدث معنا فقد كان
مهتما بعمله وكيف عليه إيقاف التوتر والشغب الذي يعم املدن ،ولم يكن مهتما بعودة
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كمال ،انتظرنا صباح الغد لنذهب إلى الجامعة لنبحث عنه ،كانت إلاحتجاجات مستمرة كما
أن الشباب يتجمعون ،بدأت صوت مطالبهم تعلو والجمي يهتف بإسقاط الحكومة وقراراتها
،كل واحد يعلو صوته ليعيش الشعب ،لتعيش الطبقة التي معدمت فيها الحياة بسبب
إلارتفاع املستمر للضرائب ،ما جعلهم يخرجون من بيوتهم ويغلقون محالتهم وترك عملهم
هو ليعيش الجميع حياة كريمة ،حياة ال فقر فيها ،الجميع هنا موجودون ليس كرها للعاملين
في الدولة إنما كرها لقراراتهم التي جعلت الحياة أصعب ،جعلتهم ال يستطيعون تلبية أقل
إلاحتجاجات ألسرهم ،بدأ مرورو الجيش وبدأت املظاهرات تشتد إال أن حدثت اشتباكات بين
املتظاهرين والجيش ،بدأت أعمال شغب تصدر من بعض ألافراد فأصبح الوضع يزداد
سوءا لقد كنت أمسك بيدي أمي وأتشبت فيها فقد كان الخوف يمالؤ قلبي من تصاعد
الوضع سوءا وإشتباك الجيش باألفراد لم نكن نرى كمال بينهم لكننا عرفنا فيما بعد أنه كان
أحد القادة للحزب املعارض للدولة ،بدأ وقتها الجيش بحبس املعارضين وإدخالهم السجون
،عمت الفوض ى وإلاشتباكات كان ال بد للعساكر أن يستخدموا ألاسلحة لعادة ألامور إلى
وضعها ،كنت أختبئ خلف أمي من الخوف أتشبت بيداها وأتوسلها أن نعود إلى املنزل ولم
تستمع لي حتى بدأو بإطالق النار في الجو لبعاد ألافراد فلم تتحمل أمي تداف ِعهم فوقعت على
ألارض ممغمى عليها ،الجميع في حالة صراع وإشباك مع الجيش يتعاهدون على املوت من أجل
مطالبهم بينما أرفع رأس أمي عن ألارض منتظرتا سيارة إلاسعاف لتنقلنا إلى املستشفى ،كانت
طلقات الرصا تصدع في السماء كما أن مطالب الشباب كانت تعلو أكثر ،لم يكن يبدو
م
نفسها ،نقلتنا
على وجوههم الخوف فالفقر الذي عاشوه كان أكثر مرعبا من طلقات الرصا
م
سيارة إلاسعاف إلى مستشفى حكومي كان التدقيق على املصابين ش ئ ممرعب للغاية ،أدخلوا
م
أمي إلى غرفة الطوارئ بينما بقيت جالسة على ا ِملقعد املقابل للغرفة ،كان صفارات إلانذار
تذوي في أرجاء املستشفى ،الحاالت الطارئة تزداد كما أن هنالك الكثير ممن فقد حياته
م
،أخذت أمش ي في املمرات كان هنالك ضابط في الجيش ينام على السرير املتنقل ويحركه
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م
ألاطباء بسرعة إلى غرفة العمليات مروا من جانبي فبادلته النظرات كانت عيونه تقابل عيناي
بالرغم من أنها شبه مغمضة كان يأن من الوجع بقيت أنظر إليه إرتخت يداه فوقعت منه
قالدة على ألارض إنحنيت للتقاطها بينما أدخلوه غرفة العمليات وقفت عند باب الغرفة
أحمل بيدي قالدته أرفع يدي إلى السماء داعية له بالشفاء ،كنت أسير ذهابا وإيابا إنتظارا أن
يخرج الطبيب ويطمئنني عن حاله ،ال أعلم يا سيدي من تكون لكنني شعرت بأن علي أن أبقى
ألعطيك القالدة ،لقد كان متمسكا بها بقوة وكأنها أغلى ما يملك لم يفلتها من يده حتى غاب
عن وعيه ،ولم يمر أحد ليسأل عنه يبدو أن أقربائه ال يعلمون بوضعه أو ربما أنه من مدينة
أخرى ،عدت إلى أمي ألطمئن عليها دخلت غرفتها فوجدت الطبيب عندها كان ميشخض
وضعها أخبرني أنها بخير لكنها ستفيق بعد ساعتين من مفعول الدواء ،بقيت إلى ِجوارها أملس
م
يداها وأقبل رأسها ،ثم تركتها وعدت إلى غرفة ذلك الضابط إنتظرت إنتهاء عمليته خرج
ألاطباء من الغرفة قال الطبيب الذي أجرى العملية أنها كانت عمليه صعبه لكنه كان صلب
وقوي إستطاع تجاوزها وأردف قائال أنني أستطيع رؤيته عما قريب تشكرت الطبيب وجلست
على ا ِملقعد لست قريبته لكنهم ظنوا ذلك بسبب إنتظاري له في الخارج ،لم أتجرأ على دخول
الغرفة خشية أن أزعجه وهو نائم مرت قرابة خمسة عشر دقيقة أتت ممرضة لتطمئن عليه
حينها دخلت برفقتها بدأت تقوم بعملها تقيس ضغطه ونبضات قلبه بينما كان يحاول فتح
عيناه نظرت إليه رآني وأغمض عيناه خرجت املمرضة بينما جلست على الكرس ي وضعت
القالدة في يده وقلت له يا سيدي هذه قالدتك وقعت منك على ألارض لم يفتح عيناه كنت
أشعر بأنين وجعه لكنه بالرغم من ذلك أمسك القالدة قمت عن الكرس ي العود إلى أمي وقبل
مغادرتي غرفته أدرت ظهري ألنظر إليه كان ميحاول فتح عيناه سمعته يهمس بش ئ لكنني لم
أفهم ترددت بالعودة إليه رجعت عند أمي كانت قد إستيقظت وأخبرني الطبيب أننا نستطيع
م
الخروج أمسكت بيدها وجعلتها تتكأ علي ،ممرنا بمناظر مخيفة للغاية مملوءة باملصابين
مختلطة بصرخات ألامهات التي تتعالى فقد مات الكثير من الضباط ومن أفراد الشعب
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بسبب إلاشتباكات ،وصلنا الباب لنلتقي بفتاة شابة عشرينية العمر تصرخ وبشدة تشهق
روحها من البكاء يحاولون تهدئتها لكنها لم تهدأ فقد توفي خطيبها في عملية التفجير التي
حدثت ليلة ألامس كان ال يزال الكثير من املصابين عند الباب تنقلهم سيارات إلاسعاف
وصلنا املنزل وكان الظالم قد حل لم يعد كمال وال حتى والدي املنزل ممعتم ،أشعلت الضوء
م
فيه ثم ،إستلقيت على ألاريكة ولم أشعر كيف نمت من التعب وكيف مضت الليلة بأكملها
،إستيقظت في الصباح على صوت أقدام أمي وهي تنظف املنزل ،لقد كان صباحا مختلف عن
أي صباح يحمل الكثير من الحزن بعد أن بثت الحكومة عبر الراديو أسماء ألااخشخا
اللذين سيتم إعدامهم واللذين تم تحميلهم كافة املسؤولية عما حدث من تفجيرات وزعزعة
م
ألمن وإستقرار الوطن ،جلست حينها بالقرب من امي التي لم تكف عن الصراخ والبكاء على
كمال الذي كان من بينهم ،أمسكت يداها أحاول مواساتها لكنني لم أستطع ذلك لقد شعرت
بشعور غريب وهو أننا وصلنا النهاية أن ألامور باتت واضحة وأن إلاحتماالت قد رحلت عنا في
هذا الوضع ،لكن أمي كانت ال تزال متمسكة بأمل إعادته فدخلت إلى املكتب لتجري إتصاال
عبر الهاتف ألارض ي مع والدي حاولت مرارا وتكرارا لكنه لم يرد ،جلست على الكرس ي من
تعب أقدامها وحاولت مرة أخرى حتى رد عليها سألته إن كان يعلم بقرار املحكمة فكان جوابه
أنه يعلم بذلك لكنه لن يفعل ألجله أي ش ئ توسعت عيناي أمي من الصدمة ومن برودة رده
ثم تماسكت نفسها وقالت له بصوت عال مليئ بالغضب أتعرف كل ذلك وال تساعده أليس
هو إبنك أيضا لكنه لم يكترث فقال لها ال يهمني ذلك لقد عبث بأمن الوطن عليه أن يأخذ
جزاؤه ثم أغلق الهاتف بعد أن قالت له امي أنت أناني ال تفكر إلا بنفسك ولم يرد إتصلت
مرة أخرى ولم يرد ثم ألقت الهاتف على ألارض أمسكته وأرجعته على الطاولة ،لقد كان حبه
للوطن أكبر بكثير من حبه لنا ،كان عليه أن ميخفظ حكمه أو أن يساعده لكنه لم يرض ى
مض ى شهر كامل ونحن نبحث عنه من سجن إلى آخر في حين بقي والدي منهمكا بعمله ليقاف
الثورة التي لم تهدأ بعد ،فقد كان قرار الشعب حازما أن ال يعودوا إلى منازلهم بدون أن
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يأخذوا حقوقهم بالحياة الكريمة كما أن الحكومة قد إستمرت بإحتجاز الشباب ،لم نكن
نمتلك أي اخشخص ليساعدنا في العثور على كمال فكان الوصول إليه من أصعب ألامور التي
مرت في حياتنا حتى عثرنا عليه وبالتوسل الشديد لم يسمحوا لنا برؤيته إال دقائق معدودة
م
تحدثت معه أمي وحاولت أن تطم ِئن قلبه لربما سنجد حال لخروجك من هنا بينما كنت
أتأمل مالمح وجهه التي تشوهت بسبب التعذيب كان متماسكا ميصر أن يبقى رأسه مرفوعا

وأن ال ينحني ليخبر العالم أنه وإن مات سيكون موتا ممشرفا النه لم يتخلى عن مبادئه وال عن
حقوقه كما أخبر أمي بأنه حاول أن يمنع علي من القيام بعملية التفجيرية لكنه لم يستطع
وأنه ال عالقة له به وأنه فقط أراد أن يعيش الشعب حياة كريمة ،إنتهت زيارتنا وودعته انا
وامي بالدموع ثم خرجنا من السجن بعد مروررنا بقسم التفتيش كانت أمي قد فقدت توازنها
فأتكأت علي لم نستطع الوقوف أكثر فرجال ألامن موزعون في كل مكان وانتابنا الخوف أن
يقوموا بإحتجازنا ،عدنا إلى املنزل ولم يكن بوسعنا سوى الدعاء له ثم أشعلنا الراديو
وتناولنا القليل من الخبز والجبن الذي قد ي مبس قليال  ،وفي صباح اليوم التالي عدنا إلى
السجن مرة أخرى لنرى كمال لكنهم أخبرونا أنهم قاموا بنقل جميع املساجين إلى سجن اخر
فقد أصدرت املحكمة يوم تنفيذ الاعدام بحقهم ،لم نكن نعرف أننا قد رأيناه باألمس آلخر
مرة ولم نكن نعرف أنه كان الوداع ألاخير وفي الخامس والعشرين من مايو تم تنفيذ الحكم
لقد تابعنا ذلك عن طريق الجريدة لم ميخمد ذلك الثورة ولم يرمي الخوف في قلوب الشعب
بل زادهم إيمانا أنهم سيموتون من أجل مطالبهم لم تتوقف الصحف وال الجرائد عن الكتابة
عن كمال ودوره في الحراك الشعبي السلمي ،لقد كان يؤمن بأن ال بد للشعب أن يعيش حياة
كريمة لكنه رحل ضحية الفتنة التي حدثت ضحية لجريمة لم يرتكبها ،بينما أمضت أمي
أيامها بصمت مخيف ،لقد أصبح كالمها يقل يومآ بعد يوم أما أنا فقد كبرت فجأة أستيقظ
صباحا أطمئن على أمي ومن ثم أبدأ ترتيب املنزل  ،مضت أربعة شهور وبدأت ألاوضاع تعود
إلى عهدها .
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()٦
عاد والدي إلينا بعد غياب طويل لقد كان يطمئن علينا عن طريق الهاتف ويرسل املال عن
طريق البريد لم يكن ينقصني ش ئ سوى أن يكون معنا ،فقد كان الحزن يحتل الجزء ألاكبر
من يومياتي ،بدأ فصل الخريف أصبحت أوراق ألااخشجار تتساقط كما أن الغبار بدأ يجتاح
املنزل كنت أعاني كثيرا في تنظيفه بسبب ما أعانيه أنا وأمي من الربو لقد كنت أخاف عليها
أكثر من خوفي على نفس ي ،أجلس بالقرب منها أطمئن عليها أرض ى بوجودها معي ال أكثر
بالرغم من أنني حزينة من الداخل لكنني أحاول أن أخفي هذا الكم الهائل من السواد الذي
يسكنني من أجلها ،من أجل أن تكون بخير يوما ما ،لني أؤمن دائما بأن ألايام كفيلة بأن
م
تنسينا مرارة الظروف .استيقظت على صوت والدي وهو يقف بالقرب مني ليوقظني ال أعلم
كيف غفوت قليال ،كان قد أنهى إحضار الطعام ،
غفوت قليال ثم
الشراب ساخن جدا ميشعرني بالدفئ ،نظر إلي والدي مستغربا ثم قال لقد
ِ
أردف قائال هل أنتي ممتعبة هززت رأس ي يمينا ويسارا وقلت ال لست ممتعبة أمازال املطر
متواصال!؟ فأجابني وهو ينظر إلى النافذة ثم إلي نعم متواصال وبشدة ،شعرت بأن الغيوم
م
تحمل ذاكرة كذاكرتي تتشكل على هيئة أمطار تذرف وبغزارة يبدو أننا نتشابه كثيرا أيتها
الغيوم  ،تناولت طعامي وأنتظرت والدي لينهي طعامه بعد ،شعرت برغبة في تناول املزيد من
الطعام كغير العادة لكن اليوم كان مختلفا فمنذ ذهابي إلى املكتبة وبدايتي في الكتابة شعرت
بالتغير في حياتي كما أنني أصبحت أنظر إلى تصرفات والدي من زاوية أخرى ال بل بدأت
أشعر بحبه لي وحرصه على سعادتي حتى وإن لم يكن واضحا بشكل كاف ،عدت إلى غرفتي
بعد أن أنهيت تنظيف املطبخ بالكامل ،عالقة بين الكتب أدرس بإجتهاد ألنس ى الكثير مما
أفكر به ثم ليأخذني التعب وأنام ،أنتظر قدوم إلاختبارات وإنتهاءها على خير .مر أسبوع كامل
كأنه يوم واحد جهزت نفس ي وذهبت إلى املكتبة دخلت إليها ولم أنظر إلى املوجودين كالعادة
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ولم أنتبه على املارة في الخارج حتى ،تناولت رواية وبدأت بقراءتها أصبحت أجد نفس ي بين
السطور أتأثر كثيرا ابتسم عندما تمر الشخصيات بلحظات جميلة وأحزن عندما تكون
السطور مليئة بالدموع ،جاء صاحب املكتبة نحوي فرفعت رأس ي تتدريجيا لتقابله عيناي
لك تغيرت مالمح وجهي بالكامل أغلقت الرواية ووضعتها جانبا
إبتسم لي وقال هذه الرسالة ِ
حالة تعجب أصابتني لي أنا ِمن من؟ أجابني ال أعلم أنا أجمع الكتابات كل يوم فوجدت هذه
م
عطيك إياها قلت له بخجل وبإبتسامة لطيفة شكرا لك إنتظرت
الرسالة عليها مالحظة أن أ
ِ
ذهابه وفتحت الرسالة وجدت مكتوبا عليها إن الحياة أشبه بالقطارات يا عزيزتي لكن دائما
هنالك ش ئ قادم يحمل لنا الكثير من السعادة ،ش ئ جميل يستحق أن ننتظره ويستحق هو
أن نتعب من أجله ،تحولت الهالة السوداء في وجهي إلى إبتسامة ،أغلقت الرسالة ووضعتها
في الحقيبة لقد قرأ اخشخص ما الرسالة التي تركتها ،عدت ألكمل قراءتي حين توقفت وأحتس ي
فنجان قهوتي التي تستدرجني ألقرأ دون تمعن لتعود بي ذاكرتي إلى رنت الهاتف كنت أجلس
بجوار أمي ثم قمت بسرعة ألرد على الهاتف كان املتصل هو والدي .سألني :كيف حالك
فأجبته بخير أخفظت صوتي وقلت له :وأنت؟
فقال :بخير .ثم سكت قربت الهاتف من أذني وقلت :أبي هل تسمعني؟ ليس هنالك صوت
حينها قال بتردد  :وأمك؟ فقلت:
ما ِبها ؟
فقال :كيف حالها؟
نظرت إلى أمي وقلت له بصوت يمالؤه إلانكسار :بخير .سألته متى ستعود فقال بعد يومين إن
أنهى ترتيب عمله ،أنهيت مكاملتي معه وأخبرت أمي بأنه سيأتي بعد يومين إن تمكن من ذلك
غضبت كثيرا ولم تفرح وقالت لي أكرهه ،أكرهه لقد خسرنا ابننا الوحيد بسببه إنني حقا
م
أكرهه وال أطيق سماع إسمه أمسكت يداها وتشبت بهما وقلت لها مثلما تريدين لن أتحدث
عنه ،مر يومين وأنا أنتظر قدومه بفارغ الصبر كان الليل يمر وأنا ال أستطيع النوم أفكر فيما
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سيحدث ،كنت أشعر بأن عودته أشبه بالعاصفة التي تقتلع كل ش ئ من مكانه .سمعت
م
طرقات الباب تطرق وبقوة فتحت الباب فقد كان والدي ألقى التحية علي دون أن يعانقني
خلع حذاؤه ودخل سرت خلفه سألني دون أن يلتفت أين أمك فقلت مشيرة إلي املطبخ هناك
،حملت حقائبه وأدخلتها إلى الغرفة وضعتها بجانب السرير سمعت صوتهم يعلو فذهبت إلى
املطبخ فوجدتهم يتشاجران كانت أمي متلقى اللوم عليه بكل ما حصل معنا بينما والدي يقول
لها إهدئي قليال وكفي عن هذا الكالم لكنها إزدادت غضبا فقالت أنت تريدني أن أسكت أنت
م
م
ال تريد أن ألقي اللوم عليك ثم توقفت بسبب بكاؤها الذي جعلها تصدر فقط أنين دون كالم
تضرب بيدها على صدره وتقول له إرحل من هنا ثم بصوت منخفض إرحل أزاح والدي يداها
م
عنه وذهب إلى غرفته وأغلق الباب على نفسه ،بينما جلست تكمل بكاؤها لقد تغير كل ش ئ
بعدها ،فأمي لم تكف عن لومه في الثانية آالف املرات ،حينها قرر والدي أن يرحل ويتركنا
،جلسنا جميعا في غرفة املعيشة أخرج املال من حقيبته ووضعه على الطاولة ،ثم أشبك يداه
بعضهما البعض وأخذ يتأمل زوايا الغرفة ،نظرت إلى الصمت الذي ميخيم املكان ،نظر والدي
إلى أمي التي تجلس مقابله وتنظر إلى ألارض وأحيانا إلى تلك الصورة املعلقة على الحائط كي
ال ترى وجه والدي ،هز والدي برأسه وقضم شفاه ثم قال لها أال تريد معرفة إلى أين سأذهب
؟ أكملت نظراتها إلى الصورة ثم نظرت إليه وبإبتسامة حاقدة قالت له لتذهب إلى الجحيم ال
يهمني ذلك  ،سكت ولم يرد عليها إستجمع كل ِقواه ليقف مش ى نحوي وقبل رأس ي نظرت إليه
كانت عيناه ترغرغان من الدموع ،مشيت خلفه نحو الباب أخذ حقيبته من يدي أمسكت
بيده لكنها قال لي سأرحل إن كان ذلك لراحة أمك ،إستجمعت قواي كي ال أبكي أغلقت الباب
وجلست خلفه على ألارض أحمل بين أضلعي غصة ال تنتهي تجعلني أبكي وبحرقة ،لن أنس ى
ذلك اليوم الذي رحلت فيه عنا ،فهو ما زال موجودا في ذاكرتي .
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تركت فنجان قهوتي وأمسكت القلم ألرد على ذلك الرجل صاحب الرسالة فكتبت له لقد
قرأت كلماتك يا سيدي إنها بمثابة أمل جميل لي ال أعلم كيف علي أن أكون بهذا التفاؤل
والحياة لم تعطيني شيئا جميال أيعقل أن يكون هنالك ش ئ جميل نستحق أن ننتظره وكيف
لي أن أكون بخير وأنا ما زلت أعيش بين ذكرياتهم ،وضعت الرسالة على أمل أن يقرأها ،كنت
بحاجة إلى أن يفهم أحد ما أشعر به أن آخذ أمال ولو بالقليل ألستمر بالحياة بطريقة ليست
م
جميلة لكنها على ألاقل تريحني ولو بالقليل ،تركت الرسالة ثم ذهبت عائدة إلى املنزل أسير في
الطرقات أعد خطوات عودتي خطوة خطوة وقفت عند بائع الكعك ألشتري منه كان منظره
لذيذ يبدو أنه ساخن أيضا كان البائع يرتدي نظارة تنزل عليها قطرات املطر فيمسحها بين
الحين وآلاخر لتضح الرؤية تناولت الكعك فابتسم لي ثم ابتسمت له ورحلت ،يبيع الكعك
ليعيش ،يقف تحت املطر وال ينس ى أن يبتسم في وجه املارة كم هو اخشخص لطيف ومقبل على
الحياة ،تناولت الكعك وعند وصولي للشجرة لم أنس ى تفتيت ما تبقى معي للعصافير وما إن
إبتعدت بخطوات وقع مني قلمي على ألارض فأنحنيت للتقاطه كانت هنالك سيارة مسرعة
تسير بإتجاهي ولم أنتبه إال على ذلك الرجل الذي آمسك بي ورفعني عن ألارض شعرت بأن
معطفه تالصق بي قال لي إنتبهي على نفسك ورحل ،كان الخوف يسيطر علي إزدادت نبضات
قلبي وشعرت بإرتعاش في جسمي ،لو لم يكن ذلك الرجل موجودا لكنت آلان في املستشفى أو
في عداد املوتى بسبب تهور ذلك السائق ،أخذت نفسا عميقا وبدأت أستفيق من الوقف رنت
كلمة ذلك الرجل في أذني إنتبهي على نفسك أخذت أنظر حولي ألشكره لكنني لم أتمكن من
ذلك فلم أرى سوى سيارات مسرعة والقليل من املارة وزخات ألامطار رحل قبل أن أشكره
،وصلت املنزل فكانت قد وصلتني رسالة من البريد ،أمسكتها بيدي ودخلت ،خلعت معطفي
وفتحت الرسالة كانت عبارة عن منحة دراسية لإللتحاق بكلية آلاداب والفنون تراقص قلبي
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من الفرح وبدأت أحلق عاليا من الفرح لقد تم قبولي في الكلية يا لها من سعادة كبيرة تغمرني
،شعرت بأنني سعيدة وألول مرة لقد إجتهدت كثيرا في دراستي ألجل تحقيق هذا الحلم
،إنتظرت عودة والدي ألخبره بذلك فقد تأخر كثيرا ولم يأتي كعادته بقيت أسير في ممر املنزل
ذهابا وإيابا تغمرني السعادة أفكر كيف ستكون الكلية ومن هم أصدقائي وماذا ينتظرني ؟!
حتى جاء والدي ذهبت إليه كان الباب مفتوحا إقتربت ألرى كان هنالك رجل غريب ال أعرفه
مينزل الحقائب من السيارة ويضعها عند باب املنزل ،استغربت من ذلك وسألت والدي
باستغراب ،أبي ملن هذه الحقائب لكنه قال لي .إنتظري قليال وأغلق الباب وذهب مع الرجل
فتحة احدى الحقائب فكانت مالبس سيدة أثارت إعجابي من هذه ؟ وملاذا جاء والدي
بحقائبها ،جلست عند الطاولة أنتظر عودته دخل والدي املنزل فقلت له أبي أبي ملن هذه
ومن هذه السيدة فقال لي سأخبرك بكل ش ئ إقترب مني وأمسك بيدي شعرت بدفئ يداه وهو
يريد التحدث إلي فقال لي إسمعي يا إلين أنتي ابنة جميلة ورائعة ولقد أصبحت أكثر وعيا من
م
م
م
قبل شعرت بأن قوله لي أنتي أصبحت أكثر وعيا تخيفني كثيرا وال تسعدني إنها تخيفني يا أبي
م
قولك لي هذه الكلمة حدقت النظر به وأبعدت يداي عنه وقلت أجل يا أبي أكمل حديثك ثم
قال لي وهو ينظر للسفل ،سأخبرك عزيزتي سأخبرك ،لقد قررت العودة إلى عملي إبتسمت
له وقلت هذا جميل يا أبي فقال لي ال يا عزيزتي علي أن أسافر إلى بلدة أخرى ،بدأت دقات
قلبي تخفق وبسرعة أفكر بداخلي عن املنحة الدراسية ماذا سيحصل بها وماذا عن إعتيادي
لهذا املنزل صحت قليال ولم أتكلم بكلمة ظننت أننا سنرحل لكنه أكمل حديثه ليخبرني أنه
سينتقل لوحده بينما سأبقى في هذه املدينة وبهذا املنزل لوحدي لكنني قلت له أبي -ال يمكنني
البقاء هنا وحيدة ماذا سأفعل من دونك كيف سأكمل حياتي فقال لي تستطيعين أن تكملي
ستلتحقين بالكلية ستقفين لوحدك وستأتي في ألاسبوع املقبل إمرأة ستساعدك في أمور
املنزل وستهتم بك لحين عودتي ،تركته وذهبت إلى غرفتي وأغلقت الباب على نفس ي،وانهمرت
بالبكاء لقد كنت سعيدة قبل قليل باملنحة الدراسية لكنني لم أعلم أنك ستتركني يا أبي
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م م
لقد كنت أخاف رحيلك بعد رحيل أمي أكثر من كل ش ئ ،لقد كنت أحتاجك أكثر من حاجتي
للمال وللدراسة وألي ش ئ آخر ،كان وجودك ميشعرني باألمان بالرغم من قلة إهتمامك

م
،أغمضت عيناي فتخايلت نفس ي أعيش في غرفة ممظلمة سوداء أجلس في ممنتصفها على
كرس ي أنظر إلى الضوء القادم من بعيد لكنني أبدو وكأنني ممقيدة ال أستطيع أن أخطو خطوة
م
ألرى من ينير تلك العتمة من .بعيد ،تأتيني خياالت أمي ،تشعرني وكأنني أريد أن أقفز أن
أذهب إليها لقد كان محزني كبيرا عندما رحلت يا أمي وكأن الدنيا سقطت من عينيلقد تركتنا
يا أبي عاما كامال دون أن تترك لنا املال في كل شهر كما العادة ،ولم تعلم عن الديون التي
تراكمت علينا وال عن إحتياجاتنا ،لقد كانت أمي مضطرة للعمل لنحصل على املال كي نسد
به جوعنا ،كنت أريد ترك املدرسة لعدم قدرتي على دفع التكاليف ،لكن بالرغم من ذلك
كانت تعمل أمي من أجل أن أكمل دراستي لقد وعدتها أن أكمل تعليمي من أجلها ،كنت أريد
م
أن اعوضها عما فقدت ،أريد أن أسعدها أن اجعلها تبتسم مرة أخرى ،لكنني لم أستطع
ذلك ،كان حينها الشتاء بارد للغاية واملنزل خالي من الدفئ أصيبت حينها أمي بالحمى الشديدة
،ذهبت إلى املدرسة ألطلب إلاذن كي أبقى بجانبها سرت في الطرقات تحت أمطار غزيرة
م
وشوارع ممكتظة بالسكان أسارع في خطواتي كي أصل بسرعة ،وصلت متأخرة دخلت املنزل وإذ
أشعر بإنقباض في دقات قلبي وقشعريرة في جسمي اقتربت من امي وقبلت يداها ،شعرت بأن
يداها باردتان قلت بصوت منخفض يداكي باردتان يا أمي بدأت أفرك بيداها وأتنفس بهما كي
يدفئان اعتقد بانها نائمة لكنها لم تستيقظ بدأت وكأنني أرفض تصديق ذلك الش ئ الذي
م
م
جوك يا أمي لكنها لم تسمعني ماتت وتركت لي
يخطر في بالي فبدأت أقبل رأسها استيقظي ار ِ
برودة هذا العالم ،لقد كان رحيلك أكبر مخاوفي ،فبعدك لم أعد أشعرولم أعد أشعر
بالسعادة الحقيقيه أحببتك أكثر من نفس ي وتمنيت أن أصبح مثلما تمنيت لي يومآ ،أحبك يا
أمي ،استيقظت على صوت غريب في املنزل فقمت من فراش ي وفتحت باب الغرفة ألجد
والدي برفقة امرأة كبيرة في السن يبدو أنها في ألاربعين من عمرها وجهت نظري الى والدي
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فقال لي هذه عمتك نيرمين ستمكث معك لحين عودتي ثم قال لها مشيرا إلي هذه ابنتي إلين
كما أخبرتك عنها من قبل ابتسمت لها وجلست على ألاريكة بينما كان يخبرها عن املنزل وعن
الغرفة التي ستمكث بها ،كنت أفكر كيف لي أن أتقبل امرأة غريبة ستعيش معي وكيف علي
تقبل رحيل والدي فبعد عودته لي شعرت بالطمئنان بالرغم من املسافات الكبيرة بيننا
،وبدأت أشعر بالسعادة عندما بدأ يجلس معي ويهتم لدراستي لكنني سأعاني هذه املرة
رحيله لكنني سأكون قوية سأكمل دراستي وسأبدأ من جديد ،تناولنا الطعام على املائدة معا
كانت العمة نيرمين هي من تضع الصحون وترتبها قلت لها سأساعدك لكنها أشارت علي أن
أجلس وارتاح بدأنا ألاكل معا ،ثم أشبك أبي يداه بعضهما البعض ليبدأ الحديث فقال لنا
سأسافر في الثامنة صباحا وستبقى عمتك معك سأبعث لكم املال والرسائل بين وقت آلخر
،قلت له أريد الذهاب معك إلى القطار أريد أن أوعدك سكت قليال ونظر إلي ثم نظر إلى
العمة نيرمين التي اومأت برأسها الى الاسفل ثم قال سأسمح لك بذلك وسترافقك العمة
نيرمين ،لقد بدأ والدي بإعطاء املسؤلية للعمة نيرمين منذ ذلك الحين .في املساء نمت باكرا
ألستيقظ على صوت زقزقة عصفور يقف عند النافذة وكانت رائحة القهوة تنبعث من
املطبخ ،نهضت من فراش ي وشعرت وكأنني أحلم فاألجواء الصباحية أصبحت جميلة ،قابلتني
العمة نيرمين وقالت لي سنفطر معا ثم ستبدلين مالبسك لنودع والدك ثم سنذهب للسوق
لشراء بعض ألاشياء قلت لها ال أحب التسوق لكنها قالت لي لن نتأخر ،انتظرت والدي الذي
كان يجلس بمكتبه ويجهز أوراقه ومستلزمات عمله لنذهب إلى محطة القطار وهناك أمسك
أبي يداي وبقوة وقال لي كوني بخير كما علمتك قوية شامخة ال تنكسرين ،تستطيعين
التجاوز مهما حدث معك ،قبلت جبينه ويداه وتركته والدموع تمالؤني بينما كان يوص ي
العمة علي أن تعتني بي جيدا ،ركبنا السيارة بينما هو ركب القطار أخذ كل منا يبتعد عن
آلاخر .
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()٨
أخذت أنظر إلى الشوارع كانت الرؤيا غير واضحة بالنسبة لي فقد شعرت باأللم الشديد في
صدري ،ألاحزان لم ترحل كما قلت يا سيدي وليست كالقطار وليس هنالك ش ئ قادم
سيفرحنا ،ال أعتقد بأن كالمك صحيح فأنا أرى بأن كل ش ئ قادم يخيفني أكثر من قبل
،اشترت العمة نيرمين ما تحتاجه من السوق وعدنا إلى املنزل بعد آن تبللنا من املطر  ،وصلنا
املنزل كان هنالك طرد بإسمي على الباب أخذته عن ألارض فنظرت إلي العمة باستغراب من
هو املرسل ؟ فقلت لها ال أعلم فتحته وإذ به كتب آلاداب التي كنت سأشتريها للكلية ،ربما
والدي من أرسلها ،لم يكن هنالك اسم مرسل لكني فتحتها وبدأت أقلب صفحاتها واتمسك
بها فهي بمثابة آخر أمل لي للعيش بسعادة في هذا العالم الواسع والبارد ،تركت العمة نيرمين
تنقل ألاكياس إلى املطبخ بينما دخلت غرفتي وبدأت بكتابة رسالة شكر الى والدي .أبي لقد
تركت لي آخر آمل في الحياة إنها الكتب سأتمسك بها وسأنجح وبمعدل عال وسأكون بخير
كما وعدتك ،تركت الرسالة على الطاولة لحين ارسالها له وذهبت الى العمة نيرمين التي بدأت
تسألني عن دراستي وأحالمي وبدأت التحدث معها ثم جلسنا على ألاريكة فأخذت تمسح على
رأس ي وتلعب بخصالت شعري وكأنني إبنتها ،
شعرت بعطفها وحنانها وحبها لقد ذكرتني بأمي ،سألتها إن كان لديها عائلة أم ال لكنها هي
ألاخرى فقدتهم في الحرب وكانت الوحيدة ممن نجت من بينهم فأخذت تعمل في البيوت
لتحصل على املأوى ولقمة عيشها لقد كنت أستمع إليها بإنصات وهي تخبرني عن حياتها
استوقفتها بكالمي كيف تقومين بعملك بكل هذه السعادة بالرغم من الحزن الذي مررت به
فقالت لي حينها وهي تبتسم ابتسامة عريضة نحن نعيش كل يوم بنعم ال نستطيع احصاؤها
وعلينا ان نكون سعيدين فدائما هنالك ش ئ جميل يستحق أن ننتظره ،ابتسمت لها واكملت
تفكيري بكلماتها التي تشبه كلمات ذلك الرجل الذي ال أعرفه وهي أن هنالك ش ئ جميل ال بد
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أنه سيأتي الينا يومآ ما ،بقيت تداعب خصالت شعري بينما سألتها هل سألتقي يوما ما
بشخص ال اعرفه لكنه يعيش بداخلي ،سكتت قليال وقالت لي ما دام أنه يعيش بداخلك إذن
ال بد أنكما ستلتقيان ،ابتسمت من قلبي وتذكرته رغم أنني لم أعرفه الا قليال لكنه ترك لي
الكثير في داخلي ،وكأنها حياة جديدة على أمل أن نلتقي يوما تحت املطر في ذلك الشارع
.أتذكر رسالة تلقيتها منه كان قد كتب لي عزيزتي في ذلك اليوم املاطر حين رأيتك ألول مرة
رغم ما تعانية من حساسية من الدخانكانت عيونك تطفئ برودة العالم في داخلي ،لم أعلم يا
سيدي أنك كنت تختلس النظر بينما كنت غارقة في التفكير بك وبسجائرك التي تعانقها
وكأنها أغلى ما تملك لكنني أريد رؤيتك أريد أن أعرف شكلك ومن تكون ،فأنا لم أنس ى املرات
التي رايتك فيها ،أتذكر حين رأيتك داخل املقهى ازدادت دقات قلبي خفقانا مع كل خطوة
اخطوها لكن النادل اوقفني ألجلس على املقعد الثاني فأمسكت كتابا وبدأت بقراءته شعرت
بك عندما اقتربت مني لتركك رسالتك وترحل ،لم استطع أن أضع عيناي بك فقد تجمدت
بمكاني من التوتر ،فتحت الرسالة بعد أن تأكدت من ذهابك ،كتبت لي الكثير من السطور
التي لم أستطع أن أقراؤها دون بكاء لكنني مسحت دموعي بسرعة فأنت تريد مني أن أكون
فتاة قوية ال تنكسر تقدم العطاء بكل فرح وسعادة ،قلت لي ستكون موجودا حين أحتاجك
وبأن علي املحافظة على دراستي ولم أكن أعلم أن الكتب منك وأن املنحة الدراسية أنت من
قدمتها لي كم أريد شكرك ولن أنس ى آخر كلماتك لي بأن عيناي أجمل من أن يمالؤها الحزن
وأن علي انتظار كل ش ئ جميل وإنتظارك أنت لربما سنجتمع في أيام أخرى ،في فصل الربيع
عندما تتفتح ألازهار ،أغلقت الرسالة وحلمت بذلك اللقاء وبتلك الورود ..
***
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(أتمنى أن تنال إعجابكم  ،وشكرا ملن قدم لي الدعم من عائلتي وأصدقائي وغاليتي وقرة عيني
أمي).
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فلسطين /ألاردن
كاتبة في عدة مجالت..
ناسطة في مجال حقوق املرأة والطفل..
 أعمال سابقة: -ال توجد
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