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طواؿ األسبوع المنصرـ انشغلت عائلة المحامي واألستاذ الجامعي الذائع الصيت والشهرة
( عبد الرحمن السليماف )باالستعداد النفسي النتخابات مجلس الشعب التي كاف من
المقرر إقامتها في األياـ القريبة التالية بعد أف أقدـ رب األسرة على الترشح لها .
وعلى الرغم من موقف ابنتو رشيدة المعارض لقرار والدىا إال أنها كعادتها استيقظت في
اليوـ الذي يسبق االنتخابات بيومين لتجهيز والدىا من أجل الذىاب إلى عملو ،وكانت
تداوـ على فعل ذلك منذ اختارت العيش مع والدىا واالنفصاؿ عن والدتها التي تطلقت
ذات يوـ وفرت مصطحبة رشيدة و شقيقها (وساـ ) إلى منزؿ أىلها في الريف المعدـ
والبسيط حيث عاشت رشيدة أسوأ أياـ حياتها مع والدتها األمية التي كانت تنحدر من
عائلة بعقوؿ تؤمن بطرد األمراض عن طريق الشعوذة و إلوسائل المتنوعة لطرد الحسد
والتي قادت ذات يوـ إلى اىماؿ مرض رشيدة عندما أصيبت باليرقاف في طفولتها وفضلت
األـ العالج الروحي واصطحابها إلى المزارات بدالً من السفر إلى المدينة لتلقي العالج
في المستشفى .
لذا لم تتوانى رشيدة عن العودة إلى والدىا بعد بلوغها السن القانونية ونذرت سنوات
مراىقتها في خدمتو وواظبت على تطوير معارفها وثقافتها كي تحقق رغبتو في دراسة
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اإلعالـ وولوج عالم الصحافة والسياسة لتحقق مالم يستطع تحقيقو فيما يخص مشروعو
السياسي الليبرالي الذي اصطدـ بالجهل والرجعية والكبت الذي امتأل بها زمانو ،إال أنو
كاف متفائالً بجيل رشيدة الذي كاف في رأيو يملك كل المقومات والوعي بتجارب من
سبقهم وخصوصاً ابنتو رشيدة التي لم تفترؽ عنو يوماً في مجالسو مع أصدقائو العلمانيين
من أطباء وكتاب وناشطين سياسيين .
إال أف ما كاف ينغصو ىو ابتعاد شقيقها (وساـ ) عنو والذي فضل البقاء مع والدتو
لحمايتها في الريف بعد أف قضت والدتو طواؿ السنوات وقتها في جعلو رجلها الذي
سيحميها من أوالد الحراـ ومن أحقاد أفراد عائلتها وغيرتهم كما كانت تردد على مسامعو
ومسامع رشيدة منذ الصغر ،والذي جعل من رشيدة تنشأ غريبة عن والدتها وأخيها ،فلم
تحتمل يوماً طباع والدتها وأفكارىا المتخلفة الرجعية وإصرارىا عليها ،ولما عادت إلى
والدىا في يوـ ربيعي جاء فيو الوالد منتصراً في قضية ،و فاجأتو بقدومها شعرت بأف
مكانها المالئم ىو بجانبو ،بجانب ىذا الرجل األنيق الذي ما إف يتكلم معها ويناقشها
يتسلل الشعور باألماف والطمأنينة إلى قلبها ،والذي مع مرور الزمن اكتشفت معو
شخصيتها وتفردىا ،وماتحب وماتكره ،وتعلمت معو قوؿ رأيها وتحمل مسؤوليتو  ،والتقدـ
إثر كل فشل .
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وفي ذلك اليوـ الذي يسبق االنتخابات بيومين ،كاف على عاتق رشيدة الكثير من
المسؤوليات فيما يتعلق بالحملة الدعائية ووضع شكل مختصر و نهائي لمشروع والدىا
السياسي والقضايا التي سيتبناىا كحرية الملكية لكن مع دمجها في العدالة االجتماعية و
العلمانية وضماف حقوؽ األقليات على كافة المستويات الدينية والجنسية والعرقية وحتى
الثقافية،والتي كانت مواضيعاً جديدة الطرح في أوائل القرف الواحد والعشرين في بلد
كسوريا .
وبعد أف تناوؿ الوالد وجبة اإلفطارالمؤلفة من العسل والنسكافيو بالؾ وبسكويت الشوفاف
الخاص بالريجيم ومرضى السكري و التي حضرتها لو رشيدة كالعادة كما أضافت لو في
ذلك اليوـ كأساً أذابت فيو حبة من فيتامين ث الفوار،بعد ذلك وبينما كاف الوالد ينتقي
ربطة عنقو من ضمن مجموعة من ربطات العنق التي انتقاىا ورشيدة معاً من شارع الحمرا
في بيروت عندما زاراىا الصيف الماضي لقضاء العطلة ،جاء أحد طالبو في الكلية والذي
كاف يكمل دراسة الماجستير في الحقوؽ بعد أف حصل سابقاً على البكالوريوس من
الجامعة األميركية في بيروت ،وكاف ذلك الشاب الجميل المحيا البهي الطلعة يدعى (سالم
الحميد ) وكانت المرة األولى التي يزور فيها والد رشيدة في منزلو ويقابل رشيدة التي
فتحت لو الباب واستقبلتو ريثما يخرج والدىا من غرفتو  ،ورأت في ذلك المتعرؽ دوماً
والذي يمسح جبينو بمنديلو دوماً  ،إنساناً يصلح صديقاً  ،لكنو مناقش قوي وند شرس في
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الدفاع عن أفكاره ،فما إف جلسا في غرفة الضيوؼ على األرائك القديمة والتي يقوـ
والدىا بتنجيدىا كل فترة ليحافظ على إرث والديو لو ،حتى شرع يحدثها عن تجربتو في
الجامعة األميركية في بيروت بعد أف أرسلتو عائلتو الميسورة الحاؿ إليها  ،وكيف انضم إلى
الشيوعيين في لبناف وتوجب عليو بعدىا إخفاء ىذا االنتماء بعد عودتو عن عائلتو الصوفية
المحافظة في إحدى قرى الساحل السوري ، ،ولم تكن مستعدة لزعزعة اطمئنانها الذي
تتنعم فيو ،الشيء الذي دفع برشيدة لسؤالو عن مدى توافق مشروع والدىا السياسي مع
رؤيتو الشيوعية ،عندىا تنحنح مبدالً جلستو على نحو شديد التهذيب أثار إعجاب رشيدة
للغاية ودفعها إلى أف تبتسم بخفية .بينما راح ىو يشرح لها عن موقفو المعارض لليبراللية
التي يعتبرىا فوضى تقود بالعالم نحو األسوأ ،وأنو ال بد من نظاـ شمولي يحكم العالم
للوصوؿ بو نحو بر األماف ،إلى الطوباوية المطلقة .
عندىا تبدلت مالمح رشيدة نحو الدىشة وتمتمت بعد أف طأطأت برأسها نحو األسفل
محدقة بفنجاف القهوة (:ولكن اليمكن تطبيق نظاـ شمولي على بلداف ومجتمعات متباينة
في الظروؼ واألفكار والعادات والثقافات) .
وعندما تنحنح لكي يرد عليها دخل والدىا مقاطعاً الحديث ،مردداً وىويبتسم :
(ىاقد جاء الراديكالي المشاكس ،قاىر قلوب العذارى )
عندىا نهض سالم من جلستو على نحوالئق للغاية قائالً وىويقهقو :
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(ال بد من قليل من الراديكالية ،فالتغيير الشديد السلمية زائف )
ثم التفت نحو رشيدة وسألها ( :ىل أنا غير محق أيتها اآلنسة ؟)
ضحكت رشيدة دوف أف تنطق ببنت شفة .
غادر بعدىا والدىا برفقة المحامي الشاب إلى الجامعة ،بينما خرجت رشيدة بفستانها
األحمر المنقوش بصور الورود إلى الشرفة مصطحبة معها صينية القهوة الصباحية
،وجلست إلى جانب الصبارة الضخمة التي كانت نبتتها المفضلة ،وراحت تعود بذاكرتها
إلى تلك األياـ التي قضتها في الريف وىي تحلم بالعودة إلى أبيها ،فمنذ اللحظة التي
تركتو فيها في صغرىا شعرت بنوع من الضعف المقزز الذي أصبح فيما بعد ضعفاً مزمناً
،جعلها تعيش غريبة عن والدتها وأخيها ،ولم تهتم يوماً لمعرفة فيما إذا كاف السبب في
ىذا االغتراب نابع من داخلها أو من والدتها التي لربما حاولت في البداية احتضانها
وجعلها فتاة صالحة من منظورىا الشخصي ،إال أف تلك الفتاة الصامتة الغير متطلبة عاشت
غريبة عنها  ،تكرر األحداث والتفاصيل التي عاشتها مع والدىا في عقلها ،وتحاوؿ في كل
مرة تفسير جملو التي كانت تحفظها عن ظهر قلب دوف أف تعي معناىا ،بينما نشأ شقيقها
األصغر وساـ كما ارادت لو والدتو أف ينشأ ،وجعلت منو نموذج الرجل القوي الصبور
والمتكامل والذي يصلح للتباىي بو أماـ الناس بما يملكو من قوة ودين وأخالؽ ورجولة
،و يضمن لو المكانة الالئقة بين الناس إلى جانب مكانتو التي حظي بها في تقربو من شيخ
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القرية  ،أما بالنسبة لرشيدة فكانت بمثابة فشلها الذي تتناساه دوماً ،لكي الينغص عليها
متعة انتصارىا أماـ أفراد قريتها بعد أف فشلت أمامهم قديماً في تجربة زواجها من ذلك
المحامي والذي تمكنت من الزواج بو بعد أف تعرفت عليو عندما استلم قضية إعادة
ميراثها المغتصب من قبل أقربائها ،وخسرت القضية التي كانت قضيتو األولى في شبابو
،وصارت تنتظر بلوغ رشيدة السن القانوني لكي ترسلها لوالدىا قبل أف يكتشف أعداؤىا
في القرية غربة تلك الفتاة عنها .
ومنذ اليوـ الذي وصلت فيو رشيدة إلى منزؿ األب كانت تداوـ على الجلوس كل فترة إلى
الشرفة تستعيد ذكرياتها وترتب أولوياتها وتؤكد على نفسها تحقيق ما ترنو إليو .
وفي ىذا اليوـ فكرت أيضاً بذلك الشاب (سالم الحميد ) و أفكاره الغريبة ،وقادىا
فضولها إلى التوجو نحو مكتبة والدىا لقراءة البياف الشيوعي من جديد ،إال أف صوت رنين
الهاتف قاطعها فجأة ،وكانت صديقتها (جيانا) تتحدث عبره كعادتها في كل يوـ عطلة
،تتصل برشيدة وتنسقاف معاً مشروع لقاء بينهما في أحد المقاىي أو في منزؿ إحداىما .
كانت جيانا تدرس اإلعالـ أيضاً ،لكنها كانت مختلفة كلياً عن رشيدة ،فهي تنحدر من
عائلة مسيحية محافظة تعرفت على رشيدة عن طريق خطيبها (جورج )الذي أعطى رشيدة
دروساً خصوصية في اللغة العربية عندما كانت تتقدـ للشهادة الثانوية ،وقرأ لها ذات يوـ

11

دار قصص وحكايات للنشر اإللكتروني

حرب رشيدة

الحسين سليم حسن

قصيدة كاف قد كتبها لخطيبتو جيانا ،فرغبت حينها رشيدة بالتعرؼ إلى تلك الخطيبة
،وىكذا أصبحا صديقتين .
وفي ىذا اليوـ دعتها رشيدة لقضاء اليوـ معها في منزلها ،لكي تسليها وىي تقوـ بطباعة
البروشورات الدعائية لمشروع والدىا السياسي كي توزع على طالبو في الجامعة في اليوـ
التالي الذي يسبق موعد االنتخابات بيوـ .
وبعد أف قدمت جيانا إليها أمضت معها فترة ماقبل الظهر بكاملها وىي تسرد لها قصصاً
ونهفات جامعية كي تضحكها كعادتها ،فرشيدة وعلى الرغم من وجودىا إلى جانب والدىا
خوؼ من فقداف الكل
كما حلمت دوماً ،كاف ثمة حزف وقلق ما في عينيها ،أوربما
ٌ
والعودة إلى العدـ ،فقداف الواقع والعودة إلى الحلم والغربة عن العالم .
كاف ىذا الحزف والقلق يجعلها متوترة في أغلب األوقات ،وال شي كاف يخفف عنها ىذا
التوتر سوى أمرين  ،وجود جيانا بقربها ،والتي كانت تعلم بأنها العالقة الطبيعية الوحيدة
التي تذكرىا بكونها إنسانة طبيعية كمثل كل الناس ،وكانت تلك العالقة ىي العالقة
الوحيدة التي لم يتحتم عليها أف تنظر إليها ال بتعظيم أوتحقير مبتذلين ،فهي بقدر ماكانت
تعظم والدىا بقدر ما كانت تحتقر والدتها وحياتها السابقة ولم تكن تجرؤ على االعتراؼ
حتى لنفسها بذلك االحتقار،فهي لطالما احتقرت عائلة والدتها وأفكارىم الجاىلة
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وأوىامهم والمعايير الصارمة التي يعتمدونها في تقييم الناس ،كما كرىت عنصريتهم
وكرىهم للطوائف األخرى ووصفهم إياىم باألنجاس .
فهي وبما أنها كانت على ثقة دوماً بأف المنطق الذي نعتمده في فهم العالم والحياة ىو ما
يحدد شكل مصائرنا ،كانت تحاوؿ العيش دوماً بمعزؿ عنهم كي تكوف فهمها الخاص
الذي سيقودىا نحو شكل أفضل من أشكاؿ الحياة البعيد كلياً عن طقوسهم وفلسفتهم
ومنطقهم المحدود .
وعندما حدثت صديقتها جيانا عن ىذا طواؿ فترة جلوسهما معاً ،استغربت جيانا بشدة
،وحتى أنها خافت بداية من أف تكوف رشيدة تحمل مثل ىذه األفكار وشغلها عن ىذا
التفكير اتصاؿ فجائي قاطع عمل رشيدة في طباعة البروشورات .
وكاف المتحدث عبر سماعة الهاتف (سالم الحميد ) تلميذ والدىا وكاف يحمل لها خبراً
سيئاً ،خبر نقل والدىا إلى المستشفى إثر إصابتو بنوبة قلبية أثناء تأدية عملو في الجامعة .
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-2مر اليوـ المخصص إلقامة انتخابات مجلس الشعب دوف أي يحرؾ ساكناً في منزؿ
المحامي (عبد الرحمن السليماف ) الذي قضى ذلك اليوـ سطيحاً في الفراش منتظراً ابنتو
رشيدة لكي تأتي لو بخبر عن النتائج ،وذلك بعد أف أمره الطبيب بااللتزاـ التاـ في
الفراش.
أما رشيدة التي قضت اليومين السابقين في المستشفى بقربو إلى جانب (سالم الحميد
)كاف عليها اليوـ وبرفقة سالم التنقل بين المراكز االنتخابية لمراقبة سير عملية االقتراع .
مساء وأخبرا والدىا بالنتيجة المعروفة مسبقاً ،أال وىي الخسارة ،الحظا
وعندما عادا
ً
الخيبة واضحةً على وجهو وتفاجآ لذلك ألف النتيجة كانت محتومة تماماً بالنسبة لهما ،لذا
غادرا صامتين الغرفة التي يشغلها ليتركاه مع صمتو و دموعو العصية على الذرؼ .
وجلسا في الصالوف يتحدثاف قليالً عن رأيهم في ىذه االنتخابات :
(كاف من الواضح أف برنامجو الليبرالي لن يفهم ولن يحظى باألصوات الكافية ،فلم صدـ
ىكذا ؟)
تساءؿ سالم .
أجابتو رشيدة بعد أف تنهدت بعمق :
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(للمرة األولى أراه ىكذا بكل ىذا االستسالـ ،أنا حقاً خائفة جداً عليو ).
عندىا نادى عليها وطلب منها أف تدخل لوحدىا إلى غرفتو ،ثم أمرىا أف تتصل بشقيقها
(وساـ )و تطلب منو المجيء لرؤيتو .ثم أردؼ قائالً  ( :العمر قصير ،وال يعلم المرء متى
يأتي أجلو ،ثمة أمور يجب إنهاؤىا )
وألوؿ مرة وجف قلب رشيدة ذعراً اماـ شخص والدىا  ،وراودتها شكوؾ جديدة عليها
وتساءلت في سرىا فيما لوكانت ثقة والدىا بها مجرد وىم ال أكثر  ،وىذا ما أرعبها بشدة
أف تعود لألوىاـ التي اختارتها كطريقة في العيش في الماضي .
وعندما خرجت لسالم مرة أخرى ،طلبت منو البقاء لساعة أخرى الحتساء الشاي
والتحدث قليالً.
ثم اسرت لو عن مخاوفها من ردة فعل والدىا ،ثم تمتمت وىي ترتجف :
(سوؼ يستسلم  ..أشعر بذلك ،وسيكوف علي بعد فترة أف أعيش تحت جناح أخي
الكبير).
وللمرة األولى بدا لسالم وحدة رشيدة وربما غربتها بالرغم من إظهارىا للعكس ،و أحس
بأنها مخذولة وأف ىذا الخذالف يفصمها عن الواقع .
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لذا اقترح عليها أف تخرج برفقتو إلى مقهى ما ،حيث سيلتقي ىناؾ بصديقتو (داليا )
الطبيبة ذات الشخصية القوية والتي تعجب شيوعيا يميل إلى الراديكالية مثلو .
وقبلت رشيدة تلك الدعوة منو رغبة منها في إشغاؿ نفسها عن واقع سيغدو محتوماً عليها
تقبلو على نحو سريع ومؤلم .
(أنا رشيدة من تتكلم )...
في المقهى لم أنجذب مطلقاً لداليا صديقة سالم ،كاف كل مافيها يبرؽ ،واستفزني أسلوبها
الجريء في الكالـ وصوتها الحاد وضحكتها الحرة ،وحديثها المليء باألرقاـ واأللفاظ
البذيئة التي تخرج من فمها خلف ضباب دخاف النارجيلة .
أعادني ذلك إلى ضعفي وعزز حزني الداخلي ،وأحسست بأف قوتي وطموحي وكل تلك
األمور التي ظننت أنني ملكتها عندما عشت بجانب والدي أصبحت غير ذات نفع ،وعزز
ىذا الشعور انشغاؿ سالم عني والذي كنت أتأملو وىو يضحك من كل قلبو وشعرت برغبة
عميقة في تقبيلو أماـ تلك اؿ (داليا )التي تمنيت أف يلسعها ثعباف في تلك اللحظة !
تحججت بأنني مرىقة من اليوـ الطويل لالنتخابات ،ورفض سالم أف أعود بمفردي
للمنزؿ ،فرافقني .
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مشينا في شوارع مدينتي الالذقية التي لم أكن أعرفها جيداً من قبل ،فعندما قدمت إلى
تلك المدينة كنت أجدىا فقط منزؿ والدي ،ىذا كل ماكاف يعنيني فيها .
اصطحبني سالم معو في أزقة وشوارع ضيقة في حي األميركاف ،وأثارت في القدامة نشوة
لذيذة
،وأخرجتني قليالً من قوقعة تخبطي .
حدثني قليالً عن عالقتو بداليا ،وكيف فرت مع رجل ثري آخر لما كانا مرتبطين في
الماضي ،ولما عادت متطلقة مع ثروة طائلة ،طلبت نادمة أف تعود إليو فوافق على أف
يعودا كصديقين فقط .
كاف ىذا مثيراً للسخرية بالنسبة لي لكنني لم أبح لو بذلك .
عندما كنت صغيرة ،كنت أنصت لمدائح والدتي عن تلك الفتيات القرويات اللواتي
نجحن في اصطياد رجاؿ أثرياء ،ثم أنسحب من المجلس الذي يدار الحديث فيو وأركض
بكل طاقتي الىثةً راغبة في أف أصطدـ بشيء ما يثبت تشتتي الذي سببو كالـ والدتي ثم
أ نزوي في ركن ىادئ من الحقل المجاور لمنزؿ عائلتها ،وأحدؽ في شيء ما من الطبيعة
حولي ،أو أعبث بزىرة أو حفنة من تراب .
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ثم ما أذكره أنني شيئاً فشيئاً بدأت أمقت أولئك الفتيات لمجرد أنالحديث عنهن مضجر
للغاية ،وما أذكره أيضاً أنني كنت ال أحترمهن بالرغم من عدـ معرفتي بهن و حتى أنني
كنت أحتقرىن .
الحظ سالم علي عدـ استلطافي لصديقتو ،وفرحت لذلك .كاف ثمة ما يشدني إليو و
منحني احساسو بارتباكي تعويضاً عما خسرتو من ثقة في ذلك اليوـ إباف قرار والدي
الصادـ .
اقترح علي مرافقتو لنتمشى قليالً على رصيف الكورنيش الجنوبي ،فوافقت .
حمل ىواء البحر الساخن إلي طمأنينة لذيذة ،ودعم ذلك الشعور حديث سالم عن ضرورة
ابتعاده عن تلك المرأة ،و وصفها بأنها غير جديرة بالثقة .
تناولنا عرانيس الذرة المسلوقة ،وحدثني قليالً عن ماضيو الشيوعي في بيروت ،لكننا لم
نخض في نقاش كالذي خضنا فيو في لحظة تعارفنا األولى .
كنا مثل طفلين يرغباف في عيش اللحظة دوف أف تقحم األفكار التي كدستها الحياة في
عقولنا نفسها بيننا .
وانتهى ىذا اليوـ ونحن عائدين مبتسمين تملؤنا نشوة ماقد يسمى الحب ،وبعد أف
أوصلني للمنزؿ ،تناولت كوباً من األعشاب المهدئة وتوجهت بعدىا لرمي البروشورات
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الدعائية الخاصة بالحملة االنتخابية الخاصة بوالدي في القمامة ،ثم رقدت في سريري
وزارني ىذه المرة حلم جديد ومختلف .
من صباح الغد ،انشغل منزلنا بخبر قدوـ والدتي برفقة شقيقي وساـ ،طلبت من والدي أف
يحضر خدماً الستقبالهم ،وأظهرت لو وللمرة األولى عدـ اكتراثي بأمر يثير اىتمامو ،ثم
جهزت نفسي ووضعت الميك أب وخرجت دوف تناوؿ الفطور معو .
شعرت بأنني كنت وقحة للغاية معو ،ولكن وقاحتي ىذه عكست مدى خيبتي ورفضي التاـ
ألي شخص قد يقاسمو حبي ،فماذا لو كاف ىذا الشخص من ماضي الذي أمقتو ،والذي
لجأت أصالً إلى والدي للهرب منو .
ركبت سيارة والدي وتوجهت للتسوؽ  ،وزرت للمرة األولى محالت االكسسوارات
األوروبية المنتشرة في حي األميركاف ،ثم اتصلت بسالم وطلبت منو أف نلتقي لتناوؿ
الغداء في مطعم الفيو على الكورنيش الجنوبي .
عندما جاء سالم اقترح علي تغيير وجهتنا والجلوس في حديقة ما ،توجهنا إلى حديقة
المارتقال التي كاف والدي يحدثني عن بقائو المستمر فيها وحيداً في فترة دراستو الجامعية
ليوـ كامل ربما يقضيها في القراءة أو الكتابة .
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اشترينا سندويشات الفالفل برغبة مني ،وولجنا الحديقة بعد أف دخلنا في نقاش عما إذا
كاف تطبيق الليبرالية في سوريا وىماً أو حقيقة .
بدا على سالم تطرفو الشديد فيما يخص موقفو من التنوع ،إلى الدرجة التي تجعد معها
جبينو وقطب حاجبيو وىو يشرح لي أف الفوضى التي يعيشها العالم يمكن السيطرة عليها
بنظاـ شمولي يحدد معايير الصحيح والخاطئ من منظور وجودي وبعيد كلياً عن المعايير
التي تضعها األدياف مثالً.
رافق العبوس وجهو بعد ذلك ،حتى اننا لم نتكلم سوى بضعة كلمات في طريق العودة
،ورغم ىذا كلو كانت تنتابني رغبة عميقة في أف يقوؿ شيئاً يحدد من خاللو شكل عالقتنا
التي تطورت بسرعة وعلى نحو جميل ودافئ على األقل بالنسبة لي .
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-3ما أخبأ في قلبي من كراىية تجاه والدتي وبيئتها المقيتة يتعبني ،كما يرىقني ذاؾ الشعور
بأنني أقضي أيامي وأنا أعبث فقط ،أعلن تمردي الناعم على والدي تارة ،وتارة أركض
خلف سالم وكأنني أبحث عن أماف آخر ،أو ربما عن مفتاح جديد أفتح فيو باباً مغلقاً من
أبواب ذاتي المغلقة ،ألعثر على نقطة قوة جديدة تحوؿ دوف انكساري .
وىكذا تستمر األياـ وأنا متعبة ،أنظرإلى والدي ويزعجني حزنو واستسالمو ،والذي دفعو
إلى توزيع ورثتو علي وأخي ،واحتضاف أخي بقربو ليعوضو عن سنوات البعد بينهما .
كنت أتجنب البقاء طويالً ضمن ىذه المعمعة ،خصوصاً عند وجود والدتي وال مباالتها
المستفزة ،وأحاديثها البسيطة الساذجة و أنسحب متقززة عندما تبدأ بسرد بطوالت أخي
واصطداماتو مع أىالي القرية المتجاوزين للخطوط الحمراء ،أو عندما تسهب في حديثها
عن ضرورة تزويجو و الفرح بأبناء لو .
يتوتر والدي النسحابي وينادي علي متوسالً بقائي ،أتحجج بأنني على موعد مع جيانا
صديقتي ،وأىروؿ إلى الخارج مجتازة نظرات شقيقي المندىشة والبلهاء .
أسارع بعدىا للقاء سالم في حديقة ما ،أو في مقهى أو في أحد المراكز الثقافية التي يداوـ
على االرتياد عليها ،نشاىد فيلماً أو مسرحية.
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كاف سالم يصر دوماً على نعت الثقافة السائدة في البالد بالثقافة المنحدرة ،ويؤكد على
أف سبب ذلك ىو إصرار دولتنا على أف تبقى دولة محافظة .
كاف تمسكو بشيوعيتو يثير إعجابي تارة وتارة كنت ألتمس المبالغة والتطرؼ الغير مبرر في
أقوالو ،بالرغم من انك لو تأملتو قليالً ستؤكد لك بنيتو القوية وجسده المشدود والصحي
بأنو قادـ من وسط عائلة برجوازية وربما محافظة متشددة .
طلبت منو ذات مرة أف يحدثني عن عائلتو فأخبرني أنهم ريفيو الطباع والعادات ،النسوة
منهن قويات البنية تماماً كالرجاؿ ،وأف الرجاؿ محافظوف وىادئوف ملتزموف بشرائعهم
الدينية واإلخالص للطائفة .
قاؿ عبارتو األخيرة وىو يبتسم ساخراً ،وراح يخبرني بعدىا عن مشاجراتو المستمرة مع
أفراد عائلتو المتدينين ،أو أولئك األثرياء منهم الذين ال يملكوف ما يعوؿ عليو سوى الماؿ
والذين انساقوا خلف وحش العولمة كما عبر بعماوة حتى أصبحوا يفخروف باقتناء أنواع
أسلحة الصيد أكثر من افتخارىم بطائفتهم التي يقدسونها .
كانت الخيبة المشوبة بابتساماتو الساخرة واضحة ،وحتى أحياناً كانت تبدو لي مزيجاً من
الغضب والتقزز الذي يشبو ما يعتريني تجاه والدتي وعائلتها ،
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لذا عندما كنت أراه في مثل ىذه الحالة ،أسحبو من يده وأصحبو لتناوؿ البيتزا التي
يعشقها في مطعم نابولي ،ثم نرتاد إحدى المقاىي ليحدثني عن الكتب التي قرأىا في
بيروت وعن شوارعها الغربية الحزينة أو عن حداثة قسمها الشرقي الشرسة الذي يمقتو كما
يمقت منطقة الزراعة ويرفض دوماً اقتراحاتي عليو بالذىاب إليها والتجوؿ قليالً.
ويردؼ بأنو يكره بأف يكوف محاطاً بمجموعة من الغارقين في وىم جمع الماؿ والذين
اليملكوف ىدفاً أخر من جمع الماؿ سوى مزيداً من الماؿ ! وأنو اليثق حتى في أكثر
المهن التي تدار ىنا إنسانية بما فيها الصيدليات واألطباء وأف كثيراً من حاالت الوفيات
تسجل نتيجة ألخطاء األطباء أو الصيادلة الذين يصرفوف أدوية خاطئة لمجرد مثالً أنها
أغلى ثمناً ،كاف يضحك عندما يسهب في شرح ىذا ويقوؿ ( :تخيلي أنو ىناؾ قتلة حرين
طليقين في صيدلياتنا وعياداتنا ،مهزلة !).
وأحياناً كاف يحدثني عن تفاىة تلك النسوة اللواتي تدمرف أنفسهن في سبيل الهوس
بعمليات التجميل وحقن البوتوكس وتكبير الصدر إلى حد الجنوف احياناً .
كنت أكتفي بالصمت حينما يتكلم في مثل ىذه األمور ،رغم أنني في الغالب كنت أملك
رأياً آخر ،وأتأمل تقاطيع وجهو الجدية ،وأبتسم دوف أف يراني ،وتنتابني رغبة في احتضانو .
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فمعو فقط عادت لي تلك المشاعر القديمة التي انطفأت منذ أحببت للمرة األولى ابن
المختار في قرية والدتي ،وحضنا بعضنا لمرتين فقط ،ثم جاء بعدىا إلي وصرخ في وجهي
أنني عاىرة وغادر إلى األبد !
ولم يتأخر سالم في تلبية رغبتي ،لما سارع وتقدـ إلى خطبتي من والدي وأخي ،وتزوجنا
في غضوف شهرين بناء على طلبي ،وذلك ألىرب مجدداً ربما من واقع قد يفرض علي
فرضاً .
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-4تنتابني رغبة في اختراع لغة جديدة ،ألتمكن من خاللها من التعبير عما يكتسحني من
مشاعر وانفعاالت متداخلة ،يتكوـ لبرىة كل الغضب واليأس والخذالف الذي يبعثو في
نفسي قرع الطناجر وشجارالنسوة وبقايا حروؼ مترسبة في أذني من نقاشات مسائية
الجدوى منها افتعلها زوجي سالم مع أقربائو من الرجاؿ الذين فرغت عقولهم تماماً
وأصبحت محشوة باألرقاـ والخبرات البسيطة التي تتطلبها الحياة اليومية ،وبقايا ومضات
مشتتة للمعاف فساتين وأحذية ذات كعوب عالية وعدسات طبية ملونة وأسناف اصطناعية
ذىبية براقة .
كاف ىذا ىو عالم عائلة سالم ،في منزلو الريفي حيث انتقلنا إليو للعيش ىناؾ مؤقتاً ريثما
يتسنى لسالم تجهيز منزلو في الالذقية ،عالم من الضجيج الذي اليذكرني سوى بعائلة
والدتي ،ولوأف الرجاؿ في ىذه العائلة كانوا متعلمين وىذا مايميزىم عن رجاؿ عائلة والدتي
إال أنهم اختاروا الطريق االسهل بالعودة إلى عوائلهم واالنتماء المتطرؼ لطائفتهم
وانتقائهم لزوجات يصلحن طباخات و جليسات جيدات ،والنسوة رضخن وقبلن بذلك
مقابل العيش في األماف والرخاء .
كانت عائلة يمكن تلخيص أسلوب حياتها في جملتين أو ثالثة ،نوع من البارانويا
الممزوجة بالخرافات وبضعة أوىاـ تمنحهم القوة أو االعتقاد الشديد والمتطرؼ بمباركة
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اهلل للطائفة ،ولم أتمكن من بناء أية عالقة حقيقية مع أي منهم سوى مع (ربيع )أحد
أشقاء سالم والذي كاف شبو منبوذ من العائلة ،بسبب إشهار خوضو في عالقات مع نساء
كثر في القرية وفخره المستمر بذلك ،إلى جانب لسانو الالذع كما كانوا يسمونو .
كنت أجده صريحاً وواضحاً بينما كاف في نظرىم ذلك الفاشل الذي تخلى عن دراستو
وتطوع في الجيش من أجل أف يقبض مبلغاً كافياً لتغطية مصاريف عشيقاتو .
شدتني شخصيتو وكنا احياناً نتمشى معاً في طرقات القرية ونخوض النقاشات ،وبالرغم من
ثقافتو المتواضعة وابتعاده التاـ عن الكتب إال أف نقده المستمر النغالؽ عائلتو وإصرارىم
على األفكار ذاتها كاف محط إعجابي .
كاف يرى بأنو وسط ىذا التعصب والتطرؼ كاف ال بد من خلق رأي مضاد وبنفس الحدة و
بهذا برر صراحتو وسعيو المستمر لخلق جو من التمرد والعصياف ،األمر الذي شبهتو
بذلك العصياف الذي اتبعتو منذ صغري مع عائلة أمي ثم مع والدي الذي استسلم لقدره
،ولو كاف تمرده أشد وضوحاً وجرأة .
سرعاف ما أصبحنا صديقين إال أننا لم نستمتع بتلك الصداقة ،فقد اقترح علي ذات يوـ
سالم بالسفر لبيروت لقضاء شهر فيها يكوف بمثابة شهر العسل بالنسبة لنا كما يطلقوف
عليو .
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وىناؾ قضينا أياماً رائعة تخلى فيها سالم عن قوة أفكاره ،لنعبر كل ليلة مشياً على األقداـ
من مار مخايل باتجاه الجميزة ونشاىد البارات المصممة بإبداع يجمع بين التراث
والحداثة ،ثم باتجاه مار ماروف حيث األبنية الملونة المأىولة بالسياح األجانب من كل
البلداف ،ثم نصعد إلى األشرفية ونقصد ساحة ساسين حيث تعلق الفتات تحمل خطاباً
معادياً للسوريين ،بالرغم من أف سكاف األشرفية بأنفسهم كانوا يعاملوننا بمودة واحتراـ
كبيرين .
كنا نجلس على المقاعد الخشبية في ساحة ساسين ننتظر الباصات التي ستقلنا إلى
الحمرا لنزور مكتبة أنطواف لشراء الكتب ،حيث كنا نجد كل الكتب الممنوعة في سوريا
ىناؾ .
ثم ننزؿ باتجاه شارع المقدسي وجاف دارؾ ونكمل باتجاه شارع بليس حيث تقبع الجامعة
األميركية بكبريائها المعهود ،وىناؾ نشعر بالحزف الذي يكتنف تلك الشوارع ،حزف
المباني العتيقة على زماف فات وولى وكأنو يصارع من أجل البقاء أماـ العالم السريع
والبراؽ المحيط بو ،المتمثل مثالً في الشارع الحديث التجاري مار الياس .
كانت مدينة رائعة مثل حلم ،تشبو النفس البشرية بمزاجيتها ومشاعرىا الكثيرة والمتداخلة
 ،وكاف أشد ما يلفت النظر ىو صور الزعماء في بداية كل شارع ،كل شارع وزعيمو كما لو
أننا في بلد فيدرالي .
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كاف سالم يرى أف ىذا التنوع ىو فوضى وىو مايجعل البالد ضعيفة سياسياً ،وأنو لو كاف
ىناؾ نظاـ واحد شمولي كاف الوضع سيكوف أفضل .
وعند وصولنا إلى الروشة كنا نجلس في الشمس الحارقة نطالع ما ابتعناه من كتب
،ونمشي باتجاه الرويسة ونحن نستمع إلى األغنية ذاتها (  ) parole paroleلداليدا
العظيمة وندندنها معاً .
ثم كنا ننزؿ باتجاه الدورة وبرج حمود ،حيث جميع أشكاؿ الحياة أقسى والبشر أشد
تخبطاً وقلقاً ونشعر بأننا ننتقل تدريجياً من األنظمة المتعددة الى الفوضى ،أو من الشمولية
المخدرة إلى الليبرالية المدمرة للذات كما كاف يقوؿ .
كنت حينها أمزح معو وأقوؿ ( :وماذا عن الليبرالية التي تعيشك في الجنة إذا تابعت
باتجاه الكسليك وجونيو ؟)،ونبتسم معاً رغم تناقض أفكارنا .
ثم نستسلم معاً إلى وحش الليبرالية عندما نقصد سيتي موؿ البتياع البسكويت الفرنسي
والمكرونة اإليطالية والبهارات الهندية من كارفور،ثم ننتقل إلى الطابق الثاني حيث
المطاعم لنتناوؿ وجبة ما ،ثم ننهي جولتنا فيو بمشاىدة فيلم لبناني رائج في الطابق
األخير حيث السينما  .بدأت حينها أكتشف في سالم جانباً آخر لم أالحظو من قبل ،ذاؾ
الطفل المدلل الذي كبر و اكتشف طرقاً أخرى لتدليل نفسو ،ولكم حسدتو على ذلك .
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لم أنشأ مثل سالم كطفلة مدللة ،كنت مخدوعة طواؿ طفولتي بتلك الوالدة المضحية من
أجل أطفالها ،والتي كانت تحاوؿ أف تقنع الجميع بأنها المدافعة الشرسة عنهم ،إال أنو في
العمق كانت تلك المشاعر فقط لشقيقي الذي اعتبرتو ورقة ربحها مضموف في حربها مع
مجتمعها ،أما أنا فكنت أمثل لها العجز والفشل الحتمي و المفروغ منو .
ولهذا ربما كنت أستسلم دوماً للقرارات التي يمليها مايسميو المؤمنوف ب( القدر) علي
،كقرار الزواج بسالم مثالُ الذي دفعت ثمنو خسارتي لعاـ من دراستي الجامعية ،وابتعادي
عن صديقتي جيانا .
فقد يحدث أحياناً أف نخسر أناساً على غفلة منا مقابل حيوات جديدة نعتقد بأنها ستحمل
لنا شيئاً أفضل ،ثم نشعر بندـ ممزوج بالفرح بما ىوجديد ،وغالباً ما يمر علينا ىذا
الشعور مثل ومضة ،ونهملو متعمدين ،ونلتفت إلى ما بين أيدينا ونعيشو بكل استسالـ .
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انتقلت وسالم للعيش في منزلو الواقع في منطقة الشيخ ضاىر بعد عودتنا من بيروت
،وشيئاً فشيئاً بدأت أتعلق بهذا المنزؿ الذي بدا مخالفاً لما حولو وكأنو المستقبل المنبوذ
من قبل الماضي الذي يقدس نفسو .
وسرعاف ما بدأت أغرـ بتلك الشوارع المحيطة بالمنزؿ والتي تعج دوماً بالناس والباعة
المتجولين واألضواء الملونة ،بالحياة الحقيقية والعارية ،وجعلني ذلك إضافة إلى تعلقي
بسالم الذي كاف يزداد يوماً بعد يوـ ،متصالحة مع قراري بالزواج منو وعادت لي تلك الثقة
القديمة التي رافقتني لما سافرت أوؿ مرة إلى والدي .
(من ليس لديو ثقة بنفسو ،كمثل األعمى الذي اليبصر )...
كاف والدي يمليها علي في كل مرة أستسلم فيها أو أفقد الثقة ،أو يراودني الشك في
جدوى ما نقوـ بو في ميداف السياسة ،إال أف الثقة التي منحها لي وجودي مع سالم كانت
ثقة من نوع آخر ،ثقة بأف الحياة يمكن أف تعاش وفقاً ألفكارنا وتصوراتنا ،وأف تغدو جميلة
ومنوعة مكتفين بالتغير البسيط الذي ىو ربما التغير الحقيقي .
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كنت لما أضجر وسالم نتمشى قليالً باتجاه شارع أنطاكية الذي نمقت واحديتو إال أننا
نستمتع بتنشق رائحة الحياة المستمرة فيو بعفوية وطمأنينة لذيذة .
ثم نزور إحدى المكتبات ونبتاع بضعة كتب أو مجالت مثل مجلة العربي ونهروؿ باتجاه
مقهى ثقافي ما لنخوض كالمعتاد نقاشات طويلة أو نقرأ معاً شعر ترانسترومر أو أدونيس
شاعره المفضل والذي أتفق معو بكونو رائد الحداثة العربية ،أو ينضم إلينا في بعض
األحياف صديقو شارؿ الكاثوليكي الملتزـ والذي ال يتفق معو في كوف الثقافة مرتبطة
باإللحاد ،و يصحبنا معو عادة إلى إحدى حفالت جوليا بطرس التي نحبها جميعاً .
عشت ىكذا مع سالم خمسة أعواـ نتصارح ونتبادؿ آراءنا المتناقضة ،دوف أف تزورنا
الخالفات التي إف حدثت ،حدثت لمرة واحدة كانت لمزحة ما أطلقها سالم عندما قاؿ لي
بأف غادة عبد الرازؽ الممثلة المصرية أشد جماالً مني .
كنا قد اتفقنا على كاتبنا المفضل لكلينا ،أورىاف باموؽ التركي وتتبعنا سير القضية التي
رفعتها عليو الحكومة التركية ألقوالو بشأف مذابح األرمن واألكراد إلى أف ناؿ جائزة نوبل
عاـ  ، 2116وقرأنا لو معاً في مقهى قصيدة نثر الثقافي رواية اسمي أحمر التي تتطرؽ
إلى المجتمع العثماني والصراعات والمكائد المحاكة فيو ،والتي كاف قد أىداني إياىا في
عيد حب ما ،وكنت قد بادلتو الهدية واشتريت لو رواية لكاواباتا الياباني وأسطوانة لجاف
فيرا وأخرى لداليدا التي كاف يعشقها وتذكره بشهر عسلنا في بيروت .
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كنت دوماً أحاوؿ أف أبعده قليالً عن ماركيز أو أروندىاتي روي وكل أولئك الكتاب
اليساريين المهووس بهم ،وأشتري لو كتب أولئك الذين جلبوا نظريةالوسطية في اإلسالـ
كأمثاؿ محمد شحرور الذي أعاد قراءة الدين بأسلوب عقالني ،أو أذكره برواية 1984
لجورج أورويل التي تنقد نظاماً ديكتاتورياً يسارياً متخيالَ ونقرأىا معاً للمرة العاشرة ربما
،ويردىا لي بأف يمازحني ويجلب لي روايات عالمية صنعت للناشئة أمثاؿ ىايدي وتوـ
سوير وكتاب األدغاؿ وريمي الصغير و أحدب نوترداـ .
كنت سعيدة معو بكل جوارحي ،وآمنت بحقيقة مطلقة ألوؿ مرة ىي السعادة بقربو ،ولم
يكن لدي الوقت حتى ألختبر إذا ما كاف ىذا أحد األوىاـ الزاخرة بها حياتي ،أومتى
سينتهي كل ىذا بخيبة جديدة ربما ،أو حدث حتمي تحاؾ خيوطو ربما دوف أف ندري .
أحببت نقاشاتنا المحتدة غالباً ،مثالً حوؿ محبتي لروجيو غارودي الذي يعتبر تقلباتو
الفكرية ابتذاؿ ،أو اعتراضي على تقديسو لجورج طرابيشي الذي كنت أجد في بعض
كتاباتو رؤية منقوصة ،أو عن رأيو الحاد والمتطرؼ في الروايات العربية التي لم يكن
ليقرأىا بتاتاً ،أو عن شغفي بأزنافور وأغنياتو العاطفية الذي كاف يعتبره بورجوازياً مزيفاً
،أرمنياً صدؽ نفسو أنو غربي !
وفي أحد المرات تشاجرنا حوؿ أىلية نجيب محفوظ لنيل جائزة نوبل والذي كاف يرى بأنو
فاز بها في ذلك العاـ مكافأة لمصر لتوقيعها اتفاقية سالـ مع اسرائيل ،أما أنا فكنت
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مغرمة بنجيب محفوظ واعتبرتو دوماً ثورة في عالم األدب العربي وخصوصاً في ثالثيتو
الرائعة ورواية أفراح القبة .
وفي نقاش آخر اختلفنا حوؿ ميالف كونديرا الذي كاف يراه مفلساً من األفكار الذ كبقية
الكتاب التافهين الذين جعلوا من نقد الشيوعية أداة ألدبهم .
وكنا لما تفرغ محاوالتنا في إقناع بعضنا ،نجلس صامتين نستمع معاً إلى ماكسيم
الفوريستيير وأغنيتو الرائعة (ساف فرانسيسكو ) ،أو نقرأ بصوت عاؿ قصائداً من ديواف
أحزاف باريس لشارؿ بودلير ،أو نلوذ بكتب برتراند راسل التي نتفق عليها ،ونجده أىم
فيلسوؼ أنجبو القرف العشرين ،أو نعود لكتب جورج أورويل اليسارية التي كتبها قبل رواية
. 1984
وبالرغم من اختالفنا الشديد إال أننا كنا نتفق في أشياء كثيرة  ،مثالً في كوف زينة يازجي
أىم
إعالمية عربية ،أو أف رواية أطفاؿ منتصف الليل لسلماف رشدي من أىم الروايات في
التاريخ ،وكنا متفقين أيضاً على حب رشدي واعتباره مبدعاً بغض النظر عما حورب ألجلو
،وعلى أغنيتنا المفضلة ( ) ne me quitte pasلجاؾ بريل ،أو مقولتنا المفضلة
لنجيب محفوظ (نحن لم نتغير بل استوعبنا)،وعلقنا معاً صورتي جورج أمادو
وتشيغيفاراعلى جدراف غرفة نومنا .
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في عيد زواجنا األوؿ أىداني أسطوانة لفرانك سيناترا كاف قد جلبو لها صديقو األمريكي
،أما أنا فأىديتو رواية لهيرتا موللر المعارضة لنظاـ تشاوشيسكو الشيوعي والذي كنا نتفق
على كوف ىذا النظاـ ديكتاتورياً ،كما كاف كلينا معجباً قليالً بشخصية ىتلر!
وىكذا شغلتنا اىتماماتنا معاً عن االكتفاء الذاتي المادي الذي كنا نعيشو ،مع مانجنيو من
ماؿ قليل سواء من القضايا البسيطة التي كاف يستلمها ،أو من الدروس الخصوصية التي
كنت أعطيها لبضعة أطفاؿ من الحي .
كانت لنا جنتنا الخاصة رغم كل الشقاء ،أو ىذا ربما ما اعتقدتو بدايةً .
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الفصل الثاني
النار
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(أنا سالم ....)...

كنت في الثامنة عشرة من عمري عندما قررت أف أتمرد على تلك العائلة التي تعيش في
وىم فردوسها المزيف غارقة في حلمها النرجسي المودي بها نحو عزلة كنت أدرؾ
ماستحملو من نتائج وخيمة ،لذا حملت كل ما تبقى لهم من احتراـ في قلبي ىامالً بكاء
والدتي التراجيدي الذي ال يقود إلى نتيجة غالباً سوى البكاء نفسو وتركت خلفي كمثل
كل الخائبين الذين يحلموف بالفردوس القابع في المجهوؿ حبيبة تزوجت من قرد يكبرىا
بأعواـ كثر من أجل حياة مترفة وراقية في المدينة ،وقصدت بيروت كطالب في الجامعة
األميركية .
قد يبدو للقراء أف ىذا التمرد ال يعوؿ عليو إال أنني حقاً اكتشفت نفسي في بيروت ،بل
إنني شكلتها من تلك العجينة الطائرة من قفص الخرافات ،بالرغم من أف تلك الحرية
الفجائية حملت لي معها حيوية مضرة ترتب عليها نتائج سلبية مجحفة ،بفعل إغواءات
االكتشاؼ .
فتح بقائي في بيروت عيني على أموركثيرة كنت أجهلها ،وأىمها ذاؾ الذي يفترض بأف
يشد انتباه أي مغترب لم يفارؽ بتاتاً بيئتو المحافظة أال وىو الجنس ،وثانيها تلك
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الكليشيهات االجتماعية الفارغة التي نربى عليها في بيئاتنا المحافظة والتي ال معنى لها في
الحياة العصرية والعملية .
تعرفت ىناؾ على صديق شيوعي عرفني على الشيوعية وانجذبت لها فوراً ،كنت جاىزاً
لتقبل أي فكر يجعلني كمن يولد من جديد ،وأصبح ىذا الفكر متمثالً في جميع تصرفاتي
وأحاديثي أنا الذي اعتدت دوماً أف ألتزـ حرفياً بما أؤمن بو أو ربما ما تفرضو الظروؼ علي
 .عندما عدت بعد ذلك إلى بلدي بعد أف اكتشفت اف كل ذلك كاف مرحلة وىمية الغرض
منها فقط العبور نحو مرحلة أخرى ،وأننا نشغل أنفسنا بأفكار ونشاطات عندما نعلم في
دواخلنا أننا أضعف بكثير من نتمرد على شكل الحياة المتحجر الذي فرضو أجدادنا
،ونقبل عندىا بشيء بسيط من السعادة متأخرين في فهم اننا كنا متعلقين بالوىم ال أكثر .
عندما تعرفت برشيدة وجدت فيها شيئاً يشبهني ،ذاؾ الرفض التاـ لكل ماىو قادـ من
الماضي ،لكن كل من وجهة نظر مختلفة ،لذا رغبت أف نكوف معاً وبأي وسيلة كانت
،تزوجتها واتجهنا معاً إلى الريف بشكل مؤقت ريثما يجهز منزلنا في المدينة .
إال أنني لم أكن ألصبر وأحتمل ذاؾ الشعور بالغربة بين أفراد عائلتي والذي ازداد حدة
بعد أف عدت من بيروت وسار المنزؿ في اتجاه وسرت أنا في اتجاه مخالف .
والحظت على رشيدة عدـ تأقلمها أيضاً ،لذا بحثت عن مصدر يؤمن لنا الماؿ الالزـ
للخروج السريع من الريف ،وكانت داليا حبيبتي القديمة قد ظهرت في تلك الفترة مجدداً
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،وعرضت علي أف نخرج معاً مجدداً ،قالت بأنها وحيدة وأنها بحاجة إلى صديق بجانبها
،بكت وتوسلت إلي وأخبرتني أنها ستمنحني الماؿ الالزـ إلنهاء منزلي .
قبلت بعرضها ،وخرجنا معاً طواؿ فترة خطوبتي لرشيدة ،إلى أف غادرت البالد .
عشت ورشيدة أياماً رائعة ،كنا معاً في كل تفصيل وكل لحظة ،وكنت على ثقة بأنها لن
تعلم بما قمت بو حتى نعيش تلك السعادة .
إال أننا فقدنا كل تلك السعادة في غمضة عين ،بعد أف وضعت رشيدة طفلتنا األولى
وأصيبت بمتالزمة كبدية نادرة تدعى (متالزمة بودكياري ) وكاف ىذا بسبب بقايا مرضها
القديم الذي أصيبت بو في الطفولة ولم تتلقى العالج الالزـ لذلك .
توفيت رشيدة تاركة خلفها حلماً منقوصاً ...وىزيمة لكلينا ...
لقد خسرنا ببساطة تلك الحرب التي خضناىا معاً ...
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نبذة عن المؤلِّف

االسم:
الحسين سليم حسن
سوريا_ مدينة الالذقية
نشرت عدة قصص في مجلة أغلى شباب .
األعماؿ السابقة:
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