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قصة رقم  :1ظل الجبان فراشه
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متالزمة الصراع

1

دب الددددفء فدددي جسدددد العجوز وغفدددوت مطدددوالل بعدددد ليلدددة حافلدددة
َّ
مددددن مراقبددددة سددددكير الحددددي مددددن نافدددد تي ال فيددددة فددددي عليددددة بيتددددي
الصددد ير الم لدددف مدددن طدددابقين قبدددو لمددد دب الطعدددام التدددي يدددأتي بهدددا
األغنيددددداء إلطعدددددام الفقدددددراء وإعطددددداء الددددددروس الدينيدددددة وإجدددددراء
مشورات أهل الحي الهامة كل لك تبركا ل بي.
أندددا مدددن ؟ ببسددداطة ال أعدددرف مدددن أندددا هدددي أزمدددة الهويدددة المع َّمقدددة
التددددي أعيشددددها ولكددددن السددددكير هددددو مددددن كددددان سددددبب نجدددداتي مددددن
الضددياع ضددياع الددال انتمدداء كيددف لددك ؟ تددابعوا قصددتي فددي كلماتهددا
التالية.
أنددا إمددام المسدددجد هددو سددكير الحدددار

مددع تباشددير فجدددر كددل صدددبا

ومنددد عشدددرات السدددنين يندددازعني أمدددران أولهمدددا دفء الفدددرا
إغفدددددداء الفجددددددر وجانيهمددددددا الواجددددددب المفددددددرو

و

دددددي مددددددن
علد َّ

والمجتمدددع وبحكدددم عملدددي كمددد ن للمسدددجد وإمدددام للمصدددلين فدددي
تلددددك اللحظددددات القليلددددة أ ددددو
نفدددس تحدددب الندددوم ونفدددس تحدددب

أشددددرس المعددددارك صدددددقوني بددددين
وأفكدددر مطدددوالل ال بدددأس فلتدددنم

قلدددديالل جدددد َّم يقدددداتلني ضددددمير الواجددددب وأحيددددان كجيددددر كنددددت ألقددددي
1مرض نفسي يشير النفصام شخصية المريض لشخصيتين متناقضتين غالبا وتسمى علمياً شيزوفرينيا.
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بنفسدددي مدددن حافدددة سدددرير المرتفدددع علدددى أر

ال رفدددة كدددي ال أندددام

عدددددن واجبدددددي وألنهدددددي الصدددددراع بأسدددددرع مدددددا اسدددددتطعت حتدددددى إ َّن
الكدمات قليالل ما فارقت وجهي .
علدددى أن هددد ا العدددراك بدددين الدددرو و الدددنفس اسدددتمر مطدددوالل وبشدددكل
يدددددومي عشدددددرات السدددددنوات

اصدددددة فدددددي ليدددددالي الشدددددتاء البدددددارد

ولطالمددددددا انتصددددددرت رو الواجددددددب ال رو المحبددددددة علددددددى نفددددددس
التهددددرب ال نفددددس الهددددروب شددددتان مددددا بددددين التهددددرب والهددددروب
فدداألول يعنددي تأجيددل االلتددزام بددالحق والجدداني يعنددي إنكددار والتهددرب
نهائيا ل منه.
لكندددي كندددت قدددد بددددأت اعتددداد هدددويتي التدددي فرضدددها وجدددود السدددكير
وإيمددددان الندددداس بددددي ال إيمدددداني بنفسددددي أو بالدددددور الدددد

أقددددوم بددددع

لعبا ل وتمجيالل.
-2

معركتي مع السكير

أمددددا معركتددددي التددددي كانددددت مسددددتحيلة الحددددل فهددددي مراقبددددة سددددكير
الحي من ناف تي الص ير ال فية التي ال يعرف بها أحد غير .
أكنددددت أغبطدددده وأتمنددددى أن أكددددون مجلدددده كددددل يددددوم معدددده امددددرأ و
َّ
وبددرغبتهن المطلقددة و بددالحالل كمددا
لكنددي كنددت مددع الكجيددرات مددنهن
تهيدددأ لهد َّ
ددن ولدددم ي دددب عدددن بدددالي أندددي أشدددد انتهاكدددا ل للشدددريعة باسدددمها
مددددن السددددكير و علددددى الدددددوام كنددددت أعقددددد المقارنددددات بيندددده وبددددين
طدددالب العلدددوم الشدددرعية عندددد

فقدددد كدددان ب اتددده ات يدددوم مدددنهم

ولربمدددا حسددددته ألنددده حسدددم معركتددده وحددددد هويتددده علدددى العكدددس
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مندددي تمامدددا ل كدددان النددداس يتدددداولون عنددده أحاديددد تصدددفه بالمسددد
وبددال ول وبددالمنحرف ولربمددا كددان شددكله عددامالل هامددا ل فددي انطددالق
ألسدددددنة النسددددداء الحددددداد لتنشدددددر عنددددده أسدددددوء الشدددددائعات و أقدددددب
األوصددداف كدددان

فدددي عدددون مدددن جعلتددده النسددداء هددددفا ل
َّ
لهدددن إ

كددددان يكفيددددك أن تددددرى عيندددده اليمنددددى الصدددد رى و عيندددده اليسددددرى
الكبيددددر الجاحظددددة وكددددأن قرصددددانا ل قددددد ددددر مددددن وجهدددده لدددديم
رب ضدددار
قلدددوب النددداس بدددال وف والددد عر وكمدددا يقدددول المجدددل ّ ( :
نافعدددة ) فقدددد كدددان يسدددهر مدددا بدددين السدددابعة مسددداءا ل وحتدددى الواحدددد
مددن بعددد منتصدددف الليددل وفدددي هدد ا الوقدددت تقددف الحركدددة تمامددا ل فدددي
كددددل الحددددي ولربمددددا أمنددددت مدددددينا ل لدددده ب ل دددداء درس مددددا بعددددد صددددال
العشددددداء وتفرغدددددي ل رملدددددة التدددددي تزوجتهدددددا سدددددرا ل هددددد األرملدددددة
الجميلددددة التددددي عجددددز عددددن وصددددالها كجيددددرون جدددداءت تسددددتوهبني
نفسددددها كمددددا قالددددت بددددل إنهددددا أرادت وبدددددما م سددددول تمامددددا ل مددددن
عالقتدددي بهدددا التكفيدددر عدددن طاياهدددا و هدددي الوحيدددد التدددي كاندددت
تبصدددق علدددى السدددكير وتشدددتمه و تهينددده وهدددو متبسدددم ضددداحك مدددا
السبب ؟
هدددل كدددان جمالهدددا ؟ أم إنددده اعتبدددر تواصدددل شدددتيمتها لددده دليدددل علدددى
أندددده إنسددددان علددددى قيددددد الحيددددا باعتبددددار أن الجميددددع يقاطعوندددده إمددددا
وفددا ل مددن شددكله و هددو ال الدددب علددى الندداس وإمددا تحاشدديا ل أللسدددنة
النسدداء التددي كانددت تلددتهم لحددم السددكير وهددو علددى قيددد الحيددا وكددم
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كندددت أرى فيددده نددددا ل لدددي وهدددو الددد

لدددم يكدددن يعيدددر أحددددا ل فدددي الددددنيا

باالل.
– 3واجق باهلل م رور
المشدددترك بالوقدددت بيندددي وبدددين السدددكير كدددان وقدددت الصدددال (الم دددرب
والعشدددداء ) فددددال بددددد لددددي مددددن المددددرور مددددن أمددددام زقدددداق بيتدددده إلددددى
المسدددجد وكندددت علدددى الددددوام أشدددعر ب دددوف كبيدددر منددده سدددببه مدددا
يشددداع عندددده مددددن شددددرور ؟؟هكدددد ا كدددان ظددددن الندددداس ؟؟ لكنددددي كنددددت
أ دددددداف أن أبددددددد حقيقددددددة مشدددددداعر تجاهدددددده و شددددددد إعجددددددابي
بشددددددجاعته وأن ال أقدددددداوم إن دعدددددداني ألكددددددون صددددددديق سددددددهرته
الدددددرف

وحسدددددد سدددددببه إجاللدددددي لرجدددددل وجدددددد هويتددددده ورفددددد َّ

النفاق..
وكدددان كلمدددا رتندددي ابتعدددد عدددن طريقدددي وضدددعا رأسددده ونظدددر فدددي
مكددان أ ددر قلددت لدده :السددالم علدديكم بكددى و نزلددت دموعدده وأقسددم
ددددي أن أقدددددرأ لددددده علدددددى كدددددوب مددددداء لعلددددده يهتدددددد
علد َّ

و لطالمدددددا

تحاشدداني ومددر ل بعددد مددر قددال لددي  :ال تنددزع يددا شددي منددي أنددا
أهددددرب مددددن طريقددددك إجددددالالل هلل و م افددددة واحترامددددا ل ألوليدددداء
أنهيدددت الحددددي معددده فدددورا ل كدددي ال يعدددرف النددداس سدددبب ابتعددداد عدددن
طريقددددي و كددددي ال يعرفددددوا شددددد تقددددا

فددددالجميع وعلددددى األ دددد

النسدددداء واألطفددددال كددددانوا يددددرون بابتعدددداد عددددن طريقددددي كرامددددة لددددي
تفددددوق كددددل أعمددددالي وال أ فدددديكم سددددرا ل لقددددد تحولددددت إمامددددا ل بنظددددر
الناس بسبب ابتعاد ه ا الرجل عن طريقي .
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وفتحددت لدددي بيددوت النددداس وقلددوب النسددداء وأمددوال الفقدددراء وأطايدددب
أطعمددددة األغنيدددداء وكددددل مددددا يحلددددم بدددده شدددد

مددددن احتددددرام وجددددا

وقبول لدى فئات المجتمع كلها.
قبلدددت الددددور الجديدددد برحابدددة صددددر وكل َّمدددا حددداولوا إزاحدددة السدددكير
دددي ت انبريددددت بكددددل جهددددد مدددددافعا ل عندددده والندددداس يددددزداد
مددددن الحد ّ
أن دافعددددي نبيددددل َّ
إجاللهددددم لددددي ألنهددددم ظنددددوا َّ
وأن حبددددي أكبددددر مددددن
إن أحدددددا ل مددددنهم لددددم يكددددن ليعددددرف َّ
َّ
أن السددددكير هددددو مددددن
أحقددددادهم
أعطدددداني هويددددة الددددولي التقددددي المحبددددوب مددددن

كمددددا روجددددوا لددددي

َّ
وأن
وأقنعددددوني ومددددن الندددداس كمددددا بدددددا علددددى أفعددددالهم وأقددددوالهم
دفدداعي عندده إلدراكددي العميددق لدددر المهددم فددي صددرف ألسددنة الندداس
عندددي و أنظدددار النقدددد والتحليدددل ألفعدددالي ال بيجدددة طفدددل صددد ير لدددم
يتجددداوز عمدددر العشدددر سدددنوات قدددال لدددي  :لدددم يبتعدددد عدددن طريقدددك
السددددكير فأجبتدددده وكلددددي جقددددة
أنددددت مدددد من يددددا عمددددا

يحمددددي المدددد منين قددددال  :هددددل

بهتنددددي السدددد ال؟ و فددددت أن يكددددون قددددد

اكتشددددف تناقضدددداتي التددددي ال تعددددد وال تحصددددى ابتسددددمت وأكملددددت
طريدددق النفددداق تبعندددي الطفدددل وقدددال  :أتددددر مدددا قدددال السدددكير حدددين
سددألته لمددا ا يبتعدددد عددن طريقدددك وتددابع دون أن ينتظدددر إجددابتي قدددال
لددددي  :هلل حرمددددات و للمدددد منين وإن كددددانوا منددددافقين كرامددددات ألن
النددداس علددديهم أن يعتدددادوا فعدددل ال يدددر حتدددى تسدددتيقظ عقدددولهم مدددن
جباتهدددا أ دددافني كدددالم السدددكير للصدددبي وقلدددت لنفسدددي م تدددرا ل وإن
كشدددف أندددي أندددافق ال ضدددير فدددال أحدددد يكددد بني ويصددددقه قدددال لدددي
7
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الصدد ير  :الواجددق بدداهلل متواضددع وأنددت واجددق بدداهلل م ددرور أو هكدد ا
ي يددددددل إليددددددك ال يددددددا سدددددديد إن الكبريدددددداء هلل وال ددددددرور والف ددددددر
ددر الطفدددل هاربدددا ل مدددن أمدددامي.ظنندددت بعدددد عدددد
إلبلددديس وأتباعددده وفد َّ
أعددوام مددن دور هدد ا أنددي أصددبحت بهويددة ولكددن ..تددابعوا الحكايددة
معي.
 – 4السكير التقي الشهيد
ات يدددوم قامدددت األرملدددة الجميلدددة بتسدددوق واسدددع فدددي عدددد أحيددداء
مددددن المدينددددة نسدددديت أن أن أ بددددركم أنهددددا مددددن العددددروق الشددددقراء
فدددي مجتمدددع كلددده يحلدددم بزوجدددة شدددقراء وأنهدددا ات جسدددد جميدددل و
قددددد رشدددديق و صددددر رائددددع وحدددددقتين سددددوداويتين قدددداتلتين ناهيددددك
عدددددن َّ
أن ال الدددددب علدددددى مجتمعندددددا شدددددباب كدددددور هيئدددددتهم فلسدددددفة
المجتمددددع ال كوريددددة ليكونددددوا فحددددول نكددددا ال رجددددال علددددم ونجددددا
وترصددددتها مجموعدددة مدددن المدددراهقين وتبعوهدددا حتدددى عرفدددوا مكدددان
سدددكنها وكدددان لمعدددرفتهم بأنهدددا مطلقدددة دور كبيدددر فدددي ت طددديطهم
ال تطافهددا واغتصددابها علددى اعتبددار أنهددا ليسددت ملددك رجددل نعددم
إندددده عقددددل جمعددددي ورجددددو عددددن أجدددددادهم ففددددي صددددميم تاري نددددا
الجددداهلي كاندددت المدددرأ تدددور كمدددا تدددور الدابدددة ومدددا دامدددت بدددال
رجل فما المانع من نكاحها ؟؟؟
وفعدددالل ططدددوا ال تطافهدددا ود لدددوا فدددي معتدددرك التنفيددد

وقددداموا

بدددالهجوم علدددى بيتهدددا فجدددرا ل قبدددل موعدددد اي ان بنصدددف سددداعة فدددي
تلددك السدداعة كانددت معركددة الددرو والددنفس علددى سددرير قددد بدددأت
8
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بدددددددين نفدددددددس راغبدددددددة بدددددددالنوم ورو تسدددددددعى للقيدددددددام بالواجدددددددب
المفدددرو

وصدددر ت األرملدددة ومددد صدددوتها الحدددي بدددال جددددوى

وحددد السددكير مددن هجددم وقاتددل ودافددع عددن شددرف الجددار
الددد

السددكير

ددب للددددفاع عدددن
وصدددف بأنددده بدددال شدددرف لكجدددر عشددديقاته هد َّ

شددددرف األرملددددة والحددددار

وطددددال عددددراكهم وقددددد انتبهددددت و حللددددت

األمدددددر فدددددورا ل بعقلدددددي فلدددددو قمدددددت و أ ندددددت معلندددددا ل قيدددددام صدددددال
الفجر ل دددر رجدددال الحدددي كلهدددم معدددي والنتصدددر السدددكير و عرفدددت
األرملددة أن الحددب الحقيقددي لهددا إن َّمددا هددو فددي قلددب السددكير أمددا أنددا
فدددال أعددددوا عدددن كدددوني كدددر فدددرا

فقدددررت أن أ جدددل رفدددع اي ان

حتدددى ال ينجدددو مدددن سدددكاكين ال ددداطفين وفعدددالل قتدددل السدددكير و لكنددده
أنق ها مات شهيدا ل بالرغم من أنه لم يكن ات يوم أ القيا ل.
 – 5ظل الجبان فراشه
لددددم تكددددن األرملددددة غبيددددة وال متدينددددة عددددن غبدددداء وجهددددل فتقدددددمت
لتكتدددب علدددى بددداب دار جملدددةل أعدددادتني بدددال هويدددة وكشدددفت زور
للجميدددع (المرتدددد عدددن الحدددب مدددا تعقيبددده علدددى ارتدددداد هدددل اشدددتقت
لجهددنم ؟ فتركددت الحددب وفتددرت حددرار قلبددك لددك لددك فجنددة الحددب
تحتددددا مددددن ال يرتددددد أبدددددا ل عددددن حقدددده فددددي حياتدددده ومماتدددده الحددددب
شجاع وأنت جبان ظل الجبان فراشه).
مشدددى الحدددي كلددده بجنددداز البطدددل الشدددهيد أو السدددكير الشدددهيد الددد
بددداألمس كدددان كدددر إبلددديس يدددرا ل مدددن كدددر أمدددا عدددن جملتهدددا التدددي
كتبتهدددا علدددى بددداب دار فقدددد حرضدددت لددددى النددداس التفكيدددر الناقدددد
9
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الدددد

غفددددى عنددددي سددددنوات طددددوال ألنهددددم كددددانوا يهتمددددون بددددالجرجر

علدددى سدددكير الحدددي وات ددد ت قدددرار و رجدددت امجدددل دور المجندددون
الددد

ددبء التمجيدددل
فقدددد عقلددده وارتحدددت مدددن يقظدددة الفجدددر ومدددن عد ت

ومددددن شددددرائع أهددددل األر

العجيددددب أن بعضددددهم اعتبددددر جنددددوني

بسددددبب تقددددوا َّ وحزنددددي علددددى السددددكير وكددددم كنددددت أجلددددس علددددى
موائددددددهم فيتصددددددقون علدددددي بدددددال بز والشدددددا واللبددددداس ويدددددروون
قصددددتي ويقولددددون عنددددي مجنددددون الحددددي يومهددددا هبددددت وكتبددددت
على قبر السكير(:العقل هبل
وفعدددالل بددددأت أشدددعر بدددالقرب مدددن
الددددتمس اسددددتجابة

يعافيني).
بددددأ األطفدددال يحبدددونني بددددأت

لدددددعائي بددددالرغم مددددن أنددددي بنظددددرهم مجنددددون

علدددي
وبنظدددر نفسدددي مقصدددر وال أقدددوم بشدددعائر العبددداد المفروضدددة
َّ
والتدددي كندددت قدددبالل أواظدددب علدددى ممارسدددتها ويبددددو أن مدددوت السدددكير
أحيدددا قلبدددي و أنقددد ني مدددن ندددار النفددداق كمدددا أن حدددب األرملدددة دددتم
حياتددده بدددأعطر سدددير و أحلدددى كدددر واتهامهدددا لدددي بدددالجبن وبكلمتهدددا
المشددددهور التددددي باتددددت فيمددددا بعددددد مضددددربا ل للمجددددل ( ظددددل الجبددددان
فراشدددده) حددددولني لعابددددد حقيقددددي وزاهددددد صددددادق وحكدددديم ال يبددددالي
بأحكددددام البشددددر إنهددددا المددددرأ أيهددددا السدددداد

إ أحبددددت أو كرهددددت

ت لق ب ن
رجدددال لددد ا قيَّدددل لدددف كدددل مجندددون زاهدددد و سدددكير شدددهيد أرملدددة
كتبت قولتها الشهير ( ظل الجبان فراشه).
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قصة رقم  :2ال ريب
ش صية غريبة
ورغدددم كدددل الفتدددر التدددي تألفندددا فيهدددا وأصدددبحنا صدددديقين مقدددربين
اللهددددا ال زال يضددددع الحددددواجز بيننددددا وال يمكننددددي االقتددددراب مندددده
كمدددا أتمندددى مدددع أنندددي لدددم أقدمدددهإ ألحدددد مدددن أصددددقائي إال وأحبددده
وتمنددددى مصددددادقته وهنددددأني علددددى هدددد ا الصددددديق المفكددددر والعاقددددل
واألديددددب والمميددددز المشددددكلة لددددم تكددددن فددددي رأ الندددداس بدددده وال
بتعاملددده معهدددم بدددل بابتعددداد عدددنهم وتركددده التواصدددل الوجيدددق معهدددم
و كدددان دائمدددا ل مدددا يعطيندددي تراء الواقعيدددة جددددا ل عدددن طبيعدددة وصدددفات
كدددل شددد

يدددرا بعدددد أن يجلدددس معددده لمدددر واحدددد والمفدددداج

بالنسددددبة لددددي أننددددي أعددددرف أن كالمدددده دقيددددق تمددددام الدقددددة ألن مددددا
يقولدددده عددددن واحدددددهم مددددن ددددالل جلسددددة واحددددد كانددددت معلومددددات
بقيت أشهرا ل طوال حتى كونتها عنهم.
لدددم أكدددن أسدددتطيع وصدددفه باالجتمددداعي لهددد العلدددة؟ وبالوقدددت عينددده
لددددم أكددددن أسددددتطيع وصددددفه بددددالمنزو لكوندددده يجيددددد التعامددددل مددددع
الناس؟
كدددان سدددامي حدددري

تمدددام الحدددر

علدددى أن يقدددول الحدددق بمنطقيدددة

مقنعدددة لددده أوالل ألنددده كمدددا يقدددول م لددد

لحدددق عقلددده فدددي التحدددرر

مددددددددن األنددددددددا الممزقددددددددة بددددددددين والءاتهددددددددا العائليددددددددة والطائفيددددددددة
واالجتماعيدددددة ورغم اجتماعيتدددددده أو لنقددددددل تقبددددددل الندددددداس السددددددريع
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لوجددددود وجقددددتهم لر يتدددده وأرائدددده إال أندددده كددددان يحددددافظ علددددى ددددط
أحمددددر ال يتعدددددا ويقددددول لددددي :ال أريددددد أصدددددقاء جدددددد لددددم أسددددتطع
يومدددا ل فهدددم مشدددكلته ولدددم أكدددن أزور فدددي بيتددده وال أقدددرأ مدددا لدددف
كالمددده العميدددق وكدددان يستفسدددر مندددي قبدددل أن يدددأتيني زائدددرا ل وكدددأني
فددي تحقيددق!!عددن ش صددية مددن عنددد ومددا اسددمه؟ ومددا ا يعمددل؟؟؟
جددد َّم وبنددداءا ل علدددى تقييمددده الددددقيق جددددا ل للشددد

يحددددد مدددا إ ا كدددان

سيأتي؟ أم ال.
وألنددده أحبندددي فقدددد علمندددي الكجيدددر ت يَّلدددوا أنددده كدددان يرسدددم بعقلددده
الكبيددددر والددددواعي والمنفددددت

مددددا الدددد

سدددديقوله أمددددام كددددل شدددد

مددنهم بددل أكجددر مددن لددك كددان ي برنددي سددبب ابتعدداد وعدددم سددماحه
لفددددالن مددددن أصدددددقائي بددددالتقرب مندددده معطيددددا ل تحلدددديالل قويددددا ل جدددددا ل
بددي مددا يجعلدده يقددرر مفددارقتي؟ للحقيقددة
وبددتأ أتسدداءل؟ متددى سدديجدإ َّ
أرقتندددي هددد الفكدددر

ألنددده الشددد

األكجدددر فائدددد ل لعقلدددي ولفكدددر

فمعددده تعلمدددت الكجيدددر م َّمدددا فددداتني مدددع رفددداق يعيشدددون علدددى هدددام
الفكر والمنطق.
ومددر ل اجتمعنددا وطددال مقامنددا سددويةل فددي كبددد لددك اليددوم بدايددةل كددان
صددددديقنا عددددامر مجقفددددا ل متأمركددددا ل مددددن ددددرم أنفدددده وشددددعر الطويددددل
الم صددددل وبنطالدددده المتعاقددددد علددددى الهبددددوط كل َّمددددا ازداد ت ربدددده عددددن
مجتمعندددا حتدددى أدق تفاصددديله وأسدددلوبه فدددي الكدددالم والتعامدددل وأندددا
كنددت عادي دا ل فددي كددل شدديء لدديس لرغبتددي بددل لصدددفة مددا وسددامي
(بطددل القصددة) كددان كيددا يتكيددف مددع جميددع المواقددف تبعددا ل لمعددايير
12
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ال اصدددة وجاءندددا شددد

رابدددع  ..كدددان شددداد

و الجسدددد المربدددوع

والمالمددد الناعمدددة والرقدددي الكبيدددر فدددي تصدددرفاته والصدددوت الدددر يم
الدددد

ينفدددد إ عميقددددا ل فددددي قلددددب مددددن يسددددمعهإ جميعنددددا مشددددرقيون

وأبنددداء وطدددن واحدددد وبدددنفس الموقدددع االجتمددداعي تقريبدددا ل وعدددازبون
وموظفدددددون فدددددي بدايدددددة حياتندددددا وبددددددأ عدددددامر اسدددددتقباله الرائدددددع
والحددداتمي لصدددديقه شددداد الددد

أصدددب فيمدددا بعدددد صدددديقنا جميعدددا ل

باسددددتجنائه (هددددو) وجلسددددنا نتبددددادل األحاديدددد وأحبدددده شدددداد وهددددام
بعقلددده وفكدددر

وكدددان عدددامر صدددديقا ل لشددداد فدددي العمدددل وتدددربطهم

مصدددال ماديدددة ال يمكدددن أن ت فدددى علدددى كددداء سدددامي وبددددأ شددداد
بعزيمددة سددامي علددى كددل نددوع مددن أنددواع الطعددام التددي فرشددت علددى
طاولددددة المصددددلحة وانتبدددده شدددداد لضددددجي صددددمت وعقددددل سددددامي
الدددد

دددي عزيددددزا ل وصددددامتا ل ومحافظددددا ل علددددى هيبتدددده ولددددم يقددددرب
بقد َّ

شددديئا ل مدددن الطعدددام ولكدددن شددداد أحدددب كبريائددده فجدددارا ولدددم يتنددداول
شيئا ل.
وبددددأ الحددددي الددددنيو الددددنيء بدددين شددداد وعدددامر بكلمدددة إ دددوان
لتعنددددي شددددكالل أننددددا ننتمددددي لتصددددنيف (مشددددرقيون) مميددددزون بهويددددة
موروجددددة ولددددم نضدددد كجيددددرا ل للحصددددول عليهددددا إ يكفددددي أن يكددددون
والددددديك مشددددرقيين وأنددددت شدددديطانا ل لتكددددون بعددددرف البشددددر ال اإللدددده
ددددرقي ولت في ضدددددمنا ل تمييدددددزا ل مقيتدددددا ل وغالفدددددا ل مقدسدددددا ل لعالقدددددات
مشد
ل
حقيددر هدددفها المدددال وانفدد َّ االجتمدداع بسدددرعة وبدددا للجميددع تعلدددق
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شددداد بدددنجم وش صدددية سدددامي الطاغيدددة علدددى كدددل الحضدددور وفدددي
كل وقت ومكان تقريبا ل وبشهاد كجيرين.
ودعددددددا لبيتدددددده فتصدددددددى بحصددددددافة ودبلوماسددددددية ورفدددددد

راق

و بير.
المشددددكلة عندددددما التقيددددت سددددامي توقعددددتإ أن يعجددددب بكددددالم شدددداد
وتصدددرفاته الراقيدددة معددده ولكنددده صددددمني بقولددده الفئدددويين أعدددداء
ال يناسددبون ش صددي فددي لحظددة قددد يددد لوك الجحدديم ل ددالف تافدده
إن أ طددددر أنددددواع البشددددر هددددم العنصددددريون ألنهددددم بددددال أ ددددالق وال
مبادئ وكل شيء يبرر عندهم بالال منطق .
ومدددرت األيدددام وازداد اسدددت رابي لتحاشددديه ألفكدددار المجتمدددع وتفوقددده
علدددى أعمدددار وعقدددول الكجيدددرين بأفكدددار التدددي تبددددو أفكدددار عبقدددر
قدددادم مدددن كوكدددب ت دددر..فكجيدددرا ل مدددا كدددان يشدددبه النقدددي

بنقيضددده

فيقدددول لدددو أندددك جئدددت بدددأ متحيدددز أو متعصدددب أيدددا ل يكدددن تدددوجههم
وسدددددمعت طدددددابهم المتبدددددع عدددددن بعضدددددهم الدددددبع

دون أن تدددددرى

أشددددددكالهم أو تسددددددمع أسددددددماء أنبيددددددائهم ألصددددددابك الدددددد هول لكددددددون
طددددددابهم واحددددددد ومددددددراميهم واحددددددد واال ددددددتالف الوحيددددددد فددددددي
الش صيات التي قدسوها وبجلوها.
وقدددد تبينَّدددت وجهدددةإ نظدددر لدددي بعدددد ال دددالف الددد

دب بدددين عدددامر
َّ

وشدداد و أن تحليلدده كددان دقيقددا ل جدددا ل إ حدداول شدداد لكددوني مددن
منبدددع شدددرقي مجلددده أن يشددددني لطرفددده بددددعوى أن عدددامر مولدددود
فدددددي ال دددددرب و متعصدددددب حدددددد التطدددددرف للجقافدددددة ال ربيدددددة...معدددددددا ل
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أ طددداءهم بحدددق الشدددعوب اإلفريقيدددة و الالتينيدددة ....وفعدددالل كدددان كدددالم
وتحليدددل سدددامي استشدددرافا ل حقيقيدددا ل لمدددا يحصدددل أمدددامي ومدددا حصددد َّل
كان بعد عام كامل على تحليل سامي لش صيتي عامر وشاد .
-2السيد غوغل
ومع كل ما سبق وقلته عنه كانت لنا أيام جميلة قضيناها سويةل
لجانب بعضنا البع

ات مر كتب سامي على صفحته اإللكترونية

على الفيس بووك:
ما أبهاك وما أحالك يا عامر!
وما أطيبك يا غدير! نجمان حللت بقربهما اليوم !
يشبهان بدفء محبتهما حساء الشتاء .
يتحدددد غددددير عدددن أشدددياء غريبدددة وملفتدددة ومميدددز بالنسدددبة لمدددن
حولددده ويستشدددهد بالسددديد غوغدددل والسددديد انترندددت ترضدددى إبلددديس
فليسدددددقط عليهمدددددا ويعلدددددق عدددددامر ب فدددددة دمددددده المعهدددددود راميدددددا ل
لسددد اجة استشدددهاد غددددير بالسددديد غوغدددل كلمدددا قدددال غددددير شددديئا ل مدددا
افددددت غوغددددل فيمددددتع

غدددددير وينظددددر شدددد را ل وب ضددددب لسدددد رية

عددددامر مندددده ويبقددددى صددددامتا ل و ال يعلددددق وأنددددا أعددددي
جمددديالل وأ ددداف أن نبكدددي ات يدددوم ال قددددر

معهمددددا يومددددا ل

جمعتندددا الجميلدددة هددد

فددي كبدد تد هدد ا اليددوم حضددرت التبولددة 2فعلددق غدددير التبولددة كلهددا دم
ملمحدددا ل ألهميدددة مكوناتهدددا لتقويدددة الددددم وسدددقطت دمدددوعي مدددن شدددد
الضددحك عندددما قددال لدده عددامر ممازحددا ل  :اسددمعنا رأ السدديد غوغددل
2أكلة شعبية سورية عمادها البقدونس .
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وهنددددا أسددددجل لكددددم مددددن بدددداب العلددددم بالشدددديء أن غدددددير كددددان ي ددددالي
بتقليدددد للبددداس وجقافدددة ال دددرب حتدددى يبددددو بمظهدددر م تلدددف ومميدددز
والفددددت إضددددافة لكوندددده كددددان يحقددددر المجقفددددين علددددى الدددددوام فتلددددك
كانددت مهنتدده كوندده حاصددل علددى دكتددورا تحقيددر للشددهادات العلميددة
وللحاصدددلين عليهدددا معتبدددرا ل الشدددهادات الجامعيدددة لدددي ولسدددامي مهمدددا
بل دددت مدددن التطدددور ال تجعدددل مندددا إال صدددفرا ل غيدددر

معندددى حتدددى

ولدددو وجدددد الدددرقم اليميندددي المعتبدددر بجدددوار الصدددفر كدددل لدددك كدددان
بسدددددبب فشدددددله فدددددي الحصدددددول علدددددى درجدددددات بكدددددالوريوس تهيددددد
لددد ول الطددب ولددم يكددن لددك إال بسددبب رفدداق السددوء ال د ين قدددموا
امتحانددددددات الجانويددددددة معدددددده ليكتشددددددف متددددددأ را ل تفددددددوقهم عليدددددده
ب ددددداعهم لدددده طددددوال العددددام وتدددددني مجمددددوع الدددددرجات العددددام لديدددده
بالقيدددداس لمجدددداميع درجدددداتهم أيهددددا السدددداد  :نحددددن نعددددي

أجمددددل

اللحظدددددددات بضدددددددحكنا وابتسدددددددامنا وهزلندددددددا فدددددددي وقدددددددت ال سدددددددائر
معندددى
والحدددروب فدددي وقدددت ملددديء بال يبدددات ال بددددَّ أن لضدددحكاتنا
ل
دددي
يفدددوق تلددددك التددددي تنطلددددق فدددي الظددددروف واألحددددوال العاديددددة وبقد َّ
دب غدددير السدديد غوغددل حتددى بعددد سددنوات طددوال فصددلتنا عددن تلددك
لقد إ
الحادجددة بددل كددان االسددم يجيددر الحنددين فينددا لنددرو القصددة مددر ل تلددو
األ رى لنتحد عن روعة أيام الشباب والصبا.
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 -3صور الوزير
ونظرا ل لجقتنا ب كائه الحاد بدأنا نعود إليه لحل المشكالت التي تبدو
كمعضالت بال حل

وتزامنت فتر تعارفنا الوجيق به مع انقطاع

مستمر لتيار الكهرباء عن ح تيّنا بالوقت ال
الحي المقابل لنا

وشعر الجميع بامتعا

تبقى به الكهرباء في
ونقد وظلم لسلوك

الحكومة مع َّ
أن الموظف الملتزم بالعمل لم يكن يمجل الحكومة ال من
قريب وال من بعيد

ولكنه يسعى إلرضاء أبناء الحي المقابل لكونه

حي يقطنه المس ولون في الحكومة بالرغم من كون ح تيّنا مليء
بالعسكر والضباط عماد وجود و سيا دفاع عن كل وطن وسبب
وجود وسيف البتار في وجه اإلرهاب واألعداء و هبتإ إلى السامي
الصامت وال
الجنون

كنا نعتقد أن التفكير الزائد عند سيجعله يصل لمدارك

وكأنه قرأني يومها وقال لي  :حينما كنت ص يرا ل كان

الكاهن ي بر أبي أن كجر قرأتي لإلنجيل ستكون سببا ل لجنوني

كان

من كان يعلم؟؟؟ أن الكاهن يكر جقافتي

أبي يصدق الكاهن وحد
الدينية المتفتقة عبقريةل ومنطقا ل والتي أحرجته مرات عديد أمام
زوار

عندما كان يعظ وي ط

وأصح له إن أكبر م امر شنت

على سورية والشرق كانت ب قناعنا أن التفكير يقود للجنون وأنه لن
يقدم ولن ي ر تلك دعاية هدفها االنحطاط بنا أكجر.
وشكوتإ له وضع الكهرباء بحارتنا وزارني واتصل بعامل الكهرباء
ال

برر بربرية التصرف بسياسة الحكومة وبضريبة الحرب

وعندما سأله سامي عن سر عدم انقطاع الكهرباء في بع
17
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غامزا ل بكالمه للحي المقابل لح تيّنا

فقال العامل :سياسة الحكومة

والفساد ن ر كل بيت فكيف بالحكومة!
أغلق الهاتف ويبسم وضحك ضحكا غريبا ومتواصالل وقال ب ب :
محلولة ال ت اف ابن العم كيف؟ قال سترى أمهلني يومين وأ
أهالي المال ال

من

كان مجموعا ّ لشراء مولد كهرباء وقال لهم :

ستكون لديكم مولد تعمل بال تكاليف.
ب هيكل حديد ولم
غاب أسبوع وعاد ومعه عمال كجر قاموا بنص ت
نفهم السبب وكلما سألنا أجاب ( :أنتو لي

بصلتكم محروقة بدكم

وبقي صمته المترافق مع ضحكه المستمر
الناطور وال العنب)
َّ
استفزازا ل كبير لنا حتى أن قاطني الحي قالوا :مجنون وحل ما
بتركب العبار مع بعضها الملفت غرابته في التصرف وعدم انزعاجه
لكل كالمنا واستمرار باإلشراف على العمل.
وانتهت المرحلة األولى

وجاءت المرحلة الجانية وعلقت صور

كبير لوزير الكهرباء ولكنها ضوئية واحت أهل الحار على تصرفه
المستفز لهم
الطوارئ

أصر على فكرت ته وطبقها انتظر قدوم سيار
ولكنه
َّ
واقترب منهم شاهرا ل بطاقته الش صية بسرعة البرق

ودون أن يراها أحد وهو يرتد

طقما ل أستأجر لليلة واحد فقط

طف األنفاس ج َّم تحد
وسيار ليموزين ت
ُ
وعميق

بصوت ر يم هادئ

بعد أن مرر بطاقته برشاقة وسحر على أعين موظفي

الكهرباء معكم سرا الدين صهر وزير الكهرباء وقد نصبت له ه
الصور ألنه يحب أن يراها من بيته في الحي المقابل منار طوال
18
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اليوم ليل نهار تلعجم الموظفون جميعا ل أين يسكن الوزير؟ أشار بيد
للحي ال

ال يقطعون عنهُ الكهرباء!

هناك في حي المس ولين المقابل
أستا

وأجابوا بصوت واحد تكرم يا

وانسحبوا وماهي إال دقائق ! وكان التيار الكهربائي ينير

الحي حتى إن أطول ألسنة أهل الحي قطعها التيار الكهربائي تماما ل
وبد وا يحاولون زيارته فهدد بالت لي عنهم ورف

التعرف على

الكجيرين على الرغم من َّ
أن الكجيرين مستعدون لما يريد ولكنه بقي
ملفوفا ل بال رابة ف ير تحد عن الكهرباء وأنه هو (أ المتحد )
من تكلم مع واسطته وض ط على الموظف إليصال التيار الكهربائي
وكم كنا نمتع

من مساعد سامي له ا الكا ب وسوا بشكر على

يكتف
جهد وبقوله لوالك ياأخ كرني باسمك ؟؟ كنا بال كهربا ولم
ت
بما فعل

فاتفق معنا على معاقبة الموظف على قطعه الكهرباء عنا

بفعل فساد فترات طويلة

وبدء الجميع وبشكل منتظم يهاتفون

الموظف؟ الكهرباء ضعيفة الكهرباء مقطوعة ( الوزير بيزعل ترى
مو بصالحك ن بر صهروا) وفعالل كان همه إبقاء الصور منار ل وعلى
وجه ال صو

ليالل ج َّم طلب سامي من الجميع ليلة الجمعة تش يل

كل أجهز الكهرباء المنزلية

وازداد الض ط على محولة الكهرباء

فاضطر الموظف لقطع الكهرباء عن حي المس ولين إلبقاء صور
الوزير منار

وفي اليوم التالي  :كانت الـأ بار تتوارد عن فصل

مدير كهرباء المدينة ومساعديه والكجير من الموظفين وعلى رأسهم
الموظف الفاسد والم فل وال
19
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وال

أوصل األمور لما وصلت إليه

اتصال سامي اك اليوم فجرا ل

بالموظف وقال له بعد أن كر بأنه صهر الوزير :نريد كهرباء
لحارتنا غامزا ل لحار المس ولين ولكن صور الوزير

فقال لي

الكهربا للكل واتفق معنا على قطع الكهرباء عن كل بيوتنا بعد قدوم
الكهرباء ب مس دقائق

َّ
وتبين لنا أنه بعمله أدى
وفعالل فعلنا ما قال

الرتفاع في قو الكهرباء في ال ط الم ز لحي المس ولين وإحراق
كل كهربائيات بيوتهم لكون التيار الكهربائي كان في الدقائق ال مس
األولى ضعيفا ل وبعد أن قمنا بقطع الكهرباء عن بيوتنا
التيار الم

ازدادت شد

لحي ت المس ولين فكان ما كان ونز َّل العقاب عادالل
ّ

بالموظفين والمس وليين.
 -4كالنا منفاخ
وحضددر ات يددوم لبيتددي وكنددت أقدديم ببيتددي من د زمددن طويددل مددع ابددن
عمدددي وتعارفدددا سدددامي صدددديقي وهددداد ابدددن عمدددي جدددم قددددمتإ لددده
ابددن عمددي الجدداني عددالء وبعددد فتددر تددردد علينددا جميعددا ل وانعقدددت
أواصدددر األلفدددة فيمدددا بينندددا ولكنددده ال يدددزال يرسدددم الحددددود بمهنيدددة
عاليدددة ويحددددد مددددا يريدددد مددددن كدددل عالقدددة ال بددددل يحلدددل ش صددددية
الواحددددد منَّددددا وكأندددده يسددددكن فددددي رأسدددده لدقددددة اسددددتنتاجاته وبعددددد
جلسددددات معدددددود احتدددد َّل سددددامي قلددددب عددددالء ويددددا لدددده مددددن رجددددل
غريدددب! يحتدددل كدددل القلدددوب بحكمتددده ويعدددرف كدددل أسدددرار الش صدددية
دون بدددد ل جهددددد ولكددددن أحدددددا ل حتددددى أنددددا لددددم نصددددل لشدددديء مددددن
ش صيته المكنونة في قلبه.
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ودار ات يددوم نقددا

طبعددا ل لددم أ بددركم ابددن عمددي عددالء عسددكر

ولكنددده يتمندددى أن يعدددود مددددنيا ل ليمدددارس هوايدددات كجيدددر لعددد َّل أهمهدددا
الصددديد فهدددو طيدددب القلدددب وكدددريم وشدددهم ولونددده األسدددمر الفدددات
وعينددددا الواسددددعتان الصددددافيتان وكأنهمددددا بندقيددددة صدددديد تصددددطادان
كدددل مدددن يعشدددق الجمدددال ألنهمدددا أجمدددل مدددا لدددق ربدددي! كدددل أسدددرته
تعتمددد عليددده لكونددده القلدددب الحندددون والدددوطن المتسدددع للجميدددع لكنددده
يفتقددددإ شددديئا ل لدددم أعرفددده رغدددم أندددي أعدددي إ معددده منددد سدددنوات طدددوال
وهددا هددو سددامي يكشددف ال َّ
ضددماد عددن جددرا ابددن عمددي التددي جعلتدده
يجير الس رية من كل موضوع علمي أقوله ..
طبعددددا ل كنددددت محاميددددا ل أشددددقر الشددددعر و قنددددي هبيددددة كسددددنابل القمدددد
الحزيران يددددددة وعينددددددا تضدددددديعان فددددددي مالمحددددددي األ ددددددرى التددددددي
تفوقهمدددددا جمددددداالل ووسدددددامة وطدددددولي وضددددد امة جسدددددمي وعملدددددي
الدد

َّ
أمددن لددي الكجيددر مددن المعددارف ود لددي جيددد لكددن د ددل عددالء

أفضل بكجير.
وجلسنا مع سامي...
قدددال عدددالء عندددي  :أحمدددد لددديس محاميدددا ل أندددت صدددفر فدددد لك أقدددل
مدددن د لدددي وحياتدددك وعملدددك ليسدددا بمسدددتوى حيددداتي وهددداجمني
ددددب سدددددامي بالددددددفاع عندددددي واالسدددددتفاد مدددددن
هجومدددددا ل شرسدددددا ل وهد َّ
الموقددددف ليمددددارس هوايتدددده بتحليددددل الش صدددديات وليصددددل للزوايددددا
ال ف تيّة بكل ش صية يتعامل معها.
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وسددأل سددامي السدد ال الصددميم بعددد حددوار طويددل ونقددل جيددد لتعددابير
عددالء لمحاكمددة عقلدده أنددت تكددر مددن تعلددم وواصددل دراسددتهإ تفاجددأ
عالء وقال  :نعم.
تابع سامي  :قل لي ما السبب؟
قدددال عدددالء  :كدددل مدددن كندددت أدرس معهدددم نجحدددوا وأصدددبحوا أطبددداء
ومهندسدددين ومحدددامين وأندددا كندددت األ كدددى ولكدددن وفدددا أبدددي وحبدددي
للصدددديد جعلنددددي أهمددددل دراسددددتي ود لددددت سددددلكا ل احترمدددده ولكنددددي
أعتقد أنهم أفض إل مني بنظر المجتمع.
عدددرف سدددامي المشدددكلة وعالجهدددا معدددي فدددي لقددداء دددا

جمعندددي بددده

فقددال لدددي وبددددون مواربدددة :عدددالء شددهم أكجدددر مندددك انزعجدددت لكنندددي
لددددم أجبدددده فقددددال لددددي :ألنددددك محتددددا لدددده لددددم تصددددمت ال حبددددا ل وال
احترامدددا ل ولكدددن مصدددالحك الماديدددة أن تعدددي

بجاندددب شددد

كدددريم

وال يعاملك بالموضوع الماد إال على قدر طاقتك.
فصددددمتت إ ال فائددددد مددددن مجادلتدددده ألندددده أصدددداب عددددين الحقيقددددة
ولكندددي تابعدددت وقلدددت  :أال تدددرى أنددده راو ممتددداز ومضددد م ل حددددا
فقددددال لددددي :وأنددددت تضدددد م األشدددد ا

فتقددددول أعددددرف فددددالن مددددن

الندداس وفددالن وهددو مددا يجيددر حفيظددة الرجددل وكددان مصدديبا ل
َّ
عددين
الهدددددف بوصددددفه لددددي و لعددددالء فأنددددا أنفدددد الش صدددديات وعددددالء
يدددنف السدددير ..كالندددا منفددداخ ..ونصدددحني بدددالمرات القادمدددة أن أدافدددع
عدددن نفسدددي بحكمدددة وأن أهجدددر بعددد

الكلمدددات التدددي تددد

عدددالء

وبددددأ يبتعدددد رويددددا ل رويددددا ل وكندددت قدددد قدددررت كشدددف جميدددع مدددا يجيدددر
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غرابددددةل أو ل ددددزا ل بشددددريا ل أمامدددده ألسددددتفيد مددددن نصددددحه وأتعلددددم مندددده
وقصصدددت عليددده سدددبب عددددم مسددداعدتي ألحدددد وعددددم تدددد لي فدددي
أ إشددددكال بددددين اجنددددين حتددددى لددددو أن أحدددددهما أو كالهمددددا أغلددددى
أصدقائي وهو بأمس الحاجة لي.
وأنصددتَّ لددي فقلددت  :كنددت بعمددر ص د ير تقريب دا ل سددتة عشددر عامددا ل
وكنددددتإ أبيددددع علدددددى بسددددطة صددددد ير

سدددداعات وأوراق اليانصددددديب

وكندددددت أعمدددددل بدددددالقرب مدددددن محدددددل العدددددم مصدددددطفى الددددد

رعددددداني

وحمددددداني مدددددن المتسدددددولين وقبضدددددايات السدددددلب والسدددددرقة و ات
مدددر ل د لدددت فتدددا بعمدددر العشدددرينات ومعهدددا طفدددل عمدددر ال يزيدددد
عددددن العشددددر سددددنوات كددددان الطفددددل يقددددف وينظددددر بلهفددددة إلحدددددى
السددداعات التدددي أبيعهدددا فأعطيتددده إيَّاهدددا ظندددا ل مندددي بأنددده ابدددن العدددم
مصددطفى وألنددي أحببددتإ إد ددال السددعاد علددى قلددب طفددل ومددا هددي
إال سدددويعات قليلدددة حتدددى جددداءني رجدددل مفتدددول العضدددالت وبدددال رقبدددة
تقريبدددا ُ وبشدددعر محلدددوق علدددى الصدددفر وأوشدددام تمددد يديددده سدددألني :
أندددت أعطيدددت ابندددي سددداعة؟ تبسدددمت ظندددا ل مندددي أنددده قدددادم ليددددفع
جمنهدددا أو ليشدددكرني ولكدددن بكددداء ابنددده ودموعددده التدددي تمددد وجهددده
جعلتندددي أغيدددر رأيدددي أعددداد تكدددرار سددد اله بفظاظدددة أكبدددر

و إجد َّ
ددن

جنونددددده عنددددددما قلدددددت نعدددددم صدددددحي كدددددالم الطفدددددل وبددددددأ برمدددددي
السدددداعات والصددددراخ والتهديددددد والعددددواء يمدددد المكددددان بالضددددجي
ولددددوال العددددم مصددددطفى العتقلددددت ولكانددددت سددددائر كبيددددر

إ أندددده

حطدددم الكجيدددر مدددن السددداعات وجعلندددي بموقدددف ال أحسددددإ عليددده..ومدددن
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لددك اليددوم وأنددا أبحدد ل عددن سددبب مددا فعلدده وقددد ت يددرتإ وبددتَّ أكددر إ
الد ول بأ عمل لفعل ال ير إال إن كان هناك مقابل ماد .
أجددددابني سددددامي ببددددرود  :همددددا احتمدددداالن إمددددا َّ
أن األب ظددددن أنددددك
بابنددده ألهدددداف غيدددر نبيلدددة -فأجبتددده مقاطعدددا ل  -ولكندددي لدددم

تتحدددر

أفعددل مددا يدددل علددى لددك ! فددرد  :قددد يكددون األب مددن يفعددل لددك مددع
أطفدددددال الجيدددددران وظندددددك مجلددددده والجددددداني أنددددده ظندددددك ضدددددعيفا ل َّ
وأن
ضددددد طه سددددديجعلك تعطيددددده المبلددددد المدددددالي الددددد

يطلبددددده بيسدددددر و

سدددهولة وقدددد وجدددد فدددي تصدددرفك مصددديد وكلتدددا الحدددالتين ت كددددان
أندددهُ شددد

عدددديم اإليمدددان باإلنسدددانية ربمدددا ألن هنددداك مدددن انددده

وجرحددده ات يدددوم عليدددك مدددن اين أن تعمدددل علدددى إصدددال وتدددرميم
هدددد ا الجددددزء مددددن حياتددددك وأن تنسددددى تلددددك القصددددة وتعددددود محبددددا ل
لل ير وفاعالل له ومناديا ل به.
 -5مربط الفرس
ولحبنددددا لعقلدددده و كائدددده قددددرر شدددداد دعوتنددددا جميعددددا ل علددددى شددددرف
سدددامي وسدددألتهإ :هدددل سدددألت سدددامي عدددن رأيددده؟ فقدددال لدددي نعددددم
حاورتددده علدددى الفددديس وأبددددى تقبلدددهإ للفكدددر
بسامي شككتإ َّ
أن هناك طأ ما ولكني لم أناق

ومدددن دددالل معرفتدددي
كجيرا ل.

وجددداءت ليلدددة المأدبدددة وأطلقدددت للدددري قددددمي متجهدددا ل صدددوب المكدددان
ال د

نلتقددي فيدده أنددا وسددامي بعددد أن أغمددز لدده بتعليمددة واحددد علددى

هاتفدده الجددوال والتقينددا وقلددت لدده  :شدداد ينتظرنددا ألندده يقدديم حفلددةل
علدددى شدددرفك امدددتع َّ وتفاجدددأ وأ برندددي بقصدددة الفددديس أنهدددا لدددم
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تكدددددن إال مجاملدددددة وأنددددده أشدددددا بنظدددددر عدددددن كدددددل العالقدددددة مدددددع
الش صدددديات التددددي تفكددددر بعنصددددرية مندددد زمددددن طويددددل وفعالل هبنددددا
ددددي علدددددى صدددددداقتهما مدددددع الكجيدددددر مدددددن التكلدددددف
مدددددن دونددددده وبقد َّ
واالبتعددداد المددددروس والم طدددط لددده مدددن قبدددل سدددامي وبعدددد فتدددر
عرفدددت سدددبب اجتنابددده القدددرب مندددا جميعدددا ل فدددي لحظدددة مدددا فقدددد كدددان
ابدددددن ألبدددددوين أحددددددهما إنجيلدددددي واي دددددر مدددددن جماعتندددددا مسددددديحي
شددرقي ومددن هنددا كانددت رغبتدده باالبتعدداد عددن الفكددر الطددائفي ال بددل
حتدددى الدددديني بدددل كجيدددرا ل مدددا كدددان يرفدددع كدددالم مددداركس شدددعارا ل (نقدددد
الدددددين أول مددددا يجددددب أن يبدددددأ النقددددد بدددده) طبعددددا ل كمددددا كددددان يفسددددر
اسدددددتنادا ل لفكدددددر مددددداركس فددددد ن الددددددين هدددددو صدددددور مدددددن الدددددروابط
االجتماعيدددة الماديدددة وهدددو يحمدددل أ (الددددين) فدددي طياتددده عوامدددل
الت لددددددف متشددددددابكة حددددددول اإلنسددددددان لتقييددددددد باألفكددددددار ال يبيددددددة
والميتافيزيقيدددة ليبقدددى أسددديرا ل ل يددداب العقدددل والمنطدددق وتلدددةل طيعدددةل
بيددددد تجدددددار هدددد المددددداد أ الدددددين ولقدددددد كددددان انتمددددداء ال ريدددددب
لمجتمددع متنددوع سددبب تحددرر مددن التعصددب واالنقيدداد ألفكددار غيبيدددة
وسدددبب تميدددز بدددالمنطق والفهدددم العميدددق لكدددل شددد

فيندددا ناهيدددك

عدددن وفددده مدددن أ صدددنف مجلددده ألبدددوين أحددددهما مشدددرقي المولدددد
والهويددددة واي ددددر غربددددي المولددددد والهويددددة سدددديجعله موضددددع الددددال
تصدددنيف مدددن الطدددرفين لددد ا فضددد َّل ضدددد المتعصدددبين باسدددم الددددين و
هدددم ال عالقدددة لهدددم بقدسدددية وأ دددالق الددددين ومبدددررات وجدددود فدددي
الحيددددا البشددددرية وابتعددددد عددددن المتعصددددبين كددددي ال يقددددع ضددددحية
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رفدد

بسددبب تصددنيفه فددي الددال تصددنيف بددالرغم مددن أندده دائمددا ل مددا

كددددددان يددددددردد عبددددددار ((أحددددددب الملتددددددزم بددددددأ الق ديندددددده وأب دددددد
المتزمددددت))وهدددد ا مددددا كددددان سددددببا ل فددددي كوندددده األفضددددل فينددددا علميددددا ل
واألكجر منطقيةل وصوابيةل وإنسانيةل على الدوام.
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قصة رقم  :3قصر حسن الشهيد
لدددم أكدددن أظددد إن أنَّدددك سدددتكون ات يدددوم مجدددرد كدددرى( -لكدددن بعددد
َّ
هددددي مددددن
وأن الكلمددددات فقددددط
الدددد كريات تددددد ل حددددرم ال لددددود)-
َّ
سيحضددددر ب يابددددك صددددحي أن الكتدددداب المقدددددس يقددددول فددددي البدددددء
كانت الكلمة والقرءان الكريم يقول :
( إنمدددا أمدددر إ ا أراد شددديئا ل أن يقدددول لددده كدددن فيكدددون) ولكدددن الفقدددد
لدديس كلمددةل عاديددة واألمددر بدده كددان قضدداءا ل إلهي دا ل وقدددرا رباني دا ل صدددر
بتكريمه كشهيد.
كدددددان حسدددددن شدددددهيد يتددددديم األب عدددددا
وال مددددو

حيدددددا ل مليئدددددةل بالبسددددداطة

ولعدددد َّل م تصددددر حياتدددده يكمددددن بالجملددددة التددددي كتبهددددا

حسددددن ياسددددين قبددددل ا تطافدددده مددددن العصددددابات اإلرهابيددددة المسددددلَّحة
(للقددددر قضددداء عجيدددب فمدددا تفعلددده ات يدددوم سددديعود بعدددد أن تنسدددى
أنك فعلته).
بددالرغم مددن أندده لددم يكددن متعلمددا ل ومددن أندده عددا
انفصددال بددين والديدده و قددد عددا

فقيددرا ل وضددحية

عمددرا ل كالمشددرد بددين أمدده وأبيدده

و رغددددم قسددددو ال تحتمددددل تلقاهددددا مددددن زوجددددة أبيدددده و زو أمدددده
ولكنددده اسدددتطاع أن ينتصدددر علدددى الظدددروف وأ طدددر تلدددك الظدددروف
وفددا أبيدده المفاجددأ التددي عددانى منهددا لبقيددة حياتدده إال أندده تمكددن
مددن أن يبقددى نظيددف القلددب مددن األحقدداد وت درك أجددرا ل طيب دا ل وكبيددرا ل فددي
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قلددددوب الكجيددددر مددددن المحتدددداجين ألنهم كددددانوا علددددى الدددددوام يتنعمددددون
ب يراته التي أجراها الرحمن لهم على يد حسن ياسين.
لددم يكددن حسددن أ القي دا ل علددى الدددوام ومددع لددك استشددهد دفاع دا ل عددن
كلمددددة حددددق تمددددن بهددددا ولددددم يكددددن أيضددددا ل متدددددينا بمعنددددى االلتددددزام
بعبددددادات وطقددددوس محدددددد لدددددين مددددا فالعبدددداد عنددددد كانددددت أ َّ
سددلوك يدددفع الشددقاء عددن إنسددان مددا حتددى وإن كددان عدددوا ل فهددو ال
يدددد ل مسدددجدا ل وال كنيسدددة ومدددع لدددك تجدددد فدددي الصدددفوف األولدددى
ل عمال ال يرية الكنسية واإلسالمية.
بكيددددتإ فددددي قبددددر

لقددددد سددددمعت تد َّ
دددأبين صددددديقي لددددي ت صددددحي

نسدديتُ أن أ بددركم أنددي الشدداب الدد

د َّ
إفددن مندد إ قليددل ولكنددي أسددمع

كددددل شدددديء بالمناسددددبة أغلددددب األديددددان تدددد من أن الميددددت يسددددمع
وأن أسمع وأرى ألني شهيد والشهيد ال يموت.
تددددد كرت كدددددم عانيدددددت كدددددم نمدددددت فدددددي الطرقدددددات البدددددارد

كدددددم

اضددطهدتني زو أبددي كيددف تددوفي أبددي و أنددا بعيددد عندده كيددف لددم
يسدددأل عندددي فدددي أشدددهر عمدددر األ يدددر

كدددم مدددر سدددجنت ألندددي لدددم

أ بدددرهم أيدددن بيتدددي؟ كندددت بنظدددر الشدددرطة كدددالكالب الضدددالة طدددر
علددى الندداس دمددوعي مدد ت وجهددي أنددا اين بددال حددول و ال قددو
و أرجو من

الرحمة والم فر .

وبددددأ وجددده جميدددل يهدددبط مدددن السدددماء ليقابدددل روحدددي فدددي منتصدددف
الطريددددق كددددان النددددور بدددداهرا ل لدرجددددة جعلتنددددي أفقددددد بصددددر روحددددي
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عددد دقددائق وعقدددت محكمددة فددي سددماء ال رقددم لهددا علددى اعتبددار
َّ
أن السماوات سبعة.
وبددددأ مالكدددان ي تصدددمان مدددن منهمدددا سددديبدأ بالحددددي عدددن حسدددن
شهيد.
ولكددن رحمدددة

بدددأت بالمحبدددة وطلبددت مدددن الدددفاع البددددء بدددالكالم

قددال مددالك الرحمددة :حسددن ياسددين ولددد فددي بيددت طبيعددي جددم انفصددل
والددد

فأكمددل حياتدده بددال أب وكدداف كجيددرا ل ليسددتطيع تددأمين لقمددة

عيشدده لددم يكددن متميددزا ل بشدديء محدددد ومددع لددك كددان المفضددل لدددى
أمددده ربمدددا لقسددددو أ يددده التدددوءم ولعندددداد وعقدددوق أ تددده الكبددددرى
كدددان يحدددب

ويعبدددد ولكنددده يدددرف

الهويدددة الدينيدددة ربمدددا ألنددده

قدددال الشدددرك بددداهلل أن تنتمدددي لشددديء غيدددر المحبدددة فدددا

محبدددة

واألديددددان لددددم تكددددن برأيدددده سددددوى أنمدددداط اجتماعيددددة لهددددا مددددن طددددابع
الميدددرا أكجدددر ممدددا لهدددا مدددن طدددابع العبددداد أمدددا لمحبتددده وعطفددده
علددددى الفقددددراء وسددددلوكه الجيددددد فددددي المددددرات القليلددددة التددددي أحسددددن
التصدددرف فيهدددا أيددداد بيضددداء كبيدددر وعلدددى الدددرغم مدددن قلتهددددا إال
غيرت حيا الكجيرين من الناس ليكونوا أفضل.
أنَّها َّ
قدددال مدددالك العددد اب  :لكنددده كدددان بدددال هويدددة لدددم يكدددن علدددى طريقدددة
كددان كددل شدديء كنددت أجددد فددي الكنيسددت والكنيسددة والمسددجد بددل
أكجددددر كنددددت أرا يقددددرأ التددددورا واإلنجيددددل والقددددرتن وبددددالرغم مددددن
لك كان ينظر بريبة وازدراء لرجال الدين من كل المشارب.
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أمدددا مدددالك النوايدددا قدددال :حيرندددي حسدددن ياسدددين فقدددد كدددان يحددداول
الظهددددور بشددددكل سدددديء ولكددددن أفعالدددده كانددددت أفعددددال قددددديس د ددددل
ددرب كدددل حيدددا المنكدددرات ومدددع لدددك كدددان
ال مدددارات والمدددوا ير وجد َّ
قلبه أطهر من كل الدناسات.
جددم قددال مددالك الرحمددة :لددم يكددن يحكددم علددى أحددد كددان يقددول

هددو

درب مددا جددرب حتددى ال ينظددر له د الء
الحدداكم وهددو الددراحم ولربمددا جد َّ
ال طددددا بعددددين االحتقار وارتفعددددت األصددددوات التددددي تحولددددت غوغدددداء
ال يفهم منها شيئا ل..
وصددددر صدددوت الدددرحيم :المددد من إ لدددق ليكدددون بلسدددما للجميدددع وهدددل
للمحبدددددة هويدددددة وهدددددل لدددددي هويدددددة؟ الهويدددددة جحدددددر ي تفدددددي فيددددده
المنتمدددون لددد ر
هويدددة

وأندددتم فدددي السدددماء هدددويتكم المحبدددة والمحبدددة بدددال

الهويدددة تعصدددب لشددديء صددد ير أمدددام أكبدددر شددديء لقتددده

(اإلنسدددانية الحقَّدددة) ألدددم يقدددل حسدددن عندددي حددداكم وراحدددم! حكمدددت
ورحمت وأد لتك قصرا ل في الجنة باسم حسن الشهيد.
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القصة رقم  :4قصة لف اله يان
هددددوء قاتدددل فدددي ال دددار
األصوات ؟

أتنددداول المهددددئات ألتعددداي

معددده أيدددن

أيددن الحيددا ؟ ربمددا أعددي حلم دا ل لكددن شدديئا ل مددا لدديس علددى مددا يددرام
ي يدددل إلدددي مدددن ظلمدددة المكدددان أندددي فدددي صدددندوق هدددا هدددا أسدددترق
السددددمع قلدددديالل وأتحسددددس صددددوت رجددددل يستفسددددر عددددن حددددالتي
واسمي وعملي وعنواني؟
أرتعدددد وفدددا ل ويتصدددبب العدددرق مندددي أريدددد أن أفدددت عيندددي ألرى
نددددورا ل مددددا فأنددددا عاشددددق النددددور أريددددد أن أطلددددق لسدددداني بالشددددتائم
والسددددباب بددددأ شدددديء حتددددى أجبددددت للعددددالم أنددددي موجددددود لكددددن ال
جدوى وكأن يدا ل تمسك لساني.
الكدددون يقدددف و بددددأت أتأكدددد مدددن أندددي أسدددير فدددي صدددندوق شدددبي
ربمددا أنددي ميددت و نعشددي يمشددي بددي ي يددل لددي أصددوات تتدددافع مددن
مدددددد ياع و مكبددددددرات تقددددددول :ابتعدددددددوا عددددددن التجمددددددع اهتمددددددوا
بسدددالمتكم نبدددأ ت دددر الصدددين ت لدددق حددددودها وت دددر إيطاليدددا تججدددو
علددددى ركبتيهددددا لصددددال ال ددددال مددددن محنددددة والواليددددات المتحددددد
األمريكيددة غارقددة فددي عزلتهددا ربددا هددل هددي حددرب عالميددة ؟ لكددن
كيددددف سددددأدرك وأنددددا م مددددى ؟ شدددديء مددددا يتلددددبس فمددددي و يتمسددددك
كدددالعليق بددددأنفي وصدددددر و حكددداك يهددددر حنجرتددددي ال أعددددرف !
إن كنددت تعرضددت يجددار الصددواري النوويددة ؟ لكنددي متأكددد مددن أنددي
أرتدددد شددديئا ل ك رطدددوم الفيدددل ربمدددا كاندددت قبعدددةل تقدددي مدددن األشدددعة
الكيماويددددة؟ أشددددعر بال جددددل الشددددديد و الندددددم القدددداتم الدددد يجعلنددددي
أبدددددو كبقعددددة سددددوداء فددددي سددددرير لمددددا ا عملددددت طيلددددة عمددددر
بأبحدددددا تطدددددور أسدددددلحةل فتاكدددددة ربمدددددا قتلدددددت نفسدددددي وعدددددائلتي و
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مجتمعددددددي بسددددددعيي الددددددد وب لتطددددددوير أسددددددلحة اإلعدددددددام الجمعددددددي
والجدددددامعي لحضدددددارات وأروا البشدددددرية لكندددددي أدرك أن حدددددرار
تتددددوه كشددددمس فددددي وجهددددي إ ا ل ربمددددا اسددددت دموا المحلددددول يدددداء
الددد يقتدددل البشدددر برفدددع حدددرار ر وسدددهم حتدددى تنفجدددر أدم ددددتهم
لت دددر مدددن أندددوفهم بعدددد هنيهدددة سدددمعتهم يتحددددجون عدددن ضدددرور
البقدداء فددي بيددوت ت ربمددا عدددنا بجهدداز العددود للددزمن إلددى عصددر
الكهدددددف ؟ فددددد ات مدددددر شدددددر البروفيسدددددور وايدددددت أنندددددا ملزمدددددون
بددد جراء تجدددارب العدددود بدددالزمن علدددى مدددن يحتجدددون ضدددد سياسدددة
البنتددددداغون ؟ لكنندددددا بلدددددد ديمقراطدددددي! ت لكندددددي أعدددددرف يقيندددددا ل أن
ديمقراطيتندددا هدددي ال يدددار بدددين السددديء واألسدددوأ ألندددي سدددمعت مدددن
قدددال صدددراحةل مدددن كبدددار مسدددئولينا لدددن نحكدددم العدددالم بهدددراء التنظيدددر
لإلنسددددانية والديمقراطيددددة إال عبددددر اإلعددددالم ومددددن ددددالل الشاشددددات
لن دددددع بلهدددداء الشددددعوب بسياسددددتنا اإلعالميددددة سدددديكولوجيا ولكددددن
سدددتبقى ايددددولوجيا المدددوت للعدددالم والبقددداء ل قدددوى صدددميم سياسدددتنا
في العالم.
إ ا ل وقدددددع مدددددا شددددديته صددددددام صددددديني و أميركدددددي واسدددددت دام
ألسدددلحة الفتدددك مدددن جميدددع األندددواع والكدددل يحدددبس أنفاسددده وينتظدددر
من سينتهي أوالل إنها حرب فناء .
لدددم تطدددل تدددأويالتي حتدددى سدددمعت باسدددم الفتددداك القاتدددل (كوفيدددد) 11
أو ربمدددا سدددمعت كاروندددا أو كوروندددا بهددد ا الشدددكل ربمدددا أصدددبحت
واجقددددا ل أندددده سددددال دولددددة تنطددددق اإلنكليزيددددة ربددددا أتكددددون المملكددددة
المتحددددد ت طتنددددا فددددي إنتددددا أسددددلحة الدددددمار الشددددامل ربمددددا يكددددون
سددالحا ل مددن إنتددا سددال الجددو الملكددي فقددد سددمعت كلمددة تددا أو
كورونا .
ال شيء إال الفرا .
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أندددا ال أرى لكندددي أسدددمع مدددع لدددك تندددتع الحيدددا و يددددب الربيدددع و
وتلدددددبس أجمددددل غيماتهدددددا
تت فددددف األر مددددن أعبددددداء التلددددو
وتتدددددداعى الحيدددددا البريدددددة ل دددددزو المددددددن و تعدددددود األر ببشدددددر
عددددادوا لمسدددداكنهم وانسددددحبوا أتددددراهم أعددددادوا لدددد ر مسدددداحتها
ال ضر التي أكلتها كتلهم اإلسمنتية..
بعدددد أشدددياء عدددد اتضددد لدددي أندددي فدددي م دددامر هسدددتيرية فكدددل
شدددددديء حددددددولي رطددددددب ويزحددددددف نحددددددو ليحاصددددددرني كانددددددت
الجددددران األربدددع تتقدددارب و السدددقف ألول مدددر أكدددون تحدددت سدددقف
إسددددمنتي تتحدددداور حددددولي وتحبسددددني و يصدددد ر صددددندوق حركتددددي
وحيددداتي إلدددى أدندددى مدددن صدددندوق شدددبي تقيدددأت أحشدددائي أو هكددد ا
يدددل إلدددي مدددن قدددرف البقددداء ألكجدددر مدددن جمدددان وأربعدددين سددداعة فدددي
نفدددس المكدددان فدددنحن نعلدددم أن حربدددا ل فيدددة بدددين األمدددم قائمدددة علدددى
قتددددل العقددددول مهمددددا صدددد ر ا تصاصددددها إن أبدددددعت إ ا ل أنددددا ميددددت
فعمدددر الماضدددي أو لنقدددل منددد نب دددت بالكيميددداء فدددي عمدددر العشدددر
سددددنين وتددددولى أمددددر عمددددالء فيدددددراليون فددددي تكسدددداس وأنددددا
أحفددظ قاعددد ت ييددر المكددان كددل جمددان وأربعددين سدداعة ومددن ددالل
هددد القاعدددد لدددم أبلددد األربعدددين حتدددى زرت كجيدددرا ل مدددن دول العدددالم
لكندددي كندددت أكدددر ال دددرف الم لقدددة وال أسدددتطيع اإليمدددان بفكدددر أأن
يهجدددر اإلنسدددان الطبيعدددة ليعدددي فدددي كتلدددة إسدددمنتية قدددد تهدددبط عليددده
في أ لحظة.
فجددددداء ل يقدددددول الطبيدددددب  :لدددددن أسدددددتطيع ر يتددددده مدددددر ل أ دددددرى
فدددددالحظر الكلدددددي قدددددد يعلدددددن فدددددي أ لحظدددددة فدددددالفيروس فيدددددروس
التباعدددد االجتمددداعي أو لنقدددل فيدددروس الفرصدددة إلعددداد الحيدددا إلدددى
طبيعتها األولى يكاد يهدد العالم برمته..
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تصدددرخ أمدددي لكنددده مصددداب برهددداب ال دددوف مدددن األمددداكن الم لقدددة
بددل أندده طيلددة حياتدده كددان ينددام تحددت غرفددة بددال سددقف فددي الصدديف
وب ددددرف زجاجيددددة السددددطو وب ضدددداءات م تلفددددة األلددددوان حتددددى ال
يعدددي ظلمدددةل وال اكتئددداب أتمندددى لدددو ب مكددداني أن أصدددفعها حتدددى ال
تترجددددى أحدددددا ل ألجلددددي لكنهددددا الحددددرب البيولوجيددددة ال تبقددددي و ال
ت ر.
واسددددتمر الصدددددوت صددددوت أمدددددي و بكاءهددددا و حددددددي أمددددي يم دددددر
كالسدددفينة أعمددداقي و يحدددر لسددداني علدددى النطدددق وعيدددوني علدددى
أن تشهد ولو ي ر مر مراسم دفني..
كدددان أبدددي يقاتدددل ليصدددل إلدددي لكدددنهم منعدددو ال بدددد أنهدددم األعدددداء
تمنيدددت لدددو أصددداب بطدددر حتدددى ال أسدددحق تحدددت وطدددأ دمدددوع أمدددي
وأبددددددي وحبيبتددددددي فالصددددددوت الوحيددددددد المتكددددددرر ال تقتربددددددوا مددددددن
المدددوت إن ابدددنكم يحمدددل فدددي دمددده عددددوى المدددوت حينهدددا تددد كرت
العرافددددة البرازيليددددة السددددمراء فددددي لددددون وجههددددا واألرجوانيددددة فددددي
لدددون شدددعرها ضدددراء العيدددون نظدددرت لدددي وقالدددت سدددتقتل كدددل مدددن
ورفضددددت أن
يحبددددك ات يددددوم أنددددت رسددددول المددددوت يددددا ولددددد
تلمسددني و تدد كرت أيضددا ل أحددد أصدددقائي المسددلمين الدد قددال لددي:
يددددا رجددددل وكأنددددك سددددامر موسددددى ال تقلددددق عهددددد النبددددوات هددددب
وأ معه المعجزات مع لك كنت ال أحيا وال أموت !
أصددددعب عدددد اب أن تعدددد ب أو تسددددبب كارجددددةل لمددددن تتمنددددى أن تمددددوت
ألدددددف ميتدددددة ألجلهدددددم اسدددددتيقظت و عدددددادت الحيدددددا رأيدددددت نفسدددددي
أتعددداي مدددع فكدددر السدددقف اإلسدددمنتي لكندددي مقيدددد إلدددى سدددرير
وأحاول أن أفر مت تحت ه ا القف الصناعي لكن بال جدوى.
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فدددي الصدددبا كدددان الجميدددع ينظدددرون لدددي مدددن لدددف زجدددا فاصدددل
وتبدو عليهم نظرات ال تفسر أهم وأعداء أم ما ا؟
أ يرا ل قلت لهم  :هل انتهت الحرب البيولوجية؟
تبسددددم الطبيددددب  :ال حددددرب إنهددددا حددددرب اإللدددده علددددى مددددن يددددرون
ددددوفهم مددددن الفيددددروس الدددد ال يددددرى أهددددم مددددن ددددوفهم مددددن
بددددعوى أن الكدددون مددداد وان المنطدددق يقدددول يجدددب أن نددد من بمدددا
ندددرى لكدددن الفيدددروس ال يدددرى وهدددا نحدددن ملزمدددون باإليمدددان بددده
واالحتياط منه؟
األول كنددددت محمومددددا ل ددددالل أسددددبوعين وقددددد
لددددك بددددران عنددددد
نجدددوت مدددن فيدددروس يسدددمى كوروندددا والجددداني  :كدددل مدددن كدددان مدددن
أسدددرتك و المسدددك قدددد يمدددوت أو يحيدددى ! األمدددر بيدددد لددديس بيددددد
الطب حيلة.
لكندددي اعتقدددد أنددده هددد يان دددتم الطبيدددب  :مدددا يجدددر لدددف الهددد يان
بعالمدددك هدددو فدددوق القددددر والعلدددم فدددي عالمندددا إنهدددا حقيقدددة بددد س
البشدددددرية حدددددين تتندددددازل عدددددن قددددديم فدددددي أر تتسدددددع لجميدددددع
م لوقاتدددده بعيدددددا ل عددددن تمددددايز ألقددددوى أو إبدددداد ألضددددعف فلتسددددقط
نظرية البقاء ل قوى ليبقى عالمنا أفضل.
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القصة رقم  :5األعمى
يصددادف اليددوم الحدداد عشددر مددن ت ار وقددد صددادف أن رأيددت فدددي
حلمدددي وفدددا أ تدددي أ بدددرت الكددداهن عبدددر هددداتف قصدددير بمدددا رأيدددت
فقد تعودت على تفسيراته التي غالبا ل ما صدف وصدقت.
أنا رأيت في حلمي أني أعمى أبونا ما الجديد فأنت كفيف .
إندددده الجديددددد أن أرى أنددددي مبصددددر جددددم عميددددت أبونددددا  :ال تشدددد ل
بالك لعله من أمنيات نفسك.
وألندددي ال رجدددل أحدددالم تتحقدددق وأ مدددن بمدددا أحلدددم بددده بقدددي الحلدددم
شددد لي الشددداغل كندددت أرى شددديئا ل يشدددبه المعجدددز فدددي حلمدددي لكدددن ال
جدوى ف ن أحدا ل ال يملك تأويالل لشعور .
طيلدددة حيددداتي كندددت كفيفدددا ل عفيفدددا ل لدددنق فدددي قددددرتي علدددى التعددداي
مدددع فكدددر الدددزوا بدددامرأ ال أراهدددا و كفيفدددا ل ألن لعندددة أبدددي رحلدددت
فددددي رحددددم أمددددي ف رجددددت مجنيددددا ل علددددي أو كمددددا قددددال أبددددو العددددالء
المعددر ( :ه د ا مددا جنددا أبددي علددي ولددم أجنددي علددى أحددد) أمددا عددن
جلدددي فحدددد وال حدددر رأيدددت فدددي سدددنوات دراسدددتي الهدددول بدددل
أبدددي الهدددول ش صددديا ل فكندددت أ دددر مدددع أ تدددي التدددي درسدددت نفدددس
دراسدددددتي فدددددي كليدددددة اإلعدددددالم _قسدددددم الصدددددحافة و بددددددأت اعتمدددددد
عليهدددا كليدددا ل فدددي طدددواتي وطعدددامي وشدددرابي كاندددت مددددى بصدددر
الدددد فقدتدددده و تعددددودت حيددددا الظددددل أو الرجددددل الشددددب فكانددددت
تقددددددمني باالتفددددداق معدددددي لصدددددديقاتها علدددددى أندددددي كفيدددددف و أبكدددددم
وبدددأت الصددبايا يتحددادجن فددي كددل شدديء بحضددور الددال حضددور الدد
مجلتددددده ش صددددديتي ومدددددع تفدددددوقي لتعدددددوي الدددددنق الددددد وسدددددم
ش صددددديتي بددددددأت دائدددددر المعدددددارف تدددددزداد اتسددددداعا مدددددن حدددددولي
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متصددددلة بددددي عددددن طريددددق مدددددى
ولكنهددددا منفصددددلة عنددددي بالشدددد
التددي كانددت جسددر لدده طرفددان مددن جهتددي ال يوجددد إال هددي ومددن جهددة
األ دددرى عدددالم ت دددر ال يعنيندددي منددده شددديء إ ا ل أصدددبحت ميتدددا ل مدددن
الناحيددددة االجتماعيددددة بددددل أكجددددر مددددن لددددك بددددت أرى فددددي البشددددر
و
مصددددر إزعدددا ال يحتمدددل لدددم أعدددرف إال أ تدددي طدددوال عمدددر
حدددين أصدددبحت شدددابا ل وجددددت عمدددالل ال يتطلدددب مندددي أال العمدددل علدددى
كتابدددة مقددداالت صدددحفية فدددي جريدددد أسسدددتها أ تدددي وهكددد ا كاندددت
حلقدددة حيددداتي الناقصدددة قدددد اكتملدددت ندددوم وطعدددام وشدددراب وعمدددل
علدددى مقددداالت اع صددديتي كناقدددد محتدددرف ورفضدددت كدددل المقدددابالت
أبونددددا كددددان قددددد علمنددددي عددددي الزهددددد والتنسددددك فكنددددت ال أشددددبع
الندددوم وال الطعدددام ألندددي أريدددد عدددي مسددديحية اصدددة تمندددت أنهدددا
لقت لي وكم داعبني وصف أبونا لي ب الهمة العظمى.
كبدددددرت و كبدددددرت و شددددد ت وأندددددا أرى فطدددددامي عدددددن أ تدددددي يدددددزداد
اسدددتحالةل كدددل يدددوم وأدركدددت يقيندددا ل أندددي كندددت سدددبب بقائهدددا عازبدددة
و لدددم أتدددردد ات مدددر مدددن إ بدددار أحدددد مدددن طلبهدددا مندددي مدددن أنهدددا
مرتبطة ولديها شريك حتى أبعد عنها .
فدددي يدددوم ال دددامس عشدددر مدددن ت ار جددداءت مددددى وأ برتندددي بمدددا
فيددددروس ينتشددددر انتشددددار
سددددمعت عندددده دون أن ألقددددي بدددداالل لدددده
الندددار فدددي الهشددديم يهددددد البشدددرية ويسدددمى بالكوروندددا ضدددحكت :
مدددددى  :والمطلددددوب منددددي؟ أغسددددل يددددديك وت دددد ى جيدددددا وراحددددت
تضدددع لدددي علبدددا ل م تلفدددة مدددن المنظفدددات و الكحدددول و غيدددر لدددك مدددن
أجهددددز قيدددداس الحددددرار وكددددان التزامهددددا بالموضددددوع يكدددداد يشددددبه
شدددكها بوجدددود إلددده فقلدددت لهدددا :مددددى عجبدددا ل ! أت دددافين الفيدددروس
وتتقيددددددده و ال ت دددددددافي أو تددددددد مني بوجدددددددود ؟ كيدددددددف فتدددددددي
الفيروس وتمنتي بوجود ولم ت افي ؟
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لقدددد قلتدددي أندددك ال تددد مني إال بمدددا يدددرا قلبدددك فكيدددف رأى فيروسدددا
ولدددم يدددرى إلهدددا ل علددددى فكدددر كدددان موضددددوعا ل الفيدددا ل علدددى الدددددوام
بينندددا وكدددان بيتندددا أشدددبه بحدددزب نصدددفه مدددا ورائدددي الدددر ى ونصدددفه
ماركسدددددي ومدددددع لدددددك أغناندددددا الموضدددددوع علمدددددا ل وحبدددددا ل ودفئدددددا ل
وكعددددادتي أ ددددد ت األمددددر بسددددد ف فدددد راد المسدددددي أقددددوى وهدددددي
احتاطت وقالت  :إراد العلم أقوى .
جدددداء يددددوم العشددددرون مددددن ت ار طبددددق الحظددددر كليددددا ل لددددم أعددددد أرى
أ تددي لكنددي لددم أعددرف السددبب وبددالرغم مددن سددماعي الكجيددر عددن
وفيددددات كورونددددا لكننددددي كنددددت متأكدددددا ل أن المددددر مددددادام يتعلددددق
بالنظافدددة فلدددن تصددداب بددده أ تدددي بدددل كندددت أ شدددى أن أصددداب بددده
لشددددد إهمددددالي فقددددد اعتدددددت علددددى شدددد الة تقدددددم لددددي كددددل دمددددة
أحتاجهدددا وانقطعدددت عندددي أ تدددي وال ادمدددة ورحدددت أبحددد بحجدددا ل
مضدددن عدددن الهددداتف و كدددم عاركدددت ظلمدددة قلبدددي كدددان أ تدددي تقدددول
لددي بددأني كالنقطددة التددي تحددب أن تقددع فددي اي ددر لتجبددت الفاصددل بددين
جملتددين أو لتكددون نهايددة شدديء مددا بالفعددل أنددا اين نقطددة أقددع فددي
أطددددراف الحيددددا وال أحددددد يهددددتم لحددددالي ال الشدددد الة تسددددأل عنددددي
وال أ تددددي ورحددددت أتسدددداءل بعددددد نفددددا مدددد ونتي كيددددف سددددأعي
وأنددا لددم أ ددر مددن البيددت مندد سددنوات بعددد دراسددتي الجامعيددة وال
أعدددرف أحددددا ل بدددل كجيدددرون يرونندددي شدددب يقطدددن فدددي بيدددت متطدددرف
عددن كددل الدددنيا ورحددت أبحدد ارتميددت فددوق شدديء مسددط مسدددته
مددددا هددددو؟ أووو ربمددددا طاولددددة هددددا أمسددددكت شدددديئا ل لعلدددده
بيددددد
الهدددداتف لكندددده أطددددول مددددن هدددداتف إ ا ل مددددا هددددو ؟ تناولتدددده بعنددددف
ي ندددق دددوفي مدددن فكدددر أن أمدددوت مدددن الجدددوع لكدددن يدددد بددددأت
تقطدددر دمدددا ل يدددا لهدددا مدددن سدددكين هدددل أعدددود بربريدددا ل وأتنددداول دمدددي
ألحيدددا سددداعات عدددد لكدددن لدددم أكدددن بعدددد قدددد فقددددت كدددل األمدددل و
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بددددأت بحجدددا ل جديددددا ل عدددن الددددواء و الهددداتف تلمسدددت الحيطدددان كندددت
ألول مددددر أعددددرف شددددكل الحيطددددان وأنهددددا أربعددددة فددددي كددددل غرفددددة
وكددان فددي كددل حددائط شدديء يبدددو كتلددة إسددمنت عريضددة اكتشددفتها
بددددأت أتعدددرف معندددى أن اليدددوم أربدددع وعشدددرين سددداعة حدددين
لتدددو
صدددار الوقدددت كلددده فوضدددى بحددد محمدددوم عدددن م دددر مدددن عزلتدددي
كيدددف سدددأجد نفسدددي دون أ تدددي لكنهدددا سدددتأتي و محدددال أن يطدددول
ت يبهدددا لعلندددي أهددد أم أصدددبت بهددد ا اللعدددين القاتدددل كوروندددا علدددى
كل حال ربما يمنعها الحظر لكنها ستأتي
اسددددتيقظت فددددي اليددددوم التددددالي مددددا بددددي ؟ هندددداك دم رائحتدددده تمدددد
أنفددي تحسسددت يددد هندداك لزوجددة تقتددل ال بددد أنددي أحلددم لكنددي
ال أ كدددر يومدددا ل أندددي نسددديت مدددا أرى فدددي مندددامي لعلددده كدددان عدددالمي
الوحيددد الدد صدددق معددي طيلددة حيدداتي ولددم ي دد لني وعدددت أبحدد
عددن الهدداتف وبدددأت أتحسددس شدديئا ل جديدددا ل ه د المددر أندده مربددع
مددددرتبط بالحددددائط وفددددي أسددددفله كومددددة مربعددددة الهيئددددة أدرت الددددزر
ففحددت كدداألفعى ربددا هددل هدد ال سددالة التددي لددم ألمسددها يومددا ل
و تابعدددت و أدرت مفتاحدددا ل جديددددا فالتهبدددت يدددد وعرفدددت أنددده ال ددداز
وبعدددد سددداعات تمكندددت مدددن إعادتددده ميتدددا ل كمدددا أحييتددده و كيتددده بالندددار
و العمددى و بقيددت الحددال علددى مددا هددي عليدده و تعرفددت ددالل األيددام
الددددجال مددددن الحظددددر الكلددددي علددددى زوايددددا البيددددت وبددددت أرى البيددددت
بقلبددددي كشدددديء لدددده قدسددددية الحدددد ووقددددف الزمددددان علددددى أعتدددداب
الددددرب جدددداءتني أ تددددي فتحددددت البدددداب و كددددم هلعددددت قالددددت لددددي ال
تقربندددي أصدددبت بكوروندددا ووصدددفت لدددي برفقدددة أطبددداء ضدددرور أن
أجددر فحدد الكورونددا أجريتدده كنددت ب يددر مددع أنددي لددم أسددت دم
أ شددديء ألتوقدددا وقلدددت لهدددا أ يددده  :أيدددن الشددد الة؟ قالدددت قتلهدددا
الكورونددددا ونظددددرت بقلبددددي المكسددددور ونظددددرت بفرحهددددا المتسددددلق
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درجدددات ال دددوف علدددي أندددت ب يدددر يدددا أ دددي سددديتكفل بدددك أبوندددا
وضمني أبونا وقال  :ستشفى مدى سنصلي لها .
أنددددددا اين أعمددددددى ال ال ال أرى سددددددوى قبضددددددات الحيددددددا تنتشددددددلني
وجدددددران البيددددت تعددددانقني ألكددددون ت ددددرا ل كمددددا قالددددت مدددددى ألكددددون
النقطة في كل ما يحصل.
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قصة رقم  :6لكنها ال ت سر
كان دائما ل بال هوية وكانت دائما ل بال اسم .
هدددو يبحددد عدددن هويتددده وهدددي تبحددد ُ عدددن اسدددمها وشددداء القددددر
والتقيا.
نفسدددديتان تم همددددا الهشاشددددة واللهددددا

لددددف الشددددهو والرغبددددة

هي تبح عن إرضاء الجسد وهو يبح عن إجبات ال ات .
كل واحد منهما يملك ما يحتاجه اي ر على األقل نظريا ل!
جمالهددددا أ ددددا وعيناهددددا الدددد ئبيتان و بحجهددددا الصددددامت كددددل شدددديء
فيهددا يبدددو لطيف دا ل و كأنددك أمددام نصددب تدد كار حفددر وصددمم بعنايددة
فائقة و كأن أمم األر

اشتركوا بتمويه ته.

هددي لدددم تعدددرف بعدددد طالقهدددا األول واأل يدددر معندددى لل سدددار كاندددت
تحمدددل غشددداء البكدددار

كدددأعنف إجبدددات علدددى طهارتهدددا وشدددرفها

سدددرته وقدددبالل لدددم يكدددن للشدددرف عنددددها إال غشدددا لء رقيدددق يزعجهدددا
وي الفها أكجر مما يرضي حقيقتها ويسعدها .
أمدددا هدددو كدددان كالسدددلةإ الفارغدددةإ ال أهميدددة لهدددا وإن امدددت ت فمدددا
يلقددى فيهددا مددن ال ددار

لدديس إال نفايددات ولددم يكددن يحددو بدا لدده

شددديئا ل ي صددده لدددم تكدددن لديددده هويدددة شددداءت األنامدددل اإللهيدددة التدددي
تجسدددددت بشددددرا ل واسددددتجابت لدعائددددده أن تعطيدددده هويددددة لطالمدددددا
حلم بها وتعرف على زير للنساء.
زيدددر فدددي تعددددد العالقدددات فدددي اسدددتباحة المحرمدددات والمحفوظدددات
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مددا مددن جمدديالت لددم يكددن كازنوفددا ه د ا الملددم بكددل أسدداليب اإلغددواء
َّ
وقهن كما كان يرو .
إال وت
كددددان حريصددددا ل علددددى أن يضددددع بصددددمة المعلددددم فددددي قلددددب وعيددددون
تالمي .
َّ
َّ
علددديهن لددديس لجمالددده وال لحيلدددة إنهدددن
أرادهدددن حصدددل
كدددل مدددن
ّ
رهن يا قارئي.
ائنات ولو عبدوك فأح
ولإلنصدددداف قلددددة مددددن تمددددنعن لرغبددددة ملحددددة بعالقددددة عددددابر وكددددر
بشددد

المعلدددم وانطلدددق تلميددد نا يرسدددم هويتددده يصدددول ويجدددول

فدددددي المكاتدددددب العقاريدددددة التابعدددددة للدددددوزار كدددددر وحيدددددد وعشدددددرات
اإلندددا

كدددالطير علدددى أغصدددان الشدددجر كدددل أغصدددانها محدددط لقدميددده

وموئل لنومه وأمان لعينيه.
أمدددا هدددي فكدددم كاندددت بدددال شددديء ليسدددترها وبدددال شددديء لت سدددر
رهيبة ه الفاتنة! ال شيء عندها لت سر .
هل الستر إال الحفاظ على ما ن شى أن ن سر ؟
إلهامهما الشهو والوفاء عندهما الفضيحة وعباد الجنس في
صمت صالتهما وقول الك ب والبهتان صيامهما.
والح عندهما اصطياد الناس.
تالقيددددا وهددددو حصددددل علددددى هويتدددده الضددددائعة علددددى جسدددددها وهددددي
حصلت على اسمها الضائع في تصرفاته .
كدددد ُل براعتدددده فددددي ممارسددددة الجددددنس واالحتيددددال وغيرتدددده وجرجرتدددده
وك به اسمها !
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وكل ما تملكه من الال قيم والال شرف والال سار هويته!
النصر عندها دائم ومحتم فال سار لديها.
والشدددرف شددديء يتعلدددق بمتعدددة جسددددها السدددرية وال فيدددة عدددن أعدددين
الناس ولكن عين

ترى .

هدددو تعلدددم بعدددد أن مدددارس الزندددا أعوامدددا ل عدددد معهدددا ومدددع غيرهدددا
الطيددران بعيدددا ل عددن جسددددها ولكددن لددم يدددأنس لسددواها فهددي ال ت دددار
لر يتددده مدددع سددددواها و إن كدددان ي ونهدددا فددددي سدددرير نامدددت عليدددده
معددده بليلدددة سددددبقتْ

ال ت الفددده وال تزعجدددده ترتجدددف كددددل مدددا رأتدددده

ْ
يحببن!
ظن الصبي أنه الحب وكأن الساقطات
وهددي رضدديت بمددا حصددلت عليدده وهددو لددم يددزل يفددت

فددي األجسدداد

مر .
عن هويته لعله يجدها ات َّ
تحولددددددت عدددددداد البحدددددد عنهددددددا إلددددددى مهنددددددة وأصددددددبحت المهنددددددة
هويته فمن أكجر من شيء عرف به
ت إليدده فددي العمددل فصددار لهددا اسددم لطالمددا حلمددت وال
وهددي نسددب ت
زالت .
مفقدددودإ اسدددمها ألنهدددا ت فدددي طبيعدددة العالقدددة بددده عدددن أعدددين النددداس
لكنهدددا و بحكدددم إرضددداء غريزتهدددا قبلدددت باسدددمها السدددر

وطربدددت

به واستأنست إليه .
لعددددت الضددددرور البدددداب بدددداب الوفدددداق بددددين ر يلتددددين وأد لددددت
اي ر بينهما .
شدداب باسددم وهويددة وهيبددة وحضددور وسددرور دائددم وحبددور كبيددر
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وجقافة واسعة وكالم كجير .
قبيددل أن ت لددع الضددرور البدداب بينهددا وبددين اسددمها كددان الملددل قددد
تسددددلل مددددن نوافدددد عالقتهمددددا فتركهددددا هددددو بعددددد أن حصددددل علددددى
هوية وإن كانت هوية بالعاد ال بالحقيقة واألصول .
مددددر أ ددددرى اسددددمها وإن بقددددى جسدددددها علددددى
أمددددا هددددي فقدددددت
َّ
الطلب كلما اجتاحته ال ريز واألشواق لجسدها .
فقدددد رأت بالشددداب الجديدددد صددديدا ل وطعمدددا ل ورغبدددةل وهيبدددةل وجنسددددا ل
وانتقاما ل من اسمها القديم لكنها ال ت سر .
لعبددت بددين الطددرفين بددين اسددمها القددديم وهويتهددا والطددارئ الجديددد
الشاب .
تحددداد الشددداب الجديدددد وتناقشددده وت دددر معددده تلمددد إليددده وتقدددود
ق في حب عزيز.
بعينيها وجسدها والشاب الجديد غار إ
فوق ما تفكر فيه .
هندددددا وجددددددت أنهدددددا وصدددددلت لمدددددن تقدددددرن هويتهدددددا باسمه والسددددديما
بددددالزوا فتصددددب سددددميته وبالوقددددت اتدددده تحدددداد االسددددم الجديددددد
والقددددديم ت ددددر معدددده وتنددددام معدددده فقددددد عدددداد إليهددددا مكرهددددا بدددددافع
ال ريز

غريز االمتالك لها .

بدددددأ الكددددر يتسددددلل إلددددى قلبدددده منهددددا ومددددن شددددابها الجديددددد أ فددددت
بزيفهددددا وغدددددرها عالقددددة االسددددم القددددديم بالطددددارئ الجديددددد وبدددددأ
صددددراع ينشددددب بددددين ماضدددديها ومسددددتقبلها طلددددب الطددددارئ الجديددددد
منها اال تيار بينهما ؟
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لكنهددددا لددددم ت تددددر معتمددددد علددددى قناعتهددددا فددددي قدددددرتها علددددى قلددددب
الطارئ الجديد ورغبة جسدها لالسم القديم .
واستمرت تمارس لعبة إغواء االجنين معا ل.
لعبددددة دعددددو الدددد ئب والحمددددل إلددددى وليمددددة لعبددددة التفاحددددة  -تفاحددددة
أدم.
تركهددددددا واعتزلهددددددا الطددددددارئ الجديددددددد والددددددتمس االسددددددم القددددددديم
عودتهددددا ولكنهددددا اسددددتمرت تضدددد ط بنظرتهددددا السدددداحر ومواقفهددددا
اللطيفددددة حتددددى عدددداد الطددددارئ الجديددددد ظنددددت بعودتدددده أن الددددزوا
صددار قريبددا ل ت يلددت أن الطددارئ الجديددد عدداد ب رادتدده لددم تعددرف أن
كرمدددده و عطفدددده وحبدددده ضدددد طوا مجتمعددددين عليدددده للعددددود إليهددددا
ألنهم أشفقوا على ضعفها وانكسارها و لها .
عدداد واحتدددم الصددراع بددين االسددم القددديم والطددارئ الجديددد

ود ددل

عنصر ت ر فكان للطارئ الجديد موقفه النهائي .
جددددداءت البدددددراء والسددددد اجة صددددددادقة واضدددددحة كدددددأنوار الشددددددمس
لت بددددر

أنهددددا هويددددة لددددك االسددددم وعاهرتدددده المالصددددقة ومحظيتدددده

التي ي تلي بها كلما انقطع من النساء.
ا بدددر االسدددم القدددديم بمدددا يعدددرف وقدددال لددده  :عاهرتدددك ال يمكدددن أن
تكون حبيبتي أنكر االسم القديم هويته فرد الطارئ الجديد .
تحت أقدامي االسم والهوية .
وصدددلها ال بدددر وبقيدددت تحددداد الطدددارئ الجديدددد وكأنهدددا لدددم تسدددمع
ما نقل االسم القديم لها من حديجهما فليس لديها ما ت سر .
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تركهدددا الطدددارئ الجديدددد واسدددت نى عنهدددا االسدددم القدددديم ألن هويتددده
الساقطة وجدت في الكجيرات من الزانيات .
هويات أجمل وأكجر تجديدا ل أمامه .
ُح ْوصدددرت و وقعدددت ولكنهدددا ال تدددتكلم وال تتحدددد عدددن سدددائرها
فهي ال تملك ما ت ْ س ُر .
واجهها الطارئ الجديد .
نتي ؟
ردت  :ما ال يانة !
أجاب  :تحبيني وهو عشيقك ؟
وما أدراك ؟ (ردت)
رد  :هو فاستطردت قائلةل  :فلم تحاسبني ؟
معك حق ال يحق لي أن أحاسب .
أجاب  :ت
صدر صوت ع ب و واض

سائالل .

م ْن أنت أيها االسم القديم ؟
عاد الصوت بقو أكبر رد  :أنا ال يانة .
ت أيتها الهوية ؟
وتابع كالمه  :وم ْن أن ت
قالت  :أنا المرأ .
وم ْن أنت أيها الطارئ الجديد ؟
رد :الرجل حينما يعشق فيصب بال عقل وبال فهم .
فقددال الصددوت  :أمددا الهويددة فددال ت سددر و أمددا االسددم فددال يمكددن أن
يستمر أو يرب
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فصرخ الطارئ الجديد حقا ل .
وقدددال الطدددارئ الجديدددد و االسدددم القدددديم بصدددوت واحدددد  :ولكنهدددا ال
ت سر ولكنها ال ت سر.
فقدددددال الصدددددوت  :ست سدددددر عنددددددما تصدددددب أدا ال زو وال أوالد
وال أب وال أم سيكون العهر تركتها ونصيبها
و لها وفضيلتها التي ستستمر أبد ايبدين .
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قصة رقم  :7بال هوية
إنهدددا السددداعة تشدددير لوقدددت ال يسدددعنا ككدددائنين اجندددين معدددا ل فدددي حدددوار
يصدددر عنَّددا مددن فددم شدد

واحددد يحتوينددا كانددت تلددك كلمتدده التدددي

عجلددددت حددددوارا ل حددددامي الددددوطيس بددددين عددددالمي الدددددا لي وشددددقيقه
ال ددددارجي والقصددددة وكاتبهددددا فاضددددطررت للصددددمت بددددين زمالئددددي
كي ال يفضحني انقسامي الدا لي َّ
بين العالمين الشقيقين.
ودار الحوار وارتفع صوته فأ رس كل كياني.
العالم الدا لي :لما ا تستورد من عالمك المحيط الم سي؟
العددددالم ال ددددارجي :ألنددددي مفطددددور علددددى حددددب االجتمدددداع فاإلنسددددان
كائن اجتماعي بطبيعته.
لددم أهددزم وسدددأبقى ملتزمددا ل الصدددمت والحيدداد تأمددد َّل العددالم ال دددارجي
وقال كلمته:
(ال تقددددل:لدددددم أهدددددزم مسدددددت دما صدددددي ة الدددددزمن الماضدددددي لتسدددددمعني
ددي الدددزمن الحاضدددر باسدددت دامك لدددن علدددى
رأيدددك أرندددي موقفدددك بعيند َّ
مرت ).
كاندددت القصدددة علدددى يدددر مدددا يدددرام ولكدددن حوارهمدددا الددد

قسدددمني

ألنصدددداف متعدددددد بددددد َّل نصددددفين جعلهددددا تتحددددرك كعإصددددار هاضددددمة
لتفتتني بفضولها النَّ تهم فسألت  :لما أسميتني بال هوية؟
أتحسددب مددن إجددابتي علددى سدد الها المددزروع كل ددم أرضددي فددي
كنددت
إ
فضدددداء أفكددددار
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وسدددرعة حركتددده وتنقيبددده يبدددار فكدددر

اسدددمي :أحمدددد علدددى اسدددم
وليسددددت المشددددكلة فددددي

سددددمي باسددددم جددددد
جددددد ألبددددي وجددددد
َّ
دددب بددددين
األسددددماء ولكننددددا بتنَّددددا حقيقددددةل تتكددددرر هندددداك صددددراع يشد أ
األسماء واألفعال في ل تنا يا عزيزتي !
قالت القصة :لم أفهم شيء.
تدددددد َّل العدددددالم الددددددا لي وأجابهدددددا :هنددددداك انتمددددداء ويكدددددون لمكدددددان
وزمدددان وأفكدددار نكونهدددا وتبقدددى معندددا مدددا بقيندددا علدددى قيدددد الحيدددا
وهنددداك هويدددة تتشدددكل بفعدددل االنتمددداء المت ت ّكدددون وراجيدددا ل لددددى أغلدددب
البشددددددر المكددددددرريتّن عبددددددر جقافددددددة أجدددددددادهم مندددددد تالف السددددددنين
وبددددتالق االنتمدددداء والهويددددة ننسدددد وجودنددددا االجتمدددداعي ارجيدددددا ل
والنفسددي دا ليددا ل جددم نقتددرن ونلتقددي عبددر الحيددا بكجيددرين ي تلفددون
عنددددا فددددي الكجيددددر مددددن صوصددددياتهم المتعلقددددة بالهويددددة واالنتمدددداء
ونندم ونتعاي

بتقبل ال الف وتعزيز المشترك.

ردَّ العالم ال ارجي  :ه المر أنا لم أفهم .
فقدددددال الكاتدددددب المسدددددكين وقدددددد تضدددددورت أمعددددداء دماغددددده جوعدددددا ل
للقراء  :غيابك عن الوعي ال يعني أن الحقيقة مفقود .
لقدددددد أسدددددم تيّت إ تك بدددددال هويدددددة ألن هويدددددة اإلنسدددددان العلدددددم والعلدددددم ال
يعتددددددرف إال باألفعددددددال الم كددددددد بالتجربددددددة والمتفقددددددة مددددددع العقددددددل
والم يَّدددددد بدددددالعلم لدددددم أشدددددأ أن أكدددددون نسددددد ةل لجدددددد ال دددددامس
وال مسين أردتإ أن أكون م تلفا ل.
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لكدددن شددد و َّك عدددن المجتمدددع طدددأ أرجدددوك غيدددر عندددوان القصدددة
وسددد ت ّمها مدددا شدددئت إال هددد ا االسدددم وصدددمت العدددالم ال دددارجي منتظدددرا ل
رد الكاتب.
رد الكاتدددددب  :ال طدددددأ المجمدددددر يعندددددي أن تدددددتعلم بالتجربدددددة ولكدددددن
تكدددرار أ طددداء مدددن سدددبقك تكدددرارا ل وراجيدددا ل أحمقدددا ل ومتعمددددا ل سددديحول
أ طاءك ل طيئة تتبرعم من أشجار الشيطان اته.
تدددد لت القصدددة وقالدددت  :أ دددي المجدددل القدددديم لديددده مدددا يدددروى علدددى
شكل قصة وقد استعان بي فأنصت الجميع.
قددددال المجددددل :زرع فددددال عددددودا ل ضدددد ما ل فددددي أر
ددي يعتندددي بدددالعود األ ضدددر الددد
ال يدددر والمددداء وبقد َّ

سددددهلية وفيددددر
أورق أوراقدددا ل
َّ

م تلفدددة وطدددال زمدددن إزهدددار وإجمدددار والنددداس تتحدددد عدددن النبدددات
ال ريددددب بددددل كددددادوا أن يقتلعددددو ات يددددوم لددددوال وجددددود الفددددال
ومجابهته لهم.
اسدددددتمرت األيدددددام وأجمدددددر وكدددددان جمدددددر غريبدددددا ل ومميدددددزا ل وبددددددأت
األصددددوات تتعددددالى مددددن الشددددجر والحجددددر والبشددددر بدددداقتالع الشددددجر
ال بيجددددة التددددي كانددددت قبددددل عددددامين عددددودا ل بسدددديطا واسددددتمر إيمددددان
الفددددال ب رسددددته وأجمددددرت بعددددد أن كجددددر القيددددل والقددددال وكددددان
جمرهدددا غريبدددا ل وت دددوف النددداس منهدددا ألنهدددا بدددال هويدددة وقاطعوهدددا
وبعدددد عدددام كدددان الفدددال يبيدددع جمارهدددا ويسدددتطيب الجميدددع بددده دون
أن يعرفدددوا أنددده جمدددر الشدددجر التدددي حاربوهدددا لدددم يددد جر غبدددائهم فدددي
تحديدددد هويتهدددا وغيددداب اسدددم لهدددا أو أ وجددده شدددبه بينهدددا وبدددين مدددا
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سدددواها مددددن الشددددجر علددددى تقبددددل جمارهددددا وتدددد وقها ..فالهويددددة اسددددم
واالسددم يحتددا ألفعددال تجيددر فيدده الحيددا وصددار المددوز عشددبة يحددب
جمرهدددددا كدددددل سدددددكان األر قاطبدددددةل بفضدددددل تميدددددز الفدددددال وتميدددددز
العشبة بهوية الال هوية.
فددالكالم لددم يكددن إال أمدداني واهيَّددة واألوهددام التددي تصددوروها لددم تكددن
إال جهدددالل فقيدددرا ل بالمعرفدددة هويتدددك أن تعدددي

بأفعالدددك المتميدددز فقدددط

ال باسم استوردته من أجدادك واعتبرتهإ هوية.
قدددال الكاتدددب  :يتقددددم المدددوت وتنتصدددر الحدددروب فقدددط عنددددما تفقددددد
اإليمان باهلل وبأنك لقت لتتميز.
قدددال العدددالم الددددا لي :شدددعار علدددى الددددوام ( إيَّددداك أن تحدددزن فقدددط
ابتسم وقل يا

).

قدددال العدددالم ال دددارجي وقدددد أ هلددده الجميدددع بمدددا فدددي الدددنفس البشدددرية
مدددن أبعددداد فكريدددة كبدددرى هويدددة العصدددا أو تلدددك الشدددجر كاندددت بمدددا
أجمرته ال بما قي َّل عنها.
ردت القصددددة ممتعضددددةل بعدددد

دددي أجمددددر
الشدددديء  :قبلددددتإ اسددددمي علد َّ

كتلك الشجر ات يوم.
ردَّ الكاتب  :سأبقى أدافع عنك كما فعل الفال مع غرسته.
تحيددددر الجميددددع مددددن صددددمت الشدددد
َّ

الحامددددل لمسددددرحية الحددددوار

والمجادلة.
فتبسدددم وأجدددابهم( :الصدددمت أسدددهل ل دددة مسدددت دمة وأصدددعب ل دددة ال
تقبل الترجمة بشكل واحد في العالم).
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ردت القصددددددة ( :الصددددددمت الكبيددددددر فددددددي زمددددددن الهددددددزائم المتتاليددددددة
انتصار)
قدددددال الكاتدددددب( :ليتندددددي أسدددددتطيع أن أحمدددددل أحدددددزان جميدددددع البشدددددر
ب العباد).
أللقيها في بحر التوكل على رب ر ت
ورد العالمين الدا لي وال ارجي بصوت واحد متحد :
( الجهد الجماعي يعزز تميز األفراد واألوطان).
إ تت َّمت الجلسة الهادفة بالتوافق على عنوان المجموعة :
(بال هوية).
وقالت القصة  (( :وافقتإ فقط ألني أحبكم).
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قصة رقم  :8سفسطة
العاشق الوله:
فدددي بحجدددي عندددك كندددت أبحددد ونسددديتإ َّ
أن البحددد قدددي الشدددرق يعندددي
شدددراء الفضددديحة كندددت فضددديحتي أيهدددا القلدددب ألنندددي أحببدددتإ ولدددم
أتراجددع كنددت نجددرا ل تدد َّم زرعدده بددين أضددلعي كنددت أعتقدددإ نبضدداتك
سعاد واليوم بتأ أدركإ أني كنتإ أروع بال قلب .
أن الددددماء ال تدددزال جاريدددةل وباحجدددةل
ورغدددم هروبدددي مدددن نبضددداتك إال َّ
فددددي أوجدددده الجمدددديالت وأعيد َّ
دددنهن عددددن وطددددن يحتددددو كددددل ر فددددي
كيدداني

دد لتني أيأهدددا الحددب وزلزلَّدددت كددل جددوابتي ومدددع لددك ال زلدددت

أفتقددددك فقدددد تحدددول بحجدددي عندددك إلدددى هويدددة تعريدددف لكدددل األمكندددة
ندددام قلبدددي الشدددهيد ولدددم يسدددتيقظ هجرندددي ولدددم ي برندددي بنيتددده فدددي
الرحيدددل صدددوب الديمومدددة األبديدددة أسدددت كر كلمدددا ارتصدددت السدددماء
بمسددديرات الضدددوء وتوجعدددت النجمدددات مدددن غربدددة البعدددد فدددي العإدددال
أتددد كر زواريدددب قريتندددا وم دددامرات عدددد النجدددوم وصددديد األحدددالم فدددي
كبد المعانا واألمل.
اسدددت كر الكجيدددر مندددك أيهدددا الحدددب فدددي كدددل التفاصددديل وجملدددك التدددي
تحولددددت شددددعارا ل أردد كجيددددرا ل (( الورقددددة التددددي ال تسددددقط فددددي فصددددل
ال ريدددف مجدددل البندددت التدددي ال أغويهدددا وال تنجددد ب لدددي تصدددب فاقدددد
حرمددددت علددددى
لقدددددرتها علددددى أن تجمددددر بالدددددفء والمحبددددة)) ولكنددددك َّ
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جسدددددينا التالقددددي والتوحددددد وسددددميت لقدددداء الجسدددددين ر يلددددة لمددددا ا
تقسو بأحكامك علينا؟
ت منك  ...تقرر الرحيل وال ت بر أحدا ل .
ليددت المددوت يددأتي وليتددك تسددرع يددا قطددار العمددر فلسددت أطمددع بزائددر
دددب
وال كنددددت أ مددددن بالعددددابر ولطالمددددا أحببددددت العمددددل وكرهددددت ال إ طد َّ
على المنابر!
أسدددرع فقدددد طدددال العمدددر وفهمدددت أن حيددداتي ب يابدددك بدددال أمدددل ت لدددو
ب مكددددداني أن أشدددددتر تل يصدددددا ل م تصدددددر أن أتندددددازل عدددددن بقيدددددة
أيامي أن أحتضر في حضن أحبتي لفعلت.
الر يلة م اطبةل الحب ومدافعةل عن العاشق:
مدددا بددددال عينيددددك؟ تحمددددل مظدددالت أو كمددددا تسددددميها نظددددارات شددددبية
لتحرمندددا مدددن ر يتهدددا فدددي الحدددي أندددت مدددالك وفدددي النددداس لدددو لدددم أر
بعيندددددي لقلدددددت أشدددددرف وأطهدددددر البشدددددر مزمدددددار الحدددددي ال يطدددددرب
أعدددرف ولكدددن ال تعطندددا محاضدددرات تربويدددة وأندددت صددداحب كدددازينو
الحرية.
المرأ متوجهةل بنصحها للعاشق:
ال تندددا تد ملَّدددت حناجرندددا الندددداء قدددف صدددامتا ل مدددا أروع الصدددمت فدددي
حدددرم ال بددداء ألندددك وإن صددددقت لدددن تجدددد ش صدددا ل يسدددتحق حبدددك أو
يكون عند قو محبتك .
الر يلة م اطبةل فلتعلم أيها العاشق:
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(سدديكون النفدداق زورقددا ل لهددرب الصددادقين فددي عددالم يَّ إ
ددأن مددن كجددر
المقدددداتلين وقلددددة المتنددددورين) فمدددددا عليددددك سددددوى أن ت لددددق البددددداب
فالزمن للدا لين من الشباك .
العاشق الوله مستعطفا ل الجميع:
أحببتك يا فرا ومالت إليك لواع قلبي وصرت منك كما أنا.
أصبحت ال حلم لي إال أن أحلم.
اسدددتوطن الوجدددع وتمدمددددَّ فدددي مفرداتدددي وباتدددت الوحدددد تقتدددل كدددل
دي فمددا عدداد فددي عمددر مددا
لحظدداتي أرجددوك أيهددا الحددب أشددفق علد َّ
يحتمل تأويالل وتأجيالل.
الحب وقد النت مشاعر :
حسددنا ل أحبهددا وال تلددجم شددفتيها وكدددن دائمددا ل عونددا ل لهددا وإن هدددي
ا تارت سواك فتمنى لها ال ير وأبقى مستعدا لتساعدها.
وزاد الحددددب مددددن وعظدددده وأفددددرط فددددي مجالياتدددد ته فانتشددددرت الر يلددددة
بفضددددل تشدددددد وأفالطونيددددات جملهددددا التددددي غددددزت عقددددل العاشددددق
الولددده وبدددات العاشدددق إنسدددانا ل جمددديالل لكدددن أنجدددا افتقددددت اك الددد كر
ال

تبح أنجا عنه في ش

الرجل من األزل.

تقددددم المدددوت وانتصدددر عنددددما فقددددت الزهدددر أملهدددا بالحصدددول علدددى
لقدددا الددد كر وبحجدددت فدددي كدددل صدددوب عدددن كدددر ولكنهدددا لدددم تت لدددى
عددن اك العاشدددق المفعدددم روحيدددا بالحددب والميدددت جسدددد إ مدددن حدددرار
اللجم والقبل .
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وبدددددات أطفدددددال العاشدددددق مدددددن أب ت دددددر وال يدددددزال العاشدددددق مجاليدددددا ل
والر يلة تن ر جسد زوجته والحب يبرر حب روحي.
المرأ مدافعةل عن تصرفاتها:
مددددا أكددددر إ شدددديئا ل قدددددر كرهددددي أن يكددددون الحددددب واعظددددا ل! إنددددي جسددددد
في الجسد لحضن وحنان وقبل.
ورو ويحتا
َّ
فقبلدددة المحدددب هدددي م تصدددر لكدددل جمدددل العدددالم التدددي يريدددد إيصدددالها
لسان عاشق متيم.
الحب واعظا ل:
الحدددب ال عالقدددة لددده بالجسدددد فالجسدددد قفددد

الدددرو ومدددوت الحدددب

في شهو الجسد.
ويصدددرخ مدددر ل أ يدددر العاشدددق األفالطدددوني :أصدددبحت ال حلدددم لدددي إال
أن أحلم .
فتددددرد الر يلددددة  :لددددوال حرارتددددي مددددا أنجبددددت بأحالمددددك إال الجنددددون
والهبدددل فالحدددب عنددددما يعدددظ يصدددب كالددد ئب الناسدددك فدددي حظيدددر
ال نم.
واسددددتفاق القلددددب مددددن سددددباته وقددددال للجميددددع :كلمددددوني و حدددددجوني
علدددى قدددددر عقلدددي فأنددددا ال أفهددددم تعقيدددد ل ددددتكم أفنيدددت عمددددر فددددي
عملدددي ونبضدددي علدددى قدددولي يشدددهدإ مدددا فدددت التعدددب و ال تململدددتإ
واليددددوم فددددي محدددداورتكم أت ددددوف حتددددى مددددن أن أنددددب

ألندددده فددددي

عدددرفكم (كدددل مدددا لددديس لكدددم فيددده صدددال تسدددمونه محرمدددا ل) فقيدددر أندددا
إن فكددددرت فدددديكم وال معنددددى لددددي وال رجدددداء ي مددددل منددددي فالحيددددا
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عاريدددة بدددال محبدددة وال تواصدددل لدددي مدددع الندددور إن لدددم يكدددن الحدددب
روحدددا ل وجسدددد ولكندددي أعدددي إ بسددداطتي وأغتدددرف مدددن وجددده األر
طيبتددددي روحدددداني وجسددددماني كنددددت فيهددددا وعندددددكم باالسددددم كالهمددددا
والمضدددمون لدددو أطعدددتكم لتحولدددت وحشدددا ل يدددا سددداد ال تقنعدددوني أن
الشدددهو ئدددب يتحضدددر إال بالمحبدددة وأن الحدددب بدددال إرضددداء الجسدددد
والددددرو معددددا ل يمكددددن أن يسددددمى إال سددددجنا ل با تصددددار تلددددك حكايددددة
م فلة.
وانتهدددت المحددداور وال يدددزال القلدددب يعمدددل مدددا يشدددعر بددده والجميدددع
غددارقون فددي السفسددطة بددال فائددد ألن للقلددب سددلطان ال ينددازع فددي
الحيا والمحبة
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قصة رقم  :1متالزمة السيدتين
طدددوال عمدددر وأندددا أسدددمعهم يقولدددون عندددي ( كدددي وسدددريع البديهدددة)
لكنددي لددم أكددن أعيددر األمددر أهميددة وإن كنددت – وال أنكددر -أنددي أطددرب
له ا الوصف المتكرر.
علددى أن كددائي ككددل شدديء مبدددع بددال هويددة محدددد مميز وهددو مددا
جعلنددي علددى الدددوام أسددأل نفسددي هددل كددائي حكمددة و يددر أم بدد
وشدددددر ولطالمدددددا نجحدددددت بفهدددددم وتوظيدددددف م ددددداوف والدددددد علدددددي
ألكدددددون أوالل فدددددي قمدددددع محاولدددددة أ منهمدددددا أو كالهمدددددا لضدددددبطي
وتوجيهي بطريقتهما الصارمة ألكون كما يشتهيا ال كما أريد.
فدددأمي إ ا مدددا شدددعرت بضددديق ال يمكدددن لشددديء فدددي الكدددون وإن وصدددل
حدددَّ إجددراء عمليددة تجميددل أن يزيددل الك بددة عددن وجههددا أمددا أبددي
فكدددان نوعدددا ل مدددا مميدددزا ل بقدرتددده علدددى تجاهدددل مصددددر اإلزعدددا أيدددا ل
يكدددن بدددل يصدددل لحدددد اعتبدددار المدددزع لدددم يكدددن موجدددودا ل ات يدددوم
وكل ّمدددا حاولدددت أمدددي أن تضدددبط سدددلوكي وتقيددددني بنظامهدددا ال دددا
كنددددت أجددددد بدددداللجوء ألبددددي م رجددددا ل مشددددرفا ل مددددن نظامهددددا القاسددددي
فأ اطددددب فيدددده م اوفدددده وطموحاتدددده :بابددددا اإلبددددداع بددددال هويددددة وبددددال
قيددددود إال األ القيددددة فكنددددت أدغددددد ماضدددديه و أجعلدددده يددددرى نفسدددده
المتمددددرد التددددي سددددحقها جددددد فيدددده قددددد رجددددت مندددده بددددي كنددددت
أن أبدددددي علمددددداني َّ
أعدددددرف ّ
وأن أمدددددي متديندددددة وهددددد إحددددددى أهدددددم
ركدددائز فدددي تعميدددق مجدددرا َّ ال دددا
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لقددددددراتي و توجهددددداتي بينهمدددددا نعدددددم كندددددت كجددددددول صددددد ير بدددددين
جبلدددين فددد ن أزعجتندددي أمدددي بدددأن تفدددر

علدددي ديدددن أو تقليدددد أو
َّ

سدددلوك مجتمعدددي لددد ت بدددأبي قدددائالل  :جهدددل و ت لدددف كلمدددات أبدددي
األقدددرب لقلبددده وعقلددده ونمدددط تفكيدددر حتدددى و إن كاندددت أمدددي تريدددد
تعليمددي القيددام بواجددب اجتمدداعي كددأداء العددزاء كنددت أتهددرب منهددا
بدددالتمترس لدددف هنيدددة أبدددي الدددال تقليديدددة والفريدددد التدددي ال مجيددد ّل
لهددددا كانددددت أمددددي تريدددددني أن أبلدددد أعلددددى الدددددرجات العلميددددة و ال
تددددد ر جهدددددا ل فددددي سددددبيل تحقيددددق هدددد ا الهدددددف لدددديس وفددددا ل علددددى
مسدددتقبلي وإنَّمدددا وفدددا ل علدددى سدددمعتها كمربيدددة لولدددد وحيدددد فمدددن
المعيدددب أن تكدددون الكندددة الوحيدددد التدددي تنتمدددي لعائلدددة أبدددي العلمددداني
(الكندددة المتديندددة المميدددز ) والتدددي ت ددداف أن ال تدددنج بددد را عدددالم
وال سدددد تيّما أنددددي وليدددددها الوحيددددد وبكددددر العائلددددة كنددددت الحفيددددد و
أر معركدددة بدددين أمدددي ومحيطهدددا العدددائلي الجديدددد وكدددان علدددي أن
أجدددددد طريقدددددةل مدددددا تحقدددددق التدددددوازن فدددددي حيددددداتي بدددددين األطدددددراف
المتصددددارعة علددددى إظهددددار مهاراتهددددا بتربيتددددي فاألكددددل مددددجالل لدددده
تقاليدددد جامدددد عندددد عائلدددة أبدددي وكأنهدددا عائلدددة ملكيدددة فمدددجالل ربمدددا
يأكدددل الكلدددب معدددي علدددى الطاولدددة ولكدددن ال يجدددوز حتدددى أن اسدددم
لل دددددم بم دددداطبتي دون كلمددددة سدددديد

أمددددا أمددددي كانددددت تددددرى أكددددل

الكلددب علددى مائدددتنا حددرام ألندده نجددس و كددم شددهدت معددارك حددول
األسدددلوب األنجدددع لتربيتددددي

ويشدددتد ندددزاع جدددددتي وأمدددي وأقددددف

ائفددددددا ل ومشدددددددوها ل تصددددددر ان بددددددوجهي وكددددددل واحددددددد منهمددددددا
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تطددالبني أن أنفدد أوامرهددا و كددم كنددت أعددي
إغضددداب إحدددداهما وصدددرت مدددع جددددتي أعدددي
اك الددد
عدددد

مرتبكددا ل و ائفددا ل مددن
بوجددده ت دددر غيدددر

أرتديدددده بحضددددور أمدددي و ترعرعددددت أمددددارس ش صدددديات
ألرضدددي الجميدددع دون أن أعدددرف السدددو مدددن الدددال سدددو

فدددددي تصدددددرفاتي وسدددددلوكي هدددددل كندددددت أدر أندددددي أعمدددددق مرضدددددا ل
يسددددتفحل فددددي ش صدددديتي ؟ بددددل أ سددددس بمددددا أفعددددل لشدددد

بددددال

ش صدددية ؟ هدددل كدددان نبدددي أم نبهمدددا أم ندددب أبدددي ال أدر ؟ لكندددي
بددددت علددددى علددددم بنتددددائ هدددد ا ال ددددالف وأحصددددد الفهمددددا فددددي كددددل
تفاصددديل حيددداتي مدددن ظلدددم اي دددر ؟ جددددتي أم أمدددي ؟ أم أندددا ؟كدددان
أبدددي كمدددا سدددبق وأ بدددرتكم علمانيدددا ل بفعدددل مدددا عاندددا مدددن عنصدددرية
رجدددال الددددين وكاندددت أمدددي متديندددة بفعدددل التقليدددد ألنهدددا كاندددت مدددن
بيئدددددة متديندددددة وبفعدددددل العدددددادات والتقاليدددددد تحولدددددت مدددددع األيدددددام
لمتديندددة لدددم يكدددن أبدددي يكدددر الددددين كفكدددر بددددليل أنددده ا تدددار أمدددي
زوجدددة وهدددي مدددن طبقدددة متديندددة وإن كاندددت نظرتددده طبقيدددة ولكدددن
مدددن أيدددن نبعدددت م اوفددده مدددن التددددين؟ رأى ات يدددوم كمدددا تبددديَّن لدددي
حددددين تسددددللت لم كراتدددده طفددددالل اعتدددداد أن تكتددددب لدددده أمدددده واجباتدددده
المدرسددددية رغددددم أندددده بعمددددر يسددددتطيع معدددده القيددددام بكددددل وظائفدددده
وأنهددا لشددد عاطفتهددا كانددت تددرى فيدده مريض دا ل مصددابا ل بفددرط النشدداط
(مدددر

الطاقددددات الجسدددددية الهائلددددة) والتددددي تبلدددد حدددددا ل مددددن النمددددو

يفقددددد معهددددا صدددداحبها القدددددر علددددى التركيددددز واالنتبددددا ل َّمددددا يطددددر
عليددده فب مكدددان المصددداب بهددد القددددر العجيبدددة المسدددما مرضدددا ل
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ألنندددا لدددم ندددتمكن مدددن اسدددتيعابها كحالدددة صدددحية جيدددد كونهدددا ارجدددة
عدددددن المدددددألوف وكمدددددا قدددددال اإلمدددددام علدددددي  ( :النددددداس أعدددددداء مدددددا
جهلدددوا)وكدددم كاندددت تنفدددق السددديد الفاضدددلة العطوفدددة علدددى طفلهدددا ؟
أقددددول طفلهددددا وسدددديبقى بعينهددددا طفددددالل إنهددددا تكددددر بجددددزء منهددددا أن
يشددددفى هدددد ا لددددو سددددلمنا بفرضددددية أندددده مددددري
ببقائددددد ته ضدددددمن سددددديطرتها وتحدددددت رعايتهدددددا لشدددددد

ولكددددن رغبتهددددا
وفهدددددا عليددددده

وتعلقهددددا بدددده حولدددده لشدددداب يدددددعي البلدددده ويرتددددا لهدددد العنايددددة
الفائقددددة والمركددددز مددددن أمدددده بدددده رغددددم كائدددده وطاقاتدددده الجسدددددية
والفكريدددة الهائلدددة مدددن هندددا كدددان يدددرى أبدددي وحسدددب مدددا نقلدددت لكدددم
َّ
أن المدددددرأ ولشدددددد عاطفتهدددددا أو لكبدددددر
مدددددن م كراتددددده ال اصدددددة
قلبهدددا ( كمدددا اسدددت دم العبدددار حرفيدددا ل بم كراتددده ) ال يمكدددن أن تكدددون
مصددددرا ل لتمويدددل عقدددل أبناءهدددا بمدددا يلدددزمهم لمواجهدددة المسدددتقبل إ ا
هكددد ا بددددأ أبدددي يدددرى فدددي أ عطدددف أو ضددد ط أو تهديدددد مدددن أمدددي
أمدددور تهددددد مسدددتقبلي وال يجدددوز تمريرهدددا أبددددا ل بالتعامدددل معدددي أمدددا
عدددن أمدددي فقدددد رأت بشدددجاعة أبدددي و روجددده عدددن المدددألوف شدددديئا ل
مميدددزا ل لسددددببين:أوالل :لفرادتددده عددددن محيطهدددا المتدددددين وألفكددددار ت
ال ريبددة التددي لددم تسددمع بهددا قددبالل أو ضددمن محيطهددا المتجمددد فكريددا ل
والمحصددددور بعقيددددد دينيددددة جابتددددة وهددددام

المحدددداور فيهددددا قليددددل

ولددددم تكددددن تشددددعر إال بالتقصددددير عنددددد عبادتهددددا هلل ألنهددددم علموهددددا
بمحيطهددددا أن اإلنسددددان مهمددددا فعددددل يبقددددى مقصددددرا ل أمددددام أ نعمددددة
مددددن نعددددم
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القدددددرءان و قيدددددام الليدددددل وغالبدددددا ل مدددددا كاندددددت أمدددددي بالقيددددداس لبقيدددددة
الصدددبايا مقصدددر ل بحسدددب توصددديفهم وتعبيدددرهم و لدددك العدددرف قدددائم
بالمجتمعدددددات التقليديدددددة التدددددي تتسدددددم بالطيدددددب والكدددددرم و االلتدددددزام
الحرفدددي والكبيدددر بالعدددادات ومدددن ناحيدددة أ دددرى فهدددم شرسدددون حددددَّ
القتدددل فدددي سدددبيل الحفددداظ علدددى نمطهدددم الحيددداتي واالجتمددداعي أمدددام
العبددددادات المشددددوبة بنددددوع مددددن

أ َّ د يددددل وتنتشددددر بيددددنهم بعدددد
ال رافدددات التدددي ال يقبلدددون بهدددا ال نقاشدددا ل وال جددددال مدددن هندددا كدددان
جميدددع الشدددبان المقربدددون مدددن بيئدددة أمدددي لددديس بيدددنهم مدددن يجددد بها
إليددده ناهيدددك عدددن شدددعورها العظددديم أو لنقدددل شدددعور جمعدددي وعقدددل
جمعدددي كمدددا أسدددما يونددد يتعلدددق بدددالنق

والشدددعور بالتقصدددير تجدددا

مهمدددددا بل دددددت عبدددددادتهم ومدددددن هندددددا كدددددان الجميدددددع يتبدددددارون
باإلكجدددار مدددن عبدددادتهم التدددي لدددم تكدددن هيندددةل البتدددة الكدددل ال يمدددل إال
أمددي بدددأت تبحدد عددن مهددرب لهددا مددن حيددا السددباق البشددر ال د
لدددم يفرضددده

وفرضددده البشدددر بالمقابدددل كدددان أبدددي ببيئدددة علمانيدددة

الكجيدددددرون فيهدددددا معتددددددلون فهدددددم يرفضدددددون ال يبيدددددات رفضدددددا ل باتدددددا ل
َّ
دددرون العلددددم بوابددددةل وحيددددد للوصددددول هلل فالكددددل مهمددددا تبدددداينوا
ويد
كشدددرقيين يدددرون شدددكل العالقدددة بددداهلل أهدددم مدددن الحقيقدددة وأهدددم مدددن
كلمدددات و أنبيائددده و أ َّ شددديء ت دددر ألنهدددم مبنيدددون علدددى نمدددط
محددددد و قوالدددب جمدددود تعيدددد تكدددرار اتهدددا مددد َّل أبدددي مدددن أحاديددد
المحددددديط عدددددن ت لدددددف النمطيدددددين و ال سددددديَّما وأنددددده رأى نهايدددددات
مفجعددددة لددددبع
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عددددن الم تلددددف وجددددد أهددددل أبددددي بددددأمي ضددددالته المنشددددود التددددي
ت رجدددده مددددن مسددددتنقع التكددددرار الممددددل ورأت أمددددي نفسددددها تتحددددول
لقائدددد فدددي بيدددت حموهدددا الجديدددد وقدددد أدى وجودهدددا لتحفيدددز وإبدددراز
الحاجدددة للتددددين التدددي كاندددت موجدددود فدددي مكدددان مدددا لدددديهم ولكدددنهم
ي ددددافون مددددن عواقبهددددا وبدددددأت أمددددي تددددأمهم بالصددددال وتعلمهددددم
تددددالو القددددرتن فهددددا هددددي جارتنددددا ات اللبدددداس القصددددير والشددددعر
الكاريددددده والعدسدددددات التدددددي تتلدددددون باسدددددتمرار تجدددددق بدددددأمي وتبددددددأ
بت ييدددر عاداتهدددا علدددى يدددد أمدددي وبددددأت ترافدددق أمدددي لصدددال الجمعدددة
فدددي جدددامع الحدددي القريدددب مدددن البيدددت أمدددا أمدددي فقدددد ت يدددرت فيهدددا
أشددياء عديددد إال ك بددة وجههددا التددي بقيددت طاغيددة فددوق كددل ت ييددر
إنهدددا ال تسدددتطيع أن ترتدددد أقنعدددة المجتمدددع الم ملدددي الراقدددي بتقليدددد
ال دددرب فقدددط إنهدددا بكدددل بسددداطة ال تملدددك إال وجهدددا ل واحددددا ل ف مدددا
سدددعيد مدددع الجميدددع وللجميدددع وإمدددا غاضدددبة مدددن الجميدددع وعلدددى
الجميدددع بعكدددس محيطهدددا الجديدددد ال بيددد الددد

يضدددمر ويبدددد مدددا

يتفددددق ومصددددلحته الش صددددية ال القدددديم واأل ددددالق اإلنسددددانية ولكددددن
لددددم تسددددتمر سددددعاد والددددد َّ طددددويالل بعددددد أن كبددددرت بينهمددددا كانددددت
جدددددتي اإلسددددفين الدددد مددددزق حبهمددددا وبدددددّل أجمددددل أوجدددده التعدددداي
بينهمدددا ليكدددون مصددددر شدددقاق و دددالف بينهمدددا كندددت طفدددالل لدددم أكدددن
أعدددرف نتيجدددة صدددراع السددديدتين علدددى البيدددت كدددان همدددي الوحيدددد
أن أبقدددى حدددرا ل دددار صدددالبة نظامهمدددا المفدددرو

علدددي ألكدددون مدددا

يشدددتهيان همدددا (أمدددي وجددددتي) ال مدددا أريدددد أندددا بدددل دون أ ددد هما
63

منمِّق الكلمات

رغبددداتي بعدددين االعتبدددار كندددت كنهدددر صددد ير يعمدددق مجدددرا صدددوب
الحريدددددددة حريدددددددة ال يدددددددار والحيدددددددا

أردت أن أصدددددددب وأنتهدددددددي

بطموحددددداتي حيددددد إ أنتمدددددي وأتمندددددى وأريدددددد نعدددددم أجمدددددرت أقنعدددددة
احتيدددالي بالفشدددل الددد ريع إ إندددي أصدددبحت أميَّدددا ل بشدددهاد جامعيدددة
وكارهدددا ل للعلدددم والعمدددل معدددا ل وكندددت أشدددبه مدددا أكدددون بكومدددة القددد
التدددي تنتظدددر شدددررا ل لتشدددتعل وكلمدددا فشدددلت بتجربدددة رميدددت فشدددلي
عليهمددددا ورجددددت أمددددي بسددددببي فراشددددا زوجيددددا ل بدددداردا ل ومددددارس أبددددي
حيدددا التشدددرد وكدددأني حرضدددت فيددده عقدددد الصدددعاليك تلدددك العقدددد
التدددددي تجعدددددل اإلنسدددددان مسددددد والل عدددددن فقدددددر الفقدددددراء وتعاسدددددتهم
وتنحدددت جددددتي عدددن حياتندددا تمامدددا ل لدددم تكدددن العبدددار السدددابقة نهايدددة
لمعاندداتي وعقددوبتي لقددد عزفددت عددن الددزوا وأصددبت بكددر شددديد
للدددزوا

كدددان ي يدددل لدددي أن الدددزوا عقدددوبتي وكندددت كلمدددا قدددررت

الدددددزوا

فدددددت مدددددن صدددددراع جديدددددد أعيشددددده بدددددين أمدددددي وزوجتدددددي

وتراجعدددت عدددن قدددرار

وكدددان رفددد

الكجيدددرات هدددو الجدددواب علدددى

طلبددي والمهددم أننددي بقيددت أكددر الددزوا م افددة أن أعاقددب بعالقددة
داميدددة بيندددي وبدددين زوجتدددي كتلدددك التدددي لفتهدددا جددددتي بدددين والدددد َّ
وعليددده كندددت دائمدددا ل مدددا اسدددتيقظ مدددن كدددابوس مرعدددب ينتدددابني بشدددكل
دائددددم عجددددوز شددددمطاء تحمددددل سددددكينه وتقطعنددددي لنصددددفين وتتلدددد
سدددال وبقيدددت بدددال زوا طدددوال عمدددر وكدددان الكدددل
بتددد وق دمدددي الم ّ
ال يددددزال يصددددفني بددددأني سددددريع البديهددددة و كددددي ويروننددددي سددددعيدا ل
بالممتلكدددددات الكجيدددددر التدددددي لدددددد وصدددددحتي الجسددددددية الممتددددداز
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ولكددددن أحدددددهم لددددم يكددددن ليعددددرف كددددم أعدددداني مددددن صددددراعاتي مددددع
الماضدددي ومدددع الكدددابوس مدددن الدددزوا بدددل أسدددتطيع القدددول أندددي كندددت
مصدددددابا بمدددددر
بشددد

انفصدددددام الش صدددددية كندددددت ش صدددددين يعيشدددددان

واحدددد و لدددم يدددك أحدددد قدددادر علدددى التعددداي

مدددع تقلبددداتي

النفسددددية واأل القيددددة فقددددد أنقددددد ش صددددا ل يأكددددل مددددع دمدددده جددددم
تراندددددي بعدددددد لحظدددددات أسدددددأله أن يتواضدددددع هلل فدددددي معاملدددددة دمددددده
هكدد ا كنددت ضددحية بيددت السدديدتين أو كمددا شدد

طبيبددي النفسددي

مرضدددددددددددددي بمتالزمدددددددددددددة طبددددددددددددداع السددددددددددددديدتين المتندددددددددددددافرتين.
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الروائي المدرس :أحمد محمد إبراهيم.
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المؤلف في سطور:
-
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من مواليد عام  6891دمشق
حاصلللل عللللن لينلللاعة ملللن ام للل دمشلللق /كليللل ابداس نللل
الجغرافي .
حاصلللل عللللن دأللللوم وي يلللل ورألللو ملللن ام للل دمشلللق /كليللل
الترأي .
حاصلللل علللللن ما نللللتير فللللي ال للللوم م ال للللو النلللل اعي مللللن
الم هد ال الي للن ان أدمشق.
يتللللاأل حاليللللا دراسللللت أالم هلللللد ال للللالي للتر ملللل م التر مللللل
الفوري أدمشق.
صدر له رواية بعنوان ال أدر .
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.محال أن يولد في حيينا قمر .
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