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عبداهلل زايد آل زايد

اإله ـ ــداء:
فريحلون...
الذين حنبُّهم َ
إىل َ
نفتقدهم فال يأتون...
إىل الذين ُ
ٍ
حادث أليم..
إثر
إىل أخي علي ..الذي غيّبَهُ ُ
املوت َ
الصغرية أثري...
وطفلتهما ّ
هو وزوجتهُ
َ

أخـا األح ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـالم منف ـ ـ ِرداً
فإ ْن ر َ
أيت َ
ِِ
وهـو منب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوذٌ وحمتَـ ـ ـ ـ َق ُر
		
عن قومـه ْ
يب عن الدُّنيا وسـ ـ ـ ــاكِنِها
فهو الغر ُ
َ
وهو ِ
ـذروا
ـ
ـ
ع
أو
الناس
الم
ـر
املهاج
		
ُ
ُ َ ُ
أبدى ُمالينَـةً
وهو الشـدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـد وإن َ
الناس أم هج ُـروا
		
وهو ُ
البعيد ىَ
تدان ُ
من "املواكب" جلُربان َخليل ُجربان

كانت البداية
أب!"
"فأعظم جَمدي كا َن َ
أنك يل ُ
ُ

استغربت كثرياً رنَّ ِ
ذلك املساء ،فحىت ِ
اهلاتف يف ِ
ات ِ
املزعجو َن
بداية َ
ُ
ِ
أقوم برصد أدق تفاصيل حيايت..
واملشاك ُسـون َّقرروا جتنُّيب ..فأنا ُ
ذلك أن مساحة الفراغ الذي أعيشه كبرية ..فاملكاملات اهلاتفية
اليت أتلقاها طوال األسبوع تعد على أصابع اليد الواحدة ،لذلك
كلما مسعت رنَّات اهلاتف ال أص ّدق أذينّ ..ولكنين كنت أمتالك
نفسي وأكابر رغم فرط سعاديت ،فأتركه ير ّن حىت الرنة الرابعة،
متلهف لتقبيل وشكر املتصل من أعماق قليب
حيث ّ
أرد وأنا ّ
على تذ ّكره إياي .لكنين كنت دوماً أكتشف أن ال أحد يتصل
يهمه ويدفعه لتكبّد عناء الضغط على أزرار اهلاتف،
دون سبب ّ
وحيث أنين مل أكن مسؤوالً كبرياً أو ذا منصب رفيع قد حيتاجين
فيه الناس أو جتتاحين صداقات األصدقاء ،وحب الناس واخلالن،
أفسر األمور هكذا دوماً،
كانت الوحدة مطبقة متاماً .لكنين ال ّ
فأنا أُرجع تعثري االجتماعي إىل أسباب ذاتية .وأوبّخ نفسي هلذا
الفشل.
يف ذلك املساء كان املتصل شقيقي .كان حيدثين من تلك املدينة
احلاملة القابعة بني سلسلة من اجلبال الشاهقة ،اليت ال تعرف
احلرارةُ وارتفاع درجاهتا إليها سبيالً ،لقد أصبحت اليوم مكتظة،
والطرقات يف كل اجتاه .تضاءلت املساحات اخلضراء ،وأصبح
الناس حيتاجون إىل مكيفات اهلواء البارد! إال أنه وبرغم ذلك
مازال بعض أرجائها ينعم باهلدوء اجلميل ..بقي هنا أو هناك
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و(هجر) صغرية تذ ّكرك بسطوة الزمن وقوة األيام وما
عدة قرى
ٌ
حتمله من عواصف ورياح التغيري اليت ال تبقي وال تذر.
طبيعي .فقد بدا يل أنه
األمر
ٌّ
كان صوت شقيقي ال يوحي بأن َ
يفتعل اهلدوء.
َ
متع ٌ
ب ُ
لفي احلقيقة مل تعد هذه النغمة يف صوته غريبة على مسمعي،
فهو دوماً حي ّدثين هبذه الطريقة اجلامدة الباردة َّ
حد اجلليد ،كنت
أعترب أن هذه الصفة قد اكتسبها من األيام املؤملة ،وقد حزنت
اكتشفت أنه  -فقط  -مينحين شرف هذا
لبعض الوقت بعد أن
ُ
الربود وحدي دون سواي من إخويت أو حىت أصدقائه ،حقيقة
أنين مل أحزن لبعض الوقت وحسب ،إمنا طال حزين وامت ّد ،مث
قررت أن أوقف آالمي وأن أترفّع عن األحاسيس املرهفة ،ويف
كال احلالني مل يعرين انتباهاً حىت ولو للحظات .يف تلك املكاملة
قال:
 إن والدك يرغب يف رؤيتك بأسرع ما ميكن! حسناً دعين أكلمه.. إنه نائم ..لكن قبل نومه طلب حضورك. هل أيب مريض؟ هو متعب قليالً ..أنت تعرف أباك جيداً ..يرهق نفسهبالزراعة واحلصاد واحلرث ..وشيخوخته مل تعد حتتمل ..إنه حىت
ال يسمع النصيحة.

هذا كل الذي متكنت من معرفته ..لكنين كنت أفكر يف مجلته:
"إن والدي العجوز ال يسمع الكالم"! ابتسمت ..وختيّلته
مزهواً فرحاً بتلك األراضي اليت طاملا أحبها ..وكانت الفلك
وهو الكوكب السماوي الذي يدور حوهلا .عندما أغلق اخلط
اهلاتفي ..كنت أستمع إىل لنغمات املتقطعة ..دن ..دن ..دن..
لدي أمل يف أن أعود وأمسع صوته فيخربين
دن ..هل كان ّ
باملزيد!
اتصلت بشركة الطريان للحجز على أول رحلة للسفر ،وبعد أن
رد موظف احلجز ،بادرته بوجهيت ورغبيت يف السفر بأسرع ما
ّ
ميكن.
(بعد حلظات من االنتظار على اهلاتف)
ـ ال توجد مقاعد ..هل أحجز لك على قائمة " االنتظار " ٍ
لرحلة
بعد أربعة أيام؟
ـ لقد اتصل شقيقي اآلن وأخربين أن والدي يريد مقابليت ..قد
يكون مريضاً ويريد رؤييت ..وأنا قلق عليه كثرياً.
(رد موظف احلجز حب ّدة)
ّ
علي قصة حياتك" ..ال يوجد حجز ..هل
ـ "يا أخي
ّ
ستقص ّ
كالمي مفهوم؟ هل ترغب أن أحجز لك "انتظار"؟ على والدك
أن ينتظر!
(شعرت بالغضب واملرارة)
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كنت ستتفضل علينا برحلة جمانية ..أم
ـ ملاذا ينتظر والدي ..هل َ
كنت ستدفع مثنها املبالغ فيه؟
َ
ـ هل تريد أن أحجز "انتظار"(" ،خلّصنا ترى ص ّدعنا" من الضغط
والزحام على رحالت الطريان للمدن النائية) ..لكن اجليّد أنك مل
تقل إن والدك تويف ،كما يفعل ركاب هذه الرحالت عندما ال
جيدون مقاعداً ..سأعطي حجز " انتظارك " أولوية هلذه امليزة!
ـ كنت أشتاط غيظاً وأنا أجيبه :هل تعلم أن كلماتك فيها
عنصرية ،وطبقية غبية ،لفظتها حىت الدول العنصرية ،وبدت على
لسان أمثالك سلوكاً شائناً .إنه ال ميكن إلنسان أن ي ّدعي موت
حبيب من أجل احلصول على مقعد يف إحدى رحالتك البائسة
لو مل يكن حمقاً .لكن كيف تصدقه وحقدك يعميك ،مجيع أفراد
فعال يف بنائه
هذا الوطن كيان واحد وبالتايل فإن اجلميع جزءٌ ّ
وتطويره وهلم كامل احلق يف شركتك كوهنا وطنية ،وكوننا
ننتمي إىل هذا الوطن ،رغماً عن أنفك!
ـ هل تريد أن أحجز لك " انتظار "؟
ـ ال ،شكراً ،ال أريد.
ط يف وجهي .ويف أقل من مخس دقائق استمعت
من فوره أغلق اخل ّ
مرتني لتلك النغمات املتقطعة ..دن ..دن ..دن.
هذا يعود لتعثري املستمر يف التواصل اجليد مع الناس .دوماً
أعطي األمور تفسرياً أكرب مما هي عليه .هل رأى أحدكم أنين

كنت غاضباً على شقيقي أو موظف احلجز؟!
برغم هذا قمت بتجهيز حقيبيت ،وأنا أكفكف دموعي ،فالقلق
تؤرقاين..
واخلوف على والدي ،وتلك ّ
الغصة اللعينة يف حلقي ّ
فأنا أعلم متاماً أنه من أجل احلصول على مقعد يف إحدى
وأتوسط
الرحالت املغادرة البد أن أستجدي هذا أو أطلب
ّ
إىل ذاك .لقد ضربتنا احملسوبيات يف الصميم ..وأصبحت تقود
عالقاتنا االجتماعية ..وأصبح االنتفاع واالستغالل شهادة
جناحك يف حميطك ..ومل تعد أشكال الوساطة واملنافع املتبادلة
تـثري االستغراب ..بل إهنا بداية األجبدية السهلة يف صميم األنانية
اليت أصبحت يف أذهاننا شكالً مجيالً من أشكال احلياة املعاصرة.
ذهبت إىل منطقة وسط املدينة املزدمحة ..حيث هناك مركز النقل
وجتم ٌع لسيارات األجرة ..لكنين توجهت إىل شركة النقل
الربي ّ
الربي الكربى ..اليت متلك أسطوالً كبرياً من احلافالت املكيفة
واجملهزة للرحالت الربية ..وسألت املوظف الذي يقبع خلف
شباك التذاكر:
ـ مىت ستغادر أول رحلة؟
ـ بعد ساعتني.
تكرمت.
ـ احجز يل مقعداً واحداً إذا ّ
ـ مائة ومخسة وعشرون..
ناولته املبلغ املطلوب مثناً للتذكرة..
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ـ رحلة موفقة ..هكذا قال موظف شباك التذاكر وهو يناولين
تذكرة صعود احلافلة.
وعندما حان موعد بدء الرحلة الربية صعدت احلافلة اليت كانت
خالية إال من بعض املقاعد املتفرقة وكان جيلس فيها عدد من
اجلالية اآلسيوية ،لذلك حظيت بثالثة مقاعد خالية متاماً جبانيب.
وقبل االنطالق جال السائق بنظره حنونا كأنه يتفحصنا ،ومل أفهم
السبب .مث توجه إىل مقعد القيادة وانطلق باحلافلة.

الرحلة..
وشعور بال ٌغ بالظّلم والفرار.
عميق،
يف أوقات السفر ينتابين حز ٌن ٌ
ٌ
ويف تلك اللحظات كانت أحاسيسي أشبه خبيوط العنكبوت من
وهنها وشدة رقتها .كنت كئيباً جداً .وأحاول أن أر ّكز تفكريي
يف شيء حم ّدد ،لكنين مل أكن إال يف فوضى ذهنية شاملة.
الزحام والتوقف املتكرر بسبب اإلشارات
بعد أن جتاوزت احلافلة ّ
استقرت على طريق السفر،
الضوئية وسط املدينة ..وبعد أن ّ
متوجه ومن هياجه
ُ
يستقر هو اآلخر من ّ
أحسست أن عقلي بدأ ّ
وفوضويته العارمة .وعندما ابتعدنا عن املدينة وغادرنا األنوار
وانسكب علينا الظالم ..نامت األجساد ،وغطانا اهلدوء ،إال
من مهسات زوجني يف مقدمة احلافلة كأهنما عصفوران مجيالن،
وضحكات خافتة لعاشقني .أما أنا ،وقد أسرين املنظر ،فقد
رأسي احلزين املثقل باهلموم على زجاج النافذة ورفعته
وضعت َ
عالياً ألجد القمر يف مكانه املعتاد يف حماوالته الدائمة املتكررة
سعي طموح متكرر
والدؤوبة املخلصة لالكتمال ليغدو بدراًٌ ،
ليبلغ غايته ،وكانت النجوم حتيط به  -كعادتهِ ا  -جبماهلا األخاذ.
أب
" فأعظم جمدي كان أنك يل ٌ
وأكرب فخري كان قولك :ذا ابين"
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الشعري إليليا أيب ماضي .قلته
لقد صدق حايل يف هذا البيت ّ
أليب العجوز ذات مساء بعيد ،وأنا أقود (السيارة) ِ
مغاد َرين
املدينة حنو أراضيه الزراعية ،يف أجواء من الظلمة  -متاماً كما هو
طلب مين أن أعيده عليه أكثر من مرة .بعدها كنت
حايل اآلن – َ
يرد
أذكره له دائماً يف أوقات خمتلفة ..كان
كالسر بيننا ،وكان ُّ
ّ
ويهز رأسه بشموخ .مازلت أتذكر كلماته
علي بضحكة خفيفة ّ
ّ
وقصصه عن تلك احلياة اليت عاشها جيالً كامالً ،مل تكن فيه
األحوال املعيشية جيدة ،ففي هناية القرن التاسع عشر امليالدي
منوها األوىل وبداية العهد التأسيسي
كانت البالد يف مراحل ّ
ٍ
لدولة انبثقت من ُركام التخلّف واجلهل والعصبية والتقاتل .كان
ال ب ّد أن متضي عقود من الزمن حىت تتحقق النهضة والتطور.
يف تلك احلقبة الغابرة عاش آباؤنا وأجدادنا بآماهلم وآالمهم
ينحتون الصخر يف أحوال معيشية صعبة ،يف حياة ملؤها البؤس
والفاقة .جتتمع كل معاين احلرمان والقسوة يف حياهتم اليت خاضوا
معاركها بكل شرف وصرب ..ال يشدهم حنو البقاء إال فُسـحـة
األمل ،وما كان يرتاقص يف صدورهم من قلوب مل تعرف إال
احلب والنقاء.
يف تلك احلقبة عاش آباؤنا األمل مصحوباً مبرارة األميّة واجلهل .مل
تكن معاركهم مع التضاريس الصعبة والطبيعة القاسية وحسب،
بل كانت تشمل كل نبضات وتفاصيل احلياة ،كانوا حياربون

الوباء :األميّة والتخلف ،مبا كانوا يزرعونه يف قلوبنا من معاين
النبل والصدق .يف الوقت الذي يعانون فيه اخليانة والنهب
وفقدان األمن .كانت معاناة السكان مستمرة فبقايا الغارات
مرتسبة داخل نفوسهم .فحياة النظام ال
القبلية متواصلة والعصبية ّ
الضعفاء
يعرفوهنا ..يدركون أنه لتعيش ال ب ّد أن تكون قوياً ،أما ّ
فمصريهم املوت جوعاً أو قتالً أو فريسةً للسباع الضارية .لذا
ويقوي انتماءه
كان من الطبيعي أن يلوذ كل فرد بقبيلته وعشريته ّ
هلا ،فرتسبت االنقسامات وأصبح والء الفرد لقبيلته وعشريته
مطلقاً ،ال حي ّده قانون أو متنعه سلطة .كانت عملية إصالح
اجملتمع جمرد فكرة مل تطرق ذهناً! أما العمل على حمو األمية ونشر
الفضيلة وتعزيز القيم النبيلة اليت كانت موجودة أيضاً ،فلم يكن
ٍ
التدرج وإدخال التعليم واملستشفيات وم ّد
من خيار ألحد سوى ّ
كافة وسائل املواصالت هلذه القبائل و(اهلجر) وإرسال األبناء
إىل املدن ملواصلة تعليمهم والتعرف على جانب آخر من احلياة.
لكن آخرين من رجاالت هذه اجملتمعات مل ينتظروا هذا التحول
ّ
البطيء ،حيث ّقرروا الرحيل والسعي لتحقيق حياة سعيدة مستقرة
بعيداً عن مصدر الوباء ،يف حماولة الختصار الزمن ،ليعيشوا كل
أسباب الراحة وينعموا هبا ،فانتقلوا حنو احلضارة .حنو اجملتمع
اجلديد الذي بدأ يتشكل ،حبثاً عن الرزق وحتقيق الذات والشعور
بالوجود احلقيقي ،آملني أن تكون هناك أكثر من فرصة ألبنائهم
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للعيش برفاهية وكرامة واستقرار .وآخرون – كانت  -رحالهتم
حنو اجملهول حتمية وقسرية هرباً من واقع مرير أو تسلط جائر.
كنت أتذكر
وسط هذه األفكار اليت كانت تتواىل ومتوج يف ذهين ُ
ضرب
أحاديث أيب العجوز عن رحالته منذ أن وعى احلياة! إهنا ٌ
من السعي احلثيث عن حياة أفضل ..كانت قليلة تلك اللحظات
اليت أنفرد فيها بأيب ،ذلك أنين كنت أعيش يف العاصمة اليت
ـت رياحها وقسـوتهِ ا وناسها ..لذلك
عشقتها حىت الثمالة ،وعشق ُ
كانت املرات اليت أعود فيها لرؤيته ُّ
تعد على أصابع اليد الواحدة،
وآخرها كانت قبل مخسة عشر عاماً! ذلك أنين يف سعي متواصل
تسمى حتقيق الطموح .وبرغم هذا مل
وعمل متكرر لبلوغ غاية ّ
سر فرحه وفرط سعادته عندما كان يراين أمامه يف زيارايت
أفهم ّ
تلك ،أو عندما كنت أقود املركبة ألوصله إىل مزرعته اليت طاملا
أحبَّها .وكنت أنتهز فرصها ألمسع منه ،يف حماولة تعلم شيء عن
حياته ،أو ألفهمه ،وأفهم سر هذه الطمأنينة الدائمة.
مغادرين املدينة وصخبها .أتذكر
يف ذلك املساء كنا يف طريقنا َ
تعرض له يف حياته .سألته وأنا
كلماته عن اجلرح األول الذي ّ
أضحك :أال توجد لك أسرار؟ أمل حتب؟ إذن ما هو اجلرح األول
تنهد الشيخ
يف حياتك؟ كن صادقا معي .لن أخرب أحداً .أعدكّ .
العجوز تنهيدة طويلة ،لكنها ساخنة مؤملة .قلت يف نفسي :بعد
هذه السنوات هل مازال هليب احلب والغرام يضطرم يف قلبه؟

تعرض له يف
مازلت أذكر عندما بدأ حيكي يل قصة أول جرح ّ
حياته وهو الذي آمله كثرياً .لكنه عندما بدأ يف احلديث ،انطلق
بعفوية ،كأن سرده لتفاصيل قصته يزيح عن كاهله عبئاً ثقيالً.
بدأ حبماس وكأنه كان ينتظر هذا السؤال منذ فرتة طويلة من
الزمن .جعل يقول :تريد أن تسمع قصيت أيها الصغري ..حسناً
سأرويها لك .ومن هناك بدأ قائالً....
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الجرح األول
األب العجوز حيكي:
عيين وجلت هبما يف أرجاء حميطي أدركت النقص
منذ فتحت ّ
اهلائل الذي جيتاح نفسي .وعندما بدأت خطوايت األوىل علمت
علي ..لكنين عندما كربت وبدأت
أن املكان رغم اتساعه يضيق ّ
أدرك تأكدت من احلقائق الغائبة أو املغيبة ،فأيب الذي تويف قبل
والديت ترك إرثاً كبرياً من األراضي الزراعية واألنعام واملواشي،
ويفرتض أن أنعم هبا ال أن أشقى ملشاهد الغرباء ينهلون من
خريات بالدي .إن الكبار عندما يغيّبون ضمائرهم يشقى الصغار
ويتعبون .يف أحد األيام الصيفية والشمس تتوسط كبد السماء
عدت إىل املنزل طلباً للماء ولكسرة من اخلبز أس ّد هبا رمقي،
فمنذ املساء مل يصل إىل جويف لقمةٌ من طعام ،عندما اقرتبت من
املنزل احلجري شاهدت شقيقي األكرب ينعم بالنوم حتفه األشجار
اخلضراء والظل الظليل .ابتسمت ابتسامة عريضة وجعلت أسري
قدمي ألنيّ ال أريد إزعاجه أو إيقاظه.
اهلويىن على أطراف أصابع ّ
دلفت إىل املنزل واجتهت إىل املطبخ فوجدت املاء واخلبز وقليالً
من العسل .مل يكن هناك جمال للتفكري ،فجلست وتناولت الطعام
فأتيت عليه كامالً ،وارتويت ماء ،مث عدت إىل احلقول.
ساعدين الطعام يف أن أواصل عملي يف احلرث والسقي بكل
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نشاط وعلى أكمل وجه .وعندما بدأت الشمس يف املغيب جاء
أخي األكرب يزأر ويسأل :هل جئت إىل املنزل اليوم؟
ـ نعم..
ـ هل أكلت اخلبز والعسل؟!
علت وجهي الدهشة وأجبته:
ـ نعم..
ومن تلك اللحظات بالتحديد اتضحت الصورة يف ذهين ..فأنا
أنظر ألخي الكبري نظرة االبن ألبيه ..وهو ينظر يل نظرة العامل
الذي يؤدي عمالً حمدداً وال ب ّد أن يأيت يوم يُطلب منه الرحيل..
الصورة غائبةً عين وعن ذهين البسيط .أشعر هبا،
مل تكن هذه ّ
لكنين كنت أبعدها منيّ ألنين ال أمسح لنفسي بالتفكري بسوء الظن
باآلخرين فما بالك بشقيقي .حىت وإن كان هو الذي قد أوسعين
ضرباً وشتماً وطردين من أرضي ومن بييت وطلب عدم رؤييت
ثانية بسبب فتات اخلبز وقليل العسل .ومع فرار الشمس للمغيب
ويد ٍ
تشفق
يف ذلك اليوم كنت وسط احلقول أبكي الوحد َة َ
أب ُ
وترفق يب ،وحنان ٍّأم ترعاين وحتميين .هبط الظالم فاجتاحت
نفسي برودةُ الوحدة ،وختيّلت طيف أيب وأمي ومتنّيت وجودمها
فبكيتهما طويالً .ويف منتصف الليل بدأت تظهر يف نفسي
عالمات األمل ،األمل يف أن يعدل شقيقي عن قرار طردي .وما
إن بزغت أضواء الفجر حىت كنت على يقني أن شقيقي سيطلب
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مين البقاء بل وسيعتذر يل ،لذا عدت يف الصباح إىل مهام عملي
وكأن شيئاً مل حيدث ،بل أخذت أنتظر وصوله إىل احلقول حىت
ُجنز خالل اليومني املاضيني ،إال أنين وأنـا منهمك
أطلعه على ما أ َ
السـقاية وتنظيف الثمار فوجئت به ومعه أحد الفالحني،
يف ِّ
فتوقفت أشاهده وهو يعطي تعليماته إىل العامل اجلديد بأن يفعل
كذا وكذا .امتألت عيناي بالدموع واخلوف ،ومل تتب ّدد خماويف
إيل بأن آيت حنوه ،فجعلت أمسح دموع
إال عندما شاهدته ّ
يلوح ّ
عيين ،وال أكاد أصدق .قفزت حنوه وأنا أمتتم :ما الذي جعلين
ّ
أسيء الظن بشقيقي؟ لقد أحضر َمن يساعدين ،فهو دائماً يقول
إنين ال أحسن العمل .لكنين عندما اقرتبت منه شاهدت وجهاً
غاضباً قاسياً فتضاءلت ابتساميت حىت اختفت .ما هي إال حلظات
من االرتباك والرتدد واخلشية داخل كياين الغض ،حىت وجه
نظراته حنوي وقال :مجعنا مالبسك فاذهب ألخذها ،وال أريد
أن أرى وجهك إال وأنت رجل .مث اهنمك مع الفالح اجلديد
يف اإلرشاد والتوجيه .أما أنا فقد ضعت متاماً وأخذت أوجه
نظرايت حنو شقيقي وختيّلت أنين أصرخ يف وجهه :أين أذهب؟
ملن أذهب؟ ملاذا أذهب؟ كان ال ب ّد أن ميضي بعض الوقت حىت
أقو على اهلمس بأسئليت فما بالك بالصراخ! عندها
أدرك أنين مل َ
أدركت حدود مقاوميت لقرار جائر مثل هذا ،وعلمت أن صمود
الضعفاء ال يطول ألهنم ضعفاء ،فحملت نفسي وغادرت هبدوء.

لقد طردت وأهنت .لقد أبعدت عن أرضي ليس بقوة القانون
الغائب يف تلك احلقبة ،إمنا بقوة اهليمنة والبطش والسيادة اليت
ميثلها نظام القبيلة املنحاز كلياً حنو األفراد األقوياء .طردت
ألنين تناولت قليالً من العسل الوفري الذي تصنعه خاليا النحل
اليت متلكها أمي .طردت ألنين تناولت فتاتاً من اخلبز املصنوع
من الذرة املزروعة يف أرض أيب .هكذا وبكل أسباب البساطة
انسحبت خملفاً ورائي شقيقاً ال حيسن أن أقول إنين أكرهه.
خملفاً ورائي أرضاً تتسع يل وللعشرات .متسائالً  -بوجع  -عن
أسباب طردي وإبعادي .انسحبت جبرح ينزف يف نفسي ،وأمل
جديد داخل جويف.

24

25

هروب نحو المجهول
كنت أختيّ ُل ذلك احليّز املكاين  -الذي مل أغادره منذ أن رأت
ُ
أقل من أن
عيناي النور  -مركزاً للعامل وفيه ينتهي .كان عقلي ّ
ٍ
مساحات أخرى ،ولذلك كان مهّي ومكاين الوحيد
يستوعب
الذي آوي إليه يف املساء .وألنين كنت أشعر  -يف السابق -
ميرون
ِّ
حبب األقرباء وأفراد القبيلة عندما يزورون أخي أو عندما ّ
بالقرب من األرض الزراعية ويشاهدونين أعمل فيها ،حيث
يغمرونين بكلمات التشجيع أو بتقدمي شيء من اخلبز ،ألجل
ذلك مل أفكر أبداً يف االبتعاد عن هذا احمليط املكاين .ومضى
علي وأنا يف حالة التنقل بني مزارع اآلخرين والنوم بالقرب من
َّ
ليظهر يل لو ٌن آخر مل أعه ْده
منازهلم ،بضعة أيام ،كانت كافية َ
ٍ
من القسوة والضرب واإلهانة .أحدهم أوضح يل جبالء الذي تغيرّ
فعالً ،والذي كنت حباجة إىل معرفته ،وهو حتويل من صاحب
ٍ
ٍ
ٍ
صعلوك حقري .من فىت له مستقبل مشرق من
وأمالك إىل
أراض
مشرد فقري ،من شاب ينعم حبماية أسرته
الغىن والرتف إىل شاب ّ
القوية اليت متلك مساحات كبرية من األراضي ،إىل إنسان وحيد
مطرود ال ميلك سوى مالبسه املهرتئة اليت تغطي عظامه الرقيقة.
هذا ُّ
التحول احتجت إىل أيام قليلة لفهمه ،أو ملعرفة حجم التغيرّ
لدي مل تكن تتجاوز أن أخي
الذي حدث يف حيايت ،فاملسألة ّ
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كان غاضباً وغداً أو بعد ٍ
غد سيعود ويرضى فينتهي كل شيء،
لكن األمر كان أكثر عمقاً وأكثر فداحةً يف النتائج ،وليس على
ّ
النحو الذي ختيّلته أبداً ،فقد وجدت أن الناس تتحول سلوكياهتا
لتحول سلوك أخي
القوي ،ووجدت األقرباء أكثر تنكراً
ّ
تبعاً ّ
توافقاً مع تنكر أخي .ووجدت الضحكات تتالشى واالبتسامات
ختتفي ،ويكرب الغضب وتتعاظم القسوة!؟ كل هذا كان ميكن يل
أدركت أن ما كنت أنعم
جتاهله ،أو عدم االلتفات إليه ،لوال أنين
ُ
به من محاية ومنعة قد تالشى ،وبالتايل أصبحت عٌرضةً لإلهانة
والضرب املتكرر.
احلقيقة أنين فهمت أن اهلروب هو السبيل الوحيد لبقائي على قيد
احلياة ،ومن هناك فهمت  -مستغرباً  -كيف لإلنسان أن يغادر
مكاناً ألفه وأحبه خوفاً على بقائه!
ذاك الذي كان سائداً ،والذي كان يطحن
إنّه صراع الغاب َ
الضعفاء يف زم ٍن غابت فيه اإلنسانية والقانون.
لذلك كان الرحيل خياراً وحيداً أمامي رغم مرارته وقسوته.
وألول مرة أبتعد فيها عن البيت احلجر .منزل أيب وأمي وأجدادي
الذي ُشيّد من أحجار هذا اجلبل الذي يستظل به .الذي مت
بناؤه من تربة هذه البالد الطيبة .استيقظت قبل شروق مشس
ذلك اليوم ..ألقيت نظرة على تلك األماكن مث غادرت ،تدفعين
للمسري كراميت اليت ُجرحت وأنفيت اليت ُمِّرغت بالرتاب ،مسرية
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مل أكن أعرف معاملها أو أحدد هلا وجهة .كان املهم يف  -تلك
اللحظات  -هو مواصلة االبتعاد .هذه السهول املمتدة الطويلة
صحت تسميتها طرقات -
أعيتين ،أما وعورة الطرقات  -إذا ّ
فقد أتعبتين ..كنت أعاين اجلوع والظمأ ،واجلبال بشموخها
تبعث يف نفسي اخلوف واالرتباك وكأهنا مل تظهر القوة إال أمام
علي ،فكرت أن ألوذ
ضعفي وقلة حيليت.كان يل شقيق آخر امسه ّ
أحرك يف قلبه
به وأطلب مساعدته .وخطر يل أنين أستطيع أن ّ
شيئاً من اخلوف من سيطرة شقيقنا األكرب على أمالك والدنا.
كان ميكنين أن أوقظ يف نفسه عدم الثقة فيه ،وكان ميكنين أيضاً
أن أدفعه للمطالبة حبقوقه وأن ال يؤجل هذا األمر ،خاصة مع
أطماع شقيقنا هذا ،إال أنين فضلت أن أكون مهزوماً خرياً من
ٍ
أخوي .فضلت أن أمحل على
مواجهة بني
أن أكون سبباً يف
ّ
هم احلزن وفداحة الظلم خرياً من التسبب يف انقسام
كاهلي َّ
سيسمع مبا حدث يل وما تعرضت له
وشقاق بيننا ،ويف ظين أنه
َ
من الناس.
لذا قررت أن أغادر مهزوماً خرياً من انتصار يكون فيه شقيقي
هو املهزوم .وأعترب النتيجة واحدة .قطعت الفيايف دون وجهة
حمددة ،وسرت يف القفار دون هدف معني .سأكذب لو قلت
إنين يف حبث عن أمل ،فأنا حىت مل أكن أعرف هذه املفردة!!
وبرغم هذا كانت الطريق طويلةً ابتعد خالهلا أمل احلياة .وما

أطول الطرق اليت نسلكها دون معرفة احملطة اليت سنتوقف فيها
أو الغاية اليت نرغب يف بلوغها .لقد كان الواقع صعباً ،انكسرت
خالله صورة احلياة املمكنة .إن الواقع ُّ
أشد قسو ًة من اخلوف..
ُّ
وأشد عنفاً من كل الظروف السيئة اليت تغزو حياتنا وأذهاننا.
بعد السري الطويل ..كان التعب واإلعياء قد أخذا مين كل مأخذ
وأصبح جسدي منهكاً متاماً ،ولكنين  -وخشيةً من سباع الليل
 كنت ال أمسح لنفسي بالراحة فقد كنت أحبث عن مالذ آويإليه حىت الصباح ،ومل أكن أطلب أكثر من هذا .قضية اجلوع
مؤجلة ،أل ّن قضية البقاء ْأوىل باملعاجلة اآلن.
والظمأ ّ
ساقاي من السري
ُهنكت
كان الليل يرخي سدوله سريعاً ،وقد أ ْ
َ
بسرعة يف هذه األودية وأنا أتطلع مييناً ومشاالً لعلي أشاهد منزالً
أو كهفاً أختبئ فيه .عندما بدأت أمسع عواء الذئاب تقرتب منيّ
يشل أطرايف وبدوت ضائعاً متاماً .عندها أدركت
كاد اخلوف ّ
علي أبداً ،فلن
أنين ميت ال حمالة .ستأكلين الذئاب ،ولن يعثروا ّ
تُبقي مين شيئاً .وأنا يف لجُ ة الرعب واملوت اهتديت إىل فكر ِة
تسلُّق إحدى األشجار والبقاء على أحد أغصاهنا! كنت متعباً
علي ،لكن هيهات أن جيد النوم إىل جفوين
والنعاس يسيطر ّ
طريقاً .فاخلوف أخذ مين كل مأخذ ،وخشية أن أقع فأموت
بسقوطي أو أن تأكلين الذئاب ،سيطرت على كامل تفكريي،
بقيت مستيقظاً حىت شروق الشمس .عندها بلغ التعب
هلذا ُ
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واإلرهاق مين كل مبلغ وبدأت باألنني من اإلعياء .وجبانب
هذه الشجرة اتكأت جالساً واختلطت دموعي بالعرق الذي مأل
واحلمى ،مث بدأت باهللوسة ،مث
وجهي من شدة حرارة الشمس ّ
ذهبت يف غيبوبـة.
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رغبة الحياة..
َمن يقول إن الرمحة ال تنبعث من وسط القسوة؟ َمن يقول
الصلف ومجود املشاعر ال يأيت من ثنايامها نور من اهلدوء
إن ّ
والشفقة؟ هذا هو حايل ،كنت مم ّدداً وسط أحد األودية وقت
الظهرية ،والشمس تتوسط كبد السماء حني شاهد أحد الرعاة
عدداً من الطيور حتلق يف السماء .يف مثل هذه احلاالت ال ب ّد أن
تكون الذئاب قد أوقعت إحدى الشياه والتهمتها وهذه الطيور
حتلق حول ما تب ّقى .هكذا تبادر إىل ذه ِن ذلك الراعي املسن،
فأخذ يف النزول من سفح اجلبل إىل الوادي ،لكنه مل جيد الشاة
فىت مذبوحاً من األمل ،من األنني ،من
املبقورة البطن! وإمنا وجد ً
اخلوف ،من املرض ..اقرتب والدهشة تعلو وجهه ،وهو يأسف
حرك وجود الراعي رغبة احلياة يف
ملوته .لكنين مل أمت ،فلقد ّ
كياين احملطم .لقد أشعل الراعي أمل البقاء يف القلب الصغري
املتعب .محلين كما حيمل شا ًة ،وتوجه يب إىل منزله ،وأنا بني
احلياة واملوت.
بعد أن استعدت عافييت وقويت ،مل يكن يل ملجأ أعود إليه ،ومل
يطلب الراعي وزوجته مين املغادرة .ومل يشعراين  -أيضاً  -بأين
ضيف ثقيل ،بل على العكس ،كنت أشعر
عبءٌ عليهما أو
ٌ
منهما باحلب والرتحيب الدائمني .مضى زمن وأنا يف ضيافتهما
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أنعم بالراحة النفسية والذهنية ،أما الراحة البدنية فليست واردة.
اليومي ،وجلب املاء من
كنت أؤدي أعماالً شاقة من الرعي
ّ
الوادي إىل سفح اجلبل ،مث تنظيف حظائر احليوانات وحصد
واقتالع الثمار من أجزاء واسعة من األراضي الزراعية يف اجلوار.
عيين على حياة
لكن ذلك كله ليس له أمهية عندي فقد فتحت ّ
مليئة بالعمل القاسي ،حىت إنين ظننت أن هذه الدنيا مليئة
بالعمل والتعب والشقاء ،فلم أعد أطلب الراحة ،بل أعتربها
خيانة أو أعتقدها شيئاً غريباً .أما العمل فهو األساس الصائب
ما دمت قادراً على الوقوف على قدميك ،والشاذ هو هروبك
أو تكاسلك .كان الراعي يلمس هذا التفاين الدائم ويشعر هبذا
احلماس املستمر .وذات يوم  -وأنا وسط احلقول أعمل كعاديت
جنمع بعض الثمار ،عندما هنض
 كان الراعي وزوجته جبانيب ُوقال خماطباً زوجته وقد مألت قلبه الرمحة والشفقة :أعتقد أن
وقت احلقيقة قد حان.
مل أفهم حديثه يف تلك اللحظة ،ويف املساء طلب حضوري ،وما
دلفت غرفةَ العجوزين ،حىت وجدت الزوجة تبكي والراعي
إن ُ
غارقاً يف احلزن ،والدموع متأل عينيه .قلت للراعي :خرياً يا عم..
أجابين :اجلس واستمع جيداً ملا سأقوله لك.
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ُّ
رد الجميل
قبل عشرين عاماً من اآلن أصيبت هذه البالد بوباء قتل الكثري
من سكاهنا وهجرها الكثريون .ومما زاد األمر معانا ًة ومشقةً
علينا يف ذلك الوقت اجلفاف وقلة املاء .مات كثري جداً من
الناس .ال توجد عائلة إال وفقدت أحد أبنائها ،أما أنا فقد فقدت
ابنتني وأصيب ابين الوحيد بذلك الوباء ،فهجرت هذا املكان
أنا وزوجيت ومحلت ما معنا من متاع قليل على كتفي ،ووضعنا
طفلي الصغري املريض على ظهر احلمار .مضت أيام يف تعب
وضنك شديدين ،تركنا ما معنا من املاء البننا الذي شارف على
املوت ،وبعد أربعة أيام حافلة باملشقة والعناء وعند حلول املساء
كنا قد وصلنا إىل أرض زراعية حيث وجدنا الكثري من الذرة
فأشعلنا النار وأكلنا منها وارتوينا من املاء الذي كان وفرياً يف
ذلك البستان.
تشرق مشس ذلك اليوم إال على صوت رجل ضخم صرخ بنا
مل ْ
وتوعدنا بالقتل ،وهو يعين ما يقول ويقدر عليه .إنه زمن األقوياء
ّ
وحسب!! فما كدت يا بين أستيقظ إال وكنت أموت من اخلوف،
فقد التهم احلمار الكثري من الزرع ،بل إنه عاث فساداً يف احلقل،
فكان الرجل يشتاط غيظاً وغضباً ويزفر وينهر .تقدمت منه
ونظرت إىل زوجيت وطفلي وأشرت إليهما إشارة العاجز عن
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وجه الرجل بصره حنو طفلنا
احلديث ،وماذا عساي أن أقولّ .
وقال :ما هذا؟ قلت :ابين وقد أصيب بالطاعون ،وحنن نسري منذ
إيل
ابنيت الوحيدتني .نظر ّ
عدة أيام بدون طعام أو ماء وقد فقدت ّ
وقد هدأت مالمح وجهه ،وكأن الرمحة والشفقة قد دلفتا لتومها
قلبه! وأشار إىل من كان معه من العاملني ،حبمل طفلي واملتاع،
ألحلق به بدون أن يتكلم .أسكننا الرجل غرفة مت بناؤها من
إيل َ
مثّ ّ
احلجر وأعطانا الكثري من العسل وبقينا يف ضيافته ثالثة أشهر،
تعاىف ابين خالهلا من املرض.
وعندما مهمت باملغادرة والعودة إىل دياري أعطاين ثالثة أكياس
أجلس معه عشر
من الذرة حمملة على ظهر احلمار ،بدون أن
َ
هت إليه قائالً :لقد أكرمت وفاديت
توج ُ
دقائق طوال إقاميتّ .
إيل وإىل زوجيت وطفلي ،وإين أسأل ماذا تنتظر من
وأحسنت ّ
لست عاجزاً ..ال أريد منك شيئاً،
إيل وقالَ :
عاجز مثلي؟ نظر ّ
أزورك ذات يوم ،عندها عاملين مبثل هذا.
أزور َك
َ
وما أدراك ،قد ُ
هززت رأسي مستغرباً ،وأقول يف نفسي :يزورين! كيف وأنا
الفقري املعدم؟ وماذا يريد رجل مثله من مثلي؟ مث مضيت عائداً
أنا وزوجيت وطفلي إىل ديارنا.
عندما وجدتك يف ذلك الوادي ،ال أعلم ملاذا شعرت باأللفة
يدي ،نظرت إىل وجهك فعادت
حنوك .وعندما محلتك بني ّ
إيل مالمح ذلك الرجل الكرمي بعد أن غابت عن ذاكريت خالل
ّ
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السنوات املاضية .ومنذ األيام األوىل لبقائك وأنت تعاين املرض.
كنت هتذي باسم أبيك وأمك وإخوانك ،فعرفت أن ذلك الرجل
َ
وأرد له
علي إال أن أويف له كرمهّ ،
قد أتى لزياريت كما قال ..وما ّ
حسن صنيعه .فلم يكن ذلك الرجل الكرمي إال أباك.
مل يستطع الراعي أن يكمل قصته ،وال أن أستمع إليه ..وما
لكل منا إال أن يغادر إىل فراشه .يف اليوم التايل سألت
كان ٍّ
الراعي قائالً له :إذن أنت مل تبقين هذه السنوات من أجل عملي
ونشاطي؟ فابتسم وقال :انظر جيداً يا بين .إن حياتنا أسهل
مما تظن فنحن نتناول طعامنا من حلم الطيور الوفرية اليت أمتكن
من صيدها أو من احليوانات الربية ،كلما احتجنا .وأعمل أنا
وزوجيت على قدر استطاعتنا عند أصحاب األراضي ،وما نأخذه
من طعام وغذاء يكفينا ،مث إن هاتني الشاتني يكفينا لبنهما!
وأنت تعرف أنين أملك عوداً من النحل يعطينا ما حنتاج إليه
لكن اهلل هكذا يريد أن يرزقنا!
من العسل .صحيح هو قليل ّ
صحيح أنه خالل سنوات بقائك معنا وبسبب نشاطك وعملك
املتواصل زادت حصيلتنا من الغذاء واحلبوب ،وزاد رزقنا كثرياً،
الرب وحده يعلم أنين مل آخذك معي للعمل عند أصحاب
لكن ّ
ّ
هذه األرض من أجل استغاللك وانتهاز فرصة ضعفك ،إمنا
أردت أن أشجع فيك روح العمل ،وأن ال أزرع يف نفسك
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التكاسل والتواين واالتكال ،لقد وجدتك شعلة من النشاط مل
أكن أريد هلا أن ختمد ،بل أرغب أن تستمر وهذا ال يأيت برتكك
تنام .كنت أرغب  -إن مل أستطع أن أضيف لك شيئاً ينفعك
يف حياتك املقبلة  -أن ال أفسد شيئاً مفيداً تعلمته يف حياتك
املاضية .وكان إخالصك وتفانيك مثرة مل أكن ألمسح لنفسي أن
أفسدها .واليوم يا بين أجدك أصبحت فىت صلباً قوياً ،ولو بقيت
أرد إحسان أبيك
كل ما تبقى يل من حياة ملا استطعت أن ّ
هنا ّ
إيل يف ذلك الوقت ،وأعلم أن احلياة تتب ّدل وتتغيرّ خاصة يف هذه
ّ
األيام .وأعلم أن هذا املكان سيتأخر وصول اخلري إليه ألسباب
كثرية .لذا فإين أدفعك إىل الرحيل وأطلب منك ذلك متاماً كما
طلبته من فلذة كبدي .وأنا أعاملك مثله .اذهب يا بين حنو احلياة
واسع يف طلب الرزق.
اجلديدة َ
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القافلة
قلت أسأله ،وقد أخذ مين االضطراب والوجل كل مأخذ :ولكن
إىل أين يا عم؟
متر قافلة تسري باجتاه الساحل.
قال :يف مثل هذه األيام من كل عام ّ
هناك مراكز للجيش ميكنك أن تلتحق بالعمل فيها ،فاألعمال
هناك كثرية كما يقال يل ،مث إنين أعرف صاحب هذه القافلة
علي الرتدد واخلوف.
فهو صديق يل .ويف وسط حديثه هذا ،بدا ّ
كان يقول :اليوم أصبحت فىت قوي البنية ،وإن بقاءك هنا ال
جدوى منه .فأنا لن أبقى طويالً جبانبك وال أريد لك االعتماد
إال على نفسك ،مث إن ذهابك وسفرك يعترب سعياً لطلب الرزق.
إين أحثك على ذلك ألن اهلل سيعينك ،كما أن املستقبل أمامك،
فال ب ّد أن يأيت يوم وتعود لزيارتنا ،وتعود ألهلك وبالدك .ليكن
هذا وأنت قوي حىت تسعدنا .عندما أهنى حديثه خرجت من
الغرفة .نظرت إىل السماء .كانت صافية متاماً ،والنجوم متألها.
مل أمن تلك الليلة .كنت أفكر يف املصري اجملهول الذي ينتظرين،
عشت من
لكنين كنت أدرك أن ال خيار آخر أمامي .متاماً كما
ُ
قبل :الظروف واآلخرون هم الذين يقررون كيف أعيش وأين
أعيش! لذلك جهزت نفسي وأغراضي هلذه الرحلة بكل استسالم
وبكل سهولة وبساطة .مضت أيام قليلة وحضر صاحب القافلة
ّ
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لزيارة صديقه الراعي ،فح ّدثه يف شأين ،وطلب منه أن يأخذين
وجه نظره حنوي ،وقال للراعي :إنه صغري وال
معه يف الرحلةّ .
ميكن أن يتحمل مسرية شهر يف الطرق الوعرة ،مث ماذا عساه أن
يعمل أو يصنع هناك ،أبقه عندك عاماً آخر .قال الراعي واحلسرة
باديةً على وجهه :إن هذا الفىت أمانة عندي وال أظنين أيها
الصديق سأبقيه إىل العام القادم .خذه معك فإنه خبالف ما يظهر
لك ،إنه قوي البنية ،وحيب العمل ،ومتفان ،وخملص.
عاد صاحب القافلة يقول وهو ينظر حنوي :ال يوجد عندي
فرد
سوى مجل هائج فهل يستطيع امتطاءه؟ فأجبته :نعم .نعمّ .
علي حبدة وعنف ،قائالً :سنرى ذلك يف الغد ،ويف منتصف ذلك
ّ
اليوم وبعد تناول طعامي األخري مع الراعي وزوجته احلنون،
وجتمع ركاهبا حيث
سرت مع صاحب القافلة إىل موقع انطالقها ّ
اكتمل عددهم .ويف اليوم التايل وقبل بزوغ فجره سارت حنو
وجهتها .كنت ممسكاً جيداً بكل ما يتهيأ أمامي على ظهر ذاك
اجلمل ،وبدت الطريق طويلةً ،فأخذت أعيد التفكري يف السنوات
املاضية ،وقصة أيب مع الراعي وزوجته قبل عشرين سنة ،وكيف
أنه بسبب ذلك املوقف النبيل من والدي وجدت الرعاية طوال
تلك السنوات .أخذت أفكر يف عناقي للراعي ،وتوديعي لزوجته
وهي تبكي وتوصيين بالتقرب إىل الرب دائماً ،وأن أجتنب طرق
السوء ،يف أن أجعل احلب والتسامح يف قليب.
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الشاتان
بعد اليوم األول أخذت آمن اجلمل ،أو لعلي نسيت التحذيرات
فأفلت يدي ،ولكن اجلمل كانت له خطط
اليت نبهتين خلطورتهّ ،
أخرى فقد قفز قفزة طرت على أثرها ووقعت على األحجار
فأصيبت يدي إصابة بالغة جدا .كنت أشعر برضوض أخرى
متفرقة يف جسدي .توقفت القافلة وحضر صاحبها وشاهدين
إيل :أمل أقل لك
أتلوى من اإلعياء واألمل .وقال موجهاً كالمه ّ
تشبّث به جيداً؟ تباً هلاتني الشاتني املريضتني اللتني أغرتاين بأخذك
معي .تقدم شخص آخر وقال :حسناً مل نقطع سوى ٍ
جزء يسري
من الطريق ،ميكن ألحدنا أن يعيد الفىت إىل أهله .وما إن مسعت
ذلك حىت هنضت وقلت :ال .ال .إنين خبري وسأواصل رحليت،
برغم آالم يدي .وبينما شدين التفكريُ يف قول صاحب القافلة
حول الشاتني ،محلين أحدهم ووضعين على اجلمل نفسه وربط
يدي .مث واصلت القافلة مسريها.
علي فأخذت يف األنني ال يقطعه إال
آالم يدي كانت شديدة ّ
اإلغماء ،فتوجه أحد الرجال وقال لصاحب القافلة :إن ذلك
الفىت يتأمل ورمبا يصيبه املرض بسبب اإلصابات اليت تعرض هلا،
فهل كنت ستعامله هبذه الطريقة املليئة بالقسوة لو كان ابناً لك؟
وعندما توقفت القافلة للراحة طلب صاحبها حضوري .كنت
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أمامه مسبالً يدي شاخماً وكأنين أريد أن أقول له إنين خبري ولست
هون عليك ال أريد أن
مريضاً .ابتسم عندما شاهدين ،وقالّ :
أتركك هنا ،أنا أعلم معاناتك وآالمك وأريد أن أساعدك .مث
أشار إىل من معه برعاييت ،مت تغيري اجلمل بآخر ،ومت جتبري الكسر
بإحكام .وكنا أثناء سري القافلة نسري إىل جانب بعضنا البعض.
كانت الرحلة طويلة متتد لشهر أو أكثر ،وتبادل احلديث وسيلة
لقطع الطريق والرتويح عن النفس .كان كلٌّ منا حي ّدث اآلخر
بقصته ،وكان صاحب القافلة .يتحدث عن جتاربه .كنت صامتاً
أمسع وأسعد وأحزن حبسب فصول هذه القصص .ووجدت
فرصة يف تساحمه ودماثة خلقه أثناء حديثه فسألته عن قوله عندما
سقطت عن اجلمل ،حول هاتيك الشاتني وكيف كانتا سبباً
يف أخذي معه .شاهدت الرتدد ٍ
باد على وجهه ،فبدأت أفقد
أعصايب .فقال :أيها الفىت ال أحد يقدم مجيالً ألحد بدون مثن.
أجبته وقد انسكبت دموعي :تبّاً ،ما الثمن الذي أخذته من
إنسان فقري ،ينام  -يف كثري من األحيان  -هو وزوجته جائعني؟
صرخت يف وجهه وقد توقفت باجلمل الذي أركبه
مل جيب!!
ُ
عن املسري :تبّاً لك هل أخذت أيها السافل الشاتني من الراعي
وزوجته مثناً لتحملين معك؟! مل جيبين ،فجعلت أبكي حبرارة،
وأصرخ يف وجهه وأنا أقول له :إنك  -بال شك  -لست إنساناً.
إنك بال قلب .إن الراعي رجل مسن فقري وال ميلك شيئاً .تبّاً

لك .كيف سيعيشان ومها يف كثري من األحيان يقتاتان على لنب
الشاتني؟! وفُجأة أوقف سريه أمام كلمايت ومن خلفه توقفت
القافلة .أناخ مجله ونزل عن ظهره ،ومشى بعيداً عن الطريق.
كأنه يريد أن يستنشق بعض اهلواء النقي بعيداً عن كلمايت.
حلقت به وأنا أبكي وأقول :ملاذا يا عم أنت قاسي القلب؟ ملاذا
مل ترحم ضعف الراعي وزوجته وفقرمها؟ أال متلك قلباً؟! جلس،
إيل .قال :منذ سنوات بعيدة
وبكى .مث جعل ميسح دموعه وينظر ّ
جداً ،قررت أن أكون قوياً قاسي القلب ،،من يومها ،مل أعد
خدي .مث سكن قليالً ،وهنض .محلين
أشاهد دمعة واحدة على ّ
على ظهر مجلي ،وأشار للقافلة مبواصلة املسري خلفه..
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من أنا؟!
قال وهو يقرتب مين :سأخربك ملاذا قليب قاس .مل أكن أريد أن
أستمع إليه ،لكنه جعل يقول :هل تعلم أنين بال أبوين؟ قلت له
وأنا أمسح دموعي :هذا ليس غريباً ،إنين أيضاً بال أبوين .ضحك
ضحكة هستريية ،وعالية جداً ،وقال :إنك فىت عجول ،ال أيها
الفىت األمحق ،أنت لست مثلي .إنك تعرف أبويك حىت وإن كانا
قد توفيا ،أما أنا فال أعرف أيب ،وال أمي .مبعىن أنين جمهول!! مل
واصل حديثه :عندما
أفهمه أو مل أدرك ما يريد أن يعلمين .لكنه
َ
بدأت أفهم وبدأت ذاكريت تستوعب األحداث ،كنت كل مساء
أقضيه عند أسرة خمتلفة .كنت دائم التنقل من مكان إىل آخر.
مل يكن هناك من هو متحمس لبقائي وقتاً طويالً بني أطفاله،
فما إن أمكث أسبوعاً لدى عائلة ،حىت تبدأ بالتململ والقسوة.
أفر إىل من جياوروهنم ،ويف أحيان أخرى
يف أحيان كثرية كنت ّ
كانوا يعملون على إقناع اآلخرين باستضافيت مؤكدين هلم عظم
السن كنت صغرياً جداً فال حول
األجر والثواب اإلهلي! يف تلك ّ
أكن أقوى على العمل والزراعة أو الرعي .لذلك مل يكن
يل ،ومل ْ
أحد متحمساً لرتبييت بني أبنائه ..اشـت ّد عودي قليالً وأنا على هذه
احلال .وعرفت أن هناك أناساً يف ِ
احلياة هم األم واألب واإلخوة
واألخوات والعم واخلال وأبناء العم وأبناء اخلال واخلالة والعمة
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ووووو ،مثَّ ،العشرية والقبيلة .وبرغم أنين كنت أعيش مالصقاً
مير يوم إال وال ب ّد أن أتذ ّكر
هلا وقريباً منها ،إال أنين خارجها .ال ّ
هذا التمييز .تبّاً هلم إنين أحتدث هلجتهم ،وألبس لباسهم ،وأعمل
مثلهم .أتناول طعامي معهم .وسحنيت هي سحنتهم ،برغم كل
هذا لست أنتمي إليهم!! إهنم يذ ّكرونين دوما بأنين إنسان سيئ.
وأصبحت أدرك وأسأل
إنسـان ال يستحق احلياة !
كربت قليالً
ُ
ُ
اجلواب ضرباً بقسوة .صفعة على
عن أيب وعن أمي .فيأتيين
ُ
الوجه ،أو رمياً حبذاء أو حجر أو جذع شجرة ،حسبما هو
قريب من اليد ساعة السؤال .أصبحت الضرب والغضب جواباً
لسؤايل هذا بالذات ،فلم أعد أسأل من أنا!! إنه أسلوب ٍ
مؤذ
جداً .منذ ذلك احلني رضيت أن أعيش هكذا ،مستسلماً لسخرية
وحمل هتك ٍم لشيوخ العشرية .منذ ذلك احلني وأنا ال
أبناء القبيلةَّ .
أعرف إال نفسي تتعاطف معي وتشفق حبايل!!
أن تكون جمهول األبوين يف جمتمع ال يرحم فهذا يعين العذاب.
يعين عذاباً مستمراً ومتواصالً ،وهو ما كنت ِ
أعانيه دوماً ،وما
ِ
أتعرض إىل األذى وال
ي َّ
أكثر ما اُعتُد َ
علي ومل أجد من حيميين! ّ
ربت ومل أجد من ينجدين .هل تعلم أن
يهب أح ٌد ملساعديتُ .
ض ُ
القبلي .ليس ألن فيه
قليب ميتلئ حقداً وغضباً على هذا النظام
ّ
انتماءً عائلياً ،بل ألنه يفصل رابطة الدم عن الروح لكائن امسه
الدين ملصلحته ووفق
اإلنسان؟ وألنه نظام مليء بالنفاق ،يوظف َ
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ينمي خوف الناس من التجاوز الديين!
أهوائه وأهدافه .ألنه ّ
ففي الوقت الذي حيث فيه اإلسالم على رعاية اليتيم .تسحق
القبيلة الضعفاء واأليتام .ويف الوقت الذي يش ّدد فيه اإلسالم على
العريب إال بالتقوى،
املساواة والعدالة وأنه ال فرق بني عريب وغري ّ
يقوم يف القبيلة التمييز والعنصرية بشكل صارخ واضح ال حيتاج
إىل جهد الكتشافه .أن تكون جمهول األبوين فهذا يعين أن دمك
ليس له قيمة بني أبناء القبائل وأفخاذها اليت تتنافس على اجملد
والسؤدد! ويعين أنك ال ب ّد أن تكون صاغراً حقرياً يف كل جملس
كل من يف هذا اجمللس أنك جمرد رقيق!
حتضره .وال ب ّد أن يعلم ُّ
ال تنتمي إىل القبيلة أو العشرية.
ط الشارب يف
ت وقوي عودي ،وخ ّ
هل تعلم ،عندما َك ْرب ُ
وجهي ،قرنت القوة والعنف بالتعامل واحلديث مع أفراد هذه
اجملتمعات ،ألشعر ببعض االحرتام والتقدير منهم .ومادام احلال
هكذا فألنتزع  -وبالقوة  -مكاناً يل بينهم .مل أتردد يف ممارسة
هذا السلوك القاسي منذ صغري ،وبه وحده كسبت  -على
األقل  -األمن وسط جمتمع أشبه بالغابة .على سبيل املثال ،يف
احلارة جداً ،كنت يف أحد احلقول القصيّة أجلس
أحد النهارات ّ
يف ظل شجرة طلباً للهواء والربودة ،عندما مسعت صوت رجل
ينادي من ينجده .هببت ملساعدته ،وعندما توقفت أمامه صمت
وكأنه قد ب ّدل رأيه فيما طلب! لكنه عندما شاهدين غري ٍ
مبال به

وقد أعطيته ظهري ذاهباً وتاركاً له املكان ،وهو وسط دمائه،
صرخ يب قائالً :أمل تسمعين أطلب املساعدة أيها اللقيط األمحق!
عدت إليه ..،اقرتبت منه ونظرت إليه ،مث جلست وأنا أدميُ النظر
حنوه .تابع صارخاً :ساعدين أيها اللعني .مل أحترك من مكاين.
واستمر ينادي من يساعده ،إىل أن بدأ
عاد إىل التوجع واألنني،
َ
ّ
صوته يضعف من الوهن والتعب .عاد ونظر حنوي وقال :يا بُين
إنين أوشك على املوت .هنضت من مكاين واقرتبت منه وقلت
له :ابنك! هل كانت هذه الكلمة صعبة جداً؟! هل هذه الكلمة
أقسى على قلوبكم من مفرداتكم املليئة بالتعايل والصفات الدونية
اليت حتط من إنسانييت؟! محلته إىل منزله .عندما اقرتبت من أبنائه،
أنزلته فبصق يف وجهي! قلت :ال بأس إنين ابنك! أال تذكر؟
انظر حنوي جيداً .كم تبقى يل من العمر؟ عام ..عامان ..ثالثة..
أربعة؟ سأموت دون زوجة حلمت هبا يف كل الليايل .دون طفل
أداعبه وأالعبه وأعلمه .إ ّن جمرد التفكري يف التقدم خلطبة إحدى
ٍ
البنات يعين مويت .يعين قتلي .هل تعلم أنين ظللت
سنوات طويلةً
أمجع املال بعرقي وجهدي املتواصل؟ وبعد أن متكنت من مجع
ما يكفي مل أتردد يف شراء قطعة أرض ،ومن مث قمت ببناء بيت
من احلجر عليها استغرق بناؤهُ حنو واحد وأربعني شهراً من
اجلهد والتعب والعمل املتواصل .بعدها عاد صاحب األرض
يطلب أرضه ويهددين بالقتل! هل تعلم ما احلل الذي خرج
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به زعماء وكبار القبيلة؟ أن أعطيه اجلزء املتبقي من األرض
جماناً وأن أكتفي بالبيت الذي شيدته فقط! هذه هي العدالة اليت
وغين عن القول أنين وافقت على هذا احلل .لقد تعلمت
تعلمتهاٌّ .
من هذا اجملتمع أن ال أقدم أي مجيل أو أي معروف ،ألنين إذا
قدمته سيعتقدونه تفضالً منهم أن منحوين سبباً لالقرتاب منهم!
إنين آسف ،لكنهم كانوا يبخلون حىت بكلمة طيبة حنونة تقال
حبقي .لقد عشت وكربت وسط مفردات من الشتم والتحقري
والتصغري .إنين آسف جداً .آسف جداً! تعاىل الصمت وسادت
أصوات الليل .بعد فرتة من الزمن نظر حنوي قائالً :وماذا عنك؟
أال يوجد لديك ما تقوله؟ أجبته :إنين يف شوق إلخويت .ضحك
كثرياً ،وسألين :أين والداك؟
قلت له :لقد توفيا قبل أن أدرك احلياة وأمتتع بصحبتهما وظلهما.
رد وهو يهز رأسه :ال ب ّد أ ّن إخوتك كانوا مبنزلة األب واألم لك،
ّ
لذا أنت تفتقدهم .كنت أجيبه ودموعي ترتقرق يف عيين :إهنما
كانا نعم األهل واملعينني يل يف احلياة .نظر حنوي وهو يقول :إنك
حمظوظ ،فاحلياة قاسية كما تعلم ،وأحياناً يضن بعض اآلباء على
أبنائهم فما بالك باإلخوة ،إن الصراع على أشده ولكن حياتك
كانت جيدة .ابتسمت وطأطأت رأسي ساحماً للدموع بالنزول.
وقلت :صحيح ،حيايت كانت جيدة .قلتها جميباً الرجل الغاضب
دوماً .لكنه هو املسكني فعالً!
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عملة معدنية
وصلنا املدينة الساحلية .كان هناك نظام جديد مل أشاهده من
قبل ،حيث يوجد أناس يرتدون مالبس مميزة .علمت أن امسهم
"الشرطة" وأن مهمتهم احملافظة على أمن الناس ،ومنع السرقات
واالعتداء على اآلخرين ،وأن هذا النظام "الشرطة" حيمي الضعفاء
إذا جلأوا بالشكوى إليه .وأهنا ترى مجيع الناس أمامها سواء .ال
فرق بني كبري وصغري ،أو غين وفقري ،أو زعيم ووضيع! أو هكذا
أخربين صاحب القافلة .لقد قال :إن القائد واحلاكم اجلديد يقيم
دولة ومملكة موحدة تقوم على اإلسالم الذي يدعو إىل العدالة
واملساواة بني اجلميع بدون استثناء ،وإنه يريد أن خيرج الناس من
جور الظلم إىل حياة النظام واملؤسسات والتكافل .وإن اجلميع
ال ب ّد أن يكونوا حتت مظلة كبرية عظيمة شاسعة جداً من العدل
واملساواة يف احلقوق والواجبات.
يف هذه املدينة الساحلية تواجدت قوات من اجليش ،ويبدو أهنا
كانت ركيزة اقتصادية هامة لساكنها ،فكثافة اجلند وتبضعهم
الدائم وبأعداد كبرية جعال املدينة يف حركة جتارية نشطة
وساعداها أن ختطو خطواهتا األوىل حنو التطور والتقدم .كما
أهنا وفرت مئات الوظائف ألبنائها .واليوم أصبحت هذه القوة
العسكرية جزءاً منهم حيث مضت أعوام على وجودها.
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عندما وصلت القافلة بعد أربعني يوماً من السري يف القفار وبني
جتمع الناس حوهلا للشراء أو البيع.
اجلبال ووسط السهولّ ،
كل أنظر إىل املدينة مشدوهاً .مل أعرفها ومل أرها من
جعلين ُّ
جتمع شاهدته كان عشرة أشخاص .كانت بيوت
قبل .إن أكرب ّ
الطني قليلة وبيوت (الشعر) منتشرة و(العشش) املصنوعة من
القصب بقباهبا البيضاوية متفرقة يف سهل ال توجد فيه خضرة
وإمنا هواء ساخن مصحوب برطوبة البحر .هذه األجواء مل آلفها
من قبل لكنين أحببتها .اقرتب مين صاحب القافلة وقال :يبدو
أنك مازلت تريد املواصلة ،هيا أيها الفىت الكسول ،هنا عمل
ينتظرك.
مل أكن أتوقع أن أجد أي راحة إثر اإلصابة اليت يف يدي .قفزت
متظاهراً بالنشاط واالستعداد ،لقد أخذتين السعادة كل مأخذ،
وبدأت يف إنزال أغراض املسافرين ومؤهنم اخلفيفةَ حماوالً جتنّب
الثقيل منها .كنت أجول بني الناس أستمع حلواراهتم وأحاديثهم.
وأشاهد عناق األطفال آلبائهم العائدين ،وترحيب النساء
بأزواجهن القادمني بعد طول غياب.
يف غمرة سعاديت هذه قمت مبساعدة رجل مسن يف محل بعض
األكياس على ظهر محاره .وملـّا مهمت باالنصراف استوقفين
وأخرج قرشني فرنسيني .نظرت إليهما باستغراب مث رفعت
أتفوه بكلمة قال يل حبدة :هل هي قليلة؟
رأسي حنوه ،وقبل أن ّ

هيا انصرف .ذهبت مسرعاً إىل صاحب القافلة ،حيث وجدته
يتناول بعض الطعام يف خيمة نصبت له .دخلت إليه ،قلت له:
لقد أعطاين أحدهم هذه .ضحك صاحب القافلة ومن معه وقال:
إهنا بداية مشجعة أيها الفىت .مل أفهم جوابه حيث ارتسمت على
وجهي عالمة استفهام ،فقال :اآلن ال ب ّد أن تفهم أن أي عمل
تقدمه ال ب ّد أن تأخذ عليه أجراً .هناك يف السهول بني اجلبال،
العمل الذي تقدمه تأخذ عليه طعاماً ومكاناً لتنام .هنا إذا قمت
بعمل تأخذ عليه أجراً ،هي هذه العملة املعدنية ،وهبذه العملة
تشرتي الطعام وجتد املأوى .أومأت له برأسي لكنين مل أستسغ
هذه احلياة اجلديدة وانصرفت جلمع املزيد من العمالت املعدنية!!
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ال تفقد الفرصة
حل الظالم فتوجهت عائدا مرة أخرى
بعد يوم حافل بالعمل ّ
حنو صاحب القافلة باحثاً عن بعض الطعام .ودخلت عليه يف
خيمته .وجدته ومن معه من الرجال يتسامرون .فقلت :هل أجد
عندك يا عم بعض الطعام؟ نظر حنوي وقال :اقرتب أيها الفىت.
اقرتبت منه فقال :إ ّن مهميت تنحصر يف إيصالك إىل هنا ،وعليك
من اليوم أن تبحث عن عمل ،وأن ال تستجدي أحداً ،واآلن
هيا اقرتب وتناول الطعام .نظرت إليه وقلت :كنت أعتقد أن
مسريتنا ألكثر من شهر قد زرعت بيننا شيئاً من األلفة والصداقة،
وغادرت خيمته .لقد عشت وسط جبال شاهقة شاخمة عزيزاً
وبنفس أبيّة ،كيف أتناول طعاماً قُدِّم يل ألنين استجديته.
البعوض واحلرارة والرتاب.
بت ليليت حتت إحدى األشجار أعاين
ُ
َ
استيقظت يف الصباح على أصوات الناس واحلركة اليت دبّت يف
السوق .وبدأت رحلة السؤال عن موقع اجليش على أمل أن
أجد عمالً مناسباً لديهم .وبينما أنا أسأل وال أجد جواباً ،قابلين
رجل وقال :أيها الفىت لقد مسعت صباح اليوم أن صاحب القافلة
يبحث عنك .اذهب إليه فهو يريدك .نظرت إليه وانصرفت
وكأنين مل أمسعه .مضى هناري بطيئاً متهالكاً سرياً وسط السوق
والبيوت ذهاباً وإياباً بال فائدة ،لذلك وقبل حلول الظالم كان
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التعب جيتاحين متاما ،ومل أملك أمام هذا الواقع املرهق إال التنازل
عن كربيائي اجملروحة .فقررت العودة إىل صاحب القافلة.
دخلت خيمته وسارعت بقويل :هناك من قال يل إنك تبحث
عين ،فأجابين :كان هذا يف الصباح وقد قيل يل إنك مل تُعر
ذلك اهتماماً ،وأظنين قد نسيت ماذا كنت أريدك فيه! كان من
أهم الدروس اليت تعلمتها يف جمتمع ٍ
قاس ال يرحم ،هو معرفة
ّ
قدرتك على مواجهة األحداث ،وال جمال هنا لتفقد أي فرصة
قد تساعدك على الصمود قوياً أمام املوت الذي يرتبّص بك يف
كل اجتاه .لذلك سارعت بإجابته قائالً :حسناً أنا لست يف عجلة
وميكن يل أن أنتظر حىت تتذكر .ضجت اخليمة بالضحك .قال
وهو يضحك :اذهب للنوم ويف الصباح سأنظر يف أمرك.
وبالفعل أخذين يف صباح ذلك اليوم إىل قائد إحدى السرايا
إيل مليّاً ،مث قال :إنه
العسكرية  -خارج املدينة  -الذي نظر ّ
صغري ال ميكن أن أمسح له بالتجنيد يف هذه السن ،فقال صاحب
القافلة :إذن سيموت ،فال أحد هنا سيشفق عليه .إنه صبور على
العمل ولو مل يكن كذلك ملا أحضرته .وليثبت صحة كالمه
ضرب على كتفي .فكانت الضربة قاسية جداً على يدي املصابة.
ضحكت وأنا أرغب بالصراخ من شدة األمل .وقال حبماس
جربته يف هذا حنو شهر .فقال القائد:
كتفي هزاً :لقد ّ
وهو يهز ّ
حسناً سأحلقه كجندي فنحن ال نستطيع إغضابك .كنت أثناء
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حوارمها أتصبّب عرقاً من أمل يدي .وعند خروجنا نظر حنوي
بعيين ،وأنا ممسك بيدي .ضرب على
فشاهد دموعي معلقة ّ
رأسه وقال :تبّاً يل ماذا فعلت؟! واقرتب مين بعطف شديد مل
أعهده منه من قبل وهو يقول :اتركها يا بُين .نظرت حنوه وأنا
أصابر أمل معصمي :من هي يا عم اليت أتركها؟ قال :دموعك.
اتركها متضي ال حتبسها أبداً .غري حقيقي أن الرجال ال يبكون.
أرق الرجال .أكرم الرجال .أشجع الرجال
إن أرحم الرجالّ .
وتسربت على األثر دموع
يبكون .عندها أجهشت بالبكاءّ ،
عيين.
غزيرة من ّ
عندما كنت ّ
أودع صاحب القافلة قال :عندما تكبرَ أكثر ستغيرّ
قلبك .مثلهم متاماً!!.
لقد كنت إنساناً حمظوظاً فقد كانت األمور فيما بعد مواتية،
حيث أعلن عن إنشاء وزارة مستقلة للجيش ومن مث توالت
خطوات بناء القوات العسكرية لتحمي الوطن الذي تشكل،
وليدافع عن ترابه ،وكانت عجلة التطوير والتخطيط حثيثة
ومستمرة .هلذا ارتفعت الرواتب والعالوات واملعاشات لكافة
أفراد اجليش وكنت واحداً ممن مشلتهم هذه القرارات .ونظراً
ملصرويف القليل جداً أصبحت أدخر جزءاً كبرياً مما أتقاضاه من
أجر .وخالل بضعة أعوام كنت على حنو خمتلف ،حيث زادتين
اجلندية صالبة وقوة وانتظاماً ،وأصبحت أكثر إدراكاً للتعامل مع

اجملتمع واألصدقاء وزمالء العمل.
مضت سنوات ولكنين مل أنس أبداً كلمات صاحب القافلة اليت
كانت دوماً ترتاقص أمامي :عندما تكرب أكثر ستغيرّ قلبك مثلهم
متاماً ،إنك من أبناء القبائل ،والذئب يعود ذئباً حىت وإن سقيته
أمل أبداً من حماولة أن أكون
لنب الشاة! كنت أقول دوماً :لن ّ
إنساناً صاحلاً!
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لعل هذه الظلمة وهذا اهلدوء املميت يساعدانين يف التفكري
واالختالء بنفسي .فحظرية اجلند مليئة دوماً باألصوات
تعودت
والضجيج .أما هنا فال أمسع سوى أصوات احلشرات اليت ّ
مساعها دوماً وال أشاهد سوى ضوء هذا القمر احلزين الوحيد.
لدي وأخواي املتبقيان يف
أعوام مضت وأنا مثله متاماً ،فال أسرة ّ
هذه احلياة مشغوالن بأمورمها وشؤوهنما ،واحلنني إىل بالدي
مر وقت طويل منذ أن وصلت إىل
وأرضي جارف وعنيف .لقد ّ
هنا .كنت صغرياً هزيل اجلسم مأسوراً للخوف .لعلي اليوم أكثر
قوة وأكثر صالبة .كان هذا املساء غريباً ودافئاً .كنت خالله
أقوم بواجيب العسكري يف احلراسة الليلية .ولعل موقع هذا املكان
البعيد عن املعسكر ساعد يف متيزه باهلدوء الذي حييط به .كنت
أمحل بندقييت ،وأقوم جبوالت تفقدية ذهاباً وعودة .وكان القمر
ط مكتمالً ينثر ضوءاً أبيض
 وفياً  -يف موعده الذي مل خيلفه ق ّعلى األرجاء ،فيب ّدد العتمة خبجل ،وعلى استحياء .أما اهلواء فقد
كان يشارك القمر مترده على املكان .هواء بارد عليل ذو نسمات
مرهفة ،يداعب هبا وجداين وروحي ،لعلهما يشاركان يف العمل
لتعويضي خساريت الوقت اجلميل مع فتاة ساحرة احمليا أداعب

ضماً ومشّاً وتقبيالً! اتكأت
جدائلها وأملس ثغرها الفتّان .أداعبها ّ
على جذع شجرة عند سور املعسكر .أدركين النعاس وذهبت يف
إغفاءة قصرية ومضيت يف أحالمي ،بل أشواقي وأمنيايت .رأيت
الورود البيضاء واحلمراء والصفراء .نعم ورود بيضاء وصفراء،
وشاهدت بستاين ،وزرعاً طاملا سقيته وحففته برعاييت .رأيت أيب
علي ويبتسم .كنت أشعر أنين أبادله االبتسامة،
وهو يشري لشقيقي ّ
لكنها حلظات مجيلة وقصرية جداً ،فقد استيقظت على صوت
الرقيب ووعيده وهتديده ،حيث اعترب إغفاءيت نوماً أثناء احلراسة.
ويف العرف العسكري يع ّد هذا إمهاالً جسيماً يف أداء الواجب.
هنضت سريعاً ،وكنت أدرك حجم اخلطأ الذي ارتكبته ،لكن
تفكريي املتواصل يف هذا احللم القصري منعين من أن أبدي أي
عذر أو اسرتحام للرقيب ،مما جعله يزداد غضباً ويأمر حببسي مدة
يومني .خالل هذين اليومني مل يكن جيول يف تفكريي إال تفسري
هذا احللم وماذا يعين؟ هل حان وقت عوديت إىل دياري؟ أم تراه
احلنني ال أكثر؟ انتهت فرتة توقيفي فتوجهت إىل حظرية اجلند
حيث مكان نومي .جلست على سريري فاقرتب مين شخص
وقال :أخرياً أطلقوا سراحك! نظرت إليه وقلت :نعم .قال:
حسناً كنت خالل اليومني املاضيني أنام على سريرك فابتسمت،
وقلت له :ال يوجد عندي مانع إن كنت تريد أن تواصل النوم
عليه ،فضحك اجلميع .مل يكن سوى سرير تغطيه أقمشة بالية
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العدالة
"تذ ّكر دوماً ..مل يكن ثأراً وانتقاماً"

وال يوجد عليه أي فرش أو (إسفنجة) أو ما شابه ذلك .قال:
علي،
حقيقة إنين أمحل لك رسالة من قريب لك .من شقيقك ّ
فصعقت وأصابين الذهول .تابع الرجل قائالً :إن أخبارك الطيبة
كانت تصله وهو يبلغك السالم ويقول لك إنه سيسري إليك يف
منتصف الشهر القادم من أجل أن يلتحق باجلندية معك .فتغيرّ ت
مالمح وجهي إىل السعادة والفرح ،وبدأت أفكر من فوري يف
هتيئة املسكن املالئم الذي أستقبل فيه شقيقي ،حيث ال ميكن أن
يظل مقيماً يف هذه احلظرية يف الوقت الذي سنظل فيه نتحدث
لساعات طويلة يومياً ألمسع أخباره وأسأله عن األهل والبالد.
فحظرية اجلند ليست املكان املالئم ،لذلك قررت أن أستأجر
منزالً الستقبال أخي حتفظ فيه خصوصيتنا واستقالليتنا .حقيقة
مل يكن بيتاً مبا تعنيه الكلمة فقد كان عبار ًة عن غرفة ودورة مياه
ومطبخ صغ ٍري جداً.
ٍ
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خدمة
دب النشاط يف دمي وكل كياين ،وما هي إال حلظات حىت كنت
ّ
أقف أمام الرقيب الذي ما إن شاهدين حىت قال يل :ماذا تريد
أيها النائم؟ فتقدمت حنوه مبتسماً وقلت :لقد نلت جزاء تلك
النومة ال أعادها اهلل ،فضحك وقال :إذن ماذا تريد؟ فقلت له:
إيل وقال:
إنين جئت طالباً منك خدمة ألخيك الصغري ،فنظر ّ
حسناً ما هي؟ فقلت :إن شقيقي سيصل بعد شهر وأريده أن
يلتحق معي بهِ ذه السرية .ضحك وقال :هل تعتقد أيها الشاب
أنين القائد هلؤالء اجلند؟! أنا جمرد رقيب أقوم بواجيب يف عمل
حمدد جداً .قلت :أعلم أيها الرقيب ،لكننا نعرف مجيعاً أنك
تقوم بعمل كبار القادة ،وأهنم ال يرفضون لك طلباً مهما كان
صعباً ،ألهنم يعلمون حبنكتك العسكرية وانضباطك ،ومن أجل
هذا أقصدك .قام من خلف مكتبه ،وكأن كلمايت قد رفعت
من معنوياته كثرياً ،وقال :حسناً سأحاول .مىت يصل شقيقك؟
أجبته :يف منتصف الشهر القادم .فقال :إذاً تعال معي ،وتوجهنا
حنو مقر القيادة العسكرية يف املنطقة ،حيث مل يعد التحاق اجلند
أو العاملني يف القطاعات العسكرية كما كان يف السابق ،حيث
ميكن لقائد السريّة اآلن تسجيل من يشاء وفصل من يشاء .دلف
مقر القيادة .ألقى الرقيب التحية العسكرية
الرقيب وهو يصحبين ّ
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وتبعته يف ذلك .لقد توقف قائدي املباشر أكثر من مرة ليلقي
التحية العسكرية ألناس أرفع منه رتبة .ضحكت وقلت :أيها
الرقيب ،هل تعلم أهنا أول مرة أشاهدك تشبهنا .نظر حنوي
وقال :أعلم ذلك .انعطفنا حنو مكتب ،وقبل أن ندلف إليه ش ّد
الرقيب حزامه وهيّأ نفسه وأشار إيل أن أفعل مثله ومهس يل :إننا
بصدد مقابلة أحد كبار القادة العسكريني يف املنطقة .حقيقة،
بدأت أرجتف ويتصبّب العرق من جبيين.
عندما أصبحنا أمام طاولة املكتب ألقينا التحية العسكرية .حيث
كان جيلس خلف ذلك املكتب ضابط بنجمة واحدة ،نظر إلينا مث
فرد :سيدي الضابط.
ابتسم إذ عرف الرقيب ،وسأله :ماذا تريد؟ ّ
إنين أقدم إليك أحد أبرز اجلند وواحداً من الذين هم أكثر نشاطاً.
سيصل أخوه بعد شهر .ويلتمس أن نلحقه جندياً معه.
نظر الضابط حنوي وقال :ملاذا معك؟ كانت قواي تنهار ،فلم
أفهم سؤاله فما بالك بإجابته! كان يبدو يل أنه على درجة عالية
من التعليم والتدريب واالنضباط واجلندية احل ّقة .مل ينتظر إجابيت
حيث تابع قائالً :هل تعلم أن هناك جماالت جديدة وأن فرصة
أخيك ستكون أفضل منك  ،أنا عموماً ال مانع عندي سنلحقه
معك جندياً ،ولكن ليس يف سريّة املشاة نفسها ألهنا مكتفية
والرقيب يعلم ذلك .سنعطي أخاك فرصة أفضل ،حيث توجد
اآلن السرايا اآللية وأقسام املركبات ،وحامالت اجلند وحنوها

من التكنولوجيا احلديثة! امتألت عيناي بالدموع وعجزت عن
احلديث والشكر .بعدها بلحظات هنض الرقيب وشكر الضابط
واستأذنه يف االنصراف ،لكن الضابط قال :أيها الرقيب انتظر،
فلدي ما أحدثك فيه ،وخرج الضابط مغادراً مكتبه.
ال تنصرف ّ
عندها بدا القلق على وجه الرقيب ،وبدا ذلك الوحش كحمل
وديع .وذلك الرقيب الذي ميأل امليدان ضجيجاً ومهابة يف قلوبنا
ِ
اللحظة على حقيقته اإلنسانية
ذا قلب حنون .لقد ظهر يف تلك
اجملردة.
هي أن اإلنسان ضعيف جداً مهما عال وكرب وتغطرس .أو مهما
حاول أن يغطي وجهه احلنون بغطاء من القسوة والتحدي .قلت
فهز رأسه باملوافقة.
له :أيها الرقيب ،سأنتظرك خارج املكتب ّ
بدون أن يتكلم .وما هي إال حلظات حىت شاهدت الضابط عائداً
إىل مكتبه ..فرتة من الزمن حسبتها دهراً من طول دقائقها .كنت
قلقاً على ما يلقى قائدي اآلن.
ألوم نفسي ألنين أنا من جاء به إىل القيادة ..ليتين مل
كنت ُ
أتسبب يف كل هذا .خرج فتوجهت حنوه مسرعاً :ماذا حدث
عيين وقال :مل أعد رقيباً أيها
أيها الرقيب؟ نظر ّ
إيل وقبّلين بني ّ
الشاب ،فصعقت ذهوالً ،لكنه واصل حديثه قائالً :لقد صدر
بقيت فرتة صامتاً مل أفهم معىن الرتقية.
قرار ترقييت .بعد قوله ُ
إنه مصطلح غريب على ذهين بعض الشيء ،لكنين سرعان ما
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ضحكت ألن الفرحة كانت تتطاير من عيين الرقيب .قلت له:
أطلب منك إجازة ملدة مخسة أيام لتجهيز
إن هذا يشجعين أن َ
هز رأسه باملوافقة ،والفرحة  -فعال
املسكن اجلديد يل ولشقيقيَّ .
 -كانت تتطاير من عينيه.
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الخبر الحزين
يف هذا الصباح بينما مئات من اجلند مصطفون يف طابور الصباح
اليومي ،دخلت سيارة جيب غري مألوفة املعسكر .وعلم اجلميع
أهنا سيارة تابعة لشرطة املدينة .لكن ماذا وراء قدومها يف مثل
هذا الوقت من الصباح الباكر؟ وما هو األمر اهلام الذي دعاها
للحضور؟ ترجل أحدهم منها وتوجه من فوره إىل مكتب القائد،
وبعد عشر دقائق عاد إىل سيارته ،ورحلت السيارة بينما املراسم
قوي بأ ّن يل عالقة باملوضوع
العسكرية مستمرة .داخلين
إحساس ٌّ
ٌ
الذي جاءت السيارةُ من أجله .بدأ يساورين اخلوف ،إال أنين
التفت مييناً ويساراً فوجدت مئات من اجلند مل يعريوا األمر
ِ
وأبعدت نفسي عن التفكري يف
باحمليط
االنسجام
فآثرت
اهتماماً
ُ
ُ
َ
األمر.
بعد ظهر ذلك اليوم مت استدعائي من قبل قائدي املباشر الذي
صافحين عند دخويل مكتبه ،وأخذين من فوره إىل مكتب القائد
علي وأجلسين .وهنا
األعلى الذي ما إن رآين حىت هنض وسلم ّ
قفز ذهين إىل قدوم تلك السيارة يف الصباح ،وكأ ّن عقلي قد
عما أنا فيه ،وكأنهُ ينتشي بصدق توقعاته .أيقظتين
انفصل كليّاً ّ
سؤال القائد :كيف حالك يا بين؟ هل أنت خبري؟ قلت :نعم،
ُ
أستجمع نفسي ألستطيع استيعاب ما جيري
وأخذت
وهلل احلمد.
ُ
ُ
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ٍ
ٍ
وترحيب يب .حلظات قصرية وجلس أمامي ذلك
حفاوة
من
القائد وكأنه يرغب يف عدم خروجي بأي استنتاج .قال :إننا
نعلم أنك كنت خالل األيام املاضية منشغالً برتتيب منزل جديد
لتنتقل إليه ،وأنك يف انتظار حضور شقيقك .ازدادت عالمات
الدهشة على وجهي .ورحت أسأل نفسي :هل صدر قرار مينع
مثل هذه اخلطوة؟ ملاذا مل خيربين الرقيب هبذا إذن؟ نعم سيدي .
ِ
انتظار جلوايب هذا .أو كأنه
قلتها بعد حلظة صمت بدت وكأهنا ٌ
قد عرف باهلذيان الذهين الذي اجتاحين .أومأ القائد برأسه مؤيداً
أدركت أ ّن فيه حزن
رفعت نظري حنوه حىت
كالمي .وما إن
ُ
ُ
ٍ
كعيين
بشكل مباشر .كانت عيناه قاسـيتني
عيين
ّ
شديد .نظر يف ّ
ومن عملت
وثب على فريسـته .قال :إن مجيع قادتك َ
صقر َ
معهم ميدحون أداءك وعملك .إنك صلب ،ومن بالد صبورة.
تتجهم .إنه ميدحين ،لكنه يف احلقيقة يستع ّد
بدأت مالمح وجهي ّ
لقتلي .لقد تأ ّكد يل األمل يف عينيه .قال مواصالً حديثه :أريد
أن أنقل إليك خرباً مؤسفاً يتعلق بشقيقك .مل تتغيرّ مالمح
فلتوها اكتملت هذه املالمح احلزينة ..كما يكتمل البدر
وجهيّ ،
يف ليايل منتصف الشهر ..كما هي الليلة الرابعة عشرة ..وهي
موعد وصول شقيقي كان الشيء الوحيد الذي رغبته من هذا
ينغرس
القائد ،هو الصمت ،أن يصمت ،فال يكمل حديثه الذي
ُ
سكاكيناً يف جسدي الذي اهنار ..لكنه لن يكون قائداً صلباً قوياً

إذا مل يكمل مهمته العنيفة .واصل حديثه :لقد مت إبالغنا رمسياً
صباح اليوم أنه مت العثور على أخيك مقتوالً .لقد امتدت إليه يد
ظاملة حيث اعرتض طريقه جمرم بدماء باردة .قتل أخاك غيلة وهو
نائم ،وتتم اآلن عملية حبث واسعة للقبض عليه.
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الصدمة واالختالف
ساد الصمت املكان .مل أستوعب الصدمة ،وكأنين ال أريد فهم
احلديث
ما مسعت .ورمبا كنت أريده أن يكمل حديثه .لكن
َ
قد انتهى .هل قال قتل؟ أمل يقل :رمبا يكون قد قتل..؟ قال
إنه أخي .أم تراه قال إنه يشتبه بأنه أخي؟ كنت أحبث كنت
أحبث عن مفر .عن أمل .عن النجاة .وعن نفي ما كنت قد
أي
فهمت ..لن تعرفوا قيمة ما أحتدث عنه ،إال إذا عرفتم ّ
خسارة أخسرها ..كنت أحبث عن أي ٍ
شيء ٍ
غلط يف* الكالم
الذي مسعت .شيء من الغموض .التشكيك .أو االحتمال .لكن
الكالم كان واضحاً .مباشراً .جازماً .كان موتاً ،بال أي أمل يف
النجاة .هنضت ،فأمسك معصمي يساعدين يف النهوض .وكأنين
استحلت ه ِرماً يف حلظة.
ُ
ٍ
ٍ
ألي وعد فيه .أطلب
زمين مؤمل :بني وعد باللقاء،
ٌ
وتالش ّ
فارق ّ
الرب .كنت أحبث يف ملكوته عن األمل ،فبعثرته
العون من ّ
عودتين احلياةُ الصرب .أنا من بالد صبورة .لكنين أموت
الكلماتّ .
اآلن .أموت حيّـاً .مل تكن الدموع إال تعبرياً عفوياً ال لزوم له.
لقد جتاوز األملُ الدموع ،وعدت إىل املعسكر حيث اجلموع
تشاهدين أغادر غرفة القيادة مرتحناً .توقفت خارجها أنظر إليهم.
كلهم يوجهون نظرهم حنوي .مجيعهم يعرفون اخلرب .لقد انتشر
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دخلت فتلقفتين
دخلت احلظرية.
سريعا ،أثناء جلوسي مع القائد.
ُ
ُ
احلقيقة ،وشرعت يف البكاء .تلقفين األصدقاء بأحضاهنم مواسني
مصايب ،وامتألت احلظرية .يتعاطفون معي رغم أين جندي نكرةٌ
لكن تعاطفهم ألهنم  -ومن خالل العشرة -
غري معروفّ .
كانوا قد أدركوا أنين وأخي ضحيتان للجرمية وللفوضى اليت
كانت سائدة يف تلك األماكن ..كنت أفكر يف مثل هذا ،وكنت
متأكداً من أنه ليس لدى القبيلة ونظامها الطبقي اهلمة أو الرغبة
يف البحث عن أسباب قتل شقيقي ،ذلك ألنه  -وببساطة -
إنسان بسيط جداً .إمنا الذي حدث يف املعسكر كان خمتلفاً
ِ
معانيه وأشكاله ،فاجلميع جاء يواسيين .إهنم من قبائل
كل
يف ّ
شىت ،قبائل كانت تشتعل فيما بينها احلروب .وكانت تسخر من
مصائب بعضها .وتضحك ألحزان بعضها .األحقاد والعصبية
القبلية كانت داءً سرطانياً خبيثاً ال أمل يف استئصاله .اليوم جنتمع
حنن شباب القبائل كقلب واحد ونفس وروح واحدة .تظللنا
السارية اليت تتوسط ميدان املعسكر ويرفرف عليها علم البالد
الواحدة .لقد أعادت جرمية مقتل أخي صوراً وأحداثاً جلرائم
كثرية حدثت يف املاضي واملاضي القريب .مل جيد ضحاياها
تعاطفاً أو حراكاً من أحد ،ألهنم كانوا ضعفاء حىت يف أمر اجلهر
واآلالم من قبل،
األسباب
بالشكوى .مل متنع القبيلة مثل هذه
َ
َ
ومل يكن متوقعاً يوماً منها أن تؤدي أي مجيل إلنسانية اإلنسان.
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التغير
القبيلة تاريخ مضى أمام دولة املؤسسات والنظام واملساواة .القبيلة
اجتماعي أو طبقي وعنصري.
تلفظ أنفاسها األخرية اآلن كنظام
ٍّ
العلو لزعمائها
تكرس ّ
عرف الناس  -وأنا واحد منهم  -أهنا ّ
وأهنا مل تكن تأخذ على عاتقها أي تعاطف مع اإلنسان البسيط
يف ذلك الزمن .كم كانت القبيلة جمرمة حبق اإلنسان املسكني.
ُخ ّوة والدم الواحد .انقضت ثالثة
كم كانت القبيلة جمرمة حبق األ ُ
أشهر وأنا أؤدي عملي ويف صدري أسى كبري وحزن عميق على
فقدي ألخي الذي انتظرته طويالً .مل تكن خساريت شقيقي متثل
حالة فقد األخ ألخيه وحسب .بل متثل فقد القلب الوحيد الذي
أعتقد أنه ميكنين أن ألوذ به وأرتاح إليه .متثل خسارة الشخص
الوحيد الذي ميكنه أن يكون صادقاً وخملصاً يف نقل سرية وأخبار
إيل .إ ّن فقدي ألخي يعين أن جزءاً كبرياً وكبرياً
والدي وأهلي ّ
جداً من حيايت سيظل خفياً عن ذاكريت وعقلي .وستظل قصص
كثرية مغيّبة عين .بل إهنا تعين خساريت لنكهة اللقاء وملّ مشل
العائلة الذي انتظرته سنوات طويلة .وقبل هذا وبعده فإن احلياة
العكس سيكون
هكذا ستبدو أقسى وأعنف ،وبال شك كان
ُ
النقيض واحللم.
يف أحد املساءات دلف قائد املعسكر علينا وقال  :إنين أمحل إليك
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خرباً ساراً .هنضت ومجيع اجلند اآلخرين .مل يكن هناك أي خرب
سيسعدين بعد الذي كان .قال :لقد مت القبض على اجملرم الذي
ارتكب جرمية قتل أخيك وآخرين من األبرياء ،وسيحاكم أمام
القضاء قريباً.
هززت رأسي مبتسماً وكأن هذا املوضوع ال يعنيين ،لكن مجيع
َمن يف املعسكر كانوا سعداء ،يهنئونين .مل أكن أعلم أن اجلميع
سعيد ألن يف ذلك مؤشراً قوياً على تدشني عهد جديد من حياة
ملؤها العدل واملساواة ،أو على األقل كان هذا ما يأمله اجلميع
فلتوها ظهرت بالد على خريطة الكون .اآلمال كبرية
ويرجونهّ ،
يف أن يسود العدل واألمان ربوع تلك البالد اليت طاملا عانت من
االقتتال
احلروب العشائرية والتشتت والالقانون .بل كان جبري
ُ
يف القبيلة الواحدة وبني رجاهلا .بل حىت داخل األسرة الواحدة .
لطاملا حسمت خالفات بقوة القوي ،ال بقوة احلقيقة اليت بيده..
أو الدليل الذي حيمله ..إمنا بسطوته وجتربه وقسوته ..واآلن
اجلميع كان فرحاً أن شخصاً مثلي ستقف العدالة ببابه ..وحتاول
أن ترضي إنسانيته وتداوي جرحه بإقامة املساواة وحياة النظام..
اليت كان اجلميع مشتاقاً إليها ويستجديها.
اجملتمع اجلديد الذي بدأ يتشكل كان يشري ويؤ ّكد على أن حياة
تعم كافة
التشرد واجلهل مل تكن يف بقعة دون أخرى ،بل كانت ّ
ّ
األرجاء بال استثناء ،لذلك كان االلتفاف حول العهد اجلديد
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أكثر محاساً وانسجاماً حيث تالقت مصاحل الفرد يف جمتمع آمن
ورخاء مستمر مع الكل ،فتشكل هذا النسيج الفريد من الوحدة
الوطنية اليت قلما جيود هبا الزمن .لذلك مل يكن تعاطف اجلند
وقادهتم معي نابعاً من مقومات عصبية أو اعتبارات إقليمية
أو انتماءات قبلية .كان هذا مؤشراً لتعاطف اجملتمع مع بعضه
البعض .وإىل التعاون والتالحم والتعاضد الذي محل مؤشرات
توديع حياة الفئوية والعشائرية والتشرد والتجرب .هو اآلن اجلدار
األول حلماية وحدتنا الوطنية بكل أبعادها.
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القصاص
ساءت األحوال اجلوية فألغي كثري من الواجبات العسكرية.
حاراً وقاسياً
كانت األتربة تغطي األرجاء .صيف هذا العام كان ّ
جداً والرطوبة عالية .كنا  -أنا ورفاقي  -نستمتع باجللوس
وتبادل األحاديث حني دلف أحد القادة العسكريني وجعل جيول
بنظره فيما بني الوجوه كأنه يبحث عن شيء ..وما إن وقعت
إيل باحلضور .توقفت أمامه فأديت التحية
علي أشار ّ
نظراته ّ
العسكرية .صافحين وقال :إن تنفيذ حكم القضاء يف اجملرم الذي
قتل شقيقك سينفذ بعد ظهر الغد .يا إهلي! إن مثلي مئات بل
ألوف يف أزمان مضت سرقت منهم أمجل حلظات احلياة على
يد جمرمني مل جيدوا العقاب أو الردع! إنين حمظو ٌظ إذ أن عجلة
العدل قد بدأت تدور بسرعة قياسية يف تلك الربوع اليت كانت
معقالً من معاقل التخلف واجلهل واإلجرام بسبب نظامها املفلس
املعتمد على احلميّة والعصبية .فال ميكن أن تقيم العدل واملساواة
فيما مضى على شخص ذي منصب أو جاه .كان الضعفاء
ِ
الغضب والسطوة .تنتهي
واملساكني يعيشون وأقدارهم بأيدي
احلياة مبجرد غضب شيخ القبيلة أو طردهم منها.
يف اليوم التايل توجهنا إىل موقع تنفيذ حكم القضاء .شاهدت
الناس وقد جتمعوا يف الساحة الكربى حيث سيق إليها اجملرم مقيّداً.
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وشاهدت ألول مرة ذوي الضحايا اآلخرين الذين يشاركونين
األسى والراحةَ بآن بالقرب من موقع تنفيذ حكم اإلعدام.
وسط الدائرة البشرية اليت حتيط املركز ،وكنت يف تلك اللحظات
أجول بنظرايت بني اجلموع وكثافة الناس واجلند .هنا يف وسط
اجلموع سيفقد رجل حياته بعد حلظات .ومن هنا يراد أن توجه
ضرب بعنف أشد ،وإن النظام اآلن
رسائل متوالية :إن اجلرمية ستُ َ
هو البديل عن الفوضى ،.لكنين ال أعلم إن كانت إحدى تلك
الرسائل حتاول اإلجابة عن سبب إقدام اجملرم على ارتكابه جرميته،
أو بعمومية :عن دوافع جمرمي تلك احلقبة ،وأسباب جرائمهم؟
مل تُقطع أفكاري إال عندما شعرت بتقدم أحد القادة العسكريني
حنوي قائالً :هل تريد أن تنفذ احلكم القضائي بقتل اجملرم
تسربت إىل كياين قشعريرة جارفة،
بنفسك؟ نظرت إليه وقد ّ
شعرت معها أن مفاصلي قد تيبّست! جعلت أنظر إليه وكأنين
رد رقيب
مل أستوعب كلماته الواضحة ،أو أنين ال أريد فهمهاّ .
فهز
من سريّيت ومعه جمموعة من زمالئي :نعم نعم إهنا رغبتهّ ،
القائد العسكري كتفي مبتسماً .نظرت حنو الرقيب وزمالئي
نظرة استغراب وخوف .وشاهدت القائد العسكري وهو يف
طريقه حنو أحد املسؤولني .قال له :إن ذلك الشاب واحد من
ذوي الضحايا الذين فجعوا جبرم هذا اجملرم ويرغب أن يقوم
إيل
بتنفيذ احلكم أصالة عن نفسه ونيابة عن اآلخرين .نظر ّ

ذلك املسؤول قائالً :إن تنفيذ احلكم من اختصاصنا وما عليه
وغريه إال أن يتأكدوا أننا أحرص على إقامة النظام والعدل على
اجلميع وأن العدالة ستأخذ جمراها ،وحرصنا هذا حفاظاً على
األرواح واملمتلكات .فقال القائد :نعم لكن هذا الشاب واحد
من رجالكم فهو عسكري ومتمرس ،أضف إىل ذلك أن هذا
اجملرم قد أوقع القتل بآخرين وقطع الطريق .فهي ليست جرمية
واحدة وإمنا جرائم عديدة .فمن شأن متكني واحد من ذوي
الضحايا من تنفيذ احلكم أن خيفف عنهم ما أصاهبم من أمل
الفراق واحلزن ،مث ال خيفى عليكم أن هؤالء من قبائل مازالت
دماؤها ساخنة ،والثأر متأصل فيها ،ومن شأن لفتة مثل هذه
أن تطفئ هذه احلرارة .مث قد ينظر أفراد القبيلة ملثل هذا الشاب
نظرة استخفاف واستهجان كونه مل يثأر لقتل أخيه بنفسه .مل
يكن القائد العسكري خمطئاً أبداً يف هذا التحليل ،بل إن من
رد عليه مبوافقيت على تنفيذ احلكم إمنا هم زمالئي املتحمسون،
ّ
والذين يرون أن هذه من البديهيات ،فهذا ما يسمى يف العرف
بلي األخذ بالثأر .بعد التفكري للحظات قال ذلك املسؤول:
ال َق ّ
حسناً سنوكله بالتنفيذ وسيكون معه الشخص املسؤول عن
مثل هذا .جاء القائد من فوره خيربين أنين وآخر سننفذ حكم
القتل ،وناولين رصاصتني وبندقية .حانت ساعة اإلعدام .كنت
أتصبّب عرقاً ،واخلوف ينهشين ،ال لكوين ال أجيد استخدام
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السالح ،فقد كنت ماهراً جداً يف التصويب والرمي ويشهد يل
بذلك قاديت .إمنا ألنين أدركت أن هناك فارقاً كبرياً وهائالً بني
التصويب حنو ٍ
دريئة يف الفضاء املتسع وبني التصويب حنو إنسان
يشاركك احلياة ويتنفس فيها ويستنشق هواءها .وإنك بضغطة
الزناد ستنهي هذه احلياة إىل األبد! تقدمت خبطوات مهزوزة
وكل خطوة
مرتددة ،وعيون اجلموع ترصد كل حركة أحتركها ّ
أخطوها .اقرتبت من اجملرم ونظرت إليه فرتة مث سألته قائالً:
ملاذا قتلته؟ كنت أنتظره ..كنت يف شوق إليه .رفع اجملرم رأسه
وصوب نظراته القاسية اليائسة الغاضبة ،مث عاد ينظر إىل اجلدار
ّ
الذي أمامه .كنت أنتظر عند رأسه أن يعود ليقول أي شيء .أن
يبدي أسفاً ما .أن يقول إنين كنت أحبث عن طعام .أو كنت
جائعاً .أن يقول قد أخطأت .لكنه مل يقل شيئاً واكتفى بنظرات
سيودع هبا احلياة .حقيقة إنين كنت أمتىن لو أنه قال أي شيء،
ّ
ألعلن تساحمي وعفوي .وهذا لن ينجيه من القتل ألن األمر ال
يتعلق يب وحدي .إمنا كي أجنو أنا من هذا املوقف الرهيب.
لكنه مل ينبس ببنت شفة .شعرت بيدي الرجل األمسر املسؤول
عن تنفيذ أحكام القتل يضعها على كتفي ويهمس يف أذين:
صوب بندقيتك فقط أيها الفىت .ووقف إىل جانيب ..وأشار يل أن
ّ
أطلق رصاصتني
صوبت البندقية كما أشارَ .
أرفعها حنو اجملرمّ .
من بندقيته فأهنت حياة ذلك اإلنسان ،وأنقذين من ترددي ومن

خويف .احتضنته ألعبرّ له عن شكري ،فهمس يف أذين :كم سرك
بسيط ومثني أيها الشاب! كنت أقرأ يف عينيك أنك لست قاتالً.
إنين أجيد قراءة العيون يف مثل هذه املواقف .فعالً إن لغة العيون
يف مثل هذا املوقف ال ميكن أن تتكرر ،وهي واضحة وفاضحة.
ففي هذا ٌّ
حد بني احلياة واملوت ،وفاصل رقيق بني عاملني أحدمها
توجهت حنو رفاقي فناداين الرجل
نعيشه ،أما اآلخر فال نعلمه.
ُ
األمسر قائالً :أيها القبلي ،تذكر – دوماً – ما من ثأر أو انتقام
هنا ،إهنا العدالة تتحقق! هززت رأسي أوافقه قوله وأنا أمسح
مبعصمي دموعي .أما ملاذا الدموع؟ فال أعلم ،لكنين أمتىن فعالً
أن يكون ما حدث يف تلك الساحة هو العدل ،وإن كنت أشك
أن يف إهناء حياة إنسان  -مهما كانت األسباب  -أدىن حدود
التكون ومل يعرف
العدالة ،وخباصة يف جمتمع مضطرب حديث ّ
من قبل البناء املؤسسايت والتنظيم والقانون.
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الوحدة ..الوحدة ..الصمت ..الصمت ..مها رفيقاي الدائمان
منذ سنوات .واليوم تزداد وطأة االنطواء .هل هو احلزن ملوت
شقيقي؟ أم تراه الشوق واحلنني حنو الديار واألرض .يف ذهين أن
األمور ال تبقى كما هي عليه .بل إن األحوال والظروف تتغيرّ .
كان هذا ماثالً أمام عيين ،وأدعو أن يستمر هذا التغيرّ الذي
حتوال لألفضل
تشهده احلياة من حويل كما هو احلال ،ألنين أعتربه ّ
وحنو مستقبل مجيل .قبل عقدين من الزمان،مل تكن عند الكثري
أي رغبة يف أن يسود أي تبدل يف تلك املناطق ،لذلك كنت
ّ
حتوالً ما حيدث وأن عجلة تغيري اجملتمع تدور .إهنا
متأكداً أن ّ
جليّة وملموسة متاماً .موجة صغرية من األشواق متلّكتين .سرعان
ما حتولت إىل إعصار من اآلمال واحلنني لتلك الديار والبالد،
عقدت العزم على العودة إىل األرض لزراعتها والعودة لرعي
ألستظل يف نعيمها يف ذلك
األغنام وتربية النحل بني تلك اجلبال،
َّ
الوادي .العودة إىل األرض اليت فتحت عيين على عظمة جباهلا
ووعورهتا .ورمبا هي العودة للتحدي اليومي .العودة إىل احلياة.
إىل السهول الوعرة واملرتفعات الشاهقة والتعب اليومي والكدح
املتواصل منذ أنسام الصباح األوىل وحىت غروب الشمس .إنه

حنني إىل العمل يف حظرية مليئة برائحة التنب والقمح والقصب،
وإىل أصوات زقزقة العصافري ونباح كلب احلراسة وأصوات
الرياح وهي هتز األشجار .حنني العودة إىل كل األشياء اجلميلة
املتعبة اليت هجرهتا مرغماً ،وغادرهتا مكرهاً وتركتها حزيناً .إنه
احلنني إىل املاضي وإىل الطفولة.
لقد حتول املزارع املسامل إىل رجل عسكري عنيف يوجه سالحه
إىل صدر إنسان أعزل ،مهما كانت األسباب والرباهني ،فلم
أستطع أن أستوعب كيف تنهي حياة إنسان آخر فتقتله حبجة
إقامة العدل وحفظ األمن .يا لغرابة هذه احلياة ،ما أش ّد تناقضاهتا
وما أش ّد عجائبها! وسط كل هذا كانت أفكاري تقودين مرة
أخرى إىل تلك الرؤيا اليت شاهدت خالهلا والدي يف املنام وهو
يشري إىل تالل وهضاب البالد وإىل شقيقي .أسندت رأسي املليء
باألسى إىل اجلدار الطيين .اآلن اتّضحت الرؤيا وفهمت الرسالة،
فليس يل حظ مبشاهدة أخي .سبقين املوت إليه ..هكذا كان
والدي يريد أن خيربين .هكذا كان أيب يريد أن يقول .إن الرؤيا
قد اكتملت وتعبريها اتضح .انسكبت الدموع على خدي وأنا
أنظر إىل جدران منزيل وأنا أقبع فيه وحيداً شارد الذهن أفكر يف
كل تفاصيل تلك احلياة املوجعة وآالمها ومهومها .لكن العجيب
فعالً أن أيب وأمي دوماً معي يرعياين ،وخاصة يف تلك املواقف
الشديدة القسوة.
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ماذا وجدت؟!
ِ
الظلم واإلهانة!
ذرفت عيناي
ْ
باألمس َ

تسرب األمل إىل نفسي،
وسط حالة من االكتئاب والوحدةّ ،
أحدث
وجعلت أمتتم :لعل القادم أفضل وأمجل .وقلت :ملاذا ال ْ
لدي املال والقوة ،فلماذا
يف حيايت تغيرياً؟ ال ينقصين شيءّ ..
اخلوف والرتدد يف العودة؟ بالتأكيد إذا شاهدين أخي الكبري
سيعطيين نصييب من تركة والدي .نعم فالزمن قد تغيرّ واألحوال
تبدلت والعدل انتشر ،وزمن الظلم والتجرب وتسلط القوي على
الضعيف انتهى دون رجعة .وجدتين أثب فجأة أسابق اللحظات
وبدأت يف جتهيز أغراضي للرحيل؛ كلما مضى الوقت كان احلنني
يقتلين واألشواق تكاد تقتلع قليب .عندما أصل ،أول شيء أفعله
هو أن أقبّل رأس أخي الكبري وأقدم له هذه اهلدية :أداة خمصصة
حلصد احلقول ،كنت قد اشرتيتها من أحد الباعة ،وال ب ّد وأنا
يف طريق عوديت من املرور على الراعي العجوز وزوجته للسالم
عليهما وسأهديهما هذه امللبوسات احلريرية الفاخرة وسأضع يف
يده عدداً من القطع الذهبية؛ لقد أكرمين الرجل ،وهو سبب ما
أنا فيه اآلن من نعيم وخري .ولن أتركهما أبداً .سأصلهما دوماً..
أيضاً صاحب القافلة ال ب ّد أن أسأل عنه عند وصويل ،فهو رجل
طيب القلب رغم ما يظهره للناس من جفاء وتكبرّ  ،وهو رفيق
وموجه .يف الغد سأذهب
دريب ورحليت األوىل وكان خري مرشد ّ
ألطلب إذناً ومساحاً برتك العمل والعودة إىل دياري .أغمضت
عيين يف ذلك املساء ،وهذه األفكار واألحالم حتلق يب حيث تقبع
ّ

قرية صغرية بني تلك السلسلة الشاهقة من اجلبال املمتدة من
أقصى اجلنوب وحىت أقصى الشمال ،فالسنوات اليت انقضت وأنا
يف اجلندية مل تنسين كل تفاصيل حيايت املاضية .طرق العودة مل
فالتحول البطيء
تتغيرّ يف ذهين ،كما مل تغيري على أرض الواقع؛
ّ
الذي حيدث يف اجملتمع ملـّا يشمل املواصالت وحتسني الظروف
التحول الذي كان
التنموية للناس يف تلك البقاع من البالد بعدّ .
ماثالً أمام اجلميع هو يف حفظ األمن وبسط النظام واحملافظة
على األرواح ،وهو أكرب ما كان يتطلع إليه إنسان ذلك الزمن.
التحوالت والتغيرّ ات يف جماالت احلياة األخرى ،فقد حتتاج
أما ّ
سنوات أخرى حىت تتم ويشاهدها الناس ويعيشوهنا ،ولذلك
عندما بدأت رحلة العودة  -يقودين حنيين وأشواقي ألهلي
وبالدي -وجدت أهنا مل تتغيرّ فوسيلة النقل واملواصالت وتلك
الطرق اليت تعربها اجلمال مل تزل موجودة ..الشيء الوحيد الذي
اختلف هو أن الصيب الذي جاءت به ظروفه وأحواله هرباً من
الفقر والفاقة واملستقبل املظلم ..يعود اليوم شاباً قوي العود ومعه
أيضاً الكثري من النقود واهلدايا لشقيقه الوحيد املتبقي .عندما
ذهبت إىل السوق للبحث عن وسيلة النقل وجدت العشرات
يتسابقون للفوز مبرافقيت؛ فمنهم من هيأ راحلة ب ِر َكاهبا املريح،
وآخر أكد معرفته الطرق وأن رواحله مميزة وقوية .لكنين كنت
أحبث عن ميزة أخرى يف ذهين أهم من سواها وهي أول قافلة
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ستسري حنو الديار.
وعندما حضرت يف اليوم التايل للسفر ،وجدت احلفاوة والتكرمي
فدمعت عيناي ألنين عرفت أن اإلنسان بسيط جداً ،خيدعه الشكل
دوماً ال اجلوهر ..سارت القافلة حنو الديار واألهل ،وبدأت معها
ذكريات املاضي املؤمل ،فعالمات الطريق اليت مل تتب ّدل كثرياً
جعلت تبعث يف ذهين الشخوص واألحداث واملواقع بآالمها
وأحزاهنا .رفعت بصري إىل السماء  -وقد أغرقتين الدموع :-
علمت حبايل الضعيف عند وصويل قبل
الرب فقد
َ
شكراً أيها ّ
سنوات فأخذت بيدي وهيّأت يل أسباب النجاح حىت غدوت
على ما أنا فيه من نعمة الشباب والقوة واملال.
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زيارة الراعي
انقضت أيام وأنا يف طريق العودة .ويف أوىل احملطات قمت بشراء
ناقة ومحلت متاعي عليها وواصلت طريقي لزيارة الراعي العجوز
وزوجته .بعد ساعات ،توقفت أمام منزله الصغري ،نعم إنه املنزل
نفسه الذي أكرمين فيه لسنوات مضت ..غزتين الذكريات
بتفاصيل تلك األيام ولياليها .بينما أنا غارق يف الذكريات ،خرج
رجل من املنزل وفوجئ بوجودي متاماً .حيّاين ،لكين مل أعرفه.
مل يكن من
انتظرت أن أراه .مل أشاهد هذا الرجل من قبل.
ُ
رحب الرجل يب أميا ترحيب ،وأدخلين اجمللس وسكب يل القهوة،
ّ
علي بسؤال آخر :من أين
فسألته عن الراعي وزوجته ..فرد ّ
تعرفهما؟ فأخربته أنين قد قضيت جزءاً من حيايت يف ضيافتهما
ويف رعايتهما فكانا يل نعم األب واألم .قال :هذه الليلة نتناول
طعام العشاء وننام ،ويف الصباح سأذهب بك لرتامها إن شاء اهلل،
فتسلم عليهما .هتلّل وجهي بالفرح والسرور.
تعودت هذا احلال يف
وقبل بزوغ الفجر استيقظت ،فقد ّ
املعسكر ..بل يف حيايت كلها .خرجت حنو األرض املزروعة،
فسمعت أصوات الرياح تلعب بأوراق الذرة والطيور فبداية
الصباح والندى الذي يبلل األرض والصخور يغري الناظر،
حيث تنبعث يف الصباح الباكر حياة قصرية قبل أن تئدها الشمس
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بلهيبها احلار .يتكرر هذا املشهد كل يوم من أيام حياتنا ،أما أنا
فقد عادت يب الذكريات إىل سالف حيايت .كم سقيت هذه
األغنام وكم وضعت هلا من احلبوب وكم حصدت هذه األرض
وبذرهتا باحملاصيل! إهنا أيام طفولة يف ظل أناس ال تربطك هبم
أي صلة من القرىب أو الرحم؛ إهنم أبعد ما يكونون عنك،
وبرغم هذا رعوك وعطفوا عليك وأعطوك احلنان والرعاية .ها
أنت تعود إليهم كما يعود االبن البار إىل أبيه وأمه يبشرمها
بالنجاح والتوفيق .تقودك حنوهم أيام بل سنوات قضيتها بينهم مل
يسمعوك خالهلا إال الكالم الطيب .مل يبعدوك عن قلوهبم فضالً
عن جملسهم ودارهم .أطعموك وشاركتهم ضحكاهتم وشكواهم
أهل
وأملهم وسعادهتم ،ومل تشعر يوماً بأنك غريب عنهم .إهنم ٌ
حبق.
ّ
كنت أغرق يف أفكاري حني ناداين الرجل فتوجهت إليه فقال:
أمل تلهبك الشمس؟ قلت له :لقد قضيت هنا سنوات ال ميكن أن
أنساها وأريد السالم على ..فقاطعين قائالً :لقد وعدتك وسأيف
بوعدي وسرتامها وتسلم عليهما ،ولكن أوالً نتناول الفطور.
كان الفطور عبارة عن عسل وخبز �بُّر وهو أفخر ما كان يُقدم،
فرفعت بصري وجلت به أطراف الغرفة املبنية من احلجر وأعدت
نظري حنو وعاء العسل ،مث نظرت حنو الباب وقد امتألت عيناي
بالدموع .لقد تذكرت  -وبوضوح شديد  -أيام اإلفطار مع

الراعي العجوز وزوجته ،عندما كان يضع وعاء العسل وخبز
يدي ويقول :تناول طعامك جيداً أيها الطفل الكسول
ال�بُّر بني ّ
فأمامك يوم شاق من العمل ..وجهت نظري حنو الرجل الذي
الحظ الدموع على خ ّدي وقلت :أين الراعي وزوجته؟ قال:
إهنما هنا ..واصل طعامك أيها الضيف وسرتامها .هنضت وأنا
أقول :أرغب أن أرامها أوالً ،فنهض الرجل وقال :حسناً اتبعين.
خرجنا من البيت حنو قطعة من األرض تقع خلف املنزل وقال
الرجل وهو ينظر حنوي ويشري :إهنما هنا .فامتألت عيناي
نظرت إىل
ركبيت وأجهشت بالبكاء؛
بالدموع وجثوت على
ُ
ّ
أردت السالم عليهما شوقاً وعرفانا! .لكنين مل أمتكن
ِّ
قربي من ُ
ٍ
رد شيء من
حىت من شكرمها .شعرت خبيبة أمام عجزي عن ّ
مجيل صنيعهما يل ..شعرت بعجز وتأنيب ضمري مل يكن يل فيه
أي ذنب ..بكيتهما حبرارة!
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اتكأت
محلت أحزاين وواصلت مسرييت ،وكان ال ب ّد أن أغيرّ طريقي
باجتاه الشرق قليالً ألصل بيت صاحب القافلة ،كما وصفه يل..
وأخذت أسأل عنه ،فكنت أحلظ االستغراب يف البداية لسؤايل،
ولكن بعد أن شرحت أسباب سؤايل وأنين أقوم بزيارته ألنه
صديقي مت إرشادي .توقفت أمام أحد املنازل القصيّة املتواضعة
وطرقت بابه .مضت حلظات قليلة حىت خرج رجل فسألت
عن صاحب القافلة إن كان موجوداً .صمت وهو ينظر حنوي
مذهوالً! مسعت مههمة واقرتاب امرأة عجوز خلفه تسأل هي
عمن يقف بالباب ،فأخربها بأمري ،فسألتين :من أنت؟
أيضاً ّ
وملاذا تسأل عنه؟ فأجبتهما :إنه صديقي وقد جئت للسالم عليه
رد الرجل حب ّدة :لقد تويف.
ال أكثرّ .
 بذهول :ماذا؟!! يرد صارخاً :مات ..مات منذ ستة أشهر.ومسعت املرأة العجوز وقد أدارت ظهرها عائدة تقول :صديقه.
من يصادق ذلك اللقيط إال من هو مثله وعلى شاكلته! اتكأت
على جدا ٍر قريب .إذن هكذا بكل بساطة متوت دون عزاء
دون أسف على رحيلك!؟ متوت بال طفل يبكيك أو زوجة
تفتقدك أو أب حيتاجك أو أم حتزن عليك!؟ صاحب القافلة مل
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يفهمه أو يعرفه أح ٌد سواي ..كان حظه رديئاً سيئاً جداً يف هذه
وهم وحزن .مث
احلياة .عاشها سنوات طويلة ماحلة .كلها أمل ّ
موت صامت كئيب! وكأن لسان حاله يقول :يا صديقي عادة
ال أحد يسأل عن البؤساء واملعذبني يف األرض .عادة ال أحد
يهتم بالضعفاء احملكوم عليهم باألمل وباحلزن .انظر ،حىت أنا ال
أسأل عن أولئك احملنطني على هيئة بشر .القاسية قلوهبم .امللتهبة
مشاعرهم غروراً وكربياء زائفني .حىت أنا يا صديقي أنبذهم
وأكرههم وأرفضهم ،فإن مل تتسع األرض يل فالسماء ملعيب
وحديقيت وأرضي ،وهناك زوجيت وأطفايل وأحبايب ،وأيب أيضا
وأمي.
يف أرض قصية جلست وحيداً أبكي حبرقة ،بأمل بالغ ..أصرخ
وأصرخ فتعيد اجلبال الشاهقة الصدى .كنت أحاول أن أخرج
شيئاً مما يف نفسي لكن األمل واحلزن يرتسبان وميدان جذورمها
داخل روحي .واصلت رحليت حنو احملطة األخرية وأنا مليء
باألسى هلذه األقدار اليت ما فتئت تنهكين وهت ّد قواي .هذه
األقدار املتمثلة يف املوت وقسوته وقسوة مفاجآته وقوة بطشه بل
وحقيقته املوجعة يف فراق األحبة .غادرت مكسور النفس حمطم
الفؤاد ال ألوي على شيء .انكسرت فرحة اإلجناز والسعادة اليت
تلج هبا نفسي وبقي األمل يف األعايل بني السموات ،أما
كانت ّ
الدموع اليت تواصل انسكاهبا من عيين ،فقد اعتدهتا ،بل حىت إ ّن
83

طعمها مل يعد ماحلاً.
أربعة أيام أمضيتها يف طريق عوديت إىل الديار حيث عبق
ذكريات األبوين  -اللذين مل أشاهدمها  -وبقايا املاضي على
تلك السفوح .هاهي األيام اليت انتظرت انقضاءها سنوات ألفرح
بالعودة .ها هي تعود باخليبات ..إين منهك القوى حمطم الفؤاد
وما فتئت اآلالم متوج بوجداين .توقفت عند شجرة كبرية أبكي
والدي .ورمبا أيضا
الوحدة اليت رافقتين سنوات وأبكي احلنني إىل
ّ
يف من
أيام القسوة واملستقبل اجملهول واخلوف .أبكي ألخرج ما ّ
ٍ
آالم وأحزان.
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المـ ــوت
يف صباح اليوم التايل وصلت أرض أيب وأمي .كانت الرياح
شديدة مصحوبة بالرعد والربق وزخات من املطر .وقفت قبالةَ
منطقتنا ،فإذا هي كما عهدهتا مل تتغيرّ حاهلا وكما تركتها صغرياً.
بدأ املطر يشت ّد وزخاته تنهمر بقوة أكرب .توقفت أمام منزل أيب
الذي ورثه عن جدي .البيت احلجر .مازال شاخماً كما تركته
منذ سنوات .وكأن هذا البيت احلجري هو الوحيد الذي مل
تعبث به سطوة الزمن والتغيرّ  .تقدمت حنو بابه اخلشيب ورحت
ْ
أطرقه بقوة تسابقين عواطفي إىل عناق شقيقي وتقبيل يديه .أليس
هو الذي طلب عدم حضوري إال عندما أصبح رجالً يُعتمد
عليه؟ ها أنا قد أصبحت رجالً! أطرق الباب ولكن بال جواب!
ألقيت نظرة على البيت من اخللف فوجدت النوافذ موصدة.
لكنه شيء طبيعي يف ظروف املطر والربد .فعدت أضرب الباب
علي .أعيتين احملاوالت
بيدي ورجلي فلم جيبين أحد أو يرد ّ
فجلست عند الباب وقد تبللت متاماً .وبعد فرتة توقف املطر
وبدأت السحب يف االنقشاع إال أن اهلواء مازال بقوته وشدة
برودته فنزلت حنو حظرية املاشية .وصعقت ألنين مل أجدها.
وألقيت نظرة حنو البالد (هكذا نسمي األرض يف مناطقنا) القابعة
يف الوادي فإذا هي كسرية مل تتم زراعتها أو العناية هبا منذ زمن.
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عندها تأكدت أنه ال أحد يف الديار .بقيت أراوح مكاين ال
أعلم ماذا أفعل وماذا أقرر .أنزلت ركايب من على ظهر الناقة،
وأشعلت النار أمام باب البيت احلجر ،وقررت االسرتاحة وقضاء
الليل هنا.
حاولت أن أنام تلك الليلة برغم القلق وكثرة األسئلة ،لعلي أجد
علي :أين
من جييب عن أسئليت يف الصباح ،لكنها ظلت تلح ّ
ذهب شقيقي وزوجته؟ بل أين الرعاة؟ وأين املاشية؟ وملاذا مل
تتم زراعة البالد منذ فرتة من الزمن كما يبدو يل؟ وبرغم قلقلي
وحرييت ،غلبين اإلعياءُ فنمت.
يف الصباح كانت الشمس تغطي األرجاء بدفئها حني استيقظت
على أصوات املاعز واملاشية .ضحكت واستبشرت خرياً ،وقمت
أحبث عن الراعي الذي توقف ينظر حنوي بذهول عندما وجد
نفسه أمامي .بادرته بالسؤال :أين شقيقي صاحب هذا البيت؟
حتولت مالمح وجهه من الذهول إىل الغضب..
لكن الرجل الذي ّ
رد قائالً :إذن أنت أخوهم الصغري املتبقي!! إن شقيقك الكبري قد
ّ
تويف قبل فرتة من الزمن .وبعدها بأشهر حلقت به زوجته؛ فقد
أصاب الناس وباء مات على إثره كثري منهم! وقد دفن شقيقك
بالقرب من أبيك أسفل سفح هذا اجلبل ،وأظنك تعرف قصة
أخيك اآلخر وماذا حدث له .هذا الرجل ماذا يقول؟!! تبّاً له،
أيقول إن آخر فرد من أسريت قد تويف أيضاً؟ تبّاً ملاذا يقوهلا هكذا

دون مباالة أو اهتمام مبشاعري؟ لكن هذا ال يهم طاملا كانت
هذه هي احلقيقة .رحت أنظر إليه مبتسماً مذهوالً :ماذا يريدين
جتمعت يب
هذا اللعني أن أجيبه أو أن أقول له؟ جلست وقد ّ
أحزان الدنيا وآالمها .مل يكن يف استقبايل سوى القبور واألسى!
رفعت رأسي حنوه فواصل حديثه قائالً :إنين أعلم أن الوقت
غري مالئم ألقول لك إن هذا البيت وهذه البالد قد اشرتيتها من
أخيك قبل وفاته وقد قبض مثنها نقداً ،وهناك شهود على البيع
ومتت كتابة ذلك .أخرج من جيبه مفتاحا وفتح الباب اخلشيب
ابق هنا حىت جتد لك مكانا
وأدخلين إىل البيت احلجر وقالَ :
تأوي إليه .وغادر!
غطاين احلزن على فقد أخي وأثقلين .كنت أشعر داخل نفسي
بذلك اخلوف الذي سكنين يف املاضي عند مغادريت هلذه البالد.
وقد عرفته من املرارة نفسها ،فهي ذاهتا تلك اليت عدت فتذكرهتا
بوضوح .لقد ذهلت متاماً من سرعة الزمن وسرعة تغيرّ اته .من
تقلب األيام وسرعتها املذهلة يف التب ّدل .ال أحد حيتفل بعوديت!
مل يستقبلين أحد ..سوى الصمت املريع .والسكون ِ
املفجع.
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الرب يتدخل
انقضت أيام وأنا ال يغادرين حزين العميق ملا آلت إليه األمور .مل
أتوقع هرولة الزمن املريعة وفتك املوت السريع وال قوة األقدار
الرهيبة .كنت غارقاً وسط متاعب ال أعلم كيف أخرج منها..
التصرف حياهلا فخربيت وقفت عاجزة عن معاجلتها.
أو كيف ّ
كنت أحاول  -بكل جهدي  -اخلروج من هذا املأزق ،لكين
كنت كمن يدور يف حلقة مفرغة .أعود إىل بدايتها يف كل مرة!!
قليب يكاد ينفجر ..وعقلي يكاد ال يقوى على التفكري املتواصل.
أما جسدي فقد أعياهُ اإلرهاق وعدم النوم.
بعد ظهر أحد األيام دخل الرجل الذي اشرتى أرض والدي وقال
يل :أيها الشاب ،ماذا أنت فاعل؟ فأنا كما تعلم أسكنتك بضعة
أيام .أخذين الغضب فأجبته :أنت تعرف أن هذه البالد وهذا
البيت الذي تتحدث عنه ،هي أرض أيب ومن قبله أجدادي .وإين
أعلم اآلن أن شقيقي ما كان ليبيعك لو أنه كان بكامل قواه
الصحية .لكنك انتهزت فرصة مرضه وضعفه فأغريته بالبيع،
مث إنه ال ميلك أن يبيعك سوى ما ميلكه هو .كما وإنك تنتمي
إىل مكان آخر وليست هنا بالدكم أو أراضيكم .هلذا كله لن
يكون بيين وبني استعادة بالد أيب إال املوت .كنت وأنا أحتدث
هبذه القوة أشعر ألول مرة يف حيايت أهنا قضية حياة أو موت،
88

فخسارة األرض والبالد تشبه متاماً خسارة الروح دون احلياة.
وهو األمل الذي ال ميكنين أن أصرب عليه أو أصمت حياله ،ليس
حليب وانتمائي القبلي ،إمنا ألن هذه األرض يدفن فيها أيب وأمي
وإخويت وأريد أن أموت أيضاً بقرهبم لشوقي إليهم وحيب هلم.
ذهل الرجل متاماً وشعرت أنه علم بقويت وإصراري فقال :لقد
دفعت ألخيك كل ما أملك من مال مقابل شراء هذه البالد.
أعد مايل وخذ البالد.
متمسك هبا جداً ،ومل يكن ليفكر يف التنازل
ّ
الشك أ ّن الرجل ّ
عنها ،لوال أنه شعر بأهنا قضية حياة أو موت بالنسبة يل .فأنا ال
أملك شيئاً من بقايا عائليت إال هذه البالد وذلكم البيت احلجر.
أما هو فمجرد عابر يف تارخيها الطويل ،مث إن يف تراهبا ينام أهلها
رده حىت
احلقيقيون والذين هم أبعد ما يكونون عنه .ما إن مسعت َّ
هنضت وقد امتألت محاساً وحيوية وقلت :إنين مستعد إلعادة
مالك .مل ِ
ميض سوى حلظات قليلة جداً حىت عدت وأصبت
بصدمة عندما علمت أن املبلغ كبري وأن ما أملكه ال يتجاوز
النصف .فطلبت منه إمهايل حىت الغد.
يف املساء كنت أراوح مكاين ذهاباً وإياباً .كيف السبيل إلعادة
البالد ،واملال الذي حبوزيت ال يكفي؟! سأقرتض ،ولكن من هو
الذي سيقرضين مبلغاً كبرياً كهذا؟!
عندما اقرتب موعد البيع ..مل أكن أعلم ماذا أقول! فقد كنت يف
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فوضى شاملة من التفكري .ومل ِ
ميض وقت طويل حىت حضر الرجل
ومعه عدد من الرجال .قال :إن هذين الرجلني مها اللذان شهدا
على البيع األول حني اشرتيت من أخيك ومها أيضاً سيشهدان
على البيع الثاين لتعود البالد والبيت احلجر إليك .عندها بدأت
أتصبّب عرقاً ،ورأيت يف عيوهنم أهنم ينتظرون دفع املبلغ .كنت
مر .كان معهم
يف حرية متاماً .أوزع خالهلا ابتسامايت بصمت ّ
رجل مسن ،قال يل يستعطفين :يا بين إنين أرغب يف طلب منك،
وأرجو أن تعدين بتلبيته .لقد وجدت يف تدخل هذا الرجل اهلرم
خمرجاً يل لبعض الوقت حىت أستطيع إجياد فكرة ما .فسارعت
بإجابته :إن شاء اهلل أنفذه إذا كان بوسعي ذلك .فقال الرجل
املسن :يا بين إن ولدي هذا قد قام بشراء هذه البالد من أخيك
كما تعلم ،وإنه كان يتوقع أن تعود .لكنه مل يكن يتوقع أن يكون
لديك املقدرة على استعادهتا .وهذا حقك يا بين ،لكنين أرغب
أن يتم إرجاء بيع البالد اليت يف الوادي حىت العام القادم ،فولدي
هذا لديه عدد من األطفال ويعولين أنا وأمه وإخوته ،ولعل اهلل
يرزقنا من زرعها وحصادها .ويف هناية العام تعود إليك إن شاء
اهلل .مل يكمل حديثه إال وقد وجدته خمرجاً من نقص املال الذي
يف حوزيت وعجزي عن استعادة بالدي كاملة .أمسكت فرحيت
وصمت أفكر للحظات مث قلت :وما الذي يضمن يل أن يأيت
ّ
العام القادم ويقوم ابنك بتنفيذ البيع؟ فقال العجوز :أنا أضمن

ذلك وهؤالء الشهود ،فقلت :إنين أوافق من أجلك أيها الشيخ
املسن ،فتهلّل وجه ابنه فقام وقبّلين على رأسي ،وجعل من يف
اجمللس يثنون على كرمي وطيب أخالقي.
هكذا دوماً كانت تتدخل العناية اإلهلية إلنقاذي من أحلك
الرب الرحيم
املواقف وأصعبها .هكذا كنت أشعر أن هذا ّ
جبواري دوماً.
بعد موافقيت غمرتين السعادة حني وجدت أن املبلغ املطلوب منيّ
الستعادة بعض من البالد والبيت احلجر مساوياً ملا معي بالتمام
إيل بعض من أراضي أيب .متت كتابة
والكمال .دفعتها وعادت ّ
الصك وشهد الشهود .غادروا البيت احلجر .بييت .بكيت حبرارة
ّ
وبصوت مرتفع .بكيت حبرية تامة وسط دياري.

90

91

لم يكن قراري
ما إن استقر يب املقام حىت بدأت عالمات شح الطعام وأنا اآلن ال
أملك فلساً واحداً .وحىت لو بدأت يف الزراعة ،فكم سأحتاج من
الوقت واجلهد .وبينما أنا يف هذه الدوامة وهذه احلال ،إذا بعدد
من الرجال من عشرييت وأقربائي قادمني .رحبت هبم وأدخلتهم
 وكنت أفتقد وجودهم  -خالل األيام املاضية .قلت معتذراً:إنين مل أجهز القهوة .فقالوا :حنن نعرف أن أمورك غري مستقرة
فخالل اليومني املاضيني كنت يف مفاوضات من أجل استعادة
بالدك .ولقد مسعنا األخبار الطيبة بأن وفقك اهلل يف ذلك .وقد
جئنا لتهنئتك أوالً مث لتأيت يف الغد وتتناول طعام الغداء عندنا.
عندما مهّوا باالنصراف قال أحدهم :إن عالمات الغىن والثراء
تبدو عليك .فقد دفعت من أجل إعادة هذه األرض مبلغاً كبرياً
جداً ،فهل حتتاج ملن يساعدك يف زراعتها وتعطيه أجراً شهرياً
أو جزءاً من حمصوهلا وتريح نفسك وتتفرغ ملا هو أهم؟ أطبق
عمن أؤجر له هذه
علي الصمت برهة مث قلت :فعالً ..إنين أحبث ّ
ّ
البالد ليسكن فيها ويزرعها ويأخذ جزءاً من غلتها وحمصوهلا.
ذهل اجلميع ،وقال آخر :هل يعين هذا أنك ستعود فتسافر؟
قلت :نعم فلدي عمل وال ب ّد أن أعود إليه .بعد مغادرهتم دمعت
عيناي ألنه تأ ّكد يل أنين قد قررت مغادرة هذه البالد مرة أخرى
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بالرغم عين .يف احلقيقة مل يكن قراري ،إمنا هي احلال تدفعين إىل
هذا؛ مل أخطط ألي شيء مما سارت إليه األمور .كانت مجيع
األمور تسري وأنا يف نبضها ال أقوى حىت على تغيري دفتها .لكن
الشيء املؤكد هو أنين شعرت أن جزءاً من كياين مازال مفقوداً،
وأن إجنازي مل يكتمل .لذلك كان شيئاً مجيالً أن أفكر يف أن أمتّ
أتضور جوعاً.
عمليُ .
منت تلك الليلة وأنا ّ
شعوري باإلجناز أو حتقيق النجاح مل يدم طويالً فأنا اآلن وحيد.
وبال ٍ
صديق أو معني ..كل الذي يل هنا أرض وجبل يرقد حتت
ثراه والدي وجدي وشقيقي .إهنم كل من أحتاج وأحب أن
يكون بقريب ،لكنهم حتت الرتاب ،وأما ما فوق األرض فمساحة
شاسعة من الفيايف والسهول وزرقة طويلة على امتداد العني يف
السماء وذلك البيت احلجر العتيد ،الذي حتكي جدرانه عالمات
األوائل وقسوة الزمن والوحدة والشوق لألهل .لقد انبعث عبق
املاضي ،وذكريات األمس ..وكم متنيت أن تكون عوديت إليهم
وهم أحياء ..ال يعلم حجم احلنني وال فعله إال من يفقد أعز
الناس ،ليعيش من بعدهم وحيداً.
أشرقت الشمس وقد بلغ اجلوع الذي أعاين مداه .فكرت ملياً يف
حنر ناقيت من أجل الطعام.
كنت أجلس على أحد التالل ،أفكر يف حماصرة اجلوع الذي
صيب يصغرها سنّاً متجهني حنو البيت
أملّ يب ،فإذا بفتاة وبرفقتها ّ
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احلجر ،فهبطت مسرعاً حنو املنزل ،إال أن الفتاة توقفت بعيداً،
وأكمل أخوها الطريق حىت اقرتب مين وناولين ما كان حيمله وعاد
سريعاً  -حىت قبل أن أسأله أي ٍ
شيء  -حنو شقيقته وانصرفا .أما
أنا وقد مشمت رائحة ما كان ينبعث من وسط القماش فقد ذهب
ذهين إليه .وجدت عدداً من أقراص ال�بُّر ووعاءً من السمن ،ومن
فوري دخلت املنزل مسرعاً فالتهمت الطعام .لقد مضى يومان
مل أتناول خالهلما شيئاً .بعدها اسرتخيت وغططت يف النوم ،مل
علي
يوقظين من سلطانه إال صراخ رجل يف اخلارج كان ينادي ّ
بصوت مرتفع فنهضت من فراشي وخرجت إليه ألعرف خطبه.
كان شاباً وبصحبته امرأة عجوز ،بادرين قائالً :لقد علمنا أنك
عمن يرعى بالدك يف غيابك وإنين مستعد للقيام بذلك.
تبحث ّ
وقفت ال أعلم مباذا أجيب! فها أنا أدفع ملغادرة األرض اليت
أحببتها وتعلّقت برتاهبا روحي ..أدفع ملغادرهتا دفعاً ،فأنا ال
أملك املال الستعادة بقية األراضي الزراعية كما إين ال أملك ماالً
لشراء املاشية وال إلعادة سقايتها وزراعتها .إنين مفلِس متاماً وال
أملك أن أعمل شيئاً من هذا .بل إنه ال يوجد ما أتناوله من طعام
إيل وكأين قد
يف الغد! وبعد ،إنين حباجة للزواج ،والناس تتطلع ّ
جئت بثروة  -وعاجالً أو آجالً  -سوف يعرفون احلقيقة :ال
لست يف غابة ال يحُ رتم فيها إال
لدي .وهو ما أخشاهَ ..أو ُ
شيء ّ
األقوياء الذين ميلكون األرض واملال .وأنا  -ببساطة  -ال أملك

إال األرض ،وقد دفعت من أجل استعادهتا كل ما أملك من تعب
السنني املاضية .واليوم أعجز عن زرعها وحرثها .هنا متلّكتين
فكرة استحوذت على تفكريي ،وهي أن أعود للسعي من أجل
مجع املال الذي أستطيع به أن أكمل استعادة األراضي املتبقية
أستقر هنائياً وتكون يل أسرة قوية حتفظ هذه البالد وتصوهنا
كي ّ
ونعيش فيها بسعادة.
احلل األجدى.
اكتملت الفكرة يف ذهين واقتنعت هبا باعتبارها ّ
توجهت حنو الراعي وأمه العجوز اللذين سريعيان بالدي يف
غيايب ،وأسكنتهما إحدى غرف البيت احلجر وقلت له :سأسافر
أستقر سوف أرسل لك مع
يف الغد وقد أغيب طويالً وعندما ّ
إحدى القوافل العائدة برسالة فيها مكاين حىت ميكنك إطالعي
على كل شيء ،وقمت من فوري أوصي وأرشد الراعي اجلديد.
ويف صباح اليوم التايل كنت قد جهزت راحليت ملغادرة األرض
اليت طاملا أحببتها .وطاملا متنيت البقاء فيها.
تضج به نفسي من أمل
وقفت أتذكر رحليت األوىل وما كانت ّ
فراق األرض وقسوة األقارب والواقع .دمعت عيناي ألنين يف
رحليت األوىل مل يكن قرار رحيلي بيدي .واليوم أيضاً مل يكن
قرار مغادريت بيدي ،ففي كلتا احلالتني أجربت على السفر بعيداً
عن األرض اليت أحببت واليت هبا عبق األهل واألبوين .بكيت
اليوم كما بكت عيناين باألمس الظلم واإلهانة .لكنين اليوم أبكي
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األقدار املؤملة اليت  -منذ أن وطئت قدماي البالد  -انبعثت يف
وجهي تلفحه بقسوة وبال رمحة وال هوادة ،حىت إهنا أجربتين
على املغادرة.
أغادر مكسور
لقد قررت العودة إىل معسكر اجلند ..ولكين ُ
بالضبط  -كما كنت باألمس .أغادر
الفؤاد وحيداً حزيناً ّ -
ولكن بفارق :إنين أعلم هذه املرة أين هي وجهيت.
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األب
ح ـ ــزنـ ــان ..وح ـ ــزن!
كان للعراك واخلصام دوماً وظيفة غري مربرة .وكان للخالف
شكل ٍ
مؤذ لصورة اإلنسان املتسامح ...يف اجملتمعات اليت
ٍ
بغضب دوماً .تراهم
ترعرعت فيها جتد أناساً عصبيني يعيشون
وقد ختلّوا عن إنسانيتهم ومألت العدوانية قلوهبم ظلماً حىت
إلخوهتم من البشر .لكنهم يف احلقيقة خائفون يغطّون خوفهم
بالغضب وإظهار مشاعر العنف كي ترهبَهم وختافَهم إذا ما
فكرت يف االعتداء عليهم أو حماولة سلبهم ما ميلكون.
َ
هذا هو العام  1948امليالدي احلزين الذي اندلعت فيه أوىل
احلروب العربية اإلسرائيلية حيث استوىل اليهود على فلسطني
وحشدوا عشرات اآلالف من املقاتلني ،ومنذ ذلك احلني مل
يتوقف سفك الدم اإلنساين .الصورة نفسها تتكرر .الظلم الذي
حدث خالهلا كان مدوياً عنيفاً .يف جمتمعات عديدة حيدث الظلم
والعنف لكن ببطء .دون ضجيج .يف موضوع إسرائيل وظلمها
للعرب وطردهم من فلسطني ظلم مد ٍو .استنفرت اجليوش
العربية لتكون يف صف املظلومني واملضطهدين .وللدفاع عن
حتولوا بني ليلة وضحاها إىل الجئني يعيشون يف العراء،
أناس ّ
لقد كنت أثناء اندالع هذه احلرب أحد اجلنود املتمرسني الذين
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أمضوا يف اجلندية سنوات طويلة ،ومن مثّ مت اختياري ألكون
واحداً ممن سيتوجهون إىل جبهات القتال ،يف ذلك احلني فكرت
مليّاً وكثرياً يف هذا ،كأنين أدخل صراعاً ال يعنيين .اليوم بات
واضحاً أن الدماء اليت أريقت يف تلك احلروب ذهبت سدى دون
مثن ،وأن األمر مل يتجاوز لعبة ،وكان اإلنسان البسيط الضعيف
هو من يدفع الثمن من حياته وروحه.
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أنا الحـ ـ ــر
أحد أصدقائي على ساحة تلك املعارك كان ياسر .وياسر شاب
يف مقتبل العمر أسرين إليه هدوؤه وانطواؤه ،وعمله الدؤوب
بصمت وحرية ،مل أواجه صعوبة يف التعرف إليه ،لقد كان يف
شوق للحديث مع أحد ما أو يف هلفة لصديق يب ّدد عزلته .ذات
يوم قال :أوشكت أن أنسى نغمة صويت! كان يشري إىل صمته
التام الدائم حىت خييّل إليك أنه أبكم .ياسر مل يكن خياف املوت،
بل يسعى إليه جبد ومثابرة ،كان يلقي بنفسه يف أتون نريان العدو
قزم وأن هناك
بكل شجاعة وبسالة .أمام بطولته كنت أشعر أنين ٌ
من لديهم مبادئ يف احلياة يريدون املوت من أجلها ،كنت أقول:
حممل باحلماس لقتل اليهود املعتدين على أرض فلسطني
إن ياسر ّ
ويريد املوت شهيداً .قلت له يوماً :إن شجاعتك وبسالتك
مضرب مثل .ضحك من أعماق قلبه وقال :صديقي ،إن اليهود
مشرد ومضطهد ومن احلماقة إنكار هذه احلقيقة ،حنن
شعب ّ
العرب أمة تعيش وفق أديان خمتلفة ومذاهب متعددة لذلك مل
يكن مفهوماً رفض إسكاهنم وخاصة أهنم قاموا بشراء بعض
األراضي العربية باملال!.
صعقت متاماً من مثل هذا الكالم من جندي باسل يواجه ذلك
يربر اآلن احتالله لألراضي العربية .وعندما شاهد
العدو ،الذي ّ
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اهللع على وجهي ،أضاف قائالً :املشكلة يف املخطط الصهيوين
الذي كان له أهداف أخرى تقوم على إلغاء اآلخر ،على
إلغاء السكان األصليني للبالد ،إن ما حيدث اآلن ليس صراعاً
أيديولوجياً دينياً بني مسلم ويهودي  -كما حياول اجلميع إيهامنا
به ،إمنا الصراع احلقيقي بني قوتني كل واحدة منهما يف غاية من
األنانية والعنصرية.
لعل هذه األفكار اليت حيملها ياسر هي ما جتعله منبوذاً وسط
أصدقاء السالح وبالتايل فإن بسالته وشجاعته مل تشفعا له بأن
فعاالً وسط حميطه وجمتمعه .كان ياسر صاحب
يكون عنصراً ّ
حراً يف آرائه ولطاملا قال :إن اهلل قد خلقين
رأي ويعترب نفسه ّ
حراً ،ومل أكن يف أي يوم عبداً عند أحد ،وإن اإلنسان احلر هو
ّ
من يصدح برأيه دون تردد أو خوف من أحد.
بالنسبة يل كان ياسر شكالً جديداً من أشكال املعاناة يف حياة
واهلم .قلت له :يا صديقي
تثبت يل األيام أن فيها ألواناً من األمل ّ
مباذا يفيدك ترديد مثل هذه الكلمات اليت تغضب اجلميع،
وجتعلك وحيداً ال أحد يقرتب منك؟ ضحك وقال :لعلي هكذا
فلم أرهن عقلي
أشعر أنين متميز ،إنين أتبىن ما يؤمن به عقليَ ،
لدى أحد من الناس ليمأله مبا يريد من األفكار ،هذا الواقع الذي
أمامي وهكذا أنا أفهمه ،ولعل األيام القادمة تثبت لك أننا حنارب
من أجل األرض وأولئك أيضاً من أجل األرض ،ومجيعنا ن ّدعي

أن حربنا مقدسة من أجل الرب ،والرب نفسه خلق األرض
للجميع ،هل مسعت من قبل أن اهلل قد وزع الكرة األرضية على
خلقه من اإلنس ،وجعل البيض يف جزء منها واحلمر يف جزء آخر
والسمر يف مكان ثالث؟ لكنه جشع اإلنسان وكراهيته ألخيه
اإلنسان ..ذلك اجلشع وتلك الكراهية سببان يقفان وراء كل
حروبنا ومعاركنا ،مهما كانت الشعارات والرايات.
توغل ياسر يف آرائه وبدأ صوته يتعاىل هبا ،ومع كل ضربة من
ضربات العدو تصيبنا كنا جند ياسراً الشماعة اليت نعلق عليها
خسارة تلك املعركة أو انسحابنا من ذلك املوقع ،مرة مسعت
من يقول وهو يشري إىل ياسر :ال ب ّد من تطهري اجلبهة الداخلية
من الطابور اخلامس ،ومرة شاهدت من يبصق يف وجهه ويصفه
بالعميل .تعالت الرغبات وحتولت إىل فعل صارم ضد صديقي
ياسر ،الذي مت وصفه باجلاسوس للعدو ،وأنه ميارس دوراً خطرياً
يف تثبيط الروح املعنوية للجند ،وأنه يشغل اجلند بأفكار شيطانية،
قلت له :ياسر ،يف املعركة ال نسمع سوى صوت الرصاصة ،إذا
انطلقت تصمت مجيع األصوات األخرى ،ميكن أن تردد مثل
هذا الكالم قبل اندالع احلرب ،أما بعد أن نشبت واشتعلت
نرياهنا فهو أمر خاطئ .نظر حنوي وقال :يتم اقتيادي للقتل
وتريدين أن أموت صامتاً مقهوراً!
يف أحد أيام معاركنا الطويلة استيقظت صباحاً ،مل يكن ياسر قد
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عاد من مهمة قتالية مع سريّته ،ومل يكن أحد متحمساً من رفاقنا
ملعرفة مصريه ،كل ما فهمته أنه إما أن يكون قد قتل وإما أن
يكون قد متّ أسره .بالنسبة يل فإن ياسراً مت التخلص منه! العجيب
يف األمر أننا بعد فقدنا لياسر مل خنسر معركة ،إمنا خسرنا احلرب
بأسرها.
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نار الضمير
عندما حان وقت العودة إىل الوطن كان اجلميع سعداء ،ال ميكن
أن تلوم أي جندي لسعادته بانتهاء حرب كان يشارك فيها
حىت وإن كانت حرباً قد خسرها ،أحياناً تتملك اجلندي رغبة
أكيدة ووحيدة يف احملافظة على حياته حىت وإن كانت على
حساب مصاحل أمته ،كونه مازال على قيد احلياة واملئات من
رفاقه قد قتلوا يعترب نصراً له .لذلك فإن انتهاء احلرب ،مهما
كانت نتيجتها ،كانت بالنسبة للكثريين من رفاق السالح فرصة
مثينة للتعبري عن فرحتهم بالبقاء على قيد احلياة .أحد أولئك اجلند
كانت مشاعره خمتلفة؛ فبدالً من البهجة كانت احلسرة وبدالً من
السعادة كان احلزن وبدالً من الفرحة كان البكاء .إنه صديقي
إمساعيل الذي مل يكن فرحاً بانتهاء احلرب ،بل كان يبكي حبرقة
وأمل ،توجهت إليه قائالً :اطمئن ،إذا كنت تعترب أننا هزمنا فهو
اعتقاد خاطئ ،األجيال التالية ستواصل النضال والقتال .رفع
رأسه حنوي وقال :حىت احلرب مل تقدم يل املوت ،أريد أن
أموت .أن أهني حيايت .كان إمساعيل يبدو يل مريضاً بل مؤكد
أنه مريض ،لذلك وجدت أن من واجيب اإلنساين أن أظل بقربه
أساعده وأخفف عنه .بعد مضي أيام وحنن يف طريق العودة إىل
الوطن ،عرفت وأدركت أن إمساعيل مل يكن مريضاً ،ومل يكن
103

يتمن املوت من أجل أن
حزيناً من أجل هزميتنا يف احلرب ،بل مل َّ
ينال منزلة الشهداء يف اجلنة كما مت الوعد.
إمساعيل كان يريد املوت ،لكن ملاذا؟! لقد كان واحداً من أربعة
إخوة ورثوا عن أبيهم أمواالً طائلة من األراضي واملزارع والبغال
واجلمال واألغنام واخلراف ،أحكم إمساعيل واثنان من إخوته
خطة قاسية لتجريد أخيهم األصغر من حقوقه يف اإلرث كونه
من أم أخرى ،وخيافون  -كما ّبرروا ألنفسهم  -أن تضيع
أمواله لصغر سنه .بعد عامني كرب الصغري وبدأ يطالب حبقوقه
إيل
هبدوء وطيبة وبأخالق عالية جداً ،يقول إمساعيل :كان يأيت ّ
ويتحدث معي طويالً يف شىت األمور وجيلس يداعب أطفايل
ويالعبهم ،ويسقي معي الزرع بطيبة وابتسامة عريضة ،ضحكاته
العالية تنم عن قلب أبيض حىت إنه إذا أراد احلديث عن إرثه
يقول يل ومسحة احلياء واضحة على حمياه :يا أخي احلاجة هي
اليت تدفعين لسؤالك أن حتاول إعادة ولو جزء يسري من حقوقي
من إرث والدي ،عندها أشتاط غضباً وأقوم بطرده ،فيذهب
إىل األخ الثاين ،مث الثالث ،بدون جدوى .يف كثري من األحيان
جنده وسط احلقول يلعب مع أطفالنا ،ويف أحيان كنا جنده نائماً
بينهم ،يف احلقيقة إن أخي الصغري مل يكن يطلب حقوقه الشرعية
من إرث أبيه ،إمنا كان يطلب حبنا وكلمة طيبة صادرة من
أخوتنا وحبنا
قلوبنا ،مسألة املال لديه مل تكن جوهرية أمام ّ

احلقيقي له ،كان حياول أن خيربنا يف أكثر من مناسبة أنه حيبنا
ُخ ّوة نبع اخلري والسعادة يف احلياة ،فهو
وأن املال يفىن وتبقى األ ُ
مل يخُ رج من فمه كلمة واحدة نابية ضد أي واحد منا برغم أننا
 ببساطة – سارقوه .مع كل هذه الطيبة وهذا احلب اللذيننلمسهما يف كلماته ويف تعامله كنا شديدي اخلوف والريبة
تس ْلين كيف انبثقت فكرة التخلص
منه لدرجة كبرية جداً .ال َ
منه برغم سالمه! فكرةٌ منت حىت تأصلت يف قلوبنا! يف ذلك
الصباح وحنن جمتمعون كان يسألنا عن أطفالنا واحداً واحداً،
أما حنن فقد صبغنا وجوهنا حببه وأخربناه أننا قررنا منحه حقه
من اإلرث .الكلمة الوحيدة اليت قاهلا تعليقاً على هذا :إنه كان
يعلم يقيناً أننا سنسلمه أمواله .مث ترك هذا املوضوع متاماً وجعل
يتحدث عن أمور بعيدة عن مسألة اإلرث واألموال ،كان يذكر
أثناء حديثه أبانا ،وينعش ذاكرتنا ببعض املواقف املضحكة ،كنا
نضحك معه وننظر إىل بعضنا البعض باستغراب ،هل هذه طيبة
أم سذاجة كبرية؟! قلنا له إننا نريد السفر ونريده أن يأيت معنا.
مل تسعه األرض من الفرحة ،ومن فوره قام جيهز للرحلة ،عندما
التقينا يف صباح اليوم التايل ،كان قد أع ّد كل شيء هلذه الرحلة،
وبعد مغادرتنا القرية وبعد أن قطعنا شوطاً كبرياً من طريق السفر
وأصبحنا يف مكان قصي ٍ
خال بعيد عن الناس ،جتمعنا حوله
ّ
وبادره أحدنا بضربه على رأسه جبذع شجرة! مل يتحرك من
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مكانه ،كان مذهوالً ويتحسس الدم على وجهه وينظر إلينا بأمل
كبري ،كنا حنن أيضاً يف فوضى عارمة وكلٌّ منّا ينادي على اآلخر
لإلجهاز عليه ،أما هو فقد كان يستطيع الفرار واهلروب لكنه مل
يفعل ،كان فقط يسأل :ملاذا؟! وكان ينظر حنوي باستغراب ،أنا
متأكد أنه برغم أمل الضربة األوىل على رأسه كان الذهول يسيطر
على كافة جوارحه ،لقد ميّزنا دموعه ،مل يكن خائفاً من املوت
إمنا كان يعتصره األمل من إخوته .بادره الثاين بضربة أخرى على
مؤخرة رأسه ،فسقط حنو األرض هبدوء .حىت اليوم صورة ذهوله
مل تفارق حيايت القذرة ،هل عرفت ملاذا أريد املوت؟ ملاذا أمتناه؟
ألنين أعلم أنه ٍ
ٍ
وبطريقة لن احسد عليها .مل ِ
متض أشهر قليلة
أت
على قتلنا إياه حىت قتل أحد إخويت عندما اهنارت عليه أحجار
غرفته ،لقد ظل أسبوعاً كامالً يتعذب من األمل من رأسه بعدها
فارق احلياة .أخي الثاين وهو بني خاليا النحل اليت ميلكها تعرض
للسعة بعوضة ،كان ال ينام الليل من أوجاع رأسه ،بعدها بفرتة
من الزمن أصيب باجلنون ،مث وجدناه ميتاً على إحدى اهلضاب،
مضي ثالثة أيام على وفاته ،وكانت الطيور اجلارحة
وجدناه بعد ّ
قد اقتلعت عينيه وبقرت بطنه.
لذلك تطوعت هلذه احلرب لعلي أقتل خالهلا فأكون شهيداً عند
اهلل! مل أقتل يف هذه احلرب بل جنوت يف أكثر من موقع من املوت
األكيد .مرة حاصرنا العدو وبدأ ميطرنا بوابل من الرصاص قتل

معظم رفاقي إال أنا وآخران مصابان عندما انسحب العدو من
مواقعه دون مربر ،يف تلك اللحظات كنت أختيل املوت قادماً
لكنه مل حيضر .أين أنت يا أخي املوت؟!.
إذن هذا هو األمل واملرض الذي يعتلج يف صدر صديقي إمساعيل.
قد يربأ اجلسد من آالمه ومن مرضه ،لكن مرض الروح وآالمها
شيء آخر.
أيضاً من الذكريات اليت مازالت عالقة يف ذاكريت ما كان يعانيه
جاسم من قسوتنا مجيعاً يف التعامل معه لدرجة أنه يتناول طعامه
منفرداً وكأنه مريض مبرض معد ،وكانت هناك حتذيرات متوالية
ومتواصلة بعدم االقرتاب من جاسم أو احلديث معه ،ذلك أنه
يعتنق مذهباً دينياً خمتلفاً عن مذهبنا ،وجاسم الذي حضر إىل
جبهة القتال من شرق البالد يفهم ويدرك هذه النظرة جتاهه،
لكنه اعتادها لكثرة ما حاول مقاومتها وتص ّدى هلا .ويف احلقيقة
كيف إلنسان بسيط مثله أن يقاوم نظرة جمتمع كامل ،جمتمع
نسي أثناء تكونه احلديث وبناء مؤسساته قيماً إنسانية عالية تفتقر
إىل روح التسامح وتقبل اآلخر.
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قضية الحب
يف احلقيقة إن سفري هلذه احلرب أعطاين خربة مل أكن ألكتسبها لو
أنين مل أكن فيها ،وأعطاين جواباً عن سبب خسارتنا هلذه احلرب
اليت دلفنا إليها بآمال خمتلفة وأماين متباينة وأهداف متباعدة،
ويف ساحة املعركة شاهدت أبناء وطين الذين كانوا باألمس
يعانون اخلوف وعدم األمن والتشتت والتقاتل فيما بينهم ،وهم
ليسوا على قلب رجل واحد ،أل ّن كالً منهم قد نقل عصبياته
وعشريته معه! وهناك أيضاً عرفت أناساً خمتلفني يف عاداهتم
ومشارهبم .لقد كانت هناك جوانب أخرى للحياة منها السعيد
ومنها احلزين ،ومنها الغريب أو املألوف .يف احلقيقة مل أعلم أن
وجترعته أو مسعته،
أناساً هلم معاناة أخرى ختتلف ّ
عما سبق وألفته ّ
لكنين تأكدت أيضاً أن الظروف ليست متشاهبة ،بل إهنا ختتلف
من مكان آلخر .أدركت أن هناك ألواناً مؤملة للحياة وأن للشقاء
أشكاالً خمتلفة ال تنحصر يف احلرمان والفاقة ،فاهتمامات الناس
ال تنحصر يف املأكل واملشرب وحسب إمنا هناك اهتمامات
أخرى ،لعل منها املبادئ العظيمة يف احلياة واليت تتجاوز مطالب
اإلنسان األساسية يف الغذاء واملأوى وحنوها .تعلمت أن نواقيس
راد هلا سوى الصرب عليها .ال أكثر وال
األقدار ومشيئة الرب ال ّ
أقل .إن االستسالم إلرادة اهلل كان أكرب دروسي بعد أن صقلتين
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هذه التجربة ..كيف ال ،وأنا أشاهد املوت مراراً وتكراراً مع
رفاق السالح وكأنه ساكن بقرهبم .فقدت من كان باألمس
ينام جبانيب ،وذاك الذي كان يقاتل إىل جواري ،كلهم سقطوا
مضرجني بدمائهم الطاهرة .إن املوت كان قريباً هذه املرة لكنه
ّ
مل خيرتين ،فعرفت أنه سيكون يوماً رفيقي ،وأنه ال حمالة زائري،
فأعطت هذه القناعة قليب اطمئناناً غري عادي كنت حمتاجاً إليه.
وأعطت نفسي هدوءاً كبرياً كنت يف أمس احلاجة إليه .أسكنتين
الغربة بني الناس فلم أعد أهتم بتجرحيهم .ومل تعد كلماهتم تؤملين.
بل تعلمت الصمت واالبتسام .كان الدرس الكبري أنين ميت ال
حمالة ،فال جيب أن يأيت هذا القدر احملتوم واآلخرون غاضبون
علي! هذه احلالة كانت تنمو معي باستمرار فسمعت من قال
ّ
إنين ضعيف ،ووصفين آخرون بالوهن ،ولكن مل يتغيرّ سلوكي
عيين مؤملة حلظاته حىت
وطريقيت يف التعامل .إن املوت الذي أمام ّ
وإن كنت يف عنفوان الشباب وقوته ..وهو درس من دروس
كثرية تعلمتها باملمارسة وليس بالفهم والتلقني ،فصبغت نفسي
بعادة احلب العفوي الذي من شأنه أن جيعل اجلميع من حويل
راضني .مل أملك قلوب الناس مجيعاً وإمنا أدركوا أنين صادق يف
حيايت وتعاملي .أما قضية احلب فلها مساحاهتا األخرى.
*كلمات صديقي ياسر ظلت لفرتة من الزمن ترن يف أذينّ،
ليس بالضرورة أن أتفق معه أو أختلف ،املهم أنه عبرّ عن رأيه
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ومضى :ال تتوقع أن يأيت احلب يف أوان احلرب ،فحيث تكون
احلرب يكون الشيطان .ليست هناك حروب مقدسة وأخرى
قذرة ،فاحلرب قذرة مهما كانت أهدافها أو ما ستحققه .لقد
عزز قناعايت هبذا معرفيت يف أن إزهاق الروح يُعترب عند الرب
أمراً عظيماً ،وأن زوال السموات واألرض أهون لديه من قتل
إنسان بريء.
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التغيير
ما إن عدت من جبهة القتال ،حىت عاد حنيين إىل بالدي وأرضي
علي .وشجعين وضعي املايل وروحي املعنوية العالية على
ّ
يلح ّ
تكريس هذه الفكرة يف ذهين.
فالزمن قد أخذ أمجل األيام اليت ميكن للمرء أن يعيشها لو كانت
حيايت تسري بشكلها االعتيادي ،فعمري انقضى وأنا يف ترحال
وسفر ورحالت متواصلة للبحث عن فرصة للحياة املساملة
والعيش بكرامة دون احلاجة ألحد .ولطاملا سافرت وعدت،
تغص هبا النفس،
فأصبح حزن البعاد وفرحة العودة مرار ًة واحدة ّ
حىت بت ال أميز بني الوجعني يف داخلي ،كان معىن هذا أين
مازلت على قيد احلياة ألواصل البحث عن السعادة والراحة
واليت أصبحت أفهمهما ببذل املزيد من اجلهد والكدح ،واليوم
وسنوايت الثالثون توشك أن تنصرم ،البد أن تكون عالمات
االستقرار قد أصبحت ضرورة رغم عدم حتقق كامل اهلدف
الذي خرجت بسببه مرة أخرى ،لكن الشعور بانقضاء العمر
ومرور الوقت جعالين أفكر يف سنوايت اليت ذهبت وأنا وحيد
هبم احلزن املتواصل منذ نعومة أظفاري ،فالذاكرة خالية
مسكون ّ
من لعب األطفال وشقاوهتم الربيئة ،وعفويتهم اخلالصة بطيبها
ونقائها ،لكنها مليئة بذكريات قاسية ووجع وتعب ،ووحدة
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ودموع.
اآلن جتتاحين رغبة يف إحداث تغيري طاملا حلمت به ومتنيته.
إن السفر والرتحال مل حيققا يل معىن كنت أرجو أن أجده يف
يوم من األيام ماثالً أمامي ،معىن لصورة واضحة داخل نفسي
اليت رسخت فيها معاين اخلوف واجلنب عن مواجهة األحداث
وآثار اهلروب أمام صرامة الواقع والتغيريات .فنبع السؤال :هل
أنا جبان؟ إذن ملاذا اهلروب والرتحال املتواصل؟ ظننت سفري
املتكرر خوفاً قابعاً داخل نفسي ووجداين حيركين .ظننت أن
ما كنت أفعله ضرب من ضروب اهلزمية اليت مضت بسنوات
عمري .لقد نسيت يف غمرة مراجعايت أموراً حققتها بفضل
ترحايل وتغريب والتحاقي باجلندية .نعم ظننت أن حياة اجلميع
رعي لألغنام وزرع لألرض وارتشاف عسل النحل على سفوح
وحسبت أن من ميلك هذه األمور ميلك
اجلبال وليس أكثر،
ُ
واستمر املاضي
السعادة كلّها .وسأكون حمقاً لو كان الزمن ثابتاً
ّ
حاضراً! إن عجلة احلياة وتطورها وزمن التغيرّ من الفوضى
والتشرد إىل حقيقة االستقرار واملؤسسات يف ظل الدولة اجلديدة
ّ
بدت عالماهتا واضحة .ولكن كان هناك جيل بأكمله عاش
وسطها ،مضت سنوات حىت أدركوا أسباب سرعة هذا التغيرّ
املهول.
وكنت دائماً أنظر إىل األمور ببساطة متناهية ،لذلك مل أتفاجأ

بالوقت وال بالتطور الذي حصل سريعاً.
أجرت األفكار وهي تقذف يب يف كل
مضيت يف طريق عوديت وأنا ّ
مكان ،حىت وصلت .كان الوقت عصراً ،والسماء ملبدة بالغيوم،
ٍ
برشقات قليلة من املطر ،واألرض
واهلواء عليل مصحوب
خضراء .وقفت بتجاريب املريرة وقصصي املؤملة اليت صقلتين
وعلمتين معاين للحياة فجعلتين رجالً يف عنفوان الرجولة ،وقفت
أمام بيت والدي احلجر الذي كان يبعث يف نفسي ذكريات
والدي وإخويت.
من األمل تنبع االبتسامة ووسط احلزن تنمو زهرة األمل .ويف
غياهب الضمور يظهر التفاؤل .ابتسمت معتمراً بثياب اإلجناز
ابتسامة الفرح املكسور والسعادة املنقوصة .ابتسمت وتقدمت
اخلشيب الذي حتكي معامله
حنو باب البيت احلجر .ذلك الباب
ّ
عمر سنواته الطويلة ومالمسات األيدي اليت اصطبغت به يف يوم
من األيام واألوجه اليت قابلته ومضت بدون عودة!
وقفت أمام ذلك الباب واستمعت لرتنيمات املرأة العجوز وهي
تطحن احلبوب على الرحى .طرقت الباب ،فنادت أن ادخل.
دخلت منزيل وبييت .رأتين العجوز فهبت واقفة تنفض ثياهبا
وهترول حنوي .كيف ال؟ إ ّن صاحب األرض والدار واألطيان
ورحبت ،وصافحتها فاحننت تريد تقبيل
يقف أمامها .سلّمت ّ
يدي إال أنين سحبتها فأنا من عليه أن يقبّل يديها فهي والدتنا.
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جلست يف اجمللس حتكي األخبار واألحوال وما آلت إليه األمور
منذ مغادريت وحىت عوديت.
سألتها أين ابنك؟ فأجابتين :سيأيت مع حلول املساء .مث استأذنتين
لتكمل عملها .أما أنا فقد ذهبت لتفقد البالد ،ومشاهدة الذرة
واألشجار .كان املساء يأيت على استحياء ،فقد كان وقت املغيب
مع رشحة من مطر السماء غاية يف العذوبة والرقة .عندما عدت
وهززت
اقرتبت مين قائلة :إنك تفتقد بالدك؟ نظرت حنوها
إىل
ْ
ُ
رأسي بالنّعم .أردفت تقول وهي حتمل بني يديها بعض اخلبز
لتضعه يف التنور :ال أحد يلومك أبداً.
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دم امرأة ورجل!
كانت هذه املرأة شعلة من النشاط فقد قامت بطحن احلبوب
بالرحى ذات الصخرتني الدائريتني املنطبقتني على بعضيهما.
توضع احلبوب من فتحة يف أعال العلويّة منهما ،ويتم حتريك
ٍ
دائري فتطحن تلك احلبوب بينهما .أما
بشكل
الصخرة العلوية
ّ
كرسي يشبه السرير مصنوع من اخلشب
أنا فقد جلست على
ّ
وصوبت
واحلبال .سألتها :أين زوجك يا عمة؟ توقفت عن العمل ّ
نظرها إىل األمام وكأن سؤايل قد أطلق خياهلا وأفكارها .أو لعلي
تنام داخلها .مث نظرت حنوي
أيقظت يف ذاكرهتا أحداثاً عميقة ُ
قائلة :زوجي تويف منذ سنوات طويلة .بعد برهة من الصمت
عدت أقول هلا :إنك حزينة جداً يا عمة ..فلماذا؟ مث أين هم
أسرتك؟ إنك فقط تتحدثني عن ابنك فأين بقية عائلتك؟ تنهدت
علي
تنهيدة طويلة وقالت :إن أقرب الناس إىل قليب هم من حكم ّ
بالطرد واهلرب .مث طأطأت رأسها وقالت وهي تنظر إىل األرض:
يف هذه احلياة ال يعرتف بقرارات القلب واحلب .لقد حتولت
حيايت رأساً على عقب بعد أن وقعت يف غرام شاب جاء به أيب
يكن له كل احرتام
ليساعدنا يف حصاد أراضينا الزراعية .كان أيب ّ
وتقدير ألمانته وصربه وإخالصه يف العمل .لعل هذه املشاعر
من أيب هي اليت شجعته ليتقدم لطلب الزواج مين .يا إهلي! لقد
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حتولت حياتنا إىل جحيم منذ ذلك املساء الذي كان يتحدث
شر
فيه مع أيب يف جملسه طالباً الزواج يب .فقد مت طرده من بيتنا ّ
طردة .وأهني بشدة بالغة .بل ُه ّدد بالقتل! كان يفضل املوت
أفضل املوت على البعد عنه .يا
على البعد عين ،وكنت كذلك ّ
إهلي ماذا أقول؟ إهنا قصة طويلة عمرها أكثر من ثالثة عقود.
لقد كانت أسريت تنظر إليه نظرة دونية حمملة باالحتقار .صحيح
أنه كان من إحدى القبائل ولكن أهلي يعتربوهنم أقل حاالً يف
نسبهم ،وأقل مكانة ..وأ ّن دماءهم غري نقية! لقد كان زواجنا
مستحيالً .وبقينا ٍ
ليال عديدة نلتقي على سفح جبل قريب من
بيتنا .مث ماذا؟ مث ماذا؟ يف كل مساء كان اخلوف حياصرنا،
وتؤرقنا اخلشية من أن ينكشف أمرنا؛ فهذا يعين املوت .وألننا
ّ
حل واحد أمامنا وهو أن
وصلنا إىل هذه النتيجة مل يكن سوى ٍّ
نفر حببنا حبثاً عن شرعية تظلل عشقنا ،لنثبت اختيارنا وقرارنا
ّ
رغماً عن كل املتعطشني للحمية والطبقية يف ذلك الزمن.
مطاردين لسنوات طويلة من إخويت ..أبناء عمي..
لقد عشنا
َ
أبناء العشرية وفرساهنا ..يبحثون عن دم امرأة ورجل أعزلني.
أتعبونا سنوات يف اهلرب منهم ومن رابطة الدم اليت حتولت إىل
نار وغضب .ال شك أهنم مل يعتربوين إنسانة جديرة باحلياة حبرية
وكرامة وإمنا كائناً مستعبداً وفق أهوائهم ورغباهتم .مل يكن هناك
من هو مستعد للدفاع عين وعن زوجي .دمنا مهدور .دون

محاية .دون قانون نلجأ إليه ،أو حصن حنتمي به .ال توجد أرض
إال احتوتنا ،وال جبل إال ضمنا ،وال سهل إال وطئناه ،وال بئر
إال ارتوينا من مائها .مل يتعاطف معنا أحد ،ومل يشاركنا بؤسنا
وعذابنا وترحالنا أحد .نعمل بكد وتعب طوال اليوم منذ بزوغ
الفجر وحىت غروب الشمس مقابل بعض اخلبز والطعام ...هل
تقول إن هذا اهلوان قد خف أو هتادى؟! كال إن مسرية اآلهات
واألمل ترافق املنبوذين وتطحن البؤساء؛ فبعد أن رزقين اهلل ثالثة
أطفال :مسعود وشعبان وقمة ،ملؤوا علينا احلياة ،وسعدنا هبم
واهلم .لكن مصابنا يف احلياة عظيم
برغم الفقر والعوز واألمل ّ
وجرحنا كبري ،فقد تويف شعبان وهو يف الرابعة من عمره بسبب
لدغة ثعبان وهو يلعب يف أحد احلقول اليت كنت أنا وزوجي
نعمل فيها بأجر يومي .أما طفليت قمة فقد توفيت وهي يف
عامها السابع بسبب الطاعون الذي اجتاح البالد والعباد .ويف
يوم أليم وقع زوجي من على أحد اجلدران احلجرية اليت كان
يساعد خالهلا صاحب العمل يف البناء فكسرت رجله وأضالعه.
وسرعان ما أصابته احلمى ،أتذكر عندما قال بصوت خافت :يا
أم مسعود ،إن حيايت معك كانت سعيدة .ولو قدر اهلل أن تعود
األيام ملا اخرتت إال احلياة معك ،فبكيت ،فرفع يده بصعوبة
بالغة ووضعها على رأسي ،وقال :لكن ماذا عنك أنت؟ فحيب
لك جلب لك كل البؤس واألمل .لعلين لعنة أصابتك .فبكيت
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وأنا أضع رأسي على صدره وأقبّل يده وأقول له :ال والذي رفع
السموات وبسط األرض وأنبت الشجر وخلق البشر ،ما أنت
إال نعمةٌ وخريٌ وسعادة .رفعت رأسي فوجدته قد أغمض عينيه
هبدوء بالغ وخ ّفة عجيبة مل أشعر هبا .منذ ذلك احلني فقدت
يبق بقريب وجبانيب إال ابين مسعود.
زوجي وسندي يف احلياة ،ومل َ
رفعت هذه املرأة رأسها حنوي فرأت دموعي ،فقالت :لعل الزمن
قد تغيرّ يا بين .هذا أنت رجل من رجاالت القبائل حيزن لسماع
قصيت .بل ويبكي!! نظرت حنوها وقلت :يا عمة :لقد كنت يف
نعيم جبانب أبيك وإخوتك وأسرتك ،وتركت كل هذا من أجل
رجل عابر!!
قالت :يا بين ..سأعلمك شيئاً مل تتعلمه يف هذه احلياة اليت
تعيشها .وسأقول لك شيئاً مل تسمعه من قبل يف هذه احلياة اليت
حتيط بك :إنه احلب .احلب يا بين .فإذا كان صادقاً صافياً نقياً
والتقت األرواح فلن يفرقها حىت املوت ،ألن املوت ما هو إال
مرحلة بسيطة متر بنا لينقلنا حنو اخللود األبدي .هل تعلم أنين منذ
أن هربت مع زوجي مل نرتح ليلة واحدة .لقد كانت معاناتنا
كبرية وبالغة وبرغم هذا كنا نضحك من كل ُمضحك ،ونبتسم
ونضم بعضنا بعضاً يف أشد أوقات
يف أشد حلظات اخلوف،
ّ
اهللع .وكان كل منا حيلف لآلخر أنه ال يشعر باجلوع .فننام
وقطعة خبز ال�بُّر جبانب املوقد!!

كنت أرقب هذه املرأة العجوز وهي تعمل ،أمتعن يف مالمح
وجهها أختيّلها فتاة مجيلة ،ومن أسرة مرموقة ،وأسأل :ما الذي
جعلها تنجرف حنو هذا احلب ،لعلها الطبيعة اإلنسانية اليت ال
تعرتف بالقوانني القذرة اليت يضعها األغبياء ،وهي الطبيعة اليت
ستعبرّ عن نفسها مهما وضعت احلواجز الدينية أو العرقية أو
الطبيعية حائالً أمامها .طبيعة إنسانية ولدت مع اإلنسان وتنتهي
بنهايته .هذا األمل يف وجه هذه العجوز ،وهذه اخلسارة اليت
تعرضت هلا يف حياهتا بفقدها زوجها وأطفاهلا .هل هناك ما
سيعوضها شباهبا وحبها
ستحصل عليه كمقابل؟ أو ما الذي ّ
وأملها وأنينها وحزهنا املتواصل .كأين أمسع من بني صخور اجلبال
العالية ترنيمات األحزان ،ترتدد أصداؤها يف األرجاء تقول:
هنالك بني تلك السهول تبكي امرأة عجوز
يد املنون
أخذت زوجها وطفلها الصغري
هناك كانت امرأة عجوز تبكي سطوة الزمن
وقوة القدر
الذي ال حيفل بأحد
هنالك بني تلك السهول بكت امرأة حنون
مولودها العجيب
َ
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قبل حلظات مضى بني أغصان الورود
سائراً حنو اجملهول ..تاركاً امرأة حنوناً
تطلب عودة املستحيل
هنالك بني تلك السهول ستبكي امرأة الغد القريب
أيام الذبول
وأوقات السواد الرهيب
وستقول :أفتقدك يا طفلي اجلميل!!
هنالك بني تلك اجلموع امرأة الوعد احلزين
وتاريخ املوت الرهيب
سيسجل بكاءها واألنني
وأهنا يوماً دعته لفراشها الوثري
هنالك حيث يضحك اخلائفون
والبؤساء
واملتعبون
هناك تسري سوياً حشود احلضارات واألمم
ونبالء القوم
وأقزام اجملتمع
هنالك بني تلك اجلموع املهروسة
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ينتهى املوت
واخليال
هناك حيث يتوقف الشك
والسراب
وأحالم القوة
والكالم
هنالك رفات طفل صغري وأم عجوز
مل تبدأ احتفاالهتا من قبل
هناك بداية الوعد السعيد
ألم عجوز
صاحبها اخلوف
واحلزن العتيق!!
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اليوم نفسي اليت استوطنها األمل تريد شريكاً ،يبدد أحالم الوحدة،
ويشتت هواجس الغربة والسكون القاتل.
أعيش اآلن عهداً زاهراً من حيايت حيث استعدت األراضي
كاملة .وبقي معي بعض املال فاشرتيت ماشيةً ،وأبقاراً للحرث.
األمر الذي ساعدين يف استصالح األراضي وإعادة زراعتها.
ها أنا اليوم يف األرض أسقيها وأعمل فيها منذ الصباح وحىت
الغروب كاأليام اخلوايل .يف املساء أخلد للنوم وللراحة ،وقبلها
بوالدي .أمتتم يف فراشي :أيب .أمي.
األحالم
جترت
تعود الذاكرة ّ
َ
ّ
أردد ذكرمها  -قبل
تعتاد حنجريت
ويألف اللسانّ .
وأردد كي ّ
ُ
ِ
حمروم يفتقد
النوم -حىت ال أمسح لذاكريت املتعبة بالنسيان .إنين ٌ
احلنان.
ميضي الزمن ثقيالً بطيئاً عجيباً وكئيباً ،وهاجس الزواج يالزم
ِ
أحس بعمق أمل ثقل
عقلي كظ ّل ..األميّة اليت عشتها مل متنعين أن ّ
األوقات الكئيبة احلزينة وسريها بتثاقل عجيب،وأن اللحظات
السعيدة تغيب خبطو سريع ..وهلذا قررت البحث عن االستقرار
لعلي أجد شيئاً من طعم السعادة والفرح.
مل ِ
ميض وقت طويل يف التفكري بشريكة حيايت املقبلة ،،ومل أحبث
إيل اخلبز يف يوم
كثرياً ،فقد ّ
استقر رأيي على تلك اليت أهدت ّ

مضى ليس ببعيد.
تدب فيها احلياة .حركة الطبيعة اليومية
األرض واملزارع بدأت ّ
هتز األشجار والثمار ،واملاء
املليئة بزقزقة العصافري والرياح اليت ّ
الرقراق وجداوله اليت تنساب بني عدد من املمرات الصغرية،
واألرض اليت َفر َشتها اخلضرة وكست لوهنا بالبهاء واجلمال.
مل يعد ينقص هذا كله إال األسرة واألطفال واالستقرار ،لنبذ
حياة الرتحال والسفر .فأخذت على نفسي عهد االلتصاق هبذه
األرض وعدم تركها بعد اليوم .كيف ال؟ وأنا أشاهدها تعطي
خرياً كثرياً يف زمن قصري ،وكأهنا تقول :ال ترتكين بعد اليوم،
فأنت املالك الوحيد املتبقي .كيف ال؟ وأنا أستنشق ذكريات
أهلي وأسريت فرداً فرداً بني ثنايا تراهبا .ويف ظالل شجرياهتا
وانسياب مياهها ..كيف ال؟ وأنا أشاهد أيب وأمي وسط تلك
اجلبال ،وبني السهولَ ،أوليسا ينامان حتت ثراها .ما هي إال أيام
قليلة حىت عادت السعادة إىل أركان البيت احلجر بعد أن هجرته
االحتفاالت لسنوات ،فاحتلته األحزان واألوجاع .بدأت أمجع
شتات نفسي وأفكاري ،حىت أصل وأدخل حيايت اجلديدة هاجراً
كل األحزان والذكريات املؤملة .لقد عشتها بتفاصيل موجعة
ليس من املفروض أن يشاركين اآلخرون إياها فقد كانت قدري
وحدي.
قلت سأطويها داخل نفسي .أكتمها يف صدري .قلت سأعيشها
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ليتكما معي!

وحدي .وقد فعلت.
هذا هو مساء االحتفال بزواجي .مظاهر السعادة حتيط يب من
كل جانب .مث وبعد طقوس االحتفال بقيت مع عروسي اجلميلة
يف بييت احلجر .لكنين استأذنتها لدقائق توجهت فيها حنو اجلبل
الذي يستظل به البيت احلجر .صعدته .وتوقفت يف سفحه ،عند
والدي .طأطأت الرأس ،وترمحت عليهما .خاطبتهما :أمي..
قرب
ّ
أيب ..ليتكما كنتما معي..
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انسابت الدموع..
مودعاً أياماً من
انقضى زمن طويل ،أعيش حياة تظللها القناعةّ .
البؤس واحلرمان .صحيح أن هذه األوقات كان يتخللها شيء
من الغضب ..شيء من احلزن ..شيء من قلة الطعام ..شيء
من النزاع واخلصام مع اآلخرين ألسباب كثرية ،لكنين كنت
أتغلب عليها حيناً ،وأحياناً كثرية أخرج خاسراً .لكنين مل أكن
ألمسح هلذه العوارض أن تب ّدل داخل نفسي شيئاً من السعادة اليت
أعيشها ،أو تغيرّ منط العيش اجلميل الذي بدأ يكسو أيامي .هلذا
كله كنت سعيداً قنوعاً وراضياً مبا جتري به احلياة.
لدي أسرة وأطفال :محد وعلي وفاطمة .وشعرت باألبوة
أصبح ّ
كأفراخ حتتاج إىل العناية املتواصلة
وعظم املسؤولية .كانوا
ٍ
مزهواً بزوجيت
واملراقبة الدائمة للحرص على سالمتهم ،وكنت ّ
اليت يفيض قلبها حباً وتقديراً يل لتعيب وكدحي.
مضت السنوات مسرعة .أعيش يومي وسط احلقول ،وبدأ معها
بياض الشعر يغزو رأسي املتعب .وكانت هذه هي الفرتة اليت
ذرات تراهبا.
التصقت فيها بكل ّ
قبل غروب مشس أحد األيام املليء باحلرارة والتعب واجلوع
السدر الكبرية.
خلدت للنوم وأسلمت جفين جبانب شجرة ّ
استيقظت على صوت زوجيت احلبيبة وهي حتمل بعضاً من اخلبز
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واملاء .إهنا تشعر جبوعي .وتعلم حبالة الفقر اليت نعاين منها ،وتعلم
بشح األمطار وحاجة حقول الذرة للماء ،وتعلم مدى قلقي
ومهّي وخويف من خسارة احملصول .عندما استيقظت وشاهدت
وجهها الذي يفيض مجاالً وسعادة ،أنزلت عيين إىل األرض فقد
شاهدت عينيها مكمناً لكل األسرار واألمل .سألتها عن األطفال،
فقالت :تناولوا عشاءهم وناموا.
قدمت يل ما حتمل من الطعام ،وبدأت تناوله .أما حبيبيت فبدأت
يف السعال بشكل متواصل حىت لكأن قلبها سينتزع من صدرها.
اهلم .رفعت رأسي إىل السماء
أصابتين مرارة وأمل كبريان وغطاين ّ
جتر أذياهلا األخرية حنو
وقلت :اللهم الطف حبالنا! كانت الشمس ّ
املغيب ،آفلة بني اجلبال الشاهقة ،وبدأ عندها الظالم مهروالً حنو
األرجاء .أمسكت يدها الرطبة احلنونة وأخذهتا حنو البيت احلجر
النوم
لتخلد للنوم جبانب أطفاهلا .كان مساءً طويالً ،سرق ُ
األرق َ
جفين رغم تعيب واإلرهاق .وقبل شروق الشمس يف اليوم
من ّ
التايل توجهت حنوها فوجدهتا نائمة .وضعت يدي على جبينها
احلمى إذن ..عندها
فكان يتصبّب عرقاً وشعرت بسخونتها .إهنا ّ
أدركت أن األم مريضة! وحباجة إىل االهتمام ،أمضيت يومي يف
العناية هبا ورعاية األطفال وأداء العمل اليومي يف البيت.
مضى أسبوع وهي طرحية الفراش وحالتها تزداد سوءاً ،واحلال
علي .فاألطفال واألرض وحماصيل الذرة والبيت
يشتد ضغطاً ّ

وتنظيفه ،كلها أمور حتتاج للعناية واالهتمام والعمل املتواصل.
عندما استفاقت حبيبيت وجدت أطفاهلا حييطون هبا وأنا جبانبها
مبتسماً .قالت :هل هطلت األمطار؟ مل أجبها سوى بابتسامة.
أغمضت عينيها اللتني فاضتا بالدموع ،مث نظرت حنوي قائلة:
إنك شاحب الوجه ،إنك متعب ..أردت أن أحدثها لكن مرارة
األمل اليت تعتلج يف صدري جعلتين أصمت.
قالت :إنك رجل شهم وزوج طيب .قلبُك كبري .عندها كنت
غارقاً يف اآلهات املكبوتة والصمت احلزين.
نظرت إليها بعد برهة فوجدهتا قد عادت للنوم .قبّلت جبينها
الناصع البياض الذي كان يشتعل حرارة ،وهنضت أكمل بعض
األعمال املنزلية.
يف الصباح توجهت إىل حقول الذرة وقد كان اجلو جافاً
والشمس متوهجة .وهو ما يتضاءل معه هطول األمطار .مث ما
لبثت أن عدت إىل املنزل احلجر ،حنو فراش احلبيبة فوجدهتا تئن
من األمل وآهاهتا متزق أوصايل .تستيقظ حيناً ،ويغمى عليها يف
أحيان أخرى .بقيت جبانبها أضع اخلرق املبللة باملاء على جبينها
ألخفف حرارهتا ،أو أعطيها شيئاً من العسل.
أطفايل الثالثة كانوا جبانيب يراقبون املشهد اليومي .وقبل مساء
هتب بشدة وعنف كبريين فتحدث جلبة
ذلك اليوم بدأت الرياح ّ
وأصوات األشجار فتغطي األرجاء ،عندما دلفت للغرفة اليت فيها
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زوجيت وهي تنظر حنوي ،وعندما اقرتبت منها قالت :ستهطل
األمطار! أجبتها :إهنا رياح الصيف حمملة بالسخونة واألتربة،
قالت :األمطار ستهطل ،لن يرتككم اهلل تعانون! اذهب لتغلق
علي .انصرفت نزوالً
حظرية املاشية بإحكام ،أنا خبري ال ختف ّ
عند رغبتها فقط ،وبينما أنا أحكم غلق األبواب كانت تلك
الرياح قد صحبت معها الكثري من السحب الرمادية وسرعان
ما تساقطت قطرات املاء .ما لبثت أن حتولت إىل أمطار غزيرة.
كان وجهي يتهلّل استبشاراً وفرحاً وسعادة .وخرجت يف العراء
ألتبلل باملاء ،أما الصغار فكانوا يرتاقصون يف فضاء املنزل فرحاً
باألمطار اليت تأخرت هذه السنة .عندما عدت إىل الغرفة اليت
ترقد فيها الزوجة احلبيبة ،اقرتبنا منها .فشاهدتنا مبللني باملاء،
ونضحك فرحاً .وضعت يدي على جبينها الساخن ،فقالت
بصوت خافت ومرجتف فيمتزج بأصوات الرعد الصاخبة :إنين
أشعر بسعادتك داخل نفسي .مث أمسكت يدي وقالت بصوت
يعرتيه وهن شديد :انتبه لألطفال ولنفسك .مث انتابتها حالة
أخرى من السعال احلاد ،لكنها واصلت قائلة وبصعوبة بالغة:
إنين سعيدة هبطول األمطار ،هل ستكفي هذا املوسم؟ رددت:
نعم نعم ،إهنا هتطل بغزارة كبرية جداً ،بدأت املمرات املائية
بني تشققات اجلبال تسكب املياه إىل احلقول وهتبط للسهول
وأحدثت سيوالً مائيةً كثيفة .أروت األرض .قالت بصوت

جمهد :نعم لقد شاهدت فرحتكم ،ليتين كنت معكم حتت زخاته
العذبة الباردة .نعم ال شيء يدعو للحزن بعد اليوم .صمتت .مث
أغمضت عينيها املليئتني بالدموع .وكانت اإلغماضة األخرية!!
اآلن فقط انسابت تلكم الدموع .إن تلك اجلفون تنام اآلن
وميكن لتلك الدموع التعبري كيفما تريد .إهنا دموع أم ماتت قبل
قليل .مل تفكر إال يف أطفاهلا .وأحبتين بكل ما يف قلبها األبيض
حب .حاولت التماسك أمام أطفايل ،لكنين أجهشت بالبكاء
من ّ
ٍ
كواحد منهم.
معهم
يف حلظات ف ِر ْحنا من قلوبنا .ويف حلظات تلتها  -بقليل  -بكينا
من قلوبناً أيضاً!!
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األلم الذي ال يتوقف

أموت شوقاً

كان ال ب ّد ألوجاعي وأقداري املؤملة أن تتوقف هنا .لكن
احلمى اللعينة اليت انتشرت كالوباء ما لبثت أن أوقعت طفليت
الصغرية فاطمة يف فراش املرض .مازلت أذكر كلماهتا بتأتأة
ممزوجة باآلالم :بابا ،أنا تعبانة ..بابا ،أنا أحبك .وأنا أيضاً يا
طفليت الصغرية أحبك .لكن كيف يل أن أعاجل تعبك وأهني
أقل من
شعورك باآلالم؟! إين عاجز يا صغرييت! كانت فاطمة ّ
أمها حتمالً لوطأة الطاعون؛ فسرعان ما ذبلت الصغرية أمام عيين
وسرعان ما رحلت مسرعةً يف إثر أمها حنو اخللود! سرعان ما
انطفأت عيناها هبدوء وحلّقت روحها سريعاً وراء أمها .يا اهلل،
لو كان هذا الوباء جمسداً لقاتلته بكل صنوف اآلالم .وألوان
األحزان ..وقوة األوجاع ..وبكل آهات املساكني واملفجوعني.
كانت فاطمة تنام دوماً بقريب ..كانت تستقبلين بأسئلتها الكثرية
وكلماهتا املتوالية الصغرية على مشارف املنزل عند عوديت ،مث
حتكي يل ماذا فعلت يف الصباح مع إخوهتا ،وأين ذهبوا .فاطمة
صغارهن يف
كانت تطلب مين  -دائماً  -أن أترك املاعز مع
ّ
أمهاهتن كل صباح عند إخراج
الصغار يفتقدن
احلظرية ،أل ّن
ّ
َ
املاشية للرعي.

أحاول أن أمجع شتات أحزاين ودموعي ،لكن يصيبين الذهول
طفلي الفرح والسعادة .كانا باألمس
حني أرى أ ّن املوت قد سلب ّ
يرقصان على زخات املطر املتساقط ..واليوم استحال املطر دموعاً
بعد -
لطفلني ملـّا يتعلما كيف يعبرّ ان عن حزهنما وعن أسـامها ُ
وال حىت  -بالدموع .كأن املطر قد تولىّ مهمة البكاء بدالً من
الصغريين املذهولني الوجلني املنتظرين لعودة أمهما وشقيقتهما
الصغرية اليت كانت تلتصق هبما وتلعب معهما ،ويتقامسون حنان
أمهم ورعايتها هلم.
مل يكن املوت إال جزءاً من معاناة جمتمع بأسره ،كان يعيش األمل
الدائم .أو تستطيع القول :إن املوت هو املعاناة األخرية.
إن موت األم وعشرات آخرين بل مئات إمنا كان موجة من
موجات الوباء والطاعون الذي ضرب كل منزل يف تلك
األرجاء ..وبعد فإن الناس كانوا مشغولني مبصاعبها ومصائبها،
برغم ما كانوا حييطون به أنفسهم من مواساة بعضهم بعضا.
كان كل يوم ميضي تزداد معه قسوة احلياة ويزداد ضيق الوقت
والتعب املتواصل ..مل ِ
ميض يوم إال ونسمع مبوت أحد األقرباء
أو أحد املعارف ،أصبح النحيب يف كل بيت وبات احلزن يغطي
األرجاء.

130

131

يف هذه األيام مل أشعر باخلوف أو بالوحدة فاجلميع يشاركين هذه
املرارة وهذا الشعور باحلزن..
لقد تعايشت مع هذه املشاعر وهذه اآلهات .أخذت على عاتقي
لطفلي بعض
لدي خيار آخر .أوكلت
كل شيء ،أو مل يكن ّ
ّ
املهام اليت تعلمهما وال تؤذيهما وتدرهبما وال ترهقهما :عليكما
كنس املمر كل صباح .رتبا مكان نومكما .لكنهما ال يفعالن
أبداً ،يقضيان يومهما يف اللعب واللهو ،وهذا يشعرين براحة
وسعادة فأنا أريد هلما التمتع بكل دقائق الطفولة .عند عوديت
يف الظهرية من احلقول أبدأ فوراً أعمال الطهي ،جتتمع األسرة
صح فنسميها املطبخ ..نطهو الطعام،
املفجوعة يف غرفة ،وإذا ّ
أستمع لكالمهما وأراقب سباقهما ملساعديت ،فحمد كان
يشعر أنه أكثر املوجودين قرباً مين ألنه هو الوحيد الذي يفهم
توجيهايت .ويشعر أن عليه مسؤولية تنفيذها لرعاية شقيقه .أما
علي فدائماً جبوار أخيه ال يرتكه أو يبتعد عنه .يتعلم منه أحياناً
ّ
وأحياناً يقع الشجار .لكنهما سرعان ما كانا ينسيان ليبقى يف
ذهنهما أن قدرمها أن يكونا مع بعضهما لريعيا نفسيهما.
فهم هذان الطفالن مبكراً جداً املعاناة واحلزن الدائم والتعب
املتواصل الذي يعتلج يف قليب .ذلك أن هناك أموراً ال ميكنين
إخفاؤها عنهما .فمثالً كانت دموعي تفضحين كلما تذكرت
زوجيت احلبيبة ،وطفليت الصغرية! لكنهما فهما أيضاً أهنما سعاديت

احلقيقية وأهنما يعيشان يف ظل شخص حيبهما حباً عظيماً .كذلك
عرفا كم نتعب من أجل حياة سعيدة ..عرفا أنين أسعى ألجنبهما
احلياة القاسية وأنين أمتىن هلما حياة هادئة مليئة بالطموح واحلب.
كنت كل يوم أعود إىل منزيل احلجر بعد العمل املتواصل يف
احلقول فأجدمها قد تعلما شيئاً جديداً ،وكان هذا بالنسبة يل
وساماً يعلق على صدري يف كل يوم .منذ اليوم األول لرحيل
األم الطيبة والصغرية فاطمة ..مل يفقدا إال حنان األمومة ووجود
شقيقتهما .وهو شيء ال أملكه ،وهو ببساطة من األشياء اليت
ال أنازع للحصول عليها ،ألنين أعلم أن عالمات الفقد ال ب ّد
أن تظل منقوشة داخل النفس على األقل لفرتة من الزمن ،وأعلم
أن عالمات احلنني ال ب ّد أن تظهر بقوة مث تبدأ يف االختفاء شيئاً
صغريي سنوات طويلة
فشيئاً ،وأعلم أن جرح رحيل األم سريافق
ّ
من عمريهما وسيظل سؤاهلما عن شقيقتهما ماثالً .لكنين أعلم
لصغريي ،فليس هناك ما
أيضاً أنه ليس بوسعي أن أق ّدم شيئاً
ّ
يعوضهما متاماً أو ينسيهما أمهما احلنون أو مرحهما مع أختهما
الصغرية .إنين أعلم يقيناً أنين لو استطعت معاجلة هذه املشكلة
صغريي ،كنت استطعت عالج ما يف نفسي طوال
اليت تصيب
ّ
هذه السنوات .ما قيمة املوت إذا مل منت حنيناً لضحاياه وشوقاً
ألحبتنا الذين اختارهتم يد املنون .قيمة املوت كبرية مبا ترتكه من
آالم لدينا ألنه خيلف يف أنفسنا إرهاقاً ال ميكن أن ننساه ،ويرتك
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يف أرواحنا أحزاناً ال ميكن أن تلتئم.
أبكي حيب لزوجيت اللطيفة املتساحمة .أبكي حنيناً قاتالً لطفليت
صغريي.
الصغرية الربيئة .مث أبكي وشفقة وحسرة على أحزان
ّ
اإلخالص
الوحدة تطبق جمدداً .لكنها اليوم أقسى .مضى وقت طويل على
رحيل األم احلنون والصغرية فاطمة ،لكن مل ِ
متض األحزان من
القلوب.
انتهى املرض ،وبدأت الناس يف التعايف من مصاهبا .بل حتاول
النفوس نسيان األحبة ضحية ذلك الطاعون .وجاءت األمطار
لرتوي األرض اليت احتضنت مئات من الناس الذين ماتوا بسبب
الوباء ،ولتغسل الفضاء من فريوسات هذا املرض ،بل لتقتله،
وتنتصر لإلنسان الضعيف العاجز عن مقاومته .فكانت خري
رسول ،يفرح الناس ويسعدهم.
صغريي أدركت أهنا احلياة القاسية اليت عشتها.
كلما نظرت حنو
ّ
طفلي شعرت بوخز الضمري يهزين
كلما شاهدت األمل يف عيين ّ
من الداخل .كلما شاهدت عرقهما يكسو وجهيهما الصغريين
الربيئني ،أحبث يف ذهين املتعب عن خمرج من جور احلياة
ورتابتها القاسية .أسأل ،وقد شاهدت خالل أسفاري املاضية
أناساً يسعون لتعلم القراءة والكتابة :هل سيأيت يوم يستطيع فيه
صغرياي تعلم القراءة والكتابة؟ هل سيأيت يوم أمسعهما يقرآن

القرآن الكرمي؟ ويسمعاين آيات مل أمسعها قط يف حيايت؟ أم أن
صغريي فيعيشا هنا وسط ّأميّة أبيهما.
حكم حياتنا سيشمل
ّ
استيقظت من أفكاري وسط نداء أحد الرعاة خيربين أن الطفلني
صعدا اجلبل خلف قطيع األغنام اليت يبدو أهنا جفلت من أحد
السباع .قمت راكضاً خلفهما ،فشمس ذلك اليوم بدأت يف
املغيب ..وأنا أهرول يف إثرمها تقذف يب األفكار يف كل اجتاه،
وعندما أصبحت يف أعلى سفح اجلبل شاهدهتما ومها يهروالن
خبطواهتما الصغرية حياوالن إعادة قطيع األغنام.
هذا املشهد علمين شيئاً عظيماً عن األطفال وبراءهتما :ببساطة..
األطفال خملصون يف أعماهلم .األطفال ال يكذبون أو ينافقون.
حنن الذين نعلمهم الكذب والنفاق.
صغريي بكل طاقاهتما الطفولية حياوالن جهدمها جتميع
شاهدت
ّ
تفرق يف األرجاء ،رفعت صويت
قطيع األغنام الذي يبدو أنه ّ
إيل .وعندما وصال وجدت
أنادي عليهما وأشري إليهما بالعودة ّ
يف عيوهنما خوفاً غري مربر ،ومسعت هلاث صدريهما الصغريين،
وشاهدت حبات العرق على وجهيهما الربيئني .ابتسمت وقلت
هلما :لنعد إىل بيتنا .نظرا حنو بعضهما وقاال :لكن األغنام ،هل
نرتكها تنام يف اجلبل؟ قلت هلما :لتنم حيثما تريد .يف الصباح
ستعود ،اآلن الشمس غربت وال ميكننا مطاردهتا يف الظالم،
وسألتهما :ملاذا أخذمتا على عاتقكما هذه املهمة؟ ملاذا مل خترباين؟
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كان الصغريان حياوالن ختفيف األعباء عين .كأهنما قد علما حبال
والدمها املتعب جسدياً ونفسياً.
بينما كنّا هنبط سفح اجلبل وحنن نتحادث بشأن مطاردهتما،
ويضحكان على بعضهما ،أقسمت أن أغيرّ حياهتما لألفضل.
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الضيفة
هذا العام األمطار كانت غزيرة ..كست اخلضرة األرض ..اآلبار
امتألت باملياه ..واألراضي الزراعية أمثرت غالالً وفرية .الطبيعة
تتصاحل مع الناس ..ختفف مصاهبم ..تريد فرحتهم وسعادهتم.
كنت كل يوم أشاهد ما أملكه من أغنام وأبقار ومجال .وهي
طفلي ميرحان
سارحة تأكل من خري األرض الوافر ..وأشاهد ّ
ي الصحة سعيدين بظلي .أنسى كل شيء
ويلعبان
موفور ّ
َ
فأنغمس يف مشاتلي الزراعية.
يف أحد األيام اجلميلة وصلت إىل املنزل احلجر امرأة بصحبة طفل
يف حالة يرثى هلا .وهرع حنوي أحد الرعاة خيربين ،فرتكت ما يف
يدي وصعدت حنوها .مل تكن السعادة تكفي لتعبرّ عن فرحيت،
فقد كانت هذه الضيفة أخيت من أمي.
مل يكن لزيارهتا أي قيمة معنوية قد تساعدين يف استشفاف
مالمح عن والدي وأسريت ،ومل تكن حتمل أي ذكرى حىت
ألمي ،فقد عاشت هذه الضيفة يف ظل أسرهتا وعشريهتا اليت
تنتمي ملكان آخر منذ نعومة أظفارها ،وبالتايل فإهنا ال تعرف
شيئاً مميزاً قد أكتشفه منها.
لكن قيمة هذه الضيفة عظيمة من جانبها األخالقي واألسري،
فهي احملتاجة اآلن لظل أخيها ،فقد جار عليها الزمن وفتك
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املرض بعدد من أفراد أسرهتا باإلضافة لسفر زوجها الطويل،
هذه الظروف خلفت فقراً مدقعاً ،وهجرة للكثري من أهايل تلك
الديار .عندما التأم مشل العائلة على العشاء جعلت تشكو حاهلم
وما أصاهبم من فقر ،بل إهنا طلبت مساعديت .قلت هلا :إنك
يف بيتك ووسط مزارعك ،أقيمي أنت وطفلك ما طاب لكما
البقاء.
انقضت أشهر عديدة على وجودها وطفلها يف محاييت ويف كنفي،
تنعم بالراحة والعيش الكرمي واحلياة اهلادئة .وننعم حنن بوجودها
وطيبتها .مع مرور األيام بدأت أفكر يف سبل الوفاء مبا سبق أن
طفلي إىل األفضل ،وأن أحاول
أقسمت عليه وهو أن أغيرّ حياة ّ
تعليمهما ،ومع هذه احلال من التفكري تأكد يل أن األوضاع هنا
تسري حنو التغيرّ ببطء شديد جداً .ووجود هذه األخت وصغريها
صغريي
وما شاهدته طوال شهور بقائها املاضية من حرص على
ّ
ومعاملتهما برمحة وشفقة وحب وعدم متييز يف التعامل بينهما
إيل بسبب عدم
وبني صغريها ،بل إهنا كانت تشكومها دائماً ّ
تناوهلما الطعام .هذه األجواء مسحت يل أن أختذ قراراً مصريياً،
أوىل خطواته مؤملة ألطفايل لكنها خطوة هامة جداً .لقد قررت
السفر حنو أرض جديدة تكون فرصة التعليم فيها متاحة .وسبل
العمل والرزق متيسرة ومستمرة ،وليست مومسية تبعاً حلالة
املناخ واألمطار .مل أستمر طويالً يف التفكري ،فقد عقدت العزم

على التوجه إىل العاصمة اجلديدة ،على أن مسرية التعليم قد
بدأت يف معظم املدن الكربى ،لكن مل يكن متوقعاً أن تبدأ قريباً
دور وكتاتيب للتعليم يف املناطق النائية .لذلك كان قرار السفر
واالنتقال من أجل تعليم أطفايل قراراً ال عودة عنه وال حيتمل
الرتدد أو التسويف .إنين أعلم أن كثرياً من اهلجرات اليت انطلقت
من تلك األرجاء حنو املدن احلضرية ،كان من أبرز أسباهبا شح
الطعام وحالة الفقر السائدة ،واألمراض اليت كانت منتشرة
والبحث عن مصادر جديدة لكسب القوت واألمن .أما أنا فقد
كانت أسبايب خمتلفة نوعاً ما ،فأنا أعيش حياة مستقرة نسبياً،
لدي ما يدعو للهجرة والسفر بشكل ملح ،إال قضية
ومل يكن ّ
طفلي ،والبحث هلما عن حياة أكثر استقراراً ورفاهية ،وأنا
تعليم ّ
ولدي ،قد
أعترب أن هذا من أبسط الواجبات اليت علي تقدميها إىل ّ
يكون هناك سبب آخر أقل حدة وهو رمحيت وشفقيت هبما ومها
املفجوعان بفقد أمهما وشقيقتهما .إن حالة احلزن اليت تكسومها
كانت ماثلة أمام عيين يف كل حلظة أرامها فيها؛ ولذلك وجدت
أن تغيري املكان سيساعدمها على نسيان صورة أمهما احلنون
وشقيقتهما الصغرى وبالتايل اخلروج من حالة احلزن اليت تظهر
يف عيوهنما الربيئة اليت حتمل ألف سؤال وسؤال.
اآلن أصبح قرار السفر والرحيل أكثر جدية ،ويف كل مرة أدخل
طفلي قد ناما بعد تناوهلما طعامهما ،وسهر
فيها البيت وأجد ّ
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العمة على راحتهما ،كنت أقرتب من الوجع الذي يظهر يل يف
كل مرحلة من مراحل حيايت ،ذلك الوجع العميق املتأصل داخل
روحي واملتمثل يف حيب هلذه األرض وعدم رغبيت يف مغادرهتا،
وتلك الظروف اليت تظهر بني وقت وآخر لتدفعين لالبتعاد عنها.
وإذا كان املاضي قد انتهى بأسفار ساعدتين أن أقف على قدمي
يف هذه األرض قوياً ،فإنين اليوم وأنا يف منتصف األربعني أبكي
سبباً خمتلفاً جيربين على ترك هذه األراضي الزراعية وهي يف
أهبى حلة مكسوة باالخضرار واملراعي اخلصبة واملياه الوفرية
وهي احلياة اليت متنيتها دائماً .إن القناعة اليت تظلل القلب تقول:
حل قدر الرحيل ثانية
تكفيك بضعة أعوام مضت وأنت هنا ،وقد ّ
وعليك االستجابة.
ولدي إىل التعليم .كان ميكنين
كان ميكن يل أن أجتاهل حاجة
ّ
أن أؤثر حيب وما أمتناه دائماً .ففي ذاك الزمن عاشت األسر
مع أطفاهلا دون حظ من التعليم ،وكانت املهمة األساسية لكل
أسرة آن ذاك تنحصر يف تعليم أطفاهلم الرعي والزرع وطرق
الفالحة وما حيتاجونه من سبل للتعامل مع األرض من أجل
أن جتود خبرياهتا .وطفالي قد مارسا هذه األمور مجيعها .لكين
أمتىن أيضاً أن يتعلما شيئاً جديداً وهو إجادة القراءة والكتابة،
يبق أمامي إال أن
بل واالرتقاء يف سلم العلم واملعرفة لذلك مل َ
أخرب أخيت بأفكاري ،وأمسع رأيها؛ فهي  -مبدئياً ،وحىت أستقر

طفلي فرتة من الزمن قد تطول
وأجد املكان املالئم  -ستظل مع ّ
وقد تقصر .فتحت معها املوضوع فوجدت منها الرتحيب بأن
تقوم مقامي ،وكنت سعيداً وهي تقسم أهنا ترامها مثل طفلها
وال تفرق بينهم أبداً ،وأهنا تشعر باالمتنان جتاهي وجتاه ما قدمته
من معروف هلا ولطفلها ،لذلك جتدها فرصة لرتد جزءاً من
معرويف ومجيلي .علماً بأن ما ق ّدمته كان واجباً خالصاً .عندها
عقدت العزم على السفر وبدأت جتهيزايت هلذه الغاية .وطلبت من
صغريي انتظار عوديت ألخذمها للحياة اجلديدة.
ّ
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المجتمع الجديد
الرحلة اآلن مل تكن كسابقاهتا بل إهنا أكثر غموضاً وخوفاً وأبعد
مسافة وأكثر مشقة .تبدأ بصعود اجلبال الشاهقة .هذه الطريق اليت
تركت األقدام عرب السنوات آثارها يف تشققاهتا العجيبة .عالمة
على إصرار اإلنسان وكفاحه من أجل البحث عن األفضل.
طريق يسري فيها اإلنسان واحليوان من األبقار واألغنام واجلمال،
صعوداً وهبوطاً يف رحالت يومية مثرية .كانت الرحلة تستغرق
حنو يوم بأكمله للوصول إىل سفوح اجلبال ،حيث أجواء الربودة
ومالمسة السحب .لكن مل تكن هذه هي احملطة املقصودة أو
جتمع للناس ،حيث ميضون
املراد بلوغها .رغم ما كان هناك من ّ
منعمني باهلواء البارد مبتعدين عن
أيام الصيف على تلك السفوح ّ
حرارة السهول وقسوة األجواء اجلافة .ويتكرر املشهد عكسياً
أيام الشتاء حيث يغادرون اجلبال هبوطاً حنو السهول الداخلية
حبثاً عن الدفء واعتدال األجواء .لكنها ميزة مل يكن اجلميع
حيظى هبا .أو ميكن للجميع التمتع هبا .وبطبيعة احلال ،هذا
الوضع يتوافر لفئة دون أخرى .وألناس دون آخرين .لقد كان
اإلنسان يف كل األحوال باحثاً عن رفاه نفسه.
واصلت مسرييت حنو املدينة اليت بدأت تزدهر وتتوسع ،منذ أن
احتواها جيش التوحيد وقمع تطلعها الفوضوي .بعد أن انتهى
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التسلط الفئوي وما سبّبه يف اجملتمع من صراعات وتآكالت
عجيبة .يف هذه البقعة عاش منذ القدم رجاالت قبائل غاضبون
مزقوا كيان اإلنسان سنوات طويلة .وبرغم ما يدعونه من قوة،
وحتكمهم املطلق حبياة تلك اجملتمعات ،وقفوا عاجزين عن محاية
أنفسهم ومدينتهم من الغزو واالستعمار الرتكي عندما هامجهم.
فاستوطن الغازي أرضهم وتسلط على رقاهبم لسنوات ليست
قليلة من الزمن! واليوم فإن اجلموع ال ختفي فرحتها وهي تشاهد
زعماء لطاملا داسوا تطلعاهتم ،وكسروا آماهلم يذهبون وقوداً
للتاريخ .عندما كنت أجتول وسط السوق كان من السهل أن
أقرأ يف وجوه الناس سؤاالً عن اجلديد القادم ،وأمالً كبرياً يف أن
يكون أفضل حاالً من حكم النظم القبلـيّة.
مكثت بضعة أيام ،مث غادرت مدينة السحاب حنو العاصمة
اجلديدة اخلارجة من وسط الصحراء أركب يف صندوق شاحنة
حمملة بآخرين .رحلة طويلة استغرقت وقتاً وكثرياً من اجلهد..
خملفاً هناك يف أغوار السهول طفلني بريئني .ال أعلم عن حاهلما
شيئاً .كنت أمتىن أن تنقضي األيام سريعاً ،وأحقق ما أصبو إليه
وما أمتىن.
عندما وصلت العاصمة فاستوقفتين األرجاء املختلفة واملعامل
اجلديدة اليت حركت املدينة املرهقة الناهضة حنو الغد واليت
خرجت لتوها من حرب التوحيد واالنتصار ،وبدأت لتوها ختطو
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حنو املستقبل؛ تظللها الشرعية اجلديدة .األشكال ..الطرق..
اللهجات ..العادات ..كلها مؤشرات للتغيرّ  .اخلوف ..اخلوف
علي وما متلك جواحني .كيف سأجد طريقي؟ بل
هو ما سيطر ّ
والتعاطف يف اجملتمع الصحراوي القاسي .كيف سأجد من جييب
عن تساؤاليت؟ لكن بعد اجللوس لربهة عدت أضحك .وأين
وجدت الراحة من قبل؟ بل أين كنت أجد فرصة العمل دون
استجداء وتعب؟ على أنه كان جبانيب بعض من رفاق الطريق.
ويف تلك األمسية كان احلديث بيننا عفوياً .كأنه حيقق لكل منا
شيئاً حيتاجه يف اجملتمع اجلديد ،أو يُشعر كالً منا باألمان .وبدا
كل منّا سؤاالً كبرياً .ماذا بعد؟ فنحن قد وصلنا
أن على وجه ّ
سؤال ال
العاصمة ،ولكن أين ميكن لنا أن جند عمالً مالئماً؟ ٌ
يصرح به ..ألن كالً منا كان يشعر به داخله.
حيتاج من أحد أن ّ
قال أحدهم :إن أحد أقاربه ذهب إىل مدينة نائية جنوب العاصمة
التف حوله
ووجد عمالً يف اجليش هناك ،وأظنها قريبة من هناّ .
الرفاق اآلخرون.
قال الثاين :قد مسعت عنها .وأنا مل أحضر إىل هنا إال من أجل
الذهاب للعمل فيها.
تساءل آخر :إذن ملاذا ال نذهب إليها مادام فيها اجليش .حيث
ميكننا العمل فيه كجنود ،فكلنا قد خدمنا يف اجليش سابقاً.
أجاب رابع :سأذهب للسؤال عنها ،وكيف ميكننا التوجه إليها؟

كل هذا وأنا صامت ساكن ،أستمع لنقاشات وحوار رفقاء
الطريق .وما هي إال حلظات حىت حضر صديقنا برفقة أحد
سائقي السيارات ،وقال :إذن اتفقتم على وجهتكم أخرياً .أنا
مستعد إليصالكم إليها .ولكم كانت دهشتنا كبرية وغريبة
عندما أخذ ذلك الرجل مبلغاً رمزياً منا نظري توصيلنا ألنه علم
بضيق حالنا.
يف الطريق كانت األتربة كثيفة جداً ،وال ترى ما أمامك وكانت
احلرارة مرتفعة .واللهيب الساخن يف اجلو خينق األنفاس ويزيد
قلقها وغضبها .كانت هذه األجواء ترتك يف ذهين دوماً سؤاالً:
كيف يتحمل اإلنسان هذه املعيشة القاسية؟ إذا صدق أن إنسان
هذه البالد ٍ
قاس يف تعامله فال عجب أمام هذا الواقع املناخي
العنيف .عندما وصلنا حمطة السيارات على مدخل املدينة الصغرية
واليت هي أشبه بقرية كبرية ،كانت تقف بعض السيارات .ويف
غرفة كبرية مت بناؤها من األخشاب املهرتئة ،جيلس السائقون
وبعض الركاب .يتناولون شيئاً من الطعام املوجود أو حيتسون
الشاي .توجه رفاقي  -وأنا أحلق هبم  -إىل هناك ،لكنين شعرت
أهنم يتهامسون فيما بينهم ،وقد غاب أحدهم .وما هي إال
حلظات حىت فقدت اثنني منهم .وعندما عدت بعد االغتسال
كان الوحيد املتبقي هو اآلخر قد اختفى! برغم أسفاري املتعددة
مل أشعر خبوف وخشية مثلما اجتاحتين هناك .لقد انتابتين مشاعر
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الرهبة والوحشة .وبعد أدائي صالة العصر بقيت يف املصلى
الصغري املبين من بعض اللنب واألخشاب .عقدت العزم أن أقضي
ليليت هنا .كان قلقي عنيفاً وكبرياً وطاغياً ،أنساين أحاسيس
اجلوع اليت تقرص جويف كل ثانية .يف هذه اللحظات العصيبة
املليئة بالقلق واخلوف أيضاً اقرتب مين رجل مسن علمت فيما
بعد أنه يدعى أبا خالد ،وجلس جبانيب وقال :إذن رفاقك قد
غادروا متناسني وجودك .لكن ملاذا؟ ابتسمت وقلت له :إنين ال
أعلم السبب .فقال :وهل كنتم تبحثون عن شيء؟ قلت له :إننا
مجيعا قد قدمنا حبثاً عن العمل .ضحك وقال :إذن ملاذا رفاقك
غادروا بدونك؟ قلت له :إنين فعالً ال أعلم .فقال :هل لك قريب
هنا ترغب أن أوصلك إليه؟ قلت له :ال ،ليس يل إال اهلل وحده
يف هذا املكان .وإين أسأل :هل سيُسمح يل بالنوم هنا؟ فقال:
إذن تعال معي إىل منزيل أنت ضيفي هذه الليلة .شعرت باالمتنان
له ،وقلت :إنين أشكرك ولكنين أرغب أن أنام هنا فلعل رفاقي
يعودون حبثاً عين فيجدونين هنا .ضحك أبو خالد وقال :كم
أنت طيب (وابن حالل) .إن رفاقك قد قرروا التخلي عنك .لقد
التسرب دون أن تشعر؛ ألهنم
مسعناهم مجيعاً وهم يتفقون على ُّ
خجلوا أن يقولوا لك هذا .لقد ذهلت ومل أعرف سبباً يدعو
رفاق السفر والطريق لتجاهلي وقد صمت متاماً ومل أعرف مباذا
أجيبه .لكنه أضاف قائالً :أمل حتضر هنا من أجل العمل .قلت:

نعم .قال :إذن تأيت معي ويف ضيافيت هذه الليلة ،وغداً صباحاً
نذهب إىل وسط املدينة يل صديق قد يستطيع أن يساعدك وجيد
لك عمالً .كنت  -وأنا أغالب أفكاري يف تصرف رفاقي جتاهي
 أشعر بفرحة كبرية أيضا لكرمه ووعده مبساعديت ،عندمادلفت منزل الرجل الطيب ،كان مبنياً من الطني .وظهر جلياً
أنين بصدد تعلم أمور جديدة وهلجات جديدة .أطفاله التفوا
حويل يرحبون يب ،ويسأهلم عن اخلراف واجلمال .منت تلك
الليلة ،لكنين كنت أحاول أن أجد لرفاقي العذر يف مغادرهتم
بدوين .أو كنت أحاول التغلب على الغصة اليت يف حلقي إثر
ُخ َّويت هلم .قبل شروق مشس اليوم التايل كنت
نسياهنم رفقيت وأ ُ
مستيقظاً برغم إهناك جسدي والتعب الذي يتملكين .يف احلقيقة
مل أمن إال ساعات بسيطة جداً ،فالقلق جيتاح نفسي ويغطيين.
عندما التقيت أبا خالد بعد بزوغ الفجر قلت له :إنين قد أثقلت
عليك وأرغب أن تسمح يل أن أعود إىل احملطة .حىت يسمح
وقتك لتأخذين إىل من قد أجد لديه عمالً ،فقال :اهلل يهديك.
تنس ،إنك ضيفي .وضيف عزيز .دلفنا اجمللس وأحضر أحد
ال َ
أبنائه بعضاً من حليب اإلبل ،وقدم آخر بعضاً من التمر ،وجعلنا
نتناول فطورنا ،وهو يسألين عن دياري وعائليت ،فقصصت عليه
ذكريايت ،فانشرح صدره وسعد كثرياً جداً عندما علم أنين قد
عملت باجملال العسكري.
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انطلقنا إىل مركز للشرطة يف املدينة النائية ودلف أبو خالد وأنا
بصحبته ملدير هذا املركز حيث قدمين إليه ،وقال له :هذا أخي.
أريد له عمالً عندكم .عمالً جيداً وراتبه جيد .ضحك مدير
املركز وقال :إنك تأمر وال تطلب .ومت تعييين بوظيفة حارس على
التوقيف ،وهو عبارة عن غرفة يتم فيها حجز وسجن املخالفني
أو املشتبه هبم أثناء التحقيق وقبل نقلهم للسجن الرئيسي.
الرب
بكل بساطة كنت يف اليوم التايل قد وجدت عمالً ،كأن ّ
يعوضين عن األمل الذي يعتلج يف صدري من زمالئي
أراد أن ّ
وأصدقاء الطريق ،أنا متأكد أهنم أيضاً قد وجدوا أعماالً وشقوا
طريقهم حنو املستقبل ،لكنين مل أكن أختيل أن تمُ ضي أياماً مع
شخص تضحك معه وتنشأ بينكما مودة وألفة وحمبة ،وتتشاركا
الطعام والزاد واملاء وفجأة كل هذا يصبح ال قيمة له ،دون وجود
حىت أدىن سبب.
لكنين ال ألومهم أبداً ،إنين أقدر متاماً قرارهم ،ال شك أنين إنسان
علي
سيئ وال أستحق صداقتهم ،ال شك أنين هكذا دوماً حمكوم ّ
أن أظل بال أصدقاء ،بال أحبة وبال رفاق.
أمضيت وقتاً يف هذه الوظيفة واليت أقوم مبهامها على أكمل وجه
وأتسلم راتباً شهرياً قدره  140رياالً وهو مبلغ كبري مبقاييس
ذلك الزمن .كان أبو خالد رجالً مهذباً جداً وكرمياً جداً .لن
أنسى وقفته النبيلة معي ،وأنه سبب هذه الوظيفة اليت أنا فيها.

م ّد يل يد العون دون سابق معرفة .ودون واسطة مؤذية أو غري
مؤذية .إنه إنسان تعاطف مع أخيه اإلنسان .بكل بساطة ودون
تعقيد .مثال أيب خالد مثال إنساين نادر جداً ،وفعل دافئ أن ميد
لك أحدهم العون واملساعدة دون أن تطلبها ،ألنه علم حبالك
الضيق فقط ،دون أن ينتظر منك رداً للجميل أو املعروف.
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لهيب االشتياق
ما إن استقر حايل وظيفياً ونفسياً ،حىت أصبحت أفكاري تطري
حنو الصغريين ،ويف كل حلظة تزداد أشواقي إليهما ..يف كل
ثانية يقتلين احلنني إليهما ..يف كل ٍ
يوم تتعاظم خماويف وخشييت
عليهما ،فأنا هنا ال أعرف جديدمها ،وال تصلين أخبارمها .لقد
ظهر شرودي الذهين الدائم ،وتفكريي املتواصل ،وانفرادي
املستمر .فوجئت يوماً مبدير املركز (أبو متعب) يباغتين قائالً:
إهنما الصغريان .أليس كذلك؟ مل أجبه ،لكنه قال :اذهب
وأحضرمها فوراً .سأعطيك إجازة ملدة عشرين يوماً .نظرت حنوه
مذهوالً .هل هذا الذي يقف أمامي هو مدير املركز الغاضب
رد على أفكاري
دوماً؟! املكروه من مجيع من يعمل معه .لكنه ّ
بابتسامة وهز رأسه قائالً :أمازلت هنا؟ انصرف سريعاً من أمامي
قبل أن أغيرّ رأيي .مضى ما تبقى من ذاك اليوم يف البحث
عن سيارة لتقلين ،فاستعدادايت هلذا السفر كانت سريعة ،وأيضاً
بسيطة جداً.
طوال الطريق ،كان احلنني إىل الطفلني قاتالً؛ ألن هذه الرحلة
هلما ومن أجلهما .ولذلك كنت متلهفاً للقائهما ،وكانت كلما
قصرت املسافة زاد الشوق واحلنني إليهما .لقد ضحكت كيف
كانت أشواقي لبالدي طاغية وعنيفة كلما عدت إليها بعد سفر.
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طاغ جارف مل يسمح يل حىت
واليوم فإن الشوق إىل الصغريين ٍ
بالتفكري يف األراضي الزراعية واألنعام واملواشي.
كان الزمن شتاء والوقت ظهراً .ومل تكن الشمس قاسية كما
تفعل بلهيبها أيام الصيف ،بل كان اهلواء العليل مصحوباً ببعض
الربودة ،واجلو يف غاية من الروعة ..لكنين مازلت أتذكر أن
مر يب وأعنف يوم ،عندما وصلت
ذلك الظهر كان أقسى يوم ّ
بالدي فوجدهتا خالية ال حياة فيها! جعلت أضرب األرض :تبّاً
هلذا احلال املتكرر الذي يصادفين كلما غادرت هذه البالد أعود
كماً هائالً من املصائب
فأجدها خربة مهملة .أجد يف انتظاري ّ
واملصاعب .ولكنين كنت يف شغل عن مثل هذا احلزن ،فالطفالن
ليسا هنا .بل إن األرض مهجورة وأبواب البيت احلجر موصدة.
وال أثر لإلبل أو األغنام واألبقار .وخمازن الطعام يف "السفلية"
خالية متاماً من احلبوب ،واألرض مل تزرع ومل يتم حرثها منذ
زمن .وضعت يدي على رأسي ،كان العرق يتصبب من جبيين
وما من ٍ
مشس وال حر ..علمت أنين لو بقيت هبذا احلال فإن
رأسي ستنفجر .أين الصغريان؟! أين فلذتا كبدي؟! ماذا حدث
ألخيت والعاملني؟! ظللت أبكي وأؤنب نفسي :ملاذا ذهبت
وتركتهما؟ أي قلب قليب؟! أي أب أنا؟! لقد ختليت عنهما .لقد
أمهلتهما .لطاملا عرفت أن القلوب قاسية كاحلجر ،فلماذا تركت
الصغريين بينهما؟! كان ميكنين أخذمها معي .كنت أصعد اجلبل
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وأنزله .كنت أهبط سفح الوادي وأصعد إىل البيت احلجر..
كنت كمن يبحث عن شيء أضاعه .عن كلمة .عن أمل .عن
أي شيء .ووسط ذهويل وحرييت ،شاهدت أحد األقرباء يأيت
حنوي فهرولت إليه .وما إن وقفت أمامه حىت قلت يف نفسي:
لطفلي .فوجدته يبدأ يف
يا اهلل ال جتعله يسمعين سوءاً حدث
ّ
احلديث بعفوية وبال مباالة يسأل عن الصحة واألحوال ووقت
الوصول .فأسكتُّه وسألته عن الصغريين ،فقال باستغراب كبري:
إهنما قد ذهبا مع عمتهما إىل بالدها .وقد باعت بعض املواشي
الواهنة أو املريضة وأخذت املتبقي من اإلبل واألغنام واألبقار.
لقد فعلت هذا بعد رحيلك بأقل من شهر .أسندت رأسي قليالً.
مث نظرت يف وجه الرجل وغادرته ،فلحق يب متسائالً :إىل أين؟
أمل تكن تعلم برحيلها؟ لقد قالت إنك أنت من طلب منها
ذلك .توقفت ونظرت إليه .كنت أريد أن أوضح له أن كالمها
غري صحيح .لكين عدت أواصل طريقي .لعلي شعرت أنين قد
أضعت الكثري من الوقت!
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أي قلب
كنت أسري متجهاً حنو اجلبال حيث تسكن أخيت .كنت أهبط
سفوحاً .ويف بقعة أخرى من هذه السلسلة اجلبلية الشاهقة سأعود
لصعودها .لكن مل ِ
حل الظالم .وكسا
ميض وقت طويل حىت ّ
األرجاء .كنت حمتاجاً جداً إىل الراحة واالسرتخاء .توقفت جبانب
سفح جبل حيث قررت النوم هناك .وما إن وضعت رأسي حىت
بدأت أمسع أصوات الذئاب وزعيق البوم .كنت أضحك غري
آبه أو خائف ،بل إنين جلست أراقب وذكرى حزينة تطوف
يب :لسنوات مضت ..كنت فيها طفالً غضاً ..صغرياً ..حائراً..
ضائعاً ..لكين كنت طفالً حمظوظاً أن تلقفتين يدا الرجل الراعي،
وانتشلين من الوادي السحيق .هذه األجواء تشبه متاماً تلك األيام
السحيقة املاضية ..لكن الظروف متغيرّ ة جداً .القلب نفسه،
والروح نفسها ،لكن اختلفت املشاعر واألحوال ،ففي املاضي
كان اخلوف جيتاحين ،والرهبة تبتلع آمايل ،وال هدف أو غاية،
إمنا هو ضياع .اليوم أنا قوي إمنا خائف خوفاً خيتلف عن خوف
صغريي ،على
املاضي .خشييت اليوم ليست على نفسي إمنا على
ّ
طفلي .ولقد امتزج هبذا اخلوف شوق عارم لوجهيهما الربيئني
ّ
ولضحكاهتما الصافية وكلماهتما البسيطة .أما خويف يف املاضي،
فقد كان خوفاً من انتهاء وجودي يف هذه احلياة ..ويف كلتا
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احلالتني فإن خماويف املاضية أو احلاضرة كانت مربرة ،وهلا أسباهبا
العميقة الوجيهة.
مل تشرق مشس ذلك اليوم إال وأنا وسط مرتفعات اجلبل الكبري
يف طريقي حنو ديار أخيت .أمامي معابر .منحنيات .مرتفعات.
وعقبات .وكلها دروب إنسان ذاك الزمن ال ب ّد أن أسلكها .ليس
هناك خيار آخر سوى السري ،ومواصلته .هذه مهمة ،بالنسبة إىل
وألف التعب واألنني .وهي
تعود الكدح واملشقة َ
شخص مثلي ّ
ليست قضية كبرية .إن املشكلة هي يف هواجسي ..خويف..
صغريي .املشكلة هي يف تلك األفكار اليت تعصف
خشييت على
ّ
وتشل
برأسي ومتزقين ..هي يف كل األفكار السوداء اليت حتيط يب ّ
تفكريي ..املشكلة يف نفاد صربي وهروليت ،ويف مرحلة اإلعياء
اليت بلغتها ..أضرب نفسي بسياط أمل الذات ،وأوجعها نقداً
طفلي عظيمة .كل ما
وجترحياً ،فإمهايل ال يصدق ،وجرمييت حبق ّ
أرجوه ..كل ما أمتناه ..كل ما أصبو إليه ،هو أن أصل إليهما..
أن أجدمها خبري ..بصحة ..وسعيدين .كان مطليب بسيطاً ،لكنين
كنت أعرف أنه مطلب هائل ..كبري .كنت أعلم أنين لو وجدهتما
الرب معي ..أن اهلل بقريب ..هكذا
كما أحب ،فإن هذا معناه أن ّ
كنت أقول :إنين يا اهلل سأعرف قربك مين اآلن ..سأعرف يا
اهلل حبك يل اآلن ..سأعرف عظم رمحتك اآلن ..فأمامك يقف
أمي .مل يقرأ آية قرآنية قط .ومل يسمع حديثاً نبوياً قط.
إنسان ّ

أمامك يا اهلل إنسان جيهلك ،وبرغم هذا يعبدك .إنسان ال يعرف
يتضرع
سوى أنك الرب اخلالق ،وال شيء آخر .وبرغم هذا ّ
إليك أن تساعده وأن تساعد طفليه .إذا كانت مشس ذاك اليوم
الطويل الكئيب قد شارفت على املغيب ،فإنين أيضاً قد شارفت
على الوصول وهذه هي منازل أهل وقبيلة أخيت أمامي .حثثت
اخلطى مهروالً وساعياًَ ،فالفاصل الزمين يضيق ،وحلظات معرفيت
اقرتبت .وأشعر أن يف صدري قلباً يكاد خيرج من بني أضلعي
طفلي.
لشدة تسارع ضرباته ،ولشدة تشوقي ملعرفة ومشاهدة ّ
كان الزمن كئيباً .وكان املكان يعج بالفوضى .أو أنه ذهين .مل
يكن هناك نور .كل شيء ظالم .ليس هناك سوى نور خافت
ناظري ،وما عداه ظالم دامس .كنت
هو املكان الذي أضع فيه
ّ
كحيوان مفرتس تسمع هلاثه ،ومن شدة عطشه وجوعه أخرج
احلرى .وسخونة حميطة ترافقه .الغضب
لسانه .تسمع أنفاسه ّ
بني عينيه كبري .أسنانه بادية .متوثب لالنقضاض على أي شيء
يهتز أمامه .عندما توقفت أمام منزهلم ،كنت أحاول أن أمتالك
نفسي ..أن أكون أباً صبوراً ،فأجهشت بالبكاء .إنين ال أمسع
بقبضيت ..ضربت الباب
عيين بغضب
ّ
صوتاً لطفلي .مسحت ّ
بقوة ،ففتح زوج أخيت الباب .شاهدين ففوجئ متاماً لكنه كان
يرحب وأدخلين فوراً إىل غرفة قصيّة داخل املنزل .كانت يف تلك
اللحظات أخيت متسد شعر ابنها بالزيت ومتشطه بينما هو يتناول
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العسل واخلبز ال�بُّر ..هنضت من فورها ترحب أيضاً وتسلم.
مل أعد أذكر شيئاً سوى أنين جعلت أجول بنظرايت يف املكان
لطفلي .وجهت نظري إليها بشدة واقرتبت منها
فال أجد أثراً
ّ
وقلت :أين طفالي؟ قلتها صارخاً بعنف لكنها مليئة باخلوف.
تراجعت وكأنه خرج مع كلمايت أنفاس ملوثة ،أو رائحة كريهة،
وقالت من فورها :إهنما هنا .هنا اطمئن .نظرت إليها .وكأهنا قد
أمخدت ناراً تتلظى يف قليب منذ أشهر .صرخت :أين مها؟ أين مها؟
فقالت :إهنما يدخالن األغنام احلظرية .عندها وقع نظري على
طفلها ..الوسيم املنعم ..إنه يف سنهما متاماً ..إنه الطفل الذي
إيل قبل عام مريضاً .بعد فاصل بسيط من الصمت
جاءت به ّ
خرجت مسرعاً وحلقت يب .توجهت حنو حظرية األغنام -وقد
حل الظالم  -فسمعت ضجيجاً خافتاً ،وعندما اقرتبت مسعت
ّ
ولدي يقول :لقد تعبت .سنكمل التنظيف يف
صوت أحد
ّ
الصباح ،فريد عليه اآلخر قائالً :أنت اجلس أنا سأكمل العمل.
إن عميت ستوسعنا ضرباً يف الصباح إذا مل نكمل العمل .أنت
اخلد للراحة .أنا سأكمل العمل ..فينهض ..ويساعد شقيقه..
كانت أخيت بقريب .نظرت إليها مث تركتها ،وتوجهت إىل
الطفلني ..يا للهول كانا شاحبني متاماً ..كانا جائعني ..يلبسان
خرقاً ممزقة .عندما وقفت أمامهما أصيبا بذهول ..ارجتفا..
وعندما تيقنا منيّ رميا ما بأيديهما وهروال حنوي فاحتضنتهما

بكل بقوة وحنان ..احتضنت أملي الوحيد يف احلياة ..بكيت
جداً ..بكيا أيضاً كثرياً ..مسحت وجهيهما املغربين املسودين.
تلمست عظمهما اهلش النحيف ..أمسكت أيديهما الصغرية ،أما
مها فلم يرتكاين ،فحملتهما .كانت أخيت خلفي متشي ورائي.
مل تنبس ببنت شفة .أو ليس لديها توضيح حمدد .ومن فوري
محلتهما على ظهر ناقة من نياقي اليت ساقتها أخيت دون إذين
أو موافقيت فقد كانت حتمل ومشي بوضوح .أمسكت خطام
أرد عليها.
الناقة،
وقفلت عائداً .قالت خبجل :من الليلة .فلم ّ
ُ
اقرتب زوجها .قال :أنت متعب من الطريق والصغريان متعبان.
انتظر حىت الصباح .توقفت ،وعدت إليه كنت أريد أن أصرخ
يف وجهه .كنت أريد أن أقول له :الطفالن ..أي كذب تقوله.
أي نفاق ت ّدعيه .الطفالن كانا كعاملني حقريين يسهران على
خدمتك أنت وزوجتك .أي نفاق تتحدث عنه ،بل أية قلوب
حتتويها أجسادكم .لكنين ابتسمت له  -صامتاً  -والدموع يف
طفلي ،أم
عيين .فعالً ال أعلم أهي دموع الفرح أن وجدت ّ
ّ
دموع األمل بسبب ما فعلته أخيت! أم تراها دموع شيء آخر
خفي ال أعلمه؟! مل يكن هناك تعب .ألول مرة أشعر براحة
ّ
منذ زمن .أما اآلن فإن الصغريين بقريب وأنا مسؤول عنهما وعن
مصريمها من جديد.
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اهلل يمنحني هدايا
كانت طريق العودة ممهد ًة بالفرح ،وتكسوين السعادة ،إال أن
الصغريين كانا أكثر مرحاً وعفوية وسعادة مين .يف احلقيقة إن
آالمهما كانت كبرية ،والواقع الذي عاشا فيه كان مؤملاً جداً.
وبرغم هذا عبرّ ا خري تعبري عن فرحتهما هبذا التغيري .اعتلينا ظهر
شاحنة باجتاه العاصمة .يف ذهين هي الرحلة األخرية ،أما يف
تفكري الصغريين فلعلها األوىل .ال يتبادر إىل ذهنيهما يف ذلك
احلني سوى فرحة التغيري ،وحالوة البقاء جبانيب.
عندما وصلت مقر عملي ،شعرت أنين كالقطة اليت حتمل معها
صغارها وتبحث هلم عن مكان ومأوى تضعهم فيه ليكونوا يف
أمان .أما صغرياي فقد أصيبا خبيبة أمل؛ لقد كانت هذه املدينة
النائية عبارة عن مدينة صحراوية قليلة العمران شديدة احلرارة،
وقليل فيها االخضرار ..أعرتف أن الناس يف ذلك الزمن كانوا
أكثر ألفة وتعاطفاً فيما بينهم .لعل السبب يعود لرغبتهم يف
التعاون للتغلب على أوجاعهم واالنتصار على مهومهم احلياتية
وأوضاعهم االقتصادية املرتدية وقسوة املناخ .وجدت من مينحين
وولدي .كانت
 بدون سابق معرفة  -مكاناً آوي إليه أناّ
عبارة عن غرفة صغرية مع دورة مياه مستقلة .تتميّز الغرفة بقرهبا
الشديد من موقع عملي يف خمفر الشرطة .وهو ما يعين متكين من
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املرور على الصغريين أكثر من مرة يف اليوم .شاهدت يف عيوهنما
منذ اليوم األوىل نظرات املقارنة بني ما كانا يعيشان فيه من تعب
ومشقة وزرع يف منحدرات اجلبال وما مها عليه اآلن من طيب
ظل والدمها ،برغم قسوة املناخ الذي مل يعتادا عليه
املقام يف ّ
سريعاً .وبرغم اختالف هلجات وعادات الناس هنا.
منذ اليوم األول مل يغب عن ذهين أن هذا الوضع ليس هو الوضع
االجتماعي املناسب لتنشئة طفلني يف مقتبل احلياة ،واملستقبل
أمامهما ،وخباصة أنين أتطلع ملستقبلهما ليكون مشرقاً باهراً ومجيالً
مرحياً .صحيح مل يكن هذا اجلو هو اجلو املناسب لرتبيتهما تربية
قومية مالئمة ،فأركان هذه األسرة ناقصة وغري مكتملة .لذلك ما
إن استقر بنا املقام حىت كانت تراودين فكرتان :األوىل هي البدء
يف البحث عن زوجة ذات مواصفات متميزة لعل أمهها النضج
طفلي بعض احلنان والشفقة
واألمومة .لعلها تتمكن من تعويض ّ
اليت فقداها أثناء حياهتما املاضية .والثانية هي إحلاقهم بإحدى
حلقات تعليم القرآن الكرمي .ليتعلما القراءة والكتابة قبل أن يبدآ
مسريهتما التعليمية النظامية يف مدرسة حكومية ،فيستفيدا من
هذه التجربة االحتكاك بالناس وبأقراهنما .وهبذا أكون بقرهبما
ألن فرتة هذه الدراسة هي بعد العصر ،وهو ما يعين عدم تواجدي
يف عملي .حيث سأمتكن من عالج أي مشكلة قد تعرتضهما
خباصة يف بداية حياهتما يف هذا اجملتمع اجلديد عليهما ،ألساعدمها
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يف االنطالق فيما بعد وحدمها معتمدين على نفسيهما .منذ أشهر
أردد :منذ أن وصلت هنا واهلل مينحين هدايا كثرية جداً،
وأنا ّ
ففضالً عن الراحة النفسية .وجدت امرأة حنونة طيبة تقاربين يف
السن ،وقد سبق هلا الزواج ،وهلا طفل سلب منها بقسوة كبرية.
وهم كبريين ..إهنا ّأم ،وهذا ما أحبث
فهي إذن تعيش يف أحزان ّ
عنه .مل ِ
ميض وقت طويل حىت تقدمت هلا ،وحصلت على موافقة
أسرهتا .ومتت مراسم زواج عادية جداً .استأجرت منزالً أوسع
مت بناؤه من الطني .حيتوي على عدد من الغرف وفيه فناء كبري
زرعت فيه بعض األشجار .ومكان مالئم للعب الولدين.
مضت سنوات قليلة وقد غدا هذا املنزل مسرحاً لعدد آخر
كنت أنت واحداً منهم وشقيقك حسن وحممد
من األطفال َ
وشقيقتكم عيدة ،إضافة إىل أمحد وعلي اللذين أصبحا اآلن يف
هناية املرحلة االبتدائية.
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مجتمع متدين ولكن
لقد كانت أمك امرأة متميزة يف حناهنا .لقد منحت أخويك
أمس احلاجة لدفئها وطيبتها ،وحسن
احلنان .وكنت أنا ومها يف ّ
إدارهتا ملنزهلا ،رغم كوهنا امرأة مفجوعة خرجت لتوها من جتربة
زواج قاسية ،أجنبت خالله طفالً .وبعد أن تركها زوجها السابق
سرق الطفل من بني يديها وهرب به بعيداً.
كانت امرأة تنشد العدالة وبعض اإلنصاف يف جمتمع ال يشبه
تلك احلياة اليت عشناها قبل عقود ،حيث الفوضى كانت سائدة
وعدم النظام وغياب القانون .كنت أعتقد جمتمعنا احلديث مثالياً
حممالً باملساواة والعدالة وأنه جمتمع املؤسسات واهليئات والقوانني
والعدالة .لكنه يف احلقيقة كان غري ٍ
مبال هبا كاجملتمعات البدائية
اليت تنتشر فيها العداوات والنعرات ،كنت أعتقده جمتمعاً يتطلع
ملعاجلة آالم اإلنسان وأوجاعه وحاجاته .لكن قوانينه كانت غري
فاعلة ..هذه األم كانت حائرة باحثة عن الوسيلة اليت متكنها
من رؤية طفلها ،فالشوق يقتلها ،واألمل غذاء روحها ،واحلنني
لطفلها مصدر أمل دائم هلا .لقد كانت كبرية األسى ،برغم هذا
عظيمة اهلدوء ،صامتة كحائر مستغرب يندهش ،لسطو تعرض
له .كانت دوماً تسأل عن طفلها .لطاملا خطفها احلنني ٍ
ليال
طويلة .بكته ،لكنها مل جتد من مي ّد يد العون واملساعدة هلا ،بل
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مل جتد من مينحها كلمة اطمئنان تسكن هبا .لقد كانت املرأة
بيننا موجوعة ..حزينة ،ودوماً مصاهبا كبري ،وحزهنا أليم .كانت
املرأة حترتق يف كل جمتمعاتنا ،فال تعرف سوى العمل املرهق ،أو
تتعرض للضرب املوجع والظلم واالهتام .مل أفهم هذا التضارب
بني املثل الدينية اليت أمسعها وبني تطبيقها .أعتقد أنه كان بينهما
بون شاسع .لقد كانت حاجة الناس لإلنصاف والعدالة ماثلة
واضحة لكن حتقيقها  -وخباصة للمرأة  -بعيد .كنا نعيش يف
جمتمع متدين شديد احلرص على تطبيق كلمة الرب .ولطاملا مسعنا
أن من حيكمنا هو اهلل ،لكنّا يف اللحظة نفسها مل نشاهد ترمجة
حقيقية للعدالة واإلنصاف للضعفاء واملساكني .وخباصة للمرأة.
يف احلقيقة إن هذا قد سبّب يل حزناً بالغاً وكبرياً .لقد كانت
صدمايت من اجملتمع املدين تتواىل .ويف كل جزئية من جزئيات
احلياة احلضرية أجد َمن يفسد على اآلخرين ميزة حياتية وقيمة
إنسانية يستحقها العابرون والضعفاء ومجيع الناس يف وطنهم.
كنت أتصور أن حياة الفوضى ستنتهي وتتالشى بإقامة وطن
للجميع ،وأمة حتتوي الشتات والفرقة ،لكن هذا مل حيدث .لقد
نقلنا أحقادنا وعنصرياتنا وقبليتنا املقيتة إىل أجهزة دولتنا احلديثة.
كل الذي حدث ُّرّ
تغي األمساء ،أما العقليات القدمية بتفكريها
فمستمرة مل تتبدل أبداً .لذلك مل تتحقق عدالة مطلقة برغم
الشعارات ،ومل يتحقق صو ٌن لإلنسان ألنه إنسان برغم املثل

واآلمال اليت كانت تراود الكثريين .وكان نصيب املرأة الكثري
الكثري من الظلم واإلهانة واإلمهال حبجة صوهنا واحملافظة عليها.
وبالتايل مت إحباطها والتقليل من شأهنا.
ليس هذا وحسب ما ّأرقين وأتعبين؛ فلقد ظهرت سلبيات كثرية
يف املدينة اليت نعيش فيها ،فاحلي الواحد يتوزع فيه عدد من
املنازل اليت يسكنها أناس خمتلفون ،من بقاع شىت وبرغم أهنم
يلتقون يف احلي الواحد ويف العمل ويف الطرقات بل ويف املساجد
فإهنم ال يندجمون مع بعض .ال يتزاوجون من بعض بشكل
عفوي ،وال يقيمون ِص ٍ
الت متينة قوية .كل فرد يف املدينة حيرص
أش ّد احلرص أن تكون عالقاته مع َمن ينتمي جلذوره واألصول
اليت خرج منها؛ مبعىن أن االندماج الذي نشاهده شكلي فقط،
مل يكن موجة تعصف بثوابت تلك العقول ،ومل حيدث انقالب
على ترسبات اجملتمعات املغلقة أو الفئوية أو العشائرية ،وساهم
يف تقوية هذا اجلانب سياسة ترسيخ هذه االنتماءات والتعصب
هلا؛ وكلما سار الزمن وتسارعت خطى التقدم العاملي نعود
للوراء ،فكأن الكون واألمم تتخلص من ثوابتها اليت تعوقها ومتنع
تطورها وتقدمها ،وحنن بنفس الوترية نعود إىل اخللف ونرفض
التحديث والتطوير ،برغم أن جتربتنا االجتماعية املاضية كانت
مؤملة من حيث التقاتل واحلروب املستمرة أو من خالل جتربتنا
الثقافية ،حيث ازدهر اجلهل والتخلف ،ونشأت أفكار منحرفة
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تفسر األمور والدين حسبما تقتضيه مصاحلها وأهواؤها الذاتية.
وتبعاً لذلك انغمسنا يف كل املساوئ والغباء املعريف والسطحية
يف التفكري وبات ما كنا نعتقده يف أوقات زمنية مضت املخلّص
لنا .ظهر أنه القيد الذي أحكمنا ،يف حلظة محاس ،ربطه حول
أعناقنا بشدة وقسوة.

وتوقف األب عن السرد
هنا صمت أيب ..لقد تذكر أوجاعاً نبشتها من وسط جدار مسيك
من املاضي القدمي مازلت أتذكر دموع أيب ..لقد كان مغموراً يف
هبم كبري وأرق بالغ وحزن ماحل .فقد شاهدت
تلك اللحظات ّ
الدموع ترتقرق يف عينيه أكثر من مرة ،فقد تذكر أوجاعاً نبشتها
من وسط جدار مسيك من املاضي القدمي .كان الصمت حديثنا،
وكنت خالله أحبث عن خمرج ،لعلي أمسح له باالنعتاق من حالة
األمل اليت اعرتته ،وتلك الكآبة اليت أملـّت به ،والوجوم الذي صبغ
سحنته .لكنين مل أكن أقل منه حزناً ،فقد جاء ذكر أمي احلنونة
اليت توفيت إثر مرضها ،وهذا يعين أن تنسكب دموعي بال تردد.
لقد كان كلٌّ منا يعبرّ عن حاله بعفوية وانسياب .عاد الصمت
يسود ،وكأن كالً منا عاد يف ذلك الزمن لذكرياته يتح ّدث هبا
مع نفسه .ولعل الظالم الذي كان يغطي األرجاء آنذاك شجعنا
يف االنفالت واالنطالق بأفكارنا.
السؤال الذي يتبادر إىل ذهين اآلن وبإحلاح كبري :كيف مل أفكر
يف مثل هذه التفاصيل ،ومجيع هذه األحداث والقصص اليت
رواها أيب منذ سنوات طويلة ماضية؟! هل كان ال بد أن أصعد
مثل هذه احلافلة وأن أمضي يف طريق سف ٍر لساعات طويلة حىت
أتذكر وأعيد هذا الشريط؟! احلقيقة أنه سبق ومرت يب أوقات
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كثرية كنت خالهلا وحيداً ،بل حىت سفري وسياحيت أمضي
متر يب قصصه
فيها وحيداً .أتأمل اآلخرين واجلموع ،فلماذا مل ّ
وحكاياته؟! لعل الدافع مل يكن موجوداً عندها ،أو أنه مل يكن
أجرت قصصه ألين أتوجه إليه مسرعاً
هناك ما يدفعين ،واليوم ّ
متلهفاً خوفاً عليه من وطأة املرض .لكن ضمريي يؤنبين بقسوة.
هل كان البد أن ميرض والدي حىت أتذكره؟ لقد مضت سنوات
طويلة جداً مل أشاهده فيها ،فكيف ّأدعي حبه ،وتعلقي به؟ إنه
خطأ ينمو ويتزايد يف قليب ،لقد كنت مشغوالً جداً مبهام عملي،
واالرتقاء الوظيفي ،وتوفري الرخاء املادي لنفسي .لقد تناسيت
متاماً احلاجة لرعاية احلب والتآلف مع إنسان كان أباً مثالياً بكل
ما تعين الكلمة ،سنوات طويلة مضت بسرعة عجيبة .خالهلا
فقدت حىت معىن األسرة ،معىن العائلة ..فلم يعد أمامي  -ومن
ضمن أولويايت  -سوى العمل وإجنازه على أكمل وجه ،وما
عداها هوامش حياتية مل يكن هلا أي قيمة تذكر.
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سلطة شرفية وحقيقية
برغم مرور الساعات الطويلة ،يف هذه احلافلة ،وبرغم القلق
وتسارع دقات القلب خوفاً على أيب ،مازال هناك متسع من
أمر
الوقت اململ وساعات أخرى قبل وصولنا وجهتنا .فعالً ُ
وطين غريب وعجيب .هل يُعقل يف وطن كبري مساحته هائلة
تعادل إجنلرتا وفرنسا وإيطاليا جمتمعة وثروته وفرية ،أن ال توجد
فيه وسائل مواصالت كافية لتنقلنا براحة؟ مبعىن أن تكون هناك
شركات طريان متعددة .أو خطوط سكك حديدية؟ عجيب
فعالً أمر وطين ،إذن أين هي الوحدة احلقيقية إذا مل تتوفر هلا
األسباب؟ العجيب أن هناك متييزاً واضحاً حىت يف إنشاء تلك
الطرقات ،فطرق تتمتع مبواصفات خرافية من التطور واالتساع،
وطرق أخرى ضيقة قدمية بالية وتكثر فيها احلوادث لدرجة أهنا
تسمى طرق املوت.
أصبحت ّ
يف هذه الرحلة الذهنية واجلسدية املضنية اقرتب منيّ أحد ركاب
احلافلة وبادرين متسائالً :هل ميكن أن أجلس للحديث معك
لعلنا نقطع ما تبقى من هذا الطريق؟ يف احلقيقة أعجبين موقفه
احلضاري ووضوحه واستئذانه .آخرون يفتقدون مثل هذا األدب
االجتماعي يف اقتحام خلوة إنسان شاءت الظروف أن جتمعك
به يف حيّز مكاين لعدة ساعات .رحبت به ومببادرته .عرفت فيما
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بعد أن امسه حسني ،وقد سألته مستغرباً :ملاذا ال نسمع موسيقى
أو نشاهد فيلماً رغم أن احلافلة جمهزة بتلفزيون وفيديو؟ أجابين
قائالً :انظر إىل مقدمة احلافلة جيداً .سألته إىل ماذا يشري؟ فقال
مستغربا :ألست من هذا اجملتمع؟ عندها فهمت ما يرمي إليه..:
ال أحد منّا يريد صراخاً وعراكاً .فبالرغم من أن هذه احلافلة
جمهزة بتلفزيون وفيديو .إال أهنما مطفآن ،ويعود ذلك العتقاد
بعض الفئات الدينية بتحرمي املوسيقى والتلفزيون! وعندما
أي من هذه الفئة يف مكان عام يفرض آراءه
يصادف أن يكون ّ
ووجهات نظره! فيتم إغالق هذه الوسائل عن اجلميع بسبب
شخص أو اثنني .اآلخرون يصمتون ألهنم يعتقدون أن هذه الفئة
تتحدث وفق توجيهات اهلل يف القرآن الكرمي أو الرسول حممد
عليه الصالة والسالم ،فيؤثر اجلميع الصمت نتيجة ملا رسخ يف
األذهان من خالل مناهج دراسية طويلة وحماضرات وندوات
دينية نسمعها يف كل مكان ،سواء بعد أداء الصلوات أو يف كل
جتمع بشري .لقد رسخ يف أذهان اجلميع أن هؤالء هم الصفوة،
وهم الذين يسريون على الطريق األمثل الصحيح .وبالتايل مت
منحهم سلطة شرفية وأخرى حقيقية .أما السلطة الشرفية فهي
التبجيل واالحرتام واإلصغاء والطاعة العمياء ،وكأن كلماهتم
معني ٍ
صاف من الفردوس .أما السلطة احلقيقية فهي ماثلة يف
تسنّمهم عدداً من املناصب القيادية يف عدد من اجلهات احلكومية،

وليست الدوائر أو املرجعيات احلكومية الدينية وحسب ،وإمنا يف
مواقع أخرى حياتية دنيوية .وقد ارتكبت هبذا أخطاء عديدة،
مثل تعليم الفتيات والذي كان حتت إشرافهم حبجة صون املرأة
ومحايتها واحملافظة عليها؛ فوضعوا منهج التدبري املنزيل الذي يهتم
بتعليم الفتيات منذ نعومة أظفارهن كيفية الطبخ وإعداد الطعام
للزوج وفنون احلياكة واخلياطة وطرق الغسل والتنظيف ،ومت
جتاهل مواد دراسية هامة .كذلك متّ حشو املناهج بأقوال وآراء
تنحصر يف أن املرأة خلقت لتكون زوجة وتريب األطفال ،وأن
املرأة ال خترج يف حياهتا إال لثالثة مواقع :خروجها من بطن أمها
إىل بيت أبيها ،ومن بيت أبيها إىل بيت زوجها ،ومن بيت زوجها
إىل القرب! بعد مضي مخسة عقود كان عدد الفتيات يساوي إن مل
يتجاوز أعداد الفتيان ،وقد مت تعليمهن
مجيعهن تعليماً متواضعاً
ّ
ذا ثقافة ضحلة وسطحية ،فطفت على السطح مشكلة توظيفهن
دراستهن يف جمال تأهيل معظمهن كمعلمات
ينهني
كن َ
ّ
حيث ّ
فقط! وعندما تزايدت أعدادهن مل جيدن وظائف يف املدن ،فكان
احلل تعيينهن يف املدن البعيدة عن مقار سكنهن والقرى النائية
مبئات الكيلومرتات ،ومن هنا حتديداً ظهرت الكذبة الكربى
لدعوة احملافظة على املرأة ومحايتها مبجرد املوافقة وتربير خروج
فتياتنا يف منتصف الليل ملقار أعماهلن اليت تبعد عن سكناهن بـ
 400أو  500كيلومرت .فبدأت إثر هذا مشاكل عديدة ،مثل
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تعرض الكثريات للموت واإلصابات نتيجة للحوادث املرورية
الكثرية على الطرقات بسبب السائقني غري املؤهلني أو بسبب
اإلرهاق ،بينما بنات وقريبات هؤالء الربّانيني  -القائمني على
ينعمن بالتعيني يف املدينة نفسها بل يف
رعاية ومحاية بناتنا -
َ
احلي الذي يرغبنه .مل أحتدث عن مرفق أهم من هذا يف احلياة
االجتماعية ،وهو القضاء ،حيث تنتشر كثري من املساوئ ،لعل
أمهها اختالف األحكام القضائية بني قاض وآخر .فهناك قضاة
قد حيكمون عليك بشهر سجن لقضية ،يأيت قاض آخر وحيكم
بعشرة أيام فقط لنفس القضية يف مكان آخر .وقد حتفظ بدون
إصدار حكم .هذا فضالً عن احملسوبيات والشفاعات اليت تعتمد
على من أنت؟ ومن أي أسرة؟ ومن أي جهة من جهات الوطن؟!
مضى زمن طويل حىت أدركنا أن هؤالء إمنا هم فئة فهمت
اإلسالم على حنو حمدد ووفق آراء حمددة .وأن هناك تفسريات
عديدة يف العامل للقرآن الكرمي ولتوجيهات الرسول اخلامت حممد
عليه الصالة والسالم ،وذلك وفق آراء أخرى ووجهات نظر
خمتلفة ،وبالتايل مل يكن هؤالء ميلكون احلقيقة املطلقة بقدر ما
كانوا حيققون مصاحلهم الذاتية مثلي ومثلك كأناس عاديني هلم
طموحاهتم وغاياهتم .األخطر من كل هذا أن هذه الفئة تدافع
عن مواقعها ومكتسباهتا االجتماعية والسياسية بشكل مستميت.
وكل من يوجه نقداً أو يديل بآراء ختتلف عن توجهاهتم ،تبدأ

على األثر اهتامات له بالعمالة أو بالعلمنة أو باخلروج عن تعاليم
اإلسالم ،ال لشيء أو لسبب سوى أهنم يربرون كل أخطائهم بأهنا
كانت قرارات صحيحة ،فهم فئة ال ختطئ ،وهم خيتلفون عنّا فال
حياسبون على دماء املعلمات اليت أريقت على الطرقات بسبب
حركة التعيينات والنقل الفاشلة الضارب يف أعماقها الفساد
واحملسوبيات وأمور أخرى مؤملة! ولعل حادثة حريق وقعت يف
إحدى املدارس االبتدائية ،وتويف نتيجته  14فتاة هي الصدمة
اليت أيقظتنا من تبعيتنا املطلقة هلم ،فقد حزن اجملتمع بأسره لتلك
الزهرات الربيئات الاليت قتلن بكل وقاحة بعدم املباالة واإلمهال.
ذلك أنه أمكن بسهولة اكتشاف أن هذه املدرسة مت التعاقد
على استئجارها من مالكها لتكون مدرسة للفتيات بينما ال
تستحق أن تكون مكاناً للبشر ،وبينما كانت طاقتها االستيعابية
متدنية جداً بسبب ضيق مساحتها كانت مكتظّة بأكثر من 700
طالبة .علماً بأنه مت التجديد الستئجارها لعشرة أعوام يف الوقت
الذي تنص فيه اللوائح النظامية على عدم التجديد ألكثر من ثالثة
أعوام؛ برغم هذه احلقائق الواضحة ،يرفض هؤالء التصديق على
أهنم بشر يرتكبون أخطاء مثلنا ويتعاطون بالوساطة واحملسوبيات
املؤذية اليت يسهل اكتشافها عند الرغبة والتصميم على احملاسبة،
وخباصة يف مسألة مثل التعيني والرتقية اليت ال تكلف شيئاً من
العناء إال ضغطة على قابس كمبيوتر ،وبالتايل فإهنم جيب أن
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يعاقبوا مثلنا ،لكن ما إن تبدأ عملية حماسبة حىت تبدأ معها
عجلة االهتام بالزندقة والعلمنة وووو .وهذه تطال كل كاتب
وكل مسؤول وكل إنسان يرى أن املخطئ ال ب ّد أن حياسب.
يستخدمون املنابر واملساجد للرتويج آلرائهم السياسية ،ومنها
يشككون يف أي مسرية إصالح أو تطوير ال تتوافق مع ما يرونه
أو مع وجهات نظرهم.
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خلل يؤذي الناس
هز حسني كتفي قائالً :يبدو أنين أزعجتك .نظرت إليه وقد
ّ
صحوت من شرودي قائالً :أنت على الرحب والسعة .مث
تساءل قائالً :يف احلقيقة إنين أجدك دائم السرحان ،فما خطبك؟
ابتسمت وقلت :أيب ..يبدو أنه مريض ..وقد مضى وقت طويل
مل أشاهده ،وال أخفي عليك :إنين يف شوق كبري إليه ،وأخشى
أن يكون قد أصابه مكروه.
أجابين قائال :إنين أعلم حجم شعورك وال ألومك أبداً فقبل
ثالثة أعوام كنت يف وضعك متاماً ،فقد كنت أعمل بعيداً عن
أسريت ،أو تستطيع أن تقول إنين تركت املنزل وتوجهت للعمل.
ويف يوم تلقيت اتصاالً بأن والديت مريضة ،فتوجهت سريعاً
حنو الديار ،وعندما وصلت املنزل وجدت أمي طرحية الفراش
وإخويت وأخوايت حييطون هبا .مل ِ
ميض وقت طويل حىت حضرت
سيارة اإلسعاف ومت نقلها إىل املستشفى ،وهناك قبعت لساعات
يف قسم الطوارئ حىت يصل دكتور خمتص ،يف احلقيقة كان هناك
الكثري من املرضى وزحام كبري ،كنت كلما نظرت حنو أمي
ورأيت هدوءها أحسست وكأهنا راضية متاماً عما جيري حوهلا.
كان أخي الكبري دؤوباً يف حركته اليت أمثرت عن وصول املدير
املناوب وبرفقته طاقم من األطباء ،ومن هناك أُخ َذت أمي بعيداً
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عين ،وما سمُ ح مبرافقتها إال ألخي الكبري ،حيث أدخلت قسم
العناية املركزة ،أما أنا فقد بقيت يف قسم الطوارئ بعيداً عنها،
ومن هناك فقط أمعنت النظر جيداً جلميع املرضى املتكدسني
كأين أريد أن أقول هلم :ال بأس من الوساطات واحملسوبيات
يف بعض املواقع .كنت أريد أن أقول هلم :حىت أمي العجوز ال
ترضى أن تأيت متأخرة وتدلف لرتى الطبيب قبلكم ،لكنين أيضاً
وجدت أنه من املناسب أن أبرر أن املستشفيات ال ختضع لنظام
الطابور متاماً مثلما حيدث أمام املخابز عند شراء اخلبز ،إمنا الذي
حيدث يف املستشفيات تقييم للحالة ومدى خطورهتا .ويبدو أهنم
رأوا أن حالة أمي الصحية متدهورة ،فأكملت تصاحلي ورفعت
معنويايت .وتوالت املشاهدات يف هذا املستشفى احلكومي،
فهذه طفلة ملقاة يف حضن أمها وأبوها يصرخ مبوظف تبلدت
أحاسيسه ،وأب آخر يناشد هذا املوظف باهلل أن جيد له طبيباً
فصغريه ينزف منذ ساعتني إثر وقوعه ،وشاب آخر جيلس على
األرض يتلوى واملارة ينظرون إليه وكأهنم يأسفون على شبابه.
مل أتصور أبداً أن مثل هذه املناظر ستكون يوماً ماثلة يف وطين
احلبيب .خرجت ألستنشق اهلواء وألخرج من هذا اجلو الكئيب،
وبكيت .جلست أغطي رأسي بيدي ،وفجأة شعرت بيد توضع
على كتفي وهتزين وصوت يقول :اطمئن يا رجل إهنا خبري،
رفعت رأسي فكان أخي إبراهيم وبرفقته أخي اآلخر منصور،

مر بأمي وشاهدها ،وطلبين أن أرافقه إليها.
أخربين إبراهيم أنه ّ
كان إخويت يظنون أنين أبكي خوفاً على سالمة أمي ،وأنا مل أعلم
ما الذي كنت أبكي منه حتديداً يف تلك اللحظات .مل ِ
ميض وقت
طويل حىت كان أخي الكبري ،ومعه إخويت ينهون إجراءت نقل
عسكري لتتلقى العالج ،فاملستشفيات العسكرية
مشفى
أمي إىل
ّ
ً
أكثر تطوراً من املستشفيات العامة .مضى ذلك اليوم سريعاً أيضاً
وخالله استقر املقام بأمي يف املستشفى العسكري يف إحدى
الغرف املتطورة ،يف احلقيقة إهنا تستحق هذه املعاملة اجلديرة
باالحرتام ومجيع آبائنا وأمهاتنا يستحقون هذا االحرتام ،وهذه
املعاملة ،أما إذا كنت أريد أن أكون أكثر موضوعية فإن مجيع
أفراد وطين احلبيب يستحقون العالج اجملاين املتطور ،ويستحقون
الرعاية الصحية املتميزة ،بل ونستحق أن ننعم يف وطننا بدون
منّة أو أذى من أحد ،وبدون حمسوبيات ووساطات طالت حىت
اجلوانب االجتماعية واملعيشية للناس .أمي *كانت حمظوظة ألن
لديها ابنني برتبة عسكرية عالية ،لذلك وجدت العالج املناسب
والرعاية املمتازة اليت تتناسب مع حالتها الصحية ،لكن يف جانب
آخر من املستشفى قريب ،كان هناك املئات من املرضى مثل
أمي ال جيدون أي شفقة أو اهتمام أو حىت رعاية تتناسب مع
وضعهم ،إذن املسألة ال تتعلق بالنظام واالستحقاق اإلنساين،
ورعاية املواطن ،بقدر ما تتعلق مبن أنت ومن تكون وكيف
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أستفيد منك غداً إذا قدمت إليك اليوم خدمايت .هذا كل ما يف
األمر وببساطة متناهية .ومادمنا أصبحنا حىت يف العالج نساوم
ونكذب ونصعب إجراءاتنا من أجل استثناء من حنب ومن
نستفيد منه ،فهذا يعين وجود خلل كبري يؤذي الناس ..يؤذيهم
جداً جداً.

176

طائرة اإلخالء وأمي!
مضى يومان على وجود أمي يف املشفى .أهنت كافة الفحوص
الطبية الدقيقة اليت عملت هلا ،وكانت مجيعها تشري إىل شيء
غريب وعجيب وهو سالمة القلب ،املخ ،الكلى ،الكبد ،وكل
شيء ،كل شيء سليم ،ومل جيد األطباء أي مربر طيب لإلغماء
الذي يصيبها معظم اليوم.
يف هذا اجلو ،أخي الكبري مل يرتك فرصة كلما جاء زائر للسالم
والسؤال عن صحة الوالدة من أن يعيد سرد قصة إدخاهلا املشفى
وأهنم ما إن عرفوا أن املريضة أمه حىت عملوا الواجب .كان
أخي يتباهى بكثرة وبشكل مقيت جداً ،كل هذا التباهي تالشى
عندما جاء أحد األطباء وقال :سأكون صرحياً معكم وكان ينظر
إىل أخي الكبري وهو يقول :إذا كنتم تستطيعون عمل اتصاالتكم
للحصول على أمر لطائرة لإلخالء الطيب لنقل الوالدة إىل أحد
املشايف الكبرية يف العاصمة بشكل سريع فإنه سيكون أفضل هلا،
ألننا هنا قد وقفنا عاجزين متاماً عن التعامل مع حالتها ،وخربتنا
مل تسعفنا أبداً ،وقال إنه ميكنه أن يساعدنا بكتابة تقرير.
نظرت إىل أخي وقلت له :ماذا تنتظر هيا أسرع بإرسال طائرة.
نظر حنوي وهو غاضب جداً وقال :إن هذا الطبيب ال يفهم.
قلت له :إنك مسؤول كبري ،حىت وإن كان كالمه غري دقيق فال
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ب ّد وأن يكون خوفك على سالمة أمك دافعاً ألن ختطو هذه
اخلطوة ،هيا قم باتصاالتك وأحضر لنا طائرة بأسرع ما ميكن.
كان واضحاً أن أخي الكبري تقف إمكانياته ومعارفه عاجزة
تقريبا عن مثل هذه اخلطوة .سيحتاج إىل وقت كبري .كان
يوجد عدد من األقرباء عندما قلت له بتهور غري مربر :ملاذا ال
تقول  -وببساطة  -إنك ال تستطيع ،حىت أقوم أنا بتدبري طائرة
إخالء طيب ألمي ..ضحك وقال مستهزئاً :حسناً ال أستطيع.
هيا قم باتصاالتك حنن ننتظر ،مث أخذ يضحك .أحد إخويت قال:
مل تستطع أن تأيت يف طائرة إال بعد أن انتظرت يف املطار يومني،
أشك يف مصداقيتك .رددت حبماس :سرتون .خرجت واجتهت
إىل سوق مركزي خارج املشفى وجعلت أجتول فيه وكأن ما
حدث يف املشفى قبل قليل ال يعنيين يف شيء ،أو كنت أريد
أن أنسى موضوع الطائرة متاماً .مضى بعض الوقت مث عدت
فوجدت حالة أمي قد ازدادت سوءاً .قلت يف نفسي وأنا أمسعها
تئن من األمل :ملاذا ال أحاول فعالً أن أجد طائرة إخالء؟ لو كانت
أمي يف مكاين ملا ترددت يف طرق كل وسيلة من أجلي .توجهت
إىل كابينة اتصاالت هاتفية واتصلت باستعالمات اهلاتف ألخذ
رقم هاتف قصر أمري املنطقة .ومن هناك اتصلت وأنا متوتر
وخائف ،رد موظف البدالة ،قلت له وأنا أصرخ :أريد احلديث
علي وقد تلبسه اخلوف :حسناً من معي؟
مع األمري بسرعةّ ،
رد ّ

صرخت يف وجهه :مواطن يريد احلديث مع األمري .قال :حسناً،
حلظات ..ال أعلم قد تكون هذه اللحظات ٍ
ثوان بسيطة أو دقائق
كثرية .الذي أنا متأكد منه أنه كان وقتاً عصيباً جداً يف حيايت،
حيث متلكين اخلوف واالضطراب .فجأة مسعت صوت موظف
البدالة يسألين :هل أنت معي على اخلط؟ أجبته :نعم ،فرد سريعاً
قائالً :معك األمري ،مث حول اخلط اهلاتفي .مسعت عندها صوتاً
هادئاً بسيطاً رخيماً يقول :أهالً من معي؟ أجبته سريعا :أنا
حسني .وأنا مواطن وأحتدث مع مسوكم من أمام بوابة املستشفى
العسكري حيث تقبع أمي منذ حنو ثالثة أيام وحالتها الصحية
متدهورة وهي حباجة للنقل بطائرة اإلخالء الطيب .قاطعين قائالً:
لديهم يف املستشفى آلية حمددة ملثل هذه احلاالت ،فإذا كانت
حالتها تستدعي النقل فسيتم هذا .قلت له :يا مسو األمري إن
الطبيب أخربنا هذا اليوم أهنا حتتاج النقل بأسرع ما ميكن ،ولذلك
زود موظف البدالة بكافة املعلومات
اتصلت بكم .فقال :حسناً ّ
ويصري خري إن شاء اهلل .هكذا انتهت هذه املكاملة .يف احلقيقة
أعول كثرياً على مثل هذا االتصال ،فقد توقعت أن موظف
مل ّ
البدالة نفسه سيغلق اخلط يف وجهي عندما أطلب األمري .كنت
أريد أن أجد لنفسي مسوغاً للعذر كوين قد حاولت أن أق ّدم
شيئاً ألمي ،لكن إمكانيايت تقف عاجزة .لذلك مل أكن أتوقع
احلديث مع األمري فما بالك بأن يصغي جيداً ملطليب! ولذلك
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بعد حديثي معه مل يزد شيء أو ينقص .عندما عدت إىل املشفى
بعد هذا االتصال وجدت إخويت وعدداً من األقرباء واملعارف
حييطون أخي الكبري وهم يتبادلون احلديث فيما بينهم .مل يعريوا
حضوري أي اهتمام .يف احلقيقة إن عدداً من هؤالء األقرباء
ال يعرفونين حىت ،دلفت غرفة أمي فوجدهتا ساخرة من كل
شيء ،ويف هدوئها الدائم ،وصمتها احملري .جلست أمعن النظر
فيها .أمتعن يف تشققات وجهها .أختيل شباهبا وطفولتها .أتذكر
فرحتها ونشوهتا بنجاحنا ،وتأملها وحزهنا عند إخفاقنا .مل يقطع
حبل أفكاري سوى جلبة يف اخلارج ،ومسعت عندها من يسأل
وعرفين
عنيّ باالسم ،مث فجأة دلف الغرفة أحد كبار املسؤولني ّ
بنفسه ،ومن خلفه يقف آخرون .قال :إنه قد صدر أمر بنقل
أمي على طائرة اإلخالء الطيب يف الساعة احلادية عشرة من مساء
الغد ،ودعاين ملرافقته إىل غرفته للتوقيع على عدد من األوراق.
تعرف عليه إخويت واألقرباء ومن هناك أكملوا معه مسرحية
ّ
املظاهر .هذا املسؤول يعتقد أنه جيود هبذه الطائرة على أمي وأنه
هو من يقف خلفها ،وأخي الكبري يريد أن يوظف هذا احلدث
ليكون حديث الناس يف جمتمع مل تتطور ثقافته ومفاهيمه .ويف
احلقيقة يقف خلف هذه الطائرة ذلك األمري الذي ق ّدر ظريف
وحزين وبادر باالتصال باملدير يف املستشفى دون سابق معرفة
يب .لكنه وجد أنه مسؤول وأنه مثل األب للجميع ومسؤول عن

اجلميع ،إذاً احلقيقة أن كل ما حدث ليس من أجلي أو من أجل
اآلخرين بقدر ما هو من أجل أمي .توجد يف وطين حثالة بشرية
عجيبة انتهازية جتيرّ إحسان اآلخرين لتبدو منّة منهم! واملشكلة
أهنم يكربون هبذه الكذبة! األخطر أهنم يصدقون هذه الكذبة،
فكم من األوامر اإلصالحية أو املشاريع التنموية اليت تتحقق
لقرية من القرى أو هجرة من اهلجر جتيرّ لشيخها فالن ابن فالن،
وال أحد يقول إهنم مواطنون وإن ما تقدمه احلكومة حق من
حقوقهم ،وليس من أجل فالن أو عالن .لعله كان للقدر دور يف
مساعدة أمي ،أو أن اهلل أهلمين الطريق األمثل والصحيح .لكنين
متأكد أن األكثر بؤساً مين وفقراً ،لن يقف معهم احلظ أو القدر
إذا مل يكن هناك نظام يعمل به.
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هل ستدخلني الجحيم؟!
هذا املوقف جعلين أحظى ببعض االحرتام أمام إخويت واآلخرين،
فأصبحوا عندما أدلف مكاناً جيلسون فيه يبتسمون يف وجهي
إيل أو يشركوين أحاديثهم .يف احلقيقة إنه شيء مجيل
ويتحدثون ّ
أن تشعر أنك مهم .حىت يف املشفى أصبحت أمسع كلمة يا طويل
العمر ،وأصبحت أرى ابتسامة احلراس ورجال األمن بعد أن
كنت ال أرى سوى تقطيب اجلبني ،وأصبحت أدلف بسياريت
داخل املواقف .يف احلقيقة إنين كنت أقف هبا خارجاً برغم
هذا ،ألنين أريد أن أبدو مثالياً أمام نفسي ،لكن احرتامهم كان
يعجبين ،خباصة من املديرين املناوبني الذين يطلعون على األمر
الصادر املسجل بامسي فينتهزون فرصة مروري أثناء الدخول
علي والسؤال
ملشاهدة أمي أو أثناء اخلروج من عندها للسالم ّ
عن صحيت وتطميين على سالمة أمي وأهنا ستكون خبري .وكنت
أمثل هلم دور االبن املكلوم حزناً على أمه واملسؤول الكبري
املتماسك .يف احلقيقة إن "كرت" أخي الكبري قد ضاع متاماً،
بالرغم من أنه ال يفرت يف احلديث عن نفسه دوماً.
أمي كان هلا خطط أخرى متاماً ،فما إن جاءت الساعة السادسة
من مساء ذلك اليوم حىت لفظت أنفاسها األخرية .يف هذا الوقت
حتديداً وصلت طائرة اإلخالء الطيب ،لكن املوت كان أسرع
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وأسبق .يف احلقيقة أنه سواء مت نقلها أو مل يتم نقلها كانت
ستموت ،ألهنا يف احلقيقة كانت قد ماتت منذ سنوات طويلة،
تسربنا من بني أيديها وتفرقنا عنها مبتعدين.
فنحن أبناءها وبناهتا ّ
لقد رحل أيب وتركها منذ زمن فبقيت وحيدة وأصبح كل ابن
من أبنائها يذهب عنها حني يكرب ويرتكها .أحد إخويت حلف
ألمي ذات يوم إنه إذا رزقه اهلل بنتاً فإنه سيسميها بامسها .مضت
أشهر قليلة ورزقه اهلل بنتاً .مل يسمها باسم أمي ،زوجته رفضت
حبجة أن اسم األم قدمي! غربة أمي امتدت سنوات بدأت منذ
تلك اللحظة اليت قطب ابنها جبينه أمامها .منذ تلك اللحظة اليت
تأففت فيه زوجته منها .منذ تلك اإلهانات املتوالية والتحقري
املستمر هلا ،كانت أمي متأكدة وهي تقول إن هؤالء ليسوا
أبنائي .ليسوا من علمتهم وربيتهم .أمام من هم يف مثل ِ
حال
َ
أمي طريق واحدة ال غريها ،هي االنعتاق من هذا األمل واخلالص.
والرب له حكمته عندما رفع روحها إليه .يف الغد سنقف مجيعاً
لدي أنه سيقف جبانبها
أمام جربوت وعظمة هذا الرب ،وال شك ّ
وينصفها .الذي يبكيين هو تساؤيل :هل ميكن لألم اليت علمتين
وربتين وبكت من أجل سالميت وكانت تصلي الليايل الطوال من
علي ويتسبب
أجل جناحي ،هل ميكن لذاك احلنان أن يكون قاسياً ّ
يف دخويل اجلحيم؟! يقال إن يف ذلك اليوم سيتخلى األب عن
أبنائه واألم عن أطفاهلا ،وكل إنسان سيقول نفسي نفسي .لكين
183

ال أصدق أن أمي ميكن أن تراين وال تبتسم يف وجهي .أن تراين
وال تسألين :هل تناولت طعامك؟ أن تراين وال تقول :حسني
علي؟ يا
هل ترفض الزواج خوفاً من أن جتعلك زوجتك تقسو ّ
بين تزوج وأنا راضية مبا يأيت من زوجتك!! ال ميكن أن أختيل أن
أمي ستكون السبب الذي قد يقذف يب يف جهنم .ال ميكن أن
تفعلها أمي يب وأنا صغريها ،وأنا كل يوم أفتقدها ،واحلنني إىل
قلبها يشدين وجيذبين.
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األبطال الصغار
كانت قصة صديقي حسني كفيلة بأن تنهي ما تبقى من الطريق،
فهو قد أخذين إىل عامل آخر ،وإىل أفكار أخرى ،مل يقطعها
إال دخولنا صخب املدينة السياحية املشهورة بأجوائها الباردة
ومرتفعاهتا الشاهقة وجباهلا العالية .عندما وطئت قدماي املدينة
الباردة ،كان هناك حتول غريب بني جو العاصمة وجو هذه
املدينة السياحية اخلالبة ،وبرغم هذا فقد مضت سنوات طويلة،
وبالتايل فقد تغيرّ ت املدينة وطرقها .وأصبحت ألول وهلة يف
حرية إذا كنت سأعرف موقع منزل أيب أم ال! كنت يف حرية
من أمري وأنا أقف يف حمطة احلافالت أحاول أن تقع عيين على
سيارة تاكسي ،لكنين مل أشاهد أي تاكسي ،فقد كان الوقت
ظهراً ،لكنين علمت فيما بعد أنه ال توجد سيارات تاكسي
خاصة أو ما يسمى( :الليموزين) وإمنا هم سكان املدينة من
يوصلك ويقومون هبذه املهمة ،لذلك سرعان ما جاء رجل يف
علي إيصايل لوجهيت ،ويسألين أين أريد؟
منتصف العمر يعرض ّ
بعد أن اتفقنا على األجرة ،صعدت سيارته ،وسألته :هل هذا
هو عملك؟ فقال :ال ..إنين قد خرجت من عملي منذ الثانية،
واآلن أترزق اهلل حىت املغرب ومن مث أعود إىل املنزل ..سألته وأنا
لدي منزل أقوم ببنائه وأحتاج
أضحك :وملاذا هذا الشقاء؟ فقالّ :
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إىل املال ..ومرتيب من الوظيفة ال يكاد يس ّد الرمق ومصروف
األطفال ..طأطأت رأسي وقلت :نعم فهمت ..سألته بفضول
التسول ،فضحكت
صحفي :حسناً أين تعمل؟ قال :يف مكافحة ّ
املتسولون يسرتزقون اهلل ،وأنت تتسبب يف قطع
وقلت :أليس ّ
عيشهم؟ قال :لعلك تقوهلا مازحاً .هل أفشي سراً إذا أخربتك
أنه ومع األسف معظم من نقبض عليهم وهم ميارسون هذه
املهنة فعالً فقراء ومل خيرجوا إال بسبب الفاقة واحلاجة .لكن يف
احلقيقة ليس هذا ما يعذبين ،إمنا العذاب احلقيقي هو عندما يقف
أمامك طفل منهك مت القبض عليه وهو جيول بني السيارات
لبيع مناديل بأمثان زهيدة ،كيف سأتعامل مع هذا الطفل البطل؟
صرخت به قائالً :عفواً ..بطل ،أن يرتك مدرسته ويتوجه لبيع
املناديل التافهة ،بطل أن خيرج لنا يف املستقبل جمرماً؟!! نظر حنوي
بذهول واستغراب وأوقف السيارة وبدأ يف الصراخ يف وجهي
إيل أننا نشرع يف عقد حماكمة قاسية ألطفال
وهو يقول :خييّل ّ
صغار غضة أجسادهم ..بسيطة مالحمهم ..تكسو وجوههم
الكآبة ..وتنتشر يف عيوهنم الفضيحة ،فضيحة قلوبنا القاسية..
قلوبنا اجلامدة .حناكمهم ألسباب تركهم مدارسهم وهروهبم إىل
الشارع حاملني مناديل زهيدة لبيعها عند اإلشارات الضوئية.
وملاذا أصبحوا منحرفني أو على وشك ذلك؟ إننا ال نستطيع أن
وحنمله املسؤولية؟ أو ملاذا
نفهم ملاذا الطفل الصغري يرتك مدرسته ّ

وحنمله سبب هذا؟
يلجأ إىل الشارع برغم األمل الذي يواجهه ّ
َمن سيقول لنا ملاذا هذا الكم من األطفال قد تركوا مدارسهم
وهربوا للشوارع؟ ملاذا هم منحرفون أو على وشك ذلك؟ لكن
حنملها املسؤولية بسبب
هل هي أسرة هذا الطفل؟ هل نستطيع أن ّ
فقرها وشدة عوزها؟ أم هي املدرسة اليت ال تقوم برسالتها ،ألن
مناهجها وتعقيداهتا وجتهيزاهتا ،ال تساعدها؟ فاملعلم ينتظر من
هذا الطفل أن يأيت مستذكرا دروسه كاتباً واجباته .وإذا مل
حيدث هذا فلسان املعلم سيسعفه يف توبيخ الصغري أمام أقرانه.
وسنحسن الظن باملعلم على أنه حريص على مصلحة تلميذه .غري
مسؤول عن مشاكل هذا الطفل ،ألن ما لديه من مهام وواجبات
تكفيه ،وتزيد .بل كيف يدرس نفسيات مخسني تلميذاً لديه يف
كل فصل؟!! أو نقول إن االهتمام بالنواحي النفسية واالجتماعية
مهمل وغائب .حىت غدا اجلار ال يعرف جاره.
لكل أسرة لدينا ٌ
بل الشقيق يتنكر لشقيقه.
لقد اعتقل أثناء ما سمُّي حبملة مكافحة التسول ،أطفال .مت إطالق
سراحهم بعد ساعات ،ألهنم  -ببساطة  -فقراء ..فقراء..
فقراء ..ويف اليوم التايل عادوا إىل مواقعهم ذاهتا عند إشاراهتم
ويل األمر ال
الضوئية! ماذا حصل؟ ال أحد يعلم .إن ورقة تعهد ّ
جتلب تفاحاً ،أو عصرياً ،أو حليباً ،وال حىت بعض اللنب.
إن هؤالء األطفال الصغار أبطال .وبضاعتهم التعيسة عند
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اإلشارات الضوئية هي أومسة بطولتهم ،فمعايري البطولة هي
استجابة هذا الطفل حلاجة أسرته .قام بأداء عمله على أكمل
وجه ،وبإخالص منقطع النظري .وهو بطل ألنه يؤدي عمله بكل
اعتزاز .وبطل ألنه ال يقف عند باب أحد املساجد يستجدي
الناس واملارة .إمنا بدأ بالعمل ،وإن كان عمله زهيداً تافهاً .هذا
الطفل بطل ألنه علم أنه ليس لدى مسؤويل وزارة الشؤون
االجتماعية سوى الكالم ،وما أسهله .فال خطط .وال دراسات
ألحواهلم األسرية ،واالقتصادية .وال نية لدى هذه الوزارة لتقدمي
أي مساعدة؛ فخرج إىل الشارع ليجلب ألشقائه األصغر منه
وألمه بعضاً من الكرامة .نعم ،أبطال لكنهم مساكني ..ضعفاء..
تسعفهم الدمعة عند القسوة ..وتؤملهم الكلمة ..وتعذهبم النظرة.
أليسوا أطفاالً؟ إهنم أطهر من على األرض .حىت غضبهم عفوي.
وأساهم عفوي .وتفكريهم عفوي ،فلماذا ال ينحرفون وهم
ينمون بني قسوة قلوبنا؟ ملاذا ال يكرهوننا وحنن مثلهم العليا اليت
تعيش بأنانية ووحشية؟ وملاذا ال ينحرفون ..وغاياتنا بسيطة؟
مجع املال ..األكل ..الضحك ،والسعي هنا وهناك .ومصاحلنا:
ولوثنا البياض يف
اخدمين أخدمك .قتلنا اإلنسان بداخلناّ ،
أعماقنا .حىت قلوبنا ،قلنا إن وظيفتها فقط هي أن تبقينا على قيد
احلياة! وملاذا ال ينحرف أبطالنا الصغار ،وحنن الكبار منحرفون
مشوهة من الالإنساين واالنعزايل،
أصالً ،ومتحولون إىل كائنات ّ

واهلم املتواصل لبعضنا ..يكفي
والبعد عن أطر العيش السليمّ ،
جردناهم من براءهتم ،وسلبناهم
هؤالء األطفال أملاً أننا بقسوتنا ّ
حقوقهم ..عليهم أن ينعموا بأيام من مرح الطفولة العذب .أال
يستحقون بعد كل هذا أن يكونوا أبطاالً وهم وسط وحوش؟
وبرغم هذا مازالوا يضحكون بعفوية وبرباءة .هل يستحقون
جنردهم من البطولة أيضاً؟ ونعاملهم كمجرمني .نطاردهم.
أن ّ
التسول
ونعتقلهم .ال بل ونعلنه إجنازاً جلهاز ما ّ
يسمى مبكافحة ّ
التسول
الذي ال يقوى إال على هؤالء األطفال! أما (بارونات) ّ
و(هوامريه) ،فهو أبعد ما يكون عنهم وعن القضاء عليهم .على
ويتجول بني السيارات
املسؤولني أن يقوموا مبنح كل طفل يبيع
ّ
وسام البطولة بدالً من مطاردهتم واعتقاهلم .انظر
واملركبات َ
حلالك .أنت تتحدث ٍ
بتعال وتقرر ألنك  -كما يبدو  -ميسور
احلال فال اهتمام لديك باآلخرين .تعتقد اجلميع مثلك أغنياء
مرتفون.
كنت ملتزماً الصمت .كل ما جيول يف ذهين أن ال يطردين
اآلن من مركبته ،فأضيع فعالً يف هذه املدينة الغريبة ..لكنه عاد
وأدار حمرك سيارته وانطلق هبا ،وبقيت حمافظاً على صميت،
كيف تناقش كادحاً؟ مث تريد أن تعلمه الطرق املثلى للتعب
واكتساب لقمة العيش! ما أسهل الكالم عندما ننظّره وما أقساه
عندما يقع على آذان أمثال هذا الرجل الطيب ،املتحمس لقضية
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يزم شفتيه مقطباً
الطعام والفقر .جلت بنظري حنوه ،كان مازال ّ
حاجبيه .تساءلت :ملاذا ليس يف جملس الشورى ،أو ليس وزيراً،
أو مسؤوالً يف شركة الطريان؟!
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بائع القوارير
حدث  -وللمرة الثانية  -موقف عصيب معه عندما مل أعرف
الطريق إىل منزل أيب وأين هو بالضبط ،فقال :أيها الرجل،
امسعين جيداً لقد أضعت وقيت ،هل يعقل أن ال تعرف طريقك؟!
قلت له :ال بأس أيها الرجل سأزيد أجرك على ما اتفقنا عليه،
لكن أرجوك ال تتخلى عين ،فأنت تعرف ،ال يوجد لديكم هنا
(ليموزينات) ،فسأظل يف الشارع لساعات أخرى .عموماً ما
رأيك أن تتوقف هنا وسأنزل لسؤال هؤالء الشباب؟ أشعر أن
هذا هو احلي الذي فيه منزل أيب .لكن يبدو أنه قد تغيرّ فتوجد
مبان جديدة وطرق معبدة خبالف ما عهدته يف هذه املدينة منذ
سنوات .توقف ونزلت أسأل .ما إن عدت حىت بادرين قائالً:
إنين أعتذر لك عن خشونيت معك .إنك متعب ومرهق وقلق
على أبيك ،وقد قسوت عليك ،فأرجو أن تساحمين .إن ما حدث
يل صباح هذا اليوم يسيطر على كافة أفكاري وجوارحي .وإين
شديد التأثر به .وأنت أول من صادفت .وسبحان اهلل مل جند
ما نتحدث فيه إال موضوع أطفال الشوارع .فقلت له :حصل
خري يا رجل .يف احلقيقة إنك مل ختطئ أبداً .لكن إذا مل يكن
هناك تطفل ،هل ميكن يل أن أعرف ماذا حدث لك صباح
هذا اليوم؟ قال :هل أنت متأكد ..تريد أن تسمع؟ أجبته :بكل
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تأكيد .قال حسناً سأروي لك ما حدث :توجهت أنا وأحد
االختصاصيني االجتماعيني إىل دار األحداث هذا الصباح من
أجل التحقيق مع طفل يف الثالثة عشرة من عمره تقريباً قبض عليه
أصور لك املشهد واحلوار
يبيع القوارير الفارغة .سأحاول أن ّ
ألنه مازال حديثاً يرتاقص أمامي وكأنه حدث قبل دقيقة واحدة
فقط .قلت :حسناً.
االختصاصي االجتماعي جيلس
وصلنا إىل دار األحداث ،فكان
ّ
وأمامه هذا الطفل يسأله بصوت غاضب مرتفع :منذ مىت وأنت
متتهن هذا العمل الوضيع؟
الطفل :منذ أربعة أعوام.
االختصاصي االجتماعي :ما الذي دفعك وأجربك على القيام
هبذا العمل؟ هل أبوك أو أمك يشجعانك ،أم أن هناك أحد
أقاربك أو أصدقائك جيربك لتقوم هبذا العمل احلقري؟
الطفل وهو ميسح وجهه :كال يا سيدي ال أحد جيربين على هذا
العمل سوى اجلوع يا سيدي!
يرد
االختصاصي االجتماعي -ومل يرفع رأسه من بني األوراق ّ -
حبدة :اجلوع أم جشع أهلك؟! الطفل ال يرد ويلتزم اهلدوء.
االختصاصيي االجتماعي يرفع رأسه ويقول :لقد مضى على
امتهانك هذا العمل أربعة أعوام .ما شاء اهلل ملفك هنا حافل،
قبل مرتني وهذه الثالثة .وطبعا تركت
ألقي عليك القبض من ُ

مقاعد الدراسة .هل تعتقد أن وطنك وجمتمعك حباجة إىل زبّال
وجامع نفايات؟
الطفل :جيهش بالبكاء.
يصرخ االختصاصي االجتماعي حبدة :إن وقيت ضيّق .هيا
أخربين ،ما الذي يدفعك ويشجعك على امتهان هذا العمل
مصراً على مواصلته رغم التحذيرات السابقة والتعهدات
وجيعلك ّ
املتكررة؟
الطفل ..وقد مسح دموعه يرد بصوت مرتفع :منذ أن فتحت
عيين وعرفت هذه احلياة وحنن نعيش يف شقاء وأمل وفقر .مل يشعر
بنا أحد أو يتعاطف معنا أحد .كنت يف الثامنة من عمري عندما
بدأت أشعر حبجم التعب واإلرهاق الذي يعاين منه أيب وأمي.
لقد كانا يتعبان يف العمل من أجلنا .وكانت مصروفاتنا على قدر
ما يكسبانه .أمي كانت عاملة منزلية يف أكثر من بيت .أحد
املنازل تعمل على تنظيفه وكنسه ،ومنزل آخر تعمل فيه طباخة
لطعام الغداء ،ومنزل ثالث تغسل فيه املالبس .وكانت جتمع من
هذا العمل القليل من النقود .أيب كان يشقى هو أيضاً كعامل
مع أحد مقاويل البناء .وكانت أمورنا تسري مبلوحة ورتابة مملة.
كانت شقيقيت رمي  -وهي أكرب مين  -جتلس معنا بعد عودتنا
من املدرسة أثناء غياب أمي وأيب عن املنزل .كنت يف كل ليلة
أستمع أليب وأمي ومها يتبادالن أطراف احلديث عن يومهما وعن
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أمورمها وأخبارمها .مرة كان أيب متأثراً جداً ألن أمي كانت
تسعل بقوة وتعاين من نزلة برد ،فقال هلا :أم خالد واهلل إنين
خجالن منك كثرياً .فأنت تتعبني معي ومع األطفال .وال أعلم
مىت أمتكن من إراحتك .ردت أمي عليه قائلة :اهلل يساحمك يا
أبا خالد ..كيف تقول هذا الكالم؟ إن احلياة تتطلب منا مجيعا
علي
أن نتعب ونشقى .مث ال فرق بيين وبينك .اطمئن وال ختف ّ
فأنا أقوى مما يبدو لك .كنت ألتحف يف الفراش وأبكي حبرقة
على أيب وأمي اللذين حرصا على أالّ حنتاج ألي شيء .كل
هذا تغيرّ  ،وتب ّدلت األمور منذ أن قدر اهلل على أيب وسقط من
أعلى أحد املباين اليت يعمل يف بنائها ،فأصبح مقعداً .كان أيب
يفضل املوت على أن ال يأيت مثل هذا اليوم .منذ أن أصبح أسري
الكرسي املتحرك زادت املصاريف ومتطلبات األدوية يف عالجه.
فأصبحت شقيقيت رمي  -أيضاً  -تعمل مع أمي .وكنت أرى
علي أن أمد يد املساعدة ألسريت
كل هذا .عندها أصبح لزاماً ّ
وأهلي ،لذلك توجهت للعمل .كان صديقي مبارك يف املدرسة
يعلم بظرويف  -وما أكثر ما شاركته طعامه الذي تعده أمه له -
فأخربين هبذا العمل .ومنذ ذلك احلني وأنا أمارسه حيث أمجع
الزجاجات الفارغة وعلب املرطبات وأقوم ببيعها ملصنع الزجاج
ومصنع املعلبات ،فأقبض بعض املال ،وبشكل يومي ،بل إن مدير
املشرتيات يف هذا املصنع كان مينحين دوما عالوة وزيادة.

يواصل الطفل الصغري تذكره وسرده قائالً :يف إحدى املرات
سألين أيب :كيف تسري أمور الدراسة يا خالد؟ أجبته قائالً :كما
حتب يا أيب .كانت حلظات بسيطة عندما شاهدت الدموع يف
عيين أيب .هل تعرف معىن أن يبكي أب أمام طفله؟ إهنا يا سيدي
دموع العجز .إن أيب يعلم أنين مل أعد تلميذاً يف املدرسة كما
كنت يف الصفوف األول والثاين والثالث والرابع االبتدائي .لقد
تغيرّ كل شيء يف حياتنا .أصبحنا أكثر فقراً .لكن الشيء الوحيد
الذي مل يتغيرّ هو حبنا لبعض كأسرة متماسكة هلا كرامتها
وأنفتها وعزهتا وكربياؤها .يستطيع الفقر أن يفعل بنا أموراً كثرية
لكنه ال يستطيع أن يصادر قلوبنا أو أن يب ّدل مشاعرنا أو أن يلغي
حبنا .يف إحدى األمسيات عدت إىل املنزل متأخراً وكانت أمي
تنتظرين بلهفة وخوف قالت يل :خالد ،هل تعلم أن شقيقتك
رمي جنحت بتقدير ممتاز إىل الصف األول الثانوي؟ وأن شقيقك
إبراهيم جنح هو أيضاً بتقدير جيد جداً وانتقل إىل الصف الثالث
االبتدائي؟ لقد فرحت بل كدت أطري من الفرحة .سألتها :هل
أيب على علم هبذا؟ هزت رأسها جميبة بنعم ،وقالت :إنه يوم
سعيد جداً .إن رمي متفوقة وتريد أن تصبح طبيبة .ذهبت أمي
لتحضر يل طعام العشاء ،وجلست أبكي .هل تعتقد أنين ال أريد
أن أواصل تعليمي ودراسيت مثل أقراين؟ إنين على األقل أفعل شيئاً
صحيحاً من أجل أمي وأيب وإخويت .إن مجع الزجاجات الفارغة
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والعلب الفارغة ليس بالعمل العظيم ،بل إنه عمل مهني جداً.
لكنين يومياً أعود ملنزلنا بنقود تكفي مجيع أفراد أسريت .وهذا هو
لدي .أنا لست جمرماً ،أو أتعاطى املخدرات ،أو منحرفاً،
املهم ّ
أو أؤذي جمتمعي .أنا  -فقط  -أعمل على إجياد حلول ملشكليت
ومشكلة أسريت من شح الطعام والفقر .قد ال تكون حلويل مثالية
لوطين وأميت .لكنها بالنسبة يل حلول عملية تساعدين على احلياة
يوماً آخراً .أنا مل أحاسب جمتمعي على إمهاله يل وإلخويت .ومل
أطالبه برعاية طبية واجتماعية وتعليمية ممتازة ،ألنين ال أملك
الوقت ملثل هذه املطالب .لذلك أرجوك أطلق سراحي ،وأعد
إيل .أريد أن أقوم بشراء دواء يستخدمه والدي لتخفيف
نقودي ّ
آالم ظهره.
هنض االختصاصي االجتماعي ببطء ،وبتثاقل ،وأمسك بامللف
فمزقه ،وقام برميه يف سلة املهمالت!
امللقى أمامه على املكتب ّ
مث قام جبمع النقود املبعثرة على مكتبه وهي حصيلة عمل ذلك
الطفل ،وسلمها إليه .مث وضع يده يف جيبه وأخرج املزيد من
النقود ودفع هبا إىل الطفل خالد الذي تناول نقوده وهو ميسح
وجهه ،تاركا نقود االختصاصي االجتماعي على املكتب ،ومحل
نفسه ناهضاً من على الكرسي.
كان االختصاصي االجتماعي متأثراً جداً عندما قال :يا بائع
القوارير لو كنت ابناً يل ،لكنت فخوراً بك.

توقف خالد عند الباب حلظات ،مث انصرف خارجاً.
كنت أختيل موقع مجع النفايات ،ويتواجد فيه عدد من األطفال
حيث جيمعون القوارير والعلب الفارغة .وكنت أرى الطفل خالد
بني هؤالء األطفال .خالد الذي قال لنا بلغة األبطال وكلماهتم
التارخيية :أنا لست جمرماً ،أو أتعاطى املخدرات ،أو منحرفاً ،أو
أؤذي جمتمعي .أنا فقط أعمل على إجياد حلول ملشكليت ومشكلة
شح الطعام والفقر .قد ال تكون حلويل مثالية لوطين
أسريت من ّ
وأميت ..لكنها بالنسبة يل حلول عملية تساعدين على احلياة يوماً
آخراً .أنا مل أحاسب جمتمعي على إمهاله يل وإلخويت .ومل أطالبه
برعاية طبية واجتماعية وتعليمية ممتازة ،ألنين ال أملك الوقت ملثل
هذه املطالب .لذلك أرجوك أطلق سراحي ،وأعد نقودي إيل.
أريد أن أقوم بشراء دواء يستخدمه والدي لتخفيف آالم ظهره.
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بعد أن صمت ،أو بعد أن انتهت قصته كنت أقول يف نفسي:
إنه من املناسب أن ّأدعي وصويل وجهيت حىت أترك هذا الرجل
الكادح هلمومه ،وأنصرف عنه ،لكن بعد بعض االنعطافات
اخلاطئة وجدت منزل أيب .نعم إنه املنزل الذي قضيت فيه كثرياً
من أيام حيايت .ترجلت من السيارة .طرقت الباب ومن خلفه
مسعت صوت العاملة املنزلية ،وهي تسألين :من؟ تلعثمت هل
أحد منكم يطرق باب منزل أبيه وجيد من يسأله عن هويته.
عرفت بنفسي مل تعرفين هذه العاملة ،مث إنين
ذلك أنين بعد أن ّ
طلبتها أن تفتح الباب فرفضت ،فسألتها عن أيب .فقالت :بابا
كبري يف املستشفى .مل تكن تتقن العربية بطبيعة احلال ،ولكن :أال
يوجد أحد يف املنزل يف تلك اللحظة؟ تركت املنزل وأنا عازم
على التوجه حنو املشفى .خرجت إىل الشارع الرئيسي ،فوجدت
الرجل الكادح ينتظرين وهو يبتسم ويقول :ال أعلم ملاذا شعرت
أنك ستعود؟ أجبته :إهنم يقولون إن أيب مت نقله إىل املشفى .أنزل
نظره حنو احلقيبة اليت أمحلها ،فقلت له :إهنم مل يعرفوين ولذلك
مل يفتحوا الباب يل .أنت تعرف النساء .قال :حسناً سأوصلك،
فقلت له :لكنين ال أعرف أي مشفى قصدوا؟ ضحك وقال :وكم
مشفى واحد ومن اجلميل أنه موجود.
مشفى تعتقد لدينا؟!! هو
ً

أوصلين الرجل إىل قسم الطوارئ ومن هناك تركته ودلفت سائالً
موظفة االستقبال .فعلمت منها أن أيب قد أدخل املشفى منذ
الصباح .حاولت الدخول لزيارته واالطمئنان عليه ،فتم منعي
ألن مواعيد زيارة املرضى حتني بعد حنو الثالث ساعات من
اآلن .حاولت أن أفهمهم أنين ابنه ولتوي قدمت من السفر وهذه
احلقيبة الكبرية اليت يف يدي خري دليل وكل ما أطلبه االطمئنان
على أيب فقط .كانت كل حماواليت تبوء بالفشل .حضر املدير
املناوب على نربات صويت املرتفعة وأخربته بدوره وبكل وضوح
أنه أمام خيارين ال ثالث هلما :إما أن يرتكين أن أرى أيب ،وإما
أن يستدعي رجال األمن العتقايل ألنين سأبدأ بالتسبب بفوضى
ال حتمد عقاهبا .كحل هلذه املشكلة قرر هو شخصيا وبرفقة أحد
حراس األمن يف املشفى مرافقيت ،ولكنه طلب أن أذهب أوال إىل
غرفة االسرتاحة واالنتظار فيها لنحو عشرين دقيقة فرتة غداء
املرضى .عندما وصلت هذه الغرفة ارمتيت على أحد املقاعد
القصية ،وقد أخذ مين التعب كل مأخذ وشعور اإلرهاق يغطي
كافة أرجاء جسدي .كنت أعاين رغبة ملحة وجارفة يف النوم،
وجفوين حتاصرين وباتت تطبق دون إراديت .ودخلت يف صراع
غري متكافئ مع رغبات كياين بأسرة للنوم واالسرتخاء ،وبني
صمودي ومقاوميت حىت ألقي نظرة االطمئنان على أيب أوالً،
ومن بعد تلك النظرة ميكن أن أجد مالذاً للنوم ليوم كامل .ما
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اإلرهابيون أبناؤنا!

إن بدأت أمعن النظر يف املوجودين يف تلك الغرفة ،حىت شاهدت
ثالثة أشخاص ،مشدوهني بالتلفاز املعلق باجلدار ،أرخيت مسعي
وكان هناك بيان آخر يتلى من اجلهات األمنية حول اعتداء
آخر تعرضت له العاصمة اعتداء من فئة إرهابية ت ّدعي أهنا
جتاهد يف سبيل هلل .باألمس تعرضت عاصمتنا العتداءات ذهب
ضحيتها األبرياء من األطفال والنساء والرجال املساملني .أحد
الرجال املتسمرين أمام التلفاز كان يفرك يديه ببعضهما ،ويلعن
أمريكا ويلقي بالالئمة عليها ،كنت أحاول النهوض واالقرتاب
منه ألفهم سر اكتشافه ودليله ووجهة نظره يف هذا االهتام،
لكنين تراجعت عندما مسعت أحدهم يتمم كالمه بأهنا محلة
شعواء من أعداء اإلسالم ،وبدأ حديثهما يتصاعد وكأهنما جيدان
بعض العزاء والسلوى ومها يتفقان أن هؤالء اإلرهابيني ينفذون
خمططات ألعداء اإلسالم فقط ،ويؤكدون أهنا حرب شعواء ضد
اإلسالم واملسلمني .كنت أريد أن أقرتب منهما والتوضيح هلما
أن هؤالء اإلرهابيني من أبنائنا ،وهم من إفرازات ثقافة الرأي
الواحد .ثقافة إلغاء اآلخر .ثقافة القسوة يف النصح والتعامل.
كنت أريد أن أقول إن هؤالء ليسوا من أولئك الذين ذهبوا إىل
الغرب لدراسة العلوم اإلنسانية املختلفة ،بل هم من الدارسني يف
مدارسنا االبتدائية اليت علمتهم تضييق الطريق على غري املسلم.
إهنم من خرجيي جامعاتنا اليت علمتهم عقيدة الوالء والرباء وفق

نظرة واحدة وقول واحد .لكين كنت متعباً ومرهقاً ووجدت
أن جسدي بأسره يف حالة ركود ومخود ،والنعاس حياصرين
لذلك مل أحتمس ملناقشتهما أو على األقل لطرح وجهة نظري
بني أيديهما .مضى بعض الوقت دون أن يأيت املدير املناوب
كما وعدين ،لذلك توجهت إليه ألنين لو بقيت أنتظره يف غرفة
االسرتاحة لغلبين النعاس ،وقد أنام ،وعندما شاهدين قطب جبينه
وبادرين قائالً :لو مسحت انتظر هناك حىت أطلب حضورك.
ضحكت وجلست يف مكتبه ،ونظرت إىل ساعيت وقلت له:
امسعين جيداً ،وحاول أن تفهم كلمايت التالية :أمامك إنسان
حمطم يشعر باملرض يدامهه واإلرهاق حياصره والنوم أو املوت
لدي متسع من الوقت ،كل الذي أريده مشاهدة
ينتظره ،ليس ّ
أيب واالنصراف لقدري .هل كالمي واضح؟ ،إنين ال أجلس على
رأسك أو يف منزلك حىت تصرفين مىت ما أردت وإىل املكان الذي
منر
ترغب .مضى بعض الوقت يف صمت ،مث قطعه قائالً :حنن ّ
بظروف ال يقدرها أمثالك ،ولكن تالفياً ألي مشاكل وتقديراًَ
حلالتك ،سأوصلك لرؤية أبيك خلمس دقائق فقط .ابتسمت
ابتسامة الشاكر له وملبادرته ،لكنين شعرت بتأنيب الضمري أثناء
سرينا إىل الغرفة اليت يرقد فيها أيب لذلك سرعان ما بادرته قائال:
إن النظام أمر رائع ،وهو يعجبين أن ال يكون هناك استثناءات.
ولكن جيب أن تراعي جوانب إنسانية .إال أنه ومع األسف -
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ويا لدهشيت  -عندما وجدت أن كل الغرف ال ختلو من بعض
الزائرين من ذوي الوساطات الذين مسح هلم بزيارة ذويهم من
املرضى يف غري وقت الزيارة الرمسية احملددة ،وكنت أشاهدهم
يبتسمون له وحييّونه وحييّيهم .عندما وصلت إىل الغرفة اليت فيها
أيب ،قلت له :تستطيع أن تغادر أنت وحارس األمن ألن لديكما
مهام أخرى كما أعتقد .قلتها والغضب يتملكين متاماً ،وألنه مل
ّ
يكن رجل نظام ،وألنه يعلم بنفسه مقدار الفوضى ألنه مل يطبق
هذا النظام ،انسحب بكل هدوء.
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إخ ــوتي والرأي!
عندما دلفت الغرفة كان مجيع إخويت وأخوايت موجودين .كانوا
ينظرون حنوي مشدوهني فهم منذ سنوات طويلة مل يروين.
لعلهم كانوا يعتقدون أن آخر شخص قد يأيت هو أنا .كنت
أتوقع أن أشاهد أيب وأن يسعد برؤييت ووجودي بل إنه سينهض
ويقبلين كما كان يفعل دوماً ،لكنين شاهدت السرير خالياً وأيب
غري موجود ،سألتهم :أين أيب؟ أجابين أحد إخويت :لقد أخذه
األطباء إىل غرفة أخرى أكثر عناية ،إنه يف إغماءة متواصلة ،مث
أضاف :لكنه استيقظ من غيبوبته مرتني يف األوىل حتدثنا معه
وكان يبتسم ،ويف املساء استيقظ وفتح عينيه وألقى نظرة طويلة
علينا ،وابتسم لرؤيته إيانا أمامه مرة أخرى ،ومن وقتها أغمض
عينيه! مث إنه جاء عدد من األطباء ونقلوه إىل غرفة العناية املركزة
وهو مازال حتت املالحظة من حينها وحىت اآلن ،بل ومينعوننا
من رؤيته ،مث صمت .جلت بنظري حنو إخويت وأخوايت وأنا
أبتسم ،فكانوا باردين متاماً فقلت هلم :حسناً أنا مل أؤذ أحداً
أصرح هبا
منكم كل ما يف األمر جمرد أفكار ووجهات نظر ّ
وأكتبها ،فما الضرر أو األذى الذي جيعلكم كارهني يل هلذه
رد أحدهم قائالً :اطمئن على صحة أبيك أوالً ،مث فكر
الدرجة؟ ّ
ملاذا اجلميع غاضب وكاره لك ،ولسنا وحدنا ،فنحن نبغض يف
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هلل وحنب يف هلل ،ونشهد اهلل أننا كارهون لك وملا تكتبه وما
تقوله من آراء ال ترضي أحداً ،انظر جيداً يف عمرك وسنواتك
إنك على مشارف األربعني من عمرك ،وقد سخرهتا حملاربة
ثوابت جمتمعك واحلط من قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ،مجيع من
نعرف ال يذكرونك خبري .إنك إنسان فاسد يف اجملتمع ،ولو كان
األمر لنا لتربأ حىت أبونا منك ،لكنه ومع األسف مل يفعلها ،أما
أخوتك ونعدك ميتاً .نظرت حنو أخي وأنا
حنن فرباء منك ومن ّ
أسعل بشدة والعرق يتصبب من جبيين ،وقلت له :كل الذي
ذكرته ال يسمح لك أن تعاديين أو أن تكرهين .قلتها بيأس وأمل
واستسالم .قام على رأسي أحدهم وقال :ألست الذي كتب
مقاالً طويالً عريضاً تطالب مبساواة املومسات بالرجال ،وتقول
إن املرأة اليت ترتكب الزنا ومتتهنه وظيفة مت تصنيفها يف اجملتمعات
بتسميات معروفة ،بينما الرجال الذين يرتكبون هذا احملظور ال
توجد هلم مثل هذه التسميات؟! رفعت رأسي بتثاقل وقلت له:
يا أخي مقال فيه حنو ألفي كلمة؛ مل خترج منه إال بفكرة قلتها
يف سطرين فقط ،وأنت هنا شوهتها متاما .ما ذكرته يا عزيزي
ببساطة يف ذلك املقال هو أن املرأة تعاين يف فضيلتها وخطيئتها،
فال مساواة وال عدالة ،سواء أكانت حمسنة أو مذنبة ،وضربت
مثاالً برجالنا البواسل من الشباب وغريهم الذين جيوبون الشرق
والغرب حبثاً عن اللذة واملتعة ،ويعودون مظفرين حمل إشادتنا

واعتزازنا ،بينما تنتهي حياة فتاة لدينا مبجرد خروجها مع شاب
غرر هبا .مسعت أحدهم من بعيد يقول :قبحك اهلل! أمسكت
بيد أخي الذي جبانيب فدفعين وأنا أقول له :شقيقي احلبيب إنين
متعب جداً وأعتقد أنين مريض جداً .مل أمن منذ أكثر من ثنتني
وسبعني ساعة وكنت يف الطريق الربي ألكثر من عشر ساعات
متواصلة ،وقبلها كنت يف عمل متواصل يف مكتيب ،فارمحوين.
اقرتب مين أحد إخويت وقال :إن حالة الوالد غري مطمئنة حسب
قول األطباء ،فال تأمل يف الكثري.
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األحالم وأوجاع الذكريات
إغماءة حمملة بذكريات مرهقة .كأنه شريط من األوجاع املاضية
يسري أمامي بإعادة ممزوجة مؤملة.
جترت القصص القدمية النائمة يف عقلي وتصعد هبا إىل
ذاكريت ّ
وجودي وتتلبّس كياين.
يا للهول! إن هذا املساء هو مساء اجلمعة .طاملا مسعت أيب
يدعو اهلل أن يقبض روحه يف يوم اجلمعة ،يريد أن تصعد روحه
إىل السماء يف يوم اجلمعة .ال أعلم ملاذا بالذات يوم اجلمعة،
لكنين أمسك رأسي ،وأقول :ال ،ال يا اهلل ..ليس اآلن ..ليس
اآلن ..ظللت أبكي وأبكي وأنتحب حىت تعاىل صويت .بادرين
أخي الكبري قائال :لو فيك خري ،وحتب أباك كل هذا احلب ،ما
تركته كل هذه السنوات الطويلة ،لكنك هجرته ألنك ال تقيم
وزناً لصلة الرحم وال تعرف الواجبات االجتماعية .استمريت
بالبكاء ،فاقرتب أحد األطباء حنوي وقال :هل أنت رجل؟ أال
تؤمن بقضاء اهلل وقدره؟ قلت له :تبّاً لك .ال أؤمن ال ال ال.
تقدم حنوي عدد من املمرضني وإخويت يقرتبون مين .هي سنوات
طويلة مضت مل تتالمس فيها أيدينا ،واآلن حياولون أن خيففوا
عنيّ مصايب ويربتون على كتفي ،أو هكذا شعرت! أو هذا الذي
كنت أظنه .مث إن إحدى املمرضات قدمت يل كوب ماء شربته
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بنهم وبرغبة ألرطّب حلقي الذي جف متاماً من الصراخ .ومن
مثّ شعرت برتاخي عضالت جسمي مث وقوعي على األرض غري
قادر على احلركة .كنت أهذي وأقول :فقط أرجوكم ،أريد أن
أقول أليب كلمة واحدة ..أرجوكم كلمة واحدة ..تبّاً لكم مجيعا
كلمة واحدة ..أنا متعب ..أنا مسكني ..أنا حزين ..أنا أريد أن
أموت .مث دخلت يف إغماءة حمملة بالكوابيس املؤملة واألحالم
املليئة بأحداث مرهقة .كأنه شريط من األوجاع املاضية يسري
جترت األحداث
أمامي بإعادة ممزوجة مؤملة ،هذه هي ذاكريت ّ
القدمية النائمة يف عقلي اجرتاراً وتصعد هبا إىل وجودي وتتلبّس
الكم اهلائل
كياين .صور من سنوات غابرة كانت منسية وسط ّ
من الذكريات واألحداث اليومية .هي اآلن ترتاقص أمامي حتكي
وتقص عن ذاك الشتاء الصحراوي اجلاف والذي كان خمتلفاً،
ّ
حيث مل أجد فيه أمي كما تعودهتا يف غرفتها تقوم باإلرشاد
واإلدالء بالنصائح والتعليمات.
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الصباح القارص
لقد كانت طرحية الفراش ،تعاين املرض .وبرغم ذلك ممسكة
بزمام األمور .تتشبث بأطفاهلا وعائلتها آلخر حلظة .يف كل
صباح كانت توجهين أن ألبس هذا ،وأن ال أرتدي هذا .تقول:
اتركه .سأغسله بعد ظهر اليوم .لكنها ال تفعل ،وتشعر كأين
أحاسبها .تقول وهي متسد بيدها الواهنة املرجتفة شعر رأسي:
صغريي هل مللت اإلفطار من (الكيك) من متجر والدك .تشعر
بأنين أحاسبها ،وأنا أمتىن هلا السالمة .يف ذلك الصباح احلزين مل
أجدها كما اعتدهتا .لقد افتقدهتا .جعلت أفكر :ملاذا كانت يف
املساء تبتسم وتنظر إلينا وتقول :تعبتم ،غداً سوف ترتاحون؟
حنن مل نرد إال أنفاسك ،إال وجودك معنا ،أنت من أتعبك
املرض ،وأضعف كيانك ،وأهنك قواك .كيف نساعدك؟! يف
ذلك الصباح احلزين ،كان والدي يبكي عند زاوية قصيّة يف
بيتنا الطيين .كانت الدموع تنهمر من عينيه وهو ممسك بعضده
األمين ،كأنه فقده أو يتحسسه لعله مل يعد يف مكانه .كانت أمي
طرحية الفراش منذ أشهر طويلة .كان أيب يقوم بأعمال التنظيف
والكنس والرعاية والطبخ .ويقابلها بابتسامة كبرية .منذ اليوم
األول أفتقدها .مل تكن تريد أمي احلياة إال من أجل صغارها.
كنت أشاهد يف عينيها مساءً نظرات األمل والوداع .صغريي لقد
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كان املوت ماثالً أمامي لذا أنا ال أخافه ،إمنا أخاف عليكم .اآلن
أتعجب كيف أصيبت حياتنا باهلرم والذبول بعد وفاهتا برغم
أهنا كانت بعيدة عن كل مشقات هذه احلياة .بعيدة عن صخبنا
وشجارنا وضجيجنا .إذن كل الذي حدث أن أمي قررت
االسرتخاء يف مكان آخر غري بيتنا الطيين! وبرغم هذا تعرض أيب
الهنيار وحزن عميقني .لعلها غادرته وهو مل يرت ِو من حبها رغم
وجود صغاره األربعة .كان كل شيء يوحي بأن العواصف قد
بدأت لتوها باهلبوب بسمومها القاسية املؤذية.
يف ذلك الصباح القارص الربودة سألت عن أمي برغم أنين مل
أتلق جواباً .أقول لعلها نقلت إىل املشفى.
أكن أسأل عنها .مل َ
نعم سيعودون ،وسأستمع منها ما تردده منذ أن أصاهبا املرض.
غدا سأحتسن ،غداً ستعود يل صحيت .عندما
الطبيب يقولً :
انتهى اليوم األول وبدأ الناس بالتوافد لتقدمي العزاء واملواساة
كنت ضائعاً متاماً بني مجوع الناس .مضى يوم ..يومان ..ثالثة،
مل تظهر أمي ..مل تعد ..بل إهنا لن تعود ،لذا رمحتها .أشعر أهنا
ذهبت وهي تفكر يف صغارها .منذ ذلك اليوم وأنا أشعر بالربد
القارص يسحق أوصايل .إذاً ما الذي تغيرّ ؟ حىت آخر حلظات
يبق منها سوى الذكرى واحلنني
بقائها ووصاياها ماثلة .مل َ
القاتل .أمي ،ال أعلم ملاذا بعدك شعرنا أننا ال شيء.
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عيدة ..وداعاً
مل خيربين أحد أهنا ماتت .كان ال ب ّد أن أستنتج ذلك وأعرفه،
ألن كل عالمات الفقد واحلنني قد ترسبت يف قليب .كان أيب
حباجة ملن يواسيه ويأخذ بيده .اجلميع كان يعترب أن أمي مل متت
إال بعد أن تركت فراغاً هائالً يف حياتنا ،لذلك فمصاب فقدها
خفيف وال يذكر .لكن وقائع احلقيقة كانت غري ذلك .وكانت
طقوسها مؤملة.
كنا يف بيتنا الطيين جنلس بني يدي أبينا وهو كظيم مهموم
حزين .الشقيقة الصغرى عيدة كانت هي أكثرنا فقداً ألمنا ألهنا
كانت الوحيدة بيننا ،كانت تنام برفقتها ويف أحضاهنا .لقد تعب
أيب كثرياً معنا مجيعاً .لكن عيدة كان تعبها خمتلفاً ،فقد كانت
محالً عظيماً .كانت أصغرنا سناً ،وحتتاج عناية متواصلة وحناناً
ومتابعة مستمرة .كنا أنا وشقيقي حناول أن نقدم هلا ما يرضيها،
ولكنها مل تكن ترضى فهي دائمة الصراخ والبكاء .وأمام هذا
الوضع ،وخوفاً عليها ،طلب والد أمي أخذها لرتبيتها عنده .مل
يكن أمام أيب خيار آخر غري املوافقة.
عجباً هلذه الصغرية ،يف اليوم الذي قرروا أخذها ،كانت تلعب
معنا ،وال تبكي .كانت فقط حتتاج بعض الوقت لتعتاد على
غياب األم عندما محلها أيب ليوصلها ألسرهتا اجلديدة .لعلها
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شاهدت منظر أشقائها الثالثة والبؤس ميأل وجوههم ،واحلزن
يغطي أوقاهتم وحياهتم .صرخت صرخة مدوية يف أركان البيت
الطيين ،مل تكن أصداؤها إال حنيبنا حنن الصغار .ظلت تصرخ
باكية وهي تنظر إلينا حىت فقدناها ،ومل نعد نسمعها .ملاذا يا
ِ
اخرتت اليوم األخري لبقائك معنا لتعبرّ ي خالله
شقيقيت الصغرية
عن سعادتك؟ ملاذا مل تشاركينا إال يف ذلك اليوم شيئاً ماحلاً امسه
السعادة؟
يف ذلك املساء الذي كنا جنتمع خالله يف غرفة واحدة نتناول
طعام العشاء ،كمحاولة ألن نتعلم النسيان ،وكيف لنا أن نبتلع
غصة األحزان كلما صعدت إىل حناجرنا الصغرية .يف ذلك
املساء قال أيب خماطباً شقيقي الصغري حسن :اذهب فانظر إن
كانت شقيقتك قد شربت حليبها وخلدت للنوم؟ كانت شقيقيت
عيدة هي الوحيدة اليت هلا شرف النوم مع أيب العجوز بعد وفاة
أمنا .نظرنا حنو أيب مجيعنا .ابتسم مث غطى وجهه احلزن .الصغرية
غري موجودة ،لقد سلمتها ألناس آخرين .مل يعد قادراً على
إكمال طعامه ،فغادر غرفتنا .يف منتصف الليل فتحت باب
غرفته ،فوجدته مستيقظاً .يفتقد طفلته الصغرية .يتمتم :لن
توقظين ببكائها بعد اليوم .لن تطلب مين بعد اليوم احلليب يف
منتصف الليل .أو تنهض برغبة غريبة تريد اللعب!
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أحاسيس العج ِز
تغمرنا
ُ
ُ
وينشلنا من بؤر ِة ِ
اليأس األمل.
وحتملنا وعورة طرق حياتنا
سريُنا ّ
تذيب جوانب من آمالنا بالغد ..مبكراً..
واملسالك وعرة..
بدايات
الطريق طويلة..
ُ
ٌ
انطالقات متعثرة ،وخطوات مهزوزة.
ٌ
هنا نوافذ مشرعة وأبواب مفتوحة
تلفح دواخل النفس
بتيارات هوائية قارصة،
ترتجم معاين الربودة
ُ
ِ
واجلليد املرتاك ِم داخل النفس.
جذب احلنني إىل ذاتك أمي (كاملغناطيس)
يشدين حنوك..
أنظر إليك
إىل قلبكُ ..
وأغوص يف أغوا ِر وجدانك
ُ
فأجد قلباً متعباً مرهقاً،
يوم ّقرر التوقّف..
ُ
وأفتقدك َ
وتضحك احلقيقةُ
ُ
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وتذهبني ..مث كالسراب تعودين،
إيل،
وبرودة الداخل تعود ّ
التجمد مرة أخرى.
لتنتهي عند درجة ّ
أحس بعجزي وحيب..
ّ
ِ
ِ
أمام
حقائق املوت مذهوالً
ُ
وأقف َ
ِ
ِ
بعدك
يف طرقات الغربة والوحدة َ
ويف حلظات الفرقة واخليانة  /أبكي لذهابك..
ٍ
كربياء بعدك
وأهاجر يف
ُ
أهتم بك!
كأين ال ّ
وأنا منك ..جزءٌ منك.
الطيين
ُ
أنظر إىل بيتنا ّ
ِ
وقد غدا أهزوجةً هزيلةً بيد الزم ِن الرديء..
وسعاديت بك،
مرحي
َ
أتذكر َ
ُ
وأريد العود َة إىل داري..
فأتأمل ُ
الزمن إىل األمام
يدفعُين ُ
ِ
العودة
فال أقوى على
وكس ِر املاضي ليكو َن حاضراً..
وهدايا احلب..
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وذكريات الود..
وصفاء القلب
اليت
أصبحت حبملها حائراً
ُ
ملن أعطي؟
أهب قليب؟
وملن َ
ال أجدك يف انتظاري.
أريد العود َة مبكراً
ُ
تنقشع الغيوم..
بعد أن
َ
ينزل املطر،
بعد أن َ
وترتوي األرض..
ظ وجدي
بعد أن يستيق َ
وعذاب روحي من رحيلك..
عوديت..
كنت ُ
أريدك أن تنتظري َ
فال أحد ينتظرين..
كيف هي عوديت؟
َ
لن تنتظريين..
أعود لداري ألنّك هجرتيها.
لن َ
حقائق ِ
ِ
املوت مذهوالً.
أمام
لكين ُ
أعود َ
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ال تخشى من األمل
ذاكريت تستغل إغماءيت اإلجبارية ،فأشاهد  -بوضوح  -مالمح
أيب عندما عاد ذات مساء إىل منزلنا الطيين ،ودلف إلينا ،مث جال
بنظره علينا حنن األشقاء الثالثة ،فشاهد القلق وكم أخذ من
وجوهنا الربيئة عفويتها ،فقال لنا والسعادة متأل جوانبه :األسبوع
بأم جديدة .مل جيد تفاعالً وصخباً .مل يشعر
القادم سآيت لكم ّ
بعفوية األطفال يف تزاحم أسئلتهم الدائمة عن اجلديد .لقد شعر
بربودة الغرفة على وجوهنا الصغرية ،فاتكأ على اجلدار وطأطأ
رأسه .مث بعد برهة من الزمن عاد فرفعه وقال :أقصد أننا مجيعاً
حباجة المرأة تقوم بأعباء املنزل من طبخ وغسل وترتيب وتنظيف
وبقاء معكم وقت غيايب املستمر عن املنزل بسبب ظروف عملي.
مل يكن حباجة للتعليل أو إبداء األسباب فنحن كنا أكثر حاجة
منه ملن تقوم برعايتنا.
عندما وطئت قدما زوجته منزلنا الطيين كان واضحاً أمامها كم
حب كبري .حريصون على بعض .وكان
حنن صغار ،لكن جيمعنا ٌّ
واضحاً لقلوبنا الربيئة أهنا ميكن أن تغيرّ ما تريد من رموز وأشكال
املنزل الطيين ،لكنها بكل تأكيد ستقف عاجزة عن تغيري قلوبنا.
مرت أيام معدودات وأصبح ملنزلنا صورة خمتلفة .ومنذ ذلك
لقد ّ
احلني أبدت رغبتها يف أن تغيرّ شيئاً داخلنا حنن الصغار .لقد
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انتهت مراسم شهر العسل بالنسبة إلينا سريعاً ومنذ األسبوع
األول .منذ ذلك احلني بدأ صراخ صامت ،وأنني خافت ،وأمل
مظلم .يف كل زاوية من أركان منزلنا الطيين ملحمة لعراك مع
زوجة األب تنتهي بنهايات مفجعة وهبزائم متكررة لنا .كنا
حنرص عند عودة أبينا إىل البيت على أن نظهر الفرحة والسعادة.
ال نريده أن يشعر بأمل ،أو حزن .لكنه كان جيول بنظراته بني
الوجوه ودموعه متأل مقلتيه ال مينعها من االنسكاب إال رغبته يف
عدم انفراط زمام األمور من بني يديه .يعلم أننا نفتعل االبتسامة.
خنتلق الفرحة .ويعلم أننا نعاين ونتوجع .مل تكن اخليارات أمامه
عديدة ،فإذا قرر ترك هذه الزوجة فهذا يعين العودة إىل عدم
االستقرار والتخبط .كما أن أحواله املالية متدهورة وال تسمح
له بالزواج من أخرى فديون زواجه احلايل مازالت مرتاكمة،
يضاف إىل ذلك ضيق الوقت يف أمر البحث والتقصي عن زوجة
أخرى .إن هذه معضلة كبرية بالنسبة لشخص رزقه على قدر
تعبه اليومي .كذلك من ترضى بثالثة أطفال أمامها؟!
قال يوماً :األمور ال ب ّد أن نفكر فيها بعقولنا ال بقلوبنا ،حىت
ختش األمل! نعم أيها
تكون قراراتنا صحيحة .قال أيضاً :ال َ
األمي .لقد فهمت هذه القاعدة وأنا على أعتاب سنوايت
الشيخ ّ
كل الذين حنبهم ..ولن
الدراسية األوىل :لن نكون بالضرورة مع ّ
نتوقع حصولنا على كل ما نرجو ونأمل .فهمت أن الواقع يفرض

علينا أحياناً حياة ال نريدها ،ولكن ال ب ّد لنا أن نتعايش معها.
وفهمت أيضاً أن األمل والنظر إىل املستقبل والغد بسعادة وتفاؤل
خريٌ من املكوث وسط الواقع املظلم .منذ ذلك احلني كانت
زوجة أيب تضربين .وكنت أقابل أيب العجوز ضاحكاً .ال هتم
عالمات احلذاء على وجهي .ال هتم كلمات السخط والشتائم.
املهم أننا سعداء يف ظلك!
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يا إهلي! إنين أشاهد صورة شقيقي الصغري حسن اآلن بوضوح
شديد ،هذه اإلغماءة جعلت عقلي حيتفل بنبش عقود ماضية من
ٍ
ذكريات عتيقة ،وقصصاً ضاربة يف عمق زمن
عمري ليخرج
الطفولة .منها ذكريات انفاليت وهرويب من عنف هذه اخلالة
ضدي حيث كانت تنبع من وقت آلخر بفضل شقيقي الصغري
حسن .ومن لطف اهلل بنا أن رزق هذه الزوجة طفالً وفارقته
وهي متعلقة به كأي أم .وعندما شاهدت شقيقي الصغري حسن
تعلق قلبها به وأحبته حباً جارفاً ،وكانت تفضله علينا يف امللبس
والغذاء واأللعاب ،وحترص عليه لدرجة غري طبيعية بلغت حىت
منعه اخلروج للعب معنا أو مع أقرانه خوفاً عليه.
الصغري حسن كان كبرياً جداً يف أخالقه ،فقد كانت تعطيه
احللوى فيقتسمها معنا .وكانت تعطيه األلعاب فيشركنا معه يف
تصب
اللعب هبا .كان حسن الصغري يبذل جهده ليمنعها أن ّ
جام غضبها علينا .يف أحد األيام  -وكنت مولعاً باللعب بالنار،
وأندهش من حرارهتا وكيف تشتعل -يف تلك الظهرية اليت خلد
فيها اجلميع للقيلولة ينشدون الراحة ،قمت بإشعال النار يف بعض
األقمشة يف املطبخ .كادت زوجة أيب تنفجر من الغيظ والغضب
علي ،ولكنها كتمت حقدها حىت استيقظ أيب وغادر
واحلنق ّ

خارجاً .وأنا بدوري هربت إىل سطح منزلنا الطيين ،وكان
دائري الشكل ،وبالتايل يستحيل عليها إمساكي .كان السطح
مالذي دوماً حيث أهرب إليه حىت عودة أيب ،إال أهنا يف ذلك
اليوم أقسمت أن متسك يب مهما كلفها األمر ،فوضعت املتاريس
واحلواجز يف جزء من السطح؛ ظلت أكثر من ساعة تعمل عليها،
وأنا أراقبها من بعيد .كانت قد قررت أن متسكين وتوسعين
ضرباً .أوالً على إشعال النار ،وثانياً لعدم تسليمي نفسي ،وبعد
هذا لن يزيل هذه احلواجز إال أنا! عندما أمتّت وضع هذه املتاريس
واحلواجز ش ّدت حزاماً على خصرها استعداداً للمطاردة .قال هلا
حسن الصغري وهو يرجتف ويبكي :أريد أن أعرتف :أنا الذي
أشعلت النار وأحرقت األقمشة .أطالت النظر إليه ،كأهنا قد
هبتت متاماً ،مث قالت له :وملاذا مل تتكلم منذ البداية؟ فقال وهو
يبكي بصوت مرتفع :لقد خفت أن تضربيين .أخذته يف حضنها
وهي تقول له :هل هناك أم تضرب ابنها؟ ال أحد خياف من أمه،
مث أخذته ونزلت به إىل املنزل .بعدها بلحظات -وبرتدد -قمت
إيل
أهبط الدرجات إىل األسفل ،فوجدت شقيقي اآلخر ينظر ّ
خدي ،وضعت يدي،
بذهول .أحسست بشيء ساخن على
ّ
وكنت أبكي .هل هي دموع اخلوف؟ أم تراها دموع السعادة
لنجايت من الضرب؟ أم هي دموع العجز عن شكر شقيقي
الصغري حسن؟
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كنت أبكي

المدافع عني يتوقف
تعصف يب الذاكرة ومتوج .تتالعب بفؤادي وتقسو على كياين
وهي جترت هذه األحداث ،وتدفع مبواقف مؤملة وأخرى غريبة كان
األمي الذي ال يقرأ وال يكتب .ترتاقص صور
بطلها الوحيد أيب ّ
أيب الذي أشاهد التعب على حمياه اآلن .وكثرية هي األوقات اليت
رأيت فيها احلزن يكسو وجهه .وكان دائماً يقول :غداً تكرب
وتساعد أباك .يقوهلا وهو ميسح العرق الذي يتصبّب من جبينه.
كلما كنت أذهب إىل متجره الصغري أجده يرتب كراتينه شبه
الفارغة .وبرغم هذا كانت أمور عديدة تشغلنا عن اسرتجاع
أحزاننا وآالمنا .قد نكون تعلمنا من أبينا طرائق النسيان .كانت
مشكلتنا وحنن يف تلك السن ليست الفقر والعوز ..ال ..إمنا هي
تعودنا التعامل معها فعرفنا بفطرتنا وطفولتنا
مع هذه اخلالة .لكننا ّ
ما الذي يغضبها فنتجنبه ،وما الذي يسعدها فنعمله .لذا كانت
هناك فرتات هدنة تطول أحياناً ،وتقصر أخرى.
مل جيُل بذهن أحدنا أن هناك رحلة جديدة من األمل واحلزن .مل
يتبادر لعقولنا الصغرية أن املاضي سيعود بقسوته اليت نسيناها،
ونسيان آالمه املريرة اليت غابت وسط مهومنا اليومية ،إال ذلك
اليوم الذي عاد فيه أيب العجوز وعيناه تطفحان أملاً ودموعاً .بدون
أن يتحدث ..وبدون أن يتكلم ،وقعت زوجته على األرض .لقد
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فهمت أن حسن الصغري قد فارق احلياة .أن الصغري قد مات..
هكذا إذن أيها الشيخ العجوز تستسلم .هكذا إذن ترضى بقرار
الرب .وهكذا لسانك وكيانك وقلبك يقول :لقد بدأ املوت
معي وهكذا يستمر ليأخذ أصغر أطفايل وأحبهم وأمجلهم .أنا
وشقيقي مذهوالن هلذه املشاهد الدرامية اليت مل نسمع خالهلا
كلمة واحدة تقول إن حسن لن يعود إىل املنزل .أما هذا األب
املفجوع فقد نظر إلينا وقال :أنتما فيكما اخلري .وابتسم وقال:
إهلي لك احلمد فقد أخذت قليالً وأعطيت كثرياً! زوجته تصرخ
وتلطم وتقول :ال ..ال..ال ..حسن أين أنت .جتمع مالبسه
إيل :ملاذا مل
وتضمها إىل صدرها ،وتقول وهي توجه كالمها ّ
متت أنت؟ ملاذا مل يأخذك اهلل أنت؟ هنا عرفت أن املدافع عين قد
توقف .وأن ذاك الذي أحتمي به قد ترك الساحة خالية .ال أحد
فيها سواي .يف ذاك الزمن ،كانت تلك هي مشكليت الكبرية.
وهي سبب بكائي شقيقي الصغري حسن!
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وطن من الكراتين
مرة أخرى يطبق احلزن على منزلنا الطيين القدمي .إنه مبين من
تعلمت وشقيقي شيئاً جديداً:
الرتاب واحلزن والوجع .واليوم
ُ
كيف نستسلم؟! يف غمرة ذهويل وعدم التصديق أن شقيقي
حسن لن يعود كنت أوجه نظرايت حنو شقيقي األكرب .لكن
نظراته حنوي كانت أكثر عمقاً .لقد فهمت يف أي ٍ
شيء كان
تفكريه .هل كتب الرب لنا أيضاً أن نفرتق؟
أما أيب فقد أخذ يف اسرتجاع كل مجيل قد فقده يف حياته.
ٍ
كذكريات قاتلة .ومنذ ذلك احلني أصبحت أشاهد
يسرتجعه،
كل األحداث املؤسفة احملزنة يف وجهه ويف تقاسيم حمياه .وها
فضمنا
هو اليوم حياول أن يستجمع ما تبقى منه أو ما تبقى له ّ
إىل صدره .لعله خشي أن يظل وحيداً ،أو أن يظل بقرب أناس
ال حيبونه .كان يشعر يف أفئدتنا الصغرية حبنا احلقيقي الكبري
حيس هبذا احلب يخُ تَطف منه
العظيم له .لكنه يف كل يوم كان ّ
شيئاً فشيئا .يالحظ أن املوت يسابقه فيختطف منه جزءاً من
هذا احلب كل يوم .فحسن الصغري اليوم ضحية وباء اجلدري
وقبله أمي ،مجيعهم ضمن سلسلة ضحايا الوباء واجلهل والتخلف
اليت عاىن منها جيل كامل عاش يف اجملتمع املدين اجلديد الذي
تشكل؛ جدي ٌد ولكن مع األسف الشديد ،سرعان ما انتشر فيه
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الفساد اإلداري وبالتايل تعثرت التنمية فأصبحت الرعاية الصحية
سيئة والرعاية االجتماعية تكاد تكون معدومة وكثرة احملسوبيات
والوساطات واألنا املتضخمة والتهافت القاسي على املادة.
ليست آمال أيب العجوز هي اليت أُحبطت وحسب ،إمنا الكثريون
كانوا حمبطني من هذه احلياة .ليس متوقعاً من أي نظام مهما
كان عادالً ومنصفاً الحتياجات الناس أن مينع القدر واألمل ،إمنا
لو وجدت اإلرادة اليت تشعر اإلنسان باالحرتام يف وطنه ،وتكون
أنظمته قد صممت لرعايته لكونه إنساناً ،ال لكونه ابن فالن أو
حنوها ،فإن األمل سيكون أخف ،ذلك أنه أمام العني قد مت بذل
جهد ألكون إنساناً سعيداً حيظى بعناية ورعاية كاملة ،ولكن ويف
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وفئات حىت
ودرجات
وطبقيات
وحمسوبيات
احلقيقة إ ّن إمهاالً
يف تلقي العالج منتشرة ومتفشية؛ وهذا ال حيدث إال يف وطن
من (الكراتني) .من اهلياكل .من األنانية .وبرغم هذا لطاملا مسعته
مرات عديدة يقول :إهلي لك احلمد لقد أخذت قليالً .وأعطيت
كثرياً!
أيها املوت،
تزل متارس هوايتك
مل ْ
مل ْ
تزل قاسياً
عنيفاً
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ال تأبه ٍ
ألحد
ُ
هتتم ألحد..
وال ّ
ِ
القلوب املسكينة
مازلت تقسو على
َ
تضرب ٍ
بعنف نفوساً بريئةً.
ُ
ٍ
كنت ترى دموعنا
آه أيها ُ
املوت لو َ
كم أبكيتَنا
آه لو
َ
عرفت ْ
حفرت فينا أهناراً وحباراً من األمل الفاضح
كم
َ
واحلزن املهووس داخل أرواحنا املتعبة.
أيها املوت،
ملاذا ختتار طفالً
مسكيناً؟
الغض
ملاذا ُ
تسرق كيانَه ّ
روحه الصغري َة تغادر لألعلى؟
َ
وترتك َ
أمس احلاجة إليها..
وحنن يف ّ
جسده..
ماذا أفعل جبسده الصغري املنهك بسببك؟!
ماذا أصنع دون أن أمسع صراخه..
بكاءه..
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دون أن أشعر بوجوده.
املوت،
أيها ُ
إنك ترتكب اجلرائم.
أيها املوت:
إين أول الشامتني بك
عندما تذبح..
عندما تقهر..
عندما ال يكون لك قوة
أكون أول الضاحكني
الساخرين..
ُروي عيوين مبشهدك تغادر لألبد.
سأ ِّ
وأرويها حباً ملن خلده اهلل!!!!
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ال ..األولى
تستمر .لن تتوقف عند أحزان أحد من
كان ال ب ّد للحياة أن
ّ
البشر .فما بالك بفقراء وأطفال!؟ يف احلقيقة أنين عندما فتحت
عيين مل أشاهد سوى أشباح ،ومل َأر حقيقة واحدة ..شاهدت ما
ّ
يشبهها ال هي بعينها ،لذا كنت مقتنعاً بأن هذا نصيب معرفيت
سياج
وهذه هي احلدود القصوى لتطلعي .مل أحاول جتاوز ٍ
عمرته بنفسي داخل كياين ،كل ما بعد ذلك كان حماوالت
للحياة .كل ما عرفته أن القسوة شيء طبيعي وأن احلرمان شيء
مألوف .فال غرابة يف أن هتان ،وال غرابة يف أن تطرد ،أو أن
حتتقر.مل أتعرف على الكرامة ،ومل أدرك معاين الكربياء .عشت
ذليالً بائساً ،ومنبوذاً .وبرغم ذلك كنت مقتنعاً وراضياً .متفهماً
بأن ذلك طبيعي ،وشيء مألوف .إنه قدرنا أن خلقنا اهلل فقراء
تعساء .ضعفاء حمتقرين .مل أكن أعلم أن الفقراء عندهم مشاعر
وأحاسيس!
عقلي يف هذه اللحظات اليت أغفو فيها خيربين  -واآلن فقط  -أن
أيب صعق عندما شعر أن هذه هي مسلّمايت األوىل عن احلياة .لقد
ذهل طويالً عندما أحس أن هذه هي مفاهيمي البدائية عن الدنيا.
لقد علم حبسه اإلنساين ومن خالل جتربته يف احلياة أن هذه
املبادئ هي بداية االهنيار واالحندار .وكان ال ب ّد أن يقوم برسالته
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ومرب .وكان عليه أن يبدأ بعالجي ،فيضيف
كأب وكمعلم
ٍّ
قيمة للحياة يف نفسي .وإنين اليوم أتعجب متاماً كيف فكر آباؤنا
األميون؟ كيف علمونا وقاموا برعايتنا واحملافظة علينا؟!! لقد
شرع يف وضع معامل الدرس األول لصغريه .وهذا الدرس ينحصر
بتعليمي :كيف أقول ...:ال .كان ال ب ّد أن يعلمين كيف أقول:
ال ،عندما ال يعجبين شيء ،أو ال أريد شيئاً .وكلمة ..ال..
بالنسبة يل كلمة خارج قاموسي ومصطلحي ،فمفهومي الربيء
هو مفهوم اخلائف دوماً والذي يطلب األمن والسالمة .لقد كان
يف اعتقادي أن هذه السالمة ال تأيت إال باملوافقة الدائمة واإلجابة
يتعمد أن يكرر أمامي كلمة ال .مث وجد
بنعم دوماً .كان والدي ّ
أنه من املناسب  -هذه املرة  -أن تكون :ال ..قوالً وفعالً .عندما
كان يأيت زبون إىل متجر أيب للشراء ،كان تفضالً منه أن يقوم
بالشراء من هذا املتجر الصغري .فكيف أليب أن يقول له :ال؟
عندما يسأله الزبون عن سلعة وال توجد مل يكن أيب يقول له :ال
توجد .بل كان جييبه :سأحضرها غداً ،لقد نفدت .إذن كيف
يعلمين أن أقول :ال؟ يف أحد األيام اصطحبين معه إىل سوق
اجلملة لشراء بعض االحتياجات حملله الصغري .وبينما كنا ننتظر
أمام متجر كبري مع ثلة من الباعة اآلخرين ،خرج التاجر صاحب
حممر الوجه من شدة احلر.
احملل وهو منتفخ األوداج والبطنّ ،
متأكد من أنه ال قانون يردعه وال نظام يوقفه وال رقابة خيشاها،
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فقد وضعها مجيعها حتت قدمه هازئاً من اجملتمع املدين وعدالته.
قال ألصحاب احملال الصغرية ومنهم أيب :اغربوا عن وجهي!
أحد أصحاب احملال الصغرية كان شديد االحتجاج ،فهو الذي
استطاع أن يفرك كفيه ببعضهما ويقول ملن إىل جانبه :ال حول
وال قوة إال باهلل .اآلخرون كانوا صامتني متاماً! كيف يعلمين أيب
التفوه هبا أمامي أو أمام الناس ،ويف
أن أقول ال ،وهو ال يستطيع ّ
تعامالته وكل حياته؟! كنت أنظر إىل وجهه وكأنه كان مذهوالً
أو مستغرباً .كأنه يريد أن يقول :إن هذا املشهد مألوف حيث
يتذكره فيما مضى حيث كان يقف صاحب اإلنتاج الزراعي
على أراضيه مينع بيعه بسعره املعقول فيتضرر الناس اآلخرون
بينما تأكل الطيور مثار األرض وغالهتا .صحيح أنه يف اجملتمعات
تكون الدولة واملؤسسات مل يكن هناك نظام ووزارة جتارة
قبل ّ
ومراقبة جلشع التجار واستغالهلم للناس وكان شيخ القبيلة الذي
قدمت له من احملصول هدية تكفيه وبيته يتغاضى عن هذا اجلور
الذي يلحق بالضعفاء واملساكني ،لكن أيب كان يعتقد أن يف دولة
املؤسسات خيتلف الوضع حيث لن جيد هذا التاجر أي محاية.
لكنه اليوم يشاهد أن من وضع التشريع ووضع النظام ،هم شيوخ
مشرعني
القبيلة اجلدد يف اجملتمع املدين اجلديد؛ لكنهم بلباس ّ
وقضاة ومسؤولني ووزراء ،وأيضا منهم من بلباس علماء الدين
والتقاة املؤمنني بالرب وتشريعاته!!؟

أتذكر أيب وهو ميسك يدي يف طريق العودة على أقدامنا ،قال
وهو يغالب الغصة يف حلقه :غداً ستتعفن البضاعة يف خمازنه .لقد
مر الغد يا أيب وبعد الغد ،وبضاعة التاجر األمحق مل تتعفن .هل
ّ
تعلم يا أيب احلنون أنه باعها بسعر أعلى ،بل ومضاعف؟!!
لكن أيب مل يتوقف هنا فقد كان دوماً حياول أن يوجه حنوي
ٍ
ٍ
ومبعان عظيمة ،لقد قال
دالالت كبرية
رسائل مسعية بسيطة حتمل
يل مرة :األيام ال تبقى على حاهلا .ستتغيرّ األمور وتتبدل األحوال
اسع لطلب رزقك دوماً .كانت حرية
فال َ
تبق يف املكان نفسهَ .
أيب كبرية .كيف يعلمين أن أقول :ال ..ال..ال ..وهو مل يستطيع
يتفوه هبا يف حياته.
أن ّ
يف قسوة احلر كنت أختنق من جو املدرسة فهي ٍ
مبان ُهيئت
تنب لتكون مدارس وفصوالً دراسية .ليس فيها
لتكون منازل ومل َ
مكيفات ،واملياه غري باردة ،والفصل مكتظ باألطفال ،وال هتوية
كسكان ٍ
ِ
مدن يف اجملتمع املدين اجلديد -
جيدة؛ وبرغم أننا -
كان عددنا قليالً جداً وثروة البرتول هائلة ،وهو ما يعين مدارس
واسعة ،فيها ألعاب وساحات ومالعب وحدائق ومعلمون مهرة
ذوو شهادات عليا ويتقاضون رواتب مرتفعة ،لكن كل هذا كان
أشياء يف األحالم.
كنت مهمالً دراسياً .متخلفاً عن أقراين .متبلد اإلحساس .أقضي
وأماسي يف التمعن يف النجوم قبل النوم .كنا
هناري يف اللعب،
ّ
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ننام على أسطح منازلنا الطينية يف الصيف طلباً للربودة واهلواء.
وكان النسيم بارداً واجلو املسائي رائعاً خالباً .بعد انقضاء أشهر
عديدة على مقاعد الدراسة يف سنيت األوىل ،أصبح إمهايل ال
يقاوم ،وبات اللجوء إىل الضرب من املعلمني خياراً مفتوحاً
باستمرار وبتكرار ،لذا أصبحت أجلأ إىل اهلرب والسري يف األزقة
والشوارع منذ الصباح وحىت بعد الظهر .حيث أعود إىل أيب يف
حمله الصغري فيستقبلين استقبال األبطال وكأنين فارس جاء من
أرض املعركة منتصراً ،وقد أثخنته سهام العدو ،إال أنه شامخ
برغم أمله .كان أيب يقدم يل كافة أنواع العصائر والشوكوال،
وجيلسين جبوار املروحة الكهربائية الصغرية اليت ال تبدو أهنا تعمل
إال حياء منه ومن شيخوخته!
استمر حايل هذا أسبوعاً ،أو أسبوعني .بعدها كان ال ب ّد من
ّ
إشعار املنزل بتغيّيب املستمر .استدعى مدير املدرسة شقيقي األكرب
الذي كان يف فصل دراسي أعلى والذي كان دوماً يضايقين
بأسئلته عن تواجدي فرتات االسرتاحات بني احلصص ووقت
االسرتاحة الكربى .مرة كنت أقول له إنين يف اإلذاعة ومرة
أخرى مع أصدقائي! ذهب شقيقي بكل ما تعين الكلمة وما تعنيه
األمانة ،فأخرب أيب عن تغييب ،وأين قد أفصل .تأمل الشيخ العجوز
كثرياً من حالة التشرذم اليت عشتها منذ سنوايت األوىل .يف اليوم
عودين .ظللت أنتظر
التايل عند وصويل متجره ،مل يستقبلين كما ّ

منه سؤاالً عن أخبار املدرسة ،لكنه مل يسأل .مل يكلمين .حلظات
ووصل شقيقي ،فهش وابتسم له واستقبله بفرحة كبرية وحبفاوة
مبالغ فيها .قدم له أصناف احللوى والشوكوال .وأنا أراقب! حىت
بالرواح للراحة .جعلت
إنه مل ينظر حنوي؛ مث أوصى شقيقي ّ
أمعن النظر فيه وقد ترقرقت الدموع يف عيين ،وباتت معامل الرغبة
بالبكاء عالقة حبلقي .عندها قال دون أن ينظر حنوي :ما الشيء
الذي يضايقك يف هذه املدرسة؟ لقد احرتت يف جوابه قليالً .مث
قلت وأنا أكفكف دموعي وأمسحها مبعصمي :لقد كانت..
ال ..األوىل يا سيدي ..إهنا ال ..على وضع املدرسة املزري ،على
طريقة التعليم ،على تكديسنا يف غرف ضيقة وكأننا حيوانات.
إهنا ال على غياب الوسائل الرتبوية والنفسية للتعامل مع أطفال،
على الرتهيب والتخويف منذ الصباح الباكر ،إهنا ال لكل األمور
السيئة يف املناهج وطرق التدريس.
لقد بكيت جداً على سطح منزلنا الطيين .متنيت لو أنه ضربين،
وعاقبين ،لكنه مل يفعل .يف اليوم التايل كان يضع بعض (الكيك)
والعصري يف حقيبيت ويوصيين .ويقبّلين على رأسي وكأنين مل أفعل
شيئاً .طوال الطريق ..طوال الطريق إىل املدرسة كنت أبكي.
منذ ذلك احلني  -فقط  -تعلمت أن أقول :ال ..ال..ال ..بدون
خوف ..بدون تردد ،وبصوت مرتفع.
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عفو الفقراء
ليتين أستطيع االستيقاظ واالنفالت من هذه األحالم اليت يعاد
فيها شريط حيايت .أشعر أنين مربوط أو مكبل وال شيء يستطيع
يف سوى عقلي الذي ذهب إىل املاضي وأحداثه .ذهب
احلراك ّ
يعوض اقتصار مسار احلياة على مثل هذه
حنو العقل الباطن ،لعله ّ
الذكريات .آه ..هذا شريط من ذلك اخلميس الصيفي حيث
استيقظت لتوي من نوم عميق :انتظرت اإلفطار طويالً ،لكنه
مل حيضر .كانت زوجة أيب منهمكة يف غسل املالبس ،وجتهيز
طعام الغداء .ليس لديها متسع من الوقت لتقدمي إفطا ٍر متأخر
لطفل بائس كسول .أمام هذه احلقيقة اليت تلفحين كل حني،
قررت اخلروج إىل متجر أيب العجوز لعلي أجد ما أسد به جوعي
من حلوى وعصري .قمت أمتتم :إن هذا أفضل يل فهي فرصة
للجلوس إليه واالستماع ألحاديثه املثالية حول احلياة.
يف ذلك الوقت بدأت اإلشاعات متأل احلي الرتايب حول خطط
للحكومة إليصال اهلواتف للمنازل .هناك من يكذب هذه األنباء
مجلة وتفصيالً ،وهناك من يطالب بضبط النفس حىت تتضح معامل
الوضع .وبرغم أن أعمال احلفر قد بدأت إال أن الناس متشككة
وينتاهبم قلق ممزوج بفرح حذر ،وكأهنم ال يريدون انكسارها.
كان عمال احلفر سعداء بتضامن الناس معهم .فقد كان أهل
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احلي يتسابقون لتقدمي املاء البارد وبعض املأكوالت هلم .كانت
سحناهتم من جنوب شرق آسيا ،وكانوا مذهولني من كرم الناس
وتعاطفهم .كانوا يعملون حتت هليب الشمس ،حىت إ ّن وجوههم
أصبحت حممرة .وكانت آالت احلفر ال تتوقف عن الضجيج
وسكان احلي سعداء ،كأهنم يستمعون ملقطوعات موسيقية عذبة
أو إىل عزف منفرد على آلة الكمان لفنان مرهف .مرة تسمع
طقطقة احلفارات وأخرى لصرير اجلرافات ..وبرغم ذلك ال أحد
تضامن فيه
يعرتض أو يقول إن هناك إزعاجا .بل كأنه مهرجان
َ
سكان احلي مع احلكومة .يف هذا الصباح كان أيب مزهواً أن
بدأت أعمال احلفر من عند متجره الصغري .لعل التاريخ يذكر
هذا .بدأ بتوزيع املشروبات الباردة جماناً على اجلميع احتفاء هبذه
املناسبة الوطنية اهلامة .ويف ملح البصر كانت اجلرافة اليت خترج
كمية من الرتاب قد أوشكت على تكوميها على أحد أطفال احلي
الذين كانوا يتجمهرون لالستمتاع واملشاهدة .قفز أيب وسحب
الطفل أو دفعه .لقد تعددت الروايات ،إال أنه أصيب يف بطنه
إصابة بليغة .وحىت اليوم ال يعرف كيف حدثت هذه اإلصابة.
التف حوله صغار احلي وكباره يشيدون ببسالته ورجولته وخنوته
ّ
وهو يتلوى بينهم .حتامل أيب على نفسه وتوجه إىل املنزل .كنت
عندها موشكاً على اخلروج فإذا يب أشاهد َمثَلي يف احلياة ممسكاً
مقليت
بيده على بطنه يتلوى من األمل .كادت عيناي تقفزان من ّ
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وأنا أقول :ماذا بك يا أيب؟ مل جيبين ،وعندها أصابتين مرارة
فقلت :يبدو أن طعام اإلفطار هو أيضاً قد تبخر! لكن أيب دخل
على الفور إىل زوجته غري آبه مبشكليت مع اجلوع .فأيقظتين من
أحالم يقظيت صرخة مدوية أطلقتها زوجته فجمعت نسوة احلي
واكتمل مشهد البطولة! وبرغم أن هذه الزوجة أميّة ال تقرأ
وال تكتب إال أهنا إىل جانب إجادهتا للصراخ الدائم ،عملت
إسعافاهتا األولية اخلاصة هبا ،فأوقفت نزف الدم واسرتخى أيب.
ظل نائماً حىت عصر ذلك اليوم.

ألفي ريـال ،ليس على سبيل التعويض ،ألننا مل
نقدم لك مبلغ ّ
نرتكب خطأ حبقك ،وإمنا تعبرياً منا عن سعادتنا بسالمتك!!
رد أخي الكبري .وأخي متغطرس ،فقد كان تعليمه عالياً جداً،
ّ
حيث يدرس يف الثانوية العسكرية ويعرف من أين تؤكل الكتف،
رد قائالً :إن ضرراً بالغاً قد وقع حبق أيب .ولقد منع حادثاً
ّ
خطرياً كاد يودي حبياة إنسان .وإن أيب قد ضحى بنفسه .يف
ذلك الوقت كنا نقضي كل أمسياتنا على أسطح منازلنا الطينية
طلباً للربودة واهلواء العليل .وكانت أحاديث إخويت مع والدي
تنصب يف تدارس السبل الكفيلة بشراء سيارة (هايلكس تويوتا)،
ّ
وكيفية توفري قيمة شرائها ،وكانوا حياولون حصر األمساء اليت
ميكن أن تقرضنا .ال أريد اإلحياء بأن أخي كان ينتهز فرصة هذا
احلادث لالبتزاز ،لتوفري مبلغ شراء السيارة (اهلايلكس التويوتا)،
األلفي ريـال يف ذلك الوقت مل يكن قليالً .لكن
فاحلقيقة أن مبلغ
ّ
أخي كان مفرطاً يف التفاؤل .أجاب مدير الشركة بأنه ال جيد
مانعاً من رفع املبلغ إىل  2500ريـال مقابل أن يتم التنازل .أيب
وكأنه قد أمسك بزمام األمور ،شعر أن عليه مسؤولية وطنية
كبرية فقال :ال أريد تعويضكم .العفو عند املقدرة .لكن من كان
منا يستطيع أن يطلب من هذا األب أن يتوقف ،ليتذكر أنه حباجة
ماسة لسيارة ،أو حباجة ماسة إىل هذا املبلغ لتسديد ديون حمله
الصغري لتجار اجلملة؟ كان املهم لديه يف تلك اللحظات هو أن
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كنت خالل ذلك أستمع لروايات األطفال وهم يصفون والدي
بأنه بطل ،وأنا يف بالهة باردة! واجلريان ،كانوا كلما دلفت
منازهلم يرحبون بوجودي ويقدمون ما لذ وطاب لديهم ،البن
البطل .يف السابق كنت أطرد حبجة أنين قد أتسبب يف إمهال
أبنائهم لدراستهم .كأنين قد انتهزت بطولة والدي عندما عدت
إىل بيتنا فوجدته مكتظاً بعدد من الرجال والسيارات الفارهة تقف
عند بابه الطيين .إنه تناقض غريب يف األشكال .عندما دلفت
فشاهدت رجالً يتحدث أليب ،وعرفت فيما بعد أنه مسؤول كبري
يف الشركة اليت تقوم باحلفر ،وكان بصحبته آخرون متفرجنون
بلباسهم؛ كأن مهمتهم فقط توزيع الضحكات علينا .كان يقول
هذا املسؤول :حنن نأسف ملا حدث لك وهذا قضاء وقدر .وحنن

إيل .حيث كان يرمقين بنظراته بشدة لكي أنتبه هلذا
تصل رسالته ّ
َ
احلوار التارخيي الذي ال يتكرر يف عمر الفقراء .وأضاف إنه ال
يريد شيئاً وإنه سيتنازل ،ولكن شريطة أن يتم إجناز العمل بشكل
سريع .لقد حتولت ضحكات املتفرجنني إىل ابتسامات مذهولة،
واندهش كثرياً مسؤول الشركة وقال يف غمرة سعادته أليب:
سوف يكون منزلك هو أول بيت يدخله اهلاتف يف هذه املنطقة.
وإن رقمنا سيكون مميزاً ،ولسوف ينهون العمل متاماً خالل شهر
واحد فقط .وخرجوا سعداء ببصمة األب الكبري على التنازل!
مل أكن أعلم عندها أن األرقام املميزة ضاربة العمق يف ثقافتنا
مرت أشهر عديدة ومل ينهوا عملهم .وكان املنزل
األزلية .لقد ّ
الطيين أليب العجوز هو آخر املنازل اليت تسمع فيها (رنة) اهلاتف.
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الخسارة
آه ..فربغم إغماءيت إال أنين أتأمل من صداع يعصف برأسي.
هكذا أحس ،واآلن أشعر بأصوات وأشاهد أنواراً بيضاء ،هناك
عدد من الناس يلبسون األبيض  -هل هم مالئكة؟! قد أكون
ميتاً اآلن .يا إهلي إنين أشعر بيد أحدهم هتزين وتنادي بامسي .هل
أنا يف القرب؟ لكنهم أكثر من ثالثة وليس كما قد قيل لنا :حيضر
ملكان اثنان فقط للسؤال! مضى بعض الوقت فانعتقت من سيطرة
هذيان عقلي واستيقظت من إغماءيت ،عندها وجدت نفسي
ممدداً على سرير يف غرفة فيها عدد من األجهزة الطبية .اقرتبت
مين إحدى املمرضات .قالت وهي تبتسم :أخرياً استيقظت؟!
كنت كاألبله متاماً ال أعرف مباذا أجيبها ،وكان الصداع يعصف
برأسي ،صداع يشل رأسي متاماً عن التفكري ،مث أضافت :يبدو
أن عدة أيام قد مضت مل تنم فيها قبل وصولك املشفى؟ وضعنا
لك مهدئاً ألعصابك فقط ،انظر كم استغرقت لتصحو .محداً
هلل على سالمتك .هنضت أحاول أن أكون بوضعية اجلالس على
السرير لكنين شعرت بتعب بالغ .مفاصلي مرهقة كأنين كنت يف
سباق عاصف شديد التنافس .اقرتبت مت ّد يل يد العون ،وبعد أن
اعتدلت يف جلسيتّ ،قربت حنوي بعض الطعام .رائحته الشهية
يف اجلوع البالغ ،برغم هذا ما كنت أستطيع أن أبلع ريقي
أثارت ّ
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فما بالك بوضع بعض الطعام يف فمي! حضر أحد األطباء،
ومبالمح جامدة قال :هل تعلم كم مضى عليك نائماً؟ ابتسمت
وأجبت :كم ساعة؟ رفع نظره حنوي وابتسم بسخرية ،وقبل
خروجه من الغرفة قال :ثالثة أيام! نظرت حنو ممرضة كانت
ترافقه وسألتها :هل هو جاد؟ مل تفهم سؤايل .كانت تريد أن
كل الذي
أحتدث معها باللغة اإلجنليزية .لعنت يف تلك اللحظات ّ
تلقيناه يف مدارسنا من تعليم .ذلك التعليم الذي مل يؤسس لنا
اللغة اإلجنليزية منذ نعومة أظفارنا ،ومنذ صغرنا ،لكنين فهمت
علي هنا ثالثة أيام فأكدت
من هذه املمرضة وبصعوبة أنه مضى ّ
كلمات الدكتور .أحد األطباء املتخصصني يف املخ واألعصاب
أخربين أن املخاوف كانت تنتاهبم أن ال أستيقظ! ضحكت
وأجبته :وملاذا اخلوف ،فال يوجد هناك من حياسبكم .جمرد تقرير
يذكر فيه أي سبب .صدمة عاطفية ،صدمة وجدانية ،أو حىت
صدمة كهربائية .ال أكثر .إحدى مرافقات الطبيب قالت وهي
حتاول أن تغري موضوع احلديث :كان أحد إخوتك هنا قبل أن
تستيقظ بساعة .كنت موقنا متاماً أن كلماهتا غري صحيحة ،فقد
شاهدت حقيبيت الزالت ملقاة على أحد املقاعد اليت أمامي.
ترجلت من سريري وكأين طفل لتوه يتعلم املشي ،سألت هذه
االختصاصية :هل ميكن يل أن أشاهد أيب؟ ترددت كثرياً واحتارت
يف إجابيت .مث إنين جلست أنتظر إجابتها فوجدهتا وقد اكتسى

وجهها بالكآبة ،والدم قد تصاعد سريعاً وبدا حمياها فقلت هلا:
ال بأس أخربيين هل حالته الصحية متدهورة؟ قالت :لقد تويف
أبوك منذ مساء اجلمعة املاضي .لقد مضت ثالثة أيام على وفاته.
كنت مبتسماً ،وفجأ ًة امتألت عيوين بالدموع ذهوالً ،مث حتولت
مالحمي فغطاها احلزن .يف تلك اللحظات كنت حباجة إلخويت.
رفعت رأسي حنوها ،بدون أن أسأهلا .قالت :ال أحد من إخوتك
حتمس حىت لتوقيع أوراق دخولك املشفى كمريض ،مث صمتت.
ّ
تورطوا يب! فعليهم مراعاة نفسييت ،وعليهم
كأهنم يف املشفى قد ّ
أن خيربوين عن وفاة أيب ،وعليهم أن يعللوا يل غياب أهلي حىت
لدي مصيبة أكرب
عن االطمئنان على صحيت؛ وبرغم هذا مل تكن ّ
من فقدي أليب قبل أن أراه .وبدون أن ألقي حىت نظرة أخرية
عليه .أجهشت بالبكاء الشديد ،فدلف الغرفة األطباء ،وأحد
الرجال جعل حيدثين عن فضيلة الصرب ،مث أعادوين إىل سريري،
فأعوض
فعدت للنوم واالسرتخاء! استغرقت يف النوم ألحلم بأيب ّ
الواقع باألحالم.

238

239

ليتني فقط...
مضت أيام أخرى وأنا يف ذهول مما حيدث يل وما أتعرض له
من إجحاف حبقي .فلم أستوعب سريعاً الصدمة ،وبقيت أعاجل
نوبات األمل الكاذب بأن أرى أيب .وكلما مضى الوقت ترسخت
احلقيقة اليت أحاول أن أنكرها .بعدها استسلمت واعرتفت
ببؤسي .كنت أمحل حقيبيت مغادراً املشفى .وكنت أتطلّع يف
الوجوه فأرى يف عيون األطباء والعاملني نظرات العطف .إهنم
يعلمون أنين قد حضرت لالطمئنان على صحة أيب فلم ميهلين
القدر حىت لرؤيته! كنت أمحل حقيبيت مغادراً وأسأل نفسي:
شك هي خسارة
ما هي أكرب خسارة قد يتعرض هلا إنسان؟ ال ّ
الوقت.
أجر اخلطى
اليوم الكئيب يسري أسوداً وبتثاقل .مازلت أذكره وأنا ّ
وحيداً كما كنت دوماً .وها أنا اآلن مرة أخرى يف احلافلة تعيدين
إىل صخب احلياة ..التأمل ..الوحدة ..الشعور الدائم بالذنب،
والشعور بعدم حب اآلخرين ،وبعدم رغبتهم حىت يف االلتقاء يب.
مل أفقد أيب وحسب ،فقدت حىت إخويت وأشقائي .بل فقدت
حىت كلمة عزاء واحدة أمسعها حبق أيب .كلمة واحدة تشعرين أن
هناك َمن يعلم حبجم فقدي ،حبجم خساريت .ألول مرة ،شعرت
بأنين بائس حبق .وبأنين منبوذ .كنت يف هدوء كبري وهذه احلافلة
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تشق الوقت .هدوء حممل بأحداث ومواقف تضج منها الذاكرة.
أردد  -بال استيعاب  -البد أن أستيقظ من هذا الواقع
وكنت ّ
األسود .وأحياناً أردد ما قالته فدوى طوقان ":أخشى الغد،
أخشى اجملهول اآليت من غيب األقدار ،ريب ال جتعلين عبئاً تنبذه
كل األجيال ،أنتظر بلوغي أرض الصمت ،أنتظر املوت ،طالت
دريب يا ريب قصرها ،واختصر املشوار" ...كنت أقول أيضا :أيها
األب العزيز .لعله املوت الذي ميارس سلطة غريبة فظيعة منحها
الرب .أيب لعله املوت الذي بسببه تنتهي كل قصة نكتبها .أيب
له ّ
ليتين رأيتك فقط .ليتين شاهدتك فقط! ليتين حملتك فقط!
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