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احبثوا ...قاهلا لنا جدي ،اتبعت نصيحته وحبثت!..
هذا من كنت أحبثث عنثه ،إنثه هثو !..أقسثم أنثه هثو !..فثر مثن بثني سثطور
رواييت  ،هثار مثن حثزين وميمثي ،سثافر بعيثدا ،إىل الشثاط اآلخثر مثن شثريط
سايكس وبيكو ،رسم حلياته مسارا يتناقض مع اخلط البياين للرواية اليت بدأت
خطوطها األوىل ومل أكملها بعثد ..منعتث احلثرية أثنثاء فثرز املعلومثات املتناقضثة
اليت بني يدي ،أبيها أبدأ؟ وأين أنتهي؟.
إنه هو ،برأسه املرتع هلم واألسثى ،بعينيثه اهلثاربتني مثن كثل العيثون ،ببحثثه
املسثتميت عثثن نفسثثه ومثثا هثو بواجثثدها ،يرسثثل الطثثر احلسثري فينزلثثق بثثه علثثى
كثثل املوجثثودات ويعثثود كمثثن مل يثثر شثثيئا ،يثثودع القمثثر الغثثارب ،يرعثثى النمثثوم
اآلفل ثثة ،يبك ثثي لت لف ثثه ع ثثن اللح ثثاق ب ثثزورق را شث ثراعه يتم ثثاهى م ثثع ض ثثباب
األفثثق ،يتمث لثثو تواتيثثه الشثثماعة فيبحثثر بزورقثثه الصثثغري يشثثق عبثثاب الثثيم حبثثثا
عن أهدافه ،مث يعود ليتساءل مبرارة :ما هي أهدايف؟ ضاع منه احللم كما ضثاع
م ث اهلثثد واليقثثني ،فرتك ث أحبثثث لثثرواييت عثثن أح ثداث وش صثثيات مقنعثثة،
والتم ث إىل ش ثثبكة اينرتن ثثت يئ ثثذة حبماه ثثا ،طالب ثثة ا ثثد ا ،تث ثراوغ الش ثثبكة
وتعطي ث مثثن املعلومثثات مثثا مل أس ث هلا عنثثه ،ف ث غرق بثثني صثثفحات كتبثثت عثثن
اترخينث ثثا ،ي أعلث ثثم يف أي منهث ثثا تكمث ثثن احلقيقث ثثة ،وي أيث ثثن التزويث ثثر اهلث ثثاد إىل
إغراقنا يف ظلمات اجلهل والتبعية لعقود قادمة إضافية من السنوات.
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طوق يف عنقي
وجدتث ثه عل ثثى مقع ثثد خشث ث طوي ثثل كمقاع ثثد احل ثثدائق ،يف س ثثاحة تتوسث ثط
السثوق الرئيسثي يف مدينثثة "غثازي عينتثثاب" الرتكيثة ،جيلثس موليثثا ظهثره السثثوق
بكثثل مثثا فيثثه مثثن حركثثة ونشثثاط ،بكثثل بضثثائعه رخيصثها ومثينهثا ،علثثى الطثثر
اآلخثثر مثثن مقعثثده لثثس ام ثرأة ،يبثثدو الصثثرب متحم ثرا عل ثثى مالحمه ثا ،حت ثاول
تسثثوية رارهثثا علثثى رأسثثها ،تفثثرده بيثثدها كاشثثفة عثثن جيثثدها ،وخصثثالت مثثن
شعرها ،لعلها تلفت انتباهه وتستثري غريته ،لكنه ي يكرتث هبا.
السثثاحة تنبسثثط أمامثثه ،ي ثرتاكض فيهثثا الصثثغار ،ويثثدور يف أرجائهثثا الباعثثة
يعرض ثثون الكع ثثس وعث ثرانيس ال ثثذرة املس ثثلوقة ،كم ثثا يعرض ثثون األلع ثثاب اخلفيف ثثة
والبالوانت ،يتزاحم الناس أمام موقف الباص على ميني الساحة ،كمثا يتزامحثون
على جان اإلشارة الضوئية يف اليسار ،منتظرين امحرارها واخضرارها ،ليثدخلوا
الس ثثوق أو خيرج ث ثوا منث ثثه ،لكنث ثثه ي يث ثثرى ش ثثيئا ممث ثثا بث ثثيط بث ثثه ،عينث ثثاه سث ثثامتان
شارداتن ،حتاوين إخفاء دمعتني حتمرات يف زاويتيهما ،تبوحان مبكنون صدره.
دنوت منه ،وقفثت أأتملثه خبشثوع ،أسث له عثن سثر هثذا احلثزن ،فمثا أجثاب
وي رفثثع نظثثره إىل وجهثثي ،دنثثوت أكثثثر ،أخربتثه مسثثا أين أحبثثث عنثثه منثثذ زمثثن
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موغثثل يف الوجثثع ،موغثثل يف الغربثثة ،ميتثثد امتثثداد اخل ثثيط النثثاظم لشثثذرات مثثن
مذكرات جدي ،وامللتف حول عنقي ك غلى األماانت.
مل جيبث  ،ملسثثت أصثثابع يثثده ،سثثكبت يف ملسثثيت كثثل مثثا اختزنثثه صثثدري مثن
احلنثثان والتثثوق ،فمثثا التفثثت ،وي احنثثدرت الدمعثثة العالقثثة يف مؤقيثثه ،مسثثحت
بيثثدي علثثى أص ثثابعه النحاسثثية الالمعثثة ،ال ثثتمس بعثثض ال ثثد ء ،كان ثثت ردة
كقطعة من اجلليد.
غادرته ومضثيت إىل السثوق ،كثثرية هثي األشثياء الثيت أحتاجهثا ،علثى مييث
صثثيدلية ،وأان أحتثثاج لثثدواء يسثثكن ميمثثي املربحثثة ،الثثيت أعانيه ثا منثثذ خروجثثي
مثثن دايري ،وحيثثدة ضثثائعة يف موكثثز النثثازحني ،مثثا أظن ث س ث جد دواء هل ثا يف
كل صيدليات العامل ،اوز ا ومشيت ،متاجر الذهز تعثرض يف واجها ثا مثا
يسثثتوقف أيثثة ام ثرأة ولثثو كانثثت خاليثثة الوفثثاض مثلثثي ،غضضثثت البصثثر عنهثثا
واتبعت السري ،مالبس ،أحذية ،حقائز ،ما عثدت أذكثر مثا الثذي أريثده مثن
السوق ،عشق اسطوري ربط فم ة بي وبني هذا الرجل احلزين ،هثزين بعنثف،
زلثثزل كثثل جثوارحي ،تركثثت السثثوق بعثثد خطثوات قليلثثة ورجعثثت إليثثه ،تالشثثت
رغبيت لشراء ،كسرت دريب ورجعت عائدة أتبع إشارة قل .
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عموزان تركيثان يشثاركانه مقعثده ،يفصثالن بينثه وبثني امرأتثه ،يتحثدان بلغثة
ي أعثثر منهثثا كلمثثة واحثثدة ،اهلتهمثثا ووقفثثت أمامثثه أانجيثثه ،ممثثت جلثثثو
أمامثثه لتقبيثثل يديثثه ،توقثثف العمثثوزان عثثن حثثديثهما وراحثثا يت ث مالن بدهشثثة،
شثثعرت خلمثثل ،سثثيقوين كمثثا سثثيقول املثثارة هنثثا :هثثذه اجملنون ثة تكل ثم متثثثاي
حمثراي منصثثو يف السثثاحة ،هثثم حمقثثون ،ي يثثرون فيثثه سثثوى كثثوم مثثن احلمثثر،
وأان رأيت فيه مامل يره غريي.
تركث ثثت املكث ثثان ،بعث ثثدما وعث ثثدت التمثث ثثال احل ث ثزين بعث ثثودة س ث ثريعة ،لك ث ث
أخلفثثت وعثثدي ومل أعثثد حثثىت شثثار النهثار علثثى يايتثثه ،جثثرفت أمثواج احليثثاة
فغرقثثت يف دوامتهثثا حثثىت اصثثفرت الشثثمس معلنثثة انتهثثاء أعمثثال السثثوق ،هثثذه
مدين ثثة تن ثثام كث ثرا ،وتغل ثثق متاجره ثثا م ثثع غ ثثروب الش ثثمس مث ثثل أغل ثثز امل ثثدن
والقثثرى الرتكيثثة ،انفثثض النثثاس م ثثن هنثثا وأغلقثثت املت ثثاجر والثثدكاكني ،خل ثت
الشوارع والساحات من الناس ،أسرعت يف طريق العثودة وتوقفثت وقفثة أخثرى
أم ثثام التمث ثثال احل ث ثزين ،كان ثثت زقزق ثثة العص ثثافري العائ ثثدة للمبي ث ثت ب ث ثني أغص ثثان
الشمرة اليت تظللثه متثا اجلثو بصث بها ،منعثت عث مناجاتثه ،وقفثت منثه علثى
مبعدة ،عاهدته على اإلنصات حلكايته بكل جوارحي.
أخرجثثت هثثاتفي النقثثال مثثن حقيبثثيت ،التقطثثت لثثه صثثورة ،بثثل وموعثثة مثثن
الصثثور ،مث غثثادرت السثثاحة ،يف غثثرفيت يف الفنثثدق القريثثز مل أجثثد مثثا أعملثثه،
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رحثت أأتمثل الصثورة وأحثاول قثراءة احلثزن السثاكن يف تلثس العينثني احلمثريتني،
وأعيد عليه ،بل على نفسي عبارة :ليس يف الدنيا ما يسثتحق كثل هثذا احلثزن،
هثثو متثثثال وضثثعوه ليزينثوا بثثه تلثثس السثثاحة مثثع متاثيثثل أخثثرى ،مل يسثثتوقف منهثثا
سواه ،ترى أي سر بمله هذا التمثال؟
يف اهلنيهة الفاصثلة بثني اليقظثة والنثوم ،رأيتث يف بيثت جثدي ،خثرج جثدي
م ثثن ص ثثورته املعلق ثثة عل ثثى اجل ثثدار ،دان مث ث مث دان ،ح ثثىت ك ثثاد وجه ثثه يالم ثثس
وجهثي  ،مث اختفثثى ،انطفث مثلمثثا ينطفث الضثثوء وتثرك  ،صثثحوت علثى صثثوته
يصرخ يب :احبثي...
فتحث ثثت عي ث ث  ،مث ثثا أشث ثثبه هث ثثذا الوجث ثثه بوجث ثثه جث ثثدي ،ومث ثثا أشث ثثبه جث ثثدي
لس ثثلطان عب ثثد احلمي ثثد ،مخ ثثر الس ثثالطني العثم ثثانيني ،رمب ثثا ي تتش ثثابه وج ثثوه
الرج ثثال الثالث ثثة يف املالمث ث  ،ب ثثل حل ثثزن النبي ثثل السث ثاكن يف العي ثثون ،ت ثثذكرت
حثثديثا كثثان يثثدور بثثني جثثدي وأحثثد ضثثيوفه يف أمسثثية غثثابرة ،حثثديث كالمثثا
يعرفه ،يتداوين فقثرات احلكايثة ،يثروي أحثدما جانبثا مثن األحثداث فيتثدخل
اآلخر لريمي نثارا من التفاصيل النابضة حلياة ،بل حبثز احليثاة ،حكثاايت مثا
تزال تدور من حويل ،وتدور يب ،ألكون فصال من فصوهلا ،ورمبثا ألكثون راويثة
هلا ،من يدري؟
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قثثررت تثثدوين احلكايثثة ،أمسثثكت لقلثثم الثثذي اش ثرتيته ألم ثس مثثن دكثثان
الع ثثم س ثثليم اص ثثالن ،ك ثثان العمث ثائز اجلالسث ثون أم ثثام ال ثثدكان يقص ثثون حكاي ثثة
جثثدي ،لتفاصثثيل ذا ثثا ،وقفثثت أسثثتمع هلثثم ،تثثدخلت ألستفسثثر عثثن بعثثض
التفاص ثثيل ،ي ثثرين الش ثثيق عثم ثثان ق ثثائال :خ ثثذي أغراض ثثس اي بن ثثت وع ثثودي
لبيتس ،البنات ي تقف أمام الدكاكني ،هذا عيز.
مثثاين الغثثي  ،لك ث غثثادر م وأان أتلم ث بقيثثة احلكايثثة الثثيت صثثرت أعثثر
أكثثثر فصثثوهلا ،ولكثثن  ...بثثني واجبثثاس املدرسثثية ،وألعثثايب ،ولقثثاء الصثثديقات
علثثى بئثثر القريثثة  ،غفلثثت عثثن احلكايثثة وتنبهثثت فيمثثا بعثثد ،ألجثثد الطفولثثة قثثد
تنثثاءت حثثىت صثثار بيث وبينهثثا بضثثعة مثثن العقثثود ،وألجثثد نفسثثي اتئهثثة ضثثائعة
يف شثوارع مدينثثة أنطاكيثثا الرتكيثثة ،يف اليثثوم الثثثاين مثثن رمضثثان ،صثثائمة والقثثي
جيعل اإلسفلت يكثاد يغلثي حتثت قثدمي ،مثا عثدت أملثس مثن املثال مثا يكفثي
ألدفعثثه أجثثرة فنثثدق ،ومل أجثثد بيتثثا أسثثت جره ألسثثكن فيثثه ،أصثثحاب البيثثوت ي
ي ثثؤجرون بي ثثتهم يمث ثرأة وحي ثثدة قادم ثثة م ثثن ب ثثالد اش ثثتعلت فيه ثثا ح ثثرب ليس ثثت
ك ث ثثاحلروب ،ح ث ثثرب الدول ث ثثة عل ث ثثى الش ث ثثعز الث ث ثثائر املطال ث ثثز بكرامت ث ثثه ،كرامت ث ثثه
املسثحوقة حتثت احلثذاء العسثثكري ،حثرب اسثت دمت فيهثثا احلكومثة كثل أنثواع
األسلحة ،وتفثرق الشثعز بثني ائثر ي يهثاب املثوت ،لثيس لديثه شثيء خيسثره،
بعثثدما اسثثتنزفت الدولثثة يف اخلمسثثني سثثنة املاضثثية كثثل مالثثه وطاقاتثثه وقدراتثثه،
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ومؤيد للحكومة مستفيد من حالة الفساد السياسي واإلداري اليت أفرز ا دولثة
امل ثثابرات وابس ثثوبيات والطائفي ثثة ،وقس ثثم ال ثثث خ ثثانع مستس ثثلم يك ثثرر (م ثثن
تزوج أمي صار عمي).
دخلثثت أقثثرب مسثثمد أنشثثد الظثثل وقسثثطا مثثن الراحثثة ،قثثال يل الشثثيق:
هثثل تريثثدين العمثثل معنثثا يف حتفثثي القثثرمن الكثثر ؟ قبثثل العمثثل أريثثد م ث وى اي
شثثيق ،لقثثد وصثثلت يف موكثثز النثثازحني إىل مثثدينتكم ،مثثع وموعثثة ع ثائالت
ي أعر منها أحثدا ،رفثاق املوكثز توزعثوا بثني خميمثات أقمتموهثا يسثتقباهلم،
وبيوت است جرها من ميلس ماي ،وبقيت وحدي علثى قارعثة التشثرد والضثياع،
سث ل  :أيثثن تسثثكنني؟ أجبتثثه  :هنثثا ..يف الشثثارع ،قثثال أيثثن متاعثثس؟ متثثاعي
حقيبثة يثدي ،وأخثرى صثغرية فيهثا حاسثوب حممثول ،طلثز مث مراجعثة مفثيت
البلد ،رمبا أجد لديثه حثال ،كتثز عنثوان املفثيت علثى ورقثة صثغرية ،أخثذ ا منثه
وعثثدت إىل الشثثارع ،أردد مثثا قالثثه نبينثثا العظثثيم صثثلوات

عليثثه :اللهثثم ان مل

يكن بس غضز علي فلن أ يل.
مشثثيت ،أسثثتوقف املثثارة بعثثد كثثل مسثثافة ،كاملتسثولة أعثثرض علثثيهم الورقثثة
الثثيت أمحثثل ،أجهثثل لغثثتهم وجيهلثثون لغثثيت ،يشثثريون إىل الطريثثق ،أاتبثثع السثثري مث
أعود ألس ل ،هل كنت أخشثى الضثياع؟ وهثل مثن ضثياع يعثادل مثا أشثعر بثه؟
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لسثثت لضثثائعة ،أان أحبثثث عثثن نفسثثي هنثثا ،أحبثثث عثثن مثثوط ابثثت أضثثع
عليثثه قثثدمي ألنطلثثق إىل عثثامل اإلنسثثانية الثثيت افتقثثدانها هنثثا  ،حطمثثت قيثثودي
علثثى املعثثرب احلثثدودي ،لكث مل أصثثل بعثثد إىل الشثثعور حلريثثة ،ي حريثثة ملثثن ي
م وى له ،برغم كل شيء أشعر بسعادة ما عرفتها من قبل ،أشثعر أين أسثتطيع
أن أق ثثول مثثا ممنثثت ب ثثه ،بثثال خ ثثو وي وجثثل ،أقول ثثه ول ثثو بي ث وب ثثني نفس ثثي،
بصوت ينطلق من فمي ليالمس مسمعي فيطرب .
وص ثثلت إىل أح ثثد مواق ثثف الب ثثاص ،ويف ني ثثيت اجلل ثثوس عل ثثى مقع ثثده ألخ ثثذ
قسط من الراحة ،لكن املقعد كان مشثغوي بثثالث نسثاء ،ي يتسثع جللوسثي،
ألقي ثثت التحي ثثة وعرض ثثت عل ثثيهن الورق ثثة ال ثثيت أمح ثثل ،سث ث لت إح ثثداهن :م ثثاذا
تريدين من املفثيت؟ احلمثد  ...وجثدت مثن يثتكلم العربيثة ،أريثد منثه مسثاعدس
يف إجياد م وى ،بعد استفسارات عن متاعي وعملي وأهلثي قالثت :ستسثكنني
عندي ،ي حاجة بس لزايرة املفيت.
رنت يف نفسي :هذه امرأة متلس منزي ،تبحث له عن مسثت جر ي يتعبهثا
بص ث ثراخ األطفث ثثال وكثث ثثرة العيث ثثال ،محث ثثدت

وشث ثثكرته ،شث ثثعرت بشث ثثيء مث ثثن

األمان ،وقفثت اانبهثا أنتظثر إشثار ا لالنطثالق ،اذ كانثت مثع أختيهثا ينتظثرن
صثثديقة هلثثن ،سثثتذهز معهثثن إىل منثثزل صثثديقة أخثثرى ،يعزينهثثا بوفثثاة والثثد ا،
تنفست بعمق ورحثت أأتمثل مثا حثويل ،الشثارع نظيثف تظللثه أشثمار سثامقة،
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األزهثثار مزروعثثة يف كثثل مكثثان ،م ثا رأيثثت يف بثثالدي ،وي يف عاصثثمتها ش ثوارع
مبثل هذه النظافثة وهثذا الرتتيثز ،يف بثالدان ،أعمثال الصثيانة تتمثدد علثى طثول
أايم السثثنة ،يف كثثل الش ثوارع واألرصثثفة ،يطمثثر هنثثا ليحفثثر هنثثا  ،يطمثثر اليثثوم
ليحف ثثر غ ثثدا ،أو بع ثثد أايم ،بذريع ثثة دي ثثد خط ثثوط امل ثثاء والكه ثثر ء واهل ثثاتف
والصثثر الصثثحي ،أو لرتقيثثع اإلسثثفلت و دي ثد حمثثارة األرصثثفة ،وكثثل ص ث
صثثغري يف سثثورية يعلثثم أن هثثذه املشثثاريع ي ثثد لت ثثد املدينثثة أو ميلهثثا،
بل هثي ذريعثة لراسثاء البلثدايت وحاشثيتهم مثن موظفيهثا مثن أجثل سثرقة املثال
الع ثثام ،ترف ثثع الفث ثواتري أبرق ثثام خيالي ثثة ،ي ينف ثثق عل ثثى املش ثثروع إي أق ثثل قليله ثثا،
ويثثذهز البثثاقي إىل جيثثوب أصثثحاب املشثثروع ،قلثثت يف نفسثثي :بعثثد سثثقوط
النظام سنمعل شوارعنا أمجل من هذا الشارع وأكثر نظافة وترتيبا منه.
هنثثا أبنيثثة حديثثثة ،أنيقثثة مرتبثثة ،تصثثطف علثثى جثثان الشثثارع علثثى امتثثداد
البصثر ،وهنثثا  ،كانثثت رخصثثة بنثثاء غرفثثة واحثد تكلثثف مثثن الرشثثا مبلغثا يعثثادل
كلف ثثة بنائه ثثا أو يزي ثثد ،ولك ثثن ،يف بداي ثثة الث ثثورة غض ثثت البل ثثدايت النظ ثثر ع ثثن
الثرخ

فثرا النثاس يتسثثابقون يف إشثثادة البنثاء العشثوائي ،أبنيثة لثثن يسثثكنوها،

ب ثثل سث ثثتهدمها ص ث ثواريق وط ثثائرات احلكومث ثثة قبث ثثل مت ثثام إاازهث ثثا ،أو سث ثثيرتكويا
ويهيمثثون يف بثثالد

انزحثثني مبثثا يرتدونثثه مثثن الثيثثاب ،ليسثثكنها مرتزقثثة جلب ثوا

مث ث ثثن كاف ث ث ثة أمصث ث ثثار األرض ،أو تتحث ث ثثول إىل مق ث ث ثرات للشث ث ثثبيحة وامليليشث ث ثثيات
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الطائفيثثة  ،مثثا كثثان النثثاس يثثدركون أن إاتح ثثة الفرصثثة للبنثثاء ه ثثو اس ثثتنزا ملثثا
يدخرون من أموال ،بقصد إفقارهم وإشغاهلم عن اخلطر ابدق هبم.
نبهت ث ث م ث ثثر م ث ثثن ش ث ثثرودي ،م ث ثثر  ،امل ث ثرأة ال ث ثثيت س س ث ثثكن بيته ث ثثا ،رافقتهث ث ثا
وصثثوببا ا إىل ولثثس العثزاء صثثامتة طثوال الوقثثت ،ألول مثثرة أجثد نفسثي بثثني
أانس ي أفقثثه مثثن حثثديثهم كلمثثة واحثثدة ،خثثرجن ف رجثثت معهثثن بعثثدما أديثثن
واجبهن اه صديقتهن ،راحت النساء الثالثة يتداولن شثر وتفصثيل مثا نثراه
وحن ثثن نرك ثثز الب ثثاص ،يرش ثثدن إىل مفاص ثثل الطري ثثق ح ثثىت وص ثثلنا إىل ابط ثثة
القريبثثة مثثن بيثثتهن ،ن ثزلن فنزلثثت ،رحثثن يشثثرحن يل بكثثل مثثودة اتريثثق الش ثارع
وامسه ،واسم حمطة الوقود القريبة مثن منثزهلن ،دخلثت معهثن إىل حيثث دخلثن،
فرأيثثت بيتثثا واسثثعا مرتبثثا ،بنوافثثذ وشثثرفات واسثثعة ،النظافثثة ظثثاهرة يف كثل أركانثثه
وزواايه ،س لتهن عن غرفيت ،قالت مر  ،وهي أوسطهن ،ي يوجد لثدينا منثزي
نثثؤجره ،وي غرفثثة ،بيثثت أبين ثثا ك ثثان مفتوح ثثا ط ثوال عم ثثره يس ثثتقبال الضثثيو ،
وأنثثت أخثثت لنثثا ،سثثتقيمني معنثثا ،تعيشثثني بيننثثا كفثثرد مثثن أف ثراد أس ثرتنا ،ح ثىت
بكم

يف أمركم وتعودون لدايركم.

منثثذ ذلثثس اليثثوم صثثار بيثثت مثثر بيثثيت ،أحتثثر فيثثه بكامثثل راحثثيت وح ثرييت،
مر تغادر البيت يف الصبا البثاكر ،لتلحثق مب ثيم الالجئثني السثوريني ،حيثث
21

____ طوق يف عنقي _____________________________

مت فرزهثثا للعمثثل كمرتمجثثة ،بثثني الالجئثثني واملثثوظفني األت ثرا  ،وتطوعثثت أختهثثا
أمينثثة ،فصثثارت ت ثرافق يف جثثويس علثثى املشثثايف حبثثثا عثثن اجلرحثثى مثثن أقثثاريب
وأهل قرييت ،مث عمثوم اجلرحثى مثن نسثاء ورجثال يف مشثايف انطاكيثة ،ونعثود يف
املساء ،لتمتمع معنثا الكثثري مثن النسثاء السثورايت السثاكنات يف بيثوت قريبثة،
وك ثثذلس نس ثثاء م ثثن أق ثثارب م ثثر  ،لنتح ثثدث ع ثثن مش ثثاهداتنا خ ثثالل النه ثثار،
ولنتباحث يف أمور مساعدة اجلرحثى الثذين ي مثرافقني معهثم ،وأمثور العثائالت
القادمة حديثا عرب احلدود.
مر حتكي وتضثحس ضثحكة تفثيض ملثرارة ،تقثول بينمثا الشثباب األتثرا
منهمكون يف نصز خيام جديثدة ،ويف تقثد الغثذاء والثدواء للنثازحني ،ثرول
عموز حنوهثا ،تلهثث ،حتثاول التقثاط أنفاسثها ،هثذه العمثوز وصثلت لتوهثا إىل
امل ثثيم ،مثثر تثثرت اجلميثثع وتتمثثه إىل العمثثوز ،لعلهثثا مضثثطرة حلاجثثة ي ميكثثن
أتجيلها ،تقول هلا العمثوز :كثل جثاراس يف احلثارة لثديهن قثدور هلثا صثفري حثني
تطبق ،جلبنها من تركيا ،أان اآلن يف تركيا ،أريد قثدرا مثثل تلثس القثدور ،تطلثق
صثثفريا يطثرب ويغثثي جثثاراس ،تسث هلا مثثر  :مثثاذا سثثتفعلني هبثثا وأنثثت تسثثكنني
خيم ثثة؟ يبه ثثا :ل ثثن أس ثثت دمها هن ثثا ،س ثثاخذها مع ثثي إىل بي ثثيت ح ثثني أع ثثود،
مسكينة تلس العمثوز ،مل تثدر أن بيتهثا قثد ثدم ،وأيثا سثتموت يف امل ثيم،
وتدفن هنا يف األرض الرتكية ،وأيا لن تعود.
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مر تقود يضة نسائية إسثالمية ،لثذلس أخثذت دورهثا يف خمثيم الالجئثني،
راحثثت تبثثث املثواع لتثبيثثت قلثثوب خلعهثثا الرعثثز ،تطلثثز مثثن النسثثاء العثثودة
إىل التقثثوى ،حتثثثهن علثثى الصثثرب وتفثثت هلثثن أب ثواب األمثثل ،تنثثبههن إىل حرمثثة
املثال العثام ،وتنهثثاهن عثن إلقثاء األوسثثاخ بثني اخليثام ،تعيثثز علثى بعضثهن ذ
اجلشثثع أثنثثاء اسثثتالم املعثثوانت ،أتمثثر مثثن أخثثذت نصثثيبها مثثن الطعثثام أن ت ثرت
الفضل ألختها ابتاجة ،فيقول هلا املرشد النفسي أن هذا السلو يعتثرب عثاداي
أثناء احلروب واألزمات.
امثرأة أربعينيثثة ختثثرتق الزحثثام لتصثثل إىل مثثر  ،تطلثثز منهثثا التوسثثط لرتمجثثة
بينها وبني الصيدلية ،ماذا تريدين؟ بعد كثري مثن العنثاء أفهمتهثا أيثا تريثد نوعثا
مثثن الكرميثثات الواقيثثة مثثن أشثثعة الشثثمس ،ختثثا عل ثى وجههثثا أن يتغثثري لون ثه
بفعل احلر الشديد ،وهذا ما ي يرضثاه زوجهثا ،حثني تعثود إليثه يف بيتهثا ،كثان
بع ثثض املقيم ثثني يف امل ثثيم يعلم ثثون أن زوجه ثثا ق ثثد استش ثثهد يف املعرك ثثة األوىل،
وهي ي تعلم.
امث ثرأة أخ ثثرى كان ثثت تبك ثثي بلوعث ثة ،تسث ث ل الث ثرائ والغ ثثادي عم ثثن يرافقه ثثا
لعثثودة إىل قريتهثثا ،عنثثد احلثثدود بثثني سثثورية وتركيثثة ،وحثثني ابتعثثدت أص ثوات
الق ثثذائف والص ث ثواريق ،وكف ثثت قافل ثثة الن ثثازحني ع ثثن ال ثثركض ،وص ثثارت متش ثثي
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متمهلة يهدها التعثز والرعثز ،يف تلثس اللحظثات تثذكرت أيثا نسثيت ولثدها
الرضيع انئما يف سريره ،حني محلت أخويه األكرب منه وغثادرت البيثت ،كانثت
تس ث ل عثثن طريثثق العثثودة ،وحتتثثار ملثثن تسثثلم طفليهثثا ،لتثثذهز وحثثدها حتثثت
القصثثف واينفمثثارات املتتاليثثة لصثواريق وبراميثثل تلقيهثثا طثثائرات احلثثاكم ،لقتثثل
شثثعبه وهثثدم املثثدن والقثثرى ،تطلثثز مرافقثثا هلثثا يف طريثثق عود ثثا ،ولثثيس هنالثثس
من يستميز لضراعتها ،سوى طفل يبلغ من العمر مثاين سنوات ،كثان يبكثي
بلوعثثة مثثثل لوعتهثثا ،كثثان خارج ثثا م ثثن مدرسثثته ،فوجثثد الن ثثاس رج ثثاي ونس ثثاء،
شثثيوخا وأطفثثاي ،يركضثثون

ثثاه واحثثد وقثثد سثثيطر علثثيهم الرعثثز ،ركثثض مثثع

الراكضثثني وانتهثثى أمثثره إىل هثثذا امل ثثيم ،حبثثث عثثن أهلثثه فلثثم جيثثد أحثثدا مثثنهم،
كان يل علثى تلثس املثرأة برجثاء حثار أن تصثحبه معهثا ،وهثي تثرفض مرافقتثه،
ألنثه سثيكون عبئثثا عليهثا يف ذلثس الطريثثق الطويثل ،لثن تثثتمكن مثن ايعتنثاء بثثه
ومحايتثثه ،وهثثي حباجثثة ملثثن يرشثثدها وبميهثثا ،ولثثن تثثتمكن مثثن إرشثثاده إىل أهلثثه
وهو ي يعر اسم قريته ،ومل يتعر إليه أحد من خالل امسه.

***
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أان اآلن يف غازي عينتاب ،أحبث عثن عمثل ،أحبثث عثن مكثان يل يف هثذه
الثورة ،أان ما غادرت بييت وتركت عملثي ألعثيع عالثة علثى مثر  ،وعالثة علثى
نفسي ي أفعل شيئا ،لك مل أجد ما أحبث عنه يف غثازي عينتثاب ،ي بثد مثن
العثودة إىل مثر  ،وقبلهثثا ،يبثد مثثن العثودة إىل سثاحة السثثوق أللقثي نظثثرة وداع
علثثى متثثثال العمثثوز احل ثزين ،دنثثوت منثثه  ،حاولثثت مس ث الدمعثثة املتحمثثرة يف
زاويثثة عينثثه ،مكثثررة عبثثارة جثثدي :لثثيس يف الثثدنيا مثثا يسثثتحق كثثل ه ثذا احل ثزن،
وأن هذا اجلمود لن يعطيس أية مثرة ،ي بد من احلركة والسعي.
مل ثثاذا أع ثثود إىل م ثثر اآلن؟ ش ثثعوري خليب ثثة ي ثثرهق بع ثثد فش ثثلي يف إجي ثثاد
عمل ،ي أريد أن أشاركها خيبيت ،ي أطيثق عبثارات الشثفقة والتعزيثة ،يبثد يل
مثثن إجيثثاد مسثثكن وم ث وى ،وموعثثة األغ ثراب الثثذين رافقثثتهم يف رحلثثة النثثزو
سثثكنوا منثثزي اسثثت جره هلثثم بعثثض أقثثارهبم ،انفصثثلت عثثنهم بعثثد ليلثثة واحثثدة،
لتبتلعث الشثوارع ،وأتثوه بثثني الفنثادق الرخيصثثة وامل يمثات ،حبثثثا عثن أشث اص
أعرفهم ،أو أتعثر علثيهم ،يف امل يمثات ي تعطثى خيمثة يمثرأة وحيثدة ،يبثد
من عائلة ،وأان ي زوج يل وي أبناء ،اخليار اآلخر هو وموعة نسثاء وحيثدات،
ه ثثل أس ثثتطيع مس ثثاكنة نس ثثاء ي أع ثثرفهن يف خيم ثثة واح ثثدة وع ثثذاب مش ثثرت ؟
عقلي مدينة كبرية أصاهبا زلزال مدمر ،أحتاج الكثري من الوقثت ألعيثد بنثاء مثا
دم منها ،وترتيز ما بعثرته الفوضى ،أريد اينفراد بنفسي.
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تناهى إىل مسعي أن أحد إخثوس قثد جلث مثع أسثرته وأطفالثه إىل خمثيم أورفثا،
س سثثافر إليثثه ،الطريثثق طويثثل جثثدا ،سثثاعات مثثن السثثفر ي أبس هبثثا س ث حاول
خالهل ثثا ترتي ثثز أفك ثثاري ألح ثثدد ا ثثاه انطالق ثثيت يف ه ثثذه احلي ثثاة اجلدي ثثدة ال ثثيت
فرضثثت علثثي ومثثا كنثثت أختيلهثثا ،هثثاتفي مثثا ي ثزال بمثثل اخلثثط السثثوري ،رئثثيس
دائث ثثرس وزمالئث ثثي يف العمث ثثل يتصث ثثلون يب بث ثثني حث ثثني ومخث ثثر ،يطلبث ثثون ع ث ثودس،
يس لون ملاذا غادرت البلد؟ هل ضايقس أحد؟ هثل تعرضثت لالعتقثال؟ ي..
أان مل أعتقثثل ،لكث رأيثثت بوضثثو الطريثثق الثثذي يثثدفعون للسثثري فيثثه ،يؤكثثدون
أين لست مطلوبة ألي فرع من فروع امل ابرات ،أعثر هثذا جيثدا ،وأدر أنثه
فق مرتز بشكل مثتقن يصثطيادي ،غايتثه أن أكثون بوقثا مثن أبثواق السثلطة،
أ ر جثرائمهم ،وأبثثرر مثثا يفعلونثثه أبهلثثي وبلثدي ،وألتنصثثل مثثن مبثثاد ممنثثت
هبا منذ عرفت اإلميان.
لثثيس هثثذا ذكثثاء م ث  ،بثثل معرفثثة و ربثثة ،يف قريتنثثا مثثثل يقثثول (لثثيس مثثن
خربس ،بل مما جرى على قرعيت) أثناء معركة احلفة الكربى ،نثز معظثم سثكان
القرى ابيطة هبثا ،توزعثوا بثني الالذقيثة وجبثل األكثراد ،كثثري مثنهم جلث لقريتنثا،
طالبا لامان ،يف كل بيت من بيوتنا سكنت عائلتان أو ثالث ،نتقاسثم معهثم
مثثا ادخ ثرانه مثثن املثثؤن ،بعثثد إغثثالق الفثثرن الوحيثثد الثثذي يغثثذي املنطقثثة ،نقثثف
معه ثثم عل ثثى حاف ثثة وادي قريتن ثثا ،لنش ثثاهد الق ثثذائف ثثوي م ثثن منص ثثا ا ال ثثيت
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أقيمت يف القرى العلوية اجملاورة وتسقط فثوق مدينثة احلفثة ،وقثراان الواقعثة علثى
اجلانثثز اآلخثثر مثثن النهثثر ،بينمثثا ت ثزدحم الطثثائرات املروحيثثة يف الفضثثاء ،ك يثثا
غثثر ن الشثثؤم ،مصثثوبة ن ثريان رشاشثثا ا يف كثثل ا ثثاه ،ومطلقثثة ص ثواريق ت ثرت
منها الوداين.
يف تلثثس الس ثثاعات الرهيب ثثة ،كان ثثت أتتين ثثا اتص ثثايت هاتفي ثثة م ثثن اجلبه ثثة،
تنب ث يف كثثل مثثرة عثثن استشثثهاد أحثثد شثثبابنا ،رن هثثاتفي ،قالثثت املتحدثثثة :
أنت من أهم الكاتبات يف سورية ،نريد إعداد ملف يف صحيفة تشثرين عنثس،
وعن كتبس وجوائز األدبية ،أجبتها  :اآلن ؟ اآلن عرفتم أميثيت؟ منثذ بثدأت
الكتابة والنشر مل تكتز صحفكم فقرة واحدة عن كتث وعثن جثوائزي ،ولكثن
حسنا ،أسكيت هذه الطائرات واملدافع اليت تقصف قرييت ألعر كيف أتفثاهم
معس.
اتصثثال مخ ثثر ،قثثال املتح ثثدث حن ثثن مثثن جري ثثدة البع ثثث ،نري ثثد أن نس ثثلمس
عم ثثودا ابت ثثا يف ص ثثحيفتنا ،أجبت ثثه :م ثثا ال ثثذي س ث ث كتبه يف ص ثثحيفتكم؟ ه ثثل
أكتز على موسيقا هثدير طثائراتكم وانفمثار قثذائفكم يف بيوتنثا؟ هثل أكتثز
عن جيوشكم ومدرعاتكم اليت اجتاحت قرييت فنهبت ما اسثتطاعت يبثه ،وملثا
مل ثثد م ثثن يواجهه ثثا أطلق ثثت نرياي ثثا عل ثثى األبق ثثار واخلي ثثول ،ومل تس ثثلم منه ثثا
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الكثثالب ،تركثثت جيوشثثكم تلثثس احلي ثواانت املسثثكينة تت ثثبط بثثدمائها ي هثثي
حيثثة وي ميتثثة؟ أم أكتثثز عثثن أول شثثهيد سثثقط بنثريانكم هثثو ابثثن عمثثي غثثزوان
شاكوش؟
ه ثثاتف ال ثثث ،يق ثثول امل ثثتكلم حن ثثن م ثثن دي ثوان ابافظ ثثة ،نري ثثد من ثثس تفني ثثد
ادعاءات اإلرهابيني أبن هنا معركة يف احلفة ،أجبتثه  :أي تسثمع عثرب اهلثاتف
هثثدير الطثثائرات وأصثوات املثثدافع تصثثدع األوديثثة؟ هثثل تريثثد مث تقريثرا ك ثاذ ؟
احبث عمن يتقن الكذب ،لست أان من ينفعكم اآلن.
خلعثثت اخلثثط السثثوري مثثن هثثاتفي واسثثتبدلته خبثثط تركثثي ،قثثررت السثثفر إىل
أورف ثثا لعل ث ألتق ثثي م ثثع أخ ثثي وأسث ثرته ،يف س ثثيارة األج ثثرة ال ثثيت أقلت ث إىل حمط ثثة
احلثثافالت ،كثثان بصثثري ميس ث الش ثوارع املشثثمرة واحلثثدائق ،وابثثالت التماريثثة
اليت مل تفت أبواهبا بعد ،لكن عقلي يف غفلة عثن كثل شثيء ،ك منثا أخثذ إجثازة
قسرية وتوقف عن التفكري ،السيارة متشثي مبثوازاة خثط الثرتام ،مث تنعطثف ميينثا،
ه ثثذه أول م ثثرة أزور فيه ثثا غ ثثازي عينت ثثاب ،البن ثثاء ال ثثذي بت ثثل الواجه ثثة لف ثثت
انتباهي بشدة ،ك ين أعرفه ،ك ين دخلته يوما ومشيت يف ردهاتثه ،ولكثن أيثن؟
ومثثىت؟ حصثثرت ذاكثثرس ف ثثذلت  ،ابتعثثدت يب السثثيارة ،نزلثثت منهثثا بثثني زمحثثة
املسافرين ،وظل ذلس البناء يومض يف خيايل وينطفث كمصثابي العيثد ،أسث ل
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نفسي  :أتراين رأيته يف أحثالم نثومي؟ أم يف أحثد األفثالم؟ مثا وصثلت لنتيمثة،
وضاع م يف فوضى املشاهد واألفكار.
وصثثلت إىل حمطثثة اينطثثالق يف الصثثبا البثثاكر ،ال ثري البثثاردة تنثثو ب ثني
األش ث ثثمار وت ث ثثدور ح ث ثثول األعم ث ثثدة ،احل ث ثثافالت الكب ث ثثرية يغ ث ث

هب ث ثثا املك ث ثثان،

املسافرون يسرعون إىل حافال م ي يلتفتون لشيء ،األطفال يفلتون من أيثدي
أمها م لريكضثوا علثى الرصثيف الطويثل ،وليلعبثوا يف الثثواين املسثروقة مثن عمثر
السثثفر ،بينمثثا وجثثدت بعثثض السثثوريني يفرتشثثون األرض اانثثز متثثاعهم ،وم ثا
متثاعهم سثثوى بعثثض املالبثس والبطانيثثات ،بعضثثهم أمضثى ليلتثثه انئمثثا هنثا ،يف
ابطة ،وقد تلفع ببطانيته على أحد املقاعد ،وما زال غارقا يف نومه برغم الثربد
والضثثمة والقهثثر ،متثثر املشثثاهد أمثثامي وي يس ثتوقف منهثثا شثثيء ،كلهثثا جديثثد
علثثي ،لكث أتلقاهثثا كثثم يقثرأ كتثثا سثثبق أن حفظثثه عثثن ظهثثر قلثثز ،تفكثثريي
حمصثثو بثثني مثثا يثثدور ،أو مثثا ي يثثدور يف س ثراديز عقلثثي وأعمثثز عثثن ميعثثه
برغم حماويس املستميتة.
دنت م امرأة شثابة ،ترتثدي عبثاءة سثوداء شثديدة ايتسثاخ ،حتمثل طفثال
عل ثثى ذراعه ثثا ،ويتمس ثثس طف ثثل مخ ثثر ب ثثذيل عباء ثثا ،س ث لت

نكس ثثار :أن ثثت

سث ثثورية؟ أجبتهث ثثا هبث ثثزة رأسث ثثي أن نعث ثثم ،بؤسث ثثنا ي خيطئث ثثه النظث ثثر ،س ث ث لت هث ثثل
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تس ثثافرين إىل خم ثثيم أورف ثثا ،م ثثرة أخ ثثرى أجب ثثت هب ثثزة رأس ثثي ،قال ثثت حن ثثن ك ثثذلس
سنسافر ،هذه وجهتنا ،بعض أقاربنا سبقنا إىل هنا  ،سنلحق هبم.
أسثثرة مسثثافرة إىل خمثثيم أورفثثا ،ترفثثد عثثدد املهم ثرين قس ثرا ،حتمثثل حكثثاايت
ع ث ثثن القص ث ثثف واهل ث ثثدم والتموي ث ثثع والتع ث ثثذيز ،امل ث ث ثرأة تري ث ثثد التح ث ثثدث إىل أي
ش

 ،وأان ي أريد ايستماع إليها ،ي أريد ركامثا جديثدا يضثا إىل خثراب

أفكاري ،حني يئست الشابة من ردي تركت وتراجعثت ،وقفثت اانثز شثاب
حتيط الضمادات الطبية برأسه وذراعه ،والتف حوهلما أطفال ثالثة.
احلافلثثة الكبثثرية متشثثي مبسثثافريها يف فثثالة تشثثبه ال ثرباري املمتثثدة ب ثني مثثدينيت
حل ثثز والرق ثثة ،تسث ثثاع األرض واتس ثثاع الس ثثماء مث ثثن فوقه ثثا ،ش ثثعرت بث ثثبعض
اينشرا  ،بعد مدة قصرية انكشف أمام نظري انعكاس الشمس علثى صثفحة
املاء ،تنبهت جيدا ،لثيس سثرا مثا أراه ،إنثه يثر الفثرات العظثيم ،شثعرت بفثر
طف ثثويل ،ومض ثثة قص ثثرية أطف ه ثثا ت ثثذكر أص ثثدقاء يل يف الرق ثثة ودي ثثر ال ثثزور ،عل ثثى
ضثثفيت يثثر الف ثرات الثثذبي  ،ملثثاذا حن ثثرم مجثثال ب ثثالدان وأماي ثثا لنض ثثيع يف أرجثثاء
األرض حبثا عن خيمة تؤوينا بعدما يئسنا من األمان يف وطننا.
ما أمجل ير الفرات وما أصفى ماءه ،أسراب من البط تسثب مطمئنثة علثى
ضثثفتيه ،تثثرى أمثثا ت ثزال ابنثثة عمثثي ازدهثثار تسثثهر علثثى شثثاطئه مسثثتمتعة بضثثوء
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القمثثر ونقيثثق الضثثفادع؟ أان مثثا حسثثد ا علثثى شثثيء سثثوى هثثذا ،ليثثت الزمثثان
جيثثود علثثي بسثثهرة أخثثرى معهثثا ،يف املكثثان ذاتثثه ،هثثذه الومضثثة مثثن الفثثر الثثيت
أهثثداها إيل يثثر الفثرات لثثن أدعهثثا تثثذهز سثثدى ،ي بثثد أن يشثثارك هبثثا أحثثد
مثثا ،فتحثثت هثثاتفي اجل ثوال وأرسثثلت رسثثالة يبنثثة عمثثي ازدهثثار ،أخربهثثا أن ث
اآلن فثثوق اجلسثثر ،وأن الف ثرات يفثثت ضثثفتيه يحتضثثاين ،بينمثثا تلتمثثع موجياتثثه
عاكسة أشعة الشمس يف مهرجان استقبايل.
ثثاوزت احلافل ثة النه ثثر ودخل ثثت نفق ثثا مظلم ثثا ،انطف ث ت ومض ثثة الف ثثر يف
نفسي ورجعت لتداعيات أفكاري ،يف زايرس األخثرية لدمشثق ،وقبثل أن أتخثذ
الثثورة مرحلثة التسثلي  ،مسعثت حثديثا مثن الثدكتور حممثد ،هثو أسثتاذ جثثامعي
وشثثاعر ،قثثال :لقثثد دخلثثت الثثثورة السثثورية نفقثثا مظلمثثا ي يبثثدو أي بصثثي
ن ثثور يف يايت ثثه ،القض ثثية الس ثثورية حتول ثثت م ثثن ث ثثورة ش ثثعز إىل ص ث ثراع دويل ي
يعثثر أحثثد مالثثه ،وقثثال ،لثثن يسثثقط بشثثار األسثثد لسثثهولة الثثيت سثثقط هبثثا
حسث مبثثار يف مصثثر ومعمثثر القثثذايف بليبيثثا ،وزيثثن العابثثدين يف تثثونس ،هثثذا
النظام حتمية كل القثوى الدوليثة احلريصثة علثى أمثن إسثرائيل ،وهثذا النظثام كثان
عل ثثى م ثثدى العق ثثود املاض ثثية خ ثثري ح ثثارس ألم ثثن إس ثرائيل ،أي ت ثثرون العملي ثثات
الفدائيثثة علثثى حثثدود مصثثر واألردن مل تتوقثثف بثثرغم مثثا عملثثوه مثثن معاهثثدات
سالم وتطبيع ،أما يف سوراي فما رأ طفل على رمي حمر
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م ثثا أبع ثثد نظ ثثر ذل ثثس الرج ثثل ،كان ثثت الث ثثورة حينه ثثا ي تتع ثثدى املظ ثثاهرات
السلمية ،يت للها بعض الشهداء هنا وهنا يسقطون صرعى برصاص اجلثيع
وامل ثثابرات ،أعثثادت ذاكثثرس سثثنوات طويلثثة حنثثو الثثوراء ،لتعثثرض أمثثام خيثثايل
شثثا جثثاء برفقثثة رفيثثق العبس ثثي ،أحثثد أبنثثاء مدينثثة احلفثثة ،إىل دائثثرة النف ثثوس
حيثثث أعمثثل ،كثثان كالمثثا يعمثثل حبثثارا علثثى سثثفينة أجنبيثثة ،طلبثثت منهمثثا أن
بداين عن طبيعثة عملهمثا ،حثدث رفيثق عثن صثايت الديسثكو الثيت يراتدهثا
مثع رفاقثثه يف كثثل املثوان الثثيت تتوقثثف فيهثا مثراكبهم ،كمثثا حثدث عثثن أسثثلوب
البحثثارة يف إخفثثاء احلشثثيع وامل ثثدرات عثثن أعثثني رجثثال التفتثثيع يف املراف ث ،
وحثثدث اآلخثثر ،وكثثان بمثثل امسثثا غريبثثا مثثع اجلنسثثية األرجنتينيثثة ،الثثيت محلهثثا
والثثده وجثثده مثثن قبثثل ،لكثثنهم ينتمثثون ألصثثل إىل جزيثثرة أرواد ،املقابلثثة ملدينثثة
طرط ثثوس ،ح ثثدث أن ثثه عم ثثل عل ثثى انقل ثثة نف ثثط ،أتخ ثثذ محولته ثثا م ثثن الس ثثاحل
السثثوري ،تثثدخل عثثرض البحثثر األبثثيض املتوسثثط مث تسثثتدير راجعثثة لتفرغثثه يف
امل ثوان اإلس ثرائيلية ،وقتهثثا عرفثثت ملثثاذا ينثثدرج أي حثثديث عثثن الثثنفط السثثوري
حتثثت بنثثد ايعتثثداء علثثى أمثثن الدولثثة ،وعرفثثت ،ملثثاذا أسثثقطوا احلصثثانة الربملانيثثة
عن ذلس الربملاين الذي رأ وطر سؤاي حتت قبة الربملان ،كان جوابثه حضثور
رجال امل ابرات وسحله مقيدا من داخثل ولثس الشثعز إىل السثمن ليمضثي
فيه سنوات طويلة.
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وتثثذكرت واقع ثثة هام ثثة م ثثن حي ثثاس العمليثثة ،لق ثثد جب ثثت املراك ثثز الثقافي ثثة يف
طول البالد وعرضها ،كثان هثديف ايخثتالط لنثاس ألعلثم مثربر خنثوعهم هثذه
السث ثثنوات الطويلث ثثة للمذلث ثثة والقهث ثثر ،املطبث ثثق علث ثثى رقث ثثاهبم مث ثثن هث ثثذه السث ثثلطة
الفاسث ثثدة املفسث ثثدة ،بينمث ثثا كث ثثان هث ثثد زمالئث ثثي وزمث ثثيالس مث ثثن األد ء اجلث ثثدد
البحث عن التغطية اإلعالمية ،واملردود املادي ،لينضموا إىل فئة املشاهري.
يف إحثثدى املثرات ذهبثثت برفقثثة سثثعاد وأميثثة وإميثثان إلحيثثاء أمسثثية أدبيثثة يف
املركثثز الثقثثايف مبدينثثة القنيطثثرة (ابثثررة) كمثثا كثثانوا يسثثمويا ،الطريثثق إليهثثا مقطثثع
حب ثواجز للم ثثيع وامل ثثابرات ،أوقف ثثت الس ثثيارة ال ثثيت تقلن ثثا ع ثثدة مث ثرات ،ج ثثرى
تفتيع دقيثق لكثل مثا فيهثا ،حقائبنثا النسثائية مل تسثلم مثن التفتثيع ،وهثي ي
حتتثثوي عثثادة سثثوى بعثثض األوراق واألقثثالم ،مثثع مثثرمة صثثغرية وبعثثض أدوات
الزينثثة ،إلضثثافة إىل اهلويثثة الش صثثية ،وبطاقثثة احتثثاد الكتثثاب العثثرب ،تعامثثل
معنا املفتشون حبذر شديد ك منا يتعاملون مثع جواسثيس ،يف املركثز الثقثايف كثان
احلضور مقتصرا على رجال األمن مبسدسثا م الظثاهرة ،إلضثافة إىل املثوظفني
يف ذلس املركز ،كان الشريط الشائس الفاصل بثني احلثدود السثورية واإلسثرائيلية
قريبا منثا ،العلثم األزرق ذو النممثة السداسثية يرفثر علثى كثل أعمثدة الشثريط
احل ثثدودي ،وي وجث ثثود للعلث ثثم السث ثثوري ،قلث ثثت لث ثثزميالس مازحث ثثة :هث ثثا حنث ثثن قث ثثد
شاهدان علم إسرائيل يرفر يف مساء الوطن ،يثرت أميثة :إاي أن تعيثدي هثذا
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الكثثالم أمثثام أحثثد ،إن كنثثت حريصثثة علثثى سثثالمتس ،أميثثة ام ثرأة تنتمثثي لثثدير
الزور ،أخو ا ضباط يف اجليع ،تعلم من أين تؤكل الكتف.
األرض وراء الش ثريط احل ثثدودي جن ثثة خضث ثراء ،ي يظه ثثر للنظ ثثر ش ثيء م ثثن
تراهب ثثا ،وكان ثثت يف اجلان ثثز الس ثثوري ب ثثورا كله ثثا ،ي حتت ثثوي م ثثن اخلض ثثرة سث ثوى
بضعة أشمار توت معمرة ،تعيع وحدها بال رعاية وي سثقاية ،حتثرس البيثوت
واملستشثثفى املثثدمرة ،والثثيت اختثثذ ا السثثلطات السثثورية أيقونثثة إعالميثثة ،تعرضثثها
عل ثثى الوف ثثود الزائ ثثرة لل ثثبالد ،لغاي ثثة اهله ثثا ويعرفوي ثثا ،مض ثثت أايم عل ثثى تل ثثس
الزايرة ،رحت أحدث األصدقاء عنها ،مس يل عموز مثن قريتنثا ،كثان جنثداي
هنا يوم دمارها ،أبن أكبال التفمري ابيطة ملستشفى ما تثزال شثاهدة علثى
أن ذلثثس املكثثان مل يثثدمر قصثثفا لطثثائرات ،بثثل تفمثريا بيثثد خبثري ،أاثز مهمتثثه
هبثثدوء الواث ثثق املطم ثثئن ،ال ثثذي ي خيش ثثى رقيبثثا وي حس ثثيبا ،ك ثثم كن ثثا نع ثيع يف
غفلة؟
اوزت احلافلة التالل الرتابية بعد ير الفرات ،وانبسط أمامها سهل يفثيض
خلريات ،قرى صغرية تتنثاثر علثى جثان الطريثق ،أرض زراعيثة ترويهثا مرشثات
الثرذاذ ،قطعثان مثن األغنثام واألبقثار واملثثاعز ترعثى أبمثان هنثا ،وهنثا يف بلثثدي
تعثثيع القطعثثان وأصثثحاهبا يف رعثثز دائ ثثم ،ترعثثى يف السثثهول واجلبثثال حت ثثت
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س ثطوة رجثثال امل ثثابرات ،الثثذين باصصثثون أصثثحاهبا يلتفثثا علثثى قثثانون
محايثثة احل ثراج ،فإمثثا دفثثع رش ثثوة ترضثثيهم ،أو حصثثة مثثن القطيثثع وإنتاجثثه ،أو
كتابة ضبط خمالفة يرفع إىل وزارة الزراعة ،لتحيله إىل حمكمثة عسثكرية ،تقضثي
مبصادرة القطيع وسمن صاحبه.
احلافلثثة تتثثابع السثثري ،تت ثواىل بقثثع األرض خثثتال أشثثكاهلا ،فهنثثا حقثثول
الثثذرة خبضثثر ا اليانعثثة ،تسثثقى بثثرذاذ املثثاء فيتكسثثر فيثثه ضثثوء الشثثمس وتظهثثر
أق ثواس قثثز  ،تثثرق

أبلوايثثا البهيمثثة علثثى اهت ثزاز أق ثواس الثثرذاذ ،وهن ثا أرض

احلصيد ترعى فيها املواشي.
األرض سهلية تالمس أطرافها األفق ،مازال منظر السهول يغوي

لثركض

كما كنت أفعل يف طفوليت حيث ولدت ونشث ت يف مدينثة محثاة ،أشثتهي أن
أخلثثع حثثذائي ألركثثض يف السثثهل الفسثثي حافيثثة حثثىت يهثثدين التعثثز ،ف ث قع
منبطحثة علثى الثرتاب ،مث أقثوم ألركثثض ،وأقثع حثىت ينهكث الثركض ،ف سثثتلقي
علثثى ظهثثري ألرسثثل نظثثري يف زرقثثة السثثماء ،أش ثثاهد الطيثثور اجلارحثثة تبسثثط
أجنحنهثثا وتثثدور يف الفضثثاء متمهلثثة ك يثثا تسثثب  ،كنثثت يف طف ثوليت أقلثثدها،
أبسثثط ذراعثثي علثثى جثثان كاألجنحثثة ،وأدور حثثول نفسثثي حثثىت أنسثثلق عثثن
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واقعي وتغيم يف نظري املرئيات ،ويف الليل أنظر إىل القمر ،أحصي النمثوم مثن
حوله وأنظر إىل ظاهر يدي ،هل غزته الثاليل؟
األسثثتاذ حممثثود معلثثم يف إحثثدى مثثدارس قثثرى احلسثثكة ،أضثثحكه حلمثثي
هذا حىت أسال الدموع من عينيه ،قال ما هذا احللثم اجملنثون؟ ختيلثس تركضثني
يف السهل ،وتركض خلفس كل كالب القرية .....ثورتنا كانت مثل حلمثي
هث ثثذا ،انطلقث ثثت بسث ثثهولة تطالث ثثز حلريث ثثة فطارد ث ثثا كث ثثل كث ثثالب األرض ،بث ثثل
هامجتهثا وحثثوش غريبثثة خرجثثت مثثن جحثثور وأوكثثار مثثا كانثثت يف احلسثثبان ،أان
ما زلت أحلم ،وثورتنا مازالت مستمرة ي وال للرتاجثع عنهثا ،ماضثية يف درهبثا
غثثري عابئثثة لكثثالب وي لوحثثوش ،متوكلثثة علثثى

الثثذي وع ثد بنصثثر مثثن

ينصرونه.
طويثثل ه ثثو الوقثثت الثثذي أمضثثيناه يف حمطثثة أورفثثا ،انتظ ثارا للحافل ثثة ال ثثيت
ستنقلنا اىل رأس العني ،القسم الرتكي من مدينة رأس العني الثيت قطعهثا مشثرط
سايكس وبيكو إىل شطرين ،أحثدما لسثورية واآلخثر لرتكيثا ،كمثا فعثل لكثثري
من املدن على الشريط احلدودي ،وأخثريا انطلقثت حافلتنثا ،الشثمس تثدنو مثن
مغرهب ثثا ،تنش ثثر ض ثثياءها األص ثثفر عل ثثى حقث ثول القط ثثن فيزده ثثي البي ثثاض أبلث ثوان
رائعة ،العمال جيمعون حاجا م معلنثني انتهثاء يثار العمثل ،متنيثت لثو أسثتطيع
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فثت انفثثذة يف احلافلثة ألسثثتمع إىل غنثثائهم وفثرحهم ،أظثثنهم يغنثون مثلمثثا يغث
الفالح ثثون يف حقولن ثثا ،يتب ثثادلون الطرائ ثثف واألح ثثالم ،ينتظ ثثرون انته ثثاء املوس ثثم
لتبثدأ احتفثثايت األعثراس ،يف اجلزيثرة السثثورية كثثل األعثراس تؤجثثل إىل مثثا بعثثد
انتهثثاء موسثثم القطثثن وقثثبض مثنثثه ،يثثدفعون مهثثر الزوجثثات نقثثدا ليثثد ويل أمرهثثا،
أيخذه األب مع مثن حمصول القطن ،فيصب لديه مال كثري ،أرقثام ي حنلثم هبثا
حنثثن سثثكان املثثدن ،والقثثرى السثثاحلية ،هثثذه القريثثة هثثي إحثثدى قثثرى الغمثثر،
هكثذا اتفثق علثثى تسثميتها ،سثكايا مثثن قثرى الرقثة الثثيت غمثرت بيو ثا وحقوهلثثا
مبيثثاه سثثد الف ثرات ،مت نقلهثثم إىل هثثذه املنطقثثة مثثن ريثثف رأس العثثني ،ليسثثكنوا
أراض ومث ثزارع ج ثثرى ايس ثثتيالء عليه ثثا م ثثن اإلقط ثثاعيني األكث ثراد والع ثثرب ،م ثثن
املسثثيحيني والشيشثثان ،يف مشثثروع التث ميم الثثذي جثثاء بثثه مجثثال عبثثد الناصثثر ،
ال ث ثرئيس املصث ثثري ،أايم الوحث ثثدة ،وأكملث ثثه حث ثثزب البعث ثثث بعث ثثد اسث ثثتيالئه علث ثثى
السلطة يف سورية.
س لت األستاذ حممود ملاذا تعتمدون يف وجبثة الفطثور علثى اخلبثز والشثاي
وأنتم متلكون كل هذه األموال وهذه اباصيل؟ أرى الفقر ظاهرا علثى تفاصثيل
حياتكم من م كل وملبس ومسكن ،بيوتكم مبنية لرتاب ،وي أرى فيها مثن
األاث شيئا ذا قيمة ،مل جيب  ،أجابت زوجته سرا ،معظم هثذه األمثوال يعثود
للبنس الزرعي الذي يقرضهم البذار والسماد واملبيدات احلشرية ،بثدد سثعرها
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وسعر فائد ا كما بدد أسعار اباصيل ،وما علثى الفثال سثوى الرضثى ،ومثا
يتبقثى لكثثم مثثن هثثذه املبثثالغ الكبثثرية ،كيثثف تنفقونثثه؟ أجثثابت  :معظمثثه ينفثثق
على ويئم لرجثال امل ثابرات أو يعطثى نقثدا أليثديهم اتقثاء لشثرهم ،يف معظثم
الويئم أيكلون اللحم ويرتكون لنثا ،ألهثل البيثت ،مثا تبقثى مثن الربغثل أو األرز
املطبوخ ملرق ،ويف أايم كثرية ي يتبقى لنا من الوليمة أي شيء.
مل يقنعث ث ه ثثذا اجلث ثواب ،طرح ثثت س ث ثؤايل عل ثثى أشث ث اص مخ ث ثرين ،فك ث ثان
اجلواب الصاعق ،تريدين أن نب بيوات واهزها بفثاخر األاث ملثن؟ ألعثدائنا؟
ومن هم أعدااكم؟ قال :هم أصحاب األرض اليت مثاتزال مسثملة أبمسثائهم يف
دوائر السمل العقاري ،حنن جئنا إىل هنثا وأخثذان هثذه األرض بقثرار سياسثي،
ونتوقثثع يف كثثل حلظثثة ،أن تتغثثري الق ثرارات وتعثثود هثثذه األرض ألصثثحاهبا ،هثثل
نرت هلم بيوات بنيناهثا اهثودان ،وأاا اشثرتيناه مبالنثا؟ لثن نفعثل ،حثني أيس هثذا
الق ثرار ،نقثثودي معثثي ،هنثثا ،حتثثت إبطثثي ،مخثثذها وأعثثود إىل بلثثدي ،إىل الرقثثة،
وأتر هلم هثذه البيثوت الرتابيثة ،والفثرش والوسثائد ابشثوة بثرديء القطثن ممثا ي
ميكن بيعه وي فائدة منه .
اي إهلثثي ،كثثم زرع حثثزب البعثثث مثثن القنابثثل ايجتماعيثثة املوقوتثثة ،املسثثتعدة
لالنفمار يف أية حلظة ،كم خلثق مثن أسثباب العثداوة بثني فئثات الشثعز بكثل
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أشكاهلا ،الطائفية واملذهبيثة والعرقيثة واملناطقيثة ،نتائمهثا نراهثا اآلن أبم أعيننثا،
لقثثد اث يف متزيثثق النسثثي ايجتمثثاعي شثثر متزيثثق ،ارات أطلثثت براوسثثها مثثن
جحور الرعز ،أصوات تنطلق أسكتها فيما مضى احلديد والنار ،ي حثول لنثا
وي قوة سوى أن نس ل

أن جيمع شتات املسلمني حتت راية اإلسثالم ،هبثذا

فقثثط نتغلثثز علثثى مكائثثد صثثنعت ،وزرعثثت فينثثا هبثثدوء ،وخببثثث شثثيطاين رمبثثا
بتار فيه الشيطان.
أك ثوام القطثثن تسثثافر لشثثاحنات مثثن حقوهلثثا إىل املصثثانع القريبثثة ،ومثلهثثا
أك ثوام مثثن الغيثثوم البثثيض تثثركض يف الفضثثاء مش ثربة حبمثثرة الغثثروب ،بعثثد قليثثل
س ثثاد الظ ثثالم وانطفث ث ت املش ثثاهد م ثثن الناف ثثذة ا ثثان  ،فغرق ثثت أبفك ثثاري مث ثن
جديد.
ي مل أغثثرق أبفكثثاري ،بعثثدما غيثثز الظثثالم عثثن نظثثري كثثل مثثا هثثو خثثارج
احلافلثثة تنبهثثت إىل حثثديث يثثدور بثثني رجل ثني جيلسثثان خلفثثي ،قثثال أحثثدما
واحلسثثرة تصثثبغ صثثوته :ملثثاذا قامثثت هثثذه الثثثورة؟ ثلثثة مثثن اجملثثانني أشثثعلوا البلثثد
وخربوهثثا ،مصثثنعنا الثثذي نقلنثثاه إىل تركيثثا مثثا عثثاد ينثثت ربثثع مثثا كنثثا ننتمثثه يف
بلثثدان ،بقيثثة املعامثثل مل نثثتمكن مثثن نقلهثثا ،أليثثا قصثثفت وهثثدمت ،كنثثا نعثثيع
يف أمثثان ،أكثثرب ضثثابط وقثثاض ومسثثؤول نش ثرتيه حبفنثثة مثثن املثثال ،كثثل املشثثاكل
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حتل ملال ،أجابه اآلخثر مسثتنكرا  :وهثل كثل النثاس متلثس حفنثات مثن املثال
تشثثرتي هبثثا املسثثؤولني؟ أان أعلثثم أن بعثثض العمثثال يؤجثثل زايرة الطبيثثز حثثىت
يايثثة األسثثبوع ليقثثبض أجثثرة عملثثه ،وبعضثثهم يؤجثثل ش ثراء املالبثثس ألطفالثثه
مومسثثا بعثثد موسثثم ألنثثه ي ميلثثس مثنهثثا ،ي تكفثثيهم األجثثور الثثيت تثثدفعويا هلثثم،
يعمثثل كثثل أفثراد األسثثرة ،وميثثوت جيثثل بعثثد جيثثل يف بيثثوت مسثثت جرة ،قبثثل أن
ميتلكث ثوا من ثثزي يش ثثعرهم ألم ثثان وايس ثثتقرار ،من ثثزل ي يط ثثرق ب ثثه يف أول ك ثثل
شهر من صاحز البيت مهثددا بطثردهم إن مل يثدفعوا ،قثال األول ومثاذا نفعثل
هلم؟ هل منلكهم بيوتنا ومصانعنا؟ حنن ندفع هلم أجورهم كاملة غري منقوصثة،
لكنهم غدروا بنا ،وانضموا لصفو الثوار ،فكانوا سببا يف خثراب بيوتنثا ،قثال
اآلخر :تقول إن مصانعكم قصفت ،وهل ميلس الثوار طائرات ليقصثفوكم هبثا؟
أليسثثت طثثائرات جثثيع بشثثار األسثثد هثثي مثثن قصثثفتكم؟ وأنثثتم مثثا تزالثثون علثثى
مثواقفكم املؤيثثدة لثثه ،أجثثاب األول زئثزاز :هثثم اسثثتفزوه فثثانتقم مثثنهم بقصثثف
املعامل اليت يعملون هبا.
متني ثثت ل ثثو أدخ ثثل يف حث ثثديثهما ألس ث ث ل ص ثثاحز املث ثثال :ه ثثل ك ثثان أحث ثثد
موظفي احلكومة يقثبض راتبثه كثامال؟ أمثا كثان اباسثز يقتطثع منثه مبثالغ مثرة
بذريعة اجملهود احلثريب وأخثرى لثدعم انتفاضثة فلسثطني ،وأخثرى حبمث مثا أنثزل
هبثثا مثثن سثثلطان ،ومثثن جيثثرا علثثى ايعثرتاض سثثيتهم بوطنيتثثه ،وختاذلثثه ثثاه
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القضث ثااي املص ث ثريية لام ثثة ،ألن مجي ثثع اباس ثثبني م ثثدعومون بش ثثكل كام ثثل م ثثن
القيث ثثادة العليث ثثا ،يث ثثدفعون املوظث ثثف دفعث ثثا يف طريث ثثق الرشث ثثوة والسث ثثرقة والفسث ثثاد،
وألطر سؤاي مخر  :هل كثان يف بثالدان بيثت أو مصثنع أودكثان يف مث من مثن
مدامة رجثال امل ثابرات واعتقثال صثاحبه؟ هثل كثانوا ممنثني مثن تقثارير يكتبهثا
امل ثثربون تثثداهم مبوجبهثثا البيثثوت لتسثثرق منهثثا األم ثوال واملصثثا وكثثل مثثا غثثال
مثن ثثه أم ثثام أع ثثني أهله ثثا؟ ه ثثل ك ثثان املث ثواطن أيم ثثن عل ثثى نفس ثثه م ثثن ايعتق ثثال؟
والتهمة؟ ي حاجة لتهمة ،التهم قمصثان جثاهزة مفصثلة علثى كثل املقثاييس يف
فثثروع خمثثابرا م ،يلبسثثويا ملثثن يشثثااون حثثني يشثثااون ،لكثثن حثثديثهما انتهثثى
وساد الصمت.
ت ثثدخل احلافل ثثة بل ثثدة ص ثثغرية ،تت ثثوزع املص ثثابي فيه ثثا عل ثثى ج ثثان الطري ثثق،
التف ثثت إىل اخل ثثارج حي ثثث الن ثثور ،احلافل ثثة ثثري مس ثثرعة ،ك ثثل مص ثثبا يعطيه ثثا
ظال ،ميشي الظل معها إىل منتصف املسافة الفاصلة بينه وبثني املصثبا التثايل،
يبهت الظل تدرجييا وبسرعة حىت خيتفثي ،ظثالل بعثدد مصثابي ذلثس الشثارع،
أتس من خلف احلافلة ،حتاذيها مسافة قصرية مث تسثبقها وختتفثي ،ثورتنثا متشثي
عل ثثى مث ثثل ه ثثذه الطري ثثق ،ي ثرتاكض خلفه ثثا وحب ثثذائها الق ثثادة وال ثثداعمون ،وم ثثن
يسثثمون أنفسثثهم أصثثدقاء سثثورية مث خيتفثثون كمثثا ختتفثثي هثثذه الظثثالل ،ثثاوزت
احلافلة شارع املصابي  ،مث دخلت يف الظالم ،ورجعت ألفكاري.
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الظالم حبر تسب فيه هذه احلافلثة ،تثومض بعثض النمثوم يف مسائثه ،تثؤنس
ليل العاشقني و دي القوافل لدروهبا الطويلة ،تلمع بعض املصثابي يف القثرى
البعيدة ،معلنة عن حياة ممنة يف هذه البطا املظلمة ،والظلثم حبثر مخثر تغثرق
فيه بالدي ،ي اوم يف مسائه ،وي مصابي يف أرضه ،ينقطع التيثار الكهر ئثي
سثثاعات متواصثثلة ،مثثرة بذريعثثة التقنثثني ،ومثثرة بذريعثثة األعطثثال الفنيثثة ،وم ثرات
لغيثثاب العمثثال املسثثؤولني عثثن حركثثة القواطثثع ،تظلثثم القثثرى وامل ثدن ،لثثتعلن أن
مثثوات مثثا ،يفثثرض علثثى السثثالكني دروب احليثثاة يف هثثذه الثثبالد ،عشثثاق احلريثثة
والكرامثثة تصثثطادهم ن ثريان احل ثثاكم ،واملس ثثافرون ذاهب ثثون ب ثثال أمثثل يف الع ثثودة،
عثثائالت بكاملهثثا تقتثثل حتثثت ركثثام منازهلثثا ،وعثثائالت متثثوت غرقثا يف البحثثار،
عثائالت أخثرى تفثثرتش األرض وتلتحثف السثثماء علثى احلثثدود الدوليثة منتظثثرة
السما هلا بدخول بلدان اجلوار واإلقامة يف اخليام.
ألتفت لل لف ،حبثا عن الرجلني الثذين كثاان يتحثدان لغثة (كنثا عايشثني)
ألجد أحدما انئمثا ،واآلخثر جثاح العينثني بثدق يف الظثالم ،أتثراه يفكثر مبثا
أفكر به؟ هل يقثول لنفسثه اآلن أن هثذه الثبالد كانثت بثالدان قبثل أن بكمنثا
أعداء أرضنا وديننا ،قبل أن يقسموها ،أو يتقامسوها ،كتقاسم رغيف خبز بثني
ثلة من اجلياع؟ بل مثلما يتمثزق جسثد غزالثة وادعثة بثني أنيثاب الوحثوش ،كثان
ج ثثدي يس ثثافر إىل إس ثثطنبول وأنطاكي ثثا واألانض ثثول ،بس ثثهولة م ثثن يتنق ثثل ب ثثني
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حم ثرات بيتثثه ،حيثثث ي حثثدود وي ج ثوازات سثثفر ،لثثه أصثثدقاء يف كثثل تلثثس
البالد ،منهم من شاركه ارة ،ومنهم من كثان زمثيال يف الدراسثة ،ومثن شثاركوه
وشثاركوا أ ه مثن قبلثه يف اجلهثاد أايم احلثربني العثامليتني ،وبعثدها يف الثثورة ضثد
ايحثثتالل الفرنسثثي ،كثثان يتحثثدث اللغثثة الرتكيثثة مثلمثثا يتحثثدث اللغثثة العربيثثة،
لكننث ثثا اليث ثثوم أغ ث ثراب هنث ثثا ،يف دولث ثثة غث ثثري دولتنث ثثا ،قن ث ثوات اإلعث ثثالم يف ب ث ثثالدان
نسثثيت األكاذي ثثز ال ثثيت ردد ثثا من ثثذ نكبثثة فلس ثثطني ،ع ثثن ع ثثداو ا إلس ثرائيل،
وعزمه ثثا عل ثثى اس ثثرتداد األراض ثثي ابتل ثثة مهم ثثا ط ثثال ال ثثزمن ،وص ثثر املتح ثثدث
مسها أبن أمن النظام احلاكم هو من أمن إسرائيل ،نسيت احلكومثة األسثدية
هثذا كلثه وكرسثت تركيثا عثدوا أول ،أليثا احتضثنت الفثارين أبرواحهثم وأطفثاهلم
من نثريان مثدافع احلكومثة وطائرا ثا ،الفثارين مثن جنثوده الثذين ي يرمحثون كبثريا
وي صغريا ،من سمونه اليت فغرت أفواههثا لتبتلثع عشثرات اآلي مثن الرجثال
والنس ثثاء واألطف ثثال أيض ثثا ،م ثثن امل ثثدارس واملعام ثثل واملستش ثثفيات ،ال ثثيت حتول ثثت
كلها إىل سمون.
أغ ثراب حن ثثن هن ثثا؟ ي لس ثثت غريب ثثة ،م ثثر م ثثا رض ثثيت أن ت ثثؤجرين غرف ثثة يف
بيتهثا ،وهثثي ي تنثثادي

مسثثي أبثثدا ،بثثل اي أخثثيت ،سثثلمت مفثثاتي بيتهثثا ألعثثود

إليه يف غياهبا مثلمثا أعثود إىل بيثيت ،وضثعت كثل مثا يف بيتهثا يف متنثاول يثدي،
ومثله ث ثثا فعل ث ثثت أخته ث ثثا أمين ث ثثة ،أعطتث ث ث مف ث ثثاتي بيته ث ثثا آلوي إلي ث ثثه يف غياهب ث ثثا
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وحضثثورها ،حثثني ميتل ث بيثثت مثثر لضثثيو  ،وحثثني أريثثد خلثثوة مثثع نفسثثي،
ألقرأ أو أكتز أو أاتبع األخبار.
أم مر  ،العموز املقعدة ،أمسعهثا تثدعو

بعثد كثل صثالة تصثليها ،ترجثوه

أن يف ثثرج كربتن ثثا ،وليحميث ث وبفظث ث م ثثن ك ثثل ك ثثرب وتع ثثز ،وأن يعيث ثدان إىل
بثثالدان ،ولكثثن ،مثثا شثد انتبثثاهي بقثثوة يف صثثال ا ،هثثو ابتهاهلثثا إىل

لثثيحف

رئثثيس الثثبالد ،رجثثز طيثثز أردوغثثان ،ولينصثثره علثثى أعدائثثه ويوفقثثه إىل كثثل مثا
فيثه اخلثثري ،سث لتها يومثثا :أرى حصثة رئثثيس الثثبالد مثن دعائثثس أكثثر مثثن حصثثة
أويد ؟ قالت اي ابنيت ،خري أويدي يثذهز ألنفسثهم ،ولعثائال م ،أمثا هثذا
ف ثريه يشثثمل كثثل األمثثة ،فكيثثف ي أخصثثه بثثدعائي؟ سث ظل أدعثثو لثثه مثثا دام
يف صدري نفس يرتدد ،إنه أحق بدعائي من أويدي.
أغ ثراب حنثثن هنثثا؟ ي ،ي أشثثعر لغرب ثثة هن ثثا ،كثثل تركثثي يثثتكلم العربي ثثة مم ثثن
قابلتهم يف مسريس هنا نصز نفسه ترمجاان ،ورافقث لتيسثري أمثري ،وهثو يثدعو
أن يف ثرج كربتنثثا ،ومثثن ي يع ثثر اللغ ثثة العربيثثة ك ثثان يرفثثع كفيثثه لي ثثدعو
أمامي ،أرى الدموع تتث رج يف عيثويم ،أرى الصثدق صثافيا يف تلثس الثدموع،
أان لسثثت يف غربثثة ،بثثل يف بلثثدي ،وكثثل بلثثد مسثثلم فيثثه أمثثثال مثثر وأسثثر ا هثثو
بلدي ،وليس ذلس احليز ابصور ضمن أسال سايكس وبيكو.
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دخلثثت احلافلثثة مدينثثة راس العثثني ،مصثثابي الش ثوارع وحثثدها س ثاهرة تعلثثن
عن وجودها يف هذه املدينة النائمة ،الدروب خالية من البشثر وملثا متثض سثاعة
علثثى صثثالة العشثثاء ،توقفثثت احلافلثثة ،أحثثاط هبثثا عثثدد مثثن سثثيارات األج ثثرة
الصثثغرية ،حبثثثت بعيث عثثن األسثثرة املسثثافرة إىل خمثثيم الالجئثثني ،كثثانوا هثثم أيضثثا
يبحثثثون أبعيثثنهم ع ث  ،ركبنثثا معثثا سثثيارة أجثثرة لتنقلنثثا إىل امل ثثيم ،كثثان الطريثثق
ترابيثثا مظلمثثا ،قطعنثثاه يف حثثديث عثثن شثثؤون وشثثمون بثثالدان ،امل ثرأة خسثثرت
أحد أخويها يف القصف الذي طال قريتها ،بينما بقي أخوها اآلخر جنثداي يف
جثثيع األسثثد ،كانثثت حزينثثة علثثى ايثنثثني معثثا ،وعلثثى أبويهثثا العمثثوزين الثثذين
رفضا مغادرة بيتهما وقريتهما ،فضال املوت يف منزهلما على العيع يف خميم.
األطفثثال استسثثلموا للنثثوم بعثثد وصثثلة بكثثاء سثثببها اجلثثوع ،امل ثرأة الثثثرارة ي
تسثثكت أبثثدا ،وأان أريثثد وصثثل مثثا انقطثثع مثثن سلسثثلة أفكثثاري ،حثثدثت عثثن
حياة سعيدة عاشثتها مثع زوجهثا ،يغلفهثا الفقثر واحلرمثان ،كانثت تثوفر مثن مثثن
الطعثثام واملالبثثس والعثثالج لتممثثع النقثثود ،حثثني صثثار لثثديها مثثا يكفثثي لبنثثاء
بيثثت ص ثثغري ،عل ثثى أرض ورثه ثثا زوجه ثثا ع ثثن أبي ثثه ،ش ثثرت العم ثثل بي ثثدها وي ثثد
زوجها ،ساعدته يف حفر األساس ونقل احلمارة والرتاب ،ليثوفرا أجثرة العمثال،
عثثت خ ثثامت عرس ثثها وخزانثثة مالبس ثثها ،ك ثثل ه ثثذا مثثن أج ثثل ام ثثتال بي ثثت ي
تضطر لدفع أجرته يف ياية كل شهر ،سواء وجد زوجها عمال أم مل جيد.
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كانثثت تبلثثل لثثدموع كثثل كلمثثة تقوهلثثا ،وزوجهثثا صثثامت جامثثد كالتمثثثال،
حثثني اكتمثثل بيتهثثا ،ي ..مل يكتمثثل ،بثثل اكتملثثت جدرانثثه وسثثقفه ،حم ثراتن
صثثغرياتن مثثع محثثام ومطثثبق ،فرحثثت إذ صثثار لثثديها سثثقف وجثثدران ،أغلقثثت
النوافذ برقثائق مثن النثايلون ،وأسثدلت علثى األبثواب بطانيثات قدميثة ،مث نقلثت
م ثثا تبق ثثى ل ثثديها م ثثن األاث إىل بيته ثثا اجلدي ثثد ،زرع ثثت ح ثثول بيتهث ثا اخلضث ثار
واألزهار ،ومحدت رهبا على هذه النعمة الكبرية.
بطاري ثثة ه ثثاتفي أوش ثثكت عل ثثى نف ثثاد خمزوي ثثا ،ي ش ثثيء مع ثثي يف ه ثثذا
الظثالم أهثثرب بثثه مثثن حثديث هثثذه املثرأة ،ومثثن دموعهثا ،مسعثثت منهثا حكايثثة
تكثثررت يف كثثل قريثثة مثثن قثثرى سثثورية ،وكثثل عائلثثة مثثن عائال ثثا ،تقثول حمثدثيت:
حث ثثني بث ثثدأت الطث ثثائرات حتث ثثوم فث ثثوق القريث ثثة ،سث ثثارع الرجث ثثال فنقل ث ثوا العث ثثائالت
واألطفال إىل كهو يف اجلبل القريز ،ابنثيت زينثز ركضثت عائثدة إىل البيثت
لتملز دميتها.
لث ثثيس اآلن وق ث ثثت ال ث ثثدمى اي زين ث ثثز ،مل تسث ثثمع كالم ث ثثي ،ركض ث ثثت راجع ث ثثة
ودخلثثت املنثثزل ،وقفنثثا مجيعثثا نتفثثرج علثثى القثثذائف تنهمثثر كثثاملطر ،فتنبثثت يف
مكان سقوطها أشثمار عمالقثة مثن الثدخان والغبثار ،حممولثة علثى جثذوع مثن
انر ،وحثثني غثثادرت الطثثائرات مسثثاء القريثثة ،واالثثت سثثحز الثثدخان والغبثثار،
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هرعنا لتفقثد مارهثا ،كثان سثقف بيتنثا علثى األرض ،يطمثر حتثت ركامثه كثل مثا
منل ثثس م ثثن املت ثثاع ،ويطم ثثر ابن ثثيت زين ثثز ودميته ثثا ،مل يرتكن ثثا الش ثثباب لن ثثدفنها،
ولن ثثدفن م ثثن استش ثثهدوا يف تل ثثس الغ ثثارة ،ب ثثل دفعث ثوا بن ثثا عل ثثى طري ثثق اهلم ثثرة،
ومضيت ي أعر يبنيت قربا ،لسنا وحدان ،عشثرات العثائالت مثلنثا ،خسثران
كل شيء وجئنا مبا نرتدي من املالبثس ،نبحثث عثن خيمثة تؤوينثا ،عثن لقمثة
يتصدق هبا علينا أهل اخلري.
مل تس ثثتطع إكم ثثال ح ثثديثها ،غلبه ثثا البك ثثاء ،وانض ثثم إليه ثثا أويده ثثا يف جوق ثثة
تعثثز مثثا ي يطثثرب ،اذ اسثثتيقظوا مثثن نثثومهم حثثني توقفثثت السثثيارة عنثثد ب
امل ثثيم ،اسثثتقبلنا هنثثا رجثثال الشثثرطة عنثثد نزولنثثا ،انتبهثثت للرجثثل زوج تلثثس
امل ثرأة ،فرأيثثت جهثثازا طبيثثا ي ثربط بثثني فكيثثه ،يبثثد أنثثه مصثثاب يف احلثثرب ،وأن
صمته كان نتيمة انطباق فكيه بضغط ذلس اجلهاز.
الوقثثت مت ث خر وي وثثال لتسثثميلنا يف سثثمالت الالجئثثني ،يبثثد مثثن اينتظثثار
حىت الصبا  ،أدخلنا رجال الشرطة خيمة كبرية جدا ،فيها عدد من العثائالت
اليت سبقتنا ،جلبوا لنا طعاما وبطانيثات ،مث أشثاروا أبن علثى الرجثال املبيثت يف
اخليمث ث ثثة األخث ث ثثرى امل صصث ث ثثة للرجث ث ثثال ،ألن هث ث ثثذه اخليمث ث ثثة خمصصث ث ثثة للنس ث ث ثاء
واألطفال.
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تناول األطفال الطعام بنهم شديد ،مث استسلموا سثريعا للنثوم ،بينمثا ظلثت
األم تكمثثل ق ث

حكايتهثثا ك منثثا حتكيهثثا لنفسثثها ،حثثني وجثثدت أي مسثثتمع

يهثتم حلثثديثها يذت لصثمت حمتضثثنة أطفاهلثثا ،تلفثت حثثويل أحبثث عثثن أهثثل
بلدي فلم أجد وجها أعرفه ،رحت أاتبع بعض احلايت وأسمل املالحظات.
ام ثرأة يف الثالثثثني م ثن العمثثر ،ترتثثدي عبثثاءة سثثوداء ورثثارا أسثثود ،اللبثثاس
الرمسثثي الثثذي ختثثرج بثثه نسثثاء حلثثز مثثن بيثثو ن ،بينمثثا ترتثثدي معظثثم النسثثاء
مالب ثثس منزلي ثثة خفيف ثثة ،ديل ثثة أي ثثا أخرج ثثت م ثثن بيو ثثا عل ثثى جن ثثا الس ثثرعة،
عل ثثى غ ثثري اس ثثتعداد منه ثثا لل ثثروج ،املث ثرأة ذات العب ثثاءة الس ثثوداء ظل ثثت طث ثوال
الوقثثت تثثركض إىل خثثارج اخليمثثة ،لتعثثود بطفلهثثا ذي السثثنوات السثثبع كيثثا،
يريثثد أ ه ،يس ث هلا بغضثثز :ملثثاذا ت ثثركتهم أيخذونثثه؟ إىل أيثثن أخثثذوه؟ ي أريثثد
هذا املكان ،أريد العودة إىل بيتنا ألستعيد أيب ،كانثت حتثاول دئتثه ،وإفهامثه
أن أ ه شث ثثهيد ،وأن ث ثثه ذهث ثثز إىل الس ث ثثماء ،إىل اجلن ث ثثة ،ف ث ثثال يص ث ثثدقها ،مل ث ثثاذا مل
يثثذهز أيب إىل اجلنثثة ماشثثيا؟ ملثثاذا مل يركثثز سثثيارته؟ ملثثاذا محلثثه الرجثثال؟ هثثل
صثثعد كثثل أولئثثس الرجثثال إىل السثثماء ليوصثثلوه؟ هثثات اهلثثاتف ،أريثثد أن أكلثثم
أيب ليحض ث ثثر م ث ثثن جنت ث ثثه وأيخ ث ثثذين مع ث ثثه ،وتع ث ثثود املس ث ثثكينة للمحاول ث ثثة بص ث ثثرب
الص ث ور ،لتفهمثثه أن اجلنثثة لثثيس فيهثثا هواتثثف ،ولثثن يثثرد علي ثس لثثو اتصثثلت،
عليثثس أن تنثثام لثرتاه يف أحثثالم منامثثس ،ويثثرفض الصث كثثل شثثيء ،ظثثل يبكثثي
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حىت أيكه البكاء ،استسثلم لنثوم قلثق ،ملثيء بكثوابيس الرعثز ،يغفثو قلثيال مث
خي ثثتل جس ثثده ويش ثثرع لص ث ثراخ والبك ثثاء ،وأم ثثه جالس ثثة ق ثثرب رأس ثثه ،تتم ثثتم
لثثدعاء ،ومتس ث رأسثثه وكتفيثثه ،وتلقثثي نظثثرة تلثثو نظثثرة علثثى أخويثثه الصثثغريين
النائمني قربه.
شعرت بقل يتفتت أملثا ،مثا عثدت قثادرة علثى حتمثل املزيثد ،خرجثت مثن
اخليمة إىل املساحة الفاصلة بينها وبني اخليمة األخرى ،كان هنالثس عثدد مثن
الرجثثال ،ينقسثثمون إىل وموعثثات لثثس يف الع ثراء ،حيثثث ي مقعثثد م ثري وي
جدار يستند إليه الظهر ،ليس سوى األرض املفروشة حلصى ،وبعض علثز
السردين الفارغة ينفضون هبا رماد سكائرهم ،بل رماد احرتاقهم.
امل ثرأة ذات العبثثاءة السثثوداء تقثثتحم عل ثثي هثثدوئي وأتمثثالس ،ت ثثركض

ثثاه

البوابة  ،حيث الشرطي ميسس بولثدها ليمنعثه مثن مغثادرة امل ثيم يف هثذا الليثل
البارد احلالس الظلمة ،عادت لطفل تتث بط ذراعثه بقثوة ،تسثحبه

ثاه خيمثة

النساء ،وهو يبكي ويصرخ بكل مثا أوس مثن عثزم ،أنثت كاذبثة ،جثدس كاذبثة،
اجلث ثريان يك ثثذبون ،كلك ثثم تقول ثثون أن أيب ص ثثعد إىل الس ثثماء وأان رأيت ثثه داخ ثثل
الصندوق ،كان انئما ،مغمثض العينثني متبسثما ،مل يسثمحوا يل إبيقاظثه ،بثل
محلوه بصندوقه وخرجوا من الدار.
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عموز من اجلالسثني يف العثراء يثض متوكئثا علثى عكثازه ،فثت ذراعيثه ليسثد
علثثى األم وابنهثثا الطريثثق ،أشثثار للطفثثل أن تعثثال ،متل ث

الطفثثل م ثن ذراع أمثثه

وركض إىل العموز الذي احتضنه حبنثان ،ورا يقبثل رأسثه وميسث كتفيثه حثىت
هدأ ،ورا بدثه
 ما امسس اي حبي ؟ عمر ما أمجل هذا ايسم ،هل تعر سيدان عمر بن اخلطاب؟ ي أعرفه أان س حدثس عنه ي أريد حكاايت ،أريد أيب أان أعر إىل أين ذهز أبو حقا؟ قاهلا الطفل وقد أشرق وجهه لفر  ،هيا ..لنذهز إليه اآلن سنذهز اي ب  ،كلنا سثنذهز إليثه حيثث ذهثز ،ولكثن لثيس اآلن،أي ت ثراين عمثثوزا ي أقثثوى علثثى املسثثري؟ تعثثال اجلثثس اثثان  ،ألرات
قليال مث أذهز إىل حيث ذهز أبو .
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جل ثثس الش ثثيق عل ثثى األرض ،ف ثثرد عباءت ثثه وض ثثم فيه ثثا جس ثثد الص ثثغري،
الذي استسلم هلذه الدفقثة مثن احلنثان ،وأشثار لثام مثن خلثف ظهثر الصث أن
اذه  ،را بدثه عن الشهيد ،وعن احلياة واملوت ،فهدأ الص وانم.
رجعثثت إىل خيمثثة النسثثاء ،ي وثثال للنثثوم هنثثا ،يسثثكت طف ثل ليبكثثي
مخر ،تصمت امرأة لتبدأ احلثديث أخثرى ،حكثاايت تتفثق يف خطوطهثا العامثة
وختتلف يف تفاصيلها ،تركثت املكثان ورحثت أمتشثى يف السثاحة الكبثرية املمتثدة
أمثثام خيثثام ايسثثتقبال ،املكثثان مضثثاء مبصثثابي كبثثرية كثثثرية ،حثثىت ليبثثدو ك نثثه
ي ثثار ،األطف ثثال ي يستس ثثلمون للتع ثثز ،تن ثثاثروا يف وموع ثثات ليلعب ث ثوا ،كله ثثم
يلعبون ،لكنثه لعثز لثيس ك لعثاب األطفثال ،بعضثهم ميثثل املظثاهرات ،بملثون
قص ثثارهم عل ثثى األكت ثثا ويهتف ثثون :الش ثثعز يري ثثد إس ثثقاط النظ ثثام ،وموع ثثة
أخث ثثرى متثث ثثل املعركث ثثة ،سث ثثالحهم فيهث ثثا سث ثثوق نبث ثثااتت الث ثثذرة ،يطلقث ثثون النث ثثار
أبصوات أفواههم ،خيتبئثون ،يرتاكضثون ،يسثقط بعضثهم شثهيدا ،بملونثه علثى
األكتا  ،يدورون به الساحة وهم يهللون ويكثربون ،ويهتفثون  :ي إلثه إي
والشهيد حبيز .
اشتد الربد بعد انتصا الليثل ،فرجعثت إىل خيمثة النسثاء أنشثد قسثطا مثن
الراحثثة ،روائ ث األجسثثاد املعروقثثة واملرهقثثة ،امتزجثثت بثثروائ النثثوم وحفاضثثات
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األطفثثال وبقثثااي الطعثثام الفاسثثد ،أص ثوات بكثثاء األطفثثال امتزجثثت مثثع ش ث ري
النائمثثات وأنثثني املرضثثى واجلرحثثى ،مثثن يقثثدر علثثى النثثوم يف مثثثل هثثذا اجلثثو؟
اخت ثثذت م ثثن حقيب ثثة ي ثثدي وس ثثادة ،دعمته ثثا حب ثثذائي مثلم ثثا يفع ثثل الس ثثمناء،
أسندت رأسي إليها وغرقت يف تداعيات أفكاري إىل أن غلب النوم.
ص ثثحوت عل ثثى ص ثثوت أذان الفم ثثر ينطل ثثق م ثثن مك ث ثربات الص ثثوت يف
اخليم ثثة ال ثثيت اخت ثثذوها مس ثثمدا ،معظ ثثم املوج ثثودين ق ثثاموا إىل الص ثثالة ،املواض ث
ودورات امليثاه قريبثة جثدا مثثن مكاننثا ،صثليت الفمثر ورجعثثت أبغثي سثاعة نثثوم
إضثثافية ،غفثثوت فثثرتة قصثثرية ،وصثثحوت علثثى وه ث الشثثمس احلثثارق ،خيثثرتق
جدار اخليمة الرقيق ويغرق حبمام من العرق.
جاءت وجبة اإلفطار ،غنية شهية متنوعثة ،تناولثت فطثوري وخرجثت أحبثث
عث ثثن غث ثثاييت ،دخلث ثثت غرفث ثثة اإلدارة ،كث ثثان العث ثثاملون هنث ثثا قث ثثد كنس ث ثوا األرض
الرتابية ورشوها ملاء ،نظافة يف كل مكثان ،هنثا التقيثت بثبعض رجثال بلثدان،
سث ث لتهم ع ثثن إخ ثثوس ،أج ثثابوين أبي ثثم ليسث ثوا يف ه ثثذا امل ثثيم ،رمب ثثا يكون ثثون يف
خميمثثات أخثثرى ،وقفثثت يلف ث اإلحبثثاط ،ضثثفدع مثثن حتثثت األرضثثية اخلشثثبية
أغر ثثا الثثربودة والرطوبثثة فراحثثت ترسثثل نقيقهثثا غثثري عابئثثة يب وي بقهثثري ،رمبثثا مل
تشثثاهد مثلثثي ذلثثس البحثثر مثثن اخليثثام البيضثثاء ميتثثد علثثى امتثثداد األفثثق ،رمبثثا مل
52

____ طوق يف عنقي _____________________________

تثثدر مل جثثاء هثثذا العثثدد اهلائثثل مثثن العثثائالت ،وملثثاذا اسثثتبدلت خبيمثثة صثثغرية
ضثثيقة ،بيثثوات كانثثت تضثثم أفراحهثثا وأحزايثثا ،مل تشثثعر الضثثفدع نمالنثثا وميمنثثا،
ل ثثذلس أطلق ثثت أغنيته ثثا املرح ثثة ،معه ثثا ك ثثل احل ثثق ،ه ثثذه بيئته ثثا وه ثثذا وطنه ثثا،
فلتطلق أغنيتها كما تشاء ويشاء هلا هذا األمان الذي يلف موطنها.
ما عاد لوجودي هنا أي مع  ،يبد من العودة ،ولكن إىل أين؟ كثل مكثان
خثثارج بيثثيت لثثيس بيثثيت ،السثثيارة متضثثي يب يف طريثثق العثثودة الثثذي حمبثثه ظثثالم
الليثثل عث  ،فث رى بعثثد مدينثثة رأس العثثني بقليثثل ،وعلثثى ميثثني الطريثثق ،ينتصثثز
خميم مخر ،حبر مخثر مثن اخليثام البيضثاء أقيمثت يسثتقبال السثوريني ،اي حسثرة
علثثى السثثوريني ومصثثريهم ،أتثراان نالقثثي مصثثري الفلسثثطينيني ومنضثثي عمثران يف
مثل هذه اخليام؟ أشمار الصنوبر تنتصثز شثاخمة علثى جثان الطريثق ،تثذكرين
أبشثثمار تشثثبهها ،مزروعثثة عل ثى جثثان الطريثثق الواصثثل بثثني مح ث

ودمشثثق،

لكثثن تلثثس األشثثمار ي تعثثر الشثثموخ ،بثثل تنحث راكعثثة حثثىت تكثثاد هاما ثثا
تالمثثس األرض ،يقثثول العثثارفون جلغرافيثثا أن هثثذا املكثثان الثثدائم ال ثراي

واقثثع

أمام الفتحة البحرية ،لك أرى األشمار تركع لغاية ما ،ي يدركها البشثر ،رمبثا
تصلي  .وتبتهل أن بف بالد الشام من شر خطري يثراد هبثا ،رمبثا أركعوهثا يف
بداية مشثروعهم لرتكيثع كثل شثيء مثن البشثر واحلمثر ،لكثن اإلنسثان السثوري
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رفض الركوع لغري

فقام هبذه الثورة املباركة ،مطالبا بكرامة مهدورة بثني فثروع

امل ابرات واألحذية العسكرية ،يف دولة ي تعر للكرامة اإلنسانية أي مع .
تلثثس األشثثمار أتملتهثثا يف عثثودس األخثثرية مثثن دمشثثق ،بعثثد اجتم ثثاع يف
احتاد الكتاب العثرب أعقثز مثا مسثي مبثؤمتر احلثوار الثوط  ،الثذي أداره فثاروق
الشثرع ،تكلثثم فيثه رئثثيس ايحتثاد وكثثان يغلثي محاسثثا ،طلثز مثثن أعضثاء ايحتثثاد
أن ميدوه أبية فكرة إلبطال هثذا احلثرا الثثوري وحرفثه عثن مسثاره ،وقثال هثذه
الثورة بال قائثد وي قيثادة ،وهثذا مثن مصثلحتنا ،حنثن نريثدها هكثذا ،كلمثا ظهثر
هل ث ث ثثا قائ ث ث ثثد سنص ث ث ثثفيه ،أو نعتقل ث ث ثثه ،وس ث ث ثثننزل حن ث ث ثثن إىل الش ث ث ثثارع ،نش ث ث ثثار يف
املظ ث ثثاهرات ،ويت ث ثثف إبس ث ثثقاط النظ ث ثثام ،ولي ث ث ت رج ث ثثال امل ث ثثابرات ،يض ث ثربوننا
ويعتقلوننثثا أمثثام النثثاس ،وننثثزل يف اجلمعثثة التاليثثة ،ويف املكثان ذاتثثه ،أمثثام الن ثاس
ذا ثثم ،يت ثثف إبس ثثقاط النظ ثثام ،بعزمي ثثة أق ثثوى وص ثثوت أعل ثثى ،وبض ثثر رج ثثال
امل ثثابرات يض ثربوننا ويعتقلونن ثثا ،يف اجلمع ثثة الثالث ثثة ت ثدهع اجلم ثثاهري البس ثثيطة
بقوتنثثا وإص ثراران ،فتلتثثف حولنثثا ،ونصثثب حنثثن قثثادة الثثثورة ،نوجههثثا إىل حيثثث
نريثثد ،سثثو نت لثثى عثثن بعثثض ثوابتنثثا إرضثثاء لثثداعمينا ،سثثنت لى عثثن فكثثرة
القومية العربية إرضاء إليران اليت سو تدافع عنا ،وكذلس إرضاء لروسيا.

54

____ طوق يف عنقي _____________________________

نعثثم ،كثثان لثثه مثثا أراد ،ومثثا تشثثتت فصثثائل الثثثورة الثثذي نثراه إي نتاجثا هلثثذا
امل طط الشيطاين الرجيم ،ولكن ،اي ليت قومي يعلمون.
األشمار الراكعثة كانثت يومثذا تتثواىل علثى جثان الطريثق أمثام نظثري ،وأان
أفكثثر بكثثل كلمثثة قاهلثثا ،قثثال أيضثثا سثثندخل يف عمليثثة سثثباق التكثثاذب ،مثثن
يكثثذب أكثثثر هثثو ال ثراب  ،سثثنلغي القوميثثة العربيثثة إلرضثثاء اآلخ ثرين مثثن كثثرد
وفثثرس رض ثثاء ك ثثاذ  ،وس ثثتكون الغلب ثثة لن ثثا ،بينم ثثا ك ثثان الص ثثحفي نزي ثثه الش ثثويف
غاض ثثبا أش ثثد الغض ثثز م ثثن مث ثؤمتر احلث ثوار ال ثثوط املزع ثثوم ،ق ثثال إن اخل ثثائفني ي
ميكثثنهم عمثثل مثؤمتر أو املشثثاركة فيثثه ،إن كنثثت تريثثد ملثؤمتر النمثثا ف ثثذ حقثثا
مث ثثن حقوقث ثثس وأعث ثثط ل خ ث ثرين حقث ثثا ،انتهث ثثى ذلث ثثس ايجتمث ثثاع ورجعث ثثت إىل
الالذقيثثة ،أحصثثي األشثثمار الراكعثثة علثثى جثثان الطريثثق ،وأحسثثز نسثثبتها إىل
أشمار الوطن الشاخمة ،إيا حثالة ي تشكل أية نسبة بني األرقام.
الطريثثق مثثن خميمثثات الالجئثثني إىل أورفثثا متتثثد امتثثداد الصثثرب ،مثثا أطثثول
ص ثثربان ،وم ثثن ذا ال ثثذي يطي ثثق الص ثثرب عل ثثى ه ثثذا الواق ثثع األغ ثثرب م ثثن اخلي ثثال؟
أردت تسث ثثلية نفسث ثثي ،مث ثثددت يث ثثدي إىل الكث ثثامريا مث تراجعث ثثت ،هث ثثذه األرض
اهلضثثبية املتموجثثة ،الشثثبيهة إىل حثثد التطثثابق مثثع األرض ابيطثثة مبنثثزل ص ثوان
اجلثثدي إىل الشثثرق مثثن مدينثثة محثثاة ،ي ميكثثن ختزينهثثا يف صثثورة علثثى ورق ،وي
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يف ملث ثثف فيث ثثديو بف ث ث داخث ثثل جهث ثثاز كومبيث ثثوتر ،بث ثثل ختث ثثزن يف مقث ثثل العيث ثثون
وشثثغا القلثثوب ،أعثثدت الكثثامريا إىل مكايثثا ،ورحثثت أغسثثل بثثدموعي صثثورا
منسوخة من طفوليت يتواىل عرضها على ذاكرس يف هذا املكان النائي.
احلافلثة متشثي يف طريثق العثودة ،تعثرب مثدان صثغرية وقثرى تكثاد تكثون نسث ة
عثثن ق ثراان علثثى اجلانثثز اآلخ ثثر مثثن الش ثريط احلثثدودي ،ترتفثثع أك ثوام احلط ثز
وقب ثثاب اجل ثثل أم ثثام البي ثثوت ،ويس ثثر ال ثثدجاج بينه ثا يل ثثتقط رزق ثثه م ثثن خش ثاش
األرض ،قطع ثثان امل ثثاعز واألغن ثثام واألبق ثثار تس ثثر ب ثثني اهلض ثثاب ،تقت ثثات مث ثن
أعشاب األرض وترات أبمان أمام نظر رعيايا الصغار ،مشثهد ألفثه نظثري يف
سفري بني حلز واحلسكة ،مرورا لرقة ،أتنهد حبرقثة ،مثا بقثي يف بثالدان رعثاة
وي مراعي ،غادرها األمان واستوطنتها عساكر اجلن والعفاريت.
تثثدخل احلافل ثثة مدين ثثة أورف ثثا ،بوس ثثع املس ثثافر أن ميي ثثز فيهثثا ن ثثوعني م ثثن البن ثثاء
السك  ،قسم قد متهالس ،وقسم حديث مجيل ف م ،تفصثل بينهمثا مرحلثة
زمنية من الركود ،اي حسرة على بالدي صارت ركاما كثل مثديا وقراهثا ،أذكثر،
حثثني زرت بثثريوت منثثذ عشثرين سثنة خلثثت ،رأيثثت أبنيثثة بثثال أبثواب وي نوافثثذ،
مار احلرائث ثثق ظث ثثاهرة علث ثثى جث ثثدرايا وسث ثثقوفها ،لكنهث ثثا مسث ثثكونة ،يث ثثدل علث ثثى
س ثثكايا الغس ثثيل املنش ثثور عل ثثى الش ثثرفات ،وقف ثثت يومئ ثثذ أمامه ثثا وبكي ثثت مل ثثا
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خلفتثثه احلثثرب األهليثثة يف لبنثثان مثثن دمثثار ،صثثديقيت حسثثينة تقثثول أن احلثثرب
الثثدائرة يف سثثورية هثثي حثثرب ب ثني طثثائفتني ،طائفثثة البعثثث وطائفثثة اإلنسثثانية
والكرامثثة ،أبكتث يف سثثالف األايم مدينثثة بثثريوت ،تثثرى مثثن يبكثثي علينثثا اآلن؟
أيثثار مثثن الثثدماء سثثفكت علثثى أرضثثنا ،ماليثثني الشثثهداء واملعثثاقني واملشثثردين،
وي بواكي لنا.
دخلثثت احلافلثثة حمطثثة أورفثثا ،نثثزل منهثثا بعثثض الركثثاب وصثثعد مخ ثرون ،ك ثل
انزل جيثثد يف ابطثثة مثثن يسثثتقبله ألحضثثان والقثثبالت ،كثثل مسثثافر جيثثد مثثن
يودعثثه لثثدموع ،الفثثر ظثثاهر علثثى كثثل وجثثوههم ،وأان ،مثثثل كثثل انز سثثوري،
لثثيس لنثثا مثثن يودعنثثا وي مثثن ينتظثران ،البثثؤس مسثثة مالزمثثة لكثثل وجوهنثثا ،وحنثثن
منشي من ضياع إىل ضياع.
يف طريثثق العثثودة ي بثثد مثثن اجتيثثاز ي ثر الف ثرات ،بثثدأت بكتابثثة رسثثالة يبنثثة
عمثثي ازدهثثار ،اي ابنثثة عم ثثي إين أحتثثرق شثثوقا لرايثثة الف ثرات قريبثثا مثثن بيت ثثس،
س رسثثل لثثس مثثع مياهثثه الصثثافية سثثالما مثثن القلثثز ،إين أرى سثثهوي متتثثد علثثى
جثثان الطريثثق ،زيتويثثا يشثثدين لقريتن ثثا ،يثثذكرين جثثدي ورائحثثة الزيثثت املب ثثار
امل ثثزن يف مسثثتودعاته ،أعناهبثثا أتخثثذين ألايم مثثن الطفولثثة عشثثناها يف القريثثة،
حيث ثثث كان ث ثثت أرجوحتنث ثثا س ث ثثاق دالي ث ثثة تت ث ثثدىل مث ثثن ش ث ثثمرة التث ثثوت الكب ث ثثرية يف
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احلثثاكورة ،األشثثمار الثثيت عراهثثا اخلريثثف كعثثري شثثعبنا يف هثثذه احلثثرب اللعينثثة
ال ثثيت تش ثثنها حكوم ثثة ب ثثالدان ض ثثده تث ثثري ك ث ثوامن وجع ثثي ،أن ثثت اآلن يف قل ثثز
النريان ،أس ل

أن ينميس من غدرها.

متتثثد يب كتابثثة الرسثثالة ،أختصثثر العثثامل يف هثثذه الشاشثثة الصثثغرية ،أغفثثل عثثن
الطري ثثق والرك ثثاب وخيب ثثيت يف لق ثثاء أح ثثد م ثثن أهل ثثي ،يص ثثفر اهل ثثاتف معلن ثثا أن
بطاريت ثثه ال ثثيت مل أش ثثحنها ألم ثثس بش ثثكل ك ثثا ق ثثد ص ثثار حمتواه ثثا يف الن ثثزع
األخري ،أفت رسالة وصلت للتو ،ف قرأ فيها أن قذيفة غادرة قثد سثقطت علثى
بيثثت ابنثثة عمثثي ازدهثثار ،فقتلتهثثا مثثع أطفاهلثثا حتثثت ركثثام منزهل ثا ،أرف ثع نظثثري،
ألكتشف أين اوزت أكثر من ثلثي الطريق ،وضاع م مشهد ير الفرات.
نزلت من احلافلة يف حمطة غازي عينتاب ،وطلبت من سثائق سثيارة األجثرة
أن يوصثثل إىل الفنثثدق الثثذي كنثثت فيثثه ،حثثني وصثثلت السثثيارة إىل املنعط ثف
اسثتوقف ذلثس البنثاء مثرة أخثرى ،وجثاءت الصثورة مثن ذاكثرس كالصثفعة ،ي..
أان مثثا دخلثثت هثثذا البنثثاء وي رأيتثثه مثثن قبثثل ،بثثل رأيثثت نس ث تني متطثثابقتني
منه ،واحدة يف مدينة حلز ،هثي الكراجثات القدميثة ،والثانيثة يف دمشثق ،هثي
حمطثثة احلمثاز للقطثثارات ،بثثل ثثثالث نسثثق ،الثالثثثة يف املدينثثة املنثثورة ش ثاهد ا
يف رحلة العمرة قبل سنوات ،ترى ما الرابط بني هثذه األبنيثة؟ مثن بناهثا؟ أهثو
مهندس واحد؟ هل يوجد نسق أخرى مثلها يف مدن ي أعرفها؟
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يف غ ثثرفيت لفن ثثدق مل أج ثثد م ثثا أفعل ثثه ،ش ثثعرت ملل ثثل ،ب ثثل زاد عل ثثى قلث ث
ضغط القهر حىت كاد يقتل  ،نزلت إىل البهو أبتغي كو من الشثاي ،وجثدت
رجثثاي جيلسثثون يف شثثبه دائثثرة ،يعلثثو حثثديثهم الصثثاخز حثثىت يصثثل إىل الطثابق
األعلى ،كلهم سوري ،وكلهم ائر غاضز ،جلسثت علثى مبعثدة مثنهم أشثرب
الشاي ،مدير الفندق سوري أيضا ،نز من بلدته بعد وثازر أودت بكثثري مثن
أهلثثه وأصثثدقائه ،س ث لته عثثن ذلثثس البنثثاء الثثذي شثثغل تفكثثريي ،مل جيب ث  ،بثثل
حول سؤايل إىل وموعة الرجال الساهرين.
زاد سؤايل غضبهم غضبا ،فراحوا يتداولون فقرات اإلجابة ،كل منهم يثديل
مبعلومثثة حثثىت خرجثثت مثثن بيثثنهم مقثثرة اهلثثي ،بثثل اهثثل كثثل جيلثثي مثثن أبنثثاء
الع ثثرب ،ه ثثذه األبني ثثة املتش ثثاهبة كان ثثت حمط ثثات لقط ثثار احلم ثثاز ،ال ثثذي أراده
السثثلطان العثمثثاين عبثثد احلميثثد رابطثثا بثثني داير املسثثلمني ،يسثثهل علثثيهم رحلثثة
احل ث  ،بع ثثدما كثثانوا ميض ثثون فيه ثثا شثثهورا عل ثثى ظه ثثور الثثدواب ،أو س ثريا عل ثثى
األقثثدام ،متعرضثثني للثثربد واحلثثر وهممثثات قطثثاع الطثثرق واللصثثوص ،ولقثثد كثثان
أسعد شا العظم وايل دمشق أمريا للح  ،حني زرت قصر أسثعد شثا العظثم
يف دمشق مع وموعة من زميالس ،س لت الثدليل السثياحي عثن صثاحز هثذا
القص ثثر ،ق ثثال أبن ثثه إقط ثثاعي ص ثثودرت أمالك ثثه مبوج ثثز ق ثثانون التث ث ميم ،وح ثثني
س لت عن قاعثة احلث والرايثة املنصثوبة فيهثا ،كثان اجلثواب أن أسثعد شثا كثان
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رجال ثثراي ،لثذلس أخثذ معثه حاشثيته يف رحلثة احلث تباهيثا وف ثرا ،عرفثت مثن
ك ث ث ثثالم الرج ث ث ثثال الغاض ث ث ثثبني بع ث ث ثثض احلق ث ث ثثائق ،عرف ث ث ثثت أن ض ث ث ثثابط امل ث ث ثثابرات
اإلنكليثثزي ،والثثذي مسثثي بلثثورانس العثثرب ،قثثد شثثمع الش ثريف حسثثني حثثاكم
مكثة علثى الثثورة واينفصثال عثثن اخلالفثة اإلسثالمية ،زرع فكثرة القوميثة ووعثثده
بتنص ثثيبه ملكثثا علثثى ك ثثل الع ثثرب ،لكنثثه خذلثثه ،نف ثثي بعثثدها الش ثريف حس ثثني
ليمثثوت يف قثثربص ،ي نصثثز ملكثثا وي توحثثدت بثثالد العثثرب ،لكثثنهم ،ودعمثثا
حلركثثة اينفصثثال ،شثثمعوا ختريثثز مشثثروع قطثثار احلمثثاز ،فراح ثوا يشثثرتون مثثن
الرعثثاة والبثثدو لل ثريات الذهبيثثة مسثثامري السثثكة احلديدي ثثة ال ثثيت خيلعوي ثثا  ،مث
تبني بعد ذلس أن تلس اللريات كانت مزيفة ،ومل تكن من الذهز.
نعم لقد ايار مشثروع قطثار احلمثاز ،ومثا بقثي منثه سثوى هثذه األبنيثة الثيت
شثثاهد ا ،كانثثت أصثوات الرجثثال تعلثثو وتثثن فض ،كثثل يقثثاطع زميلثثه ليثثديل مبثثا
لديثثه مثثن املعلومثثات ،كثثل صثثدر مثثن صثثدورهم بركثثان يغلثثي لغضثثز ،ك نثثه مل
يتثثنفس منثثذ دهثثر مضثثى ،تلقيثثت سثثهام غض ثثبهم علثثى دفثثرت صثثغري ي يفثثارق
حقيبثثيت ،دونتهثثا ح ثربا مسثثفوحا يثثروي صثثحارى اجلهثثل الثثذي وجثثدان أنفس ثثنا
نثثدور فيهثثا ،ضثثمن رحلثثة تيثثه اسثثتغرقت مثثا مضثثى مثثن أعمثثاران ،مثثا وجثثدان مثثن
اترخين ثثا فيه ثثا س ثثوى زه ثريات تتن ثثور يف ص ثثدور بع ثثض العم ثثائز ،حماط ثثة أبش ثثوا
اخلثثو والشثثس ،وفوضثثى صثراع األجيثثال ،أو بثثني صثثفحات كتثثز تتنقثثل سثرا
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و ريبثثا مثثن يثثد إىل أخثثرى حتثثت جثثن الظثثالم والرعثثز ،يقرأهثثا قلثثة قليلثثة مثثن
النثثاس ،مث يتثثداولون معلوما ثثا مسثثا ،سثثرين مثثن الرجثثال هثثذا الغضثثز املقثثدس،
وزادين إمياان حبتمية انتصار ثورتنا مهما طالت املدة وبلغت التضحيات.
ب ثثدأت الغ ثثوص يف أفك ثثاري منس ثثل ة ع ثثن ح ثثديث الرج ثثال ،وكن ثثت أاتب ثثع
بنظري امرأة لس على مبعدة ،مولية ظهرهثا جمللثس الرجثال ،بثيط هبثا أطفثال
أربعثثة ،لعلهثثا تنتظثثر احلصثثول علثثى غرفثثة يف هثثذا الفنثثدق الثثرخي  ،أو تنتظثثر
ش صثا مثثا ،أطفاهلثثا ملثوا اينتظثثار فراحثوا يتمولثثون بثثني الكراسثثي والطثثاويت،
تثثذكرت العثثم أ رائثثد ،وكث ثريا مثثن األحاديثثث الثثيت قاهلثثا يل مسثثا ،وهثثو يتلفثثت
حولثثه خشثثية املراقبثثة ،كثثان ذلثثس يف دائثثرة عملثثي حيثثث اعتثثدت علثثى اسثثتقبال
املراجعني وايستماع حلكااي م حني خيف الزحام ،أدعو املراجع للملوس علثى
كرسثثي اانثثز مكت ث  ،فيحكثثي يل قص ثة حياتثثه ،يف الوقثثت الثثذي أعم ثل فيثثه
عل ثثى إا ثثاز أوراق ثثه ،أب ثثو رائ ثثد عم ثثوز مثق ثثف ،انل م ثثن الش ثثهادات م ثا مل ينل ثثه
أترابه ،عمل يف السياسة زمنا طويال ،واعتزهلا حثني طغثى حثاف األسثد وتغثول
ح ثثزب البع ثثث ،وص ثثار العم ثثل السياس ثثي ش ثثكال م ثثن أش ثثكال اخلن ثثوع للسث ثلطة
احلاكمة.
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حدث أبو رائثد عثن يثاايت الدولثة العثمانيثة مثلمثا مسعهثا مثن أبيثه وجثده،
كانت دولة إسالمية قويثة سثادت العثامل لعثدة قثرون ،قثال  :ي تصثدقي مثا هثو
مكتث ثثوب يف منث ثثاه املث ثثدارس عث ثثن التث ثثاريق ،كلث ثثه كث ثثذب وزور ،العثمانيث ثثة بث ثثدأ
ضثثعفها حثثني تفشثثت فيهثثا املثثذاهز السياسثثية املسثثتوردة مثثن أور  ،والثثيت جثثاء
هبا الشبان الذين أوفدوا للدراسثة هنثا  ،أسسثوا أحثزا قوميثة وعلمانيثة ،خنثرت
الدولثثة مثثن داخلهثثا وشثثتتت األمثثة ،يف سثثورية ولبنثثان ،ويف مصثثر أيضثثا ،جلثثز
الشثبان املوفثدون للدراسثة فكثرة مصثر الفرعونيثة ،كمثا جلبثوا السثينما وشثثمعوا
الراقصث ثثات واملغنيث ثثات ،حث ثثىت صث ثثارت الواحث ثثدة مث ثثنهن ،والث ثثيت ي تع ث ثر ق ث ثراءة
احلثثرو األاديثثة ،أهثثم مثثن أي عثثامل يف كثثل أصثثنا العلثثوم ،سث لته  :أيثثن اثثد
احلق ثثائق التارخيي ثثة لنع ثثر منه ثثا م ثثوط أق ثثدامنا ،وحن ثثدد وجه ثثة انطالقن ثا؟ ق ثثال
مكررا وصية جدي :احبثوا.
فمث ث ث ة دوى يف القاع ث ثثة ص ث ثثوت ارتط ث ثثام عني ث ثثف ،جعلث ث ث أن ث ثثتفض هلع ث ثثا،
وص ثثرخت امل ث ثرأة برع ثثز ،حن ثثن خ ثثارجون لت ثثوان م ثثن حت ثثت القص ثثف ،ق ثثذائف،
براميثثل ،صثواريق ،أبنيثثة تنهثثار ،أشثثالء تتطثثاير أمثثام األعثثني ،تلتصثثق علثثى بقثثااي
اجل ثثدران ،ح ثثىت صث ثران حنس ثثز ك ثثل ص ثثوت قذيف ثثة ،التفتن ثثا مجيع ثثا إىل مص ثثدر
الص ثثوت ،ي ش ثثيء ،أح ثثد األطف ثثال أط ثثا بكرس ثثي ف ثثارتطم مس ثثنده احلدي ثثدي
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بثثبالط األرض ،تنفسثثت الصثثعداء ،وتثثذكرت أين هنثثا يف بلثثد األمثثان ،غثثادرت
البهو عائدة إىل غرفيت بعدما طويت دفرتي داخل حقيبيت.
نع ثثم أان يف بل ثثد األم ثثان ،ولك ثثن م ثثاذا ح ثثل أبيب؟ لس ثثت أدري ،أيب عم ثثوز
أمض ثثى ش ثثرخ ش ثثبابه يف اجل ثثيع الس ثثوري ،مت ثثنقال ب ثثني دمش ثثق ومح ثثاه ومحث ث
وطرطوس ،ينقلنا معه حيث انتقل ،قبل ثورة الثمانني تقاعثد أيب ،وعثاد بنثا إىل
قريت ثثه ال ثثيت يعش ثثقها ،مل نش ثثهد أح ثثداث مح ثثاة ،و ي ش ثثهدان انتص ثثاب ص ثثنم
حث ثثاف األسث ثثد يف ميادينهث ثثا ،حث ثثني قامث ثثت هث ثثذه الثث ثثورة ،كث ثثان والث ثثدي يعطث ثثي
للشثثباب األغ ثرار نصثثائ اكتسثثبها مثثن خربتثثه العسثثكرية ،وحثثني االثثت معركثثة
احلفة بتقدم جثيع بشثار األسثد ،جثرى ترحيلنثا مثع العثائالت الثيت اسثتمارت
بقريتنا انزحة إىل جبل األكراد ،وظلت الطائرات املروحية تطثاردان مثن قريثة إىل
أخرى ،وقذائف املدافع أبنواعها تالحقنا فتصدع اجلبال والوداين.
حثثني تنث ى الطثثائرات ويسثثكت صثثوت القثثذائف ،يهمثثس يل أيب :أعرفثثس
ي حتبثثني الزحثثام ،تعثثايل معثثي لنتنثثزه ونشثثاهد الطبيعثثة ،أعثثادين أيب إىل طف ثوليت،
را ميسثثس يثثدي ويصثثحب إىل نبثثع دوريثثن وسثثاحة الدلبثثة ،ولنثثا بثثني احلقثثول
والبي ث ثثوت القدمي ث ثثة ،ك ث ثثان يش ث ثثر يل ع ث ثثن البي ث ثثوت وأص ث ثثحاهبا واترخيه ث ثثا ،ع ث ثثن
األعشثثاب ضثثارها وانفعهثثا ،وأان صثثامتة أفكثثر مبصثثريي ،مثثاذا بعثثد هثثذا؟ أيثثن
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املسث ثثتقر؟ حضث ثثرت السث ثثيارات الشث ثثاحنة وجث ثثاء اإليعث ثثاز بركوهبث ثثا ،تكدس ث ثثنا يف
صث ثثناديقها ،نسث ثثاء وأطفث ثثال وشث ثثيوخ ،إىل أيث ثثن؟ مل خيث ثثربوان ،لكث ثثن أيب يعث ثثر
تفاصثثيل جبثثل األكثراد ،يعثثر القثثرى أبمسائهثثا وأمسثثاء سثثاكنيها ،قثثال أيب :هثثذا
الطريق يؤدي إىل قرية (كفرتة).
وموعة كبرية مثن د بثري األفكثار تئثز يف رأسثي ،جعلتث أذهثل عثن الطريثق
ومثثا فيثثه ،بكثثاء األطفثثال وار ثثاج الشثثاحنة منح ث جرعثثة عاليثثة م ثن الصثثداع،
مثثىت نعثثود؟ وإىل أيثثن منضثثي؟ هثثل بثثدأت همرتنثثا؟ هثثل جثثرى احثثتالل بيوتنثثا؟
ح ثثني خرج ثثت م ثثن بي ثثت أيب ألقي ثثت نظ ثثرة ال ثثوداع عل ثثى ك ثثل احلمث ثرات ،علث ثى
املط ثثبق وشث ثثمرة اليث ثثامسني ،علث ثثى مكتبث ثثيت وس ث ثريري ،كنث ثثت أشث ثثعر أيث ثثا النظث ثثرة
األخرية ،وأمت من أعماقي أن يكذب حدسي.
نزلنثثا يف قريثثة (كفرتثثة) يف مضثثافة احلثثاج اب ثراهيم ،حكثثى لن ثا بعثثض العمثثائز
أن هثثذه املضثثافة قائمثثة منثثذ أكثثثر مثثن مئثثة سثثنة ،مفتوحثثة أبواهبثا مل تغلثثق أبثثدا،
تق ثثدم الطع ثثام واملث ث وى لض ثثيو القري ثثة وع ثثابري الس ثثبيل ،ويش ثثهد علث ثى ك ثثالم
العمثثائز حمثثر مثبثثت علثثى واجهثثة البنثثاء ،منقثثوش عليثثه حف ثرا اسثثم صثثاحز
املضثثافة واتريثثق بنائهثثا ،وقثثالوا أيثثا كانثثت مق ثرا يجتماعثثات قثثادة الثثثورة ضثثد
ايحتالل الفرنسي يف غابر األايم.
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عشرات العائالت نزلت معنا يف تلس الدار ،فتحولثت إىل خليثة حنثل ،كثل
النساء املقيمات والنازحات اشرتكن يف العمثل إلعثداد الطعثام ،عثدد هائثل مثن
الشثثباب املقاتثثل جيثثز أن أيكل ثوا ،اصثثطفت مواقثثد احلطثثز علثثى طثثول اجلثثدار
اجلن ثثويب للثثدار ،امتزج ثثت روائ ث الطع ثثام ب ثثروائ الغس ثثيل ،وانش ثثغلت الش ثا ت
بغسل األواين.
مثثرة أخثثرى يصثثحب أيب يف نزهثثة يوميثثة بثثني دروب القريثثة وبيو ثثا ،يعثدد يل
أمسثثاء سثثكايا ،ويق ث

حكثثاايت ع ثثنهم ،وعقلثثي شثثارد جيمثثع ويط ثثر  ،أايم

قليل ثثة عش ثثناها يف تل ثثس ال ثثدار ب ثثني الزح ثثام ،مث حلق ثثت بن ثثا الط ثثائرات املروحي ثثة
برشاشثثا ا وص ثوارخيها ،وايالثثت علثثى القريثثة مثثدافع اهلثثاون مثثن املنصثثات الثثيت
جرى زرعها يف جبل رودا ،قرر أصحاب البيت :ي مقثام لنثا هنثا ،سثنذهز
إىل أقارب لنا يف تركيا.
أضمرت يف نفسي :سث ذهز معهثم ،لكث مل أخثرب أحثدا ،قثال أيب :لثن
أموت إي يف قرييت ،س عود ألعيع فيهثا وأمثوت وأدفثن اانثز قثرب أيب ،مثا يل
ولشثقاء الغربثة يف هثثذه املرحلثة مثثن عمثري؟ بقيثثة عثائليت تريثثد العثودة إىل قريتنثثا
أيضا ،استدعينا سيارة أجرة ،طلبنا من السائق حتري أكثر الطرق أماان.

65

____ طوق يف عنقي _____________________________

السيارة تدنو مثن مشثار القريثة ،أوصثايل تر ثف ،جثف فمثي وأوشثكت
علثى اإلغمثثاء ،أهكثذا يشثثعر مثن يشثثرفون علثى املثثوت؟ رمبثا ،وضثثعنا متاعنثثا يف
ص ثثندوق الس ثثيارة ،س ثثارع أيب وجل ثثس اان ثثز الس ثثائق ،جلس ثثت زوج ثثة أخث ثي
وأويدهثثا يف املقعثثد اخللفثثي وبقيثثت واقفثثة اانثثز الس ثثيارة مثثن جهثثة الس ثائق،
أحثثاول ختفيثثف وقثثع قثراري علثثيهم قثثدر اإلمكثثان ،أغلقثثت ب السثثيارة وقلثثت
للسثثائق :انطلثثق علثثى بركثثة  ،أان ذاهبثثة إىل تركيثثا ،انطلقثثت السثثيارة وهطلثثت
دموعي ،مسعت أيب ينتحز بعلو صوته ،ظثل حنيبثه يقثرع مسثمعي حثىت غابثت
السثثيارة خلثثف املنعطثثف ،اسثثتندت بظهثثري إىل أقثثرب جثثدار وغرقثثت يف نوبثثة
من البكاء.
سثثاحم اي أيب ،مل يثثرت يل الطغثثاة خيثثارا سثثوى هثثذا القثرار ،سثثاحم اي أيب،
طفلت ثثس ال ثثيت كن ثثت متس ثثس ي ثثدها لت خ ثثذها يف نزه ثثات إىل ك ثثل غ ثثا ت القري ثثة
وأيارهثثا وكهوفهثثا ،تشثثر هلثثا أمسثثاء األشثثمار واألعشثثاب احلراجيثثة ،تسثثمي هلثثا
األمثثاكن والطيثثور الربيثثة ،طفلتثثس هثثذه شثثاخت فمث ة وغادرتثثس بثثال وداع ،ملثثن
سثثت ب يف جيبثثس حبثثات املشثثمع واخلثثوخ بعثثد اليثثوم؟ مل ثن سثثتملز أزهثثار
الن ثثرجس والبنفس ث ث م ثثن الغ ثثا ت؟ س ثثاحم اي أيب ،ل ثثن أه ثثرع بع ثثد الي ثثوم إىل
املطبق حني أمسع صلصلة مفاتيحثس يف ب الثدار ألجهثز لثس وجبتثس ،ولثن
تش ثثرب الش ثثاي ال ثثذي ي حت ثثز شث ثربه إي م ثثن ي ثثدي ،ل ثثن ثثد بع ثثد الي ثثوم م ثثن
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يسثثامر يف سثثهراتس ويسثثتمع منثثس للمثثرة األلثثف رمبثثا ،قصث

الزيثثر سثثامل وأيب

زيد اهلاليل ،ولن د من يشكو لس مه ويضع قلبه على راحتيثس ،حنيبثس مثا
زال ميا مسعي ويزيد شقائي.
مثثا زلثثت يف غثازي عينتثثاب ،مثثا زلثثت يف الفنثثدق ،نزعثثت السثثتائر عثثن انفثثذة
غرفيت ،أطفث ت األنثوار لعثل الظثالم يسثاعدين علثى النثوم ،سث عود إىل مثر  ،ي
مقثثام يل هنثثا ،يب رغبثثة شثثديدة للقائهثثا ،لكثثن لقثثائي هبثثا يف بيتهثثا كثثان خاطفثثا،
مر دائما مشثغولة ،تعثود مثن مدرسثتها لتثدور بثني بيثوت صثديقا ا وأصثدقاء
أسثثر ا ،حتصثثي مثثا لثثديهم مثثن قطثثع األاث الثثيت ميكثثن ايسثثتغناء عنهثثا ،ومثثن
فائض الزاد ،ترشدهم إىل بيوت األسر السورية اليت نزحت حديثا وهي حمتاجثة
لثثذلس األاث ،وذلثثس ال ثزاد ،مثثر كرسثثت نفسثثها أمثثا ،لثثيس يل وحثثدي بثثل
لكل العائالت السورية النازحة.
مثثر وأمهثثا ،وكثثذلس أخوا ثثا أمينثثة وعائشثثة ،نفثثوس راقيثثة وقلثثوب مؤمنثثة،
تسثثاندين يف غ ثربيت ،وحتكثثي يل عثثن عش ثرات العثثائالت الثثيت مثثرت بثثدار أبيهثثا
انزح ثثة كنزوح ثثي ،هارب ثثة أبرواحه ثثا وأعراض ثثها م ثثن بط ثثع حك ثثم ج ثثائر مث ثا زال
يستويل على بالدي منذ رسة عقود من السنني.
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ص ثثليت الفم ثثر وجه ثثزت نفس ثثي للس ثثفر ،ه ثثل من ثثت؟ ي أدري ..مب كن ثثت
أفك ثثر؟ ي أدري ،س س ثثافر إىل م ثثر  ،وقب ثثل الس ثثفر ي ب ثثد يل م ثثن وداع الرج ثثل
احل ثزين ،أخثثذت طاولثثة منعزلثثة يف ركثثن قصثثي مثثن مطعثثم الفنثثدق ،تط ثل علثثى
س ثثاحة هث ثثي س ثثط مسث ثثمد قري ثثز ،طيث ثثور احلم ثثام تث ثثزدحم يف تل ثثس السث ثثاحة
الصثثغرية ،تلقثثط رزقهثثا مث تطثثري لثثرتات علثثى السثثطو القرميديثثة لابنيثثة اجملثثاورة،
أتراهثثا سثثعيدة هثثذه الطيثثور؟ أم أن حيا ثثا رتيبثثة ي جديثثد ممتثثع فيه ثا؟ غثثادرت
الفن ثثدق ومش ثثيت عل ثثى الرص ثثيف ،أتب ثثع اخلط ثثوط البالس ثثتيكية الص ثثفراء اللين ثثة
املمت ثثدة عل ثثى امت ثثداد خط ث ثواس ،س ث ث لت عنه ثثا فقي ثثل يل أي ثثا مم ث ثرات خمصصث ثثة
للمكفوفني ،ميشون أبمان طاملا أن عصيهم تقرع اخلثط اللثدن ،وحثني ينقطثع،
يثثدركون أن الرصثثيف انتهثثى ،وأن أمثثامهم نثثزول درجثثة ،لثثئال يتعثثثروا يف مشثثيتهم
ويس ثثقطوا عل ثثى األرض ،س ثثبحان  ،لق ثثد انل املكفوف ثثون هن ثثا عناي ثثة م ثثن
دولتهم وبلداي ا مل بصل عليها املبصرون وي املتميزون يف بالدي.
يف بدايثثة سثثاحة السثثوق متثثثال مخثثر ،مثثا انتبهثثت إليثثه مثثن قبثثل ،رسثثام يفثثرد
أمامثثه إطثثار لوحثثة ،وبمثثل يف يثثده ريشثثة ،بثثدق ذاهثثال يف الثثال مكثثان ،يفكثثر
خارج الزمان ،متر به مجوع البائعني واملشرتين ،تعربه الوجوه الضثاحكة السثعيدة
واملقطب ثثة الغاض ثثبة واحلزين ثثة ،مي ثثر ب ثثه األطف ثثال ح ثثاملني جدي ثثد اهل ثثدااي واللع ثثز،
68

____ طوق يف عنقي _____________________________

وهثثو غثثارق يف غيبوبثثة الثثذهول ،مل جيثثد الشثثكل األمثثثل لرسثثم مثثا يثثدور يف ذهنثثه
من أفكار بعد.
أيهثثا الرسثثام ،أمل ثثد مثثا يسثثتحق اخللثثود يف لوحتثثس؟ هثثل تنتظثثر أن ينتهثثي
التمثال املقابل لس من حزنثه لرتسثم إشثراقة األمثل؟ كالكمثا متحمثر يف مكانثه
ي يشثثعر مبثثرور الثثزمن ،أيهثثا الرسثثام ،لثثن تغثثادر مكانثثس حثثىت تكم ثل لوحتثثس،
هل أعطيس موضوعا يستحق الرسم؟ هيا ارمس  ،عيناي ي ختلفثان يف حزيمثا
وذهوهلما عثن عينيثس ،جسثدي حثر طليثق وعقلثي متممثد يف موضثوع واحثد،
هو بلدي الذي غادرته وهو برتق ،هل أقف أمامس لرتمس ؟
متثثثال الرجثثل احل ثزين مثثا زال جالسثثا يف مكانثثه ،دمعتثثه املتحمثثرة مل تسثثقط
عثن جفنثثه بعثثد ،أيب مل يكثثن حزينثثا حثثني فارقتثه يف قريثثة كفرتثثة ،بثثل كثثان مشثثرق
الوجثثه سثثعيدا ،عينثثاه تشثثعان لفثثر مثثثل طفثثل عثثات إليثثه أمثثه بعثثد غيثثاب ،إنثثه
عائثثد إىل بيتثثه ،إىل أرضثثه وأشثثماره ،سثثارع جللثثوس قثثرب سثثائق سثثيارة األجثثرة
ورا ميط ثثره لطرائ ثثف ض ثثاحكا ج ثثزي ،ك ثثم أش ثثفقت علي ثثه م ثثن ايي ثثار ذل ثثس
الف ثثر  ،لك ثثن دروب احلي ثثاة كله ثثا س ثثدت يف وجه ثثي ،ل ثثو ع ثثدت مع ثثه لرجع ثثت
للعث ثثيع يف ظث ثثل نظث ثثام مل يكتث ثثف لفسث ثثاد ،بث ثثل أعلث ثثن إجرامث ثثه بكث ثثل ص ث ثراحة
ووقاحة ،لو عدت ،لصريين بوقا إعالميا أبرر جرائمه وأ ركها ،وجلعل يف يثده
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عصثثا يضثثرب هبثثا مثثن تبقثثى مثثن أهلثثي وج ثرياين ،ول ثثو رفضثثت لك ثثان مصثثريي
ايعتقال وكلنا يعلم ما يعنيه ايعتقال يف سمون األسد.
ه ثثل يرض ثثيس ه ثثذا اي أيب؟ أعل ثثم أن ثثس س ثثتبكي كثث ثريا لفراق ثثي ،وأن ص ثثوت
حنيب ثثس س ثثيبقى مط ثثارق ثثوي ف ثثوق رأس ثثي تث ثؤمل يف ص ثثحوي ومن ثثامي ،لك ثثن
وجعث ثثي هث ثثذا ووجعث ثثس أخث ثثف كث ث ثريا ممث ثثا أرادوه لنث ثثا ،أعث ثثر لث ثثو أين ط ث ثاوعتهم
ينقلز رضا ع س طا وغضبا ،ولو خالفتهم ،لكان وجثع غيثايب عنثس يف
معتقال م يفوق كل أوجاع الدنيا.
سثثاحم اي أيب ،لقثثد اختثثذت ق ثراري هلمثثرة س ثرا ،مل أخثثرب بثثه كمثثا مل أخثثرب
أحثثدا ،حثثني أعلثثن أهثثل الثثدار أيثثم مهثثاجرون إىل تركيثثا ،رفعثثت رأسثثس ووقفثثت
ش ثثاخما كش ثثمرة زيت ثثون مبارك ثثة معم ثثرة ،ض ثثاربة ج ثثذورها يف عم ثثق العم ثثق م ثثن
ص ور ذلس اجلبل ،وأعلنت للمميع :لن أفارق بييت وأرضثي ،لثن أفثارق قثرييت
وق ثثرب أيب وأم ثثي ،ل ثثن أع ثثيع وأم ثثوت مش ثثردا ،احنث ث اجلمي ثثع احرتام ثثا لرغبت ثثس،
وبكيت وحدي بعيدا عن العيون.
يف دائث ثثرة عملث ثثي ،وقبث ثثل معركث ثثة احلفث ثثة أبايم ،مسعث ثثت حيث ثثدر يقث ثثول :فرنسث ثثا
وعدت العلويني حبكم سورية مئة سنة ،وهثذه املثدة مل تنتثه بعثد ،قثال نبيثل :لثن
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تنتصر ثثورتكم ،لثن تغلبثوان ،سثتدافع عنثا ايثران ،الثيت صثارت قثوة نوويثة عظمثى
يعرت هبا العامل.
رنثثني اهلثثاتف يقطثثع علثثي تثثداعياس ،أمينثثة أخثثت مثثر تسث ل  :هثثل وجثثدت
أحدا من أهلس؟ أجبتها لنفي ،تقول ي حول وي قوة إي  ،.عثودي إلينثا،
قلقنثثا لغيابثثس ،أيثثن أنثثت اآلن؟ مثثاذا تفعلثثني يف عينتثثاب؟ ارجعثثي بسثثرعة ،حنثثن
أهلس وهذا بيتس ،أجثل إيثم أهلثي ،بيثتهم بيثيت ،حنثايم ورعثايتهم يل يزيثدان
يف ميم غ ثربيت ،كثثرمهم خيمل ث  ،إىل مثثىت يعثثيع املثثرء ضثثيفا يف بيثثت مضثثيفه؟
األمر طال واستطال ،ي بد من حل لعقدس ولكن كيف؟.
دنوت من التمثثال ،أمسث دمعتثه ،وأان أحثوج منثه ملثن ميسث دمثوع قلث ،
ويواسي قهري الذي هدين هدا ،ملن أيخذ بيدي ،أو مخذ بيثده ،لنبثدأ عملنثا
يف الثورة اليت قامت لتقتل فينا اخلو املزمن ،انطلقت لتمعل املوت يف أعيننثا
يتسثثاوى مثثع احليثثاة ،لقثثد خرجنثثا مثثن سثثمن اخلثثو فهثثل لنثثا مثثن عثثودة؟ وهثثل
يعود الفرخ للعيع داخل قشرة البيضة بعد خروجه منها؟
الرجل احلزين يبتسم يل ،نعثم رأيثت علثى شثفتيه طيثف ابتسثامة ،ك منثا يقثول
يل راضث ثثيا :اآلن وضث ثثعت قث ثثدمس علث ثثى الطريث ثثق الصث ثثحي  ،تعث ثثال معث ثثي أيهث ثثا
احلزين ،رافق يف رحليت وأرافقس يف حزنس ،رمبا أستطيع حتويل حزنثس فرحثا،
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تعال معي فدريب طويل ،حدث عن اتريق هذه الثبالد ،أنثت جثزء مثن تراهبثا،
مثثن حمار ثثا ،ي بثثد أنثثس شثثهدت مثثا ي يعرفثثه البشثثر يف أعمثثارهم القصثثرية،
هيا معي ،أمسثكت ذراعثه أحثاول جذبثه لطريقثي ،لكنثه أ ومتسثس بقاعدتثه،
يريثثد قثثول شثثيء هثثام ،مث أطثثرق وعثثاد

رأيتثثه ،ك منثثا رفثثع رأسثثه وحثثدق يف عيث

حلزنثه العميثق ،فهمثت مثثا يريثد قولثه ،سثيقول مللمثثي شثذرات احلقيقثة ،انظميهثثا
خبيط متني وعودي إيل س نتظر هنثا ،حسثنا اي جثدي ،اي أيهثا الوجثه الشثبيه
بوج ثثه ج ثثدي ،سث ث مجع ش ثثذرات حكايت ثثس وأع ثثود إلي ثثس ،س نص ثثت حل ثثديث
التثثاريق ،ولسثثو أمجثثع احلقثثائق مثثن أف ثواه املعثثذبني واملهم ثرين ،مثثن ضثثمادات
اجلرحثثى واملعثثاقني ،بثثل سث حبث بثثني أكاذيثثز مثثن يثثدعون البطولثثة ،ومثثن كثثانوا
سثثببا يف متثثدد اخل ثراب علثثى مسثثاحة هثثذه السثثنوات ،لثثن أس ث ل واحثثدا م ثثنهم
سث ثؤاي ،سث ث تركهم عل ثثى س ثثميتهم يقص ثثون حك ثثااي م ،ل ثثن أخ ثثذلس ،سث ث عود
إليثثس ،انتظثثرين هنثثا ،سثثو متيثثس حبكايثثة أم هاشثثم ،وأم قتيبثثة ،وغريمثثا كثثثري،
إاي أن ترب مكانس قبل عودس ،س عود.

***
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الفصل الثاين
"أزهار الشوك"
اي هلذا اجلسد كثم أتعبث  ،ليتث أسثتطيع اهلثروب منثه ،هثل يهثرب أحثد مثن
جس ثثده؟ لق ثثد مت ثثرد عل ثثي ،م ثثا ع ثثاد يط ثثاوع  ،ي ثثرفض ك ثثل أص ثثنا الطع ثثام،
يرفض املاء ،كمثا يثرفض النثوم ،أوصثايل تر ثف إعيثاء وإرهاقثا ،ومثا حثويل أحثد
أستش ثثريه يف أم ثثري ،حن ثثن اي أيب يف غربتن ثثا مث ثثل أزه ثثار الش ثثو  ،وال ثثيت يس ثثميها
الثبعض دمثثوع الشثثمس ،حتملهثثا النسثثائم كالفراشثثات ،يثثركض خلفهثثا األطفثثال،
ينف ثثون عليه ثثا ليغ ثثريوا ا ثثاه طرياي ثثا ،يض ثثحكون بف ثثر  ،اذ يزي ثثدون يف ط ثثول
رحلته ثثا ،تتمم ثثع يف ال ثثزوااي مث تفرقه ثثا الث ثراي  ،أرى بعض ثثها أمث ثامي ،يف حمط ثثة
السفر وأان عائثدة إىل مثر  ،حيثث مل يبثق يل مث وى يف أرض الواسثعة سثوى
بيثثت مثثر  ،أقثثف جامثثدة ،أنتظثثر وصثول احلافلثثة الثثيت سثثتحمل مثثع خيبثثيت إىل
م ثثر  ،أراق ثثز دم ثثوع الش ثثمس ،تلتص ثثق أو ره ثثا ألرض ،متس ثثس هب ثثا قطث ثرات
عصثثري دبقثثة انسثثكبت مثثن علبثثة بملهثثا طفثثل راكثثض ،بعضثثنا ،بثثل كثثثري منثثا،
التصق ألرض ،أمسكت به بقع من الدماء ،سثفحها مثن ي يؤمنثون ألرض
وي إلنسان ،وي خبالق األرض واإلنسان.
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يف أحثثالم املنثثام هثثذه الليلثثة رأيت ث أتسثثلق جرفثثا ص ث راي هثثائال ،لونثثه بلثثون
ص ث ور الشثثقيف يف قريتنثثا ،شثثديد اخلشثثونة ،شثثديد الوعثثورة ،بلثثغ م ث اجلهثثد
مبلغثه ،التفثثت لل لثثف ،ورائثثي هاويثثة بعيثثدة القثرار ،واد عميثثق ي يكثثاد يدركثثه
بصري ،اهلال يقبع يل يف دربه ،ار فت رعبا ،ما عاد أمثامي أي خيثار سثوى
إكمال رحليت إىل قمة اجلبل ،معي متاع يثقل خطوس ويعيق تقثدمي ،مثا نفثع
املتثثاع اآلن؟ أمل أشثثاهد بعي ث عش ثرات احلقائثثز واألكيثثاس وصثثناديق الكرتثثون
ملقاة على جان طريق همرس؟ أما استغ عنها أصحاهبا وختلثوا عمثا تنطثوي
عليه من زاد ومالبس ورمبا اهلدااي والصور والذكرايت ليصلوا إىل حيثث جيثدون
األمان هلم وألطفاهلم؟ ختليثت عثن متثاعي ونظثرت لاعلثى ،يثدان متتثدان إيل مل
أر وجثثه صثثاحبهما ،أمسثثكت هبمثثا واتبعثثت خط ثواس ،وصثثلت إىل قمثثة اجلبثثل
وتنفست رتيا .
هثثذا مثثا كثثان يف نثثومي ،فمثثا هثثو تفسثثري اي جثثدي؟ هثثل أاتبثثع التنقثل بثثني
القمم حبثا عن احلقائق كما أمرت ؟ هل ألتفت لل لف ،للثوادي العميثق الثذي
فيثه هالكثي؟ هثل أحبثث عثن احلقثائق حثويل ويف واقعثي؟ أم أعثود للتثاريق قدميثه
وحديثثثه امتثثثاي لقولثثس (مثثن جيهثثل التثثاريق لثثن يفهثثم احلاضثثر ،ومثثن ي يفهثثم
احلاضر لن يب املستقبل).
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الرج ثثل احلث ثزين الش ثثبيه ا ثثدي ،اجل ثثالس يف س ثثاحة غ ثثازي عينتث ثاب ك ثثان
ألمثثس مسثثا ،أو هكثثذا خيثثل إيل ،زرتثثه ألودعثثه ،مثثا كثثان مسثا كمثثا ظننثثت،
دمعتثثه املتحمثثرة يف زاويثثة عينثثه كانثثت أكثثرب حممثثا ،هثثل مثثر بثثه ش ث

مخ ثر

استدر عربته؟ أم أن ضاعفت أحزانه حبريس؟
قطعت الطريق إىل انطاكية أغالثز خيبثيت ،كنثت أمتث أن أجثد عمثال ،أو
أجثثد أحثثدا مثثن أهلثثي لعلثثي أخفثثف عثثن مثثر عثثزء إقثثاميت يف بيتهثثا ،رحثثت
أصارع خملي من كرمها وأهلها ،خملي من اهتمامهم الزائثد يب وبكثل أقثراين
مثثن السثثوريني النثثازحني ،رجعثثت ،ألقثثيم يف بيتهثثا مثثدة إضثثافية ي يعلثثم إي
يايتها.
النهثثار يف ثلثثثه األخثثري ،مثثا زال لثثدي متسثثع مثثن الوقثثت ،أي ثن أمضثثيه؟ مثثا
أصثثعز أن يعثثيع املثثرء بثثال مث وى يعثثود إليثثه ،بثثال حلثثم يغمثثض عينيثثه ليت يلثثه،
أطلقت زفرة حارة ونظرت إىل السماء ،كان اهلالل خيطا رفيعا أبثيض ي يكثاد
يرى ،يبتسم يل االل من عليائه ،ك منثا يقثول :أنثت اآلن مثلثي ،بعيثدة وحيثدة
ي ي ثرا أح ثثد ،أان أنتظ ثثر اللي ثثل ألف ثثرد ن ثثوري عل ثثى الكائن ثثات ،وأن ثثت ،انتظ ثثري
فرصتس ،كل شيء مجيل يف وقته ،وقيت اآلن ما الذي يناسبه؟
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مشيت يف السوق على مهل ،لثيس يل هثد أسثعى إليثه ،أتلفثت حثويل
وأوغثل يف الغثوص داخثثل نفسثي ،أتسثثاءل مثا الثذي جيثثز علثي عملثثه؟ مثا هثثي
إمكانيثاس؟ أيثن هثثو الفضثاء الثذي سث عمل فيثه؟ مثا أصثثعز أن يتممثد اخليثثال
علثثى أعتثثاب الواقثثع املريثثر ،ي بثثد مثثن ثثثورة فكريثثة متشثثي إىل جانثثز هثثذه الثثثورة
لتغثثري مثثا ورثنثثاه خثثالل العقثثود املاضثثية مثثن مفثثاهيم فرضثثها علينثثا حثثزب البعثثث،
الذي زج قسرا املاليني من أبناء سثورية يف صثفوفه ،تسثاءلت يومثا ،مثا جثدوى
وجثثود هثثذه املاليثثني يف صثثفو حثثزب البعثثث وهثثم ي يؤمنثثون بثثه وي بضثثرون
اجتماع ث ثثات وي يش ث ثثاركون يف نش ث ثثاطات ،ه ث ثثم فق ث ثثط ي ث ثثدفعون الرس ث ثثوم ح ث ثثني
بتث ثثاجون اسث ثثت راج أوراق رمسي ث ثثة م ث ثثن أجث ثثل العم ث ثثل الث ثثوظيفي أو الدراس ث ثثة يف
اجلامعات ،كان اجلواب الصاعق ،أن حزب البعثث ي يسثم مبشثاركة أعضثائه
يف حثثزب مخثثر ،وهثثذا يعطثثل كثثل عمثثل سياسثثي يف الثثبالد ،نعثثم فهمثثت اآلن
هذا الت بط يف ثورتنا ،حنن نعاين من األمية السياسية ،بل واألمية الوطنية.
هن ث ثثا ،أرى الن ث ثثاس يص ث ثثطفون يف ط ث ث ثوابري منتظم ث ثثة أم ث ثثام أب ث ث ثواب األف ث ث ثران،
وشثثبابيس الربيثثد ،ونوافثثذ البنثثو  ،ي يثثزحم أحثثد أحثثدا ،كثثل ينتظثثر دوره أبدب
واحثرتام ،بثثل أرى مثثر  ،حتمثثل قمامثثة بيتهثثا لتضثثعها يف احلاويثثة ،وي توكثثل هثثذا
األمثثر لل ادمثثة احرتامثثا إلنسثثانيتها ،تقثثول مثثر  ،هثثذا شثثارعنا ،وهثثذه حارتنثثا،
نظافتهث ثثا دليث ثثل علث ثثى نظافتنث ثثا ،حنث ثثرص علث ثثى تقث ثثد صث ثثورة مجيلث ثثة للعث ثثامل عث ثثن
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حض ثثارتنا ،ويف ب ثثالدي ،اختلط ثثت املف ثثاهيم ،بفع ثثل املن ثثاه املدرس ثثية ووس ثثائل
اإلعثثالم ،وسثثلو رجثثال الدولثثة وموظفيهثثا املتسثثم دائمثثا ينتهازيثثة والثثبطع،
ميارس ثثها عل ثثى الش ثثعز املغل ثثوب ال ثثذي م ثثا ع ثثاد يف ثثرق ب ثثني ال ثثوطن والس ثثلطة
احلاكمثثة ،السثثلطة حصثثرت مفهثثوم الثثوطن برجثثل واحثثد ،بصثثنم كرسثثته للعبثثادة
وإذيل النثثاس ،وهثثي علثثى ثقثثة أبن كثثل النثثاس لثثه كثثارهون ،السثثلطة أفهم ثثت
الناس أبن املال العام ،واملرافق العامة كلها ملس هلا ،وهثي ملثس للصثنم ،فثرا
الناس ينتقمثون ألنفسثهم بت ريثز املرافثق العامثة ويثز مثا يسثتطيعون يبثه مثن
املثال العثام ،يسثرقون الكهثر ء واملثاء ،خيلعثون بثالط األرصثفة ،يكسثرون أبثواب
ونوافذ املدارس والدوائر الرمسية البعيدة عن مراقبثة أعثني امل ثابرات ،ورمبثا خيرهبثا
صبيان امل ابرات وأبنااهم ،إذ يعتقدون أيم هم الدولثة ،وأن هثذه املرافثق جثزء
من أمالكهم.
مثثثل واحثثدة مثثن أزهثثار الشثثو أان ،حتمل ث تيثثارات اهلثثواء إىل حيثثث ي
أدري ،أهثثيم علثثى وجهثثي وحيثثدة يف بثثالد  ،ي يثراين الكبثثار وي يلتفثثت إيل
الصثثغار ،قثثادت قثثدماي إىل يثثر العاصثثي ،أسثثندت ذراعثثي إىل حديثثد الس ثور،
وغرق ثثت يف ح ثثديث ال ثثذكرايت م ثثع نفس ثثي ،ك ثثان دريب إىل مدرس ثثيت يف مدين ثثة
محثاه ميثثر حبثذاء هثثذا النهثثر ،كنثت أتوقثثف كثل يثثوم كثثوقفيت هثذه ،أأتمثثل اخلضثثرة
يف حديقة أم احلسن ،وأخشثع أمثام جثالل النثواعري ،أتسثاءل ملثاذا تطلثق أنينهثا
البثاكي وكثثل مثثا حوهلثا يثثدعو للفثثر ؟ مثا كنثت أعثثر حينهثا أي اتريثثق شثثهدته
هذه األوابد جعلها دائمة التوجع و األنني.
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كنثثت طفل ثثة ،مل أختثثرب م ثثن احلي ثثاة س ثثوى م ثثا حفظت ثثه مثثن كت ثثز املدرس ثثة،
قص ث ثثائد متم ث ثثد مج ث ثثال الطبيع ث ثثة يف ك ث ثثل الفص ث ثثول ،فراشث ث ثات حت ث ثثادث زه ث ثثريات
األقح ثوان ،عصثثافري حتتمثثي ألشثثمار وتغ ث خلثثدود الثثورد ،أقثثف عنثثد السثثور
ألصغي هلمسها وأغنيا ا ،أختيلهثا ترحثز بقثدومي ،و مثس يل أبسثرار مجاهلثا،
أ ثثاوز السثثور بنظثثري ألراقثثز أسثثرب الثثبط واإلوز تسثثب يف الثثرب امل صصثثة
هلثثا ،مث ختثثرج لتثثنفض ريشثثها بسثثرور علثثى حافثثة املثثاء ،أمشثثي حبثثذر انظثثرة إىل
م ث ثواط ق ث ثثدمي ك ث ثثيال أدوس العش ث ثثز ،أو ن ث ثثويرات األقح ث ثوان ،ألين ق ث ثرأت يف
املدرسثثة أن هلثثا إحساسثثا مرهفثثا ،وأيثثا تنظثثر دائمثثا إىل السثماء تشثكر

علثى

فضله ونعمته.
كنت أقف أمام السور وأردد قصيدة أندلسية أحفظها مثن كتثاب املدرسثة:
روض أظلثثه دو عليثثه أنيثثق ..مثثورق األفنثثان ..واملثثاء جيثثري ،وعثثائم وغريثثق مثثن
ج الربان ،أحثدق يف املثاء حبثثا عثن جث الربثان ،لسثت اآلن تلثس الطفلثة،
وي أان يف محاه ،أان يف أنطاكيا ،الثورة اشتعلت يف بثالدي وحثرب احلثاكم علثى
شعبه دمرت وتدمر كل ما ميكنهثا تثدمريه ،أان هنثا علثى سثور العاصثي ،أحثدق
يف مائثثه حبثثثا عثثن بقثثااي دمثثاء وأشثثالء رمبثثا علقثثت بثثه وهثثو يعثثرب مثثدننا املنكوبثثة،
القصري ،مح  ،محاه ،جسر الشغور.
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يثثرن هثثاتفي قاطعثثا علثثي تثثداعيات أفكثثاري ،إيثثا مثثر  ،أخثثيت الثثيت مل تلثثدها
أمثثي ،ختثثاطب بلهفثثة ،ختثثربين أن غيثثايب قثثد أقلقهثثا وأقلثثق أسثثر ا ،تس ث ل عثثن
سبز أتخري ،وختثربين أيثا أجلثت وجبثة الغثداء حلثني وصثويل ،أسثعدين هثاتف
م ثثر  ،مح ثثدت

أين لس ثثت وح ثثدي يف ه ثثذا الع ثثامل ،هنال ثثس م ثثن يسث ث ل عث ث

ويقلثثق لغيثثايب ،ليسثثت مثثر وحثثدها ،بثثل أختهثثا أمينثثة ،وأمهثثا العمثثوز املقعثثدة،
وإخو ا الذين ي يغيبون يومثا عثن بيثت أمهثم ،وأان ي أملثس مثا أرد بثه مجثيلهم
سوى أن أرجو

أن جيرب خاطرهم أبكثر مما جيربون به خاطري.

الشثثمس نزلثثت إىل مسثثتقرها اليثثومي وراء اجلبثثال العاليثثة ،ومثثا تثثزال بعثثض
أشثثعتها توشثثي حلمثثرة حواشثثي الغيثثوم البثثيض املتنثثاثرة يف الفضثثاء ،ل ثتعلن أن
النهار مل ينقض بعد ،مازالت هنالس بعض الدقائق قبلما تغلق األسواق أبواهبثا
ويعثثود النثثاس ملنثثازهلم ،املصثثابي امللونثثة الباهتثثة يف يايثثة النهثثار تعكثثس أنوارهثثا
علثثى بثثر املثثاء يف قثثاع النهثثر ،ي ثرتعع سثثط املثثاء ف ث مل يف ارتعاشثثاته ومثثيض
فر  ،أعد نفسي بفر يهز أعماق الثرو ويضثيء ظلمثات الثنفس ،حثني أعثود
إىل وطث وقثثد حتققثثت أهثثدا الثثثورة ،واغتسثثلت الثثبالد مثثن أدران ظلثثم ع ثاش
عقودا من السنني يرتع يف مرابعها.
موقف الباص قريز م  ،ركبت الباص ألعود إىل بيثت مثر الثذي صثار
بيثثيت ،مثثا كانثثت مثثر وحثثدها يف البيثثت ،كمثثا مل تكثثن وحثثدها أبثثدا ،يف حديقثثة
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بيتها كانت لثس مريفثت احلمصثية ،ومث الدمشثقية ،وأم مصثعز الرتكمانيثة،
وكلهثثن انزحثثات مثثن سثثورية ،مريفثثت وصثثلت إىل تركيثثا قبثثل أشثثهر ،كانثثت يف
حالثثة مثثن الكابثثة الشثثديدة ،احتضثثنها مثثر وقثثدمت هلثثا الكثثثري مثثن األشثثياء،
لكن ذلس مل خيفف عنها شثيئا ،اسثتدعت مثر امثرأة مثن أهثل قريتنثا ،أم مجيثل
من مل السعيد ،ممن همروا إ ن ثورة  ،1980حكت هلا أم مجيل الكثثري مثن
التفاصثثيل عثثن همر ثثا وعثثذاهبا مثثع أهلهثثا ،شثثدت مثثن أزرهثثا وأفهمتهثثا أن كثثل
العذاب يهون أمام اهلد العظيم الذي قامت ألجله الثورة ،وها هثي مريفثت،
تض ثثحس م ثثن قلبه ثثا ،وتب ثثدو س ثثعيدة مب ثثا وص ثثلت إلي ثثه ،ب ثثرغم خس ثثار ا لبيته ثثا
وسيار ا ومعمل زوجها.
***
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تركثت البهثثو الكبثثري مبثثن فيثثه وذهبثثت إىل الغرفثثة الثثيت أانم فيهثثا كثثل يثثوم مثثع
مثثر يف سثريرين متمثثاورين ،اعتثثذرت هلثثم أبين مرهقثثة أتعبث السثثفر ،أطفث ت
األض ثواء وجل ث ت للس ثرير ،هثثل ملثلثثي أن تنثثام بعثثد احلصثثار الثثذي أطبقثثه علثثي
وموعة الساهرين يف بيت مر ؟ كان احلثديث كلثه يثدور حثول الثثورة السثورية،
وكانوا يعتربونث ممثلثة للثثورة يف ولسثهم ذا  ،ينبشثون أخطاءهثا ويرمثون هبثا يف
وجهي ك ين مسؤولة عنها ،بل ك ين قادرة على إصالحها.
ك ثثان البه ثثو مزدمح ثثا لس ثثاهرين ،كله ثثم ينتظ ثثرين ،ش ثثعرت بص ثثدق م ثود م،
وبصدق تعاطفهم مع قضييت ،س لوين إن كنت قد عثرت على أحثد مثن أهلثي
وأقثاريب ،أحثزنتهم خيبثثيت ،دعثوا م احلثثارة  .أن جيمعث مثع أهلثثي أارت غصثثة
يف حلق ثثي ،كتمته ثثا ومش ثثيت معه ثثم يف دروب التف ثثاال واألم ثثل ،بع ثثد رحل ثثيت
األخثثرية إىل اسثثتنبول مل أجتمثثع معهثثم ،لثثذلس قثثذفوا يف وجهثثي م ثا اختزنثوه مثثن
األسثثئلة ،كثثان األسثثتاذ أمحثثد ،املعلثثم املتقاعثثد أكثثثرهم محاسثثا ،بوجهثثه ابثثتقن
والع ثثرق املتص ثثبز عل ثثى فودي ثثه األش ثثيبني ،را يطل ثثق األس ثثئلة نياب ثثة ع ثثن ك ث ثل
احلضور ،وكل األنظار متمهة حنوي تنتظر إجابة شافية.
األس ثثتاذ أمح ثثد قثثال أبن علين ثثا العمثثل عل ثثى توحيثثد الص ثثفو يف ال ثثداخل،
واختيثثار قيثثادة مناسثثبة تثثثق هبثثا كثثل األط ثرا  ،جيثثز أن يكثثون للثثثورة صثثوت
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واحد ،ي متييز ألحد على أحد ،وي فصيل على فصيل إي مبقثدار كفاءتثه ومثا
يقدمه للثورة ،جيز استبعاد الشعارات املتطرفة ،اليت أحرقت أوراق الثثورة لثدى
الشثثرق والغثثرب ،وعثثززت موقثثف النظثثام أمثثام العثثامل ،النظثثام احلثثاكم اسثثتفاد مثثن
تل ثثس األخطث ثثاء وادعث ثثى أنث ثثه ب ثثارب اإلرهث ثثاب ،بث ثثارب العصث ثثا ت التكفرييث ثثة
املتطرفثثة ،ذريعتثثه أن كثثل املظثثاهرات انطلقثثت مثثن املسثثاجد ،واجلميثثع يعلثثم أن
املساجد هي املكان الوحيد املتا يجتمثاع عثدد مثن البشثر ،والثثوار مثا يزالثون
يرفعون الشعارات الدينية ،بل يصرون عليها ويتمسكون هبا.
قثثال كثثريا ،ودعمثثت أقوالثثه مثثداخالت ومشثثاركات مثثن احلاضثرين ،قثثالوا
أبن علثثى الثثثورة اسثثتيعاب املطالثثز الشثثعبية ،وترتيثثز األولثثوايت جيثثدا ،لقثثد
رفعثثتم شثثعار اإلسثثالم هثثو احلثثل ،وتطبيثثق الش ثريعة يف وتمثثع غثثري مهي ث فك ثراي
واجتماعيثثا هلثثذه الشثثعارات ،كثثان جيثثز ايهتمثثام بت ث مني اخلبثثز ،ورفثثع مسثثتوى
املعيشث ثثة للم ث ثواطن ،حتس ث ثثني الروات ث ثثز وتث ثثوفري ف ث ثثرص العم ث ثثل للع ث ثثاطلني ،إلغ ث ثاء
ابس ثثوبيات واألفض ثثلية الطائفي ثثة يف توزي ثثع املناص ثثز ،ت ثثوفري اخلث ثدمات الطبي ثثة
اجملاني ثثة لكب ثثار الس ثثن واملع ثثاقني ،ه ثثذه ش ثثعارات مت ثثس املش ثثاعر اإلنس ثثانية ،ألن
اإلنسثثان يفكثثر بلقمثثة عيشثثه وحاجاتثثه الضثثرورية ،مثثن يوفرهثثا لثثه سثثيهبه كثثل
مشاعره وويئه ،اجلائع ي يسمع وي يرى اي أخيت.
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صثدقت و اي أسثثتاذ أمحثد ،ولكثثن مثثن مثنهم سيسثثتمع هلثذا الكثثالم؟ مثثا
الثثذي أسثثتطيعه ومل أفعلثثه؟ أعلثثم ،كمثثا يعلثثم الكثثثري مثثن شثثع أن الشثثعارات
املتطرف ث ثثة أطلقته ث ثثا امل ث ثثابرات ،وتلقفه ث ثثا اجل ث ثثاهلون م ث ثثن ش ث ثثبابنا ،املتعطش ث ثثون
لإلسثالم ،الثثائرون الثذين ي ميلكثثون مثن مقومثثات الثثورة سثثوى احلماسثثة وإرادة
التغيثثري ،ولكثثن كيثثف؟ مثثا هثثي الصثثورة الثثيت يريثثدون؟ معظمهثثم ي يعثثر  ،وي
يقث ثثدر علث ثثى ختيث ثثل الصث ثثورة البديلث ثثة ،يريث ثثدون اخلث ثثالص مث ثثن حكومث ثثة أذل ث ثتهم
وأهانتهم وأفقر م ،ومل يفكروا يف ما بعد الثورة.
مل أطر عليهم أمنييت هنثا كمثا طرحتهثا هنثا يف اسثتانبول ،هنثا  ،قلثت هلثم
ليت تركيا تساعدان يف هذه الثورة ،انتفض أحدهم غاضبا:
 وكيث ثثف تسث ثثاعدكم؟ أكثث ثثر مث ثثن هث ثثذا؟ لقث ثثد فتحث ثثت تركيث ثثا حث ثثدودها،اسثثتقبلت ماليثثني النثثازحني السثثوريني ،قثثدمت لكثثم امل يمثثات واملثثواد
الغذائية ،مسحثت للسثوريني لعمثل يف مثديا ،مثاذا بعثد؟ هثل تريثدين
دخول اجليع الرتكي ليحارب بدي عنكم؟
 نعثم ..أمتث هثذا ،ولثن تنتهثي هثذه األزمثة إي بثدخول اجلثيع الرتكثثي،عثثذرا سثثيدي أان ي خثثربة يل بفنثثون احلثثرب والقتثثال ،وي خثثربة يل يف
مي ثثدان السياس ثثة ولعب ثثة األم ثثم ،ك ثثل رص ثثيدي م ثثن ه ثثذا وذا أفك ثثار
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علقثت يف ذاكثرس مثثن كتثز قرأ ثا ..لكث اي سثيدي أعثر وتمعنثثا،
أعثثر تفاصثثيله بدقثثة ،رسثثة عقثثود عمثثل فيهثثا حثثزب البعثثث عل ثثى
ه ثثدم الق ثثدوات الص ثثاحلة ،وتش ثثويه مسع ثثة ك ثثل إنس ثثان شث ثريف ،رس ثثة
عقود عمل فيها على تنسيز املاليني مثن الشثعز السثوري لصثفوفه،
وعمل على حتويلهم إىل خمربين وجواسيس له علثى أهثاليهم يف قثراهم
ومث ثديم وأم ثثاكن أعم ثثاهلم ،واخلالص ثثة ..لق ثثد مات ثثت الثق ثثة ب ثثني أفث ثراد
شعبنا ولن يربز من بينهم قائد يرضثي اجلميثع ،سثيغ كثل فريثق مثنهم
يف واديه ولن جيتمعوا أبدا ،لذلس أمت  ،وأرجو...
 وهثثل تعتقثثدين أننثثا نعثثيع يف زمثثان ح ثثروب القبائثثل؟ دخثثول اجل ثيعيتطلز الكثري من التوافقات الدولية ،والغطاء الدويل و...
 على كل حال أان ي أبتكر شثيئا مثن عنثدي ،أان أعيثد رجثاء وفثد مثنكبار رجثال جبثل صثهيون وجبثل األكثراد ،محلثوا تواقيثع سثكان قثراهم
عل ثثى عريض ثثة تطال ثثز بض ثثم املنطقت ثثني إىل الدول ثثة الرتكي ثثة ،وذل ثثس يف
بداية ايحتالل الفرنسي وتقسيم سورية إىل دويالت طائفية ،جلبوهثا
إىل تركيا ،لكن احلكومة الرتكية منذا اعتقلت أفثراد الوفثد مجيعثا ملثدة
سثثتة أشثثهر مث طثثرد م إىل بالدهثثم ،ذلثثس الوفثثد فشثثل يف طلبثثه ،وأان
سم سكان املنطقتني أكرر الطلز.
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ي أعلم مب أكمل ذلس الرجل كالمه ،طغت علثي خيبثيت فمثا عثدت أنتبثه
ملا يقول ،لك طويت صدري على أمنيثيت ولثذت لصثمت ،أمثا هنثا يف بيثت
مثثر ف جثثد نفسثثي يف حصثثار األسثثئلة ،سث لت عائشثثة ،فتماهلثثت سثؤاهلا ومثثا
رددت عليه ،س لت ماذا فعلت يف استنبول ومن قابلت هنا ؟ هل كثان علثي
إخبارهثثا أبين حضثثرت هنثثا م ثؤمترا إلعثثادة إعمثثار سثثورية ،يف فنثثدق ف ثثم ،مثثا
كنثثت مثثدعوة إليثثه ،لك ث حض ثرته إذ أخثثربين بثثه بعثثض السثثوريني هنثثا  ،هثثل
أنقل هلا ما مسعته من خمططثات ومشثاريع وأحثالم؟ لثن أنقثل هلثا خيبثيت ،فلقثد
طلبثثت اإلذن لكثثالم ف نصثثتوا ،قلثثت هلثثم قبثثل التفكثثري إبعثثادة اإلعمثثار علينثثا
العمثثل لوقثثف اهلثثدم ،للحف ثاظ علثثى مثثا تبقثثى مثثن احلمثثر ،أمثثا حقيقثثة إع ثثادة
اإلعمثار فيمثثز أن تبثدأ إبعثثادة إعمثار اإلنسثثان ،و ديثد بنائثثه الفكثري ،قلثثت
هلثثم جيثثز البثثدء بتنثثوير هثثذا الشثثعز وتغيثثري الفكثثر ايستسثثالمي الثثذي طغثثى
عليثثه يف العقثثود املاضثثية ،تقولثثون الشثثعز ار ،ونفثثض عنثثه رداء اخلنثثوع ،نعثثم
ار ،لكن األمور ليست واضحة أمام فكره ،وهو ي يدر إىل أين ستصثل بثه
هذه الثورة ،أو يصل هبا ،عليكم ،وعلينا ،أن نرسم صورة الوطن الثذي نتمنثاه،
ونقدمها للشعز ،للشثباب واألطفثال ،للمقثاتلني يف اجلبهثات ،جيثز أن حنثدد
هل ثثم اي ثثاه الصثثحي  ،وال ثثدرب السثثليم لبنثثاء وطثثن ووتم ثثع خيل ثثو مثثن أم ثراض
احلقبة السابقة.
85

____ طوق يف عنقي _____________________________

كالمثثي مل يعمثثز أحثثدا مثثنهم ،كثثان ردهثثم أن ه ثذا امل ثؤمتر خمص ث

إلع ثادة

إعمار القرى واملدن ،إلقامة مشاريع عمالقة ،جلثذب املسثتثمرين مثن كثل بقثاع
األرض ،ليشاركوا يف هذه املشاريع.
تريدون ايستثمار؟ استثمروا يف مشاريع لتشغيل الالجئني ،وخاصة النسثاء
األرامثثل يف امل يمثثات ،لقثثد بليثثت ثيثثاهبن علثثى أجسثثادهن ،فعمثثدت بعضثثهن
إىل نسي خيمتها ،اقتطعت منه أجزاء فصلتها ثو يسرت عريهثا ،كمثا عمثدت
غريه ثثا لنس ثثي البطاني ثثات ففص ثثلته ثي ثثا هل ثثا وألطفاهل ثثا ،اعملث ثوا هل ثثن مش ثثاريع،
حت ثثوهلن م ثثن موق ثثع انتظ ثثار الص ثثدقات واملع ثثوانت إىل موق ثثع اإلنت ثثاج ،يف بع ثثض
امل يمثثات بثثدأان مشثثاريع لنس ث الصثثو بطريقثثة يدويثثة ،ليثثتكم تسثثاعدوان يف
إجياد أسواق لتصريف هذه املنتمات.
رئثيس اجللسثثة امثثتعض مثثن كالمثثي ،مل يعمبثه ،بينمثثا أشثثار إيل مخثثرون أيثثم
سثيتكلمون معثي بعثثد انتهثاء اجللسثثة ،كث يم وجثثدوا يف كالمثي مثثا أسثال لعثثاب
جيوهبم املت مة ،واجلائعة دوما للمزيد.
يف الفسثثحة بثثني اجللسثثتني حتلثثق حثثويل ع ثدد مثثن الرجثثال يستفسثثرون عثثن
مشثثروع تشثثغيل نسثثاء امل يمثثات ،طلب ثوا م ث إعثثداد دراسثثة علميثثة للمثثدوى
ايقتصادية للمشروع ،وتربعثوا إبرسثال مثديرين مثن قثبلهم ليعملثوا فيهثا ،لكثزت
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خدجي ثثة ،تل ثثس املث ثرأة احلامل ثثة ه ثثم ال ثثوطن والث ثثورة ،املناض ثثلة العني ثثدة الص ثثادقة،
ضثثحكت سثثاخرة وقالثثت اي هلثثؤيء التمثثار ،يتفاوضثثون علثثى مثثثن جلثثد الثثدب
قبثثل اصثثطياده ،وقالثثت انتبهثثي ،هثثؤيء وجثثدوا وجبثثة جثثاهزة ،ويثثرون أنفسثثهم
أحثثق هبثثا مثثن س ثواهم ،مثثا أكثثرمهم ،قالثثت خدجيثثة هازئثثة ،سثثكان اخليثثام بليثثت
ثياهبم وي جيدون بديال هلا ،وي نقود يف أيثديهم ،أيثن كثان هثؤيء ايقتصثاديون
والدارس ث ثثون؟ مل ي ينش ث ثثئون مص ث ثثانع قريب ث ثثة م ث ثثن امل يم ث ثثات لتش ث ثثغيل النس ث ثثاء
واألطفثثال؟ األمثثر ي يعنثثيهم ،ب ثل يفكثثرون جتثثذاب مسثثتثمرين مثثن أصثثحاب
األموال املسروقة من دماء شعبنا وأقواته.
قال ثثت أيض ثثا ،ه ثثؤيء س ثثيتاجرون مل يم ثثات و خلي ثثام إن اس ثثتطاعوا إر ثثاد
الثثثورة ،لقثثد حتولثثت سثثورية إىل فلسثثطني أخثثرى ،الكثثل يرفثثع الشثثعارات الرباقثثة
ويتاجر لقضية ،وي يكرتثون للوضع امل ساوي للشعز طاملثا أيثم يراتحثون يف
فنادقهم ،أي ترين يف بطانة كالمهم أن كال منهم قد وعد نفسه مبنصز كبثري،
ويتص ثثر ك ن ثثه مس ثثؤول مع ثثني م ثثن قب ثثل دول ثثة البع ثثث؟ ه ثثؤيء عاشث ثوا عم ثثرهم
نك ث ثرات ،وفم ث ث ة ،مث ثثع قيث ثثام الثث ثثورة وجث ثثدوا املث ثثال والفنث ثثادق الف مث ثثة وتث ثثذاكر
الطريان ،كما وجدوا القنوات اإلعالمية تتسثابق إلجثراء مقثابالت معهثم ،صثار
واحثثدهم ي يسثثم للمثواطن العثثادي يقثرتاب مثثن حثثدود سثثيادته ،بثثل يعتقثثد
أن ك ثثل م ثثن ب ثثدأهم لس ثثالم يتسث ثثول م ثثنهم امل ثثال ،ه ثثؤيء طفيلي ثثو الثث ثثورة ،ي
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تتعثاملي معهثم ،يعتقثدون أن أمثوال الثثورة أعطيثت هلثم لينفقوهثا علثى أنفسثهم،
وبسبون كل من يدنو من حدودهم يريد مشاركتهم هبا.
ختربين ث اي خدجيثثة ،وك ث ين ي أعثثرفهم ،أان ي أتعامثثل معهثثم ،ب ثل إين أبثثدأ
كالمثثي مثثع كثثل مثثنهم أبين ي أريثثد نقثثودا ،مثثع ذلثثس يثثردون علثثي أبيثثم ليس ثوا
على استعداد لتقد أي شيء.
خدجية امرأة حادة الطبع صربة العبثارة ،خرجثت مثع أسثر ا مثن سثورية يف
مثانينات القرن املاضي ،إ ن الثورة اليت سبقت هذه الثورة ،كانت شثابة صثغرية
اتبعت دراسثتها واهتمثت بكثل كبثرية وصثغرية مثن أمثور السياسثة ،كانثت انقمثة
علثثى سثثوء تصثثر بعثثض الكبثثار ،أتقنثثت اللغثثة الرتكيثثة واشثثتغلت لتعلثثيم يف
مدارس استانبول.
يف استانبول التقيتها ،سثرعان مثا أحببتهثا ،إذ وجثد ا عاملثة بكثل مثا أحبثث
عنثثه ،تبادلثثت معهثثا أرقثثام اهلثثاتف ،وصثثارت لنسثثبة يل معلمثثا هامثثا مثثن معثثامل
هذه املدينة العظيمة ،كثريا ما أرجع إليها ،أس هلا ،أستشريها بكثل مثا أان مقبلثة
عليثثه مثثن عمثثل ،أستوضثثحها مثثا غثثاب ع ث وعثثن أبنثثاء جيلثثي مثثن معلومثثات،
حبكثثم احلصثثار الثقثثايف الثثذي فثثرض علينثثا بعثثد الثثثورة األوىل ،مل يثثرت لنثثا النظثثام
احل ثثاكم م ثثن أدوات املعرف ثثة س ثثوى قنات ثثه التلفزيوني ثثة الوحي ثثدة ،تب ثثدأ براوه ثثا يف
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املسثاء ،لتصثدع راوسثنا مبشثاهد ايحتفثايت أبعيثادهم (الوطنيثة) املنبثقثة كلهثا
عن (احلركة التصثحيحية اجمليثدة) وكثل الشثعز الصثامت يعثر حقيقثة وثدها،
تل ثثس احلرك ثثة ال ثثيت ختل ث

هب ثثا ح ثثاف األس ثثد م ثثن أص ثثدقائه ال ثثذين س ثثاعدوه يف

الوص ثثول إىل م ثثا وص ثثل إلي ثثه ،أم ثثا الكت ثثز فله ثثا شث ث ن مخ ثثر ،كثث ثريا م ثثا كان ثثت
دورايت امل ابرات تقتحم البيثوت الثيت حتثوي مكتبثات لتفتيشثها ،ومصثادرة مثا
ي يعم ثثبهم فيه ثثا ،ب ثثل واعتق ثثال أص ث ثحاهبا ،وام ثثتات املراك ثثز الثقافي ثثة الرمسي ثثة
ألدب الروس ثثي واألوريب امل ثثرتجم ،إىل جان ثثز الكث ثثري وأكث ثثر م ثثن الكث ثثري م ثثن
املطبوعثثات الثثيت تتحثثدث عثثن حيثثاة وبطثثويت ومنم ثزات حثثاف األسثثد وابنثثه
س ثثل ،ورفعهم ثثا إىل مرتب ثثة األلوهي ثثة ،ومطبوع ثثات أخ ثثرى م ثثن أدبي ثثات ح ثثزب
البعث ي يقرأها أحثد ،بثل تبثاع بشثكل إجبثاري للمثواطنني ،وخاصثة أصثحاب
راوس األموال من ار وصثناعيني ،لقثاء مبثالغ هظثة ،وي جيثرا أحثدهم علثى
رفثثض ذلثثس ايبت ثزاز ،لثثئال يطعثثن يف وطنيتثثه! .كمثثا تثثوزع قسثرا علثثى املثثوظفني،
وبسم مثنها من رواتبهم عند اباسز.
مث ثثا حكيث ثثت لعائشث ثثة يف تلث ثثس السث ثثهرة مث ثثا جث ثثرى معث ثثي يف اسث ثثتنبول ،وي
حدثت الساهرين عن صثديقيت خدجيثة ،إذ عثاد جسثدي ليتمثرد علثي ،وخيثرج
عثثن إرادس ،شثثعرت أين أكثثاد أفقثثد تثوازين ،وأن قلث يثثركض بثثني ضثثلوعي يريثثد
الف ثرار ،ولكثثن إىل أيثثن اي قلثثز؟ لثثيس لنثثا مهثثرب ،فهنثثا ،يف بيثثت مثثر  ،هنثثا
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األمان ،هنا األسرة اببة املتحابة ،أليس هذا مثا كنثا نبحثث عنثه طثوال العمثر؟
بلثثى إنثثه هثثو فلثثم القل ثثق؟ مثثا الثثذي يثثثري لثثديس كثثل ه ثثذا ايض ثثطراب؟ ات ثثرك
أرجثثو  ،أريثثد أن أانم ألرات  ،عسثثاين أجثثد يف أح ثثالم املنثثام مثثا يعيثثد لنفس ثثي
صفاءها ،أو اهدأ قليال واترك ألفكر.
ألثثيس اجلسثثد كتلثثة واحثثدة إذا اشثثتكى منثثه عضثثو تثثداعت سثثائر األعضثثاء
لسهر واحلمى؟ شرارة كالتيثار الكهر ئثي راحثت تضثرب طثن قثدمي وتنتشثر
يف كامثثل السثثاقني ،أص ثوات السثثاهرين مثثا زالثثت تصثثل مثثن البهثثو الكبثثري ،ي
أريد إزعاجهم نيمي ،ولكن ي بثد مثن عمثل شثيء يعينث علثى الصثرب ،كث س
املثثاء قريثثز مثثن متنثثاول يثثدي ،أخثثذت قرصثثا مسثثكنا ورجعثثت للس ثرير ،طبيثثز
أسث ثرتنا ال ثثدكتور عب ثثد الك ثثر كثث ثريا م ثثا ردد أم ثثامي أن خ ثثري ع ثثالج للوج ثثع ه ثثو
نسيانه و اهله ،س عاجل نفسي هبذه الطريقة اليت ما عدت أملس سواها.
حبثثثت يف ذاكثثرس عثثن ومضثثات سثثعادة مثثرت يف حيثثاس فمثثا وجثثدت شثثيئا
يذهز ع ما أعانيه ،رجعت إىل األمسيات األدبية واملهرجاانت الثقافيثة الثيت
ش ثثاركت فيه ثثا ،يف إح ثثداها ،وبع ثثد اينته ثثاء م ثثن أعم ثثال املهرج ثثان اص ثثطفت
الباصات الكبثرية أمثام البوابثة ،الكثل يعثر إىل أيثن املسثري ،إىل القرداحثة طبعثا
لثزايرة قثثرب حثثاف األسثثد ،بعثثد سثثنوات مثثرت علثثى وفاتثثه ،ركبنثثا احلثثافالت ،كنثثا
نتح ث ثثدث طث ث ثوال الطري ث ثثق ك نن ث ثثا ذاهب ث ثثون يف رحل ث ثثة اس ث ثثتممام ،ح ث ثثني توقف ث ثثت
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الباصات ونزلنا شعرت خبو  ،العسثاكر بلباسثهم امليثداين وأسثلحتهم ينتشثرون
كثثاجلراد يف املكثثان ،إلشثثارة ،وبثثال أي صثثوت ،جعل ثوا النثثازلني مثثن احلثثافالت
يصثثطفون صثثفا أحثثاداي ،مشثثى أمثثام الصثثف عسثثكري وأشثثار بيثثده أن اتبعثثوين،
تبعناه ،وكان أمام ب الضري عسكري مخر ،يقدم فنثاجني القهثوة املثرة لكثل
فثثرد منثثا قبثثل دخولثثه الضثري  ،شثربنا القهثثوة ودخلنثثا ،القثثرب طويثثل جثثدا ،لثثيس
كثثالقبور الثثيت نعرفهثثا ،بثثل يغثثوص حتثثت مسثثتوى األرضثثية مبقثثدار ذراع ،أوقفثثوان
صفا بيط لقرب ،لنقرأ الفاحتة على روحه ،رفع اجلميع أكفهم ،كثان يقثف إىل
جثثان حممثثود ،وهثثو طبيثثز مثثن أبنثثاء مح ث  ،قلثثت لثثه هامسثثة أي تثثرى هثثذه
الذي يرتعز اجلميع لدى ذكر امسثه يتمثدد
العميبة؟ إن حاف أسد الش
اآلن حتثثت أقثثدامنا ،بثثل حتثثت مسثثتوى أقثثدامنا ،قثثال لثثيس يف هثثذا أي عمثثز،
بل العمز أن تكون جثته قد حتللت ،وما زال بكمنا من حتت أقثدامنا ،هثل
تعتقدين أن بشار هو من بكم البالد؟
انتهثثت السثثهرة يف البهثثو الكبثثري ،غثثادر السثثاهرون البيثثت ،وأغلثثق البثثاب،
سارعت بتغطيثة وجهثي ألتظثاهر لنثوم ،اسثتلقت مثر علثى سثريرها ،وسثرعان
ما غرقت يف النوم ،هنيئثا هلثا هثذا القلثز الصثايف والثرو الطثاهرة ،ليتث مثلهثا،
مي األفكثار واهلمثوم تنتظثرين كثثل يثوم حتثت وسثثادس ،تنتظثر أن أسثند رأسثثي
لت رج وتبدأ صراعها ،ومهرجايا ،أنتظثر هثدوءها ألانم ،فثال يطيثز هلثا اهلثدوء
قبل الفمر.
***
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مثثع إشثراقة زثثس يثثار العيثثد امثثتا منثثزل مثثر لضثثيو  ،إخو ثثا وأويدهثثم
وبنثثا م ،أحفثثادهم وأصثثهارهم ،الكثثل يرتثثدي أمجثثل املالبثثس اجلديثثدة األنيقثثة،
تغمثثر وجثثوههم فرحثثة ظثثاهرة ،و مثثع بثثني قلثثوهبم حمبثثة أراهثثا جلي ثة يف حركثثا م
وكالمهم وأفعاهلم ،أما أان ،الالجئة الغريبة فلثم أجثد مثا يفثرح

لعيثد ،بثالدي

تغ ثثرق يف مح ثثام م ثثن ال ثثدماء ،أهل ثثي توزعث ثوا ب ثثني القب ثثور والس ثثمون واملن ثثايف ،ي
مكان يل يف هذا العيد ،لن أمكث بينهم ألكدر فرحهم حبزين.
اس ثثت ذنت م ثثر  ،أري ثثد زايرة أس ثثامة الس ثثيد يف من ثثزل أهل ثثه مبدين ثثة الرباني ثثة
القريبثثة ،أسثثامة أخثثربين أن أمثثه جثثاءت مثثن امل يمثثات مثثع أسثثر ا لتسثثكن قريبثثا
منثثه ،تعت ث ب ثثه ريثم ثثا تش ثثفى جراح ثثه ،أسثثامة ه ثثذا ج ثثاء جرب ثثا م ثثن جبه ثثات
القتال ،مثل عشرات اجلرحى ،ما معه أحد من أهله ،وما معه أية نقثود ،كنثت
أزوره يف مستش ث ثثفى الدول ث ثثة يف أنطاكي ث ثثا ،مث يف دار ايستش ث ثثفاء ال ث ثثيت أقامته ث ثثا
منظمثثة ال ثث" :إي هثثا هثثا "IHH-إلي ثواء اجلث ثرحى الثثذين ي بتثثاجون للمراقبثثة
املس ثثتمرة ،ومل ي ثثتم ش ثثفااهم بع ثثد ،كان ثثت ت ث ثرافق أمين ثثة أخ ثثت م ثثر يف تل ثثس
اجلثثويت ،تثثرت بيتهثثا وأويدهثثا لرتافق ث  ،كانثثت أكثثثر حنثثاان م ث علثثى أولئثثس
الشباب املصلوبني بني األجهزة الطبية.
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يأبس مبكثثوثي مثثع أسثثرة أسثثامة ريثمثثا ينقضثثي العيثثد ،وجعنثثا واحثثد وأملنثثا
واحثثد ،احلافلثثة تثثدنو مثثن مشثثار مدينثثة الربانيثثة وهثثاتف أسثثامة ي يثثرد ،م ثا
عرف ثثت الس ثثبز لكن ثثه أقلقث ث  ،ي أع ثثر كي ثثف أص ثثل إىل منث ثزهلم ألتفق ثثد أم ثثه
احلاجثة زينثز ،ألواسثيها يف العيثد بعثدما استشثهد واحثد مثن أبنائهثا ، ،بطاريثثة
هاتفي فرغت من الشحن وانطف جهازي ،صثارت صثعوبة البحثث عثن أسثامة
أكث ثثرب ،لث ثثن أضث ثثيع ،ي بث ثثد أن أجث ثثده يف إحث ثثدى املستشث ثثفيات ،أو أجث ثثد م ث ثن
اجلرح ثثى م ثثن يعرف ثثه ويوص ثثل مع ثثه ،يحظ ثثت أن معظ ثثم الرك ثثاب يتكلم ثثون
العربية بلكنة بدوية ،أطلقت سؤايل :هل يعر أحد منكم أين جيتمع اجلرحثى
الس ثثوريني يف الرباني ثثة؟ أش ثثار أح ثثدهم إىل مي ثثني الطري ثثق ،ق ثثال هن ثثا دار إليث ثواء
اجلرحى ،لعلس دين جربثس فيهثا ،حثني نصثل إليهثا سث خرب  ،تثدخل رجثل
س ثثتي م ثثن الرك ثثاب ،ليط ثثر أس ثثئلته :ه ثثل اجلث ثري ابن ثثس؟ ي ل ثثيس ابث ث  ،أي ثثن
أويد ؟ لثثيس يل أويد ،أيثثن زوجثثس؟ لثثيس يل زوج ،قثثال ي ختثثايف ،لثثن أتركثثس
حىت أوصلس م منس ،أان سوري مثلس ،لدي ولد جري  ،لكنه لثيس هنثا ،بثل
يف استانبول ،شكرت مروءتثه ،وأبلغتثه أين أحسثن التصثر وحثدي ،ي حاجثة
يل مبرافق يف هذه البالد.
نزلثثت مثثن احلافلثثة حيثثث أشثثار يل سثثائقها ،هنثثا مستشثثفى األمثثل ،ونثثزل
معثثي ذا الرجثثل ذو األسثثئلة الكثثثرية ،يف املستشثثفى مل أعثثثر علثثى أسثثامة ،قثثال
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يل أحد اجلرحى رمبا دينه يف دار ايستشفاء الثيت أقامهثا رجثل سثوري يسثمى
احلثثاج ضثثاهر يف أول البلثثدة ،رجع ثثت ،ورجثثع مع ثثي ،لعلثثه يبح ثثث عثثن ج ثري
ضائع كما أحبث ،وما أكثر الضثائعني مثن السثوريني ،ومثا أكثثر اجلرحثى الثذين
مل يتمكنوا من التواصل مع ذويهم.
عل ثثى واجه ثثة البن ثثاء لوح ثثة تق ثثول (دار ال ثثذين س ثثبقتهم أطث ثرافهم إىل اجلن ثثة)
كدت أبكي أتثرا من هذا العنوان ،ولكن من املؤكثد أن أسثامة ابثن قثرييت لثيس
هنا ،إصثابته كانثت رصاصثات فتتثت عظثم السثاق لكنهثا مل تثؤد للبثرت ،ي أبس
س ث دخل الثثدار ألطلثثع علثثى مثثا فيهثثا ،ومثثن فيهثثا ،وألختل ث مثثن هثثذا الرج ثل
الذي ميشي معي كالظل الثقيل.
يف غرفثة اإلدارة ألقيثثت التحيثثة ،فمثثاءين الثثرد مثثن الرجثثل املهيثثز اجلثثالس وراء
املكتثثز بلهمثثة محويثثة عريقثثة أيقظثثت يف نفسثثي فثثر الطفولثثة ،وجعلتث أشثثعر
ألمان ،أشعر أن يف مكان خيص  ،وبني أهلي ،كثم أشثتاق إىل محثاة وأهلهثا
وهلمتهثثا ،عرفثثت بنفسثثي ،دعثثاين احلثثاج ضثثاهر للملثثوس فملسثثت ،حثثدثتهم
عن مدينة محاة وحنيث إليهثا ،دار احلثديث وطثال ،سث لتهم عثن فثرتات مظلمثة
من اتريق محاة ،سكت عنها الكبار وغيبوهثا عثن األجيثال الثيت تلثت أجيثاهلم،
قال احلاج مسلم :هذا أبو علي ،سيحدثس بكل مثا تريثدين ،هثو شثاهد عيثان
على كل تلس الفرتة ،ومشار يف الكثري من أحداثها.
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رد أبو علثي نفعثال :عثن أيثة مرحلثة مثن التثاريق تريثدين احلثديث؟ أجبتثه:
حثثدث عثثن بدايثثة الثثثورة ،قثثال الثثثورة مل تبثثدأ اآلن ،الثثثورة قائمثثة منثثذ انقثثالب
ح ثثزب البع ثثث واغتص ثثابه للس ثثلطة يف س ثثورية ،اذ رفض ثثت ك ثثل الق ثثوى الس ثثورية
الوطنية ذلثس اينقثالب ،احلكومثة فرضثت حثل مجيثع األحثزاب مبثا فيهثا مجاعثة
اإلخ ثوان املسثثلمني ،الشثثيق م ثثروان حديثثد رفثثض الق ثرار ،وانفصثثل عثثن مجاع ثة
اإلخوان ليؤسس مجاعته وثورته ،واختذ من جامع السثلطان مقثرا لثه ،كثان يظثن
أن ثثه يس ثثتطيع يعتص ثثام والعص ثثيان امل ثثدين عم ثثل ش ثثيء ،اجتم ثثع م ثثع ثل ثثة م ثثن
امل لصني ،منهم عثمان األمني وأمحد قصاب شي ،وفريد نصور ،املسثيحي،
قرروا إنشثاء صثندوق لثدعم الثثورة ،أيخثذ مثن أمثوال األغنيثاء والتمثار ،أرسثلت
الرسثثائل إىل ابافظثثات السثثورية ،وبثثدأ اإلضثراب العثثام فيهثثا مجيعثثا ،وكثثان مركثثزه
مدينة محاة.
أبثثو علثثي يسثثرد نفعثثال ،وهثثو جثثالس علثثى الكرسثثي املقابثثل يل ،ك ثان يركثثز
نظثثره علثثى األرض ك منثثا يق ثرأ مثثن كتثثاب مفتثثو  ،تر ثثف يثثداه ويتهثثدج صثثوته،
تلتمع آلل العرق عل جبينه ويتابع الكالم:
كثثان رئثثيس اجلمهوريثثة حينهثثا أمثثني احلثثاف  ،أرسثثل إىل محثثاة سثثتة ألويثثة مثثن
اجل ث ثثيع ،يف ك ث ثثل لث ث ثواء أل ث ثثف ورس ث ثثمئة جن ث ثثدي ،طوقث ث ثوا املدين ث ثثة واقتحموه ث ثثا
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ل ثثد ت ،دخل ثوا ج ثثامع الس ثثلطان ،داسث ثوا أبح ثثذيتهم نس ثثق الق ثثرمن الك ثثر ،
هدموا أجزاء منثه ،واعتقلثوا ألفثني مثن الرجثال ،أقيمثت هلثم حمكمثة عسثكرية يف
مح ث

بر سثثة صثثال الضثثللي ،وعضثثوية مصثثطفى طثثالس واندر قوشثثقمي،

حكمت ابكمة إلعدام علثى نصثف العثدد ،و لسثمن املؤبثد علثى رسثمئة
منهم ،وكان أقثل حكثم هثو السثمن خلمثس سثنوات ،حينهثا قثال أحثد ابثامني
الدمشثثقيني :ألول مثثرة يف التثثاريق بكثثم إلعثثدام علثثى ألثثف رجثثل مثثن مدينثثة
صغرية مثل محاة.
قبثثل ذلثثس ،ويف بدايثثة حكثثم أمثثني احلثثاف لسثثورية ،كثثان قثثد عمثثل جولثثة
علثثى ابافظثثات ،وحثثني وصثثل محثثاة ،طلثثز مثثن ابثثاف دعثثوة مجي ثع الوجهثثاء
ورجال الدين ليمتمع معهم ،يف ايجتماع سث ل أمثني احلثاف  :أهثؤيء هثم كثل
وجه ثثاء ومش ثثايق مح ثثاه؟ أمل يتغي ثثز أح ثثد م ثثنهم؟ أجاب ثثه اب ثثاف أبن الغائ ث ثز
الوحي ثثد ه ثثو الش ثثيق حمم ثثد احلام ثثد ،ه ثثذا الرج ثثل ي ميك ثثن جلب ثثه إىل مث ثثل ه ثثذه
ايجتماعات ،غضز رئيس اجلمهورية ورا يسز ويشتم أبقذع األلفاظ الثيت
يعرفه ثثا ويتقنه ثثا البعثي ثثون ،أرس ثثل وموع ثثة م ثثن الش ثثرطة ق ثثائال هل ث ثم :اش ثثحطوه
وأحضروه إىل هنا مقيدا.
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ذهبت دورية الشثرطة يثدفعها اخلثو مثن السثلطة ،ويثنيهثا احليثاء مثن هيبثة
الشثثيق حممثثد احلامثثد ،دخل ثوا عليثثه وأخثثربوه مبثثا كثثان مثثن أمثثرهم ،فكتثثز رسثثالة
إىل ال ثرئيس ،ممثثا جثثاء فيهثثا :نعثثم األم ثراء علثثى أب ثواب العلمثثاء ،وبثثئس العلمثثاء
علثثى أعتثثاب األم ثراء ،اان أرأب بثثس عثثن هثثذا ،ق ثرأ أمثثني احلثثاف الرسثثالة ،فكثثر
قليال مث أشار للممتمعني :لنذهز كلنا إىل منثزل الشثيق حممثد احلامثد ،كانثت
ش صثثية ال ثرئيس أمثثني احلثثاف م ثزي عميثثز مثثن جثثربوت العسثثكري البعثثثي
وسثثذاجة الغائثثز عثثن حقيقثثة األحثثداث ،وطيبثثة وانثثدفاع قبضثثاايت الش ثوارع،
لثثذلس ،احن ث وقبثثل يثثد الش ثثيق أمثثام كثثل اجملتمعثثني ،وس ث له عثثن طلباتثثه ،فل ثثم
يطلز شثيئا ،أعطثاه رقثم هاتفثه يف البيثت ومكتثز الر سثة ،وقثال لثه اتصثل يب
مىت شئت ،وألي سبز كان ،لكن الشيق مل يتصل معه أبدا.
بعثثدما سثثيطر اجلثثيع علثثى املدينثثة كثثتم أنفاسثثها ومنثثع التمثثول فيهثثا ،هثثاج
الشثثارع احلمثثوي ومثثاج ،فكثثر مثثن بقثثي مثثن الوجهثثاء بتشثثكيل وفثثد يثثذهز اىل
القصثر الر سثي ،شثثاوروا الشثيق حممثد احلامثثد فلثم ينضثم هلثثم ،تثركهم يتشثثاورون
وسافر وحيدا إىل دمشق ،ا ه مباشرة إىل القصر اجلمهوري.
كثثان يف إحثثدى قاعثثات القصثثر شثثيوخ ووجهثثاء البثثدو ،وقثثد اعتقل ثوا بتهمثثة
رهيبثثة ،اذ كثثانوا يضثثعون اخلبثثز يف توابيثثت ويدخلونثه إىل مدينثثة محثثاه يف موكثثز
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جنثثازات ،بعثثدما مت إغثثالق األف ثران ال ثثيت تطع ثثم اخلب ثثز للمدينثثة ،ش ثثاهد الش ثثيق
حممثثد احلامثثد أولئثثس الشثثيوخ جيلسثثون مرعثثوبني ،بينمثثا جلثثس رئثثيس اجلمهوريثثة
إىل مكتبه ،وضعا فثوق الطاولثة رشاشثا ،يثديره يف وجثوههم ميينثا وزثاي ،وسثط
سيل هادر مثن الشثتائم البذيئثة ،حثني علثم الثرئيس بقثدوم الشثيق حممثد احلامثد
قام يستقباله ،وأخذه إىل مكتبه ،قدم له القهوة بعدما قبل يده ،رفثض الشثيق
اجللثثوس وشثثرب القهثثوة قبثثل تلبيثثة طلبثثه ،طلثثز العفثثو عثثن كثثل املعتقلثثني ،تلكث
ال ثرئيس ،متحممثثا أبن احلكايثثة معقثثدة حتتثثاج الكثثثري مثثن اإلج ثراءات ،وحتتثثاج
اجتمثاع ولثس قيثادة الثثورة للموافقثة علثى القثرار ،لكثن الشثيق ظثل واقفثا ،قثال
له أنت رئيس اجلهورية ،أمامس اهلاتف ،اتصل إلذاعة لثتعلن العفثو الر سثي،
أريد مساعه لراديو قبل جلوسي.
الرئيس أخذته هبة من الن وة فاتصل بوزير العدل وطلز منه إذاعثة مرسثوم
العفو لراديو ،حينها جلس الشيق ،وشرب القهثوة ،وأفثرج عثن كثل املعتقلثني،
فقثثال أحثثد شثثيوخ العشثثائر :الشثثيق شثثيق ،لثثيس كثثل الشثثيوخ س ثواء ،أفثرج عثثن
الشيق مروان حديد يف ذلس العفو فنقل مركز نشاطه إىل دمشق.
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كث ثثان أبث ثثو علث ثثي يث ثثرش كالمث ثثه دراكث ثثا ،مل يث ثثرت يل فرصث ثثة لطث ثثر س ث ثؤال ،أو
ايستفسار عن مشثهد مثن املشثاهد ،كثان العثرق يتصثبز مثن جبينثه ،وتتقثاطر
نقطثثه علثثى األرض ،وقثثد احن ث أبثثو علثثي اذعثثه لامثثام ،مسثثندا كوعيثثه علثثى
ركبتيه ،منقال نظره بني األرض واجلدار ،ينظثر حلظثات إىل السثماء عثرب النافثذة
ويت ثثابع الك ثثالم ،رفع ثثت ي ثثدي أس ثثتوقفه ،وأطل ثثز احل ثثديث ،رد غاض ثثبا أان مث ثا
انتهي ثثت م ثثن القص ثثة بع ثثد ،مازلن ثثا يف البداي ثثة ،أجبت ثثه معت ثثذرة :كن ثثت أود مس ثثاع
شيء عثن ثثورة الثمانينثات ،كيثف بثدأت؟ وكيثف قمعثت؟ كيثف دمثرت مدينثة
محثثاة مثثن أجثثل إسثثكا ا ،وكيثثف محلثثت بكاملهثثا لإلخ ثوان املسثثلمني ،مثثع أيثثا
كانثثت ثثثورة شثثعبية اشثثرتكت فيهثثا كثثل األحثزاب والطوائثثف ،والثثدليل أن الكثثثري
من الشبان العلثويني واملسثيحيني ممثن أعثرفهم ،اعتقلثوا وضثاع شثباهبم يف سثمن
تثثدمر ،ويف دائثثرة السثثمل املثثدين حلفثثة ،بيثثدي اسثثت رجت هلثثم بطاقثثات اهلويثثة
بعد اإلفراج عنهم.
شاشثثة هثثاتفي املوصثثول اهثثاز الشثثحن راحثثت تثثومض معلنثثة عثثن رسثثالة،
فتحتهثثا ،إنثثه أسثثامة ،يهنئ ث

لعيثثد ويتم ث أن يكثثون عيثثدان القثثادم يف بثثالدان

وبيوتن ثثا ،رددت عل ثثى رس ثثالته تص ثثال ،أخربت ثثه أبين يف الرباني ثثة ،أحب ثثث عن ثثه،
عثثنهم ،قثثال انتظثثري يف مكانثثس ،سثثي س أخثثي حسثثام يصثثطحابس إىل بيتنثثا،
قثال أبثو علثي انتظثثري ،هنالثس فقثرة جيثز أن تعرفيهثثا ،حثاف األسثد هثدم مئثثة
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ورس ثثني مس ثثمدا يف مح ثثاه ،ومل يه ثثدم ج ثثامع احلس ثثن ،ه ثثل تع ثثرفني مل ثثاذا؟ ألن
حممد ابن نصري الذي أسس الداينة النصريية كثان يلقثي دروسثه فيثه ،ويف حثة
ذلثثس املسثثمد ق ثربين ،لولثثدي ابثثن حممثثد نصثثري ،جلثثز علثثي مملثثو الرافعثثات
واملعدات الثقيلة اخلاصة جليع ونقل القربين إىل إحدى قرى جبلة.
جثثاء حسثثام ،فثثانقطع بوص ثوله حثثديث الثثذكرايت الثثذي كثثان يسثثرده أبثثو
علثثي ،بثثل حثثديث التثثاريق احلقيقثثي الثثذي عاينثثه بنفسثثه وعثثاش مجيثثع أهوالثثه،
است ذنتهم ملغادرة ،مع وعد لعودة إلكمال ما انقطثع مثن احلثديث ،أريثد أن
أعثثر أشثثياء كثثثرية ممثثا كثثان يثثدور يف العقثثود املاضثثية مثثن األحثثداث ،ألعثثر
كيثثف أكت ثثز ،كي ثثف أحتثثر ؟ كي ثثف أيف بوع ثثدي جلثثدي ال ثثذي محل ث األمان ثثة
كطوق يف عنقي ،كيف أرد على أسئلة األجيثال اجلديثدة مثن الشثباب ،الثيت مل
تشهد تلس األحداث وي روى هلا أهلها شثيئا عثن تفاصثيل تلثس املرحلثة ،نعثم
إن الش ثثباب اروا ،ض ثثحوا أبرواحه ثثم ودم ثثائهم ،ض ثثحوا ب ثثبعض األعض ثثاء م ثثن
أجسثثادهم ليعيشثوا معثثاقني مثثا بقثثي هلثم مثثن العمثثر ،قثثدموا تضثثحيا م يف سثثبيل
عثثيع كثثر  ،لرفثثع نثثري الظلثثم والعبودي ثثة الثثذي أذل رقثثاب الن ثثاس ،إلزالثثة حثثال
الرعز املستبد لقلوب جثراء حكثم احلديثد والنثار ،يريثدون رغيفثا أيكلونثه مثع
عائال م أبمان ،يريدون فرصة للعمل الشريف ،يريدون إغثالق بثوا ت اجلحثيم
الثيت أطلثثق عليهثا زورا وهبتثثاان (فثثروع األمثن) لكثثنهم ي يثدركون مسثثاحة الفضثثاء
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اب ثثيط هب ثثم ،ي يعرف ثثون الت ثثاريق ،ول ثثيس ل ثثديهم ص ثثورة واض ثثحة ع ثثن احلاض ثثر
ليتمكنوا من رسم املستقبل.
غرقثثت يف الت مثثل ومل أنتبثثه حلسثثام ،كثثان وجهثثه جهمثثا صثثارما ،قثثادين عثثرب
أزقثثة ضثثيقة يثرتاكم احلطثثز أمثثام أبواهبثثا ،كثثان صثثامتا طثوال الوقثثت ،سث لته عثثن
أبيه ،عن أمثه وإخوتثه ،كانثت أجوبتثه خمتصثرة مقتضثبة ،لثذلس لثذت لصثمت
بقية الطريق..
يف البيثثت كثثان ايسثثتقبال حثثارا ،بكثثت احلاجثثة زينثثز كث ثريا ،نعثثم ه ثذا هثثو
عيدان ،موت وثكل وغربة وتشرد ،كان أبنثاء حمسثن وأبنثاء أخيثه حسثام ميلثؤون
البيثثت صث با ،وي يثثردعهم أحثثد عثثن شثثيء ،يتقثثافزون يف ذلثثس البيثثت الض ثيق
يرتاكضون ،يقلبون الكراسي واألواين ،يصرخون ،جيلس أسامة يف زاوية الغرفثة،
يثثداري سثثاقه وأسثثياخ احلديثثد الثثيت خترتقهثثا لثثئال يدوسثثها أحثثدهم أثنثثاء اللعثثز،
واحلاجة زينز صابرة صامتة ،تقول دعوهم ليعيشوا طفولتهم ،أما األحزان فلثن
رب منهم ،ستنتظرهم وسي خذون من احلزن حصتهم.
أح ث ثثد األطف ث ثثال ف ث ثثت التلفزي ث ثثون ،را يقل ث ثثز يف ابط ث ثثات وتوق ث ثثف عل ث ثثى
الفض ث ثثائية الس ث ثثورية الرمسي ث ثثة ،ك ث ثثان امل ث ثثذيع يق ث ثرأ األخب ث ثثار ،يق ث ثثول قض ث ثثينا عل ث ثثى
اإلرهثثابيني ،واألزمثثة اقرتبثثت مثثن يايتهثثا ،أان أعلثثم ،وكلنثثا يعلثثم أن اجلثثزء البثثاقي
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مثثن سثثورية حتثثت سثثيطرة النظثثام أقثثل مثثن الثلثثث ،صثثرخت أم حسثثن :أغلق ثوا
التلفزي ثثون ،ي نري ثثد ك ثثذ  ،وش ثثط يب اخلي ثثال إىل الطفول ثثة البعي ثثدة ،حي ثثث ك ثثان
عمي علي شحيدة رمحة

عليه جيمعنا يف فنثاء داره لثيق

علينثا احلكثاايت،

حكاي ثثة ك ثثان يكرره ثثا ،ي مي ثثل م ثثن تكراره ثثا وي من ثثل م ثثن اإلص ثثغاء إلي ثه ،تق ثثول
احلكاية:
(عن ثثدي دجاج ثثة حبش ثثية ،بيض ثثتها ت ثثزن أوقي ثثة ،عل ثثم هب ثثا اجلث ثريان فث ث خربوا
السثلطان ،صثثا يب :وي  ..اشثويها واقليهثثا وبثدهنها غطيهثثا ..رحثت شثثويتها
وقليتهثثا وبثثدهنها غطيتهثثا ،جثثاء القثثط املبلثثق أخثثذها وتسثثلق ،هثثو يهثثدي وأان
أهدي إىل جورة حسني الكردي ،يح وحلته ،مثن عزمثي سثقطت حتتثه ،لثوي
حضثثور حسثثني وابثثن أختثثه ،أنقثثذاين مثثن حتتثثه ،لكنثثت فطسثثته ،وانظثثروا كيثثف
امحثثرت رقبثثيت  ..م ثثن شثثدة الصثثفعات ال ثثيت صثثفعتها لثثه) نقاطع ثثه بكثثثري م ثثن
األسئلة:
 اي عمثثي ،كيثثف ينتصثثر عليثثس وهثثو قثثط وأنثثت رجثثل ،وكيثثف تفطسثثهوأنت حتته؟ ومن الذي حتمر رقبته ،الضارب أم املضروب؟
يضثثحس عمثثي ويقثثول :حثثني تكثثربون سثثتعرفون كيثثف تقلثثز احلقثثائق ،كثثربان اي
عمثي ،وهثثا حنثثن نثرى احلقثثائق مقلوبثثة يف كثثل وسثائل اإلعثثالم ،ابليثثة والدوليثثة،
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ونسثثمع كيثثف يثثزورون احلقثثائق فيقولثثون عثثن ثثثورة شثثعز قثثام ليثثدفع عثثن نفسثثه
الظلثثم واملذلثثة ،فيصثثفويا حلثثرب األهليثثة اترة ،واترة حلثثرب علثثى اإلرهثثاب،
يصورون هزائمهم أمثام الثثوار انتصثارا ،وكثذلس حصثل يف حثرب  1973والثيت
مسيت لتحريرية ،وهي إىل اهلزمية أقرب ،بل هي اخليانة واهلزمية وسدة.
متنيثثت لثثو أحتثثدث مطثثوي مثثع كثثل واحثثد مثثن أف ثراد هثثذا البيثثت ،لكثثن زوجثثة
حمس ث ثثن كان ث ثثت مش ث ثثغولة ام ث ثثع مالب ث ثثس أطفاهل ث ثثا اس ث ثثتعدادا للع ث ثثودة إىل جب ث ثثل
األك ثراد ،حي ثثث سثثيلتحق زوجه ثثا بكتيبت ثثه بعثثد انقض ثثاء العيثثد ،ك ثثان األطف ثثال
س ثثعداء لعث ثثودة ،يغنث ثثون ويهتفث ثثون  :سث ثثنعود إىل سث ثثورية ،واجلث ثثدة ث ثز رأسث ثثها
أبس ثثى ،أي ثثة س ثثورية سث ثثتعودون إليه ثثا؟ تل ثثس الث ثثيت متطره ثثا ص ث ثواريق حكومتهث ثثا
أن بميكم من شثرورهم ،وأن ينصثران

وبراميلها املتفمرة يف كل حني ،أرجو

قريبا لنعود لبيوتنا ،ونعيع مثل حياة البشر.
انقضى ذلس النهار ،صداع يد رأسثي ،عظثام مجممثيت أشثعر هبثا تتفتثت
مثثن ضثثغط بثثداخلها ،مل تثثؤثر هبثثا املسثثكنات الثثيت ي تفثثارق حقيبثيت ،وي غسثثل
رأس ثثي مل ثثاء الب ثثارد ،وي ه ثثدأ صث ث ز األطف ثثال إىل م ثثا بع ثثد انتصث ثا اللي ثثل،
خملت من أهل البيت ،وندمت على زايرس هلم ،أما تكفيهم ميمهم ليمضثوا
جزءا من الليل يف ايهتمام يب؟
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هثثدأت ضثثمة البيثثت بعثثد نثثوم األطفثثال فهثثدأ قلثثيال صثثداعي ،منثثت علثثى
فراش إسفنمي رقيق اانز فراش احلاجة زينز ،انم كل مثن يف البيثت وبقيثت
احلاجثثة زينثثز حتكثثي يل عثثن مناقثثز ابنهثثا الشثثهيد (سثثعيد) وأان أنصثثت إليهثثا،
وأستحضثثر مثثا حثثدث بثثه ع ثزام ابثثن أخثثي ،إذ كثثان مثثع سثثعيد يف اخلنثثدق ذاتثثه
منثثذ أايم طويلثثة ،أصثثدقاء هنثثا مثلمثثا كثثانوا أصثثدقاء يف القريثثة ،يف تلثثس اللحظثثة
كانوا منشغلني ببناء جدار يفصلهم عن رصاص اجلبهثة املقابلثة ،جبهثة اجلثيع
النظثثامي الت ثابع للحكومثثة ،كثثانوا يتبثثادلون الطرائ ثثف واألحثثالم ،بلم ثون ببنثثاء
بيوت يسكنون فيها ،تكثون ملكثا هلثم ،بلمثون نتهثاء الثثورة لنصثر ليتزوجثوا
ويفرح ثوا ،بثثل تسثثف هبثثم أحالمهثثم فيت يلثثون امثثتال سثثيارات ،يف ذلثثس اليثثوم
القريز ،كان الثثهم عبثد الثرمحن السثعيد ،صثا هبثم صثديق مثن خنثدق مخثر،
اي شثثباب انبطحثوا ،صثثوت صثثفري صثثاروخ قثثادم ،انفمثثر الصثثاروخ قريبثثا مثثنهم،
ظثثل عثزام منبطحثثا حثثىت هثثدأت األصثوات ،رفثثع عثزام رأسثثه وقثثد تعطلثثت أذانه
ع ثثن وظيفتهم ثثا ،را ين ثثادي رفيقي ثثه ،اي س ثثعيد ..اي عب ثثد ال ثثرمحن ..التف ثثت إىل
مكان سعيد فرأى كومة من األحشاء ،تشظى جسد سعيد.
قام عزام ليبحث عثن عبثد الثرمحن ،مشثى خطثوات مث ارمتثى علثى األرض،
مثثا كثثان يثثدر حمثثم إصثثابته ،استشثثهد كثثل مثثن سثثعيد وعبثثد الثثرمحن ،وتلقثثى
ع ثزام رشثثة مثثن شثثظااي الصثثاروخ توزعثثت علثثى جسثثده كثثامال ،مثثن ظهثثره ح ثىت
كعبيه ،نقل بعدها إىل مستشفى انطاكية.
104

____ طوق يف عنقي _____________________________

صمتت احلاجة زينثز ،هثل انتهثت حكايتهثا؟ أم وجثدت ي أتفاعثل معهثا
فظنت انئمة ،ي أعلم هل انمت قبلي أم منت قبلها ،لكثن أذان الفمثر القثادم
م ث ثثن املس ث ثثمد القري ث ثثز ،أك ث ثثد يل أين واحلاج ث ثثة زين ث ثثز مل ن ث ثثنم ،ب ث ثثل استس ث ثثلمنا
للص ثثمت م ثثدة حتس ثثز ل ثثدقائق ،قمن ثثا للص ثثالة ،واس ثثتيق حمس ثثن وحس ثثام،
والزوجثثات واألطفثثال ،وعثثادت ضثثمة البيثثت اشثثد ممثثا كانثثت ألمثثس ،كانثثت
حنني ذات السنوات التسع تفثوق اجلميثع حركثة وصث با ،ختطثف لقمثة هثذا و
تنكثثز ذا  ،مجيلثثة جثثدا وتعثثر أيثثا مجيلثثة ،وتعثثر أيثثا األثثثرية لثثدى أبويهثثا،
لثثذ ي ختش ثثى عق ثثا  ،فرتاه ثثا تض ثثحس ،وتض ثثحس ،وحتل ثثق يف فض ثثاء البي ثثت
كفراشة مشاغبة ،بثوهبا امللون ألزهار ،وعقدة شعرها الشبيهة لتاج.
مثثا كنثثت أتوقثثع أن ث س ثثو أزور أم حسثثن بعثثد عثثامني مثثن زايرس ه ثثذه،
ألجد حمسن قد تر اجلبهة وجاء للسكن يف تركيا ،بعثدما دفثن يف تلثس القريثة
السورية ولده الصغري ،وجاء حامال ابنته اجلميلة ليبحث هلا عن عالج ،بعثدما
سقط صاروخ قرب بيتهم هنا  ،فقتثل أخاهثا ،وابنثة اجلثريان الثيت كانثت تلعثز
معه ثثا ،وأص ثثاهبا يف عموده ثثا الفق ثثري لتع ثثاين ش ثثلل نص ثثفها الس ثثفلي بقي ثثة أايم
حيا ثثا ،وم ثثا كن ثثت أعل ثثم أن وج ثثه حن ثثني س ثثيحتل الكث ثثري م ثثن أغلف ثثة اجمل ثثالت
والص ثثحف ،ال ثثيت أقامته ثثا منظم ثثات ت ثثدعي مس ثثاند ا للش ثثعز الس ثثوري ،أيس
منثثدوبوها إىل املشثثايف ،يلتقطثثون الصثثور ويثثذهبون ،ي يقثثدمون أيثثة مس ثثاعدة،
105

____ طوق يف عنقي _____________________________

انطفث ث ت الفرح ثثة عل ثثى وج ثثه أم حن ثثني ،ترك ثثت ك ثثل ش ثثيء وانش ثثغلت بنته ثثا،
تثثركض هبثثا مثثن مستشثثفى إىل مخثثر ،راجيثثة أن تثثرى ابنتهثثا متشثثي علثثى رجليهثثا
مثثرة أخثثرى ،حنثثني تثثوردت وجنتاهثثا وهثثي تثثدنو سثريعا مثثن مرحلثثة البلثثو  ،لكثثن
نصثف جسثثدها السثثفلي يعثثاين حالثثة مثثن املثثوت ،فاقثثدا اإلحسثثاس ،ختثثرج منهثثا
فضث ثثالت جسث ثثدها وي تشث ثثعر ،عث ثثادت أمهث ثثا لتلبسث ثثها احلفاظث ثثات كاألطفث ثثال
الصغار ،وصار تبديل احلفاظثات م سثاة تشثبعها بكثاء وقهثرا ،أمثا األب ،فثرا
يبحث عن عمل ،اشتغل أبعمال البناء والدهان ،اشتغل يف املثزارع والبسثاتني،
كل هذا ليؤمن نفقة أسرته وأجرة البيت.
أم ثثا حس ثثن ،ابن ثثه األوس ثثط ...بع ثثد م ثثوت أخي ثثه ص ثثار ه ثثو الص ثثغري ،صث ثار
يسثثتيق يف الليثثايل مصثثا حبالثثة مثثن اهللثثع ،خيثثا مثثن أي صثثوت مرتفثثع ،ومل
يدخل املدرسة بعد.
اكتمث ثثل التحضث ثثري للسث ثثفر ،وضث ثثعت األم بعث ثثض الطعث ثثام يف حقيب ث ثثة ،ألن
الوقت مل يتسع هلم لتناول وجبثة فطثور ،وألن الطريثق وعثر طويثل ،حثني يقطعثه
الصغار مبعدة فارغة سيكون أدعى لسالمتهم.
ودعث ثثت احلاجث ثثة زينث ثثز املسث ثثافرين ،وراحث ثثت تث ثثدعو حب ث ثرارة قلث ثثز األم أن
بفظهثثم مجيعثثا مثثن كثثل سثثوء ،وأن ميثثن علثثيهم لنصثثر الثثذي جياهثثدون ألجلثثه،
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وحني أغلق الباب ذهبت إىل الشرفة ،ظلت تتثابع بنظرهثا السثيارة الثيت يركبويثا
ح ثثىت غاب ثثت يف املنعط ثثف ،ترك ثثت الش ثثرفة وجلس ثثت يف زاوي ثثة البي ثثت ص ثثامتة،
ذاهل ثثة العين ثثني ،ك ي ثثا فق ثثدت اإلحس ثثاس ملك ثثان ،و لوق ثثت ،ص ثثارت متث ثثاي
جامثثدا مثثن حلثثم ودم ،قالثثت ابنتهثثا دعثثاء ،الشثثابة املنقطعثثة عثثن دراسثثتها ،وهثثي
حت ثثبس دموعه ثثا يف حماول ثثة لكس ثثر ج ثثدار الص ثثمت :اآلن نس ثثتطيع أن نت ثثنفس
رتيا  ،بعدما هدأ جو البيثت مثن صث ز األطفثال ،مل تلتفثت األم ،وك يثا مل
تسمع ما قالته ابنتها ،نظرت إيل دعثاء ك منثا تطلثز العثون ،أشثرت بنظثري إىل
املطثثبق ،دخلثثت دعثثاء املطثثبق وتبعتهثثا ،طلبثثت منهثثا إعثثداد قهثثوة الصثثبا  ،مث
وجبة الفطور ،ريثما أحاول فس جليد احلزن الذي يغلف األم املفموعة.
 -أرجو

أن يردهم لثس سثاملني غثامنني  ،وتسثتقبلينهم حثاملني بشثائر

النصثر  ....مل ثز علثى كالمثي ،مازالثت غارقثة يف ذهوهلثا ،فكثرت
مطوي فيما أخرجها به من حالتها ،وأخريا تذكرت شيئا.
 أمثثي كانثثت تثثدعو أي جيعلهثثا مثثن النثثادمني ،وأان اآلن اندمثة ،كثثانب ثثودي ل ثثو أرس ثثل ألخ ثثي ش ثثيئا م ثثع أويد  ،ح ثثني ودعن ثثا املس ثثافرين
أنس ثثاين املش ثثهد ماكن ثثت سث ث فعله ،كن ثثت أري ثثد إرس ثثال أش ثثياء ألخ ثثي
هنثثا يف اجلبثثل ،ألن أويد سثثيلتقون ب ثثه وأبس ثرته ،م ثثا رأي ثس؟ ه ثثل
أكل ث ثثم حمس ث ثثن هل ث ثثاتف أطل ث ثثز من ث ثثه التوق ث ثثف وانتظ ث ثثاري ألحل ث ثثق هب ث ثم
وأعطيهم األمانة؟
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 ي ..أرجو  ..ي تفعلي ،قالت العموز خبو  ،أان أتشاءم مثن عثودةاملسافر قبل بلوغه هدفه.
 حسنا ،س حبث بني الشباب العائثدين إىل اجلبثل عمثن يوصثل األمانثةألخي ،ي حتزين اي أخيت ،لن يصيبنا إي ما كتز

لنا.

مثثدت دعثثاء رأسثثها مثثن ب املطثثبق ،لتسثثتطلع األمثثر ،مسثثحت دموعهثثا
لتس ل وهي عاملة إلجابة ،هل أحز القهوة بسكر؟ أم بال سكر؟
ش ثربنا القهثثوة ،علثثى وقثثع حثثديث احلاجثثة زينثثز ،قالثثت الكثثثري عثثن أملهثثا
نتصار الثورة ،والعثودة إىل وطثن ي يشثبه مثا تركنثاه وراءان أثنثاء همرتنثا ،وطثن
تسثوده اببثثة واأللفثة ،وطثثن يعطثي الكرامثثة ألبنائثه ،ويفثثرتض تكثافؤ الفثثرص يف
العمل والسثكن واخلثريات ،وطثن يعثيع فيثه أبنثااه كالبشثر األحثرار ،ي كالعبيثد
آلل األسث ثثد ،عمبث ثثت منهث ثثا ،هث ثثذه العمث ثثوز الث ثثيت أمضث ثثت حيا ث ثثا بث ثثني بيتهث ثثا
وحقلها ،كم تفهم من معاين الوطن واملواطنة ،كيف لشثعز فيثه مثثل زينثز أن
يعود للذل؟ لن يعود ،لن يعود للذل مهما بلغت التضحيات.
ودعتهثثا وابنتهثثا ،ي بثثد مثثن عثثودس إىل مثثر بعثثدما انقضثثى العيثثد ،بثثل يبثثد
يل مثثن الع ثثودة إىل ابثثن أخثثي اجل ثري  ،الثثذي تركتثثه يف غرف ثثة صثثغرية يس ثثت جرها
بعثثض الشثثباب السثثوريني ،ودعثثت احلاجثثة زينثثز وابنتهثثا ،ونزلثثت إىل الشثثارع،
كان ابنها أسامة يقف هنا مستندا إىل عكازيه ،يغالز دموعه.
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 أان ذاهبثثة اي أسثثامة ،يبثثد مثثن وجثثودي إىل جانثثز ابثثن أخثثي اجلثري ،أستودعس .
 مع السالمة ،انتبهي لنفسس ،وجلربس. ملثثاذا تبكثثي؟ أخثثو وأس ثرته سثثبقوان ،وسثثنلحق هبثثم إىل بثثالدان اب ثررةمن الظلم ،قريبا إن شاء .
 يبكيث عمثثزي ،وهثثذه العكثثاكيز ،لويهثثا ل ثرافقتهم إىل هنثثا  ،أشثثارلثورة بدل قعودي هنا كالنساء.
 ستشثثفى إن شثثاء  ،وسثثتعود لتعمثثل مثثا حتثثز مثثن األعمثثال ،توكثثلعلى

اي ابن خايل.

تركته ،ومشيت إىل حمطة احلثافالت املسثافرة إىل أنطاكيثة ،أغالثز دمثوعي،
هل كنت حزينثة مثن أجثل العمثوز؟ هثل كنثت أشثار أسثامة قهثره وعمثزه؟ يف
احلقيق ثثة كان ثثت دم ثثوع الف ثثر  ،بع ثثد عق ثثود م ثثن ال ثثذل واخليب ثثات ،بع ثثد رواايت
وقصث كتبتهثثا أسثثتنكر فيهثثا خنثثوع شثثعبنا لقهثثر الدولثثة وأجهز ثثا امل ابراتيثثة،
أجد أن ذلس الرضوخ كان حمض غبار ،ها هوذا مطر الثورة يهطل بغثزارة علثى
كل شرب من سورية ،فيغسل ذا الغبثار ،لتلمثع الوجثوه بثوميض القثوة والتمثرد،
صافية مستبشرة بنصر يبد من انبالج فمره مهما اشتدت حلكة الظالم.
109

____ طوق يف عنقي _____________________________

مشثثيت يف شثثارع املناشثثر ،األخشثثاب مكومثثة علثثى األرصثثفة يف اجلثثانبني،
هلثثا رائح ثثة تعي ثثدين لق ثرييت ،حي ثثث يعم ثثل معظ ثثم ش ثثبابنا بقط ثثع األخش ثثاب م ثثن
الغ ثثا ت اجمل ثثاورة ،ينعث ثثدام فرص ثثتهم يف احلص ثثول علث ثثى وظيف ثثة يف مؤسسث ثثات
الدولة ،ولقصر أيدي من توظف منهم عن الرشوة والسرقة واملال احلرام.
وصلت ابطثة ،ركبثت احلافلثة املسثافرة ،جلسثت فيهثا يف مقعثد مفثرد ،وقثد
تغريت الصورة كليا يف خميليت ،بعدما مسعت أسثامة ،ومسعثت أمثه ،بعثدما رأيثت
حنثثني ،وإخو ثثا وفثثرحتهم لع ثثودة إىل س ثثورية ،ص ثثعد رجثثل إىل احلافلثثة ،ألق ثثى
سالما ،وألن وحدي يف احلافلة ،اعتربت رد السثالم فثرض عثني علثي ،رددت
السالم بصوت خافت ،درين الرجل لسؤال :هل انتهت زايرتس ألقر ئثس؟
يبثثدو أنثثه يعثثرف  ،رفعثثت نظثثري ،أتملتثثه ،وجثثه مبالمث ضث مة ،صثثوت أجثثع،
يرتثثدي (كالبيثثة) كثثاليت يرتثثديها سثثكان ابافظثثات الشثثرقية مثثن سثثورية ،أزرار
صثدرها مفتوحثثة ،ينفثر منهثثا شثعر يشثثبه زرعثا أحرقثثه تتثابع السثثنني ومل يثرت منثثه
سثثوى الرمثثاد ،رمثثاد ميتثثد إىل شثثاربيه الثثذين صثثبغ شثثيبهما دخثثان التبثثغ بصثثفرة
كريهة ،وميتثد إىل األعلثى ،بشثكل حثزمتني مثن حصثاد حمثروق ،تظلثالن عينيثه
الذئبيتني املستطلعني ،هذا الوجثه رأيتثه مثن قبثل ،ولكثن مثن هثو؟ أيثن رأيتثه؟ اي
هلثثذه ال ثثذاكرة ك ثثم خت ثثذل يف املواق ثثف ابرجثثة ،عمل ثثي لعق ثثدين م ثثن الس ثثنني يف
دوائثثر السثثمل املثثدين أربثثس ذاكثثرس ،أمسثثاء أكتبهثثا عثثدة م ثرات يف يثثوم واحثثد،
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أكرره ثثا علث ثثى ع ثثدد مث ثثن ال ثثدفاتر وصث ثثاحبها واق ثثف أمث ثثامي ريثم ثثا أنتهث ثثي مث ثثن
معاملتثثه ،ويغيثز بعثثدها لسثثنوات ،ف نسثثاه وأا امسثثه ،أطرقثثت أفكثثر يف الرجثثل
اجلالس أمامي ،من هو؟ أين التقينا من قبل؟
بثثدأ الركثثاب لصثثعود إىل احلافلثثة ،مل يكمثثل الرجثثل حديثثثه ،ومل أجثثز علثثى
س ثؤاله ،جلثثس يف املقعثثد الثثذي يلثثي السثثائق مباش ثثرة ،ويتمثثه ركابثثه بوج ثثوههم
لل لثثف ،ليقثثابلوا كثثل الركثثاب ،خرجثثت بنظثثري واهتمثثامي مثثن النافثذة أسثثتطلع
هثثذه املدينثثة الصثثغرية ،حثثني وصثثلنا إىل يايتهثثا عضضثثت أصثثابعي أسثثفا ،ك ثان
جيز علثي العثودة إىل دار إيثواء مثن سثبقتهم أطثرافهم إىل اجلنثة ،لكث نسثيت،
ي أبس ،س خص

هلم زايرة انية.

احلافلة متشي بنا حبثذاء اجلبثل ،قثال أحثد الركثاب :سثف هثذا اجلبثل لرتكيثا،
بينم ثثا قمت ثثه وس ثثفحه اآلخ ثثر لس ثثورية ،انظ ثثروا م ثثا فعلت ثثه بن ثثا أس ثثال س ثثايكس
وبيك ثثو ،أجاب ثثه مخ ثثر مبطل ثثع أغني ثثة مش ثثهورة (اي جب ثثل البعي ثثد خلف ثثس حبايبن ثثا)
ثثاوزت احلافثثة املدينثثة ودخلثثت طريقثثا ميتثثد طثثويال بثثني األراضثثي الزراعيثثة ،مثثا
أشثثبه هثثذه األرض وهثثذه امل ثزارع أبرض مح ثاة ومح ث  ،ك ث ين يف بثثالدي ،لك ث
لست يف بالدي اليت اشتعلت بنريان احلرب.
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وصثثلت احلافلثثة بنثثا إىل ابطثثة يف قلثثز انطاكيثثة ،هثثاتفي يثثرن ،مثثر علثثى
اخلث ثثط تعتث ثثز علث ثثي إذ غث ثثادرت بيتهث ثثا يف يث ثثار العيث ثثد ،كانث ثثت تظث ثثن أن العي ث ثد
سثيفرح  ،مثر تسث ل عثن ابثن أخثي اجلثري لتطمثئن علثى صثحته ،ابثن أخثي
تركت ثثه يف غرف ثثة ص ثثغرية كان ثثت خمصص ثثة للحط ثثز ،فرغته ثثا ص ثثاحبتها لتؤجره ثثا
بعثثدما تزايثثد عثثدد السثثوريني ال ثراغبني سثثتئمار البيثثوت ،يسثثكنها اآلن بضثثعة
شثبان مثن منطقتنثا ،مثنهم مثن جثاء ليعثاجل جراحثه ومثنهم مثن جثاء يبحثث عثثن
عمثثل ليعيثثل أس ثرته النازحثثة يف قثثرى سثثورية ،ابثثن أخثثي أخرجتثثه مثثن املستشثثفى
خوفا عليه من األذى.
انتحيت جانبا ألكلم مر هلاتف ،وحني انتهيت ،تلفثت حثويل أريثد مثاء
للشثثرب ،فرأيثثت الرجثثل ذا الكالبيثثة واقفثثا أمثثامي ينظثثر إيل ك منثثا ينتظثثر انتهثثائي
مثثن املكاملثثة التلفونيثثة ،دان خطثثوة وقثثال :أريثثد التحثثدث إليثثس ،قلثثت أريثثد مثثاء
أش ثربه ،أشثثار بيثثده إىل صثثنبور يرتفثثع عثثن األرض مقثثدار شثثرب واح ثد ،وقثثال :
اش ثثريب ،ص ثثدمت إش ثثارته ،مش ثثيت خطث ثوات

ثثاه ثالج ثثة يف واجه ثثة دك ثثان،

أخ ثثذت منه ثثا زجاج ثثة م ثثاء ،دفع ثثت مثنه ثثا وب ثثدأت الش ثثرب ،ش ثربت كف ثثاييت مث
وض ثثعتها عل ثثى األرض أم ثثام ال ثثدكان ،أس ثثرع إليه ثثا ،التقطه ثثا الرج ثثل وش ثثرب
الباقي ،حلق يب مسرعا ووقف أمامي:
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 امسع ث ث ث ثثي ،أن ث ث ث ثثت قل ث ث ث ثثت أن ث ث ث ثثس لس ث ث ث ثثت ب ث ث ث ثثذات زوج ،وي أويد ،أانس ث ث تزوجس ،وأس ثثكنس يف خم ثثيم الالجئ ثثني ،هنال ثثس س ثثتمدين و ثثاان
امل ث وى والطعثثام ،لثثن حتتثثاجي للنقثثود ،هثثذه األم ثوال الثثيت تنفقينه ثا يف
أسفار أويدي أحق هبا منس.
كانت تلثس أوىل الصثفعات الثيت تلقيتهثا يف همثرس ،وقفثت أنظثر إليثه وقثد
مجثثد عقلثثي وتفكثثريي هثثذا العثثرض املفثثاج بشثثدة وقاحتثثه ،مثثا وجثثدت كالم ثا
أرد ب ثثه علي ثثه ،خف ثثت من ثثه ،ركب ثثت أق ثثرب س ثثيارة تكس ثثي ورح ثثت أفك ثثر هب ث ثذا
الصنف من الرجال الذين أفرز م الفوضى اليت نش ت على هامع الثثورة ،مثن
ق ثثال ل ثثس أيه ثثا امل ث فون أين أحب ثثث ع ثثن زوج؟ وه ثثل أل ثثتقط ال ثثزوج م ثثن ال ثثدروب
هكذا؟ وهل ألتقطه مبثل شروطس؟
***
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عثزام ابثثن أخثثي مثثا زال يتقلثثز علثثى فثراش احلمثثى ،جسثثده يثرتعع ،وجهثه
بلون الفلفثل احلثار ،يفثت عينيثه ،ينطثق لشثهادتني مث يغمضثهما بشثدة ويعثود
آليم ثثه ،يف ثثر وجه ثثه لوس ثثادة عاض ثثا عل ثثى ش ثثفتيه م ثثن األمل ح ثثىت أدمام ث ثا،
التهبثثت جراحثثه وي جيثثد رفيقثثه يف الغرفثثة مثثا يقدمثثه لثثه ،حنثثن يف عطل ثة العيثثد،
يقثثف عبثثد الثثرزاق ،الشثثاب املسثثت جر للغرفثثة الثثيت يرقثثد فيهثثا عثثزام ،يقثف عثثاجزا
مشثثبكا ذراعيثثه علثثى صثثدره ،والثثدموع تطفثثر مثثن عينيثثه ،هثثال املشثثهد ،وأان مل
أصل إىل منزل مر بعد ،خاطبتها هلاتف ،أخرب ا عن حالثة جربنثا ،وحثريس
يف ت ث ثثدبري أم ث ثثره ،ردت م ث ثثر ب ث ثثدعوات ص ث ثثاحلات ،وأمني ث ثثات بش ث ثثفاء عاج ث ثثل،
أخربت أن طبيبة سورية تسكن يف البنثاء املقابثل لبيتهثا ،وطلبثت مث احلضثور،
لنذهز معا إىل الدكتورة نعيمة.
جلبت الدكتورة نعيمة أدوا ا يف حقيبتها اإلسعافية ،ساعدين عبثد الثرزاق،
كشفنا عن ظهر اجلري الذي بدا كثالغر ل ،الشثظااي الغارقثة يف ظهثره متفاوتثة
احلمثثم والعمثثق ،كلهثثا حماطثثة بثثدوائر مح ثراء قانيثثة ،ومثثا خفثثي يف ف ذيثثه وربلثثة
سثثاقيه وكعبيثثه أكثثثر منهثثا ،قالثثت الطبيبثثة بصثثوت قثثوي واثثثق ،لثثيس هنالثثس مثثن
خط ثثر ،اجل ثثرو ملتهب ثثة وعالجه ثثا بس ثثيط ،سث ث عطيه اآلن جرع ثثة مس ثثكنة ،ويف
الغد لبون بقية الدواء من الصيدلية ،شحذت إبر ا ،مات قنا ثا لسثوائل
الالزمة ،غضضت نظثري كثي ي أراهثا ،ي أحتمثل رايثة مثثل هثذا املنظثر ،أيثت
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مهمتهثثا واسثثتعدت للمغثثادرة ،رافقتهثثا إىل الشثثارع ألطمثثئن منهثثا علثثى حقيقثثة
الوضع ،فاألطباء ي يصرحون حلقائق على مسمع املرضى.
مضت أايم ،تغلز اجلسد اجلري بشثبابه ومناعتثه علثى اآليم ،وصثر ابثن
أخ ثثي :أري ثثد الع ثثودة إىل جبه ثثة القت ثثال ،مل أع ثثرتض ،فحماس ثثته وش ثثوقه ملواص ثثلة
الث ثثورة ي ميكن ث ث مقاومته ثثا ،جلب ثثت ل ثثه بع ثثض املالب ثثس الض ثثرورية ،مث ودعت ثثه
ورجعثثت إىل منثثزل مثثر  ،وأان أرجثثو أي خييثثز مسثثعى هثثؤيء الشثثباب ،وأن
ينصر هذه الثورة املباركثة ،لنعثيع عيشثة تليثق إبنسثانيتنا ،بكرامتنثا ،عبثد الثرزاق
صث ثثاحز الغرفث ثثة سث ثثلم مفاتيحهث ثثا ألصث ثثحاهبا ورافث ثثق ابث ثثن أخث ثثي ،لعث ثثل عث ثثدوى
احلماسثثة قثثد أصثثابته ،أو لعلثثه شثثعر خلثثزي ينشثثغاله لعمثثل املث جور يف مثثدن
تركيثثا ،ليثثؤمن ألهلثثه نفقثثتهم ،قثثال أهلثثي ليس ثوا أفضثثل مثثن كثثل العثثائالت الثثيت
تع ثثيع هنثثا  ،س ث تركهم يتثثدبرون أم ثثر معيش ثثتهم أس ثثوة ا ثريايم ،ل ثن تعطل ث
نفقتهم عن ايلتحاق بصفو الشرفاء.
البيثثت ،بثثل البيثثوت ،كان ثثت يف حالثثة انفع ثثال وغليثثان مجيثثل ،سثثببه ترق ثثز
وصثثول طثثو ابنثثة أمينثثة مثثن اسثثتنبول حيثثث تعمثثل ،طثثو مجيلثثة اجلمثثيالت،
وهثثي فتثثاة األسثثرة املدللثثة ،أمينثثة هثثز امل ث كويت الثثيت حتبهثثا ابنتهثثا ،تسثثاعدها
مثثر وعائشثثة ،بتثثول تتحثثر بثثني غثثر املنثثزل كطثثائر حبثثيس ،حثثني وصثثلت،
ايملثثت علثثي األسثثئلة تستفسثثر عثثن حالثثة ابثثن أخثثي ،أخثثرب ن أنثثه سثثافر ،عثثاد
إىل اجلهثثاد ،وجلسثثت علثثى هثثامع اجتمثثاعهن أرقثثز حالثثة الفثثر الثثيت تضثثيء
جثثو املنثثزل ،اجلثثدة املقعثثدة مثثا تفتث تسث ل مثثن فراشثثها :أمثثا وصثثلت طثثو ؟ بثثني
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أتثثثري بثثوداع ابثثن أخثثي ورفيقثثه ،والفثثر الغثثامر الثثذي أراه أمثثامي وحثثويل احتفثثاء
بعودة طو  ،س لت

أن يد األمان على أهل هذا البيت وعلى هذا البلد.

صثثوت قثثوي اجتثثا وعيثثي وأخثثذين مثثن حثثديثي معهثثن ،إنثثه صثثوت أيب،
ينثثادي

مسثثي مثثن مكثثان قريثثز ،أصثثغيت أحبثثث أبذين عثثن مصثثدر الصثثوت،

مسعت نداءه مرة أخرى ،أسرعت إىل الشثرفة ألفحث

امتثداد الشثارع حبثثا عثن

أيب ،مل أجده ،الشارع مقفثر يف هثذه السثاعات مثن اشثتداد حثر اهلثاجرة ،لكث
مسعتثثه ،أقسثثم أين مسعتثثه ،أعثثاد النثثداء م ثرتني ،مثثن مكثثان قريثثز ،ه ثل أتثثوه عثثن
صثثوت أيب؟ رجعثثت أجثثر اخلطثثى ذاهلثثة ،أحتثثار يف تفسثثري مثثا مسعثثت ،س ث لت
أمينثثة :مثثا األمثثر؟ أي شثثيء يف الشثثرفة اسثثتدعى تغثثري مالمثثس وذهابثثس هب ثذه
السثثرعة؟ قلثثت هلثثا إنثثه صثثوت أيب ،ينثثادي  ،قالثثت :مثثا الثثذي جيثثيء أببي ثس إىل
تركيا وهو عموز شار على املئة سنة كمثا أخربتنثا ،ولثو فرضثنا أنثه جثاء ،مثن
أين سيعلم أنس يف هذه املدينة ،بل يف هذا البيت؟ إيا أوهام.
ي ،ليس وما ،إنه أيب ينادي  ،حني بلغته بقراري ،وتركت السيارة تعثود بثه
إىل قريتث ثثه ،ألرافث ثثق العث ثثائالت اهلاربث ثثة أبرواحهث ثثا وأعراضث ثثها إىل تركيث ثثا ،انتحث ثثز
كطفل صغري ،ظل صوت بكائه يطرق مسمعي حىت غابت به السثيارة خلثف
املنعط ثثف ،هن ثثا  ،وبع ثثد اتص ثثايت هاتفي ثثة ،علم ثثت أن أيب ذه ثثز وح ثثده إىل
بيتثه ،بينمثثا بقيثثت أخثيت وزوجثثة أخثثي عنثثد أقاربنثا يف مدينثثة الالذقيثثة ،أيب شثثيق
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كبثثري ،ي يعثثر كيثثف يشثثعل موقثثد الغثثاز ،وي خثثربة لديثثه إبعثثداد الطعثثام ،وي
يعثثر كيثثف يسثثت دم اهلثثاتف اجل ثوال ،أمثثا هثثاتف املنثثزل فقثثد توقف ثت شثثبكته
منذ بداية الثورة ،ترى كيف يعيع؟ ماذا أيكل؟ كيثف يغسثل مالبسثه؟ كيثف
ميضثثي أايمثثه ولياليثثه وقثثد خلثثت القريثثة إي مثثن بعثثض العمثثائز ،وشثثباب اختثثذوا
مثثن الكهثثو يف الغثثا ت م ث وى هلثثم ،أان يف انطاكيثثة ،شثثبكة اهلثثاتف اجل ثوال
السورية تغطي هذه املنطقة ،قررت ايتصال مع ابن عمي عبيدة.
أج ثثاب عبي ثثدة أبن القري ثثة ملغوم ثثة حبث ثواجز اجل ثثيع وامل ثثابرات ،لث ثذلس ي
ميكنثه دخوهلثثا ،واسثتدر  ،قثثد يكثون عمثثي يف حقلثه ،سث حبث عنثه بنظثثري مثن
اجلبثثل املقابثثل ،أكثثدت لثثه أين أريثثد التحثثدث مثثع أيب ألمثثر ضثثروري ،وأن عليثثه
أن يسم له لتحدث معي عرب هاتفه.
مثثرت سثثاعة مثثن الصثثرب ك يثثا الثثدهر طثثوي ،انفصثثلت عثثن وموعثثة النسثثاء
بثثوعيي ،وظللثثت يف ولسثثهن ي أمسثثع مثثا يتحثثدثن بثثه ،شثثغلت اهلثواجس ،تثثرى
ما حال أيب؟ كيف أمتكن من مساعدته؟ بي وبينه حدود دوليثة ،بعثد احلثدود
فوهات بنادق ي متيز بثني خمطث ومصثيز ،بعثد احلثدود بثوا ت سثمون فثاغرة
أفواهها تبتلع الصغار والكبثار ،الرجثال والنسثاء واألطفثال ،مثن يثدخلها يصثب
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املوت أقصى أمنياته لشدة ما يالقثي مثن التعثذيز والتنكيثل وازدراء اإلنسثانية،
لس

اي أيب.
انفثثض ولثثس النسثثاء مثثن حثثويل ،وبقيثثت وحثثدي ،تكتكثثات سثثاعة اجلثثدار

تضثثغط علثثى أعصثثايب ،حترقهثثا ،هثثاتفي بيثثدي أطيثثل التحثثديق فيثثه انتظثثارا ،مثثىت
تضثثيئني أيتهثثا الشاشثثة وختربي ث مبثثا يطمثثئن قل ث ؟ مثثر تربثثت علثثى كتف ثي ،ك ث م
حنثون ،توصثي

لصثرب ،و لرضثثا بقضثاء

وقثدره ،صثثرت أشثعر معهثا شثعور

طفلثثة أم ثثام أمه ثثا ،وأان أزيثثدها يف العم ثثر س ثثنوات ،تزيثثدين يف التق ثثوى والش ثثعور
اإلنس ثثاين ده ثثورا ي ميكن ث ث حتص ثثيلها ،جلس ثثت م ثثر ا ثثان تواس ثثي وحت ثثاول
ختفيثثف أملثثي ،و ..أضثثاءت شاشثثة هثثاتفي برسثثالة ابثثن عمثثي عبيثثدة ،س ثارعت
يتصال:
 ابن عمي ..ماذا لديس؟ أان هنا اانز عمي ،خذي وحتدثي إليه.. -أيب كيف حالس اي أيب؟ مسعتثس تنثادي

مسثي مثع أذان العصثر ،هثل

حتتاج ؟
 وهثثل مسعثثت نثثدائي؟ إين و كنثثت أانديثثس أبعلثثى صثثوس ،وهثثل يلغري أجل إليه يف وقت شدس؟
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 ماذا تشكو اي أيب؟ إين جائع اي ابنيت..وانقطع احلديث بيننا ،بكيت أبعلى صوس حني مسعثت شثكوى أيب ممتزجثة
بنحيبه ،ما أقسى أن يبكثي رجثل قثارب املئثة مثن سثنوات عمثره ،واألقسثى أن
يكثثون هثثذا البكثثاء بسثثبز اجلثثوع ،أغلقثثت اهلثثاتف واستسثثلمت لنوبثثة البكثثاء،
ثوان قليلة ،هدأت نفسي وعاودت ايتصال ،رد عبيدة:
 ابن عمي ،أيب أمانة يف أعناقكم.. كلن ثثا جي ثثاع مثل ثثه اي ابن ثثة عم ثثي ،قريتن ثثا حماص ثثرة ،وي يس ثثم ألح ثثدإبدخثثال أيثثة مثواد غذائيثثة إليهثثا ،خمزوننثثا نفثثد وي اثثد مثا أنكلثه سثثوى
مثثا تعطيثثه احلقثثول مثثن الفواكثثه ،الصثثيف يف بدايتثثه والفواك ثه مل تنض ث
بعد .املشمع وحده ي يكفي.
 اي اب ث ثثن عم ث ثثي ،يف بي ث ثثت أيب خبث ث ث ان كمي ث ثثات م ث ثثن الربغ ث ثثل والع ث ثثدسوالطحني وامللوخية اجملففة ،خذوها ،كلوا منها وأطعموا أيب.
انته ثثت املكامل ثثة ،وغرق ثثت يف صث ثميت ،يق ثثول اب ثثن عم ثثي عبي ثثدة (للص ثثمت
ضثثمي يطحثثن عظثثام الصثثدر) أشثثعر أبضثثالعي تطبثثق علثثى رئثثيت وقلث  ،كث ين
أمسعهثثا تثثتحطم بصثثوت يشثثبه حتطثثم طبقثثات اجلليثثد يف صثثباحات الشثثتاء حتثثت
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أقثثدام أول عثثابر ،أشثثعر أبنفاسثثي تضثثيق حثثىت أكثثاد أختنثثق ،وأتس كثثف مثثر ،
تثرات علثثى كتفثثي ،لتهثثدئ  ،لتواسثثي  ،لتقثثول يل اي أخثثيت ي تسثثتلمي للحثثزن،
احبثي عن شيء يشغل وقتس.
احبث ثثي؟ نع ثثم قاهل ثثا ج ثثدي منث ثذ أم ثثد بعي ثثد ،سث ث حبث ،سث ث عود إىل الرباني ثثة
أللتقي لرجل احلمثوي األصثيل ،حلثاج ضثاهر ،لديثه كنثز مثن املعلومثات الثيت
مل يدويا أحد ،نعم ،س سرع لعودة إليه ،ألنصت حلديثثه ،ألغثوص عميقثا يف
هلمتثثه حثثىت أصثثل إىل أايم الطهثثر والثرباءة ،أايم طف ثوليت يف مح ثاة ،هثثذه اللهمثثة
الثثيت كثثان يتكلمهثثا أسثثاتذس يف املدرسثثة ،وجرياننثثا وأصثثدقاء أيب ،هلمثثة صثثارت
ت ثثداوي ج ث ثرا روح ثثي ،أتخ ثثذين م ثثن واقع ثثي ،تنس ثثي ع ثثدد س ثثنوات عم ثثري،
ألنص ثثت إىل م ثثن يتح ثثدثها بش ثثغف تلمي ثثذة تس ثثتمع إىل درس جدي ثثد ،حت ثثرص
على حفظه من الشر األول.
***
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خرجثثت مثثن بيثثت مثثر بعثثد ذهاهبثثا إىل عملهثثا ،ذاكثثرس املشوشثثة مل حتف ث
رقثم البثاص الثذي سيوصثل إىل حيثثث تتوقثف السثيارات الذاهبثة إىل الربانيثثة،
وق ثثيت واس ثثع ف ثثار  ،ي ثثاري ص ثثحراء متت ثثد مس ثثتديرة ح ثثويل تل ثثتحم يااي ثثا خبث ثط
األف ثثق ،وم ثثا فيه ثثا نبت ثثة عش ثثز وي ش ثثمرة وي طري ثثق مط ثثروق ،ق ثثررت الس ثثري
ولت خثثذين الثثدرب إىل حيثثث أتخثثذين ،مشثثيت ،ومشثثيت ،أصثثيق السثثمع إىل
كثالم املثارة مثن حثويل ،اللغثة العربيثة للهمثة السثورية تطغثى علثى اللغثة الرتكيثثة
يف هثثذه املدينثثة ،الويثثل للنظثثام السثثوري مثثا الثثذي فعلثثه لشثثعز؟ صثثار ع ثدد
املهمرين أكثر ممن بقوا يف البالد ،وماذا بعد؟
رتثثل مثثن أشثثمار السثثرو املعمثثرة ينتصثثز واقفثثا خلثثف سثثور كبثثري ،لثثه بوابثثة
مفتوحثة ،توقفثت أمامهثثا ألنظثر إىل مثثا وراء السثور ،إيثا املقثثربة( ،املزارلثس) هنثثا
يرق ثثد جثم ثثان عم ثثر البيط ثثار ،قائ ثثد الث ثثورة ض ثثد الفرنس ثثيني يف جبث ثل ص ثثهيون،
جبلنا ،بعد انفصال عمثر البيطثار عثن الشثيق عثز الثدين القسثام ،كثان ايتفثاق
يقضثثي أن بثثارب الشثثيق عثثز الثثدين القسثثام يف سثثورية وفلسثثطني ،ويتمثثه عمثثر
البيط ثثار إىل تركي ثثا ليم ثثده ل ثثذخرية والس ثثال  ،ت ثثويف عم ثثر البيط ثثار يف انطاكي ثثة
ودفن يف مدافن الغر ء.
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 السثثالم علثثيكم ،صثثوت جثثاء مثثن خلفثثي قريبثثا جثثدا م ث  ،مل ألتفثثت،لست أان املقصودة لت كيد.
 م ثثاذا تفعل ثثني هن ثثا اي ابن ثثة عم ثثي؟ يف األم ثثر التب ثثاس ،يف منطقتن ثثا كث ثلالن ثثاس يت ثثاطبون بكلم ثثة اب ثثن عم ثثي وابن ثثة عم ثثي ،يف عب ثثارات تش ثثي
ملثثودة وايح ثرتام وصثثلة القثثر  ،مل ميهل ث الرجثثل أللتفثثت ،بثثل وقثثف
أمامي ،انه احلاج راغز ،من قرية دفيل.
 -وعلثثيكم السثثالم ورمحثثة

وبركاتثثه ،أهثثال بثثن العثثم ،ي شثثيء أفعلثثه،

أأتمل ما أمامي ،أليس عمر البيطار يرقد هنا؟
 نعم ،إن قربه هنا ،لكن احلكاية أطول وأشد تعقيثدا ممثا تتصثورين ،لثننتحدث هنا يف الشارع ،تفضلي إىل بييت ،قريز جدا من هنا.
 أنتم مثلي تركتم الداير وهاجرمت إىل تركيا؟مل جي ثثز ،مش ثثى ومش ثثيت خلف ثثه ،خطث ثوات قليل ثثة ووص ثثلنا إىل بيت ثثه ،البي ثثت
كبثثري ،لكنثثه شثثديد ايزدحثثام ،زوجتثثه وأبنثثااه ،أمثثه وزوجثثات أبنائثثه واألحفثثاد،
وثلثثة مثثن الشثثباب اجملاهثثد ،كانثثت أصثوات نقاشثثهم ترتفثثع عاليثثا وتنسثثكز مثثن
فثثوق السثثور لتنثثدا يف الشثثارع أمثثام البيثثت ،متمثثاوزة أشثثمار الليمثثون املزروعثثة
يف الفناء ،أدخل إىل الغرفة اليت لس فيهثا أمثه ،بعثدما أعطثى مثا كثان بملثه
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مثن األكيثاس لزوجتثه ،لتبثدأ مثع مثن يف البيثت مثن النسثاء إبعثداد طعثام الغثثداء
لكل هذا احلشد املتنوع من البشر.
سثثلمت علثثى أمثثه وعلثثى نسثثاء البيثثت ،كلنثثا مهمثثرون ،كلنثثا غثثر ء هنثثا ،يف
البيثثت ضثثيو كثثثر ،وصثثلوا حثثديثا إىل هنثثا ،بعثثدما هثثدمت بيثثو م واستشثثهد
معظثثم شثثباهبم ،نزلثوا يف هثثذا البيثثت ريثمثثا ينتهثثي حبثثثهم عثثن سثثكن يناسثبهم يف
أجرته ومساحته ،العموز شبه املقعدة لديها الكثري من احلكاايت اليت عاشثتها
خ ثثالل رحل ثثة امله ثثاجرة ،لكنه ثثا متعب ثثة مريض ثثة ،ي تس ثثتطيع الك ثثالم ،الواج ثثز
يقتضثثي أن أدخثثل املطثثبق ألسثثاعد النسثثاء يف إعثثداد الطعثثام ،ولكثثن لثثيس م ثن
أجل أعمال املطابق تركت بييت وعملي ،وقطعت الدرب سريا على األقثدام يف
رحلة حمفوفة مل اطر ،استمرت ليلثة كاملثة ونصثف يثار بثني الغثا ت ،جئثت
ألكثثون يف قلثثز الثثثورة ،أعمثثل هلثثا مثثا ميكنث عملثثه ،أجاهثثد بلسثثاين وبقلمثثي،
لذلس تركت العموز على سريرها واست ذنت لدخول إىل ولس الرجال.
ما أن استقر ولسي بني الرجال حىت زعقثت عمثالت سثيارة توقفثت أمثام
ب الثثدار ،التفثثت اجلثثالس قثثرب النافثثذة ،وقثثام ليفثثت البثثاب للقثثادم اجلديثثد،
استمر الرجال يف حديثهم عن الثورة وأسباهبا ،عثن أملهثم لنصثر وعثودة قريبثة
إىل الثثداير ،ليعمثثروا مثثا ثثدم ،وليعيشثوا حيثثاة إنسثثانية ي ظلثثم فيهثثا وي ظثثاملني،
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كله ثثم يغل ثثي حلماس ثثة ،كله ثثم يش ثثتعل ألم ثثل ،يس ثثتعيد حك ثثاايت الت ثثاريق،
يسثثتعيدون تفاصثثيل مثثا جثثرى ومثثا جيثثري ،يسثثتمدون مثثن هثثذه احلكثثاايت مزيثثدا
من احلماس.
دخثثل راكثثز الس ثيارة ومعثثه مرافق ثثان ،مالب ثثس الرج ثثال الثالث ثثة تبثثدو أنيق ثثة
هظ ثثة ال ثثثمن ،س ثثبقتهم روائث ث عط ثثورهم ،انقط ثثع احل ثثديث م ثثن أج ثثل الس ثثالم
والرتحيثثز ،جلثثس الثالثثثة ،وابتثثدأ كبثثريهم الكثثالم ،كثثان مغتاظثثا ،متثثذمرا ،را
يلقي لسباب والشتائم على النازحني الثذين يصثطفون طثوابري طويلثة يسثتالم
سلة غذائية ،أو بعض قطع املالبس املسثتعملة ،ويثتلمس ربطثة عنقثه بثني حثني
ومخثثر ليطمثثئن علثثى سثثالمة وضثثعها ،حبركثثات دلثثت بشثثكل فاض ث علثثى أنثثه
ل ثثيس معت ثثادا عل ثثى ارت ثثداء مث ثثل ه ثثذه املالب ثثس ،را اجلمي ثثع يتب ثثادلون نظث ثرات
صفراء تنض استهماان ،وهو يشهد رفيقيه على كل مجلة من كالمثه ،حضثرته
يعمل يف اإلغاثثة ،وهثذه السثيارة الثيت يتبثاهى بقياد ثا اتبعثة للممعيثة اإلغاثيثة،
س ثثرحت بفك ثثري بعي ثثدا ،تق ثثتحم ذاك ثثرس حكاي ثثة ك ثثان بكيه ثثا لن ثثا الع ثثم عل ثثي
ش ثثحيدة يف س ثثهراتنا ح ثثني كن ثثا أطف ثثاي ،بك ثثي مق ثثاطع منه ثثا وتكمله ثثا العم ثثة
فطوم ،أخت جدي ،رمحة

عليها ،تقول احلكايثة ( :أحكثي لكثم عثن طثاق

ترن طاق "ص ز ايقتتال" عن خرو حمشو لرقثاق ،أمسثكت أذنثه ،سثال
دهنه ،دعوت  :اللهم قرب إليه وأبعدهم كلهم عنه).
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تركثثت ولسثثهم ورجعثثت إىل غرفثثة العمثثوز ،كانثثت صثثاحية مبتهمثة ،وكث ن
اس ثثتدعاء ال ثثذكرايت ق ثثد أنعش ثثها ،ب ثثل ك ث ن ع ثثودة أم عب ثثد احلل ثثيم مث ثن املطث ثبق
وجلوسها إىل جانبها قد أحيثا لثديها الرغبثة يف احلثديث ،راحثت تسثرد سثري ا،
وك منثثا حتثثدث نفسثثها ،كانثثت عيناهثثا تنظ ثران إىل اجلثثدار املقاب ثل لكنه ثا ي تثثرى
منثثه شثثيئا ،مستسثثلمة لتثثداعيا ا كمثثثل تلميثثذة صثثغرية حفظثثت درسثثها بطريقثثة
(البصم) غفلت عثن وجثودي غفلثت عثن وجثود أم عبثد احللثيم ،وظلثت حتكثي
حث ثثىت ضث ثثاقت أنفاسث ثثها وحتولث ثثت حشث ثثرجة ،تلتهث ثثا نوبث ثثة مث ثثن السث ثثعال اجل ث ثا
امل نوق ،استدعت هبا ابنها من الغرفة اجملاورة ،واستدعت النساء من املطبق.
قالثثت العمثثوز :حثثني جثثاء اجلثثيع الفرنسثثي اسثثتقبله رجثثال وأغ ثوات قثثرى
الساحل العلوي لزغاريد والفر  ،رقصت النساء أمثامهم وأقيمثت هلثم الثويئم،
بينمثثا سثثارع علثثي بثثدور برفثثع العلثثم الفرنسثثي فثثوق بنثثاء بلديثثة ص ثلنفة ،انكثثثا
مبعاهدته مع أهلنا يف جبل صهيون ،واليت كانثت تقتضثي وقثو كثل الطوائثف
يف وجثثه ايحثثتالل الفرنسثثي ،ردت إحثثدى النسثثاء :وكثثذلس اسثثتقبل أويدهثثم
وأحفادهم الفرس والروس ،وقدموا هلم البالد واان.
مل يتسع الوقت للعموز ،كنت أرغز ملزيد مثن بوحهثا ،لكثن نوبثة السثعال
الثثيت دامتهثثا فقطعثثت أنفاسثثها ،واضثثطر م لنقلهثثا إىل املستشثثفى ،تلثثس النوبثثة
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من السعال جعلت وجودي بيثنهم زائثدا عثن احلاجثة ،ودعثتهم وخرجثت أهثيم
علثثى وجهثثي ،ي أعثثر  ،بثثل نسثثيت إىل أيثثن كثثان قصثثدي حثثني خرجثثت مثثن
بيثثت مثثر  ،اتبعثثت السثثري يف طريثثق (املزارلثثس) ،ذاهلثثة عثثن نفسثثي ،ذاهلثثة عثثن
هثثديف ،أتلفثثت حثثويل ف جثثد العش ثرات مثثن السثثوريني ،نسثثاء ورجثثاي وأطفثثاي،
مشيت حىت وجدت نفسي فوق جسر على يثر العاصثي ،أتملثت مثاءه أحبثث
فيثثه عثثن انعكثثاس صثثورة وجهثثي ،املثثاء عكثثر مل يثثتمكن مثثن إظهثثار مثثا أريثثد ،أو
لعثثل القثثانون الفيزايئثثي هثثو الثثذي بكثثم هثثذه اللحظثثات (املتشثثاهبان يتنثثافران)
لعثثل وجهثثي أكثثثر اعتكثثارا مثثن ميثثاه العاصثثي ،علثثى سثثط املثثاء تطفثثو بعثثض
األشث ثثياء ،لعلهث ثثا طحالث ثثز أو جث ثثذور نبث ثثااتت ،منع ث ث اخلث ثثو مث ثثن التحث ثثديق
يستكش ثثافها ،رمب ثثا تك ثثون راوسث ثا وأطراف ثثا وبق ثثااي جث ثثث ،جرفته ثثا املي ثثاه م ثثن
بثالدي قطعثثت وألقيثت يف النهثثر ،ي نثدري قطعثثت أبيثدي مثثن؟ الثثورة تطالثثز
حلرية وما أكثر أعداء احلق واحلرية.
اتبعت السري ،السوق صار قريبثا مثن مثوقعي ،يأبس بشثراء بعثض املالبثس
الداخلية الرجالية ،والبيمامات ،مث الثذهاب إىل مستشثفى الدولثة ،حيثث يرقثد
اجلرحثثى السثثوريون ،ومعظمهثثم بتاجهثثا ،النقثثود الثثيت أرسثثلها يل األسثثتاذ علثثي
انر ،الرجل الرتكي اجلليل ،رئيس فثرع رابطثة األدب اإلسثالمي يف تركيثا مل تنفثد
بعد.
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وص ثثلت املستش ثثفى ،اآلن ل ثثيس وق ثثت ال ث ثزايرة ،اخت ثثذت ولس ثثا يف الباح ثثة
امل صصث ثثة ينتظث ثثار الث ثثزوار ،ولنزهث ثثة املرضث ثثى ،عش ث ثرات الشث ثثباب يتمشث ثثون يف
الباح ثة ،وميش ثثي ق ثرهبم مرافق ثثوهم بمل ثثون أكي ثثاس السثثريوم املوص ثولة أبورد ثثم،
شثثباب مخثثرون مثثن مرافقثثي اجلرحثثى ،جيلسثثون علثثى الكراسثثي ،حثثديثهم الثثثائر
الص ثثاخز يتم ثثاوز الط ثثاويت والكراس ثثي ويص ثثل للش ثثارع ،تغل ثثي احلماسث ثة يف
دمثثائهم ،ويرفثثر األمثثل لنصثثر واحليثثاة الكرميثثة فثثوق قسثثما م ،وجلسثثت أان
وحيثثدة صثثامتة ،بضثثر مثثن عمثثق ذاكثثرس عمثثي علثثى شثثحيدة ،يضثثحس بفمثثه
األدرد ووجه األشقر ابمر ،ويتابع حكايته:
(قلن ثثا س ثثنذهز للص ثثيد والق ثثن  ،ه ثثات اي ج ثثدس م ثثا مع ثثس م ثثن النق ثثود،
أعطنا ثالثة قروش ،اثنان أكلهما الصدأ والثالث ي ينفع لشثي ،اشثرتينا ثثالث
بن ثثدقيات ،اثنت ثثان معطلت ثثان والثالث ثثة ي تنف ثثع بش ثثيء ،وج ثثدان ث ثثالث غث ثزايت،
اثنتثثان هربتثثا ،والثالثثثة مثثا اسثثتفدان منهثثا بشثثيء) يضثثحس عمثثي علثثي شثثحيدة
ضث ثثحكته الصث ثثافية الصث ثثاخبة ،وأعث ثثود لنفسث ثثي ،وضث ثثعت لث ثثرحليت هث ثثذه ثالث ث ثثة
أهث ثثدا  ،زايرة احلث ثثاج مسث ثثلم يف دار مث ثثن سث ثثبقتهم أط ث ثرافهم للمنث ثثة ،وزايرة أم
حسن ،وكالما يف الربانية ،وإعطاء هذه املالبس ملن بتاجها ،وكانت رحلثيت
مثل رحلة الصيد اليت حكى عنها عمي ،رمحة
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سثثلمت املالبثثس الثثيت اش ثرتيتها حلس ثثام املب ثثيض ،ال ثثذي خس ثثر عظ ثام فك ثه
األسثثفل يف معركثثة احلفثثة ومثثا زال يتلقثثى العثثالج ،وخرجثثت إىل الشثثارع أشثثعر
لفرا  ،خلثواء ،لضثياع ،فتحثت هثاتفي أسثتعرض مثا فيثه مثن األمسثاء ،فوقثع
نظري على اسم زميثل مثن أعضثاء احتثاد الكتثاب العثرب ،علمثت أنثه يف تركيثا،
اتصثثلت بثثه أشثثكو لثثه مثثي ،أخربتثثه بعمثثزي عثثن إجيثثاد بيثثت يثثؤوي  ،وأين ب ثت
أخمل من كرم مر وأهلها ،أجاب أبنه بضثر مثع وموعثة مثن األد ء إلقامثة
مثؤمتر يف القثثاهرة ،وقثثال يل تعثثايل معنثثا ،يف مصثثر سثثتتماوزين ح ثاجز اخ ثتال
اللغة ،ستمدين بسهولة بيتا تسكنينه ،وسريحبون بس.
اختثثذت ق ثراري علثثى الفثثور ،س سثثافر إىل مصثثر ،وداعثثا تركيثثا ،وداعثثا مثثر ،
وداعثثا للمستشثثفى وامل يمثثات ،الوقثثت مثثا ي ثزال مبك ثرا للعثثودة إىل بيثثت مثثر ،
مشثثيت يف الشثثارع علثثى مهثثل ،لثثن أركثثز البثثاص إىل بيثثت مثثر  ،بثثل س مشثثي،
ألدرس هثذا القثرار املفثاج  ،وأفكثر يف مثن ميكنث لقثاءهم يف مصثر ،قبثل اآلن
بسثثنتني حصثثلت علثثى جثثائزة يف الروايثثة مثثن شثثبكة (األلوكثثة) س تصثل مبكتثبهم
يف السثثعودية ،مث ،أان عضثثو يف رابطثثة األدب ايسثثالمي ،يبثثد أن هلثثذه الرابطثثة
فثثرع يف مصثثر ،س راسثثلهم أيضثثا ،ي أعتقثثد أن ث سثثو أضثثيع يف أيثة بقعثثة م ثن
بقاع األرض ،وسو ..
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 السالم عليكم ..إىل أين أنت ذاهبة؟ وعلثثيكم السثثالم ورمحثثةأسافر لإلقامة يف مصر.
 -مصر؟ ملاذا؟

وبركاتثثه ،أهثثال ابثثن عمثثي معاويثثة ،سثثو

 سث جد فيهثثا بيتثثا يثثؤوي  ،ي يعقثثل أن أعثثيع أكثثثر مثثن هثثذا ضثثيفا يفمنزل مر .
 -أرجو

أن بميس وييسر كل أمر  ،تعايل الس لنحكي أكثر

جلسثنا يف شثثرفة أحثثد املطثثاعم ابيطثثة ملستشثفى ،أرتث علثثي ،مثثا عنثثدي
مث ث ثثا أقولث ث ثثه ،وكث ث ثثذلس سث ث ثثكت معاويث ث ثثة ،رن هاتفث ث ثثه اجل ث ث ثوال ،مكاملتث ث ثثه طال ث ث ثت
واس ثثتطالت ،كله ثثا أس ثثئلة ع ثثن الش ثثهداء واجلرح ثثى واملفق ثثودين عل ثثى جبه ثثات
القتثثال ،مكاملثثة مل تعطثثه اجل ثواب ال ثثذي يريثثده ،هبثثدوء يقثثارب ال ثثذهول ،أغل ثثق
هاتفثثه وأعثثاده إىل جيبثثه ،س ثثر نظثثره يف البعيثثد ،نظ ثثرت إىل حيثثث ينظثثر ،مثثثة
سثثحابة بيضثثاء تثثركض مسثثرعة يف الفضثثاء ،كومثثة مثثن القطثثن النثثاعم املنثثدو ،
يتغ ثثري ش ثثكلها يف ك ثثل حلظ ثثة ،خت ثثتلط أطرافه ثثا ،تتباع ثثد وتت ثثداا ،تتبعث ثثر وتع ثثود
فتتممثثع ،ظثثل يراقبهثثا حثثىت غابثثت خلثثف الشثثمرة الكبثثرية ،وظثثل بصثثر معاويثثة
معلقا يف الزرقة العميقة.
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أعلم أن األحداث تتزاحم يف فكره وي يعر كيف يبثدأ حديثثه معثي ،أمثه
مازالت يف القرية ابتلة واملقطعة األوصال حبثواجز أقامهثا جنثود األسثد ،متضثي
يومهثثا يف معثثاقرة الصثثمت ،أخثثوه استشثثهد يف املعركثثة األخثثرية ،زوج أخت ثه فقثثد
يف املعركة ذا ا ،ومل يعثر عنثه أي خثرب بعثد ،املعثار مثا تثزال مسثتمرة ،اصثابة
معاوي ثثة يف كتفث ثثه أقعدتث ثثه عث ثثن املشث ثثاركة ،لكنث ثثه مث ثثؤمن متث ثثام اإلمي ث ثان أن النصث ثثر
سيكون من نصيز الثورة مهما طال هبا الزمن.
قبثثل عثثودس للبيثثت ،مثثررت مبكتثثز التثثذاكر ،حمثثزت تثثذكرة علثثى الطثثائرة
املس ثثافرة إىل اس ثثتنبول ،وهن ثثا ألتق ثثي م ثثع املس ثثافرين للق ثثاهرة ،وأس ثثافر معه ثثم،
ودعثثت مثثر وأهلهثثا ،وذهبثثت يف الفمثثر إىل املطثثار ،مل يسثثتوقف شثثيء علثثى
الطري ثثق ،عقل ثثي ي ثثدور يف فراغ ثثات وهول ثثة ،ي أع ثثر أي ثثن س ثثتنتهي يب هث ثثذه
الدرب ،لكن ماضية إىل قدري.
بعثثد املطثثار يف اسثثطنبول ركبثثت قطثثار األنفثثاق إىل الفنثثدق الثثذي س مضثثي
فيه ليليت ،يف القطار ،رحت أحدق يف القطار املقابل ،عرب ظلمثة النفثق ،وكثان
ركابثثه مثلثثي ب ثدقون

ثثاه قطثثاران ،أرى ركثثاب القطثثار املقابثثل ينسثثحبون مثثن

أمثثام نظثثري بثثبطء فثثال أعلثثم هثثل حنثثن مثثن يتحثثر أم هثثم؟ أي القطثثارين ميشثثي

130

____ طوق يف عنقي _____________________________

اآلن وأيهما املتوقف؟ هل تشبه حالثة سثورية اآلن هثذه احلالثة؟ أم هثي حثاليت؟
لست أدري.
مشثيت علثى سثط حبثر مثتالطم مثن األفكثار والرغبثات ،يثدفع األمثثل يف
إجيثثاد بيثثت ،والعثثيع يف بلثثد ي يظلثثم فيثثه مهثثاجر ،أ ثثاوز فيثثه حثاجز اللغثثة مثثع
السكان ،تدفع حمبثيت ملصثر ،والثيت تراكمثت مثن خثالل بثرام اإلذاعثة وأفثالم
ومسلسالت التلفزيون ،ومن خالل كتز رائعة قرأ ثا قبثل أن يثتم حرقهثا خوفثا
مثثن أيثثدي امل ثثابرات أثنثثاء الث ثثورة يف مثانينثثات الق ثثرن املاض ثثي ،ويشثثدين النثثدم
على أشياء مل أكمل إاازها ،أبو علي يف دار الذين سبقتهم أطثرافهم إىل اجلنثة
مل يكمثثل حديثثثه عثثن التثثاريق ،يب شثثغف شثثديد ملعرفثثة تفاصثثيل مثثا حصثثل يف
الثورة السابقة قبل ثالثة عقود من اآلن ،إخوس تنثاهى إىل علمثي أيثم يف تركيثا
ومل أعثر هلم على أثر ،لكث سث عود ،يبثد أن أعثود إىل هثذه الثبالد الثيت رأيثت
اإلس ثثالم ق ثثوة عظيم ثثة انهض ثثة ب ثثني س ثثكايا ،ويف حكومته ثثا ،وج ثثدت ل ثثديهم
اإلميثثان والتقثثوى ،وجثثد م متمسثثكني لفطثثرة والطيبثثة ،قلثثوهبم تفثثيض لرمحثثة،
س عود.
متث ثثال الرج ثثل احل ثزين يف س ثثاحة غ ثثازي عينت ثثاب ،وعدت ثثه لع ثثودة ومل أع ثثد،
يبثثد أنثثه غاضثثز م ث  ،يبثثد أنثثه ينتظثثرين ألمس ث دمعتثثه ،وليحكثثي يل الكثثثري
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مثثن احلكثثاايت عثثن مرحل ثثة مثثن الت ثاريق كان ثثت لن ثثا فيه ثثا دولثثة إس ثثالمية قوي ثثة،
س عود إليه ،ي بد من عثودة ،سث جثو بثني يديثه وأمسثع منثه احلكثاايت الثيت لثن
ينط ثثق هب ثثا ،وس ث ث ق

علي ثثه حكث ثثاايس ،وأتص ثثاه معث ثثه ،س ثثينتظرين يف مكانث ثثه،

وك ثثذلس الرس ثثام يف تل ثثس الس ثثاحة ،سث ث جلز ل ثثه موض ثثوعا ج ثثديرا خلل ثثود يف
لوحته ،ولكن ليس اآلن ،بل حني أعود من مصر.
الطثثائرة متشثثي هبثثدوء وثقثثل علثثى أرض املطثثار ،تسثثرع يف مشثثيتها لتثثدري ،
مث تثثركض ،وتثثركض ،مث تقلثثع ،يهثثوي قل ث بثثني أضثثالعي حثثني إقالعهثثا ،قل ث
الذي تركت جزءا منه بني يدي الرجل احلزين ،وأجزاء يف بيت مثر  ،سثالما اي
م ثثر  ،ح ثثني أذك ثثر الوج ثثه اجلمي ثثل النق ثثي لرتكي ثثا س ث ذكر م ثثر لت كي ثثد ،تبتع ثثد
األرض عثثن نظثثري رويثثدا رويثثدا ،متيثثل الطثثائرة ،خثثط األفثثق صثثار حتتهثثا ،غثثاب
عثثن بصثثري ،أنظثثر مثثن النافثثذة فثثال أرى سثثوى زرقثثة السثثماء وبعثثض السثثحز
البيضثثاء ،أنظثثر مثثن النافثثذة اليمث  ،ي مسثثاء فيهثثا ،أرض فقثثط ،تعثثاري شثثاط
البحر تبدو واضحة ك منا أشاهدها على اخلارطة ،بسثاط الغثيم الناصثع البيثاض
يتماسس في في وجه األرض ،متضي الطائرة يف مسارها ،فتمثد األرض رأسثها
مثثن بثثني فرجثثات الغثثيم ،لتنظثثر إيل وأان ريشثثة معلقثثة يف الفضثثاء ،تسثثائل  :إىل
أين تذهبني؟ ملن ترتكني مثا وراء ؟ يغث

قلث بدمعثة ي تسثتطيع الوصثول إىل

عيث  ،أختنثثق إذ أتثثذكر  :علثثى أرض قريبثثة مثثن تركيثثا ودعثثت أيب ،ومثثن هنثثا
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ج ثثاءين ص ثثوته كي ثثا يش ثثكو اجل ثثوع ،أتث ثراين سث ث مسع ص ثثوته م ثثرة أخ ثثرى وأان يف
مصثثر؟ هثثل كثثان قثثرب املسثثافة بي ث وبينثثه سثثببا يف وصثثول صثثوته إيل؟ أم أنثثه
ختثثاطر األروا ؟ لثثس

اي أيب ،أسثثتودعس

الثثذي ي تضثثيع ودائعثثه ،وأدعثثو

م ثثن ك ثثل قلث ث أن يف ثثرج ه ثثذه الكرب ثثة وينتش ثثلس م ثثن غربت ثثس وأن ثثت يف بيت ثثس
وأرضس.
بس ثثاط الغ ثثيم يبث ثثدو مه ثثرت اآلن وق ثثد فقث ثثد نص ثثاعته ،فتلون ث ثت لرمث ثثادي
والرم ثثادي ال ثثداكن أجث ثزااه املتباع ثثدة ،اختف ثثى البس ثثاط ،وظه ثثرت نثث ثرات قط ثثن
صثثغرية تثثركض يف الفضثثاء األزرق ،أحثثدق النظثثر ..القثثاهرة متتثد علثى اتسثثاع
كب ثثري ،الق ثثاهرة س ثثبقتنا فانتص ثثرت ثور ثثا واس ثثتقرت فيه ثثا حكوم ثثة منت ب ثثة م ثن
أغلبيثثة الشثثعز ،أهثثو اسثثتقرار حقيقثثي؟ أحثثدق النظثثر مثثن انفثثذة الطثثائرة ،أرى
الق ثثاهرة بزه ثثا يف الوس ثثط س ثثكني كب ثثري يقس ثثمها نص ثثفني ،إن ثثه ي ثثر الني ثثل...
سالما اي مصر ..سالما ايمصر..
***
متت
"ابتسام شاكوش"
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