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 ..!اتبعت نصيحته وحبثت ،قاهلا لنا جدي... احبثوا

 ن بثني سثطورمث فثر   !..أقسثم أنثه هثو !..نثه هثوإ ،هذا من كنت أحبثث عنثه    
ريط شثآلخثر مثن ا الشثاط  إىل ،سثافر بعيثدا   ،مثن حثزين وميمثي هثار    ،رواييت 

 ت  اليت بدأ ةلروايالبياين ل يتناقض مع اخلط   رسم حلياته مسارا   ،سايكس وبيكو
ضثة ات املتناقملعلومثافثرز  أثنثاءتث  احلثرية منع   ..بعثد خطوطها األوىل ومل أكملها

 .ها أبدأ؟ وأين أنتهي؟أبي   ،اليت بني يدي

ثثه ببح ،لعيثونا ني مثن كثل   بعينيثه اهلثاربت ،سثىاألو   هلم   برأسه املرتع  ،نه هوإ    
لثثى  علثثق بثثه احلسثري فينز  يرسثثل الطثثر  ،املسثتميت عثثن نفسثثه ومثثا هثو بواجثثدها

عثثى النمثثوم ير  ،ربع القمثثر الغثثايثثود   ،شثثيئا   املوجثثودات ويعثثود كمثثن مل يثثر   كثثل   
ضثثثثباب  يبكثثثثي لت لفثثثثه عثثثثن اللحثثثثاق بثثثثزورق را  شثثثثراعه يتمثثثثاهى مثثثثع ،اآلفلثثثثة
 ثثثا  حب ب الثثيم   عبثثا  لثثو تواتيثثه الشثثماعة فيبحثثر بزورقثثه الصثثغري يشثثق  يتمثث    ،األفثثق

م كما ضثاع احلل ؟ ضاع منهعود ليتساءل مبرارة: ما هي أهدايفمث ي ،عن أهدافه
 ،عثثثةمقن داث وش صثثيات  لثثرواييت عثثن أحثث فرتكثث  أحبثثث   ،مثث  اهلثثد  واليقثثني

لشثثثبكة اوغ  تثثثرا ،طالبثثثة اثثثد ا ،شثثثبكة اينرتنثثثت يئثثثذة حبماهثثثا والتمثثث  إىل
تبثثثت عثثثن كفثثث غرق بثثثني صثثثفحات   ،وتعطيثثث  مثثثن املعلومثثثات مثثثا مل أسثثث هلا عنثثثه

د  إىل يثثثثثر اهلثثثثثاوي أيثثثثثن التزو  ،ي أعلثثثثثم يف أي منهثثثثثا تكمثثثثثن احلقيقثثثثثة ،نثثثثثااترخي
  .لسنواتإغراقنا يف ظلمات اجلهل والتبعية لعقود قادمة إضافية من ا
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 يف عنقي طوق  
 

ثثثثيف سثثثثاح ،طويثثثثل كمقاعثثثثد احلثثثثدائق خشثثثث     علثثثثى مقعثثثثد   ه  وجدت ثثثث      طة تتوس 
سثثوق ه اليثثا  ظهثر جيلثس مول ،يثةالرتك "عينتثثابغثازي "يف مدينثثة  السثوق الرئيسثي  

ثث بكثثل    ،فيثثه مثثن حركثثة ونشثثاط مثثا بكثثل    الطثثر   علثثى ،اهثثها ومثين  بضثثائعه رخيص 
اول حتثثث ،اعلثثثى مالحمهثثث يبثثثدو الصثثثرب متحمثثثرا   ،اآلخثثثر مثثثن مقعثثثده  لثثثس امثثثرأة

 ت مثثنوخصثثال ،تفثثرده بيثثدها كاشثثفة عثثن جيثثدها ،تسثثوية رارهثثا علثثى رأسثثها
 ا.هبلكنه ي يكرتث  ،غريته لعلها تلفت انتباهه وتستثري ،شعرها

لباعثثثة اائهثثثا  ويثثثدور يف أرج ،يثثثرتاكض فيهثثثا الصثثثغار ،السثثثاحة تنبسثثثط أمامثثثه   
فثثثثة اخلفي كمثثثثا يعرضثثثثون األلعثثثثاب  ،يعرضثثثثون الكعثثثثس وعثثثثرانيس الثثثثذرة املسثثثثلوقة

يتزامحثون  كمثا  ،ةموقف الباص على ميني الساح يتزاحم الناس أمام ،وانتوالبال
 ليثدخلوا ،ااخضرارهمنتظرين امحرارها و  ،يف اليسارعلى جان  اإلشارة الضوئية 

ن تاه سثثثثامعينثثثثا ،ممثثثثا بثثثثيط بثثثثه لكنثثثثه ي يثثثثرى شثثثثيئا   ،السثثثثوق أو خيرجثثثثوا منثثثثه
 .كنون صدرهحان مبتبو  ،رات يف زاويتيهماحتم   حتاوين إخفاء دمعتني ،شارداتن

أجثاب فمثا  ،هثذا احلثزن ه عثن سثر   أسث ل   ،خبشثوع   ه  ل ثأأتم   وقفثت   ،منه دنوت      
 عنثثه منثثذ زمثثن   أين أحبثثث   ه مسثثا  أخربت ثث ،أكثثثر دنثثوت   ،وجهثثي إىلوي رفثثع نظثثره 
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امتثثثداد اخلثثثيط النثثثاظم لشثثثذرات مثثثن  ميتثثثد   ،يف الغربثثثة موغثثثل   ،يف الوجثثثع موغثثثل  
 حول عنقي ك غلى األماانت. وامللتف   ،يمذكرات جد  

ن مثثري صثثد سثثكبت يف ملسثثيت كثثل مثثا اختزنثثه ،ملسثثت أصثثابع يثثده ،مل جيبثث    
سثثثحت م ،ؤقيثثثهموي احنثثثدرت الدمعثثثة العالقثثثة يف  ،فمثثثا التفثثثت ،احلنثثثان والتثثثوق

ردة   كانثثثت   ،الثثثتمس بعثثثض الثثثد ء ،بيثثثدي علثثثى أصثثثابعه النحاسثثثية الالمعثثثة
 كقطعة من اجلليد.

ى مييث  علث ،هثاكثثرية هثي األشثياء الثيت أحتاج  ،غادرته ومضثيت إىل السثوق    
خروجثثي  ا منثثذالثثيت أعانيهثث ،ربحثثةوأان أحتثثاج لثثدواء يسثثكن ميمثثي امل ،صثثيدلية
ا يف  واء هلثثمثثا أظنثث  سثث جد د ،وحيثثدة ضثثائعة يف موكثثز النثثازحني ،يمثثن داير 

ا مثا اجها ثو ر الذهز تعثرض يف متاج ، اوز ا ومشيت ،كل صيدليات العامل
نهثثثا عغضضثثثت البصثثثر  ،قف أيثثثة امثثثرأة ولثثثو كانثثثت خاليثثثة الوفثثثاض مثلثثثييسثثثتو 

ريثده مثن أعثدت أذكثر مثا الثذي  ما ،حقائز ،أحذية ،مالبس ،واتبعت السري
 ،عنثفزين بهث ،عشق اسطوري ربط فم ة بي  وبني هذا الرجل احلزين ،السوق

الشثثت ت ،تركثثت السثثوق بعثثد خطثثوات قليلثثة ورجعثثت إليثثه ،زلثثزل كثثل جثثوارحي
 كسرت دريب ورجعت عائدة أتبع إشارة قل .  ،شراءرغبيت  ل
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ن بلغثة يتحثدا ،وبثني امرأتثه يفصثالن بينثه ،يشثاركانه مقعثدهعموزان تركيثان    
جلثثثو مثثت  م ، اهلتهمثثا ووقفثثت أمامثثه أانجيثثه ،ي أعثثر  منهثثا كلمثثة واحثثدة

 ،شثثةدهن  بتوقثثف العمثثوزان عثثن حثثديثهما وراحثثا يتثث مال ،أمامثثه لتقبيثثل يديثثه
 م متثثثاي  ة تكل ثثهثثذه اجملنونثث سثثيقوين كمثثا سثثيقول املثثار ة هنثثا:  ،شثثعرت  خلمثثل

 ،مثثرمثثن احل ي يثثرون فيثثه سثثوى كثثوم ،هثثم حمقثثون ،ةيف السثثاح منصثثو    حمثثراي  
 وأان رأيت فيه مامل يره غريي.

لكثثثثث   ،عةبعثثثثثدما وعثثثثثدت التمثثثثثال احلثثثثثزين بعثثثثثودة سثثثثثري ،تركثثثثت املكثثثثثان       
حليثثاة واج اجثثرفت  أمثث ،ار علثثى يايتثثههثثأخلفثثت وعثثدي ومل أعثثد حثثىت شثثار  الن

ه هثثذ ،قلسثثو فغرقثثت يف دوامتهثثا حثثىت اصثثفرت الشثثمس معلنثثة انتهثثاء أعمثثال ا
 املثثثثدن وتغلثثثثق متاجرهثثثا مثثثع غثثثروب الشثثثثمس  مثثثثل أغلثثثز ،مدينثثثة تنثثثام  كثثثرا
ت خلثثث ،اكنيانفثثثض النثثثاس مثثثن هنثثثا وأغلقثثثت املتثثثاجر والثثثدك  ،والقثثثرى الرتكيثثثة

رى قفثة أخثو أسرعت يف طريق العثودة وتوقفثت  ،الشوارع والساحات من الناس
صثثثثان ني أغبثثثثت كانثثثثت زقزقثثثثة العصثثثثافري العائثثثثدة للمبيثثثث  ،أمثثثثام التمثثثثثال احلثثثثزين

ه علثى فثت منثوق ،منعثت عث  مناجاتثه ،الشمرة اليت تظللثه متثا اجلثو بصث بها
 جوارحي. حلكايته بكل   اإلنصاتعاهدته على  ،مبعدة
بثثل وموعثثة مثثن  ،التقطثثت لثثه صثثورة ،أخرجثثت هثثاتفي النقثثال مثثن حقيبثثيت    

 ،يف غثثرفيت يف الفنثثدق القريثثز مل أجثثد مثثا أعملثثه ،مث غثثادرت السثثاحة ،الصثثور
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 ،رحثت أأتمثل الصثورة وأحثاول قثراءة احلثزن السثاكن يف تلثس العينثني احلمثثريتني
 ،بل على نفسي عبارة: ليس يف الدنيا ما يسثتحق كثل هثذا احلثزن ،وأعيد عليه

مل يسثثتوقف  منهثثا  ،هثثو متثثثال وضثثعوه ليزينثثوا بثثه تلثثس السثثاحة مثثع متاثيثثل أخثثرى
 بمله هذا التمثال؟أي سر  ترى ،سواه

دي جثخثرج  ،جثدي رأيتث  يف بيثت ،الفاصثلة بثني اليقظثة والنثوم يف اهلنيهة    
مثثثثس هثثثه يالحثثثىت  كثثثاد وج ،دان مثثث  مث دان ،مثثثن صثثثورته املعلقثثثة علثثثى اجلثثثثدار

 ى صثثوتهصثثحوت علث ،انطفث  مثلمثثا ينطفث  الضثثوء وتثرك  ،مث اختفثثى ، وجهثي
 يصرخ يب: احبثي...

 يومثثثثثا أشثثثثثبه جثثثثثد ،مثثثثثا أشثثثثثبه هثثثثثذا الوجثثثثثه بوجثثثثثه جثثثثثدي ،فتحثثثثثت عيثثثثث      
جثثثثوه شثثثثابه و رمبثثثثا ي تت ،مخثثثثر السثثثثالطني العثمثثثثانيني ، لسثثثثلطان عبثثثثد احلميثثثثد

تثثثثذكرت   ،عيثثثثونكن يف الا بثثثثل  حلثثثثزن النبيثثثثل السثثثث ،الرجثثثال الثالثثثثثة يف املالمثثثث 
 المثثاحثثديث ك ،حثثديثا كثثان يثثدور بثثني جثثدي وأحثثد ضثثيوفه يف أمسثثية غثثابرة

يتثدخل فداث حثيثروي  أحثدما جانبثا مثن األ ،يتداوين فقثرات احلكايثة ،يعرفه
حكثاايت مثا  ،يثاةبل حبثز احل ،لريمي نثارا من التفاصيل النابضة  حلياة اآلخر

ن راويثة ألكثو  ورمبثا ،ألكون فصال من فصوهلا ،وتدور يب ،تزال تدور من حويل
 من يدري؟ ،هلا
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س مثثن دكثثان أمسثثكت  لقلثثم الثثذي اشثثرتيته  ألمثث ،قثثررت تثثدوين احلكايثثة    
 حكايثثثثة ون أمثثثثام الثثثثدكان يقصثثثثونائز اجلالسثثثثكثثثثان العمثثثث  ،العثثثثم سثثثثليم اصثثثثالن

عثثثض بتثثثدخلت ألستفسثثر عثثن  ،وقفثثثت أسثثتمع هلثثم ، لتفاصثثيل ذا ثثا ،جثثدي
عثثثثودي يثثثثرين الشثثثثيق عثمثثثثان قثثثثائال: خثثثثذي أغراضثثثثس اي بنثثثثت و   ،التفاصثثثثيل

 هذا عيز. ،البنات ي تقف أمام الدكاكني ،لبيتس

لثثيت صثثرت أعثثر  لكثث  غثثادر م وأان أتلمثث  بقيثثة احلكايثثة ا ،مثثاين الغثثي     
ولقثثاء الصثثديقات   ،وألعثثايب ،ولكثثن ... بثثني واجبثثاس املدرسثثية ،أكثثثر فصثثوهلا

ألجثثد الطفولثثة قثثد  ،غفلثثت عثثن احلكايثثة وتنبهثثت فيمثثا بعثثد ،علثثى بئثثر القريثثة 
وألجثثد نفسثثي اتئهثثة ضثثائعة  ،تنثثاءت حثثىت صثثار بيثث  وبينهثثا بضثثعة مثثن العقثثود

صثثائمة والقثثي   ،ثثثاين مثثن رمضثثانيف اليثثوم ال ،يف شثثوارع مدينثثة أنطاكيثثا الرتكيثثة
يكفثي مثا عثدت أملثس مثن املثال مثا  ،جيعل اإلسفلت يكثاد يغلثي حتثت قثدمي

أصثثحاب البيثثوت ي  ،ومل أجثثد بيتثثا أسثثت جره ألسثثكن فيثثه ،دفعثثه أجثثرة فنثثدقأل
يثثثؤجرون بيثثثتهم يمثثثرأة وحيثثثدة قادمثثثة مثثثن بثثثالد اشثثثتعلت فيهثثثا حثثثرب ليسثثثثت  

 كرامتثثثثثه  ،طالثثثثثز بكرامتثثثثثهحثثثثثرب الدولثثثثثة علثثثثثى الشثثثثثعز الثثثثثثائر امل ،كثثثثثاحلروب
حثرب اسثت دمت فيهثثا احلكومثة كثل أنثثواع  ،املسثحوقة حتثت احلثذاء العسثثكري

 ،لثيس لديثه شثيء خيسثره ،وتفثرق الشثعز بثني ائثر ي يهثاب املثوت ،األسلحة
 ،بعثثدما اسثثتنزفت الدولثثة يف اخلمسثثثني سثثنة املاضثثية كثثثل مالثثه وطاقاتثثه وقدراتثثثه
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لسياسي واإلداري اليت أفرز ا دولثة ومؤيد للحكومة مستفيد من حالة الفساد ا
مثثثن وقسثثثم الثثثث خثثثانع مستسثثثلم يكثثثرر ) ،امل ثثثابرات وابسثثثوبيات والطائفيثثثة

 .تزوج أمي صار عمي(

شثثثيق: قثثال يل ال ،دخلثثت أقثثرب مسثثمد أنشثثد الظثثثل وقسثثطا مثثن الراحثثة     
وى اي ريثثثد مثثث أهثثثل تريثثثدين العمثثثل معنثثثا يف حتفثثثي  القثثثرمن الكثثثر ؟ قبثثثل العمثثثل 

ائالت عثثوموعثثة   مثثع  ،وصثثلت يف موكثثز النثثازحني إىل مثثدينتكملقثثد  ،شثثيق
 ،تقباهلمهثا يسثرفثاق املوكثز توزعثوا بثني خميمثات أقمتمو  ،ي أعر  منها أحثدا

 ،ياعد والضثوبقيت وحدي علثى قارعثة التشثر  ،وبيوت است جرها من ميلس ماي
 تثثاعيماعثثس؟ قثثال أيثثن مت ،سثث ل  : أيثثن تسثثكنني؟  أجبتثثه : هنثثا.. يف الشثثارع

 مفثيت  طلثز مث  مراجعثة ،ى صثغرية فيهثا حاسثوب حممثولوأخثر  ،حقيبثة يثدي
خثذ ا منثه أ ،ريةكتثز  عنثوان املفثيت علثى ورقثة صثغ  ،رمبا أجد لديثه حثال ،البلد

 للهثثم ان ملليثثه: اعأردد  مثثا قالثثه نبينثثا العظثثيم صثثلوات    ،وعثثدت إىل الشثثارع
 يكن بس غضز علي  فلن أ يل.

كاملتسثثولة أعثثرض علثثيهم الورقثثة   ،رة بعثثد كثثل مسثثافةأسثثتوقف املثثا ،مشثثيت     
أاتبثثع السثثري مث  ،يشثثريون إىل الطريثثق ،أجهثثل لغثثتهم وجيهلثثون لغثثيت ،الثثيت أمحثثل

هل كنت أخشثى الضثياع؟ وهثل مثن ضثياع يعثادل مثا أشثعر بثه؟  ،أعود ألس ل
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أحبثثثث عثثثن مثثثوط  ابثثثت  أضثثثع  ،أان أحبثثثث عثثثن نفسثثثي هنثثثا ،لسثثثت  لضثثثائعة
حطمثثت قيثثودي  ،عثثامل اإلنسثثانية الثثيت افتقثثدانها هنثثا  عليثثه قثثدمي ألنطلثثق إىل
ي حريثثة ملثثن ي   ،لكثث  مل أصثثل بعثثد إىل الشثثعور  حلريثثة ،علثثى املعثثرب احلثثدودي

أشثعر أين أسثتطيع  ،برغم كل شيء أشعر بسعادة ما عرفتها من قبل ،م وى له
 ،أقولثثثه ولثثثو بيثثث  وبثثثني نفسثثثي ،بثثثال خثثثو  وي وجثثثل ،أن أقثثثول مثثثا ممنثثثت بثثثه

 نطلق من فمي ليالمس مسمعي فيطرب .بصوت ي
ألخثثثثذ  ويف نيثثثيت اجللثثثثوس علثثثى مقعثثثده ،وصثثثلت إىل أحثثثد مواقثثثثف البثثثاص    

 ،سثيع جللو ي يتسث ،لكن املقعد كان مشثغوي بثثالث نسثاء  ،قسط من الراحة
ا ن: مثثثثاذسثثثث لت  إحثثثثداه ،ألقيثثثثت التحيثثثثة وعرضثثثثت علثثثثيهن الورقثثثثة الثثثثيت أمحثثثثل

مسثاعدس  د منثهأريث ،دت مثن يثتكلم العربيثةتريدين من املفثيت؟ احلمثد ... وجث
ستسثكنني  بعد استفسارات عن متاعي وعملي وأهلثي قالثت: ،م وى إجياديف 

 ي حاجة بس لزايرة املفيت. ،عندي
تبحث له عن مسثت جر ي يتعبهثا  ،رنت يف نفسي: هذه امرأة متلس منزي      

شثثثثثيء مثثثثثن شثثثثثعرت ب ،محثثثثثدت   وشثثثثثكرته  ،بصثثثثثراخ األطفثثثثثال وكثثثثثثرة العيثثثثثال
اذ كانثت مثع أختيهثا ينتظثرن  ،وقفثت اانبهثا أنتظثر إشثار ا لالنطثالق ،األمان

 ،يعزينهثثا بوفثثاة والثثد ا ،سثثتذهز معهثثن إىل منثثزل صثثديقة أخثثرى ،صثثديقة هلثثن
 ،الشثارع نظيثف تظللثه أشثمار سثامقة ،تنفست بعمق ورحثت أأتمثل مثا حثويل



 _____________________________ طوق يف عنقي____ 

20 
 

عاصثثمتها شثثوارع  وي يف ،رأيثثت يف بثثالدي امثث ،األزهثثار مزروعثثة يف كثثل مكثثان
أعمثال الصثيانة تتمثدد علثى طثول  ،يف بثالدان ،مبثل هذه النظافثة وهثذا الرتتيثز

يطمثثر اليثثوم  ،يطمثثر هنثثا ليحفثثر هنثثا  ،يف كثثل الشثثوارع واألرصثثفة ،أايم السثثنة
بذريعثثثثة  ديثثثثد خطثثثثوط املثثثثاء والكهثثثثر ء واهلثثثثاتف  ،أو بعثثثثد أايم ،ليحفثثثثر غثثثثدا

وكثثل صثث   ،د حمثثارة األرصثثفةأو لرتقيثثع اإلسثثفلت و ديثث ،والصثثر  الصثثحي
 ،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 
 ،ي ينفثثثثق علثثثثى املشثثثثروع إي أقثثثثل قليلهثثثثا ،ترفثثثثع الفثثثثواتري أبرقثثثثام خياليثثثثة ،العثثثثام

قلثثت يف نفسثثي: بعثثد سثثقوط  ،صثثحاب املشثثروعويثثذهز البثثاقي إىل جيثثوب أ
 .النظام سنمعل شوارعنا أمجل من هذا الشارع وأكثر نظافة وترتيبا  منه

تصثثطف علثثى جثثان  الشثثارع علثثى امتثثداد  ،أنيقثثة مرتبثثة ،هنثثا أبنيثثة حديثثثة    
ا يعثثادل  لثثف مثثن الرشثثا مبلغثثكانثثت رخصثثة بنثثاء غرفثثة واحثد تك  ،وهنثثا  ،البصثر

يف بدايثثثثة الثثثثثورة غضثثثثت البلثثثثدايت النظثثثثر عثثثثن  ،لكثثثثنو  ،أو يزيثثثثد كلفثثثثة بنائهثثثثا
 ،أبنيثة لثثن يسثثكنوها ،الثرخ  فثثرا  النثاس يتسثثابقون يف إشثثادة البنثاء العشثثوائي

أو سثثثثيرتكويا  ،بثثثثل سثثثثتهدمها صثثثثواريق وطثثثثائرات احلكومثثثثة قبثثثثل متثثثثام إاازهثثثثا
ليسثثكنها مرتزقثثة جلبثثوا  ،ويهيمثثون يف بثثالد   انزحثثني مبثثا يرتدونثثه مثثن الثيثثاب

أو تتحثثثثثثثول إىل مقثثثثثثثرات للشثثثثثثثبيحة وامليليشثثثثثثثيات   ،ة أمصثثثثثثثار األرضمثثثثثثثن كافثثثثثثث
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مثثثا كثثثان النثثثاس يثثثدركون أن إاتحثثثة الفرصثثثة للبنثثثاء هثثثو اسثثثتنزا  ملثثثا  ،الطائفيثثثة 
 بقصد إفقارهم وإشغاهلم عن اخلطر ابدق هبم. ،يدخرون من أموال

ا رافقتهثثثثث ،هثثثثثااملثثثثثرأة الثثثثثيت س سثثثثثكن بيت ،مثثثثثر  ،هتثثثثث  مثثثثثر  مثثثثثن شثثثثثرودينب      
ي بثثني د نفسثثألول مثثرة أجثث ،با ا إىل ولثثس العثثزاء صثثامتة طثثوال الوقثثتوصثثوب

 ا أديثثنخثثرجن ف رجثثت معهثثن بعثثدم ،أانس ي أفقثثه مثثن حثثديثهم كلمثثة واحثثدة
ا نثراه مثتفصثيل راحت النساء الثالثة يتداولن شثر  و   ،واجبهن  اه صديقتهن
 طثثثثة ابيرشثثثثدن  إىل مفاصثثثثل الطريثثثثق  حثثثثىت وصثثثثلنا إىل ،وحنثثثثن نركثثثثز البثثثثاص
ارع يثثثق الشثثثرحثثثن يشثثثرحن يل بكثثثل مثثثودة اتر  ،نثثثزلن فنزلثثثت ،القريبثثثة مثثثن بيثثثتهن

 ،خلثند حيثث دخلثت معهثن إىل ،واسم حمطة الوقود القريبة مثن منثزهلن ،وامسه
ل أركانثثه رة يف كثثالنظافثثة ظثثاه ،واسثثعةوشثثرفات بنوافثثذ  ،فرأيثثت بيتثثا واسثثعا مرتبثثا

ا منثزي د لثدينيوج ي  ،وهي أوسطهن ،قالت مر  ،س لتهن عن غرفيت ،وزواايه
 ، ل الضثثثيو طثثثوال عمثثثره يسثثثتقبابيثثثت أبينثثثا كثثثان مفتوحثثثا  ،وي غرفثثثة ،نثثثؤجره

ىت حثث ،سثثرتناأتعيشثثني بيننثثا كفثثرد مثثن أفثثراد  ،سثثتقيمني معنثثا ،وأنثثت أخثثت لنثثا
 .بكم   يف أمركم وتعودون لدايركم

 ،أحتثثر  فيثثه بكامثثل راحثثيت وحثثرييت ،منثثذ ذلثثس اليثثوم صثثار بيثثت مثثر  بيثثيت     
حيثث  ،لتلحثق مب ثيم الالجئثني السثوريني ،ر  تغادر البيت يف الصبا  البثاكرم
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وتطوعثثت أختهثثا  ،بثثني الالجئثثني واملثثوظفني األتثثرا  ،مت فرزهثثا للعمثثل كمرتمجثثة
فصثثارت تثثرافق  يف جثثويس علثثى املشثثايف حبثثثا  عثثن اجلرحثثى مثثن أقثثاريب  ،أمينثثة

ونعثود يف  ،انطاكيثة مشثايفمث عمثوم اجلرحثى مثن نسثاء ورجثال يف  ،وأهل قرييت
 ،لتمتمع معنثا الكثثري مثن النسثاء السثورايت السثاكنات يف بيثوت قريبثة ،املساء

 ،لنتحثثثثدث عثثثثن مشثثثثاهداتنا خثثثثالل النهثثثثار ،وكثثثثذلس نسثثثثاء مثثثثن أقثثثثارب مثثثثر 
وأمثور العثائالت  ،ولنتباحث يف أمور مساعدة اجلرحثى الثذين ي مثرافقني معهثم

 القادمة حديثا عرب احلدود.

تقثول بينمثا الشثباب األتثرا   ،ضثحكة تفثيض  ملثرارة وتضثحس مر  حتكي    
 ثرول  ،ويف تقثد  الغثذاء والثدواء للنثازحني ،منهمكون يف نصز خيام جديثدة

هثذه العمثوز وصثلت لتوهثا إىل  ،حتثاول التقثاط أنفاسثها ،تلهثث ،عموز حنوهثا
لعلهثثا مضثثطرة حلاجثثة ي ميكثثن  ،مثثر  تثثرت  اجلميثثع وتتمثثه إىل العمثثوز ،امل ثثيم
يف احلثارة لثديهن قثدور هلثا صثفري حثني تقول هلا العمثوز: كثل جثاراس  ،أتجيلها
تطلثق  ،أريد قثدرا  مثثل تلثس القثدور ،أان اآلن يف تركيا ،جلبنها من تركيا ،تطبق

لني هبثثا وأنثثت تسثثكنني عتسثث هلا مثثر : مثثاذا سثثتف ،صثثفريا يطثثرب  ويغثثي  جثثاراس
 ،ىل بيثثثثيت حثثثثني أعثثثثودسثثثثاخذها معثثثثي إ ،خيمثثثثة؟  يبهثثثثا: لثثثثن أسثثثثت دمها هنثثثثا

 ،وأيثا سثتموت يف  امل ثيم ،مل تثدر  أن بيتهثا قثد  ثدم ،مسكينة تلس العمثوز
 .وأيا لن تعود ،وتدفن هنا يف األرض الرتكية
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 ،جئثنييم الاللثذلس أخثذت دورهثا يف خمث ،مر  تقود يضة نسائية إسثالمية    
دة العثثو ء تطلثثز مثثن النسثثا ،راحثثت تبثثث املثثواع  لتثبيثثت قلثثوب خلعهثثا الرعثثز

رمثثثة حن إىل تنثثبهه ،حتثثثهن علثثى الصثثثرب وتفثثت  هلثثن أبثثثواب األمثثل ،إىل التقثثوى
هن ذ  لثى بعضثثتعيثثز ع ،وتنهثثاهن عثن إلقثاء األوسثثاخ بثني اخليثام ،املثال العثام

رت  تثثعثثام أن أتمثثر مثثن أخثثذت نصثثيبها مثثن الط ،اجلشثثع أثنثثاء اسثثتالم املعثثوانت
 عتثرب عثاداي  سلو  يأن هذا الفيقول هلا املرشد النفسي  ،الفضل ألختها ابتاجة
 أثناء احلروب واألزمات.

لرتمجثثة التوسثثط   تطلثثز منهثثا ،امثثرأة أربعينيثثة ختثثرتق الزحثثام لتصثثل إىل مثثر     
وعثا يثا تريثد نأهمتهثا ماذا تريدين؟ بعد كثري مثن العنثاء أف ،بينها وبني الصيدلية

ه  لونثثثغثثثريى وجههثثثا أن يتختثثثا  علثثث ،مثثثن الكرميثثثات الواقيثثثة مثثثن أشثثثعة الشثثثمس
كثان   ،يتهثاه يف بحثني تعثود إليث ،وهذا ما ي يرضثاه زوجهثا ،بفعل احلر  الشديد

 ،ألوىلعركثثثة ابعثثثض املقيمثثثني يف امل ثثثيم يعلمثثثون أن زوجهثثثا قثثثد استشثثثهد يف امل
 وهي ي تعلم.

تسثثثث ل الثثثثرائ  والغثثثثادي عمثثثثن يرافقهثثثثا  ،ة  وع ثثثثل  كثثثثي ب  امثثثثرأة أخثثثثرى كانثثثثت تب    
وحثثثني ابتعثثثدت أصثثثوات  ،د بثثثني سثثثورية وتركيثثثةعنثثثد احلثثثدو  ،قريتهثثثا  لعثثثودة إىل

وصثثثثارت متشثثثثي  ،وكفثثثثت قافلثثثثة النثثثثازحني عثثثثن الثثثثركض ،القثثثثذائف والصثثثثواريق
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يف تلثس اللحظثات تثذكرت أيثا نسثيت ولثدها  ،متمهلة يهدها التعثز والرعثز
كانثت   ،حني محلت أخويه األكرب منه وغثادرت البيثت ،يف سريرهانئما الرضيع 

حتثثثت  لتثثثذهز وحثثثدها  ،ر ملثثثن تسثثثلم طفليهثثثاوحتتثثثا ،تسثثث ل عثثثن طريثثثق العثثثودة
لقتثثل  ،القصثثف واينفمثثارات املتتاليثثة لصثثواريق وبراميثثل تلقيهثثا طثثائرات احلثثاكم

ولثثيس هنالثثس  ،تطلثثز مرافقثثا هلثثا يف طريثثق عود ثثا ،شثثعبه وهثثدم املثثدن والقثثرى
كثان يبكثي   ،سوى طفل يبلغ من العمر مثاين سنوات ،من يستميز لضراعتها

 ،فوجثثثد النثثثاس رجثثثاي ونسثثثاء ،كثثثان خارجثثثا مثثثن مدرسثثثته  ،بلوعثثثة مثثثثل لوعتهثثثا
ركثثض مثثع  ،يركضثثون   ثثاه واحثثد وقثثد سثثيطر علثثيهم الرعثثز ،شثثيوخا وأطفثثاي  

  ،حبثثث عثثن أهلثثه فلثثم جيثثد أحثثدا  مثثنهم ،الراكضثثني وانتهثثى أمثثره إىل هثثذا امل ثثيم
 ،وهثي تثرفض مرافقتثه ،كان يل  علثى تلثس املثرأة برجثاء حثار أن تصثحبه معهثا

لثن تثثتمكن مثن ايعتنثاء بثثه  ،بئثثا  عليهثا يف ذلثس الطريثثق الطويثلألنثه سثيكون ع
ولثثن تثثتمكن مثثن إرشثثاده إىل أهلثثه  ،وهثثي حباجثثة ملثثن يرشثثدها وبميهثثا ،ومحايتثثه

 .ومل يتعر  إليه أحد من خالل امسه ،وهو ي يعر  اسم قريته

 

* * * 
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ه  يف هثذيلأحبثث عثن مكثان  ،أحبث عثن عمثل ،عينتاباآلن يف غازي  أان    
الثة علثى وع ، أان ما غادرت بييت وتركت عملثي ألعثيع عالثة علثى مثر   ،ورةالث

بثد مثن  ي ،ابعينتثلك  مل أجد ما أحبث عنه يف غثازي  ،نفسي ي أفعل شيئا  
ظثثرة وداع لقثي نأليبثد مثثن العثودة إىل سثاحة السثثوق  ،وقبلهثثا ،العثودة إىل مثر 

 يفتحمثثرة عثثة املحاولثثت مسثث  الدم ،دنثثوت منثثه  ،علثثى متثثثال العمثثوز احلثثزين
 ،زنذا احلثثهثثمكثثررة عبثثارة جثثدي: لثثيس يف الثثدنيا مثثا يسثثتحق كثثل  ،زاويثثة عينثثه

 .يي بد من احلركة والسع ،وأن هذا اجلمود لن يعطيس أية مثرة

 إجيثثثثادملثثثثاذا أعثثثثود إىل مثثثثر  اآلن؟ شثثثثعوري  خليبثثثثة يثثثثرهق  بعثثثثد فشثثثثلي يف     
يبثد يل   ،شثفقة والتعزيثةي أطيثق عبثارات ال ،ي أريد أن أشاركها خيبيت ،عمل
وموعثثثة األغثثثراب الثثثذين رافقثثثتهم يف رحلثثثة النثثثزو   ،مسثثثكن ومثثث وى إجيثثثادمثثثن 

 ،انفصثثثلت عثثثنهم بعثثثد ليلثثثة واحثثثدة ،سثثثكنوا منثثثزي اسثثثت جره هلثثثم بعثثثض أقثثثارهبم
حبثثثا عثن أشثث اص  ،وأتثوه بثثني الفنثادق الرخيصثثة وامل يمثات ،لتبتلعث  الشثثوارع

يبثد  ،ات ي تعطثى خيمثة يمثرأة وحيثدةيف امل يمث ،أو أتعثر  علثيهم ،أعرفهم
 ،اخليار اآلخر هو وموعة نسثاء وحيثدات ،وأان ي زوج يل وي أبناء ،من عائلة

هثثثثل أسثثثثتطيع مسثثثثاكنة نسثثثثاء ي أعثثثثرفهن يف خيمثثثثة واحثثثثدة وعثثثثذاب مشثثثثرت ؟ 
أحتاج الكثري من الوقثت ألعيثد بنثاء مثا  ،عقلي مدينة كبرية أصاهبا زلزال مدمر

 أريد اينفراد بنفسي.  ،ما بعثرته الفوضىوترتيز  ، دم منها
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 ،ورفثاإىل خمثيم أ قثد جلث  مثع أسثرته وأطفالثه إخثوستناهى إىل مسعي أن أحد     
ل سثث حاو  سثثاعات مثثن السثثفر ي أبس هبثثا ،الطريثثق طويثثل جثثدا ،س سثثافر إليثثه

لثثثثيت اجلديثثثدة اترتيثثثز أفكثثثاري ألحثثثدد ا ثثثثاه انطالقثثثيت يف هثثثذه احليثثثاة خالهلثثثا 
س رئثثي ،ريهثثاتفي مثثا يثثزال بمثثل اخلثثط السثثو  ،كنثثت أختيلهثثا  فرضثثت علثثي  ومثثا

 ،ودسيطلبثثثثثون عثثثثث ،دائثثثثثرس وزمالئثثثثثي يف العمثثثثثل يتصثثثثثلون يب بثثثثثني حثثثثثني ومخثثثثثر
.. يتقثال؟ يس لون  ملاذا غادرت البلد؟ هل ضايقس أحد؟ هثل تعرضثت لالع

يؤكثثدون  ، فيثثهلكثث  رأيثثت بوضثثو  الطريثثق الثثذي يثثدفعون  للسثثري ،أان مل أعتقثثل
أنثه  وأدر  ،أعثر  هثذا جيثدا ،مطلوبة ألي فرع من فروع امل ابراتأين لست 

 ،ةالسثلط غايتثه أن أكثون بوقثا مثن أبثواق ،فق مرتز بشكل مثتقن يصثطيادي
منثثت مبثثاد  موألتنصثثل مثثن  ،وأبثثرر مثثا يفعلونثثه أبهلثثي وبلثدي ،أ ر  جثرائمهم

 هبا منذ عرفت اإلميان.

لثثثيس مثثثن ) يتنثثثا مثثثثل يقثثثوليف قر  ،بثثثل معرفثثثة و ربثثثة ،لثثثيس هثثثذا ذكثثثاء مثثث     
نثز  معظثم سثكان  ،أثناء معركة احلفة الكربىبل مما جرى على قرعيت(  ،خربس

 ،كثثري مثنهم جلث  لقريتنثا   ،توزعثوا بثني الالذقيثة وجبثل األكثراد ،القرى ابيطة هبثا
نتقاسثم معهثم  ،يف كل بيت من بيوتنا سكنت عائلتان أو ثالث ،طالبا لامان

نقثثف  ،الفثثرن الوحيثثد الثثذي يغثثذي املنطقثثة إغثثالقبعثثد  ،مثثا ادخثثرانه مثثن املثثؤن
لنشثثثثاهد القثثثثذائف  ثثثثوي مثثثثن منصثثثثا ا الثثثثيت  ،معهثثثثم علثثثثى حافثثثثة وادي قريتنثثثثا
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وقثراان الواقعثة علثى  ،أقيمت يف القرى العلوية اجملاورة وتسقط فثوق مدينثة احلفثة
ك يثثثا   ،زدحم الطثثائرات املروحيثثثة يف الفضثثثاءبينمثثثا تثثث ،اجلانثثز اآلخثثثر مثثثن النهثثر

ومطلقثثثة صثثثواريق  تثثثرت   ،مصثثثوبة نثثثريان رشاشثثثا ا يف كثثثل ا ثثثاه ، ن الشثثثؤمغثثثر 
 منها الوداين.

 ،مثثثن اجلبهثثثة كانثثثت أتتينثثثا اتصثثثايت هاتفيثثثة  ،يف تلثثثس  السثثثاعات الرهيبثثثة    
 تحدثثثثة :قالثثثت امل ،رن هثثثاتفي ،شثثثبابنا أحثثثد  عثثثن استشثثثهاديف كثثثل مثثثرة تنبثثث  

 ،سرين عنثيف صحيفة تشثنريد إعداد ملف  ،أنت من أهم الكاتبات يف سورية
نثذ بثدأت مميثيت؟ ؟  اآلن عرفتم أأجبتها : اآلن  ،وعن كتبس وجوائز  األدبية

لكثن  و  ،ئزيبة والنشر مل تكتز صحفكم فقرة واحدة عن كتث  وعثن جثوااالكت
تفثاهم كيف أ  أسكيت هذه الطائرات واملدافع اليت تقصف قرييت ألعر  ،حسنا
 معس.

نريثثثد أن نسثثثلمس  ،حنثثثن مثثثن جريثثثدة البعثثثثقثثثال املتحثثثدث  ،اتصثثثال مخثثثر    
أجبتثثثثه: مثثثثا الثثثثذي سثثثث كتبه يف صثثثثحيفتكم؟ هثثثثل   ،عمثثثثودا ابتثثثثا يف صثثثثحيفتنا

أكتز  على موسيقا هثدير طثائراتكم وانفمثار قثذائفكم يف بيوتنثا؟ هثل أكتثز 
وملثا  ،عن جيوشكم ومدرعاتكم اليت اجتاحت قرييت فنهبت ما اسثتطاعت يبثه

ومل تسثثثثلم منهثثثثا  ،يثثثثا علثثثثى األبقثثثثار واخليثثثثولمل  ثثثثد مثثثثن يواجههثثثثا أطلقثثثثت نريا
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تركثثت جيوشثثكم تلثثس احليثثواانت املسثثكينة تت ثثبط بثثدمائها ي هثثي  ،الكثثالب
أم أكتثثز عثثن أول شثثهيد سثثقط بنثثريانكم هثثو ابثثن عمثثي غثثزوان حيثثة وي ميتثثة؟ 

 شاكوش؟

نيثثثد نثثثس تفمنريثثثد  ،يقثثثول املثثثتكلم حنثثثن مثثثن ديثثثوان ابافظثثثة ،هثثثاتف الثثثث    
رب اهلثاتف تسثمع عث أجبتثه : أي ،أبن هنا  معركة يف احلفة اإلرهابينيادعاءات 

اذ ؟ كثثقريثثرا  تهثثدير الطثثائرات وأصثثوات املثثدافع تصثثدع األوديثثة؟ هثثل تريثثد مثث  
 لست أان من ينفعكم  اآلن. ،احبث عمن يتقن الكذب

قثثررت السثثفر إىل   ،ي مثثن هثثاتفي واسثثتبدلته خبثثط تركثثيخلعثثت اخلثثط السثثور   
يف سثثثيارة األجثثثرة الثثثيت أقلتثثث  إىل حمطثثثة  ،خثثثي وأسثثثرتهأورفثثثا لعلثثث  ألتقثثثي مثثثع أ

وابثثالت التماريثثة  ،كثثان بصثثري ميسثث  الشثثوارع املشثثمرة واحلثثدائق  ،احلثثافالت
ك منثا أخثذ إجثازة   ،لكن عقلي يف غفلة عثن كثل شثيء ،اليت مل تفت  أبواهبا بعد

 ،مث تنعطثف ميينثا ،السيارة متشثي مبثوازاة خثط الثرتام ،قسرية وتوقف عن التفكري
البنثثثثاء الثثثثذي بتثثثثل الواجهثثثثة لفثثثثت  ،عينتثثثثابهثثثثذه أول مثثثثرة أزور فيهثثثثا غثثثثازي 

ولكثن أيثن؟  ،ك ين دخلته يوما ومشيت يف ردهاتثه  ،ك ين أعرفه  ،انتباهي بشدة
نزلثثت منهثثا بثثني زمحثثة  ،ابتعثثدت يب السثثيارة ،ومثثىت؟ حصثثرت ذاكثثرس  ف ثثذلت 

أسث ل  ،العيثدوظل ذلس البناء يومض يف خيايل وينطفث  كمصثابي   ،املسافرين
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 ،نفسي : أتراين رأيته يف أحثالم نثومي؟ أم يف أحثد األفثالم؟ مثا وصثلت لنتيمثة
 وضاع م  يف فوضى املشاهد واألفكار.

ني بثثث دة تنثثثو  الثثثري  البثثثار  ،لصثثثبا  البثثثاكروصثثثلت إىل حمطثثثة اينطثثثالق يف ا    
 ،كثثثثثاناحلثثثثثافالت الكبثثثثثرية يغثثثثث  هبثثثثثا امل  ،األشثثثثثمار وتثثثثثدور حثثثثثول األعمثثثثثدة

من أيثدي  فلتوناألطفال ي ،يسرعون إىل حافال م ي يلتفتون لشيء املسافرون
ة  مثن عمثر ملسثروقاوليلعبثوا يف الثثواين  ،أمها م لريكضثوا علثى الرصثيف الطويثل

ا ومثث ،همبينمثثا وجثثدت بعثثض السثثوريني يفرتشثثون األرض اانثثز متثثاع ،السثثفر
يف  ،امثثا هنثثبعضثثهم أمضثى ليلتثثه انئ ،متثاعهم سثثوى بعثثض املالبثس والبطانيثثات

لثربد ومه برغم اا يف نوما زال غارق ،وقد تلفع ببطانيته على أحد املقاعد ،ابطة
يثثد لهثثا جدك  ،وقف  منهثثا شثثيءتسثثمتثثر املشثثاهد أمثثامي وي ي ،والقهثثروالضثثمة 

 يتفكثثري  ،لكثث  أتلقاهثثا كثثم يقثثرأ كتثثا  سثثبق أن حفظثثه عثثن ظهثثر قلثثز  ،علثثي
عثثه  مي قلثثي وأعمثثز عثثنأو مثثا ي يثثدور يف سثثراديز ع  ،حمصثثو بثثني مثثا يثثدور

 برغم حماويس املستميتة.

حتمثل طفثال  ،ترتثدي عبثاءة سثوداء شثديدة ايتسثاخ ،دنت م  امرأة شثابة    
سثثث لت   نكسثثثار: أنثثثت  ،ويتمسثثثس طفثثثل مخثثثر بثثثذيل عباء ثثثا ،علثثثى ذراعهثثثا

سثثثثث لت  هثثثثثل  ،بؤسثثثثثنا ي خيطئثثثثثه النظثثثثثر ،سثثثثثورية؟ أجبتهثثثثثا هبثثثثثزة رأسثثثثثي أن نعثثثثثم
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قالثثثت حنثثثن كثثثذلس  ،مثثثرة أخثثثرى أجبثثثت هبثثثزة رأسثثثي ،رفثثثاتسثثثافرين إىل خمثثثيم أو 
 سنلحق هبم. ،بعض أقاربنا سبقنا إىل هنا  ،هذه وجهتنا ،نسافرس

مثثل حكثثاايت حت ،ترفثثد عثثدد املهمثثرين قسثثرا ،أورفثثاخمثثيم  إىلمسثثافرة  أسثثرة    
أي  ىلإاملثثثثثثرأة تريثثثثثثد التحثثثثثثدث  ،عثثثثثثن القصثثثثثثف  واهلثثثثثثدم والتمويثثثثثثع والتعثثثثثثذيز

خثراب  ضثا  إىليي أريد ركامثا جديثدا   ،ليهاماع إوأان ي أريد ايست ،ش  
 ز شثابوقفثت اانث ،حني يئست الشابة من ردي تركت  وتراجعثت ،أفكاري

 الثة.والتف حوهلما أطفال ث ،حتيط الضمادات الطبية برأسه وذراعه

ني مثثدينيت املمتثثدة بثث احلافلثثة الكبثثرية متشثثي مبسثثافريها يف فثثالة تشثثبه الثثرباري    
عض شثثثثعرت بثثثثب ،واتسثثثثاع السثثثثماء مثثثثن فوقهثثثثااألرض  تسثثثثاع  ،حلثثثثز والرقثثثثة

 ى صثفحةبعد مدة قصرية انكشف أمام نظري انعكاس الشمس علث ،اينشرا 
عرت بفثر  شث ،عظثيمإنثه يثر الفثرات ال ،لثيس سثرا  مثا أراه ،تنبهت جيدا ،املاء

لثثثى ع ،لثثثزورومضثثثة قصثثثرية أطف هثثثا تثثثذكر أصثثثدقاء يل يف الرقثثثة وديثثثر ا ،طفثثثويل
 أرجثثثاء نضثثثيع يفلملثثثاذا حنثثثرم مجثثثال بثثثالدان وأمايثثثا  ،فثثثرات الثثثذبي ضثثثفيت يثثثر ال

 ا.األرض حبثا عن خيمة تؤوينا بعدما يئسنا من األمان يف وطنن

سراب من البط تسثب  مطمئنثة علثى أ ،أمجل ير الفرات وما أصفى ماءهما    
تثثرى أمثثا تثثزال ابنثثة عمثثي ازدهثثار تسثثهر علثثى شثثاطئه مسثثتمتعة بضثثوء  ،ضثثفتيه
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ليثثت الزمثثان  ،قيثثق الضثثفادع؟  أان مثثا حسثثد ا علثثى شثثيء سثثوى هثثذاالقمثثر ون
هثثذه الومضثثة مثثن الفثثر  الثثيت  ،يف املكثثان ذاتثثه ،جيثثود علثثي  بسثثهرة أخثثرى معهثثا

ي بثثد أن يشثثارك  هبثثا أحثثد  ،يثثر الفثثرات لثثن أدعهثثا تثثذهز سثثدى أهثثداها إيل  
أخربهثثثا أنثثث   ،فتحثثثت هثثثاتفي اجلثثثوال وأرسثثثلت رسثثثالة يبنثثثة عمثثثي ازدهثثثار ،مثثثا

بينمثثا تلتمثثع موجياتثثه  ،وأن الفثثرات يفثثت  ضثثفتيه يحتضثثاين ،اآلن فثثوق اجلسثثر
 عاكسة أشعة الشمس يف مهرجان استقبايل.

انطفثثث ت ومضثثثة الفثثثر  يف  ،ة النهثثثر ودخلثثثت نفقثثثا مظلمثثثا  لثثث ثثثاوزت احلاف     
وقبثل أن أتخثذ  ،يف زايرس األخثرية لدمشثق ،نفسي ورجعت لتداعيات أفكاري

جثثامعي  أسثتاذهثو  ،مسعثت حثديثا مثن الثدكتور حممثد  ،ي الثثورة  مرحلثة التسثل
قثثال: لقثثد دخلثثت الثثثورة السثثورية نفقثثا مظلمثثا ي يبثثدو أي بصثثي    ،وشثثاعر

مثثثثن ثثثثثورة شثثثثعز إىل صثثثثراع دويل ي  القضثثثثية السثثثثورية حتولثثثثت ،نثثثثور يف يايتثثثثه
لثثثن يسثثثقط بشثثثار األسثثثد  لسثثثهولة الثثثيت سثثثقط هبثثثا  ،وقثثثال ،عثثثر  أحثثثد مالثثثهي

هثثذا  ،وزيثثن العابثثدين يف تثثونس ،ومعمثثر القثثذايف بليبيثثا  حسثث  مبثثار  يف مصثثر
وهثذا النظثام كثان  ،إسثرائيلالنظام حتمية كل القثوى الدوليثة احلريصثة علثى أمثن 
أي تثثثرون العمليثثثات  ،إسثثثرائيلعلثثثى مثثثدى العقثثثود املاضثثثية خثثثري حثثثارس ألمثثثن 

الفدائيثثة علثثى حثثدود مصثثر واألردن مل تتوقثثف  بثثرغم مثثا عملثثوه مثثن معاهثثدات 
 . اه احلدودراي فما  رأ طفل على رمي حمر  أما يف سو  ،وتطبيعسالم 
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كانثثثثت الثثثثثورة حينهثثثثا ي تتعثثثثدى املظثثثثاهرات   ،مثثثثا أبعثثثثد نظثثثثر ذلثثثثس الرجثثثثل    
يت للها بعض الشهداء هنا وهنا  يسقطون صرعى برصاص اجلثيع  ،السلمية

 لتعثثثرض أمثثثام خيثثثايل  ،أعثثثادت  ذاكثثثرس سثثثنوات طويلثثثة حنثثثو الثثثوراء ،وامل ثثثابرات
إىل دائثثثرة النفثثثوس   ،أحثثثد أبنثثثاء مدينثثثة احلفثثثة ،فيثثثق العبسثثثيشثثثا   جثثثاء برفقثثثة ر 

طلبثثت منهمثثا أن   ،كثثان كالمثثا يعمثثل حبثثارا  علثثى سثثفينة أجنبيثثة  ،حيثثث أعمثثل
صثايت الديسثكو الثيت يراتدهثا عثن  حثدث  رفيثق ،بداين عن طبيعثة عملهمثا

 أسثثلوب عثثن  دث كمثثا حثث  ،مثع رفاقثثه يف كثثل املثثوان  الثثيت تتوقثثف فيهثا مثثراكبهم
 ،البحثثارة يف إخفثثاء احلشثثيع وامل ثثدرات عثثن أعثثني رجثثال التفتثثيع يف املرافثث 

الثثثيت محلهثثثا  ،وكثثثان بمثثثل امسثثثا غريبثثثا مثثثع اجلنسثثثية األرجنتينيثثثة ،وحثثثدث  اآلخثثثر
املقابلثثة ملدينثثة  ،لكثثنهم ينتمثثون  ألصثثل إىل جزيثثرة أرواد ،والثثده وجثثده مثثن قبثثل

أتخثثثثذ محولتهثثثثا مثثثثن السثثثثاحل  ،فثثثثطحثثثثدث  أنثثثثه عمثثثثل علثثثثى انقلثثثثة ن ،طرطثثثثوس
تثثدخل عثثرض البحثثر األبثثيض املتوسثثط مث تسثثتدير راجعثثة لتفرغثثه يف  ،السثثوري
وقتهثثا عرفثثت ملثثاذا ينثثدرج أي حثثديث عثثن الثثنفط السثثوري  ،اإلسثثرائيليةاملثثوان  

ملثثاذا أسثثقطوا احلصثثانة الربملانيثثة  ،وعرفثثت ،حتثثت بنثثد ايعتثثداء علثثى أمثثن الدولثثة
كان جوابثه حضثور   ،أ وطر  سؤاي حتت قبة الربملانعن ذلس الربملاين الذي  ر 

رجال امل ابرات وسحله مقيدا من داخثل ولثس الشثعز إىل السثمن ليمضثي 
 فيه سنوات طويلة.
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 يفالثقافيثثثة  لقثثثد جبثثثت املراكثثثز ،وتثثثذكرت واقعثثثة هامثثثة مثثثن حيثثثاس العمليثثثة    
ذه هثنثوعهم خكثان هثديف ايخثتالط  لنثاس ألعلثم مثربر   ،طول البالد وعرضها

 السثثثثثلطة مثثثثثن هثثثثثذه املطبثثثثثق علثثثثثى رقثثثثاهبم  ،السثثثثنوات الطويلثثثثثة للمذلثثثثثة والقهثثثثر
د ء اجلثثثثثدبينمثثثثثا كثثثثثان هثثثثثد  زمالئثثثثثي وزمثثثثثيالس مثثثثثن األد  ،الفاسثثثثثدة املفسثثثثثدة

 ملشاهري.فئة ا لينضموا إىل ،واملردود املادي ،البحث عن التغطية اإلعالمية

أمسثثية أدبيثثة يف  يف إحثثدى املثثرات ذهبثثت برفقثثة سثثعاد وأميثثة وإميثثان إلحيثثاء    
إليهثثا مقطثثع الطريثثق  ،ابثثررة( كمثثا كثثانوا يسثثمويا) املركثثز الثقثثايف مبدينثثة القنيطثثرة
جثثثرى  ،أوقفثثثت السثثثيارة الثثثيت تقلنثثثا عثثثدة مثثثرات ،حبثثثواجز للمثثثيع وامل ثثثابرات
ي  وهثي  ،مل تسثلم مثن التفتثيعحقائبنثا النسثائية   ،تفتيع دقيثق لكثل مثا فيهثا

مثثثع مثثثرمة صثثثغرية وبعثثثض أدوات   ،واألقثثثالمحتتثثثوي عثثثادة سثثثوى بعثثثض األوراق 
تعامثثثل  ،الكتثثاب العثثربوبطاقثثثة احتثثاد  ، إلضثثافة إىل اهلويثثة الش صثثية ،الزينثثة

يف املركثز الثقثايف كثان  ،ا يتعاملون مثع جواسثيس منكحبذر شديد  معنا املفتشون 
 إلضثافة إىل املثوظفني  ،احلضور مقتصرا  على رجال األمن مبسدسثا م الظثاهرة

  واإلسثرائيليةكان الشريط الشائس الفاصل بثني احلثدود السثورية   ،املركزيف ذلس 
العلثم األزرق ذو النممثة السداسثية يرفثر  علثى كثل أعمثدة الشثريط  ،قريبا منثا

قلثثثثت لثثثثزميالس مازحثثثثة: هثثثثا حنثثثثن قثثثثد  ،وي وجثثثثود للعلثثثثم السثثثثوري ،احلثثثثدودي
ن تعيثدي هثذا يثرت  أميثة: إاي  أ ،يرفر  يف مساء الوطن إسرائيلشاهدان علم 
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أميثثة امثثرأة تنتمثثي لثثدير  ،إن كنثثت حريصثثة علثثى سثثالمتس ،الكثثالم أمثثام أحثثد
 .تعلم من أين تؤكل الكتف ،أخو ا ضباط يف اجليع ،الزور

يء مثثثن يظهثثثر للنظثثثر شثثث ي ،األرض وراء الشثثثريط احلثثثدودي جنثثثة خضثثثراء    
 وىسثثثخلضثثثرة اي حتتثثثوي مثثثن  ،وكانثثثت يف اجلانثثثز السثثثوري بثثثورا  كلهثثثا ،تراهبثثثا

بيثوت رس الحتث ،تعيع وحدها بال رعاية وي سثقاية ،بضعة أشمار توت معمرة
تعرضثثها  ،عالميثثةإ أيقونثثةوالثثيت اختثثذ ا السثثلطات السثثورية  ،واملستشثثفى املثثدمرة

لثثثى تلثثثس ايم عأمضثثثت   ،لغايثثثة اهلهثثثا ويعرفويثثثا ،علثثثى الوفثثثود الزائثثثرة للثثثبالد
اي ان جنثدكث  ،قريتنثامس يل عموز مثن  ،رحت أحدث األصدقاء عنها ،الزايرة

اهدة علثى شثتثزال  أبن أكبال التفمري ابيطة  ملستشفى ما ،هنا  يوم دمارها
ز مهمتثثه أاثث ،ريبثثل تفمثثريا بيثثد خبثث ،أن ذلثثس املكثثان مل يثثدمر قصثثفا   لطثثائرات

يع يف نثثثا نعثثثككثثثم    ،الثثثذي ي خيشثثثى رقيبثثثا وي حسثثثيبا   ،هبثثثدوء الواثثثثق املطمثثثئن
 غفلة؟

سهل يفثيض  اوانبسط أمامه ،ل الرتابية بعد ير الفرات اوزت احلافلة التال   
ات أرض زراعيثة ترويهثا مرش ث ،قرى صغرية تتنثاثر علثى جثان  الطريثق ، خلريات
وهنثا  يف بلثثدي  ،قطعثان مثن األغنثام واألبقثار واملثثاعز ترعثى أبمثان هنثا ،الثرذاذ

ترعثثثى يف السثثثهول واجلبثثثال حتثثثت   ،تعثثثيع القطعثثثان وأصثثثحاهبا يف رعثثثز دائثثثم
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الثثثذين باصصثثثون أصثثثحاهبا  يلتفثثثا  علثثثى قثثثانون  ،طوة رجثثثال امل ثثثابراتسثثث
أو   ،وإنتاجثثثهأو حصثثثة مثثثن القطيثثثع  ،فإمثثثا دفثثثع  رشثثثوة ترضثثثيهم ،محايثثثة احلثثثراج

تقضثي  ،لتحيله إىل حمكمثة عسثكرية ،كتابة ضبط خمالفة يرفع إىل وزارة الزراعة
 مبصادرة القطيع وسمن صاحبه.

قثثول فهنثثا ح ،ا بقثثع األرض  خثثتال  أشثثكاهلتتثثواىل ،احلافلثثة تتثثابع السثثري    
س وتظهثثر الشثثم كسثثر فيثثه ضثثوءتتسثثقى بثثرذاذ املثثاء  في  ،الثثذرة خبضثثر ا اليانعثثة

ا  أرض وهنثثث ،ذتثثثرق  أبلوايثثثا البهيمثثثة علثثثى اهتثثثزاز أقثثثواس الثثثرذا ،أقثثثواس قثثثز 
 احلصيد ترعى فيها املواشي.

 لثركض   يغوي  مازال منظر السهول ،األرض سهلية تالمس أطرافها األفق    
أشثتهي أن  ،يت  حيث ولدت ونشث ت يف مدينثة محثاةكما كنت أفعل يف طفول

فثثث قع   ،ركثثثض يف السثثثهل الفسثثثي  حافيثثثة حثثثىت يهثثثدين التعثثثزأخلثثثع حثثثذائي أل
ف سثثتلقي   ،ينهكثث  الثركض وأقثع حثىت ،مث أقثوم ألركثثض ،الثثرتاب منبطحثة علثى

جلارحثثثة تبسثثثط أشثثثاهد الطيثثثور ا ،علثثثى ظهثثثري ألرسثثثل نظثثثري يف زرقثثثة السثثثماء
 ،كنثثت يف طفثثوليت أقلثثثدها  ،أجنحنهثثا وتثثدور يف الفضثثاء متمهلثثة  ك يثثا تسثثب 

وأدور حثثثول نفسثثثي حثثثىت أنسثثثلق عثثثن  ،أبسثثثط ذراعثثثي علثثثى جثثثان  كاألجنحثثثة
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أحصي النمثوم مثن  ،ويف الليل أنظر إىل القمر ،واقعي وتغيم يف نظري املرئيات
 هل غزته الثاليل؟ ،حوله وأنظر إىل ظاهر يدي

لمثثي حأضثثحكه  ،ألسثثتاذ حممثثود معلثثم يف إحثثدى مثثدارس قثثرى احلسثثكةا     
تركضثني  ؟ ختيلثسقال ما هذا احللثم اجملنثون  ،هذا حىت أسال الدموع من عينيه

ي مثل حلمث ثورتنا  كانت  تركض خلفس كل كالب القرية..... و  ،يف السهل
بثثثثثل  ،انطلقثثثثثت بسثثثثثهولة تطالثثثثثز  حلريثثثثثة فطارد ثثثثثا كثثثثثل كثثثثثالب األرض ،هثثثثثذا

 أان ،انمثثا كانثثت يف احلسثثب خرجثثت مثثن جحثثور وأوكثثارا وحثثوش غريبثثة هامجتهثث
 ة يف درهبثاماضثي ،وثورتنا مازالت مستمرة ي وال للرتاجثع عنهثا ،ما زلت أحلم

مثثثن  د بنصثثثرمتوكلثثثة علثثثى   الثثثذي وعثثث ،غثثثري عابئثثثة   لكثثثالب وي  لوحثثثوش
  ينصرونه.

ارا للحافلثثثة الثثثيت انتظثثث ،طويثثثل هثثثو الوقثثثت الثثثذي أمضثثثيناه يف حمطثثثة أورفثثثا      
القسم الرتكي من مدينة رأس العني الثيت قطعهثا مشثرط  ،ستنقلنا اىل رأس العني

كمثا فعثل  لكثثري   ،أحثدما لسثورية واآلخثر لرتكيثا ،سايكس وبيكو إىل شطرين
الشثمس تثدنو مثن  ،وأخثريا  انطلقثت حافلتنثا ،من املدن على الشريط احلدودي

ول القطثثثن فيزدهثثثي البيثثثاض أبلثثثوان تنشثثثر ضثثثياءها األصثثثفر علثثثى حقثثث ،مغرهبثثثا
متنيثت لثو أسثتطيع  ،العمال جيمعون حاجا م معلنثني انتهثاء يثار العمثل ،رائعة
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يغنثون مثلمثثا يغثث   أظثثنهم  ،فثت  انفثثذة يف احلافلثة ألسثثتمع إىل غنثثائهم وفثرحهم
ينتظثثثرون انتهثثثاء املوسثثثم  ،يتبثثثادلون الطرائثثثف واألحثثثالم ،الفالحثثثون يف حقولنثثثا

يف اجلزيثرة السثثورية كثثل األعثراس تؤجثثل إىل مثثا بعثثد  ،األعثثراس لتبثدأ  احتفثثايت
 ،يثثدفعون مهثثر الزوجثثات نقثثدا ليثثد ويل أمرهثثا ،انتهثثاء موسثثم القطثثن وقثثبض مثنثثه

أرقثام ي حنلثم هبثا  ،فيصب  لديه مال كثري ،أيخذه األب مع مثن حمصول القطن
 ،هثثثذه القريثثثة هثثثي إحثثثدى قثثثرى الغمثثثر ،والقثثثرى السثثثاحلية ،حنثثثن سثثثكان املثثثدن

سثكايا مثثن قثرى الرقثة الثثيت غمثرت بيو ثا وحقوهلثثا  ،هكثذا اتفثق علثثى تسثميتها
ليسثثثكنوا  ،مت نقلهثثثم إىل هثثثذه املنطقثثة مثثثن ريثثثف رأس العثثثني ،سثثثد الفثثثراتيثثاه مب

مثثثثن  ،أراض ومثثثزارع جثثثرى ايسثثثتيالء عليهثثثا مثثثن اإلقطثثثاعيني األكثثثراد والعثثثرب
 ،عبثثد الناصثثر يف مشثثروع التثث ميم الثثذي جثثاء بثثه مجثثال  ،املسثثيحيني والشيشثثان

وأكملثثثثثه حثثثثثزب البعثثثثثث بعثثثثثد اسثثثثثتيالئه علثثثثثى  ،أايم الوحثثثثثدة ،الثثثثثرئيس املصثثثثثري
 السلطة يف سورية. 

س لت األستاذ حممود ملاذا تعتمدون يف وجبثة الفطثور علثى اخلبثز والشثاي      
أرى الفقر ظاهرا  علثى تفاصثيل اباصيل؟ هذه وأنتم متلكون كل هذه األموال و 

وي أرى فيها مثن  ، لرتاب بيوتكم مبنية  ،مسكنحياتكم من م كل وملبس و 
معظم هثذه األمثوال يعثود  ،أجابت  زوجته سرا    ،مل جيب  ،األاث شيئا ذا قيمة

بثدد سثعرها  ،للبنس الزرعي الذي يقرضهم  البذار والسماد واملبيدات احلشرية
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ا ومث ،وما علثى الفثال  سثوى الرضثى ،اصيلوسعر فائد ا كما بدد أسعار اب
كيثثف تنفقونثثه؟  أجثثابت :  معظمثثه ينفثثق    ،يتبقثى لكثثم مثثن هثثذه املبثثالغ الكبثثرية

يف معظثم  ،على ويئم لرجثال امل ثابرات أو يعطثى نقثدا أليثديهم  اتقثاء لشثرهم
مثا تبقثى مثن الربغثل أو األرز  ،ألهثل البيثت ،الويئم أيكلون اللحم ويرتكون لنثا

 ا من الوليمة أي شيء.ويف أايم كثرية ي يتبقى لن ،املطبوخ  ملرق

ان فكثثثث ،طرحثثثثت سثثثثؤايل علثثثثى أشثثثث اص مخثثثثرين ،مل يقنعثثثث  هثثثثذا اجلثثثثواب    
؟ ن؟ ألعثدائناملث ث ب  بيوات  واهزها بفثاخر األاتريدين أن ن ،اجلواب الصاعق

م يف مسثائهومن هم أعدااكم؟ قال: هم أصحاب األرض اليت مثاتزال مسثملة أب
 ،ياسثيقثرار سبا وأخثذان هثذه األرض حنن جئنا إىل هنث ،دوائر السمل العقاري
هثثثل  ،صثثحاهباأن تتغثثري القثثرارات وتعثثثود هثثذه األرض أل ،ونتوقثثع يف كثثل حلظثثثة

س هثذا حثني أي ،فعثل؟ لثن نوأاا  اشثرتيناه مبالنثا ،نرت  هلم بيوات بنيناهثا اهثودان
 ،رقثثةىل الإ ،مخثثذها وأعثثود إىل بلثثدي ،حتثثت إبطثثي ،هنثثا ،نقثثودي معثثي ،القثثرار

 قطثن ممثا يرديء الابشثوة بثوالوسثائد فثرش وال ،ه البيثوت الرتابيثةوأتر  هلم هثذ
 .وي فائدة منه  ميكن بيعه

املسثثتعدة  ،كثثم زرع حثثزب البعثثث مثثن القنابثثل ايجتماعيثثة املوقوتثثة  ،اي إهلثثي    
كم خلثق مثن أسثباب العثداوة بثني فئثات الشثعز بكثل   ،لالنفمار يف أية حلظة
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 ،نتائمهثا نراهثا اآلن أبم أعيننثا ،رقيثة واملناطقيثةالطائفية واملذهبيثة والع ،أشكاهلا
ارات أطلثثت براوسثثها مثثن  ،لقثثد اثث  يف متزيثثق النسثثي  ايجتمثثاعي شثثر متزيثثق

ي حثول لنثا  ،أصوات تنطلق أسكتها فيما مضى احلديد والنار ،جحور الرعز
هبثذا  ،اإلسثالموي قوة سوى أن نس ل   أن جيمع شتات املسلمني حتت راية 

وخببثثث شثثيطاين رمبثثا  ،زرعثثت فينثثا هبثثدوءو  ،غلثثز علثثى مكائثثد صثثنعتفقثثط نت
 الشيطان. هبتار في

ومثلهثثا  ،لقريبثثةأكثثوام القطثثن تسثثافر  لشثثاحنات مثثن حقوهلثثا إىل املصثثانع ا    
ليثثل قبعثثد  ،أكثثوام مثثن الغيثثوم البثثيض تثثركض يف الفضثثاء مشثثربة حبمثثرة الغثثروب

ن مثثثثكثثثثاري فغرقثثثثت أبف ،سثثثثاد الظثثثثالم وانطفثثثث ت املشثثثثاهد مثثثثن  النافثثثثذة اثثثثان 
 جديد.

هثثثو خثثثارج  بعثثثدما غيثثثز الظثثثالم عثثثن نظثثثري كثثثل مثثثا ،ي مل أغثثثرق أبفكثثثاري    
قثثثال أحثثثدما  ،ني جيلسثثثان خلفثثثيافلثثثة تنبهثثثت إىل حثثثديث يثثثدور بثثثني  رجلثثثاحل

واحلسثثرة تصثثبغ صثثوته: ملثثاذا قامثثت هثثذه الثثثورة؟ ثلثثة مثثن اجملثثانني  أشثثعلوا البلثثد 
ركيثثثا مثثثا عثثثاد ينثثثت  ربثثثع مثثثا كنثثثا ننتمثثثه يف مصثثثنعنا الثثثذي نقلنثثثاه إىل ت ،وخربوهثثثا

كنثثا نعثثيع   ،أليثثا قصثثفت وهثثدمت  ،بقيثثة املعامثثل مل نثثتمكن مثثن نقلهثثا ،بلثثدان
كثثل املشثثاكل   ،أكثثرب ضثثابط وقثثاض ومسثثؤول نشثثرتيه حبفنثثة مثثن املثثال ،يف أمثثان
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أجابه اآلخثر مسثتنكرا  :  وهثل كثل النثاس متلثس حفنثات مثن املثال  ،حتل  ملال
؟  أان أعلثثثم أن بعثثثض العمثثثال يؤجثثثل زايرة الطبيثثثز حثثثىت تشثثثرتي هبثثثا املسثثثؤولني

وبعضثثهم  يؤجثثل شثثراء املالبثثس ألطفالثثه  ،ليقثثبض أجثثرة عملثثه  األسثثبوعيايثثة 
  ،ي تكفثثيهم األجثثور الثثيت تثثدفعويا هلثثم ،مومسثثا بعثثد موسثثم ألنثثه ي ميلثثس مثنهثثا

قبثثل أن   ،وميثثوت جيثثل بعثثد جيثثل يف بيثثوت مسثثت جرة ،يعمثثل كثثل أفثثراد األسثثرة
منثثثزل ي يطثثثرق  بثثثه يف أول كثثثل  ،كثثثوا منثثثزي يشثثثعرهم  ألمثثثان وايسثثثتقرارميتل

قثال األول ومثاذا نفعثل  ،شهر من صاحز البيت مهثددا  بطثردهم إن مل يثدفعوا
 ،هلم؟ هل منلكهم بيوتنا ومصانعنا؟  حنن ندفع هلم أجورهم كاملة غري منقوصثة

قثال  ، خثراب بيوتنثافكانوا سببا  يف ،وانضموا لصفو  الثوار ،لكنهم غدروا بنا
ت ليقصثفوكم هبثا؟  وهل ميلس الثوار طائرا ،اآلخر: تقول إن مصانعكم قصفت

هثثي مثثن قصثثفتكم؟ وأنثثتم مثثا تزالثثون علثثى بشثثار األسثثد جثثيع أليسثثت طثثائرات 
أجثثاب األول  زئثثزاز: هثثم اسثثتفزوه فثثانتقم مثثنهم بقصثثف  ،مثواقفكم املؤيثثدة لثثه

 املعامل اليت يعملون هبا.

دخثثثثل يف حثثثثديثهما ألسثثثث ل صثثثثاحز املثثثثال: هثثثثل كثثثثان أحثثثثد متنيثثثثت لثثثثو أ    
موظفي احلكومة يقثبض راتبثه كثامال ؟ أمثا كثان اباسثز يقتطثع منثه  مبثالغ مثرة 

وأخثرى حبمث  مثا أنثزل  ،أخثرى لثدعم انتفاضثة فلسثطنيو بذريعة اجملهود احلثريب 
وختاذلثثه  ثثاه  ،بوطنيتثثه ومثثن جيثثرا علثثى ايعثثرتاض سثثيتهم  ،  هبثثا مثثن سثثلطان
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ألن مجيثثثثع اباسثثثثبني مثثثثدعومون بشثثثثكل كامثثثثل مثثثثن  ،ااي املصثثثثريية لامثثثثةالقضثثثث
  ،يثثثثثدفعون املوظثثثثثف دفعثثثثثا يف طريثثثثثق الرشثثثثثوة والسثثثثثرقة والفسثثثثثاد ،القيثثثثثادة العليثثثثثا

وألطر  سؤاي  مخر : هل كثان يف بثالدان بيثت أو مصثنع أودكثان يف مث من مثن 
يكتبهثا  مدامة رجثال امل ثابرات واعتقثال صثاحبه؟ هثل كثانوا ممنثني مثن تقثارير

سثثرق منهثثا األمثثوال واملصثثا  وكثثل مثثا غثثال م مبوجبهثثا البيثثوت  لت  تثثداه  امل ثثربون   
واطن أيمثثثثن علثثثثى نفسثثثثه مثثثثن ايعتقثثثثال؟ املثثثث؟ هثثثثل كثثثثان أمثثثثام أعثثثثني أهلهثثثثا مثنثثثثه

التهم قمصثان جثاهزة مفصثلة علثى كثل املقثاييس يف  ،والتهمة؟ ي حاجة لتهمة
لكثثثن حثثثديثهما انتهثثثى  ،نيلبسثثثويا ملثثثن يشثثثااون حثثثني يشثثثااو  ،فثثثروع خمثثثابرا م
 وساد الصمت.

 ،تتثثثوزع املصثثثابي  فيهثثثا علثثثى جثثثان  الطريثثثق ،تثثثدخل احلافلثثثة بلثثثدة صثثثغرية    
كثثثل مصثثثبا  يعطيهثثثا   ،احلافلثثثة  ثثثري مسثثثرعة ،التفثثثت إىل اخلثثثارج حيثثثث النثثثور

 ،ميشي الظل معها إىل منتصف املسافة الفاصلة بينه وبثني املصثبا  التثايل ،ظال  
 ،رعظثالل بعثدد مصثابي  ذلثس الشثا ،بسرعة حىت خيتفثييبهت الظل تدرجييا و 
ثورتنثا متشثي  ،مسافة قصرية مث تسثبقها وختتفثيحتاذيها  ،أتس من خلف احلافلة

ومثثثن  ،يثثثرتاكض خلفهثثثا وحبثثثذائها القثثثادة والثثثداعمون ،علثثثى مثثثثل هثثثذه الطريثثثق
 ثثاوزت  ،يسثثمون أنفسثثهم أصثثدقاء سثثورية مث خيتفثثون كمثثا ختتفثثي هثثذه الظثثالل

 ورجعت ألفكاري. ،مث دخلت يف الظالم ،رع املصابي احلافلة شا
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نس تثؤ  ،مسائثه تثومض بعثض النمثوم يف ،الظالم حبر تسب  فيه هذه احلافلثة    
يف القثرى  صثابي بعض املتلمع   ،ليل العاشقني و دي القوافل لدروهبا الطويلة

رق تغثخثر ملثم حبثر والظ  ،معلنة عن حياة ممنة يف هذه البطا  املظلمة ،البعيدة
هر ئثي لتيثار الكاينقطع   ،وي مصابي  يف أرضه ،ي اوم يف مسائه ،فيه بالدي

ومثثرات  ،لفنيثثةاومثثرة بذريعثثة األعطثثال  ،مثثرة بذريعثثة التقنثثني ،سثثاعات متواصثثلة
علن أن لثثثت ،دنتظلثثثم القثثرى واملثث ،لغيثثاب العمثثال املسثثؤولني عثثثن حركثثة القواطثثع

ريثثة شثثاق احلع ،هثثذه الثثبالديفثثرض علثثى السثثالكني دروب احليثثاة يف  ،مثثوات  مثثا
 ،لعثثثودةامثثثل يف واملسثثثافرون  ذاهبثثثون بثثثال أ ،والكرامثثثة تصثثثطادهم نثثثريان احلثثثاكم

 ،بحثثارا يف الوعثثائالت متثثوت  غرقثث ،عثثائالت بكاملهثثا تقتثثل حتثثت ركثثام منازهلثثا
ظثثرة ة  منتعثائالت أخثرى تفثثرتش األرض وتلتحثف السثثماء علثى احلثثدود الدوليث

 يف اخليام. واإلقامةبلدان اجلوار السما  هلا بدخول 

كنثا عايشثني( ) حبثا  عن الرجلني الثذين كثاان يتحثدان لغثة ،ألتفت لل لف    
أتثراه يفكثر مبثا  ،واآلخثر جثاح  العينثني بثدق يف الظثالم ،ألجد أحدما انئمثا  

أفكر به؟  هل يقثول لنفسثه اآلن أن هثذه الثبالد كانثت بثالدان قبثل أن بكمنثا 
كتقاسم رغيف خبز بثني   ،أو يتقامسوها ،ن يقسموهاقبل أ ،أعداء أرضنا وديننا

كثان   ،اب الوحثوشأنيث ثلة من اجلياع؟ بل مثلما يتمثزق جسثد غزالثة وادعثة بثني
بسثثثثهولة مثثثثن يتنقثثثثل بثثثثني  ،وأنطاكيثثثثا واألانضثثثثول جثثثثدي يسثثثثافر إىل إسثثثثطنبول
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لثثثه أصثثثدقاء يف كثثثل تلثثثس  ،حيثثثث ي حثثثدود وي جثثثوازات سثثفر ،حمثثرات بيتثثثه
ه و ومثن شثارك ،ومنهم من كثان زمثيال يف الدراسثة ، ارة منهم من شاركه ،البالد

وبعثدها يف الثثورة ضثد  ،احلثربني العثامليتنيأايم  وشثاركوا أ ه مثن قبلثه يف اجلهثاد 
 ،كثثان يتحثثدث اللغثثة الرتكيثثة مثلمثثا يتحثثدث اللغثثة العربيثثة  ،ايحثثتالل الفرنسثثي

    بثثثثثالدان قنثثثثثوات اإلعثثثثثالم يف  ،يف دولثثثثثة غثثثثثري دولتنثثثثثا ،لكننثثثثثا اليثثثثثوم أغثثثثثراب هنثثثثثا
 ،عثثثن عثثثداو ا إلسثثثرائيل ،نسثثثيت األكاذيثثثز الثثثيت ردد ثثثا منثثثذ نكبثثثة فلسثثثطني

وصثثثثر  املتحثثثثدث  ،وعزمهثثثا علثثثثى اسثثثثرتداد األراضثثثي ابتلثثثثة مهمثثثثا طثثثال الثثثثزمن
احلكومثة األسثدية نسيت   ،إسرائيل مسها أبن أمن النظام احلاكم هو من أمن 

ارين أبرواحهثم وأطفثاهلم أليثا احتضثنت الفث ،هثذا كلثه وكرسثت تركيثا عثدوا  أول
الفثارين مثن جنثوده الثذين ي يرمحثون كبثريا   ،من نثريان مثدافع احلكومثة وطائرا ثا

من سمونه اليت فغرت أفواههثا لتبتلثع عشثرات اآلي  مثن الرجثال  ،وي صغريا  
الثثثيت حتولثثثت   ،مثثثن املثثثدارس واملعامثثثل واملستشثثثفيات ،والنسثثثاء واألطفثثثال أيضثثثا

 كلها إىل سمون.

مثثثر  مثثثا رضثثثيت أن تثثثؤجرين غرفثثثة يف  ،ب حنثثثن هنثثثا؟ ي لسثثثت غريبثثثةأغثثثرا    
سثثلمت  مفثثاتي  بيتهثثا ألعثثود  ،بثثل اي أخثثيت ،وهثثي ي تنثثادي   مسثثي أبثثدا   ،بيتهثا

 ،وضثعت كثل مثا يف بيتهثا يف متنثاول يثدي ،إليه يف غياهبا مثلمثا أعثود إىل بيثيت
 غياهبثثثثثثا أعطتثثثثثث  مفثثثثثثاتي  بيتهثثثثثثا آلوي إليثثثثثثه يف ،ومثلهثثثثثثا فعلثثثثثثت أختهثثثثثثا أمينثثثثثثة
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 ،وحثثثني أريثثثد خلثثثوة مثثثع نفسثثثي ،حثثثني ميتلثثث  بيثثثت مثثثر   لضثثثيو  ،وحضثثثورها
 ألقرأ أو أكتز أو أاتبع األخبار.

 ترجثوه ،يهاة تصثلأمسعهثا تثدعو    بعثد كثل صثال ،العموز املقعدة ،أم مر    
ىل دان إوأن يعيثثثث ،وليحميثثثث  وبفظثثثث  مثثثثن كثثثثل كثثثثرب وتعثثثثز ،أن يفثثثثرج كربتنثثثثا

 لثثيحف  إىل   هثثو ابتهاهلثثا ،د انتبثثاهي بقثثوة يف صثثال امثثا شثث ،ولكثثن ،بثثالدان
 امثثإىل كثثل  ولينصثثره علثثى أعدائثثه ويوفقثثه ،أردوغثثانرجثثز طيثثز  ،رئثثيس الثثبالد

صثثة حر مثثن ائثثس أكثثعسث لتها يومثثا: أرى حصثة رئثثيس الثثبالد مثن د ،فيثه اخلثثري
مثا هثذا أ ، مولعثائال ،خري أويدي يثذهز ألنفسثهم ،اي ابنيت قالت  أويد ؟ 

م مثثا دا فكيثثف ي أخصثثه بثثدعائي؟  سثث ظل أدعثثو لثثه ،ريه يشثثمل كثثل األمثثةف ثث
 إنه أحق بدعائي من أويدي. ،يف صدري نفس يرتدد

بيثثثة ممثثثن م العر كثثثل تركثثثي يثثثتكل  ،ي أشثثثعر  لغربثثثة هنثثثا ،أغثثثراب حنثثثن هنثثثا؟ ي   
هثو يثدعو و  ،مثريأتيسثري لورافقث   ،قابلتهم يف مسريس هنا نصز نفسه ترمجاان  

يثثثدعو   ل كفيثثثه   ومثثثن ي يعثثثر  اللغثثثة العربيثثثة كثثثان يرفثثثع ،رج كربتنثثثا  أن يفثثث
 ،لثدموعتلثس ا أرى الصثدق صثافيا  يف ،أرى الدموع تتث رج  يف عيثويم ،أمامي

 ا هثثو  وأسثثر وكثثل بلثثد مسثثلم فيثثه أمثثثال مثثر  ،بثثل يف بلثثدي ،أان لسثثت يف غربثثة
 وليس ذلس احليز ابصور ضمن أسال  سايكس وبيكو. ،بلدي
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علثثثن اهرة تمصثثثابي  الشثثثوارع وحثثثدها سثثث ،لثثثت احلافلثثثة مدينثثثة راس العثثثنيدخ   
ض سثاعة متثوملثا  الدروب خالية من البشثر ،عن وجودها يف هذه املدينة النائمة

ة األجثثثر  أحثثثاط هبثثثا عثثثدد مثثثن  سثثثيارات ،توقفثثثت احلافلثثثة ،علثثثى صثثثالة العشثثثاء
 هثثم أيضثثا   اكثثانو   ،بعيثث  عثثن األسثثرة املسثثافرة إىل خمثثيم الالجئثثني حبثثثت ،الصثثغرية

كثثان الطريثثق   ،مل ثثيمركبنثثا معثثا  سثثيارة أجثثرة لتنقلنثثا إىل ا ،يبحثثثون أبعيثثنهم عثث 
سثثثرت رأة خاملثث ،قطعنثثاه يف حثثثديث عثثن شثثؤون وشثثثمون بثثالدان ،ترابيثثا  مظلمثثا  

اي  يف خر جنثدبينما بقي أخوها اآل ،القصف الذي طال قريتهاأحد أخويها يف 
لثثذين مثثوزين اوعلثثى أبويهثثا الع ،معثثا   ايثنثثنيكانثثت حزينثثة علثثى   ،جثثيع األسثثد

  خميم.لعيع يفاوت يف منزهلما على فضال امل ،رفضا مغادرة بيتهما وقريتهما

املثثثرأة الثثثثرارة ي  ،األطفثثثال استسثثثلموا للنثثثوم بعثثثد وصثثثلة بكثثثاء سثثثببها اجلثثثوع   
حثثثدثت  عثثثن  ،وأان أريثثثد وصثثثل مثثثا انقطثثثع مثثثن سلسثثثلة أفكثثثاري ،تسثثثكت أبثثثدا  

كانثت تثوفر مثن مثثن   ،يغلفهثا الفقثر واحلرمثان ،هثاحياة سعيدة عاشثتها مثع زوج
يكفثثثي لبنثثثاء حثثثني صثثثار لثثثديها مثثثا  ،الطعثثثام واملالبثثثس والعثثثالج لتممثثثع النقثثثود

 شثثثرت العمثثثل بيثثثدها ويثثثد  ،علثثثى أرض ورثهثثثا زوجهثثثا عثثثن أبيثثثه ،بيثثثت صثثثغري
 ،ليثوفرا أجثرة العمثال ،ساعدته يف حفر األساس ونقل احلمارة والرتاب ،زوجها

كثثثل هثثثذا مثثثن أجثثثل امثثثتال  بيثثثت  ي   ،وخزانثثثة مالبسثثثها  عثثثت خثثثامت عرسثثثها
 سواء وجد زوجها عمال  أم مل جيد. ،تضطر لدفع أجرته يف ياية كل شهر
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  ،لالتمثثثثاوزوجهثثثا صثثثامت جامثثثد ك ،كانثثت تبلثثثل  لثثثدموع كثثثل كلمثثثة تقوهلثثثا    
 مثثثراتنح ،بثثثل اكتملثثثت جدرانثثثه وسثثثقفه ،ي.. مل يكتمثثثل ،حثثثني اكتمثثثل بيتهثثثا

قثثثت أغل ،فرحثثت إذ صثثثار لثثديها سثثثقف وجثثدران ،مطثثثبقمحثثام و صثثغرياتن مثثثع 
مث نقلثت  ،دميثةق اتبثواب بطانيثوأسثدلت علثى األ ،النوافذ برقثائق مثن النثايلون

ار ا اخلضثثثثزرعثثثثت حثثثثول بيتهثثثث ،مثثثثا تبقثثثثى لثثثثديها مثثثثن األاث إىل بيتهثثثثا اجلديثثثثد
 ومحدت رهبا على هذه النعمة الكبرية. ،واألزهار

 هثثثثذا يفي شثثثثيء معثثثثي  ،خمزويثثثثابطاريثثثثة هثثثثاتفي أوشثثثثكت علثثثثى نفثثثثاد        
يثثة ا حكامسعثثت منهثث  ،ومثثن دموعهثا ،الظثالم أهثثرب بثثه مثثن حثديث هثثذه املثثرأة

دثيت:  ول حمثثتقثث ،وكثثل عائلثثة مثثن عائال ثثا ،تكثثررت يف كثثل قريثثة مثثن قثثرى سثثورية
لعثثثثثائالت سثثثثثارع الرجثثثثثال فنقلثثثثثوا ا ،الطثثثثثائرات حتثثثثثوم فثثثثثوق القريثثثثثةحثثثثثني بثثثثثدأت 

البيثت  ة إىلضثت عائثدابنثيت زينثز  رك ،واألطفال إىل كهو  يف اجلبل القريز
 لتملز دميتها.

ركضثثثثثت راجعثثثثثة  ،مل تسثثثثثمع كالمثثثثثي ،لثثثثثيس اآلن وقثثثثثت الثثثثثدمى اي زينثثثثثز     
فتنبثثت يف  ،وقفنثثا مجيعثثا نتفثثرج علثثى القثثذائف تنهمثثر كثثاملطر  ،ودخلثثت املنثثزل

حممولثة علثى جثذوع مثن  ،مكان سقوطها أشثمار عمالقثة مثن الثدخان والغبثار
 ،واالثثت سثثحز الثثدخان والغبثثثار ،طثثائرات مسثثاء القريثثثةوحثثني غثثادرت ال ،انر
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يطمثر حتثت ركامثه كثل مثا  ،كثان سثقف بيتنثا علثى األرض  ،هرعنا لتفقثد مارهثا
 ،مل يرتكنثثثثا الشثثثثباب لنثثثثدفنها ،ويطمثثثثر ابنثثثثيت زينثثثثز ودميتهثثثثا ،منلثثثثس مثثثثن املتثثثثاع

 ،بثثثل دفعثثثوا  بنثثثا علثثثى طريثثثق اهلمثثثرة ،ولنثثثدفن مثثثن استشثثثهدوا يف تلثثثس الغثثثارة
خسثران   ،عشثرات العثائالت  مثلنثا ،لسنا وحدان ،عر  يبنيت قربا  ومضيت ي أ

عثن لقمثة   ،نبحثث عثن خيمثة تؤوينثا ،كل شيء وجئنا مبا نرتدي من املالبثس
 يتصدق هبا علينا أهل اخلري.

جوقثثثة  دهثثثا يفوانضثثثم إليهثثثا أوي ،غلبهثثثا البكثثثاء ،مل تسثثثتطع إكمثثثال حثثثديثها  
ب عنثثد   حثثني توقفثثت السثثيارةاذ اسثثتيقظوا مثثن نثثومهم  ،تعثثز  مثثا ي يطثثرب

لثثثس تجثثل زوج انتبهثثت للر  ،رجثثثال الشثثرطة عنثثد نزولنثثثا هنثثا  اسثثتقبلنا ،امل ثثيم
وأن  ،ب احلثثر يفيبثثد أنثثه مصثثاب  ،فرأيثثت جهثثازا طبيثثا  يثثربط بثثني فكيثثه ،املثثرأة

 صمته كان نتيمة انطباق فكيه بضغط ذلس اجلهاز.

تظثثار اين بثثد مثثني ،الوقثثت متثث خر وي وثثال لتسثثميلنا يف سثثمالت الالجئثثني
الت ن العثائمفيها عدد  ،خيمة كبرية جدارجال الشرطة  انأدخل ،حىت الصبا 
 يفال املبيثت ى الرجثمث أشثاروا أبن علث ،جلبوا لنا طعاما وبطانيثات ،اليت سبقتنا

اء ألن هثثثثثثثذه اخليمثثثثثثثة خمصصثثثثثثثة للنسثثثثثثث ،اخليمثثثثثثثة األخثثثثثثثرى امل صصثثثثثثثة للرجثثثثثثثال
 واألطفال.
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ينمثا ظلثت ب ،لنثوملمث استسلموا سثريعا   ،شديدتناول األطفال الطعام بنهم     
ع  مسثثتمحثثني وجثثدت أي ،األم تكمثثل قثث   حكايتهثثا  ك منثثا حتكيهثثا لنفسثثها
هثثل ث عثثن أتلفثت حثثويل أحبث ،يهثتم حلثثديثها  يذت  لصثمت حمتضثثنة أطفاهلثثا

 ت.الحظارحت أاتبع بعض احلايت وأسمل امل ،بلدي فلم أجد وجها أعرفه

اللبثثثاس  ،ترتثثثدي عبثثثاءة سثثثوداء ورثثثارا  أسثثثود ،ن العمثثثرامثثثرأة يف الثالثثثثني مثثث    
بينمثثثا ترتثثثدي معظثثثم النسثثثاء  ،الرمسثثثي الثثثذي ختثثثرج بثثثه نسثثثاء حلثثثز مثثثن بيثثثو ن

  ،ديلثثثة أيثثثا أخرجثثثت مثثثن بيو ثثثا علثثثى جنثثثا  السثثثرعة ،مالبثثثس منزليثثثة خفيفثثثة
املثثثرأة ذات العبثثثاءة السثثثوداء ظلثثثت طثثثوال  ،علثثثى غثثثري اسثثثتعداد منهثثثا لل ثثثروج

 ،لتعثثود  بطفلهثثا ذي السثثنوات السثثبع  كيثثا   ،خثثارج اخليمثثة الوقثثت تثثركض إىل
يسثثث هلا بغضثثثز:  ملثثثاذا تثثثركتهم أيخذونثثثه؟ إىل أيثثثن أخثثثذوه؟ ي أريثثثد  ،يريثثثد أ ه

وإفهامثه  ،كانثت حتثاول  دئتثه   ،أريد العودة إىل بيتنا ألستعيد أيب ،هذا املكان
ملثثثثثاذا مل  ،فثثثثثال يصثثثثثدقها ،إىل اجلنثثثثثة ،هثثثثثز إىل السثثثثثماءوأنثثثثثه ذ ،شثثثثثهيدأن أ ه 

يثثثذهز أيب إىل اجلنثثثة ماشثثثيا ؟ ملثثثاذا مل يركثثثز سثثثيارته؟ ملثثثاذا محلثثثه الرجثثثال؟ هثثثل 
أريثثد أن أكلثثم  ،صثثعد كثثل أولئثثس الرجثثال إىل السثثماء ليوصثثلوه؟ هثثات اهلثثاتف

وتعثثثثثثود املسثثثثثثكينة للمحاولثثثثثثة بصثثثثثثرب  ،أيب ليحضثثثثثثر مثثثثثثن جنتثثثثثثه وأيخثثثثثثذين معثثثثثثه
 ،س لثثو اتصثثثلتولثثن يثثرد عليثث ،لتفهمثثه أن اجلنثثة لثثيس فيهثثا هواتثثثف ،الصثث ور

ظثثل يبكثثي  ،ويثثرفض الصثث  كثثل شثثيء ،عليثثس أن تنثثام لثثرتاه يف أحثثالم منامثثس
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يغفثو قلثيال مث  ،ملثيء بكثوابيس الرعثز ،استسثلم لنثوم قلثق ،حىت أيكه البكاء
تتمثثثثتم  ،وأمثثثثه جالسثثثثة قثثثثرب رأسثثثثه ،خيثثثثتل  جسثثثثده ويشثثثثرع  لصثثثثراخ والبكثثثثاء

أخويثثه الصثثثغريين  وتلقثثي نظثثثرة تلثثو نظثثرة علثثثى ،ومتسثث  رأسثثثه وكتفيثثه ، لثثدعاء
 النائمني قربه.

جثت مثن ر خ ،يثدمثا عثدت قثادرة علثى حتمثل املز  ،شعرت بقل  يتفتت أملثا       
س عثدد مثن ن هنالثكا   ،اخليمة إىل املساحة الفاصلة بينها وبني اخليمة األخرى

 ري  ويمثثثحيثثث ي مقعثثد  ،ينقسثثمون إىل وموعثثات  لثثس يف العثثراء ،الرجثثال
ز بعض علثو   ،ليس سوى األرض املفروشة  حلصى ،جدار يستند إليه الظهر

 هم.بل رماد احرتاق ،ينفضون هبا رماد سكائرهمالفارغة السردين 

  ثثثاه  تثثثركض ،املثثثرأة ذات العبثثثاءة السثثثوداء تقثثثتحم علثثثي  هثثثدوئي وأتمثثثالس   
ا الليثل م يف هثذحيث الشرطي ميسس بولثدها ليمنعثه مثن مغثادرة امل ثي ،البوابة 

اه خيمثة ه   ثتسثحب ،عادت  لطفل تتث بط ذراعثه بقثوة ،ظلمةالبارد احلالس ال
  ،ذبثةس كاجثد ،أنثت كاذبثة ،وهو يبكي ويصرخ بكل مثا أوس مثن عثزم ،النساء

اخثثثثل دأيتثثثثه  ر كلكثثثثم تقولثثثثون أن أيب صثثثثعد إىل السثثثثماء وأان   ،اجلثثثريان يكثثثثذبون
ل بث  ،اظثه إبيقمل يسثمحوا يل  ،مغمثض العينثني متبسثما   ،كان انئما    ،الصندوق

 محلوه بصندوقه وخرجوا من الدار.
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يثه ليسثد ذراع فثت  ،عموز من اجلالسثني يف العثراء يثض متوكئثا  علثى عكثازه   
أمثثه  ن ذراعمثثمتلثث  الطفثثل  ،أشثثار للطفثثل أن تعثثال ،علثثى األم وابنهثثا الطريثثق

ه حثىت   كتفيثورا  يقبثل رأسثه وميسث ،وركض إىل العموز الذي احتضنه  حبنثان
 ورا  بدثه ،هدأ

 مسس اي حبي ؟ما ا -
 عمر -
 هل تعر  سيدان عمر بن اخلطاب؟ ،ما أمجل هذا ايسم -
 ي أعرفه -
 أان س حدثس عنه -
 أريد أيب ،ي أريد حكاايت -
 أان أعر  إىل أين ذهز أبو  -
 آلناإليه  هيا.. لنذهز ،حقا ؟ قاهلا الطفل وقد أشرق وجهه  لفر  -
 ،نولكثن لثيس اآل ،كلنا سثنذهز إليثه حيثث ذهثز  ،سنذهز اي ب  -

رات  أل ، أي تثثثراين عمثثثوزا  ي أقثثثوى علثثثى املسثثثري؟ تعثثثال اجلثثثس اثثثان
 قليال  مث أذهز إىل حيث ذهز أبو .
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 ،صثثثغريوضثثثم فيهثثثا جسثثثد ال فثثثرد عباءتثثثه ،جلثثثس الشثثثيق علثثثى األرض        
 أن ر الصث وأشثار لثام مثن خلثف ظهث ،الذي استسلم هلذه الدفقثة مثن احلنثان

 م. وانفهدأ الص  ،حلياة واملوتوعن ا ،را  بدثه عن الشهيد ،اذه 

ل ليبكثثثي يسثثثكت طفثثث ،ي وثثثال للنثثثوم هنثثثا ،رجعثثثت إىل خيمثثثة النسثثثاء        
مثة ا العاحكثاايت تتفثق يف خطوطهث ،تصمت امرأة لتبدأ احلثديث أخثرى ،مخر

ملمتثدة اكبثرية تركثت املكثان ورحثت أمتشثى يف السثاحة ال ،وختتلف يف تفاصيلها
و ك نثثثه  ليبثثثدحثثثىت ،مضثثثاء مبصثثثابي  كبثثثرية كثثثثريةاملكثثثان  ،أمثثثام خيثثثام ايسثثثتقبال

لهثثثثم ك  ،عبثثثثواتنثثثثاثروا يف وموعثثثثات ليل ،األطفثثثثال ي يستسثثثثلمون للتعثثثثز ،يثثثثار
ملثون ب ،اتبعضثهم ميثثل املظثاهر  ،لكنثه لعثز لثيس ك لعثاب األطفثال ،يلعبون

موعثثثثة و  ،النظثثثثام إسثثثثقاطقصثثثثارهم علثثثثى األكتثثثثا  ويهتفثثثثون: الشثثثثعز يريثثثثد 
ر النثثثثثا يطلقثثثثثون  ،حهم فيهثثثثثا سثثثثثوق نبثثثثثااتت الثثثثثذرةسثثثثثال ،أخثثثثثرى متثثثثثثل املعركثثثثثة

لثى علونثه بم ،يسثقط بعضثهم شثهيدا ،يرتاكضثون ،خيتبئثون ،أبصوات أفواههم
إي     إلثهيويهتفثون :  ،يدورون به الساحة وهم يهللون ويكثربون ،األكتا 

 والشهيد حبيز  .

سثطا   مثن فرجعثت إىل خيمثة النسثاء أنشثد ق ،اشتد الربد بعد انتصا  الليثل  
امتزجثثثت بثثثروائ  النثثثوم وحفاضثثثات  ،روائثثث  األجسثثثاد املعروقثثثة واملرهقثثثة ،الراحثثثة
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أصثثوات بكثثاء األطفثثال امتزجثثت مثثع شثث ري  ،األطفثثال وبقثثااي الطعثثام الفاسثثد
مثثثن يقثثثدر علثثثى النثثثوم يف مثثثثل هثثثذا اجلثثثو؟  ،النائمثثثات وأنثثثني املرضثثثى واجلرحثثثى
 ،عثثثثل السثثثثمناءئي مثلمثثثثا يفادعمتهثثثثا حبثثثثذ ،اختثثثثذت مثثثثن حقيبثثثثة يثثثثدي وسثثثثادة

 سندت رأسي إليها وغرقت يف تداعيات أفكاري إىل أن غلب  النوم.أ

 صثثثثحوت علثثثثى صثثثثوت أذان الفمثثثثر ينطلثثثثق مثثثثن مكثثثثربات الصثثثثوت يف       
ملواضثثث  ا ،صثثثالةمعظثثثم املوجثثثودين قثثثاموا إىل ال ،اخليمثثثة الثثثيت اختثثثذوها مسثثثمدا  

ة نثثوم سثاعغثي صثليت الفمثر ورجعثثت أب ،ودورات امليثاه قريبثة جثدا  مثثن مكاننثا
ق خيثثثرت  ،وصثثثحوت علثثثى وهثثث  الشثثثمس احلثثثارق ،غفثثثوت فثثثرتة قصثثثرية ،إضثثثافية

 جدار اخليمة الرقيق ويغرق  حبمام من العرق.

تناولثت فطثوري وخرجثت أحبثث  ،غنية شهية متنوعثة ،جاءت وجبة اإلفطار   
كثثثثان العثثثثاملون هنثثثثا  قثثثثد كنسثثثثثوا األرض    ،دخلثثثثت غرفثثثثة اإلدارة ،عثثثثن غثثثثاييت

 ،هنثا  التقيثت بثبعض رجثال بلثدان ،نظافة يف كل مكثان ،ملاءالرتابية ورشوها  
رمبثثثثا يكونثثثثون يف  ،أجثثثثابوين أبيثثثثم ليسثثثثوا يف هثثثثذا امل ثثثثيم ،سثثثث لتهم عثثثثن إخثثثثوس

ضثثثفدع مثثثن حتثثثت األرضثثثية اخلشثثثبية  ،وقفثثثت يلفثثث  اإلحبثثثاط ،خميمثثثات أخثثثرى
رمبثثا مل  ،أغر ثثا الثثربودة والرطوبثثة فراحثثت ترسثثل نقيقهثثا غثثري عابئثثة يب وي بقهثثري

رمبثثا مل  ،شثثاهد مثلثثي ذلثثس البحثثر مثثن اخليثثام البيضثثاء ميتثثد علثثى امتثثداد األفثثقت
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صثثغرية خبيمثثة  وملثثاذا اسثثتبدلت ،لعثثدد اهلائثثل مثثن العثثائالتتثثدر  مل جثثاء هثثذا ا
 ،مل تشثثعر الضثثفدع نمالنثثا وميمنثثا ،بيثثوات كانثثت تضثثم أفراحهثثا وأحزايثثا ،ضثثيقة

 ،يئتهثثثا وهثثثذا وطنهثثثاهثثثذه ب ،معهثثثا كثثثل احلثثثق ،لثثثذلس أطلقثثثت  أغنيتهثثثا املرحثثثة
 ا تشاء ويشاء هلا هذا األمان الذي يلف موطنها. مفلتطلق أغنيتها ك

ولكن إىل أين؟ كثل مكثان  ،يبد من العودة ،ما عاد لوجودي هنا أي مع    
السثثيارة متضثثي يب يف طريثثق العثثودة الثثذي حمبثثه ظثثالم  ،خثثارج بيثثيت لثثيس بيثثيت

ينتصثثز   ،وعلثثى ميثثني الطريثثق ،بعثثد مدينثثة رأس العثثني بقليثثلفثث رى  ،الليثثل عثث 
اي حسثرة  ،حبر مخثر مثن اخليثام البيضثاء أقيمثت يسثتقبال السثوريني ،خميم مخر

أتثثراان نالقثثي مصثثري الفلسثثطينيني  ومنضثثي عمثثران يف  ،علثثى السثثوريني  ومصثثريهم
تثذكرين  ،مثل هذه اخليام؟ أشمار الصنوبر تنتصثز شثاخمة علثى جثان  الطريثق

 ،ى جثثثان  الطريثثثق الواصثثثل بثثثني محثثث  ودمشثثثقمزروعثثثة علثثث ،أبشثثثمار تشثثثبهها
بثثل تنحثث  راكعثثة حثثىت تكثثاد هاما ثثا  ،لكثثن تلثثس األشثثمار ي تعثثر  الشثثموخ

يقثثول العثثارفون  جلغرافيثثا أن هثثذا املكثثان الثثدائم الثثراي   واقثثع  ،تالمثثس األرض
رمبثا  ،ي يدركها البشثر ،لك  أرى األشمار تركع لغاية ما ،أمام الفتحة البحرية

رمبثا أركعوهثا يف  ،وتبتهل أن بف  بالد الشام من شر خطري يثراد هبثا تصلي .
لكثن اإلنسثان السثوري  ،بداية  مشثروعهم لرتكيثع كثل شثيء مثن البشثر واحلمثر
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مطالبا بكرامة مهدورة بثني فثروع  ،رفض الركوع لغري   فقام هبذه الثورة املباركة
 امة اإلنسانية أي مع .يف دولة ي تعر  للكر  ،امل ابرات واألحذية العسكرية

جتمثثثاع يف بعثثثد ا ،تلثثثس األشثثثمار أتملتهثثثا يف عثثثودس األخثثثرية مثثثن دمشثثثق     
اره فثاروق ذي أدالث ،أعقثز مثا مسثي  مبثؤمتر احلثوار الثوط  احتاد الكتاب العثرب

يحتثثاد ضثاء اطلثز مثثن أع ،تكلثثم فيثه رئثثيس ايحتثاد وكثثان يغلثي محاسثثا   ،الشثرع
قثال هثذه و  ،سثارها احلثرا  الثثوري وحرفثه عثن مأن ميدوه أبية فكرة  إلبطال هثذ

لمثا ظهثر ك  ،كثذاهحنثن نريثدها  ،وهثذا مثن مصثلحتنا ،الثورة بال قائثد وي قيثادة
يف   نشثثثثثثثثار  ،وسثثثثثثثثننزل حنثثثثثثثثن إىل الشثثثثثثثثارع ،أو نعتقلثثثثثثثثه ،هلثثثثثثثثا قائثثثثثثثثد سنصثثثثثثثثفيه

 ربوننايضثثثثث ،وليثثثثث ت رجثثثثثال امل ثثثثثابرات ،ويتثثثثثف إبسثثثثثقاط النظثثثثثام ،املظثثثثثاهرات
اس أمثثام النثث ،ان ذاتثثهويف املكثث ،وننثثزل يف اجلمعثثة التاليثثة ،ويعتقلوننثثا أمثثام النثثاس

جثثثثال ر وبضثثثثر  ،بعزميثثثثة أقثثثثوى وصثثثثوت أعلثثثثى ،النظثثثثام إبسثثثثقاطيتثثثثف  ،ذا ثثثثم
 البسثثثيطة مثثثاهريدهع اجليف اجلمعثثثة الثالثثثثة تثثث ،ويعتقلوننثثثا يضثثثربوننا امل ثثثابرات

ىل حيثثث ههثثا إنوج ،ونصثثب  حنثثن قثثادة الثثثورة ،فتلتثثف حولنثثا ،بقوتنثثا وإصثثراران
 فكثثثرة سثثنت لى عثثن ،سثثو  نت لثثى عثثن بعثثض ثوابتنثثا إرضثثاء لثثداعمينا ،ريثثدن

 .روسيالرضاء وكذلس إ ،العربية إرضاء إليران اليت سو  تدافع عنا القومية
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ا  هلثثذا ه إي نتاجثثومثثا تشثثتت فصثثائل الثثثورة الثثذي نثثرا ،كثثان لثثه مثثا أراد  ،نعثثم    
 اي ليت قومي يعلمون. ،ولكن ،امل طط الشيطاين الرجيم

وأان  ،مثام نظثريتتثواىل علثى جثان  الطريثق أكانثت يومثذا  ألشمار الراكعثة  ا  
 مثثن ،كثثاذبتال سثثباق  قثثال أيضثثا  سثثندخل يف عمليثثة  ،أفكثثر بكثثل كلمثثة قاهلثثا

كثثثرد   رين مثثثنسثثثنلغي القوميثثثة العربيثثثة  إلرضثثثاء اآلخثثث ،يكثثثذب أكثثثثر هثثثو الثثثراب 
شثثثويف ال زيثثثهبينمثثثا كثثثان الصثثثحفي ن ،وسثثثتكون الغلبثثثة لنثثثا ،وفثثثرس رضثثثاء كثثثاذ   

ني ي خلثثثائفاقثثثال إن  ،مثثثن مثثثؤمتر احلثثثوار الثثثوط  املزعثثثوم غاضثثثبا  أشثثثد الغضثثثز
 ثثذ حقثثا  فلنمثثا  إن كنثثت تريثثد ملثثؤمتر  ا ،ميكثثنهم عمثثل مثثؤمتر أو املشثثاركة فيثثه

ىل انتهثثثثثى ذلثثثثثس ايجتمثثثثثاع ورجعثثثثثت إ ،مثثثثن حقوقثثثثثس وأعثثثثثط  ل خثثثثثرين حقثثثثا  
إىل  سثثبتهاسثثز نوأح ،أحصثثي األشثثمار الراكعثثة علثثى جثثان  الطريثثق ،الالذقيثثة

 رقام.إيا حثالة ي تشكل أية نسبة بني األ ،أشمار الوطن الشاخمة

مثثثا أطثثثول  ،الطريثثثق مثثثن خميمثثثات الالجئثثثني  إىل أورفثثثا  متتثثثد امتثثثداد الصثثثرب     
ومثثثثن ذا الثثثثذي يطيثثثثق الصثثثثرب علثثثثى هثثثثذا الواقثثثثع األغثثثثرب مثثثثن اخليثثثثال؟    ،صثثثثربان

هثثثثثذه األرض  ،جعثثثثثتالكثثثثثامريا مث ترا إىلمثثثثثددت يثثثثثدي  ،أردت تسثثثثثلية نفسثثثثثي
حثثثد التطثثثابق مثثثع األرض ابيطثثثة مبنثثثزل صثثثوان  إىلالشثثثبيهة  ،اهلضثثثبية املتموجثثثة

وي  ،ي ميكثثن ختزينهثثا يف صثثورة علثثى ورق ،مثثن مدينثثة محثثاةشثثرق إىل الاجلثثدي 
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بثثثثثل ختثثثثثزن يف مقثثثثثل العيثثثثثون  ،يف ملثثثثثف فيثثثثثديو بفثثثثث  داخثثثثثل جهثثثثثاز كومبيثثثثثوتر
أغسثثل بثثدموعي صثثورا  ورحثثت ،مكايثثا إىلأعثثدت الكثثامريا  ،وشثثغا  القلثثوب

 .يف هذا املكان النائي ذاكرسمنسوخة من طفوليت يتواىل عرضها على 

ون نسثث ة كثاد تكثتعثرب مثدان  صثغرية وقثرى ت ،احلافلثة متشثي يف طريثق العثودة   
ز احلطثثث ترتفثثثع أكثثثوام ،عثثثن قثثثراان علثثثى اجلانثثثز اآلخثثثر مثثثن الشثثثريط احلثثثدودي

اش مثثثن خشثثث ا يلثثثتقط رزقثثثهويسثثثر  الثثثدجاج بينهثثث ،وقبثثثاب اجل ثثثل  أمثثثام البيثثثوت
ن مثثثثقتثثثثات ت ،قطعثثثثان املثثثثاعز واألغنثثثثام واألبقثثثثار تسثثثثر  بثثثثني اهلضثثثثاب ،األرض

ري يف لفثه نظثمشثهد أ ،أمام نظر رعيايا الصغار أعشاب األرض وترات  أبمان
 الدان رعثاةيف بث مثا بقثي ،أتنهد حبرقثة ،مرورا   لرقة ،سفري بني حلز واحلسكة

 يت.نتها  عساكر اجلن والعفار غادرها األمان واستوط ،وي مراعي

بوسثثثع املسثثثافر أن مييثثثز فيهثثثا نثثثوعني مثثثن البنثثثاء  ،تثثثدخل احلافلثثثة مدينثثثة أورفثثثا  
تفصثل بينهمثا مرحلثة  ،وقسم حديث مجيل ف م ،قسم قد  متهالس ،السك 

 ،أذكثر ،اي حسرة على بالدي صارت ركاما  كثل مثديا وقراهثا ،زمنية من الركود
 ،رأيثثت أبنيثثة بثثال أبثثواب وي نوافثثذ ،نة خلثثتحثثني زرت بثثريوت منثثذ عشثثرين سثث

يثثثثثدل علثثثثثى  ،لكنهثثثثثا مسثثثثكونة ،مار احلرائثثثثق ظثثثثثاهرة علثثثثى جثثثثثدرايا وسثثثثقوفها
وقفثثثثت يومئثثثثذ أمامهثثثثا وبكيثثثثت ملثثثثا  ،سثثثثكايا الغسثثثثيل املنشثثثثور علثثثثى الشثثثثرفات
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صثثديقيت حسثثثينة تقثثول أن احلثثثرب  ،خلفتثثه احلثثثرب األهليثثة يف لبنثثثان مثثن دمثثثار
طائفثثثة البعثثثث وطائفثثثة اإلنسثثثانية  ،ني طثثثائفتنيالثثثدائرة يف سثثثورية هثثثي حثثثرب  بثثث

تثثرى مثثن يبكثثي علينثثا اآلن؟  ،أبكتثث  يف سثثالف األايم مدينثثة بثثريوت ،والكرامثثة
 ،ماليثثني الشثثهداء واملعثثاقني واملشثثردين ،أيثثار مثثن الثثدماء سثثفكت علثثى أرضثثنا

 وي بواكي لنا.

ل كثثث  ،روننثثزل منهثثثا بعثثض الركثثاب وصثثثعد مخثث ،دخلثثت احلافلثثة حمطثثثة أورفثثا   
مثثثن  ر جيثثثدكثثثل مسثثثاف  ،والقثثثبالت انزل جيثثثد يف ابطثثثة مثثثن يسثثثتقبله  ألحضثثثان

 ،يز  سثثور مثثثل كثثل ان ،وأان ،الفثثر  ظثثاهر علثثى كثثل وجثثوههم ، لثثدموع يودعثثه
وحنثثن  ،جوهنثثاو البثثؤس مسثثة مالزمثثة لكثثل  ،لثثيس لنثثا مثثن يودعنثثا وي مثثن ينتظثثران

 منشي من ضياع إىل ضياع.

كتابثثة رسثثالة يبنثثة بثثدأت ب ،ر الفثثراتيف طريثثق العثثودة ي بثثد مثثن اجتيثثاز يثث   
 ،ابنثثثة عمثثثي إين أحتثثثرق شثثثوقا  لرايثثثة الفثثثرات قريبثثثا مثثثن بيتثثثساي  ،عمثثثي ازدهثثثار

إين أرى سثثهوي  متتثثد علثثى  ،س رسثثل لثثس مثثع مياهثثه الصثثافية سثثالما  مثثن القلثثز
يثثثذكرين جثثثدي ورائحثثثة الزيثثثت املبثثثار   ،زيتويثثثا يشثثثدين لقريتنثثثا ،جثثثان  الطريثثثق

 ،أعناهبثثا أتخثثذين ألايم مثثن الطفولثثة عشثثناها يف القريثثة ،تهامل ثثزن يف مسثثتودعا
حيثثثثثث كانثثثثثت أرجوحتنثثثثثا سثثثثثاق داليثثثثثة تتثثثثثدىل مثثثثثن شثثثثثمرة التثثثثثوت الكبثثثثثرية يف 
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األشثثمار الثثيت عراهثثا اخلريثثف كعثثري شثثعبنا يف هثثذه احلثثرب اللعينثثة   ،احلثثاكورة
أنثثثثت اآلن يف قلثثثثز  ،الثثثثيت تشثثثثنها حكومثثثثة بثثثثالدان ضثثثثده تثثثثثري كثثثثوامن وجعثثثثي

 غدرها.  أن ينميس من  أس ل ،النريان

غفثثل عثثن أ ،الصثثغرية أختصثثر العثثامل يف هثثذه الشاشثثة ،يب كتابثثة الرسثثالة متتثثد      
ن علنثثثثا أميصثثثثفر اهلثثثثاتف  ،الطريثثثثق والركثثثثاب وخيبثثثثيت يف لقثثثثاء أحثثثثد مثثثثن أهلثثثثي

ع  النثثثثز بطاريتثثثثه الثثثثيت مل أشثثثثحنها  ألمثثثثس بشثثثثكل كثثثثا  قثثثثد صثثثثار حمتواهثثثثا يف
قطت علثى سثرة قثد ف قرأ فيها أن قذيفة غاد ،أفت  رسالة وصلت  للتو ،األخري

 ،ع نظثثريأرفثث ،افقتلتهثثا مثثع أطفاهلثثا حتثثت ركثثام منزهلثث ،بيثثت ابنثثة  عمثثي ازدهثثار
 ات.ر الفر وضاع م  مشهد ي ،ألكتشف أين  اوزت أكثر من ثلثي الطريق

  يارة األجثرةسثوطلبت من سثائق  ،عينتابنزلت من احلافلة يف حمطة غازي     
ف عطثثثنامل حثثثني وصثثثلت السثثثيارة إىل ،الفنثثثدق الثثثذي كنثثثت فيثثهأن يوصثثل  إىل 

 ي.. ،لصثفعةوجثاءت الصثورة مثن ذاكثرس كا ،اسثتوقف  ذلثس البنثاء مثرة أخثرى
بقتني  متطثثثابثثثل رأيثثثت نسثثث تني ،أان مثثثا دخلثثثت هثثثذا البنثثثاء  وي رأيتثثثه مثثثن قبثثثل

هثي  ،ق دمشثوالثانيثة يف ،هثي الكراجثات القدميثة ،واحدة يف مدينة حلز ،منه
اهد ا شثثملنثثورة  الثالثثثة يف املدينثثة ا ،بثثل ثثثالث نسثثق ،ز للقطثثاراتااحلمثثحمطثثة 

ناهثا؟ أهثو بة؟ مثن ترى ما الرابط بني هثذه األبنيث  ،يف رحلة العمرة قبل سنوات
 أعرفها؟سق أخرى مثلها يف مدن ي مهندس واحد؟ هل يوجد ن
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 د علثثثثى قلثثثث بثثثثل زا ،شثثثثعرت  مللثثثثل ،يف غثثثثرفيت  لفنثثثثدق مل أجثثثثد مثثثثا أفعلثثثثه    
وجثدت  ،الشثاي نزلت إىل البهو أبتغي كو   من ،ضغط القهر حىت كاد يقتل 
ابق ىل الطثثإيعلثثو حثثديثهم الصثثاخز حثثىت يصثثل  ،رجثثاي  جيلسثثون يف شثثبه دائثثرة

أشثرب  جلسثت علثى مبعثدة مثنهم ،وكلهم ائر غاضز ،كلهم سوري  ،األعلى
ثثري مثن بكودت نز  من بلدته بعد وثازر أ ،مدير الفندق سوري أيضا   ،الشاي

بثثثل  ،بثثث مل جي ،سثثث لته عثثثن ذلثثثس البنثثثاء الثثثذي شثثثغل تفكثثثريي ،أهلثثثه وأصثثثدقائه
 حول سؤايل إىل وموعة الرجال الساهرين.

كل منهم يثديل   ،ولون فقرات اإلجابةافراحوا يتد ،زاد سؤايل غضبهم غضبا      
بثثل اهثثل كثثل جيلثثي مثثن أبنثثاء   ،مبعلومثثة حثثىت خرجثثت مثثن بيثثنهم مقثثرة اهلثثي

الثثثثذي أراده  ،ه األبنيثثثثة املتشثثثثاهبة كانثثثثت حمطثثثثات لقطثثثثار احلمثثثثازهثثثثذ ،العثثثثرب
يسثثهل علثثيهم رحلثثة  ،السثثلطان العثمثثاين عبثثد احلميثثد رابطثثا بثثني داير املسثثلمني

أو سثثثريا  علثثثى  ،بعثثثدما كثثثانوا ميضثثثون فيهثثثا شثثثهورا علثثثى ظهثثثور الثثثدواب ،احلثثث 
ولقثثد كثثان  ،متعرضثثني للثثربد واحلثثر وهممثثات قطثثاع الطثثرق واللصثثوص ،األقثثدام

حني زرت قصر أسثعد  شثا العظثم  ،سعد  شا العظم وايل دمشق أمريا  للح أ
س لت الثدليل السثياحي عثن صثاحز هثذا  ،يف دمشق مع وموعة من زميالس

وحثثثثني  ،قثثثثال أبنثثثثه إقطثثثثاعي صثثثثودرت أمالكثثثثه مبوجثثثثز قثثثثانون التثثثث ميم ،القصثثثثر
ان كثان اجلثواب أن أسثعد  شثا كث  ،س لت عن قاعثة احلث  والرايثة املنصثوبة فيهثا
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عرفثت مثن    ،لثذلس أخثذ معثه حاشثيته يف رحلثة احلث  تباهيثا  وف ثرا   ،رجال  ثثراي  
عرفثثثثثثثت أن ضثثثثثثثابط امل ثثثثثثثابرات  ،كثثثثثثثالم الرجثثثثثثثال الغاضثثثثثثثبني بعثثثثثثثض احلقثثثثثثثائق

قثثد شثثمع الشثثريف حسثثني حثثثاكم  ،والثثذي مسثثي بلثثورانس العثثثرب ،اإلنكليثثزي
وعثثده زرع فكثرة القوميثة و  ،اإلسثالميةمكثة علثى الثثورة واينفصثال عثثن اخلالفثة 

نفثثثي بعثثثدها الشثثثريف حسثثثني  ،لكنثثثه خذلثثثه ،بتنصثثثيبه ملكثثثا علثثثى كثثثل العثثثرب
ودعمثثا  ،لكثثنهم ،ي نصثثز ملكثثا  وي توحثثدت بثثالد العثثرب ،ليمثثوت يف قثثربص
فراحثثوا يشثثرتون مثثن  ،شثثمعوا ختريثثز مشثثروع قطثثار احلمثثاز ،حلركثثة اينفصثثال
مث  ،يثثثا  للثثثريات الذهبيثثثة  مسثثثامري السثثثكة احلديديثثثة الثثثيت خيلعو  الرعثثثاة والبثثثدو

 ومل تكن من الذهز. ،تبني بعد ذلس أن تلس اللريات كانت مزيفة

ومثا بقثي منثه سثوى هثذه األبنيثة الثيت  ،نعم لقد ايار مشثروع قطثار احلمثاز    
كثثل يقثثاطع زميلثثه ليثثديل مبثثا   ،كانثثت أصثثوات الرجثثال تعلثثو وتثثن فض  ،شثثاهد ا

ك نثثه مل   ،كثثل صثثدر مثثن صثثدورهم بركثثان يغلثثي  لغضثثز  ،لديثثه مثثن املعلومثثات
تلقيثثثت سثثثهام غضثثثبهم علثثثى دفثثثرت صثثثغري ي يفثثثارق  ،يتثثثنفس منثثثذ دهثثثر مضثثثى

دونتهثثثا حثثثربا  مسثثثفوحا  يثثثروي صثثثحارى اجلهثثثل الثثثذي وجثثثدان أنفسثثثنا  ،حقيبثثثيت
مثثا وجثثدان مثثن  ،ضثثمن رحلثثة تيثثه اسثثتغرقت مثثا مضثثى مثثن أعمثثاران ،نثثدور فيهثثا

ا  حماطثثثة أبشثثثو  ،اترخينثثثا فيهثثثا سثثثوى زهثثثريات تتنثثثور يف صثثثدور بعثثثض العمثثثائز
أو بثثني صثثفحات كتثثز تتنقثثل سثثرا   ،وفوضثثى صثثراع األجيثثال ،اخلثثو  والشثثس
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يقرأهثثثا قلثثثة قليلثثثة مثثثن  ،و ريبثثثا  مثثثن يثثثد إىل أخثثثرى حتثثثت جثثثن  الظثثثالم والرعثثثز
 ،لغضثثز املقثثدساسثثر ين مثثن الرجثثال هثثذا  ،يتثثداولون معلوما ثثا مسثثا  مث  ،النثثاس

 .ت التضحياتوزادين إمياان حبتمية انتصار ثورتنا مهما طالت املدة وبلغ

بثثثثع كنثثثثت أاتو  ،بثثثدأت الغثثثثوص يف أفكثثثثاري منسثثثثل ة عثثثن حثثثثديث الرجثثثثال    
ا أطفثال يط هبثبث ،مولية ظهرهثا جمللثس الرجثال ،بنظري امرأة  لس على مبعدة

نتظثثثر أو ت ،لعلهثثثا تنتظثثثر احلصثثثول علثثثى غرفثثثة يف هثثثذا الفنثثثدق الثثثرخي  ،أربعثثثة
 ،الطثثاويتاسثثي و  الكر يتمولثثون بثثني أطفاهلثثا مل ثثوا اينتظثثار فراحثثوا ،ا  مثثاصثثش 

هثثو يتلفثثت و  ،سثثا  موكثثثريا  مثثن األحاديثثث الثثيت قاهلثثا يل  ،تثثذكرت العثثم أ  رائثثد
ال اسثثتقب كثثان ذلثثس يف دائثثرة عملثثي حيثثث اعتثثدت علثثى  ،حولثثه خشثثية املراقبثثة

لوس علثى  جع للمأدعو املرا ،املراجعني وايستماع حلكااي م حني خيف الزحام
ل فيثثه يف الوقثثت الثثذي أعمثث ،ة حياتثثهفيحكثثي يل قصثث ،كرسثثي اانثثز مكتثث 

نلثثثه ا مل يمثثثانل مثثثن الشثثثهادات  ،أبثثثو رائثثثد عمثثثوز مثقثثثف ،علثثثى إاثثثاز  أوراقثثثه
تغثو ل د و   األسثطغثى حثافواعتزهلا حثني  ،عمل يف السياسة زمنا طويال   ،أترابه

لطة وصثثثار العمثثثل السياسثثثي شثثثكال  مثثثن أشثثثكال اخلنثثثوع للسثثث ،حثثثزب البعثثثث
 احلاكمة.
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  ،بيثه وجثدههثا مثن أعثن يثاايت الدولثة العثمانيثة مثلمثا مسعحدث  أبو رائثد     
ا هثو صثدقي مثقثال : ي ت ،قويثة سثادت العثامل لعثدة قثرون إسالميةكانت دولة 

أ يثثثثة بثثثثثدالعثمان ،كلثثثثه كثثثثذب وزور  ،مكتثثثثوب يف منثثثثاه  املثثثثدارس عثثثثن التثثثثثاريق
والثثيت جثثاء  ،ة مثثن أور دضثثعفها حثثني تفشثثت فيهثثا املثثذاهز السياسثثية املسثثتور 

خنثرت  ،يثةوعلمان قوميثةأسسثوا أحثزا   ،شبان الذين أوفدوا للدراسثة هنثا هبا ال
لثثز ج ،يضثثا  مصثثر أويف  ،سثثورية ولبنثثانيف  ،الدولثثة مثثن داخلهثثا وشثثتتت األمثثة

وشثثمعوا  لسثينمااكمثا جلبثوا    ،الشثبان املوفثدون للدراسثة فكثرة مصثر الفرعونيثة
ة قثثثثثراء ر والثثثثثيت ي تعثثثث ،حثثثثثىت صثثثثارت الواحثثثثثدة مثثثثنهن ،الراقصثثثثات واملغنيثثثثات

يثثن اثثد ه : أسثث لت ،أهثثم مثثن أي عثثامل يف كثثل أصثثنا  العلثثوم ،احلثثرو  األاديثثة
ا؟ قثثثال نطالقنثثثوحنثثثدد وجهثثثة ا ،احلقثثثائق التارخييثثثة لنعثثثر  منهثثثا مثثثوط  أقثثثدامنا

 .: احبثوامكررا  وصية جدي

 ،جعلثثثثثث  أنثثثثثثتفض هلعثثثثثثا   ،فمثثثثثث ة دوى يف القاعثثثثثثة صثثثثثثوت ارتطثثثثثثام عنيثثثثثثف    
 ،قثثثثذائف ،ون لتثثثثوان مثثثثن حتثثثثت القصثثثثفحنثثثثن خثثثثارج ،وصثثثثرخت املثثثثرأة برعثثثثز

تلتصثثق علثثى بقثثااي  ،أشثثالء تتطثثاير أمثثام األعثثني ،أبنيثثة تنهثثار ،صثثواريق ،براميثثل
التفتنثثثثا مجيعثثثثا  إىل مصثثثثدر  ،حثثثثىت صثثثثران حنسثثثثز كثثثثل صثثثثوت قذيفثثثثة  ،اجلثثثثدران
أحثثثد األطفثثثال أطثثثا  بكرسثثثي فثثثارتطم مسثثثنده احلديثثثدي  ،ي شثثثيء ،الصثثثوت
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غثثادرت  ،أين هنثثا يف بلثثد األمثثان وتثثذكرت ،تنفسثثت الصثثعداء ،بثثبالط األرض
 البهو عائدة إىل غرفيت بعدما طويت دفرتي داخل حقيبيت.

 أيب عمثثثوز ،ولكثثثن مثثثاذا حثثثل  أبيب؟ لسثثثت أدري ،نعثثثم أان يف بلثثثد األمثثثان    
محثثث  و متثثثنقال بثثثني دمشثثثق ومحثثثاه  ،أمضثثثى شثثثرخ شثثثبابه  يف اجلثثثيع السثثثوري

د بنثا إىل وعثا ،تقاعثد أيبقبل ثورة الثمانني  ،ينقلنا معه حيث انتقل ،وطرطوس
 ب  صثثثثنمي شثثثثهدان انتصثثثثا و ،مل نشثثثثهد أحثثثثداث محثثثثاة ،الثثثثيت يعشثثثثقها قريتثثثثه

عطثثثثثي كثثثثثان والثثثثثدي ي  ،حثثثثني قامثثثثثت هثثثثثذه الثثثثثورة ،حثثثثاف  األسثثثثثد يف ميادينهثثثثثا
كثثة لثثت معر وحثثني اا ،للشثثباب األغثثرار نصثثائ  اكتسثثبها مثثن خربتثثه العسثثكرية

ارت  اسثتمالثيت عثائالت جثرى ترحيلنثا مثع ال ،احلفة بتقدم جثيع بشثار األسثد
 ن قريثة إىلمثطثاردان وظلت الطائرات املروحية ت ،إىل جبل األكرادبقريتنا انزحة 

 داين.تصدع اجلبال والو تالحقنا فوقذائف املدافع أبنواعها  ،أخرى

يهمثثس يل أيب: أعرفثثس   ،حثثني تنثث ى الطثثائرات ويسثثكت صثثوت القثثذائف    
 ،أعثثادين أيب إىل طفثثوليت ،د الطبيعثثةتعثثايل معثثي لنتنثثزه ونشثثاه ،ي حتبثثني الزحثثام

 ولنثثا بثثني احلقثثول  ،را  ميسثثس يثثدي ويصثثحب  إىل نبثثع دوريثثن وسثثاحة الدلبثثة
عثثثثثثن  ،كثثثثثثان يشثثثثثثر  يل عثثثثثثن البيثثثثثثوت وأصثثثثثثحاهبا واترخيهثثثثثثا  ،والبيثثثثثثوت القدميثثثثثثة

مثثثاذا بعثثد هثثذا؟ أيثثثن   ،وأان صثثثامتة أفكثثر مبصثثريي ،األعشثثاب ضثثارها وانفعهثثا
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؟ حضثثثثثرت السثثثثثيارات الشثثثثثا تكدسثثثثثنا يف  ،حنة وجثثثثثاء اإليعثثثثثاز بركوهبثثثثثااملسثثثثثتقر 
لكثثثثثن أيب يعثثثثثر   ،إىل أيثثثثثن؟  مل خيثثثثثربوان ،نسثثثثثاء وأطفثثثثثال وشثثثثثيوخ ،صثثثثثناديقها

أيب: هثثذا قثثال  ،يعثثر  القثثرى أبمسائهثثا وأمسثثاء سثثاكنيها ،تفاصثثيل جبثثل األكثثراد
 كفرتة(.الطريق يؤدي إىل قرية )

ن الطريثق ذهثل عثأجعلتث   ،وموعة كبرية مثن د بثري األفكثار تئثز  يف رأسثي    
  ،اعن الصثثثدمثثثبكثثثاء األطفثثال وار ثثثاج الشثثثاحنة منحثثث  جرعثثة عاليثثثة  ،ومثثا فيثثثه

؟  بيوتنثثا هثثل بثثدأت همرتنثثا؟ هثثل جثثرى احثثتالل مثثىت نعثثود؟ وإىل أيثثن منضثثي؟ 
ى علثثث ،حثثثني خرجثثثت مثثثن بيثثثت أيب ألقيثثثت نظثثثرة الثثثوداع علثثثى كثثثل احلمثثثرات

لنظثثثثرة اأيثثثثا كنثثثثت أشثثثثعر   ،علثثثثى مكتبثثثثيت وسثثثثريري ،املطثثثثبق وشثثثثمرة اليثثثثامسني
 وأمت  من أعماقي أن يكذب حدسي. ،األخرية

عمثثائز ا بعثثض الحكثثى لنثث ،كفرتثثة(  يف مضثثافة احلثثاج ابثثراهيمنزلنثثا يف قريثثة )   
 ،غلثثق أبثثدا  تا  مل مفتوحثثة أبواهبثث ،أن هثثذه املضثثافة قائمثثة منثثذ أكثثثر مثثن مئثثة سثثنة

م ى كثثثثالويشثثثثهد علثثثث ،تقثثثثدم الطعثثثثام واملثثثث وى لضثثثثيو  القريثثثثة وعثثثثابري السثثثثبيل
صثثثاحز  منقثثثوش عليثثثه حفثثثرا  اسثثثم ،العمثثثائز حمثثثر مثبثثثت علثثثى واجهثثثة البنثثثاء

لثثثثورة ضثثثد اقثثثادة  وقثثثالوا أيثثثا كانثثثت مقثثثرا  يجتماعثثثات ،املضثثثافة واتريثثثق بنائهثثثا
 ايحتالل الفرنسي يف غابر األايم.
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كثل   ،لليثة حنثفتحولثت إىل خ ،عشرات العائالت نزلت معنا يف تلس الدار    
ائثل مثن هعثدد  ،زحات اشرتكن يف العمثل إلعثداد الطعثامالنساء املقيمات والنا

ر اجلثثدا اصثثطفت مواقثثد احلطثثز علثثى طثثول ،الشثثباب املقاتثثل جيثثز أن أيكلثثوا
ا ت ت الشثثثوانشثثثغل ،امتزجثثثت روائثثث  الطعثثثام بثثثروائ  الغسثثثيل ،اجلنثثثويب للثثثدار
 بغسل األواين.

دد يل يعثث ،بيو ثثامثثرة أخثثرى يصثثحب  أيب يف نزهثثة يوميثثة  بثثني دروب القريثثة و    
ايم أ  ،وعقلثثثي شثثثارد جيمثثثع ويطثثثر   ،ويقثثث  حكثثثاايت عثثثنهم ،أمسثثثاء سثثثكايا

روحيثثثثة رات املمث حلقثثثثت بنثثثثا الطثثثثائ ،قليلثثثثة عشثثثثناها يف تلثثثثس الثثثثدار بثثثثني الزحثثثثام
ت الثثثيت املنصثثثا وايالثثثت علثثثى القريثثثة مثثثدافع اهلثثثاون مثثثن ،برشاشثثثا ا وصثثثوارخيها

هز سثنذ ،نثالنثا هقرر أصحاب البيت: ي مقثام   ،جرى زرعها يف جبل  رودا
 إىل أقارب لنا يف تركيا.

ل أيب: لثن قثا ،لكث  مل أخثرب أحثدا   ،أضمرت يف نفسي: سث ذهز معهثم       
مثا يل  ،رب أيبس عود ألعيع فيهثا وأمثوت وأدفثن اانثز قث ،أموت إي يف قرييت

نثثا ة إىل قريتالعثود ولشثقاء الغربثة يف هثثذه املرحلثة مثثن عمثري؟  بقيثثة عثائليت تريثثد
 ماان .طرق أأكثر ال طلبنا من السائق حتري ،ستدعينا سيارة أجرةا ،أيضا  
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وأوشثكت  جثف  فمثي ،أوصثايل تر ثف ،السيارة تدنو مثن مشثار  القريثة     
نثثا يف متاع وضثثعنا ،أهكثذا يشثثعر مثن يشثثرفون علثى املثثوت؟ رمبثا ،علثى اإلغمثثاء

ي جلسثثثثت زوجثثثثة أخثثثث ،سثثثثارع أيب وجلثثثثس اانثثثثز السثثثثائق ،صثثثثندوق السثثثثيارة
 ،ائقهثثثة السثثثجيف املقعثثثد اخللفثثثي وبقيثثثت واقفثثثة اانثثثز السثثثيارة مثثثن  وأويدهثثثا

لثثت ارة وقأغلقثثت  ب السثثي ،أحثثاول ختفيثثف وقثثع قثثراري علثثيهم قثثدر اإلمكثثان
ارة وهطلثثت السثثي انطلقثثت ،أان ذاهبثثة إىل تركيثثا ،للسثثائق: انطلثثق علثثى بركثثة  

  غابثتظثل حنيبثه يقثرع مسثمعي حثىت ،مسعت أيب ينتحز بعلو صوته ،دموعي
  نوبثثةاسثثتندت بظهثثري إىل أقثثرب جثثدار وغرقثثت يف ،السثثيارة خلثثف املنعطثثف

 من البكاء.

 ،سثثاحم  اي أيب ،مل يثثرت  يل الطغثثاة خيثثارا  سثثوى هثثذا القثثرار ،سثثاحم  اي أيب    
ريثثثة طفلتثثثس الثثثيت كنثثثت متسثثثس يثثثدها لت خثثثذها يف نزهثثثات إىل كثثثل غثثثا ت الق

تسثثمي هلثثا  ،شثثاب احلراجيثثةتشثثر  هلثثا أمسثثاء األشثثمار واألع ،هثثاوأيارهثثا وكهوف
ملثثن  ،طفلتثثس هثثذه شثثاخت فمثث ة وغادرتثثس بثثال وداع ،األمثثاكن والطيثثور الربيثثة

سثثثتملز أزهثثثار  نسثثثت ب  يف جيبثثثس حبثثثات املشثثثمع واخلثثثوخ بعثثثد اليثثثوم؟ ملثثث
لثثثثن أهثثثثرع بعثثثثد اليثثثثوم إىل  ،النثثثثرجس والبنفسثثثث  مثثثثن الغثثثثا ت؟  سثثثثاحم  اي أيب
ولثن  ،ر ألجهثز لثس وجبتثساملطبق حني أمسع صلصلة مفاتيحثس يف  ب الثدا

لثثثن  ثثثد بعثثثد اليثثثوم مثثثثن  ،تشثثثرب الشثثثاي الثثثذي ي حتثثثز شثثثربه إي مثثثثن يثثثدي



 _____________________________ طوق يف عنقي____ 

67 
 

قصثث  الزيثثر سثثامل وأيب  ،يسثثامر  يف سثثهراتس ويسثثتمع منثثس للمثثرة األلثثف رمبثثا
حنيبثس مثا  ،راحتيثس  د من يشكو لس مه ويضع قلبه على ولن ،زيد اهلاليل

 زال ميا مسعي ويزيد شقائي.

فثثذة ر عثثن اننزعثثت السثثتائ ،مثثا زلثثت يف الفنثثدق ،عينتثثابازي مثثا زلثثت يف غثث   
ي  ،ر مثإىل  سث عود ،أطفث ت األنثوار لعثل الظثالم يسثاعدين علثى النثوم ،غرفيت

 ،خاطفثثا   تهثثا كثثانلكثثن لقثثائي هبثثا يف بي ،يب رغبثثة شثثديدة للقائهثثا ،مقثثام يل هنثثا
دقاء صثا ا وأتعثود مثن مدرسثتها لتثدور بثني بيثوت صثديق ،دائما مشثغولة مر  
ومثثن  ،عنهثثا حتصثثي مثثا لثثديهم مثثن قطثثع األاث الثثيت ميكثثن ايسثثتغناء ،أسثثر ا

تاجثة حمثا وهي ترشدهم إىل بيوت األسر السورية اليت نزحت حدي ،فائض الزاد
حثثثدي بثثثل لثثثيس يل و  ،مثثثر  كرسثثثت نفسثثثها أمثثثا    ،وذلثثثس الثثثزاد ،لثثثذلس األاث

 لكل العائالت السورية النازحة.

 ،قلثثوب مؤمنثثةو نفثثوس راقيثثة  ،أخوا ثثا أمينثثة وعائشثثةوكثثذلس  ،مثثر  وأمهثثا     
يهثثثا ار أبمثثرت بثثثد وحتكثثي يل عثثثن عشثثثرات العثثائالت الثثثيت ،تسثثاندين يف غثثثربيت
ا زال هاربثثثثة أبرواحهثثثثا وأعراضثثثثها مثثثثن بطثثثثع حكثثثثم جثثثثائر مثثثث ،انزحثثثثة كنزوحثثثثي

 يستويل على بالدي منذ رسة عقود من السنني.
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نثثثت كي أدري.. مب  هثثثل منثثثت؟  ،صثثثليت الفمثثثر وجهثثثزت نفسثثثي للسثثثفر     
رجثثثثل داع الو وقبثثثل السثثثفر ي بثثثثد يل مثثثن  ،س سثثثافر إىل مثثثثر  ،أفكثثثر؟ ي أدري

ل علثثى تطثث ،أخثثذت طاولثثة منعزلثثة يف ركثثن قصثثي مثثن مطعثثم الفنثثدق  ،احلثثزين
طيثثثثور احلمثثثثام تثثثثزدحم يف تلثثثثس السثثثثاحة  ،سثثثثاحة هثثثثي سثثثثط  مسثثثثمد قريثثثثز

 ،يثثة اجملثثاورةلابن تلقثثط رزقهثثا مث تطثثري لثثرتات  علثثى السثثطو  القرميديثثة ،الصثثغرية
ا؟ غثثادرت تثثع فيهثثأتراهثثا سثثعيدة هثثذه الطيثثور؟  أم أن حيا ثثا رتيبثثة ي جديثثد مم

ينثثثة اء اللأتبثثثع اخلطثثثوط البالسثثثتيكية  الصثثثفر  ،الفنثثثدق ومشثثثيت علثثثى الرصثثثيف
 خمصصثثثثة سثثثث لت عنهثثثثا فقيثثثثل يل أيثثثثا ممثثثثرات ،املمتثثثثدة علثثثثى امتثثثثداد خطثثثثواس

 ،نقطثعحثني يو  ،ع  اخلثط اللثدنميشون أبمان طاملا أن عصيهم تقر  ،للمكفوفني
مشثثيتهم  وا يفلثثئال يتعثثثر  ،وأن أمثثامهم نثثزول درجثثة ،يثثدركون أن الرصثثيف انتهثثى

نايثثثثة مثثثثن علقثثثثد انل املكفوفثثثثون هنثثثثا  ،سثثثثبحان     ،علثثثثى األرض ويسثثثثقطوا
 . بالدياملبصرون وي املتميزون يفدولتهم وبلداي ا مل بصل عليها 

رسثثام يفثثرد  ،مثثا انتبهثثت إليثثه مثثن قبثثل ،بدايثثة سثثاحة السثثوق متثثثال مخثثر يف   
يفكثثر  ،بثثدق ذاهثثال  يف الثثال مكثثان ،وبمثثل يف يثثده ريشثثة ،أمامثثه إطثثار لوحثثة

تعربه الوجوه الضثاحكة السثعيدة  ،متر به مجوع البائعني واملشرتين ،خارج الزمان
  ،ميثثثر بثثثه األطفثثثال حثثثاملني جديثثثد اهلثثثدااي واللعثثثز ،واملقطبثثثة الغاضثثثبة واحلزينثثثة
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مل جيثثد الشثثكل األمثثثل لرسثثم مثثا يثثدور يف ذهنثثه  ،يف غيبوبثثة الثثذهولوهثثو غثثارق 
 بعد. من أفكار

ينتهثثي  تظثثر أنأمل  ثثد مثثا يسثثتحق اخللثثود يف لوحتثثس؟ هثثل تن ،أيهثثا الرسثثام   
 مكانثه تحمثر يفالتمثال املقابل لس من حزنثه لرتسثم إشثراقة األمثل؟ كالكمثا م

 ،تثثسل لوحنثثس حثثىت تكمثثلثثن تغثثادر مكا ،أيهثثا الرسثثام ،ي يشثثعر مبثثرور الثثزمن
زيمثا حان يف عيناي ي ختلفث ،هل أعطيس موضوعا  يستحق الرسم؟ هيا ارمس 

 ،حثدجسثدي حثر طليثق وعقلثي متممثد يف موضثوع وا ،وذهوهلما عثن عينيثس
 هل أقف أمامس لرتمس ؟ ،هو بلدي الذي غادرته وهو برتق

مثثثرة  مل تسثثثقط دمعتثثثه املتح ،متثثثثال الرجثثثل احلثثثزين مثثثا زال جالسثثثا  يف مكانثثثه   
بثثل كثثان مشثثرق  ،أيب مل يكثثن حزينثثا  حثثني فارقتثه يف قريثثة كفرتثثة ،عثن جفنثثه بعثثد
إنثثه  ،عينثثاه تشثثعان  لفثثر  مثثثل طفثثل عثثات إليثثه أمثثه بعثثد غيثثاب ،الوجثثه سثثعيدا  
سثثارع  جللثثوس قثثرب سثثائق سثثيارة األجثثرة  ،إىل أرضثثه وأشثثماره ،عائثثد إىل بيتثثه

أشثثثثفقت عليثثثثه مثثثثن اييثثثثار ذلثثثثس كثثثثم   ،ورا  ميطثثثثره  لطرائثثثثف  ضثثثثاحكا  جثثثثزي  
لثثثو عثثثدت معثثثه لرجعثثثت  ،لكثثثن دروب احليثثثاة كلهثثثا سثثثدت يف وجهثثثي ،الفثثثر 

بثثثثثل أعلثثثثن إجرامثثثثثه بكثثثثثل صثثثثثراحة  ،للعثثثثيع يف ظثثثثثل نظثثثثثام مل يكتثثثثف  لفسثثثثثاد
وجلعل  يف يثده  ،لصريين بوقا  إعالميا  أب رر جرائمه وأ ركها ،لو عدت ،ووقاحة
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ولثثثو رفضثثثت لكثثثان مصثثثريي  ،عصثثثا  يضثثثرب هبثثثا مثثثن تبقثثثى مثثثن أهلثثثي وجثثثرياين
 ايعتقال وكلنا يعلم ما يعنيه ايعتقال يف سمون األسد.

ت أن صثثثثو و  ،هثثثثل يرضثثثثيس هثثثثذا اي أيب؟ أعلثثثثم أنثثثثس سثثثثتبكي كثثثثثريا  لفراقثثثثي    
كثثثن ل ،حنيبثثثس سثثثيبقى مطثثثارق  ثثثوي فثثثوق رأسثثثي تثثثؤمل  يف صثثثحوي ومنثثثامي

 ماوعتهأعثثثثثر  لثثثثثو أين طثثثثث ،وجعثثثثي هثثثثثذا ووجعثثثثثس أخثثثثف كثثثثثثريا  ممثثثثثا أرادوه لنثثثثا
يف  يب عنثسلكان وجثع غيثا ،ولو خالفتهم ،ينقلز رضا  ع  س طا  وغضبا  
 معتقال م يفوق كل أوجاع الدنيا.

 مثثا مل أخثثرببثثه ك مل أخثثرب  ،لقثثد اختثثذت قثثراري  هلمثثرة سثثرا   ،سثثاحم  اي أيب   
قفثثت أسثثس وو رفعثثت ر  ،حثثني أعلثثن أهثثل الثثدار أيثثم مهثثاجرون إىل تركيثثا ،أحثثدا  

مثثثثق مثثثثن ضثثثثاربة جثثثثذورها يف عمثثثثق الع ،باركثثثثة معمثثثثرةشثثثثاخما كشثثثثمرة زيتثثثثون م
رييت قثفثارق لثن أ ،وأعلنت للمميع: لن أفارق بييت وأرضثي ،ص ور ذلس اجلبل

 ،بتثثثثسمثثثثا لرغاحنثثثث  اجلميثثثثع احرتا ،لثثثثن أعثثثثيع وأمثثثثوت مشثثثثردا   ،وقثثثثرب أيب وأمثثثثي
 وبكيت وحدي بعيدا  عن العيون.

يقثثثثثول: فرنسثثثثثا مسعثثثثثت حيثثثثثدر  ،وقبثثثثثل معركثثثثثة احلفثثثثثة أبايم ،يف دائثثثثرة عملثثثثثي   
قثال نبيثل: لثن  ،وهثذه املثدة مل تنتثه بعثد ،وعدت العلويني حبكم سورية مئة سنة
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الثيت صثارت قثوة نوويثة عظمثى  ،سثتدافع عنثا ايثران ،لثن تغلبثوان ،تنتصر ثثورتكم
 .يعرت  هبا العامل

جثثدت و : هثثل أمينثثة أخثثت مثثر  تسثث ل  ،رنثثني اهلثثاتف يقطثثع علثثي  تثثداعياس   
 ،ودي إلينثاعث ،.تقول ي حول وي قوة إي   ،أحدا  من أهلس؟ أجبتها  لنفي

حنثثن  ،بسثثرعة ؟ ارجعثثيعينتثثابأيثثن أنثثت اآلن؟ مثثاذا تفعلثثني يف  ،قلقنثثا لغيابثثس
 يزيثدان يتهم يلحنثايم ورعثا  ،بيثتهم بيثيت ،أجثل إيثم أهلثي ،أهلس وهذا بيتس

ضثثيفه؟  بيثثت ميفىل مثثىت يعثثيع املثثرء  ضثثيفا  إ ،كثثرمهم خيملثث   ،يف ميم غثثربيت
 ي بد من حل لعقدس ولكن كيف؟. ،األمر طال واستطال

 ،قلث    دمثوعوأان أحثوج  منثه ملثن ميسث ،أمسث  دمعتثه ،دنوت من التمثثال    
ملنثا ع نبثدأ ل ،أو مخذ بيثده ،ملن أيخذ بيدي ،دا  ويواسي قهري الذي هدين ه

نثا وت يف أعينل املعانطلقت لتم ،اخلو  املزمن قامت لتقتل فينا يف الثورة اليت
؟ وهثثل لنثثا مثثن عثثودةلقثثد خرجنثثا مثثن سثثمن اخلثثو  فهثثل  ،يتسثثاوى مثثع احليثثاة

 قشرة البيضة بعد خروجه منها؟ يعود الفرخ للعيع داخل 

ك منثا يقثول   ،نعثم رأيثت علثى شثفتيه طيثف ابتسثامة ،الرجل احلزين يبتسم يل   
تعثثثثثال معثثثثثي أيهثثثثثا  ،ن وضثثثثثعت قثثثثثدمس علثثثثثى الطريثثثثثق الصثثثثثحي يل راضثثثثثيا : اآل

 ،رمبا أستطيع حتويل حزنثس فرحثا   ،رافق  يف رحليت وأرافقس يف حزنس ،احلزين
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 ،جثزء مثن تراهبثا أنثت  ،حدث  عن اتريق هذه الثبالد ،تعال معي فدريب طويل
 ،ي بثثد أنثثس شثثهدت مثثا  ي يعرفثثه البشثثر يف أعمثثارهم القصثثرية ،مثثن حمار ثثا

 ،لكنثه أ  ومتسثس بقاعدتثه ،أمسثكت ذراعثه أحثاول جذبثه لطريقثي ،يهيا مع
مث أطثثرق وعثثاد  ،ك منثثا رفثثع رأسثثه وحثثد ق يف عيثث   يريثثد قثثول شثثيء هثثام  ،رأيتثثه

انظميهثثا  ،سثيقول مللمثثي شثذرات احلقيقثة ،فهمثت مثثا يريثد قولثه ،حلزنثه العميثق
الشثبيه  اي أيهثا الوجثه ،نا  اي جثديحسث ،تني  وعودي إيل  س نتظر  هنثاخبيط م

س نصثثثثت حلثثثثديث  ،سثثثث مجع شثثثثذرات حكايتثثثثس وأعثثثثود إليثثثثس ،بوجثثثثه جثثثثدي
مثثن ضثثمادات  ،ولسثثو  أمجثثع احلقثثائق مثثن أفثثواه املعثثذبني واملهمثثرين ،التثثاريق

ومثثن كثثانوا  ،بثثل سثث حبث بثثني أكاذيثثز مثثن يثثدعون البطولثثة ،اجلرحثثى واملعثثاقني
م لثثثن أسثثث ل واحثثثدا  مثثثنه ،سثثثببا  يف متثثثدد اخلثثثراب علثثثى مسثثثاحة هثثثذه السثثثنوات

سثثثث عود  ،لثثثثن أخثثثثذلس ،سثثثث تركهم علثثثثى سثثثثميتهم يقصثثثثون حكثثثثااي م ،سثثثثؤاي  
 ،وغريمثثا كثثثري ،وأم قتيبثثة ،سثثو  متيثثس حبكايثثة أم هاشثثم ،انتظثثرين هنثثا ،إليثثس

  .س عود ،إاي  أن ترب  مكانس قبل عودس

 

* * * 
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 الفصل الثاين

 "أزهار الشوك"
أحثد مثن  يهثرب هثل ،ليتث  أسثتطيع اهلثروب منثه ،اي هلذا اجلسد كثم أتعبث     

 ،طعثثثاميثثثرفض كثثثل أصثثثنا  ال ،مثثثا عثثثاد يطثثثاوع  ،جسثثثده؟  لقثثثد  متثثثرد علثثثي  
يل أحثد مثا حثو و  ،أوصثايل تر ثف إعيثاء وإرهاقثا ،كمثا يثرفض النثوم  ،يرفض املاء

سثثثثميها يالثثثيت و  ،حنثثثثن اي أيب يف غربتنثثثا مثثثثثل أزهثثثار الشثثثثو  ،أستشثثثريه يف أمثثثري
 ،ألطفثثالايثثركض خلفهثثا  ،تحتملهثثا النسثثائم كالفراشثثا ،الثبعض دمثثوع الشثثمس

طثثثثول  ون يفاذ يزيثثثثد ،يضثثثثحكون بفثثثثر  ،ينف ثثثثون عليهثثثثا ليغثثثثريوا ا ثثثثاه طريايثثثثا
 حمطثثثثة يف ،اميأرى بعضثثثثها أمثثثث ،تتممثثثثع يف الثثثثزوااي مث تفرقهثثثثا الثثثثراي  ،رحلتهثثثثا

اسثعة سثوى  الو حيثث مل يبثق يل مث وى يف أرض   ،السفر وأان عائثدة إىل مثر 
إىل  خيبثثيت ول احلافلثثة الثثيت سثثتحمل  مثثعأنتظثثر وصثث ،أقثثف جامثثدة ،بيثثت مثثر 

طثثثثرات متسثثثثس هبثثثثا ق ،تلتصثثثثق أو رهثثثثا  ألرض ،أراقثثثثز دمثثثثوع الشثثثثمس ،مثثثثر 
 ، منثثابثثل كثثثري ،بعضثثنا ،عصثثري دبقثثة  انسثثكبت مثثن علبثثة بملهثثا طفثثل راكثثض

رض ن  ألسثفحها مثن ي يؤمنثو  ،أمسكت به بقع من الدماء ،التصق  ألرض
 اإلنسان.وي خبالق األرض و  ،وي  إلنسان
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لثثون لونثثه ب ، هثثائال  يف أحثثالم املنثثام هثثذه الليلثثة رأيتثث  أتسثثلق جرفثثا  صثث راي      
هثثد   اجلبلثثغ مثث ،شثثديد الوعثثورة ،شثثديد اخلشثثونة ،صثث ور الشثثقيف يف قريتنثثا

د يدركثثه  يكثثايواد  عميثثق  ،ورائثثي هاويثثة بعيثثدة القثثرار ،التفثثت لل لثثف ،مبلغثه
ار سثوى ي أي خيثما عاد أمثام ،رعبا  ار فت  ،اهلال  يقبع يل يف دربه ،بصري

ا نفثع مث ،قثدميمعي متاع يثقل خطوس ويعيق ت  ،إكمال رحليت إىل قمة اجلبل
لكرتثثون اديق ااملتثثاع اآلن؟ أمل أشثثاهد بعيثث  عشثثرات احلقائثثز واألكيثثاس وصثثن
ا تنطثوي لثوا عمثملقاة على جان  طريق همرس؟ أما استغ  عنها أصحاهبا وخت

 جيثدون  يثثا إىل حورمبا اهلدااي والصور والذكرايت ليصلو عليه من زاد ومالبس 
إيل مل  تثدانمتيثدان  ،األمان هلم وألطفاهلم؟ ختليثت عثن متثاعي ونظثرت لاعلثى

جلبثثل اوصثثلت إىل قمثثة  ،أمسثثكت هبمثثا واتبعثثت خطثثواس ،أر وجثثه صثثاحبهما
 وتنفست  رتيا .

ل بثثني التنقثث فمثثا هثثو تفسثثري  اي جثثدي؟ هثثل أاتبثثع ،هثثذا مثثا كثثان يف نثثومي     
ميثق الثذي ي العللثواد ،القمم حبثا  عن احلقائق كما أمرت ؟ هل ألتفت لل لف

قدميثه  لتثاريقفيثه هالكثي؟ هثل أحبثث عثن احلقثائق حثويل ويف واقعثي؟ أم أعثود ل
فهثثم مثثن ي يو  ،مثثن جيهثثل التثثاريق لثثن يفهثثم احلاضثثرامتثثثاي  لقولثثس )وحديثثثه  

 .(احلاضر لن يب  املستقبل
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 كثثثثان  ابعينتثثثثاجلثثثثالس يف سثثثثاحة غثثثثازي  ،حلثثثثزين الشثثثثبيه اثثثثديالرجثثثثل ا      
 ،ظننثثت ا كمثثامثثا كثثان  مسثث ،زرتثثه ألودعثثه ،أو هكثثذا خيثثل إيل ، ألمثثس  مسثثا  

ر    مخثثهثثل مثثر بثثه شثث ،دمعتثثه املتحمثثرة يف زاويثثة عينثثه كانثثت أكثثرب حممثثا  
 استدر عربته؟ أم أن  ضاعفت أحزانه حبريس؟

أو  ،جثد عمثال  أكنثت أمتث  أن   ،ز خيبثيتأغالث انطاكيةقطعت الطريق إىل      
رحثثثت  ،أجثثثد أحثثثدا  مثثثن أهلثثثي لعلثثثي أخفثثثف عثثثن مثثثر  عثثثزء إقثثثاميت يف بيتهثثثا

راين بكثل أقثو خملي من اهتمامهم الزائثد يب  ،أصارع خملي من كرمها وأهلها
إي     يعلثثثمألقثثثيم يف بيتهثثثا مثثثدة إضثثثافية ي ،رجعثثثت ،مثثثن السثثثوريني النثثثازحني

 يايتها.

ه؟ مثثا ن أمضثثيأيثث ،مثثا زال لثثدي متسثثع مثثن الوقثثت ،يف ثلثثثه األخثثريالنهثثار      
 ، يلثثهيثثه ليتبثثال حلثثم يغمثثض عين ،أصثثعز أن يعثثيع املثثرء بثثال مثث وى يعثثود إليثثه

 يكثاد يأبثيض  كان اهلالل خيطا رفيعا  ،أطلقت زفرة حارة ونظرت إىل السماء
وحيثدة  يثدةبع ،لثيك منثا يقثول: أنثت اآلن مث  ،يبتسم يل االل من عليائه ،ي رى

نتظثثثري ا ،نثثثتوأ ،أان أنتظثثثر الليثثثل ألفثثثرد نثثثوري علثثثى الكائنثثثات ،ي يثثثرا  أحثثثد
 وقيت اآلن ما الذي يناسبه؟ ،كل شيء مجيل يف وقته  ،فرصتس



 _____________________________ طوق يف عنقي____ 

76 
 

 حثويل أتلفثت ،لثيس يل هثد  أسثعى إليثه ،مشيت يف السوق على مهل      
ا هثثي مثأتسثثاءل مثا الثذي جيثثز علثي عملثثه؟  ،وأوغثل يف الغثوص داخثثل نفسثي

يثثال مثد اخليثاس؟ أيثن هثثو الفضثاء الثذي سثث عمل فيثه؟ مثا أصثثعز أن يتمإمكان
ه الثثثورة انثثز هثثذي بثثد مثثن ثثثورة فكريثثة متشثثي إىل ج ،علثثى أعتثثاب الواقثثع املريثثر

 ،البعثثث نثثا حثثزبلتغثثري مثثا ورثنثثاه خثثالل العقثثود املاضثثية مثثن مفثثاهيم فرضثثها علي
ا جثدوى مث ،مثا  و تسثاءلت ي ،صثفوفه يفاملاليني من أبناء سثورية  زج قسرا  الذي 

ن بضثثرو  يؤمنثثون بثثه ويوجثثود هثثذه املاليثثني يف صثثفو  حثثزب البعثثث وهثثم ي 
 هثثثثثثم فقثثثثثثط يثثثثثثدفعون الرسثثثثثثوم حثثثثثثني ،اجتماعثثثثثثات وي يشثثثثثثاركون يف نشثثثثثثاطات

 راسثثثثثة يفبتثثثثثاجون اسثثثثثت راج أوراق رمسيثثثثثة مثثثثثن أجثثثثثل العمثثثثثل الثثثثثوظيفي أو الد
ائه عضثكة أأن حزب البعثث ي يسثم  مبشثار  ،كان اجلواب الصاعق  ،اجلامعات

آلن انعثثثم فهمثثثت  ،وهثثثذا يعطثثل كثثثل عمثثثل سياسثثي يف الثثثبالد ،يف حثثزب مخثثثر
 ة الوطنية.األميو بل  ،حنن نعاين من األمية السياسية ،هذا  الت بط يف ثورتنا

 ،أرى النثثثثثثاس يصثثثثثثطفون يف طثثثثثثوابري منتظمثثثثثثة أمثثثثثثام أبثثثثثثواب األفثثثثثثران ،هنثثثثثثا    
نتظثثر دوره أبدب كثثل ي  ،ي يثثزحم أحثثد أحثثدا   ،ونوافثثذ البنثثو  ،وشثثبابيس الربيثثد

وي توكثثل هثثذا  ،حتمثثل قمامثثة بيتهثثا لتضثثعها يف احلاويثثة ،بثثل أرى مثثر  ،واحثثرتام
 ،وهثثذه حارتنثثثا ،هثثذا شثثثارعنا ،تقثثول مثثثر  ،األمثثر لل ادمثثثة احرتامثثا إلنسثثثانيتها

حنثثثثثرص علثثثثثى تقثثثثثد  صثثثثثورة مجيلثثثثثة للعثثثثثامل عثثثثثن  ،نظافتهثثثثثا دليثثثثثل علثثثثثى نظافتنثثثثثا
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فعثثثل املنثثثثاه  املدرسثثثية ووسثثثثائل ب ،اختلطثثثثت املفثثثاهيم ،ويف بثثثالدي ،حضثثثارتنا
 ،وسثثثلو  رجثثثال الدولثثثة وموظفيهثثثا املتسثثثم دائمثثثا  ينتهازيثثثة والثثثبطع ،اإلعثثثالم

ميارسثثثثها علثثثثى الشثثثثعز املغلثثثثوب الثثثثذي مثثثثا عثثثثاد يفثثثثرق بثثثثني الثثثثوطن والسثثثثلطة 
بصثثنم كرسثثته للعبثثادة  ،السثثلطة حصثثرت مفهثثوم الثثوطن برجثثل واحثثد ،احلاكمثثة

السثثثلطة أفهمثثثت  ،نثثثاس لثثثه كثثثارهونوهثثثي علثثثى ثقثثثة أبن كثثثل ال ،وإذيل النثثثاس
فثرا   ،وهثي ملثس للصثنم ،واملرافق العامة  كلها ملس هلا ،الناس أبن املال العام

الناس ينتقمثون ألنفسثهم بت ريثز املرافثق العامثة ويثز مثا يسثتطيعون يبثه مثن 
يكسثرون أبثواب  ،خيلعثون بثالط األرصثفة ،يسثرقون الكهثر ء واملثاء ،املثال العثام

ورمبثا خيرهبثا  ،والدوائر الرمسية البعيدة عن مراقبثة أعثني امل ثابرات ونوافذ املدارس
 جثزءوأن هثذه املرافثق  ،أيم هم الدولثة إذ يعتقدون ،صبيان امل ابرات وأبنااهم

 من أمالكهم. 

يثثثث ي حاء إىل حتملثثث  تيثثثارات اهلثثثو  ،مثثثل واحثثثدة مثثثن أزهثثثار الشثثو  أان       
لتفثثت إيل  ر وي يي يثثراين الكبثثا  ،أهثثيم علثثى وجهثثي وحيثثدة يف بثثالد   ،أدري

 ،وريثثد السثثأسثثندت ذراعثثي إىل حد ،قثثادت  قثثدماي إىل يثثر العاصثثي ،الصثثغار
دينثثثة مكثثثان دريب إىل مدرسثثثيت يف   ،وغرقثثثت يف حثثثديث الثثثذكرايت مثثثع نفسثثثي

خلضثثرة اأتمثثل أ ،كنثت أتوقثثف كثل يثثوم كثثوقفيت هثذه  ،محثاه ميثثر حبثذاء هثثذا النهثثر
ق أنينهثا  ا تطلثأتسثاءل ملثاذ ،مثام جثالل النثواعريوأخشثع أ ،يف حديقة أم احلسن

دته ريثثق شثثهأعثثر  حينهثا أي ات تالبثاكي وكثثل مثثا حوهلثا يثثدعو للفثثر ؟ مثا كنثث
 هذه األوابد جعلها دائمة التوجع و األنني.
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 ،ملدرسثثثةمل أختثثثرب مثثثن احليثثثاة سثثثوى مثثثا حفظتثثثه مثثثن كتثثثز ا ،كنثثثت طفلثثثة      
ات ات حتثثثثثادث زهثثثثثثري فراشثثثثث ،قصثثثثثائد متمثثثثثد مجثثثثثال الطبيعثثثثثة يف كثثثثثثل الفصثثثثثول

سثثثور نثثثد الأقثثثف ع ،عصثثثافري حتتمثثثي  ألشثثثمار وتغثثث  خلثثثدود الثثثورد ،األقحثثثوان
  ،اهلثامجسثرار و مثس يل أب ،أختيلهثا ترحثز بقثدومي ،ألصغي هلمسها وأغنيا ا

صصثثثة   امل أ ثثثاوز السثثثور بنظثثثري ألراقثثثز أسثثثرب الثثثبط واإلوز تسثثثب  يف الثثثرب 
إىل  انظثثثرة أمشثثثي حبثثثذر ،املثثثاءمث ختثثثرج لتثثثنفض ريشثثثها بسثثثرور علثثثى حافثثثة  ،هلثثثا

ت يف ألين قثثثثثرأ ،أو نثثثثثويرات األقحثثثثثوان ،مثثثثثواط  قثثثثثدمي كثثثثثيال أدوس العشثثثثثز
ى كر   علثثماء تشثثوأيثثا تنظثثر دائمثثا إىل السثث ،املدرسثثة أن هلثثا إحساسثثا  مرهفثثا  

 فضله ونعمته.

: سثةب املدر مثن كتثا أحفظهاأندلسية كنت أقف أمام السور وأردد قصيدة      
يثثق مثثن ئم وغر وعثثا ،واملثثاء جيثثري يثثه أنيثثق.. مثثورق األفنثثان..روض أظلثثه دو  عل

 ،الطفلثة ن تلثسلسثت اآل ،أحثدق يف املثاء حبثثا  عثن جث  الربثان ،ج  الربان
حلثاكم علثى اوحثرب  الثورة اشتعلت يف بثالدي ،أان يف أنطاكيا ،وي أان يف محاه

حثدق أ ،عاصثيأان هنثا علثى سثور ال ،شعبه دمرت وتدمر كل ما ميكنهثا تثدمريه
 ،ا املنكوبثثة مثثدننيف مائثثه حبثثثا  عثثن بقثثااي دمثثاء وأشثثالء رمبثثا علقثثت بثثه وهثثو يعثثرب

 جسر الشغور.  ،محاه ،مح  ،القصري
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تلثثدها   الثثيت ملأخثثيت ،إيثثا مثثر  ،يثثرن هثثاتفي قاطعثثا  علثثي  تثثداعيات أفكثثاري    
سثث ل  عثثن ت ، اختثثربين أن غيثثايب قثثد أقلقهثثا وأقلثثق أسثثر  ،ختثثاطب  بلهفثثة ،أمثثي

تف دين هثاأسثع ،وختثربين أيثا أجلثت وجبثة الغثداء حلثني وصثويل ،أتخريسبز 
  ل عثثث هنالثثثس مثثثن يسثثث ،محثثثدت   أين لسثثثت وحثثثدي يف هثثثذا العثثثامل ،مثثثر 

 ،ملقعثثدةمثثوز اوأمهثثا الع ،بثثل أختهثثا أمينثثة ،ليسثثت مثثر  وحثثدها ،ويقلثثق لغيثثايب
مجثيلهم  هبثا أرد مثوأان ي أملثس  ،وإخو ا الذين ي يغيبون يومثا عثن بيثت أمهثم

 ري.سوى أن أرجو   أن جيرب خاطرهم أبكثر مما جيربون به خاط

ال بعثثثض مثثثا تثثثز و  ،الشثثثمس نزلثثثت إىل مسثثثتقرها اليثثثومي وراء اجلبثثثال العاليثثثة    
تعلن أن لثثث ،ضثثثاءأشثثثعتها توشثثثي  حلمثثثرة حواشثثثي الغيثثثوم البثثثيض املتنثثثاثرة يف الف

ق أبواهبثا ألسوااغلق مازالت هنالس بعض الدقائق قبلما ت ،النهار مل ينقض بعد
ارهثثا ر تعكثثس أنو النهثثا املصثثابي  امللونثثة الباهتثثة يف يايثثة ،ويعثثود النثثاس ملنثثازهلم

ه ومثثثيض تعاشثثثاتيثثرتعع سثثثط  املثثثاء فثثث مل  يف ار  ،علثثى بثثثر  املثثثاء يف قثثثاع النهثثثر
د  أعثو حثني ،أعد نفسي بفر  يهز أعماق الثرو  ويضثيء ظلمثات الثنفس ،فر 

اش عثثن ظلثثم واغتسثثلت الثثبالد مثثن أدرا ،رةإىل وطثث  وقثثد حتققثثت أهثثدا  الثثثو 
 عقودا  من السنني يرتع يف مرابعها.

الثذي صثار  بيثت مثر ركبت الباص ألعود إىل  ،موقف الباص قريز م       
يف حديقثثة  ،كمثثا مل تكثثن وحثثدها أبثثدا    ،مثثا كانثثت مثثر  وحثثدها يف البيثثت ،بيثثيت
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 ،عز الرتكمانيثةوأم مصث ،ومث  الدمشثقية ،بيتها كانت  لثس مريفثت احلمصثية
كانثثثت يف   ،مريفثثثت وصثثثلت إىل تركيثثثا قبثثثل أشثثثهر ،وكلهثثن انزحثثثات مثثثن سثثثورية
 ،احتضثثثنها مثثثر  وقثثثدمت هلثثثا الكثثثثري مثثثن األشثثثياء ،حالثثثة مثثثن الكابثثثة الشثثثديدة

أم مجيثل  ،اسثتدعت مثر  امثرأة مثن أهثل قريتنثا ،لكن ذلس مل خيفف عنها شثيئا  
هلا أم مجيل الكثثري مثن حكت  ،1980ممن همروا إ ن ثورة  ،من مل السعيد

شثثدت مثثن أزرهثثا وأفهمتهثثا أن كثثل  ،التفاصثثيل عثثن همر ثثا وعثثذاهبا مثثع أهلهثثا
 ،وها هثي مريفثت ،العذاب يهون أمام اهلد  العظيم الذي قامت ألجله الثورة

لبيتهثثثثا  ابثثثثرغم خسثثثثار  ،وتبثثثثدو سثثثثعيدة مبثثثثا وصثثثثلت إليثثثثه ،تضثثثثحس مثثثثن قلبهثثثثا
 معمل زوجها.سيار ا و و 

 

* * * 
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يثثوم مثثع  م فيهثثا كثثلالبهثثو الكبثثري مبثثن فيثثه وذهبثثت إىل الغرفثثة الثثيت أان ت  تركثث    
أطفثث ت  ،السثثفر اعتثثذرت هلثثم أبين مرهقثثة أتعبثث    ،مثثر  يف سثثريرين متمثثاورين
لثثثي  طبقثثثه عأهثثثل ملثلثثثي أن تنثثثام بعثثثد احلصثثثار الثثثذي  ،األضثثثواء وجلثثث ت للسثثثرير

 ،لسثوريةثثورة اوموعة الساهرين يف بيت مر ؟ كان احلثديث كلثه يثدور حثول ال
 يفيرمثون هبثا ءهثا و ينبشثون أخطا ،وكانوا يعتربونث  ممثلثة للثثورة يف ولسثهم ذا 

 بل ك ين قادرة على إصالحها. ،وجهي ك ين مسؤولة عنها

 ،ود ممثثثشثثثعرت بصثثثدق  ،كلهثثثم ينتظثثثرين  ،كثثثان البهثثثو مزدمحثثثا  لسثثثاهرين     
أهلثي  مثنس لوين إن كنت قد عثرت على أحثد  ،وبصدق تعاطفهم مع قضييت

ارت غصثثة أأهلثثي  دعثوا م احلثثارة . أن جيمعثث  مثع ،أحثثزنتهم خيبثثيت ،وأقثاريب
حلثثثثيت ر بعثثثثد  ،كتمتهثثثثا ومشثثثثيت معهثثثثم يف دروب التفثثثثاال  واألمثثثثل  ،يف حلقثثثثي

وه مثثن ا اختزنثثلثثذلس قثثذفوا يف وجهثثي مثث ،مل أجتمثثع معهثثم اسثثتنبولاألخثثرية إىل 
ن جهثثه ابثثتقبو   ،هم محاسثثا  املعلثثم املتقاعثثد أكثثثر  ،كثثان األسثثتاذ أمحثثد  ،األسثثئلة

ل كثثثثبثثثثة عثثثثن  را  يطلثثثثق األسثثثثئلة نيا ،والعثثثثرق املتصثثثثبز علثثثثى فوديثثثثه األشثثثثيبني
 وكل األنظار متمهة حنوي تنتظر إجابة شافية. ،احلضور

 ،األسثثثتاذ أمحثثثد قثثثال أبن علينثثثا العمثثثل علثثثى توحيثثثد الصثثثفو  يف الثثثداخل    
ن للثثثثورة صثثثوت جيثثثز أن يكثثثو  ،واختيثثثار قيثثثادة مناسثثثبة تثثثثق هبثثثا كثثثل األطثثثرا 
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وي فصيل على فصيل إي مبقثدار كفاءتثه ومثا  ،ي متييز ألحد على أحد ،واحد
اليت أحرقت أوراق الثثورة لثدى  ،جيز استبعاد الشعارات املتطرفة ،يقدمه للثورة

النظثثام احلثثاكم اسثثتفاد مثثن  ،وعثثززت موقثثف النظثثام أمثثام العثثامل ،الشثثرق والغثثرب
بثثثثارب العصثثثثا ت التكفرييثثثثة  ،هثثثثاباإلر تلثثثثس األخطثثثثاء وادعثثثثى أنثثثثه بثثثثارب 

واجلميثثثع يعلثثثم أن  ،ذريعتثثثه أن كثثثل املظثثثاهرات انطلقثثثت مثثثن املسثثثاجد ،املتطرفثثثة
 مثا يزالثونوالثثوار  ،املساجد هي املكان الوحيد املتا  يجتمثاع عثدد مثن البشثر

 بل  يصرون عليها ويتمسكون هبا. ،يرفعون الشعارات الدينية

قثثالوا   ،اضثثرينمثثداخالت ومشثثاركات مثثن احل ودعمثثت أقوالثثه ،قثثال كثثثريا         
لقثثثد  ،ا  ت جيثثثدوترتيثثثز األولثثثواي ،أبن علثثثى الثثثثورة اسثثثتيعاب املطالثثثز  الشثثثعبية

كثثثراي فمهيثثث   وتطبيثثثق الشثثثريعة يف وتمثثثع غثثثري ،رفعثثثتم شثثثعار اإلسثثثالم هثثثو احلثثثل
مسثثتوى  ورفثثع ،كثثان جيثثز ايهتمثثام بتثث مني اخلبثثز  ،واجتماعيثثا  هلثثذه الشثثعارات

اء إلغثثثثث ،حتسثثثثثني الرواتثثثثثز وتثثثثثوفري فثثثثثرص العمثثثثثل للعثثثثثاطلني ،ناملعيشثثثثثة للمثثثثثواط
الطبيثثثثة  دماتتثثثثوفري اخلثثثث ،ابسثثثثوبيات واألفضثثثثلية الطائفيثثثثة يف توزيثثثثع املناصثثثثز

ألن  ،يةإلنسثثثانهثثثذه شثثثعارات متثثثس املشثثثاعر ا ،اجملانيثثثة لكبثثثار السثثثن واملعثثثاقني
كثثثل   سثثثيهبه مثثثن يوفرهثثثا لثثثه  ،اإلنسثثثان يفكثثثر بلقمثثثة عيشثثثه وحاجاتثثثه الضثثثرورية

 اجلائع ي يسمع وي يرى اي أخيت. ،عره وويئهمشا
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م؟ مثثا الكثثال ولكثثن مثثن مثنهم سيسثثتمع هلثذا ،صثدقت و  اي أسثثتاذ أمحثد     
ارات ن الشثثثعأكمثثثا يعلثثثم الكثثثثري مثثثن شثثثع    ،الثثثذي أسثثثتطيعه ومل أفعلثثثه؟  أعلثثثم

شثثثثثثون ملتعطا ،وتلقفهثثثثثثا اجلثثثثثثاهلون مثثثثثثن شثثثثثثبابنا ،املتطرفثثثثثثة أطلقتهثثثثثثا امل ثثثثثثابرات
وإرادة  حلماسثثةاائرون الثذين ي ميلكثثون مثن مقومثثات الثثورة سثثوى الثثث ،لإلسثالم
ي و  ،عثثثر يولكثثثن كيثثثف؟ مثثثا هثثثي الصثثثورة الثثثيت يريثثثدون؟ معظمهثثثم ي  ،التغيثثثري

هم تلثثثثثأذ  حكومثثثثثةيريثثثثثدون اخلثثثثثالص مثثثثثن  ،يقثثثثثدر علثثثثثى ختيثثثثثل الصثثثثثورة البديلثثثثثة
 ومل يفكروا يف ما بعد الثورة. ،م هم وأفقر توأهان

لثت هلثم ق ،نثا ه ،نثا كمثا طرحتهثا هنثا  يف اسثتانبولمل أطر  عليهم أمنييت ه  
 انتفض أحدهم غاضبا : ،ليت تركيا تساعدان يف هذه الثورة

 ،وكيثثثثثف تسثثثثثاعدكم؟ أكثثثثثثر مثثثثثن هثثثثثذا؟ لقثثثثثد فتحثثثثثت تركيثثثثثا حثثثثثدودها -
اد واملثثو  قثثدمت لكثثم امل يمثثات ،اسثثتقبلت ماليثثني النثثازحني السثثوريني

دين ل تريثعثد؟ هثمثاذا ب ،مسحثت للسثوريني  لعمثل يف مثديا ،الغذائية
 دخول اجليع الرتكي ليحارب بدي عنكم؟ 

 ،بثدخول اجلثيع الرتكثثي ولثن تنتهثي هثذه األزمثة إي ،نعثم.. أمتث  هثذا -
وي خثثثربة يل يف  ،عثثثذرا  سثثثيدي أان ي خثثثربة يل بفنثثثون احلثثثرب والقتثثثال

أفكثثثثار مثثثثن هثثثثذا وذا  كثثثثل رصثثثثيدي   ،ميثثثثدان السياسثثثثة ولعبثثثثة األمثثثثم
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 ،ا.. لكثث  اي سثيدي أعثر  وتمعنثثاعلقثت يف ذاكثرس مثثن كتثز قرأ ث
رسثثثة عقثثثود عمثثثل فيهثثثا حثثثزب البعثثثث علثثثى  ،أعثثثر  تفاصثثثيله بدقثثثة

رسثثثة  ،شثثثريف إنسثثثانوتشثثثويه مسعثثثة كثثثل  ،هثثثدم القثثثدوات الصثثثاحلة
 ،عقود عمل فيها على تنسيز املاليني مثن الشثعز السثوري لصثفوفه

وعمل على حتويلهم إىل خمربين وجواسيس له علثى أهثاليهم  يف قثراهم 
واخلالصثثثثة.. لقثثثثد ماتثثثثت الثقثثثثة بثثثثني أفثثثثراد  ،ديم وأمثثثثاكن أعمثثثثاهلمومثثثث

سثيغ  كثل فريثق مثنهم  ،شعبنا ولن يربز من بينهم قائد يرضثي اجلميثع
 وأرجو... ،لذلس أمت  ،يف واديه ولن جيتمعوا أبدا

يع وهثثثل تعتقثثثدين أننثثثا نعثثثيع يف زمثثثان حثثثروب القبائثثثل؟ دخثثثول اجلثثث -
 ...والغطاء الدويل و ،يتطلز الكثري من التوافقات الدولية

أان أعيثد رجثاء وفثد مثن   ،على كل حال أان ي أبتكر شثيئا مثن عنثدي -
محلثوا تواقيثع سثكان قثراهم  ،كبار رجثال جبثل صثهيون وجبثل األكثراد

وذلثثثثس يف  ،علثثثى عريضثثثثة تطالثثثز بضثثثثم املنطقتثثثني إىل الدولثثثثة الرتكيثثثة
 جلبوهثا ،بداية ايحتالل الفرنسي وتقسيم سورية إىل دويالت طائفية

لكن احلكومة الرتكية منذا  اعتقلت أفثراد الوفثد مجيعثا  ملثدة  ،إىل تركيا
وأان  ،ذلثثثس الوفثثثد فشثثثل يف طلبثثثه ،سثثثتة أشثثثهر مث طثثثرد م إىل بالدهثثثم

  سم سكان املنطقتني أكرر الطلز.
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طغت علثي  خيبثيت فمثا عثدت أنتبثه  ،كالمه  ذلس الرجل  ي أعلم مب أكمل    
أمثا هنثا يف بيثت  ،أمنيثيت ولثذت  لصثمتلك  طويت صدري على  ،ملا يقول

تماهلثثت سثثؤاهلا ومثثا ف ،عائشثثة سثث لت  ،ف جثثد نفسثثي يف حصثثار األسثثئلة مثثر 
س لت  ماذا فعلت يف استنبول ومن قابلت هنا ؟ هل كثان علثي   ،رددت عليه

مثثا   ،يف فنثثدق ف ثثم ،إخبارهثثا أبين حضثثرت هنثثا  مثثؤمترا  إلعثثادة إعمثثار سثثورية
هثثثل  ،ضثثثرته إذ أخثثثربين بثثثه بعثثثض السثثثوريني هنثثثا لكثثث  ح ،كنثثثت مثثثدعوة إليثثثه

فلقثد  ،أنقل هلا ما مسعته من خمططثات ومشثاريع وأحثالم؟  لثن أنقثل هلثا خيبثيت
قلثثت هلثثم قبثثل التفكثثري إبعثثادة اإلعمثثار علينثثا  ،طلبثثت اإلذن  لكثثالم ف نصثثتوا

أمثثثا حقيقثثثة إعثثثادة  ،ظ علثثثى مثثثا تبقثثثى مثثثن احلمثثثراللحفثثث ،العمثثثل لوقثثثف اهلثثثدم
قلثثت  ،و ديثد بنائثثه الفكثري ،تبثدأ إبعثثادة إعمثار اإلنسثثان اإلعمثار فيمثثز أن

هلثثثم جيثثثز البثثثدء بتنثثثوير هثثثذا الشثثثعز وتغيثثثري الفكثثثر ايستسثثثالمي الثثثذي طغثثثى 
نعثثثم  ،ونفثثثض عنثثثه رداء اخلنثثثوع ،تقولثثثون الشثثثعز ار ،عليثثثه يف العقثثثود املاضثثثية

وهو ي يدر   إىل أين ستصثل بثه  ،لكن األمور ليست واضحة أمام فكره ،ار
 ،أن نرسم صورة الوطن الثذي نتمنثاه ،وعلينا ،عليكم ،أو يصل هبا ،الثورةهذه 

جيثز أن حنثدد  ،للمقثاتلني يف اجلبهثات ،للشثباب واألطفثال ،ونقدمها للشعز
والثثثدرب السثثثليم لبنثثثاء وطثثثن ووتمثثثع خيلثثثو مثثثن أمثثثراض  ،هلثثثم اي ثثثاه الصثثثحي 

 احلقبة السابقة.
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ادة عثثإلصثث  ذا املثثؤمتر خمكثثان ردهثثم أن هثث  ،كالمثثي مل يعمثثز أحثثدا مثثنهم     
ل بقثاع كثين مثن  جلثذب املسثتثمر  ،إلقامة مشاريع عمالقة ،إعمار القرى واملدن

 ليشاركوا يف هذه املشاريع. ،األرض

صة النسثاء وخا ،تريدون ايستثمار؟ استثمروا يف مشاريع لتشغيل الالجئني    
ن عضثثهبفعمثثدت  ،لقثثد بليثثت ثيثثاهبن علثثى أجسثثادهن ،األرامثثل يف امل يمثثات

عمثدت  كمثا  ،ااقتطعت منه أجزاء فصلتها ثو  يسرت عريهث ،إىل نسي  خيمتها
 ،شثثثثاريعمهلثثثثن  اعملثثثوا ،غريهثثثا لنسثثثثي  البطانيثثثات ففصثثثثلته ثيثثثثا  هلثثثا وألطفاهلثثثثا

عثثثثض بيف  ،جحتثثثوهلن مثثثن موقثثثع انتظثثثار الصثثثثدقات واملعثثثوانت إىل موقثثثع اإلنتثثثا 
 يفعدوان تسثثثاليثثثتكم  ،امل يمثثات بثثثدأان مشثثاريع لنسثثث  الصثثو  بطريقثثثة يدويثثة

 إجياد أسواق لتصريف هذه املنتمات.

ن أيثثم  مخثثرو بينمثثا أشثثار إيل ،مل يعمبثه ،رئثيس اجللسثثة امثثتعض مثثن كالمثثي    
عثثاب لأسثال  كث يم وجثثدوا يف كالمثي مثثا  ،سثيتكلمون معثي بعثثد انتهثاء اجللسثثة

 واجلائعة دوما  للمزيد. ،جيوهبم املت مة

دد مثثثن الرجثثال يستفسثثثرون عثثثن يف الفسثثحة بثثثني اجللسثثتني حتلثثثق حثثثويل عثث    
طلبثثثوا مثثث  إعثثثداد  دراسثثثة علميثثثة للمثثثدوى  ،مشثثثروع تشثثثغيل نسثثثاء امل يمثثثات

لكثزت   ،وتربعثوا إبرسثال مثديرين مثن قثبلهم ليعملثوا فيهثا ،ايقتصادية للمشروع
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 ،املناضثثثثلة العنيثثثثدة الصثثثثادقة ،تلثثثثس املثثثثرأة احلاملثثثثة هثثثثم الثثثثوطن والثثثثثورة ،خدجيثثثثة
يتفاوضثثون علثثى مثثثن جلثثد الثثدب  ،التمثثار ضثثحكت سثثاخرة وقالثثت اي هلثثؤيء

ويثثثرون أنفسثثثهم  ،هثثثؤيء وجثثثدوا وجبثثثة جثثثاهزة ،وقالثثثت انتبهثثثي ،قبثثثل اصثثثطياده
سثثكان اخليثثام بليثثت  ،قالثثت خدجيثثة هازئثثة ،مثثا أكثثرمهم ،أحثثق هبثثا مثثن سثثواهم

أيثن كثان هثؤيء ايقتصثاديون  ،وي نقود يف أيثديهم ،ثياهبم وي جيدون بديال هلا
نشثثثثثثئون مصثثثثثثانع قريبثثثثثثة مثثثثثثن امل يمثثثثثثات لتشثثثثثثغيل النسثثثثثثاء والدارسثثثثثثون؟  مل ي ي

يفكثثرون  جتثثذاب مسثثتثمرين مثثن أصثثحاب  لبثث ،واألطفثثال؟ األمثثر ي يعنثثيهم
 األموال املسروقة من دماء شعبنا وأقواته.

إن اسثثثتطاعوا إرثثثاد و خليثثثام هثثثؤيء سثثثيتاجرون  مل يمثثثات  ،قالثثثت أيضثثثا      
الكثثل يرفثثع الشثثعارات الرباقثثثة   ،لقثثد حتولثثت سثثورية إىل فلسثثثطني أخثثرى ،الثثثورة

وي يكرتثون للوضع امل ساوي للشعز طاملثا أيثم يراتحثون يف  ،ويتاجر  لقضية
 ،أي ترين يف بطانة كالمهم أن كال  منهم قد وعد نفسه مبنصز كبثري ،فنادقهم

ويتصثثثر  ك نثثثه مسثثثؤول معثثثني مثثثن قبثثثل دولثثثة البعثثثث؟ هثثثؤيء عاشثثثوا عمثثثرهم 
رة وجثثثثثدوا املثثثثثال والفنثثثثثادق الف مثثثثثة وتثثثثثذاكر مثثثثثع قيثثثثثام الثثثثثثو  ،وفمثثثثث ة ،نكثثثثثرات
صثار  ،كما وجدوا القنوات اإلعالمية تتسثابق إلجثراء مقثابالت معهثم  ،الطريان

بثثل يعتقثثد  ،واحثثدهم ي يسثثم  للمثثواطن العثثادي  يقثثرتاب مثثن حثثدود سثثيادته
ي  ،هثثثثؤيء طفيليثثثثو الثثثثثورة ،أن كثثثثل مثثثثن بثثثثدأهم  لسثثثثالم يتسثثثثول مثثثثنهم املثثثثال
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 ،ون أن أمثوال الثثورة أعطيثت هلثم لينفقوهثا علثى أنفسثهميعتقثد ،تتعثاملي معهثم
 وبسبون كل من يدنو من حدودهم يريد مشاركتهم هبا.

  ل إين أبثثثدأبثثث ،عهثثثممأان ي أتعامثثثل  ،وكثثث ين ي أعثثثرفهم ،ختربينثثث  اي خدجيثثثة     
يسثثوا يثثم لأبمثثع ذلثثس يثثردون علثثي  ،كالمثثي مثثع كثثل مثثنهم أبين ي أريثثد نقثثودا  

 أي شيء. على استعداد لتقد 

ورية يف ا مثن سثخرجثت مثع أسثر  ،خدجية امرأة حادة الطبع صربة العبثارة    
ة شثابة صثغري  كانت  ،إ ن الثورة اليت سبقت هذه الثورة ،مثانينات القرن املاضي

قمثة انثت انك  ،اتبعت دراسثتها واهتمثت بكثل كبثرية وصثغرية مثن أمثور السياسثة
يف  لتعلثثثيمرتكيثثثة واشثثثتغلت  أتقنثثثت اللغثثثة ال ،علثثثى سثثثوء تصثثثر  بعثثثض الكبثثثار

 مدارس استانبول.

إذ وجثد ا عاملثة بكثل مثا أحبثث  ،سثرعان مثا أحببتهثا ،يف استانبول التقيتها    
وصثثارت  لنسثثبة يل معلمثثا  هامثثا  مثثن معثثامل  ،تبادلثثت معهثثا أرقثثام اهلثثاتف ،عنثثه

قبلثة أستشريها بكثل مثا أان م ،أس هلا ،كثريا  ما أرجع إليها  ،هذه املدينة العظيمة
  ،أستوضثثحها مثثا غثثاب عثث  وعثثن أبنثثاء جيلثثي مثثن معلومثثات ،عليثثه مثثن عمثثل

مل يثثرت  لنثثا النظثثام  ،حبكثثم احلصثثار الثقثثايف الثثذي فثثرض علينثثا بعثثد الثثثورة األوىل
تبثثثثدأ براوهثثثثا يف  ،احلثثثثاكم مثثثثن أدوات املعرفثثثثة سثثثثوى قناتثثثثه التلفزيونيثثثثة الوحيثثثثدة
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الوطنيثة( املنبثقثة كلهثا م )لتصثدع راوسثنا مبشثاهد ايحتفثايت أبعيثاده ،املسثاء
 ،احلركة التصثحيحية اجمليثدة( وكثل الشثعز الصثامت يعثر  حقيقثة وثدهاعن )

تلثثثس احلركثثثة الثثثيت ختلثثث  هبثثثا حثثثاف  األسثثثد مثثثن أصثثثدقائه الثثثذين سثثثاعدوه يف 
كثثثثثريا  مثثثثا كانثثثثت   ،أمثثثثا الكتثثثثز فلهثثثثا شثثثث ن مخثثثثر ،الوصثثثثول إىل مثثثثا وصثثثثل إليثثثثه

ومصثادرة مثا  ،وي مكتبثات لتفتيشثهادورايت امل ابرات تقتحم البيثوت الثيت حتث
وامثثثثتات املراكثثثثز الثقافيثثثثة الرمسيثثثثة  ،هبااحأصثثثثبثثثثل واعتقثثثثال  ،ي يعمثثثثبهم فيهثثثثا

إىل جانثثثثز الكثثثثثري وأكثثثثثر مثثثثن الكثثثثثري مثثثثن  ، ألدب الروسثثثي واألوريب املثثثثرتجم
املطبوعثثات الثثيت تتحثثدث عثثن حيثثاة وبطثثويت ومنمثثزات حثثاف  األسثثد وابنثثه 

ومطبوعثثثثات أخثثثثرى مثثثثن أدبيثثثثات حثثثثزب  ،لوهيثثثثةورفعهمثثثثا إىل مرتبثثثثة األ ، سثثثثل
وخاصثة أصثحاب  ،بثل تبثاع بشثكل إجبثاري للمثواطنني ،البعث ي يقرأها أحثد

وي جيثرا أحثدهم علثى  ،لقثاء مبثالغ  هظثة ،راوس األموال من  ار وصثناعيني
 ،علثثى املثثوظفنيقسثثرا  لثثئال يطعثثن يف وطنيتثثه!. كمثثا تثثوزع  ،رفثثض ذلثثس ايبتثثزاز
 هم عند اباسز.وبسم مثنها من رواتب

وي  ،مثثثثثا حكيثثثثثت لعائشثثثثثة يف تلثثثثثس السثثثثثهرة مثثثثثا جثثثثثرى معثثثثثي يف اسثثثثثتنبول    
وخيثرج  ،إذ عثاد جسثدي ليتمثرد علثي   ،حدثت الساهرين عن صثديقيت  خدجيثة

وأن قلثث  يثثركض بثثني ضثثلوعي يريثثد  ،شثثعرت أين أكثثاد أفقثثد تثثوازين ،عثثن إرادس
هنثثثا  ،يف بيثثثت مثثثر  ،فهنثثثا ،قلثثثز؟  لثثثيس لنثثثا مهثثثرب ولكثثثن إىل أيثثثن اي ،الفثثثرار
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أليس هذا مثا كنثا نبحثث عنثه طثوال العمثر؟  ،هنا األسرة اببة املتحابة ،األمان
بلثثثى إنثثثه هثثثو فلثثثم القلثثثق؟ مثثثا الثثثذي يثثثثري لثثثديس كثثثل هثثثذا ايضثثثطراب؟ اتثثثرك  

عسثثثاين أجثثثد يف أحثثثالم املنثثثام مثثثا يعيثثثد لنفسثثثي  ،أريثثثد أن أانم ألرات  ،أرجثثثو 
 ر.أو اهدأ قليال واترك  ألفك ،صفاءها

ألعضثثاء األثثيس اجلسثثد كتلثثة واحثثدة إذا اشثثتكى منثثه عضثثو تثثداعت سثثائر     
نتشثر دمي وت لسهر واحلمى؟ شرارة كالتيثار الكهر ئثي راحثت تضثرب  طثن قث

ي  ،لكبثثثرياأصثثثوات السثثثاهرين مثثثا زالثثثت تصثثثل  مثثثن البهثثثو  ،يف كامثثثل السثثثاقني
 س كث  ،لصثربولكن ي بثد مثن عمثل شثيء يعينث  علثى ا ،أريد إزعاجهم نيمي

بيثثز ط ،أخثثذت قرصثثا مسثثكنا ورجعثثت للسثثرير ،املثثاء قريثثز مثثن متنثثاول يثثدي
جثثثع هثثثو ج للو أسثثثرتنا الثثثدكتور عبثثثد الكثثثر  كثثثثريا  مثثثا ردد أمثثثامي أن خثثثري عثثثال

 ها.لس سواس عاجل نفسي هبذه الطريقة اليت ما عدت أم ،نسيانه و اهله

شثثيئا  حبثثثت يف ذاكثثرس عثثن ومضثثات سثثعادة مثثرت يف حيثثاس فمثثا وجثثدت     
رجعت إىل األمسيات األدبية واملهرجاانت الثقافيثة الثيت  ،يذهز ع  ما أعانيه

وبعثثثثد اينتهثثثثاء مثثثثن أعمثثثثال املهرجثثثثان اصثثثثطفت   ،يف إحثثثثداها ،شثثثثاركت فيهثثثثا
طبعثا  إىل القرداحثة  ،الكثل يعثر  إىل أيثن املسثري ،الباصات الكبثرية أمثام البوابثة

كنثثا   ،ركبنثثا احلثثافالت ،وفاتثثهبعثثد سثثنوات مثثرت علثثى  ،لثثزايرة قثثرب حثثاف  األسثثد
حثثثثثني توقفثثثثثت  ،نتحثثثثثدث طثثثثثوال الطريثثثثثق ك ننثثثثثا ذاهبثثثثثون يف رحلثثثثثة اسثثثثثتممام
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العسثاكر بلباسثهم امليثداين وأسثلحتهم ينتشثرون   ،الباصات ونزلنا شعرت خبو 
جعلثثوا النثثازلني مثثن احلثثافالت  ،وبثثال أي صثثوت ، إلشثثارة ،كثثاجلراد يف املكثثان

 ،عسثثكري وأشثثار بيثثده أن اتبعثثوينمشثثى أمثثام الصثثف  ،يصثثطفون صثثفا أحثثاداي  
يقدم فنثاجني القهثوة املثرة لكثل  ،وكان أمام  ب الضري  عسكري مخر ،تبعناه

لثثيس    ،القثثرب طويثثل جثثدا   ،شثثربنا القهثثوة ودخلنثثا ،فثثرد منثثا قبثثل دخولثثه الضثثري 
أوقفثثوان  ،بثثل يغثثوص حتثثت مسثثتوى األرضثثية مبقثثدار ذراع ،كثثالقبور الثثيت نعرفهثثا

كثان يقثف إىل   ،رفع اجلميع أكفهم ،أ الفاحتة على روحهلنقر  ،صفا بيط  لقرب
قلثثثت لثثثه هامسثثثة أي تثثثرى هثثثذه  ،وهثثثو طبيثثثز مثثثن أبنثثثاء محثثث  ،جثثثان  حممثثثود

العميبة؟ إن حاف  أسد الش   الذي يرتعز اجلميع لدى ذكر امسثه يتمثدد 
 ،قثثال لثثيس يف هثثذا أي عمثثز ،بثثل حتثثت مسثثتوى أقثثدامنا ،اآلن حتثثت أقثثدامنا

هثل  ،وما زال بكمنا من حتت أقثدامنا ،ثته قد حتللتبل العمز أن تكون ج
 تعتقدين أن بشار هو من بكم البالد؟

 ،لبثثاباأغلثثق و  ،غثثادر السثثاهرون البيثثت ،انتهثثت السثثهرة يف البهثثو الكبثثري     
عان وسثر  ،ااسثتلقت مثر  علثى سثريره ،سارعت بتغطيثة وجهثي ألتظثاهر  لنثوم

 ،يتث  مثلهثال ،طثاهرةالصثايف والثرو  الهنيئثا  هلثا هثذا القلثز  ،ما غرقت يف النوم
رأسثثي  أسثند تنتظثر أن ،مي  األفكثار واهلمثوم تنتظثرين كثثل يثوم حتثت وسثثادس

ا اهلثدوء طيثز هلثفثال ي ،أنتظثر هثدوءها ألانم ،ومهرجايا ،لت رج وتبدأ صراعها
 قبل الفمر.

* * * 
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دهثثم أويو و ثثا إخ ،مثثع إشثثراقة زثثس يثثار العيثثد امثثتا منثثزل مثثر   لضثثيو     
 ،نيقثثثةيثثثدة األالكثثثل يرتثثدي أمجثثثل املالبثثثس اجلد ،أحفثثثادهم وأصثثثهارهم ،وبنثثا م

ركثثا م ة يف حو مثثع بثثني قلثثوهبم حمبثثة أراهثثا جليثث ،تغمثثر وجثثوههم فرحثثة ظثثاهرة
دي بثال ،لعيثد فثرح  الالجئة الغريبة فلثم أجثد مثا ي ،أما أان ،وكالمهم وأفعاهلم

ي  ،املنثثثثايفو القبثثثثور والسثثثثمون أهلثثثثي توزعثثثثوا بثثثثني  ،تغثثثثرق يف محثثثثام مثثثثن الثثثثدماء
 لن أمكث بينهم ألكدر فرحهم حبزين. ،مكان يل يف هذا العيد

انيثثثثة دينثثثثة الربأريثثثثد زايرة أسثثثثامة السثثثثيد يف منثثثثزل أهلثثثثه مب ،اسثثثثت ذنت مثثثثر     
قريبثثا  لتسثثكن أسثثامة أخثثربين أن أمثثه جثثاءت مثثن امل يمثثات مثثع أسثثر ا ،القريبثثة
 جبهثثثات سثثثامة هثثثذا جثثثاء جربثثثا مثثثنأ ،تعتثثث  بثثثه  ريثمثثثا تشثثثفى جراحثثثه ،منثثثه

كنثت   ،دة نقثو وما معه أي ،ما معه أحد من أهله ،مثل عشرات اجلرحى ،القتال
امتهثثثثثثا لثثثثثثيت أقامث يف دار ايستشثثثثثثفاء  ،أزوره يف مستشثثثثثثفى الدولثثثثثثة يف أنطاكيثثثثثثا

جون للمراقبثثة رحى الثثذين ي بتثثاثثثثإليثثواء اجل" IHH-إي هثثا هثثاث: "منظمثثة الثث
لثثثثس ت  يف كانثثثثت تثثثثرافق  أمينثثثثة أخثثثثت مثثثثر   ،بعثثثثد ومل يثثثثتم شثثثثفااهم ،املسثثثثتمرة
لثثى أولئثثس مثث  ع كانثثت أكثثثر حنثثاان    ،تثثرت  بيتهثثا وأويدهثثا لرتافقثث  ،اجلثثويت

 الشباب املصلوبني بني األجهزة الطبية.
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أملنثثا احثثد و و وجعنثثا  ،يأبس مبكثثوثي مثثع أسثثرة أسثثامة ريثمثثا ينقضثثي العيثثد    
ا مثثث ، يثثثرديوهثثثاتف أسثثثامة نيثثثة الربااحلافلثثثة تثثثدنو مثثثن مشثثثار  مدينثثثة  ،واحثثثد

 قثثثثد أمثثثثهي أعثثثثر  كيثثثثف أصثثثثل إىل منثثثثزهلم ألتف ،عرفثثثثت السثثثثبز لكنثثثثه أقلقثثثث 
بطاريثثة  ، ،ئهثاأبنا مثنألواسثيها يف العيثد بعثدما استشثهد واحثد  ،احلاجثة زينثز

سثامة صثارت صثعوبة البحثث عثن أ ،هاتفي فرغت من الشحن وانطف  جهازي
ن مثثثثثأو أجثثثثثد  ،املستشثثثثثفياتي بثثثثثد أن أجثثثثثده يف إحثثثثثدى  ،لثثثثثن أضثثثثثيع ،أكثثثثثرب

 تكلمثثثثونيحظثثثثت أن   معظثثثثم الركثثثثاب ي  ،اجلرحثثثثى مثثثثن يعرفثثثثه ويوصثثثثل  معثثثثه
جلرحثى تمع اجيأطلقت سؤايل: هل يعر  أحد منكم أين  ،العربية بلكنة بدوية

ر إليثثثثواء نثثثثا داقثثثثال ه ،السثثثثوريني يف الربانيثثثثة؟ أشثثثثار أحثثثثدهم إىل ميثثثثني الطريثثثثق
 ل رجثلتثدخ ،نصثل إليهثا سث خرب  حثني ،لعلس  دين جربثس فيهثا ،اجلرحى

يثثثثن أ ،بثثثث ليطثثثثر  أسثثثثئلته: هثثثثل اجلثثثثري  ابنثثثثس؟ ي لثثثثيس ا ،سثثثثتي  مثثثثن الركثثثثاب
تركثثس ألثثن  ،قثثال ي ختثثايف ،أيثثن زوجثثس؟ لثثيس يل زوج ،أويد ؟ لثثيس يل أويد
ل بث ،نثالكنه لثيس ه ،لدي ولد جري  ،أان سوري مثلس ،حىت أوصلس م منس

  حاجثةي ،أين أحسثن التصثر  وحثديوأبلغتثه  ،شكرت مروءتثه ،يف استانبول
 يل مبرافق يف هذه البالد.

ونثثزل  ،هنثثا  مستشثثفى األمثثل ،نزلثثت مثثن احلافلثثة حيثثث أشثثار يل سثثائقها    
قثثال  ،يف املستشثثفى مل أعثثثر علثثى أسثثامة ،معثثي ذا  الرجثثل ذو األسثثئلة الكثثثرية
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 يل أحد اجلرحى رمبا  دينه يف دار ايستشفاء الثيت أقامهثا رجثل سثوري يسثمى
لعلثثثه يبحثثثث عثثثن جثثثري   ،ورجثثثع معثثثي ،رجعثثثت ،يف أول البلثثثدة ضثثثاهراحلثثثاج 

ومثا أكثثر اجلرحثى الثذين  ،وما أكثر الضثائعني مثن السثوريني ،ضائع كما أحبث
 مل يتمكنوا من التواصل مع ذويهم.

نثثثثة(  م إىل اجلدار الثثثثذين سثثثثبقتهم أطثثثثرافه) تقثثثثولجهثثثثة البنثثثثاء لوحثثثثة اعلثثثى و     
رييت لثيس ابثن قث ولكن من املؤكثد أن أسثامة ،وانكدت أبكي أتثرا  من هذا العن

أبس  ي ،رتإصثابته كانثت رصاصثات فتتثت عظثم السثاق لكنهثا مل تثؤد للبث ،هنا
ل ا الرجثثثوألختلثثث  مثثثن هثثثذ  ،ومثثثن فيهثثثا ،سثثث دخل الثثثدار ألطلثثثع علثثثى مثثثا فيهثثثا

 الذي ميشي معي كالظل الثقيل.

 جلثثالس وراءهيثثز افمثثاءين الثثرد مثثن الرجثثل امل ،يف غرفثة اإلدارة ألقيثثت التحيثثة  
شثثعر تثث  أوجعل ،املكتثثز بلهمثثة محويثثة عريقثثة أيقظثثت يف نفسثثي فثثر  الطفولثثة

وأهلهثا  ةمحثا كثم أشثتاق إىل  ،وبني أهلي ،أشعر أن  يف مكان خيص  ، ألمان
هم حثثثدثت ،للملثثوس فملسثثثت ضثثثاهردعثثاين احلثثثاج  ،عرفثثثت بنفسثثثي ،وهلمتهثثا

ظلمثة رتات م لتهم عثن فثسث ،دار احلثديث وطثال ،وحنيث  إليهثا محاةعن مدينة 
 ،هلملثت أجيثاتسكت عنها الكبار وغيبوهثا عثن األجيثال الثيت  ،محاةمن اتريق 

يثان اهد عشثهثو  ،مثا تريثدين سيحدثس بكل   ،قال احلاج مسل م: هذا أبو علي
 ومشار  يف الكثري من أحداثها. ،على كل تلس الفرتة
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؟ أجبتثه: حلثديثن ارد أبو علثي  نفعثال: عثن أيثة مرحلثة مثن التثاريق تريثدي    
نثثثذ انقثثثالب مائمثثثة الثثثثورة ق ،قثثثال الثثثثورة مل تبثثثدأ اآلن ،حثثثدث  عثثثن بدايثثثة الثثثثورة

سثثثثورية اذ رفضثثثثت كثثثل القثثثثوى ال ،حثثثزب البعثثثثث واغتصثثثثابه للسثثثلطة يف سثثثثورية
عثة يهثا مجافاحلكومثة فرضثت حثل مجيثع األحثزاب مبثا  ،ذلثس اينقثالبالوطنية 

ة مجاعثثث وانفصثثثل عثثثن ،لقثثثرارالشثثثيق مثثثروان حديثثثد رفثثثض ا ،اإلخثثثوان املسثثثلمني
ان يظثن كث  ، لثهواختذ من جامع السثلطان مقثرا   ،اإلخوان ليؤسس مجاعته وثورته

 لثثثة مثثثناجتمثثثع مثثثع ث ،أنثثثه يسثثثتطيع  يعتصثثثام والعصثثثيان املثثثدين عمثثثل شثثثيء
 ،املسثيحي ،وفريد نصور ،منهم عثمان األمني وأمحد قصاب  شي ،امل لصني

أرسثلت  ،التمثارمثن أمثوال األغنيثاء و أيخثذ  ،قرروا إنشثاء صثندوق لثدعم الثثورة
وكثثان مركثثزه  ،يعثثا  مجوبثثدأ اإلضثثراب العثثام فيهثثا  ،الرسثثائل إىل ابافظثثات السثثورية

 .محاةمدينة 

كثثثز ان ير كثث  ،وهثثو جثثالس علثثى الكرسثثي املقابثثل يل ،أبثثو علثثي يسثثرد  نفعثثال  
 ،تههثثدج صثثو تر ثثف يثثداه ويت ،نظثثره علثثى األرض ك منثثا يقثثرأ مثثن كتثثاب مفتثثو 

 ل  العرق عل جبينه ويتابع الكالم:آلتلتمع 

سثثتة ألويثثة مثثن  محثثاةأرسثثل إىل  ،كثثان رئثثيس اجلمهوريثثة حينهثثا أمثثني احلثثاف      
طوقثثثثثثوا املدينثثثثثثة واقتحموهثثثثثثا  ،يف كثثثثثثل لثثثثثثواء ألثثثثثثف ورسثثثثثثمئة جنثثثثثثدي ،اجلثثثثثثيع
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 ،داسثثثوا أبحثثثذيتهم نسثثثق القثثثرمن الكثثثر  ،دخلثثثوا جثثثامع السثثثلطان ، لثثثد  ت
أقيمثت هلثم حمكمثة عسثكرية يف  ،فثني مثن الرجثالواعتقلثوا أل ،هدموا أجزاء منثه

 ،وعضثثثوية مصثثثطفى طثثثالس واندر قوشثثثقمي ،محثثث  بر سثثثة صثثثال  الضثثثللي
و لسثمن املؤبثد علثى رسثمئة  ،حكمت ابكمة  إلعدام علثى نصثف العثدد

حينهثا قثال أحثد ابثامني  ،وكان أقثل حكثم هثو السثمن خلمثس سثنوات ،منهم
كثثم  إلعثثدام علثثى ألثثف رجثثل مثثن مدينثثة الدمشثثقيني: ألول مثثرة يف التثثاريق ب

 صغرية مثل محاة.

لثثثة مثثل جو كثثان قثثد ع  ،ويف بدايثثة حكثثم أمثثني احلثثاف  لسثثورية ،قبثثل ذلثثس     
لوجهثثاء ع ايثثمجدعثثوة طلثثز مثثن ابثثاف   ،محثثاةوحثثني وصثثل  ،علثثى ابافظثثات

م كثل هثؤيء هثايجتماع سث ل أمثني احلثاف : أ يف ،ورجال الدين ليمتمع معهم
ز ن الغائثثثثمحثثثثاه؟ أمل يتغيثثثثز أحثثثثد مثثثثنهم؟ أجابثثثثه ابثثثثاف  أبوجهثثثثاء ومشثثثثايق 

 مثثثثل هثثثذه ي ميكثثثن جلبثثثه إىلالرجثثثل هثثثذا  ،الوحيثثثد هثثثو الشثثثيق حممثثثد احلامثثثد
لثيت الفاظ غضز رئيس اجلمهورية ورا   يسز ويشتم أبقذع األ ،ايجتماعات

طوه م: اشثثثثحأرسثثثثل وموعثثثثة مثثثثن الشثثثثرطة قثثثثائال هلثثثث ،يعرفهثثثثا ويتقنهثثثثا البعثيثثثثون
  هنا مقيدا .وأحضروه إىل
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ن هيبثة يثاء مثاحليثنيهثا و  ،ذهبت دورية الشثرطة يثدفعها اخلثو  مثن السثلطة    
سثثالة كتثثز ر ف ،دخلثثوا عليثثه وأخثثربوه مبثثا كثثان مثثن أمثثرهم ،الشثثيق حممثثد احلامثثد

العلمثثثاء  وبثثثئس ،ممثثثا جثثثاء فيهثثثا: نعثثثم األمثثراء علثثثى أبثثثواب العلمثثثاء ،إىل الثثرئيس
فكثثثر  ،لرسثثثالةاقثثثرأ أمثثثني احلثثثاف   ،ااان أرأب بثثثس عثثثن هثثثذ ،علثثثى أعتثثثاب األمثثثراء

كانثت   ،داحلامث قليال مث أشار للممتمعني: لنذهز كلنا إىل منثزل الشثيق حممثد
عثثثثي ش صثثثية الثثثرئيس أمثثثني احلثثثاف  مثثثزي  عميثثثز مثثثن جثثثربوت العسثثثكري الب

 ،لشثثثوارعوطيبثثة وانثثدفاع قبضثثاايت ا ،وسثثذاجة الغائثثز عثثن حقيقثثة األحثثثداث
فلثثثم  ،باتثثثهوسثثث له عثثثن طل ،اجملتمعثثثني احنثثث  وقبثثثل يثثثد الشثثثيق أمثثثام كثثثل ،لثثثذلس

تصثل يب لثه ا وقثال ،أعطثاه رقثم هاتفثه يف البيثت ومكتثز الر سثة ،يطلز شثيئا  
 .لكن الشيق مل يتصل معه أبدا   ،وألي سبز كان ،مىت شئت

هثثاج  ،ل فيهثثابعثثدما سثثيطر اجلثثيع علثثى املدينثثة كثثتم أنفاسثثها ومنثثع التمثثو     
 هز اىلوجهثثاء بتشثثكيل وفثثد يثثذفكثثر مثثن بقثثي مثثن ال ،الشثثارع احلمثثوي ومثثاج

تشثثاورون كهم يتثر  ،شثثاوروا الشثيق حممثد احلامثثد فلثم ينضثم هلثثم ،القصثر الر سثي
 ا ه مباشرة إىل القصر اجلمهوري. ،وسافر وحيدا إىل دمشق

وقثثد اعتقلثثوا بتهمثثة  ،كثثان يف إحثثدى قاعثثات القصثثر شثثيوخ ووجهثثاء البثثدو     
ه إىل مدينثثة محثثاه يف موكثثز نثثلو اذ كثثانوا يضثثعون اخلبثثز يف توابيثثت ويدخ ،رهيبثثة
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شثثثاهد الشثثثيق  ،بعثثثدما مت إغثثثالق األفثثثران الثثثيت تطعثثثم اخلبثثثز للمدينثثثة ،جنثثثازات
بينمثثا جلثثس رئثثيس اجلمهوريثثة  ،حممثثد احلامثثد أولئثثس الشثثيوخ جيلسثثون مرعثثوبني

وسثط  ،يثديره يف وجثوههم ميينثا وزثاي ،وضعا فثوق الطاولثة رشاشثا   ،إىل مكتبه
حثني علثم الثرئيس بقثدوم الشثيق حممثد احلامثد  ،ئثةسيل هادر مثن الشثتائم البذي

رفثض الشثيق  ،قدم له القهوة بعدما قبل يده ،وأخذه إىل مكتبه ،قام يستقباله
تلكثث   ،طلثثز العفثثو عثثن كثثل املعتقلثثني ،شثثرب القهثثوة قبثثل تلبيثثة طلبثثهاجللثثوس و 
وحتتثثاج  ،متحممثثا أبن احلكايثثة معقثثدة حتتثثاج الكثثثري مثثن اإلجثثراءات ،الثثرئيس

قثال  ،لكثن الشثيق ظثل واقفثا   ،لثس قيثادة الثثورة للموافقثة علثى القثراراجتمثاع و
 ،اتصل  إلذاعة لثتعلن العفثو الر سثي ،أمامس اهلاتف ،له أنت رئيس اجلهورية

 أريد مساعه  لراديو قبل جلوسي.

ة مرسثوم ه إذاعثالرئيس أخذته هبة من الن وة فاتصل بوزير العدل وطلز من   
 ،تقلثنيل املعوأفثرج عثن كث ،وشرب القهثوة ،جلس الشيقحينها  ،العفو  لراديو

 رج عثثنأفثث ،لثثيس كثثل الشثثيوخ سثثواء ،فقثثال أحثثد شثثيوخ العشثثائر: الشثثيق شثثيق
 الشيق مروان حديد يف ذلس العفو فنقل مركز نشاطه إىل دمشق.
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و أ ،ؤالسثثثثثمل يثثثثثرت  يل فرصثثثثثة لطثثثثثر   ،كالمثثثثثه دراكثثثثثا    كثثثثثان أبثثثثثو علثثثثثي يثثثثثرش      
ر تتقثاطو  ،كثان العثرق يتصثبز مثن جبينثه  ،هدايستفسار عن مشثهد مثن املشثا

لثثثى عوعيثثثه مسثثثندا  ك ،وقثثثد احنثثث  أبثثثو علثثثي اذعثثثه لامثثثام ،نقطثثثه علثثثى األرض
 رب النافثذةسثماء عثينظثر حلظثات إىل ال ،منقال نظره بني األرض واجلدار ،ركبتيه

 امثثثثأان  رد غاضثثثثبا   ،وأطلثثثثز احلثثثثديث ،رفعثثثثت يثثثثدي أسثثثثتوقفه ،ويتثثثثابع الكثثثثالم
مسثثثاع  نثثثت أودأجبتثثثه معتثثثذرة: ك ،مازلنثثثا يف البدايثثثة ،عثثثدمثثثن القصثثثة ب انتهيثثثت

ينثة كيثف دمثرت مدكيثف بثدأت؟ وكيثف قمعثت؟    ،شيء عثن ثثورة الثمانينثات
يثثا  أمثثع  ،نيلثثت بكاملهثثا لإلخثثوان املسثثلموكيثثف مح    ،مثثن أجثثل إسثثكا ا محثثاة

لكثثثري أن ا والثثدليل ،كانثثت ثثثورة شثثعبية اشثثرتكت فيهثثا كثثل األحثثزاب والطوائثثف
 سثمن يفباهبم شثاعتقلثوا وضثاع  ،علثويني واملسثيحيني ممثن أعثرفهممن الشبان ال

هلويثثة طاقثثات ابيثثدي اسثثت رجت هلثثم ب ،يف دائثثرة السثثمل املثثدين  حلفثثةو  ،تثثدمر
 بعد اإلفراج عنهم.

 ،شاشثثة هثثاتفي املوصثثول اهثثثاز الشثثحن راحثثت تثثثومض معلنثثة عثثن رسثثثالة    
 القثثثادم يف بثثثالدان يهنئثثث   لعيثثثد ويتمثثث  أن يكثثثون عيثثثدان ،إنثثثه أسثثثامة ،فتحتهثثثا
 ،أحبثثثث عنثثثه ،أخربتثثثه أبين يف الربانيثثثة ،رددت علثثثى رسثثثالته  تصثثثال ،وبيوتنثثثا
 ،بيتنثثا إىليصثثطحابس حسثثام سثثي س أخثثي  ،قثثال انتظثثري يف مكانثثس ،عثثنهم

حثاف  األسثد هثدم مئثثة  ،هنالثس فقثرة جيثز أن تعرفيهثثا ،قثال أبثو علثي انتظثثري
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هثثثل تعثثثرفني ملثثثاذا؟ ألن  ،سثثثنومل يهثثثدم جثثثامع احل ،ورسثثثني مسثثثمدا  يف محثثثاه
ويف  حثة  ،حممد ابن نصري الذي أسس الداينة النصريية كثان يلقثي دروسثه فيثه

جلثثثز علثثثي مملثثثو  الرافعثثثات  ،لولثثثدي ابثثثن حممثثثد نصثثثري ،ذلثثثس املسثثثمد قثثثربين
 واملعدات الثقيلة اخلاصة  جليع ونقل القربين إىل إحدى قرى جبلة.

كرايت الثثذي كثثان يسثثرده أبثثثو فثثانقطع بوصثثوله  حثثديث الثثذ  ،حسثثامجثثاء     
 ،بثثثل حثثثديث التثثثاريق احلقيقثثثي الثثثذي عاينثثثه بنفسثثثه وعثثثاش مجيثثثع أهوالثثثه ،علثثثي

أريثد أن  ،مع وعد  لعودة إلكمال ما انقطثع مثن احلثديث ،است ذنتهم  ملغادرة
ألعثثثر    ،أعثثر  أشثثياء كثثثرية ممثثا كثثان يثثدور يف العقثثود املاضثثية مثثن األحثثداث

وعثثثدي جلثثثدي الثثثذي محلثثث  األمانثثثة  كيثثثف أيف بكيثثثف أحتثثثر ؟    ،كيثثثف أكتثثثز
الثيت مل  ،كيف أرد على أسئلة األجيثال اجلديثدة مثن الشثباب  ،كطوق يف عنقي

نعثم  ،وي روى هلا أهلها شثيئا  عثن تفاصثيل تلثس املرحلثة تلس األحداثتشهد 
ضثثثثحوا بثثثثبعض األعضثثثثاء مثثثثن  ،ضثثثثحوا أبرواحهثثثثم ودمثثثثائهم ،إن الشثثثثباب اروا

قثثدموا تضثثحيا م يف سثثبيل  ،م مثثن العمثثرأجسثثادهم ليعيشثثوا معثثاقني مثثا بقثثي هلثث
إلزالثثثة حثثثال  ،لرفثثثع نثثثري الظلثثثم والعبوديثثثة الثثثذي أذل رقثثثاب النثثثاس ،عثثثيع كثثثر 

يريثدون رغيفثا أيكلونثه مثع  ،الرعز املستبد  لقلوب جثراء حكثم احلديثد والنثار
يريدون إغثالق بثوا ت اجلحثيم  ،يريدون فرصة للعمل الشريف ،عائال م أبمان
فثثروع األمثن( لكثثنهم ي يثدركون مسثثاحة الفضثثاء ) ا زورا  وهبتثثاان  الثيت أطلثثق عليهث
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ولثثثثيس لثثثثديهم صثثثثورة واضثثثثحة عثثثثن احلاضثثثثر  ،ي يعرفثثثثون التثثثثاريق ،ابثثثثيط هبثثثثم
 ليتمكنوا من رسم املستقبل.

 عثثرب قثثادين ،ا  كثثان وجهثثه جهمثثا صثثارم  ،حلسثثامغرقثثت يف الت مثثل ومل أنتبثثه      
 لته عثثن سثث ،وقثثتن صثثامتا  طثثوال الكثثا  ،أزقثثة ضثثيقة يثثرتاكم احلطثثز أمثثام أبواهبثثا

مت  لصث لثذلس لثذت ،كانثت أجوبتثه خمتصثرة مقتضثبة  ،عن أمثه وإخوتثه ،أبيه
 بقية الطريق..

ذا هثثو نعثثم هثث ،بكثثت احلاجثثة زينثثز كثثثريا   ،يف البيثثت كثثان ايسثثتقبال حثثارا      
لثؤون ميحسثام  كان أبنثاء حمسثن وأبنثاء أخيثه  ،موت وثكل وغربة وتشرد ،عيدان

يق يثثت الضثثيتقثثافزون يف ذلثثس الب ،وي يثثردعهم أحثثد عثثن شثثيء ،البيثثت صثث با  
  ،ة الغرفثة زاويجيلس أسامة يف ،يصرخون ،يقلبون الكراسي واألواين ،يرتاكضون

 ،اللعثثز أثنثثاء يثثداري سثثاقه وأسثثياخ احلديثثد الثثيت خترتقهثثا لثثئال يدوسثثها أحثثدهم
زان فلثن حا األأم ،تقول دعوهم ليعيشوا طفولتهم ،واحلاجة زينز صابرة صامتة

 ستنتظرهم وسي خذون من احلزن حصتهم. ، رب منهم

را  يقلثثثثثثز يف ابطثثثثثثات وتوقثثثثثثف علثثثثثثى  ،أحثثثثثثد األطفثثثثثثال فثثثثثثت  التلفزيثثثثثثون    
يقثثثثثول قضثثثثثينا علثثثثثى  ،كثثثثثان املثثثثثذيع يقثثثثثرأ األخبثثثثثار  ،الفضثثثثثائية السثثثثثورية الرمسيثثثثثة

وكلنثثا يعلثثم أن اجلثثزء البثثاقي  ،أان أعلثثم ،واألزمثثة اقرتبثثت مثثن يايتهثثا ،اإلرهثثابيني
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صثثثرخت أم حسثثثن: أغلقثثثوا  ،مثثثن سثثثورية حتثثثت سثثثيطرة النظثثثام أقثثثل مثثثن الثلثثثث
حيثثثث كثثثان  ،وشثثثط يب اخليثثثال إىل الطفولثثثة البعيثثثدة ،ي نريثثثد كثثثذ  ،التلفزيثثثون

 ،حلكثاايتاعمي علي شحيدة رمحة   عليه جيمعنا يف فنثاء داره لثيق  علينثا 
تقثثثول  ،هإليثثث اإلصثثثغاءي ميثثثل مثثثن تكرارهثثثا وي منثثثل مثثثن  ،حكايثثثة كثثثان يكررهثثثا

 احلكاية:

فثثثث خربوا  هبثثثثا اجلثثثثريان علثثثثم ،بيضثثثثتها تثثثثزن أوقيثثثثة ،)عنثثثثدي دجاجثثثثة حبشثثثثية    
تها حثت شثثوير اشثويها واقليهثثا وبثدهنها غطيهثثا..  ..صثثا  يب: وي  ،السثلطان

أان هثثثدي و يهثثثو  ،جثثثاء القثثثط املبلثثثق أخثثثذها وتسثثثلق ،وقليتهثثثا وبثثثدهنها غطيتهثثثا
 لثوي ،هحتتثعزمثي سثقطت  مثن ،وحلتهيح   ،أهدي إىل جورة حسني الكردي

كيثثف   ا و وانظثثر  ،فطسثثتهلكنثثت  ،حتتثثه مثثن ينأنقثثذا ،أختثثهحضثثور حسثثني وابثثن 
ثثثثري مثثثن ( نقاطعثثثه بكصثثثفعتها لثثثهالصثثثفعات الثثثيت شثثثدة مثثثن   ..امحثثثرت رقبثثثيت 

 األسئلة:

وكيثثف تفطسثثه  ،كيثثف ينتصثثر عليثثس وهثثو قثثط وأنثثت رجثثل  ،اي عمثثي -
 وب؟رب أم املضر االض ،وأنت حتته؟ ومن الذي حتمر  رقبته

كثثربان اي   ،حثثني تكثثربون سثثتعرفون كيثثف تقلثثز احلقثثائق :يضثثحس عمثثي ويقثثول
 ،ابليثثة والدوليثثة ،اإلعثثالموهثثا حنثثن نثرى احلقثثائق مقلوبثثة يف كثثل وسثائل  ،عمثي
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ونسثثمع كيثثف يثثزورون احلقثثائق فيقولثثون عثثن ثثثورة شثثعز قثثام ليثثدفع عثثن نفسثثه 
 ،ب علثثثى اإلرهثثثابواترة  حلثثثر  ،اترة فيصثثثفويا  حلثثثرب األهليثثثة ،الظلثثثم واملذلثثثة

والثيت  1973وكثذلس حصثل يف حثرب  ،يصورون هزائمهم أمثام الثثوار انتصثارا  
 .وسدةواهلزمية بل هي اخليانة  ،وهي إىل اهلزمية أقرب ،مسيت  لتحريرية

جثثة كثثن زو ل ،متنيثثت لثثو أحتثثدث مطثثوي مثثع كثثل واحثثد مثثن أفثثراد هثثذا البيثثت   
جبثثثثثل  ا للعثثثثثودة إىلحمسثثثثثن كانثثثثثت مشثثثثثغولة امثثثثثع مالبثثثثثس أطفاهلثثثثثا اسثثثثثتعداد

ل ألطفثثثااكثثثان   ،حيثثثث سثثثيلتحق زوجهثثثا بكتيبتثثثه بعثثثد انقضثثثاء العيثثثد ،األكثثثراد
سثثثثها ز رأواجلثثثثدة  ثثثث ،يغنثثثثون ويهتفثثثثون : سثثثثنعود إىل سثثثثورية ،سثثثثعداء  لعثثثثودة

 كومتهثثثثاأيثثثثة سثثثثورية سثثثثتعودون إليهثثثثا؟ تلثثثثس الثثثثيت متطرهثثثثا صثثثثواريق ح ،أبسثثثثى
أن ينصثران و  ،رهمم من شثرو أرجو   أن بميك ،وبراميلها املتفمرة يف كل حني

 ونعيع مثل حياة البشر. ،قريبا  لنعود لبيوتنا

ا تتفتثت عظثام مجممثيت أشثعر هبث ،صداع يد  رأسثي ،النهارانقضى ذلس     
 غسثثل وي ،يتمل تثثؤثر هبثثا املسثثكنات الثثيت ي تفثثارق حقيبثث ،مثثن ضثثغط بثثداخلها
 ،يثثثثلالل ا وي هثثثدأ صثثثث ز األطفثثثال إىل مثثثا بعثثثد انتصثثث ،رأسثثثي  ملثثثاء البثثثارد

مضثوا مهم ليأما تكفيهم مي ،وندمت على زايرس هلم ،خملت من أهل البيت
 جزءا  من الليل يف ايهتمام يب؟
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علثثثى  منثثثت ،هثثثدأت ضثثثمة البيثثثت بعثثثد نثثثوم األطفثثثال فهثثثدأ قلثثثيال صثثثداعي    
بقيثت لبيثت و انم كل مثن يف ا ،فراش إسفنمي رقيق اانز فراش احلاجة زينز

 ،يهثثانصثثت إلناقثثز ابنهثثا الشثثهيد )سثثعيد( وأان أاحلاجثثة زينثثز حتكثثي يل عثثن م
تثثه نثثدق ذاإذ كثثان مثثع سثثعيد يف اخل ،وأستحضثثر مثثا حثثدث  بثثه عثثزام ابثثن أخثثي

لثثس اللحظثثة  يف ت ،أصثثدقاء هنثثا مثلمثثا كثثانوا أصثثدقاء يف القريثثة ،منثثذ أايم طويلثثة
اجلثيع  جبهثة ،كانوا منشغلني ببناء جدار يفصلهم عن رصاص اجلبهثة املقابلثة

ون ببنثثثاء بلمثثث ،ون الطرائثثثف واألحثثثالملكثثثانوا يتبثثثاد  ،ابع للحكومثثثةالنظثثثامي التثثث
 ر ليتزوجثوا لنصث بلمثون  نتهثاء الثثورة ،تكثون ملكثا  هلثم ،بيوت يسكنون فيها

يثثوم لثثس اليف ذ ،بثثل تسثثف هبثثم أحالمهثثم فيت يلثثون امثثتال  سثثيارات ،ويفرحثثوا
 ،رخثنثدق مصثا  هبثم صثديق مثن خ ،كان الثثهم عبثد الثرمحن السثعيد  ،القريز

 ،بثثا مثثنهمانفمثثر الصثثاروخ قري ،قثثادمصثثوت صثثفري صثثاروخ  ،اي شثثباب انبطحثثوا
ه لثثت أذانرفثثع عثثزام رأسثثه وقثثد تعط ،ظثثل عثثزام منبطحثثا  حثثىت هثثدأت األصثثوات

. التفثثثثت إىل اي سثثثعيد ..اي عبثثثثد الثثثثرمحن. ،را  ينثثثثادي رفيقيثثثثه ،عثثثن وظيفتهمثثثثا
 تشظى جسد سعيد. ،مكان سعيد فرأى كومة من األحشاء

 ،رضلثى األمشثى خطثوات مث ارمتثى ع ،ام  ليبحث عثن عبثد الثرمحنقام عز     
تلقثثى و  ،استشثثهد كثثل مثثن سثثعيد وعبثثد الثثرمحن ،مثثا كثثان يثثدر  حمثثم إصثثابته

ىت  حثثمثثن ظهثثره  ،عثثزام رشثثة مثثن شثثظااي الصثثاروخ توزعثثت علثثى جسثثده كثثامال
 نقل بعدها إىل مستشفى انطاكية. ،كعبيه
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فاعثل معهثا وجثدت  ي أتهثل انتهثت حكايتهثا؟ أم  ،صمتت احلاجة زينثز    
مثر القثادم ن الفلكثن أذا ،ي أعلم هل انمت قبلي أم منت قبلها ،فظنت  انئمة

 سثثثثثلمنابثثثثثل است ،أكثثثثثد يل أين واحلاجثثثثثة زينثثثثثز مل نثثثثثنم ،مثثثثثن املسثثثثثمد القريثثثثثز
 ،مواسثثثثتيق  حمسثثثثن وحسثثثثا ،قمنثثثثا للصثثثثالة ،للصثثثثمت مثثثثدة حتسثثثثز  لثثثثدقائق

انثثت ك  ،كانثثت  ألمثثسوعثثادت ضثثمة البيثثت اشثثد ممثثا   ،والزوجثثات واألطفثثال
 وهثذا  ختطثف لقمثة ،حنني ذات السنوات التسع تفثوق اجلميثع حركثة وصث با

 ،أبويهثثثا ة لثثثدىوتعثثثر  أيثثثا األثثثري  ،مجيلثثثة جثثدا  وتعثثثر  أيثثثا مجيلثثة ،تنكثثز ذا 
لبيثثثت  اوحتلثثثق يف فضثثثاء  ،وتضثثثحس ،تضثثثحسرتاهثثثا ف  ،لثثثذ  ي ختشثثثى عقثثثا   

 .لتاجهة  شعرها الشبي وعقدة ،بثوهبا امللون  ألزهار ،كفراشة مشاغبة

 ،مثثثا كنثثثت أتوقثثثع أنثثث  سثثثو  أزور أم حسثثثن بعثثثد عثثثامني مثثثن زايرس هثثثذه    
بعثدما دفثن يف تلثس القريثة  ،ألجد حمسن قد تر  اجلبهة وجاء للسكن يف تركيا

بعثدما  ،وجاء حامال ابنته اجلميلة ليبحث هلا عن عالج ،السورية ولده الصغري
وابنثة اجلثريان الثيت كانثت تلعثز  ،أخاهثا فقتثل ،سقط صاروخ قرب بيتهم هنا 

وأصثثثثاهبا يف عمودهثثثثا الفقثثثثري لتعثثثثاين شثثثثلل نصثثثثفها السثثثثفلي بقيثثثثة أايم  ،معهثثثثا
ومثثثا كنثثثت أعلثثثم أن وجثثثه حنثثثني سثثثيحتل الكثثثثري مثثثن أغلفثثثة اجملثثثالت  ،حيا ثثثا

أيس  ،الثثثثيت أقامتهثثثثا منظمثثثثات تثثثثدعي مسثثثثاند ا للشثثثثعز السثثثثوري ،والصثثثحف
 ،ي يقثثثدمون أيثثثة مسثثثاعدة ،الصثثثور ويثثثذهبونيلتقطثثثون  ،منثثثدوبوها إىل املشثثثايف
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 ،تركثثثثت كثثثثل شثثثثيء وانشثثثثغلت  بنتهثثثثا ، ت الفرحثثثثة علثثثثى وجثثثثه أم حنثثثثنيفثثثثانط
أن تثثرى ابنتهثثا متشثثي علثثى رجليهثثا راجيثثة  ،تثثركض هبثثا مثثن مستشثثفى إىل مخثثر

لكثثن  ،حنثثني تثثوردت وجنتاهثثا وهثثي تثثدنو سثثريعا مثثن مرحلثثة البلثثو  ،مثثرة أخثثرى
ختثثرج منهثثا  ،اإلحسثثاسفاقثثدا   ،املثثوت نصثف جسثثدها السثثفلي يعثثاين حالثثة مثثن

عثثثثثادت أمهثثثثثا لتلبسثثثثثها احلفاظثثثثثات كاألطفثثثثثال  ،فضثثثثثالت جسثثثثثدها وي تشثثثثثعر
فثرا   ،أمثا األب ،وصار تبديل احلفاظثات م سثاة تشثبعها بكثاء وقهثرا   ،الصغار

  ،اشتغل يف املثزارع والبسثاتني ،اشتغل أبعمال البناء والدهان ،يبحث عن عمل
 أجرة البيت.كل هذا ليؤمن نفقة أسرته و 

 ارصثثث ،ابنثثثه األوسثثثط... بعثثثد مثثثوت أخيثثثه صثثثار هثثثو الصثثثغري ،أمثثثا حسثثثن    
مل و  ،رتفثثعمخيثثا  مثثن أي صثثوت  ،يسثثتيق  يف الليثثايل مصثثا  حبالثثة مثثن اهللثثع

 يدخل املدرسة بعد.

ألن  ،وضثثثثثعت األم  بعثثثثثض الطعثثثثثام يف حقيبثثثثثة ،اكتمثثثثثل التحضثثثثثري للسثثثثثفر    
يقطعثه  حثني ،لن الطريثق وعثر طويثوأل ،الوقت مل يتسع هلم لتناول وجبثة فطثور

 الصغار مبعدة فارغة سيكون أدعى لسالمتهم.

وراحثثثثثت تثثثثثدعو حبثثثثثرارة قلثثثثثز األم أن  ،عثثثثثت احلاجثثثثثة زينثثثثثز املسثثثثثافرينود       
 ،وأن ميثثن علثثيهم  لنصثثر الثثذي جياهثثدون ألجلثثه ،بفظهثثم مجيعثثا  مثثن كثثل سثثوء
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الثيت يركبويثا  ظلت تتثابع بنظرهثا السثيارة ،وحني أغلق الباب ذهبت إىل الشرفة
 ،تركثثثثت الشثثثثرفة وجلسثثثثت يف زاويثثثثة البيثثثثت صثثثثامتة ،حثثثثىت غابثثثثت يف املنعطثثثثف

صثثثثارت متثثثثثاي  ،و لوقثثثثت ،ك يثثثثا فقثثثثدت اإلحسثثثثاس  ملكثثثثان  ،ذاهلثثثثة العينثثثثني
وهثثي  ،الشثثابة املنقطعثثة عثثن دراسثثتها ،قالثثت ابنتهثثا دعثثاء ،جامثثدا  مثثن حلثثم ودم

طيع أن نتثثثثنفس حتثثثثبس دموعهثثثثا يف حماولثثثثة لكسثثثثر جثثثثدار الصثثثثمت: اآلن نسثثثثت
وك يثا مل  ،مل تلتفثت األم ،بعدما هدأ جو البيثت مثن صث ز األطفثال ، رتيا 

أشثرت بنظثري إىل  ،نظرت إيل  دعثاء ك منثا تطلثز العثون ،تسمع ما قالته ابنتها
مث  ،طلبثثت منهثثثا إعثثداد قهثثوة الصثثثبا  ،دخلثثت دعثثاء املطثثثبق وتبعتهثثا ،املطثثبق

 الذي يغلف األم املفموعة. ريثما أحاول فس جليد احلزن ،وجبة الفطور

شثائر املني بوتسثتقبلينهم حث ،أرجو   أن يردهم لثس سثاملني غثامنني  -
ت فكثر  ،امازالثت غارقثة  يف ذهوهلث ،النصثر .... مل  ثز علثى كالمثي
 .وأخريا  تذكرت شيئا   ،مطوي  فيما أخرجها به من حالتها

كثثان   ،ةدمثثان وأان اآلن ،أمثثي كانثثت تثثدعو   أي جيعلهثثا مثثن النثثادمني -
رين حثثثثني ودعنثثثثا املسثثثثاف ،بثثثثودي لثثثثو أرسثثثثل ألخثثثثي شثثثثيئا  مثثثثع أويد 

خثثثثي كنثثثثت أريثثثثد إرسثثثثال أشثثثثياء أل  ،أنسثثثثاين املشثثثثهد ماكنثثثثت سثثثث فعله
 س؟ هثثثلمثثثا رأيثثث ،ألن أويد  سثثثيلتقون بثثثه وأبسثثثرته ،هنثثثا  يف اجلبثثثل

م أكلثثثثثم حمسثثثثثن  هلثثثثثاتف أطلثثثثثز منثثثثثه التوقثثثثثف وانتظثثثثثاري ألحلثثثثثق هبثثثثث
 وأعطيهم األمانة؟
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ة ن عثودمثأان أتشاءم  ،قالت العموز خبو  ، .. ي تفعليي.. أرجو  -
 املسافر قبل بلوغه هدفه.

 ألمانثةاس حبث بني الشباب العائثدين إىل اجلبثل عمثن يوصثل  ،حسنا -
 نا.لن يصيبنا إي ما كتز   ل ،ي حتزين اي أخيت ،ألخي

وعهثثثا مسثثثحت دم ،لتسثثثتطلع األمثثثر ،مثثثدت دعثثثاء رأسثثثها مثثثن  ب املطثثثبق    
 كر؟ سهل أحز القهوة بسكر؟ أم بال  ، وهي عاملة  إلجابةلتس ل 

لهثثا عثثن أم قالثثت الكثثثري ،علثثى وقثثع حثثديث احلاجثثة زينثثز ،شثثربنا القهثثوة    
طثن و  ،ء همرتنثا أثنثاوالعثودة إىل وطثن ي يشثبه مثا تركنثاه وراءان ، نتصار الثورة
لفثثرص يف اكثافؤ ويفثثرتض ت ،وطثثن يعطثي الكرامثثة ألبنائثه ،واأللفثةتسثوده اببثثة 

كالعبيثد   ي ،اروطثن يعثيع فيثه أبنثااه كالبشثر األحثر  ،العمل والسثكن واخلثريات
يتهثثثثثا هثثثثثذه العمثثثثثوز الثثثثثيت أمضثثثثثت حيا ثثثثثا بثثثثثني ب ،عمبثثثثثت منهثثثثثا ،آلل األسثثثثثد

ز أن ثثل زينثمكيف لشثعز فيثه   ،كم تفهم من معاين الوطن واملواطنة  ،هاوحقل
 ت.لن يعود للذل مهما بلغت التضحيا ،يعود للذل؟ لن يعود

يبثثد  بثثل ،العيثثد ي بثثد مثثن عثثودس إىل مثثر  بعثثدما انقضثثى ،ودعتهثثا وابنتهثثا    
 جرها ة يسثثثتالثثثذي تركتثثثه يف غرفثثثة صثثثغري  ،يل مثثثن العثثثودة إىل ابثثثن أخثثثي اجلثثثري 

  ،رعالشثثا ونزلثثت إىل ،ودعثثت احلاجثثة زينثثز وابنتهثثا ،بعثثض الشثثباب السثثوريني
 .دموعه يغالز ،كان ابنها أسامة يقف هنا  مستندا  إىل عكازيه
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 ،جلثثري ايبثثد مثثن وجثثودي إىل جانثثز ابثثن أخثثي  ،أان ذاهبثثة اي أسثثامة -
 .أستودعس  

 .وجلربس ،انتبهي لنفسس ،مع السالمة -
ررة ان ابثثثوسثثثنلحق هبثثم إىل بثثثالد ،ملثثاذا تبكثثثي؟ أخثثو  وأسثثثرته سثثبقوان -

 .قريبا إن شاء   ،من الظلم
ر  أشثثا ،نثثا لويهثثا لثثرافقتهم إىل ه ،وهثثذه العكثثاكيز ،يبكيثث  عمثثزي -

  لثورة بدل قعودي هنا كالنساء.
وكثثل ت ،وسثثتعود لتعمثثل مثثا حتثثز مثثن األعمثثال ،ستشثثفى إن شثثاء   -

 على   اي ابن خايل.

 ،ز دمثوعيأغالث ،ومشيت إىل حمطة احلثافالت املسثافرة إىل أنطاكيثة ،تركته    
 زه؟ يفهل كنت حزينثة مثن أجثل العمثوز؟ هثل كنثت أشثار  أسثامة قهثره وعمث

 واايتر بعثثثثد  ،بعثثثثد عقثثثثود مثثثثن الثثثثذل واخليبثثثثات ،يقثثثثة كانثثثثت دمثثثثوع الفثثثثر احلق
 ،براتيثثةامل ا وقصثث  كتبتهثثا أسثثتنكر فيهثثا خنثثوع شثثعبنا لقهثثر الدولثثة وأجهز ثثا

ة علثى  بغثزار  ها هوذا مطر الثورة يهطل ،أجد أن ذلس الرضوخ كان حمض غبار
 ،التمثردلقثوة و لتلمثع الوجثوه بثوميض ا ،فيغسل ذا  الغبثار ،كل شرب من سورية

   لظالم.اصافية مستبشرة بنصر يبد من انبالج فمره مهما اشتدت حلكة 
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 ،جلثثثانبنيااألخشثثاب مكومثثة علثثى األرصثثفة يف  ،مشثثيت يف شثثارع املناشثثر    
 شثثثاب مثثثنحيثثثث يعمثثثل معظثثثم شثثثبابنا بقطثثثع األخ ،هلثثثا رائحثثثة تعيثثثدين لقثثثرييت

ت مؤسسثثثثا ينعثثثثدام فرصثثثثتهم يف احلصثثثثول علثثثثى وظيفثثثثة يف ،الغثثثثا ت اجملثثثثاورة
 ام.ل احلر ولقصر أيدي من توظف منهم عن الرشوة والسرقة واملا ،الدولة

وقثد  ،جلسثت فيهثا يف مقعثد مفثرد ،ركبثت احلافلثة املسثافرة ،وصلت ابطثة    
بعثدما رأيثت  ،ومسعثت أمثه ،بعدما مسعت أسثامة ،تغريت الصورة كليا  يف خميليت

ألقثثثى  ،جثثثل إىل احلافلثثثةصثثثعد ر  ،وإخو ثثثا وفثثثرحتهم  لعثثثودة إىل سثثثورية ،حنثثثني
رددت  ،اعتربت رد السثالم فثرض عثني علثي ،وألن  وحدي يف احلافلة ،سالما  

 درين الرجل  لسؤال: هل انتهت زايرتس ألقر ئثس؟  ،السالم بصوت خافت
 ،صثثوت أجثثع ،وجثثه مبالمثث  ضثث مة ،أتملتثثه ،رفعثثت نظثثري ،يبثثدو أنثثه يعثثرف 

أزرار  ،ظثثثات الشثثثرقية مثثثن سثثثوريةكالبيثثثة( كثثثاليت يرتثثثديها سثثثكان اباف) يرتثثثدي
يشثثبه زرعثا  أحرقثثه تتثابع السثثنني ومل يثرت  منثثه  شثعرينفثر منهثثا  ،صثدرها مفتوحثثة

هما دخثثان التبثثغ بصثثثفرة  شثثيبرمثثاد ميتثثد إىل شثثاربيه الثثثذين صثثبغ  ،سثثوى الرمثثاد
تظلثالن  عينيثه  ،بشثكل حثزمتني مثن حصثاد حمثروق ،وميتثد إىل األعلثى ،كريهة

ولكثن مثن هثو؟ أيثن رأيتثه؟ اي  ،ا الوجثه رأيتثه مثن قبثلهذ ،الذئبيتني املستطلعني
عملثثثي لعقثثثدين مثثثن السثثثنني يف  ،هلثثثذه الثثثذاكرة كثثثم ختثثثذل  يف املواقثثثف ابرجثثثة

 ،أمسثثاء أكتبهثثا عثثدة مثثرات يف يثثوم واحثثد ،دوائثثر السثثمل املثثدين أربثثس ذاكثثرس
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أكررهثثثثا علثثثثى عثثثثدد مثثثثن الثثثثدفاتر وصثثثثاحبها واقثثثثف أمثثثثامي ريثمثثثثا أنتهثثثثي مثثثثن 
أطرقثثت أفكثثر يف الرجثثل  ،ف نسثثاه وأا امسثثه ،ز بعثثدها لسثثنواتويغيثث ،معاملتثثه

 من هو؟ أين التقينا من قبل؟ ،امياجلالس أم

لثثى عومل أجثثز  ،مل يكمثثل الرجثثل حديثثثه ،بثثدأ الركثثاب  لصثثعود إىل احلافلثثة    
ههم بوجثثثو  ويتمثثثه ركابثثثه ،جلثثثس يف املقعثثثد الثثثذي يلثثثي السثثثائق مباشثثثرة ،سثثثؤاله

لع ذة أسثثتطخرجثثت بنظثثري واهتمثثامي مثثن النافثث ،ليقثثابلوا كثثل الركثثاب ،لل لثثف
ان كثث  ،سثثفا  أحثثني وصثثلنا إىل يايتهثثا عضضثثت أصثثابعي  ،هثثذه املدينثثة الصثثغرية

 ،  نسثيتلكث ،نثةجيز علثي  العثودة إىل دار إيثواء مثن سثبقتهم أطثرافهم إىل اجل
 س خص  هلم زايرة انية. ،ي أبس

 ،رتكيثاا اجلبثل لف  هثذقثال أحثد الركثاب: سث ،احلافلة متشي بنا حبثذاء اجلبثل    
س   سثثثثايكانظثثثثروا مثثثثا فعلتثثثثه بنثثثثا أسثثثثال ،بينمثثثثا قمتثثثثه وسثثثثفحه اآلخثثثثر لسثثثثورية

نثثثا( حبايب اي جبثثثل البعيثثثد خلفثثثسأجابثثثه مخثثثر مبطلثثثع أغنيثثثة مشثثثهورة ) ،وبيكثثثو
 مثثثا ،زراعيثثثةاضثثثي ال ثثاوزت احلافثثثة املدينثثثة ودخلثثثت طريقثثثا  ميتثثد طثثثويال  بثثثني األر 

  لكثثث ،ديكثثث ين يف بثثثال  ،اة ومحثثث أشثثثبه هثثثذه األرض وهثثثذه املثثثزارع أبرض محثثث
 لست يف بالدي اليت اشتعلت بنريان احلرب.
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لثثثى مثثثر  ع ،نهثثثاتفي يثثثر  ،وصثثثلت احلافلثثثة بنثثثا إىل ابطثثثة يف قلثثثز انطاكيثثثة    
د العيثثثث كانثثثثت تظثثثثن أن  ،اخلثثثثط تعتثثثثز علثثثثي  إذ غثثثثادرت بيتهثثثثا يف يثثثثار العيثثثثد

ي بثن أخثثا ،مثر  تسث ل  عثن ابثن أخثي اجلثري  لتطمثئن علثى صثحته ،سثيفرح 
ؤجرهثثثثا فرغتهثثثثا صثثثثاحبتها لت ،تركتثثثثه يف غرفثثثثة صثثثثغرية كانثثثثت خمصصثثثثة للحطثثثثز

ن بضثثثعة ا اآليسثثكنه ،بعثثدما تزايثثد عثثثدد السثثوريني الثثثراغبني  سثثتئمار البيثثثوت
 بحثث عثثنيمثن جثاء ليعثاجل جراحثه ومثنهم مثن جثاء  هممثن ،شثبان مثن منطقتنثا

شثثفى املست ابثثن أخثثي أخرجتثثه مثثن ،عمثثل ليعيثثل أسثثرته النازحثثة يف قثثرى سثثورية
 .خوفا  عليه من األذى

ريثد مثاء  ويل أحثتلفثت  ،وحني انتهيت ،انتحيت جانبا  ألكلم مر   هلاتف    
ئي نتظثثر انتهثثا منثثا يفرأيثثت الرجثثل ذا الكالبيثثة واقفثثا  أمثثامي ينظثثر إيل  ك ،للشثثرب

يثثد مثثاء لثثت أر ق ،دان خطثثوة وقثثال: أريثثد التحثثدث إليثثس ،مثثن املكاملثثة التلفونيثثة
:  وقثثثال ،دبيثثثده إىل صثثثنبور يرتفثثثع عثثثن األرض مقثثثدار شثثثرب واحثثثأشثثثار  ،أشثثثربه
 ،كثثثاند مشثثثيت خطثثثوات   ثثثاه ثالجثثثة يف واجهثثثة  ،ت  إشثثثارتهصثثثدم ،اشثثثريب

مث  شثثثربت كفثثثاييت ،دفعثثثت مثنهثثثا وبثثثدأت الشثثثرب ،أخثثثذت منهثثثا زجاجثثثة مثثثاء
شثثثثرب و  الرجثثثثل  التقطهثثثثا ،أسثثثثرع إليهثثثثا ،وضثثثثعتها علثثثثى األرض أمثثثثام الثثثثدكان

 : ووقف أماميحلق يب مسرعا   ،الباقي
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أان  ،وي أويد ،أنثثثثثثثثثثت قلثثثثثثثثثثت أنثثثثثثثثثثس لسثثثثثثثثثثت بثثثثثثثثثثذات زوج ،امسعثثثثثثثثثثي -
 وثثثثاانهنالثثثثس سثثثثتمدين  ،وأسثثثثكنس يف خمثثثثيم الالجئثثثثني ،سثثثث تزوجس

ا يف نفقينهثثثتهثثثذه األمثثثوال الثثثيت  ،لثثثن حتتثثثاجي للنقثثثود ،املثثث وى والطعثثثام
 أسفار  أويدي أحق هبا منس.

قثد ظثر إليثه و فثت أنوق ،كانت تلثس أوىل الصثفعات الثيت تلقيتهثا يف همثرس     
ا كالمثث  مثثا وجثثدت ،مج ثثد عقلثثي وتفكثثريي هثثذا العثثرض املفثثاج  بشثثدة وقاحتثثه

ذا ركبثثثثت أقثثثثرب سثثثثيارة تكسثثثثي ورحثثثثت أفكثثثثر هبثثثث ،خفثثثثت منثثثثه ،أرد بثثثثه عليثثثثه
مثن  ،ةالثثور  الصنف من الرجال الذين أفرز م الفوضى اليت نش ت على هامع

 لثثثدروباج مثثثن قثثثال لثثثس أيهثثثا املثثث فون أين أحبثثثث عثثثن زوج؟ وهثثثل ألثثثتقط الثثثزو 
  هكذا؟ وهل ألتقطه مبثل شروطس؟

 

* * * 
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ه وجهثث ،جسثثده يثثرتعع ،عثثزام ابثثن أخثثي مثثا زال يتقلثثز علثثى فثثراش احلمثثى    
ة ويعثود ما بشثدينطثق  لشثهادتني مث يغمضثه ،يفثت  عينيثه ،بلون الفلفثل احلثار

 ،اأدمامثثثث يفثثثثر  وجهثثثثه  لوسثثثثادة عاضثثثثا  علثثثثى شثثثثفتيه مثثثثن األمل حثثثثىت ،آليمثثثثه
 ،ة العيثثد عطلثثحنثثن يف  ،احثثه وي جيثثد رفيقثثه يف الغرفثثة مثثا يقدمثثه لثثهالتهبثثت جر 

ف عثثاجزا يقثث ،امالشثثاب املسثثت جر للغرفثثة الثثيت يرقثثد فيهثثا عثثز  ،يقثثف عبثثد الثثرزاق
أان مل و  ،شثثهدهثثال  امل ،والثثدموع تطفثثر مثثن عينيثثه ،مشثثبكا  ذراعيثثه علثثى صثثدره

وحثريس  ،اربنثج أخرب ا عن حالثة ،خاطبتها  هلاتف ،أصل إىل منزل مر  بعد
  ،جثثثثثثلوأمنيثثثثثثات بشثثثثثثفاء عا ،ردت مثثثثثثر  بثثثثثثدعوات صثثثثثثاحلات ،يف تثثثثثثدبري أمثثثثثثره

 ،  احلضثورلبثت مثوط ،أخربت  أن طبيبة سورية تسكن يف البنثاء املقابثل لبيتهثا
 لنذهز معا  إىل الدكتورة نعيمة.

  ،ساعدين عبثد الثرزاق ،جلبت الدكتورة نعيمة أدوا ا يف حقيبتها اإلسعافية    
الشثظااي الغارقثة يف ظهثره متفاوتثة  ،عن ظهر اجلري  الذي بدا كثالغر لكشفنا 

ومثثثا خفثثثي يف ف ذيثثثه وربلثثثة  ،كلهثثثا حماطثثثة بثثثدوائر محثثراء قانيثثثة  ،احلمثثم والعمثثثق
لثثيس هنالثثس مثثن  ،قالثثت الطبيبثثة بصثثوت قثثوي واثثثق ،سثثاقيه وكعبيثثه أكثثثر منهثثا

يف و  ،سثثث عطيه اآلن جرعثثثة مسثثثكنة ،اجلثثثرو  ملتهبثثثة وعالجهثثثا بسثثثيط ،خطثثثر
مات قنا ثا  لسثوائل  ،شحذت إبر ا ،الغد  لبون بقية الدواء  من الصيدلية

أيثت  ،ي أحتمثل رايثة مثثل هثذا املنظثر ،غضضت نظثري كثي ي أراهثا ،الالزمة
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رافقتهثثثا إىل الشثثثارع ألطمثثثئن منهثثثا علثثثى حقيقثثثة  ،مهمتهثثثا واسثثثتعدت للمغثثثادرة
 ضى.فاألطباء ي يصرحون  حلقائق على مسمع املر  ،الوضع

ر  ابثن وصث ،متغلز اجلسد اجلري  بشثبابه ومناعتثه علثى اآلي ،مضت أايم    
اصثثثلة قه ملو فحماسثثثته وشثثثو  ،مل أعثثثرتض ،أخثثثي: أريثثثد العثثثودة إىل جبهثثثة القتثثثال

دعتثثثثه مث و  ،جلبثثثثت لثثثثه بعثثثثض املالبثثثثس الضثثثثرورية ،الثثثثثورة ي ميكنثثثث  مقاومتهثثثثا
وأن  ،لشثثبابايء وأان أرجثثو   أي خييثثز مسثثعى هثثؤ  ،ورجعثثت إىل منثثزل مثثر 
زاق عبثد الثر  ،ارامتنثبك ،لنعثيع عيشثة تليثق إبنسثانيتنا ،ينصر هذه الثورة املباركثة

ى لعثثثثل عثثثثدو  ،صثثثثاحز الغرفثثثثة سثثثثلم مفاتيحهثثثثا ألصثثثثحاهبا ورافثثثثق ابثثثثن أخثثثثي
يف مثثدن  ملثث جورأو لعلثثه شثثعر  خلثثزي ينشثثغاله  لعمثثل ا ،احلماسثثة قثثد أصثثابته

الثثثيت  عثثائالتسثثوا أفضثثل مثثن كثثل القثثال أهلثثي لي ،ليثثؤمن ألهلثثه نفقثثتهم ،تركيثثا
لثثث  ن تعطلثثث ،سثثث تركهم يتثثثدبرون  أمثثثر  معيشثثثتهم أسثثثوة اثثثريايم ،تعثثثيع هنثثثا 

 نفقتهم عن ايلتحاق بصفو  الشرفاء.
سثثثببه ترقثثثز  ،كانثثثت يف حالثثثة انفعثثثال وغليثثثان مجيثثثل  ،بثثثل البيثثثوت ،البيثثثت    

 ،طثثثو  مجيلثثثة اجلمثثثيالت ،وصثثثول طثثثو  ابنثثثة أمينثثثة مثثثن اسثثثتنبول حيثثثث تعمثثثل
تسثثاعدها  ،أمينثثة  هثثز املثث كويت الثثيت حتبهثثا ابنتهثثا ،وهثثي فتثثاة األسثثرة املدللثثة

 ،حثثثني وصثثثلت ،بتثثول تتحثثثر  بثثني غثثثر  املنثثزل كطثثثائر حبثثيس ،مثثر  وعائشثثثة
عثثاد  ،أخثثرب ن أنثثه سثثافر ،ايملثثت علثثي  األسثثئلة تستفسثثر عثثن حالثثة ابثثن أخثثي

 تضثثيء وجلسثثت علثثى هثثامع اجتمثثاعهن أرقثثز حالثثة الفثثر  الثثيت ،إىل اجلهثثاد
بثثني  تسثث ل مثثن فراشثثها: أمثثا وصثثلت طثثو ؟ اجلثثدة املقعثثدة مثثا تفتثث  ،جثثو املنثثزل
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والفثثر  الغثثثامر الثثثذي أراه أمثثامي وحثثثويل احتفثثثاء  ،أتثثثري بثثثوداع ابثثن أخثثثي ورفيقثثثه
 هذا البلد. أهل هذا البيت وعلى   أن يد  األمان علىس لت  ،بعودة طو 

 ،يبأإنثثثه صثثثوت  ،ثي معهثثثناجتثثثا  وعيثثثي وأخثثثذين مثثثن حثثثدي قثثثوي   صثثثوت      
 ،صثثوتأصثثغيت أحبثثث أبذين عثثن مصثثدر ال ،ينثثادي   مسثثي مثثن مكثثان قريثثز

ا  عثن رع حبثثأسرعت إىل الشثرفة ألفحث  امتثداد الشثا ،مسعت نداءه مرة أخرى
لكث   ،هلثاجرةالشارع مقفثر يف هثذه السثاعات مثن اشثتداد حثر ا ،مل أجده ،أيب

ه عثثن ل أتثثو هثث ،مثثن مكثثان قريثثز ،أعثثاد النثثداء مثثرتني ،أقسثثم أين مسعتثثه ،مسعتثثه
  لت سثث ،أحتثثار يف تفسثثري مثثا مسعثثت ،صثثوت أيب؟ رجعثثت أجثثر  اخلطثثى ذاهلثثة

ذه ابثثثس هبثثثأمينثثثة: مثثثا األمثثثر؟ أي شثثثيء يف الشثثثرفة اسثثثتدعى تغثثثري مالمثثثس وذه
س إىل ء أببيثثقالثثت: مثثا الثثذي جيثثي ،ينثثادي  ،السثثرعة؟ قلثثت هلثثا إنثثه صثثوت أيب

مثن  ،اءأنثه جث ولثو فرضثنا ،كمثا أخربتنثاتركيا وهو عموز شار  على املئة سنة  
 هام.بل يف هذا البيت؟ إيا أو  ،سيعلم أنس يف هذه املدينة أين 

وتركت السيارة تعثود بثه  ،حني بلغته بقراري ،إنه أيب ينادي  ،ليس وما   ،ي    
انتحثثثثثز   ،ألرافثثثثثق العثثثثثائالت اهلاربثثثثثة أبرواحهثثثثثا وأعراضثثثثثها إىل تركيثثثثثا ،إىل قريتثثثثثه

وت بكائه يطرق مسمعي حىت غابت به السثيارة خلثف ظل ص ،كطفل صغري
علمثثثت أن أيب ذهثثثثز وحثثثثده إىل  ،وبعثثثد اتصثثثثايت هاتفيثثثثة ،هنثثثثا  ،املنعطثثثف

أيب شثثيق   ،بينمثثا بقيثثت أخثيت وزوجثثة أخثثي عنثثد أقاربنثا يف مدينثثة الالذقيثثة ،بيتثه
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وي  ،وي خثثربة لديثثه إبعثثداد الطعثثام ،ي يعثثر  كيثثف يشثثعل موقثثد الغثثاز ،كبثثري
ت شثثبكته فثثأمثثا هثثاتف املنثثزل فقثثد توق ، دم اهلثثاتف اجلثثواليعثثر  كيثثف يسثثت
ترى كيف يعيع؟  ماذا أيكل؟ كيثف يغسثل مالبسثه؟ كيثف  ،منذ بداية الثورة

وشثثباب اختثثذوا  ،ميضثثي أايمثثه ولياليثثه وقثثد خلثثت القريثثة إي مثثن بعثثض العمثثائز
اجلثثثوال شثثثبكة اهلثثثاتف  ،أان يف انطاكيثثثة ،مثثثن الكهثثثو  يف الغثثثا ت مثثث وى هلثثثم

 قررت ايتصال مع ابن عمي عبيدة. ،تغطي هذه املنطقة السورية

ذلس ي لثثثث ،راتأجثثثثاب  عبيثثثثدة أبن القريثثثثة ملغومثثثثة حبثثثثواجز اجلثثثثيع وامل ثثثثاب    
ن نظثثري مثثسثث حبث عنثه ب ،قثثد يكثون عمثثي يف حقلثه ،واسثتدر  ،ميكنثه دخوهلثثا
عليثثه  وأن ،يأكثثدت لثثه أين أريثثد التحثثدث مثثع أيب ألمثثر ضثثرور  ،اجلبثثل املقابثثل
 له  لتحدث معي عرب هاتفه. أن يسم  

انفصثثلت عثثن وموعثثة النسثثاء  ،ت سثثاعة مثثن الصثثرب ك يثثا الثثدهر طثثوي  مثثر      
تثثرى  ،شثثغلت  اهلثثواجس ،وظللثثت يف ولسثثهن ي أمسثثع مثثا يتحثثدثن بثثه ،بثثوعيي

بعثد احلثدود  ،ما حال أيب؟ كيف أمتكن من مساعدته؟ بي  وبينه حدود دوليثة
بعثد احلثدود بثوا ت سثمون فثاغرة  ،ومصثيزفوهات بنادق ي متيز بثني خمطث  

مثن يثدخلها يصثب   ،الرجثال والنسثاء واألطفثال ،أفواهها تبتلع الصغار والكبثار
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 ،املوت أقصى أمنياته لشدة ما يالقثي مثن التعثذيز والتنكيثل وازدراء اإلنسثانية
 لس   اي أيب.

 راجلثثدا تكتكثثات سثثاعة ،وبقيثثت وحثثدي ،ولثثس النسثثاء مثثن حثثويل انفثثض      
مثثىت  ،تظثثارا  هثثاتفي بيثثدي أطيثثل التحثثديق فيثثه ان ،حترقهثثا ،تضثثغط علثثى أعصثثايب

كثث م   ،يلثثى كتفثثعتضثثيئني أيتهثثا الشاشثثة وختربيثث  مبثثا يطمثثئن قلثث ؟ مثثر  تربثثت 
عور عهثا شثثمصثثرت أشثعر  ،و لرضثثا بقضثاء   وقثدره ،توصثي   لصثرب ،حنثون

الشثثثعور و تقثثثوى ال تزيثثثدين يف ،وأان أزيثثثدها يف العمثثثر سثثثنوات ،طفلثثثة أمثثثام أمهثثثا
حتثثثثاول سثثثثي  و جلسثثثثت مثثثثر  اثثثثان  توا ،اإلنسثثثثاين دهثثثثورا  ي ميكنثثثث  حتصثثثثيلها

ارعت سثث ،و.. أضثثاءت شاشثثة هثثاتفي برسثثالة ابثثن عمثثي عبيثثدة ،ختفيثثف أملثثي
 : يتصال

 ابن عمي.. ماذا لديس؟ -
 خذي وحتدثي إليه.. ،ا اانز عميأان هن -
 هثل ،صثرأذان العأيب كيف حالس اي أيب؟ مسعتثس تنثادي   مسثي مثع  -

 حتتاج ؟
يل  وهثثثل ،وهثثل مسعثثثت نثثدائي؟ إين و  كنثثثت أانديثثس أبعلثثثى صثثوس -

 غري  أجل  إليه يف وقت شدس؟
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 ماذا تشكو اي أيب؟ -
 ..إين جائع اي ابنيت -

 يب ممتزجثةبكيت أبعلى صوس حني مسعثت شثكوى أ ،وانقطع احلديث بيننا   
ى أن األقسثو  ،وات عمثرهما أقسى أن يبكثي رجثل قثارب املئثة مثن سثن  ،بنحيبه

 ،ءالبكثثا أغلقثثت اهلثثاتف واستسثثلمت لنوبثثة ،يكثثون هثثذا البكثثاء بسثثبز اجلثثوع
 :رد عبيدة ،هدأت نفسي وعاودت ايتصال ،ثوان قليلة

 ..أيب أمانة يف أعناقكم ،ابن عمي -
حثثثثد ألوي يسثثثثم   ،قريتنثثثثا حماصثثثثرة ،كلنثثثثا جيثثثثاع مثلثثثثه اي ابنثثثثة عمثثثثي -

ه سثثوى ا أنكلثثننثثا نفثثد وي اثثد مثثخمزو  ،إبدخثثال أيثثة مثثواد غذائيثثة إليهثثا
نضثث  ه مل تالصثثيف يف بدايتثثه والفواكثث ،مثثا تعطيثثه احلقثثول مثثن الفواكثثه
 .بعد. املشمع وحده ي يكفي

 يف بيثثثثثثت أيب خبثثثثثث ان كميثثثثثثات مثثثثثثن الربغثثثثثثل والعثثثثثثدس ،اي ابثثثثثثن عمثثثثثثي -
 ا أيب.كلوا  منها وأطعمو   ،خذوها ،والطحني وامللوخية اجملففة

للصثثثثمت ) يقثثثثول ابثثثثن عمثثثثي عبيثثثثدة ،ميتوغرقثثثثت يف صثثثث ،انتهثثثثت املكاملثثثثة    
كثث ين   ،ضثثمي  يطحثثن عظثثام الصثثدر( أشثثعر أبضثثالعي تطبثثق علثثى رئثثيت وقلثث 

أمسعهثثا تثثتحطم بصثثوت يشثثبه حتطثثم طبقثثات اجلليثثد يف صثثباحات الشثثتاء حتثثت 
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 ،وأتس كثثف مثثر  ،أشثثعر أبنفاسثثي تضثثيق حثثىت أكثثاد أختنثثق  ،أقثثدام أول عثثابر
 ،تقثثول يل اي أخثثيت ي تسثثتلمي للحثثزنل ،لتواسثثي  ،لتهثثدئ  ،تثثرات  علثثى كتفثثي

 احبثي عن شيء يشغل وقتس.
لربانيثثثثة ا إىلسثثث عود  ،سثثث حبث ،أمثثثد بعيثثثد ذاحبثثثثي؟ نعثثثم قاهلثثثا جثثثدي منثثثث    

ت الثيت ملعلومثالديثه كنثز مثن ا ،ضثاهر حلثاج  ،أللتقي  لرجل احلمثوي األصثيل
ا  يف ميقثغثوص عأل ،ألنصت حلديثثه ،رع  لعودة إليهسس  ،نعم ،مل يدويا أحد

ه اللهمثثة هثثذ ،اةمحثثأايم طفثثوليت يف  ،هلمتثثه حثثىت أصثثل إىل أايم الطهثثر والثثرباءة
مثثة صثثارت هل ،يبوجرياننثثا وأصثثدقاء أ ،الثثيت كثثان يتكلمهثثا أسثثاتذس يف املدرسثثة

 ،تنسثثثثي  عثثثثدد سثثثثنوات عمثثثثري ،أتخثثثثذين مثثثثن واقعثثثثي ،تثثثثداوي جثثثثرا  روحثثثثي
ص حتثثثر  ،ألنصثثثت إىل مثثثن يتحثثثدثها بشثثثغف تلميثثثذة تسثثثتمع إىل درس جديثثثد

 على حفظه من الشر  األول.  
 

* * * 
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 شثثة مل حتفثث ذاكثثرس املشو  ،خرجثثت مثثن بيثثت مثثر  بعثثد ذهاهبثثا إىل عملهثثا    
 ،بانيثثةىل الر رقثم البثاص الثذي سيوصثل  إىل حيثثث تتوقثف السثيارات الذاهبثة إ

ط خبثثثثاي ثثثا يثثثثاري صثثثحراء متتثثثد مسثثثتديرة حثثثثويل تلثثثتحم يا ،وقثثثيت واسثثثع فثثثار 
لسثثثثري قثثثثررت ا ،نبتثثثثة عشثثثثز وي شثثثثمرة وي طريثثثثق مطثثثثروقومثثثثا فيهثثثثا  ،األفثثثثق

ىل  إأصثثثيق السثثثمع  ،ومشثثثيت ،مشثثثيت ،ولت خثثثذين الثثثدرب إىل حيثثثث أتخثثثذين
يثثة للغثة الرتكعلثى ا اللغثة العربيثة  للهمثة السثورية تطغثى ،كثالم املثارة مثن حثويل

دد عثثث؟ صثثثار الويثثثل للنظثثثام السثثثوري مثثثا الثثثذي فعلثثثه  لشثثثعز ،يف هثثثذه املدينثثثة
 وماذا بعد؟ ،ممن بقوا يف البالد املهمرين أكثر

وابثثة بلثثه  ،رتثثل مثثن أشثثمار السثثرو املعمثثرة ينتصثثز واقفثثا  خلثثف سثثور كبثثري    
نثثا هاملزارلثس( ) ،ةإيثا املقثثرب  ،توقفثت أمامهثثا ألنظثر إىل مثثا وراء السثور ،مفتوحثة

 ،ل صثثثثهيونالثثثثورة ضثثثد الفرنسثثثيني يف جبثثث قائثثثثد  ،يرقثثثد جثمثثثان عمثثثر البيطثثثار
تفثاق ان ايكث  ،عمثر البيطثار عثن الشثيق عثز الثدين القسثام بعد انفصال ،جبلنا

مثثر تمثثه عوي ،يقضثثي أن بثثارب الشثثيق عثثز الثثدين القسثثام يف سثثورية وفلسثثطني
انطاكيثثثثة  طثثثار يفتثثثويف عمثثثثر البي ،البيطثثثار إىل تركيثثثا ليمثثثثده  لثثثذخرية والسثثثثال 

 ودفن يف مدافن الغر ء.
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 ،تفثثت ألمل ،صثثوت جثثاء مثثن خلفثثي قريبثثا  جثثدا  مثث  ،السثثالم علثثيكم -
 .لست أان املقصودة  لت كيد

ل كثثثثقتنثثثثا  يف منط ،مثثثثاذا تفعلثثثثني هنثثثثا اي ابنثثثثة عمثثثثي؟ يف األمثثثثر التبثثثثاس -
شثثثي يف عبثثثارات ت ،النثثثاس يت ثثثاطبون بكلمثثثة ابثثثن عمثثثي وابنثثثة عمثثثي

وقثثثف  بثثثل ،فثثثتمل ميهلثثث  الرجثثثل أللت ، ملثثودة وايحثثثرتام وصثثثلة القثثثر 
 .من قرية دفيل ،انه احلاج راغز ،يأمام

 ،فعلثثهشثثيء أ ي ،أهثثال  بثثن العثثم ،السثثالم ورمحثثة   وبركاتثثهوعلثثيكم  -
 أليس عمر البيطار يرقد هنا؟ ،أأتمل ما أمامي

لثن  ،ينتتصثور  لكن احلكاية أطول وأشد تعقيثدا  ممثا ،إن قربه هنا ،نعم -
 .ناقريز جدا  من ه ،تفضلي إىل بييت ،نتحدث هنا يف الشارع

 كيا؟أنتم مثلي تركتم الداير وهاجرمت إىل تر  -

البيثثثت   ،خطثثثوات قليلثثثة ووصثثثلنا إىل بيتثثثه ،مشثثثى ومشثثثيت خلفثثثه ،مل جيثثثز   
 ،أمثثه وزوجثثات أبنائثثه واألحفثثاد ،زوجتثثه وأبنثثااه ،لكنثثه شثثديد ايزدحثثام ،كبثثري

كانثثت أصثثوات نقاشثثهم ترتفثثع عاليثثا  وتنسثثكز مثثن   ،وثلثثة مثثن الشثثباب اجملاهثثد
ليمثثون املزروعثثة متمثثاوزة أشثثمار ال ،فثثوق السثثور لتنثثدا  يف الشثثارع أمثثام البيثثت

بعثدما أعطثى مثا كثان بملثه  ،أدخل  إىل الغرفة اليت  لس فيهثا أمثه ،يف الفناء
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لتبثدأ مثع مثن يف البيثت مثن النسثاء إبعثداد طعثام الغثثداء  ،مثن األكيثاس لزوجتثه
 لكل هذا احلشد املتنوع من البشر.

 يف ،ء هنثثاكلنثثا غثثر   ،كلنثثا مهمثثرون  ،سثثلمت علثثى أمثثه وعلثثى نسثثاء البيثثت    
 استشثثهدو بعثثدما هثثدمت بيثثو م  ،وصثثلوا حثثديثا إىل هنثثا ،لبيثثت ضثثيو  كثثثرا

بهم يف ن يناسثثنزلثثوا يف هثثذا البيثثت ريثمثثا ينتهثثي حبثثثهم عثثن سثثك ،معظثثم شثثباهبم
يت عاشثتها ايت الالعموز شبه املقعدة لديها الكثري من احلكا ،أجرته ومساحته

جثثثثز الوا ،ي تسثثثثتطيع الكثثثثالم ،لكنهثثثثا متعبثثثثة مريضثثثثة ،خثثثثالل رحلثثثثة املهثثثثاجرة
ن مثثلثثيس  ولكثثن ،يقتضثثي أن أدخثثل املطثثبق ألسثثاعد النسثثاء يف إعثثداد الطعثثام

ام يف األقثد وقطعت الدرب سريا على ،أجل أعمال املطابق تركت بييت وعملي
جئثت  ،لغثا تاستمرت ليلثة كاملثة ونصثف يثار بثني ا ،رحلة حمفوفة  مل اطر
 ،قلمثثيين وبهثثد بلسثثاأجا ،أعمثثل هلثثا مثثا ميكنثث  عملثثه ،ألكثثون يف قلثثز الثثثورة

 لرجال.لذلس تركت العموز على سريرها واست ذنت  لدخول إىل ولس ا

 أمثامما أن استقر ولسي بني الرجال حىت زعقثت عمثالت سثيارة توقفثت     
 ،وقثثام ليفثثت  البثثاب للقثثادم اجلديثثد ،التفثثت اجلثثالس قثثرب النافثثذة ، ب الثثدار

عثن أملهثم  لنصثر وعثودة قريبثة  ،استمر الرجال يف حديثهم عن الثورة وأسباهبا
  ،وليعيشثثوا حيثثاة إنسثثانية ي ظلثثم فيهثثا وي ظثثاملني ،ليعمثثروا مثثا  ثثدم ،إىل الثثداير
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 ،يسثثثثتعيد حكثثثثاايت التثثثثاريق ،كلهثثثثم يشثثثثتعل  ألمثثثثل  ،كلهثثثثم يغلثثثثي  حلماسثثثثة
يسثثتمدون مثثن هثثذه احلكثثاايت مزيثثدا  ،يسثثتعيدون تفاصثثيل مثثا جثثرى ومثثا جيثثري

 من احلماس.

مالبثثثس الرجثثثال الثالثثثثة تبثثثدو أنيقثثثة  ،يارة ومعثثثه مرافقثثثاندخثثثل راكثثثز السثثث    
انقطثثثثع احلثثثثديث مثثثثن أجثثثثل السثثثثالم  ،سثثثثبقتهم روائثثثث  عطثثثثورهم ، هظثثثثة الثثثثثمن

را   ،متثثثذمرا   ،كثثثان مغتاظثثثا  ،وابتثثثدأ كبثثثريهم الكثثثالم ،جلثثثس الثالثثثثة ،والرتحيثثثز
يلقي  لسباب والشتائم على النازحني الثذين يصثطفون طثوابري طويلثة يسثتالم 

ويثتلمس ربطثة عنقثه بثني حثني  ،أو بعض قطع املالبس املسثتعملة ،ذائيةسلة غ
حبركثثثات دلثثثت بشثثثكل فاضثثث  علثثثى أنثثثه  ،ومخثثثر ليطمثثثئن علثثثى سثثثالمة وضثثثعها

را  اجلميثثثثع يتبثثثثادلون نظثثثثرات  ،لثثثثيس معتثثثثادا  علثثثثى ارتثثثثداء مثثثثثل هثثثثذه املالبثثثثس
حضثرته   ،يشهد رفيقيه على كل مجلة من كالمثه وهو ،صفراء تنض  استهماان  

 ،اإلغاثيثةوهثذه السثيارة الثيت يتبثاهى بقياد ثا اتبعثة للممعيثة  ،ل يف اإلغاثثةيعم
حكايثثثثة كثثثان بكيهثثثثا لنثثثا العثثثثم علثثثثي تقثثثثتحم ذاكثثثرس  ،سثثثرحت بفكثثثثري بعيثثثدا

بكثثثي مقثثثثاطع منهثثثا وتكملهثثثا العمثثثثة   ،شثثثحيدة يف سثثثهراتنا حثثثني كنثثثثا أطفثثثاي
طثاق  أحكثي لكثم عثن) تقول احلكايثة : ،رمحة   عليها ،أخت جدي ،فطوم

سثال  ،أمسثكت أذنثه ،عن خرو  حمشو  لرقثاق "ص ز ايقتتال" ترن طاق
 دعوت : اللهم قرب  إليه وأبعدهم كلهم عنه.( ،دهنه
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ن وكثث  ،ةكانثثت صثثاحية مبتهمثث  ،تركثثت ولسثثهم ورجعثثت إىل غرفثثة العمثثوز    
بق ن املطثثثبثثثل كثثث ن عثثثودة أم عبثثثد احللثثثيم مثثث ،اسثثثتدعاء الثثثذكرايت قثثثد أنعشثثثها

 ،ري اسثرد سثتراحثت  ،انبها قد أحيثا لثديها الرغبثة يف احلثديثوجلوسها إىل ج
ا ي تثثرى ل لكنهثثكانثثت عيناهثثا تنظثثران إىل اجلثثدار املقابثث  ،وك منثثا حتثثدث نفسثثها

 ريقثثةسثثها بطمستسثثلمة لتثثداعيا ا كمثثثل تلميثثذة صثثغرية حفظثثت در  ،منثثه شثثيئا  
كثي وظلثت حت ،البصم( غفلت عثن وجثودي غفلثت عثن وجثود أم عبثد احللثيم)

ا  تلتهثثثثا نوبثثثثة مثثثثن السثثثثعال اجلثثثثث ،ضثثثثاقت أنفاسثثثثها وحتولثثثثت حشثثثثرجةحثثثثىت 
 ن املطبق. منساء واستدعت ال ،استدعت هبا ابنها من الغرفة اجملاورة ،امل نوق

ى وات قثثثر قالثثت العمثثثوز: حثثثني جثثثاء اجلثثثيع الفرنسثثثي اسثثثتقبله رجثثثال وأغثثث    
 ،ئمالثوي مثت هلثمرقصت النساء أمثامهم وأقي ،الساحل العلوي  لزغاريد والفر 

كثثثثا ان ،لنفةبينمثثثا سثثثارع علثثثي بثثثدور برفثثثع العلثثثم الفرنسثثثي فثثثوق بنثثثاء بلديثثثة صثثث
ائثف ل الطو واليت كانثت تقتضثي وقثو  كث ،مبعاهدته مع أهلنا يف جبل صهيون

 ويدهثثثمأردت إحثثثدى النسثثثاء: وكثثثذلس اسثثثتقبل  ،يف وجثثثه ايحثثثتالل الفرنسثثثي
 .وقدموا هلم البالد واان   ،وأحفادهم الفرس والروس

لكثن نوبثة السثعال  ،كنت أرغز  ملزيد مثن بوحهثا  ،تسع الوقت للعموزمل ي   
تلثثس النوبثثة  ،واضثثطر م لنقلهثثا إىل املستشثثفى ،فقطعثثت أنفاسثثها الثثيت دامتهثثا
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ودعثتهم وخرجثت أهثيم  ،جعلت وجودي بيثنهم زائثدا عثن احلاجثة من السعال 
بثثل نسثثيت إىل أيثثن كثثان قصثثدي حثثني خرجثثت مثثن  ،ي أعثثر  ،علثثى وجهثثي
ذاهلثثة عثثن  ،ذاهلثثة عثثن نفسثثي ،اتبعثثت السثثري يف طريثثق )املزارلثثس( ،بيثثت مثثر 

 ،نسثثثاء ورجثثثاي وأطفثثثاي   ،أتلفثثثت حثثثويل ف جثثثد العشثثثرات مثثن السثثثوريني ،هثثديف
أحبثث أتملثت مثاءه  ،مشيت حىت وجدت نفسي فوق جسر على يثر العاصثي

أو  ،املثثاء عكثثر مل يثثتمكن مثثن إظهثثار مثثا أريثثد ،فيثثه عثثن انعكثثاس صثثورة وجهثثي
املتشثثاهبان يتنثثافران( ) نون الفيزايئثثي هثثو الثثذي بكثثم هثثذه اللحظثثاتلعثثل القثثا

علثثثى سثثثط  املثثثاء تطفثثثو بعثثثض  ،لعثثثل وجهثثثي أكثثثثر اعتكثثثارا  مثثثن ميثثثاه العاصثثثي
منعثثثثث  اخلثثثثثو  مثثثثثن التحثثثثثديق  ،لعلهثثثثثا طحالثثثثثز أو جثثثثثذور نبثثثثثااتت ،األشثثثثثياء

جرفتهثثثثا امليثثثثاه  مثثثثن  ،وأطرافثثثثا  وبقثثثثااي جثثثثثث ا  رمبثثثثا تكثثثثون راوسثثثث ،يستكشثثثثافها
نثدري قطعثثت أبيثدي مثثن؟ الثثورة تطالثثز  ي ،وألقيثت يف النهثثر دي قطعثثتبثال

  حلرية وما أكثر أعداء احلق واحلرية.

يأبس بشثراء بعثض املالبثس  ،مثن مثوقعي السوق صار قريبثا   ،اتبعت السري    
حيثث يرقثد  ،الثذهاب إىل مستشثفى الدولثة مث   ،والبيمامات ،الداخلية الرجالية
النقثثود الثثيت أرسثثلها يل األسثثتاذ علثثي  ،ظمهثثم بتاجهثثاومع ،اجلرحثثى السثثوريون

رئيس فثرع رابطثة األدب اإلسثالمي يف تركيثا مل تنفثد  ،الرجل الرتكي اجلليل ،انر
 .بعد
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 الباحثثثثة اختثثثثذت ولسثثثثا يف ،اآلن لثثثثيس وقثثثثت الثثثثزايرة ،وصثثثثلت املستشثثثثفى    
 شثثثثثون يفعشثثثثثرات الشثثثثثباب يتم ،ولنزهثثثثثة املرضثثثثثى ،امل صصثثثثة ينتظثثثثثار الثثثثثزوار

 ،ورد ثثثمولة أبوميشثثثي قثثثرهبم مرافقثثثوهم بملثثثون أكيثثثاس السثثثريوم املوصثثث ،ةالباحثثث
 لثثثائراحثثديثهم  ،جيلسثثون علثثى الكراسثثي ،شثثباب مخثثرون مثثن مرافقثثي اجلرحثثى

ة يف تغلثثثثي احلماسثثثث ،الصثثثثاخز يتمثثثثاوز الطثثثثاويت والكراسثثثثي ويصثثثثل للشثثثثارع
سثثت أان وجل  ،ويرفثثر  األمثثل  لنصثثر واحليثثاة الكرميثثة فثثوق قسثثما م ،دمثثائهم

 يضثثحس بفمثثه ،بضثثر مثثن عمثثق ذاكثثرس عمثثي علثثى شثثحيدة ،وحيثثدة صثثامتة
 ويتابع حكايته: ،األدرد ووجه األشقر ابمر

 ،قثثثثودهثثثثات اي جثثثثدس مثثثثا معثثثثس مثثثثن الن ،)قلنثثثثا سثثثثنذهز للصثثثثيد والقثثثثن     
 رتينا ثثالثاشث ،ي  اثنان أكلهما الصدأ والثالث ي ينفع لشث ،أعطنا ثالثة قروش

 ،يتث غثثثزاوجثثثدان ثثثثال ،الثالثثثثة ي تنفثثثع بشثثثيءاثنتثثثان معطلتثثثان و  ،بنثثثدقيات
دة لثثي شثثحيوالثالثثثة مثثا اسثثتفدان منهثثا بشثثيء( يضثثحس عمثثي ع ،اثنتثثان هربتثثا

ثثثثثثة وضثثثثثعت لثثثثثرحليت هثثثثثذه ثال ،وأعثثثثثود لنفسثثثثثي ،ضثثثثثحكته الصثثثثثافية الصثثثثثاخبة
أم  زايرةو  ،زايرة احلثثثثثاج مسثثثثثلم يف دار مثثثثثن سثثثثثبقتهم أطثثثثثرافهم للمنثثثثثة ،أهثثثثثدا 
نت رحلثيت وكا ،هاوإعطاء هذه املالبس ملن بتاج ،وكالما يف الربانية ،حسن

 رمحة   عليه. ،ا عميمثل رحلة الصيد اليت حكى عنه
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ه ام فكثثثالثثثذي خسثثثر عظثثث ،سثثثلمت املالبثثثس الثثثيت اشثثثرتيتها حلسثثثام املبثثثيض    
شثثثعر ألشثثثارع وخرجثثثت إىل ا ،األسثثثفل يف معركثثثة احلفثثثة ومثثثا زال يتلقثثثى العثثثالج

فوقثع  ،ألمسثاءااتفي أسثتعرض مثا فيثه مثن فتحثت هث ، لضثياع ، خلثواء ، لفرا 
 ،يثا تركيفعلمثت أنثه  ،نظري على اسم زميثل مثن أعضثاء احتثاد الكتثاب العثرب

ت أين بثثو  ،أخربتثثه بعمثثزي عثثن إجيثثاد بيثثت يثثؤوي  ،اتصثثلت بثثه أشثثكو لثثه مثثي
ء إلقامثة األد  أجاب  أبنه بض ثر مثع وموعثة مثن ،أخمل من كرم مر  وأهلها

تال  اجز اخثثحثثيف مصثثر سثثتتماوزين  ،قثثال يل تعثثايل معنثثاو  ،مثثؤمتر يف القثثاهرة
 وسريحبون بس. ،ستمدين بسهولة بيتا تسكنينه ،اللغة

 ،داعثثا مثثر و  ،وداعثثا تركيثثا ،س سثثافر إىل مصثثر ،اختثثذت قثثراري علثثى الفثثور    
 ،مثثر  ىل بيثثتالوقثثت مثثا يثثزال مبكثثرا  للعثثودة إ ،وداعثثا للمستشثثفى وامل يمثثات
 ، مشثثيبثثل س ،لثثن أركثثز البثثاص إىل بيثثت مثثر  ،مشثثيت يف الشثثارع علثثى مهثثل
ل اآلن قبثث ،صثرموأفكثر يف مثن ميكنث  لقثاءهم يف  ،ألدرس هثذا القثرار املفثاج 

بهم ل مبكتثثاأللوكثثة( س تصثثبسثثنتني حصثثلت علثثى جثثائزة يف الروايثثة مثثن شثثبكة )
ه الرابطثثة ن هلثثذيبثثد أ ،أان عضثثو يف رابطثثة األدب ايسثثالمي ،مث ،يف السثثعودية
ن مثثة بقعثثة ي أعتقثثد أنثث  سثثو  أضثثيع يف أيثث ،س راسثثلهم أيضثثا ،فثثرع يف مصثثر
 وسو .. ،بقاع األرض
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 السالم عليكم.. إىل أين أنت ذاهبة؟ -
  سثثثو  ،يثثثةأهثثثال ابثثثن عمثثثي معاو  ،وعلثثثيكم السثثثالم ورمحثثثة   وبركاتثثثه -

 أسافر لإلقامة يف مصر.
 مصر؟ ملاذا؟ -
 يف ضثثيفا   قثثل أن أعثثيع أكثثثر مثثن هثثذايعي  ،سثث جد فيهثثا بيتثثا  يثثؤوي  -

 .منزل مر 
 كثرأتعايل الس لنحكي  ،أرجو   أن بميس وييسر كل أمر  -

 عنثثدي مثثا ،لثثيأرتثث  ع ،أحثثد املطثثاعم ابيطثثة  ملستشثفى يف شثثرفة جلسثنا     
ت مكاملتثثثثثثثه طالثثثثثثث ،رن هاتفثثثثثثثه اجلثثثثثثثوال ،وكثثثثثثثذلس سثثثثثثثكت معاويثثثثثثثة ،مثثثثثثثا أقولثثثثثثثه
ت بهثثثثاجكلهثثثثا أسثثثثئلة عثثثثن الشثثثثهداء واجلرحثثثثى واملفقثثثثودين علثثثثى   ،واسثثثثتطالت

أغلثثثق  ،لثثثذهولهبثثثدوء يقثثثارب ا ،مكاملثثثة مل تعطثثثه اجلثثثواب الثثثذي يريثثثده ،القتثثثال
مثثثثة  ،ينظثثثر نظثثثرت إىل حيثثثث ،سثثثر  نظثثثره يف البعيثثثد ،هاتفثثثه وأعثثثاده إىل جيبثثثه

 ،ملنثثدو اكومثثة مثثن القطثثن النثثاعم   ،سثثحابة بيضثثاء تثثركض مسثثرعة يف الفضثثاء
وتعثثثود  بعثثثثرتت ،تتباعثثثد وتتثثثداا ،ختثثثتلط أطرافهثثثا ،يتغثثثري شثثثكلها يف كثثثل حلظثثثة

 عاويثثةموظثثل بصثثر  ،ظثثل يراقبهثثا حثثىت غابثثت خلثثف الشثثمرة الكبثثرية ،فتتممثثع
 معلقا يف الزرقة العميقة.
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مثه أ ،يثثه معثيأعلم أن األحداث تتزاحم يف فكره وي يعر  كيف يبثدأ حد    
 متضثي ،ألسثداجنثود  مازالت يف القرية ابتلة واملقطعة األوصال حبثواجز أقامهثا

ه فقثثد وج أختثثز  ،أخثثوه استشثثهد يف املعركثثة األخثثرية ،الصثثمتيومهثثا يف معثثاقرة 
ة اصثاب ،تمرةزال مسثاملعثار  مثا تث ،ومل يعثر  عنثه أي خثرب بعثد ،يف املعركة ذا ا

لنصثثثثر اان أن لكنثثثثه مثثثثؤمن متثثثثام اإلميثثثث ،معاويثثثثة يف كتفثثثثه أقعدتثثثثه عثثثثن املشثثثثاركة
 سيكون من نصيز الثورة مهما طال هبا الزمن.

الطثثائرة  حمثثزت تثثذكرة علثثى ،رت مبكتثثز التثثذاكرمثثر  ،قبثثل عثثودس للبيثثت    
 ،معهثثثثم أسثثثثافرو  ،وهنثثثثا  ألتقثثثثي مثثثثع املسثثثثافرين للقثثثثاهرة ،املسثثثثافرة إىل اسثثثثتنبول
لثثثى عشثثثيء  مل يسثثثتوقف  ،وذهبثثثت يف الفمثثثر إىل املطثثثار ،ودعثثثت مثثثر  وأهلهثثثا

 هثثثثذه يبي أعثثثثر  أيثثثثن سثثثثتنتهي  ،عقلثثثثي يثثثثدور يف فراغثثثثات وهولثثثثة ،الطريثثثثق
 إىل قدري.لكن  ماضية  ،الدرب

بعثثد املطثثار يف اسثثطنبول ركبثثت قطثثار األنفثثاق إىل الفنثثدق الثثذي س مضثثي     
وكثان  ،عرب ظلمثة النفثق ،رحت أحدق يف القطار املقابل ،يف القطار ،ليليت فيه

أرى ركثثاب  القطثثار املقابثثل ينسثثحبون مثثن  ،قون   ثثاه قطثثاراندركابثثه مثلثثي بثث
أم هثثم؟ أي القطثثارين ميشثثي أمثثام نظثثري بثثبطء فثثال أعلثثم هثثل حنثثن مثثن يتحثثر  
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اآلن وأيهما املتوقف؟ هل تشبه حالثة سثورية اآلن هثذه احلالثة؟ أم هثي حثاليت؟ 
 لست أدري.

 يفألمثثل ايثدفع   ،مشثيت علثى سثط  حبثر مثتالطم مثن األفكثار والرغبثات    
غثثة مثثع اجز اللحثثأ ثثاوز فيثثه  ،يظلثثم فيثثه مهثثاجر والعثثيع يف بلثثد ي ،إجيثثاد بيثثت
وأفثالم  إلذاعثةوالثيت تراكمثت مثن خثالل بثرام  ا ،يت ملصثرتدفع  حمبث ،السكان

ا خوفثا  م حرقهثومن خالل كتز رائعة قرأ ثا قبثل أن يثت ،ومسلسالت التلفزيون
ين النثثثدم ويشثثثد ،مثثثن أيثثثدي امل ثثثابرات أثنثثثاء الثثثثورة يف مثانينثثثات القثثثرن املاضثثثي

 اجلنثة إىل طثرافهمأأبو علي يف دار الذين سبقتهم  ،على أشياء مل أكمل إاازها
صثثثل يف حيب شثثثغف شثثديد ملعرفثثة تفاصثثثيل مثثا  ،مل يكمثثل حديثثثه عثثثن التثثاريق

ا م يف تركيثلمثي أيثعإخوس تنثاهى إىل  ،الثورة السابقة قبل ثالثة عقود من اآلن
لثيت رأيثت الثبالد ايبثد أن أعثود إىل هثذه  ،لكث  سث عود ،ومل أعثر هلم على أثر

يهم وجثثثثدت لثثثثد ،كومتهثثثثاويف ح ،اإلسثثثثالم قثثثثوة عظيمثثثثة انهضثثثثة بثثثثني سثثثثكايا
 ،لرمحثثةفثثيض  تقلثثوهبم  ،وجثثد م متمسثثكني  لفطثثرة والطيبثثة ،اإلميثثان والتقثثوى

 س عود.

 ،وعدتثثثه  لعثثثودة ومل أعثثثد ،عينتثثثابمتثثثثال الرجثثثل احلثثثزين يف سثثثاحة غثثثازي     
وليحكثثي يل الكثثثري  ،يبثثد أنثثه ينتظثثرين ألمسثث  دمعتثثه ،يبثثد أنثثه غاضثثز مثث 
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 ،اريق كانثثثت لنثثثا فيهثثثا دولثثثة إسثثثالمية قويثثثةمثثثن احلكثثثاايت عثثثن مرحلثثثة مثثثن التثثث
سث جثو بثني يديثه وأمسثع منثه احلكثاايت الثيت لثن  ،ي بد من عثودة ،س عود إليه
 ،سثثثثينتظرين يف مكانثثثثه ،وأتصثثثثاه معثثثثه ،وسثثثث ق  عليثثثثه حكثثثثاايس ،ينطثثثثق هبثثثثا

سثثثث جلز لثثثثه موضثثثثوعا جثثثثديرا   خللثثثثود يف  ،وكثثثثذلس الرسثثثثام يف تلثثثثس السثثثثاحة
 حني أعود من مصر.بل  ،ولكن ليس اآلن ،لوحته

 ،تسثثرع يف مشثثيتها  لتثثدري  ،الطثثائرة متشثثي هبثثدوء وثقثثل علثثى أرض املطثثار    
قلثثث   ،يهثثثوي قلثثث  بثثثني أضثثثالعي حثثثني إقالعهثثثا ،مث تقلثثثع ،وتثثثركض ،مث تثثثركض

سثالما  اي  ،وأجزاء  يف بيت مثر  ،لذي تركت جزءا منه بني يدي الرجل احلزينا
تبتعثثثد  ،لرتكيثثثا سثثث ذكر مثثثر   لت كيثثثدحثثثني أذكثثثر الوجثثثه اجلميثثثل النقثثثي  ،مثثثر 

غثثاب  ،خثثط األفثثق صثثار حتتهثثا ،متيثثل الطثثائرة ،األرض عثثن نظثثري رويثثدا رويثثدا  
أنظثثر مثثن النافثثذة فثثال أرى سثثوى زرقثثة السثثماء وبعثثض السثثثحز  ،عثثن بصثثري

تعثثاري  شثثاط   ،أرض فقثثط ،ي مسثثاء فيهثثا ،أنظثثر مثثن النافثثذة اليمثث  ،البيضثثاء
بسثاط الغثيم الناصثع البيثاض  ،ها على اخلارطةالبحر تبدو واضحة ك منا أشاهد
فتمثد األرض رأسثها  ،متضي الطائرة يف مسارها ،يتماسس في في وجه األرض

تسثثائل : إىل  ،لتنظثثر إيل وأان ريشثثة معلقثثة يف الفضثثاء ،مثثن بثثني فرجثثات الغثثيم
أين تذهبني؟ ملن ترتكني مثا وراء ؟ يغث  قلث  بدمعثة ي تسثتطيع الوصثول إىل 

ومثثن هنثثا   ،علثثى أرض قريبثثة مثثن تركيثثا ودعثثت أيب إذ أتثثذكر :  أختنثثق ،عيثث 
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أتثثثثراين سثثث مسع صثثثثوته مثثثرة أخثثثثرى وأان يف  ،جثثثاءين صثثثثوته  كيثثثا يشثثثثكو اجلثثثوع
مصثثثر؟ هثثثل كثثثان قثثثرب املسثثثافة بيثثث  وبينثثثه سثثثببا  يف وصثثثول صثثثوته إيل؟ أم أنثثثه 

وأدعثثو  ،ضثثيع ودائعثثهأسثثتودعس   الثثذي ي ت ، اي أيبختثثاطر األروا ؟ لثثس  
مثثثثن كثثثثل قلثثثث  أن يفثثثثرج هثثثثذه الكربثثثثة وينتشثثثثلس مثثثثن غربتثثثثس وأنثثثثت يف بيتثثثثس 

 وأرضس.

لرمثثثثادي   ت فتلونثثثث ،وقثثثثد فقثثثثد نصثثثثاعته بسثثثثاط الغثثثثيم يبثثثثدو مهثثثثرت  اآلن    
طثثثثن رات قوظهثثثثرت نثثثثث ،البسثثثثاط اختفثثثثى ،أجثثثثزااه املتباعثثثثدة والرمثثثثادي الثثثثداكن

سثثاع  ى اتد علثثالقثثاهرة متتثثأحثثدق النظثثر..    ،تثثركض يف الفضثثاء األزرق صثثغرية 
ن مثثثنت بثثثة مالقثثثاهرة سثثثبقتنا فانتصثثثرت ثور ثثثا واسثثثتقرت فيهثثثا حكومثثثة  ،كبثثثري

أرى  ،لطثثائرةق النظثثر مثثن انفثثذة اأهثثو اسثثتقرار حقيقثثي؟ أحثثد   ،أغلبيثثة الشثثعز
. لنيثثثثل..اإنثثثثه يثثثثر  ،بزهثثثثا يف الوسثثثثط سثثثثكني كبثثثثري يقسثثثثمها نصثثثثفني القثثثثاهرة 
 .ايمصر. اي مصر.. سالما   سالما  

* * * 

 تمت  

 "اكوشابتسام ش"
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