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ُُّّالتيُّأنت ُُّّالنور،ُّيرىُّأنُّانتظرتُّطالماُّالذيُّالعملُّهذاُّإليك ُُّّأمد ُّ

ُّ،القلبُّبدموعُّوحيدا ُُّّأكتبهُّالذيُّالكتابُّبهذاُّالشغغغغغ  ُّهذاُّأعطيتني

ُُّّالتيُّالتفاصيلُّببعضُّساهمتُّوقدُّجيدأ،ُّأصحابهاُّيعرفهاُّوتفاصيل

ُّجميل ُُّّكانُّإنُّالعملُّهذاُّجّملت ُُّّأقبّل ُُّّوأناُّاألولُّكتابيُّأمدُُّّّإليك ُّ...

ُُّّياُّكلُّواعترافا ُُّّشغغكرا ُُّّقاسغغ ،ُّاللطي ُّعبدُّأحمدُّأمانيُّياُّإليك...ُّيديك ُّ

ُُّّالعملُّهذاُّوتصغغغحي ُّكتابةُّفيُّوسغغغاعدنيُّحفزنيُّمنُّكلُُّّّوإلىُّأمي

ُُّّميةواإلعلُّلتدقيقه،ُّجدا ُُّّتحّمستُّالتيُّشماعُّالسيدُّوالءُّالمدققة:ُّمنه 

ُُّّوالتيُّقيقالرُّوقلبهاُّالنقيُّبصوتهاُّتسجيلهُّفيُّساهمتُّالتيُّدمحمُّميرنا

ُُّّمنُّجدا ُُّّثقيلُّعمل:ُّ"قولهاُّحدُّعلىُّلكونهُّالعملُّهذاُّإلصدارُّتحّمست

ُّغرامُّجورجُّالكبيرُّاإلعلميُّللرائعُّوالشغغغغكرُّ،"وغلفُّمضغغغغمون

ُُّّعمارُّاألولُّأسغغغغتا يُّوإلىُّالقيمة،ُّبملحظاتهُّوأثرانيُّحفزنيُّالذي

ُّوفاءُّالقديرةُّواإلعلميةُّمصغغغغطفىُّحيدرُّواإلعلميُّالعموريُّنذير

ُُّّبةكتاُّأثناءُّليُّوداعمينُّمحفزينُّدائما ُُّّكانوُّالذينُّ-الثانيةُّأمي-ُّآغا

ُُّّاجيالبلتُّالسلمُّعبدُّأيمنُّالدكتورُّأخويُُّّّوإلىُّالبسيطة،ُّالكلماتُّهذه

تاجي،ُّالسغغغغغغلمُّعبدُّأحمدُّوالمهندس هداءُّالبل ُُّّلدكاترتيُّخاصُّوإ

ُُّّيأعطونُّالذينُّعربُّبسغغامُّواألسغغتا ُّعباسُّمنيرُّالدكتورُّوأسغغتا تي

ُُّّالعال ُّأنحاءُّكلُّفيُّوزملئيُّأصغغغغدقائيُّوإلىُّوشغغغغ فه ،ُّعلمه ُّمن

ُُّّلوطناُّحياتيُّفيُّوشعلتيُّاألولىُّمنارتيُّوإلىُّومصريين،ُّسوريين

ُُّّأوُّكلمةُّوقالُّودع ُّوتعاونُّسغغغاعدُّمنُّلكلُُّّّوالشغغغكر..ُّسغغغوريةُّاألم

ُّاهعانُّماُّيلّخصُّكتاب"ُّال ربةُّعلىُّعامان"ُّـغغغغغغفُّإيجابا ُُّّأوُّسلبا ُُّّعبارة

ُّ.ُُّّةبالمئُّمئةُّسوريةُّبأياد ُُّّفخر ُُّّوبكلُُّّّطريقتهُّعلىُّفيناُّشخصُّكلُّّ

ُُّّ

9102ُُّّالقاهرةُّفيُّربيعُّ

 أحمدُّشاميُُُُُُُّّّّّّّ

ُّ  
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ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّإلىُّخطوةُّوتأخذُّالعشغغغغغرةُّوترفعُّأدواتكُّتسغغغغغلّ ُّأنُّترفضُّعندما

ُُّّأنتُّتكونُّبلُّالمعجزاتُّاكتمالُّشغغغغغغرطُّحققتُّقدُّتكونُّالخل ،

ُُّّقي  ُّلُّراضغغ  ُُّّمجتمع ُُّّفيُّالمقيدةُّالشغغرقيةُّلألنثىُّتعبيُّأهديُّالمعجزة،

ُُّّوفيُّتحّرركُّالتيُّالصغحيحةُّالخطوةُّتخطيُّأنُّأوصغيكُّكماُّوهمية،

ُُّّلتكونيُّفغغاعلغغةُّكونيُّاآلخرين،ُّتؤ يُّالُّالتيُّالخطوةُّالوقغغتُّنفس

ُّ...ُُّّأنثى

ُّنسغغان،إُّنصغغ ُّعنُّعبارةُّتكونُّوالفاعلةُّالقويةُّأنوثتهاُّبدونُّفاألنثى

ُُّّالظروفُّكانتُّمهماُّالكرامةُّسغغغغق ُّتحتُّقيودكُّمنُّتحّرريُّلذلك

ُّ...ُُّّبصمةُّبدونُّالحياةُّمنُّوالتخرجي

ُّ

ُّ

ُّ...أحبك 

ُّ

ُّ

9102ُُّّفيُّربيعُُّّطرطوس

ُُُُُُّّّّّّدمحمُّحسنُّميرنا  

ُُّّ
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ُُّّبكويرُّنفسغغغيُّفيُّالحيرةُّيبعثُّسغغغؤال...ُُّّاألول؟ُّإهدائهُّفيُّالمدقّقُّيكتبُّما ا

ُّاءأشغغُّكيفماُّبهاُّألتلعبُّحرفا ُُّّوعشغغرونُّثمانيةُّاآلنُّأماميُّ.عقليُّفيُّاألفكار

ُُّّ.القلوبُّش افُّتلمسُّعباراتُّتولّدُّعلّهاُّوأرصفها

ُّكتاب؟ُُّّمنُّصفحةُّفيُّفقراتُّببضعةُّ اتيُّأرس ُّأنُّليُّكي 

ُّأناملي؟ُُّّتخّطهاُّأسطرُّفيُّومسيرتيُّودوافعيُّجهديُّأصورُّأنُّليُّكي 

ُّتزالواخُّالص يرةُّالمسائلُّتضخي ُّفيُّبارعينُّدوما ُُّّ-ومازلنا-ُّكناُّكبشر ُُّّنحن

ُُّّالقيخُّإلىُّوالشغغكرُّوالثناءُّبالحمدُّأتوجهُّالفضغغيلةُّبابُّفمنُّ.العظيمةُّالمسغغائل

ُّشغغغغعرةُّمقدارُّمنهاُّألنالُّأكنُّل ُّالتيُّالَملَكاتُّمنُّالعديدُّوهبنيُّالذيُّوبارئي

ُُّّهولطفُّورعايتهُّبعنايتهُّوتعّهدنيُّالغتنامها،ُّعديدةُّفرصغغغغا ُُّّليُّوسغغغغّخرُّلواله،

ُُّّ.تجاههُّالبالغُّتقصيريُّرغ ُّوفضلهُّبنعمهُّعليُّوأسبغُّوعطفه،

ُُّّبشكر ُُّّأتوجهُّبالجميلُّوالعرفانُّاالمتنانُّبابُّومن ُّللذيناُّوالدَيُُّّّإلىُّنقيُُّّّخالص 

ُّمنُّأتذمرُّمناسغغغبةُّكلُّوفيُّدائما ُُّّكونيُّمنُّبالرغ ُّأسغغغتحقُّمماُّأكثرُّمنحاني

ُّوالعط ُّبالحبُّإالُّيقابلنيُّل ُّولكنهماُّعليهماُّوأتّكئُّومتابعتهماُّمطالبهما

ُّفيُّنالمتيُّالسغغغغغندُّوأبدا ُُّّدائما ُُّّفكاناُّوعثراتي،ُّبأخطائيُّمبالينُّغيرُّوالتوجيه

ُُّّ.الحرجةُّلحظاتيُّأثناءُّوحتىُّالحياةُّمصاعبُّمواجهتي

ُّاللذينُّإخوتيُّإلىُّالجزيلُّبالشغغغكرُّأتوّجهُّوالصغغغداقةُّوالمحبةُّالمودةُّبابُّومن

ُّ.الحياةُّفيُّفيةالفلسغغُّونقاشغغاتيُّالمشغغتتةُّالكثيفةُّوأفكاريُّمنازعاتيُّبكثرةُّأثقلته 

ُّنأُّأبدا ُُّّأؤمنُّل ُّبأعمال ُُّّألقومُّليُّالمسغتمرُّالدافعُّكانُّلطالماُّالذيُّابنيُّوأشغكر

ُّوأُّمسغغؤوليتهاُّأتحملُّأنُّبباليُّيخطرُّل ُّوإنجازات ُُّّبها،ُّالقيامُّعلىُّالقدرةُّلدي

ُّ.الحياةُّفيُّلهُّصالحةُّقدوةُّأكونُّعلّنيُّاإلطلقُّعلىُّنصيبيُّمنُّتكونُّأن

ُُّّعليهاُّومنُّوالدنياُّواألرضُّالحياةُّعافتُّحتىُّأرهقتهاُّالتيُّنفسغغغغيُّوأشغغغغكرُّ

ُُّّ.بتاتا ُُّّترددتُّلماُّت ادرنيُّأنُّملكتُّلوُّوالتيُّالصعداء،ُّوتنفّست

ُُّّاتيحيُّمنُّمتقطعةُّمراحلُّفيُّليُّسندا ُُّّكانواُّاللذينُّاألشخاصُّمنُّجباال ُُّّوأشكر

ُُّّ...اآلنُّعليهُّأناُّماُّإلىُّوصلتُّحتىُّاألمامُّإلىُّخطوة ُُّّمنه ُّكل ُُّّدفعنيُّحيث

ُّ.ُّبعدُّالحياةُّتحالفه ُّل ُّولكنُّالحياةُّقيدُّعلىُّجيل ُُّّشبابُّوأشكر

ُُّّ

9102ُُّّدمشقُّفيُّربيعُّ

 والءُّالسيدُّشماعُُُُّّّّ
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ُّ

ُّ

ُّ

 

 

 

 

ُّ

ُّ

ُُّّ

ُُّّ

ُّ  
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فيُّشوارعُّمدينةُّالياسمين،ُُّّماشيا ُُّّفيُّالرابعُّعشرُّمنُّالشهرُّاألول..

عابرينُّعلىُّوجوهُّوالنظرات تعلوهاُّعلماتُّوالفرحُُّّقدُّغادرهاُّال

قدان ُّ قدان..ُّف لوطنُّمازالواُّداخلهُّالُّيََرْونُّمنهُّإالُُّّالحزنُّواليت ُّوالف

شوارعُّالمدينةُّالمزدحمةُّلتفقدُّ الظل ُّوالحربُّالتيُّأعلنتُّظلمتهاُّفيُّ

رائحةُّالياسغغغغغمينُّوتنشغغغغغرُّرائحةُّالدماءُّعلىُّأن امُّموسغغغغغيقىُّمرعبةُّ

ونُّبينُّالذينُّيدافعُّتصغغغغ ُّتفاصغغغغيلُّالحربُّالداميةُّوالقلوبُّالقاسغغغغية

ُُُّّّوحريته .ُّيدافعونُّّعنُّمعتقداته ُّعنُّأرضه ُُّّوالذين

ُّ

ُّملعون ُّ مؤصغغلة:ُّ"صغغارُّالزمُّتمشغغيُُّّسغغورية ُُّّليقولُّبلهجة ُُّّيرّنُّهات  

ُّماُّعادُّفيُّمجال؟!".ُّ

ُّ

..ُّوكأنُّالناس فيُّالشغغغغوارعُّقدُّصغغغغمتوا،ُّوأصغغغغواتُُّّسغغغغادَُّالصغغغغمت 

التفجيراتُّأوقفتُّصغغغراخها،ُّووسغغغائلُّالنقلُّأوقفتُّمحركاتها..ُّفتأخذُّ

دمُّمنُّعُّخائفا ُّوُّجمعُّماُّتبقىُّمنُّرائحةُّالياسغغمينُّمحاوال ُُّّعميقا ُُّّنفسغغا ُّ

ُّأخرى.ُُّّهاُّمرة ُّشمُّّ

ُّ

ُّتتسغغاقفُّفيهاُّصغغورُّالذكريات..ُّماُّبينُّالبناءُّاألزرقُّوالجامعةُّ دقائق 

والمؤسغغغسغغغةُّوالشغغغركةُّوالتطوعُّوالتدريبُّواألصغغغدقاء،ُّفتصغغغر ُّفيُّ

ُّهلُّسأغيرُّمبدئيُّفيُّعدمُّالرحيل؟ُُّّ:قرارةُّنفسك

ُّ

ُّقلب ُّمتسغغغارعةُّجعلتُّاألقدامُّتسغغغرع ُّ ُّشغغغديد ُّوضغغغربات  بشغغغكلُُّّخوف 

ت،ُّمضغغُّتفسغغارُّعنُّموق ُّالتجنيدُّألربعُّسغغنواتكبير،ُّمسغغرعا ُّللسغغ

عائلتكُّلتعودُّلوحيدُّالشغغغغغغابُّالالحصغغغغغغولُّعلىُّاإلعفاءُّألنكُُّّمحاوال ُّ

جُُّّأوُّمبّررات،ُّلهفة ُُّّبالرفضُّدونُّ كرُّأيةُّأسغغغغباب ُّتجعلكُّت خر  خوف 

ُّيشغغغربُّسغغغجائرهُّ كلُّماُّتملكُّفيُّحقيبتكُّلتحصغغغلُّعلىُّإجابةُّموظ  
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ُّمنُّ :ُّ"راجعناُّالرخيصغغغغةُّمعُّكأس  المتة..ُّلتحصغغغغلُّعلىُّثلمُّكلمات 

ُّبعدُّشهر".ُّ

ُّ

الطموحغغاتُُّّارُّل ُّيعغغدُّفيُّاليغغدُّحيلغغة،ُّتحطمغغتُّجميعاتخغغا ُّالقرُّت ُّّ

الُّتملغغكُّلغغهُّخيغغارُّوغيرُّمعروفُُّّواألحلمُّفيُّتلغغكُّاللحظغغة،ُّقرار ُّ

ُّتائهاُّأينُّستنطلق؟ُُّّ..النتيجة

ُّ

سغغغغغغفارةُّبلدُّوالدتكُّلتقولهاُّاولُّجمعُّماُّتبقىُّمنُّقواكُّمتوجها ُّإلىُّتح

 ُّواضغغغغغُّنظرُّلكُّبخوف ُّألولُّمرة:ُّ"بدّيُّفيزاُّلروحُّبلديُّالتاني"،ُّفي ُّ

فيقولُُّّ،بسغغببُّعينيكُّاللمعتينُّدمعا ُّواالرتجافُّالواضغغ ُّفيُّكلماتك

ُّ"بدناُّمنكُّهاإلثباتات"ُّفتأخذُّورقة ُّصغغغغغغ يرة ُّل ُّتكنُّتتوقعُّيوما ُّلك:ُّ

ُّلُّثقلها.ُّأنكُّستحملهاُّوتتحمُّّ

ُّ

الطريقُّليسُّبطويل،ُّإنهُّرائحة ُّف..ُّكانُّواضغغغحا ُّالطريقُّإلىُّدمشغغغقُّ

ُّيبدوُّبهاُّياسمين،ُّوضوء ُّ ُّالقمرُّحزين.ُُّّحنين،ُّوليال 

ُّ

ُّكي ُّسأعلنُّخروجي؟..ُّكي ُّسأتخلىُّعنُّأحلمي؟ُّ

ُّ

رُّتقرُّّ،ُّفعنُّالوطنُّالشغغغغغغجاعةُّالتيُّتجعلكُّتواجهُّالتخليالُّتملكُّتلكُّ

ضجيج،ُّوتعلنهاُّأمامُّصديقكُّأيُّالصمتُّوالخروجُّبهدوءُّدونُّإثارةُّ

الوحيدُّالذيُّوق ُّبجانبكُّوشغغارككُّفيُّحلمكُّ.ع.ن.عهُّهذاُّاالسغغ ُّالُّ

ُّيمكنُّأنُّينسىُّولنُّينسىُّفبهُّجميعُّاآلالمُّوالطموحاتُّواألحلم.ُّ

ُّ
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لذيُّسغغغغغغي يرُّ ُّبعدمُّمعرفةُّأحد،ُّوأنُّيكونُّهذاُّالقرارُّا ُّداخلي  إقرار 

منُّالكلماتُُّّخاصُّالُّيمكنُّألحدُّمعرفتهُّخوفا ُُّّمسغغارُّحياتكُّهوُّقرار ُّ

ُّصمت.ُّولُّهذاُّالقرارُّلتكملُّعملكُّوجهدكُّفيُّالمتلحقةُّح

ُّ

مُّفتقدُُّّّ،لدىُّالناسُّتواسيُّنفسكُّبهُّت ييرُّاالتجاهاتُّلتصنعُّفرقا ُّتبدأُّب

ُّتواسغغغغغغيُّج ُُّّماُّلديكُّمحاوال ُُّّكلُّّ ُّبكلمات ُُّّكُّالخفيُّّرحَُّكسغغغغغغغَبُّقلوب 

ُّبسيطة.ُّ

ُّ

ك،ُّرُّاتجاهُّحياتتجمعُّكلُّماُّلديكُّعالما ُّبأنكُّلنُّتكملُّطريقكُّوسغغغت يُّّ

وتباشغغغغغغرُّبالتصغغغغغغفيةُّال يرُّمعلومةُّالسغغغغغغببُّلدىُُّّفتخت ُّماُّكنتُّتفعله

ُّالجميع.

ُّ

،ُّتماما ُُّّا ُّقدُّيكونُّمختلفُّأكثرُّمنُّثلثةُّمشغغغاريعُّألصغغغحابُّفكر ُُّّلتسغغغل َُّ

زالُّامُّمكسغغغغغورُّوجرح ُُّّعلىُّماُّجنيتهُّفتفقدُّفكركُّوعملكُّبقلب ُُّّخائفا ُّ

كلُّ عهُّفيُّ ماُّل ُّتتوق حدمُّ بالرحيلُّلي ُّ ُّقرار  بهُّإقرار  ينزف،ُّليكونُّ

حياتكُّوتكونُّالصغغغغغدفةُّالتيُّتبحثُّعنهاُّلت يرُّمحاورُّأسغغغغغاسغغغغغيةُّفيُّ

ُّداخلك.ُّ

ُّ

ُّكانتُّتعلوُّعيونُّالجميعُّتبدأُّبدرب ُّ ُّاالنتهاءُّمنُّأوسغغاط ُُّّوسغغفُّدهشغغة 

ُّشغغغغغغعاعُّاألملُّفيُّمكان ُُّّتكُّوأحببتها،ُّفتبدأُّبرسغغغغغغ ُّخيوط ُّلطالماُّأحبُّّ

حياتكُّالصغغغغ يرةُّباالنطفاءُّبعدُُّّوتبدأُّشغغغغمعة ُُّّ،دتُّعليهلماُّتعوُُّّّير ُّم ا

ماُّعوُّّ طال يةُّالتيُّل لدام هاُّفيُّلهيبُّالحربُّا هائ دتُّنفسغغغغغغغكُّعلىُّانت

ُّقسوتها.ُّ

ُّ
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فيُُّّووقعتَُُّّبهُّأولُّمنُّتأ ىُّكنتَُُُّّّمه١١٢٢.فيُّعامُّالنكبةُُّّحدمفماُّ

ُّسغغغغغوداءُّأ اقتكُّجميعُّأنواعُّالعذاب،ُّفأبدأُّبالسغغغغغؤال:ُّكي ُّليُّأنُّ أياد 

أنسغغىُّلهيبُّهذهُّالقسغغوةُّوالتعايهُّمعهاُّبعدُّكلُّماُّكان؟ُّولكنُّماُّزالُّ

ُّمظلمة،ُّالُّ ُّليال  ستَّ ستمرتُّ ساوةُّاألحدامُّالتيُّا القلبُّينبضُّرغ ُّق

تعرفُّمنُّيحادثكُّول ُّتعدُّتشعرُّبالوقت،ُّحتىُّاألغللُّالتيُّفيُّيديكُّ

ُّوتعودُّإلىُّحياةُّالُّتعرفُّكليا ُُّّعدُّتشغغغغعرُّبقسغغغغوتها،ُّلتخرجُّمدمرا ُّل ُّت

مةُّتثمرُّوتحاولُّلملوتجمعُّقواكُّالمتبقيةُّلتسغغغغغغتمرُّفُّ،إالُّل ةُّالحرب

ُّمنُّالقسغغغوةُّوعدمُّالرحمةُّومنُّالممكنُّ جراحكُّليتحولُّقلبكُّإلىُّكتلة 

ُّأالُّيعرفُّالحبُّبعدُّهذاُّالعامُّالمشؤوم.ُّ

ُّ

ُّمشؤومُّكتبُّلكُّأنُّهلُّهيُّمسيرةُّحياةُّالُّيمكنُّإكمالهاُّأمُّ أنهُّطريق 

ُّل ُّتعدُّتري مة  ُّمؤل بدأُّأسغغغغغغئلتكُّللتخلصُّمنُّ كريات  ُّدتكونُّبطله؟ُّت

ُّفتعودُّإلىُُّّالم ُّالعودةُّإليهغغاُّلمغغاُّتحملغغهُّمنُّعتبغغةُّآ الُّيمكنُّترميمهغغا،

وعيكُّوتنطلقُّإلكمالُّماُّتبقىُّمنُّمهامكُّاألخيرةُّوتكملُّمواجهتكُّ

قدمُّستولكنكُّل ُّتكنُّتعل ُّأنُّآخرُّمرةُُّّ،معُّاآلخرينُّلتحاولُّالمساعدة

اُّوتقومُّبقتلُّمُّ..لُّحياتكُّتماما ُّتحوُُّّّنقطة ُُّّفيهاُّهذهُّالمسغغغغاعدةُّسغغغغتكون

عليهُّمنُّقسغغغغغوةُّوآالمُّالحربُُّّلسغغغغغنينُّخائفا ُُّّفيُّداخلكُّكانُّمحبوسغغغغغا ُّ

ُّمنُّآالمُّالفراقُّوالخذالنُّوالحرمان.ُُّّمنُّإرهاقكُّرغ بال

ُّ

لقُّسغغنة،ُّتسغغتعدُّلتنطللإنهُّالخميس..ُّاليومُّالعشغغرونُّمنُّالشغغهرُّالثانيُّ

العملُّبه،ُّوتذهبُُّّإلطلقُّماُّكانُّمزعوما ُُّّمعُّأقربُّشغغغغغغخصُّلديك

قا ُّرافعا ُّ كلمكُّوتوجيهاتكُّونصغغغغغغغائحكُّراميا ُّفيُّجبهتكُّوتبدأُُّّواث

ل ُّيعغغدُّيعرفُّمعنىُُّّالجميعُّبنظرةُّالثقغغةُّالتيُّتخفيُّخلفهغغاُّوحشغغغغغغغغا ُّ

ُّالخوف.ُّ

ُّ سمع،ُّويرتابكُّرعشةُّخوف  ُّآ انكُّعنُّال َص   رةُّكبيوفجأة ُّتصمتُّوت 

ُّأيمكنُّأنُّيكونُّماُّأراهُّصحيحا!؟ُّ

ُّ
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ُّينثرُّنداهُّعلىُّمنُّحوله،ُّفتتطلعُُّّإنهاُّياسغغمين ُّ ُّيفوحُّمنهُّعطر  دمشغغقي 

عداءُّبكبرياء ُّ ُّلتكونُّكتمثال ُُّّ..وضغغغغغغحكتكُّالواثقةُّتجعلُّالجميعُّسغغغغغغ

ُّمقدس.ُّ

ُّ

وكنتُّأراهاُُّّكثيرةُّعنها،ُّكانتُّتراودنيُّأحلم ُُّّعندماُّكنتُّصغغغغغغ يرا ُّ

ُّيغغذب ُّاألفكغغارُّويقتغغلُّ ُّقغغاتغغل  محضُّخيغغالُّالُّيمكنُّتركيبغغهُّفيُّواقع 

ُّبغغغذاتُّالعينينُّ ُّاللمع.. ُّهيُّبغغغذاتُّالشغغغغغغعرُّاألسغغغغغغود ُّإنهغغغا القلوب،

ُّمُّفيُّأدنغغاهغغاالواسغغغغغغعتين،ُّ ُّشغغغغغغفغغاه  ُّمنُّاللؤلؤُّأحمر  ُّبحبغغات  ع  رصغغغغغغّ

حغغاولُّالعودةُّإلىُّواقعغغك،ُّأوق ُّضغغغغغغربغغاتُّالقلغغبُّ-المرصغغغغغغوصُّ

:ُّ"عليكُّالعودة..ُّعليكُّاالستيقاظُّمنُّهذاُّهناكُّمنُّيناديُّ-المتسارعة

الخوف..ُّمنُّهذهُّاللحظة،ُّاخرجُّعنُّصغغغغغغمتكُّفالجميعُّقدُّالح ُّأنكُّ

ُّالُّأكثر. ُّتنظرُّلهاُّبشدة،ُّحاولُّإقناعُّنفسكُّبأنُّماُّتراهُّمحضُّوه  

ُّ

منُّوعيكُّوتسغغتجمعُّماُّبقيُّمنُّعقلكُّلتنظرُّفيُّعينينُُّّتسغغتعيدُّجزءا ُّ

:ُّ"بعتذرُّلهاُّبصغغغغغغوت ُّل ُّتكنُّتراهماُّإالُّفيُّأحلمكُّالورديةُّلتقو ُّعال 

ُّيقومُّصديقكُّبإكمالُّماُّبدأتهُّأنت.ُّأناُّخلّصت"،ُّث ُّ

ُّ

إ اُّماُّكنتُّفيُّواقع ُّأمُّحل ؟ُّوتحاولُّتجميعُُّّمصغغغغغدوما ُُّّتجلسُّمنزويا ُّ

ُّملهوف:ُّ"ماُّاسغغغمك؟"،ُّليكونُّهذاُّ أفكاركُّالمبعثرةُّلتسغغغألهاُّبصغغغوت 

ُّاالس ُّهوُّماُّبقيُّلك.ُّ

ُّ

ُّبعد،ُّنالمهامُّالتيُّل ُّتُّمنعليكُّالمتابعةُّواالسغغغغتمرارُّفهنالكُّالكثيرُّ ته 

عليكُّاإلنجازُّبسغغغغغغرعةُّفقدُّتبقىُّيومانُّإلقلعُّالطائرة،ُّعليكُّتوديعُّ

كلُّماُّكانُّعليك،ُّتوديعُّالشوارعُّورائحةُّالياسمينُّوكلُّماُّبقيُّمنك،ُّ

وأصغغواتُّاألصغغدقاءُّولمسغغاتُّالكتبُّوأماكنُّاإلبداعُّالمكنون،ُّعليكُّ

ُّللرحيلُّفل ُّيبَقُّإالُّالقليل.ُُّّأنُّتكونُّمستعدا ُّ
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ُُّّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُُّّ

ُُّّ

ُّ  
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تحسغغغغغغغبُّلهذاُّاللقاءُّالذيُّجاءُُّّبقيُّمنُّالوقتُّليلتان..ُّول ُّتكنُّيوما ُّ

ُّتنفغغذُّقرارُّ ُّل ُّتكنُّأنغغتُّفيغغهُّإالُّالطرفُّالمنفغغذ، ُّعلىُّقرار  كعقغغاب 

هُّيعيُّإالُّكعقاب ُّلك،ُّحالكُّكحالُّأَيُّسورّي ُُّّالحربُّالتيُّل ُّتكنُّيوما ُّ

هواءُّالبغغارودُّوتغغذرفُّالغغدموعُّعلىُّمنُُّّتنفّسفيُّأرضُّالكنغغانغغة،ُّت

عنكُّلكيُّالُّيوجعكُُّّأنُّيكونُّمنُّاسغغتشغغهدُّبعيدا ُّهللاُُّّاسغغتشغغهد،ُّوتدعو

فراقه،ُّولكنُّهناكُّصغغلةُّكبيرةُّبينكُّوبينه ُّألنك ُّتحملونُّنفسُّالدماءُّ

عليه ُّدونُُّّدمعغغا ُُّّعينغغاكُّالسغغغغغغوريغغة..ُّنفسُّالعغغاداتُّالمحليغغة،ُّفتقطر

ُّدراية.ُّ

ُّ

يكُّالرحيل،ُّلكن تانُّويتوجبُّعل لكُّالشغغغغغغوقُّليل لكُّالعشغغغغغغقُُّّ..  و 

ُّعظي  ُّ يجعلغغكُّتفكرُّفيُّعغغدمُّالرحيغغل..ُُّّ،المغغدفونُّيغغدفعغغكُّإلىُّجنون 

ُّأيُّمردود،ُّ يجعلغغكُّتتراجعُّعنُّجميعُّصغغغغغغفقغغاتُّالبيعُّالتيُّل ُّتؤت 

ولكنُّ لكُّالجنونُّسغغغيوديُّبكُّفيُّمكانُّالطي ُّالمجهول،ُّوهلُّهناكُّ

ُّأكثرُّم ُّمجهول  ُّ؟عليهُّماُّأنتُّمقدم ُّطي  

ُّ

ُّفيُّ ُُّّ،منظماتُّورؤسغغاءَُُّّوزير ُُّّالبناءُّاألزرقُّمعُّمعاون ُّلديكُّآخرُّلقاء 

ُّلغغكُّالمّرةُّتكونوُّالمعتغغادأنُّتثقغغلُّالعيغغارُّأكثرُّمنُّتقررُّف ُّ..األخيرة

ُّلماُّأنتُّفيهُّاآلن،ُّنع ُّتقولهاُّعبرُّالهواءُّمباشرةُّمعُّ بمثابةُّطلقةُّانتقام 

محاولةُّمنُّالصغغديقةُّ.ص.ا.اهُّلتلطي ُّاألجواءُّالمشغغحونةصُّفتصغغر ُّ

ُّيقتلُّنفسه؟أينُّأنت ُّمنُّ"ُّ:قائل ُّ".شبابُّوطن 

ُّ

ُّعصغغيبة ُّقررتُّأنُّتكونُّفيهاُّوحيدا ُّ ُّداخلية ُّوأوقات  عكُّليدفُّصغغرخات 

يصغغلكُّبتلكُّاللحظةُّالمجنونة،ُّوتشغغبعُُّّخيف ُُّّجنونكُّللبحثُّعنُّطرف ُّ

لذيُّعشغغغغغغقُّألولُّمرة ،ُّفتبادرُّبالسغغغغغغؤالُّواألخذُّ فيهاُّغرورُّقلبكُّا

ولهاُّقبينكُّوبينُّالياسغغغغمينُّالدمشغغغغقيُّوتُّبأطرافُّالحديثُّلتنهيُّخجل ُّ

الوقتُّالذيُّل ُّيبَقُّمنهُّشغغيء،ُّفتعترفُّبعشغغقكُُّّبعدُّسغغاعتينُّمتداركا ُّ
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هلُّأخطأت؟ُّهلُّأنتُّ":ُّيسغغغودُّالصغغغمتُّوتق ُّحائرا ُُّّ،ُّوهناالمجنون

ُّواحدة؟ ُّلنُّيكتملُّسوىُّلليلة  ُُُّّّ".مجنونُّلتصرحُّبعشق 

ُّ

ناُّمجنون:ُّ"نع ُّياُّعزيزي..ُّأُّلينتهيُّصغغمتكُّوقلقكُّوقلةُّحيلتكُّبكلم ُّ

اتُّعبرُّشغغاشغغُّولكنُّعينيكُّكانتُّليُّمنبرا ُُّّا ،يومُّكذلكُّل ُّأكنُّللعشغغق

ُّ!ُُّّالبناءُّاألزرق،ُّول ُّأتوقعُّلقياكُّيوما ُّ

ُّ

قُّاألزرقُّالنقيُّالذيُّل ُّيكنُّمخططا ُّله،ُّإنهُّصغغفاءُّقلوب ُّل ُّإنهُّالعشغغ

ُّآخرُّل ُّيكنُّلكُّفيهُّخيار.ُُّّقرار ُُّّيوما ..ُّلتكونُّأمامُّالخذالنُّتعرف

ُّ

الكثيرُّمنُّالظروفُُّّ؟ُّالُّأجدُّاإلجابة،ُّفهناكإلزامهلُّالحياةُّاختيارُّأمُّ

،ُّالُّيمكنُّأنُّتتحك ُّبهُّ،ُّفالحبُّمثل ُّوُّالُّخيارا ُُّّالتيُّالُّنملكُّلهاُّقرارا ُّ

أيُّمكان..ُّوالُّتملكُّحتىُّاختيارُّالشغغغغغغخصُّفقدُّيأتيُّفيُّأيُّزمانُّو

ُّتفعلُّكلُّشيء.ُُّّالذيُّستحبه،ُّوعندماُّتحبُّّ

ُّ

ُّبقيُّليلةُّواحدةُّتحتُّأنقاضُّالحرب..ُّتقرُّّ ُّمرَّ رُّقضغغغغغاءهاُّمعُّعشغغغغغق 

ادم،ُّآثارُّالحربُّوالشقاءُّالقُّناسيا ُّمتتبقىُّمعهُّكيُّفقفُّلواحد ُّعليهُّيوم ُّ

علقُّأنتُّتتربه،ُّتطولُّاألحاديثُّأكثرُّفأكثرُّووتحاولُّإسغغعادُّنفسغغكُّبق

أكثر،ُّتعتليكُّشغغغغغغهوةُّالعشغغغغغغقُّوالجمالُّلتكونُّكالتائهُّماُّبينكُّوبينُّ

ُّوطنك.ُّ

ُّ

اعاتُّسُّاتُّكثيرة،ُّفل ُّيبَقُّإالتحضيرعليكُُّّإنهاُّاآلنُّالخامسةُّصباحا ُّ

ُّمجهول.ُّالعلىُّإقلعُّالطائرةُّالتيُّستقلكُّإلىُّطريقُُّّقليلة

يناديكُّصغغوتُّياسغغمينُّدمشغغقُّليقولُّلك:ُّ"بلُّماُّتسغغافرُّخليكُّهون..ُّ

الشغغغغغغامُّبدهاُّياك"،ُّلتفه ُّحياءُّكلماتهاُّوتنظرُّإلىُّشغغغغغغروقُّالشغغغغغغمسُّ
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مينتها،ُّف دقُّاُّأصغغغرىُّأيهمت ُّياُّاألحمرُّوكأنُّبهاُّأل  ُّتكّررُّماُّقالتهُّياسغغغَ

هلُّالياسغغغمينُّأمُّدمشغغغقُّاألمُّالتيُّرعتك؟ُّأعقدُّربطةُّعنقيُُّّ:فيُّقوله

نهاُّ،ُّإوأحزمُّحقيبةُّسغغغفريُّفأسغغغمعُّصغغغوتُّالرحيلُّيطرقُّعتبةُّبابي

تنطلقُّلترىُّآلخرُّمّرةُّشغغغغغغوارعُّلحظةُّالفراق..ُّتودّعُّماُّبقيُّمنكُّو

تنزفُّعيونكُّدما ُّالُّدمعا ُّوتكتبُّفيُّهاتفكُّالصغغ يرُّرسغغالةُّفدمشغغق،ُّ

ُّ"أالُّإّنُّاللقاءُّقريب".ُُّّ:إلىُّياسمينُّدمشقُّمواسيا ُّنفسك

ُّ

إياهُّحفظهُُّّكُّوياسغغغغغمينكُّفيُّبنكُّدمشغغغغغقُّسغغغغغائل ُّعشغغغغغقتودّعُّقلبكُّو

ُّدمشغغغغغغقُّتوقفكُّالحواجزُّفت ُّ جُّخر ُّوصغغغغغغونه،ُّوفيُّطريقكُّإلىُّمطار 

ُّمبغالغ ُّفيغُّونفينظرُّ..بطغاقتغك هُّبسغغغغغغبغبُّطبيعغةُّعملغكُّإليغكُّبغاحترام 

وت سغغغغأل:ُّ"لوينُّراي ُّأسغغغغتا "،ُّفتنحسغغغغرُّاإلجابةُّداخلُّقلبكُّوالُّتقدرُّ

،ُّإنهاُّأصغغغغعبُّمنُّتلقيُّرصغغغغاصغغغغةُّفيُّالصغغغغدر،ُّفتخجلُّنطقهاُّعلى

ا:ُّ"إيُّهفتقول:ُّ"مؤتمرُّبمصغغغغغغر"،ُّفتتلقىُّتلكُّاإلجابةُّالتيُّل ُّتتوقع

ُّك".ُّهللاُّمحييُّأصلُّ.. ُّتحكيُّعالتلفزيونأستا ُّشفتكُّمبارحُّوأنتُّع

تدمعُّعيناكُّأكثرُّفتلكُّالنجومُّعلىُّكتفيهُّكنجومُّالعل ُّالدمشغغغغغغقيُّالتيُّ

تنطقُّبالحبُّلسغغغوريةُّفتبتسغغغ ُّعندُّنطقه:ُّ"الُّتطولُّال يبة"،ُّث ُّتدخلُّ

أيمكنُّأالُّأعودُّياُّمهجتيُّوقدُُّّ..بابُّالمطارُّوأنتُّتنظرُّخلفكُّبخوف

ُّعشغغغغغغقيُّوياسغغغغغغميني؟ُّالُّأعل ُّماُّتخبئهُّاأليامُّلناُّولكنُّماُّ وجدتُّفيك 

ُّأشعرُّبالندم.ُُّّأعلمهُّجيدا ُّ ُّأننيُّكحالُّكّلُّسورّي ُّمهاجر 

ُّ

قاءُّكانُّصغغغغغغعبا ُّجدا ُُّّالُّتلتقيُّولكنُّّالُّيمكنُّللقلوبُّأ نُّالُّيمكُّهذاُّالل

تحمله.ُّتنتظرُّدخولُّالطائرةُّممسكا ُّهاتفكُّالص يرُّتحادمُّمنُّكانتُّ

عنكُّآثامُّ نبكُّفيُّالسغغغغغغفر..ُّتتبادلُّالكلمُّفيُُّّكانتُّتخفّ  ُّمهجتكُّو

ماُّبقيُّمنكُّفيُّدمشقُّالهوى،ُّفتجيب:ُّحياءُّلترسلُّلهاُّصورةُّآلخرُّ

ُّ.ُُّّ"وشاءُّالهوى"

ُّ



18 |  

ُّهاتفكُّوتضغغغغغعُّقلبكُّفيُّ لكُّالكرسغغغغغيُّالرماديُّالرابعُّووجهكُّ ت لق 

داعُّباكيا ُّعلىُّماُّفاتك،ُّنع ُّإنهُّالوليهُّالشحوب،ُّناسيا ُّماُّقدُّيأتيكُّويعت

ُّلذلكُّالعاملُّالذيُّلّم ُُّّمعكُّمنُّعملة ُُّّتبقىياُّسغغغيدي.ُّتدفعُّماُّ سغغغورية 

لكُّوبُّ..لىُّالّرشغغغغغغوةإ ُّوتعطيهُّت ذلكُّتتخلصُّمنُّآخرُّليرة ُّسغغغغغغورية 

ُّالرشوةُّمبتسما ُّوفيُّقلبكُّحسرة ُّعلىُّالوداع.ُّ

ُّ

تنطلقُّالطغغائرةُّلتشغغغغغغعرُّبقلبغغكُّيهبفُّمنُّمكغغانغغه،ُّفيبغغدوُّعليغغكُّالقلقُّ

وتُّالمضغغغيفةُّالتيُّتسغغغألكُّعنُّوالخوفُّث ُّتعودُّإلىُّوعيكُّعلىُّصغغغ

هاُّعنُّإمكانيةُّإيقافُّوضغغغغعكُّث ُّتعطيكُّإرشغغغغاداتُّالسغغغغلمة،ُّفتسغغغغأل

ُّالطائرةُّللعودة..ُّلتعتذرُّوتنطلقُّمبتسمة.ُّ

ُّ

و لكُّهوُّالسغغي ُُّّعلى،ُّنع ُّإنهاُّسغغاحةُّاألمويين..ترىُّدمشغغقُّمنُّاأل

ُّنتُّتسغغغغغغتودعهُّهللاالدمشغغغغغغقيُّتراهُّيبتعدُّراميا ُّإياكُّبنظرةُّالعتب،ُّوأ

تعالىُّوتسغغغغغغألهُّحف ُّماُّبقيُّمنكُّعنده،ُّوتسغغغغغغألهُّإبقاءُّوديعتكُّبخيرُّ

ُّلسوريةُّوياسمينتها.ُّ ُّلتكونُّوديعةُّعشق 

ُّ

نُّعُّوالفراق ُُّّوالشغغغوق ُُّّ..ُّوالعذاب ُّالطويلة ُُّّال ربة ُُّّتبدأُّرحلة ُّسغغغاعتانُّو

ُُّّفيُّنطاق ُُّّالعشق،ُّوالعيه ُّ األل ُّالعصيب،ُّساعتانُّتفصلكُّعنُّعادات 

ُّج ساعتانُّجديدة ُّوآالم  ساعتانُّوتبدأُّالعيهُّفيُّالندمُّوالخذالن،ُّ ديدة،ُّ

وتبدأُّالعيهُّفيُّصغغغغغرا ُّالروحُّالُّالجسغغغغغد،ُّوتبدأُّرحلةُّغربتكُّبتلكُّ

ن ْين{.ُّ ْصَرُّإ ْنَُّشاَءُّهللا ُّآم  ل واُّم  ُّالجملةُّالراقية:ُّ}اْدخ 

ُّ  
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عمقهغغاُّالج رافيُّفيُّالقضغغغغغغيغغة،ُّمغغا اُّتعنيُّهغغذهُّالكلمغغة؟ُّوكي ُّهوُّ

هومُّفيُّمفُّحياتنا؟ُّوماُّهوُّأثرهاُّالتاريخيُّعلىُّحياتنا؟ُّفكرتُّكثيرا ُّ

ُّإرادة ُّتجعلكُّتحاولُّجاهدا ُّ ُّالقضغغغغية،ُّلكننيُّل ُّأجدُّسغغغغوىُّأنهاُّمحض 

هاُّمنُّمحضُّ اكرتكُّ تدعتَ قدُّتكونُّاب ها..ُّأوُّ ُّتؤمنُّب باتُّنظرية  إلث

ؤمنُّتُّالواسغغغغغغعةُّأوُّمخيلتكُّالعميقةُّأوُّخبرتكُّالمتفاوتة،ُّفأنتُّمثل ُّ

ُّفتسغغغعىُّجاهدا ُّ إلثباتُّهذهُّالقضغغغية،ُّوُّتجعلُّماُّخلفكُُّّبقضغغغيةُّوطن 

هوُّمحضُّمؤامرةُّإلفشغغغغغغغالُّنظريتكُّالمحدودةُّمنُّطرفُّواحد،ُّقدُّ

يكونُّلكُّالحقُّالكاملُّبأنُّتؤمنُّبماُّتريد..ُّولكنُّليسُّلكُّالحقُّبأنُّ

جعلُّهذهُّالنظريةُُّّتجعلُّالناسُّتؤمنُّبماُّتؤمنُّبهُّغصغغغغغغبا،ُّمحاوال ُّ

ناسُّرأيُّعامةُّومفعمةُّب لكُّ لكُّوأنتُُّّواألشغغغغغغراف،ال ولكنُّكي ُّ

ُّعاد ملكُّالقوةُّحتىُّإلثباتُّحقكُّفيُّالحبُّوالوطنُّّي ُّالُّتمجّرد ُّإنسان 

ُّوالحياة.ُّ

ُّ

الحقيقية ُّإّنُّقضغغغيتكُّليسغغغتُّقضغغغيةُّرأيُّعام،ُّإنماُّهيُّقضغغغيتكُّفقف،ُّ

وأنُّتؤمنُّبأنُّهذهُّالقضغغيةُّمهماُّعلُّشغغأنهاُُّّعليكُّأنُّتؤمنُّبذلكُّأوال ُّ

ُّ.ُُّّوحدكُّستبقىُّقضيتك

ُّ

يُّالطائرةُّتهبفُّإنهُّاليومُّالرابعُّوالعشغغغرونُّمنُّالشغغغهرُّالثاني،ُّوهاُّه

تمسغغكُّببعضغغهاُّوتحميُُّّشغغاهقة ُُّّ..ُّترىُّثلثةُّجبال ُّمخففة ُّمنُّسغغرعتها

ص ارها،ُّوهاُّهوُّالحارسُّجالسا ُّعلىُّعتبتهاُّينظرُّبكلُّالطرقُّالتيُّ

قدماكُّخارجُّ نهُّالوقتُّالمحتوم..ُّتحّفُّ ته،ُّإ هاُّنظرا تريدُّأنُّترىُّفي

ربا ُّمنُّهذاُّالطقسُّالحارُّفيُّهذاُّالوقتُّمنُّالسغغغغغغنة،ُّالطائرةُّمسغغغغغغت 

ُّإلىُّتلكُّاللكنةُّالتيُّل ُّتكنُّغريبةُّعنُّآ انكُّأبدا،ُّ ُّبإمعان  وتنصغغغغغغغت 

ُّبغغالهجرُّوالفراقُّوالحغغبُّ ُّمليئغغة  وتبغغدأُّرحلغغةُّالبحغغثُّعنُّحيغغاة ُّجغغديغغدة 

ُّالممنوعُّوال ربة.ُّ

ُّ
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بائسغغغغغغغةُّ لكُّاآلالمُّال كلُّت جاوزُّ يه،ُّمحاوال ُّت نتُّف ماُّأ قا ُّم تدخلُّواث

سافاتُّكبيرة،ُّتنتظرُّدخولُّعال ُّتجهلُّماُّواألح لمُّالتيُّباتتُّبعيدةُّم

لدي هاُّب كا :ُّ"إن هاُّمرتب لك،ُّوتنطق لهُّ ثانيُّ..يحم لديُّال يتُّإلىُّب ُّ"وأت

ُّبرنغغامجُّا ُّتليبغغدأ بغغةُّنتظرُّعلىُّعتلتحقيقغغاتُّواإلجراءاتُّالروتينيغغة،

القاعةُّالبيضغغغاءُّالكبيرةُّألكثرُّمنُّسغغغاعتين..ُّمحادثا ُّأخاكُّالذيُّلّوَعه ُّ

قيُّبهُّدونُّأنُّتعرفُّالشغغغغكلُّأوُّحتىُّالزمنُّإلىُّأنُّلبعيدُّوتلتالفراقُّا

يصغغدرُّحك ُّاإلفراج،ُّوتدخلُّبقدمكُّاليمنىُّسغغجنُّال ربةُّالتيُّطرقتُّ

يهُّ بدوُّعل ُّأيُّم تربُّقّررُّالهجرةُّوالُّت بكُّعلىُّحينُّغّرة،ُّكحال  با

ُّعلماتُّالرضى.ُّ

ُّ

وُّكانُّلقاءُّاالغترابُّوالصدمةُّلكلُّاألصدقاءُّبذهابكُّدونُّإعلمه ،ُّ

عماُّبقيُّمنُّروحكُّالمحطمةُّفيُّصندوقُّالذكرياتُّاألسود،ُُّّوالتخلي

االنطلقُّفيُّآمالُّلتبدأُّكماُّتدعيُّحياة ُّخالية ُّمنُّأيُّضغغغغغغ وطات،ُّو

جديدة،ُّولكنُّهذهُّالمرةُّتحملُّخبرةُّبسغغغغيطةُّتمكنكُُّّجديدة ُّومشغغغغاريع

منُّتتداركُّكلُّأخطاءُّماضغغغغغغيكُّالنقي،ُّوُّتبدأُّرحلة ُّيشغغغغغغوبهاُّكلُّماُّ

ياتكُّالرقيقةُّالمفعمةُّباألملُّوالسغغعيُّيمكنُّأنُّيكونُّسغغببا ُّفيُّفسغغادُّح

ُّوالنجاحُّوالش  .ُّ

ُّ

الحب،ُّتلكُّالكلمةُّالتيُّلطالماُّسغغغغغحرتناُّبلعنتهاُّوسغغغغغعادتهاُّوجنونها..ُّ

تلكُّالكلمةُّالتيُّدّمرتُّحياةُّالكثيرينُّولربماُّكانتُّسغغغغغغببا ُّفيُّنجاحُّ

هوُُّّفيُّتلكُّاألعوامُّالسابقة:ُّكي ُّالكثيرينُّأيضا،ُّكنتُّأتساءلُّكثيرا ُّ

الحب؟ُّوماُّهوُّإحسغغاسغغه؟ُّوماُّهوُّأسغغلوبه؟ُّوماُّهوُّكيانه؟ُّهلُّيكفيكُّ

النظرُّفيُّتلكُّالعينينُّالدافئتينُّلتكونُّقدُّحصغغغغلتُّعليه؟ُّأعتقدُّأنيُّل ُّ

أجدُّاإلجابةُّبعد.ُّولكنُّماُّل ُّأفهمهُّجيدا :ُّلما اُّيأتيُّهذاُّالحبُّبالكثيرُّ

 لكُّاألل ؟ُّوكي ُّسغغغمَ ُّلنفسغغغهُّبأنُّمنُّالعوائقُّالتيُّتجعلناُّنعانيُّكلُّ

ُّفيُّعمرُّأوُّوقتُّأوُّوطنُّ يتخطىُّكلُّالخطوطُّالحمر؟ُُّّفل ُّيعدُّيفّرق 

ُّأوُّدين.ُّ
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ُّ

ماُّسغغّرُّ لكُّاالرتباطُّالكبيرُّبينهُّوبينُّاألخطاءُّالتيُّل ُّنكنُّيوماُّسغغببا ُّ

ُّجدا ُّ ُّغريب  اآلن،ُّفلقدُّخرقُُّّالُّيمكنُّاإلجابةُّعنهُّحتىُّفيها،ُّإنهُّسغغغغغغر 

الدينُّالذيُّنؤمنُّبهُّأيا ُّكانُُّّنُّعلمنا،ُّوخرقالعاداتُّالتيُّتحكمناُّدو

ُّهو ،ُّالسغغغغغؤالُّالحقيقيُّهنا:ُّماُّالمشغغغغغكلةُّفيُّأنُّنكونُّأحبابا ُّمنُّأديان 

مختلفة ؟ُّونخت ُّ لكُّالحبُّبزواجُّيحكمهُّالقلبُّالذيُّالُّيمكنُّأنُّيكونُّ

ُّظالما ُّأوُّخائنا ؟

ُّ

ُّمزدوج،ُّ علىُّماُّيبدوُّأننيُّأرىُّللمرةُّاألولىُّمشغغكلةُّالُّيوجدُّلهاُّحل 

ُّإنمغغاُّهيُّتلغغكُّالعغغاداتُّوالتقغغاليغغدُّألنُّا لحغغبُّل ُّيكنُّيومغغا ُّيحكمنغغا..

واألعرافُّالدينيةُّالتيُّوضغغغغغغعتُّلناُّمنذُّآالفُّالسغغغغغغنين،ُّول ُّيكنُّلناُّ

خيارُّأوُّرأيُّفيهاُّعلىُّاإلطلق،ُّبلُّنمشغغغغيُّعليهاُّكاألنعامُّوال زالنُّ

ُّالتيُّتنتظرُّ ئابها.ُّ

ُّ

ناُّوقعجّلُّماُّيفعلهُّالحبُّهوُّاإليقاعُّبناُّفيُّمصغغغغغغيدةُّالُّمهربُّمنهاُّلي

فيُّخلفُّكبيرُّمعُّالعقغغغلُّوالروحُّوالعغغغاداتُّوالتقغغغاليغغغدُّواألنظمغغغةُّ

ّلُّتلكُُّّالمعيشغغغغية،ُّمحاولينُّحلُّّ أغللهاُّعنّاُّولكنَُّمنُّ لكُّالذيُّسغغغغيَح 

بلُّويختارُّ هاُّ لذيُّالُّيسغغغغغغتطيعُّالتخليُّعن لكُّا األغللُّأوال ؟ُّوَمنُّ 

ماُّبقيُّمنهُّأوُّماُّبقيُّمنُّالطرفُُّّالتمسغغغغغغغكُّبهاُّأكثرُّفأكثر؟ُّمدمرا ُّ

ُّاآلخر.ُّ

ُّ

دقاتُّقلبكُّالسغغغغغغريعةُّتجعلكُّترغبُّفيُّالوصغغغغغغولُّباكرا ُّإلىُّالمنزلُّ

ُّهاتفكُّوتحادمُّياسغغغغمينُّدمشغغغغقُّ الذيُّينتظركُّفيُّغربتك،ُّوتمسغغغغك 

لتخبرهاُّبأنُّالشغغوقُّازدادُّأكثرُّمماُّكنتُّتتوقعه ُّوتسغغمعهُّفيُّصغغوتهاُّ

ُّعديدةُّتنشغغ لُّبهاُّعنُّجميعُّ الحزين،ُّوتسغغتمرُّتلكُّاألحاديثُّلسغغاعات 

..ُّبعدُّغياب ُّطالُّألكثرُّمنُّخمسغغغغةُّعشغغغغرُّمنُّينتظركُّوينتظرُّلقياك
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ُّالُّتدلُّّ ُّإالُّعلىُّعاما ،ُّلتشغغغغغرحُّتفاصغغغغغيلُّرحلتكُّوتجيبُّعنُّأسغغغغغئلة 

ُُّّاالهتمامُّالذيُّهوُّأسغغغغاسُّأيُّعلقة،ُّفتسغغغغمعُّكلمات ُّ تدّلُّعلىُّشغغغغوق 

ُّيتوارىُّعنُّاإلفصغغغغغغاح،ُّلتراهاُّفجأة ُّ ُّخجل  تدخلُّعليكُّمنُّبابُُّّدفين 

ينُّالمصغغغغدومتُّوتجلسُّبجواركُّوتنظرُّفيُّعينيكُّ..ال رفةُّالصغغغغ يرة

بقدومها،ُّوتجيبكُّعنُّأسغغئلتك:ُّ"إنهُّالقدرُّالذيُّجمعنيُّبك"،ُّوتأخذكُّ

فيُّحضغغنهاُّالدافئُّوتمسغغ ُّعنكُّتلكُّالدموعُّالمليئةُّبالحسغغرةُّوالندم،ُّ

ُّفيُّطياتُّ لكُّالحنان.ُُّّث ُّيأخذكُّالنومُّعميقا ُّ

علىُّجرسُّهاتفكُّفتجيبُّمسغغرعا ..ُّوتسغغمعُّصغغوتُُّّتسغغتيق ُّصغغباحا ُّ

برائحتهُّالعطرة،ُّوتدركُّصدمةُّأنُّ لكُُّّالياسمينُّيناديُّعليكُّصباحا ُّ

الحضنُّكانُّمجردُّحل ُّل ُّترغبُّفيُّاالستيقاظُّمنهُّأبدا ،ُّفتنظرُّخلفكُّ

وتجدُّآثارُّدموعكُّعلىُّتلكُّالوسغغغغغغادةُّالناعمةُّالتيُّل ُّتكنُّمريحةُّلكُّ

ُّلماُّتحملهُّمنُّآثارُّال ربة.ُّ

ُّ

ُّقادم ُُّّيأخذكُّالكلمُّوتطولُّاألحاديثُّمرةُّأخرى،ُّويشغغغعُّّ ُّصغغغ ير  ُّنور 

إليكُّبضغغغغحكتهُّالبريئة،ُّليجلسُّبجانبكُّويشغغغغارككُّماُّبقيُّمنُّحديثكُّ

علىُّوسادتك،ُّوتأخذهُّفيُّحضنكُّوتنطقُّفيهُّماُّبقيُّمنُّحنانُّالوطنُّ

ُّولذةُّالشوقُّمنذُّوالدتهُّبعيدا ُّعنك.ُّ

ُّ

يأخذكُّاألل ُّمنُّجديد..ُّوينفثُّفيكُّسغغّما ُّموجعا ُّمليئا ُّبالذكرياتُّلتتأكدُّ

عدمُّتذكره،ُّولكنناُّكبشغغرُُّّبأنُّكلُّماُّبقيُّمحضُّسغغرابُّتحاولُّجاهدا ُّ

نعيهُّبذاكرة ُّالُّيمكنُّأنُّتنسغغغغغغى،ُّفتعيهُّحالما ُّبماُّبقيُّمنُّسغغغغغغرابكُّ

ُّالقدي ُّفيُّبلدُّاألحلمُّالكبيرةُّوالنجاحاتُّالعظيمة..ُّدمشق.ُّ

ُّ

تجلسُّفيُّتلكُّالزاويةُّالمنعزلةُّعنُّباقيُّالعال ُّمحاوال ُّاسغغغغغغتعادةُّماُّ

كُّواسغغيا ُّنفسغغبقيُّمنُّ لكُّالشغغ  ُّللحياة،ُّراسغغما ُّالقليلُّمنُّالخطف،ُّم

علىُّالخطفُّالقديمةُّالتيُّل ُّتسغغغغغغتطعُّتنفيذها،ُّإنُّكتبُّاإلدارةُّالكثيرةُّ
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إ اُُّّ:بابكُّعتبةَُُّّل ُّتكنُّ اُّفائدةُّبماُّأنتُّفيهُّاآلن،ُّوهناُّيطرقُّسغغغغغغؤال ُّ

ُّهاُّأصل ؟ؤقرالكتبُّل ُّتفدكُّاآلن،ُّفلَ ُّكنّتُّتُّكانتُّهذه

ُّ

لة؟ُّب ُّل َ ُّيحجبونُّعيونناُّوعيونُّأبنائناُّبالكتبُّالتيُّالُّتمّتُّللواقعُّ ُّص 

ُّ

ونحف ُّونحاولُّجاهدينُّالسغغغيرُّماُّالم زىُّمنُّأنُّنقرأُُّّالُّأدريُّتماما ُّ

الُّتناسغغغغغغبُّوالُّتشغغغغغغابهُُّّمناهجُّمدارسُّقديمةُّكانتُّفيُّظروفعلىُّ

ظروفناُّالحالية،ُّأعتقدُّأنُّماُّيثبتُّنظريتيُّالخاصغغغغغغةُّتلكُّهوُّإغلقُّ

ُّفيُّاإلعددُّكبيرُّمنُّالشركاتُّبعدُّوقتُّقصيرُّب ُُّّدارة.سببُّسوء 

ُّ

لنُّأواكبُّالمسغغيرُّفيُّ لكُّالقطيع،ُّسغغأصغغنعُّمدرسغغتيُّالخاصغغةُّالتيُّ

الُّوُّتناسغغغغغبني..ُّناسغغغغغيا ُّومتجاهل ُّ لكُّالنظامُّالتعليميُّالذيُّباتُّقديما ُّ

يسغغغغتطيعُّأنُّيلف ُّغبارُّالزمنُّعنه،ُّسغغغغأواكبُّحياتيُّعلىُّمدرسغغغغتيُّ

ُّالخاصة.ُّ

ُّ

تبدأُّبتمزيقُّتلكُّالخطفُّالتيُّل ُّتعدُّتناسغغغغغغبُّاحتياجاتكُّوالُّرغباتكُّ

ُّخاصُّبكُّكماُّتفعلُّدوما .ُُّّوتبدأُّبصناعةُّقرار ُُّّ،ةالداخلي

ُّ

ُّالعمغغلُّ إنغغهُّاليومُّالثغغانيُّمنغغذُّوصغغغغغغولغغكُّإلىُّأرضُّالفراعنغغة،ُّتبغغدأ

واالنطلقُّبأفكاركُّخارجُّحدودكُّلتعودُّأدراجكُّكثيرا ،ُّوتبدأُّبتكوينُّ

يُّماُّتملكُّمنُّمعارفُّسغغغغابقة ُّوتبدأُّبااللتقاءُّ،بعضُّالصغغغغداقاتُّوتقّو 

ببعضُّالصغغغغغغغداقاتُّالقديمةُّمحاوال ُّتجاهلُّاختلفُّالثقافةُّواللكنة،ُّ

وُّولكنُّتلكُّاألسئلةُّالتيُّتبدُّ..محاوال ُّالنسيانُّجزئي ُُّّّواالندماجُّبشكل ُّ

فة ُّ نةُُّّمألو نا يدورُّفيُّأرضُّالك لدىُّالكثيرينُّمنُّالمصغغغغغغريينُّعّماُّ

عيدكُّتُّأحمر،ُّتلكُّاألسغغئلةُّوكي ُّأصغغب ُّالياسغغمينُّاألبيضُّيقطرُّندى ُّ
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باسغغغغغتمرارُّإلىُّصغغغغغوتُّالقذائ ُّالصغغغغغارخة،ُّوآالمُّالفراق،ُّورائحةُّ

سكُّتعل ُّ سيّا "،ُّولكنُّفيُّقرارةُّنف سيا ستُّ سما:ُّ"ل الموت،ُّفتجيبُّمبت

ُّعلقةُّبالسياسة.ُّأيُّجيدا ُّأنُّهذاُّليسُّلهُّ

ُّ

هاُّالسغغغغغياسغغغغغةُّويعانيُّمنهاُّاألشغغغغغخاصُّالعاديّون،ُّوتبقىُّالحربُّتبدؤ

ناُّفيُّحياتنا،ُّقدُّال ُّنسغغغغغغتطيعُّالنظرُّإليهاُّولكنهاُّالُّآثارهاُّملزمة ُّل

يكرهُّالحديثُّعنهاُّوالُّيحبُّأنُُّّتفارقنا،ُّإنُّأيُّسغغغغغغوريُّفيُّال ربة

عنهغغاصُّألنهغغاُّتجعلغغهُّيتغغذكرُّأمجغغادُّمنزلغغهُّالمهغغدومُّورائحغغةُُّّي سغغغغغغغغألَُّ

ُّاألشخاصُّالمفقودةُّوموسيقىُّالموت.ُّ

ُّ

عنُّتلكُّالمآسيُّرغ ُّاختلفُّمعتقداتنا،ُّولكنناُُّّليسُّببعيد ُُّّحالناُّجميعا ُّ

ُّونفسُّالض ف.ُُّّ،ونفسُّالجرحُّ،أنناُّنتشاركُّنفسُّاألل ُّا ُّنعل ُّجيد

ُّ

تجيبُّوالُّتعل ُّكي ُّسُّهناكُّالكثيرُّمنُّاألسئلةُّالتيُّل ُّتخطرُّلكُّسابقا ُّ

ولكنُّالُّتعل ُّماُّالذيُّيجعلكُّتائها ُُّّعنها،ُّقدُّتكونُّهذهُّاألسغغئلةُّبسغغيطة ُّ

عنها،ُّفأنتُّحقا ُّالُّتعل ُّهلُّسغغغغتعودُّيوما ُّأمُّال؟ُّوالُّتعل ُّهلُّسغغغغتنتهيُّ

ولكنُّدونُّرائحةُّالبارود،ُُّّنتُّجيدا ُّأنكُّبدأتُّحربا ُّمُّال؟ُّتيقُّّالحربُّأ

قدُّبدأتُّحربا ُّمختلفةُّأدخلتكُّفيهاُّتلكُّاألسغغغئلةُّمنُّشغغغعب ُّالُّيدريُّماُّ

أوُّيفعلونُّ لكُّمنُّشغغغغغدةُّالمحبة،ُّالُّتدريُّجيدا ُّماُّهيُّنواياه ُُّّ..يفعل

ُّفيُّحرب ُّنفسيّة.ُُّّولكنُّماُّتعلمهُّجيدا ُّأنه ُّأدخلوناُّجميعا ُّ

ُّ

فلقدُّاعتدناُّكسغغغغغغوريينُّعلىُّالعمل،ُُّّالبحثُّمازالتُّقائمة،رحلتكُّفيُّ

فتدخلُّفيُّتجاربُّكثيرةُّوتفشلُّث ُّتعودُّأدراجكُّخاليُّالوفاضُّمتعبا ُّ

..ُّل ُّفعُّمنُّلوعةُّالشغغوقُّوال ربةُّواإلجاباتُّالتيُّتشغغعركُّبأنكُّغريب ُّ

ُّول ُّيكنُّيوما ُّهذاُّمكانكُّبعكسُّماُّكانُّيقالُّلك.ُّ
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ُّ

ُّينُّعلقاتك،ُّفإنُّأساسُّالنجاحرحلةُّالبحثُّومعهاُّتبدأُّفيُّتكوُّتستمرُّّ

فيُّأيُّمكانُّهوُّالعلقاتُّوالمعارفُّليمضغغغغغغيُّمنُّالوقتُّشغغغغغغهرانُّ

ُّوأنتُّماُّزلتُّتبحث.ُّ

ُّ

ل ُّتكنُّلتنسغغىُّيوما ُّ لكُّالبناءُّالمتواجدُّفيُّالقاهرة،ُّوالذيُّاسغغتمريتُّ

يهُّألكثرُّمنُّأسغغغغغغبوعُّ ُّمقابلتُّعملُّلت ْختت ُّفيهُّتجريفيُّالترددُّعل

ُّالُّيمكنُّنسغغغيانها:ُّ ُّللعمل،ُّوقدُّتكونُّأعلىُّأخيراُّبجملة  "أنتُّمناسغغغب 

منُّالمطلوبُّولكنُّنحتاجُّمصغغريينُّللعملُّوالُّنريدُّسغغوريين"،ُّقالهاُّ

عليّك،ُّوك ُّجعلتكُّتشغغغعرُُّّتسغغغ ُّولكنهُّالُّيعل ُّوقعُّهذهُّالكلماتوهوُّيب

ُّإنغغهُّقهرُّالرجغغال،ُّ ُّجغغديغغد  بغغال بطغغةُّوالقهر..ُّلتبغغدأُّبهغغاُّرحلتغغكُّمعُّقهر 

بالبحثُّمنُّجديدُّعنُّأيُُّّجعلكُّترميُّسغغغغغغنينا ُّمنُّالخبرةُّجانبا ُّوتبدأ

اسغغتعادةُّقوتكُّولملمةُّماُّبقيُّمنُّنفسغغكُّواالندماجُُّّمحاوال ُُّّ،عملُّآخر

ُّكان،ُّومحاوال ُّنسيانُّماُّكان.ُُّّبأيُّشكل ُّ

ُّ

يومكُّفيُّال ربةُّينقسغغغغغغ ُّإلىُّقسغغغغغغمين:ُّقسغغغغغغ ُّتعيهُّفيهُّباندماجُّمعُّ

ُّمعُّتلكُّالذكريات.ُُّّالمجتمعُّحولك،ُّوقس ُّتعيهُّفيهُّوحيدا ُّ

ُّ

سغغنُّلل ربة،ُّولكنُّماُّأعلمهُّجيدا ُّوئُّأمُّمحاالُّأعل ُّإنُّكانُّهناكُّمسغغا

نهاُّتجعلكُّتخسغغغغغغرُّكلُّشغغغغغغيء،ُّفلقدُّبدأُّالناسُّفيُّوطنكُّبنسغغغغغغيانك،ُّأ

ناسُّ بدأُّال خارج،ُّوفيُّال ربةُّت نكُّفيُّال لهُّلمجردُّأ ماُّتقو ومهاجمةُّ

سغغغتطعُّبمهاجمتكُّلمجردُّشغغغعوره ُّبأنكُّقادمُّلسغغغرقةُّرزقه ،ُّوماُّل ُّت

فقدُّأخذتُّأحلمنا،ُّووطننا،ُّوآمالنا،ُُّّالحربُّأخذهُّقدُّأخدتهُّال ربة..

وحياتنا،ُّأخذتُّتلكُّالشغغغهرةُّالخداعةُّوتلكُّالمشغغغاريعُّالتيُّباتتُّتحتُّ

ُّمختلفةُّوأخذ لهاُّكنتُّتت ذىُّبها،ُّولكنُّدونُّتُّحياة ُّبأكممنصغغغغغغغات 
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زالتُّتهّونُّعلّيُّأل ُّال ربةُّفياسغغغغغمينُّدمشغغغغغقُّماُّزلتُّقويا ُّماُّخوف..

ُّووجعُّالنفوسُّالخداعةُّالتيُّظهرتُّفجأة.ُّ

ُّ

،ُّفتبدؤالبعضُّاأليامُّبدأتُّتشغغغغغغبه ُّبعضغغغغغغهاُّ ُّكبير  تُّهاُّبصغغغغغغوإلىُّحد 

..ُّلتعودُّالياسغغغغغمينُّوتحاولُّجاهدا ُّالبحثُّفيُّأيُّمكانُّعنُّأيُّشغغغغغيء

ُّتقولُّفيهاُّكلُّماُّيدورُّفيُّنفسغغغغكُّدونُُّّمتعبا ُّوتختتمهُّبأحاديثَُّ طويلة 

ُّخوف،ُّفأنتُّتجدُّفيهاُّكلُّالقوةُّوالصبر،ُّوتجدُّفيهاُّماُّبقيُّمنك.ُّ

ُُّّ

ُّبالحياةُّلُّينبضكلُّماُّفيكُّماُّزا أجزائكُُّّمنُّ..ُّفماُّزلتُّتحتف ُّببعض 

زالُّق،ُّولكنُّاإلحسغغغاسُّالذيُّتشغغغعرُّبهُّمافيُّدمشغغغقُّوياسغغغمينُّدمشغغغ

تلكُّاألحاديثُّجعلتكُّتعل ُّأنكُّقلقك،ُّفألولُّمرة ُّتشغغغغغغعرُّبالخوف،ُّفي

وياسغغغغمينُّدمشغغغغقُّمختلفانُّفيُّشغغغغيءُّواحدُّفقف،ُّشغغغغيءُّواحدُّيحك ُّ

،ُّوإنُّاألل ُُّّأقدارك .. إنهُّالشغغغغغغيءُّالذيُّيقولُّلك:ُّإنُّالحكايةُّل ُّتنته 

الحقيقيُّل ُّيبدأُّبعد،ُّأمرُّواحدُّيجعلكُّتتخلىُّعنُّجميعُّمبادئكُّوكلُّ

ماُّتؤمنُّبه،ُّولكنُّهلُّتفعلُّكماُّتفعلُّياسغغغمينُّدمشغغغق؟ُّتلكُّاإلجاباتُّ

ه،ُّبماُّأنتُّفيُّالُّتجعلكُّتعل ُّإنُّكانُّكذلكُّأوُّال،ُّولكنُّتجعلكُّتائها ُّ

أتي،ُّفتسألُّنفسك:ُّهلُّسيكونُّمصيركُّكمصيرُّبلدك؟ُّمّماُّسيُّوخائفا ُّ

نفسُّالذريعة،ُّولكنُّتعودُّبالنظرُّإلىُّتجاربُّسابقهُّمعا ُُّّفلقدُّتشاركتما

لترىُّأنهاُّقدُّنجحتُّمعُّالكثيرين،ُّفاختلفُّالطائفةُّالدينيةُّواختلفُّ

ُّاألديانُّل ُّيكنُّمشكلةُّبالنسبةُّله ُّكماُّهوُّالحالُّعندك.ُّ

ُّ

يُّكغغلُّتلغغكُّالعوائقُّجغغانبغغا ،ُّترم لغغكُّالحغغبُّيجعلغغكُّتكمغغلُّحيغغاتغغكُّو

،ُّفتكمغغلُّدونُّأنُّتنظرُّلمغغاُّوتسغغغغغغتمرُّفيُّحبغغكُّالغغذيُّانتظرتغغهُّكثيرا ُّ

،ُّفكلُّماُّتريدهُّاآلنُّهوُّ لكُّالحبيبُّفيُّثناياُّحياتكُّفيُّال دُّسغغيحصغغل

ُّليعيدُّترتيبهاُّلكُّمنُّجديد.ُّ

ُّ
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بُّوفت ُّراللتقُّبلُّكانُّسغغببا ُُّّ..أليُّمشغغكلةُّاختلفُّاآلراءُّل ُّيكنُّسغغببا ُّ

ُّكبيرا ُُّّأطرافُّأحغغغاديغغغثُّكثيرة، ولكنُّاختلفُّاألديغغغانُّكغغغانُّعغغغائقغغغا

لياسمينُّدمشق،ُّوتسألُّنفسك:ُّماُّهوُّ نبها؟ُّوماُّهوُّ نبك؟ُّل ُّتجدُّأيُّ

ُّوالُّتعل ُّ ُّكبير  إجغغابغغةُّإالُّأّنُّبحرُّالهوىُّقغغدُّرمىُّبكمغغاُّمنُّعلىُّعلو 

ُّينتظرك.ُُّّالذيُّمتىُّستصلُّإلىُّاألرضُّوما

ُّ

ماُّهوُّالسّرُّالذيُّيجعلناُّعلىُّقيدُّالحياة؟ُّأعل ُّتماماُّإنهاُّالروح،ُّولكنُّ

نهُّاألمل..ُّحُّتسغغغغغتمرُّفيُّمدناُّبالطاقة؟ُّأعتقدُّإماُّالذيُّيجعلُّهذهُّالرو

ُّفيُّالنجاحُّواألملُّفيُّالحبُّواألملُّفيُّاألهداف،ُّوماُّأناُّمتأكدُّ األمل 

ل ؟ُّالُّمنهُّأنهُّالُّيوجدُّأملُّدونُّأل ،ُّأيمكنُّأنُّيكونُّهذاُّالسغغغغّرُّهوُّاأل

يوجدُّإجابةُّمنطقيةُّعلىُّ لكُّالسغغغغغغؤال،ُّفاألل ُّهوُّماُّيجعلناُّنتعثر،ُّ

ولكنُّفيُّكثيرُّمنُّاألحيانُّقدُّيكونُّاألل ُّهوُّسغغغغغغببُّإصغغغغغغرارناُّعلىُّ

العيه،ُّفنحنُّنت ذىُّمنهُّكماُّيت ذىُّمنا..ُّفقليلُّمنُّاألل ُّقدُّينفعكُّفيُّ

ُّبعضُّاألحيان.ُّ

ُّ  
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معُّالتقدمُّفيُّالعمرُّسغغغغغغتدركُّأنكُّغضغغغغغغبتُّوخاصغغغغغغمتُّالعديدُّمنُّ

األشغغخاصُّألجلُّأمورُّالُّتسغغتحق،ُّوسغغتزدادُّالبصغغيرةُّويكثرُّالت افلُّ

جميع..ُّكماُّيعتقدُّالُّويكثرُّمعهُّاإلحساسُّبال ربة،ُّفال ربةُّل ُّتكنُّيوما ُّ

ُّال ربةُّليسُّلهُّرجوعوسغغغغُّللخيرُّوإنهاُّفترة ُُّّإنهاُّمنارة ُّ ُّتنتهي،ُّفطريق 

المرجوة،ُّوالُّمنغغارةُّللخير،ُّففيُّال ربغغةُّالكثيرُّمنُّوالُّبغغابُّللعودةُّ

ُّاألل ُّوعدمُّال فران.ُّ

ُّ

ُّالتواصغغغغغغلُّاالجتماعيُّمثاال ُّواضغغغغغغحا ُّ لكلُّ لك،ُّوقدُُّّقدُّتكونُّمواقع 

تلكُّالتيُّكانتُّمعروفة،ُّإنُُّّجديدا ُّمنُّال ربةُّغيرُّنكونُّأوجدناُّنوعا ُّ

منُّأه ُّأهدافُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّهيُّالتقاربُّالثقافيُّومحوُّ

اإلحساسُّبال ربةُّوالبعد،ُّوقدُّتعتبرُّهذهُّميزةُّقيّمة،ُّولكنُّفيُّالحقيقةُّ

ُّلل ربة،ُّسابقا ُّ ُّواض   كنتُّتعيهُّعلىُّأملُّاللقاءُّباألحباب..ُُّّإنهاُّمثال 

ودتكُّياته ،ُّفععدُّموجودا ُّفيُّحتعرفُّرأيه ُّفتعل ُّأنكُّل ُّتُّواليومُّبتُّّ

ضغغتُّعليكُّلتكونُّغائبا ُّمت يبا ُّم تربُّسغغتكونُّبمثابةُّغربةُّداخلية ا ُّف ر 

فيُّأرضغغغغغغكُّوبينُّأهلك،ُّفالتعّودُّأصغغغغغغعبُّماُّيمكنُّلكُّالنظرُّفيهُّفيُّ

علىُّغيابكُّالبعيد،ُّواكتسغغغغغغغابكُُّّاعتادجميعُّمنُّكانُّحولكُّفال ربة،ُّ

قافته ُّيزيدُّمنُّالفج ُّجديدة ،ُّواختلفُّث فات  قا لىُّوةُّفترجوُّالعودةُّإلث

ُّ.ُُّّأبدا ُُّّال ربةُّالتيُّل ُّولنُّتخرجُّمنها

ُّ

ماُّزالُّالحنينُّوالشغغغغغوقُّلتلكُّاألشغغغغغجارُّولتلكُّالضغغغغغحكاتُّيتوهُّفيُّ

يوم،ُّويرسغغغ ُّفيُّوجهكُّابتسغغغامةُّأل ،ُّفتندفعُّلتعل ُّماُّهيُُّّخاطركُّكلُّّ

ما ُّ لدكُّالمهجورُّفتعل ُّأنُّالحالُّكماُّكانُّدائ آخرُّأخبارُّالحربُّفيُّب

تخفيهاُّبعضُّالقنواتُّوتعلنهاُّبعضُّمنها،ُُّّعصغغيبة ُُّّمنذُّسغغنوات..ُّأيّام ُّ

وآالمُّالتفجيراتُّتجعلغغكُّتموتُّخوفغغا ُّوقلقغغا ..ُّفتبغغدأُّبغغالكتغغابغغةُّلتحغغاولُّ

،ُّوتجدُّبعضُّالردودُّالتيُّل ُّتكنُّت ييرُّماُّتسغغغغغغتطيعُّكماُّكنتُّدائما ُّ

يوما ُّفيُّحسبانك،ُّفكي ُّلكُّأنُّتنقدُّوتنتقدُّوأنتُّلستُّفيُّبلدكُّحتى،ُّ

إل اءُّمفهومُّالمواطنةُّلك،ُّآخذينُُّّوت ُُّّّسحبتُّمنكُّجنسيتك،قدُّوكأنماُّ
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حقوقكُّمتناسغغغغينُّأنكُّابنُّهنانوُّوقاسغغغغيونُّواأليوبي،ُّوأنكُّكسغغغغورّيُّ

ُّكأالُّيكونُّلدي،ُّكنتُّتعتبرُّممثل ُّألرضغغغغكُّولبلدكُّوله ُّفيُّأيُّمكان

دُّالحقُّفيُّالكلم ُّفتزدادُُّّا ُّشغغغغغغعورُّيولغغّ يزيغغدُّمنُّآالمغغكُّوجروحغغك..

ُّغربتكُّغربةُّوتزدادُّآالمكُّألما .ُّ

ُّ

تنَسُّيوماُّأصغغغغواتُّالقذائ ُّالملقاةُّوالُّأصغغغغواتُّالصغغغغواري ُّل ُّفإنكُّ

التيُّالُّتعرفُّمسارها،ُّول ُّي بُّيوما ُّشعورُّاألغللُّفيُّيديكُّفيأتيكُّ

 لكُّالخبرُّاألسغغودُّالمليءُّبالدم،ُّالُّتعل ُّكي ُّتبدأُّوالُّكي ُّتسغغألُّوالُّ

ُّ كي ُّتتواصغغلُّمعُّمنُّبقيُّمنكُّهناك،ُّتعتريكُّمشغغاعرُّالخوفُّواألل

ُّماُّبقيُّمنُّشغغغغرايينُّقلبك،ُّخوفكُّلَكُّمقطعا ُّوالخذالن..ُّفيصغغغغر ُّداخ

ُّوهلُّجزاءُّبكُّكثيرا ُُّّنُّاهت َُّّمَُّعليه ُّواهتمامكُّبه ُّل ُّيكنُّعبثا ُّتجاهُّ

ُّاالهتمامُّإالُّاالهتمام؟ُّ

ُّ

اإلنترنتُّمقطوعُّواالتصغغغغغغاالتُّمعدومةُّوالُّيوجدُّسغغغغغغوىُّصغغغغغغورُّ

األشغغلءُّالمنشغغورةُّعلىُّشغغاشغغاتُّالتلفاز،ُّفتذهبُّتلقائيا ُّوتنقّلُّعينيكُّ

شلءُّمحاوال ُّتمييزُّأيُّأحدُّمنه ُّفيزدادُّخوفكُّوقلقك،ُّتمّرُّبينُّتلكُّاأل

وقرون،ُّويبدأُّعقلكُّيصغغابُّبالجنون،ُّالدقائقُّوالسغغاعاتُّكأنهاُّسغغنينُّ

ُّك ت بُّفيهاُّكلمتان:ُّث ُّ تنقطعُّشغغغرايينُّاألل ُّمؤقتا ُّعلىُّصغغغوتُّرسغغغالة 

ُّ"نحنُّبخير".ُّ

ُّ

قدُّتكونُّهاتانُّالكلمتانُّتشغغغعانُّبهجةُّولكنُّالتفجيراتُّالمتفرقةُّتقلقكُّ

ألُّوالُّحتىُّفسغغغغغحةُّأمل،ُّتسغغغغغُّعلىُّالياسغغغغغمين،ُّفيمّرُّيومُّدونُّخبر..

ُّمنُّوتحاولُّالوصغغغلُّأليُّخبرُّدونُّجدوى ،ُّلتبدأُّالدخولُّفيُّصغغغدمة 

يدُّوأل  ُّ يا ُُّّنوع ُّجد هائ ع؟ُّفاجُّبخبر ُُّّغريب،ُّأيمكنُّللحربُّأنُّتبعدكُّن

 لكُّالهات ُُّّعلىُّالمراسغغغغغغلةُّومحاولةُّاالتصغغغغغغغالُّحتىُّيرنَُُّّّتواظب ُّ

الخائ ..ُّفيرتاحُّقلبكُّويزولُّقلقكُّلتثلجُّوتسمعُّ لكُّالصوتُّالواهنُّ

قلبكُّبصغغغغوتُّالياسغغغغمينُّوتعودُّمرتاحا ُّغائبا ُّبمسغغغغافةُّال ربةُّفقفُّمنُّ
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نه ُّولُّإلىُّمنُّبقيُّمنُّأصغغغغغدقائكُّلتعل ُّأغيرُّالموت،ُّتحاولُّالوصغغغغغ

ُّبسلم.ُُّّمرَُّّقدُّبخيرُّوأنُّكلُّشيءُّ

ُّ

؟ُّالُّأعتقدُّ لك،ُّفذلكُّالشعورُّماُّزالُّكلُّيومُّفعل ُُّّبسلم ُُّّولكنُّهلُّمرَُّّ

يأتيكُّعلىُّحينُّغفلةُّومنُّغيرُّإنذارُّمسغغغغغغبق..ُّلتعيهُّفيُّ لكُّالقلقُّ

والخوفُّالمتلزمُّفتعل ُّأنغغكُّقغغدُّوجغغدتُّلونغغا ُّأحمرُّلل ربغغةُّفيُّزمنُّ

ُّالحرب.ُّ

ُّ

ُّكبيرة ُّمنُّال ربةُّبمشاركةُّغيرُّ تزدادُّاآلالمُّيوما ُّبعدُّيومُّتحتُّرعاية 

ُّداخليُّالُّتعل ُّعنهُّإالُّأنكُّبدأتُّمباركةُّمنُّالحرب،ُّفتع يهُّفيُّظل  

ةُّماُّزالُّيشغغغعرُّبالقسغغغواعركُّالتيُّقتلتُّبشغغغكلُّكامل،ُّقلبكُّتفقدُّمشغغغ

ُّفيُّثناياُّالحربُّالكاملة.ُُّّتائها ُُّّتحّجرَُّحتىُّ

ُّ

 ُّلُّماُّزالُّيعيهُّفيُّداخلكُّمنُّحّب ُُّّصغغغغغغ ير ُُّّ،ُّأمل ُّتبدأُّبتكوينُّفكرة

ُّكرياتكُّعنُّ لكاللقاءُّالتيُّتقتلكُّكلُّيوم،ُّو ُّتعهدهُّيوما ..ُّمنُّشغغغغهوة ُّ

اليومُّتدورُّضمنُّأحاديثكُّالمطولةُّمعُّالياسمينُّالدمشقيُّالذيُّل ُّيكنُّ

يوما ُّضغغغغغغمنُّمخططاتُّحياتك..ُّولكنُّاختلفُّاألديانُّالذيُّل ُّيكنُّ

أُّكبيرا ُّلديك،ُّوبدأُّيقتلكُّقبلُّأنُّتقتله،ُّوتبدُّعائقا ُّلكُّبدأُّيكونُّعائقا ُّ

هُّمنُّلُّالُّبدُُّّّلتأخذُّقراركُّبأنُّالياسغغغغغمينُّاألهلالمقارنةُّماُّبينكُّوبينُّ

كانُّسغغلبيا ،ُّتلكُّالسغغلبيةُُّّالردُُّّّن..ُّولكنُّّإعلمه ،ُّوخاصغغة ُّأنه ُّمتفهمو

لة ُُّّدائ  ُُّّوقلق ُُّّكبيرة ُُّّتجعلكُّفيُّدوامة ُّ لكُّيوما ،ُُّّوأسغغغغغغئ ل ُّتكنُّتخطرُّ

ُّكي ُّسينتهيُّهذاُّالعشقُّالممنوعُّوإلىُّأيُّمدىُّسيستمر؟ُّ

ُّ

وُّلكنكُّالُّتجرؤُّعلىُّالقول،ُُّّ ُّأمره،سغغَُّتعل ُّفيُّقرارةُّنفسغغكُّأنهُّقدُّحَُّ

وتحاولُّإقناعُّنفسكُّبأنكُّلنُّتفقدُّهذاُّاألملُّالجميلُّالذيُّيحملُّرائحةُّ

ُّاح.ُّالنقاءُّوالياسمينُّالفوُّّ
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ُّ

مكُّأنُّيعلُّيوم ُُّّأنهُّي ارُّعليكُّحتىُّمنُّنفسغغغغغه،ُّففيُّكلُُّّّجيدا ُُّّأنتُّتعل  ُّ

ُّ،أقوىُّشغغغغغغعورُّللحبُّغيرُّالمعلنُّللناسُّإحسغغغغغغاسُّال يرةُّالمبطنُّهو

عهُّويمرُّالوقتُّسغغغغغريعا ،ُّوتعودانُّلكينونةُّالعشغغغغغقُّوتزدادُّأحاديثكُّم

ُّالممنوعُّمنُّالدين.ُّ

ُّ

منُّاليومُّالسغغغادسُّمنُّالشغغغهرُّالسغغغادس..ُّآخرُُّّصغغغباحا ُُّّإنهاُّالسغغغادسغغغة ُّ

ث ُُّّفتذهبُّإلىُّعملكمكالمةُّانتهتُّبنومكُّعلىُّصغغغغغغوتُّالياسغغغغغغمين،ُّ

الناعمتينُّولتكونُّآخرُُّّتُّبيديه ُّبَُّت ُّك ُُّّلتجدُّرسغغغغغغالة ُُّّتعودُّبعدُّسغغغغغغاعات ُّ

ُّ ُّسغغغ  ت:ُّ"الُّأسغغغتطيعُّأنُّأكونُّأنانية،ُّالُّأسغغغتطيعُّأنُّأجعلكُّرَُّط ُّكلمات 

ُّروحك".كُّجميلة ُُّّأتمنىُّلكُّحياة ُُّّعلقُّبيُّأكثرُّوأناُّلستُّلك،ُّانتهى..تت

ُّ

ه،ُّفتلكُّالمكالمةُّكانتُّفيُّالسادسة3ُّإنهُّالموتُّالمتقنُّتماما ُّمعُّرق ُّ.

صغغغباحا ُّوالرسغغغالةُّكانتُّفيُّالسغغغادسغغغةُّمسغغغاء ُّمنُّاليومُّالسغغغادسُّمنُّ

ُّ لكُّأنُّسفركُّكانُّفيُّالسادسةُّصباحا ،ُّماُّسرُّّالشهرُّالسادس،ُّكماُّ

تلغغكُّالقوةُُّّ؟ُّومنُّأينُّلغغهُّكغغلُّّعنغغدهُّالزمنُّالرق ُّالعجيغغبُّالغغذيُّتوق 

ُّالجبارةُّعلىُّإخفاءُّكلُّشيءُّجميل..ُّكلُّماُّلهُّعلقةُّبالحياة؟ُّ

ُّ

ُّواحدة ُُّّحتىُّدونُّكلمة ُُّّ!!لُّاختفاءُّكلُّأملُّتملكهُّدونُّمبرركي ُّيجع

ُّشغغغغغغغديد،ُّوتع لكُّببفء  بُّا ُّل ُّأنُّهناكُّلونأوُّمواجهة؟ُّث ُّيقت ُُّّجدا ُُّّا ُّغري

يُّصغغغغغغوتُّولكنغغهُّيقطعُّجميعُّلألل ،ُّ لغغكُّاللونُّالغغذيُّالُّيصغغغغغغغغدرُّأ

شياءُّفيُُّّ،شرايينك فتتعل ُّأنُّمنُّأقدارُّالحياةُّأنُّتعل ُّأنُّهناكُّأربعةُّأ

حياتكُّالُّيجبُّكسغغغغغغرها:ُّ.الثقة،ُّالوعد،ُّالحب،ُّالقلبه،ُّليسُّألنهاُّ

مُّد ُّحأسغاسغياتُّالعيهُّبلُّألنهاُّحينُّتنكسغرُّالُّتصغدرُّصغوتا ُّولكنهاُّت ُّ

ُّالكثيرُّمنُّاألل .ُّ

ُّ
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عندُّياسغغغمينُّدمشغغغقُّكماُّتوق ُّالوقتُّعندُّدمشغغغقُُّّتوق ُّالوقتُّتماما ُّ

ُّتُّْلعندُّأحلمها،ُّفل ُّتعدُّغربتكُّبقصغغغغغغغدُّالعملُّوالتطورُّوإنماُّتحوُّّو

ُّالوصولُّإلىُّهجرة..ُّفل ُّيبَقُّلكُّشيءُّتعودُّمنُّأجله..ُّفتحاولُّجاهدا ُّ

إلىُّياسغغغمينُّدمشغغغقُّإلنقا ُّماُّبقيُّمنكُّولكنُّتعودُّمحاوالتكُّبلُّرد،ُّ

فتبغغدأُّبمتغغابعغغةُّأخبغغارهُّعنُّبعغغد،ُّلتعل ُّأنُّهنغغاكُّنوعغغا ُّمنُّالحغغبُّغيرُّ

لُّموتكُّوألمكُّإلىُّ كرىُّتعيهُّفيهاُّماُّبقيُّمنُّعمركُّمعلن،ُّوتحوُّّ

 فتعلنُّوالدةُّعنقاءُّعانقتُّالموت.ُّ،حائرا ُّفيُّ كراهاُّوتظلُّّ
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ُّرُّالبدءُّدونُّعنوانُّودونُّأيُّهدف ُّحياتكُّمنُّجديد،ُّوتقرُّّإلىُّتعودُّ

نهُّألُّفيُّثناياُّالليلُّمعُّال ربةُّالداميةُّفيُّقلبك،ُّتختارُّالليلَُُّّواضغغغغغغ  ُّ

ُّلكُّدائما ُُّّعلىُّأنُّيسغغغغمعُّصغغغغرخاتكُّالداخلية،ُّويسغغغغتعدُُّّّالقادر ُُّّالوحيد ُّ

ُّليستمعُّإلىُّ كرياتكُّاألليمة.ُّ

ُّ

ُُّّقويّة ُُّّالليلُّوالماضيُّتربطهماُّعلقة ُّ وجّمة،ُّلكنُّالُّتعل ُّحقيقة ُّماُّسر 

الملجأُّالوحيدُّللعشغغغغغغغاقُّحيثُّيجدونُُّّهذاُّالترابفُّوالتناغ ،ُّفهوُّمثل ُّ

فيهُّالمل ُّالوحيدُّالذيُّيفرغونُّفيهُّعماُّيجولُّفيُّخواطره ،ُّوكذلكُّ

ماُّعبارة ُّ ُّليسُُّّهوُّحالُّالم تربينُّعموما ،ُّفيكونُّيومكُّإ عنُّتجوال 

فيُّثناياُّالليلُّال ابرُّالموحهُّتحتُّرعايةُُّّداميا ُُّّسغغهرا ُّلهُّأيُّهدفُّأوُّ

ُّال ربة.ُّ

ُّ

ةُّتلكُّالكلماتُّوسغغغغغغحرهاُّالبديعُّعلىُّهوُّقوُُّّّكلُّماُّيجولُّفيُّخاطركَُّ

والُّيملؤهاُّإالُّصغغرخاتُُّّ،رغبات ُُّّالُّيشغغوبهاُّأيُُّّّعذراءَُُّّإنشغغاءُّعلقة ُّ

الحديثُّوالصوتُُّّالكلمةُّوفنُُّّّعاشقة..ُّعشقتُّبفنُُّّّدامعةُّوقلوب ُُّّحب ُّ

وتجمعُُّّة ُّلحظُّأسغغغغيرا ُّلتلكُّالكلماتُّويبقىُّاألملُّأنُّتأتيَُُّّالبديع،ُّفتظلُّّ

ُّمنُّاأليام.ُُّّفيُّيوم ُُّّابينكم

ُّ

وقكُّقدُّمضتُّفيُّثناياُّمكتبك،ُّويسُّرُّأياما ُّبكُّالذاكرةُّقليل ُّفتتذكُّّتعودُّ

ُّلتلكُّاألماكنُّواألشغغغغغغخاصُّالذينُّيقطنونُّفيُّ ُّعارمة  الحنينُّبلحظة 

رُّأنكُّمنُّومعاناة،ُّفتتذكُُّّّزواياُّشغغغغغغوارعهاُّعلىُّرغ ُّماُّبهاُّمنُّأل  ُّ

نكُّ َبتُّالحربُّعلىُّالوطن،ُّوإ يكُّال ربةُّكماُّك ت  َبتُّعل قدُّك ت  يةُّ بدا ال

ُّألوانُّال ربةُّهيُّال ربةُّداخلُّالوطن.ُُّّأقسىُّوأصعبَُّتعل ُّأنُّ

ُّ

عامُّالنكبةُّ عامُّالمشغغغغغغؤومُّ لكُّال ي ُّ-فيُّ  ماُّ يةُّاألزمةُّفيُّأوُّ بدا دعىُّ

ُُّّكنتُّمجّردَُُّّ-سورية عاديُّالُّيهمكُّشيءُّفيُّحياتكُّسوىُّماُُّّشخص 
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يُّوكأنكُّتعيهُّفُّ..متعكُّفيُّهذهُّالدنياُّوالُّتأبهُّلماُّيدورُّحولككانُّي ُّ

يُّفثارةُّالذيُّحولك،ُّفقدُّكنتُّتعيهُّاإلُّآخرُّبعيدا ُّعنُّكوكب ُُّّكوكب ُّ

العنانُّلخيالكُّالج ُّالواسغغغغعُُّّت طلقوكنتُُّّ،الحكاياتُّوالقصغغغغغصُّعالَ  ُّ

اياتُّوبعيدا ُّعنُّتلكُّالروُّ،التعاسةُّالتيُّتحيفُّبكُّأسباب ُُّّبعيدا ُّعنُّكلُّّ

الشغغغغغارعُّالسغغغغغوري،ُّفكانُّيومكُّكأيُّيومُّعاديُّقبلُّ لكُُّّالتيُّتجوب ُّ

فكانتُُّّ،جبرَتُّعليهاُّعنوة ُّيُّأ ُّالعام،ُّولكنُّبعضُّالت يراتُّالطفيفةُّالت

تلكُّاألصغغغغغغواتُّالمتألمةُّوتلكُّالقنابلُّصغغغغغغوتهاُّأعلىُّمنُّصغغغغغغوتُّ

الموسغغغيقىُّوصغغغوتُّالحبُّوصغغغوتُّالخيالُّالذيُّفيُّداخلك،ُّتعيشغغغهاُّ

الذيُّل ُُّّأتيُّ لكُّالوقتفيُّ..بسيطا ُّجدا ُّبكلُّتفاصيلهاُّالجميلةُّوالقبيحة

ُّأطيغغافُُّّيت ُّّويكنُّلغغكُّمنُّالبغغدايغغةُّ أخغغذَكُّعنوة ُّمنُّبغغابُّمنزلغغَكُّبغغأيغغد 

ُّ ُّل ُّتعرفُّيوما ُّمعنىُّالحب.ُُّّسوداءُّالشكلُّوالروحُّوأناس 

ُّ

كُّالسغغغغغغلحُّ انتُّتشغغغغغغعرُّبفوهةُّأوُّ..شغغغغغغديد ُُّّقلبكُّالنقيُّخوف ُُّّينتاب ُّ

سي  ُّلقة،قمرتعشةُُّّخائنة ُُّّتحملهُّيد ُُّّ..مزروعا ُّفيُّتربةُّخاصرتكُّكال

الذيُّكنتُُّّالداكنُّبصغغغغغغركُّبذلكُّالوشغغغغغغغاحُّوهناُّكانُّيجبُّأنُّتفقدَُّ

ُّ،حاسغغغيسُّجميلةأترتديه،ُّمعلنا ُّمعهُّقتلُّكلُّماُّكانُّبكُّمنُّمشغغغاعرُّو

ُّائن ُّكإلىُّلُّفيُّتلكُّاللحظةُّتتحوُّّوُّ،بريئة ُُّّوتخدشُّماُّبكُّمنُّإنسغغغغغانية ُّ

ُّوُّجديد ُّ ُّ.ُُّّمنُّقبلل ُّتعهدهُّمخلوق 

ُّ

ماُّتشعرُّبهُّفيُّتلكُّاللحظةُّهوُُّّفكلُُّّّ،قليل ُُّّنكُّأعمىُّصعب ُّبأُّشعور ُّال

ُّنُّحولك،ُّفكلُّماُّلديكُّمنُّمعلومات ُّةُّماُّيدورُّم ُّمل كُّالوحيدُّلمعرف

وُّالعربيةُّكماُّيطلقُّأ-بداخلُّصغغغغغغندوقُّالسغغغغغغيارةُُّّكنُّّأُّتجعلكُّتوقن ُّ

يرُّنكُّتسغغأتعل ُّتجعلكُّحركتهاُّو،ُّالعني ُّلهامنُّخللُّدخولكُُّّ-عليها

يُّعنُّطريقُّأصغغغغغواتُّالسغغغغغياراتُّاألخرى،ُّولكنُّفُّبعيدة ُُّّلمسغغغغغافات ُّ

فيُّاألمرُّهوُّعغدمُّمعرفتغكُّبمغاُّهوُّقغادمُُّّيرعغبأكثرُّمغاُّالحقيقغةُّإّنُّ

مهُّمنُّهذهُّالتجربةُّسغغغغغغتعلمهُّوُّتتعلُُّّّالذيُّوماُّ؟عليكُّوكي ُّسغغغغغغيكون
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ُّصَُّبصغغغغغيفيهاُُّّترَُّتلكُّالتجربةُّالتيُّل ُُّّ؟الحادثةُّإنُّخرجتُّمنهاهذهُّو

ُّالنورُّحتىُّاآلن.ُّ

ُّ

ُّلُّّومعُّكُّمنك،ُّقتلُّجزء ُّمعُّتواليُّالصغغفعاتُّواللكماتُّوالضغغرباتُّي ُّو

ُّكلمةُّ ل ُّتعهدهُُّّجديد ُُّّأسغغود ُُّّفيُّخاطركُّشغغعور ُُّّمسغغامعكُّيجولتطرق 

وُّل ُّتسغغغغغغم ُّلهُّبأنُّيدخلُّحياتكُُّّ،بهُّفيُّحياتكُّتفّكرول ُُّّ..منُّقبل

ُّعميق ُُّّشغغغغغغعور ُُّّ..،ُّكماُّهيُّرغبتكُّفيُّالموتُّفيُّهذهُّاللحظةأصغغغغغغل ُّ

ُّ،ل ُّتعدُّتشغغعرُّبهاُّمنُّكثرتهاُّومنُّاعتيادكُّعليهاُّضغغربات ُّمعُّيتنامىُّ

ُّ.لتوّجهُّإليكُّيوما ُّل ُّتكنُُّّواتهامات ُّ

ُّ

الوقت؟ُّوكي ُّهوُّشغغغغغكله؟ُّماُّهوُّاالنتظارُّمعُّالوقت،ُّولكنُُّّلعبةتبدأُّ

عليهاُّحياتناُّفقف،ُُّّبَُّنرتُّّكيُّوضغغغغغعناهاُّألنفسغغغغغناُُّّأرقام ُُّّد ُّهلُّهوُّمجرُّّ

تلكُّالقيودُّالمجتمعيةُّالتيُّل ُّيكنُّلناُُّّفوقونضغغغغغغعُّبعضغغغغغغا ُّمنُّالقيودُّ

ُّخيارُّفيها!ُّ

ُّ

ُّ ُّمرَُّّكي ُّسغغغغغتعل ُّكُّ..رُّمليا ُّعدمُّمعرفتكُّبالوقتُّوبالزمنُّيجعلكُّتفكُّّ

ُّدقُّنكُّتشغغغغغغعرُّأنهألدرجةُُّّئا ُّبطيفالوقتُّكانُُّّحقا ؟ُّعليكُّمنُّالوقت

هاُّمجرىُّرُّفيالحقيقةُّتوق ُّعندُّتلكُّاللحظةُّالتيُّت يُّّيُّوهوُّفُّ، توقُّّ

ُّحياتك.ُّ

ُّ

،ُّمةكرابنتُّتتعذبُّوتصغغغغغغر ُّأومنُّالزمنُّعليكُُّّرُّكثيرا ُّك ُّمرَُّّتفكُُّّّ

نتُّل ُّفأُّ،خدشغغغهاوُّحتىُّأحدُّمنه ُّكسغغغرهاُّأل ُّيسغغغتطعُُّّكرامتكُّالتي

ُُّّ،أبدا ُُّّتنكسغغغغغرُّله  صغغغغغرخاتَكُُّّانمحاربته ُّبصغغغغغمتَكُّوكتمُّلتَُّوفضغغغغغّ

ماُّيجعله ُُّّ..وأوجاعك يانه ُُّّلكُّأكثرُّونيسغغغغغغيؤم ويزدادونُّفيُّط 

عادُّوجبتكُّالمتعفنةُّهيُّسغغغاعتكُّوبوصغغغلتكُّللوقتُّياألعمى،ُّفيكونُّم
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وتعل ُّمنُّخللهاُّمواعيدُّالتعذيبُُّّ،بهاُّاأليامُّالُّالسغغغغغغغاعاتُّالتيُّتعدُّّ

ُّالُّتعل ُّمتىُّستنتهي.ُُّّحياة ُُّّبوصلةةُّفتصنعُّلنفسكُّالمفروض

ُّ

قة ُّ تانُّبطري ية ُُّّيداكُّالمكبل قة ُُّّ،بدائ تانُّبطري يرُّغُّوعيناكُّالمعصغغغغغغوب

اُّوإنمُّتجعلكُّتعل ُّأنكُّالُّتتعاملُّمعُّجهةُّمعلومةُّومحددةُّاحترافية..

غيرُّمنتظمةُّوغيرُّمنضبطة،ُّوكلُّماُّيش لُّومجهولةُّتماما ُُّّجهةُّهي

ُّا ُّبليسُّغريُّهفصغغغغغوتُّصغغغغغوتُّ لكُّالرجل..كُّهوُّتحيرُّيثيرتفكيركُّو

ُّعنك!

ُّ

سمعُّفيهاُّهذاُّالصوت ستُّتلكُّالمرةُّاألولىُّالتيُّت صُّ..لي وتُّفذلكُّال

ُّدة ُّجديُّعلىُّسماعُّضحكاتهُّولكنُّهذهُّالمرةُّتسمعهُّبطريقة ُُّّاعتدتقدُّ

ُّبالحقدُّوالكراهيةُّغيرُّمبررةُّوغيرُّمفهومة.ُُّّمليئة ُّ

ُّ

هذاُُّّلُّّكُّلتحصغغغدَُُّّماُّالذيُّزرعتهُّ:تبدأُّاألسغغغئلةُّتكثرُّوُّتدورُّفيُّعقلك

فسغغغغغغغكُّنُّتكلّ الكرهُّوالحقد؟ُّفتأتيكُّتلكُّاإلجابةُّال ريبةُّمنُّدونُّأنُّ

ُُُّّّ.لما اُّلديك ُّأموالُّونحنُّال؟":ُّ"السؤالعناءُّ

ُّ

ُُّّوبدأتُّاألمورُّ،جيد ُُّّماُّيدورُّمنُّحولكُّبشغغكل ُُّّبدأتُّتفه ُّوتشغغعرُّبكلُّّ

تعل ُّتماما ُّأنُّكلُّماُّيدورُّويحصلُّفيُّهذاُّوأصبحتُّ،ُّتتوّض ُّأمامك

ُّ،كلهُّالعربيُّكماُّهوُّالحالُّفيُّالوطنُّ..المكانُّهوُّمنُّأجلُّالمالُّفقف

رُّيتفكإلىُّال لكُُّّفيدفعكماُّحصغغغغلُّويحصغغغغلُّهوُّمنُّأجلُّالمال،ُُّّفكلُّّ

ماُّالذيُّزرعناهُّفيُّهذاُّالوطنُّليكونُّمحصغغولناُُّّ،أكبرُّوأعمقُّبشغغكل ُّ

نكُّّ ُّ!؟ُّباله ُُّّّا ُّدمُّوملونبالُّا ُّها ُّبرائحةُّالبارودُّومرويُّّم 

ُّ
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ُّحملتتنُّأنكُّل ُّتعدُّتريدهاُّألُّأكثرُّمنُّ لكُّأوُّتحمُّّت اكرتكُّل ُّتعدُّ

ُّا ُّكبيرُّا ُّتحملُّفيُّطياتهاُّألمُّصغغ يرة ُُّّ،ُّفل ُّتعدُّتذكرُّسغغوىُّلقطات ُّأكثر

كلُّ لكُّالشخصُّالذيُّ  ب ُّبُّلتنسى،ُّفل ُّتكنُّالسنينُّهاتمح ُّل ُُّّوقساوة ُّ

تلكُّالمرأةُّالتيُّتصر ُّك،ُّول ُّتكنُّلتنسىُّصوتُّيناظرُّأمامَُُّّبارد ُُّّدم ُّ

ثارُّالتعذيبُّواالغتصغغغغغغابُّواالسغغغغغغتباحةُّالكبيرةُّآمنُُّّاسغغغغغغت اثة ُّألما ُّو

ُّجسدهاُّوعاطفتها.ُّللمحرمةُّا

ُّ

لكُّالوجوهُّالتيُّاسغغغغغغتيقظتُّعليهاُّمعُّأصغغغغغغواتُُّّكلُّّ تذكرهُّهوُّت ماُّ

كُّ لُّحيثُّأنُُّّّكبيرة ُُّّماتُّبعدهاُّبشغغغغغدة ُّالصغغغغغداألجهزة،ُّلتتوالىُّعليكُّ

ورفيقُُّّطفولتك..صغغغغديقُُّّصغغغغوتُّمجهوال ُّكانُّظننتَه ُّالصغغغغوتُّالذيُّ

ماُّكانُُّّمنُّالذهولُّوالصغغغغغغدمةُّوتكتشغغغغغغ ُّأنُُّّّفتدخلُّفيُّحالة ُُّّ،دربك

ُّمنُّأشغغغكالُّالوحشغغغيةُّألسغغغوأرُّداخلُّتلكُّالنفوسُّقدُّت يُّّ ُّممكن  ُّ،شغغغكل 

قدُّقطعتُّشغغغغغغوطا ُّ بطويل ُّفل تعل ُّأنُّوُّ،اُّحولكعمُُّّّا ُّمنُّالزمنُّمت ي

ماُّتعدُّكنكُّل ُّأوُّ،قدُّانتهتُّوحسغغغنُّالنيّةُّمرحلةُّالنقاءُّوصغغغفاءُّالروح

ُّماُّفيهاُّهوُّكلُُّّّمرحلةُّجديدةُّ..ترفضغغهاُّوقدُّبدأتُّمرحلة ُُّّ،كنتُّسغغابقا ُّ

لةرُّعنُّتعبُُّّّوكغدمغات ُُّّ،يحكمهغاُّال غدرُّوالخيغانغةوُّ،الكغذبُّوالخغداع ُّق

ُّوضع ُّاألمانة.ُّ

ُّ

ُُّّفسغغية ُّنُّلكُّسغغوىُّتلكُّالذكرياتُّالبائسغغةُّالتيُّأدخلتكُّفيُّمرحلة ُُّّيبقَُّل ُّ

منُُّّوحالة ُُّّصغغغدمة ُّنهاُّأالنفسغغغيُّعنُّتفسغغغيرهاُّغيرُُّّالطبعجزُّحرجةُّ

نُّوطنكُّلتكوُّبلُّلكلُُّّّ..االكتئابُّتشغغغغغغوبُّالمكانُّليسُّلكُّوحدكُّفقف

ُّغريبا ُّداخلُّوطنك.ُّ

ُّ

ُّمنُّالحربُّأعوام ُُّّسغغتة ُُّّتسغغتوقفكُّتلكُّالوجوهُّفيُّشغغوارعُّدمشغغقُّبعد

ياُّلهاُّمنُّوجوه ُّ لدمار،ُّ نة ُُّّشغغغغغغغاحبة ُُّّوا الخوفُُّّتعلوهاُّنظرات ُُّّوحزي

ُُّّكبيرة ُُّّوجوه ُّإنهاُّبالندم،ُُّّغريب ُُّّوالقلقُّوشغغغغغغعور ُّ ُّألعمار ُُّّّن ُّفيُّالسغغغغغغّ
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لكُّلتكُّفيُّت،ُّفيقطعُّتأمُّّأعماره ضاعتُّزهوةُّربيعُُّّوشباب ُُّّص يرة ُّ

ُّبريء!ُّالوجوهُّصوت ُّ

ُّ

شيئا ،ُّفتاة ُُّّص ير ُُّّصوت ُّ ل ُُّّفقر ُُّّعليهاُّيبدوُّص يرة ُُّّل ُّيعل ُّمنُّالعمرُّ

ُّمنُّالورقعلىُُّّ،ُّجالسغغغغغة ُّسغغغغغابقا ُّتعهدهُّدمشغغغغغقُّ مقوىُّبثيابهاُّالُّقطعة 

نهاُّأماُّجالُّفيُّخاطريُّفيُّتلكُّاللحظةُُّّالممزقةُّكقلبهاُّالصغغغ ير،ُّكلُّّ

ونةُّفيُّاآلُّبكثرةُّمبل ا ُّمنُّالمالُّفهذهُّالحالةُّباتتُّمنتشغغغغغغرة ُُّّسغغغغغغتطلب ُّ

ُّماُّكانُّيجولُّبكُّبصغغغغغغوت ُُّّاألخيرةُّمعُّتفشغغغغغغيُّالحرب،ُّفقاطعتُّكلُّّ

ُّالُّأريدُّماال ُّولكنُّعلى"ُّ:الصباحفيُّن امُّفيروزُّيشبهُّأوجميلُُّّحنون ُّ

ُُُّّّ."!!أنُّتساعدنيفقفُّمنكُّناُّأريدُّأوُّ..فيُّمدرسةُّأنكُّأستا  ُُّّيبدوماُّ

ُّ

 ُّماُّكنتُّتفكرُّفيه،ُّكيُّياُّهللا!!ُّلقدُّجعلتكُّتخجلُّمنُّنفسغغغغكُّومنُّكلُّّ

فيُُّّيجولالُّتعرفُّماُّكانُّأكي ُّلكُُّّ؟ل ُّتنتبهُّلذلكُّالكتابُّفيُّيدها

قدُّجعلتكُّظالما ُّكحالتهاُّول ُّتعدُّتسغغغغغغتطيعُُّّالحربَُُّّأنُُّّّيبدوُّ؟خاطرها

ُُُّّّ.التمييزُّماُّبينُّالناس

وافقتُّعلىُّالفورُّوبدأتُّتشرحُّلهاُّتلكُّاألرقامُّالبسيطةُّوهيُّتص يُّ

أنُّتجلسُّبجانبهاُّفكانتُّتلكُّالصغغغغدمةُّبرفضغغغغهاُُّّوتحاولُّتماما ،ُّإليك

ُّ،تكُّأستا "الُّتوس ُّبدل:ُّ"قائلةُّجملتهاُّالرقيقةُّوالبريئةُّبلكنتناُّالمحلية

ُّوبكيتُّوأخذتهاُّ،دمعا ُّأتُّعيناكُّئَُّل ُّملُّوقدُّم ُّفماُّكانُّفيُّمقدرتكُّالتحُّّ

تُّمضُّأعوام ُُّّمنذُّستةاكُّ لكُّالشعورُّالذيُّفقدتهُّاعترحضانكُّوأبينُّ

ُّ.اءُّالقلوب.فصغواالمتنانُّوُّشغعورُّبالنقاءُّوالحبُّّالكحالُّأيُّسغوري،ُّ

الُّإل ُّيكنُّمنكُّفوالتهجير،ُّوالجوعُّرغ ُّالفقرُُّّالبائسغغغغغغةُّوالمحاوالت

اُّملجلوسُّمعكُّفيُّ لكُّالمطع ُّالذيُّلطالإلىُّاُّوتدعوهاُّأنُّتسغغغغتأ نها

ُُّّ..مامُّبابُّجامعةُّدمشغغغغغغقأاعتدتُّالجلوسُّفيهُّفيُّمنطقةُّالبرامكةُّ

عدُّل ُّتنبيلةُّعادتهُّلكُّمنُّمشاعرُّأمنكُّلشكرهاُّعلىُّماُُّّمحاولة ُّلطيفة ُّ

ُّتراهاُّفيُّدمشق.ُّ

ُّ
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لىُّإبدأت ُّالمسغغغغغيرُّمعا ُّمنُّجسغغغغغرُّالرئيسُّأحدُّأشغغغغغهرُّأماكنُّدمشغغغغغقُّ

ُّوبعدُّ لكُّ،نت ُّتتبادلونُّأطرافُّالحديثُّلحينُّوصغغغغغغولك أوجهتك ُّو

سغغغئلتهاُّأُّعنجبتُّأالجدالُّالطويلُّمعهاُّأكملتُّماُّكنتُّتشغغغرحهُّلهاُّو

واتفقتُّمعهاُّعلىُّأنُّتجدهاُّكلُّيومُّفيُّنفسُّالمكانُّبعدُّأنُُّّ،البسغغيطة

ُّعتهاُّعلىُّأملُّاللقاءُّفيُّاليوموودُُّّّ،تلكُّالمحاضغغراتُّالتيُّتلقيهاُّتنهيَُّ

ُّالتالي.ُّ

ُّ

نهاُّكانتُّوكأُّ..كُّكماُّاعتدتُّولكنُّلألس ُّل ُّتجدهاوعدتحضرُّفيُّم

لماضيُّالذيُّكنتُّتتمناهُّأنُّلمنُّمخيلتكُّلتعودُّبذاكرتكُُّّسراب ُُّّمجرد ُّ

بعضُّاألماكنُّالمجاورةُّفيُّلُّعنهاُّتسغغأأنُُّّث ُّتحاولُّ،يكونُّحاضغغرا ُّ

كي ُّل ُّتسألهاُّعنُُّّ:وتسألُّنفسكُّه،لع ُّ.أنُّاسمهاُُّّتعل لمكانهاُّوهناُّ

اسمهاُّسابقا ؟ُّولألس ُّاختفتُّبعدُّوجودُّالعديدُّمنُّالدورياتُّالشرطةُّ

ُّل.التسوُُّّّبتهمةُّتسجنُّالمهجرينالمحليةُّالتيُّكانتُّ

ُّ

لون،ُّفهيُّل ُّتكنُّتريدُّناُّنحنُّالمتسغغغغغغوُّّأنُُّّّظنُّّأعتقدُّ لك!ُّأل!ُّالُّتسغغغغغغوُّّ

وما ُّيُّتنسَُّلُّشغغيئا ُّولوُّبسغغيطا ُّمنُّاسغغمها،ُّل ُّسغغوىُّفرصغغةُّفقفُّلتحصغغُّّ

يُّوتلكُّاالبتسغغغغامةُّالتيُّتواجهُّمآسغغغغُّ،نُّتنطقانُّباألملاللتيتلكُّالعنينُّ

بدا ُّ لكُّالتفاؤلُّالعظي ُّالذيُّلديهاُّأُّتنسَُّالحربُّوالتهجيرُّالداخلي،ُّل ُّ

فتُّع ُّ فتُّمعهاُّمعانيُّقسغغغغغغوةُّالحياةُّوعدمُّرحمةُّولكنُّاخت لُّواخت

واختفىُّمعهغاُّالمعنىُّالحقيقيُّلل ربغةُّداخغلُّالوطن،ُّال ربغةُُّّ،الحرب

اُّوبيتهُّ،اشغغغتياقهاُّله خبرتكُّعنُّمدىُّأعنُّمدرسغغغتهاُّومعلميهاُّالذينُّ

ُّنقاضُّمنزلها،ُّكي أنقا هاُّمنُّتحتُّإالمهدومُّولعبتهاُّالتيُّل ُّتستطعُّ

ُُُّّّ؟تلكُّاآلمالُّتلكُّالمعانيُّالمؤلمةُّوكلُُّّّلُّكلُّّنُّيتحمُّّأُّلطفل ُّ

قينُّطع ُّال ربةُّداخلُّالوطنُّأكثرُّمنُّذوُّّتنكُّتأبدا ُّأُّننسَُّول ُُّّك ُّننسغغل ُّ

ُُّّفكلُُّّّ،الجميع  هوُّفرصةُّلتعيشيُّحلمكُّفقفُّالُّغير.ُّتحتاجينَه ُّماُّكنت 
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ل ُّأجغغدُّمغغاُّيمكنُّاختزالُّمعنغغاهُّفيُّهغغذاُّالفصغغغغغغغل،ُّربمغغاُّهوُّالخجغغلُّ

للذاتُُّّنكار ُّإليهُّاألحدامُّفيُّدمشغغغغغق،ُّأوُّربماُّإواالسغغغغغتحياءُّمماُّآلتُّ

ُّيوم.ُُّّسمعُّكلُّّأوجلدهاُّمماُّسمعتُّو

ُّ

رهابُّالذيُّحلُُّّّمدينة ُّلعنة ُُّّالياسغغغغغمينُّاليومُّل ُّتعدُّتناضغغغغغلُّضغغغغغدُّاال 

نُّأركانهاُّولكُّالذيُّسغغادَُُّّالوباءَُُّّتقاتلُّلتطردَُّدمشغغقُّنماُّاليومُّإوُّ..عليها

ُّهلُّسغغغغغاكنا ؟ُّكُّأحد ُّحرُّّيكي ُّول ُُّّبكلمة؟ُّول ُّينطقُّأحدُّلهاُّ لكُّكي 

يةُّالتيُّيمكنُّ ياد طةُّواالعت هذهُّالبسغغغغغغغا هاُّأهذاُّالموضغغغغغغوعُّب نُّيتقبل

ُّمجتمعنا؟ُّ

ُّ

ل ُُّّفيُّأوائلُّالعامُّالسغغغغغغابعُّمنُّالحربُّأوُّماُّتدعىُّاألزمةُّظهرُّوباء ُّ

ُُّّعلىُّفيُّظاهره ُُّّوالُّيدلُُّّّمبه  ُُّّقُّعليهُّعنوان ُّطل ُّوأ ُُّّالحسغغغغبان،يكنُّفيُّ

هذهُّالظاهرةُُّّدونَُّجميعُّالشغغغغغغبابُّاليومُّيؤيُُّّّوالعجيبُّأنُُّّّمضغغغغغغمونه،

ُّال ريبة.

ُّ

والشغغغغبابُّىُّبينُّطلبُّالجامعاتُّسغغغغمُّّي ُّوُّماُّأُّ"،الدعارةُّالعلنية"ُّإنه:

فيُُّّالعيهُّفتاة ُّوُّبالمسغغاكنة،ُّأبهذهُّالبسغغاطةُّوالسغغهولةُّيمكنُّأليُّشغغاب ُّ

ُّل ُّيكن؟ُُّّنُّشيئا ُّكأوُّاليوميةُّمعا ُُّّحياته ُّممارسةوُّواحد ُُّّمنزل ُّ

ُّ

بماُُّّهذهكُّلُّأفكار ُّالفكرُّوالتقدمُّواالزدهارُّالعقليُّلتقبُُّّّفيهلُّوصغغغغغغلناُّ

ُّنةلوُّّمتحملهُّمنُّمسغغغاوئُّومحاسغغغن،ُّجميعناُّنرغبُّبأنُّتكونُّدمشغغغقُّ

قدُُّّّروح ُّب ُّههذاُّاالتجاُّفيبأنُّتكونُُّّمُّولكنُّل ُّنرغبُّيوما ُّالحياةُّوالت

ُّ.ُّأبدا ُّ

ُّ
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بُّالحرب!!ُّبسغغغبُّطرأأمُّاالنفتاحُّالمفاجئُّالذيُُّّالحياةأهيُّالحربُّأمُّ

ناُّلماُّيحدمُّفيُّمراكزُّالل ُُّّالُّأدريُّوُّلكنُّّ قطاءُّفيُّالمخي ُّهوُّرؤيت

شرقيُّيتكرُّّ قدُّماُّكانُّيوما ُّيعتُّرُّفيُّمكان ُّرُّفيُّدمشق!ُّيتكرُّّال ربُّال

ُّويلفظهُّتماما .ُّ..بذلكُّالفكر

ُّ

كلُّالتيُّواجههاُّالم حدُّأه ُّالمشغغغغغغغا ماُّيحدمُّفيُّ تأ ناُّهوُّ لدي ربونُّ

ماتمراكزُّاإليواءُّأوُّ كلُُّّّمخي هاُّ باتُّفي شغغغغغغيءُّمباح،ُُّّاللجوءُّالتيُّ

عنُّحاالتُّخط ُّواغتصابُّقصصا ُّتقشعّرُّلهاُّاألبدانُّفيوميا ُّنسمعُّ

ُّ .يجناسُّوحتىُّالتيتأوتخالفُّ

لذيُّيحدمُّأيمكنُّأنُّنكونُّهربناُّمنُّالحربُّلنواجهُّماُّياُّهللا !!ُّماُّا

ُُُّّّ؟أيمكنُّلهذهُّالقصصُّأنُّتحدمُّمعناُّشدُّّعنفا ؟منهاُّوأُّأسوأهوُّ

ُّ

و كرياتُُّّ،فيُّاالغترابُّوألمهُّة ُّجديدُّالعامُّوتنقضغغغغغغيُّبهُّحياة ُُّّيمرُّّ

ُّكلُّّ،ُّفسغغغغغابقا ُّعتدُّعليهاُّننواعُّالطعامُّالذيُّل ُّأالوطنُّالتيُّالُّتنسغغغغغىُّو

يشغغغغغغتغغاقُّلرغي ُّالخبزُّالكبيرُّالمعجونُّمنُّالغغدقيقُّالفغغاخرُُّّم ترب ُّ

ُّاألصفر.ُّ

ُّ

ُُّّ،لكُّنسيانُّياسمينُّدمشقُّوالُّ كراهاُّالبسيطةُّيتسنَُّّالشهورُّول ُُّّتمرُّّ

تعيهُّعلىُّأملُّلقياهاُّوتحاولُّدائماُّاالتصالُّواالطمئنانُّمنُّفمازلتُّ

ُّمنُّجديد.ُُّّوالُّمأخذُّلتعودَُُّّيُّودّ ُّأفل ُّيعدُّللقضيةُُّّ،بعيد

ُّ

آلمالُّاُّجميعُّتتحّط نتُّخائفا ُّمنهُّقدُّتسغغغمعه،ُّوكأنُّماُُّّل ُّتتخيلُّيوما ُّ

ميُّبنفسُّالطريقةُّيوُّهاُّبشغغغغغغكل ُّتواألحلمُّالتيُّعشغغغغغغغتُّبهاُّوتنفسغغغغغغ

ُّرة.المتكرُّّ

ُّ
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قدر نهُّال وأتىُّمنصغغغغغغغاعا ُُّّ،لرغبتهاُّامتثلوُّ،قدُّوافقُّعلىُّحكمهاُّ..إ

ُّمشغغغاعربالُّمفعمةفل ُّتعدُّياسغغغمينُّدمشغغغقُّالتيُّتعلقُّقلبكُّبهاُُّّ،آلمالها

وأل ىُُّّا ُّ هبيُّخاتما ُّمكانكُّوألبسغغغغغهاُُّّخرُّحلَُّّآوجاءُّشغغغغغخصُُّّتجاهك،

ُّحزنهاُّعلىُّفراقُّديانتها.

ُّ

نُّيشغغغغغغاهدهاُّويت نىُّمَُُّّتفتنُّكلُُّّّارتدتُّ لكُّالثوبُّالذيُّجعلهاُّكأميرة ُّ

تخطتُّالحدودُّقدُُّّالسغغغغغغعيدةأنُّصغغغغغغوتُّضغغغغغغحكاتهاُُّّلكُّيبدوفبها،ُّ

فيُّداخلكُُّّا ُّبركانُّرَُّتفجُّّلمسغغغغغغامعكُّإلىُّوأتتُّوتجاوزتُّالمسغغغغغغافاتُّ

امُّمنُّ اتكُّرُّاالنتقيجعلكُّتعتصرُّألما ُّفوقُّأل ُّغربتكُّالعصيبة،ُّفتقرُّّ

ُّ،بعيدا ُّعنهاُّحتىُّلوُّكانُّوتقررُّأنُّيكونُّهذاُّاليومُّهوُّيومكُّأيضغغغغغغغا ُّ

ُّالعغغاداتُُّّالفتغغاةفتجغغدُّتلغغكُّ أمغغامغغكُّوتعرضُّعليهغغاُّالزواجُّمتجغغاهل 

ُُّّوالتقغغاليغغدُّواألعرافُّواختلفُّالثقغغافغغاتُّوكغغلُّمغغاُّقغغدُّيكونُّواقعيغغا ،

ُّا .بارتباطكُّرسميُّوتقرُُّّّ..بعدُّعنهُّمماُّيكونأأنتُُّّتنجرفُّفيُّسيل ُّف

ُّ

ابعُّفيُّالمكانُّالذيُّأنتُّقُّكيبيدُّهيأتُّنفسكُّتماما ُّواتخذتُّقرارُّنفيك

يدُّمنُّجدُّتحبَُُّّّأن،ُّفتقررُّمّماُّيجريُّمنُّحولكوقلبكُّيقطرُّدما ُُّّ..فيه

نُّوأنُّحياتكُّقلباأنُّيكونُّلكُُّّأبدا ُّنهُّالُّضغغغغيرُّأوُّ،أقوىُّتصغغغغب َُُّّوأن

ُّانتهاكها.ُُّّالسابقةُّقدُّانتهتُّبعدماُّت ُّّ

ُّ

نُّومسغغغغغغتقرة،ُّولكُّجميلةتظنهاُُّّوتبدأُّمعهاُّرحلة ُُّّبينكماُّتبدأُّاألحاديث ُّ

ُّدائما ُّول ُّتستطعُّحتىُّاالندماجُّفأنتُّترىُّالياسمينَُُُّّّتريد..ل ُّيكنُّماُّ

ُّوالتقبلُّكماُّكنتُّمعُّياسمينُّدمشق.

ُّ

عداء، تكونُّهذهُّوأنُُّّبدأتُّالوعودُّتنهمرُّمنكماُّعلىُّأنُّتكونواُّسغغغغغغ

عابَُّالحياةُّأجملُّبكماُّوأنُّتتحدُّّ بدووُّلكنُّ،ُّسغغغغغغويا ُُّّواُّالصغغغغغغ نكُُّّي أ

ُُُّّّسوريا .انخدعتُّونسيتُّأنكُّ
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ُّوتضغغغغغغعُّ،الورودُّ ُّّلَُّت ُُّّمنّمقُّمشغغغغغغغدودُّوبكلم ُُّّ،دُّاليومُّالموعودحدُّّي ُّ

ُّخاتمهاُّفيُّيدكُّوأنتُّتراهُّأبعدُّلكُّمنُّبعدُّياسغغغغغغمينُّدمشغغغغغغق،ُّفالنار ُّ

ُّقل ُّوعُّم فلة ُُّّببسغغغمة ُّمرسغغغوما ُُّّ..ءببفأصغغغبحتُّنارينُّوالقلبُّيتمزقُّ

ستقبلُّعروستكُّوتدمعُّعيناكُّللوهلةُّاألولىُّوتلتقفُّنفسكُّقبلُّ تائه،ُّت

ُّ،هل ُّتعتدُّعليُّتبدأُّاألفراحُّبشغغغكل ُّثّ ُّأنُّتنطقُّاسغغغ ُّياسغغغمينُّدمشغغغق،ُّ

يُّفوتنهيُّيومكُّفيُّتلكُّالكافتيرياُُّّسغغغغغغيحدم،ماُّعوترقصُّمت افل ُّ

اسغغغكُّفقفُّأنتوقتُّمتأخرُّمنُّالليل،ُّوتجلسُّمنزويا ُّتمسغغغ ُّدموعكُّوتل

ُّماُّبينُّيديك.ُّمُّمتعجبا ُّ

ُّ

الشغغهورُّتلوُّالشغغهورُّوتبقىُّمهمتكُّأنُّتسغغالُّعنُّأحوالهاُّمتناسغغيا ُُّّتمرُّّ

أ،ُّولكنُّالحقيقغغةُّأنغغهُّل ُّجزُّّنُّي ُّأأنغغكُّمعُّغيرهغغاُّوأنُّقلبغغكُّالُّيجغغبُّ

نذُّمفماُّزالُّمعُّياسمينُّدمشق،ُّتقنعُّنفسكُّبخبرُّتريدُّسماعهُُّّ..جزأتي

ولكنُّهاُّهيُّتعلنُّزفافهاُُّّ،هلقاءُّمنُّجديدبأنُّيكونُّهناكُّأملُّزمن:ُّ.

اُّكانُّمُّوحتىُّحياتهاُّمتناسغغية ُُّّمكانُّإقامتهاعائلتهاُّوت يرُُّّاسغغ رُّوُّت يُّّ

ُّوكي ُّكان.ُّ

ُّ

تبدأُُّّكبيرة ،ُّمسغغغغؤولية ُُّّفأنتُّاليومُّفيُّظلُُّّّبال ة،ُّاأليامُّبصغغغغعوبةُّتمر ُّ

منُُّّا ُّكبيرُّخسرتُّعددا ُُّّقدبالتخطيفُّوالتجربةُّوالمحاولةُّبالنهوض،ُّو

ارتباطك،ُّولكنُّهناكُّمنُّيدفعكُّللخل ُُّّبخبرُّكُّبعدُّمعرفته أصغغغدقائ

ُّنتُّفيه.أكبرُّمماُّأُّويحبطكُّويجعلكُّتحملُّهما ُّ

ُّ

ُّ،ندماجُّالكاملاالتسغغغغغغاقطتُّالوعودُّوبدأُّال يثُّينقطعُّول ُّتسغغغغغغتطعُّ

ُُّّ..ايرا ُّمسُّمذلوال ُّفعاداتُّدمشقُّاألصيلةُّماُّزالتُّفيكُّالُّتقبلُّأنُّتكونُّ

ُّوقادر.ُُّّوحامل ُُّّمتحامل ُُّّبيت ُُّّنتُّربُّّأإنماُّف
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بلُّال ناككلمُّوطرقُّالتواصغغغغغغغلُّتنقطعُّسغغغغغغ ماتراه ُّعي يذكركُُّّوكّلُّ

ياسغغغغغغمينُّدمشغغغغغغق عانيُّبكلُّالمعانيُّتماُّوالمقارنةُّهيُُّّ..ب جعلكُّت

ُّمرُّمعُّمرورُّاأليام.ُّاألوتستصعبُّ

ُّ

ُُّّبالحنينُّولوُّكُّمحكوم ُّتحاولُّالنهوضُّوالوقوفُّوالنسغغغغيانُّولكنُّقدرَُّ

ضغغيلُّخرهاُّالتفآُّسغغوداءَُُّّنقطة ُّإلىُّكلُّتلكُّالطرقُُّّفتنتهيلسغغنين،ُّامتدُّّ

نُّعليكُّاالختيار،ُّوقدُّيكويتحتّ ُّكُّواألهل،ُّوهناُّيواالختيارُّبينُّالشر

متجاهل ُّكلُّماُّقدُّأتاكُّوكلُّماُّأنتُّفيهُُّّتتخذه،ُّصغغغغغغعبُّقرارأهذاُّ

 ُّفلُّأمامك،ُّالسغغغغغبلجميعُّمحاوال ُّالنهوضُّواالحتفاظُّولكنُّقدُّقطعتُّ

رُّتضغغغغطفُّ،تكرهُّنفسغغغغكُّمعهاُّوبتُُّّّ..يتهارؤتعدُّتتقبلهاُّوالُّحتىُّتريدُّ

قبَُُّّلتحملَُّ ه،ُّوهناُّتقررُّاالنفصغغغغغغغالُّوتجدُّأنُّتتخذانتُّأُّقرار ُُّّعوا

اُّتعانيهُّوتقاسغغيه،ُّفترسغغ ُّحياتكُّمنُّمُّّبهاُّعرُّتعبُُّّّرسغغالة ُّأبلغُُّّالصغغمتَُّ

ُّكي ُّسيعود؟ُّ...ولكنُّكي ؟ُّ،جديدُّوهناُّيعودُّالصوتُّالقدي 

ُّ

ُّلف فتُّ،كأصدقائتجدُّياسمينُّدمشقُّمنُّضمنُّمقترحاتُُّّبساطة ُُّّبكلُّّ

ُّأسلوب ُّبُّوتبادرُّبالكلمُّوالسؤالُّ..الحياةأنفاسكُّوكأنكُّشممتُّترياقُّ

ةُّبشغغغغغغكلُّولكنُّهذهُّالمرُُّّّ،معلنُّفيُّالمتابعةُّبشغغغغغغكل ُُّّتنتظ مباشغغغغغغرُّو

ُّ،ول ُّيعدُّلكُّالحقُّباالهتمامُّ،مختل ،ُّفل ُّيعدُّلكُّالحقُّبالقولُّوالبوح

ُّول ُّيعدُّلكُّالحقُّحتىُّبالمراسلة.ُّ

ُّ

قدر ُُّّ!ماُّهذاُّال قاس  لدرجةُّإلىُُّّأهوُّ يجعلكُّتعانقُّالموتُّحتىُّهذهُّا

ُّماُّتعانيهُّمنُّيك  ُّماُّقاسغغغغغغيتهُّمنُّعناءُّال ربة؟ُّأل ُُّّيك  ُّمرتين؟ُّأل ُّ

ُّك لُّبكلُُّّّيكت  ُّماُّأنتُّفيهُّمنُّأل ؟ُّأل ُُّّيك  ُّمشغغغغغغغاكلُّفيُّالعمل؟ُّأل ُّ

ُّويريدُّالمزيد.ُُّّالوجع

ُّ
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نُّبغال ربغة،ُّنحنُّمحكومونُّبغالحنينُّوالشغغغغغغوقُّينحنُّلسغغغغغغنغاُّمحكوم

محكومونُّبغغأنُّيكونُّهغغذاُّالحغغبُّمنُّالمسغغغغغغتحيغغل،ُّفل ُّنحنُّنين،ُّاألو

بعدُّأضغغغغغافُّإليهُّالزواجُّوالبلُّالقدرُّبعرقلتهُّباالختلفُّالدينيُُّّيكت  ُّ

لةُّتلكُّالطفلةُّالمدلمعُُّّبهناء ُّوحياةُّرجلُّيعيهُُّّ.. نبُّله وأطفالُّليسُّ

ل ربةُّوالقدرُّوالحربُّمباحة ُّلُّفعال ُّأالتيُّلطالماُّكنتُّتحل ُّبها،ُّإنهاُّ

ُّ.ُُّّومكان ُُّّزمان ُُّّفيُّكلُّّ

البعضُّسغغغغغغيرىُّأنُّهذاُّالحبُّهوُّخيانة،ُّوأنُّهذهُّالمرحلةُّالُّيمكنُّ

وأنُّتكونُُّّل ،األهذاُُّّوسغغفُّلكنُّماُّأرادهُّالقدرُّأنُّتكونُّفيوإتمامها،ُّ

إطارُّالكلمُُّّخارجيُّكلمُّأالُّيكونُّهناكُّأمحافظا ُّفيُّكلمكُّجدا ُّو

ُّضغغغمنُّأنُّتلعبَُُّّا ُّملزملقدُّأصغغغبحَتُّالعاديُّجدا ُّبينُّاألصغغغدقاءُّفقف،ُّ

ُّمجردُّمسغغتمعُّ..أحكامُّالقدرُّالجديد،ُّفأنتُّاليومُّمجردُّصغغديقُّالُّأكثر

أنُّتكونُّمتماسغغغغكا ُّدائما ُّرغ ُُّّفتبذَلُّجهدكُّنُّتحبُّوتعشغغغغق،لهمومُّمَُّ

ُّكلُّماُّقدُّتعانيه.ُّ

ُّ

ُّبمعرفغغةقغغةُّوتبغغدأُّالهمومُّواألحغغدامُّالمتفرُُّّّبمشغغغغغغغاركغغةيبغغدأُّالحغغديغغثُّ

التفاصغغغيلُّالتيُّتعيشغغغها،ُّتقرأُّوأنتُّتتأل ُّمنُّكلُّحرفُّمكتوبُّوأنتُّ

لىُّالهلك،ُّإقدُّتؤديُُّّ..ُّفأيُّواحدةفعلُّردةيُّأمجبرُّعلىُّعدمُّإبداءُّ

رأيكُّفتجيبُّبعكسُّماُّفيُّقلبكُُّّوي طلَبتسغغغغغغمعُّتفاصغغغغغغيلُّالمشغغغغغغاكلُّ

حهُّيزدادُّجرُّكوقلبُّ..بصغغغمت ُُّّفتبكي،ُّبينهماعلىُّاإلصغغغلحُُّّحريصغغغا ُّ

ُّيوما ُّبعدُّيوم.ُّ

ُّ

تياقُّرُّعنُّاالشغغغغغغتعبُُّّّواحدةُّكلمةبعدُُّّة ُّقليلُّلثوان ُّقلبكُُّّنبض ُّ ُّيتوق

ُُّّانية ُّثُّفتصغغمتُّوالُّتجيب،ُّتحاولُّتجاهلُّالموضغغوعُّليتوق ُّقلبكُّمرة ُّ

،ُّتجيبُّلة ُّطويُّفترة ُُّّدامَُُّّتسمعُّفيهُّصوتهاُّبعدُّغياب ُُّّاتصاال ُّعندُّتلقيكُّ

منكُُّّشغغغغغغديد ُُّّويكونُّالكلمُّبحذر ُُّّخاطرك،ُّفيقلقا ُّمتمردا ُّعلىُّكلُّما

ُُُّّّ"جاءُّزوجي".ُّ:قاتلة ُُّّلت لقُّالهات ُّعلىُّجملة ُُّّ،كبيرُّمنهاُّوارتياح ُّ

ُّ
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ُُّّمجّردُّصداقة؟،ُّهلُّكلُّ لكُّخيانة،ُّأمُّأنهُّيقتلكُّماُّأنتُّفيهُّكلُّّ

ولكنهاُّمنُّأصعبُّالصداقاتُّالتيُّتملكها،ُّوقدُُّّأنهاُّصداقةقدُّيبدوُّلكُّ

نتُّالمرشغغغدُّلحصغغغلحُّأغُّفيهُّمشغغغاكلهاُّوتكونُّتفرُُّّّأنكُّملجأ ُّيبدوُّلهاُّ

نُّكثرُّضغغغغغمأاألسغغغغغابيعُّلتبدأُّاألسغغغغغئلةُّوالخوضُُّّتمضغغغغغيفيماُّبينه ،ُّ

يلُّماُّمررتَُّ اتُّكلمهاُّأنهاُّبه،ُّلتفه ُّمنُّطيُُّّّتُّْبهُّوماُّمرُُّّّتفاصغغغغغغ

ُُّّمنُّأجغغلُّمغغالغغهُّوأنغغهُّفغغاحهُّالثراءُّولكنُّل ُّيلتفغغتُّلغغكُّبغغال،ُّهتزوجتغغ

باالنفصغغغغال،ُّيقاتلكُّقلبكُُّّوتشغغغغتدُّالمشغغغغاكلُّلديهاُّوتسغغغغمعُّمنهاُّقرارا ُّ

مغاُّسغغغغغغتعغانيغهُّمنُّهغذاُّالقرارُّوعقلغكُّبغأنُّتؤيغدُّقرارهغاُّولكنُّتفكرُّب

لما ُّأدُّوقلبكُّيزداُّ،فتجيبهاُّبأنُّتتراجعُّوتحاولُّإقناعهاُّبالعكسُّتماما ُّ

ُّوُّتكتبها.ُّأتنطقهاُُّّكلمة ُُّّمعُّكلُّّ

ُّ..تت يرُّاألحوالُّونبقىُّنحنُّأسغغغغغغراهغا،ُّمجبرينُّعلىُّالتعغامغلُّمعهغا

شغغغغغغيء،ُّفل ُُّّرُّكلُّّعلىُّأنُّي يُُّّّقادر ُُّّا ُّواحدُّا ُّأوُّموقفُّواحدة ُُّّكلمة ُّولكنُّ

عُّأنُّيطلبُّمنكُّماُّهوُّأبعدُّمنُّالخيالُّوماُّهوُّأقربُّالىُّالوه ،ُّتتوقُّّ

ُّت يرأأيمكنُّ ُّأنغغغتُّفقفُّمنُّل ُُّّ؟نُّيكونُّالزمنُّقغغغد أيمكنُّأنُّتكون

ُّمعميا ُّبالحبُّالذيُّيرىُّكلُّشيءُّجيد؟ُُّّل ُّنكُّكنتُّم فُّّأأمُُّّ؟تت ير

ُّ

نُّالنظرُّأكثرُّوالتعل ُّأكثر،ُّأنتُّل ُّتكُّالبعدُّفيمنُّهناُّتبدأُّالبصغغغيرةُّو

البصغغغغغيرةُُّّبدء ُّمنُُّّوكانُّالُّبدُُّّّ،بلُّأعمىُّالبصغغغغغيرةُّ..أعمىُّالبصغغغغغر

ماُُّّ،والنظرُّعنُّقربُّأكثر ُُّّوُّأعمى ُّأنُّتكونُّبصغغغغغغيرا ُّمسغغغغغغتنيرا ُّأفإ

ُّ.مست فل ُّ

ُّ  
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ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُُّّ

ُّ  
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ُّ،ُّفيحرقملتهبة ُّأنُّيكونُّداخلهُّنارا ُُّّنسغغغان ُّإيُّأأصغغغعبُّماُّقدُّيصغغغيبُّ

ُّمنُّ لكُّواألصغغغغغعبرادته،ُّإنُّيقتربُّمنهُّدونُّمَُّكّلُّنُّحولهُّأوُّمَُُّّبها

ُّأنهُّيحرقُّنفسهُّفقف،ُّفكلُّّبوظنونهُُّّالتيُّالُّجدوىُّمنها،ُّتههوُّمحاوال

ولكنُُّّ..منُّالممكنُّأنُّيكونُّهناكُّضحاياُّجددُّوهوُّالُّيدريُّيمرُُّّّيوم ُّ

ل ُّيتعمغغدُّمغا اُّيمكنُّأنُّيفعغلُّإ اُّكغانُّقغدرهُّأنُّيكونُّظغالمغا ُّحتىُّلوُّ

ُّ. لك

ُُّّ

ومه؟ُّرُّمفهأنُّيت يُّّتسغغغغاءلتُّكثيرا ُّحولُّالظل ،ُّهلُّيمكنُّللظل ُّلطالماُّ

منُّإجرامهُّفيُّحقُّنفسغغغغغغغه؟ُّل ُُّّهلُّمنُّالممكنُّأنُّيكونُّالظال ُّبريئا ُّ

ُُّّأنّهُّنفسغغغغهبلهذاُّالسغغغغؤال،ُّألنُّالظال ُّالُّيشغغغغعرُُّّأسغغغغتطعُّأنُّأجدُّإجابة ُّ

وقدُّيظنُّنفسهُّمظلوما ُّولكنُّماُّأناُّمتأكدُّمنهُّأنُّالقدرُّقدُّيتدخلُُّّظال  ،

ُّيره.يوي يرُّماُّل ُّيستطعُّأحدُّت 

ُّ

يونُّأنظرُّفيُّعوأجلسُّفيُّ لكُّالمقهىُّالكائنُّفيُّتلكُّالبلدُّالعربيةُّ

منُّأحاديثه ،ُّالُّأدريُّإنُّكانُُّّلمقتطفات ُّالجالسغغين،ُّوقدُّأكونُّأسغغتمعُّ

يُّمتأكدُّأننيُّقدُّاختنقتُّمنُّتلكُّنيحقُّليُّاختراقُّخصغغوصغغيته ُّولكن

ُّةكبيرُّقصغغغغغغغةواحدةُّتكمنُّخلفهاُُّّ،ُّفكلُّّحوليُّالنظراتُّوتلكُّالعيون

ُُُّّّ.خياليةوروايةُّقدُّتكونُّ

ته ُّفالرجلُّالجالسُّأماميُّيبدوُّعليهُّاحولُّروايُّتسغغغغغغغاءلتُّكثيرا ُّلقدُّ

حتىُّأنُّضغغغغحكتهُّالخانقةُُّّ..راحةالل ُّتكنُّتن ُّعنُُّّعيونهُّالثراءُّولكن

ُّوُّقلق،ُّيقبعُّبجانبهُّكبير ُُّّوهوُّيتحدمُّعبرُّالهات ُّتن ُّعنُّإضغغغغغغراب ُّ

واحدُّفيه ُُّّأعماره ُّالثامنةُّعشر،ُّكلُُّّّتتجاوزمنُّالشبابُّل ُُّّمجموعة ُّ

أنه ُّسغغغغغغعداءُّمماُُّّتشغغغغغغيرضغغغغغغحكاته ُّال ريبةُّالُُّّ،حالهعنُّيتحدمُّ

ماُّلفتُّانتباهيُّبينه ُّ لكُّالشابُّالذيُّقررُّأنُّيلعبُّوأكثرُّيعايشون،ُّ

عنُُّّركيُّولكنُّكانتُّتعبُّّتعيناهُّل ُّتكنُّتشغغغُّ،رغ ُّأنهُّوسغغغفُّأصغغغدقائه

ختيار،ُّومنُّالناحيةُّاألخرىُّاالهدفُّأوُّحتىُّالملُّأوُّاألُّاليأسُّوفقدان

ُّجدا ُُّّمنشغغغغ لونُّوجميعه ،ُّشغغغغابانُّمنهاُّواحدة ُُّّفيُّكلُُّّّ..طاولتانيوجدُّ
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يتابعونهاُّليشغغغغغغ لواُُّّأنه ُّ،ُّومنُّالمرّج فيُّتلكُّالمباراةُّالتيُّأمامه 

ثراءُّولكنُّعلىُّماُّالرغ ُّماُّيبدوُّعليه ُّمنُّفبُّ،أنفسغغغغغغه ُّعنُّهمومه 

ُّإيبغغدوُّ ُّتلغغكُّإنُّعنُّالعمغغل،ُّوعغغاطلونه  نُّثراءه ُّ لغغكُّمنُّأهله ،

ُّعيون ُُّّحقيقي ُُّّووجع ُُّّكبير ُُّّأل  ُُّّلوهغغغايعالنظراتُّالتيُّ ةُّدامعغغغُّتخفيغغغه

ا ُّهوُّحقتُّوهيُّماُّتزالُّطفلة،ُّماُّأثارُّفضغغغغوليُّدَُّئ ُّو ُُّّصغغغغامتة ُُّّوقلوب ُّ

ساممحاوال ُُّّلط  ُُّّ لكُّالنادلُّالذيُّيتعاملُّبكلُّّ قدُُّّرة ُّكثيُّ،ُّقصص ُّاالبت

عبُّسُّوالتاليأفتشغغغعرُّبمدىُُّّ..تلكُّالعيونإلىُّدُّالنظرُّتخرجُّمنُّمجرُّّ

ُّواالختناقُّالحقيقي.ُّ

ُّ

ُّفهلُّيت يرُّالقدر؟ُُّّ،رُّموازينُّالظل ي يُُّّّالذيإنُّكانُّالقدرُّهوُّ

ُّ

بنتائجه،ُُّّ َُّنسغغغغتطيعُّأنُّنتحكُّّبالطبعُّرُّالقدرُّولكنناُّيقدُّالُّنسغغغغتطيعُّت ي

ُّ!نمظلوموولكنُّك ُّنحنُُّّ،هبُّبقدرهُّومظلوم ُُّّفجميعناُّمحكوم ُّ

ُّ

فجميعناُّمظلومُّوظال ،ُُّّالظال ُّوالمظلومُّل ُّأتفقُّمعهاُّأبدا ُُّّإّنُّنظرية

ُّا ُّرُّأنُّيكونُّظغالمغفهنغاكُّمنُّقرُُّّّفقف،قغدرةُّالتحمغلُّفيُّالفرقُّبيننغاُّو

ونُّرُّأنُّيكمعتقدا ُّأنهُّيدافعُّعنُّنفسغغه،ُّوالبعضُّاألخرُّقرُُّّّأشغغدُّّبشغغكلُّ

م قدُّالُّيتفقُّمعيُّيكفُُُّّّّا ُّبسغغغغغغيطُّا ُّظال يأخذهُّمنُّظل ،ُّ ماُّ بهُّب رُّعنُّ ن

ُّواحدُّمناُّلهُّدفترُّ كرياتُّيحكمهُّبظلمهُّوظلمه.ُّالبعضُّولكنُّكلُّّ

ُُّّ

صغغغدقاءُّلهُّأُّاعتبارنابالظلمُّمتعايشغغغينُّفيهُّبُّمليء ُُّّن ُّكونعيهُّفيُّإنناُّ

ُّتلقيُّاللومُّعلىُّالظلم؟ُّ..ُّلما اوغالبا ُّماُّنلقيُّلومناُّعليه،ُّولكنُّلما ا

وجودا ُّودواما ،ُّحتىُّفيُّوضغغغغغغ ُّالنهارُُّّوأكثر ُُّّنُّالمحتملُّألنهُّقوي ُّم ُّ

 ُّلذلكُّالُّتلُّظلمنا..منُُّّشغغغغغغيئا ُُّّتعكس ُّظللناُّالتيُّفيُّمتواجدا ُّيظّلُّ

ُّرتُّالظلمةُّبمحضُّإرادتك.ُّورُّوقرُّّالظلم،ُّأنتُّفقفُّل ُّتوقدُّالنُّّ
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يكُّأنُّتعل ُّالنُُّّّإنُّأوقدتَُّ قُّبينُّأمرين:كونُّتقدُُّّأنكورُّعل ماُّالحقي ةُّإ

أنُّتواجهُّقدركُُّّ،ُّفإّمابينهماتقررُُّّلكُّأنوُّّر،وأحلهماُّم ُُّّالوه ..ُّوإما

ُُّّ،المرسغغغغومةُّوتحاولُّأنُّتكسغغغغبُّجولتكُّمهماُّكانتُّالنتائجُُّّواألقدار

جعلكُّتشغغغغغعرُّيُّأوُّموق  ُُّّصغغغغغدمة ُّخذُّقرارا ُّكهذاُّإماُّماُّقدُّيجعلكُّتتُّّو

ُّالُّتندمُّعليهُّفيُّوقت ُُّّقرار ُُّّبال رابةُّأوُّقراءتكُّلألحدامُّمحاوال ُّاتخا َُّ

ُّ.الحق

ُّ

تكُُّّ تكُّومحطاتُّحيا لكُّالطلبُّال ريبُّجعلكُّتراجعُّدفترُّ كريا  

ُّاتالذكريُّمرارةُّهذهالصعبةُّغيرُّمباليُّلحج ُّاألل ُّالذيُّتشعرُّبهُّمنُّ

ل ُّتكنُُّّالشغغغغكوكُّالتيُّتتسغغغغلّل ُّرُّجليا ،ُّووسغغغغقطاتكُّفيُّحياتكُّلتبدأُّتفكُّّ

ياسغغغغغغمينُّغريبةُّالُّتريدُُّّتأخذكُّبرائحة ُّويوما ُّلديكُّتجاهُّالياسغغغغغغمينُّ

ُّتصديقها.ُّ

ُّ

ُّالتيُّل ُّال ربة ُُّّمرارةَُُّّ،ُّيشغغغغعل ُّمختل ُّمنُّنوع ُُّّجديدة ُُّّتبدأُّحرب ُّوهناُّ

ُُّّالصغغغغغغحي ُّالقراركلُّماُّيجريُّمنُّحولك،ُّمعُّتنطفئ،ُّتحاولُّالتأقل ُّ

،ُّ لكُّالشغغغغغغعورُّالذيُّل ُّيعدُّغريبا ُّعنكُّت تربقتلُّماُّبقيُّمنكُّوتُّأن

كُّيبقىُّصوتُّقلبوبدا ،ُّوهذاُّماُّالُّتستطيعُّفعلهُّرغ ُّكلُّمحاوالتك،ُّأ

ُّك!ُّاتمنُّاستنتاجُّالوليدةشكوككُُّّجميعيقتلُّ

ُّ

،ُّتضغغعُّنفسغغكُّمكانُّ لكُّالرجلُّفتكرهُّصغغعب ُُّّمعايشغغةُّاألل ُّشغغعور ُّإّنُّ

فيهغغا،ُّوُّالُّيمكنُُّّحقيقغغةتلغغكُّالعلقغغةُّالتيُّالُُّّنكرهمومُّوتمنُّمغغاُّبغغكُّ

محكوما ُّلمنُّيحبهُّولكنُّأسغغغغغيرا ُُّّسغغغغغرارها،ُّويبقىُّ لكُّالقلب ُّأمعرفهُّ

ُّماُّعاناهُّمنُّغربة.ُُّّ لقا ُّمنعزال ُّالُّينطقُّوالُّيصدرُّصوتا ُّبعدُّكلُّّنم

ُّ

بُّالحفيُّلحادكُّإُّتلكُّالقصغغغغغغصُّالتيُّتراهاُّمنُّحولكُّتجعلكُّتتقن ُّ

ُّتعلقُّبه،ُّفماُّبالُّتلكُّالمرأةُّالتييُّماوتجعلكُّبعيدا ُّعنُّكلُُّّ،ومعاناته
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صُّمنُّيُّغرورهُّعليهاُّوهيُّترخُّّنهُّي ذُّّأالُّيأبهُّبها،ُّأوُُّّتُّرجل ُّأحبُّّ

ُّنفسهاُّلتصلُّألموالهُّالتيُّيدعيها.ُّ

ُّ

ُُّّوميقنهُّأُّكثرُّفذلكُّالرجلُّالذيُّحاولتُّمسغغغغغاعدتهُّيظنُّّأدُّاألمورُّتتعقُّّ

وفاتُُّّرُّكثيرا ُّبك،ُّولكنُّكانُّالوقتُّقدُّتأخُُّّّفتاة ُّالمثل!!ُّفقامُّبإغواءُّب

سغغغغئمتُّمنُّكلُّماُّيجريُّقدُّنكُّإوُّ،ول ُّيعدُّهناكُّمجالُّللعودةُّاألوان

ماُّتفكرُّبهُّهوُّإشغغغعالُّالنور،ُّفل ُّتعدُّترىُّنفسغغغكُّفيُُّّكلُّّفمنُّحولك،ُّ

كُّتجعلُّوهناُّتبدأُّرحلةُّالصغغدمةُّالحقيقية،ُّصغغدمة ُُّّ..اتُّ لكُّالظلمطيُّّ

ُّنفسك.ُّبالُّتؤمنُّبأحدُّوالُّتثقُّبأحدُّحتىُّ

ُّ

وتقررُّأنُّتكونُُّّ،اللعبةُّفيُّدخولالُّبإصغغغغغغرار ُُّّرتأخذُّأنفاسغغغغغغكُّوتقرُّّ

تلكُُّّمنُّوتخرجكسغغرُّاألغللُّفتالعبا ُّالُّحجرُّشغغطرنجُّيت ُّتحريكك،ُّ

ُّالظلمةُّالداميةُّالتيُّجعلتكُّأعمى.

ُّ

ما ُّنكُّكنتُّظالأشغغغغغغيء،ُّفتجدُُّّكلُُّّّتفاصغغغغغغيلفيُُّّالتعمقَُّوُّتبدأُّالبحثَُّ

رُّيرُّت يال ضغغغغغغبُّوتقرُُّّّيتملّككُّ..جعلوكُّظالما ُّلقدُُّّحج ُّظلمه ُّلك،ب

ُّا ُّمجبركونُّتهذاُّالمكان،ُّفيُّبعضُّاألوقاتُّفيُّالذيُّوضغغغغغعكُُّّقدرك

فل ُّيعدُُّّالحياة،فيُُّّسغغغتمرُّّتلكيُُّّكحياتحبه ُّعنُّتبعدُّبعضُّالذينُّتأنُّ

لُّكلُّتلكُّاألكا يب،ُّكالصغغغغغغغداقةُّالتيُّحكمتهاُّتحمُّّعلىُّلديكُّالقدرةُّ

ُّ،وتدميركفشغغغغالكُّإالطرقُُّّبشغغغغتّىُّونيحاولُّه ال يرةُّوالحسغغغغدُّوجعلت

ُّ،وغاياته ُّالشغغغغغخصغغغغغيةمصغغغغغالحه ُّتحقيقُّبواُّمنكُّلالذينُّتقرُُّّّأولئكو

احةُّالمتُّمحاولينُّاسغغت للكُّبكلُّالطرقُّأداة ُّفيُّأيديه وحاولواُّجعلكُّ

ُّ.ُُّّله 

ُّ

لكُّالقيودُّل ُّتكنُّ لكُّاإلهاناتُّل ُّتكنُُّّموجودة ُّكلُّت فيُّالوطن،ُّكلُّت

ُّفيُّالوطن،ُّكلُّتلكُّاألوجاعُّل ُّتكنُّفيُّالوطن،ُّكلُّتلكُّاألكا يبُّل 

روكُّبغغهُّيُّّيعهغغلُّيمكنُّأنُّيكونُّهغغذاُّالوطنُّالغغذيُُّّتكنُّفيُّالوطن،
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ل ُّتجدُّلهُُّّوأُّقيمة ُُّّلهُّنكُّفيُّالوطنُّل ُّتكنُّتعرفأفضغغغغغغغلُّمنه ،ُّأمُّأ

ُّ؟ُّمعنى ُّ

ُّ

يجولُّماُّتَُّرُّأنُّتثبُّّوتقرُُّّّ،لنهايةإلىُّاوصلُّالطريقُّمعُّ لكُّالياسمينُّ

ُّوتقرُّّ ُّفيُّنوايغغغاُّفيُّخغغغاطرك، ُّيجول ُّعمغغغا ُّبغغغالواقعُّبعيغغغدا  ُّالوثوق ر

سمين،ُّفهذاُّالحبُّ يقتلكُّببفءُّوبدأُّيجعلكُّظالما ،ُّفبرغ ُّكلُّماُُّّبدأاليا

كماُّحصغغغلُُّّرتُّأنُّتعلنُّب عدكُّبصغغغمت ُّتعرضغغغتُّلهُّفيُّارتباطكُّقرُّّ

ُّىُّظالما .تبقُّفسوفمعكُّتماما ،ُّوعلىُّالرغ ُّمنُّاعترافكُّبذلكُّ

ُّ

وحيدا ُُّّ،منُّقبلُّالعودةُّلماُّكنتُّعليهبوتبدأُُّّبالتتاليُّتبدأُّالخسغغغغغغارات

رغ ُّبدراجُّالياسغغغمينُّضغغغمنُّ لكُّإبعيدا ُّمنفيا ُّولكنكُّل ُّتكنُّتسغغغتطيعُّ

منكُُّّدرَُّبسغغغبيل ،ُّوإنُّماُّلذلكُّعدُّفلُّتجدُّتولكنُّكي ُّسغغغتبُّ،كلُّماُّبك

ُّوهناُّتأتيُّمرحلةُّاالنتظار.ُُّّالماضياتُّطيُُّّّفيصب ُّأ

ُّ

تفسغغغغغ ُّلكُّلما ُّألنهاُّأالمرحلةُّاألكثرُّصغغغغغعوبةُّواألكثرُُّّ..ُّهواالنتظار

ماالتُّالممكنةُّوغيرُّلكيُُّّالمجال لكالممكنةتفكرُّبكلُّاالحت ُّ،ُّوتجع

كُّخيالُّيجعلكُّاحتمال ُُّّوكلُُّّّكثيرة ،ُّا ُّوقصغغغغصغغغغُّكبيرة ُُّّترسغغغغ ُّخياالت ُّ

منُّالمشاعرُّالتيُّالُُّّ،ُّاالنتظارُّقدُّيكونُّمجموعة ُّفرحهتعيهُّألمهُّأوُّ

ُّ.ُُّّوُّالجنونأديُّبكُّإلىُّالهوسُّتؤوقدُُّّ،والُّالتحك ُّفيهاُّيمكنُّضبطها

ُّ

يواجهك،ُّفاالنتظارُّالُّيدعكُّترىُّالسماءُّقدُّاالنتظارُّهوُّأخطرُّماُّإنُّ

ندمُّيجعلكُّتوُّ،بلُّتراهاُّبتلكُّاألحدامُّوتلكُّاألحاديثُّ..بتلكُّالنجوم

وتفرحُّوتحزنُّوتشغغغغغغكرُّفيُّوقتُّواحد،ُّيجعلكُّشغغغغغغاردا ُّالُّتفكرُّفيُّ

ُّنتظرهُّفقف.ُّتشيءُّإالُّماُّ
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هذهُّالمرةُّل ُّتنتظرُّكثيرا ُّ لذيُّجعلكُّإلىُّأنُّولكنُّ لكُّالردُّا جاءكُّ 

هذهُّالحقيقة؟ُّهلُُّّمقاومةشغغغيء،ُّولكنُّهلُّسغغغتسغغغتطيعُُّّتعل ُّحقيقهُّكلُّّ

ُّهلُّستتعايهُّمعُّ لكُّالسرابُّالجميلُّالذيُّكنتُّفيه؟ُُّّ؟ستتقبلها

مواجهةُّالحقيقةُّأصغغغعبُّمنُّالحقيقةُّنفسغغغها،ُّولكنُّفيُّبعضُّاألحيانُّ

بلُّتكونُّمجب عكرا ُّعلىُّالمواجهةُّوتق لكُّواق قدُّيجع قةُّ بلُّالحقي ،ُّفتق

رُّمتُّفيُّالعمماُّتقدُّّتتعل ُّأكثرُّوأكثر،ُّولكنُّهذهُّالمرةُّبصغغغغغغمتُّفكلُّّ

ُّكثر.ُّأُّمت ُّصأكبرُّوُّبعمق ُُّّتمعلُّّت

ُّ

هاُّهوُّالياسغغغغغغمينُّيختفيُّمنُّجديدُّبنفسُّالطريقةُّوبنفسُّاألسغغغغغغلوبُّ

قدي ،ُّولكنُّهذهُّالمرةُّقررتُّعدمُّالبحثُّعنه،ُّول ُّتعدُّتجد راحةُُّّال

ل ُُّّجعلتكُّتشعرُّبحبهُّالذيُّ،ُّفلقدُّضعتُّبينُّبضعُّكلمات ُّلديهُّالجمال

ُّعنه.ُُّّنُّتجدُّبديل ُّأتستطيعُّ

ُّ

،ُّولكنُّما اُّلوُّكانُّنُّتعيهُّشغغغغغغعورُّالمظلومُّوتفهمهُّجيدا ُّاآلهاُّأنتُّ

نُّأيمكنُّأنُّتكوُّمنُّجديد؟أخرىُّجلعتُّالياسمينُّتختفيُُّّهناكُّأسباب ُّ

ُُُّّّ؟بينكماُّالقدرُّسيئا ُُّّاتخذتُّقرارا ُّبشأنُّالحفاظُّعلىُّزواجهاُّوكان

ُّ

دفترُّبُّهاُّأنتُّأيضاُّتعيهُّشعورُّالظال ُّوتفهمهُّجيدا ،ُّوُّتبقىُّمحكوما ُّ

 كرياتكُّظالما ُّومظلوما ُّمتعايشغغغغغغا ُّمعُّ لكُّالوضغغغغغغع،ُّملحدا ُّبكلُّتلكُّ

ياتُّالتيُّتجعلُّالحبُّفيُّ لكُّالروا ناالمشغغغغغغغاعرُّوكلُّت ُّ،ا ُّعظيمُّأعين

ُّالعزلةُّوالتوق رُّفتقرُُّّّ،نسغغغغاناإلل ُّيشغغغغعرُّبهُّلألُّمصغغغغدر ُُّّكبرأوتراهُّ

بدية ُّوتجعلُّغربتكُّعنهُُّّ..واالنتظامُّباإللحاد لذيُّمتقُّأ نا ُّدورُّاألل ُّا

ُّنج ُّعنه.ُّ

العيهُّبكغغلُّمغغاُّبقيُُّّتحغغاولتلغغكُّاألزمغغات،ُّوُّرُّالنهوضُّبعغغدُّكغغلُّّتقرُّّ

ُّةُّأحد ُّيرؤمنك،ُّمعتزال ُّماُّقدُّيشغغغوشُّصغغغفاءك،ُّفأنتُّل ُّتعدُّتسغغغتطيعُّ

يضُّنهُّاألبآخرُّيحترقُّبنارُّقلبكُّوشغغغوقكُّالذيُّبقيُّلدمشغغغقُّوياسغغغمي

ُّتعيهُّعلىُّ كرياتُّوطن.أصبحتُّوُّ،الملط ُّبالدماءُّالحمراء
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ناُّأنبُّيوما ُّنحسغغغغغغول ُُّّ،مناُّأنهُّسغغغغغغيشغغغغغغعرُّبهذاُّالتناقضُّلُّأيا ُّل ُّيتخيُّّ

ن،ُّلقدُّبقيناُّطوالُّعمرناُّخائفينُّمنُّأنُّاآلنعيشغغغغغهُُّّسغغغغغنصغغغغغلُّإلىُّما

،ُّل ُّيكنُّبمقدورُّمخيلتناُّالبسغغغيطةُّأنُّترسغغغ ُّواقعا ُّيشغغغابهُّواقعنانعيهُّ

وامُّأعُّثمانيةلناُّمثلُّهذهُّاألوقاتُّومثلُّهذهُّالترهاتُّالتيُّنعيشهاُّمنذُّ

ناُّنترقُّّفأكثر،ُُّّوأ لذيُّيحدمُّفيُُّّب ُّمازل قدرناُّونحاولُّالتعايهُّمعُّا

،ُّصدام ُُّّحالة ُّ.ُُّّكبيرة ُُّّلفاجعة ُُّّمفاجأة ُّوُّدائ  

ُّ

هُّبُّفأص رُّموق ُّقدُّنمر ُّالُّيمكنُّأبدا ُّنسيانُّالوطنُّمهماُّحاولناُّ لك،ُّ

عل ُّهلُّ،ُّفلُّتإلىُّوطنناُّوماضغغيناسغغيجعلُّالذاكرةُّتعودُّبشغغكلُّتلقائيُّ

ألنُُّّ..نوعا ُّجديدا ُّمنُّاألل تجدُّوهناُُّّ؟تقولُّماُّتشغغغغغعرُّبهُّأمُّتصغغغغغمت

ُّاانُّاإلنسغغغغغغغانُّكثيرا ُّهميتعبأكثرُّشغغغغغغيئينُّ ليهُّعيجبُّالتكل ُّعندماُّ":

ُّ.ُُّّ"عليهُّالتكل يجبُّالصمتُّوالصمتُّعندماُّ

ُّ

يجبُّفُّ،اُّالذيُّيجبُّأنُّتفعلهُّولكنُّعليكُّالنهوضُّوالمتابعةالُّتعل ُّم

ُّفيُّالتاري ،ُّعاصغغغغغمة ُّأقدمُُّّابنُّ..الياسغغغغغمينُّابنتنسغغغغغىُّأنكُُّّأالعليكُّ

نجاحاتُّأبناءُّخريطتناُّرغ ُّغربته ،ُّلقدُّأثبتناُّللعال ُّأجمعُّإلىُّانظرُّ

ُُُّّّأنناُّنولدُّمنُّرح ُّالنارُّكماُّالعنقاءُّونثبتُّأعمالناُّكماُّاألساطير.

ُّ

الُّيمكنُّاإلنكارُّأنُّهناكُّمنُّأضغغغغرهُّاالنفتاحُّعلىُّالعال ُّوجعلهُّبعيدا ُّ

والُّيمكنُُّّ،آالفُّعامُّأربعةعنُّرؤيةُّأخلقناُّالسغغوريةُّالمؤصغغلةُّمنذُّ

األ ىُُّّضُّلهُّمنُّبعضُّأشغغغغباهُّالبشغغغغرُّوك ُّّماُّنتعرُُّّّأنُُّّّاإلنكارُّأيضغغغغا ُّ

ُّالنفسيُّوالمعنويُّوالجسديُّالذيُّنعانيهُّكلُّيوم.ُّ

ُّ

ُّبار ُّاختُّبمثابةتُّعلىُّكلُّواحدُّمناُّالتيُّمرُّّقدُّتكونُّكلُّتلكُّاألحدامُّ

ُُّّالعال ُّالخارجيُّبشغغغغغغكل ُّعلىُّتعارفناُّتأثيرُّألصغغغغغغولناُّوُّلنا،ُّواختبار ُّ

ُُّّنتخيلغغهأنُّالعغغال ُّل ُّيكنُّورديغغا ُّكمغغاُّجعلنغغاُّأهلنغغاُُّّمعرفغغةفضغغغغغغغغل،ُّوأ
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كثرُّأكبرُّوأعمقُّوألماُّهوُُّّيةدُّاختباراتُّانتقال،ُّقدُّتكونُّمجرُّّنعيشغغهو

ُّلُّّكُّت علمناُّأنناُّل ُّنكنُّيوما ُّأبرياءُّوأنُُّّّصغغغغغ يرةُّرحلةألما ،ُّوقدُّتكونُّ

ُّواحدُّمنّاُّلهُّآثامهُّالخاصة.ُّ

ُّ

شهاُّبكلُّّ ُّكلُّتلكُّالمعانيُّالتيُّكنّاُّنكتبُّعنهاُّونصورهاُّبتناُّاليومُّنعي

ُّجديدةُّل ُّنكنُّيوما ُّنعل ُّبوجودها،ُّيتفاصغغغيلهاُّلنرسغغغ ُّتفاصغغغ لُّومعان 

ُّا ُّفذلكُّالمزيجُّماُّبينُّال ربةُّوالحربُّوالتهجيرُّخلقُّمّناُّأشغغغغغغخاصغغغغغغ

تعيهُّبإصرارُّعلىُّأنُّتعودُّكماُّكانتُّسابقا ،ُُّّ،ُّوخلقُّمناُّآالت ُّجديدة ُّ

ُّولكنُّعندماُّنعودُّهلُّسنكونُّكماُّكنّا؟ُّ

ُّ

عدُّيوم ما ُّب يدُّيو لتُّتز ماُّزا لكُّاآلثامُّ ناكُّمنُّل ُّيتعلُُّّّ،ت هُّهذُّ ُّأنُّّفه

أنهُّبلُّيقنعُّنفسغغغغغغهُّبُّعلىُّأفعالنا،ُّاألحدامُّوهذاُّالفقدانُّقدُّيكونُّعقابا ُّ

ُّثامهُّوآالمهُّالخاصة.بعيدُّعنهُّويكملُّفيُّآ

ُّ

ل ؟ُّهلُّلديه ُّماُّشغغعورُّباألكثيرا ُّماُّتسغغاءلتُّحولُّالظالمينُّهلُّلديه ُّ

ُّيجعله ُّيندمونُّويتألمون؟ُّهلُّلديه ُّعثرات؟ُّ

ُّ

ناُّنبرُّّ بةُّتجعل قةُّاإلجا ثامه ُّوفيُّالحقي ناُّوُّنبرُّّآرُّآ كلُّثام عرُّ ناأف ،ُُّّال

ُّّناُّعليهكنفسغغغغغغناُّاليومُّبماُّأ نبُّاقترفناه،ُّولوُّقارناُُّّكلُُّّّلحلُّّنويجعلناُّ

ُُّّتارُّعنّا؟ ُّالسُّّش ُّمُّك ُّحقا ُّأرناُّهلُّت يُُّّّ؟ما اُّسنرىفُّسابقا ُّ

ُّ

منُّهذهُّالحربُّوهذهُّالفوضغغغغغغىُّه ُّجيلُّالتسغغغغغغعيناتُُّّىأكثرُّمنُّعان

اُّتفاصيلهاُّوحاولوُّكلُّّاألزمةُّبعاشواُّماُّبينُّالعصرينُّوعاشواُُّّنالذي

ُُّّفبعضغغه ُّ،االنتقالُّبسغغلم،ُّفتلكُّالتناقضغغاتُّل ُّيكونواُّجاهزينُّلتقبلها
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خرُّعندماُّبدأُّفيُّبناءُّمسغغغتقبلهُّتدمرُّاآلوالبعضُُّّطفولةعاشُّنصغغغ ُّ

ُّالوطن.ُّ

ُّ

ُُّّ..الوطن الُّإالُّتجغغدُّلهغغاُُّّ..لغغةُّمنُّثلثغغةُّحروفتلغغكُّالكلمغغةُّالمفصغغغغغغّ

ن،ُّحتىُّاآلتعيهُّعلىُّ كراهاُُّّمازلتوُّكانتُّفيُّالماضغغغغغغي كرياتُّ

والقهوةُُّّ.. كرىُّتلكُّالشغغغغغغوارعُّوالضغغغغغغحكاتُّوالسغغغغغغهراتُّواآلمال

ُّالصباحيةُّعلىُّأن امُّفيروزُّورائحةُّالياسمينُّوعبقُّدمشق،ُّ كريات ُّ

ُّا ُّوخوفُّمؤلمة ُُّّوصغغرخات ُُّّمهدمة ُُّّا ُّشغغوارعُّصغغب َُّرُّلتبالت يُُّّّ ُّعليهاك ُّح ُّ

ُّا ُّموتوُّا ُّدموُّ،رائحةُّالوُّل ُّيعدُّلهاُّطع  ُُّّوقهوة ُُّّا ُّمتفشيُّا ُّعتمةُّويأسالفيُّ

ُُُّّّ.فيُّاألرجاءُّا ُّمنتشر

ُّ

ُّمر ُّأجميعناُّبكلُّاختلفاتناُّالدينيةُّوالسغغغغغغياسغغغغغغيةُّاتفقناُّفيُّالنهايةُّعلىُّ

حد ُّ مة ُّوُّوا حدة ُُّّكل حثُّعنُّ"الوطن"ُّ:وهيُّوا حاولُّالب هاُّون نا قد ،ُُّّف

ُّمهماُّكانُّظاهره.ُُّّبديل ُُّّالنُّنجدُّلهُّمأساتناُّأنناوُّالهُّبديل ُّ

ُّ

كلُُّّرل ُّنكنُّيوما ُّنعل ُّعنهاُّشغغغغغغيئا ،ُّلتدمُُّّّلتُّالظروفُّبقناعات ُّتبدُّّلقدُّ

باتُّت يرناُّجميعا ُّوفُّ،نملكُّوتضغغعُّ لكُّالمسغغتقبلُّفيُّطيُّالنسغغيانماُّ

ُّمنغغاُّفقغغدَُُّّ،ُّفكغغل ُّملمحنغغاالحزنُّهوُّالشغغغغغغيءُّالوحيغغدُّالمتفقُّعليغغهُّفيُّ

ُّآخر،بُّلهُّوت رُّّعزيزا ُّشخصا ُّ و اقُّمرارةُّالحربُّبطريقتهُُّّشخص 

طلقواُّويلته ُّأالظالمينُّمناُّعانواُّمعاناته ُّوُّأولئكُّحتىُّ،الخاصغغغغغغغة

ُّعليناُّجميعا .ُّ

ُّ

ُّاة،علىُّقيدُّالحيُّا ُّمواتأبجعلناُُّّكفيلة ُّمنُّالحربُّكانتُُّّسغغغغغغنوات ُُّّيثمان

قادرينُّعلىُّالعودةُّ عدُّ ناُّل ُّن تأقل ُّعلىُّولدرجةُّأن ناُّال بإمكان عدُّ ل ُّي

ُّالُّمنأىُّمنهاُّطالتُّمنهُّالُّمفرُُّّّكمناُّبأل  ُّبلدناُّمنُّجديد،ُّفح ُّ ُُّّكزوبعة 
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يُّوالُّسغغغغغغعيدا ُّفُّ..فتقدُّغربتكمفلُّتكونُّسغغغغغغعيدا ُّفيُّوطنكُُّّالجميع،

ُّغربتكُّمفتقدا ُّوطنك.ُّ

ُّ

نُّماُّإوُّ،نُّماُّحدمُّكانُّمنُّصغغغغنعُّأيديناإُّ:عليناُّأنُّنكونُّصغغغغريحين

يهُّمنُّظل  ُّ عان ماُّكّناُّنملكُّمنُُّّن ناُّعنُّأه ُّ نازل ببُّت ناُّبسغغغغغغ فيُّغربت

ُّ:ينباستعبادناُّواسترقاقناُّوحتىُّإهانتناُّمتسائلُّل يرنافسمحناُُّّ..كرامتنا

أل ُّنكنُّمحسغغغغغغنينُّله ُّيوما ُّما؟ُّفنتعل ُّأه ُّدروسغغغغغغناُّأنُّالُّأحدُّيحف ُّ

قدُّّ ناُّفقفإوُّ،مُّالعونالمعروفُّوالُّأحدُّي ُّنناُّكناإوُّ،نُّعاداتناُّكانتُّل

،ُّومشغغغغغغاعرَُُّّنعيهُّبتآ  ُُّّوردية ُُّّحياة ُّفيُّ ُّنصغغغغغغرا ُّلكلُُّّّوكنّاُّدوما ُُّّنبيلة 

المشغغغغاعرُُّّأ ناسغغغغا ُّمتبلديجعلواُّمناُُّّبظلمه ُّوقسغغغغوته ُّولكنه ُّمظلوم ُّ

ُّوظالمين.ُّ

ُّ

يةُّكلُّّ فارغُّالصغغغغغغبرُّيوم ُُّّننتظرُّالنها يةُُّّ،ب ونعيهُّعلىُّأملُّأنُّالنها

لىُّإُّنناُّعائدونأأزمتناُّوُّرحيلُّونوسغغغغيعلنُّسغغغغعيدةُّسغغغغتكونُّفيُّال د

ُّنهاُّكانتُّنهايةُّالبدايةُّالُّغير.أدُّنوقنُّولكنُّبتجرُُّّّأحضانُّأرضنا..

ُّ  
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إالُّببعضُّالجوانبُُّّ َُّّل ُّأ ُّنهايةُّهذاُّالكتابُّول ُّإلىُُّّقدُّأكونُّوصغغغغغغلتُّ

التيُّنعايشهاُّكم تربين،ُّمجبرينُّعلىُّالتأقل ُّمعُّاألل ُّوالوجعُّوالحياةُّ

ُّالتيُّل ُّتكنُّيوما ُّكماُّنعتقد.وُّالخوفالمليئةُّباألسرارُّو

ُّ

سرارهُّوآثامهُّوأفكارهُُّّفكل ُُّّ،صعب ُُّّاألسرارُّأمر ُّمعُّالعيهُّ مناُّلديهُّأ

عُّاالعترافُّبهاُّحتىُّيسغغغغغتطل ُُّّربماوُّ،أبدا ُُّّبها ُّب ُّالخاصغغغغغةُّالتيُّل ُّيَُّ

ُّيدا ُّجُّهذاُّالكتابُّفأنتُّتعل ُّتقرأتكونُّأيا ُّمنُّكنتُّوُّأمامُّنفسغغغغغغه،ُّفأيا ُّ

ُّلىعأُّةُّالتيُّل ُّتتجرُّّمنُّالحقيقةُّالمرُُّّّا ُّبسغغغغغغيطُّا ُّولوُّجزءُّأنهُّقدُّالمسَُّ

ُّاالطلعُّعليهاُّأوُّالبوحُّبها.ُّ

ُّ

عام،ُُّّل ُّبشكُّا ُّأمُّعربيُُّّّا ُّأمُّلبنانيُُّّّا ُّأمُّمصريُُّّّا ُّسوريُُّّّكنتَُُّّسواء ُُّّ..يا ُّتكونأ

إالُّالقليلُّمماُّعايشغغغغغغناهُّمنُّاالغترابُّوالحربُّوالحبُُّّتقرأفأنتُّل ُّ

ُُّّللسغغغغغغتمرارُّفيُّوالقتالُّ،لعيهُّبكرامةلُّتناُّالمريرةومحاوالُّ،والندم

ستطعُّأحدُّفهمها،ُّالحياةُّفعل ُّل ُّتكنُّكماُّنعتقدُُّّحياة ُّلعيهُّضمنُّا ل ُّي

ُُّّالُّبدُّلناُّمنُّتعل ُّنعيشهُّيوم ُُّّكلُُّّّفيوُّ،وليستُّبكلُّتلكُّالبساطة ُّدرس 

ُّ.ُُّّجديد ُّ

ُّ

ُّل ُّيكنُّ لكُّالشغغابُّالذيُّصغغعدُّ ُّلك ُّتلكُّالطائرةُّيختل ُّعنعلىُّمتن 

السفينةُّأوُّالقاربُّالص ير،ُّفكله ُّكانواُّيعلمونُُّّعلىُّمتنالذيُّصعدُّ

،ُّوأنُّاألل ُّالقادمُّليسُّبتلكُّعودةقرارةُّنفسغغغغه ُّأنه ُّ اهبونُّبدونُّفيُّ

بلُّوالبسغغغغاطة،ُّوأنُّماُّعايشغغغغوهُّجعله ُّمشغغغغوهينُّداخليا ُّالُّيقاومونُّ

دماءُّالعنقاءُّالسغغغغغغوريةُّالتيُُّّهوإنماُّالباعثُّعلىُّنجاته ُّوُّ،أهداف

ُّالمستحيل.ُُّّةتحملُّبداخلهاُّجيناتُّالمقاومةُّوالمحاربةُّوعدمُّمعرف

ُّ

ُّتكونُّسغغوريا ُُّّوأنُّمشغغاعركُّمختلطة،يعنيُّأنُّتكونُُّّأنُّتكونُّم تربا ُّ

هُّالمشاعرُّفلُّتستطيعُّأنُّتكونُّضمنُّالحب،ُّوالُّيعنيُّأنُّتكونُّمشوُّّ
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أنُّتكونُّصغغغلبا ُّمتجمدا ُّالُُّّيجبُّتسغغغتطيعُّأنُّتكونُّضغغغمنُّالوطن،ُّبل

عظي ُّث ُّالاإلتسغغغتطيعُّحتىُّالبوحُّبأسغغغرارك،ُّوالُّحتىُّالتوبةُّمنُّ لكُّ

لذيُّتربُّّ لكُّا يه،ُّفلُّتسغغغغغغتطيعُّالتخليُّعنُّحبُّت لتيُّارضُّاأليتُّعل

لكُّتالُّوالتيُّتجريُّفيُّعروقك،ُّتلكُّالدماءُّالُّونشغغغأتُّعلىُّجنباتها،ُّ

المشغغغاعرُّالتيُّتربطكُّبالياسغغغمينُّالدمشغغغقيُّالذيُّباتُّمرصغغغعا ُّبدماءُّ

ُّعشاقها.ُّ

ُّ

معغغانيهمغغاُّإالُّأنُُّّاختلفرغ ُّكلمتغغانُّمتقغغاربتغغان،ُّفبالحربُّوالحغغبُّ

حدُّهوُّحرف ُُّّاالفرقُّبينهم تدميرُُّّحرف ُُّّ..فقفُّوا قدرةُّعلىُّال يهُّال لد

ُُّّحيغغاةالقتغغلُّوإنهغغاءُّو ُّنهغغاُّتعلقغغتُّبحغغّب ُّأالُّإيُّ نغغبُّأُّلهغغاليسُُّّأنغغاس 

ُّوصغغغغغغغدقو علىُّالحربُُّّوالتّمّردُّ،ُّ نبهغغاُّفقفُّهوُّالعصغغغغغغيغغانعط  

ونُّنهاُّقدُّتكإوُّألنهايةُّإلىُّابالحب،ُّ لكُّالحرفُّالذيُّيقودُّكلُّماُّفيناُّ

ُّالبداية.ُّ

ُّ

تجدُُّّ،والحربُّوالندمُّ..والحبُّوالعاطفةُّ..ماُّبينُّاالغترابُّوالعمل

وال ُّوُّمخذأفقدُّتكونُّخا ال ُُّّ،وهوُّالخذالنفيُّمسيرتكُّواحدا ُُّّلكُّرفيقا ُّ

ومرهقُّمنُُّّمتعب ُُّّوكلهماُّأصغغعبُّمنُّأنُّتواجهُّهذهُّالمشغغاعرُّبقلب ُّ

قسوةُّماُّعايشته،ُّوقسوةُّماُّاتخذتهُّمنُّقرارات،ُّفلُّقراركُّفيُّالبقاءُّ

فالكثيرُُّّمصائبه،ُّتحّملتستطيعُّتحملهُّوالُّقراركُّباالغترابُّتستطيعُّ

ُّهدناهعاألشغغكال،ُّفالوطنُّل ُّيعدُّكماُُّّبكافةنُّيعانونُّاآلينُّيمنُّالسغغور

لقدُّغيرتهُّالحربُّوانتهىُّمنهُّالحب،ُّفالوطنُّليسُّفقفُّتلكُّاألراضيُّ

وُّهُّوالبنيانُّوالشغغغوارعُّالتيُّتحملُّتلكُّالذكرياتُّالسغغغعيدةُّبلُّأيضغغغا ُّ

لكُّ مشغغاعر،ُّتلكُّالمشغغاعرُّقدُّغيرتهاُّالسغغنينُّالعجافُّالتيُّأصغغابتُّ

ص ُُّّولكناهاُّالخروجُّللبحثُّعنهاُّأبنائرُّبعضُّالوطن،ُّفقرُّّ دمناُّجميعناُّ

ول ُّيعغغدُّلتلغغكُُّّ،إالُّفيُّ لغغكُّالوطنُّالم غغدورُّموجودةبغغأنهغغاُّليسغغغغغغغغتُّ

ُّيُّوجود.ُّأالمشاعرُّ

ُّ
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العلقاتُّالتيُّتجمعناُّببعضغغغغغناُّقدُّتكونُّهيُّسغغغغغببُّوجودناُّأوُّحتىُُّّ

دُّالُّاقُّقفعذابُّالحبُّالضغغائعُّأوُّالخذالنُّالشغغائعُّماُّبينُّالعشغغُّ،عذابنا

ساة ساويُّمأ يُّبأوحبُّالوطنُّالُّيقارنُُّّ،وعذابُّال ربةُّعنُّالوطنُّي

ُّ.ُُّّآخرحبُّ

ُّ

قدُّتصغغغغغغغلُّلحظة ُّ لهُّبينُّهذهُّالقلوبُُّّ..بلحظةُّ إالُّأنُّالحبُّالُّمكانُّ

نُّمحاوليُّ،المشغغوهة،ُّواإلنسغغانيةُّليسغغتُّموجودةُّإالُّفيُّكتبناُّوإعلمنا

ُّأناُّف،ُّأالُّنخسرهاإعادتهاُّبحديثناُّوكتابتناُّعنها،ُّمجاهدينُّأنفسناُّ لست 

نا ُّ نُّموق ُّموق هاُّكماُّأنيُّلسغغغغغغغت  ناُّا ُّبعودت ناُّمنُّاغتراب يُّنولكنُّ..بعودت

انتظرُّ لكُّاليومُّالموعودُّالذيُّسغغغغغيجمعناُّبوطنناُّومشغغغغغاعرناُّال ائبةُّ

ُّحياتناُّالسابقةُّواحترامناُّبشكلُّكامل.ُُّّوعودةُّإنسانيتناُّالمفقودةو

ُّ

ومتطرفينُّعديميُُّّ..نيأمامُّالعال ُّإرهابيُّجعلوناالحربُّوالتطرفُّإّنُّ

رُّفيُّأقلمه ُّوأفلمه ُّوبلدانه ُّعلىُّأنناُّخطرُّالمشغغغغغغاعر،ُّفاليومُّن ذكَُّ

،ُّولكنُّمال ُّيعرفهُّالعال ُّأجمعُّأنناُّكنّاُّوسغغغغغنبقىُّعلىُّاآلخرينُّوتهديد

سم سانيةُّعلمُّا ُّمنُّجعلُّللحبُّا سمُّا ُّولحن عُّرغ ُّجميب،ُّفا ُّوللحضارةُّق

علىُّاقتصغغغغغغغاده ُّأقواله ُّوإهاناته ُّلناُّالُّيسغغغغغغتطيعونُّإنكارُّتأثيرناُّ

عنقاءُّالُّنحنوُّ،ثقافتناُّبينه ُّنشرناوُّ،الحبُّوالودُّنازرعفُّ،ومشاعره 

ُّوأطلقتُّالعنانُّبينه ُّلتلونُّحياته .ُُّّ..التيُّنثرتُّغبارُّنارها

ُّ

لكُّالقصغغغغغغصُّواآلثامُّواألحزانُّالتيُّأسغغغغغغمعهاُّكلُّيومُّمنُّ ئكت ُّأول

أنُّهذهُّالحياةُُّّجعلتنيُّأوقن ُُّّ-ُّجعلونيُّمقربا ُّمنه ُّالذينُّ-األشغغغخاصُّ

وأنُّالحربُُّّ..ليسغغغغغغغتُّبتلغغكُّالطهغغارةُّوالعفغغةُّالتيُّكغغانغغتُّفيُّالوطن

إالُّأنناُُّّبناُّكسوريينُّ َُّّلَُّالحقيقيةُّهيُّحربناُّعلىُّأنفسنا،ُّفبرغ ُّكلُّماُّأَُّ

معُّونتأل ُّعلىُّأحزانُّغيرناُّمنُّالشغغغعوب،ُّو لكُّيجعلنيُّتماُّزلناُّنسغغغ

ُّلعودتناُّكماُّكنّاُّيوما ُّما.ُّأوقنُّأنهُّماُّزالُّهناكُّفرصة ُّ
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ُّ

لنُّوُّ،لي قَُّل ُّيذكرُّول ُُّّامُّّملختامُّوهناكُّالكثيرُّإلىُّاقدُّنكونُّوصغغغغغغلناُّ

ياتُّولكنُّسغغغتبقىُّتلكُّالذكرُّ،قدُّطالناُّ ى ُّأُّبسغغغببنسغغغتطيعُّالبوحُّفيهُّ

لكُّ بأملُّالعودةُّوفت ُّت بالحياةُّوتربطناُّ ياسغغغغغغمينُّتربطناُّ ورائحةُّال

ُّالصناديقُّالتيُّتحملُّمفاتي ُّأبوابنا.ُّ

ُّ

ينُّيوقدُّيجعلُّالسورُّ،حزنالوُّاألل ُّبمشاعرُّالكتابُّيلقيُّعليكُّهذاقدُّ

منُُّّا ُّنقلُّبعضغغغغغُّقديتذكرونُّبعضغغغغغاُّمنُّمآسغغغغغيه ،ُّولكنُّهذاُّالكتابُّ

ينُّوحتىُّالتيُّعايشغغهاُّالكاتب،ُّيالقصغغصُّالتيُّعايشغغهاُّبعضُّالسغغور

يا ُّ بلُّالحك ُّعلىُّالم تربُّولكنهُّيجعلكُّتفكرُّمل بلُّالحك ُّ..ق علىُُّّوق

ُّقدُّغ ُُّّثام ُّآبهُّمنُُّّماُّمرُّّ ُّبُّعليهاُّدونُّإرادة.ُّص 

ُّ

ماُّولسغغغغغناُّكُّعليههذاُّالكتابُّهوُّرسغغغغغالتيُّللعال ُّبأنناُّلسغغغغغناُّكماُّنبدوُّ

ماُّنظهرهُّمنُُّّرغ ُّكلُّّوب،ُّا ُّوحبُّا ُّوألمُّا ُّوأنناُّنحملُّبداخلناُّوطنُّندعي،

قدم ُُّّإنجازات ُّ نتَُُّّ..وازدهار ُُّّوت قدُّتكونُّأ بُّف ُُّّة ُّخي ُّوأمل ُُّّماُّلشغغغغغغخص 

ُّ ُُّّا ُّوحلمُّلشغغغغغغخص  نكُّل ُّتكنُّيوما ُّكماُّإولكنُّاألكيدُُّّ،آخرُّلشغغغغغغخص 

أنُُّّأملنوُّ،والُّننامُّعلىُّوطنُّ،لناُّالُّنسغغغغغتيق ُّعلىُّوطنزفماُّ..تعتقد

 فيُّالوطن.ُّنعيهَُّ
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