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ـعروف باسم رونالد مـاكدونالد (تعـويذة سلسلـة مطاعم الوجبـات السريعة) وهـو معلق على الصـليب في هيئة ـسيح" وهي للمهـرج ماكدونالدز ا يعتـزم متحف إسرائيـلي سحب لوحة "ماك ا
سيح ومر العذراء في هيئة دمى األطفال باربي. وقد اتخذت االحتجاجات منحى تحف لوحات أخرى مثيرة للجدل مثل تلك التي تمثل ا سيح من متحف بحيـفا عقب احتجاجات. ويضم ا ا
تحف. وأصيب  3من رجال الشرطة خالل محاولة عشرات عنيفا وقالت الشرطة إنه  اعتقال رجل لالشتباه في قيامه باعتداء وتبحث حاليا عن اثن آخرين قاما بإلقاء قنابل حارقة على ا
ـاضي بعد تداول الصور في وسائل نحى حتى األسبوع ا عرض مـنذ الصيف إال أن األمور لم تأخـذ هذا ا تـحف وحتطم بابه الزجاجي. يذكـر أنه رغم عرض اللوحة في ا احملتج دخول ا
دينة: ـدينة التماسا حملكمة كي تصدر أمرا للمتحف والبـلدية بإزالة اللوحة. وتقول نادية عبده وهي من سكان ا تحف. وقدمت القيادات الكنسية في ا طالبـة بالتظاهر خارج ا التواصل االجتماعي وا
عرض في أقرب شينـة فأنا كمسيحيـة شعرت باإلهانة الشديدة." وغـردت عينات كاليش رو عمدة حـيفا قائلة:" إنه عقب تشاور مع الـقيادات الكنسية سـيتم إزالة اللوحة من ا "أعارض هذه اللوحة ا
ـسيحية في حيـفا وللعنف واإلصابـات التي ارتبطت باألمر". ولـم توضح العمدة متى سـيتم إزالة اللوحة ولـكن سيتم إعادتها إلى كن. وأعـربت عن أسفها" للضـغوط التي تعرضت لـها الطائفة ا وقت 
ئة في إسـرائيل دعما من وزيرة الثقافـة اإلسرائيلية ميري ريـغيف التي هددت بوقف التمويل ـسيحية العربيـة والبالغ نسبتها  2با اضي. وقد وجدت األقلية ا متحف فنلـندي  استعارتها منه الـعام ا
. ـعرض ألنه يقاطع إسـرائيل تضامنـا مع الفلسـطيني تحف فردت وزارة الـعدل اإلسرائيلـية بأنه ليس من سـلطتها الـقيام بذلك. ومن جـانبه طالب الفـنان صاحب اللوحـة الفنلـندي جاني ليـنون بإزالة ا عن ا

دينة". ورأى البعض قرار إزالة اللوحة فرصة للمصاحلة. ويقول وديع أبو ناصر وهو مستشار للقيادات الكنسية: "إن إزالة تلك اللوحة يعكس رغبتنا للتعايش في ا

رسالة حيفا
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احلن
وأربكتها الزهور
وإرتعشت ب يدي

قطرات ندى
كانت 
تتدلى

مصادفة
X X X X 

مع كل غيمة تمر
ترفرف هواجسي مثل

مـــوجـــة إخــتـــطـــفـــهــا الـــبـــحــر
وفضلت
 أن

 تستلقي
 ب 
يديه

X X X X

كل غيمة تمر
تهددني بالتوقف عن الغناء

والتواري خلف ليل
تنقصه الشجاعة

أرخى 
ستارا 

من 
الصمت

حول جراحه السابقة
X X X X 

كل غيمة تمر
تأخذني معها

لم يذهب معي أحد
  إال

وردة 
باسلة
كان 

ظمؤها 
فادحا

X X X X

مع كل غيمة تمر
أكتشف أن حيويتي
ما زالت مشتعلة

ورغبتي في احملافظة
على حماستي

قادرة 
على 
التجلي

وأن الطريق إلى الفرح
قد 

إسترد 
إبتسامته

X X X X 

طري أحترق 
وأركض خلف حلم عتيق

اثرت
 التخلي

 عنه 
مبكرا

أكتب قصيدة لعصفور فتي
تسلق كتف شجرة

لم تستطع ان تقف 
على 
قدميها

X X X X

مع كل غيمة تمر
أحتفل بوحدتي

وأصفق
 سرورا
لفراشة

أسمي ( ××××××× )ارهقها
أريد أن اخبركم عن شيء

شيء ثم ...
أنه عمــري ..... ضاع مني العمر

عـشـر سنـوات مـضت من الـظلم واآللم ..
والقهر والتعسف 

العبودية والقسوة تعني عدم الراحة ..
سواء أكان نفسياً أم جسديا .....

عـانيت كـثـيراً .. وبـكـيت كثـيراً  دون أن
يراني أحد

فقط الله يعلمه ...
ورغم مـن كـان حــولي  كـنت أشــعـر أني

وحيدة
أيام مضت  لم تكن قصيرة ابدًا .
وال أدري كيف مضت سنوات عمري

لم أكـن ابالـي بهـا لـقـسـوتـهـا  في الـليل
والنهار

آلنــهــا بــبــسـاطــة أيــام خــالــيــة من الـود
والسعد ... والرخاء والرفاهية

أالبتسامة نادرة .. وأاللم كبير وكثير ...
ضاعت مني سنوات عمري  ولن تعود
ال أدري هل هي غفلتي أم غـفلة الزمن أم

سوء حظي
لـــقـــد أدركت من خـالل هــذه الـــســـنــوات

الضائعة 
بأن ال أحد يهتم ... أو يشعر .
وال أحــد يـعـوضــني عـمـري

الذي راح وضاع ...
ن احلــريـــة ثــمــيـــنــة جــداً 

يفهمها ... وأنا
ال أستـطيع أن اعـاقب احداً
عن تـــلك الـــســـنــوات الـــتي

ذهبت هدراً
كمـا الطـائر الـذي فقـد عشه

أو اهلكته العواصف ...
ـتـلـكون من حـولي كـانـوا 
حــظـاً ... وســوء احلظ كـان

حصتي
هـل يـــســــتــــطـــيـع أحـــد في
الكون أن يعاقب سوء حظه

??
أن كـــــــان هـــــــنــــــالـك أحــــــد

فليخبرني .!!
ســنـوات طـويــلـة مـرت دون
أن تـــدخل الـــقـــلب بـــهـــجــة

وسرور 
ودون سـعــادة كـامـلـة ... أو

ارتياح وهناء 
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كـالنـساء يـا أحمد ال يـحسن الـتعـامل معهن إال
من يفهمهن وأنت لم تفهم ولم حتسن التعامل
ال مـع احلــريـــر وال مع الـــنـــســاء ألنـك جتــلس
وحـيدا وتقضي ساعات طـويلة في القراءة  ما
رأيك لـو جئت بكتبك إلى الـغرفة وجتلس لتقرأ

معي .
وهــكـذا بــدأنـا رحـلــتـنــا مـعـا بــ الـصــفـحـات
ـسامـرات والقصص ـة لكـتاب اجليب وا الـقد
ـية تـمتعـنا بـرحالت الكـتب التي أمـامنا الـعا
ـقـالب التي يـقـوم بـها وضـحـكـنا طـويالً عـلى ا
ضحك وكيف كان مـرناً باالختباء في دراكـوال ا
الــغــابـات الــبــاردة هـربــا من الــشــرطـة.واحلب
الكبير الذي توّجه غارسيا ماركيز في صفحات
وفـيـرتـرز يـبعث قـصـته حب في زمن الـكـولـيـرا
ـــوت مـــحـــســـورا من  دون بـــرســـائـل آالمه و
جدوى. يعلق أبي قائال أنه أيضا أضاع الكثير
من الـفرص وقد تراكمت الرمـال على الكثير من
أحالمـه حـتى فــقـدت دروب الــعـودة. وحــيـنــهـا
ـا خـرج لـنـا من خالل أحـسـسـنـا أنـا وأبي كـأ
ذكـرياتنا اجلني من قمقمه وسألناه عما نتمنى
فـهتفنا معا: غرفة أقل رطوبة وحريراً أقل تلفا.
شــربـنــا حـســاء الـعــدس وشــعـرنــا بـقــلـيل من
الدفء وأمتلكنا خيوطًا من الكلمات والنزوات
ــسـبــحـة ـنــكـفئ عــلى نـول ا تــربط بــ األب ا
زق سك كتابا  احلـريري  وذلك االبن الذي 
األوراق وكـأنه كل حـياته. نـضحك مـعا ونـتأوه
فـي الـوقت نـفـسه  إذ لم نـعـد في حلـظـة نـادرة
شعث وحـيدين ولم نعد في حاجـة إلى الكون ا
الــبــائس في اخلــارج  وفي الــنــهـايــة عــنــدمـا
افـعمت صدورنا بكل أنواع الكلمات كنا جنلس
مـتـجـاورين صـامـتـ تـمـامـا نـفـكـر تـقـريبـا في
الـشئ نفـسه. يقـول لي أبي مبـتسـما:-  تـفكر

ياأحمد.
فأقول له دعابتنا الشهيرة: في الشيء نفسه.
أنـهض من مكاني على حافـة السرير وأحتضن
جـسـده الـذي أصـبح شـديـد الـنـحـافـة والـوهن
أعــتـذر له عن الــتـبــاعـد بـســبب كـثــرة األسـفـار

فيقول لي :
-كـم أخـشى عـلـيك مـن تـلك الـطـائـرات األرواح
فـقط هي الـتي تـقـدر عـلى االبـتـعاد عن األرض
البـد لـكل واحـد مـنـا أرض يالمـسـهـا وإال ضاع

األمان.
يــغــمض عـيــنــيه ويــرجع بـظــهــره إلى الـوراء
أشـعـر باخلـوف وبـالـوحدة من أن يـتم الـرحيل
بــغـتــة أسـتـحــضـر في داخــلي صـمت الــغـرفـة
مسك ورطـوبتهـا أصبح ذلك الطـفل الصغـير ا
زق أحـاول أن أقول له شـيئـا مسـليا بـكتـاب 
كـما كنت أفعل في السابق شيئا يعيد إرتباطه
بـلـحـمـة احلـياة فـأقـول له:أفـتح عـيـنـيك يا أبي
واسـتـمع إلـى ما سـأقـوله عـن سـفرتـي األخـيرة
تــركـيـا الــتي يـقــولـون عـنــهـا أنــهـا أجـمل دول
الـعالـم هنـاك قصـر بنـاه حاكم قـد من خشب
وحـدائق الورد كـان ملـيئـا بالـغرف والـقاعات
واهم مـا فـيه أنه جـعل هنـاك فـراغا أجـوف ب
كل جــدار وأخــر  بـحــيث أصــبح الـقــصــر كـله
وكان السلطان يجلس مع أشـبه بصندوق رنان
زوجـاته ومـحـظـيـاته فـي إحـدى الـغـرف بـيـنـما
ـوســيـقـيـة لــلـعـزف في غـرفـة جتــلس الـفـرقـة ا
ـوسـيـقى من خالل اجلدران أخـرى وتـنـساب ا
اجلـوفـاء إلى كل مكـان في الـقصـر وحتى بـعد
ـوسيـقـية عن الـعـزف يظل أن تـتـوقف الـفرقـة ا
ـــوســـيـــقى من خالل خـــشـب الــورد يـــشـع بـــا
ــوســيــقى جتــاويف اجلــدران الــتي تــمــتـأل بـا
لـتبقى مـحتفـظة بهـا إلى ساعات طـويلة.فرحت
ألنـني قد جذبته بعيدا عـن بوابة الغياب يفتح
عينيه ويحدق في طويال كأنه يحاول أن يحفظ

ــطـهـرين وقل لـهم يــا عـبـد الـله انك شـربت ا
شـرابـا طـهـورا وأكلـت طعـامـا طـهـورا وعشت
عــيـشــا طـهـورا وكــان اإلسالم ديـنك ومــحـمـد
نـبيك والـله احلي الواحـد القـيوم ربك الذي ال
ـــاء من عــلى إلـه اال هــو.تــنـــســاب قـــطــرات ا
جـسـده الـشـاحب فـتـأخـذ شـيـئـا من شـحـوبه
ووجه أبي ــطــر مـازال مــتــواصال  وصــوت ا
مـتـجه إلى أعـلى بـحـيث ال يـراني. لـقـد تـخلى
عـني أخـيـرا لم يـعـد يـبـالي بـإكـمـال حـديـثـنا
الـذي مازال نـاقـصا وهـاهو مـستـسلم لـتدفق
ـتواصلة كتواصل ـاء والصابون واألدعية ا ا
ــطـر.(واخـبـرهـم يـا عـبـد الــله انك قـد أقـمت ا
الـلـيل عـابـدا وقضـيت الـنـهار سـاعـيـا وعشت
وسوف وت راضيا  الـعمر قانتا واستـقبلت ا
يــــكــــون مـــــثــــواك اجلــــنــــة مـع الــــعــــابــــدين
).يخرجون قماشاً أبيض ويبدأون والصديق
فـي لف اجلــســد به  تــفـــوح رائــحــة الــشــيح
والـزعفران التي ينـثرونها ب طـيات القماش
 تــتــوقف األدعــيــة وتـتــحــول كــلــمـاتــهم إلى
تــعـلـيــمـات مـوجــزة "اطـو هــذه خـذ بـالك من
أطـــراف األصــــابع  أرخِ قـــلـــيـال ". يـــبـــدأ في
ي  االخـتـفـاء التـدريـجي عن نـاظـري وعن عا
عن كـل األشـيـاء الـتي ربـطـتـنـا مـعـا  يـتـحول
إلى لـفة بيضاء ضئيـلة احلجم وغير واضحة
ـعالم  ينتمي إلى عالم لست فيه  يحملونه ا
ويـضعونه في الـصندوق ثم يـغطون كل شيء
بـرداء أخــضـر. أنـهض واقـفـا  اقـول لـنـفـسي
ـطــر يــتـوقف قــلــيال لـكــانت رحــلـته (لــو أن ا
سـهلـة) يحـملـونه على أكـتافـهم ال يدعـونني
لـلــمـشـاركـة في حـمـله  ولــكن أحـدهم يـلـتـفت
إلـي يـحــدق فـي وجـهـي كــأنه يــراني لــلــمـرة

األولى ثم يهتف بي: وحّد الله يا ولد.
رآة التي أمامي فيتراءى لي وإن أحـدق في ا
جـسمي قد تضاءل ومالمـحي قد صغرت وقد
ذهـبت التجاعيد والبـثور والشعيرات البيض
فـأهتف في حرقة من ال يقـدر على استعادة ما

ضاع :- ال إله اال الله .. ال إله اال الله .   
                                            

آخــر مــا بــقـي من مالمــحي ثم يــقــول:- روحي
مـتعـلقـة بأثرك فـبقـيت جسـداً بدون روح كأني
بـيت فـيه غـرف خـاليـة وجـدران جـوفـاء.أتوسل
إلـيه: بالله عـليك يا أبي التـكثر من احلديث عن

األرواح فهذا يشعرني بالوحدة واخلوف .
يـقـول وقد بـدأ اإلرهاق في صـوته: - أنت الذي

اخترت إن تكون وحيدا متفردا يا أحمد.
يـشتـد صوت الريح ـطر في الـهطول  ثم يـبدأ ا
لـيعـلن عن مقدمه ثم تـدق قطراته فـوق السقف
واألبــواب اخلــشـبــيـة كــأنــهـا عــشـرات األرواح
ـرجتـفة تـطـلب الـدخول  يـغـمض عيـنـيه مرة ا
أخـرى وتختـبىء مالمحه وتبدو عـليه الراحة .
كـان قـد صـارع الـدنـيـا كـثـيـرا وتـلـقى سـهـامـها
ــتـعـة بــبـدن ال يـعــرف الـكـلـل ونـفس لم تـذق ا
أصـيح باسـمه في رهبة وخـشيـة فال يرد علي 
ــطـر وتــدوي دقـات أخــرى عـلى تــزداد دقـات ا
الـبـاب البد أنـها أمي وقـد عادت أو أخـتي وقد
ـنـاسب أحــست بـوجـودي عــادتـا في الــوقت ا
بـعد أن استنفدت كل طـاقتي في محاولة إبقائه
مـتـيقـظا.افـتح الـباب فال أجـد أيًا مـنـهمـا يقف
أمـامي ثالثة من الرجـال وجوههم غيـر حليقة
وعـلى رؤوسهـم عمائـم متـسخـة تتسـاقط مـنها
تـسخ ويـفوح مـنـهم رائـحة من ـاء ا قـطـرات ا
الـعـطر اخلـفي أحـدق في وجـوههم ويـحـدقون
في وجـهي كـإن ال احـد مـنـا كـان يـتـوقع وجود
ـــكـــان يـــصـــيح احـــدهم في اآلخـــر فـي هـــذا ا
وجـهي: ال إله إال الله... فأتراجع مذعورا أنظر
عـاجزا إلى أبـي الراقد عـلى الـفراش خائـفا من
أن يـزعـجه وجـودهم لـكـنـهـم ال يبـالـون يـدخل
ـزالج حـتى يـفـتح الـبـاب عـلى احـدهـم ويـرفع ا
مـصـراعيه ويـتـقدم الـثاني وهـو يـحمل طـاولة
وتى خـشـبيـة بيـنـما يـحمل الـثـالث صنـدوق ا
ـكـان يـشـعــلـون كل أضـواء الـصـالـة فـيـصـبح ا
سـاطـعـا ومـثـيـرا لـلرعـب أتراجـع حتـى اجلس
ـقــاعـد ويــبـدؤون هم في مــنـهــارا عـلى احــد ا
الــتـحــرك في كل مــكـان بـال شـفــقـة وال مــبـاالة

ـاء والصابون يـحضرون ا
ـــــــــنــــــــــاشف واألوانـي وا
ومــــســـاحــــيق األعــــشـــاب
الــعـطـريــة يـعـمــلـون بـدقـة
كـــأنــهم قـــد تــدربـــوا عــلى
ـشهـد في هذا تـأديـة هذا ا
ـرات ال ــكــان عـشــرات ا ا
يـرونني  وال يطلبون مني
شـيئا وال حتى التحرك من
مــــكــــاني. يــــدخل احــــدهم
الــغـــرفــة ويــحــمل ابي من
الــفـراش فـيـنــخـلع قـلـبي 
اكـتـشف إن جـسده قـد اعد
نـفـسه لـهـذه الـلـحـظـة مـنذ
زمـن فنحف ونـشف وجفت
اراه مــــنه مـــادة احلـــيـــاة 
نضدة وهـو يسجى فوق ا
اخلــشــبـيــة وهم يــنــزعـون
ثـــيـــابـه فـــيـــبـــدو جـــســده
شـاحبـا مائال للـزرقة  فمه
مــــفــــتــــوح وفـــاغــــر كــــأنه
مــــــنــــــدهـش مـــــثــــــلـي من
ـباغـت . يعدل حـضورهم ا
أحـــــد الــــرجـــــال من وضع
يــديه ويـغـلق فـمه ويـتـأكـد
ثم مـن إســـدال جــــفــــنــــيه 
تــرتـــفع أصــواتــهم فــجــأة
اء بـاألدعية وهم يرشون ا
عـلى جسده:تطهر عبد الله
فـإن اجلـنة ال يـدخلـها غـير

قصة قصيرة

قـــطـــة ضــلـت طـــريــقـــهـــا في تـــلك احلـــديـــقــة
ــظـلـمـة.أصل الى الــبـاب اخلـشـبي وأبـدأ في ا
أنــــادي: (يـــا أمي أنــــا مـــتـــعب الـــدق عــــلـــيه 
وبــردان).ال أحـــد يــرد ســافــرت من الــصــبــاح
الـباكر وها أنـاذا أقترب من منـتصف الليل من
دون مـــأوى أعــرف إن الــعــزاء فـي غــيــابي قــد
ولـكن ثـمـة مـكــانـاً لي فـلـيس هـذا هـو أنـتــهى 
مازال هناك مزيد من العقوبات الـعقاب األخير
في انـتظـارنا. يـفتح الـباب حتت إحلـاح طرقي
ـتوالي. لقد ذهب احلرص على انتظاري بعد ا
ـكن ألمي أن تواصل حـياتها ذهـابي  فكيف 
مـن دون احلب الذي أوفره لها كإبن بار. أدخل
ـظلـمـة  يـشع ضـوء شاحب من الى الـصـالـة ا
الـغـرفـة التـي تعـودت اجلـلـوس فيـهـا  أقـترب
ببطء من دون أن أجرؤ على إصدار أي صوت.
أرى جـالسـاً على السـرير كمـا تعودت أن أراه
يــديـــر رأسه حــولي ويـــقــول بــهــدوء من طــال

انتظاره :-جئت أخيراً يا بني ?
 أتــقــدم مــنه وأنــا أكــتم عــبــراتي واعــتـذاري
وأهـــتف:-يــا الــلـه يــا أبي قــالـــوا لي أنك قــد
رحــلت وأســمع هــمــسي يــقــول لي(يــبـدو في
حــقــيـقــة األمـر أن أمـي وأخـتي من أســتــعـجل

الرحيل).   
    يــبـتـسم ابــتـسـامــة شـاحـبــة حتت الـضـوء
ــكن أن أرحل قــبل أن الــشــاحب:- وهل كــان 

أراك? 
أجـلس أمـامه على حـافة الـفراش أتـأمل بريق
عـينيه الـذابلتـ حتت آالم السنـ  ووجنتيه
الـبـارزتـ وأرقب ابـتـسـامتـه الواهـنـة لـعـلـها
تـسـطع على وجـهه. يـحاول هـو أيضـاً أن يرى
خــلف مالمــحي ذلك الـطــفل الــذي حـمــله عـلى
ذراعـــيه ذات يـــوم قــبل أن يـــتـــســاقط شـــعــره
وتــكــتـب الــســنــ تــعــابـــيــرهــا عــلى وجــهه
ك يا ولدي? يفاجئني بالسؤال :- ما الذي يؤ
تـتوالى أسئـلته عن أيام الـغياب ويـختصر كل
ستحيل أن الـعتابات واالعتـذارات حيث من ا
أقـنعه بإجابة عائمة أوشك أن أجهش بالبكاء
ـرة وعـلى سـن من حـزنـاً عـلى نـفـسي هـذه ا
الـفـراق ذهبت هـباءً بـعيـداً عن أحضـانه أقول
له مـندفـعاً وغيـر قادر عـلى إخفاء مـشاعري :-
ـاذا تــلح عـليّ فـكـرة مــتـعب يـا أبي وال أدري 
أحــــاول أن أبـــعـــدهـــا عن ذهـــني االنـــتـــحـــار 
بـاستمـرار ولكنـها ال تكف عن مـعاودتي .يقول
فـي إشفـاق:- أسـتغـفـرك ربي وأتـوب إليك إني
ك هي اهـدأ يـا بـني مـا يـؤ ـ كـنت مـن الـظا
ـتصـارعـة واألكثـر إيالمـاً أن أحزانك نـفـسك ا
مــسـتــعــصـيــة عـلى االلــتــئـام كــبـرت وكــبـرت

همومك.
- أتعلم يا أبي أن الكون بكل فضاءاته الرحبة
بـات يـخــنـقـني وكـيف لـتـلك الـنـفس الـواحـدة
ـرارات أتــعـرف الـسـبب يـا تــتـسع لـكل هـذه ا
أبي . يـا أبي لقـد تبـاعدنـا ففـقدنـا ذلك النجم
الـهـاد الذي كـان يقـودنـا عبـر الشـوارع حتى
في أيـــام الــرزق الــضــيــقـــة وحلــظــات الــفــرح
الـقـليـلـة كنـت أسيـر بـجانـبك وأحـيانـاً أسـير
يحدث هـذا في اللـحظات خـلفك دون أن تـراني
الـتي أكـون فـيـها مـتـضـايـقاً وتـرفض فـيـها أن
أقف بـعــيــداً وأنـا أشــاهـدك تــصــحـبــني مــعك
قـهى تضحـك مع أصحابك وأنت جـالسـا في ا
كنت أحب أن ـضبوط  تـشرب فنجـان القهوة ا
أراك تــضـحـك بل كـنت أتــمـنى أن أراك فــرحـاً
ـــلل من طـــول االنــتـــظــار ولـــكــنـي أصــاب بـــا
نزل  أحاول أن أعود وحـدي الى ا ـتابعـة  وا
وأنــا أتـتــبع جنــمًـا ســاكـنًــا ومع ذلك آخـذ في
الـتخـبط في طريقـي إلى بيتـنا كـثيراً مـابكيت
مـن شــدة الــتــعب. فــيــســألــوني انت أبن من ?

فـأعطـيهم إجـابات خاطـئة  عـندها أداري آالمي
او عـلى باب مـسجـد حتى فـأنام بـجـانب حائط 
تـلك القدرة تـأتيـني يا أبي  فـأنت الوحيـد من 
أسـتيـقظ ثم أتظـاهر بـالنوم عـلى معـرفة مـكاني
ـنـزل . أقـول ألظل عــلى كـتـفه حـتى نـعـود الى ا
لك: كــيف كـنـت تـعـرف مــكـاني ? فــتـخــتـصـر كل
الـكالم بـالـقـول لي : كنت أشـم رائحـتك .نـتـبادل
ضــحـكـة هـادئـة أُسـر ألنـنـي تـخـلـصت من هـذه
الـبداية الكئيبة  كان يسعد دائماً عندما أسترد
جـزءا من طفـولتي  ويعـود هو أبي نـفسه الذي
يـضيع عـندي كل تـعب عمره فـيقـول:خذ راحتك
تــمــدد عـلى الــفـراش ولــكن أخــلع حـذاءك أوالً

. فأنت كالعادة قد لطخته بالط
ـاضي جنـتـاز وسط الـط حـيث كـنـا مـعـاً في ا
الـشارع الضيق الذي يقع مـنزلنا في آخره بعد
ـطـرة ال يـوجـد أي مـكـان جـاف لـيـلـة طـويـلـة 
يـقـول لي: دعـني أخط أنا أوال ثـم أتبـعـني كنت
وأنـا ال أملك أرتـعـد دائـماً مـا أن يـأتي الـشتـاء 
ـواجهـته  كـان أشد الـفـصول ـالئمـة  الـثـياب ا
كـراهية إلى نفسي ألنه يكشف كل ما حاولت أن
أخـفيه طـوال العام ودائـماً مـا كان يخـبرني:ها
أنـت يـاولـدي سـيـمـضـي كل شئ فـقط خـذ بـالك

وسوف نصل نظيف إن شاء الله.
ـارة الــذين رأوا ثـيــابي نـظــيـفــة نـســبـيـاً أمــا ا
وحرص أبي الزائد التصقوا باجلدران وتركونا
ر دون رذاذ  نصل أخيراً إلى نهاية الشارع
ـســجــد ويـقــدم لي أبي نــســتـنــد إلى جــدران ا
احلـذاء الـنظـيف الذي كـان يحـمله طـوال الوقت
ـتـسخ والـبس هـذا وهـو يــقـول :أخـلع حـذاءك ا
احلـذاء اآلن تـستـطـيع الذهـاب إلى الـكلـية دون
مـشاكل مع الـسالمة.يقـول مبتـسماً وهـو يفسح
لي مـكـانـاً في الـسـريـر مـقـابـلة :الـم أقل لك كـنا
دائـما معا في الصحو والـغيم كما يقولون لعن
تـحابة سـافات الـتي تفـرق ب الـقلـوب ا الـله ا

. وجزا الله احلن
أريد أن أقول له أنني أكثر من يعاني من أتساع
ــســافــات وان الــعــالم قــد تــبـاعــد من حــولي ا
بـطـريـقـة تـثـيـر األسى تـبـاعـدت األشـجـار الـتي
كــنـت أعــرفــهــا والـــبــيــوت الـــتي كــنت أزورهــا
واألشــــخـــاص الــــذين أتـــوق وأحـن ألنـــام بـــ
أحـضـانـهم فـكـيف تـريـد مـني يا أبـي أن أعيش
بـنفس غير منقسـمة ? يقول أبي :أنت مخطئ يا
ولدي األرواح حتتل فراغ هذا العالم من حولنا
إنـهـا قريـبـة مـنا وإن كـنـا ال نراهـا لـوالها لـكـنا

متنا من الوحشة واالفتقاد.
يـصمت قليال ثـم يتأمل حقـيبة سفـري الصغيرة
جــداً  ثم يــقــول وعـلى وجــهه ابــتــسـامــة غــيـر

عابئة:ماذا أحضرت لنا معك .
أقول معتذراً :- كنت متعجالً فلم أحضر شيئاً .
يـقول وهـو يـنظـر داخل حقـيبـتي وأنا أفـتحـها:

. على األقل أحضرت كتاباً نقرأه معاً
قـال كلـمته وسـكت في ظلمـة الغـرفة الـتي نقطن
فـيــهـا وبـات يالعب بال مـبــاالة مـسـبـحـته الـتي
خــيــوطــهــا من احلــريــر ويــظـل إيــقــاع خــرزهـا
ــصـنـوعــة من الـكـهــرب تـدق الـكــثـيـر من األلم ا
والــذكـريـات في وجــيب قـلـبي حــتى أشـعـر أني
ـوت أجـلس بـجـانــبه وهـو مـنـكـفئ قــريب من ا
عـلى مسـبحـته يقذف حـباتـها الـواحدة ليـلقـفها
بــالـــيــد األخــرى وأرقــبه مـــخــلــوع الــلب وهــو
يـحركـها في براعـة ال تعـرف الكلـل.أنتهـز فرصة
سـبـحة فـأحـاول تـقلـيـده ولكـنـها ابـتـعاده عـن ا
تـقع من يدي وخـيوطهـا احلريـرية تتـقطع مني
أراه بـعد ذلك وهو منكب عليـها يعيد عقدها من
جديد. تسرح يده الضخمة اخلشنة بنعومة ب
سة من اخلـيوط الرقيـقة بينـما تتمـزق عند أي 
يــدي الــصــغــيــرة. ويـقــول ضــاحــكــا : احلــريـر

هــاهـو يـوم عـودتي الى ايــام الـصـبـا قـد حلّ
وهـا انــذا اتـأمل حـقـيـبـة سـفـري الـصـغـيـرة 
حـــيـث أقف وحـــيـــدا في مـــطـــار شـــبه خـــال
والــطــائــرة كـانت هـي االخـرى شــبه خــالــيـة.
أرتـدي ثيابي الكـاملة وتوشك ربـطة العنق أن
تـخنقـني. أخذتني نـوبة سعـال ولكني رفضت
ضـيفة.فور أن تصعد الـشراب الذي عرضته ا
الـطـائـرة تـخـتـفي األرض فـجـأة وأجـد نـفسي
بــ الــســحب أمــواج رمــاديــة مــتــكــاثــفـة ال
تـنـقـطع وال تـخف كـثـافـتـهـا كـأنـهـا تـقف في
انـتظارنا من دون أن تدفعها الريح أو تمزقها
الـرعود صـحراء قـاحلـة من السـحب قمم من
تالل مـعـتمـة ووديـان غائـرة حتـتوي الـطـائرة
في قـبـضة واحـدة فـيبـدو كـأن الشئ يتـحرك 
تـنـقـطع عن كل مـا هو واقـعي وصـلب. انـخلع
قــلــبي وأنــا أشـاهــد طــائــراً رمـاديــاً مــتــدثـراً
ـرق كــومـضـة قـدريـة داخال إلى بــالـضـبـاب 
جـوف محرك الطائرة من دون عودة ومن دون
أن تـتـناثـر فـيه ولـو قطـرات ضـئيـلـة من الدم
وصل ـاً في صـباحـات ا فـأتـخيل بـيـتنـا قد
حـيث كنت أخرج أنا وأبي صـباحاً لندخل في
سك أبي نـدوف.  مـتـاهة من جـبال الـقـطن ا
بـيدي الصغيرة وهو خائف علي من الضياع
أرى األشـجـار الـضـخمـة وهي تـطل بـأوراقـها
الـكـبـيـرة الالمـعة لـتـحـول بـينـنـا وبـ أشـعة
الـشمس فـتنسج خـيوطًـا متأللئـة من الضوء.
وكــنت حــيــنـهــا أســمع صــوت سـعــال عــمـال
ح أشـكالـهم ال يـتوقـفون الـتـنظـيف قـبل أن ا
عن احلـركة وهم يحملون فـرشهم ويلقون بها
في كـل أنحـاء الـشـوارع  فقـال أبي حـيـنـها ال
يخدعك مشهد السكون الصباحي فخلف هذا
الـهدوء العـذب توجد دائمـاً قسوة .واآلن ماذا
تــخـبئ لــنـا تـلـك الـسـحب الــتي أسـري فــيـهـا
وحـيــداً  وكـيف أعـرف طـريـقي في يـوم غـائم
ـوت كـهذا الـيوم. تـهـبط الطـائرة من يـلـيق با
دون أن أرى شــــيـــئــــاً من مــــعـــالم األرض  ال
يــلــتــفت أحــد إلي وأنــا أســيــر في الــطــرقـات
الـطويلة حـامالً حقيبـتي  أتوقف أمام ضابط
اجلـوازات الذي يبحث بال اهـتمام عن سجلي
ح بـطرف عـيني داخل جـهـاز الكـومبـيـوتر  أ
كأن احلـروف اخلـضـر عـلى الـشـاشـة "الشـئ" 
الــسـحب مـازالت حتــيط بي وحتـولـني إلى ال
شـئ .أواصل عبور احلواجـز كلها من دون أن
أكــــون مـــــرئــــيــــاً مـن أحــــد فــــكل مـن حــــولي
يـتعانقون. تطفر الدموع من أعينهم فال تطفر
مـن عــيــني دمــعـــة واحــدة  يــجب أن ال أرثي
ـديـنـة الـتي غـادرتـها نـفـسي أكـثـر من ذلك فـا
وأنــا شــاب يـجـب أن تـســتــقـبــلــني وأنـا اآلن
أقـول لـسـائـق سـيـارة األجرة:- صـلب الـعـود 
أريــد الـذهـاب الـى مـوقف احلـافالت الــذاهـبـة
إلى مــنـطـقــتي.يـقـول لي :- ومــا حـاجـتك إلى
احلـــافــلــة أســتـــطــيع أن أقــودك إلـى بــلــدتك

مباشرة كن سخياً وأرح نفسك.
عـبـثاً أقـول له:- أنني حـزين لـدرجة ال أحـتمل

معها السفر وحيداً .
ــــوقف واال أصــــرخ فــــيه أن يــــأخــــذني إلى ا

سـعـيت إلى غيـره  يقـودني بروح من الـعداء
طوال الطريق  أطلب منه أن يطفئ سيجارته
فـيـرفض  اكتـشفت أن زجـاج النـافذة مـعطل
فـأحـسست بـأنه مقـفول عـلى قـلبي أصـبحت
بـال سـنـد فـي هـذا الـكــون الـواسع فــهل كـان
مـحـتم عـليّ الـرحـيل?تـتـحـرك بي احلـافـلة مع
ديـنة أكـثر غـروب الـشمس بـعد أن تـصـبح ا
ازدحــامـا وحـزنـاً  تــمـتـلئ احلـافــلـة بـوجـوه
مــتــعـبــة وصــامــتـة أنــهــكــهـا جتــوال الــيـوم
الـطــويل يـشـبـهـون أنـاسـاً يـتـراءى لي انـني
أعـرفـهم ولكـني ال أعرف اسـماءهم. أرى مـياه
الـنـهـر وقـد تـلونـت بالـلـون األحـمـر فـيرجتف
قـلبي في حن يـبعث على األسى . تخرج بي
ديـنة فـيمـا التزال بـقايـا اشعة الـسيـارة من ا
الــشـمس قــابـعــة خـلف األشــجـار  وألنـني ال
أشـعـر بـالـراحـة إال عـنـدمـا يـغـرق كل شئ في
الــظالم  فــقــد أغــمــضت عــيــنيّ من دون أنى
اء وما زالت أغـفو.أضـواء منطـقتي ملـيئة بـا
الـرعـود تهـزها بـ الفـيـنة واألخـرى فتـحدث
في نـفـسي رجفـة  أحاول عـبـثا أن أقـنع أحد
سـائقي سيارات األجـرة بأن يقلـني إلى بيتنا
 وأخـيراً يوافق أحدهم مـقابل ثالثة أضعاف
األجـر  مبديًا تذمـره من ان كل الطرقات التي
كـان كانت مـتكـسرة ومـوحلة في تـؤدي إلى ا
مـــثل هـــذا الـــوقـت من الـــعـــام. مـــا أن تـــبــدأ
الــسـيـارة فـي الـسـيــر حـتى يــرتـد الـزمن بي
ة تـستيـقظ األصوات وتصـعد الروائـح القد
ــطــر. تـضــيق حــولــنـا مــشــبـعــة بــالــطـ وا
الــطــرقـــات حــتى تــوشك الــســيــارة أن حتف
تشققة ننفذ الى الشارع الطويل بـاجلدران ا
سجد ؤدي لبيتنا أهبط وسط برد الليل ا ا
ـقــهى  وال أحـد مـن الـنـاس مــغـلق وكــذلك ا
الـذيـن كـانـوا في دخـولي وخـروجي يـقـولـون
لي: (طـالت غيبـتك يا بني) . احـسست كأنني
كــنت مـوجــوداً ولم أكن غـائــبًـا مـدة طــويـلـة
بــعـدت حــتى تـنـاءت . لــقـد تــكـاثــرت مـشـاكل
وجـودي في هذا العالم حتى أصبحت أضيق
بـهـذا الــوجـود .. أحـمل حـقـيـبـتي الـصـغـيـرة
وأخـطـو وسط األوحال أخـشى االنـزالق وأنا
ال أسـتطيع أن أرى ماحـولي بوضوح يزحف
الــوحل من حــذائي الى أطــراف بـنــطــلـوني 
أصـل إلى باب الـبـيت في صـعـوبـة أقف أمام
ظـلم وأنـا غيـر مصـدق انها عـتبـات السـلم ا
ـرة األولى الـتي أجـد فـيـها مـصـبـاح الـسلم ا
غــيــر مــضـاء. كــان أبي يــحــرص عــلى إضـاة
ءالـسـلم كل يـوم من السـادسـة مـساءً ويـبـقيه
عــلى هـذه احلـالــة طـوال الــلـيل عـنــدمـا كـنت
مـوجوداً فقد كان يعـرف أنني أهوى التجوال
.أنــادي بـصــوت عـال:-يــا أمي أنـا هــنـا لــيالً

صباح . فلينر لي أحد ا
ال أحـد يرد علي  ال أحد يتوقع قدومي أنادي
عــلى أخـتي الــتي تـســكن الـدور الــعـلـوي من
الــعـتـمـة مـخـيـفـة ومـا أشـعـر به دون جـدوى 
أصـعــد الـدرج وأنــا أسـتــنـد الى أكــثـر رعــبــاً
احلـائط  أحس بـانتعـاشة بـاردة تتـسلل الى
عــروقي  أخـاف أن أتـعـثـر أو أن أدوس عـلى

صاحبتـني التعاسـة والشقاء ... والهم
والغم والشجن أصبحوا

أصدقاء لسنوات عمري ....
أالن .. سوف اعاقبك أيها احلظ السيء

.... لم أزل امتلك شيئاً من
أالرادة والقـوة  كنت قـد أحتـفظـت بها

لنهاية الطــريق .........
ـا لـطيـبـة قلـبي  قـد أغفـر لك ايـها ور

احلظ ..!!
ـعـرفتـي أنه يوجـد في احلـيـاة الكـثـير

من اخلير .. أكثر من الشر
والــتــعـسف .. فــأقــرر أن اكـون من أهل

اخلير ... فأغفر لك صنيعك
معي .. لـكني ال أستـطيع النـسيان أبداً

.........


