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 رجسالن  فوبيا 
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 اإلهداء

 إلى جبيِن الوطِن الموشوِم بخارطٍة من خذالن.

 إلى قلبِه النقّي الوفّي البهّي.

إلى روحه القابعِة في حقيبِة الّسفر، المنتظرة 

 قراَر اإلفراجِ عنها بصّكِ سالٍم ما. 

 وإليَك يا أنت.
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 المقّدمة

 

بتهمٍة ما، ولم أسَع إلى إخراجها من تّم اعتقالها 

 !حتّى اللّحظة خلف قضبان الّروح
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 لالفصل األوّ 

 

، الّساعة 2023 الثون من آبالحادي والثّ 

 عصًرا بتوقيت برلين.الرابعة 

 ملهم

هنا  ة نرجس ليستل مرّ إلى المنزل وألوّ  دخلت  

ة، وابتسامتها الشهيّ  لتستقبلني بقبلتها المعتادة

لقد فعلتها المجنونة، تركتني ووليد وغادرت، 

ك أتظن أنني ال أحّب سورية؟، كيف لها أن تشكّ 

 في والئي لوطني فقط ألنني رفضت العودة 
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يزال خطيًرا هناك، ضرٌب من اآلن، الوضع ال 

الجنون أن أغامر بمستقبل وليد ومستقبلي 

 ومجهول. قادمه ملغومٌ  وأعود إلى وطنٍ 

 عديدةٍ  مراتٍ  الذي راودني الموت عن نفسه أنا

جوء إلى هنا، وركلته بعيًدا من في رحلة اللّ 

 طبيعيةٍ  وحياةٍ  ومستقبلٍ  أجلهما، من أجل أمانٍ 

 ها وضغطت  أجبرت   ينعيشها ثالثتنا، أعلم أننّ 

طفلنا،  عليها لكن هذا ألنني أحبّها وأحبّ 

 ًدا.المصيبة أنها تعرف ذلك جيّ 

صيل رحلة الموت تلك، تفا عنلها  لقد حكيت  

 بين عبر الجبال برفقة المهرّ  ليبيا من مصر إلى
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إلى  ثمّ  ناشطين هناك في المنطقة الحدوديةال

ا سبقها من مهترئ، عمّ  بمركٍب قديمإيطاليا 

مات ال تتوفّر فيه أدنى مقوّ  في بيتٍ  أليّامٍ  مكوثٍ 

م ة بحراسة رجال ليبيين، ثنسانيّ اإلوالحياة 

شرنا في فيال على البحر ألف شخٍص   أو كيف ح 

 مطاطيةٍ  نقلنا تباًعا عبر قواربٍ يزيد إلى أن تمَّ 

ا فنَّ د   مظلمٍ  بقبرٍ  أشبهلذي كان اإلى ذلك المركب 

صبٍر وبضع  نقتات على فتاتفي أحشائه 

 ،روي عطش أرواحنا للحياةقطرات أمل ال ت

على المزيد من أفواج الالجئين  ويقتات هو

 م الحرب، كان ال يلبث  سعير جهنّ الهاربين من 

 ليفتحه  يقفل فمه علينا حتى يجوع من جديدٍ 
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أخرى إلى أن امتألت بطنه  بشريةً  لتقم دفعةً وي

رهة التي ال تتسع إاّل لمئة راكٍب هترئة الشّ الم

 على األكثر بما يقارب الستمئة 

لم يكن أحٌد منهم لحظتها واثقًا إذا كان إنسانًا، 

سيحافظ على إنسانيته أم سيتحول إلى طعام 

 لّ ألسماك المتوسط كمن سبقوه، عن القهر والذ  

ر حيث كنت ث بنا طيلة طريق اإلبحاالذي تشبّ 

فلي ابق السّ في الطّ  ولسوء حظي من القابعين

طوبة للمركب حيث نقص األوكسجين والرّ 

ب الماء إضافة إلى رطوبة البحر، نتيجة تسرّ 

 كّل هذا كان هيّنًا أمام أصوات صراخ األطفال 
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، وعن الكثير من المذعورين ودموع أّمهاتهم

وجع الفقد والغربة الذي عشته بعيًدا عنها وعن 

بطريقة  وليد ريثما استطاعا الوصول إليّ 

نظامية آمنة، هذه المجنونة هي ال تعلم أنني 

أحببتها أكثر من أي شيء ومن كل شيء، 

 أحببتها 

أكثر من وطني الجغرافي، البد أن أعترف وهذا 

 هي وطني األصليّ ليس عاًرا على اإلطالق، 

م التي أنجبت روحي قبل أن ومسقط قلبي والّرح

 .فلذة هذي الّروح تنجب ابننا

  تي كي أتمالكبتلع دموعي وغصّ أ ها أنا اآلن
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 لمنتصب أمامي رجاًل يبلغ نفسي أمام وليد ا

عشر من عمره، ويسألني بكل طفولة الرابعة 

الكون عن أمه، ألجيبه بأنها سبقتنا إلى هناك 

ا كي تؤمن لنا مستقباًل آمنًا في حضن وطننا كم

تة هنا في بلدنا المؤقّ  سنواتٍ  أنا منذ فعلت  

 ، وكعادته الّرجليّ حان دورها يا بنالبديلة، لقد 

ق ه صدّ كي هز برأسه محاواًل إيهامي بأنّ الذّ 

 األمر وعيناه 

 تان تلمعان وتحكيان العكس.البنيّتان الضيق

لوليد وجبته المفّضلة ثم تابعت معه  جهزت  

 دروسه وحكيت له حكاية قبل النوم كما عودته 



  

 11 دانه عدنان حبّال

 

"نرجس"، رغم أنني كنت أنتقد معاملتها له 

في هذا العمر لكنني وجدتني ودون وعي  كطفل

مني أعامله بنفس طريقتها كي ال يكون فراغ 

 فراقها كبيًرا في روحه.

عدت لهاتفي محاواًل االتصال بها للمرة األلف 

ها وقلقًا دون جدوى، قلبي يأكلني شوقًا إلي

استقبلها عمر في  عليها، تراها وصلت، ترى

رة ال أغار ستكون وحيدة، ألول م المطار أم أنها

ى أن يكون معها في كل لحظة من عمر بل وأتمنّ 

لالشمئزاز  حتى يحميها ويسندها، شيء مثيرٌ 

 ها أحبّ  أن أتمنى قرب حبيبتي وزوجتي من رجلٍ 
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له! لم تتركي لي  يوًما ما وكان يريدها زوجةً 

خياًرا يا نرجس لم تصبري علّي حتى، يا 

 كِ الذي أعشقه وأخافه، يا لثقتي بعقل لجنونكِ 

الجنون التي تقيم في قلبك، يا لحبِك وسط أكواِم 

لدمشق الذي جعلني أعشقِك أكثر وأكثر رغم 

ستتركينني ألجلها ي كنت أعرف مسبقًا أنِك أنن

 عاجاًل أم آجاًل.

وبعد كل تفاصيل هذا اليوم العاصف المنهك 

حمد ال ترسل لي رسالة قصيرة "لقد وصلت  

 -إال إليّ -هلل" يا لبرود عقلها الذي ال يشي 

، ها أنا اآلن مستلٍق على سريرنا بحرائق قلبها

 وجهها وتآكلت أطرافها، كنصِف برتقالٍة جفَّ 
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ووطني "نرجس" بعيدةٌ عنّي، لم الليلة األولى  

فيها  مت  وجعًا أبًدا من تلك الليلة التي ن تكن أقلّ 

تي األولى بين محطّ  وحيًدا غريبًا في مصر

ردت فيها الّروح ات التي تشالكثير من المحطّ 

ذلك ألن نرجس كانت  أعوام قبل الجسد منذ

 معي حينها، كانت روحها تطوف حولي،

تواسيني وتتمنى لي الّسالمة رغم عدم رضاها 

الكامل عن سفري، أذكر جيًدا ليلتها الهواجس 

الذي كاد قاب قلقين د التي كانت تكبّلني والتردّ 

يعيدني إلى دمشق ويجعلني أعدل أن  أو أدنى

عن قرار اللجوء كلما رّن في مسامعي صوت 

 ج وهي تستجديني أال أسافر:المتهدّ نرجس 
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إال الّسفر يا ملهم، لن أستطيع العيش خارج  -

أسوار دمشق فما بالك إذا كنت تريد 

 ال انتزاعي خارج سوريا بأسرها، أرجوكَ 

ال زالت الحياة مقبولة هنا اذهب  ،تفعل

اعمل تجد!  أالّ ك وابحث عن عمل ال يمكن

لن أشعر  ،عامل نظافة أي شيء حتى لو

بالعكس سأفخر بك وسأجعل  ،بالعار صدقني

 ل أنسيقول يوماً أبي فضّ  ،وليد يفخر بك

ف غبار أبناء وطنه على أن تعمى ينظّ 

بغبار الغربة، سنصلح بيتنا ونعود عيوننا 

ما على ما يرام خذ  شيءٍ  إليه وسيكون كلّ 

عمري خذ  مصاغي إذا شئت، خذمن تبقّى 
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روحي لكن ال تخرجني من دمشق أتوسل 

 .إليك

صوتي  ت  وسكب  يومهابعجزٍ حاجبّي  ت  رفع

 :سمعهاالهادر في 

تنفصلي  ري في المستقبل يا نرجس الفكّ  -

عن الواقع بعواطف ال تغني وال تسمن من 

 قادمةٍ تنتهي قبل أعواٍم  الحرب لن ،جوع

عملي  فقدت   حتى اللحظةوالوضع سيسوء، 

وفقدنا جزًءا من بيتنا  بسفر صاحب المحلّ 

ال ستر هللا وأننا لم بقذيفة هاون لعينة لو

نكن في المنزل حينها لكنا نحن الضحية 

 فكري، ري بوليد ومستقبلهفكّ كلّنا أو أحدنا، 
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القذائف كالمطر في كل أنحاء ، في حياته

 هل  المدينة

واحدة أو  ستنتظرين حتى تشوه جسده الغض

ال سمح هللا ثم تقضين عمرك بالندم؟ ليس  تقتله

 هادئ هذه  لدينا خيار آخر، البحر

إيطاليا  فليبيا ثم مصرالفترة وسأسافر إلى 

مبلغًا لفني الرحلة والوجهة النهائية ألمانيا ستكّ 

وأحاول  استدنت جزًءا منه كبيًرا علينا لكنني

 .لن أنتظر أكثر تأمين الجزء الباقي،

ه لن يصيبنا إال أنّ إقناعي حاولت  ،كثيراً  تنيترجّ 

 كما كتب هللا لنا والموت حق علينا فلنمت هنا
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 هناحضن الوطن خير من أن نموت  وندفن في

 كنا أم  في صقيع غربة سنرتجف فيها أحياءً 

لكنّني لم أقتنع وحسمت األمر وفرضته أمواتاً، 

لكّن الحياة  نعم الموت حقٌ عليها ولست بنادم، 

ا أن أؤمن لنفسي خياٌر، ومن حقّ  ي وواجبي أيضًّ

 كحّدٍ أدنى. طبيعيةً  متوازنةً  ولعائلتي حياةً 

لم أجدني  الرابعة صباًحا، فتحت  عينيّ إنّها 

لقد أخذتني معِك يا حبيبتي، مكاني يا نرجس 

مكاني فارٌغ حتى تملئيه وتملئيني، يبدو أنني 

على حافة الجنون، منتظٌر سقوطي في هاويته 

 أللحق بِك حيث انِت.قريبًا جًدا 
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التاسعة إال ثالث دقائق صباًحا يوقظني وليد 

 ليخبرني أنّه أعّد لي طعام اإلفطار بنفسه، 

رير قفزت من السّ  مصطنعٍ  ابتسمت له، بنشاطٍ 

وأنا أهمهم بكلمات تنّم عن سعادتي بالمفاجأة 

ت إلى دموعٍ الجميلة التي سرعان ما تحّول

تِك العطرة، لقد ية ورائحصباحيّة بنكهتِك الشام

حتى أنّه لم ينس أعد المائدة كما تفعلين تماًما، 

قطف الوردة الصفراء من الحديقة المجاورة 

اولة في ووضعها في المزهرية على الطّ 

ِك المنتصف تماًما، هو يحاول أاّل يشعرني بغياب

ماسك ونعلم نمثّل التّ  كما فعلت  أنا أمس، كالنا
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نا البعض لكننا تماًما أننا مكشوفان أمام بعض

 مستمّران في المسرحيّة حتى ال ننهار.

 

 الفصل الثاني

، الّساعة العاشرة إاّل 2023 األّول من أيلول

 الث دقائق صباًحا، بتوقيِت دمشق.ث

 نرجس

فتحت عينّي وابتسامة أماٍن تعانقهما ألّول مّرة 

سنوات، وأخيًرا أصبحت  الصباح الذي  تسع منذ

ة إسمنتيّ  بثالثة جدرانٍ ته، غرفةٌ لطالما تمنيّ 

 وواحدٍ 
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ق على زجاجي كلّه باستثناء ربعه الّسفلّي، تتعلّ 

 من "الّشيفون"  أطرافه العلويّة ستارةٌ بنفسجيّةٌ 

ّكلت بمهّمة فتح الّطريق لشمس البالد كّل  و 

 -هذا الّداخل-صباح إلى الّداخل سواء كان 

مأهواًل أو بال أهل، سريران منفردان ينسدل  

اللّون، وعلى الثّاني  ما غطاٌء أصفر  على أحده

لألّول عند قدمّي، شعري  يتكّوم غطاٌء توأمٌ 

الكستنائي األملس مفروٌد على الوسادة وكأنه 

 ه  من خلف قضبان أكلت نورَ  سجيٌن خرج للتوّ 

بعتمها، عبق دمشق يحتوي المكان، يضّمني 

طفلة شريدة أطفأت الغربة  في روحها عشراٍت 

من أعقاب سجائر الذكريات المشتعلة عقابًا لها 
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على جريمٍة أجبرت على اقترافها تحت تهديد 

 سالح األمومة.

من  سنواتٍ بعد كنت  قد وصلت أمس إلى دمشق 

ية يب  خاللها في شعري حكاتات خّط الشّ الشّ 

وجعٍ في غربٍة كبرت فيها في العام آالف 

عيدة كفيلةٌ هايات السّ األعوام ويزيد، لكن النّ 

بمسح حكايات األلم بدمعة فرح، كتلك التي 

ائرة على هتفت بها عيوني عندما هبطت الطّ 

فت األرض حينها عن مطار دمشق الدولي، توقّ 

 اعة وانحسر الزمانات السّ وران، سكتت تكّ الدّ 

خجاًل من نفسه ومنّي، تالشى كّل ما  إلى األزل

في الهواء من ثاني أوكسيد الكربون ولم 
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أستنشق إال أوكسجين الياسمين، حاولت حينها 

 فير ونجحت هيق ينتصر على الزّ أن أجعل الشّ 

بعض الشيء، تمالكت نفسي إلى أن أنهيت 

بعد خطوتين من  خول ثم سجدت  إجراءات الدّ 

الباب الرئيسي، قبّلت األرض، وأطلقت سراح 

اقة دموعي المحكوم عليها مسبقًا باألشغال الشّ 

 حينها كأنّ  دة في زنزانة القلب، شعرت  المؤبّ 

سورية كلّها في كفّّي يدّي عصفورة جريحة، 

 تستجديني كي أضّمد جراحها.

 على طريق المطار الخاوية إال من بضع

ارات، أشجاٌر على الجانبين صامدة، لونها سيّ 
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فصل سورّي أقسَمت أال يعّريها إال أخضر  

 الخريف، وقلت  "أخضر سوري" ألن اللون 

على  مماثلٍ  األخضر في وطني ال يشبه أي لونٍ 

ة، تصطّف هذه األشجار وجه الكرة األرضيّ 

نةً درًعا بصريًّا تحاول حجب صورة حطام  مكّوِ

ائي، لكّن األبنية التي ال رّ المباني عن عيون ال

زالت صامدة استطاعت إثبات وجودها، الفتات 

ة سوداء متهاوية تالشت حروفها وبهتت مروريّ 

لن نعرف ما كان مكتوباً  انألوانها ظناً منها أنّ 

لقد ف بذلك من صدمتنا، عليها عندما نعود فتخفّ 

قشت في عقولنا دمشق ن   ها فخارطة  خاب ظنّ 
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الدماغ على أدمغة ابن آدم مذ كما نقشت تالفيف 

 خلق في الجنة.

 ارع الذي يحتضن بيتنا، لمحت  إلى الشّ  وصلت  

الذي ف تَّت جزٌء السوداء صيف كومة أحجار الرّ 

حرب بأيام، المنه بفعل قذيفة هاون قبيل انتهاء 

كانت نهاية عهد البلد بتلك القذائف اللعينة حتى 

كان  هذه اللحظة، الغريب في األمر أن الشارع

مشعّاً بالحياة لدرجة ال تصّدق رغم أنها كانت 

اعة العاشرة ليالً، إال أن المحال كانت السّ 

يارات ال تلبث أن تغادر مفتوحة وأصوات السّ 

أمام البناء  سمعي حتى تقتحمه من جديد، وقفت  

 بات قلياًل  افولة، حزينً الذي يحتضن بيت الطّ 
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قلوبنا ه الزال ينبض بفرحة كثيًرا، لكنّ  اقديمً 

 ما زالت تشرق  جنباته، ا نلعب بينعندما كنّ 

تلمح طيف ذكريات ضحكة أحجاره عندما 

طفولتنا بين أحضانه، الياسمينة في مكانها إذاً 

كل شيء على ما يرام، صندوق البريد الذي 

كان يعانق رسائل أخي كريم وأخوالي المغتربين 

إلينا، ما زال موجوداً كعجوٍز، تشعره غاضباً 

ت مذ حلّ  الشيء فإنه فقد عملهض بع

التكنولوجيا الخبيثة مكان الرسائل الخطية 

وبطاقات الشوق والحنين، باب البيت كما تركته 

 آخر مرة، حتى صوت الجرس نفسه، ضحكت  

الجرس  أنني قرعت   دامعة عندما تذكرت  
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 وانتظرت أن يفتح لي أحد آللئ حياتي ثم تذكرت  

 طويل! زمنٍ  اته منذالعقد قد انفرطت حبّ  أنّ 

 وأنا أنتظر   سنواتٍ  تسع  همهمت في نفسي " 

أغلى ما أملك  وق تركت  الشّ  حظة بفارغِ هذه اللّ 

 إلى أغلى ما يملكني " وطني " ". ألعودَ 

 على الحاجز نظرةٌ  عينّي كجنديّ  ت  استوقفَ 

 قديمٍ  في إطارٍ  مختبئةٍ صغيرة ٍ  من طفلةٍ  تائهةٌ 

وثالثين على الجدار منذ ثالثة  ور ومثبتةٍ للصّ 

 عاماً تنتظرني، فأنا هي وهي أنا، كانت تمسك  

بيدها دمية صغيرة وزهرة نرجس، نهضت 

لتها قبلة المشتاق إلى نفسه وذلك إليها قبّ 
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بنظري هو أكثر األشواق وجعًا، مكتبتي 

 غيرة يعلوها الغبار لكنها صامدة كصورتيالصّ 

ربت  على كت بها التي كانت  ،وتنتظرني مثلها 

كتبي وألقيت  عليهم التحية، قلت في نفسي 

انية:" من الثّ  بأنانية ندمت عليها بعد جزءٍ 

الحمد هلل أن الحرب لم تحرق بيتنا كما فعلت 

 بمعظم بيوت البلد وبالبلد وبأهل البلد "

تثاءبت  بصوت مجنون وضحكت على نفسي، 

ضع ثوان انتظرت أصوات أبي وأمي وإخوتي لب

فجاءتني صفعة الواقع "أنت وحيدة يا 

 عزيزتي".
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والدي توفي بعد سفري بسنتين، توفي بسالٍم 

 في بلد تأكلها الحرب من كل جانب، دفن في 

بدأت أشهق  فيه،المكان الذي حلم أن يدفن 

بالبكاء وازدادت نوبة البكاء تلك عندما تذكرت 

كلمته لي في آخر مكالمة هاتفية قبل وفاته 

 ة حيث قال:ة فجائيّ وبة قلبيّ بن

أشتاقِك يا نرجس، أشتاق لرائحة دمشق في  -

 إليك طفلة ذكيّة عنيدة ال عطرِك وأحنّ 

غاليتي وال ِك نال تدعي الغرب يغيروت هزم، 

 تنسي وطنِك.
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ها أنا ذا يا أبي كما وعدتك حينها لم أنَس  

اً ما توانيت دت ألبدأ طريقاً لو كنت حيّ دت، ع  وع  

 االنطالق به ثانية واحدة.عن 

 كريات رأسي مراراً كي أقطع شريط الذّ  كت  حرّ  

الموجع وأنهض، فلدّي الكثير من العمل داخل 

 أن المنزل وخارجه، لكن طيف أبي رفض إالّ 

حظة التي نزل فيها علّي خبر وفاته رني باللّ يذكّ 

َسفت كل ما تبقى في روحي من كالّصاعقة ن

 هاتفيٍة واحدٍة لمكالمةٍ وأمل، كيف يمكن حياٍة 

في  م هللا أجركِ " عظّ  واحدةٍ  تحتوي على جملةٍ 

ظهري، أن  وتكسرَ  والدك" أن تجعلني يتيمةً 

ن تبعثر أم من عروقي دون إذن، الدّ  تسحبَ 
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يجرح زجاجها كل  مكسورٍة قلبي كشظايا مرآةٍ 

ما يصادفه في طريقه داخل جسدي وروحي، 

 معدودةٍ  نٍ الجملة التي جعلتني عجوزاً في ثوا

 وإلى األبد.

، مستقرةٌ نوعاً ما بعد ى منهاد أو ما تبقّ البال

انتهاء حرب الّسالح، بعد سنتين ونصف السنة 

على الحرب  من المفاوضات وبعد عشر سنواتٍ 

خانها حبيبها  مجنونةً  القبيحة التي تشبه امرأةً 

 فأقسمت أن تنسف كّل الرجال انتقاماً منه.

  صوت فيروز مننهضت  من سريري وأيقظت  

مسّجل الصوت كعادتي، الزلت مصرة على 

هيرة " تصديق أمي في كذبتها البيضاء الشّ 



  

 31 دانه عدنان حبّال

 

دعي فيروز تنام يا نرجس دعيها تنام لننام" 

كانت هذه الجملة تتكرر كل ليلة عندما يطفح 

 الكيل بها من صوت فيروز الذي كنت وال زلت 

باح، يل أكثر منه في الصّ أعشق سماعه في اللّ 

بعد ل الحياة وحيدة ًي التي لم تستطع تحمّ أمّ 

أخي  فر إلى الخليج عندسفرنا فقررِت السّ 

 كريم وعائلته. الكبير الوحيد

يف يف ولمحت السّ غنت فيروز شآم يا ذا السّ 

مسلوالً على عنقها، استعذت بالرحمن وأكملت  

 طريقي نحو المطبخ الخاوي على عروشه إالّ 

مس، باألمن القهوة المثلجة التي ابتعتها 
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ألقذفها في تالفيف دماغي عوضاً عن قهوتي 

 باحية علّها تفي بالغرض.الصّ 

 

مع كّل رشفة وجلست  على الشرفة أبتلع قهوتي 

بيدي  حت  منها غّصة مع ذكرى صورهم، لوّ 

 اورقةً وقلمً  بسرعة ال وقت لدي للحزن أمسكت  

وبدأت أسجل: أوالً موعدي مع ع مر في الحادية 

عشر تماًما، ثانيًا وثالثًا وعاشًرا دمشق، اليوم 

من عمري أركض  يوم دمشق يا ليت يكفيها يومٌ 

فيه بين أحضانها أقبّل حجارتها وأذوب بين 

يوماً  من سّكر، لم أظنّ  أغصان أشجارها كقطعةٍ 

وقع ها أكثر من وليد أومن ملهم لم أتأنني أحبّ 
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أن يخطفني شوقي إليها من بينهما في لحظة، 

لد الخيار والقرار معاً كتوأمين  كلمح البصر و 

 عشقي  ورجحت كفتها حبيبتي دمشق، وكأنّ 

 وأمومتي أصبحا في ميزانها ريشة ال أكثر.

 رنّت حروف اسميهما على قارعة ذاكرتي

وفاضت دموعي مسحتها قبل أن  كجرس بكاءٍ 

 تالمس وجنتّي ال وقت لدي للبكاء على قرارٍ 

 اتخذته بكامل قواي العشقية.

ها العاشرة والنصف، يا إلهي إلى أين أخذني إنّ 

قمت  على الفور ارتديت   ،اكرة هذابساط الذّ 

 ورتي البيضاءل وتنّ قميصي األزرق المفضّ 
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ول ت أاستقللوضعت حجابي األبيض أيضاً، ثم 

 ارة أجرة إلى المقهى حيث موعدي مع عمر.سيّ 

 ! ال أدري لم شابَ ع مر مهندس شاّب أو ربما 

في الجامعة مذ كانت تربطنا عالقة  أره مذ كنت  

بعد  دفة إلى صداقةٍ ت بالصّ تحولّ  غريبةٍ  حبٍّ 

نة سنوات، كنت حينها في السّ  ثمانيأكثر من 

ة ة الهندسة قسم الهندسة الطبيّ األولى من كليّ 

نة الخامسة يدرس هندسة وكان هو في السّ 

اإللكترون، أذكر مالمحه جيداً كان طويالً نحيفاً 

تين عينين عسليّ  ذاأبيض البشرة أشقر الشعر 

بشفتين  واسعٍ  كل وفمٍ مثلث الشّ  واسعتين ووجهٍ 

ممتلئتين، لم يكن وسيماً وال جميالً إال أنه كان 



  

 35 دانه عدنان حبّال

 

عرفته  أنيقاً بلباسه، بأخالقه وبمشاعره هذا ما

الحقاً، لمحته أكثر من مرة يتابعني بحجري 

 الكليّة، عينيه الجامدين الواسعين في مقصف 

اعة الحادية عشر بذاكرتي، السّ  إليهأعود 

وخمس وأربعون دقيقة، فنجان قهوتي وحيٌد 

قة أمامي وصوت فيروز يعانق رائحته المعتّ 

ليدخالني معاً في حالة من النشوة يقطعها عمر! 

ال  حوي بال مقدمات وبصوت جهوريّ يتقدم ن

من حنجرة هذا  ق أنّه خارجٌ يمكن أن تصدّ 

 :حيل جداً خص النّ الشّ 

سوف أسمح لنفسي بالجلوس لمدة خمس  -

 .دقائق
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وجلس بعد أن ضبط مؤقت جهازه الخلوي هذا 

 بكلمات مقتضبة  ،ما عرفته بعد خمس دقائق

 واج بخطبةٍ خجولة أذهلني بطلبه يدي للزّ 

ستراليا ليدرس أقبيل أن يسافر إلى  ةٍ مبدئيّ 

ج حين يعود بعد قرابة على أن نتزوّ  ،الماجستير

ج نتين ووعدني بأنه سيساعدني على التخرّ السّ 

 ولن تكون هذه الخطبة وبعدها الزواج حجر

 دٌ في طريق مستقبلي، ختم كالمه بأنه متأكّ  عثرةٍ 

ً من أنّ  قالها وهو ! ي لن أوافق ألنه ليس وسيما

ة المزاح لكني لمحت عقدة نفسية خفيّ ع يتصنّ 

ثم  ،تعود إلى قلة الجمال الذي وهبه هللا إياه

أوضح لي أنها المرة األولى التي يشعر بها أنه 
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قد  فعالً يحّب ولن يدع الندم يأكله على فرصةٍ 

 ر مسار حياته بنسبة واحد بالمائة في رأيه.تغيّ 

أصدر منبه هاتفه صوتاً ينذر بانتهاء المدة 

 رة وقف وقال بنبرة لن رّ المق

 :أنساها ما حييت

انتهت الخمس  دقائق، لقد أحببتك حقاً ولن  -

أتوقف حتى لو رفضِت، الوقت لك والعمر 

د ستجدينني لك متى ما كنت قادرة على الرّ 

 .منتظراً بلهفة

مثال استدار وعاد إلى طاولته وتركني كالتّ 

كلماته وصوته  ال أسمع شيئاً إال صدى األصمّ 
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الهائل لملمت  نفسي وحواسي وكتبي وانتفضت 

 أللحق بالمحاضرة التي ال أذكر منها بسرعةٍ 

 

 ى اليوم.حرفاً حتّ  

هكذا بدأت قصتنا لم تكن حباً ألنني لم أحبّه بقدر 

ما أشفقت عليه لقلة ثقته بنفسه ربما! لم أرد 

حينها أن أدمره أو هذا ما اعتقدت أنه سيحدث 

في رأسي صدى لو رفضت، كما بدأ يدور 

صوت خالتي في حديثها مع ابنتها " تزوجي 

وألكون أكثر  ه "نمن يحبّك ليس من تحبّي

صراحة مع نفسي فقد أعجبتني طريقة طلبه 

وإعجابه وجرأته، لقد أرضت كبريائي إلى أبعد 
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الحدود، كبرياء طفلة خرجت لتوها من 

المدرسة إلى فضاء الجامعة، فعزمت القرار 

ة نسفت فيها كل ظة جنونيّ على الموافقة بلح

 ة للمستقبل.قراراتي التنظيميّ 

ات قليلة ثم أتى وحيداً تحادثنا على الهاتف مرّ 

فوالدي كان هو، لمقابلة أبي بناء على طلبه 

ج واج أو الخطوبة قبل التخرّ رافضاً لفكرة الزّ 

من الجامعة والعمل، كان يسمي هذه الخطوة 

ال أنني نجحت حرقاً للمراحل واغتياالً للمستقبل إ

بجعله يوافق على مقابلة عمر لوحده ريثما 

ة ة رسميّ يصبح الوقت مناسبًا لزيارة عائليّ 
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وحتى ال أكون على عالقة بأحدهم بالّسر وكان 

 ذلك.

ته أعجب أبي بشخصيته وطموحه ولمَس جديّ 

وصدقه فوافق على استمرار العالقة في ضوء 

ا الجامعة فقط وحّملني مسؤولية أي خطأ في هذ

القرار كعادته، فقد عودنا وإخوتي االعتماد على 

شيء منذ طفولتنا وحتى كبرنا،  أنفسنا في كلّ 

اتنا في الحفاظ ليتنا بقينا أطفاالً تتلخص مسؤوليّ 

 على ألعابنا وكتبنا وثيابنا.

 أعطاني عمر فيها كل ما في رٍ أشهة مرت ستّ 

واهتمام واحترام، لم يحاول  روحه من محبةٍ 
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ة التي ني بتلك العذريّ كان يحبّ  حتى لمس يدي

 عراء القدامى اق الشّ عنها في قصص عشّ  قرأت  

أصحو من  إلى أن جاء اليوم الذي بدأت فيه

فقة أو ربما شعرت أن كبريائي قد غيبوبة الشّ 

ني يومها، صارحت وصل حّد اإلشباع، كم كرهت  

نفسي للمرة األولى أنّي ال أحبه وندمت أشد 

جماح مشاعره منذ اليوم الندم ألنني لم أوقف 

 ه كصديقٍ خاصة أنني أحترمه كثيراً وأحبّ ، األول

 لكن فات األوان. أو ربما أخّ 

رت معاملتي معه فاكتشف بذكائه الحاد ما تغيّ 

 بخطّ  يجول في نفسي، سافر وترك لي رسالةً 
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قرأتها بعد سفره  كتاٍب أهداني إياه،يده في 

 بيومين" منذ الخمس دقائق األولى وأنا أعلم 

ي وبعد قبولك أيًضا لم يتالَش هذا تحبينأنك لن 

عور إال أنني كنت سعيداً وأنانياً بسعادتي، الشّ 

سافرت دون أن أودعك كي ال أحّملك ما ال 

غير وال قلبي العاشق، أستودعك يطيقه قلبك الصّ 

 .هللا يا حبيبتي الوحيدة "

اآلن في المقهى، حيث كان عمر في انتظاري، 

ً  بانتظاريإنه دائماً  هكذا  ،صديقاً كان أم حبيبا

قلت في نفسي وأنا أرى ابتسامته العريضة 

امعة وقلبه الذي معة أو ربما الدّ وعيونه الاّل 

د حال شعرت به يحوم حولي كأٍب حنون يتفقّ 
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أاّل  طفلته بعد عودتها من المدرسة، حاولت  

فإذا به ينفجر  التحية وجلست   أطيل النظر ألقيت  

 موع في عينيهضاحكاً وأجنّة الدّ 

 !ت بعدلماذا جلسِت؟ لم أضبط المؤقّ  -

 :متسائلةً  بذهولٍ  أجبت   

 خمس دقائق فقط؟ -

 :حزينةً  ضحك ضحكةً 

 .بل العمر كلّه إن أردتِ  -

فقد  ،ماء في وجنتيأخجلتني كلماته ونفثت الدّ 

ة أن نسي ما كان وخاصّ عت أنه قد توقّ 

مراسالتنا عبر الفيس بوك واإليميل كانت جديّة 
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 العودة إلى الوطن بمعظمها، لم يكن محورها إالّ 

 وما الذي بعد ذلك.

وبدأت  بسؤاله عن  خجولةً  ابتسامةً  ابتسمت  

أخباره وعن رحلته إلى دمشق كيف كانت، هو 

بدوره استعاد توازنه ورزانته وعاد يكلمني 

قبل التي عهدتها منذ بدأت مراسالتنا ته بجديّ 

 .ثماني سنوات

ة التي اتفقنا على اللقاء في األمسية الشعريّ 

كز الثقافّي في منطقة ة في المرسنحييها سويّ 

 المزة غداً.

 ا وال زلنا نكتب أن أخبركم أنني وعمر كنّ  نسيت  
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ا قد وكنّ  ،عرية بشبقعر ونقرأ الدواوين الشّ الشّ 

من األمسيات عندما كنا في أحيينا معًا العديد 

أبداً أمسية الغد التي  ال تشبه   هاالجامعة إال أن

ا قد من الحرب " كنّ  د  يولَ  تحمل عنوان " وطنٌ 

ها كانت فكرتنا بذلنا مجهوداً جبّاراً لتنظيمها ألنّ 

فقط وأخذنا على عاتقنا كّل الترتيبات بدءاً من 

عن طريق التواصل مع صديق تجهيز الصالة 

الدعوة الّتي وانتهاًء ببطاقات دمشق، لنا في 

كان هذا منذ طبعها عمر دون أن يحّدد التّاريخ، 

 شهرين تقريباً.

 أنهينا حديثنا بعد تأكدنا بأن األمور على ما يرام 
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إال حضور المدعّوين، كانت نقطة الظالم في 

أكثر عندما أفصح عمر  دت  أمسيتنا هذه تأكّ 

 :المعتاد الجهوريّ  بصوته

ا اعتادوا مضغ يا نرجس تغيّروا كثيرً اس النّ  -

الكالم حتى ابتلعوه واعتادوا أصوات القذائف 

ى لم يعودوا يألفون سواها، صاص حتّ والرّ 

 ،ال يريدونها أصالً  ةٌ الّشعر بالنسبة لهم رفاهيّ 

ليس لدينا إال الّشعر فليكن ، نا لن نيأسلكنّ 

 .سالحنا حتى هذه اللحظة

برأسي موافقة وعيناي تلمعان خوفاً  أومأت  

  من المقهى أهيم  منه وخرجت   وأمالً، استأذنت  
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 تارةً ضاحكةٍ  تارةً  باكيةٍ  على وجهي بعيونٍ 

أخرى صورة وليد فقط في ساحة رأسي كصرح 

ة قاسيون، الجندّي المجهول الذي يطّل من قمّ 

، أشحت  وجهي وعتبٍ  بقهرٍ  في عينيّ  كان يطلّ 

فهو من اختار والده وأوروبا!  عن طيفه بغضبٍ 

بب هو من باعني وباع دمشق ملهم هو السّ 

 على درهم، ال يؤتمن   وطنه   قبلي ومن يبيع  

على سوق  ة وعكفت  إلى سوق الحميديّ وصلت  

في الّروح  بخدرٍ  مدحت باشا، بدأت أشعر  

قلبي باتت  ؤية، نبضات  في الرّ  ٍش وتشوّ 

 من األخيرةِ  قيقةِ في الدّ  خيلٍ  حافرِ  كضرباتِ 

 باق.السّ 
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األسود القصير  ه، ذلك العمود الحديديّ ولمحت  

ة الحارة ليمنع دخول على حافّ  المنصوب  

محل  يارات إليها على اليسار مقابلَ السّ 

حيث  ،المكّسرات المطّل على حارة بيت عنبر

بملهم أّول مرة، يا إلهي ما الذي قادني  التقيت  

قبر تلك  حتى أنبش بيديّ  إلى هنا؟ أجننت  

أنها اختنقت  واعتقدت   ها حيّةً اكرة التي دفنت  الذّ 

ها وقف األخير؟ خرج رفات   بثاني أوكسيد الفراقِ 

كأنه  م بجنونٍ قلبي، وبدأ يتكلّ  عمقِ  في منتصفِ 

 دام أربعَ  نطق للتّو بعد تأخيرٍ  في الخامسةِ  طفلٌ 

 ما في مخزنه من كلمات. ليخرج كلّ  سنواتٍ 
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ة من الجامعة، حينها كان نة الثالثفي السّ  كنت  

مع  ن وكنت  والعشرييوم ميالدي الواحد 

أو  -عيدة صديقاتي كعادتنا في المناسبات السّ 

نذهب لتناول الغداء  –التي كنا نعتقد أنها سعيدة 

المطاعم العريقة في  في بيت جبري، وهو أحد

ه كان بيتاً عربياً أي تقليدياً على دمشق حيث أنّ 

ت شَ قِ نه فسيفاء ن  تزيّ  الحميميّ  راث الدمشقيّ التّ 

اد ى منه أشجار الكبّ بعيون دمشق وتتدلّ 

 ،يها أهل دمشقوالنارنج والمجنونة كما يسمّ 

ش على أكتاف باكنة التي تعرهرة الوردية الدّ الزّ 

وتدغدغ  ل وجنتها تارةً المدينة كطفلة شقيّة تقبّ 

 أخرى. عنقها تارةً 
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 باتزانٍ و يومها كنا أربع فتيات نمشي على مهلٍ 

إلى ركننا  كعادتنا ونكتم ضحكاتنا حتى نصلَ 

ألتأكد  التفت   المحجوز في المطعم، وبينما كنت  

أن صديقتنا الرابعة قد أنهت مكالمتها ولحقت 

فقدت توازني لترتطم ركبتي بذلك العمود،  ،بنا

، جًدا مؤلمةً  كانت ضربةً  هائلةً  صرخةً  صرخت  

نحوي، شابٌّ في منتصف  وجدته يركض  

ط القامة ممتلئ العشرينات من العمر متوسّ 

اً واسعتين ين فاتحتين جدّ البنية ذو عينين عسليتّ 

اً، نسيت  ألم ركبتي اً جدّ اً حنونتين جدّ جدّ 

 وغثيان  في معدتي ودوارٍ  بمغٍص  وشعرت  
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أيضاً، صديقتي هيفاء ظلّت تصف لي نفسي في 

في نوبة  حظة على مدى أشهر وهيتلك اللّ 

 :حكة من الضّ هستيريّ 

ووجنتاِك  كليمونةٍ  أصفرَ  صبح لونكِ أ -

حمراوتين كحبتي طماطم وشفتاِك رقيقتين 

 تشبهين صحن سلطة خضارٍ  كنتِ  ،كخّستين

 .وع الفاخر الخاص بالحميةمن النّ 

 احكة المعدية التي تحتلّ وتكمل نوبتها الضّ  

أيضاً فأنهال عليها ضرباً  صوتي وشفتيّ 

ن ملهم أنني بخير وانسحب اطمأوقرصاً، يومها 

 أما روحه  أقصد انسحب جسده بأدبٍ  بأدبٍ 
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ة األولى وعيناه ما فارقوني أبداً، كانت المرّ 

ماسك الت   ي حاولت  التي أشعر بهذا الشعور لكنّ 

عندما خرجنا صديقاتي، طريقي مع  وأكملت  

االطمئنان على ركبتي ة وجدته ينتظرني بحجّ 

التي أصبحت فيما بعد صديقته الحبيبة والتي 

 لطالما قبّلها قائالً " شكراً يا ركبتها ألنك ضللتِ 

 " ويقهقه بحبّ  بعمود الحبّ  وارتطمتِ  طريقكِ 

ة وسأل خجالً، ألقى التحيّ  بينما يجعلني أذوب  

عن اسمي ودراستي فأجبت، هي المرة األولى 

ارع وأعطيه اسمي بل لشّ التي أجيب شاباً في ا

وآخذ رقم هاتفه، أدركت بعدها أنه الحب وال 

 شيء غيره.
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مّر أسبوعان على هذه الحادثة لم يفارق فيهما 

طيف ملهم خيالي، إلى أن رأيته على باب الكليّة 

يبحث بين الوجوه عن إحداهن التي كنت واثقةً 

أنها أنا، حاولت تنظيم التهّدج في أنفاسي، 

همسي على قلبي كي يكّف عن صرخت  بأعلى 

ضجيج نبضه المربك الفاضح، ما إن توازنت 

حتى رأيته يقترب منّي مبتسًما ليرمي بكل 

جهودي عرض الحائط، اقترب مني دون أدنى 

بدوري  تردد وكأنه يعرفني منذ زمن، ابتسمت  

د أيضاً وكأنه صديقي منذ ولدت، وكأنني بال تردّ 

له عن معه في حديقة بيتنا وحكيت  لعبت  

 ة التي كسرتها ودفنتها في تراب تلك المزهريّ 
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ذهلت من هذا التآلف الروحي الذي لم  الحديقة!

ة ألقى التحيّ  وايات،أسمع عنه إال في الكتب والرّ 

ضحكتي  وسألني عن ركبتي، كتمت   على عجلٍ 

على ما يرام ثم حكت  شيءٍ  وطمأنته أن كلّ 

 عيوننا كل ما في قلبينا العاشقين دون كالمٍ 

لكنها هيفاء المجنونة كعادتها تقطع بدعاباتها 

 :بهمس لكزتني قائلةً  مصيريّ  كل حديثٍ 

 .لطة لقد تأخرناهيا يا صحن السّ  -

بال صوت حتى فاضت  لم أتمالك نفسي ضحكت   

ذاته مذهوالً  دموعي وهو واقف كعمود الحبّ 

 إحراجه وسألني إذا كان  مما يراه، تدارك
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ثم استدرك  على رقم هاتفي يستطيع الحصولَ 

لالطمئنان على ركبتي، عند هذه  وعزا طلبه

الكلمة لم تتمالك هيفاء نفسها لقد فقدت 

 :السيطرة تماماً وهتفت بضحكتها المعهودة

 !ةاريخيّ ركبة نرجس التّ -

ملهم في هذه اللحظة لم يقاوم الضحك حتى أنا 

غرقت  في نوبة ضحك هستيرية يشاركني فيها 

لألسف  طويلٍة منقطعٍة بداية لسلسلةٍ ملهم كانت 

من الضحكات تلك التي تندرج تحت اسم 

الضحكات من القلب، ال أحد بعد هيفاء كان 

واحدة لهم، بكلمة ٍم  قادراً على إضحاكي كـَ 
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يقولها كان يقلب دمعتي أو حتى نوبة البكاء 

 حك.تي إلى نوبة من الضّ خاصّ 

قائق بات يتردد على الجامعة ونجلس في كل الدّ 

الفاصلة بين المحاضرات في الحديقة كي نتكلم 

غير  يجمعنا بطريقةٍ  شيءٍ  في كل شيء، كان كلّ 

عام ونقرأ نفس الكتب، نفس الطّ  نحبّ  منطقيّةٍ 

أنه يكذب  نعشق فيروز ليالً، أحياناً كنت أشكّ 

 خص المناسب لكنني وبطريقةٍ د لي أنه الشّ ليؤكّ 

ه أكثر، د من صدقه فأعشقة أتأكّ ما في كّل مرّ 

حظة وكانت الكلمات وبنفس اللّ  كنّا ننطق نفسَ 

 جعلتني أؤمن  ر كثيراً، لدرجةٍ هذه المواقف تتكرّ 
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لقت  من ضلعِه، وأنّه زوجي  إيمانًا كاماًل أنني خ 

المستقبلّي وشريك حياتي، لكن والدّي كان لهما 

صف اآلخر رأيًا آخًرا، لم يجدا في ملهم النّ 

كسواًل غير طموحٍ  لنرجس، كان بنظرهما شابًا

لم يكمل دراسته، حتى أنه لم ينل شهادة 

الثانوية العامة، وكنت  أراه مثقفًا قارئًا نهًما ال 

بب كان ة أن السّ ا خاصّ يعيبه كونه ليس جامعيًّ 

الوحيد، فكان جّل  ابّ ه الشّ ضيق حال أهله وأنّ 

اإلنفاق على االعتماد عليه في مساعدة أبيه ب

هذا العذر زاد الموضوع  إخوته البنات األربع،

تعقيًدا، من جهة أنهما لم يقتنعا بفكرة أن الفقر 

 قد يكون سببًا لعدم نيل شهادة الثانوية على 
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 األقل ومن جهة أخرى أنهما يتمنيان البنتهما 

رجاًل مقتدًرا ماديًا قادًرا على تأمين حياة كريمة 

لها وألطفالها في المستقبل، واستمر الجدال 

طويلة إلى أن تمت الموافقة تحت شهوًرا 

  إصرارنا أنا وملهم.

سارت األمور بسرعة، جهز ملهم الملحق الذي 

بناه له والده فوق بيتهم في منطقة سكن 

عشوائية داخل دمشق، كان صغيراً جداً عبارة 

عن غرفة نوم واحدة وصالة صغيرة رغم ذلك 

كنا نطير من الفرح في كل خطوة من خطوات 

كن من الطالء إلى األثاث وحتى تجهيزها للسّ 

 رغم أن ملهم لم يكن يملك و ،أدوات المطبخ
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الكثير من المال إال أننا استطعنا بتكلفة بسيطة 

أن نشتري كل شيء، كانت تلك األيام هي أجمل 

أيام حياتي على اإلطالق ليتها تتكرر وال تنتهي 

كما انتهت، سنة زواجنا األولى كانت رائعة جداً 

اق نوناً جداً رومانسياً لدرجة ال تطكان ملهم ح

ثّم أول فترة، أحياناً لكنني كنت سعيدة بذلك 

بدأت مشكلتي الجوهرية التي كانت مختبئة 

تحت رماد الحّب، الحّب ليس أعمى لكنّه يجعلنا 

 تأتي كفّ إلى أن بل وبكًما أيًضا، عميانًا 

وتفتح أفواهنا فتنطق  ،الواقع لتصفعنا فنبصر

 كّل ما سكتت عنه في زمن الوهم، ملهم كان 
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رجاًل عاطفيًّا خياليًّا بامتياز لدرجة تغلّب عليه 

ى عقله، كان مستعًدا لوال رفضي فيها قلبه عل

ن يقلّل ساعات عمله وبالتالي دخله الشهرّي أل

معني كي يبقى إلى جانبي ي س -القليل أصاًل -

 لغزل!قصائد العشق وكلمات ا

أنِت جاحدة يا نرجس وإن بقيِت بهذه  -

ستخسرين ، العقالنية ستخسرين ملهم يوًما

ل فتيات العالم! تتمناه ك رجاًل يعشقِك بجنونٍ 

 فيٌض منأحببته ألنّه ثم ال تنسي أنّك 

مشاعر كما كنِت تقولين! بل وكنِت تتمنين 

يتغيّر لكن يبدو أنّك من تغيّر يا  دائًما أال

 صديقتي!
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قذفت هيفاء في وجهي اتّهاماتها كحمٍم بركانيّة، 

تفهمني صديقة طفولتي وكّل  ال ةألّول مرّ 

 العمر:

أحّب  وال زلت   كنت   لست  جاحدة يا هيفاء، -

ملهم كما هو وال أتمنى أن يتغيّر إنني فقط 

بقلبه وكالمه وأفعاله، عند رومانسيًا أريده 

أفعاله تبدأ المشكلة، إنّه يحبّني بطريقته 

التّي ورغم عشقي لها أراها ناقصة، هو 

من كلينا صار في  اآلن زوجي وجزءٌ 

سيكون عّما قريب روًحا جديدة ال  رحمي،

ل اّل الحب وال يسقيها ش تطعمها كلمات  
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الغزل، ال بد أن يبدأ ملهم بالّسعي لتأمين 

 حياة 

كريمة ومستقبل واضح المعالم، الحّب خبز 

المعدة التي إن  الّروح يا صديقتي لكنّه ال يشبع

جاعت بدأت تقتات منه حتى تختفي الّروح 

ويقبع مكانها وحٌش يأكل أرض الحّب ومن 

 عليها!

معركة التفكير الدامية الفقر كان أول أنهكتني 

من طباع ملهم التي  يرافقه جيشٌ  المهاجمين

جعلتني أفقد قدرتي على االعتماد عليه حتى 

أهله كانوا و ،كافة احتياجاتهالقادم نؤّمن لطفلنا 
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ثاني المهاجمين في تلك المعركة الفكرية، لم 

 تكن تعجبني طريقة حياتهم التي كانت تقف على 

الطرف المعاكس تماماً للحياة التي تربيت 

عليها، كان بيتهم بالنسبة لي كحديقة عامة غير 

ارها من كل أنحاء نظيفة وال مرتبة وزوّ 

تجاه ري تجاهه والمدينة! بدأ ملهم يشعر بتغيّ 

أهله بعد أن أخذت قراري باالجتهاد في دراستي 

من الجانبين  ألتخرج وأعمل وأكون قد كسبت  

ة ألتهرب بها من أوالً المادي وثانياً حجّ 

الزيارات المتكررة ألهله ونجحت بعض الشيء، 

إلى أن أطلقت الحرب صفارة الشؤم في وطني، 

اقتحم ، سنوات بثالثكان هذا بعد زواجنا 
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ار البلد كجيش من التتار، التهم كل الموت أسو

 واألهم من  وحجرٍ  ما وجده في طريقه من بشرٍ 

 إنسانية، كّشر البشر عن أنيابهم وانقسموا إلى

فئات وأحزاب حتى في البيت الواحد، انتشر 

بدءاً من األخطر:  السالح بين الناس وأصنّفه

ة، ثم جريد من اإلنسانيّ التّ  خوين، التكفير،التّ 

ة التي تقتل الجسد فقط، األسلحة الناريّ  أخيراً 

في حكم  وطني العابق بالحياة العاشق لها بات

ته آلة الالحياة تلك، الحرب ت بعد أن احتلّ الميّ 

يتصاعد صوت أزيزها على  اللعينة التي بدأ

 نوات الثالث األولى بوتيرة تفقدكمدى السّ 

السيطرة على نفسك بل وتفقدك نفسك حتى، 
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أولها دمع وآخرها  في متاهةتضيع أنت معها 

دمع يطوقها الدّم من كل جانب، بات وطني 

 حمراء بعد أن كان جنّة خضراء. متاهة

بدأ شبح الموت ، لها الوبائيّ  مع هذا االنتشار

إنسان حقيقي  يطاردنا وشبح الفقر يتحول إلى

يعيش معنا ويشاركنا لقمتنا مع صغيرنا وليد، 

ملهم بدأ سنتين و من العمر الذي كان يبلغ

الطموح  عديم كسوالً فعاًل  يتغيّر، صرت أراه

لم ه كالنسوة، يبحث عن حجة كي يندب حظّ 

الفقيرة أفهم وقتها أن الحرب قد أحبطت هّمته 

ا أكبر منه، كنت  أصاًل  أنا والحرب  وحّملته همًّ

 عليه حينها، ليته يسامحني.
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أعادتني هذه الكلمة إلى وعيي لقد وصلت إلى 

باألمان، األمان الذي  ان أشعر إال باب توما دون

لطالما افتقدته هناك، حضن دمشق أكثر أماناً 

تلك ، حضن في العالم إال حضن أمي من أي

لياسمين اكة كدمشق الحنونة اإلنسانة القويّ 

داتها القدامى فة كسيّ المثقّ ، كقاسيونوالشامخة 

 ةيجة كلية اآلداب قسم اللغة العربيّ كانت خرّ 

ة الطراز الرفيع أرضعتنا األبجديّ وقارئة من 

 .وفطمتنا على حروف دمشق

طريقي أعانق األحجار وأقبل  وتابعت   تنهدت  

 أنها ال تزال نابضة  إال الهواء رغم حزنها



  

 67 دانه عدنان حبّال

 

ال تستطيع كبح  غبة بالفرح رغبةٌ بالفرح، الرّ 

ما هذه المدينة العجيبة  في دمشق، جماحها

! الموت بالهدوء! تحيا من قلب التي تضج  

 تضحك من فرط البكاء!

 ئ وراءهاتخبّ  عريضةٍ  ابتساماتٍ مبتسمة ٌ وجوهٌ 

ن تبتسم من األلم ال تمتلك أمامها اال أ رواياتٍ 

مالمح مدينتي كثيراً  رتتغيّ ، يعتصر قهراً  وقلبكَ 

حتى عيون األحجار غارت وغرقت بالدموع 

وكأن  وجميلةً  كعيوني، لكنها ال تزال صامدةً 

المدينة كانت  الحرب لم تفتك بها يوماً، دمشق

 التي لم  في سوريةتقريبًا البقعة الوحيدة 
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 ة آلخر لحظةٍ محميّ  تتضرر كثيراً، ألنها كانت

 من هللا أوالً ومن أحد األطراف المتصارعة الّذي

فاع عنها ألنها كانت معقله استبسل في الدّ 

كات تذكر اشتبا الوحيد، لدرجة أنها لم تد ر فيها

 من أنواع القصف. ض ألي نوعٍ ولم تتعرّ 

بعد أن قتلني التعب عرجت إلى السوق ألحضر 

حياة إلى بعض قد تعيد  بعض األولويات التي

البيت المهجور الذي كان يوماً يدعى بيت 

هر ي لم أصّل الظّ أنّ  ريق تذكرت  في الطّ  العائلة،

ت استقلل ،بعد وقد اقترب موعد أذان العصر

 نبض تاريخ  أجرة إلى الجامع األمويّ سيارة 
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صالتي ثم  يت  أدّ  ،فيها دمشق وأروع معلمٍ 

امخة ة على المآذن الشّ ألقي التحيّ  خرجت  

ر حتى يعود إليها أن يطي الذي ال يلبث   والحمام

رغم أنه  لسنواتٍ  ه غاب عنهاكأنّ يقبّلها بشوق و

لم يفارق بقعة سمائها حتى، ثم عكفت على 

كأنني آكل للمرة ت طعامي ومطعم تناول أقرب

ق له دمش حتى الطعام في االولى في حياتي،

 روح!

 احة ونظفت  من الرّ   قسًطاأخذت   إلى البيت عدت  

غرفة أخي " حبيبي  تنظيفه، دخلت   استطعت   ما

 بكيت،صورته و يا كريم كم أشتاقك "عانقت  



  

 70 دانه عدنان حبّال

 

أخي األكبر غادر سورية قبل الحرب بسنتين  

أسنان، لمع في عمله  الخليج كطبيب ليعمل في

س ة ويؤسّ ج بفترة قياسيّ واستطاع أن يتزوّ 

وأكثر،  كريمةً  تعيش في كنفه حياةً رائعةً  عائلةً 

فر إليه والعيش والدّي بالسّ  حاول كثيراً أن يقنع

معه وعائلته لكن أبي رفض، قالها "ولدت هنا 

ي لم أمّ  إال هنا " وهذا ما حدث فعالً،ولن أدفن 

انت تريد أن تأخذ أختي ر كأبي كتفكّ  تكن

ال  مكان وتسافر إلى أيّ  "عبق"الصغيرة 

تعود عبق  من أال هار قلقةً تجلس فيه طوال النّ 

 من العمل إلى البيت وطوال الليل خائفة من 



  

 71 دانه عدنان حبّال

 

فلم  يران، إال أن أبي رفضأصوات القصف والطّ 

 تستطع االعتراض.

جت عبق زواجاً تقليدياً وسافرت مع تزوّ  

 حيث يقيم منذ زمن طويل، إلى هولندا زوجها

أن فارق  غيرة رغمغاليتي عبق طفلتي الصّ 

الث سنوات إال العمر بيني وبينها ال يتجاوز الثّ 

البيت ومصدر البهجة فيه  ها كانت طفلةأنّ 

 جتة وتخرّ نيّ درست في معهد التعويضات السّ 

الثين في الثّ  مدنيٌّ  مجد، مهندسٌ من أ جتثم تزوّ 

دة من كنت متأكّ  وملتزمٌ  بٌ مهذّ  من عمره خلوقٌ 

هلل هذا ما  معه والحمد ها ستكون سعيدةً أنّ 

 حصل.
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انتقلت ووليد إلى ألمانيا بعد أن سافر ملهم 

إال  الوحدة سويّةً للعيش مع والدّي حتى نقتل 

راً لم أعد أنا ي كثيرت أمّ ها قتلتنا، تغيّ أنّ 

نتها  واج الزّ  لت  فضّ وكما تعتقد صديقتها مذ خ 

أبي كذلك كان يحمل هّم ، يهسمّ عيس كما تالتّ 

غارقاً كان حتى  الوطن على كتفيه ليل نهار،

ة، لم ياسيّ في األخبار والتحليالت السّ  خاعالنّ 

ص خصّ  عام مذ أنأكن أراه إال على مائدة الطّ 

له  خاٍصّ  لنفسه غرفة كريم وجهزها بتلفازٍ 

يلزمه لكي يعود من تشخيص  ما وحاسوب وكلّ 

  مرضاه ومعالجتهم بفضل هللا إلى حاالتِ 
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ألمل بإيجاد عالج له اتشخيص حالة الوطن و

 بإذن هللا.
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 الثالفصل الثّ 

 

 Hagenow)هاغنو ) -شمال شرق ألمانيا

 .2014األول من أيلول 

 نرجس

ال تكاد تكفي لشخٍص نوٍم واحدة غرفِة شقّةٌ ب

 قطعٍ  بضع  ، باردةٌ  وجدرانٌ  ةٌ خشبيةٌ واحد، أرضيّ 

تمأل الّروح بالفراغ،  من المفروشات متباعدة  

يكاد يطير فرًحا لوصولنا أنا ووليد، ملهم مبتسٌم 

 لكنني كنت  كتمثال الّشمع بال مشاعر، رغم 
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على  شوقي العارم له لكنني لم أكن قادرةً 

 بير، وكأن لمعة عينّي انطفأت فجأة، فقدت  التعّ 

ينا صال بقلبي الذي بقي هناك في دمشق، بقاالتّ 

من ريثما انتهت من الزّ  في هذه الغرفة فترةً 

بعض اإلجراءات الروتينية المريضة 

بالبيروقراطية األلمانية والتي أّخرت قبل ذلك 

ر مبرّ  نة دون أيّ مل أكثر من سمعاملة لّم الشّ 

 .ى قانونيّ أو حتّ  منطقيّ 

ت طفَ وبدأت المعاناة، كنت فعالً كزهرة نرجس ق  

غرس في تربة لت من غصن شجرتها األمّ 

 فقدت الكثير من  غريبة، كنت أذبل وأّول سنةٍ 
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 كرهت   غارت عيناي،وشحب وجهي  ،وزني

ه أخرجني من رحم دمشق ملهم، ليس فقط ألنّ 

بل ألنه فقد عقله ودينه وتوازنه، بات ينسى 

الكثير من فروضه وعباداته أو يتناسى، ال 

إلى  نظرةَ شهوةٍ  ة لمحته ينظر  أنسى أول مرّ 

ريق جّن جنوني يومها في الطّ  شبه عاريةٍ  فتاةٍ 

ارع:" ملهم قد أحتمل بوجهه في الشّ  وصرخت  

كّل شيء إال أن تكون كأولئك األغبياء الذين ال 

ال تفعل ذلك  يرون من أوروبا إال عهرها أرجوكَ 

مرة ثانية "، اعتذر مني بل وقبّل يدّي في 

 رها رها وفعالً لم يكرّ أاّل يكرّ  ارع أيضاً وأقسمَ الشّ 
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أمامي ولكن فعلها وربّما أكثر منها مراراً دون 

علمي أو كما جعلته يظّن فكرامتي لم تسمح لي 

 مّرة ثانية بالعتب.

وليد في هذه الّسنة كان يندمج بسرعٍة مذهلة 

مع مجتمعه الجديد، صار يتقن األلمانية أكثر 

 سنوات من ترغم أنّه لم يتجاوز السّ  منّي

اللغة الجديدة تأكل  تلكن لألسف بدأ عمره،

لغته األم "العربيّة"، بدأت  أشعر أّن وليد الغنّي 

ذكر مّرة ة، أباأللمانية بدأ يتحّول إلى فقير عربيّ 

أبحث عن لباس كنت معه في متجر للثياب 

 البلد،  صيفًا في هذه مفقودالمحتشم شبه 
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ف وعندما فقدت األمل حاولت  أن أسأل الموظّ 

قد أجد عنده طلبي،  آخرٍ  المسؤول عن متجرٍ 

ني لم أفهم كّل الكلمات التي قالها فاستعنت لكنّ 

ه حاول البحث بوليد الذي أوشك على البكاء ألنّ 

 بالعربية فلم يجدها في معجم عن معنى كلمةٍ 

مفرداته الّضحل والذي لم يكن كذلك أبًدا فهو  

من يومها رغم صغر سنّه كان قارئًا كوالديه، 

في اللغتين صارت كّل قررت أن أجعله غنيًا 

معلومٍة يتلقاها في المدرسة نترجمها سويّة إلى 

ة ونفهمها ونحفظها باللغتين، حتى العربي

 مر ذاته القصص الّتي كان يقتنيها كنا نفعل األ
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النتيجة كانت رغم التعّب المضاعف لكن 

مرضية بالنسبة لنا، هو استعاد مخزونه اللّغوي 

خزونًا إضافيًّا للغتي العربّي وأثراه، وأنا كّونت م

ظهرت الجديدة الّتي كنت  أتعلّمها ببطٍء وإحباط، 

سي كان المشكلة الثانية مع تطّور وليد الدرا

حتى اكتسب معلومة كلّما انتقل إلى مرحلة أو 

جديدة يحّب ألمانيا أكثر ويتغنّى بأمجادها، هنا 

صرت أخترع له منهاًجا موازيًا لكن بنكهة 

أعد أكتفي بالترجمة  سوريّة حيث أنني لم

للعربية بل تعديتها إلى المقارنة بين البلدين 

 دينيًّا وجغرافيًا، تاريخيّا واجتماعيًا وكدت أنجح 
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ملهم يعزز انتماء  لوال ما حدث بعدها وجعل

المستقبل ويحاول جعل سورية وليد أللمانيا 

اضيًا ال أكثر مما ال يحتّم عليه بالنسبة له م

 ة عنها.تخزين معلومات كثير

هي ة الّتي واجهها وليد ة الثالثالمشكلأما 

، ختفي هناالذي يكاد يمشكلة مفهوم العورة 

 كان من الّصعب عليه جًدا أن يسمح ألحٍد غريبٍ 

مته بأن تنزع عنه ثيابه وتعّريه أمام عنه كمعلّ 

صاًل بهدف االستحمام في رفاقه العراة أ

نا استطعالّروضة كان هذا فور وصولنا إلى هنا، 

 تسمح له د جهد كبير أن نقنع المعلّمة بأن بع
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على جسده وهو بدوره  بإبقاء لباسه الداخليّ 

كان يغّض بصره عن رفاقه األمر الذي أثار 

ر لوال نمّ البعض وكاد أن يعّرضه للتّ  حفيظةَ 

ته الودودة واالجتماعية ودعمنا له أنا شخصيّ 

كنت أصنع له أنواًعا من البسكويت  وملهم،

ة ألصدقائه وأغلّفها بأوراٍق ملّونة كهدايا رمزيّ 

  بينهم. مما أكسبه قلوب الجميع وتقبلوه

في السنة الثانية بدأت  أعيد تفكيري في مغزى  

وماذا أريد خاّصة عندما احتد النقاش حياتي، 

 بيني وبين ملهم ذات يوم:
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ال أفهمِك يا نرجس، ألم تكوني تسعين إلى  -

حياة كريمة لنا واألهم لوليد ها أنت اآلن 

تعيشين كما أردت بيٌت مجاني جميل 

ووليد يدرس في ومريح، تأمين صحي، 

ن ينضم مدارس لم تكوني تحلمين حتى أ

يوٍم،  لمثلها يوًما، مالِك تذبلين أمامي كل

نرجس القوية أين حيويتِك وطموحِك، أين 

 المشرقة.

 يومها: أجبته بغّصةٍ 

 نرجس هناك يا ملهم، في دمشق، تناظرني  -

بعتٍب يأكل روحي حسرةً وقهًرا، نعم هذا ما 

 كنت أسعى إليه مع اختالف الحضن، 
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على  أنك حتى اللحظة غير قادرٍ  أستغرب  

فه فهمي واستيعاب حجم الفراغ الذي خلّ 

زاعي من دمشق في وجداني، أعترف انت

ها فاقت أحالمي وأنّ  هنا كريمةٌ ن الحياة بأ

حديقةٌ بل جوفاء،  لكنّها ناقصةٌ  ،ربّما

ة جميلة المنظر مرصوفةٌ بأجمل اصطناعيّ 

هور لكن بال عطر، وأنا امرأة  أنواع الزّ 

عندما اعترفت لك  يا ملهم، أتذكر العطرِ 

قلت لك أعشق عطرك، بحبّي أول مرة، 

 ضحكت يومها فاستدركت ألوضح لك 

 طر جسدك ال العطر الذي أنني أعشق ع
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ترشه على ثيابك وقد تغيره كل فترة، لكّل 

منّا رائحة تخّصه وحده فقط وال يميّزها إال 

من يعشقه، وإني أفتقد عطر دمشق يا 

ملهم، لكنني أعدِك أنني سأحاول التأقلم 

 وسأسعى إلى استعادة قوتي وإشراقي.

العمل، لم  األلمانية، وقررت   غةاللّ  مت  كنت قد تعلّ 

المعونات من  تنتظر أستطع البقاء الجئةً 

والمبادرات الخيرية من  ةمات اإلنسانيّ المنظّ 

األمور تزداد وغيرهم، من هنا بدأت  الجيران

 .تعقيًدا
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كمن يبحث  كنت  ، البحث عن عملٍ  رحلةَ  بدأت  

في كومة قش، ليس لضآلة فرص  عن إبرةٍ 

العمل بقدر ما كانت المشكلة هي حجابي! 

خاصة أن هذه المدينة النائية قلّما تجد فيها 

، أي أن عيونهم لم تعتد رؤية هذا محجبةً  امرأةً 

المظهر، كنت كلما حاولت تقديم طلب للعمل 

ة مة حكوميّ حتى لو كان تطّوعيًّا في أي منظّ 

قوبلت بالّرفض إذا لم أوافق على الّشرط في 

نزع حجابي أثناء ساعات العمل، ذلك ألن 

تقوم على قاعدة فصل الدين عن الدولة دولتهم 

وبالتالي حجابي هو رمز ديني يجب أن ي فصل 

 أثناء العمل!
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المضحك المبكي أنني اكتشفت كم أننا كعرب 

مسلمين فقراء في معلوماتنا عن ديننا وفي 

حججنا المنطقية الشرعية، كنت أرتبك كلّما 

في موضوع الحجاب، أذكر جيًّدا تعّمق النّقاش 

دار في هذا الموضوع كيف  جّديّ  اٍش ل نقأوّ 

استعنت بتشبيه "الفرق بين الحلوى المكشوفة 

 والحلوى المغلّفة" 

حين سذاجته  أراه منطقيًّا لكنّني اكتشفت   كنت  

 المدرسة قائلةً:رّدت عليه معلّمتي في 

لِك  حلوى يا نرجس أنت إنسانةٌ  أنت لستِ  -

فكير والقرار، لماذا عليِك االختيار والتّ  حقّ 
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شعرك وليس على الّرجل أن  يأن تغطّ 

 يفعل!

روحي  على وجنةِ  ةٍ حديديّ  بحرارة صفعةٍ  شعرت  

كما يجب، ي لم أستطع الّرد حينها، ذلك ألننّ 

 :بقول اكتفيت  

 ارتديتهلقد  نني لم أجبر على الحجاب،إ -

لم تكن بكامل إرادتي رغم أن أّمي حينها 

أفتخر به ألنه جبة وأبي لم يكن متديّنًا، مح

مة وهذا يقول لكّل من يراني أنني مسل

يكفيني، ثم إنِك ال يحّق لِك مناقشتي بفرض 

من فروض اإلسالم دون أن تدرسي هذا 

يقوم على مفهوم الّزواج  الدين وتعرفي أنّه
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وجعل الجنس  والتماسك األسريّ الّسليم 

 اثر وتربيةكوهي التّ  ساميةٍ  لغايةٍ  وسيلةً 

الوقاية من انتشار  مما يجعل   ،األجيال

ولتحقيقه  ،الفحش والفتنة مطلبًا ضروريًّا

والمربّية  لمرأة أي األمّ وّكل هللا تعالى ا

، كما االنتشارمهمة الحجاب للحّد من هذا ب

 ،لنفس الهدف وّكل الرجل بمهام أخرى

تأمين وامة وهي حماية المرأة وكالقَ 

وية والحديث والمعن احتياجاتها المادية

 .يطول

أفقد األمل في إيجاد عمٍل ي خرجني من  بدأت  

شغلت  نفسي بالقراءة دائرة الالجدوى، 
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واالهتمام بوليد وبملهم طفلي الثاني األصغر 

ربّما، كنت أحتويهما كأنني وطنهما فعاًل، 

حاولت أال أشعرهما بوحدتي وغربتي، كان 

وجبات ملهم حينها يعمل ناداًل في مطعٍم لل

السريعة يأتي من دوامه متعبًا ليجدني أبتسم 

ابتسامة عريضة ال تنبئ أبًدا باألعاصير التي 

كان يدوي صوتها في قلبي، نجلس سوية 

نتحادث ونضحك، كانت جّل أحاديثنا عن 

ذكرياتنا وأيّامنا الماضية، كالنا اعت قلت روحه 

على حدود الوطن بتهمة الغربة، ولم نسَع إلى 

في البداية لكن يبدو أّن ملهم أخرجها إخراجها 

 بينما بقيت روحي أنا هناك  ،بسند كفالة فيما بعد
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وق تنتظر عودتي لتخرج بعفو من حكومِة الشّ 

 والحنين وتعود إلى حضن دمشق.

وفي يوم شتائّي بارد كنت  فيه وحيدة في المنزل 

صباًحا كالعادة، سمعت  طرقاٍت قويّة على الباب 

ألجد جارتي في البناء المجاور ركضت  فِزعة 

تبكي وتلهث وقد ظهرت على وجهها آثار 

كدمات تبيّن لي بعد حديثي معها أنّها نتيجة 

من زوجها، ذلك ألنّها حاولت  ضرب وحشيّ 

إقناعه بتعلّم اللغة األلمانية بعد سنة من 

وصولها إلى هنا، فاتهمها بأن إصرارها يدل 

 كليهما ولما مرد أو على نيّة بالخيانة أو التّ 
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حاولت الّدفاع عن نفسها وإظهار حسن نيتها 

أتقن اللغة  أوسعها ضربًا، سألتني إن كنت  

هاب معها إلى قسم الّشرطة وطلبت مني الذّ 

مساعدتها على تأديب زوجها ونيلها للترجمة ول

الّطالق منه وهذا ما حدث فعاًل، ومن هنا بدأت 

عمل حتى أن مكتب ال ،أعمل تطّوعيًّا كمترجمة

 كاوىطلبني أحيانًا ألترجم بعض الشّ كان ي

 التي ال يتقن أصحابها لغة البلد. والحاالت

في  مان وأبحرت  على الكثير من األل تعّرفت   

طباعهم وشخصيّاتهم، شعٌب بمجمله عملّي جًدا 

 ال مكان للعاطفة في حياته بشكل عام، الوقت 
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جوهرته الثمينة التي ال يمكن أن يفّرط بها  هو

عقارب  ةأبًدا، كّل شيء هنا محصور بين ثالث

للّساعة تحّركه كما ت ريد، لم يكن هذا غريبًا علّي 

ب هنا في ألمانيا كون والدي قد درس الطّ 

طباعهم ها فترة طويلة جعلته يكتسب وعاش في

وي كسبنا إيّاها بالالوعي، هذا ما كان يسّهل علّي 

اطفة لكن فقر الع ،االندماج في مجتمعهم أحيانًا

قلبي ال يلبث أن يعود ليفرض بروده على كان 

فيضيق  ،العربّي الشرقي الذي يزدحم بالمشاعر

صدري به ويضيق هو بي حتى أكاد أنفجر من 

، حتّى لو لم ضجيج الّصراعات بينه وبين عقلي

 يكن هذا الفقر يمّسني بشكل شخصي لكنني أراه 
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في الوجوه وأسمعه في األصوات حتى الجدران 

جامدة بينما كان كّل شيٍء في دمشق  أراها

ينطق يبتسم وتلمع عيناه ترى هنا كّل شيء 

كان ملهم  صامتًا جامًدا عابًسا ومثيًرا للدموع،

يعّوض هذا الفقر ألنه لم يزل حنونًا وعاطفيًا، 

قيل لي والبننا هذا ما هّون عاشقًا من العيار الثّ 

وعده علّي الكثير، أّما ما كان يصبّرني فعاًل هو 

لي قبل أن نسافر بأننا سنعود فور انتهاء 

الحرب إلى سورية لنبنيها بسواعدنا هو الوعد 

 الذي كنت على ثقة أنه لن يخلفه مهما حدث.
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صّدقيني يا نرجس أعدِك أننا سنعود  -

وسنكون أّول من يضع حجر األساس على 

 أرض هذا الوطن.

هذه الجملة كانت أغنية ما قبل النوم، أشغّلها 

نمط  ملهم على شريط الذاكرة مختارةً  بصوت

النوم  إغواء كرار بال نهاية حتى أستطيعَ التّ 

وجعله يداعب عيوني لتسترخي وتسمح لجفنّي 

 . باحتضانها

إلى قلبي ب األلمان الذين تعّرفت عليهم كان أقر

البالغ ووليد ة والتّ النّسائيّ  العم "ألبير" طبيب  

 ذو األصول أو يزيد عاًما ستين من العمر 
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الذي كنت أتردد كثيًرا على ة ة المغاربيّ العربيّ 

ع النّساء العرب، عيادته كمرافقة للترجمة م

يل سندي عندما أمالعّم "ألبير" كان أبي هنا، 

، كانت ون أن ألمسهوالكتف الذي أبكي عليه د

ه لها توأم األمان في هذا فضفضتي وإصغاؤ

حسب  البلد الذي لم يكن يوًما أمانًا لروحي

فاألمان ليس من مفهومي لمعنى هذه الكلمة، 

الموت، الموت آٍت ال محالة ال مهرب منه وال 

مفّر، األمان هو شجرةٌ في حارات الّشام تتكئ 

عليها فتطبطب عليك، هو صوت هيفاء وهي 

 تطرق الباب كالمجنونة وتستعجلني ألفتح حتى 
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تقّص علّي آخر أخبارها العاطفية مع خطيبها، 

تلفاز أبي وتمتمة أّمي متذمّرة من  هو صوت

الصداع الذي سببه لها، هو عطر "عبق" الذي 

  يشي لي بأنها فتحت خزانتي وأخذت منها ما

رّشة العطر تلك، هو يدي بيد أخذت بما فيه 

ملهم في حارات باب توما وصوته عندما يقّرر 

خ بأعلى صوته " بحبّك يا فجأة أن يصر

هو كل التّفاصيل  األمان بالمختصر مجنونة"   

التي ال ت عاش إال في دمشق وتميت  صاحبها 

 تكرار نفسها في الخارج. وتموت إن حاولت  
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 الفصل الرابع

 

 Hagenow)هاغنو ) -شمال شرق ألمانيا

 .2016األّول من أيلول 

 ألبير

مع  1990سورية، سبق وزرتها في عام 

زوجتي التي تنحدر من أصوٍل عربية سورية 

ورّي كان مقيًما هنا في ألمانيا فوالدها السّ 

عندما تزوج من أّمها ثّم سافر عائًدا إلى وطنه 

بعد أن بلغت "فرانسيسكا" الخمسة عشر 
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زوراه اًما، ورفضتا العودة معه على أن تع

 بين الحين واآلخر.ويزورهما 

ذلك البلد الجميل الذي يشّع كّل ما فيه بالحياة، 

ذاجة د السّ شعبه كريٌم حّد اإلسراف مبتسٌم ح

أحيانًا لكنّه لطيٌف جدًّا، هذا كان انطباعي األول 

عنهم الّذي تأكدت منه وأضفت  إليه الكثير من 

 المعلومات بعد أن تعّرفت على نرجس.

في عيادتي، تدخل امرأتان إحداهما في أواخر 

ترتدي جلبابًا وحجابًا الثالثين من عمرها 

مطأطئة رأسها مقّطبةً حاجبيها  غامقي اللون

 طويلةً والثانية في أوائل الثالثين ترتدي تنورةً 



  

 99 دانه عدنان حبّال

 

وحجابًا  من الجينز األزرق وقميًصا أصفرَ 

ذات عينين واسعتين تضّجان بالحياة ، أبيضَ 

رغم شبح الموت والقهر المختفي داخلهما، 

ابتسامتها تكاد تنطق  محبّة وسالًما، كانت هي 

ة، مرضيّ المترجمة المرافقة للحالة ال"نرجس" 

مددت  يدي اليمنى ألصافحهما فما كان من 

األولى إال أن ارتبكت واحمّر وجهها وصارت 

مّدت  "نرجس"تطرق بيدها على صدرها بينما 

حاولت أن تمتّص وصافحتني مبتسمة، يدها 

غضبي بهدوئها وبساطتها، شرحت لي أن 

 دينهم يمنع مالمسة الرجال ويحّرمه لعّدة 
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كي ال تحرجني لكن لن  أسباب وأنّها صافحتني

ى ال تؤثم، لم أكثر من تفعلها مّرة أخرى حتّ 

عن الموضوع لكنني أعجبت  بذكائها االستفسار 

وحكمتها، ثم تتالت زياراتها لعيادتي مع حاالت 

مرضيّة أخرى إلى أن جاءت يوًما وعيونها 

منتفخةٌ محمّرةٌ، من الواضح أنّها آثار  دموع 

اعة، شعرت  بوخٍز استمّرت مدة قد تتجاوز السّ 

تبكي كل  في قلبي وكأن ابنتي هي الّتي كانت

ؤال  هذا الوقت، لم أستطع منع نفسي من الّسِ

رغم أن التطفّل ليس من عادتي حتى هي قد 

 عندما سألتها قائلة: تاستغرب
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ألّول مّرة يسألني ألمانّي عن شيء يتعلق  -

ن نوعها أو وسيلة التعبير بالعاطفة أيًا كا

 عنها!

االعتذار لكّن  ت  أنها انزعجت منّي فحاولت  نظن 

تها المتهّدج أستأصل دموعها قاطعتني وصو

 :ةحنجرتي لبره

أشكرك ألنّك  ال تعتذر أرجوك بل يجب أن -

شعوري بأني إنسانةٌ أعدَت لي بسؤالك هذا 

سيّارةً تمّر في  خارج منزلي، بأنني لست  

لونها هذا  ة منها إالّ الّشارع ال يظهر للمارّ 

شجرة  إن نظروا إليها أساًسا، بأني لست  
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عة رصيف بالدكم ال يحنو أقف على قار

 يكلّمها عليها أو حتى 

رغم  ،دةمحدّ  أحد بل يكتفون بسقايتها في أوقاتٍ 

 عاٍل في العلم أنّكم وصلتم إلى مستوىً 

والتحّضر وتعلمون تماًما أنه حتى النبات إذا 

 بحب يزهر أكثر ويصبح أبهى وأحلى. س قي

عّطلت كل حواسي إال ت لساني نرجس لجم 

ذلك النابض في التجويف اليسارّي لصدري، 

نادًرا ما أسمعها،  غريبةٍ   بأصواتٍ بات يهتف  

ذهول  ملكن كان البد من إنهاء الحديث أما

 المريضة الواقفة إلى جانب نرجس ألنها لم تكن
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سبب تسّمري ها وال تفهم سبب بكائها وانفعال 

أمام مكتبي كتلميذ كشفه أستاذه يغش في 

 االمتحان!

من نرجس أن أراها في الحديقة القريبة  طلبت   

ألنني بحاجة للحديث معها فأومأت برأسها 

 إيجابًا وانصرفت.

ها في الحديقة كانت قد اني قابلت  في اليوم الثّ 

البسكويت البيتّي اللذيذ  أحضرت لي بعض

بيديها وتقّدمه لي اآلن  صنعته نّهاوقالت إ

 ، قبلت  عن انفعالها أمس في العيادة اعتذاًرا

 أاّل داعي لالعتذار، ثم عّرفتها  الهديّة وأّكدت  

 ولها عن زوجتي  عن نفسي وحكيت  
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عن زيارتي لسورية الّتي ما إن غرقت  في 

وصفها والتغّزل بجمالها حتى بدأت نرجس 

بوجهها أو تحبس دموعها وتحاول أن تشيح 

 ةتشغل نفسها بتعديل حجابها أو تغيير وضعيّ 

إال أن صمتت قلياًل ثّم  جلوسها فما كان منّي

 سألتها:

 متى هربِت من الحرب؟ -

في صدرها بهذا  وكأنني ضغطت  زناد بارودة 

ؤال   الكالم من شفتيها رشًّا ودراًكا: خرجفالّسِ

 ي لم أهرب لقد أ جبرت  لم أهرب، أقسم أننّ  -

 من أجل طفلي، خفت أن يلومني يوماً إن 
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عهداً من  أبعدته عن والده وقد أخذت  

زوجي بالعودة حال انتهاء الحرب وهذا ما 

قراراً خاطئاَ لكنني أّم ما كان رني، ربّ يصبّ 

واألّم مغفورة خطاياها إن كانت ألجل 

 .أطفالها

 :أجبت ها بهدوء محاواًل تهدئتها

ك إبعاده عن ولم تعتبرينه عاراً وتحاولين -

العار كتهمة؟ الهروب من الحرب ليس هو 

يا صديقتي بل عدم العودة حال انتهاء 

هو ذاته و العار والخزي بحدّ  الحرب هو

 وأّولهم  أحدٌ  ف الذي لن يغفره لكِ صرّ التّ 
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، إياِك أال تعودي يا نرجس كما فعل أنتِ 

أجدادي وبسببهم وجدنا أنفسنا مجبرين 

على البقاء مكانهم، رغم أننا ولدنا هنا 

وتشّربنا حّب هذي البالد لكّن أصولنا 

عودة وكل ما حولنا من تحّن إلى الالعربيّة 

ن هذا مستحيل، ال تكرري ظروف يقول إ

 أخطاء من سبقوِك وسبقونا.

شعرت   الجملة التي ت  ونطق هةٍ لبر ثم صمت   

 والحماس:موقد األمل  روحهاأشعلت في أنّها 

أنها أكدت لي  نرجس رغم كلماتك القليلة إال -

 الكرة األرضية ال أحد في هذه  ه ربّماأنّ 
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عيونِك  ،يعشق سورية كما تعشقينها

إلى  صدقكِ  أوصلت   ونبرة صوتكِ  دموعكِ 

هذا الّصدق إال  يثبتَ  روحي لكن لن عمقِ 

العمل فقط هو مقياس  ،العمل يا عزيزتي

 .وهراءٌ  دون ذلك ما هو إال وهمٌ  العشق وما

 سألتني بدهشة باديٍة في عينيها المتّسعتين: 

 "؟ماذا تقصد عم " ألبير -

 :أجبتهاة يشرح درساً لطفلته المدللّ  بهدوء أبّ 

-  ًّ   عازمةٌ على العودة إلى دمشقهل أنِت حقا

 ؟انتهاء الحرب البغيضةفور 
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ذقنها يالمس قفصها حتى كاد  برأسهاأومأت  

 الصدرّي:

 نعم وهل لديك شك؟ -

ً أجبتها   :مبتسما

 .بيدك تزرعينه وبيدِك تقتلينه -

 .تقوالن أكمل أنا أسمعك بِك لّي عيناهاصمتت و

البة إذاً لنبدأ درسنا من اليوم وعلى الطّ  -

رة عبر المقرّ  جيبة أن تبحث عن المناهجالنّ 

 .نترنتاإل

 !أنا جاهزة -
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، رمي إليهتفهم  ما أقد بدأت شعرت أنّها  

أسماء الموضوعات  إليهاسل سأر أنّني أخبرتها

 .كترونيعلى البريد اإلل منهاالمطلوبة 

نرجس تهّم بالذهاب انتهى هنا حديثنا ووقفت 

صدرها وفعلت  مثلها احتراًما وضعت يدها على 

لها ولدينها فابتسمت ووّدعتني لكنني ناديتها 

مّرة أخرى ألسألها عن حجابها ولم الزالت 

 متمّسكة به رغم أنّه حتًما يضع في طريقها 

ماذا هناك الكثير من ول ،الكثير من العثرات هنا

عن حجابهّن فور وصولهّن ولم الّسوريات نز

 يجعلَن قطعة القماش هذه عائقًا في طريقهن، 
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  :أجابتني وقد بدا عليها االنزعاج

حجابي هويّتي يا عم "ألبير" سبق وأن  -

به، هل  سبب تمّسكي هنا بّررت  للكثيرين

، أّما ؟دون هويّةتستطيع أن تخرج من بيتَك 

 تي نزعَن حجابهن فقد ضعنَ عن أولئك الاّل 

لكثير، هذا الحجاب ليس وأضعَن الكثير ا

إنّه حصني وحمايتي من بعد ! قطعة قماش

هللا تعالى" لم أجبها رغم أنني لم أقتنع 

 لكنني احترمت وجهة نظرها.

من المقاالت  في المساء كنت قد جمعت  العديد

 والمراجع عن وضع ألمانيا بعد هزيمتها في 
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أيار عام الحرب العالمية الثانية في الثامن من 

واستسالمها، عن الدمار الفقر، عن  1945

ت الشوارع، وعن العجز األنقاض التي مأل

يون وااللتزامات الرهيب نتيجة الدّ االقتصادي 

عاتقها دفعها كتعويض لدول  التي أخذت على

راً كليّاً الحلفاء المنتصرة، كان ثلثي ألمانيا مدمّ 

 ، كانت البالدوبنى تحتية ومرافقٍ  ةٍ من أبني

 ،من الحجارة بأكوامٍ  منقوشٍة عن أرٍض  عبارةً 

يجوب في طرقاتها نهاًرا من نجى من الموت 

 ا تحت كومةٍ قريٍب له قد يكون حيًّ  ليبحث عن

هنا أو في حفرٍة هناك، ويفترش المخلّفاِت لياًل 

 يسِكت  جوع بطنه علّه ليحظى بقليٍل من النّوم 
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هو وقتها وما زاد الطين بلّة ويوقف دمع عينه، 

جال الذين شارفوا المهول في عدد الرّ  النقص  

عن  على االنقراض بين قتيل وأسير ومفقود،

االنهيار االقتصادي الخطير الذي عانت منه 

البالد في هذه المرحلة بسبب القروض التي 

البنوك إلى الّدولة أثناء االستعداد ها تقّدم كانت

للحرب، ثم تحديد األجور واألسعار ذلك إليهام 

المواطنين بأن الوضع االقتصادي مستقر وقيمة 

العملة أيًضا وبالتالي لن يمنعهم شيء من إيداع 

ما يفيض من أموالهم في البنوك خاصة مع 

وجود فرق واضح بين كميّة األموال الكبيرة 

 سواق وبين كميّة المنتجات الموجودة في األ



  

 113 دانه عدنان حبّال

 

االستهالكية المتوافرة إضافة إلى فرض رقابة 

من الدولة على المعامالت التجارية التي كانت 

جارة تتم بالعمالت األجنبية ووضع قيود على التّ 

ة، ثم بالعمالت األجنبيّ حويالت الخارجية والتّ 

عندما بدأت تنهار ثقة الشعب باستقرار البالد 

اها الجيش العسكرية التي تلقّ  رباتبعد الضّ 

سارع أصحاب اإليداعات إلى سحب أموالهم 

لكن لم تستطع البنوك تأمين جميع المبالغ التي 

فلجأ  أنفقت على عتاد وسالح في حرٍب خاسرة

أصحاب القرار إلى طبع أموال ليصبح التضخم 

الغير ظاهر إعصاًرا حقيقيًّا ضرب االقتصاد 

 األلماني ضربةً موجعة.
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عن ، عن النهضة بعد هذا الوضع المزريثم 

نساء األنقاض اللواتي وقفن مع أطفالهن بين 

أكوام الحجارة يفرزن الجيّد منها ويرمين 

 بالمحّطم في مكان آخر لالستفادة منه في أشياء

، وعن المعجزة االقتصادية األلمانية أخرى

 والنظريّات التي حاولت تفسيرها حيث أن بعض

االقتصادية اها إلى القوى علماء االقتصاد عز

الكامنة في البالد ما قبل الحرب من خبرات 

وآالت ومصانع لم يكن ضررها كبيًرا نسبةً إلى 

الضرر الذي أصاب األبنية السكنية، واألهم من 

 تلك التي  هذا كلّه هو اليد العاملة األلمانية سواءً 
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لم تخرج من البالد أو تلك التي عادت فور 

 إلى أرض الوطن.انتهاء الحرب 

ثم أرسلت لها الكثير من المعلومات عن نظام 

التعليم هنا، وعن مدى جدواه على المدى غير 

في قلب الموازين والنهضة بالوطن من  البعيد

القاع إلى القمة، االستثمار الّرابح هو استثمار 

 عقول األطفال بما يخدم تطور بلدانهم.

يا شرقية حاولت  تجاوز مرحلة التقسيم إلى ألمان

تحت االحتالل الروسي وأخرى غربية تحت 

ا يركية ذلك ألن االمر سيبدو معقّدً السيطرة األم

 ها، لكن ويشتتّ  بالنسبة لنرجس وقد يحبطها
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خفت  منه جاءتني نرجس رغم ذلك حدث ما 

نهاية كل  هايوًما إلى الحديقة حيث كنا نلتقي في

 :كانت منهارةً، صرخت حينها ،أسبوع تقريبًا

لماذا تدخلني في هذه المتاهة وحدي؟ كيف  -

ق؟ كيف يمكن أن يمكن ليٍد واحدة أن تصفّ 

 وقلبٍ  وعقلٍ  أبني وطناً بعشرة أصابعٍ 

؟ هل تكرهني؟ هل تريد أن تذيقني مّر واحدٍ 

م أخضع طالبه لتكون بذلك كمعلّ  الهزيمة

ذي الخمس سنوات المتحان الماجستير في 

 ة؟علم الذرّ 

 بالبكاء وانخرطت اوجههعلى  هاوضعت يدي

 بطعم ة شعرت  بمرارٍة بحلقي أو ربّما غصّ 
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الحديقة  من ت  وخرج استدرت  الصمغ والنار، 

 ت  قهوة ثم جلس كوبيّ  بيديعود بعد دقائق وأل

 سألتها:وبكل وّد 

 أنت على ما يرام اآلن يا نرجس؟ هل -

ت  فبدأ أن نعم برأسهاأومأت لكنها كن كذلك تلم 

 بالكالم:

أكرهِك يا نرجس ولن أفعل حتى لو أنا ال  -

جداً  قاٍس  مٌ معلّ  نعم أنا، هزمِت ولن تفعلي

 أكبر منك بكثير يا لك مسؤوليةً أحمّ 

 أيضاً فقد أعطيتكِ  صغيرتي ولكني عادلٌ 

 د لك بعد وقت لم أحدّ و المنهاج كامالً 
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يكون بعد سنوات أو ربما  االمتحان الذي قد

قد يكون وليد هو  ،لن تخضعي له أنت

 سوريةمن عينيِك أرى  فّةكل ر مع، البطّ ال

ألماً وترتسم، أراِك تذوبين عشقاً وشوقاً 

الحرب فترة ما بعد  وعجزاً، ألنني عشت  

يكن إال رغم أن عمري حينها لم  مباشرةً 

سنوات إال أن ذلك الجيل جيلنا نحن عّدة 

كل يوم  جيل الحرب والموت والدم يكبر في

تحرق كل ألف عام، الحرب يا صديقتي 

العمرية لذا أنا أشعر  المراحل شيء حتى

في ثقي بي إنك إن أكملِت وقيني بك، صدّ 

 عن  وحلمكِ  ريق وكونت فكرتكِ الطّ  هذا
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ً  ،بعد الحرب والدة وطنكِ   ستفعلين شيئا

ها تزرع بذرة ق نعم لكنّ ال تصفّ  فاليد الواحدة  

لنا  ، ال حاجةوتشعل شمعة وتمسح دمعة

 .قينيبالتصفيق يا نرجس ستنجحين صدّ 

 مسحت  أمالً يومها، عيناها المحمّرتان  التمعت  

 .ما بدأت به أنها ستكمل دموعها وأخبرتني

ة، لم تكن ريق الّصحيحكانت تمشي على الطّ 

 إلى توجيه إنّها فقط بحاجة إلى دعمٍ بحاجٍة 

تي التي كان من وكانت هذه مسؤوليّ  وتحفيزٍ 

أشارَك بها زوجها غريب المفترض أن 

 األطوار، الذي ال شّك عندي بحبّه لها ولبلده
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ل بها كلّما لكنّه قليل الحيلة ربّما، تراه يتغزّ  

عيونه تكاد تأكلها عشقًا لكّن مع ذلك  ،التقينا

يحاول حرمانها من حلمها الذي يفترض أن 

يكون حلمه أيًضا، هل هو فعاًل يخاف انتهاء 

ة حتى أعباء عمل إضافيّ ل الحرب حتى ال يتحمّ 

أم أنّه لو كان هذا العمل في سبيل بناء وطنه؟ 

التّخلي عن توأمه يخاف التغيير وال يستطيع 

هو رجٌل "، الحياة اللصيق المدعو "روتين

وهي امرأة متمردة عاشقةٌ للتغيير ب تقليدي رتي

أراهما مختلفين حد التناقض والمغامرة، 

 ائية تجمعهما، وعاشقين بآن معًا، تركيبة استثن
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أنا من سّخفت حلم زوجتي لتركتني عند  لو كنت  

 أقرب مفترق طرق!
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 الفصل الخامس

، الساعة الحادية عشرة 2023الثاني من أيلول 

 صباًحا بتوقيت دمشق.

 نرجس

بق البلدّي صباحي الثاني في دمشق، صباح الزنّ 

رائحة مملكة العشق المعّشق بهواء بلدي، 

شق عطٌر ال تستطيع كل ثيابي، لدمتعبق في 

وبواريده ورصاصاته أن تنتزعه دماء الكون 

وأنا  عالٍ  منها، هذا ما قلته لنفسي بصوتٍ 

 التي  أحتسي أّول رشفة من قهوتي الشاميّة،
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بها هناك رغم أنني كنت أحتسيها  طالما حلمت  

،  عبقها في دمشق ال يشبه شيئًايوم إال أنّ  كلّ 

حرية  ليس له لونها بين ألوان هذه المدينة السّ 

 خاصٌّ  حتى بخارها المتصاعد له سحرٌ  مثيلٌ 

إلى الحارات في رحلة  كبساط سحرّي، يأخذكَ 

من عشق، يجعلك تنتشي بفوح الحجارة 

الحمام و تقبّل  ة البيوت، تراقص  وحميميّ 

د من سالمة أتأكّ  ثم بدأت  ة، األبواب الخشبيّ 

م أطفالي، أشعر أنهم ، همقصائدي وعافيته

 الغيابَ  حروفهم إذا ما أطلت   يبهتون وتشحب  

 ،عنهم، ارتسمت في مخيّلتي صورة وليد
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مع، وبدأت بقراءة القصيدة األولى محيت ها بالدّ  

ستكون بعنوان "عودوا" كانت أكثر قصيدة 

 أخذت مني حبراً ودموعاً مطلعها:

 

 ما اندفني يعيش و" وطن

 المحن عودوا لنغتالَ 

 رةوعّ متطرقاتنا 

 قفرةم  أرضي  غابات  

 ا عنترةفين عادَ ما 

 نا نهوى الوطن "لكنّ 
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مهمة األمومة تجاه كلماتي بدمعي،  أنهيت  

 الفيس بوك ألرى أن ملهم يطلب   فتحت  

على أنه ألغاها بعد الفراق  صداقتي، هذا دليلٌ 

األخير لم أهتم فقد ألغى في نفسي ما هو أهم، 

إلى ذلك اليوم الذي جاءني فيه  أخذتني ذاكرتي

طلب صداقة باسم "عمر سليم " عرفته فوراً 

ث معي من اسمه وصورته قبلت صداقته وتحدّ 

عن أخباري باحترامه ومحبته  ليطمئنّ 

المعهودين، أذكر كيف اختفى من المحادثة 

جت ليعود في اليوم التالي عندما علم أني تزوّ 

 ن رصيد اشتراك االنترنت قد انتهى إفيقول 
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فجأة ويعتذر، مثّلت حينها أني صدقته، بدأت 

أحاديثنا عن الشوق لدمشق والحزن والخوف 

في استراليا ولم يعد  عليها، أخبرني أنه استقرّ 

إلى سورية مذ خرج منها للدراسة وأنه لم 

ث كل واج، كنا نتحدّ ر بالزّ ج بعد وال يفكّ يتزوّ 

ن محادثة قصيرة إلى أن جاء أو أسبوعي أسبوعٍ 

ة " ليس فيه على صفحتي الشخصيّ  يوم كتبت  

س نا نستطيع أن نؤسّ بوسعنا إنهاء الحرب لكنّ 

لمرحلة ما بعد الحرب ويجب أن نفعل"، ما إن 

 هذه الجملة حتى ألقى عمر التحية عليّ  نشرت  

 وقال " ماذا يجول في بالك يا نرجس " وجدت
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كل ما حدث معي  مات أكتب لهنفسي وبال مقدّ  

" قراءة المقاالت ألبير"مذ طلب مني العم 

تجاهل وأخبرته عن  اللحظةوالكتب إلى هذه 

 ،مباشر بهالغير ملهم لما أفعل واستخفافه 

حيث كان دائًما يشعرني أنني أرسم بالماء على 

الماء وأن كّل ما أفعله بال جدوى وليس إال 

وأن الحرب لن تنتهي  ،إضاعةً للوقت والجهد

قبل سنوات كثيرة قادمة وحينها لن يرجع أحد 

وكي أكون  حماس عمرذ هلت من إلى الوطن، 

أنه يجاملني لكن  البداية ظننت   صريحة في

 ً   عندما بدأ يكتب عما يجول في باله أيضا
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قت، ال أستطيع وصف فرحتي حينها وأخيراً صدّ 

علّي، حلمي الكبير جداً  اً يشاركنيوجدت سوريّ 

 اضاً لدرجة أنفضفنعم كان كبيراً علّي جداً 

 ملهم سخر مني ومنه.

 :أنا وعمر نرسم خطواتنا خطوة خطوة بدأت  

من قائمة المهام  عر يا عمر ال تحذفهالشّ  -

 أن تهّمشه. اكإيّ 

 :أجاب بدهشة 

حتى  اسم أغرق النّ هذا والدّ  أي شعر -

ذانهم؟ لن يسمعوا ولن تكون وآحلوقهم 

 !ألكتبعندي الجرأة 
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عليه أن يكتب وأكتب وأن  ت  أصرر إال أنني

هي  تكون أول خطوة نبدأ فيها بناء وطننا

فيها  ثنتحدّ  ،وصولنا ة نحييها فورَ أمسية شعريّ 

المغتربين على  ونحثّ  أهدافناو عن مشروعنا

واعتبرها ضربة حظ ال أكثر  فوافق ،العودة

 ،أنا كنت أعتبرها كذلك لكنني لم أفصح حتى

أندم  لكيال كنت أريد أن أستخدم جميع أسلحتي

عتها لتحقيق حلمي فرصة ضيّ  يوماً ما على

 صغر حجمها أو قلّت فائدتها.مهما 

رسالةٌ من عمر اآلن على "الواتساب" كتب 

 فيها " صباح الخير يا نرجس الّشام، لقد اتصل
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من هولندا يعرض  عائد للتوّ  سوريّ  بي شابٌّ  

مساعدته ومجموعة من أصدقائه العائدين من 

أماكن متفرقة من الشتات إن صح القول، سوف 

يكونون على الموعد في األمسية اليوم 

بعض من معارفهم أيضاً،  دعوةويحاولون 

ماء فرحاً أظهر لي حماساً قذفني إلى السّ 

ق ما قرأته، لم أتوقع أن تسير وتفاؤالً " لم أصدّ 

ور بتلك اإليجابية منذ الخطوة األولى بل األم

ئة إلى أبعد متوقعة أنها ستكون سيّ  نني كنت  إ

فة عمر على تلك الجرعة المكثّ  الحدود، شكرت  

ل من األمل التي حقنها في وريد روحي في أوّ 

 لحظات الصباح، فأنا كنت وال زلت أحكم على
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نهاري من اللحظة التي أفتح فيها عينّي  

لمنام الذي كانت تدور أحداثه في وأحياناً من ا

ة، في تلك البالد الغريبة ريّ أروقة عقلي السّ 

كانت قليلة جداً تلك األيام التي أصحو فيها على 

فرح، أغلب صباحاتي كانت بطعم الحنين 

أكابر وأخفي كل أوجاع  والندم، لكنني كنت  

اعتناء الّروح تحت غطاء ابتسامة مزيّفة و

 اصيل منزلي.مبالغٍ به بحديقتي وبتف

كفراشة ربيع لمحت ضوًءا آمناً من  نهضت  

صالة أّديت بعيد، واثقة هي أنه لن يحرقها، 

بال بساط سحري  إلى دمشقالظهر وخرجت 

سيًرا على أقداٍم من إليها  ة خرجت  هذه المرّ 



  

 132 دانه عدنان حبّال

 

 أالّ وحواسي، قررت  كّل جسدي وروحيشغف ب

ليوم فقد فاتني الكثير أمس وأنا ر شيئاً اأتذكّ 

قصتي مع ملهم، لكن كان ال بد أن  ستعيدأ

بفضله  أستعيد كالم العم " ألبير " وما تعلمته

فقد قررت الذهاب إلى الريف، المناطق 

مع  على موعدٍ  وكنت   رة بشكل شبه كلّيالمتضرّ 

بعد جولتي عمر لنقوم بهذه الزيارة سويّة 

 فعالً.هذا ما حدث ة في دمشق، واألثيريّ 

في حياتي لم أكن وجعًا  اللحظات أكثركانت من 

الكثير من  رأيت   ل حجم الدمار رغم أننيأتخيّ 

 اس الذين الكثير من شهادات النّ  الصور وسمعت  
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ظرة من تلك المناطق لكن تبقى النّ  خرجوا

الخنجر  الواقعية هي الحقيقة والحقيقة دائماً هي

 أبنية على المسنون الموجه إلى حلوقنا، رأيت  

أو أربعة هناك واحد فقط  ثالثة بين كلاألرض، 

آخر  حاول الصمود حتى لم يستسلم بشكل نهائيّ 

 رمق شأنه شأن أولئك الذي آثروا البقاء أو لم

 .يستطيعوا الخروج

وقفت كثيراً عند أول مبنى بكيته واعتذرت منه 

بصوت عال جعل عمر  وفخرت به خاطبته

 :ق بي في ذهولر مكانه ويحدّ يتسمّ 

الوقوف إلى جانبك كي أستطع  أنا آسفة لم -

 أفخر بنفسي يوماً ما، لم أصمد لم أصبر
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حتى تعود  سأساعدكَ  ،لكني أعتذر سامحني

 تلكجدرانك  بين قوياً شامخاً وحنوناً تضمّ 

 علّ وسأفي رواح التي تاقت إليك، أعدك األ

 .ذلك يشفع لي

تنحنح عمر وطلب مني أن أنظر إلى آخر 

 :عليه هول الذي كانارع بنفس الذّ الشّ 

هل ترين ما أرى؟ إنهم  !انظري نرجس -

أناس رجال ونساء وأطفال يعملون على 

إزالة األنقاض بأيديهم هيا لنقترب 

 نساعد.. و
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يكمل جملته كنت قد هرولت مسرعة  قبل أن

األنقاض  وعمر يلحق بي نعم لقد كانوا يزيلون

سمعت رجالً كبيراً يقول لطفل ، بأيديهم فقط

 :يساعده

 يا محمد ضعه في قسمد هذا الحجر جيّ  -

دة ال ترمه في األنقاض األحجار الجيّ 

 .سينفعنا

تذكرت ظاهرة  قفز أمامي العم " ألبير "

كم  نساء األنقاض في ألمانيا بعد الحرب

سمعني " تعال يا عم تعال في تمنيت لو أصرخ

 وانظر نساء ورجال وأطفال األنقاض يبنون

 سورية الحديثة "
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 :استدرت إلى عمر

م عما رأينا في األمسية أن نتكلّ ما رأيك  -

 ؟اليوم

برأسه موافقاً بحماس ثم أكملنا المسير  أومأ 

ردوا  حتى اقتربنا كثيراً منهم ألقينا التحية

بابتسامة سورية ال يوجد سوري في الكون أو 

رحيب ابتسامة التّ  ،يميزها حتى غير سوري ال

 ابتسامة تقول لك من غير كالم هنا ،بالضيف

يتك هنا وطنك هنا لن تشعر أنك سورية هنا ب

ثم  ،كوكب آخر غير سوري حتى لو كنت من

قال الرجل نفسه الذي كان يوجه الطفل قبل 

 :قليل
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ال  ،العمل عن أيديكم وابدؤوا رواهيا شمّ  -

، رةيف بالكامل مدمّ عه مدن الرّ وقت نضيّ 

من البرد بعد أشهر إن لم سيموتون الناس 

 .نسرع

دنا فيها لحظة واحدة تأكّ  لم نتردد أنا وعمر إال 

 أن هناك خمس ساعات على موعد االمسية.

اه فوراً فقد حفظنا درس باشرنا العمل وأتقنّ 

بناء  حفظنا درسَ  الحجارة منذ خمس دقائق كما

، هل أصف لكم مضت الوطن منذ سنوات

أم أترك لمشاعركم حرية  شعوري حينها؟

 التحليق في هذا الفضاء النادر؟
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، بناء الوطن في األناشيد نسمعنا كثيراً ع 

 باتت ،واياتالكتب والرّ ، المقاالت ،المحاضرات

من أي مضمون  فارغةً  فقيرةً  مستهلكةً  كلمةً 

 شةً إال أوطاناً مهمّ  أمام الواقع الذي ال نرى فيه

ة األصعدة وال نجد أحداً على كافّ  منهارةً  خربةً 

العكس نرى الجميع يعيثون فيها  على يبنيها بل

"  -العاميّ  عتذر على اللفظأو- على مبدأفساداً 

إذاً فلنكمل عليها، ألننا "  خربانة وخربانة

وبصوت الجهل والكسل والعجز ال نستطيع 

 بناءها أما لو رفعنا صوت العلم والعقل والعمل

 وأيدينا معه سنبنيها كما  صوت الحبّ  واألهمّ 
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نفعل اآلن أنا وعمر وفريقنا الهندسي الجديد 

برفقته ما يقارب الثالث ساعات  الذي أمضينا

 عب أبداً.ونصف لم نشعر بالتّ 

قطرات العرق التي كانت تتساقط على جباهنا 

تشبه ماء الجنة إن  كانت ،وتتغلغل في ثيابنا

كانت تروي عطش أجسادنا  ،شبيهجاز لي التّ 

  وأرواحنا

لن تظمأ بعدها أبداً، لم تشرب قبلها أبًدا ووكأنها 

 ونتبادل أطراف الحديث تارةكنا نغني تارة 

كما الهندسّي أخرى، علمنا أّن معظم الفريق 

نازحاً في  أسميته منذ اللحظة األولى كان

الحدائق ومنهم من كان يسكن في  المدارس أو
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صغيرة بأجرة باهظة أو محال  دمشق في شقق

أحبّتهم  مهجورة بأجرة أقل بقليل، أغلبهم فقدوا

 تحت هذه األنقاض.

 : ال يتجاوز الثالثة من عمره يهتفطفالً  سمعت  

علق تحت  نهإي أين أحمد ألم تقولي أم-

ربما أنت  ،؟ال تحاولين انتشاله لمَ  ؟األنقاض

 .أنا سأحاول ،متعبة

 على األرض بيديه يحاول إبعاد حجارةٍ  وانكبّ  

ه يقصد في روح أمّ  كتلك التي قذفها دون أن

التي أجهشت بدورها في البكاء وأبكت الجميع 

طفلها  أنها كانت تنظر إلى يديّ  خاصةً ، معها
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البكر كما حكت  ها تنتظر خروج أحمد ابنهاوكأنّ 

 .لنا الحقاً من بين األنقاض

 :على الجانب اآلخر سمعنا رجالً يصرخ

 أو ليتني فقدت   هللا ليتني ما عدت   يا ربييا  -

 .عن موقع هذه المقبرة الذاكرة وتهت  

 :بيديهوصار يضرب األرض  

المقبرة التي كانت يوماً ما بيتي هذه  -

 .وزوجتي وأوالدي

 :راخثم يعود للصّ  

 .هللا يا ربي يا -
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على وشك  كنت   ،نشيجنابها زاد  ويبكي بحرقةٍ  

ة بعدما اقتربنا منه فالتفت وصار االنهيار خاصّ 

 :يصدح بصوت عال

ة الملوخيّ "لة كانت تطهو لنا وجبتنا المفضّ  -

جالساً مع في ذلك اليوم كنت ة الملوكيّ " 

 سنوات ورنيم ست نادر ،الةطفلّي في الصّ 

سنوات ـ أجهش بالبكاءـ نادتها رنيم  عشر

تضحك  جاءت مسرعةً  ،لتمشط لها شعرها

 بب طلبت  وجلست تقوم بذلك ثم أنا أنا السّ 

وكعادته كان مطيعاً ليته  ،من نادر كوب ماء

 ركض ليحضر، ليته لم يوافق ،لم يكن كذلك



  

 143 دانه عدنان حبّال

 

لتأخذ منه  يم مسرعةً لي طلبي لحقته رن 

الماء خوفاً من أن يسكبه على األرض 

ت شعرها من مشط أمها لتضعه في سحبَ 

مشط من أمشاط المالئكة! وسقطت قطعة 

قذيفة هاون سكبت  ،الجحيم تلك في المطبخ

دماء طفلّي وأشالءهم مع كوب الماء على 

ا عصفورين إلى ، طاراألرض وفي كل مكان

تبقى في حياتي كل ما ا ة وطار معهمالجنّ 

 ،من فرح حتى نجالء زوجتي فقدت عقلها

ة وارع واألزقّ هامت على وجهها في الشّ 

 تصرخ باسميهما تارة وتتمتم تارة وتسأل 
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ها ثم وصل بها األمر إلى أنّ  ،المارة عنهما

إلى أن ، لهما أمامها وتحادثهماباتت تتخيّ 

 قلبيةٍ  رفق هللا بحالها فأخذها إليهما بجلطةٍ 

 .رحيمةٍ 

يه ى وجهه بكفّ وغطّ  ة ثانيةمرّ  جثا على ركبتيه

ين بتراب بيته القديم وانخرط في بكاء تالمليئ

 ركض عمر وبعض من الرجال يواسونه، مرير

 .ويحاولون احتضان وجعه

انتهت موجة الوجع العاتية أو لنقل ما أن بعد  

فالوجع  ،ظهر منها على شطآن أرواحنا حينها

 ال مهرب منه وال  الذي يحتل قلوبنا بحر هائج
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نهاية له، أكملنا عملنا لنصف ساعة أخرى 

أعادت إلينا هدوءنا وتوازننا بل أننا عدنا 

بحّب له قوني إن العمل نضحك ونغني! صدّ 

يشفي على قلوب المقهورين،  السحرمفعول 

جراحهم ويمسح دموعه بل ويرسم على جدران 

أرواحهم ضحكات بألوان قوس القزح وأجمل، 

اإلحساس بالوقت والتعب لدرجة  قد  تف يجعلكَ 

ر على موعد األمسية لوال منبّه نا كدنا نتأخّ أنّ 

اعتذرنا منهم قبلنا األطفال ووعدناهم عمر، 

 بالعودة غداً.

 :بينما نحن في الطريق قال لي عمر
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يجب أن نعكف على منازلنا لنستحّم ونبّدل  -

 .ثيابنا

 :أجبته بهدوء 

 .لن أفعل -

أغنية فيروز " وطني يا  وتابعت دندنتي مع 

ألنه فهم  ملء شدقيهجبل الغيم األزرق " ضحك 

قافي ، وصلنا إلى المركز الثّ ووافقإليه  ما أرمي

الة طبعاً بربع ساعة، الصّ  قبل موعد األمسية

تماماً انتظرنا قليالً حتى كدنا نفقد  فارغةٌ 

من  مجموعةٍ  بصيص األمل لنتفاجأ بدخولِ 

  ست إناثتسعة،  باب من الجنسين عددهمالشّ 
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ة، وقفوا مصدومين ألقوا التحيّ  ة ذكوروثالث

هشة من نظراتهم من مظهرنا األشعث تقفز الدّ 

ضحكة  طلقت  أاألغبر أنا وعمر، بال وعي مني 

 :ة خاطبتهم ممازحةقويّ 

نعم هنا المركز الثقافي في المزة وهنا  -

ة بعد خمس دقائق ستقام األمسية الشعريّ 

ن ذااللّ األطوار  غريبان اعراالشّ ونحن 

لالستحمام  هذه األمسية، لدينا ماءٌ  سيحييان

ونملك ثياباً نظيفة وهلل الحمد لكننا كنا في 

 .مهمة سنحكي لكم عنها في سياق األمسية

 



  

 148 دانه عدنان حبّال

 

حاولوا طمس معالم ذهولهم بابتسامات مزيفة 

بيهة فلم يعتادوا في األمسيات الشّ  ،وهذا حقهم

عطرة إال شعراء بثياب أنيقة وروائح 

ة فعلهم عن وابتسامات موزونة، تجاهلنا ردّ 

وبدأنا باألمسية ليس كما كان مقرراً بل  قصدٍ 

صدح صوتي ألرتجف  ،كان االرتجال سيّد الليلة

أنا منه قبل عمر والحاضرين خرجت الكلمات 

ة ال أشعر بشفاهي تتحرك من روحي، وألول مرّ 

فقدت االتصال بجميع أعضاء جسدي خاصة 

 عندما قلت:
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 بنيناهجئنا " 

 هدمناهمن بعد أن قلنا بأنا قد 

 وجدناهت هنا 

 أضعناهقد أننا  خلنابعد أن 

 حبًّا شفيناه

 جرحناهبحماقة األيدي بعد أن من 

 هذا التراب على حجابي

 فعلناه نجاح قدالدليل على  كان

 في ثيابيغلغل العطر و

 حملناه " سويًا قدهو ماء حجر 
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في البكاء لم أعد أستطيع الوقوف لم  وانخرطت  

منهارة على  أتمالك جسدي وال نفَسي سقطت  

الكرسي ليكمل عمر على نفس الوزن والّروح 

وت لقد سمعت صوتي يخرج من ونفس الصّ 

 :حنجرته حتى ختمها بقوله

 له علينا حق الحياة "

 فينا إن نسيناه حمنالرّ ال بارك 

 فينا إن تركناه " حمنالرّ ال بارك 

عندها بدأت أستعيد حواسي وأفتح عيني ألذهل 

 مما رأيت كانت الصالة ممتلئة أكثر من نصفها 
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بالشباب، ذكوراً وإناثاً رغم تفوق العنصر 

جال نني لمحت بعض الرّ إالنسائي، حتى 

ساء ممن هم في العقد الرابع من العمر أو والنّ 

الخامس على ما أظن، رأيت عيوناً دامعة 

مختفية في أكّف أصحابها ورأيت رؤوساً 

لت ملهم جزمت أنها كانت تجهش بالبكاء، تخيّ 

أمامي، ليته يرى أنني لست الوحيدة، لست 

المجنونة الواهمة التي تحلم بوطن سليم، هناك 

غيري يا ملهم، لو أنه فقط تعاضد الموجودون 

الة بنفس الصدق والحب واإليمان في هذه الصّ 

 المختفية بين الذي ألمحه في عيونهم حتى تلك 
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أيديهم لنهض وطننا وقام من الركام كالمارد، 

ليتك تعود يا حبيبي، ليتك تعلم كم أحتاجك وكم 

طيف ملهم عندما سألتني  طردت  تحتاجك الّشام، 

عنوان المكان الذي كنا  الموجودات عن إحدى

بالمشاركة  أخبرتها فأعربت عن رغبتها ،فيه

ت وجنّ  هي وصديقاتها رحبت طبعاً بها وبهنّ 

وتتمايل  فؤادي قامت ترقص وتدندن فرحتي في

أحاول تهدئتها  وبينما انا، على أكتاف روحي

بابتسامة خفيفة حتى ال يعتقد الموجودون أنني 

قضى عمر على كل المجهود الذي  فعالً، جننت  

 :أبذله الستعادة توازني
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صار عدد المشاركين في االلتحاق بفريق  -

نرجس  يان وعشري ةالبناء غداً خمس

 !ن اقرصيني هل هذه حقيقةوعشري ةخمس

يدي على  مجنون ووضعت   بصوت ضحكت   

 فمي أريد أن أزغرد ليلتقطها عمر وهو غارق

ً في الضّ   :حك حتى فاضت عيناه دمعا

 مجنونة ماذا ستفعلين؟ - 

لم أكن  ،لم أعد أسيطر على فرحتي يا عمر - 

كنت أظن ، العمل سارع في نبضأتوقع هذا التّ 

 أننا سنجلس مع الناس في غرفة اإلنعاش ليالٍ 

ثهم عما ينتظرهم إن قاموا لكنهم نحدّ ، طوال
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فالوطن  إنعاش إذاً  قاموا بال ،قاموا يا عمر

 !عاش عاش الوطن يا عمرعاش، 

الكلمات بأعلى  نتبه أنني كنت أنطق هذهألم  

صوتي وأن حالة االنفصال عن جسدي عادت 

عيوناً كثيرة تلتمع  إلى أن لمحت   من جديد،

 هشةبخليط من الدّ  تنظر إليّ  كسيوف الحقّ 

 والفخر واألمل، صاح أحد الشباب:

لقد عدت  ،ه أيضاً يا سيدتيأظنّ  هذا ما كنت   -

أيام فقط واليوم أشعر  مسا منذ ثالثةمن النّ 

بكل كلمة تقولينها أنا معكم منذ اللحظة وكل 

علمي وحبي وخبرتي فداء لمشروعكم 

 .العظيم
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على كالمه وعلى  أثنى عليه الحاضرون وأكدوا 

أنهم معنا أيضاً، بدأ عمر يكتب أرقام هواتفهم 

حتى يتم تبليغهم على موعد اللقاء  الخليوية

 كانوا منتظمين لدرجة، فصيلوالعنوان بالتّ 

كلمات محسوبة، وهدوء حكمة  ،تفوق الخيال

، المنّصةطويل أمام  وا لوحدهم في طابوراصطفّ 

دأوا يلقنون األرقام وبضع المالحظات بالدور ب

ب ثم يلقون التحية ويخرجون كطاّل  لعمر

أستاذ وال  مهذبين في مدرسة لكن بال صراخ

في  ، في هذه األثناء صار يهتزّ عصا مدير

 :ذاكرتي صوت أحد نقاشاتي مع العم "ألبير"
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ة األلمانية ل لَك أن تتخيّل لو اجتمعت العقليّ ه -

الهّمة مع الحّب، اإلصرار مع العواطف العربية، 

ة مع االنتماء والدقّ غف، الخبرة مع الشّ 

 صالة!األو

حري يا نرجس لو اجتمع على هذا المزيج السّ  -

ى لو كان صحراء سيبنيه أرض أي وطن حتّ 

 وسينهض به إلى ما قبل سابع سماء بغيمة.

إنني أحاول إسقاط التجربة األلمانية على  -

البلدين من  الوضع في سورية، وأقارن بين

حيث الجغرافيا والموقع والموارد الطبيعية 

فترجح كفة سورية دائماً، حبيبتي سورية بقدر 
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بقدر ما  ما تحمل في جعبتها من خير وحبّ 

 طعنها البشر وأّولهم أهلها وأنا منهم.

كفّي عن جلد نفسِك يا نرجس، نعم بلدكم تنبع  -

تم وبقي خيًرا وتفيض، الخير فيها باٍق ما بقيَتِ 

 جوع! على عهدكم بالرّ 

نب صار يؤجج ال تقلق، هذا اإلحساس بالذّ  - 

في داخلي فتيل اإلصرار على فعل شيء تذكرني 

ى تحت ترابها إذا به بلدي غير جسدي المسجّ 

 ق ّدر لي أن أدفن فيه.
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خرجت وعمر من الصالة وأوصلني إلى  اآلن

لم نتوقف عن الكالم والضحك والبكاء  المنزل

إلى شارع  ريق، فجأة وقبل أن نصلكّل الطّ 

السيارة ونظر في  وقفأمنزلي ببضعة أمتار 

 :عيني قائالً 

نرجس هل لي أن أشكرك؟ هل لي أن أهتف  -

المالك الذي  باسمِك أمام المأل ألقول أنكِ 

؟ وضياعي بكِ  انتشلني من غربتي عنكِ 

 لم أنوِ ، مّرة يا صديقتي لوألوّ  سأصارحكِ 

اً هناك كنت مستقرّ  ،يوماً العودة للوطن

 وتينالبرود في كل شيء والرّ  واعتدت  
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 القاتل الذي لم أستطع كسره بحّب جديد 

جين إلى أن حررِت أنت حلمي السّ  ،بعدكِ 

الذي ظننته قد مات، إنه لم يكن ولألسف 

 العودة إلى الوطن بل كان رؤيتكِ 

 ،يا نرجس أي شيء، أي شيء ومشاركتكِ 

على ناصية  ولو كان فنجان قهوة في مقهى

 يصبح مشاركتكِ  فإذا به، ةحارة دمشقيّ 

 ً ببساطة  ،إنعاش وطن ظننته لن يحيا يوما

ي لِك قبل الوطن وأعادني حبّ  أعادِك حبّ 

 جدوى من كالمي هذا وليس الوطن، ال حبّ 

  إالمكانه وال زمانه لكنني ما اعتدت معِك 
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كاء فهم والذّ التّ إال منِك  راحة وما اعتدت  الصّ 

طلب منِك شيئاً ولن أطلب أواالحترام، ال 

ريق بالصفة التي معِك الطّ  يوماً وسأكمل

 .تريدينها

هذه الكلمة  ارة عنديّ بقبضته السّ  أمسك الصمت   

ورفعها عالياً ثم رماها على األرض مجدداً 

ويعيد ترتيب الكلمات على  ليوقظني من ذهولي

 شفتي

ة ال واالجتماعيّ ة وابط العاطفيّ فات والرّ الصّ  -

أقدر  تساوي شيئاً أمام ما نفعله اليوم،

 بصدد  تماماً لكنني لست   مهاوأتفهّ  مشاعركَ 
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فكير بها في هذا حتى التّ  مناقشتها أو

نكمل ما بدأناه اآلن يا صديقي  الوقت، دعنا

 .العزيز

فهم منها  ة على شفتيّ حقيقيّ  ابتسامةً  رسمت   

، بدوره ما معنى كلمة صديقي العزيز فابتسم

 .نطلقاو يارةدار محرك السّ أ

إلى البيت، عانقت صور أبي وأمي  وصلت  

صورة صورة وضعتها أمامي  قبّلتها خوتي،وإ

هذا  ثهم عما جرى فيعلى الطاولة وبدأت أحدّ 

اليوم العظيم أبكي تارة وأضحك أخرى إلى أن 

ة تلك رنين هاتفي، الحميميّ  أخرجني من جلستنا
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 عدة مرات عندما كنا فيها أمي لقد اتصلت إنّ 

 :عليها دّ يف ولم أستطع الرّ الرّ 

الموت  أين أنت يا نرجس لقد قلقت عليِك حدّ  -

 :أجهشت  بالبكاء ؟بخير يا صغيرتي هل أنتِ 

أنا بخير أنا  ،روحي نعم يا ،نعم يا أمي -

 سعيدة جداً يا غاليتي بل إني لم 

 ..كلها كما أنا اليوم أكن سعيدة في حياتي

 تفاصيل ما حدث وما إن انتهيت   سردت عليها

 :صوت كريمسمعت   حتى

هل أنت تهذين يا نرجس؟ هل فعالً هذا ما  -

أّكدي كل شيء أرجوِك  لقد سمعت  ، حدث

 لي؟
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 :بضحكة مجنونة هتفت   

هذا ما حدث وسأرسل لك  كريم أنّ  أقسم يا -

 .ي التقطتها توثيقاً لكالميالتّ  الصور

في كالمه عدم التصديق لكني لم أكترث  لمست  

قمت ، الصور له المكالمة وأرسلت   أنهيت  

أجد شيئاً أرميه في جوف معدتي و ألستحمّ 

باح إال أن كريم لم يفسح لي الصّ  الفارغة منذ

 :المجال باتصاله السريع

هل تحتاجون  ؟أستطيع أن أفعل نرجس ماذا -

 !ماالً؟ قولي باهلل عليك
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 !هذا ما نحتاجه فقط، ارجع يا كريم -

 .لم يرّد، أنهى المكالمة وتركني في ذهولي 

صل وهو الذي لو كان ملهم هو المتّ  كم تمنيت  

لكن أمنيتي  ،بكلمة المساعدة ولو يعرض عليّ 

علن باتت ضرباً من الخيال بعد ذلك اليوم الذي أ  

نائي زمام ار واستالم الحزب الثّ النّ  فيه وقف

من كل  فيها طلب األمور وإلقاء رئيسه كلمةً 

 وأعلن أن حزبه سيمّد يدَ ، جوعالمغتربين الرّ 

ة إلعادة إعمار الشبابيّ  العون لكل المبادرات

 ا نتابع المشهد سويّة يومها، قمت  الوطن، كنّ 

ً  ،أزغرد وأبكي أرقص  بينما ملهم كان جاثما
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من  على الكنبة كوسادة بالية بهتت ألوانها 

عشر عاماً  األربعةكثرة االستعمال ووليد ذو 

 ً وإلى  عقلياً كان ينظر إليّ  فعلياً والعشرون عاما

 :والده كالمشدوه ليصرخ

 ا؟دهاكم ماذا حصل؟ ماذا -

 :أجبته على الفور بعد أن عانقته

 سنعود إلى سورية يا وليد سنعود انتهت -

 .الحرب يا صغيري وأخيراً 

 :سكب كالمه في أذني كمعدن منصهر 

 !أريد أن أعود عودي أنت يا أمي أنا ال -
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ملهم الذي  رت مكاني وأنا أنظر إلىتسمّ 

انفرجت أساريره وأخفى ضحكة الشماتة بين 

رفة وترك في غادر وليد الغ   أسنانه الصفراء،

التفتت  دمةروحي موقداً مشتعالً من األلم والصّ 

 إلى ملهم وسألته ببرود مصطنع

 ؟وأنت أيضاً لن تعود -

الحيلة بمعنى حاجبيه بمكر وهو يمثل قلة  رفع 

 .أن ال لن أعود

 :ثّم هتف

ً  الو - لن أسمح لِك أنا زوجِك  ،أنت أيضا

 !وولي أمركِ 
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كنت أصطنعه وذاب  تالشى كل البرود الذي 

 بوهج كلماتي

 !سأعود لو مشياً على األقدام وسترى -

اهدئي يا نرجس دعينا نتحّدث أرجوِك، لقد  -

تركتِك تفعلين ما يحلو لِك من تخطيط وأحالم 

ذلك ألنّك أمام عينّي بأمان  هذه المرحلة تخصّ 

حضني وبدفء صدري أما اآلن لن أستطيع 

في الّسفر وأنا أرى الخطر  ضوخ لرغبتكِ الرّ 

المحدق بك هناك، الوطن اآلن يا حبيبتي بقعة 

بعد  وأوالدهم خاوية لن يعود أحد من الالجئين

 ة في أوروبا، لنأن اعتادوا االستقرار والحريّ 
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إن صّحت تسميته بالوطن إال الوطن  ذايبني ه 

من اضطر للبقاء فيه ولن يبنيه وبمعنى أدق لن 

مه إال ليكمل البضع سنين من حياته الباقية يرمّ 

 ً وراءه أجياالً من المرضى  ويموت مخلفا

 ..موحين عديمي اإلرادة والطّ النفسيّ 

قاطعته عند كلمة طموح وكأنه بها داس على 

بي  استخفّ فمي منذ  س المحشو فيزناد المسدّ 

بير" وأثبت لي كالم والدّي بأنّه وبكالم العم "أل

صاص انطلقت ، كالرّ ديم الّطموحكسول وع

لمحت الدماء تنزف  كلماتي في وجهه حتى أني

 خيّل لي: من بؤبؤ عينه أو



  

 169 دانه عدنان حبّال

 

، موح؟عن أي طموح تتحدث يا صاحب الطّ  -

الحرب لتتكلم بألسنتهم  أنت لست من جيل

بحّجة  هرب من الحربفل الذي أنت الطّ 

زوجته وابنه!، من يخاف على الخوف على 

أسرته فعاًل ال يحاول سلبها انتماءها، من 

يخاف على ابنه ويحبّه ال يعلّمه الوالء لغير 

الوطن واالنتماء لبالد غريبة باردة يعرف 

أنّها لن تدفئ روحه يوًما وأنه سيظل فيها 

 غريبًا حيًّا كان أم ميتًا..

ي لكنني رفعت صوتي وأكملت حاول مقاطعت

 :كالمي
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أنت من وعدني بالعودة حالما تضع  ألستَ  -

الحرب أوزارها؟ ألم تقل لي إنك ستكون أول 

من يضع حجر أساس في أرض الوطن؟ 

سأسامحك على كل شيء يا ملهم كل شيء 

باستثناء هذا الوعد إن أخلفته فستخسرني 

 لألبد، لألبد أسمعت؟

أننا سنعود لكن ليس سنعود يا حبيبتي أقسم  -

اآلن انتظري قلياًل حتى نرى إلى ماذا ستؤول 

 األوضاع هناك وكيف ستسير األمور..

لن أنتظر سأبادر وأبدأ ولو كنت الوحيدة على  -

اإلطالق التي ستجوب شوارع البلد وأحياءها 

 إلعمارها وإحيائها!
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حاول الكالم لكني وضعت يدّي على أذنّي 

وسمعته يصرخ بصوٍت وخرجت من الغرفة، 

 جعلني أرتعد:

 لن تسافري يا مجنونة سأمنعِك. -

ليلتها بكيت وبكيت حتى ابتلت وسادة غرفة 

الجلوس التي قضيت ليلتي فيها للمّرة األولى 

منذ تزوجنا، ذلك بعد أن دخلت غرفة وليد 

وجلست معه ناوية بدء محاولة أخيرة في 

إقناعه بالعودة معي ما إن بدأت الكالم حتى 

 م بأنفاس متهدجة:قاطعني وصار يتكلّ 
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أمي إن سورية تحتاج ع مراً حتى تصبح  -

للوطن ليس  وطناً حقيقياً حسب مفهومي

أنا أريد أن أدرس وأتخرج  مفهومك أنتِ 

من جامعة مرموقة وأبني مستقبلي الذي 

أثق أنني قادر على بنائه هنا، أنا سأبقى مع 

 ي.أمّ  والدي وأرجو أن تبقي معنا أرجوكِ 

قّطع به نياط قلبي لكن عقلي كان  وبكى بكاءً  

حاضراً وأدرك أن ملهم غلبني في كسب عقل 

ة وهي جعله يحب وليد من ناحية جوهريّ 

 د أن مستقبله فيها وفيها فقطألمانيا ويتأكّ 

 وأن كل ما غير ذلك من ،سيعيش حياة كريمة
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أفكار أّمه وأحالمها ليس إال هراء، وأنه لن  

جل الصغير ذو هذا الرّ يتراجع عن كالمه 

ع األربعة عشر عاماً الذي يقبع أمامي ويتربّ 

على عرش روحي عانقته، رجوته أن 

 يسامحني بعد أن بللت كتفه بدموعي.

خرجت من المنزل واتصلت بالعم " صباًحا 

يخذلني  ألبير " طالبة لقاءه على الفور لم

رغم أنه في الفترة األخيرة وبسبب كعادته، 

 الشيخوخة صارت 

التقينا في الحديقة كان تنقالته متعبة جًدا، 

 ً  :وجهه يرقص فرحا
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عت اتصالك وكنت جاهزاً للقائك فانا توقّ  لقد -

ما  يصديقتي هات أتابع أخبار وطنك أيضاً يا

 .عندك

 كالماء والدموع تنسكب من مقلتيّ  بحزن أجبت  

 :على لوح ثلج المغليّ 

انا  ،ملهم ووليد رفضا العودة بشكل قاطع -

را جيداً بعد ما قااله اليوم لن يغيّ  أعرفهما

 .رأيهما

 :محاولته إخفاءه الذهول في عينيه رغم لمحت   

 ؟المهم أنِت ماذا تنوين !ماذا يهمّ و -

 :بكفّيّ ومسحت دموعي  رفعت عينيّ 
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 هتفت  !، لقد في عودتي وهل عندك شكّ  -

نني سأعود لو مشياً أمس إ بأعلى صوتي

من  ني خفت  أ على األقدام لكني أعترف

ماح لي بالعودة هل بعدم السّ  تهديد ملهم

 ؟تهديده تراه يستطيع تنفيذ

 :شفتيه ملءضحك العم " ألبير "  

أحد يستطيع  نِت في ألمانيا يا عزيزتي الأ -

دي الموعد ودعي فر حدّ منعك من السّ 

 .الباقي عليّ 

 :بسرعة إلى أذنيهكلماتي  أطلقت  

 !اليوم إن استطعت -

 



  

 176 دانه عدنان حبّال

 

  ً   :قال ضاحكا

يومين على األقل وأحضري لي  أمهليني -

الطيران  األوراق المطلوبة ألحجز لك تذكرة

 .وكل شيء سوف يكون على ما يرام

 ،باكية ضاحكة شكرته من أعماق قلبي 

 .وانصرفت

غير دخلت إلى المنزل ألرى ملهم كالطفل الصّ 

 :يبكي نظر إلّي بألم

ستتركيننا يا نرجس تدركين أنني ال  هل -

جيداً  أعرف كيف أتنفّس في غيابك وتعرفين

 حاجة وليد إليِك إنه ال يستغني عنك وال والده 
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 .يستطيع ذلك

سورية يا  أنتم من استغنيتم عني وعن -

أنا، لن أبيع وطني من  زوجي العزيز لست  

بأيديكم وخياري أيضا  أجلكم ألن الخيار

ى من كل قلبي لو أتراجع، أتمنّ بيدي، لن 

ووليد معي فأنا التي بحاجتكم هذه  تأتي أنت

 الكثير ر في الموضوع ليس لديكة، فكّ المرّ 

 الوقت!من 

تركته ودخلت غرفتي ألعانق جواز سفري الذي 

عائدة إلى بلد منشئه  طال انتظاري الستخدامه

 لكن اكتشفت أن ملهم قد أخفاه فخرجت إليه 
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 :وحةالمذب كاللبوة

لن تمنعني بهذه  ! تفعل هذا يا ملهمال -

 ً إن  ،الطريقة، ال تدع فراقنا يكون بشعا

حسمت أمرك بعدم الرجوع فال تحرمني من 

حتى في خيانتك ال حلمي كن عادالً حقي و

ً وتكن خائناً   !ظالماً في آن معا

جواز السفر من جيبه  أخرج لم ينظر في عينيّ  

 ة أسمعهال مرّ اه وبنبرة قاسية ألوّ وأعطاني إيّ 

 :بصوته

تحكمين علينا  إن فعلتها يا نرجس فأنت -

 !بالفراق األبديّ 
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 !الطالق ذن فلتبدأ بمعاملةإ -

قلتها بال اكتراث وتركته يسبح في بحر من 

 هول والغضب.الذّ 

خرجت ألعطي جواز الّسفر للعم " ألبير" 

 ثم عدت ألرى البيتوأستنشق بعض الهواء، 

وهناك بعض من أيّة روح، خاوياً على عروشه 

ابننا  ات المفقودة أدركت أن ملهم أخذالحاجيّ 

ريثما أرحل حتى ال أحاول التأثير عليه، لم 

ريد أن تماماً، إنه حتى ي أتمالك أعصابي انهرت

أحتضن فيها ابني يحرمني من أيام أخيرة 

 وم بعد محاوالت بكيت حتى استسلمت للنّ  الوحيد
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أر أحداً منهما  لم فاشلة لالتصال به، وبعدها

تواصلت مع ع مر الذي كاد ، حتى هذه اللحظة

ة، ق هذه المرّ صدّ  يطير من الفرح ألن شعوره

فمنذ شهرين تقريباً أصّر أن نبدأ بتنظيم 

عوة دون وطبع بطاقات الدّ  ةاألمسية الشعريّ 

ة السياسيّ  تاريخ وال عنوان كان تسارع األحداث

أما لي فقد  سبة لهبالنّ  يوحي بأن الفرج قريبٌ 

 أثق بتلك الّ سنوات أ علمتني حرب عشر

 األحداث.

أن أنام  إنها الواحدة بعد منتصف الليل كان ال بدّ 

 بدأته اليوم أمسكت  حتى أستطيع متابعة ما
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سائل على هاتفي ألجد ما يفوق المائة من الرّ 

 ، غمرتني فرحة تشبه كلّ " باتطبيق "الواتس

  ع مرأخواتها اللواتي غمرنني اليوم ف

طبيق س مجموعة على التّ صديقي العزيز أسّ 

الحرب" وأضاف  وطن يولد من" وأسماها

بي إليها جميع أرقام هواتف الفريق الطّ 

الوالدة العظيمة واتفق معهم غداً  المشرف على

رسالة  قاء وأرسل ليعلى الموعد ومكان اللّ 

فاصيل ظناً منه أني قد خاصة بالموعد والتّ 

 .ومخلدت للنّ 
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سريعاً حتى يأتي ذلك الغد بسرعة البرق،  نمت   

وأتى محمالً بالعمل والمجد والفخر وبصديقتي 

اهر،    ت ترابها الطّ وطئالفرحة التي الزمتني منذ 

ة البر والبحر، تلك الجميلة التي حوريّ  دمشق

قاسيون  تمّشط شعرها بالياسمين لتنثره على

من حمام سحري يسبّح الخالق في كأسراٍب 

 ألف مرة. الدقيقة
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 الفصل السادس

الثالث من أيلول  -دبيّ -اإلمارات العربية المتحدة

2023. 

 كريم

رسالةٌ من "ملهم" تحمل الغضب الممزوج 

بالقهر بين حروفها كتب فيها "نرجس عادت 

دون موافقتي إلى سورية، تركتني ووليد 

وحيدين يا كريم، أكاد أجّن من الخوف عليها 

هل لَك أن تقنعها بالعودة أو وعلينا في غيابها، 

، على اتصاالتي كحّد أدنى من القرب إليّ  دّ بالرّ 
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لتّوي، ساعدني يا الّضياع يأكلني وكأني تغّربت  

 كريم"

وصلتني رسالته في وقت غير مناسب له، كنت 

أشاهد الّصور التي أرسلتها نرجس للمرة األلف 

منذ مساء أمس، كان تعاطفي معها وفخري بما 

أوجه، بل إنني كنت أفّكر جديًّا بالعودة  فعلته في

مثلها، أرسلت  الّصور إليه مع رسالة قصيرة 

مفادها" نرجس فعلت ما لم نتجّرأ نحن الّرجال 

فعله يا صهري العزيز، ما تطلبه مني مقيّد على 

 بألف قيٍد حديده الخجل من نفسي!"

 من جديد واصل معهلم يرّد ملهم ولم أحاول التّ 
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تائًها وغارقًا في بحر نت  مشّوًشا ذلك ألنني ك 

دئ تارة أخرى، تحاول هائج تارة وهاأفكاٍر 

حيح في رقعة على المربّع الصّ أمواجه وضعي 

الوطن، هل أعود اآلن وأكون في وطني طبيب 

أسنان ويًدا عاملة فحسب، أم أستثمر ثروتي 

 المتواضعة بأسهم رابحة فيه حتًما حتى لو

طلبت مني العودة لكنّها أفلست  ماديًّا، نرجس 

عاطفيّة بطبعها وتعتقد أن أعظم الع قَد تفّكها 

لمسة من عصا الحّب الّسحريّة، قد تكون على 

تحتاج إلى يد  لعصا الّسحرية فعاًل حق لكّن هذه ا

 ب، ، يد من جسد كامل بعقل وقلمؤمنة بها
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هنا ال أستهين سأكون أنا العقل ونرجس القلب، 

زدحم بأفكاٍر لعقل الذي يأبًدا بعقلها، ذلك ا

معتمدة على معلومات منّظمة ورؤية واضحة 

، ال بّد أن أعترف هنا أنني كنت وبيانات حقيقيّة

متحّمًسا معها فيما كانت تفعله من جمع وإسقاط 

وتخطيط لكنني كنت أخاف عليها السقوط في 

و إذا أهّوة الواقع إذا لم يتحقق ما تحلم به 

م أكن أشجعها وال طالت الحرب كثيًرا لذا ل

أحبطها كنت أراقبها بصمت وفخر، وها هي 

الّصوف وسأعطيها اليوم قد أمسكت خيط 

حياكة وشاح سالمة وحياة الّسنارة كي تكمل 

 يدفئ أكتاف الوطن.
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وريين السّ  اءاألطبّ  بالعديد من أصدقائي اجتمعت  

لهم ما حدث،  المقيمين هنا في اإلمارات وحكيت  

عم المالي شرحت لهم ما أفّكر به وهو الدّ 

 ،للداخل منهم من تحّمس ووافق على الفور

ومنهم من صار يتحجج بأنه ال يجرؤ على 

المغامرة بما جناه طيلة عمره، أثار غضبي 

 :أحدهم عندما قال بعجٍز مستفزّ 

ين سنة أو عشر ذإنّي أجمع المال هنا من -

عندما أكبر  يزيد كي ال أحتاج إلى أحد

أتريدني أن أرميه في مهمالت هذه  ،وأشيخ

شباب  األرض التي تسميها الوطن وبأيدي

ن على إخراجه وطائشين يعتقدون أنّهم قادر
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من وحل الحرب وما تحته من رواسب 

 التخلّف والّرجعية!

 يطرة على أعصابي حينها:السّ  تفقد

لمال قد يمنحه مثلَك يعتقد أّن ا إذا كان طبيبٌ  -

وتهترئ صّحته فال الكفاف عندما يكبر 

عتب على األميين الّذين أشّك أنّه بقي أحد 

منهم يفّكر بهذه الطريقة! وهؤالء الّشباب 

ليسوا طائشين بالمناسبة، إنّهم أولئك الّذين 

عاشوا الحرب كلّها أو بعضها ولم يغادروا 

البالد إال مكرهين أو هاربين من موت 

 يشبهوننا عندما خرجنا طمعًا  محتّم، ال
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ة والمظاهر! بكل األحوال من بحياة الرفاهيّ 

يريد المساهمة في هذا االستثمار الّرابح 

 يعرف رقم هاتفي.

تي تركت المجلس غاضبًا يومها، لتكمل زوج

والخيبات خيبة نوبة الغضب وتزيد الّطين بلّة 

برفضها "تصرفاتي المجنونة ومغامرتي 

ومستقبل أوالدنا" على حّد وصفها! بمستقبلنا 

أثارت جنوني! كيف لها أن تفصل مستقبلنا عن 

مستقبل الوطن وتربطه بماٍل قد يختفي بلمحة 

عين، حاولت إقناعها لكنّها أبت فتجاهلتها 

المهّمة ألمي الّتي صارت تفهمها أكثر  وأوكلت  

 مما تفهمني وتحبّها ربّما أكثر.
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عم ي جاهز للدّ وأخبرتها أنن بنرجس اتّصلت   

أنا ومجموعة المادي من أجل إعادة اإلعمار 

من رفاقي وسنحاول أن نجمع أكبر عدد ممكن 

من المتبرعين سواء هنا في دبّي أو في إمارات 

لكنّها لم حتى بلدان أخرى، كانت سعيدة بذلك و

ا بي ألنّها كانت تريدني تستطع ان تخفي خيبته

ني فشرحت لها بعقالنية أن مكاأن أرجع، 

المناسب هو هنا اآلن وأنني سأعود حالما تدور 

عجلة اإلنتاج في البلد ويبدأ االقتصاد بالنهوض 

كي أقيم مجّمعًا لعيادات طبيّة مع مجموعة من 

أصدقائي كنّا نحلم به منذ غادرنا البالد قبل 

 خمس سنوات وحرب.
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يتصل بي "أمجد" صهري قرابة الّشهر بعد 

حماس عّما ينوي الثاني زوج "عبق" يحّدثني ب

 فعله ويطلب مشورتي فهو محتاٌر كما كنت أنا

بين العودة واالنتظار لكن الفرق أنّه ال يملك 

ّكل دعًما حقيقيّا للّداخل فائًضا من المال قد يش

اقترحت  قد يساهم بجزء من راتبه شهريًّا، إنّما 

بتواصل مع عليه كونه مهندس مدني أن 

 -نرجس وعمرحسب تسمية -الفريق الهندسي 

لتقديم المساعدة بخبرته في مجاله والبدء 

 بالتخطيط لبناء بعض المنشآت الحيوية

 المهندس بمساعدة صديقنا المشترك "خالد"  
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ا وأهّمها حسب ما بهولندا أيضً  المعماري المقيم

أخبرتني نرجس هي المدارس األساسية الّتي 

كانت قد جّهزت المخططات المبدئية الخاصة بها 

زمن باالستناد إلى معلومات جمعتها منذ 

ودراسات قامت بها عن نظام التعليم في ألمانيا 

عليم في ومحاولة تطبيقها نظريًا على نظام التّ 

سورية مع األخذ باالعتبار الفروق االجتماعية 

ة وبعض بين البلدين بالنسبة لدين األغلبيّ 

العادات والتقاليد التي نريد اإلبقاء عليها 

 ها بعيًدا عن تلك البالية الّتي آن أوان والتمّسك ب
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الي رميها خارج بوتقة عقولنا وقلوبنا بالتّ 

 خارج بوتقة الوطن.

تفّكر لم  ،كالعادةنرجس  أّما عبق فكانت عكس

بالعودة مع طفليها التوأم الصغيرين إطالقًا 

اللذين لم يتجاوزا العامين بعد واللذين أنجبتهما 

العالج وتجارب الحقن من بعد سنوات 

بل غضبت عندما علمت أن أمجد المجهري، 

 هّدأتها وطلبت منها االنتظارط للرجوع يخطّ 

حتى يصبح زوجها  وعدم التسّرع في ردة فعلها

ه الخطوة وعندها ستعيد التفكير جاهًزا لهذ

 .وتقرر
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 الفصل السّابع

 .2024العاشر من شباط -دمشق-سورية

 نرجس

 

شكل كامل فيما تنظيم العمل ببعد أن استطعنا 

عم واستطعنا تأمين الدّ يخّص إعادة البناء 

م والكثيرين من أمثاله كما المادي من كري

بمبادرات كثيرة تشبه مبادرتنا هذه قام سمعنا 

 بها شباب عاشقون في باقي المحافظات وبنفس 
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خم والحماس، بدأت خطوتنا الثالثة التي الزّ 

 بعد األمسية الشعريةّ جدولنا أنا وعمر  كانت في

إعادة إعمار الحجر اإلنجاز الكبير على صعيد و

بدء مهمة إعمار العقول، عقدنا  كان ال بد من

 اةاجتماعاً مقره مجموعتنا الهاتفية المسمّ 

بال ، وطن يولد من الحرب" كما أسلفت لكم"

الذكية  وأصواتنا  مقاعد كانت مقاعدنا هواتفنا

التسجيالت أو  هي أصوات لوحة المفاتيح

مكبرات  ، بال قاعة اجتماعات والالّصوتية

 وزينة وتصفيق حار.صوت وال ورود 

 طرح عمر الفكرة وطلب من المختصين فقط 
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اإلجابة وهذا ما حدث  والقادرين على المساعدة

ظام للنّ " خطوتنا القادمة هي مشروع متكامل 

، ألمانيا واليابانفي سورية على نهج  عليميّ التّ 

عليم عن التّ  أنا ونرجس بدراسة مفصلةلقد قمنا 

ة تطبيق نظام شبيه في هناك ودرسنا قابليّ 

ممكناً جداً، يجب أن يرى  البداية وأظن أن هذا

المسؤولون اليوم أننا لن نتركهم يتصرفون 

سجيتهم ألم يطلبوا منا المشاركة فلنفعل  على

الوطني كان الدعم  وكما تعودنا من فريقنا "،إذا

يجو سون وخرّ تطوع المدرّ ، هممع رفيقنا هو

ة في المساعدة في المشروع التربويّ  لياتالكّ 

اثني عشر  كانوا عشرة ومعي أنا وعمر صرنا
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دعوتهم لالجتماع في منزلي يومياً  شاباً وشابة،

 المشروع كامالً،  إلى أن أصبح

هضة الفكريّة قبل كل شيء فهي أساس هدفه النّ 

طات رسمنا مخطّ  على كل األصعدة. النهضة

عليم في المدرسة المطلوب كاملة لنظام التّ 

انتشار نسخ كثيرة جداً منها في سورية، 

التي  ساعدتنا بذلك دورات التأهيل التّربويّ 

التزمنا بها أنا وعمر خالل سفرنا وأيضاً الخبرة 

ة التي خضع لها المشاركون معنا في العمليّ 

 أوروبا.
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الجديد  إليكم الخطوط العريضة للنظام التعليميّ 

 في سورية:

البلدان إلى أربع  عليمية ككلّ قّسمنا المراحل التّ 

ة التي ة أي االبتدائيّ مراحل نبدأ باألساسيّ 

فل في عمر ست سنوات كحّد أدنى تستقبل الطّ 

ة الّطفل وتقويتها والّتي تقوم على تنمية شخصيّ 

مق عقله ة في عة األساسيّ وغرس القيم األخالقيّ 

 ة من الّدين اإلسالميّ ستمدّ وقلبه تلك القيم الم

ويجدر اإلشارة هنا إلى أننا وعمر  الحقيقيّ 

 أضفنا هامًشا يتضّمن مقترًحا بإدخال كتابٍ 

 مدرسّي جديد قد يحمل عنوان "جوهر 
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اإلسالم" يتعلّم فيه الّطفل اإلسالم الحقيقي بعيًدا 

عن الخرافات وعادات العرف والتقاليد البالية، 

أن يقتنع من خالله بعقله قبل قلبه أن ديننا ليس 

مع كافة إرهابًا بل هو دين المحبّة والتّعايش 

وأنّه بريء إلى يوم القيامة األديان الّسماوية 

ه كي يحققوا من كل أولئك الذين يتسترون ب

مآربهم الدنيئة بالمال أو السلطة، فنستطيع 

 بذلك تربية جيل

السائد  ينيقادر على قلب بوصلة الخطاب الدّ  

رغيب ف إلى التّ رهيب والعنمن اتجاه التّ 

ة طف، وذلك عن طريق ذكر أحداث تاريخيّ واللّ 

قارنتها بأحداث ومواقف معاصرة وترك مو
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نشودة ونحن تيجة المالطفل يخلص بها إلى النّ 

بدورنا نّطبق عمليًّا ما نطلب من الّطفل االقتناع 

أذكر هنا أن صديقنا جورج وهو  به وتطبيقه،

أحد أعضاء الفريق غضب وثار حيث أنه فهم 

تهميش الديانات األخرى بوضعنا كتابًا أننا نريد 

لكنني وعمر يهتم فقط بشرح جوهر اإلسالم، 

وصل ط كمسلمين أن نشرحنا له أن هدفنا فق

إلى نفوس أطفالنا كي يعرفوا حقيقة اإلسالم 

 دينهم ويفهموه فنخرج بذلك من خلف قضبان 

الحفظ والتكرار دون تفّكر وإدراك ونبعد عن 

 ديننا الحنيف الّشبهات والت هم التي أ لِصقت به 
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من ضعيفي النفوس والّسذّج، كما يحق لكم 

ولسائر األديان أن تقترحوا مناهًجا تحكون فيها 

عن جوهر عقيدتكم، بالنهاية هدفنا األخالق قبل 

 العبادات والّشعائر والمسميات.

التعليمية من الضّروري والملّح في هذه المرحلة

تعنيف مادية أو تحديًدا االبتعاد عن أي وسيلة 

فل لدرجة أنّه لن معنوية قد تمارس على الط

أو رسوب بل تقييم فقط، ثّم يكون هنا نجاح 

حلة اإلعدادية والثانوية فالتعليم ينتقل إلى المر

وحتى ال الجامعي، القاعدة األساسية هنا 

 نخوض أنا وعمر في تفاصيل قد تكون أكبر منّا 



  

 202 دانه عدنان حبّال

 

ء في المناهج مفاده أن كتبنا مقترًحا للخبرا

أعينهم أهميّة ربط العلم بالعمل يضعوا نصب 

والواقع والمستقبل حيث يكون هناك تحديث 

قى الّطالب على علم بحيث يب دائم للمناهجّ 

 ر بالده ليس فقط بتاريخها.بتطوّ 

لم نغفل مرحلة رياض األطفال الّتي ستكون 

ة أيًضا من جهة أنّنا يجب أن نستثمر حاجة ملحّ 

غيرة للخير منذ البداية ومن هذه العقول الصّ 

جهة أخرى تأمين مكان آمن مجاني صّحي 

د لألطفال في جميع المراحل التي تسبق يومف

ة في عملها مطمئنّ  سنوات كي تكون األمّ ت السّ 
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فتنتج أكثر وتظهر فعالية دورها وتأثيرها في 

 المجتمع.

ابق يجب أن يكون عددها أكبر من السّ المباني 

كي ال يكون هناك اكتظاظ للّطالب في الصفوف 

مزّودة بكّل ما يمكن أن يرقى بعقل الّطالب و

ووسائل تعليمية مفيدة وفكره من مكتبات 

، وأخيًرا اقترحنا أن ت قلل ساعات الّدوام وحديثة

المدرسي وبالتالي تكون العطل أقل وت ختصر 

 مدة اإلجازة الّسنوية.

عليم تقدمنا بالمشروع إلى وزارة التربية والتّ  

 ت بسبب العجز فيفض المؤقّ فقوبل بالرّ 
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ولة ومديونيتها والموافقة المؤجلة ميزانية الدّ  

مطلوبة، طلبنا مقابلة ة الفي حال توافر الميزانيّ 

ريعة والحوار الوزير ففوجئنا بالموافقة السّ 

المرن بعد أن اقتنع تماماً بوجهة نظرنا وبأهمية 

توصلنا معه إلى حل وسط،  مشروعنا وجدواه

 ظام في مدارس معدودةل النّ طلبنا منه أن نفعّ 

ة ة " إلى أن تتوفر اإلمكانيّ نسميها " وطنيّ 

الدولة  مدراس الكاملة لتطبيقه على كافة

األعمال التي ضمن  عنا أن نقوم نحن بكلّ وتبرّ 

حيث أنه أصبح لنا  مقابل مادي اختصاصنا بال

 جمعية إعادة إعمار نظامية باسم " وطن يولد 
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من الحرب" وكنا باالتفاق مع جمعيات 

وريين نقتطع المتبرعين من المغتربين السّ 

 أجوًرا رمزية لنا من التبّرعات التي يرسلونها

 .بشكل دوريّ 

 :سألني عمر يومها

 ؟ةبالوطنيّ تسميتها  لم اقترحتِ  -

 :بألم مختوم بحماس أجبته

ما هو وطني  لتنا أن كلّ رع في مخيّ لطالما ز   -

ً سيّ  يكون ابتداًء من مواد البناء  ئاً ومغشوشا

ر هذه نغيّ  أن ، أردت  جائرالسّ وانتهاًء بعلبة 

 ة ستكون هذه الفكرة بمفهوم جديد للوطنيّ 
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 .شاء هللا الخطوة خير برهان إن

يا  ابتسم عمر بفخر وقال بعينيه لهذا أحبكِ 

مشكوراً فلم أكن  نرجس لكنه لم ينطق بها

 مستعدةً أبداً لسماع تلك الكلمة مجدداً.

لم أخبركم أيًضا أنني وعمر كنا أعضاء في 

اسمها "شظايا  مجموعة على الفيس بوك

ر يوم مبدعة" كانت ت عنى بدعم المواهب، أذك

تّمت إضافتي إليها من قبل عمر سألته عن هذا 

االسم الغريب فأجابني إّن مؤسسيها مجموعة 

من الّشباب الّسوريين أرادوا التمّرد على 

 مفاهيم الحرب فحّولوا الشظيّة القاتلة إلى 
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ون بكل مبدعة ومن هذا المنطلق صاروا يهتمّ 

ة كي ينشئوا المواهب العربية والسورية خاصّ 

مثقفًّا واعيًا قادًرا على بناء وطنه بحّب  جياًل 

 اكبيرً  أمل وعمل، كان لهذه المجموعة فضاًل و

دعم ي دعمنا أنا وعمر قبل العودة وفي ف

جوع، بل إن الكثير من الفريق كاماًل بعد الرّ 

سين عادوا معنا منذ انتهاء األعضاء والمؤسّ 

يد من الفعاليات الفنية الحرب تباًعا وقاموا بالعد

هنا في دمشق وفي حمص وحماه ماعية الج

وعدة محافظات، والبعض ممن بقوا في الخارج 

 وا إلى فريق الدعم الماّدي.انضمّ 
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ت شهور ونحن منهمكون حتى رؤوسنا مرّ 

المدارس األربعة التي ط بّق  بالعمل صباحاً في

 عليها النظام وباقي النهار في األرياف من

هائل حتى منطقة إلى منطقة، ازداد عددنا بشكل 

المناطق بسبب الزحمة التي  صرنا نتوزع على

نعم  بتنا نشكلها عندما نجتمع في مكان واحد

وبكل صدق لقد صرنا بالمئات دون مبالغة، 

 مجموعات وعيّن رئيساً على قسمنا عمر إلى

أصف  كل مجموعة، لن تسعفني أبجديتي كي 

لكم مشاعرنا ونحن نساعد العائالت التي كانت 

 منازلها دموع الفرح كانت  لعودة إلىنازحة في ا



  

 209 دانه عدنان حبّال

 

 دة الموقف في عيون الجميع، بدأت مناطقسيّ 

الريف تكتمل إعادة إعمارها وتمتد من منطقة 

البيوت إلى المصانع  إلى أخرى وانتقلنا من

بدعم أكبر مادياً وجسدياً بعد عودة عدد كبير 

لن ، كان ملهم ووليد معهمالشباب الالجئين  من

كنت  قد أعلنت ي المدرسة، فأنسى ذلك اليوم 

في المجموعة ذاتها على الفيس بوك أننا ننّظم 

فعالية أوبريت وطني سيغني فيه مجموعة من 

األطفال عّدة أغاني إضافة إلى عرض مسرحي 

وعدة نشاطات أخرى، انتهت الفعالية يومها، 

 إذ بيٍد كنت  أصفّق بحرارة ودموعي تهطل و
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، التفتت  تجاهها بحنان كتفي األيمندافئة تلكز 

أرى الكون ورًدا في  ألجد أربعة عيونٍ 

حدقاتهم، ملهم ووليد، كان العناق يومها أقوى 

من أن يوصف وكانت دموع الفرح تبلل حبر 

األبجدية لتمحوها وتزرع عوًضا عنها بذوًرا 

من أمل ودفء، أنا بين يدّي ملهم ووليد بين 

ق إنّه مشهد يدّي وثالثتنا في حضن دمش

الّسعادة الذي كنت  أنتظر أن يرفع عنه الّستار 

 وال يسدل  بعدها أبًدا.

في غضون ثالث  ازداد عدد المدارس الوطنية

 هر حتى توزعت سنوات من العمل والجهد والسّ 
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خمسة عشر  كافة المحافظات تقريباً وبمعدل في

وثالثين مدرسة في  مدرسة في كل محافظة

معظم رجال األعمال دمشق وحلب، سحب 

دوا أموالهم من خارج البلد بعد أن تأكّ  رؤوس

من استقرار البلد أمنياً واقتصادياً وعادوا 

عم لمولودنا الجديد " وطن لين باألمل والدّ محمّ 

عوده وعاد يفرد جناحه  " الذي كبر واشتد

دنا ل به علينا ويحتوينا كما عوّ العظيم ليظلّ 

ور تسير على ما كنا أطفاالً، كانت األم عندما

يرام حتى ذلك اليوم المشؤوم وإليكم ما حدث 

 فيه.
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 الفصل األخير

 Hagenowهاغنو )) -ألمانياشمال شرق 

 .2017 األّول من أيلول

 نرجس

 

ة والدمعة عالقة على عيني ككل مرّ  فتحت  

دة من صقيع جفنّي المنتفخين، متجمّ  شرفتيّ 

غربة عن نفسي وعن وطني، حتى اليوم لم 

اه  يحرمني إيّ هللا أالّ  باح الذي رجوت  الصّ  أصبح

 أرجوه. وال زلت  
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رأسي ألكتشف أنني ال زلت جالسة خلف  رفعت  

بنظري في الغرفة  مكتبي منذ األمس، جلت  

جدران حجريّة أغلبها عدا ش بّاك الباردة، أربع 

صغير ي حاول جاهًدا الّسماح ألشعة  زجاجيّ 

حي شمس الغربة الحارقة بالّدخول إلى رو

وينجح حتى في أكثر أيّام الّسنة زمهريًرا 

وغيوًما، استوقفتني ثالثة وجوه محجوزة في 

الثين من إطار صور جميل وجديد امرأة في الثّ 

ها تبدو أكبر بكثير كان اسمها في عمرها لكنّ 

دمشق نرجس أي أنا، ورجل أكبر منها بقليل 

لكنّه يبدو أصغر بكثير اسمه ملهم أي زوجي، 

في الثامنة من عمره ينبت بينهما  وطفٌل رجلٌ 



  

 214 دانه عدنان حبّال

 

كزهرة نيلوفر تطاول ساقها كي ال تغرق في 

 بحر همومهما.

أمامي اآلن دفتري األصفر الذي أهداني إياه 

العم " ألبير" كي يكون عيادتي الخاصة للعالج 

من ذلك الخوف الهائل الذي بات يعتريني في 

الفترة األخيرة، الخوف من أال تنتهي الحرب في 

بلدي وأال أعود يوماً إلى دمشق، الخوف من 

أخسر شرف الموت فيها بعد أن خسرت أمان 

العيش بين أحضانها، كان مفتوحاً على الطاولة 

وبداخله قلمي الذي حفر على وجنتي أخدوداً 

جديداً انضم إلى األخاديد األخرى التي كونتها 

رت كالمه وق والحزن والقلق، تذكّ دموع الشّ 
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من  إليه كثير خيل الذي وصلت  لتّ عن العالج با

األبحاث الجديدة في الطب البديل وعلوم 

إن  -يتخيل المريض  البرمجة العصبية، حيث

كل الّصور واألحداث اإليجابية  -صح القول 

يتمنى حدوثها ويقلق من عدمه، ويحاول  التي

يستحضرها في  منأن يعيش فيها فترة من الزّ 

ق ويقومها في يترك لها حرية االنطالومخيلته 

لبي، كنت أقوم انحرفت إلى المنحى السّ  حال

األخيرة  بهذه الجلسات لساعات في األشهر

لكنها المرة األولى التي تكون فيها كتابية، 

 شجعني ، قررت ذلك منذ فترة وأخبرت العم
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 له:كثيراً قلت 

أتمنى لو أكتب األحداث التي تجول في  -

حرية خيالي أثناء تلك الجلسات السّ  دهاليز

على  كي أقرأها يوماً ما عندما أفقد القدرة

ل ويصبح مرضي عضاالً ال عالج له، التخيّ 

حال فاضت روحي  ولكي يقرأها وليد في

التي لن أكتب فقط تخيّ  ،بغربة إلى بارئها

سيحدث بعد الحرب بل سأسطر بين  عما

عاتي من توقّ  حروفها قّصتي ذكرياتي وحتى

 عمر.ملهم ووليد و
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قراري كان صائباً أّن  العم " ألبير "ليثبت لي 

 فتر األصفرأهداني هذا الدّ 

 :رجس وقال ليبلون النّ 

اسقيها بماء  يا نرجس ازرعي فيه أحالمكِ  -

لشمس تعرضيها  األمل وال تنسي أن

ستنمو يوماً ما ويمأل عبيرها  ،اإليمان

كفوح  بروحكِ أن يعبق  جنبات وطنك بعد

الياسمين الشذي، الياسمين الشامي الذي 

 .وأشعاركِ  تغنيِت به في كالمكِ  لطالما

 والعم ألبير وكريم من غرفتي ألجد ملهم  خرجت  
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الة، كريم الذي لم أره منذ يجلسون في الصّ 

، ركضت  باكيةً الحتضانه، أخي وسندي سنوات

يوًما  لم يعبّر ورفيق أيّامي وأحالمي رغم أنّه

عن تشجيعه لي لكني أعلم أنّه يفعل في قلبه 

ؤال عن ألشواق والسّ وهذا يكفيني، بعد الكالم وا

اولة التي األحوال طلبوا منّي االلتفات إلى الطّ 

دفاتر صفراء صغيرة  ةخلفي ألجد عليها ثالث

ت شبه دفتري، لما رأوا الذهول الذي اعتراني، 

 لي:بدأ أبي الّروحي العم "ألبير" يشرح 

طلبت  من ملهم وكريم أن يكتبوا معِك  -

 تخياّلتهم عما سيحدث وأن يكملوا 
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وكتبت  ة وطنكم تكم وقصّ اقصة من قصّ القطع النّ 

م لذا استأذنتِك بأن يقرأها أحٌد ولأنا أيًضا معهم، 

أن  أرِو فضولك في معرفة من هو حتى بعد

 قِت.اقتنعِت ووافمثّلِت أنِك رفضِت مراًرا إلى أن 

 يغّص بالفرح والقهر معًا: بصوتٍ 

ممتنّةٌ أنا لكم ولكل ما فعلتموه ألجلي، كنت   -

أتمنى لو أن هيفاء كتبت ما تأمل به لكنّها 

اآلن هناك في الجنّة سبقتنا قبل أن تحقق 

حلمها بعودتي إليها ووضع يدي بيدها 

لتضميد جراح الوطن، سأزور قبرها يوًما 

ا وأخبرها أنني عدت، كلّي شوٌق ألقرأ م

 كتبتموه.
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 اقترب ملهم منّي عانقني قبّل جبيني:

ة يا نرجس، لن لن أخلف وعدي في الحقيق -

ك الذي ينزف في خيالك أسبب لِك جرًحا كذل

حتى وليد لن يفعلها ثقي بي، أحبّك 

 وسأعود معِك.

 ماذا عنكم هل ستعودون؟! 

 

 تّمت بحمد هللا 

 

 


