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إهداء

 إىل كلِّ طفٍل ما زال يؤمُن باحلبِّ ُرغَم احلرب.

َمْتني إىل عائلتي التي دَعَمْتني وعلَّ

واد املحيط. ُن حيايت وسَط السَّ كيف ألوِّ
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الطُّفولة

ُتقَرُع الطبوُل يف داخيل...

ُر من اقرتاب احلرب، لكنَّ تلك األصوات ال حتذِّ

بل تدعو إىل َغفوة- غفوة عميقة

ما بني أحضان النور وعىل غيوم السمء.

ة أثقال، أشعُر كأينِّ حملٌِّق إىل أعىل دون أيَّ

ا متيًنا أستطيُع َتْرك كلَّ أحايل عليه.  وكأنَّ أحًدا أعطاين رفًّ

 ، ُق أبَعَد بعيًدا من دخاٍن أسود، وضجيٍج أصمَّ أحلِّ

وأضواء ُمعِمية، وكذلك بعيًدا من أبنية األرض العالية. 

ُق إىل منزِل أماٍن يبقى معي أينم ذهبت.  أحلِّ

كأنَّ وطني أصبَح الفضاء،

وكأنَّ منزيل شمٌس يف سمء نار،  أو قمر يف عتمة ليل.

يا له من فضاء رحٍب بال جدراَن  وال حدود

ليست فيه أبنية وال أسوار!
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أشعُر بأنَّ النوَر من َحويل يدخُل وخيرج من باطن يدي، 

وأشعُر بأنَّ نفيس وجدْت ذاَتا. 

ُرْكَبتاي مغروستان يف باطن األرض

كجذوِر زيتونٍة عتيقة،

عان بعفويَّة عليهم اي متسكِّ وكفَّ

ار الشمس. هان إىل األعىل كدوَّ موجَّ

أغمُض عينيَّ وأسرتجع ما كان.
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ة الشمليَّة لنهر الفرات،  فَّ يف شمل وسط سوريا، عىل الضَّ

ة حتت شمس مرشقٍة ترقُص مدينة الرقَّ

لها بعُض اخُلْضِة وعىل أرٍض عسليَّة  تتخلَّ

التي تتزايد ما إِن اقرَتْبنا من هذا النهر الكريم. 

هناك يف شارٍع بسيٍط من حيٍّ أبسط

كنُت أعيش مع عائلتي الصغرية.

ربَّم ل تكن حيايت مثاليًَّة، لكنَّها كانت ُمرِضيًة لطفٍل 

ُيبِحُر يف خياله وينثُر بصمته املبتهجة فوق ألعابه- 

ه، ه خلدِّ لطفٍل توِقُظه َدغَدغُة ُقبالت أمِّ

وتدليك كلمتا احللوة  ألذَنيه كلَّ صباٍح

ليبدأ يومه وُينهَيه مستلقًيا متعًبا عىل الفراش 

من املغامرات اليوميَّة مع روائع والده. 

لقد كانت حياًة طبيعيَّة، فيها أصدقاء وطعام 

وعائلة ومدرسة وأحالٌم وحمبَّة.
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كان الصباح مثل أيِّ صباح

يبدأ بمرافقة أيب إىل املدرسة،

اجتي يف شوارع حيِّنا ثمَّ قيادة درَّ

م كربُت،  التي أجُدها تضيق كلَّ

لينتهَي اليوم بعشاٍء عائيلٍّ أخرُب فيه والديَّ بكلِّ ما فعلت.

كان منزيل فسيًحا وفارًغا حني يكون أيب يف العمل، 

ثمَّ يصبح صغرًيا ومزدًحا عند عودته. 

ًة صامتًة تراِقُص أركان البيت.  وكأنَّ وجوَده كان خيلُق ضجَّ

كانت النوافذ اخلشبيَّة لغرفة اجللوس

ُب بالشمس كلَّ صباح  ترحِّ

ي املنبعثة من مطبخنا الصغري، لتلتقَي رائحَة طبخ أمِّ

فتقَع يف غرامها.

ي أظنُّ أنَّ أيب أيًضا وقَع يف غرام أمِّ

بعد أِن اشتمَّ رائحَة  طبخها ذي املذاق الذي ال ُيقاَوم.
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الطُّفولة
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نة  كانت غرفتي مآلنًة بَصناديق األلعاب امللوَّ

َر املكان تلفازنا األسود.  ى جانًبا ليتصدَّ التي تتنحَّ

كنُت أحبُّ كثرًيا مشاهدَة التلفاز

ي واالستمع إىل قصص أمِّ

يَّة العصافري الزرقاء. م عن حرِّ التي تتكلَّ

لطاملا رغبُت يف الطريان

م عنها. يَّة التي تتكلَّ أللتمَس هذه احلرِّ

ة أينِّ وقفُت عىل رسيري، أذكُر مرَّ

وكنُت أشعُر بقدميَّ تلمساِن فراَش الرسير، 

 - نة عىل غطاء أسفل قدميَّ وأالحُظ التجاعيد املتكوِّ

ع احلياة لوالدٍة جديدة. ا ملُسنٍّ يودِّ جتاعيُد َتَعٍب كأنَّ

يف الوقت ذاته، كنُت أسَمُع صوًتا يف داخيل. 

وكان الصوُت يدفعني كتيَّاٍر

دخَل لكنَّه ال ينوي اخلروج قبل أن حيملني.
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إنَّه ل يدُخْل حتَّى،

ن يف الداخل- يف صميم الداخل. بل أنا واثٌق بأنَّه تكوَّ

أغمضُت عينيَّ وَرَميُت نفيس إىل اهلواء ألطري،

ًدا عىل األرض أرصُخ من وجٍع لكنِّي انَتهيُت متمدِّ

ى متثاِقاًل بني قدميَّ ويدّي. يتمشَّ

راحْت أنفايس املتصاعدة توبِّخ ذلك التيَّار،

لكْن رغَم ذلك التوبيخ كان ما يزاُل هنالك

بصيٌص غريٌب يسكن داخيل،

اٍر آخر. ٌن بقدرته عىل إحداِث تيَّ وأنا متيقِّ

ا. كان أيب مارًدا سحريًّ

كنُت أومُن بأنَّ عضالت يديه تستطيُع حايتي،

وبأنَّ عيَنيه قادرتان أن تعِرفا ما أريده، لُتلبِّيه حااًل. 

كثرًيا ما كنُت أذهُب معه إىل حديقٍة يف حيِّنا

نتباَدُل ركَل الكرة فوق العشب املبعثر، حتَّى نتصبََّب عرًقا.
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ا بعَدها نجلس عىل مقعد احلديقة كنَّ

املطيلِّ باللون األخض ونرشب املياه الغازيَّة.

كان أيب مجياًل كَروعة تناُول املثلَّجات يف حرِّ الصيف

بعد اللعب مع أصدقائي يف الشارع.

. دائًم ما كنُت أجلُس مَعه لنصيلِّ

مُت منه ترديد كلمت الصالة، وأنَّ اهلل يف السمء  تعلَّ

وعلينا أن نفعَل األموَر احَلَسنَة لئالَّ حيزَن منَّا.

كنُت أخاف أحياًنا يف الليل

من أن يظَهَر اهلل أمامي لُيحاِسَبني ويلوَمني

عىل نظري إىل ورقة صديقي يف االمتحان، 

ي الة دون علم أمِّ ًة يف الغسَّ أو ألينِّ وضْعُت قطعًة نقديَّ

الة ‘‘ستنفجر’’. ألكتشَف إْن كانت الغسَّ

لكنِّي كنُت أحاول دائًم أالَّ أخطئ كي يظلَّ راضًيا عنِّي.

ًقا لطاملا استيقظُت لياًل متعرِّ
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من كوابيَس أشعلتني بناٍر برتقاليَّة.

له، كنُت أنظُر إىل سقف غرفتي عندما أردُت ختيُّ

قة، لُه بلباٍس أبَيَض وعصا طويلة غري منمَّ وأختيَّ

واقًفا يف طريٍق عىل يساره ناٌر الهبٌة ورصاخ،

وعىل يمينه شجٌر وبحرية وشمس.

ي سوداَوين بُرموٍش منقلبة، كانت َعينا أمِّ

وشفتاها رفيعَتني،  وشعُرها أسوَد َطوياًل

يشبه شعَر الفرس األصيل.

ا ذراعا أيب فكانتا كثرييت العروق، أمَّ

ن برؤيته. ومها ذاك الذي كانت عيناي تتمَّ

ي دافًئا ومرحًيا، كان ِحضُن أمِّ

فكان باتِّساعه كأنَّه مدينتي.

ره وكلُّ ما أستطيُع تذكُّ

هو شارُع منزيل الضيُِّق برصيٍف صغري
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حتَّى إنَّه ال يتَّسع إالَّ لقدميَّ الصغريَتني ملتصقَتني،

ة اٍت عدَّ كم أذُكُر أرًضا كثرية احُلَفِر أوقعتني مرَّ

اجتي. وأنا أركُب درَّ

ر وأذُكُر أيًضا شارع مدرستي، والشارَع الطويَل املشجَّ

الذي يربط ما بني املدرسة والبيت،

وقد اعتدُت أن أقطَعه ممسًكا بَيد أيب

ألمرَّ بأماٍن ما بني زحام السيَّارات.

ة لكنِّي أعتقُد أنَّ أمجُل ما يف الرقَّ

هو قلعٌة عانيُت حتَّى حفظُت اسَمها: قلعة جعرب.

، ة اللوَن العسيلَّ أخَذْت هذه القلعُة من تراب أرض الرقَّ

وأضافت إىل نفِسها مزيًدا من العسل احللو

م اقرتبُت منها. لتفتَح فمي كلَّ

ا قلعٌة كبريٌة وشبه جزيرة صغرية، إنَّ

حيث حتتضُنها مياه نر الفرات من ثالث جهات،
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ُجُهم عدٌد كبرٌي من األبراج، ها سوران يتوِّ ثمَّ يلفُّ

ٌع وبعُضها اآلخر نصف دائرّي. بعضها مضلَّ

وما لَفَت نظري أنَّه رغم اختالف أشكال األبراج،

قًة ل مًعا سوَرين عظيَمني وترسُم لوحًة منمَّ ا تشكِّ فإنَّ

جتذُب كلَّ زائٍر للنَّظر إليها والتأمل فيها.

ًبا ًة حينم كنُت متعجِّ أخربين والدي مرَّ

مة، من شموخ هذه القلعة، رغم بعض أجزائها املهدَّ

بأنَّ هذه القلعة َصَمدْت بعد أن ُغِمَرْت باملاء

قبل بناء سدِّ الفرات.

ليست الشوارع واحلجارة هي فقط ما بقَي راسًخا

يف ذاكريت وحمفوًرا يف قلبي،

بل يل أيًضا ذكرياٌت مع أناٍس فيها.

أكثر ما أحببته يف حيِّنا هم أوالد اجلريان.

ورغم أنَّ أعمَرهم كانت أكرب من عمري،
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فقد كنُت أشعُر بالسعادة والتسلية عندما نلعُب مًعا،

أو حينم يقرعون جرس البيت للسؤال عنِّي.

بالتأكيد، احلبُّ الذي أشعُر به يف حضوري بني والديَّ

أكرُب بكثرٍي من احلبِّ الذي أشعُر به

يف حضوري وأنا ألعُب معهم.

ًزا عندي. غري أنَّ حبَّهم يل كان مهمًّ ومميَّ

كنَّا دائًم نجتمع عىل درج بناَيتِنا لنلعَب الورَق،

نة أو نشنَّ احلروب بني حيوانايت املطاطيَّة امللوَّ

وجنودهم زيتيَّة اللون املصنوعة من البالستيك.

ته، كنُت دائًم أخربهم عن أيب وقوَّ

وأنقُل إليهم متفاخًرا كلَّ القصص التي كان يروهيا يل

عن بطوالته يف عمر الشباب.

كان أيب قد أخربين يف إحدى الليايل

عن انقضاضه عىل أحد اللصوص الذين حاولوا
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االقرتاب من امرأة مسنَّة كانت متيش يف الشارع أمامه.

سني، وهكذا كان األوالُد جيتمعون حويل متحمِّ

فأقف أنا عىل درجة واحدة

أعىل من الدرجة التي جيلسون عليها،

كون عيونم وأبدأ بجعِلهم حيرِّ

عندما أفتُح عينيَّ قدَر املستطاع،

وأرفع حاجبيَّ بينم أخربهم برسعة الركض

التي متتََّع هبا أيب وهو يالحُق اللصَّ

حتَّى أطاَحه أرًضا.

ك يدي يميًنا وشماًل، ثمَّ كنُت ُأحرِّ

ثمَّ أقبضها،

وبعد ذلك ُأنِزهُلا وأرفُعها يف اهلواء

وأنا أخربهم بالكيفيَّة

التي أنقذ هبا أيب حياة تلك املرأة.
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اًما مجيلًة تتواىل أحداثها بساللة طبيعيَّة. كانت أيَّ

ا تصديقه... ويف أَحِد األيَّام وقَع ما يصعُب جدًّ




