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اإلهداء :
إلى كل من ألهمني الكتابة ..........
وإلى الرائعة ميّار ..........
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أردت م?عرف?ة ت?لك ال ّ
?شابّ?ة ح?ق
"دي?الرا  ،و ت?عني ب?ال?لغة ال?عرب?ية  :ن?ور ال?شمس أو س?ارق?ة ال?قلوب ،ف?إن
َ
امل ??عرف ??ة ،ع ??ليك أن ت ??درك ج ??يدا ً أن الج ??مر ال ??ذي ي ??قبع ت ??حت ال ??رم ??اد و ي ??غري ??ك دف ُء وه ??جه أي ??ام ال ??برد
?رت ي ??داك وع ??بثت ف ??ي
?فسه ال ??ذي ي ??نقلب ع ??ليك و ي ??كوي ??ك ب ??سعيره إذا م ??ا غ ??ام ? ْ
ال ??قارس ،ه ??و الج ??مر ن ? ُ
أحشائه".
ه ??ذا م ??ا دون ??ه ال ??كات ??ب املس ??رح ??ي ق ??يس ع ??بد الج ??ليل ع ??لى ق ??صاص ??ة ورق ك ??ان ق ??د ن ??سيها ف ??ي ك ??تابٍ
?قاش ??ه م ??ع ص ??دي ??قه ال ??شاع ??ر م ??صطفى غ ??ري ??ب -ق ??بل ألن أف ??اج ??ئهما
ن ??صحني ب ??قراءت ??ه ،ربّ ??ما أن ??ساه ن ? ُ? ?
ب??دخ??ول??ي -أن ي??قلب ص??فحات ال??كتاب ليُخ??رج ه??ذا ال??دل??يل ال??قاط??ع ع??لى ح ?بّه ل??دي??الرا ،إذ ك??ان يُ??بدي ل??ه
ق??ل َقه ع??لى املس??رح وال??صعوب??ات ال??تي ت??واج??هها ال??فرق??ة املس??رح??ية ف??ي ال??تدري??ب وت??وف??ير امل??واد ال??الزم??ة
للمس?رح ك?امل?الب?س وامل?كياج ،وغ?يره?ا م?ن ل?وازم املس?رح?ية الج?دي?دة .ف?قد أق?سم ل?ه أن?ه دف?ع ث?من م?الب?س
جس?دت دور "ك?ليوب?ات?رة" م?ا ي?عادل دخ?له الشه?ري...ه?ذا ب?اإلض?اف?ة إل?ى م?صاري?ف أخ?رى
امل?مثّلة ال?تي ّ? ?
ال ع ّد لها وال حصر.
?ت أق ? ّلب
ك ??ان ??ت ت ??لك امل ??رةَ األول ??ى ال ??تي ل ??م أش ??عر ف ??يها ب ??امل ??لل وأن أن ??تظر ع ??لى مح ??طة ال ??وق ??ود ،إذ رح ? ُ
ص ??فحات ال ??كتاب وأن ??ا أت ??خيّل ي? ? َد ْي ق ??يس ت ??الم ??سها وت ??عبره ??ا ال ??واح ??دة ت ??لو األخ ??رى .وح ??ني وج ??دت
?ت س ? َّ?ر الح ??رارة ال ??تي ت ??وارت ف ??ي ق ??لبه ُمظ ِه ??رةً ذاك ال ??لون ال ??داك ??ن ف ??ي
ال ??قصاص ??ة وت ??م ّعنت ف ??يها أدرك ? ُ
?ت أي??ضا ً ت??ع ّلقي ب??حكاي??ة ت??لك ال??صبيّة ذات ال??وج??ه امل??اط??ر
م??حيط ع??ينيه ،والح??ز َن ال??خفيَّ ف??يهما .وأدرك? ُ
أسرارا...
?نت أرى ف??ي دي??الرا ش??غب ال??صبا ال??ذي ت??اه م ?نّي ش??عا ُع??ه امل??تو ِّه??ج .وأث??ار ه??روب??ها دهش??تي وأن??ا ل??م
ك? ُ
أجرؤ يوما ً أن أتخطّى رغبة أ ّمي.
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1
شتا ٌء قارس آخر يندحر .ودفء الربيع الوليد ُيذيب ،مع الجليد العنيد ،حاجزَ العزلة والكسل.
?حت اس??م ق??يس ع??لى ال??شاش??ة ،ف??أج??بت
ف??ي فج??ر ال??عاش??ر م??ن ن??يسان م??ن ع??ام  ،2002ر ّن ج??وال??ي ومل? ُ
?توج ٍ
?س ع?ن أه?لي ،وم?ا إذا ح?دث ألح?ده?م
ب?اس?تغراب وق?لق ن?اس?ي ًة ف?ارق ال?توق?يت ب?ني ال?بلدي?ن .س?أل?تُه ب ّ ?
طم ِئنا ً:
مكروه –ال سمح اهلل -فصاح بي ُم ْ
رت أن أس? ??تمع إل? ??ى
 م? ??ا ب? ??ك رق? ??ية؟  ...أه? ??لك ب? ??أل? ??ف خ? ??ير ...ك? ??ل م? ??ا ف? ??ي األم? ??ر ه? ??و أن? ??ي ق? ? ّ?ر ُن??صيحتك ...وس??أس??اف??ر إل??ى ع??ندك  ...إل??ى ك??ندا ...م??ع ف??رق??تي ب??عد أس??بوع??ني ألق ? ّدم س??لسلة
عروض ملسرحيتي في مدينة مونتريال.
?رت ذل??ك ال??وج?هَ
?خبر م??ني ال?
?نعاس .ت??راءت ل??ي س??نوات ع??الق??تي م??عه ك??وم??ضة خ??اط??فة .ت??ذ ّك? ُ
َ
أط??ار ذل??ك ال? ُ
األس??مر ب??لحيته ال??قصيرة ،وع??ينيه ال??حامل??تني أب??داً ،وذل??ك ال??جسم ال??نحيل ،ف??ان??تاب??ني ش??عور غ??ري??ب :ه??ل
ه ??و ش ??عور ام ??رأة ف? ? ِرح ? ٍ?ة ب ??رؤي ??ة ح ??بيبها ال ??ساب ??ق؟ أم ه ??و م ??رارة ان ??هيار األم ??ل بس ??بب الم ??باالة ه ??ذا
الحبيب؟...
أن?عشني اتّ?صال?ه ،وو ّل?د ف?ي ن?فسي رب?يعا ً م?ا ي?زال ش?ذاه ي?ملؤن?ي غ?بط ًة وح?بورا ً .إن ن?سم ًة ع?ليل ًة واح?دةً
م?ن رب?يعه اخ?تزل?ت ال?رب?يع ك? ّله .ل?م أك?ن أع?لم أن ق?يسا ً ق?د تج?ذّر ع?ميقا ً ف?ي ك?يان?ي إل?ى ه?ذا الح?د .ي?ا
?سه ،وم ??ا أس ??رع ف ??همه ل ??إلي ??حاءات وال ??رس ??ائ ??ل ال ??قصيرة! ق ??يس ال ??ذي ل ??م ي ??غب ع ??ن
إل ??هي م ??ا أره ??ف ح ? ّ
ّ
سيحل ربي ُعه في كندا.
مخيّلتي لحظ ًة واحدة
فهمت أنه يريد أن أساعده في متابعة اإلعالنات عن عرضه.
عدت إلى سماع صياحه،
حني
ُ
ُ
?مر وأن ??ا م ??غترب ??ة .وف ??ي ال ??رب ??يع ،يُ ?ؤ ِْث ??ر ج ??الل –ك ??ما وع ??دن ??ي ق ??بل زواج ??نا -أن
ه ??ا ه ??ي ت ??سع س ??نوات ت ? ّ
ي ??نزّه ??نا ،أن ??ا وول ??دي ??نا مح ??مد ومل ??يس ،ف ??ي ال ??ضواح ??ي ف ??ي أي ??ام ال ? ُعطل األس ??بوع ??ية .ن ??تج ّول ف ??ي غ ??اب ??ات
ال?قيقب ال?شاس?عة وال?ساح?رة .ب?رأي?ي ،ل?م يخ?ط šال?كنديّ?ون إذ وض?عوا ورق?ة ه?ذه الشج?رة الج?ميلة ع?لى
ع ??لمهم رم ??زا ً له ??ذه ال ??بالد الج ??ميلة وال ??باردة .ف ??ي ب ??داي ??ة زواج ??ي ،اك ??تفينا ب ??زي ??ارة ع ??ائ ??الت م ??ن أص ??ول
ع??رب??ية ،وأخ??ذن??ا ن??تناول ال??غداء ف??ي م??طاع??م ت??قدم أط??باق?ا ً ش??رق??ية .ول??كن ل??م ت? ِ
?مض إال أشه??ر ق??ليلة ح??تى
?ت ص??داق??ات م??ع ع??ائ??الت م??ن ج??نسيات م??ختلفة ،وع??شنا
?ذت أنش??ط ف??ي امل??جال االج??تماع??ي ،وك ? َّون? ُ
أخ? ُ
مناخا ً متع ّدد الثقافات ،وجدت فيه كثيرا ً ممن لديهم اهتمام باملسرح والسينما.
?عرف ??ت إل ??ى ك ??ثي ٍر م ??ن ال ??سيدات ،وص ??رن ??ا ن ??تبادل ال ??زي ??ارات ،ون ??قوم م ??عا ً ب ??جوالت ط ??وي ??لة ف ??ي أس ??واق
ت? ّ
مونتريال ،ونزور املعارض ،ونشارك في النشاطات الثقافية.
?بقيت ع?لى ت?واص?ل م?ع أه?لي وص?دي?قات?ي
ل?كن ح?نيني إل?ى دم?شق وأس?واق?ها ظ?ل م?تر ّب?عا ً ف?ي ق?لبي .ف ُ
?ملت ف??يها ف??ي
ال??دم??شقيات ،لج??مع م??واد ث??قاف??ية وف??نية ملج ? ّلة "ن??بض الش??رق" ال? ّ ? ?
?خاص??ة امل??ن ّوع??ة ال??تي ع? ُ
ال?سنتني ال?لتني ت?لتا س?فري إل?ى م?ون?تري?ال .ول?كن ف?ي ب?داي?ة ح?ملي ال?ثال?ث ،ال?ذي أت?ي ب?عد إج?هاض?ني،
ن? ??صحني ال? ??طبيب ب? ??اإلق? ??الل م? ??ن الح? ??رك? ??ة ق? ??در اإلم? ??كان ،ع? ??لى األق? ??ل ف? ??ي األشه? ??ر ال? ??ثالث? ??ة األول? ??ى،
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ِ
ّ
املفضلة.
تسلية النساء
فاستغللت هذه الفترة في التهاتف،
ُ
?فت إل?يه ال?خبر ال?سعيد ،وب?دأ ي?ع ّد األي?ام ب?ان?تظار مح?مد ال?قادري ال?صغير،
ط?ار ج?الل ف?رح?ا ً ع?ندم?ا زف ُ
وه َّيأ لي ّ
كل أسباب الراحة واالستقرار.
ك?ما ك?نت أت?صل ب?قيس دوري?ا ً ألع?رف أخ?باره ال?شخصية وآخ?ر ن?شاط?ات?ه ال?فكري?ة واملس?رح?ية ،م?ن اج?ل
يت ع??ليه أن ي??أت??ي بمس??رح??ه إل??ى ه??نا ل??يطرح ل??لعال??م ق??ضية ش? ٍ
?عب م??ظلوم،
املج? ّلة ،وم??ن أج??لي أن??ا .وت??من ّ ُ
ت ح ??كاي ??ات ??ي ل ??صدي ??قات ??ي ال ??عرب ??يات وغ ??ير ال ??عرب ??يات ع ??ن
?ثر ْ
ويُ ??ريَ ??ه ف ? ّن ه ??ذا ال ??شعب وت ??راث ??ه؛ ف ??مهما ك ? َ
فلسطني وتراثها ومدنها األسيرة ،يبقى مسرح قيس أكثر تأثيرا ً من كل ما أقوم.
ب ??عد ان ??تهاء االت ??صال ،همس ??ت" :ه ??ا ه ??و ي ??بدأ ب ??تحقيق امل ??زي ??د م ??ن ط ??موح ??ات ??ه ال ??تي أه ??مل ح? ?بّي م ??ن
أجلها".
ِ
ٍ
كموجة
صيف تعانق رماالً عطشى.
وضعت جوالي ورحت أنساب في فراشي
?ننت للح ? ٍ
?فحصتُ
?ببت م ??ن ف ??راش ??ي ،وت ?
?ظة أن ??ي ض ??حية ح ??لم م ??راوغ ،فه ? ُ
ب ??عد س ??اع ??تني م ??ن ال ??تق ّلب ،ظ ? ُ
ّ
?نت أتح ّ?رق ش?وق?ا ً ل?رؤي?ة ع?رض ال?فرق?ة املس?رح?ية،
?دت م?ن أن االت?صال ح?دث ب?ال?فعل .ف?قد ك ُ
ال?جوال وت?أك ُ
وذلك ملعرفتي بمقدرة قيس ،وألنني ،مثله أيضاً ،أعشق الفنون الشرقية.
م??نذ ذل??ك ال??حني ل??م أوف??ر جه??دا ً ف??ي ال??عمل ع??لى نش??ر اإلع??الن??ات ف??ي ال??صحف وامل??جالت ال??عرب??ية .ف??قد
?مت ب ??ه ه ??و أن ??ي
ك ??ان مش ??روع ق ??يس مش ??روع ??ي ال ??شخصي ،ون ??جاح ??ه ن ??جاح ??ي .ل ??ذا ك ??ان أول ع ??م ٍل ق ? ُ
?برت ج ??الالً ف ??فرح ل ??لخبر ،وه ??و ال ??ذي ورث ح ??ب ال ??فنون األص ??يلة ع ??ن وال ??دي ??ه ،ف ??سارع إل ??ى إرس ??ال
أخ ? ُ
?مت وأك??ثر ص??دي??قات??ي
م??ندوب ل??دع??وة م??عارف??ه م??ن رج??ال أع??مال وف??نان??ني وك ?تّاب وش??عراء .أم??ا أن??ا ف??قد ق? ُ
?صلت ب ??معارف ??ي
ق ??درةً ع ??لى ال ??كالم ب ??جوالت ع ??لى امل ??عاه ??د وامل ??دارس وامل ??راك ??ز ال ??ثقاف ??ية ال ??عرب ??ية ،واتّ ?
ُ
جميعا ً.
?نت أس?تعجل امل?وع?د الح?لم ل?كي أفتخ?ر ب ٍ
?قيس وب?فنه وبش?رق?نا ال?ساح?ر أم?ام أص?دق?ائ?ي .ف?قيس ج?زء
ك ُ
من ذاكرتي ووجداني ومن ماضيّ الجميل واألليم.
ف? ??ي ال? ??صباح امل? ??وع? ??ود .ان? ??طلقنا إل? ??ى امل? ??طار م? ??ع مج? ??موع? ??ة م? ??ن ص? ??دي? ??قات? ??ي ال? ??الت? ??ي أص? ??ررن ع? ??لى
مشاركتي في استقبال قيس.
?ت أدري ك?يف ن?فرت إل?ى خ?اط?ري ح?كاي?ات ج?دت?ي ع?ن فلس?طني ،وم?فتاح ب?اب م?نزل?ها
وف?ي ال?طري?ق ،لس ُ
ال ??ذي اح ??تفظت ب ??ه ح ??تى وف ??ات ??ها .ك ??ان ??ت ت ??ع ّلقه ع ??لى الج ??دار ح ??ني تس ??تح ّم وت ??قول" :إي ??اك ??م أن يُ ??ضيّع
أح ??دك ??م امل ??فتاح" .وح ??ني ت ??نتهي م ??ن االس ??تحمام ،تس ??رع إل ??ى الج ??دار ،وت ??مسك ب ??امل ??فتاح ،ت ??نظر إل ??يه
وتتفحصه جيدا ثم تعيده إلى جيبها بكثي ٍر من الحب.
ك?ان?ت ت?خاط?بني وع?يناه?ا مح? ِّدق?تان ،وك?أن?ها ت?قرأ ف?ي ذاك?رت?ها" :آه ي?ا ع?يون ج?دت?ك ،ك?م اس?تيقظت ق?بل
ش??روق ال??شمس ألس??قي أش??جار ال??ليمون ال??تي ال أدري اآلن م??اذا ح??صل ل??ها ،أخ??شى أن ي??كون ق??د
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سرق .إنه من النوع الجيد الذي ال يتأثر بحرارة الشمس.
قتلها العطش ،وأن يكون خرطوم املاء قد ُ
ي?اف?ا أم ال?برت?قال ورائ?حة ال?ليمون .م?ا أط?يب رائ?حة ل?يمون?ها! وم?ا أج?مل ل?ون ت?راب?ها وأس?يجة ب?سات?ينها!
ق??لبي م??ع ّلق ه??ناك ع??ند ال??غراس امل??روي??ة ب??مياه آب??ارن??ا .وم??ا أت??عس ذل??ك ال??عام! ع??ام ال??نكبة ،ح??ني هج??م
ال??صهاي??نة ع??لى امل??دي??نة وط??ردون??ا م??ن دي??ارن??ا ،ك??نا ن??سكن ف??ي ال??بلدة ال??قدي??مة .ال ي??مكن أن أن??سى ذل??ك
ال ??يوم امل ??شؤوم ح ??ني ج ? َ?م َعنا ال ??صهاي ??نة ف ??ي ح ??ي العج ??مي وأح ??اط ??ون ??ا ب ??أس ??الك ش ??ائ ??كة .اق ??تلعون ??ا م ??ن
بيوتنا وأوقفونا في ساحة البلدة .يومها توفي جدك قهرا ً".
حراقة وهو يُصغي إليها بانتباه شديد.
وتنهمر دموعها ،فيزفر قيس زفرةً ّ
ح?كاي?ات ال ت?نتهي ،وأن?ا وق?يس نس?تمع إل?ى س?رده?ا امل?ش ِّوق ح?تى ب?ات?ت فلس?طني وط?نا ً ي?سكن روح?ينا.
?ت أع ??رف أدقّ ت ??فاص ??يلها .أح ??ببت ت ??لك
أر ي ??اف ??ا وال ح ??يفا وال ال ??ناص ??رة وال ب ??يت لح ??م ،ل ??كني ب ? ّ
ف ??أن ??ا ل ??م َ
?مت ف?ي خ?يال?ي ص?ورةً ل?بيت لح?م بكنيس?تها امل?ق ّدس?ة وم?بان?يها وأس?واره?ا ال?عتيقة وق?د نَ َ?مت
امل?دن ،ورس ُ
?ب ع ??لى ج ??دران ??ها امل ??بنية ب ??ال ??حجارة ال ??سوداء .ث ??م أت ??خيل ال ??كنيسة م ??ضاءة ب ??ال ??شموع ف ??أح ?سّ
ال ??طحال ? ُ
بالرهبة والخشوع لطهر املكان.
ه ??و ق ??يس يظه ??ر .م ? ّ?رت ع ??ليه ال ??سنون ،ل ??كنها ل ??م ت ??نل م ??ن ت ??صميمه وح ??يوي ??ته .ع ??ان ??قني ف ??أخ ??ذت أب ??كي
وأضحك بينما ّ
ظل محافظا ً على ابتسامته وصالبته.
ٍ
?ماض م?ن ذك?ري?ات وأح?داث ع?شناه?ا م?عا ً ع?لى ط?ري?ق امل?درس?ة وف?ي
ب?قيت متش?بثة ب?يدي?ه ك?من يتش?بّث ب
?يس ال?يتم ف?ي س?ن م?بكرة ،ل?ذا
دارن?ا ون?حن ن?لعب ب?ني ش?جيرات ال?ياس?مني وال?ورد ال?جوري .ف?قد ع?رف ق ٌ
ك??ان??ت ج??دت??ي تس??تجيب ل??رغ??بات??ه وت??طيل ف??ترة ال??حكاي??ة .وق??د أح ?بّتْه أم??ي أي??ضا ً ل??ذك??ائ??ه وف??طنته ف??كان??ت
تدعوه لزيارتنا مع عمته التي تو ّلت رعايته.
أعرف قيسا ً بزوجي وصديقاتي ،ثم قام هو بتقديم أفراد الفرقة.
تغ ّل ُ
بت على تأثّري ،وبدأت ّ
?ضمت إل??ى ال??فرق??ة ،وي??متدح م??واه??بها ،وي??ؤ ّك??د أن??ها س??تتبوأ
م??نذ ن??حو س??نتني وه??و يح ? ّدث??ني ع??ن ف??تاة ان? ّ
منزل ًة رفيعة في عالم الفن يوما ً ما ،فعرفتُها مباشرةً.
ع??رف??ت دي??الرا ق??بل أن ي??نطق ب??اس??مها ،مل??عرف??تي ب??مقاي??يس ق??يس للج??مال .ك??ان??ت رائ??ع ًة ب??قام??تها ال??فارع??ة
وخ ? ??صره ? ??ا ال ? ??نحيل ،وج ? ??يده ? ??ا ال ? ??طوي ? ??ل ،وع ? ??ينيها اآلس ? ??رت ? ??ني ،ون ? ??ظرت ? ??ها ال ? ??صوف ? ??ية وك ? ??أن امل ? ??وس ? ??يقى
تستوطنهما.
أم?ضيت ذل?ك ال?نهار ف?ي م?تاب?عة ت?وزي?ع ال?دع?وات ،وال?تأك?يد ع?لى ال?حضور .وق?د ب?لغ ال?نشاط اإلع?الن?ي
أوج? ُه ق?بل ال?عرض ب?يوم واح?د .إن?ها ف?رص?ة ق ٍ
?كرس
َ
?يس ل?تحقيق ح?لمه ،وه?و ال?ذي رب?ط ح?يات?ه ب?املس?رح ،ف ّ
له جه َده ووقته ،ورمى برغباته وعواطفه بعيدا ً خارج عامله.
ع??ند ال??ثام??نة م??ساء ك??ان??ت ال??صال??ة ت??عجّ ب??امل??شاه??دي??ن .ل??م أس??تطع إخ??فاء ف??رح??تي ال??تي ش??ارك??تني ب??ها
صديقتي املغربية وقالت بفخر:
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 ل?قد أخ?برت ك?ل ال?جال?ية ال?عرب?ية ،ووع?دت?هم ب?تفاص?يل الج?مال ال?ذي س?تُظهره املس?رح?ية ،وأرج?وأن يصدق
وعدي.
ع ??لى املس ??رح ح ? ّ
جس? ??دن ت ??راث
?ضر ال ??فلكلور الفلس ??طيني ت ??مام? ?ا ً ك ??ما ك ??ان ??ت ت ??روي ??ه ج? ? ّدت ??ي .ف ??تيات ّ ?
فلس??طني غ??نا ًء وف ?نّا ً مس??رح??يا ً .غ ?نّني "امل??يجان??ا" الفلس??طينية ،وب??عض م??واوي??ل األع??راس ،ول??كن األغ??نية
ب اهلل" .ف ??ي
ال ??تي أله ??بت ال ??صال ??ة ه ??ي "وي ??ن َ
ع رام اهلل" وراح ك ??ثير م ??ن ال ??حضور ي ??غنّون "وي ??ن َ?ع ? َ?ر َ
ال??بداي??ة ض??حكنا م??ن ه??ذا الخ??طأ ال??لفظي ،ول??كن س??رع??ان م??ا وج??دن??ا أن??ه خ??طأ مح??مود ،إذ ي??بقى ه??ذا
السؤال مطروحا ً بقوة :أين العرب من فلسطني؟
?وت ن??ايٍ
ب??عد ت??لك ال??وص??لة الح??ماس??ية ،ه??دأ املس??رح وج??لس ال??حضور .س??اد ص? ٌ
?مت ث??قيل ،ث??م ص??دح ص? ُ
م??بحوح .أت??ى م??ن ب??عيد ،م??ن ال??سحاب ،م??ن الح??لم ،ث??م ظه??رت دي??الرا م??رت??دي ? ًة ال??ثوب ال??تقليدي ال??طوي??ل
وال ??فضفاض ،وأخ ??ذت ت ??نثني ب ??رش ??اق ? ٍ?ة م ??ع ال ??لحن ،ت ??تهادى ح ??يناً ،وت ??ثور أح ??يان ?اً ،وجس ??ده ??ا يتش ? ّ?رب
ِ
?حبات ل?ؤل?ؤ ت?تدح?رج وتخ?طف األب?صار ل?تدرك ب?ال?كاد م?كان وج?وده?ا ،ف?قد
امل?وس?يقى وي?وزّع?ها رق?صاً ،ك
انسج?مت روح?ها م?ع امل?وس?يقى وذاب?ت خ?الي?ا جس?ده?ا م?ع ح?نان ال?ناي ال?غري?ب ف?بدا ك?عجينة أس?رف?ت
قروي ٌة قوية الساعدين بدعكها ،فكان من املستحيل الفصل بني املوسيقى وتعبير جسدها.
أنثى ألهبت برقصها قلوب الظامئني للعــودة ألرض األجداد،
?قلوب ش ??عرا ً وم ??وس ??يقى ،وح ??نينا ً داف ??قا ً .تُ ??رى م ??ن أي ??ن أت ??يت دي ??الرا
ون ??ثرت زه ??ر ال ??ليمون ع ??طرا ً يُ ??لهم ال ? َ
بهذا اإلبداع ك ّله؟!
انحنت برشاقة لجمهور الصالة فد ّوى تصفيق حاد أ َّ
خ َر إسدال الستارة أكثر من دقيقتني.
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ب?دأ ق?لقي ح?ني وج?دت أخ?ي ال?صغير ش?ادي ي?نتظرن?ي أم?ام امل?بنى ال?ذي ت?شغل ع?ائ?لتنا إح?دى ش?ققه.
وقبل أن أنحني لتقبيله ناولني ورقه وأسرع إلى املصعد.
"رق??ية اذه??بي إل??ى م??زي??نة ال??شعر م??اري??ا .ه??ي ف??ي ان??تظارك وع??ودي ب??عد أن ت??نهي تس??ري??ح ش??عرك .وق??د
طلبت إليها أن تكحل عينيك وتضع قليال من الرتوش على بشرتك.
عائلة القادري في منزلنا".
وق??فت ألع??يد ق??راءة ال??رس??ال??ة ال??صغيرة ،ب??ل ال??قرار غ??ير ال??قاب??ل ل??لنقاش ال??ذي أص??درت??ه أم??ي ب??عد ت??فكير
دام س?نني .ق?لت ف?ي ن?فسي :ي?بدو أن أم?ي وج?دت ال?فرص?ة امل?الئ?مة ب?عد ان?تظار ط?وي?ل إلب?عادي خ?ارج
دمشق.
م ??شيت بخ ??طا ب ??طيئة وم ??ترددة وأن ??ا أف ??كر ب ??موع ??دي م ??ع ق ??يس مل ??ساع ??دت ??ه ف ??ي ت ??دري ??ب امل ??شارك ??ني ف ??ي
مس?رح?يته الج?دي?دة ،ل?كن س?يتعذّر ع?لي الخ?روج ع?ند ال?راب?عة وال?نصف م?ن ب?عد الظه?ر ،وه?و م?وع?د ب?دء
التدريب.
ه??ا ق??د وص??لت إل??ى الح??دود ال??تي ب??ات??ت ت??رس??م م??عال??م ان??فصال??ي ورح??يلي ع??ن ع??ال??م ع??شقي وط??موح??ي
ومطاردة أحالمي.
ه??ناك ،ف??ي م??رك??ز التج??ميل ،م??لتقى ال??نساء ب??ام??تياز ،ال??ذي ت??دي??ره م??اري??اٍ ،ص??دي??قة أم??ي ،ج??لست آن??سة
ت?ق ّلب ص?فحات إح?دى امل?جالت ل?تختار تس?ري?حة ع?رس?ها وأخ?رى ت?قرأ ف?نجان ص?بية ف?ي م?قتبل ال?عمر.
أم?ا م?اري?ا ن?فسها ف?كان?ت تس?تعجل ال?فتيات ال?لوات?ي ي?عملن ف?ي امل?رك?ز ويمش?ني ب?كثير م?ن ال?دالل أم?ام
املرايا الصافية ،ليُحضرن األمشاط واملناشف ومجففات الشعر.
ح?مدت اهلل لخ?ل ّو ج?و ال?صال?ة م?ن دخ?ان ال?سجائ?ر ،ف?ال?ساع?ة ك?ان?ت ت?شير إل?ى ال?حادي?ة عش?ر ،ون?ؤوم?ات
ال??ضحى م??ا زل??ن ن??ائ??مات ف??ي خ??دوره??ن ،ف??صباح??هن ال ي??بدأ ق??بل ال??ثان??ية عش??رة ،ي??تباط??أن ف??ي ارت??داء
امل ??الب ??س ،وإج ??راء امل ??كامل ??ات .ي ?تّفقن ع ??لى ال ??لقاء ف ??ي ال ??صال ??ون ??ات لش ??رب ال ??قهوة م ??صحوب ??ة ب ? ٍ
?عدد م ??ن
ال??سجائ??ر ،ويتح??دث??ن ع??ن آخ??ر ص??يحات امل??وض??ة وك??ري??مات التج??ميل وأع??شاب ت??خفيف ال??وزن وع??مليات
?عرج? ??ن ع? ??لى الس? ??ليكون
التج? ??ميل ك? ??تغيير ش? ??كل األن? ??ف والخ? ??دود وزراع? ??ة ال? ??رم? ??وش وال ينس? ??ني أن ي? ? ّ
وال?بوت?وك?س ...ث?م ي?بدأن ب?مقارن?ة أن?فسهن م?ع ال?فنان?ات وع?ارض?ات األزي?اء وم?لكات الج?مال ،وال ي?نتهي
?قصي آخ?ر أخ?بار ال?فنان?ات وال?فنان?ني :مس?لسالت?هم وزي?جات?هم وان?فصاالت?هم وم?هات?رات?هم
الح?دي?ث ق?بل ت ّ
على الفضائيات وعلى صفحات املجالت الفنية.
?وج??عة ح??ملتْها ط??فل ٌة -ه??ي أن??ا رق??ية-
?ضت م??راف??قة أم??ي إل??ى ت??لك األم??اك??ن ،ف??هناك ذاك??رة م? َ?
ك??ثيرا ً م??ا رف? ُ
?س ب ??ال ??دوار والضج ??ر ل ??كثرة ض ??جيجهن امل ??وت ??ور،
?برج ??ه وث ??رث ??رات ??ه .ك ??نت أح ? ّ
ع ??ن ع ??ال ?م ٍ أص ??دق م ??ا ف ??يه ت ? ّ
وخ??وف??هن م??ن م??رور ال??زم??ن ،وت??ش ّكل ال??تجاع??يد ،وت??ر ّه??ل الج??لد ....ل??كن زم??ن ال??طفول??ة انس??رب ه??ارب?ا ً إل??ى
غير رجعة ،وعرفت أذني طريقها إلى ما تهوى وتستطيب.
أع ??طيت م ??اري ??ا ق ??رص? ?ا ً م ??دم ??جا ً ي ??حتوي ع ??لى م ??وس ??يقى ال ??فلوت ،وط ??لبت إل ??يها أن ت ??ضعه ف ??ي ق ??ارئ
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س َ?مها ال?تأم?ل ال?ذي ي?مارس?ه ذه?ني
?تحضرت ص?ورا ً ول?وح?ات َر َ ? ?
?ت ذك?ري?ات امل?اض?ي واس
األق?راص .أزح ُ
ُ
?خيلت ب?حيرةً زرق?اء وق?ارب?ا ً ص?غيرا ً ع?لى م?تنه ع?اش?قان ،وع?لى ش?اط?ئها
ط?لبا ً ل?الس?تقرار وراح?ة ال?بال .ت
ُ
?طار رب??يعية .ورأي??ت مه??رةً ج??ام??حة ف??ي ال??براري
غ??اب??ات م??متدة ف??وق ال??سفوح املنح??درة ت??همي ع??ليها أم? ٌ
مجنونة جنو َن أحالمي وتخيالتي.
أغ?مضت ع?ينيّ ،واس?تسلمت ل?لموس?يقى ،وم?اري?ا تغس?ل ش?عري ،وت?دل?ك ف?روة رأس?ي ،ت?ارك? ًة م?خيلتي
ت?نسج خ?يو َ
?ت غ?يوم?ا ً س?اب?حات ف?وق امل?راع?ي ،وأس?راب ي?مام ت?طير ف?وق ق?اس?يون
ط األح?الم روي?داً ،ف?رأي ُ
باتجاه دمشق.
ح ??ني خ ??رج ??ت م ??ن ص ??ال ??ون التج ??ميل ك ??ان ال ??هواء ب ??اردا ً ق ??ليال ف ??لملمت ش ??ال ??ي ح ??ول ع ??نقي ،وط ??ارت
خ??صالت ش??عري ال??طوي??ل ك??وش??اح ح??ري??ري أس??ود خ??لف ظه??ري .ك??نت ش??اردة ال??ذه??ن ت??ائ??هة ف??ي ع??ال??م
?ت إل?ى م?ضيّ ال?وق?ت ع?لى غ?فلة م?ني .ك?ان?ت ال?ساع?ة ت?شير إل?ى ال?واح?دة
امل?جهول ال?ذي ي?نتظرن?ي .تنبّه ُ
وال??نصف ،م??وع??د ان??تهاء دوام ج??ارت??نا ال??صيدالن??ية م??ري??م ال??تي ت??رب??طني ب??ها ع??الق??ة ط??يبة .ح??ني رأت??ني
املعرش على سور بجانب مدخل الصيدلية.
قادمة نحوها وقفت تقطف أزرار الياسمني
ّ
ق??ال??ت وه??ي ت??بتسم ف??تتح ّول ع??يناه??ا إل??ى خ??طني مس??تقيمني أس??ودي??ن ،وي??نتفخ خ??داه??ا م??ش ّك َلني ك??رت??ني
صغيرتني ورديتني:
 م ??ا ش ??اء اهلل! ت ??بدي ??ن ك ??ال ??قمر! ك ??يف ح ??ال ال ??دراس ??ة؟ أت ??منى أن ت ??كملي دراس ??تك ل ??تصبحيكس??بك ال??راح ? َة ب??عد ال??جام??عة ،وس??تكون س??اع??ات
?درس??ة ف??ي ك??لية اإلع??الم .أع??تقد أن ه??ذا سيُ ِ ?
م? ّ
ع?ملك أق?ل م?ن س?اع?ات ع?ملي ف?ي ه?ذه ال?صيدل?ية ال?تي ت?لزم?ني ب?الج?لوس س?اع?ات ف?ي امل?كان
نفسه.
وراح? ??ت ت? ??حثّني ع? ??لى ال? ??دراس? ??ة وال? ??تفوق الس? ??يما أن س? ??نة التخ? ??رج ت? ??حتاج إل? ??ى ال? ??كثير م? ??ن الجه? ??د
والصبر .أخيرا ً فتحت يدها وقالت:
 هذه األزهار الرقيقة تشبهك.وض?عتها ف?ي ي?دي وأط?بقت ع?ليها أص?اب?عي ب?حنان أغ?فلته أم?ي ف?ي زح?مة وص?اي?اه?ا .ق?بّلتها واتجه?ت
إل??ى امل??صعد .ت??منيت أن أرى ق??يسا ً ي??نتظرن??ي ف??ي م??دخ??ل امل??بنى ل??يرى ش??عري ك??ما ي??حبه مس??ترس ?الً،
وكح??ل ع??يني ال??ذي ي??تغنى ب??ه ك??لما رأى س??واده??ما ال??الف??ت .أوق??فني ق??لبي أم??ام م??رآة امل??صعد ل??يمارس
ل??عبته الس??ري??ة للح??ظات ،ف??تخيلت ق??يسا ً ي??قف ق??بال??تي ،وتح??دث??ني ع??يناه ش??عراً ،ف??أب??ادل??ه ل??هفتي وح??بي
ألدبه املتميز.
?تخيالت و ّل?دت ح?رارة ف?ي ش?فتيّ ووج?نتيّ ،واج?تاح?تني م?وج?ة ش?وق ل?صبحٍ يح?ملني إل?ى ق?يس ألب?وح
ال
ٌ
له بحبي لتلك الصباحات التي ع ّودتني أن أقرأ ما كتبه في صمت الليل..
?مارس
ك ??ان ??ت ي ??دي ت ??فتش ع ??ن امل ??فتاح ،ب ??ينما ع ??قلي ي ??حاول ال ??ول ??وج إل ??ى ال ??واق ??ع .فخ ??لف ب ??اب م ??نزل ??نا ي ? َ
الطبخ بمختلف أشكاله وأنواعه ببراعة ال تضاهى.
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رائ??حة ال??طبخ أزك??مت أن??في ،وأث??ار إع??جاب??ي ودهش??تي م??نظر ال??خضار امل??رت??بة ب??طري??قة أن??يقة وأل??وان
م?تعددة  .ك?ان?ت أم?ي ت?ع ّد األط?باق ف?لم ت?نتبه ل?وج?ودي .وق?فت ف?ي ب?اب امل?طبخ أغ?ني "ال?عيون ال?كواح?ل"
فالتفتت وقالت بدهشة:
-

يا لجمالك الفتان يا ابنتي!!!

ثم أضافت هامسة:
 ليتك تسلبني به قلب جالل وعقله  ...ضيوفنا في انتظارك.وض ??عت أزه ??ار ال ??ياس ??مني ف ??ي ص ??حن ص ??غير ع ??لى ط ??اول ??ة مس ??تدي ??رة ف ??ي امل ??طبخ .ق ??ال ??ت وه ??ي ت ??رف ??ع
حاجبيها لتتشكل طيات في جبينها وترسم انفعاالً وغضبا ً معلنا ً:
 أل?يس ق?يس م?ن ق?طف ل?ك ه?ذه األزه?ار؟ ان?تبهي رق?ية  ....ق?يس ي?غني ل?كل "ال?عيون ال?كواح?ل"ال??تي ت??لهمه ل??لكتاب??ة .ق??يس ي??عشق األدب واملس??رح وال??شعر ،ول??ن ي??فكر ي??وم?ا ً ف??ي ال??زواج ،وأن?تِ
تدركني ذلك جيدا ً .أما جالل فسيغنّي لعينيك أنت دون سواك ،هل فهمت رقية؟
ب?عد أن ف?رغ?ت م?ن رش?قي ب?كلمات?ها ال?تي س?بّبت آالم?ا ً ف?ي م?عدت?ي ورأس?ي .ن?اول?تني ك?وب?ا ً م?ن م?زي?ج
املوز والحليب والشوكالتة والجوز ،قالت:
 هذا "الكوكتيل" ضروري لنضارة البشرة....س??معت ن??صيحتها وأف??رغ??ت م??حتوى ال??كوب امل??نعش ب??عيدا ً ع??ن أن??ظار ال??ضيوف ك??ما ط??لبت ،ف??يبدو أن
ت??قال??يد ج??دت??ي وق??واع??ده??ا الس??لوك??ية ب??ات??ت م??درس??ة دخ??لنا ص??فوف??ها ب??قوة س??لطتها وإص??راره??ا .إذ ك??ان
امل??هم ل??دي??ها :ك?بْت ال??حاج??ات ال??غري??زي??ة وت??جاه??لها .ق??وة خ??فية وت??ح ّكم ط??امل??ا اس??تفزّ ن??ساء ال??عائ??لة ل??كن
ذل??ك و ّل??د م??عتقدات رس??ت ف??ي أع??ماق??نا رغ??م اع??تراض??نا ع??ليها ف??يما م??ضى وات??هام??نا لج??دت??ي ب??ال??رج??عية
والتخ?لف .إذ ك?ان?ت ت?ؤم?ن إي?مان?ا ً م?طلقا ً أن ال?حاج?ة إل?ى ال?طعام وال?عاط?فة ليس?ت إال ن?وع?ا ً م?ن ال?غرائ?ز،
وع ??لى األن ??ثى أن ت ??مارس ??ها س ??را ً ل ??تحيط ن ??فسها ب ??شيء م ??ن ال ??غموض امل ??طلوب أص ?الً ل ??دى ال ??سيدات،
ي?كفي ت?ناول م?ا يس? ّد ال?رم?ق ،ل?لمحاف?ظة ع?لى ال?رش?اق?ة ،ورغ?م ت?جاه?ل الج?ميع ل?تصري?حات ج?دت?ي ك?ان?ت
م??ثل ت??لك األم??ور تس??بب ال??توت??ر وامل??ضاي??قة ل??خاالت??ي ،وزوج??ات أخ??وال??ي ،ح??تى زوج??ة خ??ال??ي ال??برازي??لية
األص?ل ال?تي ن?شأت ف?ي ب?يئة ل?ها ت?قال?يده?ا وع?ادات?ها امل?ختلفة ع?ن ن?مط ح?يات?نا وع?ادات?نا ،ل?م تس?لم م?ن
ت ??عليقات ج ??دت ??ي ،ف ??امل ??رأة ب ??رأي ??ها ك ??ائ ??ن ال ي ??غيره ال ??زم ??ان وال امل ??كان .وه ??كذا ف ??رض ??ت ع ??ليها ق ??وان ??ينها،
واس??تغ ّلت غ??يرت??ها الش??دي??دة م??ن ن??ساء دم??شق الج??ميالت ،ف??أق??نعتها أن ال??رج??ال ي? ّ
?فضلون امل??رأة ال??تي
تُظه ??ر ن ??عوم ??تها وت ? ّدع ??ي أن م ??عدت ??ها ال تس ??توع ??ب إال ك ??مية ط ??عام ت ??كفي ع ??دة ف ??راش ??ات ،أو ع ??صاف ??ير،
وال?رج?ل ال?ذي ي?رى رش?اق?ة جس?دك ل?ن يخ?طر ب?بال?ه أن?ك ت?تناول?ني م?ا ي?طيب ل?ك م?ن أص?ناف ال?طعام ف?ي
أثناء وجوده خارج املنزل .املهم أن تكون الكمية قليلة مع كثي ٍر من الحركة.
ورث??نا أف??كار ج??دت??ي ،دون إرادة م??نا .وب??تنا ن??بحث ع??ن ص??يغة م??ناس??بة إلرض??اء ض??يوف??نا .ف??يجب ع??لينا
أن ن??وح??ي ل??هم أن??نا ن??شارك??هم امل??ائ??دة ،ف??نسكب ال??طعام ف??ي األط??باق ،ل??كن ن??ترك??ها ك??ما ه??ي ،وب??ال??كادّ
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ن?شارك ب?تناول ق?طع ص?غيرة الحج?م ون?اع?مة م?ن أص?ناف ال?طعام امل?صفوف?ة ع?لى ال?طاول?ة .وق?د س?معت
ج??دت??ي م??رة ت??قول وه??ي ت??مسك ع??صاه??ا ب??يده??ا ال??يمنى وت??ضرب??ها ف??ي األرض وت??سند خ??صره??ا ب??ال??يد
اليس?رى وت?شمخ ب?رأس?ها إل?ى األع?لى فيه?تز م?ندي?لها الح?ري?ري وي?الم?س خ?دي?ها وج?بينها بح?رك?ة تح?مل
ال?كثير م?ن االع?تزاز ب?ماض?يها" :أم?ضيت م?ع ج?دك ق?راب?ة ث?الث?ني ع?ام?اً ،وك?نت أج?لس م?عه إل?ى امل?ائ?دة
وأت??ناول ق??ليالً م??ن ال??طعام به??دوء ف??يقول" :ك??لي ي??ا خ??دي??جة ح??ال??ك ال ي??طمئن" ،ف??أج??يبه " :ي??وه ي??ا أب??و
محمد شايفني خجالنة .هذه عادتي منذ كنت صبية ،معدتي صغيرة فماذا أفعل؟"
ل??م ت??نته ت??عليمات أم??ي ف??عادت ت??وص??يني ،وه??ي ت??فتح درج خ??زان??ة امل??طبخ ،وتخ??رج امل??الع??ق ،وال??شوك
مستغلة الزمن لحظة بلحظة:
 اب ??تسمي ليش ??رق وج ??هك وت ??لمع ع ??يناك ،واس ??تخدم ??ي ذك ??اءك ف ??ي ان ??تقاء األح ??ادي ??ث ال ??ش ّيقةوال??ردود ال??ذك??ية ،ف??أن??ت ف??ي ح??ضرة ع??ائ??لة ال??قادري  ....ص??حيح ك??ل ش??يء "ق??سمة ون??صيب"
ولكن املثل يقول :اسعَ يا عبدي  ...ولم تكمل املثل ألنها تعرف أني حفظت كالمها غيبا ً.
?واس??ها ع ??لى أس ??رار ال ??طبخ ال ??تي ت ??ملكها ج ??ميعا ً ل ??تق ّدم أش ??هى م ??ا
ت ??رك ??تني ل ??حيرت ??ي ،وراح ??ت ت ??ر ّك??ز ح ? َّ ?
ٍ
لضيوف فوق العادة.
لديها
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ف?ي غ?رف?ة االس?تقبال ال?تي ع?ملت أم?ي أق?صى جه?ده?ا ل?تبدو م?ري?حة وج?ذّاب?ة ،ج?لس وال?دي وإل?ى ي?مينه
رج?ل األع?مال مح?مد ال?قادري .وأم?ام ل?وح ٍ?ة ُع? ّلقت ف?وق ح?وض ص?غير تس?بح ف?ي م?ياه?ه ال?صاف?ية ث?الث
س?مكات ص?غيرات ،وق?ف ش?اب ي?رت?دي ب?دل? ًة كح?لية ال?لون ورب?طة ع?نق ب?لون ال?نبيذ ،ي?تاب?ع ح?رك?ة ال?سمك
?كلت ف?ي إط?اره?ا ص?ورةٌ ل?ي،
وي?نقر ب?أص?بعه ع?لى ج?دار ال?حوض ث?م ي?عاود ال?نظر إل?ى ال?لوح?ة ال?تي ُ ? ?
ش ْ
التقطتها إحدى صديقاتي وأنا أقف على املسرح الجامعي ،أقدم مسرحية لقيس.
قال والدي بفخر غامض:
 وصلت الصحفية.فرد القادري باللهجة الحلبية املحبّبة:
 أشو عليه ،ونحن جاهزين للمقابلة.قبّلني صديق أبي على وجنتيَّ وقال مشيرا ً إلى الشاب:
 وه?ذا ه?و األس?تاذ ج?الل اب?ن  uncleمح?مد .درس ال?تجارة واالق?تصاد ،وي?عمل م?دي?را ً ألع?مال?يفي كندا.
قلت آليا ً:
ُ
تشرفنا.
 أهالً وسهالً،ّ
بدا جالل أنيقا ً ووسيما ً بابتسامة لطيفة وعينني ممتلئتني بريقا ً.
أحسس?ت أن ات?فاق?ا ً س?ري?ا ً ج?رى ب?ني وال?دي وص?دي?قه ب?تدب?ير م?ن أم?ي ال?تي ت?تقن ت?دب?ير ك?ل م?ا ي?تعلق
بأسرتنا.
ف??إع??جاب أم??ي ب??عائ??لة ال??قادري ل??م ي??كن ول??يد زم??ن ق??ري??ب ،ب??ل م??نذ ط??فول??تي وأن??ا أس??معها تتح??دث ع??ن
?ت ق??بل
ط??ري??قتهم ال??راق??ية ف??ي ال??تعام??ل م??ع امل??رأة ،وال??نظر إل??يها ك??سيدة ب??كل م??عنى ال??كلمة .ل??ذا أحسس? ُ
دخولي أن سعادتها مرهونة بارتباطي بآل القادري.
أش?ياء ك?ثيرة ك?ان?ت ت?بدو ب?النس?بة إل?ي غ?ري?بة وم?حيّرة ،ف?على ال?رغ?م م?ن امل?حبة ال?تي ك?ان?ت ت?كنّها أم?ي
ل??وال??دة ج??الل ،ك??ان??ت تتح??دث ع??ن وف??ات??ها ب??سعادة غ??ام??ضة .إذ ق??ال??ت ذات م??رة وه??ي ت??بتسم" :ت??وف??يت
والدة جالل في مدينة القاهرة أثناء عودتها وصديقاتها من حفل ألم كلثوم".
ك??أن أم??ي ش??عرت س??لفا ً ب??ال??سعادة واالرت??ياح لتخ ? ّل ِ
ص اب??نتها م??ن تس ? ّلط ح??مات??ها ،ف??قد ع??ان??ت ه??ي م??ن
ح ??مات ??ها عش ??رات ال ??سنني .وق ??د س ??معت عش ??رات امل ??رات أن أم ج ??الل م ??ن ال ??سيدات األوائ ??ل ال ??لوات ??ي
ب ??ادرن إل ??ى ق ??يادة ال ??سيارة .وق ??د ح ??صلت ت ??لك الخ ??طوة ال ??نادرة الح ??دوث آن ??ذاك ب ??تشجيعٍ م ??ن وال ??د
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ّ
تحضر والد جالل وانفتاحه.
جالل ،وهذا يدل ،في قاموس أمي ،على مدى
?ررت أن "أح ??اول" ب ??ذل أق ??صى جه ??دي
ب ??عد أن أدرك ??ت ع ??مق رغ ??بة أم ??ي ف ??ي ت ??زوي ??جي م ??ن ج ??الل ،ق ? ُ
ألُري?حها وأح? ّقق ح?لمها .ف?اس?تحضرت األن?وث?ة امل?تواري?ة ف?ي ك?يان?ي ل?تمتزج ب?مالم?حي ،وأغ?دو أن?ثى ال
تقاوم.
?تمعت إل??ى ح??دي??ث ج??الل ف??بدا ل??ي رق??يقا ً وم??نفتحا ً .إذ تح ? ّدث ع??ن أه??مية ال??عمل ال??صحفي ع??موم ?اً،
اس?
ُ
وأه??ميته ف??ي ال??غرب خ??صوص ?اً ،وأن امل??رأة تس??تطيع أن ت??مارس أي ع??م ٍل ه??ناك ،دون م??ن ّغصات .ك??ما
كس? ??بها
أدل ??ى ب ??آراء إي ??جاب ??ية ع ??ن دور امل ??رأة امل ??تع ّلمة ف ??ي ال ??نهوض بمس ??توى امل ??جتمع ،وأن ال ??عمل يُ ِ?
ال?خبرة والتج?رب?ة ح?تى ف?ي م?جال ت?رب?ية األوالد .وح?دث?ني ج?الل ع?ن ط?بيعة ع?مله ف?ي ش?رك?ة وال?ده وع?ن
أهمية الوقت وتنظيمه وضرورة الترفيه واالسترخاء في العطلة األسبوعية.
ع?اودن?ي ال?تفكير ب?قيس وم?وع?دي م?عه ح?ني دخ?لت أم?ي ت?دع?ون?ا ل?تناول ط?عام ال?غداء .إن?ها امل?رة األول?ى
?س ال??حاج??ة ل??حضوري ل??كي أس??اع??ده ف??ي
ال??تي أتخ ? ّلف ف??يها ع??ن م??وع??دي م??عه ،والس ?يّما أن??ه ف??ي أم? ّ
إعداد املسرحية.
خ?ري ع?ن
تُ?رى ك?يف س?يكون م?وق?في أم?ام?ه ح?ني ي?قرأ أس?راري ويلح?ظ ت?غيّري ،وي?علم س?بب غ?ياب?ي وت?أ ّ?
م?وع?دي؟ أو م?ا ه?و م?وق?في ح?ني ي?علم ح?قيقة م?ا يج?ري ف?ي ك?وال?يس أم?ي ال?تي م?ا ت ّ
?نفك ت?رس?ل رس?ائ?لها
عبر إيماءات صغيرة ،فتح ّول مسار األحداث لتتناسب مع مصالح أسرتها؟
?ررت أن أن ??تظر ح ??تى امل ??ساء ألرى إن ك ??ان ??ت ال ??ري ??اح س ??تجري ب ??مشيئة أم ??ي .وج ??لست م ??ع ض ??يوف ??نا
ق? ُ
ل?ع ّلي أج?د ان?سجام?ا ً ب?يني وب?ني ج?الل ،الس? ّيما أن ك?لمة أم?ي" :ق?يس ال ي?ف ّكر إال ب?املس?رح" ك?ان?ت ت?رنّ
في أذني.
ك??ان??ت م??ظاه??ر ال??ترف ج??ليّ ًة ف??ي م??الم??ح ج??الل وع??طره وب??دل??ته األن??يقة ،وك??ان??ت ل??غة ال??ثراء ت??رس??م خ??طوط?اً
وعالمات فارقة في حديثه.
تح ? ّدث ع??ن رغ??بته ف??ي زي??ارة امل??صاي??ف ال??سوري??ة ،وأط??لعني ب??عد ال??غداء ع??لى ق??ائ??مة ط??وي??لة م??ن أس??ماء
األم??اك??ن ال??تي ي??و ّد أن ي??زوره??ا .ث??م س??أل??ني ع??ن إم??كان??ية م??راف??قتي ل??هما وع??ائ??لتي ف??ي رح??الت??هما إل??ى
م??صاي??ف ال??الذق??ية وط??رط??وس وح??ماه ودم??شق ،ف??قلت" :إن ش??اء اهلل" ،وه??ذه إج??اب ? ٌة اع??تاد ك??ثيرون م??ن
أبناء بالدي قولها حني يخجلون من رفض أمر أو دعوة ما ،أو يس ّوفون في تنفيذ أم ٍر ما.
ب?عد أن ذه?ب "ع?مو" مح?مد ل?الس?تراح?ة ف?ي ال?شقة ال?تي ي?ملكها ف?ي ش?ارع ب?غداد ،ان?فتح امل?جال ألم?ي
?بحت ب?ني ي?دي?ها وج?ب َة م?الب?س ُم? َعدةً ل?لغسيل .ل?قد س?معت ع?ن غ?سيل األم?عاء وغ?سيل
ف?اس?تلمتني ،وأص ُ
ال?كليتني ل?كني ل?م أس?مع م?ن ق?بل ع?ن غ?سيل امل?شاع?ر ال?ذي ت?مارس?ه أم?ي مس?تخدم?ة أف?ضل م?ا ل?دي?ها
من مساحيق التنظيف حني يتعلق األمر بمستقبل ابنتها.
قالت بإصرار بالغ:
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 ج?الل ش?خص رائ?ع .وه?ذه ف?رص?ة م?ن ذه?ب ال ي?مكن ت?عوي?ضها ي?ا اب?نتي .ف?إن رج?الً يج?مع ب?نياألخ ??الق ،وال ??ثروة ،وال ??وس ??ام ??ة ،واالن ??فتاح ،واح ??ترام امل ??رأة ق? ? ّلما ن ??صادف ??ه ف ??ي ع ??امل ??نا امل ??ليء
باملظاهر الخ ّداعة.
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ع?ند ال?ثال?ثة وال?نصف ات?صلت ب?قيس ألع?تذر ع?ن ع?دم ح?ضور ال?تدري?ب ع?لى املس?رح?ية .ك?نت م?تر ّددة،
ٍ
فقلت
بصوت مبحوح:
وأحسست في لحظة أن جسدي يرتعش وروحي كئيبة،
ُ
 ألو قيس ،كيف حالك؟ بخير .وأنت؟ ال بأس ...ما أخبار املسرحية؟ أُجري عليها بعض التعديالت .وأنتظر سماع رأيك. آس??فة ق??يس ل??ن أس??تطيع أن أت??د ّب??ر أم??ري ف??يما ي??خص م??وع??دن??ا .ل??دي??نا ز ّوار ق??دم??وا م??ن ك??ندا،وي?بدو أن إق?ام?تهم س?تطول .وب?ال?تأك?يد س?يصعب ع?لي الخ?روج .ف?هناك واج?بات وأع?مال ك?ثيرة
?نس أن ??ي اب ??نتها ال ??وح ??يدة  ...ع ??لى أي ??ة ح ??ال الب ? ّد م ??ن
ع ??لي ال ??قيام ب ??ها مل ??ساع ??دة أم ??ي ،ف ??ال ت ? َ
ذهابي إلى املحاضرة الصباحية .وسنلتقي عند السابعة والنصف لتقرأ لي كالعادة.
 ال بأس...إلى الغد.?طنعت أع?ذارا ً ل?وال?دت?ي ،وف?ي ظ?روف
ل?م ي?كن م?ا ق?لته ل?قيس م?بررا ً ك?اف?ياً ،ف?هو ي?عرف أن?ي ك?ثيرا ً م?ا اص
ُ
أكثر إحراجا ً.
ف ??ي ت ??لك ال ??ليلة ،س ??اورن ??ي ال ??قلق ف ??ي اتّ ??جاه ??ني :األول ب ??رودة ق ??يس ت ??جاه غ ??ياب ??ي وس ??ببه ،وال ??ثان ??ي ه ??و
مس??تقبلي ،ف??عاودت??ني ب??قوة ع??بارةُ أم??ي" :ق??يس ال ي??ف ّكر إال ب??املس??رح" ال??تي أخ??ذت ت??لحّ ع??ليّ ب??طري??قةٍ
استحواذية مؤملة.
ق??ارب??ت ال??ساع ? ُة ال??ثان??ي َة ص??باح ?ا ً ول??م ي??زرن??ي ال??نوم .ش??رب??ت ك??وب ?ا ً م??ن ال??لنب ،وت??ناول??ت ق??رص??ي أس??بري??ن
لع ّلهما ُيسكتان صراع أفكاري وصداعي الليلي.
ف ??ي ال ??صباح ك ??ان وج ??ه دم ??شق م ??غسوالً ب ??أم ??طار رب ??يعية ان ??همرت غ ??زي ??رةً ف ??ي ال ??ليل وال ??صباح ال ??باك ??ر.
وك?ان ق?يس ك?عادت?ه ي?نتظرن?ي ف?ي ن?هاي?ة ح?يّنا ع?ند ب?ائ?ع ال?قهوة ال?ذي يج?دد اب?تسام?ته كتج?دد ال?صباح
وي??قول" :ي??ا ص??باح ال??خير وال??ياس??مني وال??ورد ال??جوري" ،ث??م ي??ختتم ب??عبارة" :أل??ف ص??حة ع??لى ق??لبكم ي??ا
أس ??تاذ وي ??ا آن ??سة .وفّ ??قكم اهلل ي ??ا أوالدي!" ف ??نمضي ف ??ي ط ??ري ??قنا ب ? ٍ
?قلوب م ??طمئنة ....ول ??م ي ??كن ط ??يب
الح??دي??ث وح??سن الخ??لق ي??قتصر ع??لى ب??اع??ة ال??قهوة والسح??لب والفس??تق وال??فول وغ??يره??م م??ن س??كان ت??لك
امل??دي??نة ال??ساه??رة ع??شقاً ،ب??ل ل??دم??شق ت??اري??خ ف??ي ب??لسمة ج??راح??نا وت??طييب خ??واط??رن??ا واح??تضان??نا ،أب??ناءً
وض??يوف ?اً ،ب??كثير م??ن ال??حب .ف??عشقنا األم??اك??ن ف??ي ح??ناي??اه??ا ورب??وع??ها ،ورق??دن??ا ع??ند م??نعطفات??ها ودفء
شمسها وحنان حجارتها وروعة حمائمها.
?س أن ي??دي ت??قبض ع??لى الج??مر ك??لما أف ? ّكر ف??ي االب??تعاد
وألن??ي ع??شقت ت??فاص??يل ت??لك امل??دي??نة ك??نت أح? ّ
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عنها.
ل?م ي?كن ذاك ال?نهار ب?النس?بة إل?يّ ك?غيره م?ن األي?ام ال?تي ح?فلت ب?ال?حيوي?ة وامل?واع?يد م?ع إب?داع?ات ق?يس
األدبية .ولم تلفّني حالة النشاط والفرح التي تالزمني عادةً حني نلتقي صباحا ً.
سألني قيس:
 ما بك رقية ؟ أشعر بالغربة. ملاذا ؟ هل نويت السفر بعيدا ً ؟ ال ،أبدا ً.إن ه??ذا اإلح??ساس امل??فزع ب??ال??غرب??ة ي??تملكني ب??ني ال??حني واآلخ??ر وال أدري م??ا س??ببه .ص??مت ق??ليالً ك??أن??ه
ي??نتظر أن أب??وح ل??ه ب??شيء .ول??م أج??د ح??ينها األم??ر ي??حتمل امل??ماط??لة أو ال??تأج??يل ،ف??في أع??ماق??ي ف??ضول
ملعرفة حقيقة مشاعر قيس .هل يفكر بمستقبل يجمعني به حبيب ًة وزوجة؟
نبش? ??ت م? ??ا ل? ??دي م? ??ن ج? ??رأة خ? ??رج? ??ت ب? ??صعوب? ??ة إل? ??ى ش? ??فتيّ ،وروي? ??ت ل? ??ه ق? ??صة ع? ??ائ? ??لة ال? ??قادري ال? ??تي
استضفناها في منزلنا وما دار بيني وبني أمي.
ظ? ??ل ص? ??ام? ??تاً ،ون? ??حن ن? ??سير ،وق? ??بل أن ن? ??فترق ل? ??يذه? ??ب ك? ??ل م? ??نا إل? ??ى م? ??حاض? ??رة ال? ??ساع? ??ة ال? ??تاس? ??عة،
اس?توق?فتُه .ك?ان?ت ع?يناه ح?زي?نتني وق?طرات ع?رق ت?نسكب م?ن ج?بينه وع?ند ش?ارب?يه ،رغ?م ب?رودة ال?طقس،
وقلت واأللم يعتصر قلبي:
فسارعت إلى مواساته ،بدالً من أن يواسيني هو،
ُ
ُ
 ق ??يس ،أن ??ت ك ??ات ??ب .وأص ??حاب امل ??واه ??ب أق ??وي ??اء ،ب ??ما ل ??دي ??هم م ??ن ط ??اق ??ة ،ي ??صبّون ??ها ف ??ي ح ??قولاإلبداع فتثمر أدبا ً خالداً ،وتزيل غبار الحزن والتوتر.
قال بتأثّ ٍر ٍ
باد:
 ل ??يتك ل ??م ت ??فاج ??ئيني به ??ذا ال ??خبر ،ف ??أن ??ا ال أح ??ب امل ??فاج ??آت .ع ??لى أي ??ة ح ??ال أت ??منى ل ??ك ال ??توف ??يق.واع?لمي أن ِ?ك س?تظلني دوم?ا ً ال?طفلة ال?تي أم?ضيت م?عها أج?مل األي?ام وال?ناق?دة وال?قارئ?ة ال?رائ?عة
و ...حبيبتي.
ه?ذا ك ّ?ل م?ا ق? ّدره اهللُ ع?لى ق?ول?ه! وم?ع ذل?ك ،ق?بل أن ت?نأى امل?ساف?ة ب?يننا ،ن?ده?ت وك?أن?ي أواس?ي ن?فسي
بعد أن عزّ املُواسي:
 قيس  ....ما نزال على موعد!?تفت ف??رأي ?تُه ي??بتعد مس??رع ?ا ً دون أي??ة ال??تفات??ة.
ل??م يُ??جب ب??كلمة واح??دة ...وح??ني اتّ??سعت امل??ساف??ة ب??يننا ،ال? ُّ
انهمرت دموعي وأنا أتذ ّكر كالم أمي ونصائحها" :قيس عاشق لإلبداع ولن يفكر بالزواج".
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?تقرب?ي
خ?الل ت?لك اإلج?ازة زرن?ا امل?صاي?ف ال?سوري?ة م?ع ض?يوف?نا .ك?ان ال?سيد مح?مد ال?قادري س?عيدا ً ل ّ
م?ن ج?الل ،ورب?ما اع?تبر ذل?ك أح?د ن?جاح?ات?ه ال?تي ت?وطّ?د ع?الق?ته ب?وال?دي وت?حاف?ظ ع?لى ص?داق?تهما ال?تي
تميزت باإلخالص والنجاح ألكثر من ربع قرن.
ك? ??ان ط? ??يف ق? ??يس ي? ??راف? ??قني أي? ??نما ح? ??للت ،وي? ??غرق? ??ني ف? ??ي بح? ??ر م? ??ن ال? ??تفكير .ف? ??معرف? ??تي ال? ??جيّدة ب? ??ه،
ومشاركتي له في املسرح تعليقا ً وتمثيالً ،كانتا تُشعرانني بالطمأنينة إلى جانبه.
ف??ي ح??قيقة األم??ر ك??نت ع??لى دراي??ة ب??ما ت??رس??مه أم??ي ،ل??كن ال??زم??ن الج??ميل ال??ذي أم??ضيته ب??رف??قة ق??يس
ج??علني أت??جاه??ل أي ش??يء ي??بعدن??ي ع??ن لح??ظات اس??تمتاع??ي ب??حضوره ال??دائ??م ف??ي ح??يات??ي .ول??م أف??كر
ب?ما ق?د تح?مله األي?ام م?ن م?فاج?آت .وح?ني ب?دأ أول م?الم?ح ال?غرب?ة ي?لوح ف?ي األف?ق ص?ار ألح?الم?ي ط?عمٌ
ممزوج بالقلق وغياب االستقرار.
ل ??م أع ??رف م ??ثل ذل ??ك التش ??تت م ??ن ق ??بل .ك ??ان ??ت أم ??ي ت ??راق ??بني ب ??قلق .وح ??ني الح ??ظت ش ??حوب ??ي وتش ??تت
?ؤرق??ني ،اس??تعان??ت ب??جارت??نا ال??صيدالن??ية ،ص??دي??قتها ال??تي ت??ملك ال??قدرة ع??لى
ذه??ني ،وأدرك??ت أن ش??يئا ً ي? ّ
اإلق?ناع ،ف?اس?تعان?ت ب?ها لتس?تخدم م?عي أس?لحة إق?ناع?ها ك? ّلها ،ودخ?لت إل?ى امل?طبخ ل?تحضير ال?قهوة.
راح??ت م??ري??م تش??رح ل??ي ف??وائ??د ال??سفر .وت??قص ع??ليّ تج??رب??تها .ف??قد ع??اش??ت ف??ي ف??رن??سا ط??وال س??نوات
ال??دراس??ة .وس??اف??رت م??رة أخ??رى إل??ى أمل??ان??يا م??ع زوج??ها وأم??ضت أرب??ع س??نوات ،ت??علمت خ??الل??ها األمل??ان??ية
وشاهدت مدنا ً ومتاحف ومعارض ،وعرفت ثقافات متنوعة ،وخلصت:
 كثير من الفوائد يمنحك إياها السفر فال تترددي ،والفرص الذهبية قلما تتكرر.ثم أضافت بعد أن رأت صمتي ُمطبقا ً:
 ح??بيبتي رق??ية ،أن??ا أع??لم أن??ك ت??حبني ق??يساً ،ل??كن ال??حب ق??د ي??تراج??ع ب??عد ال??زواج ل??تبقى امل??عام??لةال? ??حسنة ال? ??تي ت? ??زي? ??د ال? ??حب ب? ??ني ال? ??زوج? ??ني .وك? ??م م? ??ن زي? ??جات ب? ??نيت ع? ??لى ال? ??حب ث? ??م ان? ??هارت
صروحها بعد الزواج بوقت قصير.
كنت "أحاول" امتصاص كلمات مريم التي قالتها قبيل سفري:
ُ
 ان?تبهي رق?ية ،إن ك?ل امل?فاه?يم ال?تي ت?عنينا ون?سعى ل?تحقيقها اله?ثني ،ك?ال?حب وال?فرح والج?مالوال ??قوة وال ??نجاح ،وح ??تى االن ??تصارات ف ??ي الح ??روب ،ليس ??ت إال ح ??االت اس ??تحضار ي ??قوم ب ??ها
عقلنا الباطن ،وما علينا إال أن نف ّعل إرادتنا ليصبح كل ما نتمنّاه واقعا ً حيا ً.
ي ??مكن ل ??لقاب ??عني ف ??ي ال ??سجون وامل ??عتقالت أن يس ??تحضروا ف ??رح ?ا ً ال ي ??نعم ب ??ه س ??اك ??نو ال ??قصور
ور ّواد الشواط šوراكبو اليخوت الفخمة.
صمتت قليالً كأنما لتو ِر َد مثاالً يؤ ّكد كالمها ،و ُيسهم في تخفيف أملي ،فأضافت:
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س?نيَّ س?جنه يس?تحضر الح?ري?ة ف?ي روح غج?ري?ة ،يُ?لبسها م?ا ي?شاء م?ن
 أع?رف س?جينا ً أم?ضى ِ? ?أس?اور وف?سات?ني ،وي?رس?م ش?عره?ا األس?ود ال?طوي?ل ،وي?نفخ ري?حا ً ل?تطيّره ب?جنون ،وي?ضع وش?ماً
ع?لى أن?فها وذق?نها وظ?اه?ر ي?دي?ها ،وي?راق?صها...ي?راق?صها ح?تى ي?صل م?عها إل?ى أق?صى ح?دود
ال ? ? ??نشوة .ظ ? ? ? ّ?ل س ? ? ??نوات ي ? ? ??أت ? ? ??ي ب ? ? ??ها ي ? ? ??وم ? ? ??ياً ،وال ي ? ? ? ّ
?مل م ? ? ??ن إل ? ? ??باس ? ? ??ها ورس ? ? ??مها ووش ? ? ??مها
وم?راق?صتها...ح?تى أت?ى ي?وم خ?روج?ه م?ن ال?سجن....أت?دري?ن م?اذا ق?ال ل?ي؟ ق?ال" :ل?قد ض?اع?ت
غجريتي عند باب الخروج من سجني".
فاسعدي يا حبيبتي باستحضار الفرح رفيقا ً لتحافظي على ر ّقتك وجمالك.
?ت اس?تحضار
?ت إل?ى ت?نفيذه?ا .اع
?تذرت م?ن ض?يفة أم?ي ودخ?لت غ?رف?تي وح?اول ُ
راق?ت ل?ي ال?لعبة ،ف?سارع ُ
ُ
قيس .وسرعان ما ولجت عاملا ً غرائبيا ً.
رأي ?تُني أرت??فع .ول??كن ل??م ي??كن ل??دي أج??نحة ألح ? ّلق ع??ال??يا ً ك??ما ت??فعل ال??طيور ،ب??ل راح??ت ق??دم??اي ت??علوان
?ذت أن ??تقل م ??ن م ??كان إل ??ى آخ ??ر ك ??أن ??ني داخ ??ل س ??فينة ف ??ضاء .وك ??نت أخ ??شى أن أف ??قد ال ??جاذب ??ية
وأخ ? ُ
األرض??ية ف??أخ??تفي ف??ي ال??جو ك??ما ت??ختفي ال??سفن وال??طائ??رات ف??ي م??ثلث ب??رم??ودا .ول??م أك??ن س??عيدة وأن??ا
أع?بر األم?اك?ن وأح?ضر األش?ياء ال?تي أح?تاج?ها .و ك?نت أش?عر ب?خوف م?ن ارت?فاع?ي إل?ى األع?لى ف?أش?د
قد َميَّ نحو األرض.
وق??د ت??كرر الح??لم ذات??ه ف??ي ف??ترات م??تباع??دة .وف??ي ك??ل م??رة ك??نت أع??تقد أن ال??طيران ح??صل ف??عالً .وح??ني
ي?فصلني اس?تيقاظ?ي ع?ن ِالح?لم وأك?تشف أن ك?ل م?ا رأي?ته ك?ان مج?رد أح?داث م?رت ف?ي الح?لم ول?يس
ل?ها أي?ة ص?لة ب?ال?واق?ع ،ت?نتاب?ني خ?يبة أم?ل .ف?الح?لم ج?عل األش?ياء سه?لة امل?نال .ك?نت أرى ال?ناس ي?قفون
وي?نظرون ب?اس?تغراب مل?ا أم?تلك م?ن ط?اق?ة ه?ائ?لة وم?ن ت?لك امل?يزة ال?تي ال ي?ملكها ع?ام?ة البش?ر ،وأت?عجب
أنا أيضا ً من فقدانهم إلمكانية الطيران.
ِِأيقظتني أمي من حلم أو كابوس لم أستطع تفسيره ،وقالت:
 رقية ،جالل يطلب التحدث إليك.وأومأت إلي أن أختار طيب الكالم في حديثي.
ال أدري م ??اذا ح ??صل ف ??ي أث ??ناء غ ??ياب ??ي ع ??ن واق ??ع اإلدارة امل ??نزل ??ية أو ع ??ن م ??طبخ أم ??ي الس ??ري ،ف ??قد
دعاني جالل للخروج لتناول العشاء في مطعم وطلب أن نكون وحيدين.
لبس??ت فس??تان?ا ً أس??ود ن??اع??ما ً ووض??عت ع??لى ك??تفي ش??ا ً
ال ح??ري??ري?ا ً ب??لون الخ??مر ولبس??ت ح??ذا ًء أن??يقا ً .ث??م
وق ??فت أم ??ام امل ??رآة أت ??أم ??ل ج ??سمي وش ??عري ال ??طوي ??ل وأرش ع ??طري .س ??معت ح ??ينها ج ??رس ال ??باب ي ??رن
وأمي تقول "أهال يا ابني .أهالً جالل" .وأسرع شادي يخبرني ويقول:
 رقية ،خذيني معك.قبلته وداعبت شعره وقلت:
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 ح?بيبي ه?ذا م?شوار ث?نائ?ي .أال ت?ذك?ر ك?م ذه?بنا ف?ي رح?الت ج?ماع?ية؟...غ?دا ً س?يكون م?شواريمعك إلى أي مكان تختاره.
أخذت محفظتي وألقيت نظرة على وجهي في املرآة فلمحت طيف األنثى املنقلبة على نفسها.
كان جالل يمتلك اللباقة الكافية الستمالتي ،إذ قال :
 رق??ية ،ص??حيح أن وال??دي ط??لب م??ني زي??ارت??كم ف??ي دم??شق ل??كي ي??حصل ب??يننا ت??عارف ،وص??حيحٌأن ف?ترة ت?عارف?نا ق?صيرة ج?داً ،وم?ع ذل?ك ،أش?عر ب?انج?ذاب ح?قيقي ن?حوك .ل?كني ال أدري ح?تى
اآلن م?ا ه?و رأي?ك أو إح?ساس?ك ال?حقيقي ت?جاه?ي .ف?قد خ?رج?نا وع?رف ك?ل م?نا أش?ياء ال ب?أس
ب ??ها ع ??ن اآلخ ??ر any way .أي ب ??ال ??لغة ال ??عرب ??ية  :ع ??لى أي ح ??ال) .ف ??بدأت أح ??س ب ??أول خ ??يوط
ال??غرب??ة يش??دن??ي خ??ارج دم??شق( ،ك??ون??ي م??تأك??دة ي??ا رق??ية أن??ي س??أن??سحب وأع??تذر إن ك??نت ق??د
سببت لك أدنى إحراج.
ق??لت ح??ينها ف??ي س??ري :م??جنون??ة م??ن تتخ??لى ع??ن ت??رف ال??عيش ف??ي م??ملكتك وت??قاوم ج??اذب??يتك ووس??ام??تك.
فأعاد السؤال مرة أخرى - :أرجوك رقية قولي لي حقيقة مشاعرك.
قلت :
?اب رائ??ع ي??ا ج??الل ،وق??ري??ب إل??ى ال??قلب ،ل??كني أخ??شى م??ن ال??غرب??ة وق??سوت??ها .أخ??اف أن
 أن??ت ش? ّتأكلني نار االشتياق إلى أمي وشادي.
ق?ال وه?و ي?بتسم ف?بدا ف?مه ج?ذّاب?اً ،والح ف?ي ع?ينيه ب?ري?قٌ راح ي?طوي?ني ،وي?ح ّول?ني إل?ى أن?ثى ت?ذوب أم?ام
رجولته:
 ات?رك?ي ه?ذا األم?ر ل?ي .ه?ناك أل?ف ط?ري?قة الس?تثمار ال?وق?ت ف?ي ت?لك ال?بالد .ف?ي م?ون?تري?ال ح?يثن??قيم ي??وج??د ج??ال??ية ع??رب??ية م??ن ك??ل ال??بلدان ،ن??اه??يك ع??ن م??وظ??فات الش??رك??ة امل??تعددات ال??جنسية،
ب?عض م?نهن م?ن أص?ل س?وري وأخ?ري?ات م?ن أص?ل ت?ون?سي وج?زائ?ري وم?غرب?ي و فلس?طيني.
ل?ن ت?شعري ب?امل?لل أب?دا ً .إض?اف?ة إل?ى ع?طلة ن?هاي?ة األس?بوع ال?تي ت?تعدد خ?يارات أم?اك?ن وك?يفية
قضائها.
ك?ان ج?الل م?ختلفا ك?ل االخ?تالف ع?ن ق?يس وك?أن ك?ل واح?د م?نهما ي?نتمي إل?ى ك?وك?ب .ف?قيس ال?ذي ن?شأ
ي??تيما ً وع??مل م??نذ ص??غره ف??ي امل??قاه??ي و امل??طاع??م ومس??تودع??ات ال??كتب ليكس??ب ل??قمة ع??يشه ب??دا أك??ثر
ص ??الب ??ة وق ??وة وإص ??رارا ً ع ??لى ت ??حقيق ه ??دف أش ??مل وأس ??مى ،أم ??ا ج ??الل ال ??ذي انح ??در م ??ن ع ??ائ ??لة غ ??نية
وط ? ??بقة تُ ? ??جيد ل ? ??غ َة ال ? ??تجارة واألرق ? ??ام ،وت ? ??سعى إل ? ??ى رغ ? ??د ال ? ??عيش ،وت ? ??ف ّكر ف ? ??ي ك ? ??يفية ق ? ??ضاء ال ? ??عطل
األس??بوع??ية وال??سنوي??ة ،ف??قد ُع??جنت م??الم??حه ب??ال??رف??اه??ية وال??ترف وب??دا ذل??ك ف??ي ع??طره وس??اع??ة ي??ده وب??دل??ته
وح?ذائ?ه وح?تى ل?ون بش?رت?ه ال?تي ب?ال?كاد ل?فحتها ش?مس االس?تجمام ال?صباح?ية ف?أكس?بته ص?بغة وردي?ة
وص?فاء ع?ينني ل?م ت?عرف?ا الح?رم?ان ي?وم?ا ً .ال أدري مل?اذا خ?طرت ت?لك امل?قارن?ة ب?ني ج?الل وق?يس ب?بال?ي رب?ما
ل??تذ ّك??رن??ي ب??ال??تناق??ضات ال??ذي ي??زخ??ر ب??ها ال??عال??م .ورغ??م أن ن??ظرة ق? ٍ
?يس ال??قاب??ضة ع??لى ش??عاع ال??شمس
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ظ ??لت ت ??سكنني وتبح ??ر ف ??ي ع ??امل ??ي ،ف ??قد ج ??ذب ??ني ث ??راء ج ??الل ووس ??ام ??ته ف ??اب ??تسمت وت ??رك ??ت ل ??ه ف ??رص ??ة
?س ب?مواف?قتي أخ?رج ع?لبة وف?تحها وأل?بسني خ?ات?ما ً رائ?عاً
م?الم?سة ي?دي ف?ي م?حاول?ة ث?ان?ية م?نه .وح?ني أح ّ
من املاس.
?بب ت??وق
اآلن ف??قط أدرك? ُ
?ت أن ل??باق??ة ج??الل وأن??اق??ته امل??تأتّ??يتني م??ن ن??شأت??ه ال??حسنة وأص??ول??ه ال??عري??قة س? ُ
أم??ي إل??ى ت??زوي??جي م??نه .ك??نت أق??رأ رغ??بات??ها م??نذ زم??ن ،ل??كني ل??م أك??ترث مل??ا ي??دور ف??ي خ??لده??ا ،وحس??بت
مجر َد أحالم أ ِّم بتحقيق سعادة ابنتها.
األمر
ّ
زارن??ا ج??الل ووال??ده م??رةً أخ??رى ق??بل ع??ودت??هما إل??ى ك??ندا .ك??ان??ت ج??لسة م??متعة .ح??دث??ني وال??د ج??الل ع??ن
امل ??نزل ال ??ذي يج ّه? ??زه ل ??يليق ب ??ي وب ??جالل .ث ??م ط ??لب أن ي ??تم ال ??زواج وال ??سفر ف ??ي أس ??رع وق ??ت ،وأب ??دى
استعداده للقيام بكل التجهيزات الالزمة للعروس.
أصرت أن يتم الزواج بعد تخرجي.
غير أن أمي التي تضع كل حساباتها في امليزان
ّ
وافقا على مضض ،وقد أبدى جالل ذلك حني قال لي ونحن نقف وحيدين على شرفة منزلنا:
 لقد تعلقت بك يا رقية ،وسيكون فراقك أمرا ً صعبا ً.ع?اد ال?سيد ال?قادري وج?الل إل?ى ك?ندا ب?عد ان?تهاء اإلج?ازة امل?خصصة ل?زي?ارت?هم إل?ى دم?شق ،وق?د أخ?ذ
ج ??الل عه ??دا ً م ??ني ع ??لى م ??واص ??لة التح ??دث إل ??يه وت ??حضير ن ??فسي ل ??لسفر ب ??عد أن أن ??تهي م ??ن ت ??قدي ??م
امتحاناتي .وأخذ يحدثني عبر الهاتف كل مساء.
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6
م ??رت ال ??شهور س ??ري ??عة ك ??أن ??ها أي ??ام م ??عدودة .ك ??نت م ??نشغلة ب ??دراس ??تي ،م ??حاول ??ة ال ??حصول ع ??لى درج ??ة
ال?تفوق ،ف?لم أك?ن أن?وي ال?بقاء ف?ي ال?بيت دون ع?مل ف?ي م?جال ال?صحاف?ة .ك?نت م?ول?عة ب?تدوي?ن األح?داث
وكتابة السير الذاتية ،إضافة إلى حبي للعمل في مجال اإلعالم.
ف?ي شه?ر أي?لول م?ن ع?ام  1994ق?دم ج?الل إل?ى س?وري?ة ،ل?يس ل?رح?لة اص?طياف خ?طّط ل?ها مس?بقاً ،ب?ل
أت??ى ل??يت ّوج ح??به وي??ضمني إل??ى ح??يات??ه .ل??قد ت??ع ّلق ق??لبه ب??حبي .إن??ها ن??صائ??ح أم??ي وإرش??ادات??ها ال??تي
أس?همت ف?ي ج?ذب?ه إل?يّ ،ف?الج?مال وح?ده ال ي?ساوي ش?يئا ً ف?ي ع?ال?م ع?ائ?لة ت?تمتع ب?أص?ول ع?ري?قة .وص?ار
وقتي انتظارا ً لسفري إلى دنيا جديدة أجهل معاملها.
ك?ان?ت أم?ي تُ?مضي ن?صف ال?نهار ف?ي األس?واق ،تش?تري م?الب?س ال?عروس ث?م ت?عود ل?تطلب م?ني ارت?داء
ك?ل ق ٍ
?طعة وك?أن?ني ف?ي ح?فل ل?عروض األزي?اء وت?كتشف أث?ناء التج?ري?ب إن ك?ان?ت م?ناس?بة .وف?ي ك?ل م?رة
ت?ضع ف?وق امل?الب?س ح?زم?ة م?ن ال?وص?اي?ا ،م?نها م?ا ي?تعلق ب?مالب?سي وم?ناس?بات ارت?دائ?ها ،وأخ?رى ت?خصّ
ح ??يات ??ي ال ??تي س ??تكون ح ??اف ??لة ب ??ال ??تجارب وامل ??فاج ??آت .ور ّ?ك ??زت ع ??لى أس ??لوب م ??عام ??لتي ل ??جالل وط ??ري ??قة
اس??تمال??ته وك??يفية ح??صول??ي ع??لى ح??قوق??ي ب??ال??دالل وامل??راوغ??ة .فحس??ب رأي??ها ،ي??حب ال??رج??ل امل??رأة ال??تي
ت ??تحول ف ??ي لح ??ظة واح ??دة م ??ن ام ??رأة ف ??اض ??لة إل ??ى "ج ?نّية" تخ ??طف ق ??لب ال ??رج ??ل وع ??قله ،ث ??م ت ??عيده إل ??ى
رشده في الزمان واملكان املناسبني.
اق?ترب رح?يلي إل?ى م?ملكة ج?الل .ل?فّني الح?زن ع?لى ف?راق أس?رت?ي وق?يس .وع?ند س?ري?ر ش?ادي ال?صغير
ت مشاكساته وأناشيده وتساؤالته العفوية.
انهمرت دموعي بمرارة ،فقد ألفْ ُ
أم??ا وال??دي ف??قد اس??تلم م??نذ زم??ن إدارة أح??د ف??روع الش??رك??ة ف??ي س??وري??ا ،وك??ان ي??ساف??ر ب??ني ال??بلدي??ن م??ن
ح??ني إل??ى آخ??ر ،م??ما أع??طان??ي األم??ل ب??أن أح??دا ً م??ن ع??ائ??لتي س??يظل ع??لى ت??واص??ل م??عي ول??و ف??ي ف??ترات
متباعدة.
ب ??دأ ال ??برد ي ??غزو أض ??لعي ح ??ني اق ??ترب م ??وع ??د ال ??سفر ،وص ??رت أش ??عر ب ??ال ??فقد والح ??زن .وأت ??لمس ه ??روب
ع ??امل ??ي الج ??ميل دون ع ??ودة ،ف ??ال ??حقائ ??ب ب ??ات ??ت ج ??اه ??زة ،وص ??وري ودف ??ات ??ر ذك ??ري ??ات ??ي ك ??لها ص ??ارت ف ??ي
حقائب سفري.
ل??م ي??عد ل??لمنطق م??كان ف??ي ع??امل??ي ف??كل م??ا أع??رف??ه أن??ي اع??تدت ل??قاء ق??يس م??نذ ط??فول??تي .أح??ببت ش??عره
ومس?رح?ه وم?بادئ?ه وأل?فت م?راف?قته وان?تظاره .واآلن ،ب?ات?ت ت?فصلني س?اع?ات ع?ن ال?طائ?رة ال?تي ل?م أص?عد
إليها من قبل.
حبست أمي دموعها وعادت توصيني بأن أهتم بنفسي ،ثم أضافت:
 ال?كون ب?كل م?ا ف?يه م?ن ت?ناق?ضات ،ي?بقي ع?لى ح?قيقة واح?دة ) .وم?ا أك?ثر ال?حقائ?ق ف?ي ق?ام?وسأم?يّ ،ح?قائ?ق م?ن ال?نوع ال?دس?م وامل?فيد ه?ي :أن ال?قوة ال?داخ?لية ل?إلن?سان ت?حفظ ت?وازن?ه و ث?بات?ه
أمام املصاعب( ....كوني قوية ،واهتمي بنفسك ،وبجالل.
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وبس??بب غ??ياب امل??نطق أي??ضا ً حس??بت ال??غيوم ال??تي رأي??تها م??ن ن??اف??ذة ال??طائ??رة ث??لوج??أ م??تراك??مة ،وع??جبت
ل?هول ت?راك?مها ،ل?كني تنبه?ت ب?عد ق?ليل إل?ى ش?اش?ات ال?عرض ال?تي ت?خبر امل?ساف?ري?ن ع?ن ح?رارة ال?جو
خارج الطائرة.
ه?بطنا ف?ي م?طار م?دي?نة م?ون?تري?ال .ودم?شق ال?تي ض?متني ك?يان?ا ً ون?شأةً وع?شقاً ،ه?اه?ي ت?مأل ذاك?رت?ي
إلى حد اإليالم .األماكن غريبة واملناخ مختلف كلياً ،واملطار موحش ومقفر رغم امتالئه باملسافرين.
ل ??لوه ??لة األول ??ى ،ش ??عرت ب ??ال ??صدم ??ة وغ ??ياب ال ??وع ??ي .ف ??هناك ل ??ون م ??ختلف ل ??لعال ??م امل ??ترام ??ي أم ??ام ق ??لبي.
ت?منيت أن أق?ف ق?ليال ل?تأم?ل م?ا ي?حصل ،وأق?رأ م?ا ك?تب ب?ال?لغة اإلن?كليزي?ة ك?دل?يل ل?وج?هة ال?سير .ك?ان وال?د
جالل في انتظارنا وبرفقته مجموعة من السيدات والشبان والفتيات.
ال أعرف أحدا ً منهم وليسوا جزءا ً من ماضيَّ .فلم يكن ل ّلهفة والعناق مكان في ذلك املطار البارد.
أحس جالل برعشتي فضمني إلى صدره ،وقال:
ّ
 هؤالء أهلي وأصدقائي وبعض من موظفي الشركة حضروا جميعا ً الستقبالك.رح ??ب الج ??ميع ب ??نا وه ??نؤون ??ا .ع ?بّر ك ??ل م ??نهم ب ??لغته ال ??خاص ??ة ف ??اخ ??تلطت ال ??لغات ال ??عرب ??ية واإلن ??كليزي ??ة
والفرنسية لتختار أجمل مفرداتها لتعبر عن األمنيات بالسعادة.
أم ??ام ذل ??ك ال ??تغيير ال ??ذي ح ??صل ف ??ي ح ??يات ??ي ك ??ان ج ??الل رائ ??عا ً .أح ??ببت ن ??بله وك ??رم ??ه ،وق ??د ب ??ادل ??ته ب ??ما
يش?تهي ال?رج?ل م?ن م?حبة واه?تمام .وك?ان?ت امل?وس?يقى ص?دي?قة دائ?مة مل?نزل?نا ت?حيطنا ب?كثير م?ن ال?دفء
واالستقرار.
ل ??م ي ??خيّب ج ??الل أم ??لي ،ف ??قد ع ??مل ك ??ل م ??ا يس ??تطيع ل ??يبعد ع ??ني ش ??بح ال ??غرب ??ة ،ف ??أك ??ثر م ??ن زي ??ارات
ال ??تعارف ،وأف ??سح ل ??ي امل ??جال إلدارة ق ??سم اإلع ??الم ف ??ي الش ??رك ??ة ،ب ??اإلض ??اف ??ة إل ??ى ن ??شاط ??ي الح ??ر ف ??ي
مجلة "نبض الشرق" .كان جالل رائعا .وقد علمتني أمي كيف أمتلك قلبه كما امتلكت قلب والدي.
وك?لما ش?عرت ب?ضعفي ك?نت أت?ذك?ر ك?لمات أم?ي "ك?ون?ي ق?وي?ة واه?تمي ب?نفسك وب?جالل وأح?بي ن?فسك
ل??يحبك ج??الل" غ??ير أن ق??وت??ي ك??ان??ت ت??خون??ني ح??ني ي??دب ف??ي ق??لبي ال??حنني وت??مأل ال??ذك??ري??ات م??خيلتي،
ف?أش?عر ب?ال?برد ي?جتاح?ني وي?بدو ك?ل ش?يء م?ختلفاً ،وأش?عر أن زرق?ة ال?سماء ال?داك?نة والخ?طوط وال?كتل
ال ??بيضاء م ??ن ال ??ثلوج ال ??تي ب ??دت مس ??تقرة إل ??ى م ??ا ال ن ??هاي ??ة ،وش ??رف ??ات امل ??نازل ال ??خاوي ??ة م ??ن أي ك ??ائ ??ن
بش??ري أو غ??يره م??ن ال??كائ??نات ،ع??لى ع??كس م??ا اع??تدن??ا س??ماع??ه ورؤي??ته ف??ي دم??شق وغ??يره??ا م??ن امل??دن
ال?سوري?ة ،م?ن ص?ياح ه?نا وح?وار ب?ني مج?موع?ات م?ن ال?رج?ال والش?بان وأص?وات ض?حك وق?هقهة ه?ناك،
ك ّ?ل ه?ذا ك?ان ي?نعكس ب?رودة ف?ي داخ?لي .ل?م أع?د أرى الح?مام يح?ط ف?وق أس?طح امل?بان?ي ال?قدي?مة وف?ي
ن ??واف ??ذه ??ا امل ??هجورة .ك ??ما غ ??اب ??ت أغ ??ان ??ي أم ك ??لثوم ع ??ن امل ??قاه ??ي وال ??نواف ??ذ ال ??ساه ??رة .األم ??ر ال ??ذي زاد
إحساسي ببعد املكان وغربته.
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7
ف ??ي ص ??باح ال ??يوم ال ??تال ??ي ل ??لعرض ه ??ات ??فت ق ??يسا ً وتح ??دث ??نا ع ??ن املس ??رح ??ية ،وك ??عادت ??ه ل ??م يظه ??ر ف ??رح ??ه
بالنجاح .تماما ً كما كان يفعل أيام املدرسة فكلما حظي بنجاح سعى إلى نجاح آخر.
ات?فقنا ع?لى ق?ضاء ي?وم ال?عطلة ف?ي ض?واح?ي م?ون?تري?ال ح?يث ي?وج?د م?طعم ي?قدم م?أك?والت ش?رق?ية ،ك?ان?ت
فرصة ل ّلقاء مع قيس وفتيات من بالدي والتعرف إلى ديالرا التي فتنت الحاضرين على املسرح.
ف ??ي امل ??طعم ت ??ناول ??ت ال ??فتيات ال ??عصير وال ??خضار وال ??سمك وال ??قليل م ??ن ال ??خبز ،أم ??ا دي ??الرا ال ??تي ب ??دت
أك?ثره?ن رق?ة وج?اذب?ية وه?ي ت?رت?دي ب?نطاالً م?ن ال?جينز وق?ميصا ً ف?يروزي ال?لون وق?د ض?فرت ش?عره?ا ع?لى
ش?كل ذي?ل ال?فرس ،ف?قد ت?ناول?ت ال?قليل م?ن ال?سمك وال?خبز وط?لبت م?ن ال?نادل أن ي?قطع ل?ها ص?حنا م?ن
ال??تفاح ق??طعا ً ص??غيرة أك??لتها ب??ال??شوك??ة وه??ي تتح??دث م??عي ك??من يتس??لى ب??قطعة م??ن ال??شكوالت??ة .وح??ني
ع?لمت أن?ها ت?مضي ك?ثيرا ً م?ن وق?تها ف?ي ال?قراءة وال?كتاب?ة أح?ببتها وزادت رغ?بتي ف?ي ال?تقرب م?نها ب?ل
أحسس??ت ب??انش??طاري ل??يصبح ج??زء م??ني ي??الح??ق ت??لك ال??صبية امل??سكون??ة ب??األح??الم .إن??ها م??ثلي ت??عشق
امل??وس??يقى واملس??رح ب??يد أن??ها ص??اح??بة م??وه??بة غ??ري??بة وت??صميم ال م??ثيل ل??ه .س??أل??تها ع??ن س??ر م??وه??بتها
وإب??داع??ها ف??اق??ترب??ت م??ني وك??أن??ها ت??عرف??ني م??نذ زم??ن ون??ظرت م??ن زج??اج امل??طعم إل??ى ال??جبال ال??بعيدة ،
وقالت :
 س??أط??لعك ع??لى م??ذك??رات??ي ي??وم?ا ً .وم??ن خ??الل م??ا دون??ته وس??أدون??ه الح??قا ً س??تعرف??ني ك??ل ش??يء ع??نحياتي.
ك??نت أح??اول أن أس??بر م??الم??ح ش??خصيتها .ه??ي ال??تي س??لبت ق??يس ص??الب??ة ق??لبه ،وه??اه??و ي??ذوب أم??ام??ها
كقطعة جليد اقتربت من نار متّقدة.
ت??منيت أن ي??عيش ق??يس ذل??ك ال??حب ال??جارف ال??ذي ي??دف??عه ل??لكتاب??ة وم??تاب??عة ت??أل??يف املس??رح??يات وك??تاب??ة
ال?شعر .وق?د أخ?ذت ن?جاح?ات املس?رح ت?توال?ى وت?نتقل ال?عروض م?ن مس?رح إل?ى آخ?ر ،وك?نت أل?تقي ق?يساً
ودي ??الرا ك ??لما ان ??تهى ع ??رض املس ??رح ??ية .ل ??م يس ??تطع ق ??يس إخ ??فاء إع ??جاب ??ه واف ??تتان ??ه ب ??راق ??صة ال ??فلكلور
وحافظة تراث فلسطني.
ك?ان ي?تغنى بج?مال ق?ام?تها ورش?اق?تها وس?مرة ش?فتيها امل?متلئتني وسح?ر ع?ينيها وج?مال ش?عره?ا وح?الوة
روحها.
إنها أنثاه التي أذاقته الحب ورمت بصالبة قلبه في مهب الريح.
وألن?ي الح?ظت اف?تتان ك?ثير م?ن ال?فنان?ني ورج?ال األع?مال بج?مال?ها وس?معتهم يتح?دث?ون ع?نها ف?ي م?نزل?نا
ع ??ند زي ??ارت ??هم ل ??جالل .اس ??تسلمت ل ??رغ ??بتي ودع ??وت ??ها وج ??ميع أف ??راد ال ??فرق ??ة إل ??ى م ??نزل ??نا وط ??لبت م ??ن
ال ??خادم ??ات ال ??قيام ب ??واج ??ب ال ??ضياف ??ة ع ??لى أك ??مل وج ??ه .ل ??قد أب ??دى ج ??الل إع ??جاب ??ه ب ??جاذب ??يتها وع ??فوي ??تها
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وغرابة طموحها .سألت جالل:
 هل ترى في ديالرا زوجة مناسبة لقيس؟قال:
 أع??تقد أن ص??بية م??ثل دي??الرا ل??ن ت??فكر ب??ال??زواج ف??هي ت??بدو م??غرم??ة ب??املس??رح ،إض??اف? ًة إل??ى ف??ارقالسن بينها وبني األستاذ قيس فهو يقارب الخمسة عشر عاما ً على ما أعتقد ،أليس كذلك؟
 تقريبا ً.رت ب??كالم ج??الل .ش??ي ٌء م??ا ف??ي داخ??لي ج??علني أت??منّى أن ي??كون ص??حيحاً ،وم??ع ذل??ك أل??فيتُني أق??ول
ف? ّك ُ
?لمت ن? َ
?فسك لسح??ر
?ت ي??ا ق??يس ،س??تذوق ال??عذاب ال??ذي ذق??ته ي??وم أه??ملتني وأس? َ
ف??ي س??ري :م??سكني أن? َ
اإلب? ??داع .واآلن ،ه? ??اه? ??ي ح? ??بيبتك ،حس? ??ب ظ? ??ني ،وج? ??دت املس? ??رح ح? ??بيبا ً م? ??قدس ? ?ا ً ت? ??سير إل? ??يه ب? ??عشق
جنوني.
?حس ب??عاط??فة ح??يال ام??رأة غ??يري ،ف??أن??ا ال أدع ل??ه ف??رص??ة ال??بعد ع??ني .أن??ا األن??ثى
ال ي??مكن ل??جالل أن ي? ّ
ال?تي ت?شعّ ح?رارة وتج?ذب?ه ع?طرا ً وم?الب?س ن?اع?مة ورش?اق?ة جس?د ،إض?اف?ة إل?ى أن زوج?ي ق?د ورث اح?ترام
ال??زوج??ة وأص??ول ال??عالق??ة ال??نقية .ع??لى أي??ة ح??ال ،م??ن م??نا يس??تطيع أن ي??قرأ م??ا ي??دور ف??ي أخ??يلة البش??ر
ف?نحن ن?ملك ح?ري?ة ال?تخيل ونس?بح ف?ي م?ساح?ات أخ?يلتنا الح?رة م?تى وك?يفما ن?شاء .إن ه?ذا األم?ر ن?عمة
إل?هية ال ي?مكن وص?فها ،ت?أخ?ذن?ا إل?ى ح?يث ن?ري?د و نش?تهي فنس?تحضر ال?فرح وال?حب والج?مال ون?حياه
بكل أبعاده و تفاصيله.
و ّل?دت ت?لك امل?شاع?ر ل?دي رغ?بة ب?كتاب?ة س?يرة ذات?ية و ق?صة إب?داع ف?ري?د أج?ادت ب?ه ب?طلة ق?يس .وق?د ك?ان
م?حقا ً ف?ي ك?ل ك?لمة ع?بّر ب?ها ع?ن إع?جاب?ه ل?تكون أول ع?مل أخ?وض ب?ه غ?مار ال?صحاف?ة ب?ان?دف?اع و ش?غف
ب?ال?غني .وح?ني رج?وت?ها أن ت?قص ع?ليّ ح?كاي?تها ق?ال?ت س?أك?تب وأرس?ل إل?يك م?ذك?رات?ي أو أن?تظر س?فرك
إلى دمشق فنلتقي و نتفق على طريقة سردها و أسلوب تقديمها للقراء.
و ق??بل أن ت??غادر ف??تحت ح??قيبتها ون??اول??تني دف??ترا ً أس??ود وع??ليه رس??وم ن??اف??رة ل??شجيرات خ??ضر ص??غيرة
وقالت:
 ل?قد س?كبت ب?عضا ً م?ن ذاك?رت?ي ع?لى ص?فحات ه?ذا ال?دف?تر ،وس?أت?اب?ع ن?ثر م?ا ت?صطفيه ال?ذاك?رةمن أحداث تستحق التدوين .وهكذا سأس ّل ِ
مك ذكرياتي في فترات متالحقة.
وض?عت ال?دف?تر ف?ي ح?قيبتي ك?من ي?قبض ع?لى ح?لم أض?اع?ه إح?ساس دف?ني ب?قسوة ال?غرب?ة .وألن?ي ع?لى
م?وع?د م?ع ق?راءة ذاك?رة دي?الرا ،ف?ات?نة ق?يس ،س?ارع?ت إل?ى أخ?ذ ح?مام داف ،šوج?لست أت?ناول ال?قهوة م?ع
ج??الل ل??كن ق??لبي س??بقني إل??ى س??ري??ري ح??يث أق??رأ ب??ينما يج??لس ج??الل ك??عادت??ه ف??ي م??كتبه .ق?بّلت ج??الل
ودخلت مملكتي الصغيرة.
كتبت بخط يتأرجح بني الد ّقة واالضطراب:
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ﻣﺬﻛﺮات دﻳﻼرا
1
"ف?ي أواخ?ر ح?زي?ران م?ن ص?يف ع?ام  ،1997م?ر ن?هار اس?تثنائ?ي ع?لى ق?ري?ة ك?رم ال?زع?رور .ف?قد ظه?رت
غ ??يوم م ??تباع ??دة ح ??جبت ب ??عضا ً م ??ن زرق ??ة ال ??سماء ف ??بدت كج ??زر خ ??اوي ??ة وس ??ط بح ??ر تج ? ّلى األزرق ع ??لى
ام??تداده ب??أج??مل درج??ات??ه .وح??ني ب??دأت ال??غيوم ت??قترب ب??عضها م??ن ب??عض م??ش ِّكل ًة س??حاب ?ا ً داك??ناً ،ق??ال??ت
جارتنا وهي تحمل كيسا ً من الخيش وتصعد السلم الخشبي إلى السطح:
 البارحة أذيع في النشرة الجوية عن هطول أمطار.فر ّدت أمي:
 أنا أفهم أكثر من النشرة الج ّوية ،فالهواء الرطب يوحي بقدوم املطر.ف ??ي ذل ??ك ال ??يوم ع ??اد ال ??فالح ??ون ق ??بل م ??وع ??د ال ??قيلول ??ة إلن ??قاذ أرزاق ??هم امل ??فروش ??ة ت ??حت أش ??عة ال ??شمس،
ف??راح??ت ال??نسوة ي??عتلني س??طوح امل??نازل .ويج??معن ح??بوب ال??ذرة وال??قمح املج??روش وال??بندورة والح? ّ?مص
ق?بل أن ت?بللها األم?طار ،ب?ينما أس?رع ال?رج?ال وال?صبية لج?مع خ?يوط ال?تبغ امل?ع َّلقة ع?لى م?ناص?ب خ?اص?ة
?تجف وي ??تح ّول ل ??ون ??ها إل ??ى األح ??مر
ف ??ي ال ??حقول ،أو ب ??ني أغ ??صان األش ??جار ،ت ??حت أش ??عة ال ??شمس ل ?
ّ
ال?وردي .ث?م تُ?فتّح األوراق وت?وض?ع ف?ي أك?ياس خ?اص?ة ل?يُباع م?عظمها إلدارة ح?صر ال?تبغ ،أم?ا ال?باق?ي
فيُباع باملفرق ملد ّ
خني "التنت".
ل ??م ي ??مض وق ??ت ط ??وي ??ل ح ??تى ان ??قشعت ال ??غيوم ،وأش ??رق ??ت ال ??شمس م ??ن ج ??دي ??د ب ??عد أن ج ??رف ??ت األم ??طار
أوراق ال ??توت وال ??عنب وال ??رم ??ان ووزع ??تها ف ??ي زواي ??ا ال ??دار ،واخ ??تلطت ب ??خصالت ح ??صرم وح ??بات ت ??وت
أس??قطها امل??طر ق??بل ن??ضجها .م??ن خ??لف س??ور دارن??ا ب??دت أش??جار ال??توت وال??سندي??ان ال??عتيق بج??ذوع??ها
الخشنة ،واملجوفة من الداخل لتصبح مأوى للسناجب.
وت??بعا ً ل??طبيعة األرض املنح??درة ي??تسنى ل??ك أن ت??رى الج??زء ال??علوي م??ن األش??جار وأن??ت ت??قف ف??ي أع??لى
ال ??هضبة ،ح ??يث ت ??رب ??ض دارن ??ا ،ف ??ترى األوراق م ??غسول ??ة ،الم ??عة ت ??حت أش ??عة ال ??شمس ،تس ??ري ف ??ي
خضرتها روح الحياة وحيويتها.
?وت أم?ي وه?ي ت?قطع ال?عجني ل?تخبزه ف?ي ال?تنور ال?كائ?ن ف?ي ال?زاوي?ة الش?رق?ية
انتش?لني م?ن غ?فلتي ص ُ
من دارنا:
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 أس ??رع ??ي وخ ??ذي الخ ??راف ل ??ترع ??ى ف ??ي أرض ال ??حصيد ،ف ??ال ??وق ??ت ب ??عد الظه ??ر ي ??مضي مس ??رع ?اًوالشمس تميل صوب البحر.
كنت أصدق ما تقوله الجارات :أن الشمس تغرق في البحر عند املغيب.
س??رت خ??لف خ??راف??ي ال??قليلة –أم??ي ت??ربّ??ي الخ??راف م??ن س??نة إل??ى س??نة لتُنح??ر ف??ي ع??يد األض??حى -ف??ي
?طرات س??اخ??نة ك??ان??ت ق??د ت??وارت ف??ي
م??مر ض??يق م??حاط ب??شجيرات ال??رم??ان م??ن ك??ال ال??جان??بني .ب ? ّللتني ق?
ٌ
ط ??يات األوراق ال ??غضة ،ف ??شعرت ب ??قشعري ??رة تس ??ري ف ??ي جس ??دي ،وأم ??ام ??ي ب ??دت ب ??قاي ??ا س ??ناب ??ل ذه ??بية
ن ??مت ب ??ني س ??يقان ??ها أع ??شاب ام ??تدت وتس ??للت أوراق ??ها ال ??خضر ح ??ول األوت ??اد ال ??ياب ??سة ت ??علوه ??ا زه ??رات
?تفت ألرق??ب ال??سفوح امل??متدة
ب??يض ع??لى ش??كل س??ناب??ل ال??قمح .راح??ت الخ??راف ت??قضم العش??ب ب??نهم .ال? ُّ
أم??ام??ي :ج??بال وه??ضاب م??توازي??ة ت??ترك م??تسعا ً ي? ّ
?طل ع??لى البح??ر ،ف??تبدو امل??راك??ب ال??راس??ية ك??صنادي??ق
صغيرة في حضن املياه.
وق?بل امل?غيب ج?لست ه?ناك أت?تبّع ص?فّا ً م?ن ال?نمل يح?مل ح?بات م?ن ال?قمح وق?شات ي?فوق حج?م ال?واح?دة
خيِّل إل ??ي أن ال ? ّ
م ??نها حج ??م ال ??نملة وي ??حجبها ،ف? ? ُ
?قشة ت ??سير م ??ن ت ??لقاء ن ??فسها ب ??قدرة خ ??فية .ح ??اول ??ت
مساعدة نملة بنقل حبة إلى فوهة مسكنها لكنها أبت وتشبثت بما تحمله.
?نت أ َدع ال ??تراب يتس ??رب م ??ن ب ??ني أص ??اب ??عي وأن ??ا أم ّ?ه ??د ط ??ري ??قا ً ل ??لنمل ،وف ??جأةً ح ??ملت إل ??ى م ??سمعي
ك? ُ
?فحات ه? ٍ
?واء ه ?بّت م??ن ال??وج??هة ال??غرب??ية ألرض??نا ص??وت ?ا ً حس??بته ش??دو ب??لبل ف??ي ح??ضن ال??ساق??ية ي??ردد
ن?
ُ
الوادي صداه.
?ت ال?صمت وأص?غيت ل?لموس?يقى ال?شج ّية .وأم?ام ذاك امل?دى ال?رح?ب
ب?ني ال?قش وال?تراب واألع?شاب ل?زم ُ
أطلقت العنان ألحالم ال تح ّدها الحدود.
ُ
رف م ??ن ال ??فراش ??ات،
ف ??ي ت ??لك ال ??دروب ال ??ضيقة امل ??ؤدي ??ة إل ??ى ال ??حقول أم ??ضيت ط ??فول ??تي أرك ??ض خ ??لف ّ
وأح?اول اإلم?ساك ب?ها ،وتح? ّ
ط ف?وق األزه?ار ،ف?أح? ّول أص?اب?عي ع?لى ش?كل ك?ماش?ة وأم?سك ب?جناح?يها،
كنت أظ ّن أن الفراش يقتصر على اإلناث.
ولم أكن أعلم ملاذا تعتلي الفراشات بعضها بعضا ً .فقد
ُ
ف ??ي ت ??لك ال ??دروب ع ??رف ??ت ال ??ره ??بة وال ??رغ ??بة وال ??خشوع ،ع ??شقت ال ??براري ح ??يث ال ??زن ??اب ??ق ال ??بري ??ة وخ ??ضر
السنابل تتسلل إلى فتحات قميصي ،وتدغدغ األعشاب كاحلي فأش ّم عبق البراري.
ك??نت أس??كن وس??ط ذل??ك الج??مال ال??ذي ف??تنني وح? ّول??ني إل??ى ع??اش??قة ل??لغاب??ات وال??حقول وامل??وس??يقى ال??تي
خلق صداها في روحي ذلك العشقَ الصوفي للكون بما فيه من نبل و نقاء وإنسانية.
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ف??ي غ??مرة ت??لك األح??الم ك??ان ع??لي أن أس??عى ل??تحقيق رغ??بة أم??ي ف??ي دراس??ة األدب ال??فرن??سي ف??كل م??ن
ع ? ّلمني ال??لغة ال??فرن??سية ك??ان ي??ثني ع??لى م??هارات??ي ال??لغوي??ة .وأك??دت ع??ات??كة ع??لى إج??ادت??ي ل ? ّلغة ،ق??واع ?دَ
وم?حادث?ة .ليشه?د ش?اه?د م?ن أه?لها ،ف?ال?سيدة ع?ات?كة ف?رن?سية م?ن أص?ل ج?زائ?ري ،ال?تقاه?ا خ?ال?ي ح?ني
كان يكمل دراسته التخصصية في طب العيون ،وتزوجا.
ع??ات??كة ام??رأة ت??فيض ح??يوي ? ًة ،ل??ذا ل??م ي??كن ل??لفارق ف??ي ال??سن ت??أث??ير ع??لى ع??الق??تنا .وق??د أط??لعتني ع??لى
مكتبتها العامرة بكتب األدب العربية واألجنبية التي أغنت حياتي باملتعة والفائدة.
وي??بقى املس??رح ه??و ش??غلي ال??شاغ??ل .ف??قد ك??ان??ت ح??وارات املس??رح??يات ال??تي أق??رأه??ا ت??قفز إل??ى ذاك??رت??ي
وأجس?د ش?خصية ال?بطلة .ول?طامل?ا ان?تظرت ف?رص?ة خ?روج أف?راد أس?رت?ي ألق?ف أم?ام
ّ? ?
ف?أق?ف أم?ام امل?رآة
امل ??رآة وأق ??وم ب ??دور ال ??بطلة .وك ??ان ??ت ك ??ليوب ??ات ??رة األق ??رب إل ??ى ق ??لبي ،ف ??كنت ارس ??م ف ??ي خ ??يال ??ي أن ??طون ??يو
?س أن أح ??دا ً وض ??ع
وأح ??اوره ،ث ??م أن ??تقل م ??ن ش ??خصية إل ??ى أخ ??رى .وح ??ني أس ??مع وق ??ع أق ??دام أو أح ? ّ
امل?فتاح ف?ي ق?فل ب?اب امل?نزل أل?تزم ال?صمت ،وأت?ظاه?ر أن?ي م?نهمكة ف?ي ح?ل م?سأل?ة ري?اض?يات أو ق?راءة
ك ??تاب ،ب ??ان ??تظار ف ??رص ??ة أخ ??رى أم ??ارس ف ??يها ه ??واي ??تي أم ??ام ص ??دي ??قتي امل ??رآة .وت ??لحّ ال ??تساؤالت ف ??ي
?أسج ??لها ع ??لى ص ??فحات دف ??ات ??ري ألب ??حث ع ??ن إج ??اب ??ات ??ها ف ??ي م ??كتبة ع ??ات ??كة .وك ??ان م ??عظمها
ّ?
م ??خيلتي ف ?
يتع ّلق بتاريخ الفنون واملوسيقى.
ق?ادت?ني إل?ى امل?كتبة وأش?ارت إل?ى مج?موع?ة مج? ّلدات تح?مل ع?نوان ق?صة ال?حضارة ،وق?ال?ت" :س?تجدي?ن
ف??ي املج??موع??ة م??ا يُش??بع ف??ضول??ك" .وأك??دت أن??ها م??ن أه??م ال??كتب ال??تي ي??جب ع??ليَّ ق??راءت??ها ق??بل دخ??ول??ي
إل?ى ال?جام?عة .ث?م م?ررت ي?ده?ا ع?لى ال?كتب امل?رص?وف?ة ب?شكل أن?يق ف?ي امل?كتبة ،وأخ?رج?ت أح?د أج?زائ?ها.
ق ??ال ??ت وه ??ي ت ??قلب ص ??فحات ال ??كتاب ب ??حثا ً ع ??ن ت ??اري ??خ ال ??فنون" :أك ??ثري م ??ن ال ??قراءة وص ??حبة ال ??كتاب.
ف?في ع?ال?م ال?كتب ال ن?عيش ل?وح?دن?ا ،ب?ل ي?راف?قنا أص?دق?اء مخ?لصون نس?بح وإي?اه?م ف?ي ع?ال?م ال?فكر ف?ال
يم ّلون وال ينضب نبع عطائهم وال يصمت صوت تشجيعهم".
وق ??د وج ??دت ض ??ال ??تي ف ??ال ??كتاب يُظه ??ر اخ ??تالف امل ??ف ّكر ع ??ن غ ??يره م ??ن ال ??ناس م ??ن ح ??يث ت ??ذوق ??ه للج ??مال
وط??بيعة إح??ساس??ه وزم??نه .ف??في امل??جتمع ال??بدائ??ي ل??م ي??كن ي??وج??د ف??ارق زم??ني ب??ني اإلح??ساس ب??الج??مال
وال?رغ?بة ال?جنسية .ق?لت :إذا ً ل?لمبدع?ني ف?لسفة م?ختلفة ع?ن غ?يره?م م?ن البش?ر ال?عادي?ني ،وم?نزل?تهم أرف?ع
م?ن م?نزل?ة ه?ؤالء .ك?نت أف?تش ع?ن ال?عالق?ات اإلن?سان?ية ب?أف?ضل أش?كال?ها وم?عان?يها ،ووج?دت أن املس?رح
?عيت ،وك?ان م?سعاي ف?ي ب?داي?ة امل?رح?لة ال?ثان?وي?ة
يخ?لق ت?لك ال?عالق?ات وي?طوره?ا .ف?ما ك?ان م?ني إال أن س ُ
ح??ني ق ? ّدم??ت مل??درس ال??لغة ال??عرب??ية م??لخصا ً ملس??رح??ية أن??طون??يو وك??ليوب??ات??رة .وك??ان امل??درس ن??اش??طا ً ف??ي
مس ??رح امل ??درس ??ة .أط ??لعته ع ??لى ط ??ري ??قة ت ??قدي ??مها ،واق ??ترح ع ??لي ال ??قيام ب ??تمثيل ال ??دور م ??ع مج ??موع ??ة م ??ن
?درس ??ة ري ??اض ??يات ف ??ي امل ??درس ??ة ذات ??ها ،ش ??نت ع ??لي
ال ??طالب .وح ??ني ع ??لمت أخ ??تي ،ال ??تي ك ??ان ??ت ت ??عمل م ? ّ
ح??ملة ات??هام??ات ب??ال??طيش وال??جنون وه??در ال??وق??ت .ك??ان??ت ج??دي??ة وص??ارم??ة ومتس??لطة .وت??بعا ً مل??ا ل??دي??ها م??ن
م??عتقدات وم??فاه??يم ،ك??ان??ت تج??د ف??ي م??ن ي??خال??فها ال??رأي ش??خصا ً ف??اش ?الً يس??تحق ال??عقاب .ث??م ف??ات??حت
?تأس??ف ب ??طري ??قة ل ??بقة ل ??عدم إخ ??باره ??ا .ح ??دث ذل ??ك ف ??ي
م ??درس ال ??لغة ال ??عرب ??ية ب ??نفس ال ??قصة وع ??ات ??بته ف ? ّ ?
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امل??درس??ة أم??ام ب??عض ال??طال??بات .ول??م ت??كتف ب??تأن??يبي أم??ام ص??دي??قات??ي ،ب??ل أك??ملت ك??الم??ها ال??الذع ف??ي
فبكيت بمرارة من قسوة تأنيبها .شعرت آنذاك أني في
ارتكبت أكبر املعاصي،
املنزل ،وكأنني
أمس
ُ
ُ
ّ
ال??حاج??ة للتح??دث إل??ى ع??ات??كة ال??تي ت??ملك ال??فكر امل??نفتح ع??لى ال??عال??م امل??تطور ،ل??ك ّن زي??ارت??ها إل??ى ال??قري??ة
كانت تقتصر على أيام الصيف.
?درس ف ??ي ك ??لية ال ??طب البش ??ري ف ??ي ج ??ام ??عة دم ??شق ،وك ??ان ??ت ع ??ات ??كة ت ??عمل ف ??ي م ??كتبها
ك ??ان خ ??ال ??ي ي ? ّ
مترجم ًة للكتب لصالح عدة دور نشر.
ك?ان اب?ن خ?ال?ي األك?بر ط?ارق ي?درس ال?طب ف?ي أمل?ان?يا .أم?ا ج?اد ف?كان ط?ال?با ً ف?ي ك?لية ال?حقوق ول?دي?ه
م?رس?م ف?ي ال?عاص?مة ي?مضي ف?يه م?عظم أوق?ات?ه ل?يمارس ه?واي?ة ال?رس?م وي?قيم م?عارض ل?لفن ال?تشكيلي.
وك??نت ب??مثاب??ة االب??نة امل??دل??لة وال??صدي??قة ال??قري??بة إل??ى ق??لب ع??ات??كة م??ما ج??عل ال??صيف أك??ثر ح??يوي??ة وم??تعة
برفقتها.
ق ??دم خ ??ال ??ي وع ??ائ ??لته ك ??عادت ??هم ل ??قضاء ال ??صيف ف ??ي ال ??قري ??ة وك ??نت أح ? ّ
?ضر ن ??فسي ل ??لشهادة ال ??ثان ??وي ??ة
وأن??تظر م??وع??د ق??دوم??هم ب??فارغ ال??صبر .ف??ي ال??صيف ي??نطلق امل??صطاف??ون مل??مارس??ة ه??واي??ات??هم ،ف??يذه??ب
واب?نه ج?اد ل?لصيد م?ع مج?موع?ة م?ن األص?دق?اء واألق?ارب ف?تدع?ون?ي ع?ات?كة إل?ى م?نزل?ها .ت?علمني دروس
ال ??فرن ??سية ونس ??تمع إل ??ى امل ??وس ??يقى .وف ??ي ك ??ثير م ??ن األح ??يان ك ??نا ن ??ذه ??ب إل ??ى ال ??حقول .وك ??لما م ??ررن ??ا
ب ??ال ??سندي ??ان ??ة ال ??تي رأي ??ت ي ??وس ??ف ج ??ال ??سا ً ف ??ي ظ ??لها ي ??عزف ال ??ناي ،ت ??لحّ ع ??ليّ ال ??رغ ??بة ف ??ي س ??ماع ت ??لك
املعزوفة.
ك??نت أ ُ ِ
ع ع??ات??كة ه??واج??سي وأس??راري .وأنته??ز ال??فرص امل??ناس??بة ألط??لعها ع??لى م??ا ل??دي م??ن م??واه??ب.
ود ُ
وح?دث?تها ع?ن ش?غفي ب?املس?رح ،وم?ثلت أم?ام?ها املس?رح?ية ال?تي ق?مت ب?تحضيره?ا ،ون?لت ب?عد ذل?ك ع?قاب
أختي جزاء فعلتي تلك.
أب ??دت إع ??جاب ??ها ب ??موه ??بتي وإح ??ساس ??ي ب ??فن رق ??ص ال ??فلكلور وأداء دوري ف ??ي مس ??رح ??ية أن ??طون ??يو و
كليوباترة ،ثم سألتني:
 ملاذا ال تدخلني كلية الفنون املسرحية؟مدرسة ل ّلغة الفرنسية.
 ألن أمي تريد أن أصبح ّ اسمعي ديالرا .عليك أن تدافعي عن نفسك وتختاري املوضوع الذي ترغبني بدراسته.قلت:
 سوف أسعى جاهدة لتحقيق رغبة والدتي أوالً ،ثم أفكر برغباتي الخاصة.قالت وهي تنظر إلى وجهي وكأنها تختبر إرادتي وإصراري:
 وهل تنوين دراسة املسرح بعد تخرجك؟!28

 أح ??لم ب ??تأل ??يف ف ??رق ??ة مس ??رح ??ية ت ??قوم ب ??تجسيد ال ??فلكلور وال ??تراث الش ??رق ??ي ب ??دءا ً م ??ن ال ??فلكلورالفلسطيني.
 وما أدراك بالفلكلور الفلسطيني وأنت سورية الهوية واإلقامة؟ ق ??رأت ع ??نه ف ??ي أدب ك ??تاب ??ها وش ??عرائ ??ها ،ك ??ما ش ??اه ??دت ك ??ثيرا ً م ??ن أق ??راص الـ ) (DVDال ??تيج ??لت ع ??ليها أع ??راس وأف ??راح أُق ??يمت ع ??لى ال ??طري ??قة ال ??تقليدي ??ة .ك ??م ت ??عجبني ه ??ذه ال ??تقال ??يد،
س ِّ ?
ُ
الس ?يّما أن ??ها ل ??شعب م ??ظلوم ي ??تن ّقس ق ??ضيته م ??ع ال ??هواء ،وتس ??ري ف ??ي دم ??ه ،وتس ??توط ??ن أي ??ام ??ه
ول ??يال ??يه ،وأح ??الم ??ه وأم ??ان ??يه ،ويُ ??رض ??عها ألط ??فال ??ه م ??ع ال ??لنب ،وم ??ألت م ??سا ّم ف ?نّه وأدب ??ه وف ??لكلوره.
الخاصة.
وأعتقد أن بوسعي أن أساعد هؤالء املظلومني على طريقتي
ّ
تن ّهدت بعمق ،ثم قالت وهي تبتسم:
 إذا ً اس?معي دي?الرا س?يأت?ي ل?زي?ارت?نا ال?كات?ب املس?رح?ي امل?عروف ق?يس ع?بد الج?ليل .ف?قد دع?اه oncleعلي لرحلة في الغابات ،والكهوف في جبالنا .وسأحدثه عن هواجسك.
سألتها بلهفة عن موعد الزيارة فقالت:
 -غدا ً.
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?زت أع ??مال ال ??بيت ك ? ّلها،
ات ? ُ
?فقت وع ??ات ??كة أن ي ??بقى األم ??ر س ??را ً ب ??يننا ن ??حن االث ??نتني .وف ??ي ال ??صباح ،أنج ? ُ
?درس?ة م?تم ّكنة ،وأن?ها س?تشرح ل?ي
ب?نشاط ب?ال?غ ،ع?لى غ?ير ع?ادت?ي ،ث?م أخ?برت أم?ي أن زوج?ة خ?ال?ي م ّ
الدروس األولى من منهاج الشهادة الثانوية ،وستع ّلمني املحادثة والقواعد.
ك??نت أم ّه??د ال??طري??ق وأخ??تلق م??بررات ل??ذه??اب??ي إل??ى ع??ات??كة وال??بقاء ف??ي م??نزل??ها دون أن تس??رع أم??ي ف??ي
طلبي حني تدرك أني تأخرت عن موعد عودتي إلى املنزل.
وض ??عت ف ??ي ج ??يبي م ??رآة ص ??غيرة ،وق ??لم كح ??ل بحج ??م ع ??قب ال ??سيجارة ،وخ ??رج ??ت ب ??عد اس ??تئذان أم ??ي.
خ??لف ال??سور ح??جبتني شج??رة ت??وت وارف??ة ال??ظل ف??تمكنت م??ن رس??م خ??طوط كح??ل دق??يقة داخ??ل رم??وش??ي
ل??يضفي ع??لى س??واده??ما س??واد وج??اذب??ية .وت??زاح??مت آالف األف??كار وأن??ا ف??ي ط??ري??قي إل??ى م??نزل خ??ال??ي.
ف?لطامل?ا ت?خيلت ال?طري?ق إل?ى امل?جهول م?ملوءا ً ب?امل?فاج?آت ال?تي ي?خفق ق?لبي ل?ها ويس?تعد ل?تل ّقيها ب?فارغ
الصبر وحرارة الحب املتّقد دوما في كياني.
ح ??ني وص ??لت م ??نزل ع ??ات ??كة ك ??ان الج ??ميع يش ??رب ??ون ال ??قهوة ع ??لى ش ??رف ??ة م ??ط ّلة ع ??لى ال ??حقول امل ??متدة
وامل?غروس?ة ب?أش?جار ال?تفاح وال?كرم?ة .أس?رع?ت ع?ات?كة الس?تقبال?ي .ط? ّوق?ت ك?تفي ب?ذراع?ها ،وق?ادت?ني إل?ى
الشرفة .قالت كمن تفتخر بعنفوان زمن مضى:
 ان??ظروا ،ه??ذه ع??ات??كة ال??صغيرة! إن??ها ت??ذ ّك??رن??ي ب??أي??ام ال??صبا .ح??بيبتي دي??الرا س??تكون ط??ال??بةمتفوقة العام القادم إن شاء اهلل في جامعة دمشق.
وجهت أنظارها إلى الضيف ،وقالت :
ثم ّ
ومدرس في املعهد العالي للفنون املسرحية.
 األستاذ قيس عبد الجليل كاتبّ
قال بابتسامة رقيقة:
 ديالرا !!اسم جميل وموسيقي!  ....تُرى ماذا يعني؟أجبتُه مزهوةً:
 نور الشمس أو سارقة القلوب. يا له من اسم رائع! غير أنه غريب بعض الشيء.قاطعه خالي موجها كالمه لزوجته:
 أك??ثري م??ن االخ??تبارات ل??دي??الرا ف??ي ال??قواع??د وامل??حادث??ة .ه??ذا سيس ّه??ل ع??ليها ف??هم امل??حاض??راتمنذ البداية.
ال أدري بأي نوع من الجنون أفشيت سري وقلت بصراحة:
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لو كانت لدي حرية االختيار لكان املسرح خياري املفضل.

قال على سبيل املجاملة محاوالً إخفاء انزعاجه في حضرة صديقه:
 امل?هم أن ت?حصلي ع?لى مج?موع ج?يد ف?ي ال?ثان?وي?ة ال?عام?ة أوالً ،و ب?عده?ا نتح?دث ف?ي م?وض?وعأمنياتك.
ب?دا األس?تاذ ق?يس ف?ي أواس?ط ال?عقد ال?راب?ع م?ن ال?عمر .ي?رت?دي ق?ميصا ً ف?ضفاض?أ ً أب?يض ال?لون م?ق َّلماً
ب ??أق ??الم رف ??يعة س ??ماوي ??ة ال ??لون ،وب ??نطاال م ??ن ال ??جينز ،وش ??عره أش ??يب ممش ??ط ب ??شكل ع ??شوائ ??ي .وع ??يناه
تحكيان قصصا ً مبهمة وتجارب شتى ...تذ ّكرني بأولئك األبطال الذين قرأت عنهم في الروايات.
?تما ً ب ??ري ??اض ??ة ب ??دن ??ية ت ??جعله ي ??بدو ك ??نجوم ال ??سينما ،ل ??كن ج ??اذب ??ية ح ??دي ??ثه م ??نحت مل ??الم ??حه
ل ??م ي ??كن مه ? ّ
وم?الب?سه ال?عفوي?ة ج?مال?ية م?ن ن?وع خ?اص ،وح?ققت ان?سجام?ا ً ب?ني ال?شكل وامل?ضمون .ه?بّت ع?ليّ رائ?حة
املضرجة باألحالم ،والشجيرة الفتية التي لم يسبق أن ق َّل َم
عطر مثيرة وغريبة ،وأنا املجنونة الوحيدة
َّ
أح? ٌد ف?رو َ?ع?ها ال?غضة .أث?ارت ف?ضول?ي ط?بيعته الج?دي?ة ون?ظرت?ه ال?ثاق?بة ال?تي ي?بدو أن?ها م?عجون?ة ب?التج?رب?ة
?ت أدري م?ا ه?و .إن?ها
وامل?عرف?ة .ث?مة ش?ي ٌء م?ا ل?دى ق?يس ع?بد الج?ليل ج?ذب?ني م?نذ اللح?ظة األول?ى .ولس ُ
الكيمياء ،كما يقولون في هذه األيام .ربّما ألن عاتكة استفاضت في الحديث عن علمه وموهبته.
شعرت أن هذه اللحظة تختلف عن كل ما سبقها.
ُ
اس?تأن?ف ق?يس ح?دي?ثا ً ك?ان ق?د ُع? ّلق ل?دى دخ?ول?ي .وأخ?ذ يتح?دث ع?ن م?لوك ال?نفط وت?أث?يره?م ف?ي ال?عروب?ة
واإلس??الم .آن??ذاك ل??م ت??كن ت??لك امل??وض??وع??ات ال??سياس??ية ت??ثير اه??تمام??ي ،ف??وق??فت أم??ام امل??كتبة أن??ظر إل??ى
ع??ناوي??ن ال??كتب ،ل??كن أذن?يّ ك??ان??تا ف??ي م??كان آخ??ر .ك??ان م??ا ي??روي??ه م??ؤمل?ا ً وغ??ري??باً ،ف??اق??ترب??ت وج??لست م??ن
جديد ألصبح متلقيه ال تعرف إال القليل عما يدور في العالم.
ح?ني تح?دث خ?ال?ي ع?ن ال?لوب?ي ال?صهيون?ي ال?داع?م إلس?رائ?يل ،ق?ال ق?يس إن أم?وال الخ?ليج ال?تي ت?ضخّ
في البنوك األمريكية تخدم إسرائيل وتق ّويها أكثر فأكثر ،فألفيتُني أسأله ببراءة:
 أال يوجد لوبي عربي؟ابتسم وقال:
 ح?دث?ني ص?حفي ب?لجيكي م?طّلع ع?ن امل?بال?غ ال?خيال?ية ال?تي ي?نفقها أث?ري?اء الخ?ليج ع?لى ط?اوالتال?قمار والخ?مر وووو ،....وأض?اف أن?ه ل?و أُن?فق ج?ز ٌء ض?ئيل م?ن ت?لك األم?وال ع?لى دع?م ال?قضية
الفلسطينية ل ُهزمت إسرائيل شر هزيمة.
?صب ف??ي م??صلحة االس??تعمار ،وي??قدم ل??ه خ??دم??ات
ك??ما تح??دث ع??ن م??خاط??ر ال? ّ
?تعصب ال??دي??ني ال??ذي ي? ّ
م? ??جان? ??ية تُ? ??ضعف امل? ??جتمعات ال? ??عرب? ??ية ،ف? ??يمد ال? ??طام? ??ع أذرع? ??ه األخ? ??طبوط? ??ية ل? ??تفتيت ال? ??عال? ??م ال? ??عرب? ??ي
واإلسالمي.
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أخ ??رج ن ??ظارات ??ه م ??ن ج ??يبه وق ??رأ ج ??زءا ً م ??ن م ? ٍ
?قال ك ??ان ف ??ي ح ??وزت ??ه ع ??ن خ ??طط اس ??تخبارات ص ??هيون ??ية
?تعصب ال?دي?ني وال?طائ?في ال?لذي?ن يخ?لقان االق?تتال ب?ني أب?ناء ال?وط?ن ال?واح?د.
أم?ري?كية ه?دف?ها ت?غذي?ة ال ّ
ك?ان ح?دي?ثه م?قنعاً ،وج?دي?اً ،ف?تمنيت أن ي?لقي م?حاض?رات ح?ول ه?ذا امل?وض?وع ،أم?ام ج?يل الش?باب ف?ي
ك ??ل أن ??حاء ال ??وط ??ن ل ??تنمية ال ??فكر ال ??واع ??ي وال ??ثقاف ??ة ال ??تي ت ??شكل درع ?اً ،يح ??مي وط ??ننا .ت ??منيت أن أرى
اب??تسام??ته ،ل??كن ق??يسا ً ك??ان يظه??ر ن??صف اب??تسام??ة ف??تبدو أس??نان??ه م??ن ت??حت ش??ارب??يه ب??لون ح ? ّول??ه ال??تبغ
إلى لون عاجي.
س?أل?ت ال?سيدة ع?ات?كة ع?ن س?بب غ?ياب ال?فرح ع?ن ع?ال?م ض?يفهم .ف?قال?ت إن ه?ؤالء ورث?وا ال?طبيعة الج?دي?ة
منذ أن أُجبر أجدادهم على النزوح من أراضيهم.
كنت أبحث في مالمحه عن أسرار املسرح .كيف ومتى بدأت تجربته؟ ترى كيف ألفت انتباهه إليّ؟
قلت بمنتهى الفجاجة:
لكي أثير اهتمامه ما كان مني إال أن ُ
 أس ??تاذ ق ??يس ،أن ??ا ل ??دي اه ??تمام ب ??املس ??رح ،وم ??حاوالت ب ??دائ ??ية ف ??ي ك ??تاب ??ته ،وأت ??اب ??ع اإلص ??داراتاألدبية والفنية والفكرية.
ك?ان?ت اب?تسام?ته ت?قع ب?ني السخ?ري?ة وم?شارف اإلع?جاب .ل?ك ّن ذل?ك ل?م ي?ثنني ع?ن م?تاب?عة إظ?هار م?واه?بي
?ت ك?الم?ي ب?ال?قول إن?ي ق?رأت مس?رح?يّات?ه ال?ثالث
ف?ذك?رت ل?ه أس?ماء ال?كتّاب ال?ذي?ن ق?رأت أع?مال?هم ،وت? ّوج ُ
واستظهرت له مقطعا ً من مسرحيته األخيرة "فلسطني قصدنا".
أيضاً،
ُ
قال جاد:
 هكذا يقفز األدب الجميل إلى الذاكرة.?رت ت?ساؤالت ع?ن فلس?طني ك?ي ي?طول ح?دي?ثه امل?متع ،ل?ك ّن ع?ات?كة ن?ادت?ني م?ن امل?طبخ وأخ?برت?ني أن?ها
أث ُ
وقلت مرا ِوغ ًة:
تجاهلت حديثها
تصنع قالب كاتو بمناسبة عيد ميالد جاد.
ُ
ُ
 يبدو أن عمو قيس مثقف جدا ً.قالت:
 ط ??بعاً ،ف ??هو ق ??ارئ م ??ن ال ??درج ??ة األول ??ى .ومه ??تم ب ??قضيته ال ??كبرى ،وال ي ??وفّ ??ر جه ??دا ً الس ??ترج ??اعالحق ألصحابه مهما طال زمن النزوح.
ق??لت ل??نفسي :ي??ا إل??هي إن??ه يش??به ب??طل رواي??ة ق??رأت??ها م??نذ زم??ن .س??أخ??اط??به "أس??تاذ" ث??م "ع??مو" ف??أع??لن
براءتي أمام خالي وزوجته .ألقاب ليست إال غطاء ملا يدور في مخيلتي.
قلت:
 عيد ميالد بال موسيقى! ما هذا!؟ كيف نميز بني عيد امليالد واملأتم -ال سمح اهلل؟!32

وبعد أن ُوضعت كؤوس العصير وقالب الكاتو على الطاولة ،قالت عاتكة:
 اختاري املوسيقى التي تعجبك وراقصي جاد.ي??ا ل??ها م??ن ف??رص??ة أظه??ر ف??يها م??وه??بتي أم??ام )أس??تاذ املس??رح( .خ??شيت أن ي??أت??ي زائ? ٌ?ر م??ا م??ن ال??قري??ة
ويقطع علي رغبتي في الرقص.
جه ??زت ع ??ات ??كة آل ??ة ال ??تصوي ??ر .حس ??دت ن ??فسي ع ??لى ت ??لك امل ??صادف ??ة .أس ??تطيع أن أرق ??ص أم ??ام خ ??ال ??ي
وزوجته وقيس الذي منحه لقب "عمو" صفة تحميني من أية ريبة يمكن أن تحوم حول نيّتي.
أط?فأ ج?اد ال?شموع وت?لقى ال?قبل وال?تهان?ي واألم?نيات ب?ال?عمر امل?دي?د .وب?عد ذل?ك وض?عت ق?رص?ا ً ي?حوي
م?وس?يقى ال?ناي ف?ي مح ّ?رك األق?راص ،ورح?ل ق?لبي إل?ى ع?ال?م األن?غام امل?سكون ب?السح?ر .وح?ني س?كبت
امل??وس??يقى أن??غام??ها ف??ي روح??ي ال??تواق??ة إل??ى ع??رش??ها األب??دي ،أس??لمت ق??لبي لش??دوه??ا ال??رائ??ع ورق??صت
امل??وه??بة ال??قاب??عة ف??ي ع??امل??ي امل??جنون ع??لى أن??غام ي??وس??ف وأح??اس??يسه امل??جبول??ة ب??اإلب??داع .ل??م أم??لك ج??رأة
ال?نظر ف?ي ع?يني ق?يس ألك?تشف إح?ساس?ه ب?فن ال?رق?ص ال?ذي م?ارس?ته أم?ام?ه .غ?ير أن ص?مته امل?طبق
وث??بات ن??ظرات??ه امل??صوب??ة إل??ى جس??دي ب??دت واض??حة م??ن خ??الل رؤي??ة غ??ير م??باش??رة اخ??تلسها ق??لبي ق??بل
عيني.
ح??ني ج??لسنا ل??تناول ال??كات??و وال??عصير ،ك??ان??ت وج??نتا ق??يس م??توه??جتني ب??لون وردي وق??د ب??دت بش??رت??ه م??ن
خالل الشعر املتناثر واملتموج بني األبيض واألسود في وجهه .قلت :
 أنا أستغرب أن يعتبر البعض الرقص نوعا ً من اإلغراء.قال قيس:
 ك? ??ل ي? ??فكر حس? ??ب إرث? ??ه ال? ??ثقاف? ??ي وال? ??فكري .ف? ??ال? ??رق? ??ص ل? ??يس إال ت? ??دف? ??ق امل? ??وس? ??يقى ف? ??ي روحال ??راق ??صني ك ??ما ي ??تدف ??ق ال ??ينبوع ف ??ي مج ??رى النه ??ر .والجس ??د ل ??يس إال أداة ط ??يعة ب ??يد ال ??روح
ال??عاش??قة ل??تلك ال??فنون امل??قدس??ة .وال??رق??ص ل??يس ت??عبيرا ً ع??ن ال??فرح ف??قط ،ف??هناك ق??بائ??ل ت??مارس
ال??رق??ص ك??نوع م??ن ال??تعبير ع??ن الح??زن ف??تقرع ال??طبول وي??مارس ال??رق??ص ال??تعبيري ك??طقس م??ن
ط?قوس الح?زن ع?لى ف?راق أح?بة رح?لوا و ت?رك?وا ل?ذوي?هم م?شاع?ر األل?م والح?زن ف?يتم ال?تعبير ع?ن
األل??م ب??نوع م??ن ال??رق??ص وي??سمى "ال??رق??ص ال??تعبيري" ن??نحني ل??ه ون??قدره ون??حترم??ه ك??ما ن??حترم
امل?وس?يقى و ن?قدره?ا .وف?ي ك?ثير م?ن األح?يان ي?مارس ال?رق?ص ل?لتعبير ع?ن م?شاع?ر ال?شوق ،أو
القلق والتوتر والكبت بكل معانيه وأشكاله .وهو أصدق تعبير عن مكنونات النفس.
عب ما تب ّقى من عصير في كأسه ،وكنا جميعا ً ننظر إليه منصتني:
وختم كالمه قائالً بعد أن ّ
 إذا ً ال يمكن ألحد منا أن يجزّئ الفنون باعتبارها أشكاالً متعددة من الجمال.سارعت إلى سؤاله عن الرقص الشرقي قال:
وحني
ُ
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 أن?ا أرى أن?ه أح?د أج?مل ال?فنون وأك?ثره?ا ق?درة ع?لى ال?تعبير ،وال أب?ال?غ ح?ني أق?ول إن?ي أس?تطيعأن أت ??عرف ع ??لى ن ??مط ال ??شخصية م ??ن خ ??الل ال ??رق ??ص ح ??يث ت ??برز ب ??وض ??وح درج ??ة اإلح ??ساس
والفكر والفلسفة موزعة في حنايا املوهبة.
ك??ان??ت ه??ذه أول م??رة أس??مع ف??يها ك??الم?ا ً كه??ذا .ول? ّ
رس??خه ف??ي ذاك??رت??ي ه??و ط??ري??قة ق??يس الج??ذاب??ة
?عل م??ا ّ ?
والرشيقة في قوله.
وك?ان إع?جاب?ي ي?زداد ب?قيس ك? ّلما ت ّ
?كشفت ل?ي ل?باق?ته ف?ي إي?جاد ال?رد امل?الئ?م ع?لى ك?ل ت?ساؤل .وج?دت
ف?رص?ة ل?لبوح ب?شيء م?ن أح?الم?ي .فتح?دث?ت ع?ن رغ?بتي ف?ي إن?شاء ف?رق?ة ت?ؤدي رق?ص ال?فلكلور وال?دب?كة
والطقوس الشرقية القديمة ورقص املعابد.
فقال خالي:
 ُيستحسن أن تهتمي بدروسك أوالً ألجل أمك التي أفنت حياتها في رعايتكم.قاطعه قيس إذ قال محاوالً إنقاذي من موقف محرج:
 امل ??وه ??بة ال ت ??ؤث ??ر س ??لبا ً ع ??لى س ??ير ال ??دراس ??ة .ب ??ل ك ??ثيرا ً م ??ا يح ??دث ال ??عكس ،وي ??تفوق أص ??حابال ??هواي ??ات ف ??ي م ??جال ال ??دراس ??ة أك ??ثر م ??ن غ ??يره ??م .وامل ??عروف ع ??لى وج ??ه ال ??عموم أن م ??مارس ??ة
ال??هواي??ات تخ??لق ن??وع ?ا ً م??ن ال??توازن ال??نفسي ل??دى غ??ال??بية األش??خاص ف??هم يج??دون ف??ي امل??وه??بة
مالذا ً لتفريغ طاقاتهم ،وموطنا ً آمنا ً يحميهم من التشتت والضياع.
ل??م ي??كن ف??ارق ال??سن ي??عنيني ف??ي ش??يء .ف??قد أح??ببت ح??دي??ثه وث??قاف??ته ال??شام??لة ل??كل م??عان??ي ال??فكر
وال?فلسفة إض?اف?ة إل?ى ال?سياس?ة واالق?تصاد ،وأخ?شى م?ا ك?ان ي?خشاه ه?و ت?فشي ال?تفكير ال?دي?ني
املتطرف الفاقد ألي شكل من أشكال العلم واملنطق.
ّ
ك?م ك?نت أح?لم أن أل?تقي ب?رج?ل ي?تمتع ب?سمات ق?يس وف?كره ،ل?ذا ك?ان ه ّ?مي ف?ي ذل?ك ال?وق?ت أن أت?رك
ص??ورة ح??لوة راس??خة ف??ي ذاك??رة ق??يس .وه??كذا ح??اول??ت إث??ارة م??وض??وع??ات ش??يقة .أغ??وي??ت ق??يسا ً م??ن
خ??الل??ها ب??صمت .أغ??وي??ته س??را ً .ذل??ك اإلغ??واء ال??ذي ل??م ت??متلك األن??ثى ف??ي داخ??لي ال??حق ف??ي إظ??هاره
وال ال?قدرة ع?لى إخ?فائ?ه .إن?ه زم?ن رس?م األح?الم .ف?ي زم?ن األح?الم ك?نت أرس?م رج?االً ع?ظماء ،رج?االً
وط??نيني ي??تبنون ق??ضاي??ا ك??برى وم??بادئ س??ام??ية .أح??بهم وأل??تقي ب??هم ألش??ارك??هم ح??مل ال??راي??ة .وح??ني
ُي??قتلون دف??اع ?ا ً ع??ن ال??قضية ك??نت أت??منى أن أم??وت ل??نفس اله??دف .ك??ان ق??يس يش??به أول??ئك األب??طال
?خصني ب?اه?تمام ت?تمناه األن?ثى ع?ادة أن يح?دث،
ال?ذي?ن رس?متهم وق?اب?لتهم وتح?دث?ت إل?يهم .وألن?ه ل?م ي ّ
ظ??ل ك??الح??لم ب??النس??بة ل??ي .ت??منيت أن أش??غل ت??فكيره ك??ما ش??غلني .وألج??ل ال??حفاظ ع??لى ص??ورت??ي
ف??ي ذاك??رت??ه ،س??أل??ته ع??ن ال??فلكلور وال??تراث ،وامل??وس??يقى وال??رق??ص ال??راق??ي ،وم??ا إذا ك??ان ه??ذا ال??فن
سينال نصيبا ً في مسرحياته القادمة.
نظر إلي مبتسما ً وقال:
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 وم?ا أدراك ب?تلك ال?ثقاف?ات؟ ي?ا ل?ه م?ن أم?ر رائ?ع أن ت?متلك ص?بية ف?ي م?ثل س?نك ث?قاف?ة مس?رح?يةمرموقة .في الحقيقة هذا أمر ال يمكن تجاهله.
ول?م أج?د اإلغ?واء إال م?قدم?ة ل?إلب?داع ال?ذي ب?دأت أرس?م ل?صناع?ته .ت?رك?ت ل?عات?كة ت?تمة م?ا أرغ?ب ال?بوح ب?ه،
واع??تذرت ب??عد تش??رف??ي ب??فرص??ة ل??قاء األس??تاذ ق??يس م??تمنية ل??ه ن??زه??ة م??متعة ف??ي ري??ف ط??رط??وس ال??غني
ب ??غاب ??ات ??ه وأن ??هاره وي ??ناب ??يعه وص ??خوره وك ??هوف ??ه ،وخ ??رج ??ت .ت ??ذك ??رت ع ??ات ??كة أن ت ??قول ش ??يئا ً ف ??نادت ??ني م ??ن
الشرفة:
 ديالرا ،أحضري مقرر مادة الفرنسية ،وال تتأخري.فتبعها األستاذ قيس وقال:
-

دعيها تنتظر سأعطيها كتابا ً تفيدها قراءته.

ف??صعدت درج امل??نزل ح??تى ص??رت ف??ي م??نتصفه وك??ان ق??د ن??زل ل??نلتقي أحسس??ت أن ق??لبي ل??م ي??عد ف??ي
مكانه .قال:
 تفضلي هذا الكتاب هدية مني لطالبة ذكية أنتظر منها الكثير.نظرت في عينيه وسألتُه:
 أستاذ قيس ،سنلتقي في دمشق أليس كذلك؟قال :
 إني أنتظرك بفارغ الصبر.م?شيت إل?ى امل?نزل وس?ط م?حاول?ة م?ضنية إلس?كات ص?وت ق?لبي وإخ?ماد ن?ار ل?هفتي إل?ى املس?رح ك?ي ال
تضرجي الذي ين ّم عن اتّساع أمنياتي.
يكتشف أحد من عائلتي حجم
ّ
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ك??ان??ت ع??ات??كة ت??عمل ك??ل م??ا ف??ي وس??عها ل??تفي ب??وع??ده??ا ألم??ي وت??جعلني أت??قن ال??لغة ال??فرن??سية ف??تعبر ع??ن
خوفها من جموح خيالي وكثرة أحالمي وبعدها عن مرمى والدتي.
ك??ان??ت امل??ساف??ة ب??ني م??نزل ع??ات??كة وم??درس??تي ت??قارب ن??صف ك??يلو م??تر .ال??طري??ق ينح??در ب??ات??جاه غ??اب??ة م??ن
أش ??جار ال ??توت ال ??عتيقة ال ??تي ي ??تم ق ??طاف أوراق ??ها وت ??قدي ??مها غ ??ذا ًء ل ??دودة ال ??قز .رائ ??حة أوراق ال ??توت
امل??نعشة م??ألت ال??جو .وال??شمس ل??م ت??غب ب??عد ع??لى ن??سوة ،م??ن ب??ينهن خ??ال??تي امل??سكينة ،ي??عتلني ج??ذوع
األش??جار وي??مألن أوراق ال??توت ف??ي أك??ياس م??ن ال??خيش فتنتش??ر رائ??حة ع??بقها إغ??وا ًء م??ا ك??ان ل??يتم ل??وال
امل??طر .ك ? ّن ي??قطفن أوراق ال??توت ق??بل امل??غيب ل??يكون ذل??ك آخ??ر األع??مال ال??تي ي??قمن ب??ها خ??ارج امل??نزل،
ل??تضاف إل??ى س??اع??ات ط??وي??لة م??ن ال??عمل امل??ضني .وح??ني يح??ل ال??ظالم ي??نتظرن إن??هاك ?ا ً م??ن ن??وع آخ??ر
ب?عد أن ي?صبحن ي?اب?سات ك?الح?طب .ال أدري ك?يف ت?رض?خ امل?رأة ف?ي ق?ري?تي ألوام?ر ال?رج?ل إل?ى ح?د ال
ي?طاق .ف?خال?تي ته?رب إل?ى م?نزل?نا ف?ي الشه?ر م?رة أو م?رت?ني إث?ر ض?رب زوج?ها امل?برح ل?ها ،ف?تصل وع?لى
وج?هها ك?دم?ات زرق?اء وح?مراء .ك?نت أراه?ا ف?ي ال?حقول ت?بكي وه?ي تج?مع ال?حشائ?ش ل?لمواش?ي .وك?ان
زوج??ها ي??أت??ي إل??يها وي??ضرب??ها ب??عصاه إذا ل??م ت??عجبه س??رع??تها ف??ي إن??جاز م??همتها .وق??د ح??اول خ??ال??ي
م ??رارا ً ع ??دي ??دة إق ??ناع ??ها ب ??االن ??فصال ع ??نه وال ??ذه ??اب ل ??لعيش ف ??ي م ??نزل ??ه ف ??ي دم ??شق ل ??كنها ك ??ان ??ت ت ??تمسك
ب??أوالده??ا ،وتتش??بث ب??أرض??ها ال??تي أض??ناه??ا ال??تعب وه??ي ت??عمل ب??ها ،ف??تزرع وت??سقي وت??رش امل??بيدات.
ك??نت أك??ره??ه ح??ني ك??ان ي??أت??ي ل??يقوده??ا ك??ال??نعجة إل??ى م??نزل??ه .وك??ان??ت أم??ي ت??رج??وه ب??كلمات ط??يبة وت??قول:
"اهلل ي?رض?ى ع?ليك ي?ا صه?ري ط?ول ب?ال?ك ".وق?د س?معتها ي?وم?ا ً ت?شكو ألم?ي وت?قول إن?ه ي?عذب?ها ف?ي ال?ليل
وي?عام?لها ك?ال?حيوان .وف?ي ال?نهار ك?ان ي?صمت .ل?م ي?كن ي?كلمها ب?ل ي?رت?دي م?الب?سه األن?يقة ويخ?رج دون
أن ي??نطق ب??أي??ة ك??لمة ي??عرب ب??ها ع??ن وج??هة س??يره .وف??ي أح??دى ل??يال??ي الش??تاء ال??باردة وج??ده ال??فالح??ون
امل ??بكرون لح ??ماي ??ة م ??زروع ??ات ??هم م ??ن خ ??طر ال ??صقيع م ??يتا ً وم ??لقى ع ??لى ط ??ري ??ق زراع ??ية ق ??رب م ??نزل إح ??دى
الغانيات.
ك ??ان ??ت ف ??رح ??تي ال ت ??وص ??ف إذ ن ??ال ??ت خ ??ال ??تي ح ??ري ??تها وص ??ارت ت ??عمل بح ??ماس ??ة ورغ ??بة ف ??ي أرض ??ها .ف ??يا
ل??تعاس??ة ام??رأة ت??نتظر م??وت زوج??ها لتتخ??لص م??ن وط??أة االض??طهاد رغ??م ح??اج??تها امل??اس??ة ل??وج??ود رج??ل
ي??سان??ده??ا ويح??ميها! غ??ير أن م??صاع??ب ال??حياة ب??ما ف??يها م??ن أع??مال ق??اس??ية ي??صعب ع??لى امل??رأة ال??قيام
ب ??ها ت ??ظل أق ??ل م ??رارة م ??ن ال ??ذل والقه ??ر وال ??خوف م ??ن ح ??ماق ??ة ال ??زوج وتس ??لطه دون أي م ??برر .ك ??نت أك ??ره
جه?ل أول?ئك ال?رج?ال املتخ?لفني واملتس?لطني م?ن أه?ل ق?ري?تي ،وأت?منى م?وت?هم ج?ميعا ً ل?ترت?اح ال?نسوة م?ن
ال ??ذل وال ??عنف ب ??كل أش ??كال ??ه .وألن األوالد زي ??نة ال ??حياة ك ??نت أت ??منى أن ت ??لد األم ??هات ال ??قليالت الح ??ظ
أوالدهن دفعة واحدة ويموت الرجل كما يموت ذكر النحل بعد عملية التلقيح.
غ ??ير أن م ??ا ي ??ثير االس ??تغراب أن امل ??رأة ال ??تي ك ??ان ??ت ت ??عيش تج ??رب ??ة ص ??عبة وت ??تمنى م ??وت زوج ??ها وت ??كره
ال?رج?ال بس?بب م?ا ت?الق?يه م?ن وي?الت ،ت?عود مل?مارس?ة إغ?وائ?ها م?ن ج?دي?د ،وك?لها أم?ل ب?أن?ها س?تجد ح?ظاً
أف??ضل وح??ياة ي??ملؤه??ا ال??حب ك??ما ح??دث ألرم??لة م??ن ق??ري??تنا ل??م ت??كن ق??د ب??لغت ال??ثالث??ني م??ن ال??عمر ح??ني
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ت??رك??ها زوج??ها وس??اف??ر إل??ى أم??ري??كا ب??عد أن أن??جبت ول??دي??ن وظ??ل خ??مس س??نوات ه??ناك ول??م ت??سمع خ??براً
ع??نه ح??تى ت??وف??ي بس??بب ت??عاط??ي املخ??درات .ك??ان??ت ت??صنع أط??باق?ا ً ل??دود الح??ري??ر م??ن ال??تنب ال??ناع??م وروث
األب ??قار ل ??تعيل ول ??دي ??ها .ت ??دوس ب ??أق ??دام ??ها ع ??جني األط ??باق ل ??ساع ??ات ،ف ??يقف ال ??فالح ??ون ي ??تفرج ??ون ع ??لى
ق??ام??تها ال??فارع??ة وق??ده??ا ال??رائ??ع ،وه??ي ع??لى س??طح م??نزل??ها ف??ي وس??ط ال??قري??ة ،وت??دي??ر ظه??ره??ا ل??لمارة .ول??م
ت?كن ت?لتفت إل?ى ال?وراء ك?ي ال ت?لتقي أن?ظاره?ا ب?أن?ظار ال?رج?ال .ل?م ي?علم أح?د أن?ها ت?مارس إغ?وا ًء س?ري?اً
ع??لمتها ج??دت??ي أدق ت??فاص??يله .وك??ان??ت وص??اي??ا ج??دت??ي وت??عليمات??ها ت??لقى آذان ?ا ً ُم??صغية ع??ند ال??صباي??ا
وال?كبار ،وذل?ك الح?تكام?ها ع?لى ال?عقل وال?عاط?فة ف?ي آن واح?د .ول?قدرت?ها ع?لى ع?الج ك?ثير م?ن األوج?اع
ب??اس??تخدام األع??شاب وال??طب ال??شعبي ب??اإلض??اف??ة إل??ى ت??ول??يها م??همة ت??ول??يد ن??ساء ال??قري??ة .ك??ان??ت ج??دت??ي
ته?تم ب?األرم?لة وتج?د أن رع?اي?تها ت?ساوي رع?اي?ة ال?يتيم .ع?لمتها أن ته?تم بمظه?ره?ا ون?ظاف?تها ،واأله?م م?ن
ذل??ك أن ت??تجاه??ل اآلخ??ري??ن الس??يما ال??رج??ال .ع??لمتها أن ت??دف??ن رغ??بات??ها ل??تحيط ن??فسها ب??سمعة ح??سنة
تزيد من أهميتها واحترام الناس لشخصيتها املصونة بسياج األخالق املنيع.
وذات ص??يف رآه??ا أح??د امل??صطاف??ني وأع??جب ب??ها ،وك??ان م??ال??كا ً ل??وك??ال??ة ل??لسيارات ،وم??سؤوالً أي??ضا ً ع??ن
ت ??موي ??ن ال ??سفن .ت ??زوج ??ها ،وان ??تقلت ل ??تعيش م ??عه ف ??ي م ??نزل ف ??سيح ل ??م ت ??كن تح ??لم ب ??مثله ط ??وال ح ??يات ??ها.
?صت
ف??الس??ر ع??ند ج??دت??ي ال??تي أوص??تها أن ت??قوم ب??تجاه??ل م??ن ي??دورون ف??ي ف??لكها .وج ? ّدت??ي ه??ي م??ن ق? ّ
عليَّ حكاية األرملة بعد زواجها وخروجها من القرية.
ك?ان?ت ج?دت?ي تس?رد ال?كثير م?ن ال?حكاي?ات ال?شعبية ال?تي ت?ؤك?د ع?لى أه?مية ال?عقل ،وض?رورة ت?غلبه ع?لى
ال?عاط?فة .ول?و ل?م ت?كن ج?دت?ي تجه?ل ال?قراءة وال?كتاب?ة ل?ظننت أن?ها ق?رأت ن?ظري?ات ف?روي?د وي?ون?غ وت?أث?رت
بمضمونها.
أش??ياء ك??ثيرة ك??ان??ت ت??دف??عني ل??لتمرد وال??عصيان وم??حاول??ة وض??ع ال??رج??ل ت??حت س??لطتي وإغ??وائ??ي .ك??نت
أت?منى ل?و أس?تطيع قه?ره وإض?عاف?ه .وظ?لت ه?ذه األف?كار ت?توارد ف?ي خ?اط?ري ح?تى وص?لت إل?ى ال?بيت.
ف?في ال?بيت س?لطة أخ?رى ال ت?قل ع?نفا ً ع?ن ج?بروت ال?رج?ال .غ?ير أن?ي ح?اول?ت أال أل?تقي ب?أخ?تي ف?شغلت
نفسي بترتيب غرفتي و مساعدة أمي التي أخذت تنظر إليّ بإعجاب ،ثم قالت:
 إن شاء اهلل ستصبحني دكتورة في كلية اآلداب ,وأفتخر بك كما افتخرت بإخوتك.فدنوت منها وهمست:
 معقول ماما سأصبح دكتورة؟ .....وف?ي س?ري ،ك?ان ال?تساؤل األك?ثر إل?حاح?ا ً :ه?ل س?يفتح ل?ي املس?رح ذراع?يه؟ ش?كرت ال?خال?ق ع?ز وج?ل
لقدرتنا على إخفاء صدى الخيال الذي يستوعب هواجسنا و خفايا أخيلتنا.
دخ ??لت غ ??رف ??تي وج ??لست خ ??لف ط ??اول ??تي ألك ??مل ق ??راءة ال ??صفحات األخ ??يرة م ??ن رواي ??ة ال ??سجينة ال ??تي
شح ??ذت إرادت ??ي وأك ??دت ل ??ي أح ??داث ??ها امل ??ده ??شة أن ال ح ??دود ل ??لممكن ،وأن ل ??إلرادة ذراع ??ني م ??ن ف ??والذ
تصهر املستحيل وتقهر جبروته.
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ب ??دأت ب ??عده ??ا ب ??وض ??ع ب ??رن ??ام ?جٍ ل ??دراس ??تي ،ورس ?م ٍ آخ ??ر للح ??لم امل ??ؤج ??ل وامل ??تواري خ ??وف ?ا ً .ف ??هناك رق ??يب
يُ??حصي أن??فاس??ي و ي??قرر ب??ال??نياب??ة ع??ني ويس??تخدم ص??وت??ي وي??رع??ى أم??وري ك??لها ب??محبة ق??ات??لة .ه??كذا
?درس ??ة ال ??ري ??اض ??يات ت ??سن ق ??وان ??ينها ال ??خاص ??ة ب ??ي ل ??تضعني ف ??ي ق ??ال ??ب ص ??نعته وب ??دأت
ك ??ان ??ت أخ ??تي م ? ّ
بصياغتي وتطبيقي على أساسه.
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ك?ان?ت زي?ارات?ي ل?عات?كة ن?زه?ة ت?رف?يهية م?متعة ،الس?يما أن ال?طري?ق إل?ى م?نزل?ها ي?واف?ق رغ?بتي ف?ي ال?سير
ب ??ني ال ??بسات ??ني وت ??أم ??ل ج ??مال ??ها وروع ??تها .ك ??ما أن ب ??يتها ي ? ّ
?طل ع ??لى بس ??تان م ??ن األش ??جار امل ??ثمرة .وم ??ن
يقف على شرفنه الغربية يرى غابات السنديان والحور والغار وأشجار أخرى ال أعرف أسماءها.
وض??عت ال??سي دي ال??ذي سج??ل ع??ليه ال??عرس ف??ي م??حفظتي وخ??بأت??ه ت??حت م??قرر ال??لغة ال??فرن??سية ك??ي
مدرستي.
أنجو من تأنيب أختي ،وتوجهت إلى منزل ّ
ح?رارة ال?صيف ال?حارق?ة ج?علتها ت?فتح ن?واف?ذ م?نزل?ها .وض?عت ط?اول?ة وك?رس?يني خش?بيني وج?لست ق?بال?تي
أم?ام ال?نواف?ذ امل?ط ّلة ع?لى ال?بسات?ني ،واملش?رع?ة ل?نسائ?م ال?صيف ال?هارب?ة م?ن ف?وق ال?رواب?ي ال?تي تلته?ب
ت?حت أش?عة ال?شمس ،وب?دأت تش?رح ل?ي ق?واع?د ال?لغة ال?فرن?سية ب?كثير م?ن ال?دق?ة وال?وض?وح ،وب?عد ش?رح
ك??ل ق??اع??دة ك??ان??ت ت??ختبر اس??تيعاب??ي ،ث??م ط??لبت إل??ي ب??عد ذل??ك ك??تاب??ة م??وض??وع ك??وظ??يفة ل??ليوم ال??تال??ي.
كان الوقت يمضي سريعا ً ونحن نحاول اللحاق به .قالت:
 واآلن ،لنشاهد السي دي.ت ح?فل ال?زف?اف ب?صمت م?طبق ح?تى ن?هاي?ته ،ث?م ن?ظرت إل?يَّ ب?وج ٍ?ه م?تو ّه??ج وع?ينني الم?عتني،
ت?اب? َع ْ
وقالت بلهجة شجية:
 ل??تراث??نا روع??ة ت??فوق ال??خيال ! وال??غري??ب أن ي??كون م??همالً ،ب??ال??رغ??م م??ن غ??زارة امل??واه??ب الج??دي??رةوالقادرة على صناعة أجمل الفنون.
زيّنت كلماتُها أحالمي ببراعم اللهفة ومتعة االحتراق شوقا ً
تسرب في شرايني املوهبة.
ّ
تمنيت أن ألتقي األستاذ قيس مرة أخرى ،ليفهمني أكثر ،ويتعرف إلى عاملي املفتون باملسرح.
ل? ??كنه ك? ??ان ق? ??د غ? ??ادر إل? ??ى دم? ??شق ،ب? ??عد ق? ??ضاء إج? ??ازت? ??ه ف? ??ي رح? ??لة ص? ??يد م? ??ع خ? ??ال? ??ي ومج? ??موع? ??ة م? ??ن
األصدقاء.
ب??ات??ت امل??ساف??ة ب??يني وب??ني دم??شق ق??صيرة وع??لي أن أب??ذل جه??دا ً ك??بيرا ً ف??ي ال??دراس??ة وت??طوي??ر م??عارف??ي
في مجال املسرح.
قالت مدرستي:
أي منهم.
 ال تخافي ديالرا من تسلط عائلتك ،وال تدخلي في شجار مع ٍّوتابعت وهي تضع قرصا ً آخر في قارئ األقراص:
 امل?واه?ب ال?حقيقية ال ت?موت ،ب?ل ت?ظل ت?دف?ع ب?صاح?بها إل?ى ال?بحث ع?ن س?بيل ل?تنميتها وص?قلها.اس??معي ه??ذه امل??عزوف??ة .إن??ها ت??حفة م??وس??يقية م??ده??شة ع??زف??ها ش??اب م??ن ه??ذه ال??قري??ة ،ي??وس??ف،
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وق??د ط??رده وال??ده بس??بب إص??راره ع??لى دراس??ة امل??وس??يقى ،ال??تي اع??تبره??ا وال??ده ،ال??شيخ مح??مد،
ن? ??وع ? ?ا ً م? ??ن ال? ??ضالل .أودى ب? ??ه ع? ??صيان أم? ??ر ال? ??شيخ إل? ??ى ال? ??براري ل? ??يمضي ن? ??هاره ف? ??ي ظ? ??ل
ال??سندي??ان ،وف??ي ال??ليل ك??ان ي??قسم األدوار ب??ني أص??دق??ائ??ه ف??يبيت ف??ي ك??ل م??نزل ل??يلة  .س??اف??ر
أخيرا ً إلى بيروت ،ومن ثم إلى فرنسا حيث يدرس املوسيقى.
ال ض??ير ف??ي ال??تعبير ع??ن أح??الم??ي وج??نون??ي وأن??ا ب??رف??قة م??درس??تي ،وال ح??اج??ة لله??روب ك??ما ك??نت أف??عل
ح??ني ي??ضجّ ال??حنني ف??ي ق??لبي ف??أه??رب إل??ى خ??ارج ال??سور امل??حيط ب??دارن??ا ب??حجة ق??طف ال??فاك??هة ،وأق??ف
أمام املدى السابح ،أناجي املوعد املرسوم في األفق.
ك ??نت أق ??فز وأن ??ام ع ??لى األرض .وأق ??وم ب ??ري ??اض ??ة الج ??مباز .ف ??تضحك ويش ??رق وج ??هها األس ??مر وع ??يناه ??ا
الجذابتان وتبدو املالمح الجزائرية املعجونة بالحيوية.
قالت:
 م??ا أروع ال??عال??م امل??تعدد امل??واه??ب وال??هواي??ات ال??تي ته??دف ل??خير البش??ري??ة! يح??لم ال??كثيرون ف??يال?عيش ف?ي م?دي?نة أف?الط?ون ال?فاض?لة ،وي?شعرون أن?ها ليس?ت مس?تحيلة ،ول?كن س?رع?ان م?ا يه?دم
األشرار مخططاتهم ،ويردمون طريق سيرهم ليبقى الحلم سيدا ً قويا ً يستحيل استئصاله.
وتابعت تنصحني باستغالل الوقت واالستفادة من كل لحظة لتنمية موهبتي في الكتابة واملسرح.
ض ??غطت زر ق ??ارئ األق ??راص ب ??عد أن أنه ??ت ح ??دي ??ثها ،ف ??ترن ??م ص ??وت ال ??ناي ال ??حنون  ...أس ??لمت روح ??ي
ل?ذاك الش?دو ال?رائ?ع ح?تى ال?نهاي?ة .ب?قيت للح?ظات ش?اردة ال?ذه?ن أت?ذك?ر ذاك ال?يوم ال?صيفي امل?اط?ر آن
سمعت العزف ذاته.
قالت :
 ما بك ديالرا؟ امل?وس?يقى م?دام! األن?غام ذات?ها ال?ذي س?معتها ذات ص?يف .وك?ان ع?مري إذ ذاك عش?رة أع?وام.ج?ذب?ني ل?حن غ?ري?ب ع?لى م?سمعي ،ف?تتبعته وأب?عدت أذرع األش?جار ال?تي ت?فصل بس?تان?نا ع?ن
غ ??اب ??ة ال ??سندي ??ان .وع ??رف ??ت م ??صدر امل ??وس ??يقى ال ??تي أدهش ??تني وو ّل??دت ل ??دي رغ ??بة ف ??ي ال ??رق ??ص،
وح ??ني رآن ??ي ذل ??ك ال ??شاب أن ??ظر إل ??يه ت ??راج ??عت غ ??ري ??زي ?ا ً إل ??ى الخ ??لف ،وه ??رب ??ت م ??ن رغ ??بتي ف ??ي
ال??رق??ص ،وع??دت إل??ى م??نزل??ي ألس??دل الس??تائ??ر وأرق??ص ع??لى ذاك??رة ال??نغمات .س??معت أح??ادي??ث
أهل القرية عن قصة خالف يوسف مع والده ،وعلمت أنه سافر إلى لبنان.
قالت :
 واآلن أما زالت رغبتك في الرقص قائمة؟ إن رغبتي في الرقص لن تموت إال بموتي .واآلن ،لن ُ ِعد سماع السي دي.!40

قالت:
-

يا لروعتك ديالرا!

 هل أعجبك رقصي؟ لو كنت ابنتي ملا ترددت لحظة واحدة في دعمك وتشجيعك للولوج إلى عالم املسرح.سألت:
 أال يقال إن الرقص أول طقوس العبادة ،وتعبير عن مكنونات النفس؟ ن?عم .ول?و ك?نت أح?د أع?ضاء ل?جنة ال?تحكيم ل?حكمت ع?لى م?ا رأي?ته وق?لت ك?ما ع?بر ق?يس ع?ن رأي?هف?ي م?وض?وع ال?رق?ص :إن م?ثل ه?ذا ال?فن ال?رائ?ع م?ن ال?تعبير ل?يس إال ان?سياب امل?وس?يقى ف?ي
روح ال?راق?صة ،والجس?د أداة ط?يعة ب?يد ال?روح وق?د ذاب ك?اله?ما ف?ي اآلخ?ر .وم?ا ن?ختزن?ه ن?حن
البشر من أفكار وقيم وخبرة ومعرفة يظهر في سلوكنا وردود أفعالنا.
سألتُها بحسرة:
-

ملاذا ترفض أمي أن أنضم إلى املسرح ؟

قالت:
?صلت رغ?بات?ها ع?لى م?قياس م?ا ي?راه أه?ل ق?ري?تك األم?ثل ب?النس?بة ل?صبية ف?ي م?ثل
 ألن وال?دت?ك ف ّس?نك وال?دت?ها ت?تباه?ى بنس?بها ال?عري?ق ،وب?عد وف?اة وال?دك ص?ارت م?سؤول?يتها م?ضاع?فة ،وت?ري?د
أن ت ??ثبت ل ??لعال ??م ك ??له ال ??ذي ال ي ??تجاوز ب ??ضع ع ??ائ ??الت ف ??ي ق ??ري ??تكم أن ??ها اس ??تطاع ??ت أن ت ??غرس
ال ??ترب ??ية ال ??صال ??حة م ??ن ط ??اع ??ة األب ??وي ??ن واح ??ترام ال ??تقال ??يد وال ??تقيد ب ??ما ي ??راه م ??حيطها ص ??راط ?اً
مس??تقيما ً .....ه??ذا ي??عني أن األم??ر ف??ي غ??اي??ة ال??صعوب??ة  ...ل??كن أج??دد وع??دي ل??ك ،دي??الرا ،أن??ي
سأقف إلى جانبك وأساعدك بكل ما أملك.
وشرحت لي الفرق بني االنفتاح على العالم والفوضى التي يعيشها الشباب .وأضافت:
-

كل هذا ستجدينه في قصة الحضارة )التي كنت قد بدأت بقراءة أول أجزائها(.

ف??ي ذل??ك ال??يوم ع??دت إل??ى م??نزل??ي م??فعمة ب??ال??حيوي??ة والح??ماس .ج??لست خ??لف ط??اول??تي وأم??ام??ي ال??نواف??ذ
امل??فتوح??ة ل??نسائ??م ال??صيف ال??ذي ص??ار ف??ي أواخ??ره ،وف??روع األش??جار ال??صاع??دة إل??ى األع??لى ب??أوراق??ها
ال ??ياب ??سة األط ??راف ،وق ??د أش ??بعتها ح ??رارة ال ??شمس ن ??ضجا ً .أذك ??ر أن ??ي ق ??رأت آن ??ذاك ح ??تى س ??اع ??ة
متأخرة من الليل.
ف??ي س??كون ذل??ك ال??ليل داع??بتني األح??الم ،ف??خبأت??ها وت??اب??عت دروس??ي بح??ماس??ة ب??ال??غة .ك??ان??ت ال??ساع??ة
ت??قترب م??ن ال??ثال??ثة ص??باح ?ا ً ح??ني دخ??لت غ??رف??ة ال??نوم ،ل??كن أغ??نية أم ك??لثوم ع??برت ن??اف??ذة ج??ارت??نا األرم??لة
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ل??تسكب ن??شوة ف??ي م??سمعي ،وع??بر س??ماع??ة ال??هات??ف امل??فتوح ب??جان??ب املسج??ل س??اف??رت ك??لمات األغ??نية
رسائل حب لنصفها اآلخر .سمعتها تردد مع األغنية بصوت عذب:
وغدا ً تأتلف الجنة أنهـارا وظـــال
وغدا ً نزهو فال نعرف للغيب محــال
وغدا ً ننسى فال نأسى على ماض تو ّلى
وغدا ً للحــاضر الزاهر نحيا ليس إال
قد يكون الغيب حلوا ً إنما الحاضر أحلى
كلمات ل ّونت أحالمي بلون وردي وزادت رغبتي في التفوق.
م ّ?ر ذل?ك ال?صيف س?ري?عا ً ك?ليل ع?اش?قني وج?اء شه?ر أي?لول .س?اف?ر خ?ال?ي وع?ات?كة إل?ى دم?شق .ك?ان?ت ت?لك
ال ??سنة األك ??ثر ص ??متا ً واألغ ??زر إن ??تاج ?ا ً ف ??قد ق ??رأت امل ??زي ??د م ??ن ال ??كتب إل ??ى ج ??ان ??ب دراس ??تي .ك ??ما ك ??تبت
مسرحية وقررت أن أحتفظ بها حتى أنتقل إلى الجامعة وتتاح لي فرصة لقاء األستاذ قيس.
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6
س?ارت امل?راك?ب ك?ما ش?اءت أم?ي .ف?قد ش?رب?ت ك?أس ال?بر وال?طاع?ة خ?وف?ا ً م?ن غ?ضب ال?وال?دي?ن ،ودرس?ت
األدب ال ? ??فرن ? ??سي ك ? ??ما ت ? ??منت  ...وك ? ??نت أت ? ??ر ّدد ب ? ??ني ال ? ??حني واآلخ ? ??ر ع ? ??لى م ? ??نزل ع ? ??ات ? ??كة ف ? ??ي دم ? ??شق
ف??تساع??دن??ي ف??ي ش??رح م??ا ي??صعب ع??لي ف??همه .ل??كنها ل??م تس??تجب ل??طلبي ف??ي ت??أم??ني ف??رص??ة ل??قاء ق??يس.
كانت تحثّني على متابعة دروسي باهتمام وتتأكد من نتائج امتحاناتي بنفسها.
ك??ان??ت ت??عبر ع??ن اب??تهاج??ها ك??لما ظه??رت ن??تيجة م??قرر  ...ح??ملت إل??ى أم??ي بش??رى ت??فوق??ي ف??ي ال??سنتني
األول ??ى وال ??ثان ??ية ،وط ??ارت أم ??ي ف ??رح ?اً ،وه ??ي تح ??مل أخ ??بار ت ??فوق ??ي ،وت ??تباه ??ى أم ??ام أق ??ارب ??ها ب ??ترب ??يتها
الناجحة ألبنائها .
ل ??كن رغ ??بات ??ي ك ??ان ??ت ت ??فتش ع ??ن م ??مر س ??ري ل ??لعبور إل ??ى م ??ا رس ??مته أح ??الم ??ي ال ??خفية .وأم ??ام ش ??وق ??ي
ال ??دف ??ني إل ??ى املس ??رح ب ??حثت ع ??ن ق ??يس .ت ??منيت أن أج ??ده دون ع ??لم ال ??سيدة ع ??ات ??كة .أردت أن أخ ??تبر
?ذت أت?ر ّدد ع?لى املس?رح ال?قوم?ي وأق?رأ اإلع?الن?ات وأت?رق?ب ال?عروض
ذاك?رت?ه ،ب?ل ت?أث?يري ف?ي ذاك?رت?ه ،ف?أخ ُ
املسرحية ومؤلفي األعمال التي نشرت في اإلعالنات.
ف ??ي إح ??دى امل ??حاض ??رات ال ??صباح ??ية مل ??حت اس ??م ل ??يلى ع ??بد الج ??ليل ،ع ??لى غ ??الف ك ??تاب م ??قرر ال ??نقد.
س?أل?تها إن ك?ان?ت ت?رب?طها ص?لة ق?راب?ة ب?ال?كات?ب ق?يس ع?بد الج?ليل ،ف?علمت أن?ه ع?مها .تح?دث?ت بفخ?ر ع?نه
وع?ن أخ?الف?ه ال?رف?يعة ودف?اع?ه املس?تميت ع?ن ال?قضاي?ا ال?عرب?ية ع?موم?ا ً وال?قضية الفلس?طينية خ?صوص?اً،
ف??ي ك??تاب??ات??ه وم??حاض??رات??ه ،ون??شاط??ات??ه ال??فنية واالج??تماع??ية واألدب??ية .اس??تمعت إل??ى ح??دي??ثها ب??لهفة دون
أن أعلن عن رغبتي في لقائه.
كنت أذهب لزيارتها كانت تقول ويكاد الدمع ينهمر من عينيها:
قررت أن أذ ّكر عاتكة بوعدها .كلما
ُ
 أصبحت صبية يا ديالرا.كنت أحس بمشاعرها الدافئة ،وأحب رقتها وتناقض أحاسيسها بني القوة ،والعاطفة.
وفي هذه الزيارة ،عاتبتني على طول غيابي عنها وأضافت:
ِ
?تعدت ع ??ن م ??حبّيك .أل ??م ت ??م ّلي ب ??عد م ??ن اإلق ??ام ??ة ف ??ي س ??كن
 ح ??تى خ ??ال ??ك ع ??ات ??ب ع ??ليك .ل ??قد اب ?الطالبات؟
رن الهاتف قبل أن أجيب على تساؤلها .ضحكت وقالت:
-

متى ؟ عرفت املكان .نراك غدا ً.

وضعت سماعة الهاتف وقالت:
 س?نذه?ب غ?دا ً ل?حضور اف?تتاح م?عرض ل?لفن ال?تشكيلي .أق?ام?ه ص?دي?ق األس?تاذ ق?يس ،وي?دع?ون?اللحضور الساعة الرابعة بعد الظهر .الحظي كيف تأتي الفرص من تلقاء نفسها.
قلت:
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 إذا ً نلتقي في الصالة.?لت إل?ى أم?ام ال?صال?ة ق?بيل ال?راب?عة .وك?ان األس?تاذ ق?يس ي?قف م?ع مج?موع?ة م?ن الش?باب وال?شاب?ات.
وص ُ
ّ
وناديت بلهفة:
أستغل الوقت قبل أن تصل عاتكة وخالي ،فاقتربت منه
أردت أن
ُ
 أستاذ قيس!نظر إلي وقال:
 أهالً  .أهال وسهالً . أنا ديالرا يا أستاذ ،هل تذكرني؟نظر في عيني ثم إلى شعري الطويل ،وقال وهو يبتسم فشعّ بريقٌ في عينيه:
 وهل مثلك يُنسى؟ فأنت نور الشمس ،أليس كذلك؟?تسمت زه??وا ً وأن??ا أت??راج??ع خ??طوت??ني إل??ى ال??وراء .وبح??رك??ة ل??بقة أدار ظه??ره مل??ن أح??اط ب??ه .ف??أص??بحنا
اب?
ُ
ثنائيا ً .قلت:
 ذهبت إلى مكتبك وكان مقفالً.قال مبتسما ً:
-

لم يفُت شيء ،أنا في انتظارك غدا عند العاشرة صباحا ً.

ثم عاد إلى الكالم مع مح ّدثيه.
ف??ي لح? ٍ
?ظيت ب??موع??د أن??تظره م??نذ
?رت ف??راش ? ًة أط??ير ن??شوان ? ًة ف??ي س??بع ال??سماوات ،ول??م ال ،وق??د ح? ُ
?ظة ص? ُ
سنوات؟ ووقفت أترقب خالي وعاتكة ،وقلبي يناجي الحلم املتواري في ثنايا الزمن.
?ت ف ??ي امل ??عرض ،ث ??م وق ??فت أم ??ام ل ??وح ??ة ُرس ??م ع ??ليها ج ??دار ب ??حجارة ق ??دي ??مة ،وف ??وق الج ??دار وع ??اء
ت ??جول ? ُ
م??عدن??ي ق??دي??م م??ثقوب ف??ي أح??د ج??وان??به ف??بدا ج??زء م??ن ج??ذور ال??نبته .ق??لت ل??نفسي :رب??ما رس??م ال??فنان
ب?قاي?ا ذاك?رة ل?دار س?كنها ي?وم?ا ً .وح?ني أص?بحت ق?ري?بة م?ن ال?فنان ع?برت ع?ن إع?جاب?ي ب?أع?مال?ه وس?أل?ته
عن اللوحة فقال:
 إن?ها ص?ورة ق?دي?مة لج?زء م?ن دار ج?دي ف?ي الج?ليل ال?تقطها خ?ال?ي ق?بل ن?زوح?هم واح?تفظت ب?هاب?عد وف?اة ج?دي .ك?نت دائ?ما أخ?شى أن ت?ضيع ون?حن ن?نتقل م?ن م?سكن إل?ى آخ?ر .ل?قد رس?متها
كي ال تضيع مالمح الدار ،فالصورة كما تعلمني قديمة وقابلة للتلف.
اس?توق?فتني ال?لوح?ة وب?قيت أم?ام?ها م?أخ?وذة ب?دق?ة ال?رس?م ،وروع?ة األل?وان .و ُ
خ?يِّل إل?ي أن الج?ذور ال?رف?يعة
املتدلية من الجزء املثقوب قادرة على النطق.
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ل?م ي?كن ب?وس?عي آن?ذاك ك?بح ج?نون?ي وت?مردي ال?ذي ق?ادن?ي إل?ى أب?واب م?فتوح?ة ع?لى امل?جهول وامل?غام?رة.
ف ??قد ت ??ناس ??يت ص ??دم ??ة أم ??ي ح ??ني ت ??تلقى خ ??بر ت ??جاوزي ل ??تقال ??يد ال ??عائ ??لة .وق ??د ح ??دث ??تها ي ??وم ?ا ً ع ??ن ق ??صة
م??شاب??هة ل??قصتي .ف??قال??ت ح??ينها" :اهلل ي??كون ب??عون أه??ل ال??فتيات ال??لوات??ي ي??تصرف??ن ب??مثل ه??ذا ال??تهور
والطيش".
ف?ي ال?صباح ل?م ي?كن ق?يس ل?وح?ده ف?ي امل?كتب ك?ما ت?خيلت .ف?قد ك?ان ال?شاع?ر م?صطفى غ?ري?ب ج?ال?ساً
إل??ى ي??مينه ،وإل??ى ي??ساره ص??بية ف??ي م??ثل س??ني .ق??ال إن??ها إح??دى أف??راد ال??فرق??ة املس??رح??ية ،ت??لعب دوراً
ٍ
مسرحية ما تزال قيد اإلعداد.
مهما ً في
?لت ب??صري ف??ي أرج??اء امل??كتب .ك??ان أك??ثر روع ? ًة م??ما ت??خ ّيلت ،ف??صورة ال??سيدة ف??يروز ت??غطّي ن??صف
أج? ُ
الج?دار األي?من ،وال?نصف اآلخ?ر ش?غلته م?كتبة خش?بية ت?صل إل?ى ال?سقف .أم?ا الج?دار امل?قاب?ل ف?غطّته
ص??ورةٌ ك??بيرة ملس??رح ٍ ت??قف ع??ليه ش??ا ّب??ة ف??ارع??ة ت??رت??دي فس??تان?ا ً ط??وي?الً ،وت??رف??ع ي??دي??ها إل??ى األع??لى وت??تر ّب??ع
ع?لى وج?هها م?الم?ح التح? ّدي وال?كبري?اء .وف?ي إح?دى ال?زواي?ا ق?بعت ط?اول? ٌة ص?غيرة ع?ليها م?زه?ري?ة ف? ّ
خاري?ة
?نسخة خ ??زف ? ٍ
ٍ
?ية ،ص ??دف ??يةِ
ت ??حوي ن ??بات ??ات م ??جفّفة ،وف ??ي ال ??زاوي ??ة امل ??قاب ??ل وق ??ف ت ??مثال ف ??ينوس دو م ??يلو ب ?
اللون ،يبلغ ارتفاعها نحو متر.
قيس املمثّل َة مغلفا ً واستأذنت بالخروج .ثم التفت إليّ وسألني بلهجة معاتبة:
ناول ٌ
-

كيف حالك ديالرا؟ ملاذا تأخرت زيارتك؟

اب??تسمت دون أن أج??يب .ف??لم ت??عجبني ي??وم ?ا ً اإلج??اب??ة ال??تي ال تج??دي ن??فعاً ،أو ال??تي ل??يس ل??ها أي وق??ع
في أذن املتلقي.
قال الشاعر مصطفى غريب وقد توقع أن في جعبتي أسرارا ً خصصتها لألستاذ قيس:
 ألقاك مساء اليوم.لكنّي خاطبتُه مباشرةً:
 أرجو أن تبقى قليالً يا أستاذ غريب .من حسن حظي أني وجدتك هنا.صمت قليالً ،ثم قلت:
ُّ
 ال أدري من أين أبدأ .وكم لديك من الوقت لإلصغاء إلي. تفضلي سيدتي. املسرحية التي كتبتها تلخص بعض هواجسي.ث?م ب?دأت أق?ص ح?كاي?ة ال?فلكلور وظ?روف ت?ع ّلقي ب?تراث املش?رق ال?عرب?ي وب?شكل خ?اص ت?راث فلس?طني،
وحكاية العرس الذي شاهدته على القرص املدمج.
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ناولته السي دي وقلت:
 أرج ??و أن ت ??شاه ??ده ال ??يوم .ب ??النس ??بة إل? ?يّ أرى ف ??يه األدب الفلس ??طيني ،وأق ??رأ ف ??ي ت ??فاص ??يلهال??صغيرة أدب ال??شهيد غ??سان ك??نفان??ي وإم??يل ح??بيبي وغ??يره??ما ...ه??ل ل??ي أن أوض??ح ش??رح ?اً
عن املسرحية أستاذ قيس؟
قال:
 هذا ما أتمناه .ك ??نت ق ??د وض ??عت ف ??ي ح ??قيبتي أح ??د أجه ??زة ال ??تسجيل الح ??دي ??ثة .أ ّدي ??ت دور ال ??عروس وه ??ي ت ??راق ??ص
عريسها.
ب??ال??طبع أ ّدي??ت املشه??د ع??لى أن??غام م??وس??يقى ال??ناي .أدي??ت دوري م??غمضة ال??عينني راس??مة ف??ي م??خيلتي
أح ??د أه ??م ال ??حضور وال ??ذي ألج ??له ح ??دث ك ??ل ش ??يء وب ??ذل ??ت ك ??ل ال ??جهود .راودت ??ني ف ??كرة اإلب ??داع ال ??ذي
ي ??صنع ألج ??ل م ??ن ي ??قيمون ف ??ي ق ??لوب ??نا ش ??ئنا أم أب ??ينا .ص ??مت ق ??يس .ل ??كن غ ??ري ??با ً ان ??دف ??ع ق ??ائ ?الً ب ??عفوي ?ةٍ
بالغة:
ِ
أداؤك رائ?ع ب?كل امل?قاي?يس ي?ا آن?سة! وإن ح?صل ات?فاق ب?ينك وب?ني
 ب?اإلذن م?ن األس?تاذ ق?يس،ِ
ق?يس وأ ّدي ِ
أدوارك به?ذا اإلح?ساس امل?تميّز ،س?تصل أص?داء ن?جاح?ات?كم إل?ى ك?ل أج?زاء ال?كرة
?ت
األرضية.
وقال قيس:
 تفضلي ،اجلسي .هل يعلم خالك الدكتور علي وعائلته أنك هنا؟ ال ،أبدا ً. اس??معيني ج??يدا ً دي??الرا :ف??ي ه??ذه املس??رح??ية ال??تي ب??ني ي??دي ف??كرة ج??ميلة ح??قا ً .ل??كن املس??رح??يةت?حتاج إل?ى ص?ياغ?ة ج?دي?دة وأس?لوب م?ختلف .أم?ا امل?وه?بة ال?تي ت?ملكينها ف?هي ك?اف?ية ل?تجعلك
ذات ش? ??أن ك? ??بير ف? ??ي املس? ??تقبل....ع? ??لى أي? ??ة ح? ??ال ،ن? ??حن ف? ??ي ه? ??ذه ال? ??فترة ن? ??قوم ب? ??تحضيرات
ملس??رح??ية ج??دي??دة س??تعرض ق??ري??با ً ف??ي ذك??رى ي??وم األرض ع??لى خش??بة املس??رح ال??قوم??ي .وب??عد
ذلك نبدأ بمشروع مسرحيتك.
أعطاني بطاقة كتب عليها اسمه ورقم هاتفه ،ثم قال لي قبل أن أغادر املكتب:
 أنتظرك في أقرب وقت ممكن.?رت إل??ى م??كتب ع??ات??كة ،وأخ??برت??ها ب??ما ح??دث
ال ت??راج??ع ف??ي ق??راري ،ف??املس??رح ح??لمي األول واألخ??ير .ط? ُ
وبانتسابي إلى املسرح.
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فسألتني:
 وأمك ألم تفكري بمشاعرها؟ أن??ت م??دام ،تس??تطيعني م??ساع??دت??ي ،وال??وق??وف ب??جان??بي ف??ي أزم??تي ه??ذه .ف??قد ب??حثت ع??ن ح??ل،لكن هناك طرف غير راض في قضيتي هذه.
 امل??هم أن ت??نجحي ف??ي دراس??تك وتتخ??رج??ي م??ن ال??جام??عة ب??درج??ة ج??يدة .ف??نجاح??ك ف??ي املس??رحمرتبط بنجاحك في الجامعة.
ت?اب?عت م?حاض?رات?ي وه?واي?ات?ي .وك?نت أل?تقي األس?تاذ ق?يس ون?ناق?ش أع?مال?ه ون?طرح آراءن?ا .وأح? ّدث?ه ع?ن
طموحاتي ومشاريعي املستقبلية .
ف??ي ال??سنة األخ??يرة ت??ل ّقى ق??يس دع??وة م??ن م??سارح ع??امل??ية وك??ان ع??لي أن أس??اف??ر م??ع ف??رق??ته ال??تي ب??ات??ت
واسعة الشهرة.
ف?كرت ف?ي خ ٍ
?طة رب?ما ت?نقذن?ي م?ن غ?ضب ع?ائ?لتي ،وه?ي ت?قتضي أن أب?لغ وال?دت?ي ب?نتائ?ج ام?تحان?ات?ي و
أق??ول ل??ها أن ال??جام??عة س??ترس??ل ال??طالب امل??تفوق??ني إل??ى ك??ندا .ت??لك ال??بالد ال??تي س??تساف??ر إل??يها ف??رق??ة
قيس.
ل??م ت??كن أم??ي راض??ية ع??ن س??فري ل??كني أق??نعتها ب??أن??ي س??وف أج??ني ف??ائ??دة ك??بيرة و أك??ون أك??ثر ق??درة
على تحدث اللغة.
ك?ان?ت املس?رح?ية ع?م ً
ال ضخ?ما ً ي?تطلب ال?كثير م?ن الجه?د وال?وق?ت .ب?دءا ً م?ن االس?ترخ?اء ،ث?م ال?تأم?ل ي?ليها
االس?تماع إل?ى امل?وس?يقى ،والج?ميع م?غمض ال?عينني م?ع إع?ادة امل?وس?يقى م?رات ع?دي?دة ل?تحقيق درج?ة
ان ??سجام ع ??ال ??ية .ف ??قد ب ??دأ ب ??رن ??ام ??ج ال ??تدري ??ب م ??ن ال ??سادس ??ة ص ??باح? ?ا ً ح ??تى ال ??واح ??دة ظه ??راً ،تتخ ??للها
اس?تراح?ة ق?صيرة ل?تناول وج?بة ال?فطور ،وغ?ال?با ً م?ا ك?ان?ت ت?حتوي ق?طعا ً م?ن ال?كيك أو ق?ليالً م?ن ال?فاك?هة
أو ال?عصير وال?بسكوي?ت .ك?نت س?عيدة وأن?ا أت?قدم ال?فرق?ة وأق?وم ب?ال?دور ال?ذي ط?امل?ا ح?لمت ب?أدائ?ه ع?لى
خشبة املسرح.
أح??ببت أف??راد ال??فرق??ة .ف??قد ب??دت ال??فتيات ك??ال??فراش??ات خ??ف ًة ورش??اق??ة ،وت??متّع الش??بان امل??شارك??ون أي??ضاً
في املسرحية بروح املسؤولية وروعة املوهبة.
اس??تمر ال??تحضير س??تة أشه??ر .وك??ان ق??يس خ??الل ت??لك ال??فترة ي??تاب??ع ال??جان??ب اإلع??الم??ي ب??ال??تعاون م??ع
أصدقائه الصحفيني.
ح?ني اق?ترب م?وع?د ال?سفر ش?غلني ال?تفكير ب?عائ?لتي .م?اذا ل?و ع?لمت أم?ي أن?ي س?اف?رت ألج?ل ال?عمل ف?ي
املس??رح؟ ش??عرت ب??توت??ر وح??زن وب??دا ال??قلق ج??ليا ً ف??ي ع??يني .وق??فت أم??ام امل??رآة أراق??ب م??الم??حي وت??غير
ح ??ال ??تي وان ??كماش ??ي ال ??ذي أدى إل ??ى ش ??حوب وج ??هي ،ل ??كن ش ??يئا ً ف ??ي أع ??ماق ??ي رف ??ض م ??ا ك ??نت ع ??ليه
وأحسس ??ت أن ك ??ل م ??ا ف ??علته ف ??ي ح ??يات ??ي م ??ا ك ??ان ي ??وم ?ا ً ن ??اب ??عا ً م ??ن إرادت ??ي ورغ ??بتي .وه ??كذا اتخ ??ذت
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مدرستي .كنت أكره أن أبدو ضعيفة أمام أقرب املقربني.
قراري دون اللجوء إلى ّ
ص??ادف ت??وق??يت ال??سفر ف??ي أواخ??ر شه??ر ن??يسان ،وال م??برر ل??قلقي إذ أن ال??عودة م??ن ك??ندا س??تكون ق??بل
بدء امتحانات السنة األخيرة.
الش?يء غ?ير املس?رح ي?روي ظ?مأ ق?لبي ال?ت ّواق إل?ى ال?تعبير ع?ن ذات?ي وع?ن ول?هي ب?تقدي?م ت?راث?ي ل?شعوبٍ
تجهل لغة فنوني وجمالها.
ل??قد روت رق??ية ظ??روف املس??رح??ية ،وأص??داء ن??جاح??ها ف??ي ك??ندا .وك??تبت ف??ي ب??داي??ة ال??صفحة األول??ى م??ن
امل??ساح??ات ال??بيضاء امل??تبقية م??ن دف??تر م??ذك??رات??ي" :أرج??وك ،دي??الرا ال??عزي??زة ،ت??اب??عي ت??دوي??ن األح??داث
املحيطة بعاملك املسرحي ،فلع ّلي أقرأها في قادم األيام".
أس?عدن?ي س?فري ون?جاح?ي وال?تفاف الج?مهور ح?ول?ي وال?تصوي?ر وع?بارات اإلع?جاب واإلط?راء .ك?ان ذل?ك
ف ??ي ال ??بداي ??ة ل ??كني ع ??دت أت ??ذك ??ر أي ??ام الح ??لم ال ??غري ??ب ال ??ذي راف ??قني م ??نذ ال ??صغر وص ??رت أس ??ير بخ ??طا
واث?قة ن?حو ت?حقيقه ح?تى ص?ار ح?قيقة .ف?بدا زم?ن األح?الم ال?بكر أك?ثر إغ?را ًء وإغ?وا ًء ك?الخ?طوط األول?ى
ل??رس??م ل??وح??ة ي??قيم سح??ره??ا ف??ي ال??خيال ،ث??م ت??تساق??ط أج??نحة ال??خيال ع??لى ال??لوح??ة ري??شة ت??لو األخ??رى.
وحني تنجز اللوحة تعود بنا الذاكرة إلى الخطوات األولى للرسم.
ب??عد ع??ودت??ي م??ن ك??ندا ص??ار ام??تحان التخ??رج ه??دف?ا ً آخ??ر ت??وج??ب ع??لي اج??تيازه ب??نجاح .ورح??ت أس??اب??ق
ال ??زم ??ن وأدرس س ??اع ??ات ط ??وال الس ??تدراك م ??ا م ??ر م ??ن ال ??زم ??ن املس ??رح ??ي امل ??ساف ??ر ف ??ي أص ??قاع األرض
والذي أبعدني عن دراستي.
انتهت مدة إقامتي في دمشق فماذا أفعل هناك بعد تخرجي؟
كانت فرحة أمي عارمة حني تلقت خبر تخرجي من الجامعة .قالت:
 الح?مد هلل ،م?درس?ة ال?قري?ة ف?ي ان?تظارك .أن?ت م?درس?ة ال?فرن?سية األول?ى ف?ي ه?ذه ال?ناح?ية .وث?مةبش ??رى س ??ارة ل ??ك دي ??الرا :ال ??بارح ??ة زارن ??ا ع ??مك وزوج ??ته ،وه ??ما ي ??ري ??دان ??ك زوج ??ة الب ??نهم ال ??وح ??يد
امل?هندس ع?بد ال?كري?م .م?ا ش?اء اهلل ،رأي?ت م?نزل?ه .إن?ه ف?ي غ?اي?ة ال?فخام?ة .ك?م أن?ت مح?ظوظ?ة ي?ا
ابنتي!
ل?م أُج?ب ألن?ي أع?رف ج?يدا ً أن م?ا م?ن أح?د يس?تطيع ت?غيير ق?ناع?ات أم?ي وإي?مان?ها امل?طلق ب?أن ال?عال?م
خ?ارج م?ملكتها أش?به ب?ال?جحيم ،وأع?رف أن?ها ال ت?قبل ال?نقاش ح?ني ي?تعلق األم?ر ب?مصير إح?دى ب?نات?ها.
وألجل أن أنقذ مصيري من حبها الخانق ،وجدت نفسي الجئة إلى املسرح بقلبي وعقلي.
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ف?ي ال?صباح ت?رك?ت ص?ورة ع?ن وث?يقة التخ?رج ورس?ال?ة إل?ى ع?ائ?لتي ع?لى ط?اول?ة ال?دراس?ة وأخ?ذت ال?وث?يقة
األص??لية وع??دة ص??ور ،وه??وي??تي ال??شخصية واخ??ترت م??ن م??الب??سي أخ??فها وزن ?اً ،وغ??ادرت ال??بيت وم??عي
م??بلغ ي??كفيني شه??ري??ن أو ث??الث??ة ،ف??قد ح??صلت ع??لى م??بلغ م??عقول ب??عد ان??تهاء ال??عروض املس??رح??ية ف??ي
كندا.
س?اف?رت إل?ى دم?شق وت?وجه?ت إل?ى م?دي?نة الش?باب .وض?عت ح?قيبتي وج?لست أف?كر ف?ي األي?ام ال?قادم?ة،
وقد تملكني الخوف من املستقبل املجهول.
ع??ند ال??راب??عة ب??عد الظه??ر ات??صلت ب??عات??كة وط??لبت م??قاب??لتها خ??ارج امل??نزل .ت??رك??ت ج??وال??ي م??قفالً ك??ي ال
أف??سح م??جاالً ل??تواص??ل م??وج??ع م??ع ع??ائ??لتي ل??كن ال??رس??ائ??ل وامل??كامل??ات ص??ارت ت??نهمر ك??امل??طر ع??لى ج??وال
ع??ات??كة ،وق??د اض??طرت إل??ى إخ??فاء ال??حقيقة ح??تى ع??ن خ??ال??ي ،ألن??ي رج??وت??ها ،وألن??ها ك??ان??ت م??قتنعة ب??ما
أقدمت عليه .قالت:
 ان??تبهي  ,دي??الرا  ,ه??ناك اح??تمال أن ي??كلمك خ??ال??ك م??ن ج??وال??ي ،ل??ذا ع??لينا أن ن??ضع ك??لمة س??ربيننا ،نتواصل من خاللها ،فتبقى أسرارنا محفوظة.
اتصلت باألستاذ قيس .وقد أبدى استغرابه من إقفال هاتفي .قال:
 ج?اءت?نا دع?وة م?ن اس?بان?يا ل?تقدي?م ع?روض?نا ف?ي ال?عاص?مة م?دري?د وم?دن أخ?رى ول?كن ،م?اذا ع?نعائلتك هذه املرة؟ هل استطعت إقناعهم باختيار مستقبلك؟
قالت عاتكة:
 من اآلن فصاعداً ،صارت ديالرا ابنتي .أريدها أن تكون سعيدة ومتألقة وناجحة.ع ??دن ??ا إل ??ى ال ??تحضير ل ??لسفر م ??ن ج ??دي ??د .ك ??ان ق ??يس ي ??حاول أن ي ??خفي ق ??لقه ب ??شأن أع ??مال ??ه .وح ??ني ب ??دأ
التدريب .راح يوصينا بالعمل بمسؤولية ،والتركيز على اإلحساس في أداء أدوارنا.
س ??اد ج ??و م ??ن امل ??حبة ب ??ني أف ??راد ال ??فرق ??ة ،ف ??قد وج ??د ق ??يس م ??فتاح ال ??دخ ??ول إل ??ى ق ??لوب امل ??شارك ??ني ف ??ي
املسرحية وزرع روح املودة بينهم.
ولم يكن لدي رغبة في الكالم ،وذلك النشغالي بتأليف الرقصات وتعليمها ألفراد الفرقة.
كنت أتخيل جمهور الصالة .وأحاول أن أكرمه بفن رفيع يستحق أن يعيش زمن تألقه وإبداعه.
ف?ي أح?د م?شاه?د املس?رح?ية ال?تي ك?تبتها وص?اغ?ها ق?يس ع?لى ط?ري?قته ،ت?قف ص?بي ٌة ع?لى املس?رح ت?رت?دي
زيّ ?ا ً ف ??لكلوري ?ا ً
وت ??قبض ع ??لى
!49

سماعة الهاتف ،تحدث صديقتها في الشتات ,وتسمع املوسيقى بصوت منخفض ،ثم تقول:
 نحتفل اليوم بزفافنا .لقد خرج زياد من املعتقل.تمسك سماعة الهاتف مرة أخرى وتحدث زيادا ً:
 تأخرت حبيبي ..ويرن الهاتف بعد قليل لتتلقى نبأ استشهاد حبيبها.
صاحت:
 ق ??تلك األوغ ??اد! أن ??ا ب ??ان ??تظارك ل ??نرق ??ص ع ??لى أن ??غام ال ??دل ??عون ??ا الفلس ??طينية ال ??تي ت ??درب ??نا ع ??لىأدائها  ...دعوا املوسيقى تعلو ...
وي?رت?فع ال?صوت وت?رق?ص ال?صبية ت?مام?ا ً ك?ما ل?و أن ح?بيبها ي?شارك?ها ال?رق?ص .ث?م ت?درك لح?ظة ال?حقيقة
فتصرخ:
 آه يا عريس فلسطني! آه يا حبيبي ،لقد انتظرتك زمنا ً طويالً .ق? ? ??تلوك ...ل? ? ??كنهم ل? ? ??ن ي? ? ??قتلواأح??الم??ي .س??تهدم ي??وم ?ا ً م??ملكتهم امل??صطنعة ،م??هما د ّع??موه??ا ،وس??جون??هم ال??سوداء وم??عتقالت??كم
ال ??عفنة ...أي ??ها ال ??حاق ??دون ،ت ??با ً ل ??ظلمات ج ??حيمكم اآلث ??م! س ??نعود ل ??نطردك ??م م ??ن ح ??قول ??نا وم ??ن
ديارنا ومن مقدساتنا .لن تنحني هاماتنا أبدا ً! ولتذهب مطامعكم وأوهامكم إلى الجحيم!
ك??ان ق??يس ي??ميل إل??ى الج??دي??ة .وب??عد أداء ك??ل مشه??د ك??ان ي??طلب م??نا أن ن??عطي ت??عليقات??نا م??كتوب??ة ع??لى
الورق وقد علمنا املوضوعية في التعبير عن آرائنا.
قال مع ّلالً:
 ي??جب أن ي??ؤخ??ذ ه??ذا املشه??د ب??عني االع??تبار .ف??ال??رق??ص ه??نا ل??يس إال ان??سياب امل??وس??يقى ف??يروح ال?راق?صة .والجس?د ل?يس إال أداة ت?نقل وق?ائ?ع الج?مال ال?ساب?ح ف?ي ع?ال?م ال?روح ،ل?ذا أع? ّده
أحد أهم الفنون الجميلة.
?كنت أص?غي إل?يه بج? ّدي?ة ت?ام?ة وان?تباه ش?دي?د ،وأن?ا أف? ّكر ب?ال?رق?صة
ك?ان ك?الم?ه م َّ ?
?وج?ها ً إل?يّ ب?التح?دي?د ،ف ُ
التي تالئم املوقف املطلوب.
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ط??لب ق??يس م??قاب??لتي ف??ي أح??د م??قاه??ي دم??شق .ال??تقينا ف??ي أح??د ال??بيوت ال??دم??شقية ال??قدي??مة والج??ميلة،
وق??د ح? ّول??ه أص??حاب??ه إل??ى م??طعم ص??غير ،ك??ل ش??يء ف??يه ي??وح??ي ب??الح??ميمية .ق??ال ب??عد أن أخ??ذن??ا أم??اك??ننا
?صممة ل?عاش?قني ،وس?ط غ?اب?ة م?ن ش?جيرات ال?زي?نة ال?طبيعية ذات األوراق
ح?ول ط?اول?ة ص?غيرة ،ك?أن?ها م ّ
املتع ّددة األلوان:
 ع? ??ليك أن تتخ? ??لصي م? ??ن رواس? ??ب امل? ??اض? ??ي وإال ت? ??ح ّول? ??ت ح? ??يات? ??ك إل? ??ى ص? ??راع ي? ??صعب ع? ??ليكت? ??جاوزه .وال ت? ??نسي أن م? ??وه? ??بتك ن? ??ور داف? ??ق .وح? ??رام أن ت? ??حجبه الج? ??دران الحج? ??ري? ??ة وت? ??صدّ
شعاعه املرسل إلى القلوب.
ف??ي ت??لك الج??لسة ،ت??منيت أن أب??وح ل??ه ب??حبي وإع??جاب??ي .ت??منيت أن أع??ان??قه .ل??كن ك??يف ،وق??د ن??ال ص??فة
ال ??عم؟ واأله ??م م ??ن ذل ??ك أن ??ه ال ??صدي ??ق األق ??رب إل ??ى خ ??ال ??ي .ك ??نت أح ??س ب ??دفء م ??شاع ??ره رغ ??م ات ??زان ??ه
وصالبته .قلت له ملتفّ ًة على مشاعري:
 ما َرأيك أن نجوب أنحاء العالم بمسرحنا؟
 ال شيء يبدو مستحيالً أمام توثّب طموحك وموهبتك ...?ضيت ح?يا ًء .ول?كن ي?بدو أن ح?يائ?ي
ق?ال ذل?ك ون?ظرتُ?ه ال?حان?ية تس?رح ع?لى وج?هي ل?تقف ع?ند ع?ينيّ ف?أغ
ُ
?ت ب??عينيه ت??قرآن م??ا ظه??ر م??ن ج??سمي ف??وق ال??طاول??ة ح??رف?ا ً ح??رف?اً ،ب??ل
?أج??ج م??شاع??ره ،ف??أحسس? ُ
زاد م??ن ت? ّ
تس??تمتعان ف??ي ت??ل ّكؤه??ما ف??ي ت??هجئة ح??روف??ه ،وك??أن??هما ل??م ت??ري??اه ي??تثنّى ع??لى املس??رح عش??رات امل? ّ?رات.
ٍ
باغتني قائالً
بح ُه التأثّ ُر:
بصوت ّ
ِ
أحالك يا ديالرا!
 مافألفيتُني أهمس فجأةً وأنا أنظر إليه بعينني تعانيان من التخ ّلص من أواخر فلول الخجل:
 حبيبي!لم يكد يسمع الكلمة حتى أدنى رأسه متجاوزا ً نصف الطاولة ،وسألني:
 ماذا ِقلت؟
 حبيبي!ٍ
لعبة لطاملا حلم بها:
سألني من جديد وهو يتطاول كطفل يتطاول ليحصل على
 َمن؟ك?ان ب?وس?عي أن أن?اور وأداور وأغ?مغم ...ل?كن ال?لهفة ال?تي ق?رأتُ?ها ف?ي ع?ينيه وال?شعاع امل?نبعث م?نهما
ٍ
?صوت ك??اد أن
ل??يخترق??ني ،وال??رج??اء املختب šف??ي ص??وت??ه ،وأش??ياء ،وأش??ياء ....ك??ل ه??ذا ج??علني أق??ول ب?
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يسمعه الجالسان إلى الطاولة املجاورة:
 ومن غيرك حبيبي؟?حت ف?رح?ا ً م?جنون?ا ً ي?تراق?ص ف?ي ع?ينيه امل?فتوح?تني ع?لى اتّ?ساع?هما ،وك?اد ي?قفز ع?ن ك?رس?يّه ل?يعان?قني،
مل ُ
لكنني ه ّدأتُه ضاحكة:
 اجلس يا مجنون!جلس بصعوبة وهو يقول:
 ب??ل أن? ِ?لمت به??ذه اللح??ظة! وك??م ان??تظرتُ??ها! ....س??نوات
?ت ح??بيبتي وروح??ي! آه ي??ا دي??الرا ،ك??م ح? ُ
ٍ
لحظة رأيتُك فيها...
وأنا أنتظرها ،ص ّدقيني .منذ أول
?سعَ إل??ى رؤي??تي م??نذ
 أي??ها امل??سكني! أت??عان??ي ك? َّ?ل ه??ذه امل??عان??اة ،وب??صمت! ل??ن أس??أل??ك مل??اذا ل??م ت? ْذلك الحني ،فأنا مسؤولة عن ذلك مثلك ،ولكن املهم في نظري أننا بدأنا اآلن وهنا.
*

*

*

غ ??ادرت ف ??رق ??تنا دم ??شق م ??توج ??هة إل ??ى اس ??بان ??يا ف ??ي تش ??ري ??ن ال ??ثان ??ي م ??ن ع ??ام  ،2004وك ??نت أخ ??وض
أص?عب االم?تحان?ات وأخ?طره?ا ،ف?أن?ا م?ن اخ?تارت ال?لجوء إل?ى ع?ال?م املس?رح ش?غفاً ،ل?يس ل?تحقيق ن?جاح
ف?ي ع?روض ت?ؤدي?ها ال?فرق?ة ،ب?ل ل?صناع?ة ث?ورة ف?ي ع?ال?م املس?رح )ك?ما أت?وق ،ع?لى أي?ة ح?ال( .وه?ناك ف?ي
م ??دري ??د ش ??ق الش ??رق ط ??ري ??قه إل ??ى اس ??بان ??يا ن ??اث ??را ً إب ??داع ??ه وسح ??ره امل ??جنون .ف ??هام ??ت ال ??قلوب ال ??عاش ??قة
برقص املعابد ،والطقوس الشرقية القديمة.
اج?تازت ال?فرق?ة امل?رح?لة ال?عصيبة ،وح?ققت ن?جاح?ات ب?اه?رة .وك?ان ق?يس ي?نصح الج?ميع ب?توف?ير ج?زء م?ن
تحسبا ً للظروف املجهولة.
املال
ّ
أم?ضينا ق?راب?ة الشه?ر ف?ي اس?بان?يا .ق?دم?ت ف?رق?تنا ع?روض?ا ً ت?مت ب?نجاح وك?ان ال?حضور ي?تزاي?د م?رة ت?لو
األخرى.
?لبت م?ن ق?يس أن يح?ل مح َّ?ل س?لطان ال?ذي ي?شارك?ني ب?طول?ة املس?رح?ية ،ف?قال م?تغاب?ياً
ف?ي آخ?ر ع?رض ط ُ
لست أدري:
أو متباردا ً أو مذ ّكرا ً بنفسه،
ُ
 مل?اذا ي?ا دي?الرا؟ ف?هو ي?ؤ ّدي دوره ب?طري?قة رائ?عة! أل?م ت َ?ري إع?جاب الج?مهور ف?ي ن?هاي?ة ك?ل ف?صل؟ ث?مإن س ??لطان ش ??اب ف ??ي م ??ثل س ??نك ل ??ذا يج ??د ق ??بوالً أوس ??ع ف ??ي دور ح ??بيب دي ??الرا .وف ??ي ال ??واق ??ع أرى أن
سلطان يحبك من كل قلبه .الحظت نظراته وإعجابه بك.
ولكني قلت بحزم:
?لت ل َ?ك إن?ي أح?ببتك م?نذ رأي?تك ل?لمرة األول?ى ف?ي م?نزل
 أس?تاذ ق?يس ،ول?كني أح?بك أن?ت .أح?بك! ك?م ق ُ!52

خ??ال??ي ،أت??فهمني؟ ك??نت أرس??مك ف??ي أح??الم??ي م??نذ ط??فول??تي ،ط??بعا ً ق??بل أن اس??مع ب??اس??مك أو أع??رف??ك.
صرت حلمي الوحيد الذي أتوق إلى تحقيقه بلقائك.
وبعد أن عرفتُك
َ
ك?ان ق?لبي ي?خفق بش?دة وي?داي ت?رت?عشان .ل?م ُي?جب ب?كلمة واح?دة .ك?ان ي?نظر إل?ي وع?يناه ت?متلئان ب?ري?قاً
ل?م أره ف?ي ح?يات?ي .أحسس?ت أن ع?ينيه تح?مالن?ني وت?طيران ب?ي إل?ى ع?ال?م وردي .ت?منيت أن ي?أخ?ذ ي?دي
ب?ني ي?دي?ه ال?صلبتني .ك?ان?ت روح?ي ت?ذوب وش?فتاي تتح ّ?رق?ان .ك?نا ن?قف خ?ارج م?بنى ال?فندق ع?لى م?رأى
من املارة .وقلبي يمارس القبل الحارة والحب بكل أسراره.
قال:
 ل?قد ح?ققت ج?زءا ً م?ن ح?لمي ف?ي م?جال املس?رح .ل?كن أن أظ?فر ب?قلبك فه?ذا أم?ر أب?عد م?ن الح?لمي??ا دي??الرا .ص? ّدق??يني ل??قد ح??ملتك ف??ي دم??ي وأن? ِ
?ت م??راه??قة غ? ّ?رة ،ت??ري??د أن ت??لفت ان??تباه اآلخ??ري??ن
إل ??يها وإل ??ى م ??وه ??بتها .ل ??قد خ ??بأت ط ??يفك م ??نذ ذل ??ك ال ??يوم امل ??بارك ي ??وم س ??اف ??رت ل ??زي ??ارة ق ??ري ??تكم
الجميلة الوادعة بغاباتها التي حملت سحر عينيك وروعة جمالك.
ن?زل ق?يس ع?ند رغ?بتي .فسه?ر ق?بل ال?عرض ب?يوم?ني وغ?يّر ج?زءا ً م?ن املس?رح?ية ف?صار دور ق?يس أن ي?قوم
ب ??ال ??عزف ع ??لى ال ??قان ??ون وس ??لطان ي ??شارك ??ني ال ??رق ??ص ف ??يتعب س ??لطان وي ??تبادال األدوار .رق ??ص ك ??الن ??ا
?يت ب?أوراق م?وه?بتي ك? ّلها ع?لى خش?بة املس?رح ف?دوى ت?صفيق ل?م أعه?ده
ب?جنون ال?حب وسح?ر ال?لهفة .رم ُ
من قبل.
ف??ي ال??ليلة ن??فسها ،وف??ي س??اع? ٍ?ة م??تأ ّ
خ??رة م??نها ،دع??ان??ي ق??يس ل??تناول ال??عشاء ف??ي م??طعم ال??فندق ال??ذي
ن?نزل ف?يه .ط?لب ك?أس?ا ً م?ن ال?وي?سكي ،ع?بّها بس?رع?ة ،ث?م ط?لب ك?أس?ا ً ث?ان?ية .أن?ا أع?رف أن?ه يش?رب ،ول?كنّ
?ت أن أن? ?بّهه ل ??كنّه ن ??ظر إل? ?يّ ،ن ??ظر إل? ?يّ
?مر وج ??هه ،وت ??لعثم ص ??وت ??ه ق ??ليالً .ح ??اول ? ُ
ل ??يس به ??ذا ال ??شكل .اح ? ّ
طويالً ،ثم قال:
ِ
الحظت ذلك؟ ترى ماذا حدث؟
تهتمني بي كرجل من لحم ودم ،هل
للمرة األولى،
ّ
ّ
وجدت أن من املناسب أن أقول:
نت ما يرمي إليه ،لكني
خم ُ
ُ
ّ
?ف ع ??ن الش ??رب وح ? ّدث ??ني ع ? ّ?ما ت ??شاء ،أرج ??وك .ح ??رام ع ??ليك ،ارح ??م ج ??سمك!
 ق ??يس ،ح ??بيبي ،ك ? ّأنت تشرب كثيرا ً .إني خائفة عليك.
تدريب متواصل وتمثيل ،وسهر ،وها َ
وأجج مكنونات صدره ،فقال في شبه صراخ:
يبدو أن كالمي أثار حفيظته أكثرّ ،
ِ
صحتي.
أنت آخر من يحقّ له التح ّدث عن الجسد ،أقصد عن
ّ
?حت ب??وج??هي ع??نه ل? ّ
?لت ب??ال??نظر إل??ى أط??باق ال??طعام ال??ذي ل??م
?عل ذل??ك يه ? ّدئ م??ن روع??ه ق??ليالً ،وت??شاغ? ُ
أش? ُ
ُيمس .ومع ذلك أضاف على الوتيرة نفسها:
 س ??نة ت ??قري ??باً ،ون ??حن ع ??اش ??قان ،ن ??تساق ??ى ك ??ؤوس ال ??غرام ،ن ??ظري ?اً ،ون ??تبادل ال ??نظرات وال ??لفتات،!53

ِ
?نفسك م? ??رةً إن له? ??ذا الجس? ??د ع? ??ليّ ح? ??قا ً .أن? ??ا ال أق? ??صد
وك? ??لمات ال? ??حب ،وووو....ل? ??م ت? ??قول? ??ي ل? ?
جس??دي أن??ا ف??قط ،ب??ل جس??دك أن? ِ
?ت أي??ضا ً .أال ت??شعري??ن ب??حاج??ة إل??ى دفء إن??سان??ي؟ ك??م م??رةً
?ضت؟ وال??قبل ع??ندك م??منوع??ة ،وال??لمس م??منوع .....أي??ة ام? ٍ
?رأة أن? ِ
?ت أن أض? ّ?مك ورف? ِ
?ت؟ ل??قد
ح??اول? ُ
?علتني م??راه??قا ً س??خيفا ً ي??توق إل??ى مل? ٍ
?عشاق .ج? ِ
ج? ِ
?تصرف??ات??ك أفش? َ?ل ال? ّ
?سة م??ن ي??د ح??بيبته
?علتني ب?
ّ
لينام عشر ٍ
ليال على ذكراها...
وضعت يدي على يده وقلت:
ُ
ٍ
?رت ان?تباه أع?ضاء ال?فرق?ة وب?قية ال?ساه?ري?ن...
 ح?بيبي ،ق?ل م?ا ت?ري?د ،ول?كن ب?صوت خ?اف?ت .ل?قد أث َ
أرجوك!
?همك ،أن ال أث?ير ان?تباه ال?ساه?ري?ن؟ وه?ذا الجس?د ال?ذي ي?ذوب أال ي?ثير اه?تمام?ك؟
 أه?ذا ك?ل م?ا ي ّأال ت??ف ّكري??ن أن ال??روح ال??تي ت??سكنه ت??بلى م??عه؟ ال??ناس ي??حبّون ل??كي ي??بدع??وا ،وأن??ا ق??يس ال??حبّ
أفحمني...أفحمني.
ن?ظرة ق?يس امل?تو ّق?دة أب?داً ،أت?تني ك?سيرةً ،ح?زي?نة ....وض?ع ن?قودا ً ع?لى ال?طاول?ة .ن?هض .م?شى م?تثاق?الً.
?فت م?ن ر ّدة ف?عله .ت?اب?عتُه ب?نظري ح?تّى غ?يّبه ب?اب اس?تراح?ة
رت أن أم?شي ب?جان?به ألس?نده ،ل?كنّي خ ُ
ف? ّك ُ
الفندق.
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ف?ي ال?يوم ال?تال?ي ل?م أر ق?يسا ً .ال أدري أي?ن خ?رج .ك?ان ه?ات?فه م?قفالً .ج?لست أف?كر ف?ي ك?ل م?ا ح?صل
ب ??يني وب ??ينه ،وق ??لت :ع ??ليَّ أن أتخ ??لص م ??ن اس ??تهتاري وط ??يشي ف ??األس ??تاذ ق ??يس َر َه? ? َن ح ??يات ??ه ل ??لفن
والكتابة والسفر.
خ?رج?ت م?ن غ?رف?تي وت?وجه?ت إل?ى م?قهى ال?فندق .رأي?تُه ج?ال?سا ً م?ع رج?لني ف?ي امل?قهى .ج?لست أح?تسي
ف?نجان?ا ً م?ن ال?قهوة ب?مفردي ،وأك?تب رس?ال?ة ألرس?لها إل?ى ج?وال ع?ات?كة .ب?عد ق?ليل غ?ادر ال?رج?الن امل?قهى.
وب?دأ ق?يس ي?ق ّلب أوراق?ا ً ك?ان?ت ب?ني ي?دي?ه .ت?منيت أن ي?لمحني وي?أت?ي للج?لوس م?عي ،ل?كنه أج?رى م?كامل?ة
ع ??لى ج ??وال ??ه ث ??م خ ??رج م ??ن امل ??قهى .ت ??ذك ??رت أن ??ي ق ??د رأي ??ت ال ??رج ??لني ع ??لى ش ??اش ??ة ال ??تلفاز ،ف ??ي ل ??قاءات
سياسية ،وأن أحدهما ينتمي إلى إحدى املنظمات الفلسطينية.
اخ??ترت ال??وح??دة وال??تأم??ل .ك??نت ج??دي??ة ف??ي ت??عام??لي م??ع أف??راد ال??فرق??ة ول??م ي??كن ل??دي م??يل للتس??لية ك??ما
ت ??فعل ق ??ري ??نات ??ي م ??ن ال ??فتيات ال ??لوات ??ي ي ??جتمعن وي ??مارس ??ن ل ??عبة الح ??ظ م ??ن خ ??الل أوراق ال ??لعب .ك ??نت
أم?ارس ال?تأم?ل وأل?جأ إل?ى ال?قراءة ف?ي أوق?ات ف?راغ?ي ف?أن?ا خ?رج?ت م?ن ق?ري?تي و ت?رك?ت ع?ائ?لتي ،وع?ليَّ
أن أثبت أهمية املجال الذي اخترته .كنت أرى في التأمل سر استمرارنا في النجاح.
ك?ان?ت ال?ساع?ة ت?شير إل?ى ال?حادي?ة عش?رة ل?يالً ح?ني رن ج?وال?ي م?علنا ً ع?ن وص?ول رس?ال?ة .ك?ان ق?يس م?ن
أرسلها .كتب فيها:
"في الليل أفتح نافذة الحلم....
ٍ
دفء ونور
فيتكشف طيفك كومة
وسرعان ما تخرج الروح من الجسد
لترنم أنشودة الجمال املقدس.
في الليل أنت لي".
أي شاعر أنت يا قيس !!
لم أستطع االنتظار ،ضغطت زر اتصال:
سمعتُه يهمس:
 أحبك. أس??تاذ ق??يس ي??كفي ه??ذا .أت??منى أن ت??ظل م??شاع??رن??ا ف??ي ح??دود اإلح??ساس ل??نبقى دائ??ما ً ع??لىم??وع??د .نس??تطيع أن ن??تجاه??ل ت??لك األح??اس??يس ف??تتحول إل??ى إب??داع .أح??بك ق??يس .أح??بك وك??فى.
ت??كفي ه??ذه امل??شاع??ر ل??تجعلني أغ??مض ع??يني ال??لتني تح??مالن ط??يفك وتس??تقران ف??ي إغ??فاءة ل??م
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أعرف مثيالً لها من قبل.
في العرض األخير طلبت من قيس أن يجلس مع جمهور الصالة ،فقد توقد جنون موهبتي ألجله.
وفي ذلك اليوم طلب الكثير من سيدات ورجال األعمال التحدث إلي .فاعتذرت ،وعدت إلى الفندق.
وصلت رسالة من قيس على جوالي كتب فيها:
"ك? ??ما اخ? ??تزل? ??ت ال? ??عناق? ??يد س? ??ر ال? ??كرم? ??ة ،اخ? ??تزل جس? ??دك ع? ??ذوب? ??ة امل? ??وس? ??يقى ،وسح? ??ر ال? ??رق? ??ص ،ول? ??ذع
الشهوات.
ديالرا ،ال يوجد نعيم في الدنيا أحلى ،وال ألذ مما أعيشه في نعيم حبك واشتهائك.
ي ??ا إل ??هي !!! م ??ا أص ??عب ه ??ذا ؟ ص ??رت أف ??كر .ك ??يف ل ??ذع جس ??دي ش ??هوات ??ه ،وأن ??ا أب ??حث ع ??ن ان ??سجام
املوسيقى مع الروح؟"
ال أدري لِ َم صدمتني كلمة "اشتهائك" .فأنا تكفيني مشاعر الحب الدافئة.
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ف?ي ال?صباح ك?نا نح?زم ح?قائ?بنا ل?لعودة إل?ى دم?شق .آن?ذاك ج?اء أح?د م?وظ?في ال?فندق يح?مل ب?اق?ة ورد
بألوان األبيض والبنفسجي ،وقال:
أحضرت هذا الورد سيدة ،وهي تقول إنها تريد مقابلتك.
 مدموزيل ديالرا،ْ
غ??ري??ب ك??م ك??نت أخ??شى امل??جهول وم??ع ذل??ك ك??نت أغ??وص ف??ي أع??ماق??ه .ت??ساءل??ت ع??ن س??بب م??جيئها وأن??ا
في طريقي ملقابلتها.
ك??ان??ت ت??نظرن??ي ف??ي م??قهى ال??فندق .ت??حتسي ال??قهوة وت??دخ??ن س??يجارة .ب??دت ج??ذاب??ة وأن??يقة ذك??رت??ني
بالفنانة وردة الجزائرية بابتسامها التي تركزت في عينيها أكثر ما ظهرت على ثغرها.
قالت باللغة العربية:
 أنا فخورة جدا ً بأدائك الرائع وأرجو أال تخيبي أملي في ما سأطلبه منك.انتظرت  ....لم يكن لدي أي معلومات عن الغاية التي قدمت ألجلها.
قالت:
 ل?دي م?عاه?د ل?تعليم ال?رق?ص ل?لفتيات م?وزّع?ة ف?ي م?عظم امل?دن اإلس?بان?ية .وك?لي أم?ل أن ت?وق?عيكمدرسة للرقص الفلكلوري الذي قمت بأدائه في املسرحية.
عقد للعمل
ّ
قلت:
 ال أدري م ??اذا أق ??ول .ن ??حن ف ??رق ??ة مس ??رح ??ية ن ??عمل م ??عا ً .وق ??د س ??اف ??رن ??ا إل ??ى ك ??ندا .ول ??دي ??نا ج ??ول ??ةأخرى إلى إيطاليا.
طلبت أن أدون لها عنواني ورقم جوالي ،وكررت تمنياتها بموافقتي .وقالت:
 ل?دي?نا ال?كثير م?ن ال?صباي?ا ال?لوات?ي ي?هوي?ن ال?رق?ص ال?راق?ي ،وأن?ا واث?قة م?ن أن إب?داع?ك ف?ي ه?ذا?ت األدب ال ??فرن ??سي ،ف ??أن ? ِ
?لمت أن ? ِ?ك درس ? ِ
?ت ت ??علمني إذن م ??قدار ول ??ع
امل ??جال ب ??ال ح ??دود .وق ??د ع ? ُ
ال?غرب ب?أج?واء الش?رق ال?ساح?رة ،والس?يّما أج?واء أل?ف ل?يلة ول?يلة ،وك?ذل?ك امل?وش?حات ال?تي ُول?دت
ه??نا وس??اف??رت م??ع ال??عرب إل??ى الش??رق ،ف??أرج??و أن تُ??عيدي??ها إل??ى مه??ده??ا ب??عد أن تُ??ضفي ع??ليها
بعضا ً من ِ
ألقك لتسحري بها الجمهور اإلسباني خصوصاً ،واألوربي عموما ً.
صمتت قليالً ،ثم أضافت لتس ّد عليّ سبل التم ّلص:
 وب ??النس ??بة ل ??ألج ??ر ف ??أن ? ِ?ت تح ? ّددي ??نه .أم ??ا م ??ن ن ??اح ??ية األس ??فار ،ف ??يمكنك ت ??حقيق ط ??موح ??ات ??ك ف ??ي
السفر كما تسافرين عادة.
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رت م?ليّا ً ب?عرض?ها .ه?ذا م?ا أت?وق إل?يه ي?أت?يني ط?ائ?عاً ،ف?ماذا أن?تظر ألع?لن م?واف?قتي م?باش?رة؟ لس?تُ
ف? ّك ُ
?وش??حات ك??ان ي??راودن??ي ك??فكرة ج??نينية ،وه??ا ق??د آن األوان
أدري ،ف ? ّكل م??ا ق??ال??ته ع??ن أل??ف ل??يلة ول??يلة وامل? ّ ?
ليولد .ومع ذلك ألفيتُني أقول بحيادية الخبيرة:
 امنحيني فرص ًة للتفكير.يبدو أنها استشفّت املوافقة ،فابتسمت ،ثم ودعتني بقبلتني وقالت:
ِ
تفكيرك باملوافقة ،لتعودي إلى اسبانيا مرة أخرى.
 ك ّلي أمل بأن يت َّوجف?كرت ب?ذل?ك ال?عرض ال?ذي ق?دم?ته ال?سيدة :إن ال?عودة إل?ى اس?بان?يا ت?عني اب?تعادي ع?ن ع?ات?كة ،ال?راب?ط
ال?وح?يد ب?يني وب?ني ع?ائ?لتي .ي?ا إل?هي ،م?اذا ف?علت ألُح?رم م?ن زي?ارة ق?ري?تي وأج?ول ف?ي ح?قول?ها وج?بال?ها
وب?سات?ينها وأق?طف ت?وت?ا ً وع?نبا ً ورم?ان?اً ،وأن?عم ب?رائ?حة ت?راب?ها وم?نظر س?ندي?ان?ها وزي?تون?ها؟ راودت?ني ت?لك
األفكار وأنا عائدة إلى دمشق.
ج ??اءت ع ??ات ??كة مل ??قاب ??لتي ف ??ي م ??كتب ق ??يس .ق ??بلتها .ب ??كيت ...ارت ??ميت ف ??ي ح ??ضنها .س ??أل ??تها ع ??ن أم ??ي
وعائلتي.
قبلتني ألف قبلة ،وسرحت شعري بيديها الحنونتني ،ثم قالت:
 أم?ك ت?عرف أن?ي ت?بنيتك ،ه?ي وت?طمئن ع?ليك م?ن خ?الل?ي .ل?كنها ال تج?رأ ع?لى م?صال?حتك خ?وف?اًم?ن إظ?هار ض?عفها وس?ط ع?ائ?لتها املتش?ددة .وق?د ش?عرت أن?ها ف?خورة ب?تمردك ،ف?أن?ت ت?جاوزت
م??ا ل??م تس??تطع ت??جاوزه .وال??دت??ك ل??م تج??رأ ع??لى اخ??تيار ش??ري??ك ح??يات??ها ،إذ ل??م ي??كن ل??دي??ها ج??رأة
التعبير عن رأيها.
ك??ان??ت ع??ات??كة ق??د ب??ذل??ت جه??دا ً ب??ال??غا ً إلق??ناع خ??ال??ي ب??أن ال??تحاق??ي ب??املس??رح ل??يس إال ح??قا ً م??ن ح??قوق??ي،
واص?طحبتني م?عها إل?ى م?نزل?ها .ع?ات?بني .ث?م ب?دأ ي?قدم ب?عض ال?وص?اي?ا ال?تي ي?قدم?ها اآلب?اء أو األخ?وة
الكبار .فكرت بالعودة إلى اسبانيا وأخبرت عاتكة عن رغبتي في السفر ،فأثار قراري دهشتها.
كان قيس قد تل ّقى دعوة إلى إيطاليا بعد عدة عروض أقمناها في دمشق وبيروت.
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ق?بل س?فري زرت ق?يسا ً ف?ي م?كتبه .ك?ان ج?ال?سا ً خ?لف م?كتبه ي?قرأ إح?دى الج?رائ?د .ب?دا ل?ي ك?أن?ما ي?قرأ
مقاالً استفزازيا ً وأمامه جرائد مبعثرة على سطح مكتبه.
قال:
 إس?رائ?يل ت?توس?ع...ت?بني املس?توط?نات...ل?قد أخ?مدت االن?تفاض?ة األول?ى وال?ثان?ية ،ود ّم??رت ج?ننيوح?اص?رت امل?قاط?عة ،وس?تُخمد ث?الث?ني ان?تفاض?ة وت?د ّم?ر ب?اق?ي امل?دن الفلس?طينية م?ا دام ال?زع?ماء
متمسكنب بكراسيهم ومناصبهم الخ ّلبيّة.
العرب يتفرجون،
ّ
?نت أف? ? ّكر ب ??أم? ? ٍر آخ ??ر ي ??تط ّلب م ??ني ال ??ترك ??يز الش ??دي ??د والج ??رأة ،ط ??وى
ومل ّ ??ا اح ?
?تفظت ب ??صمتي ألن ??ي ك ? ُ
ُ
الجريدة ،ثم قال بهدوء:
 دي?الرا ،أن?ت ال?حقيقة ال?وح?يدة الج?ميلة ف?ي ال?عال?م .ت?عال?ي أخ?بري?ني م?اذا ف?علت ال?بارح?ة؟ ه?لقرأت الرواية؟
 نعم قرأتها بتمعن .وخالصتُها أننا نحن الذين نصنع األمل كما ترى البطلة.أضفت وقلبي يخفق:
صمت قليالً ،ثم
ُ
ّ
 لقد جئت ألودعك. تو ّدعينني؟! هل حصل شيء ألحد أفراد عائلتك ،ال سمح اهلل؟ ال يا قيس ،لكني أريد أن أعود إلى اسبانيا. ملاذا؟ أليس غريبا ً أن تتخلي عن املسرح في أوج ازدهاره؟ قولي ملاذا؟?ت م ??تعة
 ح ??بيبي ق ??يس ،ل ??يتني ل ??م أع ??ترف ل ? َ?ك ب ??حبي .ل ??يتني ط ??وي ??ت ص ??فحة م ??شاع ??ري وعش ? ُال??حب ال??دف??ني ،ف??أن??ا ال ي??غري??ني ال??بوح ب??ل ي??أس??رن??ي ال??طري??ق إل??يه .أن??ا أرى أن س??لوك ال??طري??ق
أكثر إثارة وإغرا ًء ومتعة من بلوغ الهدف.
بعد لحظات من الصمت الثقيل ،قال بتأثّر:
 ك??ان ق??لبي يح??دس بخ??ط ٍر ل??م ت??كن م??عامل??ه ج??ل ّية ،ل??كني ك??نت أش??عر ب??ه ق??ري??با ً م??ني .أع??رف ذل??ك.ِ
?بيعتك ال?هارب?ة .ك?ما أخ?برت?ني ع?ات?كة  ...ول?كن م?اذا أق?ول ل ِ?ك؟  ....ع?لى ك?ل ح?ال ،ل?يس
أع?رف ط
ب?وس?عي إال أن أت?منى ل?ك ال?توف?يق وأرج?و أن ت?كون?ي س?عيدة .ل?كن ال تتس?رع?ي ،وات?رك?ي دائ?ماً
مساحة للتفكير.
 -ال أدري ملاذا أشعر برغبة في السفر.
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 ديالرا  ...املسرح في أوج تألقه حرام أن تهجريه.سحبت كرسيا ً وجلست بجانبه ،وقلت راجية:
 ال ت?حقد ع?ليّ ي?ا ق?يس ،ف?ال?طموح يس?ري ف?ي ع?روق?ي! أرج َ?وك ،ق?ل أي ش?يء أح?مله زادا ً ف?ي
سفري.
أمسكت بأصابعه التي بدت ضعفي أصابعي ،ثم قلت:
نظرت إلى يديه املتوترتني.
ُ
 أحبك قيس!فابتسم وقال:
 كيف يكون الحب؟ بالسفر والهروب!?ت ال??قرص امل??دم??ج م??ن
ط??لبت م??نه أن نس??تمع م??عا ً إل??ى م??عزوف??ة ل??طامل??ا أح??ببناه??ا ن??حن االث??نني .أخ??رج? ُ
م??حفظتُي ،ووض??عته ف??ي ق??ارئ أق??راص ص??غير م??وج??ود ع??لى م??كتبه .ظ ? ّن للح? ٍ
?ظة أن??ي أري??د أن أُس??معه
?دي ورح?تُ
امل?عزوف?ة ،ف?ه ّم ب?إخ?باري أن?ه ي?حفظها ،ل?كنه ف?وج šع?ندم?ا اب
?تعدت ق?ليالً ع?ن م?كتبه ،رف ُ
ُ
?عت ي ّ
أرقص على أنغامها مغمضة العينني.
بإعجاب ٍ
ٍ
باد:
رقصت طويالً دون أن ينالني التعب .فقال
رقصت لقيس املتواري في كياني...
ُ
 جنية أنت؟ ....إبداعك نبيذ سحري ..حرام أن يظل معتقا ً في الخاليا.وق ??فت خ ??لفه وع ??ان ??قته ف ??سحبني به ??دوء ،وأج ??لسني ف ??ي ح ??ضنه .ب ??كيت بح ??رق ??ة ف ??ان ??همرت دم ??وع ??ي ع ??لى
وجهه ويديه.
قال وهو يهمس في أذني:
 أحبك ديالرا.أغ??مضت ع??يني .أحسس??ت ب??أص??اب??عه ت??الم??س وج??نتي وش??فتي ،وب??أن??فاس??ه ت??قترب م??ن أذن??ي .وض??عت
ي ??دي ع ??لى ع ??يني ألم ??سح دم ??وع ??ي ال ??ساخ ??نة  ....ق ??بل ي ??دي ووج ??نتي .راح ق ??لبي ي ??خفق بش ??دة وي ??داي
ت??رت??عشان .وض??ع ي??ده خ??لف ع??نقي ف??تدل??ى ش??عري ح??تى ك??اد أن ي??الم??س األرض .ض??مني إل??ى ص??دره،
إلى عطره املمزوج برائحة الحب والرجولة.
أحسس ??ت ب ??أن ??فاس ??ه ت ??دن ??و م ??ن ش ??فتي ،وأخ ??ذت ش ??فتاه ت ??داع ??ب ش ??فتي ال ??سفلى وت ??غيبها ب ??ني ش ??فتيه.
لحظات جنون كنت أخشاها وأتمنى حدوثها في آن.
وح ??ني ال ??تقطت أن ??فاس ??ي ،أخ ??ذت ح ??قيبتي واتجه ??ت ص ??وب ال ??باب دون أن أن ??ظر خ ??لفي .ل ??كن ق ??يساً
أسرع إلي وقال:
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 ح ??بيبتي ،اس ??معي ص ??وت ال ??حب ودع ??ينا ن ??تزوج .ليس ??ت إال دق ??ائ ??ق ون ??صبح أم ??ام ال ??قاض ??ي.أحبك ديالرا وال أستطيع العيش من دونك.
عانقني وهو يقول بني ثنايا القبل:
 م?ا أج?مل س?مرة ش?فتيك ول?ون بش?رت?ك! م?ا أروع وج?هك وجس?دك! ه?يا ب?نا إل?ى امل?حكمة ل?نصبحزوجني.
قلت:
 قيس ،أحببتك بجنون وما أزال ،لكني ال أفكر بالزواج .أخاف أن يبعدني عن عالم املسرح.ب??دا ج??ذاب?ا ً وه??ادئ?ا ً .سح??رن??ي اف??تتان??ه بج??مال??ي ال??ذي ك??ان ي??رى م??عامل??ه ب??قلبه .اج??تاح??تني رغ??ب ٌة ج??ام??حة
?ت ي?داه خ?صري وال?تصق جس?دي بجس?ده ش?عرت
ب?عناق?ه م?ن ج?دي?د ف?رح?ت أداع?ب ش?عره ب?يدي ،ف?ط ّوق ْ
?ت أدري .ف??ي لح? ٍ
?ظة ت??و ّه??جت ل??ديّ
?حب أم اإلغ??واء؟ لس? ُ
ب??شيء م??ن الخ??در ي??تغلغل ف??ي ع??روق??ي .أه??و ال? ّ
?فت ف??ي وس??ط ال??غرف??ة وع??يناه
رغ??ب ٌة ف??ي أن أت??رك ل??دي??ه زادا ً م??ن ال??ذك??ري??ات ي??رج??ع إل??يه ك? ّلما ُ ?
ج? ّن ل??يله .وق? ُ
?رأت ف??يهما االس??تغراب وال??رغ??بة .ب??دأت ب??نزع ق??ميصي .ال??ده??شة ت??نتقل
ت??تنزّه??ان ع??لى س??ائ??ر جس??دي .ق? ُ
م?ن ع?ينيه إل?ى ك?ام?ل وج?هه .ث?م ن?زع?ت ب?نطال?ي ،ف?ان?دل?عت ال?رغ?بة ف?ي ع?ينيه .أزع?م أن ك ّ?ل م?شاع?ر ال?عال?م
ك?ان?ت ت?صطرع ب?داخ?له ف?ي ت?لك اللح?ظة .رف?ع ن?صفه األع?لى وأخ?ذ يُ?معن ال?نظر ،ي?رص?د ك ّ?ل ح?رك ٍ?ة وه?و
ع??اج??ز ع??ن ت??و ّق??ع ال??تال??ية .ب??حثت به??دوء ع??ن ح??قيبة ي??دي ال??تي ت??ك ّوم??ت ع??ليها م??الب??سي ،وأخ??رج??ت ق??رص?اً
?درب ع??ليها ع??ندم??ا أك??ون ب??مفردي .اخ??ترت م??وس??يقى
ي??حوي أج??مل م??وس??يقى ال??رق??ص الش??رق??ي ال??تي أت? ّ
?صيصا ً ل?نا ن?حن ،ق?يس امل?نده?ش وأن?ا
"ل?يلة ح?ب" ،وك?أن ع?بد ال?وه?اب أب?دع?ها ق?بل ن?حو أرب?عني س?نة خ ّ
وأدرت املح? ّ?رك.
?بت إل??ى مح? ّ?رك أق??راص م??وض??وع ع??لى ط??اول??ة ص??غيرة .ووض??عت ال??قرص،
امل ُ??غوي??ة .ذه? ُ
ُ
ق?يس ف?ي م?كان?ه ال ي?ري?م ،ك?ل م?ا ي?فعله ه?و أن دهش?ته أخ?ذت ت?تفاق?م ح?تى ط?غت ع?لى ح?دود ال?ذه?ول.
ه ??ل أُغ ??وي ??ه أك ??ثر؟ ال ،ي ??كفيه أن ي ??رى ك ??ل ع ??ضلة م ??ن جس ??دي ت ??تماي ??ل ،ت ??تك ّلم ك ??الم ?ا ً ج ??دي ??دا ً يعج ??ز ع ??ن
ف ??همه .ل ??طامل ??ا ام ??تدح م ??هارت ??ي! س ??وف أُري ??ه اللح ??ظ َة أن ??ه ك ??ان م ??ح ّقا ف ??يما ق ??ال ،وك ??ان طَ ??موح? ?ا ً ف ??يما
?درج ??ت ف ??ي الس ??رع ??ة م ??ع
اش ??تهى .ب ??دأت امل ??وس ??يقى ت ??صدح ،وراح جس ??دي ي ??تثنّى .ب ??بط ْء أوالً ،ث ??م ت ? ّ
اإلي?قاع امل?تصاع?د .ك?ان?ت ع?يناه امل?سكينتان ت?رت?اح?ان ع?لى ص?دري ال?ناه?د ك? ّلما ت?عبتا م?ن ال?تج ّول ع?لى
?ت م?ن ح?رك?ات?ي
?يت أالّ أغ?ادره ب?بصري ألرص?د ك?ل ان?فعال م?ن ان?فعاالت?ه ،وح?ني س?ار ْ?ع ُ
أن?حاء جس?دي .آل ُ
?خصت
أحسس ? ُ
?تفصد ع ??رق? ?اً ،ت ??صبّب ج ??بينه ع ??رق? ?اً ،وش ? َ
?ت ب ??أن ??فاس ??ه ت ??تسارع .وح ??ني ص ??ار جس ??دي ي ? ّ
ع ??يناه ،وأخ ??ذ ي ??ضغط ع ??لى ش ??فتيه .ش ??فتاه ال ??لتان أح ??رق ??تان ??ي م ??نذ دق ??ائ ??ق ،ه ??ا ه ??ما ت ??حترق ??ان اآلن،
ب ??مفرده ??ما .وأص ??اب ??عه ال ??تي ت ??نزّه ??ت ع ??لى م ??ناط ??قي ال ??ساخ ??نة ،ه ??ا ه ??و ي ??عتصره ??ا ،أت ??راه ي ??قطّر م ??نها
ال?نشوة ال?تي ع?رف?تها؟ ل?يتك ت?تك ّلم ي?ا ق?يس! ل?يتك ت?بدي إع?جاب?ك ب?ال?كالم ،ف?ال?كالم ال?عذب أج?مل م?مارس?ة
للحب!
?عرت ب?رغ ٍ
?بة ف?ي
أن?ا اآلن أن?ثى ب?ام?تياز! أم?ارس أن?وث?تي م?ع رج? ٍل ك ّ?ل ذن?به أن?ه أح?بّني ح?تى ال?جنون! ش ُ
?مشيت ب?كل ه?دوء إل?ى مح ّ?رك األق?راص وأع?دت وض?ع ال?قرص امل?ضغوط.
اإلم?عان ف?ي ت?عذي?به إغ?وا ًء ،ف
ُ
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لت ن?ظرات?ه ت?ثقب ظه?ري ،ل?م أك?ترث ،ب?ل ع?دت إل?ى ال?رق?ص م?ن ج?دي?د ب?أس?لوب م?ختلف ت?مام?اً ،أك?ثر
ت?خيّ ُ
س?رع? ًة وإث?ارة .ف?ي ت?لك اللح?ظة ت?ف ّكك ج?موده ...ل?يته ي?مارس رج?ول?ته ع?لى أن?ثى ك ّ?ل ذن?بها أن?ها ج?ميلةٌ
ت?توق إل?ى االن?عتاق م?ن ك?ل ق ٍ
?يد .رب?ما ل?م ي?عد ي?حتمل م?زي?دا ً م?ن ال?تعذي?ب ،ف?طار ح?بّا ً إل?يّ وط? ّوق?ني ب?كل
ق??وة ،وح??ني ح??اول??ت ال??تم ّلص م??ن ي??دي??ه ُم? ِ
?معن ًة ف??ي ال??رق??ص ،رك??ض إل??ى مح? ّ?رك األق??راص وأخ??ذ ي??ضغط
ٍ
?عصبية ب?ادي?ة ،ف?لم ت?صمت امل?وس?يقى ،ف?ما ك?ان م?نه إال أن ن?زع الس?لك م?ن امل?أخ?ذ ب?كل ق?وة،
األزرار ب
ٍ
بوجه يستعصي عليّ فهمه من فرط املشاعر التي تصطرع على مسرحه.
وعاد إليّ
على الرغم من صوت أنفاسي املتالحقة ،أتاني صوته مته ّدجا ً وقد قطّعه التأثّر:
 إني أسمع صهيل رغباتك.فقلت له وأنا نصف كاذبة-نصف صادقة:
 ال  ...ليس لدي رغبات فأنا أتوق إلى املسرح .ولقد تركت عائلتي ألهب حياتي للخشبة....قال:
 أن ??ت مه ??رة ج ??ام ??حة ف ??ي ب ??راري ال ??خيال .اصه ??لي واج ??محي ح ??تى ت ??تفصد ع ??روق ??ك وأن ??ا ف ??يانتظارك ،في انتظار رغباتك وشالل موهبتك الهادر.
أحسس ??ت ب ??صفع ك ??لمات ??ه وأن ??ا أرت ??دي ث ??ياب ??ي .رب ??ما أزع ??جتني ث ??قته ب ??نفسه! أو رب ??ما ص ??فعني ألن ??ه ل ??م
ي??بذل ك??ل م??ا يس??تطيع إلب??قائ??ي! أت??منّى أن ُي??بقيني إل??ى ج??ان??به ول??كن دون رج??اء .ب??ال??ق ّوة؟ ال ،ل??ن أس??مح
ل ??ألن ??ثى ال ??تي ك ??نتُها م ??نذ لح ??ظات أن ت ??ضعف .أن ??ا أن ??ثى ب ?ت َ ْوق ??ي وب ??ان ??عتاق ??ي .أب ??حث ع ??ن ال ??حب ت ??وأم ?اً
?ت ح??قيبتي وي??دي تمش??ط ش??عري .ش? ّيعني إل??ى ال??باب دون أن ي??نبس
إلب??داع??ي ول??يس ب??دي?الً ع??نه .ت??ناول? ُ
ب??كلمة .ن??زل??ت مس??رع??ة .ح??جبت ع??يني ب??نظارات داك??نة ،وس??رت ف??ي ش??وارع دم??شق ،أودع رائ??حة ال??حب
وال??ياس??مني .ق??لت ف??ي س??ري :آه ي??ا ج??دت??ي س??ام??حيني .ه??ل أح??ببت ي??وم ?ا ً ورق??صت وج??ننت ك??ما ح??صل
ل??ي؟ ح??ني أص??بح ف??ي م??ثل س??نك رب??ما أق??دم وص??اي??ا :ت??بدأ ب??كبح م??شاع??ر ال??عاط??فة ال??تي ت??نطوي ع??لى
نتائج مدمرة .فلو احتفظ قيس بمشاعره ملا هجرت مسرحه وهو في أوج تألقه.
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سافرت إلى اسبانيا تاركة فيض الذكريات يتراقص في خيالي ويهرب من مكان إلى آخر.
كانت عاتكة مدرستي الحبيبة تتصل وتتابع أخباري.
أق ??ام ??ت م ??دي ??رة امل ??عاه ??د وك ??ان اس ??مها ن ??ازك ك ??اب ??ري ??ان ??و ح ??فل ت ??عارف ح ??ضره ع ??دد ك ??بير م ??ن ال ??فتيات
واألمهات.
ك?ان ال?عمل ف?ي م?عاه?د ال?فتيات رائ?عا ً .ف?تيات ن?اع?مات ك?ال?فراش?ات .ت?علمن خ?طوات ال?رق?ص ب?عد تش?رب
امل?وس?يقى .وت?م اخ?تياري ألك?ثر ال?فتيات م?وه?بة ف?ي م?جال رق?ص ال?فلكلور وامل?وش?حات وم?ألت أص?داؤه?ا
أنحاء اسبانيا ك ّلها.
وت?ناق?لت أخ?باره?ا وس?ائ?ل اإلع?الم ف?صارت ال?فرق?ة ت?تلقى دع?وات م?ن ال?جال?يات ال?عرب?ية ل?لسفر إل?ى ك?ندا
واستراليا.
ح?ني س?اف?رت إل?ى ك?ندا ،ال?تقيت رق?ية ه?ناك .ك?نت ف?ي ش?وق ل?لقائ?ها أحسس?ت أن?ها ق?ري?بة إل?ى ق?لبي،
ك ??أن ??ي ل ??م أغ ??ب ع ??نها .ح ??ضرت ك ??ل ال ??حفالت ال ??تي أق ??مناه ??ا .دع ??تني إل ??ى م ??نزل ??ها .وج ??لسنا نس ??تعيد
املاضي .دونت رقية كل الحكايات .قالت وهي تفتح دفترا ً قديما ً:
?لمت م ??ن خ ??الل م ??كامل ??ات ??ي م ??ع ق ??يس أن ??ه ذاق ب ??عضا ً م ??ن ح ??الوة ال ??حب
 أت ??علمني دي ??الرا؟ ل ??قد ع ? ُ?ت م??ن ح??يات??ه ك??طائ??ر أغ? ِ
?نحته إي??اه وك??ثيرا ً م??ن م??رارت??ه ،وس??رع??ان م??ا خ??رج? ِ
ال??ذي م? ِ
?واك ج??مال??ه،
ِ
صرت على مقربة منه فرش جناحيه وطار بعيدا ً.
وحني
كانت فرقتنا ستغادر كندا إلى استراليا وكانت رقية تحضر نفسها للسفر إلى دمشق.
تلقيت دعوات من محطات تلفزيونية إلجراء مقابالت.
ق?بلت دع?وة إح?دى املح?طات وك?نت أح?ترم امل?ذي?ع ال?ذي ي?دي?ر الح?لقة .ق?دم?ني :راق?صة امل?عاب?د وال?طقوس
الشرقية القديمة.
اتصلت عاتكة وأخبرتني أنها شاهدت املقابلة .وأنها فخورة بالنجاح الذي حققته فرقتنا.
وقبل أن تنهي املكاملة قالت:
-

إليك خبر بمليون جنيه.

قلت بلهفة:
 هيا أخبريني. م??نذ ي??وم??ني زارن??ا أخ??وك واب??نته .م??ا ش??اء اهلل ص??ارت ص??بية ج??ميلة .ه??ل ت??علمني أن اب??نة أخ??يك!63

دخلت املعهد العالي للفنون املسرحية بتشجيع من والديها؟
قلت:
 وهلل في خلقه شؤون!*

*

*

ف?ي أح?د م?سارح م?دي?نة روم?ا .ق?ام?ت ف?رق?تنا ب?تقدي?م ع?روض رق?ص ب?ال?تعاون م?ع ف?رق?ة م?وس?يقية ت?عزف
م ??وس ??يقى ش ??رق ??ية .ك ??ان ال ??عزف ي ??تناوب ب ??ني ال ??غيتار وال ??ناي ف ??تنبع امل ??وس ??يقى م ??ن رح ??م األح ??اس ??يس
امل??ره??فة وامل??واه??ب امل??ده??شة .وق??د ق??ام ب??ال??عمل ع??لى امل??شارك??ة ب??ني ال??فرق??تني ش??اب ل??بنان??ي ي??عمل م??نسقاً
لحفالت املسارح.
راق?بت ع?ازف ال?ناي ،ل?ع ّلي أك?تشف أن?ه ي?وس?ف .ظ?ننت أن?ه ال?وح?يد ف?ي ال?عال?م ال?ذي ي?ملك ذل?ك اإلب?داع
الفريد .لكن الشاب بدا أصغر من السن املفترضة ليوسف .ومع ذلك سألته عن اسمه فقال:
 اسمي دانيال. أعرف عازفا ً مبدعا ً اسمه يوسف.فضحك دانيال وقال:
 إنه أستاذي انظري إلى األستاذ يوسف. من فضلك دعني أتحدث إليه بنفسي.كان يوسف يداعب بأصابعه أوتار الغيتار فتخرج ثرثرةٌ نغمي ٌة جميله .ناديتُه من بعيد:
-

أستاذ يوسف!

ن ??ظر بس ??رع ? ٍ?ة إل ??ى م ??صدر ال ??صوت ،وك ??أن ??ه ي ??تساءل :تُ ??رى م ??ن ص ??اح ??بة ه ??ذا ال ??صوت األن ??ثوي ال ??تي
تناديني باللغة العربية؟
 أتذكر سنديانة املنحدر حيث كنت تعزف الناي؟نظر إلي وقد اتسعت حدقتا عينيه ،وقال متسائال:
-

أنت من تلك البلدة ،أليس كذلك؟

 أنا قريبة الدكتور علي. ك ??يف؟ م ??تى ؟ أي ??ن ؟ ي ??بدو أن ال ??قصة ت ??حتاج إل ??ى ش ??رح ط ??وي ??ل .ول ??ن ي ??طيب الش ??رح إال ع ??لىِ
أدعوك إلى تناوله في مطعم قريب.
مائدة الغداء الذي
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في املطعم ،سردت له القصة الكاملة التي أوصلتني إلى روما .فقال:
 اآلن أحس بتلك الغصة التي أخرجتني من قريتي تذوب كقطعة سكر.ثم ضحك وأضاف:
-

أنت قوية ورائعة .سنلتقي دائما .لن أدع جوهرة القرية تضيع مني.

تبادلنا أرقام الهاتف وكل وسائل التواصل.
ب ??عد ذل ??ك ب ??وق ? ٍ
?ت ق ??صير ،ع ??اد ي ??وس ??ف م ??ع ف ??رق ??ته إل ??ى ب ??يروت ح ??يث ي ??قيم وي ??عمل ف ??ي ت ??أل ??يف وت ??دري ??س
املوسيقى .وعدت إلى اسبانيا.
ل??م ت??كن األم??اك??ن ت??عنيني .ف??ي دم??شق ك??ان ل??ي وط??نان :ت??لك امل??دي??نة ال??رائ??عة وامل??وس??يقى .وح??ني أس??اف??ر
أحمل دمشق في قلبي وتصبح املوسيقى وطني األوسع واألجمل.
ات??صلت ب??ال??سيدة ع??ات??كة ف??ور وص??ول??ي إل??ى م??دري??د .ك??نت ق??لقة وخ??ائ??فة .ظ??ننت أن ل??قائ??ي ب??يوس??ف و ّل??د
لدي حنينا ً إلى املاضي .إلى أمي وقريتي ودارنا الرحب .سألت عاتكة عن أمي وأخبار صحتها.
سألتني بصوت مرتجف:
 متى ستأتني إلى دمشق؟ عاتكة ،أرجوك أخبريني عن أمي. كوني قوية ديالرا .أمك تعبت ونقلت إلى املشفى. أرجوك عاتكة قولي الحقيقة.نار في قلبي فسألتُها:
سمعتُها صوتها تُجهش بالبكاء .اشتعلت ٌ
 عاتكة ،أمي ليست في املشفى ،أليس كذلك ؟ أنا في انتظارك ديالرا.رم??يت ه??ات??في وال??تفت ال??فتيات ح??ول??ي .ص??رخ??ت :أم??ي ي??ا ح??بيبتي! ل??يتني كح??لت ع??يني ب??رؤي??ة وج??هك.
ك??ان??ت اللح??ظات األص??عب واألق??سى ف??ي ح??يات??ي .ت??ذك??رت فس??تان??ها امل??علق ع??لى الج??دار وق??د ع??لقت ب??ه
ب?قاي?ا ال?عجني .إذ ك?ان?ت ت?لبسه وه?ي ت?قطع ال?عجني أق?راص?اً ،ث?م ت?ذه?ب إل?ى ال?تنور ،وس?رع?ان م?ا أل?حق
بها وأتمسك بفستانها وألتف وأختب ،šفتصيح :الفستان متسخ بالعجني ابتعدي مالبسك نظيفة.
 آه ما أصعب اليتم!قالت إحدى الفتيات وهي لبنانية الجنسية:
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 م??دم??وذي??ل دي??الرا ،ك??نت ف??ي ال??تاس??عة م??ن ال??عمر ح??ني ت??وف??يت وال??دت??ي وأخ??تي ال??صغرى .ك??ان??تاتزوران جدتي في قانا حني وقعت املجزرة املشؤومة .إنا هلل وإنا إليه راجعون.
جاءت مديرة املعاهد و قدمت تعازيها وساعدتني في إجراءات السفر.
ك?ان?ت ع?ائ?لة ال?دك?تور ع?لي ف?ي ان?تظاري ف?ي امل?طار .رك?بنا ال?سيارة ب?صمت وان?طلقت ب?نا إل?ى م?نزل?هم.
قلت:
 أريد أن أزور قبر أمي.قالت عاتكة:
 علينا أن نسافر باكرا ً كي نصل إلى هناك فجرا ً.ك??ان ال??طري??ق ط??وي ?الً واألش??جار ال??صغيرة ت??ميل م??ع ال??ري??اح ،وال??حجارة ت??مأل امل??ساح??ات امل??قفرة ع??لى
جانبي الطريق بني دمشق و قريتي .بدا موحشا ً و كئيبا ً.
ت?ذك?رت ك?م ك?نت أب?كي ع?لى ال?حجارة ألن?ها ت?نام وح?يدة ،إذ ك?نت أص?دق ال?حكاي?ات ال?تي ك?ان?ت ت?حكيها
ل?نا ج?دت?ي :أن ال?حجارة ه?ي ف?ي األص?ل بش?ر ارت?كبوا خ?طاي?ا ف?عاق?بهم اهلل بس?بب خ?طاي?اه?م وح?ول?هم
إلى حجارة.
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وص?لنا ع?ند ال?خام?سة ص?باح?ا ً .ك?ان ق?بر أم?ي م?فروش?ا ً ب?ال?ري?اح?ني وإل?ى ج?ان?بها مبخ?رةٌ م?ا ت?زال رائ?حة
ال?بخور ت?نبعث م?نها .ب?كيت بح?رق?ة وت?خيلت أن روح أم?ي م?ا ت?زال ت?حوم ف?وق ال?قبر لتس? ّلم ع?لي ق?بل أن
ت??صعد إل??ى ال??سماء .أحسس??ت ب??يد ت??الم??س ش??عري .ف??ي ال??بداي??ة ل??م أع??رف??ها م??ن خ??الل غ??شاوة ال??دم??ع.
كانت أختي .مدرسة الرياضيات .قالت:
 كنت متأكدة أنك ستأتني.عانقتني وبكت بمرارة وحرقة ،وهي تقول:
 آه ي?ا أخ?تي ي?ا زي?نة ال?صباي?ا .ك?م ق?سوت ع?ليك؟ أن?ا س?بب خ?روج?ك م?ن ال?قري?ة .واهلل ي?ا أخ?تيك??نت ج??اه??لة .ل??م أق??رأ س??وى م??نهاج ال??ري??اض??يات .ول??م أع??لم أن??ي ب??ال??غت ف??ي الخ??طأ ح??تى ج??اء
م??غترب م??ن أه??ل ال??قري??ة وأخ??برن??ا أن م??دارس ال??رق??ص ت??مأل أن??حاء ال??عال??م امل??تط ّور إذ يس??تخدم
كعالج لألمراض النفسية والجسدية .أرجوك أختي عودي إلى القرية و سامحيني.
?نت ال أح??مل ف??ي ق??لبي إال ال??حب ل??عائ??لتي .وع??دت??ها ب??زي??ارة ف??ي زم??ن ق??ري??ب .ث??م ودع??تها وح??ملتها
ومل ّ?ا ك? ُ
س?الم?ي ل?ول?دي?ها زي?ن وم?ان?يا ف?اس?تغرب?ت م?عرف?تي ب?أس?مائ?هما وع?رف?ت أن ال?سيدة ع?ات?كة ت?ول?ت رع?اي?تي
في الغربة.
ان ??طلق ب ??نا ال ??سائ ??ق إل ??ى م ??نزل ال ??سيدة ع ??ات ??كة .وه ??ناك وق ??فت ع ??لى ش ??رف ??ة م ??نزل ??ها امل ??طلة ع ??لى أرض
الحصيد.
ت??ذك??رت ذل??ك ال??يوم امل??اط??ر والخ??راف ال??صغيرة ال??تي ك??ان??ت ت??مأل األرض م??رح ?ا ً .ب??دت س??ندي??ان??ة املنح??در
ص ??ام ??دة ع ??ات ??ية .س ??معت ص ??وت أم ??ي ي ??رن ف ??ي ذل ??ك امل ??دى ح ??يث غ ??رس ??ت ي ??داه ??ا وح ??صدت وق ??طفت ل ??نا
ثمارا ً لم تكن تطالها أيدينا الصغيرة .في كل شبر لنا خطوات وذكريات.
كان الفالحون يحملون غراسا ً ومعاول ويهبطون املنحدرات ومعهم الزاد واملاء.
تمنيت أن أرى ثياب أمي وأشم رائحة فساتينها .سمعت رنني جوالي .كان يوسف .قال:
 أنا في دمشق .أين أنت ؟أعطيت عاتكة هاتفي لتكمل حديثي ليوسف بسبب اختفاء صوتي.
قالت:
 سننطلق اليوم إلى دمشق ونلتقيك في منزلنا.س??اف??رن??ا ع??ند ال??ظهيرة .ك??ان ال??طري??ق منح??درا ً وم??طالً ع??لى س??فح م??غروس ب??أش??جار ال??توت ت??طل ف??روع??ها
وأغ ??صان ??ها ال ??خضر ت ??علوه ??ا وتنتش ??ر ب ??ني األوراق ح ??بات ت ??وت ت ??عتصر ت ??حت أش ??عة ال ??شمس ب ??قاي ??ا
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أمنيات.
أر م??فرا ً م??ن ال??نوم اس??تيقظت ع??ند
وص??لنا إل??ى دم??شق ع??ند ال??راب??عة ب??عد الظه??ر وق??د خ??ارت ق??واي ،ول??م َ
السابعة كان الدكتور علي يستقبل قيسا ً  ..قالت عاتكة وقد أفاقت لتوها من النوم وقبلتني:
-

يبدو أن قيس جاء ليعزيك.

تمنيت أال أراه في تلك اللحظة .ربما لم أكن أريده أن يراني شبه منهارة.
ات??صلت رق??ية ب??ي ع??بر ج ? ّوال??ي وق ? ّدم??ت ع??زاءه??ا ال??حار .ث??م م??ا ل??بثت أن اق??ترح??ت أن أس??اف??ر ل??لعمل ف??ي
ك?ندا ،وأن?ها تس?تطيع أن ت?ؤم?ن ع?قود ع?مل ف?ي ع?دة م?دارس وم?عاه?د ،وتكس?ب أخ?تا ً ل?م ي?شأ ال?قدر أن
يمنحها تلك النعمة التي تتمناها االبنة الوحيدة في أية عائلة على وجه األرض.
عند العاشرة صباحا ً اتصل يوسف وسأل عن الدكتور علي .سمعته يقول:
 وين غايب كل هاملدة يارجل؟ تفضل .نحن في انتظارك.?ظرت ف?تنهمر
ف?كرت ب?كلمات رق?ية ،ول?كني ل?م أج?د رغ?بة ف?ي ال?سفر .ك?ان وج?ه أم?ي ي?رت?سم أم?ام?ي أنّ?ى ن ُ
وصرت أتخيلها تمشي في دروب القرية وتطلب من اهلل أن يوفقنا.
دموعي.
ُ
ج?اء ي?وس?ف وال?تقى أه?ل ق?ري?تي ه?ناك ك?ل ي?غص ب?ذك?ري?ات امل?اض?ي ويس?تحضره .ق?ال ي?وس?ف ال?غرب?ة
والعمل يجعالن منك آلة عمل متواصل فيضيع منك الزمن على غفلة.
 وأنت ديالرا هل فكرت بنفسك؟ بتكوين عائلة؟قلت:
 أبدا ً لم أفكر بعد .هذا موضوع يحتاج إلى وقت للتفكير.قال يوسف إنه سيغادر غدا ً إلى بيروت .وسيأتي لزيارتنا أيام إجازاته.
لم تكن عاتكة تتركني وحيدة طوال تلك الفترة العصيبة.
ك ??ان ??ت ت ??ك ّلفني ب ??ترج ??مة ب ??عض ال ??نصوص ال ??فرن ??سية .وص ??رت أراف ??قها إل ??ى م ??كتبها ،وأس ??اع ??ده ??ا ف ??ي
الترجمة والتنسيق الورقي لترجماتها.
ك?ان?ت امل?وس?يقى ت?دع?ون?ي ل?لسفر ف?ي رح?اب?ها امل?فعم ب?األح?الم .ل?م أس?تطع ت?خيل ال?عال?م دون م?وس?يقى
ف??قد ب??ات??ت زادي ال??ذي ت??رت??عش روح??ي ش??وق ?ا ً إل??ى س??ماع??ها وت??أل??يف رق??صات ع??لى أن??غام??ها .اس??تمر
ت?واص?لي م?ع ال?فتيات ال?لوات?ي اس?تطعن ف?هم امل?وس?يقى وأت?قن تش ّ?رب?ها ق?بل ال?بدء ب?أي?ة خ?طوة ،وش?كلت
م??عهن ن??سيجا ً م??تماس??كا ً ش??غله ع??شق املس??رح و ال??فنون الج??ميلة .وش??كلنا ف??رق??ة أط??لقت ع??ليها ال??فتيات
اسم "فرقة ديالرا للرقص الراقي" وصارت فرقتنا تجوب كل أنحاء العالم.

!68

ف??ي ن??يسان م??ن ع??ام  2007ك??ان??ت ف??رق??تنا ت??قوم ب??عروض??ها األول??ى ع??لى م??سارح م??دي??نة م??ون??تري??ال .م??ن
خ?لف الس?تارة ع?لمت أن ال?صال?ة م?ليئة ب?ال?حضور ل?كني ت?عودت ك?ما ت?عودت ال?فتيات أن ن?رك?ز ح?واس?نا
إلص?غاء م?ره?ف إل?ى امل?وس?يقى ألج?ل دق?ة األداء وان?سجام?ه م?ع امل?عزوف?ة ك?ل واح?دة م?نا ك?ان?ت ت?رق?ص
ملوعد رسمه خيالها فيبدو الرقص توأم املوسيقى مبدعا ً إبداع املعزوفة.
ح??ني دوى ت??صفيق ال??صال??ة فتش??ت ع??ن رق??ية .ك??ان??ت تج??لس ف??ي ال??صف األول م??ع زوج??ها وص??دي??قات??ها
وك??ان ق??يس وال??شاع??ر م??صطفى غ??ري??ب ي??همان ب??الخ??روج .أزح??ت الس??تارة وق??لبي ي??خفق وأس??رع??ت إل??ى
قيس أمسكت بيديه وهمست:
 قيس ألجلك أرسم موعدا ً مع املسرح ألجلك ابتعدت عنك ،أتفهمني قيس؟ق??ام ج??الل ال??قادري ب??دع??وة ف??رق??تنا إل??ى أح??د امل??طاع??م ف??ي ض??واح??ي امل??دي??نة .ت??بادل??نا األح??ادي??ث ال??شيقة
وأخ??ذن??ا ص??ورا ً ت??ذك??اري??ة ،وأم??ضينا ن??هارا ً ح??اف?الً ب??اإلث??ارة .ع??دن??ا م??ساء إل??ى ال??فندق ح??يث ت??قيم ف??رق??تنا.
ج??لست ف??ي م??نتصف ال??ليل ي??رت??سم ف??ي م??خيلتي دارن??ا وأرض??نا ح??يث ول??د الج??مال وت??رع??رع ف??ي ق??لبي.
ح ??يث ول ??دت امل ??وس ??يقى ال ??ساح ??رة ال ??تي ص ??نعت ح ??لما ً ت ??راق ??ص ط ??يفه وط ??ار ب ??ي إل ??ى ك ??ل م ??كان ف ??ي
أص??قاع األرض .ت??ذك??رت ذل??ك ال??صباح ال??صيفي امل??اط??ر وأوراق ال??توت وال??عنب وال??رم??ان امل??ساف??رة م??ع
الريح.
تذكرت أمي بوجهها املنير وقامتها الفارعة ،وهي تناديني:
 خذي الخراف واتركي املرآة التي تظل بني يديك ليل نهار..م??رت األي??ام ك??وم??ض خ??اط??ف .وف??رق??تنا ت??نتقل م??ن ت??حضير إل??ى آخ??ر ي??غمره??ا ع??شق املس??رح ب??موس??يقاه
وجمهوره.
ثم نعود في آخر املطاف إلى دمشق.
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ف??ي رب??يع ع??ام  2008أخ??برت??ني ع??ات??كة أن??هم س??يعودون ل??إلق??ام??ة ف??ي ال??قري??ة ب??شكل دائ??م .ق??ال??ت إن??ها
رغ?بة خ?ال?ك ب?عد أن أن?هى س?نوات خ?دم?ته ف?ي ال?تعليم وأُح?يل إل?ى ال?تقاع?د .وط?لبت م?ني ال?عودة ل?لسكن
معهم في القرية.
قلت:
 سأقوم بزيارتكم كلما وجدت الفرصة مناسبة.ال??تقيت ب??يوس??ف ف??ي م??نزل خ??ال??ي ق??بل ع??ودت??ه إل??ى ال??قري??ة وص??رن??ا ن??تذك??ر األم??اك??ن ون??لعب ل??عبة اخ??تبار
للذاكرة .كانت أسماء الحقول واألشجار والنباتات التي نبتت في زمن طفولتنا راسخة في أذهاننا.
قال يوسف:
 ك??لما ف??كرت ف??ي ال??عودة إل??ى ال??قري??ة أت??ذك??ر ق??سوة أب??ي وج??بروت??ه .أت??ذك??ر ال??ناي ال??تي كس??ره??ا،ول?يال?ي الش?تاء ال?باردة ال?تي أم?ضيتها خ?ارج ال?بيت ف?تقف ال?ذك?ري?ات ح?اج?زا ً ف?ي وج?ه رغ?بتي
في العودة.
قلت:
 وأن ??ا أت ??ذك ??ر ص ??فعة أخ ??تي وش ??تائ ??مها ال ??جارح ??ة ،ل ??كن ال م ??شكلة ل ??دي ألن ع ??ات ??كة ك ??ان ??ت ت ??طلبمني تكرار التحدث عن ذكرياتي املؤملة كي أتخلص من وطأتها.
أحسست بنظرات يوسف تغمرني بالحب.
 ول??كن أل??م ت??غذِّ م??وه??بتَك ط??بيع ُة ق??ري??تنا الج??ميلة وال??نبع ول??ون ال??سندي??ان وح??فيف أوراق ال??حور،حيث كنت تجلس وتعزف أعذب النغمات؟
 ب??كل ت??أك??يد ،ل??قد أل??همتني م??قطوع??ات م??وس??يقية ك??ثيرة ،أه? ّ?مها ل??حن أط??لقت ع??ليه اس??م "ن??شوةالحنني".
خرجت إلى الشرفة فتبعني وقال:
 أن??ت ن??قية ك??قطرات ال??ندى .ن??اع??مة ك??نسائ??م ال??صيف .دي??الرا .أن??ا ل??م أف??كر ب??ال??زواج ط??يلة ف??ترة?تما ً ب?عملي وت?أل?يف امل?وس?يقى وت?عليمها ل?لطالب امل?وه?وب?ني .واآلن ل?ن ت?تص ّوري
س?فري .ك?نت مه ّ
مقدار سعادتي وأنا ألتقي بك من جديد.
في املساء أخبرت عاتكة أن يوسف طلبني للزواج ،فقالت:
 ك ??نت أت ??وق ??ع ذل ??ك .ي ??وس ??ف ش ??خص رائ ??ع والح ??مد هلل أن ??ك ل ??ن ت ??بقي وح ??يدة ب ??عد س ??فرن ??ا إل ??ىالقرية.
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قلت:
 م ??ن ق ??ال ل ??ك أن ??ي س ??أب ??قى وح ??يدة؟ وال ??فرق ??ة ال ??تي ت ??عمل كخ ??لية النح ??ل ،وال ??كتب ،وال ??نبات ??ات،وال ??زه ??ور ال ??تي ت ??نتظرن ??ي ف ??ي ش ??رف ??ة م ??نزل ??ي وامل ??وس ??يقى ال ??ساب ??حة ف ??ي ك ??يان ??ي .أن ??ت ع ??ات ??كة
ت?زوج?ت وأن?جبت .ول?كن أي?ن ول?داك؟ ك?م ط?لبت م?ن ط?ارق أن ي?عود م?ن أمل?ان?يا م?ع زوج?ته األمل?ان?ية
واب ??نه؟ وف ??ي ك ??ل م ??رة ت ??تلقني ال ??وع ??د ت ??لو اآلخ ??ر وال ي ??نفذ وع ??ده .ح ??تى ج ??اد س ??يظل ف ??ي دم ??شق
م??شغوالً ف??ي م??رس??مه وم??عارض??ه  ...أش??ياء ك??ثيرة ت??جعلني أف??كر أل??ف م??رة ق??بل م??واف??قتي ع??لى
ط ??لب ال ??زواج .غ ??ري ??ب ،مل ??اذا ي ??حصل ذل ??ك؟ أله ??ذه ال ??درج ??ة ن ??نسى أن ??فسنا ون ??فقد ال ??حنني ح ??ني
ن?ساف?ر خ?ارج م?وط?ننا؟ س?أزورك .س?أل?حق ب?ك ب?عد ف?ترة ق?صيرة ل?ن أدع?ك أن?ت وخ?ال?ي ت?نفردان
كعاشقني.
ضحكت عاتكة وقالت:
ِ
رأيت جاد أثيري حنانه وحبه للقرية.
 هذا أملي .وكلمايقص شعره الطويل.
 سأفعل حنيّ
ف?ي شه?ر أي?ار س?اف?رت ف?رق?تنا إل?ى ب?لغاري?ا .وق?د ش?ارك ي?وس?ف ب?تقدي?م م?وس?يقاه وع?لى أن?غام?ها ق?دم?ت
رق??صات م??ن ن??وع ج??دي??د ح? ّ?رك??ت م??شاع??ر أه??ل ال??صحاف??ة ف??كتبوا ع??ن ال??فنون ال??تراث??ية وسح??ر ال??رق??ص
الشرقي وعذوبة املوسيقى.
أدرب ال ? ??فتيات وأغ ? ??رس ف ? ??ي أذه ? ??ان ? ??هن ح ? ??ب امل ? ??وس ? ??يقى
ل ? ??م أس ? ??تطع أن أتخ ? ? ّلى ع ? ??ن املس ? ??رح .ك ? ??نت ّ
الكالسيكية املفعمة بالروحانيات.
ف??ي أواخ??ر ح??زي??ران س??اف??رت إل??ى ال??قري??ة ل??زي??ارة خ??ال??ي وع??ات??كة .ل??م ي??عرف??ني أح??د م??ن أه??ل ال??قري??ة ف??قد
وض ??عت ن ?ظّارة س ??وداء ك ??بيرة ح ??جبت ن ??صف وج ??هي .م ??شيت ف ??ي ال ??طري ??ق امل ??ؤدي إل ??ى م ??نزل خ ??ال ??ي
أت?ذك?ر خ?دي?عتي ألم?ي و ل?قائ?ي األول ب?قيس ع?بد الج?ليل ،أي?ام األح?الم امل?جنون?ة وف?ورة الش?باب امل?بكر.
?تفت إل?ى م?نزل وال?دي إل?ى م?سقط رأس?ي وم?لعب ال?طفول?ة .ل?م أس?تطع م?تاب?عة س?يري فج?لست أرق?ب
ال ُّ
ال ??حقول وأس ??تعيد ك ??ل األح ??داث وال ??ذك ??ري ??ات .ت ??منيت أن أط ??يل ف ??ترة ب ??قائ ??ي وح ??يدة ف ??ي ذل ??ك ال ??طري ??ق
امل??طل ع??لى ذك??ري??ات??ي .ت??منيت أن أم? ّ?رغ ي??دي ب??ال??تراب واألع??شاب وأف??رك العش??ب ب??يدي وأق??طعه ف??يطلق
ع??بق ال??طبيعة ال??ذي اف??تقدت??ه زم??نا ً ط??وي ?الً .ت??منيت أن أب??قى ح??تى امل??غيب أس??ترج??ع ت??فاص??يل األح??داث
وأس??راره??ا .ات??صلت ب??يوس??ف وأخ??برت??ه أن??ي أج??لس وح??يدة ف??ي م??كان ي??طل ع??لى س??ندي??ان??ته وم??وس??يقاه
البكر .حدثته عن مشاعري و بكيت ،فقال:
 ال ب?أس ي?ا دي?الرا ،ع?لينا أن ن?زور ال?قري?ة م?رارا ً ول?و اج?تاح?نا الح?زن واألس?ى ،ف?ال?دم?وع تغس?لالروح.
طلبت من يوسف أن يأتي إلى القرية ،فسارع إلى القول وكأنه يهتبل فرص ًة لطاملا انتظرها:
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 سأزورها حني أحظى بحبك.وع??دت??ه أن ن??لتقي ب??عد أس??بوع .وأخ??رج??ت م??رآة م??ن ح??قيبتي وع??لبة م??ياه م??عدن??ية غس??لت وج??هي وج??ففت
دم ??وع ??ي وكح ??لت ع ??ينيَّ ق ??بل أن أص ??ل إل ??ى ع ??ات ??كة ال ??تي أط ??لت م ??ن الش ??رف ??ة مش ??رق ??ة ال ??وج ??ه .أس ??رع ??ت
وضمتني إليها وقالت:
?تحمني ب??ها .ل??كنكِ
 رأي??تك م??نذ ن??زل??ت م??ن ال??سيارة وع??لمت أن??ك تس??ترج??عني ذك??ري??ات??ك ف??ترك??تك تس? ِّ
أطلت االستحمام .أو ربما دقائق االنتظار تبدو ساعات.
س ??أل ??تها ع ??ن خ ??ال ??ي ف ??قال ??ت "اذه ??بي إل ??يه" .وأش ??ارت إل ??ى ال ??وج ??هة الش ??رق ??ية لبس ??تان ??هم .إن ??ه ي ??عتني
باملزروعات والغراس.
ك??ان ي??رت??دي ب??دل??ة ع??مل رم??ادي??ة و ق??د ش? ّ?مر ع??ن س??اع??دي??ه ،و ب??يده م??عول ي??حفر ح??ول ال??غراس .ث??م ي??ضع
امل ??عول ل ??ينقل خ ??رط ??وم امل ??اء إل ??ى مج ??رى آخ ??ر لش ??تول ال ??باذن ??جان وامل ??لفوف وال ??خيار وك ??ثير م ??ن أن ??واع
الخضار .كان يح ّدث الغراس قائالً:
 أن? ??ت ي? ??ا م? ??سكينة ل? ??م تش? ??رب? ??ي ال? ??يوم ...وأن? ??ت م? ??اذا أص? ??اب أوراق? ??ك ح? ??تى ت? ??حول ل? ??ون? ??ها إل? ??ىأصفر؟...
قاطعتُه قائلة:
 السالم على املزارع النشيط.التفت إلي وقال:
 آه ديالرا ،أهالً وسهالً ِبك في مملكتي األخيرة .تعالي وشاهدي هذه األرض املعطاءة !!
قلت:
-

ما شاء اهلل ! عالم جميل حقا ً!

أم ??سك م ??قصا ً خ ??اص? ?ا ً ب ??امل ??زروع ??ات ،وراح يج ??ز ال ??بقدون ??س وال ??نعناع وال ??بصل .وات ??جه إل ??ى خ ??طوط
غرست فيها البندورة والخيار فقطف منها ما تم نضجه ،وقال:
 ستأكلني اليوم تبولة شهية.سألتُه:
 أال تشعر بالوحدة يا خالي؟قال:
 م ??ازل ??ت أت ??اب ??ع آخ ??ر م ??ا ي ??صدر م ??ن ك ??تب ،وأم ??ضي وق ??تا ً ال ب ??أس ب ??ه ف ??ي ال ??قراءة .وك ??ما ت ??ري ??ن!72

الزراعة ممتعة ومسلية.
-

وأصدقاؤك ألم يبقَ لهم مكان في حياتك؟

ن? ??ظر ح? ??ينها إل? ??ى الشج? ??رة امل? ??صفرة وق? ??د رم? ??ت ب? ??أوراق? ??ها ف? ??وق ال? ??تراب .ظ? ??ننت أن? ??ه س? ??يقول" :إن? ??هم
يتساقطون كأوراق الشجر" .لكنه صمت قليالً ومسح وجهه وجلس في ظل شجرة ليمون وقال:
 ل? ??لصداق? ??ة أوان وع? ??مر مح? ??ددان ،ت? ??زده? ??ر خ? ??الل? ??هما وت? ??كون ف? ??ي غ? ??اي? ??ة ال? ??حيوي? ??ة ،ث? ??م ت? ??بدأب ??االنح ??دار ،ل ??يس ل ??عدم اإلي ??مان ب ??ال ??صداق ??ة ،ب ??ل ألن ??نا ن ??ميل إل ??ى اله ??دوء وح ??ب ال ??قراءة ،وألن
عالقتنا باألسرة وباألرض تتوطّد أكثر.
في اليوم التالي ذكرت عاتكة قيسا ً وقالت:
 ال ندري ما أخبار املسرح.فقال:
 خالي يجب أن أتصل ألطمئن عنه.أح?ببت أن أراه .ال أدري مل?اذا وال ب?أي?ة ص?فة .ك?نت أح?به وأح?ب االب?تعاد ع?نه ف?ي آن واح?د .أت?منى أن
ألتقي به وأهرب منه.
م??ا أزال أف??تش ع??ن م??ناس??بة ي??ذك??ر ف??يها اس??م ق??يس ألف ? ّكر ب??ه ،وأع??يش ت??لك امل??شاع??ر امل??جنون??ة وال??رغ??بة
ال ??دف ??ينة ف ??ي ل ??قائ ??ه ،وح ??ني ي ??تحقق ح ??لمي أت ??وارى ك ??غيمة واع ??دة ب ??امل ??طر س ??رع ??ان م ??ا ت ??ساف ??ر ل ??تصب
قطراتها في مكان آخر.
?شاق ??ي ،ب ??األح ??رى ع ? ّ
?ت أدري مل ??اذا "أف ??قد" ع ? ّ
?شاق جس ??دي :ق ??يس وي ??وس ??ف وخ ??وس ??يه اإلس ??بان ??ي
لس ? ُ
بت أكرهك!....
وماسيمو اإليطالي وآخرون  ...أيّها الجسد ّ
ك?ان ل?يلي ال?فائ?ت ط?وي?الً وب?اردا ً وم?خيفاً ،ف?ناف?ذت?ي م?فتوح?ة ل?هول ال?عاص?فة ،وأب?طال?ي ال?ذي?ن ص?نعتُهم
?مت م?ا أت?منّاه ف?ي ح?ناي?اه?م ،خ?دع?ون?ي...رس?متُهم ع ّ
?شاق م?وس?يقا ،ف?وج?دتُ?هم غ?ارق?ني ف?ي اش?تهاء
ورس ُ
جسدي ...
ت أص ??وات ال ??شهوة،
غ ??اب ??ت ك ??ل ال ??صفات ال ??تي ت ??منّيتُها ع ??ن ع ??امل ??هم ال ??ذي ال ي ??سمع امل ??وس ??يقا ،ف ??قد َ?ع ? َل ْ
وأخرست عذب األصوات وشد َوها.
كنت أحترق وأنا أحاول تغيير معالم بطلي ،لكنّه راح يتلذّذ في قتلي ودفني...
ُ
ل?كني ل?ن أم?وت ك?ما ي?ري?د ويش?تهي .س?أظ ّ?ل أب?حث ع?ن ع?ال?م وردي ي?رس?مه الح?لم م?وع?دا ً .س?أظ ّ?ل أرس?م
الحب الصادق ،وأقفز من قسوة الواقع إلى الحلم حيث النسائم الناعمة ،وحيث الحب.
ّ
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"هل ِ
أنت رومانسية؟" سألني يوما ً قيس ،وحني أجبتُه باإليجاب ،قال" :مسكينة! ستتعبني كثيرا ً"".
هذا ما كتبته ديالرا حتى اآلن ،وقررت أن أنشره في كتاب بعنوان ديالرا  ....ما نزال على موعد.
ول?كن ب?دا ل?ي م?ن خ?الل ح?دي?ثي إل?يها ون?ظرة الح?زن ال?غام?ضة ف?ي ع?ينيها أن?ها ك?ان?ت ت?غرب?ل ذاك?رت?ها
ل?تصطفي م?ن ال?عمر ح?لو أي?ام?ه وم?ن أص?دق?ائ?ها أق?رب?هم إل?ى ق?لبها وم?ن ع?ائ?لتها أك?ثره?م ح?نان?ا ً وال?دت?ها
ال ??تي ك ??ان خ ??بر وف ??ات ??ها الح ??دث ال ??وح ??يد امل ??وج ??ع ال ??ذي ع ??صف ب ??قلبها وه ??ي ب ??عيدة ع ??ن ح ??ضن ال ??عائ ??لة
سنني طويلة .وحني سألتها عن سبب إخفاء الذكريات املؤملة .قالت:
 -أحب أن أتحدث عن الفرح ألعيشه مرتني.
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8
أردت م?عرف?ة ت?لك ال?شاب?ة ح?ق امل?عرف?ة ،ع?ليك أن ت?درك ج?يداً
"دي?الرا ،ن?ور ش?مسي ،وس?ارق?ة ق?لبي .ف?إن
َ
?فسه ال?ذي ي?كوي?ك ب?سعيره إذا م?ا
أن الج?مر ال?ذي يُ?غري?ك دف ُء وه?ج ِ ِه أي?ا َم ال?برد ال?قارس ،ه?و الج?مر ن ُ
ت يداك وعبثت في أحشائه".
غا َم َر ْ
ه?ذا م?ا د ّون?ه ق?يس ع?بد الج?ليل ع?لى ق?صاص?ة ور ٍق ن?سي أن يخ?رج?ها م?ن ك ٍ
?تاب ك?ان ق?د أع?ارن?ي إي?اه
ألق?رأه .وع?لمت ف?يما ب?عد أن م?ا ك?تبه ع?لى ت?لك ال?ورق?ة ك?ان ردا ً ع?لى س?ؤال ص?دي?قه ال?شاع?ر م?صطفى
غ ??ري ??ب ع ??ن نج ??مة مس ??رح ??ه دي ??الرا .إج ??اب ??ة ل ??م يج ??د الج ??رأة ل ??لكشف ع ??نها ف ??ي م ??قاب ? ٍ
?لة ع ??لى إح ??دى
ال?فضائ?يات ،ح?ني اس?تُضيف س?اع? ًة ك?ام?لة للح?دي?ث ع?ن مس?رح?يات?ه ،ف َع َ?ه?د ب?ها إل?ى ال?ورق ،ك?عادت?ه م?نذ
كنا في املدرسة .فقد اعتاد أن يهرب إلى تدوين ما يرهقه.
وع??لى ص? ٍ
?فحة أخ??رى م??ن ص??فحات ال??كتاب ن??فسه ،ك??تب اس??مها ب??أح??رف م??تقطّعة وب??شكل ع??مودي" :د
ي ال ر ا ،يا حبي األبدي .يا نور العيون".
?طأت ق??راءت??ك .أن??ت ي??ا روح امل??وس??يقى ون??شوة اإلب??داع!
وأض??اف ع??لى آخ??ر ص??فحة" :ح??بيبتي ،ل??قد أخ? ُ
سامحيني ،أرجوك! ما أروع نبلك! وما أرقَّ مشاعرك!
ك? ِ
?نت م??جنون?ا ً بجس??دك ،أس??تحضره ،أت??تبع ت??فاص??يله ،وأب??حث ع??ن
?نت ت??بحثني ع??ن م??مر إل??ى ق??لبي .وك? ُ
سر الشهد الساكن في خالياه ،وأذوب متعة ونشوة".
?مت ب?ه ف?ي امل?طار
وص?لت م?ع مح?مد ومل?يس ب?عد الظه?ر ،وق?د أت?عبتني س?اع?ات ال?سفر ال?طوي?ل .أول م?ا ق ُ
هو أني مألت رئتيّ مرات عديدة بالهواء الدمشقي.
أج??ري??ت ات??صاالً وح??يدا ً ب??رف??يق ال??طفول??ة وال??صبا ق??يس ،ووع??دت??ه ب??زي??ارة ص??باح??ية ف??ي م??كتبه .وأم??ضيت
?دي إل?ى ج? ّده?ما وج? ّدت?هما ،وخ?ال?هما .فه?ذه أول م?رة ي?ري?ان
امل?ساء أت?سام?ر م?ع أم?ي وأخ?ي ،وأع ّ?رف ول ّ
فيها أهلي ،على الرغم من أن محمد صار في الثانية عشرة من عمره ،وأخته في العاشرة.
ل? ??م ي? ??شعرا ب? ??أي? ??ة غ? ??رب? ??ة ألن? ??ي ع ? ? ّلمتهما ال? ??لغة ال? ??عرب? ??ية ف? ??أت? ??قناه? ??ا ب? ??اإلض? ??اف? ??ة إل? ??ى ال? ??لغتني ال? ??فرن? ??سية
واإلن??كليزي??ة ،ك??ما أن??هما أل??فا الح??دي??ث م??ع ج? ّده??ما وج? ّدت??هما وخ??ال??هما ع??بر ال??هات??ف ،إذا ك??ان??ا يتح? ّدث??ان
كنت أطلبهم من مونتريال.
معهم كلما
ُ
?نت أن??ساه ك??ان??ت مل??يس ت??ذ ّك??رن??ي ب??ه .ت??رك??ت
ح??دث??ت أه??لي ع??ن ح??يات??ي ف??ي ك??ندا ب??ال??تفصيل امل??مل ،وم??ا ك? ُ
ألم ??ي م ??ساح ??ة م ??ن ال ??وق ??ت ،ف ??أخ ??برت ??ني خ ??الل ??ها ع ??ن أق ??ارب ??نا وص ??دي ??قات ??ها .وع ??لى ال ??رغ ??م م ??ن أن ه ??ذه
األخ??بار ك??ان??ت ت??صلني ع??بر ه??وات??فها أوالً ب??أول ،ل??كنها ل??م تج??د ب??دا ً م??ن س??رد ال??تفاص??يل ال??تي اتّخ??ذت
طابعا ً أكثر خصوصية وجاذبية حني أُتيحت فرص ُة الحديث وجها ً لوجه.
ف ??ي ال ??صباح ت ??رك ??ت أم ??ي ت ??فتح ح ??قيبة اله ??داي ??ا ،وتتس ??لى ب ??توزي ??عها ف ??ي أك ? ٍ
?ياس ت ??كتب ع ??ليها أس ??ماء
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?ت ل??زي??ارة ق??يس.
?وجه? ُ
ق??ري??بات??ها وص??دي??قات??ها لتس ? ّلمها الح??قاً ،وتفتخ??ر ب??ثراء اب??نتها ورف??اه??ية ح??يات??ها .وت? ّ
?دت س ??يارة أخ ??ي ،ورح ??ت أط ??وف ف ??ي ش ??وارع ??ها وأز ّق ??تها ،ح ??يث
وألط ? ّ?ل ع ??لى وج ??ه دم ??شق ال ??ساح ??ر ،ق ? ُ
ٍ
بحرية حتى كادت أن تنسيني موعدي.
تستوقفني األماكن وتنبجس الذكريات
وص??لت م??ثقل ًة ب??ال??حنني إل??ى امل??بنى ال??ذي ي??شغل ق??يس م??كتبا ً ف??ي ط??بقته ال??خام??سة .ن??ظر إل??ى س??اع??ته
وقال وهو يدور من خلف مكتبه ليستقبلني معانقا ً:
ِ
ِ
ِ
 يبدو ِوصرت تصحني في وقت متأ ّ
خر!
عادتك
غيرت
أنك
?بعت ع??ليهما ال??قبل َة ال??خام??سة أو
?مر ال??شفاه ع??ن وج??نتيه ب??عد أن ط? ُ
ق??لت وأن??ا أم??سح ب??مندي ? ٍل ورق??ي أح? َ
السادسة:
زرت أم??اك??ن ال??صبا ق??بل أن أص??ل إل??يك :ب??ائ??ع ال??قهوة وال??سوق ال??قدي??م وامل??قاه??ي وامل??كتبات
 ل??قدُ
واملركز الثقافي واملسرح القومي وغيرها.
إل ??ى ج ??ان ??ب ق ??يس ك ??ان يج ??لس ص ??دي ??قه ال ??شاع ??ر م ??صطفى غ ??ري ??ب ال ??ذي شه ??د ع ??ناق ??ي ل ??قيس ف ??عرف
طبيعة عالقتنا الطيبة.
ق?رأت ح?زن?ا ً وق?لقا ً ف?ي ع?ينيه ل?م أع?رف?هما ع?ندم?ا زارن?ا آخ?ر م?رة ف?ي م?ون?تري?ال م?نذ ن?حو أرب?ع س?نوات.
?عر ذق ??نه امل ??همل ح ??ال ? َة ال ??توت ??ر ال ??تي ب ??دت أي ??ضا ً ف ??ي ح ??رك ??ة أص ??اب ??عه وط ??ري ??قته ف ??ي ت ??دخ ??ني
وع ? َك َ
س ش? ُ
ال?سجائ?ر .ذ ّ?ك?رن?ي اح?مرار ع?ينيه ب?حال?ة الح?زن ال?تي ك?ان?ت ت?نتاب?ه ح?ني ك?ان ي?تذك?ر ي?تمه امل?بكر .ب?يد أن?ه
ظ?ل م?حاف?ظا ً ع?لى ج?اذب?ية امل?فكر وع?مق ن?ظرات?ه ال?تي م?اف?تئت ت?منحني إح?ساس?ا ً م?تميزا ً وت?أخ?ذن?ي إل?ى
ح ??ال ??ة ال ??فرح ال ??عارم ال ??تي ك ??ان ??ت وم ??ازال ??ت ت ??نتاب ??ني ح ??ني أراه وأدرك ع ??الق ??ته ب ??اإلب ??داع وال ??فكر ال ??نيّر
واالنفتاح على حضارات الشعوب وثقافاتها .وكل ذلك بدا جليا ً في أعماله منذ أن بدأ الكتابة.
سأله غريب عن سبب غياب ديالرا عن مسرحه ،فأجاب مخاتالً:
 ال أدري ب ??ال ??ضبط م ??ا س ??بب ان ??فصال ??ها ع ??ن ف ??رق ??تنا .أع ??تقد أن ??ها ك ??ان ??ت ت ??ري ??د أن ت ??ك ّون ف ??رق ?ةًللرقص خاص ًة بها ،وهذا ما فعلته ،فهي من النوع الذي ّ
يفضل االستقاللية.
فقال غريب بشيء من األسى على مسرح ٍ فَ َقد ملكته:
?غرد خ ??ارج الس ??رب .وال ي ??دري ح ??تى ال ??عارف ??ون وذوو ال ??خبرة م ??ا الس ??بب
 ث ??مة ط ??يور ت ? ّ?حب أن ت ? ّ
ال?كام?ن وراء ذل?ك اله?روب امل?فاج ،šوامل?غرق ف?ي ال?غراب?ة  ....ال ب? ّد أن ه?ناك س?ببا ً وج?يها ً ...أو
ٍ
لحساسية ما في تركيبة تلك الفتاة.
ربما تعود هذه الظاهرة
ب??دا ال??شاع??ر م??صطفى غ??ري??ب م??تأث??را ً ه??و اآلخ??ر .ف??قد ح??ضر ال??عدي??د م??ن املس??رح??يات وأُع??جب بمس??رحٍ
َر َب? َ
ط ب?ني إب?داع ق?يس وف?ن أف?راد ف?رق?ته وأه?مهم دي?الرا ال?تي ح?ققت شه?رة واس?عة وت?أل?قا ً ال م?ثيل ل?ه ف?ي
ٍ
?عصبية ث ??م ي ??ضع أص ??اب ??عه ع ??لى خ ??ده
ف ??ترة وج ??يزة .ك ??ان ي ??نظر إل ??ى ق ??يس ال ??ذي ك ??ان يح ??رك ن ??ظارات ??ه ب ?
م??سندا ً ذق??نه ب??اإلب??هام وت??ارك ?ا ً الس??باب??ة ت??فرك وج??هه ب??شيء م??ن ال??قلق ،ث??م ي??نفض رم??اد س??يجارت??ه ب??يده
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فتفر
نثرات منه خارج املنفضة املليئة بأعقاب السجائر.
النحيلة
ُ
ّ
وح ??ني أدرك غ ??ري ??ب م ??شاع ??ر ال ??خيبة ال ??تي ح ??اول ق ??يس إخ ??فاءه ??ا ق ??رر أن ي ??علمه ب ??معرف ??ته ل ??حقيقة
مشاعره حيال ديالرا فقال مواسيا ً:
 ج??ميلة ه??ي امل??شاع??ر ال??تي ت??قع ف??ي ب??رزح ٍ ب??ني األخ ? ّوة وال??حب وال??تي ت??سمى ال??صداق??ة .إن??هاتبقيك بعيدا ً عن فوهة البركان فال تتلظّى بحممه.
اب??تسم ق??يس ،ع??لى ال??رغ??م م??ن ث??قتي ب??أن??ه ال ي??شاط??ره ال??رأي ف??هو ع??كس ذل??ك ت??مام ?ا ً .إن??ه ي??ؤم??ن ب??ال??حب
ح??تى ول??و أح??دث أل??ف ع ? ّلة ف??ي ال??جسم ،وأ ّدى إل??ى ن??هاي??ة م??أس??اوي??ة .ل??م ت??كن م??شاع??ر ق??يس ح??يال ت??لك
ال??صبية ح??دي??ثة ،ف??قد ح? ّدث??ني ع??نها م??رارا ً ع??بر ال??هات??ف ،وح??ني زارن??ا ف??ي ك??ندا ،واس??تفاض ف??ي وص??ف
م?وه?بتها ال?فري?دة ح?ني ك?ان ي?قوم ب?ال?تحضيرات ملس?رح?يته "م?فات?يح ال?عودة" وال?تي ق?رر ع?رض?ها آن?ذاك
في ذكرى يوم األرض على خشبة املسرح القومي في مدينة دمشق .
ٍ
بصوت أرعشه التأثّر:
ملحت بريقا ً في عيني قيس وهو يخاطبني
ُ
 رق?يه ،ه?ل ت?ذك?ري?ن ح?كاي?ات ج?دت?ك ع?ن فلس?طني ،وت?قال?يد األع?ياد واألع?راس واألغ?ان?ي ال?تراث?يةوال?رق?ص وال?دب?كة ع?لى اخ?تالف خ?طوات?ها؟ أس?تطيع أن أج?زم ب?أن دي?الرا س?يدة ك?ل ت?لك ال?فنون
وه??ي ت??قدم??ها ل??وح? ٍ
?ات رائ??عة .ل??قد ف??تحت أم??ام??ي ص??فحات سح??ري??ة ،وش? ّدت??ني ل??قراءت??ها ب??تمعن
?ت ف??ي ث??ناي??ا م??وه??بتها  .....وت??أج??ج ف??ي ك??يان??ي ذاك ال??عشق الس??رم??دي ل??وط??ن رس??مت
ح??تى تُه? ُ
موعدا ً للقائه.
صمت قليالً ليشعل سيجارة ثالثة خالل ّ
أقل من نصف ساعة.
?نت أراق??ب ن??ظرات??ه ال??كسيرة ،وأن??ا أت??ساءل مل??اذا ي??عيد ع??لى م??سام??عي ه??ذا ال??كالم ال??ذي ق??ال??ه ل??ي غ??ير
ك? ُ
مرة ،والذي عايشتُه عن كثب.
أضاف باندفاع:
 وأق?ف م?ذه?وال أم?ام أدائ?ها ف?تلغي م?ن ذه?ني م?سأل?ة م?رور ح?قبة م?ن ال?زم?ن ،ف?أت?خيل أن?ها اب?نةت? ??لك ال? ??فترة ،وأن? ??ها ع? ??ايش? ??ت امل? ??جتمع الفلس? ??طيني وع? ??رف? ??ت خ? ??باي? ??اه ف? ??خبرت ث? ??قاف? ??ته وف? ??كره
وتقاليده .تراث ...لطاملا جهدت الستحضاره وتجسيده مسرحيا ً.
همت إص?راره وع?مق رغ?بته ف?ي وص?ف ب?طلة مس?رح?ه امل?غادرة ،م?ما اس?ترع?ى ان?تباه?ي وص?متي ف?ي
ت?فّ ُ
ٍ
بتلقائية لم تكن في املاضي سمة من سماته.
انتظار املزيد من استرساله وبوحه
أحس أن لصمتي آذانا ً تسترق أسراره وتسمع دقات قلبه ،فقال بأسى:
ما لبث بعد ذلك أن
ّ
?ت أك ??ره أف ??الط ??ون ألن ??ه ف ??صل ب ??ني ال ??روح والجس ??د .إن امل ??ؤم ??نني ب ??فلسفته ي ??د ّم ??رون أن ??فسهم،
 ب? ّوي?د ّم?رون م?عهم م?ن ي?حبّون .ه?م ال يُ?درك?ون أن الجس?د ب? ّواب?ة ال?روح؛ إن ش?اء خ?نقها ،وإن ش?اء
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أحياها...
كأنه شعر ،بذكائه الحاد ،بطيف َغ ٍ
يرة فغ َّير مسار حديثه قائالً:
?تقدت ال?قارئ? َة وال?ناق?دة األول?ى ملس?رح?ي ،ك?تاب?ة وأدا ًء .أت?ذك?ري?ن ه?وات?فنا ال?ليلية
 اف?تقدك رق?ية .افُ
املس ??تعجلة إلط ??الع ??ك ع ??لى آخ ??ر م ??ا ك ??تبت ،أو ل ??يخبر أح ??دن ??ا اآلخ ??ر أن أغ ??نية ألم ك ??لثوم ال ??تي
كانت تبث عبر إحدى املحطات اإلذاعية ،فنسمعها بشغف؟ أتذكرين؟ ...
?نت م??شغول ? ًة ب??اس??تقبال ص??ورة دي??الرا ال??تي ح??ضرت ب??قوة ف??ي ه??ذه اللح??ظة .ك??ان
ل??م أر ّد ع??ليه ألن??ي ك? ُ
آخ??ر ل??قاء ل??نا ف??ي م??ون??تري??ال ح??ني زارت??ني م??ن إس??بان??يا م??نذ ن??حو شه??ر ل?تُمضي أس??بوع اس??تراح? ٍ?ة ف??ي
ض?ياف?تي .ف?ي ذل?ك ال?يوم غ?بطتُها ع?لى ت?ن ّقلها ب?ني ال?بلدان ،وه?نّأتُ?ها ع?لى ن?جاح?ات?ها امل?طّردة إذ ك?ان?ت
?خاص ??ة تُنش ??ر ف ??ي ال ??صحف وامل ??جالت ال ??فنية وغ ??ير ال ??فنية وم ??واق ??ع اإلن ??ترن ??ت
ّ? ? ?
أخ ??بار ن ??جاح ف ??رق ??تها ال ?
?رت ك??يف ن??اول??تني
أي??ضا ً .ق??ال??ت ل??ي إن??ها أت??ت خ??ص ّيصا ً لتس ? ّلمني م??ذ ّك??رات??ها ال??تي وع??دت??ني ب??ها .ت??ذ ّك? ُ
مغ ّلفا ً يحوي أوراقا ً منفصلة ،وهي تقول:
 هذه مذ ّكراتي التي وعدتُك بها.صت األوراق جيداً ،ثم قلت لها:
تفح ُ
ّ
ِ
أشكرك كل الشكر على ثقتك بي.
 أال يكفي أن محبوبا ً واحدا ً يجمعنا؟قلت لقيس وأنا أخرج املغ ّلف من حقيبتي:
ُ
انتهيت منذ يومني من قراءة مذ ّكرات ديالرا...
 لقدُ
 وأين هي اآلن؟ من؟ ديالرا أم املذ ّكرات؟ِ
أرجوك.
 املذ ّكرات .هل كتبت عنّي؟ أريد أن اقرأها،?ت امل ??غ ّلف م ??ن ح ??قيبتي ،ون ??اول ?تُه إي ??اه ب ? ٍ
?تعمد ف ??تل ّقفه م ??ن ي ??دي ،وس ??ارع إل ??ى ف ??تحه ب ??حنانٍ
أخ ??رج ? ُ
?بطء م ? ّ
ب ٍ
?نسقها ب?رف? ٍق ي?ناق?ض ع?صبيته ال?تي ب?دأ ب?ها ال?لقاء.
?اد  ،ح?مل األوراق امل?بعثرة ق?ليالً ،وأخ?ذ ي?رتّ?بها وي ّ
?ت أن أغ??ادر ف??وراً ،م??تمني ًة ل??ه ال??توف??يق ،ووع??دت??ه أن أع??مل جه??دي ل??حضور مس??رح??يته ال??قادم??ة خ??الل
رأي? ُ
إقامتي القصيرة في دمشق.
و ّدع?ني ب?كلمات م?فعمة ب?ال?فرح وال?شوق ل?رؤي?تي ،ل?يغيب ب?عده?ا ص?وت?ه ال?عذب ال?داف šمخ? ِّلفا ً ف?ي ن?فسي
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مشاعر أنا عاجزة عن تسميتها.
?ظرت إل?ى م?كتب ق?يس ف?رأي?ته غ?ارق?ا ً ف?ي ال?قراءة ،تُ?رى ه?ل أراه ث?ان?ي ًة؟ أم أن
ع?ند ب?اب امل?صعد وق?فت ،ن ُ
وخرجت راكض ًة؟
وداعي الحميم له منذ لحظة هو األخير؟ ربما ،وإال ملاذا فاضت دموعي
ُ
?غطت زر اس??تدع??اء امل??صعد ،ف??برزت إل ?يّ ص??ورة دي??الرا ح??ني و ّدع ?تُها آخ??ر م??رة ،ب??عد أن س ? ّلمتني
ض?
ُ
الج ??زء األخ ??ير م ??ن م ??ذ ّك??رات ??ها ،ف ??ضممتُها ب ? ٍ
?قوة إل ??ى ص ??دري ،وإذ ب ??دم ??وع ??ي ت ??ب ّلل ع ??نقها ،ف ??قد ت ??خيّلتُ
ٍ
ت.
للحظة قيسا ً بني ذراعيّ....والغريب أن عنقي هو اآلخر تب ّلل...
ولست أدري ماذا أو َمن تخيّ َل ْ
ُ

النهاية
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