يا سيد الحزن
قصة :أميمة عز الدين /مرص
التاريخ الرسي لألمل مبتداه القلب ومنتهاه قرب مغلق وأمنيات مشتهاة وأحالم ال تتحقق ومواويل
للصرب نرددها حني نخلو ألنفسنا .املوت غفوة طويلة ال ندرى قوانينها وال نخترب قسوتها .أشفق عيل
صديقي الصغري وهو يسعى كل يوم للموت بنفس راضية مطمئنة ،جيوبه مثقلة بالحجارة يرمى
بها كلام كان عائدا من املدرسة أو متجوال بساحات الخليل ،رغم سنواته العرش لكنه مل يجفل يوما
من املوت ،يشبه حبيبي الذي أزور قربه كل يوم ،كان مثله مشاغبا ثائرا مل يتوا َر خلف حائط مثلهم
يخش يوما رصاصهم الغادر حتى سقط بني يدي ،وقتها مل أدر ماذا
أبدا،يذكرين أيضا بأخي الذي مل َ
أفعل وقد تحجرت الدموع كملح أبيض ناعم مبقلتي ،وهو يجود بروحه ،أتأمل الدم النازف من
صدره تتشكل خارطة لوطني والقدس يقبع يف قلبي بأقصاه وكنيسة القيامة.
أتذكره وهو قائم يصيل بالليل يف خشوع ،يتلو القرآن ويرتله ترتيال ويرتقّى بالقراءة حتى أظنه
ملكا من مالئكة السامء وىف النهار يترضج وجهه بالدم الغاضب ويرفض التفتيش يف نقاطهم حتى
أصابهم الضجر من إرصاره وعنفوانه .ورآه شباب كرث ،الغضب يبلغ حناجرهم وهم ذاهبون
ألشغالهم وتلك املرأة التي متسك يد طفلها لتعرب الحاجز للناحية األخرى من الخليل والعجوز الذي
يتوكأ عىل عصاه فيأيت أحدهم من وراء ظهره يلكزه بكعب بندقيته حتى كاد أن ينكفئ عىل وجهه
لوال تسانده عىل كتفه.
أناجي حبيبي يف غيبته ورقدته:
يا سيد الحزن :تشتتت روحك ملا أرسفت يف الغياب واتخذت من حزنك خليال ،ال تنظر للعامل وأنت
قابع تجرت ذكرياتك وتوبخ اآلخرين ألنهم مل يشاركوك الحزن رغم أن أعينهم ابيضت من البكاء عليك.
أهرول يف الطرقات والحواري العتيقة ،أهذي بقوة يف نشيج حزين:
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ال تحلوا دم عاشق يف األشهر الحرم وال يف غريها.
أيها الحزين الوحيد ،ال تسكن بعيدا عن وطني....يوما ما ستمطر ويغسلنا املطر من أدراننا..عد
وأعطني سببا قويا للحياة.
أناجيه مثل أم مكلومة صابرة قائلة:
ال تحزن يا صغريي ،فأنت تسكن قلب أمك ،وال يضريك ضجيج العامل ،أو عبثه ودعني أحيك لك
حكاية قبل النوم ،لتغفو قرير العني فقلبي نافذة لعينيك عىل املدى....
فأجمل األشياء مل تأت بعد أو أتت يف غري قطافها
وال تتفلت مني فأنا كامرأة عجوز ،وأنت مازلت فتيا تراودك القصائد والصغريات وأنت مل تذق
جمر النار.
ع ّدوديت تسكن قلبي ،تقفز طواعية عىل لساين وأنا أبىك حبيبي:
ليه يا بنفسج بتبهج وأنت زهر حزين.
كنت أواريه ثرى الغياب
ملا طالت غيبته ظللت أبحث عنه ،حتى أخربين صديقه أنه رآه والجنود الحمقى يجرونه من
مالبسه وقد قيدوه باألصفاد وأودعوه سجنا انفراديا .تحجرت الدموع مبقلتي فلقد خربت تعذيبهم
أليب حتى ردوه إلينا جثة مشوهة بالكاد تعرفت أمي عىل مالمحه..كنا صغارا ً وقتها وهددوها بنا،
الذت بنا وعربت إىل غزة ومللمت شتاتنا مرة أخرى.
دعوت رىب أن يرزقه موتا رحيام ،أكاد اسمع رصخاته وهي تشق ساميئ ،مختلطة بأنات آخرين ال
ذنب لهم سوى إنهم يبحثون عن وطنهم وميجدونه يف أشعارهم وحكاياتهم وقلوبهم .مل تطاوعني
نفيس يف استجداء عطف عدو يل وله رغم أن الفرصة سانحة مادمت سأضمن له رحيله ورحييل
دون رشط وانىس حق العودة..الرشوط قاسية....الخروج هنا يشبه طلوع الروح...هم ال يفقهون
شيئا وال يعلمون أن دماء عائلتي سالت هنا وترشبتها األرض حتى ربت واخرضت بآخرين رحامء
فيام بينهم وأشداء عليهم.....ظللت قابعة مبكاين انتظره برشفتي عله يعود يوما..ملا عاد تلقفته يدى
بحنو أم مل تذق طعم األمومة قبال...ولففته بعلم بالدي...كان جسده يقطر دما وصديقه يكفنه
باألبيض الشاهق...رأيت دموع صديقه تغسل كفنه املضمخ بالدم ،رصختي محبوسة بصدري ،مل
اشعر بالراحة إال حني ناديت:
واقدساه !
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يف كل صباح أذهب إىل قربه ،أتحدث إليه والدموع تغسل وجهي ،من بعيد رأيت جرافة تهرول نحوي
والسائق يلوح يل بعربية ركيكة ويأمرين باالبتعاد ،يربض عىل مقربة مني بيت مدهون بلون الزيتون
األخرض ،تجلس أمامه امرأة يف العقد السابع ،النمش والتجاعيد يفرتشان وجهها األسمر ،مازال يرصخ
فينا باالبتعاد ،بعد قليل وجدت أخريات ينضممن إيل ،افرتشن األرض وبأيديهن سعف النخيل ،ال
يتحركن من أماكنهن يف إرصار غريب ،الجرافة سكنت عند أقدامنا ،نزل السائق يسب ويلعن وه ّم
بلطم جاريت العجوز عىل وجهها ،دفعته بقوة حتى ارتبك واصطدم بقطع الحجارة املتناثرة ،أىت زميله
وبيده مدفع رشاش وج ّهه بثبات لصدورنا املرشعة دوما نحو املوت ،مل نجفل ومل نتقهقر بل ازددنا
ثباتا ونحن نتقدم نحوه ،نلمح الخوف الذي يغالبه يف عينيه هو وزميله ،نزأر بقوة يف نبل ووقار:
واقدساه.
مازال السائق يتقهقر مع زميله والخيبات واللعنات تطاردهام  ،يتوعد ويهدد ويرعد بالسباب
ونحن مازلنا نلوذ ببعضنا البعض ،ال نتحرك ،فقلبي معلق بقرب من أحب ،ابتسم والجميع ينشد يف
ثبات :واقدساه
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