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وخطتها،  حيايت  ألرسم  وفرشاة  وأقالماً  ريشة  أملك  ال  أنا   "

وألونها كام أشاء، ال أملك اكسري القدر حني يسألني هل تقبيل 

الخروج من رحم أمك، ال أملك حق اإلختيار، ولو كنت أملكه 

الخرتت أن أعود إىل رحمها، فإن ثالث ظلامٍت يف رحمها خري 

يف  املعتم  امليضء  حويل،  من  الضيق  الواسع  العامل  هذا  من 

بقعتي"

المقدمة
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إهداء
"إىل عائلتي

إىل صديقايت

إىل مالئكة الله يف األرض

إىل هنادي العنيس"
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1 مارس 2007 

العارشة بعد أن نامت الشمس دون أن ألحظ إرشاقها..

 

حني يخلق اإلنسان ال يختار الرحم الذي سيقيض فيه تسعة أشهر من حياته، ال يختار الطبيب 

ليبيك  التي سترضبه عىل مؤخرته  الرحم، ال يختار املمرضة  بإخراجه من هذا  الذي سيقوم 

معلناً بدء مسريته الحياتيه، وبهذا يعلن أن حياته قد بدأت برصخِة ممزوجة بدموع متالحقة 

وقدر يجهل تفاصيله. قدر ال يختار فيه أبسط حقوقه، كاملالبس التي تليق به مثالً ويجد فيها 

راحته الرتدائها، ال يختار املكان وال الزمان اللذان سيخلق بهام، بل حتى أنه ال يحق له اختيار 

ديانته وال عرقه وال جنسه ، ال يختار اسمه الذي سينسب له وسينادى به اىل يوم يبعثون .

الثالث من مارس لعام 1989، وال أدري مدى صحة هذا  أنا، فيحىك أنني قد ولدت يف  أما 

الكالم، أنا املولودة يف أحد مالجىء مدينة بريوت لأليتام، استيقظت ألجدهم سموين سارة، 

وعىل مايبدو هكذا ينادونني أيضاً.

ال أدري صدقاً يف أي مستشفى قد ولدت ويف حضن من ترعرعت، كام أنني أجهل متاماً من 

هي املرأة التي زرعني يف رحمها رجل مجهول ألكون مثرة لحظة عابرة، متعة لحظية، وخطيئة 

أتت عىل الدنيا لتميش عىل قدمني وهوية مفقودة.

عشت يتيمة ألب عىل قيد الحياة، ويتيمة ألم مل أر مالمحها يوماً، مل أغفو بني ذراعيهام أو 

أتوسطهام أثناء نومهام املضطرب لكرثة استيقاظي املفاجىء ليالً
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مل أعرف معنى أن يفطم الطفل من ثدي أمه، مل أجربه مسبقاً ومل متس شعري أطرافها وهي 

تحيك يل كم يحتاج الطفل ألن تحنو أمه عليه حتى يف أكرث أوقاته مرحاً. وأكاد أشك أنني قد 

ورثت منهام شيئاً، ال طباع وال مالمح ، أنا اللحظة العابرة التي استيقظت لتجد نفسها يف مأوى 

أيتام، أنا التي لفظني العامل خارج معاملي، خارج املفرتض، وأصبحت بني ليلة وضحاها كأطفال 

الشوارع، يلصقون يب ألقاباً مل أرتكب يوماً أفعالها، يقتلونني بها مابعد األلف ألفاً، يدفعونني 

إىل طريقها، ويف نهاية األمر أسقط لريددوا ويبقى صداهم يردد من خلفهم: هكذا حقيقتك!

عشت أكره الرجال، أحقد عليهم، وأمتنى لو بإمكاين سحقهم جميعاً دفعة واحدة!

عشت كارهة ألب مل أره يوماً، كنت ال أكره يشء يف هذه الحياة كام أكره والدي الذي ال يليق 

به اسم أيب.

عشت وأنا أجهل  أي طريق عيل أن أسلك، وإىل أي مدى يجب أن اكتفي بطبطبة من ابتسامة 

مجهول قد يحمل يف داخله نوايا سيئة يل، أو قد يشفق عىل حايل التي تلفظها مالمحي يف كل 

مرة أستشعر بقرب أحدهم مني وأنتفض واقفة، فأثري حزنهم، وأثري الرعب يف داخيل.. إىل أي 

مدى!
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3 مارس 2007

التاسعة من صباح يومي املزدحم باألمل والعاطفة

كان عيد ميالدي الثامن عرش مختلفاً جداً، كئيباً جداً، حزيناً جداً، وموجعاً حد أنني تقيأت 

كل ما يف داخيل دفعة واحدة.

كان عيل أن أغادر الدار، كان يجب أن أبدأ يف أوىل خطوايت الجادة، تلك التي أبدؤها يف أن 

أعلن تحميل مسؤولية نفيس.

كان يجب أن أعمل ألدخر املال وأعيل نفيس، وأكمل دراستي التي توقفت يف الثامن عرش 

من عمري دون أن أخوض الحياة التي تيل مرحلة الثانوية العامة، تلك التي أبحث فيها عىل 

االنرتنت يف أي الجامعات يجب أن ألتحق، وأيهم ستكون األقرب لوضعي، واألنسب يف طريقة 

السداد فور إيجادي العمل املناسب بتوقيته وبسد حاجايت األولية.

األسوء من هذا كله أنه كان يجب عيل أن أكون األب واألم، األخ واألخت، الصديقة والزميلة، 

بل وحتى الوطن. كان يجب عيل أن أقويني وأن أدعمني ألستطيع أن أميض قدماً يف هذه 

الحياة التي أرغمت عىل التواجد فيها،  لو كان فقط يل حرية االختيار يومها.. الخرتت أن ال 

أولد!

غادرت الدار كرهاً ال طوعاً، مل أمتسك بوجودي هناك رغبة بالبقاء، بل كان متسيك خوفاً مام 

سأواجهه وحدي يف الخارج، كان متسيك خوفاً من املغادرة حيث أنني ال أعرف كيف تدور 

األرض خارج أسوار امللجأ
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ال أدري كيف ترسي الحياة هناك، يف تلك البقعة التي مل يخل يف ذهني مسبقاً أنني سأضع 

قدمي عليها وحدي، وسأحرك يدي دون أن ترتطم بجدران من حويل هذه املرة، سأتسمر يف 

مكاين، وعيني تلحق املارة من حويل، ويختنق صويت قبل أن أسأل أحدهم: اسمي سارة، أين 

االتجاه الصحيح لحيايت اآلن؟

 كنت أسري وحدي يف شوارع بريوت الواسعة اململوءة بالغرباء والسياح األجانب، حتى املواطنني 

فيها ال يشبهون بعضهم البعض، وجوههم غريبة ومختلفة، كنت أستجديهم وأبحث فيهم عن 

أصيل وعن نسبي وعن عرقي، لكني مل أجدين فيهم!

مل أجد فيهم سوى صورة مالصقة لوصف الغرباء، ومن حولهم الكثري من املباين التي اختلفت 

عن بعضها أيضاً، تارة أرى صفوفاً من املباين الشاهقة، وتارة أجد نفيس يف بقعة عتيقة لبيوت 

قدمية وجدران تحيك الكثري من أصوات القصة بني رصاخ النسوة يف االجتياحات االرسائيلية، 

واغرتاب أهل الدار عن ذاتهم يوم أصبحت بريوت كلها الوجهة العربية األوىل لحرب أهلية 

مازالت تضخ الكره ملن عىل أرضها حتى هذه اللحظة، والسبب.. أننا ال نقبل من هم يختلفون 

عنا، وأن ثقافة االختالف ال مكان لها بيننا، ولن يكن يوماً لها مكاناً.

كنت أسري، خطوايت صغرية، أخىش أن أفتح قدمي أكرث وأن أمدها إىل األمام، ال أعلم ما الذي 

سيخرج يل من األسفل إذ ما تجرأت عىل أن أفعل ذلك وأن أكشف لهذه األرض أن يل قدرة 

ألن أميش كاألطفال تارة وكالناضجني تارة أخرى.. وأن عقيل ال يستوعب سوى أربعة جدران 

ورسير حديدي كنت أنام فوقه يومياً
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كانت السامء بعيدة جداً عني كبعد السعادة متاماً، كبعد تلك املتعة اللحظية التي أنجبتني، 

وكنت أنا السبب والنتيجة يف آن واحد.

كنت أميش بأعني كثرية، عيناي اململوءتان، بالدموع، وبأعني املارة التي قتلتني نظرات الشفقة 

من خاللها ..

كنت أميش وأنا عاجزة عن كبح دموعي أكرث، كنت أميش وأنا أنظر يف أعني األطفال وأدعو الله 

الذي مل أراه قط كام مل أَر والداي.

 أعني األطفال بريئة جداً، أتساءل هل يا ترى كنت بريئة كذلك يف صغري؟ أم أن الطريقة التي 

لفظني بها قدري مل تكن لتسمح أن أتصف بالرباءة أيضاً!

سمعت طفالً ينادي بابا وكأنه وضع خنجراً يف منتصف صدري كان يتشبث بيد أبيه فزلزل 

بثقلها ووسعها صارت فوق جسدي  السامء من فوقي وكأنها  األرض من أسفيل وتساقطت 

النحيل املنهك، قتلتني كلمة بابا  أنا التي مل أكن أملك الحق يف قولها يوماً، تعرثت يف مشيتي 

عدت مرات، وسقطت يف املرة الرابعة، يوم مل يتوقف عن نبش األمل يف داخيل بكلمته األوىل، 

وكأمنا أعجبه أن يرى فتاة مبنظرها الغريب تسقط أمامه، وكان له ذلك حينام نادى ماما، يا 

إلهي كم كان وقعها مؤملاً يف نفيس، وكأين نفيت من تلك األرض.
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كنت أمتنى لو كان بإستطاعتي أن أرصخ يف وجوههم، أن أقول لهم أرجوكم اخفضوا أصواتكم 

فإن قلبي الكفيف ال يحتمل وروحي الثكىل ال تطيق أن متارسوا حقوقكم أمامي.

غريت مرسى اتجاهي، اللتفت ويستوقفني مشهٌد أب يشرتي قطعة آيس كريم البنته، رحت 

أنظر إليهام بحزن ونهم ورشاسة يف ذات الوقت كام لو أنني قطة مرشدة، رصت أمسح اللعاب 

الذي سال من فمي وأنا أتتبع كف يديه ينزلق عىل رأس ابنته وهو يحشو األوراق القطنية 

يف أطراف قميصها يك ال تلوث نفسها، سال اللعاب من فمي اشتهاًء لعاطفة األبوة ال لقطعة 

اآليس كريم.

مشيت كثرياً حتى جاء الليل، حل الظالم وبات لون السامء متاماً كلون قدري، جلست عىل 

أحد املقاعد العامة، أخذت قلمي ودفرت مذكرايت من حقيبتي التي كنت أحمل بها أحالمي 

املحطمة وخيبايت، ويف أول السطر كتبت:

"أيها الرجل الذي تسبب يف تعاستي، اليوم أمتمت عامي الثامن عرش وغادرت امللجأ، اليوم 

ترشدت بسبب نزواتك وشهواتك قبل مثانية عرشعاماً وتسع أشهر من اآلن، سرياك الله ويلتقي 

بك ويحاسبك عني كثرياً، والله لو كان وجودي سبباً إلعاقتك من دخول الجنة حتى أغفر لك، 

فلن أفعل، قل يل بأي ذنب قتلتني حية، بأي ذنب؟"

سقط القلم من يدي، ورسقني النوم..
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أيقظتني امرأة عجوز، خطوط الزمن املتوازية يف وجهها كانت مرعبًة جداً .

- انهيض يا ابنتي، مينع النوم يف األماكن العامة، سيحتجزك "الدرك" إن مروا من هنا.

استيقظت ويب الكثري من الَهلع وكأن الجن يتخبطني من املّس، كنُت أخاف من الغرباء كثرياً، 

هربت من تلك السيدة مرسعة، ارتجفُت حني قالت يا ابنتي فلم اسمع تلك الكلمة يف حيايت 

بتاتاً، رمبا َحسبتني )مجنونة( من شّدة فزعي، لكن ال أحد يعلم ما يف القلوب إال الله .

كانت هذه  إن  أعرف  األشخاص، ال  األماكن وال  أعرف  بوصلة، ال  بال  بال وجهة،  أسري  رصت 

البداية أم أنها النهاية، ال أعرف يف أي مفرتق طرق وضعني القدر رغام عّني، كنت أملك القليل 

من النقود التي كنت أدخرها يف األعياد من زوار الدار، ففي لبنان هناك ما يكفي من األعياد 

بالكاد يكفي الستئجار غرفة بسيطة يف بيت  أملك ما  الطوائف واألديان، كنت  لتشمل كل 

مشرتك للفتيات الشابات، حيث يكون البيت املشرتك حالً للشابات العامالت واللوايت يقطن يف 

أماكن تبعد عن قراهن وتقرتب من جامعاتهن وميزانيته املقتسمة تكفي ألن تراعي الضائقة 

املادية وزيادة األسعار املستمرة طوال العام، كان يجب عيل أن أجد مأوى قبل منتصف الليل، 

فإن الحياة بعد الثانية عرش ليالً تصبح مخيفة ويتحول املارة يف الشوارع الوحيدة إىل غرباء 

مرعبني، وقد كنت فتاًة فاتنة املالمح، مرتفة الفتنة، أي أنني كنُت مطمعاً لكالب الشوارع .

سألت أحد املارة عن إمكانية إيجاد غرفة لإليجار يف منزل مشرتك للفتيات قريب يف هذه 

املنطقة، رد قائالً : شو رأيك تسكني معي يا حلوة، ثم تعالت صوت ضحكاته، تعرثت وأنا 

أرجع إىل الخلف ثم عرفت أنني أمام خيارين ال ثالث بينهام إما الهرب أو الهرب فنهضت 

وبصقُت يف منتصف وجهه ثم أرسعت هاربة .
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سألُت  عجوزاً هذه املرّة، فدلتني عىل دار قريبة من هنا وأسعارها زهيدة .

ألقيُت  االنتهاء من اإلجراءات األوىل، دخلت غرفتي  استأجرُت غرفًة بعد عناٍء طويل وبعد 

بجسدي املتعب عىل رسيري ومنُت حتى الصباح دون أرٍق أو تفكري.. ما الذي يخبئه يل الغد؟

يف اليوم التايل كان يجب أن أبارش يف البحث عن عمل ألن النقود التي أملكها مل يتبق منها 

الزمن، كان من الصعب  اليومية ألسبوع من  القليل، لن أستطع أن أسدد بها احتياجايت  إال 

أن أجد عمالً وأنا ال أحمل شهادة جامعية، فأُرغمُت أن أقبل بأي عمل أيّاً كان نوعه ألَعيش، 

وجدُت عمالً يف رشكة للمواد التجميلية كمندوبة مبيعات تم قبويل فوراً نظراً لفتنة وجهي 

التي أغنتني ملرة عن التحرس يف عدم إكامل دراستي الجامعية.

يف البداية رسرت جداً بفرصة العمل هذه، إال أنني بعد أيام قليلة تعرَّضت ملواقف سيئة جداً، 

كذلك املوقف وأنا أعرض البضائع يف الشقة الفندقية املالصقة ملقر الرشكة التي أعمل بها، 

قرعت باب املنزل وإذ بشاب وسيم يطل من الباب..

- تفضيل يا حلوة، يا ميت اهلني وسهلني

- عفوا، أنا مندوبة مبيعات من رشكة ...

قاطعني، ثم شّدين من قمييص وقال يل:

- اتركينا من البضايع و الرشكات تعي ورجييك احال عرض ممكن تشوفيه بحياتك 
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استجمعت قواي، طلبت منه أن يعطني دقيقة ألدخل املواد معي يك ال يتم رسقتها من زائر 

مفاجىء للشقة املقابلة، وما أن أفلتني حتى تركت املواد عىل األرض وهربت بنفيس حتى 

ليتم معاقبتي رغم ما حدث وخصمي من  أتلو عليهم ما حدث معي،  وصلت الرشكة وأنا 

راتبي الشهري ملا يوازي تكلفة تلك املواد التي يبدو أنه تخلص منها رسيعاً فور هرويب قبل 

أن يستدل عىل فعلته أحد.

كان يجب عيل أن أتحول لكائن آخر، أكرث حدة يف الطباع، وسليط اللسان، كان يجب أن أؤثر 

عىل ذايت بأخالق من هم حويل ال بأخالقي، فعندما تكون غريباً ال يهم إن كانت سمعتك جيدة 

أم سيئة طاملا أنك يف نهاية األمر لن تدع ألحدهم أي فرصة ألن يأكل من أطراف ظهرك دون 

أن تعلمه درساً جيداً يف متهيد املشهد، ويف أن الفتاة مهام كانت عليه نيتها ميكن أن تتحول 

فجأة إىل "حسن صبي" إن استدعى األمر.

اذكر موقفاً آخراً يف أحد الشقق أيضاً تحرش يب رجالً ثم قال يل :

انت من وين جايبه حالك من بيّك أو من إمك .

صدقاً حني قال يل تلك الجملة شعرت أن الكون بوسعه يضيق كخرم إبرة ويخنقني، من أمي 

ومن أيب؟ من أين  أتيت بجاميل هذا؟ ال أعلم صدقاً ال أعلم، نظرت إليه بإزدراء ثم غادرت 

املنزل بدون أن أتلفظ بأي حرف، تلك الجملة جعلتني أحاول أن اسرتجع  ذاكريت يوم الثالث 

من مارس لعام 1989، أحاول تذكر مالمح أمي وأيب، لكني مل أستِطع، والله مل أستطع .
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حني عدُت من عميل إىل غرفتي ركضت مرسعة إىل املرآة أبحث يف مالمحي عن أم وأب، 

لكني مل أجدهم يف، مل أجد سوى خيبات وسنوات متر هباء منثوراً،  فلقد خلقُت ألَشقى..

 يف هذا اليوم تحديداً قررُت أن أترك عميل كمندوبة مبيعات وأن أبحث عن عمٍل آخر .
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"مل أكن أؤمن بالّصدف،  لكن تلك املسافة املتمركزة بني ميينك وشاملك، جعلتني أكفر بكفري 

بالصدف فآمنت بك وجعلتني أثق مبن ال أثق" 

هذا ما قد دّونته يف دفرت مذكرايت يوم  السابع من مارس 2007.

كنُت أركض يف حديقة عامة،  مل أسقط عىل األَرض، مل ميسك بيدي شاب وسيم ومل يساعدين 

عىل النهوض كام يحدث يف األفالم الرومانسية، كنت عطىش جداً، كان الجو حار، سألني شاب 

غريب : ما بال وجهك شاحب وشفتيك جافّتني .

- وما شأنك أنت، أغرب عن وجهي .

- ههه ما بِك يا صبيه لسُت صعلوكا وال قاطع طريق، خذي سدي ظأمِك، وداعاً .

وضع "قنينة" املاء بجانبي ثم رحل بكل وداعة وكربياء يف الوقت ذاته، ال أدري ملاذا ابتسمُت 

يومها، رغم أنني ال أضحك، ومل أكن أعرف قبل ذلك اليوم كيف ميكنني أن أبتسم. ال أدري 

كيف انقلب كياين رأساً عىل عقب يومها،  أنا التي ال تشعر ال تبتسم، ال تؤمن بكل األشياء من 

حولها، قلُبت املوازين كلها، يومها شعرت، يومها فقط ابتسمت فآمنت أخرياً!

عدت إىل غرفتي راجية الرب أن تُلقي الصدفة بذلك الشاب الوسيم يف طريقي مرًة أخرى، ويف 

عرص اليوم التايل عدت إىل الحديقة ذاتها، وجدته، فرحت، لكني تجاهلته عمداً،  كنت أعلم 

بأنه جاء للبحث عني، ال أظن أن الصدفة هي التي جمعتنا هذه املرة ..
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توجهُت نحوه وقلُت برصانة ورصامة: 

- ممم،  طاب مساؤك، شكراً لك عىل املاء، واعتذرعن أسلويب الفّظ البارحة .

- ال بأس، ال ألومِك، ال بد من التحفظ مع الغرباء .

* ابتسمُت وابتسم ..

شعرت بأن دقات قلبه تزغرد ألنني ابتسمت رمبا كان عزاؤه ابتسامتي .

صمتنا قليالً ثم فتح الحوار مرة أخرى .

_ اسمي رؤوف وأنِت؟

_سارة 

-ما بِك تقولينها بحزم " تغنجي يا بنت شوي "

- عفواً .

- ههه أووو ال تسيئي فهمي كنُت أمازحك وحسب، كم عمرك يا سارة  .

- صدقاً ال أحب أسلوب التعارف هذا كالحصة األوىل يف الصفوف االبتدائية .

- عنيدة

- مشاكس

مشينا ومضينا 

*********

انقىض اليوم ونحن نتحدث سوياً،  اسرتسلُت بالحديث مع رؤوف ويف املساء حني عدُت إىل 

غرفتي كتبُت عىل دفرتي " كُن يل أباً، كن يل وطناً، فقد عشُت طول العمر أبحث عن كنف 

أب، وخلقت منذ املهد يف منفى"

إىل رؤوف 8 مارس 2007.
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الحديقة إىل أن تحول األمر من رغبة ملصادفة رؤوف إىل عادة ال  أصبحت أركض يومياً يف 

ميكنني تجاهلها بل حدثاً أعتدت عليه ألبدأ به يومي، مّر أسبوع كامل مل أَر به رؤوف، ظننُت 

بكّف  أحالمي  تصفعني  كالعادة  لكن  السنة مع رشيك،  برأس  العام سأحتفل  أنني يف هذا 

القدر، فأقعد أسفل مقصلة املوت الحي، انتظر مويت الذي ال يأيت، متاماً كالعقاب يف السجون 

الصينية )العقاب باالنتظار لقطرة املاء( ، يئسُت من انتظار رؤوف يوماً بعد يوم حتى قررت 

أن أطرده من رّف أحالمي.

يف ذلك اليوم كانت إحدى مسؤوالت الّسكن، تحاول استفزازي، تحاول االقرتاب مني،  رمبا 

كانت تحاول أن تكشف الرس الذي أخبئه بني أهداب روحي،  وحنايا فؤادي، وبني املقلتني 

الّدامعتني، كنت شديدة التحّفظ، ال أجود بالحديث مع فتيات الّسكن، أو مع املسؤوالت إال 

للرّضورة القصوى .

  

هربت وجلسُت يف إحدى الحدائق العامة يف مييني رواية الّسجينة مليكة اوفقري لـميشيل 

ويداي  غامئاً،  الجو  كان  ليدفئني،  به  أستعني  كنت  الذي  القهوة  كوب  شاميل  ويف  قيتويس 

كثرياً، وحني  الكتاب  فقد شدين  أخرى،  تارة  عنها  وأغفل  تارة  قهويت  ارتشف  برداً،  ترتاقصان 

استغرقُت يف القراءة نسيت الربد متاماً .

كنُت اقرأ الفقرة األخرية من الصفحة 171 وقد كُتب فيها : " أنا، وأمي، ورؤوف، وميمي بدأنا 

بتنفيذ إرضاب عن الطعام يف عّز الشتاء، كانت األرض والجدران مغطّاة بالجليد. الزمنا ارسّتنا، 

ورحنا نتكّور تحت أغطيتنا الهزيلة، نلتمس تحت طياتها بعضاً من الحرارة والدفء "
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بعرثتني هذه الفقرة عّمت الفوىض يف إنحاء أفكاري، وعبث املكان يف زمام أحالمي، رصت 

أغيل وكأنني قد قُذفت من فوهة بركان للتّو، ثّم ارتعش وكأن أسفيل زلزاالً بقوة 9 ريخرت، أنا 

وأمي ورؤوف اجتمعنا يف كتاب! يا للصدفة!!

جمعت هذه الفقرة بني أمي التي بحثت عنها طول حيايت، ورؤوف الذي قادته الصدف إيل ثم 

سلبه القدر مّني، يا رب نّجني من حّمى الفقد هاته، امنحني القوة ألقاوم، فقط أريد املزيد 

واملزيد من املامنعة .

مل أقَو عىل اإلستمرار يف القراءة، أغلقُت الكتاب، أمسكُت فنجان قهويت الذي طاملا تحول فجأة 

إىل  سند، ورحُت أسري يف شوارع املدينة الغريبة، رحت أنظر يف وجوه الغرباء، كانت األرض 

تدور بشدة، ورأيس أصبح ثقيالً للغاية، آخر ما أذكره حينها، أن الرواية  سقطت مني، ومل 

أستطع انتشالها .

يدي  ميسك  لطيٌف  رجٌل  وبجانبي  وريدي،  يف  املغذي  وإبرة  الطوارئ  غرفة  يف  استيقظُت 

ويبتسم، ظننُت بأنني أحلم، فأغمضُت عيني ألُواصل حلمي فكم كنُت أتوق للحنان، استشعرُت 

بلمسات كّفه كثرياً ففتحُت عينّي عىل عجل، نظرت بدهشٍة وإذ هذا الرجل هو رؤوف ...

_ رؤوف )رصخت بصوت عاٍل(

_ اشششش، اخفيض صوتك، أجل رؤوف )وابتسم بلطف( 

_ لكن ما الذي جاء يب إىل هنا، ما الذي حدث، أين كنت! 

_ كفي عن الرثثرة، يجب أن ترتاحي اآلن
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سحبُت يدي من يده،  ثم رصت اسأل يف قرارة نفيس ترى كيف يحنو القدر عيّل من جديد 

ويجمعني به، أنا التي مل أَر من هذا القدر إال القسوة .

الحالة مبا أين قد دخلت املستشفى،  ليتم تسجيل  ثبوتيّة  أوراقاً  الطبيب فطلب مني  دخل 

جزعت وانتزعت إبرة املغذي من يدي دون أن أبايل باألمل ورصخت يف وجه الطبيب: أنا بخري، 

ال داع لذلك، وداعاً .

ركضُت مرسعة،  وكأين أحمل لبنان كلها عىل ظهري، لحق يب رؤوف .

_ سارة..سارة..

شدين من يدي ثّم سحبني نحوه !

_ ما بِك، أخربيني ما خطبِك .

كانت الدموع تسيل من عينّي كنهر جاٍر 

_ ال يشء، دعني وشأين 

_ لن ادعِك ترحلني 

تركت يده ثّم رسُت خطوتني،  فاستوقفني كالمه .

عيناِك  كانت   ، صباح  كل  الحديقة  يف  تركضني  وأنِت  جداً  جميلة  كنت  باملناسبة  سارة،   _

جميلتان وأنِت تبحثني عن شخٍص ما تفتقدينه، كنت طاهرًة جداً وأنت تقبّلني األطفال يف 

الشارع وتبتسمني يف وجوههم مشجعًة إياهم للذهاب إىل املدرسة، ما أجمل وجهِك يا سارة 

وأنت تتصببني عرقاً أثناء عودتِك إىل مكان سكنك .

رجعت خطوتني مبقدار ما رست !
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_ اذن كنت تراقبني، ومن قال لك أين كنت أبحث عنك، أنا ال أفتقد الغرباء.

_ حسناً انيس ما قلته، أخربيني لَِم هربِت من الطّبيب؟

_ ستظنني مجنونة إن طلب مني الطبيب اسمي الثاليث وجاوبته بأنني ال أعرفه، أليس كذلك؟

_ مل أفهم، هل لِك أن توضحي األمر يل ليصبح جلياً .

_ انس يا رؤوف

_ ما هذا اليأس الذي أراه يف عينيِك الجميلتني 

_ إن كنَت تغازل كل النساء بالطريقة ذاتها، كيف لك أن تحيص عدد عشيقاتك .

ضحك رؤوف بشدة فضحكت من قلبي للمرة األوىل منذ مثانية عرش عام .

_ ال تظلميني، يشء ما ينطق عىل لساين حني أراِك ال أدري ما هو 

_ رمبا جنية الحب ههه

_ ضحكتِك جميلة، ال تدعي الحياة ترسقها منِك

_ ترسقها؟ الحياة؟ اصمت بربّك

_ حسناً سأصمت، لكن عليِك قبول دعويت لتناول العشاء معاً

_ ال أقبل دعوات الغرباء

_ غرباء، سأقتلِك والله!

_ مممم حسناً سأجازف معك وأقبل هذه املرة

كان عشاء ممتعاً جداً،  مل تكن اللذة يف الطّعام بل كانت يف أنني للمرة األوىل أتذوق طعم 

السعادة،  ياه كم أنها شهية ولذيذة .
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_ تأخرت يجب أن أعود إىل املنزل

_ أخربيني يا سارة يف أّي عامرة تسكنني ؟ 

_ أسكن يف بيت مشرتك للفتيات العامالت والجامعيات

_ أنِت طالبة جامعية إذن؟

_ ال

_ تعملني يف منطقة بعيدة عن منزلك؟

_ ال

_   حسناً، لنجرب بطريقة أخرى، هل يحق يل أن أعرف؟

_ لقيطة

_ مل أفهم

_ بنت حرام !

_ اصمتي، ال تقويل ذلك

_ بنت زىن

وضع رؤوف يده عىل فمي،  ثم انهمرُت بالبكاء بكيُت بشّدة مل يسبق يل فعلها قبل هذا 

اليوم، كانت رغبتي جامحة يف البكاء،  أرغمتني الرتاكامت املكبوتة يف قلبي أن أزيل صامم 

األمان يف عينّي فتنفلت الدموع منها،  عانقني رؤوف بشدة مل أمانعه يومها،  فكم كنُت يف 

قرارة نفيس أحتاج هذا العناق .

" وكنت أخـاف أن أعانقك،  فتقُف الحياة بـِي بني ميينك وشاملك،  فأطلب من القدر أن 

يرتكني عالقة بني يديك،  وأصري عاجزة عن اإلستمرار يف هذه الحياة بالك "

15 مارس 2007
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التي  اليومية  العادة  مامرسة  أو  العمل  عن  للبحث  الخروج  يهّمني  عاد  ما  غرفتي،  الزمُت 

اكتسبتها يف الركض، شعرُت بالّضعف ألين أطلعته عىل رّسي الذي كابرت يف البداية عن كشفه 

املارَّة،  ألُسن  الطّرقات، فأَسمع حكايتي عىل  أَن أسري يف  اليوم  ألحد، رصُت أخاف بعد ذلك 

والَحجر  الشجر  ينطق  أن  أخاف  كنت  يب،  مستهزئة  بوجهي  الريح  ترصخ  أن  أخاف  رصُت 

أبجديتنا  أنها جبّارة  قاتلة، كم  كانت جارحة جداً،  الخمسة أحرف  تلك  باللقيطة،  ويصفني 

تقلتنا بحرٍف وتُحيينا بآخر.

ة للنقود ليتسنَّى يل اإللتحاق بإحدى  خرجُت للبحث عن عمل مرغمة بسبب حاجتي املاسَّ

الجامعات الحكوميّة،  ملحُت رؤوف يف الدكان الذي يقع أسفل السكن،  فأعرضُت بوجهي عنه 

حتى ال يراين، لكنه ملحني  فلحقني عىل عجل .

_ سارة، انتظري ... 

_ يجب أن أتحدث إليك 

_ ال أرغب بالتحدث يا رؤوف، أرجوك دعني وشأين!

_ لن أدعك ، فإن شأنك هو شأين.

_ بالله عليك، وهل أنا من شجرة عائلتك ليكون شأين شأنك ؟

_ رمبا أقرب يا سارة، أرجوِك ال تذهبي.

_ حسناً قل ما عندك 

_ تعايل إىل الحديقة ال أستطيع التحّدث يف الشارع )تردَّدُت ثّم قبلت(
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صمت، مل أستطع الّنظر إىل عينيه هذه املرّة، كان يحاول أن يلفت انتباهي اللتفت إليه، لكني 

مل أَفعل .

_ أخربتني أنك تريد التحّدث إيل، أراك صامتاً إإذن يل إن مل يكن لديك ما تقوله سأُغادر!

_ أحبِك

_ههه، تباً لك، إىل اللقاء

_ انتظري سارة )وضع يديه الّضخمتني عىل وجهي الّصغري( أقسم برب الكائنات ورب عينيِك 

وشفتيِك وقلبِك الطاهر أين أحبِك، أٌقسم برب الّصدف، وحزنِك أين أحبك.

_ انظر يا رؤوف، أنا ال أعلم ماذا تعني هذه الكلمة، صدقاً ال أعلم، لكني ال أنكر أن قلبي 

يدق حني أراك، ال أنكر أن جسدي يقشعر اذا المست يداك أطرايف، ال أنكر اين انتظرك، وأحلم 

بك كثرياً، ال أنكر أين أفكر بك، بربك أخربين هل هذا هو الحب ؟

_ كم أنِت طاهرة ورقيقة، ال تلومي قلبي الوديع إذا ما وقع بحبّك، أنِت مختلفة جداً يا سارة، 

مختلفة ومميزة أيضاً.

_ ال توقعني بك أكرث، أرجوك دعني أرحل أنا وقلبي عنك، ال أستطيع االستمرار معك، وأنَت 

تعلم السبب، قد ولدت وعىل جبيني بصمة عار، أما أنت كام يُقال ولدت ويف ِفيَك ملعقة 

ذهب .

_ لكني ال أكرتث باملايض املؤمل الذي ولدِت به رغامً عنك، ما كان الذنب ذنبك، أنا ال أُعاقبك 

أما بصمة  لِك، يكفيني طهارة قلبك ووضاءة روحِك، يكفيني جامل وجهِك  الله  بقدٍر كتبه 

ثني عنها مل تُكن خطيئتِك. العار التي تتحدَّ
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ً قاطعته ثّم قلُت له: رؤوف َهبني وطنا

_  اسجل لبنان باسمك مثالً

ضحكت كثرياً وقلت له: مل أقصد ذلك أيها الشقّي، كنُت أقصد -عانقني -

ابتسم رؤوف وعانقني، عانقني بشّدة،  كانت دقات قلبي تتزايد، كان جسدي يرتعش ويزداد 

قرارة  وأغني يف  أحلم  عيناي ورصت  أغمضُت  أخرى،  وتتزايد  تارة  تستقر  وأنفايس  سخونًة، 

الذي يجب أن أحمل هويته وجنسيّته، هذا  نفيس: "موطني..موطني أجل هذا هو وطني 

هو وطني الذي أحمل بداخله رقامً وطنياً، يجب أن يُعرتف يب كمواطنة أصلية ال كيتيمة أو 

لقيطة، إين اليوم أشعر بأين انتمي لَك فقط، فأنت األب والوطن .

همس رؤوف : كم أنِت صادقة ومرهفة، هل العناق يعني لِك وطناً .

تنهَّدت ثم ابتَسمت، ومل أقل شيئاً .

جلسُت عىل املقعد صامتًة، مل أنطق قط، رمبا ما أردت أن انتزع من لّج قلبي وروحي لذة 

عناق رؤوف .

أمسك رؤوف بيدي وقال يل: أخربيني أين كنِت ذاهبة قبل أن الحق بِك؟

_ كنت سأذهب للبحِث عن عمل

_ ال أريد أن تعميل سأكون أنا املسؤول عنِك من اآلن فصاعداً

_ ال ليس هذا من طبعي مل أعتد أن يُعيلني أحد، أحب أن أعمل وأن أعتمد عىل نفيس

قاطعني وقال

_ سارة، أعطيني رقم هاتفك

_ ال أحمل هاتفاً، ومع مني بدي احيك يا حرسة عىل العباد 
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_ وماذا عني؟

_ أقصد بالعموم يا أخوت

معك  ألَتواصل  محموالً،  هاتفاً  لِك  أشرتي  أن  يجب  تعايل  لألخوت،  قلبو  حبية  يا  طيب   _

بإستمرار .

_ ال أقبل الهدايا من أحد

_ أحد، أحد، أحد، أشعر وكأين أحد املارة الغرباء الذين ال تثقني بهم

_ مل أقصد ذلك

قاطعني ثّم أمسك بيدي

_ يال يا كسالنة، أعلم أن الكسل مينعِك من الذهاب

_ ههه حسناً أيها اللحوح

بعد انتهاء املهمة جلسنا عىل الكريّس ذاته، صار يعلمني كيف استخدم الهاتف املحمول ....

_ من اآلن فصاعداً، ال خروج من املنزل دون أن تخربيني

_ حارض

_ ممنوع منعاً باتاً أن تخرجي للبحث عن عمل

_ ههه حارض

_ قبل النوم قبلة، عند اإلستيقاظ قبلة

_ مممم أي طلبات أخرى يا باشا

_ إىل اآلن ال 
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قضيُت اليوم بأكمله مع رؤوف،  طلب مني أن أكلمه فور وصويل إىل غرفتي ففعلت واليوم 

للنوم رأيس قارب عىل  لنا هيا  الديك يقول   : الديك فقال يل  تحدثنا إىل حني صاح  تحديداً 

اإلنفجار .

ضحكت كثرياً

_ يارب ال تحرمني من ضحكتها .

_ وال منك رؤوف

_ يال بيبي عالنوم 

_ تصبح عىل خري

_ انتظري، خالفِت أوامري، أين قبلة ما قبل النوم 

_ ههه تباً لك ال تنَس أي يشء، بوسة.. تصبح عىل خري

_ إىل اللقاء حبيبتي.

مرت الّشهور ونحن نخرج معاً يومياً،  نتحّدث أغلب الوقت عىل الهاتف ...

الرابعة عرصاً يجب أن ألقاك يف نفس الحديقة وعىل  اليوم ترك يل رسالة هاتفية: "الساعة 

املقعد ذاته،  ال تتأخري، أحبِك "

ذهبت عىل املوعد ومل أتأخر قط، وجدته بانتظاري ويف يديه فنجاين 

_ مل يعد يُناسبني أن تعييش يف دار الفتيات هذه

_ وما الحل؟ إنها األنسب!

_ منزيل قريب من هنا، وواسع ، يتسع يل ولك وللحب أيضاً 

_ اذاً هذا هو ُمبتغاك، كم أنت.....
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_ هشششش، اصمتي، ال تسيئي الظن يب، ستعيشني بغرفة وأنا بأخرى، أنا جئت ألسعدِك ال 

ألُشقيك، ال أقبل أن أؤذيك يا سارة، فكري وأعطني الجواب، يجب أن أذهب اآلن لدي أعامل 

ألقوم بها.

ترك فنجان القهوة خاصتي بجانبي عىل الكريس، ورحل..

 فّكرُت بكالمه كثرياً وكنت قد وثقت به، فقررت أن أقبل، ألين سئمت العيش يف غرفة وحدي .
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19 نيسان 2009

اليوم يا رؤوف أترك لك عىل فراشنا رسالة لتقرأين حني تعود دون أن أعود، اليوم أترك لك 

أخرى عىل تلك املرآة التى تجمع صورنا،  أترك لك واحدة عىل مائدة الطَّعام، سأتركني يف كل 

زاوية من زوايا املنزل ألَكون به دون أَن أكون، كنُت أظن أننا يف هذا الوقت سنفكر باسم 

لت مني يا رؤوف وكيف مل  البنتنا وسنشرتي لها املالبس ونجهز غرفتها وألعابها،  لكنك تنصَّ

أدرك ذلك،  فقد كنت طفلًة يف الحب،  كنت أظن أن كل من قال أحبك فقد أحب، ليتك 

أخربتني يا رؤوف عن الغدر، ليتك علمتني أنني سأفارقك يوماً،  قسام بالرب أن فراقك أصعب 

من فراق والدين مل أرهام..

اليوم أدركُت أن أمي مل تكن امرأة عاهرة كام ظننت دوماً،  أدركُت أنها مل تكن إال عاشقًة،  

أدركت أن أيب ليس قبيحاً كام كنت أتخيله، رمبا كان وسيامً، طويالً، عريض املنكبني، وديعاً، 

رقيقاً، حليامً..

 اليوم تعلمُت أن عالقات الحب الرشقيّة تنتهي عىل الرسير،  فيولد منها مأساة جيل قادم .

كنُت أشم رائحة عطرك يف مالبيس ويف رسيرنا،  كنُت أشمها عىل تلك املخدة املغدورة كام أنا، 

مل يعد الطعام شهياً، عادت الحياة سوداء كام كانت،  مت بعد أن أحييتني وكم هو صعٌب 

أن أموت مرَّتني، فقد كنت الداء والدواء، كنَت سامً وشفاء، أحاول أن أكرهك فأكره الحياة وال 

أكرهك، أحاول أن أنتزعك مني فأنتزعني مني وال أنتزعك .
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التي  الجنني ينبض بأحشايئ، رصت أشعر بحياته يف داخيل وبتقلباته  بطني صار يكرب، صار 

تأتني عىل هيئة انقباضات مفاجئة،  تذكّرت طفولتي املؤملة،  تذكّرُت جوعي،  تذكرُت عطيش 

وحاجتي ألماِن وحنان، حاجتي لحضن يرسقني من هذا العامل الذي أتعبني،  قررت أال تعيش 

طفلتي كام عشت .

كنُت أرشب كميات هائلة من الدواء ألموت وال أموت،  كنُت أخنق نفيس واحبس عني النفس 

سيارة  لتدهسني  مزدحمة  بطرق  أسري  كنت  أموت،   وال  عطرك  برائحة  املشبعة  بالوسادة 

فأموت وال أموت، لكن اليوم تحديداً،  قررت أن أموت، قررُت أن أقتلني وأقتل طفلتي، أنا 

التي مل أصيّل لك يا الله فرضاً سآتيَك، سآتيك العابدة وال قانتة،  وال مستغفرة،  سآتيك عاصية، 

القدر  الله عىل خطيئتي  كام عاقبني  يا  اليوم سآتيك قاتلة ال مقتوله، ترى هل ستعاقبني 

بذنٍب مل اقرتفه؟

خرجُت أسري يف الشارع بال وجهة، بال هدف، بال عقل يفّكر، كنت أدندن بأغاين سمعتها صدفة 

يف مرات عدة فالتصقت كلامتها بالشوارع التي صادفت أنني مشيتها أثناء ذلك..  

"مشيت يف طريق طويل

كان أي حلم قصادي صعب ومستحيل

كان نفيس حد يقيل مرة السكة فني

ورشيط حيايت بيعدي من قدام عنيا
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شفت النهاية من البداية جايه جايه

دي سنني كتري من عمري عدو

يف سؤال معرفش رده

مني اليل جاين يف الحكاية ومني ضحية ؟ "

رأيُت منحدراً عاٍل،  كان بالنسبة يل امللجأ والسند هذه املرة، جلست فوقة وكتبت :

الذي  أنَت  بسببك،  أين سأموت  يوماً  أعلم  أكن  أحببتك ظننتك ستمنحني حياة،  مل  " حني 

جعلتني أحبني،  بسببك رصت أنظر إىل املرآة دون أن أحتقر نفيس، كنت أنت األب واألخ 

واألم،  كنت أرى فيَك وطناً،  ومل تَر يّف إال الجسد.. جسدي الجميل، ال أدري كيف مل تأخذ من 

اسمك إال حروفه األربعة،  إن قرأت كلاميت فأعلم بأنني قد غفرُت لك،  فقط أريدك أن تدعو 

الله يل باملغفرة "

اغمضت عيني، رميُت بجسدي املنهك من أعىل املنحدر، تركُت خلفي أحالمي،  قررُت أن 

أموت أنا وطفلتي  التي مل ولن تأيت، كنُت قد وضعت يف حجري دفرت مذكرايت، وكان عنوانه 

اسمك الرباعي .

ال أذكر مالمح الرجل الذي كان يهزين حني سقطُت إىل األسفل،  ال أذكرها بتاتاً ..

_ يا مجنونة. 

_ ساعدوين إلسعافها، املجنونة رمت بنفسها من األعىل .
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دفرت  إىل  ليلتفتوا  صدري،   إىل  وأرشُت  أوقفتهم  لكني  إسعايف،  محاولني  حويل  من  تزاحموا 

مذكّرايت،  فالتقطه أحدهم .

_ اخربينا ما اسمك؟ عنوانك ؟

ليتهم يعلمون أنني قضيت عرشون عاماً ابحث عني وما وجدتني، مل أنطق قط .

_ رشوا عىل وجهها املاء .

_ صه، ها هي تنطق .

_ ر 

_ تريدين أن تقويل لنا شيئاً هيا انطقي .

_ رؤ ) اقولها بصوٍت متحرشج(

_ انها تنزف اتصلوا باإلسعاف

_ رؤو.......
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أذكر حنَي طلبُت منِك أن تسكني معي بنفس املنزل كانت نواياَي طاهرة وعاهرة بالوقت 

ذاته،  مل تشاركني إحدى نسايئ هذا املنزل،  كنت أقيم معهّن يف منزيل الكائن يف بعلبك،  أنِت 

الوحيدة التي حطَّت قدميِك الطاهرتني هذا املنزل،  كنُت أعلم يومها أنِك ستقبلني مشاركتي 

املنزل،  كنت اقرأ يف عينيك حجم الثقة التي منحتني إياها،  التي مل أكن أستحقها .

كان أول يوم يجمعني بِك جميالً جداً،  انتقل طهرِك إيل بالعدوى،  فلم أنوي ملسك،  ضحكنا 

الباب  تركِت  الة،  وأنِت منِت عىل رسيري،   الصَّ األريكة يف  أنا عىل  التلفاز،  منُت  وشاهدنا 

مفتوحاً ، ياه كم كنِت واثقًة يب.

ال أنكر يا سارة أنني أحببتك، ال أنكر أنني عشقت حبِك يل، عشقُت سيطريت عليِك واستعبادي 

لِك، أجل كنِت طفلًة يف الحّب، وان ما يحزنني أن آخر عبارًة قد كتبتها يل: " كنَت أرى فيَك 

وطناً ومل تَر فيني إال جسدي الجميل “

********

اذكر يوماً عدت إىل املنزل مساًء وجدتِك وحدك والسبَّاك يف املنزل، ال أدري ما الذي جعلني 

أثور يومها هل هو حبي لك أم الغرية عليك، أم نزعتي الرشقية وحسب !

_ يا بنت..... ) رصخت وأنا أصفعك(

_ بنت ماذا، أكمل!! 

_ ال يشء، ملاذا تدخلينه املنزل بغيايب
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_ مل أحتمل العطل يف املرحاض، الرائحة قاتلة وأخربتني أنك ستتأخر، ثم أنني تركُت الباب 

مفتوحا ً

_ حقاً، تركته مفتوحاً، شطورة  والله

بكيِت كثرياً وخرجِت من املنزل،  أعلم أن ال مكان تذهبني إليه سوى الحديقة، أعلم أن ال أهل 

لِك وال صديقات،  لحقت بك .

_ سامحيني 

_ ال بأس كنت ستقول الحقيقة، الحقيقة ال مفّر منها

_ ال، مل أقصد ذلك حبيبتي

_ ال تقل حبيبتي من اآلن فصاعداً سنعود غرباء

_ سارة، انظري إىل عيني واقريئ حبي لك، حتامً ستسامحيني 

_ دعني رؤوف، اتركني وحدي، كام خلقني الله

_ لن ادعِك هنا هيا للمنزل، تعايل وسأخرج منه أنا إن شئِت

أن  إال  آخر  خيار  لديِك  يكن  فلم  بأوجاعك،  املغموسة  أنفاسِك  نريان  حرقتني  كثرياً  تنّهدِت 

تقبيل، يومها فقط شعرت بالشفقة عليِك.

ُعدنا إىل املنزل، قمت بإستغالل نقطة ضعفِك كفتاة رومانسية، فاقدة للحنان لألمان،  رقصت 

معك عىل هذه األلحان، أذكرها جيداً …
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بعد اإلنتهاء من الرقص،  كان جسدك شديد اإلرتخاء، وأنفاسك ملتهبة، كانت عينيِك ذابلتني، 

الطويل، رصت أشمه وأقبله، سألتك يومها هل  الذهبّي  ويديك ترتعشان،  أمسكُت شعرك 

رسقت من الشمس شعاعاً لتغزلني به شعرِك الجميل، عانقتك بشدة، رحت أتلّمس أجزاءك 

دت إغراقك فيني، حتى ال تُقاومي، مل تقاومي يومها يا سارة …. كلها، تعمَّ

مرَّت الشهور وأنِت تشاركيني غرفتي،  تزوجتِك حسب رغبايت ال حسب رغباتك، سألتني يوماً 

للزواج  يد حبيبتنا  القمر ونطلب  إىل  أننا نصعد  الرشقيون، أخربتِك  يتزوج  براءة كيف  بكل 

فتـُغرم بنا أحد النجوم  فنتزوج بها ونرتك حبيبتنا وحيدة عىل القمر، ضحكِت برباءة مرتفة ومل 

تكوين تعلمي أنني سأتركِك يوماً وحيدة عىل األرض ال عىل القمر،  كنت أعلم أال أحد سيكرتث 

لزواجي منك .

حني تركُت لك ماالً يتيح لِك تحقيق حلمِك باإللحاق بالجامعة، كنت أظنك كأي أنثى عرفتها 

تغريك املادة واملظاهر واألغلفة الكاذبة واملتعة، مل أكن أعلم أنك عىل استعداد تام أن  تبيعي 

الدنيا من مرشقها إىل مغربها فقط لتلِقي بجسدك الصغريعىل صدري، أذكر يومها تركت لِك 

مع املال رسالة كتبت فيها :

ابنة عمي، األمر  البلدة للزواج من  “ سامحيني حبيبتي،  لكن أيب أرغمني عىل العودة إىل 

خارج عن إراديت،  تركت لك ماالً يكفيِك لتعيشني بكرامة  وهذا املنزل لِك،  فقط لك، وداعاً “
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أعرف بأنني  جرحتِك وقتلتِك يا سارة،  لكنني مل أعتد عىل تحمل املسؤولية، وحنَي أخربين 

الطبيب بأنك حامل، كان يجب أن أهرب.

 وها أنا اليوم، أذكر متاماً الصفعة التي أخذتها نتيجة لترسعي، لحامقتي، وألنني مل أكن لك 

يوماً وطناً وال حتى بقعة من وطن..

بكتابة اسمي عىل أجندتك وحني عرثوا عىل  أنك قمت  الدرك  أذكر حني أخربين أحد رجال 

عنواين أخذوين للتعرف عىل جثتك، تأكدت أن هذه هي مالمحك..

يصفعني  لو  أمتنى  كنت  رجولتي  بوخز يف  كم شعرت  نفيس..  قرارة  ذكوريت يف  كم شتمت 

أحدهم ويقول يل أنني أحلم!

كنت أمتنى لو يصفعني أحدهم ويقول يل أنني أحلم

كنت أمتنى أن أستيقظ وأرى وجهك املالئيك بجانبي

أخربوين أنك مل تتشهدي حني مت وحني سقطت من أعىل املنحدر

أخربوين أنك نطقت بأول ثالثة حروف من اسمي

قتلت روحني بجسد طاهر.. تباً يل!

وداعاً يا سارة.. وداعاً
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ليتني ماخرستك

ليتني ما قتلتك

والله إين من بعدك مليت

وأنت الزلت حية 

الزلت باقية

باقية يف كل ركن من أركان املنزل

وأنا اليوم.. بعدك .. تراباً

أرددها تلك الجملة بعد أن تجذرت ذكراك هنا، بداخيل، بكل األشياء، وبالاليشء..

يا ليتني كنت تراباً!
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حرويف  لِك  أكتب  مبتور،  ضلع  من  ولدت  امرأة  كل  إىل   "

هذه وأنا أشعر بكل ذرة وجع مكمورة يف صدرِك، أكتب لِك 

وأنِت حزينة وحيدة، أكتب لِك وأنت تذرفني الخيبات دمعاً 

ودماً، عىس أن أكفكف بعضاً من هذا الدمع املتساقط منِك 

كوابل يف صحراء، أكتب لِك لتصبحي أقوى وتخلعي عنِك رداء 

افك املجتمع، أكتب حتى ال تتوسدي كتوف الرجال، انهيض، 

قاومي، وكوين لنفسِك وطناً"

الخاتمة
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