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 بشرى  البنت أزمة
  زيد مطيع دماج

 

 من معي..؟... ألوه -
 عمي..! -
 .."بشرى"أىاًل ابحلبيبة  -
 يتساءل والدي أين سيكون مقيلكم اليوم..؟ -

فهي تتصل دائماً منن بينت اان ان  ،وأحدد ادلكان حسب العادة
 .ألن والدىا ال ديك تليفوانً..

مل .. عنننل التليفننننون. "بشنننرى"ىكننناا اسنننتمرت عالفننن  ابلطفلنننة 
مننن لننالل  ننو ا عننل كانننت أعرفهننا صمصننياً لكننن معننرف   ننا  

يوميننناً عنننندما يرسنننلها والننندىا اتصننناذلا يكننناد يكنننون ... .التليفنننون
 .لتسألين عن مكان مقيلنا مع الزمالء صبو الدائمني..

 انسننمامكنننا رلموعننة مننن األ نندفاء والننزمالء ربطننت بيننننا عالفننة 
 "فنننلّ ال تُ "و ننندافة ... مثقافينننة وأدبينننة وسياسنننية ومنطننن  واحننن ا
واندراً منا كننا طلتلن  .. وحنان ال ينقطع وزلبة دائمنة ال زوال ذلنا.
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لكننن ذلننك مل يكننن يننعثر علنن  عمنن  ... يف بعننا القاينناا اذلامننة
إبننراز ىويتنننا علنن  وكنننا يف البدايننة رلننم ذلننك نننت ف   ... نندافتنا

لوفاً منن ... طلفيها عن بعاينا البعا... السياسية فدر اإلمكان
كننننان ىننننو الوحينننند النننناي نعننننر  ىويتننننو ... لعسننننجل واانننندرانا

 ورمبا يفتعل ذلك. ... ألنو  ريح وال خيا ... السياسية ادلتقلبة
ونغايننب منننو ... كنننا نتننأمل منننو يف بعننا األحيننان ارأتننو يف عننناده

حن  كتاابتنو يف الصن   وا نالت ... بشدة لعدم تفهمنو نصن نا
 .لك كان لارج زليطنا..إال أن ذ ،ال ختلو لدينا من نقد بسيط

ت عليننو عننندة شنننالت عشننوائية منننن صنننبو علمننناء نّ كانننت فننند ُصننن
... سنننلفيني ومفكنننرين وابحانننني وأكننناددييني ليسنننوا علننن  ادلسنننتوى

ويف بعنننننا ... "اخلواجننننات ا ليننننني"كننننان يطلنننن  علننننيهم لقنننننب 
األحيننننننننان إذا لايننننننننب يطلنننننننن  علننننننننيهم تالميننننننننا ادلستشننننننننرفني 

 ..."االستعماريني"
* * * 

 أولوه..! -
 !...نعم -
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 ا عمي أسعد هللا يومك..! -
 هللا ا أعقل وأذك  طفلة يف العامل..! حياكِ  -
... ال أرينند إزعاجننك... أصننكرك ا عمنني علنن  ىنناا اإلطننراء -

 والدي يسأل عن مقر مقيلكم اليوم..؟
* * * 

أتملتننو ملينناً وىننو يصننيح ويننده ... أمننامي "ادلقيننل"كننان يف مكننان 
ويكنناد يقننوم ... إل أسننفل اليمننت ترتفننع إل أعلنن  ويننده اليسننرى

وضن كاتو الدائمنة إثنر كنل يلنة يقوذلنا كعادتنو  ،جباعو إل األمام
وزمنننالء ادلقينننل ... يغطننني  نننا منطقنننة األعنننوج يف بعنننا األحينننان

اارون حياولون جهندىم إيقافنو حن  يتسنت ذلنم احلنديم إلفهامنو مُ 
فصننننوتو األعلنننن  دواً اممننننو الواىيننننة لنننن   ،لكننننن دون جنننندوى

 يف بعا األحيان..!!ادلنطقية 
... كنننت الوحينند الصننامت... بننني احلننني وا لننر كننان ين ننر إ ي 

صننعر بتننأدلي إل ننراره علنن  اانندار النناي أبن علنن  وجهنني أبنننين 
فصمت لاواٍن فليلة أاتح لالذلا فر نة للنزمالء إلبنداء ... أرفايو

 رائهم ضده..!آ
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* * * 
 ا عمي..!... ألوه -
 ما لصوتك واٍه..!؟... نعم أيتها احلبيبة اللبيبة -

 :فلياًل وتنهدتْ  توففتْ 
 ل عن مكان مقيلكم اليوم..؟أوالدي يس -

 ساءلت:تال أدري كي  انتابين صعور أبهنا متأدلة ف
 ىل ىو متعب..؟... كي  أحوالو -

 يف الرد فلياًل مث فالت: أتلرتْ 
 يبدو ذلك.. -
 :لتهاأس ...نزعمتُ ا
 ىل ىو مريا..؟ -
 ..ال -
 ىل حدث صيء مكروه..؟ -
 ال.. -
 !..ئنيينطم جرى أيتها احلبيبة..؟ماذا  -



5 
 

ودلنننل منننع ... عننناد البارحنننة وىنننو متنننأمل ومل يكتنننب كالعنننادة -
وانم ... رورية كمننا فالننتضننوالننديف يف نقنناش حننول متطلبننات 

 ألول مرة مبكرًا..؟
 أىاا كل صيء ا عزيزيف..؟ -
 ومل أكن أريد البوح بو لك..... ال ل  -
ك كعادتننو وأعننر  أنننو سننيتغلب علنن  ذلنن... أان أعننر  ذلننك -

 دائماً..
 :تنهدتْ 

 أعر  ذلك ا عمي.. -
 والدك بطل.. -
 فهو بطل دائماً..... أعر  ذلك ا عمي -

* * * 
وبنندأ احلننديم ... ألقنن  الت يننة علنن  ااميننع وجلننجل يف مننواجه 

 :مباصرة وىو ين ر إ ي 
يف فاينناا منطقيننة ال ... إل درجننة ادلبالغننة... كلكننم رلنناملون -

ومنننننننع ... دديقراطينننننننةكلكنننننننم ضننننننند ال... حتتننننننناج إل أتوينننننننل
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... ون مبسنتبد عنادلمنلحت... الديكتاتورية واإلرىاب الفكنري
 وسفاح يوحد الوطن ابلدماء وليجل ابلدديقراطية..!

ملينناً ليمنندب عابسنناً متأدلنناً لكالمننو العنندواب ىنناا النناي  إ ي  ن ننرَ 
والكنننل منهمنننك وبينننده رادينننو ... ابصنننر رللسننننا بنننو بداينننة مقيلننننا

 ة. غ  نستمع أللبار األزم
 ،والننننبعا ا لننننر بتننننوتر أكاننننر منننننو ،وا عليننننو  نننندوءالننننبعا ردّ 

أمننا أان فتنناكرت حننديم البنننت ... وبعايننهم بقليننل مننن القسننوة
  ابلتليفنننون فلزمنننت الصنننمت ومل أتكلنننم طنننوال ادلقينننل  "بشنننرى"

 مطلقاً.
* * * 

السنماعة إل  رفعتُ ... جرس اذلات  كالعادة وأان منت ر بقل  رني 
 انية..نت ر الرنة الاأأذب بلهفة ومل 

 عمي..؟ -
 !.."بشرى"نعم ا  -

 بننل وا ننلتْ  ،سننأل عننن والنندىا وكينن  حالننوومل تنندعين أكمننل أل
 فائلة:
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 أي الطيور حتبها..؟!... عمي -
فلننيالً فبننل  . ترياننتُ اً بنندأمننن سننعاذلا النناي مل أكننن أتوفعننو  عمبننتُ 

ال أتناكر فعننالً ... أن أرد علن  سننعاذلا ىناا النناي جعلنين يف حنن ة
الننن  أحبهنننا مننننا الطفولنننة يف القرينننة حننن  أي الطينننور تعمبنننين أو 

 ع:طأجبتها ب دد متقفاالبتسامة  يي وللبت عل... ا ن
... والبالبنننننننننل... والطينننننننننور ادللوننننننننننة... أحنننننننننب العصننننننننناف  -

 ...والقمارى
 فقط ا عمي..!؟ -

وكنننننندت أضنننننن ك إذا فلننننننت ذلننننننا الغننننننرابن و"احلننننننداء"  احنننننن تُ 
 ننا  عمننب مسنناء طيننور رمبننا ترحيهننا وتٌ ألكنننين تنناكرت  ..و"الننرلم".
   :نتكما مخ

 والببغاء..... والبط... والبمع... ر البطري يو ط -
 أال تعمبك إال ىاه الطيور..!؟... عمي -

 بل وا لت كالمها: ،ومل تدعين أجيب
الصنننقر " كاننن اً وأحنننب  ... والصننقور... أنننين معمبنننة ابلنسنننور -

 .."احلائر
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 أض ك لكنين فعاًل اح ت: كدتُ 
 مل أمسع ابلصقر احلائر من فبل..! -
 ا عمي.. عميب -
 ..!"مالك احلزين"رمبا تقصدين الطائر  -
 ...  ل إ ي يّ كما لُ   كأهنا اندىشتْ ... ىا لبعا الوفتردّ   رتُ انت

 وأجابت بدىشة وتساؤل:
 ..!؟"مالك احلزين|ىل ىناك طائر امسو  -
 نعم.. -
 دلاذا ىو حزين ا عمي..؟ -
 مال ح ة  قرك ا بب الاي تعمبني بو.. -

 لكنها ترجتين سائلة:... ض كتْ 
 ابهلل عليك ا عمي دلاذا طائرك حزين..؟ -

كمننا عرفتننو وتاكرتننو مننن   "مالننك احلننزين"وصننرحت ذلننا عننن طننائر 
وفاجأ نننننا ... "بشنننننرى"معلومنننننايف القددينننننة الننننن  نبشنننننتها البننننننت 

 بسعال:
 دلاذا أنِت منشرحة اليوم..؟ -
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 أجابت ضاحكة:
وصننناىدتو يتالطننن  منننع ... لقننند عننناد والننندي ابألمنننجل مزىنننواً  -

لقنننند ... وذراعنننناه يعلننننوان ويهبطننننان... روروالننننديف برفننننة وسنننن
حن  كنادا  حاين أمني بنني ذارعينو ألول منرة ودار  نا دورتنني

 وودلنننل لرفتنننو للقنننراءة والكتابنننة حسنننب عادتننن ...يننندولان
 الطبيعية.

 ذلا ضاحكاً: . وفلتُ ..فعاًل لالك فرحتُ  -
 أية أفوال ألرى..؟ -

 وفالت: ض كتْ 
ينننننردد عليننننننا ىننننناا القنننننول فبنننننل لروجنننننو كنننننل  والننننندي... أه -

 مل ختلب ا عمي أين مقيلكم اليوم..؟...  باح
* * * 

مل ... وىننو يكناد ياينن كالت ينة وألقنن  ... دلنل إل ادلقيننل ابمسناً 
وأبينندي الننبعا منننا أجهننزة  ،نعننره اىتمامنناً رمبننا فصنند مننن الننبعا

 فألبننار األزمننة فنند... نتننابع إذاعننات العننامل "ال انزيسننتور"الراديننو 
 تطورت إل األسوأ..
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ن الصنمت فند اكن... "القات"وبدأان بتناول  ،ففلت الراديوىاتأُ 
 لكنو  اح كعادتو فائاًل: ،م عل  ااميعليي 
 ما ىو ادللر ذلاه ادلغامرة السميفة..؟ !...أمل أفل لكم -

 لكنو فال: ،ومل صلبو
 ...إهنا معامرة عل  الوطن -

وكانننت فر ننو لكنني يقننول مننا ... ومل يتلنن  رداً واحننداً مننن ااميننع
   :زلتداً  زمالء ردّ حد الأكن ل ...يريد نارًا وصعراً 

أفسنننم ابهلل أبن منننا كتبتنننو أننننت عنننن ... يكفننني ىننناه ادلهزلنننة -
ومننا سننملتو يف مقاالتننك ىننراء ... التنناريك كننالم فننار  وكنناب

مادام تفك ك يف ىاه األزمة الن  ظلنر  نا ... وعشوائية شقاء
 . اه السااجة..

 وأنفعل زميل آلر  ائ اً:
 ناا  دمنتَ  منا... ينوم أي مقينل تتواجند فينولن أحاير بعند ال -

 ...األسلوب السادي ادلزعج
وتتالنننننت الكلمنننننات القاسنننننية ادلوجهنننننة إلينننننو منننننن بقينننننة النننننزمالء 

 واأل دفاء بشبو إياع..



11 
 

* * * 
عنن لين أتسن "بشنرى"التليفون  نلة حنوار بينين وبنني البننت  وظلي 

... لكننننن األزمننننة تطننننورت مننننن سنننني  إل أسننننوأ... مكننننان ادلقيننننل
والتغطيننة ... واألفكننار لنن  متسننقة وأ ننب ت األعصنناب متننوترة

اإلعالميننة عادلينناً وزللينناً سلادعننة وكاذبننة ولنن  مسننتقرة شلننا جعلنننا 
 ييعًا يف حالة من االرتباك واإلحباط واليأس..

* * * 
   ...لوأ -

 ...  نعم -
 يقول والدي أين مقيلكم اليوم..؟ -

 ...  وأبهنا متأدلة كما ليل إ ي  ،من  و ا أبهنا ل  طبيعية صعرتُ 
 ل  ما تعودتو..؟ وحائرًا ا أبن  العزيزة ناً ما لصوتِك حزي -
 أين سيكون مقيلكم التعجل ىاا اليوم..؟... أو ...  -

* * * 
كننان الننزمالء فنند ضننافوا مننن   ،ويف أامهننا األلنن ة ،يف أوج األزمننة

 .تواجننننده يف ادلقيننننل دلوففننننو النشنننناز وحتمسننننو ادلعنننناكجل  رائنننننا..
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لننو أبن رلننم نصننائح الكننل ... وأ ننبح الوضننع ال ُيطنناد لوجننوده
وأننو  ،متنناوفاينية حيناة أو منوت أل ،األزمة أ ب ت فايية فومية

ال داعننننننننني ألن ينننننننننردد مقوالتنننننننننو كأسنننننننننطوانة مشنننننننننرولة عنننننننننن 
 وادلستبد العادل.... عن الدديقراطيةو  ...الديكتاتورية

* * * 
بتوجيننو اللننوم   مننن مع مهننم أبنننو  "مقيلنننا"يف أحنند أام  فوجئننتُ 

اامينع يكناب عليننو كنان بينمنا   ،يعنر  مكنان مقيلننا عنن طريقني
 يف ا ونة االل ة عن مكان ادلقيل.

أ ننننننارع نفسنننننني ... ليلنننننن  حنننننن  الفمننننننر وأان يف حنننننن ة سننننننهرتُ 
؟ وأان ىننل أكنناب عليهننا كمننا فعننل الننزمالء ا لننرون... وضننم ي

النناي أؤمننن بصنندد أبن الكنناب جرديننة ال تغتفننر حنن  لننو كانننت  
 كابة بياياء لدرء مصيبة..!

* * * 
 .ألوه.. -
 نعم.. -
 اليوم ا عمي..؟ أين مقيلكم -
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عننننن سننننيمارة  ااننننتُ ... اج كهننننارِ زُلنننن مل أصننننعر يف حيننننايف مبوفنننن ٍ 
... أصعلها عس  أن  دئ من توتر أعصايب ومل أجندىا فريبنة منين

أبنفاسننها ادلتأوىننة علنن   وأحننجل... وىنني مننا زالننت تنت ننر إجنناب 
 مساعة التليفون..

لصنباح أان يف حالنة منرو وفتنور مننا ا... معارة أيتهنا احلبيبنة -
 الباكر..

 أين سيكون مقيلكم..؟... أرجو لك الشفاء العاجل -
ا مبننور ... أو يف لر ننا... رمبننا يف صننرد ادلدينننة... ال أدري ... -

 ...يف جنو ا أو يف
 مساعة التليفون فمأة فبل أن أكمل كالمي.. أطبقتْ و 

* * * 
واينناً زلبطنناً لننيجل ... إل ادلقيننل متننألراً علنن  لنن  عنناديف و ننلتُ 

وجلسننت  ،الت يننة كادلعتنناد  ِ مل ألنن... ادلعسننفةمننن تطننورات األزمننة 
 ،مل أتكلنم ومل أن نر إل أي منن وجنوه النزمالء... يف أسفل ادلكنان

ومل أتبنننادل معهنننم احلنننديم أو االبتسنننامة ادلعتنننادة رلنننم زلننناوال م 
 إللراجي من  م  ادلطب .
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* * * 
 ألوه.. -
 ا..... نعم -

 ،حتنناول جاىنندة أن ختفنني تشنننمها البنناكي... كننان  ننو ا حزيننناً 
وتننرلم  نننو ا أبن يكنننون فنننواً ومتغلبننناً علننن  ضنننعفها وانكسنننارىا 

 النفسي ادلتأمل..
 :ألول مرة فالت ب وٍ 

كمننننا كنننناب   مل أكننننن أتوفننننع يف حيننننايف أبنننننك سننننتكاب علننننيي  -
وفنند شنندت  ،ألنننين أعرفننك مننن لننالل  ننوتك... ا لننرون

 هللا أنين مل أعرفك من لالل  ورتك..
 .بن ..امسعيين ا ا -

 وفاطعتين:
والنندي ... والنندي صننري ... والنندي زلنن م...  ننيموالنندي ع -

أديننننب ... والننندي بطننننل ومناضنننل... والننندي وطننننين... نزينننو
 ومعرخ كب ..

 أن افاطعها لكنها مل تتح   فر ة واستمرت: حاولتُ 
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ىننو ... وال للمقيننل معكننم... والنندي لننيجل ااجننة  السننتكم -
 أع م منكم..

 أذب..السماعة وأنفاسها ادلنفعلة تلد   وأطبقتْ 
* * * 

عنننندة أام جبننننوار جهنننناز التليفننننون أتوفننننع أن تتصننننل يب   نت ننننرتُ ا
نفعنننننال الح تنننننو الزوجنننننة او  بتنننننوترٍ ... كعاد نننننا يف ذلنننننك الوفنننننت

كان الوجوم والتوتر مصاحباً   يف مقيلني منع النزمالء ... واألبناء
 .ويف ادلنزل أياياً.. ،يومياً 
* * * 

 ننبح  وأ... أ ننب نا يف مقيلننا نفتقنند النرأي ا لننر... منرت األام
... فقننننندان عنننننناده... فقننننندانه فعنننننالً ... ومكنننننرراً  اً كالمننننننا معننننناد

  كننان خيلنن  يف مقيلنننا اانندل ويانن... فقنندان إترتننو لنننا...  ننياحة
لكنننو  ننادد ... فنند يكننون سلطئنناً وىنناا الصننك فيننو... انفعاالتنننا

... فنند ناينني  بننو إذا حايننر... السننريرة وىنناا ال صننك فيننو أياينناً 
 اً..لكننا نفتقده إذا مل حياير أياي
* * * 
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تين الفرحنة عننندما أيقنننت وأتكندت فعننالً أبن الننزمالء يف ر مننكنم ل
 ...يتواجننننديتسنننناءلون أيننننن ... األلنننن ة يسننننألون عنننننو "مقايلنننننا"

وعننن رفننم تليفننون جنناره النناي تتصننل  ،يسننألون عننن عنننوان منزلننو
 .."بشرى"منو البنت 

أ نب وا ... كان رأي النزمالء ابإليناع علن  ضنرورة الب نم عننو
أن ... وأن حيايننر "مقيلنننا" النندائم ،جينندوهن أعلننيهم تنعننني أبن مق

 يكون بيننا خب ة أو بشره..!
منننن فبنننل النننزمالء ابلب نننم عننننو وإحايننناره إل  لفنننتُ يبننندو أننننين كُ 

عنننر  أمل أكنننن ... بنننالك التكليننن  سنننعدتُ ... ا ننندد "مقيلننننا"
 "النهنندين"فيننل   رمبننا يكننون منزلننو يف مدينننة ... عنننوان مسننكنو

بعند طنول انت نار وعنناء  فيهنا مبننزلٍ   َ وفّنالسكنية ااديندة حينم 
 صديد..

* * * 
... ااديندة "النهندين"أعياب التعب والب م عن منزلو يف مديننة 

حريصاً أن أجده مبكراً كني ضلاينر مقينل النزمالء يف الوفنت  كنتُ 
 ااننرس فرعننتُ ... إل عنننوان منزلننو وألنن اً اىتننديتُ ... ادلناسننب
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. .."بشنننرى"ؤينننة البننننت وإظلنننا لر  لنننيجل صنننوفاً دلالفاتنننو ،وانت نننرت
علنن  يقننني أبهنننا ىنني النن  سننتفتح ابب فننناء ادلنننزل ولننيجل  كنننتُ 

 أحد ل ىا..
وفع أفندام لفيفنة تقن ب منن وراء  ومسعتُ ... فرع اارس كررتُ 
 .البوابة..

 ..؟من -
 أان.. -
 ال... تسنننمح ابلرؤينننةبدرجنننة بسنننيطة و  انننار صنننديدتح البننناب فُننن

 بلهفة فائاًل: أدري كي  تسرعتُ 
 ..؟"بشرى"البنت  -

 ..إ ي  ون رتْ ... تراجعت فلياًل وىي حتاول تقليص فت ة الباب
 ذلك.. أكيدٌ ... تيقن   أبهنا عرفتين من  ويف

 ماذا تريد..؟ -
 أريد أن أفابل والدك.. -
يكتنننب ويقنننرأ وال يقابنننل ... مننناذا تريننند مننننو..؟ ىنننو مشنننغول -

 وال يريد أن يقابل أحدًا.. ...أحداً 
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 لليو أبن عمك يريد أن يراه..ا -
 .أان أعرفهم..و ... القريةأعمامي يف  -
رمبنا أكنون ... أان علن  يقنني أبننِك تعنرفينين... ا أبن  احلبيبة -

 ..!"مالك احلزين"أو  "الصقر احلائر"ا ن 
البنناب وأصنناحت بوجههننا عننين بعنند أن أصننارت إل مكننان  فت ننتْ 
أن احتاينها لكي أفبلهنا لكنهنا صنردت ك بينة  حاولتُ ... والدىا

 .متمردة..
ادلقطن  وسنيمارتو  "فاتو"ان متكئاً وأمامو ك... دللُت عليو -

وأمامنننو عننندة كتنننب  ،وبنننني يدينننو أوراد يكتنننب فيهنننا ،يف فمنننو
وفننام ابصنناً  إ ي  ن ننرَ ...  ننور اترخييننة فدديننة وحدياننةومراجننع و 

وكأننو مل يتوفنع  ،كأننو فنوج  بو نو ... للقنائي وال حينب يب
 حايوري فقد كانت أول مرة أعر  منزلو..

* * * 
اإلبطنننناء يف اخلننننروج  علننننيي  ومل يطننننل ىننننو ،مل أطننننل عليننننو احلننننديم

كاننت ... يف الفنناء "بشنرى"كننُت يف ذلفنة ألجند البننت ... معي
إلينننا  ن ننرتْ ... بيننديها "حصنن "حتننت صننمرة عنننب تلعننب بعنندة 
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 ارمبننا ال ترينند لننروج والنندى... "حزينننة"و "حننائرة"وكأهنننا ... صننزراً 
 معي..

ماينطرة  "بشنرى"وأفبلنت البننت ... معنو إل ابب الفنناء جتهتُ او 
 لتقفل الباب للفنا..

مل تقفننل البنناب هنائينناً بننل تركننت ... إليهننا وأان أن ننرُ  ركننب جبننواري
بنننة زلهنننا بن نننرات فابلتُ  ...مليننناً  ن نننرت إ ي ... فينننو متسنننعاً للرؤينننة

نفرجنت ابتسنامتها إل امث ... تبتسنم فلنياًل فلنيالً  بندأتْ ... ودةوم
فابلتنننا ... وكننالك فعننل والنندىا ،حييتهننا بينندي... ضنن كة فرحننة

 بت ية بكلتا يديها والفرح يكاد يغمر زلياىا..!
 


