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 حسن رسالة إىل
 يا حسن

 ومل أمسع جواًبا. ،ها يف جنبات املنـزل يوم الرحيل، وبعدهرّددُت
ما، قلَت استغّلت دالل غضبَت رّب ين بكلمة.ذاهلة، وال تسعُف ين حائرًةأراك تنظُر 

ي"، أّم إىل خبز ، ُتسمع املعّزيات "أحنُّي وُتطنب، ها هي دالل هتذيغيايب لتحادث الناس عّن
تأيت بالصورة شاهًدا على ما رابعة على مسرح املدرسة، ولأنَّ حسن غّناها وهو يف ا هنلتخرَب

من اقترح  ق، حتكي للقريب وللبعيد أّنك أجبَتتناديك دالل، فال جتيبها، فال تصّد تقول.
يف بالد ُينظر إليك فيها باستعالء، عليك السفر للتخّصص يف اخلارج، أّنك ال حتّب العيش 

على إقناع أخيك حمّمد بالعودة بعد أْن ُينهي تعمل تقول إّنك  درجة الثانية؛مواطًنا من ال
 اختصاصه وإّنك لْن تفارق دالل...

ها ثكلى مفجوعًة تستجدي درمًها له، وتركَت اجلناح، ال مرجعّيَة ه مبتوَرلكّنك تركَت 
 صرًبا...
 من طواهم الغياب: وأينصحها املشفقون، احلاضرون،  
تقولني إّنك يف غرفة الصف  غلي بالصالة، بالكتابة، بالتعليم، أما كنِتتصّبري، تشا - 

 تنسني ما يف خارجها؟
إىل الذروة،  وصل وال مذاق، فالوجع فتجيب: هذه املّرة ال! مل يعد ألّي شيء طعٌم 

 هلا... اَمتصّدع املنفطُر، جروُحه، ال الت واملسّكنات آنّية، والقلب امل
 ،ِشَيت عيناها، فيقولون: ليت الذي تبكيه كان هو الذي يبكيهايراها احملّبون وقد َع 

 هو كتابه الذي تركه قبل أْن يكتمل... ، مث ينجُزها صدقًةويوّزع كتَب
 كتابك!! 
ين أّنك عثرت على كتاب باللغة اإلنكليزّية عن قبل أشهر من يوم الرحيل، أخربَت 

، تب ومشولّية الكتاباحَت موضوعّية الكفرهاد دفتري، مَد"تاريخ اإلمساعيلّية" لكاتب يدعى 
ه األرضّية يف جّنُت املوصوفُة ما ورد فيه، وأّن احلسَن الصّباَح يل كعادتك بعَض حكيَت

"مسرقند" أمني معلوف هو احلسُن الصّباح احلفيد، أّما اجلّد فكان عالـًما رياضيًّا، زاهًدا يف 
يه قاوموا الصليبّيني ]فاملقاومة بالنسبة وأّن فدائّي احلياة الدنيا، متشّدًدا يف الفرائض واألحكام...

ثبت أّن إليك أمٌر مقّدس، املعيار الذي تقاس به األمور، ويقّوم به البشر[.. كنت تريد أْن ُت
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 واستوطنت تلك القريَة ،احلسَن الصّباح هو اجلّد األكرب لعائلة جاءت إىل بالد الشام يوًما
ك اليت تثبت الوثائق التارخيّية من جّزين، وإليها تنتمي عائلُتبالقرب  "خرائب صّباح"املسّماة 

أّنها ُطردت مع من ُطرد من تلك املنطقة منذ أكثر من قرنني، فتفّرقت أيدى سبأ بني النبطية 
 وفلسطني وحوران...

 ترمجته فعاًل... إنَّ كتاب فرهاد دفتري يستحّق الترمجة بالعربّية، وبدأَت قلَت 
 ّدثنا عن الكتاب، وعن الترمجة، ومن سينشرها، مث غادرَت...ليلَة الرحيل حت 
ما حدث، أّنين  أو أصّدَق ه على املأل قبل أْن أستوعَببه وأذعُت ما فكرُت أّوُل 

 الكتاب، وأنشره بامسك... سأكمل ترمجَة
 يف يدي، وشعرت باخليبة... َطين رشا بنسخة الكتاب العربّية، ُأسِقحني جاءْت حبطتُّأُ 
ب، ليّطلع عليه أوالد إخوتك يف وحمّمد وقّررنا أْن نطبع هذا الكتا ورفيَف اورُتتش 

 ابعة من قلوب حمّبيك...النصوص الن نه بعَضاملستقبل... نضّم
 ، ستقول:أعرُف 
تعرفني أّنين ال أحّب التفاخر، انتهزِت فرصَة سفري، وأخذت حتّدثني الناس عن ذكاء  

وقدرته على استشراف املستقبل، ونضجه  خصااًل،، ومجال حسن صورًة وصوتًا وحسن
يا أمي،  املبّكر، ووعيه السياسّي، ورؤيته إىل املواقف واألشخاص باألبيض واألسود... واهلِل

 هتذين...تبالغني ومن نظراهتم اليت تشي باعتقادهم أّنك  عليِك أشفقُت
 ستقول: ،أعرُف 
، ِكرأسي على صدِر ، أْن أضَعَن قلَبِكال أريد صوًرا وال كالًما، أريد فقط أْن أستوط 

ذاك الذي كنت أحّبه،  ،املزّهر يَّـكما كنت أفعل صغرًيا وكبرًيا، وأنت ترتدين ثوبك البيت
 تستغربني فأقول لك، أال تعرفني أنَّ الروائح ُتشّم جماًزا يا أستاذة اللغات؟وأشّم رائحته حليًبا، 

الفعلني يؤدي املعىن  ين به حني أستشريك: أيَّ"أستاذة اللغات" التعبري الذي كنت تطالع 
أفضل؟ أو ما هي اجلملة املناسبة هنا أكثر، فتجيب من دون ترّدد، وجوابك هو الذي 

 معك األفعاُل رْتأستخدمه، أو تقول مبتسًما، من "أستاذ اللغات" أنا أم أنِت؟ غادرَت وغاَد
 األقالم... ، وتكّسرِتاحلرُب وجفَّ

 مترمجني، قلَت إحدى الصحف اليت طلبْت ين قبل رحيلك بأّيام، أّنك راسلَتصارحَت 
القة له ساخًرا إّنهم يريدون محلة شهادات يف الترمجة، ال ُيدركون أّن إتقان اللغات، ال َع
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باملدارس وال بالشهادات: حتّدثنا مطّواًل عن األمر، وعن املدارس واملناهج العقيمة، وأساليب 
للكالم على املنصوبات واملنطق الرياضي يف قواعد  ادات الرمسّية، واستطردَتني والشهالتلق

 املدارس!ويات اللهجة احملكّية، اللغة العربّية، وزا
ّنك مل تتعّلم أيَّ لغة من املدرسة، فالعربّية تعّلمتها من الشعر املغّنى نعم املدارس، قلَت إ 

و "يعربوَن اجلسَر يف "منتصَب القامِة أمشي" وذّكرتين بقّصة احلال يف  ،الذي حفظَته صغرًيا
معي  َكأصحُب ا كنُتمَّرفة األساتذة يف ثانوية البنات، لـيف غ كنَت ُتلقيهااليت الصبِح خفافًا" 

السبت، وأنَّك مسعتنا نتحّدث عن احلال يف اجلملة، ومل تعرف يومها ما نقصد، إاّل بعد  اَمأّي
والفرنسّية من الروايات، وأنَّ كتَب أمني  ،ليزّية من األفالمسنوات... وقلَت إّنَك تعّلمت اإلجن

 معلوف هي اليت حّضتك على إعادة قراءة التاريخ الذي كّرَهْتك به املدرسُة.
ة امتحان الشهادة املتوسطة: قلَت إّنك ال ، عشيَّرَةعْش يف الثالثَة ر، حني كنَتأتذُك 

 تطمعنَي فإذا كنِت كما ُيريدون، ملدنّية حفًظاتريد أْن تدرس التاريخ واجلغرافيا والتربية ا
 وأنا أستمع. ،أْن تقرأي ما يف الكتاب الدرجة ]وأنا ال هتمين[، فعليِكب

قبل أْن أحتجَّ وضعَت رأسك على صدري كدأبك وأغمضَت عينيك، أخذُت أقرأ  
لنفسي أْن ، أو أمسح أنا العناوين مكَرهًة ]كانت إحدى املّرات النادرة اليت تسمح يل أنَت

لنيل املعّدل، وقلَت أنَت كاٍف  َرأتدخَّل يف دروِسك[، وملا مَلْلنا كلينا، اتفقنا أنَّ هذا القْد
 دة على احلفظ إىل اجلحيم...عادًة[ لتذهِب الدرجاُت املعتِم رأيك كما أفعُل ]وأّيدُت
 أمَّا السياسة: 
، ، إاّل ما ندر. فأنت مسافٌرأّنين اآلن أجهُل كّل ما جيري يف العامل ،أنت تعرف حتًما 

، وما ومل تعد تلّخص يل األحداث واملقاالت من الصحف العربّية والعاملّية، وختربين ما حدث
 املعياُر ، تقول[.كالم حّق يراد به باطل]احلرّية والدميقراطّية  ًرا من شعاراتسيحدث، ساخ

 لديك فلسطني ومدى القرب أو البعد من قضيتها...
 احلياة... 
ين عاًما وبضعة لتعيش يف أربعة وعشر األزمنَة وطويَت املسافاِت كيف اختصرَت 

أشهر ما حيتاج عيُشه لدى اآلخرين عمًرا مديًدا... والدنيا إّما أبيض أو أسود، والناس ]هذا 
الكتابَة السياسّيَة  إْن امتهنَت ، ُتغنيَكللعيش الطّب مهنًة نظيف، وهذا غري نظيف[، اخترَت

 تسّميه... ِسِخ كما كنَتاق من املال األسود الوعن االرتز
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يف مطلع السنة القادمة بعد التخّرج، واالنتهاء من سيارًة لك، سنشتري لك  حني قلُت 
. قلَت: هذه مسخرة، وما هبا هذه السّيارة، ]مث إنَّ عليها أثار أهل احلرّية اجلامعةأقساط 

 السّيارة للتباهي؟ والدميقراطّية الذين قطعوا طريق الناعمة[...وهل
 

 املعّلمون! ناديا الشاب 
فيها املدرسة وأنت تعود واصًفا معّلميك، تعرفهم بسيماهم،  منذ اللحظة اليت دخلَت 

 تتحّدث عن خصاهلم، عن مستواهم العلمّي، عن تلجلجهم يف الصف...
 كان ذلك يف بداية العام الدراسي، يف السنة األوىل الثانوية: 
ات، قلَت "البيولوجي"، إّنها رائعة، متفّوقة، مة الطبيعّياديا الشاب" معّلأتعرفينها "ن - 

 وخّطها رائع! ،تتقن املاّدة، وتعرف كيف تعّلمها، واثقة من نفسها، حمّبة، لطيفة، لغتها ممتازة
 من الساعة األوىل!! 

لقد  هذه املعرفة باملاّدة؟سن كّل تسألين، من أين حل، "ناديا الشاب" تأتيين بعد ذلك
ّنك تعرف أكثر من املطلوب، أخربُتها، أّنك كنت تتسّلى منذ التاسعة منذ البداية أ أدركْت

 مبشاهدة دروس الطّب على حاسوب أخيك.
 ...لقد أهدتك ناديا الشاب رسالة موّدة 

 
 دالل


