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املتفائم
شذا رشف الدين

أكتُب إليَك، يا أبا النحس، من الناقورة، تلك البلدِة الصغرية التي تبعُد كيلومرتاٍت 

قليلة عن مسقِط رأيس، صور، ورأِسك، عّكا. وأنا كنُت قد ُزرتُها للمرِة األوىل يف 82، 

َغداَة االحتالل اإلرسائييّل للبالد. كنُت آنذاَك يف الثامنة عرشَة وكان ذلك قُبَيَْل مجزرِة 

صربا وشاتيال. ذهبُت إليها بسيارِة املؤّسسِة األمريكيِّة التي عملُت فيها خالَل االجتياح 

من دوِن إجازِة قيادة وبرفقِة أبناِء أعاممي الثالثْة. هناك أكلنا السمَك ورشبنا العرَق 

وضحكنا كثرياً. كنا نتكلّم عام سنفعلُُه حنَي تهدأُ األحواُل وقّررنا أن نفتَح سوياً مسمكًة يف 

الناقورة نسّميها »مسمكة النبي موىس«، وبذلَك نكوُن قد رضبنا عصفورين بحجٍر واحد، 

والعصفوران هام اإلرسائيليّون والوطنيّون. فاألوَّلوَن سيظنوَن بأنَّنا نكرُّم نبيَّهم واألخريون 

سيظنون بأنّنا كتبنا االسم بالسني ال بالشني، كام يلُفظُه العدُو، نكايًة به. 

لكْن ما إن هدأَِت األحواُل حتى تفرّقنا وذهب كلٌّ يف طريقه. فابُن عّمي األقرَص قامًة يف 

العائلة، هاجَر إىل أمريكا وتزّوَج ِمن شبيهة مارلني مونرو كام فتَح صالَة سينام وجنى من 

املال الكثرَي ومل نعْد نسمُع عنه شيئاً. وابُن عّمي، األكرب سناً بيننا، توقّف عن رشِب العرق 

ها ملصافحتي أو معانقتي. أي أنه أصبح 

َّ

وصار يلطُم صدره بيده، التي من املفرتض أن ميد

من أولئك الذين يغّضون أبصارَهم عاّم قد يفقأُ منظرُه أعيَُنُهم. ومنظري كان مام يفقأُ 

العني، برأِيه.

أما ابُن عّمتي الذي يف سني متاماً فحاوَل أن يصرَي شاعراً لكنَّه ملْ يُوفَّق فقّرَر الرحيَل إىل 

النجِف ليصرَي عاملاً. ومن هناك كتَب يل ذات يوم: ... يف الواقع ال أدري ما الذي أىت يب إىل 

هنا، فأنا ضجراٌن جّداً ومشتاٌق كثرياً إىل جلساتِنا األنيسة... 

وعِجبُت الستعاملِه كلمة »أنيسة« التي بدت يل فصيحًة مبا ال يالئُم جلساتِنا يف العادة، 

لكنني تعّجبُت أكرثَ حني قرأُت ما تال العبارة، أي حني سألَني رأيي يف أن نتزّوَج ونفتَح 

مسمكَة »النبي موىس« يف الناقورة سوياً وننجَب أوالداً ونعيَش هناك إىل األبد. 

تأكّدُت يوَمها أن ابَن عّمتي، املضطرَب أصالً، اضطرَب أكرث. فكتبُت له أن زواَجنا يُعترُب 

ُسفاَح قُرىب، وهو نوع من الِنكاح غريِ املحبّذ علميّاً، ثّم إنني َعَدلُت عن فكرِة املسمكة 

	 وقّررُت الهجرَة إىل حيُث يعطونَني فيزا.       



بعد هذه الرسالِة بفرتٍة، علمُت أن ابَن عّمتي الشيَخ - الشاعَر- املُحبَط صار بني أهلِنا يف 

ديِر الصليب. وأقوُل »أهلَنا« ألن الكثري من أقاِرِبنا يقضوَن فرتًة ال بأس بها هناك، قبل أن 

يناديهم الباري إليه.

بت  ولعّل من املفيِد أن أُخربََك عن أصِل عائلتي، التي تُشبُه عائلتََك إىل حّد ما. فهي لُقِّ

بـ«املُتفائم« وذلك منذ أكرثِ من خمسَة عرَش جيالً. واملُتفائم تَطغى عليه صفُة املتشائم 

يف ما يخصُّ املصائَر، بعكِس املتشائل الذي تطغى عليه صفُة التفاؤل بها. فأفراُد عائلِتَك 

يبحثوَن »تحت أقدامهم عن ماٍل سقَط سهواً من صَُِّة عابِر سبيٍل«، وهذا لَفرِط تفاؤلِِهم 

بالحياِة الدنيا. أما عائلتي، ولَفرِط تشاؤِمها بأحواِل الدنيا وتفاؤلِها مبا تَِعُد به السامء، فإن 

أفراَدها ال ينظروَن إىل ما انخفَض عن أُفُِق نَظَرِِهم، بل غالباً ما يرفَعونَُه نحَو السامِء علّهم 

يلمحونَه أخرياً، أّيْ الرحمْن، مشرياً إليهم بإصبَِعِه يكْ يتبعوه إىل حيُث هو. وإمنا شاِعرُكم 

الجليُل مل يفعْل سوى قلِب جملٍة أثريٍة منسوبٍة ألحِد أجدادي الذي كان يعمُل شاعراً يف 

 الحياة. 
ُّ

ُدها دون كلٍل، وهي: ليَس عىل هذه األرض ما يستحق
ِّ
فلسطني ويُرَد

ويُقال بأن أَب َجّدي أليب راَح ينظُر ذاَت ليلٍة إىل السامِء وهو يصيّل ملدِة شهٍر بأكَملِه 

نَت عيناُه بلوِن زرقِة السامِء 
َّ

فيام كانت يداُه مفتوحتني. وقد بقَي عىل حالِه إىل أن تلو

وصارْت كفاُه بيضاويِن واتخَذتا شكَل الغيوم. 

ثم راَح يوماً بعَد يوٍم يصغر أكرث فأكرث إىل أن صاَر بحجِم حبِة الرمِل ومل يعد يشعُر به 

أحُد ما عدا زوجتَه التي شوِهَدت ذات يوٍم، وكان ذلَك بعد سبعِة أياٍم عىل وفاتِها، تحوُم 

حول منازِل بناتِها وتويص كاّلً منهّن أال تنىس الصالَة أيّاَم العيِد عىل حبِّة الرمِل، أْي أبيهم، 

التي وضعتها قبل مامتِها يف ُصندوٍق تحت إحدى بالطاِت املطبخ.  

وبعكِس عائلِتَك التي كانت تجُد من حنٍي إىل آخر أمواالً ضائعة، فالتي أنحدُر منها مل 

تجْد شيئاً حتى اليوَم يف زرقِة السامِء أو بياِضها. وثْق يا صديقي بأن ما من عجوٍز يف 

البلدة تراه مييش وكأن جسَمه األسفَل منفصٌل عن األعىل، وتقويسَة ظهرِه تشبه الـ ٧ إال 

وتجَمُعُه صلُة قرىب بنا. حتى اآلن، وفيام أنا أكتُب لك هذه الرسالة، تراين أنظُُر إىل سقف 

الغرفة بدَل النظِر إىل الورقة أمامي. لذلك أنت ترى خطي                    



                       ينحدر      

                                    شيئاً  

                                     فشيئاً...
                           إنها عادٌة 

                                     كمرٍض ورايثٍّ            

    ال مفرَّ منه...

                         

       

وهناك تشابٌه آخر بني عائلتي وعائلِتك، وذلك يف ما خصَّ مصرَي أخيك الذي اقتلعتُْه 

العاصفة هو »وِونُشه«، لتجدوه ممّدداً من دون رأس عىل شاطئ حيفا. فابُن عّمي 

الشيوعي وجدناه أيضاً ذات يوم ممّدداً من دون يديَن عىل شاطئ صور، بعد أن انفجرت 

ُها الغتيال أحِد عمالء العدو. 

ّ

فيه العبوة الناسفة التي كان يحض

ومن أرساِر العائلة أنَّ ما من امرأة فيها إال لديها شامٌة تحت صّتِها )ونحن أيضاً مثَل 

املاسون، ال ميكن أن نفيش أرسارَنا العائليّة، لكننا نقوُم أحياناً باستثناءات(. ويقال إن الجّدة 

األوىل التي ُولدت مع هذه الشامة كانت كلاّم كبست بإصبعها عليها، تَخُرُج حبَّة حّمٍص 

من فمها. وبإمكانك أن تتخيّل يا محرتم، مشهَد الرسير الزوجّي حني يضغُط رُجلُها عىل 

 طفٍل يولُد يف العائلة ورزقُه من الحمص مَعُه. ليس هذا 
ُّ

َّتِها بهدف اإلنجاب. فكان كل

ُ
ص

فقط، بل يُقال أيضاً إن عائلتَنا نجت هكذا من املجاعة خالل الحرب العامليّة األوىل. 

لكن بعكس أبيك، كان جّدي، رِحَمُه الله، يقوُل لنا أالّ نشكَّ بأحد وأن نثَق بكّل بني آدم 

حتى لو ألحَق بنا أذى. فربأي َجّدي، اإلنسان يخطُئ، فهو ليس بإله! 

ما رأيَُك بهذه الحكمة؟ أعرف أنها بديهيٌّة لدرجة أن ال حكمَة فيها، لكن بالنسبة لنا، نحن 

املتفامئني، فجملٌة كتلك تثرُي فينا كاّمً هائالً من املشاعر العميقة، فنرَشُع نستذكُر َحرْشُ 

فاطمَة خلَف الباب واستشهاَد أيب الفضل العبّاس ومقتَل الُحسنِي غدراً، ونروح نُنِشُد 

يا نفُس ِمن بعِد الُحسنِي ُهويِن      وبـعَدُه  ال كُـنِت أْن تَكوينجاهشني بالبكاء:

 َهـذا ُحـسنٌي وارُِد الـَمنوِن           وتَـشـَربنَي بـارَِد الـَمعنِي

ِ
تاللِه مـا َهـذا ِفـعاُل ِديـِني          وال  ِفـَعاُل َصـاِدِق الـيَقنِي



إىل أن نغفو. 

ُُّهم نحُن متشامئوَن أم متفائلون؟«. نحن هكذا، ال نراهن عىل أحد ونثُق بكلِّ الناس. »فأي

           

لنُعد إىل الناقورة التي رجعُت إليها بعد ثالثنَي عاماً ألجَد عىل مدخلها »آرمًة« كُتب عليها 

»موىس ترافيل« )travel(. تذكّرُت أبناء عّمي ودرُت أبحث عن املسمكة إياها. وجدُت 

واحدًة أسامها صاحبُها: »يش سامي«، رمبّا ليُفهم اليونيفيل بأنه يتكلّم الفرنسيّة وأنه، 

بالتايل، يقّدم الكحول. أظّنها هي. مل أدخلْها، لكنها بقيت عىل حالِها منذ ذلك الحني. 

            

إنه ترشين الثاين 2012، ناقورُة البائسة، عىل مييني البحُر الذي ابتلَع »باقية« و«والء«، 

وعىل يساري املرتفعاُت الخضاء التي ابتلعتْها أعالٌم خٌض وصفر. من أمامي عّكا ومن 

ورايئ صور التي »تْدعي عليها« عّمتي فتقول: الله ياخدها هي وأهلْها! وحني أسألُها 

إىل أين ياخدها، تقول: والله يا عّمتي »هناك أسوأَ منهم« بكثري. من »هم« يا عّمتي؟ 

اليهود! أوالد الكلب، فليأتوا وينظفوا لنا الطرقات. شويف بالدهم ما أنضفها. بس شاطرين 

ينضفوا بالدهم ويكبّوا علينا صواريخ. الله يهّدك يا إرسائيل، هّدتنا وعّمرت فلسطني. 

الله يهّدك يا فلسطني، جبتييل مرض السّكري...

كام ترى، عّمتي تهذي أحياناً. أمل أقل لك بأنّنا مثلَكم، ننتهي يف املصّحات العقليّة؟
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