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سعاد: لماذا يا رّب؟

�أوالدها  مع  �سعاد  فيه  ��ستيقظت  �لذي  عاديٍّ   غري 
ٌّ

دم�سقي يوٌم 

؟ لقد ��سطبغ  وَزوجها قا�سدين �ملدر�سة و�لعمل. ما غري �لعاديِّ

�أطفال   
ُ
�أ�سالء ْت 

َ
ور�سم �ملدينة،  �أبناء  بدماء  �ليوم  ذلك  �سباح 

�لغدر  بري�سة  ُتر�سم  �أن  ميكن  لوحٍة  �أحَلَك  على جدر�نه  �لوطن 

و�حلقد �الأ�سود! �أهو ظالم �حلقد؟ ال �أفهم، لكن يبقى �ل�سوؤ�ل 

�لذي ال �إجابة عنه: ملاذ� �الأطفال و�لن�ساء هم َمن يدفعون ثمَن 

�لبغي�سة؟ �للوحة  تلك  �ألو�ن 

 على �أعتاب 
ٍّ

ة جميلة و�أمٌّ لفتاة مر�هقة و�ساب
َّ
�سعاد طبيبة �أربعيني

�لرهيبة...��ستيقَظْت  �للوحة  تلك  معامل  �أحد  هو  كان  �لرجولة، 

 منذ ثالث �سنني دون توقُّف ي�سف 
ِّ
على �سوت �لتلفاز �مل�ستمر

�جلر�ئم و�أحد�ث �لبلد، فمن حم�ص �إىل درعا �إىل حلب- كلٌّ له 

�سفحته يف ن�سرة �الأخبار. 

خطر على بالها ذلك �ل�سباح �أن تبقى يف �ملنزل مع �أوالدها وزوجها 

ها �سمعت يف عقلها �سوًتا يقول حتَّى  دون �لذهاب �إىل عملها، لكنَّ
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ًة ينب�ص 
َّ
متى �سنبقى يف جحورنا خمتبئني؟ وبو�سفها �مر�أًة �سوري

رت �أن تذهَب �إىل عملها رغم 
َّ
يها، قر يف عروقها عنفو�ُن زنوبيا وحتدِّ

لزوجها  �ملدر�سة...قالت  �إىل  للذهاب  �أوالَدها  ودفعت  �ملخاطر، 

�أن  علينا  بل   ،�
ً
قهر بيوتنا  د�خل  �ملوت  على  يرغمونا  لن  د:  �ملرتدِّ

ى ونتابع حياتنا. وهكذ� �فرتق �الأربعة كلٌّ �إىل �ساأنه. نتحدَّ

ن�سف �ساعة كانت كافيًة لتقلَب حياة �سعاد و�أفر�د عائلتها، لتبد�أ 

ار�ت وجنون 
َّ
�ل�سي ‘‘ملاذ�؟’’ كان �زدحام  �سفحًة جديدًة عنو�نها 

ومن  �لطائ�ص  �لر�سا�ص  من  �خلوف  عن   
ِّ

يعب �لذي  �ل�سائقني 

�لقذ�ئف �لغادرة هو ما دفعها لتنزَل من �لبا�ص م�سرعًة حتَّى ال 

ق  مزَّ �سوى حلظاٍت خاطفة حتَّى  موعُد عملها...وما هي  يفوَتها 

قذ�ئف  �لقدمية...�إنَّها  دم�سق  �أرجاء  هزَّ  مرعٌب  �سوٌت   
َ
�لف�ساء

�ملد�ر�ص مل  �ملجاورة...حتَّى  و�لبيوت  ة 
َّ
�ملار ت�سقط على  �لهاون 

�لغدر. �سظايا  �إحدى  من  ن�سيٌب  ل�سعاد  ت�سلم...وكان 

ي�سرخون  رجااًل  حولها  �آخرون  و�سقط  �الأر�ص  على  �سقطت 

ا �الأطفال فقد �سار �ل�سارع جدواًل جتري فيه 
َّ
ون�ساء مرتاعات، �أم

ت...
َ
�أ�سيب �أنَّها هي �الأخرى  ر  دماءهم...بعد برهة عادت لتتذكَّ

�لي�سرى...مل  يدي  به...�إنَّها  ت 
َّ

�أح�س خدٍر   
ُ
�سعور �أين؟  لكن 
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‘‘�أنقذوين!’’ مل  بالية...�سرخت:  قة كخرقة  تُعْد يل...�سرُت ممزَّ

نحو  على  ًة 
َّ
قوي تدقُّ  كانت  �ملوت  عر�ص  فطبول  �أحد؛  ي�سمعها 

يدها،  من  ى  تبقَّ ما  حاملًة  تنه�َص  �أن  ��ستطاعت  �الآذ�ن.   
َّ
�أ�سم

!� جدًّ بعيًد�  ته 
َّ

�أح�س ها  لكنَّ �الأقرب،  �مل�ست�سفى  �إىل  وُهِرَعْت 

ات 
َّ
�لعملي غرفَة  �أُدخِلْت   

َّ
ثم �لالزمة  �الإ�سعافات  لها  ْت 

َ
�أُجِري

ٍة �سعبٍة ودقيقٍة 
َّ
اء و�لعاملني لتخ�سَع لعملي

َّ
ة بامل�سابني و�الأطب �ملكتظَّ

اء يقولون: �إنَّها حتتاج �إىل جر�حٍة 
َّ
��ستفاَقْت بعَدها على �سوت �الأطب

عاجلة و�إالَّ �ستفقد يدها...�سرخت: ‘‘يا �إلهي! ملاذ�؟ �إنَّها يدي و�أنا 

طبيبة، وال �أ�ستطيُع �لعمَل دون يدي...�أرجوك �ساِعْدين!’’

�أ�سو�َت  �أ�سئلة كثرية د�رت يف ذهنها...لكنَّ  ا عن 
ً
مل جتْد جو�ب

زوجها و�أوالدها �أعاَدتها �إىل �لو�قع...نظرت �إليهم و�سط دموعها 

ودموعهم...وقر�أت �أ�سئلتها ذ�تها. لكْن ال جو�ب! حاول زوجها 

ها  لكنَّ قلبها،  قبل  قلبه  يف   
ً
رجاء بها  يبثُّ  كلماٍت   

َ
ي�ستح�سر �أن 

�أيِّ معنى! كلماٍت بال 

يف عيَني �بنها، قر�أت �لغ�سب و�حَلرية...و�سمعت �سوَته ي�سرخ: 

 
َ
�إنَّه �سيحمينا؟’’ مل تقو لنا  �أين �هلل؟ ملاذ� َخدعِتنا وقلِت  ي،  ‘‘�أمِّ
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�سوى على �سمٍت كان �أبَلَغ من �لكالم. �لتَفَتْت �إىل َزوٍج عاجز 

 
َ
� �لغرفة وما كانت لتعَلم

ً
 زوجها مغادر

َ
عن فعل �أيِّ �سيء...خرج

�أنَّ خروجه �سيكون لي�ص فقط من �لغرفة، بل من حياتها وحياة 

 مكان 
َ

 هائٌل ُقرب
ٌ
 هناك �نفجار

َ
�أوالدها �إىل �الأبد! فبعد يوَمني وقع

حلمك  �سعاد...ذهب  يا  ‘‘نعم  فاأجابوها:  عنه  عمله...�ساألت 

�جلميل...�إنَّه يف ذمة �هلل!’’

 �ملخطوَف 
َّ

وبعد يوَمني من ذلك، �أخبوها باأنَّ �بَن �أخيها �ل�ساب

 عقُلها 
َ
ته يف �أحد �لب�ساتني...مل يقو  جثَّ

ْ
ُقِتَل هو �الآخر وُوِجَدت

و�حدة... قطعة  وفر��سها  باأنَّها  و�سعرت  �لتفكري،  على  هذ�  بعد 

�مل�سرتكة  �جلناز�ت  من  وكم  اء، 
َّ
لالأحب كانت  م�سرتكة  جنازة 

ها �سرخت  عهم، لكنَّ ْت لل�سوريِّني! مل ت�ستطع �أن تودِّ
َ
�لتي �أقيم

د �سد�ه يف �أرجاء �مل�ست�سفى: ‘‘و�أنا يا �إلهي...خذين  ب�سوٍت تردَّ

 دخلت يف غيبوبة...
َّ
ثم معهم!’’ 

��ستفاقْت بعد �ساعات لرتى �بنتها حت�سنها ودموعها تغمر وجهها. 

كانت هم�سات �سوتها تاأتي من بعيد �إليها. ‘‘ماما...ال تذهبي...

بقينا �أنا و�أخي. �أرجوك �رجعي �إلينا...’’ �سحيح مل ياأخذها �هلل 

يها!  ها وحتدِّ
َ
مع َمن ذهبو�؛ ففي �حلياة َمن ينتظرها وينتظر �إ�سر�ر
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فبادالها  �إليهما،  عودتها  فيها  مل�سا  �بت�سامة  لولَديها  �بت�سمت 

�بت�ساًما كان له نور �سمعة �أ�ساء يف عتمة �حَلرية.

دقيقة  ة 
َّ
عملي الإجر�ء  رون 

َ
يت�ساو اء 

َّ
�الأطب كان  ام 

َّ
�أي ثالثة  بعد 

�ملجازفة.  من  �خلوَف  عيونهم   يف 
ْ

قر�أت �سئيل.  جناحها  �حتمال 

فاأع�ساب �ليد مقطوعة و�حتمال بقائها �سئيل...�أر�دو� مو�فقتها 

‘‘ماذ� لو مل تنجح  ها رف�ست، و�خلوف يكتب على �سفَتيها  لكنَّ

للياأ�ص  و��ست�سلمت  ل، 
ْ

�لَف�س �لكلمَة  هو  قر�رها  كان  ة؟’’ 
َّ
�لعملي

و�حلزن �لقلق! نامت تلك �لليلة بعد جهاد مرير مع �ملجهول...

�أخبوها  �أوالَدها؟ �سباًحا  �سيعيل  وَمن  �ستبقى دون يد؟  كيف 

�سبق  وقد  فا�ستقبَلْتهما  زيارتها،  تريد�ن  �سديقَتني  هناك  باأنَّ 

ملاذ�؟’’ ملاذ�،  ‘‘ملاذ�،  �سارخ:  �سوؤ�ل  ها 
َ
ترحيب

�سيًئا  �أعلم  لكنِّي  �أعلم.  ال  �سعاد  يا  ‘‘ملاذ�  �إحد�هما:  لها  قالت 

. هو معك وينتظر منك كلمة 
ّ
و�حًد�: �أنَّ �هلل يرى وي�سمع ويهتم

، فاإن �أمَتك ت�سمع. �أنا �أ�سغي«’’. �أغم�سْت 
ّ

و�حدة: »تكلَّم يا رب

 ،
ّ

رب يا  ‘‘تكلَّم  �سفَتيها:  قبل  ها 
ُ
قلب �سرخ  �الأوىل  ة 

َّ
وللمر عيَنيها 

ة؟ �أهناك �أمٌل يف �ل�سفاء �أم �أينِّ 
َّ
و�أنا �أ�سغي! هل �أخ�سُع للعملي

�إذ  �سريعًة؛  �ال�ستجابة  كانت  �أجبني!’’  �أرجوك  يدي؟  �ساأفقد 
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ناَدِت  عجيب.  �سالٌم  ها 
َ
قلب وغمر  و�حَلرية،  و�لقلق  �خلوف  ز�ل 

و�فقت  �إنَّها  وقالت  �لده�سة،  �أ�سابتهم  وقد  �ملنتظرين،  اء 
َّ
�الأطب

اء: 
َّ
على �خل�سوع للجر�حة، و�إنَّ يدها �سُت�سفى. �ساألها �أحد �الأطب

ذلك!  لها  د  �أكَّ �مل�سيح  د 
ِّ
�ل�سي �أنَّ  ت  فردَّ عرفت؟’’،  كيف  ‘‘

ما  وهذ�  �أيديكم’’.  مع  �ستكون  فيده  تخافو�!  ‘‘ال  و�أ�سافت: 

ك. وبد�أت �سعاد 
َّ
ة �ل�سعبة عادت �ليد تتحر

َّ
حدث، فبعد �لعملي

 وعادت �إىل عملها. يف نهاية هذ� �لكتاب 
ٍّ

تخ�سع لعالج فيزيائي

�سعاد. ة  ق�سَّ �سنكمل 

‘‘ملاذ�  �ل�سوؤ�ل:  جو�ِب  عن  تبحث  �سعاد  ز�لت  ما  �الآن  حتَّى 

 �أن 
ُّ

وق �لنبي كلُّ هذ�؟’’ هل �ستجد �الإجابة؟ هل ي�ستطيع حبقُّ

وي�ساعدها؟ معها  يتعاطَف 


