رب؟
سعاد :لماذا يا ّ

عادي الذي ا�ستيقظت فيه �سعاد مع �أوالدها
يو ٌم
دم�شقي غري ٍّ
ٌّ
العادي؟ لقد ا�صطبغ
و َزوجها قا�صدين املدر�سة والعمل .ما غري
ِّ
ور�سم ْت �أ�شال ُء �أطفال
�صباح ذلك اليوم بدماء �أبناء املدينةَ ،
الوطن على جدرانه �أحل ََك لوح ٍة ميكن �أن ُتر�سم بري�شة الغدر
واحلقد الأ�سود! �أهو ظالم احلقد؟ ال �أفهم ،لكن يبقى ال�س�ؤال
ثمن
الذي ال �إجابة عنه :ملاذا الأطفال والن�ساء هم َمن يدفعون َ
�ألوان تلك اللوحة البغي�ضة؟
و�شاب على �أعتاب
أربعينية جميلة و�أ ٌّم لفتاة مراهقة ٍّ
�سعاد طبيبة � َّ
الرجولة ،كان هو �أحد معامل تلك اللوحة الرهيبة...ا�ستيقظَ ْت
امل�ستمر منذ ثالث �سنني دون توقُّف ي�صف
على �صوت التلفاز
ِّ
اجلرائم و�أحداث البلد ،فمن حم�ص �إىل درعا �إىل حلب -كلٌّ له
�صفحته يف ن�شرة الأخبار.
خطر على بالها ذلك ال�صباح �أن تبقى يف املنزل مع �أوالدها وزوجها
دون الذهاب �إىل عملها ،لك َّنها �سمعت يف عقلها �صو ًتا يقول ح َّتى
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متى �سنبقى يف جحورنا خمتبئني؟ وبو�صفها امر�أ ًة �سور َّي ًة ينب�ض
تذهب �إىل عملها رغم
يف عروقها عنفوانُ زنوبيا ِّ
وحتديهاَّ ،قررت �أن َ
املخاطر ،ودفعت �أوال َدها للذهاب �إىل املدر�سة...قالت لزوجها
قهرا ،بل علينا �أن
املرت ِّدد :لن يرغمونا على املوت داخل بيوتنا ً
نتحدى ونتابع حياتنا .وهكذا افرتق الأربعة كلٌّ �إىل �ش�أنه.
َّ
لتقلب حياة �سعاد و�أفراد عائلتها ،لتبد�أ
ن�صف �ساعة كانت كافي ًة َ
ال�سيارات وجنون
�صفح ًة جديد ًة عنوانها ‘‘ملاذا؟’’ كان ازدحام َّ
يعب عن اخلوف من الر�صا�ص الطائ�ش ومن
ال�سائقني الذي ِّ
القذائف الغادرة هو ما دفعها لتنزلَ من البا�ص م�سرع ًة ح َّتى ال
موعد عملها...وما هي �سوى ٍ
حلظات خاطفة ح َّتى م َّزق
يفو َتها ُ
مرعب ه َّز �أرجاء دم�شق القدمية�...إ َّنها قذائف
الف�ضاء ٌ
�صوت ٌ
َ
املارة والبيوت املجاورة...ح َّتى املدار�س مل
الهاون ت�سقط على َّ
ن�صيب من �إحدى �شظايا الغدر.
ت�سلم...وكان ل�سعاد ٌ
�سقطت على الأر�ض و�سقط �آخرون حولها ً
رجال ي�صرخون
ون�ساء مرتاعات� ،أ َّما الأطفال فقد �صار ال�شارع ً
جدول جتري فيه
أ�صيبت...
دماءهم...بعد برهة عادت لتتذكَّ ر �أ َّنها هي الأخرى � َ
أح�ست به�...إ َّنها يدي الي�سرى...مل
لكن �أين؟ ُ
�شعور خد ٍر � َّ
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يل�...صرت مم َّزقة كخرقة بالية�...صرخت�‘‘ :أنقذوين!’’ مل
ت ُع ْد
ُ
قوي ًة على نحو
ي�سمعها �أحد؛ فطبول عر�س املوت كانت ُّ
تدق َّ
تنه�ض حامل ًة ما تب َّقى من يدها،
أ�صم الآذان .ا�ستطاعت �أن َ
� َّ
جدا!
أح�سته بعي ًدا ًّ
و ُه ِر َع ْت �إىل امل�ست�شفى الأقرب ،لك َّنها � َّ
العمليات
�أُج ِر َي ْت لها الإ�سعافات الالزمة َّثم �أُدخ ِل ْت غرف َة
َّ
لعملي ٍة �صعب ٍة ودقيق ٍة
املكتظَّ ة بامل�صابني وال َّأطباء والعاملني لتخ�ض َع َّ
بعدها على �صوت ال َّأطباء يقولون� :إ َّنها حتتاج �إىل جراح ٍة
ا�ستفاق َْت َ
عاجلة و� َّإل �ستفقد يدها�...صرخت‘‘ :يا �إلهي! ملاذا؟ �إ َّنها يدي و�أنا
طبيبة ،وال �أ�ستطي ُع العملَ دون يدي�...أرجوك ِ
�ساع ْدين!’’
أ�صوات
جتد جوابًا عن �أ�سئلة كثرية دارت يف
مل ْ
َّ
ذهنها...لكن � َ
زوجها و�أوالدها �أعا َدتها �إىل الواقع...نظرت �إليهم و�سط دموعها
لكن ال جواب! حاول زوجها
ودموعهم...وقر�أت �أ�سئلتها ذاتهاْ .
ٍ
رجاء يف قلبه قبل قلبها ،لك َّنها
ي�ستح�ضر
�أن
كلمات ُّ
يبث بها ً
َ
ٍ
كلمات بال � ِّأي معنى!
يف عي َني ابنها ،قر�أت الغ�ضب وا َحلرية...و�سمعت �صو َته ي�صرخ:
‘‘�أ ِّمي� ،أين اهلل؟ ملاذا َخدع ِتنا ِ
تقو
وقلت لنا �إ َّنه �سيحمينا؟’’ مل َ
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�سوى على ٍ
وج عاجز
�صمت كان �أب َل َغ من الكالم .الت َف َت ْت �إىل َز ٍ
مغادرا الغرفة وما كانت لتعل ََم
عن فعل � ِّأي
َ
�شيء...خرج زوجها ً
� َّأن خروجه �سيكون لي�س فقط من الغرفة ،بل من حياتها وحياة
ُرب مكان
انفجار هائلٌ ق َ
�أوالدها �إىل الأبد! فبعد يو َمني وق َع هناك ٌ
عمله�...س�ألت عنه ف�أجابوها‘‘ :نعم يا �سعاد...ذهب حلمك
اجلميل�...إ َّنه يف ذمة اهلل!’’
املخطوف
ال�شاب
َ
وبعد يو َمني من ذلك� ،أخربوها ب� َّأن َ
ابن �أخيها َّ
يقو عق ُلها
ُق ِتلَ هو الآخر و ُو ِج َد ْت ج َّثته يف �أحد الب�ساتني...مل َ
بعد هذا على التفكري ،و�شعرت ب�أ َّنها وفرا�شها قطعة واحدة...
أحباء ،وكم من اجلنازات امل�شرتكة
جنازة م�شرتكة كانت لل َّ
أقيم ْت لل�سور ِّيني! مل ت�ستطع �أن تو ِّدعهم ،لك َّنها �صرخت
التي � َ
ٍ
ب�صوت تر َّدد �صداه يف �أرجاء امل�ست�شفى‘‘ :و�أنا يا �إلهي...خذين
معهم!’’ َّثم دخلت يف غيبوبة...
ا�ستفاقت بعد �ساعات لرتى ابنتها حت�ضنها ودموعها تغمر وجهها.
ْ
كانت هم�سات �صوتها ت�أتي من بعيد �إليها‘‘ .ماما...ال تذهبي...
بقينا �أنا و�أخي� .أرجوك ارجعي �إلينا� ’’...صحيح مل ي�أخذها اهلل
وحتديها!
إ�صرارها ِّ
مع َمن ذهبوا؛ ففي احلياة َمن ينتظرها وينتظر � َ
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لولديها ابت�سامة مل�سا فيها عودتها �إليهما ،فبادالها
ابت�سمت َ
ابت�سا ًما كان له نور �شمعة �أ�ضاء يف عتمة ا َحلرية.
عملية دقيقة
بعد ثالثة � َّأيام كان ال َّأطباء يت�شا َورون لإجراء َّ
اخلوف من املجازفة.
احتمال جناحها �ضئيل .قر� ْأت يف عيونهم َ
ف�أع�صاب اليد مقطوعة واحتمال بقائها �ضئيل�...أرادوا موافقتها
لك َّنها رف�ضت ،واخلوف يكتب على �شف َتيها ‘‘ماذا لو مل تنجح
العملية؟’’ كان قرارها هو الكلم َة ال َف ْ�صل ،وا�ست�سلمت للي�أ�س
َّ
واحلزن القلق! نامت تلك الليلة بعد جهاد مرير مع املجهول...
�صباحا �أخربوها
كيف �ستبقى دون يد؟ و َمن �سيعيل �أوال َدها؟ ً
ب� َّأن هناك �صديق َتني تريدان زيارتها ،فا�ستقب َل ْتهما وقد �سبق
ترحيبها �س�ؤال �صارخ‘‘ :ملاذا ،ملاذا ،ملاذا؟’’
َ
قالت لها �إحداهما‘‘ :ملاذا يا �سعاد ال �أعلم .لك ِّني �أعلم �شي ًئا
ويهتم .هو معك وينتظر منك كلمة
واح ًداَّ � :أن اهلل يرى وي�سمع ّ
أغم�ضت
رب ،ف�إن �أم َتك ت�سمع� .أنا �أ�صغي»’’� .
ْ
واحدة« :تكلَّم يا ّ
رب،
قلبها قبل �شف َتيها‘‘ :تكلَّم يا ّ
وللمرة الأوىل �صرخ ُ
عي َنيها َّ
للعملية؟ �أهناك �أملٌ يف ال�شفاء �أم � ِّأن
و�أنا �أ�صغي! هل �أخ�ض ُع َّ
�س�أفقد يدي؟ �أرجوك �أجبني!’’ كانت اال�ستجابة �سريع ًة؛ �إذ
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قلبها �سال ٌم عجيب .نا َد ِت
زال اخلوف والقلق وا َحلرية ،وغمر َ
ال َّأطباء املنتظرين ،وقد �أ�صابتهم الده�شة ،وقالت �إ َّنها وافقت
على اخل�ضوع للجراحة ،و� َّإن يدها �س ُت�شفى� .س�ألها �أحد ال َّأطباء:
ال�سيد امل�سيح �أكَّ د لها ذلك!
‘‘ كيف عرفت؟’’ ،فر َّدت � َّأن ِّ
و�أ�ضافت‘‘ :ال تخافوا! فيده �ستكون مع �أيديكم’’ .وهذا ما
تتحرك .وبد�أت �سعاد
حدث ,فبعد َّ
العملية ال�صعبة عادت اليد َّ
فيزيائي وعادت �إىل عملها .يف نهاية هذا الكتاب
تخ�ضع لعالج
ٍّ
ق�صة �سعاد.
�سنكمل َّ
جواب ال�س�ؤال‘‘ :ملاذا
ح َّتى الآن ما زالت �سعاد تبحث عن ِ
النبي �أن
كلُّ هذا؟’’ هل �ستجد الإجابة؟ هل ي�ستطيع حب ُّقوق ُّ
يتعاطف معها وي�ساعدها؟
َ
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