
  عيد ميالد جهاد

  :جهينة على الفطورقلت ل

رفاق ورفيقـات   بعض  وأعزم له   كنت أنوي أن أحتفل به      ..اقترب عيد ميالد جهاد   -

ه ، وأشـغل  ى للمصرف جعلني أنكمش على نفسي، فأنا أريد أن أفرحه         ، ولكن ما جر   صفه

ـ    فهو ال يفتأ يسألني أسئلة محرجة     ..عما يدور في خلده كلما شاهد التلفزيون       ري  عمـا يج

ا ولكن لمـاذ   "ويسألني مرة أخرى  " يذهبون الى السماء  "، فأقول له    للذين يقتلون بعد موتهم   

ال مـش بـس     "فيجيبني  .."ألن فراقه صعب  يبكون  " فأقول " على الذي يموت؟   سيبكي النا 

   .."بيحاسبوهم هيك، ألنهم بيحطوهم في القبر وهناك أنكر ونكير

  .ةمأواهم الجناليحاسبون، شهدا  الاالّ, ال-

عنها فـأقول الخطـوط      حتى اآلن يسألني  .. ال أعرف ياجهينة ماذا أقول له عن أمه       

  ة مع صيدا، ولكن الى متى أفعل ذلك؟مقطوع

 طفـال أل ا . ماذا يفعل هناك   وعن والده  ،وتخبريه عن وسيم   ،ه بالتدريج يالزم تخبر -

م يـسخرون   لقد شهدوا مآسي كثيرة حتى أنه     .. واللبنانيين الفلسطينيين   يدركون وخصوصا 

  ..من عاهاتهم

طقـم   :فيه هدية لجهاد من والده     في يوم ميالد جهاد وصلني طرد صغير من فرنسا        

 ذوغالف عليه صورة ثريـا ويحـوي        وفي أسفل الطرد كتاب    له قبة بحرية كحلية      أبيض

ليقرأها حين يكبر  أهديه أشعار أمه جهاد الى ابني الحبيب:ه اإلهداء  وقد كتب في  ،  أشعارها

  ! ورحمة وسلوى، ولنسع جميعنا الى عالم أفضله فخرا وهدياوتكون ل

  أبوك المحب عبد الرحمن

 اسما جهاد   كبيرة منقوش عليها  كعكة عيد ميالد    أخفيت الهدية ونزلت آلوصي على      

، بالمكتبة واشتريت مجموعة من قصص األطفال ليقرأهـا مـع نـورا           ومررت  . ووسيم

  .د سعيدةوقامت فريدة وجهينة بإعداد مائدة عيد ميال

دروسهما لليـوم   فرحين بجو العيد يتنقالن من المكتبة حيث يعدان          هاد ونورا كان ج 

 القديمة، الى المطبخ حيث يـشاهدان مـا   التالي، الى غرفة الجلوس حيث يلعبان بألعابهما 

  :وكانت فريدة تنهرهماليخرجا، ويسألها جهاد, جهينة وفريدةتفعل 



وعليه اسمي واسم أخي وسيم متل ما كانـت         راح تعملي لي كاتو ملبس بالشوكوال     -

  تعمل أمي؟

لتأخـذها   ر أقراص الكبة  وتردف وهي تدوّ  .. ال واهللا أنا مابعرف أعمل جاتويات     -

  :باللحم المفروم والصنوبرمنها جهينة وتحشوها 

  ..بّدكمتل ما جاهز على قالب بس يمكن عمتك وّصت لك -

رسالة ل  تقوم بأرسامبيوترأمام الكوث كانت نبيلة في غرفة مكتبها     ويخرجان الى حي  

  .من بريدها اإللكتروني الى عبد الرحمن

  بابا ووسيم عيد ميالدي؟ يحضر  عمتي، مش راح-

  ..ال-

  ليش؟-

اهد صورهم التي يرسلونها    نكتب ونتلفن لهم ، ونش    منقدر   ،عناألنهم في بالد بعيدة     -

  ..اشتاقوا إلينا أو اشتقنا لهم كلما العودة إلينالكومبيوتر، ولكنهم ال يستطيعون على ا

، بقـدر أكتـب     أنا صاير شاطر بالعربي   ي؟  ليزي مش بالعرب  وليش بتكتبي باإلنج  -

  ..بابا ووسيملرسائل 

  ..ا بوّصل رسالتك إلهمو بتريد تقول، وأنشقل لي ..  ما بتقدرعلى الكومبيوتر-

  ،الدي بريد تحضروا عيد مي،تير، وكمان مشتاق لوسيمأنا مشتاق إلك ك  بابا-

  ..وتجيب لي هدية

  ..هدية اللي بدك ياهاشو هي ال-

  ..أقول؟ الزم يعرف شو بريديعني ضروري -

  . والجواب بيوصل بعد شوي كمان،تهلق أنا كتب-

عليها كتابة باإلنجليزية   صورة ملونةى الشاشة فظهر علح معينةنقرت على مفاتي

 وظهر قالب ،تو جهادبي برثدي وسمع نغم هايها عبد الرحمن جهاد بعيد ميالده، يهنئ ف

  :قلت لجهاد ..ه شموع تسعةجاتو علي

  . باإلنجليزية رسائلكعلم أن تكتب لوالديجب أن تت! هاهو اسمك-

  وأمي ؟-

  ة أنك حلمت بها؟ إنها تراسلك باألحالم، ألم تقل لي البارح. ليس عندها كمبيوتر-



  بلى-

، ألجهزة ان كانت لدينابا. مهما بعدت المسافات بينناأن أرواحنا تتواصل -

  .وباألحالم ان لم تكن لدينا

  ؟ما هي الروح ناتن نبيلة 

، ويشتاقون إلينا اك من يفكرون بنا مثلما نفكر بهمأن هنشيء نحسه في قلوبنا -

  ..مثلما نشتاق اليهم

  حتى لو كانوا في السماء؟-

  !نعم فليس هناك من حاجز بين األرض والسماء-

، أن والده راح للسماء شهد والده في المعارك قرب صيداقال لي رفيقي اللي است-

، وبيحطوه في القبر، بعلم فلسطين ، وأنا رحت معه، وشفت الناس بيلفوهوأنه في الجنة

  .وأهله عم يبكوا عليه

يبكي الناس فراق أحبائهم دوما، ولكنهم يعلمون أن أرواحهم تتصل باألحالم بقدر -

  ..إليهم همقاشتيا

  :لحديث أن أغير اأردت 

شوفوه وأنا بفسر لكم " لحن الموسيقى"سي دي قديم عندي اسمه رايحة حط -

  .هيك بتبطل انت ونورا تفوتوا المطبخ وتضايقوا تانت جهينة وفريدة..بالعربي

*   *   * 


