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 �اب�ك المجروحة �الحبّ الشّ 

 *توماجان عبدهللا  الّدكتور

 ما أش�ه الّش�اب�ك المنسّ�ة �فنجان قهوة مقلوب ال �قرأه لك أحد

 

�نت أرشفه اّلذي القهوة  ّن ِفنجانمن بُ كنت أقصُد بیَتها ص�اًحا �ما أوصْتني، لتقرأ لي رموَز ما �قَي 
م�ائّ�ة جملة، �اد الحًقا في سقّ ُه النّ في علم إشاراٍت أدر�َ ، �ي أقَف على اآلتي المرسوم على عجلعندها 

ا بترجمة ظّهرون ما ارتسم غامًض ّص. �ان قارئو �قا�ا القهوة في ُعمِق الِفنجاِن �ُ في خّضم علم تشر�ح النّ 
امع، إذ �ختصر الِفنجاُن مسرى ُعْمر، �ما في قول لغوّ�ة بّینة مشحونة بتضمینات تحّدد مفاصل ح�اة السّ 

 "..اب: "كم أنا مشتاق إلى جلسة ف�ه وارتشاف ِفنجان من القهوة (سكّر ز�ادة)�ّ در شاكر السّ ب
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كوة" من ال �طلع إّال برشفٍة من شَفتین على حّد ِفنجان. تدور "الرّ اّلذي �اح نُّ قصیدَة الّص �كتُب البُ 
ت البیوت العر�ّ�ة في الحّي انافذة إلى أخرى، والفناجین تزلغط من یٍد إلى ید، فالعابرون من تحت مشر��ّ 

اد �حرّي لّوحته مّیزهم �إ�قاع خطواتهم. ها وجُه ص�ّ القد�م، ل�سوا غر�اء، بل لهم أسماء، وسحناتهم تُ 
ل�ة لیلیَن مُس وسكنت الحكا�ا عین�ه، وذاك بّناء تنتفخ شرایین �ّف�ه من إدمانه مغازلة الحجارة الّص الشّ 

ار، فلم �عد أو معّلقًة على معّلقة، وذاك الفّران قد توّردت خّداه من لهب النّ قلُبها، فترتفع أقب�ًة، أو قناطَر، 
 ألّذ؛ دفٌء في القلب أو طعمة �سرة خبز طالعة مقّمرٍة من بیت االحتراق بدمع عیّني حبی�ة؟ هماأیّ �عرف 

ك�ة" �اب�ك �انت وسائل اإلعالم یومها. ففي شهر رمضان مثًال �ان صحن"السّ هذه المشر�ّ�ات والشّ 
�اب�ك"، وللجاِر یوضع على "حفافي الشّ  -ئ�سّي لإلفطار المعّد وهو "سك�ة" من الّطبق الرّ  -رقبل اإلفطا

أن �ستعین �ه لتنو�ع مائدة إفطاره، وللعابر أن یتوّقَف عند سماع صوت األذان أو المدفع، لیتناوَل إفطاره 
لغر�ب، ف�صیُِّر  على �ساطته، ألّنه من غر�بٍ على مائدة لم یذْق طعًما مثله، ولم یتمّتْع �خیرات أطیب 

ة وأّن أهل خاّص �ا �حبل هللا تعالى، ن�ا واحًدا ُمْعَتِصمً ائمین المشّتتین العابر�ن في الدّ الخبُز والملُح الّص 
ازحتین تین المق�متین في الحّي والرّ الحيِّ ما �انوا �فطرون قبل أن �طعموا "لط�فة" وأختها "نظلة" المس�حیّ 

ندیَلْي رمضان إذ �خدمتهما یبدأ اإلفطار، و�االطمئنان علیهما ینتهي زمن. �انت لط�فة وأختها قِ منذ 
 .عام، �عد ترجمة إشارات ِفنجان رمضانّي طافح �ال�شرى الّسحور و�كّف الجیران عن الطّ 

اكن أحوال جیرانه. لكّل توقیت �اب�ك �انت نوافَذ األمل في الحّي القد�م. منها �عرف السّ هذه الشّ 
ؤال عنه واجب. �ذلك انتظار ساعي البر�د "بوسطجّي" مروره، فإْن َعَبَر، فهو �خیر، و�ْن َتَخلََّف فالسّ 

، ودرّ الرّ  اجِته الهوائّ�ة، وحقیبِته الجلدّ�ة. تنتظره األمهات من أجل رسالة من أزواجهّن، سائَل، بزّ�ه الكاكيِّ
إلى بالد هللا الواسعة. �ان صوت البوسطجّي �س�قه ف�ما یتوّجه ل�سّلم البر�د، �صرخ  أو أوالدهّن المسافر�ن

من �عید أنَّ رسالة لفالن وصلت، وأنَّ برق�ة لفالنة وردت، و�جتمع من �جتمع لتهجئٍة وقراءٍة �ما في 
 .ارات ِفنجانسالة قراءة في إشمشهد الَرحابنة، حیُث �ّل واحد �قرأ ما یر�د و�سعى إل�ه، وتص�ح الرّ 

احل أو عواصُف الجبل. هي لم تستطع تبر�َده أنواُء السّ اّلذي فِء هذه ش�اب�ك مجروحة �الحّب، �الدِّ 
ش�اب�ك ش�كت عالقاٍت اجتماعّ�ًة ال �عرفها إّال من عاش تفاصیل روا�اتها، إْذ لم �كن الفجر �طلع َقْبل 

 محمود �قول كما" القد�مْ  �الحيِّ  ارع،كالشّ  تدُّ أماَم ال�ابِ رب، و"�مرَفتین، عندها ینفتح القلُب على الدّ فتح الدّ 
 ."داِرك شّ�اكِ  في" كر�اتالذّ  �لَّ  یلقى حیثُ  درو�ش،

اك كر�ات. من أغلقها وَصرَف المدعّو�ن؟ ال ش�ّ �اب�ك المجروحة �الحّب تقطر �الذّ لو ت�قى هذه الشّ 
�اب�َك . ما أصعب المشر�ّ�اِت المغلقَة المسام، والشّ َلین�الُقفْ رَفتین، �المسَكتین، إّال لوجهین أو أكثر، �الدّ 

اخلة ال الخارجة إلى الّنس�م. ما أشبهها �ِفنجان قهوة مقلوب، ال �قرأه لك المنسّ�ة المسدودة المختنقة، الدّ 
أن �قّدمها  أحد، وال تتناثر إشاراُته مع الّر�ح، َألعّلها تش�ه القهوة التي قال فیها ُمر�د البرغوثي: "القهوة �جب

مه لك ِسواك، وال أحد �قّدُم ورًدا لنفسه، إن أعدْدتها لنفسك فأنت  لك شخص ما، القهوة �الورد، فالورد �قدِّ
تك، و�ن اق أو عز�ز، غر�ب في مكانك، و�ْن �ان هذا اخت�ار فأنت تدفُع ثمن حّر�ّ في ُعزلة حّرة بال ُعشّ 

 ."فأنت في حاجة إلى َجَرِس ال�اب اضطراًراكان 
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