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قصة 
آخر شهيد

يف الي��وم األخ��ر للقص��ف الوحش��ي ملدين��ة حل��ب الش��رقية كن��ت أن��ا آخ��ر ش��هيد! مل 
يتع��رف عل��يَّ أح��ٌد م��ن الن��اس حول��ي.

القذيف��ة األخ��رة اختارت��ي ش��هيداً فش��ّوهت وجه��ي وتركت��ي وحي��داً، ومل يك��ن هن��اك 
أح��ٌد م��ن أهل��ي ليتع��رف عل��يَّ م��ن مالبس��ي، ولك��ي يومه��ا عرف��ت 
الكث��ر م��ن األش��ياء املؤمل��ة وش��كرت اهلل أن��ي مل أع��د عل��ى قي��د احلي��اة!

أكث��ر م��ا كان يعذب��ي مروره��م جبان��ي وكأن��ي قطع��ة خش��ب مرمّي��ة 
عل��ى ط��رف الطري��ق أو كأّن��ي ش��يء ب��ال قيم��ة أو كأن��ي ال ش��يء!

كن��ت مم��دداً عل��ى رصي��ف املش��فى الوحي��د املتبق��ي ملدين��ي، وه��ي تلف��ظ 
أنفاس��ها األخ��رة وت��ودع أهله��ا حب��زن وقه��ر ال ميك��ن وصفهم��ا!

كن��ت ش��اهداً عل��ى انش��غال الن��اس يف الرحي��ل ع��ن حل��ب، وخوفه��م م��ن 
خ��رق اهلدن��ة ال��ي مسح��ت هل��م باخل��روج س��املني، كان��وا كخلّي��ة حن��ٍل 
تس��عى مذع��ورة يف كل اجت��اه، ال��كل يري��د الوص��ول إىل مع��ر النج��اة ول��و 

كان مث��ن ذل��ك الس��ر عل��ى جث��ث األصدق��اء واأله��ل!
مل يعب��أ بوج��ودي أح��د، حي��ث جس��دي كان مغط��ى بقم��اش مه��رئ، 
ووجه��ي مش��وه وصوت��ي خمن��وق، ولك��ن فرح��ي كان��ت عظيم��ة فأن��ا 

اس��تعّد للرحي��ل جلن��ة اخلل��د، وكل م��ن حول��ي يس��تعد للرحي��ل إىل ش��قاء جدي��د ق��د 
يقص��ر أو يط��ول!

الب��ؤس واخل��وف كان��ا مرس��ومني يف تفاصي��ل مجي��ع الوج��وه حول��ي، وحت��ى الصغ��ار 
ب��دت وجوهه��م بائس��ة ومليئ��ة بتجاعي��د القه��ر والذع��ر!

سرحل اجلميع من هنا، ولن يبقى إال الدمار وصدى الذكريات وأنا!
وأخراً رآني أحدهم ونادى: ” يا شباب ساعدوني لندفن هذا الشهيد”.

مل يك��ن هن��اك ش��باب، ال��كل ق��د هرم��وا ومات��ت قلوبه��م قب��ل استش��هادي بقلي��ل، ولذل��ك 
مل يس��مع الن��داء أح��د ومل يلتف��ت أح��ٌد للمن��ادي!!

بقلم: جاد الغيث



كرر الرجل النداء: ” يا شباب ساعدوني لندفن هذا الشهيد”.
ولكن ال حياة ملن تنادي!!

ومرة أخرى مل يسمع أحد ومل يلتفت أحد إلي!
أرج��ل أكث��ر م��ن أن حتص��ى كان��ت مت��ر جبان��ي، أمس��ع ص��وت ضرباته��ا عل��ى 
األرض املقه��ورة، وأس��تغيث م��ن كل قل��ي ب��اهلل أن يرح��م ه��ؤالء العابري��ن وجيع��ل 

رحيله��م ميس��راً آمن��اً.

وابتل��ع طري��ق الع��ذاب الطوي��ل مجي��ع العابري��ن، ومل يب��َق س��واي عل��ى الرصي��ف، 
مم��دداً جب��وار أش��ياء مرمي��ة؛ بطاني��ات م��ن الص��وف تف��وح منه��ا رائحة 
ال��دم، وأكي��اس س��روم فارغ��ة ونص��ف ممتلئ��ة، وج��وارب ملطخ��ة 
بالط��ني، وأحذي��ة قدمي��ة تركه��ا أصحابه��ا، وأص��وات أن��ني تعل��و 
وتنخف��ض م��ن ص��دى امل��كان ال��ذي كان ش��اهداً عل��ى وحش��ية اإلنس��ان 

وبش��اعة القت��ل واحل��رب والدم��ار.
اجلمي��ع رحل��وا ومل يب��ق إال أن��ا ش��هيداً مم��دداً عل��ى رصي��ف مش��فى 

الق��دس احلزي��ن!
اجلميع رحلوا وغابت عي أصواتهم وضربات أرجلهم على األرض!!

مل أع��د أمس��ع أي ش��يء، ح��لَّ فج��أة س��كون غري��ب ون��ور عجي��ب راح 
يض��يء امل��كان، مضيف��اً إلي��ه بهج��ة وحب��ور، وش��عرت حينه��ا بس��رور 

وانش��راح، وروح��ي ب��دأت تعل��و روي��داً روي��داً للس��ماء!!
كان��ت هن��اك م��ن بعي��د أص��وات دع��اء، وكأن��ي مسع��ت م��ن بينه��ا ص��وت أم��ي، 
واآلن امس��ع بوض��وح ص��وت أب��ي، ومي��زت أيض��اً ص��وت أخ��ي به��اء وأخ��ي وف��اء!!

ي��ا إهل��ي أن��ا بينه��م اآلن يف جن��ة علي��اء، ال صخ��ب فيه��ا وال ش��قاء، لق��د وصل��ت 
س��املا ل��دار البق��اء، بينم��ا رح��ل أه��ل مدين��ي إىل حي��اة جدي��دة وتش��ردوا يف كاف��ة 

األرج��اء!!

رحل��وا مجيع��اً وترك��وا جس��دي املي��ت وحي��داً يأكل��ه ال��رد عل��ى رصي��ف مش��فى 
مهج��ور مقه��ور، وص��رت بذل��ك ش��اهداً وش��هيداً ب��ال ص��وت عل��ى م��وت مش��اعر 

الن��اس، وه��ذا حب��د ذات��ه م��وت أبش��ع م��ن كل أن��واع امل��وت!! 2


