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 (Eain esfeenehعين اسفينه ) اسم الكتاب:

 اسم الكاتب: خضر محجز
 طبعة خاصة
 النوع: رواية

 الغبلف: حذيفة خضر محجزتصميم 
 الغبلف: صورة طبيعيةلوحة 

 999عدد الصفحات: 
  X 9776 25الورق: 

 الناشر: عطية للنشر والتوزيع
 مكان اإلصدار: غزة

 2192سنة اإلصدار: 
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І ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ىادتؼالل

ى
 
 
 

 

 
 

، الرذ  يعريب برين الج لرة، يبذل اإلنسان الحرر
 .قصارى ج ده كي يتجنب حسنات م

 ينوزاسپ                                                                      
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ІІ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ىإضاءة

 

 

 

 
الرذين َيحملررون  تأمرل  عررلقيرل لرإ إن الرردين قبري ،  إذا 

 الدين. 
تأمررررل  عررررل وإذا قيررررل لررررإ بررررأن   غيررررر موجررررود،  

 السياسيين  ي غزة.
أما إذا قيل لإ بأن األ رق مسردود ومحاصرر باألعردا ، 

سماسررررررة لف السياسررررريون مرررررع  تأمرررررل كيرررررف يتحرررررا
 األراضي.
 ﴾الذين خسروا أنفس م   م ال يؤمنون﴿
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ІІІ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ىإهداء
 

 
 
 
 
 
 

 
 إلى 

 دون كيشوت العظيم
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IV ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ىمػدمظ
وت  رري ن ايت ررا صررابر، ألنرره ال يعرررف ثالثررة، كرران ال بررد أن يمررهررذه روايررة 
، ر  ي ا شكل بعض ما كتبتره  ري طبعرات سراب ةأغيّ  وهذه طبعة أخرى"مصلحته". 

    سعياً ورا  جمال مستحيل.  

 بأنني غير صابر بالمرة:  ،بما ال يدع مجاالً للشإ  ي ا، ذه رواية أثبتوه

  صابر مات، أما أنا  بل. 

أمرا أنرا  عاقرل يبحر  عرن رأسره  ري ة أبداً، أحمق ال ُيحني رأسه لعاصفوصابر 
 ببلد قطع  ي ا الطغيان الرؤوس.

صررابر َيختلررق شخصرريات ال وجررود ل ررا  رري الواقررع، أمررا أنررا  كلمررا عرردت مررن و
الخرا ة صاد ت شخصاً قبيحاً،  اختل ت له ما يشرب ه  ري كتابراتي، ثرم عردت أنا  ره 

 وأقول له: أنت جميل. ثم أبصق على نفسي من بعد.

الرواية بالتاريخ.  كل ما أقوله هنرا كرذب على حاكموني بصابر وال ُتحكموا ال تُ 
التري حملرت أعظرم  نفسري، وأخرون أمتريوب تان.  أنا لن أَتحول إلى صادق  أخون 

 دين  مسخته ثم قالت: َنحن خير أمة أخرجت للناس. 

 متى سيكتمل هرذا ، وال أعرف بعدُ 2192" طبعة ن ايات العام عين اسفينههذه "

 .  النص

 غزة                                                                                 

 2192سبتمبر 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1

ىحلىنؼائي
وددت أن أصححححححححح و  حححححححححن 

وقححححد  نححححو أج  غزححححد  حححح    
 ابتلعها الب ر

 
اس ق                  

 رابين

 

 .9992كانون أول  97 صباحلزمان: ا

 المَطلّة، شمال  لسطين. المكان: 
ميع المعت لين  ي المستعمرة المحاذية لخط ال دنرة، الفاصرل برين جتَ بدأ حي  

 علرى ، ي السراعات األولرى هم،حدود  لسطين الشمالية ولبنان. وقد زاد عدد
داخررل  معررت بلً  495 معررت بلً، ثررم أعيررد بعضرر م إلررى السررجون، وتب ررى 445

مكبلرري  ،الحررا بلت ب بعررد رحلررة اسررتمرت طرروال الليررل ب معصرروبي األعررين
 موث ي األيد  إلى الخلف. وعلى عيني كٍل من م عصابٌة سودا . ،األرجل

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭

وب ايرا الميراه مرن مطرر الليلرة الفاتترة، تتسررب ، الوقت صباح شتو .. الدنيا برد
أ رقبترره كنة مشرررتبة،  كرجررل هّيررجررداول صررغيرة علررى الجررانبين. والررري  واقفررة سررا

 للسعة سوط. وال وا  معلق  وق الرؤوس.

الوقت صباح. واألشيا  تعدو السرت بال ال ررص الرذهبي البلمرع.. ال شري  يمنرع 
ولكرن  ،من ظ وره بتاتاً.. كل الدواعي متو رة.. ال شي  ين ص المش د كري يكتمرل

 ال رص األصفر الدا ئ لم يظ ر رغم كل ذلإ.

التي ب  ردة. واألرض بساط مغسول. الزهورال وا  مياه با باكر.. الوقت صباح
اول االنبجرراس مررن وسررط الكريررات حررتُ ب  سرروف تصررب  بعررد أيررام صررفرا  مسررتديرة

 اآلن  رري رؤوس األعنرراق الصررغيرة البرراردة.  وحبيبرراتُ  السررودا  المعتمررة، الواقفررةِ 
ون رررا األبررريض المرررا  المتجلررردة علرررى أطرررراف األوراق العشررربية المدببرررة، تكتسرررب ل

الشررفاف: لرريس أبرريض تمامرراً، ولرريس شررفا اً تمامرراًل  المررا  مررا زال متكومرراً متمتعرراً 
الطب ررة البيضررا  المتجلّرردة، بفعررل البرررد المؤقررت المنتظررر للحمررام  حررتتَ بسرريولته، 

الدا ئ، الذ  مرن المفتررض أن ينبعر  بعرد قليرل، مرن ال ررص الرذهبي البلمرع،  ري 
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ذلرررإ ال يطلرررع، وعلرررى المرررا  أن يظرررل متجلرررداً  ررروق المواج رررة تمامررراً. ولكنررره مرررع 
 األطراف، حتى إشعار آخر. 

 والوقت صباح. 

 رري اإلطررار أشررجار عاريررة منررذ شرر ور، ت ررف علررى أطررراف الجبررال المحيطررة، 
رج خرتَ ال ب  التي تردرإ أن الشرمس لرم تطلرع بعردب  بسي ان داكنة السواد. والعصا ير

الحّيرات قابعرة  ري جحورهرا ي تل را البررد من أعشاش ا المبلولرة علرى غيرر العرادة. و
 رري يررأس  والخرروف. والع ررارب السررودا ، ذات األرجررل المتعررددة المتع رردة، مسررتكينةٌ 

الصخور وبين الش وق. وصراصير الح ل قد توقفت عن غنات ا سراتَر الليرل،  حتتَ 
 عن السفاد.  كأن ا مضربةٌ 

 والشمس ال تطلع رغم أن الوقت صباح.

. والصررخور ضررن األشرريا : الجبررال صررامتة تمامرراً تحيَ ي الصرمت مثررل غررول كررون
مكان را،  ري صرمٍت سراكٍن صرامٍت مسرتريب.  ، وق ال مم البيضا  العمبلقة رابضةٌ 
ل را لّ جيُ هنا وهناإ، منكمشرٌة خرسراُ   ،منذ الربيع الماضي وشجيرات النتب المتب يةُ 

، مثررل رجررل أبرريَض بررارداً ناعمرراً سلسرراً  ،تلمسرره بيرردإ ،كالصررخور المررا .. الصررمتُ 
 منا ق بين يد  سلطان طاغية. 

 .  !والشمس ال تطلع

الجانب اآلخر، حي  تعرودت الشرمس أن تكرون،  حونَ تطلعت صخرةٌ  وق ال مة 
، ضربابياً تمامراً ، ولشدة استغراب ا لم تكن ثمَة شمٌس: كان األ ق الشرقي واقفاً تمامراً 

 .  !صامتاً تماماً. والسما  على وشإ الس وط

 اح.والوقت صب

رغررم اسرروداده  ،ملتررٍو، مثررل ثعبرران ال ُيرررى رأسرره.. وهررو األسررفلت األسررود ممتررد  
المشرربع بالحصررى، يلمررع علررى األرض، بررين العشررب والشررجر والجبررال، صررامتاً، 

 الحا لة الحمرا  الزاهية.  حتتَ مستسلماً، خاتفاً، منتظراً، 

 والشمس ال تطلع.

 مع  وق األسفلت األسود. والنوا رذُ تلت ،الحمرا  الزاهية ،الوقت صباح. والحا لة
مغطاة بستاتر سودا ، ورا ها م اعد، وجنود، ورؤوس، وبنرادق.. وصروت مرذياع 

 يوشوب داتماً، ويغني أحياناً.. 
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 هناإ أنفاٌس ما!.. هناإ حياة  ي الحا لة!.

 أسفلت مرصوف، وحا لة، ومذياع، وبشر!.. 

 .  !إ حياةل، وهنا!إ حضارةلهنا

الم اعرد ظيفة، كمرا هرو كرل شري  لردى هرؤال  المتحضررين.  والحا لة المعة ون
ومسرررت يمان تمامررراً، مثرررل  ، ررري صرررفين. والصرررفان مسرررتويان تمامررراً  مثبترررة بانتظرررام

 ،مسررطرتين تمترردان مررن أول الحا لررة إلررى آخرهررا، حيرر  تلت يرران  رري م عررد مشررترإ
 ،مررريررزاوج بررين الصررفين  ب اللررذين كانررا منفصررلين قبررل قليررل ب  معلنرراً ن ايررة الم

 المخصص للوقوف والحراسة والتفتيب. 

 والوقت صباح.

أو التخّيرل  كا  الرؤوس، عند الرغبة  ري النروممعدة الت ،الم اعد تعلوها سّنادات
على كل من الجانبين. وإلى جانب كل م عد  ،أو التذكار: سنادتان لكل م عد مزدوج

بالمشرابإ، حترى ال  بترةٍ ، ومثحتتَ بالمطاط إلى  مشدودةٍ  ،مغطاة بستارة سودا  نا ذةٌ 
تعرراود سرريرت ا األولررى  رري الصررعود، وكشررف الزجرراج والطريررق والجبررال والعشررب 

 والشمس التي لم تطلع بعد، رغم أن الوقت صباح. ،والشجر

الم اعد، هي األخرى، المعة ونظيفة،  كل شي  لدى هؤال  جديرد والمرع.. هرم 
 ة  ي رقاب م.أنفس م جديدون والمعون، مثل بنادق م المعل ة بأحزم

   والوقت صباح.

وصر يل: ثبلثرون حبرة، واحردة  روق  ، هو اآلخر، المرعٌ الطل ات الرماد    مخزنُ 
األخرى،  ي صفين متوازيين،  ي كل صرف خمرس عشررة حبرة، يضرغط ا جميعراً 

الرررأس  حررونَ لولررب  رروالذ ، لضررمان عرردم تررأخر حبررة عررن انررد اعت ا المفترضررة، 
 المعصوب  المطأطئ،  وق الم عد، 

 والوقت صباح.

 والطل ة موت. .الحبة طل ة

 الرؤوس مطأطتة  وق سنادات م اعد اآلخرين!. 

 : يوجد شي  ال هو المع وال هو ص يل  ناه  
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 ترلّ خيَ ه أمامره.  لمراذا لرس صراحبُ جيَ كل رأس يطأطئ علرى سرنادة الررأس الرذ  
 !.  هكذا النظام

، ورا .. ولكرن ل د كان من المفروض أن يستند كل رأس علرى سرنادته الخاصرة
 ذلإ من غير الممكن اآلن.. 

مع الرأس بين طأطأتره الخاصرة وسرنادته، لرذا جيَ أن  ،ح اً  ،إنه لمن غير الممكن
  د تم التبادل هكذا: يطأطئ الرأس على سنادة الم عد الذ  أمامه، ويطأطئ الررأس 
كرل الرذ  أمامره ب بردوره ب علرى سرنادة الم عرد الرذ  أمامره... وهكرذا دواليرإ،  ري 

 الم اعد، من الن اية حتى البداية.. 

ل ذا كان على الم عدين المزدوجين األماميين،  ي أول الحا لة، أن يظبل خاليين 
ولررو ا ترررض وجررود  مررن األشررخاص، وذلررإ لعرردم وجررود سررنادات ُيطأطررأ علي ررا.

شخصررين هنررا،  ررأين سيضررعان رأسرري ما، والوقررت صررباح، والرردنيا برررد، والحا لررة 
 .مرتبة ونظيفة؟!

هكذا األمر إذن!.. الرؤوس مصرطفة ومرتبرة  ري كرل مرن الصرفين المرزدوجين 
المزدوجرران المسررت يمان المضررغوطان  رري  ،اللررذين يفصررل بين مررا ممررر. والصررفان

يشب ان خزنة البندقيرة: كبلهمرا رمرادٌ  محرزز مسرتطيل. وكبلهمرا مسرت يم  ،الحا لة
 س. ومزدوج. والفارق بسيط، حي  يمكن استبدال الحبات برؤو

 ، كما الحبات تماماً.الجميع مضغوط ومصطفّ 

الررررؤوس مطأطترررة. والفوهرررة بررراردة ومسرررتديرة. والخزنرررات الرماديرررة تلمرررع. 
 والحا لة متوقفة. والجنود يشعرون بالملل. وحبات الرصاص مضغوطة. 

 والوقت صباح. والشمس لم تطلع حتى اآلن.

 الحبة طل ة. والطل ة موت.

 رري انتظررار الرغبررة.. والرغبررة متررو رة، ولكررن  المرروت  رري حبررة واحرردة كررامنٌ 
 األوامر ال تستجيب داتماً للرغبات. 

عشرررَر   نررراه  ال سرررحَر هنرررا وال خرررداع، هنرررا ح ررراتُق   رررط. والح ررراتق ت رررول: إن 
على هذا األسفلت الممتد الصاعد الملتو : عشر حرا بلت،  ري كرل حا لرة  ،حا بلت

 خمسة وأربعون رجبلً، بالتمام والكمال. 

 والشمس لم تطلع بعد. .نيا صباح شتو والد
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تررراج إلرررى م رررارات مرررن نررروع خررراص: مجررررد حرررا بلت، ومجررررد حيَ األمرررر ال 
. ويكفرري أن ي رروم السرراتق بتشررغيل !أشررخاص، ومجرررد جنررود، ومجرررد أسررفلت أسررود
عبلمرررة  جررراهات  رإ ناقرررل الحركرررة بحررريُ المحررررإ، حترررى ت ررردر الحا لرررة. ويكفررري أن 

ثررم ال يتب ررى بعررد ذلررإ إال أن ير ررع قدمرره عررن  ( حتررى يتغيررر الصرروت.dاالنطرربلق )

 يمينره ب حترى تبردأ بالتملمرل. نرر ذراع الكاب  اليدو  عرحيُ الكاب  السفلي ب بعد أن 
تراج األمرر إال إلرى الضرغط قلريبلً علرى دواسرة البنرزين )وهري غيرر حيَ بعد ذلرإ ال و

طويلرة. ثرم مرا  ال ردم المتأهبرة منرذ  تررة حرتتَ بعيدة( إلى اليمين مباشرة من الكاب ، 
ليتأكد من حسرن تصرفيف شرعره ب إال أن  أن يتأمل وج ه  ي المرآة قليبلً  عليه ب بعد

يررد واحرردة( ليوج رره اسررتخدام يمسررإ الم ررود بكلتررا يديرره )وأحيانرراً يمكررن التسرراهل  رري 
 . ومن ثم يصب  لدينا مبعدون.حتتَ بدقة،  وق الخط األسود المرسوم 

 !.  دينا مبعدونول .والحبات مضغوطة .الوقت صباح

بدقرة ونظرام، رغرم أن الوقرت  محسروبٌ  السيطرة، وكرل أمررٍ  حتتَ كل شي  هنا 
 ن الشمس لم تطلع بعد.إصباح مبكر، حتى 

األيد  م يردة إلرى الخلرف بشركل متصرالب مرن ورا  الظ رر. وهرذا وحرده سربب 
لررأس آخرر  ري األمرام.  مخصرٍص  وجيه آخر يبرر طأطأة الرأس على سرنادة م عردٍ 

أن الرررأس ال يمكررن لرره أن يعترردل:  لررو  ،بوضرروح ،ملنررا قلرريبلً  سرروف نعرررفولررو تأ
اعتدل، العتدل معه الظ ر والكتفان والجذع. ولو اعتدل الظ ر،  سوف يستند إلرى 
ظ ر الم عد، ويضغط على اليدين المكبلترين سروياً. ولرو ضرغط الظ رر علرى اليردين 

 المتصالبتين،  إن ما سوف تنفجران دماً وألماً.

مرتب بدقة، وكل شري  محسروب، وال ُيسرم  بتجراوز النظرام:  ال يرد إذن مر األ
كمنشار مع وف األسنان، يرزداد ضري اً  زم المعصمين، مشرشرٌ حيَ الببلستيكي الذ  
عررن التملمررل،  ال يررد ال يعررود إلررى االتسرراع  وعلررى الم يرردين الكررفّ  .مررع أدنررى حركررة

ازديراد الضرغط علرى  بمجرد السكون، ألن كرل شري  محسروب، وكرل حركرة تعنري
الوريدين واألعصاب. السكون أسلم، وكل حركة ل ا ثمن  ادح. لذا ينبغري أن تظرل 

علررى سررنادات م اعررد اآلخرررين،  رري الحا لررة النظيفررة الحمرررا   ،الرررؤوس مطأطتررة
الزاهيرة، الرابضررة  روق األسررفلت األسررود الملترو ، المتجرره شررماالً، مثرل ثعبرران   ررد 

 .  رأسه، بين الجبال الباردة

 والشمس ال تطلع.. والوقت صباح

وأربعين قيرداً، مرع  مسةٍ خبِ عشر حا بلت،  ي كل حا لة خمسة وأربعون رجبلً، 
وأربعرين رأسراً، تطرأطئ علرى  خمسرةٍ  سرودا ، علرى أعرينِ  وأربعرين عصرابةً  خمسٍ 
 لآلخرين.  تْ وأربعين سّنادة أُعدّ  خمسٍ 
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 والجنود يشعرون بالملل. والشمس ال تطلع.

 والجنود مضغوطون.  .عوطةالحبات مض

والشررمس ال تطلررع. وخمسرررة وأربعررون رجرربلً  رري الحا لرررة  .العصرراتب سررودا 
 .  !الواحدة

يمكن ال ول بأن م رجال. بل إن م  ي الح ي ة رجال، بردليل أن رم كرانوا قبرل  ،نعم
ساعات قليلة  ي أحضان نسات م. لريس  ري األمرر ادعرا  البترة: رجرال. وربمرا كران 

حتى اللحظة، محتفظاً بلزوجِة ليلٍة ماضية بين  خذيه. وربما كان  بعض م ال يزال،
سترته. ولكن م اآلن جميعراً  ري الحا لرة،  حتتَ بعٌض آخر محتفظاً بضحكات أوالده 

 رحمة البنادق، يتج ون إلى حي  ال يعلم أ   من م،  ي هذا الشتا .  حتتَ 

 والوقت صباح.

جنرد  يرتحكم  ري  جنرود   رط!. كرل   وأربعرون رجربلً، يرتحكم  ري م خمسرةُ  خمسةٌ 
تسررعة رجررال، ويرسررل أّيرراً مررن م إلررى المرروت، لررو َعررّن لرره ذلررإ  رري لحظررِة حررزٍن أو 

 ..  !غضب

تتحرد  عرن نفسر ا، ببررود  كراذب لل روة، هنرا الح راتقُ  ال حاجة هنا السرتعراٍض 
 وحيادية. 

 والوقت صباح.

ثرم سراعات دا ترين، كرانوا قبرل  ب بالتأكيرد ب واألربعرون جمريع م الرجال الخمسرةُ 
 تعرردون مررن البرررد والخرروف واالنتظررار،  يمررا خمسررة جنررود   ررط بصرراروا اآلن ير
رسررون م، وربمررا يبتسررمون أحيانرراً عنرردما حيَ ب  واث ررين مررن أنفسرر م خمسررة جنررودٍ 

 م  ري السرابق، ألن رم واث رون مرن قردرت ا ذلْ خرتَ يتحسسون البنرادق البراردة، التري لرم 
 من إصبع، إذا اقتضت ذلإ الظروف. على االشتعال، عند أ  ضغطةٍ 

 والشمس لم تطلع بعد.

يتألمون صامتين مثل أشرجاِر عنرٍب  ري ِعرّز ، رٌ مْ ُجلّ م سُ  وأربعون رجبلً  خمسةٌ 
 ري ح رِد  ،ون أسرنان مالمعرين، يترأ فون بملرل، ثرم يصررّ  الشتا . وخمسة جنوٍد شر رٍ 
ع م مرن الضرغط م مت را مرن ،والسربب ضروابط سرخيفة!. من ُمنع من قترِل قاترل أبيره

 !.  إلى الثكنات الدا تة بسرعة على الزناد، والعودةِ 
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يبصرر ون علررى ترررى الجنررود عكررس المرررات السرراب ة، لررذلإ  ر  أمرررٌ جرريَ   نرراه  
   األرض.

المتحضرررون بيصرر ون علررى األرض، لمجرررد أن ال أحررد مررثل م يررراهم،  ،نعررم
 .  ولمجرد أن م  ي حضرة مجرد عرب

 .  العرب ال يمكن اعتبارهم أحداً  

 . وأربعون، م ابل خمسة خمسةٌ 

 م ابل واحد.  تسعةٌ 

 ذه ح ي ة، ومن شأن الح اتق أن تتحد  عرن   ،وجد هنا أ   خدعة سينماتيةتال 
 نفس ا.

واضررحًة قرروةُ ال رروة، وجرربلُ  العنصررر ور عترره: حيرر  شررخص واحررد  ى  هنررا تتبرردّ 
ن را   ري الإنره يتفوق على تسعة، وخمسة أشخاص يتفوقون علرى خمسرة وأربعرين: 

إنرره العنصررر المتفرروق يتحررد  عررن نفسرره بصررمت، وسررط التماعررة وأجلررى صرروره. 
 التكنولوجيا.

 والصمت ث ة. .التكنولوجيا صامتة

 لمن هذه الرؤوس المطأطتة المعصوبة؟.. 

الوجرروه  حررونَ ، حررتتَ . ثمررة حاجررة للنظررر مررن !ثمررة حاجررة إلررى الفحررص قلرريبلً 
 .!المعصوبة

، لكن ررا ليسررت خمسرراً  ررا لحررىحتتَ مررن  الرررؤوس المطأطتررة المعصرروبة، تطررل
 وأربعين تماماً!.. 

 ه  نا ين ص الحساب قليبلً!.. 

، مرررع اسرررتثنا ات قليلرررة م مت رررا تأكيرررد خمرررس وأربعرررون لحيرررةلكرررن  لن رررل إن رررا 
 ال اعدة!.. 

 من كل نوع ولون:  ،خمس وأربعون لحيةً 

 ة. وكثّ  قصيرةٌ  وناعمة، ولحىً  طويلةٌ  لحىً 
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، ال يشروب ا سرواد، كأن را بيضرا ُ  بيراض المتفررق، ولحرىً يشروب ا ال سرودا ُ  لحىً 
 .  .الن ار

ومرتبة وممشوطة ب بل يمكن ال ول إن بعض ا مردهون أو معطرر ب  ُمَشّذبةٌ  لحىً 
 كالِمَزق، وخشنة مثل ليفة قذرة.  شعثا ُ  ولحىً 

ربما تبح  لإ  إذا ما تذكرنا االستثنا ات المذكورة قبل قليل، يمكن ال ول بأنإ 
ٍه برربل لحيررة. ربمررا تصرراد ه، علررى هررذا الم عررد أو ذاإ، غارقرراً وسررط هررذا عررن وجرر

 ر.حبَ تات ة  ي  الخضم من اللحى، الذ  يشغل الم اعد ويملؤها، مثل قنينةٍ 

 ال تغطي ا أوراق التوت..  هي الح ي ة عاريةٌ 

التي كانت  ي السابق تت امس، وتسبل العيون، وتتجّشرأ حامردًة  َ علرى  ،اللحى
 ،صررامتةل كمرا لرم تكرن مرن قبرل ،هرذه اللحرى ذات را اآلن خرراترةل للحرم والمرا نعمرة ا

 من ن ار أو ليل.  ساعةً  ،كأن ا لم تعرف بعض ا بعضاً 

 !.  تفكر  ي المج ولب  طويل ا وقصيرهاب  اللحى اآلن.. سبحان  

 إن ا مصدومة، كما لم تكن من قبل. 

كمرا لرو أن را لرم ، تتعرود المفاجرأة وللمرة األولرى، حير  لرم ،بمرارةٍ  إن ا متفاجتةٌ 
تكن تعرف من قبل قروانين الحسراب،  ري هرذا المكران مرن العرالم. وكمرا لرو أن را لرم 

 .  !.الري  جاهات  تكن بارعة  ي قياس 

 والوقت صباح.

 اللحى صامتة، والصمت مفاجأة.

 !.  صدق أو ال تصدق، أبداً ، أبداً 

ل طلروع الشرمس  روق األسرفلت صرباحاً قبرب هرذه اللحرى ذات را اآلن  ري الحا لرة 
 .  !محت نةٌ ب  المرسوم الممدود األسود بين الجبال شماالً 

 يا  !.. اللحى محت نة!. 

 كيف أمَكَن أْن يكوَن ذلإ كذلإ؟!. 
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للمرة األولى،  ي رغبت ا الجامحرة  ري  ،رأةجبِ  ،كيف أمَكَن ل ذه اللحى أن تفكر
 أمام الناس!.  إسالة النجاسة، على أرضية الحا لة الحديدية،

كيررف أمكررن أن ُيتصررور ذلررإ لحظررًة مررن زمررن، رغررم السررراويل الطويلررة، أمررام 
 !.  اآلخرين، مرًة واحدة

ل د كانت اللحى متعودة على التفكير  ي رغبات أخرى، أكثر لذة وأحلرى مرذاقاً. 
 التفكير منصب   ط على البول!.  اآلن أما 

 .!على الطلوع والشمس ُمَتأّبيةٌ  .والوقت صباح .والدنيا برد

 ج األشيا . ولكن هناإ ناراً مشتعلة بين الِحْ وين.. برد كانون يثلّ 

 من يطفئ النار المشتعلة  ي اللحم البارد!. 

واإلدراإ والرررأ   ّر مع ررا الرروعيَ ُجررتَ بانررد اع جررارف،  تت رردم متمّوجررةً  الشررعلةُ 
 الحسن.

 ..  !بفعل المضخةتند ع من األسفل إلى األعلى،  ،المتموجة الحارقة ،الشعلةُ 

 .  !البوابة حونَ أن ا سوف تكتس  كل شي ،  ي طري  ا بُيخّيل للمر  ل د 

  جأة تتوقف.. 

 جرررأة.. هكرررذا.. بإصررررار.. عنرررد بوابرررة الخرررروج..  ررري رأس العضرررو تمامررراً.. 
 تتوقف.. 

 ف.. جتَ والعضو ير

 ما الذ  أوقف ا!. ، جفوالعضو يرتَ 

 دها!.. المرات الساب ة، التي تعوّ ، بطري ة مختلفة عن العضو اآلن متأهبٌ 

مرام إصرراره تتراجرع، كمرا تتراجرع أالعضو متأهب، والموجة ت اجمره!.. لكن را 
 كل أنثى أمام إصرار الذكر!..

 متعود على مواج ة الصعاب!..  جب االعتراف بأنه عضوٌ يَ 
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كما لو كانرت قرد ارتطمرت بعد هجمت ا الثانية، ة، دّ حبِ هي ذ  الموجة تنكسر ها 
   !.تماماً  لساحل.. هي ذ  ترسو متوقفةً إلى اس  أمواج، يمنع ا من الوصول بكا

 ف.. جتَ يرالمتأهب لكن العضو 

 والغلبة لمن يمتلإ إصراراً أقوى!.. . وهي متأهبة هو متأهبٌ 

 يت اوى كل شي .. واحدة ولم تتبق إال هجمة 

ل السرد ولرتن ظرالردنيا.. مرام،  تغررق ينكسرر العضرو ال ُ ، و حسرب واحردة حركةٌ 
 ربل يمكرن الرتك ن ، من يدا ع عرن المع رل األخيرر بشجاعةِ  ،اً متشنج اً واقفحتى اآلن 
 !.دوم طويبلً وف يبأن ذلإ س

متب يرة مرن ليلرة ماضرية،  ري  هو ذا رجل جالس معصروب العينرين،  يره وسرامةٌ 
 التدهور.. هو ذا  جأة ير ع رأسه، ثم يدقه بسنادة الم عد األمامي..  حونَ طري  ا 

، ولكرررن سرررحنته،  ررروق العصرررابة، تتشرررنج وتعررررورق بعرررد َصرررب برررالجنونلرررم يُ 
حبيبراٍت  ، علرى شركلتنبثرق مرن جبينره ، ي عرّز الشرتا  ،العرق البارد مّر.. قوةُ حتَ و

 صغيرة واقفة..  ماتيةٍ 

ف. والرجرل الجرالس يكرّظ علرى جرتَ والعضرو ير. واقف رغم قوة المضرخة الما ُ 
سره إلرى السرنادة لب ب قبرل أن يعرود رأأسرنانه ب نعررف ذلرإ مرن منظرر  كره المتصر

 !.  ، يمد ساقيه ب وة وشراسةحتتَ . ومن األمامية مطأطتاً 

مثررل وترررين ممترردين مررن أسررفل الح رروين إلررى أخمررص  ،ينشررد  عصرربا السرراقين
ا رره جتِ الكعبررين.. ترتفررع وتيرررة الشررد، ويررزداد نرربض العضررو المحررت ن، ويصررب  ار

أ  عبلقرة برين ب  السرنادة األماميرة متسارعاً، ويضغط على الرأس المعصروب  روق
 !.  والما  يتوقف عند الفتحة تماماً ب  العضو والرأس

 .  !المسا ة بين الموجة والساحل ال تتعدى المليمترات

 دقة!. وأ  انضباط!. أيةُ 

الجنررد  الواقررف، وسررط الممررر، بررين صررفي الم اعررد المرتبررة، ببندقيترره البلمعررة، 
 بين الصفين.  وطل اته الثبلثين، يتل ى بالتمشي

 والوقت صباح.
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 رري اللحررم البررارد!. ومررن ُيسرريل المررا  علررى أرضررية  مررن يطفررئ النررار المشررتعلةَ 
خري وترر السراق اف، ويرتَ جرتِ الحديد، ليستري  الررأس مرن الردق، والعضرو مرن االر

الفرإ عرن الضررغط  السررحنة المتشرنجة، ويتوقرفَ  الممترد مثرل سرلإ  روالذ ، وتنبسرطَ 
المتجره شرماالً  ،لصباح البارد،  روق الخرط األسرود المرسرومعلى األسنان،  ي هذا ا
 بوابة الخروج؟!. حونَ بين الجبال كالثعبان، 

 الجند  يشكو من الملل. والحا لة واقفة تماماً. والوقت صباح. 

تمررارس الجررنس للمرررة األولررى. والسرراتق امرررأٍة بغررنِج  ،المغنيررة العبريررة تصرردح
رج خرريَ وقررد أغمررض عينيرره. و ررور أن  ،ذاً يررردد ورا هررا ملترر ،علررى م عررده مسررتر ٍ 

كرول ب  من السماعة المخرمة  ري السر ف، معلنراً عرن )بريشرت بيرت ،صوت المذيع
حرررإ تُ  ،يررده بسرررعة إلررى المررذياع كمررن لدغترره ع رررب، وتمترردُ  ،( ي فررزُ (1)إسررراتيل
المطأطترة باألخبرار..  ربل شرإ  الررؤوسِ  مفاجرأةِ  أخرى، خشريةَ  محطةٍ  حونَ المؤشر 
 بين هذه اللحى الَكّثة، يوجد من يت ن العبرية ويف م ا..  أنه، حتى،

 واضحة  ي هذا الصباح. والتعليماتُ 

رويداً رويداً، ين طع الصرمت قلريبلً.. هنراإ  ري المشررق.. حير  كران ينبغري أن 
 يظ ر ال رص البلمع قبل زمان. 

ان طررع الصررمت، رويررداً رويررداً، وظ ررر احمرررار دمررو   رري األ ررق  رروق ال مررة.. 
 .  !باهتاً كما لو كان بين قمتين، س تماماً، بل إلى الجانب قليبلً لي

 ل د كان  ي الح ي ة بين قمتين  عبلً، وإن يكن إلى إحداهما أقرب. 

يشرربه أن يكرررون هالرررًة  برردأ  ررري االرتفررراع، وعندتررذ ظ رررر شررري ٌ  ،رويررداً رويرررداً 
، مثل قروٍس مغمرٍس ملت باً أحمرَ  الكرةِ  ت تحم ا العين مباشرة. ثم ظ ر حد   ،برت الية

 .!بالدم، محدداً كخط مرسوٍم ب لم

 :  ح اً  كان المنظر مثيراً لبلنطباع

هنرراإ  رروق ال رروس، تسررد طرررف السررما  تمامرراً.  ،جيرروب مررن السررحب السررودا 
 .. كان مثخناً، مَضّرجاً. !أن ي ف ،اول أن ينبع حيُ  وقوٌس أحمُر ُمَدّمىً 

 .!لكنه وقف

                                                 
     صوت إسراتيل.  ب لثانيةب عبرية بمعنى: ال ناة ا1
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 وبدأ االشتباإ هكذا: 

علررى هررذا الوحيررد  ،ُمعِجبررةٍ  رأةٍ جرربِ ايررة هجمررت جمرروع السررحب المتكاثفررة،  رري البد
ررخُ  ،.. لوهلررة!الطررالع مررن ورا  ال مررة.. غطترره، هزمترره، ضرراع، لررم يعررد لرره أثررر  لَ ي 

 . ةمَ كَ انسحب وراً  خلف األ ،للراتي أنه مات، أو على أقل ت دير

، صرباحٌ  الوقرتَ و ،أن الردنيا شرتا ٌ  . صرحي ٌ  ري الح ي رة لكن األمر لم يكرن كرذلإ
 ، ولكنه اند ع مرة أخرى.خصمٌ  والموسمَ 

رإ ال ررص األحمررر الباهرت، وقرد برردت حركتره سرريعة هررذه المررة، سررريعة حرتَ 
تبررق إال سررحابة تومفاجتررة، إلررى درجررة أن ررا بررددت السررحب المتراكمررة و رقت ررا. لررم 

 اع. ثرم واحدة شفا ة نوعاً، بدأ يظ ر من ورات ا  تياً مرة أخرى، صاعداً ب وة وانرد
يسرتح   ،وان شرعت السرحابة كبراقي أخوات را. وظ رر منتصرراً متحردياً .. عبل وظ ر

 باقي الم اجمين..

ن األمررر اسررتمر، شرريتاً مررا، علررى هررذا المنرروال: مرررة يظ ررر حررد بررأيمكررن ال ررول 
وهرج ال جروم، برين ال مترين،  حرتتَ برو، خيَ ، ومررة حرتتَ ال وس المنحنية طر اه إلرى 

 مباشرة..  حد السما  السفلي حتتَ 

كبرد  حرونَ ثم ظ رر أخيرراً متكرامبلً.. انبثرق منتصرراً، وقرد د رع الجمروع السرودا  
 السما ، وتوسط بين ال متين مزهواً تماماً. 

حمررا  زاهيرة  دون شرعاع  روق، وحرا بلتٌ  أحمرُ  ثم صار المش د هكذا: قرصٌ 
 ومجررد أسرفلت أسرود ،. مجرد حا بلت، ومجرد شمس حتى وإن كانت باهترةحتتَ 
واقفررين بررين عشررر حررا بلت  جنررودٍ مجرررد ، ومجرررد سررما  حمرررا   رروق، وحررتتَ 

منشغلين بالضغط على ظ ور بنادق م بأيدي م، كأن م يتمتعرون براختراع ث رل جديرد، 
 .  !يشد أحزمة البنادق، ويضغط على الرقاب من  وق

ل ررد كرران مررن الممكررن للمشرر د أن يطررول أكثررر، لرروال أن مجنررداٍت ظ رررن  جررأة، 
لماذا كان علرى ب يا هلل!..   ت كل واحدة من ن إلى حا لةجتَ كياساً سودا ، واملن أحيَ 

المجندات أن يبدون على مثل هذا ال در من الجمرال، مرع أن م مرت ن هري الحررب، 
أو المسراعدة علرى الحررب!.. وهرل المسراعدة علرى الحررب ت تضري ارتردا   سرراتين 

وحب!.. وهرل المسراعدة قصيرة، وقمصان تضغط على الصدور، ب رذا الشركل المتر
علررى الحرررب ت تضرري أن يل ررين شررعورهن ورا  ظ ررورهن هكررذا، كررأن ال أحررد مررن 
ب  خلق   يمكن له أن يصاب بالجنون من كرل ذلرإ!.. سربحانإ، هرذا ب تران عظريم!
لذا   د تغير المش د قليبلً: بدأ ال رص األحمر  ي االصفرار، وصار يصدر شرعاعاً 

 كأسبلإ الذهب. 
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 م التي كانت قبل قليل سودا ، تظ ر وتبيض وتصب  ب ية. وبدأت ال م

 !.  كل مجندة مع ا كيس أسود ،إلى الحا بلت وتوج ت مجنداتٌ 

هررو كرريس ببلسررتيكي وال شررإل إذ بالمسررتطاع معر ررة ذلررإ بسرر ولة مررن طري ررة 
حمله: إنإ تستطيع ال ول بأن األكيراس الببلسرتيكية ُتحمرل بطري رة تروحي بالم انرة: 

ر رأس الكيس من ا  ي اليد، وُي بض عليره، كمرا لرو كران رأس دجاجرة!. داتماً ُيعص
وأحياناً ُيطوى على اليد، إن كان طوله كا يراً!. برل إنره أحيانراً ُيع رد بشراسرة، ُتردخل 
ُجزيتاته  ي بعض ا بعضاً، حتى لتكاد تتبلحم ويتعرذر  تحره. إنره ُيع رد كمرا لرو كران 

، يلجرأون إلرى تمزي ره، كشري    رد قيمتره!. حببلً أو ما شابه!. وعندما يريدون  تحره
كل ذلإ ِبخبلف األكياس األخرى: خذ لإ الكيس الورقي مثبلً. إنه حين ُيرراد طيره، 
 إنه ُيطروى بعنايرة  ات رة، كمرا لرو كران قميصراً مكويراً، وُيحمرل برقرة. وربمرا ُيتررإ 

لكل ذلرإ، رأسه مفتوحاً، إذا كان ممتلتاً، وُيحمل  ي الحضن كطفل حدي  الوالدة!. 
كرران مررن الممكررن أل  شررخص يراقررب المشرر د، أن ي سررم مطمتنرراً، أن هررذه األكيرراس 

 السودا ، التي َيحمل ا الجنود المتج ون إلى الحا بلت، ببلستيكية.

 ،برين الجنرود الخمسرة هم مرةٌ  دخلت المجندة الحا لة. وما إن  علت، حتى سرتْ 
، مررن ل م مررة مصررحوبة. كانررت ا.الررواقفين  رري الممررر، منررذ زمررن، بملررل واضرر 

ببعض م،   . بصفير ُمرح 

د ، أو هرو علرى وشرإ الحردو . حريَ أن هناإ شيتاً  أدركت اللحى المطأطتةُ ل د 
إنرره مررن األهميررة إلررى درجررة تسررم  بالمخرراطرة !. وهررذا الشرري  مررن األهميررة بمكرران

 .  !.باالعتدال قليبلً 

 !..  الظروف حتى مثل هذه الرؤوس بإمكان ا أن ُتصاب بالفضول،  ي مثل هذه

 !..  مرة واحدة هكذاأ  نعم 

رغم العصابات على األعين، وال يود المشرشرة المع و ة، والسرنادة، نعم هكذا، 
قبرل الفتحرة تمامراً،  ري  ،الواقف عنرد الكاسر  والنار المشتعلة بين الح وين، والموجِ 

 هذا الصباح الذ  بدأت شمسه تشرق أخيراً، وتصدر شعاعاً رغم كل شي . 

  م لو ر عوا رؤوس م سيرون!. كأن

 .( 1)ب أُْوِخل

                                                 
 ب عبرية بمعنى: طعام.1



 22 

 د  هو أهرون مرن السركون. الصرمت مروتٌ حيَ أخيراً تمزق الصمت.. كل شي  
حتررى االحت رران النررار  بررين الح رروين لررم يبرردد و. معلررق  رروق الرررؤوس منررذ سرراعات

   !.بدده صوت المجندة المفاجئ!. الصمت

أقرل قسروة، وأكثرر  للحرى   اقرع  رد بردا الو ،وبما أن الصوت كان مموسر اً مغناجراً 
  استجابة لمثل هذا التدخل. 

هرم الررذين بردأوا ب ررذا السرحر الجديررد، سرحر الكرربلم!. ولرو كرران مرا قالترره المجنرردة 
سررحراً، إذن لمررا أحررد  اسررتجابة بمثررل هررذه السرررعة:  جررأة، ومرررة واحرردة، صررارت 

ترري تميررل علررى ال اللحررى تتملمررل. ثررم صررارت الململررة همسرراً. وصررارت كررل لحيررةٍ 
وارها، وت مس، وتتل ى م ابل همس ا همساً آخر: همٌس ب مٍس، وال أحرَد يفضرل جبِ 

 . وصار قرص الشمس اآلن يطلع أكثر وأكثر. !اآلخر

ال مررس كاألشررجار ينمررو ويكبررر ويتسررع. وإذ ُسررم  ل ررذا ال مررس بررين اللحررى بررأن 
كرران مررن دو  أمررٍر لررم ُيحسررب حسررابه.. ل ررد حرربِ يسررتمر لرردقاتق،   ررد كرران هررذا إيررذاناً 

كما لرو كران قرد نبرت ، الطبيعي أن يتطور ال مس الم َمل إلى صوٍت واض .. هكذا
تررتّن، كمررا لررو أن ررا  .. انبعرر  متألمرراً ت طعرره تأوهرراتٌ !مررن بررذرة كرران ُيظررن أن ررا ميتررة
 صادرة من قاع بتر عمي ة: 

 .(1)ب آ .. يا خواجا.. شيروتيم

                                                 
 ب عبرية بمعنى المرحاض.  1
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2

ىػضاءحدوثىال
آِس بححين النححاس  ححأ  زلسحح  ووزهحح ج 
 تححال ي يع ححي  ححريي  ححأ  ي حح ج وي 

وي ي نعّنحح   اي ضححعيي  ححن زححور  خححي  
 رازعححت   يححأل ـ قضححا ق قضححيتأل بححا  س 

أن ترزحي  ـ ن س ج وُهحديت  يحأل لر حد 
عنححححأل الححححال ال ححححقج  حححح ن ال ححححق قححححدي ج 
و رازعححا ال ححق خيححر  ححن الت ححاد   ححأ 

  الباعل  
 

 بن الخعاب ع ر

 

 الزمان: اليوم نفسه، بعد بضع ساعات. 
 .  المكان: قاعة محكمة العدل العليا بال دس المحتلة

جمعيرة  ،براألمس ،لبحر  االلتمراس الرذ  قدمتره ، ي انتظرار انع راد المحكمرة
ح رروق المررواطن اإلسررراتيلية، تطالررب  يرره بررإلزام الحرراكم العسرركر  بإلغررا  

 قراره المذكور.

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭

الم اعرد صرفوف طويلرة متوازيرة، مرن خشرب أحمرر و اعة واسعة ومستطيلة. ال
 ،مصرر ول، وكررل م عررد معررد لبضررعة أشررخاص. و رري المواج ررة، علررى طررول ال اعررة

ل ال سررَم األكبررَر من ررا طاولررٌة عريضررة متطاولررة، ورا هررا ثبلثررة حتررتَ عاليررة،  منصررةٌ 
ق أطررراف م اعررد جلديررة عاليررة، أوسررط ا أكثررر ارتفاعرراً. وعلررى كررل جانررب،  ررو

 ري المسراحة ، حرتتَ و .يشربه م اعرد الجم رور. خشربي، داخلره م عردٌ  المنصة، قفصٌ 
الفاصررلة بررين الجم ررور والمنصررة، اسررت رت طاولترران متباعرردتان، تباعررَد المواقررف 
المفترض، بين ممثل االدعا  ومحامي الد اع. والكل بنى اللون، باستثنا  الجالسرين 

ب االعتراف بأنره يظ رر هكرذا جيَ  .!واث اً من نفسهوالعلم الذ  يبدو اآلن  ،والميزان
 للراتين، خصوصاً مع هذا االتكا  المتسّيد  وق الرؤوس.

 ري المنتصرف،  روق الم عرد الجلرد   ،علرى الجردار تماماً ومعلقٌ  الميزان معتدلٌ 
ال تررج   ،ورا  الطاولة تماماً. والكفتران مت ابلتران  ري مواج رة الجم رور ،األوسط

الح ي ررة  رري  رروق العلررم األزرق: لرريس أزرق تمامرراًل   ررو  ،األخرررىإحررداهما علررى 
عبارة عن خطين متوازيين بلرون البحرر، بين مرا مسراحة بيضرا  ب ربمرا تتوسرع  ري 
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تررداخل مثلثاهررا،  رري إشررارة إلررى الدولررة بررين  ،مررة سداسرريةٌ جنَ المسررت بل ب تتوسررط ا 
 أزرقين: النيل والفرات.

جم ررور مررن النرراس ب أكثرررهم يرتررد  الم اعررد المصررفو ة صررار اآلن علي ررا 
وترتفع أصوات م حينراً آخرر، ثرم ال  ،ب يت امسون حيناً ( 1)المبلبس البيضا  المتطاولة

يكفون عن اإلشارة بعض م إلرى بعرض،  ري جردال يمكرن االسرتنتاج بأنره يردور برين 
  ري ين، أحدهما متشاتم واآلخر متفاتل:

 .﴾وال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم﴿ب 
، وهرو يطرقرع حبرات ي رول مع همس أحرد الجالسرين  ري الم اعرد الخلفيرةسُ هكذا 
 المسبحة. 

 الجالس على نفس الم عد، هامساً: ،وعندتذ مال عليه جاره

 وجدها   و أحق الناس ب ا. ب الحكمة ضالّة المؤمن، أَّنى  

   رري المتحررد  إليرره،  يمررا يشرربه أن ي ررول لرره: وأنررت مالررإ؟. إال أن حرردق المسرربّ 
أقنعترره بررالتوقف عمررا يمكررن أن يررؤد  إلررى جرردال  ،الترري شرراهدها  رري وج رره ،اللحيررة

 .(2)   ي، ال حاجة إليه اآلن. "وما أوتي قوٌم الجدَل إال ضلّوا"

ورا  الطاولررة، الخاصررة بمحررامي الررد اع، امرررأةٌ تعبرر  بررأوراق، ثررم ال تلبرر  أن 
عرن  اعيرد منبترةٌ جتَ ش را ، تعلو بشرَرت ا  الباب بعينين غاتمتين: خمسينيةٌ  حونَ تنظر 
األصرربا . و رروق كتفي را ردا  المحامرراة األسررود،  رري  حرتتَ  ىفررختيَ اول أن حرريُ عمرٍر 

قصرير،  ،ه الطويلة يظ ر صدرها العار ،  وق  ستان مفتوح الصردرتحتمواج ة  
أطرا  ررا سرراقان تشرريان ب  رري دقت مررا وتباعرردهما ب  حررتتَ تبرررز مررن  ، رروق مشررّدات

 كبير، وخدان أسفعان. لإ  مٌ بماٍض أُحسن استغبلله. يؤكد ذ

أما الطاولة الم ابلة  ي الجانب اآلخر، الخاصة بممثل االدعرا ،  ورا هرا رجرل 
يشرد  ،ذو عينرين زرقراوين مت روس جاوز السرتين، أبريض الشرعر والبشررة، معرروق

الردا  األسود  وق كتفيه باستمرار، ويكثرر مرن ت ليرب األوراق علرى طاولتره، قبرل 
ل عظرريم اللحيررة،  رري الصررف األمررامي خلفرره، ي امسرره بصررورة أن يتوجرره إلررى رجرر

ترروحي بالث ررةل  يحرراول اآلخررر برردوره، ن ررل هررذه الث ررة إلررى مجاوريرره  رري الم اعررد 
 يبدو أنه قاتد المسيرة!. . األخرى

                                                 
ب نشطا  الحركة اإلسبلمية  ي إسراتيل، هم المحرإ الح ي ري لل ضرية، مرن ورا  جمعيرة ح روق 1

 المواطن.
برر هررذا حرردي  نبررو  شررريف، ين ررى عررن االخررتبلف والتفرررق. ولكررن المشررايخ يف مونرره كرردعوة 2

 الع ل،  ي مواج ة من هو أكبر منإ  ي الموقع التنظيمي.  للصمت، وإلغا 
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عنرد برراب ال اعررة ضوضرا ، تصرردر عررن مجموعررة مرن المترردينين الي ررود، الررذين 
 حرونَ اتل طويلة، ويشيرون بمعاٍن  احشة  ا جدحتتَ يلبسون قبعات سودا ، تبرز من 

يعمرل "ممثرل االدعرا ، باعتبراره ي وديراً  حرونَ الجالسين، ثم ير عون أيردي م بالت ديرد 
واقفون  ي صمت، كأن مرا يردور ال ب إلى جوارهم  ب . والجنود"!لصال  اإلرهابيين

 يعني م.

طة  رري أشررارت السرراعة إلررى العاشرررة تمامرراً،  فُررت  البرراب. ودخررل رجررال الشررر
سرعة صامتة. وتوقفت محامية الد اع عن العبر  براألوراق. وكرف ممثرل االدعرا  
عررن الت ررامس مررع اآلخرررين. وُسررمع صرروت المنرراد  يرردعو إلررى الوقرروف.  وقررف 

 . (1)الجميع، باستثنا  شخص أو شخصين من أصحاب اللحى العظيمة

لجلديرة  روق وث رة، حترى صراروا أمرام الم اعرد ا ةٍ دَ ؤَ دخل ال ضاة والصمت  ي تُ 
 المنصة. ثم أشار كبيرهم بالجلوس، مفتتحاً الحدي : 

ب ال ضية األولى: جمعية ح وق المواطن ضرد حكومرة إسرراتيل ب وبعرد أن نظرر 
 ممثل االدعا  واصل ب السيد ممثل االدعا ، تفضل بالمرا عة.   َنحو

أخيررة  يب. وبعد أن أل ى علي را نظررةجنَ رّتب ممثل االدعا  أوراقه، مثل تلميذ 
 المنصة قاتبلً: حونَ عجلى، ت دم 

لرس اليروم،  ري محكمرة العردل العليرا، جنَ  نحرنَ ب سيد  الررتيس، السرادة ال ضراة، 
بررالطعن  رري قانونيررة قرررار الحكومررة، ال اضرري بإبعرراد  ،لبحرر  التمرراس االدعررا 

 ي المناطق المدارة، خارج الرببلد. وذلرإ بعرد  (2)مجموعة من السكان المحليين
المحكمررة االحتررراز  أمررس، بوقررف إجرررا ات اإلبعرراد، إلررى حررين  صرردور قرررار

 النظر  ي االلتماس الم دم من السيد ممثل االدعا .

 ممثل االدعا  نظرة سريعة حازمة، ثم قال: ناحيةنظر رتيس ال ضاة 

 ب السيد ممثل االدعا ، تفضل بالمرا عة.

                                                 
تلف المشايخ  ري جرواز الوقروف لل رادمل ويرروون  ري ذلرإ حرديثين متناقضرين  ري الظراهر: خيَ ب 1

: "مررن أحررب أن يمتثررل لرره النرراس قيامرراً،  ليتبرروأ م عررده مررن النررار". والثرراني دعوترره األول قولرره
: "قوموا لسيدكم". ما دعاه ليحكم  ي بني قريظة، إذ قالأصحابه إلى الوقوف لسعد بن معاذ عند

 مع أن الواض  أن الحدي  األول ين ى عن التكبر ال عن الوقوف. 
باعتبرارهم  9967ب كثيرراً مرا تشرير األدبيرات الصر يونية إلرى مرواطني األرض المحتلرة بعرد عرام2

. والفررق برين إزراح وتوشرا  تفرق بين م وبين مواطني الدولة المسمين )إزراحيم(إذ يم( اڤ)توش
ح وق المواطنة، أمرا الثراني  مجررد سراكن لرؤلرض بِ كبير: إذ األول مواطن يملإ األرض ويتمتع 

  ي انتظار الترحيل. 
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  تنحن  ممثل االدعا  سريعاً، ثم قال:

ادة ال ضرراة، مررا يررود ممثررل االدعررا  قولرره، هررو أن قرررار برر السرريد الرررتيس، السرر
سرروف يضررع ا  ،الحكومررة، آنررف الررذكر، لرريس ب ررانوني، وذلررإ لعرردة اعتبررارات

 االدعا  أمام هيتة المحكمة الموقرة. 

وعنررد هررذا الحررد، صرردرت ال م مررات مررن أول ال اعررة، عنررد البرراب. ثررم صررارت 
 ترتفع قليبلً، حتى ُسمع من ا عبارات من مثل:

 ...(1)أنت غير ال انوني هنا. لست ي ودياً  ي األصل. أمإ من الجوييمب 

 ري  ،ركات تمثيلية، طالما أت ن المتدينون اإلشارة ب راحبِ كانت العبارات مشوبة 
المواقف المشاب ة، أو حتى خبلل المعارإ االنتخابية. وكران رتريس ال ضراة يعررف 

الجالسرين،  جراهات  ر  ري ال اعرة بهذه الحركات حق المعر ة!. ولتن كانرت اآلن تتطراي
ال جرم،   د علرم منرذ الصرباح  .!.هجاهات  ول طري  ا بحتُ ل د كان من الممكن ل ا أن 
اللحظررة الترري رأى  ي ررا هررذه الجررداتل عنررد  ذديررداً منررحتَ أن هررذا لرريس أ ضررل أيامرره، و

 الباب!.. 

لرررم تكرررن لررردى ال اضررري أيرررة أوهرررام،   رررد كررران مررردركاً إن متاعبررره مرررع جماعرررة 
المسرررتوطنين، يمكرررن أن تبررردأ منرررذ اآلن.. وألنررره كررران يعررررف قررروة التحرررالف برررين 
المستوطنين واألحزاب الدينيرة، ومردى ترأثيره علرى الحيراة السياسرية هنرا، كمرا كران 

 ري المنراطق المردارة،   رد قررر أن  (2)شرعيعرف قوة ارتباط هذه ال ضية بمصال  يِ 

                                                 
ب الدين الي ود  يعتبر النسب متعل اً باألمل  من كانت أمه من أصل ي ود ،   و ي ود . أما مرن 1

 ّودت ب  أو كان أبوه وحده هو الي رود ،  ربل يمكرن كانت أمه من أصل غير ي ود  ب حتى وإن ت
.  الرردين لرردى هررؤال  أمررر لرره عبلقررة بالرردم والنسررب، وال يغيررره أ  طررار ، اً ال بررول برره ي وديرر

الي ود عموماً على غير الي ود . هرذا وقرد درجرت عرادة  ايطل   تسمية  "الجوييم"أما كاالعتناق. 
.  أما ال ررآن الكرريم   رد "األغيار"أو  "األمميين"ة ببالعبري "جوييم"المترجمين على ترجمة لفظة 

 . "األميين"أعرب عن هذا المعنى بب
ب كلمة مكونة من ثبلثة أحرف تشير إلى مصطل  سياسي. وهذه الحروف على الترتيب هي:  . 2

، "ي رودا"ب. ع. حير  يشرير كرل حررف من را إلرى كلمرة:  رالحرف:   هرو بدايرة الكلمرة العبريرة 
  الجنوبي من الضفة الغربية، بما  ي ا ال دس.  والحرف ب: هو بداية الكلمة العبرية وتعني الجز

أ  جبال السامرة، وهي الجز  الشرمالي مرن الضرفة الغربيرة.  والحررف ع: هرو بدايرة  "شمرون"
، وتعني قطراع غرزة. والحاصرل أن هرذا المصرطل  يعنري برالمعنى الحر ري: "عزة"الكلمة العبرية 
إلى تكتل سياسي اجتماعي قو  منظم، ينشط  "يشع"وقطاع غزة. ويشير مصطل  الضفة الغربية 

 ي أوساط مستوطني قطاع غزة والضفة. وله ارتباطات قوية باألحزاب الدينية المتطر ة، وعلى 
. و ي حماية هرذه المجموعرة السياسرية،  ري "مڤدال"هوجه الخصوص مع الحزب الديني الوطني 

 "برارو  غولدشرتاين"ل، تم إقامة النصب التذكار  لل اتل المتعصب مستوطنة كريات أربع بالخلي
الرذ  أطلرق النرار علرى المصرلين  ري الحرررم اإلبراهيمري، وصرار محجراً ومرزاراً للمتعصربين مررن 

 مشجعي قتل العرب.
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لرجرال الشررطة، الرذين حراولوا يكتفي بضررب المطرقرة عردة مررات، تاركراً األمرر 
 بكل رقة ت دتة األوضاع.

 وبعد قليل واصل ممثل االدعا  مرا عته بصوت بدا مت دجاً هذه المرة:

برر سرريد  الرررتيس، السررادة ال ضرراة، نعررم: هررذا ال رررار لرريس ب ررانونيل نظررراً ألن 
هررو قرانون االنتررداب البريطرراني، الررذ   (1)ال رانون السررار   رري المنراطق المرردارة

ات قررارإصردار  ص على أن للحاكم العسكر  ب أو من ينوب عنه ب الحق  ريين
بإبعاد الخطرين على أمن اإلمبراطورية ومصالح ا، لمردة محرددة، إلرى منراطق 

 ي نص هذا ال رانون،  ،أي ا السادة ،ضع لوالية التاج البريطاني. وعند النظرختَ 
ع قررد اشررترط ثبلثررة شررروط اإلبعرراد، أول ررا: أن  لصررحة قرررار ،نبلحررظ أن الُمَشررر 

 ره هرذا ال ررار المصرير ، يشركل خطرراً أكيرداً حبِ ت وم الدالتل على أن الصرادر 
على أمن اإلمبراطورية البريطانية ومصالح ا. وهذا أمرر غيرر مترو ر  ري هرذه 

  رم قررار حبِ ال ضية محل المناقشةل  على ا تراض خطورة هؤال  الرذين صردر 
ون ال يتناول م،  ي هذا النص، وال  ي أ  نص الحكومة المذكور،  إن هذا ال ان

هرررو كرررون م ال يعرررّدون ضرررمن الخاضرررعين لواليرررة التررراج  ،آخرررر، لسررربب بسررريط
 البريطاني، وال يمثلون خطراً على اإلمبراطورية.

توقررف ممثررل االدعررا  قلرريبلً، ملت طرراً أنفاسرره، ممررا أترراح لرربعض الجالسررين علررى 
كرران يسررترق النظرررات إلررى رترريس م اعررد الجم ررور  رصررة الت ررامس. وخرربلل ذلررإ 

أنره لمر   ري عينيره  ،للحظرةٍ  ،ال ضاة، مستطلعاً أثر كبلمه على وج ه. وقد ُخّيرل لره
 نظرة ساخرة.  ازدادت دقات قلبه، وشعر ب ليل من البرودة يسر   ي أطرا ه.

 طرق رتريس ال ضراة الطاولرة مررة أخررى. وبعرد . تواصل ال مس على الم اعد
فيرره ب هرردد مثيررر  الضررجة خيُ اول أن حرريُ لسرين ب بغرريظ لرم أن حردق  رري وجرروه الجا

 بالطرد، ثم قال:

 ب السيد ممثل االدعا ، واصل مرا عتإ لو سمحت.

 مس  ممثل االدعا  جب ته بكف يده، مستجمعاً شجاعته، ثم قال:

ب وبما أن الشرط الثاني،  ري ال رانون المعمرول بره  ري المنراطق، ي ضري بتأقيرت 
 ،دد وقترراً لعررودة هررؤال حرريُ  ررإن قرررار الحكومررة، الررذ  لررم   اإلبعرراد لمرردة محررددة،

                                                 
ب  ي السنوات األولى الحتبلل الضفة وال طاع درجت وساتل اإلعربلم اإلسرراتيلية علرى تسرميت ا 1

المرردارة، علررى اعتبررار أن ررا منرراطق خاضررعة للنررزاع. ثررم مررا لبرر  اإلسررراتيليون أن  باسررم المنرراطق
 : ي ودا والسامرة. هو صاروا يطل ون علي ا مصطلحاً توراتياً 
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هررذا  راعِ   ررم ال رررار، إلررى أمرراكن سرركناهم، باطررل قانونرراًل ألنرره لررم ُيررحبِ الصررادر 
ع لم ينص عليه عبثاً.  الشرط الجوهر ، الذ  ال شإ أن المشر 

ب لماذا يعودون؟ ب صرخت األصوات المجدولة عنرد البراب،  ري هيراج متزايرد ب 
ب أن تكررون جرريَ . كرران !ال بلقررلواصررلوا خطررف الجنررود والتحررريض علررى لكرري ي

 …مع م، أنت وكل أمثالإ

مرن النظرر  ،جاهداً  ،اول أن يمنع نفسهحيُ وإذ كان ممثل االدعا ، طوال الوقت، 
يتلفرت  ري كرل اآلن  م ب   و يعرف ما يمكن أن يشيروا بره إليره ب   رد صرار جاهات  ب
وببرؤس شرديد، صرار يشرعر  برأن كرل المبرررات،  .! ي ارتباإ واضر  ،اتجاهت  اال

اول جاهرداً حريُ الذ   ،للنظر إلى األمكنة األخرى، لم تعد كا ية، باستثنا  هذا المكان
منع نفسه من النظر إليه. وكلما طال الصمت، زاد شعوره بوطرأة ذلرإ علرى نفسره، 

 ذبه دون إرادته. جيَ كما لو أن مغناطيساً هناإ 

 لره كرل االحتررام، ألنره  ،منظرره مثيرراً للشرف ة. ومرع ذلرإل رد كران  ، ي الح ي ة
 ومستعيناً بطرقات ال اضي الصبور:  ،متذرعاً بالكبلم ،استمر ي اوم

ب أما الشرط الثال ، ال اضي بأن يكون اإلبعاد إلى مناطق خاضعة لوالية التراج 
ن مثل ساب يهل حير  أ ،غير متو ر  ي هذه ال ضيةه البريطاني،  من الواض  أن

ورا  ت ررع المنط ررة المنررو  اإلبعرراد إلي ررا ب وتوج ررت إلي ررا الحررا بلت بالفعررل ب 
ذات سرريادة، ال  دولرةٌ  ،سررب ال رانون الرردوليح ،وهرو .الحردود الشررمالية  ري لبنرران

 وال لدولة إسراتيل.  ،ضع للتاج البريطانيختَ 

ظ ر االرتياح على وجوه الجالسين  ي م اعد الجم ور. وابتسرم ممثرل االدعرا  
السر م النظررات.. ل رد أحرس أخيرراً بشري  مرن الث رة، خيُ وهرو  ،هرذه المررة ،بسررور

 خصوصاً وقد أوشكت المرا عة على الختام، رغم األصوات المرتفعة عند الباب: 

 ب محامي اإلرهابيين. 
 .(1)ب ليخ لَعَزَزْيبل

طرق ال اضي طاولته مرة أخرى. ولكن ظلت ال م مات الغاضبة عند الباب ال 
م اعرد الجم رور، وعنردما ُخيرل إليره أنره رأى اثنرين يت امسران،  َنحرونظرر  ف. تتوق

 اجتاحه الغضب  جأة، وصر  بصوت حازم: 

 ب أنت وهو، إلى الخارج، رجاً . 

                                                 
 ب شتيمة عبرية منتشرة لدى الي ود بمعنى: اذهب إلى الشيطان.   1
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همررا، ود عاهمررا بفظاظررة خررارج ال اعررة. ولكررن حونَ وعلررى الفررور ت رردم شرررطيان 
 هم مات الجداتل عند الباب لم تتوقف، إال بعد وقت طويل. 

برر مررن هنررا، سررادتي ال ضرراة المبجلررين،  ررإنني أطالررب بإلغررا  هررذا ال رررار  رروراً، 
المتروقفين اآلن علرى الحردود الشرمالية، منرذ ليلرة األمرس،  ري ب  وإعادة المبعردين

 إلى األماكن التي كانوا  ي ا، قبل صدوره. ب  البرد والخوف والجوع

 م: ختت. ثم اقال ذلإ وهو ي دم األوراق إلى رتيس المحكمة

 ري األوراق التري أمرامكم، المبلحظرات ال انونيرة والتفاصريل، سريد  الررتيس، ب 
 إثباتاً لما قلت  ي مرا عتي. وشكراً. 

لرس  ري جيَ كان شكل رتيس ال ضاة يشربه أن يكرون رتريَس محكمرٍة ح ي يراً:   رو 
يضرع علرى عينيره نظرارات ثرم إنره ، يرتفع عن مرا قلريبلً الوسط تماماً بين شخصين، 

أضرف إلرى . الُكّباية" التي تعطي االنطباع بأنه قد أمضرى حياتره ي ررأ الكترب"كعب 
تعطيره شريتاً مرن الم ابرة ب  تت ّدل على كتفيره التي  ،فضفاضةالسودا  ذلإ عبا ته ال

خصوصرراً بررين أوسرراط الجالسررين علررى الم اعررد ب إضررا ة إلررى أنرره يتحررد  بصرروت 
. وحترى شرعره  روق !ع متميرزفي ورا  صوته رزانًة مرن نروخيُ كما لو كان  ،هاد 

كران ل وباسرتثنا  شري  واحرد يوحي بكبِر السرن وحكمرة الردهور. ،رأسه كان أبيضَ 
يمكن أن يكون المش د مكتمبلً. وربما كان هذا الشي  غير جوهر ، لكنه مع ذلرإ 
كان شيتاً ناقصاً ويستحق المبلحظرة: إنره نظررات ال ضراة الثبلثرة، التري كران علي را 

لكن ا لم تكن كرذلإ. وال شرإ أن هرذا . ومحايدة  ي مثل هذا المكانأن تكون معتدلة 
. لكرن مرا !ن أجانربصرحفيوب تبل يه، خصوصراً و ري ال اعرة جيَ الن ص ال ليل كان 

الجالسرين علرى  نظررات م َنحروب أن  مرن مقصرد م صرود ا دون وربمرب  جررى تمامراً 
أن ي رول الجالسرين ، يتري  لربعض من را غريظ مرا فّ ُيستَشر ،حادًة وقويرةبدت الم اعد 
جماعرة  حرونَ .  ي حرين أن نفرس العيرون عنردما تتجره عنصرية نظرات كراهيةإن ا 

الجداتل، عنرد البراب، كانرت ُتصردر نظرراٍت زاتغرًة وحراترة، ال تلبر  أن تبحر  ل را 
 عن مكان لل رب. 

ى ج ررة نررحنْ تنراول رترريس ال ضرراة األوراق، ووضررع ا علررى الطاولرة أمامرره. ثررم ا
لّياً. ثم  عل مثل ذلإ مع جاره األيسر. وبعد ذلإ نظرر إلرى ت امسا مَ جاره األيمن، و

 ممثلة الحكومة مطّوالً، ثم قال:

برر حسررناً أي ررا السررادة، سرروف نفحررص األوراق  رري جلسررة المداولررة، بعررد سررماع 
 . السيدة ممثل الحكومة، تفضلي بالمرا عة..محامي الد اع

 ا، بعد توتر غير قليل. وال جررم، كانت المرأة قد استعادت كثيراً من ث ت ا بنفس
كانرت تتوقرع أن تنصرّب إذ قرد  اجأت را تمامراً، كانرت  ،هرذه ، مسألة الشرروط الثبلثرة
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ع مرا عررة زميل ررا، ممثررل االدعررا ، علررى محاولررة اسررترحام هيتررة المحكمررة، والتررذرّ 
لكن را اآلن ب وبعرد أن كانرت قرد اسرتعدت لره تمامراً. توقرع ذلإ وبالدواعي اإلنسانية. 

ل لّررختَ تشرجعت وكفرت عرن َنحوهرا ب  رترريس المحكمرة نظرراتُ  ري عرت بالردف  شر
: لطالما أثبترت هرذه المحكمرة ، وقلب ا ي ول ل ا بسرورشعرها بأصابع ا المضطربة

ب ت ارير أج زة األمرن. وهرذا ال اضري، إنره  ري ن ايرة المطراف حرارس يّ ختُ أن ا ال 
جمعت   بتعريض أمن ا للخطر. على قانون دولة إسراتيل، وال ُيع ل أن يسم  مثله

المنصة،  ي خطروات حاولرت أن تكرون ثابترة قردر  حونَ أوراق ا برعونة. ثم ت دمت 
اإلمكرران. وعنرردما أصرربحت  رري مواج ررة المنصررة تمامرراً، سررمعت دقررات قلب ررا مرررة 

وإن لرم  ،ل إلي ا أن ال ضراة سروف يسرمعون طبول رايّ . كتمت أنفاس ا، وقد خُ .أخرى
 قالت:ثم تتكلم.. 

، السرادة ال ضراة المحترمرون، برود  التعبيرر عرن السيد رتيس المحكمة الموقر ب
 ،سرور  بالمرا عة البليغة، التي قدم ا زميلي ممثرل االدعرا . وأصردقكم ال رول

ضرربطت نفسرري متلبسررة بالتعرراطف مررع أطروحاترره ال انونيررة البارعررة، قررد بررأنني 
نه. ولكننرري لحسررن ومواقفرره الي وديررة الخالصررة، النابعررة مررن روح عظيمررة تسررك

الحظ، تمكنت مرن التراجرع  ري اللحظرة األخيررة، بسربب الح راتق التري تفرضر ا 
علررى كررل مخلررص لدولررة إسررراتيل. وهررذه الح رراتق ت ررول أوالً: إن  ،هررذه ال ضررية

ق حرربِ إرهررابيون، صرردرت    ررم قرررار الحكومررة المررذكورحبِ هررؤال  الررذين صرردر 
بمرا عتري   ة. هرذا وقرد أر  رتُ ريض سرابحرتَ ريب وختَ  ي قضايا  أكثرهم إداناتٌ 

شديدة السرية، صادرة عن ج از األمن العام )شراباإ(، تؤكرد  هذه ت ارير موث ةً 
 ق كل  رد من األ راد المنو  إبعادهم.حبِ صحة ما أقول، 

كان صوت ا قرد ارتفرع وسرط ال اعرة، بصرورة تمثيليرة، عنرد وصرول ا إلرى كلمرة 
يشبه الخطبة الجماهيرية. وعندما ت ردمت  ولت مرا عت ا إلى ماحتَ ي  حبِ إرهابيين، 

بث ررة أكبررر، لتضررع األوراق أمررام رترريس المحكمررة، ان رردلت ناصررية شررعرها علررى 
  را يق حردّ ،  متعمدة. لكن را أعجبترهل لرتيس ال ضاة أن ا يّ ركة عنيفة، خُ حبِ  ،وج  ا

اوز تسرم  لره برأن يتجر اله المت دمرة سنّ تذكر أن  ، ثمكعب الُكّبايةمن ورا  النظارة 
، نظرترره األصرريلة   مررت غيررر شرركل نظرترره إلررى االحترررام. ورغررم ذلررإ   ررد ذلررإ، 

واألسرف للثانيرة، ثرم رجعرت إلرى نفسر ا  ونظرته المكتسبة،  أحست بالدف  لؤلولى
 وقد أصب  قلب ا أقل رعونة:مرا عت ا واصلت ثم تن دت و:  ليكن. وقال قلب ا

 ،مرن وجرود شرروط ثبلثرة ،زميلري ب والح ي ة الثانيرة، أي را السرادة، أن مرا ادعراه
ت يد تطبيق ال رانون المرذكور، غيرر م برول علرى الحكومرة، وال ينبغري أن يكرون 
م بوالً على أ  مؤسسة قضاتية، بالضبط كما هو غير م برول علرى أ  مرواطن 

  ي هذه الببلد، أو أ  ي ود   ي أ  مكان  ي العالم.

 ات أصرحاب الجرداتل المؤيردة قالت ذلإ بصوت أكثر ارتفاعاً، وقد شجعت ا تعلي
 عند الباب.. لمحت م من بعيد بابتسامة ثم واصلت:
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بررر حيررر  أن هرررذه العلرررل الرررثبل  توضررريحية إجراتيرررةل ال تمرررس صرررلب ال رررانون 
وروحه. كما أن ا ال ت يد التنفيذ. وعلى ا تراض شررطيت ا،  رإن ممثرل الحكومرة 

ل محراور ثبلثرة،  ري هرذه ال ضرية، مرن خربل ،يطعن  ي صربلحية االسرتناد إلي را
يتنرراول كررل محررور من ررا شرررطاً مررن الشررروط المرردعاة وتفنيررده، بالترتيررب الررذ  

 طرحه زميلي ممثل االدعا . 

 الت طت أنفاس ا قليبلً، ثم قالت:

ب المحور األول،  ي تفنيد شررطية المسراس برأمن اإلمبراطوريرة، لصرحة قررار 
قبلررت المحكمررة بررا تراض ،  يمررا لررو هررذا الشرررطإن أقررول ب سرريادتكم ب اإلبعرراد. 

 ،علررى المنرراطق ،يعنرري التشرركيإ  رري كررون الواليررة اإلسررراتيلية وجرروده، سرروف
 ،ال يرام بواجبات را تستطيع الحكومة اإلسرراتيلية. و ي هذه الحالة ال والية ح ي ية

تمررس ب انونيررة تصررر ات ا  ،أو تنفيررذ التزامات ررا، نظررراً لتكبيل ررا بتفسرريرات ك ررذه
يررا سررادتي ال ضراة، أن الحكومررة اإلسررراتيلية هرري  ،الح ي رة التنفيذيرة كل ررا. ولكررن

ال اتمررة بالواليررة علررى المنرراطق، ول ررا كررل الح رروق الترري كرران يتمتررع ب ررا الحرراكم 
اول أن يشرركإ  رري هررذه الح ي ررة، حرريُ العسرركر  البريطرراني. وال أظررن أن زميلرري 

 ررو إنمررا أن ال ررانون عنرردما يررذكر الواليررة البريطانيررة،  بررألنرره يعلررم تمررام العلررم 
سرلطة ب وال ي صرر ذلرإ علرى السرلطة البريطانيرة،  يذكرها بصفت ا السلطة ب أ ّ 

بررردليل أن السرررلطة المصررررية  ررري غرررزة، كانرررت قرررد تعاملرررت مرررع هرررذا ال رررانون، 
، وكرذلإ  علرت 9967واعتبرته سار  المفعول، حتى الخامس من حزيران عام

منترٍف، وال ررار الرذ   رذا الشررط   ري ي رودا والسرامرة. إذن  ،السلطة األردنيرة
 بصدده ال يعترضه شرط ك ذا، وال يطعن  ي قانونيته. نحنَ 

تنفسررت الصررعدا ، ثررم عرردلت مررن وضررع الررردا   رروق كتفي ررا.. تمنررت  رري هررذه 
اللحظررة لررو تمكنررت مررن اسررتخراج المرررآة الصررغيرة مررن ح يبت ررا، لتطمررتن علررى 

ه. وعنردما أحبرت األصبا . و ي الن اية اكتفت بتمسريد شرعرها مطمتنرة علرى أحوالر
 ُخيرل إلي را  ،أن ترى أثر مرا عت را علرى وجره رتريس المحكمرة، نظررت  ري وج ره

أخفاهررا سررريعاً، مررع أن عينيرره مررا زالتررا  ،لمعررت علررى شررفتيه أن ررا لمحررت ابتسررامةً 
شعرت بالبرودة  ري و. ازدادت ث ت ا بنفس ا، وانت لت إلى عوالم أخرى. .تفضحان ا
 ثم واصلت: فت عيناها قليبلً جتَ ساقي ا،  ار

التري أشرار  ،ب المحور الثاني، يا سادتي ال ضراة المبجلرين، يتنراول صرفة التأقيرت
إلى وجوب تو رها زميلي ممثل االدعرا : وأعت رد ب كمرا أظرن أن هنراإ آخررين 

ن الحكومرة إذ إهنا يعت دون معي ب أن هذه الصفة متو رة  ري ال ررار المرذكور، 
عرراد أبررد . ممررا يعنرري أن ال رررار غيررر لررم تررنص  رري قرارهررا علررى أن هررذا اإلب

ب أي ررا السررادة الت ليررل مررن شررأن الحكومررة  رري جرريَ متعررارض مررع ال ررانون. وال 
مواج ة اإلرهاب، من خربلل إرهاق را بضررورة االلترزام برإجرا ات شركلية، قرد 

 ري  ، يرق أهدا رهحتَ تضيع الوقت، أو تفر  ال انون مرن مضرمونه، وتعطلره عرن 
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بل شإ أن الحكمة مرن التشرريع تشركل روح ال رانون، حماية األمن والمصلحة.  
 إن حكومرة إسرراتيل  ،ذلإرغم عند التطبيق. و ب أن تغيب عن بالناجيَ التي ال 

تتع د ل يتة المحكمة الموقرة، بأن ا سوف تأخذ هذا األمر بالحسربانل ثرم تصردر 
 مترةاألربعدد مدة اإلبعاد وتاريخ العودة، لكل واحد من المبعردين حيُ قراراً الح اً 

 وخمسة عشر.    

كان االرتياح واضحاً على وجوه الجماعرة عنرد البراب، حترى أوشركوا أن يبردأوا 
 م المع ررودة. وصرراروا يرم ررون الجالسررين علررى الم اعررد بنظرررات الشررماتة جيْ بأهرراز

وكفروا عرن الت رامس، بعرد أن أحرد   ري م    رد صرمتوا تمامراً أولترإ أما والسخرية. 
اً بررالغبن، زاده مررا لمحرروه علررى وجرره رترريس المحكمررة مررن طرررد اثنررين مررن م شررعور

، مرن المطرقرع بالمسربحةأما عبلمات الحبور، عند سماع مرا عة ممثلة الحكومة. و
 جرراهات  علررى سررحنته عبلمررات الحبررور، حتررى إنرره صررار ينظررر بدون ررم،   ررد ظ رررت 

؟.  ، نظررة تكراد تفصر  ب ول را: ألرم أقرل لرإ"الحكيم الذ  يبح  عن ضرالة المرؤمن"
  يما واصلت المرأة مرا عت ا:

مفترضرة،  ري  ب المحور الثال ، يا هيتة المحكمة الموقرة، ما قيرل عرن شررطيةٍ 
ضررع لواليررة الترراج البريطرراني، ليكررون ختَ ضرررورة كررون اإلبعرراد إلررى منرراطق 

عند التأمرل قلريبلً  ري هرذه الصرفة، يتبرين لنرا أن ذلرإ كران لضرمان ب را   قانونياً. 
مراقبرررة دولررة اإلمبراطوريرررة، طررروال  ترررة اإلبعررراد، حترررى ال  حرررتتَ  ،المبعرردين

 رذه الصرفة   ،يمارسوا ما من شأنه مساعدت م علرى التخريرب، بعرد العرودة. إذن
تتنررازل عنرره،  رري الظررروف ال ترررى بأسرراً  رري أن امتيرراز للسررلطة التنفيذيررة، هرري 

دين، الحاليررة، نظررراً لوجررود البررداتل الكفيلررة بتح يررق مراقبررة ناجعررة وسررط المبعرر
 وبأدوات م.

نظررة ذات مغرزى، شرعر  ،ممثرل االدعرا َنحرو  ،الحكومرة وعندما نظرت ممثلةُ 
بطوا عررارين مررن مبلبسرر م. لررذلإ   ررد بررأن م قررد ُضرر ،بعررض الجالسررين علررى الم اعررد

 .  !، محاولين قرا ة وجه ممثل االدعا ناحيت ااشوا النظر حتَ 

مثرل الشرمع،  ابريضّ  كران  ري هرذه اللحظرة قردممثرل االدعرا    رإن وجره ،وللحق
من وجه رتيس المحكمة،  ،بو من شدة الصمت. وإذ أدرإ خطورة األمرخيَ وصار 

اول قوله لن يفيد، أو يغيرر مرن الواقرع حيُ أن كل شي  بأشعره    د سيطر عليه يأسٌ 
الجميرع ، حتى صرار شيتاً. وانت لت عدواه بسرعة إلى الجالسين ورا ه على الم اعد

 يوشإ أن يكون مستحيبلً. مدركين أن كسب ال ضية 

عنرد البراب، بالغنرا  والرضرا،  ،ارتفعرت أصروات المسرتوطنين ،ووسط كل ذلرإ
ُتسررمع واضررحة  "المرروت للعرررب". وصررارت عبررارة !.رغررم الطرقررات المتواصررلة

   ملحنة.
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 ارتفع صوت المرأة للمرة األلف:ثم 

ة. ومرن هنا نبح  أموراً تمرس أمرن الدولر نحنَ ب سيد  الرتيس، سادتي ال ضاة، 
ب أن تكون ألج رزة األمرن  ي را كلمرة مرؤثرة. أرجرو أن ت ومروا جيَ الواض  أنه 

 باإلطبلع على هذه األوراق المر  ة، قبل إصدار قراركم الموقر. وشكراً.

 ثم أعلن عن  ض الجلسة للمداولة.
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 حدوثىالعروزة

 وزا تْ   غتْ وقولأ كل ا ز
 أيـ  كان  ُت  د  أو تستر

 
 ع رو بن اإلعنابا

 

 الزمان: اليوم نفسه، أدنى من ثل  الن ار اآلخر. 
 المكان: المطلة. شمال  لسطين المحتلة. 

حيررر  ظلرررت الحرررا بلت متوقفرررة طررروال الن رررار، إذ لرررم يصرررل األمرررر العسررركر  
وا  رة محكمرة العردل العليرا مرن الليرل، بعرد التأكرد مرن م بالتحرإ، إال  ي َمرْوِهنٍ 

 على التنفيذ.

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭

حب الب ا  غريزة طبيعية كامنة  ي المخلوقات منذ األزل. وقد تولدت عن هرذه 
الغريررزة األم غراتررُز متعررددةٌ أهم ررا الخرروف، الررذ  يمكررن اعتبرراره األَب الشرررعي 

ب رررذا . و! ررري األعمررراق، ورا  الحرررذر اإلنسررراني الم رررذب واألسررراَس األول، الكرررامنَ 
مررن خرراف " ابيررة. ولعررل المثررل السرراترجيِ التوصرريف يمكررن اعتبررار الخرروف غريررزة إ

 ري منط رة مرا  ،ترجمة ل ذا الشعور المتأهب داتماً، المست ر هناإ  ضلهو أ "،سلم
ال  ،يمكرن اعتبرار الخروف غريرزة محايردة ،اإلنسران. وعلرى أقرل ت ردير شرعور ي ال

ب مدحاً وذمراً ب كالشرجاعة والجربنل ألنره  تعبلقة ل ا بالخصال المكتسبة ال ابلة للنع
سربيبلً. ولرو  الرذ  ال يعررف الخروُف إلرى قلبره ،ال يمكن تصّوُر وجوِد ذلإ اإلنسران

ُوجررد مثررل هررذا الشررخص، إذن ألمكررن اعتبرراره مخلوقرراً شرراذاً، أو مريضرراً،  رري أكثررر 
 التوصيفات تسامحاً. 

ب ررا اإلنسرران مررع  لكررن الفرررق بررين خرروف وخرروف كبيررر:  الطري ررة الترري يتعامررل
. وإذا كانررت الشررجاعة هرري السرريطرة علرره ممرردوحاً أو مررذموماً جتَ الخرروف، هرري الترري 

 سيطرته.  حتتَ على الخوف.  إن الجبن هو الوقوع 

التي تبدو اآلن بدي ية، لم تكن كذلإ داتمراً.  الح ي رة أنره كران يلرزم  ،هذه األمور
يب حيرراة باتسررة، وسررط لصررابر، حتررى يتعلم ررا. إذ كرران عليرره أن يعرر ،وقررت طويررل
. ل رذا !ي ضون أوقات م  ي العرراإ، وت رديم الشركاوى لآلبرا  من أوالدٍ  ،مجتمع قاس

د أحرداً جريَ برين أمررين: إمرا أن ُيضررب وال  رٌ كان عليه أن يكتشف مبكراً، أنره مخّير
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يدا ع عنه، وإما أن َيضررب وينتصرر ويصرب  غيرر ذ  حاجرة ألن يشركو إلرى أحرد 
 .  أحداً.

لولرد أبروه غاترب ال  ،د أحرداً يردا ع عنره،  جوابره معرروف مسرب اً جريَ ال أما لمراذا 
يد عون عنه العدوان. وأما اضطراره إلرى  ،وال أخوة أكبر ،يعود إال ليبلً، وال أم له

االستغنا  عن الشكوى باالنتصار،  مررده إلرى أمررين: أول مرا: طبيعرة صرابر التري 
إلرى اعتبرار  ،داتمراً  ،لطبيعرة التري د عتره ُطر علي ا، وال حيلة له  ي تغييرهال تلرإ ا

عدم الرد على العدوان خنوعاً، ومن ثم أغرته بالتمرد حتى على ال وى التري تفروق 
عل للشكوى جيَ طاقته. وثاني ما: قوانين توازن ال وى  ي المخيم: ذلإ التوازن الذ  

العرراإ  جراهات  أهرل الصربي المعترد ، مرن تطرور األمرور، ب خشى  يَ مذاقاً،   ط، حين 
ذلرإ أن علرى أهرل الصربي المعترد  إثبرات أن هرذه الشركوى قرد وجردت : بين الكبار

لردي م آذانراً صرراغية،  يترجمروا ذلرإ بال يررام برإجرا  رادع، قرد يتمثررل  ري قيررام األب 
بعمررل عل ررة سرراخنة لولررده، أو علررى أقررل ت رردير، يفرررإ لرره أذنرره ب سرروة أمررام األب 

أن الشرراكي ال يشرركل خطررراً بررو إليرره ولررده، الشرراكي. أمررا عنرردما يشررعر األب المشررك
 إن الشكوى،  ي أغلرب األحيران، تصرب  غيرر ذات  ،بسبب ضعفه أو "قلة عزوته"

 جدوى.

مره إلرى وقرت.. لم يبرق إذن إال أن ينتصرر: وأمرا كيرف ينتصرر،  رأمر احتراج تعلّ 
م سر االنتصار  ي الن اية: ذلإ السر الذ  يكمرن  ري ال ربض لكن كان ال بد من تعلّ 

هرذا السرر، صرار يسرتخدمه صرابر على زمرام المبرادأة واإلذهرال.. وعنردما اكتشرف 
ة توجيره الضرربة األولرى داتمراً.. ل رد تعلرم أخيرراً أن بم ارة وجرأة، أتاحت له أح ّير

 رري مثررل هررذه العراكررات، هرري األمررر الحاسررم. وصررحي  أن هنرراإ  ،الضررربة األولررى
تررع خيَ ع، ب ردرة وم رارة، أن حاالت شاذة. ولكن الصحي  كرذلإ أن صرابر اسرتطا

إذ ال مرانع مرن ال ربض علرى حجرر، قبرل توجيره اللكمرة، إذا ب  لكرل حالرة مرا يناسرب ا
خرراف مرررن قلررة جررردواها، أو ضررعف َنجاعت رررا، بالطري ررة الت ليديرررة، أو إذا قررردر أن 
الخصم أكثر منه قوة، بدرجة تتي  له امتصاص الضربة األولى، ومرن ثرم مبلح تره 

رج مرن المعركرة م زومراً. ولرتن حرد  لره خريَ لذا   لما كران ب   تةبمعركة غير متكا
ذلررإ، ل ررد تعلررم أن يبتلررع هزيمترره مررع دموعرره  رري صررمت.. ومررا ال تدركرره اليرروم قررد 

 .  تدركه غداً.. والم م هو الصبر واالنتظار. والد ب كان إحدى الحاالت الشاذة

أن رسرب عرامين لم يكن له اسم سواهل ألنه كف عن الذهاب إلى المدرسة، بعرد 
ذكر اسمه الرباعي لدى أحد. إضا ة إلى أنره إلى متتاليين. ولم يعد بالتالي مضطراً 

أبرروه برره مثررل الكثيرررين.. كرران أطررول قامررة،  لُينررادى   ،لررم يكررن األكبررر بررين إخوترره
عنردما يتحرد . أمرا  ،ويشربه الصررا  ،وأعرض منكبين. حتى إن صوته كان أعلى

ال شإ أنه كان قد دهن كفيه بردم الحررذون،   رد كران و. عيناه  كانتا حمراوين داتماً 
يتل ى الضربات، من خيزارنة األسرتاذ، علرى كفيره ب وقرت أن كران يمرارس الرذهاب 

بعرد كرل  ،إلى المدرسة ب ب دو  تام. حتى إن المدرس كران يشرتد غيظره عنردما يرراه
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ونره غبراراً، يمس  يديه  ي بنطلونه ب دو ، كما لو أن كل مرا  علره ال يعردو ك ،عل ة
 هو اآلن يتطاير أمام عينيه.  ها

أن الد ب كان هو الولد األقوى  ي الحرارة. ومرن تعاسرة  ،ومن سو  حظ صابر
صابر المتطاولة، أن الد ب أصر طويبلً على  رض سريطرته عليره، كمرا  عرل مرع 

 اآلخرين، قبل ذلإ .

برل أ  شراسرة  وأ  صبلبة تسكن سرواعدهم!.ط، أية قوة تكمن  ي األوالد الس    
 ول م إلى وحوب يصعب التغلب علي ا!.. حتُ تسيطر علي م عند العراإ، و

وغالبراً مرا كرانوا طروال  .هرم األوالد المترأخرون  ري التحصريل المدرسري الس ط
ال امررات أو كبرراراً  رري السررن، نتيجررة رسرروب م المتكرررر وعرردم تررر يع م إلررى  صررول 

ثررة وكبررر السررن. وإن اضررطرار أعلررى. وربمررا جمعرروا بررين األمرررين: ضررخامة الج
المدرسين إلى وضع األوالد الس ط  ي الصفوف األخيرة، خو اً من حجب م الرؤيرة 
عمررن ورا هررم، قررد أترراح ل ررم التل رري بال وايررات المحبوبررة:  بعضرر م َيجمررع طوابررع 
البريد، وبعض م يلصق صرور َنجمرات السرينما، داخرل صرفحات الرد تر المخصرص 

والغرب  ري االمتحانرات:  (1)شترإ بين م كران "الطعمرة"للواجب. ولكن أكبر قاسم م
إذ يبرع أكثرهم  ي سلب بطاقات الطعمة من التبلميذ المستح ين، ثم ُيجبرون م  ري 

 .!ن اية العام على مساعدت م  ي الغب. ومع ذلإ يرسبون

ب أن تنشرب برين االثنرين، انتصرر  ي را الررد ب، جريَ المعرارإ األولرى، التري كران 
أع بت را حسررات، ظلرت تربلزم قلرب صرابر طروال الليرالي التاليرة.  ،بسرعة متكررة

ليس بسبب ال زيمة   ط، وإنما بسبب اضطراره إلى االستمرار  ي خوض معارإ 
إال ألن الررد ب يريررد ذلررإ  ،بصررورة يوميررة، ال لشرري ٍ  ،أمررام األوالد ،غيررر متكا تررة
ألولررى، لررتعل م . ربمررا كانررت هررذه هرري البرردايات ا!تلررق لرره األسرربابخيَ ويصررر عليرره و

 صابر،  ن حسِم المعارإ، على طري ة  ريد شوقي.

بعد أن ابتردأت المعركرة غيرر المتكا ترة، والرتحم الصربيان، وترراكبل  ،وذات مرة
الررذ  برردا متوازنرراً شرريتاً مررا، وإنمررا تنرراول  ،وتبلكمررا، لررم يكتررف الررد ب ب ررذا العررراإ

ب  حركرة ين صر ا الشررف ري ، قضيباً مرن الحديرد ب كران أخروه األصرغر قرد أمرده بره
وإذ رأى صررابر  محرراوالً ضرررب صررابر علررى رأسرره،  رري جولررة ن اتيررة وأخيرررة.

قضيب الحديد ي و  على رأسه،   د أحس أن ا الن اية: ن اية الكرامة، وربما ن ايرة 
. وب رروة ب ال يرردر  كيررف انبعثررت، وال أيررن كانررت ب تل فررت يررداه ال ضرريب، !الحيرراة

لريص ختَ اول، ب روة، حريُ قبرة قاتلره. وصرار اآلن الرد ب وتشبثتا بره، تشرب  ال تيرل بر
رربة. ولكررن عبثرراً، ألن صررابر، ال ضرريب مررن قبضررة الخصررم ا الررذ  صررار اآلن لمتخش 

                                                 
ة مرن الموظرف حصرلون علرى شر ادب مطعم مجراني لوكالرة الغرو ، يدخلره المحظوظرون الرذين يَ 1

  المختص بأن م يعانون األنيميا.
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اسررتمات  رري التشررب ، وقرربض علررى ال ضرريب مثررل  ،يشررعر بررأن حياترره معل ررة بيديرره
مرن الخصرم األقروى،   رد توج رت كرل  هطوق. وألنه كان يدرإ استحالة استخبلص

ضرته، التري ته إلى ر عه إلى األعلى،  وق الرؤوس، قبل أن تتراخى عنره قبمحاوال
 .  لن تستمر ب ذا اإلصرار

ل د راهن على أن الد ب لرن ي ردر خطرورة هرذه الحركرة، مردركاً ب بمررارة ب أن 
 قبل أن تتكرر النتاتج المأساوية.. وقد كان. ،عليه حسم المعركة  وراً 

وس، وصرار الرأسران اآلن مت رابلين تمامراً، ارتفعت السواعد األربعة  وق الررؤ
ية تشرربه المرروت. وإذ  كررر بوحشرر ،دق كررل من مررا  رري عينرري اآلخرررحرريُ وج رراً لوجرره، 
لمعرت عينراه ل   رد ليص ال ضيب من يديه،  سيموتختَ لو استطاع الد ب  صابر أن

بوميض غريب، ووقف على أطرف أصابعه.. وب روة الحيراة ضررب، ب روة الخروف 
. وصرار الرد ب يصرر  ه أنرَف الرد ب وعينيره، وسرال الردم!سر. ضررب برأ!ضرب

 أر مثل ثور مذبوح.. ولكنه ظل متشبثاً بال ضيب.جيَ و

لتغيررر مسررار المعركررة عررن مع ودهررا  وصررفق األوالد منتشررين، ،انررتعب صررابر 
اليومي.. أما صابر   د أشعله التصفيق، وأما الد ب   د أ  ده أعصابه، حترى صرار 

برردأ  حتررى ،سررتخدام تفوقرره الجسررد .. ومررا هرري إال لحظرراتيتخرربط غيررر قررادر علررى ا
  تشجع أكثر. ،رأى ذلإ صابر  ي عينيهوقد . رصيده من ال وة يتبخر

كرل اإلهانرات السراب ة: صرابر مفسرحاً مكانره للح رد. وترذكر  ،ذهرب الخروفاآلن 
ترررذكر اضرررطراره لخررروض صرررراع يرررومي مسرررتمر، ال لشررري  إال ألنررره يرررر ض 

نب المواج ة، دون جدوى.. كما ترذكر اللكمرات جتَ ة حاول االستخذا .. تذكر كم مر
لكمرة لكمرة، ومكران كرل لكمرة  ري الرروح.. ترذكر كرل ذلرإ،  ، من الد ب،التي نال ا

ضررررب، ويضررررب، ، أخرررذ ي انبعررر  الح رررد مرررن جو ررره كالنرررار. ودون أن يررردر 
ويصررر : صررراخاً ال يرردر  مررن أيررن انبعرر ، وال كيررف أتررى. وصررار الررد ب يسررب 

ب بوحشية.. إال أنه أخذ يت اوى.. وحتى عندما س ط ال ضريب مرن يديره، الدين والر
آخر األمر، بعد أن امتؤل وج ه بالدم الرعاف،   د استمر صرابر يضررب  ري نفرس 

 بعد طراد مطول. حتى هوى. ،المكان، بشراسة حيوان يطبق على رقبة الفريسة

بيرت ب ردو  ووقف صابر يلملم مزقه حرول جسرمه. ثرم عراد إلرى الهوى الد ب، 
ل د أدرإ أخيراً أن هذه هي ن اية ال صة: مرة واحردة وإلرى األبرد. لرذلإ  هذه المرة:

ه، منرذ اليروم، قرد ب شراعراً بأنر   د عاد إلى البيت ب رغم علمه أن للد ب أخوة كبراراً 
 اول االعتدا  عليه. حيُ  ي استطاعته الد اع عن نفسه، ضد كل من  أصب 

ذر، علم أن الد ب قد نرال عل رة سراخنة مرن أخيره وبعد يومين من التربص والح
 وال إلى صدي ين. حتَ األكبر، جرا  هذه المعركة. وبمرور األيام 
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إال  ،أن هنرراإ نوعرراً مررن النرراس ال يمكررن أن يصررادق ،أخيررراً  ،هكررذا تعلررم صررابر
 بطري ة مختلفة. 

ل، بنية صابر لم تكن تتميرز برال وة، طروالً أو عرضراًل   رد كران إلرى ال صرر أمير
حتررى إن مرردرس الفصررل كرران يفكررر  رري وضررعه  رري ب  وغيررر معرردود  رري األقويررا 

وإذ ب  لوال قرذارة قميصره الناتربجة عرن اليرتم والف رر وغيراب األب ،الصفوف األولى
كرران األمررر كررذلإ،   ررد أصررب  البحرر  عررن ن رراط الضررعف، لرردى الخصررم، أمررراً 

 مصيرياً.

 إشارات الغريزة.  الغريزة دالة. والدم أول

يزتررره المبكررررة، أدرإ صرررابر أن رؤيرررة الررردم، تثيرررر الرعرررب لررردى األوالد، بغر
رص علررى إسررالة الرردم، مررن وجرره الخصررم سررريعاً، لتن ررار حرريَ  انت زهررا. وصررار 

 ،لكرن صرابر. معنوياته، ويرتفع نواحره، وت ررول أمره م رددة بفسرخ صرابر نصرفين
ال روب إلرى حرين الذ  لم يكن لينتظر تنفيذ هذا الت ديد،  ي أيرة مررة، كران يبرادر بر

دوا جريَ هدو  العاصفة. ولتكن الشكوى بعرد ذلرإ مرن نصريب أهرل الخصرم،   رم لرن 
األب أصبلً، ألنه يعود من عمله بعد حلول الظبلم. ثرم إن الشركوى لريبلً  ري المخريم 

ألن ا م دمة للضرب. والطفل الذ  يتعرض للضرب ليبلً قد "يلرتمس" ، أمر ال يليق
ت الرردالتل المتكرراثرة علررى أن الطفررل الررذ  يتعرررض وتركبرره العفاريررت. وقررد قامرر

للضرب ليبلً ب خصوصاً على الوجه ب قد تركبه العفاريت وال يعود ينفرع معره طرب 
وال دوا . وال شررإ أنرره مررا مررن مشرركلة م مررا كبرررت تسررتحق أن يصرراب طفررل مررن 

 جرات ا بالمس.

ا ره.. إنره خيَ إذن  الخوف لدى صابر لريس أمرراً مسرتجداً ال يعر ره، أو مج روالً 
حالررة تعررود علي ررا، وتعامررل مع ررا مطرروالً. وكرران يظررن أن األجرردر بمررن اسررتحق أن 

مله الي ود،  ي هذه الحا لة، أن يكون كرذلإ.. هكرذا كران يفكرر، منرذ اليروم، وهرو حيَ 
  ررا الطبيعرري. وهكررذا، وال شررإ، حبِ يسررتمع إلررى هررذه التأوهررات المسررتعطفة، تطالررب 

 ، قبل ثبل  سنوات، عندما اقتاد أبو أن ار إلرى كان يفكر ضابط المخابرات الي ود
 !.  غر ة التح يق  ي المسلخ

بطربلً، برل أبرو أن رار م تنعاً بأن ضابط المخابرات لم َيجد كان صابر والحق أن 
وال حتى قطراً ُيخررمب، ألنره لرم يمكر   ري المسرلخ أكثرر مرن يروم، حرين نرزل إلرى 

 سررليمةنظارترره اً دون خرردوب، و ررا بأنرره قررد نررزل معتر ررزميلرره  يوقررال  ،الزنررازين
نه وجد كل شري  أمامره ب  ي أقواله للمجاهدين  وق ب بأعلل ذلإ ثم . ووج ه متفت 
 .  !على الطاولة

عنردما خررج، بعرد ذلرإ مرن السرجن، عراد إلرى مكانتره  ري أبو أن ار  الغريب أن
. ثرم بعرد ذلرإ، وقبرل !ال يادة. وعادت المجموعات تتعرض إلى الكشف قبل أن تبردأ
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، اسرتعداداً للعرودة ن ُيحس اآلخرون بشي ، ذهب إلى أوروبا ليرتم َتحصريله العراليأ
 .  !ش ادة عليا. وهم مجرد مجاهدين حاملتحكم  ي مصير المجاهدين أكثر، ألنه لل

ورأى مرن نعومرة ة أبرو أن رار، كان قد درس ملف حياضابط المح ق  ال شإ أن
ولرم يتعرود علرى قبرل ذلرإ  لخطر، ما يدل على أنه لم يتعرض لوج ه ودقة أصابعه

المواج ة. لذلإ   د تعمد أن يدخله  ري أمراكن يسرمع  ي را صررا  المعرذبين. وربمرا 
، لين رار ويعتررف مح  رونأراه شيتاً من الدما ، التي ال يستغني عن ا المسرلخ وال ال

 .!ويسلم، حتى قبل أن يكسر زجاج نظارته

وف، أو مبر اً من اإلحسراس بره حتى بعد أن كبر، لم يكن صابر بريتاً من الخو
 ي كثير مرن األحيران.. ولطالمرا شرعر ب رذا الكراتن األسرود اللرزج، يتسرلل إلرى قلبره 

.  وكرم مررن مرررة اضررطرب قلبره وهررو يتسررا ل عمررا !كرال طران  رري لحظررات الخطررر
ظراهرة األولرى، ثرم بعرد ذلرإ كلمرا تصرور يفعله الي ود، عنردما تفراجت م الت يمكن أن

.. ل ررد كرران الخرروف !الررذ  سرروف يتسرراقط بفعررل الرشاشررات ،الحصرريد مررن البشررر
حاضراً داتماً، بل وأكثر مرن ذ  قبرل. ولكرن السريطرة عليره كانرت ضررورية. ولرم 

البلشررعور، إال بعررد اشررتعال البركررة ال ررذرة،  رري  ُيل ررى   ررييكررن ل ررذا الخرروف أن 
 المواج ة، واالنص ار  ي البوت ة، ونسيان الواقع. 

ابر ال يعرف الخوف، ل د كان يمكن لؤلكثررين غيررهم ولتن ظن كثيرون أن ص
أن يظنوا به االست تار بأرواح الناس، وهو يوردهم هذه الموارد الصعبة.. لوال أنره 
كان هناإ  ي الم دمة داتماًل يعررض صردره لمرا يعررض لآلخررين.. وحترى عنردما 

ل بررول اشررتعلت حفلررة تكسررير العظررام، أواتررل االنتفاضررة، كرران قررد وطررن نفسرره علررى ا
بتكسير عظامره، عنرد الضررورة، مثرل اآلخررينل مؤمنراً برأن الرجرل الرذ  يريرد أن 
َيضرب داتماً، دون توقع وقوع الضرب عليه، لرن َيضررب ابترداً . والرذ  يريرد أن 

وضر ا  ري األصرل. وعلرى خيَ وض معركة، ال يتوقع أ  احتمرال لخسرارت ا، لرن خيَ 
 أن يكتفي بالصفوف الخلفية.من يريد بطولة وزعامة، دون التعرض للخطر، 

 ليإ يا خواجا..خيْ ب   

وهؤال  اآلن  ي الصفوف األمامية. وجودهم  ي هرذه الحا لرة ي رول ذلرإ، علرى 
ترارون ألنفسر م الصربر خيَ إن لرم يكرن  ري الح ي رة.  لمراذا ال  ،األقل  ي نظر الي ود

هرذا االسرتجدا   ل الضرربات، بردالً مرنمّ حتَ قليبلً، أو التحد  مع توطين النفس على 
 الذليل؟. 

 أمررا الي ررود ،   ررد اسررتغرب حرردو  أمررر ال تسررم  برره مرروازين ال رروى. بررل إن
وشررعوره بررأن ثمررة مررن ينازعرره اسررتح اقه  ،األغرررب مررن ذلررإ كرران اسررتغرابه األلررم

ولشرردة ب  هنرراإ مررن يرجررو!، حتررى بررين هررؤال  هنرراإ مررن يتررألم ويطلرربب  األصرريل
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حول را.. منرذ أكثرر مرن عشررين سراعة لرم  است جانه، صار يتطلع  ري نفسره ويردور
 يسمع ألحد من هؤال  صوتاً.. و جأة تنبت ل م أصوات!.. 

د مرا ي ولره غيرر المطالبرة بالصرمت،   رد  روجئ برأن جيَ استبد به الحنق.. وإذ لم 
مطالبته هذه لم تزد األمر إال سو اً: ماذا جرى ل رؤال ؟.. صراروا يطرالبون، كرأن م 

..  ماذا يتصورون إذن!.. هل هم  ري وضرع مرن انتصرر  ي موقف يسم  ل م بذلإ
وهزم اآلخرين وقيدهم ورماهم خارج بيوت م، حتى تكون ل رم مطالرب؟  لمراذا هرذه 

.. يرا !ثرم يطرالبون ،الصفاقة.. انظر كم هم ضعفا  م يدون مطأطتون وال بنادق ل رم
ية المطاف؟. عيني!.. ولو ا ترضنا أننا قررنا االستجابة لطلب م،   ل تكون هذه ن ا

. سريطلبون  رإ قيرودهم.. إذ كيرف يمكرن ل رم أن يتبولروا : كربل!أغلب الظن أَنْ .. كبل
 ب إسكات م  وراً: جيَ مع هذه ال يود؟.. 

 .(1)ب اب.. شيكت

زم لم يتعود عليره ب  فري ن ايرة األمرر هرو مجررد جنرد ، حبِ هكذا وجد نفسه يرد 
 هنا ين لب إلى قاتد..  هو ال إصدارها.. لكن ها ،تعود على تل ي األوامر

 أعجبته اللعبة  واصل: 

 ب شيكت، لحسن بأطخإ. 

إن ومررن الطبيعرري أنرره لررم يكررن ي صررد شخصرراً بذاترره.. ل ررد كرران ي صررد الجميررع. 
تاج إلرى حيَ األمر س ل جداً وال  . نته التي تعود علي ا طوال سنوات!كان م "الطخ"

عرين واأليرد  ك رؤال .. معصروبي األ ،كثير من العنا ، خصوصاً مع أناس م يدين
إن ا مجرد حركة، أو عدة حركرات بسريطة، ثرم ينت ري األمرر: تسرحب األجرزا  إلرى 
ثرم  ،وضع الجاهزية، وعندما تصب  الحبة  ري بيرت النرار، ترجرع إلرى الخلرف قلريبلً 

 تطلق.. ومن ثم تستري . 

 ب دخيل  ، بد  أروح على الشيروتيم يا خواجا.

لرررم يكرررن و. ! نررراإ إصررررار.،  .. إذن!ت يرررتنعررراد الصرررو، مررررة أخررررى، هكرررذا
الي ود   ي وضع يسم  له برأن يت برل وجرود مثرل هرذا اإلصررار، خصوصراً وأنره 

طررالبوا باليررد.. لررذلإ  األجرردى أن ال  ،يعرررف العرررب: العرررب إذا أعطيررت م إصرربعاً 
مل بندقيرة جراهزة لئلطربلق، ويمثرل دولرة حيَ تعطي م شيتاً منذ البداية.. ثم إنه جند  

د  حريَ ال ت بل را..  مرا الرذ   ،تصرة  تّية.. إنه هو الذ   ي موقع  رض الشرروطمن
 هنا؟. 

                                                 
 ب عبرية بمعنى: اصمت.  1
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 ..(1)ب إب.. ِشْيِكْت.. إْيْن ِشيُرْوتيم.. ييب راإ أوِخل
 .صر  مغيظاً 

هذه لم تعد كا ية،   رد أصرب  الحرال مختلفراً.. ل رد انكسررت رهبرة  "إين"ولكن الب
صررار بإمكرران هررذه اللحررى أن تررتكلم  اسررتمرت عشرررين سرراعة مرررة واحرردة.. أخيررراً 

الترري كانررت صررامتة زمنرراً،  ،بأصرروات متعررددة.. عرردوى الجرررأة سرررت بررين اللحررى
 مل الكثير من التذمر:حيَ وصارت تتكلم.. وصار الكبلم كثيراً ومتداخبلً و

 ب و  عال!.. نشّخ على حالنا يعني؟..
 ب بدنا ننزل نشّخ.. مب قادرين أكثر من هيإ..

  من امبارح مزحوم..ب أنا و 

هكذا.. وأكثر من هكذا.. صارت األصروات تتصراعد، حترى إن الجنرد  تصرور 
كان الجنرود يعر رون كيرف يتعراملون مرع  ،أن  ي األمر ت ديداً بالتمرد..  ي الح ي ة

سراقون إلرى السرجون المتمرردة،  يتعراملون مع را.. األمرر التمرد.. كثيرراً مرا كرانوا يُ 
يررتم التعامررل مع ررا عسرركرياً، علررى أن ررا حصررن مغلررق  ،دةيسررير،  ررأ  جماعررة متمررر

ب اقتحامرره.. هكررذا ببسرراطة.. وهكررذا يسررتطيعون اسررتخدام مررا لرردي م مررن أدوات: جرريَ 
بنررادق وطل ررات وغرراز خررانق ودروع.. البنررادق موجررودة..   ررل هررذا تمرررد؟..  رري 

امرل مرع الح ي ة أن م لرم يعر روا بعرُد إن كران هرذا تمررداً، أم هرو مجررد ت ديرد.. التع
د  التمررد، حريَ الت ديد أمر لم يتعلموه.. ربما يصمتون حترى يصرب  الت ديرد واقعراً و

 مل، واألمر ينذر بسو . حتتُ ب إسكات م،  الضجة ال جيَ ثم يتم التعامل معه.. لكن 

أصرردر للحديررد صررراخاً، منررذراً  ،أجررزا  البندقيررة بعنررف واضرر الجنررد  حرررإ 
 اإلطبلق. ثم صر : الجميع بأنه قد أصب  اآلن على أهبة

 ب شيكت.. اللي بيتكلم بأطخه.. شيكت، شيكت...

ولبرهرة ، مررة واحردة ،نون.. وهكذا صرمتت اللحرىجبِ هكذا صار أخيراً يصر  
 .  لن تستمر طويبلً  ،واحدة

بمحاولرة  ،طروال الوقرت ،رف بعرد.. ل رد كران مشرغوالً حربِ ه لم يكن صابر قد تفروّ 
إلرى أيرن هرم  ،  رط ،. كران يريرد أن يعررفالتسرمع علرى كلمرة هنرا، أو عبرارة هنراإ

ب م، منذ أكثر من عشرين ساعة، مع أن المرذياع لرم يكرن يطلرق إال أغانيره  مذهوبٌ 
صربره، .. صرحي  أنره لرم يف رد !العبرية، والجنود يت امسرون بعيرداً  ري آخرر الحا لرة

لررذا   ررد صررار يشررعر اآلن بالرغبررة  رري التبررول.. ولكررن كررل شرري  ظررل علررى حالرره. 
مررن  خشررى  يَ أنرره لررم يبلررج الدرجررة ال صرروى مررن الضرريق واالحت رران، ولكنرره وصررحي  
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  رد قررر ر رض تنراول الطعرام.  اضرعف م اومتره. لرذتُ  ،وصوله إلى درجرة خطيررة
يرداه  شرخصٌ  ب متسراتبلً: كيرف يتنراول الطعرام شرحن اد  نفسره ب كأنره َ  َ حريُ  أخرذو

والمرا  يسررتدعي  والطعررام يسرتدعي المررا ، ،م يردتان خلررف ظ رره؟.. وكيررف يتناولره
 رغبة مبكرة  ي التبول، رغم أن هذه الرغبة متو رة قبل ذلإ؟. 

وبعد أن شرعر بمفعرول الشرحنة يسرر   ري دمره، وصرار بإمكانره أن يكرون أشرد 
 غضباً، قال بل جة آمرة:

ب ما حدب ياخذ األكل.. إضراب، إضراب عن الطعام، حتى ُيسم  لنا برالنزول 
 ل ضا  حاجتنا الطبيعية.

 ري بفوهرة البندقيرة  لكرزه . لكنه حدس أن هرذا َتحرريض، قيل م الجند  ما لم يف
 :متساتبلً  وهو يصر ، خاصرته

 ؟.( 1)ب ما أتا أُوِمْير

، ودار وسررط العصررابة السررودا . وضررغطت يررداه ان رردح الشرررر  رري رأس صررابر
 انعصرررت بعنررف، حتررى كررادت  ،صررعدت النررار إلررى معدتررهو ررانغرس أكثررر.  ،ال يررد

أن يديرره علررى بررأخيررراً، أحررس  ، ررذ  ا.. وعنرردما الررت ط صرروته الضرراتعأضرربلعه أن ت
!.. و دهرن جسرمه كلره!.. لروهو صغير ،وشإ االنفجار.. لو دهن يديه بدم الحرذون

 لما ضاع ال وا  هكذا!. !.. إذن، لو دهن األرض والسما 

 كّظ على أسنانه بعنف، ثم صر : 

 ب بد  أكلم الضابط.

الجميرع أن شريتاً سريحد . واآلن يردرإ صرابر  .. اآلن يردرإ!الصمت، الصمت
. عررف ذلرإ مرن !من قبل بعرض اللحرى علرى األقرل ،أن صوته قد تم التعرف عليه

 رري توقررف كررل شرري ، و رري صرروت األنفرراس الررذ   ،الترري حصررل علي ررا ،االسررتجابة
 ،ملررون البنررادق المج ررزة لئلطرربلقحيَ الررذين  ،صررار اآلن مسررموعاً.. حتررى الجنررود

.. وأصرحاب اللحرى صرمتوا كرذلإ، !بعد إذ لم يعر وا كيرف حرد  هرذاتوقفوا قليبلً، 
. ل د أدركروا اآلن أن رم براتوا يتحردثون بصرورة جماعيرة، !وكانوا  ي انتظار النتيجة

بعض م بالخوف، وأحس آخررون  .. أحسّ !وأن ل م مطالب قد تتح ق وقد ينكسرون
صروت الجنرد  عنردما سرمعوا و بضرورة المخاطرة. وصارت الحا لرة اآلن تغلري.

يرد على الطلب بالكبلم، أي نوا أن المسألة دخلت  ري نطراق الحروار، وصرارت  ري 
   د تشجعوا أكثر، وصرخت أصوات متفرقة: انطاق اإلمكان. لذ
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 ...(1)ب لو رتسيم ليخول، روتسيم ألشتين

. إن رم مجررد جنرود، ويبردو أن هرذه اللحرى وهكذا صرار األمرر أكبرر مرن الجنرود
.. !أن تمسإ بزمام المبرادرة، للمررة األولرى، منرذ عشررين سراعة توشإ ،المعصوبة

.. ربمررا كرران !قرروة توشررإ أن ت ررف عرراجزة  نرراه  يوشررإ أن يتررداعى.. و نظررامٌ   نرراه  
الضابط يستطيع أن يتعامل مع األمر،   و  ري ن ايرة المطراف ضرابط، وهرم مجررد 

سوا مطروالً. ول رذا جنود، ال يملكون أوامر بإطبلق النار.. ل ذا كان علي م أن يت ام
 ضر أخيراً:حيَ كان على الضابط أن 

 ب إيب بدإ؟. 
   وجه الضابط الحدي  إلى صابر مباشرة، إذ يبدو أن أحدهم أشار إليه.

  رد صابر َبحزم.

 .لتبولب إضراب عن الطعام، حتى ُيسم  لنا بالنزول ل

برر إضررراب!.. بتفكررروا حررالكم  رري السررجن!.. انررتم هررون يررا حبيبرري علررى ذمررة 
 لجيب.. إحنا صر نا لكم من أكل الجيب.. بدكوب!.. ببلب. ا

   قال الضابط حان اً.

  رد صابر ب دو  أكثر:

 ب احنا مب على ذمة أحد، احنا أسرى ولنرا ح روق، واحنرا مرا بنرتكلم عرن األكرل
بول ن سرنزلونرا، ت لرمإذا  ر. ةالطبيعير حاجتنرا ي قضا  احنا بنتكلم عن ح نا   ط. 

 قل من ذلإ.وقع منا ألكم  ي الباص. ال تت

  ب بأطخكم كلكم.
 نون. جبِ  الضابط صر 

وإذ كان مدركاً بأنه ال يستطيع، كما كانوا هم كذلإ مدركين بأنه مجرد كربلم..  
   د بدأوا بالصرا  هذه المرة، جميعاً:

 ب   أكبر..

ر ل رررم أن يترررأملوا حرررال م!هكرررذا صررراروا اآلن السرررتولى علررري م اآلن،  . ولرررو قُرررد 
غراب ب حد  صابر نفسه منتشرياً ب هرؤال  الرذين كرانوا مسرتكينين قبرل لحظرة، االست
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. لريس الضرغط النراتج عرن !هم ينفجرون وقد أعرادوا تشرييد شخصريات م الح ي يرة ها
ب برل  منرذ سراعات وهرم يعرانون ذلرإ وال ينفجررونب   السربب امتبل  مثانرات م وحرده

صررراخإ وحرردإ بصررورة  العرردوى السررارية عررن االحتجرراج تصررنع آليت ررا. إنهرري 
تاج إلى إصرار وشجاعة من نوع خاص. إنره حيَ  م، ديّ حتَ مباشرة  ي وجه هؤال  و

م امرة قد تكلفإ كثيراً. هكرذا األمرر داتمراً إلى وإن شتت   ل: ، تاج إلى مخاطرةحيَ 
مرن هرو ذلرإ الرذ  ،  ي المواج ات. من هو ذلإ الذ  يبدأ بتحمل عرب  المخراطرة

أحرد؟. تلرإ لره قبرل أن يسرتجيب  نفسه للموت مبكراً وحرده يكون مستعداً لتعريضس
 تاج إلى قدرات من نوع خاص.. حيَ هي المسألة، وذلإ هو األمر الذ  

تطحرن م آلرة األحردا  الرهيبرة ب ترذكر صرابر  ،داتمراً  ،الغريب أن أمثال هؤال و
 الرذين ي رامرون برأرواح م  ري البدايرة، ال ترراهم  ري ،بمررارة ب الغريرب أن هرؤال 

لسرون جيَ الن اية، عند النصر.. لماذا؟.  ألن هنراإ االنت رازيين داتمراً.. أولترإ الرذين 
يراقبون األحردا ، ويرصردون التغيررات، ويبحثرون عرن الوقرت المناسرب. وعنردما 

وي تررررب وقرررت  . عنررردما يغررردو الت ررردم مأمونررراً !دهم  جرررأة  ررري الم دمرررةجرررتَ دونررره جيَ 
أن الثرروار  . أال وإن أسرروأ مررا  رري األمررر.! رري االنتظررارأمامررإ دهم جررتَ المسرراومات، 

. لكرن هرل يظرن تسرع م الح ي يين يدركون ذلإ مبكراً. وربما يلومون أنفس م على
هرل يظرن أحرد أن بإمكران م أن يكونروا غيرر أنفسر م؟. ، أحد أن م يستطيعون التوقف

إن ررم يرردركون أن عررزل م أنفسرر م  رري لحظررة مررا ال ي رروى علررى الوقرروف  رري وجرره 
ق، وبسريط األحدا  عن دما تبدأ.. إن تركيب م النفسري ذاتره مع رٌد إلرى درجرة ال ُتصرد 

. إن ررم يرردركون تمامرراً أن الماضرري يعيررد نفسرره، وأن أصررحاب !مررلحتتُ إلرى درجررة ال 
ل رد سربق ل رم أن رأوا السماسررة، الرذين  المصال  داتماً هم المنتفعرون مرن الثرورة..

   الفلسطيني! باعوا األرض للي ود، وقد أصبحوا زعما  الشعب

هي الحا لة مؤلى بالثوار الح ي يين،   ل سيكون هؤال  هم أصحاب السرلطة  ها
هم الذين سروف  ب الذين ليسوا هنا ب عند االنتصار؟.. الجواب بالتأكيد: ال. إن الكبار

ألن ، كما ملكوا المال، ثم إن م حتى لن يسرتخدموا هرؤال  لخردمت م ،يملكون السلطة
الررذين يصرررخون اآلن م ررِدِدين بررالتمرد،  ،ان ضررى.. هررؤال زمرن م سرروف يكررون قررد 
ال لشري  إال ألن رم يطرالبون ب ضرا  حراجت م الطبيعيرة، ، وم َدَدين بالعذاب والموت

 ، روق األسرفلت األسرود، الملترو  برين الجبرال ، ي هذه الحا لة الواقفرة منرذ الصرباح
التري صرارت  ،الشرمسكثعبان   د رأسه، وسط هذا البرد الذ  تراجع أخيراً، بفعرل 

 مرن قبرل، سوف ُينسون تماماً، كما  ُعل بأشياع م ،هؤال .. الغروب حونَ اآلن تميل 
 طوال قرون، وعلى امتداد ثورات.

 ب سامع؟.. كمان شوية بتصير كل الباصات هيإ. 
قررال متسرراتبل ب   ،برر اب، شرريكت ب صررر  الضررابط للمرررة األلررف، ثررم بعررد تررردد

لروا وأنرتم م يردين؟. مرا  ريب  رإ قيرود أبرداً. مرا طيب، طيب. بس كيف بردكم تبو
 بن درب ن ص ا، ألنه ما عندناب غيرها.
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قال صابر بإصرار ب مرا  ريب ب  ب طيب نزلنا وخلي جنودإ يفتحولنا ويساعدونا
 حل غير هيإ. وإال إيب رايإ؟.
 ي وجه جند  قريب ب َحَياْل، ُتوريد اُوتراْم  ِبح دب طيب، طيب ب صر  الضابط 

 .(1)أحاد.. تْيْن لَِ ْم ألَْشِتبْينأحاَد 

 ؟. (2)ال إيخڤب أ
 تسا ل الجند  متعجباً.

 .  (3)َتَعبزْور لَِ ْم ألَْشِتْينڤِ ب ِتْفتاْح لَِ ْم إْت َهِمْخبَنسايْم 
 نق أكثر.حبِ رد الضابط 

ينفرذ األوامرر، حترى لرو  ،ليس إال جنردياً ، ضابطال ي مواج ة  ،ولما كان الجند 
وسررط ، ورا ً ،   ررد برردأ الرجررال ي بطررون مررن الحا لررة إلررى األرض للررم تكررن مع ولررة

ويفرإ الواحرد مرن م  ،التي على جانبي الطريرق. وصرار الجنرود يركعرون ،األعشاب
ب  الرذ  كران مطأطتراً رأسره قبرل قليرلب  تحة البنطلرون، المخصصرة لعضرو الرجرل 

 ويستخرجه بيده، ليبول..

ة دولرة عربيرة، يركعرون علرى جنود الدولة المنتصرة، التري هزمرت أربرع عشرر
، ويساعدون م على التبول!.. ثم إن علري م أن الم زومينركب م، ويفكون بنطلونات 

خشية حدو  مرا ال ُتحمرد ع براه.. والواقفرون يتبولرون بمتعرة  ،يستمروا  ي المراقبة
 ..  !ال حد ل ا

ة الخطروط، تبرول حبيرمنفرجرة ال سرمات، مستر ،العصابات حتتَ  ،كانت الوجوه
ف أعضرراؤها مررن شرردة اللررذة.. وقبررل أن ين رري الواحررد مررن م جررتَ متررع، وربمررا تربت

كأنمرا هرو قراتم مرن عمليرة  ب ثرم يرنفض جسرده ،جذعه إلى األمام قليبلً بالعملية، يد ع 
قد سر ط،  ،من المتب ي ،. وبعد أن يتأكد من أن كل شي ب ثم يز ر الصعدا ! جنسية

. والمجنرردات واقفررات يررراقبن المشرر د، أن ررى   بأنرره قررد الجنررد    نُ ينتظررر مليرراً، ثررم يررؤذِ 
ويتضاحكن بصورة تثيرر غريظ الجنرود، ولكرن م يسرتجيبون، ويعيردون األدوات إلرى 

 أمكنت ا.  

 ،رقابة مشرددة.. ومجنردات ال يعلرم أحرد  ريم يفكررن حتتَ أوامر عسكرية. وبول 
نرار. وسط الضحكات العالية. وجنود يرزدادون ملربلً، وترزداد رغبرت م  ري إطربلق ال

برر تلمررع  برر الترري صررارت اآلن موشرركة علررى االختفررا  ورا  ال مررم الغربيررة والشررمس
يصرعد من را البخرار،  ري هرذا  أشعت ا الواهنرة علرى المرا  المرال ، المترقررق قنرواتٍ 

                                                 
 ولون.ب عبرية بمعنى: أي ا الجند ، أنزل م واحداً واحداً.. دع م يب1
 ب عبرية بمعنى: لكن كيف؟.2
 ب عبرية بمعنى: ا ت  ل م السراويل، وساعدهم  ي إجرا  عملية التبول.3
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األصرريل الشررتو  البررارد.. والحررا بلت الترري كانررت  رري االنتظررار، برردأت اآلن ت رردر 
 إيذاناً بالتحرإ.
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ىرليىزونبحدوثى
 وُخلّ ُت سه اً  أ الكنانا وا داً             

 السه   كاسُرهْ  سُير اٰل بأل أو يكسر      
 

 أبو الع يل الليثأ

 

 .  9992كانون أول  99الزمان: صباح 

 المكان: الدولة اإلسبلمية الواقعرة  ري المنط رة الحررام، الفاصرلة برين جنروب
 لبنان المحتل ومناط ه المحررة.

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭

بمجررد  رت  البراب الحديرد  الصرد ، ي ررب الردف  المشربع بالبخرار، وسرط هررذه 
ال مررم المجللررة بررالثلوج والبرررد والخرروف،  رري هررذا المكرران المنعررزل الفاصررل بررين 

 عالمين.

الجاعررد، ثررم تمطررى ب رروة  حررتتَ نفررر كشرراة خيُ تملمررل علرري زينررب مطررّوالً، وهررو 
المتخّشبة طوال الليل، قبل أن يعود إلرى النروم. لكرن  ،ا  المنبعثة من مفاصلهالك رب

ارتعاشة من نوع غريب تملكته،  استسلم ل ا.. ل د تعود علي ا  ري الليرالي البراردة.. 
تدهمه هكذا: مبتدتة من أسفل الرقبةل ما بين الكتفرين تمامراً، ثرم تنسراب  ري دغدغرة 

مت رّوس، ثرم تسريل برين  خذيره، دا ترًة مثرل مرا  برقية، على طرول عمروده الف رر  ال
   ..الحياة، لزجًة نفاذًة مثل ما  الترمس

 ى متمنياً أال تطلع الشمس.ختَ ار

 ،دة ي سف  الجبل مباشرة،  وق بطن الرواد ، منزويراً قلريبلً عرن الطريرق المعّبر
 وطه سوٌر من صرخور مبنيرة باألسرمنت، الحيَ كان  ناٌ   ،المتوحدة  ي هذه الج ات

يتجاوز ارتفاعه عن األرض نصف المتر،  ي طر ه براب حديرد ، إذا  ُرت  أ ضرى 
إلررى ُجْحررر مسرر وف باألسررمنت المسررل ، ال يعلررو  رروق مسررتوى السررور أكثررر مررن 

 وكان َثّم علي زينب.  . عشرين سنتمتراً أخرى.

مرن  أكوامٌ  الذ  ال يبدده مصباح وال نا ذة. ،نطِ ل الظبلم العَ حيَ بمجرد الدخول، 
يصرعب المررور  ،زحم أرضية الُجْحر الطينيرة، متراصرة متبلصر ةصوف الدا ئ َ ال

ثاً عن الراعي ال صير األعررج، الرذ  ال يعررف أحرٌد كرم هرو عمرره حبَ من خبلل ا، 
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الح ي رري، وال يرردرإ أحررد كيررف ينررام، حتررى يسررمع صرروته، المشرربع براتحررة السرربا ، 
 يصر  من بين األغنام:

 ن.. جا  لإ.. يلبل.. يلبل..ب بو ارس، إنت جيت؟.. أنا هو

وبو رارس ب الرذ  ال يرأتي إلرى هرذا المكران وهرذا الشرخص أحرد غيرره ب  رجرل 
الط شر رَت ما المحروقرَة أ   خريُ خمسيني طويل، ما زال شارباه  تيرين مشررتبين، ال 

بيرراض. ورغررم أنرره يغطرري رأسرره ب بعررة صررو ية قاتمررة، ممررا تغزلرره ال رويررات  رري 
 ررا مررن شررعر،  رري مررؤخرة حتتَ ة، إال أن مررا يبرررز مررن البيرروت، طرروال  صررول السررن

الرأس وحول السالفين، ال يوحي بغير ما يوحي به الشاربان ال ويان  وق الشرفتينل 
الط هذه الش رة البنية، يشي ب ذه الخمسرين المبكررة، لرجرل وقرف خيُ حي  ال بياَض 

 شمس الجنوب.  حتتَ طويبلً ورا  المحرا  الخشبي، 

ذراعيرره، تبرررز العضرربلت ال ويررة،  رري هررذا الجسررد األشرر ر بمجرررد تشررميره عررن 
، الذ  لم تعرف التجاعيد طري  را، إلرى وج ره األحمرر وذقنره الحلي رة وعينيره الفتيّ 

 :الدا تتين

 جبت لإ المونة، هي ا عند الباب. الزم لإ شي؟. علشان أنا ميشي. ؟.. ب علي

 جررة جنوبيررة، ال  يرررد الصرروت  جررأة، دون أن يظ ررر أو يررتم تعيررين مكانرره، بل
 الظاهرة: مع بين صبلبة الصخر المستكّنة، ونعومتهجتَ ُيعرف كيف استطاعت أن 

 ب ال، ما الزم لي شي.. مع السليمة.

ايا ،ثم يعود بو  ارس إلى قريته   وق رأس الجبل. ،لِب 

لرم ، (1)برين خررجين ،مل  وق ظ رها بو ارسحتَ التي  ،البغلة الحمرا  المزهوة
التي تدور بعيداً، قبل أن تصل إلى رأس الجبرل.  ،دةالطريق المعبّ  تكن تعترف ب ذه

                                                 
ب ل د جرت عادة البغال أن تتوالد من زواج غيرر شررعي، ينع رد برين حمرار و ررس.  لكرن بغرال 1

ويل ا تبح دف الجنوب ليست  ي الح ي ة إال خيوالً، تم االعتدا  على شر  ا الحربي، وتكديش ال ب
إلرى أعمررال السررخرة، برردل الزهررو والتبختررر والمباهراة الفارغررة. وعمليررة التكررديب هررذه هرري عمليررة 
مطولررة صرربور، ي رروم خبلل ررا الفرربلح بررربط الحصرران األصرريل، إلررى المحرررا  أو العربررة.   رريجن 

مليرة جنونه، ويبدأ يضرب ب واتمه كل شري  حولره، حترى يكرل.  يحررره الفربلح ليتروهم انت را  الع
ن جنررون الحصرران، كمررا حررد  جرريُ العدوانيررة. ثررم يكرررر الفرربلح نفررس العمليررة  رري اليرروم التررالي، و

، حترى ييرأس "قلريبلً "وهكرذا يوميراً، ترزداد هرذه الرب… باألمس، ويفعرل كمرا  عرل براألمس، إال قلريبلً 
تحوالً الحصان، ويصاب باإلحباط، ويتنازل عن كبرياته المتوارثة، وي بل بالمحرا  أو العربة، م

 بذلإ إلى كديب. وغني عن ال ول أن بعض الخيول تموت غيظاً، خبلل هذه العملية. 
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وا رهرا برين حبِ لذلإ   ي تسلإ طري اً أخرى ب تعودت علي ا منذ سرنوات ب ضراربة 
دة الصخور، مُ   .  !.ال مة مباشرة، دون تع يدات، مثل معزة سودا  جبلية حونَ صع 

 حررونَ جانررب الطريررق،  د ، إلررىحرريَ ل ررذا لررم يكررن مررن الممكررن لراكب ررا رؤيررة مررا 
 .ُزْمَرّيامما يلي الطريق ال ادمة من  ،ورا  الجبل ،الجنوب قليبلً 

مرررة أخرررى، لعررل الك ربررا  اللذيررذة  ،حرراول علرري زينررب أن يعررود إلررى النرروم
 (1)ولكرن عبثراً  عرلل  الطليران، تعاوده.. أغمض عينيره بالفعرلل مسرتدعياً مرا مضرى

م ررددة بأن ررا علررى وشررإ أن تبرردأ  ،مررلهرري األخرررى، وبرردأت تتمل ،كانررت قررد تنب ررت
   .بالثغا .

مد رأسره خرارج الجحرر، بعرد أن د رع لره : أخيراً أصابه اإلحباط،   رر أن ي وم
 حررونَ البرراب، منسرربلً مررن بررين أكرروام الصرروف الدا تررة. ثررم وقررف محرردقاً ج ررة اليمررين، 

رقرب يضري  األشريا ، وي ،جبرل يشرع بياضراً وأل راً . وكان ثمة األ ق الشمالي العالي
   الصمت.

 إنه جبل الشيخ!.

الطريررق.. تلفررت  حررونَ مشررى خطرروات ، ثررم رإ علرري زينررب قلرريبلً ورا  الفنررا حررتَ 
د أن به، حي  تعروّ صّر عينيه يستجمع نورهما ويصوّ ، ثم حتتَ ج ة الواد  العميق 

مصررب  حررونَ يسرروق أغنامرره، قبررل أن يتجرره ج ررة الجنرروب قلرريبلً، بمحرراذاة الطريررق، 
 لى.الشبلل ال ادم من أع

ُيسررمع صرروت ا، رغررم  كانررت الميرراه ب كعادت ررا  رري هررذا الموسررم ب ت رردر ب رروةٍ و
الذ  بدأ جريانره  ،"ن ر الفاتر"الواد ، حي   حونَ بين الصخور،  المسا ة، مترقرقةً 

 منذ أيام.

سراهماً  يمرا ال يردر .. أحرس بردا ع  ،. مشرى خطروتين.التفت عاتداً إلرى أغنامره
لمحاذ ، إلى جانب الطريرق الجبل ا حونَ ات يساراً، يدعوه إلى االلتف ،غريز  مب م

 .  .!دهمه خوف  جاتي صاعق، كأنه يرى الجبل ألول مرة ،وعندما التفت تماماً.

 خشرى  يَ كأنمرا  ،بصرره تأمله مب وراً، مستجمعاً قروة أطرا ره المرتعردة. ثرم غرضّ 
 .  !من حريق

الررذ   ،لررى صرردرهوضررع يررده ع، وململمرراً أنفاسرره المب ررورة المبررددة ،ةأعرراد الكرررّ 
 ،أبرريض، يبلمررس السررما  مباشرررة ،وحررده ،.. ل ررد كرران هنرراإ!تبلح ررت اآلن طبولرره

                                                 
 ب صغار الغنم. 1
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تتنرراثر حولرره،  ،جبررال سررودا  صررغيرةثمررة . وكانررت !كمررا لررم يكررن مررن قبررل ،المعرراً 
 ..  !كطليان ترضع من أم ا

الذ  أثار رعب علي زينب، أن هذه الجبال لم تكن موجودة من قبل، وكأن ا قرد 
 .  !.من رحم هذا الجبل العتيق ،ولدت الليلة

األذان وكران . .!ترأخير الخرروج إلرى المرعرى هرذا اليروم نروى  عاد مسرعاً، وقد 
ايا يناد : "حّي على   ."خير العملالنازل من لِب 

على العكس من بو ارس  ي كرل شري  كران علري زينرب: شرديد السرمرة، شرديد 
ولشردة شرب ه برال طيع،   رد كران  ب ال تكاد ترتفع له عن األرض قامة ،ال صر، قميتاً 

يصررعب علررى أحررد تمييررزه مررن بررين األغنررام، خرربلل سرراعات الرعرري، بررين السررفوح 
ناً، حتى ليكاد الراتي يظنه م تلعاً رجلره ي  ب  يظلع  ي مشيته ظلعاً بَ  المحيطة بالواد 

 .  ال صيرة الشوها ،  ي كل خطوة، من األرض اقتبلعاً.

من قمة الجبرل  ،لعت؟. أم وقع علي ا يوماً خنْ  ا ،ةهل سحبته ال ابلة من رجله ب و
 إلى أسفل الواد ؟. ربإ أعلم. 

ايرا ري  لرره،  ، باسرتثنا  أخرتٍ ةً َمروْ رُ ، ال أحرد يعررف لعلري زينرب هرذا أهربلً وال أَ لِب 
ال يمرانع  ري استضرا ة صر ره أحيانراً، لت ريم لره  ،مرن معردم تشب ه كثيراً، ومتزوجةٍ 

له بالصابون، وتمؤل رأسه وعينيه بالرغوة الحارقرة، ه حفل اغتسال، تدعكه خبلأختُ 
خر لره  روق جلرده نظا رة، تنفعره كأن ا تعوضه ب ذا عن قذارة ش ور ماضرية، أو تردّ 

 علري  وال غررو،. !. ي الفصول التي ي ضري ا بعيرداً عرن هرذا النروع مرن االسرتحمام
جريانرره  رري إّبرران  ،زينررب ال يسررتطيع ممارسررة عررادة االسررتحمام، إال  رري ن ررر الفرراتر

موسررمه ال صررير بعررد ذوبرران الثلرروج. وربمررا قادترره أغنامرره أكثررر عم رراً،  رري بطررن 
 رري خفررر بررين  داتمرراً، المنعزلررةِ  أبررداً، العذبررةِ  الجاريررةِ  ،"عررين اْسررِفْيِنهْ " حررونَ  ،الررواد 

   د  إال قليبلً، و ي  ترات متباعدة..حيَ الكثيفة هناإ. ولكن ذلإ ال  شجيرات الد لى  

ن اسم ا زينرب. وتلرإ األخرت هري التري حمرل اسرم ا،  ري غيراب تلإ األخت كا
 أسما  يعلم ا  .

 رروق وجرره هررذا المسرركين المتوحررد،  ،كانررت السررنين قررد حفرررت مطرروالً أخاديرردها
 عمره الح ي ي. حتى إذا سأله ساتل، أجاب: ال يعرف مع ا أحدٌ  طب اتٍ 

 إ أعلم.ب و  مب عيرف كويس: يا أربعين، يا خمسين، يا ستين.. رب
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،  ري (1)مرن المشرّحرين الكثرر ، ي احتراز ينبئ بدقة ال يعر  را إال أمثالره، هكذا
 .!إال من قذاتف المدا ع وقصف الطاترات ،هذا الواد  المنسي

آخرررر ال ررررى المتاخمرررة للشرررريط ، سمَ يْ ِمرررطلعرررت الشرررمس تت رررادى مرررن ورا  
لرري زينررب أن كمررا الح لعب    رري ال تسررتطيع تأجيررل خروج ررا ،الحردود . وال جرررم

حترى وإن جررت خبللره األحردا   ، الن ار هو الن ار، والليل هرو الليرلاليوم ب  يفعل
 الجسام. 

قرد شر د أمرس هنرا حركرة دؤوبراً، ال تتوقرف إال ريثمرا  ،بطوله ،صحي  أن الليل
الخيام،  ي الج ة الم ابلرة تمامراً،  حتتَ تتواصل. وصحي  أن هؤال  المستل ين اآلن 

 حررتتَ ذهابرراً ثررم العررودة إيابرراً،  ،ْرق الطريررق، طرروال الليلررة الفاتتررةلررم يتوقفرروا عررن َطرر
ات الرصاص ال رادم مرن الجنروب ورا هرم. إال أن طبراتع األشريا  كانرت سروف زخّ 

، علررى ٍض أن يسررتل وا م رردودين، مثررل جرردار مت رروّ برر ، رري ن ايررة المطرراف ،ت ضرري
كرران هررذا المبرررر دوا المبرررر لررذلإ.. وقررد جرريَ األرض المبلولررة البرراردة، بمجرررد أن 

مغريرراً ح رراً: إذ وصررل أنرراس آخرررون مررن الشررمال وال رررى،  رري سرريارات متعررددة ب 
ال ب  بعردد مرن البطانيرات و رشرات   امل شارة الصليب األحمر، وبعضرحيَ بعض ا 

 اإلسفنج والخيام، ال يستطيع الناظر إلي ا إال أن ينام.. والنوم سلطان.

الغررب،  إن را تردرإ  جراهات  ، سراترة  ري حثيثراً  سمَ يْ ِمرعندما تنطلق الشرمس مرن 
سر بلً ضرري اً، ممترداً بررين سبلسرل الجبررال، معروقرراً كراحرة اليررد، برارداً مثررل مررؤخرة 

د و(2)امرأة غاب عن ا زوج ا طويبلً  وتلتمرع،  يلتمرع بفعل را المرا ،  مرى  حتَ . ثم ُتصع 
وتصررير  .المتب يررة منررذ الربيررع الماضرري، ألررواَن قرروس قررزحٍ  ، رروق األعشرراب الجا ررة

الشمس،  ي هذه اللحظة ب  وق البيوت ال ليلة المتناثرة، المتب ية من أشررس معركرة 
برر عنررد الت رراطع، إلررى جانررب صررخرات  دبابررات وم رراتلين، خرربلل الغررزو الماضرري

 الموت.

. إال أن را ال .هي صخرات جبليرة بيضرا  عاديرة ب كبيررة نعرم. وسرط السر ل نعرم
تلرف عرن براقي الصرخور  ري ختَ الطريرق. ال شإ منحدرة من الجبرال ال ريبرة ورا  

                                                 
م: وهرو الضرعيف 1 ب كلمة عامية لبنانية مفردها: مشّحر. وت ابل ا بالعامية الفلسطينية مفردة: مسرخ 

 الف ير.
ن زوج را لفراشر ا مطروالً، ممرا ب ي ال أن ابنة أحد األوليرا  الصرالحين، قرد اشرتكت ألبي را هجررا2

اه  رراب الزوجيرة. وإذ جرتِ اضطر األب إلى معاتبة الرزوج الت ري، مرذكراً إيراه بواجباتره الشررعية 
شعر الزوج بفداحة الظلم الرذ  وقرع علرى  حولتره المشر ورة ب رذه الت مرة،   رد طلرب مرن الرولي، 

ه عن عدد المرات التي اغتسل صاحب الكرامات، أن ي وم باستنطاق إبريق الما  المجاور، ليش د
الزوج، تلإ الليلة، منه بالذات، بعد مواقعة مو  ة مع االبنة.  نطرق اإلبريرق، برأمر  : أربعرين.. 

اه ابنتره المشرتعلة، يتمثرل  ري تربجومنذ تلإ اللحظرة الحاسرمة، أدرإ األب العاقرل، أن عليره واجبراً 
 براه. وبالفعرل و روراً، قرام بضررب عجيزت را، د  ما ال ُتحمد عَيحوجوب معالجت ا  وراً، قبل أن 

 س مؤخرات النسا  إال باردة.   تبحبيده المباركة، قاتبلً: أبرد  يا مبروكة.. ومن يوم ا ال 



 54 

األعالي، باستثنا  أن ا صارت اآلن إلى جانب ب ايا بيت، ال شإ أنه لم يعرد صرالحاً 
ررَ مْ زُ "للسكنى، مرع هرذا الموقرع المت رارب مرن بوابرة  ب علرى بعرد أمترار   رط مرن  "اي 

متنرراثرة  ،ةت ا هررد اً، تطلررق عليرره ال ررذاتف،  ترتررد متفجرررخررذات  دبابررات الي ررود، الترري 
هنراإ، مرن  ،شظايا متفرقة،  ي صخب متضاعف، م مته منع أولترإ النراتمين اآلن

 البوابة المحرمة. حونَ الجنوب،  جاهات  مجاوزة المكان أكثر، ب

خررط أحمررر، االقتررراب منرره يعنرري اإلصررابة المحتمررة، أو المرروت المح ررق،   نرراه  
رى، مرن بوابرة يمكرن أن حي  ال يمكن السماح ل ذه المجموعة باالقتراب، مررة أخر
السررمع والبصررر مررن  حررتتَ ي زوهررا ليرردخلوا، أو تطلررق علرري م النيررران  تحصرردهم، 

ب إدراك رم قبررل الوصررول. جرريَ . لرذلإ ل نرروات الفضراتية ووسرراتل اإلعرربلمكراميرات ا
عرون هرذه لَ وليموتوا بعيداً دون ضجيج أو  ضرات . وحترى عنردما يردرإ أولترإ الم تَ 

جررع شررماالً،  ررإن الرصرراص سرروف يسررتمر  رري مبلح ررت م، ، وي ررررون التراالح ي ررةَ 
ايراعلى جانبي الطريق تماماً، حتى يغيبوا عن األنظار، برال رب مرن  ،  ري حضرن لِب 

 الجبل،  ي المنط ة العازلة الواقعة بين لبنان المحرر وجنوبه المحتل.

، تبردأ الطريرق  ري الصرعود شرماالً، حير  تمرر بعرد حروالي "سمَ يْ ِمر"بعد ت راطع 
األسررفلت، لتنصررب  حررتتَ يلررو مترررين،  رروق شرربلل مررن الميرراه المند عررة، مررن جسررر ك

وعنردما !. ال شرإ إلرى طبريرا، ن ر شتو  يتجه جنوبراً  حونَ مترقرقة بين الصخور، 
تصل الشمس إلى مصب الشبلل، يكرون عردد مرن هرؤال ، الرذين كرانوا نراتمين قبرل 

أشرجار النرتب الجا رة. حترى منشغبلً بغسل أطرا ه، أو نشرر ثيابره  روق  ،قليل هناإ
 . إن بعض م ليغتسل، غير عابئ بما قد يتسبب له ذلإ من ت ديدات مؤجلة.

هذا الشبلل سوف يصب  مصردر الميراه الوحيرد، ل رؤال  النراس، طروال الشر ور 
التي تسبق االست رار المؤقرت. وهرذا المكران سروف يصرب  مصردر اإلل رام ، األولى

، يضع قلماً  روق أذنره، ويمسرإ ورقرة برين ل عدةالشيخ ذو اوالعب رية، لشخص مثل 
أصرابعهل  ري محاولرة لترأليف كلمرات ألغنيرة الهبرة ب هرذا أوان را ب يسررق ل را لحنراً 

. ولرتن كران صرابر !"وال من شاف، وال من در "مش وراً، ليلص  ا  وق أنغامه!. 
 نرا، حبِ صدر ال ررار "رج العشرات من أمثاله ي ولون: خيَ سوف   نا   يكتب شعراً،  
. وال أحرد خيرر مرن (1)"؟ أين تنفيذ ال رار، مع تسعتين . هو سبعةٌ ؟ أين تنفيذ ال رار

، والكرراميرات جرراهزة.. و  أكبررر، وهلل "ن يشرريليعلررى قفررا مرر"اآلخررر، والشررعرا  
 الحمد.

حثرره علررى أن ، يَ الشرريخ ذو ال عرردةهنرراإ شرري ،  رري داخررل  ورغررم ذلررإ،   ررد ظررل
؟. ال المراذ.. يشردو ب را  ري احتفراالت لبنرانل ،نيرةأن يؤلرف لره أغ ،يطلب من صرابر

                                                 
ب كلمات أنشودة، عندما استشير صابر  ي قيمت ا، قال: خرا . ولكن ا اعتبرت من أعظم الشعر، 1

، ال اضري بضررورة إعرادة 799ألمرن رقرمومن  صراحب ا جراتزة. وهري تشرير إلرى قررار مجلرس ا

 الم تلعين إلى ديارهم  وراً. 
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شرعوراً غامضراً، ب  شعرالشيخ ذو ال عدة  بأن ،أحد يعرف، و إن كان يمكن التخمين
قرادٌر علرى أن ي رول  "صرابر"أن هرذا الربب بر وبطري ة ال يمكن لره أن يف رم مصردرها

بنانيرة قرد لحنرت ، بردليل أن إحردى الفررق الموسري ية اللغنرى  يستحق أن يُ  ،شيتاً مميزاً 
 إعجاب الناس.حازت على قدر ال بأس به من و ،وغنت ا ،قصيدة من قصاتده

محنته الساب ة مع صابر ب محراوالً أن يبرد  كررم  الشيخ ذو ال عدةجاوز لذا   د تَ 
مرن نشرر إبداعره علرى المرؤل، مرن  نرواه،ال يتمتع به  ي الواقع ب وشرح له ما  ،نفس

 خبلل غناته!..

ة صرررابر أبرررداً،   رررد كررران يعلرررم مررردى صرررفاقة هرررذا النررروع مرررن لرررم ت ترررل الدهشررر
الذ  انبع  من جو ه  جرأة، وخررج  ،المخلوقات، لكن الذ  قتله كان حجم الغضب

اآلن يستطيع أن يتذكرها تفصيبلً، وإن كران بعرض  على صورة كلمات، لم يعد أحدٌ 
نراس، إلرى من شاهدوا الموقف، ظلوا يذكرون عبارة ال تة من را، وينشررون ا برين ال

وا إنره هرب   رالب وكان صابر إذا اشتد غضبه تكلم بلغة عربية سليمة ب  زمن متأخر
 :، حتى أصب  وج ه قبالة وج ه تماماً، ثم قالالشيخ ذو ال عدةواقفاً، واقترب من 

شراعراً كبيرراً، أو كاتبراً مرموقراً. ولكننري أزعرم أن  ، ربما لرم أكرنهذاب اسمع يا 
من ال بي .. ول ذا  إنني أود أن تسمعني جيداً: هل ترذكر لي ذوقاً يعرف الجميل 

؟.  ررإنني أقسررم برراهلل، "َنرروّ "أذني ررا  رري كتسرريعوت، لت ررول:  ة الترري كنررت تشرردّ ال رررّ 
 "َنررروّ "أنني أ ضرررل أن أكرررون تلرررإ ال طرررة، وأن أقضررري عمرررر  وأنرررا ال أقرررول بررر

 ...  مثالإغني ا أيحول إلى مؤلف أناشيد " على أن أتَ ِمياو" حسب، بل كذلإ 

ل و، إال أنره هرز كتفيره ب وهرو ي رالشيخ ذو ال عدةورغم أن هذا الموقف قد صدم 
لنفسه: ما الذ  جا  بي إلى هذا المتعجرف؟ ب علرى طري رة المحسرنين الرذ  يسري  

 الف را  است بال معونات م، وقال: 

        .   ي غيرإ كثير، بس أنا حبيت أخدمإب على كيفإ يا أ  صابر. 

، تسررتمر الطريررق  رري الصررعود الملتررو  "واد  عب ررر"الشررعر وبعررد الشرربلل و
ي  يصب  جبرل الشريخ علرى يمرين الصراعد،  ري أغلرب األحيران، حبِ الشمال،  جاهات  ب

ر ْحرجُ بِ المنرزرع بالخيرام، مرروراً  ي طرع الجبرلَ إلرى أن و ي مواج ته أحياناً أخرى، 
ايا حتتَ علي زينب،   آخر العالم.  جاهات  مباشرة،  ي  لِب 

وألن الغريب الس لي هنا ال يدرإ قوانين المسا ات،  ي لعبة السرفر المخادعرة، 
بين الجبال،  لسوف يظن أنره كلمرا ت ردم قلريبلً، كلمرا أصرب  قراب قوسرين، مرن جبرل 

. لكرن الح ي رة أن جبرل الشريخ سروف يظرل بعيرداً هنراإ، ال !الشيخ الم يب، أو أدنرى
ل ألن المسا ة هنرا ب برين ال ردمين علرى األنف مباشرة حتتَ يصل إليه أحد، رغم أنه 

األنف ب هي أكثر مرن عشررات الكيلرومترات  ري لبنران، حترى  حتتَ الطريق إلى ما 
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 حررتتَ الحردود السرورية  رري الجروالن، الررذ  يترزلج عليره اآلن المسررتوطنون الي رود، 
 مراكز اإلنذار المبكر،  وق العمامة البيضا .

امراً، حترى لريظن الغريرب أنره موشرإ عندما يصب  جبل الشريخ  ري المواج رة تم
تفرري الطريررق ختَ قدميرره مباشرررة، و حررتتَ علررى اإلمسرراإ بأطرا رره، ت ررو  األرض 

المعبدة، بين الجبرال، كمرا لرو أن را قرد ُمحيرت بممحراة، ويصرب  الشرخص معل راً برين 
سروف تكرون   نرا   السما  واألرض، على الحا ة تمامراً، حير  يمتنرع الت ردم أكثررل  

ل ؤال  المبعدين، ب رارهم الذاتي المحرض. وال جررمل  ،من هذا العالم ،ن اية المتاح
 لسوف ي رر شيوخ م أولو العزم أن مجاوزة هذا المكان، سوف تعني الضياع  ري 

 حررتتَ ب أن يب ررى جرريَ الخيمررة أرحررم.. والرروطن . برربلد   الجميلررة ونسرريان الرروطن.
 البصر.. ولطالما جا  الفلسطينيون هنا ثم ضاعوا.

لح ي ررة أن الصررحفيات الجمرريبلت ببنرراطيل ن الضرري ة وشررعورهن الشرر را ،  رري ا
هن البلتي كن ورا  هذا ال رار الحكيم:  بل شإ أن ت را زهن برين صرخور الرواد ، 
بررين الشرربان، وترروقف ن المسررتمر إلزاحررة الشررعيرات المتطررايرة، حررول وجرروه ن 

 ،حكمرا  الرردهريينعيرون العلرى  الحمررا  البلهبرة، لرم يكرن ليمرر هكرذا مرر الكررام،
الررذين أدركرروا  رري اجتمرراع م المبكررر  رري الخيمررة علررى الطريررق، أن هررذا األمررر جررد 
خطيرل خصوصاً عندما شعر كل واحد مرن م، بمردى الردف  الرذ  يشريعه اسرتذكار 
هاته الغزالن المبلتكية  ي أطرا ه.  اقترعوا م ررين أن ثمرة خطرراً ورا  الرواد  

يات ك رؤال   ري األمراكن المحيطرة. لرذلإ  ربل ابتعراد يت دد الشبان الصغار، بفعل  ت
  عن حا ة األرض الشمالية، م ما كان السبب.

وحيرردة ب  رري هررذه المنط ررة ال "الحكيمررة"هنررا علررى بعررد خطرروات، ترقررد ال ريررة 
الجنروب، وال تتل رى الجرزا   جراهات  ب التي ال تطلرق صرواريخ الكاثيوشرا بالمضطربة 

اياقذاتف وقصفاً، مثل   .(1)س وأخريات.. وهلل  ي خل ه شؤونمَ يْ ومِ  لِب 

ال شإ أن اليوم األول هنا كان حاسماً ب كما هو  ي كل مكان ب وتسبب  ي بنرا  
ل را طبيعت را الخاصرة برين األ رراد. وإن هرؤال  األ رراد عبلقات متشابكة بعرد ذلرإ، 

الرزمن يكشرف  أن يردع يفضل م متنوعون  ي مشارب م وم درات م. وإذا كان بعضل
 للناس.   يظ ر مواهبهيفضل أن يسابق الزمن، بعضاً آخر من م عن مواهبه،  إن 

 ومن هذا الصنف األخير كان "الزير سالم".

                                                 
الترري قصررف  "تسررديد الحسراب"بر عنرردما أطلرق رترريس الروزرا  اإلسررراتيلي اسرحق رابررين عمليرة 1

اياخبلل ا، لمدة أيام،  وال رى الم اتلة األخرى، كانت هذه ال رية منشغلة بإقامرة حفربلت الز راف  لِب 
 هنا!. الصاخبة، وكأن ال أحد
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الطاعرة ال  . وإذا كانرت!لم يكن له من مزيرة سروى الطاعرة والشر ادة األكاديميرة
علررى منا سرريه مررن  ار ررع صرراحب ت تفضرريلصرريغة دومرراً،  تسررتطيع أن تبرررز نفسرر ا،

 ررإن الشرر ادة األكاديميررة يمكن ررا ذلررإ!.  كلمررا اختررار أميررر جماعررة متدينررة ل نالنرراب ي
شخصررراً مرررن أمثرررال الزيرررر سرررالم، لير عررره إلرررى المناصرررب الحساسرررة، بررررر ذلرررإ 

    يبتلع الناب ون اعتراضات م. للمعترضين بأنه حاصل على "ش ادة أكاديمية". 

، و ري م أميرر الجماعرة. والمبعدون اآلن  ي الشاحنة الحديدية،  ري م الزيرر سرالم
ل مررا  أمررا النرراب ون  يفكرررون  يمررا َيحررد ، وأمررا الزيررر سررالم  يفكررر  رري كيررف ُيحرروّ 

َيحد  إلى مصلحة شخصية، وقد أخذ ُيحد  نفسه بأن ما َيحد  اآلن، إنما هو شرر 
للجميع. وإذا كان  ي كل شر جز  من الخير،  إن لي أن أقتنص هرذا الجرز . وبرذا 

 ر.يتحول الشر إلى خي

ب والحق ي ال ب لم يكن مدركاً أنه ب رذا ُيحرول الشرر  ههكذا كان يفكر الرجل. لكن
". ولرو كران يفكرر ب رذه الطري رة ح راً، لتحرول محرضعرام "إلى شرر  "نسبي"الالعام 

 إلى شيطان. 

   إنه شرير  حسب. و ي كل شرير جز  ال يست ان به من الذكا .

:  إما أن تكون  ي منت ى الذكا ،  ترب ظ لكن الذكا  والكرامة ال يتجاوران داتماً 
علرى أرضرية  ،كرامتإ. وإمرا أن تكرون  ري منت رى الكرامرة،  ترب ظ ذكرا إ. واآلن

قال الرذكا  للزيرر  ،التي ت ل المبعدين من زمريا إلى جنوب لبنان ،الشاحنة الحديدية
إلررى أن  ،كررن صرربوراً  :بررأن ي ترررب مررن شرريخ الرردهر،  يمررا قالررت لرره الكرامررة ،سررالم
 تلرإ ع برةٌ "أال يفعرل،   رال  ري نفسره:  ،آخرر األمرر ،لكنره خشري. ستدعيإ األميرر.ي

   ." أضيع ،جاوزها، أو أكبو  وق ا أتَ  ،علي أن أعلو علي ا

سرعان مرا  بل شإ أنه يضيع.  نلزير سالم أيسم  لأن  اً ولم يكن شي  مستطيع
لشرراحنة زحررف حثيثرراً علررى أرضررية ا جرراوز هررذه التحسرربات  رري داخلرره بشررجاعة، تَ 

صرمتاً  ري حضررته خ الردهرل مبردياً الحديدية الباردة، حتى صار مبلص اً تماماً لشري
 .  لعل ذلإ يساعد  ي اصطناع الحكمة! ب ويلزمه اآلن بلم يتعوده 

البرديل هري  ي جماعة المسلمين ب داتمراً  ب الحكمةالحكمة، الحكمة!.. ول د كانت 
ال راجس الملحراح، ورا  د رع بعرض والمعلن للكرامة، والمررادف اللغرو  للطاعرة، 
حير  يكفري الصرمت والموا  رة علرى : الُمَ ّمشين، من الصفوف الخلفية، إلرى األمرام
   المطروح، لضمان الت دم، على طول الطريق.

 هكذا كان الزير سالم حكيماً أمام نفسه!.و
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ليس على أرضية الشاحنة الحديدية الباردة  حسب، بل كذلإ عنرد اختيرار مكران 
أن يكرون  ري علرى  توزيرع الخيرام عنرد، كان الزير سرالم حكيمراً، إذ حررص نىالسك

، علرى الطريرق مباشررة، تم يرداً لرصرد المتغيررات، وضرمان معه خيمة شيخ الدهر
االسررتفادة.  لطالمررا أثبتررت هررذه الوسرراتل جرردواها  رري الرروطن، خصوصرراً عنرردما تررم 

الكراسرري مؤسسررة "رأس التم يررد ب ررا مطررّوالً، لي ررع االختيررار عليرره، ليكررون علررى 
ال يعرررف عرن إدارت را شرريتاً، سروى االسرتعانة بمفرراهيم مرن مثررل: التري ، "الموسري ية

نعم، والمرتب، ورأ  اإلخوة، الذين هم  ي الح ي ة بعض هرؤال  الصرامتين، الرذين 
علررى أرضررية مررن الحديررد البررارد، واألرض الصررخرية، وإعررداد  ،يسررعى إلرري م اآلن

 الطعام.

 .!ويا عين صبي دمع

إلرى جانرب كرل هرذه المثالرب  ،يمتلرإب الظالمين.  الزير سالم كران حيُ إن   ال 
وسيماً، أبيض البشرة، صرا ي ا، ممردود  ي الشكل:  ل د تراه  حسنات ي المحتوى، 

.. !جلبراب نظيرف داتمراً، مكرو  داتمراً  حتتَ ال امة، ممسوح البطن، متوسط الطول، 
 حررتتَ مررن بأنرره يضررعه خيُ إن كرران صررابر و، كيررف كرران يكويرره هنررا؟! ال أحررد يعرررف

 !.  ثم ينام عليه ، راشه

يسمم محتواه الرداخلي.  ربل أحرد ينكرر كتيم ورغم هذا الجمال،   د ظل هناإ هم 
للع رروق  عرربلً أمضررى مررن أنيرراب األ عررى!. وإال لمررا كرران الزيررر سررالم مؤرقرراً  رري أن 

ن لررب حالرره، يضررحإ مررل  شرردقيه  رري لحظررات، ثررم ال ينرري حتررى ي: األيررام األخيرررة
.  مرررا الرررذ  ورا  ذلرررإ؟.   أعلرررم ويتن رررد ويز رررر ويكثرررر مرررن الحوقلرررة!  يصرررمت
ب ت رول برأن مرجرع  من صحت ايتم التأكد . ولكن بعض الروايات ب التي لم !بالح ي ة

ذ  اضرطر الزيرر سرالم مكرهراً )كمرا قيرل( أن ذلإ االبرن العراق، الر، ذلإ ابنه البكر
 إذا صرحت هرذه الروايرة،  ربل شرإ أن هرذا !.. (1)يطلق الرصاص على قدميه تأديباً 

ستحق الطخ بالفعل، نظراً ألنه لم يكتف بسرقة أبيه، بل أضراف إلرى ذلرإ االبن قد ا
، حررين واج رره بفعلترره السررودا ، متسرراتبلً عررن السرربب،  رررد االبررن هسررو  األدب معرر

 :مت عرة، بلغة العاق

 إ أكثرر مرن الربلزم: أنرت صلبإ،  بل تسرتغرب أن أشرب ومن ،يا أبي ،ب أنا ابنإ
   سرقت أموال المسلمين، وأنا سرقتإ.  لعنة   على شر الفري ين.

ورغررم أن شرر ادته العليررا،  رري الحرردي  النبررو  الشررريف، صررادرة مررن جامعررة 
الزيرر  إال أنوال ترى الجمال إال ضعفاً  ي الردين، َتَدي ن ا شديد ال سوة،  ،صحراوية
تتي  له تشذيب لحيته البيضا  وتسويت ا، بشركل جميرل  ،لإ جرأة نادرةتيمسالم ظل 

                                                 
رؤ على الج ر ب ا، ولذا  أنت تررى أننرا نروي را َيجأحد من روات ا ال الرواية هنا ضعيفة، ألن ب 1

  "قيل". و  أعلم بالصواب. بصيغة التمريض
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متحدياً النصوص التي يوردها آخررون، حرول منرع األخرذ مرن اللحيرة بتاتراً، ب  ال ت
حتى لو وصلت األرض طوالً، ومرؤلت مرا برين الكتفرين عرضراً، معللرين ذلرإ بأنره 

نفسره،  توحي الحمرة المتوهجة  ري خديره، بأنره قرد أحسرن تغذيرةب  يرهب أعدا   
 .  بأنه ال يضيع وقته سدى (1)هحتتَ ويوحي اختياره لزوجتين 

إضا ة إلى كل ما سبق، كان الزير سرالم يتمترع بمزايرا قلمرا تترو ر لغيرره: وأهرم 
ولعه الشديد بالضحإ والممازحة، حتى إنره صرار  ري األيرام األخيررة،  ،هذه المزايا

 جررراهات  ه، ثرررم د ع رررا ببمحررراذاة عضرررو ،ال يترررورع عرررن اسرررتخدام قبضرررة يرررده اليمنرررى
ا ات البلزمررة لتصرروير المشرر د، إذا اقتضررى األمررر، حرريْ المحرراور، للتعبيررر عررن اإل

  علررى ضرررورة الشرررح، ب ررذه حررتَ فظ ررا، حيَ مستشرر داً  رري ذلررإ بنصرروص دينيررة 
 .  !الطري ة، لضمان عدم الوقوع  ي اللبس

د الترري قضرراها  ررري تل رري العلرررم،  رري بررربل ،هررذا وقررد أعطتررره السررنوات الطررروال
مكتسبة أخرى، أال وهي إخراج اللسان من جانب الفم، مصرحوباً براعة الصحرا ، 

 .(2)على أ  أمر محل الن اب ،بطرقعة واضحة، عند رغبته  ي إبدا  االعتراض

وع،   ررد كرران داتمرراً ي رررر جرريَ ولعلررم الزيررر سررالم الي ينرري بررأن حامررل المغر ررة ال 
ر. وعنردما ُنصربت الخيرام،   رد اخترار المطبخل بل يسكنه إذا لزم األم جانببِ المك  

يسرتطيع أن يوسروس   نرا   أن يكون مكانه  ي خيمة شيخ الدهر، إلى جانبره تمامراً.  
يسرتطيع أن يشرارإ  ري   نراه  ر  مرن حولره. وجيَ له  ي الليل، ويسمع ال مس الذ  

الحوار، عندما يكون هناإ حوارل حي  ال يع ل أن يمارس شيخ الردهر مشراوراته، 
يناولرره متاعرره  إلررى جانبرره تمامرراً، "الحكرريم" الررذ  َيجلررس هررو و ،يسررتعين بررهثررم ال 

 .  !وي ضي له حاجاته

بين جماعة الحكما ، التري سروف  ،هكذا ضمن الزير سالم لنفسه مكانة محترمة
ة هرذا اليروم،  ري هرذا المكران المتوحرد العرار  رّ يتم تشكيل مجمع ا المبارإ،  ي ُغر
 عن السلطة، منذ سنوات الغزو.

لماذا ُدعي صابر بعد ذلإ إلى خيمة االجتماع؟. ال أحد يدر  على وجره الدقرة، 
وال أحد عليه أن يتصرور، للحظرة واحردة، أن السربب ورا  هرذه الردعوة، يكمرن  ري 
الحرررص علررى حفررظ مكانررة شررخص قررو  مكررا   ورا ه آخرررونل  رربل أهميررة هنررا 

أجمررع "ة مررن نرروع لآلخرررين، وال اعتبررار هنررا للكفرراح وال رروة،  رري مواج ررة عبررار

                                                 
حرررص عنررد التعريررف بنفسرره، وبعررد ذكررر برر هررذا التعبيررر م ترربس مررن الزيررر سررالم نفسررهل حيرر  يَ 1

 حتي زوجتان. : تَ الدرجات الجامعية، على ال ول بوقار مؤثر
ب ال شإ أن كل ما سبق، كان له عبلقة مباشرة باعتراض النراس علرى تعيرين الزيرر سرالم نفسره، 2

لبيع اللحوم المثلجة، ومنبرره  روق، لمبلح رة الخصروم  َتحتإماماً وخطيباً لمسجد، يستغل مخازنه 
م أوشإ أن يطلرق عليره السياسيين بالشتاتم الجنسية، والحركات الفاحشة المثيرة. لدرجة أن بعض 

 الرصاص، لوجه  .
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وال مجتمعرين. كمرا لرم تكرن طبيعرة صرابر  ،وهم  ي الح ي ة غير مجمعين "،اإلخوة
عند هؤال  ب نظراً لطول اال تراق بفعرل السرجن ب حترى  ،بعدُ  ،المشاكسة قد  ضحته

 يظن أحد بأنه قد دعي د عاً لمشاكسته المتوقعة.. 

اً بره أن يثيرر الكثيرر مرن عري، وقرد كران مسرتح اً ل رذه الردعوة، وحرّيرالم م أنه دُ 
. ولكرن األهرم مرن كرل ذلرإ أنره كران صات، التي ال داعي ل ا،  يما لو لرم ُيردعَ المنغّ 

علررى عبلقررة و رراق مررع شرريخ الرردهر، سرروف تنت رري قريبرراً، بسرربب مرررض اسررمه 
 الديموقراطية.

عندما دخل صابر، كان الزير سالم هناإ، إلى جوار شيخ الدهر، مسرتعداً لر رع 
مؤسسررة وا  ررة،  ررور استشررعاره رغبررة الجررار، غيررر مرردرإ أن رتاسررته لإصرربعه بالم

الكراسي الموسري ية، قرد ذهبرت إلرى غيرر رجعرة، بفعرل أنراس أذكرى منره  ري غرزة. 
ه حترتَ عمراً لبنرات آوى!. عرل لحروم األسرود طُ جيَ وسبحان من ي  رر العبراد برالموت، و

ال إلره  !.جاعُة الكثررةه واحردة!. علرى غيرر العرادة، تغلرب الشرحتتَ اثنتان، ويغلبه من 
 إال  !.

مررن الحاضرررين،  ،ابترردأت الجلسررة بررإعبلن الزيررر سررالم تشرركيل مجلررس الحكمررا 
ك يرررادة ل رررذا المخررريم الطرررار ل م مت رررا االجتمررراع والتشررراور وإصررردار ال ررررارات 

 المناسبة. 

، نيابة عرن ه  ناوإذ كان واضحاً من طري ة اإلعبلن، أن الزير سالم إنما يعلن، 
عرن صرفة  االستفسرارُ  ،الصامت الم يب،   د وجد المستمعون أن من النوا رلجاره 

علرى  االعترراضُ  ،المعلن، اكتفاً  بواقع الحال. كما وجدوا أن من غيرر الضررور 
 مرا دامروا قرد أصربحوا قرادة،  مرا الرداعي !. العجيبة  ري اختيرار ال يرادة هذه الطري ة

 اطية واالنتخابات؟!.  أمور تا  ة، مثل الشورى والديموقرحبَ إلى 

 ب على أ  أساس تم اختيار الحاضرين لل يادة؟. 
    اجأ صابر الجميع.

دوا أن جوابرراً قررد جرريَ نظررر الجميررع حررول م، ثررم  رري بعضرر م الرربعض، ثررم لمررا لررم  
 صدر عن ج ة االختصاص، اجت دوا:

 ب يا أ  صابر، إحنا  ي إيب وإنت  ي إيب؟.

 بأرست راطية واث ة: ه شيخ الدهر، تنحن   ي آخرثم حل صمت ث يل الوطأة

هرذا المجلرس هرو مجلرس قيرادة المخريم. بتتصروروا  ري حردا غايرب  ،ب يا جماعة
 ممكن ينفعنا حضوره؟.
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 هكذا، وكأن صابر لم يسأل، وكأن الحاضرين لم يردوا!.

 ب على بركة  ، على بركة  . 

ى إن بعضر م هم مت األصوات  ي قبول مرتاح، دون أن ي ترح أحٌد أحداً. حتر
 !."أما  يلسوف"من طرف عينيه، ال شإ أن ا تعني:  ،قدح صابر بنظرة شزرا 

كررل واحررد يشرروف جماعترره ويلملم ررم حواليرره، ويف م ررم إن إحنررا مررب ، برر طيررب
 .(1)ماشيين من هان إال قبلة. ما  يب روحة شاما أبداً 

إعررداده تنحرن  الزيرر سررالم،  يمرا يبردو أنرره م دمرة مموسرر ة، لحردي  كران قررد ترم  
 مسب اً:

 ين الدنيا. بدنا نعرف إيب ن ول للعالم.ب يا جماعة، الصحفيين دابّ 

   ال شيخ الدهر:

ب كلمتنا واحدة: ال انت ال مرن هنرا إال إلرى  لسرطين. وعلشران هيرإ اخترنرا واحرد 
 منا يتكلم باسمنا. إيب رأيكم  ي األ  الناطق؟.

 ب على بركة  .
 ه؟.ب هو أحنا بدنا نبلقي أحسن من

واشية بما كان قد أضمره من شطارة.. ل رد ضرمن  ،فةخبِ لمعت عينا الزير سالم 
   اآلن نفسه ومكانته، وامتلإ األدوات، ولم يبق عليه إال االجت اد..

، إلررى سررترخى قلرريبلً  رري جلسررته مسررتغبلً هررذا التعررديل، لينظررر مررن طرررف خفرريا
ب  . ولكرن الشريخامرن رضر أثارةً رى  يه يالوجه الممسوح المحايد لشيخ الدهر، علّه 

لرق تي  ي تر ع ال يعرف التنازل، وكأنره لرم ،خيب ظنهب  المتمكن من نفسه ومجلسه
ل رد كران متعروداً علرى هرذه الحركرات ال رعرا ، منرذ مساندة يستحق علي ا األجرر!.. 

 :زمن طويل

 ب حدا معترض؟.

                                                 
 ب قبلة: جنوباً. وشاما: شماالً.1
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ول بعينيررره باحثررراً عرررن معتررررض برررين جررريَ قال رررا مثرررل هرررارون الرشررريد، وهرررو 
 ..  (1)حاضرينال

طرروال الترراريخ، إذ حررل  ،وكرران ال بررد مررن أن يكررون رد العلمررا  هررو المحفرروظ
 صمت طويل ال ُيتوقع منه شي . قبل أن ينبر  الزير سالم مرة أخرى:

 ب ال، طبعاً..  ي حدا ممكن يعترض على هالكبلم؟.. توكلنا على  .

 ب توكلنا على  .

 ياً الجلسرة، عاترداً إلرى خيمتره، يتبعره الزيرر ثم لملم شيخ الدهر أطرا ه، وقام من
وهكرذا ترم اختيرار  سالم، كمرا لرو كران مسرحوباً مرن حبرل. وانفرض االجتمراع األول.

 ال يادة  ي الدولة اإلسبلمية. 

                                                 
ب   ال الشا عي: أما وقد استنط تني يا أمير المرؤمنين،  سرأتكلم بالعردل واإلنصراف. ولكرن الكربلم 1

مع ث ل الحديد صعب.  رإن ُجردَت علرّي بفكره عرن قردمّي، جثيرُت علرى ركبترّي، كسريرة آبراتي عنرد 
ُت عررن نفسرري. وإن كانررت األخرررى  يرردإ العليررا ويررد  السررفلى، و  غنرري حميررد. آباتررإ، وأ صررح

 التفت الرشيد إلى غبلمه سراج، وقال له: ُحل  عنه.  أخذ سرراج مرا  ري قدميره مرن الحديرد.  جثرا 
شرا هلل أن أكرون ا. حيا أي ا الذين آمنوا إن جا كم  اسق بنبرأ  تبينرواالشا عي على ركبتيه وقال: 

جل. ل د أ إ المبلّج  يما بلّغإ به. إن لي حرمرة اإلسربلم وذّمرة النسرب، وكفرى ب را وسريلة. ذلإ الر
، الذاّب عن دينره المحرامي عرن ملتره. أنت أحق من أخذ بأدب كتاب  : أنت ابن عم رسول  

  ت لل وجه الرشيد، ثم قال: لُيفرْ  روعإل  إّنا نراعي حق قرابتإ وعلمإ. ثم أمره بال عود. 
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 حدوثىالمئظىوواحد

ِرِج اللِّوىٰ   أ رتهُ  أ ْ ِر  بُِ ْنع 
دِ           ْ د  اي ُض اٰل الغ  ل ْ  ي ستبينوا الرُّ    

تْ  و  ج اْن    ا  ِ يَّ  وهل أنا اي  ن   
ُا أْرُ ِد!         ِ يَّ ْرُ ْد    وْيُتج واْن ت     

 
ّ ا  دريد بن الصِّ

 

 
 المكان: الدولة اإلسبلمية. 

 .  2/2/9993الزمان: صباح 
مريكيرة، بضرغط مرن اإلدارة األ، و9993الموا ق األول من شرباط عرام أمس

 أعلنت الحكومة اإلسراتيلية ما يلي: 
 من المبعدين  وراً.  919ب يسم  بعودة عدد9
(، وبعرد 9ب بعرد اسرتثنا  المبعردين المترة وواحرد السرالف ذكررهم  ري البنرد )2

النظررر  رري قرررار المحكمررة العليررا الخرراص ب ضررية المبعرردين )جمعيررة ح رروق 
 : المواطن ضد حكومة إسراتيل(   د ت رر ما يلي

 أ: اعتبار مدة اإلبعاد ال تزيد على السنتين، وال ت ل عن السنة ونصف. 
حيرر  يررتم السررماح بِ خفرريض المرردة المررذكورة  رري البنررد )أ( إلررى النصررفل تَ ب: 
، 9/9/9993مبعداً بالعودة،  ي تمام الساعة الثامنة مرن صرباح يروم 88لعدد 

سرراعة مررن مبعررداً ب  رري نفررس ال 226علررى أن يعررود المتب ررون ب وعررددهم 
 .  95/92/9993يوم

ب يتم تسليم أسما  المبعدين العاتردين، مرع نسرخة مرن ال ررار المرذكور، إلرى 3

 المعنيين باألمر، عن طريق قوات جيب لبنان الجنوبي. 
ب يتم إدخال المبعدين إلرى دولرة إسرراتيل، بالتعراون مرع قروات جريب لبنران 4

ا. الجنوبي) المتحالفة مع إسراتيل (عن طريق معبر زُ   ْمَري 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ي نظر صابر، الرذ  كران يؤكرد  ، ناه  الح ي ة أن الدولة اإلسبلمية كانت قاتمة 
إلبررراز صررورة دولررت م  ،خيررة للمشررايخأن هررذه هرري الفرصررة التاريْ  ، رري كررل لحظررة

كمرون أنفسر م، وينشرتون مؤسسرات م، ويمارسرون حيَ  هرم هنرا وحردهما ه: الموعودة
النطاق الضيق المحدود،  ي هرذا المكران المعرزول مرن حتى  ي هذا  ،توزيع الثروة
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ونه،  لرم ال ترتم محاكمرة وإذا لم يكن ألحد هنا أن يفرض علي م نظاماً ال ي رّ  العالم.
. !رؤيت م هذه، و ق ما يطب ونه من أساليب معيشية، وقرارات تؤثر علرى المسرت بل

مرن مترة مبعرد مرن  كان ال رار ال اضي بمنرع أكثرر ، ي هذا الصدد ،ولعل أهم قرار
 العودة، بعد أن صدر قرار الحكومة اإلسراتيلية بالموا  ة على عودت م  وراً. 

 ري اجتمراع مجلرس الحكمرا ، مرع  ،كان ذلإ رأ  صابر ب أن يعودوا  وراً.جيَ 
نيده طروال جتَ أنه كان مدركاً ضعف موقفه  ي مواج ة هذا الجيب اللجب، الذ  تم 

بتسررليم  ،ليلررة الماضررية، قررام قررادم مررن ج ررة الجنرروبالليررل:  فرري لحظررة مبكرررة مررن ال
  د كران شريخ الردهر هرو مرن  ،رسالة من الجيب اإلسراتيلي إلى المبعدين. وبالطبع

تسلم الرسالة، حير  قرأهرا علرى م رل، و  رم مضرمون ا تمامراً، ثرم كرون  كررة عرن 
  ي مواج ت ا.  ،ب أن يتم اإلعبلن عنهجيَ الذ   ،طبيعة الرد

شيخ الردهر  هكذا قال ب أن نعود جميعاً.ج،  يالعودة المجزأةوف نر ض هذه س
لنفسه أوالً، ولمن حوله ثانياً، ثرم أمرر باسرتدعا  كرل مرن  هقال، ألفاظ قاطعة حاسمةب

 الناطق والكاهن، ليبح  مع ما  ي كيفية تنفيذ ذلإ. 

 بصورة أكثر اتساعاً.  ،ب أن نتداول  ي هذا األمرجيَ ب 
التررري سررروف يواج  رررا،  ،ذهنررره المعارضرررة الممكنرررةوقرررد مررررت ب ،قرررال الكررراهن

   خصوصاً ممن وردت أسماؤهم  ي ال اتمة.

 وهو ينظر  ي عيني شيخ الدهر:  ،ولكن الناطق قاطعه

الثبلثة أوالً ما نريد، ثم بعد ذلإ نبح  عرن وسريلة تطبيرق  نحنَ ب أن ن رر جيَ ب 
 ذلإ وإقناع اآلخرين به. 

ثروا حبْ اب أن نعود مجتمعين. اآلن جيَ  ة. ب طيب، قررنا: لن نوا ق على أ  صف
 لكم عن طري ة تبلغون ب ا هذا ال رار للباقين. 

رجران خيَ رد شيخ الدهر جازماً، قبل أن يضطجع جانباً، ويدع النراطق والكراهن 
وهو يزّم عينيه وي رب رأسه، علرى  ،الناطقإلى التفت الكاهن وليتناقشا  ي التنفيذ. 

 ية، ثم سأل: خيْ ت التارطري ة الي ود  ي المسلسبل
 ب ما رأيإ؟.

رترره عررن عينيرره،  برردا وج رره ر ررع النرراطق نظاب  برر صررحي . هررذا الكرربلم صررحي 
 لررو سررمحنا برر  اغله بمسرر  العدسررتين أكمررلبعينررين مختلفتررين. وخرربلل تشرر مختلفرراً 

وبعررد أن اسررت رت ب هنررا  اطر بب ررا  اآلخرررينخررنُ ل ررؤال  بررالعودة اآلن،  سرروف 
ه، واستعاد وج ه طبيعته المعتادة، حدق  ي وجره الكراهن نظارته على أرنبة أنف

فرررد الحكومررة اإلسررراتيلية نأن ال ت ،مررن يضررمن لنررا بعررد ذلررإ ب  ب لررق ثررم قررال
 وتعتبرهم مبعدين إلى األبد؟.  ،بالباقين
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مشرغوالً بر رع بنطالره المنزلرق عرن حوضره  ، ي هرذه اللحظرة ،ولتن بدا الكاهن
 ،ب أن يكرون عليره ردهجريَ  يمرا  ،ان ُيعمرل  كررهإلى األعلى، إال أنه مرا مرن شرإ كر

 على هذا التساؤل الذ  كان ينتظره. لذا   د سارع إلى الرد: 

 ب ال رار صف ة متكاملة بين حكومة إسراتيل والبيت األبيض.

 ري  ،ول  ي خاطر الكاهن، وشرعر بأنره يريرد تمريرر شري جيَ أحس الناطق بما 
 غياب شيخ الدهر،   ال مستدرجاُ:  

   …إذن؟ب 

  أكمل الكاهن  كرته:

ثرم يعرود قسرم  .لمردة ثبلثرة أشر ر ب يعود المترة وواحردل علرى اعتبرار أن إبعرادهم
آخررر  رري شرر ر أيلررولل علررى اعتبررار أن إبعررادهم لمرردة تسررعة أشرر ر. والبرراقون 

 يعودون  ي ن اية العام. 

  علق الناطق مسترضياً: 

ب علينررا أن جرريَ ألول مرررة. وأّقتررت اإلبعرراد الدولررة الي وديررة قررد برر وهكررذا تكررون 
 . أليس كذلإ؟.دينانستغل هذه الفرصة، قبل أن تفلت من أي

 ب أال ترى  ي ذلإ نصراً؟. 
 سأله الكاهن مستدرجاً.

 ذر: حبِ  رد الناطق 

 ب ربما يكون كذلإ. 

 ري ن ايرة المطراف. لكرن حرذره  ،ت لل وجه الكاهن، مردركاً أنره قرد أقنرع النراطق
 د أن يتأكد:  أرا  جأة األصيل عاوده

 أنت موا ق؟.    ب إذن 
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كان الناطق يتمشى  ري الخيمرة، وقرد ع رد يديره ورا  ظ رره، ثرم قرال  ري برؤس 
 : (1)عتبة بن ربيعة

إذا كرران شرريخ الرردهر ال يرررى األمررر ب ررذه  ،ذلررإ لكررن مررا  اترردةأنررا موا ررق، وبرر 
 الطري ة؟.

عررف حركرة ي  رب رأسه،  ييأخذ الكاهن   د اد حل، جيْ كان ال بد من إوألنه 
 . لكن ا اآلن بالذات أعجبته: ر من الببلياالناطق أن ا أساس لكثي

مع شريخ  ،ب نوا ق اآلن (2)ب ن سم العرب عربين ب قال الكاهن مثل الشيخ النجد 
 ،ين موعرد عرودة الد عرة الثانيرةحريَ على ر ض العرودة المجرزأة. وعنردما  ،الدهر

نررا علررى عررودة الررد عتين معرراً.. ونعلررن موا  ت ، رري شرر ر أيلررول، ننت ررز الفرصررة
 هكذا نمتحن مصداقية إسراتيل، ونعرف هل  ي نيت ا إعادة الباقين أم ال؟.و

موا  ررة شرريخ لنررا ب قررال النرراطق مستبشررراً ب ولكررن مررن يضررمن جيررد برر هررذا حررل 
 الدهر؟. أنت تعرف كم هو متشدد  ي هذا الموضوع. 

   ز الكاهن رأسه وقال بث ة: 

أنرا واثرق مرن ذلرإ. ولكرن ال داعري ألن نشررح لره كرل  ب سوف يوا ق  ي حينه،
 هذه التفاصيل اآلن. 

 .  ؟ب ماذا ت صد

 طورة ل جة الناطق: خبِ  استدرإ الكاهن األمر وقد أحس 

ب ما تف منيب غلط. أنت تعلم أننري ال أخفري شريتاً عرن شريخ الردهر..   رط اتررإ 
يريرده شريخ الردهر. . اآلن نتخذ قراراً برر ض الصرف ة، وهرذا مرا ليهذه المسألة 

 وبعرد أن اطمرأنب  سوف أقوم بإقناعره بالموا  رة ،وعندما ي ترب موعد ما نريده
إلرى مرن اآلن ال ت لق علرّي  ري هرذا الصردد. إلى رد  عل الناطق، واصل قاتبلً ب 

                                                 
جمعنا لإ ، بما جتت به من هذا األمر ماالً  إنما تريد أخي، إن كنت : يا ابنرسوللب قال عتبة ل1

من أموالنا حتى تكون أكثرنرا مراالً. وإن كنرت تريرد بره شرر اًل سرودناإ علينرا حترى ال ن طرع أمرراً 
راً ترر اه ال تسرتطيع رده دونإ. وإن كنت تريد به ملكاًل ملكناإ علينا. وإن كان هذا الرذ  يأتيرإ َرتِي 

سرورة  رسرول   ررأ عليره .  عن نفسإل طلبنرا لرإ الطرب وبرذلنا  يره أموالنرا حترى نبرترإ منره
سرمعت قروالً مرا ل رم: و  ل رد قام إلى أصحابه   رال ثم  ،وأل ى يديه خلف ظ رهأنصت  صلت،  

الرجرل وبرين مرا  وخلّروا برين هرذا هو بالشعر وال بالسحر وال بالك انة. يا معشر قريب، أطيعوني
  الوا: سحرإ و  يا أبا الوليد بلسانه.  .  هو  يه.  و  ليكونن ل وله نبأ عظيم

تداولوا  ري اآلرا  مطروالً،  ب عندما اجتمع كبار قريب للتشاور  ي كيفية التخلص من الرسول2
أشار أبو ج ل  يسمع آرا هم ثم يفندها. إلى أن ،د َنج ي هيتة شيخ  ،كل ذلإ وإبليس جالس بين م
 ذلإ هو الرأ .  :الشيخ النجد   وراً  ال  ي ال باتل،   بضرورة تفريق دم محمد
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 ،. لكن األخطرر مرن كرل ذلرإبإذن   ،ل ذه المسألة حبلً  أجدسوف  ،ش ر أيلول
هررذه العررودة المجررزأة، دون إعبلم ررم بأننررا سرروف  أن علينررا إقنرراع النرراس بررر ض

 متررةبعررد شرر ور قليلررة. األمررر صررعب، خصوصرراً مررع جماعررة ال ،نوا ررق علي ررا
وواحد. لذا  إن عليإ أن تدور اآلن علرى جميرع الخيرام، وتشررح الوضرع وت نرع 
المؤيرردين وتوسرررع مررن قاعررردت م. وإيرراإ أن تبررردأ بالخيررام المعارضرررة، أو خيرررام 

ثم بعرد . (1)يمتإ وخيمتي والخيام المؤيدة األخرىخبِ د. عليإ وواح متةجماعة ال
 للمشاورة ولتمرير ال رار الجديد.  ،ذلإ ندعو إلى اجتماع لمجلس الحكما  غداً 

!. صررحي  أنرره دق  رري وجرره الكرراهن مسررتغرباً حرريُ  ،خرربلل كررل ذلررإ ،كرران النرراطق
لكنره أعجبره !. م يكن يعرف أنه ي ود  إلى هذه الدرجرةيعرف كم هو ثعلب، لكنه ل
 .  كما لم يعجبه من قبل.

   .!أخيراً انت ى األمر على خير، هآب 

ثم خرج ليدور على الخيام. و ري الطريرق صراد ه علري . تنفس الناطق الصعدا 
ذين لررم يكونرا مرن مجلررس الحكمرا ،  اصررطحب ما معره. ل ررد لرالطرخ واسرحق ب يررة، ال

، سرتعانة بمخلوقرات إضرا يةب االحريُ رأى  ي ما  اتدة  اصطحب ما. إذ كان بطبيعته 
 لزوم الوجاهة.  أحياناً،

 ،صابر لرم يعررف طبيعرة ردود الخيرام األخررى، لكنره عررف طبيعرة رد خيمتره
التي حضر الن اب  ي ا بعد ذلإ. وأول شي  أي نه هرو أن اسرمه  ،والخيام المجاورة

دة. ل رد ليس  ي األسما  المتة وواحد. تأكد من ذلإ أوالً، قبل أن يبردأ حملتره المضرا
سوف يضعف من معارضته، ويل ري  ،كان مدركاً أن مجرد وجود اسمه  ي ال اتمة

وال  ري الد عرة الثانيرةل  ،على نواياه ظبلالً من الشكوإ: لرم يكرن  ري الد عرة األولرى
 ،  ررد كرران م رررراً لرره نفررس مررا هررو م رررر للنرراطق والكرراهن والررداعي وشرريخ الرردهر

لكنرره شررعر بررالغيظ ب   ري الد عررة األخيرررة ،العررودة  رري آخررر العررامب  وآخررين مررثل م
 ،بالطري ررة الفرديررةمعر ترره بسرربب ، الغرريظ: مررن قرررار شرريخ الرردهر هررذا ،والخطررورة

                                                 
ب قال محمد بن علي بن عبد   بن عباس لرجال الدعوة العباسية، حين اختارهم وأراد توجي  م 1

انيرة تردين  عثم ،  ناإ شيعة علي بن أبي طالب. وأما البصرة ،للبد  بالدعوة: أما الكو ة وسوادها
مارقرة،  ةٌ  حرورّير ،بالكفل وت رول: كرن عبرد   الم ترول وال تكرن عبرد   ال اترل. وأمرا الجزيررة

 لريس يعر رون إال آل أبري  ،وأعراب كأعبلج، ومسرلمون  ري أخربلق النصرارى. وأمرا أهرل الشرام
  د غلب  ،دينةوج بلً متراكماً. وأما أهل مكة والم ،وطاعة بني مروان: عداوًة لنا راسخة ،سفيان

راسان:  إن هناإ العدد الكثير، والجلرد الظراهر، وصردوراً بِخعلي ما أبو بكر وعمر. ولكن عليكم 
ل، ولرم تشرغل ا ديانرة، ولرم يت ردم  ي را حَ سليمة، وقلوباً  ارغة لم تت سم ا األهوا ، ولم تتوزع ا النِ 

لسررادات، وكتحررالف ال باتررل  سرراد، وليسررت ل ررم اليرروم همررم العرررب، وال  رري م كتحررازب األتبرراع با
ويتمنرون الفررج ويؤملرون  ،وُيظلمرون ويكظمرون ،وعصبية العشاتر، ولم يزالوا ُيذالون وُيمت نون

وهم جند ل م أجسام وأبدان، ومناكب وكواهل وهامات، ولحى وشوارب، وأصوات هاتلة،  .الدول
 رج من أ واه منكرة.  َتخولغات  خمة 
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تويره، حيَ الرذ   ،والخطورة: لخو ه من سلبيات الرر ض غيرر المبررر. ب ا ذَ خِ ات  التي 
،  ي حالة تغيرر الظرروف ور رض عرودة من المبعدين وي دد بإلغا  عودة قسم كبير

 باقين: ال

 رري ن ايررة العررام،  رري حررال  ،برر ولكررن مررن يضررمن لنررا أن يررر ض البرراقون العررودة
وواحداً نازحين، كما جررت العرادة مرع را ضري  المتةاعتبار إسراتيل المتخلفين 

 ،ب قرال صرابر بعنرف ب إن هرذا يعنري أن عردداً مرن النراس (1)الرجوع  ي الموعد
. !األبرد ، إذا لرم يعرودوا هرم باإلبعراد ،شرخص مترةكمون على أكثر من حيَ  ،هنا

. !.أنرره رأ  مجلررس الحكمررا بهكررذا هررو رأ  األ  النرراطق، الررذ  جررا  ي ررول لنررا 
وواحرد، مرع إمكانيرة  مترةأننرا ب رذا ال ررار نؤيرد إبعراد  ،أي را السرادة ،إنني أخشى
اطر بالضغط على الباقين، كي ير ضوا العرودة عنردما ُتمرن  ل رم خنُ عودت م، ثم 

. هرذا قررار خطيرر !ناً مع من منعوهم قبل ذلرإ مرن الرجروع ي موعدها، تضام
وواحررد  المتررةال يشرركل خطررراً علررى ، إذ هررو ب أن ُيرردرس بعنايررةجرريَ للغايررة و
 بل إن خطره يتجاوزهم إلى الباقين جميع م.  حسب، 

ثم واصل معطيراً  قال الناطق بث ة تامةب  هذا رأ  مجلس الحكما  يا أ  صابرب 
 ا قادم من عند شيخ الدهر والكاهن اآلن. أنأكثر ب  قوةلكبلمه 

  رد صابر  وراً: 

برر وهررل شرريخ الرردهر والكرراهن، مررع كررل االحترررام، همررا مجلررس الحكمررا !. إن مررا 
مرن مجمروع أكثرر مرن ثمانيرة عشرر شخصراً، أنرا واحرد مرن م،  ،مجرد شخصين

  متى اجتمعنا وقررنا كما تظن؟.

ا اسرتدعى تردخل كرل مرن علري ممر ،قبرلمرن اآلن طف  الكيرل، وقيرل مرا لرم ُي رل 
عنرردما  ،الطررخ واسررحق ب يررة،   رراال  رري اسررتغراب، يشرربه اسررتغراب تنابلررة السررلطان

 ُيعرض علي م عمل جديد:  

 ؟.، يا أ  صابرإ اعتراض على رأ  شيخ الدهرديهل لوب 

  رد صابر على هذا االستفزاز باستفزاز مماثل:

                                                 
ية علرى مرن  المغرادرين الفلسرطينيين بطاقرات خضررا ، سرارية ب جرت عرادة الحكومرة اإلسرراتيل1

حيرر  إذا تررأخر الفلسررطيني  رري العررودة بعررد انت ررا  مفعررول البطاقررة يومرراً بِ المفعررول لمرردة محرردودة، 
 واحداً، يتم اعتباره نازحاً، وتسحب منه بطاقة ال وية. 
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  ررد كرران يستشررير  رسررولبرر   وحررده هررو الررذ  ال يعترررض عليرره أحررد. أمررا ال
أصحابه، وربما استمع إلى اعتراضات م أحياناً. أمرا شريخ الردهر  أنرا لرد  عليره 

 اعتراض كبير. 

 أحس الجميع بال ول. وتسا ل الناطق بصوت هامس:

 ب ما هو؟.
ب ال تذهب بعيداً ب قرال صرابر  ري ل جرة مرن يسرحب الصراعق مرن داخرل المرادة 

ال ررار.. أنرت إصردار  اعتراضي هو على كيفيةثم واصل مستدركاً ب  .المتفجرة
تأتينا اآلن ب رار غير شررعي، وقرد مّررتره علرى عردة خيرام ال تعررف مترى وال 

 كيف صدر. 

ب الشرور. لكن كان عليه االنت ا  من هذا حيُ استراح الناطق ل ذا الرد،   و ال 
 األمر.   ال: 

 ب أرى أنإ هنا وحدإ الذ  تناقب األمر. 

د مدخبلً الخترراق ال لعرة، ولريعلم إن جيَ إ يتأمل الحاضرين، لعله وكان خبلل ذل
 وسط أنصار صابر.  ،كان هناإ مؤيُدون له

 انبرى أبو نعيم: 

هرو منتخرب مرن  :ليس وحده الذ  يناقب  ي األمر. أنرا كرذلإ أنراقب. أوالً ، ب ال
قشرتم نا،  مترى كبلمره صرحي  :رأينرا. ثانيراً ،   و يمثل نحنَ ويمثل خيامنا  ،عندنا

 وواحداً أنفس م؟.  المتةالموضوع، وهل استشرتمونا؟. بل هل استشرتم 

 ب أنت ت ول هذا ألنإ تعلم أنإ من م. 

اول إطبلق بعض ببللين االختبار:   و يعلم أن اسرم أبرو نعريم لرم حيُ كان الناطق 
 وواحد، التي لم يطلع علي ا أحد سواه وشيخ الدهر والكاهن. المتةيكن ضمن قاتمة 

رد أبرو نعريم ب  . لم أعلم أنني من م إال منإ اآلن،  ال اتمرة لرم تصرل إلرى أحردب ال
 هل أخبرتني يا أ  صابر بذلإ؟. ب  دةحبِ متفاجتاً، ثم التفت إلى صابر 

ال اتمة وال ال رار إلى اآلن ب رد صابر مستنكراً، ثم وجره بب أنا مثلإ ال علم لي 
 ؟ من ا أو استشارني  ي شي  ،ةكبلمه إلى الناطق ب هل أراني أحدكم ال اتم

 استدرإ الناطق بسرعة: 
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أنرت لسرت  اطمرتن يرا أبرو نعريم،  ،هنرا لنتشراور. وعلرى العمروماآلن  نح،  نب ال
 من م. 

 رد أبو نعيم متأ فاً: 

مررع األ   ،سرروف يكررون ردنررا أمررام مجلررس الحكمررا  غررداً إن شررا    ،برر حسررناً 
 صابر.

 قال الناطق:

اآلن ب ثم أعاد الكرّرة وهرو ينظرر  ري وجروه اآلخررين ب  ب ردكم بات واضحاً منذ
 وإن كنت لم أسمع من الباقين. 

   طع أبو نعيم عليه الطريق:

الفني. شرو خريُ ال ررار، وال أظرن أحرداً هنرا ذ اخرت  انر ض هذه الطري ة  ري  نحنَ ب 
 رايكم يا شباب؟. 

 ب كويس، كويس يا أبو نعيم. 
 نا  لعبوط لعبوط لعبوط، الذ  قفز قاتبلً: هكذا هتف الجميع  ي الخيمة، باستث

 ب أنا مع رأ  الجماعة. 

ورغرم أن النراطق نظرر إليره برازدرا  لرم يسرتطع إخفرا ه، إال أنره لرم يشرأ ر ررض 
وسرط قُل رة المعارضرة. لرذلإ   رد صرمت عنردما  ، مرنمن شخص ينبرت لره ،مساعدة

 قال أبو نعيم ساخراً: 

ال رار، باسرتثنا   ذاخت  اعارضون طري ة ب خبلص، اخُترق إجماع الخيمة: كلنا م
 لعبوط لعبوط لعبوط. 

وصلت النكترة. ونظرر النراطق  ري وجره أبرو نعريم بعينرين ضراحكتين، ثرم ن رض 
 للخروج متنفساً الصعدا :  

 ب طيب الصباح رباح. 

دليرل  داتماً يعلّم المشايخ أتباع م الزهد  ي اإلمارةل على اعتبار أن حب اإلمارة
والتمسرإ بالردنيا. وأشرنع شري  عنردهم  ،وكبرر الرنفس ،ف اإليمرانواض  على ضرع

حفظون را  ري هو طلب اإلمارة، إذ إن ذلإ ذنب غير مغفور. ومن النصوص التي يَ 
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: "إّنرا ال نرولي هرذا األمرر مرن يطلبره". كمرا يطيرب ل رم هذا المجال قرول الرسرول
هرو  ،ن الردنيامر ،االستش اد ب ول بعض م: "إن آخرر مرا يتب رى  ري قلروب الصرالحين

 حب الرياسة".

خفرا  شرديد، لكن المشايخ األت يرا  ب مرع كرل ذلرإ ب يصرطرعون علرى الزعامرة بِ 
ُووجه الواحرد مرن م بمرا كران ي ولره  ما إذا كما ال يصطرعون على أ  شي  آخر، 

برين  ،لئلمارة، وتزكيته نفسه ل ا من قبل  ي ذم اإلمارة، تذكر طلب نبي   يوسف
. ثرم اجعلني على خرزاتن األرض، إنري حفريظ علريمتلو اآلية: يد  ملإ مصر،  ي

بعد هذه الحجة الن لية الكاسحة،  ي إيراد الحجرج الع ليرة، علرى جرواز مطالبرة  ،يبدأ
 والصراع من أجل ا.  ،مثله باإلمارة

الزعامرة، يتحملرون مرن اإلذالل مرا  َنحروثم إن  ري اً آخر، من الصاعدين الجدد 
مررن التواضررع مررا ال ي رردر عليرره أحررد، لكرري يت رردموا بطيترراً ال يوصررف، ويصررطنعون 

 رول: أنرا.. تلرإ الكلمرة ب أن ير عروا أصروات متتي  ل رم  يمرا بعرد  أمكنة ومواقع َنحو
هرو  حريم.. هراالتي طالما أخفاها، وآن أوان قول ا اآلن بعد طول تَ  ،العزيزة الغالية
وهرا هري  أن أصرب  مرن الكبرار. يت بلون ا منه  جرأة بعرد اً جميعم ه اآلن ي ول ا، وها

   الرياسة وقد أصبحت م بولة!.

جرد نفسر ا تَ  "،نعرم" هي ذ  مخلوقات لم تناقب  ي حيات ا شيتاً، ولم ت ل أبداً إال
 ، تناقب وتعارض وتتعجب.معهاآلن،  ي حماية الناطق ومن 

 بصوت حاول أن يكون واث اً م يباً:   ،قال اسحق ب ية

ن ن ررول: نعررود !. َنحررأنررت ت ررف ضررد وحرردة الصررف، برر سررامحإ   يررا أ  صررابر
 يا أ  صابر، ما ظنناإ هكذا!.ن!. ال وجميعاً، وأنت ت ول: بل متفرق

ويغمررض عينيرره،  رري حركررات ترردل علررى األسررى  ،وي ررز رأسرره ،كرران ي ررول ذلررإ
عررن شررخص  رري م ررام  ،الشررديد، والشررعور باستخسررار أن يصرردر مثررل هررذا الكرربلم

، كان إسحق ب ية يرى أنه أحق به منه، قيادة المبعدين حتل مكاناً م ماً  يصابر، يَ 
 .  لوال ت سيم المناطق

كران قرد جاهرد نفسره مرراراً، لكري ي نع را بالتسرام  مرع ه اهلل يعلم أنرأما صابر،  
مرع أمثرال  ،لطالمرا حرد  نفسره برأن الكبيرر لرن يرزداد بالتسرام   سخا ات اآلخررين.

متواضرعة، ، ظلت داتماً  ي هذا المضمار ،هجاحاتإال ر عة.. و  يعلم أن نَ  ،هؤال 
ألن االعترراف برالحق  ضريلة،  ،ولكن !.بالنظر إلى حجم السخا ات وعدد أصحاب ا
 ،، بأنره زاهرد  ري مجاهردة الرنفسبالرذات  إن صابر اعترف لنفسه،  ي هرذه اللحظرة

 ي كل مرن علري الطرخ وإسرحق ب يرة، لذا   د حدق . !هذه المرة بالذات.. هذه المرة
 : قال ثم



 72 

 .!أن وحدة الصف هي الدكتاتورية رونب يظ ر أنكم ت

نه معرارض النتظرار العرودة الجماعيرة، ، إ إن صابر لم ي ل حتى اآلن ،وبالطبع
حرد  حترى اآلن.. لكرن م هو أن االجتماع لم يبردأ بعرد، والمناقشرة لرم تَ  ،لسبب بسيط
درإ أن الدهر سروف  الكل هنا ي ستعجلوا الرد، إرضاً  لشيخ الدهر!.  موا ذلإ وا

أو الكراهن،  ،يتغير، والنجروم سروف تتكرور، قبرل أن يتغيرر رجرال مثرل شريخ الردهر
 حتفظون بأماكن م، وكيف يفرضون قرارات م. ألن م يعر ون كيف يَ 

 وكل هؤال  كانوا  ي انتظار صباح الغد!..
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ىحدوثىتعىجررر
 جها تأل وصغرتْ  جقا تأل  ن قصرتْ و

علال ال سل ين    قيقق  ؛ل يتأل وعالتْ 
وه  ال عقلحأل  وااا كحان الرزحل أن يع ّ 

عليححأل   ححا ك ْ  ؛عويححل القا ححا والل يححا
وااا انضحححاي الحححال الححح  أن  جبحححال  ق

   يأل   ال ت     جيكون رأسأل صغيراً 
 
 أخبار ال  قال وال غ لين

 

 سبلمية. الدولة اإلخيمة االجتماع  ي المكان: 
 .  2/2/9993الزمان: صباح 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭

: الطرخ، والشريخ ذيراب، واسرحق ب يرة، أسراطين اهرم أولتإ هي الشورى. وتلكم 
ت رف  ،الصرخور حتتَ والشيخ تبارإ، والشجر، والحجر، وبنات آوى، والمخلوقات 

 هرا!. ثم مع شيخ الدهر مسب اً، بل وتعرف رأ  المخالف صابر، حتى قبل أن ي وله
ذ  اآلن حاضرررة للن رراب والتصررويت، مثل ررا مثررل أ  عضررو مجلررس حكمررا  هرري 
 .  !أصيل

الرذ   ،كانت الردنيا صرباحاً، وأربعينيرة الشرتا   ري أيام را األخيررة. وكران النردى
لرذا  .أغرق األرض بآللته يزيرد الرطوبرة  ري الجرو، ويبعر  البررودة  ري األطرراف

 يمرا كران شريخ الردهر  .الصو ية   د كان الجالسون متبلص ين، وقد تدثروا باأللبسة
 .   رشات اإلسفنجعرب من طب ات متعددة من  وق متربعاً  ي واج ة الخيمة، 

حرول جوانرب الخيمرة الثبلثررة،  األرض،علرى  اجلسرو  رد  جميرع الحاضررينأمرا 
 .  !حتتَ 

ررهاإلكرران المشرر د يشرربه أن يكررون مشرر د  جلررس  رروق  رري سررفر التكرروين، إذ يَ  ،ل 
. لكررن الفرررق هنررا كرران  رري أن األشرريا  قررد ي تكرروين األشرريا الغمررر، قبررل أن يبرردأ  رر

الزير تكونت قبل قليل، رغم أن ا ما زالت  ي طور التشكل!.. وكان ثمة إلى جانبه 
 .  ز أكواب الشا ي جتَ و ،بابور الكازالمكلف بإي اد  ،سالم
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وكلمرا ترأخرت ، شرارةاإلكان الشيخ متربعاً صامتاً، وكران الترابع متشرمراً لتلبيرة 
. والحق أن ابتسامة الزير سالم العريضة كانرت،  ري هرذه !اإلشارات اقترب وهمس

أهررداه أبرروه لعبررة ثمينررة،  رري خفيررة عررن إخوترره  ،اللحظررة، تشرربه ابتسررامة طفررل غريررر
 .  !اآلخرين

 ونيعلمرر  ررمكلوا ، وتفرسرروا  رري وج رره. كررانتفررّرس صررابر  رري وجرروه الجالسررين
هرذا التنرين المتوحرد. مثل لمواج ة  ، ي أ ضل الطرقون يفكرثم ه، خشونيَ ه وموقف

كان واحداً، وكانوا أكثر من خمسين. وكران مرن أهرل الحرل والع رد الح ي يرين،  يمرا 
كرران أغلررب م غيررر ح ي رري ويريررد أن يكررون ح ي يرراً!.. ل ررد أُسرر طت علرري م صررفات م 

رهٍ مثل  الجديدة وهرو يعلرم ب قررر أن يرر ع م إلرى عرٍل،  مطر موسمي مفراجئ، مرن إل 
 أن م ال يستح ون. لمون أنه يعلم ب وهم يع

مسرررورون مررن قرردير ي ررد  مررن ال يسررتح ون. والمسررتح ون  إن ررا رحمررة م ررداة
، وهرم متعرودون علرى كبيررا يسلر ب ِبحمرد   ب لكرن الرثمن. ثمنالرومسرتعدون لرد ع 

ر رع األصرربع بالموا  رة علررى كررل مجرررد د عره منررذ مرا قبررل الحضرور إلررى هنررا، إنره 
معارضة كرل مرا والناطق ب واالستعداد لهر أو مندوَبيه ب الكاهن اقتراح من شيخ الد

أ  أحد آخرر، حترى لرو كران الصربلة علرى النبري!.   رم يعلمرون أن كثيرراً مرن ي وله 
ألررم ي ررل الخرروارج: "ال حكررم إال هلل" ثررم  كلمررات الحررق يمكررن أن يررراد ب ررا الباطررل.

 ر ض ا من م علي!.

. ولرو وسرط هرذا الجمرع الغفيرر! ،عشرر ل د تاه أعضرا  مجلرس الحكمرا  الثمانيرة
. أمرا "المسررورين"أن م كل م كانوا معارضين، لف م صابر سربب دعروة كرل أولترإ 

رجره خيُ واألمر غير ذلإ،   د صار واضرحاً لديره برأن ال ررار ُيرراد لره إجمراع عرام 
.  مرن يسرتطيع !بشرخص أو شخصرين منصروراً ب على أ ضرل األحروال ب وحيداً، أو 

 ارض اإلجماع، الذ  س ر عليه الناطق والكاهن وشيخ الدهر!. بعد ذلإ أن يع

إحرداهما علرى األخررى، وذلرإ لتتسرع  تحرت ُ  ،كانت الخيمة عبرارة عرن خيمترين
الذين أصروا على مساكنة شريخ الردهر، منرذ األيرام األولرى. وكران  ،لكل األشخاص

اتره الصرخور. تتنراثر  ري جنب ،باب ا إلى الطريق مباشرة، مما يسبق منخفضاً معشباً 
كران  ،عنرد براب الخيمرةوتلط وتتصاعد، وأكواب الشا  تدور. ختَ وكانت األصوات 

 رري  ،  رروق حاجبيرره نرردبتان، تشررب ان عينررين زاترردتين، ي ررز ذنبرره ويرردور،كلررب بنرري
 انتظار ما ُيل ى إليه. 

 ،برأن هرؤال  المتردثرين باألغطيرة ،نفسرهالبني، ذو األعين األربرع، الكلب حد  
وقصرارى األمرر أن  . ري هرذا البررد ،اطروا برالخروج لمبلح ترهخريُ لرن  ، ي الداخل

بم رارة تعلم را  ري األيرام  ،ه، وهو جدير بأن يررو  منرهجاهات  ي ذف أحدهم حجراً ب
ُيؤكرل، خصوصراً أن بعضر م يلروإ برين  بشري  هاألخيرة. ومن يدر ،  ربما يرمير

 أسنانه شيتاً.. 
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 ،رأة راقب ررا الشرريخ تبررارإجرربِ  وي ترررب مررن برراب الخيمررة، ،يرردورالكلررب كرران 
 د علي ا: دة تعوّ حبِ وأغضبته،  ن ره 

   ...ررب تع جر

لم يكن ليأبه لمثل هرذا الزجرر الضرعيف، ذا األعين األربع، ولكن الكلب اللحوح 
موهمرة ب رذف شري  ال  ،هحرونَ خصوصاً وهو يرى بوضوح يد الشيخ تبرارإ تلروح 

رج لسررانه، ويواصررل الرردوران خرريُ اف، بررل خرريَ وجررود لرره  رري الواقررع. لررذا   ررو ال 
   :بصوت خفيض لكنه متحدٍ  ي وهوو ،والتحديق بالشيخ تبارإ

 يا كذاب!.. ب 

دثره حتُ والشيخ تبارإ، الذ  لم يف م العبارة، يعود إلى تكرار المحاولرة، دون أن 
خويررف  رري تَ   لمررا رأى أن ذلررإ غيررر مجرردٍ . !أو مررا شررابه ،نفسرره برمرري قطعررة عظررم

علرى أربعتره حبرا حمرٍق زاترد علرى حم ره األصريل،  لَحرون، بِ أسعفه طبعه االكلب، 
 ثم زمجر: ،جاههبات  

 ب هووووو... هوووو... تع جرررر... يا كلب يا ابن الكلب...

لم يبتعد إال قليبلً، حير  عربل صرخرة قريبرة، وأخرذ ذا األعين األربع لكن الكلب 
 ت ليد العاب !. حت ار شديد، وقد أدرإ ردا ة هذا البا ،يراقب الشيخ تبارإ

،   رد ازداد غيظراً، وقررر الح يررُ  ما حد  بره نفَسره الكلربُ  الشيخ تبارإوإذ   م 
 !.  درساً من قريبليل نه به، لحق أن ي

 رري ب وقررد انرردمج  ل جررومسررتعداً لعلررى قدميرره، مالشرريخ تبررارإ وقررف  ،وبالفعررل
الرذ   لردهر،ا شريخلروال أن الدور، ونسي االجتماع واإلبعاد والي ود وشيخ الردهر ب 

قرد بلغرت  ،ه المسررحيةأن هذم  جأة، بعد أن الحظ ج ّ ، تَ كان يراقب الوضع مبتسماً 
 صرر  ، عرضر ا، علرى هرذا الجم رور المميرز  تضري إي رافت ،درجة من السرخف

 :  على الشيخ تبارإ بصوت غاضب

 ب سيبإ من الكلب يا شيخ تبارإ. خلينا  ي اللي إحنا  يه. 

اهرا، المت يئ للضحإ، نظررة   رم مغز ،ه الزير سالمنظر  ي وجحدة مماثلة، وبِ 
. وخريم علرى الخيمرة !.وجنتيرهاآلن يمرؤل أخرذ ، مٍ جّ ر  لب ضحكته على شفتيه إلرى تَ 

يسررتعيد ، ويبرردأ بالشررعور باالمتنررانصررمت عميررق، تأملرره شرريخ الرردهر مليرراً، قبررل أن 
 .  أرست راطيته المع ودة
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بامتنررران شرررديد، اللحظرررة،  ،  ررري هررذهن شررريخ الرردهر كررران يشرررعرإ رري الح ي رررة، 
الررذ  وحررده هررو لرره، ضرروع هررؤال  الررذين حولرره خ لرريس . نعمررة   عليررهسررتذكر وي

الررذين ب  فلسررطينيينخضرروٌع آخررر أكبررر، منحرره العديررد مررن ال بررلاالمتنرران، أشررعره ب
عرن  نرازلوا لرهتأن يكرانوا قرد اختراروا منرذ زمرن الذين ب له،  ولدت م أم ات م أحراراً 
أّيراً يرسرل  أن يرتحكم  ري مصراترهم، مرن ثرم بروخولروه  ،ريرات مالجز  األهم مرن ح

 .  !بأن يرضى   عنهشف ي يريدها، م ابل وعد التي م مة من م إلى ال

ينتظرر  شرعر برأن الكرلحمد شيخ الدهر    ري سرره، وصرمت مطروالً، إلرى أن 
 قال:ثم كبلمه، برهبة سماوية، 

 ،التري وصرلت للمخريم ،الرسرالة ب يا أخوة، جمعناكم لنتناقب سوياً  ري موضروع
إن الحكومررة اإلسررراتيلية قررررت السررماح  :مررن حكومررة إسررراتيل. الرسررالة ت ررول

 ،أمرا البراقون.  ري شر ر أيلرول ثمانيرة وثمرانينوواحد منكم  روراً، ثرم  متةبعودة 
 .د عات. وهكذا تعودون بالت سيط وعلى  يعودون  ي ن اية العام

  :وقال ثم التفت بوقار ظاهر ج ة الكاهن

 تفضل بالكبلم.  ب 

ذق، ويرت ن أدا  م متره ب ولرم يكرن مطلوبراً منره حربِ وإذ كان الكاهن يدرإ واجبه 
 أن يشرح أو يفسر، بل كان عليه أن يوجه اآلرا  وي ود وج ات النظر ب   د قال: 

وااللتفراف  ،يريدون إعادة جز ، ب الي ود يريدون أن يفرقوا كلمتنا حتى نضعف
 .  ومنع عودت م ،على الباقين

. يرردرإ اآلن أنرره يكررذب، لكنرره أقنررع نفسرره بأنرره اآلن  رري الحررربالكرراهن كرران 
 : . لذا   د واصل مطمتناً كما ي ول الرسول ،والحرب خدعة

اآلن أقويا  بوحدتنا، والرأ  العام العالمي معنا.. إننرا نسرتطيع أن نصرمد  نحنَ ب 
 … حتى نعود جميعاً.. ولنتذكر أن هجرتنا إلى  

 صاح صابر من طرف الخيمة م اطعاً:وهنا 

نسرألإ أن تعررض علينرا الموضروع  نَنحرهنا ال نسألإ رأيإ بعرد.  نحنَ  ،ب عفواً 
 كامبلً، ثم نتداول بعد ذلإ ونناقب ون ول آرا نا. 

بر   يسرامحإ يرا أ  صرابر ب قرال اسرحق ب يرة مرن وسرط الخيمرة ب أنرت داتمراً 
 عترض. امستعجل.. خليه يكمل كبلمه وبعدين 
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ب مب مشكلة.. مب مشكلة ب قال الكاهن بث ة كاملة ب الموضروع هرو هرل نوا رق 
اطر بب را  اآلخررين وحردهم، أم ال؟. هرذا هرو خنُ و ،وواحد اآلن المتةعلى عودة 

 الموضوع ببساطة.

، قبرل حادثرة الكلرب البنري علرى الذ  يبدو أنه كران متأهبراً  ، صر  الشيخ تبارإ
 :الصخرة

 ا كلنا معاً، وإما ال. ب ال طبعاً: إم
 شيخ الدهر نظرة ذات مغرزىإلى بعد أن نظر  ،قال الشيخ ذياب ب ب طبعاً، طبعاً 

   . لن ترع على ذلإب 
 .!أليس هذا اجتماعاً لمجلس الحكما ، ب من ي ترع ب تسا ل صابر ب كلنا

 لكن الكاهن كان جاهزاً،   ال:

 نحررنَ يبررد  رأيره  ي ررا.  بر هررذه مسررألة مصريرية وت ررم الجميررع. وعلرى الجميررع أن
 أال تؤمن بالديموقراطية!.  . نوسع داترة المشاركة
وندعوهم إلى الن راب، بصرفت م أهرم مرن ي رول  ،وواحد المتةب إذن  لنعلن أسما  
صررابر ب إذ ال ُيع ررل أن ن ترررع علررى مصررير أنرراس غيررر  ردرأيرره وي ترررع ب 

 موجودين. 

حل  الديموقراطية التي تورط  ري ولم يكن الكاهن  ي حاجة إلى مثل هذا االقترا
سوف ت ود إلى نتاتج معاكسرة. لرذلإ   رد كرّظ علرى أسرنانه بصربر، ثرم  ،ذكرها اآلن

 قال: 

، ل انفضراض االجتمراع. اطمرتن يرا صرابريروواحد، قب المتةب سوف نعلن أسما  
 نإ لست واحداً من م. : إاألمس ذقلنا لإ من

لريس  ،رصراً علرى مصرلحة شخصريةح ،ب إذن سيادتكم تتوقع أنني أخالفإ الرأ 
هنا مسؤولون عن مصال  أنراس سروف  نحنَ إال ب قال صابر وقد احمّر وج ه ب 

وإذا كنت سيادتإ قد قضيَت الليل  ي جمرع كرل هرؤال  ليؤيردوا  .يسألنا   عن م
أن كرل النراس يتصرر ون بطري ترإ صرور أن تت ، والحالرة هرذه،بجريَ رأيإ،  بل 
 هذه.   

كذا. وبدا أن الن اب سوف يأخذ مساراً مخالفراً لمرا ُخطرط لره وإذ تك رب الجو ه
 طوال الليل،   د تدخل شيخ الدهر بسرعة: 

 وواحد للمناقشة؟.  المتةب ما رأيكم يا جماعة، هل أنتم موا  ون على دعوة 



 78 

لم يكن جز اً من النص المكتوب، الذ   ،من شيخ الدهر ،والحق أن هذا التدخل
مرا  تترت الرذ   ،"صابرب"ضرورياً لردع هرذا الر ه كان إجرا ً  ر عليه الليلة، ولكنس

 .  تأكل النسور لتدخله الغربان جلس الحكما ، مبواب بكسر أتدخبلته ت دد 

لم يكونوا مرن المجلرس، إال أن كرل واحرد مرن م كران قرد ورغم أن أغلب من هنا 
لصرباح!. وإال لمرا كران هنرا هرذا ايميل برأسه ج رة الرري ، على أن  ،منذ مدة ،تعود

 رأحبوا ب  أو على وشرإ أن يكونوهراب  ل د شعروا بأن م قد أصبحوا اآلن ذو  مكانة
جرراهزون عنررد الطلررب،  يمررا لررو  مأن ررن م، وأحبرروا أن يؤكرردوا أن يعربرروا عررن امتنررا

 نحوا هذه المكانة بصفة داتمة  ي المست بل!. مُ 

را ضررة  محسررومة سررلفاً: إذ ارتفعررت األصررواتالتصررويت كانررت نتيجررة لررذا   ررد 
قرادرة علرى إصردار ال ررار  دعوة أحد آخرر، علرى اعتبرار أن الع رول الحاضررة هنرا
 وحدها،  في م البركة، وهم مؤتمنون على اآلخرين. 

 وسط الصيحات الرا ضة:  ،ناد د صابر أمامه إال أن يجيَ ولم 

 ب بس يا أخوة أريد أن أقول رأيي.

الخيمرة.  بداية،  ي هلى جانبوكان ثمة "أبو مصطفى" مندوب التنظيم، الجالس إ
 :مست جناً  وكان أن قال

َتختررررق إجمررراع  ،قبرررل اليررروم ،يرررا أ  صرررابر ،بررر سررربحان  !. و  مرررا علمترررإ
 المسلمين!. أرى أن تستغفر  ، وتعود إلى سابق ع دإ،  ي االلتزام والطاعة.

 يمكررن هلل أن َيخلررق مررا يشررا  مررن العجاتررب. وعلررى البشررر أن يتعايشرروا مررع هررذه
دنرررى   رري أصررارت قررد  . لكررن ت رروى صررابر، اآلنح رراً  العجاتررب، إن كررانوا أت يررا 

مستويات ا، وهو يتأمل هذا، الذ  يطمع  ي أن يصب  زعيماً باالستخذا !. من هنرا، 
 سوف يكون ح اً كل ما سيعت ده أبو مصرطفى  ري صرابر، بعرد أن يكتشرف كرم هرو 

أقوى منره. ولرو لرم  مادل من همعارض "إلرادة  ".  أبو مصطفى يرى صابَر ُيج
 لما كانوا!..  ،يرد   ل ؤال  أن يكونوا أقوى من صابر

كيف أصب  مندوباً للتنظيم؟. تلإ مسألة َيحتراج تفسريرها إلرى علمرا  االجتمراع!. 
كرن لديره مرن ال ردرات تلكن الذ  يعر ه صرابر، هرو أن هرذا الرب"أبو مصرطفى"، لرم 

َره قرادة التنظريم  َ بسبب ا، قبل سنتين ي ود سوى أنه خطب خطبة غبية،  أبعده ال َصري 
 رري الخررارج زعيمرراً، لي ولرروا لمررن  رري الررداخل: هررا َنحررن قررد منحنرراكم نصرريباً مررن 

   !..الكعكة
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رغم ذلإ   د أحسوا مبكراً بالندم، بعد أن الحظوا كم هو غبي، وكرم هرو غيرر و
عررن ذراتررع،  يبحثررون،  رري اآلونررة األخيرررة، صرراروا ررد  قابررل لئلصرربلح!. ومررن ثررم 
. حلرررول الررردورة االنتخابيرررة الجديررردةلرررذلإ ، وينتظررررون السرررتبعاده مرررن "مندوبيتررره"

برأن أبرا مصرطفى هرذا، رغرم أنره ألنصارهم ب بطري ة شديدة السرية ب مبررين ذلإ 
. وحترى يسبل عينيه  ي الصبلة ويطيل السجود، إال أنه مجرد متظاهر بما ليس  يه

دة الخشوع ب كرذا قرالوا ب إال أن الخشروع وحرده ال لو سلمنا بأنه يطيل السجود من ش
يكفي لمنحه منصباً َيحتاج إلى ذكرا ، أكثرر ممرا يتمترع بره أبرو مصرطفى، الحرريص 

   .!"على اإلمارة، بل "يطلب ا

وأبو مصطفى، من ج ته، كران يشرعر بمرا يردور حولره، شرعوراً غريزيراً، يشربه 
وقررد وجرره إليرره بندقيترره  جالسرراً علررى ركبررة واحرردة، (1)شررعور كلررب رأى "شرركيب"

 الخرطوب!.  

غريباً على صرابر،   رو يعر ره منرذ أيرام مرا قبرل يكن لم مصطفى  اأبوالحق أن 
لكنره اكتشرف أن الطيبرة ب  أو ربما كران يريرد أن يكرون طيبراً  طيباً باإلبعاد. ل د كان 

 َتحُوْ ل بينه وبين أن يصب  شيتاً، وسط أناس أبرع منه  ي اصطناع الطيبة!.

لكنره اكتشرف أنره ال ب  أو ربمرا كران يريرد أن يكرون شرجاعاً ب  كران شرجاعاً  ول رد
ة، قاصررة عرن إمرداده بالشرجاع ،التري خل ره   علي را ،يستطيع ذلإ، ألن شخصيته

حرراز إلرري م، ونسرري شررجاعته الترري صررارت مررن  رري مواج ررة خصرروم أقرروى منرره،  انْ 
 أخبار الماضي!.

أو ربمرا ب  درس  ري جامعرة ال راهرةول رد كران معشروقاً مرن النسرا ، أيرام كران ير
 تخّيل مغامرات قام ب ا، ثم حّد  نفسه بأن ا حدثت، حترى ب  أحب أن يكون معشوقاً 

صّدق نفسه. لكرن مرن عاشرروه هنراإ قرالوا، برأن روحره الرّثرة ظلرت تشرفع لره عنرد 
النسا   بل ي ربنه،  ظل "بتوالً" إلى أن تزوج، ثرم أخرذ يفراخر ب بعرد أن تردين ب بأنره 

 أ طاهراً عفيف الذيل!.نش

هكرذا َتّحرول الرجررل مرن "طيررب" و"شرجاع" و"معشرروق" إلرى مخلرروق واقرع  رري 
منزلة بين المنرزلتين!. ل رد رأى أناسراً ب  ري جماعرة المسرلمين ب مشرت رين برالورع، 

 علررم أنرره ال يسررتطيع أن يكررون  ،ألن ررم ال يصررارعون علررى شرري . وإذ تأمررل داخلرره
 .  !وارٌع إال باالستخذا ورعاً،   د توارع. وال يكون ت

ليظنرروه زاهررداً، لكنرره لررم ُيح ررق  رري هررذا المضررمار، إال  ،سررتخذى أبررو مصررطفىا
 ررري جماعرررة  ،َنجاحررراً ضرررتيبلً، بالكررراد كفررراه ألن َيحظرررى ب رررذا المنصرررب الصرررغير

المسلمين.. ولم يكرن لره أن َيحظرى بره، لروال أنره تبنرى نظريرة "الحرق اإلل  ري" التري 

                                                 
  .ب شكيب هو موظف بلدية غزة، الذ  كان موكبلً بإعدام الكبلب الضالة1
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شروقي ضريف "العصرر العباسري الردكتور عن ا  ي كتراب  آمن ب ا العباسيون، وقرأ
 " أيام كان طالباً  ي جامعة ال اهرة. ولاأل

الرذ   ،وهذا هرو   مرهالذ  يستمد منه اآلن نظرته إلى صابر.  ،خههذا هو تاريْ 
وهرذه هري ب  إذ ُيجادل أناساً أقروى منرهب  صابر معارضته ألمر   جعله ينعى  على

بين أناس صدقوا أنره "المبعرد البطرل"!.  ، ي الخارج ،ب أعلىالقتناص منص ،ِحَيلُهُ 
 وهكذا وجد صابر نفسه ي ول:

ب يا أبا مصطفى، أنت لست من المبعدين، الذين يتناول م الن راب اآلن،  لرم ترزج 
بنفسإ  ي هذا المعترإ؟. أم لعلرإ تررى أن قيرادة الجماعرة، هنرا، ال تسرتطيع أن 

ت ردم ل را يرد المسراعدة؟. أم أن أحرداً جنردإ أن  تدا ع عن وج ة نظرها،   رررتَ 
 الليلة لت ول ما ت ول؟. 

 : وللكن هذا الرد لم يعجب الكاهن،  انبرى ي

 ب يا أ  صابر، أرجو أن َتحترم الضيوف. 

مرا َيجرب "وكأنما كانت هذه هي شرارة ال جروم، إذ ارتفعرت األصروات، تسرتنكر 
ول إلرى هيترة االسرتعداد، ورأى .  اعتدل صابر  ي جلسته، وَتحر"علي ا أن تستنكره

بكل الشرور. األمر الرذ  دعرا  منذرٍ  الجميع اآلن أنه جالس على ركبتيه،  ي تأهبٍ 
الكاهن إلى ال يام واقفاً، وقد أخذ يشير بيديه  ي كا ة النرواحي، لي رول ب ردو  قراٍض 

 عادٍل، ُيحاول أن يدع للمت م  رصة، للد اع عن نفسه: 

   صابر ي ول وج ة نظره. تفضل. ب بس لو سمحتم. دعوا األ

 صابر أن ي ول:األ  هكذا تم امتصاص الشحنة!. وهكذا كان على و

 ،وواحررد العررودة اآلن المتررةبرر يررا أخرروة، مرراذا لررو انت ررز رابررين  رصررة ر ررض 
؟. ثررم مرراذا لررو أتررى شرر ر أيلررول، وا العررودة باختيررارهمر ضررنررازحين إلعبلن ررم 

 الثمراني والثمرانينب أ   ال سرم الثراني وصار أمامنرا أن ن ررر  يمرا إذا كران علرى
وبمررن سرروف  أن يعررود أم ال؟. هررل نررربط عررودت م كررذلإ بمررن سررب  ممبعررداً ب 
ثررم نررؤجل م إلررى ن ايررة العررام؟. أال ترررون الخطررر الماثررل  رري مثررل هررذا  ،يلح  ررم
 ال رار!. 

وكران أبرو مراس ظراهر، وقرد أمرل  ري إقنراع بعرض الحاضررين. حبِ كان يتحرد  
عليرره،  لررم يعررد إلررى الكرربلم حتررى ن ايررة  ذيلرره بررين سرراقيه، وشرردّ مصررطفى قررد وضررع 

 ري قربرة الح ي رة أن صرابر كران يرنفخ  جردوى. رغم ذلإ  لم تكن ثمرة واالجتماع. 
   !.مث وبة
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ب وة من أدرإ ثرأره بعرد بل جة خطابية، و ر وإذ آن أوان الشيخ تبارإ،   د ص
 طول انتظار: 

 لن نعود إال جميعاً. ال، ال.. ب 

  ،علرررى صررريحة الشررريخ تبرررارإ ،سرررارع بعرررض الحاضررررين إلرررى الترررأمين ولرررتن
بالموا  ة، ل د بدا تأمين كل من الكاهن وشيخ الردهر بأسرلوب المضرطر، الرذ  كران 

إذا كران رأيره علرى مثرل  ،ولكرن مراذا يفعرل!.. د لرأ  اآلخرين مناصرراً جَ بوده لو وَ 
د ل را أنصراراً؟.. جرتَ ة ال إذا كانرت المعارضر ،هذا ال در من الوجاهة؟. ثم ماذا يفعل

 إال أن يوا ق على رأ  األغلبية!.. وهل أمامه 

 ولكن إلحاح صابر كان عظيماً،  واصل محاولته: 

مرن الفتترين  ب  مراذا لرو أترى شر ر كرانون األول، واعتبرر رابرين األخروة ،ب طيب
هرم مجلرس و ،، ثرم  ُرت  براب العرودة   رط أمرام ال سرم الثالر نرازحينب السراب تين 

يصرب  لردينا   ،ير ضرونس. هل سيعودون وحردهم، أم حكما  وكبار المبعدين؟ال
 ألريس مرن األ ضرل أن يرن ص عردد النرازحين ؟.نازحراً ً وخمسرة عشرر  متةأربع

 إلى أقصى حد؟. 

 لكن الكاهن كان هناإ، يدبر ويمكر ويتك ن!..

رعشرة إعجراب  ، ري أغلرب محاوريره ،ثيرستوالحق أن شخصية الكاهن كانت ت
. ولررتن كرران !والسرريطرة علررى الررنفس ،قدرترره الفررذة  رري المرررا اةذ يتررأملون إخفيررة، 

تعدى طور الشرباب المرتحمس للمبراد ، ل رد تعرود، طروال سرنوات، علرى الكاهن قد 
حيرر  صرررار يبرردو لصرررابر  ه الح ي يررة، بِ لرربس قنرراع يسرررتر عررن المحيطررين بررره آرا

 .  !ضد أ  لمحة من لمحات انفجار الح ي ة  ي داخله ،محصناً 

!. ورغم أنه بدا دوماً مثرل دوماً هاتلةكانت على نفسه ة الكاهن سيطرالحق أن و
إلرى ،  ي اسرتثارتهاآلن ج  حكيم رواقي ال تستثيره الدهما ، إال أن صابر كان قد نَ 

!. مرن ج رد هرذا النفراق الرداتم ،بحر  عرن مترنفسمحتاج ألن يشعر مع ا بأنه درجة 
  يما لو ثار!..  ،ذه الجولةول د شجعه على ذلإ شعوره بأنه سيرب  ه

ولكرن للعررادة حكم ررا!. ولطرول السرريطرة علررى العواطررف ترأثير، ي مررع كررل ثررورة 
غضب، ما دام انطبلق ا غير مأمون العواقب!. والكراهن يعررف ِبخبرتره أن صرابر 

أجرى حساباته بدقة متناهيرة، قبرل أن هذا ضليع  ي إدارة المواج ات!. من هنا   د 
قليرل أ ررج عرن . وعندما قرر أن يسم  برذلإ، صبرف دان البر التظاهبلنفسه يسم  
مرال أ، وأغمض عينيه، ثم من جو ه إلى وج هيصعد  سم  له بأن متعاض، من اال

 محاوالً إظ ار حزم جا  أوانه اآلن:  أخذ يتأتئرأسه إلى جانب كتفه، ثم 
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لكربلم.. ب أن ال تسيطر على الجلسرة بكثررة اجيَ وقلَت رأيإ. ل د ب يا أ  صابر، 
 حان وقت االقتراع. قد أظن أنه 

، وأنره يكرتم  ري قلبره همراً يوشرإ ل د أراد أن ُيش د الحاضرين على أنه قد أوذ 
  رد رمرق عديرد  ري "حكمتره"،  وإذ تبرين للجميرع اآلن كرم أوذ  الكراهن!. أن يمزقه

 !.  ، مرة أخرىمن م صابر بنظرة حاقدة، قبل أن ير عوا أيدي م بالتأييد

محسررومة  حسررب. بررل حررد  أمررر خررارج عررن كررل هررذه المرررة النتيجررة ولررم تكررن 
أو ربمرا كران ذلرإ مشر داً مرن نرص سرر  جررى إعرداده  ري ب  النصوص المتوقعرة
إذ وقف الشيخ تبرارإ  جرأة أمرام الخيمرة، را عراً قبضرته أمرام ب  محفل الليلة الماضية

 حدقتيه المحمومتين م سماً: 

ين، ون سرم براهلل ومبلتكتره وكتبره ورسرله، ب نعاهد   والرسول وجماعة المسرلم
 كلنا جميعاً. اَ، أننا لن نعود إلى  لسطين إال سوي

كرران يت ررا ز  رري المكرران ليشرراهد الجميررع، وليشرراهده الجميررع. وكرران بررين الفينررة 
واحرداً  ،دق  ي عيرون اآلخررينحيُ واألخرى ير ع ذراعيه ال صيرتين  وق رأسه، و

تز مرة إلى اليمين وأخرى إلى اليسرار، وقرد تررا ى دق، وي حيُ واحداً.. كان ي سم و
مرررزدحم بشررياطين متجررراورة  ح رردٍ  أمامرره األ ررق المحاصرررر بالجبررال العاليرررة، معبرردَ 

الرؤوس، تردد صدى ال تاف الراعرب لمرن ورا ه، وقرد سريطرت الرقصرة الوثنيرة 
 وصاروا يدورون حول أنفس م مغمضي األعين هاتفين: . على أرواح م  خدرت ا

 م ونعاهد، و  على ما ن ول ش يد. ب ن س

كررانوا يتحركررون ويررزدادون. ولررم يعررد المجتمعررون وحرردهم هنررا، إذ انضررم إلرري م 
جاؤوا من خارج الخيمة، وقد وقفوا اآلن جميعاً  ي وسرط الطريرق، مكران  ،آخرون

 المؤتمر الصحفي تماماً. وُهرع الصحفيون يصورون، كأن م كانوا على استعداد. 

ال وم الهين عنه اآلن،   رد وقرف إلرى ذو األعين األربع،  ،لب البنيوإذ وجد الك
جانررب الطريررق، بررال رب مررن الصررخرة البيضررا ، يراقررب المشرر د بفضررول، ثررم يمررد 

 الشمس.  حتتَ ويتبول بمتعة  ،رجله ببط 

لتفرت الشريخ تبرارإ  جرأة ج رة صرابر ب وبعد أن كرروا قسم م، مرات عديردة، ا
خطروة  ،ثرم صرار ي تررب منرهكما يكره آالم الجحيم ب  ،هوقد ظ ر له اآلن أنه يكره

وكلما اقترب ازداد اهتياجره، وقرد  احرت مرن عينيره راتحرة الردم، وتررا ت .. خطوة
ٍه قراٍس أمامه صور ال رابين العديدة، التي واظب طوال االنتفاضة على ت ديم ا، إلل  

 صنعته تصوراته عن الدين، مردداً بصوت أشد ضجيجاً:
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هلل العلري العظريم، ونعاهرد   والمبلتكرة واألنبيرا  والرسرل، علرى أن ب ون سرم برا
آخرر، ونعتبرره خروجراً علرى الجماعرة، وتفري راً للصرف،  رأ ننبذ ونر ض كل 

 ولو أتى من أقرب الم ربين إلينا.

 ،أنره عضرو  ري جماعرة المسرلمينبق الشريخ تبرارإ جماعة المسلمين!.. ل د صدّ 
لتعبيرر، خربلل ال سرم،  أورد هرذا ا، هلل ظبلً باعتباره  رضالتي يرأس ا إمام َيحكم األ

، مع مصطل  "الخرروج علرى الجدد لما يل يه من ظبلل َتختلط  ي ضماتر المتدينين
،  رأعطى الحراكم )الرذ  اغتصرب شراع  ري ع رد العباسريينالرذ  جماعة المسلمين" 

حد الحرابة" وسموه "ب  ؤهالحق  ي تطبيق ما اخترعه    اوالمال( والنسا  السلطة 
، لون را مرا ي ولروني وّ   ،آيرة ال ت رول مرا ي ولرونخدمين ، مسرتهعلرى كرل مرن خالفرب 
إنما جزا  الرذين ُيحراربون   ورسروله ويسرعون ﴿ من سورة الماتدة: 33اآليةهي و

 ي األرض  ساداً: أن ُي ّتلوا، أو ُيصلّبوا، أو ُت ّطع أيردي م وأرجل رم مرن خربلف، أو 
   .﴾ُينفوا من األرض

ولتن كانت الخيارات الثبلثة األولى كل ا تفيد ال تل، أو مرا ي ررب منره، ل رد كران 
الخيار األخير ب النفي مرن األرض ب يعنري، عنرد بعرض العلمرا ، ال ترل كرذلإل علرى 

 إلى السما .  ،اعتبار أن النفي َيجب أن يكون من األرض كل ا

 وهذا هو رأ  الشيخ تبارإ كذلإ.

 ، ري هرذه اللحظرة ،أن صابرب. ولو علم الشيخ تبارإ ال  إلكن الغيب ال يعلمه 
إعربلن هرذا األمرر منرذ مردة قررر قد كان يشعر بأنه خارج هذه الجماعة  عبلً، وبأنه 

، إذن لفرح كثيراً، ولحمد   مطروالً علرى هرذه النعمرة، التري أنزل را   ته ور عود
 .  !.على عباده المخلصين

د وجد نفسره مغتاظراً، إذ يضرطر إلرى هرذه اإلشرارات لكنه لم يكن يدر ، ولذا   
. وال جرررم،  رررغم أن العديرردين هنررا اآلن برراتوا ، الترري يف م ررا الكثيرررونالفاضررحة

 إال أن ال ليلررين مررن ممررن هررذه التظراهرة الوثنيررة، مردركين أن صررابر هررو الم صرود، 
الررردخان  ررري اختبل ررره مرررع الشررريخ تبرررارإ، حرررول إل رررا   رررا يعلمرررون أن السررربب  ي

 .!لمراحيضا

مساكين هم المشايخ غيرر المردخنين، ومسراكين هرم المشرايخ شرديدو الت روى مرن 
قسماً خالصاً،  ي نيت م الو را   ،ورا  الشيخ تبارإ ،ألن م يرددون اآلن (1)المدخنين

به،  ي صفا  باٍل وخلو نفٍس، و ي نية الشيخ تبارإ جعله قيداً يمنع م من الخروج 
 يعني العودة إلى الوطن. على رأيه، حتى لو كان هذا

                                                 
 ن الجدد.  يالصغار، و المنتمبعكس  لن يواجه ن داً، مجاهداً كبيراً، ب إذا كان المدخن 1
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هناإ سبب آخر جعل هؤال  الم سمين مساكين: ر ض صابر َتحريم االسرتجابة 
لطلررب الشرريخ تبررارإ بتحررريم الترردخين  رري كتسرريعوت. لكررن م اآلن ي سررمون لمررا ال 

يشرتغلون ضرد مصرالح م، مرا َيجعل رم ع ول الناس  ي الذ  جعل  يعلمون!.  تبارإَ 
 إنما يطيعون  !. ثم يوهم م أحمق بأن م بذلإ 

، علت مررا ر ررض صررابر ، وهررذا الصرررا  النرراب الرررقص الرروثني المحمررومهررذا 
السماح برمي السجاتر  ي المرراحيض ب  رذلإ كران ال ردف الح ي ري للشريخ تبرارإ، 

 من ذلإ الطلب الغريب قبل عامين ب بدالً من منح ا لسجنا  منظمة التحرير!. 

يسرتطيع أن يمرّوه حرريم التردخين نه بطلرب تَ ل د كان الشيخ تبارإ، يوم ا، يظن أ
رتريس مجلرس أمير الجماعة هنراإ وصابر لكن على صابر،  بل يعرف الم صود!. 

. ومن كانت هذه صفته  عليه أن يترير  ويبحر  ويست صري، قبرل أن يصردر اإل تا 
 تواه. وتلإ أمور ال يستطيع ا الحم ى من أمثال الشريخ تبرارإ، الرذ  لرم يكرن لديره 

ات اإل تررا  سرروى طررول اللحيررة، وحفررظ بعررض النصرروص المتفرقررة الترري ال مررن أدو
 رابط َيجمع بين ا!.

عبررد وى امسرتنداً إلرى  تر ررر ض التحرريم  ،كران يعررف الم صرودقلنرا إن صرابر 
ولرو أطراع ... وآخررينمرن الحنفيرة، ابرن عابردين الغنري النابلسري ب مرن الشرا عية ب و

بل ألصر على تطبيرق قاعردة حريم التدخين، بتتبارإ يوم ا لما اكتفى  الشيخَ  صابرُ 
المطالبرة بإل را  السرجاتر ، وألدى ذلإ إلرى "وإهداؤه حرم بيعهحرم تناوله يَ ما يَ "أن 

  !.   ي المراحيض

، علرى قبرول عضرويته مجلرس اإل ترا أُكرره عضرواً كان الشيخ تبارإ ورغم أن 
 ة. المتشدد اقتراحاتهدوماً على ر ض أعضا ه ظلوا حريصين إال أن 

أضراف إلرى ذلرإ تشردداً  ري لم يكن متشدداً  ي الف ه   ط، بل  الشيخ تبارإ  كنل
أبناؤهرا،  ري تلرإ التي كان  " ت "ل ا، خصوصاً الحكم على منظمة التحرير والكيد 

 الفترة، هم األغلبية  ي كل السجون والمعت بلت. 

لكررن اإل ررراج المفرراجئ ب قبررل الموعررد بشرر ر ب أدرإ صررابر  خرررج. واسررتطاع 
رإ أخيرررراً أن يمررررر علرررى المجلرررس  ترررواه  يصررردرها، وتل ررري جماعرررة الشررريخ تبرررا

المسلمين السجاتر  ي المراحيض، أمام أعين سرجنا  المنظمرة، الرذين اعتبرروا هرذا 
منظمررة التحريررر لتعررايب بررين ا عبلمررة دالررة علررى أنرره لررم يعررد هنرراإ أمررل  رريالفعررل 

 .  والمتدينين الجدد

ا هندسراللرذان شخصران ال يما يردرإ  وال يعلمون،الم سمون ي سمون، أما اآلن  
ه، الكاهن والناطق ب أن ما سروف يضرطران هرؤال  جمريَع م، إلرى تناسريهذا ال سم ب 
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و يمرا الشريخ تبرارإ ال يعلرم أنره ين موعد الد عة الثانية، بعد شر ور قليلرة. حيَ عندما 
 أحمق يستخدمه اآلخرون لما ال يعلم.

 ض قيام الدولة اإلسبلمية.وخرج صابر من االجتماع، وقد قرر أن يعار
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 ذوخىتباركحدوثىال

ّينق  توه ت  يا   غروُر أّن  د 
 علّأ ي ـيُن هللا  ا ل   ديـنُ 

 كاً برُّ تسير الال البيت ال را  ت  
 يُن دِ وخ   زارق بائسق  وي كو 

 
 أبو العال  ال عر 

 

   لة اإلسبلمية.المكان: الدو
 .9993شباط  6الزمان: 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭

ُترى من بعيد. حترى  ،.. الشبلل ي در ب وة.. المياه  ي تد   ا بيضا  كالثلجحتتَ 
 را، َتحتالرجال كاألطفال يلعبون و رج المر  من خيمته، يراها.خيَ  ي الليل، عندما 

دون مررن م حتررى المتشرردووُيسررمع صررراخ م األهرروج، ويبللررون ثيرراب م متراكضررين. 
ا ظ علرى وقراره هنرا حريُ لرم والمرا .  َتحرتجر  م التيار، وقد نسوا أنفس م المتج مة 

إال الشرريخ ذيرراب الغضرربان:  بعررد أن يمررؤل إبريررق المررا  الببلسررتيكي، مررن  ررم الشرربلل 
 طوات متزنة محسوبة، إلى ما ورا  صخرة، لَيَتمل س.خبِ  مباشرة، يمشي ال وينى  

يررراب، عمليرررة ذات ط ررروس:  بعرررد أن ي ضررري حاجتررره عنرررد الشررريخ ذ والرررَتَمل س
الطبيعية، ي وم بتنظيف المكران بثبلثرة أحجرار، حسرب السرنة النبويرة.. لطالمرا تعرذر 

ألن األحجرار كانرت داتمراً خشرنة ومدببرة،  راكتفى بالمرا  ب  عليره ذلرإ  ري الماضري
لرإ و ري كرل مكران.. ثرم بعرد ذ ،لكن الحجارة الناعمة هنا كثيررة وملسرا ب  مضطراً 

 ُيَشط ف بصب الما .

، ال يدر  من أين مبعثره، ولمراذا  ري هرذا الوقرت بالرذات ،حزن غامض وعميق
يتخلل ررا  ،ينترراب الشرريخ مررع كررل عمليررة مررن هررذا النرروعل عنرردما يبرردأ التنظيررف بتررؤدة
إذا مررا  ررالكثيررر مررن الرقررة والتمسرريد، سررعياً ورا  تنظيررف ح ي رري لمجرررى البررول. 

حترى يبرردل محراوالً أن يطررد  ،ه يصرب عليره المرا  إنب  مصاد ةب انتصب عضوه 
 عن ذهنه خياالت شيطانية، صارت تتكاثر هذه األيام.

رص علرى أن حريَ وبعد أن تكتمل العملية، ويتب ى شي  مرن المرا   ري اإلبريرق، 
المنحردر مرن  ،ي رب من العبرادة. وال جررم،  مرا  المطرر هرذا ،تسيه بتلذذ ط سيحيَ 
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ح ي ة ما  مبارإ، يبتغي الشيخ من وراته البركرة، وطررد الجبال مباشرة، هو  ي ال
 األرواح الشريرة، ومعالجة األمراض الخبيثة قبل وقوع ا. 

بعد ذلإ يسدل جلبابه األنيق، حريصاً على ر ع أذياله الطروال عرن األرض، ثم 
الغردير، ليكمرل وضرو ه  حرونَ خو اً من التعثرر والسر وط. ثرم يمشري عردة خطروات، 

 المبارإ.

 وق، عند الخيام،  ي هذه اللحظات بعين ا،  إن الدنيا تكون قرد اشرتعلت منرذ  أما
الصررحفيون يمررؤلون المكرران. والررزوار الررذين قرردموا مررن أمكنررة ، حيرر  وقررت مبكررر

يتجولررون بررين الخيررام، ثررم ي فررون علررى الطريررق، ليشررتركوا  رري الم رجرران  ،بعيرردة
 اليومي الكبير. 

ر، اآلن أصرربحت  رري مركررز اهتمررام الطريررق الترري كانررت م جررورة طرروال العمرر
أرسلت بعض مندوبي ا إلى هنا. وآٍه من بعرض منردوبي ا  CNNالعالم. حتى وكالة 

دثن العربيرة بلكنرة يضرطرب م لفتيات جميبلت مثل الزهور، ويتحرهنا!. آه!. إن من 
. !وأشررد وقعرراً وأثررراً مررن  صرراحة سررحبان واتررل ل ررا ال لررب. وإن تلررإ اللكنررة ألجمررلُ 

علررى واحررد أو اثنررين مررن هررؤال  المبعرردين، وقررت دراسررت م  رري  بعضرر ن تعرررف
 أمريكا.. اآلن وقفن يتحدثن مع م، ووقفوا ينظرون إلي ن.. 

 هكذا!.. العين  ي العين مباشرة، وأمام الجميع!..

جميررل ترردين هررؤال  الررذين درسرروا  رري أمريكررا ب حررد  بعررض المررارين أنفسرر م 
ب التفكيرر  ري جردوى السرفر إلرى جيَ هلل!.  يا.. حسرة ب حتى الدين  ي أمريكا جميلبِ 

ريكرا الردعوة إلرى   واجرب هنراإ  ري أم هناإ،  ور انت ا  هذا الموضوع الممرل. 
مع كل هؤال  الكفرار الرذين هرم  ري حاجرة إلرى التبليرج.  كذلإ. بل إن ا ألكثر وجوباً 

يرا دكترور تإ خبَ يا "وربما يصب  باإلمكان هداية  تيات ك اته إلى ح ي ة هذا الدين. 
أل ذا سكنت هنالإ مطوالً لتكسب األجررين!. يرا سربلم علرى األجرر الحسرن  ،"عزيز

  ي الدنيا واآلخرة!.

ر!..  ري الح ي رة أن الرذ  يّ حتَ بعد قليل مر الشيخ تبارإ صد ة،  رأى الموقف و
ره لم يكن وقوف صابر ب   و كان قد نفض يديه منه منذ زمرن ب إنمرا كران الرذ  يّ حَ 

دقون؟. رغررم اللحررى حرريُ دكتور عزيررز: المسررلمون األمريكيررون هكررذا حيررره هررو الرر
دقون!. ان بض صدره مثلما ان بضت صدور آخررين ممرن لرم ُي رّيض ل رم حيُ الكبيرة 

. ولرتن كانرت قرد !.حظ مشابه. وتمنى لو كران الشريخ ذيراب هنرا اآلن ليرري م شرغل م
 ري مواج تره مرت عليه لحظات،  ي السابق، شعر خبلل را بالتعراطف مرع صرابر، 

 المش ورة مع الشيخ ذياب، ل د بات اآلن يشعر بالندم بعد أن اكتشف الح ي ة.



 89 

يعررف  ب ذيراب حاسرماً على العكس من الشيخ تبارإ المتردد أحياناً، كان الشيخ  
يعمرد إلرى إذ   رد تعرود علرى الوقروف  ري وجره هرذه الفرتن ب روة، ب  ذلإ منه أنصاره

برة مشري ن حاسررات متبرجرات وسرط المخريم، َتحذير الصرحفيات الجمريبلت مرن مغ
مشررريراً إلرررى أن لديررره شرررباناً يفكررررون  ررري رشررر  ن ِبحرررامض الكبريتيرررإ، أو حلرررق 

وعندما اسرت جنت إحردى األمريكيرات  ..!رؤوس ن. وهو الذ  َيجد مش ة  ي منع م
هررذا الت ديررد المباشررر، وشرركته إلررى أحررد المسررلمين األمررريكيين مررن المبعرردين، غمررز 

رح ل ا بأن بعض المجاهدين ممن تعرضوا للضرب على رؤوس م  ري ثم ش ،بعينه
سرجون االحرتبلل، قرد صرارت تصردر عررن م تصرر ات غريبرة  ري اآلونرة األخيرررة. 

 لكن م  ي الن اية ودعا  إذا ما أُحسن التعامل مع م. 

 ،كلمررا مرررت مررن أمررام الشرريخ ذيرراب ،وبعررد ذلررإ صررارت الصررحفية األمريكيررة
 .!ي الحجاب والتبرج وحامض الكبريتيإحتى نس ،تبلطفه وتضاحكه

كان الشيخ تبرارإ رجربلً  ري أواخرر الع رد السرادس مرن عمرره، يررى أن أ ضرل 
شي  حصل له  ي حياته هو انتماؤه لجماعة المسلمين. لذلإ  كثيراً مرا كران يشرعر 

ولرت حتَ ثيراً مرا رغم ذلإ،  كحيال أولتإ الذين لم ُي ّيض ل م حظ مشابه. و ،بالشف ة
لشف ة إلى ازدرا ، خصوصاً إذا مرا عررض دعوتره هرذه علرى أحرد ور ضر ا، هذه ا

اسرت ى الشريخ تبرارإ هرذه المفراهيم، مرن قررا ة . وقرد معتبراً أن   لم ُيرْد له الخيرر
 . مغلوطة لما كتبه سيد قطب حول استعبل  المؤمن

ا   ري  االنتمر ض ل رم الحرظُ يّ الشيخ تبرارإ كران داتمرا أكبرر، لمرن قُر لكن ازدرا 
التري  ،، مرع عردم ترو ر الشرروط  ري م، تلرإ الشرروط الصرعبةالمسرلمين إلى جماعرة

 يراها غير متح  ة  ي كثيرين ممن هم اآلن هنا. 

ورغم كل هذا العلرم،   رد كران الشريخ تبرارإ صرغير الررأس واألطرراف، أسرمر 
يرر تلط  ي را الشرعيرات السرودا  ال ليلرة بكثخرتَ  ب البشرة، ضيق الجب ة، عظيم اللحيرة
ير  ال يمكرن أن يمرر حبِ الشرعرل  قرولِ  شرديدَ ب   من الشرعر األبريض األكررت المتلروّ 

وتعليررل  ،دون أن يررنظم  يرره قصرريدة مطولررة، مكرسررة لوصررف الحررد  ،عليرره حررد 
وطبيعرٌي أن . !حدوثه بالدين.. والويل لمن يتجرأ علرى انت راد هرذا النروع مرن الشرعر

 صابر كان أحد الذين أصاب م هذا الويل!.

﴾. كرران الشرريخ ىةٌ وزر أخررررزار وزوال ترر ،ا علي ررال تكسررُب كررل  نفررٍس إالو﴿
كلما تذكر أساه الممتد، وعاره المتن رل: ابنره الرذ   ،تبارإ يكثر من قرا ة هذه اآلية

ب قرد س كبيررة، نظرراً ألنره ب  يمرا ي رال زاد مرن حسررته، وجعرل  ضريحته برين النرا
جار  ي الممنوعرات المحرمرة ، واالتّ بط متلبساً باختبلس أموال جماعة المسلمينضُ 

ب كالمخدرات وما شابه ب األمر الذ  أدى  ي ن اية المطاف إلى طرده من الجماعة 
هرردو  أنفررس كثيررر مررن  إلررى حررين ،بلدغررادرة الرربمإقناعرره بضرررورة و ،بسرررية تامررة

   .!صغار المجاهدين
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الردهر شريخ وذلإ أمر طالما أقلق الشيخ تبرارإ. وذلرإ أمرر طالمرا حراول إقنراع 
 !.  غفرانهب

الشريخ  مرا وقرع مرن ابنرهل إال أن، علرى ورغم أنه أكد لره مرراراً بأنره غيرر ملروم
مسرامحة هرذا االبرن العراق، اً، بعرُد،  ري راغبرشيخ الدهر ليس  ان متأكداً أنتبارإ ك

. عررف ذلرإ الشريُخ تبرارإ مرراراً، والسماح له بالعودة إلى حضن الجماعرة الردا ئ
اولة ا تتاح الحدي ، بشأنه مع شريخ الردهر، وتكررار شريخ خصوصاً بعد تكراره مح

، األمرر الرذ  يعنري: ﴾صرال  رعمرٌل غير مستشر داً ب ولره تعرالى: ﴿إّنرهالدهر تعلي ره، 
ومرن ثرم   رد  ﴾.ينمرن الجراهل ونأَعظرإ أَن تكر ّنريإ ،مٌ إ بره علرل ما ليس نِ ألبل تس﴿ 

ابنره مع مثله يتكرر  آمبلً أالمع شيخ الدهر،  ،كف الشيخ تبارإ عن  ت  الموضوع
ختلس علرب البولوبيرف مرن خيمرة اآلن  ي نفس الخيمة، ويَ معه يسكن اآلخر، الذ  

  المطبخ المجاورة، وال يعرف أحد ماذا يفعل ب ا!. 

ب ليرل مرن  ،يمكرن االكتشرافال أنه إ، الظاهرة لكل من يعاشره ،هورغم شدة تدين
لشرخص ب يعررف إذ كيف يمكن يفت د إلى الكياسة:  شخصالشيخ تبارإ  التمعن، أن

بالحردي  أن يكون ولوعاً، إلى هذا الحرد، ب سارق وتاجر مخدرات الجميع أنه والد ل
الشريخ  ال يوا رقكرل مرن هرم  ،الغريب أن هؤال  اآلخرينو؟!. اآلخرين عن  ضات 
 .  ! ي رأ     ي، أو حتى  ي ن اب دنيو  بسيطتبارإ 

 ري هرذا، باعتبرار هرذا  ،ال يكون مرذنباً نه ربما بأولكن ال بأس،  ل د يمكن ال ول 
ة تستعصري علرى عليه وت ود خطاه، ب سرريّ  مركوزة  يه، تل ّ  طبيعةً  ،الولع الغريب
الشريخ أما إذا أردنا أن نكون موضروعيين أكثرر،  رإن علينرا الترذكير برأن . !الرياضة
ا بعرد كرل حردي  مرن هرذ ،لرد نفسره ب سروة، كلمرا خربل إلي راجيَ ثيرا ما كران ك ،تبارإ

مؤمنراً بأنره لرن ُيحاَسرب علرى هرذا  ، ري األيرام األخيررة ،النوع، إلى درجة أنه صار
بر والشريخ تبرارإ  يروم ال يامرة:  إضرا ة إلرى رحمرة   الواسرعة  يه الُخلُق المتأصل
ب  إنه كثيرا ما كان يشعر برأن هرذا بعكس ما يفعل  ي مواطن مختلفة  هنا ال ينساها

ِ طررةٌ  ُطررر علي ررا وال حيلرة لرره  ري د ع ررا.. ألرريس  الكلرف بتشررويه سرمعة اآلخرررين،
إنه من أهل السنة، بل مرن سرلفيي أهرل السرنة، أصرحاب الخير والشر من  عل  !. 

 الع يدة الصحيحة، التي ال ي بل   من أحد سواها!.

 ري أحيران ب وهرو ال صرير البرالج ال صرر ب يسرخر مرن ى الشريخ تبرارإ ول رد ترر
جاً قليلي الحيلة، بل حتى إن م بل را   ري نظرره.  رإذا مرا طوال ال امة، باعتبار هم ُسذ 

بررأن شرريخ الرردهر طويررل ال امررة، سررارع إلررى اسررتثناته مررن تعميمرره السررابق،  هَ ِجرروُ وُ 
 وضمه إلى معسكر قصار ال امة األذكيا  من أمثاله قاتبلً: 

 شيخ الدهر هذا قصيران  ي بعض ما.  ب ال، 
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  عن ضرورة الزهد  ي الرياسة، ألن را أمانرة ال نه كثيراً ما ُسمع يتحدأورغم 
علررى التعرررض ل ررا، إال أنرره وجررد  رري نفسرره َوْجررداً شررديداً،  رص الت رري  حرريَ ب أن جرريَ 

عندما استثناه شيخ الدهر من عضروية مجلرس الحكمرا  األول، مفضربلً عليره الزيرر 
علررى  ،سررالم.. ل ررد أحررس لحظت ررا بأهميررة الشرر ادات األكاديميررة، والم نفسرره كثيررراً 

مرل حيَ  ي الجامعة، إذ ربما لرو صربر لكران اآلن  ،مل ت ريع الدكاترةحتَ ت صيره  ي 
 ..  !ش ادة عليا

 حررب السررارقينوال يُ  ب الغيبررةحرريُ وال  ب الرياسررةحرريُ وال  ب الشرر اداتحرريُ إنرره ال 
    .!دون أن يدر  ،ذلإكل . ولكنه يفعل جار المخدراتتُ حب يُ وال 

ا أغراه إبليس بالتوقف. قال له بأن يتابع األمرر كان موشكاً على المغادرة، عندم
 د . جيُ عن كثب ألن الذهاب لن 

تنبرره الشرريخ تبررارإ إلررى الوسرراوس الشرريطانية، الترري خبرهررا مطرروالً، وكرراد أن 
يستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم. لكنره  ري اللحظرة األخيررة توقرف: أشرفق مرن ذلرإ 

لررو اسررتعاذ برراهلل مررن رف أنرره ال جرررم،  ل ررد كرران يعرر سررر كررل شرري .خيَ وخشرري أن 
الشيطان الرجيم،  سوف يذهب. وإذا ما ذهب الشيطان،  سوف تذهب هذه الفتراة أو 
ترذهب  تنت ررا. وهرذا مررا َيخشراه الشرريخ تبرارإ مؤقترراً: ألنره يفضررل ب ا هرا واسررتمرار 

 .  جماعة المسلمين!مراقبته ل ذه التجاوزات التي ُيحدث ا أناس ينتمون إلى 

. !لماذا يترإ األمور علرى عواِهِن را . !أخيراً بأنه  ي م مة م دسةل د اقنع نفسه 
دار حرنْ د  إال  ري زيرادة االجيُ ل د آمن داتماً بأن ترإ الساحة للمفسدين والضالين ال 

  ليتوقف قليبلً قبل أن يغادر. وْليَر وْليسمْع... ال اوية حونَ 

حرررديِ  الفتيررراِت  . وإذ َطَرَقْت مرررا طري رررةُ !.ت ررردم خطررروة أخررررى.. أرخرررى أذنيررره
 ُة، ورأى عن قرب تثنيات ال مصان  روق األحزمرة مباشررة،   رد شرعر  ري سَ وْ مَ المُ 

ورأى البطررون  ،. وعنرردما ر ررع نظررره أعلررى قلرريبلً !قلبرره بمرردى جمررال اللغررة العربيررة
 .  !.الضامرة، والصدور الصغيرة المنبث ة مثل ال طط، ل   وانب رت أنفاسه

أذنيه واضرحاً مسرموعاً،   رد حراول التراجرع.   ياآلن وألن صوت إبليس صار 
إلرى أن شيتاً هناإ كران يشرده ويد عره بشعر إذ لكن كفاحه كان من النوع الضعيف: 

لمواصلة، خصوصاً عندما دهمته موجات التدرج الوحشي لشربلالت الشرعر، التري ا
 . على هذه الوجوه البيضا  الناعمة صارت اآلن واضحة ال دير

من شدة الل فرة، لروال أنره ترذكر  جرأة واجبره الرديني،  "ان  سبح"كاد أن ي ول: 
 ال اضي باألمر بالمعروف.
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، كان حرياً بره أن يفرتن أشرد هنا والحق أن مجرد وجود  تيات ب ذه المواصفات
الع ول انغبلقراً.. وحترى لرو كرن يرتردين مبلبرس أكثرر احتشراماً، ويغطرين رؤوسر ن 

.. ألن أنفاسر ن ب مجررد !اعد ذلرإ  ري شري بأردية  احشة السمإ واإلسبا ، لمرا سر
وال آخرر  سروف تثيرر شرجوناً مغرقرة  ري ال ردم أنفاس ن ب من ورا  الحجاب، كانرت

 تحات صرغيرة، تلإ العيون التي سوف تطل لحظت ا من ، . ثم دع عنإ العيونل ا!
وأشد احوراراً، وأقدر على الفتإ بأنراس لرم يرذق بعضر م طعرم   تصب  أكثر اتساعاً 

   منذ سنوات.النسا

وهو يتصور هاته الحوريات  ي لبراس  ،وتذكر قول ابن الرومي هفت ساقاجتَ ار
 :شرعي

 ي يمُ    كاد   عنه   انثنْت   ثم            بس م ا     ال لوب    أقصدت   نظرْت 
 أليبمُ    ونزع بن السب ام  وقع   أعرضْت            هي  وإن  نظرتْ  إن  ويبلهُ 

تمنى المروتل و أن الدنيا ال تساو  عند   جناح بعوضة.ب لحظتتذ ب تأكد لديه  
لعلره يردرإ شريتاً مررن هرذا الجمرال  رري العرالم اآلخرر.. أحررس بالضرياع، وهربط عليرره 

رإ حررتَ حررزن قرراتم كالجبررال المحيطررة..  كررر  رري الجلرروس علررى أقرررب صررخرة.. 
بالفعررل.. و جررأة تررذكر.. تررذكر كررل شرري ، ولمرراذا هررو هنررا،   فررز مثررل جنرردب دهمرره 
السيل أو كاد.. استعاذ باهلل من الشيطان الرجيم، بصوت هامس. ثرم رشرق الردكتور 

تإ به عرن عمرد، حيَ عزيز ب األش ر الجميل ذا اللحية الم ذبة ب بنظرة شزرا ، وهو 
 قاتبلً:

 .﴾قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم﴿ب 

 ري ح رد مريرر. وإذ  بصروت مرتفرع.  نظرر الشريخ تبرارإ ناحيتره ضحإ صابر
أنه ربما يكون قد قرأ أ كاره،   د أشعرته الضحكة بم انة ال حد ل را، وترذكر  أدرإ

إذ ب  ا ون مررن مجرررد احتمررال تعريضرره للغضرربخرريَ   ي ررا أيامراً وأمرراكن كرران النرراس
كثيراً ما كان يتم َتحويرل األوراق إليرهل  يشرطب أناسراً كرانوا قبرل أيرام برين أوالدهرم 

كررر ييريرد أن  ، ي كتسريعوتا بالجنون أصابنهذا الذ   ،اآلن صابرب و يضحكون
اوزه مراراً، لما أمكرن جتَ هنا!. كان داتماً كحصاة وسط الطاحون، ولو لم يتم األمر 

 از العديد من الملفات. جنْ إ

لو يسأله األوالد عنه  ري تلرإ اللحظرة.. إذن أن نظر إليه بعيون حمرا ، وتمنى 
 .!وأين األوالد ،. لكن أين هو اآلن(1)"على بركة  "سيوا ق: 

                                                 
 ب العبارة المع ودة عند الموا  ة على الشطب الن اتي.1
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عندما رأى ابتسامة تلوح على وجه الفتراة. وإذ  ،ازدادت م انتهثم تن د بمرارة. 
علرررى كررل مرررن الظرررروف والفتررراة  ،أدرإ أن ررا   مرررت مرررا ي ررال،   رررد ازداد غضررربه

 أما غضبه على الظروف والفتاة،  ؤلن األيام لو كانرت غيرر هرذه : والدكتور عزيز
ملإ يمينه وطوع بنانه، يتمتع ب ا ما  ،اآلن ،ة الكا رةاأليام، لكانت مثل هذه الرومي

بر وهرو المسرلم   ؤلنره شرعر بأنره ،شا  له التمترع. وأمرا غضربه علرى الردكتور عزيرز
الذ  يعرف كل هذا ب هرو الرذ  سرخر منره، عنردما تررجم ل را كرل مرا دار، بطري رة 

 عتبر سيدها.ممن كان ينبغي له أن يُ  ،جعلت ا تبتسم وتسخر

اد مررن داخررل رأسرره الصررواني ب رروة، عنرردما تررذكر أحرروال المسررلمين، انبثررق العنرر
أنره  ،اآلن ،  د وجد ف م ال يلغي ح وق م الشرعية. لذاموقناً  ي الوقت ذاته بأن ضع

 وبصوت أكثر حدة صاح: ..! ي أمس الحاجة إلى مواصلة واجبه الديني

 .﴾فظوا  روج محيَ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، و﴿ب 

ت االبتسامة  ي وجه الفتاة بعيداً، وأحمّر أكثرر وأكثرر، حترى صرار  جأة غاضو
مثررل وردة جوريررة  رري مواج ررة الصرر يع. وتعل ررت بررذراع الرردكتور عزيررز، وهرري 

 ف متساتلة: جتَ تر

What is the meaning of foroojehim? ـ 

حرردج الرردكتور عزيررز الشرريخ تبررارإ بنظرررة اسررتنكار قصرريرة، ثررم أخررذ بيررد الفترراة 
 إلى ناحية أخرى، وهو يربت على ظ رها هامساً: المرتعبة 

 It's o.k.. It's o.kـ 

اآلن بلغت الم انة أقصاها، وصار الشيخ تبارإ يتمنرى لرو أن صرواعق السرما  
تنررزل  رري هررذه اللحظررة.. ل ررد اشررتعل رأس الرجررل مثررل برميررل بررارود، ثررم انفجررر 

 .  متحركاً صوب خيمة شيخ الدهر ال ريبة.

ولرو لدغتره ع ررب  ري تلرإ  .مت ا زاً بين الصخور ،النبيكان يمشي مثل  رس 
 اللحظررة لماتررت.. تعثررر مررراراً رغررم قصررر المسررا ة، لكررن قصررر قامترره كرران يسرراعده

على تمالإ نفسه من الوقوع، إضا ة إلى االتساع الطبيعي بين ساقيه. وعندما داتماً 
سروداداً. وقبرل الدهر أن وج ه األسمر الصرغير قرد ازداد ا دخل الخيمة، الحظ شيخُ 

أن يبدأ بالحدي ، كان شعره األكرت ال صير يت ارب من حاجبيره بسررعة، وضراق 
 جبينه حتى أوشإ على التبلشي.

أدرإ شيخ الردهر حجرم الردمار الرذ  تعررض لره الشريخ تبرارإ،  ابتسرم محراوالً 
كالشريخ تبرارإ  شرخٍص  ان يرارِ  إي رافَ  بمسرتطيعٍ  . ولكن مرا كران شري ٌ عنه التخفيف
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فاً بسرعة شبكت برين الحرروف جتَ صار يشكو مر. لذا   د جم ما تعرض لهيدرإ ح
 !.لم يردر شريخ الردهر كرم هري، وإن اسرتمع إليره ب ردو  حترى الن ايرة والم اطع، مدةً 

 وبعد لحظة صمت مطولة، قال شيخ الدهر بمرحه المعتاد:

تربيررة الملررإ  ،أهررل الضررفة، ذولكررل برربلد ول ررا عادت ررا. وهرر، برر يررا شرريخ تبررارإ
 ين، ومنفتحين على الدنيا. علشان هيإ دين م أوسع من ديننا.حس

 ب بس الدين دين، يا شيخ الدهر. 
 قال الشيخ تبارإ بطري ة احتجاجية، لكن ا مؤدبة.

غّيرر الشرا عي إن ب يا سيد ، الدين دين، بس المذاهب مختلفة. انت مرا سرمعتب 
أنره قرال:  مذهبه لما راح على مصرر وشراف المصرريات؟. أنرا شخصرياً سرمعت

 ."إن الذ  لم يتزوج من مصرية  ليس بمحصن"

د  ي هرذا الكربلم جيَ ولو كان المتحد  شخصاً آخر، إذن ألمكن للشيخ تبارإ أن 
جديرد. لكرن المتحرد  كران هرو شريخ  سربباً آخرر لغضربٍ ب  المنسروب إلرى الشرا عي بر

ى   ررد اكتفرر سررن التوقررف عنرردها. لررذاحيُ . والشرريخ تبررارإ يعرررف حرردوده، و!الرردهر
 لو من عتاب: ختَ بل جة ال  ،بالتساؤل

 ب انت كمان صدقت هذا الكبلم!. 
بر ال، طبعراً ب اسرتدرإ شريخ الردهر برذكا  سرريع ب أنرا  راهم إن هرذا مجررد كربلم 

 ري ح ي رة األمرر يوضر  الصرورة.. روح يرا شريخ علرى  هقالوه على لسانه، لكنر
 شوف لنا الناطق إيب بي ول. ،الطريق

 حنة أخيراً.وهكذا تم امتصاص الش
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 حدوثىالمؼاجرونىواألنصار

 وخلقق ااا  ا تغّ لت هْ             
 ز دت  به   ك ا  الخالقِ 

 
    د بن علأ الها  أ

 

 . ، إلى جانب الطريق، مما يلي الخيام تماماً المكان: الدولة اإلسبلمية
 .هنفس الزمان:

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭

، بررين علررى عينيرره ل مررن نظارتررهكرران النرراطق واقفرراً هنرراإ، وسررط الطريررق، يعرردّ 
المطررروح،  ر السررؤاللترردبّ  ،المتاحرة عمليرراً  ،الفينرة واألخرررى، مسررتغبلً هررذه الفرصررة

واقفررون الوجرروه كل ررا مشرررتبة متطلعررة. والنرراس  يمررا واختررراع الجررواب المناسررب. 
من  وق الذين أمرام مل  ري محاولرة إلبصرار على رؤوس أصابع م، يمدون رقاب م 

 كيف يتكلم الناطق.

التري يتمترع  ،بمرور الوقت، صارت النظرارة علرى وج ره جرز اً مرن الكاريزمرا
التري كران  ،ب ا وتشع من حوله. الحظ ذلإ عار وه وآمنوا به:  في اللحظات ال ليلرة

ل من وج ره، ليمسر  ل حيزاً غير قليحتتَ الناطق ير ع  ي ا عن عينيه النظارة، التي 
 نه، كان يبدو لمن حوله شخصاً آخر. العرق عن جبي

 .  !كأنه غير الناطق الذ  عر وه طويبلً وعاشروه

متوسط الطول، مربوع ال امة، عريض الكتفين، ممسوح البطن، يتباعد ذراعراه 
بلحيرة خفيفرة مشرذبة، يتخلل را  ،عن جسمه كمصارع، أسمر البشرة، مسرتدير الوجره

الشعر األبيض. وداتماً هنراإ  روق رقبتره الغليظرة المت اصررة، كران  كره الكثير من 
 ،ال و  معره حاضرراً يروحي بالصربلبة والعنراد، وقرد زادتره نترو اً سرنوات الصرمود

 . زنازين دون أن ينال الي ود منه حر اً الالتي قضاها  ي 

 مثل مبلكم قديم يدا ع عن ل به.  ناه  إنه 
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دثون أنفسر م برأن م أحرق حريُ ن مرن حولره، كرانوا ورغم أن بعض الذين وقفوا اآل
الشرخص الرذ  يسرتطيع ه منه ب ذه المكانة، إال أن أبو حسين الكراهن كران يردرإ أنر

الرذ  إن اسرتطاع ال رول،  ،بلف الرداعيخربِ ال ول، ويستعصري معدنره علرى التمرردل 
 .   إنه ال يستطيع نفي شب ة التمرد عن نفسه

ن الحكمررا  الرردهريين ال بلتررل، الررذين كرران وتطررل  رري عيررو ،تلررإ الشررب ة الكامنررة
 الكاهن أحدهم. 

 ..  !الداعي كان يرى  ي نفسه نداً وكفؤاً للناطقجرم،  ال 

لمررن تبررع لكررن مررا  اترردة كررل هررذا، إذا كرران الحكمررا  الرردهريون ال يؤمنررون، إال 
 دين م!. 

 .هو ذاإ الشخص لناطقوا

 ،الشخصررية بلحظاتررهشرريتاً واحررد أدركرره صررابر مبكررراً واسررتي نه، مررن خرربلل م
لررم يكررن  الترري ،أحررد األمررور ال بلتررلوسرر طات ألسررنة اآلخرررينل وذلررإ الشرري  هررو 

أو يكرن للرداعي أن يردرإ ذلرإ الشري ، . لذا  لرم ادهريين أن يصرحوا ب حكما  اللل
ظرى لردى الحكمرا  حتَ للرم تكرن  ،يفكر  يه،  ري خضرم انشرغال روحره بمثاليراتحتى 

 .  الدهريين بأولوية

ا ون علرى خريَ ال م راجرون، والحكمرا   يما ، هو كونه من األنصاري  ذلإ الش
 .!دهريت م إال من األنصار

 .  "األمرا  وأنتم الوزرا  نحنَ "

. ُتعت ررد! وصررارت دينرراً ُيتبررع وملررةً  ،عبررارة قال ررا الم رراجرون لؤلنصررار قررديماً 
بلم حترى يغيرروا كر ،وال ثرواراً مجرددين ،والحكما  الدهريون ليسوا بدعاً من النراس

 رّ جريَ  . وإذا صادف أن م كرانوا م راجرين جمريع م،  مرا حراجت م ألنصرار ّ !األولين
   ورا ه آخرين!.

 الناطق أ ضل.  ال، 

ب  الذ  لم يفعل شيتاً سروى أن يكرون مسرؤول منط ترهب  حتى موسى أبو منشارو
، بسرقة أمروال الجم رور بصفته م اجراً متمرساً  ،م على الداعيكان يستحق أن ُي د  
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، رغررم أنرره لررم يكررن صررامداً  رري الزنررازين مثلرره، ولررم ي ررم ي البلديررة الترري يعمررل ب ررا رر
 .(1)كما  عل الداعي طوال سنوات ،ماية من ورا هحبِ 

 ثم بعد ذلإ ُي ال إن الدين قد محا الفوارق بين الطب ات!.. 

وكيررف كرران لرره أن يفعررل مررع أنرراس تسررربلوا بلبرراس الت رروى، يكرسررون الفرروارق 
ثيررراً مررا ينشررتون ا ابتررداً ، ماضررغين نصوصرراً حررد اإلثخرران، حتررى ال ديمررة، بررل ك

اضطروها ل ول مرا أريرد مرن م؟.. وب ري العرالم عالمراً. وانشرغل الف يرر بالبحر  عرن 
 اطررب  ي ررا الحرراكمُ خيُ طعامرره وسررط أكرروام ال رراذورات،  رري نفررس اللحظررة الترري كرران 

 ،ت ا قادمة إلى جيبرهمتحدياً، أن تمطر حي  شا ت، مطمتناً إلى أن ضريب ،السحابةَ 
 !.(2)ال محالة

انسررل الشرريخ تبررارإ مررن بررين الصررفوف منررد عاً، حتررى صررار وسررط الحل ررة،  رري 
مواج ة الناطق.. إنه يريد أن يسمع ويراقب ويطمتن، تم يداً لن ل كرل شري ، غيرر 
مدرإ أن ال حاجة ل ذا كله، ألن النراطق منرذور للطاعرة، يتصررف مثرل شر يد  ري 

يد عرن الخرط وال حيَ ن الناطق ال بأ يمكن ال ول ،وباختصار شديدلحظاته األخيرة.. 
 وخمسة عشر..  متةرف كل هؤال  المبعدين األربعحنْ ينحرف، ولو حاد وا

عنرردما صرررف عنرره الشرريخ تبررارإ.  الشرريخ  ،كرران شرريخ الرردهر مؤمنرراً بررذلإل ررد و
خرر تبارإ هو الشيخ تبارإ، ولن يكون غير نفسه.. وقد اسرتراح منره شريخ الردهر آ

 األمر.

                                                 
مرن غيررهم، حرين يتحكمرون. إن را أوالً وأخيرراً يكونروا أ ضرل ب ورغم كل ذلإ  إن األنصار لن 1

قبرل  بي راعلرى تعراليم نللرياسرة وجمرع المرالل  ان لبرت علرى  مرن الردين سرتاراً  تْ ات خرذث ا ة أمرة 
 حتى قال شاعر من طيئ:   مرور أقل من ثبلثين سنة على و اته. 

 له ع بل  أعدّ   ال  قريب ورا    حره       نَ    يعطي  األسنة  امر اً   وإن
 ثعبل  لملتمسٍ    ي ا   ما تركوا   ب ا         ذهبوا   وقد الدنيا   لي  يذمون

نصررار ب علررى العكررس مررن قررريب الترري هرري رأس كاألبلحررظ أن قبيلررة طرري  قبيلررة قحطانيررة ب وي
عندما هجا قريشاً، ، حسان بن ثابت لم يستطع نسيان قحطانيته العدنانيين. وحتى شاعر الرسول

  جعل عداوته مع ا عداوة عامة لكل أبنا  معد بن عدنان   ال: 
 أو قتال أو هجا ُ  ابٌ سب             لنا  ي كل يوم من معد  

العلما  من أمثال م، شرط أن ، ثم هي على الترتيب: والة األمر، ب قسم العلما  الناس إلى طب ات2
و رري الن ايررة يررأتي برراقي النرراس الررذين أُسرربغت علرري م أل رراب مثررل: العامررة، . ال يكونرروا مررن الثرروار

، هارون الرشيداطب السحابة   و أما الذ  خ والدهما ، والسوقة، والرعاع، و السابلة، والرعية.
برد عالروايرة اآلتيرة: خررج  عن الف ر الذ  استحكم ورا  أسروار قصرره ،كتب التاريخالذ  روت 

. ثرم تعمرد أن مزبلرةالعلرى  أل راه    بن المبارإ مرة إلرى الحرج مرع أصرحابه،  مرات طراتر مع رم
طراتر الميرت.  سرأل ا عرن أمرهرا. ال أخرذتمن دار قريبرة  امرأة َتخرج إذا يتخلف ورا  أصحابه،  

أنا وأخي هنا ليس لنا شي  إال هذا اإلزار، وليس لنا قوت إال ما ُيل ى على هرذه المزبلرة، "  الت: 
ثرم عطاهرا مرا معره، .  أ"ت لنا الميتة منذ أيرام، وكران أبونرا لره مرال  ُظلرم وأُخرذ مالره وقُترلوقد حلّ 
 رجع. 
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ليس اليوم   ط، وإنما داتماً.. داتمراً ورا  النراطق، مثرل ظرل ممسروح ال سرمات، 
ي رف وقرد أحسرن تعرديل  ،أو كشي  زاتد  ي خلفيرة المشر د، كران هنراإ علري الطرخ

هندامه، ووضرع يديره إلرى جانبيره باسرت امة نزي رة، را عراً رأسره،  يمرا يشربه تلميرذاً 
 االبتداتية..  أخذوه ليلت طوا له صورة الش ادة

د  هررذا، إلررى درجررة أنرره سرروف يصررب  مررن غيررر حرريَ داتمرراً وأبررداً، سرروف يظررل 
. ولرو اسرتطاع أن يتبعره إلرى !المستطاع رؤيرة النراطق، إال وورا ه علري الطرخ هرذا

سراعة االجتمراع، لفعرل ب وكرم كران يتمنرى ذلرإ ب غيرر آبرٍه بغمرزات  ،خيمة الحكما 
 ..  !من هنا كلما مر صابر ،رق أذنيهتختَ التي  ،وعبارات االست زا  ،السخرية

 رري منررع عينيرره مررن مبلقرراة عينرري داتمرراً،  ،ت رردجيَ صررحي  أن علرري الطررخ كرران 
دق حريُ . وصحي  أنه كان كذلإ  سمالحادثة من هنا، خصوصاً بعد  صابر، كلما مرّ 

 حرتتَ رق ظ رره حرتُ  يه بعد أن يغادر، بصورة يشعر علري إثرهرا صرابر برالحرارة 
أن األصرر  مررن كررل هررذا وذاإ، أن الطررخ كرران يعرررف مررا يريررد، وكرران . إال !الثيرراب

 ،م تماً بعدم السماح لشري  براعتراض مرا يريرد، حترى ولرو كران هرذا الشري  مؤذيراً 
 .هنا شاها الكثيرونخيَ كتشنيعات صابر التي 

نبرت الطمروح، برل رؤيترره وسرط منرا  مناسررب. وإذ رأى وحرده مررا يُ  لريس التروقُ 
نرا مترو ر للطمروح،   رد بردأت شرجرة اإلصررار  ري داخلره  ه  علي الطخ أن المنا  

 تورق. 

 ربل برد مرن اً، الطمروُح إصررارأما لكي ينبت هذا  . نبتْ  الطموحَ  ل د أنبت التوقُ 
 .  ةرعايالحسن تكّفله بِ 

جرردبا ، تنبررت دون  شررجرة صررحراويةل ررد علررم الطررخ أن الطمرروح لرريس مجرررد و
يبردأ . وإنمرا يروي را مرا  الكردّ لنفس، عاليرة تمترد جرذورها داخرل الر رعاية، بل دوحةٌ 

قوة الشاتعة، برين أمثرال هرؤال ، ل را أن شاتعة.  بل شإ  الكد من هنا، وأول الخطى  
إذ يكفرري أن يشرراع عررن شررخص بأنرره مسررؤول، حتررى يصررب  مسررؤوالً :  عررل السررحر

  ي لحظة ما..  ، علياً 

سررين الررذ  شررجع الطررخ علررى هررذا االسررتنتاج، هررو مررا رآه مررن ت ريررب أبررو حإن 
مرن  ،علرى اسرحق ب يرة ،لشخص مثل اسحق ب ية، ومرا جرره هرذا الت ريرب ،الكاهن

.. إذن  لتبدأ رحلته مرن اآلن.. ومرن هنرا بالرذات، !اتحيْ خيرات ومسؤوليات وتصر
حي  أنسب مكان، ألنسب مناسبة.. وَمْن من الناس لم يسرمع ببطروالت المبعردين!.. 

وإذا صرريتإ طلررع، حررط "جررزات.. اإلعرربلم حاضررر يوميرراً.. واإلعرربلم يصررنع المع
والعاقرل مرن ادخرر  .. والوقفة ورا  الناطق اآلن، ل ا مرا بعردها غرداً.."مْ اَ عصاإ ون

والوقرروف ورا  النرراطق اليرروم، قررد يعنرري الوقرروف إلررى جانبرره غررداً.  مررن يومرره لغررده.
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ومن يدر ،  ربمرا يسرأله الصرحفيون ذات يروم  يجيرب!. أو ربمرا يسرأل النراس مرن 
  م هذا أحد قيادات المبعدين!.هذا؟  ي ال ل

ر ررع شرريخ الرردهر ذيررل الخيمررة ونظررر يراقررب الموقررف. وإذ سررمع أجوبررة النرراطق 
الم تضرربة الجررادة، ورأى اإلشررارات الحررادة والمررداورة الذكيررة،   ررد أحررس بالرضررا، 
ونظر بامتنان ج ة الكاهن مبتسماً. وبادله الكاهن ابتساماً بابتسام، ثرم خفرض رأسره 

   يلحظه أحد. بسرعة، قبل أن

 أرخى شيخ الدهر ذيل الخيمة ب دو .ثم 

اوز جرتَ أبيضر ا. ورغرم أنره  ،كان شيخ الدهر رجبل طويل ال امة، خفيرف اللحيرة
الستين ب ليل، إال أنه استطاع المحا ظة على بنية متناس ة وبطن ممسوح:   و لريس 

هردو اً  ،بالضعيف الم زول، وال البدين المتراخي.. أبريض البشررة، هراد  الحردي 
سن العراإ حتُ  ،من الواض  أنه ناتج عن رياضة طويلة، أالنت عريكة نفس ّموارة

من ا عند اللرزوم.  رإذا غضرب  بد ال ،وتملإ أدواتهل يظ ر ذلإ  ي لحظات متباعدة
وربمرا حلرف برالطبلق ب  ،ارتفرع صروته خرج عن م درة الرياضة  ي الكظرم غضباً 

 تز كله. على غير عادة المشايخ ب وإذا ضحإ اه

وألن شيخ الدهر كان يعرف من نفسه كل هذا،   د كان يستعين علي ا بالكراهن، 
عنررد الحرردي   رري األمررور ال امررة. والكررل كرران يرردرإ أن  ، يجعلرره وكيلرره ولسررانه

. وإن را للحظرات صرعبة، تلرإ التري كران !ال سرواه ،هرو شريخ الردهر ،حينترذ ،المتكلم
ن بره،  ري قرررارة نفسره. وإنره لشررعور يضرطر  ي را الكرراهن للرد اع عرن رأ  ال يررؤم

 ،ذلإ الذ  كان يسيطر على المستمعين، وهرم يررون ل جرة الكراهن متغيررة ،غريب
الحلرول  حرونَ  ،مرن ميرل إلرى التنرازل ،تميل إلى التصلب والشدة، رغم ما ُع رد عنره

 الوسط. 

 رري هررذه اللحظررة، ألن هررذا  ،ذلررإ  رربل ينبغرري ألحررد أن يسررت ين بالكرراهنرغررم و
ن يكون إال لحظياً، يستطيع بعده الكاهن تغيير رأ  شريخ الردهر، والعرودة الموقف ل

 .  !.به إلى منتصف الطريق

يكمررل واحرردهما اآلخررر.. ولطالمررا حسررد  ،إن ررا عبلقررة غريبررة تررربط بررين اثنررين
الناطق هرذا الثنراتي علرى هرذه العبلقرة، متمنيراً أن يكرون الثالر ، ثرم ال ُيردخل رابعراً 

 ورا ه أبداً. 

: يدرإ وح يق قحبِ كاهن،  إنه كاهن، وال شي  آخر غير هذا.. إنه كاهن أما ال
ح اتق األشيا  ببراعة ساحر. وهو إذ يتظراهر بعردم النظرر إلرى شري ،  إنمرا يكرون 

قصير مثرل الي رود. مت ردل المنكبرين إلرى .  ي تلإ اللحظة بالذات يفكر  يه ويدرسه
مرريص، مثل مررا  رري ذلررإ مثررل درجررة تثيررر التسرراؤل  رري كيفيررة اسررتطاعت ما حمررل ال 
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مل البنطلون حتى مرع حيَ وسطه الضامر، الذ  لوال عظمتا حوضه لما أمكن له أن 
مثررل حكرريم  . أبرريض البشرررة. ماتررل الرررأس داتمرراً. وصررغير العينررين!الحررزام الجلررد 

 ري وعندما يعب   ي أصابع يديره،  إنره يكرون،  .ح ي ي من حكما  البروتوكوالت.
بأمر آخر. وعندما يصمت،  إنه يكون خبلل ذلإ أكثرر النراس تلإ اللحظة، منشغبلً 
مرا يتحرد   ترع ألرف طري رة لجعرل أحردٍ خيَ ولكنه ال يتحد : إنه . رغبة  ي الحدي 

رأ  األغلبيررة، وي تنررع هررذا نيابررة عنرره. ثررم يؤيررده بعررد ذلررإ علررى اسررتحيا ، ليصررب  
ق بغريظ  ري هرذا دحريُ ، بينما يكون صابر هناإ بالضبط رأي مهذا هو  الكثيرون بأن

 الحاخام الصامت، وقد أدرإ ح ي ة الحال منذ زمن.

قرردرة الكرراهن علررى امتصرراص النررار مررن  ررم البركرران..  لكررن األهررم مررن كررل ذلررإ
تلإ التي شوهد  ي ا شيخ الدهر ثراتراً، وقرد صرمم رأيره علرى  ،ةنادرإن ا للحظات و

مرا و.. !ابة لرغباترهتدمير العالم، وإقامة عرالم آخرر مكانره، أكثرر قردرة علرى االسرتج
ي ررب الزيرر سرالم إذ كب  هذا البركان أبداً،  ،خبلل تلإ اللحظات ،من أحد يستطيع

إلى طشته، والشيخ تبارإ إلى تسبيحاته وت ويماتره، ويلترزم النراطق الصرمت الترام، 
 وي ز صابر كتفيه داللة عدم االكترا .. 

 .  إال الكاهن،  إن له لشأناً آخر  ي مثل هذه اللحظة

و جرأة تظ رر لديره !.. إنه يتظاهر بالموا  ة التامة على كل ما ي ولره شريخ الردهر
. !قرردرة  ررذة  رري التحررديق بغضررب،  رري وجرره هررذا الررذ  تسرربب للشرريخ ب ررذه الثررورة

ثم ي نعه الكاهن بطري ة هينة لينرة بضررورة ، ويستمر هكذا إلى أن ي دأ شيخ الدهر
 إن عرزّ ".. و"خادم ال وم سريدهم". وتغيير رأيه، ألن الحكمة تكمن  ي سعة الصدر.

حتررى تعررود الميرراه إلررى مجاري ررا، ليررؤمن أو مررا يشرربه هكررذا، .. وهكررذا، "أخرروإ  ُ ررنْ 
طراع دون أن كرم دون أن ُيررى، ويُ حيَ هو الشخص الرذ   ، ناه   ،الجميع بأن الكاهن

 شار إليه.يُ 

أ  ي األيام التالية، عندما صارت الصحف والمجبلت تصل بصورة منتظمة، برد
سررن ب ررم أن يت نوهرررا، إن أرادوا أن حيَ  ،الكثيرررون يرردركون أن هنرراإ لعبررة جديرردة
ب معتر ين  ي قررارة أنفسر م بردها  ل د رأوا تظ ر صورهم  ي الصفحات الملونة. 

الطررخ وسرررعة مبادرترره ب أن الصررور الترري تمررؤل الصررفحات، إنمررا هرري تلررإ الترري 
 .  .هأو قريباً من ،أو معه ،أو حوله ، طت للناطقالتُ 

ولما كانت الطريق هي مكران انع راد الم رجران اليرومي،   رد حررص الكثيررون 
على المحا ظة على حضور يومي متميرز هنراإ.. صرحي  أن صرور النراطق كانرت 
هي األبرز دوماً. ولكن ال بأسل  من هذا الصحي  أيضاً أن هناإ مناظر أخررى ال 

 ُيست ان ب يمت ا، كانت ملت طة عن الطريق. 

 يخ الدهر التي  ي ا الزير سالم، هي على الطريق مباشرة. وخيمة ش
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 رإن الزيرر ورا  النراطق،  ،وإذا كان علي الطخ قد وجد لنفسه مكاناً ثابتاً ويومياً 
 د له مكاناً أكثر مبل مة.. جيَ سالم سوف 

ال مكانررة لرره  رري األصررل. وإذا كرران يريررد أن يظ ررر  إن الطررخ شررخص نكرررة،
 ينرة،  رذلإ أمرر راجرع إليره، وهرو الرذ  ي ررر لنفسره، مرا لئلعربلم ب رذه الوسريلة الم

 د وهو يكّظ علرى أسرنانه ب ولكنره هرو ِبحيستح ه من مكانة ب حد  الزير سالم نفسه 
ملره حتَ وهو ليس كمثل الطخ أبداً.. إنره رتريس، بمرا  !.المعروف للجميع ،الزير سالم

 "بأعمرال الررتيس ال راتم"هذه الكلمة من معنىل حتى إنه ليحرص على تناسري ل رب 
 از أكثر من الح ي ة!.. جيْ ب اإلحيُ عند التعريف بنفسه، كما لو كان 

والحررص علرى أال يبردو منره،  ،ب عليه أن يمزج ال روة بشري  مرن التواضرعجيَ 
 ي لحظرِة سر ٍو، مرا ورا  هرذا التواضرع مرن ث رة واعترزاز.. وهرذا سر ل.. ل رد قررأ 

ب  ان الِحْلرم برالتحلّم، والصربر بالتصرّبركثيراً عن ذلرإ  ري الكترب الصرفرا .. وإذا كر
 .  ! يمكن اختراع شي  مشابه: التواضع بالضعة ب كما كانوا ي ولون  ي السابق

يررا زيررر سررالم تفيرردإ. وأ ضررل طري ررة ل ررذه الضررعة  ،قلرريبلً مررن الضررعة تمارسرر ا
 الواعدة هي الطشت.

ألنه لرم يكرن  "الطشت قاللي"لم يكن  ي نية الزير سالم أن يغني للصحا ة أغنية 
ب االستماع إلى هذا النوع من الغنا  ال ابط. ولو كران األمرُر أمرَر غنراٍ ، لفّضرل حيُ 

عمرل يبردأ .. . ولكرن األمرَر أمرُر عمرل"النرار بردارإ هّبرت"األغنية الدينيرة األشر ر: 
 بلعبة.

أنراس يكتشرف كرل   نراه   كيف اكتشف الزير سالم هذه اللعبرة؟..   أعلرم. ولكرنْ 
صررار مغنيرراً معرو رراً، اسررت دم لرره  الشرريخ ذو ال عرردةب ليررل مررن التفكيررر:   ،مرن م لعبترره

ل ررذه الم نررة الجديرردة،  ،مجلررس الحكمررا  األج ررزة البلزمررة، وهيررأ لرره خيمررة خاصررة
وأج رزة حديثرة لتصرفية الصروت والتسرجيل، وكرل  ،وصار لديه اآلن أوراق وأقربلم
 .  "!ا غنا وهات يا تأليف، وهات ي"ما هو الزم لكبار الفنانين.. 

رهرا إلرى جيَ صرار يسرحب  رشرات اإلسرفنج مرن خيمتره، و "زعل"اآلخر وأخوه 
. وعنرردما !والمصررورون يصررورون .، ثررم يتشرر لب علي ررا  رري ب لوانيررةالعررام الطريررق

حصل على ثعبان ميت، وضعه حول رقبته. وبعد أن الت ط لنفسه صورة على هرذه 
يق بلحيته العريضرة زاعمراً أنره الشاكلة ب أرسل ا لزوجته ب  صار يتجول على الطر

   قتله. ثم اتصل بزوجته قاتبلً خبلل ج از ال اتف الخلو :

ألو،  اكرة الثعبان اللي بعت لإ صورته؟. هي واحد زيه على رقبتي حي. ما ب 
 . أنا ماسكه كويس ،ا يبختْ 
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التري  ،وقد ساعد كل هرذا  ري انتدابره مردرب كراتيره،  ري بعرض مخيمرات لبنران
 لم صموداً من نوع آخر.تريد أن تتع

ولعبرروط لعبرروط لعبرروط، الررذ  ظ ررر  جررأة وسررط المبعرردين، حمررل آلررة تصرروير، 
محراوالً إثبرات إبداعاتره الصرحفية  ري  ،ر   ي المخريمجيَ وعل  ا  ي رقبته، وصار 

برربلد الصررحا ة. ولمررا غضررب منرره الررداعي ب بصررفته المسررؤول الصررحفي األول ب 
صرابر مسرتعيناً بتدخلره لكري يسرتعيد المكانرة وسحب منه الكاميرا، جا  ي رول إلرى 

 والوظيفة. 

قررر أن  ،دهاجريَ حتى الشيخ تبرارإ صرار يبحر  لره عرن لعبرة مرا. وعنردما لرم و
يلعب لعبته ال ديمة المفضلة: تبني الفتراوى المتشرددة، إلثبرات قروة التردين،  ري وجره 

 ... (1)أ   توى يشتّم من ا راتحة التيسير، صادرة عن مشايخ المخيم الكثر

 وغيره وغيره كثيرون.. 

 لعبته الخاصة!..  اكتشافُ  سالمَ  عيي الزيرَ   ل يُ 

وال كررران اإلبعررراد، إذا كررران صرررغار النررراس ج ررراد، الل رررم ال.. وإال،  ررربل كررران ال
 منذ متى والخيل ت اد من أذناب ا؟!. سيأكلون كبارهم.. 

ؤل صرفيحة كانت لعبة الطشت س لة وميسرة: إذ ما على الزير سالم سوى أن يم
المررا  مررن الشرربلل، ثررم يصررب ا  رري الطشررت، بعررد أن يضررع  يرره إحرردى جبلليبرره، ثررم 
يسررحبه إلررى الشررارع،  رري أذيررال المررؤتمر الصررحفي اليررومي، ويبرردأ  رري التظرراهر 

 بالغسل. 

مؤخرترره، ت ي ررا مررن الطررين البررارد  حررتتَ إنرره يبرردأ هكررذا: يضررع صررخرة صررغيرة 
رجليررره، واضرررعاً الطشرررت  (2)فخرررخاللرررزج، ثرررم يشرررمر عرررن سرررراويله المتطاولرررة وي

 ..  !بين ما

. وبعرررد اكتشررراف !.األمرررر يبررردو سررر بلً هكرررذا، والعمليرررة غيرررر ذات تع يرررد يرررذكر
مرن زوايرا مختلفرة ب مرع التركيرز علرى  ،الصرحفيين لره، وإجررا  عمليرات التصروير

                                                 
مررن الفلسررطينيين الم يمررين  رري  ،إ مع ررم بعررض الررزواربرر عنرردما احتفررل المبعرردون بالعيررد، واشررتر1

وهزجروا باألغراني الشرعبية، اعتبرر الشريخ  ،رأ الجميع على ممارسة رقصة الدبكرةَتجلبنان، حي  
تبررارإ،  رري حينرره، هررذه األ عررال مروقرراً مررن الرردين، مررن جانررب أنرراس كرران ُيفترررض  رري م التمسررإ 

 ري مواج رة  ،الخراتفين منره، ووقفروا يررددون جميعراً  أو ،مع ثلة مرن أمثالرهبِجبأهدابه، لذا   د قام 
 ."!كلمة  "المحتفلين المارقين:   أكبر وهلل الحمد. وطبعاً توقف الغنا   ي مواج ة 

ب حي  يصب  منظر الفخذين المنفرجين،  ي مثل هذه الحالة، مثل الفخ المفتوح الست بال الطيور 2
 التات ة.
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االبتسامة الخجرول ب يسرتمر قلريبلً  ري الردعإ والشرطف، حترى يطمرتن إلرى أن رم قرد 
 .  إتمام الغسيل إلى اليوم التالي.. وهكذا دواليإ، وقد أجل ذ ي ومذهبوا. وعندت

 را حتتَ ملونرة زاهيرة، وقرد ُكترب  ، ري اليروم الترالي ،و ي كل مرة تظ ر صورته
 ط واض  جميل: "رتيس مؤسسة الكراسي الموسي ية يغسل ثيابه بيديه"!... خبِ 

 .!كاثرةما يشبه هكذا، مع بعض عبلمات التعجب والن ط المتأو هكذا، 

ماً إعبلمياً، وصار يتحد  مطوالً مع الصحا ة، عن جنَ وهكذا صار الزير سالم 
مررن  َتحملرره،ونضرراالته المتعررددة، والشرر ادات العليررا الترري  ،شررؤون حياترره الخاصررة
 جامعات مدن المل . 

لكن الذ  لم يفكر  يه الزير سالم مسب اً، كان ما جرى له مع إحردى الصرحفيات 
 . يوماً 

ثم تراجع استغرابه، عنردما .  ي الح ي ة من طبيعة السؤال أول األمر ل د  وجئ
 ..  !رأى أن الصحفيين هنا ال يف مون اللغة العربية، بصورة صحيحه مثله

الترري ذكرهررا عنررد  "ي زوجتررانَتحترر"ل ررد سررألته مسررتغربة عررن معنررى عبررارة: 
ورتين و يمررا إذا كرران ي صررد أن الررزوجتين تنامرران متجررا، التعريررف بشخصرره الكررريم

 ، ثم ينام هو  وق ما بالعرض بصورة متصالبة!. نفسه على الفراب

 ي الح ي ة إن الصحفية كانرت بريترة تمامراً، وال يمكرن الظرن بأن را علرى عبلقرة 
قبل قليل.. إن ا   ط تود معر ة الطري ة التي يتصررف  من هنا مع صابر، الذ  مرّ 

 .!ثيرةب ا أمثال هؤال  الناس، الذين سمعت عن م أشيا  ك

 .اثنان كانا يراقبان الزير سالم، بعواطف متضاربة: شيخ الدهر، وصابر

كثيرراً ب رذه التصرر ات، التري تفرت  موضروعاً مجردداً  ما شيخ الدهر  كان يلترذّ  أ
الشرريخ تبرارإ، الرذ  تعرّود منرذ أيرام غررزة  لحردي  مسرتمر، خصوصراً عنردما يتردخل

   لم يفعل ا.  إلى االعتراف بأشيا ،على استدراج الزير سالم

وأحياناً عندما كان يشعر شيخ الدهر بأن األمر قد زاد عن حده، وأنه يوشرإ أن 
بين الصدي ين اللدودين، يلجأ إلى زجرر الزيرر سرالم، طالبراً منره  ،يتحول إلى مشكلة

 . ، أو ما شابهالطعامحضير تَ إعداد الشا ، أو المساعدة  ي 
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يشمر جبلبيته إلى ما  روق حزامره، ثرم ويا لمنظر الزير سالم وهو ي وم  وراً، و
والصحفيين ب وحترى والصور دكة السروال، متناسياً الطشت والمؤتمر  حتتَ يدس ا 

 ي ول بصورة مسرحية:، وهو الجميبلت ب مسرعاً إلى موقد الكاز فتياتال

 ب وال ي مإ.. مرحبابإ.

رغبرة شيخ الردهر بنظررة عمي رة، محدثرة نفسر ا بالش را  عندتذ ترقب الصحفية 
 مكبوتة،  ي إجرا  حوار مع هذا الغامض المتسربل بالصمت. 

 وشيخ الدهر ال يشجع ا. .رؤجتَ لكن ا ال 

أما صابر،   رد كران صردره يرزداد ضري اً، وهرو يررى هرذا الكرذب المبررمج. إنره 
يررردرإ الظرررروف التررري ترررم  ي رررا اختيرررار الزيرررر سرررالم، لرتاسرررة مؤسسرررة الكراسررري 

لم يعد بإمكانه العودة إلرى غرزة، لسربب بسريط هرو أن  الموسي ية: إن رتيس ا السابق
عبرر الجسرر. هرذا وقرد إلرى األردن الي ود منعوه من العودة، بعرد أن خررج مسرا راً 

كران المرشررحون ل رذا المنصررب الحسراس كثررراً، ولكرن مررن مرن م يسررتطيع أن يتمتررع 
مرر ب خصوصراً عنردما يرتم توجيره األاللطرف، وبكرل هرذه الدماثرة والطاعرة بكل هذا 

 الزير سالم؟.غير إليه، من قبل أناس غير أكاديميين ب 

وقد بلج من ضيق صابر أنه لم يعد يكتفي بتدبير الم الب للزير سالم، أو إعبلنره 
برل صرار يؤلرف  يره ال صراتد ما يراه خبلل جلسات مجلس الحكمرا ، بالسخرية عند

  مرروا المضررمون السرراخرة ال جاتيررة، وينشرررها لي رأهررا النرراس هنررا ويبتسررموا، وقررد 
والشخص المراد. ثرم تطرور األمرر إلرى درجرة مواج رة الجميرع ب رذا الغضرب، مرن 

لررس جيَ أمررور يررراد تسرروي  ا ألهررداف غيررر نبيلررة.  حتررى قررال يومرراً للنرراطق، وهررو 
 واره، خبلل إحدى جلسات مجلس الحكما :جبِ 

 علإ تموت، وينت م منإ ومن اللي كان السبب.جيِ ب   

 حب متوددة:  رد الناطق بل جة

 ب ليب ولإ؟.. مالإ؟.
مررا كررانب  رري حرردا ، برر مررا ل يترروب رترريس ل المؤسسررة المدعوقررة غيررر هالشرركل

 أحسن؟.
 ب أسكت ولإ، أسكت. بدإ تفضحنا؟.

 وعندما قال صابر:

 يطان من ورا ؟..   ال يعطيكم عا ية.خبْ ركوه حتْ ب بدكم واحد 
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ه أحرد مرن الجالسرينل وإلرى يسرمع محاوالً أالب  مس ول صوت الناطق إلى الحتَ 
 وهو ي ول:ب  الرجا  خشية اعتباره معتر اً بالت مة الموج ة إليه

 ب ولإ انصرف، إنت إيب؟!.. بتعر ب تسكت؟!..
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 رونىادغونهحدوثى

 واّنأج وان ها ْلتِنأج قد أصابنأ     
عا أ ال  ين  بك ن البثِّ  ا يُ     زَّ  ال و 

 
  ت   بن نوير 

 

 ت ريباً:  الفصل مكون من مش دين يفصل بين ما ثبلثة وثبلثون قرناً 

 المش د األول: 
ضرمن إقطاعيررات الدولررة  يمررا بعررد،  ،الترري سرروف ت رع ،اْسرِفْيِنهْ المكران: عررين 
   اإلسبلمية.

   الزمان: ال رن الثال  عشر قبل الميبلد.

 المش د الثاني: 
 مكان نفسه. ال

 .  9993الزمان: أواخر شباط 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭

مثل قمر شاب وقف الجبل يتؤلأل وسط الندى، هناإ  ي الصحرا  البعيردة، قبرل 
. وقرف شرامخاً، .أن يبز  قرص الشمس، وقبل أن تطلع الكاتنات من بيوت ا الباردة

 وقد أحس ب ذا الشاب العمبلق يضرب ب دميه ال ويتين صخوره ال ادتة. 

 ،شيتاً جديداً ال يردرإ كن ره، ذ أدرإ الجبل،  ي لحظة تالية، أن هناإ شيتاً ماوإ
ال يشبه المررات السراب ة و ولم يتعود عليه ب أو باألحرى أن حدثاً ما سوف ي ع اليوم

 ب . وال جرم،   رو يعررف!قدمي الشاب الواثق من نفسه حتتَ  ،ب   د اضطرب قليبلً 
ّد  الكراتن العلرو ، ويتل رى حيُ هذا الشاب هو الذ  أن ب  ارب ماضيةجتَ استناداً إلى 

ا ات ال ادترة، حريْ بلف كل هذه الكاتنات التري ال تتل رى إال اإلخبِ منه خطاباً لخطاب، 
 ر  األمور و ق ما ُتعّود من ا.جتَ تتبع ا االستجابات الطبيعية، ثم 

أن ، كثيرر االنشرغال، كرتسرللإال هرذا الشراب ب حرد  الجبرل نفسره ب   رو كثيرر ال
هرو قرد  هرا ،. عمومراً !ورا ه قوماً ملحاحين يطلبون المعر ة  ي لجاجرة ثرم يعانردون

حضر بعد غيبة طويلة.. ل د تعود أن يبدأ بالسؤال  رور الوصرول، كأنره ال يرأتي إال 
 لحاجة. 
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س بث رل هراتين ال ردمين حريُ واصل الشاب صرعوده البطري . وصرار الجبرل اآلن 
.. تأملره مليراً !.  ي مرات ساب ة له أن أحس بمثلهلم يسبق  ث ل غير عاد ، الشثنتين

 ث ل غير منظور. حتتَ وقد ت دلت كتفاه ال اتلتان  كان مطرق الرأس،

انطحرن وعنردما ركرع العمربلق  روق منبسرط ال مرة الضريق..  تململ الجبل قليبل،
 ركبتين ب وة الفوالذ..  حتتَ الحصى 

برردا شررديد قررد و مرتفرع،وهررو يراقرب الشرراب  رروق سررنامه ال ،اشرتدت رهبررة الجبررل
وهو ير ع ساعدين مفتولين يعلوها زغب محتررق، ويردين معرروقتين  ،اإلعجاب به

مرن  ته شي ٌ الط نعومَ خيُ ل شعر مرجّ  حتتَ مثل يد  حّجار، ووج اً مبلبلً بالدموع، 
السرحاب، وأنفراً أقنرى  حرتتَ مثل قمر ضل طري ره  ،الجعودة، على جبين أسمر يلمع

 .(1)عريض منبثق من رقبة كجذع شجرة وق  إ  ،و ماً صلباً 

 يغمغم:، لكنه اول أن ينفت حيُ كان  مه 

مرا بري مرن طاقرة ، احتجابإ عني  لم تكلمني منذ زمرن.. رحمراإ  ي، أطلتَ ب إل  
رجوتررإ، ،  رري العظرريمد علررى تصررور احتمررال الغضررب.. إل  لَررعلررى البعررد، وال جَ 

ا  وأنرررت ا  الّنّسررّطرررنررا الخَ فررروني؟.. إذن  أجتَ ه وال أعلمرره لمرراذا؟.. ألررذنٍب أذنبُتررر
ملرره طرراقتي؟.. إذن  أنررا حتتَ الغفررور الرررحيم. أم ألمررر خررارج عررن إرادترري وال 

ل ي بي هكرذا مرذؤوماً مردحوراً ألمرر ال أعلمره؟.. أت رذف الضعيف الم زول.. أتُ 
لشر ي  نوتن طرع عنري بعرد إذ نراجيتني؟.. إنري إذ؟. بعرد إذ قّربتنري بي من حالقٍ 

 يا رب.. ، إ؟.. يا ربإالّ محرابُ  إ، وهل للنجيّ بابُ  تعيس.. وهل للش ي إالّ 

كانت حّيات الجبل قد بدأت بالخروج مرن جحورهرا، علرى هرذا النردا  الراجرف، 
ل، واستكّنت ظراهرات حرول هرذا المخلروق. وقرد كّفرت الوحروب عرن التثراؤب الكِسر

وت اربرت حرول هرذا العمربلق الخاشرع، وقرد أحسرت برروح الكرون  ،وأرهفت سرمع ا
مخلوقرات غيرر منظرورة، وقرد  ي األشيا  واألمكنة، حتى بردا الجبرل متؤللتراً  بِ  لّ حتَ 

 شي  عن الحركة.  كّف كلُ 

تململ الجبل أكثر هذه المرة، والتص ت الوحوب بالصخور حابسرًة أنفاسر ا. ثرم 
أضا  دواخل األشيا . وأزداد رعب الشراب وقرد ترذكر  ،أبرقت السما  بل ب أزرق

ا رؤيرة الررب،  طلرب منره أن ينظرر إلرى الجبرل.. ترذّكر كيرف سراب ة طلرب  ي ر مرةً 
من ال ول والرعرب، دون أن  ،وخّر صع اً مغشّياً عليه ،وأندّإ الجبل ،لزل الكونزُ 

                                                 
سرربلم ممررا ورد  رري ال رررآن الكررريم وكتررب التفسررير، ومررن جملررة اقتبسررنا وصررف موسررى عليرره ال برر1

 وكان قد رآه ليلة اإلسرا .  األحادي  الصحيحة، الواردة عن رسول  
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.  مررا وجررد نفسرره اآلن إالّ سرراجداً علررى الصررخور، يغمغررم (1)يرررى أكثررر مررن ذلررإ
 ع:استعداداً للسما ،بالتسبي  واالستغفار، وقد أرهف الكون أذنيه

يترإ مرن بطرب جنْ ب ترأّدب يرا موسرى، ل رد سرّميتإ الكلريم، واخترترإ لرسرالتي، وأ
. ولرررو أننررري غضررربت منرررإ، كمرررا تظرررن، إذن لمسرررختإ حجرررراً، وملتررره  رعرررون

 ي ال أحب هذا الكلب الواقف ببابإ.نوألل يتإ  ي قعر ج ّنم. لكن
 ب مغم الشراب ومرا زال وج ره ملتصر اً بالصرخورب غ !ب عفوإ ومغفرتإ يا رب
ول دون مخرراطبتي إّيرراإ، حتررى أجعلرره  رري حرريَ ب، وحررتُ أ  كلررب هررذا الررذ  ال 

 من طع من األرض ومن طع من الناس؟.
 ب إنه الكلب األسود ذو العيون األربع.

 ب لن يراه أحد من الناس بعد اآلن. 
 قال موسى وهو يتراجع  ي رعب استعداداً للرحيل.

اثرة  رري البررراح الم ابررل، وهررو يتأمررل الصررخور المتنرر ،تررنفس الجبررل الصررعدا 
 ة. حيْ متذكراً الجبل الشاهق الذ  كانته يوماً. وحمد   على هذه الن اية المر

أمررا الشرراب  تنرراول ُرّمررة الكلررب بعنررف مغرريظ، ثررم شررده مررن وراترره وسررط دروب 
الصحرا ، كباح  عن موت أسود  ي بعيد مج ول لم تطرأه قردم مخلروق، وال يعلرم 

مسري  ري بمخلروق يكرهره  ، أن يصرب  ويُ  أن مرن الحرر ّ به أحرد، محرّدثاً نفسره بر
 موت.معزل من األرض حتى يَ 

ار الترري صرر ،كرران يوشررإ أن يتعثررر، بررين كررل خطرروة وأخرررى مررن تسررارع ل فترره
شرعر يلم يتعود مثله  ي حياته الماضية، حتى إنره صرار  يراودها اآلن بعض خوفٍ 

. و ري اللحظرة التري !ى ذلرإالكلرب، رغرم حاجتره الكبيررة إلر حرونَ بصعوبة االلتفرات 
 .المشؤومة عين األربعاأل م، كان يبح  عن تلكهّرأ  ي ا على النظر  ي وج جتَ 

شرعر بمردى كراهيتره ل رذا المخلروق، وهرو يررى  جرأة النردبتين السروداوين  روق 
ضرت محّ بر  عيرون زاتردة تَ خبِ دقان  يره حرتُ . كانترا !حاجبيه، كأنره يراهمرا ألول مررة

شرعر رأسره، واقتحمرت  ف  لدي ا وظيفة أخرى غير التحديق.. قَ  للشر، بعد إذ لم يعد

                                                 
ولما جا  موسى لمي اتنا وكلمه ربه، قال: رب  أرني أنظْر إليإ. قال: لن تراني، ولكرن انظرر ب 1

َجلّى رُبه للجبل جعلره دكراً وخرر موسرى صرِع اً. إلى الجبل،  إن است ر مكانه  سوف تراني.  لما تَ 
 943 لما أ اَق قال: سبحانإ، تبُت إليإ، وأنا أول المؤمنين﴾ األعراف. اآلية
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روحرره مرررة واحرردة، وهررو يتخيل ررا عيررون شرريطان، تطررل مررن ورا  هررذا  ال شررعريرةُ 
 .(1)الرأس األسود الممسو 

لرص منره دون ختَ ب سروف أ برعرب راجرفب هذا يزيد من ت رزز  ب حرد  نفسره 
 تلكؤ.. 

ي مرررا صرررمت وسرررخرية وعررردم نظرررر  ررري العينرررين مسرررتجمعاً شرررجاعته.. كررران  
، وقرد لكنره مضرى  ، اكترا .. ازداد اضطرابه بفعل هذه الوقاحرة، واصرطكت قردماه
ربطره  ري  ، مرن السرفر،قرر أن ال يلتفت ج ة الكلب طوال الرحلة. وبعد ثبلثة أيام

حجر وسط الصحرا ،  ي بل ٍع من األرض، حي  ال مرا  وال طعرام، وال شري  إال 
 . ثم عاد.الشمس والرمل والحجارة.

ال أحد يعلم لماذا قّرر الشاب، بعد سنوات، زيارة المنط ة، والبحر  عرن الكلرب 
األسود ذ  األعين األربع.. ي رول الررواة إنره ذهرب وكفرى. ثرم يتحردثون عرن طرول 

ورأى الكلرب، وكرّذب عينيره  ثرم وقرف  ري المكران، ،الرحلة وامتداد المسا ة.. سا ر
أعاد  تح ما،  ي محاولة الختبار صردق ما  يمرا  ثم ، ي البداية، حتى إنه أغمض ما

مل التخفي: الكلرب البشرع نفسره، بعيونره حتتَ وال  ،تريان. لكن الح ي ة كانت واضحة
قدميرره،  حرتتَ مررن بركرة  ،دق  يرره، ثرم يعرود إلررى اصرطياد السرمإحريُ  ،األربرع نفسر ا
 قريب..  يمدها بالما  نبعٌ 

عررل عررين المررا  هررذه، وبفضررل بف ،ولررت هررذه المنط ررة إلررى جنررة صررغيرةحتَ ل ررد 
.. هنرا عرين مرا  تتحرول !اة للحيراةجرنَ كما لو كان هذا الكلرب المنبروذ سرفينة  !.الكلب

 . وعندما يسأل عن السبب، ي ول له الرب:!تعلم موسى الحياة ،إلى سفينة

رري اصررطفيتإ علررى النرراِس ب: برر تررأدب يررا موسررى  خررْذ مررا  ي،بلمرربكالتي واسرررإن 
أال تعلرم أننري ال أخلرق خل راً وأنسراه؟.  مرا دمرت قرد  .﴾ينْن مرن الشراكرتإ وُكريآت

 وإن كنت ال أحبه.  ،أنا برزقه. إنه مخلوقي لٌ خل ته  إنني متكفّ 

إلى هنا وتتوقرف الروايرة الشرف ية، التري يروي را الكبرار. ومرن هنرا تبردأ روايتري 
 ."عين اسفينه"عن 

إال  ، يفصل ا عن سفوحهقدم جبل الشيخ مباشرة، ال حتتَ ت ع  اْسِفْيِنهْ كانت عين 
بعض بساتين اللوز والفواكه. صحي  أن الكلب المنبوذ ذهب، ولكن الصحي  أيضراً 

                                                 
 "منرو"أ  الشرمس. و " فسفات المتؤللئ"ابني  "منو"و "يما"د التوأمين: َنج ،ال ندية "الڤيدا"ب  ي 1

أربعرة  من مرا خررة. ولره كلبران أسرمران لكرلّ هو أول بشر اجتاز إلى عالم اآل "يما"هو المشّرع. و
 حشراهم إلى ملك ما.أعين. يذهبان كل يوم ليشما الموتى ويَ 
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أن العين قد ب يت، وأن السمإ الذ   ي ا مستمر  ري الحضرور، كمرا أن النبرع الرذ  
 مخيم المبعدين.  حتتَ يزال، إلى اآلن، يصب  ي الواد  المار من  مار  من ا جيَ 

الذين يعلمون النراس كيرف ُتصرنع  ،ومين، وموطن المستضعفينهنا مكان المحر
يظلرع برين الصرخور، ورا  طليانره  ،الحياة. هنا الم اومة اللبنانية. وهنا علري زينرب

 وماعزه.

كمررا ُخلررق أول مرررة، لررم يررزد عليرره إال رجررال الم اومررة، الررذين  ،المكرران هررو هررو
 .الم يمررون  رروق الررواد  ،وأولتررإ ال رراطنون الجرردد .ذر  رري قرراع الررواد حرربِ يتن لررون 
يرقررب ذلررإ الراعرري  ،الررذ  ي ررف منررذ أيررام  رروق الحا ررة، وحيررداً متررأمبلً  ،وصررابر
و ي كل يوم ي رر النزول ومحادثة علي زينب، و ري كرل يروم يؤجرل ذلرإ . ال مي 

 إلى اليوم التالي. 

المعترراد لرردى الرعيرران حمررل العصرري. والصررورة األثيرررة المنطبعررة  رري األذهرران 
علرى أن را مت اربرة  ،داتمراً  ،لو مرن النرا . كمرا ُتصرور األغنرامختَ يمكن أن عن م، ال 

لكرن الراعري !. رسر ا مرن الوحروبحيَ وط ا كلب يدور حول را وحيَ متللفة متجمعة، 
مل عصاً. كما أنه لم يكن بارعاً  ري العرزف علرى النرا . أمرا حيَ علي زينب لم يكن 

كيررف يمكررن إعررادة  ،يتصررورأغنامرره  متفرقررة متشررعبة، يصررعب علررى مررن يراهررا أن 
 .  !عند الرواح ،ميع اجتَ 

. وعنردما يريرد اسرتعادة شراة شراردة إلرى العصاب ل د استبدل على زينب الحجارة
ال ينفرت  من را إالّ  ،اصررها  ري داتررةحتُ  ،جارة متواليرةحبِ ال طيع،  إنه يبدأ برجم ا 

إلرى ال طيرع..  الذ  يوّد علي زينب أن تسلكه وصوالً  ،الطريق جاهات  طرف واحد، ب
 إصابة تعيدها إلى الجادة!. ،حين ينو  إصابة الشاة ،ويا ما أدق رميته

 ،أما النا ،   رد اسرتعاض عنره بالحردي . ولرتن كران النرا  وسريلة لبر  الشركوى
والتعبير عن لواعج ال لب،  ي خبل  واسع يردد من وراته األ ُق الصدى، ل د كران 

 بالنجوى، وعن الغنا  بالحدي . على علي زينب أن يستعيض عن الشكوى 

والسرماوات  ،يا علري زينرب،  ري هرذه األوديرة العمي رة الم جرورةتشكو إلى من 
ى الطليان الصرامتة البكمرا : تسرمع وتف رم وتترألم لإأواإ؟. جنَ إلى من تب  ، والعالية

بلف هرررؤال  النررراس الرررذين ال يت نرررون إالّ االسرررت زا  خررربِ ، ثرررم ال تشررركو وال تبررروح
 ..  ؟والوشايةوالسخرية 

. !م رباً رأسره مرن أذني را ،ولطالما أمكن رؤية علي زينب يضم إلى حضنه شاة
أن ي ترررب، إذن لرررأى دموعرراً صررامتة تنحرردر مررن عررين الراعرري  ّدر ألحرردٍ ولررو قُرر

 األعرج، سرعان ما يمسح ا، ثم ي ب منادياً شاة مبتعدة متجاهبلً كل شي :



 992 

 …  تعي.. تعي.. تعي يلعن بّيإ… ب هرررر

علي زينب ال يسلإ طريق ال ادمين الجردد، الممّ ردة نسربياًل لسربب بسريط عاترد و
دار حرنْ إلى كون انبثاقت ا األولى ال تمر بال رب من جحره. لذا   و يفضرل علي را اال

 حرونَ من مرتفع الطريق المرصوف  وق، بين الصخور وأشجار البلروط،  ،المست يم
 الواد  مباشرة.

وبعررد أن دار حررول حا ررة  .الطريررق المسررتحيلةاليرروم قرررر صررابر سررلوإ هررذه 
. ل د بدا له هذا الم بط أقرل .الواد  عدة مرات، اختار المكان الذ  سوف ي بط منه

 ، نررزل متشرربثاً بفررروع أشررجار البلرروط. األقرردام حررتتَ  ،خطررورة، وأقرردر علررى الثبررات
كراد ومرا . وثابترة وضع قدمه على صخرة بردت لره قويرةً ثم  .التي تتناثر  وق السف 

ولروال  !.الرواد  حرونَ ل ي علي ا بث له، تم يداً للخطوة التالية، حتى هوت متدحرجة يُ 
 خو ه ل وى ورا  الصخرة، وربما لكان سب  ا إلى ال اع. 

 ري  ه حول جذع شجرة البلوط، وقد صار اآلن معل راً ذراعُ  تْ لم يشعر كيف التفّ 
محاولتره الياتسرة للصرعود  يره،  ريإليرتكرز  حثراً عرن نترو ٍ بَ  ال وا ، يفحص برجليره
الرررواد  ال ترتفرررع عرررن رأسررره إال  ةُ حاّ رررد إال الفررررا ،  يمرررا جررريَ إلرررى األعلرررى،  ررربل 

سنتيمترات قليلرة. لكرن كيرف الوصرول، وال شري  بينره وبرين ال راع إال ال روا ، وال 
 وهذه الشجرة التي لن تستمر طويبلً!.  ،ة إال السما شي  بينه وبين الحا ّ 

ع لره عرن العمرل، وترذكر  ري هرذه اللحظرة كيرف مرات أبروه كان الخوف قد شل 
 ن بعيداً، وكيف مرات جرده  ري بربلد الكلرب والكلبرة.. وألول مررة بردا لره ودُ  ،غريباً 

وتمروت  ،ة: أن تنشرأ يتيمرةأبدية، وربما دعوة مستجابة، على هرذه الذرّير األمر لعنةً 
الصررا  جرا ه مرن  .. ومع أنه كان عليه أن يصر   ي طلب النجدة، إال أن!غريبة

 خارجه: 

 ب خليإ مكانإ.. ال تتحرإ.. أنا جايي... 

أن النظرر مرن  ،،   د سمع مرن كثيررينحتإلى تَ كان الخوف قد منعه من النظر 
 حرتتَ السر وط. لكرن الصروت ال رادم مرن  حونَ كفيل بالد ع  ،وحده ،األماكن المرتفعة

 أقنعه بالمحاولة،  نظر. 

 رري حجررم  حررتتَ حصررى، وكرران علرري زينررب كرران الغررنم المتفرررق  رري حجررم ال
لع قلبه خنْ العصفور، وكانت المسا ة الفاصلة كأن ا المسا ة بين السما  واألرض.. ا

أحس بأن ذراعه تتراخرى عرن الشرجرة،  ،مرت كالوميض ،وأي ن بال بلإ. وللحظةٍ 
مشرريراً بكلتررا  ، رري قرراع الررواد  ،الررذ  صررار اآلن ي فررز ويصررر  ،لرروال علرري زينررب

 أن يسارع إلى الصعود.. يديه، قبل 
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عاد األمل مع صروت علري زينرب الصراعد، وعرادت ذراعره للتشرب  بالشرجرة، 
عشربة  ،المتشرب  ب را ،وقد بدت له تلإ اللحظات دهراً، كمرا بردت لره شرجرة البلروط

 :  حتتَ بلع.. لم يكن ثمة إال رحمة  ، ثم هذا الصوت ال ادم من خنْ موشكة على اال

 هيني وصلتإ، امسإ بالشجرة كويس...  اف،ختْ اف، ال ختْ ب ال 

ثرم على الحا ة، منكفتراً علرى وج ره، إلى  وق، تمدد علي زينب وصل أن وبعد 
 مد يده وهو يل  : 

 ب يالبل، أعطيني إيدإ.. إيه.. يالبل، انت إيب اللي جابإ من هالطريق؟!.

وصرعد. وعنردما وصرل الحا رة، ارتمرى وهرو  ،تشبثت يد صابر بيد علري زينرب
 .  .موقناً بأنه قد ُكتب له عمر جديد ،يل  

نظرر  ري العينرين الصرغيرتين بعر ران شرديد، ثرم أل رى نظررة علرى قراع الررواد ، 
 وقال:  (1)كما الحت ج نم للخارج من ا ،الذ  صار اآلن يلوح أمامه

 ب شكراً، شكراً.. و  ما أنا عارف كيف بد  أشكرإ. 
قررال علرري زينررب ب  الطريرقبر ال تشرركرني علررى شرري.. برس مررا تيجرري مررن هررا  

لررف مررن هونيررإ لمررا برردإ تنررزل ب  جررل، ثررم أشررار بيررده إلررى الناحيررة األخرررىخبِ 
اطرإ، أنررا راجررع خرربْ عررالواد .. هيررد  طريررق مررا بيعر ررا غيررر أهل ررا.. يررالبل 

 لغنماتي.

 وعندما هتف صابر بل فة: 

 ب استنى، بد  آجي معاإ. 

 نظر علي زينب إليه بإشفاق، ثم قال: 

 .حتتَ تيجي، تعا. بس لف من هونيإ، وأنا باستناإ ب إذا بدإ 

ثم عاد من حي  أتى. ووقف صابر بعد أن اسرترد أنفاسره، يراقرب هرذا الراعري 
 صال  يمشي على الما . وليّ مثل الواد ، ب دو  تام،  حونَ الجبلي ينساب 

تتبعره أغنامره، و ري كرل يروم،  ،كان علي زينب يسلإ هذه الطريرق ، ي كل يوم
من سرماً إلرى ، علرى أسراس عنصرر  ،صول، كان قطيعه يتشرذم ويتباعدبمجرد الو

                                                 
  ال: تبرارإ  رجل يمشي ويكبو وتسفعه النار،  إذا ما جاوزها التفتالنار، رج من َيخب آخر من 1

  اني منإ، ل د أعطاني   شيتاً ما أعطاه أحداً من األولين واآلخرين.َنجالذ  
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قسمين: الغنم، وهي شياه الضأن البيضا  وكباشر ا الصرغار، التري تسرير  ري هردو  
منكسة الرأس، مستورة العجيزة، ورا  الراعي، مثل عذراوات خجربلت ال تربحسن 

والمررراعز  االعترررراض، وال تررربحول عرررن الطريرررق إال قلررريبلً، و ررري مررررات نرررادرة.
المتشيطنة بألوان ا السودا  والحمرا  الداكنة، تلإ التي ال تعرف ل ا مسكناً محرّدداً، 
وال تترإ شجرة دون أن تتسلّ  ا وت ضم أوراق ا وتلت م براعم ا، ثم ت ف بعرد ذلرإ 
 وق صخرة، تبحّدق  يما حول ا متلّفتة  ي كل االت جاهات، مثل شريطان كشرف عرن 

 ون.استه  ي مواج ة الك

بصروت  ،ما إن يصل علي زينب إلى قاع الواد ، ثم يناد  علرى قطيعره ولكن،
يمكن سماعه من بعيد، حتى ُت رع إليه األغنام، وُت رع إليه المراعز، كأنره يردعوها 

   إلى احتفال جديد.

اج إلررى سررعي وتسررلّق حتررتَ  ،هنرراإ، متباعرردةوولررتن كانررت األعشرراب متفرقررة هنررا 
 ،لرم تكررن كرذلإ: ل ررد كانرت تمرؤل الررواد  وتغطري الن ررر الرد لى   ،  رإن أشررجار حربَ و
مررن هررذه  ،د  أن الررت م  ررمٌ حرريَ ومررع ذلررإ  لررم  ضرررت ا وألوان ررا وأوراق ررا اليانعررة..خبِ 

لّرل وال حيُ واحردة.. وحترى المراعز الشريطان ب الرذ  ال  ى  ورقة د ل ،األ واه المتكاثرة
دون أن ي طفرره ب ال  م، وال يترررإ عشرربًة واحرردة دون أن ي تلع ررا، أو برعمرراً رّ حرريُ 
اول تررذوق هررذه الشررجرة: ل ررد عرررف بطبيعررة مركرروزة  يرره منررذ األزل، أن هررذه حرريُ 

 الشجرة سامة.. 

 .!هنا يتعلم اإلنسان من الحيوان، وهنا يبدو الماعز أذكى من البشر

سرربيله بررين هررذه  تطّ خرريَ الررواد ،  ررإن عليرره أن  حررونَ طري رره  لكرري يواصررل النبررعُ 
مررروراً بم ررام النبرري شررعيب، المتوحررد هنرراإ بررين ، الجنرروب حررونَ األشررجار الجميلررة، 

البساتينل حي  على كل قادم أن ينزل ويدعو ويطلب البركرة، مبتعرداً عرن سفاسرف 
مرل حتتَ بعبرارة  واضرحة ال  ،األمور، ألن الم ام نفسه ي وم بتحذير المارين من ذلإ

المحرراط  ،ن. ي رؤهررا كررل شررخص يمررّر ب ررذا المكررااسرربكم"حيْ النبرري شررعيب " اللرربس:
 .  بأشجار اللوز والزيتون

بالواد ، بعد البركة التري تعرّود الخبليلرة علرى النبع وبعد عّدة كيلومترات يلت ي 
ونرره  رري احتفرراالت م المتكرراثرة، بعيررداً عررن حبَ االغتسررال  ي ررا، بعررد كررل خررروف يذ

 المخّيم، قريباً من بستان الحلبي.

 ،حولرهل إذ كانرت لديره م ّمرة يت ن راأما الواد   لم يكن يأبه لكل هذا الذ  يردور 
 حررونَ ثررّم المواصررلة  ميررع الروا ررد المتفّرقررة،جتَ : ازهرراجنْ وي ضرري وقترره  رري سرربيل إ

، هنرراإ را رردان آخررران  رري الجرروار: األول هررو اْسررِفْيِنهْ  إضررا ة إلررى عررين . الجنرروب
الذ  يشرب منه المبعردون، أمرا اآلخرر   رو  ،ال ادم من الشرقل منحدراً من الشبلل
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غيرر بعيرد مرن  مرل اإلسرفلت،حيَ الجسرر الرذ   حرتتَ  ادم من الشمال الشرقي، مرن ال
  .(1) المبعدون! ر الواو  الذ  أحرق ذيلهحْ جُ  جانببِ  ن طة آخر الكون،

ال ابطة مرن يمرين اإلسرفلت  ،المخيم،  يبدو أن الطريق الترابية جانببِ أما  وق، 
إذ ال شي  يشي برأن يرد اإلنسران قرد  منذ بد  الخلي ةل  ناه  المتجه شماالً، قد ُوجدت 

المتراميررة مررن  ، ري تعررديل شري  من ررال حترى إن الصررخور البيضرا  ،يومرراً  ،تردخلت
ظلّت صامتة اليوم كما كانت داتماً، وكأن ا ال ترى أحداً. والشبق الذ  كران  ،حول ا

ألنرره ، ة هنرراإالررواد ، لررم يكررن ليتوّقرف أمررام صررخرة هنررا أو ثنّيرر حررونَ ي رود الطريررق 
واجرداً  ري  ،مترى ف يلترف ويلترو   ري إصررار انغررس  يره منرذ مراال يعلرم أحردٌ سو

حير  روح المكران  إلى الن رر، متسع األرض من حوله وليجًة توصله، آخر األمر،
 وسطوة الطبيعة. 

عندما وصل صرابر قراع الرواد ، كران الن رار قرد انتصرف.  جلرس إلرى جانرب و
وبعد أن الت ط أنفاسه قلريبلً،  .قديم. علي زينب، كما لو أن صداقة جمعت بين ما من

 ا تت  الحدي  متساتبلً: 

 ب ممكن نتعرف عليإ؟. 
 ب شو يعني! ب سأل علي زينب باستغراب ب أنا هيني هون، وهّيإ تعر ت علي. 

 ب ال.. أنا قصد : شو اسمإ؟.
 ب علي زينب. 

اياب من   ؟. لِب 
 ب يعني... 

اياب شو معنى: يعني!.. انت من   ال ال؟. وإ لِب 
ايامن  تْ  ِ لِ ب أنا خْ   . بس ما بعرف أنا من ا وإال ال.لِب 

 .  ؟يعني ،ب ليب ال
 سأل صابر باستغراب شديد. 

اياب علشان مالي حدا ب  ومرا ،لي نراس وما لي ملإ: يعني ماب  ب رد علي زينب لِب 
ايرالي غير خّية وحدة مجروزة ب لي مال.. ما ا ، هري أكبرر منري، وأنرا مرا سرألت لِب 

 انت  لسطيني؟.، هالسؤال. بس أنت من وين

                                                 
برر طرروال سررنوات االنتفاضررة، تعررود المبعرردون اشررتغاال يوميرراً برررجم الحجررارة، ومبلح ررة دورّيررات 1

الجنررود، وقمررع المشرربوهين، وحرررق بسررطات الفواكرره المخالفررة لمنررع االسررتيراد مررن إسررراتيل. وإذ 
حثرروا ل ررم عررن م مررة جديرردة، وقررد بَ صرراروا هكررذا  جررأة برربل عمررل يمررتص طاقررات م الحبيسررة،   ررد 

مبلح ررة األ رراعي والع ررارب وبنررات آوى. ولمررا رأت لجنررة المحا ظررة علررى البيتررة  رري  وجرردوها:
المخرريم، حجررم هررذا ال تررل الررذريع، أصرردرت اسررتغاثت ا بضرررورة التوقررف عررن اإلخرربلل بررالتوازن 

وظرل ذيلره شراهداً علرى  وقد كان هذا الواو  أحد ضحايا ما قبل االسرتغاثة،. الطبيعي  ي المنط ة
 وم.ذلإ النشاط المحم
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ن كررل اللرري هرران إبر أيرروه، أنررا  لسرطيني ب قرال صررابر ب لريب مررا نترراب عرارف 
  لسطينيين!. 

ر. كيف جيت مع م!.، وكويسينا مَهْو لي. بس ا ب قالو  انت باين عليإ مشح 
 .  ي م الكويس و ي م العاطل ،كويسين؟. الفلسطينيين زي م ز  الناس اب ليب م
تبعررين نسرروان وزعرنررة وقررواص، مررا  وْ كويسررين. َهررا الفلسررطينيين كل ررم مرر، برر ال

 بيعر وا غير هيإ. والبنت اللي بيشو وها حلوة بيخطفوها من ورا أهل ا. 
 إ هالكبلم!. ل ب مين قال

لرري، أنررا شررفت بعينرري. عنرردإ بررو  ررارس معلمرري، بنترره خطفوهررا  لبرر مررا حرردا قررا
ا شرررا  ا. قبرررل شررر رين رجعرررت ومع رررا الفلسرررطينيين. ومرررن يوم رررا راحرررت ومررر
.. وزتره. قرال: إيره، شرو عليرهجتْ ي بّير الفلسطيني اللي خطف ا، وقالرت ألبوهرا: يرا

إ صررت وجايي ليب!. قالت له: جايين نزورإ ومرة الجايي بنجيب الولرد. هّير
ي. قررام بررو  ررارس سررحب الخرطوشررة لي وصرر ن. قرراموا هربرروا.. قررال جررّد يررا بّيرر

 عملته جد قال!.  
 بعدين هذول شيو  بيخا وا  . . مب كل الفلسطينيين هيإ ب بس

 رقة ومرارة قاتبلً: حبِ وعندتذ ز ر علي زينب 

ما هودو اللي بي ولروا: قرال   وقرال الرسرول!..  الشيو . َهوْ اف إال من ختْ ب ما 
 غيرهن.كل شي ألعن من  وْ لإ هَ 

لتغيير مجرى الحردي  ب قال صابر  ي محاولة  ب خلينا من الفلسطينيين والشيو 
 انت ليب رجلإ ها  بتعرج علي ا؟..  ي عندنا دكتور يمكن يداويلإ إياها.ب 

 ب ال، ال، هيد  ل ا قصة كبيرة، ال انت وال غيرإ بي در يداوي ا. 
 ب شو قصت ا؟. 

فض صوت علي زينرب حترى صرار كرال مس، وبران الخروف خنْ وعند هذا الحد ا
 ات مردداً: جاهت   ي عينيه وهو يتلفت  ي اال

 ب دستور يا أسيادنا. 

اقشعر جلد صابر، واجتاحته موجة من الخروف أشرد مرن الموجرة التري اجتاحتره 
إذ كرران يرردرإ أن هررذه العبررارة ال ت ررال إال عنررد  .عنرردما كرران معل رراً بشررجرة البلرروط

ال ي طعرره إال حفيررف أوراق شررجر  ،. وران علررى الكررون صررمتالحرردي  عررن الجررنّ 
 سأل:  . وبعد قليلالد لى  

 ب شو الحكاية يا علي؟.. احكي. 
األزق  . سرريدنا علرري لمررا حررارب ملررإ الجررنّ برر يررا خيرري هيررد  برربلد معبايررة جررنّ 

 وكسره...
 األزرق وكسره؟!.  قاطعه مستغرباً ب سيدنا علي حارب ملإ الجنّ ب  بس، ب بس
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األرض السررابعة، ور عرره  رروق راسرره وضررربه  تحررتبرر إيرره، شررو لكرران!. لح رره ل
رد علري زينرب مسرت جناً مرن ب  يوم را صرارت الرزالزل بالردني باألرض. ومرن

 ليب ما بتعرف انت هالحكي!. ب  األمور البدي يةبالغريب ج ل 

 ب ال. 
 صابر وقد ان طعت حيلته.  رد

 لحرب يا مشّحر؟.   اب عارف ليب صارت ها

 ب ليب؟. 
 ب استطبلع. حبِ صابر  سأل

تلروا  لسرطين حيِ ، وكرانوا بردهن ب علشان ملإ الجن األزرق كران بيسراعد الي رود
 وي دموا األقصى. 

 ب وشو صار بعد هيإ؟.
 سأله صابر مستدرجاً.

وربطه بالحديد، ورماه  ري  األزرق أسير ب وال شي.. سيدنا علي أخذ ملإ الجنّ 
ور. وب يررة عسرركره هربرروا وتشررردوا  رري برربلد   حرربْ جزيرررة بعيرردة  رري السرربع 

برروا  رري المغرراور والوديرران... ختْ و ،اليررةالواسررعة، وأجررا بعضرر ن ل الجبررال الع
 المن زمين...  والي ود هربوا مع الجنّ 
 ب وبعدين شو صار؟. 

ب ما صار شي ب رد علي زينب باستخفاف، كأنره ي ررر ح ي رة أزليرة مرن ح راتق 
 أجو الي ود على  لسطين. ،الناموس ب لما ارتفع سيدنا علي

 ب سأل صابر ب وين راحوا؟.   ب والجنّ 
 عل كبلمنا خفيف علي م.. جيِ ا ب الجبال لليوم..   ب ب يو

 برجلإ ها  اللي بتعرج علي ا؟!.  ب وشو عبلقة الجنّ 
 ية. اب اسمع أحكي لإ الحك

حكرى كيرف ولرد  ري هرذا المكران بالرذات، برال رب مرن عرين ، زينب وحكى علي
د عاشرت بعرده وهكذا حدثته أخترهل إذ لرم تكرن أمره قر ،. هكذا حدثه أهل ال ريةاْسِفْيِنهْ 

ذات  ،كثيرا وال قليبلً.. ل د اختتمت حيات ا الباتسة بمولده  ي المكان الرذ  ُوجرد  يره
كانت ترعى الغنم كعادت ا، ولم تكن النسا   ي تلرإ  .ذو األعين األربع. يوم، الكلبُ 

أو  ،األيام يكثرن االهتمام بموعد الوالدة،  لطالمرا ولردن خربلل العمرل  ري الحصريدة
وترتم  ،متيسررة ،كالحمرل ،إذ كانت الروالدة. رعي الغنمخبلل أو حتى  ،رقطف الثما

 بأبسط الطرق. 
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بعرد و راة زوج را، ل رد عر روا  ،كيرف حملرت أم علري زينرب ولتن لم يعرف أحردٌ 
العررين، وإلررى  جانررببِ  ،تعرراني آخررر سرركرات ا كيررف وضررعت، بعررد أن وجرردوها مل رراةً 

ن والدت ررا : إعنررا  قالررت ل ررميصررر  ويفحررص برجليرره. وبكثيررر مررن الوليررد جانب ررا 
، حضرررت علررى صرروت المتعسرررة لررم تكررن لتررتم، لرروال مسرراعدة امرررأة مررن الجررنّ 

 الرذ  ، .. والمكان الوحيردر  وربط الحبل الس   طفلالصرا ، وساعدت  ي إخراج ال
التري خرجرت قبرل الررأس.  راحترق  ، خرذهاضطرت الجنية إلمساإ الوليد منره هرو 

ر  الفخذ، واحترقت المساحة ال  ة وهي ت ول: الذ  ربطته الجنيّ  ،محيطة بالحبل الس 

 ب سميه علي.. هيدا ولدنا. 

 .  !وصار علي زينب يظلع. وصار علي زينب مرتبطاً ب ذا المكان

 الكثيرررون مررن الررذين كرران المررؤتمر الصررحفي ال يشررغل بررال م، كررانوا يغررادرون
إلسرفلت مرا ي ررب مرن المخيم، بمجّرد أن تبدأ الشرمس  ري االرتفراع، هرابطين عرن ا

الطريق الترابية المؤدية إلى الن ر. ويبردو أن هرذا ال بروط العمرومي قرد  حونَ المتر، 
استرعى انتباه الحلبي وأغاظه، خصوصراً وقرد بردأت أشرجار الفواكره تتفرت ، وعمرا 

تني ررا، إذا مررا تعررود هررؤال  الغربررا  هررذه جيَ قريررب تثمررر. ومررا مررن ثمرررة يمكررن أن 
   د قرر أن يتصرف.ا وار بستانه. لذجبِ الطريق، التي تمر 

الررواد ، موشرركًة علررى  حررونَ عنرردما ت طررع هررذه الطريررق الترابيررة نصررف المسررا ة 
، مكرون مرن غر رة واحردة ،إسرمنتي االلتفات يسراراً، يلروح إلرى جانب را األيسرر بنرا ٌ 

على جوانب ا عرريب، تتسرل ه  رروع كرمرة ضرخمة، تغطيره أوراق را طروال شر ور 
مرل بندقيرة ب  يمكرن التخمرين حيَ شرخص مرتج م اآلن إلى جانب را  قفقد وو، الصيف

بأن را مررن مخلّفررات الحررب األهليررة ب وصرر   رري المررارين برأن علرري م البحرر  عررن 
التري تعرب  ري خردمت ا  ،غير هذه التي يسرلكون ا وتمرر عبرر أرضره طريق أخرى،

ي لكرحررإ أجزا هرا بصروت مسرموع، و، َنحروهموغرس ا. ثم وّجره  وهرة البندقيرة 
 يكون لطلبه معنى محترم.

نظررروا إلررى الرجررل ب رردو ، ثررم واصررلوا  ملررون عصررياً،حيَ المررارون الررذين كررانوا 
طررري  م. وبعررد قليررل غررابوا عررن األعررين، خلررف المنعطررف الررذ  يسرربق المنحرردر 

كسري ان  ،صارت عصي م تمرارس وظاتف را ،المنت ي إلى الواد . ومنذ تلإ اللحظة
ال راع. وبعرد أن تعرّروا  حرونَ رض، خشرية ال روّ  إضا ية، تساعد علرى التشرب  براأل

الرركبتين، وصراروا  ري  حرتتَ وارتردوا سرراويل م المتطاولرة إلرى مرا  من مبلبسر م،
 الما ، قال بعض م لبعض:

 ب مجنون!.. بيفّكرنا بنخاف من البواريد. 
 ب شايفين وج ه؟.. ز  الكلب أبو أربع عينين.  
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يرت  ي جنبات الواد ، وصكت األحجرار ولكن طل ات بندقية الحلبي، التي تطا
 ررري السرررف  المجررراور، أقنعرررت م برررأن م مسرررت د ون ح ررراً، وأن علررري م االختيرررار برررين 
اإلصرررررار علررررى النررررزول والمواج ررررة، أو سررررلوإ الطريررررق المسررررتحيلة األخرررررى 

 !.آخرأمراً  رر عاد  واالنصياع للت ديد. ولكن الحلبي 
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ىادتطالءىالمؤمنحدوثى
دَّ اٍت                           وزئنا بالنسا  ُ ر 

 وأاواٍدج  كنَّ لنا ععا ا
 
 عا ر بن الع يل

 

 المكان: الدولة اإلسبلمية. 
 9993 آذار 29الزمان: 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭

إذ رأى ل د غير الحلبي من خطته، بعد أن جرب طري ته األولى  لرم تفلر .   رو 
  ررد قرررر أن المبعرردين،  ال ُيخيررف أحررداً مررن ،ديرربررإطبلق النررار مررن بع ،أن الت ديررد

 يتحداهم وج اً لوجه، ومعه البندقية زيادة!.. 

اقترب بسيارته من المخيم، حتى إذا صرار  ري مواج رة األوالد، أخررج البندقيرة 
 وأطلق!.. 

 رد ه بالمرال ب  لربما ظن أن م سي ربون. وربما ظرن أن رم سريحاولون استرضرا 
، هرو أن َيحرد  الحلبري علم بأن العديد من الج ات تدعم م ب لكن الذ  لم َيُدْر ِبخلرد

 له ما حد !.. 

لكنه حرد : إذ سررعان مرا وجرد األوالد لعبرت م، التري أت نوهرا طروال االنتفاضرة 
 معاٍد ُيحاول قتل م!.  سيارة معادية كسيارة الجيب، وجند ّ : أمام م

سب، هري التري اقتضراها الرزمن، لكري يتحرول الحلبري إلرى ب ايرا لحظة واحدة  ح
الكمررين السرر ل، وقررذ وا األوالد لرره  شررخص ممرردد  رروق الصررخور، بعررد أن نصررب

سيارته بالحجارة،  وقعت السيارة على جانب ا، ووقع الحلبري من را  ري منحردر مرن 
 األرض،  اقداً وعيه. 

 اقة. ومذاإ َتحول الحلبي إلى شخص وديع، يمد يده للصد

 أعاد ا تتاح الغر ة الم جورة، وحول ا إلى دكان،  يه هاتف خلو .ومذاإ 
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 رو عيرد األم. والمشرايخ ال يعتر رون   ، اليرومأمرا كان ذلإ  ي األيرام الماضرية. 
حتفرل سرراً بعيرد األم، بعيد األم.. ولكن العالم ليس كله مشايخ، بل إن ثمة هنرا مرن يَ 

مرن هنراإ جررون ويُ  ،شربان إلرى دكران الحلبرييتسرلل بعرض ال إذبطري ته الخاصرةل 
 ..  !ويبكون ،اتصاالت هاتفية مع أم ات م

 المشايخ يبكون!.. 

  م  ي ن ايرة األمرر أنراس، جراؤوا كمرا جرا  كرل النراس، مرن نفرس !. هذه ح ي ة
األماكن، ورضعوا أثدا  أم ات م، كما تفعل كل المخلوقات من هذا النوع. لذا  إن م 

يبكون. وربما هدهردت م  ،ت أم ات م،  ي ال اتف وهم مبعدونعندما يسمعون أصوا
وربمررا احتاجررت ت رردتت م إلررى دقرراتق  أم ررات م علررى الجانررب اآلخررر حتررى ي رردأوا.

   .، يت اضى ثمن ا الحلبي!إضا ية

كرررانوا معجبرررين باألسرررلوب الرررذ  تصررردى بررره  ،كل رررم ،ورغرررم أن زوار المخررريم
لرم يكرن موا  راً علرى طري رة الحيراة التري  المشايخ لمسألة اإلبعاد هذه، إال أن أغلرب م

التري  ،ملون ا، خصوصاً بعد رؤية حجم ال سروةحيَ يعيشون ا، وال على األ كار التي 
وال يظ رر إال  ،ظاهر هذه الحيراة، والتنراقض الرذ  يكمرن  ري داخل رامتسيطر على 

 للعيون الفاحصة.. 

بر ضر م االعترراف تلفرون عرن م خيَ برون الردنيا مثرل كرل البشرر، ولكرن م حيُ إن م 
أحرب وإن . !ب ذا الحب، رغرم مرا اشرت ر عرن م مرن خبررة  ري انت را  أطايرب الحيراة

 .  !يضا  المكتنزة، والحلوياتاألشيا  إلى المشايخ ثبلثة: اللحم الدسم، والمرأة الب

بطنره مرن اللحرم  يسرتدعي واحردها اآلخرر:  ربل يمرؤل شريخٌ  ،ثبلثة أشيا  مترابطرة
متناسرياً ، ه على النسا ، ويبدأ بتصورهن  ري أوضراع مختلفرةالدسم، إال ويسيل لعاب

أن الشيطان هو من سّول لره ذلرإ واسرتدرجه إليره. وحترى إذا ترذكر،  إنره ال يكلرف 
نفسه عنا  االستعاذة واالستغفار، ألنه يدرإ أن ذلإ سوف يطرد عنه الشيطان  ري 

مررل حتَ رّ  ب ررا أن تلررإ استضررا ٌة َحررو. وتلررإ استضررا ة ال تكلررف إثمرراً !. أحرربلم الليررل
الترري ال  ،الحرراالت النررادرة حرردى  وإن ررا إلإلررى عرروالم كررم كرران يتمناهررا.  ،المضرريف

 يستغفر  ي ا المشايخ.

الكثيرون من الناس العاديين ال يعر ون ذلإ، وال يتصورون الشيخ إال مرزدّرداً 
ال راد   ،مثل بيضة مسلوقة، قبل االضطجاع  ري نروم يشربه نروم ذكرر الربط ،المرأة
 لكن ذلإ غير صحي . . !لمسترخيا

مرن ذلرإ أرقرى عبلقرة  . والعبلقة غير هذا تماماً، بل هيبالمرةإنه غير صحي  
مراهرة وروح متوثبررة: إنرره   نرا اإلبررداع الح ي ري، بيرردٍ وأكثرر إمتاعرراًل حير  يتجلررى ه  

يمسررك ا بيررده أوالً، ثررم يبرردأ  رري ت ليب ررا ك طعررة حلرروى  رراخرة.. إنرره بررذلإ يتفحصرر ا 
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، ثم يبصبص  ي ثنايا لحم ا ب والمرأة عنرد الشريخ ذات ثنايرا رجراجرة، ت برل متأمبلً 
برر لكرري تررتمكن الحررواس جميع ررا مررن االشررتراإ  رري الكرنڤررال (1)بررأربع وترردبر بثمرران

الصاخب، وي رب ا من أنفه، ويشم جلدها، وعندما يدعإ وج ه  ي إ رازات عرق ا 
ن يتذوق ا بلسرانه وشرفتيه، ويلع  را لكنه ال يتسرع، حي  ال بد له من أ. يزداد ت يجاً 

. وعنردما ت تررب !ببخل من يؤجل األكلة اللذيذة إلى ن اية الحفرل، ليطرول اسرتمتاعه
يعض ا ويعو ،  تسكر أذناه بصروت الموسري ى.. ثرم تبردأ مرحلرة  ،اللحظة الحاسمة

 االلت ام. 

 ه وال ي بررل األسرررى، وال يترررإ ورا ، إنرره ي جررم ويرردمر ،الشرريخ وعنرردما يلررت م
 أشبلً  أبداً.. 

 إنه خير من يعرف كيف تؤكل الحلويات. 

 رري هررذا المكرران النرراتي مررن العررالم، ال يمكررن اسررتخدام هررذا النرروع مررن  ،ولكررن
. !مرا هرو أشرد مرن مراقبرة المشرايخ للمشرايخ ، ري الكرون ،الحلويات، حير  ال يوجرد

 ،تررديناً  أشرد  ن نفسره،  إنرره سروف يكررون وإذا أمكرن للشرريخ أن يكرون متررديناً، بينره وبرري
يرررراقب م بنزاهرررة ال تتطلب رررا الكترررب الم دسرررة ، إذ (2)اآلخررررينراقرررب تررردّين عنررردما ي
 .  !وكبار  ي السن ،والمراقبون هنا كثر .!نفس ا

ال يمكرن إطفراؤه  ري مثرل هرذه الظرروف،  ،هكذا يبدو أن غليل المشايخ للنسرا و
يفعلره الشريخ ذيراب  والحردي  الحربلل وال يمكن التعويض عنه إال بالحدي  الحربلل.
   الغضبان، هناإ  ي ال رية التي ال ُتحب ال تال.،

كان قد أدرإ، منذ ال سم، أن احتمال العودة إلى البيت صرار متوقعراً، وحترى لرو 
خصوصراً اآلن، وقرد ، كان موعده بعد عام،  ري الد عرة األخيررة،  رإن األمرر قريرب

إبعراد.. إذن  ربل زواج.. إذن مضى من المدة ما ي رب من الثبلثة أش ر.. وإذن  ربل 
.. ال ، صرارت شريتاً مؤكرداً بط وسره المكررورة ، العودة إلى ممارسة الرزواج ال رديم

الحربلل "و "وكأنرإ يرا أبرو زيرد مرا غزيرت"زنرون.. حيَ ش راوات، وال لبنان، وال ما 
                                                 

المخن  قرال لعبرد   برن أميرة المخزومري: إن  رت    علريكم  "ِهيت"ب ذكر الواقد  والكلبي أن 1
الطرراتف،  عليررإ بباديررة بنررت غرريبلن بررن سررلمة الث فرري:  إن ررا ت بررل بررأربع وترردبر بثمرران، مررع ثغررٍر 

ي كما قرال قريس كاألقحوان. إن جلست تبن ْت، وإن تكلمت تغن ْت. بين رجلي ا كاإلنا  المكفو ، وه
 بن الخطيم:  

 تنام عن ُكْبر شأن ا  إذا         قامت رويداً تكاد تن صفُ 
   . : "ل د غلغلت النظر إلي ا يا عدو  ". ثم أجبله عن المدينة  ال له النبي

،  اعترضروا علرى حردو  المتدينين الجدد مرن مصرر، علرى أميرر المرؤمنين عمرربعض قدم ب 2
م براهلل إن كرانوا قرد قررأوا ال ررآن،  أجرابوا: نعرم.  سرأل م براهلل إن كرانوا قرد سرأل  بعض الصغاتر. 

 علرم ربنرا أن سرتكون لنرا سريتات قردثكلرتكم أم راتكم. : طب وه حر ياً  ي حيرات م.  أجرابوا: ال.   رال
هل علرم أحرد بمرا قردمتم؟. سأل م: . ثم تنبوا كباتر ما ُتن ون عنه نكفر عنكم سيتاتكمَتجإن   ال: 
  ال: لو علموا لوعظُت بكم.  الوا: ال. ق
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لمرا  ،الدولرة اإلسربلميةقامرت . ولرو هرذا الصردد ي " وال مشتب ات بّين والحرام بّين
  ي هذه الورطة النكرا . وقعنا 

 .  ب العالم ملي  بالكفار. ومع الكفار ليس هناإ سوى لغة السيف
، مترأمبلً الشربان المتحل رين حاسم قال الشيخ ذياب الغضبان بصوت مت دجهكذا 
 .  ي الخيمة المعزولة ،حوله

صمت متأمبلً  يمن حوله، ليرى أثرر كبلمره علرى وجروه م.  يمرا كران يلروح ثم 
بريق استعبل  من يعرف ما ال يعرف اآلخرون، ثم ها هرو يعلم رم لوجره  ي عينيه 

  . وبعد برهة أردف:

وإن آية السريف كانرت مرن آخرر مرا نرزل مرن ال ررآن.. ترذكروا أن را نزلرت  ري ب 
بعامين   ط.. أ  أن ا نزلت بعرد آيرات الردعوة  العام الثامن، قبل و اة الرسول

شررر ر الُحرررُرم،  ررراقتلوا المشرررركين حيررر   رررإذا انسرررلخ األوالموعظرررة الحسرررنة: 
 ،.. ل ررد نسررختوجرردتموهم، وخررذوهم، واحصررروهم، واقعرردوا ل ررم كررل مرصررد

كرل آيرات اللرين والموادعرة والجردال برالتي هري أحسرن.. إن  ،المحكمة هذه اآليةُ 
 بالسبلسرل.. ،على المؤمنين أن يسيحوا  ري األرض، وي رودوا النراس إلرى الجنرة

مرن  ، تلى، ويرتفع الش دا  إلرى الجنرة، ويتحررر العبرادست وم الحرب، وسي ع ال
 ،ونسررا هم ،وببلدهررم ،إلررى عبررادة رب العبرراد.. إن أمرروال الكفررار ،عبررادة العبرراد
ولنا الجنة: ل م نرار الردنيا بسريو نا، ونرار  ،بنص هذه اآلية.. ل م النار ،حبلل لنا

، والنصررر  رري اآلخرررة بالشرر ادة ،اآلخرررة بعررذاب الجحرريم. ولنررا الحررور العررين
  ي الدنيا.. ،ونساؤهم ،والتمكين

 هتف شاب معجباً ب كيف هذا؟.ب  ب نسا  الكا رين
ما ُكترب  ري من يعلم  بإشفاقِ  ،ب نعم يا أخي، نعم ب هز الشيخ ذياب رأسه للشاب

، ن رتل م؟.  رإذا كانرت أنفسر م لنرا مباحرةً  مْ لَروَ ب نعم، لنرا نسراؤهم. أَ اللوح المحفوظ 
ل!.. ثم لمن نتررإ نسرا هم بعرد قرتل م؟.. إن رن  ، ما بالإ بالمرأة وهي متاع ُيتمو 
 ال رآن. هد  عنحتَ الذ   ،ملإ اليمين

 ب ما هو ملإ اليمين يا شيخ؟. 
 نحررنَ برر النسررا  البلترري يؤخررذن أسرريرات،  رري الحرررب مررع العرردو، هررن سرربايا.. 

ن نغنم ن  ي الحرب، ويصبحن ملكاً لنا، بشرط أن ي وم اإلمرام العرادل بت سريم 
 علينا: لإ واحدة أو اثنتان، حسب العدد المتو ر..

 ب ونتمتع ب ن كما نفعل مع نساتنا؟!.

 .  آخر بصوت مسموع، وقد أعجبه الكبلمل   شاب 

  أجاب الشيخ:
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يا أخي، جزاإ   خيراً. أوال تعرف ذلإ؟.. النسا  من زينة الحيراة  ،نعمب نعم، 
  التري أخررج لعبراده والطيبرات  قل: مرن حررم زينرةالدنيا، ومن نعم اآلخرة: 

من الرزق! قرل: هري للرذين آمنروا  ري الحيراة الردنيا، خالصرًة يروم ال يامرة. كرذلإ 
.  ي الدولة اإلسبلمية ال ادمرة إن شرا   ، تسرتطيع نفصل اآليات ل وم يعلمون

 هكذا هو حكم اإلسبلم العظيم. أن تشتر  لإ واحدة أو اثنتين من السوق.
، ثررم أذهررب ب ررا إلررى البيررت، وأصررنع ب ررا مررا يصررنع ة مررن السرروقأشررتر  امرررأبرر 

 الرجل بزوجته؟!.
ب نعم يا أخي، مرن السروق ب اتسرعت ابتسرامة الشريخ ذيراب ب ترذهب إلرى السروق، 

 تار ما ت فو إليه نفسإ من ا. ختَ وت لّب البضاعة المعروضة، و

 لكن هذا الكبلم لم يعجب شاباً آخر   ال:

أهكررذا ي ررول    رري اإلسرربلم بضرراعة معروضررة؟. النسررا برر بضرراعة معروضررة!.
   اإلسبلم العظيم!. أيسم  دين   الذ  نزل من السما  ب ذا؟.

بل جرة ت ريريرة بم ابرة واضرحة، ثرم قرال  ، ري مجلسرهالشريخ ذيراب هنا اعتدل و
 محايدة، شأن ا شأن كل ل جة ت ول الح اتق الخالصة: 

بت سريم ن هو الخليفة المسرلم العرادل ب ي وم اإلمام ب و ،ب النسا  البلتي يتم سبي ن
 ت م رإذا مرا زدن علرى حراج. على المجاهدين  ي سبيل   علرى أرض المعركرة

 ررإن لررم تكررن ضررع ثمررن ن  رري بيررت مررال المسررلمين. وع ن  رري السرروق، وقررام ببرري
مرن ن مرن تستطيع أن تشتر  لإ واحردة مجاهداً أو لم تش د تلإ المعركة،  إنإ 

  .احدة، و ق ما ت وى نفسإ، وما تملإ من مالمن و أو أكثرالسوق، 

   تف الشاب األول وقد ازداد تل فه:

 ؟ ب ولم ال أكون مجاهداً 

  استنار وجه الشيخ ذياب سروراً وقال له مشجعاً:

رد الشريخ ب  ب ستكون مجاهداً، إن شا   ، وستحظى بما َيحظى بره المجاهردون
والفرق بين ملإ اليمرين ب  لتوضي ذياب الغضبان، وقد لمعت عيناه. ثم واصل ا
 ، فري الرزواج أنرت مررتبط بعردد. والزوجة، امتداد العردد، وعردم اشرتراط العردل

 ربل  ،هرو أن تعردل بيرن ن  ري المبيرت. أمرا الجروار  ،بشررطٍ . ومرتبط هو أربع
يشررترط أن ت سررم عرردد، وال شرررط. إذ ال َيحررد امتبلكررإ للجرروار  عرردد. كمررا ال 

عردل عليرإ الال يشرترط . أضف إلى ذلإ، أنره م للزوجاتكما ت س ،بين ن بالعدل
   خبلف بضع الحرة.الجارية من وص، بِ  عَ ضْ بين ن  ي النف ة. وذلإ ألن بِ 
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مصررمص الشرراب شررفتيه، وقررد ازداد حبرره لئلسرربلم. وتملمررل بعررض الجالسررين 
شراب ثالر  وقرد ليغيرروا مرن أوضراع جلوسر م حترى ال تنفضر  األمرور. ثرم انبررى 

   :أعجبه الكبلم

ب جريَ نرتعلم مرن سرماحتكم أمرور ديننرا،  ربل  نَنحرب يا موالنا، ال حيا   ي الدين. 
أن يب ى شي  خا ياً علينا. إننرا نريرد معر رة مرا ينتظرنرا  ري حالرة  ،والحالة هذه

إن شا   . مرا عنرد   عر نراه. لكرن مرا هرو علرى األرض،  ،االنتصار ال ريب
 ستفسار. كيف سيكون؟. هذا هو ما يدعونا إلى اال

 شيتاً.  بَ ختَ ب قل يا أخي وال 
 ويكسب الحسنات.  ،وقد شعر بأنه اآلن ينشر العلم ،قال الشيخ ذياب

ب كيف سنشتر  السبّية من السوق، وكيف نتعرف علرى مزاياهرا، إذا كانرت  ري 
ثياب سابغة مغطاة، كما يطلب الشرع الحنيرف؟.. كيرف سرن در الرثمن، ونعررف 

 س هذا البيع من نوع بيع الغرر المن ي عنه؟.. ماذا سوف نشتر ؟.. ألي

التي ُيرى  ي ا الشيخ ذيراب وهرو يضرحإ  ،كانت هذه هي إحدى المرات ال بلتل
بصوت مسموع، حتى إنه أوشإ على الصرا . وبعد أن تمالإ نفسه بصرعوبة، رد 

 بإشفاق شديد. 

ذه السربّية  ر.  األمة ليست مثل عرورة الحررة عورةُ  :أوال، ب يا أخي، سامحإ  
إال مرا برين السررة  ،عند الحاجرة ،عورت ا مثل عورة الرجل،  بل تغطي أََمٌة جارية،
قرد روى ابرن شريبة  ري و ّسر ا.جتَ أنت تستطيع أن تتفحص ا، أن وهكذا  والركبتين. 

 برن عمررعبرد   عرن نرا ع عرن مصنفه والبي  ي  ي سننه ب وصححه األلباني ب 
على أَْلَيَتي را، أو برين  خرذي ا، وربمرا  الجارية وضع يدهأنه كان إذا أراد أن يشتر  

 كشف عن ساقي ا. 

 : ي إشفاق مترددتبلً تسا انبرى الشاب الذ  لم يعجبه الكبلم منذ البداية م

 كبلماً غير ذلإ.  ، ي الن ب ،ب لكن األ  صابر كان ي ول

ف ، ثرم قرال بترأ مرط شرفتيه بسرخريةذيراب الغضربان، وعراد الشريخ وهنا غضب 
 واض :

و عرل عبرد   برن عمرر رضري  ،ل د ذكرت لإ أقوال الف  ا ؟. ب ماذا كان ي ول
   عنه،  ماذا تب ى لصابر لي ول؟. 

ب عفواً يا شيخ ب قال الشاب متردداً ب أنا   ط أسأل لكي أعلرم. أنرا شخصرياً لسرت 
 .  مع رأ  األ  صابر، لكني أود االستزادة من العلم، ومواج ة الحجة بالحجة
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  رد الشيخ ذياب بصبر عظيم:

 ب حسناً. ماذا قال صابر؟.  
ب قال: إن هذه اآلرا  ليست من اإلسربلم، بردليل أن را لرم تكرن موجرودة  ري زمرن 

وال  رري زمررن الخلفررا  الراشرردين، وإنمررا ُوجرردت بعررد ذلررإ،  رري زمررن  الرسررول
 األمويين والعباسيين، الذين مؤلوا قصورهم بالجوار . 

.. حسناً  ماذا ي ول  ري ا ينكر وجود الجوار   ي زمن النبيب إذن  صابر هذ
 ؟. أو ما ملكت أيمانكمقوله تعالى: 

 قال ذلإ الشيخ ذياب وقد لمعت  ي عينيه نشوة االنتصار. 

وهكذا وجرد الشراب نفسره من راداً إلرى شررح آرا  صرابر!..  ري الح ي رة إنره كران 
ا يعوت، وإن كان قد أعلن غير ذلإ. لذمتأثراً ب ذه اآلرا ، التي سمع ا منه  ي كتس

   د قال: 

برر قررال صررابر: إن اإلسرربلم قررد تعامررل  رري ذلررإ الررزمن مررع اآلخرررين، و ررق مبرردأ 
 ،المعاملررة بالمثررل. وإذا كانررت المجتمعررات غيررر اإلسرربلمية تسررتعبد الم ررزومين

 حترررى ولرررو كرررنّ  ،وتعتبررررهن جررروار ، وتطبرررق ذلرررإ علررري ن ،وتسررربي نسرررا هم
مرن طررف  ،اإلسربلمي أسرراه رر المجتمرعُ حريُ لمنط ري أن مسلمات،  مرن غيرر ا

واحد،  يختل الميزان الديموغرا ي لصال  الكفار. أمرا وقرد اتفرق العرالم الحردي  
ريم الررِرق، ومنررع االسررتعباد،  ررإن اإلسرربلم يتبنررى اآلن هررذا االتفرراق، حررتَ علررى 

بالفعرل، وير ض مبدأ الجوار  وملإ اليمين.. ل رد كران ملرإ اليمرين أمرراً قاتمراً 
كمررا هررو رأ   ، احتاجررت اآليررات إلررى تنظرريم التعامررل معرره، ال إلررى اسررتحداثه

سماحتكم.. أما عورة األمرة،  صرابر يؤكرد أن اإلمرام ابرن حرزم يعتبرهرا كعرورة 
 .(1)الحرة تماماً، وال  رق بين ما

ب هذا رأ  صابر شخصياً. خذه إن شتت ودع الجروار ، أمرا أنرا  رأيري هرو مرا 
 ف الصال . كان عليه السل
 وقد نفد صبره. ،زمحبِ الشيخ ذياب هكذا رد 

 ب وهل السلف الصال   ي نظر سماحتكم هو الدولة العباسية؟. 

لررم ينتبرره إلي ررا الشرريخ ذيرراب، لررذلإ   ررد  ،كرران  رري نبرررة الشرراب بعررض سررخريةٍ و
 واصل مثل ناص  أمين:

                                                 
ب ي ول اإلمام ابن حزم: "وأما الفرق بين الحرة واألمة،  دين   واحد، والخل ة والطبيعة واحدة، 1

كل ذلإ  ي الحراتر واإلما  سوا ". ثم ي ول مشنعاً علرى المخرالفين: "  رل ل رذه األقروال دوا  أو 
 مة من ا؟!. وهل ُيحصى ما  ي ا من التخليط إال بكلفة؟". معارضة، إال حمد   تعالى على السبل
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. !متوكرلأو حترى ال ،أو المعتصرم ،اكم مثرل هرارون الرشريدحربِ ب يا أخي مرن لنرا 
 دعإ من آرا  صابر هذه،   و لم ي رأ كتب الف ه كما قرأت ا. 

 ب ربما. 
 وقد بدا على وج ه عدم االقتناع.  ،تمتم الشاب

تنبره لل جتره السراخرة  راحمرت المعجرب، وقرد  شرابالب رد عليه  ب بل هذا مؤكد
حرردقتاه ب المؤكررد أن المترراع الحسررن سرروف يكررون متررو راً بررالحبلل  رري الدولررة 

لكربلم ي ولره أمثرال  ،لن نترإ آرا  كبار الف  ا  نحنَ سبلمية، كما قال الشيخ. اإل
.. الدولرة اإلسربلمية (1)صرابر هرذا وينسربونه البرن حرزم صراحب طروق الحمامرة

  يه.  نحنَ هي الحل لكل ما 

 ب صحي ، صحي .. يا سبلم!.. 
 مصمص آخرون  ي انتظار الدولة اإلسبلمية.

                                                 
طروق الحمامرة  ري اإللفرة "ب هو أش ر ما كتبره العررب ال ردما   ري الحرب، وعنوانره الكامرل هرو 1

 . "وِاإلالف
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ىفالمرأةىالَنَصحدوثى
 هللاِ بينأ وبينها            ر تنأ وِسْترُ 

 ع يا  أ زاِر الِكناس ر ي ُ 
 ر يُتها            أي ُرّب يوٍ  لو ر ْتنأ

 ولكّن عهد  بالنضال قدي ُ 
 

 أبو  ّيا الن ير 

 المكان: الدولة اإلسبلمية. 
 9993أيار. الزمان: منتصف 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭

عرررف علرري زينررب طري رره إلررى المخرريم، وكرران ال بررد لرره مررن ذلررإ آخررر األمررر.. 
ه على الطريق كان بو ارسل إذ جا ه بصرحبة صرابر، الشراب الغريرب وأول من دلّ 

 !..  قبل مدة ،الذ  أن ذه من الس وط  ي الواد 

 ل د أن ذناه ومضى،  ما الذ  جا  به اآلن!. 

يررى  ي را هرؤال  الغربرا .  ،بداية، كما كان يفعل  ي كرل مررةان بض قلبه  ي ال
ن تطفرو هو إال أما  لم تكن من النوع الذ  يب ج ال لب!.. م وال جرم،  ذكرياته مع 

صورت م علرى صرفحة الرذاكرة، حترى يرراهم كرأن لرم يغرادروا، بأزيرات م المرقطرة، 
اهيررإ عررن الفتيررات وأسررلحت م الكثيرررة، واعترردا ات م الترري باتررت مضرررب األمثررال. ن

البلترري هررربن مررن م، والفتيررات البلترري هررربن مع ررم، وال رررى الترري اكترروت بنيررران 
شررجارات م ومصررالحات م العشرراترية!. حتررى أ ررراح م تشرربه الحرررب لكثرررة مررا ُيطلررق 

رغم ما يبدو عليه مرن الطيبرة، إال أنره ال شرإ الصابر،  وهذا.  ي ا من الرصاص!.
 من م.

إليرره نفسرره، بعررد أن  ررارق صررابر، وعررادت بعودت ررا كرران علرري زينررب قررد عررادت 
أيرام أن كرانوا  ،ن ا عن الفلسطينيين طوال سنوات ماضيةقناعاته الراسخة، التي كوّ 

 نر، قضراهاقصر عردم السرماح للحظراتٍ  ، رر بعد أن عاد إلى االختبل  بنفسه،  هنا
 ..  ه عن الخطرغرّ خدعه عن نفسه، أو تمع شخص ال يعر ه، أن تَ 

نفسره بتصرميم ب وال غرابرة أن أناسراً علري زينرب مرن الوبرا  ب حرد  إنره جرز  
 ررأوهم قبرل أيرام،  مرن لحظرة أن أ راقوا صرباحاً هّجروا بنات م إلى المدن المجاورة، 
أال يعررف ذلرإ برو من هرذا الوبرا .. علي ن خو اً وعر وهم!. ل د رحلوا ب ن بعيداً، 

 !.ما الذ  يربطه ب م  ارس؟. 
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جايبره هيردا معراإ! ب هترف علري زينرب بترأ ف، وهرو لشرو و ،جرا شرو لب لريب: 
 يلوح بيده بال رب من وج ه ب امبيرح كنت هون.. ما الزمني شي. 

بر لره، لره، يرا علري! ب هترف برو  رارس مسرتنكراً، وقرد أدرإ مرا يعتمرل  ري قلرب 
 الرجل الطيب ب شو مالّإ. هيدا راجل طيب، هيدا صابر.. 

 الواد قبل كام يوم. ب عير ه، عير ه.. كنت أنا وياه ب
 ب يعني عيرف صابر!.. طب لشو زعبلن هؤل ؟.

ب يا خيي، مرا برد  ال صرابر وال مسرتعجل.. خرده وروح مرن هرون.. يرالبل..   
 يس ل عليكن. 

اف يا علي، ما قلت لإ َهْو جماعة غير شكل؟. َهْو المتردينين، المشرايخ، ختْ ب ال 
 .  ما بتعرف شو المشايخ؟.. يعني ز  حزب  

بركررررة و ، بركررررة!.. قررررال يعنرررري جبررررت لرررري سرررريرة نرررراس بررر إ .. إ .. إ .. 
تبعرررين قرررال   وقرررال كويسرررين!.. حرررزب  !. قرررال يعنررري َهرررْو ز  حرررزب  ، 

 .  ؟بيخو وا أكثرليب مالإ عارف إن هودو الرسول. 
قررال بررو  ررارس. ثررم  رري محاولررة لررربط ب  برر ال يررا علرري، ال، هيرردا علررى ضررمانتي

 تعا يا علي، تعا سلم على صابر. ب  اقة بين االثنينأواصر الصد

  رد ا أنفإ منإ وإن كان أجدع. صابر كان يعرف ذلإ، ومستعد لرد ع الرثمن. لرذ
 ن نفسه على احتمال كل هذا ال ول، خصوصاً وهو صادر من مثل علي زينب. وطّ 

. كثيرررقبرل ذلررإ ب ،مترردداً، وجررد يرده مبسرروطة هعلرري زينرب منرر عنرردما ت ردم  لرذا
 إ رأسه محاوالً االعتذار: حيَ كان المسكين و

ر، أنا ما بانسى أصرحابي، برس ابرن الحررام مرا تررإ البرن  ب ال تواخدني يا مشح 
 .  الحبلل سّكة. وَهْو جماعتكم اللي كانوا هون، ما خلوا على العين قذى  

برر بررس أنررا قلررت لررإ قبررل: إحنررا (1)بر عررارف، عررارف يررا علرري ب رد صررابر مؤّمنراً 
أنت أن ذتني، ولوالإ كران أنرا هرؤل ميرت.  إن شكل. بعدين ما تنسى جماعة غير
 لإ الواجب.. تعال علينا وجربنا.   ضل، والزم أردّ  يعني لإ عليّ 

جربكن يرا خيري!..   مرا بينري وبيرنكن.. خلينرا أصرحاب مرن بعيرد لبعيرد أب لشو 
 أحسن. 

 كان يتحد  ويشير بيديه كأنه يطرد خياالت شيطانية. 

                                                 
كان م تنعاً بأن علي زينب لم يكذب  ي أصل الموضوع:  باألمس   ط، تمكن الناطق  هب ذلإ بأن1

الرذ  اختطف را  "الفرداتي"الميراه إلرى مجاري را، برين بو رارس وزوج ابنتره  بشق األنفس، من إعادة
 وتزوج ا قبل عشر سنوات.
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بعيد لبعيد يا علي. هي برو  رارس بييجري لعنردنا، وبنرروح لعنرده!. مرا  ب ليب من
بنعطيإ خبرز وعلرب لحرم وسركر وشرا ،  ندنا،علقال لإ إن إحنا أصحاب؟. تعا 

 وبنداويلإ رجلإ عند الدكتور جعدة. 
 ي محاولرة إغررا  ظراهرة، يبردو أن را آترت أكل را أخيرراً، إذ رد  ،قال صابركذا 

 علي زينب: 

يا خيي. هيد  ولردت  ي را. مرا قلرت لرإ قصرت ا!. لكرن  ما بتتداوى  ب رجلي ها  
جي إن شررا   علشرران السرركر واللحمررة.. مررا  رري عنرردكم صررّباط ييجرري ع اأنررا برر

 رجلي؟. 
 ب  يه.. بس تيجي بنعطيإ. 

ب إيه، ع بركة  . أهبلً وس بلً بيإ. تشرب حليرب؟. حلبرت الغنمرات اليروم.  ري 
 شوية؟. لإ شوية جبن تاخذ 
 الحمد هلل. يالبل، أنا ماشي. بتأمر بشي ؟.  ،ب ال، عندنا كثير

أغنامرره. ثررم بعررد لحظررة قررال  حررونَ بر   يسرر ل عليررإ ب رد علرري زينررب مسررتديراً 
لعنرده،  رّ وكأنما قد تذكر شيتاً ب اسمع، اسمع، ما بت ول عنردكم دكترور؟. برد  أُمر

 يمكن يبلقي لي دوا ل الحكاإ اللي ميكل جلد . 
عنرردنا دكتررور بيعررالج كررل األمررراض. إذا جيررت باوديررإ علررى الرردكتور برر أيرروه، 
 جعدة. 

لم يكن جعردة هرو اسرم الردكتور. برل كران اسرمه علري. لكرن اسرم الجعردة كران قرد 
الررذ  ع ررده مررع  ،قبررل عرردة أسررابيع، خصوصرراً بعررد المررؤتمر الصررحفي ،التصررق برره

: السررطان وكاالت األنبا ، وأعلن  يره عرن اكتشراف دوا  سرحر  ألهرم األمرراض
والسكر  والروماتيزم وتصلب الشرايين، واألمراض المزمنة األخررى، كرالن رس 

النبرات الجبلري  ،والت اب الكلى والضعف الجنسري... وكران ذلرإ الردوا  هرو الجعردة
 الذ  ينمنم باطن الفم كال راص، وكلما شربت منه ازددت اشتعاالً..  ،المرّ 

ون ا، ويمررؤلون من ررا ويصررفّ  ،بالمررا ويغلون ررا  ،وصررار النرراس يطبخررون الجعرردة
 رري واج ررات الخيررام، خصوصرراً  ،األوعيررة وال رروارير، ثررم  يرصررون ا  رري صررفوف

واالسررتعداد ،  رري عرربلج السرركر، اول مسرراعدة نفسررهحرريُ الشرريخ ذيرراب، الررذ  كرران 
 للزواج. 

لم يكن الصحفيون وحدهم من اهتم بالموضوع،   رد ت راطرت أعرداد غفيررة مرن 
المدن األخرى، للسؤال عن الجعدة وكيفية اسرتخدام ا، بعرد أن الناس، من بيروت و

كان الردكتور علري يتعامرل مرع و أصب  العالم كله يسمع عن هذا االختراع العجيب.
أن نظارتره ب شرأن ا برعلى مستوى عاٍل من الجدية: وإذ اكتشف الرجل  جأة  ،األمر

مررة،   ررد صررار شررأن نظررارة أ  مخترررع ب تترردلى علررى أرنبررة أنفرره بصررورة شرربه دات
 .  .على تعديل ا بصورة متواترة ، ي األيام األخيرة ،رصحيَ 
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 ري المسراجد، وتعلرم أن الكبريرا  هلل وحردهل   رد  وبما أنه رجل متواضرع، تربرى  
الذ  ال يشبه إال نفسه، وال يعبرر إال  ،أن يظ ر بصورة الرجل ،الدكتور جعدةأراد 

ل هندامره، حترى صرار بنطلونره عن جروهره. برل إنره ربمرا تطررف أحيانراً  ري إهمرا
يعراني مرن االنرزالق أسرفل بطنره ب وهرو الرجرل السرمين ب وربمرا حرإ إليتره مرراراً 

كررل ذلررإ دون أن يتوقررف عررن الشرررح . !.الحرردي  مررع الررزوارل لررزوم التفكيرررخرربلل 
مرن المرؤمنين  ،مع را معراونوهجيَ التي  ،وت ديم العينات من عصاتر الجعدة ،والتدليل

مشريإ  ري قضرا  إن ين لخير الناس.  األمر أوالً وأخيرراً عبرادة، وبعب ريته والساع
 خير لإ من عبادة سنة.  ،حواتج أخيإ المؤمن

الررذ  برردا علرري زينررب كمررا لررو كرران موشرركاً علررى تكوينرره، عررن  ،االنطبرراع الجيررد
لرم ينرتج عفرواًل   رد أراد هرؤال   عربلً أن يكونروا مختلفرينل  إضرا ة  ،ال اطنين الجدد
بالوقوف على أطرراف  ،على تكليف بعض األشخاص ،لس الحكما إلى حرص مج

المخرريم البعيرردة، عنررد اقتررراب الطريررق مررن ال رررى ب لمنررع المغررادرين مررن الوصررول 
مج زة بمرا صحية إلي ا، والتصرف بغير ما يمليه الدين ال ويم ب   د تم إنشا  عيادة 
ان، وبرذل الكلمرات تيسر من األدوية واألدوات، لمعالجرة ال ررويين المرضرى بالمجر

الرذ  أحدثره مناضرلون  ،الطيبة ل م، عسى أن ينفرع ذلرإ  ري إزالرة االنطبراع السريئ
 .(1)ساب ون لسطينيون 

لم ي تم علي زينب بالدوا ، ولم يكن  ي نيته اسرتخدامه أبرداً، إذ هرو  ري الح ي رة 
إنره  ينفع قدميه  ي التن ل بين الصخور. ثم ،)حذا ( اطبّ ما جا  إال ليحصل على صَ 
 لريكن الجعردة.. برذل لره  ،مرن دوا  برد الوإذا كران . عةال يؤمن ب ذه األدوية المصرنّ 

هن، وعلى   قصد السبيل..  ،الدكتور علي من مطبوخ ا سعة زجاجة  ليشرب ويد 

وعر ررت قرردما علرري زينررب الطريررق إلررى المخرريم، وصررارت معدترره تتعررود، شرريتاً 
طبرو . كمرا بردأ جلرده يسرتمر  حفرربلت  شريتاً، علرى أصرناف جديردة مرن الطعررام الم

. بررل إنرره بررالج أحيانرراً  صررار ينررام  رري "العبررد الحرراج علرري"ري ررا لرره جيُ الترري  ،الحمررام
 ر. حْ داخل الجُ  ،الخيمة، بعد أن يطمتن على إيوا  طليانه  ي مأواها

الشروق  أما الشيخ ذياب   د آترت معره الجعردة أُُكلَ را، حير  صرار يشرعر باشرتداد
مر الذ  انعكس على دروسه الف  ية  ري الخيمرة.. الحرظ ذلرإ كثيرر  ي أطرا ه، األ

من التبلميرذ،  ت امسروا. وال جررم:  رأكثر الحردي   ري اآلونرة األخيررة صرار يردور 

                                                 
حروا  ري أن يسرب وا جنَ ص اآلداب العامرة، ل رد خريَ  يمرا  ،ب لتن استطاع هؤال  أن يكونوا مختلفرين1

 متررةبع  ررد أُعلررن  رري األيررام األولررى لئلبعرراد، عررن إرسررال مبلررج أر. العررام المررال رري سرررقة  غيرررهم
ألهالي المبعدين، مرن بعرض المحسرنين النفطيرين: أ  ألرف دوالر لكرل  ،وخمسة عشر ألف دوالر

 ذلرإ، ري ألمررا  روجرع اوعندما تبين أن م لم يتسلموا شيتاً. ، عاتلة. وعندما سأل المبعدون أهل م
ضرى ن . ثرم ا، سرا ر إلرى الحرج وزيرارة قبرر الرسرول"أ  ث رة"بتوزيع المبرالج مكلف أكدوا أن ال

 عد أحد يسأل أحداً عن المال.، ولم ي"األ  الث ة"اإلبعاد ولم يظ ر 
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حررول تعرردد الزوجررات، وضرررورة اإلحصرران، و ترروى ابررن عبرراس  رري إباحررة زواج 
 المتعة... 

 رى المجراورة، ل رد ولتن كان عدد من الشبان يفكر  ي شد الرحال إلى بعض ال
 زاد حدي  الشيخ من تطلعه وتفكيره... 

 ب ال تال. حتُ وهكذا عرف الشيخ ذياب طري ه إلى ال رية التي ال 

تذرع برغبتره  ري شررا  موقرد للكراز.. وحرين تأملره سرعد  الحراج ب  ، ي البداية
طرر ببالره أ  شري  آخرر.. ل رد خيَ الشاب المكلف ب يادة وحردة حراسرة الطريرق ب لرم 

آه عظيم اللحية أبيض ا، كبيراً  ي السن، بعيداً عن الشرب ات، إضرا ة إلرى معر تره ر
بكمية التشدد التي تترد ق  ري دمره، وهري ال شرإ مانعتره مرن مجررد التفكيرر  ري أ  

دب الحيرا .. لرذلإ سرم  لره برالمرور.. و  وحرده خريَ شي  يسي  إلى السرمعة، أو 
 تطبي اً لل وانين.  ،   كر  ي منعهلو أن سعد ،د حيَ يعلم ماذا كان يمكن أن 

  رد بضرورة التسوق من الردكان، الشيخ ذياب عندما تذرع  ، ي اليوم التاليأما 
لم   ي عيني سعد  الحاج نظرة لرم تعجبره، لكنره صرمت، خصوصراً وهرو اآلن ال 
يرغب  ي إثارة الفضات ، لمجرد نظرة ال تعني شيتاً، إذ سرم  لره سرعد  برالمرور 

  آخر األمر..

، مثرل خرار  اختار الشيخ ذياب أن يلتف من ورا  الجبرل ،لكن  ي اليوم الثال 
ال  ،مرن طريرق جرانبيحرص على أن ال يراه اآلخررون،  يردخل ال ريرة مت اصر، يَ 

  ما الذ  جرى؟.  ،تراه منه عين سعد  الحاج!

ل د أراد  ي اليوم األول موقد الكاز ح اً، وجا  ألجله. ولكنره عنردما وصرل إلرى 
مررن عجيزت ررا  ،ر أن ررا أربعينيررة رروجئ بررأن  صرراحبته امرررأة شرر را  ب قرردّ  ،الرردكان

 عرف أنه سيعود.. ،بصورة مذهلة ب وبمجرد أن رآها ،المرتدة إلى الورا 

ينبع  من أعماقره، واشرتاق إلرى  ،غامض حتى أحس بأنينٍ  ،ما إن سمع صوت ا
أن قلبرره يوشررإ علررى صرردر أمرره.. كرران األنررين حارقرراً متطرراوالً ممتررداً، شررعر معرره برر

لرم يعرد أنره  ، ري تلرإ اللحظرة ،التوقف. وألمٍر مرا   رد أحرس الشريخ ذيراب الغضربان
 ..  !كا على الب اً موشكغاضباً، بل 

وعنردما ب  إذ هو  ي الح ي ة كان قد نسي موقد الكاز تماماً ب  لم يعرف ماذا طلب
مرن االرتبراإ.  ناولته الشي  الذ  طلبه، الحظ أن ا تطيل النظر إليره،  شرعر بشري 

هزتره الك ربرا ، حترى شرعر ب دميره  ،عفويرةأرادت را ولما لمسرت يردها يرده بصرورة 
تصطكان. و ي الليل عندما آوى إلى  راشه، تذكر أن ذراع ا بّضرة سرمينة، تنت ري 
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بمعصررم دقيررق، تنبثررق منرره كررف صررغيرة ناعمررة الملمررس، ذات أصررابع مسررحوبة 
 .  !لبيتكأن ا لم تمس عمبلً من أعمال ا ،متناس ة

ل د أدرإ اآلن الحكمة  ري إباحرة اإلسربلم النظرر إلرى وجره المررأة وكفي را، عنرد 
 الرغبة  ي معر ة الباقي.. 

وهكررذا وجررد  إنرره اآلن يعرررف األسرررار األوليررة، وغررداً سرروف يستكشررف البرراقي.
 قدميه ت ودانه إلى ال رية مرة أخرى. 

 بمجرد أن وقف على باب الدكان، أقبلت إليه هاشة: 

 مر بشي؟. أأهبلً وس بلً.. انت اللي امبيرح جيت.. تفضل، تفضل.. تب 

قررد ودون أن ينظررر إلررى وج  را، لكنرره  شررل،  ،حرراول أن يررد علي ررا ري البدايررة، 
أنره  وجد ، .. استحضر  ي ذهنه الحجج الشرعيةشعر بشي  يد عه إلى ر ع بصره

، مرن قبرل ي رزه شري ال يرتكب إثماً.. لكن غرت ا، السودا  الماكرة، هزتره كمرا لرم 
 نوجعلترره يراجررع أدلترره الشرررعية مرررة أخرررى،  ررازداد اقتناعرراً، وقررال  رري نفسرره: إ

الصرغاتر.. مع مثل هرذه بطبيعت ا،  ،ن الشريعة اإلسبلمية تتسام إمحجبة، والمرأة 
 ، على صفحة السما !.. سحاب تات ة؟. مجرد قطعة خصلة من الشعروماذا تعني 

  د أعادت سؤال ا:وإذ شعرت بأن صمته طال،  

 مر بشي؟.أب ت

كانت  ي عيني ا ابتسامة، شعر بأن  ي ا شيتاً مرن السرخرية، التري تشربه البنرزين 
الذ  يصبونه على النار. لكن نيرانه لرم تكرن  ري حاجرة إلرى مزيرد،   رال  ري تلعرثم 

     واض :

 عندكم؟.  عم.. بد  بابور كاز.... نب آه.. آه

 جبل الشيخ:  بِ  ردت بمسكنة يمكن ل ا أن تطي

بررر لررريب؟.. يرررا حررررام!.. لررريب البرررابور؟!.. بررردإ تطررربخ؟.. يرررا عينررري علررريكن يرررا 
 رين!. مشحّ 

رم حريُ ربما كران الشريخ ذيراب ان د الجبل  وق رأسه، ولم يعد شي  يشبه شيتاً.. 
بل يسررتمع إلي ررا. لكنرره اآلن يسررمع صرروتاً أجمررل مررن الموسرري ى، وال ،  ررالموسرري ى
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حرامرراً.. إنرره يعرررف اآلن   ررط أن يتنحررن  ويرتبررإ  مأيعرررف إن كرران هررذا حرربلالً 
 وي ول: 

برر أيرروه.. أيرروه.. أصررل انترري عار ررة، ال بررد الواحررد يعمررل كبايررة شررا .. يسررخن 
 خبزة.. يطبخ.. حاجة ز  هيإ يعني.

 يرإ.. براين عليرإ ابرن عرّز..ب إيه.. إيه يا مسكين!.. خسارة عليرإ يصرير  يرإ ه
 وما انت وب هالشحططة. 

وكران وج  را دت ا شي  ح ي ي، وكان  ي ل جت ا إشارات خاصرة، يكان  ي تن 
 ي ول: تعال. 

الشيخ ذياب الغضربان والن ب كأنره لرم يغضرب قبرل ذلرإ أبرداً ب وشرعر  اهتز قلب
أنره بشعر تأمل دعوت ا الصرْيحة على صفحة وج  ا،   د وإذ بأنه كما ت ول  عبلً. 

، ربمرا ألول مررة  ول بل جة مستكينةيتاته حاتر، يبح  عن ب ايا نفسه ليلملم ا، ثم 
 :  منذ زمن بعيد

 .ب الحمد هلل.. تفاقيد   رحمة

  :تسا ل كما لو كان األمر ي مه كثيراً  د شيتا ي وله، جيَ لم ثم 

 ب شو؟.. باالقي عندكم البابور؟. 
ا نررحنِ ر لررإ ايرراه. يررا عيررب الشرروم!.. طبعرراً. وإن كرران مررا موجررود بنحّضر، بر طبعرراً 

 س الطيبين. خدامين النا

مرة أخرى شرجعته الكلمرات، وأشرعرته بأهميتره، لرذا   رد وجرد نفسره ينظرر إلرى 
 .  شفتي ا المكتنزتين بلوعة، وقد نسي األوامر والنواهي

الشريخ نسري كانت شرفتاها محرددتين برأحمر شرفاه خفيرف، وسرط سرما  صرا ية.. 
نرا، وأنره ال يريرد باسرتثنا  أنره ه ،الحبلل والحرام.. ولرم يعرد يردرإ شريتاً ذياب اآلن 
عن ثغرر واسرع قلريبلً، تظ رر مرن خبللره ت سما  وج  ا المتبسم تفتّر المغادرة. كان

تعلوهما عينران  ،مرة متوردة، وخدان ممتلتانحبِ ثناياها المفروقة: وجه أش ر مشبع 
سوداوان مكحولتران.. والررأس معصروب بمنرديل مع رود مرن ورا  العنرق، بصرورة 

 رغم ال صر الباد   ي قامة المرأة..  ،ةعله يظ ر أكثر استطالجتَ 

إذ ر ررض  ،سررن إبررراز مفاتن ررا.. ل ررد أحسررن مجلررس الحكمررا حتُ هرري ذ  امرررأة 
 . الموا  ة على مغادرة هذا المكان.. ليت م ال يعودون جميعاً.

 استعداداً لدخول ج نم:  ،استجمع شجاعته أخيراً، وقال بل جة من شمر ثيابه
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 وزإ؟. ب انتي هان لوحدإ؟.. وين ج

س األنثررى معنرراه.   الررت مبتسررمة برردها ، وقررد حرربِ أعجب ررا السررؤال، وأدركررت 
 تراقصت الغمازتان  وق خدي ا: 

 ب مين قال لإ إني مجوزة؟. 

.. من تعنته كان صوت ا مثل الغنا ، يداعب أوتار ال لب، ويشفي أشد المتشددين
لغزالرري قررال إنرره ن الغنررا  حرررام!.. أبررو حامررد اإالررذ  قررال هررذا هررو ابررن الكلررب مررن 

الشريخ ال رضراو  قرال إنره حربلل.. وقرال إنره حربلل.. كرذلإ حبلل.. الشيخ شلتوت 
 .(1)لي فل قلبه عن مثل هذه الموسي ى ،ب أن يكون المر  حماراً جيَ 

أحرس برالفرح مثررل طفرل غريرر، إلررى درجرة أنره صررار يسراتل نفسره ويراجع ررا، 
.. (2)ريمره السرابقحتَ م علي را باحثاً عن الرخص، متشككاً  ري صرحة األدلرة التري قرا

اول بعر  حرتُ وال شإ أن ذلإ كان بادياً على صفحة وج ه، ألن ل جة المرأة كانرت 
 دق  ي وج ه مشجعة: حتُ الطمأنينة  ي قلبه، وهي 

 ب على كٍل أنا كنت مجوزة.. وجوز  مات.
برأن المروت أمرر مرري  ب مررة ألول مررة ب آه.. نعم.. أنرا آسرف ب قرال وقرد شرعر 

 بأكرر أسفي... أخرى 

مررة  ،لكن ا ردت بل جرة مرن ي يرل الترراب علرى الرذكريات، ويرنفض يديره من را
 واحدة وإلى األبد:

 ب ما تتأسف كثير، كلنا أموات أوالد أموات.. الحياة بدها تمشي. 

هذه دعوة!. الشيطان نفسه يدرإ أن ا دعوة ب قال الشيخ ذياب لنفسه وهرو يل ر  
 المغزى.  ب الغبي   ط هو من ال يدرإ

، أدرإ أنه قد وصرل إلرى ال ردف بسررعة.. برل إن ال ردف هرو الرذ  وصرل إليره
يمكرن لره أن لو أن ا لرم تكرن ب رذه السر ولة؟. ثرم مراذا  ،ماذا كان يمكن أن يفعلوإال 

.. صرحي  أن نفسره اآلن تنازعره، لكرن مرن يسرتطيع أن يطيرع !يفعل اآلن؟. إنه شيخ
والمنحررى . ب أن يسررلإ منحرراه المررأمونجرريَ .. إن الطريررق إلررى المرررأة !هرروى الررنفس

  ل يدق؟.. المأمون ال يكون إال من خبلل الباب.. 

                                                 
الجررامع األزهررر: "مررن لررم يتررأثر برقيررق األشررعار، ُتتلررى بلسرران إمررام حسررن العطررار، الشرريخ برر قررال 1

 األوتار، على شطوط األن ار،  ي ظبلل األشجار،  ذلإ جلف الطبع حمار".  
  غيرر صريْ وإما صحي  غير صري ، ريم الغنا ،   و إما َتحكل ما ورد  ي وب قال ابن حزم: "2

 صحي ".  
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ممنيراً نفسره  ،ومحريَ وم وحريَ وهكذا صار الشيخ ذياب يتصرف مثل كل الرجرال: 
بالدخول، غير عابئ بالخطر.. ولكن بمجرد أن ينفت  الباب، تبردأ الحسرابات، ويبردأ 

  ي الحسبان..  التردد، وتظ ر أمور أخرى لم تكن

لكنرره اآلن شرريخ، والرردليل علررى ذلررإ هررذه الخيمررة  ، القررتحم.لررو لررم يكررن شرريخاً و
الواسعة، وهؤال  التبلميذ، وهذه الدروس.. والشيخ ال يعررف المررأة إال مرن خربلل 

 الزواج.. هي ذ  امرأة تدعوه،  ماذا ينتظر؟. 

 حمحم مثل تيس مربوط، ثم قال وهو يبتلع ري ه بصعوبة: 

  ، الحياة بدها تمشي. ب صحي

أنره لرم يعرد يريرد الموقرد اآلن.. إن را لرم ت رل لره إنره موجرود.. ربمرا كانرت بشعر 
ولكن را تريرد منره العرودة  ،ضرره مرن المدينرة غرداً.. وربمرا هرو موجرودحتُ ت صد أن 

قرراراً.  ذُ ِخرأَت  ضرر وقرد حيَ سروف  .مرة أخررى.. إذن  لريكن الغرد هرو موعرد الموقرد.
 .!على زواج المتعة وا  تْ  ومن يدر ،  ربما

 قال وهو يتحرإ  ي طريق العودة. 

 .ب طيب.. بكرة بارجع، بتكوني حضرتي البابور.

 كان يريد من  نفسه  رصة للتأمل  ي األمر، وت ليب االحتماالت. 

 ص لت مثل  رس  ي موسم السفاد، وقد امتؤل الجو براتحة نفاذة:  

 ب من عيوني.. مع السليمة. 
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ىالػطظىوالدمكظحدوثى
 ااا ال ر  أعيتأل السياد ُ نا ئاً             

   علبها كهالً عليأل بعيدُ 
 

 ال علوع السعد 

 

   بأطراف المخيم. المكان: الدولة اإلسبلمية.
 نفس اليوم عصراً.الزمان: 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭

لررى أطررراف المخرريم، عنررد حرررب الزيتررون بررأعلى إالشرريخ ذيرراب عنرردما وصررل 
وواحررد، الررذين صرراروا  المتررةقرردر أن ررا لجماعررة  ،الطريررق، سررمع ضررجة وأصررواتاً 
 يتجمعون هنا  ي األيام األخيرة. 

الغضررب،  رررأى منظررراً أطررار صررورة ، وعرراد إليرره اقترررب وقررد تملكرره الفضررول
   !.من رأسه، وأعاده إلى الواقعالَنَصف المرأة 

دهر يرغرري ويزبررد، وقررد ارتفررع صررراخه  رري مواج ررة أبررو عررامر كرران شرريخ الرر
 الذ  تم ر ضه  ي المدة األخيرة. ،الكشإ، أحد المشمولين ب رار العودة

 استنتج سبب الضجة، حتى قبل أن يسمع الكشإ ي ول: 

ب بس يا شيخ الدهر، كران الزم تاخرذوا رأينرا.. إحنرا أصرحاب الموضروع.. مرين 
إال مع الباقين؟.. إيب احنا غرنم بتحكمروا  ينرا بردون  قال إن احنا مابدناب نرجع

 حتى ما تشاورونا؟ 
وقرد رمرى بع الره إلرى  ،بر انصررف ولره، مرين انرت؟ ب صرر  شريخ الردهر  جرأة

 ررري حركرررة طاتشرررة، أدرإ مرررن خبلل رررا الشررريخ ذيررراب حجرررم الغضرررب  ،األرض
المسرريطر عليرره ب إحنررا اللرري صررنعناإ، واحنررا بنرجعررإ لحجمررإ. بتفكررر حالررإ 

 ؟. تذكر نفسإ أحسن لإ، واعرف مع مين بتحكي. مين

ال شإ أن هذا اليوم لم يكن أ ضل أيام شريخ الردهر. كمرا أن حالتره اآلن لرم تكرن 
استطاع  ي ا أحد من الرعايرا  التي ،ال بلتلحدى الحاالت إلأسعد الحاالت!. بل إن ا 

 !.  الصورةرؤية شيخ الدهر على هذه الحالة، ب ذه 
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نخفضرران برروتيرة متسررارعة، وأنفاسرره متبلح ررة، وعرقرره يو رتفعررانيكتفرراه كرران 
ولكرن أقسرى مرا  ري ذلرإ أنره . !يتصبب، وعيناه تزومان ثم تدوران  ي كل األمكنرة

اآلن  رري أشرد لحظررات ضررعفه، كرل هررذا الغضررب ب أنره رغررم يردرإ ذلررإ، يردرإ ب 
 !.أبداً لنفسه  ي وضع ال يتمناه ، مكشو اً أمام اآلخرين

ب  يكتشرف بأنره لرم يعرد كرذلإلكنره اآلن . تصررف كخليفرةال علرىداتمراً تعرود ل رد 
ل ررد  تغيررر المكرران أكثررر الحاضرررين ويرقبررون المشرر د اآلن ب علرى األقررل  رري نظررر 

أميرر جماعرة المسرلمين  ري  لسرطين أكثرر مرن   تغير بتغيره الواقع، ولم يعد يعطري
ا لره ذات ، رغرم أن رم أقسرموعليره وارعية بالمعنى الديني الذ  تعرود ،صفة مواطن

 يمين الوال !.. مرة 

ب حرد  شريخ الردهر نفسره  أن سبب ذلإ يعرود إلرى الديموقراطيرة ي ما من شإ 
حررن الررذين لررم نكررن نَ  أوإال !. هترروغذ زؤان العصرريان هنررابررذرت  رري الترري  بأسررى ب 

 مررا قيمررة أن تكررون لتن لررب علينررا!. باسررم الشررورى، حرثنررا ل ررا األرض وزرعناهررا، 
 اآلخرون؟. أميراً، إذا لم يطعإ

أما صرابر   رد كانرت تتنازعره عواطرف متباينرة:  ربل شرإ أن رؤيرة بررج شرامخ 
يت اوى بس ولة هكذا، كران يثيرر  ري قلبره الكثيرر مرن الحسررة، لكنره ب بالم ابرل ب لرم 
يستطع أن يسم  لعواطفه، بأن تسيطر على تصرر اته،  ينتصرر لبلسرتبداد. لرذا   رد 

 لوج ه بالكشف عن حسرته. وقف صامتاً، وهو ُيحاول أال يسم  

 من العودة. إياه  إال أنه مانعٌ  ،هنا  لم يف م من كل ما قيل ،الكشإأبو عامر أما و

  ما ما حد  على أنه تعبير ح ي ي عرن شرعور محمد ن ر وسعد  الحاج، لكن 
ِنحرو ب  وأمثالره ممرن يسرمون أنفسر م بال يرادات التارْيخيرةب ح ي ي، لدى شيخ الردهر 

مجررد كربلب، وأن أصروات م ال تعرردو إلرى جماعرة المسررلمين، برأن م  كرل مرن انتمرى
. وكربلب ُتضررب راد ل را أن تنرب ُيرُتضررب لتنرب  حرين كربلب  :كون ا نبراح كربلب

 ،جب أن يتم بطري ة منظمرةوكل ذلإ يَ لتتوقف حين ُيراد ل ا أن تكف عن النباح!.. 
 معلومة النتاتج سلفاً.   

إال أن شريخ الردهر متة بالمترة، الستنتاج صحي  ن هذا ابأرغم أنه يمكن ال ول و
حريصرراً علررى أال يتوصررل النرراس إليرره. ولطالمررا اسررتعان علررى ذلررإ  ،داتمرراً  ،ظررل
لكن المؤسسة ليست هنا، ولو كانت هنرا لوجردت مرن . !الكاهنمؤسسة  ساد اسم ا ب

إلررى شرريخ الرردهر لمررا احترراج آليررات الفعررل المنظمررة مررا يمكررن لرره أن ي لررب الواقررع، و
 !.  وصول إلى مثل هذه الحالةال

ل د كران أغلرب الرواقفين هنرا يردركون ذلرإ، ويسرتغلونه، لجعرل حجرم المصريبة و
 !.لكشإالتي ُمني ب ا أكبر، خصوصاً بعد ما قاله ل
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. لكرن هرذا الف رم إال أنه ممنوع من العودة ،الكشإ لم يف م من كل ما قيلقلنا إن 
مرن ورا   ،ما كان مغروساً  ي أعماقه البسيط هو ما أراده وعي الكشإ وتبناه، أما

علررى أن يطفررو لرره ال يريررد  ،  ررد كرران شررعوراً بالذلررة قرراهراً وم يمنرراً  ،وعيرره الظرراهر
 رعّيريُ إنمرا ه السط  أمام الحاضرين، ورغبة حسريرة كتيمرة  ري عردم االعترراف بأنر

 !.  الباتسالضعيف وماضيه بمنبته 

ه  ي السنوات األخيررة، كران  بسبب الوضع االجتماعي المتميز، الذ  وصل إلي
 ..  الكشإ قد أقنع نفسه بأن ماضيه قد أصب  اآلن ورا  ظ ره

 اقتنع. ثم ها هو اآلن يرى بأن ما هو كرامن  ري األعمراق أقنع الباتس وعيه ل د 
 قد بدأ يطفو على سط  الوعي!.

  م رغم أنف نفسه مرا لرم يكرن يريرد ، رغم أنفه المعوج وع له البسيطوهنا   م 
اآلن حردق بردليل أنره واقرف يُ أنره حمرار، ب. ومن ثم   د صار يشعر !يف م مختاراً أن 

 !.  ، وينتظر السوط على ظ ره ي قدميه

 نيته اآلخرون. وما زال يأمل  ي أال يبلحظ د،  ورغم كل ذلإ

هي ات!..  لدينا هنرا صرابر الرذ  بردا اآلن أنره غاضرب، مرع أنره ال يرتكلم.  ولكن
  بدأ مرجل الغضب يغلي  ي صدره، ويوشرإ أن ينفجرر!.. الذ ،ولدينا الشيخ ذياب
   !..، ومعسكره المختلفمختلفةال هله أسبابمن ما رغم أن كبلً 

ة هررذا ماهّيرر  أمرا الشرريخ ذيرراب،   ررد كران يتسررا ل،  رري ذات نفسرره المشرتعلة، عررن
؟. سرربحان متح ررق ذو هويررةأهررو كرراتن : لرروال شرريخ الرردهر ،الكشررإالمسررمى بالشرري  
اً،  لمن يعود الفضل  ي ذلإ إن لم يكرن لشريخ بشري اً كاتنصار ترض أنه  !.. ولنف

التري وظفره  ري المؤسسرة الدهر؟!.. أليس هو مرن الت طره مرن الررميم ومسر   مره و
كم ينسى هذا النوع من الكاتنات المعرروف!..  ،يأكل من ا اآلن خبزته!.. سبحان  

برل قاضرياً عشراترياً!.. إن  الكشإ وقد صرار شخصراً،انظروا، ها هو مخلوق اسمه 
علرى تصرور إمكران حردو  ذلرإ!.. ومرع قبرل اليروم،  ،قرادراً لرم يكرن الشيطان نفسه 
طروال سرنوات  ره كرذلإ هرو شريخ الردهر الرذ  واظرب،والرذ  صريّ  !.ذلإ   د صار
التي ير ع ا الناس إلرى أميرر جماعرة ب  المنازعات العشاترية، على إحالة االنتفاضة
حكرام بسريف األالنراس، وينفرذ برين قاضرياً يفصرل ه جعرل منرترى ح، ب إليره المسرلمين
إلررى رجررال نبترروا  رري بيتررة  ،اجررة ال ضررا  العشرراتر حبِ الجميررع  رغررم علررم، الجماعررة

هرو ب  هرذا الرذ  يعراني اآلن مرن الكشرإ ب إن شريخ الردهرأكثر قوة، وأعرق نسباً!.. 
الفواتررد الماديررة نرري مررن ورات ررا جيَ الترري يعلررم   كررم ، كررل هررذه ال رروةه منحررالررذ  

ن لرب ي  ،ينسرى نفسرهي تررح الكشرإ علرى نفسره أن  ،م ابل كل ذلإ ي أ.. والمعنوية
ه إال  !.. ..يعارضه ويتحداه!ثم يناقشه و نعمته وليّ على     ال إل 
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بسررعة إلرى وسررط ،   رد ت ردم االستخبلصرراتهرذه إلرى الشريخ ذيراب توصرل وإذ 
 حظوة أكبر..  الحل ة، محاوالً ت دتة شيخ الدهر واكتساب

د طري  را جرتَ وكان هناإ لغط كبيرر، وتسراؤالت مستفسررة، واعتراضرات بردأت 
مسرتفيد مرن هرذه  برد الإلى العلن.. ثم كان هناإ صابر، الذ  اعت د الشيخ ذياب أنه 

الحادثة، وموظٌف ل ا أحسن توظيرف،  ري محاولتره خلخلرة الصرف وإضرعاف هيبرة 
 ال يادة. 

يفعرل كران د ضرم يديره إحرداهما إلرى األخررى، كمرا وقر ،ب روةالشيخ ذياب تنحن  
 طب الجمعة، ثم قال:خيَ عندما 

ب عردم التسرام  مرع أ  تمررد ب وبعرد أن رشرق صرابر بنظررة جريَ ب هذا تمررد.. 
عابرة واصل ب الطاعة هي أهرم أسرباب قوتنرا.. تعرال يرا شريخ الردهر.. ال تتعرب 

ل رد هرل نسريتم ال سرم؟..  نفسإ مع هؤال .. لن يكون إال ما قرر الجميع.. مالكم!
 نعود إال جميعاً،  ما هذا الحن  العظيم يا كشإ؟  أقسمنا على أن ال

يكررره الكشررإ، هلل  رري هلل. إلررى درجررة أنرره لررم يكررن كرران الشرريخ ذيرراب والحررق أن 
 ،الذ  صار اآلن ي طر من عينيه. وقد شرجعه علرى ذلرإ ،مستعداً إلخفا  هذا الكره

 ..  ى الردما يعر ه من محدودية قدرته عل

أن هرذا الكريس حد  نفسره برحدق  يه مرة أخرى،  رآه سميناً أكثر من البلزم،  
، قميتراتجراب  تيرات ال يصرل  إال إلنْ  حيفراً و دهناً، كان  ي الماضري  ارغراً نَ المحش

أال تررون ، انظرروا إليره!.. حردال يرغب بالزواج من ن أتشكو عيون ن من الحول و
أكلرت أمره منره قسرطاً قبرل أن أهرذا الرذ  يشربه جررواً كم هو منا ق قصير ال امرة!.. 

 !..  اً كشيخ الدهر، على كل هذا ال در من الم ابةأن يتحدى أميريتاح له يفر من ا، 

ينظرر  ري لكن قصره اآلن أخذ يزداد، وقد أخرذ أما الكشإ   د كان قصيراً ح اً، 
كنره مرن سربللة ال مثل حمرار أل بره السروط.. ل ،ّإ إحداهما  ي األخرىحيَ قدميه، ثم 

الوقروف  ري منتصرف الطريرق، وتل ري الشرتاتم  ،سن الر س، وقصارى مرا تفعلرهحتُ 
وحردق بعينره اليسررى، ظ ررت حدقرة  ،. وعندما ر ع رأسه!.والصيحات والضرب

قبرل ذلرإ محردقاً. وقرد زاد ذلرإ  ري صرغر عينره  عينه ألول مرة، نظراً ألنره لرم ُيررَ 
الترري أخررذت اآلن حيررزاً غيررر  ،صررال  أخت ررال ،اليمنررى، الترري أوشرركت علررى التبلشرري

شرعيراته  حرتتَ  ي وج ه األش ر الملري  باألخاديرد، حترى صرار جبينره مراتبلً  ،قليل
 ال ليلة المتفرقة  ي م دمة رأسه الصغيرة.. 

  ول:أن يإال أنه لم يستطع إال  ،ورغم أنه كان موشكاً على االنفجار
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يرا  ،لزمنري. ثرملإ. ويمينرإ ال يُ انت حلفت لحالإ عن حا!.. ب أ  حن  وأ  قسم
إيانرا نظرل  محتى لو أقسرمنا ثرم كّفرنرا عرن قسرمنا، إيرب بيصرير. وإال بردك ،أخي

 مبعدين، علشان تظلوا  وق رؤوسنا إلى األبد؟. 

 عن ه:، بل جة من أمسإ الجرو من  رد الشيخ ذياب

أن يمكنره  ،  رد أصربحت شخصراً كامرل األهليرةها، هرا.. إذن يلزمإ!..  ، بلالب 
يفكرر بطري رة  ،إن أ  شرخص.. سربحان  !.. ه!لزمرال يُ ي ول بأن كربلم األميرر 

يظ رر جررؤ علرى أن ، أن يَ مثلرإمرّوع  دٍ لْ خُ لِ أنه لم يكن سوف يعرف  ،صحيحة
، مؤيرردون هورا يكررون دون أن مثررل هررذا الكرربلم،  ي ررولعلررى وجرره األرض، ثررم 
   !.يد عونه من َتحت إلى  وق

لكنه لرم يرود االسرتجابة ل را، حترى ال ُيخررج الن راب عرن الت ط صابر اإلشارة، و
نعرم، لكرن تطرور الع رول هنرا ب  . ل رد كران متحسرراً علرى مصرير شريخ الردهرمساره

  ضل أن يظل مراقباًل األمر الرذ  لرم يشرفِ ا   د لذ ،حد  االستبداد ب أعجبهتَ  جاهات  ب
 غليل الشيخ ذياب،   ال: 

 ب هل هنا أحد مؤيد لكبلم الكشإ؟. 

 ب نعم، كلنا مؤيدون. 
سرعد  الحراج،   رال  هتفت أصوات كثيرة، انت ى من بين را الشريخ ذيراب صروت

 :  له بغضٍب متشفّ 

 ب أنت مؤيد ل ذه الفوضى، يا حارس ال يم؟. 
 ب نعم، أنا مؤيد لكبلم أبو عامر الكشإ. 

. "يا صراحب برابور الكراز"كان يريد أن يرد عليه: هكذا قال سعد  الحاج، وقد 
عردد الخصروم واحرداً تسربب  ري زيرادة نه توقف  ري آخرر لحظرة، وقرد خشري أن يلك

، وي صررد أن  حسررب آخررر. وهررو اآلن ال يريررد الشرريخ ذيرراب، إنرره يريررد شرريخ الرردهر
،  كان أن وجد نفسره مع الشيخ ذياباآلن ، رغم أن الحدي  يدور بالذات يتحداه هو
 :  ي ول

 ب هل تريد حضرتإ قمعي أنا اآلخر؟. 

الذ  بردأ يتبلرور  ري المخريم، بسربب  ،يع هنا مدركين حجم االصطفافكان الجم
ضردها.. هرو  ومرن ،مرع العرودة الفوريرةهرو مرن  ،هذه ال ضرية. كمرا كرانوا يردركون

أكثرر  رأكثر.  ،يومراً بعرد يروم، ويرتفرع صروت ا ،وواحرد ترزداد المترةوكانت جماعرة 
  ي ن اشات مجلس الحكما . ،وكان صابر يواصل توظيف ذلإ
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وأنررا اآلن هرذا تمررد ح ي ري ب عراد شرريخ الردهر إلرى االحتردام رغرم أنفرره ب  بر إن
مرن معنرا ألحردد  سوف أقوم بفررز جديرد ،منذ الغدأعلن، بصفتي الرسمية، أنني 

 خارج ا. هو مع الحركة ومن هو ومن ضدنا، من 

ورغرم أنره كران متألمراً لمرا آل ورغم أن صابر كان مدركاً أن هذا مجررد كربلم، 
علرى محاربرة االسرتبداد، وقرد  ،ظرل مواصربلً عزمره ال رديمإال أنره الردهر، شيخ إليه 
ال  يمرا لرو وقرع.  روة متجرددة، أن يواجه هرذا الفررز الجديرد وي رف  ري وج ره بقرر 
وهشاشررة  ،كشررف بشرراعة الدكتاتوريررةعلررى  ،هررذه المرررة ،كرران مصررمماً .   ررد جرررم

 بكل الطرق.  ب الممارسة هنا ب الشورى

  ي يوم قريب. حد  ذلإ غداً، إال أنه سوف يَ لن يبلج  هورغم أن

 ب نعم، سوف نفعل ذلإ غداً إن شا   . 
 اإلشارة وانت ز الفرصة. قال الشيخ ذياب، وقد الت ط 

 ولكن سعد  الحاج قاطعه مرة أخرى: 

ب هي الحركة شي  خاص بكرم!.. هري الحركرة بيرتكم الشخصري!.. و  عرال!.. 
عرراملين عصررابة يررا  ما جماعررة!.. يب ررى انررتهررذا احنررا كرران مضررحوإ علينررا يرر
مررا بي رردر يطرررد مررن العصررابة حرردا ب ررذ   ،جماعررة!.. حتررى رترريس العصررابة

 الس ولة!.. 
السر ولة ب صرر  شريخ الردهر مررة أخررى ب واللري عاجبره عاجبره،  ب ال.. ب رذ 

 واللي مب عاجبه يفارقنا. 

  وعند هذا الحد هوى سعد  الحاج  اقداً وعيه.

ق آخرون حرول سرعد  الممردد علرى لّ حتَ ثاً عن قليل من الما . وحبَ تلفت الجميع 
األرض. وغادر كل من الشريخ ذيراب وشريخ الردهر إلرى المخريم.  يمرا جرا  كرل مرن 

وقررد أحضرررت ما الضررجة إلررى المكرران. وعنرردما رأى  ،النرراطق والررداعي مسرررعين
وهرو  الداعي لعبوط لعبوط لعبوط يلت ط الصرور، ركلره  ري مؤخرتره بغريظ،  غرادر

 .  وهوي

ينفض ثيابه.. وسار  ،وشيتاً  شيتاً بدأ ال دو  يعود. ون ض سعد  الحاج صامتاً 
 المخيم.. وقال محمد ن ر للناطق محتجاً:  حونَ الجميع 

 اجبإ؟.. أنا من اليوم الزم أتكلم.. طف  الكيل. !. عب سمعت إيب صار
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وكبلهما كان يد ع ال اطن معه  ي الخيمة،  ،كان محمد ن ر حليفاً لسعد  الحاج
المواج ة مع شيخ الدهر. ورغم علم الثبلثرة بموقرف صرابر مرن قضرية  حونَ الكشإ 
 ري هرذا األمرر، ألن  ،رؤ علرى التشراور معرهجريَ وواحد، إال أن أحرداً مرن م لرم  المتة

كران النراطق يردرإ هرذا وقد مع شيخ الدهر.  ،ذلإ كان سيعني حرق الجسور ن اتياً 
 ن ر:جيداً، عندما سأل محمد 

.. ؟وعرايزين ترجعروا ،انت جامع حولرإ جماعرة الميرة وواحرد.. ب إيب قصدإ؟
 انتم جماعة متمردين.. تنساب نفسإ انت اآلخر. 

 ب ما هو معنى كبلمإ؟.
 ب يعني ما حدب بينفعإ.

كرران كبلهمررا مرردركاً أن الم صررود هررو صررابر..   ررم ذلررإ محمررد ن ررر، وأصررر  
 ل: وهو يواص ،الناطق على إزالة أ  التباس

ز  مرا سركتت طرول  ،ب أنت شخص مطيرع، مرب ز  اآلخررين.. خليرإ سراكت
ولحررم اكتا ررإ مررن  ،السرنوات الماضررية، أحسررن لررإ.. أنررت ناسري!.. احنررا ربينرراإ

خيرنررا.. مررب احنررا اللرري بعتنرراإ ع الجامعررة وعلمنرراإ ووظفنرراإ؟.. اآلن جررا  
 رجل؟. علينا تعمل 

. هكرذا العصرا اً مرنالقترراب خو راجررؤ علرى تشت ي ال طُة السمكَة، ولكن را ال تَ 
كرران يريررد أن يتمرررد، لكررن أدوات التمرررد كانررت : كرران حررال محمررد ن ررر مررع النرراطق

ت: كانررت مكلفررة بالنسرربة إليرره.. لررذا   ررد كرران ال بررد لوج رره أن تتعرروزه. أو قررل إن شرر
لشدة ث تره بنفسره، ب  الناطق.  الناطق يكذب قلبه. ول د ساعده على هذا التكذيب وجهُ 

لم يكن محتاجاً إلى أن يشتعل غضباً،  ي مواج رة  ا ب وات المؤثرة التي يملكوباألد
محمررد ن ررر مررن وجرره النرراطق إال هرردو ه   لررم يرررَ  ،. ومررن هنرراشررخص كمحمررد ن ررر

خردعا لرم يسرتطيعا أن يَ  ،وتلرإ االبتسرامة ،وابتسامته الواث رة. ورغرم أن هرذا ال ردو 
د نفسره جريَ عرين، يمكرن لره أن م   رد كران يعررف أنره عنرد حردٍ ل محمد ن ر عن نفسره

إن  ،، وليأكرل وليشررب من راجماعرةمطروداً من المؤسسرة، ثرم لتبرق لره بعرد ذلرإ ال
 !..  استطاع

 بداً من االبتسام.. محمد ن ر جد لذا  لم يَ 

حرت ابتسرامته ، هي ما أن ذه. و  يعلرم أن تَ   يعلم أن ابتسامة محمد ن ر هذهو
لرذليل الحاقرد، الرذ  سروف يظرل يبحر  لره عرن ثيرر مرن الحرزن اان يكمرن ككر ،هذه

 ،والكلمرة النا رذة ،الناطق هرو اليرد الطرولىمتنفس، لن يفل   ي العثور عليه، ما دام 
 لشيخ الدهر  ي المؤسسة. 

 ..  صمتا   د مرة أخرى. لذ ،ربة البطالة والجوعجتَ ومحمد ن ر ال يود 
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  رور العرودة، ية،إنشا  جمعية خير ، ي ذات نفسه ،وقد قررصمت محمد ن ر، 
 سباً للظروف. حتَ 

 الجنوب.  حونَ وكانت الشمس ت و  ورا  ال مم، ج ة الن ر المنحدر 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ13

 حدوثىالدوموقراطوظ

 وكنُت ا ر اً ي أس ُي الدهر  ُسّبًا           
بُّ بها اي ك  ُت  عا ها  أُس 

 هاا ال وُت ي تبق   ازاق             تال يغِت 
 لن سأ  اي قضيُت قضا ها

 
 قيس بن الخعي 

 

 المكان: الدولة اإلسبلمية. 
 .  9993الزمان: األيام األولى من ش ر تموز 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭

نال المبعدون جرواتز االستحسران، وأصربحوا أبطراالًل خصوصراً بعرد أن سرجلت 
والجمرع مرن حولره. وبعرد أيرام وقرف شريخ، مرن  كاميرات اإلعبلم قسم الشيخ تبارإ
، داعيراً إلرى التمسرإ ب رذا زاترد طب  ري حمراسخيَ أعضا  أحد البرلمانات العربية، 

اإلعبلن، واإلصرار على عدم العودة، معلبلً برأن العرودة إذا حردثت ب رذه الطري رة، 
 سرروف ت لررل مررن حمرراس الجمرراهير لؤلبطررال، وسرروف تررؤثر بالتررالي علررى حظرروظ 

 ..  ،  ي البرلمانات العربية ي الفوز باالنتخابات ،م المشايخإخوان 

كان الخطيب طويبلً عريضاً سميناً أبيض البشرة، يكاد الردم يطفر  مرن وجنتيره. 
ال تغطري شرعرات ا  ،شر را  خفيفرة برل ب هنرا الحرالكما هو  ب ولم تكن لحيته عظيمة

 خرذتْ سرعة التري ات   جنبرات الخيمرة الوار  يمرؤلوَ ْ رصفحة وج ره، وكران صروته الجَ 
واقفرين  ري  ،مسجداً وقاعرة اجتماعرات. وكران هنراإ الشريخ ذو ال عردة وأخروه زعرل

 الصفوف األخيرة، ي اطعان الخطبة، بين كل لحظة وأخرى، بالصرا  هاتفين:

 ب تكبير...

  يردد ورا هما الحاضرون: 

 ب   أكبر، وهلل الحمد. 

حرردي  جررانبي، ولكررن هررذه ولربمررا مرررت لحظررات تشرراغل  ي ررا األخرروان  رري 
اللحظات ما كان ل ا أن تطول، ألن الخطيب كان يصمت لحظًة بصخب، ُبعيرد كرل 
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قفلررة ممتررازة، مشررعراً بأنرره  رري انتظررار شرري  مررا،  يتنبرره أحررد األخرروين أو كبلهمررا، 
وي ررب كالملررردو  مرررة أخررررى، محررراوالً التأكيررد علرررى حضرروره الرررداتم، وانشرررغاله 

 ساؤل واض : بموضوع الخطبة، صاتحاً  ي ت

 ب غايتكم؟...

  ي ب الحاضرون ب وة:

 ب  .. 

 وعندتذ يعود الخطيب إلى المواصلة، وقد استشعر شيتاً من الرضى. 

برأن الكاسريت قرد امرتؤل علرى كربل الروج ين، بردأ الخطيرب السرمين وبعد أن تأكرد 
الخطبرة. وكران صرابر، وحولره جماعرة، يسرمعون الختترام صوته برالتراخي تم يرداً 

 تميزون غيظاً. وي

الررذ  كرران معل رراً ورا  الخطيررب، ( 1)و رري ن ايررة الحفررل، قررام النرراطق بطرري العلررم
 وأعطاه لصابر. وانفض الم رجان. 

ولكرن لكررل عرررس ن ايررة. وبعررد كررل ضرجيج ال بررد مررن راحررة.. تلررإ هرري طبيعررة 
األشيا .. ل د سا ر عضو البرلمان السمين، ورحل مندوبو األحرزاب المتضرامنون، 

صررار  ،مررع مرررور األيرراموعلررى أكمررل وجرره..  ،شررعروا بررأن م أدوا واجررب م بعررد أن
الصحفيون يشعرون بالملرل وهرم ال يررون جديرداً،  تباعردت المرؤتمرات الصرحفية، 
 ،والتفتت ال نوات التلفزيونية إلى أحدا  أخرى.. وعاد المبعردون يشرعرون بالعزلرة

 وبأن العالم ينساهم. 

يشعر، منذ حين، بأنه قد أدى ما هرو مطلروب منره، وللحق  إن العالم كان قد بدأ 
ضغط أمريكا ب على صرف ة العرودة المجرزأة.. ل رد  حتتَ وبالتحديد منذ وا ق رابين ب 

م ابرل  ،أصبحت الكرة اآلن  ي ملعب هؤال  المتشددين، وعلي م أن ي دموا شيتاً مرا
الطريرق  علرى ،حل هذه المسألة.. وحتى السلطات اللبنانية صارت تنصب الحواجز
 المؤدية إلى المخيم، وتمنع أعداداً من المتضامنين من الوصول. 

اهتم الناطق لؤلمر مطوالً، وصار يبح  عن حل. وأخيراً توصل إلى اسرتنتاج: 
إن هذا العالم الظالم  ي حاجرة إلرى هرزة قويرة توقظره، وأ   هرزة أعظرم مرن اقتحرام 

إي ررراٌم باالقتحرررام، وصرررراٌ  اقتحررراٌم،  سررريكون ثمرررة الحررردود؟.. وحترررى إن لرررم يكرررن 
                                                 

ب إذ أحب صابر أن ير عه  وق خيمته. وكان هو العلم الوحيد الخراص بفلسرطين  ري المخريم، إذا 1
استثنينا األعبلم الخضرا  والسرودا  الكثيررة المعل رة علرى كرل الخيرام. وال جررم،  علرم  لسرطين ب 

 .جاهلية ةرايهو حسب بعض المشايخ ب 
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هكرذا  كذا تتحرإ ال ضرية، و بعض الجرحى أمام الكاميرات.. بوطل ات. وال بأس 
 يعود العالم إلى التنبه واالهتمام.

و ررات  النرراطق، باجت رراده هررذا، كرربلً مررن الكرراهن وشرريخ الرردهر، وحصررل علررى 
 .. دعم ا. ثم توجه إلى مجلس الحكما 

راً أن يعيرد تركيرب العرالم، بصرورة مناسربة، كان يبدو مثل شخص اسرتطاع أخير
 : وهو ي ول

 . ب الجميع اآلن يدركون أن قضيتنا تمر بمرحلة حاسمة

خشرية ات امره بالتنسريق  ،عدم النظر إلى أحرد، وقد حرص على الناطقهكذا بدأ 
. ولكي يساعد عينيه على ذلإ،   د ركز نظراته على حركة أصابعه، وهي المسبق

 مسبحة. تتبلعب ِبحبات ال

 وبعد لحظة من الصمت المحسوب، واصل:

بعررد اتفرراق أمريكررا  ، جررأة ،ل ررد الحظنررا كلنررا كيررف صررمتت وسرراتل اإلعرربلمبرر 
وإسررراتيل علررى الصررف ة، ثررم كيررف كفررت الرردول األخرررى عررن الضررغط علررى 

بمسرراعدة أمريكررا، الترري سرر لت لرره  ،إسررراتيل.. ل ررد نررزل رابررين عررن الشررجرة
بد ، واستبداله بإبعاد مؤقت مرن الممكرن أن يكرون التراجع عن قرار اإلبعاد األ

اول نفررض يديرره مررن حرريُ قرراببلً للتأبيررد إذا حانررت  رصررة أخرررى.. إن العررالم كلرره 
!. وهررذا ال ضررية، علررى اعتبررار أننررا المتشررددون الرا ضررون لكررل الحلررول الوسررط

وواحرد الرذين  المترةوي ردد بان يرار معنويرات المبعردين، خصوصراً  األمر خطيرر
بتحريضر م علرى ر رض ب وبعرض أعضرا  مجلرس الحكمرا  بر  مرد ن رري روم مح

 ب استعادة المبادرة، وإشعال الجب ة مرة أخرى..جيَ قرارات المجلس... لذلإ 

أكثرر الحاضررين. وال جررم،  فري   را  م صابر اإلشارة الموج ة إليه، كمرا   م
لمعبرر وا ،وواحرد يعتبررون صرابر منردوب م  ري المجلرس المترةاأليام األخيرة صار 

ة صرابر  ري األمرر. وإذ لرم حرتَ اول أيرة مررة مفاحريُ  لرم  ،عن آرات م، أما محمرد ن رر
متطرررايرة دون سرررنون الصرررمت، وتررررإ العبرررارات الموج رررة إليررره حيُ يكرررن ممرررن 

 قاتبلً:  اعتراض،   د وجد نفسه ي بّ 

برر إذا كرران الم صررود مررن إشررارتإ أننرري أنررا المحرررض،  رربل أظررن أن هررذه ت مررة 
 بٌ لن أدعي شررف نفي را عرن نفسري:  رالجميع يردرإ أننري مطالِر جديدةل ثم إنني

 وواحد وال بول بالصف ة، وأدعو اآلخرين إلى ذلإ.  المتةبالسماح بعودة  داتمٌ 
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 بدا مثرل ابرن عررس أسبل الكاهن جفنيه، وأمال رأسه إلى جانب كتفه المت دلة. 
ذر الغضرب، والحرظ الجميرع ذلرإ، وشرعروا بنرتعرض مرراراً للسرموم  نجرا من را.. 

 رغم أنه قال بصوت هاد : 

ب ولكن يا أ  صابر، ل د سبق أن قلت رأيإ  ي االجتماع، وكان مخالفاً لل ررار. 
واجرب شررعي علرى كرل مخرالف.. هرذه هري  ،ويعلم الجميع أن االلتزام برال رار

 قوانين الشورى. 
 ب الشورى يا أ  كراهن تعنري الشرورى، وال تعنري شريتاً آخرر. والشرورى إمرا أن
تكون موسرعة يشرارإ  ي را الجميرع، خصوصراً أصرحاب الشرأن، وإمرا أن تكرون 
محصررورة  رري أهل ررا، وهررم مجلررس الحكمررا  هررذا..   ررل حرردثت الشررورى و  رراً 
إلحرردى هرراتين الطررري تين؟. أم تررم جمررع المؤيرردين طرروال الليررل، ثررم اسررتنفارهم 

ريض م على بعض األشخاص، وضررب ُعررض الحراتط بكرل حتَ و ،واستثارت م
 اعد اللعبة الديموقراطية، بل وبوحدة المبعدين وقضيت م؟. قو

هررذه الديموقراطيررة؟ ب انبرررى الررداعي  رري محاولررة هرري برر الديموقراطيررة!.. مررا 
ال نعررررف هرررذه  نحرررنَ السرررتعادة مكانتررره التررري اهترررزت  ررري األيرررام األخيررررة ب 

هرم العلمرا  عنردنا ب  جماعة إسبلمية ونعررف الشرورى.. هرا نحنَ الديموقراطية. 
 مشيراً إلى الزير سالم ومتوج اً إليه ب هل الديموقراطية من اإلسبلم؟.

وإذ وجد الزير سرالم  رصرته أخيرراً،   رد اعتردل  ري جلسرته، وتنحرن . وبعرد أن 
 حمد  ، وصلى على رسوله، قال بوقار ظاهر: 

 الشورى هي األصل. و ب ال، ال طبعاً.. الديموقراطية بدعة منكرة وضبللة.

..  ربل الحد بردا لصرابر أنره لرن يسرتطيع مواصرلة الحيراة ب رذه الطري رةوعند هذا 
أنرت "شإ أن ا لسخا ة مريرة، أن ي ضري عمرره  ري مجاملرة كرل تا ره، برال ول لره: 

، ألن استمرار هذا النفاق االجتماعي، من شرأنه أن يوصرل العرالم إلرى حالرة "عظيم
ال بري  إلرى السريادة، كمرا يصعب مع ا التمييز بين الجميل وال بي ، بل ربما أوصرل 

   لم يكن من الممكن له إال أن ي ول:     هو حاصل هنا. ومن هنا 

 ب وما هي الشورى  ي نظر سماحتكم؟.

. "سرخا تكم"، كما لو كانت بالضبط هري هخارجة من  م "سماحتكم"كانت كلمة 
 ولكن الزير سالم تمالإ نفسه، ثم رد متجاهبلً هذا االمت ان المتعمد: 

 ورى هي استشارة أهل الحل والع د.ب الش
ب أنا أقول لإ ما الشورى ب عاد الرداعي إلرى التردخل ب الشرورى هري أن نتشراور 

تلف ونعرض اآلرا  على األمير ب وأشار خنَ بصفتنا أهل الحل والع د، ثم  ،نحنَ 
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بيررده إلررى شرريخ الرردهر، الررذ  كرران قررد تنحررى عررن اإلمررارة  رري األيررام الماضررية، 
 تار من ا ما يراه مناسباً. خيَ اغبات صابر وأمثاله ب واحتجاجاً على مش

وهنا وجد الزير سالم أن مرن واجبره تأييرد موقرف الرداعي، خصوصراً وأن رأيره 
 صررر  ِبخفررة أرشررميدس حررين ل رضررى شرريخ الرردهرب إلررى ذلررإ  ب كرأيرره ويضررمن
 :الطفواكتشف قانون 

 ب نعم هذا صحي ، تعريف صحي  للشورى  ي اإلسبلم.

وهررو ينظررر ج ررة الكرراهنل باعتبرراره األميررر  ،بصرروت مرتفررعضررحإ صررابر  
 المنتخب، وقال: 

، ويظ ر أن الداعي يف رم الشرورى هنا ب يظ ر أن شيخ الدهر هو األمير السر 
، ويظ ر أن الزير سالم يف م  ي الدين ما أ  مره على أن ا هي نفس ا الدكتاتورية

  ي اللغة الصينية!.

إذ رأى أن األمر قرد وصرل إليره أخيرراً،   رال  وعند هذا الحد تدخل شيخ الدهر،
 في ورا ه ثورة بركان: خيُ ب دو  

 ب اسمع يا صابر، إذا قال لإ أحد إني راح أكون مسؤول، قل له: أنت كذاب. 

كان الجو قد تك رب منذ زمن، لكن  ي هذه اللحظرة، كانرت األمرور قرد وصرلت 
سروى الصرمت.. وتلفترت  ،إلى حدها األقصى، ولم يكن هناإ من شري  يمكرن  علره

 .  !صابر بعدا  واض : كان الجميع يدعونه إلى االعتذار حونَ العيون 

 لكنه واصل: 

إرضاً  لشرخص واحرد، كاتنراً  ،ليس  ي نيتنا أن نتراجع عن آراتنا نحنَ  ،ب طبعاً 
كان هذا الشخص، وم ما كان عزيزاً على قلوبنرا. و  يعلرم كرم هرو عزيرز  نم

. ولكن الديموقراطية عند  أعز. وإذا كان من حرق أ  (1)على قلبي شيخ الدهر
، برلمان المبعدين، أن نتنرازل عرن آراتنرا نحنَ رد،  ليس من ح نا حيَ شخص أن 

 خشية هذا الحرد. 

رج عن حدود السريطرة، ممرا ختَ أن األمور سوف بوعند هذا الحد أحس الكاهن 
   ي دد بتخريب الجلسة وعدم الخروج ب رار.  استدرإ قاتبلً:

                                                 
ب ولم يكن هذا كذباً، بل هكذا جرت العادة بين المشايخ: يكره الواحد من م اآلخر كعدو، ثرم ي سرم 1

 حبه.أنه يُ مغلظة بله األيمان ال
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اآلن ننررراقب  نحرررنَ رج عرررن حررردود الموضررروع، خرررنَ ب أن ال جررريَ بررر لرررو سرررمحتم، 
أو  ،اول األ  النررراطق عرضررره علينرررا. أرجررروكم عررردم الم اطعرررةحررريُ  ،اقتراحررراً 

 االنصراف إلى أمور جانبية ب ثم ملتفتاً إلى الناطق ب أكمل اقتراحإ. 

 : ا، وهو ي ولمالتي كان البنطلون الجديد يعصره ،هيهرب الناطق خصيت

وإشعال الجب رة.. كيرف يكرون ذلرإ؟.. اقتررح أن  ،ب استعادة المبادرةجيَ ب قلت: 
، على غررار مسريرة العرودة السراب ة. ل رد رأينرا "اي  رَ مْ زُ "بوابة  حونَ ن وم بمسيرة 

ب أن يجر،  هرذه المررةأمرا إذ ذاإ كيف اشرتعلت وسراتل اإلعربلم وان لرب العرالم. 
 ندق البوابة بأيدينا.

 ا االقتراح.. هيا ن ترع. ب أنا أؤيد هذ

 كان الزير سالم يبدو  ي عجلة من أمره، ل ذا قاطعه صابر: 

ب ماذا تؤيرد، وعلرى مراذا ن تررع؟. الرجرل لرم يكمرل اقتراحره بعرد!.. انتظرر حترى 
ض لتسرتري ، وعنردما تعرود يتشاور الناس، وإذا كنت حاقناً  اذهب إلرى المرحرا

 قرار. نكون قد وصلنا إلى 

 لم وهو على وشإ الثورة. رد الزير سا 

 ب ماذا ت صد يا أ  صابر. 
بررر أقصرررد أن رأيرررإ هرررذا تفررروح منررره راتحرررة كري رررة، ربمرررا ترررتخلص من رررا  ررري 

 المرحاض. 

د أنصراراً، وألمكرن اإلي راع بصرابر!. ولرو كانرت اآلن لوجرالزيرر سرالم لو ثرار و
ن ق رره . وربمرا كرا!النتفض. لكنه لم يثر ولرم ينرتفض ي الزير سالم الطبيعة سوية 

حوله اآلن إلى مخلوق رخرو  هو ما المستمر لطبيعته،  ي سبيل إرضا  طموحه، 
. ولرو نظرر لثرار ت ردير األمروريواجه االستفزاز بالتحول!.. لذا  لم يثر. ولرو أحسرن 

ُيحسررن لكنره لسررو  حظره لررم لثررار.  ري هررذه اللحظررة بالرذات،  ، ري وجرره شريخ الرردهر
حثرراً عررن رد ال ، بَ بلً ب رررب لحيترره وقفرراهكرران منشررغإذ ينظررر.. ت رردير األمررور ولررم 
 ذات يوم..  ،يتسبب له بالخسران

 وكان الجميع  ي االنتظار. 

كتفيرره داللررة عرردم إذ هررز  ،آمررال م جميعرراً وعنرردما  ررت  الزيررر سررالم  مرره، خيررب 
 : ، ثم قالالمباالة

 ب   يسامحإ يا أ  صابر. أنا  اهم قصدإ، لكني لن أرد عليإ. 
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 نفجر الداعي: وعند هذا الحد ا

ب يا أ  كاهن، أرجو أن تمنع الحوارات الجانبية، والم اطعرات الفرديرة.. دعونرا 
 نستمع بعضنا إلى بعض. 

ه حديثره للنراطق ب ب أ  صابر، أرجوإ االلتزام ب قال الكاهن ب ردو  ترام. ثرم وجر
 أرجو المواصلة.

 بطري ة تمثيلية، مثل تلميذ  ي الفصل: رد صابر 

 تزم. ب حاضر.. أنا مل

، وتوج رت عينراه إلرى النراطق، الرذ  جاهل طري ة صابر  ري الرردلكن الكاهن تَ 
 :، متأثرة بأقوال سيد قطبواصل بنبرة استش ادية

بموتنرا سرروف .. ولررو مرات أكبرر عردد منرا ،علينرا أن نعبرر الحردود ،بر هرذه المررة
 تنتصر الدعوة، وبانتصارنا سوف تنتصر المباد .

ماماً ب انبررى صرابر مررة أخررى ب  ري المررة السراب ة ب لكن األمر اآلن مختلف ت
كانت أمريكا متعاطفة معنا، أو قل إن شتت: الرأ  العام  ري الغررب.. أمرا اآلن 
 نحن نف د هذا التعاطف، يوماً بعد آخر. أال تررى إلرى غيراب وسراتل اإلعربلم؟.. 

داً:  ررض ال يعني إال شيتاً واح ،إن ورا  ذلإ أمريكا. وإن عبورنا الحدود اآلن
ل حرررتَ اول،  ررري نظررر أمريكرررا، أن حررتُ التررري  ،انتصررار عسررركر  علررى إسرررراتيل

المشرركلة بطري ررة سياسررية، رغررم أن ررا األقرروى. ل ررد قالررت أمريكررا كلمت ررا، وهرري 
 أنرا اعت رد أننرا غيرر قرادرين  ،تتوقع منا ال بول بالصف ة.. أما المواج ة الجسدية
تل السياسرية، وبتعراطف الجم رور علي ا.. تذكروا أننا حترى اآلن ننتصرر بالوسرا

األمريكي. وتذكروا أن الذين خراطبوا الررأ  العرام مرن بيننرا هرم الردكاترة الرذين 
درسررروا  ررري أمريكرررا. ل رررد خاطبوهرررا بلغت رررا وبطري ت رررا، وال اعت رررد أن رررم اآلن 

 مستعدون للموا  ة على هذا االقتراح. 
وقرد تلبسره  لنراطقاصرر  بر ل رد انتصررنا علرى أمريكرا وإسرراتيل  ري السرابق ب 

 ب وسوف ننتصر علي م كذلإ هذه المرة. ال ناع 
أم بالحوارات الفضاتية مع المسرؤولين  ،CNNب كيف؟ ب رد صابر ساخراً ب بالب

يد عره إلرى المواج رة ، سروف . إن حصر ال ط  ي زاويرة مغل رة(1)اإلسراتيليين؟
 رد أن مرا أخطرر الخطرة،  ما بالإ إذا كان المحصور أمريكا وإسراتيل؟. أنا اعت

 من كل ال طط. 
ب أنا أذكرإ بمسيرة العودة الساب ة. ل د كنا  ري المواج رة، وكنرت أنرت شخصرياً 

 حنا وعدنا سالمين. جنَ معنا  ي الخط األول، ومع ذلإ 

                                                 
قد أجرت مناظرة ناجحرة برين النراطق وبعرض وزرا  حكومرة رابرين،  ري  CNNب كانت وكالة 1

 الش ور األولى لئلبعاد.
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بردت لكن هذه المحاولة المكشو ة من الناطق، لشرا  موا  ة صرابر لرم تفلر ، إذ 
 رد قاتبلً:ألن صابر  ،ڤاترينة شخص معان ة مانيكان  يمحاولة شبي ة ب

برر ل ررد أُطل ررت ال ررذاتف مررن أمامنررا  رري شرركل سررد نررار ، علمنررا بعررده أن علينررا 
 رإن هرذا التوقرف  ،التوقف. وقد توقفنا  عبلً، وأنت تعرف هرذا األمرر. ومرع ذلرإ

لم يمنع مرن سر وط جرحرى  ري الصرفوف الخلفيرة. إن رم يعر رون مراذا يريردون، 
حترى ولرو كران  ري المرؤخرة.  وت، ألنه ال أحد آمرنٌ وال أحد منا يعرف من سيم

نواجرره قرروة عسرركرية ظالمررة بع ولنررا،  ررأرجو أن ال نتحررول إلررى مواج ت ررا  نحررنَ 
 باألجساد العارية. 

وعند هذا الحد، صمت صابر قليبلً، وهو يتأمل  ي وجوه الجالسرين. كران واث راً 
 لعرل وعسرىب  أن يواصرلبأن العدد األكبر من م لم يكونوا يسمعون. لكن كان عليه 

  واصل: ب

 لما وصلنا، ول ُترل إننا لم نصل إلى البوابة تلإ المرة. وأنا متأكد أننا لو حاولناب 
التري سرميناها مسريرة األكفران،  ،أكثرنا. ول د   منا كل ذلرإ  ري مسريرتنا الثانيرة

 ررإنني ال أجررد نفسرري  ،واكتفينررا بررالوقوف قبررل الخررط األحمررر بمسررا ة. ومررع ذلررإ
أو مرا قبرل ذلرإ.  ،كانت غايت ا البوابة على ال يام بأ  مسيرة اآلن، سوا  اً موا 
 رري نظررر ن بالتعنررت يالمت مرر نحررأصرربحنا نَ وكمررا قلررت، الظررروف تغيرررت، ألن 
 يس ل على الي ود مواج تنا ب سوة أكبر.. سوف هذا . وكل العالم

ى أثرر عباراتره ، وهو ينظر إلي م واحداً تلو اآلخرر، ليرركان يتكلم ِبحرارة زاتدة
 على وجوه م. 

لكنه رأى هرذا األثرر بطري رة معاكسرة: رأى أن أغلرب م كرانوا يف مرون مرا ي رال، 
 من حرارته  ي إقناع م!.  ِبحرارة أشد ما ي ال،ر ضون أن يفكروا  يلكن م ظلوا ي

ومرن هنرا   رد بره. تن كران صرابر قرد شرعر برذلإ،  ؤلن رم أرادوا لره أن يشرعر ول
 أن عليه أن َيختتم،  اختتم:ب  م د، وشعر َبخسارة الج 

ال يا سيد ، أنا لست مع هرذه المخراطرة، ب عزيز  الناطق، إن جوابي هو ال.. 
 بعد االقتراع.  ،أياً كان نوعه ،مع أنني سوف ألتزم بال رار

وإذ أدلى كل من الخصمين ِبحجته،   د صار الحاضرون ينتظرون رد الكراهن. 
مرا كران قرد  تمريرر هرذا الضرجيج، إال أمرران: أول مرا  يما الكاهن ال ي مه، مرن كرل

صابر موا رق علرى االلترزام برال رار، اتفق عليه مع الناطق،  ي الليل. وثاني ما، أن 
 أياً كان مضمونه. لذا   د شعر بالسرور واالكتفا ،   ال: 
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 .ب طيب، طيب، سمعناكم

ي رأسره طروال ثم أخرج من جعبته اقتراح ال رار الوسط، الذ  كران قرد أعرده  ر
   :علم به الناطقالليل، دون أن يُ 

المررة السراب ة، الرذ  وقفنرا عنرده  ري  ،ب عند  اقتراح: نت دم حتى الخط األحمرر
ونع ررد مؤتمرنررا الصررحفي، ثررم نبيررت ليلتنررا، ونواصررل المكررو  هنرراإ عرردة أيررام، 

 حتى نرى أن األمور قد صارت  ي صالحنا. 

 :صر  الناطق وقد شعر بالغدر 

اقتراحرري مررا زال هررو هررو: الت رردم حتررى البوابررة، .. و أؤيررد هررذا االقتررراحبرر أنررا ال
 ودق ا باأليد ، ومحاولة الدخول. 

   ال صابر بإصرار:

إن مسريرات .. ب وأنا ال أؤيد أّياً من االقتراحين، ال اقتراحإ وال اقترراح الكراهن
الموت ليست لعبة، وأنا أخشرى أن يرر ض كثيررون المشراركة معنرا، خصوصراً 

بعردم اآلن ام أعلن أنه لن يشارإ  ي هذه المسيرة، كمرا أنره يفتري وأن الشيخ دحّ 
 .  ، باعتبارها تبلعباً باألرواح  يما ال يستحقجواز المشاركة  ي ا

 ام بأمر المسيرة؟. ب ومن أعلم الشيخ دحّ 
 صر  الناطق  ي وجه صابر بل جة ات ام واضحة. 

ألم تعلن براألمس  ري الم ابلرة الصرحفية ب التحية بمثل ا صابر رد ب اسأل نفسإ ب 
رررَ مْ زُ أننررا سررنتوجه إلررى  ب أن نناقشررإ  ي ررا. كيررف جرريَ  ،؟.. وهررذه مسررألة أخرررىاي 

 تصرح بأننا سنفعل شيتاً لم نتفق عليه بعد؟. 

ارتبإ الناطق وقد شعر بأنه تورط، إذ هو ال يستطيع اإلعربلن عرن أن كربلً مرن 
لى هذا التصري . إن ما يد عانره إلرى قرول مرا كانا ورا  د عه إ ،شيخ الدهر والكاهن

يريدان أحياناً، وهو يد ع ما إلى الموا  ة على ما يريد  ي أحيان أخرى. هكرذا هري 
نصرريبه مررن السررجنل بسرربب ا عجررب النرراطق وتر عرره ويررد ع اللعبررة منررذ سررنوات، تُ 

لصرر ما مررن د ررع الررثمن مررع اإلصرررار علررى ختُ عجررب الكرراهن وشرريخ الرردهر، إذ وتُ 
 ف. المواق

 وإذ ازداد شعور الناطق بالحصار،   د وجد متنفسه  ي الصرا : 
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ام هذا ما توقرف عرن  تاويره اللعينرة هرذه،  لرن أكرون مسرؤوالً عمرا ب و  إذا دحّ 
 .  ، بعد ذلإد  لهحيَ 

وتلترف  ،اشتعلت النار إذن. ومجموعة الزعران ب هذه التي تدين بالوال  للنراطق
مررن هررذا الشرعور بالتسررلط. لررم يكف رم مررا  علرروه برر هري مك حرول صرردي ه الشريخ ذيرراب

دي م للمخريم، وإشر ارهم أمرواس الحبلقرة علرى العراملين  ري خيمرة حرتَ  ري  ،باألمس
التموين، بعد أن ر ضوا إعطا  الشيخ ذياب ما يريد. كما لرم يكف رم اعترداؤهم علرى 

يترره لررق لححبِ العجرروز برراب  ، الررذ  استشرر د ولررده  رري االنتفاضررة، وت ديرردهم إيرراه 
   ..بالحذا !.

زعرنرة أبنرا  هو رجل م ي دد. إنه يدرإ ما ورا ه من  لم يكف م كل ذلإ، بل ها
 ، بالضبط كما يدرإ ما  ي هذا المجلس من عجز. منط ته

وقرد وقرف علرى قدميره  ،ب هكذا تكون الدولة اإلسبلمية، وإال  بل ب صر  صرابر
 ،أ  محاولرة للزعرنرةوسط الحاضرين، ووجه يده ج ة الناطق ب إذن  لتعلم أن 

علررى عبرراد   عمومرراً، أو الشرريخ دحررام بوجرره الخصرروص، سرروف  ،مرررة أخرررى
زعرران، المثير أن ترى حولإ مجموعة من .. إنه لمن اله هذه المرة بال وةتواجَ 

بواسررطة  ،أن تفرررض علينررا آرا إ جمرريبلً لكنرره لرريس ثررم تعتررز بانتماتررإ إلرري م، 
 أمواس الحبلقة!.

ر ب وقف الناطق  ي وجه صابر متحردياً، وقرد اشرتعلت عينراه ب و  عال يا صاب
 من ورا  النظارة ب طلعت من قاع ال فة ع أذني ا!.

 ب طول عمر  على أذني ال فة يا ناطق. وأنت تعلم ذلإ. 

ب اسركتوا،  دةحربِ وقرد لروى رقبتره  ،ب بس، بس يا جماعة ب هنا   ط تدخل الكراهن
 و . نا نناقب األمور ب ددعوببلب  ضاي ، 

 .  !ب مب سامع إيب بي ول؟ ب قال الناطق متعجباً ب صار الرجل ي دد
 عليإ وعلى زعرانإ.  ،ب يظ ر أن سيادتإ تعت د أن الت ديد حكر شخصي

األمرر الرذ  اسرتدعى تردخل الكراهن بسررعة، . التحرد  بمثلره صرابرهكذا واجره 
   ال بطري ته، التي ال ُيحسن شيتاً مثلما ُيحسن ا:

 خلص، اسكتوا، اقعدوا، خلينا نناقب األمور ب دو . ب يا جماعة 

وبعد أن جلس الجميرع، حررص الكراهن علرى اسرتمرار الصرمت دقراتق، ثرم قرال 
 وقد عاد إلى هدوته: 
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ب أقترح أن ن فرز  روق كرل هرذه الت ديردات المتبادلرة، كأن را لرم تكرن، ونعرود إلرى 
ررَ مْ زُ الحوار األول.. أكرر اقتراحري السرابق: نسرير إلرى  ، ونتوقرف عنرد الخرط اي 

 األحمر.. من منكم موا ق؟. 

اللرذين سروف يشراركان  ،وارتفعت األيد  كل ا موا  ة، باستثنا  الناطق وصابر
 اوالن ب كل بطري ته ب التأثير على مجراها. حيُ  ي ا غداً، و
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 حدوثىالمدورة

 خسي ُيراد لأل                وي يقي  علال 
ْيُر ال ّأ والوتدُ   اي ا اين: ع 

 هاا علال الخسي  عقولق بُرّ تأِل            
 واا ُي  جُّ  ال يبكأ لأل أ دُ 

 
 س الضبعأال تل ّ 

 

االمكان: ما بين الدولة اإلسبلمية ومعبر   . ُزْمَري 
 .9993الزمان: األسبوع الثاني من ش ر تموز 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭

ظلرت  ،الجنروب. وطروال الليرل حرونَ بردأت المسريرة تتوجره  ،منذ الصرباح البراكر
المشاورات قاتمة بين الخيامل لضمان أوسع مشاركة ممكنة. وعندما جرا  الصرباح، 

 ،إقنررراع المعارضرررين ،كررران األمرررر محسررروماًل إذ لرررم يسرررتطع الررردعاة إلرررى المسررريرة
دوث ا، خصوصراً بعرد ال ررار بالمشاركة  ي را، كمرا لرم يسرتطع المعارضرون منرع حر

 الليلة الماضية.  ،ه مجلس الحكما خذات  الذ  

ورغررم أن صررابر كرران يشررعر بالتعرراطف مررع المعارضررين، إال أنرره لررم يعلررن ل ررم 
موقفاً مشرجعاًل   رو وإن كران غيرر موا رق علرى اإلسرراف  ري المسريرات، وجعل را 

رى، كران مشرف اً مرن ان سرام من ناحيرة أخر ،بكثرة التكرار، إال أنه ،لعبة تف د معناها
 أمام وساتل اإلعبلم المتحفزة. ،المبعدين إلى مجموعتين

وإذ لم يكن هناإ من طري ة لتبل ي كل ذلإ،   د أقنع صابر نفسره برأن كرل هرذا 
يمنرع مرن التفكيرر  ري  ،دم ال دف،  ي ن اية المطاف، ويسراهم  ري حردو  ترراكمخيَ 

مسررت بلي لمسرريرات جديرردة، سرروف مسرريرات أخرررى قريبررةل  رربل شررإ أن أ  م ترررح 
يكون واضعاً نصب عينيه هذه المعارضة، التي باترت اآلن ت روى، يومراً بعرد آخرر، 

 وتعلن عن رأي ا.. 

كانررا  ،كبلهمررا ،لرريس صررابر وحررده مررن كرران يرردرإ ذلررإ،  شرريخ الرردهر والكرراهن
 إحساساً ال يمكرن ترجمتره إلرى قرول. وال جررم،  لرو ُتررإ األمرر أل ّ  ،ّسان بذلإحيُ 

لمرا هم مرا شري ، إال أن ينفرذا مرا يريانره مناسرباً، ولواصربل  ،من الداعي أو الناطق
بررين كررل مسرريرتينل  الررداعي يريررد منا سررة النرراطق  رري  ،الرردعوة إلررى مسرريرة جديرردة
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الجرأة واإلقدام، وتلإ  رصة قلما تفّوت ا وساتل اإلعربلم والكراميرات. أمرا النراطق، 
معتمداً ب  ي ث ة مفرطة ب على مجموعرة  ،ارهالذ  حاز على كل ذلإ،  يريد استمر

لحلرق اللحرى المعارضرة باألحذيرة،  ،الشبان المتحمسين، الذين هم على استعداد داتم
 .  (1)"يا غضنفر"وينادونه كلما َحَزب م أمٌر:  ،ويتحل ون حول الشيخ ذياب

ومرؤله تي راًل حترى إنرإ  ،غضنفر!.. ذلإ هرو الل رب الرذ  أُغررم بره الشريخ ذيراب
موشإ علرى الطيرران،  ،به ب يمشي مثل ديإ رومي منتفبٍ  راه ب بمجرد أن ُيدعى  لت

 له أجنحة..  تلو كان

هِ  رهِ ِمْسَعُر  ويُل ام  غاضرباً منرذ الصرباح!..  ،حرٍب من الطرراز األول!.. وويرل  ام 
ل رد اشررتعل مولّرد الغضررب  ري صرردر الشرريخ ذيراب، وبرردأ اآلن هرديره  رري االرتفرراع. 

ازداد غضباً، حتى صار يتعثر  ي حجرارة  "يا غضنفر"يف عبد  : وكلما ناداه خل
 الطريق. 

برردأ غضرربه بمجرررد أن  ررت  عينيرره. وربمررا كرران هررذا الغضررب وسرريلته الوحيرردة 
إلظ ار الشجاعة، أو إثارة الحماسة لدى المؤيدين. وربمرا كران هرذا الغضرب سربيله 

رحرروا خيررام م حتررى إلظ ررار مرردى سررخطه علررى المعارضررين، الررذين لررم يب ،األمثررل
بأنه يعر ه تمرام المعر رة،  ،لصابر ،الساعة. وربما كان هذا الغضب إشارته البليغة

... لكن المؤكرد أن هرذا الغضرب !دق  يه بعين حمرا حيُ ، بدليل أنه اآلن ى  فّ ختَ م ما 
.. !لحظررة معر ترره بررأن صررابر مزمررع المشرراركة  رري المسرريرة ،كرران أكثررر اشررتعاالً 

ه.. ظ رر آياِترويكون مع ال اعدينل  يطبع   على قلبه، ويُ  ،خلفلطالما تمنى أن يت 
عل الخبي  بعضه على بعض،  يركمه،  يجعلره جيَ ليميز   الخبي  من الطيب، و

 .   ي ج نم جميعاً. أولتإ هم الخاسرون

 كرران قررد احتررل مكانرره  رري الصررف األول، إلررى جانررب شرريخ  ،أمررا الشرريخ تبررارإ
مفسررحة مكان ررا  ،لررم تسررتطع أن تسررتمر طررويبلً  ،كينةالرردهر، وقررد رانررت عليرره سرر
 .  !عليه سداد رأيهأ سد عاره لكن ، وقوراً ً للضحإ.. ل د حاول أن يكون 

هررذا لررم يكررن مجرردر طباعرره الصرربيانية  حسررب، بررل وجررود الشرريخ تبررارإ  وعررار
إنره ذلرإ!..  ولمرا يعتردْ . ثم كيف يمكن لره أن يكرون وقروراً، الزير سالم إلى جواره!.

ا   رد .. لرذ!، وال توسرط برين األمررينجنرونبِ  أو غاضرباً  ،هٍ َترعَ بِ ن يكون ضراحكاً إما أ
  ت ع على األرض، دون أن يتل ف ا أحرد، ،من حوله يل ي النكاتصار الشيخ تبارإ 

                                                 
مساً للمسيرات، هو: نعيم حسنية، الذ  ربما كان هو أول مرن َتحؤال  ب الذ  كان أكثر من كل ه1

اخترع العصابة الحمرا . التي كلف المبعدون بربط ا حول رؤوسر م، كلمرا ت ردموا  ري مسريرات 
بعصررابة المرروت هررذه،  رري م دمررة الجميررع، أقرروى وأكثررر  ،مشرراب ة. ل ررد كرران تبختررر نعرريم حسررنية
ل أبررو دجانررة، بررين الصررفين، قبيررل معركررة أحررد. ولكررن، بعررد تظاهراتيررة ممررا  عررل الصررحابي الجليرر

وسط  ،هو جاسوس وعميل من عمبل  إسراتيل ،أن نعيم حسنية هذا ،سنوات، سوف يتبين للجميع
 المبعدين.
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أن را مرن زمرن بعيرد يغمرز خاصررة الزيرر سرالم ب وقرد أدرإ  ،وبين الفينة واألخررى
ما لبثت أن  ،فةٍ خبِ  لموسي ية صارخاً مؤسسة الكراسي ا موطن ضعفه ب  ي فز رتيس

 أعادت الجميع إلى توازن م..  أثارت انتباه شيخ الدهر،  زجرها بنظرةٍ 

تشربه أن تكرون  ،مسرت يمة مرام، نظررةً األوقد نظر إلى  ،عاد الشيخ تبارإ يمشي 
 نظرة تلميذ  ي الفصل، وقد هدده المدرس بالع اب.

ر  متراجعراً إلرى الرورا ، جريَ صرار وقفز لعبوط لعبوط لعبوط أمرام المسريرة، و
ترارة أخررى. وكلمرا  ،النراطق حرونَ تارة، ثرم  ،شيخ الدهر حونَ متوج اً بللة التصوير 
.. وكلمررا الررت ط !والررت ط صررورة ،قررر ص وضررغط علررى اآللررة ،أمكنره التوقررف لحظررة

 قفز صارخاً بفرح غرير:  ،صورة

 ب يا سبلم!.. 

فشرل ب أن لعبروط   هرذه الصرغاتر ولما رأى الداعي ب الذ  حراول أن يتر رع عرن
لعبوط لعبوط ال يعيره التفاتاً. رغم أنه يسرير  ري نفرس الصرف، صرر   ري وج ره، 

  ور العودة:  ،وقد قرر  ي ذات نفسه استعادة الكاميرا

ْر هنا.  ب َصو 

 الذ  يسير إلى جانبه صامتاً.  ،مشيراً إلى الكاهن

ود لريس هرو المطلروب ب أراد ولكن لعبوط لعبوط لعبوط ب الذ  أدرإ أن الم صر
 :  غير محسوبة العواقب فةخبِ أن يعاقب الداعي،  رد 

 ب ما أنا صورت الكاهن قبل شويه!. 

دون  ،لت ررا نظرررات كراهيررة، حاولررت أن تكررون مرراكرةلّ ختَ  ،وبعررد لحظررة صررمت
 اح، تسا ل لعبوط لعبوط لعبوط: جنَ 

 ب واال انت بّدإ صورة لإ؟.

 يا غضب السما  قع ع!.. 

 يررا"أسرره  يمررا يشرربه أن ي ررول: الررداعي عينيرره باحت ررار شررديد، وهررو ي ررز رصررّر 
ثررم نظررر ج ررة الشرريخ ذيرراب ب الررذ  كرران ي ررف قريبرراً منرره ب نظرررة ت ررول: ، "واطرري

االنتباه إلرى هرذه النظررة  إلى. ولم يكن الشيخ ذياب  ي حاجة "َخلّصنا من هالوسخ"
ذا، وعلى الفور، غمرز بعينره أصبلًل إذ األمر يمسه شخصياً، والتصوير بعيد عنه. ل
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 ،قبض على عراتق لعبروط لعبروط لعبروطومن الصف،  جأة خرج  لخليف عبد  ، 
 ب وة قبضة كادت تكسر عظمته، ثم قال من بين أسنانه: 

 ب صّور ز  ما بي ولولإ.. ببلب غلبة؟.

اآلن اختلت مروازين ال روى، وأدرإ لعبروط لعبروط لعبروط أهميرة إعرادة ترتيرب 
الرذ  وقرف اآلن يسرد األ رق أمامره،  ،الطويرل العرريض ،نظر إلى خليف األوراق..

  أدرإ كم هو األمر خطير.. 

 .  !كع ده باألمور ال يدرإ عواقب ا إال متأخراً ، آلن   طل د أدرإ ذلإ ا

كأنه موشرإ  ،ليبلً، وقد امتؤلت نفسه بالم انة، وت لصت عضبلت وج هقتوقف 
ن له أبناً   ي خربرة عمرار،   ررر أن يسرلح م على البكا ، وتذكر  ي هذه اللحظة أ
ت أصرابعه حرول الكراميرا. وصرار ال خرتَ   رد ار ، ور عودته.. أما  ري هرذه اللحظرة

 ..  يعرف ماذا يفعل

ل د كان لعبوط لعبوط لعبوط،  ي هذه اللحظة، يستذكر ملسيه الماضرية، م ررراً 
واعتردال  ،مرورإلرى حرين تغيرر األ ،علرى األقرل، مختلرف حونَ على هنا أن يتصرف 
 !.  د  هناحيَ لن . واعتدال الموازين الموازين

 هذا هو حكم العادة!. وإن حكم العادة ل  ار!. 

،  ري ه هنراإكران يفعلروهكذا صار على لعبروط لعبروط لعبروط أن يفعرل هنرا مرا 
 !.  خربة عمار

ال كران لعبروط لعبروط لعبروط بعرد كرل حماقرة مرن حماقاتره، ، وخربة عمار في 
حتى اسرتحق عرن جردارة ل بره ،  بعد أن يرى العواقب قاتمة ويد ع ثمن اإال ،يتراجع

ويسرتغلونه. الطبرع  يره يعر ون هرذا هناإ "سويد الوجه". ول د كان أمرا  الجماعة 
وكلمررا أرادوا إغاظررة أحررد مررن أهررل ال ريررة، سررلطوا عليرره لعبرروط لعبرروط لعبرروط، 

 عاله ب ول م: ليجرحه ِبحماقة جديدة، ثم ال يتدخلون، متنصلين من أ 

 لعبوط لعبوط لعبوط، ال يمثل الحركة.ب 

وتلإ عبارة طالما   م من ا الخصم، أنه قرادر علرى التعامرل، مرع لعبروط لعبروط 
لعبرروط، بالطري ررة الترري يف م ررا: عل ررة سرراخنة، يررتم مسررح ا مررن بعررد باعتررذار بررارد. 

  التنظيمات ال تتصارع إرضاً  لؤل راد من هذا النوع.
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لرى مجلرس ختَ كيف رأى لعبوط لعبوط لعبوط قبل أيام قليلة   ط ب ب ووهنا كذلإ 
، عن نصرة العراملين  ري المخرزن، عنردما تعرضروا إلهانرات الشريخ ذيراب الحكما 
،  راعتبر الشريخ ذيراب إصررارهم أصرروا علرى توزيرع عرادل للمرواد التموينيرةحين 
شرريخ ذيرراب يترري  لل ،دياً يسررتحق التأديررب، واعتبررره مجلررس الحكمررا  سررو    ررمحررتَ 

 .التنصل من واجب االعتذار

مجلس الحكما  قد ان سم على نفسه، عند مناقشة هذه الحادثرة: كان  ي الواقع، و
إذ أصررر النرراطق علررى أن العرراملين  رري المخررزن، قررد أسرراؤوا إلررى "شرريخ اإلسرربلم"، 
بتعامل م معه ب ذه الطري ة!. أما الكاهن،   د أخفى عن أعضرا  المجلرس مرا علمره، 

يد مجموعة الزعران، بتشفير كل من يمس شيخ ا بكلمة. وقد كان ذلإ منره من ت د
تم يداً للتخفيف من خطورة الحراد . ثرم علرى طري رة العشراتر، ترم االْنحيراز لل رو  
  حتى ال يتمادى، وتم إغرا  الضعيف بالصمت حتى ال يصيبه أكثر مما أصابه. 

سيرة المتوج ة إلرى ُزْمَرّيرا، ، اآلن، واقف أمام المالم م أن لعبوط لعبوط لعبوط
ومعه آلُة تصوير ُيراد ل ا أن تتوجه الوج رة المناسربة. والم رم اآلن أنره بردأ يعررف 

. لكرن األهرم تمامراً  مختلف حونَ على و   ا و يتصرفما هي الوج ة المناسبة، وبدأ 
م وجره من كل ذلإ أنه وجه عين الكاميرا َنحو الداعي  الت ط لره بعرض الصرور!. ثر

جماعرة  الت ط له بعضاً آخر من ا، وسط  يابالشيخ ذ حونَ الكاميرا مرة أخرى عين 
 المتحمسين من حوله.. 

 سارت المسيرة على خير ما يرام.وهكذا 

اوزهرا جتَ قبل الوصول إلى الخط األحمر ب وهو الن طة التي لم يكن من الممكرن 
ر حولره، وكل را  ي المرات الساب ة ب توقفت المسيرة. وتكأكأت مجموعة شريخ الرده

يتنررا س  رري إظ ررار الشررجاعة:  ررالزير سررالم يطالررب بالت رردم أكثررر. والشرريخ تبررارإ 
يطالب باقتحام الحاجز. والشيخ ذياب الغضبان يفكر  ي اقتراح أكثرر تطر راً، ثرم ال 

ليؤكرد  ،ده،  يوا ق على اقتراح الشيخ تبارإ مضرطراً. والنراطق يسرتغل ا  رصرةجيَ 
 ،د مرا ي ولرهجريَ م لر الرداعي أمرا دما اقترح هرذه المسريرة. بعد نظره وجماهيريته، عن

 !..  سوى أن يؤيد ما يوا ق عليه شيخ الدهر

تشير إلى أن شيخ الدهر هو شريخ الردهر  عربلً، وأنره  ،هنا ،ل د كانت كل الدالتل
 ي هذه اللحظة، أكثر من أ  شي  آخر. وكأن ال وجرود لشري   ،يستحق هذا االسم

 ..  !كأن ال وجود لشي  اسمه الشورىاسمه مجلس الحكما ، و

 مثل جبل جليد  ال يظ ر منه إال سطحه. ،كل ذلإ والكاهن صامت

أمرام الحراجز  ،ي جبتركانت بوابة ُزْمَرّيا مرأى العين، وكانت الردبابات ترروح و
لغبررار والضررجيج لن المنط ررة العازلررة، مثيرررة عررجنرروب الالررذ  يفصررل  ،الحرردود 
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مترر، مرن  مترةعلى مبعردة مرا ي ررب مرن  ،اآلن ،يرةوالحسابات.. ل د أصبحت المس
   الذ  تم قصفه  ي المرة األولى، أو متتي متر من الحدود. ،الخط األحمر

كانت الردنيا اآلن ظ رراً، والشرمس سراطعة، والفصرل صريفاً.. وجلرس المبعردون 
  ي انتظار الخطوة التالية.  ،على األسفلت تماماً 

أن طل ات المدا ع المت طعة ال تتجراوز الخرط  واوبعد ساعات قليلة، عندما اكتشف
األحمررر، وال تصررل قريبرراً مررن م، برردأوا بالتوسررع علررى جررانبي الطريررق، حيرر  تمرردد 
البعض من م على األرض، واتكأ آخررون علرى الصرخور المتنراثرة، وب ري البراقون 

بعررد أن ا ترشرروا البطانيررات. ولررم تكررد الشررمس ت ترررب مررن المغيررب،  ،علررى األسررفلت
وزعوا مجموعات على الجانبين، وبدأوا يترأهبون للسر رة الليليرة. وحضررت حتى ت

. وأُوقردت مل األواني واألطعمرةحتَ المجموعات المكلفة بإعداد الطعام، من المخيم، 
أنروار قنابرل اإلضرا ة، التري مرا انفرإ  حرتتَ ثم نرام المبعردون النيران إلعداد الشا . 

   الي ود يطل ون ا طوال الليل.

 .  بسبلم لة األولىومرت اللي

إن ح ي ة ر ض عدد من المبعدين المشاركة  ي المسيرة، واعتصام م بالمخيم، 
لره. ل رد نظرروا إلرى ت بّ  ،وال حترى النراطق ،وال شريخ الردهر ،أمر لم يسرتطع الكراهن

ي ردد مخططرات المسرت بل، ويرؤذن بارتفراع صروت  ،األمر على أنه انشر اق خطيرر
 ٌد من المشايخ، طوال سنوات ماضية. لم يتعود على سماعه أح ،مخالف

وانت اتيرة التعامرل  (1)ولتن كان صابر قد اكتشف منذ مدة، هشاشة مبردأ الشرورى
هشاشة مماثلة  ي مبدأ الطاعة، الذ  طالما نّظرر  ،اآلن ،به، ل د اكتشف شيخ الدهر

 وكتب  يه البحو  والمنشورات.  ،له

 ري الحردي  النبرو  الشرريف ب لرذلإ   رد اسرتدعى الزيرر سرالم ب بصرفته عالمراً 
مرع هرؤال  المتخلفرين.   رو  ، ي الطري رة التري يمكرن التعامرل ب را ،وسأله عن رأيه

 !.  بالمعنى الرسمي، ويملإ م اليد اإل تا  ،أوالً وأخيراً رجل دين

،  اعتردل وقرد حراول أن ومثل أغلب العلما  السراب ين، كران الزيرر سرالم مسرتعداً 
 : اوياً، ثم قاليرسم على وج ه هدو اً سم

                                                 
 رال بعضر م بوجوب را، وقرال    علرى مشرروعية الشرورى، ثرم اختلفروا  ري حكم را:  ردماب اتفق ال1

ين قالوا بوجوب ا ب من حي  حكم نتيجت را ب إلرى  رري ين:  ريرق آخرون بأن ا مستحبة. ثم ان سم الذ
 ،، وآخر قال بأنه مخير  ي ذلإ،  له أن يأخرذ بنتيجت را اقال بأن الحاكم ملزم باتباع ما يصدر عن

يعر رون هرذه اليروم يشرا . ومشرايخ ال يدع ما ، ثم ما يشا  ا وله أن يأخذ من ،وله أن ير ض ا كلّياً 
، ال تعجبره حيثما رأى شيخ أن نتيجة الشورى كما اختلف  ي ا الساب ون،  ، ي اتلفون َيخاآلرا ، و
  غير ملزمة.  ازعم أن
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ب التعامل مع م بأقصرى جيَ الذين طبع   على قلوب م، و ،ب هؤال  من الخوالف
د  عرن م حتَ ورغبوا بأنفس م عن نفسه،  لّفوا عن رسول  ختَ شدة. إن الذين 

 ري  ال رآن الكريم وسماهم: المنا  ين، حتى إن   سبحانه وتعالى عاتب نبيره
إيراهم، وأعلمره أنره ال ي برل تروبت م، ولرو اسرتغفر ل رم ومسرامحته  ،استغفاره ل رم

 .(1)سبعين مرة. كما ن اه عن الصبلة على الميت من م
مرأمورون برأن  نحرنَ  ؤال  من الخوالرف ب سرأل شريخ الردهر باهتمرام ب و  ،ب إذن

 نعامل م على هذا األساس؟.

  رد رد  اآلن بكثير مرن االمتنران، لع لره العلمري الحاضرر ،الزير سالم وإذ شعر 
 : من شاهد وجه  بث ة 

 .لفروا عن راختَ التري  ،كان هو ال اترد  ري غرزوة مؤترة ب نعم، بالتأكيد.  الرسول
حترى وعلى الصحابة..  وأنت اآلن هو ال اتد، ولإ علي م نفس ح وق الرسول

 ، لكان هذا جاتزاً لإ، ومن ح إ. اآلن لو أمرَت بإطبلق النار علي م
شريخ الردهر  مرس.. أنرا ال أريرد إطربلق النرار علرى أحرد ب هب ال، ال يرا زيرر سرالم

 بانزعاج بالج ب هل ن تل بعضنا بعضاً؟!. 

 . لكنره ترذكر رسرول  !ر الزير سالم من هذا االنزعاج من حكرم شررعييّ حتَ 
أن رزقرره ب ررذه الصررحبة.   ررال  ، ررازداد إعجابرراً بشرريخ الرردهر، وحمررد    رري سررره

 بامتنان كامل: 

عررن قتررل المنررا  ين،  إ إن تمتنررع عررن ذلررإ،   ررد امتنررع رسررول  برر حسررناً، إنرر
 خشية أن ي ول الناس: إن محمداً ي تل أصحابه.. أش د أنإ ألمير المؤمنين ح اً. 

 ب طيب يا زير سالم، شكراً. 
 قال شيخ الدهر كأنه ين ي الحدي . 

ه مؤسسرة الفسراد الخاصرة برروبعرد أن ذهرب الزيرر سررالم، مرال شريخ الردهر علررى 
 :   ال

 ؟.. شوف لإ صر ة مع هذول الجماعة.يا كاهن ب سامع

شرريخ مررا غضررب مررن م والحررق أن الكرراهن كرران غاضررباً مررن "الخوالررف" أكثررر م
وهرم  اليروم، وي رددون اسرتمراره بعرد العرودة، حكمره  م الذين أ سدوا عليه تَ : الدهر

ا، ثرم ال يسرتبعد إظ ار تمرده على "ال يادة التارْيخية" هنالذين استخدم م صابر  ي 
 أن يستخدم م غداً للتمرد هناإ. 

                                                 
 .91ب81ب اإلشارة إلى سورة التوبة: اآليات1
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آه!. لكم تمنى أن لو "َتخلّف" صابر مع م!. إذن لكان من الممكرن اسرتغبلل ذلرإ 
هناإ!. لكن صابر موجرود  ري المسريرة هنرا لؤلسرف!. حسرناً سرنرى اآلن مرا يمكرن 

  عله. 

   التفت إلى شيخ الدهر ي ول: 

مرن  ،طعرام، باالمتنراع عرن إعطرات م شريتاً ب سوف أصدر أمر  غداً إلى لجنرة ال
جررزا   ،هررذا الطعررام المميررز، الررذ  يتناولرره المرابطررون هنررا.  ليكتفرروا بالنواشررف

  علت م. ما رأيإ؟.

جلروا علرى حرال م ب قرال شريخ الردهر بت رزز واضر  ب خيِ ب كويس، كويس، يمكرن 
 إن شا   .  ،احنا بدنا نظل هان عدة أيام

 ب على بركة  . 
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 أبوىمنذارمودىىحدوثى

ألُ               و ستعزٍل بال رِب والِسلُ   ظُّ
لَّ عنها   ا ُِرهْ    لّ ا اسُتثيرْت ك 

  غععاٰل الا  يععأ الاليلُ ول  يكنْ 
ْتأُل أكابُِرهْ   لأل سعُأ ِصدٍق قدَّ  

 
  زهول اعر 

ا. ، على أبواب اإلسبلمية المكان: الدولة  معبر ُزْمَري 
 .صباح اليوم الثال  للرباطالزمان: 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭

نع عن المعارضين  ري المخريم: علم صابر أن الطعام قد مُ  ،اليومهذا  ي صباح 
من الضفة الغربيرة  ،مع بعض أعضا  مجلس الحكما ب  جا ه موسى أبو منشارل د 
، ه. كرانوا كل رم مردركين موقفرلى  عرل شري  مراحرضونه عوأبلغوه بذلإ، كأن م يُ  ب

. ولكي يتمكنوا من د عره لفعرل مرا يريردون، ويعلمون أن باستطاعته أن يفعل الكثير
  د أعلنوا له بأن م سوف يؤيدونه  ي االجتماع..  

وعنرردما طالررب صررابر بع ررد جلسررة طارتررة لمجلررس الحكمررا ،  رري صررباح اليرروم 
ه أوهررام كثيرررة،   رو يعرررف الرردوا ع، ويعرررف الثالر  مررن أيررام الربراط، لررم تكررن لدير

إال بعررد  ،لررم يكونرروا ليفعلرروا اآلنحرضررونه النترراتج ت ريبرراً:   ررؤال  الررذين جرراؤوا يُ 
لمررا  ،هه دون مشرراورت م. وربمررا لررو كررانوا قررد استشرريروا  يررذاخررت  ارؤيررت م قررراراً تررم 

ت إن ررم يريرردون شررورى هررم  ي ررا، حتررى لررو كانررت هرري أخرر: ختلررف ال رررار كثيررراً ا
. وإن أناساً هذه هري دوا ع رم، لرن يتمكنروا مرن الخرروج ب ررار حاسرم، !الدكتاتورية

 ينحاز إلى الديموقراطية. 

باسرتغراب ممرزوج باالحت رار. كران يتحرد   ،حدق صابر  ي موسى أبو منشار
يعر رره حررق صررابر حرررص علررى الديموقراطيررة. ورغررم ذلررإ   ررد كرران رقررة مررن يَ حُ بِ 
فضرريلة الالررذين ال يشررترون  ،ذلررإ النرروع مررن النرراسمعر ررة. وال جرررم،   ررو مررن ال

آخر شخص  ي العالم يمكن الوثروق بره،  ري أمرر مرن أمرور الردنيا أو بفلسين، وهو 
 اآلخرة. 

أكثررر الحاضرررين هنررا، ه ويعر ررعررن موسررى أبررو منشررار،  يعرررف ذلررإ صررابر
م علرى مرا أصرابحسب   أبرو ال بليرد، ويَ  أكثر من غيرهه كذلإ ويعر  ه حررق اإلر 
وتررولي زعامررة  الشرريخ "أبررو محررارب"خلررع وات، علررى نسررقبررل حرضرره حررين ، منرره
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إذا مررا صررعد وكرران خطيبرراً ذلررق اللسرران، ب   أطاعرره حسررب  برردالً منرره!. المنط ررة 
غدر به أبو منشرار،  ب المنبر  رب المبل ة وطبل على طيزه وأشبع الخصوم ردحاً 

برل أخرذ يرنفخ من الخصمين،  أ ّ ب دو ، دون أن ينحاز إلى المعركة يراقب أخذ إذ 
دم ،  ت ركبلهمرا ناثخرن المتصرارعأُ حترى ، ويصب علي ا المزيد من الزيت النار ي 

،  أذنرا لره،   رام ئلصبلحلدخل أن يت ي واستأذن ما أبو منشار للكاهن وشيخ الدهر، 
أوهمت الناس بأنه سعى بالفعل إلصبلح ما بين الخصرمين، ببعض حركات قرعا  

"ال يرادة التارْيخيرة لجماعرة المسرلمين" إال أن م يتبرق أمرام يدان ذلإ!.  لرلكن ما ال ير
 التي دمرها االن سام، ليلم شعث ا ويصل  أمرها!..  زعيماً للمنط ةتعينه 

لكررن وهكررذا ُيحرراول أن يفعررل اآلن!.  .هكررذا سرررق أبررو منشررار زعامررة منط ترره!
والرذخيرة المترو رة اآلن  بالرذخيرة المترو رة.مكتفيراً ، أن يدخل المعركرةقرر صابر 

 هي أعضا  الضفة. 

قصيراً وحاسماً وحاداً، وعلى قارعرة الطريرق. وابتردأه باحي الصكان االجتماع 
 صابر قاتبلً: 

د   ري هرذا المخريم.. حرتَ الذ  ي رر كل صغيرة وكبيرة  ،مجلس الحكما  نحنَ ب 
 أليس كذلإ؟.

 لى،  لم يملإ إال ال ول: بالدرجة األو ،وإذ رأى الكاهن أن السؤال موّجه إليه

لئلجابرة علرى هرذا  ، اآلن، ل طلبرَت االجتمراع . لم ي ل أحد غير ذلإوب طبعاً.. 
 السؤال؟.
إ مباشررة، بصرفتإ إليأقوم بتوجيه السؤال ، ثم الم دمة   طهي  ذه ،  ب ال طبعاً 

امتنعت عن ت رديم  ،باألمس ،رتيس مجلس الحكما : هل صحي  أن لجنة الطعام
 ؤلخوة المتب ين  ي المخيم؟. الطعام ل

دوّيرراً يشرربه  ،ب ررذا الشرركل و رري هررذا المكرران ،كرران واضررحاً أن السررؤال قررد أحررد 
نفجار، إذ صمت الجمع لبرهة. ونظر الكاهن  ي وجره شريخ الردهر، الرذ  صرار اال

مرن ورا  الجبرل، وابتسرم النراطق ذ  يطلرع اآلن الر ،اآلن أحمر مثل قرص الشرمس
ن األمررر لررن يتعرردى أن يكررون مجرررد زوبعررة  رري  نجرران. أمررا ، واث رراً مررن أباسررت تار
ر من هيتة جلوسه، حتى صار كأنره موشرٌإ وغيّ  تأهب  ،  د أدركته طبيعتهالداعي 

ه، ليفرر  خررج مسرواكقبرل أن يُ بعينره، برأن غمرز لزير سالم اكتفى اعلى الوثوب. و
 ثم قطع الصمَت شيُخ الدهر متحدياً: . تنظيف أسنانهكبته  ي 

علشران تبلغنرا  ،يا أ  صابر!. وانت بسبلمتإ جامعنا هالحين وجه الصرب  ب نعم
  ق معنا؟.حتْ هالخبر، وإال نفسإ 
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لكننري أريرد ٍد مماثرل ب حرتَ ن الخبرر صرحي  ب قرال صرابر  ري أعررف أأنرا  بر ال، 
مرن وراتره، ليررى إن كرران  برال رارات التري ُتتخرذ باسرمه ،أبلرج المجلرساآلن أن 

، أصردر هرذا ال ررارلمعر ة مرن هرو الرذ   ح ي اً جر  تَ أم سي ،سيوا ق على ذلإ
 ؟. ُيحاسبه

 أصدرت ال رار.  ب أنا الذ 
 .الكاهن ب دو  الياتسكذا رد 

حولره قرد صرارت اآلن الرذين  منذ اللحظرة، أن أغلبيرةَ الكاهن   د أدرإ ال جرم، 
قبررل  ،. الم نفسرره للحظررة،   ررد كرران عليرره أن يررؤّمن عرردداً مررن المؤيرردين.تعارضرره
داره ذلررإ األمررر المشررؤوم. لكنرره بعررد أن جررال بعينيرره  رري الحاضرررين حولرره، إصرر

 ري تصرويت ح ي ري، شرعر  ،سبة سريعة عدد من يمكرن أن ي فروا ضردهحبِ وأحصى 
 بشي  من االطمتنان،  واصل: 

 مل نتيجته. حتَ الذ  أب وأنا 
ب يعني أنت أصدرت قراراً منفررداً، دون أن تكلرف نفسرإ عنرا  التشراور معنرا ب 

أن  خشرى  تَ  ال صابر  ي ل جة قاضي التح يق ب   ل كنا بعيردين عنرإ؟ أم كنرتَ ق
 ،نفسرإ مرن مشراورتنا، واعتبررت نفسرإ حاكمراً  ررداً  إ،  أرحرتَ رغبت نعارض

 وقتما تشا ؟!.  ،ت رر ما تشا 
مرا الرجرل قرال لرإ بأنره !.. ب انرت مالرإمسرتفزاً ب إيب هذا! ب صر  شيخ الدهر 
 .  ؟خصيةمسؤول عن ال رار بصورة ش

والح ي ة أنه لم يكن غريباً،  ي مثل هذا المجتمرع، أن ي رول أميرٌر ذلرإل  لطالمرا 
اإلسرربلمية العظيمررة ب علررى أن يفعلرروا مررا يرونرره  رري  ةتعررود األمرررا  ب أيررام الدولرر
حتمررل مجرررد تررذكر ذلررإ، . لكررن صررابر اآلن ال يَ سررأل م أحررد!مصررلحة األمررة، ثررم ال ي

   ال:

الرذ  هرو نره بأ ،قرد اعتررفالكاهن بما أن  ..خبلص. .يا جماعة ،طيب ،ب طيب
: الحكمرا  مجلرسإلرى أعضرا   ، آخرراآلن سؤاالً أوجه ،  إنني ال رارأصدر هذا 

 ررري حالرررة حترررى  كمنيابرررة عرررن اتال ررررار ذاخرررت  احرررق هرررل أعطيرررتم األ  الكررراهن 
 ؟. كموجود

 ب ال طبعاً. 

ال أحرد مرن أهرل هتفت عدة أصوات ب كان يبدو أن ا األغلبية ب الحرظ صرابر أن 
 :ا ون عواقب ما بعد العودةخيَ غزة  ي ا، ربما ألن م 

 ب طيب، يعني الكاهن مخطئ  ي هذا ال رار أم مصيب؟
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هررذا ة ألحررد أن ُيجيررب علررى خرريم الصررمت علررى المكرران، وبرردا كمررا لررو أنرره ال نّيرر
، الررذ  أخررذ ُيحرردق  رري الحاضرررين ، بمررن  رري م موسررى أبررو منشرراربالررذات السررؤال

ولم يستغرب صابر ذلإ، برل . ل بأنه خالي الذهن تماماً من هذه المسألة!بببلهة ت و
 :  من َيخشى على ذخيرته من النفاد بسرعةازداد إصراراً، وواصل كبلمه 

 دعونا ن ترع على ذلإ. ب

 إال أن ي ول: بطرف عينه  ي صابر، لكنه لم يستطع لكاهن حدق ا

 ر ع إصبعه.ب أنا موا ق على االقتراع. من رآني مخطتاً  لي

حمررل  رري طياترره عنج يررة م زومررة، وإال   ررل كرران كرران مررن الواضرر  أن رده يَ 
 بمستطاعه أال يوا ق على االقتراع!..

ألن وإذ كانرت طبيعرة األشريا  ت تضري أن ال يصروت أهرل غرزة علرى الموا  رة، 
خصوصراً وهرم يعلمرون كرم هرو  ب عرودةحتاج إلى رضرا الكراهن عنره بعرد الأغلب م يَ 

رارات الترقية التنظيمية، وما يتبع را مرن ترقيرات مدنيرة  ري مؤسسرات متحكم  ي ق
أبرو منشرار خيرب يُ ولرم ب  جماعة المسلمين، التي يشتغل  ي ا الكثيرون ممرن هرم هنرا

، مكتفيراً بمنرع حرد مرا يَ  متجراهبلً  ،أدار وج ه إلى الج ة األخررى ، بر  يهظن صا
 .  !بالموا  ة يده من االرتفاع

ت أصوات أهل الضفة كا ية لحسرم األمرر، واعتبرار الكراهن   د كان ،ورغم ذلإ
 ت ريره. حق م رراً ما ليس له 

وكان علرى صرابر أن ينت رز الفرصرة إذن   د كفت الذخيرةُ الموجودةُ المعركَة. 
  ال: آمبلً أن يواصل أهل الضفة إمداده.  يواصل ال جوم،  

 مادام الكاهن مخطتاً،  إنني اقترح معاقبته. ، ب طيب

تك رررب الجررو، وقررام الزيررر سررالم لينسررحب مررن الجلسررة. ولكررن هجررم الصررمت، و
مثرل حرنب أخرجتره النرار  ،صار شيخ الدهر يز ر،  يما الجلوسأشار إليه بالكاهن 
   لكنه لم يتكلم بعد... من مكمنه

 وأخيراً قال الكاهن: 

 ب الموا ق على معاقبتي ير ع يده.
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إلرى هرذه  ، ي الدولرة اإلسربلمية ،رىوطبعاً ال يمكن أن تصل ديموقراطية الشو
وحترى أهرل  ربل..  ،أما أن ُيعاقرب. د حيَ قد  أمرٌ  ،أن يكون الحاكم مخطتاً  الدرجة: 

الضفة اكتفوا ب ذا ال در من "المحاسبة" وقد ُخّيل إلي م أن م  علروا مرا لرم يفعلره أحرد 
ى هررذه !.. إن ررم ُيحبررون التجديررد ويريدونرره، لكررن لرريس إلررل الترراريخ اإلسرربلميطرروا

 .(1)الدرجة التي ي ود إلي ا صابر

لرردهم أن خبِ منررذ الصررباح، لررم يرردر صررابر  رضررونحيُ وحتررى أولتررإ الررذين جرراؤوا 
وإذا كرران بعضرر م قررد واصررل ور ررع يررده مؤيررداً  !.يصررل األمررر إلررى معاقبررة األميررر
، ممرا أتراح ألعضرا  غرزة أن يرجحروا كفرة تراجرعاالقتراح، إال أن بعضر م اآلخرر 

مررع أصرروات  ،كرران أن تسرراوت أصرروات المطررالبين بالع ررابمرررة.  الكرراهن هررذه ال
   ا الكاهن من هزيمة مح  ة.جنَ س ط مشروع ال رار.. وو. له المعارضين

 لكن شيخ الدهر قال وهو يز ر:

 ب صابر، هذ  هي الديموقراطية اللي بت ول عن ا؟.

 . ذاب ال، الديموقراطية أكبر من ه
 قال صابر متحدياً. 

ر ب وأسرررع كررل مررن الزيررر سررالم  والررداعي إلررى االبتسررام ضررحإ شرريخ الررده 
 :  مريرة متضامنين ب ثم تسا ل بسخرية

 ب ممكن سيادتإ ت ول لنا إيب هي الديموقراطية؟ 

إال أن ذلإ لم يكن هرو قد أشعلت صابر تماماً، كانت خسارة االقتراع ورغم أن 
داعي والزيرر ضحكة شريخ الردهر، ب ردر مرا أغضربته ابتسرامات الرالذ  أغضبه من 

برغبرة جار رة  ري  ،سالم، التي صبت  وق النار نراراً، حترى شرعر  ري تلرإ اللحظرة
 يرد: هكذا وجد نفسه وإشعار هذين، بأن سيدهما أضعف مما يتصوران. 

لإ عاماً كرامبلً،  الو أردت أن أشرح وب الديموقراطية أمر كبير يا شيخ الدهر، 
 ه أصبلً.  لن يصل إليإ، ألنإ م رر عدم التعامل مع

                                                 
على عثمان أدت إلى قتله،  إال ما كان من ثورةٍ الخليفة، محاسبة اإلسبلم حد  طوال تاريخ ب لم يَ 1
علرى خروجراً اعتبرر الثرورة " : إذريخ الرسميالتاه. ودعمه سبب ر ضه مبدأ المحاسبة من أساسب

مرا أدى إلرى اإلمام الحق بغير الحق"، وترم تردريس ذلرإ  ري الكترب طروال العصرور اإلسربلمية، م
اصطناع وعي يلعن كبلً من الثرورة والمحاسربة.  نجحرت الكترب، وسر ل علرى األمرة أن تسرتكين، 

 .آلنليس للخلفا  وحدهم، بل لكل سلطة قوة حتى ا
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برأن غضربه  ، ي هرذه اللحظرة ،صابر كان يشعركل هذا الغضب، إال أن ورغم 
لرم يشرإ لحظرة  ري ولرتن .. حسربيشرح واقرع الحرال  ال دخل له  يما ي ول، إذ هو 

 كان يشإ  ي دوا عه.  د ل وعي شيخ الدهر، 

مرن شرراب ، ُتوجره إليرره إسررا ة شخصريةصرابر اعتبرر قررول   رد  ،شريخ الرردهرأمرا 
مرا كران لصررابر أن  ،لسرن، برل ربمرا تردخل الغضرب ليعطري العبرارة ظربلالً صرغير ا

أوالً ب  ي صدها، بدليل أن أحرداً مرن الحاضررين لرم يسرتنكر العبرارة..  الديموقراطيرة
أمر غريب علي م، وال مانع لدي م مرن عردم   م را، ألن رم ال يفكررون  ري ب  وأخيراً 

 ..  !التعامل مع ا ابتدا ً 

 لدي م الشورى. والشورى ح ي ة وحرق.  مراذا يعرد : الح ي ةإن م يملكون الحق و
 الحق إال الضبلل!.. 

لكررن شرريخ الرردهر رجررل مث ررف، بررل لعلرره أكثررر هررؤال  الموجررودين ث ا ررة وسررعة 
اطربلع، لرذلإ  إنره ب مرن دون رم ب اعتبرر عبرارة صرابر إسرا ة بالغرة.. ل رد   رم  ري 

يعنرري ات امرره بمناصرررة  ،ةأعماقرره أن ات امرره بعرردم الرغبررة  رري   ررم الديموقراطيرر
 .  الدكتاتوريون!ب ا حيُ ت مة ال تلإ الدكتاتورية. و

علرى اسرتدعاته صرابر  ، ري تلرإ اللحظرة، الم نفسره ألرف مررة ،لعل شريخ الردهر
ولعلره اعتبرر ذلرإ االسرتدعا  معصرية ، لعضوية مجلس الحكما ،  ي األيرام األولرى

الف برررين حرررتَ إنشرررا   ،رةمررر ،. لكرررن المؤكرررد أنررره حررراول!ر عن رررا اآلنيكّفررر ،شررررعية
إلسرر اطه  رري انتخابررات المجلررس، الترري تمررت قبررل مرردة قصرريرة..  ،معارضرري صررابر

بسرربب أبررو نعرريم، حليررف صررابر ال ررو ، الررذ  جمررع  ،ولكررن هررذا التحررالف لررم يررنج 
  .(1)أس طت خيار شيخ الدهر والمتحالفين معه ،ورا ه كتلة مانعة

   .ة عن شيخ الدهر.تلإ معركة ساهم  ي ا الداعي بكل قوته، نيابو

 وتلإ معركة لم ينس ا صابر، عندما حانت لحظة المعركة. 

                                                 
ب الموظرف  وهو شرخص دنري  إلرى درجرة وزيررب  الدكتور حا ظ علوانب المرش  المنا س كان 1

تاب  ي بتأليف كذلإ استعد لالترقية بعد العودة. وقد إلى ويتطلع  ي مؤسسة الكراسي الموسي ية، 
 ري   لم يستطع أحد   م دوا عره، ،وهذا   م صابر دوا عه، أما لعبوط لعبوط لعبوط. مدي  الناطق

الذ  دا ع عنه مراراً، وأعاد إليه الكاميرا التي سلب ا منره الرداعي.  ،دعم هذا االن بلب ضد صابر
ورا  كرل ذلرإ. وللحرق والح ي رة،  رإن هرذا التحرالف كران  م إال أن يكون سواد وج ه المع رودالل 

وواحرد  مترةالساب اً على الركلة، التي وج  ا الداعي لمرؤخرة لعبروط لعبروط لعبروط، يروم اجتمراع 
 المش ور.
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داتمرراً كانررت هنرراإ معركررة صررامتة بررين الررداعي والنرراطق. وبرردون أيررة حسررابات 
أصرل  مرن يترولى م متره هرذه،  ، عربلً  ،أخرى،  إن صابر كان يرى أن النراطق هرو

 غاضاً النظر عن الخبل ات بين ما. 

الحلرول محرل إلرى من طرع النظيرر ب  بنفراد صربرب  يتشرّوف أمرا الرداعي   رد كران
صررار  أن ي تسررم النطررق معرره، ويشرراركه  يرره. جرررب  ،النرراطق. وعنرردما أعيرراه ذلررإ

ات حيْ كثيرررراً، ويصررردر التصررررأمرررام م باسرررم المبعررردين ينطرررق ي ابرررل الصرررحفيين و
سررس مررن ذلررإ، بررل أكثررر حتَ ، حتررى إن النرراطق لرريس وحررده مررن الزاع ررة اإلعبلميررة
   مجلس الحكما . أعضا

ييرد الشريخ، حتَ قرد سراعد  ري  ،ولتن كران ت ررب الرداعي اليرومي مرن شريخ الردهر
ل د كان الكاهن ب وهو أقروى المسراندين للنراطق ب  دير أ  إحساس بالتبرم لديه، ختَ و

 ..إلرى خطرورة مرا يفعلره الرداعي ،اول تنبيره شريخ الردهرحريُ متبرماً بشكل واض ، و
.. إلرى أن جرا  يروم شرعر  يره الرداعي برالطمع، وت ردم وشيخ الدهر يفررض حمايتره.

ات حيْ  ررري إصررردار التصرررر ،بطلرررب مناقشرررة مرررن لررره الحرررق ،إلرررى مجلرررس الحكمرررا 
 اإلعبلمية اليومية:  ماذا ين صه!. 

 ،كان الداعي  ي أواخر الع د الخامس من عمره، أسمر البشررة، متوسرط اللحيرة
ال صررير، وال هررو بالسررمين وال أسررودها، ربعررة بررين الرجررال،  رربل هررو بالطويررل وال 

ال زيل ب والوصف دال، والشكل ي ول ب ي بض يده عندما يرتكلم، كأنره موشرإ علرى 
 ي قناعاته إلرى درجرة مثاليرة، برل يمكرن ال رول  اً الدخول  ي حلبة المبلكمة. مخلص

بأنه يشبه الناطق  ي هذه الخصلة، ومع ذلإ   د كان يناقب األمور بع بلنية علميرة 
ال عبلقرة لره إال بررالعراإ. ، ول إلرى شري  آخرررحررتَ يرة، حتررى إذا مرا غضرب  ري البدا
ذلرإ رغم و. مكن معه إقناعه برأ  آخر. شديد اللدادة  ي الخصامإلى حد ال ي اً عنيد
جرج جديردة، إلرى درجرة أشرعرته بأنره حبِ ويمرده  ،يفيرده لحظرة الن راب هعنراد د كان  

 يبدأ:  اآلن هو  وها .للناطقب  أو حتى شريكاً ب  يصل  بديبلً ناجحاً 

ولردينا نراطق رسرمي. . ب لدينا لجنة إعبلمية، وكلكم يعرف أننري المسرؤول عن را
 ،نه يعبر عن السياسرة العامرةأوالناطق الرسمي شي  غير اللجنة اإلعبلمية، إذ 

ات التررري يكلفررره مجلرررس الحكمرررا  حيْ التررري يتبع رررا المبعررردون، ويصررردر التصرررر
هررري مرررن م مرررة اللجنرررة  ،ميرررة أخررررى. لكرررن هنررراإ مسرررتجدات يو.بإصررردارها

ات اليوميرة،  إننرا ننرزع حيْ الحرق  ري إصردار التصرر را منحاإلعبلمية. وإذا لرم ن
عن ا خصيصة من أهرم خصاتصر ا.  ربل معنرى ألن تكرون هنراإ لجنرة إعبلميرة 

 دون إعبلم. 

الناطق من ج ته لم يتكلم، برل انشرغل بتنظيرف زجراج نظارتره، وتبرادل الحردي  
يفرهل   رو يعررف خيُ س مع جارهل محاوالً إظ ار أن هذا الن اب ال ال امس عن الط 

مكانته، ويثرق  ري اسرتحالة اسرتبداله أو مشراركته، خصوصراً بعرد هرذه الشر ور مرن 
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اخترار شريخ الردهر أال  يمرا ألنه كان مستعداً.  ، لم يتفاجأ ،األدا  الناج . أما الكاهن
وز أن يعطيرره التفاترراً كبيررراً. جرريَ يشررارإ  رري المعركررة، باعتبارهررا أمررراً صررغيراً ال 

  د كان يمكن له االهتمام بالموضوع، لو أنه شعر بأن المشاورات سوف  ،وبالطبع
ولررم وجررع  ،اح النرراطق مضررموناً،  لررم التعرربجررنَ تتخررذ منحررى مختلفرراً. لكررن مررا دام 

 ال لب؟.. 

   :كان يستعد لتصفية الحساب صابر أما 

إصررردار بأح يرررة اللجنرررة اإلعبلميرررة مرررن  ،بررر أنرررا أؤيرررد مرررا طرحررره األ  الرررداعي
الترري  ، ري م مترره الرسرمية ،ات، كمرا أننرري أؤيرد عرردم منازعرة النرراطقحيْ التصرر

أقترح أن يتولى النراطق  ،   ي ا طوال ش ور. وللجمع بين هذين المتناقضينجنَ 
لمسرراعدته  رري  ،رتاسررة اللجنررة اإلعبلميررة، ثررم يسررتعين بررأ  شررخص يررراه مناسررباً 

 ،ات برين مؤسسرتينحبيراترب لره. ألن اقترراح ت سريم التصركن ،مل هذا العرب حتَ 
 هو أمر مثير للغثيان، ومجلبة لبلن سام والتناقض. 

  ال:  قبل الجلسةل  ،والت ط ا جميل ناصر، الذ  كان قد ع د بعض االتفاقات

 رري إدارة اللجنرررة  ،برر اقتررراح جيررد. وأنررا علررى اسرررتعداد ل بررول منصررب الناتررب
 اإلعبلمية.

إلخفرررا   ،األرض حررونَ ورآه متج ررراً  ،لرررداعي  رري وجررره الكرراهنوعنرردما نظررر ا
 الرردهر يرمررق الكرراهن بنظرررة تعنرري: . خصوصرراً عنرردما رأى شرريخ!انفعاالترره،   ررم

أدرإ أنررره قرررد خسرررر المعركرررة.. لكرررن عنررراده أسرررعفه  ررر.. "عرررارف لرررإ يرررا مكرررار"
 بالمواصلة،   ال: 

 ب حسناً،  لنجِر اقتراعاً على هذا االقتراح. 

الرذ  يعر ره،   ترف  ،ر ع رأسه  جأة، وقد خشي مغبة هرذا العنراد ولكن الكاهن
 زم: حبِ 

ميل األ  الناطق مسؤوليات إضا ية، يكفيه أن ينطرق حتَ ب انتظروا، أنا أعارض 
علررى  ،وزيررادة، أمررا اللجنررة اإلعبلميررة  ررذا كررافٍ  كمررا  عررل طرروال شرر ور.  ،لنررا

ل جة مرن يرد ع أعمرى  ري حالت ا الراهنة،   ي التي يمكن مناقشة رتاست ا ب ثم ب
 ،قدميرره ب أنررا شخصررياً أرى أن األ  الررداعي قررد قررام بررأدا  م ماترره حررتتَ حفرررة 

 على خير وجه، وال أرى هناإ أ  داٍع الستبداله.  ،ضمن اللجنة اإلعبلمية

وكانت هذه هي طل ة الرحمة، إذ عرف الرداعي أن شريخ الردهر لريس معره، إنره 
العادة، وصمته اآلن يردل علرى أنره ضرده،  ري صامت نعم، لكن الكاهن يتكلم عنه ك
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 ي غير أوان ا. ل د أدرإ اآلن أن محاوالتره السترضرا   يضتْ هذه المعركة التي خِ 
شيخ الدهر، طوال الش ور الماضية، لم تنفع،  النراطق خرط أحمرر. لكنره قرد اقتررب 

ات، حيْ إمرا صربلحية إصردار التصرر من الخط األحمر اآلن، وال يستطيع التراجرع. 
 بيأس  اجع: لذا   د وجد نفسه ي ول وإما  بل. 

ب على العموم أي ا األخوة، أقردم لكرم اسرت التي مرن رتاسرة اللجنرة اإلعبلميرة. أنرا 
مررل حتَ موا ررق علررى رتاسررة األ  جميررل ناصررر ل ررا، وهررو أ  كفررؤ وقررادر علررى 

 المسؤولية. 

ألعمرى وا ،منرذ وقرت طويرل،  رالحفرة جراهزة ،كان الكاهن قد ستم هرذه اللعبرةو
 قال: لذا   د متلكئ..  ليد عه اآلن.. 

 ب هل أنت مصّر؟. 

رأى الداعي الحفرة أخيرأً، لكن ذلرإ كران بعرد  روات األوان،  لرم يملرإ إال ول د 
 أن ي ول: 

أظرن إن هرذه هري وب طبعاً أنا مصّر. أنا من زمان أحاول التفر  لحفظ ال ررآن. 
 يع األخوة حسن تعاون م. أنا شاكر لجم ،. على العموم.الفرصة المناسبة

أنه ال ي صد شيتاً مما ي ول، خصوصاً شركر  ،من ل جته وطري ته ،كان واضحاً 
برذلإ،  قد شرعرواجميع الحاضرين وإن الذ  خرج من  مه أشبه بالشتيمة.  ،األخوة

بررل إن أحررداً مررن م لررم يصرردق أن الررداعي سرريحفظ ال رررآن،  لطالمررا جربرروا ذلررإ مررن 
كرران لررم يكررن أمررام م إال الموا  ررة، ألنرره مررا مررن أحررد هنررا . لكررن !غيررره  رري السررابق

 يوا ق على إزاحة الناطق. س

 وأخيراً قال الكاهن: 

أل  جميرل ، إلرى اويرل رتاسرة اللجنرة اإلعبلميرةحتَ ب طيب. الموا ق على أن يرتم 
  لير ع يده.  ،ناصر

ترار أال بما  ي ا يد الكاهن، إال أن الزير سالم اخ ،ورغم أن أكثر األيد  ارتفعت
يرجرو ثواب را بعرد العرودة.. إذ إنره  ،اقتداً  بشيخ الردهر، ومجاملرًة للرداعي ،ير ع يده

مررن سرراهموا  رري جعلرره رتيسرراً لمؤسسررة الكراسرري أحررد لررن ينسررى أن الررداعي كرران 
ورا  مرن ، إال كران الموسي ية.. والزير سالم ال يعض اليد التي ت ردمت لره بالحسرنى

 .  متوقعة هنا!ذلإ  اتدة متوقعة. وال  اتدة 
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 ري هرذا الصرباح، ، عنرد زمريرا، ل د حد  هذا  ي المخريم قبرل أسرابيع. أمرا اآلن
لينررت م مررن صررابر  ،جررا  دور الررداعي  ررد  رري هررذا الجررو المشررحون بالك ربررا ، و
 ري مضرطراً كران إذ . و!.الذ  يظن نفسه أكثر ث ا ة مرن السرادة الكبرار" الفيلسوف"

الرذ  لعبره الكراهن  إلى تناسري الردور األكبرر، ظارهالذ  طال انت ،هذا االنت امسبيل 
،   رد ، ومستعداً للتغاضي عن إهمال شيخ الردهر مناصررتهالسابق  ي إ شال مسعاه
 قفز صارخاً: 

 ب عيب يا أ  صابر، عيب. شيخ الدهر بيعر ب معنى الديموقراطية؟!.

 ب إنت اطلع من ا بس، وشيخ الدهر  اهم اللي باقوله. 
 اولة لنزع  تيل االنفجار. قال صابر  ي مح

وكأنه وجد لسانه الضاتع ب انرت  ،ب هتف أبو منشار  جأةب إيب يطلع من ا يعني؟
 هيإ غلطت علينا كلنا. 

   حسرب  مترأمبلً  ري شركل هرذا الرذ  دوّ  ،أبرو منشرارموسى نظر صابر إلى 
ورمراه أرضراً، وحراول أن يكتشرف إن كران مظ رره يرنم علرى شري  مرن  أبو ال بليد

 لم يستجب لمحاوالت التحليل.المحايد . لكن شكله !خبرهم

بل طولره جعلره طرويبلً، وال قصرره  رمسرت بل واعرد: رآه  ي هذه الحظة مبشرراً ب
حتررى وج رره وجعلرره قصرريراً. وال سررواده جعلرره أسررود، وال بياضرره جعلرره أبرريض.. 

يراً، الممسوح يشبه أن يكون قفا، بدقة ت اطيعه وانمساح ا. ولو شتَت العتبرتره شرر
بناً  على ما يفعل. ولو شتَت لجعلته خّيراً، بنا  على ما ي رول. ولرو شرا    لجعلره 

بنرا  علرى أنره كران قرد سرلم ، متديناً، بناً  على أنه هنرا. ولرو شرا    لجعلره علمانيراً 
الملف األمني، الذ  كان مسؤوالً عنه  ي كتسيعوت، إلرى العلمرانيين، قبرل اإل رراج 

ة بنصريبه ة، التري د عتره مرراراً إلرى التضرحيستثنا  بطنه الكبيرباوب  عنه بيوم واحد
ي رول إنره شررير، إال انرزالق منشار شري   أبوشكل من الحياة األخرى، لم يكن  ي 

عررن  ،انكشررف أسررفل ظ ررره ،ىنررحنْ يرر  أنرره كلمررا احبِ إلررى عانترره، عررن بطنرره حزامرره 
ولكرن ذلرإ شري   جا راً.مسرب منحدر إلى ما بين إليتيه، كما لو كان مجررى ماتيراً 

 ولو شا  صابر لصمت عنه اآلن، كما صمت عنه  ي كتسيعوت. لكنه قال: ب  يسير

 ،ب عيب عليإ، بتفكرني حسب   أبو ال بليد!. وله، مب أنت اللي حضرت لري
 وإال  من أين لي أن أعرف؟!. ؟. وحرضتني على الكاهن

م يسرمع شريتاً،   رب ولكن شيخ الدهر كان قد قررر أن يواصرل غضربه، وكأنره لر
 قاتماً وهو ي ول: 

 ب و  ما أنا قاعد معكم أبداً. 
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اول صررابر االلتفررات إلررى الوجرروه، الترري ترردعوه إلررى االعتررذار كالعررادة، حرريُ ولررم 
 وواصل: 

 بضرورة ت ديم الطعام لمن  ي المخيم  وراً. ، ب الم م أن يتم إعبلم لجنة الطعام

 طبعاً. ، ب طبعاً 
 هتف الجميع. 

ريران ورا  شريخ الردهر، انضرم إلي مرا أبرو جيَ  ،دما قام الرداعي والزيرر سرالموعن
 نظرة ت ول: ما أوسخإ!. ب ،منشار بل فة. ثم التفت الزير سالم محدقاً  ي صابر

 و ي اليوم التالي عاد المرابطون إلى المخيم.



 978 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ16

 حدوثىاألقنطظ

 ن  ل  ُتسبق  ن الدهر ليلاً كغ
 ااا أنت  أدركت  الا  ُكنت  تعلبُ 

 
 ُ ّر  بن عّدا 

 المكان: الدولة اإلسبلمية. 
 .9993الزمان: الخامس والسادس من ش ر آب 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭

نضرج يفرّ  ل براً يُ  ،شر راً قاسرياً  ، ي الببلد العادية ،لتن كان آب  ي األيام العادية
المكشرروف للسررما  والشررمس والي ررود،  ،اللبنرراني  رري الجنرروب الثمررارل ل ررد برردا اآلن

 التي صارت اآلن تغلي.  ،ورا  الجماجم ،نضجاً لؤل كارمُ 

أيلررول ي ترررب، لرريس بررين المبعرردين وبينرره إال أقررل مررن شرر ر.. والموعررد المعلررن 
 أيلول. 

 ري  ،والمؤلرف برين التجمعرات، أمكرن لره ،الذ  صار اآلن حدي  الخيام ،الش ر
وواحرد،  المترةأن يصرو  حزبراً مرؤثراً وسرط المبعردين. إذ بردأ يتجمرع  ،ألمررن اية ا

مع الثمانية والثمرانين، الرذين ي تررب موعرد عرودت م  ،الذين ُر ضت عودت م بالنيابة
شون من أن يتجمع الشيخ تبارإ والشيخ ذياب ليمنعاها ب  يمرا يشربه خيَ  ي أيلول ب و

ثمرانين مبعرداً، ينرادون بضررورة العرودة وتسرعة و مترةحزباً ذا قدرة ضاغطة، ب وة 
صرابر همرا مرن ذو  ال ردرة علرى الترأثير، اثنران بأسرع ما يمكن، يؤيدهم  ري ذلرإ 

 ام.والشيخ دحّ 

ويرتفررررع  ،والن اشرررات تتزايرررد ،الموعرررد ي تررررب، والررررؤوس ترتفررررع حرارت رررا
الكراهن يراقرب الموقررف علرى االنفجرار،  يمررا صرخب ا.. حترى برات الموقررف موشركاً 

تشري  ،خبيرر. وقرد لروحظ  ري األيرام األخيررة، أنره صرارت تتفلرت منره كلمرات بعين
 باحتمال موا  ته على الصف ة. 

ب هكذا نكون قد ر ضنا صف ة رابين مع أمريكرا، أمرام العرالم، وجنينرا ثمررة هرذا 
مرع  ، ي االجتماع المغلرق ،الر ض تعاطفاً عالمياً وصورة مشر ة ب قال الكاهن

 المترة،  لردهر ب واآلن علينرا أن نتعامرل مرع المسرتجداتكل مرن النراطق وشريخ ا
 سرروف انضررم إلرري م آخرررون. وحتررى أولتررإ الررذينإذ وواحررد لررم يعررودوا وحرردهم، 

ين موعد عودت م  ي الد عة األخيرة آخرر العرام، ليسروا كل رم معنرال  بعضر م حيَ 



 981 

خو اً من التأثير السلبي للرر ض المسرتمر علري م. أضرف إلرى  ،مع قبول الصف ة
عرف خطورة الت رادم، ومرا يسرببه نلإ كون قضيتنا اآلن عرضة للت ادم، وكلنا ذ

وإن شتتم مثراالً ول ال ضية إلى مسألة يومية عادية،  ي اإلعبلم العالمي. حتَ من 
إلررى مسررألة يوميررة، ال تكرراد  قصررفه،و ،ول حصررار العررراقحررتَ انظروا كيررف  رر

 تذكرها وساتل اإلعبلم.. 

ري رره، وليرررى تررأثير كبلمرره علررى شرريخ الرردهر، وبعررد أن صررمت هني ررة ليبتلررع 
 ذيرية:حتَ واصل كبلمه بطري ة 

أي ا اإلخوة، ولكي نبر  أنفسنا أمرام  ، وأمرام المست بل غامض وخطير، ب إن 
لمناقشة األمر، وإعبلن  ،دعوة مجلس الحكما  لبلجتماعقترح  إنني أالمبعدين، 

لم رررر، بعررد أقررل مررن شرر ر، الموا  ررة علررى عررودة الد عررة األولررى،  رري موعرردها ا
 وواحد..  المتةومع ا بالطبع سوف يعود 

تصرل إلرى  أن ال خشرى  يَ قال، كأنه يبلرج شر ادة  ،وبنظرة رجا ، وصوت راجف
 أصحاب ا:

، هرا قرد جرا  دورنراعن الشجرة منذ يوم الصرف ة، ونزل رابين ب دعوني أقل إن 
 عد اآلن.ألن ال أحَد مستعٌد ألن ينصب لنا سلماً ب ،دعونا ن فز 

. منذ أيام ال سم، ووضرع معره الخطرة. ،كان الكاهن قد أقنع الناطق  د  ،وبالطبع
   يوم ا قال له الناطق:

ب و  يا كراهن، انرت عرارف كرم أثرق  ري حكمترإ. برس شروف كيرف بردإ تردبر 
حالإ مع شيخ الدهر. مرا أنرت عرارف أنره هران الكرل  ري الكرل: إذا وا رق،  كرل 

 شي  ي ون.

دور شيخ الردهر لي تنرع. ولرتن كران مرن الصرعب إقناعره علرى اآلن   د جا  إذن 
يثيررر  ّيررب ظنرره اآلن خيُ انفررراد، طرروال الشرر ور السرراب ة، ل ررد كرران الكرراهن يرجررو أال 

ويسرتنجزه وعرده هو اآلن يستعين عليره بالنراطق،  المتاعب. وزيادة  ي الحيطة، ها
   .ومع ذلإ   د كانت البداية صعبة .!.السابق بالدعم

ه الكراهن  ري األمرر. ومرع ذلرإ  إنره لرم حرتَ عنردما  ا ، رد  روجئ شيخ الردهر  أما
منررذ  بررين النرراطق والكرراهن مررن ورا  ظ ررره، اً مبّيترركرران بررأن األمررر  ،يشررإ للحظررة
  ولو شإ، لما أمكن لشي  أن يمر بسبلم. ش ور. 

وال تنسروا أننرا أقسرمنا يمرين  ، وأعطينرا الع رود، علرى . ب أنا طبعاً مب موا ق
 أن ال نعود إال مجتمعين. 
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، وقد لروى  مره واضرطجع جانبراً، كرأن األمرر محسروم رد شيخ الدهر ب وةهكذا 
 تماماً.

ب يرا سريد ، بنكّفرر عرن يمينرا. مرب مسرألة كبيررة يعنري. بعردين أنرا خرايف  عربلً 
ب دعونرا أ عرى  حري   نصير مبعدين إلى األبرد ب قرال الكراهن بصروت نراعم يشربه

منتصرين.. أنت الكبيرر هران، وبربلب نضرّيع هراألوالد..  نستغل الفرصة ونعود
 ما انت عارف: خطّيت م  ي رقبتنا.

ب مع كل ذلإ أنا مب موا ق ب عاد شيخ الدهر ي رول وقرد ازداد إصرراره ب إيرب 
 بعد كل هالبطوالت، وقبلنا بعرض رابين؟!.  تراجعنا، ن ول للناس

نتررإ المسرألة اآلن. وسرن رر  بر وال تراجعنرا وال حاجرة ب رد الكراهن مرداوراً ب
واث ون مرن قدرتره علرى  نحنَ اته الواعية، وحيْ صربتش ر يم د ل ا للناطق م لة 

 فظ ما  الوجه. حيَ إخراج الموضوع إخراجاً كريماً 

حتى لرو جمعروا لره طروب األرض. ولكرن أبداً، والحق أن شيخ الدهر لن يوا ق 
مع الكاهن بأن يتسع. إنه يتشردد لن تعني أنه سوف يسم  لخبل ه  ،عدم موا  ته هذه

ويذهب إلى آخر الشوط، لكنه ال ي فز  وق الحواجز. ل د تعلم ذلرإ مرن الكراهن منرذ 
 ،زمن بعيد. وكم من مرة تشدد الكراهن  ري مواج تره، ثرم تراجرع قبرل ن ايرة الشروط

!.  لررم ال يكررون مثلرره هررذه دعوةوتنررازل عررن رأيرره الشخصرري  رري سرربيل مصررلحة الرر
 معارضة المتزايدة وسط المبعدين!.. هو يرى هذه الالمرة، خصوصاً و

تذكر الكشإ ومحمد ن ر وصابر والشيخ دحام وأمثرال م،  رامتؤل قلبره برالمرارة، 
اة، جرنَ التراجع،   رد حراول البحر  عرن طروق على وشعر بالخذالن. وألنه لم يتعود 

   ال: 

 نا. ب على العموم، إحنا ورانا تنظيم. خلونا نسأل األخوة لما يزورو

 أسبل الكاهن عينيه، وبدا مثل المرتبإ وهو ي ول على استحيا :

 ب أصل األخوة  ي التنظيم بكرة جايين هان. 

 لعبة مفضوحة، وأن يف م شيخ الدهر.أن تكون ال خشى  يَ الكاهن كان 

أصرب  ال  ،أما شيخ الدهر   د   رم، ولكنره بعرد أن قررر هرذا التراجرع المحسروب
، وهكرذا تعلّرم  كرذا كران الكراهن داتمراً وال جرم،   رصته.  يبالي. والكاهن ال يضيع
 .  !منذ ال يعلم أحٌد متى

عن موا  ته المشروطة هذه،   رد أسررع  ،من تراجع شيخ الدهر خشى  يَ ظل وإذ 
 إلى قطع الطريق: 
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 ب يعني لو كان رأي م مؤيداً للعودة  ي أيلول. هل ستوا ق؟. 

 ول وال... أوا ق. ب إذا كان رأي م مؤيداً للعودة،  بل ح
 قال شيخ الدهر بل جة من ان طعت حيلته.

الرجل الذ  حضر هذا الصباح بسيارة  اخرة، كان يبردو عليره أنره يسرتمع بكرل 
 يبرة السمسررونايت حبِ ل فررل الرقمري الخرراص با هردو ، رغررم أن أصرابعه كانررت تعبر 
يبتسرم  بعد أن اضطر للجلوس متربعراً، وقرد أخرذ ،الفاخرة، التي وضع ا  ي حضنه

 حي  لم يعد أحد قادراً على معر ة ما يشعر به.  ي وجوه الجميع، بِ 

كانت العيون معل ة به، ومن الواض  أن ا كانت م تمة بما يعت د. أما صابر  لرم 
يكررن  رري حاجررة إلررى كررل ذلررإل  الرجررل األنيررق ذو اللحيررة ال صرريرة الناعمررة، كرران 

 إضرا ة إلرى براغماتيتره ب التري ضر هنا كثيراً، وكانت آراؤه معرو ة بوضروح. حيَ 
لن تعجب المشايخ  يما لو حصلت من غيرره ب  إنره كران يتمترع بلسران ذلرق، وقردرة 
على اإلقناع ال ُيست ان ب ا. ولطالما عبر عن رغبته  ي رؤية مشكلة المبعدين وقرد 
ُحلّت، لكي يتمكن من التفر  ألمور أكثر أهميرة.. لرذا   رد كران صرابر مطمتنراً إلرى 

 ذاخررت  اقررد أرسررلوه، ليسرراعد المبعرردين  رري االقتنرراع بضرررورة  رري التنظرريم خرروة أن األ
 قرار ب بول الصف ة. والمبعدون من ج ت م كانوا  ي حاجة إلى هذه المساعدة.

لم يكن هنرا الشريخ  .لحضور االجتماع الطار . ،منذ الصباح تم استدعا  صابر
ضرا  مجلرس الحكمرا .  إضرا ة تبارإ وال الزير سالم. ولم يتم استدعا  أحد مرن أع

إلررى كررل مررن النرراطق والكرراهن وشرريخ الرردهر، كرران الشرريخ ذيرراب وصررابر   ررط.. ل ررد 
أن يعرارض  ،منفررداً  ،استدعوا الصدي ين اللدودين ب الذين يستطيع كرل واحرد من مرا

قطراً مزدحماً بالسكان ب قبل إصدار مثل هرذا ال ررار الخطيرر. ولرتن خشري الكراهن 
مررن تصررد  صررابر كررذلإ ذيرراب لمضررمون ال رررار، ل ررد خشرري مررن معارضررة الشرريخ 

 رف إلرى ه  ري رؤيرة هرذا العنيرد يمن ورا  ظ ره، إضا ة إلى رغبت ،هذاخت  الطري ة 
 ولو لمرة واحدة.    ،جانبه

أما األخوة  ي التنظريم،   رد كرانوا سروف يرحبرون ب رذا ال ررار، حترى لرو صردر 
ال أحرد مرن م يسرتطيع تصرور  قبل ش ور، وحترى لرو حرد  دون التشراور مع رمل إذ

 كما قال أحرد شرعرات م ، المبعدون هم ال ممب  زعيم متةاحتمال عب  أكثر من أربع
ومؤسسوها األواترل،  ،آبا  الحركة الروحيون ،متةوإذا كان من بين هؤال  األربعب 

 ماذا سيتب ى لل ادة الجدد،  يما لو صار هؤال  مبعدين إلى األبد، وجراؤوا يطرالبون 
!.. إن غيراب هرؤال   ري السرجون، طروال سرنوات، هرو  يادةنت م الطبيعية  ي البأمك

ل رد واج روا مع رم و. وال ربض علرى أعّنرة التنظريم ،الذ  أتاح لل يادة الشابة الظ رور
عندما خرجوا من السجون، بعد انت ا  محكوميرات م. لكرن م تمكنروا  ،بعض المشاكل

دة خرارج  لسرطين، بعيرداً عرن أيرد  آخر األمر من إقناع م بضررورة أن تظرل ال يرا
. ولررتن كررانوا قررد صررمتوا علررى مضررض  رري ذلررإ الوقررت،  مررن يضررمن اآلن !الي ررود
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رجرون خيَ يمكن تررك م  ل  صمت م بعد كل هذه البطوالت، وبعد كل هذه الش رة!. 
علررى حررين  ،خررارج  لسررطين، بعيررداً عررن أيررد  الي ررود، ليطررالبوا بمررا أُخررذ مررن ماآلن 

 !."وكأننا يا بدر ال رحنا وال جينا"غفلة من الزمن، 

 ،هرب الرجل األنيق، ذو ح يبة السمسرونايت الفراخرة، لحيتره الناعمرة ال صريرة
 ف.. ثم قال: في الكثير من التخوّ ختُ  ي حيرة 

 ،أي را اإلخروة ، ق أهدا نا.. أنرتم ال تعلمرونحتُ ب أنا مع رأ  األ  الكاهن: العودة 
اً  ري قتررح أن تفكرروا جرديّ أالمحتلرة!.. لرذا  أ    را  تركتم ورا كم  ري األرض

العودةل  الجماهير  ري الرداخل  ري حاجرة إلريكم، خصوصراً بعرد البطروالت التري 
 ح  تموها هنا، ورأس الحركة الذ  ر عتموه عالياً.

حرره من مواضعات كانت راتحة العطر الثمين تفوح من ثيابه، وتشي بم دار تَ 
ويكفرري أن تشررم راتحررة . هنررا أكثررر أبنررا  الجماعررة حكررم، الترري تَ اإلسرربلميين السررلفية

الرذ  يبراع السرميإ،  لتعلم أنه غير عطر المشرايخب حد  صابر نفسه ب  عطره اآلن
 ويشرتريه أغلرب م مرع المسرواإ، وتشربه راتحتره زيرت السرمإ، على أبواب المسراجد

الثخررين،  يحكررون برره أسررنان م أمررام المسررجد، بغلظررة يريرردون ل ررا أن ترردل علررى قرروة 
   اإلسبلم!.

األنيررق، ذو ح يبررة السمسررونايت ال شررإ أن هررذا العطررر، الررذ  يضررعه الرجررل 
، مشررترى مررن أرقررى محرربلت العطررور  رري برراريس.. هررو ذا شرريخ مررن نرروع الفرراخرة

 مختلف، ال تدر  إن كان أ ضل أم أشد سو اً!.

تكفري لل رول بأنره مرن م،  .  لحيته خفيفرة بالكراده  رأى كم هو مختلف!تأمل وج 
خه المفعم بالتلمر كان صفة خاصة به، ال يسرتطيع أ   مرن هرؤال  أن يبلرج تاريْ لكن 

، قفرزوا إلرى للجماعرة عشر معشارها،   رو أحرد مرن كرانوا مجررد جرامعي تبرعرات
 .  !هاووبين أن يف د محول بين وا من اإلجرا ات ما يَ خذات  ، ثم  االسلطة  ي

 إنه صورة لحكام هذه المنط ة، لكن بلحية.

صرادقاً  ري   رد كران بر الرجرل األنيرق ذو ح يبرة السمسرونايت الفراخرة ب  أمرا هرو
ن حريصاً على أن يتجنب كل ما يمكرن أكبلمه، ليس ألنه صادق ح اً، بل ألنه ظل 

،   د كان أكثر ما يشرغله،  ري هرذه .. وألنه كان كذلإجعله  ي نظر اآلخرين كاذباً يَ 
هررؤال  الررذين ي ررددون  لررى وجرروهتأمررل  رري أثررر كلماترره عأمررران: ال بالررذات اللحظررة
 .  !يعتمل  ي داخلهما الحرص على أن ال يشي وج ه بثم ، زعامته

 :واصل بث ة عاليةجاحاً ال بأس به،   د وإذ بدا له أنه قد أحرز  ي ذلإ نَ 
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إن مثل هذا اول اآلن أن تفت  معنا قنوات للحوار؟.. حتُ ب هل تعلمون أن أمريكا 
. دعونرا نواصرل .قفكم البطرولي وأداؤكرم الراترعلروال مرو ،يحرد األمر لرم يكرن ل

 طري نا بوعي، حتى لو اضطررنا إلى تغيير األدوات. 

الرجررُل األنيررق ذو ح يبررة  ،كران واضررحاً أن شرريخ الرردهر هررو أهررم مررن يوجرره إليرره
ممررا سررمع عنرره مررن قبررل،  ،ه. وهررو يعرررف شرريخ الرردهركبلَمررالسمسررونايت الفرراخرة، 

الح ي رررة أن الرجرررل األنيرررق، ذا ح يبرررة ين. وويعررررف أن إقناعررره لررريس بررراألمر ال ررر
َتجنرب كرل حرصره علرى إال  ،لم يكن يملإ من أدوات اإلقناعالسمسونايت الفاخرة، 

 كاذباً.  ،شيخ الدهر  ي نظر ،جعلهما يمكن أن يَ 

الح ي ة شي ، وعدم وجدود األدلة علي ا شي  آخر.. هكذا كان يفكرر شريخ لكن 
لرذ  بردا لره  ري تلرإ اللحظرة رقيعراً!.. وال جررم، الدهر، وهو يتأمرل هرذا المنطرق، ا

"األدوات" جديرردة ، لررم تكررن كلمررة يعرررف سررحر الكلمررات البراقررةالررذ  شرريخ الرردهر  
أن يفسرد  الذين يستطيع الواحرد مرن مالشبان،  هؤال أمثال  لطالما سمع ا من عليه، 

ي ين يا  ال لتمريررر أشرر ،هررذه الكلمررة ولطالمررا أدرإ أن ررم يسررتخدمون. أ ضررل الِصررد 
متعلرق برالعودة إلرى  ، إنره. ومع ذلإ  األمر أكبر مرن مجررد الكلمرات!تروق ألمثاله

شريتاً آخرر، حترى لرو كران زعامرة الردنيا شريخ الردهر  لسطين، التي ال يفضرل علي را 
. برل لعلره !بأسرها. وهرذا الشراب الرذ  يلعرب  ري الممنروع، يظنره عاشر اً للب را  هنرا

. وشيخ الدهر ال يود الب ا  هنا أبداً، لكنه يريرد !خرب ا ه أكثر من أ  شي  آ خشى  يَ 
العودة منتصراً، ثم ال يريد لشي  أن ي لل مرن قروة هرذا االنتصرار، ولرو كران عرودة 
على د عتين.. ثم إن هذه ليست هي معركتره الح ي يرة: إن معركتره الح ي يرة مرّدخرة 

 .  (1)ال صوى اتداتماً، وال تبدأ إال عند الضرور

لكنره  وكران هرذا الصرمت إيرذاناً بالموا  رة.صرمت شريخ الردهر، .. لذا   د صرمت
 حدق  ي وجه الرجل األنيق ذ  ح يبة السمسونايت الفاخرة!.. كان يُ 

نظررات شريخ الردهر   رد اهترز أمرام ذو ح يبرة السمسرونايت الفراخرة، أما الرجل 
دت يرده   رد امترل أن أ كراره اآلن باترت م ررو ة مثرل كتراب مفتروحأي رن إذ و. النفاذة
حررو قلبرره تتحسسرره، ليتأكررد أنرره مررا زال مختفيرراً ورا  ضررلوعه. حركررة الشررعورية نَ بِ 

دار  ري خلرد شريخ ما جتاح كيانه، ألنه   م كل   د شعر برعب غريب يَ  ورغم ذلإ
أنرره شررعر بشرري  مررن رغررم حدي رره  يرره. ودهر، وعرررف رأيرره  يرره، خرربلل لحظررة تَ الرر

أن تسكن شيخ الدهر، إال أنره لرم يسرتطع التي  ،التعاطف مع هذه العذابات األخبلقية

                                                 
التصرد  أل  تغييرر ينرال المبراد  األساسرية. وقرد خراض شريخ ه الضرورات ال صوى ب ومن هذ1

الدهر هذه المعركرة باقتردار ب يروم  ُرضرت عليره قبرل شر ور ب وانتصرر  ي را. إنره حرارس الردعوة 
تغييرر  آنرذاإ، األممية ومفزع ا عند الملمات. وهذا الشاب األنيق يذكر، هو وأمثاله، كيف حاولوا

 رجرا بعض الف رات  ي البيان األساسي، تم يداً لبلست بلل االقليمي عن الدعوة األم، الممتدة  ي أ
  ي العالم، ثم  شلوا أمام رجال مثل شيخ الدهر. 
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ينربب  يره  ب أن يصير  وق رداتره السرميإ،  ب  ي لحظة ضعف عاطفيةيسم  ل لبه 
 !..  كل  ضولي

 .أخفى قلبه  ي ركن ركينو صمتذا   د ل

انت ررا   بمجرررد راقررب كررل هررذه األقنعررة وهرري تتسرراقط: يأخررذ   ررد صررابر أمررا 
مرا  ت مراومعر زيرر سرالم إلرى الخيمرة، ودخول كل مرن الشريخ تبرارإ والاالجتماع، 

رصرد انفعراالت مرن كرانوا معارضرين مرن علرى صرابر قبل قليرل، حررص  ي ا دار 
كيرف صرار الزيرر سرالم يؤيرد قبل، لرؤية كيف يتصر ون.  رأى ب دون أن يتفاجأ ب 

  رذا يتفرق مرع ل موا  اً علي ا "أمير المؤمنين"العودة الفورية  جأة، بمجرد أن رأى 
. !"تغيررر الفترروى بتغييررر األحرروال"و ،"طاعررة ولرري األمررر"و ،"الشررورى"رأيرره  رري 

متناسررياً الع ررود، مررتعلبلً بررأن قدوترره  ،رفحرربِ ورأى كررذلإ الشرريخ تبررارإ ال ينطررق 
 ..  (1)؟ ربما كان لدي ا اجت اد ،ن يدر تناست هذا ال سم، " مقد  الصالحة نفس ا

االجتمراع قرد إدراكه أن ان الشيخ ذياب. ورغم  كالذ  ب ي على معارضته، أما 
وعليه أن يفطم روحره عرن ال ريرة التري ال ، وأن العودة صارت حتميةانت ى ب وأن 

 أعمى:  بإصرار حمارٍ  ،ب ال تال ب إال أنه واصل ال تالحتُ 

 ب أنا اعت د أن هذا تراجع عن المباد . 
هل عودتنرا هرذه هري و ف صابر بسخرية ب هل ت صد اإلسبلم؟.ب أية مباد  ب هت

 راجع عن اإلسبلم؟. ت

وإذ لرررم يكرررن الشررريخ ذيررراب راغبررراً  ررري مواج رررة صرررابر، والعرررودة إلرررى الرررداترة 
المفرغة،   د هز رأسه بإشفاق شديد، ثم زّم عينيه متوج اً ناحية الرجل األنيرق ذ  

 :  الفاخرة ح يبة السمسونايت

                                                 
كان المشايخ يعتبرونه خبل اً اجت ادياً. وال غرابرة،   رد سربق  ،ومعاوية ب حتى الصراع بين علي1

، لتاريختأمبلً بسيطاً  ي اوية قداسة كاذبة، باالدعا  بأنه كاتب الوحي. مع أن أن أضفيت على معا
 لم يسلم إال عام الفت ، ثم ب ي  ي مكرة،  يمرا عراد الرسرول هكشف عدم صحة هذا االدعا ، ألني

خررال الكاذبررة علررى معاويررة، الل ررب اآلخررر " إلررى المدينررة. وقررد سرراعد علررى تكررريس هررذه ال داسررة
بعرض المروظفين  ري بربلط األمرويين باألنردلس، لمجررد أن أختره أم   اخترعره لره "، الرذالمؤمنين

. ولعمرر  ل رد أخطرأ المشرايخ  ري هرذه حبيبة ب رضي   عن ا ب كانت إحدى زوجرات الرسرول
تتري  لصراحب ا الفضرلل ألمكرن اعتبرار  ،النسبةل إذ لو كانت قرابة أحد من أم ات المؤمنين سراب ة

. !رضري   عن را ،ود  َجرداً للمرؤمنينل باعتبراره أبراً ألم المرؤمنين صرفيةالي ر "بن أخطرب ييّ حُ "
اجت راداً  ،على أمير المرؤمنين علري ،خروج معاويةلتبرير الخطيتة التاريبخية، المعتبرة وكل ذلإ 

ل رد أمكرن اعتبرار كرل موقرف دنيرو  ي فره شريخ كبيرر مجت رداً، . ولرتن كران معاويرة !يسرتحق أجرراً 
 اجت اداً.
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دناها ب عندما أقول المباد ،  رإنني أقصرد الع رود والمواثيرق واأليمران، التري عّ ر
 حرونَ نعود متفرقين ب ثم وهو يتوجره  نحنَ أمام العالم، بأال نعود إال جميعاً. ثم ها 

 أي ا السيد الناطق؟!..  ،هزيمةت هذه الناطق الذ  بدا اآلن خاتفاً ب أليس

رج مرن  رم الشريخ ختَ  "الناطق"كان صابر يراقب الموقف متلذذاً: إذ كانت كلمة 
والرررذاذ  ،، محملررة بكثيررر مررن الظرربلل الموحيررةةً َنررحّ لَ ممطوطررة مُ  ،ذيرراب الغضرربان

أن ينراقب الشريخ ذيراب، خصوصراً وهرو  ،المتساقط. وكان آخر ما يفكر  يه الناطق
غضبان هكذال   و يعلم أن مثل هذا الن اب سوف يكون دون نتيجرة، وسروف ي سرم 

 كبراهما.  تهاألنصار  ي الخيمة إلى مجموعتين، ثم ال تكون مجموع

الصمت، حرل خبلل را ربطرة عن ره قلريبلً، قرال الرجرل األنيرق ذو بعد برهة من و
 جاهد أن تبدو هادتة:  ،ح يبة السمسونايت الفاخرة، بل جة ناعمة

بفررار  الصرربر؟.  ينتظرررون عررودتكم كميّ برر يررا شرريخ ذيرراب، هررل تعلررم أن أهررل َحرر
المحترراجين إلررى رعررايتكم  ،المسررجد اآلن  ررار  إال مررن بعررض الشررباب البسررطا 

علمري أن رم عل روا علرى لوحرة المسرجد ت ويمراً بعردد إلرى . ل د وصرل وتوجي كم.
. ! ري انتظرار عودترإ إلرى منبررإ الفرار  ،كل يوم يمر يؤشرون م ابلره.  األيام

إ مرررن التنظيمرررات ّيررر. أنرررا شخصرررياً صررررت خاتفررراً علرررى حَ   رررل يعجبرررإ هرررذا؟
   من تب ى من بعدإ للشباب الظامئ للعلم وال دوة؟!. ،العلمانية.. يا أخي

، كرران يعلررم  رري هررذه الفرراخرة ورغررم أن الرجررل األنيررق ذا الح يبررة السمسررونايت
 ،أن ما من شي  كان يمكن لره أن يسراعده كم هو كاذب، إال أنه كان مدركاً  اللحظة
، وقرد ه أضرا وج رمثل الكذب. ورغم أن الناطق كران يعلرم هرذا تمامراً، إال أن  ،هنا

 أصيب  ي م تل.  "الشيخ"أدرإ أن 

   ررد نظررر  رري وجرره الرجررل األنيررق ذ  الح يبررة السمسررونايت ،يخ تبررارإالشررأمررا 
أعر ررإ يررا ملعررون، وأعرررف " يمررا يشرربه أن ي ررول:  ،بعينرره، ثررم غمررز لرره الفرراخرة

 .  ".   ل ستذكرني؟قصدإ، وإن كنت أوا  إ

هذه الغمزة، تل ياً حسناً. ثرم  الفاخرة  تل ى الرجل األنيق ذو الح يبة السمسونايت
 نه بابتسامة!.عبر عن امتنا

ة ّصر ي جانرب حل ره األيمرن، حترى أحرس بغُ  ،وما كاد الزير سالم يطرقع بلسانه
إذ ذكرتررره هرررذه الطرقعرررة : أراد أن يفررررح  حرررزن.. ل رررد الرررذكرى ومررررارة اإلخفررراق

الناجحة، بما  شل  يه من قبل، وكانت الش ادة عليه دليبلً: ذكرته بفشله المرير  ري 
شيوخه  ي مردن الملر ، صحي ، الذ  تعلمه من إخراج حرف الضاد من مخرجه ال
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تسررببت  رري َتخرجرره بت رردير  ،حصررل علررى عبلمررة متدنيررة  رري الررتبلوة،  ثررم لررم يفلرر 
 . (1)م بول

،  انفرجرررت أسرررارير الرجرررل األنيرررق ذ  الح يبرررة وابتسرررم شررريخ الررردهر أخيرررراً 
 .  السمسونايت الفاخرة

 لسمسونايت الفاخرة. األمر للرجل األنيق ذ  ح يبة اواختار الكاهن أن يترإ 

يفرررإ راحتيرره إحررداهما برراألخرى،  يمررا يعرررف ل ،الشرريخ ذيرراب اآلنحرران دور و
 .  .لتراجعاصابر أنه شارة 

 وكان الشيخ ذياب ال يتراجع إال ب ذه الطري ة: 

 ب طيب، أنا قلت رأيي، وأظن اآلن أن األمر يعود إلى مجلس الحكما . 
 ترك م ألمر  . ثم  ،نفض يده من قومه يأس نبيّ ب قال ا

وواحرد،  ري  المترةموا  ون على عرودة الد عرة الثانيرة، إضرا ة إلرى  ن نحب إذن، 
 ش ر أيلول، إن شا   . 

 قال صابر وهو يتنفس الصعدا . 

ال رار بصرورة رسرمية إلصدار ب نعم، نعم.. ولكن علينا دعوة مجلس الحكما ، 
يتاً طروال الوقرت ب اليروم بعرد ب عاد الكاهن إلرى صروته المحايرد كأنره لرم يفعرل شر

 العصر، إن شا    تعالى، يتم االجتماع. 

 ،وقبررل المغرررب ب ليررل، بعررد موا  ررة مجلررس الحكمررا ، خرررج النرراطق للصررحفيين
 الذين كانوا  ي االنتظار. 

وشرجع م علرى . اليوم  تأخروايصدر است م أن قراراً م ماً سوف حبِ ل د أدركوا 
اديرة علرى بفرحة الووقف علي الطخ ورا ه ب وكانت  ذلإ الناطق بعبارات مب مة..

لرزوم  ،وج ه وسروف تراهرا بعرد قليرل زوجتره  ري التلفراز ب وبعرد أن تنحرن  طرويبلً 
 الصنعة، قال: 

 ري التاسرع  ، إن شرا   ،بأننرا سروف نعرود إلرى الروطن ،باسم المبعدين ،ب أعلن
ررَ مْ زُ إلرى معبرر  ، ري صرباح ذلرإ اليروم ،من أيلول.. وأؤكد لكم أننرا سرنتوجه  ،اي 

 وندخل وطننا، ولن يستطيع أحد منعنا من ذلإ. 

                                                 
  أ ل   ي ا ألن ا توا ق طبيعته.  الطرقعة الساخرة،ا أمب 1
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مرررن وسرررط الشرررباب المتجم ررررين حرررول المرررؤتمر، وهترررف  ،تعالرررت الصررريحات 
 األخوان ذو ال عدة وزعل: 

 ب   أكبر وهلل الحمد.
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 مانيىالمػمورظحدوثىاأل

 ُت أنسال الداعياِت الال الصباوأقس 
 وقد  ازغتها العيُن والستُر واقيُ 

ْت بغيديها ث ار    رها ونُ  غعَّ
 كغيد  ا سارى أثقلتها الزوا يُ 

 
  سل  بن الوليد

 

الزمرران:  ب ال تررال.حررتُ المكرران: الدولررة اإلسرربلمية، ومشررارف ال ريررة الترري ال 
 .9993السادس والسابع من آب 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭

وان الشررد   اشررتد  ِزَيررم.. هررذا أوان اسررتثمار الف ررر والجرروع والرردم واليررتم هررذا أ
والسجن والثكل والطفولة واالستشر اد واحتبراس البرول والسررطان والفشرل الكلرو  
والكفرررر واإليمررران وال رررررآن والسرررنة والسررررلف الصرررال  وابررررن تيميرررة واألشررررعر  

حجرراج بررن يوسررف والماتريررد  وحسررن البنررا وسرريد قطررب وجمررال عبررد الناصررر وال
والبحررر والن ررر ومدريررد وياسررر عر ررات وال رردس والعلمانيررة واإلسرربلم والمحشررر 
والمنشرررر والفصرررل اإلدار  برررين الضرررفتين والشرررجر والحجرررر والغرقرررد والم رررد  

 المنتظر والمسي  عيسى بن مريم واألعور الدجال... 

البنررادق هررذا أوان المررال والبنرروإ اإلسرربلمية والجمعيررات المتعررددة الجنسرريات و
والجبلبيررات والمسرراويإ والحرربلج ونررزول   إلررى السررما  الرردنيا واالسررتوا  معلرروم 
والكيف مج ول والجنة والنار وعذاب ال بر والج مية والمعتزلرة واللحرى والصربلة 

 والزكاة واليوم اآلخر وال در خيره وشره من  ... 

برد، وقُبلرت الصرف ة، وصرار  ل رد انت رى اإلبعراد إلرى األ .لم يعد هذا أوان اإلبعراد
 االستعداد لما بعد كل هذا أمراً ضرورياً. 

هرم شرريو  الرنفط، ورؤسررا  الجمعيرات الخيريررة، يغرّذون السررير إلرى الجنرروب  هرا
ووارثري الثرورة الفلسرطينية الشررعيين!..  ،اللبناني، لينالوا شرف الت ا  قرادة الج راد

ل ررد رأوا اآلن أن  ن ال تسررر، ارب مررع العلمررانييجررتَ  ، رري السررابق ،ولررتن كانررت ل ررم
كرون يإعادة المحاولة مرة أخرى ب مع أناس يتلون الكتراب حرق تبلوتره ب  يمكرن أن 

أمراً ذا جدوى:  المال مال  ، وهم مجرد مستخلَفين  يره..   يرا إذن لئلنفراق علرى 
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 ي بيت الم دس وأكناف بيت الم دس. وإن أ ضل طري ة إليصال هرذه  ،المرابطين
إلى هؤال  المستح ين، سوف تكون عبرر الجمعيرات الخيريرة، التري يوجرد  ،األموال

 ممثلوها هنا.

، الجلررل مررل هررذا العررب حتَ علررى  ،الررذين وجرردوا  رري أنفسرر م ال رردرة ،المشررايخ
وربمرا حررص  .صاروا يسرت بلون شريو  الرنفط  ري خيرام م، بمعرزل عرن اآلخررين

بر  قي إخوانه. برل إنره ربمرا حراولبعيداً عن با ،الواحد من م على االنفراد بالممولين
 ري مررات غيرر قليلرة ب إثرارة شركوك م  ري بعضر م، محراوالً إقنراع م باالكتفرا  بره 

 ب دو  من يعرف ما يريد.  ،ي ز رأسه ،داتماً  ،. لكن المندوب النفطي كان!هو

ولتن كان الناطق والكاهن وشيخ الدهر مشغولين بالتطورات السياسية، ل د كان 
ن بكيفيرة إقنراع وم تمر ،ر، وعلري الطرخ، ومحمرد الحملرة.. وآخررونهناإ محمد ن ر

 ،  رم !.بصبلحيت م ألدا  هذه األمانرة، علرى أكمرل وجره ،هؤال  المندوبين النفطيين
ومرن ثرم  ربل يمكرن الشرإ  ري ، وأعضا   ي جماعة المسلمين ،مشايخ ،أوالً وأخيراً 

ب ترو ره، حترى ال يتنبره جريَ  "ضررورياً "ذمت م الماليرة.. لكرن هنراإ شررطاً واحرداً و
ير  ي بضرون سرراً، وينف رون حبِ ل م: المحا ظرة علرى السررية التامرةل  "قتلة األنبيا "

إذا كران  رسراً، وال أحد يسأل م أين وضعوا األمروال، أو  ري أ  وج رة صرر وها.. 
أمرروال يعلمررون أن  رري أمرروال المسررلمين،   ررم مشررايخ،  ،ا ون  خرريَ العلمررانيون ال 
براهلل ثرم  ،يثرق المنردوبونلرذا  مرن الضررور  أن ال يت ّحم ا مرؤمن.  ،المسلمين نار

وليكونوا علرى اطمتنران ب كانوا يشددون على "ثم" هذه، بطري ة وهابية م نعة ب  ب م
إلى ح ي ة أن أموال م سروف تصرل إلرى مسرتح ي ا، دون إجحراف أو محابراة أو  ،تام

 تبذير. 

واجبنا ب قال محمد ن ر، الذ  اعتبرر نفسره لتأدية  ،نريد العودة إلى ديارنا نحنَ ب 
ال يوجرد ل را ممثلرون هنرا، بعرد أن رسرم علرى وج ره األمرارات  ،مندوباً لجمعيرة

 بيالمطلوبة، ثرم أسربل عينيره  ري خشروع ب  يجرب، والحالرة هرذه، منرع أ  تسرر
بط خططنا، وقرد يرؤثر علرى عودتنرا.. وكلنرا يح  ،قد يصل إلى العدو معلوماتي،

 : "استعينوا على قضا  حواتجكم بالكتمان". ل  نعرف حدي  رسو
مرل مسربحة كبيررة، و ري يرده أوراق مم رورة حيَ رد الشيخ الرذ  ب  ب طبعاً، طبعاً 

 نحررنَ برر و بأختررام. وبعررد أن مرررر المسررواإ علررى أسررنانه البيضررا  بعنايررة، واصررل
رنرا، كذلإ ت منا السرية التامة. وال شإ أنكم تعلمون حال حكوماتنا وأوليا  أمو

 ب أن ال تعلم يمين الواحد منا ما تنفق شماله.جيَ هداهم  .. 

 ابتسم محمد ن ر منتشياً، وقد   م المغزى، ثم قال: 

 ب اتف نا.. ادُع   لنا يا شيخ أن ال يعطل عوَدَتنا شيٌ .  
ب لن يعطل عرودَتكم شريٌ  إن شرا   . المحتراجون  ري انتظراركم، والج راد  ري 

مرن هرذه الوجروه الكريمرة ب قرال  ،وما كان   ليحرم أرض الربراطحاجة إليكم. 
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مررة  ،الرجل ذو المسبحة الكبيررة ب علرى العمروم، ربمرا لرن أسرتطيع العرودة هنرا
 أخرى، لذلإ أرجو تزويد  برقم حسابكم  ي البنإ اإلسبلمي، لعمل البلزم. 

علرم أننرا ال ب حسناً، إليإ رقم حسابي الخاص ب قال محمرد ن رر بسررعة ب  أنرت ت
أ   حرتتَ نستطيع  ت  حسابات باسم الجمعيات، خو اً من استيبل  الي ود علي ا، 

 ذريعة. 

 ب على بركة  . 
 قال كل واحد من ما لآلخر وهو يعان ه مودعاً. 

 ري الح ي رة لرم يكرن هنراإ شري  يريرد تعطيرل عرودة المبعردين، إال الشريخ ذيراب 
ألصرروا علرى مروقف م، حترى  ،"األمثال" ؤال  وقبلتل من أمثاله. ولو ُترإ األمر ل

. أمرا وقرد ت ررر األمرر اآلن، وتمرت (1)ويعتذر لكل واحد من م شخصياً  ،يأتي رابين
محاصرررة الشرريخ ذيرراب،   ررد رجررع إلررى خيمترره محبطرراً، يسرريطر عليرره شررعور داهررم 

برردأ  يانررة األقررربين. وبعررد ذلررإ، عنرردما خرربل إلررى نفسرره، أسررعفه حم رره بغضرربٍ خبِ 
وهو يستعيد  ي ذاكرته أحردا  الجلسرة، والعبرارات التري قيلرت، وموا  رة  يتصاعد،

 ،صرابر كران سررورَ  ،مرا أغاظره أكثررلكرن  الناطق، واستسبلم شيخ الدهر السرريع.
لحظة الخروج مرن الخيمرة: ل رد بردا وكأنره يوشرإ أن  ،الذ  بدا واضحاً على وج ه

حرد  نفسره بمررارة وهرو رج له لسانه.   رل انتصرر أخيررا، وان رزم الغضرنفر!. خيُ 
الطريررق  جرراهات  ول بعينيرره  رري أرجررا  الخيمررة. وعنررد هررذا الحررد قفررز كالملرردو ، بجرريَ 

 ب ال تال. حتُ إلى ال رية التي ال  يةالمؤد

منرذ  ،ال ابطرة الملتويرة برين الجبرال ،كانت الشمس قد غابت عن الطريق المعبدة
ال تسررتطيع  ،بعيرردة خابيررة وكانررت الليلررة سررودا  حالكررة ال قمررر  ي ررا، والنجرروم .مرردة

وبدا نواح بنات آوى، المنبع  مرن  .إضا ة ظبلل الجبال ال اتمة  ي الج ات األربع
وقبرررل الوصرررول إلرررى ن طرررة  .األوديرررة، كنفخرررة الصرررور التررري تسررربق قيرررام السررراعة.

عرن الطريرق يمينراً، تتحسرس قردماه طري راً الشيخ ذياب الغضربان رف حنْ الحراسة، ا
. وبعررد أن ابتعررد مررا إلررى ال ريررة تصررر المسررا ةختَ صررخور، هابطررة وسررط ال ، رعيررة

 .التي ال ُتحب ال تال ال رية جاهات  يكفي، انفتل يساراً ب

حسررس منتصررفه السررفلي، ليتأكررد مررن قدراترره المسررت بلية،  يمررا لررو تررم لرره مررا وإذ تَ 
صرراحبة وتصررور جوالترره المسررت بلية، مررع أراد،   ررد شررعر بامتنرران عظرريم لجسررده، 

 الش را ،  ما وجد قدميه إال تسرعان. ربعينية الدكان، األ

                                                 
علرى  ،واألمريكري خصوصراً  ،يستثمرون الضغط العالمي عموماً ه  نا ب من الطريف أن المشايخ 1

مررن خرربلل المررال  ،كررم أمريكرراَتححكومررة إسررراتيل، رغررم أن ررم يعت رردون أن إسررراتيل هرري الترري 
 وجماعات الضغط.
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التري ال ُتحررب  ،لكرن ال ريرة. قرّدر أن ررا تزيرد علرى نصرف سرراعة ،غرّذ السرير مردة
 .  !بعد حي  ترك ا  ي المرة الماضية، ولم تلُْ  له أضواؤها ،لم تكن ثمةال تال، 

حتررى  ،ظررل يشررتد ،وقررد زايلرره الغضررب، مفسررحاً مكانرره السررتغراب ،توقررف قلرريبلً 
بلحمره  ،دثره بضررورة العرودة. وإذ ترذكر أنره الغضرنفرحيُ  ،ول إلى خوف راعبحتَ 

قرررر مواصررلة وقررد  ،تشررييد شررجاعته المتلكلررةشرررع  رري إعررادة ، و  ررد أبررى   ،وشررحمه
 .  .إلى ال رية ، ي ن اية المطاف ،الطريق، م دراً أن قليبلً من السير سوف يوصله

صررور جسررد بت ،عد نفسرره  شررجاعته علررى االنبثرراق،   ررد صررار يسرراحرريَ ولكرري 
بمؤخرت ررا الرجراجررة، وتصررور طيررات كشررح ا  ،يل ررا عاريررةختَ صرراحبة الرردكان: 

لريس بفعرل الرزمن ب  ،بعرض الشري  ،يينختَ البّضة، وثديي ا اللذين ال بد أن يكونا مر
 اسرترق النظرر  ،أحيانراً  ،رأجرتَ  أربعون سنة ليست بالشري  اليسرير ب برل إنره م ماً، 
لشردة امتبلت مرا. الل رم إال الجرز   ،فيران مرا بين مراخيُ وجردهما مرا برين سراقي ا،  إلى 
 ..  !بين األعشاببر  مثل أرنب  ،الذ  صار اآلن يطل خاتفاً  ،العلو 

ثرررم ازداد  .سرررتجابة منتصرررفه السرررفلي لفكررررهازدادت ث ترره بنفسررره، حرررين شرررعر با
يده  تمادى مع ا، إلى درجة أن مدّ  ،محببة قشعريرةٌ  هأصابت  .فجتَ ارحين ه سرور

 ي هوة لرم يرهرا،  جأة هبطت قدمه !.. وقعلكنه س األرنب. محاوالً تلمّ  ، ي ال وا 
تراخى منتصفه السرفلي، الرذ  كران قبرل  جر. حبِ واصطدم جبينه  ، وقع على وج ه
ت ترررب  برردأت أخيلررةٌ ووغامررت عينرراه. . دارت الجبررال مررن حولررهثررم . قليررل مشررتداً 

 وتتشكل. ثم مؤل الناس الواد . 

 ،برعررب ب ال تررال ب اكتشررف أنرره ي رول ذلررإحررتُ ذاهرب إلررى ال ريررة التري ال بر أنررا 
نري علرى ب ويظ رر أننري ت رت. دلّ دون أن يسرأله  ،ى عليه اآلنننبحللرجل الذ  ا

 لو سمحت...  ،الطريق

لكررن الرجررل لررم يرررد عليررهل مكتفيرراً بتن يررل وجرره ال ُترررى ت اطيعرره، مررا بررين وجرره 
 .  !الشيخ ذياب ومنتصفه السفلي

أ   اتردة، توجره إلرى واحرد مرن هرؤال  الرواقفين، مكررراً  غضرنفرد الجريَ لرم  لمرا 
 بل جة مليتة باالستعطاف: 

 لو سمحت.  ،ب دلّني على الطريق

ب ال ترال، وال حرتُ والحق أنه لرم يعرد  ري هرذه اللحظرة يريرد طري راً، وال قريرة ال 
 لخروج من هنا..أربعينية ش را  رجراجة، وال أرانب وال أعشاباً.. إنه   ط يريد ا
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وجررد نفسرره اآلن يتسررا ل عررن الطريررق، كباحرر  عررن مبرررر الشرريخ ذيرراب  لكررن
لوجروده هنررا، أو لررد ع ت مررة كرران يراهررا  ري حضررور هررؤال ،  رري هررذا الوقررت وهررذا 

 رازداد رعبراً . بل يرردون ر ،المكان بالذات. ولكن ال حياة لمن تنراد : صرار يكلم رم
مرن  ،ا أحرس بيرد براردة تمسر  ظ ررهعنردم ،وبرودة. ثم ارتعد حترى أخمرص قدميره

َنب، تبعت را قطررات براردة بردأت تنزلرق مرن عضروه،  ،أسفل الرقبة حترى ُعْجرِب الرذ 
 مثل إصبع اآليس كريم.  ،الذ  صار اآلن هامداً متثلجاً 

نظرر إلري م،  ،و جأة دهمره خراطر حراول تكذيبره. لكنره إذ صرار يشرإ  ري األمرر
اسُتنسخ وُكررر  ري  ،ى كأن م شخص واحد وجدهم متشاب ين  ي الخل ة والز ، حت

أجساد متعددة.. وكل م ال يتكلمون.. وكل م معتّمون ب بعات صو ية ب رغرم الصريف 
األذنين.. وكل م يضعون أيدي م  ي جيروب م.. وكل رم  حتتَ ب تغطي رؤوس م إلى ما 
 مكتفون بالتحديق  يه. 

ى أوشرإ علرى حتر ، ري حل ره، وشرعر بمعدتره ترت لصتعل ت أنفاس الشيخ ذيراب 
 ،مثرل حطبرة، وانبثرق العررق البرارد مرن جبينره. وبعرد برهرة الت يؤ. لكن حل ره جرفّ 

اطر يردعوه إلرى خربِ الوقوف ب ولربما شرعر  ري هرذه اللحظرة  حونَ رإ  ي طري ه حتَ 
ثابترة بين مرا وظلرت المسرا ة ووقرف الشريخ ذيراب، ال ررب ب  وقرف المنحنري عليره، 

 دون ن صان.. 

رب منرره، لكرن المسررا ة ظلرت ثابتررة، رغرم أن الررذ  كرران حراول الغضررنفر أن ي تر
 منحنياً لم يتحرإ.. 

وظررل الرجررل ثابترراً، لكررن المسررا ة الفاصررلة ظلررت  ،اقترررب الغضررنفر مررن الرجررل
الغضرنفر يرده، لكن را لرم تلمرس شريتاً.. وألول مررة  كرر  محا ظة على اتساع ا.. مدّ 
يشع من مرا، يشربه أن يكرون  وعندما  عل، رأى نوراً !.  ي أن يدقق النظر  ي عينيه

 من هذه النجوم التي ت اوت اآلن  ي ال اع.  ،ماً جنَ 

 .  !اآلن أدرإ أنه وقع  ي ورطة، وعليه أن يسارع بالخروج

 وبمجرد أن  كر  ي ال رب، أحاط به الرجال الذين يمؤلون الواد .. 

 ..  !اآلن يدرإ عن ي ين أن هؤال  ليسوا بشراً 

 .  !هذه ال بعات حتتَ فون خيُ ،  اهلل وحده يعلم ماذا جنّ قال  ي نفسه: ال شإ أن م 

 رري ور ع مررا  ،ألول مرررة ،وكررأن الواقررف قبالترره سررمع،  ررأخرج يديرره مررن جيبيرره
ال وا .. كانت حركت ما بالغة البط ، كأن ما تتحركان بالتصوير البطي ، مما أثرار 
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رج  ي را خرتَ التري  ،انتباه الشيخ ذياب أكثر، وقد تذكر اآلن أن هذه هي المرة األولى
 اليدان من الجيوب.. وعندما نظر، رأى يدين ببل كفين تلتمعان  ي الظبلم.. 

منرذ وقرت طويرل، ل رد شرعر اآلن  ،قرد بلرج الرذروةالشريخ ذيراب  ولتن كان خوف
حتررى دقررات قلبرره لررم تعررد بررل وكأنمررا حررل هرروا  بررارد مكرران ال لررب.  ،بصرردره  ارغرراً 

عن أذنين مصلومتين، ورأس أصلع، يبررز  ،عةُتسمع، وهو يرى اليدين تر عان ال ب
 ، من جانبيه قرنان صغيران المعان..   وى

هوى الغضنفر على ركبتيه، مغطياً عينيه بكفيه، وقد ترذكر ضررورة قررا ة آيرة 
ميرع الكلمرات.. ولرم يكرن جتَ الكرسي.. حراول أن ي رأهرا، لكنره وجرد أنره ال يسرتطيع 

 ي ألول مرة: اوالً أن يغمغم به.   ال الجنّ اول.. تذكر أول ا، مححيُ أمامه إال أن 

ب ال داعي لل را ة. سوف أدعإ تذهب.   ط أريد أن أسألإ سؤاالً: لماذا نظررت 
 إلى جسد زوجتي؟.. ولماذا  كرت  ي مواقعت ا؟. 

بعرد أن دهمره  ،للكرذب أو الرتملص،   رد صرمت الغضرنفر وإذ لم يكرن هنراإ داعٍ 
مرير، بعد أن سمع محدثه يواج ره   ما يأسٌ مزيج من الخز  والرجا ، انضاف إلي

   .التي حدثت له منذ لحظات ،بالح ي ة المرة

الررذ  أضررناإ، ولسرروف تصررب  بعررد اآلن أكثررر هررذا برر ال بررأس.. ل ررد نزعنررا منررإ 
ة. ولتن أصبحت ال تشت ي النسا  منذ اآلن، لسوف نعوضرإ بشري  هدو اً وعفّ 

تصرب  مرن اآلن  صراعداً  آخر، يل يإ عن النظر إلى عورات اآلخرين: لسروف
دإ جرنَ طبيباً، نساعدإ  ي التشخيص ووصف العبلج.. اذهب وال تعرد. وسروف 

سروف يسرتمتع بعضرنا لاجنرا. وحتتَ دنا عنردما جرتَ سروف كما أنإ تاجإ. حنَ عندما 
 . (1)ببعض

 وجرد  ، رت  عينيره!.. كيرف أصرب   ري المخريم ،بعدها ،ثم لم يعرف الشيخ ذياب
الررذ  كرران ذات يرروم ونررام.. نررام  ،سررار إلررى خيمتررهلكنرره  !.نفسرره عنررد خيمررة المسررجد

حتى الصباح. وعنردما صرحا ليصرلي الفجرر، ترذكر أنره لرم يصرِل العشرا  غضنفراً، 
ألول مررة منرذ سرنوات طروال. ثرم التفرت إلرى خليرف عبرد  ،باألمس،  صبلها قضا ً 

 : ،   الجوارهبِ  ، 

 إن شا   . ،بلدناب خبلص، بدناب بابور كاز.. كل ا ش ر وبنرجع على ب

                                                 
نا  ،نّ معشر الجِ يا  :حشرهم جميعاً ويوم يَ ب 1 قد استكثرتم ِمن اإلنس. وقال أولياؤهم من اإلنس: رب 

ْلَت لنرا. قرال: النراُر مثرواكم إال مرا شرا   ،خالردين  ي را ،استمتع بعضنا ببعٍض، وبلغنا أَجلنا الذ  أَج 
ُ. إن  ربإ حكيٌم عليم   928. اآلية: . األنعام. 
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 يره ت راطيع جديردة، مردق اً باسرتغراب،  ررأى  ،وجه الشيخ ذياب ي  خليفحدق 
حير  أصرب  اآلن ت وجه الغضنفر من آثار الماضي، بِ لم تكن من قبل: ت اطيع جعل

   انت ى لتوه من التحسر العميق: ، قديشبه وجه شخص

اللي حكم را  ،األولىوواحد، ومب من الد عة  المتةنت مب من ا ،ب بس يا شيخ
 ،انت راح ترجع  ري الد عرة األخيررةب قال خليف باستغراب ياتس ب  تسع ش ور

 مع الناس الخطيرين. 

ب يا شيخ، بدنا نررّوح خربلص، تسرع شر ور وإال سرنة، كلره قريرب مرن بعضره.. 
 الحمد هلل اللي أجت على هيإ. 

ضبان، المل رب هكذا رد الشخص الجديد، الذ  كان  ي الماضي الشيخ ذياب الغ
 بالغضنفر!..

ورغم ازدياد تعجرب خليرف ل رذا التغييرر المفراجئ، إال أنره شرعر بالسررور،   رد 
ب الشرريخ ذيرراب كثيررراً، وهررو شخصررياً الررذ  سررماه الغضررنفر.. وقررد آن ل ررذا حرريُ كرران 

 بعد طول غياب.  ،الغضنفر أن يعود إلى أهله

لررردكتور  ررري ألرررم مشرررى الشررريخ ذيررراب إلرررى العيرررادة، وكررران  ررري نيتررره استشرررارة ا
 المفاصل، الذ  صار اآلن يشعر بث ل وطأته.. 

والنسرريم  .كانرت الشررمس قررد أشرررقت لتوهررا، وبرردأ سرريل الشرربان ي ررو  إلررى الن ررر
يفرروح بررروات   لسررطين. وصررار ينظررر إلررى الجبررال كأنرره  ،ال ررادم مررن ج ررة الجنرروب

دق صرابر يراها ألول مرة.. قريباً يغادرها ويعود.. غداً يصب  كل هذا ذكرى.. ص
سوف تكون هذه األيام ذكرى طيبة، وسروف نشرتاق إلرى كرل   ،عندما قال: إذا عدنا
حتى التصر ات الباتسرة اآلن، سروف تصرب  مصردر التنردر، بعرد وجبل وكل واٍد.. 

أن تصبغ ا الذكرى بألوان قوس قرزح.. أمرا إذا لرم نعرد،  خرازوق.. خرازوق سروف 
ي عرن  ا، كما كشف لي باألمس الجنّ يبد  األشيا  على ح ي ت ا، ويكشف عن قرون

 قرونه.

وصل إلى خيمة العيادة. ونادى الدكتور الخليلري، الرذ  خررج يفررإ آثرار النروم 
و ي طريق العودة، عند خيمرة علري  .عن عينيه، ثم ناوله بعض الكبسوالت. وعاد.

الذ  يكثر من المجي  إلى خيمة صرابر.. كران يطلرب  ،جعدة، رأى الراعي األظلع
مررل ال ررارورة، ووجررد الشرريخ ذيرراب  رري حيَ لجعرردة. ولمررا التفررت عاتررداً وهررو عصررير ا

 وج ه، قال: 

 ب صباح الخير. 
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وقرد لمر   ،انع د لسانه ،نظر الشيخ ذياب  ي عيني الراعي، وقبل أن يرد التحية
موشركة علرى نرزع  ،رأس الراعري جراهات  ركت يرده قلريبلً بحتَ البريق النجمي  ي ما.. 
حررو الرردكتور جعرردة  رري اللحظررة األخيرررة. ثررم التفررت نَ  اً ع خاتفررال بعررة.. لكنرره تراجرر

 متساتبلً: 

 ب من هذا؟. 
اياب هذا علي زينب، راعي مسكين من   .. ليب  ي شي؟. لِب 

 ب ال.. ال. 

الرواد ، حير  طليانره التري  حونَ وكان علي زينب قد أدار ظ ره للمخيم، متج اً 
 ترك ا ورا ه. وعندما ناداه الشيخ ذياب: 

 السبلم عليكم ورحمة   وبركاته. ب 

وقرد ر رع قبضرة سرليمة ال تشركو مرن ب  الصروتج رة ول وج ه حيُ دون أن  ،رد
 بصوت رددته الوديان: ب  أية عاهة

 ب مع السليمة. 

يمشي ورا ه، لو قدر ألحدهم أن يسرب ه ويلتفرت ويتأمرل وج ره، مة كلب كان ثو
 لرأى  يه أربعة أعين!. 
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 مدخىالكائناتحدوثى

 أيها العربج 
 يا زبايً  ن الع ين واللاَّ ج 
 يا  قول الرصاص ا ع ال  

 تريدون قصيدً  عن  لسعينج 
 عن ال تِح والد ا ؟
 أيتها الص را ج 

 ان  تكابين  
 
    د ال ا وع

 

إلزامرري، ن ررل مررواطن لبنرراني ، وبنرراً  علررى تكليررف 9993 رري التاسررع مررن أيلررول

مرن الجريب اإلسرراتيلي، تتضرمن  ،ي طن  ي الجنوب المحتل، رسرالة إلرى المبعردين
مبعررداً، ُسررجلت أسررماؤهم الرباعيررة  رري التحررة منفصررلة،  989الموا  ررة علررى عررودة

 رررررري تمررررررام السرررررراعة الثامنررررررة مررررررن صررررررباح الغررررررد،  ،وُحرررررردد موعررررررد عررررررودت م
 ، التي أُبعدوا من ا قبل تسعة أش ر. اُزْمَري  ، عبر بوابة 91/9/9993الموا ق

البوابرة،  جراهات  ملون ح اتب م بحيَ وقد غادر هؤال  المبعدون المخيم  ي الصباح، 
حير  أُدخلروا واحرداً واحرداً ب بعرد منراداة أسرمات م ب كربلً علرى حردة، ثرم  تشروا بدقرة، 

ا لررم الصررور الترري  رري حرروزة الي ررود. وعنرردمب ،ملون رراحيَ الترري  ،وقورنررت وجرروه م
 أدخلوهم.   ،دوا اختبل اً جيَ 

من نفس السنة، أبلغرت إسرراتيل براقي  ،و ي الرابع عشر من ش ر كانون األول
ررَ مْ زُ إلرى معبرر  ،المبعدين، برنفس الطري رة، أن علرى الجميرع الحضرور  ري تمرام  ،اي 

 الساعة الثامنة من صباح الغد. 

نفررررس  عررررادوا جميعرررراً بررررنفس الطري ررررة، وو ررررق 95/92/9993و رررري صررررباح

 اإلجرا ات. 

 مبلحظات: 

  م مرن التعررض ألحكرام طويلرة، ولرم يكرن وّ خرتَ بسبب  ،لف بعض المبعدينختَ  .9
وخمسرة عشررر  متررةيزيرد علررى ثمانيرة عشررر شخصراً، مررن مجمروع أربعهم عردد
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ب را إسرراتيل، قبرل إعرادة انتشرار  تمراق ،مبعداً، هرم مجمروع آخرر عمليرة إبعراد
 تيجة معاهدة أوسلو.  قوات ا، ونشو  السلطة الفلسطينية، ن

لم يعد كل المبعدين إلى بيوت م  روراً،   رد اقتيرد النراطق إلرى السرجن لمردة، قبرل  .2
لمردد متراوحرة، وكرأن اإلبعراد لرم يكرن  ،أن ُيفرج عنه. كما اقتيد معه عدد آخرر

 .  !كا ياً 

اسررتفاد مررن معارضررته السرراب ة، بررأن أعطررى الكشررإ عرراد إلررى قواعررده سررالماً، و .3
الجديدة ب التي يسمي ا شيخ الردهر برب"الصغار" ب  وث رت بره، رغرم وال ه لل يادة 

   أنه اغتنى  جأة، بطري ة ما تزال عصية على التفسير.
 از سعد  الحراج بث رة "الصرغار"، الرذين انتزعروا جماعرة المسرلمين مرن شريخ  .4

الرردهر. إذ اعتبرررت معارضررته السرراب ة لشرريخ الرردهر، دليررل وال  مبكررر لل يررادة 
 الجديدة. 

مررع نفسرره واآلخرررين،  رراعتزل النشرراط التنظيمرري،  ،شرريخ الرردهر وعررده صرردق .5
يوشركون أن علرى ال يرادة، ورآهرم  "الصرغار"اسرتولى ثم عاوده، عندما  .لبرهة

ب التري ال يرزال  "الجماعرة األمميرةب را عرن "ينشر وا  ، الجماعرة ينحر وا بع يدة
 ،لجماهيريرةاالم رجانرات حضرر يَ صرار ممثبلً ل را  ري  لسرطين ب  يعتبر نفسه 

يتلررو نررص بيعررة عامررة  ثررم يصررعد علررى المنبررر، رغررم أنررو  م، الترري ي يمون ررا، 
ردد ورا ه . ثررم يرربنيررة حسررنة، يررردد ورا ه الحاضرررون"، وللجماعررة األمميررة"
 ، بم ت شديد."الصغار"

كرران طرروال الوقررت مررن أتبرراع شرريخ أبررو ليلررى الم ل ررل،  ،الزيررر سررالمرغررم أن  .6
 ة، منحته قدرة متجددة على تغييرر الروال .  انضرم الدهر، إال أن كلبيته المعرو

إلى "الصغار" حين رأى كفت م راجحرة،  ري صرراع م علرى ال يرادة، مرع شريخ 
أثرا ّي الِ ْدر، ال يركب إال علرى  الدهر. إنه كالِ ْدر، ال يتح ق إال محموالً. وألن

    ."ه"َتحتإضا ة زوجة أخرى للزير سالم من من له كان ال بد ا   د ثبل . لذ
ا تت  الشريخ ذيراب  ري بيتره عيرادة قرآنيرة، وصرار يعرالج الممسوسرين، ويطررد  .7

الجن، ويفرإ السرحر. وقرد تبرين أن أغلبيرة زباتنره مرن النسرا ، البلتري لرم يعردن 
لره  ري النسرا ،  ةَ َبرالرذ  ال إرْ  "الرجرل الصرال "من مراجعرة  ،يشعرن بالحرج

 وقيل عن واليته الكثير.

التري أنشرأها محمرد ن رر، وصرارت تروزع المعونرات  ،حت الجمعية الخيريةجنَ  .8
يبل ڤررالعينيررة  رري الليررل، علررى األنصررار، قبررل صرربلة الفجررر. وبنررى محمررد ن ررر 

وط ررا سررور واسررع، واشررترى بعررض البيررارات المثمرررة. وقيررل عررن حيَ  خمررة، 
 ال دليل علي ا.  أشيا ُ  ، ي البنإ اإلسبلمي ،حسابه

أصرب  النراط ون كثرراً،  برل ،حسرب  ،ُل الجرو للرداعيْخريَ بعد سجن الناطق، لرم  .9
ق ب ية. ولكن الناطق قمع م بعرد أن خررج،  لرم سح  إم جنَ خصوصاً بعد سطوع 

 يعودوا ينط ون. 

وَتجراوز  خريرة، وارتفعرت رتبتره التنظيميرة، إلرى مناصرب الشريخ تبرارإ  يقّ رُ  .91
علررى إطرربلق لسررانه  رري  ،آخررر األمررر ،وأصررب  قررادراً مؤقترراً.  ،محنترره  رري ابنرره

هرري أن  ،دون أن يتحرررج مررن الغيبررة.  الغيبررة  رري نظررر الشرريخ تبررارإصررابر، 
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المسررلم، خصوصرراً بعررد أن ترررإ تغترراب أخرراإ المسررلم. وصررابر لررم يعررد أخرراه 
 .  المسلمين، وارتد على أع ابه جماعة

ن والتررزم الصررمت، وال يعلررم إال   متررى يظ ررر مرررة أخرررى. لكررن الكرراهن تكّ رر .99
 .  ذا العالم من جديد، ليعيد تشكيل هالمؤكد أنه سيظ ر

 ،لرم يصرب  زعيمراً، وحترى الجمعيرة الخيريرةإذ نج   ي مسعاه، علي الطخ لم ي .92
 رري السررابق، لرم تعررد تفرري بررالغرض، خصوصرراً بعررد أن  ،التري كرران ناشررطاً  ي ررا

 ضم ا محمد ن ر إلى نشاطاته الواسعة. 

لروم، م ابرل أجرر مع ،الشيخ ذو ال عدة ا تت  عيادة قرآنيرة، وصرار يعرالج النراس .93
فظ من أحادي  نبوية، تتي  له أخذ األجرر علرى ذلرإ. وعنردما حيَ ما إلى مستنداً 

ع رد ب  على اعتبار أنه يمارس الطب دون ترخيص قرانونيب  هاجمته الصحا ة
 مؤتمراً صحفياً، وصار يطالب وزارة الصحة بمن  التراخيص البلزمة. 

النراس،  يرنج   ري  ممرا جعلره َيحروز ث رة ته،موسى أبو منشار أثبت حسن إدار .94
االنتخابررات المحليررة، ويتررولى رتاسررة بلديررة، سرررعان مررا سرررق أموال ررا. ورغررم 
أن م ضبطوه متلبساً، و صرلوه مرن منصربه الجديرد، إال أنره مرا زال، إلرى اآلن، 

 يتمتع بما سرق، ألنه ما يزال من "اإلخوة".

وقرره يسررتعيد ح أخررذ سررل  أبنررا ه، و وعررده لنفسرره، صرردق لعبرروط لعبرروط لعبرروط  .95
  ي خربة عمار، بأثر رجعي.  ،الم ضومة

 ،كثيرر مرن أوالد الضرفة ب تربيرة الملرإ حسرين ب غرادروا إلرى أمريكرا وأوروبرا .96
 ، وتركوا ال ّم ألصحابه. هناإ ل يادة العمل اإلسبلمي

أبو مصرطفى ُمسرخ مخلوقراً آخرر، بمجررد أن أسر طوه  ري االنتخابرات،  تحرول  .97
ن وجررد أن معارضررته، داخررل جماعررة إلررى المعارضررة.  لمررا أ "الطاعررة"مررن 

تأسرريس شرررع  رري المسررلمين، ال تفيررده كثيررراً، َتحررول إلررى داعيررة عنصررر ، و
حررزب شررو يني، لررم َيحصررل لرره علررى ترررخيص بعررد. ورغررم ذلررإ،  لررم يسررحب 

 عضويته من جماعة المسلمين، َتحسباً للظروف!.

 أما صابر   د أصابته السكتة ال لبية.  .98

 


