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 Іـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موال ى
ى

ٌا لٌل ٌا عٌن..
الصبر لو له تقاوي الزرعو ؼِ ٌطانْ
واروٌه بدمع الندم ع اللًّ جرالً وكانْ
واكتم أساٌا فً قلبً لكن الكتمانْ
عاٌزلو صبر النبً أٌوب
وٌا خوفً للصبر ٌفنً شبابً والمخبً ٌبانْ
الصبر لو له تقاوي الزرعو ؼِ ٌطانْ
محمد عبد المطلب
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 ІІـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إضاءة ى

إذا وسوس إلٌك الشٌطان بأنك أحد المقصودٌن هناا فصادقه
فقد عهدته صادقا فً مثل هذا النوع من الوشاٌات.
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 ІІІـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إهداء

ى

لذكرى
أحمد أبو عمٌرة
الحقٌقً الوحٌد هنا
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 IVــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمة ى
ى
هذه رواٌة أخرى أالحق فٌها سٌرة صاابر .وهاذه طبعاة أخارى أقادمها بعاد أن
قرأ أحدهم الطبعة األولى فاقترح على نفسه أنه موجود هنا بما ال ٌساره .فاساتعان
بمنصبه علًّ واستعنت علٌه باهلل .وأنتم تعرفون النتٌجة.
والحق أن الموجود هنا وٌظناه هاو هاو لاٌس هاو فهاو أكثار قبحاا وأساوأ خلقاا
وصورة.
وألن النص ال ٌكتمل إال بموت صاحبه فقد انتهازت هاذا وأعملات مقصاً فاً
نصااً حتااى أنهكتااه وأضاافت إلٌااه حتااى أوشااكت أن أكااون قااد ؼٌرتااه .فااال تتخااذوا
مرجعا لنصً إال آخر ما كتبت.
إذن فهااذه "اقتلااونً ومالكااا" طبعااة نهاٌااات العااام  2132وال أعاارؾ بعااد هاال
ستستقر هكذا أم ستتؽٌر.
وأخٌاارا لقااد ؼٌاارت عنااوان القساام الثااانً ماان الكتاااب وكااان ماان قباال "كتاااب
الجٌة" فصار اآلن "كتاب عطٌة" .فهما واحد صحٌح ؼٌر قابل للقسمة.
وهللا ٌقول الحق وهو ٌهدي السبٌل
ؼزة
سبتمبر 2132
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1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حتىىإذعارىآخر ى
لو ٌشربون دمً لم ٌرو شاربهم
وال دماؤه ُم للغٌظ تروٌنً
ذو اإلصبع العدوانً

لاام ٌكاان باسااتطاعة صااابر أن ٌولااد فااً ال ِج ٌّ اة ألنااه كااان ٌجااب أن تقااع النكبااة
وتضااٌع ال ِج ٌّ اة وٌهاااجر أبااواه لٌلتقٌااا فااً مخااٌم الشااوا وٌتزوجااا عااام الثلجااة
وٌتأخر قدوم صابر عامٌن حتى تبلاػ أماه سان اإل ْنجااب إلاى آخار لٌلاة مان لٌاالً
كانون ـ الذي سوؾ ٌصبح له مع صاابر قصاة طوٌلاة ـ فاً خٌماة براشاوت( )2مان
مخلفات الحرب العالمٌة الثانٌة التاً أعاادت ترتٌاب األماور والمنااطق فاً العاالم
ِبحٌاااث صاااارت فلساااطٌن مااان نصاااٌب الٌهاااود وصاااارت المظاااالت مااان نصاااٌب
الفلسطٌنٌٌن.
()1

لم تكان ؼازة فاً ذلاك الوقات قاد وصالت إلاى البحار :فقاد كانات تفصالها عناه
سوافً رمل ناعمة تندرج فوقها خطوط متموجة سوداء كرماد متخلّؾ مان ناار
ذرته الرٌاح لتمحوه األمطار .وقلما كاان ٌمكان رةٌاة آثاار قادم هناا أو هنااك فاال
بشاار وال أنعااام! ..وال ٌمكاان اسااتؽراب ذلااك ألن استصااالح هااذه األر البااور
وسكناها ال ٌمكن أن ٌتم إال بالمهااجرٌن الاذٌن ساٌحفرون اآلباار وٌبناون البٌاوت
كاال ذل اك لؽٌاارهم وباااألجرة التااً سااوؾ تكفااً
اإلساامنتٌة وٌسااتزرعون األر
بالكاااد للخبااز الحاااؾ والبنطلااون المرقااع .وكااان آخاار المدٌنااة ؼربااا ٌقتاارب ماان
السااراٌا علااى اسااتحٌاء متباعااد .أمااا ؼربااً السااراٌا فااال بٌاات هناااك علااى امتااداد
البصر واألحراش حتى البحار ..وعلاى نفاس الخاط األفقاً بامتاداد الشامال تماماا
من السراٌا كان هناك مخٌم الشوا ؼربً سٌنما عامر الصاٌفٌة التاً ساوؾ تقاوم
بعد ذلك بوقت طوٌل :خٌام متجاورة ومزدحمة على قطعاة صاؽٌرة مان األر
المزدحمة بالذباب والفضالت مثل بقاٌا جٌش مهازوم تحات الساماء مباشارة فاً
الحاارّ والقاارّ والجااوع ..شااًء ال ٌشاابهه إال مخٌمااات الؽجاار .وفااً اللٌاال عناادما
ٌرف الكرى أن ٌازور أجفاان األطفاال بسابب الجاوع والبارد كاان ٌمكان ساماع
أؼان حزٌنة جدٌدة ابتدعتها األمهات والجادات مان وحاً المأسااة تصاؾ عملٌاة
الترحٌل والرمال والرٌاح والخٌانة:
1ـ نظرا لندرة سقوط الثلج فً قطاع ؼزة فقد أرخ الناس لهذا الحدث لعام 3921الذي كان شتاةه
قاسٌا فوق الخٌام.
2ـ براشوت :مظلة.
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ع الالجبٌن الالجبٌنٌ ..ا ناري ع الالجبٌن..
ْ
الرملة
لما رحلنا من
ْ
كل واحد حامل حملة..
ٌا فاروق تعدم عمركْ
خرّ بت دٌار الالجبٌنْ .
...
هٌهٌ ..ا رب تنا ْم
واذبح لك جوز الحما ْم..
باضحك علٌك ٌا حما ْم
عشان صابر ٌنا ْم...
وإذ لم ٌتبق لدى المهاجرٌن ما ٌصلح لألكل فقد صاار كال واحاد مانهم ٌتخٌال
ِبحسرة شدٌدة المحصول الوافر الاذي خلّفاه وراءه .وصاار كال قاادر علاى التسالل
ٌبادر إلى ذلك مستعٌنا ِبحمار ٌستأجره إذا لم ٌكن لدٌه حماار فاً األصال ..وألن
تنفٌذا ألوامر التوراة فقد نجح كثٌرون فاً
عدد الٌهود لم ٌكن كافٌا لملء األر
()1
الوصول إلى البلد وفتح المطمورات والعودة بما ٌقٌم األود فً انتظاار الفارج
والعودة القرٌبة كما نجح األكثرون فً العاودة محملاٌن علاى ظهاور الحمٌار وقاد
تدلت رةوسهم من شق وتدلت أرجلهم من الشق اآلخار بٌنماا لام ٌانجح عادد آخار
فاً العاودة بتاتاا ـ وقاد كاان عطٌّاة مان الناوع األول ـ أماا مان لام ٌكان قاادرا علاى
التسلل فإن الشٌطان وحده ال ٌستطٌع اكتشاؾ الطرٌقة التً أتاحت له البقااء ماع
عابلته على قٌد الحٌاة إال أن تساعده فاً ذلاك المالبكاة .ولكان صاابر عارؾ بعاد
ذلااك أن المهاااجرٌن صاااروا ٌقساامون المااواد التموٌنٌااة فااور تساالمها ماان الوكالااة
أربعة عشر قسما متساوٌة ثم ال ٌسمحون لبطونهم بالتهام أٌة كمٌاة زابادة فاً أي
ٌوم من األٌام ألن ذلك سٌعنً الموت جوعا قبال إدراك دورة التماوٌن التالٌاة أو
التسول الذي ظل المهاجرون ٌأنفون منه طوال الوقت.
كٌااؾ حاادثت عطٌااة نفسااه خااالل هااذه المحنااة بااالزواج أخٌاارا بعااد أن أودع
جثمان ملٌحة ال ِج ٌّة! .هللا وحده ٌعلم! .لكن كل ما ٌمكن معرفته هو أن صاابر كاان
قاد قاارر الخااروج ماان ظهااره أخٌاارا ِبحٌاث أن إلحاحااه صااار مسااتمرا ومقلقااا إلااى
درجة أن عطٌة صار ٌصحو فً الصباحات الباردة فٌجد أنه قاد "بهادل" مالبساه
تماما.
هل الرؼبة هً جزء من المأساة أم أنها ال تعترؾ بها؟ .مان ٌادري! .ولكان ال
شًء ٌصانعه عطٌاة اآلن ساوى التفكٌار باالمرأة ..لام تعاد هنااك ملٌحاة لٌنتظرهاا
وال أر لٌحرثهاا وال بٌاارة وال أبنااء عموماة ٌتشااجر معهام حاول دور الااريّ .
لااذا ف اال بااد لااه ماان البحااث عاان زوجااة تسااتطٌع اسااتخراج هااذا األلاام المم ا ّ ماان
1ـ واحدها :مطمورة .وهً الخابٌة المدفونة تحت األر
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لتخزٌن الؽالل.

ظهره لتصنع منه ولادا .وعطٌاة ال ٌرٌاد إال الاذكور ألن ها ّم البناات ٌساتمر حتاى
الممات.
وعاازق البٌااارة بعااد العااودة .وألن
ال بااد ماان ولااد ٌكماال مهمااة حراثااة األر
صابر لم ٌكن ٌستطٌع أن ٌواصل العٌش فً هذه الخٌمة فقد كاان ال باد مان ابتاداع
حل مناسب ـ وال جرم فحٌاة صابر وأمثاله تهم كثٌارٌن هناا وهنااك ـ لاذا فقاد كاان
ال بد من اختراع معسكر جبالٌا :فصّل على مقاس صاابر وبقاً أن ٌفصّال صاابر
على مقاسه.
عندما قرر هللا أن ٌخلق معسكر جبالٌاا خلاق بركاة أباو راشاد وساطه فأدارهاا
وق ّعرها ثم خسؾ األر من تحتهاا ثام ألقاهاا هنااك وساط ملتقاى الساٌول قبال أن
ٌوجد أحد .ثم أنبات مان حولهاا بعا أشاجار األكاساٌا التاً ساوؾ تتباٌن فوابادها
فٌما بعد .وعندما امتألت بالمٌاه أول مرة رمى وسطها بع ٌرقاات أباً ذنٌباة
لتفعل شٌبا وسط هذا السكون.
لم تكد الٌرقاات تتشامم المٌااه الموحلاة ـ باساتؽراب أول األمار ـ وتلمساها حتاى
باادأت محاوالتهااا األولااى الرتٌاااد هااذا العااالم الجدٌااد :ؼطساات نحااو القاااع فوجدتااه
طٌنٌا سبخا مالحا كرٌه الرابحاة فأعجبهاا وقاد بادأ اساتؽرابها ٌتراجاع .ثام سابحت
فً االتجاه ات المختلفة فوجدت البركاة واساعة باٌن تاالل مان الرماال فقادرت أن
حٌاتها هنا سوؾ تكون أبدٌة ِبحٌث ٌمكنها أن تتحول وتتكاثر وتتقافز وتؽنً..
ـ ا ال بااد ماان الؽناااء ـ حاادث أبااو ذنٌبااة نفسااه ـ فهااذا السااكون ٌقتاال كاال ملكااات
اإلبداع!.
ولم ٌبدد أبو ذنٌبة وقتاه وكاذلك فعال إخواناه فصاار ٌكبار وٌساتدٌر وتنبات لاه
األرجل :اثنتان خلفٌتان طوٌلتان وأمامٌتان قصٌرتان لٌستطٌع القفز بقوة .ثم كبار
فمه حتى صار أكثر اتساعا مان رأساه وطاال لساانه لٌاتمكن مان صاٌد الحشارات
وجحظت عٌناه لكً ٌستطٌع أن ٌقزز أعداءه فاال ٌلمساوه وصاار جلاده اآلن لزجاا
ٌثٌاار االشاامبزاز ..وبااذلك امتلااك وسااابل الصاامود فااً وجااه االحتماااالت المختلفااة
وصار بإمكانه أن ٌتجانس مع هاذه البٌباة وصاار باإلمكاان اآلن أن ٌرتفاع الؽنااء
وسااط هااذا السااكون طااوال الشااهور التااً تساابق البٌااات الشااتوي واالختفاااء تحاات
األر .
بٌن تالل الرمال حول البركاة بعاد تفكٌاك مخاٌم
أما فوق على وجه األر
الشوا وانتقال صابر منه على حضن أمه فقد كان المهااجرون ـ وهاذا هاو اسامهم
الاذي أطلقاه علاٌهم الجبالٌّاة والؽازازوة ـ بعاد ذلاك بكثٌار ..وعنادما جااةوا جااةوا
ٌح ملاااون أحالمهااام ودماااوعهم وبطاقاااات تماااوٌنهم وماااةخرات أوالدهااام العارٌاااة
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فاخترعت لهم وكالة الؽوث أكواخ القرمٌد ووضعت فاً كال كاوخ عابلاة بمعادل
عشرة فً كل ؼرفة.
وإذا كان القرمٌد األحمر الاذي ٌعرفاه المترفاون مصانوعا مان اآلجارّ لٌازٌن
سقوؾ القصور فإن قرمٌد المهاجرٌن لم ٌكن إال رقابق إسمنتٌة سوداء مصافوفة
على عوار خشبٌة رقٌقة لتؽطً أكواخا مزدحماة بمازق بشارٌة جابعاة ترتعاد
تحت حبات البرد المتدافعة من بٌن فراؼات القرمٌد فً الشتاء وتاراب الساوافً
المتطاٌر فً باقً فصول السنة.
استوطن المهاجرون أول األمر شرقً البركاة وشامالٌها ثام امتادوا بعاد ذلاك
إلى جنوبها .وظلت المنطقاة الؽربٌاة فارؼاة زمناا قبال أن ٌساتحدثوا فٌهاا مادارس
للبنات ٌزرع المجادلاة( )1إلاى جوارهاا أعاوادا رقٌقاة مان الباوص بامتاداد الساور
ٌلفون علٌها وحولها خٌوطا ملوناة تمهٌادا لصاناعة األثاواب ـ "الجلجلاً" و"الجناة
()2
ونار" و"أبو مٌتاٌن" و"المحٌار" ـ التاً تعاودوا علاى صاناعتها وبٌعهاا للفالحاٌن
قبل الرحٌل.
وإذ كاان أباو راشاد أحاد هاةالء المهااجرٌن ذكٌاا ٌحسان انتهااز الفارص ـ بال
ٌساتحدثها ـ فقاد قاارر فاً هاذه الفتاارة مان تؽ ٌّار الادول أن ٌفعال شااٌبا مساتفٌدا ماان
تجارب سابقة فاشترى عددا من لفات األسالك الشاابكة ودار بهاا حاول ماا أمكناه
من األر الفارؼة حول البركة وزرعها بدوالً العنب وأشجار الفواكه التً ال
تحتاج إلى أكثر مان مااء الساماء الاذي كاان فاً تلاك األٌاام متاوفرا بكثارة ٌخشااها
المهاجرون فً أكواخهم .ولما الحظاه أباو جماال قلاده بنجااح ـ والتقلٌاد فاً المخاٌم
عادة تفشل كال مشاروع نااجح ـ ووضاع ٌاده علاى قطعاة مجااورة وزرعهاا بانفس
المزروعات( ..)3وبٌنهما رجال ٌعرفون كال بسٌماهم فعلوا مثلهما ِبحٌث صارت
كل المساحة شرقً مداس البنات ـ التاً ساوؾ تبناى بعاد ذلاك ـ إلاى بداٌاة األكاواخ
القرمٌدٌة مملوكاة ومزروعاة وٌتسالل إلٌهاا األوالد لٌسارقوا منهاا اللاوز والخاوخ
والتفاح فقلٌال ما ٌفلحون وكثٌرا ما ٌأكلون العلقات وٌعودون منكسرٌن.

1ـ مهاجرو مدٌنة المجدل.
2ـ ٌعتقد أهل المجدل أن كل من عداهم فالحون بقر .وٌلفظونها :بكر.
3ـ بعد سنوات سوؾ ٌحاول الٌهود فتح شارع فً هذه الحاكورة ولسوؾ ٌتصدى لهم أباو جماال
هذا وٌشبعهم ضربا وشتابم ٌتحٌرون كٌؾ ٌردون علٌها .وإذ لم تكن االنتفاضة قد اشاتعلت بعاد
فقد قرر أبو جمال اللجوء إلى هللا ولكن بطرٌقته الخاصة :عمد إلى الصالة ثم دعا هللا مخاطباا:
اسمع ٌا رب أنت تعرؾ كم عبدتك وكم أخلصت لاك .كال ذلاك دون أن أحتاجاك فاً شاًء أو
أطلااب منااك طلبااا .اآلن جاااء دورك وٌجااب أن تااةدي واجبااك فهااةالء المالعااٌن ٌرٌاادون هاادم
حاكورتً ولن أسمح لهم بذلك .وؼدا سوؾ ٌكون اللقاء .فإذا تأخرت عن مساعدتً فلن أصالً
لك ركعة بعد ذلك أبدا.
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بعد اكتمال تشكل مجتمع شرقً البركة بادأ ٌنقال عاداتاه الساابقة وحِرفاه التاً
كان ٌمارساها قبال الهجارة .وكاان خاالل مراحال التشاكل المتعاددة حرٌصاا علاى
جمع أبنااء كال قرٌاة فاً حاارة واحادة كاتال متجانساة :فهاذا بلاوك المجادلاة وذاك
بلااوك البراباارة وهااذا بلااوك الحمامٌّااة ...إلاا إلاا إلاا  :فااالبرابرة زرعااوا بااٌن
أكااواخهم دوالاااً العناااب .والمجادلااة ماااألوا البٌاااوت باااألنوال والقمااااش وزرعاااوا
الشااوارع ِبخٌطااان الؽاازل الملونااة .والحمام ٌّ اة والجوارنااة اشااتؽلوا بصااٌد األسااماك
وكالب البحر حتى صارت حارتهم تشم شما.
وأما جبال ٌّة ٌافا( )1فقد بارز مانهم باابعو الحلٌاب واللبناة وؼالاب البطاران أشاهر
من أ ْنجب المخٌم فً صناعة الفالفل وراؼب أباو ساٌؾ الاذي ٌمساح باٌن إصابعٌه
الكتابة المعدنٌة عن القرش المصري وٌسحب بٌدٌه سٌارتً جٌب مسرعتٌن.
وبحاااث الاااذٌن كاااانوا مااازارعٌن فاااً الماضاااً عااان خبااازهم لااادى الؽااازازوة
والجبال ٌّة( )2فكنت تراهم ؼادٌن من المخٌم ورابحٌن إلٌاه علاى أكتاافهم الطاواري
التمساااح( .)3واشااتؽل الباادو نااواطٌر كااروم وفاادابٌٌن مااع مصااطفى حااافظ( .)4وفااتح
حساان ساالٌم البرامٌاال الفارؼااة وماادها علااى األساافلت لتدوسااها السااٌارات فتصاالح
شااأنها تمهٌاادا لتحوٌلهااا إلااى سااكاكٌن مطااب وخراطااات ملوخٌااة .وت اـخصص أبااو
وجٌاه ـ الاذي صاار مضارب األمثاال سامنة وتماددا فاً مجتماع مان النحفااء ـ فاً
إصااالح األحذٌااة القدٌمااة وإماادادها بنعااال أخاارى ٌقتصااها ماان إطااارات السااٌارات
التالفااة .ثاام اشااتهر أبااو ْق ِرلااهْ بالحالقااة للتالمٌااذ مقاباال أي شااًء .وعاارؾ الشااٌ
الشبراوي ـ محفظ القرآن الجنجً ـ بسوطه ذي الشاعبتٌن الاذي درج علاى تسامٌته
بـ"صبٌحة أم الجداٌل".
ولم تستطع األشٌاء تقبّال األساماء الرسامٌة التاً أطلقتهاا علٌهاا الوكالاة ـ رؼام
أنهااا هااً التااً صاانعتها ـ فاستعاضاات عنهااا بأسااماء مباشاارة وذات دالالت :فهااذه
مدرسة أبو حسٌن وهذه مدرسة أبو قاسم وتلك مدرسة السكة والساوق والفوقاا

1ـ جبالٌّة ٌافا أصلهم من قرٌة (جبالٌا النزلة) رحلوا قبل النكبة إلى ٌافاا بحثاا عان لقماة العاٌش
وأنشاأوا لهام فااً الخاالء المجاااور مجتمعاا ٌعااج بمظااهر الفقاار ساماه الٌااافٌون األصالٌون (سااكنة
الجبالٌّة) .وعندما حدثت النكبة رجع بعضهم إلى أهله فاً (جبالٌاا النزلاة) فٌماا أعااد األكثارون
تجمٌااع أنفسااهم فااً حااارة خاصااة ماان حااارات المخااٌم سااموها (سااكنة الٌافاوٌااة) .ولكااً ٌةكاادوا
مدنٌتهم فقد أخذوا ٌنظرون إلى البااقٌن باحتقاار معتبارٌنهم مجارد فالحاٌن .أماا الفالحاون الاذٌن
ٌعرفااون (الفولااة) فقااد صاااروا ٌتناادرون بمنظاار نساااء السااكنة الالتااً ٌؽطااٌن وجااوههن وٌكشاافن
سٌقانهن وٌقولون :أٌن الستر!
2ـ الؽزازوة هم مواطنو مدٌنة ؼزة .أما الجبالٌّة فهم مواطنو قرٌة جبالٌا النزلة.
3ـ الطواري :صاٌؽة جماع مفردهاا (طورٌاة) :وهاً مجرفاة لعازق األر وتساوٌتها .والتمسااح
عالمة تِجارٌة مسجلة ألكبر أنواعها.
4ـ ضابط مصري أقام فً ؼزة فرقة فدابٌة لقتل الٌهود وإحضار آذانهم كدلٌل.
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والوسااااطى والتحتااااا والفاااااخورة وهااااذه حااااارة النااااادي والمركااااز والطعمااااة
والحاووز والزٌنكو واالستجام( )1والجرن .إل إل إل ...
وفرضت المدارس على األوالد ـ وكان التعلٌم األساسً إجبارٌا ـ اتخااذ منادٌال
قماشااٌة صااؽٌرة لتنظٌااؾ أنااوفهم وفتشاات ٌومٌااا علااى أصااابعهم للتأكااد ماان أنهاام
قاموا بتقلٌم أظفارهم ـ وكان أكثرهم ٌقضمها بأسانانه كماا ٌفعال صاابر حتاى اآلن ـ
وعناادما انتشاار فااً رةوسااهم القماال ألول ماارة فرضاات علااٌهم الحالقااة األساابوعٌة
على الصفر ورشت رةوسهم بمسحوق الـ" ."D.D.Tوتأمل مفتشو الوكالة عٌون
األوالد باهتمام وتحسساوا أعضااءهم وصارفوا لبعضاهم بطاقاات الطعماة وكاان
األوالد ٌفركااون عٌااونهم لتباادو حمااراء فٌحصاالوا علااى بطاقااات وٌااأكلوا الكفتااة
بالبطاطا المقلٌة ٌوم الجمعة وٌحلاوا بقارن ماوز ..وصاار اآلبااء ٌسالمون أوالدهام
لمدرسٌهم قابلٌن" :أنت اكسر وأنا باجبّر" ..فكاان المدرساون ٌساتؽلون ذلاك أفضال
استؽالل لٌنشبوا أفضل جٌل بأقوى طرٌقة.
وماادت الوكالااة فااً المعسااكر خطوطااا ماان أنابٌااب المٌاااه المخلوطااة بااالكلور
ووضاعت فاً كال حاارة ماساورة تنبثاق منهاا حنفٌاات ناـحاسٌة ـ فلماا صاار النااس
ٌسرقونها لٌنتفعوا بثمنها لفت حولها أطواقا حدٌدٌة ؼلٌظة تمنع انتزاعهاا ـ تتجماع
النسوة ِبجرارهن حولها طوال الٌوم وٌتركن أطفالهن ٌتمرنون علاى الصاراخ فاً
الؽاارؾ المؽلقااة .وفااً انتظااار الماااء ٌتساالٌن بااالعراك والضااجٌج وٌع ٌّ ار بعضااهن
بعضاا بمااا حادث وبمااا لام ٌحاادث .وصاار المراهقااون ٌمارون ماان أماام الحنفٌااات
ٌتحسسون شعورهم المسبلة وٌتنهدون .وانشؽل الرجال عن البطالة باالجلوس علاى
مقهى أبو عرفات للعب الورق وانتظار ٌاوم التماوٌن ـ الاذي كاان فاً ذلاك الوقات
ماان اختصاااص الرجااال حٌااث ٌتاادافعون بالمناكااب وٌتشاااتمون وربمااا تعاااركوا
باألٌدي ونادرا بأمواس الك ّباس( )2ـ وعندما ٌصالون إلاى المكاان المحادد للتوزٌاع
ٌقفااون بااأدب لاام ٌتعااودوه أمااام الموظااؾ المخااتص وٌصاالحون كوفٌاااتهم وٌعاادلون
العقاال علااى رةوسااهم ثاام ٌماادون الخاارابط المختصااة مااع ابتسااامات مسااتجدٌة .ثاام
ٌعودون إلا ى البٌاوت فارحٌن وقاد حصالوا علاى ماا ٌكفاٌهم وأوالدهام أربعاة عشار
ٌوما أخرى فً انتظار الدورة القادمة.
ولم ٌتبق أمام كباار السان بعاد أن عجازوا عان أداء "واجبااتهم الدٌنٌاة" إال أن
ٌهرباااوا مااان زوجااااتهم إلاااى الجاااامع حٌاااث ٌنشاااؽلون بمجادلاااة اإلماااام محااااولٌن
استفزازه لٌشتمهم بلؽة عربٌة فصاحى ثام ٌقضاون الوقات المتبقاً باٌن الصالوات
عنااد الباااب الشاامالً حٌااث قااراقٌم الجااامع( )3لٌلعبااوا السااٌجة وٌتشاااتموا وٌتركااوا

1ـ بالجٌم المصرٌة .وتعنً :الملجأ.
2ـ سكٌن قابلة للطً ٌطلقون علٌها فً مصر :سكٌن قرن الؽزال.
3ـ المتبقً من أبارٌق الفخار بعد كسر أطرافها ٌتبرع بها المحسنون لمتوضأ الجامع.
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لزوجاااتهم فااً البٌااوت مهمااة االنشااؽال بالؽٌبااة والنمٌمااة وإفساااد الصااباٌا علااى
أزواجهن وإثارة المشاكل ألبنابهن المتزوجٌن.
وألن قطاع ؼزة مزدحم بالمهااجرٌن الاذٌن ال عمال لهام وألن ساٌناء فاً ذلاك
الوقت كانت محتاجة إلى طرق جدٌادة وألن ساكانها البادو لام ٌكوناوا لٌرؼباوا فاً
أن ٌشتؽلوا عمال تراحٌل متنقلٌن ٌشقون الطرق بعٌدا عان أؼناامهم فقاد تام جلاب
عاادد ماان المهاااجرٌن للعماال فااً هااذا المشااروع الجدٌااد الااذي تااولى تورٌااد عمالااه
مقاول من ؼزة .وكان عطٌة أحد هاةالء العماال .وكاان مقاره فاً منطقاة نخال فاً
عمق سٌناء أبعد بعٌدا عن ؼزة وأقرب قلٌال إلى قناة السوٌس.
وخااالل كاال ذلااك كااان ال بااد ألشااجار األكاسااٌا ؼربااً البركااة ماان أن تنمااو
وتتزاٌد ـ قبل إنشااء مادارس البناات ـ وتؽطاً ساوافً الرمال حتاى سااحل البحار
لكً ٌستطٌع أهل المعسكر أن ٌهربوا إلٌها بعد ذلك فً بداٌة عدوان .3921
"نخل" كانت فً اللٌل بااردة مثال ساوط ٌجلاد ظهاورا عارٌاة لرجاال ٌصابحون
متخشاابٌن ٌلعنااون الحٌاااة والؽربااة واللٌاال ..وعطٌااة فااً نخ ال دابمااا ٌتااذكر لٌااالً
مشابهة فً مخٌم الشوا قبل سنوات عنادما كاان صاابر ٌقا ظهاره طاوال اللٌال
محاوال الخروج ..واآلن ٌوجد "مسخوط" آخر ٌحااول الخاروج والادلٌل هاذا البلال
المتكرر فً هذه الصحراء اللعٌنة ..فاً الماضاً لام تكان لعطٌاة زوجاة فاضاطر
إلى الصبر أماا اآلن فماا الاذي ٌجباره علاى هاذا والزوجاة موجاودة واألجارة ال
تساتحق التضاحٌة! ـ طالماا حادثت عطٌاة نفساه ـ ٌنبؽاً الرجاوع لتلقاً القلٌال مان
الدؾء ثم العودة..
وتهٌأت له حلٌمة طوال تلك اللٌالً وصارت تنادٌه كل لٌلة حتى قارر العاودة
وإخراج هذا االحتقان.
وعاد عطٌة وتخفؾ من احتقانه وأحالمه .واناتف بطان حلٌماة مان جدٌاد .قبال
أن ٌعود إلى نخل مرة أخرى ..ووقع العدوان.
كانت صور عبد الناصر قد انتشرت قبال ذلاك وعلقات علاى الجادران مناذ أن
صاح صٌحته الشهٌرة" :ارفع رأسك ٌا أخً العربً" .وصار المدرساون ٌتكلماون
كثٌرا عن فلساطٌن والقومٌاة العربٌاة والمحاٌط والخلاٌج والجزابار ..فاإذا اساتبد
الشوق بأحدهم شاتم بطاقاات التماوٌن معتبارا إٌاهاا عاارا ٌجاب الاتخلص مناه فاً
أقاارب وقاات ممكاان ـ وكااان األوالد ال ٌصاادقونه فااً هااذا الجانااب نظاارا لكونااه
ٌتقاضى مرتبا محترما من الوكالة التً توقؾ بطاقته التموٌنٌة مع قرار التوظٌاؾ
ـاااا وصااااار المدرسااااون ٌتنااااابزون باأللقاااااب وٌااااتهم بعضااااهم بعضااااا بالشااااٌوعٌة
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واإلخو ْنجٌة( )1والبعثٌة والقومٌاة .واساتحق عباد الناصار أخٌارا حملاة تأدٌبٌاة بعاد
تفاقم األمر فً الجزابر وتاأمٌم قنااة الساوٌس وتصااعد عملٌاات مصاطفى حاافظ.
فكان عدوان  3921الذي جاء بالٌهود إلى قطاع ؼزة.
وألن قطاااع ؼاازة محاصاار دابمااا بااالبحر والٌهااود والصااحراء فقااد تاام تأجٌاال
احتالله إلى ما قبل النهاٌاة :إذ تام احاتالل ساٌناء أوال .ثام بادأت القاوات اإلسارابٌلٌة
تكماال مهمتهااا فااً هااذا الجٌااب الشااابك الصااؽٌر ماان البحاار بااالبوارج وماان الجااو
بالطابرات ومن البر بالدبابات.
وعلااى محااور خااانٌونس هناااك فااً الجنااوب وقااؾ ضااابط مصااري أساامر
عاارٌ المنكبااٌن ؼلااٌظ الوجااه واسااع العٌنااٌن كثٌااؾ الشااارب متهدلااه ٌج اري
خاشعا طقوس العشق للاوطن مودعاا جناوده بعاد أن أبلؽهام باأمر االنساحاب الاذي
وصله قبل قلٌل ..لقد تٌقن من اكتمال الحصار وخسارة المعركة ..ولكنه كاان ٌرٌاد
أن ٌقدم شهادته الخاصة بطرٌقته الخاصة!.
تقدمت الدبابات تطلق القاذابؾ فاً كال مكاان ونصاب رشاشاه الخفٌاؾ ٌطلاق
وٌطلااق معرضااا صاادره للقااذابؾ حتااى وصاالت الاادبابات ونفاادت الااذخٌرة .فوقااؾ
وسط الخندق و ِبحركة عنٌفة صارخة ألقت شعره على عٌنٌه ؼرس فوهاة مدفعاه
فاً التاراب وقاد اجتاحاه ؼضاب ٌاابس ـ ربماا ألناه لام ٌقتال حتاى اآلن ـ منتظارا
القذٌفة القادمة! .وبمجرد أن وصلت الدبابة إلى حافة الموقاع وظان الضاابط العنٌاد
أنهااا سااتطحنه تحاات جنزٌرهااا توقفاات وهبطاات منهااا مج ّن ادة مشاادوهة ـ تأملهااا
مشدوها فقد كانت ممشوقة القوام متهدلة الشعر متاوردة الخادٌن ٌنادفع صادرها
أمامها كرشاش آخر ـ تتأمل هذا السبارتكوس األسمر فاؼرة فاها .ثام تقادمت نحاوه
شاهرة سالحها العامر .وارتجفت ٌدها وهً ترفع معطفه الشتوي عن كتفه عندما
التمعت النجوم والنٌاشٌن!..
تراجعااات الفتااااة الٌهودٌاااة بصااامت وهاااً تاااةدي التحٌاااة العساااكرٌة بصاااورة
الشعورٌة .ثم أجارت حاوارا سارٌعا ماع طااقم الدباباة المنتظار اتصالوا علاى إثاره
بقٌااادتهم فااً الخطااوط الخلفٌااة ٌعلمونهااا بوقااوع ضااابط مصااري كبٌاار فااً األساار.
فأرساالت القٌااادة ضااابطا باانفس الرتبااة تقاادم أمااام الفرٌااق "ٌوسااؾ العجاارودي"
وضااارب األر بقدماااه مةدٌاااا التحٌاااة العساااكرٌة قبااال أن ٌقاااوده إلاااى المعتقااال.
ووقعت مذابح خانٌونس.
ورؼاام أنااه لاام ٌطاال بهاام المكااث فااً القطاااع تلااك الماارة إال أن الوقاات لاام ٌكاان
ضااٌقا إلااى درجااة حرمااان الٌهااود ماان قتاال الناااس :فباإلضااافة إلااى البٌااوت التااً
داهموها وقتلوا من فٌها بعد سقوط المدٌنة الباسلة كاان هنااك أولباك الاذٌن ٌنبؽاً
1ـ نسبة بطرٌقة هجابٌة إلى اإلخوان المسلمٌن.

38

أن ترصااد لهاام الكمااابن فااً الطاارق والشااوارع فااً انتظااار خااروجهم تلبٌااة لنااداء
مكباارات الصااوت لتطلااق علااٌهم النٌااران فتحصاادهم قباال أن ٌصاالوا إلااى المكااان
المحدد للتجمع.
لكان معسااكر جبالٌاا نجاا نساابٌا ربماا ألن الٌهااود ظنااوا أن ماا فعلااوه ِبخاانٌونس
كان كافٌا لحفظ النظام .وهرب الناس إلى الؽابة ملتجبٌن إلى األشاجار والساوافً
ٌنبطحون على وجوههم تحت الرصاص والقذابؾ ثام عاادوا مان آخار النهاار إلاى
أكاواخهم لٌرفعاوا األعاالم البٌضااء حسااب أوامار مكبارات الصاوت بٌنماا كاناات
الدبابات تكمل مهمتها فً طحن ما تبقى من المواقع الدفاعٌة البابسة فاً كال مان
"المنطار" و"الق ِِرم" و" ِزمّو" و"القابمقام" .وارتفع العلم األزرق بنجمته السداساٌة
فاوق مركاز الشارطة فااً مخاٌم الجارن .وصاار الجنااود ٌجوباون الشاوارع الضااٌقة
ِبخاوذاتهم الحدٌدٌااة وٌرطنااون بصااوت مرتفااع .وارتجفاات أحضااان األمهااات وهاان
ٌحكماان صاادورهن وأذرعهاان علااى أبنااابهن .وابٌضاات عٌااون اآلباااء وسااكنت فااً
همود مستسلم انتظارا للمجهول .ثم ارتفعت مكبرات الصوت مرة أخارى تادعو
الناس إلى عدم الخروج من البٌوت حتى إشعار آخر..
ولم ٌكن عدد الذٌن اقتٌدوا من بٌوتهم إلى القتل كبٌرا.
نجاا عطٌااة ماان المااوت بأعجوبااة ماارتٌن :ماارة عناادما عاااد ماان سااٌناء لٌتخفااؾ
وماارة عناادما وقااؾ فااً فناااء البٌاات رافعااا ٌدٌااه فااوق رأسااه اسااتعدادا للمااوت ..لقااد
قارروا إعداماه كماا فعلاوا مااع ؼٌاره قبال قلٌال وكاان ٌعاارؾ ذلاك وٌساتعد لاه ب ٌااة
الكرسً ثم أذهلته المفاجأة عندما تركوه حتاى تسااءل إن كانات صارخات صاابر
فً حضن أمه هً التً منعاتهم! .وقاد كاانوا فاً انتظاار ساماع األمار مان الضاابط
باإلطالق عندما قرصت حلٌمة الطفل فبكى..
قالت حلٌمة بعد ذلك بأن الضابط تردد وظهرت الحٌرة على وجهاه قبال أن
ٌأمر بإطالق سراح عطٌة ..قالت بأنه ابن حاالل! .وإذا صاح هاذا فاإن صاابر هاو
الااذي أنقااذ أباااه هااذه الماارة .أمااا فااً الماارة السااابقة فقااد كااان الااذي أنقااذه هااو الطفاال
اآلخر الذي ٌتلعبط اآلن فً أحشاء حلٌمة.
الطفل اآلخر الذي ٌتلعبط اآلن فاً أحشااء حلٌماة هاو الاذي اساتدعى أبااه إلاى
الحضور مان نخال قبال ساقوط ساٌناء مخلفاا وراءه رفاقاا ساوؾ ٌقاتلهم القصاؾ
والرصاص والعطش..
أما فً نخل فقد تفرق رفاق عطٌة تحت القصؾ وسط الصاحراء علاى ؼٌار
هدى جماعات جماعات :فمنهم مان توجاه إلاى ؼازة مهتادٌا باالطرٌق ومانهم مان
هام على وجهه فً الصحراء فلام ٌعارؾ لاه مصاٌر ومانهم مان قارر الاذهاب إلاى
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قنااة السااوٌس ال لشاًء إال ألنهااا أقاارب مكاان معااروؾ ٌمكاان التوجاه إلٌااه وبعااده
العمران والحٌاة ..وأولبك كانوا عشرٌن .و"نوّ اؾ" كان واحدا منهم.
نوّ اؾ كان بدوٌا أشقر ولوال لهجتاه الصاحراوٌة لماا أمكان تصادٌق ذلاك ..أٌاام
السلم كان نواؾ فاكهة المجموعة وطعمها الحلوٌ :عزؾ على الرباباة مثال شااعر
جوال ٌصادح باألشاعار وٌاروي الحكاٌاات وٌلساع مان حولاه بلساان أحمار كأناه
دبااورٌ ..قضااً النهااار صااامتا وال ٌنطلااق إال فااً اللٌاال ..فبعااد أن تااتم ّعص عٌااون
القوم فً نف النار فال تفلح ٌتقدم البدوي الدقٌق ثام ٌقارفص فاً مواجهاة الحطاب
الهامد ٌعٌد ترتٌبه من جدٌد مستبعدا كال هاذا الهشاٌم الاذي ال ٌصالح إال إلصادار
الدخان ..ثم ٌضع ورقة صؽٌرة تحته أو قلٌال من القش ماع عاود كبرٌات مشاتعل
ثم ٌمسك بطرؾ رداباه فٌهاؾّ قلاٌال حاول الناار مان اتجاهاات محساوبة فتشاتعل
وترتفع األصوات بعباارات اإلعجااب وٌتحلّاق القاوم حاول الناار وؼالٌاة الشااي..
وعندبذ ٌشحذ نوّ اؾ ربابته ولسانه وٌصمت الباقون.
كان عطٌة كل لٌلة ٌراقب هذا اللسان العجٌب مستؽربا من قدرة صااحبه علاى
حبس كل هذا الصخب طوال النهار! ..ثم ها هاو ٌنطلاق اآلن دون توقاؾ :فهاو إماا
ٌحكً وإما ٌارد علاى استفساار مااكر بقفشاة ذكٌاة أو ٌلحاس ورق الساجابر اللاؾ
بٌن إصبعٌه قبل أن ٌحكم استدارتها!..
والحق أنه لوال نوّ اؾ ألصبح لٌل الصحراء أكثر برودة.
رجع عطٌة لٌتخلص من الولد .وبقً نوّ اؾ ألناه ٌطماع فاً اساتكمال مهار ابناة
عمه التً كانت فً االنتظار .وهجم الٌهود .وهارب ناوّ اؾ ومان معاه نحاو القنااة:
ساااروا بمحاااذاة الشااارع ساااعات قباال أن تااوقفهم قافلااة عسااكرٌة برٌطانٌااة رطاان
معها أحدهم فتلقوا بع المعلبات وشطابر الخبز وصفٌحة مااء .فاأكلوا وشاربوا
ثم واصلوا السٌر حتى ظهار لهام الٌهاود .فتوقفاوا وساألوهم .ولماا أجاابوا صافوهم
صفا واحدا ثم أطلقوا النار!..
لاام تنفااع الاادموع وال االسااتؽاثات وال الخرقااة البٌضاااء المرفوعااة! ..قتلااوهم ثاام
هربااوا مساارعٌن مثاال لصااوص ٌخشااون أن تااداهمهم الشاارطة التااً لاام تكاان إال
فضٌحة البرٌطانٌٌن والفرنسٌٌن! ..وقد كانت تلك العجلة سببا فً بقاء نوّ اؾ حٌا.
عنادما باادأ الرشاااش ٌحصااد تكركااب الرجاال ماان شاادة الرعااب فااوق بعضااهم
كاألوانً .وبعد أن ذهب الٌهاود اكتشاؾ ناوّ اؾ أناه واقاع تحات أحادهم فلام ٌصابه
الرصاص :ظل حٌا وبقً معه خمسة آخرون .لملموا أنفسهم وهرباوا ولكان أنٌناا
متقطعا ٌنبعث من أحد القتلى أعادهم .كان فٌه رمق مان حٌااة .وكانات رصاصاة
قد اخترقت جنبه وخرجت مخلفة وراءها فتحاة مثال قبضاة الٌاد .ظانهم ساٌتركونه
ٌمااوت فأصااابه الجنااون وصااار ٌصاارخ مقاابال أقاادامهم راجٌااا أن ٌأخااذوه معهاام
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مةكدا أن باستطاعته المشً ..فضامدوا لاه الجارح بابع
باتجاه الجبل..

خارق القتلاى .ثام سااروا

تركوا وراءهام كال شاًء :القتلاى والطعاام والمااء وسااروا ٌلهثاون نحاو ماا ال
ٌدرون .وعندما أوشكوا على الهالك رأوا بعر الؽنم!.
بعاار الؽاانم! ..وأي شااًء هنااا أفضاال ماان بعاار الؽاانم! ..إن كاال كنااوز الاادنٌا ال
تساوي بعرة واحدة من بعر الؽانم! ..فبعار الؽانم ٌادل علاى الؽانم .والؽانم ٌادل علاى
الرعاة .والرعاة ٌدلون على المضارب والمٌاه ..ال أحد ٌرٌد طعاما هنا ..الماء هاو
كل الماراد مان رب العبااد ..وصااروا ٌحادقون فاً البعار وٌمشاون ..أرواحهام فاً
البعاار وكلمااا انقطااع خااط البعاار قلااٌال انقطعاات أرواحهاام وأوشااكوا علااى المااوت
ٌأسا ..حتى وصلوا المضارب .وهناك ارتموا.
قدموا لهم أقل القلٌل من الماء أول األمر .ثم صاروا ٌزٌدون هاذا القلٌال قلاٌال.
ثم سقوهم حتى انتعشوا .ثم قدموا لهم كسرات مان خباز الصااج أشاهى مان طٌاور
الجنة .لكنهم لم ٌرتووا! .طلبوا الماء فسقوهم ..ثام طلباوا فساقوهم ..وظلاوا ٌطلباون
وٌساااقون حتاااى خٌاااؾ علاااٌهم الهاااالك .وأدرك كبٌااار القاااوم أن هاااةالء الضاااالٌن
"مهلوعون" إلى الماء وأنه لاو ساقاهم كال آباار الادنٌا وهام علاى حاالهم هاذه لماا
شاااعروا بااااالرتواء! .والهلاااع فاااً الصاااحراء معاااروؾ :إناااه رؼباااة كالناااار تااازداد
اضطراما كلما ألقمتها الحطب.
فً المدن هناك من ٌجمع المال وٌكنزه خوفا مان الحاجاة وكلماا ازداد الماال
لدٌه ازداد شعوره بالحاجة! .وهذا الصنؾ ٌسمونه مهلوعاا إلاى الماال .وهنااك مان
ال ٌقوم عن الطعام إال رٌثما ٌعاود إلٌاه وال ٌشاعر بالشابع إال لٌازداد جوعاا وهاذا
ٌسمونه مهلوعا إلى الطعام .أما نواؾ ومن معه فقد كانوا مهلوعٌن إلاى المااء لاذا
فقد أمر كبٌر القوم بأخذهم إلى الببر .وعندما رأوا الادالء هابطاة متصااعدة م،ناة
وٌسااقً األؼنااام واألشااٌاء
ورأوا المااء ٌنساااب فااً القنااوات وٌجاري علااى األر
بؽٌر حساب شعروا باالرتواء ألول مرة..
اآلن صاااروا ٌاارون األشااٌاء علااى حقٌقتهااا .واآلن صاااروا ٌشااعرون بااالجوع.
وكان ثمة بدوي ٌجلاس فاً الظال إلاى جاناب قفٌار مان عجاوة التمار ٌسااوي كناوز
الدنٌا! ..تحلبت أفواههم ونظر بعضهم إلاى بعا ٌتسااءلون عان قلٌال مان الماال.
ولكن كل عٌونهم أنكرت .وجااء جنادي مصاري ٌلهاث فانكاب علاى حاو المااء
ٌشرب مع الؽنم .وبعد أن اساتراح قلاٌال صاار ماثلهم متوجهاا بعٌنٌاه إلاى صااحب
القفٌر! ..أشار الجندي إلى التمر فأشار البدوي إلى البندقٌة! ..فظهارت الحٌارة فاً
عٌنً الجندي وصار ٌنقل بصره ما بٌن القفٌر والبندقٌة إلى أن هزمتاه الهزٌماة
ومااد ٌااده إلااى السااالح .وباادال ماان أن ٌطلااق النااار أعطااى البندقٌااة وتناااول قطعااة
التمر .ثم سار .و عاد المهلوعون إلاى التسااةل مارة أخارى .وكاان ناوّ اؾ ٌشاك فاً
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الجرٌح الاذي أنقاذوه مان الماوت نظارا ألن حزاماه الجلادي بادا منتفخاا ٌخلاو مان
البراءة فقال:
ـ ا ٌااا رجاال حملناااك ماان المااوت .واناات مااش عااارؾ راح ترجااع ألهلااك أو مااا
ترجع .إذا معك مصاري هات.
تااردد الرجاال الااذي كااان جر ٌْح اا وحملااوه وزاؼاات نظراتااه نحااو الحاازام علااى
بطنه ولكنه ظل صامتا .فازدادت شكوك نوّ اؾ:
ـ ٌا رجل المال ما بٌنفع المٌات .لاو مات هناا مان الجاوع وٌان بٌاروح مالاك!.
هات لك جنٌه وخذ بدله اثنٌن إذا انكتبت لنا الحٌاة.
ازداد تااردد الرجاال وأٌقاان الجمٌااع بأنااه ٌحماال نقااودا ..ولكنااه لاام ٌعتاارؾ حتااى
اآلن مما حدا بنوّ اؾ إلى الصراخ به أخٌرا وقد نفد صبره:
ـ هات المصاري أحسن ما ناخذهم منك بالقوة .انت رجل مش كوٌسٌ .اا رٌتناا
تركناك للوحوش .خسارة فٌك المعروؾ .هات ٌالال بالعجل...
وبعد أن أخذوا النقود واشتروا التمر وأكلاوا اساتأجروا دلاٌال قاادهم فاً دروب
الصحراء إلى القناة .وعاشوا حتى إشعار آخر.
حتااى إشااعار آخاار! .كااان هااذا هااو أكثاار التعبٌاارات شااهرة وانتشااارا حٌثمااا حاال
الٌهااود .لكأنااه كااان ٌكماان هناااك دابمااا فااً الشااعورهم حاادس قااوي مسااتمر بااأن
الكلمااة األخٌاارة لاام تقاال بعااد! ..هااذا مااا سااوؾ ٌااةمن بااه صااابر دابمااا بعااد ذلااك
خصوصا بعد أن ٌشهد احتالل  1.وٌذهب إلى ال ِج ٌّة وال ٌارى فٌهاا إال الؽربااء
وبقاٌا الببر والزاوٌة الحدٌدٌة ورمانة سلطان وتٌنة بهٌة ...وال شًء ؼٌر ذلاك:
ال موارس( )1وال بٌارة وال حواكٌر وال وادي وال ببار وال جابٌاة( )2وال حتاى
قبور من ماتوا!..
ٌا سالم! ..هللا ٌرحمك ٌا عطٌاة .لام ٌتباق لاك مان الهجارة إال أن تحمّال الساٌارة
بالروث من مزارع البقر فً ال ِج ٌّة إلى ؼزة! .صارت ال ِجٌّاة لألشاكناز! .وذهبات
ولم تذهب معك ال ِج ٌّة ..ورثتنً حنٌنا ٌحرقنً وأعشقه..
 1ـ ا المااارس مساااحة طولٌااة قااد تصاال إلااى كٌلااومترات بعاار أمتااار قلٌلااة وذلااك ألن القطعااة
المخصصااة لزراعااة الحبااوب تكااون فااً الؽالااب موروثااة ماان أجٌااال سااابقة ألخااوة تب ادأ ذرٌااتهم
بالتكاثر فٌحدد لكل حصة طولٌاة حتاى ال ٌاتمكن مان بٌعهاا ألن بٌاع األر ظال دابماا ٌجلاب
العار حتى لو كان للجار العربً .كل ذلك ِبخالؾ الحواكٌر أو البٌاارات التاً تكاون مساتقلة فاً
أؼلب األحٌان وٌمٌل شكلها إلى أن ٌكون مربعا أو مستطٌال متناسقا.
2ـ بركة من اإلسمنت تستقبل الماء المنصب من الموتور فٌتفرع منها إلى نواحً البٌارة.
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ٌااا سااالم! .فألماات مثاال كلااب وال تقبلنااً أر
نسٌت حدٌدة أو زاوٌة أو شجرة أو قبضة طٌن...
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وال تبكااً علااًّ سااماء إن أنااا
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2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امرأةى ى
امرأة سمرا ُء استحالتْ ضوء قمر
تصب نفسها خٌطا ً خٌطا ً فوق مهدك
بنً،
اضحك ٌا ّ
فأنت تستطٌع أن تزدرد القمر
عندما ترٌد
ضحكتك هً السٌف الذي كسب الحروب
كلها
أنا استٌقظت وكبرت ..ال تستٌقظ أنت.
واصل الضحك فً مهدك وإلى األبد،
مدافعا ً عن ضحكتك رٌشة رٌشة.
مٌجوٌل هرناندز

لبست ثوبها المطرز الذي تبقى لها مان جهااز عرساها .واطمأنات علاى موضاع
المناادٌل األبااٌ الهفهاااؾ علااى رأسااها .وتمنطقاات ِبحازام ماان مناادٌل ساااتان ملااون
مرسااوم علٌااه م ا ذن وجوامااع .وانتعلاات الح ّفاٌااة الجدٌاادة التااً ت ا ّدخرها للمناساابات
وتعٌرهااا لجاراتهااا أحٌانااا .ثاام ألقاات علااى وجههااا نظاارة أخٌاارة ماان خااالل الماارآة
المثبتاااة داخااال ؼطااااء صاااندوق عرساااها الخشااابً .وبعاااد أن اطمأنااات إلاااى حسااان
مظهرها قبضت على معصم الطفل بقوة خوفا مان أن ٌتفلات منهاا إلاى الساٌارات
التً تلتهم األطفال متوجهة إلى المدرسة.
لطالما أؼاظت هذه القاماة الممشاوقة كخٌزراناة جاراتهاا وجعلاتهن ٌمصمصان
شاافاههن ؼٌظااا .ولااو رأتهااا واحاادة ماانهن اآلن وهااً تؽالااب هااذه االبتسااامة علااى
وجهها إذن لما استطاعت أن تمنع نفسها من رشقها بنظرة أو كلمة أو "زمن"!.
حلٌمة تلك المارأة المعتادة بنفساها وال تكااد تمشاً إال علاى رةوس أصاابعها
البٌضاء دابما المكتحلة دابما التً تفرش فناء بٌتها بالرمل األصافر كال ٌاوم وال
تفارق المرآة الصؽٌرة جٌبها أبدا هً اآلن مشؽولة بشًء آخر! ..لقد أعدت نفساها
طوٌال لهذا الٌوم وتصورت له التصورات المختلفاة .ثام هاا هاو ٌاأتً أخٌارا .وهاا
هو الصبً ٌطارد الهثا فً ٌادها محااوال مجااراة مشاٌة امارأة معتادة واثقاة .لكاأن
هذا الصابر سوؾ ٌأتً بالذبب من ذٌله! .صحٌح أن أبااه ضاعٌؾ ولام ٌاأت بالاذبب
من ذٌله وال حتى من قدمه وهو ؼٌار مرشاح لهاذا فاً المساتقبل البعٌاد ـا وكانات
ّ
باالكظ علاى أسانانها
تكره فاً زوجهاا استساالمه وضاعفه وتعبار عان ذلاك كثٌارا
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وربماا عضات ٌادها مثال قطاة متوحشاة ـ إال أن هاذا الولاد شاًء آخار وٌنبؽاً أن
ٌكون ألن خاله بصق فً فمه منذ الصؽر ـ وذلك الخال معروؾ كفتوة من فتوات
المخٌم ـ قبل أن ٌؽادر مع قدوم الٌهود عاام 3921إلاى ؼٌار رجعاة وحٌاث ال ٌعلام
أحد حتى اآلن .وصحٌح أن حلٌماة كانات قاد احتجات علاى هاذا الفعال األرعان فاً
حٌنه خوفا على طفلها من مصٌر مظلم توقعته ألخٌها األكبر مبكرا إال أنهاا ماع
ذلك ظلت تعترؾ بٌنهاا وباٌن نفساها بأنهاا كانات فاً تلاك اللحظاة تكاتم إعجاباا
قوٌا وراء ذلك االحتجاج الصارخ:
ـ بدك اٌاه ٌطلع داشر زٌك؟.
ولم ٌكن أحد بمستطٌع حتى ذلك الحٌن أن ٌوجاه ألخٌهاا مثال ذلاك القاول إال
أن ٌكون مستعدا للمخاطرة بتلقً طعنة سكٌن .ولكن حلٌمة كانات هاً األحاب إلاى
قلبه من بٌن جمٌع أخواته إضافة إلى كونها األصؽر وٌحق لها أن ت ِد ّل علٌه بما
ال ٌحق ل،خرٌن.
ولكاان ال ٌسااتطٌع أحااد أن ٌتصااور بااأن لحلٌمااة الحااق فااً أن تتوقااع ماان هااذا
الطفل أن ٌكون نابؽا فً دراسته ثام أساتاذا فاً المساتقبل ٌلابس البدلاة والقماٌص
األبااٌ وربطااة العنااق ث ام ٌجمااع إلااى ذلااك شااجاعة وفتكااا بفعاال بصااقة الخااال
ٌتٌحااان لااه أن ٌسااتخلص حقااه بٌااده! .ومااا ذاك إال ألن اجتماااع هااذه الصاافات فااً
شااخص واحااد ٌكاااد ٌكااون مسااتحٌال :فإمااا أسااتاذ بربطااة عنااق وإمااا شااجاع فاتااك
بسكٌن وال حل ٌجمع بٌنهما! .وألن حلٌمة ظلت تصر على ذلك فلم تكتاؾ بتعلاٌم
صابر وسابل الدفاع عن النفس بشراسة عند اللزوم بل صارت تضاٌؾ إلاى ذلاك
تعلٌمااه" :راس روس" و"دار دور" والفا ِتح اة وأن ٌعااد إلااى العشاارٌن مسااتخدما
أصابع ٌدٌه ورجلٌه ..ثم قادته إلى األستاذ فً مدرسة السوق.
كان الطفل ٌجري الهثا متعثرا بفعل البنطلون الاذي ٌلبساه ألول مارة وٌأكال
ما بٌن فخذٌه .حدث نفسه بأن هذا الشًء الخاص بالكبار المعٌاق للحركاة واللعاب
والحاجااة لاام ٌتعااوده طااوال عمااره .ف اال شااك أن الجلباااب القصااٌر أرحاام وأفضاال
وأسهل .لكن ما العمل إذا كانت المدرسة تقتضً مثل هاذه الصاعوبات! .لقاد قالات
لاه أمااه بأنااه صااار مناذ اآلن رجااال! ..وأي رجاال هااذا الاذي ٌضااحكون منااه عناادما
ٌتحدث عن الزواج! .لقد وعد سوسن ابنة الجٌاران السامراء باالزواج وأعاد البٌات
الرملً لهذا الؽر  .وصاارت تجماع العلاب الفارؼاة والزجاجاات واألشاٌاء أثاثاا
لهااذا البٌاات .وظاال األماار بٌنهمااا ساارا إلااى أن ضااربها .أفلااٌس ماان حااق الاازوج أن
ٌضرب زوجتاه! .فاألي شاًء إذن تشاتكً ألمهاا! .أماً ال تشاتكً عنادما ٌضاربها
أبً! .ثم لماذا ٌجعلون من كل ذلك قصة ٌتن ّدرون بها؟! .ألاٌس كال ذلاك دلاٌال علاى
أنهم ما ٌزالون ٌعتبروننً طفال؟ .ثم هاا هام اآلن ٌلبساوننً هاذا البنطلاون الضاٌق
الذي سوؾ أحتار ماذا أفعل به عندما تداهمنً الحاجة! .اللعنة علاى هاذه األشاٌاء.
لماذا ال تحدث إال فً اللٌل بعد سماع الخرارٌؾ؟ .لقاد أصابحت رجاال وال ٌنبؽاً
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لً أن أفعل ذلك فالشاطر حسن كان فً مثل سنً عنادما اقاتحم المخااطر وجااء
ألمه المرٌضة بماء الحٌاة!.
تأمل األستاذ الطفل متحٌرا ثم قال:
ـ ٌا ستً ابنك صؽٌر .وٌن شهادة مٌالده؟.
ـ هً الكوشان ٌا حضرة األستاذ.
ومدت ٌدها بشهادة المٌالد.
ـ عمره 2سنٌن بس؟ .مش ممكن! ..روحً والسنة الجاٌة بتجٌبٌه.
ـ ٌا سٌدي اسأله وان ما كان أشطر من كل اللً أكبر منه بارجعه.
وأشارت بٌدها إلى التالمٌذ فً البنوك الخشبٌة.
ـ اٌش اسأله ٌا ستً؟.
قال األستاذ محاوال مداراة جهلها.
ـ اقرا الفا ْتحة ٌما.
قالت المرأة المعتدة لولدها وقد التمعت عٌناها.
فانطلق الطفل ٌقرأ دون تلعثم ما أعا ّد لاه نفساه طاوال الطرٌاق :الفا ِتحاة وقال
هو هللا أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس...
ـ عال ..عال ـ قال األستاذ متفاجبا ـ إٌش اسمك ٌا شاطر؟.
ـ صابر عطٌة حسن محمود.
ـ صابر عطٌة محمود؟.
ـ صابر عطٌة حسن محمود..
أصر الطفل.
ـ صابر محمود؟.
أصر األستاذ.
ـ ال ..باقولّك :صابر عطٌة حسن محمود!.
ـ طٌب ٌا شاطر ـ قال األستاذ متنازال ـ إٌش كمان تعلمت؟.
ـ راس روس دار دور..
ـ خلٌه ٌا أستاذ ٌعد للعشرٌن.
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تدخلت حلٌمة بفخر واضح.
ـ بتعرؾ ٌا شاطر تعد للعشرٌن؟.
ـ باعرؾ ـ قال الطفل الهثا ـ واحد اثنٌن ثالثة أربعة...
وانطلق ٌع ّد فٌما وقفت األم منتصرة مزهوة وقد أٌقنت بأن ابنها قد صار مناذ
الٌوم أستاذا ألن موضوع دخوله المدرسة لم ٌعد قابال للجدل .هكاذا قالات نظرتهاا
المحددة النافذة فً وجاه األساتاذ الاذي لام ٌعاد ٌساتطٌع أن ٌكاتم إعجاباه وموافقتاه.
وهكذا تم حسم الجولة ودخل صابر المدرسة .ولكن ذلك لم ٌكن مبعث مسرة دابماة
للطفل الذي كان ٌحب اللهو أكثر.
وإذ كاناات حلٌمااة شاادٌدة الخشااٌة علااى ابنهااا ماان أماارا الشااتاء فقااد صااارت
تحرص على أن تلؾ رأسه الحلٌق بمندٌلها الساتان الملون المرسوم علٌاه ما ذن
وجوامع كلما ذهب إلى المدرسة فً األٌام الممطرة .ولكن الطفال اكتشاؾ للمنادٌل
مها ّم أخرى وأؼراضا ال تلٌق بالتالمٌذ النجباء :فما إن ٌدخل الفصال فاً الادقابق
الصاااارخة األولاااى قبااال وصاااول المااادرس حتاااى ٌصاااعد علاااى الطاولاااة وٌلاااوح
بالمندٌل وٌرقص الدبكة محادثا جلباة تتجااوز الفصال وصارخات األوالد .وربماا
ربطه على وسطه ثم قوس ظهره إلى الوراء ومشاى مباعادا ماا باٌن سااقٌه مقلادا
جارتهم الحبلى! .وفاً أحٌاان أخارى ٌؽطاً وجهاه تماماا بالمنادٌل ؼٌار مبارز إال
إحدى عٌنٌاه مقلادا البدوٌاة الؽولاة التاً تخٌفاه كلماا ذهاب إلاى فارن السالًّ .ولكان
دابما قبل وصول المدرس بلحظة ٌجلس فً مقعاده صاامتا وقاد ما ّد ذراعٌاه علاى
البنك الخشبً أمامه مشبكا ما باٌن أصاابعه كماا علماوه! .كأناه لام ٌكان قبال لحظاة
ٌمأل الدنٌا ضجٌجا! .إلى أن ضبطه المدرس ٌوما بالجرم المشهود.
كان ذلك حٌن دخل األستاذ الفصل الهادئ تماما وسأل التالمٌذ بؽٌظ:
ـ مٌن اللً كان عامل الفوضى؟.
ـ صابر ٌا أستاذ.
رد التالمٌذ بصوت جماعً كانوا قد تدربوا علٌه منذ األٌام األولى.
ـ صابر؟ .تعال ٌا صابر.
نادى المدرس.
ـ نعم ٌا أستاذ؟.
قال الطفل وقد خرج من بنكه إلى اللوح فً مواجهة األستاذ تماما
ـ انت اللً عملت الفوضى؟.
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ـ ال ٌا أستاذ.
قال وقد طأطأ رأسه تأدبا.
ـ األوالد بٌقولوا :انت.
ـ كذابٌن ٌا أستاذ.
رد وقد رفع رأسه محدقا فً المدرس مما زاد فً ؼٌظه.
ـ كلهم كذابٌن ٌا صابر؟.
تساءل األستاذ مندهشا ومؽٌظا فً آن.
ـ نعم ٌا أستاذ.
رد صابر بعناد متخوؾ.
كان الطفل مدركا أن هاذا هاو األسالوب األمثال فاً التهارب مان العقااب .أدرك
ذلك من كل تجاربه السابقة فً البٌت مع أمه التً كانات تساأله دابماا عان مشااكله
مع األوالد وعن سبب تمزق ثٌابه وهل كان نتٌجة العراك مع أوالد الجٌران؟.
وإذ اكتشؾ المدرس ضعؾ أسالوبه فاً التحقٌاق فقاد قارر اللجاوء إلاى وساابل
ؼٌاار تقلٌدٌااة :فتحااول فجااأة إلااى مخلااوق رقٌااق وقااال وقااد أصاابح صااوته هامسااا
كالفحٌح:
ـاا صااابر تعااال وشوشاانً فااً أذنااً .مااا حاادش بٌساامع .قااوللً ومااش راٌااح
اضربك .اللً بٌحكً الصحٌح ولد شااطر واناا ماا باضاربش الشااطرٌن ..قاول
ٌا صابر ما ْتخافش :انت اللً عملت الفوضى؟.
لوال سالمك ؼلاب كالماك لخلٌات أهال الجبال ٌسامعوا تطقطاق عظاماك ..هكاذا
ٌنبؽً أن تكون :ذكٌا لٌحبك اآلخرون ومبادرا لتنجاو مان المهالاك ..هجام الشااطر
حسن على الؽول بالسالم ثم بعد سماعه الرد المشجع قام بتقلٌم أظفاره الضاخمة
القذرة المةلمة وترجٌل شعره المشعث وتنظٌفه من القمّال والحشارات .فهال كاان
أمام الؽول من خٌار إال أن ٌستسلم أمام هاذا الضاؽط النااعم والرقاة الذكٌاة فٌلاٌن
قلبه أمام مطالبه الصؽٌرة المشروعة! .لذا فقد علمه كٌفٌة الوصاول وكٌفٌاة التؽلاب
على مصاعب الطرٌق .وأختاه الؽولاة وأوالدهاا كاانوا هام أكبار مصااعب الطرٌاق
وأخطرها ..تربص الشاطر بالؽولة إلى أن بدأت بطحن الحبوب استعدادا إلعاداد
الطعام ألوالدها الؽاببٌن وقد ألقت بثدٌٌها وراء ظهرها ..وكانت تلاك هاً اللحظاة
المناسبة التً أوصى بها الؽول ..وفجأة ..هوب! ..هجم الشاطر حسن على ثادٌٌها
والتقم كال منهما ورضع منه ثالث رضعات ثم التهم بعضاا مان الطحاٌن أمامهاا
ِبحٌث لم تجد الؽولة مناصا من اعتباره ابنها ِبحكم األمر الواقع فقالت:
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أعز من اخاوي اساماعٌن .مصاٌت مان ّ
بزي الٌمٌن صرت ّ
ـ مصٌت من ّ
بازي
ّ
الٌسار صرت ّ
أعاز مان
أعز من اخوي نصاار .الهمات مان طحٌنااتً صارت
ولٌداتً..
ثم سجرته إبرة أخفتها فً جٌب صدرها بعٌدا عن أعٌن أبنابها.
ـ ه ّم ر ٌْحة إنس.
همهم أبناء الؽولة فور وصولهم.
لكنها ردت ِبحزم مطلق:
ـ انصرؾ انت واٌاه اإلنس فٌك وفً ثٌابك.
ولما لم تجا ِد كال المحااوالت الستكشااؾ اإلنساً المتخفاً المتمتاع ِبحماٌاة األم
المهٌبة اضطر األبناء بادورهم إلاى االعتاراؾ بااألمر الواقاع واعتباار الشااطر
حسن أخاهم .فبذلوا له األمان وأوصلوه إلى شجرة الحٌاة..
المداراة تنجح أحٌانا حٌث ال ٌنجح العنادٌ ..نبؽً مواجهة هذا الؽاول بالماداراة
والسالم .فلٌكن قلٌل من التنازل خصوصا مع هذه الوعود الجمٌلة.
وعندما اطمأن الصبً إلى هاذه النتٌجاة خصوصاا وقاد وجادها فرصاة مناسابة
للخروج من هذا المأزق قال:
ـ نعم ٌا أستاذ.
إن أي شخص كان قد سبق له أن تلقاى العلام فاً تلاك المادارس ساوؾ ٌادرك
اآلن أن هذه الجملة ما كان لها أن تكتمل على شفتً الطفل ـ ولماذا تكتمل وهاذا
األسااتاذ واقااؾ ٌرتج اؾ ماان شاادة الؽااٌظ! ـ ا ألن األر سااتدور بالصاابً وتؽطااً
عٌنٌاه ؼشااوة سااوداء كساتارة ماان لٌال ال ٌاارى مان ورابهااا شاٌبا ثاام ساٌفٌق بعااد
ذلك لٌكتشؾ أن صفعة مثل مطرقة الحداد هً التً تسببت بهذا التؽٌار الكاونً
الذي جعل كل األشٌاء تدور!..
صحٌح أن الصفعة قد أدهشت الطفال الاذي لام ٌكان متوقعاا أن أحادا ٌملاك قاوة
تناتج مثال هاذه الصاافعة! ..لكان الاذي أدهشااه أكثار مان ذلااك هاو االكتشااؾ الجدٌااد:
األساااتاذ صااااحب البدلاااة وربطاااة العناااق ٌساااتطٌع أن ٌكاااذب كماااا ٌكاااذب األوالد
الصؽار!..
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ورؼم ذلك فقد ظل باستطاعة الطفل أن ٌواظب على كونه واحادا مان التالمٌاذ
المتفوقٌن فً الفصل وٌنشا له صداقات متعددة مع أمثاله ..وكان أهمهام فاً تلاك
المرحلة رشاد.
لماذا ٌجب أن تسبق الصاداقات الكبٌارة فاً عاالم األطفاال معاارك كبٌارة؟ .ال
أحد ٌعرؾ ..ولكن الذي ٌعرفه صابر هو أن أمه كانت قد علمته مرارا بأن علٌه
أن ٌاادافع عاان نفسااه بٌااده فااإن لاام ٌسااتطع فبلسااانه فااإن لاام ٌسااتطع فبحذابااه وذلااك
أضعؾ اإلٌمان! ..وربما كانت حلٌمة تضع الحذاء فً هذه المرتباة المتاأخرة ألناه
سالح المرأة على وجه الخصوص..
ما هو السبب فً تلك المعركة القاسٌة باٌن صاابر ورشااد؟ .ال ٌجاب أن ٌكاون
هنالااك ساابب فااالطبٌعً أن ٌتحااالؾ التالمٌااذ فااً شاالل وٌناصاار بعضااهم بعضااا ـ
وكان لصابر شلته ولرشاد شلته ـ وعند أي احتكاك فسوؾ ٌجري الحدٌث هكذا:
ـ تطالعنً؟.
ـ باطالعك.
ـ طٌب ع الرواح وراء المدرسة باورٌّك...
ولكاان لاان ٌكااون بإمكااان أي ماان الخصاامٌن أن ٌبتعااد عاان المدرسااة كثٌاارا ألن
المعركة لن تنتظر أبعاد مان البااب حٌاث ٌتجماع التالمٌاذ لٌشااهدوا الجولاة بكثٌار
من التمتع! ..وإن أقوى المعارك بٌن أل ّد األنداد سوؾ تستمر محتدمة ٌابسة حتاى
ٌقٌ لها أحد الكبار المارٌن بالشارع فٌوقفها ألن من الصعب أن تنتهً معركاة
دون هزٌمااة إال ِبح ا ّل وسااط .والحاال الوسااط ال ٌنبؽااً لااه إال أن ٌكااون مفروضااا!.
وهكذا حدث مع رشاد وصابر.
لاام تكاان المعركااة متكافبااة :فصااابر أصااؽر ماان خصاامه وأقاارب إلااى األر
إضاافة إلاى كاون رشااد متمٌازا علٌاه بمٌازة واضاحة هاً بصاطاره الضاخم الااذي
ٌنتعله دابما وٌستعمله اآلن فً مواجهة حاذاء صاابر الضاعٌؾ .وكام تمناى صاابر
قبل ذلك أن ٌكون له بصطار مشابه .وال جرم فقد أدرك مبكارا أن هاذا الناوع مان
األحذٌة ٌمتلك ساحره الخااص وتحدٌادا ٌاوم اساتعان بقرٌباه إساماعٌل علاى خصام
كبٌر عات.
إسااماعٌل كااان ولاادا ممتلبااا وٌحماال فااوق كتفٌااه رأسااا كبٌاارا وصاالبا كالحدٌااد ـ
مرارا عدٌدة فكر صابر فً أن ٌضع على هذا الرأس قطعة مؽنااطٌس متوقعاا أن
تنجذب إلٌه .ولكنه كان ٌتراجع دابما خشاٌة العواقاب ـ وٌنتعال بصاطارا أساود ذا
مقدمة صلبة كماا الفاوالذ ٌركال باه حجاارة الشاارع جٌباة وذهوباا وٌبحاث دابماا
عن العراك..
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اسااتعداه صااابر ٌومهااا لٌنصااره علااى خصاامه وأشااار إلٌااه ..لحظتهااا لاام ٌااتكلم
إسماعٌل حرفا .فقط تقدم من الولد ولما أصبح فً مواجهته تماما رفع رأسه عان
ساقٌه إلاى وجهاه وركلاه :أمساكه مان كتفٌاه وقبال أن ٌساتفٌق الخصام ركلاه فاً
ساقٌه :ركلة للساق الٌمنى صرخ الولد علاى إثرهاا لكان إساماعٌل أتبعهاا باأخرى
إلاى أن رش النااس
للساق الٌسارى فسخسا الولاد وبقاً منطرحاا علاى األر
على وجهه الماء!..
واآلن بما أن صابر لم ٌكن متمتعاا بمثال امتٌااز رشااد فقاد فكار قلاٌال قبال أن
ٌقول له متحدٌا:
ـ بدك تقاتل؟ .اخلع بصطارك.
ـ لٌش؟.
ـ علشان ما تتشاطرش بٌه .خلٌنا رجل لرجل.
ـ طٌب هً البصطار ـ ورماه جانبا وهو ٌقول متحدٌا ـ وانت اخلع الكندرة.
ـ هً الكندرة.
وألقى صابر حذاءه إلى جانب البصطار.
وبعاد أن حادث هاذا التاوازن ابتادأت المعركاة :تحلّاق التالمٌاذ حاول الخصامٌن
وهما ٌكٌالن لبعضاهما اللكماات والصافعات والاركالت .ثام بادأت بعاد ذلاك مرحلاة
االشااتباك الجساادي والعاا ّ باألساانان إذ كلاات السااواعد .وكااان ال بااد فااً نهاٌااة
المطاؾ من أن ٌتناول كل من الولدٌن حاذاءه لٌضارب باه رأس اآلخار .وظهارت
اآلن مٌزة مندٌل الساتان الملون المرسوم علٌه م ذن وجوامع حول رأس صاابر
فااً التخفٌااؾ ماان وقااع ضااربات بصااطار رشاااد كمااا ظهاار الضااعؾ النساابً الااذي
ٌعانً منه رأس رشاد كونه حلٌقا عارٌا ِبحٌث أمكن القول بأن كل ذلك قد أحدث
نوعا من التعادل بٌن الرةوس واألحذٌة.
طال العراك حتى صار مان الصاعب اساتمراره .وكاان ال باد مان تادخل العناٌاة
اإللهٌة بمرور أحد الكبار لٌفصل بٌن الخصمٌن المنهكٌن .ونظرا لعناد كال منهماا
وإصراره الظاهري على استمرار المعركة فقد كان ال بد من حسام األمار بصافعة
لكاال منهمااا صاافعة كاناات منتظاارة لتفجاار نهاار البكاااء فااً صاادر كاال ماان الطفلااٌن
العنٌاادٌن! .لكااأن كاال مااا فااات كااان مجاارد لعااب ال ٌتساابب بالبكاااء! .لقااد انهااارت
المكااابرة اآلن وأخااذ الطفااالن ٌصاارخان متناسااٌٌن مااا كااان بٌنهمااا صااابٌن جااام
ؼضبهما على المصلح الكبٌر ..ثم عاد كل منهما إلى بٌته.
وفاااً الٌاااوم التاااالً حضااارت حلٌماااة إلاااى المدرساااة وأصااالحت باااٌن الطفلاااٌن
وصنعت منهما صدٌقٌن.
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رشاد كان بالنسبة إلى صابر طفل الؽاباة المتوحاد .كاان مثلاه متفوقاا إضاافة
إلى كونه متحببا إلٌه ـ ولم ٌكن أحد الذٌن وشوا به إلاى المادرس ٌاوم ناال الصافعة
القاسااٌة ـ ا وٌمكنااه أن ٌأخااذه معااه إلااى رحااالت بعٌاادة وسااط الؽابااة حٌااث مسااكنه
الؽرٌب المتوحد بٌن السوافً والتالل وأشجار األكاسٌا بعٌادا عان المخاٌم وبٌوتاه
الخانقاااة .وهكاااذا تطاااورت الصاااداقة باااٌن الطفلاااٌن برعاٌاااة حلٌماااة ومباركتهاااا إذ
ساامحت لطفلهااا بااأن ٌاادعو صاادٌقه إلااى بٌتااه كالكبااار ثاام ٌااذهب إلااى بٌتااه البعٌااد
شرٌطة أن ٌعود قبل مؽٌب الشمس .وفً هذه الرحالت الٌومٌة بدأت تتفتح عٌاون
الطفاال علااى الطبٌعااة أو مااا تبقااى منهااا فٌاارى المزروعااات المختلفااة وأشااجار
األكاساٌا وٌتسالق أشاجار الجمٌاز العالٌاة وٌقباع داخال البرمٌال فٌتادحرج باه مان
أعلى التلة إلى قاعها ثم ٌعاود إلاى أماه آخار النهاار متسا الثٌااب مساو ّد األسانان
مؽطى بالجروح فال تنهاه عن العود راؼباة فاً أن ٌنشاأ ابنهاا طبٌعٌاا قوٌاا مثال
تلك األشجار التً ٌتسلقها.
كان أكثر ما ٌطٌب للصبً مراقبة أم رشاد جالسة فً مواجهاة الفارن الطٌناً
تلقمه األرؼفة ثم تتناولها محمرة الوجه متصببة العرق! .وٌاا لطٌاب ذلاك الخباز
المتكور الممتلاا السااخن! .باـخالؾ خباز المخاٌم الرقٌاق الاذي ٌقاوم عامال الفارن
بترقٌقه وتثقٌبه بمثقاب مستدٌر له أسنان كأسنان المنشار! .ذاك شًء وهاذا شاًء
آخر! ..فهل كان رشاد ٌتوق إلاى خباز المخاٌم بالمقابال؟ .لام ٌعاد صاابر ٌاذكر شاٌبا
ِبخصوص هذا األمر.
فً تلك األٌام تعارّ ؾ الصابً علاى محماد إباراهٌم القاادم مان مصار ..قٌال لاه:
هذا عمك .فقال فً نفسه :لكنه قد قٌل لاً ساابقا باأن ال أعماام لاً فمان أٌان جاًء
بهااذا العاام؟ .وهاال ٌنباات األعمااام هكااذا مثاال نباات صااحراوي فااً سااافٌة! .ولاام ٌكاان
عطٌة قد حدث صابر عان ابان عماه هاذا الاذي هااجر مان دون النااس إلاى مصار
وتزوج قبل ذلك من هناك .كما لم ٌكن قاد حدثاه بعاد بأناه باالرؼم مان عادم وجاود
أخوة له كأعمام ألبنابه إال أنه ٌمكن اعتبار ابن العام عماا إذا ماا تمتاع بالشاروط
الالزمة ..فلسوؾ ٌحدثه بعد ذلك ولسوؾ ٌقتنع الطفل حتى قبل ذلك ألنه ساوؾ
ٌبدأ فً تقبل هذا العم الجدٌد وأبناباه ذوي اللهجاة الؽرٌباة بأسارع مماا كاان ٌتوقاع
فً البداٌة.
ال باأس ـ حادث الطفال نفساه بعاد عادة زٌاارات ـ ٌظهار أنناً ساوؾ أحاب هاذا
الرجاال فأناات ال تسااتطٌع أن تبقااى هكااذا دون أعمااام بٌنمااا ٌمتلااك كاال ولااد عمااه
الخاص به وٌتحدث عنه ..ولكن قبالته خشانة وطعاماه ٌفار علٌاك باالقوة :فهاو
ٌمتلك طرٌقة فرٌدة فً اإلكرام :إذا أنزلك من حجره ووضاع الطعاام أماماك فاإن
علٌك أن تأكل .وال شًء ٌمكن له أن ٌساعدك فً هذا الشاأن إال أن تأكال ألن ٌاده
الؽلٌظة ـ التً ترتجؾ لسبب ال ٌمكن التجرة باالستفسار عنه ـ ساوؾ تنخساك فاً
بطنااك أو تهاارس فخااذك الصااؽٌرة إذا مااا تلكااأت فااً تلبٌااة األماار ِبحٌ اث تكتشااؾ
سرٌعا بأن األكل أولى بك وأقل ضررا.
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وعلااى العمااوم فهااذا هااو العاام الوحٌااد الااذي عرفااه الصاابً طااوال تلااك الفتاارة
فلسبب ما لم ٌكن عطٌة ٌطلب من صابر أن ٌنادي أقاربه الكبار بصفة العمومٌاة
ومااا كااان محمااد إبااراهٌم إال اسااتثناء سااوؾ ٌعاارؾ صااابر أساابابه عناادما ٌكباار..
وحتى سلطان الذي ٌتمتع بعالقة حمٌمة مع الصبً لم ٌكن لٌحظى بلقب عام حتاى
ذلك الحٌن .ولاوال أناه كاان قاد تاورط فاً العادوان علٌاه قبال فتارة قصاٌرة ألمكان
اعتباره مساوٌا لمحمد إبراهٌم.
لسااوؾ تماار ساانوات قباال أن ٌتساانى للطفاال أن ٌؽفاار لساالطان وٌنسااى تلااك
اللحظااات البشااعة وذلااك األلاام المهااول عناادما دارت بااه األشااٌاء وأظلماات أمامااه
الاادنٌا ..ؼاماات عٌناااه لحظتهااا وتباعاادت صااورة أمااه الدامعااة وهااً تمسااح عٌنٌهااا
المحماارتٌن بٌنمااا ٌصّاااعد صااوت النسااوة ٌهاازجن" :طاااهره ٌااا مطاااهر وناولااه
المه" ..ثم ؼاب عن الدنٌا بٌن ٌدي جالده ولم ٌصح إال على حرقة أشد من حرقاة
الفلفل بٌن فخذٌه! .وأول شًء فعله كان كٌل الشتابم لسلطان الؽاادر الاذي اكتشاؾ
صابر ٌابساا أناه ال باد لاه أن ٌكاون أقاوى مان عطٌاة حتاى ٌاتمكن مان االعتاداء
على ابنه دون أن ٌجرة على مجرد االعتارا  :ال هاو وال أماه وال جدتاه وال
حتى خاالته!.
كان تصرؾ سلطان فً ذلك الٌوم ؼرٌبا وؼٌر مبرر بالمرة خصوصا إذا ماا
قورن برقته السابقة وحنوّ ه الذي أصبح فً خبر كان :إذ تحاول الرجال المحباوب
فجأة إلى ؼرٌب فظ قاس متوحش ٌقب علٌك بٌادٌن كأنهماا كالبتاان مان حدٌاد
وٌعري نصافك األسافل فا ِتحاا ماا باٌن فخاذٌك متٌحاا للحاالق الكرٌاه ذي العٌناٌن
الحمراوٌن أن ٌتالعب ِبحمامتك وٌدخل فً قلفتها حدٌدة محرقة قبال أن ٌقطعهاا
بموسااى تشاابه شاافرة الحالقااة ثاام ٌناولهااا ألمااك الدامعااة وسااط زؼارٌاادها ـ لماااذا
تزؼارد إذ هاً حزٌناة؟ .طالماا ساأل صاابر نفساه بعاد ذلاك ـ لتلفهاا فاً خرقاة ثام
تدفنها فً التراب ألنها إذا لم تدفن فً التراب فسوؾ تنبت لك ثانٌة فتخاتن مارة
أخرى!..
ٌومها هرب عطٌة من البٌت بعد أن أسلم صاابر لسالطان مكرهاا ولام ٌعاد إال
بعد إتمام عملٌة القطع تلاك رؼام أناه كاان مسارورا طاوال النهاار وٌقادم الشاراب
األحمااار لكااال النااااس وٌنظااار إلاااى صاااابر خاااالل جلوساااه علاااى الكرساااً العاااالً
مصمودا وقد تقلد قالدة أمه الذهبٌاة تعبٌارا عان الفارح واالعتازاز ..لقاد كاان كال
ذلك تمهٌدا لعملٌة قطع مةلمة فً أكثر األماكن حساسٌة عند الصبً!.
وإذ الحظ صابر باستؽراب البشاشة التً تمأل وجه أبٌاه عنادما ٌتحادث معاه
محمااد إبااراهٌم وصاابره الطوٌاال وعاادم تأففااه ماان مواعظااه التااً ؼالبااا مااا تكااون
مقرونااة بتعااابٌر ؼٌاار سااارة فااً العااادة فقااد صااار ٌاادرك اآلن أن هااذا الرجاال هااو
المحبااوب لاادى أبٌااه أكثاار ماان كاال أقاربااه الااذٌن قلمااا ٌااأتً علااى ذكاارهم دون أن
ٌتأفؾ أو حتى ٌبرطم بكلمات ؼٌر مفهومة .ثم صار الولد ٌدرك بعد وقت طوٌال
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أن لدى عطٌة أسبابه الخاصة التاً تجعلاه ال ٌكانّ و ّدا ألكثار أقارباه! ..ولكان قبال
أن ٌحاادث كاال ذلاااك كااان ال باااد أن تمااوت حلٌماااة وٌتاازوج عطٌاااة ماان زهااارة
وٌتعرؾ صابر على معاملة زوجة األب التً لم ٌكن ٌسمع عنهاا إال فاً حكاٌاات
"جبٌنة".
ماتاات حلٌمااة مبكاارا بعااد تسااع ساانوات ماان زواجهااا ماان عطٌااة ولاام تكاان قااد
تج ااوزت الرابعااة والعشاارٌن ..ماتاات ؼضااة طرٌااة مثاال ر ٌْحانااة أودى بهااا شااتاء
قااس ولكنهااا اسااتطاعت قباال أن تفعاال ذلااك تحقٌاق حلاام عطٌااة فااً إ ْنجااب ثالثااة
أبناء كلهم مان الاذكور .وكأنهاا قاد أدركات بعاد أن مهمتهاا قاد انقضات عناد هاذا
الحد وأن صبرها قد نفد معٌنه فرحلت ولم ٌكن عطٌة قبل ذلاك قاد رأى فٌهاا إال
ملٌحة :اختارها على صورتها محاوال االستعاضة بها عن حلم مبتور! ..ولكناه لام
ٌوفااق .ولقااد كااان ماان الطبٌعااً أن ال ٌوفااق مااا دام ٌحماال تلااك الماارارة القدٌمااة
وٌجترّ ها تحت لسانه كال سااعة وكال لحظاة .فانكفاأ علاى نفساه ومواوٌلاه الشاجٌة
النابحة وانكفاأت علاى شاجاراتها ماع أماه وعلاى السال الاذي أخاذ ٌأكال صادرها
وصارت تذوي روٌدا روٌدا حتاى اساتنفدت نفساها .فلماا صاار صاابر فاً الصاؾ
الثااانً االبتاادابً رحلاات مخلفااة وراءهااا أصااؽر الثالثااة رضااٌعا تاام فطامااه قباال
أسااابٌع .وبعااد ساانوات عناادما ٌتاازوج صااابر ماان عزٌاازة فلسااوؾ تراهااا خالتااه
متفاجبة فزعاة ولساوؾ تادق صادرها وهاً تشاهق لهاذا الشابه بٌنهاا وباٌن أختهاا
الراحلة حلٌمة!.
هاال كااان ماان الضااروري أن تتكاماال حلقااات المأساااة وتتشااابك بوفاااة الجاادة
العجاوز المرٌضاة ـ التاً طالماا أ ْتحفات الصابً باأقراص العجاوة والكساٌبة( )1مان
وراء أمااه ـ ورحٌاال العمااة وسااكناها عنااد أحفادهااا ماان بنتهااا لكااً تأخااذ األقاادار
راحتهاا فاً تاازوٌج األب الضاعٌؾ ماان امارأة قوٌااة طامعاة تااذٌق األٌتاام ماارارة
العٌش! .من ٌدري؟ .ولكن هذا هو الذي حدث بالضبط.
أي امرأة هذه التً ترضى بالزواج من رجل فً الخمسٌن محاط بأبنااء ثالثاة
إال أن تكون عانسا فاتها قطاار الازواج أو طامعاة تتاوخى مان وراء ذلاك مصالحة
ما! .وألن عطٌة لام ٌكان ؼنٌاا ٌطماع فٌاه فاإن التاً قبلات باالزواج مناه كانات مان
الصاانؾ األول :عانسااا قااررت أن تتتلقااؾ الفرصااة فربمااا تنتهااز مااا تبقااى لهااا ماان
وقت لتنجب طفال ما من أي زوج ٌقاع فاً طرٌقهاا قبال أن ٌجاؾّ رحمهاا تماماا.
صحٌح أن عانسا كهذه كان ٌمكن لهاا أن تكاون كافٌاة لعطٌاة بماا أن هدفاه لام ٌعاد
اإل ْنجاب! .ولكن األصح من ذلك أن امرأة مثلها تحترق ٌومٌا مان جفااؾ رحمهاا
لن تكاون مةهلاة لرعاٌاة ثالثاة أطفاال ماتات أمهام بٌنماا تمار بهاا األٌاام وٌتقاصار
 1ـ العجوة هاً عجاوة التمار المعروفاة .أماا الكساٌبة فمعجاون متماساك متخلاؾ عان بقاٌاا عصاٌر
السمسم ٌشبه فً طعمه ولونه الطحٌنٌاة الحماراء إال أناه أكثار تماساكا وٌمكان تكاوٌره .فاإذا ماا
خلط بالسكر أو عجوة التمر كان لذٌذا كفاكهة الفقراء.
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عمرهااا دون إدراك مااا تهاادؾ إلٌااه! ..لااذا فقااد صااارت زهاارة تلقااً باااللوم علااى
زوجها الذي تعلم الصمت آخر األمر رؼام قٌاام الادلٌل علاى براءتاه مان ذناب لام
ٌرتكبه .ومن كان ٌمكن له أن ٌدفع الثمن سوى صابر وأخوٌه؟!.
لقد ٌمكن القول بأنه بقدر ماا كاان عطٌاة حرٌصاا علاى اساتمرار هاذه الز ٌْجاة
بقاادر مااا كاناات زهاارة حرٌصااة علااى إفشااالها .لقااد جااؾّ معااٌن صاابرها بساارعة
وصارت تنازالت عطٌة ـ التً لم ٌقدم منها شٌبا ألم أوالده الراحلة ـ ال تزٌادها إال
صراخا وتمردا وطمعا وسوء خلق .وكلما ازدادت النقاود التاً تجبٌهاا مان عطٌاة
ازداد سوء الطعام الذي تقدمه له وألوالده! ..لقاد صاارت تأخاذ كال شاًء وال تقادم
شٌبا حتى عانى األطفال من جوع حقٌقً ال ٌعرفه مان ماات آبااةهم ..ثام فارقات
بمجرد أن الحت لها فً البعد أوهام سراب ..فارقت وقد حملت معها ما استطاعت
أن تقتطعه من أفواه األٌتام طوال سنتٌن .ولكن القدر كان ٌخبا لها شٌبا آخر!.
"المااال الااذي تااأتً بااه الاارٌح تاخااذه الزوابااع" .كثٌاارا مااا كااان ٌااردد الناااس هااذا
المثل الشامت عنادما ٌسامعون ماا حصال ماع زهارة :خرجات تحمال نقودهاا علاى
وساطها خاالل القصااؾ المادفعً المكثااؾ الاذي ساابق احاتالل الٌهااود للقطااع عااام
 391.ولم تجد لها مكانا أكثر أمنا من المقبرة كونها بعٌدة عن متناول القصاؾ!.
وهناك بٌن القبور جلست برفقاة أمهاا ـ الدهقاناة الكبارى ـا وكانات قذٌفاة حٌارى قاد
طاشت عن هادفها الاذي وجّ هات إلٌاه وحلقات فاوق بٌاوت المخاٌم وتجاوزتهاا نحاو
الؽرب كأنما هاً تبحاث عان شاًء آخار وجدتاه أخٌارا باٌن القباور ـ امارأة جاؾّ
ّ
فحطات علااى الهاادؾ الجدٌااد الااذي اختاارق معهااا األر
رحمهااا والمااال وأمهااا ـ
الرملٌة فً لحظة لم ٌشهدها أحد .ثم هال الرمل على ما بداخله فاً صامت مابهم
تعلمه طوال الدهور.
ولاو كاان الماال ذهباا إذن فلربماا جااء زماان ٌكشاؾ فٌاه محظاوظ ماا عان هااذه
النقود الذهبٌة بعاد أن تصابح آثاارا مرتفعاة القٌماة :ساوؾ ٌازٌح العظاام بفظاظاة ـ
وربما داستها قدماه ـ ثم سوؾ ٌتفحص النقود بشراهة قبال أن ٌضامها إلاى صادره
ملهوفا! ..ولكن المال المدفون مع زهرة كان مجرد أوراق! ..أموال ورقٌة ساوؾ
تااذوب قباال أن تااذوب العظااام التااً حملتهااا وسااوؾ ٌأكلهااا التااراب قباال أن ٌعلاام
بمكانها أحد .وفً نفس هذه اللحظة كان صابر وأخواه ٌختببون وراء جذع شاجرة
جمٌز فً مكان قرٌب.
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حتى المقبرة التً افتتحها الناس بأفضل قبر ألفضل مٌات صاار بإمكانهاا أن
تتدنس!.
ٌا جامع المال م
نزلت فً القبر
أكلت مال
والٌوم إٌش
منكر وأخوه

مالكْ
ٌنفعك
إٌش
ورجع وراك مالك
وؼاب الموت عن بالكْ
فً القبر لو سالكْ
اموالكْ
عن أصل

الحرام
وحدك
الٌتامى
تقول
نكٌر

1.
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3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مذاوخ
سأل عٌٌنة بنن حصنن عنن النبنً صنلى
هللا علٌنننس وسنننلم فقنننالوا النننناي فٌنننس
ثالثة مسلم ٌقاتنل معنس ،وكنافر ٌقاتلنس.
وثال ن ٌظهننر اإلسننالم إذا لقٌ نس وٌظهننر
الكفننر إذا لقننً قرٌشنا ً .فقننال مننا ٌُسننمى
هنننننؤالء  .قنننننالوا المننننننافقون .قنننننال
فاشهدوا أننً معهنمف فمنا فنٌمن وصنفتم
أحزم من هؤالء.
عٌون األخبار

ى
كاناات أشااجار األكاسااٌا هناااك تح ارس التربااة فااً صاامت وتسااتجلب األمطااار
للمزروعااات القلٌلاة ولسااوافً الرماال التااً تتشاارّ بها وتصا ّفٌها لترشااح تحاات نحااو
بحر من المٌاه الجوفٌة العذبة .ولم ٌكن أحاد ٌتوقاع أن هاذه األشاجار الشاعثاء ذات
الفروع العشوابٌة واألوراق الشامعٌة القاتماة الخضارة تادرك مهمتهاا .وال جارم
ففً هذا العالم المزدحم ٌصاعب أن ٌادرك أهمٌتاك أحاد إن لام تتحادث عان نفساك
وإ ْنجازاتك بصوت مرتفع ـ كانت األشجار تحا ّدث بعضاها بعضاا ـ فالكلماات لادى
اآلدمٌٌن لٌست أشٌاء منعزلة باهتة بال هاً ساحرٌة فاً مقادرتها علاى تقرٌار ماا
هو واقع وما هو حق! ..لذا فال مكان للتواضع فً هاذا العاالم الاذي ٌساٌطر علٌاه
اآلدمٌون وٌستؽلون ه بطرٌقة تةكاد باأنهم ال ٌعترفاون فاً الحقٌقاة بوجاود أرواح
كامنة تتألم إال فً أجسادهم الرخوٌة الجشعة فقط!.
انظرن هناا وهنااك ـ قالات زعٌماة األشاجار لزمٌالتهاا ـ نحاو األطاراؾ تارٌن
كٌؾ ٌج زون اإلحسان باإلساءة! ..وأٌاة إسااءة! .إنهاا االستبصاال المساتمر لكال ماا
هو جمٌل .ها هً ذي األكواخ القذرة تقام مكاان الشاجر! .وهللا وحاده ٌعلام مان أٌان
سوؾ ٌحصل هةالء األؼبٌاء على المٌاه واألمطار بعاد أن ٌكملاوا مهماتهم القاذرة
هذه! ..هه! ..إن هذا ما ال تفكرون فٌه اآلن! .حسنا! ..فمااذا لاو قامات الحارب مارة
أخرى؟ ..أٌن سوؾ تختببون وقتها؟! ..ها أنتم تجرفون من حولنا كل شًء :رماال
الشاااطا نقلتموهااا البحاار لعنااتم أباااه وأجااداد أجااداده األولااٌن! .أيّ شااًء هااذا الااذي
تضعونه فً علبة صؽٌرة مان الصافٌح قبال أن تقاذفوه فاً البحار فٌزلازل الكاون
بصااوت أقااوى ماان الرعااد وٌقتاال األسااماك الكبٌاارة والصااؽٌرة علااى حااد سااواء
وربمااا قطااع أطاارافكم الشاارٌرة! ..ترٌاادون سااوافً بااال شااجر وبح ارا بااال ساامك
وسماء بال طٌور! .حتى أوالدكم الاذٌن أ ْنجبتماوهم بعاد وصاولكم مان حٌاث ٌادري
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الشٌطان اصطنعوا خشبات ٌقذفون منهاا الحصاً علاى الطٌاور! ..ألناتم أساوأ مان
الجراد الذي قضٌتم علٌه أكال! ..كنت أراكم تطاردوناه فاأفرح واآلن أكتشاؾ أنكام
أسوأ من كل جراد ...ومااعزكم! ..مااعزكم هاذا الاذي ال تكفٌاه القارون الخضاراء
فٌصعد إلى الفروع النضرة وٌلتهم البراعم الولٌدة ماثلكم شاٌطنة وتخرٌباا! ..مااذا
دهاااكم! .لقااد كنااتم أفضاال ماان ذلااك قباال الرحٌاال! ..فٌااا لكاام ماان تعساااء ضااابعٌن ال
تعرفون ما ٌضركم مما ٌنفعكم!.
أٌااة قاادرة علااى اإلخصاااب تكماان فااً الخبااز الحاااؾ الااذي كااان ٌكثاار ماان أكلااه
سكان المخٌم! .فلقد ٌكفً أن تضع رجال وامرأة مان المهااجرٌن فاً كاوخ ضاٌق
تعس ثم تزودهم ببطاقاة تماوٌن صاادرة عان وكالاة الؽاوث حتاى ٌمتلاا الكاوخ
والفناء والشوارع الضٌقة بأوالد حفاة عراة ٌنشرون برازهم فً كال مكاان فاً
زمن قٌاسً ال تستطٌع أمة من "األمم المتحضرة" إدراك عشر معشاره.
كااان الزهااو ٌتملّااك اآلباااء المضااطجعٌن أمااام األكااواخ القااذرة الضااٌقة وهاام
فٌحلماون ِبحراثااة أفضال للمااوارس بعااد
ٌراقباون "إنتاااجهم" ٌؽطاً وجااه األر
العودة الوشاٌكة .ثام ٌلتفتاون إلاى نساابهم المنتفخاات مان جدٌاد فٌشاعرون كام هان
جماااٌالت وزاهٌاااات بعٌاااونهن المكحولاااة وصااارخاتهن المتالحقاااة وراء األبنااااء
المتشٌطنٌن .فٌمتلبون حٌوٌة وتفوح منهم خصوبة القمح فً انتظار لٌل جدٌد.
لااذا فلاام لاام ٌكاان لمعسااكر جبالٌااا ماان بااد سااوى أن ٌتسااع فااوق السااوافً علااى
حساااب أشااجار األكاسااٌا واالمتااداد ؼربااا لٌنشاار أكواخااه القرمٌدٌااة علااى امتااداد
البصر.
بدأ ذلك بإنشاء مدارس البنات على طول امتداد بركة أبو راشد من الؽرب ثم
بدأت الوكالة تبنً البٌوت وتسالمها للنااس مفساحة شاوارع باٌن األكاواخ بعار
ثالثااة أمتااار سااوؾ تااتقلص إلااى متاار واحااد بعااد أن ٌتف اق الناااس علااى اقتسااامها
لتوسٌع بٌوتهم .وألمر ما كانت تتوفر فاً بعا األحٌاان مسااحات باٌن األكاواخ
كمااا كاناات هناااك أكااواخ علااى األطااراؾ تشاارؾ علااى مساااحات أخاارى لاام ٌااتم
اساااتؽاللها بعاااد .ولماااا تنباااه النااااس إلاااى هاااذه المسااااحات اقتتلاااوا علٌهاااا بالعصاااً
والنبابٌاات وأمااواس الك ّب ااس ثاام حساامت القااوة والعشااابرٌة الموقااؾ فااً كاال ماارة
وأحٌطت المساحات الفارؼاة باألساوار المتسارعة وانضامت إلاى البٌاوت .وكساب
فاادابٌو مصااطفى حااافظ حصااة األسااد ـ إذ ال شااك أن السااالح كااان أقااوى ماان كاال
النبابٌاات ـ ِبحٌ اث ناادر أن تج اد فاادابٌا ٌسااكن بٌتااا صااؽٌرا ..فٌمااا بقااً الناااس علااى
ضٌقهم وازدحامهم وشجارهم.
وألن س ّنة التطور تفر نفسها آخر األمار فقاد حااول المهااجرون أن ٌلتحقاوا
بالركب خصوصا وقد بدأوا ٌقتنون أجهزة الرادٌاو وٌساتمعون إلاى العاالم البعٌاد
رؼاام عاادم وجااود شاابكة
باال بلااػ التاارؾ ببعضااهم إلااى درجااة اتخ ااذ المرحااا
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للصرؾ الصحً .وما حاجة المهاجر من وطناه إلاى المجااري والمجااري تحتااج
إلى مٌاه؟! ـ هكذا سٌواصل القابمقام( )1جداله ـ أم بات متوقعا منا أن نوفر له شابكة
مٌاااه كااذلك؟! ..شاابكتا مٌاااه وصاارؾ صااحً فااً دٌااار اللجااوء! ..إن ذلااك لاام ٌكاان
متوفرا له فً قرٌته فاً الماضاً بال لام ٌكان ٌحادث نفساه بإمكاان حادوث ذلاك!.
فلبن فعلنا لنحول ّنه إذن من مارابط علاى حادود الاوطن إلاى متارؾ ٌساتمرئ حٌااة
اللجوء؟..
لكن المهاجر كان فً الماضً ٌذهب إلى الخالء ـ بالمعنى الحقٌقً للكلماة ـ أماا
اآلن فااال خااالء باال بٌااوت صااؽٌرة متقاربااة شاادٌدة الضااٌق ومااراحٌ عامااة
متناااثرة متباعاادة ال تكفااً للحاجااة وال تسااتر عااورات النساااء! .ماان هنااا فقااد باادأ
المهاااجرون ٌتخااذون فااً بٌااوتهم مااراحٌ خاصااة :إذ ٌشااتري المهاااجر بالطااة
ماع عادد مان االساطوانات اإلسامنتٌة فٌضاع بعضاها
سوداء أعدت لهذا الؽار
لتشاكل حفارة امتصااص ال تتساع ألكثار مان نصاؾ متار مكعاب مان
فوق بعا
()2
الماء مهمتها استٌعاب الضروري من الفضالت وانتظار الملك لٌقوم بإفراؼهاا
فااً حفاارة مجاااورة تمتصااها قباال الااردم! ..وؼنااً عاان البٌااان أن المهاااجرٌن لاام
ٌكونااوا لٌتٌحااوا ألنفسااهم تاارؾ اسااتخدام ماااء ال حاجااة لااه عنااد التنظٌااؾ خشااٌة
امتالء الحفرة االمتصاصٌة قبل األوان.
ومع ذلك فقد ظلت المراحٌ
للنساء.

العامة سٌدة المخٌم :مراحٌ

للرجال وأخارى

كان المرحا العمومً هذا عبارة عان بالطاة مان اإلسامنت األساود تؽطاً
بباارا ضااخمة مهمتهااا اسااتٌعاب الفضااالت وحفظهااا حتااى ٌااأتً موظفااو الوكالااة
إلفراؼهااا فااً حفاارة كبٌاارة ٌحفرونهااا إلااى جانبهااا ثاام ٌردمونهااا لتتشاارب األر
المحتوٌاات .وكااان صاابر كلمااا عااال هاذه البالطااة ذات الفوهاة الفاضااحة ال ٌملااك
أفكاره النٌّرة من الخاو فاً االحتمااالت مان مثال :مااذا لاو انكسارت البالطاة؟.
لسوؾ ٌقع وٌؽرق فً البحر! .وأي بحر! .لماذا ٌستبعد مثل هذا االحتماال الوجٌاه
وقد ؼرق أحدهم مرة عندما أراد استخراج قطعة سالح كان قاد ألقاهاا فاً الببار
فاً لحظااة رعااب جاارؾ فكاااد أن ٌمااوت لااوال أن ماارا بالصاادفة رآه! ـ ولحساان
حظاه فقاد بااءت محاولتاه فاً التخفاً خاالل عملٌاة إنقااذ الساالح بالفشال ـ فسامع
صراخه تحت الخراء فاستصرخ الناس فأنقذوه ثم أخذوا فً إسعافه :قلباوه علاى
أم رأسه وأخذوا ٌضربون علاى قدمٌاه بقاوة كماا لاو كاان ؼرٌاق بحار ال ؼرٌاق
خااراء! .وصااار الخااراء ٌخاارج ماان فمااه وأنفااه بفعاال عملٌااة اإلنقاااذ الضاارورٌة.

1ـ الجا متمٌز من أفندٌة عصر االنتداب .اقتنعات اإلدارة المصارٌة باـ"شدة وطنٌتاه" فمكنتاه مان
نهب أراضً حكومٌة واسعة وتسجٌلها فً الطابو باسمه.
2ـ لقب شخص اشتهر بهذه المهمة.
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وصار اسم الرجل من ٌومها "أبو الخره" .وصارت عابلته عابلة "أبو الخره" إلى
ٌوم الناس هذا!.
ثام كانات المرحلااة الثانٌاة ماان مراحال التطاور مااد أنابٌاب المٌاااه إلاى البٌااوت.
وألن أنبااوب الماااء الربٌسااً ملااك للوكالااة التااً ال تساامح باسااتؽالله بهااذه الطرٌقااة
الفردٌة فقد لجاأ المقتادرون ـ وهام المباادرون دابماا ـ إلاى ماد األنباوب إلاى بٌاوتهم
خالل اللٌل فٌما ٌمكن اعتباره اختالسا ..فً البداٌة ؼ مفتشاو الوكالاة الطارؾ
عما ٌرون أو ٌصل إلاى علمهام بهاذا الشاأن نظارا ألن لهام أقاارب مشااركٌن فاً
عملٌة السطو هاذه .ولكان بعاد علام الماوظفٌن األجاناب بهاذا األمار كاان ال باد مان
تادخل المفتشاٌن العارب وحسام األمار ومواجهاة الموقاؾ نظارا لماا درجات علٌااه
اإلدارة المصرٌة مان اعتباار مثال هاذه التصارفات "البرجوازٌاة" كفٌلاة بتكارٌس
ضٌاع فلسطٌن!.
وبذا فسوؾ ٌتأخر إدخال حنفٌات المٌاه إلى البٌوت إلى ما بعاد احاتالل 391.
وافتتاااح أبااو راشااد مشااروعه الطمااوح القاضااً ِبحفاار بباار ارتااوازي ومااد خطااوط
الماء للمشتركٌن .وال جرم فالٌهود ٌشجعون ضٌاع فلسطٌن! .ومرة أخرى ساوؾ
ٌثبت أبو راشد أنه ٌعرؾ كٌؾ ٌستفٌد من رٌاح التؽٌٌر.
عندما امتد المخٌم ؼربا وتزاٌد السكان وازدحمت مقبرة الجبال ٌّة الواقعة فاً
أطراؾ البلدة بقبور المهااجرٌن كاان ال باد مان إنشااء مقبارة أخارى ولاتكن هاذه
المرة فً المخٌم قرٌبا من الجبال ٌّة لتكمل مهمة المقبرة المستقٌلة.
مقبرة لها سور ٌحٌط بها من كافة الجهات! ..لم تكن المقبارة الساابقة قاد تمتعات
بمثل هاذه المٌازة الالفتاة! ..مقبارة فاً قلبهاا حاارس فاً ؼرفاة خاصاة! .كٌاؾ ٌناام
الناااس والمااوتى إلااى جااوارهم؟! .وكٌااؾ ٌنااام جااار المقباارة أبااو جاارار فااً كوخااه
مااع هااذه الحجااارة
الصااؽٌر وإلااى جااواره كاال هااذه المساااحة الهابلااة ماان األر
الجدٌدة المكونة للسور! .لقد كاان النااس فاً النقاب ٌحصالون علاى األر بمجارد
األخذ واإلحاطة .إن وضع الٌد هناك كان كافٌا للتدلٌل علاى الملكٌاة وربماا مٌازوا
وكاوخ ضاٌق
الحدود بسلك أو صبّارة أو شجرة نتش! ..و ههناا حجاارة وأر
وحارس ٌمكن إخافته بالصراخ وتهدٌد القبٌلة!..
وصار أبو جرار الكسٌح ٌزحؾ كال ٌاوم قلاٌال لٌوساع بٌتاه مساتخدما حجاارة
السور بعد خلعها فً تحقٌق حلمه الكبٌر!.
لماان كااان ٌح اوط كاال ذلااك أبااو جاارار وهااو الكسااٌح األعاازب الااذي لاام ٌنجااب
أوالدا؟ .هذا سةال لم ٌكلؾ أبو جرار نفسه مؽبة اإلجابة علٌه رؼام أناه كاان ٌاراه
ٌومٌا فً وجوه الناس .لذا فقد صار الكوخ حاكورة فٌها أشجار .ثم ماات صااحبها.
وورثها أناس اعتبروها مٌراثا مكتسبا ال حق للمقبرة فٌه!.
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مقبرة ٌأخذ الناس حجارة ساورها لقباور موتااهم وٌسالب كساٌح أرضاها لماا ال
ٌعلم وال ٌجرة حارسها على النوم فٌها خوفا من الموتى ..تلاك كانات هاً المقبارة
الجدٌاادة التااً انقساامت منااذ أٌامهااا األولااى بااٌن المهاااجرٌن والمااواطنٌن :فطرفهااا
الجنوبً المحاذي لبلدة جبالٌاا صاار مان نصاٌب الماواطنٌن الجبالٌّاة ال ٌادفن فٌاه
المهاجرون أحدا من موتاهم .وطرفها الشمالً المحاذي للمخاٌم صاار مان نصاٌب
المهاااجرٌن الااذٌن ال ٌقتاارب ماان حصااتهم مااواطن جبااالً واحااد! .لكاان المشاااٌ
والمقربٌن من كال الطارفٌن لام ٌكوناوا لٌعترفاوا بهاذه الحادود التاً ٌنكرهاا الادٌن.
مع أن االفتتاح سوؾ ٌكون من نصٌب المهاجرٌن.
افتتح المهاجرون المقبرة بقبر الشٌ "سعود أبو لابن" الرجال الصاالح صااحب
الخطااوة والكرامااات إذ انتصااب قبااره هناااك فااً المنتصااؾ تقرٌبااا ؼٌاار بعٌااد ماان
ؼرفااة الحااارس :مضااٌبا تنبعااث منااه رابحااة البخااور وٌساامع منااه صااوته معترضااا
علااى بعا مااا ٌجاري أو مةٌاادا لشااًء قااد حاادث! .وكااان بإمكااان أي شااخص فااً
المخٌم أن ٌقسم األٌمان المؽلّظة بأنه قد سمع ورأى ما ال ٌمكنه الحدٌث عناه مان
األسرار والكابنات واألنوار! .فالشاٌ ساعود ال ٌمكان لاه أن ٌساكت علاى خطاأ أو
ٌرضى عن ظلم وقع فً جواره.
عندما قاده األتراك العثمانٌون للتجنٌد ساار معهام دون ممانعاة .وعنادما أخاذوا
دوا ّب ه التً ٌستخدمها فً فالحة أرضاه لام ٌعتار  .ولماا أن طلباوا مناه خلاع جبّاة
الصوفٌة و ِمز ِقها لٌرتدي ّ
البزة العسكرٌة وافق! ..أما عندما أماروه ِبخلاع العماماة
الخضااراء فقااد أبااى مستمسااكا بشااعار الطرٌقااة وشاارفها! .عااالجوه بااالقوة فتمتاارس
خلؾ عناد حدٌادي ال ٌعارؾ االنكساار متعالٌاا فاوق كال وعٌاد .فلماا أن ضاج مان
عناده الضابط العثمانً صرخ به متحدٌا:
ـ إنتً شٌ ! ..إذا كنتً شٌ

أدخلً فً الفرن.

ودون أن ٌناابس الشااٌ سااعود ِبح ارؾ دخاال الفاارن المشااتعل بهاادوء تااام .ولاام
ٌخ ارج منااه إال بعااد أن همااد! .وعناادما خاارج خاارج ٌمشااً علااى رجلٌااه! .فانكااب
الضابط العثمانً المرتعب على قدمٌه ٌقبلهما باكٌا وهو ٌقول:
ـ سامحٌنً ٌا موالنا .إنتً واحد مبروك .روحً البٌت .إنتً ما فٌش عسكرٌة.
ولمااا عاارؾ بٌتااه فااً المخااٌم بعااد ذلااك عاارؾ معااه بع ا مشاااهٌر المرٌاادٌن.
وأشااهرهم فااً عٌااون األوالد كااان "الشااٌ شااحدة" الطوٌاال العاارٌ األبااٌ
صاااحب السااروال الفااادح والعمامااة الصااؽٌرة ذلااك الااذي كااان علااى العكااس ماان
شٌخه ٌرى فً كل مكان تقرٌبا وٌطٌب لألوالد أن ٌهتفوا وراءه بنزق:
ـ الشٌ شحدة وتالمٌذه دبّ المدفع فً طٌزه!.
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فإذا ما ضااق بهام ذرعاا دار بعكاازه الهابال دورة هابلاة حاول نفساه فٌهارب
األوالد وٌااانكمش الكباااار فاااً ثٌاااابهم وتبصاااق النساااوة فاااً جٌاااوبهن مرتعباااات
مستعٌذات باهلل مان ؼضاب الصاالحٌن .ذلاك ألن لاه هاو اآلخار كراماات ٌساتدعٌها
عنااد الحاجااة وتشااكل خطااورة فااً بع ا األحٌااان :ماان ذلااك أن صاااحب شاااحنة
رف ا أن ٌقلّ اه فااً شاااحنته لمجاارد أنااه ال ٌسااتطٌع دفااع األجاارة ـ وكااان الناااس
ٌركبون الشاحنات كما لو كانوا صنادٌق بضاعة أو ما شاابه ـ فماد ٌاده إلاى عجلاة
الشاااحن ة الخلفٌااة وتمااتم بمااا ال ٌعلمااه إال هللا ثاام اناازوى فااً ركاان قرٌااب ..فلمااا
اماااتألت الشااااحنة ودار محركهاااا والحاااظ الساااابق أنهاااا تااارف المؽاااادرة نااازل
وتفحص فاكتشؾ أن العجلة الخلفٌاة مقٌادة بااألر ! .وبعاد عادة محااوالت فاشالة
من هذا القبٌال حدثاه أحاد الركااب بماا فعال الشاٌ شاحدة .فاذهب ٌرجاوه الركاوب
وتحرٌك الشاحنة فأبى .فاستمر الساابق ٌمطار رأس الشاٌ باالقبالت والرجااءات
إلى أن صفح عنه وسمح للشاحنة بالمؽادرة ولكن دون أن ٌستقلها.
أمااا فااً مجلااس الكرامااات األكباار حٌااث اجتمااع ذات ماارة عاادد ماان المشاااٌ
لٌمارسااوا لعبااة الشااٌش فقااد اضااطر إلااى إبااراز إحادى كراماتااه أمااام أحاادهم مماان
أؼرته قوته بتحدي الشٌ شحدة فقال له ساخرا:
ـ انت شٌ ؟! .إذا كنت صوفً صحٌح فأثبت لً ذلك أمام الحاضرٌن.
وبؽضب شدٌد تناولت ٌاد الشاٌ شاحدة ساٌفا مثال لماع البارق وطعان باه أحاد
الحاضرٌن ِبحٌث خرج النصال مان خاصارته أماام أعاٌن الجمٌاع! .ثام اتكاأ علاى
حصٌره هادبا ال ٌتكلم وساكنا ال ٌرٌم .فتقدم المتحدي ـ وهاو اآلخار شاٌ صااحب
كرامات وخوارق ـ ٌرجوه أن ٌستخلص السٌؾ من خاصرة الرجل قبل أن ٌماوت.
ولكن الشٌ شحدة أجاب بهدوء تام:
ـ قول :أنا كذاب ومش شٌ .
وبدون تردد هتؾ الشٌ المؽرور:
ـ أنا كذاب ومش شٌ .
ـ قول :باتوب.
ـ باتوب.
وعندبذ فقط تقدم الشٌ شحدة ووضع ٌده على السٌؾ وقال ما شااء هللا لاه أن
ٌقول ثم سحبه من جسد الرجل بهدوء كأن شٌبا لم ٌكن!.
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ومع ذلك فإن هناك من ال ٌزال ٌقسم بأن الشٌ شحدة كاان ٌفطار مجااهرا فاً
رمضااان وٌسااب الاادٌن عناادما ٌشااتد علٌااه أذى األوالد! ..كٌااؾ ذلااك؟! ..هللا أعلاام
بأحوال الصالحٌن!.
كٌااؾ تالشاات بعااد ذلااك ؼرفااة حااارس المقباارة؟ٌ .مكاان القااول بااأن القبااور قااد
افترستها مبكارا رؼام أنهاا ظلات محجماة عان االقتاراب أكثار مان ذلاك نحاو قبار
الولًّ الذي ظل شاهدا منتصبا متوحدا تحوطه الرهباة كماا كانات تحاوط صااحبه
مان قبال لسانوات طاوال ال ٌساتطٌع مان ٌمار باالمقبرة أن ٌمناع عٌنٌاه مان النظار
إلٌه ولو خلسة وقراءة الفا ِتحة لألولٌاء الصالحٌن والشٌ سعود أبو لبن.
لسوؾ تمر سنوات بعد ذلك علاى هاذه الحاال حتاى ٌبادأ الشاهداء باساتبذان هاذا
الحرم والولوج فٌه! .ومن أحق من الشاهداء بمجااورة الشاٌ ساعود أباو لابن الاذي
ساااوؾ ٌعبااار عااان ترحٌباااه بهاااذا الجاااوار اآلتاااً بعاااد طاااول انتظاااار ورصااااص
وعملٌات!.
خالل سنوات صباه وهروبه من بطش زهرة وتجوٌعها راقب صابر كل هاذه
التطورات فً المقبرة ـ بصفتها المكاان الواساع المةهال الحتضاان مالعاب األوالد
فً المخٌم ـ وكان مان أشاد ماا ٌلفات انتباهاه ناوع آخار مان الشاٌوخ مختلاؾ عان
الشٌ سعود والشٌ شاحدة وأمثالهماا ناوع ال ٌعتقاد الصابً أن الشاٌ ساعود كاان
سٌقبل بترسٌمهم شٌوخا لو أنه ظل حٌا ألنهم ٌرتزقاون باالقرآن بال إن بعضاهم
مع ذلك ال ٌةمن باه! ..ومان الناوع األول كاان الشاٌ جاواهر ومان الناوع الثاانً
كان الشٌ رشدي.
الشٌ جواهر ذلك المقرئ العتٌق القادم من المقبارة الساابقة ٌقارأ كال عصار
علااى القبااور مقاباال حفنااات ماان التااٌن المجفااؾ أو التماار .وكااان لجمااال صااوته
وتواتر تسبٌحاته عند الدعاء أكبار األثار فاً الكارم ؼٌار المبارمج الاذي تجاد كال
امرأة نفسها مدفوعة إلٌاه كأنهاا مقاودة بساحر فتماد ٌادها إلاى جٌبهاا وتساتخرج
بتةدة صرة تبدأ فً فاك عقادها المتوالٌاة لتساتخرج منهاا ـ كماا لاو كانات روحاا ـ
قطعة نقدٌة تدسّها فاً ٌاد الشاٌ فٌرتفاع صاوته بالادعاء المطاول والجناات التاً
تجري من تحتها األنهار.
وإذ كانااات التقاااوى قاااد تعاااودت عناااد الكثٌااارٌن مااان المشااااٌ علاااى االقتاااران
بالسااذاجة فقااد وجااد الناااس أن الشااٌ جااواهر مةهاال لكااً تسااخر منااه الشااٌاطٌن
ِبحٌث ٌقاوده أحادها وساط حماارّة القاٌظ مان بٌتاه تحات الشامس الالهباة لتؽساٌل
مٌاات م ا ّدعى وتكفٌنااه تمهٌاادا لدفنااه ..حتااى إذا مااا قطااع بااه المسااافة المتطاولااة
ووضعه فً مواجهة بٌت ما استطاع إقناعه بالدخول واالساتبذان فاً مباشارة ماا
جاء ألجله مسمٌا له المٌت العزٌز من أقاربه مةكدا على أن تؽٌبه لن ٌطاول إال
رٌثما ٌشتري بع لوازم الجنازة من الدكان القرٌب!..
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وإن بإمكان شٌطان كبٌر فقط أن ٌتصور كٌؾ سٌكون استقبال أهل هذا المٌات
المزعوم لمقرئ جاء لٌدفن واحدا منهم وهو ال ٌزال على قٌد الحٌاة!.
كمااا وجااد الكثٌاارون ماان هااةالء الشااٌاطٌن أن الشااٌ جااواهر ٌعتقااد فااً نفسااه
الوالٌة والكرامة إلى درجاة أن صاار ٌلجاأ كال لٌلاة إلاى محاراب المساجد متباتال
ٌدعو هللا أن ٌرزقه ماال ٌساعده فاً إصاالح حالاه المشاعث هاذا .مماا دعاا أحادهم
إلى االختباء فاوق المحاراب فاً السا ّد ة العالٌاة التاً تساتخدم للتادرٌس والتسامٌع
وراء اإلمام منتظرا لحظاات الادعاء والتجلاً وفاتح الكفاٌن لٌلقاً الادراهم فاً ٌاد
الرجل الساذج الذي كاد ٌطٌر من الفرح بالنقود واالستجابة والوالٌة.
وإذا كانت مهمة قراءة القرآن على القبور من المهماات المشاتركة التاً ساوؾ
ٌتصااارع علٌهااا شااٌوخ آخاارون فااً الساانوات القادمااة فااإن هناااك مهمااة أخاارى ال
ٌصلح لها إال الشٌ جواهر وال تصلح إال لاه :إذ لان ٌقبال أحاد مان المهااجرٌن أن
ٌساتقدم لتلقاٌن مٌتاه ـ المقطوعاة التاً علٌاه أن ٌقرأهاا بدقاة فاً مواجهاة الملكاٌن
منكر ونكٌر ـ أحادا آخار ؼٌار الشاٌ جاواهر .وال جارم فهاذه لحظاات ٌازول فٌهاا
التعصب العرقً وال ٌتبقاى إال ماا هاو هلل ـ كاان المهااجرون ٌحادثون أنفساهم ـ ثام
إنه ال أحد مان القاراء المهااجرٌن أتقاى مان هاذا الشاٌ الجباالً وال أحفاظ للانص
ِبحٌث ال ٌمكن أن ٌخطار علاى الباال مقارنتاه بالشاٌ رشادي الزاباػ العٌناٌن رؼام
عماااه حتااى ولااو كااان هااذا الشااٌ أكثاار فقاارا أو أقاارب لحمااة ..فاااألمر أماار دٌاان
وآخرة ال أمر تٌن وقرابة.
ٌمكن القاول بكثٌار مان الموضاوعٌة المحاٌادة باأن الفجاور ٌولاد ماع العمٌاان
الااذٌن ٌجاادون أنفسااهم ملاازمٌن بااالتقوى أساالوب حٌاااة ومعٌشااة وال شااًء ؼٌاار
التقاوى ..ولقاد كاان بإمكاان التقاوى أن تكاون خٌاارا حارا نا ِتجاا عان إرادة وفلسافة
واقتناااع ..أمااا أن تكااون التقااوى ضااربة الزب ال لشااًء إال ألن المسااتهدؾ منهااا
أعمى فإن هذا هو ما ٌقصر الروح حقا وٌدفع إلى التمرد وٌؽاري بالتحاالؾ ماع
الشٌطان! .وما أسوأ أن ٌتحالؾ شٌ مع شٌطان!.
لكن وجهة نظر األهل الذٌن ٌولد لهم طفل أعمى سوؾ تكاون مؽااٌرة تماماا:
فأي مهمة ٌصلح لهاا األعماى فاً مجتماع الفقاراء إال قاراءة القارآن! .ولقاد ٌكاون
من المستحٌل تماما تصور األعمى فً المخاٌم راقاص بالٌاه أو موساٌقارا كساٌد
مكاوي! ..وإذا كان بإمكان قراءة القرآن لذاتها إشباع جوعة الاروح فاإن ال أحاد
ٌتصور ـ خصوصا إذا كان ضعٌؾ اإلٌماان ـ أن ذلاك وحاده كااؾ إلشاباع المعادة
ناهٌك عن الرؼبات األخرى.
وإذ لم ٌكن لألعمى أي أمل بالقٌام بأي مهمة أخرى ـ كما ٌفكر األهال ـ فاإن لاه
مهم اة ال تصاالح إال لااه وماان أجلهااا خلِ اق :قااراءة القاارآن علااى المقااابر وضاارب
الطرٌق بالعكاز وتصوّ ر النساء فً أوضاع مشٌنة!..
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لهذا كان علاى كال أعماى فاً المخاٌم أن ٌشاتؽل شاٌخا حتاى ولاو كاان شاٌطانا
رجٌما! .والشٌ رشدي هذا شٌطان فً جبّة وعمامة ومحجن معقوؾ.
هو شاب فً مقتبل العمر قوي البنٌاة طوٌال القاماة ممادودها أباٌ البشارة
تخالط وجهه حمرة وتضج منه العافٌة حلٌق الذقن دابما مهذب الشاارب فاً كال
حٌن ٌافع كر ٌْحانة مدفوع الصدر كرٌاضً محتارؾ ٌسابقه عكاازه دابماا ..فاإذا
مااا ظهااار عناااد بواباااة المقبااارة عصااار كااال خماااٌس تج ّماااع حولاااه األوالد مهللاااٌن
مرحبٌن.
وألنه أعمى فقد كاان علٌاه أن ٌمساك بٌاد المارأة التاً تقاوده باٌن القباور إلاى
فقٌاادها المنشااود .وألنااه أعمااى فقااد كااان علٌااه أن ٌتصاانع التعثاار لٌسااتطٌع التعلااق
أكثر فٌتاح له عندباذ أن ٌاتلمس ٌادها بصاورة أكثار حمٌمٌاة ..أماا ماا كاان ٌفعلاه
لااادوافع ال تخفاااً علاااى األوالد وال ٌمكااان نسااابتها إلاااى العماااى فهاااو ذاك الاااتلمس
الهادئ الذي ٌشبه أن ٌكون تحسسا ملتهبا تلجأ إلٌاه ٌاده الملعوناة منساابة مان ٌاد
المرافقة إلى ذراعها ومان ثام إلاى صادرها مرحلاة تلاو أخارى إن أحاس بوجاود
استجابة ال تخفاى علاى العمٌاان ..وفاً كال مرحلاة ٌترٌاث قلاٌال فاً انتظاار ردة
الفعل التً ؼالبا ما تكون هً الرضا..
لهذا كان األوالد دابما مؽتاظٌن من الشاٌ رشادي وٌادبرون لاه المقالاب التاً
ربمااا عااادت علااٌهم بالوبااال ..و"جمٌاال" كااان زعااٌم العصااابة التااً تراقااب وتاادبر
وتتهامس وتتصاعد آهات حسدها المحمومة.
اسااتعد جمٌاال ماان ٌااوم األربعاااء للمااةامرة فأحضاار ثوبااا نسااابٌا ومناادٌال ممااا
ٌوضع على الرأس وصدرٌة تساعد على إظهار صدر مندفع( )1حتى إذا ماا جااء
الٌوم التالً وبدأت النسوة ٌتوافادن ارتادى كال ذلاك باٌن القباور وساط ضاحكات
األوالد فً انتظار قدوم الشٌ رشدي.
قدم الشٌ رشدي .وعناد البواباة تلقااه جمٌال بصاوت نساابً مؽنااج ٌهتااج لاه
العمٌان أكثر من ؼٌرهم:
ـ أهال وسهال .انت ٌا خوي اللً بٌقولولك الشٌ رشدي؟.
فرد الشٌ رشدي بوقار مصطنع فً البداٌة.
ـ آه ٌا ختً ..أي خدمة؟.
ـ آه ٌا حبة عٌنً .بدك تقرالً على قبر جوزي سورة حلوة زي وجهك السمح.
1ـ كان األوالد مقتنعٌن بأن الشٌ رشدي ٌتصنع العمى.
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وهنا انهار الوقار مرة واحدة:
ـ أوه ..مرحبابك ٌا بنت الحالل ـ تنحنح الشٌ رشدي باهتٌاج وقد بدا احمارار
حدقتٌه من بعٌد واضحا لألوالد .ثم واصل بصوت رقٌق ـ انتً وٌن!..
ـ امسك اٌدي ٌا شٌ رشدي.
وبالطبع فقد أمسك الشٌ رشدي بذراع المرأة المزعومة التً كانت تضام إلاى
صدرها كٌسا ورقٌا ٌحوي حجارة مؽطااة بطبقاة مان التاٌن المجفاؾ الاذي جمعاه
األوالد من المقبرة وصارت تتحفه بٌن القبر واآلخر ِبحفناة مناه .والشاٌ مشاؽول
بتحسس الٌد فالذراع والمرأة ما تزال تتؽنج:
ـ ٌوه ٌا شٌ رشدي! ..بعدٌن..
وبااالطبع فقااد كااان جمٌاال ماادركا خطااورة هااذه الااـ"بعاادٌن" وأثرهااا علااى الشااٌ
رشدي الذي قال الهثا:
ـ وهللا انك بتجننً الواحد ..بعدٌن وقتٌش؟.
ـ ٌوه! ..فً الدار ٌا شٌ رشدي.
ارتفاع لهاااث الشاٌ حتااى صاار فحٌحااا .واقتاارب بوجهاه ماان وجاه الماارأة وهااو
ٌقول:
ـ وٌن دارك ٌا بنت الحالل؟.
ـ بعد الزٌارة ٌا شٌ رشدي باخذك على الدار ..تستعجلش.
ـ طٌب ٌالال نقرا السورة ونروح.
ثم انسابت ٌده نتٌجة لهذه االستجابة المتوقعة ِبجارأة نحاو صادر المارأة .وهناا
كانت المفاجأة :أحس الشٌ بالفراغ المفجع فجنّ جنونه لكنه كظام ؼٌظاه مسادال
ٌده إلى جانبه بهدوء قابضا على عكازه القاسً .ثم مشاى ٌتحساس الطرٌاق ..ثام
و ِبح ركة سرٌعة فً مثل لمح البصر كان العكااز ٌهاوي علاى قادمً الفتاى جمٌال
فوقع متأوها وهو ٌصرخ من شدة األلم بٌن ضحكات األوالد وشتابم الشٌ :
ـ ٌا ابن الحرام!.
كااان العمٌااان ماان المتسااولٌن هاام أقااوى الناااس بنٌااة وأكثاارهم شراسااة وشاارا:
فإضافة إلى أجسامهم الملفوفة مثل جذوع ضاخمة كاانوا ٌملكاون ساواعد قصاٌرة
مثل األوتاد تنتهً بأكؾّ ؼلٌظة ذوات أصابع كالكاللٌاب إذا قبضات علاى شاًء
فالمستحٌل هو تصور انفالته منها ..وإذ كانت قطع اللحام الكبٌارة التاً ٌتعااركون
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علٌها فً الوالبم هً التً جعلتهم بهذه القوة فإن الذي جعلهم بهذه الشراسة إنماا
هو ذلك النقص الهابل الناتج عن فقد حاسة اإلبصار .ذلك النقص الذي كاان ٌجاب
دابما االستعاضة عنه بااللمس الفاادح حتاى عنادما ال تكاون ثماة حاجاة إلاى ذلاك..
ولو قا ّدر للشاٌ رشادي أن ٌارى بعٌنٌاه انادفاع صادر المارأة وتوهجاه إذن فلربماا
سااعد ذلاك فاً توزٌاع الرؼباة علاى حاساتٌن ـ البصار واللماس ـ وألمكان تشاتٌت
الوهج قلٌال على الجانبٌن ِبحٌاث ٌكاون اللماس أكثار رقاة! ..ولكان ؼٌااب البصار
إلى جانب عادة األكال المتطاورة فاً الاوالبم واللحاوم كال ذلاك جعال اللماس أشابه
بااللتهام.
وال شااك أن األوالد وقااد كبااروا اآلن صاااروا ٌتصااورون العمٌااان ٌلتهمااون
النساء التهاما متوقعٌن تبعا لاذلك أن ٌكاون االلتهاام الفاادح أكثار إمتاعاا لهان .وإال
فما الذي ٌجعل بعضهن ٌلجأ إلى العمٌان رؼم وجود المبصرٌن!.
هكااذا الحااظ األوالد أن تحسٌسااات الشااٌ رشاادي فااً المقباارة لاام تكاان برٌبااة
وتخفً وراءها أطماعا شرٌرة.
ثمة مساألة أخارى لهاا عالقاة بااللمس هاً معاارك العمٌاان :إنّ قا ْب األعماى
على شًء ما فً معركاة إنماا ٌعناً نهاٌتاه :فعنادما احتادمت المعركاة ذات ٌاوم
باااٌن الشاااٌ رشااادي وجاااار لاااه مبصااار بسااابب بعااا األماااور الٌومٌاااة التافهاااة
واساتنفرت كلتاا العاابلتٌن أفرادهاا للمواجهاة ـ وخاالل انشاؽال كال امارأة ِبجرجارة
شعر جارتها ـ كان االهتٌاج قد بلػ بالشٌ رشدي أشده حتاى تحاول إلاى قلعاة مان
نار ال ٌمكن االقتراب منها ..فقد صاار ٌصارخ مطوحاا بعكاازه المعقاوؾ حولاه
فً دابرة جنونٌة باحثا عن ؼرٌم وسط هذا الظالم الصارخ ..وفجأة اساتطاع فاً
خضم كل ذلك أن ٌقب علاى رقباة ماا ..ومان ٌساتطٌع أن ٌخلاص رقباة مان باٌن
ٌاادي أعمااى محماارّ العٌنااٌن! .قااب عل اى الرقبااة بقبضااة تشاابه ِقفااال محكمااا أقفلااه
صاااحبه ثاام رمااى مفتاحااه فااً البحاار ..وصااار ٌكٌاال لااذلك الاارأس الااذي تحملااه
الضااربات العمٌاااء إلااى أن هشاامه تمامااا ثاام تركااه أقاارب إلااى المااوت ...بعااد ذلااك
فقااط اكتشااؾ الشااٌ رشاادي بأنااه كااان ٌقااب علااى رأس أحااد المصاالحٌن الااذٌن
حاولوا فك االشتباك بالحسنى!.
أما المعركة األشد فهً تلك التً ٌقدر لها أن تحدث بٌن أعمٌاٌن ..كٌاؾ ٌمكان
أن ٌحدث هذا! .ـ حدث األوالد بعضهم ـ ثم تفتق ذهان الداهٌاة الموتاور جمٌال عان
الحٌلااة .إن لااه لثااأرا عنااد الشااٌ رشاادي وال ٌمكاان لااه أن ٌتسااامح فٌااه ..وهااا هااً
الفرصة تواتٌه أخٌرا..
عمااد جمٌاال إلااى باااب المسااجد بعااد صااالة الجمعااة حٌااث ٌتكاااثر المتسااولون
العمٌان فً العادة .وترٌث الملعون الصاؽٌر قلاٌال إلاى أن هادأت الضاجة وفارغ
المسجد وتوقؾ العمٌان عند الباب عن النداء والدعاء والتسول وبدأ كل منهم فاً
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إحصاااء الؽلااة ..عندبااذ تقاادم الولااد الشااٌطان بهاادوء ماان متسااول قرٌااب ماان موقااع
الشااٌ رشاادي ثاام تنحاانح فارتجفاات ٌااد المتسااول قابضااة علااى نقودهااا ِبحركااة
الإرادٌة .فقال جمٌل وهو ٌضع فً ٌده قرشا معدنٌا:
ـ هذا الجنٌه لك ولصاحبك.
وإذ تع ّمد الولد أن ٌكون صوته واضحا لٌسمعه الشٌ رشدي فقد كاان واجاب
الكٌاسااة ٌقتضااً ماان الشااٌ رشاادي االنتظااار قلااٌال حتااى ظاان ابتعاااد المتصاادق
الكرٌم ثم اقترب من صاحبه وقال:
ـ هات نص جنٌه.
ـ أي نص جنٌه! .وحّد هللا ٌاا شاٌ رشادي .هاذا قارش ماش جنٌاه واال صادقت
الولد!.
ـ أوه! ..بدك تضحك علاًّ ؟ .بااقول لاك هاات ناص جنٌاه علاى الساكت وباالش
طمع.
ـ انت بتكذبنً ٌا شٌ رشدي وانا حامل القرآن؟!.
ما احنا دافنٌنه سوا؟ .هات نص جنٌه ٌالال باقول لك..
ـ على بع
ولكن من ٌصدق من؟! .وأي حامل للقرآن من هةالء ٌصدق اآلخار خصوصاا
إذا تعلق األمر بالنقود!.
احتاادمت المعركااة إذن ـ وحااق لهااا أن تحت ادم مااا دام األوالد ماان ورابهااا ـ
واشتعلت العكاكٌز نارا واألفواه صاراخا وشاتابم مان الناوع ؼٌار الالباق .وأثخان
"حامل القرآن" صاحبه حتاى تالحماا وساط الرماال والحجاارة والنااس .وتكسارت
أبااارٌق الفخااار علااى الباااب .ولاام ٌتجاارأ أحااد ماان المشاااهدٌن علااى الفصاال بااٌن
الخصاامٌن النااارٌٌن إال بعااد أن ؼرقااا فااً دمابهمااا وتمزقاات مالبسااهما وسااقطت
عمامتاهما كاشافتٌن عان رأساٌن حلٌقاٌن أحمارٌن شادٌدي الصاالبة لام تصادعهما
الضاااربات العكازٌاااة ..لكنهماااا نقاااال إلاااى عٌاااادة الوكالاااة تمهٌااادا لعمااال شاااهادات
باالعتداء ٌتم استؽاللها لدى مركز الشرطة فً انتظاار مواجهاة أخارى ٌعِاد بهاا
التهدٌد والوعٌد المتبادالن وسط ضحكات األوالد.
لقد وقع الشٌ رشدي فاً نهاٌاة المطااؾ لكان هاذه الوقعاة لان تكاون األخٌارة:
فالوقعة األخٌرة سوؾ تحدث بعاد سانوات عنادما تضاج حاارة الشاٌ رشادي مان
حجااارة تاارجم علااى البٌااوت وسااط اللٌاال البهااٌم فتكساار ألااواح القرمٌااد وأسااقؾ
األسبست وتلحق بالنابمٌن األذى والقلق والؽٌظ والخسارة.
لقد مرت شهور عدٌادة علاى الحاارة وهاً تراقاب مان فاوق األساطح محاولاة
اكتشاؾ مصدر هذه الراجماات الشارٌرة ..وألن الحجاارة ال تارى فاً اللٌال وألن
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الكهرباء لم تكن قد دخلت المخٌم بعد فقد ظل الشاٌ رشادي طاوال شاهور قابعاا
وساط فنااء بٌتاه ٌاارجم هناا وهنااك فاً االتجاهاات المختلفاة حتاى اكتشافه الناااس
بالصدفة فأطعموه علقة ساخنة ثم أجبروه على الرحٌل مان المخاٌم إلاى حٌاث ال
ٌراه أحد إال فً الفترات المتباعدة على أبواب المساجد.
هل قلنا :المساجد؟! ..ال رٌاب أن هاذا القاول ال ٌمكان لاه أن ٌكاون دقٌقاا نظارا
إلى أنه لم ٌكن ثمة إال مسجد واحاد ظال وحٌادا إلاى أن جااءت األحازاب الدٌنٌاة
فرأت أن من مصلحتها بناء عدد آخر من المساجد فً المخٌم لتوسٌع نشاطاتها!..
إذن فلم ٌكن ثمة إال مسجد المخاٌم المساقوؾ باألواح الزٌنكاو وٌتاولى اإلماماة
به الشٌ حسنٌن الذي ٌعتبر نفساه "اإلماام" :إماام المسالمٌن :ألناه ٌقارأ فاً الكتاب
عن وجوب طاعة اإلمام فٌظن نفسه هو هو! ..وٌقرأ فً الكتب أن "اإلماام ٌنتظار
وال ٌنتظر" فٌظن نفسه هو هو( ..!)1لكان الحقٌقاة أن النااس مان حولاه لام ٌكوناوا
ٌرون فٌاه إال رجاال عادٌاا مان بٌانهم :مجارد شاخص ذهاب إلاى األزهار ومجارد
شااخص رتباات لااه األوقاااؾ راتبااا شااهرٌا علٌ اه أن ٌااةم ـ بمقتضاااه ـ صااالتهم
وٌخطب فٌهم كل ٌوم جمعة!..
هكذا كان ٌرى نفسه وهكذا كانوا ٌرونه! ..وشتان ما بٌن الرةٌتٌن!..
ورؼاام علمااه الٌقٌنااً بااأن أكثاار كبااار الساان ماانهم إلمامتااه كااارهون إال أنااه لاام
ٌحاول مرة أن ٌسأل نفسه لماذا؟ ..إذ كان مقتنعا بأن "جهلهم" ال ٌمكن له أن ٌحكام
على "علمه"!.
وكان له مةذن دمث األخالق وسٌم محبوب طٌب الانفس صاوفً ّ
وطان نفساه
على الرضا بالمكتوب وحاول أن ٌنقال هاذا الرضاا إلاى المحٌطاٌن .ولكان هٌهاات
أن ٌحدث هاذا الرضاا وهام ٌارون إماامهم ٌاةخرهم عان لعاب الساٌجة علاى البااب
الؽربً بهذه الصالة الطوٌلة فً ذاتها الطوٌلة فً انتظارها!..
ففً كل صالة عصار كاان الشاٌ ٌعماد إلاى التاأخر فاً القادوم .وعنادما ٌ ْقادم
ٌ ْقادم مثاال طاااووس ٌتأماال فٌمااا حولااه بزهااو ال ٌساامح بااه الاادٌن القااوٌم! ..وألنهاام
كانوا ٌعرفون مناه حا ّدة طبعاه وألنهام كاانوا ٌخشاون مان مجابهاة "الرجال العاالِم"
باعتراضااتهم المؽٌظااة فقااد كااانوا ٌصاابون جاام ؼضاابهم علااى المااةذن المسااكٌن ـ
باعتبااره نابباه ـ فترتفاع أصااواتهم بعاد إذ أطاالوا االنتظاار وبااتوا ٌشااعرون اآلن
بالحاجااة الماسااة إلااى إعااادة الوضااوء خصوصااا وقااد باادأت رؼبااتهم فااً التبااول
1ـ إمام المسلمٌن هو لقب الخلٌفاة أو "اإلماام األعظام" .ولاو ذات مارة سااءل نفساه الشاٌ  :كٌاؾ
ٌكون إمام المسلمٌن فٌما هو ٌنتظر نهاٌة الشهر ـ بصبر ملول ـ لٌقب راتب إعاشته مان دابارة
األوقاؾ؟ إذن لتبٌنت له صحة ما ٌراه الناس فٌه.
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تتصاعد! .والحق أن الشٌ حسانٌن كاان قاد اماتأل قلباه ؼٌظاا مان هاذه التصارفات
المنافقة إلى درجة أن قرر ذات ٌوم مواجهتها ِبحزم.
دخااال المساااجد كعادتاااه متاااأخرا فدهمتاااه األصاااوات المرتفعاااة واالعتراضاااات
المحتاجة إلى تطوٌع .وبمجرد رةٌتهم له صمتوا جمٌعا لكن قلوب الطرفٌن كانات
تؽلً و قد بدت خطواتاه واثقاة أكثار مان الاالزم كأناه لام ٌتاأخر وٌادع كال هاةالء
ٌنتظاارون! .دخاال مبتاادبا بصااالة ركعتااً تحٌااة المسااجد دون أن ٌباادأهم بالسااالم ـ
وكان من قبل ال ٌفعلها ـ فانتهزوا الفرصة لٌعاودوا مناوشتهم للماةذن .وبمجارد أن
أنهى اإلمام صالته الخاشعة التفت إلٌهم وقد صارت عٌناه مثل جمرتٌن قد أحسان
النف فٌهما ثم قال:
ـ شاهت الوجوه!..
ال شك أنه قرأها فً خطبة الحجاج بأهل العراق! .ورؼم أنهام لام ٌقرةوهاا إال
أنهم فهموا :فهموا أن الشٌ األزهري حامال شاهادة العالِمٌاة ٌشاتمهم شاتما قبٌحاا
ال ٌعرفون معناه! .فثاروا فً وجهاه للمارة األولاى وارتفاع لؽطهام بطرٌقاة هاددت
بإفشال الصالة التً جاءها اإلمام بعد طول تج ّهز .وكالعادة وقؾ الماةذن الادمث
ٌهادئ النفاوس إلاى أن هادأت وتوقاؾ اللؽاط حتااى بادا كماا لاو أناه قاد تام اسااتٌعاب
ؼضبة المصلٌن .لكن الشٌ حسنٌن ـ الواقاؾ طاوال الوقات ٌحادق بؽاٌظ ـ كاان قاد
اشااتعل اآلن مثاال ت ّن اور ألقااى فٌااه أحاادهم ِبحطااب كثٌاار .ثاام أخااذ ٌنظاار فااً مصاادر
الصوت .وإذ وجده بٌن قوم محدودٌن فً الصؾ األول فقد أخذ ٌنظر إلاٌهم ِبحازم
بعث فٌهم مزٌادا مان الهادوء .وعنادما اطماأن إلاى أن الهادوء قاد حا ّل بالفعال أشاار
بٌدٌه فحصر بٌنهما العدد المطلوب ثم قال بصوت بدا هادبا تماما:
ـ أنتم ٌا أصحاب الصؾ األول ـ وأشار بٌدٌه ـ من هنا إلى هنا لعناة هللا علاٌكم
أجمعٌن!..
وعند هاذا الحاد تاذكر المصالون أنهام فاً بٌات هللا فثاارت الصافوؾ األخارى
وقد شعرت ِبحجم المهانة الذي ٌولٌاه هاذا الشاٌ للمصالٌن فاً بٌات هللا! ..وارتفاع
اللؽط بما لم ٌكن قد ارتفاع باه ساابقا! .كال ذلاك والماةذن ٌحااول إقنااعهم باأن هاذه
الشتٌمة لصالحهم وفً سبٌل هللا! ..لكن اللؽط ظل عالٌاً إلاى أن تقادم الشاٌ إلاى
المحراب واثقا وقد ّ
هزه االنتصار الحاسم ثم رفع ٌدٌه بمحاذاة أذنٌه وقال:
ـ هللا أكبر.
فارددوا وراءه تكبٌارة اإلحارام ودخلاوا فاً الصاالة التاً ماا إن انتهات حتااى
كان الجو قد راق ونسً كل من الطرفٌن ما كاان مان اآلخار إلاى درجاة أن تقادم
الحاج عبد الوهاب من الشٌ لٌسأله:
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ـ ٌا سٌدي الشٌ فً مخزنً طحٌن اشترٌته بالساعر القادٌم وقاد ارتفاع الساعر
كما تعلام ساماحتكم فاإذا بعتاه بالساعر القادٌم فلان أساتطٌع أن أشاتري باه نفاس
الكمٌة فٌتناقص رأس مالً وأفلس .فهل أبٌعه بالسعر الجدٌد؟.
فرد الشٌ بثقة زابدة:
ـ ال ٌا حاج عبد الوهاب .بل بالسعر القدٌم!.
والحق أن الحاج عبد الوهااب لام ٌكان مان جماعاة المعترضاٌن قبال قلٌال فاال
جرم أن ظل الرجل حرٌصا على عالقة طٌبة مع الشاٌ حسانٌن خشاٌة أن ٌضامه
إلى جماعة "التجّ ار الفجّ ار" الذٌن ٌن ّدد بهم فً كل خطبة جمعاة وٌقاول إن هللا قاد
تبرأ منهم كما تبرأ من المشاركٌن فاً ساورة باراءة! ..لكناه اآلن لام ٌعاد مساتطٌعا
أن ٌكتم ثورته فقال بؽضب حقٌقً:
ـ حسنٌن انت بدك تفقرنا ٌا حسنٌن.
هكذا!" ..حسنٌن" دون لقب "شٌ "!..
لكاان الشااٌ ابتلعهااا ألنااه كااان قااد أخااذ بثااأره فارتاااح ولاام ٌعااد فااً حاجااة إلااى
مشاجرة جدٌدة لهذا الٌوم.
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4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجئون
إ ّنا إذا حطمة ح ّتتْ لنا ورقا ً
نماري العود حتى ٌنبت الورقُ
ذو الخِرق ال ُطهوي

إلااى جانااب المقباارة ماان جهااة الؽاارب كاناات بٌااارة برتقااال أصاافر .وكااان مخااٌم
ٌحتوي على عدد هابل من األوالد المحارومٌن .كانات البٌاارة وساط المخاٌم .وكاان
البرتقال األصفر ٌلمع فً الشمس تحت عٌونهم فٌستحلب لعابهم وٌثٌر فاً قلاوبهم
أمانًّ صاخبة محبوسة .لذا فقد فكر صاحب البٌاارة فاً ضارورة اختاراع ضامانة
من تلك األمانًّ وهذه النظرات فاخترع النواطٌر .وألن عدد األوالد كبٌار فٌجاب
أن ٌكون عدد النواطٌر كافٌا..
حسنا! .ولكننً ال أستطٌع أن أضع مقابل كل متشرد من هةالء ناطورا ـ حادث
األفندي نفسه ـ خصوصا وأن بٌارتً تقؾ على محاور متعاددة وتنقسام إلاى ثاالث
قطع على جوانب مفترق الطرق المتفرعة ..الوضع هنا ال ٌشبه الوضاع فاً البلاد
قباال الرحٌاال حٌااث لاام ٌكاان ثمااة متشااردون وإن كااانوا فقااراء .واآلن ٌوجااد لاادٌنا
متشاردون وفقااراء باال منااكفون كثٌاارو الشااكوى والتباارم ..هال كناات مخطبااا حااٌن
خططاات البٌااارة ورساامتها علااى صااورة بٌااارتً األولااى هناااك؟! .ال أظاان ذلااك
فاألفندي سوؾ ٌبقى أفندٌا رؼم أنوؾ الح ّساد ..هذه هً طبٌعة األشٌاء.
لم ٌكن عمر البٌاارة ٌتجااوز بضاع سانوات إال قلاٌال ولام تثمار إال قبال سانتٌن.
وصابر ٌذكر مكانها األول عندما كانت أرضا أمٌرٌة ٌزرعهاا مهااجر فقٌار باإذن
الحكومة تتوسطها مطٌنة ٌستخرج منها أهل المخٌم ما ٌلزمهم من طٌن إلصاالح
ثقاوب بٌاوتهم ومااا ٌصانعون مناه مصاااطب تازٌن األفنٌاة الصااؽٌرة التاً ٌجلسااون
علٌهااا فااً الصااٌؾ لٌتااذكروا البلااد قباال الرحٌاال .وكااان الشااٌ جمعااة ٌعتمااد فااً
زراعتااه الموساامٌة علااى المطاار .وٌطلااب ماان الحكومااة منحااه رخصااة لحفاار بباار
ارتوازٌة ٌوساع بمابهاا نشااطه الزراعاً! .ولكنهاا واظبات علاى رفا طلباه كال
مرة متعللة باألعذار المختلفة .وكم من مرة شارك صابر خالل رحالته إلى بٌات
رشاد فً السوافً الؽربٌة الشٌ جمعة فً حفالت حصااده البهٌاـجة ثام عااد إلاى
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أمه آخر النهار ببع سنابل القمح أو قرون الكِرْ سا ّنة وال ِج ْلباناة( .!)1ولكان ذلاك
لم ٌستمر طوٌال ألن عٌون األفندٌة رأت كل ذلك وقامت بعمل ما ٌلزم.
خٌاركم فً الجاهلٌة خٌاركم فً اإلسالم .ذلك هو الشعار الذي ٌحكم العالقاات
بااٌن الناااس هنااا! .فلااٌكن حاادٌثا نبوٌااا صااحٌحا أو ضااعٌفا موضااوعا ولكاان األفندٌااة
والكبااار هاام المسااتفٌدون منااه وهاام الااذٌن ٌفساارونه لمصاالحتهم وٌفرضااون هااذا
التفسٌر على كل ما حولهم! .ولسوؾ تعضد من شرعٌة هاذا التفساٌر فتااوى شاٌوخ
مردوا على الصؽار وأكلوا به .وحتى لو لم ٌتوفر لألفندٌة مثل هةالء الشٌوخ لماا
أصااابحوا أكثااار ورعاااا ألن القاااوة تعااارؾ دابماااا كٌاااؾ تحفااار طرٌقهاااا فاااً نفاااوس
الضعفاء .وعلى كل حال فلم ٌكن الشٌ جمعة من هةالء الخٌار لٌحاتفظ بأرضاه
ال فً الهجرة وال قبل الرحٌل .ولو كان منهم الستشرؾ المستقبل ولتنباأ بالحادث
ولباع أمالكه للٌهود قبل أن ٌأخذوها باالقوة ثام لصاار هناا صااحب ماال وصااحب
نفوذ ـ كما فعل الذي باع مستوطنة ٌد مرخاي ـ ثام ألتااه اللقاب مان بعاد صااؼرا!..
ولاو كااان ماانهم المتلاك هااذه األر بقااانون وضااع الٌاد ولحصاال علااى التاارخٌص
والطابو ولحفر الببر واستزرع بٌارة حولهاا! .ولكان بماا أناه لاٌس كاذلك فلٌازرع
ولٌحصد رٌثما ٌتنبهون له وٌنتزعونها منه بالقانون.
إن الفرق بٌن مهاجر ومهاجر لواسع :فاألفندي ال ٌمكن له أن ٌكون الجباا وال
ٌستطٌع .لقد كان صاحب سلطة هناك وٌعارؾ كٌاؾ ٌصابح صااحب سالطة هناا..
لقااد تؽٌاارت الساالطات والاادول وتؽٌاار معهااا لكاان أفندٌتااه ال ٌمكاان لهااا أن تتؽٌاار!.
هااااجر النااااس علاااى أقااادامهم وهااااجر األفندٌاااة فاااً ساااٌارات الجاااٌش المصاااري
المنسحب! .ظلت األسالٌب هً ذات األسالٌب وظل الفالح هو نفاس الفاالح حتاى
بعد انتقاله من بٌت الطٌن إلى بٌت القرمٌد بٌنما سكن األفندي فاً قصار ووصال
إلى السلطة وحر على التظاهر فً المناسبات الوطنٌاة "كاً ال ٌنساى الفقاراء
فلسطٌن"! ..وربما تقدمهم أحٌانا بسٌارته الحمراء لٌنتقال بعادها إلاى قصار الحااكم
مطالبا بالمكاسب! .لهذا فقد كان مان الساهل علاى األفنادي أن ٌنتازع أر الشاٌ
جمعة وٌسجلها باسمه ملكا أبدٌا( )2ثام ٌحصال علاى التاراخٌص الالزماة وٌحفار
الببر وٌستزرع البٌارة ثم ٌوصى ابناه باأن ٌدفناه فٌهاا بعاد الماوت!ٌ .اا هلل! ..حتاى
الموت ٌجب أن ال ٌمنعهم مان المحافظاة علاى إ ْنجاازاتهم! ..بٌاارة وساط المخاٌم؟!.
إن لم ٌكن هذا من الكبابر فما هً الكبابر إذن!.
بااٌن البٌااارة والمقباارة شااارع ضااٌق معااتم متطاااول ٌصاال مااا بااٌن جبالٌااا البلااد
والمخاٌم .وجبالٌاا البلاد أحااد أمكناة ارتازاق المهااجرٌن ففااً بٌاراتهاا ٌتاوفر العماال
1ـ الكرس ّنة تشبه البازٌالء وتستخدم علفا للحٌوانات .أما الجلبانة فعشابة تنبات باٌن حقاول القماح
لها قرون فٌها حبٌبات دقٌقة كالعدس.
2ـ رؼم كونها أرضا أمٌرٌة ٌمنع القانون بٌعها لألفراد.
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لعدد ؼٌر قلٌل من عمال الطورٌّاة والاريّ والقشابرة( )1وجناً البرتقاال .وكثٌارا ماا
ٌعاود النااس إلاى بٌاوتهم متاأخرٌن بعاد ؼٌااب الشامس لاٌكمن لهام صاابر وجمٌاال
واألوالد بٌن القبور.
"القتٌاال"! .ذلاااك الشااًء الاااذي ال ٌمكااان ألحااد أن ٌتجاهلاااه عنااد المااارور لاااٌال
بالمقبرة ألنه ال أحد فً المخٌم لم ٌسمع بالقتٌل! ..ولطالما حدث عطٌة صابر عان
القتٌاال الااذي ظهاار لااـ"الطواشااا" فااً ال ِج ٌّ اة عناادما كااان ٌماار بااالمقبرة ذات لٌلااة
محادثا نفساه بضارورة الحصاول علاى أضاحٌة ماع اقتاراب العٌاد ..فلماا اعترضاه
كبش سمٌن حمله وسار إلى بٌته معتبرا إٌاه رزقا حسنا سااقته إلٌاه الساماء دون
مقدمات .ولم ٌتنبه الطواشا إلى فداحة الخطاأ إال عنادما سامع صاوت القتٌال فاوق
كتفٌه ٌنادي:
ـ ٌا طواشا؟ .ب ّدك ذبٌحة ببالشا!.
والنهاٌة معروفاة ٌتحادث بهاا كال أهال ال ِجٌّاة وٌحارص صاابر واألوالد علاى
تكرارها هنا بٌن المقابر .فال جرم أن كانوا أكثر شٌطنة من كل قتٌل!.
ولمااا كااان باسااتطاعة كاال شااخص مااات قااتال أن ٌعااود علااى هٌبااة إنسااان أو
حٌوان أو مارد فقد قرر األوالد أن ٌستؽلوا ذلك.
أي تعس هذا الذي مر بالشارع متأخرا بعد ؼٌاب الشامس ذات لٌلاة ساوداء
لٌرى بنفسه هةالء الشٌاطٌن! ..ربما ألنه كاان ٌركاب حماارا فقاد ظان أن بإمكاناه
قطع الطرٌق بسرعة تقلل مان احتماال تعرضاه للضارر! .ولكناه وقاد صاار اآلن
فً المنتصؾ تماما عن ٌمٌنه المقبرة وعن شماله البٌارة فوجا تماماا بالصاوت
القااادم ماان وراء القبااور!..فً البداٌااة توقااؾ قلااٌال مصااٌخا ساامعه متاارددا! ..وبعااد
لحظات عاد الصوت نواحا متطاوال ممدودا كأنه منبعث من قعر الجحٌم:
ـ تعااااال...
فقؾّ شعر رأس الرجل كأنه شاوك صابّار واقشاعرّ جلاده حتاى صاار كحبٌباات
البرد وتصاعدت الطبول من صادره حتاى صاارت تسامع مان قرٌاب .لكناه حااول
الظهور بمظهر الشجاع إذ قال:
ـ اسمع أول شاًء أناا ماش خااٌؾ مناك :إن كنات إناس ماش خااٌؾ مناك وان
كنت جن مش خاٌؾ منك..

1ـ القشبرة هً عملٌة تقلٌم الفروع الجافة من الشجرة.
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لكن نداء الشٌطان الصؽٌر بـ"تعاااال" ظال ٌتصااعد أكثار فانعقاد لساان الاتعس
ك بقوة ـ محاوال إقناع الجنًّ بأنه ٌمتلك حصاانة
وتلعثم ـ وقد صارت أسنانه تصط ّ
من نوع خاص فصرخ وقد وجد صوته الضابع بلهجة طالب العلم فً التكاٌا:
ـ طلبات علم ..طلبات علم...
لكن األمر الصادر بـ"تعاااال" ظل مستمرا األمر الذي أقنع "طلباات علام" باأن
دعواه مردودة علٌه .فبادأ ٌحااول قاراءة ماا ٌحفاظ مان القارآن! ..لكان خوفاه أذهاب
القرآن من صدره جملة وتفصٌال! ..وفً ّ
عز هاذا الهلاع األساود مان باٌن القباور
وبادأ ٌرفاع ـ بابطء شادٌد ـ عاودا
بارز لاه الماارد :خارج جمٌال فاً جلبااب أباٌ
طااوٌال معلقااا فااً طرفااه جلباااب أبااٌ آخاار .وصااار المااارد ٌتطاااول أبااٌ مثاال
الشمع وقد تكهرب "طلبات علم" متجمدا فوق ظهر حماره .ثم صرخ فجأة وأخاذ
ٌضرب بطن الحمار برجلٌه فً حركة الشعورٌة وٌقرأ:
ـ قل أعوذ برب الفلق من شر الوسواس الخناس وال الضالٌن آمٌن...
ونهااق الحمااار نهقااة فظٌعااة وقااد انتصاابت أذناااه ماان شاادة الااذعر وأخااذ ٌجاري
علااى ؼٌاار هاادى إلااى أن خاارج ماان المقباارة حااامال صاااحبه المتشاابث ببردعتااه
وسراوٌله المبللة.
تلك كانت بعا تسالٌة األوالد اللٌلٌاة! .أماا تادبٌرهم القتنااص البرتقاال العزٌاز
فقد كان أسهل وأكثر بساطة ومضمون النتابج :إذ ٌعمدون إلى تقسٌم أنفساهم علاى
الناواطٌر ِبحٌاث ٌتاولى كال شاخص أو شخصاٌن ـ ِحساب العادد المتاوفر ـ مهماة
التمشً من أمام الناطور متعمدٌن التحدٌق الفادح فً الثماار الصافراء والتهاامس
واإلشارة ..حتى إذا ما انش ّد الناطور وتاوتر وتأكاد األوالد باأنهم قاد صااروا هدفاه
وملء عٌنٌه استدرجوه لمالحقاتهم مبتعادٌن باه عان نقطاة الهجاوم المتفاق علٌهاا
متٌحٌن للباقٌن مهمة التسالل وقطاؾ الثماار تمهٌادا القتساامها بعاد ذلاك بالتسااوي.
ولسااوؾ لاان ٌعتباار األوالد ذلااك إال مجاارد "أخااذ" نظاارا لساامو الهاادؾ وإباحااة
الوصول إلٌه بالطرق المتعددة! .أما السرقة فهً ما كاان لؽٌار األكال! ..وحاشااهم
ولام
أن ٌفعلوا .ووحده الشٌ سعود كان راضٌا عن األوالد بدلٌل أنه لم ٌعتار
ٌرفع صوته احتجاجا.
على العكس من المقبرة التاً ازدحمات وضااقت كاان المخاٌم ٌازدحم وٌتساع:
تكاثر الناس وامتدت األكواخ وتفشات البطالاة وا ْنخفضات مخصصاات التماوٌن.
مقتصاارٌن علااى
ولاام ٌسااتطع الناااس االقتااراب ماان اللحااوم أو الاادواجن أو البااٌ
الفااول والعاادس والفاصااولٌا واألرز والحمااص ـ وكلهااا مجانٌااة ماان التمااوٌن ـ
واخترعااوا أطعمااة مااا أناازل هللا بهااا ماان ساالطان ٌساادون بهااا رمقهاام وٌسااكتون
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جوعات معداتهم مان مثال حرقاة األصابع والمالحاة( .)1وحتاى علاب البولوبٌاؾ
التً كانوا ٌحصلون علٌهاا أحٌاناا فاً بعا الادورات التموٌنٌاة صااروا ٌبٌعونهاا
لٌنتفعاوا بثمنهاا .وازدهار ساوق البنادورة المفؽصااة( .)2ولام ٌتباق أماام النااس سااوى
السمك.
عنادما ٌهجام السامك علاى المخاٌم ـ والمقصاود األناواع الرخٌصاة ـ فلان ٌشاعر
الناااس بالمفاجااأة ألنهاام كااانوا فااً االنتظااار منااذ أن رأوا الؽطٌطااة( )3تؽطااً كاال
شااًء .ولسااوؾ ٌصااٌبهم هااذا الهجااوم بالساارور البااالػ معباارٌن عاان ذلااك بإرسااال
نسااابهم إلااى حساابة الساامك ـ بطاارؾ السااوق مقاباال الحااالق أبااو ْق ِرلااهْ ـ ا لٌشااترٌن
بالقرش أو القرشٌن فرشا كامال من السردٌن الذي ٌمكن تحوٌله إلى وجبات شهٌة
ومؽذٌة فاً آن :فمان القلاً إلاى الكفتاة بالر ٌْحاان إلاى الصاٌنٌة بالبنادورة ـ تحمال
على الرأس إلى فرن السلً ـ إلاى الفساٌ ! .نعام الفساٌ ! ..وكاان الفقاراء ٌصانعون
من السردٌن الصؽٌر فسٌخا ٌتمتعون بأكله خصوصا النساء الالتً ٌتعجب صاابر
ماان شااؽفهن بااالموالح :فبمجاارد أن تتناااول الواحاادة ماانهن لٌمونااة تباادأ فااً مصااها
بشؽؾ ؼرٌب وتوحوح مصدرة أصواتا تثٌر أعصاب الرجال وربما ؼرابزهم!.
لقد أدركت نسوة المخٌم مبكرا الفوابد الؽذابٌة الرابعة للسردٌن فلطالما رأٌان
أزواجهن ٌطردون األوالد خارج األكواخ رؼبة فً أداء بع الواجباات الدٌنٌاة
بمجرد تناولهم وجبة من السردٌن! .لقد أدركن ذلك فعاال وصارن مان ثام متهٌباات
الستقبال موسم السردٌن بكثٌر مان الشاوق والتخاٌالت بمجارد رةٌاتهن للؽطٌطاة
فاوق القرمٌاد .ولكاان عنادما تؽٌاب الؽطٌطااة ومعهاا الساردٌن ال ٌتبقااى فاً حساابة
المخٌم إال كلب البحر والسلفوح والسلحفاة والبرش..
كثٌرا ما كان الصٌادون ٌسحبون إلى الحسبة سلحفاة بحرٌة ضخمة فٌاذبحونها
علااى ماارأى ماان الناااس فتسااارع النسااوة إلااى اسااتقبال دمابهااا فااً أوان أعاادت
تمهٌادا الساتخدامها فاً تحضاٌر وصافات عالجٌاة عجٌباة
خصٌصا لهذا الؽر
ّ
لألماارا المستعصااٌة كااالعقم والعنااة والحااب ؼٌاار ملتفتااات إلااى تح اذٌر شااٌ
الجامع من تناول الادم أو اللجاوء إلاى الساحر ..وال جارم فقاد ظلات نسااء المخاٌم
راؼبااات فااً زٌااادة معاادل اإل ْنجاااب لتأكٌااد أنااوثتهن وللمحافظااة علااى بعااولتهن
المتمٌزٌن بعٌونهم الزابؽة .ولن ٌنسى صابر منظرهن وقد هجمن على حمار مٌات
1ـ حرقة األصبع :قلٌل من زٌت الصوٌا تحمر فٌه بصلة صاؽٌرة ثام ٌماأل القادر بالمااء والقلٌال
من الملح .وبعد أن ٌؽلى مرة أو مرتٌن ٌصب فً إناء واسع لٌلقً فٌه المهاجرون كسرات مان
الخبز الجاؾ ٌلتهمونها بشؽؾ ثم ٌلحسون أصابعهم من بعد وهم ٌحمدون هللا على نعماة المااء
والملح .أما المالحة :فإناء فخاري كبٌر وملح ولٌمونة وكثٌار مان الفلفال ٌهارس فاً القااع ثام
ٌصب علٌه الماء البارد وتلقى فٌه كسرات من الخباز تهارس باألٌادي ثام باألسانان والمعادات
واألمعاء.
2ـ هً البندورة التً فقدت تماسكها ولم ٌتبق منها إال الرمق األخٌر.
3ـ هً الضباب.
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ـ بعد أن أمضٌن شطرا من النهار فً إعادة حفر قبره فاً الساافٌة ؼرباً المخاٌم
ـ ا ٌقااتطعن قطعااا لهااذا الؽاار ! .ولاام ٌكاان أزواجهاان خااالل كاادحهم فااً بٌااارات
الجبالٌة وكروم الؽزازوة ٌدركون أنهم سوؾ ٌأكلون آخر النهار قطعاا مان لحام
حمار مٌت أو قلٌال من دم السلحفاة.
كانت الحفارة عمٌقاة وقاد تزاحمات حاول حوافهاا النساوة .ولام ٌكان الحماار قاد
تحلااال بعاااد فالظااااهر أنهااان كااانّ قاااد راقااابن عملٌاااة الااادفن وساااارعن إلاااى إدراك
المطلوب! .وكانت أم خلٌل زعٌمة جماعة النساء تتولى القطاع والتوزٌاع حساب
طبٌعااة الطلااب بعااد أن احتفظاات لنفسااها بالقطعااة األفضاال( .)1كاناات منكبااة علااى
الحمااار بسااكٌنها المشااحوذ الالمااع تقطااع وتقطااع .وكلمااا قطعاات قطعااة ناولتهااا
لواحدة من النساء وهً تقول:
ـ خذي ٌا اختً ..هللا ٌه ّدي سرك وٌنوّ لك اللً فً بالك..
فتبتسام صااحبة القطعاة ثام تمتاد ٌادها ِبحركاة الشاعورٌة ـ كأنهاا خجلاى ـ نحاو
مندٌلها تؽطً بطرفه فمها مؽمؽمة:
ـ هللا ٌسمع منك ٌا ام خلٌل..
المهاام هااو أن الحمااار انتهااى بٌنمااا لاام تنتااه طلبااات النسااوة ..وعااادت الكثٌاارات
ماانهن إلااى بٌااوتهن متحساارات علااى قلااة بخاتهن وحاقاادات علااى أم خلٌاال وٌلعاانّ
السحر والشعوذة وقلة عقل النساء وضعؾ دٌنهن..
أم خلٌاال كاناات بٌضاااء طوٌلااة القامااة عرٌضااة المنكبااٌن مثاال رجاال وتتمنطااق
حول وسطها بمندٌل قماشً عرٌ مطرز تشده حتى ٌهصر بطنها وٌةدي إلاى
بروز عجٌزتها الكبٌرة ـ بصورة أكثر من الالزم وتزعجها .ولكن ما العمل وهاً
إذا أرخت الحزام قلٌال ظهر بطنها الضخم! ـ وخالل انكبابها المنحنً علاى عملٌاة
التقطٌع والتوزٌع كان العرق ٌتفصّد من وجهها وٌترقرق سٌاال نحو عنقها ومن
ثم إلى األخدود العمٌق بٌن ثدٌٌها المتهادلٌن الظااهرٌن بوضاوح مان فتحاة الجٌاب
الواسع .أما أبو خلٌل زوجها فكان سمٌنا أصالع ـ وكاان النااس ٌسامون كال أصالع
دكتورا ـ أسامر البشارة ٌمشاً مباعادا باٌن سااقٌه القصاٌرتٌن جهاوري الصاوت
ٌشااتؽل ببٌااع "شااعر البنااات" عنااد أبااواب الماادارس وكاناات زوجتااه تنادٌااه :ب اـ"ٌااا
ذكري"!.

1ـ وكان صابر وأصدقاةه ٌتؽامزون وٌتهامسون مصرٌن على تكوٌن تصور شنٌع لهذه القطعة
رؼم أنهم ال ٌملكون األدلة.
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وألنااه كااان مسااتورا ماان حرفتااه ولاام ٌنجااب إال ولاادا واحاادا ـ وكااان ٌنبؽااً أن
ٌكااون أكثاار فحولااة حسااب المقاااٌٌس السااابقة ـ صااار عمااره اآلن أكثاار ماان عشاار
سنوات فقد صار على أم خلٌل أن تتدارك األمر قبل تفاقمه خصوصاا وقاد صاار
زوجها ٌحدق فً جارتهم األرملة الجمٌلاة وهاً تقاؾ لاه علاى الشاباك فاً طرٌاق
عودتااه فٌناولهااا مظروفااا ماان شااعر البنااات ٌقااول إنااه لألٌتااام! .ولقااد كااان أكثاار مااا
ٌؽٌظهاا مان هاذه الممصوصاة ـ التاً كانات تحازم وساطها ِبخاٌط ٌظهار خصارها
أضااعؾ ماان دٌاان المنااافق وٌباارز صاادرها مثاال جنااة محتاجااة إلااى جهاااد مرٌاار ـ
شعر ها الؽزٌر المنسدل على كتفٌها حتى أسفل ظهرهاا مثال ؼاباة مان لٌال داكان
السواد حول قمار خماريّ تزٌناه عٌناان واساعتان ٌختباا فٌهماا الخاابؾ وأهاداب
مثل عرٌشة نخٌل وارفة فوق أناؾ دقٌاق منسااب كادموع الفقاراء ومبسام صاؽٌر
ذي شفتٌن متفجرتٌن مثل شهوة وعل وأسنان كمحارات خارجة لتوها من البحر.
ـ إٌش عاجبه فً هالسامرة المفعوصاة .أماا رجاال عٌنٌهاا فارؼاة .بٌدشار اللحام
والزبادة ـ وتضارب بٌادها علاى فخاذها وساط الشاارع ـ وبٌادوّ ر عاالقراقٌش؟!..
زمن!..
لهذا كان على أبو خلٌل أن ٌأكل قطعة من لحم الحمار!..
أما البرش فقد كان سمكا دابرٌا ٌشبه الطباق ـ وال تشاكل فٌاه الزعاانؾ والاذٌل
إال رتوشا تكمٌلٌة ـ رقٌقا مفلطحا مثال ساجادة جلدٌاة سامٌكة .وعنادما سالمت إدارة
السجن للمناضلٌن بعد ذلك قطعا من الجلد اإلسفنجً لٌفترشوها سموها برشاا!..
والعالقة واضحة.
لام ٌعلام صاابر متاى كاان أول بارش ـ وٌفتار أناه كاان فاً بداٌاة االحاتالل ـ
ولكنه علم بالتأكٌد أن السجناء خاضوا إضارابات متعاددة وقمعاوا عادة مارات قبال
أن ٌتم تحسٌن ظروؾ اعتقالهم وٌحصلوا على مكتسبات أهمهاا األسارّة الحدٌدٌاة
ذوات الطابقٌن والبطاطٌن والفرشات اإلسفنجٌة ِبحٌث صار بإمكانهم االساتؽناء
عن البرش ووضعه تحات الفاراش ..وماع ذلاك فقاد ظلاوا طاوال الوقات مصارٌن
علااى تساامٌة الساارٌر برشااا :اقعااد علااى برشااك ..خلٌتااه ٌلاازم برشااه( ..)1باادي أؼٌاار
برشً.
ولم تقتصر هذه التسمٌة على الساجون المركزٌاة التاً خلقات بهاا األباراش بال
تعدتها إلى كتسٌعوت رؼم عدم مرور قطعة الجلد هذه على معتقالت النقاب البتاة.
وإذ لم ٌكن جٌش الدفاع اإلسرابٌلً مقتنعاا بضارورة تاوفٌر األسارّة للمعتقلاٌن لدٌاه
فاً كتساٌعوت فقاد اكتفاى بتسالٌم كال معتقال مساطحا خشابٌا ـ اسامه األصالً قبال
1ـ مصطلح اعتقالً معناه :أجبرته على عدم التدخل فً أي أمار .وهاو قرٌاب مان فار
الجبرٌة.
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اإلقاماة

الوصاول "مشاطاح" ـ ٌعازل فراشاه عان األر
والحصى المدبب.

المزدحماة بالعقاارب واألفااعً

ٌتكون المشطاح من أربع قطاع خشابٌة سامك الواحادة منهاا خمساة سانتٌمترات
وطولها ثمانٌن سنتٌمترا ممدودة بصاورة متوازٌاة مثال ساكتً قطاار ٌفصال باٌن
كل قطعة وأخارى أربعاون سانتٌمترا تقرٌباا تتصاالب معهاا فاً عادة مواقاع ألاواح
خشبٌة رقٌقة طول الواحدة منهن حاوالً مباة وثماانٌن سانتٌمترا مثبتاة بالمساامٌر
علااى وجهااً السااكة كلٌهمااا ِبحٌ اث ٌباادو المشااطاح كشااطٌرة حشااوتها الخشاابات
األربع القصٌرة المتباعدة وخ ْبزتهاا األلاواح الطوٌلاة المتقارباة ٌفصال باٌن اللاوح
وأخٌه عشرة سنتٌمترات تقرٌبا .وهكذا أصبح المشطاح سرٌرا بفضل كتساٌعوت
وكااان قباال ذلاااك منضاادة تحمااال صاانادٌق الخضااروات وتسااامح لسااكٌنتً رافعاااة
التراكتور بالدخول بٌن سكتٌها الخشبٌتٌن لزوم النقل والترتٌب! .وصاار اآلن لكال
ٌخفاااً تحتاااه فبراناااه
مناضااال سااارٌر ٌرتفاااع خمساااة سااانتٌمترات عااان األر
وصراصٌره وعقاربه وأحالمه المكبسلة فاً رساابل وأحاالم زوجتاه التاً عبارت
الفحص والتفتٌش ثم ختمت ِبـ"عڤار تسنزورا"(.)1
وإذ ظاال المناضاالون ٌعتباارون السااجون المركزٌااة أفضاال ماان كتسااٌعوت فقااد
أصااروا علااى اسااتعادة مصااطلحاتها ونقلهااا إلااى معتقاال النقااب .فاإذا كااانوا هناااك قااد
سموا السرٌر برشا فإنهم هنا سٌصرون كذلك علاى تسامٌة المشاطاح برشاا ..ولقاد
وساالت
أثبتت األبراش فعالٌتها هناا عنادما هطلات األمطاار بعاد رصاؾ األر
المٌاه فً كل االتجاهات وصار المناضلون عابمٌن على أبراش تجري مان تحتهاا
األنهارّ .
ـ إٌه أٌتها الخوابً المدفونة هل نبت الزرع؟ ـ زفر صاابر فاوق برشاه العاابم:
ففاً مثال هااذا الوقات ماان العاام كاناات مٌااه الااوادي تفاٌ علااى الجاانبٌن فااً
ال ِج ٌّ اة ـ أنااا هنااا فااً الخٌمااة :فااوقً ماااء و تحت اً ماااء محاصاار بالرصاااص
والجنود والبرد .وأنتم تأخذون كل شًء!..
قال مفاوضات قال! ..والبٌارة ٌا أوالد الكلب؟!.

1ـ عبرٌة بمعنى :تم فحصه.
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5ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحمدىأبوىرمورةى
ً
فما كنت إال السٌف ٰ
ضرٌبة
القى
ّ
ٰ
انثنى فتق ّطعا
فقطعها ،ثم
أبو تمام

باادا األماار مفاجبااا تمامااا وؼرٌبااا ال ٌحتماال التصاادٌق :الٌهااود ٌجوبااون المخااٌم
بدباباتهم وٌطِ لّون من أبراجها الشاهقة دون قرون أو أنٌاب ـ وتلك كانات صاورتهم
فً أذهان األوالد ـ لقد قٌل بأننا راجعون بقوة السالح ولكن ها هو الساالح ٌؽطاً
وجه األر طر ٌْحا ٌلماع مثال عٌناً ماومس تادافع عان شارؾ المهناة .والمقاتال
الوحٌاااد ممااادد علاااى أسااافلت الشاااارع وراء مدفعاااه الخفٌاااؾ ٌنتظااار مااان ٌوارٌاااه
التراب!.
لقد دخلت الدبابات من كال الجهاات بعاد أن أتمات احاتالل ساٌناء وخلاً بٌنهاا
وبٌن هذه البنادق الخفٌفة .وما تؽنً هذه البنادق الخفٌفة فً مواجهة جبال الحدٌد!.
اشتعلت الناار فاً الثكناة العساكرٌة التاً كانات قبال الحارب مدرساة .وصامت
أحمد سعٌد( )1تماما وتوقؾ عان إحصااء الطاابرات اإلسارابٌلٌة المحترقاة .وحاوّ ل
الناااس مةشاارات الرادٌااو إلااى إذاعااة إساارابٌل ـ ومااا كااانوا ٌفعلونهااا ماان قباال إال
لالستماع إلى سفٌنة نوح()2ـ ٌستمعون منها إلاى البٌاناات العساكرٌة ..وظهار شاًء
اسمه الجواسٌس دلل على أن بإمكانه تقدٌم الخدمة للمنتصارٌن والوشااٌة بفادابًٌ
مصطفى حافظ .وصار الٌهود ٌجمعون لهام النااس فاً السااحات وٌماررونهم مان
أمااام سااٌارات مؽلقااة تطلااق نفٌرهااا لحظااة ماارور الفاادابً المضااطرب فٌسااحبه
الجنود وٌطلقون علٌه النار أمام أعٌن الحاضرٌن.
قبل أٌام فقط كانت النساء مشؽوالت بتجهٌز الطعام وحمله إلى المقاتلٌن علاى
الحدود الشرقٌة! .أماا اآلن فقاد صارن مشاؽوالت باقتطااع أشاجار الؽاباة المتبقٌاة
وحزمها حزما ضخمة ـ ٌحْ ملنها على رةوسهن أمٌاال ـ لتخزٌن الوقود فوق أسطح
القرمٌااد والصاافٌح واألسبساات فااالٌهود ال ٌملكااون آبااار بتاارول ولاان ٌكااون لاادٌهم
الدافع لتوفٌر الطاقة للعرب المهزومٌن!.
1ـ مدٌر إذاعة صوت العرب القاهرٌة خالل حرب حزٌران.391.
 2ـ برنامج فلكلوري فلسطٌنً كان ٌقوم على إعداده حٌنذاك عدد من الفناانٌن العارب فاً الدولاة
الٌهودٌة أشهرهم "أبو طافش" و"الخواجا أندرٌة".
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وإذ لاام ٌكاان الرجااال علااى اسااتعداد لمشاااركة نسااابهم فااً هااذا العماال الشااجاع
بسبب السٌارات العسكرٌة التً تمأل الشوارع فقد صاار بإمكاانهم اآلن أن ٌنظاروا
إلٌهن بإعجاب مكتشفٌن فٌهن مزاٌا لم تكن ظااهرة مان قبال! .لاذلك ارتفعات نسابة
اإلخصااااب لٌااازداد عااادد الموالٌاااد بعاااد شاااهور وٌساااتطٌع المخاااٌم أن ٌتضااااعؾ
وٌؽطً العجز الذي منً به جراء رحٌل عدد كبٌر من أبنابه إلى األردن.
واسااتؽلت النساااء هااذا اإل ْنج ااز الباااهر وصاارن ٌ اذ ّكرن أزواجهاان بقلااة أصاالهم
وفراغ عٌونهم وبأنهم هم األ ّكاالون الن ّكاارون ال هانّ كماا ظلاوا ٌزعماون إلاى ماا
قباال وقاات قصااٌر .وال جاارم فمااع بداٌااة الحاارب قباال أٌااام وانطااالق بٌانااات أحمااد
سعٌد عان التقادم علاى المحااور المختلفاة أخاذ الرجاال ٌنظارون إلاى نساابهم بؽاٌظ
شاادٌد وملاال خااالل حاادٌثهم عاان الطرٌقااة المثلااى التااً ٌجااب اتباعهااا عنااد اقتسااام
الٌهودٌات الشقراوات بعد االنتصار! .فاإذا كاان اإلساالم قاد أبااح السابً فلمااذا ال
ٌستولً كل منهم على عدد من هاته البنات الممشوقات المثٌرات للخٌال؟!..
فاآلن استحق الد ٌْن ـ حدثت النسوة أنفسهن ـ وصاار علاى الرجاال أن ٌصامتوا
أمااام هااذا الهجااوم فااً الااداخل والخااارج مفضاالٌن إظهااار قاادرات مضاااعفة فااً
الفراش تساعدهم على تؽطٌة هذا العجز المرٌر.
توقؾ الحدٌث مةقتاا عان البلاد والعاودة والموارٌاث والحادود وقاد كاان قبال
ذلك محتدما ٌشتد أواره ٌوما بعاد آخار ماع تصااعد المعاارك حتاى صاار عطٌاة
ٌرسم لصابر على التراب شكل البٌارة وحدودها محذرا إٌاه من طماع األقاارب
ؼٌر متوان فً توصٌؾ الدار وترسٌم حادود الحصاة فاً الماارس! .وأؼلقات اآلن
ملفات كانت قد فتحت من قبل عندما صاار كال واحاد ٌاتهم أقارباه باالعتاداء علاى
أرضه وٌهدد باستعادة ما سلب منها بالقوة ألنه كان وحٌدا فً الماضً ثم صاار
له اآلن أبناء ٌأكلون الحصى.
لقد أخذ كل شًء فً التؽٌر الحثٌث منذ أن بدأت طابرات الٌهود بقصؾ مخاٌم
الؽجر .وصار الناس ٌتهامسون فً وجل وقاد اصافرّ ت وجاوههم وٌتناقشاون فاً
أمور باتوا اآلن ٌفهمونها ..ولكنهم مع ذلاك ظلاوا ٌخشاون هاذا الفهام المتاأخر إلاى
أن بدأ قصؾ المخٌم.
باادأ القصااؾ فااً ساااعات الصااباح إذ أخااذت القناباال تنهااال علااى المخااٌم ماان
الشاارق .وباادأت البٌااوت فااً االنهٌااار .وصااار الناااس ٌهربااون إلااى الؽاارب حٌااث
المتبقً من أشجار األكاسٌا والبٌارات وكروم التفاح .وتقادمت الادبابات تطحان كال
شًء قبل أن تعلن مكبرات الصاوت احاتالل جاٌش الادفاع اإلسارابٌلً للمخاٌم .ثام
فر نظام حظر التجوال.
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كاان أزٌاز الرصااص وقصاؾ المادافع فاً كال شابر مان الهاواء ٌمار مان بااٌن
الناس وأعضاابهم طاوال الوقات والنااس منطرحاون علاى وجاوههم وملتصاقون
بتراب السوافً رجاال ونساء حتى إن صابر تعجاب عنادما رآهام ٌخرجاون بعاد
كل ذلك كما لو كانوا ٌبعثون من جدٌد!.
كٌؾ أمكن أن تحمً األر

كل هةالء من الموت؟!.

ورؼم كل ذلك فقد وجد هنالك من ٌقوم ِبجمع السالح المنطرح علاى التاراب
ودسه فً أكٌاس من الخٌش بٌن أوراق الشجر الجافة ونقله إلى المخاٌم مان باٌن
ساٌارات الٌهااود لٌااتم إخفاااةه وسااط أكااداس الحطااب والنساااء والهزٌمااة والفوضااى.
وبعااااد أٌااااام صااااارت ّ
زخااااات الرصاااااص تساااامع فااااً اللٌاااال متبادلااااة مختلطااااة
باالنفجارات .وصار الٌهود ٌمشون بالمقلوب وٌتلفتاون فاً كال اتجااه وقاد تخلاوا
عن استهتارهم المتبجح باالنتصار على أربع عشرة دولة عربٌة فً ستة أٌام.
ٌااا هلل! ..ماااذا فعاال بنااا معلمااو التااارٌ ! ـ حاادث صااابر نفسااه وهااو ٌتقلااب علااى
البرش ـ ما إن ٌدخل الواحاد مانهم الفصال حتاى ٌحا ّل الهادوء وتشارببّ األعنااق
فً انتظاار ساماع هاذا الاذي ال ٌعارؾ أحاد كٌاؾ ٌنطاق بالكلماات ومان أٌان ٌاأتً
بها!.
لم ٌكن اللوح والطباشٌر فً أٌادٌهم إال نٌراناا ساوداء ورماادا متطااٌرا ..وكاان
"أحمااد أبااو عمٌاارة" فااً الااذروة ماان هااةالء والملااك بؽٌاار منااازع إلااى حااد أنااك
تستطٌع سماع أنفاس األوالد حٌن ٌبدأ الدرس ذارعا ؼرفة الصاؾ مان أولهاا إلاى
آخرها وهو ٌنشد األشعار أو ٌتلو بعا النصاوص الماأثورة .ثام فجاأة ـ ال تادري
بعااد كٌااؾ ـ ٌاانق علااى اللااوح ماان آخاار الفصاال صااارخا وقااد احماارّ ت حاادقتاه
لٌمأله بالخطوط المنبعثة رماحا من قلب الصحراء إلاى أطاراؾ الكاون األربعاة
مدونا على رأس كل رمح اسما من أسماء القادة األسطورٌٌن :خالد وأبً عبٌادة
والمثنى وشرحبٌل ...كل ذلك واألوالد صامتون فاؼرو أفواههم وقد تناسوا كال
شقاواتهم وحساباتهم الصؽٌرة وسط هذا الطوفان من المجد والسحر واألحالم!.
أي عبق كان ٌنبعث مان ذلاك البادوي األسامر! .كأناه قاادم لتاوه مان الصاحراء:
قصٌر القامة رفٌع البنٌة ذو عٌنٌن ؼابرتٌن بٌن وجنتاٌن بارز أعالهماا وانسااب
أسفلهما ـ شأن كال وجاه نحٌال ـ وفام صاؽٌر بشافتٌن رقٌقتاٌن كالتقااء ساٌفٌن علاى
بوابة مؽلقة ال تنفتح إال لتخرج منها أعاصٌر الجنون.
وحٌد أمه كان بٌن بنتٌن بعد أن ث ِكلت أبااه فاً احاتالل ..3921مثال ذباب فاً
فالة كان ٌنام البدوي األسمر أحمد أبو عمٌرة مؽمضا عٌنا وفا ِتحا أخرى تحات
رأسااه بندقٌتااه العااامرة ودعااوات أمااه وذكرٌااات أٌااام خل ا ْ
ت!ٌ ..طماابن علااى نااوم
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المخٌم ثام ٌنطلاق فاً رحلتاه اللٌلٌاة لٌعاود مان آخار اللٌال ماثقال باالفرح كأناه لام
ٌؽادر فراشه للحظة .السر لدٌه شرؾ شخصً ؼٌر قابل للتداول.
وٌااداه النحٌفتااان! ..تلكمااا الٌاادان النحٌفتااان بأعصاااب مماادودة مثاال حبااال ماان
فوالذ! ..كم مرة أذاقت الٌهود طعم الماوت! ..الماوت المفعام بأصاابع مان طباشاٌر
فً ٌدي معلم بدويّ أسمر ٌعلم تالمٌذه استنبات الحٌاة وسط صاحراء مان الماوت
والهزٌمة والخراب!.
معركته الكبرى كانت عند المدرسة ..ربما لم تستمر سااعة ولكان أهال المخاٌم
ٌقساامون بأنهااا اسااتمرت دهاارا ..دهاارا كبٌاارا متطاااوال ماان الرصاااص والصااراخ
والدويّ .
وجاااءت األمااداد إلحكااام الحصااار! ..الدولااة التااً هزماات أربااع عشاارة دولااة
عربٌااة تحكاام الحصااار علااى رجاال نحٌااؾ أساامر مسااتدلّة علٌااه وسااط الظااالم
بضوء عٌنٌه! .ولكن دعوات النساء فً المخٌم من حوله وآٌة الكرسً حمتاه مان
الوقاوع فااً أٌادٌهم فنجااا ..ولملاام المحاصِ ارون ـ الااذٌن هزمااوا أرباع عشاارة دولااة
عربٌة قبل أٌام ـ قاتالهم ..ثام جااء البادوي األسامر فاً الصاباح إلاى ذات المكاان
ٌحمل فً قلبه رضا أماه و تحات إبطاه ور ٌْقاات الادرس ..جااء هادباا باساما كاأن
الذي كان هنا باألمس شخص آخر!.
الباادوي الصااامت ساند أختٌااه وأماال أمااه الوحٌااد المعلاام األساامر الااذي ٌحفاار
طرٌقه وسط الموت كأنه ال ٌعرفه ..بعد ذلك عنادما آن األوان وجااةوا لٌأخاذوه
م ّد قامته كوتر وابتسم كأنه كان فً االنتظاار ..ولاو نظار أحادهم تلاك اللحظاة فاً
عٌنٌه إذن ألبصر كهوفا ؼابرة ودهالٌز.
ساار أماامهم صااامتا ال ٌنابس ِبحارؾ ثام ركااب الساٌارة العسااكرٌة ولام ٌلتفاات
وراءه أبدا..
البادوي الصااامت كاان واثقااا ماان أناه قااد خلّاؾ وراءه زرعاا ٌوشااك أن ٌنباات..
وبعاد أٌااام جااء الخباار بأناه مااات ..خااط فمااه وماات متاادرّ عا بادهاء ٌشاابه صاامت
البحر ..ثم بعد ذلك فقط عرؾ الجمٌع بأنه كان صااحب أكٌااس الخاٌش ومعاارك
اللٌل وبداٌات االنبعاث..
وواصاال الٌهااود ؼساال دماااء جنااودهم عاان األساافلت .وخااٌم ظااالم صااامت علااى
المدرسة .وزاد الطالب من مشاكساتهم للناظر المقرب من سلطة الحكم العسكري.
من كان ٌظن أن تج ري األماور علاى هاذا المناوال؟! .مان كاان ٌظان أن الٌهاود
فااً عااام 391.وٌفتحااون الحاادود لٌجتمااع
سااوؾ ٌحتلااون مااا تبقااى ماان األر
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الشتات إلى الشتات وٌرى الناس أرضهم بعد طول ؼٌااب؟! .حتاى هاةالء الخبثااء
ال ٌخلون من ؼباء! .وإال فهل هناك محتل ٌعٌاد بعاث الاذكرٌات مان قرٌاب إال أن
تكون قد حلت به لعنة السماء!..
بعد عشرٌن سنة ٌعود عطٌة لٌرى ال ِج ٌّة وٌشم ترابها! .سقٌا ألٌامك ٌا ِج ٌّة!.
ٌنبت كل زرع من أرضاه فٌكتساب طعمهاا كماا ٌكتساب الولٌاد دماه مان أماه..
صبحة كانت تعرؾ طعم األر فاً حلٌاب الحاالل :بمجارد أن ٌعاود األوالد مان
المرعااى آخاار النهااار تتااذوق الحلٌااب فتساامً المرعااى .وكااان البقاار ٌاادرّ الحلٌااب
بسخاء بمجرد أن تمس أصابعها الضروع ..واإلنسان كما الزرع ٌولاد مان طٌناه
وٌكتسب لونه وتفوح من حدٌثه رابحته .وهةالء ال ٌشبهون هاذا الطاٌن فاً شاًء:
مالمحهاام باااردة كمااا الااثلج الااذي نبتااوا منااه ال ٌعرفااون لؽااة البٌااارة وال حكاٌااات
الوادي .ولم ٌسمعوا طوال عمرهم النجس عن سهرات لٌالً القمر فاوق البٌاادر.
حتى شربة المااء أباوا أن ٌباذلوها ..جااةوا مان وراء البحار شاقرا جلحاا كاالحً
الوجوه من أر جلحاء ال تعرؾ السماء إلٌها طرٌقاا ورؼام ذلاك جااةوا باسام
السماء! .واآلن هاا هام ٌساكنون ال ِجٌّاة وٌطاأون التاراب الاذي ترقاد فٌاه ملٌحاة!ٌ .اا
بختااك ٌااا شااٌ حماادان ال رحلاات وال أتعباات نفسااك بالحٌاااة :تشاابثت بااالطٌن حتااى
دفنت فٌه وتركت لنا المخٌم والوكالة وخراب الدٌار!.
عاد عطٌة إلى ال ِج ٌّة لٌعمل فً تحمٌل الروث من مزارع البقر إلى ؼازة .عااد
لٌرى ال ِجٌّاة بعاد ؼٌااب عشارٌن عاماا .ولاو قٌال لاه :إناك ساتعمل الٌاوم دون أجار
لوافق.
قفااز إلااى الصااندوق الخلفااً الكبٌاار .وانطلقاات بااه السااٌارة علااى طرٌااق ٌعرفااه
ووطأته قدماه من قبل .بعد نقطة الحدود بقلٌل كاان الجسار الضاٌق كماا هاو .أطال
برأسه من فوق سنابل السٌارة :هنا ٌمر الوادي قادما من ال ِج ٌّة قبل رحلتاه األخٌارة
إلااى البحاار ..هااا هااو الااوادي ولكاان أٌاان الماااء؟! .الفصاال لاام ٌاازل شااتاء! .هااذا أحااد
األشٌاء التاً تؽٌارت ٌاا عطٌاة! .ثام هاا هاً مدرساة بربارة ؼرباً الطرٌاق! .نحان
اآلن على أباواب ال ِجٌّاة ..توساعت المدرساة وجا ّدد بناةهاا ..لاو عااش أباً لدرسات
فٌها ولكنت اآلن أفك الخط وأوقع على األوراق الرسمٌة بدال من هاذه البصامة
أطبعها على الورق كما الحافر! ..ولكن من كان سٌهتم بتعلٌمً بعد ماوت أباً! .ال
ٌظهاار علاااى المدرسااة أنهاااا تسااتخدم اآلن للتعلاااٌم فلربمااا حولوهاااا إلااى متنااازه أو
متحؾ! ..وراء المدرسة بقلٌل كانت البلد وكان بٌت كبٌرهاا أحماد عباد الارحمن..
هللا ٌرحمااك ٌااا أبااو ذٌااب كلمتااك فااً برباارة مااا كاناات تناازل األر  ..أٌاان كااروم
العنب ..ال تظهر من هنا وال أثر لها! ..اقتلعها الجبنااء! ..علاى هاذه الطرٌاق كانات
ض ْتهم الحرب وؼنمنا كل شاًء ..آه لاو سالحتنا
المعركة ..هرب الجبناء فور أن ع ّ
الجٌوش العربٌاة وتركتناا لماا ذهاب كال شاًء ..لكان حتاى أسالحتنا الخفٌفاة التاً
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اشترٌناها بقوت أبنابنا جردونا منها ..ثم زعموا أنهم سٌحموننا ..ذهبوا ولم ٌحموا
حتى أنفسهم وسحبونا وراءهم..
ذهب كل شًء .واآلن أعود إلى بلدي السلٌب كشحاذ متسلل!..
أوشااكنا علااى الوصااول .إلااى الٌمااٌن جهااة الشاارق ترقااد ال ِج ٌّ اة وترقااد عظااام
اآلباءٌ ..ا هللا! ..هناا كانات الساكة وهناا كاان معساكر اإلناـجلٌز وهناا بٌاوت البلاد
بعد الوادي وهنا الشعؾ حٌث فقدنا سبٌتان وهنا البٌارة وهنا ...أٌن البٌارة أٌان
البٌوت أٌن الوادي؟ .هل ذهب كل ذلك! .رحماك ٌا رب!..
قفز من السٌارة قبال أن تتوقاؾ وأخاذ ٌجاري نحاو الاواديٌ .عارؾ مكاناه وإن
ردمٌ .عرؾ الحصى حصاة حصاة كما ٌعرؾ أنفاسه وراحة ٌده ودقات قلبه.
خشخش الحصى تحت قدمٌه الحافٌتٌن فاا ْنحنى مثال عاشاق ..تحساس الحصاى
الناعم ..انكبّ على األر موشوشا وسامع صاوت الحصاى العطشاان :كنات فاً
انتظارك فقد علمت بأنك ستأتً .ولكن أٌان البااقون؟ .جرفاوا كال شاًء كاان هناا
فلماذا ذهبتم .وهل تزوجت بعد ملٌحة؟ٌ .ا لك من مسكٌن! .هل لك أوالد؟ .لماذا لام
ٌأتوا معك؟ٌ .جاب أن تحادثهم بكال شاًء .وٌجاب أن أراهام فاً أول فرصاة ..هال
تقسم؟..
نعم أقسم أقسم أنهم سٌأتون ..فقط بعاد أن ٌكباروا قلاٌال ساٌأتون ..صاابر اآلن
فً الخامسة عشارة وقاد حدثتاه عان كال شاًء :حدثتاه عان ملٌحاة وخاصّ محماد
إبااراهٌم وكاارادٌش الااذرة والٌخنااً ومحمااود خلٌاال و"هاار امااتش عناادنا" ..كاال
شًء ..كل شًء ..لم أترك شٌبا لم أقله له ..سٌأتون ..وأقسام علاى ذلاك بمان أسابػ
القداسة على كل حصاة وحجر وعلى كل ذرة رمل وقبضة طٌن وقطرة مااء ..أال
تعااود الطٌااور إلااى أعشاشااها مهمااا طالاات بهااا الهجاارة؟! .ولاابن طااال بااً العماار
ألحضرنّ صابر إلى هنا فور أن تصبح له بطاقة هوٌة لٌارى كال شاًء .بعاد أن
حدثته مرارا عن البلد لم ٌباق إال أن أحضاره ألضاع لاه األساماء علاى مسامٌاتها.
ولن تضرنً هذه التؽٌٌرات الطارباة .ساأحدد لاه كال شاًء بوضاوح علاى األر
كما كان ..إننً أعرؾ األمكنة والحادود والعالماات كماا أعارؾ كاؾّ ٌادي وطعام
لسااانً .ولاابن ماات قباال أن أعااود بااه فلٌعاارفن أرضااه وقرٌتااه وقبااور أجااداده كمااا
رسمتها له على تراب المخٌم طوال خمسة عشر عاما..
ٌا سالم! .من كان ٌدري أن هذا ساٌحدث! .ظننتناً مادركا العاودة ألماوت هناا
ولكاان ٌظهاار أن ذلااك سااوؾ ٌكااون ماان نصااٌب األوالد ..الٌهااود اآلن بااٌن أٌاادٌهم..
جاةوا إلٌنا من وراء حصونهم مارة أخارى وصاار بإمكانناا اآلن أن نتواجاه ولاو
بطرٌقة مختلفة ..هكذا سمعت األوالد ٌقولون.
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جرى ٌسارا نحو البٌاارة :مكانهاا جناوبً الاوادي والببار شامالٌّه ..ارتفاع لهاثاه
وهو ٌتلفت فً كال االتجاهاات ..لماح شاجرة رماان ..صاار قلباه كالطبال وؼامات
عٌناااه ..توقااؾ قلااٌال ٌسااتجمع أنفاسااه المتفرقااة ولكاان الصاابر لاام ٌسااعفه فواصاال
الجري حتاى وصال الرماناة ..رماناة سالطان وال شاك! ..كانات وساط البٌاارة ..أناا
اآلن فاااً البٌاااارة ..هناااا كاااان الشاااجر وهناااا كانااات الجابٌاااة ومااان هناااا كاااان ٌمااار
"العمااال"( ..)1وهنااا تعاركاات مااع أبناااء المختااار الجدٌااد علااى دور الماااء ..وهنااا
كان ...لكن أٌن الببر؟!..
جال بعٌنٌه باحثا عنها فلمح بقاٌا حفرة مردومة فهرول نحوها مثل مجنون:
ٌا هللا! ..الببر! ..ببر محمود خلٌل! ..رحماك ٌا ربً رحماك!..
ارتجفاات ساااقاه حتااى هاابط .وانهااار ٌاادفن وجهااه فااً بقاٌااا الحفاارة المردومااة..
وشاااهٌقه ٌاااوقظ
وؼطااات ساااحابة وجاااه الشااامس وصاااار ظهاااره ٌعلاااو وٌااانخف
السااكون ..ردمااوا البباار وخلعااوا البٌااارة وهاادموا البٌااوت وسااووا الااوادي! .هاال
ذهب كل شًء مرة واحدة وإلى األبد؟!.
رفع رأساه والتفات شارقا فارأى شاجرة تاٌن فعرفهاا :تٌناة بهٌاة! ..مشاى نحوهاا
قلااٌال ..كاناات جاارداء شااعثاء صااامتة تشااارك األر فااً ترقبهااا الطوٌاال ..تقاادم
أكثر فخٌل إلٌه أنها اهتزت قلٌال ..ماد ٌاده ومساح علاى جاذعها ..احتضان الجاذع
فأحست الخالٌا بالدؾء وتحركت البراعم الكامناة متأهباة لالنبثااق مان جدٌاد ..لاو
استمر واقفا هكذا فلسوؾ تورق الشجرة..
ناداه أصحابه مستعجلٌن ..لوح لهم بٌده مستمهال لحظات ..ظلات الشاجرة ترناو
إلٌه ولكنها لام تاتكلم ..الشاجر أكثار قادرة علاى الصابر والصامت ..ظلات الجمٌازة
لسنوات ال تثمر حتى عاد محمود خلٌل فاقترحوا علٌه أن ٌقطعها فابتسم وقال:
ـ أنا باعرؾ لؽة الشجر ..را ٌْحة تثمر ..ورا ٌْحٌن تشوفوا.
وبالفعل أثمرت الجمٌزة بعد عودة صاحبها .وهذه التٌنة ما تزال تنتظر بهٌة!.
تطلااع جنوبااا جهااة الٌمااٌن حٌااث بٌااوت األشااكناز فااوق المااارس ..هااز رأسااه
ولمعت عٌناه وللمرة األولى خرج صوته مسموعا:

1ـ مجرى ماء صناعً مصنوع من األسمنت وخاص بالبٌارات.
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ـ ولو ..عندما تزول البٌوت ساوؾ أعارؾ مكاان الحدٌادة وأعٌاد ؼرساها مان
ْ
أعش حتى ذلك الحٌن فسوؾ ٌعرفاه صاابر ..كال شاًء مرساوم
جدٌد .وإن لم
فً ذاكرته بالضبط كما أردته له.
استدار عابدا نحو رفاقه الواجمٌن إلى جانب السٌارة ..مشى بهادوء مان خاالل
الشااجر الااذاهب ..ارتطماات قدمااه بشااًء فااا ْنحنى متطلعااا! ..وكاناات زاوٌااة حدٌدٌااة
متثنٌة وقد تعلقت بها بقاٌا سلك شابك مما كان سٌاجا! ..انقشاعت الساحابة وأشارق
وجه الشمس من جدٌد ..تل ّمس الزاوٌة ِبحنان بالػ ثم احتضنها كماا ٌحتضان قلباه
وحدث نفسه بضرورة أخذها معه إلى البٌات ..ماد ٌاده لٌقتلعهاا ولكان شاٌبا بداخلاه
هتؾ به أال ٌفعل فتراجع مؽمؽما:
ـ ٌجب أن تبقى فً األر

حتى ٌراها صابر.

وفااً المساااء عاااد عطٌااة إلااى المخااٌم ٌحماال مرارتااه فااً حلقااه كأنااه هاااجر
باألمس فقط! وأخذ ٌحدث صابر عمّا رأى..
وبعد أٌام ذهب إلى العمل فً مزارع الٌهود .وهناك مات..
مات ؼرٌبا ودفان بعٌادا كماا فعال أباوه مان قبال ..وتارك لصاابر وصاٌته باأن
ٌذهب إلى ال ِج ٌّة.
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1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رطوّة ى
ترا ُبك ناداك
من ال ٌُلبً نداء تر ِابسْ!..
ترا ُبك ناداك
ب
ٌا لٌتنً كنتُ كل الترا ِ
وعشب هضابِ ْس..
ترا ُبك ناداك
أنت الذي كنت سر اخضراري
غٌاب ْس..
وسر
ِ
إبراهٌم نصر هللا

لم ٌتبق من البٌارة إال قطع من السٌاج المتهرّ ئ وزاوٌة حدٌدٌاة مابلاة صامدت
طوال هذه السنوات! .عبثا بحثت عٌنااه عان شاجرة برتقاال هناا أو هنااك .فلام تتباق
إال شجرة رمان تشعبت فروعها منذ القاعدة فً ؼٌاب التقلٌم ..وؼٌر بعٌد خاارج
السٌاج كانت شجرة تٌن شامخة ترقاب المشاهد بصامت .وفاً الوساط بقاٌاا حفارة
مردومة كانت فٌما مضى ببرا تسقً البٌارة.
ال ِجٌّة كانت قرٌاة صاؽٌرة ال تتعادى مسااحتها ثمانٌاة آالؾ وخمسامبة دونام إال
قلٌال وتبعد عن ؼزة تسعة عشر كٌلومترا باتجاه الشمال الشارقً وال ٌزٌاد عادد
سكانها عن ألؾ وأربعمبة فً كل األحوال وترتفع عن سطح البحر خمسٌن متارا.
لهااذا فقااد كاناات تربتهااا طٌنٌااة خصاابة خصوصااا وقااد فصاالتها عاان رمااال الساااحل
أراضً نعلٌا والجورة والخصاص.
وألن ال ِج ٌّة قرٌاة عرٌقاة موؼلاة فاً القادم ـ تشاهد علاى ذلاك البقاٌاا األثرٌاة فاً
القرٌة والقطع المعمارٌة والعمود ـ فقد كان من الصعب التكهن بسبب تسمٌتها بهذا
االسم( )1فقاد تكاون بمعناى :المكاان المابهج الراباق النظٌاؾ أو مان الجاواء :جماع
الجو بمعنى :البر الواسع وماا اتساع مان األودٌاة وقاد تكاون مان ال ِجٌّاة :أي المااء
المسااتنقع .فكاال هااذه المعااانً تصاادق علااى ال ِجٌّااة التااً ٌخترقهااا الااوادي فٌقطااع
االتصال بٌن قسمٌها فً شهور الشتاء القاسً.

1ـ وسوؾ ٌطلق الٌهود علٌها نفس االسم ( )Geiaعندما ٌقٌمون على أنقاضها قرٌة ٌقطنها الٌهود
المجلوبون من أوروبا رؼم أنهم لم ٌكونوا ٌملكون فٌها شبرا واحدا.
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لقااد حاارّؾ الصاالٌبٌون سااابقا اساامها ف ادعوهاْ " :أل ِج اً  ."Algieولعلهاام هاام
الذٌن خربوها قبال أن ٌقاوم المملاوك محماد أباو نباوت والاً أحماد باشاا الجازار
بإعادة بنابها.
ْ
ْ
ملٌحة
وردت
ع بٌر الصفا
جداٌل سود وارختهن ملٌحةْ
ْ
ملٌحة
مسعد هاللً توخذه
ؼنً لو كان بٌشحد ع االبوابْ ..
كااان موتااور البباار اال ْنجلٌاازي ٌصااٌح برتابااة طااوال الٌااوم صااٌحات موسااٌقٌة
منتظمة وٌقذؾ من فمه الماء العذب السلسابٌل فاً الجابٌاة الواساعة .وإلاى جاناب
الجابٌة ؼٌر بعٌد باٌن دوالاً العناب الفارعاة كانات ماساورة نحٌفاة تصاب المااء
الساخن الخارج من جهاز تبرٌد الموتور الذي أحضره محمود خلٌل قبال سانوات
قلٌلة من ٌافا عندما قرر أن ٌحول األر البور إلى بٌارة.
الرجال
مرارا عدٌدة كان عطٌاة ٌخاتلس بعا لحظاات الظهٌارة عنادما تخاؾّ ِ
عان البٌاارة لٌتجاارد تماماا ماان مالبساه وهاو ٌصاافر بشافتٌه بعا ألحاان المٌجنااا
والعتابا وٌندس بٌن أوراق الدوالً تحت الماء الدافا ال ٌخرجه من لهوه وألحانه
وأحالمه إال صراخ ابن عمه المخٌؾ:
ـ ولاكْ ٌاا عطٌاة هللا ٌقصاؾ عماركٌ ..اا رٌتهاا آمناة تركتاك مرماً هنااك فاً
الشمال عند ابوك وار ّتحْ نا من شوفتك ..ولكْ مش خاٌؾ واحدة هالحٌن تٌجاً
تمال جرتها وتشوفك!؟..
ـ ما تٌجً ٌا محمد!ٌ .ا رٌت تٌجً خلٌنً اشوؾ اٌش بٌصٌر فٌها!..
ـ واذا عمك دري؟.
ـ اسكت بالش حدا ٌسمعك ..اٌش بده ٌدرّ ي المختار؟.
ـ ٌروحوا أهل البنت ٌشكو له.
ـ فً حدا قاللهم ٌبعتوا بناتهم على بٌرنا؟.
ـ طٌب روح انصرؾ وحوّ ل المٌةٌ ..ا لال روح..
ـ ا طٌااب راٌااح! ..بااس اناات ظلااك هااان ع الجابٌااة للراٌ اـحة والجاٌااة تطفشااهن
وتنشااؾ الاادم فااً عااروقهن ..ول اكْ اناات اٌااش؟! .اناات مااا بتحسااش؟! .مااا لكااش
قلب؟ ..والال انت وحش زي ما بٌقولوا عنك!.
ـ ِا ِن ْخ ِمجْ ولهْ انت بتفكر كل الناس ما بٌستحوش ز ٌّك؟.
ـ روح ٌا شاٌ ! .وهللا عمارهم ماا هام مجوزٌناك ..ماا انات ؼلباان زي حااالتً
بس شاطر فً الجعار والطوشات..
ـ امشً من هان ولكْ ٌا عطٌة الخبطك بهاالنبوت افشافش لاك راساك اللاً قاد
راس الواوٌّة.
ـ طٌب هاٌنً راٌح .بس ان أجت ملٌحة سلم لً علٌها.
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ـ امشً ولك امشً..
ٌقااول ذلااك متهٌبااا النقضااا مصااطنع علااى عطٌااة الااذي ٌهاارب ماان أمامااه
استكماال للمشهد .وال جرم فهاو ٌعارؾ أن هاذا المحماد لان ٌنفاذ تهدٌاده رؼام أناه
كان حر ٌّا به أن ٌفعل لاو كاان المتحادث إلٌاه بهاذه العباارات شخصاا ؼٌار عطٌاة
خصوصااا وأن نبوتااه ال ٌفارقااه ومسااتعد للتاادخل عنااد أدنااى رؼبااة ماان صاااحبه
الشرس الذي ال ٌعرؾ المزاح وٌحبه عطٌة رؼم كل شًء!.
كانت صداقة عطٌة لمحمد إبراهٌم من دون أقاربه مثار االستؽراب لماا باٌن
هااذٌن الشخصااٌن ماان اخااتالؾ ٌكاااد ٌكااون تامااا فااً كاال طباعهمااا :فقااد كااان عطٌااة
بسٌطا إلى حدود السذاجة ـ وألنه كان ٌحاب الحقٌقاة كماا خلقهاا هللا :قدساٌة شاامخة
ال ٌخالطها رٌاء فقد بدت صراحته لمن حوله فظاظة فجّ ة تساتحق أن ٌتنادروا بهاا
ـ ا مستضااعفا ماان أبناااء عمومتااه (لكونااه وحٌاادا ٌتٌمااا مسااتخدما فااً أمااالك عمااه
المختار المهٌب ذابع الصٌت فً النواحً المجااورة رؼام كوناه مالكاا حصاة مان
األر فً المارس وعشرة دونمات فً بٌارة الحمضٌات المشجرة حدٌثا) متعلقاا
قلبه بالجمٌالت خصوصا عندما ٌرى تث ّناً أعطاافهن تحات جارار المااء المملاوءة
من الجابٌة وٌكثر من التصفٌر بشفتٌه كلما رأى واحدة منهن تهمس بدالل:
ـ انصرؾ ولك ٌا عطٌة ..وهللا ألقول لملٌحة..
فٌطٌر قلبه من الفرح العتاراؾ الجمٌاع باأن ملٌحاة لاه مان دون خلاق هللا .وال
جرم فقد كان عطٌة هاذا فاً حاجاة دابماة العتاراؾ الجمٌاع ِبخصوصاٌة العالقاة
بٌنه وبٌن ابنة عمه الجمٌلة التً وعده أبوها بها ..وكم من لٌلة تمدد فاوق الجارن
ٌنااااجً النجاااوم وٌساااتعٌد فاااً عاااٌن خٌالاااه جمالهاااا المتشاااام وقامتهاااا الممتااادة
وصدرها المبشر بنعٌم وافر ثم ٌبكً فً صمت مستكثرا على نفساه أن ٌحقاق لاه
القدر هذا النعٌم الموعود من عم ؼٌر شقٌق فً نهاٌة هذه الخدمة الطوٌلة.
لقااد تعااود عطٌااة أن ٌؽاادر بااه القاادر فااً آخاار لحظااة منااذ مااات أبااوه فااً إحاادى
رحالته إلى الشامال وساافرت أختاه الكبارى ـ إحادى زوجاات المختاار ـ لتحضاره
وتربٌه فً كنؾ زوجها الذي تهابه األر والفضاء المجاور والناس واألنعام.
ـ جبتك من بالد الكلب والكلبة..
كانت أخته تقول له دابما رؼم أنه ال أحد ٌعرؾ بلدا بهذا االسم!...
أما محمد إباراهٌم فارؼم أناه كاان ٌتٌماا مثال ابان عماه المساكٌن إال أناه كاان
جبارا عتٌّا ٌخاؾ من سطوته كل أهل القرٌة .وكان المختار ـ الذي كان عماا لكال
أقارباه ـ ٌعارؾ كٌاؾ ٌساتخدم بطشاة قرٌباه إلرهااب الخصاوم المحتملاٌن إذ كاان
نبوته الهابل ٌتمتع بسمعة مرعبة بٌن رجال القرٌة .فإذا ما أضٌفت إلاى ذلاك قامتاه
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الطوٌلة وكتفاه الهابلتان أمكن تباٌن األساباب الواضاحة لتبسام الرجاال فاً وجهاه
المتجهم كلما قابلوه أو اشتكت من فظاظته على الجابٌة نساةهم.
لقد كان الٌوم الذي ٌتفرغ فٌه محماد إباراهٌم لمالحظاة الجابٌاة ٌاوم شاةم علاى
الصااباٌا الالتااً ٌخلاابن لاابّ عطٌااة الرقٌااق! ..ومااع ذلااك فقااد كااان محمااد إبااراهٌم
لعطٌااة مثااال األخ ؼٌاار الشااقٌق ٌاارى فٌااه نصاافه المتااواري وراء هااذه السااحنة
القاسٌة.
لماااذا ٌتمتااع المحرومااون بكاال هااذا القاادر ماان الرقاة؟! .وهاال ٌنحاات الشااقاء فااً
النفوس أخادٌد تلٌن من صالبتها وتثلّم من حدتها فتؽدو شفافة مرهفة وإن ظلات
تتخفى وراء ستار من قسوة وراءها حنان بالػ ودمع وأحالم مستحٌلة!.
األحاااالم المساااتحٌلة! ..األحاااالم المساااتحٌلة أساااى متجااادد ولهٌاااب دابااام ٌحااارق
وٌطهر ولكنه ال ٌثٌر إال شفقة اآلخرٌن ..ومحمد إبراهٌم ال ٌرٌاد شافقة أحاد فلقاد
كفاه ما رآه من شفقة تسبػ على عطٌة فال تسمنه وال تؽنٌه..
ـ ا الٌتااٌم فااً هااذه األر القاسااٌة ال ٌحفاار مكانتااه إال بااالنبوت .وهٌهااات أن
ٌصنع النبوت حبا ـ هكذا ظل ٌقول محماد إباراهٌم لعطٌاة ـ إن كال ماا تاراه هناا
كااذب فااً كااذبٌ :رٌاادون نبوتااك وساااعدٌك وأناات ترٌااد حبااا لاان تجاده فااً هااذا
المكان القاسً ـ ٌواصل محمد إبراهٌم بوعً ٌخٌؾ عطٌة أكثر من كل شاًء ـ
فارحل إلى بالد هللا كما فعل أبوك من قبل .ومن ٌدري! فربما تجاد باالدا أكثار
لٌنا وقلوبا أكثر عطفا .بل ربما تجد نصفك اآلخر هناك.
ولكً ٌكتمال المشاهد تماماا فقاد كاان علاى هاذا الثناابً أن ٌاتم نقصاه بسالطان
سلطان الاذي كاان بإمكاناه أن ٌقاول للمختاار بحاقٌ :اا عام ألناه ابان أخٌاه المادلل
الذي ٌسطو على كل شًء فً القرٌة فً حماٌته.
ـ هذي رمانة سلطان ـ قاال الشاٌ الهارم المتبقاً مان تلاك األٌاام ـ وهاذٌك اللاً
هنااك تٌناة بهٌااةٌ ..اا سااالم! .هللا ٌرحماك ٌاا ساالطان وٌارحم كاال األماوات ..لمااا
هجاام علااى أبااوك اوالد عمااه فزعلااه ساالطان ..ضاارب اوالد اخااوه بااالنبوت
وخلّااص عطٌااة ماان بااٌن اٌاادٌهم ..كااانوا بٌتقاااتلوا علااى دور المٌااة ..أبااوك كااان
بٌسقً دورٌن :دوره ودور محمود خلٌل .وسلطان ما كانش تبع شؽل كان تبع
حرمنة وزعرنة .بس وهللا كان أخاو صااحبه .وكاان أباوك هاو ومحماد اباراهٌم
أعز اصحابه .وٌا ما حماه نبوت محمد ابراهٌم من الناس اللً بٌشاكلهم! ..لكان
ما فٌش أقوى من صحبة ابوك ومحمد ابراهٌم كانوا روحاٌن فاً قنٌاة ..إٌاه!..
الدنٌا فانٌة .هللا ٌرحمهم كلهم.
ْ
قنوعة
ٌا عٌن كونً بالقلٌل
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وٌا ما شفت من الكثٌر وراح
كثٌر من الخالن بقى ٌقوللً:
أنا لك والزمان طوٌ ْل
وعند قصر الٌد ما رٌت صاحبً
أدور بعٌنً أالقً الصدٌق بعٌد.
الجمٌع ٌعرفون أن كل الودٌان تتجه نحو الؽرب حٌث البحر .وإال فأٌن ساوؾ
تصب مٌاهها فً نهاٌة الرحلة؟! .وإذ كانت جبال الخلٌل مرتفعاة أكثار مماا ٌنبؽاً
فإن األمطار الؽزٌرة فوقها سوؾ تنحدر بسرعة نحو الودٌاان الصاؽٌرة لتتجماع
فً ودٌان أكبر متجهة نحو الؽرب ..وال شك أنها لن تستأذن القارى عنادما تقارر
بأن تمر فً أراضٌها تلبٌة لنداء البحر ..لذا فاإن الاوادي الاذي ٌختارق ال ِجٌّاة مان
شرقها إلى ؼربها سوؾ ٌكون قادما من أراضً بٌت طٌما شرقً ال ِجٌّاة متجهاا
إلى بربرة ومخترقاا أراضاٌها ـ بعاد أن ٌكاون قاد قسام ال ِجٌّاة ببٌوتهاا وحواكٌرهاا
وحقولها إلى قسمٌن :شمالً وجنوبً ـ رؼم أنها أكبر من ال ِجٌّاة مواصاال رحلتاه
نحو بٌت جرجا ومان ثام إلاى دٌار سانٌد الصاؽٌرة التاً ال تملاك إال أن تسامح لاه
بالمرور متجها إلى هربٌا حٌاث ٌتخفاؾ فاً رمالهاا الصافراء مان بعا مٌاهاه
قبل أن ٌصل إلى البحر.
ولقاد كاان بإمكاان الاوادي ـ بعاد اختراقاه الفاادح لل ِجٌّاة ـ أن ٌتجاه مباشارة إلاى
نعلٌا ومن ثم إلى الجورة على اعتبار أن هذا هو الطرٌاق األقصار الموصال إلاى
البحاار .ولكنااه قاارر اال ْنح اراؾ قلااٌال باتجاااه الجنااوب حٌااث أراضااً برباارة وبٌاات
جرجا تمهٌدا للعودة مرة أخرى إلاى االتجااه الؽرباً المعتااد بعاد دٌار سانٌد .وماا
حدث كل ذلك إال بسبب رف نعلٌا السماح له باختراق أراضٌها المرتفعة.
وتقلٌدا ألهل مدٌنة المجدل القرٌبة( )1حرص النعالوه علاى اعتباار أهال ال ِجٌّاة
والقاارى المجاااورة لهااا مجاارد فالحااٌن ـ سااالكٌن بااذلك أنفسااهم فااً منزلااة بااٌن
المنزلتٌن()2ـ وٌسخرون من أرضهم الطٌنٌة ووادٌهم الذي ٌؽارق كال شاًء ..ولام
ٌكاان أهاال ال ِج ٌّ اة ٌااردون علااى ذلااك إال بالتض ااحك الساااخر ماان هااةالء الاارملٌٌن
النابتٌن من تربة أهم ساماتها التراخاً والتفكاك وعادم الثباات بعكاس كال الصافات
الحمٌدة التً ٌعشقها الفالح وٌقدسها.

1ـ التً ظل سكانها ٌقلبون كل قاؾ كافا وٌعتبرون كل من سواهم "فالحٌن بكر".
2ـ منزلتً :المدنً والفالح .فإذ لم ٌجرة النعلوانً على الجهر باعتقااده بأناه مادنً لمجارد قرباه
من المدٌنة فلقد ظل مستنكفا عن االعتراؾ بفالحٌته التً كان ٌراهاا محٌلاة إلاى أخاالق قاساٌة
هو منها بريء.
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ورؼاام ذلااك فقااد ظلااوا مجمعااٌن ـ جٌاااٌوة ونعااالوة ـ علااى أن أفضاال الطاارق
إل ْنج ااب أبناااء أذكٌاااء تتمثاال فااً زواج ال ِج ٌّ ااوي ماان نعلوان ٌّ اة مازجااا بااذلك بااٌن
الطٌن والرمل فً تربة صفراء هً أصلح ما تكون الستزراع الشجر واألوالد.
ولكاان التمتااع الحقٌقااً ال ٌكااون إال بااالزواج ماان مجدالوٌااة إذ ٌصاار القروٌااون
على القول" :اللً بٌتزوج مجدالوٌة بٌنام لٌلة هنٌة" .وماا ذاك إال ألن المجدالوٌاة
سوؾ تكون ساٌدة فاً بٌتهاا تملاةه بهااء وجمااال رؼام أنهاا ساوؾ تكاون صااحبة
الكلمة العلٌا فٌه!.
أمااا الااذي لاان ٌحظااى بهااذا االمتٌاااز ـ وهاام األؼلبٌااة ألن المجادلااة فااً الؽالااب
ٌرفضون تزوٌج بناتهم من البكر ـ فسوؾ ٌةكد دابما أنه لم ٌفعل ذلك خوفا علاى
أبنابه من مؽبة خةولة قلٌلة الشجاعة ثم ٌستدل على ذلك بقصاة مجادالوي هارب
تاركا ِتجارته وأمواله لقروي اعتر طرٌقه مدعٌا بعد بأن مواجهتاه كانات ماع
مجموعااة كبٌاارة ماان قطاااع الطاارق ثاام كااان الحااوار التفصااٌلً بٌنااه وبااٌن قومااه
بالطرٌقة اآلتٌة:
ـ وٌن الكوك الخٌل ٌا عالي؟.
ـ عند سدرة معصباي.
ـ لٌش ما شردتش ٌا عالي؟.
ـ هوه انا تِحتً فراس؟!.
ـ لٌش ما صرختش ٌا عالي؟.
ـ هوه انا صوتً جراس؟!(.)1
لكن الذي ال شك فٌه هو أن المجادلة ـ بصفتهم مدنٌٌن ـ ظلوا ٌعتبرون أنفساهم
أصااحاب وعااً سٌاسااً مبكاار حااازوه إلااى جانااب ساابقهم بالنضااال الااوطنً ضااد
اإل ْنجلٌز والٌهود.
لقااد كااان عناادنا فااً المجاادل بااواكٌر النضااال الااوطنً بقٌااادة عمااران شوشاار ـ
سوؾ ٌجادل المجادلة دابما ماع أن أؼلابهم كاان ٌارف أن ٌقاتال معاه ـ ولكان هاذا
السبق لام ٌمنعناا مان التعااطً ماع األطروحاات السٌاساٌة كمشاروع التقساٌم ماثال
خصوصا وأن المجدل واقعة حسب هذا المشاروع فاً القسام العرباً .وٌجاب أن
ال نلتفاات العتبااارات الفالحااٌن البكاار وماازاعمهم المفتقاارة إلااى العقاال والمنطااق
القاضااٌة بتصااوٌر دوافااع موافقتنااا هااذه علااى أنهااا راجعااة إلااى فقاار متااوارث فااً
الشجاعة نتمٌز به وال ٌزالون ٌع ٌّروننا به.

1ـ تتمٌز لهجة المجدالوي بالمد لهدؾ موسٌقً :فكلمة "جاراس" تعناً :جارس وكلماة "فاراس"
تعنً فرس وكلمة "عالي" تعنً علًّ
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ـ ٌا رٌتهم كسّموا...
انطلقت هذه الصٌحة فً مدٌنة المجدل مبكرا بعد أن أؼاارت طاابرات الٌهاود
على أطراؾ المدٌنة:
طكطكت ..ع المكابر ج ّن ْ
ْ
حت ..ع االؼربٌّة ..ع االؼربٌّة(.)1
ـ
ـ ٌا ابنً هذول جماعة جادلوا النبً.
هكذا سوؾ ٌهتؾ الفالح عندما ٌسمع مثال هاذه الحجاج التاً قاد تبادو منطقٌاة
بعد الهزابم!.
انقضى شهر شاباط أو كااد فأقلعات الساماء وؼاٌ المااء مان جدٌاد وتوقاؾ
الوادي عن الهدٌر .وبدأ الزرع ٌشق وجه األر ببساالة مع ِجباة .وساكنت الرٌااح
التً كانت صاخبة قبل أٌاام قالبال .ونظارت الراعٌاة البدوٌاة إلاى الساماء الزاهٌاة
موسام رعاً مبكار .فأطلقات
بشمسها الذهبٌة وؼٌومهاا المتفرقاة مستبشارة ِبحلاول
ِ
لقطٌعها العنان ونصبت خٌمتهاا فاً مجارى الاوادي وتماددت علاى بااب الخٌماة
إلى جانب كلبها الذي وقؾ اآلن ٌهرّ بذنبه مسرورا وهو ٌراقب القطٌع..
لقد كان كل شًء هادبا .وصار ٌمكان االستساالم لهاذا الخادر اللذٌاذ تحات هاذه
الشمس الدافبة.
تناومت البدوٌة تحلم بكباش ونعاج فاً انتظاار كبشاها الاذي لام تشام لاه رابحاة
حتى اآلن.
ـ ٌا بنت .ارفعً خٌمتاك مان وساط الاواد ـ هتاؾ بهاا فجاأة فاالح متمارس وقاد
رآها معرضة للهالك ـ الدنٌا بعدها شتا .ال تخدعك السما والشمس.
ـ ٌا شٌ روح ـ ردت الراعٌة باستخفاؾ ولما ترفاع رأساها عان ذراعهاا فاوق
األر  .ولو كان المتحدث بدوٌا مثلها لهبت فزعة من نوم ٌشبه العورة .ولكن
الفالح فً نظرها ال تؽطاى أماماه العاورة ألناه والاذ ٌْ ()2ساواء ـ مضاى شاباط
الخبّاط ما أخذ منً عنزة وال رباط..
وإذ صادؾ أن شباط كان حاضرا ٌرقب ما ٌحدث لاه فاً أخرٌاات أٌاماه فقاد
شعر بالؽٌظ ٌجتاح كٌانه الستخفاؾ هذه الفتااة الؽارّة ِبجبروتاه المنصارم .ولماا لام
1ـ عند إعادة الكاؾ المجدالوٌة إلى أصلها "القاؾ" ٌمكن فهم المقصود .و"ع االؼربٌّة" تعناً أن
المستهدفٌن بالقصؾ هم "األؼراب" الذٌن هاجروا من القارى األخارى بعاد اشاتداد المعاارك ماع
العصابات الصهٌونٌة .وٌجب التذكٌر بأن هجرة أهل مدٌنة المجدل وقراها قد تاأخرت إلاى نهاٌاة
عام.3948
2ـ الذ ٌْ  :هو الكلب فً اللهجة البدوٌة.
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ٌكاان لدٌااه مااد ّخر ماان الوقاات لعااالج هااذا الموضااوع الطااارئ فقااد قاارر االسااتعانة
بأخٌه األصؽر هاتفا:
ـااا الحقناااً ٌاااا اخاااوي ٌاااا آذار اقرضااانً مناااك شاااوٌة علشاااان أةدب هالبدوٌاااة
المعفنة واللً بٌٌجً من بعدها" :ثالثة منك وٌومٌن منً ْنخلًّ الوادي ٌِجري
جري"..
وقااد كااان :خمسااة أٌااام بلٌااالٌهن ظاال المطاار ٌنصااب كالصااواعق فااً كاال
النااواحً حتااى جاارى الااوادي ماان جدٌااد وحماال البدوٌااة بكلبهااا وقطٌعهااا وعفنهااا
وأحالمها منذرا كل من ٌأتً بعدها بضرورة عدم االستخفاؾ بالشهور والناس.
هااذه أسااطورة المستقرضااات التااً طالمااا تحادث بهااا الناااس فااً ال ِج ٌّاة والقاارى
المجاورة وعرفها القاصً والدانً!.
ورؼم ذلك فلم ٌاتعظ محماد إباراهٌم واساتهتر باالوادي مارة أخارى حتاى ناام
فٌه فأؼضبه.
وإذ كااان ال بااد ماان األخااذ بالثااأر ـ فالودٌااان تحقااد كمااا ٌحقااد البشاار ـ فقااد قاارر
الوادي أن ٌخدع هذا الجبار ـ وهو بالمناسبة قلٌال ما ٌخدع ـ فٌفاجبه وهاو ناابم فاً
الخااصّ ( )1كمااا فعاال بالبدوٌااة قباال أحقاااب وٌحملااه مااع صاادٌقه أحمااد حساان علااى
فرشتٌهما القشٌتٌن ال ٌصحوان إال بعاد أن ٌارتطم رأسااهما بساقؾ الخاص .ولاوال
أن الخااص كااان فااً مخاضااة ؼٌاار معرضااة للتٌااار إذن ألمكاان البحااث عاان جثتااً
الصدٌقٌن المؽرورٌن فً البحر عند ساحل هربٌا.
فهل تعلم محمد إبراهٌم الدرس؟ .من ٌدري! .فمن الصعب تصور ذلك.
محمد إبراهٌم ذلك الجبل المتحارك الاذي ٌشااهد دابماا ماع نبوتاه الهابال ظال
حرٌصاااا علاااى عااادم االساااتجابة لمحااااوالت اإلؼاااواء المتكاااررة التاااً طالماااا ظااال
ٌتعاار لهااا ماان فتٌااات القرٌااة ـ الناهاادات عمومااا وقرٌباتااه ماانهن علااى وجااه
الخصوص ـ ألنه اعتقد دابما بأنه ال ٌجدر به وهاو الٌتاٌم عقاد رواباط المصااهرة
بٌنه وبٌن أيّ مان أقارباه أو أهال قرٌتاه حتاى ال ٌساتؽلوا ذلاك للاتحكم فاً روحاه
العلٌا عن طرٌق نصافه األسافل ـ وكاان الاتحكم فاً الرجاال بهاذه الطرٌقاة عاادة
متبعة بٌن نساء ال ِجٌّاة المادفوعات مان أهاالٌهن لهاذا الؽار ـ مساتذكرا دابماا ماا
حدث البن عمه سلطان الاذي ظال مرهاوب الجاناب حتاى تازوج جمٌلاة ِج ٌّاوٌاة
أخضاااعته إلرادتهاااا وسااالّطته علاااى أبنااااء عمومتاااه وهااازت باااذلك وحااادة العابلاااة

1ـ الخص :بضم الخاء وتشدٌد الصاد :عرٌش من البوص وعٌدان الذرة وسعؾ النخٌل.
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المهٌبة ..ولسوؾ تخضع بعد ذلك بناتها وساللتهن أزواجهن لمثال ماا أخضاعت
جدتهن سلطان.
هذا ما قاله محمد إبراهٌم .لكن هناك رأٌا آخر لعطٌة إذ ال رٌب أنه كان ٌارى
أن تسمٌة زواج سلطان من تلك المرأة زواجا فٌه كثٌر من مجافاة الحقٌقة :ألناه
لم ٌكن فً الواقع إال لعنة حلت باه وبعابلتاه التاً رأت ماا فعلاه فلام تزجاره .فلقاد
علم الجمٌع أنها لجأت إلٌه لٌمنعها من أهل ٌرٌدون تزوٌْجها ممان ال تحاب خوفاا
من انتقال األر إلى الؽرباء فطمعت أن ٌساعدها على الزواج مان ابان خالتهاا
الذي كانت عٌنها منه لكنه حقق لها إحدى األمنٌتٌن وتجاوز عن األخرى :منعهاا
من أهلها ثم استأثر بها لنفسه وأرؼمها على الزواج منه!..
ـ دار الظالمٌن خراب لو حٌن بعد حٌن.
هكذا كان صابر ٌسمع عطٌة ٌهتؾ دابماا وهكاذا سامع القصاة مناه فٌماا بعاد:
لجأت المرأة إلى سالطان فؽادر بهاا فلجاأت إلاى هللا فنصارها :تساللت إلاى المساجد
فً اللٌل البهٌم ووقفت فً المحراب فً صالة مفتوحاة ـ روت نصاها لبناتهاا فٌماا
بعد وروته من ثم بناتها ألزواجهن ـ فقالت بصوت سمعه هللا:
"ٌااا رب ٌااا رافااع السااماء بااال عمااد هأنااذا أكشااؾ عاان رأسااً وصاادري فااً
حضاارتك فااً هااذا اللٌاال المظلاام ألدعااوك فااال ساااتر لااً إالك وال نصااٌر لااً
سواكٌ .اا رب فكماا كشافت ساتري علٌاك فاساترنً .وكماا لجاأت إلٌاك مظلوماة
فانصاارنً .فأناات ماان دون ؼٌاارك ماان أتوساال إلٌااه .وألنااك تعلاام ٌااا ربااً المنااتقم
الجبااار أن مااا أخذ ْت اه منااً هااذه العابلااة الظالمااة ال ٌمكاان لمثلااه أن ٌسااترد فااإننً
أتوسل إلٌك أن تشفً صدري منها فال تعود قادرة على ظلم أحد بعادي ..اجعال ٌاا
ربااً الاارٌح تج ّم اد الاادم فااً عااروقهم وتقطااع نساالهم وتماازق عضااالتهم وتفسااد
وحدتهم .وتكسر نبابٌتهمٌ ..ا رب اجعال الماوت والاداء رفٌقاً عمارهم فاال ٌنماو
لهاام أبناااء وال تسااعد لهاام بنااات ..وإننااً أتوساال إلٌااك ٌااا رب أن تجعاال هااذا فااً
حٌاتً فأراه وأن تجعلهم ٌرون هذا بأعٌنهم وهم أحٌااء قبال أن تقاب أرواحهام
النجسة .كما أتضرع إلٌك أن ٌتسلط علٌهم أعاداةهم وٌؽادر بهام أصادقاةهم حتاى
ٌجبرهم األعداء على طلاب الرحماة فاال ٌنالوهاا وٌجبارهم األصادقاء علاى طلاب
المعونة فال ٌحصلوا علٌهاٌ ..اا رب إنناً أتوسال إلٌاك أن تحقاق هاذا كلاه ألنهام
ومرؼاونً بالوحال وحطماوا اسامً الطٌاب .وقلباً الطٌااب
مساحوا باً األر
وجعلونً ألعن الٌوم الذي ولدت فٌهٌ ..ا رب ٌا رب ٌا رب"..
وال شك أن هللا قد استجاب..
ـ ا لعنااة هللا علااى هااذه العابلااة المرهوبااة الجانااب أحبهااا وتكااوٌنً .عناادما أقاارر
الزواج فسوؾ ٌكون ذلك من مصر حٌث ال أهل لها وال محرضون.
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هكذا قرر محمد إبراهٌم أخٌرا..
ومع ذلك فاال ٌظا ّنن ظاانّ باأن الازواج فاً القارى كاان ّإذاك ساهال مٌساورا
فجماٌعهم ٌعرفاون أن الازواج كاان صاعبا! .ربماا بسابب مان ؼاالء المهاور ـ الاذي
تؽلب علٌه من ٌملك أختا بالبدل ـ أو نادرة الفتٌاات :فحتاى األرامال كانّ ال ٌنتظارن
طوٌال وحتى البشعات كنّ ٌحظٌن بأزواج سٌبً الطالع .ولكن القلٌلاٌن مان هاةالء
سوؾ ٌعترفون بعد زمن طوٌل بأمر ٌعتبره األكثرون انتقاصا من هٌبة المجتماع
الااذي لاان ٌتكاارر وهااذا األماار هااو انتشااار عااادة قبٌحااة ماان مثاال لجااوء الشاابان
المراهقٌن إلى إناث الحمٌر ـ فً تواطة مسكوت عنه من النااس بصافتهم فااعلٌن
ومن إناث الحمٌر بصفتهن ال ٌحاولن النهٌق ـ فً محاولاة ٌابساة مانهم للاتمكن مان
العٌش فً هذه القرى الطٌنٌة الصلبة دون امرأة.
إال أنه ال ٌمكن ـ ومع كل هذه الدواعً المخففة ـ االدعاء باأن أحادا قاد سابق لاه
أن شاهد محمد إبراهٌم ٌمارس مثل هذه العادة الشنٌعة .فلقد قرر باأن ٌظال عزٌاز
الجانب عص ٌّا على االنتقاد وسط عابلة تعرضت للنقد دابما بسابب مان ساطوتها
ؼٌر المبررة خصوصا بعد أن ٌموت عمٌدها المخٌؾ محماود خلٌال وٌنتقال خاتم
المخترة إلى ابن أخٌه األقل شأنا وسٌطرة وإن كان سٌحاول التقلٌد! .ولوال نباوت
محمد إبراهٌم إذن لكان للطامعٌن مع المختار الجدٌد شأن آخر!.
لكن عطٌة ظل من طٌنة أخرى :مسكٌنا ٌتقبل اإلؼواء من حٌث كان مصدره
وٌكثر من التنهد وإطالق األلحان من بٌن شفتٌه:
ـ إٌش جابنً ألبوك! .لما كان أبوك بٌساوفر( )1كنات ولاد صاؽٌر ـ هكاذا ساوؾ
ٌقااول ِج ٌّ ااوي لصااابر بعااد زمااان طوٌاال عناادما ٌسااأله عاان عمااره وهاال هااو
مقارب لعمر عطٌة ـ أبوك كان ؼلبان وحقه ضاٌع...
عطٌة كثٌرا ما كان ٌصدح بالمواوٌل الحزٌناة ٌساتعٌن بهاا علاى حٌااة صاعبة
فرضت علٌه بعد موت أبٌه فاً باالد ال ٌعرفهاا أحاد وزواج أماه مان أنااس لٌساوأ
من أقاربه وتح ّكم مربٌه المختار وقساوته .إلاى درجاة أن كثٌارٌن مان أهال القرٌاة
ظاال ٌصااعب علااٌهم إدراك حقٌقااة أن عطٌااة هااو اباان عاام المختااار ال مجاارد خااادم
ٌعٌش بٌن قوم ؼرباء وٌكدح بلقمته على أمل الفوز بملٌحة.
لكن المختار سوؾ ٌموت فً وباء الكولٌرا الاذي ساوؾ ٌجتااح فلساطٌن قبال
النكبة بعشرة أعوام وٌترك ربٌبه وابنته وختمه نهبا للطامعٌن.

1ـ ٌصفر باأللحان من بٌن شفتٌه.
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فً ال ِج ٌّة علٌك أن تكون قوٌا أو كثٌرا حتاى ٌهاباك الطاامعون .لكان عطٌاة لام
ٌكاان كثٌاارا حٌااث ال أخااوة لااه وال أب وال قوٌااا كمحمااد إبااراهٌم .كااان متوسااط
الطول ورث عان أماه سامرة البشارة ـ والنااظر إلاى أختاه البٌضااء الجمٌلاة رؼام
عورها سوؾ ٌدرك أن أباه كان أبٌ وسٌما .ولكان ماا الحٌلاة فاً هاذه األقادار
التً بخلت على عطٌة حتى بالوسامة ـ نحٌفا كثٌار الساهو كماا تاوحً باذلك عٌنااه
الؽابرتااان مترعااا ِبحكاٌااا الزٌاار سااالم وأشااعار الهاللٌااة ومواوٌاال محمااد العابااد..
ٌقضً ٌومه وراء المحراث أو بٌن أشجار البرتقال أو علاى طرٌاق الصاباٌا عناد
الجابٌة فٌ ما ٌسعى أقارباه الشاجعان وراء المجاد المتحصال مان مؽاامرات سالطان
اللٌلٌة أو ذباابح المختاار ألهال الشاأن والمتنفاذٌن فاً الدولاة وأبقااره التاً ترعاى
زرع الناس ثم ال ٌجرةون على الشاكوى أو نباوت محماد إباراهٌم الاذي ٌضامن
استمرار األحوال على ما هً علٌه!...
وفً ال ِج ٌّة ٌمكن لك أن تحمل أي اسم ٌشاةه لاك أباوك .ولكان ماا تشااةه القرٌاة
قد ٌكون مختلفا .والقول هاو ماا قالات القرٌاة :فاإذا كاان اسامك عباد الارحمن علاى
ساابٌل المثااال فسااوؾ ٌصاابح زعتاار وإذا كااان إبااراهٌم فسااوؾ ٌؽاادو عطٌااة!...
وهكذا ..ال تسل :لماذا؟ .فالشٌاطٌن وحدها تعرؾ األسماء الحقٌقٌة أللقاب جٌاوٌاة
صاارفة ماان مثااال" :الٌخنااً" و"الزرباااوي" و"الااادوٌري" و"القنبااور" و"العبساااً"
و"ساٌبا" و"أباو الشارامٌط" و"شاالطة" و"بااي" و"سابٌتان" و"المشانً" و"األقاارع"
و"الطواشااااا" و"بعٌااااو" و"قرٌماااادة" و"أبااااو حشااااٌش" و"الحباااااطً" و"ادعااااٌس"
و"اصرٌص"...
والنساااء لهاان كااذلك نصااٌب :فاـ"الجربا" و"العمصااا" و"اللوقااا" و"العااورا" كلهااا
أسااماء لجمااٌالت معروفااات فااً القرٌااة وال صاالة لهاان بهااذه األلقاااب علااى وجااه
الحقٌقة :فالجربا جمٌلاة شاقراء والعمصاا حاوراء العٌناٌن تازري بزرقااء الٌماماة
واللوقا أفصح من سحبان وابل ..أما العورا فال جدال فٌها بدلٌل أن آمناة لهاا عاٌن
صحٌحة واحدة فقط ..كٌؾ ذهبت األخرى؟ .هللا أعلم.
قالوا له :تازوج ابناة عماك آمناة عسااها تنجاب لاك ولادا ٌارث هاذا المجاد مان
بعاادك .قااال :ولكنهااا عااوراء ساالٌطة اللسااان ولهااا أخ صااؽٌر ال ٌصاالح إال لألكاال
والبكاااء .قااالوا :إنااك لاان تاانكح عٌنهااا ولساات فااً حاجااة إلااى النظاار إلٌهااا فعناادك
فة للخ ِْل ْ
اله ْل ْ
فة" .قاال:
زوجتك الجمٌلة ؼفرة ..ولست فً حاجة إال إلى رحمها" ..خذ ِ
وأخوها الصؽٌر؟ .قالوا :تتخذه خادما عندما ٌكبر .وهو على كل حال ابن عمك!..
جلااس محمااود خلٌاال ٌهاارش إلٌتااه الضااخمة وٌفكاار :هكااذا تصاابح لااً ثااالث
زوجات" :ؼفرة" شمعة البٌت وجمٌلة القرٌة .هً دافبة فً الفراش وبنات رجاال
تذبح وتقاري الضاٌؾ وتكارم القاادمٌن مثال رجال فاً ؼٌاابً .وأهلهاا ساند لاً إلاى
جانب أقربابً .لكنها تنجب األوالد لٌموتوا ..لو سكن عزرابٌل رحمها وقاب كال
روح بداخله لكان األمر أهون علًّ وعلٌها ..لكنها تنجب وترضع وتفطم وترباً
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وأنا أحمل وأهدهد وأفرح وأدلّع إلى أن ٌمشً وٌحمل الفأس ثم فجأة ٌموت! ..لو
مات بداخلها لظننت اللعنة حالة بها .لكنه ٌأتً مبرهنا علاى باراءة أماه ثام ٌماوت
مبرهنااا علااى أن اللعن اة حالااة بااًّ أنااا وعلااى رأسااً تناازل .فمااا الااذي فعلتااه حتااى
أستحق كل هذا!...
ارتعاادت فاارابص محمااود خلٌاال عنااد وصااوله إلااى هااذا الحااد وشااعر كااأن ٌااوم
القٌامة موشك على الحلول :أي لعنة حلت بصالبً وتوشاك أن تقطاع نسالً! .فهال
كناات سااوى حااارس ماان حااراس الخالفااة فااً وجااه قرٌااة متمااردة شااقت عصااا
الطاعة وحاربت هللا ورسوله!.
آه ٌا محمود خلٌل ماذا فعلت وماذا فعل بك! ..القرٌاة المتماردة كانات قاد قتلات
عددا من جنود الجٌش العثمانً ..أدركتهم بعد أن أثخنوا وتفرقوا وماات أكثارهم...
ماذا كان ٌمكن أن أفعل ؼٌر ذلك! ..الواجب هو الواجب .وأنا أوال وأخٌارا لسات
سوى ضابط فً جٌش ٌمأل البر والبحر ..فلماذا تمردوا على الخلٌفاة؟! .وإذ فعلاوا
فقد ح ّ
اق علاٌهم العقااب كماا أفتاى باذلك كال المشااٌ والعلمااء .وأناا لام أفعال شاٌبا
سوى تطبٌق هذا الحكم الربانً ..دككت القرٌة بالمدافع حتى خرجت مستسالمة .ثام
أوقفاات الاادك فااور أن رفعااوا الراٌااات البٌضاااء وحساارت نساااةهم األؼطٌااة عاان
رةوسهن ..أوقفت الملحمة وإن كنات قاد أعادمت المتماردٌن .أم كاان علاًّ تاركهم
ٌخربون دٌار الخالفة وهٌبة السلطة السماوٌة!..
لقد كنت دابما على حق فً كل ما فعلت والدلٌل هو هاذه النٌاشاٌن التاً تبقات
لدي حتى بعد زوال الخالفة ..قتال عادد مان األطفاال والنسااء فاً المعركاة؟! ..لام
ٌكن الاذنب ذنباً وإنماا هاو ذناب أهلهام المتماردٌن ..المفتاً قاال لاً بعادها باأننً
مجاهد فً سبٌل هللا ٌضرب بسٌؾ هللا أعداءه ..ولكم فً القصاص حٌاة ٌا أولاً
األلباب.
لام أتازوج الجرباا إال بعاد أن دفعتناً إلاى ذلاك ؼفارة .كانات ـ ومااتزال ـ ترٌاد
راحتً .لكن الجربا لم تنجب لً إال البنات .وما لٌس طرٌفا هنا هاو أن البناات هان
الالتً ٌعشن! ..بنات دون أخوة ٌسندونهن لٌطمع فٌهن بعد موتً الكامل والهامال
والسبع والهلفوت!..
ٌا سالم! ..من ٌرث محمود خلٌل العظٌم! ..أوهكذا ٌماوت العظمااء وال ٌارثهم
إال أوالد إخوانهم! .سبحان هللا! ..عنترة ٌقتله عجوز أعمى بعد أن دوخ الادنٌا وماا
فٌها والزٌر سالم ٌذبحه عبد أسود .وكالهما لم ٌنجاب ذرٌاة تحمال اسامه! .أماا أناا
فٌجب أن أ ْنجب حتى لو عملات كال العجاباب ..صادق النااس :عاوراء عاوراء!..
فلتكن كذلك ولكنها جمٌلة .وإذا ما كان لسانها طوٌال فإن السوط كفٌل بتقصٌره..
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ولكن بقٌت ؼفرة :كٌؾ ٌمكن إقناعها مارة أخارى فأناا ال أحتمال ؼضابها! ..آه
ٌا ؼفرة آه لو ٌعٌش لنا ولد واحد! .ولد واحد فقط ثم ال أرٌد من الدنٌا شٌبا بعد.
عوراء ٌا محمود خلٌل؟ .ولكنها ابناة عماً! .طاز ومااذا فاً ذلاك؟ .فلاو كانات
ؼرٌبة لكاان األمار أفضال إذ ساٌكون أهلهاا عازوة إلاى عزوتاً ..أناا مختاار البلاد
وفارس الجنوب أتزوج عوراء!..كم هو قاس هذا األمر وكم هو وحشاً! ..عاوراء
وٌتٌمة ال عزوة لها! .ومن قال بأننً أرٌد عزوة من أقاربً! ..أقاربً مضامونون.
والناااس الااذٌن علااى شاااكلتً ٌتزوجااون النساااء ألهااداؾ ؼٌاار مجاارد المتعااة ..ولااو
كنت أبؽً المتعة فقط فإن ؼفرة كانات تكفٌناً .وماع ذلاك فقاد زادت عزوتهاا إلاى
عزوتً ..الجربا التً لام تنجاب إال البناات كاذلك زاد أهلهاا عزوتاً ..أناا مختاار
البلااد وٌج اب أن تكااون كاال العااابالت الكباارى إلااى جااانبً وتحاات ساالطتً وبكاال
الوسابل ..النبوت وحده ال ٌكفً ..ال بد من السٌاسة ٌاا محماود خلٌال ..وربماا كاان
من السٌاسة أن تتزوج العوراء آمنة .ومن ٌدري فلربما ٌأتً الخٌر من رحمها.
وصار عطٌة فً كنؾ المختار .ولم ٌكن له فً ذلك ٌد وال قرار :فهاو لام ٌاأمر
أباه بالموت فً الشمال ولم ٌعتار علاى إ ْنجااب أبٌاه إخاوة لام ٌاأتوا ولام ٌوافاق
علااى أن تكااون أختااه عااوراء تصاالح لإ ْنج ااب ولاام ٌ ْخت ارْ منبتااه ماان هااذه العابلااة
الجبارة .ثم هو ما ٌزال صؽٌرا..
ٌا سالم! ..فماذا لو كان كبٌرا؟! .وال أحد فً القرٌة كبٌر عند المختار..
ولكن آه آه ٌا مختاار! ..هال كاان ٌجاب أن تنجاب ابناة بهاذا الجماال ثام تماوت
قبل أن تفرح بهاا؟ .صاحٌح أناك كنات تقساو علاًّ كثٌارا ولكنناً كنات إلاى ذلاك
أرى فً عٌنٌك حبا ٌتنامى .وجدت فًّ الولد الذي حرمتاه .هاذا هاو المبارر الوحٌاد
المعقول الختٌارك لً زوجاا مساتقبلٌا البنتاك فخادمتً لاك كانات ستساتمر حتاى
بؽٌر هذا الوعد ..لكان ل مااذا مات قبال أن تنجاز هاذه المهماة! .أوالد أخٌاك األقوٌااء
سٌختطفونها لواحد من أبنابهم ..آه لو كان لً أخاوة! ..مان أناا حتاى أقاؾ فاً وجاه
هةالء وأبنابهم والختم والقرٌاة! .لقاد صاار المختاار الجدٌاد ٌحادق فاً ملٌحاة بعاٌن
مرٌبة ..آه ٌا رب.
وكااان ماان الممكاان فعااال أن ٌسااتحوذ األقرب اون األقوٌاااء علااى ملٌحااة كتااراث
متملك ال ٌصلح له ؼٌرهم:
ـ ومن هو عطٌة هذا؟!.
وبدأ الحدٌث ٌصل إلى مسامعه .وصار ٌعد العدة الستباق األماور .ولكان القادر
حل المعضلة وأخذ الموت ملٌحة دفعة واحدة دون تقسٌط..
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هكااذا كااان شااأن المااوت فااً ال ِج ٌّاة ٌأخااذ الناااس دون مقاادمات أو أسااباب ..أخااذ
المااوت ملٌحااة علااى حااٌن ؼاارة كمااا أخااذ أباهااا قباال ساانوات دون سااابق إنااذار..
وصارت أؼانً عطٌة أكثر حزنا .ولم ٌكن صابر قد تكون بعد فً ظهره.
ٌقول محمد العابد لواوٌنْ ..
لوى زنده على زندي لواوٌنْ .
أال ٌا حاملٌن النعش قولولً على وٌنْ ؟.
وتمهلوا شوي نودع هاالحبابْ .
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محمود خلٌل كاان أشاقر بادٌنا ـ وكانات السامنة مزٌاة فاً ذلاك الزماان ـ قصاٌر
ك ؼمااد سااٌفه باااألر إذا مشااى (ولاام ٌكاان أحااد ٌتمنطااق بالسااٌؾ فااً
القامااة ٌحت ا ّ
القرٌة سواه) عرٌ المنكبٌن مفتول الساعدٌن ؼلٌظ الكفٌن والقادمٌن ذا عٌناٌن
صااؽٌرتٌن ٌباارق منهمااا مكاار الزعماااء وفاام ٌكثاار ماان تردٌااد األمثااال وال ِحكاام
ج ْه او ِريّ الصااوت باساام الوجااه هااادئ الطبااع ال ٌمكاان اسااتثارته بسااهولة جااوادا
ٌكرم الضاٌؾ وٌحماً الضاعٌؾ وٌجٌار الؽرٌاب وٌفتاك بالخصاوم دون رحماة
إذا لاازم األماار ..وباالختصااار :كااان المختااار ٌعاارؾ كٌااؾ ٌحصاال علااى مااا ٌرٌااد.
وكانت ال ِج ٌّة بكل ما فٌها هً ما ٌرٌد .وقد حصل علٌها تقرٌبا.
ولقد ٌحلو لبع الجٌاٌوة اآلن االدعاء باأن محماود خلٌال ماا كاان باساتطاعته
السٌطرة على ال ِج ٌّة لاوال ساٌؾ الخالفاة العثمانٌاة ناهٌاك عان بعا آخار ساوؾ
ٌنكاار وجااود مثاال هااذه السااٌطرة أصااال محاااولٌن فااً ذلااك تجرٌااد شخصااه ماان أي
مزٌة ذاتٌة خصوصا بعد أن تؽٌرت تركٌبة المجتمع الجٌاوي بعد سانوات طوٌلاة
من الهجرة لصالح أناس لٌسوا بالضرورة من عابلته أو محبٌه.
ولكن رؼم أن محمود خلٌل كان قد انتزع المختارة قبال نهاٌاة الحارب العالمٌاة
األولااى وزوال الخالفااة العثمانٌااة إال أن الثاباات دون شااك أن سااٌطرة المختااار
على ال ِج ٌّة قد اكتملت بعد هزٌمة العثمانٌٌن كذلك واساتمرت طاوال حٌاتاه رؼام
زوال الرتب واأللقاب العسكرٌة وضٌاع هٌبتها.
عندما عاد إلى القرٌة بعد انتهااء خدمتاه العساكرٌة الطوٌلاة وجاد "الادار قفارا
والمزار بعٌد" :إذ صارت كل األراضً الواساعة جناوبً البلاد ملكاا لألفنادي .كال
أشااجار الزٌتااون التااً كاناات تؽطااً المساااحات الواسااعة ماان أر ال ِجٌّااة ممااا
ٌحاذي أراضً بربرة تم اقتالعها وصارت األر جارداء ممادودة مثال الكاؾّ
بعد أن كانت الفتاة تتعرى فٌها بٌن األشجار فال ٌراها أحد علاى حاد تعبٌار نساوة
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ذاك الزمان! ..لقد فعل الترؼٌب ما هو جدٌر باه وفعال الترهٌاب ماا هاو أجادر باه
من كل شًء!..
أٌن أراضاً أباو عاواد وقاد كانات واساعة ممتلباة باالخٌر؟! .كلهاا ضااعت دٌاة
لحصااان األفناادي الؽرٌااب .كااان أوالد أبااو عااواد قااد كمنااوا لألفناادي بااٌن أشااجار
الزٌتاون ـ وكاان قاد ضارب أبااهم ـ وأطلقاوا علٌاه الناار فأصاابوا الحصاان ولام
ٌصٌبوا الرجل .ولكناه وقاع علاى األر مان فاوق الحصاان .وماا ٌنبؽاً لمثلاه أن
ثاام ٌقااوم دون أن ٌج اردهم ماان أرضااهم
ٌقااع ماان فااوق الحصااان علااى األر
وٌعاقب أشجار الزٌتون التً تسترت علٌهم بالخلع!..
والمسااحات األخاارى شاامالً البلااد وفااً الشااعؾ الشاارقً كلهااا كااذلك صااارت
ملكا له بعد أن تخلى عنها المختاار الساابق فٌماا ال ٌمكان أن ٌسامى بٌعاا ألناه ال
ٌملك هذه األر المشاع ولم ٌحصل مقابلها إال على درٌهمات أنفقها على ملذاتاه
الخاصة .وصاار األفنادي الؽرٌاب أكبار مالاك فاً البلاد ٌاةجر األر للفالحاٌن!.
لكن األسوأ من ذلك هو أن صار له صاوت مساموع ال ٌحتملاه محماود خلٌال .لاذا
فقد كانت الخطوة األولى انتزاع المخترة.
ال أحد ٌعرؾ كٌؾ انتزع محمود خلٌل المخترة والختم مان المختاار الضاعٌؾ.
ّ
والبزة العساكرٌة العثمانٌاة كانات هاً الحجاج
ولكن ٌمكن تصور أن القوة والسلطة
األقااوى فااً مثاال هااذا النقاااش المصااٌري ..انتاازع محمااود خلٌاال المختاارة والسااٌادة
وحفاار البباار وجلااب لهااا آالت الض ا الحدٌثااة وزرع أشااجار البرتقااال فااً أول
بٌارة فً ال ِج ٌّة وضم إلٌها مساحة تماثلها من أر األفندي المجاورة فً خطاوة
أخاارى لتقلااٌم أظفااار أي زعااٌم آخاار ..ومنااذ ذلااك الٌااوم وحتااى الرحٌاال لاام تح ادث
الؽرٌااب األفناادي ذا الطربااوش األحماار نفسااه بااأن لااه أرضااا مؽتصاابة فااً بٌااارة
محمود خلٌل :نساٌها تماماا مكتفٌاا بماا ظال فاً ٌدٌاه مان أر باراح فاً الشاعؾ
شرقً البلد.
كان من الممكن أن ٌكون محماود خلٌال أحاد أماراء الدولاة العلٌّاة لاوال أن قلباه
كان مرتبطا بزوجته الجمٌلة ؼفرة التً ظلت تنتظره هناك فً بلده البعٌاد ال ِجٌّاة..
طوال المعارك التً خاضها ضابطا فً الجٌش العثماانً لام تؽاب عان بالاه وقاد
كان حرٌاا بمثلاه أن ٌضاٌع مان مثلهاا خصوصاا بعاد أن ساحرته األمٌارة عصامت
خااالل إحاادى اإلجااازات :تركٌااة زرقاااء العٌنااٌن كأنهااا حورٌااة خارجااة لتوهااا ماان
البوسفور! ..كان كلما احتضنها وشم رابحة البحار فاً عطفٌهاا ؼطاس .وٌاا لطاول
ما ؼطس! ..ؼطس فٌها حتى كاد أن ٌنسى كل شًء سواها! .لقد رمته األقادار فاً
طرٌقهااا فاصااطادته وابتلااع الطعاام الااذي كااان قااادرا علااى أن ٌحولااه فااً لحظااة
واحدة إلى عمود من لهب أزرق كشٌطان.
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كااان جابعااا فمااد ٌااده لٌقتطااؾ ثماارة فأنعماات علٌااه مختااارة وأدخلتااه الجنااة..
ؼفرت له خشونة طبعه القروي ولباسه العسكري الممزق وؼربته .فأسابؽت علٌاه
وأسبػ علٌها ..مثل بحرٌن التقٌا على حاٌن ؼارة ..أحاس بأنهاا امارأة تكفاً الجاٌش
العثمانً بكامله وأحست بأنه رجل ٌستطٌع أن ٌخو بها البحر ثم ال ٌصل مناه
إلااى موضااع الخلخااال ..أرادت اه زوجااا تااأوي إلٌااه باااقً العماار .وأرادهااا كهفااا دافبااا
ٌأوي إلٌه ما تبقى من أٌامه بٌن ثلوج األناضول .ولم تعتار أحالمهماا إال عقباة
واحاادة :زوجهااا .وقااد تك ّف ال سااٌؾ محمااود خلٌاال بإزاحتااه لتصاابح الطرٌااق ممهاادة
أمامه إلى المال والجاه والجمال.
زالت العقبة .وواصل محمود خلٌل الؽطاس فاً لهٌاب األمٌارة األزرق .ورؼام
هذا الجحاٌم المتاأجج فقاد ظال هنااك بداخلاه شاًء صاامت أبلاػ مان كال صاراخ:
القلب الذي ظل هناك فً ال ِج ٌّة عند ؼفرة!.
راحت السكرة وجاءت الفكرة.
ف عندما ٌزول احتقان الرجاال تنبعاث عقاولهم مان مكامنهاا الخفٌاة :تبادأ هامساة
تتحدث فً اللٌل بعد أن تؽور النجاوم .ثام ال ٌلباث صاوتها أن ٌعلاو روٌادا روٌادا
حتى ٌتحول إلى طبل ٌص ّم اآلذان وٌلهب الروح! .لذا فقد كاان ال باد مان الرحٌال..
رحل محمود خلٌل مخلفا وراءه أحالم المجد .وعاد لٌجد ابنه البكر وقاد ماات بعاد
أن صار ٌركب الفرس! .وإذ نظر فاً عٌناً ؼفارة فقاد رأى فٌهماا عتاباا صاامتا
ٌمأل صراخه ما بٌن السكة إلى الشعؾ واتهاما دامؽا ٌقاول أشاٌاء ال ٌساتطٌع لهاا
دفعا .فنكس عٌنٌه وانشؽل بتقبل العزاء من جدٌد.
أنا العنّ وادبّ الصوت ِب ْدوايْ
ٌا جرحً ؼلّب الحكما بال ْدوايْ
ٌا رب ما خلقت علّة بال ْدوايْ
سوى علّتً ما إلها دو ْا
كلما زار الشاعر الجوال قرٌة ال ِج ٌّة فً لٌالً الصٌؾ ـ وكان ٌحرص علاى أن
ٌكون ذلك بعد الحصاد ـ وجد الجمٌع فً انتظاره خصوصاا عطٌاة .ففاً ال ِجٌّاة ال
وسابل تسلٌة هناك إال الشاعر وصندوق العجب .وكالهماا مكمال ل،خار :فالشااعر
ٌشااحذ ربابتااه فٌتحلّااق حولااه الناااس رجاااال ونساااء .أمااا صااندوق العجااب فتحملااه
عربة ٌجرها حمار ٌجوب القرى وعنادما ٌصال إلاى ال ِجٌّاة ٌحاط جناوبً الاوادي
حٌاث البٌااوت الطٌنٌاة قرٌبااا ماان ببار البلااد التاً ال ٌاازال ٌسااتقً منهاا الناااس الماااء
بالاادلو( )1حٌااث ٌتجمااع الناااس لٌبصبصااوا بعٌااونهم المشاادوهة ماان خااالل عدسااة
1ـا وسااوؾ ٌااتم تجهٌزهااا ب ا الت الشاافط الحدٌثااة قبٌاال الرحٌاال .وهااذه البباار هااً ؼٌاار بباار البٌااارة
المملوكة للمختار وأقاربه فتلك كانت قد تم تجهٌزها بهذه اآلالت منذ حفرها.
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زجاجٌااة صااؽٌرة علااى صااور ملونااة تااادور بهااا بكاارة ٌدوٌااة ٌحركهااا صااااحب
الصااندوق مااع أشااعار منتقاااة حسااب الحالااة :فهااذا الزٌاار سااالم ِبحربتااه الكبٌاارة
وشاااربٌه الٌااافعٌن ٌسااوق أمامااه األسااد الهصااور وقااد حمّلااه بق ارب الماااء جاازاء
افتراسه الحمار وهو ٌقول وعمار الساامعٌن ٌطاول" :اللاً بٌاكال حمٌار العاربْ
بٌحمل القربْ " .وهذا جساس بن مارّ ة وقاد خضّاب كلٌباا بدماباه بعاد أن طعناه فاً
الظهر .وهذا كلٌب وابل أخو الزٌر ساالم مضارجا بدماباه ٌؽماس أصابعه بالادم
لٌكتب بها على الصخرة وصاٌاه ألخٌه وٌقول:
أخوي الزٌر أبدا ال تصالحْ
ولو أعطوك زٌنات النهو ِد
أخوي الزٌر أبدا ال تصالحْ
ولو أعطوك آالؾ العبٌ ِد
أخوي الزٌر أبدا ال تصالحْ
واسفك د ّمهم فً كل ِبٌ ِد
أخوي الزٌر أبدا ال تصالحْ
واحصد جمعهم مثل الحصٌ ِد
أخوي الزٌر أبدا ال تصالحْ
فإن صالحت لست أخً أكٌ ِد
وهااذا أبااو زٌااد الهاللااً سااالمة ـ بسااواده الفاااقع وشاااربٌه المشاارببٌن كسااٌفٌن
قصٌرٌن ـ ٌمتشق سٌفه وٌهلك أعداءه .وهذا ذٌااب بان ؼاانم علاى فرساه الخضارا
وبٌااده حربتااه الشااهٌرة التااً ضاارب بهااا عااٌن الزناااتً خلٌفااة .وهااا هااو الساالطان
حساان وتلااك هااً الجازٌااة أم مْ حِم ْااد اختااه الحكٌمااة الجمٌلااة الشااجاعة مسااعرة
الحااروب وقاااهرة الصاانادٌد .وهااةالء هاام ٌحٌااى ومرعااً وٌااونس أبناااء الساالطان
حسن وشِ ٌْحة أمهم أخت أبً زٌد التً ال ٌزال عطٌة ٌردد وصاٌاها:
مع السالمة ٌا ثالثة وخاله ْم
مع السالمة ٌا كبار العراٌبْ
بدي أوصٌكم وصونوا وصاتً
ترى وصاتً للقلوب طبٌبْ
أول وصاتً :ال توقدوا النار فً اللٌل بالخال
()1
ترى النار تاري والحماد ٌْجٌبْ
ْ
واحد
ثانً الوصاٌا :ال تدخلوا من باب
ترى العٌن فً المتج ّمعٌن تصٌبْ
ثالث وصٌة :ال تقعدوا تِحت حٌطة عالٌةْ
1ـ تاري :تتوهج وتتراءى للبعٌد .والحماد هو الصحراء الممتدة.

91

ترى الب ّنا ٌبنً واألساس ٌْخٌبْ
رابع وصٌة :عجّ لوا إن وردتم ع المناه ْل
شرب القطاٌة والتفاتة ذٌبْ
وتلك هً السفٌرة عزٌزة جمٌلة الجمٌالت وشرٌفة الشرٌفات وابنة الملوك..
وهذه سعدا اختها ـ وآه من سعدا هذه وخٌانتها ـ وهذا أبوهما الزناتً خلٌفة فاارس
الؽرب وقاهر الصنادٌد..
كل هذه الصور تصبح حٌة مع هذه التارانٌم الشاعرٌة حٌااة مان ناوع عجٌاب
ٌشااتاق إلٌهااا أهاال ال ِج ٌّاة المحرومااون .أمااا الداهٌااة الاادهٌاء فااتلكم هااً "البسااوس"
المرأة العجوز التً سعرت نار الحرب بٌن جساس وأبناء عمومته إذ خٌرته باٌن
ثالثة خٌارات كلها مستحٌل:
تدب حجري ْنجو ْم
ٌا ْ ّ
ٌا ناقتً ع أربعتها تقو ْم
ٌا راس كلٌب فً المٌدان ٌْحو ْم
ولسوؾ ٌحلو للجمٌع أن ٌسموها "الحٌزباون" .سامعوا هاذا االسام مان الشااعر
ثم ظلوا ٌسمون به كل عجوز شرٌرة.
ولبن كانت المرأة البٌضااء هاً المرؼوباة فاً ال ِجٌّاة فقاد ظال الرجال ال ٌعٌباه
شًء ولو كان أساود كاالؽراب .وال جارم فاـ"أبو زٌاد أساود وثنااه أباٌ " ..ولقاد
ظلاات سااٌرة هااذا البطاال األسااطوري تخلااب ألباااب الناااس خصوصااا عناادما ٌباادأ
الشاعر برواٌة قصة مولاده معلاال سابب هاذا الساواد باأن أماه الخضارة الشارٌفة
كانت متلهفة على اإل ْنجاب بعد طول انتظار .فلما رأت فً الساماء صاقرا ٌانق
على بؽاث الطٌار كأسارع مان الساهم لهجات إلاى هللا بالادعاء أن ٌرزقهاا ؼالماا
كهااذا الطٌاار ـ ودعااوة الشاارٌفة مسااتجابة ألنهااا ماان بٌاات النبااوة ـ فجاااء أبااو زٌااد
كالصقر لونا وانقضاضا..
عندما ٌصل الشاعر إلى اإلنشاد فإن الالزمة معروفة محفوظة" :وأنشد الشاعر
أو ٌساامو وٌشااؾّ ثاام
ٌقااو ْل وعماار السااامعٌن ٌطااولْ" ..فٌعلااو الصااوت وٌاانخف
ٌهاادر وٌسااتوحش أو ٌاارق وٌتهااادى ٌتؽاازل وٌتااأوه ٌتااألم وٌج اوح ٌاابن وٌنااوح
ٌفخاار وٌاادوي ٌهاادد وٌتوعااد ٌكاار وٌفاار ٌتااوارى وٌسااتجدي ...كاال ذلااك حسااب
السٌاق والحاجة! ..والناس مندهشون ٌلهثون من شدة الروع كاأن المعاارك قابماة
الساعة أو كأن المحبوبة متجلٌة تحت ضوء القمر:
ْ
شابة..
عزٌزة شابة وهللا
شابة وشباب نواظرها
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تسحر االلبابْ ..
ومباسمها
خمرة وشرابْ ..
لٌلة عشرة واثنٌنْ ..
ٌا صالة الزٌن على عزٌز ْة
ٌا صالة الزٌن!..
وٌتخٌل كل واحد منهم محبوبته :فأما المتزوجاون فٌتحسار أكثارهم خصوصاا
عندما ٌستعٌدون فً مخٌالتهم هٌبات زوجااتهم الالتاً كففان عان اإلثاارة مناذ أماد
بعٌااد .وأمااا العااازبون فٌتخٌاال كاال ماانهم محبوبتااه علااى مااا وصااؾ الشاااعر ؼٌاار
مدرك أنه سوؾ ٌسخر من نفسه على هذا الخٌال المتسرع بعد الزواج بقلٌل .أما
عطٌااة القرٌااب البعٌااد فلقااد ٌكااون فااً واد آخاار منشااؽال فااً شااأن مختلااؾ ٌعقااد
مقارنة بٌن محبوبته ملٌحة وابنة الزناتً فال ٌجد من ثم وجه شبه رؼام ماا ٌقولاه
هذا الشاعر المرتزق.
أٌن السفٌرة عزٌازة مان ابناة محماود خلٌال :وجاه صااؾ مثال قطعاة تابهاة مان
سااماء صااباحٌّة ّ
حطا ْ
بٌضاااء مثاال قطعااة جاابن طازجااة بكاار مثاال
ات علااى األر
قشاادة دافبااة فااوق إناااء حلٌااب فااً ساااعة الصااباح م ٌّ اادة مثاال عٌاادان القصااب التااً
زرعهااا محمااد إبااراهٌم إلااى جانااب الااوادي( )1مماادودة مثاال عمااود الجااامع عالٌااة
المجتنى مثل نخلة سامقة ؼزٌرة الشعر مثال خٌماة ساوداء ٌطال مان فتحتهاا قمار
ممتلبة الخدٌن مثل رؼٌؾ خارج لتوه من الفارن واساعة العٌناٌن مثال نجمتاٌن فاً
لٌالً المسافرٌن عامرة الصدر مثل خابٌة ق ّطٌن فً بالد الجبل! ..أماا عنقهاا ـ وآه
من عنقها ـ فمثل عمود المرمر القابم بطرؾ القرٌة منذ أٌام الرومان.
عٌونك سود ٌا حبر الدوالً
بادوّ رْ عالدوا وانتً دوا لً
علٌل ونومة حضٌنك دوا لً
ودواي ما بٌن صدرك والحجابْ .
أما أبو ملٌحة ـ هذا الذي ٌرتجؾ القٌسٌة( )2من لصوص األؼناام لمجارد ساماع
ؼمد سٌفه ٌصك الحصى وسط الظالم ـ فال ٌقل عان الزنااتً خلٌفاة قاوة وشاجاعة
رؼم اختالؾ المظهر قلٌال ..أيّ صهر وأٌّة عروس!..
ْ
معدود.
أبو سعدا فارس
ْ
محسود.
على صٌته باٌت
1ـ وسوؾ ٌبٌعها بعد ذلك فً المجدل بثمن ال ٌكفً لتسدٌد أجرة سٌارة الشحن.
2ـ أعراب جبل الخلٌل.

92

ْ
المولود.
من صوته شاب
على اشنابه ٌقفوا صقرٌنْ .
على اجنابه ٌقفوا سبعٌنْ .
على اكتافه ٌبنوا القصرٌنْ ..
وكان عطٌة ٌحا رص خاالل هاذه المقارناة علاى أن ال ٌقاع فاً وهادة الخٌاناة:
خٌانة الروح بعقد المقارنة بٌن ملٌحة وسعدا ..فمعااذ هللا أن تكاون مقارناة كهاذه..
ال ..ال .فالمقارنة إن كان ال بد منهاا ال تكاون إال ماع السافٌرة عزٌازة ألن ساعدا
خابنااة وزانٌااة تبٌااع وطنهااا وجمالهااا وعا ّ
از أبٌهااا إلااى األعااداء ماان بنااً هااالل باان
عامر فً سبٌل نظرة من الفتى الهاللً الجمٌل مرعً..
وألن الزناتً كان فارسا رؼم كل شًء فلم ٌكن عطٌة لٌرؼب له بهذه ال ِق ْتلة
تسببها له ابنة ٌدرك أبوها حجم خٌانتها وهو على فراش الموت فٌقول:
وانا ابوكً ٌا سعدا وانا حنظل العدا..
وانا بٌضة القبان القعد قبالها..
وان عشت ٌا سعدا وصار فً العمر مد ْة..
ْ
مشنقة واطوّ ل حبالها.
النصب لك
وقباال ذلااك كاناات ابتهاالتهااا هااً التااً جاااءت بااالهاللٌٌن إلااى أر تااونس
الخضااراء وذلااك عناادما ضااربت الرماال ورأت خاللااه وجااه مرعااً الصاابوح
فوقعت فً عشقه ونسٌت الشرؾ وهً تدعو:
ٌا رب ٌا رحمن ٌا سامع الدعا
الب ْهمان ؼ ْد ِر السحاٌبْ .
ٌا ِمرْ ِز ِق ِ
بْ
ِتمْ ِح ْل بال ِد القو ْم و ِتخصِ بالدنا
و ْت ِج ٌْ ْبه ْم روّ ْاد ع اهْ ونْ سباٌبْ .
ْ
وٌونس
و ْت ِج ٌْبْ ٌِحْ ٌى ومرعً
ْ
وخالهم االسمرْ
سالمة ابو العجاٌبْ .
وإذ كانت معاناة الزناتً الفاارس هابلاة ـ إلدراكاه المسابق بأناه مقتاول علاى ٌاد
ذٌاب بن ؼانم ال محالة (فقد أخبر بذلك الرمل!) ورؼم ذلاك فقاد نازل إلاى المٌادان
مستجٌبا للتحدي ونزوال على مطالب النخوة ـ فقاد صاار ٌحلاو لكال مبتلاى بماا ال
ٌستطٌع دفعه أن ٌنشد:
ٌا بلوتً ما ابتالها سبع بؽابْ
وال الزناتً ٌوم حرب ذٌابْ .
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وإذن فقد وقع الزناتً أخٌرا بعد طول حرب ونزال ..لم ٌستطع قتله أحاد مان
فرسااان هااالل باان عااامر رؼاام قتلااه لصاانادٌدهم .ولكنااه وقااع تحاات ضااربات القاادر
الهابلة ..هكذا كتب علٌه من قبل مٌالده ..وقع صرٌعا ِبحرباة ذٌااب بان ؼاانم بعاد
قتال دام ثالثة أٌام .وكان القدر واقفا ٌقرر المصابر وٌتقاضى دٌون الخالبق! ..لام
ٌقتله ذٌاب رجال لرجل بال ـ علاى العكاس مان ذلاك ـ فار هارباا مناه علاى فرساه
الخضرا .وطارده الزناتً خلٌفة وقد نسً نباوءة الرمال! ..وعنادما اقتربات فرساه
من فرسه وشااء القادر أن ٌسادد ضاربته حارك الحرباة فاً ٌاد ذٌااب فتأرجحات
وارتدت إلى الوراء كما تفعل كل حربة بٌد كل هارب فدخلت فاً عاٌن الزنااتً
وشقت رأسه عن طرٌق الصدفة! ..ثم قالوا :قتل ذٌااب بان ؼاانم الزنااتً خلٌفاة!..
وما له من فضل فً ذلك وال تمٌز.
إذن فقد وقع "الزناتً خلٌفة" فاارس الؽارب صارٌعا بٌاد فاارس أقال مناه قادرا
وشاجاعة وقاوة ـا وهناا ٌبكاً الشااعر وٌبكاً المساتمعون ـ فٌاا لاه مان حاظ منحااز
أعمى ٌصرع البطل لتقؾ على رأسه الجازٌاة ام مْ حِماد مساعرة الحارب األولاى
ومحرضااة المقاااتلٌن لتتملااى ماان المشااهد .وإذ ٌروعهااا هااول الموقااؾ والنظاارة
المهٌبااة فااً عااٌن البطاال القتٌاال تنكساار عٌنهااا التااً لاام تكاان تهاااب التحاادٌق فااً
الرجااال ماان قباال فتمتااد ٌاادها ِبحركااة الشااعورٌة نحااو برقعهااا لتؽطااً وجههااا
مرتعبة وقد ضمت ما بٌن ساقٌها بلذة م ْفتضحة!.
ـا هاو ذا رجال حقٌقاً ـ قالات فاً نفساها ـ ٌفتارع بعٌنٌاه حصاون النسااء حتاى
وهو على فراش الموت!.
وضاابطها أبااو زٌااد متلبسااة بفضااٌحتها ورأى نظاارة الشاابق فااً عٌنٌهااا ففهاام
أحاسٌس األنثى بداخلها .لكن ألمه لموت الفارس الزناتً طؽاى علاى شاماتته بهاا
فاندفع نحو القتٌل العظٌم منشدا ِبحسرة تار ٌْخٌة:
سالمتك ٌا مل ْو عٌن العاهر ْة
ال ٌا خلٌفة!..
ٌا رٌتك من هذه الوقعات تطٌب.
فرد علٌه الزناتً تحٌته بأفضل منها وقال وهو ٌعالج سكرات الموت بانادفاع
الفارس نحو الفارس:
تمنٌتك ٌا ابو زٌد اخوي ابن والدي
وانا احارب الدنٌا واقعد قبالها.
وال جاارم فلقااد ساابق أن رأى كاال منهمااا شااجاعة خصاامه فااً المٌاادان وعاااٌن
فروسٌته وشهامة مواقفه.
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أما اللهو ؼٌار الباريء الاذي ٌثٌار القٌال والقاال فهاو الؽجار الاذٌن ٌقادمون فاً
موسام الحصااد با التهم الموساٌقٌة وراقصااتهم المتهتكاة ـ رؼام ضاخامة شاوارب
أزواجهن الضاربٌن على العود ـ حتى إن طه صاحب الساقٌة التً تادور علاى ببار
البلد رف السماح لهم بورود الماء! .فساروا ؼاضابٌن إلاى بٌات جرجاا رافعاٌن
الراٌات السوداء ومهٌبٌن أنفسهم لتألٌؾ القصابد الهجابٌة فً ال ِج ٌّة وأهلهاا .ولاوال
أن أدركهام شااحادة واسااتعادهم وسااقى لهاام لصااارت ال ِج ٌّاة مضااؽة فااً أفااواه أهاال
القرى المجاورة.
لكن شحادة لم ٌسلم من ألسنة الحاسدٌن ـ والجٌة قرٌة كثٌر حاسدوها ـ فصااروا
ٌتؽامزون به خصوصا بعد أن أقاام الؽجار مهرجاناا للارقص والؽنااء ماأل القرٌاة
بالبهجة وشحن قلوب الشبان بالمتعة .ورؼم ذلك فاز شحادة آخر األمر فقد كانت
روحه الفكهة قادرة علاى االساتبثار بقلاوب الجٌااٌوة وإقنااعهم مان بعاد بأناه لاو لام
ٌفعل مع الؽجر ما فعل لتم التشهٌر بالجٌة بشراسة فً بٌات جرجاا وبربارة وكال
القرى حتى ؼزة.
كم كان ٌحلاو لعطٌاة أن ٌساتذكر تلاك الحاوادث وٌعٌادها لصاابر مساتطردا فاً
وصؾ "روجٌنا" الؽجرٌة اللعوب التاً ماألت تلاك اللٌلاة بهجاة واساتمرت تؽناً
وترقص وتتؽنج وٌقذؾ حولها الفالحون نقودهم القلٌلة خصوصا "زعتر" الاذي
ظاال ٌالحقهااا بااالنقود وتالحقااه بااالرقص وهااو ٌهتااؾ ِبخفااة وطااٌش" :العبااً ٌااا
روجٌنا" حتى طلع الفجر.
وبعد إتمام عقد المصالحة مع الؽجر صااروا ٌنصابون خٌاامهم شامالً الاوادي
فً طارؾ القرٌاة حٌاث ٌحلاو لهام الناوم تحات قباة الساماء مباشارة فاً جماعاات
مخت لطة ؼٌر متحسساٌن مان احتمااالت الخطاأ ألن كال واحاد مانهم ٌعارؾ مكاان
زوجته عند الحاجة األمار الاذي سا ّهل علاى "الٌخناً" أن ٌصاٌبهم بمكاره الادابر
فً ع ْقر نسابهم.
تسلل الٌخنً إلى مخٌمهم ذات لٌلة وقد سبق له أن درس عاداتهم .ثم اضاطجع
بٌنهم متناوما دون أن ٌشعروا به إلى أن تٌقن بأن الناوم قاد ساٌطر علاى الجمٌاع
فاقترب من ؼجرٌة مكتنزة كان قد ادخرها فً خٌاله طوال الٌاوم لهاذه اللحظاة
ثم هزها بٌده هامسا تحت الندى:
ـ إلزق.
فردت علٌه وقد حسبته زوجها:
ـ إلزق.
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وبعد أن قضى منها كل مأربه انسل الٌخنً إلى موقعه متناوما .ولكان الازوج
الااذي كااان قااد قاارر لسااوء حظااه أن "ٌلاازق" فااً ذات اللٌلااة تاام رده خاببااا وقااد
تأففت زوجته ضاجة:
ـ كل شوي إلزق؟!.
ففهم األمر وأدرك أنه مؽباون .لكناه صامت ثام أخاذ ٌبحاث عان هاذا المعتادي
المتناوم :فأخذ ٌجس صدورهم وقد أدرك أن صاحب الفعلة الشنعاء ساوؾ ٌكاون
مضطرب القلب عاالً الوجٌاب .فلماا أحاس قلاب الٌخناً تعارّ ؾ علٌاه ..وبهادوء
تام وضع فوق صدره عودا خفٌفا مان القاش عالماة رٌثماا ٌحضار آلاة التعاذٌب..
ثم بهدوء أكثر منه م ّد الٌخنً ٌده ونقال العاود إلاى صادر جااره قبال أن ٌواصال
التنااااوم .وعنااادما عااااد الؽجاااري المؽباااون وبااادأ ٌهاااوي بعصااااه علاااى رأس الناااابم
المسكٌن كان الٌخنً ٌنسل عابدا إلى القرٌة مساتؽال الهارج الفاضاح والضوضااء
العالٌة .وأصوات الؽجر تتساءل عن سبب هذا الضارب المبارح وصاوت الازوج
ٌرد محتقنا:
ـ هو بٌعرؾ وانا باعرؾ.
باستثناء بضعة بٌوت تع ّد على األصابع شمالً البلاد كانات بٌاوت ال ِجٌّاة كلهاا
واقعة جهاة الجناوب :بٌاوت طٌنٌاة بساٌطة ذوات أفنٌاة واساعةٌ ..اوم ساقؾ الؽرفاة
()1
كااان ٌومااا مشااهودا تتجمااع فٌااه النسااوة لٌجْ ا ِب ْلن جبلااة الطااٌن الهابلااة مااع القصاال
بٌنمااا ٌتعاااون الرجااال علااى رفااع جااذع شااجرة ضااخمة كجساار أساااس ٌحماال فوقااه
السقؾ الهابل ـ بطٌنه وقصله وقصبه وعقاربه وحٌاته والقمح الذي ٌنبت فوقه ـ ثام
لٌلتهموا باطٌة( )2ضخمة من ثرٌد الخبٌزة.
ٌقتعدون إلٌاتهم على األر
أما الباٌكة وهً ؼرفة ضخمة بطرؾ الفناء فال بد منها إلٌاواء البقار والعلاؾ
والروث ثام اآلدمٌاٌن فاً فصال الشاتاء لٌساتمدوا الادؾء مان أنفااس البقار! .ولقاد
كان للبقر فوابد أخرى ـ وال ِجٌّاة قرٌاة ذات بقار كثٌار وأؼناام ـ ؼٌار الحلٌاب واللابن
والجابن وأقاراص الجلّاة( :)3مالحقاة الضاباع التاً كانات تتسالل أحٌاناا إلاى بعا
البٌوت فً تخوم القرٌة.

1ـ القصل :سٌقان القمح الؽلٌظة نسبٌا.
2ـ الباطٌة :وعاء مصنوع من الخشب ٌكفً إلطعام عشرة أشخاص فً المتوسط.
3ـ ألن جل طعام البقر كاان مان التابن والقصال المتخلاؾ مان محصاول القماح فقاد كاان الاروث
الناتج عنه ٌعطً طاقة عالٌة ألنه ٌحتوي على نسبة عالٌة من المواد الدهنٌة المتخلفة مان أمعااء
البقاار .لااذا فقااد كاناات النسااوة ٌشااكلنه دواباار رقٌقااة إذا مااا تعرضاات للشاامس وجفاات كاناات هااً
أقراص الجلّة وعدت من أفضال الوقاود خصوصاا للطاابون المحتااج إلاى اساتمرارٌة االشاتعال
طوال النهار.
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ولبن كانات البٌاارة فاً الجاناب الشامالً بعٌادة عان البلاد فقاد ظلات الماوارس
موزعة فً الشمال والجنوب مع بقاء القسم األكبر منها فاً الشامال الؽرباً وراء
الوادي :موارس للقمح وأخرى للشعٌر وثالثة للذرة الشامٌة التاً ٌصانعون منهاا
خبزا كما الخشب ٌسمونه "الكرادٌش":
ـ عماك سالطان مساح طٌازه باالكردوش وساب دٌناه وقاال :هاً هاذي نعماة؟!.
استؽفر هللا العظٌم! ـ هكذا كان عطٌاة ٌحادث صاابر ـ كاان الواحاد مناا ٌضارب
الكردوش فاً الحاٌط فٌرتاد علٌاه ..خباز الاذرة ٌاباا شاقق فمامناا ..كناا نشاتري
الرؼٌؾ الكندي( )1من المجادل ناكلاه زي النماورة فاً الطرٌاق ..إٌاه! ..كانات
اٌام زي قرش الصوّ ان ..بس كنا فاً بالدناا ..الزم الواحاد ٌاـحمد رباه ..شاوؾ
ساالطان الٌااوم إٌااش صااار فٌااه مااش الحااق اللقمااة! ..كلااه ماان البطاار ..ساالطان
مضت له أٌاام ..كاان ٌمشاً وٌقاول ٌاا أر اشاتدي ماا علٌكاً قا ّدي ..كسارته
الملعوناة اللااً اتاـجوزها وها ّدت حٌلااه ..تعارؾ إنااه مااا بٌنااام معهااا إال بكٌفهااا!..
بتطلّااع روحااه لحااد مااا ٌطولهااا ..شااوؾ بناتهااا كٌااؾ طالعااات زٌهااا؟! .أوعااى
تقربهن...
وعند هذا الحد ّ
ٌكظ عطٌة على أسانانه حتاى ٌصادر منهاا صاوت مساموع ثام
ٌنخس الصبً بقسوة وؼٌظ كأنما ٌراه موشكا على الزواج من إحداهن:
ـ الحسن بالعن أبوك هه.
ومع ذلك فقد ظلوا ٌزرعون الاذرة وٌاأكلون الكارادٌش وقاد كاان بإمكاانهم أن
ٌزرعوا القمح ـ القمح فقط ـ وٌأكلوا خبزا جٌدا..
محمااود خلٌاال لاام ٌكاان ٌأكاال إال القمااح ولاام ٌتاازوج إال الجمااٌالت .لهااذا كاناات
ملٌحة أجمل فتاة فً القرٌة.

1ـ كان الفالحون ٌسمون الرؼٌؾ األبٌ

بالكندي نسبة إلى مصدر الطحٌن آنذاك.

9.
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3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذفارة
أما البنون فلم ُتقبل شفاعتهم
و ُ
ش ّفعتْ بنت منظور بن ز ّبانا
لٌي الشفٌع الذي ٌأتٌك مؤتزراً
مثل الشفٌع الذي ٌأتٌك عرٌانا
الفرزدق

ألهل القرى كذلك أعٌاادهم ومواسامهم ٌتجمعاون فٌهاا وٌسامرون وٌتباارزون
باألذرع واألشعار والحكاٌات :إذ ٌتجمعون كل عام مع ظهور أول هالل من شاهر
أؼسطس قرٌبا من مصاب النهار عناد شااطا البحار علاى التخاوم الجنوبٌاة لٌافاا
حٌث تقام الخٌام فً السهل المحٌط بمقام النباً روباٌن وتحضار القوافال مان كافاة
النواحً حاملة عابالت بكاملها معها أوانٌها ولوازم مكثهاا طاوال الشاهر .فٌنتهاز
الناااس هااذه الزٌااارة الدٌنٌااة لركااوب األراجااٌح وشااراء الهااداٌا ومشاااهدة ألعاااب
التبانااة( )1وأكاال الحااالوة القرعٌااة والمشاااركة فااً األهااازٌج والاادبكات وحضااور
مناظرات الشعراء الشعبٌٌن الذٌن تجري أقوالهم مجرى األمثال ..وكم مان جمٌلاة
ذاع صٌتها وتسابق إلى خطبتها الشبان بسبب بٌت شاعري أو ماوال! ..حتاى قٌال
إن المرأة فً ٌافا كانت تنذر زوجها فً كل عام قابلة:
ـ ٌا بتروبنً ٌا بتطلقنً.
ولكن أهل ال ِج ٌّة والقارى المجااورة كاان موسامهم األكبار هاو أربعاة أٌاوب إذ
ٌصااابؽون الباااٌ المسااالوق وٌلبساااون الجدٌاااد مااان ثٌاااابهم وٌرحلاااون إلاااى بحااار
الجورة ..وخالل ممارسة الرجال للهاوهم الخااص تنتحاً النسااء جانباا متوارٌاات
عاان األعااٌن قاادر اإلمكااان فٌناازلن إلااى البحاار بكاماال ثٌااابهن مطالبااات أٌااوب باأن
ٌهبهن الخصوبة واأللفة والحب! ..وٌا لمتعة األوالد الذٌن لم ترتفاع أعماارهم إلاى
حااد ماانعهم ماان مرافقااة النساااء ولاام ت انخف بهاام إلااى مجاارد اعتبااارهم مااراقبٌن
محاٌدٌن!ٌ ..ا لمتعة هاةالء بالفعال وهام ٌراقباون المشاهد الاذي ساوؾ ٌظال ٌلهاب
خٌااالتهم بعااد ذلااك لساانوات وهاام ٌشااهدون األجساااد البضااة المصااونة تتعاارى ثاام
ٌحدث كل منهم اآلخر هامسا:
ـ ٌا رٌتنً أٌوب! ..تٌجً ولهْ نشتؽل بحر؟...
1ـ التبّانة :مصارعة فلسطٌنٌة بٌن بطلٌن تشبه المصارعة الٌابانٌة.
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أما الجٌاٌوة الكبار فإنهم لن ٌنساوا خاالل ذلاك أن ٌؽسالوا فاً البحار أصاواؾ
أؼنامهم التً جزوها مع قدوم الربٌع.
هل سحب البحر " ِجازة" ماا فاً أحاد األٌاام؟ .ثام هال ناادى الجٌااٌوة تلاك ال ِجا ّزة
وأنااذروها بضاارورة العااودة ألن أمهااا الشاااة مااا زالاات بأٌاادٌهم؟ .هللا وحااده ٌعلاام!.
ولكاان البراباارة ومعهاام القروٌااون اآلخاارون ٌصاارون علااى أنهاام كااذلك ٌعلمااون
ٌقٌنا بأن الجٌاٌوة ظلوا ٌنادون تلك الجزة طوال النهار:
ـ هِرّ  ..أمتش( )1عندنا.
وٌتضاحك الجٌاٌوة عند سماع هذه الحكاٌاة وال ٌنفونهاا مةكادٌن أن ال ِجا ّزة قاد
عااادت بالفعاال ولاام ٌبتلعهااا البحاار وذلااك دلٌاال ال ٌقباال الشااك علااى ماادى رجاحااة
عقول اآلباء األولٌن الاذٌن لان ٌعاود الزماان بماثلهم! ..ثام ٌعرّجاون علاى البرابارة
بالقدح واللوم مستخفٌن بـ"عمتهم البومة".
وإذ الحظ الجٌاٌوة منذ وقت مبكر ار ِتجااؾ البرابارة ؼضابا لمجارد اإلشاارة
إلى هذه الحكاٌة فقاد صااروا ٌتمتعاون بتردٌادها أماامهم خصوصاا إذا ماا عٌّارهم
بربراوي ِب ِج ّزتهم:
طلبت البربراوٌة من زوجها الخروج إلى ساوق المجادل لبٌاع البقارة .وحاددت
له السعر المطلوب( .)2وفً طرٌقه عرج الزوج على شجرة لٌسترٌح تحتها قلاٌال.
وبمجرد أن سمع نعٌق البومة رفع رأسه قابال:
ـ ٌصبحك بالخٌر ٌا ام سلٌمان.
فردت البومة:
ـ كوك.
فقال البربراوي:
ـ تشتري البقرة ٌا ام سلٌمان؟.
ـ كوك.
ـ بعشرٌن لٌرة ٌا ام سلٌمان.
ـ كوك.
1ـ ٌلفظ الجٌاٌوة حرؾ الكاؾ "تش" )ch( .وبذا تصبح "أمك" فً لسانهم" :أمتش".
2ـ وسوؾ ٌةكد الراوي خالل ذلك على ذكاء المرأة البربراوٌة مما ٌزٌد من حنق الرجال الذٌن
ٌعتبرون ذلك تعرٌضا بهم.
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ـ موافقة ٌعنً؟.
ـ كوك.
ـ طٌب وٌن المصاري؟.
ـ كوك.
ـ فً الجرة ٌا ام سلٌمان؟.
ـ كوك.
ـ طٌب وٌن الجرة؟.
ـ كوك.
ت الشجرة؟.
ـ مدفونة تِح ِ
ـ كوك.
ـ وال ٌهمك ٌا ام سلٌمان .علٌكً هللا وأمان هللا ما باخذ إال عشرٌن لٌرة.
ولم ٌدهش البربراوي عندما حفر تحت الشجرة ووجد الجرة الممتلبة بااللٌرات
العثمانٌة الذهبٌة .فهذا ماال أم سالٌمان عمتاه! ..أخاذ عشارٌن لٌارة ثام أعااد البااقً
إلاى مكاناه كمااا كاان ولاام ٌانس أن ٌااربط البقارة ِبجاذع الشاجرة قباال أن ٌعاود إلااى
زوجته التً فاجأتها هذه العودة المبكرة فساألته عان السابب فقاص علٌهاا القصاة
بالكامل.
لاام تااذهل الماارأة ماان حمااق زوجهااا ولاام تخ ارج عاان طورهااا باال عماادت إلااى
إطعامه ثم هدهدته حتى نام .ثم ذهبت لتستعٌد البقارة وتساتولً علاى النقاود .وبعاد
عودتها السرٌعة شمرت عن ساعدٌها وأمضت شطر النهار فً صاناعة الزالبٌاة.
وقبل أن ٌفٌق ابن عمها مان نوماه كانات قاد فرشات فنااء البٌات كلاه بالزالبٌاة .ثام
أخذت توقظه صارخة:
ـ قوم ٌا زلمة! ..الدنٌا أمطرت زالبٌة .قوم تنلم اللً وقع منها على بٌتنا.
فهمهم وهو ٌفرك عٌنٌه.
ـ الدنٌا أمطرت زالبٌة؟..
ـ ْإلح ْق ٌا زلمة .قوم قبل ما الناس ٌهجموا ..النااس لاـ ّموا كال اللاً فاً البٌاوت
والشوارع .قوم قبل ما ٌلحقونا وٌاخذوا حصتنا.
ـ ٌا سالم ما أحلى كرم ربنا!.
هكااذا أخااذ ٌصاارخ مندهشااا وهااو ٌجمااع الزالبٌااة عاان األر
حجره ..ولكنه لمح البقرة فً ركن البٌت فصرخ:
ـ من وٌن جبتً البقرة؟.
ـ هذي بقرتنا ٌا زلمة .اسم هللا على عٌنٌك.
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وٌحملهااا فااً

ـ آه!ٌ .عنً أخذتً بقرة ام سلٌمان! ..وتالقٌكً سرقتً مصارٌها!.
ـ ٌا زلمة اقعد وكل زالبٌة بالش كالم فاضً ..اقعد استهدي باهلل.
ـ روحً مرة خاٌنة! سرقتً مصاري ام سلٌمان .أنا راٌح اتشكى للحكومة.
ـ طٌب ٌا زلمة بعدٌن بتتشكى .هالحٌن ؼابت الشمس ..بكرة بتروح ..الصباح
رباح.
وفً الٌوم التالً أقنعته بتأجٌل شكواه إلى الٌوم الثالث فالرابع حتى ذهب إلاى
مركز الشرطة فً المجدل آخر األمر لٌشكو الخٌانة الفاضاحة .فاساتدعى ضاابط
المركز الزوجة وقد تحلّب فمه طمعا ..وكانت قد أعدت رواٌتها.
صرخ الضابط:
ـ وٌن جرة المصاري؟.
ـ ٌاا اخاوي هللا ٌكبار عقلاك وٌعلّاً مراتباك أي جارة مصااري هللا ٌساتر علاى
والٌاك؟!.
ـ الجرة اللً أخذتٌها من تِحت الشجرة جرة أم سلٌمان.
ت الشجرة!ٌ .ا سٌدي البك قول كالم معقول.
ـ أنا أخذت جرة مصاري من تِح ِ
ـ أنا مجنون ٌا مرة! ..هاي جوزك بٌشهد.
ـ آه ..ـ انتدب الزوج صارخا فً وجهها ـ إنتً سرقتً مصاري ام سلٌمان.
ـ ٌوه! ..مٌن ام سلٌمان ٌا مدهون؟!.
ـ عمتً البومة اللً فوق الشجرة على الطرٌق بعد البلد جهة المجدل.
ـا سااامع ٌاا بااك؟! ..هااذا مجناون علااى بااب هللا ـ قالات بثقااة ال تتزعاازع ـ اناات
بتصدق مجانٌن؟.
هرش الضابط قفاه وقد بدأ الشك ٌتسرب إلاى قلباه .ثام قاال موجهاا كالماه إلاى
الزوج:
ـ وقتٌش صار هالحكً؟.
ـ قبل أكم من ٌوم ٌا سٌدي البك.
ـ ٌوه ـ شهقت الزوجة بهلع واضاح ـ قبال أكام مان ٌاوم ٌاا مادهون؟!ٌ ..اا ساٌدي
هذا مجنون ما تصدقوش.
ـ كٌؾ ما اصدقوش ٌا مرة ـ صرخ الضابط مؽٌظا ـ كٌؾ ما اصدقوش وهاوه
بٌقول :جرة ذهب؟!.
ـا ٌاا ساٌدي هللا ٌكبار مقاماك هاذا جاوزي مجناون وكال بربارة بتعرفاه ..أقاول
لك؟ ..طٌب اسأله إٌش ٌومها أكل .مش راح ٌعرؾ ٌا سٌدي.
ـا بااهلل! ـ هتاؾ الازوج مسااتؽربا وقاحاة زوجتاه ـ أناا مااش عاارؾ اٌاش أكلاات
ٌومها؟! .إنتً المجنونة وابوكً المجنون ..ولك ٌا مو ّ
ششة أكلنا زالبٌة.
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ـ ٌوه! ..شوؾ ٌا سٌدي! ـ ثم ملتفتة إلى زوجها ـ إحنا أكلنا زالبٌة ٌا مجناون؟!.
هااوه احنااا عناادنا زٌاات واال سااكر ..اللااً بٌساامعك بٌقااول مهنٌهااا ومسااتتها ـ ثاام
توجهاات نحااو الضااابط ـ وهللا ٌااا سااٌدي جوعنااا أكثاار ماان شاابعنا ..قااال زالبٌااة
قال!..
ـ ال ٌا شاٌخة! ..تعاالً اضاحكً علاًّ ـ رد الازوج مان شادة ؼٌظاه ـ ٌاا ملعوناة
الوالدٌن ٌا بنت العمٌا!ٌ ..ومها أمطرت زالبٌة واال هذي كمان بدك تكذبٌها!.
وإذ أدركت الزوجة اآلن أنها قد انتصرت فلم تتمالك نفسها مان االبتساام وهاً
تقول:
ـ ا سااامع ٌااا بااك؟ ..سااامع؟ ..بٌقااول الاادنٌا أمطاارت زالبٌااة ..شاااٌؾ؟ ..قااول هللا
ٌعٌنك على حملك..
وهكذا لم ٌكن أمام الضابط من ب ّد سوى االقتناع ورد التهمة ..وفازت الزوجاة
بالمال والبقرة.
لٌسااات الخرارٌاااؾ هاااً الااارابط الوحٌاااد باااٌن ال ِج ٌّاااة وبربااارة فباإلضاااافة إلاااى
العالقات الحمٌمة بٌن كبٌري القرٌتٌن ـ محمود خلٌال وأحماد عباد الارحمن ـ هنااك
المصاااهرة والمجاااورة والااوادي الااذي ٌااربط بااٌن كثٌاار ماان القاارى فااً الناحٌااة..
وبربرة والجٌة ٌقطعهما الوادي وإن كان قطعه لل ِج ٌّة أكثر فحشاً ألناه ٌمار مان
وسطها وٌفصل بٌوتها المتطرفة عن باقً البٌاوت ِبخاالؾ بربارة التاً ٌمار فقاط
من أراضٌها الشرقٌة.
عندما تأخذ المٌاه فاً التنااقص ماع حلاول الربٌاع وتراجاع حادة األمطاار تبادأ
ضاافتا الااوادي باال ْنحسااار مخلفااة وراءهااا المالٌااٌن ماان ٌرقااات أبااً ذنٌبااة لتمااوت
جفافا على أر طٌنٌة حمراء تش ّقق وجهها( )1على طاول المجارى حتاى البحار
فٌمااا تسااتطٌع الضاافادع الكثٌاارة التااً تج ااوزت هااذا الطااور أن تتقااافز وتتصااافر
فرحاة بادؾء الربٌاع ووفارة الطعاام ماان الحشارات المتكااثرة باٌن أعاواد البااوص
الكثٌفة واألعشاب العالٌة.
وإذ كان الوادي ٌتهادى متفاخرا بٌن مساحات من الخضرة والح ّناون واأللاوان
فقد ظل ٌحدث نفسه باأن مان حقاه أال ٌعتارؾ ـ شاأن األقوٌااء فاً كال زماان ـ بماا
تواضعت علٌه القرى والناس من تخوم وحدودٌ :جاب أن أتصارؾ وكاأن كال ذلاك
1
جٌّاة :إذ تاتفلح األر شاقوقا فاً شاهور الصاٌؾ .وألن
ـ ٌتكرر الحدٌث دابما عان شادة طاٌن ال ِ
أهل القرى ٌةمناون باأن األر تنبات اإلنساان علاى شااكلتها فقاد ظال ٌحلاو لهام اتهاام الجٌااٌوة
بصالبة الرأس وظل ٌ حلو للجٌاٌوة اتهام أهل القرى الرملٌاة باالتراخً وأن عاروقهم كالاذرة ال
تمتد عمٌقا فً األر .
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لم ٌكن فلو تركت األمر لهةالء ألؼلقوا علًّ المنافذ دون البحر لذا فاإن علاًّ أن
اخ ّط مجراي ِبحرٌتً الشخصٌة وبالطرٌقة التً تناسبنً ..فإن من تماام األ ّبهاة أن
تحٌط نفسك على طول مجراك بـحاشٌتٌن مهٌبتٌن من البوص واألعشاب العالٌاة
والحمٌر ..ثم إنه ال ٌنبؽً لً التخلً عن أر سبق لً أن ؼمرتها بالماء طاوال
أشهر الشتاء زمان الاذروة فهاذا هاذا هاو مجاالً الحٌاوي .وقاد باتات األر اآلن
صااالحة ألن تكااون كااذلك .ولناادع لهااةالء الفالحااٌن والسااابلة والحمٌاار الفرصااة
التخاذ طرٌق ممهدة سالكة على الجاانبٌن .وألتهااد فاً مجاراي باٌن هاةالء بكال
فخر ..فال رٌب أننً أستحق ذلك.
الحمار كان هو السٌارة الخصوصٌة للفالح فً ال ِج ٌّة .وباستثناء محماود خلٌال
لم ٌكن أحد ٌملك جوادا فارها ٌختاال علٌاه باٌن النااس وٌتن ّقال علاى صاهوته باٌن
القرى ألن ثمنه ٌعادل بٌارة ..وكم من إقطااعً مارتبط بكال سالطة احتاال علاى
سلب الفالحٌن أراضٌهم استجابة لنخوة عابرة أو مقابل شاوط طاراد علاى فارس!
حتااى صاااروا ٌتحاادثون كثٌاارا عاان الباشااا الااذي حاااز آالؾ الاادونمات فااً قاارى
متعددة ِبحٌلة من هاذا الناوع أو ذاك ثام تناازل بعاد( )1عان أرا شاساعة مقابال
بقاء بٌارته تحت ملكه وضمها لألراضً المتبقٌة بٌاد العارب بعاد النكباة! ..وهكاذا
ظل الباشا باشا فً كل األحوال!.
ـا إٌااش باادكم تنقطااوا اباان الباشااا ـ كااان المرافااق الساالوقً ٌهمهاام وهااو ٌاازدرد
الحمام المحشوّ المقدم ضٌافة إجبارٌة ـ إنتو مش عارفٌن إنه امبارح طاهر ابنه
الجدٌد؟!.
ـ مرحبا به ـ ٌنتدب فالح ِبحرارة ـ أجتك القطعة الشرقٌة ٌا باشا.
حتاى اؼتاااظ الٌخناً ذات ٌااوم ـ وكانات "لبٌبااة" قاد وضااعت إبرٌاق الماااء علااى
الطابون لٌؽسل منه الباشا ٌدٌه بعاد الحماام المحشاوّ ـ فتنااول اإلبرٌاق الاذي أخاذ
اآلن ٌزنّ من شدة الحرارة ..وبمجرد أن مد ٌدٌه بقطعاة الصاابون اهاراق الٌخناً
الماااء علٌهمااا فساالخهما فااورا ..فقفااز الباشااا علااى حصااانه ٌسااب الاادٌن والفالحااٌن
وٌهدد مؽادرا:
ـ ٌا اخو الشرموطة! ..جاٌب لً مٌة بتزنزن؟!.
ولكن حقٌقة كون الٌخنً ؼٌر محتاج إلى استبجار أر الباشاا ـ الاذي كاان قاد
فقد كثٌارا مان سالطانه بفضال محماود خلٌال ـ جعلتاه ٌارد الصااع صااعٌن بلساانه
األلثػ محوال كل راء إلى ٌاء على الفور:

1ـ فً مفاوضات الهدنة.
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ـا ٌااٌعن أبااوك عااٌص .مااش عاااٌزٌن أٌظااك .عناادنا أٌظنااا والحمااد هللٌ .ااوح دويّ
على اللً ٌفلح لك إٌاها ..إنصٌؾ! .واحد مفجوع! .مساحت الباطٌاة مساح وماا
خلٌت وٌاك عظمة .هللا ال ٌشبع بطنك المخمج...
إن حقٌقااة ارتباااط اإلقطاااعٌٌن( )1بساالطات االحااتالل العثمااانً ثاام البرٌطااانً
كانات دابماا تسااعدهم علاى إؼاراء تلاك السالطات بمضااعفة الضارابب واألعشاار
ثم التشدد فً استٌفابها لٌتدخلوا من ثم كمنقاذٌن للفالحاٌن فٌأخاذون
على األر
األر مقابل دفعهم للضرٌبة المستحقة ـ بل إنهم قد ال ٌدفعونها فاً أكثار األحٌاان
ـ حتى امتلك أمثال هةالء أراضً واسعة بسهولة أتاحات لهام القادرة علاى التخلاً
عنها بسهولة بعد ذلك أو بٌعها للٌهود.
وبمقدار ما كاان ٌنظار إلاى الجاواد كثاروة أساطورٌة بعٌادة المناال كاان حادٌث
القروٌٌن المتسم باإلجالل والمهابة ٌنقلب إلى االزدراء المباشار واالحتقاار فاور
ذكر الحمار:
ـ أعوذ باهلل! ..الحمار الوقعة عن ظهاره بتماوّ ت .أماا الحصاان بٌقاول :اسام هللا.
وبٌرجع ٌشمشم وبٌوطً ظهره عشان تركب ..الخٌل مباركة.
ـ الفرس إذا ماتت بٌكفنوها زي بنً آدم.
ـ طبعا ..الخضرا لما قتلها الزناتً خلٌفاة ظال ذٌااب وراه لحاد ماا محاا ذكاره.
وقتل جماعة من الخلق علشان خاطرها.
وال شك أن الحمار كاان مظلوماا فاً هاذه المقارناة :فهاو ـ بصافته كادحاا ٌتلقاى
الضاربات طاوال النهاار وشاطرا مان اللٌال ـ ال ٌساتٌطع كماا لام ٌكان لدٌاه الوقات
الكااافً للتمتااع باانفس رابقااة وصاافح جمٌاال عاان هااذا المخلااوق الااذي ٌعذبااه ثاام ال
ٌكتفً بل ٌجمع إلى ذلك منعه من مالحقة األتن الصؽٌرة التً تنادٌه رابحتهاا مان
بعٌااد! .لهااذا كااان ال ٌنااً الحمااار ٌشااعر بالشااماتة والفاارح كلمااا وقااع الراكااب عاان
وٌقول:
ظهره إلى األر
ـ انشا هللا قطم.
هل ٌستطٌع هذا اآلدماً الشارٌر أن ٌتعامال ماع الحصاان بانفس الطرٌقاة؟! .ال
بالتأكٌد ال ٌمكن له ذلك وال ٌستطٌعه حتاى لاو أراده ـ ظال الحماار ٌحادث نفساه
كلما سمع مثل هاذا الحادٌث الساخٌؾ ٌجاري فاً المجاالس تحات سامعه وكأناه ال
ْ
حدثت أحدهم نفسه باأن ٌضاع مثال هاذه البرذعاة الخشابٌة
ٌفهم شٌبا مما ٌقال ـ فلو
الملعوناة علااى ظهار حصااان أو فاارس بماا لهااا مان خارْ جٌن مثقلااٌن بكال مااا هاابّ
ودبّ إذن لشامس وصااهل مؽٌظااا ثاام لرماااه أرضااا ولسااوؾ ٌقااول عنااد ذاك أكثاار
1ـ كان الفالحون ٌسمونهم :األفندٌة.
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الجٌاد أصالة" :قتلك هللا" ..وهً دعوة مهما كانت فصاٌحة نظارا لعروباة الجاواد
فإنهااا سااوؾ تظاال أكثاار خطااورة ماان دعااوتً العامٌااة" :قطاام" ..ثاام هااذه العربااة
الحدٌدٌة اللعٌنة التً أجرّ ها ورابً طوال الٌوم فتجرجرنً معها كلما وقعات فاً
ّ
وتهز بدنً هزا كلما اصطدمت ِبحجر! .هذه العربة اختراع عرباً
حفرة أو وهدة
مح  :ففاً قبارص حٌاث ولادت لام ٌكان ثماة مثلهاا كماا حادثتنً باذلك جادتً
التااً جاااءت معااً ماان هناااك عباار البحاار ..هااا همااا كتفاااي وق اد تساال جلاادهما ماان
النٌر( )1وها هو فمً وقد تشقق من هذا اللجام اللعٌن ثم مان هاذا الشاد المتواصال
للسرع( )2المتحكم فٌه وفًّ فً آن ..وهللا لو ربطوا هذه العرباة إلاى حصاان لماات
قهرا ولخسروا ثروة طابلاة ال ٌساتحق أن تكاون ثمناا لاه ..أي شاًء هاذا اآلدماً
المختال! .إذا مشى تقلّع إلاى الساماء وإذا ركباك ظال ٌاةرجح رجلٌاه علاى بطناك
فً ضرب ٌتواصل فٌه ألمك مع لذته! .ثم هذه العصا المدببة التً ٌنخسك بهاا فاً
مةخرتك كلما عنّ لك أن تتوقؾ أو تبطا من مشٌتك! .العجلة من الشٌطان ..دابماا
ٌقولونها ثم ال ٌفقهونها ثم ٌتهموننً بالؽباء!ٌ ..اا أوالد الكلاب أألنكام تمشاون علاى
ساااقٌن تمتهنااون كاال مااا حااولكم! .لسااوؾ أجاارب أن أمشااً علااى ساااقٌن ألرى إن
كناات سااأنال مثاال مااا نااال الحصااان ـ ّ
وإذاك ٌحااول المسااكٌن الوقااوؾ علااى ساااقٌه
الخلفٌتٌن فال ٌستطٌع فٌقنع نفسه بأنه ساوؾ ٌعٌاد الكارّة فاً مارة قادماة :فقاد رأى
الحصااان ٌفعاال ذلااك وٌصاارخ ضاااحكا ماان الزهااو ـ لاام ٌعااد هناااك حااروب أٌهااا
األؼبٌاااء تركبااون لهااا الخٌااول .اذهبااوا لتااروا العااالم ماان حااولكم ٌركبااون جٌااادا
حدٌدٌاة أفضاال ماان حصااانكم هااذا الااذي ٌركبااه كبٌااركم الساامٌن بمااا ال ٌقاااس .لقااد
رأٌتها بنفسً تجري على أر سوداء فتسبق كل الخٌول .لم تعد هنااك مان مهماة
للخٌل فً هذا الزمن ومع ذلك فال تزالون تكرمونهاا وتفضالونها علاًّ وأناا أكثار
فابدة وأع ّم نفعا وأعظم صابرا .فٌاا لكام مان قاوم ال ٌقادرون معروفاا وال ٌحترماون
إال قاهرهم!.
وألن برباارة مجاااورة لل ِج ٌّ اة قرٌبااة منهااا لاام ٌكاان شااحادة محتاجااا إلااى حمااار
لتأمٌن زٌارة أخته ـ المتزوجة هنااك ؼرٌباة ـ وأبنابهاا البرابارة لاذا فقاد ساار علاى
قدمٌه بمحاذاة الوادي من أول النهار .وإذ كان حرٌصا على إكمال مهمته والعودة
قبل انتصاؾ النهار فقاد أخاذ ٌتا مر فاً ذات نفساه فاً كٌفٌاة تمكاٌن قدمٌاه مان
وطء أر قرٌة أحمد عبد الرحمن كبٌر بربرة وحكٌمها دون أن ٌاراه وٌحتبساه
للؽداء ثم السمر والمبٌت وهو المحب لشحادة المقرب له من دون كثٌرٌن:

1ـ سٌور جلدٌة مهمتها شد العربة إلى جسد الحمار.
2ـ السرع (بضم كل من السٌن والعٌن) :هو السٌر الجلدي المازدوج الماتحكم فاً اللجاام ومهمتاه
تشاابه مهمااة مقااود السااٌارة إذ ٌقااوم سااابق العربااة بشااد السااٌر الٌمٌنااً لتوجٌااه الحمااار نحااو ذات
االتجاه والعكس بالعكس .كماا ٌساتخدم السارع لكابح جمااح الحماار وإرؼاماه علاى التوقاؾ فاً
حالة شده بقوة إلى الوراء.
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إذا رآنً أبو ذٌب فلن تخلصنً منه كال شاٌاطٌن األر واختراعاتهاا .المارة
الماضااٌة فاتاات ِبخٌرهااا وشاارها أمااا هااذه الماارة فلسااوؾ ٌعاااتبنً علااى السااابق
والالحق وٌحاسبنً على الفتٌل والقطمٌر ولن أستطٌع الاتملص مناه مهماا أوتٌات
من قدرة على الخداع ..لكننً معذور ولو أدرك أبو ذٌب مادى تعلقاً باأم األوالد
لمااا أصاارّ علااى احتباسااً للمبٌاااتٌ ..ستشاافع بكرمااه وتستشاافع ِبحضاانها الااادافا
وأنفاسها الالهبة .وال سواء :كرماه للابطن وطعاام سااعة وكرمهاا للاروح والجساد
وقضاء لٌلة بطولها ..فمان رأى رجاال ٌفضال الطعاام علاى أحضاان النسااء إال أن
ٌكون كلبا وابن كلب ال ٌقدر نعمة هللا!ٌ ..كفً أننً تؽادٌت عناده وتاذاكرنا األٌاام
الماضااٌة وتسااامرنا حتااى دخاال علٌنااا اللٌاال وساارقنً ماان نفسااً ولاام ٌعااد شااًء
مسااتطٌعا إقناعااه بااإطالق سااراحً ..واآلن ترٌاادنً أن أقضااً اللٌاال بطولااه معااك
لتحتبساانً لؽااداء آخاار! .هٌهااات هٌهااات! فماان ٌاادري متااى أسااتطٌع الااتملص ماان
البراباارة وإكاارامهم اإلجباااري؟ .أبااو ذٌااب أبااو ذٌااب ..ولكاان عاان النعلوانٌااة ال
ٌستطٌع حتى الحاج أمٌن أن ٌبعدنً ولو للٌلة .تركته نابما وانسللت ال ٌارد رأساً
إال ال ِج ٌّة والنعلوانٌة ..كل ال ِج ٌّة علمت بعد ذلك بالحكاٌة من محمود خلٌال صادٌق
أحمااد عبااد الاارحمن .لكاان ماااذا ٌهمنااً؟ .علااٌهم ِبج ٌّاوٌاااتهم المتعجرفااات .دعهاام
ٌفلحون أرضا صلبة تكسر الفاأس وتقصار العمار ثام ٌزعماون أن هاذا هاو الخٌار!.
جربوا الخٌر فً مكان آخر تعرفوه ٌا ؼشم.
وألنه ِج ٌّاوي حقٌقاً فقاد فكار بأناه ال ٌجاوز لاه أن ٌسامح حتاى ألبنااء أختاه
باحتباسه لطعام الؽداء .فلقد ٌكاون بإمكاناك أن تكارم ضاٌوفك كماا تشااء بال ٌجاب
علٌك ذلك بكل تأكٌد لكن أن تتقاضى إكرام اآلخرٌن لك فهاذا هاو األمار الاذي ال
قبال ل ِجٌّااوي صِ ارؾ باحتمالاه إال أن تكااون أماه مان أر الرمال فتشاده خةولااة
رخوة كما الرمل.
أن تكون ِج ٌّاوٌا فهذا ٌعنً أن ٌمزقوا ثٌابك شدا وتمزقهاا تخلصاا حتاى تفلاح
فً نهاٌة المطاؾ فً منعهم من مةامرة إكراماك ..لكان إذا لام ٌستمساكوا باك كماا
ٌنبؽااً ثاام لاام ٌح ااولوا احتجااازك بااالقوة فااإنهم بهااذا ال ٌختصاارون الطرٌااق علااى
أنفسااهم ..كااال ألنهاام بااذلك ٌةكاادون سااوء خلقهاام وضااعؾ مااروءتهم ألن "أكاال
الرجااال ع الرجااال دٌاان وأكاال الرجااال ع األنااذال صاادقة" ..وإن ال ِج ٌّ ااوي الااذي
ٌتملص منك بعناد شدٌد عندما تحاول تقدٌم وجباة طعاام عادٌاة لاه ساوؾ ٌتحاول
إلااى مقاتاال ٌطالااب بدٌنااه المسااتحق إن أناات تجاهلاات إكرامااه ٌومااا ..هكااذا هااو
شحادة وهكذا هو محمد إبراهٌم وهكذا هم الجمٌع هنا فً ال ِج ٌّة.
لاام ٌتااورع محمااد إبااراهٌم عاان اسااتالب خااروؾ ماان قطٌااع ورد ماااء الجابٌااة ـ
متقاضاٌا ذبٌحااة كاان قااد أولمهاا للراعااً الؽرٌاب فااً إحاادى زٌاراتاه لل ِج ٌّاة ـ ؼٌار
متسامح مع رجل أشاح بوجهه ٌوم زار قرٌته محماد إباراهٌم بالمصاادفة مظهارا
نفسه كأن لم ٌره!..
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محمود حسٌن هو اآلخر ثأر من آخرٌن بؽاٌظ شادٌد :كاانوا جماعاة مان قرٌاة
بعٌدة ٌأتون ال ِج ٌّة فٌأكلون الذبابح فً دٌاوان العابلاة .ولماا مار محماود حساٌن بعاد
ذلك بقرٌتهم تجااهلوا "الواجاب" وقادموا لاه العادس والبصال  .فأسارها فاً نفساه
محمااود ولاام ٌ ْبا ِدها لهاام إلااى أن عااادوا لزٌااارة ال ِج ٌّ اة وباادأ الحاضاارون ٌتقاساامون
األٌمان أٌهم ٌتولى إكارامهم .وعندباذ وجادها محماود وعلام أنهاا فرصاته فوقاؾ
أمام عمه الكبٌر وسط الدٌوان وهو ٌقول فً صوت هادئ واضح النبرات:
ـ علًّ الطالق بالثالثة كل ما ْت ِح ّل ِتحْ رم ما بٌتؽدوا الٌوم إال عندي.
وتشاامرت كاال العابلااة وأوقاادت النٌااران وظهاارت القاادور المخبااوءة واشااتعل
الطابون ثم تهٌأت الباطٌة لما أرٌد منها وتهٌاأ القاوم للقِارى ورؼام أن انتظاارهم
قد طال إال أنه فً نهاٌة المطاؾ جاء ..جاء ال ِقرى فوجاد القاوم متحلّقاٌن ممناٌْن
ّ
وحطهاا
أنفسهم باللحم والزبد والثرٌاد! ..وحضارت الباطٌاة الكبٌارة حاارة فواحاة.
وساط القاوم فظهار ثرٌاد العادس أصافر ممتقعاا مثال وجاه
محمود علاى األر
المنافق عند انكشاؾ أمره .وعلى وجاه العادس كانات ثماة فحاول البصال حماراء
فادحة مثل خطبة الحرب! .فامتقعت وجوه القوم ونظر بعضهم إلى بعا شازرا
واحمرّ وجه كبٌر العابلاة حتاى صاارت أذنااه مثال جمارتٌن طاال الانف فٌهماا ثام
فتح فماه لٌاتكلم أو لٌعتاذر .ولكان محماود حساٌن باادر الجمٌاع ماادا ٌاده باساتهتار
مسمٌا هللا وهو ٌقول:
واضح إلى فحل البصل لٌهرسه باألر
ـ ا ماادوا أٌاادٌكم علااى بركااة هللا  .هااذي نعمااة .واناات ٌااا عاام مااا تاخااذش علااى
خاطرك :صحٌح الخٌر كثٌر بس اللً بٌع ّدس لك ع ّدس لاه واللاً بٌبصّال لاك
بصّل له ...كلوا ٌا ضٌوؾ الرحمن كلواٌ ..ا رب تدٌمها نعماة وتاـحفظها مان
الزوال.
وصل شحادة بربرة والتقى أخته واطمأن على أحوالها ..وكماا كاان متو ِقعاا أن
ٌحصل له حصل :إذ أحاط به أبنااء أختاه مصارٌن علاى احتباساه للؽاداء وكاانوا
ٌنوون بالطبع ذبح شاة سمٌنة لهذا الؽر  ..وإذ كان شاحادة بادوره مادركا مادى
إصرار البرابرة على إكرام ضٌفهم خصوصا إذا كان صاهرا آتٌاا مان ال ِجٌّاة كماا
كاان مادركا السااتحالة الاتملص ماان هاةالء بؽٌاار الخدٌعاة فقااد أعلان ـ لدهشااتهم ـ
موافقتااه الفورٌااة علااى عاار اإلكاارام هااذا ورافقهاام بكاال روح رٌاضااٌة .ثاام أخااذ
ٌتمشى معهم باتجاه بٌوت البلد إلاى أن وصال الاوادي وأبنااء أختاه سااهون عماا
ٌراد بهم ..وبمجرد أن صار على حافة الوادي نزع خ ّفٌاه فتناولهماا بٌدٌاه ـ وكاان
ماان الطبٌعااً أن ال ٌتشااكك البراباارة فااً األماار نظاارا لمااا هااو معااروؾ ماان عااادة
الجٌاااٌوة فااً تااوفٌر الخ ّف اٌن وامتهااان القاادمٌن علااى اعتبااار أن إصااالحهما ؼٌاار
مكلؾ ـ وقفز فجأة إلى الوادي متجاوزا نحو الضفة األخرى مطلقا سااقٌه للارٌح
تحت بصر أبناء األخت الذٌن ما كادوا ٌستفٌقون من الدهشة حتى كانات المساافة
بٌنهم وبٌن خالهم قد تباعدت بما ٌكفً للٌأس من محاولة اللحاق به..
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وعندما أدركاوا اساتحالة إدراك الخاال الهاارب إلاى ال ِجٌّاة مان محاولاة إكارام
بربراوٌة فاشلة هتؾ كبٌرهم وقد وضع ٌدٌه حول فمه فٌما ٌشبه البوق:
ـ ٌا خال؟.
ـ نعم ٌا خال؟.
ـ هرّ أمتش عندنا.
ـ كوك.
وصارت حكاٌة تحكى.

319

331

4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وُ ْتم
فلٌي كعهد الدار ٌا أم مالك
ل
السالس
بالرقاب
ولكن أحاطت
ُ
أبو خراش الهذلً

ٌا قلبً مثل ف ْور الدسِ ْ
ت ؼلٌانْ
ور ْخص البنّ حتى الفول ؼلٌانْ
ِ
وانا ارْ ِخصِ ْ
ناس من بعد ما كنت ؼلٌانْ
ت ٌا ْ
وصارت عٌشتً مقت وعذابْ
هناك فً الفضاء العالً حٌث السماء الرحبة واألر الممتدة أماام الصاوت
خلااؾ المحااراث الخشاابً كااان مااوال عطٌااة ٌلعلااع حتااى ٌالمااس أسااقؾ البٌااوت
الطٌنٌااة وراء الااوادي فترتجااؾ ورٌقااات الخبٌاازة الطالعااة ماان رحاام األسااقؾ
وتضطرب قلوب الفتٌات وٌعلو وجٌبها قرب الطوابٌن المشاتعلة وتجماد حادقات
العٌااون ساااهمة فااً الفااراغ البعٌااد وراء الوجااود ثاام ٌتنهاادن وقااد تااذكرن فتٌااانهن
الحقٌقٌٌن أو المتخٌلٌن وترتعش النار فً أصابع النساء خلؾ قوابم البقر وٌساري
الدؾء منها إلى الضروع فٌسٌل الحلٌب والدؾء والدمع والذكرٌات.
ْ
سالمات
ٌقول محمد العابد:
لو مرّ محبوبً على المٌت لما ْ
مات
ْ
عالمات
والنار على خده من شفافً
تعالوا تنبكً على فراقه سوا..
كانت ملٌحاة هنااك دابماا أماماه تبارق فاً األر الخالٌاة مثال قطارات المااء
البكر فاوق األعشااب الصاباحٌة فاً ؼاللتاٌن مان أمال وٌاأس ماا إن تمشاً حتاى
ٌهتااز النسااٌم ومااا إن تبتساام حتااى تشاارق الشاامس بااٌن ؼٌمتااٌن وتصاابح األر
طرٌة لٌنة ٌؽور فٌهاا الحساٌم( )1عمٌقاا ألقال ضاؽطة مان ٌاد عطٌاة .ال جارم فقاد
كااان الحااب فااً قلااب هااذا الٌتااٌم مثاال المطاار المتكاااثر الااذي هطاال هااذا الموساام
مبكرا فمأل شقوق األر  .وصار الماارس الشامالً اآلن خطوطاا طولٌاة ممتادة
على طول األر المعدة للفالحة ٌتزاٌد عددها كلماا وصال زوج البقار إلاى آخار
الخط ثم استدار لٌبدأ خطا جدٌدا فً رحلة ك ّد ٌاومً مساتمر إلاى أن ٌباذر القماح

1ـ الحسٌم :هو الرأس الحدٌدي للمحراث.
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بعد الفراغ من الحرثة األولى وتعاد الكرة ِبحرثة ثانٌة أقل ؼورا لتؽطاً الباذور
فً انتظار الخٌر النازل من السماء.
ْ
واقؾ
ٌا طولك طول عود الزان
ْ
واقؾ
نص ْل لحمً وخلّى العظم
ْ
واقؾ
وانا على شانكم الظ ّل
ْ
عبد مرهون لحٌن الطلبْ
أرخى زوج البقار سامعه لماوال عطٌاة فانشاؽل عان الحراثاة وأخاذت خطواتاه
تتثاقاال حتااى أصاابح ٌتوقااؾ كلمااا وصاال إلااى آخاار الخااط متوقعااا انتهاااء مهمتااه
المتعبة .وإذ الحظ ذلك عطٌة فقد صار ٌضطره كل مرة إلى الحركاة للبادء ِبخاط
جدٌااااد مسااااتخدما المنساااااس( )1الخشاااابً الطوٌاااال فااااً نخااااس هاااااتٌن البقاااارتٌن
المتكاسااالتٌن ؼٌااار المقتنعتاااٌن بهاااذا االساااتخدام الساااٌا لألشاااٌاء واألدوات الاااذي
ٌمارسااه عطٌااة عاان عمااد وساابق إصاارار إذ أن كلتٌهمااا اعتقاادتا أن هااذه ساااعة
الطرب وأن ما حلبتاه آمناة سااعة الصاباح مان ضاروعهما كاان كافٌاا ألداء دٌان
الحٌاة والعلؾ والرعاٌة.
المنساس لتنظٌؾ الحسٌم الحدٌدي مما ٌعلق به من الطٌن ال لنخس خلاق هللا ـ
كاناات البقاارة تقااول لزمٌلتهااا ـ والبقاار للحلٌااب وأقااراص الجلّاة ال للحاارث والااذبح
والانخس ..أجساادنا لٌسات حدٌادا كالحساٌم ونحان خلاق مان خلاق هللا أمثاالكم أٌهااا
المتباهون الظلمة .لماذا ال تستخدمون البؽل أو الحمار اللذٌن لم ٌخلقا لؽٌر هاذا أو
الفاره الجمٌل الذي ال عمل له سوى النظر فً قوابماه
حتى الحصان هذا المخلوق
ِ
وشمشامة عارضاٌه والصااهٌل والعباث؟ .ال أحااد ٌتعاب فااً هاذه القرٌااة كماا نتعااب.
فمتى تتحول الشمس إلى الجهة األخرى لنسترٌح؟ .أي عطٌاة أتظان نفساك خٌارا
منااا! .ه اا! .انظاار إلااى نفسااك اآلن فااٌم تزٌااد عنااا وأناات ال تحساان سااوى أن تؽنااً
وتحارث وتعاازق طااوال النهااار ثاام ال تنااال إال علفااك الخاااص .ألهااذا تنخساانا أٌهااا
الزري التعس! .عد إلى ؼنابك أٌها الضعٌؾ وكؾ عن سخافتك هذه.
وحتى بعد أن تحول قرص الشمس إلى الجهة األخرى ظل عطٌة مصرا علاى
مواصلة العمل مما تسبب فاً تزاٌاد حقاد البقارتٌن علٌاه ِبحٌاث صاارتا تهمهماان
متذمرتٌن .ولم ٌتوقاؾ إال بعاد أن وصال إلاى آخار الماارس بعاد أن ساقط قارص
الشمس تماما فً نعلٌا وخٌم الظالم على كل شًء .فقد كاان علٌاه أن ٌنتهاً الٌاوم
من الحرثة األولى لٌتس ّنى له أن ٌبدأ ببذر حباات القماح ؼادا قبال أن ٌادهم المطار
كل شًء وٌحبسه فً البٌت أٌاما..

 1ـ ا المنساااس :عااود خشاابً ؼلااٌظ ماادبب الاارأس ٌرافااق الحااراث وربمااا اسااتخدمه فااً المعااارك
كنبوت.
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حساانا إذن فلسااوؾ ٌعااود فااً الصااباح ببقاارة واحاادة ألن حرثااة الؽااد خفٌفااة ال
تحت اج إلى كثٌر جهد .هاً ساتؽطً فقاط الباذور الملقااة فاً أخادٌاد الحفار الطولٌاة.
والموسم ٌبشر ِبخٌر عمٌم .ولوال هاذه المناوشاات التاً صاارت تتكااثر فاً األٌاام
األخٌرة لكان بمقدوره أن ٌفارح فقاد أثمارت البٌاارة هاذا العاام بؽازارة أكثار مان
األعااوام الماضااٌة واقتاارب موعااد الزفاااؾ علااى ملٌحااة .ولكاان هااةالء الٌهااود ال
ٌاادعون للفاارح مكانااا :أمااس قتاال ساابٌتان فااً الهجااوم علااى ك ّبا ِن ٌّ اة سمساام .ساابٌتان
صعلوك القرٌة وفتوتها الشاب العااٌق أشاهر لاوٌْح فاً ال ِجٌّاة والقارى المجااورة.
تعرفه الفتٌات وٌحفظن أؼانٌه ومواوٌله .كان صوته ٌنبعث من وسط الدبكاة وهاو
ٌلااوح بمندٌلااه وٌصااك األر بقدمااه حتااى ٌوشااك الماااء أن ٌنبعااث ماان تحتهااا
بالمواوٌل واإلشارات.
ٌاللً مشطتً شعرك لٌخربْ
وانا من شوفك ال آكل وال اشربْ
ٌاللً مشطتً شعرك ج ّنابً
جننتً المتجوز كٌؾ ّ
العزابً
كان ٌشعل األفراح حٌثماا حال بشابابه ودبكتاه وشِ ابّابته .تارك سابٌتان كال ذلاك
وانضم إلى الثوار وصار أجمل صاحب قضٌة ٌخطر فً شاوارع البلاد متوشاحا
السالحلك العسكري المدروز بالرصاص وٌحمل على كتفٌه بندقٌته ونعشه .وبادال
ماان العقااال المرعااز اعتماار الكوفٌااة العسااكرٌة .ومكااان حاازام الخاارز الملااون فااوق
الاذي تتادلى مناه القنابال فاوق البنطلاون
القمباز تمنطق سابٌتان بالقااٌش العارٌ
الكاكً واشاتؽل باالٌهود :ال ٌناام وال ٌادعهم ٌناامون .أماس خارج بصاحبة بعا
الشاابان لٌكمنااوا فااً الااوادي حااول الك ّبا ِن ٌّ اة ولمااا اكتشاافهم الٌهااود أخرجااوا لهاام
الدبابة التً حصلوا علٌها من اإل ْنجلٌز ..ومااذا تفعال البناادق الخفٌفاة ماع الدباباة!.
قتل من قتال وانساحب البااقون ولام ٌعثار علاى سابٌتان باٌن القتلاى ..أخذتاه الدباباة
داخل الك ّبا ِن ٌّة.
آه ٌا سبٌتان ٌا شٌ الشاباب! ..لاو بقٌات معناا الدباباة التاً ؼنمناهاا مان الٌهاود
لما حدث هذا ألمكناك حٌنهاا أن تواجاه الدباباة بالدباباة ..وهللا إناك لرجال حكاٌم ٌاا
أحمد عبد الرحمن ..خرجنا لعمل كمٌن للٌهود على الطرٌق المشتركة ماع بربارة.
وكاناات معركااة دامٌااة هاارب فٌهااا الٌهااود أمااام البنااادق والنخااوة مخلفااٌن وراءهاام
دبابة وعربتٌن عساكرٌتٌن .وسااق البرابارة الؽناابم إلاى الادٌوان الكبٌار فاً بربارة.
وتشاور الجٌاٌوة فً األمر ثم قرروا إرسال وفد ٌطالب ِبحصة ال ِج ٌّة:
إما الدبابة وإما العربتان ـ قالوا ـ ولكن كبار بربرة رفضوا التنازل عان شاًء..
طااوال النقاااش كااان أحمااد عبااد الاارحمن صااامتا .وبعااد أن قاارر الجٌاااٌوة العااودة
ٌابسٌن ؼاضابٌن مان هاذا العنااد الاذي ال مبارر لاه إال الطماع خارج حكاٌم بربارة
عن صمته وقال بصوت كحد السٌؾ:
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ـ وٌن را ٌْحٌن ٌا جٌاٌوة!.
ـ مروحٌن ٌا ابو ذٌب .انت مش سامع إٌش بٌقولوا اوالد بلدك؟!.
ـاا اساامعوا ٌااا جٌاااٌوة .روحااوا ع الساااحة وخااذوا اللااً بٌعجبكااوا :الدبابااة أو
المصااافحتٌن .ماااا فاااٌش فااارق باااٌن بربااارة وال ِج ٌّاااة .وماااا تنساااوش بكااارة تبعتاااوا
المتطوعٌن .الحرب فً أولهاٌ .لال على بركة هللا.
ولم ٌنابس أحاد مان بربارة ِبحارؾ .أخاذنا الدباباة وصارنا نادور بهاا فاً وساط
البلد وحوالً األطراؾ .ولكن الجٌش المصري أخذها منا.
النااار فااً الااداخل والخااارج بااٌن أبناااء العمومااة األقااربٌن واألبعاادٌن ..أبناااء
الجارٌة ال شاًء لهام .وأناا ابان الجارٌاة باٌن أبنااء الحارة هاةالء ..المختاار الجدٌاد
ٌخطط لالساتٌالء علاى ملٌحاة لٌزوجهاا مان أحاد أبناباه! .لام تعاد عٌنااه هماا اللتاان
تتحدثان وحدهما بل صار لسانه ٌشارك فً الكالم" :عطٌة القاروط( )1ؼٌار جادٌر
بابنة محمود خلٌل"ٌ .اا أوالد الكلاب فمحماود خلٌال هاو الاذي أعطانٌهاا فهال أناتم
أعاارؾ منااه بماان ٌصاالح لمصاااهرته! .ال أحااد ٌحتاارم األمااوات وال الضااعفاء .أناات
قطروس( )2فً نظر هةالء ٌاا عطٌاة حتاى لاو كنات ابان عمهام ومالكاا ماثلهم ..ال
كرامة للضعفاء وال ملك وال عهد لألقوٌاء إال مع أمثالهم .هم الذٌن ٌقررون شكل
الحٌاة هنا ..آه ٌا عطٌة!.
أنا القعد على الدربٌن واجوحْ
ومثل الذٌب أبو سرحان الجوحْ
وانا ما حدا ابتلى بلوتً و ٌْجوح
بؽٌر أٌوب لما انه ابتلى
تحسس زاوٌة الحدٌد التً تفصل حصته فً المارس عن حصصهم ..تعاود أن
ٌالحظها متأكدا من بقابها فً مكانهاا المعتااد .إن إزاحتهاا شابرا واحادا علاى هاذا
الطول المتباعاد تعناً ضاٌاع دونماات ..األر فاً ال ِجٌّاة هاً كال شاًء :تصال
األرحام وتقطعها ٌستدٌنون طوال العام فً انتظار التسادٌد مان المحصاول .حتاى
الحالق ٌحلق للناس طوال العاام ثام ٌناال أجرتاه فاً موسام الحصااد! ..النااس هناا
ٌحرصون على تأجٌل أفاراحهم إلاى الموسام حٌاث ٌناامون علاى الجارون( )3تحات
ضوء القمر وٌتنادمون وٌتسامرون ..كل الز ٌْجات تتم فاً موسام الحصااد .وحتاى
عملٌات الثأر كانت تتم فً الموسم أمام أعٌن الجمٌع.

1ـ القروط :كلمة عامٌة تعنً الصعلوك.
 2ـ القطروس :هو األجٌر .وتعتبر هذه الكلمة شتٌمة فً عرؾ الفالح المالك ألرضه.
3ـ مفردها جرن .وهً ما ٌسمٌها أهل الشمال بالبٌادر.
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ولبن كانت ال ِج ٌّة مسالمة بطبعها فإن قرى أخرى لام تكان لتتمتاع بهاذه المٌازة.
وكل الناس ٌعرفون قصة الٌتٌم الذي استضعفه أقارباه وأكلاوه .وبعاد أن قتلاوا أخااه
القااوي ـ مبقااٌن علٌااه اسااتهتارا بااه ـ رحاال إلااى بااالد ال ٌعرفااه فٌهااا أحااد وؼاااب
لسنوات .ثم صار ٌأتً فاً كال موسام حصااد لٌطلاق رصاصاته علاى رأس واحاد
من أبناء األقارب المتمردٌن حتى أفناى عاددا مانهم قبال أن ٌتنبهاوا إلاى ضارورة
البحث عنه واسترضابه .وما عاد إلى قرٌته إال بعد أن استعاد أرضه وتزوج مانهم
"ؼرّة"( .)1ثم بقً إلى الٌوم سٌد قرٌته وعزٌزهاا .أماا أنات ٌاا عطٌاة فلسات ماةهال
لمثل ذلك ألنك من طٌنة أخرى :ال ٌهون علٌك أهلك ولو أكلاوك ولان تؽٌاب عان
أرضك ولو لٌوم.
فً ال ِج ٌّة كانت األر هً جنة الناس وناارهم مقادار الرجال فٌهاا بمقادار ماا
ٌملك من أر  .والرجال الاذي ٌبٌاع شابرا مان أرضاه ٌتحاول إلاى عاار متنقال ال
ٌنمحً ثم تضرب به األمثال:
ـ إذا طلع فً طٌز أحمد عبد الحكٌم خٌر بٌطلع فً طٌزك خٌر ٌا ابن اخوي.
هكاذا ساوؾ تحارص آمناة علاى الهتااؾ بصاابر ـ بعاد أن ٌاأتً ـ كلماا تصارؾ
تصرفا ال ٌعجبها.
ٌجااب أن ٌكااون أحمااد عبااد الحكااٌم هااذا أحااد أبناااء ال ِج ٌّاة الااذٌن باااعوا شااٌبا ماان
أراضٌهم لفالحٌن آخرٌن لٌتمكنوا من اإلنفاق على ملذاتهم الخاصة .لاذا فقاد تارى
مان باٌن ٌدٌاه بأٌاة طرٌقاة وتحات أي
الج ٌّاوي حرٌصا على منع انتقال األر
ذرٌعة .ولهذا كذلك ال ترى الجٌااٌوة ٌعطاون النسااء ماا كتاب هللا لهان مان مٌاراث
خصوصا إذا ما تزوجن من خارج العابلة .وعندما حضر كاتب الطابو من القدس
فً العاام الماضاً إلحصااء األراضاً زعماوا أنهام اشاتروا األر شاراء مان
حرّ أموالهم ولم ٌرثوها من أب وال جد لكاً ال ٌجباروا علاى االعتاراؾ بمٌاراث
أخواتهم البنات فٌخرج الملك إلى الؽرباء!.
ـ ٌا قحبة بدك األر

البن الكلب اللً ك ٌّفك فً الفراش؟.

هكذا كاان الواحاد مانهم ٌقاول ألختاه مؽٌظاا إذا ماا تجارأت علاى اإلشاارة فاً
معاار الحاادٌث الٌااومً إلااى األر أو المٌااراث! .وحتااى العلماااء األزهرٌااون
شااركوا فااً هااذه الماةامرة بصاامتهم حٌنااا ثام بممارساااتهم مااع أخاواتهم فااً أحٌااان
1ـ الؽر ة :فتاة من أجمل بنات قوم القاتل ٌتزوجها ولً دم المقتاول ثام ال ٌكاون لهاا أي حاق مان
حقوق الزوجٌة إلى أن تنجب ابنا ذكرا ترضاعه حتاى ٌتنااول كسارة الخباز فتحملاه إلاى دٌاوان
أهل زوجها وتقول" :هذا فكاك رقبتً" .وبعد ذلك فقط ٌصبح لها الحق فً االختٌار بٌن اإلقامة
زوجة كاملة الحقوق أو الطالق.
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أخرى .ولام تكان قرٌاة فاً الجاوار تحاوي مثال هاذا العادد مان العلمااء الاذي حوتاه
والنفااس
ال ِج ٌّة  :أربعة علماء معممٌن ٌقضون نهارهم فً الجدال حاول الحاٌ
والخالفاااات الفقهٌاااة حاااول بٌاااع ال ِعٌْناااة وجاااواز إساااقاط الصاااالة عااان المتصااادقٌن
منفجاارا بسااب الاادٌن عناادما
األمااوات( )1ثاام ٌقااذؾ أحاادهم عمامتااه علااى األر
تسااتعٌن أختااه علٌااه بالحكومااة والقااانون السااترداد مٌراثهااا المساالوب وٌقاطعهااا
طوال عماره متجااهال النصاوص الدٌنٌاة المحاذرة مان قطاع الارحم رؼام أناه هاو
الذي كان قد زوجها من فقٌر.
أول أسباب المعارك فً ال ِج ٌّة كان ٌدور على الحدٌدة وحولها إذ ٌعمد أحادهم
إلااى تحرٌكهااا خلسااة فٌكتشاافها الثااانً وٌعٌاادها إلااى مكانه اا األول جهاارة وبتحااد
منظور من الجمٌاع لتشاتعل النبابٌات وتتحازب العاابالت ..ثام تاأتً ابناة العام فاً
المرتبة الثانٌة من أسباب المشاحنات والمعارك ..فالرجل أولاى بابناة عماه ـ هكاذا
ٌقولون ـ ولو كانت فً الطرٌق إلى بٌت زوجها ٌنزلها عن الهودج فٌساتأثر بهاا
فً تواطاة مساكوت عناه مان عاادات هاً أقاوى فاً القلاوب مان األدٌاان .فاإذا ماا
رف العم تزوٌج ابنته مان ابان أخٌاه فاإن شارٌعة القرٌاة تباٌح لاه أن ٌسالبها مناه
بالقوة أو باألمر الواقع :واألمر الواقع ههنا قد ٌعناً أن ٌختطفهاا أو ٌؽتصابها ثام
ٌخٌر بعد أباها فً تزو ٌْجها من ؼٌره إن استطاع .ثم ٌقول عنه الناس" :سبع"!..
والمختار الجدٌد أقرب إلى ملٌحة من عطٌة الٌتٌم األبعد قرابة وقدرة وقوة!.
متى ظهر هةالء ٌا محمود خلٌل أكانوا ٌنتظارون موتاك لٌطمعاوا فاً أرضاك
وابنتااك! .تسااتطٌع األر أن تااورث ولكاان المشاااعر شااًء آخاار .ساانوات ماان
المشاااعر واألحااالم تساالبونها منااً ماارة واحاادة وإلااى األبااد! .أخااذتم أر محمااود
خلٌل .دعونا نقل إنها لكم ـ رؼم أنهاا فاً الحقٌقاة مان نصاٌب بناتاه ـ فهال ترٌادون
أخذ ملٌحة كً ال تطالبكم بنصاٌبها؟ٌ .اا أوالد الكلاب! .وهللا ألقااتلنكم عنهاا وحادي
حتى تعجز عن الرؾّ مقلتاي .خذوا األر ودعوا لً ملٌحة .أٌها األوؼااد كٌاؾ
ظهرتم فجأة وكٌؾ مات محمود خلٌل دون مبررات!.
من وٌن ٌا عرب الردى جٌتو بالدنا؟
ومن وٌن ظعنكو ممدود؟
من وٌن ٌا عرب الردى جٌتو بالدنا؟
أنتم تتار واال بقاٌا هنود؟.
1ـ أما بٌع ال ِعٌْنة فشًء ٌشبه البنوك اإلسالمٌة الٌوم .وأما إسقاط الصالة فٌحدث بالطرٌقاة اآلتٌاة:
ٌموت تارك الصالة فٌعد أهله صرة نقود ٌقدمها أولهم إلى أحد المعزٌن قاابال" :تقبال مان المٌات
هذه الصدقة تكفٌرا عن الصالة .فٌأخذها وٌرد" :قبلتها وأهبهاا لاك" .ثام ٌنقلهاا إلاى الجمٌاع واحادا
وراء اآلخر وهم ٌكررون ذات الفعل وذات العمل حتى ٌقتنع أهل المٌت بأنهم قاد تصادقوا عان
روحه بما ٌكفً إلسقاط العذاب عنه فً اآلخرة .ثم تعود الصرة آخر األمر إلى صاحبها األول.
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حمل منساسه على كتفه ٌسوق أمامه البقرتٌن بعد أن فك عن ظهرٌهما النٌار.
ثم عبر الوادي من مخاضة ضحلة متجها إلى القرٌة .وكان الوادي ٌسٌل متباطباا
ٌراقب ما ٌحدث بصمت .وصار خرٌار المااء اآلن حزٌناا مثال بكااء مخناوق ..لقاد
أحس الوادي بهذا الٌتٌم منذ زمن ففً كل مرة كان ٌماس بكهرباباه هااتٌن القادمٌن
الموحلتٌن كان ٌحس بالرعشة فً أوصاله مثل اختالجة ذبٌح أخٌرة..
أزاح أعااواد البااوص فأحساات بااه الوطاااوٌط وانبعثاات السااتقباله فااً تظاااهرة
حزن مستسلم .وبادأت بناات آوى تتصااٌح خلفاه فاً األر الخاالء مثال نابحاات
فً انتظار خروج الجنازة من الباب .وكان جنب الساماء الؽرباً ٌقطار دماا وردٌاا
صامتا قبل أن تظهر النجوم.
دخاال القرٌااة وقااد باادأ الظااالم ٌساادل أسااتاره وصااار الصاامت سااٌد األشااٌاء.
وباستثناء الضحكات المنبعثاة مان دٌاوان المختاار الجدٌاد لام ٌكان ثماة إال الهادوء
المخاااٌم علاااى البٌاااوت الطٌنٌاااة والحاااواكٌر وأقناااان الااادجاج ال ٌقطعاااه باااٌن الفٌناااة
واألخرى إال خوار بقرة أو نباح كلب..
ال شًء تؽٌر ٌا عطٌاة ال ِجٌّاة هاً ال ِجٌّاة مناذ خلاق هللا هاذا الجازء مان الكاون
وهً هكذا ..أنت فقط هو الذي تؽٌر .فهال شاعر أباوك قبال سانوات بعٌادة بمثال ماا
تشعر به اآلن من ضعؾ وقلة ناصر فرحل؟! ..مان ٌادري فربماا كاان لاك أخاوة
فً الشمال! .لكن أٌن هً بالد الكلب والكلبة هذه التً ال تنً أختاك العاوراء آمناة
تتحدث عنها؟! .آمنة التً مات أبناةهاا واحادا تلاو اآلخار ال لشاًء إال ألنهام أبنااء
محمود خلٌل! .لو كان لك أخوة لما صرت إلى هذه الحال .الرجل إذا شاكته شاوكة
قال "أخ" فمن لً بأخوة ٌسندون ظهري وٌرفعون عنً هاذا الابالء! .ضاربته حتاى
طرحته فً مسٌل الماء .ظن نفسه األقوى ألنه ابن المختار وكان ٌجاب أن أعلماه
أن الختم وحده ال ٌستطٌع أن ٌقاتل .لكن مجًء إخوته قلب الموازٌن.
ألم تعلم ٌا عطٌة بأن الوحٌد لٌس من الناس! .الناس هام األقوٌااء أماا الضاعفاء
فأشٌاء تصلح لالستخدام أو للتندر أو للعطؾ فً أحٌاان قلٌلاة ..لام ٌكان دور المااء
إال ذرٌعااة .وملٌحااة هااً األساااس والساابب والمطمااع .كلهاام ٌسااتكثرونها علااًّ! .أال
تحلو اللقمة إال إذا كانت فً فم الجابع! .مهال أٌتها العابلة الظالم أهلها مهاال فادار
الظالمٌن خراب "ولو حٌن بعد حٌن".
سار بٌن البٌوت متباطبا فٌماا سابقته البقرتاان إلاى الباٌكاة .وفجاأة با ّدد الصامت
صراخ فزع متواصل ..أرهؾ عطٌة سمعه ثم هرول نحوه شااهرا منساساه ..إناه
صااوت الٌخنااً! ..عرفااه ماان فااادح لثؽتااه ثاام ماان كمٌااة الرعااب المبثوثااة بااٌن ثناٌااا
الصراخ:
ـ إلحقونً ..عٌْبٌد ..إلحقونً ..حٌة كبٌٌة ..إلحقنً ولك ٌا عطٌة..
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ـ مالك ولك ٌا ٌخنً؟ .مالك ناشؾ من الخوؾ؟ .إٌش فٌه!.
ـ حٌة ولك ٌا عطٌة ..حٌة قد العٌْبٌد ..شوؾ ..قتلتها..
حدق عطٌة بعٌنٌه فً العربٌد المنطارح علاى األر  ..اقتارب مناه وتفحصاه
فاندهش لهذا الجبن الهالع الذي أقام كل هذا الصراخ األهوج:
ـ ا هللا ٌِخ ازي الهاماال هااذا عرْ بٌااد! .روح هللا ٌِخزٌااك و ٌِخ ازي اللااً قمبااز ورا
أمك ..هذي شخة ٌا هامل ..هالقد خاٌؾ من الشخة؟!.
هاادأ روع الٌخنااً وسااكن قلااٌال وهااو ٌحاادق فااً خااٌط البااول المتطاااول علااى
قبل أن ٌتمالك ما تبقى من نفسه فٌقول:
األر
ـ ٌ ْوحْ ا ْنصْ ٌِ ْ
ؾ جاي تتمٌجل علٌنا؟ .كان عٌْبٌد بس شٌ ْد لما ضٌبته بالعصا.
ـ طٌب روح نام .واوعى الكلب ٌِحبسك .امبارح لو ما طردتوش عنك لبات فاً
الخابٌة كمان لٌلة.
ـ ٌلعن أبو اللاً قانٌاه مان كلاب كال ماا اباص مان الخابٌاة أالقاً عٌنٌاه بتقادح
شٌايْ !.
ـ وهللا لو انه ضبع ما خوفك هالخوفة ٌا ٌخنً!.
ـ وهللا لو كان محمد ابٌاهٌم ما قديْ ٌطلع من الخابٌة..
ـ طب اسكت لٌسمعك بعدٌن ما تمضٌش لٌلتك على خٌر.
ـ ولك ٌا هامل هو انا باخاؾ منك واال من محمد ابٌاهٌم!ْ ٌ .وحْ انصْ ٌِؾ.
ـ طٌب ٌا ٌخنً .الحق علًّ  .تصبح على خٌر.
ـ مع جهنم ..طٌٌق الوداود اللً تودي ما تعاود.
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5ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رحول ى
كأن فؤادي بٌن شِ ق ٌْن من عصا
وقوع الب ٌْ ِن ،والبٌْنُ واق ُع
حِذار
ِ
قٌي بن الحِداد ٌّة

مات الشٌ حمدان!..
كان نسٌم العصر القادم من الشامال ٌهاب علاى عٌادان القصاب فٌنعشاها فتتاأوّ د
متماٌلة ٌانعة .هذا قصب محمد إبراهٌم تركه وراح! .فمن كاان ٌساتطٌع االقتاراب
منااه قباال أٌااام فقااط! .حتااى بنااات آوى ص امن عاان القصااب الااذي أحببنااه ألن نبوت اه
الحقهاان علااى حااٌن ؼاارة فهشاام أضااالعهن وتااركهن ٌولااولن طااوال اللٌاال .ساامع
محمد إبراهٌم الخشخشة وسط القصب فشاك فاً األمار وهاب واقفاا بعاد أن أزاح
العربٌااد برفااق ماان فااوق الفااراش وخاارج مهااروال .وعناادما رآهاان مسااتلقٌات علااى
ظهورهن ٌقضمن وٌمضؽن موحوحات خالل عملٌة مص الرحٌق الممتع ـ كأناه
نبات بري ال صاحب له ـ هجم علٌهن كإعصار جابح!..
ثم ها هو اآلن وقد رحل .ترك كل ذلك وراح! ..فلتهنأ بنات آوى بعرق محماد
إبراهٌم! ..ولكن أٌن بنات آوى اآلن! ..آه!..
ال تفرحوا بالصٌد ٌا صاٌدٌن الؽزالنْ
ترى ما بعد الصٌد إال أمور عجاٌبْ (.)1
ورؼم أناه تازوج مان مصارٌة وأ ْنجاب منهاا إال أن محماد إباراهٌم ظال ٌفضال
النوم إلى جانب الموتاور فاً ؼرفاة الببار الواساعة ماع كلباه وعربٌاده وزفراتاه..
ولم ٌكن أحد فً ال ِج ٌّة ٌزفر كما ٌزفر محمد إبراهٌم! ..كان ٌزفر كأنه ٌاود إحاراق
كل شًء ..الكلب أكثر إخالصا من البشر ـ كان ٌقول ـ والثعابٌن السامة أقل ؼادرا
من أبناء عمومتك هةالء ..انظر إلى هذا العربٌد الذي ربٌته وأطعمته إنه ال ٌفكار
فً أن ٌخوننً .أما البشر فكلما أحسنت إلى الواحد منهم كاان أكثار حرصاا علاى
خٌانتك .إنك ال تستطٌع أن تضع واحدا من أبناء عمومتك فً جٌبك ألناه ساٌلدؼك
فورا .أما هذا الثعبان فال ٌفعل ..أبناء عمومتك ٌظناون أنفساهم مخلاوقٌن مان طٌناة
 1ـ ٌقول الراوي :ولما ؼطت جموع الهاللٌٌن الصحراء على مشارؾ تاونس هربات الحٌواناات
من الؽابة واحتمت منهم بالعمران .ففرح الصٌادون بوفرة الصٌد اآلتً لهم علاى أباواب بٌاوتهم.
ولم ٌعلموا أن هذه هً بشابر الؽزو القادم.
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أخاارى مااع أن اماارأة واحاادة تسااتطٌع أن تقتااادهم ماان شااواربهم ..النااوم إلااى جانااب
النساء ٌورث الكسل والجبن ..إذا تزوجت ٌا عطٌة فال تظهر لزوجتك حبا ٌطمعها
فٌك ..مان ٌادري فربماا كاان ماوت ملٌحاة خٌارا لاك رؼام األلام الاذي تسابب باه
فمثلك تستعبده المرأة الجمٌلاة! ..ألام تساأل نفساك مارة واحادة كٌاؾ كاان ٌمكان أن
تعاملك ابنة محمود خلٌل؟! .أنت شاًء وهاً شاًء آخار ..والنسااء ال ٌنبؽاً لهان
أن ٌرٌن من الرجل إال عٌنه الحمراء ـ وهنا ٌحتد صوته ـ انظر إلى عٌنً الوحٌادة
هذه ..ها أنت ترى أنها تخٌؾ النساء! ..فلٌكن ذلك فهو خٌر مما أصااب سالطان..
سلطان لم ٌعد هو الذي تعرفه أال تراه ٌمشً مكسورا ساهما ال تحس باه جادران
الشاااوارع وقاااد كانااات تخشاااى ظلاااه أٌاااام كاااان ٌماااأل الااادنٌا ضاااجٌجا ومشااااكل
وعراكااات؟! ..الملعونااة أطعمتااه ماان دم حٌضااها :دسااته لااه فااً الطعااام مااع بع ا
السحر فأكله واستكان! ..انظر إلٌه ملٌا ..المسكٌن ..كٌؾ كان ثام كٌاؾ أصابح!..
أ ْنجب منها ابنتٌن ثم امتنعت منه تاركة إٌااه ٌعاانً مثال شاجرة ناتش وحٌادة فاً
الصحراء عطشى والمااء قرٌاب منهاا ..أعطشاها فأعطشاته .وؼادر بهاا فجازتاه
ؼاادرا بؽاادر ..ال أجماال وال أخبااث ماان هااذه الطٌنااة! ..أرادتااه الملعونااة أبتاار دون
عقب ٌحمل اسمه من بعده! .فهل رأٌت انتقاما أفظع من هذا؟! .ومع كال ذلاك فلان
ٌجرة سلطان على الزواج من ؼٌرها ..سالطان هاذا الاذي دوخ الادنٌا وال ٌعلام إال
هللا كم صال عضوه وجال وأي المحرمات أصاب اآلن ٌحاٌن الوقات الاذي ٌجبار
فٌه على أن ٌدقه بٌن حجرٌن ..ربك ال ٌرجم الناس ِبحجارة ولكن بأعماالهم ..هال
تعرؾ ٌا عطٌة أنه إذا ق ّدر لهذه العابلة أن تساتمر فاً الحٌااة أو أن ٌبقاى لهاا ذكار
فً المستقبل فإن ذلك ساوؾ ٌتاأتى مناك أنات؟ ..نعام مناك أنات المساكٌن ..أعناً
من صلبك .أنت المظلوم الوحٌد والبسٌط الوحٌد فً مجتمع الذباب هذا .أماا هاةالء
الجبارون فال أظن إال أن هللا من ّكل بهم وبمان وراءهام ..رحام هللا الشاٌ إباراهٌم
أنت ال تعرفه ولم أدركه إال صؽٌرا كان ٌقول بأن هاذه البلاد مقدساة تنفاً خبثهاا.
وأخشى وهللا ٌا عطٌة أن نكون من خبثهاا .هال تعلام أناه الوحٌاد الاذي أعطاى بناتاه
حقااوقهن فااً األر والمٌااراث؟! .قاال :بع ا مااا لهاان .ولكاان ذلااك خٌاار ماان ال
شًء ..رحمه هللا فقد كان رجل صادق ٌقاول كلماة الحاق وال ٌخشاى أحادا .حتاى
محمود خلٌل لم ٌكن الشٌ إبراهٌم ٌخشاه ..صحٌح ابن حالل وأ ْنجب ابن حاالل..
الشٌ إبراهٌم هو أبو الشٌ أحمد هذا بلحمه ودمه.
قباال ساافرته األخٌاارة إلااى مصاار عاار علااى عطٌااة أن ٌصااطحبه إلااى هناااك
لٌزوجه من مصارٌة :المصارٌة تعارؾ قٌماة الرجاال وال تتبااهى علٌاك بعزوتهاا ـ
قال له ـ وتقبل بالقلٌل ..اسمع منً وتعال.
لكناه أباى .وكانات ملٌحاة قااد ماتات حادٌثا .هاو الااذي أنزلهاا إلاى القبار وواراهااا
التاراب ثام انازوى إلااى ركناه تحات السااماء العالٌاة .هال كااان ٌبكاً؟ .ربماا! .لكاان
المةكد أن كل شًء من حوله كان ٌبكً :كان األفق الؽربً األحمر ٌبكاً وكانات
النجوم فوقه تبكً وكانت البٌاادر الصافراء تبكاً النادى لاوح الادراس الماذراة
الؽرابٌل حتى زوج البقر الاذي توقاؾ عان الحارث كاان ٌبكاً ..كال شاًء كاان
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ٌبكً ملٌحة والٌتٌم الاذي أحبهاا بصامت كماا لام ٌحاب شاًء شاٌبا ثام ٌتقبال فٌهاا
العزاء بصمت ٌشبه صمت األشجار.
لم هذا الصمت وقد ذهب كل شاًء؟ .أال تصارخ ٌاا رجال أال تقاؾ وساط هاذه
القرٌة فتلقً لعناتك على كل شًء فٌها! .وإن لم تفعل اآلن فمتى متاى تساتطٌع أن
تصرخ ٌاا عطٌاة متاى تساتطٌع أن تبصاق فاً وقاحاة هاذه العٌاون التاً تقاول لاك
اآلن :احمااد هللا فلااو بقٌاات ألخااذوها منااك عنااوة! ..سااتقتلك الحساارة ٌااا رجاال فلاام ال
ٌكون لك نبوت كنبوت محمد إبراهٌم تطحن به رةوس العفن هذه! .ترٌد أن تبكاً
فحسب! .ابك إذن كما لم ٌبك شًء شٌبا ابك ٌا عطٌاة الضاعٌؾ فمثلاك ال ٌلٌاق باه
إال البكاء.
أنا الطلع ع الجبل واشرؾ علٌه ْم
على اللً دمع عٌنً ما ٌنشؾ علٌه ْم
نسٌم الرٌح سلّم لً علٌه ْم
عدد ما ن ّسم الؽربً هوا
لاام ٌقاادر للبكاااء أن ٌقضااً علااى عطٌااة ألن البٌااارة أنقذتااه .لوالهااا لمااات ؼمااا.
استهلك نفسه فٌها حتى لم تعد لدٌه قوة للبكاء .كان ٌخرج للعزق مع صاٌاح الادٌك
وال ٌعااود حتااى ٌساامع عااواء بنااات آوى ٌعااود مهاادودا مكاادودا إلااى شااتابم آمنااة
وإلحاحها علٌه بضرورة الزواج ..كانت ترٌد له الولد حتى ال ٌندثر اسم أبٌهاا مان
الوجود .فقاد كانات مدركاة بأناه لاوال أبوهاا الاذي كاان وحٌاد أبوٌاه ال ْنمحاى ذكار
جدها .وهذا العطٌة سوؾ ٌمحو هذا الفرع مان العابلاة إن لام ٌتازوج وٌنجاب .لهاذا
كانت ال تزال تبادره بالشتابم الصارخة كل ٌوم حتى ٌتزوج.
ٌادر كٌاؾ اساتلقى
كان منهمكا فً العزق عندما سمع زخات الرصااص ثام لام ِ
بٌن أعواد القصب! .كٌؾ قفز وارتمى بهذه السارعة! .الشاعور
فجأة على األر
بالخطر ٌنتج أدواته.
انتظر قلٌال حتى هادأت دقاات قلباه بعا الشاًء وإذ صاار بإمكاناه أن ٌسامع
اآلن فقد رفع وجهه قلٌال لٌحدق فً األفق الرمادي .لكنه لم ٌشاهد شٌبا .كان كال
شًء ساكنا تفوح مناه رابحاة الماوت .كال شاًء كاان صاامتا كماا لاو كانات هاذه
اللحظة هً التً تسبق البعث .منذ خلاق هللا الكاون وإسارافٌل ملاتقم للباوق ومنتظار
سماع األمر بالنف  ..ربما كان اآلن ٌمد رأسه قلٌال لٌصٌ السامع بصاورة أفضال
فكل شًء ٌدل على أن القٌامة موشكة على القٌام! .العالماات واضاحة للعٌاان ولام
ٌتبق إال أن تطلع الشمس من الؽرب.
تلفاات الشااعورٌا فاارأى الشاامس وراءه فااً نعلٌااا فتصااور للحظااات أن الوقاات
اآلن صباح مما ٌلً طلوع الشامس مان مؽربهاا ..هاو البعاث إن صادق التقادٌر!..
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الصمت فوق البٌوت معلق مثل كرة سوداء ترهب الكابناات فتؽاادر ..ال أحاد فاً
القرٌة اآلن .حتى الكالب ؼادرت!ٌ ..قولون إن الحٌوانات تستشعر الخطار القاادم!.
ربما! فقد توقفت بنات آوى عن الصٌاح فً اللٌالً األخٌارة وكأنهاا هاً األخارى
رحلت..
رحل الجمٌاع إلاى نعلٌاا ولام ٌتباق إال الشاٌ حمادان وابناه وهاو :عطٌاة الاذي
كان مشؽوال قبل قلٌل بتسمٌد البٌارة بروث البقر.
لمن تسمد اآلن وألي هادؾ؟! .أللبٌاارة تفعال ذلاك والقٌاماة آتٌاة بعاد قلٌال وال
رٌب فٌها؟! .القٌاماة آتٌاة اآلن ألن هللا لان ٌتارك لهاةالء األ ْنجااس أن ٌساكنوا هاذه
هاو الحال..
األر المقدسة ..الدمار النازل من السماء أو المنبعث من األر
لقد صدق الت ّبع حسان عندما قال فً نبوءته بأن الدماء سوؾ تمأل الاوادي وتعلاو
الجبل ..ولو أمهله كلٌب ألخبر بموعد الساعة..
ثاب إلى نفساه قلاٌال .ثام نظار حوالٌاه ِبحاذر شادٌد ..ال شاك أن الٌهاود اآلن فاً
البلد ..جاةوا لٌتأ كادوا مان خلوهاا مان النااس ..فعلاى مان أطلقاوا الناار إذا لام ٌكان
هناك من أحد!.
مات الشٌ حمدان!.
قلبه ٌحدثه بهذا منذ الصباح من لحظة أن نعب الؽراب فوق القرٌة ..البومة لام
تكؾ عن النعٌق هً األخرى طاوال اللٌاالً الماضاٌة .والٌهاود اآلن فاً البلاد بعاد
أن لاام ٌعااد هناااك مااا ٌماانعهم .رحلاات الجٌااوش وتركاات الضااعفاء لمصااابرهم! .ال
ضاامانة للضااعفاء وال خٌااارات اللهاام إال أن ٌكااون الرحٌاال خٌااارا! .هااةالء قااوم
ٌرٌدون بالدا بال عباد أر الحلٌب والعسل والشجرة التً تثمار سابع مارات فاً
العام ..قبل أٌام جاةوا فً دبابة ال تةثر فٌها الطلقات :ظلت تتقدم وتتقدم قادماة مان
عراق المنشٌة عبر بٌت طٌما ولام ٌكان بهاا مان حاجاة إلاى إطاالق مادافعها فقاد
كانت تعرؾ أن الطرٌق مفتوحة بعد سقوط القرى المجااورة واحادة تلاو األخارى.
لم ٌعد الجٌش المصري مستطٌعا فعل شًء باستثناء الوعود فقاد كانات الماةامرة
أكبر منه:
ـ ٌاخدوكم باللٌل ِنجٌبكم بالنهار.
ثم ها هم ٌأخذوننا فً النهار والجٌش ٌؽادر!.
وكما فً كل مرة وكما فً كل قرٌة كمن المدافعون القالبل من الفالحاٌن فاً
الوادي وراء البٌوت بعد أن أجلاوا أهلهام إلاى نعلٌاا .ثام أخاذوا ٌطلقاون وٌطلقاون.
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واسااتمروا فااً اإلطااالق حتااى وهاام ٌشاااهدون رصاصاااتهم البابس اة تنزلااق فااوق
جدران الدبابة إلى أن نفدت ذخٌرتهم فرحلوا.
كانت عسقالن مدٌنة!.
مات الشٌ حمدان!.
نصااحوه بااأن ٌلحااق بهاام فااأبى ..أراد أن ٌمااوت هنااا ..عاارؾ أنااه سااٌموت فقااد
كانات رابحااة المااوت تنبعااث ماان كاال شااًء حولااه :ماان شااقوق الطااٌن ماان فوهااات
الطااوابٌن ماان خااوابً القمااح العااامرة ماان بااٌن أعااواد البااوص حااول الااوادي ماان
زواٌاا الؽارؾ الطٌنٌااة العفناة ..ماان صاوت األشااٌاء فاً كاال مكاان هنااا عارؾ أنااه
سٌموت .فاختار أن ٌكون ذلك هنا.
مات الشٌ حمدان!.
ٌا سامعٌن الصوت
صلوا على النبً:
ٌا مٌن شاؾ
ٌا مٌن رأى
شٌ أزهري بعمامة
بٌعلم الناس وبٌحب البلد
الٌهود طخوه
ألنه رف أن ٌهاجر.
وابن الشٌ حمدان هو اآلخر مات .رفا أن ٌتارك أبااه وٌؽاادر .نصاحه أباوه
بالمؽادرة ضنا به على الموت ولكنه أبى ..إن كان ال بد مان الماوت فلاٌكن لكلٌناا
ـ همس الولد ـ فلماذا نرحل ولمن نترك أرضنا؟! .وماا فابادة الحٌااة مان بعاد ذهااب
األر ! .نحان جااذور فٌهااا إن اقتلعاات ماتاات ..وإن كااان ال بااد ماان المااوت فلااٌكن
ذلك سوٌا :أنا وأنت واألر .
مات الشٌ حمدان!.
ٌا سامعٌن الصوت
صلوا على محمد
ٌا مٌن شاؾ
ٌا مٌن رأى
شٌ أزهري من أصحاب الحاج أمٌن
بٌعلم الناس إن بٌع األر حرام
الٌهود طخوه
وبعد ما طخوه رحل الناس عن البلد.
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وبقً عطٌة ٌسمد البٌارة وٌعزق الشجر ثام ٌساتلقً باٌن أعاواد القصاب مفكارا
فٌما حدث .ولم ٌكن قبل قاد فكار باأن األمار ساوؾ ٌبلاػ هاذا المبلاػ مان الخطاورة:
كان ٌظن أنها مجرد أٌام تمر قبل أن ٌنتصر الجاٌش المصاري علاى هاذه الشاراذم
من الٌهود! .وحتى بعد رحٌل الجاٌش ظال عطٌاة مصارا علاى أنهاا منااورة تسابق
العودة فلماذا تعب البال فً الحمل والرحٌل إن كان ال بد من العودة آخر األمر!.
الٌهود أضعؾ من أن ٌستقروا هنا وإن هً إال مجرد ؼارات وتنتهً..
الدبابة رجعت من حٌث أتت ولكن الناس رحلوا..
رحلوا كأن لم تكن لهم أر هنا وال بٌوت!..
رحلوا كأن لم تكن عظام أجدادهم تحت وأرواح أحبتهم فوق!..
رحلوا ألن صوت الرصاص كان أعلى ممنٌن األنفس بعودة قرٌبة.
ولكن الٌهود هم الذٌن عادوا مرة أخرى!..
الدار دار ابونا وٌٌجوا الؽرب وٌطردونا!..
ولكن أٌن الدبابة! .فهل جاةوا راجلٌن! .ال ٌمكن فهام أجابن مان أن ٌنزلاوا مان
قالعهااام الحدٌدٌاااة ..زحاااؾ قلاااٌال باتجااااه الاااوادي ..ظااال محافظاااا علاااى التصااااقه
باألر  .وصار اآلن كله ملوثا بالروث لكنه ظل مشؽوال بالتحدٌق.
انبلجاات عٌناااه الؽابرتااان ماان محجرٌهمااا عناادما شاااهد الجنااود! .كااانوا أقاال ماان
عشرة ٌجوبون المنطقة عابدٌن من البٌوت .إذن فقد تأكدوا من خلاوّ البلاد تماماا .لام
ٌجدوا إال الشٌ وابنه فقتلوهما ثام عاادواٌ .جاب الاذهاب إلاى البلاد لكاً أتحقاق مان
األمر.
ظل ٌزحؾ حتى وصل الوادي ..تأكد من مؽادرة الٌهود .ثم وقؾ فاً منتصاؾ
المجاارى متوارٌااا بااٌن الضاافتٌن .ثاام أخااذ ٌج اري حتااى وصاال البلااد .وعلااى باااب
وإلى جانبه ابناه وقاد ؼطات بقعاة
البٌت كان الشٌ حمدان مستلقٌا على األر
الدم الكبٌرة وجه األر ...
أال ٌا حمام النوح نوحً واندبً
فٌا لها من حسرة بعد موت ْشبٌبْ
ْشبٌبْ الذي فرقع له الرعد بالسما
ودٌوك العرش صاحت :مات ْشبٌبْ
جرى إلاى نعلٌاا القرٌباة عبار األسافلت إلاى بٌاارة الحكاٌم ثام منهاا إلاى الكاروم
حٌث تجمع الناس .وكانت القرى قد رحلات :نعلٌاا والجاورة وبربارة والخصااص..
وكان الجٌاٌوة اآلن ٌستعدون للرحٌل.
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لم ٌسأله أحد عن شًء .نظروا فً وجهه ثم تطلعوا فً وجوه بعضاهم بعضاا.
وكااان المساااء ٌوشااك علااى الهبااوط والشاامس تظهاار ماان فااوق تااالل نعلٌااا حمااراء
مذبوحة تهوي إلى بحر من الرماال .وأخٌارا ساأله المختاار الجدٌاد إن كاان الشاٌ
حمدان قد مات؟ .فأومأ برأسه .ولم ٌتحدث عندما انسل الرجال إلى ال ِج ٌّة إلحضاار
جثة الشٌ .
مااات الشااٌ حماادان الشااٌ األزهااري الااذي كااان ٌتصاادى لنطاااح الشااٌ أحمااد
ِبجاادارة ..مااات شااهٌدا .ودفنااوه دون ؼساال أو تكفااٌن فااً رمااال برباارة قباال أن
ٌؽادروا ..الطرٌق طوٌل .وإكرام المٌت دفنه.
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حكمىرلوناىالكوى
أتسألنً السوٌة وسط زٌد
أال إن السوٌة أن ُتضاموا
أبو ثمامة الضبً

كانت الشمس قد بدأت تتوارى بهدوء صامت تحت الخاط الفاصال باٌن الساماء
واألر  .ولم تكن العصافٌر الواقفة اآلن فوق األؼصان قاد تعلمات بعاد أن لهاذا
الخط اسما ٌستخدمه هةالء الكبار الذٌن ٌمشون على ذلاك الشاًء األساود تحات
وأن هذا االسم ٌجب أن ٌكون بالذات "خط األفق" ولكنها علمت دابما منذ تعلمت
الطٌران والذهاب بعٌدا أنها ٌجب أن تكون واقفة علاى هاذه الشاجرة كال ٌاوم فاً
هااذا الوقاات بالااذات لكااً تراقااب الشاامس وهااً تؽطااس فااً الرماال األصاافر كمااا
أحسااات دابماااا باااأن هاااذا الوقااات بالاااذات هاااو أنساااب األوقاااات إلؼماااا العٌاااون
وممارسة هذا الخدر اللذٌذ قبل أن تفتح نفس العٌون مارة أخارى لتارى نفاس هاذا
القرص األصفر وقد بدأ ٌطلع من الجهة األخرى من وراء الخط المقابل.
حدثت العصافٌر أنفسها بأن الشمس كانت تذهب كل ٌاوم لاتؽم عٌنهاا هاً
األخرى وتنام ..لكن لماذا تصر على الطلوع من الجهة األخرى المقابلة تماما ماع
أنها بعٌادة عنهاا وتحتااج إلاى طٌاران بعٌاد! ..إنناا لام نار الشامس تطٌار وال مارة ـ
حدثت العصافٌر بعضها بعضا ـ فكٌؾ تتمكن من الوصول ماع أنهاا ال تملاك مثال
هااذٌن العااودٌن اللااذٌن ٌسااتخدمهما بالتبااادل هااةالء الكبااار اللااذٌن ٌمشااون علااى
الشًء األسود تحت! ..ولربما كانت كل هذه األسبلة واجدة لها أجوبة مقنعة لادٌهم
فٌبدو أنهم ٌعرفون أكثر كثٌرا مما نعرؾ.
كاناات العصااافٌر الكبٌاارة التااً تطٌاار بعٌاادا فااً النهااار تاارى كبااارا كهااةالء
ٌمشااون علااى الرماال األصاافر .كمااا كاناات تاارى كبااارا مااثلهم فااً أمكنااة أخاارى
ٌمشون على أعشاب خضراء مثل تلك التً تحا ّط علٌهاا وتلاتقط مان بٌنهاا الدٌادان
اللذٌذة ..وفً أحٌان أخرى كانت تارى كباارا آخارٌن ٌركباون فاً صانادٌق ملوناة
المعاااة تتحااارك علاااى شاااًء أساااود مثااال هاااذا الاااذي ٌمشاااً علٌاااه بعااا الكباااار
الموجودٌن هناا ..ولكنهاا لام تار وال مارة كباارا ٌطٌارون حٌاث الساماء الواساعة
واألشجار الوارفاة ـ حادثت العصاافٌر أنفساها وهاً تنظار إلاى الكباار علاى الشاًء
األسود تحت ـ لمااذا ال ٌصانعون لهام شاجرة كبٌارة كهاذه تتساع لهام جمٌعاا ـ فهام
ماهرون فً صناعة األشٌاء الكبٌرة ـ ٌطٌرون نحوها وٌتفرجاون مان فوقهاا علاى
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هذا العالم الممتع بعٌدا عن هاذا الشاًء األساود المقٌات تحاتهم بادال مان الادخول
باٌن الفٌنااة واألخارى فااً هاذه األشااٌاء القاتماة واالختفاااء طاوٌال؟! .هاال هاذه هااً
أشجارهم الخاصة! .من ٌدري! .فهةالء الكبار تحت أؼبٌااء وشارٌرون فاً آن ثام
ال ٌحسنون االختٌار ..ولٌس أد ّل على شدة شرهم من هذه األطواق التاً ٌضاعونها
مثال أفااع سااكنة متأهباة تنتظار أن تقاع علٌهاا لاتلقط قطعاة الخبااز
علاى األر
الشهٌة حتى تطبق علٌك فمها الكبٌر ثم ال تطلقك إلى حٌن حضور أحاد هاةالء
فٌتناولك وٌقطع رقبتك باستهتار شدٌد كما لو لام تكان أماك قاد أتعبات نفساها فاً
إطعامك وتعلٌمك الطٌاران إال لكاً ٌقطاع هاذا الشاًء ـ الاذي ٌمشاً علاى أر
سوداء ـ رأسك! ..تباا لكام مان كباار ٌساتحقون أن ٌوجاد شاًء أكبار مانهم لٌقطاع
رةوسهم بنفس الطرٌقة باساتثناء ذٌناك االثناٌن اللاذٌن ٌتمشاٌان بعٌادا عان كال هاذا
الجمع المقٌت.
وال جاارم فقااد كااان هااذان االثنااان ٌسااتحقان ماان العصااافٌر فعااال مثاال هااذا
التعاطؾ الكبٌر واالستثناء إذ كان كل منهما ٌجهد نفسه فاً تفتٌات الخباز ورمٌاه
لهااا دون أدنااى تفكٌاار باالسااتعانة بتلااك األفعااى الحدٌدٌااة الشاارٌرة ..لااذا فقااد باادأت
تحس نحوهما العصافٌر بكثٌر من األلفة وتتمنى أن لو اساتطاعا الطٌاران لٌساكنا
معها فوق هذه الشجرة وٌدركا كم هو جمٌل التحلٌق فً هذه السماء الواسعة!.
كااان صااابر وحساان قااد التقٌااا آخاار األماار كأنهمااا منااذوران لااذلك رؼاام أن هااذا
التعارؾ ما كان لٌحدث لوال اإلبعاد الاذي لام ٌاتم .ولقاد وجاد كال منهماا فاً اآلخار
بؽٌته التً كان ٌبحث عنهاا طاوال الوقات دون أن ٌادري .ولكان أٌّاا منهماا لام ٌكان
مدركا أناه ٌمكان أن ٌكاون محال اهتماام العصاافٌر ألناه مشاؽول ببوحاه الخااص
ورواٌته الخاصة لألشٌاء :فحسن ٌكتب قصصه وصابر ٌقر شعره ..ومع ذلاك
فقد كان كالهما حرٌصا على عر ما ٌكتب على اآلخر قبل إخراجاه للنشار أو
عرضه على اآلخرٌن.
كاان لكاال منهمااا عالمااه الخاااص! .فهاال كاان هااذا العااالم ٌشاابه عااالم العصااافٌر؟.
ربما! .فقد صارت العصافٌر اآلن تفهمهما أكثر من أي شًء آخر.
كانت الشمس اآلن قد ؼطست فً الرماال الصافراء وأخاذت العصاافٌر تراقاب
بتمتع أحد هةالء الكبار وقد رفع ٌدٌاه بمحااذاة رأساه وأدخال إصابعٌه فاً أذنٌاه
فً انتظار ؼنابه الٌومً الجمٌل .فهً تفضل أن تجعال هاذا الؽنااء آخار ماا تسامع
قبل أن تؽم أعٌنها للمرة األخٌرة .إنها تحاب هاذا الؽنااء الشاجًّ بانفس الدرجاة
من الكراهٌة التً تبدٌها لذلك الشًء الكبٌر المقعً جانبا ٌلتهم وحاده كمٌاة هابلاة
من الطعام بعد كل ؼناء كهذا!..
ما عالقة الؽناء الجمٌل بكل هذا الشره الجابع ـ سألت العصافٌر واحادها اآلخار
ـ أال ٌؽنً هذا المؽنً إال بهدؾ إتاحة أن ٌأكل هذا المقعً الكبٌر كل هاذه الكمٌاة
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من الطعاام! ..إن الكمٌاة التاً ٌلتهمهاا بعٌادا عان اآلخارٌن وتحات أعٌانهم تكفاً
إلطعام كل العصافٌر فوق الشجرة بل فوق كل األشجار المجااورة! ..أنظارن إلاى
هذا الشدق الواسع وفكرّ ن ِبجدٌة كٌؾ ٌستطٌع أن ٌأكل كل هاذا ثام ٌمادد طرفٌاه
اللعٌناٌن وٌسااترٌح بٌنمااا ال ٌفعاال الباااقون مثلاه؟ .ولماااذا ال ٌتوجااب علٌااه أن ٌلااتقط
طعامه بنفسه كما تفعل العصافٌر؟ ..ثم لماذا ال ٌلقً منه شٌبا لها كما ٌفعل ذلكما
االثنااان اللااذان ٌمشااٌان وحٌاادٌن كأنهمااا ماان عااالم آخاار ؼٌاار عااالم الكبااار المقٌاات
هذا؟!.
لكن ذلك الشًء المقعً جانبا لم ٌكن لاه أن ٌساتمع إلاى شاًء مان هاذا الحاوار
العصفوري العالً فقد صنع له الطعام حوارا أكثر أهمٌة ٌنشؽل به .ولقد كان مان
المةكد أن لو سمع الشٌ ذو القعدة مثل هذا الحوار إذن لحادث العصاافٌر بصاوت
فصٌح عال تعود على التدرب علٌه مطوال:
ـ انتظري أٌتها العصافٌر اللعٌنة حتى أع ّد لكن الفخاخ الالزمة..
كااان السااهل الصااحراوي ٌمتااد ماارأى العااٌن منبسااطا ٌخفااً الكثٌاار ..صااحراء
صامتة كسماء مهجورة ـ تدفن أسرارا وأحالما وجٌوشا ـ متباهٌة ببكارتها األولى
منااذ أٌااام اآلباااء السااامٌٌن الااذٌن أطلقااوا علٌهااا وقااد رأوهااا جافااة اساام "نٌؽااب
."Nageb
تربااو مساااحة صااحراء النقااب علااى عشاارة آالؾ وخمساامبة كٌلااومترا مربعااا
( )31211ـ أي أقل قلٌال من نصؾ مساحة فلسطٌن وأكثر قلٌال من مساحة لبناان
ـ تمتد على شكل مثلث مقلوب :رأسه قرٌة أم الرشراش على خلٌج العقبة أقصاى
جنااوب فلسااطٌن وقاعدتااه تمتااد ماان جنااوبً البحاار المٌاات شاارقا إلااى شاابه جزٌاارة
سٌناء ؼربا مرورا ِبجنوب ؼزة.
وتتااألؾ صااحراء النقااب ماان مجموعااة سالساال ماان جبااال وعاارة وتااالل ممتاادة
جهتً الشرق والؽرب تتوسطها سهول كثٌرة الحصباء مٌّاادة ؼٌار منتظماة ..أماا
المنحدرات السفلى لهذه التالل فتتناثر فوقها الصخور وتؽطٌهاا الحصاباء وتبادو
فً معظم األحٌان مؽطاة بالرمل الذي س ّفته الرٌاح منعزلة بعضها عن بع .
وتقدر المسااحة التاً تؽطٌهاا مجموعاة السالسال الجبلٌاة فاً كال مان الجناوب
والجناوب الؽربااً بنحاو ثمانٌااة آالؾ ومبتاٌن وأربعااة وتساعٌن ( )8294كٌلااومترا
مربعا :أي أكثر من %.9مان مسااحة الصاحراء الكلٌاة وترتفاع فاً بعا قممهاا
ارتفاعا ظاهرا :فإن رأس الرامان ـ الواقع بالقرب من الحدود الفلسطٌنٌة المصارٌة
ـ ٌعتبر أعلى قمة فاً هاذه الجباال إذ ٌبلاػ ارتفاعاه ألفاا وخمساة وثالثاٌن ()3112
مترا.

313

ومن جبال الصحراء جبل المقراة وهو عبارة عن سهول متدرجة طولهاا نحاو
سبعٌن مٌال ( 3111كٌلومترا) وعرضها نحو خمسٌن مٌال ( .21كٌلومترا) تبدأ
من جبل عرٌؾ الناقة ( 9.1مترا) وتمتد وتعلو تادر ٌْجٌا باتجااه الشامال الشارقً
حتااى تقتاارب ماان مدٌنااة بباار الساابع .ومعظاام جباال المقااراة هااذا واقااع فااً فلسااطٌن
وٌدخل منه فً حدود سٌناء قسم ٌعرؾ بـ"جبل خراشة" باالقرب مان عٌاون وادي
قدٌس.
ومن ذرا جبال الصحراء الفلسطٌنٌة جبل سماوي ( 3111مترا) وجبل اللساان
( 9.2متاارا) وجباال المؽااارة ( 921متاارا) ورأس أبااو صاارابٌط ( 892متاارا)
والجباال الطوٌاال ( 811متاارا) وجباال أم سااعٌد ( 83.متاارا) وجاابال (أم صااواوٌط
وأم طٌااران) بااالقرب ماان منطقااة العوجااا التااً ٌقبااع فااً سااهلها المحصااب معتقاال
كٌلً شٌڤع(.)1
كٌلً شٌڤع هو مجرد معتقل مقام داخال موقاع عساكري هاو بادوره واحاد مان
سلساالة معااتقالت تحماال أرقامااا متوالٌااة علااى طااول فلسااطٌن المحتلااة وعرضااها
أقامه جاٌش الادفاع اإلسارابٌلً بؽار معاقباة المتماردٌن مان العساكرٌٌن بادلٌل
اساامه الاااذي ٌعناااً عناااد ترجمتاااه حرفٌااا :معتقااال ..وأؼلاااب الظااان أن جمٌاااع هاااذه
المعاااتقالت قاااد أقٌمااات علاااى أنقاااا معاااتقالت ساااابقة أنشاااأتها قاااوات االنتاااداب
البرٌطانً لنفس الؽار  .تشاهد علاى ذلاك أنقاا معتقال العوجاا الماثلاة للعٌاان
من وراء أسالك كٌلً شاٌڤع فاً القسام الشامالً الؽرباً مان النقاب علاى الحادود
الشمالٌة الشرقٌة لصحراء سٌناء المصرٌة ..هنا دابما ظلت صحراء النقاب تتعاانق
مااع صااحراء سااٌناء قباال زراعااة الحاادود واألسااالك .وهنااا باادأت بااواكٌر االعتقااال
اإلداري مع بداٌة االنتفاضة قبل أن ٌضٌق كٌلً شاٌڤع ذرعاا باألعاداد المتزاٌادة
وٌستحدث رابٌن معتقال ضخما على بعاد بضاع كٌلاومترات مان هناا باسام معتقال
كتسٌعوت أو أنصار 1كما سٌحلو للمعتقلٌن الفلسطٌنٌٌن أن ٌسموه.
وهكاااذا أصااابح كٌلاااً شاااٌڤع العرٌاااق مجااارد قسااام صاااؽٌر منفااارد مااان أقساااام
كتسٌعوت ابن البارحة! .وهلل فً خلقه شةون!.
آه ٌا كٌلً شٌڤع! .كم شهدت أرضاك السابخة ـ قبال رصافها ـ مان جثاث تساحب
على األر فً ساعة السفٌراه( )2الصباحٌة لتلقى فً وجاوه الجناود الاذٌن كفاوا
عن الذهول منذ زمان فً نفس اللحظة التً ٌظهر فٌهاا شااب حادٌث االساتحمام

1ـ المعلومات واألرقام من موسوعة "بالدنا فلسطٌن" للمرحوم مصطفى مراد الدباغ.
2ـ سفٌراه :كلمة عبرٌة بمعنى تعداد.
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حلٌق الوجه ٌلبس حلة رٌاضٌة جدٌدة وحذاء أبٌ
النصر( )1هاتفا :الموت للعمالء!.

رافعا ٌدٌه الناعمتٌن بشاارة

من كان من بٌن كل هةالء الجالسٌن المشدوهٌن مصدقا أن هاذا هاو القاتال!..
فدابما كان هناك قاتل ٌجلس هادبا بٌن الصفوؾ هانبا مرتاح الضمٌر مقتنعا بأناه
لم ٌةد إال الواجب الوطنً وربما ذهب بعد ذلك لٌصلً فً خشوع!.
لقد تؽٌر قاطنو كٌلً شٌڤع ّ
مذاك مرارا وتم رصاؾ أرضاه باألسافلت كماا تام
()2
لجااام التحقٌقاااات المتساااارعة فٌاااه ونقااال العماااالء إلاااى قسااام هاااـ البعٌاااد ..ولكااان
العصافٌر بقٌت فً مكانها تزقزق وتحب وتتكاثر فاوق الشاجر ؼٌار عابباة بكال
هذه الترّ هات الكبٌرة تحت.
لم ٌكن كٌلً شٌڤع وحده هو الذي ضاق بالمعتقلٌن اإلدارٌٌن فقاد شااركه فاً
ذلك رابٌن الذي حاول أول األمر فً شهور االنتفاضاة األولاى الظهاور بمظهار
الرجال الحضااري الملتازم باالقوانٌن حتاى وإن كانات عساكرٌة موروثاة مان عهااد
االنتااداب البرٌطااانً .وكااان علٌااه تبعااا لااذلك أن ٌساامح للمعتقلااٌن اإلدارٌااٌن بكاماال
حقوقهم كسجناء رأي :مالبس أجهزة رادٌو وتلفزٌون لقاءات صاحفٌة زٌاارات
أسبوعٌة أطعمة خاصة ...إل ...
وألن حضاارة راباٌن ضااقت آخار األمار بهاذه المساموحات ـ خصوصاا وقاد
تواصلت االنتفاضة وزاد عادد المعتقلاٌن اإلدارٌاٌن ـ فقاد قارر أن ٌسالبهم كال هاذه
الحقاااوق وٌسااااوٌهم باااالمعتقلٌن المحكاااومٌن مااان أصاااحاب القضااااٌا .وباااذلك كاااؾ
كتسٌعوت ـ وكٌلاً شاٌڤع جازء مناه ـ عان ساماع تلاك النؽماة النشااز حاول الفارق
االجتماعً باٌن "إداري" و"محكاوم" تلاك النؽماة التاً كانات قاد بادأت تتسالل إلاى
مجتمع المعتقلٌن.
لٌس إال مكابرا مان ٌنكار أن المحكاومٌن كاانوا ٌنظارون إلاى اإلدارٌاٌن ِبحساد
شاادٌد معتباارٌنهم ٌمارسااون دلعااا ال ٌلٌااق بمناضاالٌن أشاااوس ٌفتاار أن قٌااادات
االنتفاضة من بٌنهم! .والحق أن المحكومٌن كانوا مصٌبٌن فً ذلاك إلاى حاد كبٌار
فلطالما نظر اإلدارٌاون إلاى المحكاومٌن باستصاؽار نظارا لكاونهم طبقاة مساحوقة
من مناضلً االنتفاضة الذٌن تعودوا سابقا علاى تحارٌكهم بالبٌاناات النارٌاة التاً
ال ٌاااةمن أكثااارهم بمحتواهاااا .كماااا لااام ٌكااان مااان الؽرٌاااب أن تسااامع فاااً أوسااااط

1ـ كانوا ٌطلقون على هذا النوع من القتلة بالنٌابة لقب" :صقر".
2ـ اشتهرت معتقالت النقب فً سنوات االنتفاضة األولى بنوع من التحقٌق ٌجرٌه المعتقلون مع
من ٌشتبهون بعمالتهم لالحتالل .وؼنً عن القول إن مثال هاذا التحقٌاق لام ٌكان إال قاتال ممنهجاا
ٌمنح القاتل درجة "صقر".
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اإلدارٌٌن من ٌرجع أسباب الفوضى فً المعتقال أو قلاة النظافاة إلاى مردواناات
المحكومٌن..
هكااذا! ..كااأن المردوانااات هااً التااً تقااوم بفعاال الفوضااى وقلااة النظافااة ..حتااى
السجناء صاروا طبقات!ٌ ..ا هلل!.
لكان كال ذلاك سااوؾ ٌتكفال راباٌن بالقضااء علٌااه مساتعٌنا باساتحداث تؽٌٌاارٌن
ِج ادٌٌن فااً بنٌااة الهٌبااة االجتماعٌااة للمعتقلااٌن :األول إلؽاااء االمتٌااازات الممنوحااة
لإدارٌااٌن باسااتثناء عاادد السااجابر الااذي ظاال مضاااعفا .والثااانً وصااول كااوادر
التنظٌمااات وقٌاداتهااا التار ٌْخٌااة ماان كبااار السااجناء المنقااولٌن إلااى كتسااٌعوت ماان
السااجون المركزٌااة فااً ؼاازة ونفحااة وعسااقالن ..وكااان هااةالء الكااوادر قااد قضااوا
شطر أعمارهم فاً الساجون وقاادوا العمال النضاالً داخلهاا كماا كاان شاأنهم فاً
الخارج قبل أن ٌتم القب علٌهم ..ولم ٌستؽرق وصول هةالء إلى قٌاادة معتقلاً
كتسااٌعوت وقتااا طااوٌال ألن اإلدارٌااٌن كااانوا مشااؽولٌن خااالل كاال ذلااك بتقاادٌم
األدلاااة علاااى عااادم ممارساااتهم نشااااطا تنظٌمٌاااا خوفاااا مااان تحاااوٌلهم إلاااى التحقٌاااق
والمحاااكم والقضاااٌا ذات الماادد المتطاولااة ـ ولعاال هااذا هااو مااا ٌفساار لم ااذا ظلاات
السجابر المضاعفة لإدارٌٌن ال تكفً ـ وطوال كل ذلك ظلات العصاافٌر تزقازق
وتطٌاار وتلااتقط قطااع الخبااز وتتسااافد ؼٌاار مدركااة أنّ ههنااا توجهااا لبٌمااا لاادى
هةالء الكبار الذٌن ٌمشون على الشًء األسود تحت لمنح العمالء أسماءها!.
ال شاًء ٌبقاى علااى حالاه فاً كتسااٌعوت فلقاد ٌاتم نقاال المعتقلاٌن مارة واحاادة
ألسباب ؼٌر معروفة إلاى معتقال آخار واساتبدالهم با خرٌن بالضابط كماا قاد ٌاتم
اقتحام المعتقل والخٌام بصورة مفاجبة إلجاراء تفتاٌش ماا أو لساحب معتقال مان
المتعاونٌن مع االحتالل قبال أن ٌكتشاؾ األشااوس أماره وٌحققاوا معاه فٌعتارؾ
على أمه وأختاه وجٌراناه فاً الخٌماة! .ودابماا كانات كبٌارة ؼنٌماة الجاٌش ـ خاالل
هاااذه التفتٌشاااات ـ مااان الكبساااوالت المحتوٌاااة علاااى ملفاااات أمنٌاااة تتاااٌح لرجاااال
المخابرات اإلسرابٌلٌٌن اكتشاؾ األشخاص المرشحٌن للتحقٌق معهم فٌساارعون
إلااى سااحبهم ماان المردوان اات إذا كااانوا مهتمااٌن ِبخ ادماتهم أو إؼاارابهم بالتعاااون
معهاام إذا كااانوا شاارفاء مظلااومٌن! .وكاام ماان مظلااوم سااقط فااً الف ا وانتقاال إلااى
مردوان العصافٌر بهذه الطرٌقة!.
وإن أي شٌطان ال ٌستطٌع أن ٌعرؾ متى تم إطالق لقاب ماردوان العصاافٌر
على ذلك القسم الذي ٌقطنه العمالء.
قباال ثااالث ساانوات كااان مااردوان العصااافٌر فااً المنتصااؾ تمامااا بااٌن باااقً
المردوانات .وصحٌح أن هناك عددا من المظلومٌن قد دخلاه عان طرٌاق الخاداع
ولكن الصحٌح كذلك أنه سارعان ماا تام اساتٌعابهم فاً الجسام األكبار وساط هاذا
البحر المتالطم من العمالة والقذارة واللواط إلاى درجاة أن ضااقت إدارة المعتقال
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الصهٌونٌة بكثرة مشاكلهم وطلباتهم وقررت مان ثام أن تعار علاى المناضالٌن
األشاااوس إدارة شااةون "إخاااوانهم المتساااقطٌن"! .فهااام عاارب ماااثلهم فااً نهاٌاااة
المطاؾ.
هم شر ٌْحة من شعبنا ـ قال عقالء األشاوس ـ وٌجب إصالحهم خصوصاا وقاد
ساهم بعضنا فً صناعة مأساتهم .فٌما هتاؾ آخارون :فلٌاذهبوا إلاى الجحاٌم حٌاث
سادتهم الذٌن عملوا ألجلهم فنحن لسنا مسةولٌن عن إفرازات االحتالل.
وكانت هذه هً إحادى المارات القالبال التاً انتصار فٌهاا "األشااوس العقاالء"
علااى "األشاااوس المتشااددٌن"! .ولاام ٌكاان ٌصاالح لهااذه المهمااة الصااعبة إال أشااوس
ممٌز اسمه سلٌم.
ساالٌم كااان أحااد المناضاالٌن المتمرسااٌن بنفسااٌات السااجناء عمومااا والجواسااٌس
ماانهم علااى وجااه الخصااوص لطااول مااا حقااق مااع المشاابوهٌن فااً سااجون ؼاازة
وعسااقالن ونفحااة ممااا أضاافى علااى شخصااٌته مهابااة صااارت تش اكل رعبااا دابمااا
وقلقا مستمرا للعمالء ..وألن شخصا واحدا لم ٌكن بمستطٌع ضامان ساالمة نفساه
وسط هةالء فقد اختار األشااوس أن ٌرسالوا معاه رجاال ٌقاوم مقاام فرقاة بكاملهاا.
ولقد وقع االختٌار أخٌرا على أبو األسد الرهٌب.
علاى العكاس مان سالٌم القصااٌر الرفٌاع األسامر ذي العٌناٌن الادقٌقتٌن المهٌااب
لسمعته لم ٌكن أبو األسد رهٌباا إال فاً مظهاره الخاارجً فقاط :طاوٌال عارٌ
المنكبااٌن مفتااول العضااالت أساامر البشاارة حلٌااق الاارأس فااً العق اد الثالااث ماان
العمر ذا فم ٌوشاك أال ٌتوقاؾ عان الضاحك إال فاً السافٌراه حٌاث ٌحارص فاً
تلاااك اللحظاااات علاااى الاااتج ّهم والتحااادٌق فاااً وجاااه الضاااابط بعٌنٌاااه الواساااعتٌن
البرٌبتٌن وشاربه الك ّ
ث المتهادل علاى جاانبً فماه مصارا علاى أن ال ٌادع لشاًء
أن ٌزٌح وجهه من مواجهة الضابط المضطرب أو ٌسمح لجفوناه باأن تارمش فاً
مواجهة عٌنٌه الزابؽتٌن حتى اضطر الضابط أخٌرا إلاى المطالباة بتؽٌٌار مكاان
أبو األساد مان المقدماة إلاى آخار صاؾ فاً السافٌراه ..ولكان هٌهاات! ..فلقاد ظال
رأس أبو األسد العالً المطل من آخر صؾ ٌضطر ضاابط السافٌراه إلاى التلفات
فً كل االتجاهات طوال عملٌة التعداد خوفا من اصطدام عٌنٌه بعٌنٌه.
وبسبب من هذه الثقاة المفرطاة باالنفس كاان أباو األساد ٌسامح لٌاده باأن تهارش
رأسه عالنٌة وٌسمح لرقبته بأن تستدٌر وتتلفت عند الحاجاة رؼام كال األوامار
التنظٌمٌة التاً تمناع ذلاك خاالل التعاداد خوفاا مان اعتبااره إشاارة خفٌاة لضاابط
األمااان الٌهاااودي المرافاااق لعملٌاااة السااافٌراه! ..وإن كااال واحاااد ٌعااارؾ مبلاااػ هلاااع
السجناء من جهاز الرصد التنظٌمً المستعد دابماا إلحصااء الساكنات وتساجٌلها
علااى المعتقلااٌن الااذٌن ٌفتاار بااأنهم مناضاالون مسااجونون بساابب فعااالٌتهم فااً
مواجهة االحتالل! .ولكن ال أحد ؼٌر أبو األسد كاان ٌعارؾ مبلاػ ؼاٌظ الراصاد
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المكلؾ بسالمة المردوان األمنٌة عندما ٌراه ٌفعال ذلاك بتحاد ال ٌمكان االساتجابة
له بتسجٌل المالحظات فً الملؾ الخاص! .وال جرم فقد كان أبو األسد فاوق كال
الشبهات.
أمااا داخاال هااذا العمااالق فقااد كااان ٌحتااوي علااى قلااب أبااٌ كالحلٌااب ونفااس
راضٌة رابقة ولسان حلو ال ٌعرؾ رفث القول إال فاً المازاح المحباب الباريء.
ولكنه كان فً نظر قاطنً مردوان العمالء عمالقا أساطورٌا جااهزا للابطش فاً
كل لحظة! ..ولقد كان أباو األساد جااهزا للابطش بهاةالء فعاال بمجارد إشاارة مان
سلٌم ..ولقد فعل.
وإذ كااان سااالٌم ٌملاااك حاسااة مااان ناااوع خااااص ٌشااتم بهاااا ممارساااات العماااالء
المشبوهة فور قٌامهم بها فلقاد أقاام مان نفساه مربٌاا أخالقٌاا لهاةالء المتاورطٌن
المزمنٌن :فبمجرد أن ٌشك فً تصرؾ واحد منهم ٌأمره ِبخلع سارواله وعرضاه
أمامه للفحص الدقٌق! .وفً أكثر األحٌان كان سرعان ما ٌكتشاؾ الجرٌماة ساابلة
فادحااة برابحتهااا النفاااذة ولونهااا األصاافر اللاازج( .)1وألن ممارسااة العااادة الساارٌة
كانت ممنوعة فً عرؾ سلٌم فقاد ظال ٌلجاأ إلاى عقااب الجاانً بشراساة قاتلاة إذ
ٌااأمره بااالوقوؾ تحاات الماااء البااارد المنصااب ماان الاادش مثاال الصاااعقة لساااعات
طوٌلة فً أٌام الشتاء.
وإذ ظااال المعااااقبون ؼٌااار قاااادرٌن علاااى إدراك حقٌقاااة أن سااالٌم ٌرٌاااد تطهٌااار
أرواحهاام فقااد كااان ال بااد لهاام ماان الثااورة علٌااه آخاار األماار ..لكاان أبااو األسااد كااان
بالمرصااد :هجاام علااٌهم بذراعٌاه المفتااولٌن كجااذعً شاجرة وأخااذ ٌطااٌح بهاام ذات
الٌمٌن وذات الشامال حتاى اجتااحهم اجتٌاحاا .وأسافرت المعركاة ؼٌار المتكافباة
وقااد أثخنااتهم الجااراح ٌطلبااون العفااو
عاان ارتماااء كاال المهاااجمٌن علااى األر
وٌعاادون بالمحافظااة علااى النظااام .ومنااذ تلااك األٌااام أطلااق ساالٌم علااى العمااالء لقااب
"المفوكسٌن".
بفعااال ضاااربات أباااو األساااد
هااال كاااان منظااارهم وقاااد انبطحاااوا علاااى األر
الصاااعقة هااو الااذي أوحااى لساالٌم بهااذه التساامٌة أم هااو تخٌّاال منظاارهم المثٌاار
لالنطباااع خااالل ممارسااة اللااواط؟ .هللا أعلاام .ولكاان المةكااد أن األٌااام سااوؾ تماار
وأن سلٌما سوؾ ٌخرج من المعتقال وٌناضال مارة أخارى ثام ٌبعاد إلاى الخاارج.
لكن لقاب مفاوكس ساوؾ ٌظال هاو االسام المفضال لإشاارة إلاى هاذا الصانؾ مان
الناس .ولسوؾ ٌصبح اسم ماردوانهم "ماردوان المفوكساٌن" حتاى بعاد أن ٌاتم نقلاه
1ـ فً اللٌالً البادرة كان سكان مردوان العصاافٌر ٌجلساون الساتماع المحاضارة الصاباحٌة مان
سلٌم وقد ؼطوا أجسامهم باألؼطٌة .وتلك كانات فرصاة بعضاهم لممارساة العاادة السارٌة! .وكام
من مرة قفز سلٌم من وسط المحاضرة وطلب من أحدهم أن ٌكشؾ الؽطاء فورا قبل إجراء أي
تؽٌٌر على الوضع!.
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إلى قسم هـ البعٌد .كما سوؾ ٌتم اعتباار لفظاة "مْ فا ْو ِكس" أصاال ثابتاا مان أصاول
اللؽة الفلسطٌنٌة ٌتم تطوٌره واالشتقاق منه والنسابة إلٌاه دون أن ٌعارؾ النااس
أن مخترعااه األول هااو ساالٌم الااذي ٌعااٌش اآلن فااً كنااؾ منظمااة التحرٌاار فااً
تونس وٌشعر بالندم.
وأخٌرا صارت العصافٌر تطٌر وتؽنً وتمارس الحب متحاررة مان ارتباطهاا
بالعمالء دون أن تدرك أنها مدٌنة بالشكر إلى سلٌم!.
كاناات العصااافٌر قااد اسااتؽرقت اآلن فااً النااوم علااى أؼصااان شااجرة الكٌنٌااا
العرٌقة عند أبواب المعتقل وبدأت أم كلثوم تصدح كعادتها من مكبار الصاوت
المثبت على أحد األعمدة ؼٌر مدركاة أن كثٌارٌن مان هاةالء الملتحاٌن المتمشاٌن
فً الفورة ٌستمعون إلٌها بتلذذ شدٌد عاقدٌن النٌة علاى نصاح اآلخارٌن باالمتنااع
عن ذلك حتى ال ٌصب فً آذانهم اآلنك( .)1كما جاء دور نسٌم الصاحراء لٌخفاؾ
من الوهج الملتهاب ـ الاذي اساتمر طاوال سااعات النهاار ـ جااعال صاوت أم كلثاوم
أجمل ..وصارت السماء اآلن أكثر بهاء وقد تزٌنت باالنجوم .وؼادا الوقات مناسابا
للخروج من الخٌام إلى الفورة للتمشً وانتظار قدوم وجبة الطعام األخٌارة التاً
تتأخر فً العادة إلاى ماا بعاد صاالة العشااء .ولام ٌكان الشاٌ ذو القعادة ِبحاجاة إلاى
انتظار طعام العشاء لٌأكل :فهو سٌدخره إلاى ماا بعاد الساهرة فٌماا ٌحارص علاى
تسمٌته سحورا! ..ولبن كاان الصاوم ٌتطلاب إفطاارا فاً نهاٌاة الٌاوم فلقاد سابق أن
فعل ذلك الشٌ ذو القعدة ِبجسارة ٌحسد علٌها :إذ أفطر بكل مدخراتاه مان وجبتاً
اإلفطار والؽداء وصار بإمكانه اآلن ـ خصوصا وقد حماد هللا كماا ٌلٌاق بمثلاه أن
ٌفعل ـ أن ٌبحث عن القطة الوحٌدة فً كٌلً شٌڤع التً تنتظر هً األخارى طعاام
العشاء لكاً ٌبادأ بمالعبتهاا بتلاذذ شادٌد وٌشاد أذنٌهاا بقساوة ممتعاة مطالباا إٌاهاا
بقول :نوّ !.
ـ وحٌاة عٌسى وموسى تقولً :نوّ .
فال تملك المسكٌنة إال أن تستجٌب لهذا النوع من المداعبة صارخة من أعماق
أعماقها:
ـ نوّ .
ومما ال شك فٌه أن الشٌ ذو القعدة لم ٌكان ٌعلام أن اساتجابة القطاة لقاول ناوّ
لم تكن صادرة عن احترامها لعٌسى وموسى النبٌٌن الكرٌمٌن فما دام الشا ّد قاساٌا
إلى هذا الح ّد فسوؾ تستجٌب المسكٌنة للمطلوب حتى لاو حلّفهاا الشاٌ ذو القعادة
بفرعون وهامان وجنودهما!.
1ـ رصاص مصهور ٌهدد الحدٌث الضعٌؾ بصبه فً آذان مستمعً الؽناء ٌوم القٌامة.
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لم تكن التقوى قد استفحلت بعد كما ٌنبؽً لهاا فاً كٌاان الشاٌ ذو القعادة وإال
ألدرك أن القسم ِبحٌاة أي شخص حتاى لاو كاان نبٌاا هاو ناوع مان الشارك الاذي
ٌنبؽااً علااى كاال ماان دخاال فااً جماعااة المساالمٌن الترفااع عنااه خصوصااا إذا كااان
متطلعا إلى درجة تنظٌمٌة أعلى أو ٌع ّد نفسه لٌكاون خطٌباا ِمصْ اقعا( )1تنقطاع إلٌاه
األعناااق .لكاان الشااٌ ذو القعاادة لاام ٌكاان طموحااا إلااى هااذا المسااتوى فلقاد ٌكفٌااه أن
ٌكون المنشد الرسمً لجماعة المسلمٌن! .ومع ذلك فسوؾ ٌدرك الشاٌ ذو القعادة
متااأخرا ضاارورة التاازود بهااذا العلاام الجدٌااد ماان خااالل مشاااهدته الساارٌة لاابع
التمثٌلٌات المصرٌة المساوقة فاً باالد الخلاٌج ومالحظتاه البااهرة بتاوفر عادد مان
المشاهد الساخنة فٌها التً ال ٌمسها مقص الرقٌب التقًّ إال حاٌن تصارخ الممثلاة
بدلع :ال والنبً(.)2
هبت نسمة هواء شامالٌة فااهتزت أوراق شاجرة الكٌنٌاا الواقفاة عناد المادخل.
وتململاات العصااافٌر النابمااة وهااً تحلاام ِبحابّ وفٌاار .وارتعاادت األفااراخ الصااؽٌرة
فالتصاااقت بأمهاتهاااا طلباااا للااادؾء تحااات أجنحتهاااا الؽنٌاااة .ورفرفااات ثناٌاااا الخٌاااام
المرفوعة حتى منتصفها وتأرجحت األعمدة فً الوسط .واضطرمت النٌران التً
ٌشعلها شوكت بكراتٌن البٌ الفارؼة تحت ؼالٌاة القهاوة بعاد أن بادأت رابحتهاا
تمااأل الخٌمااة وتؽاازو الفااورة .ولمعاات عٌنااا الشااٌ ذو القعاادة وهااو ٌرقااب البخااار
المتصاعد بلهفة تماردت علاى محااوالت الكتماان .وابتسام ؼساان بساخرٌة خبٌثاة
وهو ٌراقب بطرؾ عٌنه ٌاأس إبلاٌس مان الجناة متاذكرا حكاٌاات صاابر عان هاذا
الـ"الشٌ ذو القعدة" .وخطر الشٌ ذٌاب ِبجالبٌتاه البٌضااء الزاهٌاة ٌاذرع الفاورة
مراقبا ما ٌحدث فً الكون متأهبا للتصاحٌح إذا لازم األمار .وابتعاد حساب هللا إلاى
الجانب اآلخر من المردوان فٌما وراء الخٌام حتاى ال ٌشااهده الشاٌ ذٌااب قرٌباا
من صابر فٌحقد علٌه وٌسلكه فً جماعته! .وقهقه صاابر عالٌاا وهاو ٌارى حساب
هللا مذعورا كالعصفور المبتل:
ـ ٌا خسارة الدكتوراه!.

1ـ المِصْ قع :البلٌػ .وكان الشٌ ذو القعدة ٌنكار أن ٌوصاؾ بهاذه الكلماة ألناه ٌعتقاد أنهاا انتقااص
من قٌمته وٌقرةها "مْصقًّ عْ ".
2ـ ٌنكر المتدٌنون الجدد أن ٌكون فً هاذا التصارؾ تناقضاا باٌن ماا ٌقولاون وماا ٌفعلاون .وذلاك
ألن القسم ِبحٌاة مخلوق مسألة تتعلق باأمور االعتقااد ـ األصاول ـ التاً ال ٌنبؽاً االجتاراء علاى
مخالفااة مااا ورد فٌهااا ممااا هااو قااادم ماان عنااد المتكلمااٌن الوهااابٌٌن .أمااا الؽاانج النسااابً والمشاااهد
الساخنة فهً من األمور العملٌة ـ الفروع ـ التً ال تضر اإلٌمان القلباً وإن كاان ٌمكان اعتباار
المواظب علٌها فاسقا .ولقد علم كثٌر من المتدٌنٌن أن لقب فاساق لان ٌكفاً إلدخاالهم الناار علاى
العكس من "ال والنبً"! .ولكن االنضمام إلى جماعة المسلمٌن ٌحتاج إلى رجال ال ٌمكن وصفهم
بالفسااق .وإذ علاام ذلااك ذو القعاادة فقااد صااار حرٌصااا علااى إخفاااء "فسااقه" الااذي تسااببت بااه لااه
مشاهداته التلفزٌونٌة.
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ثم مد ٌده بقرؾ واضح لٌؽلاق جٌاب القماٌص .وتنهادت أم كلثاوم مان الساماعة
العالٌة:
حكم علٌنا الهوى
نعشق سوا ٌا عٌنْ .
واحنا اللً قبل الهوى الهوى
شوؾ :كنت فٌنْ
ْ
وانا فٌنْ .
وبدأ حسن ٌرتعاد لهاذه الكهربااء التاً تساري فاً العاروق :أماس كانات إٌماان
متألقة كما لم تكن من قبل! .كانت الفرحة تمأل كٌانها وتشاعل روحاه وتطال مان
عٌنٌها لهفة تزٌد من اضطرامه فٌتمنى أن لو استطاع الوصاول إلاى قطعاة الشابك
الممزقة فلربما كان سٌستطٌع اختالس قبلة منها خالل انشؽال الزوار بمحااوالت
مشابهة على جانبً الشبك.
وآه ٌا عٌنً آ ْه
ع الوعد والمقسو ْم.
ال ْتحوشه أل..
أل وال آ ْه
ما بٌن عٌونْ ..
عٌون وقلوبْ ....
آه ٌا إٌمان ٌا وعدا دافبا من قبال أن نولاد كتاب علاى الجباٌن! .أٌان رام هللا مان
الناصرة! .من سجن إلى سجن ومن نفً إلى إداري وأخٌرا أخٌرا ٌا إٌماان مان
كااان ٌصاادق! .سااوؾ ٌبقااى البٌاات وٌتسااع .البٌاات لااـ"بٌااان" وللقااادمٌن ماان بعاادهٌ .ااا
سالم سبقونً إلى قطعة الشابك الممزقاة .لاو كانات فتحاة الشابك أوساع قلاٌال! .فاً
أول األمر دست مان الفتحاة أصابعا ثام إصابعٌن ثام ضااقت عان أكثار مان ذلاك!.
كان الشرطً ٌراقبنا ولكنً دسست لها رسالة.
وحكم علٌنا علٌنا الهوى..
نعشق سوا
وندوب سوا..
صدق اللً قال ..اللً قال :الهوى
فوق الجبٌن مكتوبْ ...
القاادر كااان هااو البطاال :هااو الااذي جعاال رام هللا تاارتبط بالناصاارة برباااط ماان
الشعر .ولكنه هو الاذي فارق باٌن قاٌس ولٌلاى فاشاتعلت اللهفاة وشااعت .وهاا هاو
القدر ٌعٌد قٌسا وٌلؽً قراره السابق!..
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السعد وعد ٌاعٌنْ
ٌاعٌن ٌا عٌنْ
واإلسم نظرة عٌنْ
نظرة عٌنْ .
ْ
مؽرمة
وانا وانت روح
كان حظها من السما..
وا ْتجمعوا القلبٌنْ .
ولكنه ترك بٌن البحرٌن حاجزا ولو إلى حاٌن .كام بقاً علاى هاذا الحااجز مان
حدٌد وشابك ونظارات؟! .أربعاة أشاهر!ٌ321=11 ×4 .وماا ٌومٌن إضاافٌٌن لكال
شهر ٌزٌد عن ثالثٌن..
آه ٌا هوى..
سلمنا لٌك أمرنا.
ولقٌنا فٌك عمرنا
واجمل أمانٌنا..
وآه ٌا سالم
ع الهوى ٌا سالم.
آه ٌا سالم
ٌا سالم سلم ٌا سالم ..آه..
خالنا من قلبنا
بالفرحة نتكلم ٌا سالم!...
من الذي جعل الشهر واحدا وثالثاٌن ٌوماا ولمااذا ال تكاون كال الشاهور خفٌفاة
الاادم كفبراٌاار! ..مبااة واثنااان وعشاارون ٌومااا وك ال ٌااوم بااثالث ماارات ساافٌراه!..
 111=1×322مرة! ..إن عددها أكثار مان عادد أٌاام السانة ..بعاد سانة ٌادخل بٌاان
الروضة وبعدها ٌذهب إلى المدرساة! ..بعاد ثالثمباة وسات وساتٌن سافٌراه أعاود
إلٌك ٌا إٌمان.
وآه ٌا عٌنً آه
ع الوعد والمقسوم..
ٌا لٌل ٌا عٌنً آه
ع الوعد والمقسوم..
ال ْتحوشه أل..
أل وال آه..
ما بٌن عٌون
عٌون وقلوب...
وحكم علٌنا الهوى
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حكم علٌنا علٌنا الهوى..
نعشق سوا
وندوب سوا..
صدق اللً قال اللً قال :الهوى
فوق الجبٌن مكتوب...
الشٌ ذٌاب ٌقول بأن الؽناء حرام!ٌ ..ا شاٌ روح دوّ ر لاك بسّاة بح ْ
لاق عٌنٌهاا.
وهللا فكاارة ٌااا شااٌ ذٌاااب فأفضاال طرٌقااة لقتاال الوقاات أن تأخااذ هاارّ ة الشااٌ ذو
القعدة وتشتؽل بهاا! ..اشاتؽل بهاا بادال مان قضااء الوقات فاً تضاٌٌق الادٌن علاى
خلق هللا وتضٌٌق أخالقهم ..لكن كم سٌأخذ هذا من الوقت؟ .إن بحلقة عٌناً البسّاة
فحتااى
قااد ٌكااون أماارا عسااٌرا نظاارا إلااى أنهااا سااوؾ تخمااش وتعااار وتع ا
البسس ال تصبر على بحلقة عٌونها باإلكراه .لكننً مع ذلاك أساتطٌع ـ باالنظر إلاى
ما لدٌك من مواظبة ـ توقع النجاح لك فاً هاذه المهماة المسالٌةٌ ..اا رجال لاو أن
كل واحد هنا امتلك ِهرّ ته الخاصة إذن لنظر كل مناضل إلى ِهرّ ته بادال مان هارر
اآلخرٌن!ٌ ..ا سالم! .كل مناضل مشؽول ببحلقة عٌنً بسته وٌنظر فً داخلهماا!.
ألااٌس ذلااك أفضاال ماان االنشااؽال بمالحقااة صااابر! .هللا ٌساااعدك ٌااا صااابر! .ثمانٌااة
شهور بكاملها وأنت محبوس مع أحمق كهذا!ٌ .ا لطٌؾ! .حبساة جاوّ ا حبساة .وهاا
أنت اآلن ٌا شٌ ذٌااب قاد حبسات زهٌارا فاً الزنزاناة ـ هااي كماان حبساة جاوّ ا
حبسة ـ فهال كاان لزاماا علٌاك أن تتمشاى فاً الفاورة ِبجالبٌتاك البٌضااء الزاهٌاة
متحاادٌا أواماار "آڤااً" بعااد أن تساااهل معنااا وساامح بإدخااال كاال مالبساانا التااً
وصلتنا خالل فترة االنتظار السابقة التً كنا خاللها مشؽولٌن بانتظار المحاكماات
والزٌااارات والبنطلونااات المكوٌااة والجالبٌااات الناصااعة البٌااا ؟! ..وبعااد كاال هااذا
تخرج بالجالبٌة إلى الحوفٌش( .!)1فما الاداعً لكال ذلاك؟ .ألكاً تتعلاق باك أبصاار
الصبٌة! .ال داعً لذلك فهم ٌعرفون الشاٌ ذٌااب وٌسامعون عناه .فهال كاان مان
الالبق بك أن ٌشتمك جندي ٌصؽر ابناك األصاؽر! .أال فلتاذهب األبّهاة الزابفاة إلاى
الجحٌم وال أعر نفسً لكلماة نابٌاة مان ولاد صاؽٌر ..مساكٌن زهٌار هاو اآلن
ٌعانً فً الزنزانة وحده وأنت تتبختر بانفس الجالبٌاة ..اشاتعل رأس الرجال وهاو
ٌسمع الشتٌمة توجّ ه إلى "شٌ اإلسالم" بالعبرٌة وفهمها فانق كالصااعقة علاى
الجندي ولكمه لكمة كان من الممكن أن تطٌح بوجهه لوال أن رفاقه ساارعوا إلاى
سحبه إلى الوراء وحالوا دون وصول اللكمة إلى هدفها:
ـ لٌ ٌا ممزٌر ٌا بن زنا أتا مكلٌل إت زكٌن ٌوتٌر من آبا شلخا()2؟!.

1ـ عبرٌة بمعنى :الممر .
2ـ عبرٌة بمعنى :اذهب ٌا ابن الزنا أتشتم عجوزا أكبر من أبٌك؟!.
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ولو كان الشٌ ذٌاب مدركا أنه زكاٌن( )1لماا أوقاع نفساه وأوقعناا معاه فاً هاذه
الورطااة! .ومااع ذلااك فهااو ال ٌاازال ٌعااار الاادعوة إلااى اإلضااراب عاان الطعااام
للمطالبااة بااإخراج زهٌاار ماان الزنزانااة! .أخااذوا زهٌاارا .والمفاوضااات مااع آڤااً لاام
تتوصاال إلااى نتٌجااة إ ٌْجابٌااة .وبعااد الحادثااة فااورا جمااع الشااٌ ذٌاااب األوالد فااً
الخٌمة لٌعلمهم درسا فً أالعٌب العلمانٌٌن ووسابلهم فً إظهار البطولة الزابفة.
ـ تعالوا! .تعالوا أعلمكم دواوٌن زهٌر وأشكاله...
والؽرٌب أن سحنات األوالد كانات تشاً بتصادٌقهم كال ماا ٌقولاه الشاٌ ذٌااب
رؼم ما رأوه وسمعوه قبل لحظات! .لعناة هللا علاى الحزبٌاة .هاذه أول وجباة طعاام
سوؾ ٌتم ردها ٌا مساكٌن وقد ٌطول األمر وتتعدد الوجباات الماردودة .وال ٌجاب
أن ٌكون زهٌر وحاده المساةول عان ذلاك .ارتفعات الضاجة وصارخ رباٌس لجناة
الطعام:
ـ لجنة الطعام ع الباب.
فخاارج المقصااودون السااتقبال الوجبااة التااً صااارت اآلن وراء الباااب المؽلااق.
وبدأ البخار ٌتصاعد من طنااجر العشااء السااخن بٌنماا أخاذ األوالد ٌراقبوناه وقاد
تحلّبت أفواههم فً انتظار فتح الباب ..ولو كانت لدٌهم الخبرة الكافٌة لعرفوا مان
شكل الطعام أن هناك إضرابا :ذلك ألن السجناء العاملٌن فً المطب ٌعا ّدون أقال
كمٌة من الطعام وأسوأ نوع منه عندما تصلهم اإلشارة من اللجنة النضالٌة باأن
هناك إضرابا..
إن مااا فااً المطااب عملٌااا هااو للسااجناء وال ٌج اب تبااذٌر وجبااات شااهٌة فااً
اإلضرابات إذا كان من المعاروؾ مسابقا أن م لهاا إلاى حاوٌاة القماماة .وماع ذلاك
فلم تكؾ أفواه األوالد عن التحلّب ألن الجوع كافر .وفجأة صرخ الشاوٌش(:)2
ـا ٌااا شااباب كلااه ٌِجمااع فااً خٌمااة الوحاادة الوطنٌااة :بٌااان مان اللجنااة االعتقالٌااة
العامة.
كاناات هااذه إحاادى فوابااد خٌمااة الوحاادة الوطنٌااة :قااراءة البٌااان االعتقااالً الااذي
أعدته الفصابل فً السجن إذ لم ٌكن أحد من قادة التنظٌمات مستعدا للموافقة علاى
قراءة البٌان فً أي خٌمة تابعة ألي تنظٌم آخر ولاو فاً سابٌل تحرٌار فلساطٌن!.
1ـ زكٌن :عبرٌة بمعنى :رجل عجوز.
2ـ الشاوٌش معتقل ٌختاره رفاقه حلقة وصل بٌنهم وبٌن واإلدارة .أما "اللجنة االعتقالٌاة العاماة"
فاسم للهٌبة القٌادٌة التً ٌتمثل فٌها الجمٌع .ثام هنااك باالموازاة معهاا لجناة تجماع فصاابل منظماة
التحرٌر الفلسطٌنٌة وتسمى "اللجنة النضالٌة العامة" .ومهمتها تنسٌق المواقؾ بٌنهم بهدؾ فر
القرار "الوطنً" على اإلسالمٌٌن.
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وقد جرت العادة أن ٌبادأ البٌاان بالناداء" :أٌهاا اإلخاوة والرفااق والمجاهادون" علاى
اعتبار أن اإلخوة نداء خاص بالفتحاوٌٌن أما الرفاق فتعبٌر ٌساري مسجل للجبهاة
الشاعبٌة بدرجاة أولاى ثام ال باأس فاً أن ٌتنااول فاً الساٌاق الجبهاة الدٌموقراطٌاة
والحزب الشٌوعً ومن هم على شاكلتهما أماا "المجاهادون" فاال ٌعناً إال حماساا
والجهاااد اإلسااالمً .ولااذا فعناادما ٌصاارخ كااادر مااا :المجاهاادون ٌِجمااع فسااترى
الفتحاوٌٌن والجبهاوٌٌن ال ٌعٌرون األمر التفاتا بالضبط كما ٌفعال المشااٌ عنادما
ٌنادي المنادي :اإلخوة ٌِجمع فال ٌلتفتون إلى أمر ال ٌخصهم أو نداء ال ٌتناولهم!.
أما هذا الترتٌب التنازلً ـ من اإلخوة إلاى الرفااق ثام المجاهادٌن ـ فاال شاك أناه
مقصود لذاته على اعتباار أن "اإلخاوة" هام األؼلبٌاة هناا ورأس منظماة التحرٌار
و"الرفاق" أعضاء فاعلون معهم فً المنظمة والسبق إلى الكفاح المسلح فاً حاٌن
أن "المجاهاادٌن" لٌسااوا إال جماعااة التحقاات باالنتفاضااة مضااطرة بعااد أن تااأخرت
عن الركب طوٌال ونظرت إلى المنظماة بحاذر مرٌاب .لاذا فقاد جااء إشاراكها فاً
البٌان االعتقالً مضطرا ومتأخرا وعلى حذر.
جلاس شاااب حاادٌث الساان علاى الباارش الااذي ٌتوسااط نهاٌاة الخٌمااة مقاباال باااب
الدخول تماما ٌقرأ العبارات النارٌةٌ :مأل بها فماه وٌرفاع بهاا عقٌرتاه فاً بالؼاة
فموٌااة متشاادقة تتخلاال بالكلمااات تخلاال الباااقرة وتتحاادى قابااد المعتقاال العسااكري
معااددة مساااوبه واعتداءاتااه علااى حقااوق المناضاالٌن األساارى ثاام عرّج ات الكلمااات
على قصة إٌداع زهٌر فً الزنازٌن للٌوم الرابع على التوالً وفشال المفاوضاات
التااً أجراهااا الشاوٌشااٌة مااع "الحقٌاار آڤااً" الااذي لاام ٌسااتنتج العباار ماان االنتكاسااات
المتعددة التً سببها له المناضلون األشاوس سابقا .ثم خا ِتم البٌاان بالتهدٌاد بتحوٌال
كٌلً شٌڤع واألقسام األخرى إلى "نار تحرق الؽاصب" إذا لام ٌاتم إخاراج القاباد
زهٌر من الزنزانة.
كان الشٌ ذٌاب الؽضبان هو الوحٌد الذي لم ٌدخل خٌمة الوحدة الوطنٌاة ـ فماا
ماان قااوة تسااتطٌع حملااه علااى دخااول خٌمااة العلمااانٌٌن ـ وظاال ٌتمشااى فااً الفااورة
معتمدا على ارتفاع صوت تالً البٌان! ..ظل ٌتمشى وٌهز رأساه وهاو ٌنظار إلاى
الباااب المفتااوح والطناااجر المنتظاارة دون أن ٌج ارة علااى إدخالهااا أحااد :لعنااة هللا
علاااى كااال هاااةالء! .ماااا شاااأننا بمنظماااة التحرٌااار العلمانٌاااة؟! .العلماااانٌون والٌهاااود
متشابهون فملة الكفر واحدة!ٌ .جب تطبٌق حاد الاردةٌ ..اا ساالم ٌاا زهٌار! .ساوؾ
ٌأتً ٌوم ٌطلب فٌاه مناك اإلقارار بالشاهادتٌن بصاورة صاحٌحة! .وأناا واثاق بأناك
ستفعل .فأمثالك ال ٌعرفاون إال لؽاة الخاوؾ ..اإلساالم قاادم ..ساوؾ ٌكاون المساجد
ؼاصااا بالناااس وسااوؾ تتعطاال وسااابل المواصااالت وٌقااؾ الناااس فااً الشااوارع
لسماع الخطبة البٌان ولسوؾ ٌمأل المجاهدون الشوارع لحفظ النظامٌ ..اا ساالم!..
سوؾ أبدأ الخطبة بما بدأ به خطٌب صالح الدٌن بعد تحرٌر القدس :فقطاع دابار
القااوم الااذٌن ظلمااوا .والحمااد هلل رب العااالمٌن ...سااوؾ ٌكااون ٌااوم عٌااد شااعبً
عندما تشربب األعناق وتجحظ العٌون فاً انتظاار كلمتاً ..لساوؾ أتلكاأ وأتاردد
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وأتنحنح ثم أتحدث عن آٌات الردة وحكم المرتادٌن وأطٌال فاً ذلاك حتاى تنخلاع
قلوبهم ..بعد ذلك فقط سوؾ أقول لهم :اذهبوا فاأنتم الطلقااءٌ ..اا ساالم! ..الطباٌ
برد!.
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2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حقد ى
فأخننذ عبنند هللا بننن الزبٌننر بِخطننام الجمننل.
فقٌنننل لعا:شنننة إننننس ابنننن أختنننك! .فقالنننت
واثكل أسماء!.
وجنناء األشننتر النخعننً (مالننك  ،فنناقتتال ثننم
اعتنقننا وسننقطا إلننى األر وسننط جننٌش
عا:شنننة .فصنننر ابنننن الزبٌنننر اقتلننننونً
ومالكنننا ً واقتلنننوا مالكنننا ً معنننً .فجعلنننوا ال
ٌعرفون من هو مالنك ،وإنمنا هنم ٌعرفنون
األشتر .ولوعرفوه لقتلوه.
مشهد من معركة الجمل

كان الطل قد بدأ ٌهمً بهدوء .فابتلت الخٌام الصامتة .وتساقطت قطارات المااء
البكاار ماان أوراق شااجرة الكٌنٌااا التااً وقفاات تسااتحم فااً مشااهد العطاار السااماوي
عارٌة متضا ّمة على أفراخها مان العصاافٌر المرتجفاة .والتماع األسافلت الرطاب.
عاكسا األضواء العالٌة التً تمأل المكان وتحجب النجوم.
ما أجمل قمر الصحراء لحظة انطفاء المصابٌح ـ وقلٌال ما تنطفا ـ حٌث تتاألق
السماء متباهٌة وٌنشاؽل صاابر بمتابعاة النجاوم والساباحة فاً ضاوء القمار! .ولام
ٌكاان لتلااك اللحظااات أن تطااول ألن الصااوارٌ الضااوبٌة سااوؾ تتتااابع بعااد قلٌاال
لتمأل الساماء وتساقط بقاٌاهاا علاى الخٌاام وكاأن القاوم ٌخاافون مان هجاوم وشاٌك
ٌنتظر انقطاع الكهرباء!.
كااان الاانجم المااذنب فااً لحظااات العتمااة القلٌلااة ٌظهاار واضااحا منااذرا بشاارور
تتحدى اإلنكار الجهاري الاذي سارعان ماا ٌتاوارى إذا ماا خاال شاخص بالنجماة أم
ذنب وهمهم حرٌصا على أن ال ٌسمعه سواهٌ" :ا لطٌؾ"! .وال جارم فمهماا كاان
المرء مثقفا وعصارٌا فإناه ال ٌساتطٌع ـ خصوصاا إذا كاان عربٌاا ـ التنكار لتاراث
عرٌق من تجارب اآلباء الذٌن شاهدوا النجمة أم ذنب تظهار دابماا قبٌال الكاوارث
الكبرى .والعجٌب أن هذه النكباات التاً تبشار بهاا هاذه النجماة المشاةومة ساوؾ
تظل مسبوقة دابما ِبخٌر عمٌم طارئ:
ألم ٌكن الحصاد وفٌرا عام 3948فكان عطٌة ـ بٌن فتارة وأخارى ـ ٌتسالل مان
المخٌم إلى ال ِج ٌّة بٌن الودٌان لٌحمّل حماره بالقمح من خابٌته العامرة التاً كاان
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قاااد مألهاااا بمحصاااول العاااام قبااال أن ٌرحااال وكاااان كثٌااار مااان النااااس ٌطحناااون
الفاصولٌا التاً تسالموها مان وكالاة الؽاوث مساتعٌنٌن علٌهاا ِبحلٌاب "الكاوٌكرز"
المجفااؾ لكااً تتماسااك فااً العجااٌن! .ومااا ماان ماارة خاارج فٌهااا عطٌااة إلااى رحلااة
الموت هذه إال ونصحته أخته آمنة بعدم الذهاب :فقد كانت ترٌد أخاها الوحٌاد حٌاا
إلى جانبها ولو ماع طحاٌن الفاصاولٌا .وإذ لام ٌكان ٌساتمع إلاى نصاابحها وبكابهاا
فقد رأت أن من المناسب أن تادعو علٌاه مساتعدٌة هللا علاى أخٌهاا األصاؽر الاذي
خالؾ أوامرها وخاطر ِبحٌاته مهددا بتركها وحٌدة بعد موت زوجها المرعب.
ألم تتكاثر األمطار وتدهم المخٌمات قبٌل عدوان.!3921
ألم ٌش ّم الناس صدأ أسنانهم بعد طول ضنك فٌصبح بإمكانهم تذوق اللحم مارة
فً األسبوع قبٌال هزٌماة 391.وقاد اساتورده عباد الناصار مان الساودان ودعام
أسعاره لتصبح فً متناول الفقراء!.
ألام ٌعاد النااس إلاى تاذكر بٌااراتهم ـ بعاد أن كفاوا عان ذلاك مناذ الهزٌماة ـ وهام
ٌرون تصاعد المقاومة عام 39.1قبل أن تبدأ مذابح أٌلول وعمان وجارش وقبال
أن ٌموت عبد الناصر!.
وقبل كل ذلك كاان الماذنب ٌشااهد واضاحا ودابماا فاً ذات المكاان كشاٌطان
ذبح ابنه ثم أخذ ٌجره وراءه على سطح السماء.
سااحب الطباااخون الطناااجر بعااد أن بااردت لٌفرؼوهااا فااً حاوٌااة القمامااة فااً
إشارة إلى أن اإلضراب قد بدأ بالفعل .وإذ ٌبس األوالد من دخول الطعاام فلام ٌعاد
أمامهم إال اللجوء إلى األبراش مساتعجلٌن قادوم صابح ربماا ٌكاون أفضال ..فعلاى
كل حال هاا هاو ٌاوم آخار ٌمضاً مان هاذه الحبساة الخرابٌاة .وهاا هاو ٌاوم آخار
ٌنقضً من أٌاام انتظاار الزٌاارة ..كال الادالبل تشاٌر إلاى أن "الحقٌار آڤاً" ساوؾ
ٌخرج زهٌرا من الزنزانة فً نهاٌة المطاؾ فالمطلاب متواضاع وساهل التحقٌاق.
وعودة أٌام اإلضراب المفتاوح والمواجهاات ماا زالات مساتبعدة .فلان تكاون هنااك
قنابل ؼاز وال حجارة وال مربعاه ٌحمل إلٌها المختنقون.
نسً أبو سفٌان نفسه ـ وهو الشٌوعً المتشدد ـ فاً لحظاات المواجهاة وصاار
ٌهتؾ مثل الباقٌن وقد سحبه النمل:
ـ هللا أكبر.
حتااى إذا اختنااق ماان الؽاااز وحملااوه إلااى المربعاااه بااٌن الحٌاااة والمااوت صااار
المتدٌنون ٌطالبونه بالنطق بالشهادتٌن بإلحاح خوفا من أن ٌموت كافرا:

341

ـ ٌا أبو سفٌان .قول ال إله إال هللا .خلً خاتمتك خٌر.
وصااار ٌحارك ٌااده بقااوة مةكاادا ثباتااه علااى موقفااه
ولكنااه أصاار علااى الاارف
األٌدٌولوجً حتاى وهاو ٌكاافح اللتقااط نسامة هاواء واحادة! ..ثام بعاد أن عااد إلاى
الحٌاة مرة أخرى وسألوه عن سبب هذا العناد األصم شخر شخرة ؼزٌّاة أصاٌلة
ثم صمت قلٌال قبل أن ٌقول بلهجة ؼزٌّة ممطوطة مما ٌنبت شرقً السكة:
ـ بدكو تاخدوا علً موقؾ؟.
دلؾ حسن إلى خٌمته معلنا رؼبته فً الخلو إلى نفسه للكتابة .وبقً صابر مع
ؼسان فقال:
ـ ؼسان .اقرا لً قصٌدة أحمد فةاد ِنجم اللً فٌها "عزة".
تنحنح ؼسان وأطفأ سٌجارته ثم بدأ بإلقاء القصٌدة متمهال أول األمر:
الؽرام فً الد ِم سارحْ
الهوى طارح ّ
معز ْة
والحنٌن للقرب بارحْ
والنوى جارح ٌا ع ّزةْ
ثم بدأ الصوت ٌتصاعد وسط الكون الذي صار اآلن أكثر صامتا وتوقاؾ كال
شًء مكانه .وحتى شجرة الكٌنٌاا توقفات عان االهتازاز .وصاارت العصاافٌر تحلام
بماااروج ملٌباااة باألزهاااار الملوناااة والسااانابل .وصاااار القمااار أكثااار اتضااااحا رؼااام
األضواء العالٌة وصاار بإمكاان صاابر أن ٌعاد النجاوم نجماة نجماة .فٌماا اختفات
النجمة أم ذنب:
ٌا ابتسامة فجر هلّ ْ
ت
بددت لٌلً الحزٌنْ
ٌا ندى الصبح اللً شقشقْ
فوق خدودي الدبالنٌنْ
ب ّل شوقه ْم
صحّ ى لون الورد فوقه ْم
كل خ ّد وش ّم ورد ْة
مٌن ٌدوقهم ؼٌرك انتً؟
ومٌن سواكً
ٌا حٌاتً ٌا مالكً
ٌا نسٌم الحب لما هبّ هز القلب ّ
هزةْ
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ٌا هوى األحالم ٌا ع ّز ْة
وجاءت عزٌزة تخطر فً بحر مان األلاق والموساٌقى ..اقتربات والتصاقتٌ ..اا
هلل! .منذ متى! .منذ لحظة الفراق األولى وأنا أتمنى هذه اللحظة .لم ٌعد ثمة شابك
وال الشٌ ذٌاب وال حقٌر آڤً ...لٌس ثماة إال اللٌال والصاحراء وعزٌازة! ..اللٌال
ساتر والصحراء مؽوٌة .ووراء الصحراء الخالٌة كانت المروج الخضراء تمتاد
علااى طااول البصاار المبعااد ..أثماارت البٌااارة برتقاااال أصاافر كمااا الااذهب .وانساااب
الماء من الجابٌة وجرى فً قنوات اإلسمنت مترقرقا كالبلور .وفتح عطٌاة المااء
على الشجرة حتى امتأل حوضها .وتراقصت الثمار ملتمعة .وتأو ْ
دت ملٌحاة تحات
الجرة .وتنهاد المحاروم وهاو ٌمساح العارق عان جبهتاه المترباة ووضاع ٌاده علاى
قلبه ٌشٌعها بعٌنٌه ـ هذه القامة من العطر والزنبق لاً! ..كٌاؾ اساتدارت وامتا ّدت
تحاات عٌنااًّ طااوال الوقاات ثاام لاام أماات! .الجاارة خاشااعة فااوق هااذا القا ّد كعابااد فااً
محراب! .كٌؾ تماسكت هاذه الجارة المساكٌنة تحات هاذا العاود المتحارك المٌّااد! ـ
ارتفعت دقات قلبه وارتجفت شفتاه وأحس أنه موشك علاى البكااء فاابتلع الؽصاة
فً حلقه محاوال أن ٌتماسك وأخذ ٌشٌعها حتى اختفت بٌن بٌاوت الطاٌن ..تنحانح
طوٌال فً انتظار أن تزول الدموع من حلقه ثم صرخ بصوت ارتجّ ت لاه عٌادان
البوص فً الوادي القرٌب:
ٌا طولك طول عود الزان ..ال مالْ.
ٌا شعرك ّ
عذب الج ّدال ..ال مالْ.
وابوكً ال طلب فٌد وال مالْ.
ت التراااابْ .
طلب الروح من ِتح ِ
انقطعاات الكهرباااء .واختطااؾ الجنااود الشاااعر ماان بااٌن ٌاادي عاازة .واختطااؾ
الموت ملٌحة من وسط أحالم عطٌاة .واشاتعلت الصاوارٌ الضاوبٌة فاً الساماء
وتتابعت فً قصؾ متواتر ٌجلد صمت الصحراء:
اللٌله دي
جم خدونً ٌا مالكً
ْ
تنابلة
جوز
ونص دستة من التٌرانْ
كنت باحلم ٌا حبٌبتً
كنت باحلم بٌكً انتً
ردمااوا البباار وخلعااوا الشااجر وبهاات ضااوء القماار وتااوارت النجااوم وماتاات
ملٌحااة وؼاباات عاازة .ورق صااوت ؼسااان مثاال ربابااة راع صااحراوي .وهم ا ْ
ت
وصارت "خلود" أماام ناظرٌاه :رام
دموع الصحراء .فاآلن فاحت رابحة األر
هللا فً عٌنٌها وٌافا فً حضنها ..وآه ٌا حضنها!.
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ْ
ْ
شاٌفة
واقفة
والؽصون
بتراعٌنا
ْ
بس خاٌفة من العٌونْ
والعٌون بتقول كال ْم
والكالم طاٌر حما ْم
بٌنادٌنا باألؼانً
وٌهادٌنا بالسال ْم
ودعته كماا لاو كانات تعارؾ أناه مؽاادر! .إن لادى بعا النسااء حاساة سادساة
تستشعر ما سوؾ ٌحدث .كانت فً تلك اللٌلة امرأة بكل ما فاً الكلماة مان معناى..
لم تقل شٌبا ولكنه أحس بما ٌمور باداخلها بمجارد أن اختلجات باٌن ذراعٌاه قبال
ساعات من حضور الجنود..
كنت باحلم ٌا حبٌبتً
كنت باحلم بٌكً إنتً
اٌوة إنتً
ومٌن سواكً
ٌا حٌاتً ٌا مالكً
ٌا نسٌم الحب لما هب هز القلب هز ْة
ٌا هوى األحالم ٌا عز ْة
أرادت "ٌافا" عروسا تتحرك وتصٌح! ..أحضر العروس قبل أٌام فظلات تحباو
حبوات ثام تتوقاؾ صاارخة حتاى جااء الجنادي األشاقر فكسارها وقاذؾ بهاا مان
النافذة ثم أخذ أباها منها!.
وٌمأل ندفه الجاو ..تركاوه ٌماارس عربدتاه كماا
كان الثلج ٌؽطً وجه األر
ٌشاء وأؼلقاوا علاى أنفساهم البااب ومارساوا صاخبهم الطفاولً الاذي هاز أركاان
البٌت .ارتجؾ ؼسان وقد أصاابته القشاعرٌرة ثام مساح دموعاه الصاامتة مواصاال
النشٌد:
ْ
المخٌفة
إنتو دود األر ِ واآلفة
إنتو ذرة رمل فً عٌنٌن الخلٌفةْ
إنتو كرباج المظالم والمقاسً
إنتو علة فً جسم بلدي
ْ
جٌفة
إنتو
كانت العروس جالسة فً الزاوٌة المظلمة وقد توقفات عان الحركاة والصاٌاح
ولمعت عٌناها كشمعتٌن حٌن قالت ٌافا بأنها سوؾ تقذفه بالثلج فً الصباح! ..لقاد
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ؼضاابت ألنااه طلااب منهااا الااذهاب إلااى الفااراش .وعاناادت فوعاادها بااأن ٌصاانع لهااا
عروسا من الثلج ؼداة الٌوم التالً ..أؼم عٌنٌه محلقاٌ ..ا هلل! .كانت خلود تلاك
اللٌلااة فااً أحساان حاالتهااا عروسااا فااً ثااوب زفافهااا .وكااان الااثلج ٌمااأل المساااحات
وهاً تخطاو ممشاوقة مثال رماح
وراء الزجاج ..لملمت أطاراؾ فساتانها األباٌ
إؼرٌقااً ٌلمااع فااً عٌنٌهااا الااثلج تحاات ضااوء الشااموع ..تالقاات عٌونهمااا بصاامت
فاحمرت وجنتاها كماا وردة جورٌّاة رٌاناة .كاان الادؾء ٌشاع مان كال شاًء فٌهاا
وٌناداح فااً المسااحات البٌضاااء ..عادوى الاادؾء فاً لٌلااة تعطلات فٌهااا الكهرباااء
أشعلت روحه فانتف اللٌل واناتف الاثلج ولهاث الشامع ٌلفاظ أنفاساه األخٌارة
تحاات زفاارات تحطاام األكااواب وفااازات الزهااور ورنااٌن الهاااتؾ المقمااوع .ودار
السقؾ المحدق بعٌنٌه المنطفبتٌن .ودارت األر  .ووقعت العاروس علاى جانبهاا.
وقامت القٌامة .واختلط كل شًء بكل شًء حتاى ارتجفات السااعة الفسافورٌة .ثام
هطل المطر ..ما أجمل المطر بعد الثلج! ..لقد هدأت أماواج البحار أخٌارا وارتمٌاا
بااٌن أحضااان الشاااطا ؼاارٌقٌن فااً بحاار ماان الكاارز والقرنفاال والااورد المعبااق
بالندى ...إل إل إل .
ؼلبها النوم على ساعده الممدود .وظل الظالم محدقا فً الظاالم ..حال الصامت
والهدوء على كل شاًء فاً العاالم كابتاداء الخلٌقاة ..حتاى صاوت ٌافاا النابماة فاً
الؽرفة المجاورة كان مسموعا.
وكانت المجنزرة فً الطرٌق.
عندما اشتدت الطرقاات علاى البااب عانقهاا ِبجناون هصارها باٌن ذراعٌاه وقاد
بدأت أطرافه تبرد .ففتحت عٌنٌها ولم تبد اساتؽرابا .ثام قالات وقاد اكتساى صاوتها
بلون األر :
ـ هم أجو اللً ما ٌتسموش؟.
ـ شدي حٌلك.
ـ وال ٌهمك صرنا متعودٌن.
ازدادت الطرقات وتسارعت وهو ٌصالح مان هنداماه .ودخلات ٌافاا مضاطربة
تفرك عٌنٌها:
ـ بابا مٌن هدول؟.
ـ هدول الٌهود ٌا بابا.
ـ إٌش بدهم؟.
ـ بدهم أبوكً زي كل مرة.
ـ لٌش!.
ـ عشان ٌا بابا هاي هً شؽلتهمٌ :اخدوا األبوات من أوالدهم.
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ـ هللا ٌلعن أبوهم اوالد كلب.
ـ ستٌن مرة ٌا بابا.
ؼمؽم من حلقه وهو ٌقبلها.
احتضن زوجته للمرة األخٌارة وكانات قاد أتمات ارتاداء مالبساها وطباع علاى
فمهاا قبلاة الاوداع ـ راجعاون إلاى النقاب وذباباه وجفافاه ـ ضامها إلاى قلباه وكاان
صدرها ٌدق بشدة .تسارعت دقات قلبها مع تسارع الطرقات على البااب ـ ٌاا أوالد
الكلب مهال إننً أتزود لرحلة الجفاؾ ـ تملصت من بٌن ٌدٌه ِبخفة وهً تهمهم:
ـ لحسن ٌِخلعوا الباب.
احتضنته ٌافا وطوقات عنقاه باذراعٌها الصاؽٌرتٌن ..التصاقت باه وهاً ترتعاد
باكٌة:
ـ ما تروحش معاهم ٌا بابا..
بحث عن الكلمات فلم ٌجادها ضااعت مناه .وصاار ٌتلفات حولاه فٌماا اشاتدت
الطرقات وصار الجنود ٌسابون دٌان العارب وربهام وٌهاددون بكسار البااب إذا لام
ٌسارع إلى فتحه ..وأخٌرا تعثر وسط هذا الخضم بما ٌقول:
ـ ما ْتخافٌش ٌا بابا بعد ٌومٌن بارجع.
ـ هٌه ما بدٌش ـ صرخت ـ زي كل مرة بتقول هٌك وما بترجعش.
ـ وحٌاة ٌافا راجع.
وتدحرجت دمعة ساخنة على خده.
انهااالوا ماارة واحاادة داخاال البٌاات .ولاام ٌااتكلم ِبح ارؾ واحااد ..خاارج معهاام وهاام
ٌنظرون متعجبٌن .وصرخت ٌافا:
ـ بابا!...
ولكان المجنازرة ابتلعتاه ..ظلات تساٌر وتطحان الاثلج ِبحدٌادها الاادوار .ورام هللا
تبتعد .وٌافا تحلم بعروس من الثلج.
أشعل ؼسان سٌجارته وسحب منها نفسا تؽلؽال حتاى أعماق أعمااق ربتٌاه ثام
نفثه متنهادا فاً زفارة أوشاكت أن تحارق الصاحراء .وعااد الماذنب إلاى الظهاور
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وكااان فااً هااذه الماارة مثاال صاااروخ علااق فااً شااجرة السااماء قباال الوصااول إلااى
هدفه..
دٌمونة قرٌبة فلٌت صوارٌ صادام أفلحات فاً الوصاول إلٌهاا ..فلنساترح مان
هذا البالء بأي ثمن..
اقتلونً ومالكا واقتلوا مالكا معً.
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3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أدعد ى
طى ُكتبتْ علٌنا
مشٌناها ُخ ً
طى مشاها
ومن ُكتبتْ علٌس ُخ ً
ومنْ كانت منٌ ُت ُس بأر
فلٌي ٌموت فً أر سواها
عبد العزٌز الدرٌنً

فتحت الشمس عٌنها من الجهة األخرى فشااع الادؾء وبادأ النادى ٌتبخار عان
أوراق شجرة الكٌنٌا العرٌقة .وإذ أخذت العصافٌر الكبٌرة تفاتح عٌنٌهاا أول األمار
على صوصوة األفراخ بأشداقها الحمراء المفتوحاة المطالباة بالطعاام فقاد نفضات
عنها الكسل اللذٌذ ثم باشرت الطٌران مفتتحة رحلة البحث الٌومٌة عن القوت.
كان صابر ٌتمشى وحٌدا فً الفورة منذ مدة منتهزا هجعة ما بعد الفجار التاً
ٌخلد إل ى لذتها السجناء فً انتظار صٌحة الشاوٌش المعهودة علاى لجناة الطعاام
فااور أن تظهاار الطناااجر ٌساابقها إبرٌااق معاادنً كبٌاار بقااوم بمهمااة توزٌااع حصااة
مقررة من الحلٌب علاى عادد مقارر مان مرضاى المعادة .ولام ٌكان ٌمناع مان هاذه
الصاااٌحة إضااااراب أو أي شاااًء آخاااار نظاااارا ألن الشااااوٌش مكلااااؾ بالصااااٌحة
والسجناء مكلفون بالتمرد..
كانت تلك هً المعادلة التً تمنع الطعام وتسمح بالحلٌب اعتباارا لماا كاان قاد
تقرر مسبقا من أن المرضى ال ٌخضعون لإضراب.
وإذ الحظ الشٌ ذٌاب منذ مادة هاذه المٌازة الجدٌادة التاً ٌتمتاع بهاا مرضاى
المعدة فقد وجد من المناسب أن ٌقوم بإعالن مرضه مطالبا ِبحصته مان الحلٌاب
التً "ٌسرقها العلمانٌون" معتبرا أن كل ما ٌأتً المطب من مواد تموٌنٌاة تعاود
ملكٌتااه إلااى السااجناء دون اسااتثناء حتااى لااو أحضاارها نشااطاء منظمااة التحرٌاار
الفلسطٌنٌة .أولٌست أموال المنظمة هذه هً تلك المنهوبة مان الشاعب الفلساطٌنً
أو باسمه فلماذا إذن ٌتمتع بها نشطاء المنظمة وحدهم؟! .ثم إنهم بإحضاارهم هاذه
المااواد التموٌنٌااة إلااى المعتقاال مااذنبون ألنهاام ٌااوفرون بااذلك علااى إدارة السااجن
نفقات كانت ملزمة بها وٌؽرونها فً ذات الوقت بالتقلٌل مان كمٌاة المخصصاات
الملزمااة بتوفٌرهااا أصااال اعتمااادا علااى مااا تااراه ماان خٌاارات ٌااأتً بهااا "الثااوار
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المدللون" ...لم ٌكن إحضار الحلٌب ضرورٌا وبما أناه قاد حضار فلمااذا ال آخاذ
حصتً؟!.
أمااا صااابر الااذي ٌعاارؾ أن الشااٌ ذٌاااب الؽضاابان ال ماارٌ معاادة وال مااا
ٌحزنون فقد الحظ مؽٌظا أن مطالبته ِبحصة من حلٌب المرضى قد فتحات البااب
على مصراعٌه أماام عشااق الحلٌاب المتمارضاٌن وهام كثار حتاى ؼادا اإلبرٌاق
مماااا أجحاااؾ
المعااادنً ال ٌكفاااً إال لتوزٌاااع نصاااؾ كاااوب علاااى كااال مااارٌ
بااالمرٌ الحقٌقااً أبااو همااام الشااٌ الاادمث الااذي ال ٌعاارؾ ماان مبااادئ الاادٌن
الحنٌؾ إال "الطاعة فً المنشط والمكره ولاو أمار علاٌكم عباد حبشاً كاأن رأساه
زبٌبة"(.)1
وإذ الحظ الشاوٌش ـ وهو بالمناسبة علمانً متطارؾ ال ٌصادق النااس بساهولة
خصوصا إذا كانوا شاٌوخا ـ تبادد الحلٌاب واتسااع دابارة المتعااطٌن لاه فقاد أعلان
ِبجسارة أنه لن ٌنال حصة من الحلٌب إال من ٌبارز ورقاة مان الحاوفٌش تقضاً
بأنه مرٌ فعال مما حدا بالشٌ ذٌاب وقد استبد به الؽضاب إلاى اإلعاالن بأناه
لن ٌشرب من حلٌاب العلماانٌٌن حتاى ولاو نزفات معدتاه دماا( )2محرضاا باذلك أباا
همااام الماارٌ فعااال علااى أن ٌح اذو حااذوه كونااه مجاهاادا ماان مجاهاادي جماعااة
المسلمٌن وٌحرص على اإلخالص لها كما لو كان بذلك ٌخلص هلل شخصٌا.
لسوؾ تمار أٌاام قالبال قبال أن ٌفعال إعاالن الشااوٌش فعلاه وٌقال عادد طاالبً
الحلٌب مما ٌتٌح للشاوٌش أن ٌعر الحلٌب على الشٌ ذٌاب الؽضبان ثام ٌتاٌح
بااروح رٌاضاااٌة مبتلعاااا إعالناااه
للشااٌ ذٌااااب الؽضااابان أن ٌتقباال هاااذا العااار
السابق! .ولكان الشاٌ أباا هماام ساوؾ ٌظال طاوال فتارة الساجن فاً كٌلاً شاٌڤع
ٌعانً وحده مؽبة التقٌد بإعالن ال قٌماة لاه وهاو ٌنظار بساذاجة إلاى الشاٌ ذٌااب
ٌرتشؾ كوبه األبٌ الشفاؾ بنقاء ضمٌر ٌحسد علٌه!.
ما الذي جعل الحلٌب المالح مرؼوبا إلى هذه الدرجة! .إن كان ال باد مان حلٌاب
الكوٌكرز فلٌكن الحلاو ال الماالح( )3ـ تعجاب صاابر ـ فالحلٌاب الماالح كناا نطعماه
للبط والدواجن ولم نكن لنتجرعه إال تحات ساطوة خٌزراناة األساتاذ! .عباد الجباار
فقط هو الذي كان ٌكرعه بكثرة لبناء جسمه الرٌاضً تمهٌدا لتقلٌد ساتٌ رٌڤاز.
أماا أباً فقاد كاان ٌتهماه ـ الحلٌاب ال عباد الجباار ـ بالمساةولٌة الكاملاة عان دٌادان
اإلسكارس التً كانت تسكن أمعاءنا بكثرة تلجبها أحٌاناا إلاى الخاروج مان أنوفناا
1ـ حدٌث ٌحبه الحاكمون .دع عنك العامة من الناس فال أحد ٌعترؾ بما ٌعجبهم أصال.
2ـ نظرا إلى علمه بأن من المستحٌل له الحصول على هذه الورقة.
3ـا كاان حلٌاب الوكالاة ناوعٌن :ناوع ممتااز ٌسامى "الرضاٌع" أو "الحلاو" وٌصارفونه لألطفااال
حدٌثً الوالدة ونوع رديء ٌصرؾ لعامة الالجبٌن وٌسمى "الماالح" رؼام أناه ال ٌحتاوي علاى
الملح.
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وقد أعٌاها االزدحام! .ولم ٌكن الحلٌب وحده هو المسةول عن كل هذه األمارا
بل كان زٌت التموٌن كذلك:
ٌا ابناً هجهاج بصاري مان زٌات الماةن! ..قاال زٌات قاال! ..فاً الماضاً كناا
نشرب الزٌت شربا وندهن به جلودنا ..كناا نساافر إلاى باالد الجبال فناأتً باه مان
هناك ماع القطاٌن ـ قطاٌن التاٌن ال قطاٌن الجمٌاز هاذا الاذي تشاترونه باالخبز مان
أمام المدارس ـ فنخزنه فً الجرار ..عظامنا التاً شاربت الزٌات ؼٌار قاادرة علاى
تقبل زٌت المةن هاذا ..كانات عمتاك آمناة تماأل لناا الباطٌاة بثرٌاد العادس وتن ّقعهاا
بالزٌاات وتؽطٌهااا باااللجن( )1لح اٌن رجوعنااا ماان الحصااٌدة .وبمجاارد رجوعنااا ـ
نعارؾ مكانهاا ـ نرفاع اللجان ونساحب الباطٌاة فنمساحها مساحا ..هللا ٌارحم العباد
حلٌمة سحب الباطٌة بعد أن عاد وقد عمٌت عٌناه مان الحراثاة واللٌال والجاوع
فالتهمها عن آخرها ثم مدد رجلٌه وتجشأ وحمد هللا وصرخ على زوجته:
ـ ولك ٌا صبحة هللا ٌسلم إٌدٌكً على هالف ّتات ..بس لو مش حامضات ٌاا بنات
العمٌا ..مزودة اللٌمون شوٌة.
ـ ٌوه ٌا مدهون هللا ٌْخٌبك! ـ قالت وقد دقت صدرها ثم أكملت متسابلة بعجاب
ـ أي ّ
فت ٌا ابن الط ّبال!.
ت الحامال ٌاا بقارة ـ رد وهاو ٌساحب اللحااؾ علاى رأساه ـ ماا كنتاً
ـ اللاً ِتحا ِ
مجهزاه ومؽطٌاه باللجن!..
ـ هللا ٌْخٌبك! ..وهللا باٌن علٌك أكلت لطع البقرة! .تفوه!.
ـ لطع واال ؼٌره ..أكلته خالص ..تصبحً على خٌر.
ـ ولك هللا ٌعمٌك كنت محضاراه أعمال مناه اقاراص الجلّاة للطاابون ..روح ٌاا
شٌ هللا ال ٌردك من اختٌار موشش..
كنااا ثالثااة أو أربعااة نمسااح الباطٌااة وننااام بعاادها مثاال جاادران مقوضااة .تعااب
الحراثة كان ٌجثم على الواحد منا فتتراخى مفاصله بمجرد أن ٌجلس ..عمك أباو
خلٌاال نااام والسااٌجارة فااً فمااه ولاام ٌتنبااه إال بعااد أن أحرقاات شاااربه ..أمااس كااان
أحسن من الٌوم .كنا نتمتع بهدوء البال والرضى رؼام الفقار والتعاب .لقاد كناا فاً
بالدنا ملوكا أما اآلن فنحن كالب فً دور المخاٌم .كناا ناكال مان رزقناا أماا اآلن
فال طعام إال ما نتسوله من الوكالة ..كناا فاً أراضاٌنا ٌاا ابان الكلاب أماا أناتم اآلن
فنابمون على أر لٌست لكمٌ ..جب أن ٌأتً ٌوم تكبر فٌه لترى ال ِجٌّاة ..أرٌاد أن
أرٌك حدودك فً المارس وحصتك فً البٌارة قبل ما أموت..
إن صاااٌحة الشااااوٌش علاااى الطنااااجر تعناااً بالضااارورة االساااتعداد للسااافٌراه
الصاااباحٌة :فاااال جااارم أن كاااان ضاااابط السااافٌراه دابماااا ٌسااابق الطنااااجر ِبجناااوده
المتااأهبٌن بالسااالح وأنبوبااة الؽاااز الخااانق .وكاام ماان ماارة ضاااع الطعااام وألؽٌاات
1ـ وعاء من الصفٌح ٌؽتسلون فٌه وٌستخدم ألؼرا
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متعددة.

الوجبة لوثوب سجٌن هارب ملتجا إلى اإلدارة مفضال الٌهود على تعذٌب أبناء
جلدته ال ٌلوي على شًء صا ّما أذنٌه عن نداءات رفاقاه لاه باالعودة إلاى "حضان
الثورة الدافا".
لقد كان دافبا حقا وأكثر من الالزم ذلك الحضن الذي أحارق أساعد المناضال
الذي قتلته ؼٌرته وإخالصه وحدة أعصابه..
لاام ٌكاان باسااتطاعة المعتقاال الااذي لاام ٌناابس أمااام المخااابرات ببناات شاافة ولاام
ٌعتااارؾ علاااى أي اسااام أن ٌقتناااع ببطولاااة أنااااس اعترفاااوا وسااالموا كااال ماااا لااادٌهم
واستراحوا ثام صاعدوا إلاى العناابر وصااروا أماراء مستخلصاٌن ألنفساهم أفخار
المالبس وأفضال المحاامٌن! .وإذ لام ٌعاد أساعد قاادرا علاى إقنااع روحاه بضارورة
اإلٌمان بفضلهم وسبقهم التنظٌمً فقد صار ٌؽمز من قناتهم مع كل امتٌاز جدٌاد
ٌحصالون علٌاه .ولقاد كانات هاذه هاً الطرٌقاة المثلاى إلقنااعهم ـ وهام المتمٌازون
بالحس األمنً المرهؾ ـ بأنه عمٌل زرعه االحتالل بٌنهم إلثارة الخواطر ..وهل
مان طرٌاق أماام العمٌال ـ باٌن كال هاةالء المجاهادٌن ـ إال االعتاراؾ ثام التطهار
بالتوبة فً السجن ثم القتل بعد أن ٌخرج()1؟!.
ولقد كان ..واعترؾ أساعد بالعمالاة متحاررا مان الناار التاً أحرقات كال شابر
من جسده واجتاحت روحه الملعونة .ثم أمضاى بقٌاة محكومٌتاه ٌتنقال مان ساجن
إلى آخر لٌكتب نفس االعترافاات ألشاخاص آخارٌن متمترساا وراء صامته مثال
قبر حتى خرج..
خرج أسعد إلى عمه حسب هللا أباو القالٌاد لٌنصافه ـ وهاو األمٌار المرماوق ـ
وٌعٌد إلٌه شرفه المسالوب معتقادا ـ ألساؾ حساب هللا ـ أن شارفه هاو شارفه وأن
كرامته من كرامة عمه ..ولكن حسب هللا كان فً انتظار الترقٌة التاً ال تصارؾ
للمتسابلٌن عما اقترفت جماعة المسلمٌن!.
لسوؾ تبقى حكاٌة أسعد مثار شجن دابم لكل المخلصٌن .كماا أنهاا ساوؾ تظال
ببرا عامرة بالدم ٌمتح منها قلب الصؽٌر الذي شاهد أباه ٌصرع أماام عٌنٌاه بادم
بارد :استدعاه مراهق فوق عٌنٌاه زبٌباة فخارج وراءه الصاؽٌر الاذي لام ٌتجااوز
ربٌعه الرابع وهرول وراءه أخوه األكبار وقاد نعاق الؽاراب بداخلاه ..ولكناه كاان
قد تأخر ألن ٌدا ما ضؽطت علاى زنااد مان الحدٌاد فانبعثات ناار مكتوماة فجارت

1ـ تمٌز المتادٌنون الجادد باأنهم لام ٌعادموا أحادا داخال الساجن ولام ٌخرجاوا صاقرا ٌتاولى عابء
"عملٌة فدابٌاة" لام ٌقترفهاا .ولكانهم أداروا عجلاة التحقٌاق بقاوة وسارعة أتاحات لهام إخاراج عادد
قٌاسً من ملفات "العمالء المعترفٌن" إلى خارج المعتقل لكً ٌتم إعدامهم أمام ذوٌهم زٌادة فً
التطهٌر..
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رأس أسااعد أمااام ولااد لاام ٌتجاااوز ربٌعااه الرابااع وأخ صااار ٌصاارخ ومااا ماان
مجٌب!..
مات أسعد .وؼاب حساب هللا عان شاهود الجناازة .ودفان المٌات بصامت وساط
مشااٌعٌن ؼرباااء ال ٌتعاادون أصااابع الٌااد الواحاادة عااددا .وحلقاات زوجتااه رأسااها
بالموسى وابتلعت دموعها قبل أن تتساقط من عٌنٌهاا الزجااجٌتٌن علاى وجههاا
الذي صار اآلن شمعٌا مثل تمثال للحزن الصامت .وفطام الصاؽٌر عان ناداء باباا..
ال تبتلعااه فٌختفااً وال ٌج اؾ فتهجااع الااذكرٌات...
وبقااً الاادم علااى وجااه األر
ورقااً حسااب هللا وانتقاال إلااى بٌاات أكثاار اتساااعا بااٌن أناااس ال ٌعرفااون شااٌبا عاان
حكاٌة ابن األخ الاذي استصارخ عماه فتصاامم .وواصال الفتاى الاذي أطلاق الناار
على أسعد تقٌٌد أٌدي العمالء بسالك الطوباار الحدٌادي ودفانهم أحٌااء .ولماا ماات
كتبوا على الجدران نعٌه القابل :جزار العمالء!..
وهناك فً فراش وثٌر فً بٌت دافا وحضن عامر رقاد الاذي كتاب التقرٌار
األول هانبا بعد أن صمت الشاهد الحقٌقاً إلاى األباد! ..ولام ٌكان مصاباح حمٌادان
ماادركا بعااد أن ثمااة شااهودا آخاارٌن أدركااوا حجاام الجرٌمااة وشاااهدوا كاال شااًء
وكتبوا الملؾ الحقٌقً األوحد لكل المشاركٌن..
خاارج مصااباح حمٌاادان بعااد حبسااة محسااوبة ٌحماال نٌاشااٌن الجهاااد فااً ساابٌل
هللا! ..ثمااة اآلن أسااد كااان فااً المساال قطااا ألٌفااا ٌاادخل الزنااازٌن فٌشااهد علااى
اآلخرٌن بما لم ٌفعلوا ثام ٌعتارؾ علاى قٌاادات الصاؾ الثاانً ـ بعاد أن انتهاى مان
قٌادات الصؾ األول ـ مجٌبا على التساةالت االفتراضٌة بنزاهة:
ـ فً تصورك ٌا مصباح من سٌكون المسةول بعد أحمد الفران؟.
ـ هشام عساؾ أو حسٌن عامر..
ـ وفً حالة اعتقال اإلثنٌن؟.
ـ عبد هللا حسٌن ٌأتً بعدهما.
ـ أنت كوٌس ٌا مصباح! .راح نوصً علٌك القاضً.
حتى قال تحت التعذٌب شٌ قعٌد ال ٌطٌق رفاع ٌدٌاه مان الاوهن بعاد شاهادة
مصباح علٌه من داخل الخزانة الحدٌدٌة:
ـ آه لو فً إٌدي قوة! ..ألخنق هذا اللً مش عارؾ إٌش اسمٌّه..
كٌااؾ صااعد بعااد ذلااك مصااباح حمٌاادان ماان المساال إلااى عنااابر السااجن مااع
المجاهدٌن األشاوس؟ وكٌؾ عااد ٌكتاب التقاارٌر وٌصابح مةتمناا علاى األسارار؟
ثم كٌاؾ بعاد ذلاك كتاب تقرٌاره األول فاً أساعد ألناه كاان ٌخااؾ مان نظرتاه؟ ثام
كٌؾ تم تحوٌله إلى النقب فً نهاٌة المطاؾ؟! .لم ٌسأل أحد نفسه باستثناء صاابر.
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ولم ٌتصور أحد أن نقله إلى قسم فً النقب ال توجد فٌاه شخصاٌات قٌادٌاة ساوؾ
ٌعنً بالضرورة ترشٌحه لقٌادة القسم الذي سوؾ ٌحل فٌه .كما لام ٌشاك أحاد لمااذا
تاام اختٌااار أسااعد ماان دون خلااق هللا جمٌعااا لٌاادخل نفااس القساام وٌباادأ مأسااااته
الحقٌقٌة وٌخارج مساربال باالعترافاات المنتزعاة تسابقه كبساولته( )1لٌقتلاه الاذٌن
كاااان ٌنبؽاااً علاااٌهم أن ٌحماااوه ..ثااام ٌااادفن فاااً صااامت ٌؽٌاااب عااان شاااهوده أقااارب
األقااربٌن ..أال إن للنذالااة أهااال تعاارفهم فتبحااث عاانهم وٌعرفونهااا فااال ٌقبلااوا بهااا
بدٌال!.
فهاال ارتفااع شااأنك بااٌن عارفٌااك ٌااا حسااب هللا؟! .وهاال تاام لااك كاال مااا أردت ٌااا
مصباح حمٌدان؟! .وهل تعتقد أن الموضوع قد طوٌت صفحته؟! .الحمد هلل أن ثماة
ٌوم قٌامة فً االنتظار.
لاام تخلااق تظاااهرة القااوة المرافقااة لضااابط الساافٌراه هكااذا عبثااا كمااا لاام تخلااق
لحماٌااة العمااالء الهاااربٌن ماان حضاان الثااورة تأمٌنااا للجااوبهم إلااى كنااؾ االحااتالل
اآلمن ـ ألنهم ٌفقدون أهمٌتهم له فور هروبهم وٌصبحون عببا على ضمٌره الذي
ال ٌحتمل أثقاال فوق أثقال الٌهود ـ وإنما خلقت هذه التظااهرة لحماٌاة الضاابط مان
عمٌل بدا له أن ٌطهر نفساه بادم جالدٌاه األوابال متسالحا بشافرة حالقاة أو حدٌادة
طااال إعاادادها لٌفااتح فااً وجااه الضااابط شااوارع متقاطعااة ال ٌمحوهااا الاادهر وال
تنمحاً! ..ثام ال حاجاة بعاد إلاى القااول باأن هاةالء الاذٌن تعرضاوا لعملٌاة التشاافٌر
هذه سوؾ ٌصبحون أكثار عقالنٌاة فاً تعااملهم ماع الساجناء! ..وعلاى أٌاة حاال
فلاان ٌكااون السااجناء فااً األٌااام القادمااة محتاااجٌن إلااى مثاال هااذا التوضااٌح البلٌااػ
فحتااى قباال أن ٌتعلمااوا هااذا الفاان المجاادي فااً السااجن كااانوا فااً المخااٌم قااد تعلمااوا
مبكرا بأن الملدوغ ٌخاؾ من جرة الحبل.
كان الاذباب قاد صاحا مبكارا هاو اآلخار كعادتاه مناذ أن أحاس بباوادر الصاباح
تتسلل من بٌن ثناٌا الخٌمة المؽلقة وشعر ِبحركة الساكنٌن التً بدأت تتململ وبادأ
ٌتحرك مشاٌا علاى المساتطٌل األسافلتً األساود الاذي ٌتوساط الخٌماة كشاارع باٌن
صفٌن من األبراش الخشبٌة ثم بدأ ٌبحث عن الوجوه واألرجل اآلدمٌة المكشاوفة
لٌتمتع بلساعها .ثام بادأت المحااوالت البابساة مان أٌادي الناابمٌن الكسالى لطارده..
ولكن هٌهات فما كل الناابمٌن ٌتمتعاون بكاٌس مان القمااش الرقٌاق كالاذي ٌمتلكاه
صابر!.
كانت عزٌزة قد أحضرت له فً إحدى زٌاراتها ـ بناء على طلبه ـ قطعة قماش
أبٌ رقٌق خاطها كٌسا ٌرتدٌه مؽطٌا منتصفه العلوي قبال الناوم متحادٌا باذلك
هجمااات ذباااب النقااب ممااا أتاااح لااه أن ٌنااام حتااى فااً ساااعات القٌلولااة هانبااا فااً
1ـ كل رسابل المعتقلٌن كانت تخرج فاً أمعااء المفارج عانهم بعاد أن ٌاتم تؽلٌفهاا جٌادا باالنٌلون
قبل بلعها ثم إخراجها فً البٌت مع البراز.
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حماٌة تؽٌظ الذباب ثقٌل الدم! ..ولكن كل ذلك لم ٌمنع فً كثٌر من األحٌان ذباباة
عنٌدة طوٌلة المنقار أن تماد خرطومهاا مان باٌن مساامات القمااش لتلساعه ملتاذة
باختراق الحواجز ..ورؼم ذلك فقد كان هذا أفضل من ال شًء.
وإذ لم ٌتبق للاذباب ماا ٌفعلاه ماع خاروج المعتقلاٌن مان الخٌاام فقاد خارج إلاى
مكان الطعام المعهود عند المدخل باحثا عن المقاشات التً ٌنبؽاً أن تكاون اآلن
مستعدة الستقبال الطعام كالعادة .ولكنه فوجا بمزحة سخٌفة مان ناوع لام ٌتعاوده
ولم ٌجد لها تفسٌرا :لم ٌجد الاذباب المقاشاات مكانهاا! .فصاار ٌادور حاول الموقاع
فااً انتظااار أن ٌااأتً بهااا أحااد هااةالء السااخفاء الكسااالى! .وبعااد أن أعٌاااه االنتظااار
وصااار ٌح ادث نفسااه بالبحااث فااً مكااان آخاار لمحاات ذبابااة ذكٌااة البخااار الزكااً
ٌتصاااعد ماان مكااان قرٌااب فهمساات لزعٌمااة الااذباب باكتشااافها .فهرولاات جماعااة
الااذباب حااول الراباادة تتساامع الخباار .وبعااد لحظااات كاناات الطناااجر الواقف اة وراء
الباب خلؾ السلك قد ؼطٌت بأفواج الذباب..وكانت أكثر الطناجر معانااة طنجارة
الد ٌْسة البٌضاء المؽرٌة(.)1
ٌا للهول! ـ راقب صابر طنجرة الد ٌْسة فزعا ـ من هو هذا السخٌؾ الاذي سامح
للد ٌْسة بالحضور ٌوم اإلضراب؟! .لقد جرت العاادة باأن نضارب عان الزربٌحاة
والفول ..أما عن الد ٌْسة فكال! ..ال رٌب أن ثمة خطاأ ماا! ..أم توصال الشاوٌشاٌة
فً اجتماع األمس مع اإلدارة إلى اتفاق ٌقضً بفاك اإلضاراب؟!ٌ .جاب أن ٌكاون
األمر على هذه الشاكلة لكً ال نكون مجانٌن ٌطبخاون الد ٌْساة ثام ٌفرؼونهاا فاً
حاوٌة القمامة ..فهل خرج زهٌر من الزنزانة؟!.

()2

صرخ الشاوٌش:
ـ لجنة الطعام المقاشات ع الباب.
فسأل صابر الشاوٌش:
ـ شو صار؟!.
ـ فكوا اإلضراب ..زهٌر طالع بعد السفٌراه ..فً وعد من آڤً.
خطٌارة هااً الد ٌْسااة علااى جماعااة الاذباب فهااً برابحتهااا الزكٌااة قااادرة علااى
اجتذاب الذبابة إلى أقرب نقطة حٌث تحاول أن تلعق ِبحاذر لعقاة بساٌطة فاً أول
األماار فااً محاولااة منهااا الختبااار درجااة الحاارارة قباال اإلٌااذان بااالهجوم الشااامل.
ورؼم ذلك فإن سقوط الذباب فً الد ٌْسة ساوؾ ٌظال متكاررا فإماا أن تكاون لاذة
1ـ الدٌسة :عصٌدة مصنوعة من الحلٌب والسكر والسمٌد .وإذ تبرد تصبح كالمهلبٌة.
2ـ شوربة الخضروات.
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الطعم أكبر من قدرة الذبابة على احتمال هذا الحذر المعٌق وإما أن ٌكون البخاار
المنبعااث أكثاار حاارارة ماان تقااادٌرها فٌحاارق جناحٌهااا الاارقٌقٌن لتسااقط وتلتقاااً
مصٌرها فً هذا البحر العذب!..
ومع ذلك فقد استمر الذباب رافضا العاودة إلاى المقاشاات الفارؼاة التاً بادأت
اآلن باالصطفاؾ عند الباب مقررا البقاء فوق الطنجارة البٌضااء الكبٌارة ..ولاٌكن
ما ٌكون.
بعاااد انتهااااء عملٌاااة السااافٌراه صااابت الد ٌْساااة فاااً المقاشاااات ووزعااات علاااى
المعتقلٌن .وإذ لم ٌكان باإلمكاان تنااول طعاام الساحور فاً اللٌلاة الماضاٌة ـ باالنظر
إلى أن اإلضراب كان ما ٌزال سااري المفعاول ـ فقاد جلاس اآلن الشاٌ ذو القعادة
مقررا عدم ممارسة الصٌام فً مثل هذا الٌوم فشمر عن ٌمٌناه وسامى هللا مبتادبا
بالد ٌْسة ـ إذ هو ال ٌستطٌع الصبر عنها منشؽال بالفول ـ وفور أن الحظ الذبابة فاً
المقااش التقطهاا بإصابعٌه ـ السابابة والوساطى ـ وؼمساها فاً المساتحلب األباٌ
بقوة حتى ت ّ
ولعاق إصابعٌه بعاد أن اطماأن
قط ع جناحاها ثم قاذفها علاى األر
إلى أنه قد ضمن اآلن إجاراء المعادلاة الالزماة :فاإذا كاان الاداء فاً الجنااح األول
فإن الدواء فً الجناح اآلخر.
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الشر وجه ُس
فجاؤوا بشٌخ كدح
ُّ
ب ٌ ْل ُط ِم
جهول متى ما ٌ ْنف ِد الس ُّ
مجهول

عناادما ٌااأتً الاانمش لٌؽاازو وجهااا أشااقر وٌتفاارق جاازرا صااؽٌرة سااوداء علااى
مساحة واسعة مشابعة باالحمرة فساوؾ ٌكاون ذلاك مفهوماا للنااس وربماا متقابال
ٌتعاملون معه بتسامح!.
وعندما ٌؽزو الكلؾ وجه امرأة فً شهور حملها األولى فتعالجه بالمسااحٌق
وتنفق مالها ووقتها فً مالحقته ثم تستسلم آخر األمار فاً انتظاار وضاع حملهاا
للتخلص من هذا الضٌؾ الثقٌل الطارئ فساوؾ ٌكاون ذلاك محاتمال إلاى حاد ماا
على اعتبار أن الزمن عالج لكثٌر من االبتالءات!.
وحتى عندما ٌؽزو الجدري ـ ببقعه المتق ٌّحة وحفا ِره العمٌقاة التاً تتبقاى حتاى
الموت ـ وجه أحاد التعسااء فإناه ٌستسالم ألمار هللا وٌتقبّال ضاربة القادر حٌاث ال
ٌملك إال هذا وال ٌعود بعدها ٌحلم بالجمٌالت ألنه ٌدرك أنهن سوؾ ٌتقاززن مان
مجرد النظر إلى وجهه فضال عن اتخاذه زوجا ـ تضع الجمٌلة رأساها إلاى جاناب
رأسه على وسادة واحدة وٌؽطٌان رأسٌهما بلحاؾ واحد سوٌا فً لٌاالً البارد
وٌاانف أنفاسااه تحتاه فااً وجههااا ـ لهااذا ٌرضااى فااً نهاٌااة المطاااؾ بااالزواج ماان
عانس أو أرملة قبٌحة علاى اعتباار أناه الكٌّاال الوحٌاد المتاوفر الكتٌاال مثال هاذه
الفولة ..والعكس صحٌح!..
أمااا عناادما ٌجتمااع الاانمش والكلااؾ ـ حاشاا الجاادري ـ فااً وجااه متطلّااع ؼااامق
السااامرة قرٌاااب إلاااى الساااواد فاااإن ذلاااك هاااو األمااار الاااذي ال طاقاااة لاااه باحتمالاااه
خصوصا إذا كان ٌحلم بالشاقراوات ـ والمشااٌ ال ٌحلماون إال بهان ـ ألناه ماا كاان
القباٌح قبحاا وٌاوؼرا صادره علاى
ٌجادر بهاذٌن ـ الانمش والكلاؾ ـ أن ٌزٌادا قا ْبح
ِ
نفسااه فٌحقااد علٌهااا وعلااى وجهااه فٌظاال ٌصاافعه بمناساابة وبؽٌاار مناساابة وعلااى
المجتمع فٌقرر أن ٌتربص به الفرص القتنااص طرابِا ِده مصاالح شخصاٌة :متخاذا
من االبتسام مقدمة ومن الكلمات المعسولة الكاذبة وسٌلة حتى لو كان المبتلاى باه
شخصا مثل حسب هللا الذي ظل ٌكافح ـ بصورة كان ٌنبؽً لها أن تناال اإلعجااب
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ـ لكً ٌتعاالى علاى عاهتٌاه الجسادٌة والنفساٌة وٌثبات للجمٌاع أن بإمكاان مخلاوق
كهذا أن ٌحصل على شهادة عالٌة وٌجبر الجمٌع على مناداته بـ"ٌا دكتور".
لقد أصبح بإمكان حسب هللا ـ والحق ٌقال ـ أن ٌمشً ممتشقا قاماة مخروطٌاة
كما ساروة جافاة ذات رأس صاؽٌر تعلاوه جبهاة ضاٌقة فاوق عٌناٌن صافراوٌن
وكتفٌن أضٌق من مابدة اللبٌم وساعدٌن أضعؾ من قلب الجباان ٌحتاك كوعاهماا
ـ إذا مشى ـ بمةخرة احتلت مكانا واسعا مما كان ٌنبؽاً لاه أن ٌكاون جاذعا فاً
األحوال العادٌة.
فااً كاال موضااوع ٌمااس حسااب هللا أبااو القالٌااد ال ٌمكاان ألحااد الجاازم بشااًء
واضح إلى درجة أنه من الممكن فعال تكاذٌب ماا قالتاه القابلاة التاً اساتخرجته
من رحم أمه ألن ال أحاد ٌشاهد لهاذه القابلاة بالصادق وحسان الساٌرة خصوصاا
عندما تقوم برواٌة رواٌات ؼٌر موثوقة تقول باأن حساب هللا كاان قاد أخاذ ٌكاذب
منذ لحظة خروجه التار ٌْخٌة إلى العالم! ..وال جارم فهاذه الرواٌاة الضاعٌفة تقاول
بااأن حسااب هللا عناادما اسااتهل اسااتهاللته األولااى فااً هااذا العااالم كااان كاذبااا علااى
األقل فً نظر أمه التً بمجرد أن رفعتاه بعاد صارخته تلاك وجدتاه ماا زال فاً
ؼٌبوبة فصفعته قابلة بتأفؾ:
ـ اخص! ..من الٌوم األول بتكذب ٌا وس ! .صحٌح :من خلّؾ ما مات!.
لكن ما ٌمكن الوثوق به فعال هاو ماا ٌقولاه ك ّتااب ساٌرته وجٌراناه األقرباون
من أناه ال ٌساتطٌع الصادق فاً شاًء وإن حاولاه .األمار الاذي أهّلاه ِبجادارة ألن
ٌكااون خطٌبااا مفوهااا ٌقااوّ ل الشااافعً مااا لاام ٌقاال وٌسااوق حججااا علااى لسااان اباان
حاازم مااا ساامع بمثلهااا كاال عشاااق الفقٌااه الظاااهري خصوصااا عناادما تعٌااً األدلااة
حسب هللا فً مواجهة الخصوم.
لكاان هناااك شااٌبا آخاار اسااتطاعه حسااب هللا وباارع فٌااه والحااق ٌقااال :أن ٌكااون
خطٌبا مفوهاا ٌرتجاؾ مان الؽضاب وٌزلازل األر مان تحات أقادام المساتمعٌن
التعساء الذٌن ما جااةوا إال لٌصالوا الجمعاة خصوصاا عنادما ٌصال الحادٌث إلاى
تناول "المتمسلمٌن" و"المنافقٌن" و"الفاسقٌن" الذٌن هام فاً حقٌقاة األمار معاادون
لـ"اإلسالم".
لكنااه ـ وقااد اكتشااؾ متااأخرا أن هااذه الطرٌقااة فااً التناااول قااد أوؼاارت علٌااه
صدورا صارت اآلن أكثار مناه قاوة خصوصاا بعاد حكاٌاة البٌات ـ صاار ٌتزلّاؾ
إلااٌهم فااً الماادة األخٌاارة بابتسااامة صاافراء وكلمااات معسااولة اسااتعدادا لمااا هااو
آت! .األماار الااذي أؼضااب منااه إخوانااه فااً جماعااة المساالمٌن التااً ال جماعااة لهاام
سواها ألنهم حاروا فاً تفساٌر دواعاً هاذا االنقاالب بلؽاة فصاٌحة مقعارة علاى
النحو اآلتً:
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ـ األخ حسب هللا جزاه هللا خٌرا صار واسع الصدر مع االتجاهات العلمانٌة.
ـ صحٌح .ومع ذلك فهو قادر على تقدٌر األمور تقدٌرا سلٌما.
ـ وهو قادر على اإلفتاء كذلك.
ـ الحمد هلل .فلٌحفظه هللا من الؽرور.
ـ إن آخر ما ٌنزع من قلوب الصالحٌن حب الظهور.
ـ ال ال ٌمكن تصور حسب هللا مؽرورا فهو متواضع للمةمنٌن.
ـ لقد خطب الجمعة الماضٌة خطبة ما سمعت مثلها فً حٌاتً.
ـ طبعا فحسب هللا خطٌب مفوّ ه.
ـ وهو إلى ذلك جمٌل الصوت عندما ٌقرأ القرآن.
ـ لقد أوتً مزمارا من مزامٌر آل داود.
ـ أنا أفضل الصالة خلفه.
وعند هذا الحد ٌتم التدخل بهدوء سلس:
ـ وهللا ٌاا أخاً إن صاوته لجمٌال وإن أخالقاه لعالٌاة .وكام مان مارة ضابطته
وهااو ٌساابل عٌنٌااه خااالل الااتالوة لكااً ٌخفااً الاادموع المترقرقااة! .وهللا إننااً
ألحبه فً هللا ولكن ..ال حول وال قوة إال باهلل!...
ـ لكن ماذا ٌا أخً؟!.
ـ دعنا من الؽٌبة ٌا أخً .فلٌسامحنا هللا.
ورؼم ثقة السامع بمدى رؼبة المتحدث فً قول الؽٌبة فإنه ٌجد نفسه مضاطرا
إلى الموافقة على ما ٌقوله أخوه الكبٌر فٌرد وصدره ٌكاد ٌحترق:
ـ نعم ٌا أخً ..جزاك هللا خٌر ما ٌجزي به عباده الم ْخ ِبتٌن.
ولكن كل ما ٌحدث فً هذا العالم وكل ما تها ِدد باه النصاوص لان ٌساتطٌع أن
ٌفر على الم ْخ ِبت مواصلة لعبة الصمت طوٌال إذ سرعان ما ٌجد نفسه منادفعا
إلى القول بصوت رقٌق تو ّ
شٌه نؽمات الحسرة:
ـ ال حول وال قوة إال باهلل .لقد كان أبو حاازم ـ رضاً هللا عناه ـ ٌواجاه الخلٌفاة
األموي بعٌوبه وٌنكر على الزهري مجلسه منه.
وعند هذا الحد ٌجد األخ الكبٌر ـ الذي حاول دابما أن ٌظال كبٌارا ـ أن بإمكاناه
أن ٌستدرج الم ْخ ِبت أكثر فٌرد كما لو كان معترضا:
ـ ا لكنااك تعاارؾ ٌااا أخااً أن اإلمااام الزهااري رضااً هللا عنااه كااان ٌج االس
السلطان لٌنفعه بالنصٌحة.
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وإذ تنجح االستثارة فاً فعال ماا أرٌاد منهاا فاإن الم ْخ ِبات ٌقاع فاً الفا
بلهفة:

فٌقاول

ـ نعم نعام ٌاا أخاً ..وإن كاان موقاؾ أباً حاازم أحاب إلٌناا ..لكناك تادرك أن
حسب هللا أبو القالٌد لٌس محماد بان شاهاب الزهاري كماا أن العلماانٌٌن لٌساوا
الخلٌفة األموي الذي فتح مشارق األر ومؽاربها.
وهنا ال ٌعود مطلوبا من األخ الكبٌار ساوى أن ٌتسااءل ِبخباث ٌحمال عالماات
التعجب كما لو لم ٌكن عارفا ماه ٌّة الجواب:
ـ ماذا تقصد؟!.
وهنا سوؾ ٌقارر الم ْخ ِبات أن ٌقاذؾ بمحتوٌاات صادره دفعاة واحادة وقاد مال
المداورة فٌقول:
ـ أشعر أن حسب هللا ٌنافق العلمانٌٌن.
عندذاك فقط ٌرتاح األخ الكبٌر فٌقول بلهجة محملة بالكثٌر من الشفقة:
ـ ال بأس ٌا أخً فأنت تعرؾ ما جرى له من تحت رةوسهم.
وإذ ٌهٌأ للم ْخ ِبات أناه انتصار أخٌارا فاً جارّ األخ الكبٌار إلاى مربعاه ٌتسااءل
بقوة:
ـ لكن أٌن استعالء المةمن؟.
وبعااد أن تسااقط األقنعااة بهااذه الطرٌقااة فل ان ٌ ِج اد األخ الكبٌاار ؼضاضااة فااً أن
ٌقول بشجاعة متربصة:
ـ االستعالء أخمده الخوؾ ووهج السالح.
فٌبادله الم ْخ ِبت تمثٌال بتمثٌل وٌتساءل بسذاجة مصطنعة:
ـ تقصد حادثة البٌت؟.
فٌرد األخ الكبٌر التحٌة بأفضل منها قابال:
ـ وهل تظنها صؽٌرة؟.
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فٌقابل الم ْخ ِبت المجاملة بمثلها وٌقول:
ـ ال .لكن ما كان ٌنبؽً له أن ٌلجأ إلى المال العام.
فٌقول األخ الكبٌر بثقة من ٌعلم:
ـ لقد أعطااه ٌعقاوب مان الماال العاام الاذي سارقه لنفساه .ألام ٌعتارؾ باذلك فاً
التحقٌق؟!.
ـ نعام ٌاا أخاً جازاك هللا خٌارا ـ ساٌجٌب الم ْخ ِبات وقاد انشارح صادره ـ ولكان
الؽلول( )1كسب خبٌث وال ٌمكن التص ّدق به.
ـ ال حول وال قاوة إال بااهلل ـ ساٌقول عنادذاك األخ الكبٌار متحسارا ـ إنهاا أماناة
وإنها ٌوم القٌامة خزي وندامة.
ولكن هذه الحسرة من األخ الكبٌر لن تعجاب الم ْخ ِبات ـا بالتأكٌاد ـ ولاذا فساوؾ
ٌقول:
ـ لكن هذه أموال المحتاجٌن وقد جاءت باسمهم.
وإذ ٌجد األخ الكبٌر ـ بعد هاذا االعتارا مان الم ْخ ِبات ـ أن مان المستحسان لاه
أن ٌتنازل عن لعب دور المتحسر فسوؾ ٌقول بثقة أقوى:
ـ ٌظهر ٌا أخً أن حسب هللا ال ٌهتم بمصٌر المحتاجٌن.
وبذا ٌتوصل الم ْخ ِبت إلى أن أخاه الكبٌر قد عارؾ الحقٌقاة أخٌارا فٌساارع إلاى
التأمٌن فرحا:
ـ صدقت وهللا ٌا أخً جزاك هللا خٌرا فحب الدنٌا رأس كال خطٌباة ..وحساب
هللا صار مهتما بنفسه أكثر من الالزم.
وألن كالم الم ْخ ِبت هنا قد صاار محتاجاا إلاى التصاحٌح ـ خصوصاا مان أهال
العلاام ـ فااإن األخ الكبٌاار ال ٌجااد أمام اه مندوحااة ماان ضاارورة إعااادة األمااور إلااى
نصابها فٌأتً دوره فً االعترا :
ـ الحظ ٌا أخً أن هاذا الحادٌث القابال باأن "حاب الادنٌا رأس كال خطٌباة" ال
ٌصاح سااندا وال متنااا .باال هااو ممااا ورد فااً كتااب أهاال الكتاااب .وإن كااان معناااه

1ـ الؽلول :هو سرقة المال العام بالتعبٌر القرآنً :ومن ٌؽلل ٌأت بما ؼ ّل ٌوم القٌامة.
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صحٌحا .ونعوذ باهلل من أن ٌكون أخونا حسب هللا ممن ٌحبون الدنٌا كال هاذا
الحبٌ ..ا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دٌنك ...هداك هللا ٌا حسب هللا..
وألن الم ْخ ِباات فااً هااذه الحالااة ال ٌعااود مهتمااا بانتصااار األخ الكبٌاار علٌااه فااً
حرؾ الكالم عمّا أرٌد مناه ـ فاال
معرفة علل األحادٌث فلقد ال ٌرى ضرورة ألن ٌ ِ
شك أن الهجوم على حسب هللا هو كل ما ٌرٌد ـ فسوؾ ٌواصل:
ـ لقد صار األخ حسب هللا فً خطبه األخٌرة ال ٌتكلم عن المنافقٌن بل صاار
ٌكثر من الحدٌث عن "نتفق فٌما اتفقنا فٌاه وٌعاذر بعضانا الابع فٌماا اختلفناا
فٌه"(.)1
ـ معذور هو ٌا أخً .فما حدث له لم ٌكن باألمر الٌسٌر.
هكذا سوؾ ٌقول األخ الكبٌر ِبخبث ال ٌلٌق إال باإلخوة الكبار.
فٌرد الم ْخ ِبت ِبخبث ٌلٌق بالم ْخ ِبتٌن الحقٌقٌٌن:
ـ كان ٌجب علٌه الصبر فاالمةمن مبتلاى﴿ ..والصاابرٌن فاً البأسااء والضاراء
وحٌن البأس﴾.
وإذ تصدع اآلٌة قلاب األخ الكبٌار فاال ٌعاود أماماه مان سابٌل ساوى أن ٌاةمن
على انطباقها على حسب هللا قابال:
ـ ال ..من هذه الناحٌة ال :فحسب هللا ال ٌصبر إال فً السراء.
والحااق أن الم ْخ ِباات سااوؾ ٌكااون عنااد ذاك قااد امااتأل حساادا لحسااب هللا بساابب
البٌاات الااذي ساارق ثمنااه .وإن حسااد الم ْخ ِباات ذاك هااو الااذي سااوؾ ٌجعل اه دومااا
ٌتمنى زوال النعمة عن حسب هللا أبو القالٌاد الاذي ٌفتار أناه أخاوه فاً جماعاة
المسلمٌن! .وإن شابنا الصادق فإناك ال تساتطٌع أن تطلاب مان فقٌار ـ لام ٌحسان أن
ٌسارق فٌؽتناً ـ القباول بأقال مان إفقاار الخصاوم! .وألن النصاوص دابماا جااهزة
فسوؾ ٌقول:
ـ إن من أمتً من ال ٌصلحه إال الفقر.
وبذا تقع الصاعقة على رأس حسب هللا .وال تعود ثمة من حاجة باألخ الكبٌار
أن ٌعتذر عنه أكثر من ذلاك .كماا ال ٌعاود مان باأس فاً أن ٌقاول ولاو بشاًء مان
الحذر:
1ـ عبارة كاذبة ٌستخدمها المشاٌ طالما كانوا خارج السلطة.
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ـ هل تعلم ٌاا أخاً ـ جازاك هللا خٌارا ـ أنناً رأٌات رةٌاا مناذ مادة وخشاٌت أن
أحدث بها أحدا من إخواننا؟!.
وبالطبع فسوؾ ٌلتهب الم ْخ ِبت ـ وقد أمل أن ٌقع على دلٌال جدٌاد ـ وٌباادر إلاى
التسابل المتساذج:
ـ فما هً؟.
ف اٌؽم األخ الكبٌاار عٌنٌااه ِبخشااوع زٌااادة فااً إقناااع الم ْخ ِباات .ثاام ٌقااول بعااد
لحظة صمت موحٌة:
ـ رأٌت رسول هللا .وقد حذرنً من حسب هللا.
فٌفرح الم ْخ ِبت وٌمتشق نصا آخر تأكٌدا على تصدٌقه لما قاله األخ الكبٌر:
ـ من رآنً فقد رآنً حقا.
ـ صدق رسول هللا.
سٌةمّن األخ الكبٌر ِبخشوع.
ـ فماذا قال لك؟.
سٌتساءل "الم ْخ ِبت" وقد تصاعدت لهفته.
ـ قال لً" :احذر هذا األصفر" .وأشار إلى شاخص وقاع فاً قلباً أناه حساب
هللا.
ـ ربما لٌس هو.
ْ
هكذا سوؾ ٌرد "المخ ِبت" كأنه لم ٌعد مخبتا ولم ٌقل كل ماا قاال قبال قلٌال!.
األمر الذي سوؾ ٌجعل األخ الكبٌر ٌراجع حذره فٌقول وهو ٌتنفس الصعداء:
ـ ٌا لطٌؾ ٌا رب!.
ورؼاام أن كاال الحاضاارٌن ماان اإلخااوة فااً جماعااة المساالمٌن سااوؾ ٌظلااون
ص امتٌن طوال الوقت وهام ٌساتمعون إال أنهام ـ وقاد شابعوا مان الؽٌباة ـ ساٌبدأون
بالشعور بأنه قد حان اآلن دور إعادة ارتداء األقنعة .فٌقول أحدهم فً محاولاة مناه
القتناص لقب "راف الؽٌبة":
ـ ٌا أخوة .دعونا من سٌرة الناس .قوموا لنصلً الضحى.
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ـ هٌا.
سٌقولون بصوت واحد.
فٌما ٌستؽل "األخ الكبٌر" الفرصة لٌعاود ارتداء جلده قابال:
ـ ٌا جماعة ٌجب أن نك ّفر عن الؽٌبة التً ربما نكاون قاد وقعناا فٌهاا دون أن
ندري .فلنذكر اآلن حسنات المؽتاب.
والحق أنهم كلهم ٌدرون! .ورؼم ذلك فسوؾ ٌردون بكذب جماعً ٌقول:
ـ طبعا ٌا أخً جزاك هللا خٌرا فحسب هللا أخونا .ثم إنه ما زال على العهد.
ثاام ٌساابلون عٌااونهم وٌباادأون بالشااهادة لحسااب هللا بااالتقوى والااورع والصاافات
النبٌلااة فااً محاولااة جااادة لخااداع المالبكااة المااوكلٌن بتسااجٌل محضاار الجلسااة
وإقناعهم بأنهم قد ك ّفروا عن سٌباتهم بالحسنات.
إن حقٌقة كون حسب هللا متفقها فً الشرٌعة قاد جعلتاه دابماا قاادرا علاى الناوم
مرتاح الضمٌر .فرؼم مساوبه المتعددة فقد ظال مواظباا علاى محاسابة نفساه كال
لٌلة عندما ٌضع رأسه على الوسادة مجرٌا معها المحادثة التالٌة:
ـ كم سٌبة عملت الٌوم ٌا حسب هللا؟.
ـ لٌس كثٌرا :كذبت على زهٌار وحاولات إقناعاه باأننً أحباه رؼام أناه لام ٌبْا ِد
بشاشة فً الرد وال ظهر علٌه أنه صدقنً ..إنناً مهاتم جادا باأن ٌصادقنً فاً
ذلك .ورؼم أنً أظهار نفساً أماام األخاوة كأساد شاجاع إال أنناً أعتارؾ اآلن
أمام نفسً بأننً لست كذلك ولم أكن كذلك فً ٌوم من األٌام .لقد كنات أرتعاد
كعشبة عندما دخل زعران زهٌر البٌتٌ ..جاب أن ٌقتناع أنناً مساالم فاً كال
خااالؾ بااٌن التنظٌمااات حتااى ال ٌرساال لااً زعرانااه ماارة أخاارىٌ ..ااا لطٌااؾ!.
فأولبك أناس ٌقتلونك إذا لم ٌعجبهم وجهك .ووجهاً ال ٌعجبناً شخصاٌا .فمااذا
أفعل!ٌ .جب تطوٌر العالقة مع زهٌر حتى ولو كان ذلك عن طرٌق الكذب.
ـ وهل تعتبر ذلك ساٌبة ٌاا حساب هللا؟ ..لقاد كاان رساول هللاٌ قاول عان رجال
ٌكرهه وال ٌطٌق رةٌة وجهه" :ابذنوا له ببس أخو العشٌرة هو".
ـ حسنا .لن أعتبرها سٌبة إذن .وسوؾ أسقطها من الحساب.
ـ إذن ماذا لدٌك ؼٌرها ٌا حسب هللا؟.
ـ لقد دسست الٌوم علاى صاابر ذلاك الؽباً المتعاالم الاذي ٌقضاً وقتاه منشاؽال
بالحوارات والشعر وٌظن نفساه مثقفاا ..فاً الحقٌقاة أناا مؽتااظ مناه رؼام أناه
ٌعلمنً العرو  ..هل تصدق أن شخصا كهاذا ال ٌملاك شاهادة مثال شاهادتً
ٌصاابح شاااعرا وٌحترمااه اآلخاارون ..وأنااا أنااا الاادكتور حسااب هللا أبااو القالٌااد
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ٌتؽااامزون بااً! ..لقااد دسساات علٌااه عنااد أل ا ّد أعدابااه الشااٌ ذٌاااب الؽضاابان
وأخبرته ِبحقٌقة رأي صابر فٌه.
ـ وماذا كان رأي صابر فً الشٌ ذٌاب هذا الذي أبلؽته إٌاه؟.
ـ أنه ؼبً متعالم لكثرة ما لدٌه من جهل.
ـ وهل هذا هو رأي صابر فً الشٌ ذٌاب حقا؟ .وهل أبلؽك هو برأٌه هاذا ثام
كلفك بتبلٌؽه له؟ .أم أنك لم تكتؾ بالدسٌسة بل أضفت إلٌها شٌبا مان البهاارات
من عندٌاتك؟.
ـ لٌس تماما فقد تبرعت بقلٌل من الزٌادات.
ـ احسبها إذن سٌبة ٌا حسب هللا ..اكتبها ..ثم ماذا لدٌك ؼٌرها؟.
ـ لٌس عندي الٌوم ؼٌرها سوى أنً أحدثت فً صاالتً ولام أنساحب لكاونً
اإلمام ..خجلت من نفسً.
ـ هذه كبٌرة ٌا حساب هللا وأنات تعارؾ ذلاك! ..هاذا إذا أخاذنا بارأي الجمهاور
ولكن أبا حنٌفة ٌعتبرها كفرا ..فماذا ستفعل فً هذه ٌا حسب هللا؟.
ـ ال أدري! ..أناا معتارؾ .لكنناً متأكاد أن عاددا مان األخاوة ٌؽتاابنً بشادة فاً
هذه األٌامٌ .ظهر ذلك فاً وجاوههم التاً تؽطٌهاا طبقاة كثٌفاة مان االبتساامات
الصفراء ..وإنً ألرجو أن أستولً على حسناتهم.
ـ وماذا لو لم تكن لهم حسنات ٌا حسب هللا؟.
ـ ٌحملون سٌباتً هذه التً تحدثنا عنها آنفا ..ألم تقرأ الحدٌث الصحٌح؟!.
ـ إذن سوؾ نترك هذه لتلك ..النتٌجة تعادل ٌا حسب هللا.
وعنااد هااذا الحااد ٌسااتطٌع حسااب هللا أن ٌنااام بهاادوء وراحااة ضاامٌر فقااد ساادد
الحساب كامال.
ولكن شٌبا واحدا سوؾ ٌظل ٌقلاق حساب هللا :لمااذا تاأخرت زٌاارة الكلاش هاذه
المرة! .لقد وعدنً باستعجال االستبناؾ وقد انقضاى اآلن أكثار مان نصاؾ المادة
علااى هااذا التوقٌااؾ اإلداري البااابس ..سااوؾ أدخاال علااى القاضااً وأةكااد لااه أننااً
أكادٌمً ال ٌةمن بأعمال العنؾ .ولسوؾ أقنعه بالتأكٌد..
ٌجااب الخااروج فااورا ..الشااتاء باادأ .وعناادما ٌتصاااعد فسااوؾ ٌكااون الباارد هنااا
قارسا كالعادة ..طلبت من الكلش أن ٌحضر لً صاورا لشاهادة الادكتوراه ألقادمها
للقاضً فً المحكمة فال ٌعقل أن ٌكاون دكتاور مثلاً متورطاا فاً أعماال تخاالؾ
القانون ـ سأقول هذا وؼٌره ـ ٌا سٌادة القاضاً إنكام تساجنون هناا أكادٌمٌاا كبٌارا
ٌربً أجٌاال ال تصلح إال لحمال العلام وتبلٌؽاه .وباالطبع فلان ٌساألنً القاضاً عان
نااوع هااذا العلاام فالقضاااة ال ٌنشااؽلون بمثاال هااذه األمااور التفصااٌلٌة ..ولاابن سااأل
ألقولن له بأن العلم هو العلم ..وحتى عنادما تعلام شخصاا باأن ٌكاره كال المحٌطاٌن
به وٌسااوٌهم باألعاداء فاإن هاذا كاذلك علام ..ألام ٌعلام "المركٌاز دي سااد" النااس
كٌؾ ٌلتهمون النساء! .ومع ذلك فقد ظل الناس ٌعتبرون كتاباه علماا ..وأناا ال أعلام
النااااس ارتكااااب الجااارابم ..أناااا فقاااط أعلمهااام باااأن ٌساااتعلوا علاااى العلماااانٌٌن وأن

319

ٌعتبروهم أعداء كما هم فً الحقٌقة ..وعلى العموم فاإن مثال هاذا الناوع مان العلام
لاٌس مماا ٌضار مصاالحة االحاتالل .فلمااذا ٌساجننً علااى هاذا االعتباار؟ .ولاو قا ّدر
للقاضً أن ٌسألنً هذا السةال المستحٌل ألقولن له :إننً أعلّم الناس ما ال ٌضار
بدولة إسرابٌل .لقد سابق ألحاد األخاوة أن اعتارؾ باأن الساالح الاذي ضابطوه فاً
حوزته لم ٌكن إلزالاة دولاة إسارابٌل بال للادفاع عان الانفس فاً وجاه الشاٌوعٌٌن
الكفرة .ولوال اعتارا بااقً األخاوة ٌومهاا إذن ألمكان لهام الحصاول علاى حكام
مخفؾ .لكن ما دعا القاضً إلى إصدار ذاك الحكم القاسً ِبحقهام و ِبحاق محاارب
الشااٌوعٌٌن معهاام هااو إصاارار الباااقٌن علااى أنهاام جمعااوا هااذا السااالح لمحاربااة
إساارابٌل! ..ماان جهتااً كااان المحااارب للشااٌوعٌٌن علااى حااق فااً محاولتااه خااداع
القاضً .ولٌت باقً األخوة وافقوه .وعلى كل حال فلم أسمع بأن أحدا الم محاارب
الشااٌوعٌٌن علااى اعترافاتااه هااذه .إذن ٌمكاان القااول بااأننً مساابوق بسااابقة تنظٌمٌااة
متٌنااة ٌمكاان اعتبارهااا دلااٌال شاارعٌا ٌاارخص لااً قااول مااا أنااا بصاادد قولااه عنااد
اللزوم...
سوؾ ألعق قلاٌال مان العسال لكاً ٌتحسان صاوتً ثام أتنحانح وأقاول كال ماا
ٌخطر ببالً من الحجج المنطقٌة ..نحن فً حرب ٌا ناس والحرب خدعاة .ساوؾ
ٌقتنااع القاضااً وال شااكٌ ..اااه! ..لقااد مللاات الشااٌ ذٌاااب وصااابر والشااٌ ذو القعاادة
والمقاشاات والحاوفٌش ..أكلتناً التٌنٌاا( ..)1طاوال الٌاوم أهارش أعضاابً التناساالٌة
إلاى أن تلتهاب ..الاادهون الاذي آخااذه مان الحااوفٌش ؼٌار صااالح باالمرة ..آه ..الباارد
قادم وأنا فً خرٌؾ العمر ..هل راحات علٌاك ٌاا حساب هللا! ..كال سااعة أقضاٌها
هنا هً بمثابة خطأ مةكد ..العمر ٌنقضً دون امرأة وكل ٌوم أخارج إلاى الحماام
ألؼتسل ..ما الذي ٌجبرنً على ذلك؟! .عندي زوجة ثم أبدد طااقتً هادرا! ..وهاذه
الفتاااة التااً تصااادفنً باللٌاال كأنهااا عااابرة ساابٌل لماااذا ال أرى وجههااا؟! .لماااذا ال
أتعامل إال مع جسدها ثم ال أرى سواه؟!ٌ ...ا عالم إننً أتعامال ماع جساد فحساب
فهل وصلنا إلى هاذا الادرك! ..أرٌاد وجهاا أقبّلاه ٌاا خلاق هللا ..أرٌاد صادرا عاامرا
أدفن وجهً فٌه وأبكً كل هذه المرارة وألعن أبا صاابر والشاٌ ذٌااب وكال مان
هنا ..لكن ٌا هلل مااذا لاو ذهاب عناً ؼاضابا هاذا الجساد الؽ ْفال! ..فهال أظال ههناا
شهورا أخرى دون شًء! ..رحماك ٌا ربً!..
الجسد الؽ ْفل أفضال مان ال شاًء ٌاا حساب هللا فلمااذا ال تكاون قنوعاا؟﴿ .ذلاك
فضل هللا ٌةتٌه من ٌشاء وهللا ذو الفضل العظاٌم﴾ ..ال تكفار النعماة ٌاا حساب هللا..
هااذه نعمااة فص ا ْنها وال تااتمن مااا فضاال هللا بااه الباااقٌن علٌااك ..قلٌلااون هاام الااذٌن
ٌتمتعون مثلك هنا ٌا حسب هللا..
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ولكنً فً كال ٌاوم أرى الشاٌ ذٌااب متجهاا إلاى الحماام ماع إبرٌقاه .والشاٌ
ذٌاب شاخ وال أظنه ٌملك طاقة لمثل هذه األحالم الباهظة .أنا الذي أمتلك الطاقاة
أترك هكذا ثم ٌترك هو متمتعا كل هاذا التمتاع! .ثام ماا أدراناً كام مارة تأتٌاه هاذه
الفتاة فً اللٌلة الواحدة فً ؼٌاب الرقابة والتوزٌع العادل!..
ها ..ها! .عدنا إلى االعترا ٌا حسب هللا! ..ثم لماذا تظان نفساك أكثار فحولاة
من الشٌ ذٌااب! .هاةالء الشاٌوخ كلماا كباروا ازدادوا تأججاا أال تارى إلاى نفساك
كٌؾ صرت أكثر شبقا من السنوات الماضٌة عندما كنت تنام مثل جرو صاؽٌر ال
ٌحسن النباح! .ها أنت ذا تتأجج مع تقدم العمر وتصبح مثل ت ٌْس أرمل..
أتظن هذا؟ .إنها وهللا إذن لنعمة ال تمنح للعلماانٌٌن ..الحماد هلل ..ولكان الشاٌ
ذٌاب ٌتمتع مثلً ولكن بوجه ..فهل ٌستمر الوضع على هذا المنوال طوٌال؟
اصاابر ٌااا حسااب هللا فأناات ترٌااد الجنااة والحااور العااٌن ..تساال اآلن بهااذا الجسااد
الؽفل رٌثما تخرج أو تموت..
ٌا لطٌؾ! .من الذي أتى على سٌرة الموت هنا؟! .نحن نتكلم هنا عان الحٌااة ٌاا
صدٌقً وعن أجمل ما فً الحٌاة..
إذن فدع الشٌ ذٌاب لما رزقه هللا وانتبه لنفسك .واعلام أن متاعاك دون وجاه
ٌاااا حساااب هللا فٌاااه مااان االباااتالءات ماااا ال تعلااام فاساااتخرج مااان هاااذه االباااتالءات
الظاهرة النعمة المؽمورة فٌها وتمتع .وال تانس أناك تتمتاع هناا مجاناا ودون إثام.
وإال فماااذا كناات فاااعال لااو أخرجااوك اآلن إلااى ضااابط المخااابرات وألقااى إلٌااك
بٌهودٌااة شااقراء مكتناازة ثاام أرخااى علٌكمااا السااتر وخاارج؟ .هاال كناات ستصاابر أم
كنت واقعا وال بد ومتمتعا بثمن كبٌار فاً الادنٌا واآلخارة؟! ..احماد هللا ٌاا رجال
وتمتع مجانا ودون إثم ثم تاذكر أناك باذلك تكاون مان المحسانٌن ..أنات محسان ٌاا
حسب هللا ورحمة هللا قرٌب من المحسنٌن ..تسا ّل بهاذه النعماة المساداة حتاى ٌاأتً
الكلش وٌخفؾ عنك القاضاً وتعاود إلاى البٌات ..نا ْم ٌاا حساب هللا ..نا ْم لتساتعجل
قدوم الفتاة دون وجه..
نعام نعام اللهام أدم علٌناا هاذه النعمااة واحفظهاا مان الازوال ..فلاو زالاات إذن
لقعدنا على إلٌاتنا ولقعادت إلٌاتناا علاى خاازوق ولخارج الخاازوق مان رةوسانا..
خازوق وأشٌاء أخرى...
لم ٌكن حسب هللا وحده هو الذي ٌنتظر الكلش فقد كان صابر ٌشاركه مثل هذا
االنتظار ..لقد مضت أكثر مان ثالثاة أشاهر علاى هاذا التوقٌاؾ اإلداري ولام ٌتباق
إال أقاال ماان ثالثااة أشااهر أخاارى ..لااو تقاادم الكلااش بطلااب االسااتبناؾ لااتم تخفااٌ
الماادة كمااا حاادث مااع حسااان وعااادل ..ملفااً خااال ماان األدلااة وٌخرجااون قبلااً

3.3

لمجرد أن محامٌهم حضر ..أما أنا فسوؾ أبقاى ماع الشاٌ ذٌااب الاذي ٌازداد كال
ٌااوم ؼضاابا والحبسااة معااه مضاااعفة ..إذا خاارج حساان وحسااان والباااقون فسااوؾ
تصبح الحبسة بعشرة أضعافها ..لعنة هللا علٌك ٌا كلش الكلب ..تبقٌنً هناا وحادي
مع هذا المزدحم بنفسه! ..سوؾ أرٌك عندما أخرج أٌها الشحاذ المحتارؾ ..تشاكو
من أنك ال تتقاضى نقودا أجرة المرافعة عن األخوة المجاهدٌن! ..تتسول وتتساول
وتتسول ..المساكٌن ٌتسولون لٌأكلوا وأنت تتسول لتبنً عمارة! ..كام واحادا مثلاً
شكوت إلٌه ثم تقاضٌت منه أجر مرافعاتك البلهاء؟!.
ـ اعترؾ اعترؾ ولاكْ القاضاً وجهاه سامح ..علاى عااتقً اعتارؾ بٌخفاؾ
عنك.
ـ ساٌادة القاضاً الجاٌش أ ّ
شار للحماار ماا وقفاش ..صااحبه قاال لاه :هاش .ماا
هشش ..راح الجٌش ضربه مع حماره وجابه ع السجن ..هاو الحماار مساةول
عن أفعاله ٌا سٌادة القاضً؟!.
ـ سٌادة القاضً سامحه عشان خاطري أبوس لحٌتك هذا ولد مسكٌن.
ـا هٌاه معتارؾ ٌاا ساٌادة القاضاً ـ اعتارؾ ولاك هللا ٌعساؾ رقبتاك ـ خاالص
سامحه ..ماا رمااش ع الجاٌش إال حجارٌن باس .وهللا العظاٌم ٌاا ساٌادة القاضاً
بس حجرٌن ..مش مصدقنً؟!.
ـ ساٌادة القاضاً أعطٌاه باراءة لحسان أماه بتادعً علٌاك فاً اللٌال وبٌموتاوا
اوالدك.
أهااذه مرافعااات ٌااا كلااش أم مساارحٌات هزلٌااة! ..أنااا ال أرٌااد مرافعاتااك أرٌااد
صفتك القانونٌة فقط فأناا أترافاع عان بلاد بأكملهاا ..مااذا أفعال وقاد سالمتك قضاٌة
اإلداري لسااهولتها فااإذا بااك تجعاال منهااا مسااألة مسااتحٌلةٌ ..ااا خسااارة الاادنانٌر ٌااا
كلش! ..تأخذ منً راتبا ثم تأخذ من اآلخرٌن! ..اكتشفت ذلاك متاأخرا ..تجعال مان
حمقك بضاعة تتاجر فٌها وتجعل من سخافاتك نكاتا تضاحك القضااة المتعباٌن ثام
تذهب وال تعود! .حسنا ..حساابك عنادي بعاد ذلاك ٌاا كلاش الكلاب ..ساوؾ أخارج
ولااو فااً شااهر شااباط بعااد اكتمااال الماادة ..سااوؾ أخاارج أٌهااا المتسااول األج ارب
وسوؾ نتحاسب.
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الدنٌا ماء .والخٌام منسدلة أطرافها تقطر الماء ..نساٌم باارد ٌهاز أعمادة الخٌاام
فتصدر أصواتا تشبه أصوات مفاصل تتكسر فٌضطرب الذباب البااقً معلقاا علاى
السقؾ منذ الصٌؾ المنصارم وٌتحارك قلاٌال رٌثماا ٌعاود إلاى الهماود ..حبٌباات
الماء المتشبثة باألسالك الشاابكة تلماع فاً الضاوء الهاادئ ..الطشات المتبقاً فاً
الساحة منذ لٌلة األمس صار بركة صؽٌرة بفعل مطر اللٌلة السابقة .وفأر شاجاع
أباااٌ ٌحااااول باساااتماتة التشااابث باااأطراؾ الحٌااااة المنتظااارة علاااى الحاااواؾ
البالستٌكٌة العالٌة فٌسبح وٌسبح وٌسبح ولكن إلى متى!...
األر المعااة مصااقولة مثاال ماارآة سااوداء .وثعااابٌن النقااب اآلن فااً جحورهااا
ترتعااد ماان الباارد .والشااٌ ذو القعاادة تباارق عٌناااه مقعٌ اا ومتاادثرا باألؼطٌااة فااوق
الباارش وهااو ٌوحااوح مثاال قاارد وجااأوا لااه خصااٌتٌه ..الباارد ٌمنااع المجاهاادٌن ماان
المنتظرة خالٌة على ؼٌر عادتها فاً سااعات الصاباح..
الخروج إلى المراحٌ
آمنة كانت تتهم صابر دوما بأنه ٌزن "خرٌته" كلما تكاسل فً تنفٌذ أوامرهاا ..لاو
ترٌنهم اآلن ٌا عمتً كلهم ٌزنون خرٌاتهم الدافبة فوق األبراش.
العصااافٌر ساااكنة فااوق الشااجرة وقااد كفاات عاان الزقزقااة والحركااة ..لاام تخ ارج
الٌاااوم مااان وكناتهاااا ولااام تهااابط إلاااى األر بحثاااا عااان الفتاااات فصاااابر وحسااان
مشؽوالن الٌوم عنها بما ال تدري ..إنهما مشؽوالن ومهمومان كما ٌظهر مان كال
شًء هنا ..حتى أنهما ال ٌتمشٌان فً الفاورة مثال كال ٌاوم ..فاً الجاو شاًء ٌشابه
اقتراب ثعبان .ال شك أنه لو كان لهةالء أجنحة لطاروا ـ أو هكذا قدرت العصاافٌر
ـ فالقوة لٌست كل شًء ولقد تأتً أوقات كهذه تكون األجنحة فٌها أفضل.
الشاامس مختفٌااة وراء الؽٌااوم ال ٌظهاار منهااا إال بصااٌص شااعاع أحماار ٌط ا ّل
وٌختفااً .والجناادي وراء السااٌاج ٌتمشااى وقااد انبثااق رأسااه الملفااوؾ بااالفراء ماان
جٌااب المعطااؾ الساامٌك مثاال رأس قاارنبٌط قباال القطاااؾ ٌاانف ؼٌظااا وتجاادٌفاً
وشتابم صامتة .وبخار ما ٌمكن رةٌته من بعٌد ..لحظه صابر وهاو ٌتمشاى وحٌادا
وراء الخٌام فصار قلبه ٌدق مثل الطبلٌ :اه! ..إنه هاو! ..هاذا الٌهاودي هاو بلحماه
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وشحمه ودمه" ..جهاد الحطاٌم" زمٌال الدراساة القادٌم هاو! ..كٌاؾ ٌمكان أن ٌكاون
هذا؟!.
اقتاارب ماان حافااة الساالك الفاصاال محاااوال استكشاااؾ معااالم وجهااه القدٌمااةٌ ..ااا
هلل! ..إنها نفس المشٌة التً تشبه مشٌة الجندب ..اقترب أكثر حتى التصاق بالسالك
لكن الجندي استدار مولٌا صابر ظهره ..عجٌاب أمار هاذا العاالم المنكاوب فالقاماة
هً ذات القامة والظهر هو نفس الظهر! ..اقترب أٌهاا الجنادي اللعاٌن ..اقتارب ٌاا
جهاد الحطٌم أي زمٌل الدراسة المتمسكن ..أهذا أنت هناا وساط هاذه المعمعاة مان
المعتقل والمكر والخداع؟! ..سنوات طوٌلة لم أر وجهك! ..أخٌرا عدت لتقتل عماك
شقٌق والدك المتوفى! ..فأي شٌطان جاء بك إلى هنا وأي رٌاح خبٌثاة حملتاك إلاى
موطنك الحقٌقً بٌن هةالء األوؼاد؟!ٌ ..اه! ..جهاد الحطٌم ٌا جهاد الحطٌم!.
لم ٌكن جهاد الحطٌم إال تلمٌذا عاقال ال ٌشبه صابر إال فً اقترابه الفاحش مان
لذا فقد كان ٌجلس معه فً ذات المقعد فً مقدماة الفصال ..كاان ٌصااحبه
األر
فً التجوال واللعب بساحة المدرسة بٌن الحصص .ولطالما حدثه آنذاك عان عماه
الذي ٌقوم على كفالته بعد موت أبٌه ورحٌل أمه إلى زوج ؼرٌب ..كام كاان ٌحقاد
علٌها ـ تذكر صابر ـ وكم كان ٌكرهها! ..كان حقده بقدر حرمانه وكان حباه لعماه
بقدر ذلك الحقد ..عمه الطٌب الرةوؾ الاذي لام ٌبخال علٌاه بشاًء وقطاع القاوت
عن أفواه أبناباه لٌنفاق علاى تعلاٌم الفتاى الٌتاٌم فاً جامعاات مصار التاً لام ٌكان
ٌةمهااا حٌنااذاك إال المٌسااورون ..ومااا علاام المسااكٌن أن أموالااه سااوؾ تنفااق علااى
البؽاٌااا والخادمااات وبنااات الهااوى ..وال جاارم فقااد حاااول الٌتااٌم المحااروم تعااوٌ
حرمانه بالؽطس فً بحر الشهوات علاى حسااب عماه وأبنااء عماه معتصارا كال
قطرة خٌر فً داخله ..ثام عااد ..عااد بعاد سانوات مان العمال فاً الساعودٌة لٌقتال
عمه الذي رباه ..ولم ٌعرؾ أحد لماذا.
سنوات طوٌلة لم ٌره صابر فٌها ..وكبار الصاؽٌران وانشاؽل كال واحاد منهماا
عان اآلخار واختلااؾ عناه :كباار صاابر وطالات قامتااه ودخال السااجن .وكبار جهاااد
ولاذلك قتال
وسافر وأكمل تعلٌماه الجاامعً ولكناه بقاً علاى اقتراباه مان األر
عمااه! ..فمااا الااذي جاااء بااه هنااا؟! .أهااو هااو؟! .آه لااو ٌقتاارب هااذا الجناادي وآه لااو
ٌستدٌر!.
ظاال صااابر ٌتمشااى قرٌبااا ماان الساالك علااى مثاال الجماار إلااى أن باادأ الجناادي
باالقتراب أخٌرا ..حادق فٌاه طاوٌال وقاد أدار وجهاه مارة أخارى :الوجاه األباٌ
نفاس الوجااه واألناؾ األقنااى الاذي ٌشاابه أناؾ الشااٌطان المرساوم فااً الكتاب هااو
ذات األنااؾ والعٌااون الؽااابرة الصااؽٌرة مثاال جحااري فااأرٌن فااارٌن هااً نفااس
العٌون والجبهة الضٌقة هً هً كجبهة توفٌق الدقن بعد تمام العلقة الساخنة مان
فرٌد شوقً! ..فأٌن األسنان الصفراء والفم ذو الرابحة المنتنة كأن صااحبه ٌتؽاذى
علااى العااذرة! .نفااس الوجااه وإن كاناات المالمااح مختلفااة بع ا اخااتالؾ ..اقتاارب
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الجناادي أكثاار كأنااه شاااعر بمااا ٌاادور بصاادر صااابر ..اقتاارب أكثاار لنااراكٌ ..اااه!..
براءة! ..براءة ٌا جهاد الحطٌم فلست أنت هو هذا ..براءة!..
ٌاه! ـ حدث صابر نفسه بؽضب وقد شعر بأنه استعجل االستنتاجات التاً كاان
ٌتمناها ـ كٌؾ أمكننً تصور حدوث مثل ذلك؟! ..صحٌح أنه ٌساتحق كراهٌاة أهال
األر طرّ ا ولكن ال ٌنبؽً الستنتاجاتنا أن تصل بنا إلى هذا الحد ..طاؾ ِبخٌالاه
متصورا جهاد الحطٌم بلحٌته العشوابٌة المدببة مثل تٌس أرمل ..ال ٌنقصاه إال أن
ٌطلق سالفٌه لٌصابح حاخاماا ِبجادابل ..لمااذا اختاار هاذا الشاكل؟! ..اللحاى أناواع
ولكن جهااد الحطاٌم ال ٌختاار إال أحمقهاا .والمناازل كثٌارة ولكان جهااد الحطاٌم ال
ٌختار إال ما كان منها ِبجوار المسجد لٌشترٌه ثام ٌفتاتح فاً قسام مناه دكاان بقالاة
على باب المسجد مباشرة مفضال أن ٌشٌد له مصطبة مرتفعة أمام البااب كامتاداد
لمدخل المسجد..
ساابحان هللا! ..كٌااؾ ؼاااب عاان بالااه أن مصااطبة بهااذا الشااكل سااوؾ تكااون فااً
طرٌق السالكٌن إلى الصالة؟! ..كٌؾ اشتد به الحمق حتى نصاب مان نفساه حارساا
ٌمنااع المااارٌن ِبحجااة أنهاام ٌطااأون مصااطبته؟! ..لكأنااه الشااٌطان واقفااا للناااس علااى
طرٌق الهدى! ..أي ملتح ٌلبس جلبابا سلفٌا إلى منتصاؾ السااقٌن ٌمكان أن ٌفعال
هذا إال جهاد الحطٌم الرجل الذي قتل عمه ثم تحول إلى واعاظ بقادرة قاادر؟!..
أي شااٌطان ٌسااتطٌع أن ٌشااتري دارا إلااى جااوار المسااجد فااً انتظااار احتماااالت
التوسعة! ..وٌا وٌل المسجد لحظة أن تبدأ المساومة! ..أماا كفااه ماا سارقه مان ماال
المسجد البدوي الذي ابتمنه رواده علٌه ـ تذكر صابر فجأة ـ لٌزوج ابنه ِز ٌْجة مان
ماال حاارام! .فاأي أحفاااد ساٌنجب مثاال هااذا الازواج! .ثاام ٌشاكو الناااس بعاد ذلااك ماان
عقااوق األبناااء! .رجاال ٌقتاال عمااه الااذي رباااه وٌعااق أمااه لمجاارد أنهااا تزوجاات ثاام
ٌزوج ابنه مان ماال حارام ثام ٌاأتً بعاد ذلاك لٌشاكو مان عقاوق قاادم ألبنااء ترباوا
باالحرام! ..كٌاؾ أمكان لهااذا أن ٌكاون كاذلك وكٌااؾ أمكان لهاذه اللحٌااة العظٌماة ـ
بادلٌل عشاوابٌتها ـ أن ال تنتظار اللعناة فاً الاادنٌا واآلخارة!ٌ ..اا هلل! ..كام سااتخزي
جهنم من لحى وعمابم وجالبٌب قصٌرة حتى منتصؾ الساقٌن!.
كان الجندي الذي ٌشبه جهاد الحطٌم ٌقب على كوب الشاي بكلتا ٌدٌه ٌساتمد
مناه الاادؾء وٌلعاان كاال شااًء ماان حولااه :أي شااًء هااذا الااذي ٌجعلااه مجباارا علااى
الوقوؾ ههنا مهمال تماما دون أن ٌحصل علاى كعكتاه الٌومٌاة ماع كاوب الشااي
الساخن؟! .فهل ٌمكن القول بأن الشًء نفسه ٌحادث للضاباط األشاكناز! ..طبعاا ال.
فهاام أشااكناز وضااباط أمااا أناات فشاارقً ونفاار ..مجاارد جناادي مهمتااك الحراسااة
ووضااع ٌاادٌك علااى رأسااك لحماٌتااه ماان الحجااارة عنااد الضاارورة وتشاارّ ب الباارد
طوال اللٌل فً هذه الصحراء اللعٌنة ..ما الذي جاء بً إلى هناا؟! .كاان ٌنبؽاً لاً
أن أكون اآلن فً الفراش أتقلب فً الدؾء ..نتانٌا كلها بناات وماراقص وساهرات.
وٌكفٌنً ما أحصل علٌه من التاأمٌن الاوطنً للحٌااة والحاب فأناا ال أرٌاد بٌتاا وال
أوالدا تنجبهم زوجتً من ؼٌري ثم تقول لاً :هاةالء أبنااةك ..آه لاو جااءت إلٌازا
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هنا! ..إذن ألشعلت كل هذه الصحراء ..أما اآلن فعلى عظامً أن تتجمد مان شادة
البرد وعلٌهم أن ٌتمتعوا فً مكاتبهم المكٌفة مع سكرتٌراتهم الحساناواتٌ ..اأتون
بك إلى هنا لتدافع عن مكتسباتهم فما لً ولكل هاذا! .ال شاًء لاً هناا أدافاع عناه
ولو كنت أملك القلٌل من المال لؽادرت إلى أمرٌكا مع أنهم لن ٌنظروا إلًّ هناك
بصورة أفضل ..الشرقً شرقً حتى لو تأبط ذراع فتاة عارٌة .إنهم ٌعرفوناك مان
مشااٌتك وٌتعاااملون معااك كأسااود حتااى لااو كاناات بشاارتك كااالثلج ..السااواد كالاادٌن
الز ْنجٌة الملتهبة أفضل من مارلٌن ماونرو ..تارى هال ماا
الٌهودي فً الدم ..ولٌزا ِ
زلت تنتظرٌننً ٌا إلٌزا أم أناك لجاأت إلاى اآلخارٌن؟! ..أجمال ماا فاً هاذه الفتااة
وأسااوأ مااا فٌهااا أنهااا ال تطالااب بشااًء سااوى المتعااة العااابرة ..أعتاارؾ بااأننً قااد
تعلقات بهاا فاً المادة األخٌاارة .ولكان ماا فابادة كاال ذلاك؟! ..هاً اآلن حارة وتعااٌش
حٌاتهااا وأنااا اآلن عبااد فااً هااذه الصااحراء أمااارس مااوتً البطااًء بااٌن كاال هااذه
القاااذورات ماان العاارب ..أؾ ثاام أؾ لهااذه الصااحراء القاحلااة ..صااحراء وجااٌش
وعرب ولعنة هللا ..والٌوم بسنة ..والحٌاة دون أنثاى تشابه الحطباة ..الكلاب أفضال.
ولٌس ثمة إال فتاة أو فتاتان ٌستأثر بهما الضباط ..حتى العارب لام ٌكوناوا لٌرؼباوا
فً نكاحهماا لاو كاانوا فاً مكاان آخار ..أماع كال هاذا القادر مان البشااعة تتؽنجاان
وتتقااافزان وتتبادلهمااا األٌاادي والنظاارات؟! .أخٌاارا صااارت للقاابح سااوق نافقااة فااً
كتسٌعوت ..اللعنة على كل شًء ..هةالء العرب هم السبب فاً كال ماا ٌحادث لاً
هنا فلو لم ٌرجموا الحجارة على الجٌش فاً ؼازة والضافة لماا كاانوا هناا ولماا
كنت واقفا اآلن فً كل هذا البرد والموت والحرمان.
رفع رأسه صوب الخٌام وقد تمنى أن ٌرى أحادهم خاارج السالك فاً محاولاة
للهرب ..زفر بعنؾ فخرج البخار مشاهدا من بعٌد :سوؾ أطلق النار ..لان أناادي
ولن أحذر ..سوؾ أطلق فً اتجاه الصدر والرأس مباشرة على واحاد مان أساباب
وجودي هنا ..سوؾ نرى إلى أي مدى سٌقترب هاذا العرباً الملخاالخ( )1وساوؾ
أنتظر فلربما حدثته نفسه بالتسلل والهرب ..دعاه ٌتسالل ٌاا إلاوهٌم .ودعناً أشافً
شااٌبا ماان ؼلٌلااً ..اباان الكلااب ال ٌتساالل وال ٌتعاادى الساالك ..اباان الكلااب ٌتراجااع
وٌذهب إلى الجهة األخرى وٌتركنً مع هذه الناار ماع أناه كاان قرٌباا مان السالك
منذ لحظات ..لٌتنً أطلقت علٌه إذن ألخذونً من هنا ولحملونً إلى أٌة مصاحة
للعااالج ..آه ..سااحقا سااحقا ٌااا إل اه الجنااود ..لماااذا تخلٌاات عنااً اآلن والعربااً فااً
قبضااتً؟! .لقااد كااان لااً منااذ لحظااات فلماااذا تركتااه ٌااذهب وتركتنااً أؼتاااظ! ..ال
تاازعم أنااك فااً صااؾ هااةالء الملخالخااٌم ..أناات لااً وهاام لااً أمااا هااذه الصااحراء
فلٌست كذلك...
السجناء قا ابعون فاً خٌاامهم فاً حلقاات حاول أجهازة الرادٌاو ٌساتمعون إلاى
أنباااء العااالم المتااوتر .والشااٌ ذٌاااب تلتمااع عٌناااه فااً تشااؾ صااارخ وهااو ٌراقااب
صاابر القلاق :هاذا هااو! ..قلات لكام باأن الٌهااود هام الٌهاود .صادقتموهم فخاادعوكم..
1ـ ملخالخ :كلمة عبرٌة معناها :قذر .وجمعها (ملخالخٌم).
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رابااٌن خٌاار ماان شااامٌر!ٌ ..ااا أوالد الكلااب كٌااؾ لكاام أن تفكااروا بهااذه الطرٌقااة
المخالفااة للقاارآن! ..رابااٌن وشااامٌر مااا همااا إال مثاال عااذرة مقسااومة بااالخٌط ماان
المنتصؾ فبأي شًء تفضال قطعاة الخاراء أختهاا؟! ..راباٌن ألؽاى اإلبعااد ثام هاا
هو اإلبعااد قاادم مارة أخارى وعلاى ٌاد نفاس الشاخص ماع فاارق أن إبعااد راباٌن
سوؾ ٌكون أكثر عنفا وقسوة وبموافقة كل العالم ..أكال هاذه المادة فاً الساجن ثام
نبعد؟! ..ألم ٌكن تنفٌذ اإلبعااد فاً المارة األولاى أرحام وأجادى بال وأكرم؟!..هكاذا
تتبدى اآلن حقٌقة المعركة عارٌة دون لبس ..ساٌبعدون المسالمٌن فقاط هاذه المارة
أما العلمانٌون فهم أهل الحوار والسالم والمفاوضاات وربماا الصاداقة .فهال تقتناع
أخٌرا ٌا صابر الكلاب! ..ال جادوى مان أي حاوار ماع هاةالء فهام ٌرٌادون الساالم
مع الٌهود فهل تستطٌع القبول بأطروحاتهم الذلٌلة هذه؟! ..هل توافق علاى التخلاً
عن حٌفا وٌافا واللد والرملة؟ ..من ٌدري فربماا كنات ماثلهم ..ربماا كنات علمانٌاا
متخفٌا فً أزٌاء المسلمٌنٌ ..ا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دٌنك..
العالم كلاه مشاؽول .والزٌاارات ممنوعاة .والمحاامون لام ٌسامح لهام بالادخول..
أفرؼوا ما أحضروه عند الباب ثم عادوا بعد أن أبلؽوا بأنه قد تم تأجٌل النظار فاً
االعتراضات ..حضر الشرطً منادٌا على الشاوٌش فخرج المعتقلون من خٌامهم
لٌعرفااوا الساابب ..كاال شااًء متوقااع وكاال صااوت مسااموع ..عاااد الشاااوٌش حااامال
بعا الحاجٌااات القادمااة ألصااحابها وكااان مان ضاامن ذلااك مرطبااان عساال أخااذه
الشٌ ذو القعدة وفتحه ثم أدخل إصبعه فٌه وأخرجه العقا ماا علاق باه ثام تلفات
ٌمٌنا وٌسارا ولما رأى أن أحدا لم ٌتنبه لفعلته مد إصابعٌن مقرباا المرطباان مان
فمه ثم لعق مرة أخرى بشراهة الهثة .وإذ سال العسل على لحٌته فقد سارع إلاى
مسااحه ملهوفااا فتااورط أكثاار وانتشاارت اللزوجااة علااى لحٌتااه بصااورة واضااحة
وشعر اآلن بأناه مراقاب .لكناه تلفات .فشااهد بسامة صاابر مان بعٌاد وعارؾ فٌهاا
ٌادر ماا هاو فاعال .لكناه
السخرٌة مكتشفا ـ لشدة لوعته ـ بأنه رآه .فاضاطرب ولام ِ
مد ٌده تحت البرش بشاجاعة مفاجباة وأخارج ملعقتاه وقاد صامم علاى االقتحاام
وابتدأ ..ال .ال .فما فابدة التلفت وأنا تحت األنظار؟! ـ حدث نفسه الشٌ ذو القعادة ـ
سوؾ ألعق منه كل صباح ملعقة على الرٌق ألصلح من صاوتً فكلهام معجباون
به ..صوتً الجمٌل هو الذي رفع من قٌمتاً باٌن هاةالء النااس ـ وهناا عاادت إلٌاه
ثقته بنفسه فترجمها إلى عمل فوري فمد ٌده مرة أخرى ولعق ملعقة أخارى لام
لٌادس العسال تحات البارش
ٌسقط علاى لحٌتاه شاًء منهاا .ثام ا ْنحناى إلاى األر
بهدوء ـ إذا خرجنا من هنا مبعدٌن فسوؾ أقوم بتألٌؾ فرقة إنشاد وأذرع بها كال
األماكن .وسوؾ ٌصبح لً اسم معروؾ ..ولكن ٌنبؽً تؽٌٌر هاذا االسام مناذ اآلن
فالشٌ ذو القعدة اسم ال ٌمكن وصفه بالجمال ..فمااذا أسامً نفساً؟! ..زرٌااب ال
ال فقد كان فاسقا ماجنا ال ٌستحوذ على إعجااب الشاٌوخ فادعنً مان هاذا االسام..
أ ْنجشااة! ..ال فقااد كااان رقٌقااا ٌخ ادر صااوته العااذارى ..أرٌااد اسااما ٌااوحً بااالقوة
خصوصا وأننً سوؾ أؼنً للجهاد ..أبو دجاناة ..اسام مناساب لاو لام أسابق إلٌاه..
أبو العواصؾ ..وجدته! ..نعم فأبو العواصاؾ اسام مناساب خصوصاا ماع الطبال

3..

والدؾ ..آه لو كان المشاٌ ٌبٌحاون الادرامز! ..ال أدري لمااذا ال ٌبٌحوناه وهاو ال
ٌختلؾ عن الطبل كثٌرا! ..سوؾ أؼنً فاً كال مكاان وساوؾ ٌصابح عنادي ماال
كثٌر ٌتٌح لً أن أبدأ حٌاة جدٌادة بزوجاة جدٌادة ..واإلبعااد ٌجاب ماا قبلاه ..ومان
ٌدري فربما أصبحت كادرا كبٌرا! فالمبعدون ٌصبحون قادة فً أؼلاب األحٌاان..
ٌااا هللا! ..القابااد المبعااد أبااو العواصااؾ!ٌ ..ااا شااٌ ! ..بااال شااٌ ذو القعاادة ب اال بطااٌ
أصفر! ..هللا ٌسامحك ٌا أمً.
صابر عصفور فً قفص ٌنتظر أن تمتد إلٌه األٌدي فاً كال حاٌنٌ" ..اا شاارد
ماان قضاااي مااا لااك رب سااواي" ..منااذ اختطاااؾ الجناادي ورابااٌن ٌهاادد باتخاااذ
إجااراءات ٌاارى أنااه ال ٌنبؽااً أن ٌلومااه علٌهااا العااالم! .وال حاجااة لخااارق الااذكاء
لمعرفااة أن المقصااود هااو اإلبعاااد ..اإلبعاااد هااو الحاال وأناات اآلن تحاات الطلااب
ومرأى العٌن وما هو إال أن ٌطلبوك فتمتد أٌدٌهم لٌحصلوا علٌك ..وماا كال مارة
تسلم الجرة ..لقد صارت قواعد هذه اللعبة معروفة لدٌك ..ولكن كال شاًء مناك ٌاا
كلااش ..أناات الااذي سااٌبعدنً هااذه الماارة فلااو تقاادمت بطلااب االعتاارا فااً حٌنااه
لخرجت بالقطع ثام لماا ناالنً أحاد بعاد ذلاك أبادا ..أماا اآلن ٌاا صاابر فماا علٌاك
سااوى انتظااار الشاارطً والورقااة والمناااداة علااى الاارقم ..سااوؾ ٌقااؾ عنااد الباااب
وٌنادي األرقام .ولسوؾ تتسمع وتتسمع آمال أال ٌخارج رقماك .وقاد ٌتاأخر قلاٌال
أو كثٌاارا إلااى حااد وقوعااك فااً شاارك األماالّ .
وإذاك فقااط ٌخارج  ..وعناادما ٌنطقااه
الشرطً فسوؾ تحاول إقناع نفسك باأن خطاأ ماا قاد وقاع .وساوؾ تطلاب مناه أن
ٌراجع ما قرأ .وبعد أن ٌعٌد قراءة الارقم بتاأفؾ واضاح ساوؾ ٌاأتً دور القناوط
والٌأس والنهاٌة ..أما زمالةك المجاهادون فكلهام ساوؾ ٌنظار إلٌاك فقاط بعاد أن
ٌطمااابن علاااى رقماااه .ولساااوؾ ٌنظااارون ّإذاك ِبحسااارة حقٌقٌاااة محااااولٌن إخفااااء
سااارورهم ألن أرقاااامهم لااام تقااارأ ثااام ٌصاااط ّفون واحااادا وراء اآلخااار لٌعاااانقوك
متناسٌن كل الخصومات السابقة .ثم ٌحمل أحدهم حقٌبة مالبسك ـ كأن هذا هو أهام
ماا ال تساتطٌع فعلاه ـ حتاى البااب لتخارج إلاى البااص ..هال ساٌكون الشاٌ ذٌااب
معك هذه المرة؟ .طبعا..
سبحان هللا! ..كنت أنتظر اإلفراج بعد أٌام ثم ها هو الكلش ٌبعدنً!.
الٌوم ٌمضً ثقٌال متباطبا ..أخٌرا ٌوشك على االنتهاء .والمتمشون القالبال فاً
الفورة على ؼٌر عادتهم ال ٌتناقشون ..وإذ وجد الجنادي مقتاوال آخار األمار فقاد
صار المجاهادون اآلن مشاؽولٌن بالبحاث عان أمكناة ألٌادٌهم :فأحٌاناا ٌدساونها فاً
جٌوبهم وربما أخرجوها لٌهرشوا بها أقفٌاتهم محادقٌن فاً األسافلت .أماا إذا كاان
المطلوب التحدٌق فً السماء فإنهم سٌستخدمونها فً تلك اللحظة بالاذات لهارش
مااةخراتهم التااً أصااٌبت بالبواسااٌر ..حسااب هللا وحااده هااو الااذي كااان ٌهاارش بااٌن
فخذٌااه بشراسااة تشاابه أن تكااون ولهااا .وكلمااا شااعر بأنااه ؼٌاار مراقااب امتاادت ٌااده
تحاات .وكلمااا هاارش تضاااعفت لدٌااه الرؼبااة فااً المواصاالة .حتااى إذا مااا شااعر
بالخطورة انتزع ٌده بعزم مقررا أن ٌتوقؾ ..إلى أن أصبح ما باٌن فخذٌاه شابٌها
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ِبجلااد حاارذون مساالوخ .ورؼاام أن فطرٌااات التٌنٌااا تلجااأ إلااى الكمااون فااً مثاال هااذا
الموساام إال أن الاادؾءن الناااتج عاان حلااة الصااوؾ الداخلٌااة ٌشااعلها .والحااوفٌش
ٌرف أن ٌصرؾ لاه الادواء ماتعلال بضارورة خروجاه إلاى المربعااه لكاً ٌاراه
الطبٌب .ومتى ٌخرج إلى المربعاه ثام متاى ٌكاون الطبٌاب بهاا؟!" ..حِانّ ٌاا حماار
لما ٌِجٌك العلٌق"!.
الحكومة اإلسرابٌلٌة منعقدة بصورة دابمة .والٌمٌن فً الكنٌست ٌطالب بفار
أقصااى العقوبااات علااى "اإلرهااابٌٌن" وعااابالتهم .وخااالل كاال ذلااك تاادور عجلااة
االعتقاالت واالقتحامات الٌومٌة والتحقٌق حتى ازدحمت المعتقالت بالناس وهاذه
المرة كلهم من المتدٌنٌن .وهنا داخل كتسٌعوت كل شًء صامت تماما فً انتظار
المجهول.
وراء السلك فاً الطرٌاق المةدٌاة إلاى بااب القسام ظهارت إحادى المجنادات..
كانت تمشً وتتؽنج والجندي من ورابها ٌرقبها بنظرة والهة ..كاان ٌحمال بندقٌتاه
ِبح زن شدٌد .وكانت تمشً من أمامه بفرح عظاٌم .هاً تعارؾ بأناه مجارد جنادي.
وهو ٌعرؾ بأنها تحكم فً هذا المكاان علاى كباار الضاباط .لاذلك لام ٌكان طامعاا
فٌها بقدر ما هو حسٌر..
أخٌرا وصلت إلى الباب وتوقفت .وكان الصمت قد تمادد وتطااول حتاى أثقال
كل شًء .وصاارت أصاوات األنفااس مساموعة كالمطاارق ..لاو وقعات اآلن علاى
األر إبرة لسمع لها رنٌن!.
تقاادم الشاااوٌش نحااو الباااب مضااطربا .ونااادت المجناادة رقمااا مااا .فأطاال الجمٌااع
الهثااٌن .وكااان رقاام حسااب هللا خاارج مرتعبااا وقااد اصاافرّ وجهااه ..ولكاان المجناادة
قالت:
ـ المربعاه.
فتنفس الصعداء:
ـ الحمد هلل!ٌ ..ا شٌخة! ..المربعاه!.
قال لنفسه بارتٌاح كاد أن ٌكون مسموعا.
تبعها بعد أن أؼلقت الباب ..تقدمته ..بعد االلتفافة األولى بعٌدا عان الماردوان
رفاع بصااره محادقا فٌهااا .كانات عجاازاء عظٌماة اإللٌااة فاً بنطلااون كااكً ضااٌق
مهمتااه ترتٌااب التااداول بااٌن الفلقتااٌن بانتظااام :صااعود هنااا ٌوازٌااه هبااوط هناااك ثاام
صعود هناك ٌوازٌه هبوط هنا ..ارتعش قلٌال وقد أحس بالبرد ٌساري فاً عماوده
الفقري :النظرة األولى لاك والثانٌاة علٌاك .فحارام ٌاا حساب هللا ..تلفات قلاٌال وإذ
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الحظ أن أحدا ال ٌراه فقد نظر مرة أخرى وأطاال :إن كاان ال باد مان أن تحساب
علًّ نظرة فلاتكن طوٌلاة ..ال ٌمكان أن ٌكاون العقااب متسااوٌا فاً كال الظاروؾ.
وههناا ظااروؾ مخففااة .ثاام إن الٌهودٌاات كلهاان سااباٌا مااع وقاؾ التنفٌااذ ..هاال كناات
سأقبل بهذه لو كانات الظاروؾ طبٌعٌاة؟! .ال ٌمكان خصوصاا ماع تاوفر الكثٌارات
ؼٌرهااا بعااد االنتصااار ..السااجن ٌشااعل النٌااران فااً الصاافٌح البااارد ..تطلااع إلااى
عجٌزتها المذهلة وكانت النظرة هذه المرة شجاعة إلى درجة أن تخ ٌّل حساب هللا
أمااورا وأوضاااعا ال تلٌااق بااه وهااو دكتااور شاارٌعة أن ٌفكاار فٌهااا :ال جناااح علااى
حدٌث النفس ما لم ٌتحقق ..رفع بصره إلى األعلى قلاٌال وإذ الحاظ أنهاا رجراجاة
واسعة تحتاج إلى وقت للطاواؾ بهاا فقاد قارر أن ٌةجال ذلاك إلاى رحلاة العاودة
ألنه كان قد اقترب اآلن من المربعاه..
التفتت إلٌه المجندة فرأت خٌمة مستحدثة بٌن فخذٌاه ..ضاحكت بصاوت عاال
وقد أعجبها الموقؾ ..طأطأ رأسه وقد احمرت أذناه وتذكر قبح وجهه وفكار فاً
هذه اللحظة أن لو لم تكن فٌه بثور فلربما كان رد فعل المجندة أقل سلبٌة ..لكنهاا
واصلت المشً وواصل التحسر ..وعند المربعاه توقفت قابلة بدالل:
ـ تكنٌس(.)1
دخل متهٌبا ٌحدق فً كل شًء .الحاظ وجاود سارٌر حدٌادي فاضاطرب ودار
رأسه متوقعا أن ٌحدث معاه مثال ماا ٌسامع فاً التعمٌماات االعتقالٌاة ..وكاان فاً
داخله شًء ٌتمنى ذلك .لكن الطبٌب أفشل علٌه خٌاالته فادخل فارتخات أعصااب
حسب هللا وانكمشت الخٌمة خوفا من الفضٌحة .لكنه أحس بالبلال ..تنهاد بارتٌااح
بعد أن استوت التضارٌس تماما .وقال الطبٌب:
ـ آه! ..انت اللً عندك تٌنٌا؟.
ـ نعم.
رد متهٌبا.
ـ اخلع بنطلونك.
قال الطبٌب ِبحٌادٌة باردة وهو ٌعدل من وضع نظارتٌه على أرنبة أنفه.
ـ نعم؟!.
قوقأ حسب هللا مثل دجاجة وحٌدة فً قنّ وٌحاولون اآلن القب

1ـ عبرٌة بمعنى :ادخل.
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علٌها

ـ تورٌد إت همخنساٌم(.)1
كان الطبٌب خالل هذه العبارة ٌفصل بٌن كل كلماة وأخارى متكباا علاى كال
حرؾ ِبحسم واضح.
ـ ضروري؟.
تساءل حسب هللا بلوعة واضحة وقد تذكر البلل.
ـ طبعا .ال بد.
ارتجفت ٌده ولكنه فك البنطلون .وجثا الطبٌب على ركبتٌه محادقا وقاد وضاع
على المكان المطلوب عدسة مكبرة ..حدق طوٌال .ونقل العدسة إلى أمكنة مختلفاة
وحسب هللا رافع رأسه جهة السقؾ .ثم وقؾ متنهدا:
ـ ٌا حبٌبً حافظ على النظافة.
نظر بطرؾ عٌناه نحاو المجنادة فشااهدها تبتسام باشامبزاز .فاازدادت كراهٌتاه
لالحتالل وهو ٌقول:
ـ كل ٌوم أؼتسل ٌا دكتور.
ـ ا ٌااا حبٌبااً شااوؾ حالااك .الزم ْتح اافظ ع النظافااة .خااذ هااذا الاادهون الجدٌااد1
مرات فً الٌوم ..مع السالمة.
وعاد حسب هللا مطأطباا رأساه وقاد ازداد شاعوره بالمهاناة خصوصاا بعاد ان
الحااظ كٌااؾ تعماادت المجناادة أن تمشااً وراءه هااذه الماارة! .وال جاارم فقااد تأكااد
المسكٌن بأنها اآلن تتأمل قامته المخروطٌة وتتعجب من آٌات الصنعة اإللهٌة.
ازدادت كراهٌته لالحتالل! ..وبمجرد أن دخل المردوان قال لمن حوله ِبحزم:
ـ ٌجب أن نمنع الخروج إلى المربعاه .حتى أنا حاولوا إسقاطً .تصوروا!.
خٌم الظالم فً األفق ثم بدأ ٌزحؾ نحو الماردوان .علات الجلباة جهاة اإلدارة.
وعاد عمال المطب مبكرٌن :ال بد أن ثمة شٌبا ما فالعشاء لم ٌصل بعد! ..وهماس
عمااال المطااب لماان حااولهم بااأن عااددا كبٌاارا ماان الباصااات قااد وصاال المعتقاال..
ترحٌاال؟! ..ترحٌاال إلااى أٌاان؟! .إبعاااد؟! ..وكاام سااٌبعدون بهااذا العاادد الكبٌاار ماان
الباصات؟!.
1ـ عبرٌة بمعنى :اخلع البنطلون.
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كثرت الهمهمة داخل الخٌمة ..وارتجؾ قلب صابر وقد أٌقن بالمصٌر الاتعس..
لم ٌكن ٌملك إال االنتظار ..االنتظار خانق ..جاؾ حلقاه حتاى شاعر بأناه ؼٌار قاادر
على النطق ..تكاثر الهمس من حوله فقاد كانات أؼلاب العٌاون متجهاة إلٌاه ..كلهام
ٌعتقدون أنه صاحب الحظ األوفر هنا ..هاو والشاٌ ذٌااب .فاتجااه الارٌح اآلن باات
معلوما .والهدؾ صار واضحا.
أحس باالختناق أكثر فأكثر فخرج إلى الفورة تشٌعه النظرات .كاان المعتقلاون
ٌاادورون فااً الفااورة علااى ؼٌاار هاادى مثاال براؼٌااث بااٌن حصااٌرتٌن ..تطلااع إلااى
السماء .وكانت النجمة أم ذنب هناك واقفة فً األفق اللٌلً ساطعة كما لم تكن أٌاة
مرة فً تلك اللحظة التً تسبق اشتعال المصابٌح.
وصااالت الباصاااات وصاااارت اآلن مااارأى العاااٌن ..مااان وراء زجااااج النوافاااذ
رةوس .وفً الرةوس عٌون .وعلى كال العٌاون عصاابات ..إذن فقاد حلات سااعة
النهاٌااة! ..وصاال الشاارطً أخٌاارا محاطااا بااالجنود المساالحٌن وباادأ ٌنااادي علااى
األرقام ..عاد صابر إلى الخٌمة وقاد قارر أال ٌسامع شاٌبا ..توقاؾ الناداء .وعارؾ
كل منادى رقمه ..ولم ٌخرج رقم صابر.
انقلباات الخٌمااة .وكااان عاادد المطلااوبٌن كبٌاارا :أكثاار ماان عشاارة ماان مااردوان
واحد! ..اإلبعاد جمااعً فالشارطً ٌناادي فاً الماردوان المجااور كاذلك .مان باٌن
المطلوبٌن الشٌ ذو القعدة والشٌ ذٌاب ..أما أنت ٌا صاابر فلام ٌخارج رقماك!..
معقول! ..ربما! ..من ٌادري! ..رقام حساب هللا كاذلك لام ٌخارج وماع ذلاك فوجهاه
ممتقع وجسمه ٌرتجؾ ..ال ٌمكن اعتبار األمر منتهٌا إال بعد رحٌل الباصات.
وقااؾ المعتقلااون ٌودعااون المطلااوبٌن ..العناااق مااةثر ولكنااه ال ٌفٌااد ..باادأوا
بالخروج وصاعود الباصاات ..هادرت محركاات الباصاات .وتمناى صاابر مان كال
قلبه لو تؽادر ..األصوات تتصاعد كاذلك مان األقساام األخارى البعٌادة ..هاذه اللٌلاة
فً كتسٌعوت نهار ال ٌعرؾ النوم.
تحركت الباصات ولكنه لم ٌتنفس الصعداء ..عاادوا إلاى الخٌماة التاً ا ْنخفا
عدد سكانها إلاى النصاؾ تقرٌباا ..الخٌماة صاارت اآلن واساعة والبااقون أصابحوا
اآلن متحلقااٌن فااً زاوٌ اة منهااا ..جمااٌعهم صااامتون وتساامع أصااوات أنفاسااهم ماان
بعٌد..
ثم جاءت باصات أخرى ..وجاء الشرطً ٌناادي مان جدٌاد ..خارج رقام صاابر
فااً مقدمااة األرقااام ..زفاار بٌااأس ..أخٌاارا انتهااى األماار فوقااوع الاابالء خٌاار ماان
انتظاااره ..لاام ٌفاجااأ فقااد كااان إحساسااه سااباقا ..اسااتمر النااداء واسااتةنؾ التقبٌاال
والتودٌع ..ولم ٌخرج رقم حساب هللا هاذه المارة كاذلك ..احتضانه حساب هللا حساب
األصول وتبرع له بالوعود التً كان كالهما مادركا أنهاا لان تتحقاق ..عانقاه كال
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مان حساان وشااوكت وحسان وعمار وجهاااد وإٌااد رفاقااه فاً اإلبعااد الااذي لام ٌااتم
ولوح له الباقون من وراء السلك ..هز زهٌر قبضته مشجعا من بعٌد..
خطا صابر نحو الباب وقبل أن ٌؽاادر التفات إلاى جهاة حساان ولاوح لاه بٌاده
آخر الوداع ..وكانت أضواء المصابٌح تنعكس فً عٌنٌه المؽرورقتٌن..
صعد إلى الباص وجلس على أول مقعد واجهه .ثام امتادت ٌاد بعصاابة ساوداء
فشاادتها علااى عٌنٌااه بٌنمااا كاناات ٌاادان ؼٌرهمااا تشاادان الوثاااق البالسااتٌكً علااى
معصمٌه ..ثم سار الباص.
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