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  طياره كرؽ،  امرأة تنشر على حبل غسيل، طفل يلعب، قط نائم،ة، كاف فنانا بالفطرة، فكل مشهد يستوقفو كيتخيلو لوح

. كفراشو تحوـ فوؽ زىرة كمركج ربيع 
: قاؿ لو أستاذ الرسم

 لماذا ال ترسم ما حولك، يعني الواقع؟لكن ، لكن ، أىذا ما ترل؟ . ىذا جميل -  

 اىتزت عضلة في صدغو كانحرفت نظرة من عينيو لجهة اليمين، كظل الجفناف مرخياف بشبو نعاس، لكن النظرة الموركبو 
لكن األب كقف  . كىذا بالذات ما فسره أستاذ الرسم لوالده بياع الكتب . كلد حساس، كلد ناعم كلد رقيق، : كشفت سره

 :  فعاد األستاذ يهدئ ركعو" طيب كبعدين؟": يرمش كيحك رأسو كيتمتم
 . ابنك ممتاز، أحسن كاحد عندم في الصف-    

 :فعاد الوالد يرمش كيحك كيتساءؿ
  !بس الولد دايما سرحاف-  

 : بحرارةقاؿ األستاذ 
.  لكنو أحسن كاحد عندم في الصف.  حالمألنو  موىوب،ألنو -  

 كاف رآىا عند جاره بائع الساعات كالنظارات قرب ة جديدةكىذا ما جعل األب يعود إلى بيتو ذاؾ المساء كفي يده ساع
 التي تجعل من كجهو النظرة كأخذ يقلبها كيشقلبها كينظر إليها بطرؼ عينو تلك  ؟ةسع سع ساع: بحيرةلكن الولد قاؿ  . الجامع

.  ديجيتاؿ  ساعة .معتبرة سويسريةساعة :   فقاؿ الوالد .شبو معاؽ
: طأطئـقاؿ الولد كىو 

 .عن عن عندم سع سع ساعة-  
: اندفع األب

 . ىذه ديجيتاؿ، ال تقدـ ساعة كال تؤخرعتيقة، لكن ىذه،  ساعة-  
: بسرعةقاؿ ؼكأخيران ضاؽ بو الوالد   . بصوت خافتمبهمةلم يجب الولد كظل يقلبها بين يديو كيدمدـ بكلمات 

شو بدؾ؟ يعني - 
:  تهتز في صدغو كقاؿ ىمساةظل الجفناف مرخياف بشبو نعاس ، كالعضل

 .نظاره شمس-  
 كيطلب نظاره شمسيو بعشرة شيكل تصنيع معتبرة سويسرية ساعة ألنو لم يفهم لماذا يرفض الولد بدىشةنظر أبوه إليو 

 أحسن كاحد األستاذ، ال ليس ألف ، فهو كما قاؿ .  . .ألف الولدأ   .مذىوؿالصين كاف رآىا قبل يومين ككقف يشاىدىا كاؿ
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 ة يعني ممكن أف يتخرج كيحصل على بعث  ليس غبيان أك شبو معاؽ ، يعني نافع في مدرستو،يعني الولد  .عنده في الصف
 لكن ال بأس، كلد نافع،  ! رح، دكمان نعساف كيثأثيءادكما حالم، دكمان س!  ىذا ال يصلح للداخل فكيف الخارج؟!  لكن ىذا؟

.  ة مع الساعالنظارة إذف  .كلد موىوب، كأحسن كاحد عنده في الصف
ظل يتأخر كيثأثيء كينظر من تحت . لكن الولد لم يتغير .   شمسيوة ديجيتاؿ ككذلك نظارساعةلو            كىكذا اشترل

لكنو ظل يداكـ خلف الكاكنتر يقرأ   . يبدك كأنو نائم أك شبو ضريرة شماالن كساعة يمينان كساعة بشكل موركب ساعةالنظار
، 48،  أم بعد احتبلؿ النكبةفأبوه صاحب مكتبة الجليل بدأ حياتو بعد .  مجبلت كجرائد كيبيع الكتب كالدفاتر من غير ضجيج

 ة عين المرجاف كبرت فجأة، أم بعد احتبلؿ باقي فلسطين، تطور جدان ألف بلدة كبعد النكس .بسكليتكموزع جرائد على 
فكبر الجامع كازداد عدد المصلين كبنت األكقاؼ صف دكاكين اختار أصغرىا .  أخرل أكبر من تلكة، ىجرةبسبب الهجر

ـ كمثقف ألنو يبيع المطبوعات كألف اسمو م بأنو فوةكىكذا أصبح معركفا في البلد. الدرج كبسعر زىيد ال يذكرتحت كأقربها 
 على كل لساف بفضل مراسلنا اسمها كقد بات ةفأحيانان نقرأ بشغف شديد أخبار بلدتنا النكر.  ينزؿ في جريدة القدس كمراسل

 لخارج حدكد البلدةجاءنا من مراسلنا فضل القساـ أف بلدية عين المرجاف قد قررت نقل مزبلة : الن نقرأ مث.  المقداـ فضل القّساـ
أك نقرأ .   كزكاحف في فصل الصيفةالبلدية كذلك بناء على إلحاح األىالي كالمصطافين بسبب الناموس كالبرغش كركائح كريو

جاءنا من مراسلنا فضل القساـ أف سكاف مخيم عين المرجاف ىجموا على مستوطنة كريات شيبع ككسركا األنابيب : مثبلن 
. كالمجارم ففاضت األكساخ على الشارع ككركـ اللوز كاشتبك الناس بالمستوطنين كقوات الجيش

 .  كيقوؿ كلمة الحق كال يعبأكاالحتبلؿ            كىكذا صرنا نعرؼ أف مراسلنا فضل القساـ صاحب مبدأ ال يخاؼ الجيش 
 اف قليل الكبلـ كدكمان سرحةفهو في العاد.   أحمد ألف اآلخر ال يعبأ بكلمة حق أك باطل أك أم كبلـبابنوكىذا يفسر خيبة أملو 

 لكنو ليس كذلك، فهو كلد .ة غريبة ال سمح اهللكيثأثيء كلو نظرات موركبة تشي بالحذر كالترقب ككأف الولد يخفي سرا أك عاه
 قبل أف ينزكم خلف ة  مكتومة ثم يبلع باقي الكلمات كىو يغمغم بأصوات غامضبغزارة" شكران " لطيف كمهذب كيقوؿ 

أك دفتر رسم يناكلو المطلوب بدكف كبلـ كيمد يده ليعد ة  كإذا جاء أحدىم يطلب جريد .الكاكنتر يقرأ  أك يرسم كيخربش
.   كيعود إلى ما كاف يفعلو قبل دقائق، يقرأ  أك يرسم كيخربش الدرجالقركش بطرؼ عينو قبل أف يضعها في 

 كىو ينفخ ببخار الفم ثم لبسها بتأف ة كمسحها ثانية كثالثةبتسم بحذر كأمسك بها مثل التحفا ة          كحين ناكلو أبوه النظار
. كمنذ ذاؾ الحين لم ينزعها إال للنوـ أك االستحماـ  . شديد

 باتت سببان في نزاع جديد بين البلدية ة الجديدة حتى يصور مزبلة البلد ألف المزبلالهضبة إلى          كفي يوـ ما، أخذه أبوه 
 لكن مخيم عين المرجاف يقع تمامان على تلك البلدية، نقلت مزبلة عين المرجاف إلى خارج حدكد  فالبلدية. كمخيم عين المرجاف

  لم تصغ فقرركا نشرة فتذمر سكاف المخيم لكن البلدم .ىبة ريحك ة كالركائح تصل المخيم مع كل نسمةالحدكد، كدخاف المحرؽ
.  كىذا بالذات ما جاء بمراسلنا مع كاميرتو كابنو أحمد في ذاؾ العصر إلى الموقع لتصوير الوضع .ةالخبر في الجريد
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ففسر أبوه أف ساعة الكاميرا تعد اللقطات  .  كرأل فرقان بين األرقاـة ساعة الكاميرا الرقميإلىنظر أحمد في ساعتو ثم نظر  

:  كقاؿ ببطء كي يفهمةكأشار بإصبعو للفتح .  فتعد الوقتالسويسريةأما ساعتو 
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 كإذا ضغطنا على ىذا الزر يبتعد الزكـ كإذا  .ةكىذه في الوسط ىي العدس  أترل ىذه ؟ ىذه األرقاـ لعد الصور، - 
! مالك؟ مالك؟. ألِق نظره.  ضغطنا يقترب الزكـ

 العدسةفقد تصادؼ مركر كلب أماـ الكاميرا أثناء توسيع   .ة مفاجئو مذعوربحركةككاف الولد قد دفع الكاميرا عن عينو 
 كىذا يعني أف  . فوضع الرجل عينو في الخـر كرأل ما رأل فأدرؾ أف الولد خاؼ من الكلب .فبدا ضخما كقريبان جدان كمخيفان 

كىذه البلد صعبة جدان فيها    يعيش في ىذا الجو كلد مثلو؟أففما معنى .  للدعك كالتصليب جةالولد خرع جدان، طرم جدان كبحا
 فيها مخيم عين المرجاف حيث لجأ ىو كأىلو قبل  .، فيها رجاؿ تحت األرض كفوؽ األرض كعمليات كمآتممحاكماحتبلؿ ك

، ثم صينية ة كبدأ حياتو ككل أبناء المخيم على تراب األرض، ثم كرتونة علك ، ككاف مازاؿ بعد صبيان،ةأكثر من خمسين سن
 كالسيارات كيصرخ كيقوؿ بدكف كلل ، ة كىو يقفز من ىذا الرصيف لذاؾ الرصيف الى الشارع عبر المارة، ثم جريدةحبلك

 الجامع، ثم أماـ، ثم كشك صغير ةكمن ىنا قرش كىناؾ قرش حتى افترش أكؿ بسط!"  اقرا األخباركسخنو ةاقرا األخبار طاز"
، كلوال جلده المبطن  كقططها من البرد ككاجو كبلب الحاراتنشفلكن أثناء تلك القفزات كالمراحل جاع كعطش ك .الدكاف

ح كقلب مسا في ىذه البلد، جلد التمإليو ىذا ما تحتاج إذف.  بجلد التماسيح لكاف اآلف مثل كثيرين في الشارع خلف البسطات
 فكيف سيعيش ابنو ىذا بقلب خرع كقلوب البنات كلساف مربوط كيثأثئ كعين من خلف  . ال ترمشة كعين صاحيجامد
:  قويةةنادل ابنو بصرخ  ! ؟ةالنظار
.  عندم كتعاؿ النظارة شيل -  

 ةنظر الولد بحير .  كريات شيبع على طرؼ األفقة ككركـ اللوز كمستوطنة تطل على المزبلة ككاف يقف فوؽ صخر 
فمشى ببطء كببلدة كىو ينظر تحت قدميو كيختار مواقع أقدامو ببطء !" قوؿ لك تعاؿب"كقلق كلم يتجاكب، فصاح أبوه ثانية 

 حتى كاد ة شديدة بقوإليوكظل يحدجو بصبر نافذ حتى اقترب كمد يده فسحبو !"  ياهلل تحرؾ" فاحتد أبوه كفقد صبره،  . شديد
 لكنو استعاد توازنو كأمسك بابنو لصق صدره ككجهو لؤلفق ككركـ اللوز كقاؿ بلهاث كىو ينظر فوؽ رأسو،  .أف يقع فوقو

 ابنو شةأحس األب برع.   فارتعد الولدة عصبيةما زالت فوؽ عينيو فنزعها عنو بحركة مفاجئة ككانت النظار."  شوؼ كتطلع"
. لكن دقات قلب الولد تحت كفو جعلتو يذكب اشفاقان، فاىتز صوتو كترجرج كامتؤل بالحزف كالعواطف .فازداد غيظان كنفاذ صبر

 من تحتو ثم مستوطنة كريات شيبع ثم امتداد المخيم كىو يدفع بالكاميرا ليدم ةكأشار إلى المزبل."  شوؼ كتطلع"كقاؿ بأسى، 
: ابنو كيضغط عليو كعليها

. شوؼ كصّور.  بالكاميرا زم الرسمةالصور.  شوؼ كصور .  شوؼ بالكاميرا - 
مركج نظر الولد كرأل األشجار كاألفق البعيد كفضاء رحبا كعصافير كرأل أزىار كركـ اللوز كالمشمش كمن تحتها ك 

 كعصا الراعي، كالكلب ىناؾ بين الخضار يبتعد عنو كيتجو نحو مستوطنة كريات شيبع كساحة خضراء من ةكالخبيزالدحنوف 
 شعرىا مربوط ذيل فرس كالذيل يطير مع الهزات ة بنت شقراء مثل اللعب . أرجوحة كبنت تتمرجحالساحة ككسط ، خلف السياج

. بجناحين، عصفورة صغيرة ة كبدت البنت كالفراش .ة كرقية كذيل طيارةكيرتفع لفوؽ ثم يسقط على كتفيها كيعود ليرتفع ثاني
: كرأل أبوه الكاميرا تتجو نحو الغرب فشد بابنو كدّكر كتفيو لجهة الشرؽ كقاؿ بحدة

قةركصاؿ-   . ناؾ 
:  بيضاء سمينو تحب األكل كتحب ابنها حب عبادهامرأة كىي  كفي المساء قاؿ لزكجتو أـ أحمد،

.  دلعناهكأنت يا أـ احمد ، يمكن أنا -  
: ة كظلت تمضغ كتشتغل الصوؼ كقالت ببطء كببلدإليو لم تنظر 

. مان زم الفلامكقميصو دشاطر بالصف  نظيف كعاقل ك  اسم اهلل عليو،ما شا اهلل ابنك  ! كيف دلعناه-  
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 :بحيرة           قاؿ 
!"  ألؼ كعمره ما يقوؿ ال آ كال م بس الولد زم البنات ناعم كخوّ - 

ككانت تقصد ابنو مجيد ، فلم يجبها كظل يلعب بالريموت ."  بكره يتعلم من ابنك: "  بببلدة كقالت بهدكءإليو           نظرت 
  فابتسم كتحسر  ."غزؿ البنات" أخرل حتى كجد فيلمان قديمان للريحاني كىو يغني مع ليلى مراد في إلى قناةكنتركؿ كينتقل من 

كانت سمراء بلوف الخبز كعيناىا صغيرتاف مثل الياباف، لكنها حين تضحك كتبرز أسنانا .  مجيد كأياـ زمافأـكترحم على 
كلها ضحكو كالحشاشين تخرج من قعر معدتها كتسحب نفسان كىي تشهق كتضرب بكفها  . كاللؤلؤ تصبح عيناىا كاأللماس

 !" اهلل اهلل  "ةفيصيح بمزاج كسعاد"  جميل؟ ايمتى الزماف يسمح يا"لو بصوت آسر   كتغني .على فخذه فيحس النار تلفح بدنو
 كذاؽ معها مرارة العيش في المخيم في غرفو صغيره بحجم الخم كأصوات  لو،  ابنأكؿكفرش معها أكؿ بسطو، كانجب منها 

، كانتا تغنياف في األفراح شهيرة كأـ ة كاف سعيدان ألف شهيرالقلةلكنو رغم . الناس كأسرار الناس كفضبلت الناس على الشارع
كلهذا تزكجها رغم انف .   كصارت تغني على العودشهيرة ثم تطور حاؿ .كالجنكيات كالطبلةكالليالي المبلح كتنقراف الدؼ 

. من ترفع صوتها بالغناء في بيوت الناس فهي جنكيو قليلة أصل كال تستحق اسم العيلوأفبنو الابيو ألف األب قاؿ   " !؟عيلةأم "  
ق"قاؿ ألبيو،  معرض  كصورة  لكن أبوه ابن حيفا ككادم النسناس كاف ما زاؿ يحتفظ بمفتاح الدار!"  في المخيمكف يابا احنا 
.  كأحلى سجاد من ايراف ألغلى سجاد سجاد حيفا

 كنظر إليها تشتغل الصوؼ فرأل  . كأياـ زماف كىذا الزمن أيامو          كىز برأسو كىو يضحك للريحاني كيتحسر على 
فتذكر تلك كىي ترقص، كىي تغني، كىي تقهقو، كتشرؽ بالضحك " ميشلن "إعبلناتطارات من شحم كلحم كلغاليغ مثل 

، أما ابن ىذه فهو ة ابنها مجيد أخذ عنها خفة دمها كحبلكة الصوت كالحرؾ .فتلمع عيناىا كاأللماس كالخصر يهز كما الزنبرؾ
كىل يجد مكانا في الدنيا؟  لكنو،   ينجح في السوؽ؟ إذف فكيف  .ة ثقيل الظل ثقيل اللساف ثقيل الخطو كالحرؾ ثقيل مثل أمو،

 !قاؿ األستاذ، أحسن كاحد عنده في الصف
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 لنادم األثقاؿ كالبلياردك، فهذا الولد بحاجة للدعك أخيو على أخذ أبوهف جامعتو فشجعو ـجاء مجيد مساء الخميس  
رجاؿ مثل الصواف، كىذا الولد مثل بدىا الدنيا يا ابني . " حتى يصبح مثلو، أم مثل أخيو ابن شهيرة، يضحك كيفرفش كيتعفرت

 النادم كأكقفو ىناؾ لصق الحائط يتفرج إلى أخاهفلم يكذب األكبر خبرا كأخذ ."  لو شد، خذه كشده البنات عضبلتو لبن كالـز
.  في المرآةعضبلتوعليو كىو يلعب كيشاىد 

كقرأ .  كقف الولد خمس دقائق، عشر دقائق، ثم انتحى في زاكية كأخذ يقرأ في جريدة القدس كانت ملقاة على الكرسي
لم يكن قد .   كعمودا طويبل عن المزبلة كشكاكل الناسأبيو بإشراؼالولد اسم الوالد كصورة مزبلة عين المرجاف التي صورىا 

 الدكاف كصار يشجعو على إلى البيت كال يأخذه معو إلى ما عاد يحضر الجريدة معو أباهقرأ ذاؾ المقاؿ كال رأل الصورة ألف 
كحين رأل ابنو ."   نطةبدىا" جميلة كمفيدة لكن الحياة أشياء الكتب كالقراءة أفلو  اللعب مع أكالد الحي كمدرستو كيقوؿ

بدىا نطة، كالعيشة في بلد صعبة كقاسية بدىا  نطة، كحياة الناس بدىا األرزاؽيعني "ساىما كعادتو يفكر بالمعاني اخذ يفسر، 
" نطة، كلما تتظاىركا كترشقوا حجار ممكن تهرب من غير ما تنط؟
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ففي كل مرة يشتغل الضرب .  لم يجب السؤاؿ ألنو ال يتظاىر كال يرشق الحجارة كال ينط كال يركض، فقط يهرب
 ظاىرة تبدأ بالهتاؼ ثم الفوضى كرشق الحجارة كغاز الدموع كاف يتسلل من غير ضجيجـ الشارع في إلىكيخرج األكالد 

كىناؾ يظل بدكف نفس حتى .   مقبرة عين المرجافأك بعيدا في مكاف ما، في المراحيض، تحت الدرج، خلف الحاكية، كيختبئ
كحين تراه أمو معفرا بتراب القبور ككسخ الحاكية كشعشبوف .   يبلحظو أحدأف اليوـ الصغيرة فيرجع للبيت دكف معركةتهدأ 

أنا "كيدعي األب عدـ السماع كيدعها تولوؿ حتى تصيح، !"  شوؼ ابنك شوؼ" كىي تصيح، أباهالدرج كانت تلطم كتنادم 
 ابنو إلىكيظل الرجل في موضعو ال يتحرؾ، يقرأ الجريدة كيدخن ثم ينظر "  ؟ ايش بتعمل اعتقلوهأك طخوه ابنك إذا.  ةمش فاىم

 يأخذىا كيأخذ أف تولوؿ كتدعو اهلل أمو الحماـ كيدع إلىفينسحب ذاؾ !"  كلو يا نّصاب"تلك النظرة ذات المغزل ككأنو يقوؿ 
" !  باللهإالال حوؿ كال قوة "فيفز الرجل عن مقعده كىو يحوقل، .   ىذاإلىالمظاىرات كالتنظيمات كالمدارس ألنها تقود األكالد 

فهز رأسو يائسا .   األجهزة كاآلالت كالعضبلت كال يتعلمإلى كال إليو فرآه يقرأ الجريدة كال يلتفت أخيو إلىنظر مجيد 
فهذا بالفعل من غير .  أبيوكتأمل بياضو كاحمراره كثقل جفنيو كانتفاخ خديو كتذكر مخاكؼ !"  أما كاحد لوح"كتمتم بقرؼ، 

 في ىذا العمر جعلو يبدك اقل المفاجئ الطوؿ أفأك .  لكنو ليس سمينا، ما عاد سمينا كالسابق.  أموعضل كدب سمين مثل 
 إاليبلغ الحلم؟  ىو لم يبلغ  14ىل كبر الولد؟  ىل بلغ الحلم؟  ابن   .  ففي العطل السابقة كاف يراه اسمن.  سمنة عما يعرفو

 ىذا بسبب سمنو كطولو كعرضو كأمو تحشوه كما الخنزير بلغ سريعا كأصبح صوتو شبو مبحوح كصارت مبلمحو أما، متأخرا
 التلفزيوف أماـلكنو ال يتحرؾ، يظل جالسا ."  يا اهلل تحرؾ. مثل البنات" ما زاؿ يشكو كيتذمر أباه أفاقرب لسمات الشباب رغم 

.  ككل رقصات مايكل جاكسوفMTVيشاىد األفبلـ المتحركة ك
لكن .  CNN  كالMBC كال MTV ؟  أياـ طفولتو ما كانت ىناؾ MTVىل كاف يشاىد.  كتذكر نفسو في تلك السن

.  كاإلسطبل، كالدار كانت رملةلكنو كاف يتيما كبعهدة رجل كحيد حزين بسبب اؿ. بالطبع كاف ىناؾ رقص كغناء كموسيقى
."  الحمد هلل على الكبر كقلة الحبل" ثم تعيده كىي تنفخ كتقوؿ ألبيو كما الشامتة أياـبضعة ؿ تحن جدتو عليو كتأخذه أحيانا

كما " عجوزا"كىي كقد صارت .   من احتياجات كمسؤكلياتقيتطلبوف ما عادت تطيق األكالد كىم األكالد كما أنهاكىذا يعني 
تذىب ىناؾ !  لكن بالنسبة لؤلفراح كأعراس الناس، سبحاف اهلل، تجد القوة.  تقوـ بحالها من غير عكاكيزبالكادكانت تقوؿ، 

كفي آخر الليل تعود للمخيم كفي .  كىي تركض مثل العنزة كتأخذ معها شابة صغيرة تلبس دشداشة المعة كصاجات الرقص
يحمل الطبلة كيلحق بها كىي تهركؿ، كحين .  ككم أخذتو لتلك األفراح.  جعبتها حلواف العرس كأجر الزفة كأكبل كثيرا ككنافة

يركض بحماس نحو األضواء فتصيح جدتو "  شايف الكهارب يا مج مج؟" األضواء كتقرص خده إلىتقوؿ الصبية كىي تشير 
كيهرع ليقف بباب العرس حتى ال تفوتو قركش ."  كال يهمك، ماسكها منيح"فيصيح بدكره دكف التفات، ."   الطبلةأكعى"خلفو 

.   الحلواف كالملبس
ظافر طويلة كدجاجة كيلعب في الحارة مع األكالد كيتظاىر، أ ما كاف عليو ابن شهيرة، طفل يتيم بشعر منكوش كإذفىذا 

كحين تنطلق مظاىرة في جهة ما يلحق بها بحماس شديد كما لو ." عرب كيهود" باألحرل ال يتظاىر، يلعب في الحارة أك
كىذا ىو الفرؽ بين .  عتقبلتـ ىذه ففيها غازات كضرب رصاص كأما الزفة فيها الحلواف، أفكانت زفة عرس، كالفرؽ الوحيد 

 كيتذمر ألف الولد من أبوهكيتحسر .   التي تركت البنتها دارا كزيتونا كقطعة ارضأخيو، كبين جدتو كجدة أخيوطفولتو كطفولة 
 علىحليب؟  العضل ألبناء الحارات كشرب اؿالزبدة  أكل العسل ك؟  أيجيء العضل منأبيوغير عضل؟  ماذا يظن حضرة 

.    ىذا ابن الزبدة، فلينعم بعضبلت اللبن كأكواب الحليبأماشاكلتو، 
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 الشاشة إلىنظر يمينا كنظر شماال كظل صامتا يتطلع  "  ىا شو تعلمت؟"  بعد رجوعو برفقة أخيو من النادم، أبوهسألو 
"    كقل لي شو عملت؟مظبوطأقعد "، أبوهفنهره .  يرل األخبارؿ

بس يا حرمة، " كصاح بها، إليهافالتفت !"  طيب، طيب، على مهلك عليو"جاءت أمو بصحن الفتوش كقالت برجاء، 
قرقرقرقرأت  "لء،فقاؿ الولد كىو يثأث."  قل لي شو عملت؟  يا اهلل تحرؾ"كالتفت اليو كقاؿ بحدة، ."  خليني أعرؼ شغلي معو

."  احك، تحرؾ.."  "الزز الزز " قاؿ الولد ببطء كبركد، "  أم موضوع؟ "فتح الرجل عينيو كأذنيو كسأؿ بعجب، ."  الموضوع
تعاؿ يا مجيد ، يا "كحين لم يسمعو صاح ثانية بعصبية، ."   يا مجيداؿتع"انفعل األب فصاح عاليا ينادم ابنو، ."  الزز الزز زبالة"

 أفككقف ينظر من ىذا لذاؾ كقد أحس "  نعم يابا؟"فجاء الشاب راكضا كبيده منشفة الحماـ كشعره يقطر ماء، !"  اهلل تحرؾ
 قلت لك أنا" كقاؿ بعتاب، أمل بنظرة غاضبة ممتعضة كخيبة أبوهحدجو "  نعم يابا، خير انشا اهلل؟.  "في الجو ما يهدد راحة بالو

، أباه يقوؿ شيئا لكن أفحاكؿ مجيد !"  اخده كتشده مش يقرا جرايد كمجبلتت خذه .  ىذا الولد مطلوب منك" نهره بحـز
رجلو ع ."  "حاضر يابا"  "؟ فهمت الكبلـزم البنات، بطّاؿ  بخلقتنا ظل قاعد ما مللنادم، خذه للقهوة، خذه لجهنم،  المهم 

فحملق مجيد كلم يناقشو ألف النقاش في جو ."  على كل مكاف تركح عليوق معك اخدكفي الصيفية ت."  "حاضر يابا."  "رجلك
 أبوهكحاكؿ تغيير الجو بنكتة صغيرة لم يضحك لها .   النكسات كيعيق خركجو للسهرةأقسىلو  مشحوف مثل ىذا يسبب
لو  الـز"كبلع اللقمة كقاؿ بقرؼ، !"  سماجةببل " كىو يأكل، أبوهىمهم "  كآخذه بالليل مع الفرقة؟"الغاضب، فقاؿ بخفة، 

ىات "كحين لم يجبو صاح بحدة، ."   يا كلد، ىات الساعةكأنت"  الولد كقاؿ بغضب، إلىكالتفت ."  لو شد الـز.  عضل
سحب النظارة .  كحين عاد الولد من غرفة النوـ كبيده النظارة كالساعة كجد الكاميرا بيد الوالد."  يا اهلل تحرؾ.  النظارة كالساعة

يا ."  "حاضر يابا"  "؟ت الكبلـيصورىا كماف مرة، فهمكخليو ق لمزبلة البلد دخابكرة ت"كالساعة كناكلو الكاميرا كقاؿ ألخيو، 
. فجلس الجميع ببل حركة.  كأشار بيده لطاكلة األكل"  ، مالك كاقف؟تفضلاهلل 

 
كبدأ يصور .   التقاط الصورأبوه الصخرة حيث علمو إلىعد العصر ذىبا لمزبلة عين المرجاف، كقاد أحمد أخاه الكبير ب

كاف مجيد يعرؼ المخيم عن ظهر قلب، فجدتو ما زالت ىناؾ، !"  يا اهلل، كبعدين؟"غير كبلـ كمجيد يتلفت بملل كيقوؿ 
 كأقارب، كلهذا لم يجد في منظر المخيم شيئا مثيرا لبلىتماـ، كال المستوطنة البعيدة مسافة أصدقاءطفولتو كانت ىناؾ، كلو 

ثم ىدأ الناس .   في البدء قامت طوشة كضرب كرصاص كاعتقاالتأقيمتحين .  فقد كانت ىناؾ منذ سنوات، كما زالت ىناؾ
حتى مجيد عمل فيها قبل .  عماؿ بناء كنظافة كفي المزركعاتؾحين يئسوا كملوا كاعتادكا كتناسوا، كبعض الشباب عملوا فيها 

 األفراح، فهو يغني كيدبك كيعزؼ في أبيو دكف علم يقوـ بهاكأشياء كثيرة .  أبيوسنتين في الصيفية كناؿ قرشين دكف علم 
كرج كآخر على نام كثالث على طبل افرنجي كىو يغني على األ على أحدىم.  زمبلؤه في الفرقة من الطلبة.  كالمهرجانات

 سألو عما يسمعو عن الفرقة فقاؿ أبوه.  صوتو جميل كطولو اجمل كدبكتو شهيرة بين الطبلب في جامعتو كفي بيت لحم كراـ اهلل
لكنو لم يجادلو كلم ."  أنعم كأكـر"فقاؿ األب بلهجة ساخرة تشي بالهزء، ."   كطنية في المهرجاناتأغاففرقة طلبة كتغني "

الولد "ككانوا يقصدكف كار ستو، لكن الوالد قاؿ لهم، " كرث الكار؟" بغمزة خبيثة لو بعضهم قالوا أفصحيح .  كلم يردعو
داير على مين؟  على النسواف؟  طيب كمالو؟  كاال يقعد زم ."  "داير"قالوا  "  ابب، كالغنا كالرقص ما يعيبوا الشتوجامعب

 فانشرح صدره كتشجع كصار يفكر بامتهاف الغناء كالسفر لمصر كتسجيل كاسيت، فهل ىاني شاكر أبيوكسمع مجيد تعليق 
 صغيرة أكساط، لكنها أكساطو منو؟؟  كىكذا بات شهيرا في أطوؿمنو؟  كىل مصطفى قمر اجمل منو؟  كىل كاظم الساىر 
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، كجامعة بيرزيت بضخامتها تقعد في زاكية من زكايا مصر الجديدةكمحصورة، فسكاف الضفة بأكملها بعدد سكاف شارع في 
. الهـر كمحمد علي

  فزت في مسابقة إذا"التفت الصغير كسأؿ بعينيو دكف لسانو فضحك األكبر كقاؿ ألخيو ."  خذ لي صورة"قاؿ ألخيو، 
 يقف بعيدا عن المزبلة، أف إليوحمد كأشار أابتسم ."  الغناء كالموسيقى كصورتي طلعت في الجريدة لك عندم مفاجأة معتبرة

فهذه شجرة كىذا .   كما لو كانت من حولوأخيوقرب الزكـ كبعد الزكـ كرأل المستوطنة خلف .  د كظهره للغربمفوقف مج
 عبرم؟  أـىل تحكي عربي .  قرميد كىذه مرجوحة كىذه بنت، بنت شقراء بذيل فرس مثل اللعبة، حلوة كجميلة كما الصورة

في .   اصغرأكىل تخجل مثلو من الناس؟  في مثل عمره .   لسانو يتعثر بوأف كلمها؟  لن تفهم عليو كلن تعرؼ إذاىل تفهم عليو 
 حاكاىا؟  ىي مستوطنة يهودية كأبوىا مستوطن يهودم إذالديها ساعة سويسرية، ساعة ديجيتاؿ؟  ىل تحكي معو أأم صف؟  
.  المستوطنوف ىم اكسخ بشر.  أبوه يقوؿ، من كسخ البشر.   من كسخ البشرأيضا لديو رشاش كسوالف كىو أباىا أفكىذا يعني 

لكنها ليست كسخة، ال تبدك كسخة كال قبيحة، بل ىي حلوة، كحين .   من اكسخ بشرأيضا من أكسخ بشر؟  كىي أبوىايعني 
 على شفتها فتبدك كجنتاىا كمشمشتين بيضاكين مشربتين بالحمرة، فهل ىذا كسخ؟  بأسنانهاتهوم بالمرجوحة تضحك كتكّز 

  فالتقط الصورة كمشى معو حتى النادم، كىناؾ كقف يتفرج على العضبلت كالتمرينات،."  مالك؟  يا اهلل"، أخوهنهره ىل ىذا قبح؟   
. لكن عقلو كاف ىناؾ في المرجوحة، كالمشمشتين البيضاكين كذيل الفرس
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حين تراىا .  كانت صوره ناطقة كفيها حياة.  كافأه أبوه بأف اشترل لو كاميرا جديدة كأعاد لو الساعة الديجيتاؿ كالنظارة
كصورة .   في الوسط في قلب المكاف عبر العدسة كتكبير الزكـكأنتتحس بالشمس تطلع منها كحفيف الشجر كرائحة الزىر 

 جاء أين صورة الشاب كاستغرب من إلىنظر الوالد .  صورة شاب مثل عمر الشريف في شبابو كربما أجمل! مجيد كانت تحفة
كالشاب جميل كالصورة كيصلح للسينما .   البرؽالتماع حالكة كأىدابعيناف مثل عيوف البقر لهما !  أموبتلك العينين رغم 

 في بيركت ألصبح مشهورا كمرموقا مثل عبد أك كلو كاف ىناؾ في القاىرة .كالتلفزيوف، لكنو ىنا في الضفة كعين المرجاف
بل مثل مارسيل خليفة يغني لؤلرض كالبلد كالناس كيصبح معركفا في الضفة كفي كل مكاف من القاىرة . مات عبد الحليم. الحليم

فهل كاف السر في . كىذا الجماؿ، أىو الواقع؟  لم يره جميبل بهذا الشكل كما في الصورة.  لكنو ىنا في الضفة.  حتى عماف
 أفكابتسم بحزف ألنو يعرؼ !   من يقف خلف الكاميرا؟أـ في التصوير؟  كىذه العيوف الناطقة كالحيوية، أىي الكاميرا أـالكاميرا 

لكنو. كأف التصوير من الواقع ىو نقل حرفي للواقع. ال يتحرؾ"  ميشلن"ابنو ذاؾ الخامل، ذاؾ البليد ثقيل الظل ثقيل الخطو ابن   
كمن اآلف فصاعدا .  فالولد فعبل موىوبإذف.   كالحركةاإلشراؽحين يصور ال تأتي صوره بهذا الجماؿ كىذا - األب - 

كربت رأسو كنبش .   صورتو ستتكبر كتصبح بوستر لحفبلت الغناءإفكأخوه مجيد قاؿ بفرح .  سيكوف المسؤكؿ عن التصوير
صّور صّور قد .  طبعا صّور"قاؿ األب باندفاع سريع، "  ؟أصوريع يع يعني، يعني "ابتسم بحياء كقاؿ مترددا كىو يفكر " مبسوط يا بطل؟"شعره كسأؿ بمرح 

قاؿ .  اعمل لوحات.   كدّكار البلدالحارة ككالد كدارنا كأمكصور الناس "اندفع األب، "  إش إش اصور؟ " ،سأؿ بتفكير."  بدؾ
 مستمدة من بوستر مجيد أبيوطرأت الفكرة على رأس "  أص أص أصور الدد الدّد الدّكار؟"سأؿ بحيرة، ."   انك شاطراألستاذ

صور البلد كدّكار البلد عند الجامع، صورىا  " ، الغناء كصورة مكبرة للقدس يحفظها الناس في كل مكاف فقاؿ بحماسكإعبلنات
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بوستر  الصورة طلعت حلوة كثير نكبرىا كنعملها بوستر زم كإذا؟  عليفاىم .  الهضبة ككسع الزكـ خليها تطلع زم القدس
." يا شاطريا اهلل .  القدس

 ثم ارتقى  .أعلى الهضبة يصور البلدة من جهة الغرب ثم من الشرؽ كمن إلىكمنذ ذاؾ الحين بدأت مشاكيره شبو اليومية 
. ؿ الفرسم البريّة كنّوار اللوز كتفتيح الخوخ كالمشمش كصخور الجبل كالمرجوحة كالبنت اللعبة كذأزىارفوؽ الصخرة كصّور 
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يمشي على ارض كالسجاد صوفو أعشاب .  شومر كزعترشقائق نعماف كبابونج كقرف الغزاؿ ك.   الربيع تجعلو يطيرأزىار

شعرىا يطير مثل القصب كخيوط .  كزنابق كسنابل قمح برية كزىر اصفر، احمر، ازرؽ كشمس ساطعة كالنرجس كبياض الغيم
يا قصب يا نصب، يا شعر "  حلوة، تنشدىا بصوت متهدؿ، أغنيةلو   حين تمشطو تغنيأموكانت .  الذىب كموجات الحرير

ككاف يبكي حين يسمع نغمات الغناء، بل أم غناء، فتتوقف، كتتوقف يدىا عن ."  الحرير، يا شعرات أحمد، حلوين كثير كثير
 الغناء كشعر إلىلكنها تعود .   التمشيط يشد شعره، كحين تسّلكو بدكف غناء كبحذر شديد يتوقفأفكانت تظن .  التمشيط

تقوؿ .  ، تراه غريبا كعجيبااإلحساسكصارت تعرض ذاؾ .  الحرير فيعود ىو لبكاء حزين يسحب قلبها من جذكره، فتستغرب
توقف الغناء .  كتفتح الراديو فينطلق الغناء، فيجعد الطفل بين عينيو كيلوم شفتيو ثم يبكي."  شوؼ ابنك، شوؼ"ألبيو، 

فتشجعت األـ كأخذت !"  سبحاف اهلل "،ىز األب رأسو كىمهم بعجب.  فيتوقف، ينطلق الغناء فيبكي كيرتجف كيشهق بألم
ثم كبر الطفل .   لطفل يبكي للموسيقىأيضا الطفل الباكي كالموسيقى لكل األصحاب كاألقارب، كىؤالء عجبوا أعجوبةتعرض 

لكنو في عمق العمق، ظل يبكي للموسيقى كلرؤية .   انو ظل يثأثيء، كيسرح كينكمش على نفسوإالكما عاد يبكي للموسيقى، 
، عصفور صغير، قطة صغيرة، شمس غاربة حزينة، كطفلة حلوة، طفلة شقراء كما اللعبة كالشعر إحساس صغيرة ذات أشياء

 كىي تمشطو فأخذ يدندف كىو يصور كيمشي ببطء بين األزىار أمو أىزكجةكتذكر .  الحرير كخيوط القصب يلمع في الضوء
يا شعرات من؟  يا شعرات من؟  ككّبر العدسة ككسعها "  ؟…يا شعرات… يا قصب يا نصب، يا شعر الحرير"كالحشائش، 

.  كالوجو الجميل ابيض ناعم كاألنف صغير كالفستق كفمها مرسوـ باألحمر كشقيق الربيع.  كقرب الوجو حتى اصبح لصق كجهو
 ؟  أشقرألنها بيضاء كشعرىا ألماذا شفتاىا حمراكاف بهذا الشكل؟  

سمعو بعيدا كعميقا فاستدار بالعدسة حيث الصوت كرأل عيسى .  سمع اسمو من خلف السياج كثغاء الغنم كنام الراعي
. قريب شقيقو في المخيم يعمل في حقل المزركعات خلف السياج حيث الطفلة في المرجوحة

كور يديو حوؿ فمو كناداه طويبل .  لوح عيسى بيده السمراء كناداه عاليا فارتد الصدل فوؽ الهضبة كضاع مع الشمس
التفتت البنت كرأتو ىناؾ مع الكاميرا كرأل عينيها في العدسة مثل السماء، مثل النرجس، مثل شبابيك مفتوحة ."  يا أحمااااد"

.  أحس بنفسو في مرجوحة كجسمو يتماكج كيرفرؼ مثل عصفور.   الغرب حيث األزىار كالنسائم كسحاب الصيفأفقعلى 
كعيناىا عليو .  تك تك بم بم، تك تك بم بم.   العدسة كبندكؿ كبير فيدؽ قلبو كالساعة كجيتار أخيوأماـتركح كتجيء 

كغّرة قصيرة تطير مع الريح كىي تعبر ثم ترتد فتتساقط شعرات .  ما أحبلىا!  ما أجملها.  كشباكين صيفيين بدكف ستائر
. الحرير !" تعمل ىوف؟بكلو يا أحمد شو  " 

كاف عيسى قد صعد الدرج نحو القطانات العلوية كاقترب كثيرا من السياج حتى .  أصبح الصوت قريبا جدا.  إليو التفت 
. اصبح على مرمى ذراع في العدسة، لكنو ظل بعيدا خلف السياج كأسبلؾ الشوؾ تفصل المستوطنة عن الهضبة
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 مجيد يعمل ىناؾ في أف أبوهحين عرؼ .  أجفل أحمد كراجع ما قالو كالده عمن يعملوف في مستوطنة كريات شيبع
انشرىا في .   ابني كال اعرفكأنتأقوؿ للناس ال .  اتبرأ منك" قاؿ لو .  الصيفية عمل طوشة كرفع صوتو كىدد بالضرب كالتبرؤ

ككاف أحمد  يسمع .  كاف ذلك قبل سنتين"  فاىم شو بقوؿ؟.   حتى يعرؼ كل العالم انك منبوذأسبوعالجريدة على مدل 
 أبوهكحين ذىب .  لكن مجيد حمل الجيتار كخرج من الدار كذىب لجدتو في المخيم.  كيسجل في عقلو كيرتعد بخوؼ

 أظافرهكانت .   كاف عيسى يجلس معو على العتبة يدخن سيجارة كيشرب الشام كيطقطق بأظافره على بطن الكوبإلحضاره
ككره الكموف كأكل الكموف .   مثل الكموفإبطو كرائحة العرؽ تحت كمهترئةسوداء ككجهو اسمر بلوف محركؽ كمبلبسو قذرة 

. ككل أكلو فيها الكموف ألف الكموف مثل عيسى كرائحة العرؽ
لم يجبو مجيد كظل !"  يعني فهمنا تشتغلوا ىناؾ في مصانعهم، لكن في األرض، بعين المرجاف عيني عينك؟" قاؿ الوالد، 

خرجت الجدة ككقفت في الباب "  يعني شو الفرؽ؟ "،لكن عيسى نظر لفوؽ نظرة كقحة كقاؿ ببركد.  مطأطئا ينظر لؤلرض
كالد صغار؟  كل كاحد أ"مد يده كصفع ابنو على قفا رقبتو كقاؿ بغيظ، !"  كالد صغارأطيب، طيب، "كقالت مهدئة بذعر ظاىر، 

 كإذا.  قدامي قواـ.  يا اهلل تجهنم.   كأبو الجيتارأبوؾملعوف .  ىات الجيتار.  قم يا ابن الكلب!  كالد صغارأفيهم قد الثور، 
 لليهودشتغلوا ب.  " الدرسأبعاد األصغر، كعاد يكرر حتى يفهم الطفل إلىكالتفت ."  عمرؾ عدتها كشفتك ىناؾ بكسر راسك

ثم للصغير كىو "  فاىم شو بقوؿ؟"ثم نهر مجيد كىو يمشي مطأطىء الرأس ببل جيتار، !"  كالد الكلبايا ! بأراضينا عيني عينك
 الكلب، كاهلل ىاإلبنكىذا العيسى "كحين لم يجبو أم منهما صاح بحنق، "  ، فاىم شو بقوؿ؟كماف كأنت"يتعثر بجيتار أخيو، 

"  شفتك تحكي معو ألكسر راسك، فاىم شو بقوؿ؟إذا
" كلو يا احمد شو بتعمل ىوف؟" عبر الشعاع كيده السمراء فوؽ جبينو، إليوكىا ىو عيسى يتودده كيتطلع 
 قباال نشداحساس غريب إقادتو قدماه للمرجوحة ك.   اقترب كثيرا ببل كعي منوأيضاكاقترب كثيرا من السياج كىو 

 .كاالنشداد كدبيب النمل في جسمو كقلبو يدؽ كما الساعة كجيتار أخيو
 بخجل كخوؼ كنفور،   تأتأ
 .بص بص بص  -  
!  كاميرا رىيبة  -  

قاؿ عيسى كىو يرمقو كيرمقها بنظرات شرىة مفتونة، 
. أشوؼخليني -      

.  الفتحات الصغيرة كأسبلؾ السياجفي السياج يفصل بينهما كأصابع عيسى مشبوكة أفابتعد احمد خطوة للخلف مع 
مالك؟  مالك؟  من مين خايف؟ - 

  كابتسامة قبيحة على كجهو،إليوكنظر خلفو نظرة خاطفة نحو البنت كعاد 
 ايف منها؟خ-  

 الهزء كعدـ الخوؼ كقاؿ ىمسا، إلىكلوح بيده تلويحة حادة تشير 
بتخاؼ منهم؟ .  انا بعرفهم. كال يهمك - 

.   كدبيب النمل في جسمو كرفيف القلبكاإلثارة قباال نشداحساس غريب إ لم يجبو أحمد كظل كاقفا كبيده الكاميرا ك
،  كيسألو عنها كعن اسمها كفي أم األسبلؾ كاليها كخط إليو يحكي معو كيقترب منو، منو كمنها، كاف يعبر أف يتكلم، أفيريد 

 األسوار كما يفعلوف في أماـكأبوىا ذاؾ ألديو رشاش على كتفو؟  ألديو سوالف كطاقية؟  ىل يصلي مثل الحردكف .  أبيهاكاسم 
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 ىو لطيف مثل ابنتو؟  كابنتو ىذه ىل تحكي مع عيسى كتناديو؟  ككيف تناديو؟  أـالتلفزيوف؟  ىل يكره العرب كيطخ العرب 
 لغة؟  كىل تلفظ العين مثل األلف؟  كاسمها ىي، ما اسمها ىي؟ كبأيةأتخاؼ منو ألنو عربي؟  ماذا تناديو ككيف تناديو؟  

  كاقترب قليبل من السياج كنظر بالورب كقاؿ برىبة،
. إش إش إش إش- 

 ضحك عيسى كصاح بو، 
مالك؟  خايف؟ .  بس تأشئش -

لكن اندفاعو نحو البنت في المرجوحة جعلو يقترب كيؤشئش .   كليس من البنتأبيوطبعا خائف، لكن من عيسى كمن 
 ،  كأكثراكثر

ش إش إسمها؟ إ- 
 التفت عيسى نحو البنت كقاؿ بسخرية كاستهزاء، 

 ؟ خايف منها -  
 كقاؿ بثقة، إليو كالتفت   
… بنت صغيرة بنفخة بتطير -  

 كقاؿ بثقة، كاإلبهاـكفرؾ السبابة    
.  القملةمز -  

 الكاميرا يرمقها بافتتاف حسود، إلى ثانية كلوح كفو كعاد إصبعيوكفرؾ    
. ارفعها لفوؽ.  قّرب، قرب.  أشوؼخليني -    

 يعرؼ ما أف يهرب من عيسى لكن البنت كمعرفة البنت كاسم البنت كىو يريد أف أراد.   لم يرفعها كظل كاقفا ال يتحرؾ
، القملة عيسى يقوؿ عن البنت مثل أفكما .   كتكسير الرأسأبيوكالثمن التحدث مع عيسى كعصياف  اسم البنت بأم ثمن، 

كأحس بالبغض كبقرؼ شديد من عيسى، لكنو لم يتحرؾ، كاقترب ثانية كىمس، .   كما لو كاف يفرؾ قملةأصابعوكفرؾ 
إش إش اسمها؟  -  
 ! مالك كمالها  -  

صاح عيسى،    
. بقوؿ لك ارفع.  إرفعها لفوؽ-     

 أثره رجع للخلف ببطء شديد، ثم بخطوات أكسع، ثم استدار كبدأ يركض، يركض يركض ككأف عيسى من خلفو يقتفي 
." زم القملة" كيقوؿ أصابعوكيمد يديو كيفرؾ 
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أنا بدم تكوف شاطر كنشيط كعندؾ احساس .  عفاـر عليك"ابوه قاؿ .  حرص على استرجاع الصور بنفسو

." إص إص إص إص"فأسرع بالخطو على غير عادتو كدخل االستوديو كقاؿ بسرعة كىو يلهث، .  كناكلو النقود الحضار الصور
إحمر كجهو حتى صار بلوف الشمندر ككرب عينيو ككور كفيو "  إص إص إص إص؟"ابتسم الشاب خلف الكاكنتر كردد خلفو، 
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ابتسم بصعوبة "  ابن ابو مجيد؟  أىبل أىبل، كيف حاؿ ابوؾ؟"خرج المصور من خلف الستار كسأؿ بدكره، .  كبلع ريقو
فاستدار ."  يا اهلل، جاىز"التفت المصور نحو الستار ألف صوت زبوف ىناؾ صاح ينادم، ."  مب مب مبسوط"اف يبدك طبيعيا، 

حرؾ .  ىز رأسو كلم يجبو كنظر نحو الشاب كمد يده."  سلم لي عليو كقل لو ييجي يشرب فنجاف قهوة" المصور كىو يقوؿ، 
أحس بالدـ يرتفع لرأسو كأذناه تنمبلف كتحكانو فحك كاحدة كترؾ األخرل "  إص إص إص إص؟"الشاب رأسو كقاؿ ىمسا، 

لكن الشاب كاف لئيما كيريد اف يتسلى قليبل مع الصبي ذم الوجو الناعم مثل البنات .  مل اف يحكها حين يخرج كبيده الصورأ
أحس بالدموع تغبش عينيو فلم ينظر كظل الجفناف ."  إص إص إص إص"فأمسك بمظركؼ الصور كأخذ يهزه كىو يهمس 

إص إص " يلمس كجهو كقاؿ ىمسا، أفانحنى الشاب فوؽ الكاكنتر كاقترب منو حتى كاد .  مرخياف كيده ممدكدة كيد شحاذ
اندفعت موجة من البكاء الى "  مين الشقرا؟"لم يجبو الولد فعاد يهمس بخبث ضاحك، "  إص إلصورة لمين؟  مين الشقرا؟

حلقو ثم عينيو فهجم على الصور كاختطفها كأخذ يركض، يركض، يركض، ثم توقف كمسح عينيو كحك أذنيو كنظف أنفو كخبأ 
 مسركقة كىرع نحو ممر الدار فالحديقة كاختبأ خلف أشياء يخبئ يديو كما لو كاف بكلتيالصور تحت الكنزة كضغط عليها 

.  كجو محاط بهالة شعر مثل القمر كشعاع الشمس.  كجلس على األرض كأخرج الصور كأخذ يقلب كيبحث عنها حتى كجدىا
ىل تخجل مثلو من عمرىا؟  ىل تكذب .  بركفيل صغير لوجو جميل لطفلة كبيرة، فبل ىي طفلة كال ىي فتاة، بين البينين مثلو ىو

 كىناؾ، إبطيهاىل تخجل من التغير في جسمها كفي صوتها كتحت "  كم عمرؾ؟ "يسألونهاحين أك سنتين  كتزيد سنة أحيانا
 دخوؿ الحماـ كىي عارية ببل مبلبس؟  ىل أحد حاكؿ إذا" ال"في ذاؾ المكاف؟  ىل تدع أمها تحممها؟  ىل تخجل كتصيح 

ىل لها .    لكن البنات بصوت كاحد ال يتغير، يتغير قليبل لكنو ال ينفلق كيصبح صوتينمنو اخوه؟ من صوتها كما يسخر أحد
 مثل العرب كيكشفوف ما لديهم لعيوف الناس كعيوف الشمس حتى تصبح جلودىم أشياءىم تخفيها؟  لكن اليهود ال يخفوف أشياء

 الصور يتأملها، كرأل نمشات قليلة حوؿ أنف صغير كالفستق إلى؟  كنظر نمشاءىل ىي .  مثل البطاطا المشوية كبنمش غريب
 معقولة أسنانولكن الفك حين يكبر كيكبر الوجو ستصبح .  أحمر مثل الشقيق كأسناف بيضاء كبيرة أكبر مما يستوعب فك صغير

. لم يقل عنها بل قاؿ عنو، كىي مثلو في ىذا العمر.  أبوهكما قاؿ 
كتحسس رقبتو حيث الجوزة كابتسم ."  أكيد أكيد لم تبدؿ طواحينها بعد" كقاؿ لنفسو، كأضراسو أسنانو كتحسس 

لكن لهن جوزات ىناؾ، جوزتاف اثنتاف، ثم تصبحاف . ككذلك البنات ال جوزة لهن. لو بسخرية من نفسو فحتى ىو ال جوزة
كحاكؿ اف يبحث في الصورة عن الجوزتين كلم !  كضحك للشبو كالتشبيو فأين صدر ىذه من صدر تلك.  أموكبطيختين مثل 

. لكن في الغد سيتأكد.   فستانا مزّىرا منبسط الصدر ببل مبلمحإاليجد 
لكن شعرىا مثل القصب، .  كاإلشفاؽ تثيراف العاطفة زيتونتينكفي الغد صعد ليتأكد، كرأل جوزتين صغيرتين بحجم 

تقفز على رجل كاحدة فينط .  كانت تلعب لعبة اإلكس كحدىا من غير رفيق.  كخداىا ملسوعاف بشمس الربيع كاحمرار التعب
آخاد، اشنايم، شالوش، .  الثوب المزّىر كذيل الفرس ينسدؿ ناعما مرة على الصدر كمرة على الظهر، كىي تقفز كتعد البيوت

آخاد، كتقفز، اشنايم، : كاقترب كثيرا من السياج كىي تكرر.  أربعةكاحد، اثنين، ثبلثة، : فردد خلفها من غير صوت.  ارباع
 القفز، كاف يردد بصوت مرتفع أثناءكىذه المرة، . ثم استدارت من جديد ككاصلت العد.  كتقفز، شالوش، كتقفز، اربع، كتقف

 ككقفت لحظة تتأملو من تحت لفوؽ كحطت عيناىا على الكاميرا إليوالتفتت .  ع  ارب.شالوش. ـاشنام.  ادحآ: حتى تسمعو
اد اشنايم شالوش حآ: كرآىا تبتسم خلسة فرفع صوتو.    اشنايم، شالوش، اربع،ادحآ: عادت للقفز من غير عد، فرفع صوتو

فأمسك بالكاميرا كصوبها نحوىا كادعى انو يقوـ بالتصوير فخبأت كجهها .   لم تسمعو كظلت تنط كرأسها لؤلرضأنهاكادعت 
 بين أصابعو أصبحتكاقترب كثيرا من السياج حتى "  ال ال؟: لو لو"فقاؿ ضاحكا ."  لو، لو" كفيها كىزت رأسها كقالت 

!" كاميرا ديجيتاؿ" من بين كفيها كرأت الكاميرا معلقة على صدره فحدقت فيها مبهورة كقالت ىمسا، إليونظرت .  الفتحات
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كمد معصمو كرفع كم كنزتو كأشار .  فلم تعلق كظلت تتطلع للكاميرا." كاميرا ديجيتاؿ"مباىيا كىو يمسك بها كيشير لها، 
ساعة، " قاؿ مصححا، !"  شاعة ديجيتاؿ"ىمست مرددة كىي تنظر للساعة باىتماـ، ."  ساعة ديجيتاؿ" في يده كقاؿ باعتزاز، 

."  كنظارة ديجيتاؿ"فأسرع يخرج النظارة من جيبو ككضعها على عينيو كقاؿ ضاحكا، ."  شاعة، شاعة"قالت مؤكدة، ."  ساعة
كبدأت تضحك، تضحك، تضحك، كالذيل يموج، ساعة يمينا كساعة شماال كساعة !"  ديجيتاؿ؟"بهتت لحظة كىمست، 

ككلما رفع النظارة كأعاد كضع النظارة ."  ديجيتاؿ، ديجيتاؿ"كىو يقوؿ " ديجيتاؿ، "  الكبيرة بيديها كتقوؿ، أسنانها تخبئكىي 
فالتفتت !"  كلو يا احمد شو بتعمل ىوف؟"تطلق ضحكة أقول كأقول حتى سمعا صرخة عيسى كىو ينادم، " ديجيتاؿ،"كردد 

 . أحمد كالكاميرا لكنو ابتعد قليبل، أكثر، أكثر، ثم انطلق نحو الهضبة كبدأ يركضإلىمبهوتة نحو الصوت ثم 
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أشارت الى اذنيها باسمة ."  عيناف، عيناف" قاؿ مصححا، ."  عينايم" عينيو حين خلع النظارة كقالت إلى أشارت  
." يدايم"السياج كالكاميرا كقالت  مدت يديها نحو."  أذناف، أذناف"قاؿ مؤكدا ." أذنايم" كقالت بوضوح كما لو  كانت تعلمو 

 ألنها ال إليهاء حين يتحدث تىأت انو ال مأيضاشد على الكاميرا كالكلمات كقاؿ بثقة ككأنو يكتشف الشبو بين اللغتين كيكتشف 
أنا "تفهم عليو، أك ربما ألنو يلفظ الكلمات ببطء شديد، فسر كثيرا كازداد ثقة بنفسو ككضع كفو على صدره كقاؿ ببطء 

ىز رأسو نفيا ." مدقمد، آقآ"اتسعت ابتسامتها كرددت ."  أحمد، أحمد"عاد يكرر "  مد؟قآ"تأملتو كابتسمت كقالت ."  أحمد
فهز رأسو كابتسم ."  آني ميرا" يتبعها بكلمة أحمد لكنو سمعها تقوؿ أفكأراد " …أنا "ككضع يده على صدره كقاؿ بوضوح 

." مدقآني ميرا، آتا آ"قالت مرددة خلفو ."   ميرا أنتأنا أحمد، " صدره إلىلها كىو يشير 
فمن ىي .   سر ال يجرؤ على البوح بو حتى ألخيو كال ألمو. كىكذا صارا صديقين، أك ربما مشركع صداقة، سر صداقة

 ميرا ليست أفىو يعرؼ تماما .  صديقتو ىذه؟  ابنة مستوطن بطاقية كرشاش ضخم كأبوه يقوؿ من أكسخ بشر، من كسخ البشر
 كِحركة كتحب اإلكس كنط الحبل بعكسو كنغشو كىي لطيفة  .كسخة كليست قبيحة، بل ىي للحق اجمل مخلوؽ رأتو عيناه

 لونو إفرنجيكما انو ال يحب الكبلب، بعكسها ىي، فلديها كلب  . MTV الكاميرا كدركس الرسم كالقراءة كاؿإالىو ال يحب 
.   لونها غامق مغطاة بمادة شمعيةتونةلو علبة صغيرة فيها  تحضر.  التونةتلعب معو كتطعمو الخبز كعلب " بوبو"ابيض اسمو 

 على العشاء حين يجيء مجيد من جامعتو أك يأتي ضيف على العشاء بدكف أمو لونها فاتح كغالية الثمن كتضعها التونة؟  لكن تونة
لكن مجيد يسبقو كيغرؼ أكثر ألف اللقمة في فمو أكبر كأكبر فينهره أبوه .   بشهية كيتسابق عليها مع مجيدالتونةتوقع، فيأكل 

."  دب"فيختلس مجيد نظرة نحو األصغر فيجده يبتسم كيأكل كرأسو في صحنو فيقرصو تحت الطاكلة كيقوؿ "  ؟كعفجـمالك "
بل أحيانا يحس بمجيد اصغر منو، كلد مثلو، كلد صغير، .  لكن مجيد ال يكبر"  ايمتى تكبر؟" فينهره أبوهيقولها ىمسا فيسمعو 

البنات ، مثل ميرا، كصوتو ما زاؿ مشقوقا مثل كجوه  سيحلق ذقنو، لكن متى؟  كجهو ما زاؿ مثل أيضاكىو .  كبير يحلق ذقنو
فيتفاءؿ ألف الحبوب دليل " ىذا حب الشباب"أمو تقوؿ .  المبحوح، كحبوب صغيرة كقبيحة بدأت تظهر عند ذقنو كفوؽ جبينو

البنطلوف صار اقصر، كأكماـ القميص صارت اقصر، كحذاء .  كىو فعبل بدأ يكبر.  الشباب أك بدء الشباب، أم انو بدأ يكبر
ىذا "كأبوه قاؿ .  ، ككاف الحذاء على قياسو، لكنو اآلف يضايق رجلوأشهر العيد ليس بعيدا، منذ بضعة أفالعيد صار اصغر مع 
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فنهرىما ."  إف إف إنت" فرفسو بقدمو كقاؿ بغيظ ."  طالع دبدكب"ىمس مجيد ساخرا ."  الولد رجلو كبيره،  طالع ملياف 
." تم كىو، كلوا عالسكأنتبس "كىو يمضغ 

فها ىو يرل خصره ينحف كبطنو يضمر كطولو أطوؿ مما كاف عليو قبل أشهر، كما انو بدأ .   طالع دبدكب؟  ال لم يطلع
 العرب يفعلوف ذلك أف أـ كاف التقبيل بهذا الشكل لؤلجانب إذافي التلفزيوف يرل القببلت كيتساءؿ ما .  يفهم ما معنى الحب

 يفعل ىذا؟  كىل أخوه؟  كىل أمو؟  لكنو أبعد أمو عن خيالو ألف أمو ليست كالناس، فهي أمو، كىي من أبوهكىل .  مثل الباقين
لكنها لن .   لو رأتها، يا قصب يا نصبأيضاكىي من كانت ستغني لميرا ."  يا قصب يا نصب، يا شعر الحرير"كانت تغني لو 

غضب أف اليهود ليسوا أكادـ، كطبعا ميرا ىي بنت يهود، بحقد ك تقوؿ أيضافأمو .  تغني لها، ألف ميرا ليست منهم، بل منهم ىم
 باإلكس كالمرجوحة إال منهم حتى كإف كانت ال تعبأ أيضا أنها إالكىي كإف كانت ال تعرؼ أك ال تأبو أك خارج المسألة كليا 

ربما ألنو صغير جدا بحجم القطة كشعره طويل مثل الريش كذيلو .  انو ال يخاؼ من كلبها بوبوأيضاكالحظ .  ككلبها بوبو
 كنظر نظرة أصابعو من خلف السياج فلحس أصابعومد . بل انو لحس كفو.  مفركش كالنخلة كىو مرفوع كيتحرؾ حين يناديو

؟  كىل ىذا الكلب ليس منا بل منهم ىم؟  كىل ىذا الكلب اذا رأل كلبا منا اإلنسافىل الكبلب مثل .  اإلنسافغريبة مثل 
سيهجم عليو كيعضو؟  لكن الكلب في الكاميرا عند المزبلة كاف مخيفا مع انو كلب عربي، أما ىذا، ىذا البوبو، مثل ميرا، أحلى 

. مخلوؽ في الدنيا  
9 

 
 يجعل أفحاكؿ .  بات مشغوؿ الباؿ كينظر كثيرا في المرآة يعبث بحبوب الشباب كيمسد شعره كيتفقد جوزتو كأسنانو

كحين جاء أخوه من جامعتو كرأل .  مثل القنفذكاقفا حتى اصبح " الجل"أخيو فوضع عليو كثيرا من شعر من شعره شبيها ب
 كأنتىذا من الجل كاال شحمة؟  عامل حالك مايكل جاكسوف "حنجوره مخسوفا أمسك خصلة مثل ذنب الفأر كقاؿ بقرؼ 

  .فلوح مجيد يده بنفاذ صبر كأخذ الحنجور كخبأه في مكاف ما."  إف إف إنت"مء اكثر من قبل كقاؿ بحدة تأتفعاد م"  دبدكب؟
 كظل يتابع مايكل جاكسوف كيدعي انو ال إليولم ينظر ."  شعرؾ ناعم أحلى ببل جل"لكنو قاؿ لو بعد ساعات كىو يبتسم بألفة 

"  ؟كأنتطب طب طيب، طيب "قاؿ بحرد ."  مايكل جاكسوف كاف يتمنى لو شعره ناعم مثل شعرؾ"فقاؿ مجيد .  يسمعو
، حين يفوز أيضاكغدا .   يبدك مثلو، كىذا يعني انو يتخذ منو مثاالأف الصغير يحاكؿ اف إذابتسم مجيد بحنّية كشيء من الفخر 

 أجعدشعرم "فقاؿ بثقة .  بمسابقة الغناء كيسجل الكاسيت كيصبح نجما سيكثر أمثاؿ ىذا الدبدكب ممن يحاكلوف تقليده
لكن حبو لؤلضواء ."  شعرؾ أحلى" الحزينة كالحائرة قاؿ بإشفاؽ أخيوكحين رأل نظرات ."  كالجل معموؿ لمثل شعرم

" .أحلى ببل جل" جعبله يضيف بجدية، النجوميةك
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بطن بوبو أحدث فتحة أك شبو حفرة بين السياج كبين .  إليو بوبو كزحف على األرض تحت السياج ككصل أصابعولحس 
 كقاؿ لشبك اإلى ليساعدىا لكنو نظر حولو ثم إليو نظرت.  كاف أقوللشبك  بأصابعها، لكن الشبكاألرض فرفعت ميرا طرؼ ا

ثم قامت كابتعدت عنو ."  كين كين" كقالت لشبكمدت يدىا تحت ا."  ال ال، لو لو" تأكيدا لنفسو ثم لها أردؼثم ."  لو، لو"
أدخلت العمود في الحفرة كأخذت .  كركضت نحو عمود صغير يسند شجرة في طور النمو كسحبتو من األرض كعادت بو
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أخذت تشد كتشد كتشد، كاحمر كجهها كتورد، كعضت شفتها بأسنانها كىي تحاكؿ .  نشات ثم توقفإارتفع السلك بضع 
 كىي منحنية كرأسها في إليونظرت .  ترفرؼ على كجهها كذيل الفرس يلوح كيموج كمنابت الشعر فوؽ الغرة صارت حمراء

."  ىاِت، ىاتِ "قالت كالببغاء بدكف فهم ."  ىاتِ "مستول ركبتيو فأحس بالخجل يطغى على الخوؼ كركع بموازاتها كقاؿ 
كقف على .   كأصبحت الفتحة تتسع لطفل فبدأت تزحفلشبكارتفع ا.  كىو يرفع" ىاِت، ىاِت،"كأعطتو العمود كظلت تقوؿ 

كرفعت .  لكنها زحفت نحوه كصارت عنده."  لو لو، ال ال" تتراجع كىو يردد  أفقدميو كابتعد خطوة كحرؾ يديو مشيرا لها
حملت بوبو كأخذت .  ىجم بوبو على االثنين كأخذ ينبح كيلحس ساقيها كيرفرؼ بذيل النخلة.  إليوفمد يده بتلقائية كسحبها 

كالكلب .  بوبو بوبو:  كىي تصرخإليوتلتفت .  تركض فوؽ األعشاب كفوؽ الصخور كبين الزيتوف كأشجار الخوخ كىو يركض
أمسكت الكلب .  ينط ثم يزحف مثل الحرباء على بطنو، كحين تقترب كتمد يديها لتلتقطو يهرب منها، كالولد مبهور كيراقب

فأحس بفخر ."  كاميرا" بقبضة يدىا كىي تضعها على عينها كتقوؿ إليوأشارت .  فلم يستوعب" كاميرا،" كصاحت إليوكالتفتت 
.  آخاد، اشنايم، شالوش،  اربع:  فأخذ يصور كىو يردد كالبنت تعيد من خلفو.  ألنو يملك كاميرا ىامة كألف البنت تطلبها

لكنو انتبو فجأة كتذكر أباه كالمصور كالشاب اللئيم خلف ."  عيسر"تعد كىو يصور حتى كصلت لرقم عشرة فصاحت بفرح 
إص إص إص إص، الصورة لمين؟ : الكاكنتر يقترب منو كيقوؿ بخبث

 
 
11 

 
 مجديد كجاكيت جلد من جينز لو يوـ الخميس مسابقة الغناء كلهذا ال بد: جاء مجيد من جامعتو كأعلن الخبر األكبر

.   كحذاء جديد طلياني
 يبهرىم، أفقاؿ مجيد أف في السوؽ بوط طلياني يأخذ العقل، كىو يريد "  خير انشا اهلل، ليش طلياني؟"قاؿ الوالد، 

لم يجب مجيد .  سأؿ الوالد"  كتبلحظ البوط الطلياني؟.  "فالغناء الجميل ال يكفي، كلجنة التحكيم ستبلحظ كل التفاصيل
 عن اإلضراب الشاب سيحرد كيعلن أف على إشارة يلمس شيئا فبلحظو أبوه، فهذه أف األكل دكف أصناؼكظل يحدؽ في 

 أدنى اقترفوا إذا من األكل أبناءه كاف األب يحـر ازمننفي !  يضرب عن األكل؟!  ما شاء اهلل: فهز رأسو بغيظ مكبوت.  األكل
 بشكل جيد كيجعلهم أكادـ بين الناس يدفع ضريبة تربيتو؟  أكالده يربي أألنو.  كاف األكل مكافأة كليس صفقة ازمننفي .  غلطة

 كالزبدة يصبح األكل مجاؿ ابتزاز؟  أألف ابنو لم يعرؼ كالبيض أألف األكل المتوفر دكما في الدار كثبلجتو دكما تطفح باللحم
!  الجوع كلم يدر بالصينية كلم يبع العلكة على األرصفة كلم يعش في المخيم يتصرؼ مثل األفندم كيحرد عن األكل كال يأكل؟

 يثور أف أراد يصرخ كيهدد، أف أراد!  عمرؾ ما أكلت."   مش جوعافأنا"قاؿ مجيد، ."  تفضل كل"ىمهم بغضب، !   أما ابن كلب
 أياـ كىو يذكر أبيو يذكرىم بشقا الماضي كزمهرير البرد كىو يحمل الصينية كيتزحلق على كحل الطريق كدموع أف أرادكيتوعد، 

أياـ العز،  أياـ األماف كالكرامة انتهت !  عالنعن بسطة يبيع أماـالعز في حيفا كبيع السجاد في معرض مثل المتحف كىو اآلف 
 ال يأتي بشيء يكفي العيلة، كألف العيلة بحاجة لؤلكل، كألف عالنعن، يبكي بهدكء ألف أبوهكيبكي .   ببل قيمةاإلنسافاآلف، بات 

 يبيع العلكة كآخر يعمل في البناشر كثالث يعمل في دؽ أحدىم عند الباعة كصار أجراء صاركا األكالداألكل اصبح ندرة، كألف 
لو في ذاؾ الوقت اف من تغني  قاؿ.  أبوهكىو بالذات تزكج شهيرة فقاطعو .  الحمص كالفوؿ كتزكجوا من خادمات كجنكيات

قاؿ ألبيو، !  يابا اصحى!  كىل بقيت عيلة كلها إسم!   العيلةأسم.  في بيوت الناس فهي جنكية قليلة اصل كال تستحق اسم العيلة
! راح الكرمل ككادم النسناس، راحت حيفا.   اليوـ ىوف في المخيمإحنا
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." ما معقولةمطلباتي دا.   طلباتي عمرىا ما تزيدأنا.   حياتهم بالطوؿ كالعرضيشواعبيابا الطبلب "قاؿ مجيد مناقشا، 
تذكر حذاءه الرياضي .  تأمل قميصو االميركاني.  تأمل شعره المسبسب بالجل.   بغيظ كغضبإليومعقولة؟  نظر  

حذاء رياضي كوتشوؾ بثبلثين دينار؟  إسمو بنيتوف، اسمو كارلتوف، اسمو .  خمسة كعشرين كيمكن ثبلثينببعشرين دينار، 
 يفقعو محاضرة تهز أفما ىذا الجيل؟  ما ىذا الدلع؟  ما ىذا الشعب؟  كأراد .  كاشنطن، ىو ال يدرم، لكن الحذاء صار لو اسم

 االنركا كأخذكا المؤف أماـ ىذا الشعب باعوا العلكة ككقفوا عالدكر أرباعت كاف ثبلثة نخسف البلد راحت كاأفبدنو كتذكره 
 يقوؿ كيقوؿ كيقوؿ لكنو خاؼ من القوؿ ألنو قاؿ مئات المرات حتى باتت أف أراد.  ؿالمزابكالشحاذين كعاشوا عيشة كبلب 

!"  ىو، بدينا" الولدين فيراىما يتبادالف النظر ككأنهما يقوالف لعضهما إلىكأصبح يلتفت .  حكايتو مملة كاألسطوانة المشركخة
، بل للعشرات، بل للمئات من جيل اليوـ، جيل لبلثنين سخرية أضحت مأساة طفولتو كبيع العلكة كالمخيم كمؤف البلجئين أفأم 

أىذا ىو جيل األمل كالمستقبل؟  ىذا بالعربي جيل مائع صائع ضائع !  كالد كلباأما  .  MTV كاؿاإلفرنجياليويو، جيل الغناء 
 كحناجر؟  أصواتتلك .   كلثوـ بل يسمع ميمي كمادكناأـجيل ال يقرأ كال يكتب، جيل ال يسمع . تربى على الدلع كالشوكبلتة

. كتشرفنا يا جيل الِدش.   جاءكا بهذا القرؼ؟  من ىذا الجيل؟  أنعم كأكـرأينمن .  بل لحم كمرؽ كلظاليظ
  قاؿ لمجيد بحـز مغتاظ،

.   ، رجلو ع رجلككين ما تركح-  
  قاؿ مجيد مساكما،

طيب كالبوط؟     -
  صاح الرجل بعلو الصوت،

قلنا الجيتار طب كفهمنا، كجاكيت !  إحنا ناقصنا؟.  مياعةخليك رّجاؿ كببل .  ببل بوط ببل زفت ببل حكي فاضي- 
 الجلد كتحملناه،  ككماف البوط؟

  ابنو فرآه متجهما حزينا ككأف الدنيا قد انخسفت فقاؿ بسخرية كاستهزاء،إلى كنظر 
 !بوط؟اؿ ناقصويعني الطرب كاف -  

  استدار مجيد بوجهو لجهة أخرل فاستمر أبوه، 
كتغني بصوتك من بوطك؟  طب كالحافي !  أما لجنة!  كلجنة تحكيم تحكم على صوتك من بوطك؟  أما تحكيم-  

يغني من كين؟ 
 ،أبوه فز مجيد عن الطاكلة كرفس الكرسي فناداه 

 . لهوف، تعاؿ ارجعارجع-  
.  لكن مجيد لم يرجع، بل دخل الغرفة كخبط الباب

ماذا يفعل بهؤالء الشباب؟  ماذا يقوؿ كماذا يكتب؟  كتب كثيرا عن ىذا الجيل كميوعتو، !  أما مصيبة!   كلبدأكال أما 
 تعبث بالجيل كبالطلبة بتسويق العهر كالعمالة كتهريب إسرائيلكعن مستول الوعي كىبوطو، كانتشار الفساد بين الطلبة، كعن 

 تحصد العار أجياؿ تلو أجياؿكىا ىي .   العربيةكاألسواؽ نحن، بل بأسواقناكلم يكتفوا .   كالمخدرات كالسبلح الرخيصاإليدز
!  نخلص منهم؟  كيف نرتاح؟  كيف نحيا كنرفع رؤكسنا بين الناس كنحن زبالة؟  زبالة، زبالةإذفكالهزيمة، فكيف 

إص إص "التخم ذاؾ كاحمر كاصفر كأخذ يثأثيء، "  كين الصور؟" ابنو األصغر كحدجو بغضب كصاح فجأة، إلى كالتفت 
" كانتابتو موجة من السخرية المرة فقهقو بجفاؼ كىو يردد، "  صور البلد، صور الزبالة؟"رفع الرجل صوتو باألمر، "  إص إص؟
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كلم يجبو ذاؾ، بل اخذ يتململ في موضعو كينقل نظره بين األكل ككجو أمو فقالت "  صور البلد كصور الزبالة، يعني فيو فرؽ؟
." على مهلك عليو"كىي ترل ابنها كحيدىا كنور عينيها يتلول بخوؼ كذىوؿ، 

  كقاؿ زاجرا ،إليها يلتفت أف نفض الرجل يده دكف 
 .بس يا حرمة، خليني أعرؼ شغلي معو-  

 قالت بضعف،
. طيب، طيب، بس على مهلك، على مهلك عليو- 

فهذا الولد حبيب أمو أضحى خرقة من كثرة الدلع كالتدليل، كذاؾ الولد صار .  فلم يجبها كاكتفى بهزات رأس مريرة
كىو ابن جيل زمن النكبة تربى على الفقر كالثورة .  عمرك ديابكمخنثا بسبب الموسيقى كالجيتار كحلم بتقليد مصطفى قمر 

كحرب فييتناـ كانت النور كالمنارة لكل الشعوب . كالثورة كانت قومية. لو سبب الثورة  النكبة بالنسبةأفأم .  كحرب فييتناـ
.  كىا نحن اآلف، ال نور كال ثورة كال منارة كال حتى مثاؿ حرب فييتناـ. كانت مثاال كشعارا لكل الثورات. المقهورة مثل شعبو

كرطة صنعناىا بأيدينا كبلعناىا .   نخرج منها كرطة الهم كالقرؼ كالذؿ؟  كرطة عويصة كقعنا فيها حتى األذنين إذففكيف 
 كلدا معاقا ينظر بالورب أنجبتعين المرجاف؟  مخيم  يا ابن أنجبتماذا فعلنا؟  ماذا انجبنا كخلفنا؟  ماذا .  كحد السكين

!   أما مبلغ!  أما ثورة.   مء، كآخر يغني من بوطو، بوط طلياني بكذا مبلغتأتكيحكي بالورب كم
 قالت األـ بحناف بليغ،

. اهلل يخليك ما تكسر خاطره كما تذلو-  
  كصاح بها، إليها التفت 

  أكسر خاطره كأذلو؟  أنا يا حرمة؟  أنا-  
 قالت بحزف، 

 .اهلل يخليك خليو يفرح.  يعني المسكين بين الطبلب كفي الحفلة، خليو يفرح-  
 فهي للحق مخدة من ريش يغطس فيها، يناـ عليها،  . يرتاح الرجل لعشرتهاأنثى كتأمل في خلقتها فرأل إليها التفت 

كجو ناعم، صوت ناعم، جلد ناعم، كلحم كمخدة من .  يكمشها فتنصاع لقبضة يديو، كيحس النعومة من تحتو كفوقو كعليو
 إال" يا خالة" الولد صار يناديها أفكمع .   كأنستو اليتمأمواحتضنت الولد بعد .  كلها قلب مثل الذىب كصفاء الحليب.  الريش

" مجيد مجيد مجيد" يقوؿ إليوككذا ابنها حين يناديو كيتحدث ."   يا ماما؟ ركح يا ماما، تعاؿ يا مامانعم" تسرع كترد، انها
كىذا يرضيو، نعم يرضيو، بل حتى يذيب صبلبتو كيجعل من قلبو .  ككأف مجيد ىو سيد الكوف كالشاطر حسن كشبيك لبيك

لماذا يقوؿ شيئا جادا ينساه غدا؟  .   عجينة، بل بالوظةأضحىحتى ىو .  حتى ىو أصبح من ريش.   كمخدة من ريشأرجوحة
؟  لماذا ينسى ما يكتبو في الجريدة حين تراضية أك تزعل منو؟  حتى مع تلك االبنلماذا يهتز بهذا الشكل أماـ المرأة كدموع 

 رخاكتو كرقة قلبو سببها أفكقد كاف يظن . تلك الملعونة اللعوبة ذات الضحكات الحشاشة كصاجات الرقص. كاف عجينة
ألف قلبو . بل كاف فيو كفي قلبو. أبيو كدموع أكالدهفالسر ما كاف في شهيرة كال في لطيفة كال  يعرؼ،بات لكنو اآلف، .  الحب

. فالقلب حنوف جدا جدا، رقيق جدا، ضعيف جدا، كيحب البيت كعائلتو، كيحب الستر. ليس كقلمو
 تلك النظرة، كمدت يدىا الناعمة الرطبة فغطس فيها كأحس بالدؼء كالنعومة، إليوكنظرت !"  اهلل يخليك"قالت بلطف، 

 كصحفي صغير إحباطو كمن إسرائيل ببخار مشاعره يتصاعد منو، كأحس بقلبو يتجاكب كينسى غضبو من ىذا الجيل كمن أحس
 كالتفت اليها كقاؿ بحزف،!  يعني الثورة جاية من بوط؟:  بياع كتب في بلد فقير، فقاؿ لنفسو

.    طيب، طيب، نشترم لو بوط-  
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 المنكوشة مصبوغة كيقدف شعورىن.  اهلل كاألفبلـ، كبنات راـ اهلل كالفنانات يلبسن الجينز كالضيق كببل أكماـراـ بدت
 اف المنارة صحيح.   كيدخن كيمشين مفاحجة كشيوخ الشبابالبيرةالجيب كالسيارات كيسهرف الليل في المطاعم كيشربن 

 كالفوضى كالجو القركم المتمدف كنساء يمخرف بالجلباب النظافةختلفاف كثيرا عن عين المرجاف من حيث مككسط البلد ال 
 لبسوا الجينز كقد اف مركر شلل الشباب كالصبايا من بيرزيت كالكليات كبأيديهم كتب كدفاتر كمجبلت االكاألثواب كاليوانس، 

 اف كما.   يراه في التلفزيوف كعمرك دياببماكالتيشيرتات كشعورىم محلوقة كمنفوشة حسب الموضة جعلت الجو اشبو 
 اخيو خوفا من الضياع في سوؽ ذراعالعمارات الضخمة بعد اكسلو جعلت عينيو ترتفعاف كتنخفضاف ببل ىوادة كيده تشد على 

.   في بلدتو عين المرجافاعتاده قركم في مدينة، شبو مدينة، لكنها بكل األحواؿ اكبر كأغرب مما رآه كما كلد.  غريب متعرج
 كسبيل الماء صار لو الجامع منذ عهد قريب الى بلدة كأصبح لديها بدؿ المختار بلدية كشارعها الوحيد حيث انقلبت قرية فتلك

 بارات كمنتزىات كفترينات تخطف كفيها راـ اهلل بشوارع فيها مطاعم كفيها مقاىي لكن.  دكار كجنينة فيو بركة كنافورة ماء
ازداف بتماثيل حجرية لرؤكس اسود  – اكسلومنذ –  اف دكار المنارة كما.  األفبلـاالنظار بأناقتها كغرابتها كاجواء غريبة كما 

.  قطعية مزاعم من شكوا بقدرتنا كسيادتنا كاندحار اليهودبصورةمهيبة كاف الهدؼ من نصبها اف تحمينا كتدحض 
 من تحت حدؽ"   يا أحمد، كيف راـ اهلل؟ىا" كببل أكماـ، بالضيقلو أخوه كىو يضحك كيشير بعينيو الى فتاة  قاؿ

 خائفا من لسانو كخائفا من لباسو كاف.   كأخوه نظرة قصيرة كابتسم بخوؼكتبادؿ."   حل حلوةحل"النظارة كقاؿ بذىوؿ، 
 أخوه لم يأخذه الى بير زيت كالهوستل، بل لكن.   قد تأتي بو األحداث كتحرجو اماـ الطلبة في بير زيت كالهوستلمماكخائفا 

 كالفراندات كالنوافير كعشب بالقرميد الى غرفة في تقعيدة لفيبل ضخمة في حي فخم فيو اشجار كحدائق كفلل مزدانة أخذه
 عبلمة من تحت النظارة كىز برأسو فنظر.  أباه بالطبع يقصد ككاف."   لوتقوؿ أكعى"اخضر مثل السجاد كقاؿ لو بصوت آمر، 
 بحاجة الى تفسير كاف القوؿ ما  لكن.   يكملكلم"  … تقوؿ لو أحسن كاهللأكعى"الفهم كالتواطوء، لكن ذاؾ أصر بالحاح، 

 الغناء في الحفبلت كأشياء كبداية يفهم، فهو ما زاؿ يذكر الطوشات بسبب عيسى كالعمل ىناؾ في مستوطنة كريات شيبع حتى
 فمجيد.   كالترقببالحذر طوشات فيها سباب كاتهامات كاحتقاف الجو بالرىبة ثم انفراج مشوب كانت.  مماثلة ذات تاريخ

لو  قاؿ.  كالسجائر كيحب البنات كيبّذر مصركفو بتهور على الكاسيتات كالكريمات كجل الشعر الصخبمزاجي اىوج يحب 
 من عرقي أل من عرقك كذراعك؟  يعني مصركفك؟  من."  " مصركفي من" مجيد، قاؿ"  دخاف؟  ككماف" ابوه كىو يصرخ، 

!"  بدينا  ىو،" مجيد، ىمهم."  ةعلق مليوف علي، انا ربيتك، كأستاىل عليك الحق  أقوؿ؟كتعبي كشقام يا ابن الكلب، لكن شو 
 يا كالد اليويو، جيل" القصة، نفس القصة، كاالسطوانة المشركخة، ثم البلزمة المعهودة، تلك من الغرفة قبل سماع كىرب
  ."الكلب
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.   أكماـ من النافذة كرأل بنتا تلبس الجينز كقميصا قطنيا الصقا كببل فنظر."  الكي" على صوت رقيق ينادم، فجأة انتبو
 الجيراف بنت" مجيد، ىمس.   قصير ملفوؼ في حلقات كرقبتها طويلة كالنرجسأسود حلوة كشابة كبيضاء بشعر كانت

 للجنينة، كىي ىنا بنت الجيراف مع كلبها في جنينة الخلفي يقصد بالدار تلك الغرفة في التقعيدة كالباب ككاف."  اصحاب الدار
.   كالفراكلةالدار تقطف الكرز 

 كسمع االغصاف ضحكا، كسمع.   من خلف النافذة كيسترؽ السمعينظر مجيد يتحرش بها كبقي الصغير في الغرفة خرج
 دعسا، سمع تلك االثناء كفي.   لجاـ حوؿ عنقوكحلقاتتتماكج، كسمع الكلب يصدر اصواتا مألوفة من حنجرتو كمن دعساتو 

 كاندفع.   كخشخشة حلقات الكلبالنافذةدعسات كبار، كأبواب سيارة كىرج كمرج، ثم ركضات بنت الجيراف خلف حديد 
.  الباب كىو يلهثكأغلق!"   أبوىاأبوىا،" الغرفة كىو يهمس، الىمجيد 

 القرف الماضي في راـ اهلل كاشترت األرض ببضع معزات كمبلقط كأسياخ بداية أبوىا من قبيلة نور حطت رحالها مع كاف
 كمع األياـ صاركا حمولة ثم عشيرة ثم كنية ذات ترقوا، ثم.   بالرقص كضرب الودع ككشم األكداجككذلكلحم كمجامر، 

 فهم.   قوـ غبلظ ببل أخبلؽ، يعملوف بالسر، ثم العلن، ما يخاؼ الناس من ذكرهىمصيت خطير بين أىل البلد بأف الوشاشمة 
 كعليو،.   كالهويات كرخص البناء مقابل سهرات كصداقات كعموالتكالتكسياتيحصلوف من اليهود على تراخيص للشاحنات 

 الكرز كالكازيبو، كفي النهار يحصل الوشمي الكبير، جد الفتاة كأبو ابوىا، تحتفقد كاف الضباط يسهركف الليل في جنينة الدار 
 من التعزيزات بالرغم لكن.   الوشاشمة ناس كبار كشبو حكومةصار األياـ كمع.   كتحصينات كامتيازاتتحصيبلتعلى 

 ابطن، كالثورة كانت مشهورة، في ذاؾ الوقت، كماكالتحصينات، قتل الوشمي برصاصة غدر كما أعلن، كرصاص الثورة 
 الجماؿ كاألصل الغريب الى كندا كعاشت ذات اثر ذاؾ، ىربت ارملتو الصغيرة على.  الناسبالصدؽ كالجد كاألمانة كحماية 

 اف أم.   الى سلطة كبالتالي تأميم الرخص كالهويات مقابل خدمات كعموالتالثورةىناؾ مع األبناء حتى اكسلو كانتقاؿ 
 األرملة من كندا كما عادت صغيرة كال فعادت.   خركجا على القانوف، بل قاعدتوكا عادما-  أك الوّشاـ كالوشاشمة - الوشمي 
 ثم.   كسقاية الوردالحديقة الدار المهجورة منذ السبعينات، كأجرت الغرفة لشاب جامعي مهذب مقابل تشذيب لتفتحجميلة 

 المدعوين ككبار كجهاء كيغني فاحتفظت بو كزادت اجره كباتت تدعوه لسهرات األنس في الكازيبو ليطرب جيتارسمعتو يعزؼ 
 عن الماضي شمل الحاضر، بل زاد عليو، كبات ابنها العفواذ اف . كمن ىناؾ، في الكازيبو، بدأت طبخة ذات ركائح. القوـ

. مستشار حكومة كمشركع كزير كجدىا الوشمي . كأبوىا الخطير شبو كزارة.  الفخمة ذات شبهاتكالدار.  الفتاة الجميلة ذات اصل كفصل كاشاعاتاذف
 في الشارع قالوا اشياء شملت األب كاألـ كاإلبن كبالتالي الناس ما قيل في الكازيبو، لكن ىذا.   غدربرصاصةالكبير كجد قتيبل 

لكن صوتها ليس جميبل، .  الرقص كاألضواء كتحب الغناءكتحب البنت حلوة كنغشة كتحب الطرب مثل الجدة، لكن.  البنت
 الوشمي مشركع الوزير، كقد بدأ أما.   الجيتار كحلم بأجواء توصلها الى عمرك ديابكعزؼفأحبت في مجيد جماؿ الصوت 

 لكن.   أصل كفصل كال منصب أخذ يناكر حتى يتخلص من الشاب من غير ضجيجببل" ببستنجي"يشك في اف ابنتو بدأت تتعلق 
 أخذ العماؿ كلم يبق لنا اال اسرائيل كانت اف العمل في كالحجة.   أقولحجتهاالجدة ما اقتنعت بحجج الوزير كمشركعو ألف 

 صوتو لكن.   ببل صوت كال ضجةكيعمل الطالب لطيف كنظيف كمهذب كىذا.  الشجرالطلبة ألعماؿ الحراسة كالبستنة كتقليم 
 ىو االبن كىا.   يزداد المفعوؿكبالتالي حوؿ البركة يشرح الصدر كيشنف آذاف المدعوين كيجعل الجو اكثر انسان السهراتفي 
.  الوشمي على مضض كأمهل الموضوع كلم يهملوفسكت!  مستشار حكومة كمشركع كزير، فمم يشكو؟–  المفعوؿ بفضل– 
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 كالكازيبو فامتدت الجنينة تحضير اك تكليف بدأ الوجهاء يتوافدكف على بدكف.   تلك الليلة بدأ الجو يشي بسهرةكفي
 سفرجي كجاء.   كىذا بالطبع مع الويسكي كعرؽ راـ اهلل كالبيرةكالتبولة،سفرة مهولة فيها المازات كالطحاالت كبيضات الغنم 

 على الوجهاء يوشوشهم بانحناء جليل فتمتليء الكؤكس كيعبق الليل بجو انيس كيدكرمن مطعم كبير يحمل فوطة كيلبس بابيوف 
.  كأمن المحتلبالهدكءيشي 

 كزير ببل حقيبة كىز برأسو عبلمة الطرب فابتسم"  اقياـ الساعة موعدهغده، ليل الصب متى يا" المّواؿ بموشح كبدأ
 ما رأيك فيو؟  كالموسيقى، طالب في بير زيت يهول الغناء قالوا،  يعمل؟ ماذا كقاؿ ىمسا، مين ىذا الشاب؟  كاالستحساف

 ذاؾ القوؿ فاثنت عليو كقالت، فعبل، ىذا كفاءة، كيستاىل الجدة سمعت.   كعلينا استغبلؿ الكفاءاتكفاءة،ىذا !  تحفةقاؿ،
لكن البنت زعلت جدا .  بحماس، كاهلل صحيح، الى ايطالياكقاؿ الوشمي تلك الجملة فقفز اليها كتشبث بها سمع.  بعثة إليطاليا

 قررت اف تفاتح مجيد بنيتها، فاما كلهذا.   كفي ظنها اف الوزير يقوؿ القوؿ كينفذه اك يقدر عليوالجدكأخذت القوؿ على محمل 
 ما يكوف عن الحماس لتلك الفكرة، بل الفكرتين، فكرة الذىاب الى ابعد كاف مجيد كبالطبع.   معو الى ايطالياتهربيرفض أك 

 كيحمل الجيتار كىو يرقص كبنات يغني االكبرا كالسوناتات كالكونشيرتات كبيتهوفن ألنو يريد اف يلبس الجينز كىو كتعلمايطاليا 
 الثانية اف كالفكرة.   بعيوف مزكدة بالطاقة يصل مداىا بتركؿ الخليجالشاشةيقذفن باألثداء كاألرداؼ من حولو ثم يحملقن على 
 حين غنى لها ذات ليلة، ككاف ابوىا في نيويورؾ كأمها الكندية في كندا الجدالبنت، كاسمها لورا، قد أخذت اغنيتو على محمل 

 اىواؾ، مغن" الحت، ثم."  أىواؾ" لورا كقالت فدمعت."   لور حبك قد لوع الفؤاديا" بالفاليوـ كرنم ىمسا، منومةكجدتها 
 لورا كغنت معو ثم نامت فضحكت."  لن انساؾلكني "بجملة" أنساؾ لو كاتمنى" أىواؾ كاستبدؿ جملة فغنى."   أىواؾمغن

 الجو علبف لكنومجيد ال يقرأ،  كلؤلسف    .شارلوت بركنتي كسير كلياـ سكوت الخالد مثل الفركسي بالحب تحلمكىي 
.  الفضائيات العربيةككل LBC كليب ككصوؿ مضموف الى القاىرة ثم بيركت كاؿكفيديو بكاسيتالجنكية يحلم  جدتو كميراث 

 استرقت الخطو الى الغرفة حيث أحمد يختبيء ىناؾ يتسمع من بل تصبر لورا حتى ينصرؼ المدعوكف كيخلو الجو، كلم
"   نع نعم؟نع" كتلكأ ثم تجرأ كأجاب بخوؼ، أحمد فارتعد."   أحمدأحمد،" متلصص، بصوتخلف حديد النوافذ كنادتو 

 الشجر العتمة في الخارج كظبلؿ كانت.   جداخطير لو اف عليو اف يخرج للسهرة كينادم أخاه حاال كفورا ألف الموضوع قالت
 كبما.  الصغيرة صوتها كاف قريبا، قريبا جدا، ألف التقعيدة منخفضة ككذلك نوافذىا لكن.  تغطيها فلم ير من كجهها اال حدكده

.   انفاسوتسمع كاف من السهل عليو اف يتلكأ كيلتـز الصمت كيبتعد قليبل عن النافذة حتى ال كجهو،انو ال يرل كجهها كال ترل 
 في الخارج خطوات فمشت.   كابتعد أكثر عن النافذةيجبها، لم."   أخرج ناديو، ضركرم ضركرمأحمد، أحمد،" تلح، فعادت

.   فانوس بجوار السرير كأضاءتو فانساب النورنحو بسرعة كأغلقت الباب كأسرعت خلتكسمعها تلول األكرة فينفتح الباب كد
 خبيرة تعرؼ بيد ىي تدخل الغرفة بدكف انذار كتضيء الفانوس فها.   أحمد لصق الحائط كقد اعتراه الذىوؿ كالدىشةكرأت

لقامت الدنيا كلم تقعد، لكن عين المرجاف  غريب، غريب فعبل، كلو حدث ذلك في بلدتو كىذا.  األماكن كموقعها ككيف تعمل
!  غريبشيء!   في راـ اهللىنا

 كأخذت فمها سيجارة في ككضعت.   ملقاة على المنضدةكانت على السرير كمدت يدىا الى علبة سجائر كىبطت 
 كىو الولد على الطاكلة، على الكنبة الوحيدة في الغرفة، كحين لم تجد رفعت عينيها الى الجاركر، في ىنا.  تبحث عن كبريتة

"  كبريت؟عندؾ  كاقف؟ مالك"يحملق كما زاؿ مذىوال مدىوشا كابتسمت لو كقالت ىمسا، 
 كىي تنفخ كتدكر بعينيها في الغرفة ثم عادت اليو تتأملو كىو السيجارة للمطبخ كعاد بكبريتة كناكلها فأشعلت اسرع 

"    من مين خايف؟كارتاح، أقعد كاقف؟  مالك" كعصبية، بابتساـيحملق كىمست 
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 يتأمل خلقتها كحركاتها كتصاعد الدخاف من فمها كىزات رجلها كظل يجبها، لكنو اقترب من الكنبة كجلس عليها لم 
. المرفوعة فوؽ األخرل

 باألبيض كساقها المشدكدة بالبنطلوف رقيقة كمسحوبة بانسياب المطلية قدمها الصغيرة في صندؿ يكشف اصابعها كانت 
 مستديرة في كل شيء، كجهها مستدير، شعرىا مستدير، كبدت.   ذات التعاريج كاالنحناءات كاالستداراتاجزائهايحاكي بقية 

.   اال انها ذات انحناءات كاستدارات كامتبلءاتالنسبية، نحافتها كرغم.   حوضها كىي تجلسكحتىفمها، عيناىا، كنهداىا، 
.  من ذلك كلو انف مشقوؿ كاالجانبكاألغرب

 تتأمل كظلت"   مرة؟أكؿ  الجو؟ القي كيف راـ اهلل؟  كيف"  طفل، مع لو كقالت بمودة امومية ككأتها تحكي ابتسمت 
 أكؿ.  صندلها يجبها كظل يحدؽ في لم"  مرة؟ أكؿ" تسأؿ، كعادت.   تحت لتحتمنىيئتو كىو منكمش على الكنبة يراقبها 

 يسمع كالسيجار، مرة يرل اجواء، يسمع اجواء، يشم رائحة العرؽ أكؿ مرة ينزؿ في دار مثل القصر؟  أكؿمرة في راـ اهلل؟  
 في غرفة مغلقة معزكلة مع بنت جميلة بهذا كحدهضحكات رنانة ذات نغمات، يسمع أخاه كىو يغني اماـ األغراب، يجلس 

 أكؿ مرة يخرج فيها كىذه.   كل شيء أكؿ مرةفي مرة؟  أكؿ.   الحلقوـ كالملبسمثلالشكل، حلوة بيضاء كالبالوظة كأصابعها 
 أعطر أحلى كأشهى مما تصور، كال في االحبلـ، كال في األفبلـ، كال في أكبرمن بلدتو كيسافر بعيدا عن اىلو كيرل العالم 

 بعيدة جدا، صغيرة جدا، كساذجة جدا كافبلـ الكرتوف كقصص ميرا كبدت.   شيبع، كال ميرا الصغيرة مع بوبوكرياتمستوطنة 
.  في الواقع، اشياء مثيرة كغريبة الى ابعد حدىنا صورتها الرقيقة عن خيالو ألف الواقع، كابتعدت.  االطفاؿ

"  راـ اهلل؟في يا أحمد مبسوط"  تلح كىي تدخن، كعادت 
 بخجل كىمس بصوتو ذم ابتسم"   عندؾ لساف؟ما ساكت؟  مالك" رأسو بدكف تعليق كبدكف كبلـ فقالت بلطف، ىز 

." تعتاد بكره" بتشجيع كمواساة، قالت."  عندم عن عن"الشقين، 
لو، تصلح ألخيو ذم الجرأة كالمغامرات كالتمرد كالصوت   ال تصلحجدا اجواء صعبة ىذه.   ال يمكنال، يعتاد؟  أحقا 

 كأـ الدنيا كالمارينا كسهرات الليل كالفرقة كبنات القدس كراـ اهلل كمهرجاف الغناء كأحبلـ الكاسيت الجميلالجميل كالشكل 
.  ىو لن يجركءيعتاد، لن ىو.  قاىرة الشرؽ

فأخذ يتلفت كالمجنوف كىو . عنو يده ليسحبها فابتعدت كمد!"  مجنونة كلو" الباب كدخل مجيد كقاؿ بسرعة، انفتح 
 أنا."  "ايطاليا أل" يسحبها كىي تقاكـ كتدمدـ بجمل مبتورة، كأخذ!"   فضيحةاما نموت؟  بدؾ"يهمس بصوت مشحوف متوتر، 

.   كشعر منبوش كصدر يخفقمشدكد انقادت الصراره فخرجت للعتمة كبقي ىو بوجو كأخيرا."   مش ممكنأل."  "رايحو معك
 ابوىا" تبرير، فيها فرآه يحملق مشدكىا، فمسح كجهو كمسد شعره ثم تلفت يمينا كشماال كقاؿ بلهجة اعتذارية اخيو الى كنظر

 بسرعة، ثم كخرج."   تفتحل تفتح، سكر الباب كاكعلأكع" محذرا، كقاؿ لم يجبو ذاؾ رفع اصبعو كحين!"  قتلى قّتاؿ.  الوشاـ
.    الخارجمنعاد كسحب المفتاح كأغلق السكرة 

 
 

14 
 

 عينيو المغبشتين بغماـ النوـ لمبة كصدمت.  الثلجارد ؾ خشخشة كحركة غريبة كنسيم الليل في راـ اهلل بعلى استفاؽ
كىذا يعني اف باب الغرفة مفتوحا كلهذا يحس بهذا البرد، .  خلف الدارالحديقة في الخارج، في ممر اللمبة كانت.  شحيحة
 موقعو فوؽ الكنبة، كبدا السرير من خبلؿ ضوء اللمبة خاليا منبوشا بدكف من الى سرير أخيو كنظر.   كصوت الحركةاللمبة،
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 يبكي أخوه بهذا ىل.   في الحديقةمكتوـ الصوت، كصوت بكاء خافت لكن.   الشكلبهذا فأخوه فتح الباب كأبقاه موركبا اذف
 يفعل أخوه المجنوف بابنة فماذا بد انها تلك الفتاة، لورا الوشمي بنت الوّشاـ، كال.   صوت امرأة أك صوت فتاةلكنو  الشكل؟

 يفعل أخوه المجنوف؟ ماذا ىذا امتداد لمشهدىما كىما يتعاركاف اماـ عينيو في الغرفة؟  كىل!   قتاؿ قتلى؟
كلو يا مجنوف، : كما فعل أخوه ببنت الوشاـ كيقوؿ لو-  ذراعو من برغبة شديدة في اف يذىب الى أخيو كيسحبو كأحس

.  كما انو ىو بالتحديد لن يجرؤ على تلك الفعلة.  كيسخر منوسينهره يعرؼ مسبقا اف مجيد لن يعبأ بو، بل لكنو.  يا اهلل نهرب
 لو جاء ابو الفتاة كضبط ماذافماذا لو تعثرت الكلمات على لسانو؟  . كيثأثىء يقولوف، كىو فعبل خجوؿ كما" خّويف "فهو

 البنت ال تبكي اآلف، بل صوت لكن  التهمة؟ لم يتدخل ال من قريب كال من بعيد فلماذا يتلبس ىوالموقف كلبس التهمة؟  
.   يحدث في التلفزيوفكما يتخيل حالة حب كبدأ ماذا يفعل؟  المجنوف كأخوه خافت مكتوـ كيحشرج، فماذا تفعل؟  ضحك
 الوجو المنمش كالفستاف الصغير كصورة اليو ذكرل ميرا كعادت  . عاصفة جّواهكانفجرت.   كقلبو يخفقتتمدد بأعضائو كأحس
.  كالجوزتين البرعمتين ككلبها بوبوفمها صغيرة، حلوة، رقيقة، كتثير االحساس بالرأفة لبراءتها ككبر االسناف في ميرا.  المزّىر

 العين كيثير الشهية كالرغبة في لمس خدىا االبيض مثل قرص الجبن، ينادملكن لورا كالحلقوـ، لهطة قشطة، ككل ما فيها 
.    كملبس ع لوزراحة كاؿقدميهاكأصابع 

 العتمة خلف الظبلؿ ككرؽ الدكالي كالياسمين، كالضحك يزيد، فيكمشى .  الى الخارج كالنائم، كبدكف حذاءكاندفع
.  بمشهد متأججكتعدهكشخرات تثير مشاعره 

 يا ستي ىذا" كيؤشر بأصابعو دكف اف يعبث باألكتار، الجيتاريمسك ب أملو حين رأل أخاه ىناؾ في الكازيبو كخاب
 اصبعها على كضعت"   اهلل، قولي، ىذا المفتاح؟يا.   حبيبتي مفتاح الرم، كىذا يا ركحي مفتاح الصوؿيامفتاح الدك، كىذا 

 مفتاح سيدم، كىذا المفتاح ىذا المفتاح؟  ىذا" صدغها، علىخدىا كاتخذت ىيئة تفكير كتأمل كرددت خلفو كىي تنقر 
 تنتظر الجواب بل كضعت فمها في كفيها كأخذت كلم"   شو رأيك؟ىا.  المفتاح مفتاح حبيبي، كىذا المفتاح مفتاح ركحي

 انتهت من نوبة الضحك كضع الجيتار جانبا كحين.   مكتوـ، كىو يتأملها مبتسما كال يتفاعلبصوتتضحك كتتلول كتخنفر 
."  ما عندؾ موىبو كال رغبة، ما عندؾ صوتمستحيل، عبث،"كقاؿ بجدية ال تناسبو، 

 اذ انقبض فمها كانعقد جبينها جديدة في كجهو كالضحكة على كجهها بدأت تنسحب كتتشكل بصورة حملقت
 البنت فهذه.   يوفق بين االضدادكيف مجيد كىو يفكر كال يعرؼ تأملها.  الصمتعيناىا كما عادت تنظر في كجهو كلزمت 

 كاذا قاؿ كلمة كاحدة سطوة،قوم جدا، غني جدا، كلو :  لطيفة جدا، كجدتها لطيفة كظريفة، لكن ابوىا مثل الغوؿجدا،حلوة 
 كظيفة،كبفضل جدتها كجد .  طريقها كجد الغرفةفعن.   الحلوة ال تصلح اال كممركالبنت.  حقو يسد منافذه كلها كيخرب بيتو

 كقيادة الفرقة كمتطلباتها بحاجة لمصركؼ سهلة،فهواية الغناء ليست . شبو كظيفة، توفر لو مبلغا في كل شهر يسد نواقصو كلها
 الفرصة كيجد بحاجة لفرقة صغيرة حتى يبرز كىو.  ينضبطوا الشباب من غير تخطيط كقيادة كميزانية لن كىؤالء.  كدخل ثابت
 كالعمل.   معركؼ اال في اكساط الجامعات كالمهرجانات كالمؤتمرات، ككلها ال تطعم خبزاغير حتى اآلف فهو.  القتحاـ كبير

 الفرقة الفني كجعلتهم يغنوف لمصطفى قمر كايهاب توفيق بدال من مارسيل بمستولفندؽ كحفبلت الغناء في االفراح ىبطت 
 زياد كمحمود دركيش كىدير لتوفيق األشعار المهيبة فبعد.   كغضب األىلالطلبة تراجعهم ىذا سخرية كأثار.   اماـكالشيخ

 كحب االنساف باتوا يجدكف انفسهم محاطين بالسحجات كالزغاريد كجو خانق كالكرامةالفتيو كىي تنشد خلف الفرقة للحرية 
 لذلك ثمن باىظ يدفعو ىو لكن.   في المهرجانات كالمؤتمرات كىجركا الزفاتيغنوف فعادكا.   فيو كال كرامة، كال حتى فنعزة

 ىذه السقعة من اصوؿ الغناء، بل تفقو فماذا.   البنت الدلوعة ثقيلة الظلكمراضاةمصركفو، كمن عملو في حديقة آؿ الوشمي 
 تفهم ما معنى ىل تعرؼ من ىو مارسيل خليفة كمحمود دركيش؟  كىل تعرؼ عما تحكيو تلك األشعار؟  كماذاتذكقو؟  
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 كالعيش ىناؾ في الفقرال تعرؼ معنى القضية كال معنى . ىي ال تعرؼ: كىذا يعني.  افرنجية كبنت الوشاـنصف ىيالكلمات؟  
 في يعمل ىو، ألم كحتى مستوطنة كريات شيبع؟  فيالمخيم كالعمل بأشياء مهينة مثل جدتو الجنكية كعيسى المسكين 

 كطعم تعرؼ ىذه طعم الكف ىل عدة اياـ؟  المخيمكريات شيبع كأكل كفين من كالده انزال الدـ من انفو كجعبله يهيم في 
 لو عرؼ كالدىا عما يحدث ىنا ماذا عرفت عن أمو كعن جدتو كزفات العرس كلم النقوط؟  لو كماذاكطعم الحياة في مخيم؟  

كسيخسر كثيرا اف .  كستفضحو حتما اف زعلتعنو البنت الدلوعة لن تحل لكن يعاملو؟  سوؼبيتو، أسفل بيتو، كبأم أسلوب 
. زعلت

 بجفاء، قالت
. أنا أحس منها بألف مرة. سعاد مش أحسن.  أنا الـز أدخل في الفرقة - 
 الغرفة يريد.   البنت كال يريد البنتيريد.   كظل صامتا يفكر كيف يتخلص من ىذه اللزقة، ىذه الورطةيجبها لم

كىو ايضا سيصل .  العز، كناس يصلوف الى أعلى، بل كصلوا ىناؾ، كصلوا، كصلوااجواءكالمعاش كدخوؿ األجواء الجميلة، 
.  بد من اللعبة، فاما الوصوؿ الى أعلى، كاما االخفاؽ كىبوط ذريعال لكن.   عن طريق البنت، كطريق الوزيرركما

 بنفور، قالت
.  مش أحسنسعاد- 
 فقاؿ.   بطرؼ الخيطلنفسو كظل صامتا مقطبا حائرا ال يعرؼ كيف يداريها كيبعدىا عنو كيحتفظ بها كيحتفظ يجبها لم

بقلق كصوت خافت، 
.  ابوؾ، انا سامع صوتابوؾ،- 

 بهزء، قالت
.  طينةسكراف.  بابا نايم- 
 كبصوت حاكؿ اف يجعلو مؤثرا متوترا خائفا، محذرا قاؿ
.  غريبةحركة.  انا سامع صوت- 

 خافتا صوتا للخلف كفي ظنو اف اخاه اكتشف كجوده فارتطم رأسو بغصن دكالي كاىتز الورؽ فأصدر أحمد تراجع 
. لكنو اختبأ خلفو كخلف األكراؽ. كاىتز الغصن
 بقلق، ىمس

 سامعة؟سامعة؟  - 
 كنظرت اليو من اعبلىا كىو جالس كقالت ببركد، ببطء كقفت

. انا في الفرقة- 
 محذرا، قاؿ
طب كأبوؾ؟ - 
. تيتا موافقة- 
طيب كامك؟ - 
. ماما في كندا- 

 كاستدارت كقالت ىمسا، خطوات كمشت
؟ انت سامعنيانا في الفرقة، - 
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 جالسا في مكانو يزف الموضوع كظل.   ليقوؿ شيئا، لكنها كانت قد ابتعدت كاختفت في العتمة خلف الجدارفمو فتح
 خوم يا مجيد يا" اال كيد تمتد فوؽ كتفو كأخوه يقوؿ، كعى كما.   المخرج من غير مشاكل كخسائرايجادكيتأمل كيحاكؿ 

." منشاف اهلل
!" نركح اهلل نهرب، خلينا يا" كقد أجفل، فأكمل احمد، كبدكف ثأثأة كتعثر، اليو التفت

 
 
15 

 
 ال تعرؼ لكن األمر قالت يريد؟  ماذا.  رؤيتوإذ قبل الظهر جاءت خادمة فلبينية لتقوؿ لو أف السيد يريد .  مجيديهرب لم

 تجب السؤاؿ لكنها رمقتو بنظرة ماكرة لم عرفت اف كاف منتعشا مسركرا؟  كيف.  يبدك جميبل ألف السيد يبدك منتعشا مسركرا
 فقد.   اك تفاجؤا من حركاتواىتماما عينيها الصغيرتين كابتسمت لو فابتسم لها كغمز بعينو فاستدارت دكف اف تبدم منذكية 
 بو، كيتسلوف تعرؼ ىذا كتستظرفو، كالخدـ يعرفوف ىذا الجدة.   الضحككيحب" أكنطجي "ك" لعوب" يعرفوف انو الجميعبات 

 بفضل السهرات لكنو.  مشغوؿ ابدا كال يرل خدمو اال ما ندرفالوالد.  لكن الوالد ال يعرؼ. كالبنت تعرؼ كتتشكك كتغار عليو
 نكتة كتذكب كما صغيرة، على نفسو بأف األمر ال يعدك اف يكوف قصة كىّوف.  الحظ الشاب الموىوب كالحظ نظرات ابنتو لو

 بنعم الدنيا أفبل يكسبو إلى صفو؟  غرقو ىو أعطاه كأإف يدريك ما يطلع من ىذا الشاب؟  كما.  ذابت كل الرغبات حين تجّير
نشاطات كتنظيمات كمهرجانات كمؤتمرات، كالصحفيوف كالتلفزيوف ككفود  بؤرة طالب في جامعة اقل ما يقاؿ عنها أنها كىو

 في فهنا.   الغربكاىتماـفرنسا الشهيرة ما زالت عالقة في الجو كأثارت سخرية العالم خارجية  كزيارة كزير ككثيرة،كبيرة 
 فماذا في بعد،سبر  مُي ىذا على السطح، لكن العمق لم.  محرؾ ثورة كتظاىرات كاعتصامات كمشاكلزخمة،الحـر خميرة 

 بعكس التيار كبعكس يسبح لن ىو.   كيقتل برصاص عشوائي كيضيع فيها كما ضاع أبوهالغير لن يرتكب أخطاء ىوالعمق؟  
 ليس ىو.   العمقفي صارت في الداخل كمن الداخل، كمن ىناؾ يمخر فاللعبة.  بل يغطس فيو كيجدؼ معو من الداخل. الركب

 خريجة دراسات الشرؽ األكسط من كاشنطن كباحثة كزكجتو.  CNN ىو تربية برنستوف كبلأبوه تربية نور كمضارب بدك، 
 كاف كرث اللقب المشؤكـ عن عائلتو كفضيحة كىو.   في اقتصاد الدكؿ النامية كمصادر الثركات المائية كبتركؿ اكبكمتخصصة

 انو يلعب بيانو كتنس كسكواش، كابنتو تلبس كما.   انو متعلم كمثقف كيعرؼ لغات كثقافات كحضارات ال حصر لهاإالأبيو 
.   قعود كىو الواقفالجميع الركفر كاألكدم في كسط مدينة راـ اهلل كال أحد يجرؤ أف يقوؿ كلمة كاقفة ألف كتسوؽالمكشوؼ 

كالقوة في ىذا . القوةكالواقف يعتمد . إذ إف الناس مع الواقف. ىذه فلسفتو في األعماؽ. ىذا مثالو. الواقف دكما مع كالدنيا
ماؿ كنفوذ كمراكز، –  ليست كما كانت كالمذاىبكالمحيطات العالم، عالم العولمة كانفتاح السوؽ كالشركات عابرة القارات 

شرائح صغيرة بحجم المبلليم، لكنها تحوم األسرار كاألفكار . الشرائحكاأليونات كبل باتت معرفة قصول في التقنيات 
. العالمكبهذا يختصر .  المنافذ تمتد خيوط تتشعب في كل اتجاه كتتلوف مع كل لوف كجنسيةكمن. كالمنافذ

 بالذات كأمو.  كمضارببل ىو كجيو كقبضام كبير لو عضبلت .  أك الوشمي، ما عاد نوريا من اصل نورالوّشاـ إذف
 لغات كتعرؼكفي صباىا كانت أرملة سنيورة جميلة أنيقة . بل ىي امرأة مرموقة بكل المقاييس. كبلـليست حيا اهلل اك أم 

.  بالراءكتلدغكتجيد الحديث في الصالونات ألنها تربية القدس كلكنة خفيفة من أصل غريب 
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 المرآة تنعكس األشياء على سطحو كينعكس الضوء كالتماع األصص مثل الصالوف ذم الباحة كببلط رخامي ابيض دخبل
 كسماء زرقاء صيفية كظل صنوبر في الخلفية مفتوحة النوافذ كانت.   كاألزرؽ بوضوح األصلاألخضركانهداؿ النخيل كاللوف 

. كعبير الورد
 صورة.   ىنا بحاجة لصورةشيء كاف بحاجة للتذكير فكل كما."  صّور صّور،" أخوه في كتفو كقاؿ ساخرا، دفعو

 لقدميو صورة.   الزيتوف كقرميد الدكر العتيقة كسواد السرككشجر لنافذة تكشف ىضاب الطيرة صورة.  المنعكسةلؤلصص 
 المرأة جميلة كفتية ببشرة بيضاء كشعر اسود الزيت صورة على الحائط بدىاف فهناؾ.  لصورة كصورة.  المنعكستين تحت ظلو

 جدتها في صباىا بثوب نبيذم تفتا ىي.   كما قالوا ألف األـ شقراء تميل الى الحمرةاألـتشبو لورا لكنها ليست لورا كليست 
.   باأللماس كأصابع مثقلة مغلقةمفتوح الصدر كفي يدىا مركحة نصف 

 كصور مجبلت لوحةفمن ىناؾ بدت الجباؿ كالودياف مثل .  الفلبينية إلى ردىة تطل على منحدر مبهرالبنت أدخلتهما
 في الضوء فنّوس لمحهما.   عليها أكراؽ كإبريق عصير كصحن مليء بالعنب كفقوس صغيرطاكلة يجلس إلى كالرجل.  الجغرافيا

 لؤلخوين أف كأشار.  فاقتربت البنت كخلفها األخوين فأمرىا باالنكليزية أف تحضر كاسات عصيرتعالوا،عينيو كأشار بيده أف 
 الرجل أصر بإلحاح، لكن.   كالفقوس فشكره مجيد كىو ما زاؿ كاقفا كيده تربت على صدرهللعنب كأكمأ.  يجلسا أمامو

.   االثنافكجلس.   أخاه فقوسةكناكؿفاقتطف مجيد حبة عنب 
 كذاؾ، ثم عن األخ لهذا بامتداح الورد كالحديقة كالنجيل األخضر في الساحة، ثم العصير، ثم خصلة عنب الوشمي ابتدأ

.   العنب بين أصابعو كينظر بالوربكيعد الكبير يجيب عنو كاألصغر يعبث بالفقوسة كاألخ سيصير؟  ماذا  يدرس؟ ماذايدرس؟  
 طبعافاىم علي؟  . الشجرةيعني تقليم مثل .  محيد أنت موىوب كصوتك جميل كعزفك ال بأس، لكنك بحاجة للتشذيبيا

كنحن اآلف بصدد البناء كاكتشاؼ المواىب .  بالذات الموسيقىكاقصد. انت تعرؼ.  يا مجيد العلم ىنا ليس قويالكن
 نحن عاصر جيلنا.  المقصود الجديد ىو الجيل.   كالجيل الجديدبالقيادة مرىوف كذلك.   كنصير مثل العالمكنعلوحتى نكبر 

 بنينا ما نقدر عليو، نحن يفعل جيل الحاضر كالمستقبل؟  ماذا ككل الحركب كانت مرة، يعني ىزائم، فماذا نفعل؟  ثبلثة،بل 
 محترفا مرموقا تفهم ترجع إذف لو ربيناؾ كشذبناؾ كقلمناؾ؟  فماذا.   فاىمطبعا  تفهمني؟انتم، انتم، انتم، الجيل الجديد، ىل 

 أترل  الساىر؟ عن كاظم ماذا خيرت كسليم سحاب؟  عمر تريد ال يفهمو عمر خيرت كسليم سحاب؟  البالفن كالموسيقى ما 
لكن .  تؤثربل  تؤثر؟ السياسة ال أتظن.   رغم صداـنجما القاىرة كدؽ األكتاد كبات كصل.  كجودهالملعوف كصل إليها كفرض 

 الغرب.   صار كتصور رغم صداـ كأنت ستصير رغم عرفاتالساىر كاظم.   في األرضية، عبر األجياؿيغورفالفن . الفن لو سوقو
 ظهره سكين خلف قذرة مليئة بالقمل كيده تخفي بلحية  بدكميرانا في صورة قبيحة جدا، ساعة صداـ كساعة عرفات كساعة 

 عنها اسألني.   اعرفهاأنا.   تعرفهاال تعرفها؟  ىل كفي كاشنطن كلندف كباريس كحتى اكسلو؟  كندا صورتنا في أتعرؼ.  الغدر
.   القوة كاإلبداعيحتـر ال يحتـر المادة، يحتـر الفكر، يحتـر الفن، الغرب.  فقد جربت مرارة أف تكوف عربيا في سوؽ الغرب

 كيركع لها كيصلي لها، لكنو أيضا يعرؼ أف المادة تركح للمادة يعمل الغرب.   الغرب يميل إلى المادةاعرؼ،تتململ، اعرؼ، 
 نملك كىو نحن يعرؼ أزمتنا، الغرب لنا منو بعد نفاذه؟  يتبقى البتركؿ عند العرب، ماذا مثل.  اآلبدينكتجيء كال تبقى ألبد 

 ىل نعرؼ مم يتشكل؟  ىل ال تعرؼ عنو كعن اصلو كفصلو كعمقو ككزنو كمداه كتاريخو؟  شيئا قيمة أف تملك كما.  يعرؼ
 لماذا نصبو ككيف نصفيو كنبيعو بأغلى األثماف؟  كأين نعرؼ كيف نصبو ىل كيف نبحث عنو؟  نعرؼ ىلنعرؼ أين يتشكل؟  

 عنو يعرؼ مخزكنا ال يملك األكبك  ألف األكبك، رغم البتركؿ، عالم فقير متخلف؟  لماذااألكبك عالم ثالث كىم األكؿ؟  
 نجهلو كما فهذا أما اللعب بأسعار الين كابتزاز الدكالر كاليورك كنازداؾ كنيكام كفايننشاؿ التدكير، التكرير، أما أماالتصدير؟  

 الحريم كأخوؾ خجوؿ، لكن فعبل، قل لي يا شاب يا متعلم، ماذا نعرؼ عن ذاؾ الجنس إال تضحك أنت.  نجهل ناسا كنسواف
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 أف المعقوؿ امن كراء حجب كاقمطة قماش؟  مختبئة برؤكس المعقوؿ أف نتفاعل  امنكالمحظيات كالمبرقعات كراء الحجب؟  
 ما أىذا ما نريد؟  أىذا.  ف األرز كالبطاطا أحلى منوشواالت صورىم؟  أترلالسوؽ، سوؽ العالم، بنساء البشتوف كالخميني؟  

 المرأة كبني آدـ كنعامل بسبلـ نشرب بسبلـ نغني كنرقص نأكل  بسبلـ؟ كصلوا الحكم ىل يدعونا نعيش كإذا  بحدكثو؟نرضى 
 ببوذا مع طالباف؟  حل ما بالعلويين؟ ماذا يحل بالبهائيين؟  يحل ماذا يحل بالمسيحييين؟  ماذاكنصلي هلل بطريقتنا كمذاىبنا؟  

 المذىب نسفوا.  التاريخ نسفوا.   سياحية كنسفوىاثركة.   الحجرية ذات التاريخ كالحضارة كأمجاد الفنالتماثيلبوذا، نسفوا 
.   الفن كالحضارةانتهى  شيء، كصلونا انتهى كل إف بوصولو؟  نسمح ما أىذا ما تؤمن بو، أىذا ما نريد؟  تعبدكالحرية في أف 

 تعرؼ ما دكر الفناف؟ ىل.   الفن ىو المحور كالمحرؾلكن
 كتحوـ كتطير تطفو بركحو أحس.   مع الكلمات كانجرؼ بهاانسحب قد كاف.   رأسو عدة ىزات كقلبو يخفقمجيد ىز

 كالمسافات كالحضارات كشجرة عريقة صلبة المساحاتبو فوؽ حديقة بحجم العالم كىو عصفور يتنقل من غصن لغصن عبر 
 أعلى غصن في الشجرة ينظر في الفناف، عصفور األرض،  كىو.    كشعاع النورالطاقةقوية تضرب في األرض كبؤرتها حيث 

.  كبيرة، كالناس صغارساحةلؤلرض كيرل العالم 
.   كالكريستاؿبالقصب لكوب العصير كبدأ يشرب كمجيد يشاىده كيتأملو كما لو كاف يشاىد طيفا موشى يده الرجل مد

 ما قيل انو أىذا عديم األصل؟  الحراـ العميل ابن العميل ابن أىذا  الوشمي؟ ما سمع عن صيتو كآؿ أىذا  الوّشاـ؟ ىو بدر أىذا
!  مذىلشيء!   غريبشيء  ساقط؟

 الرجل كابتسم للولد كسأؿ الكبير بصوت عطوؼ التفت."   حفلةالحف" تلمس كوعو كصوتو يهمس، أخيو بيد كأحس
 بالحفلة كرنيبذ" كقاؿ بذىوؿ كىو ما زاؿ ملخوما مما رأل كمما سمع كما يحس في أعماقو، مجيدعما يطلب، فطأطأ 

 أنا!   أنا ملخوـبس" يمينا كشماال كقاؿ بإحساس، كالتفت."   تأخرناالمهرجاف،" بأسف، كقاؿ في الساعة كنظر."  كالمهرجاف
!"  صدقني أنت عظيملكن!  مش فاىم

عمالة كتهريب كبيع :  قد سمع عن الوشمي ما لن ينساهكاف.   في أذف األصغر كقع الصاعقة كانفجار الرعدالكلمة كقعت
 ما سمع أباه يقوؿ كىو ىذا.     كمخدرات، ثم اليهود طالع كنازؿ كبيوت مشبوىة لئلفساد كالعمالةبضائعىويات كتسويق 

.   األبعاد إال ما ندريرل مجيد ال يقرأ كال لكن.   كالمنشوراتالصحف ما قرأ في كىذا.   كخفايا الناسالبلدالعارؼ بأمور 
 تقترب ىو اآلف يمتليء ىواء طيارا كيشعر بالقمة كىا!   كركح الفناف فيقاكـ، ثم يرتد كيتراجع بنفس السرعةغفوتو تصحو أحيانا

 بحمد متدفق كقاؿ بإخبلص،  فامتؤل.  منو كيد تمتد لترفعو كتدفع بو نحو ركما كالمارينا كقاىرة الشرؽ
.  على راسي كبعيونيجميلك.  ممنونكانا - 

 بقلق،  كىمس احمد لكزه
! الحفلةيا اهلل، - 

 بحركة يد كىو ينهي اللقاء،  الوشمي أسكتو
.  كالشهادات كالتوصيات، كقبل كل شيء موافقة الوالد كتوقيعوالعبلماتبدنا - 
 بحماس، ىتف   
.  طبعا، كلو موجودطبعا،- 

 يرمقو كذاؾ!"  معقوؿمش أل" ألخيو كيقفز فرحا كيصرخ بدكم، كيلتفت!" ركماركما،" كىو يهلل عنده من كخرج
!"  في الحفلة، تأخرنادكرؾ"كيهمس بقلق، 

 



 27 

 
16 

 
 العريف قد أعلن عن دكر الفرقة ثم تراجع بسبب التأخير كاف.   متأخرين فوجدا الفرقة في كضع صعببيرزيت كصبل

.  مجيد  كيعزؼ بدال منيغني ىي اآلف على المسرح كشاب آخر كىا.  أخرلكأعطى الدكر لفرقة 
.   الحـرستاد منهم كلمة، كلم ينظركا حتى صوبو، بل ظلوا جلوسا على األدراج خلف المسرح في كاحد يقل أم لم

 مجيد فدس.   كعلى األدراج كفوؽ األسوار كاألشجار كلم يبق في المكاف موطيء قدـالمسرح الجمهور قد تجمع حوؿ ككاف
 المشهد كاف.   طمأنة أخيو المذىوؿفي الغمزة لم تفلح لكن.   كغمز بعينوالمسرحأخاه بين الفرقة في أقصى ركن خلف 

 كأىالي الطلبة كالوجهاء كالكشافة كحراس األمن حوؿ الحـر فككالصحفي الطلبة باأللوؼ جمهور.   مما تصوركأعظماضخم 
 كاشتعل قيامة لو قامت فماذا.   ككلمات الشعركالموسيقى يعني أف االحتبلؿ ال يغض النظر عن الجمهور كىذا.  كالدبابات
  قنديل؟ قصيدة أك أىزكجة فقاموا كاشتعلوا كاندلعوا كحاموا في الحـر مثل فراشة داخل بفعل لو فاضت مشاعرىم ماذاالجو؟  

أمن احتبلؿ داـ سنوات، ثم –  يتكسر، كزيت القنديل قد ينسكب فيهتز األمن قد الفراشة قد تجنح، كزجاج القنديل لكن
.  تنفجر فيهتز األمنكقد تحترؽ،  كقد الفراشة تظل تحوـ،  لكن.   تمادل كأصبح عادة، بل ركتينا كطريقة حياةثمأجياؿ، 

 كالوجهاء الوكبلءكلمح أيضا بدر الوشمي في ثاني صف بين .  في ثالث صف بين الكتاب كالصحفيينكالده احمد كلمح
 الوشمي جلي جدا، كسيم رأس.   أف الوشمي أماـ القساـ ال تفصلو عنو إال بضعة رؤكس كمقاعداألمر في كالغريب.  كاألكابر

 محمرة ذىبية شمالية كعيوف زرقاء مخضرة، كلو أكتاؼ رياضية كعنق ممدكد لوحتو الشمس بسمرة كتقاسيمجدا، بشيب مهيب 
 كاف.   مغبرة كجاكيت قديمسمراء كمبلمح فبرأس يكاد ال يذكر بصلعة خفيفة  القساـ، الوالد، فضل اما.  كقواـ ضخم

 ىو كىا.   اماـ الطلبةخاطره عن احتياجاتو مقابل البوط الطلياني كجاكيت الجلد البنو الفناف حتى ال يكسر تنازؿالمسكين قد 
 الفرقة كدكر اين ذىب؟  البليد كأخوه، فأين ذىب؟   القدمين كال بالجاكيت دكره كال يظهر بالبوط كال حافييضيعالولد الفناف 

!  الغناءكجائزة  ذاؾ كاف يراقب جماىير الناس من لكن.   فوؽ االدراج المؤدية للمسرح تحت األشجار فأشار لوالصغير ابنو كلمح
 يلوح حتى خجل من زمبلئو كمن كظل التأخير؟  لماذا ذىبتم؟  اين المجنوف؟ أين.   كيلتقط الصوركالكاميراالنظارة خلف 

.  كأنصت للعزؼيدهاشاراتو كانزؿ 
 في الجو بين ضاعتلكن الصرخة الضعيفة ! فلسطين حرة عربية:  كصفق للفرقة المنتهية كصاح احدىمالجمهور كىتف 

. التصفيق كلغط الناس كأزيز الميكركفوف كالسماعات كصفير الشباب
 بحماس شديد كىو العارؼ بشعبية مجيد بين الطلبة كركاد العريف قاؿ.   الفرقة كقائدىا مجيد القساـدكر جاء كأخيرا
فانطلق صراخ .  القساـمجيدفرقة المجد كقائدىا :  كالسّميعة ممن سمعوه في الفنادؽ كبعض األعراسكالمهرجاناتاالحتفاالت 

:  بهدير ضخمستادؿاكامتؤل . قوموا، قوموا:  آخركففهتف.  قومواقوموا، : كىتافات كبعض التصفيق كصاح احدىم فوؽ األسوار
.   الناس كإحراج موقفهم بعد التأخيركصياح خجلين من الترحيب ككقفوا المسرح فردا فردا،  إلى األفراد كدخل.  قوموا، قوموا

 كاف معظمهم يعرؼ، كاآلف تأكد، أف التصفيق كقد.   االستقباؿ كىتاؼ الناس أنساىم الحرج كإىماؿ مجيدحماس لكن
.  مسائورغم كاف العمل مع ىذا النجم لو حسنات ، مجيد القساـ كىم معو في عركتو تحت جناحوالصاعدكالتهليل كاف للنجم 

 كىذا التصفيق اليس لمجيد؟  فهذا.  المسرحكاف مساكمء مجيد القساـ كإىمالو كمزاجاتو كتقديس الذات تسقط كتذكب فوؽ 
 بات نجما ساطعا في سماء الضفة كجباؿ مجيد الهياج حين ذكر اسمو أليس مؤشرا على أف كىذاالهتاؼ أليس لمجيد؟  

. الجليل
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مجيد : ىتاؼمرة تصفيق، كمرة .  إال بعد دقائق كالناس يصيحوف كيصفقوف بنفس اإليقاع كالتقطعمجيد يظهر كلم
 القساـ ابن الثورة، تك تك، تك مجيد.   القساـ ارفع صوتك، تك تك، تك تكمجيد.  القساـ قّسم قّسم تك تك، تك تك

.  القساـ بلدؾ حرة، تك تك، بم بممجيد.  تك
 المزاجي األرعن صغير العقل سخيف الحركات كالمطالب ابنو!  فهل ىذا التصفيق البنو ىو؟.  بذىوؿ شديدالوالد أصيب

 فصحيح انو إذف.   فصحيح انو موىوبإذف.  فناف فصحيح انو إذف!   لو بهذا اإليقاع؟كيصفقوفىو من يصفونو بهذه األكصاؼ 
 لم يسمع عنو كلم يكتب عنو، لكنو!   المسرح ىي فرقة المجد لقائدىا مجيد القساـعلىقائد فرقة ىامة، فرقة المجد، كىؤالء 

 الصغار ليسوا صغارا، بل لكن.   ىي فرقة رقص كىّشك بّشك كأكالد صغارالمرجاف،عنو كعنهم، ألف الفرقة، كما قيل لو بعين 
يبتسموف بجدية كبدكف دلع كيهزكف الرؤكس بالتحية كىم يقفوف ككىا ىم يقفوف على المسرح . ، شباب كشاباتىم شباب
 العكركت لماذا إذف.  كالكوفية شديد، كمبلبسهم كلها سوداء اال شاالت صغيرة حوؿ االعناؽ بألواف العلم بانضباطكالعساكر 
 الجلد؟ بجاكيت يظهر ىو دكف الفرقة كىل الجلد؟  جاكيتأصر على 

 كشاؿ العلم كالكوفية كيداه تلوحاف بحركات األسود المسرح قافزا الدرجات باللباس دخل.   القساـمجيد جاء كأخيرا
.  بم بم بمبم.   للنصر كالحريةثورة.   األحرار، قّسم، قّسمابن.   الثوار، قسم، قسمابن.   قسمقسم،: النصر فصاح الجمهور

 كيصفقوف،قسم، قسم، :  بذىوؿ، كرأل الكتاب كالصحفيين يتبعوف الركب كيرددكف مع الطلبةحولو األب التفت
 كحماس الشباب، ككأف الجو نفخ مل األكيدكركف بأعينهم فوؽ األدراج كاألسوار كأغصاف الشجر كعلى كجوىهم ابتسامات

 كشحنة أياـ عاشوىا أياـ العز، قبل النكسة، ككاف ناصر مثل الصاركخ كالحريةفيهم، أعاد إليهم أمل الماضي كحلم التحرير 
.   بالدمع يقفز فجأة كيغمر عينيوكأحس.   مثل ابنو، مثل عمر الشريف في شبابو، مثل ممثل فوؽ الخشبة في جو فذشاببجماؿ 

 ابنو، كنواقصو، كمبلبسو، كالبوط السخيف كجل كجنوف بالحزف يعصر قلبو كىو يرل ما تحت العرض كاالستعراض أحس
 أف األضداد قد توقعنا، كاف األحبلـ قد تمؤلنا بأمل كاذب لو بسكين ضخمة كالنصل الحاد يخرؽ قلبو كيقوؿ كأحس.  الشعر

 فوؽ قدميو التلفزيوف، كالمتفرج يأكل يشرب كال يتكلم، ال يتحرؾ، كيظل يلوؾ ببل توقف، كيرفع فيمثل السينما، مثل مشاىد 
. المقعد كيبلع كوكاكوال كىمبرجر

 الناس بإحناء الرأس كتربيت كيحيي مجيد رأسو كىو يبتسم للكاميرا كالتلفزيوف فهز.   الجمهورصاح!  قوموا قوموا،
 ابن القساـ يا.   قسمقسم،"بحماس، الهياج كصاحوا فازداد."  حاضر حاضر،"الصدر حتى اقترب من الميكرفوف كقاؿ بسخاء، 

.  صفيركانطلق."  بم يا ابن الشجعاف قسم قسم، يا ابن الثورة، يا ابن األكطاف، بم بم بم قسم،قسم 
 أف نجاح ابنو كتصفيق الناس يسعده صحيح رأسو فوؽ كفو كأغمض عينيو، إذ ماذا بعد؟ ماذا يسمع؟  الوالد فوضع

 أف الولد صحيح!  لكن الوطن، لكن الشعب، لكن الثورة كاإليماف؟.  الثقة إلى نفسو كأب مسؤكؿ عن تربيتوكيعيدكيشجعو 
لكنو ليس الثورة كحلم الثورة كمحرر البلد .  عن أمو كعن جدتو كأعراس الناساإليقاعفناف اصيل كلد كالنغمة في دمو ككرث 

 ابن مخيم أنا.   القساـ كلست أناليس حامل اسم بالصدفة، كرث اللقب، كرث المعنى، لكنو ىو.   ليس القساـلكنو.  كاألكطاف
 لكن.   فاسد، أفسده التهريج كالكوكاكوال كبوط الطليافجيلجيل مائع،  .  ابن جيل طالع كنازؿ من ىذا العصركىوحقيقي 

!  قشورغيرالناس كعقوؿ الناس كالعمل الحقيقي الناضج من 
.   كاألصوات كىدير اآلالت كالحناجرللكلمات قلبو فاىتز!"  أحبابي الفقراءيا: " غناء الفرقة كىدير الناسالصوت، كارتفع

 ينصت حتى تجلى من بين الهدير نشيد ابنو في شكل أذاف فخشع كأطرؽ.   الشعر فوؽ ذراعيو كمساـ الجلد في رأسوككقف
 كبقوة، كمن األعماؽ ينطلق بحزف كىدأ الطنين كساد سكوف إال المواؿ كرقرقة الصوت المتأجج بالعواطف ينساب الجمهور

 في كلمات الحنين كجاش.  اهلل، اهلل:  رؤكس كىي ترددفماجتكسكين جارح يشق السحاب فيهز الجباؿ كأعالي الشجر، 
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 الركح من معقلها كتعيش الحلم بتفاصيلو كتغدك فتنطلقإحساسا كمحبة كالعمق الدافيء للمساحات الصوتية تعبر موجات أثيرية 
.  ايمانا كيقينا بالحرية كحب االنسافاكثرشابة، اكثر قوة، أكثر عمقا، 

 اللحن مع رأسو كما عاد يفكر كيحلل كيضع النقاط على األحرؼ إذ سحبتو الكلمة العذبة كذاب كرفع األب فاىتز
.   اهللاهلل،:   مشاعره من بين يديو كلم يتمالك إال أف يقوؿ مع القائلينتسربت.  كتعاريجو كاندمج بابنو كتداخل من غير حدكد

 كعاد.  قّسم:  النغمات أخذ يصفق كيقوؿمع انتهى األذاف كعاد اإليقاع لضرباتو كاىتز المزىر كدكل الطبل كبدأ التصفيق كحين
 كفيديو كليب كيدىن رأسو بكاسيت مثل كل الشباب، مثل الطلبة كالصحفيين، كنسي ابنو، نسي الواقع البن ارعن يحلم شابا

 عبر أثير الحلم كشعاع تنقلو النغم عربة مجنحة خبلقة بات.   جلكحنجوربكريم الشعر كيحرد عن األكل من أجل بوط طلياني 
:  محشرجا من خبلؿ الدموعكىمس.  بل كقف لؤلمل المتجدد كشعاع النور.  ككقف الجمهور كقف البنوانتهى كحين.  النور

. فناففناف، فناف، كاهلل 
 
 
 
 
 

17 
  

التي تقطن مدينة نابلس فدعتهما إلى فنجاف - زميلة مجيد في الفرقة   -سعاد في طريقهما إلى عين المرجاف برفقة كانا
ثم صعدت بهما إلى منزلها في البلدة القديمة لتعرفهما بأمها حائكة .  الساحةكبابقهوة كجولة سريعة في السوؽ العتيق 

زىرم كازرؽ كفستقي :  يدكية كشلل خيطاف مثل شعر البناتكماكنات فتيات عدة امها مشغبل للصوؼ كلدل.  الصوؼ
 تركح كتجيء بسرعة غريبة كأكواز الصوؼ تتحرؾ كاأليدم مبهورا مسحورا يتأمل الصوؼ كقف.  األلوافكأصفر كشتى 

 لتغلي القهوة، ككقف يراقب الصبايا من تحت لتحت سعاد أخوه في حديث طويل مع أـ سعاد، كذىبت انشغل.  كالبالرينات
 النافذة منرأل عيباؿ .  خجل من ذلك كدار بعينيو في المشغللكنو!  الـز صورة:  لنفسوكىمس.  كيتابع سحب الخيطاف

 المرتفعات كتظهر تضاد الخلفية فتبدك رقطاء تتسلقكرأل الصبار كالزيتوف كبيوت بيضاء حليبية . كصخور الجبل كلزاب الحرش
 حافتها تنكات الجبن القديمة كمنها على نسمات عاطرة ألزىار الفل فرأل النافذة الغربية كىبت.  رمادية كبعض األخضر

.  بين البنات في المشغل كبين الجيرافصيفياتتصاعد أغصاف الفل كالقرنفل كتشكل جدارا 
 ىنا، فببلط منقوش بزخارؼ أما.   قصر آؿ الوشمي كأصص النخيل المنعكسة على ببلط يلمع كالمرآةنوافذ كتذكر

 كرغم.   كعزؼ منفرد على القانوف من الراديو كبكاء طفلالجيراف األصوات من خلف الفل عند ثم.  لمعةتبدك جرداء ببل 
 عيباؿ بواجهتو ثم.   البنات كرائحة الفلككجوهالضجيج كخلو المكاف من الراحة إال انو أحس بانسجاـ عجيب مع األصوات 

 ككذا.   الصخور كمغر الثوار كصبار الجبل كمزار الست سليمية كشيخ العمادفهنا.   يبدك مهيبا مثيرا للرىبة كاإلعجابكارتفاعو
.  العائلة ببل شكول كتستمر الحياةتعيش سعاد في معتقل الرملة منذ سنين، كرغم ذلك، أبو.  تاريخ المدينة كأبو سعاد

 فاكتمل الجو، كأحس بدؼء كاسترخاء فارقو مذ غادرا عين الليموف سعاد بكوب عصير مثلج كفيو نكهة زىر جاءتو 
 تحذلق ببل ىنا، فالناس بسطاء أما.   بكل شيء غريبأحس ىناؾ.   اهلل ثم بيرزيت كمهرجاف الغناءراـالمرجاف كدخبل مدينة 

 النعنع كباعة المختلطة برائحة الطبيخ كأصوات الماكنات المختلطة بعزؼ القانوف كصراخ الناس الفل رائحة.  بطانات كال أسرار
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 كارتعد فجأة، انتفض  لكن."   كّسعكّسع،" يزعق كيقوؿ السائق السوؽ كصوت يقتحم" بكب"كالفقوس كرائحة الخبز كزامور 
." تعالي يا سعاد.  اهلل عليك، ىذم القطةاسم" الكوب فقالت فتاة، فاندلقكىب كاقفا 

 زاكية العلية رقدت قطة كفي.   كأخذتو لفوؽ للعلية حيث الكراكيب كسرير عتيق كشلل الخيطافسعاد كجاءت 
 تراب كماء كأكل كطبة خيطاف كثبلث قطط صغيرة جميلة تلعب كتنط فوؽ الطبة بشكل صندكؽفوؽ جلد خركؼ كبجانبها 

."  أـ ألنها"  ال تلعب األـ مع األطفاؿ فقالت بجدية كدكف ابتساـ، لماذا سعاد سأؿ.   كاألـ ترمقها باتزاف عجيبمضحك
 حاكلت . بحجم الكتكوت ككضعتها على صدرىا كأخذت تتحسس فركتها كتناغيهاصغيرة يدىا كحملت قطة بيضاء كمدت
 المس المس،!   حلوة كناعمة؟كتكوتة من قطة تخاؼ" بعد رأسو فقالت بعتاب، أ فوؽ صدره كبين يديو فارتد للخلف ككضعها

 كجهها كاف.   إليو بعينين فيركزيتين مثل خرز مضيء ككجو ناصع ببياض الفلنظرت ؼفركتها يده كلمس فمد."  ما أنعمها
.   صغير، كعيناىا أجمل من أم شيء رأتو عيناه، فيهما فهم كذكاء كحيويةمبلؾالصغير كوجو آدمي جميل، طفلة صغيرة، 

 خشن كالمبرد، لكنو فهم اللفتة كفهم أنها راضية عنو كتتودد إليو بلساف كشدتو فمد يده كلمس الفركة فلحست يده سحرتو
 موتور أك فوؽ صدره كأخذ يتحسس فركتها أخذت تخرخر كتبربر بصوت صغير مثل ارجيلة صغيرة كضعهافحملها، كحين 

 بسعاد مندىشا حملق.   بل ىي حيواف، شبو إنساف، أك شبو مبلؾ، كجميلة رقيقة ألبعد حدآلة، ليست موتور كال لكنها.  صغير
 تلك كمنذ.   رأسو، كأخذ القطة كتشبث بهافهز  ".لناسحب ابي تعرؼ أف الحيواف حتى:  "باسمةفهزت رأسها كقالت مشجعة 

.  صورهاللحظة باتت نموذجا رائعا لمعظم 
 كيتي.   مثل األطفاؿالقطة الجدية المجتهدة أضحت ىنا في العلية أماـ سعاد.   ما أدىشو فعبل ىو موقف سعادلكن

 أحياء ، سعاد تدرس.   كظريف يا لطيف يا بو دـ خفيف، كلها أسماء كعوالم لقطط كأشجار كنباتاتقمر،كتكوتة، عنبر يا 
 انهم ال كرغم.   شبكة عبلقات منسجمة بين النباتات كالمخلوقات كقطط ككبلب كعصافيرعالمهاىذه، كبدت األحياء في 

 المدخل المعلقة فوؽ القباب كاألقواس مليئة بأزىار بيتية كنعنع كياسمينة تتعربش فوؽ دارىميملكوف جنينة كال حديقة، إال أف 
. كتجعل منو عريشة صغيرة، أصغر بكثير من الكازيبو، كأجمل بكثير من الكازيبو

 لو كىي تؤشر، قالت
.  األزىار، مثل المخملشوؼ.   شمعة كأسمها بالبلدم السبع سنينكىذه.   قرنفلكىذا ريحاف، ىذا-  

.  كعطريةكسجادة فهذا مرجاف، كذاؾ فلفل، كزنبق . األصص كتنكات الزرع كأحس انو محاط بحديقة ريانةإلى كنظر
 باسما، سأؿ 

ىذه أحياء؟ - 
:  القطة فوؽ صدره كقالت مؤكدة باسمةإلى أشارت 

. أحياء كىذه-  
 مفكرا، قاؿ  

.  أحياء تعيش كتموتيعني-  
 كبلمو مبتسمة، أكدت 

.  نهايةمش األحياء تعيش كتموت، لكن الموت كل- 
 بفضوؿ، سأؿ 

 يعني؟- 
. الناسيعيش  حتى ممكن نموت يعني- 
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 بحيرة، قاؿ
!  نهايةيعني-  

:  بالنفي كابتسمت، فسأؿ بحيرةرأسها ىزت
نعيش من بعد الموت؟ يعني ممكن - 

 بدىشة، سأؿ، ؼ القطة على صدرهإلى أشارت
 القطط؟ مثل- 

 باسمة، مؤكدة قالت
.  القطط، بسبع أركاحمثل- 

 ملخوما كالخجل يتعثر بلسانو فقالت مفسرة بوضوح، مرتبكا رأتو 
 علّي؟ فاىم.  زىرة، شجرة، قطة، عصفور: جديدة تموت تحل بأجساـ لماكل األحياء لها أركاح، ك- 

 رأسو ىزة صغيرة، ثم عدة ىزات متتاليات كقاؿ بحيرة، ىز 
.  فاىممش أل-  

:  ساىمة بتأملقالت
 األحياء كالخالق ركح حراـ نقطفها كاألشجار حراـ نخلعها كالقطة الـز نعاملها كالبني آدـ ألف فيها  الزىرة يعني-  

. كيمكن بداخلها ركح إنساف
 جفنيو كأغلق فمو كقرر أف يستمع كال يسأؿ فانتبهت إليو فأرخى إليها كأحس أنها تتفلسف عليو أك تسخر منو نظر

 ابتساـ،كقالت بجدية كدكف 
.  كتأملشوؼ- 

:  عن صدره كقربتها من كجهو كقالت بإلحاحالقطة كنزعت
.  عينيها، شوؼ كتأملشوؼ- 

 يتنفس كفم صغير مثل الياقوت كأنف صغير كحبة جميل إنسافإنساف،  بوجو  اقم كجو القطة كرأل كجها شبفي تطلع 
:  كسحنتها كالنمش فوؽ األنف الصغير فسأؿ بحيرةميراكتذكر . فستق، كالوجو األبيض مثل البدر

طب كاليهود؟ - 
 كاستعادتو، فاستدار بوجهو عن عينيها كسأؿ بقلق، سؤالو تسمع لم 

 كاليهود؟ طب- 
ماؿ اليهود؟ - 

.  فاىممش كيف؟  اليهود، يعني-  
 ببطء، قالت

.  اليهود طبعا إنسافيعني- 
 أركاح؟ كلهم-  

 كابتسمت، أمامو كقفت
.  قل ليأنت- 

 كىمهم بقلق، جانبا استدار
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 نخلعهم؟ ليش كالقطة مثل البني آدـ، طب كاليهود؟  نخلعهايعني الزىرة حراـ نقطفها كاألشجار حراـ - 
 بسرعة كصوت حاد، سألت

!  خلعناىم يا أحمد؟احنا- 
 بحيرتو كارتباكو فعادت تسأؿ، أحست يجبها، كمشى خطوات بعيدا عنها، فلحقت بو كقد لم
 خلع مين؟ مين.  أنت قل لي- 
 كالقطة كبوبو كسعاد ككل ميرا لكن."   خلعوناىم" بساطة بكل يجد في عقلو أم جواب مقنع كنزيو إال أف يقوؿ لم

 كميرا الحلوة مثل القطة، أك أف القطة ىي ميرا، كالقطة تبربر على كالمخلوقات،األحياء، كل األركاح، كل النباتات كاألكادـ 
.  خافت مثل الموتور، لكنها ليست آلة، بل ىي إنساف، شبو إنساف، كبسبعة أركاحبصوتصدره 

 فجأة، سأؿ
 السجن؟ في أبوؾ-  

 رأسها كقالت بجمود، ىزت
. أبوم في السجن- 

 ميرا تركح كتجيء أماـ عينيو كتتكبر، كالقطة تموء، كصورة رأسو كقاؿ بحيرة كىو يتحسس القطة فوؽ صدره طأطأ
! كطبعا أكيد أنت حزينة- 

 تتجشم عناء الرد فاستدارت كمشت خطوات نحو األصص لم السؤاؿ ككأنو ليس سؤاال، بل ىو كاقع، كلهذا سأؿ
كتنكات الفل كقالت ىمسا، 

. الموت، كتب علينازم السجن قدرنا - 
 إليو كابتسمت كسألت بغموض، كالتفتت

…  الموتبعد كمن-  
 ىمسا، سأؿ
؟ جديد بجسم الركح تحل-  

 للقطة على صدره كقالت ىمسا، أشارت
. سبع أركاحب- 
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 ما زالت كانت.   عن الخبزكتنأل الحليب كالخبز كاللبن فتلعق السوائل يطعمها.   القطة أىم مخلوؽ في حياتوأصبحت

 في الدار كىي تخمش أحد لكنها خبلؿ أسابيع كبرت كنمت كبدأت تقفز كتختبئ خلف الكنبة حين يفاجئها الكتكوت،بحجم 
 يعني كات، عنبر: " لها كىو يؤشرقاؿ.   صديقتو ميرا أف القطة أحلى من الكلب، لكن ميرا لم تفهمإفهاـ حاكؿ.  أنسجة العفش

 ىاك  لو" إلى الكلب كقلد صوتو كقاؿ أشار."   ناكناك" كقالت لو فضحكت."   يعني ناك ناكبسة، "قاؿ.   تفهمفلم."  قطةيعني 
 لو تمنى.   خلفها ركض بوبوكمن كنفخت كلوت يدىا كقالت ناك ناك ثم ركضت فضحكت."   ناك ناكعنبرىاك مثل بوبو، 

 ككيف أمو عنها؟  ستقوؿ حيث القطة حتى تراىا لكنو كاف يعرؼ أف دخوؿ ميرا إلى بيتو غير معقوؿ فماذا ميرااستطاع أخذ 
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 كاحتماؿ يستطيع الوصوؿ إلى ميرا ىو.   ككعرةبعيدة أف المسافة بين المستوطنة كعين المرجاف كماسيتصرؼ معها أبوه؟  
 لكن ما قاؿ أبوه لمجيد، ىذا.   المسافاتكقطعألنو صبي كأكبر منها كأخشن منها ألف العرب اخشن منهم كاعتادكا التعب 

 مجيد قاؿ."   تعودنا على القلة كالتعب كالجوع، يعني أصبريعني" أبوه، قاؿ."   ريت أخشنيا منهم؟  أخشن"بسخرية غامضة، 
رميها من أ حسن ما القطة عن الجيتار أإبعد" القطة حين اقتربت من جيتاره كقاؿ ألخيو، كنهر."   ريت أصبريا"مبرطما، 

 أحس.   الهضبة كمشى كمشى كىي ساكنة ىادئة تنظر بعينيها كتستوعبنحو القطة كخرج بها لجنينة الدار كابتعد بها فحمل
 كتحرؾ رأسها حسب األصوات كترنو إليو بعينيها إلى الدنيا تنظر.   األشياء كتتعلمتراقببدأت تفهم كأنها كالطفلة المجتهدة 

عنبر يا قمر " جوانب عينيها كخلف األذنين كيهمس بهياـ، كيقبل إلى صدره ثم عنقو فيضغطها."  احبك أنا"حلوة ككأنها تقوؿ 
." انت حبيبتي
.   خافت من الكلب كىربت كركضت كاختبأت بين األشواؾالقطة كذىب بها نحو الهضبة، لكن عنبر يوـ ما حمل كفي

.  ميرا تحت العّليق، خلف الطيوف كالزعتر، لكن ال كجود لقطتو، كال لبوبو، كأيضا الصخور، بين.   عنها في كل مكافبحث
 حين نبح الكلب على القطة لم تبد اىتماما كال لكنها ،"يوفي" إلى القطة كابتسمت كقالت نظرت.   تركتو يبحث كحدهميرا
.  كحده يبحث بقلقكبقي.   الكلب كاختفت القطة كذىبت ميرااختفى.  قلقا

 غريب من خاص بالوحشة كبحزف أصيب.   بين األشواؾحركتها على الصخرة حزينا ينتظر ظهور قطتو كسماع جلس 
 لو بشكل مخلوؽ ليس بحيواف، بل قلب كركح تتحرؾ عند قدميو كعلى ذراعيو كفوؽ تتجسد القطة قد بدأت كانت.  نوعو

 إليو من فتلتفت" عنبر "يقوؿ.   لو قلب يدؽ كأذف تسمع كيلبي النداءالمخلوؽ ىذا.   حين يحملها كيدكر بها أنحاء الدارصدره
 أحبها.   إليو كتركض نحوهفتلتفت" عنبر "يقوؿ.   المقعد الشجرة، تحت الكنبة، فوؽ السرير، فوؽ خلف.  كل زاكية كاتجاه

 كتجعلو يحس أنها مخلوؽ يبادلو لمبلمستو أحبها حين كبرت كصارت تتجاكب ثم.  عليوفي البدء ألنها تأكل من يده كتعتمد 
 لها؟ أف القطة ىي ميرا كبديبل أـ ميرا؟  من أكثر أيحبها أكثر من ميرا؟  أتحبو.  الحب
 القطة كتقوؿ فتموء" ميرا "يهمس.   على صدره في كضع عناؽ كيناجيهايضعها.  يتخيلها.   أحس انها ميراالبدء في 

.  ذاتو القطة لها ذاتها داخل أصبحت.   القطةككذا بعد أخذت الكلمة تتجسد، كفيما".  ناك "فتقوؿ" أحبك "يقوؿ."  ناك"
كحشة مت البدء أحس أنها في.   كتأكلهاتضربها على الحشرة تداعبها كتدكخها حتى تتعب، ثم تهجم.   مرآة ألفكارهصارت
 كقصة الدفاع عن الحياة باقتناص كالطبيعة، للقرؼ كاالشمئزاز، لكنو فهم القصة، قصة الحيواف كالطبيعة، كقصة اإلنساف كمثيرة
: قاؿيعني؟  : قاؿ.   الطبع كالتطبعتغلبلكن الطبيعة يا ابني :  أبوه كقاؿ برأفةابتسم.  لو أشبعناىا ما قتلت:  ألبيوقاؿ    . الحياة

 سلطة، يعني يعني ماذا؟  يعني.  اإلنساف يقتل ليسود: قاؿكاإلنساف؟  : قاؿ.  ليعيشالحيواف يقتل ليعيش، خلق ليأكل، كيأكل 
 رأسو كحمل القطة ىز شو رأيك؟  أنت:   أبوه كسأؿ بفضوؿالتفت"   كاليهود؟طب.  " استعماريعنيسياسة، يعني تعاسة،  

.  عليها ىناؾ فوؽ الدرج، كأغلق الباب قاصصها.   أنها مثل اإلنساف، تقتل لتسودأحس.  كمشى بها نحو الدرج ككضعها ىناؾ
.  ادكميم كألف الفكرة خطرت لو كاستولت عليو حين سمع عن عملية مستوطنة معاليو ليعيش عاد ليصالحها ألنها حيواف يقتل ثم

 يقتل فقط ليسود، ككذلك يقتل ليتحرر، ال أف اإلنساف أم.   مثل القطة، يقتل ليعيشالوضع تقوؿ أف اإلنساف في ىذا الفكرة
أم أف الحياة كالموت ال . ليعيش ليعيش، كيموت يقتل.   يموت ليعيشاإلنسافكىذا يؤكد ما قالتو سعاد أف . كيقتل ليعيش

.  ينفصبلف حين نفكر بالحرية
 ميرا لم تعبأ بو كعبئت بالكلب، لكن.   طفلة كأحيانا فتاة كأحيانا ميرا صاحبتوأحيانا.   القطة تتخذ شكل إنسافكبدأت  

.  ىو، طفلتو ىو، حبيبتو ىو، كأقرب مخلوؽ إلى نفسوفتحبو عنبرأما 
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 أما.   منهم، كما زاؿ يتأتىء كيتلعثم كيرتد بحذر عن كل مخيفكيخجل بالطبع ما زاؿ خجوال منطويا، يخاؼ الناس ىو  
 بتلمظ كاستحساف، أكلتو صغير بحجم الصرصار فأر.   الفأركتلتهمالقطة، فتهجم كتتحفز كتداعب قبل أف تضرب ضربتها 

 بإعجاب، ثم بالقرؼ كاالشمئزاز، أحس.   على كجههاابتسامةكجلست على العشب تغسل فمها بيدىا البيضاء الصغيرة كشبو 
، أعطى أم شيء لو تبتسمي مثل قمر يا عنبر" لها كقاؿ برجاء كابتسم.  فهي تستحسن ما تفعل، كىا ىي تبتسم كتتلمظ

 كمياه إليو نظرة جميلة، نظرة زرقاء فيركزية، كالحجر الكريم، لوف الياقوت كالزمرد كنظرت لو كحدقت فيو، فانتبهت."  اإلنساف
البحر ىناؾ مثل الياقوت :  قاؿ لو كىو طفل صغيرأبوه لكن.   ير البحر، لم يصل إليولم.  صافية عذبة كمياه البحر في الركزنامة

.    نرجعالـز.   يوـ ما سآخذؾ ىناؾفي.  كالزمرد
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 كاحد أنا:   صوت أخوه يصيحارتفع.    الغرفة كانغلق البابدخلوا.   مع شاب من الفرقةجاءت.   سعاد لزيارتهمجاءت 
 أبوه.   الصراخ أكثر من قبلكسمع.   كجاء فجأة كاتجو مباشرة حيث الشبابالدكاف ترؾ.   جاء أبوه كدخل الغرفةثم.  حر

   !    ركمابعثة:   كأخوه يصيح كسعاد تقوؿيصيح
."    ابن الكلبيا الوشمي؟  بدر كرا ظهرم؟  من" بارتداد عنيف كخرج أخوه كأبوه يصيح، الباب انفتح 
 الدرج على سعاد ككقفت خرجت.   كخرج من الدارالجلد الجيتار كجاكيت كحمل.  أنا حر:  كقاؿمجيد التفت 

.  األنظار مجيد ركب تكسي كانطلق بعيدا عن لكن.  مجيد يا ارجع:  كصاحت بذعر
 دمعة كخرج من فطفرت.  رجعبمعلش، بكرة :  كجهو فابتسمت لو كمدت يدىا كلمست خده كقالتكرأت إليو نظرت  

 بالوحدة فأحس فوؽ الصوفا كسمع الثبلجة تهدر  كحده مجيد اختفى أثره، فعاد إلى الدار كجلس لكن.  الدار ليلحق بمجيد
 إليو نظرة غريبة فيها استفهاـ كقلة حيلة كتنظركخوؼ شديد، فأخوه ذىب، كأبوه غاضب كأمو ملهوفة تركح كتجيء مثل اليويو 

.  الباب ثم ترجع كترمقو بخوؼنحوكتدعك كفيها كتحوقل كتمشي بتثاقل 
  

 ما زاؿ كاف.  كجهو أمامو تتأملو كرأت كقفت.   الممرنحو بإصبعو أشارف الحماـ؟  ع كسألتو بلطف سعاد خرجت
 بجواره ككضعت جلست.  كأخوه عنبر األشياء إلى نفسو، أحب.  موحش انو يسقط في فراغ كبير كصمت أحس.   بصمت

 ببكاء مر فأجهش  . القطةق عن بعينيها تتفحص أشياء الدار ثم سألتبحثت.   التفتتثم.  رجعب بكره:   بلطفكقالتفوؽ كتفو 
 القطة صارت.   كمشى نحو الهضبةكمشى.  ، فقاـ كاقفا كخرج من الدارا عنو حاكؿ كتمو، لكن الشهقة انطلقت منو رغمحزين

 فأخذ الفراغ، لما أحس بكل ذاؾ عنبر عادت لو.  الناس كأحب عنبر مجيد، صارت ميرا، صارت صارت.  لها معنى أكبر بكثير
 معها، أغنية من رأسو، من ذاكرتو، أغنية غنتها لو أمو كىو طفل صغير فبكى كانطلقت.  أغلى الناس انت  يا قمرعنبر:  يتمتم

 قصب يا نصب، يا شعر الحرير، يا يا!  شوؼ ابنك شوؼ، ابنك يبكي مع النغمة: كبكى لها، كضحكت األـ كقالت بحناف
 كتذكر.   أنت كأناكميرا، أنت كمجيد، أنت عنبر يا آه.  البكاء كاندفع.  ، يا شعرات مجيدعنبر شعرات ياشعرات أحمد، 

 يقوؿ مثل الفيركز، كأبوه.  أحبكأنا :  كىي تناديو، كىي تناجيو، كىي تتطلع في عينيو بتلك النظرة ككأنها تقوؿالزجاجخلف 
 سبحاف.   اهللسبحاف!    ألوافأما.  نيلي مثل السما كألواف البحر، ساعة ازرؽ، ساعة أخضر، كساعة بتركلي على الياقوت،مثل 

.   أبوؾ ما أحبلؾيلعن.  الطابة كطفلة كعفريتة تلعب كتنط مثل كشقية.   شو ذكيةشوؼ!   حلوةشو شوؼ.  الخالق كالمبدع
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 ىذه:   بعنادتمتم يا أىبل، معقوؿ القطة تصير إنساف؟  كلو:   الوالد كقاؿ مداعبافضحك.  أل ما تسبها ألني أبوىا:  أحمددمدـ
 أطعمها، أنا أسقيها، كأحملها بقلبي كعيوني أنا.   علي كتحكي معي كتناديني كتقوؿ باباتفهم ذكية، قطة.  القطة مثل اإلنساف

عنبر يا :  خاؼ من كالده فدمدـ ىمسالكنو ،" في عينيها عيوف ميراكأشوؼ" أف يقوؿ كأراد.  كأشوؼ في عينيها عيوف إنساف
.   كيبكي كحده فراؽ األحبابميرا، ىناؾ نحو الهضبة ليرل القطة، ليرل كانطلق.  أنت عيوني
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 بإشفاؽ، كسأؿ عيسى عند السياج تحت الشجرة فاقترب منو رآه
 ليش بتبكي؟  زعبلف؟ مالك-  
 كجهو كأجهش في بكاء صامت حزين فقاؿ اآلخر، خبأ
 لي مالك؟ قل!   أحمد، عيب يا زلمةيا كلو-  
 فيلعقها كيحس بالملح كبطعم مر فيتذكر كيف كانت القطة كفيو يجبو كظل يبكي كدموعو تسيل على كجهو كفي لم

شوؼ القطة كفها :  ألبيوقاؿ.   يدىا الناعمة كالمخمل، كطرية منفوخة كالطابة مثل اإلسفنجحلوة،تلعق فمها ثم تغسلو بيد 
 ببل لكن اهلل، اهلل خلقها، خلق اإلنساف على شاكلتو كخلق الحيواف من لحم كدـ سبحاف:   الوالدقاؿ.  مبطن، مثل اإلسفنج

 ىذم سعاد؟  مين:  سأؿ الوالد كىو يمضغ.  سعاداسأؿبركح مثل اإلنساف،  عنبر !  ركح؟أل كيف ببل :  محتجاقاؿ.  ركح
 مجيد لكن.   تحرؾاحك، ما يكمل؟   ليش:   أبوهسألو.   تكملأكع!   يا فّتافكلو:   مجيد كالتفت إليو كىمس بحنقامتعض

. كالمزراب الدمع كانهاؿ.   ميراككذا!   كمجيدعنبر.   ترؾ الداربل.  الغرفةترؾ 
 عيسى، قاؿ
!  زلمة أحمد، عيب يا يا كلو-  

 مواسيا، كقاؿ عيسى من السياج كشبك أصابعو في الفتحات فاقترب.   يجبو، كاستدار بوجهو لجهة الشرؽلم
 أبوؾ؟  ضربك؟ مين-  

 لم يجبو، سأؿ ثانية بفضوؿ، كحين
؟  ألكسر راسو أبوؾ قل لي من ىومش إذا-  

 لم يجبو، سأؿ ىازئا كمحاكال استدراجو، كحين
 الهبلة؟ ميرا-  
، ق رأسو فابتسم الشاب كأكمل محاكلة استدراجىز
.  كحلوة كعيونها خضربيضا.  ميرا الهبلة جابت قطة، قطة جديدة مثل األرنب- 

 أحمد كقد نسي دموعو، ىمهم
قطة جديدة؟ - 

 عيسى لنجاحو كقاؿ مؤكدا، ابتسم
.  جديدة قطة-  
 خضر؟ كعيونها-  
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. الفيركز مثل-  
 ابيض؟ ككجهها-   
. الفل مثل-  
 زم النخلة؟ طويل كذنبها-  

 بفضوؿ، كسأؿ عيسى حملق 
 عرفت؟ كيف-  

 بغيظ ككقف بتحد كاستفزاز كسأؿ بحدة، فمسحو عن البكاء كليا كأحس بالغضب يحرؽ انفو توقف
 القطة؟ كين-  
 الشاب كضحك بخفة، انتبو
!  أحمد، بطلت تتأتىء كتنأنيءيا كلو-  

 كقد نسي دموعو، فصاح
 القطة؟ كين-  
.  في قفص مثل الشنطة كأخذكىا من الصبح عند الدكتورحبسوىا-  

 الدكتور؟ ليش-   
.  يخصوىاعشاف-   
 يخصوىا؟ كيف-  
. يعني يشقوىا كيخصوىا- 

 بإصبعو كالسكين اسفل بطنو فصرخ أحمد، كأشار
!  ممكنمش أل-  

:   كقاؿعيسى فنهره.  ميرا، ميرا:  كأخذ يصرخالسياج على كىجم
!  كطي صوتك، أنت مجنوف؟ىس،-  

.  صراخو تركو ىناؾ كعاد لعملوفي استمر كحين
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 الجيراف، جيراف ميرا، خلعوا أظافره عند الدكتور قط.   أف اليهود يحبوف القطط لكنهم يجركف لهم العملياتعيسى قاؿ 
 أك قطة.  كاحد كلو!   قطة مش قطعنبرلكن :  يتأتيءكعاد أحمد حملق.   المسكين مثل النسوافكصاركقصوا بيضاتو كرموىا 

 كالغثياف، كارتعش كأحس بالخوؼ فارتعد.   يخصوؾممكنحتى أنت :  إليو كحاكؿ مداعبتو فقاؿ مازحاكالتفت.  كلو كاحد
 تذكر.  كفركتها عينيها تذكر.  كتذكرىا!  عنبر يا آه!  عنبرخوفا من أف يخصوه، فهو إنساف، كبعيد عنهم كلن يخصوه، لكن 

 كطفلة على صدره فتلحس يده يحملها.   جدا، حنوف جدا، كقلبها يدؽ كىي تبربر كاألرجيلةدافيءملمسها الناعم جدا جدا، 
 أف تقوؿ تسلم أيدؾ تريد.  أنا احبك: تقوؿ أف تريد.  حباؿ ككأنها تعبير عن كحنونةكتعضعض أصابعو بأسنانها عضات صغيرة 

 كتنظر.   أف تقوؿ أنت سيدم كأنت حبيبي كأبي كأمي ككل الناستريد.   تطعمني كتسقيني كتحملني طفلة على صدرؾألنك
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 كيف شوؼ.   بعينيهاالنور أحبلىا، مثل القمر، كعيونها بحر، كبشوؼ ما:   أبوهقاؿ.  الركزنامةتلك النظرة، نظرة كالبحر في 
 ببل الحيواف يعني.   يا أىبل ىذم قطة، قطة ببل ركح، يعني حيوافكلو اإلنساف؟  زم:   باسماقاؿ.   شو ذكيةشوؼ.  تفهم

 ركح ، ببل ركح، ببل:   أبوه بل نفض يده كقاؿ بملليجبو لم   لي شو الفرؽ؟قل.    قلب، لكن ببل ركحعنده أل  كال قلب؟
 قل لي شو الفرؽ؟ قلب، عندىا بس : بحنقصاح  .ببل ركح
. . عنبر  يا آه

 لها علب التونة كبسكوت صغير عليو صور كاشترت.   فرشةلو لها سلة من القش مثل السرير كاشترت عيسى أف ميرا قاؿ
 مثل تحبل كتفقس  القطة إحنا ناقصنا؟   كأحسن، ميرا قالت ىيك أحسن، انظف أـ.  منهالقطط تضحك، لكن العملية ال بد 

.  لي ككأنها نكتة أك مزحةكابتسمت الحراـ قالت عرب بنت ناقصين؟  إحنا.  العرب
 ايش قلت؟ كأنت-  
 كال شيء، ايش بدم أقوؿ؟ قلت ما-  
. سمعت أنت بس-  
. ساكت بس أنا ،  كبسمع كثير، سمعت طبعا-  
 كال شيء؟ تقوؿ كما-  

 لي شو أعمل؟ قل بدم أقوؿ؟  ايش-   
 ؟عنبرك طيب-  

 بغضب، صاح  
 بشغلي أترزؽ؟ خليني!  حكي فاضيببل زفت عنبر ببل  ببل-  

 في المستشفى كسكين حادة كتخيلها.   يتأمل كيتخيلكأخذ.  نظره أحمد على الصخرة كمد فجلس.  لعملو كذىب 
 بحثا عن كجهو كعن كتتلفت كتقطع أجزاءىا الصغيرة إربا إربا، كالقطة تموء، كتنظر بخوؼ كتبكي كتنوح كتمزقهاتعبث بها 

 حتى تأكل، صغيرة أطعمها، كم سقاىا، سقاىا الحليب كىي طفلة، فت لها الخبز كىي كم.  صدره، بحثا عن يده كلمسة حب
 صور كلم عليو انو لم يشتر لها علب التونة كبسكوت صغير صحيح.  ثم كبرت كصارت تحب أكل اللحمة كعظاـ الدجاج

 كانت.  آدـ إنسانة كبني كانت.   كفوؽ سريرهحضنويشتر لها سلة من قش لها فرشة، لكنو أطعمها من أكلو، ككانت تناـ في 
 ال.   عاد يحب أف يذكرىاكما.  مستوطنة صغيرة بكريات شيبعصارت.  الحلوةما عادت حبيبتو .  ميرا ابتعدت عنولكن.  ميرا

.  كال يعرؼ كيف يصنفهايكرىها،يكرىها، بل 
 ما قالت ىذا.   ألف القطط تهرب كتعود إلى بيتها حيث نشأتتعتاد في قفص كبير حتى عنبر عيسى أف ميرا تحبس قاؿ

.  العمليةالخميس في القفص كيوـ عنبر ماذا؟  لكن.   لكنلكن،.  أـ ميرا، كىذا ما سمع عن القطط من كل الناس
 أف ميرا أخذت القطة كحبستها في ألبيو أيقوؿ يقوؿ كلمن يقوؿ؟  كماذا يفعل؟  فماذا.   إلى البيت مثل الميتكعاد

 لو أف ميرا كانت تخرج إليو من أيقوؿ الذم أكصل القطة لكريات شيبع؟  كما لو من ىي ميرا؟  سيقوؿمستوطنة كريات شيبع؟  
.   ىمو كما ىو فيويكفيو.   لن يقوؿال كسخ البشر؟  مع معها؟  تلعبيا ابن الكلب، :  أبوهسيصيح معها؟  ليلعبتحت السياج 

 كذىب إليهم كحكى معهم كاستوعبها كاف ىنا لفهم القصة لو.  كيتركهم لم يتركو لو.   لو لم يهربمجيد، كاف لو
 عيسى، عيسى يخاؼ أما.  لركما مجيد ذىب لكن.   كاف مجيدلو.   يعمل ىناؾ، كيحكي عبراني كإنكليزمكاف.  كاسترجعها

. عنبر كغير عنبر بيأبوعلى شغلو كال 
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 لمح الكاميرا كابتسم لها فخبأىا أحمد لكنو.   عيسى، رفض بشدةفرفض.  لها اشتقت لعنبرخذني :  لو في ثاني يوـقاؿ
 عيسى ثم فاكض كقاؿ النظارة مع فكر.  مّيو كقاؿ الساعة، خذ الساعة، ساعة سويسرية معتبرة، ساعة ديجيتاؿ ضد اؿعبوفي 

. اتفقا النظارة كالساعة، كبذا فخلع.  الساعة
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 ذاؾ العشب المتآكل كمن.    تعمي العينين كسماء قائظة بيضاءالكشاؼ خلع النظارة رأل الدنيا في كىج الشمس مثل حين
.   شعاع تبهر عينيو، فأغمض عينيو كتخيلهاكخيوط شفاؼ يتراقص مثل الزجاج الممُيوج حم.  الحمكالشوؾ الجاؼ ينطلق 

 عنبر!   ركح؟ كيف ببل أل.   كدـ لكن ببل ركحلحم عينيها في عينيو، ألواف البحر كتعليق أبيو عن األلواف كعن القطط من كرأل
.  عينيها عيوف إنساففي ذكية، تفهم علي كتحكي معي كتناديني كأشوؼ قطة.  مثلي، مثل اإلنساف

حراسة مشددة على األبواب كالمداخل لكن .  مع الليل كالناس نياـإال عيسى انو لن يأخذه إلى القفص كزريبة الدكاب قاؿ
 منها في عز الليل كيمشي الطريق الخلفية خلف الزيتوف يدخل.   من بطن الكلب ككتفي ميرا تتسع لوالسياجالحفرة تحت 

.  كزريبة الدكابكالببلستككبيوت الزجاج 
    إذا شافك أبوؾ؟ أبوؾ، لكن-  

:  أحمدىمهم
.   حاليبدبر  -

 كما بتعمل صوت؟-  
.   رأسوىز

 تاخدىا؟  كال-  
 فحملق عيسى كشنج كجهو، السؤاؿ يجب لم
. أكعى.  أكعى.   عنده باركدة كفرد كرشاشكاحد زم الشياطين ككل المستوطنين أحمد،  يا كلو-  
 عيسى كألح عليو، فأصر.   رأسو كأغمض عينيوىز

. إحلف إحلف،-  
. كحين أطلقها ستعود الي.  كأطلقهاالبابلن آخذىا، لكني سأفتح :  لحظة داخل رأسوفكر
. احلف احلف،-  

!   العظيم، خلص، فهمناكاهلل-   
.   بطرؼ عينو كرمق الساعة ثم الكاميرا كابتسم لو كابتسم لهاعيسى رمقو  
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 في البدء على أربعتو ثم كمشى.   يديوبباطن انو انقلب إلى قط كلو إسفنج طرم منفوخ تخيل.   متلصصا مثل القطةخرج

 أمو.   ما زالت تعشش في رأسوكالعامورة كانطلق يركض كالممسوس ألف األشباح كالعفاريت كقصص الغولة كالجنيات اثنتين
 الليل سكوف مريب كأضواء الليل كنور القمر كخيالو يتطاكؿ لكن.   بالجنيات، كبخوؼ غريب من العتمة كأصوات الليلمؤلتو
 النقيق أكثر كأكثر حين اقترب من الهضبة كرأل المستوطنة كاتضح.   الشوؾ كعواء كبلب البرية كنقيق موتوركخشخشةأمامو 
 عيسى أف الرادار يلتقط الصوت كأبوه قاؿ قاؿ.   كالكشافات كسياج من شوؾ كمواسير كأعمدة طويلة كأنتيناتبالكهاربتتؤلأل 

 ألف المستوطنين مثل شديد أبوه، كلهذا عليو أف يتلصص مثل القطة كبحذر طبعا األصدؽ؟  فمن.   يلتقط الصورالرادارأف 
 إحلف ما لكن.   أنا أعرفهميهمك،كال :  عيسى فرؾ الساعة كابتسم لها كقاؿ بثقةلكن.  الشياطين، كل كاحد على كتفو باركدة

 فهو فعبل لن يأخذىا، بل يفتح الباب كيطلقها، كحين حقيقة، كحلف كىو على ثقة بأف قسمو ليس كذبا، بل فحلف.  تاخدىا
. تنطلق ستعود إليو

 عيسى، ىمس
.  من ىوف، أدخل، أدخلتعاؿكلو يا أحمد ليش تأخرت؟  - 

 القطة كانت.   بطنو ككفي يديو كحاكؿ التشبو بالقطةعلى لو السياج حيث خرج الكلب كخرجت ميرا، فزحف كرفع
 الحب كخرير صورتها أماـ عينيو ال تفارقو كال لحظة، كزرقة عينيها كملمسها كانت.  تسيطر عليو، تسيطر على عقلو كحواسو

 كنسي اللهفة بالشوؽ يمؤل قلبو فكاد يجن من كأحس.  عنقوكىي تبربر كاألرجيلة كتناـ بنعومة على صدره، كعلى يديو، كتحت 
 ناعمة كخدكد اختفت من مخيلتو كما عادت صديقتو الحلوة ميرا.  األخطار كالكشافات كسياج العدك كالبواريد كصورة ميرا

 مثل كتخيلها يدعو اهلل أف يأخذىا؟  فهل.   يقوؿ أخذكا كل شيء اهلل ياخدىمأبوه.  كالمشمش، بل صارت كاحدة منهم
 تبحث تحت األنقاض كبين الصخور مدربةالجرحى في التلفزيوف، كالعمليات، كدماء كشرطة كسيارات، كامبوالنسات، ككبلب 

 كيصم أذنيو كيجعل الدنيا عينيو بالخوؼ يزعزع قلبو كيخلخل ركبتيو كيمؤل رأسو بدخاف كثيف يعمي كأحس.  كالشوؾ كالشجر
 بعنف يكشف ظلو فارتمى على األرض كبدأ يشهق فأمسكو عيسى من كتفو كشد قميصو كسحبو الكشاؼ كرأل.  تتأرجح

 كجهو في الظلمة كرفع كتأمل تفوت كاال نرجع؟  بدؾ:   كقف فوقو كقاؿ بحدةتخلف كحين!  يا اهلل، يا اهلل: كقاؿ بإلحاح
 بدؾ:  عليو عيسى يلح كعاد.   بقرؼ ثم برأفةكابتسم كجهو في تراب األرض فدفن.   ما بترجعالساعةلكن : إصبعو كتوعد

 األرض تعبر انفو كتثير لديو رغبة في العطس كرائحة يتنفس في ذراعو كأخذ.   بس آخذ نفسطيب،:  قاؿتشوفها كاال أل؟  
.    من التعب كدكار الخوؼمغبشتاف بدكار في رأسو كمفاصلو مثل الحليب كعيناه كشعر.  كالتقيؤ
 كىو يلهث، عيسى ىمس 

.  في البراكس ىناؾ، خلص كصلناىناؾ، القطة-  
 رأسو كالتفت إليو كسأؿ بشحوب، رفع
 البراكس؟ كين-  
 بإصبعو أمامو كقاؿ بثقة، أشار
.  قاعدة تستنىكالقطة.  كصلنا خلص-  
 بدىشة، سأؿ
!  تستنى؟قاعدة القطة-  

  اآلخر كبدأ يتخوت حتى يكسر كابوس الخوؼ،ابتسم
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. قلت لها احنا جايين كقالت طيب-  
 أحمد كىمس بخور، ابتسم

!  طيبقالت-  
 اآلخر كقاؿ بخفة، ضحك

.  قلت لها إحنا جايين كقالت لي أقوؿ لك تستعجلأنا.   ما بقوؿ لكزم-  
 أستعجل؟ القطة قالت-   

 كدخبل في الزيتوف تحتيتدارل ثم يديو، كمشى خطوات كىو ركبتيو يجبو ذاؾ بل شده من كتفو شدة قوية فقاـ على لم 
 براكس في رأسو فرأل عن بعد زجاج شباؾ كنورا ساطعا كرفع.  ظل براكس كبير، كشم رائحة الدكاب كالزبل كالتبن كالرطوبة

 بحماس، عيسى بإصبعو كىمس أشار.  قريب
.  ىناؾالقطة  شايف؟  شايف؟-  

 عن ذاؾ  بدىشةسأؿ.   كنظر إلى الداخل فرأل أقفاصا كثيرة فيها كبلب كقطط كطيور كسبلحفالزجاج من اقترب  
؟ ، شايف عنبرالقطة ىناؾ.   للحيواناتكحضانة مستشفى ىذا  : المكاف فهمس اآلخر

.  مش شايفأنا-  
 شايف؟ القفص ىناؾ، شايف؟  في-  
.  مش شايفأل-  
.  تعاؿ، يا اهلل ندخلطيب-  
 كيكوف"  خلصناخلص،" من خبلؿ الزجاج لكنو ادعى عدـ الرؤية حتى ال يحسبها عيسى عليو كيقوؿ لو لمحها قد كاف

.    تنطلق ستعود إليوكحين.  كيطلقها لم يرىا، كلن يعترؼ برؤيتها إال حين يقترب كيلمسها كيفتح الباب ال.  بذاؾ قد بر بوعده
 تبكي خوفا كتخيلها.   البحر، الواف الزمرد كالياقوت، ازرؽ نيلي كأخضر شفاؼألواف.   عينيها مثل البحر في الركزنامةكتذكر

 إليو كاحتمت بو كقالت احميني من للجأت كاف ىناؾ كلو.   من السكين كالعمليةكتختبئكتزحف على األرض كما زحف ىو 
 عنبر.  ستموت.  ستموت.   اليوـبعد تنجب أطفاال بعد اليوـ، أك قد تموت في العملية، كلن يرل عينيها كلن.  السكين
:  لعيسى كقاؿ بحـزكالتفت!  ، أنا جام، أنا جامعنبر يا قمر:  كطفرت دمعات من عينيو مسحها بكمو كىمس بحرقة. ستموت

.  ندخلاهلل يا-   
:  كشده بحذر كقاؿ ىمسايده عيسى كمش  

.  كال حركةىس،!   صوتسامع انا-  
 من ىوف، يا اهلل اهلل،يا :  بضع لحظات كقلبو يدؽ كدمعو يجف لكنو لم يتحرؾ حتى شده كقاؿ ثانية كبلهفةساكنا فوقف     

 الباب اصدر زعيقا مخيفا كنحيب طويل، فانطلق عواء كلب صغير، ثم عدة كبلب من دفع كحين.  كمشى خلفو. ندخل
 لم يتوقف، بل سحب يده كىجم على لكنو.  ارجع، ارجع:  الداخل ثم الخارج، فسحبو عيسى ثانية كقاؿ بحدةفياألقفاص 

 ذاؾ لكن!   يا مجنوفكلو!  كلك الحّراس:  بصوت الىثيفحّ  عيسى تشبث بو كشده من ظهره كىو لكن.  يفتحوالقفص حتى 
 ىل.  تعبير عليها ببل زكغاف، لكنها كانت تنظر لبعيد، بعيد،  نظرة ضبابية ببل كعيناهأخذ يقاكـ كيحاكؿ التملص من بين يديو 

 ىو إحساس الحيوانات عند الخطر، مثل الزلزاؿ؟ ىل كانت تحس؟  ىلكانت خائفة مثلو؟  
 الكبلب سمعت نداه فازداد العواء من الداخل كمن الخارج لكن.   تسمعو كظلت تنظر لبعيد، بعيدفلم!   عنبر:كناداىا

 غافلة ال عنبر.   عيسى على رأسو فازداد ىياجا كتعاسةفصفعو!  الباب!  الباب:   عيسى فأخذ يصرخكقبضةكأصوات الناس 
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 لم يفتح، بل باب بابها لكن!  الباب:  كىو يقاكـ كيصيحبجنوف،تنظر، كعيسى يبلحقو، ككبلب الداخل كالخارج تعوم 
. دفع بقوة على مصراعيو، كدخل الحراس

 كعينيو كسباب الجند كصراخ عيسى كعواء الكبلب ككجهو كصفعات تنزؿ على رأسو كلو غمرة الفوضى كذهكفي
 خطر كنوافذ تفتح كالصفارات كرجاؿ كنساء أماـ بيوت مدججة بالمدافع كزاموركالكشافات كالسيارات كسيارة جيش 

 تقف مذعورة بفستاف ميرا يقفوف بالبيجامات كبأيديهم أسلحة تبرؽ تحت النور كالكشافات رأل ميرا، لمح كرجاؿكالرشاشات 
.  صفيركانطلق!  ميرا: نوـ صغير قصير لو كشكش، فبكى حزنا كىمس
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 مدينة ىي جيتو فكل.   الشارع كصارت المدف أشبو بأقفاص معزكلةعنانفصل الشارع ؼ الحصار الطويل العريض بدأ

 يلدف على كنساء مات شباب على الحاجز، ككم.   كحواجزترابيةضخم محاط بجنود كدبابات سدت مداخلها بخنادؽ كسواتر 
 التنقل كانتفى.   منازلهم كقطع األرزاؽفيالحاجز، كمرضى يموتوف على الحاجز، كعمليات قنص كتظاىر كحبس العماؿ 

 كصار الجبلية الوجود كوسيلة نقل للمتسللين عبر الدركب إلى فعادت العربات كالحناطير المجركرة بحمير القرل  بالسيارات،
 .الركوب على دابة موضة جديدة بعد أف غزتنا العولمة كاسرائيل

 تدبر أمره كألصق على سيارتو الفولكس فاجن طابع كالجريدة، مراسلنا فضل القساـ، كبفضل الصحافة كاإلعبلـ لكن 
 أف يعنيكىذا .  حتى ال يصاب برشقة حجر أك صلية نارم خلف زجاج السيارة بوضع استعراضالكوفيةصحافة كتلفزيوف كعرض 

 ال يملكها إال األجانب كالصحفيين، بامتيازاتالمراسل فضل القساـ كعائلتو ما كانوا يحسوف بالعزلة ألف لديهم سيارة صحافة 
 الحصارالسخيفة، بات ممنوعا من التنقل بين المدف كبات رىين قفص ابنو  عملية بفضللكنو، ك.   كطبعا كاميرات التلفزيوف

 قاماقد عيسى قريبو سمع من الراديو كالتلفزيوف أف أخاه ككيدة فاتصل بمجيد رغم أنفو، ككاف ذاؾ قد قرأ في الجر. مثل غيره
 اآلف في أحد السجوف اإلسرائيلية كانهما في مستوطنة كريات شيبع األلغاـبعملية جريئة كضبطا كىما يحاكالف التسلل كزرع 

أحمد لن يتمكن من تحقيق  قضيةالمسؤكؿ عن متابعة اتصل الوالد كقاؿ لمجيد أف . يتعرضاف لشتى أنواع االعتصار كالتعذيب
 كيجوؿ بين العمبلء كالوسطاء يصوؿ عديم الكفاءة كاالتصاالت كال يعرؼ كيف أم شيء يذكر كلن يتمكن من انقاذ أخيو ألنو 

 مجيد على الفور فذىب إلى كتحرؾ.   تحرؾأنت.  أخوؾ كصيتك:  كأتبع ذلك بصوت يائس كقنوط شديد.  كقوات الجيش
. كالفقوسة ككجده ىناؾ عند البركة حيث زاره في ذاؾ الصباح برفقة أخيو كناكلو العنب ليتواسطوالوشمي 

 خاطره بقولو أف البعثة ستجيء حتما في أسرع كقت لكنو ال يعرؼ أفهد رآه الوشمي ظنو جاء ليراجعو بشأف البعثة، حين 
 يعني أف على كىذا.   كاف لم تأت خبلؿ بضعة أسابيع فبضعة اشهرأسابيع، ما عليو سول االنتظار بضعة كاف  بالضبط،متى 

 معتبرة؟ يعمل اآلف كقد بات خريجا كيحمل شهادة فماذا.  مجيد أال ييأس كاف يمضي كقت فراغو بشيء نافع
 نزؿ بليغ الوشمي عاجلو بسؤاؿ لكن.   يدخل منهاصمت مجيد كاستمع إليو بصبر جميل حتى ينفذ إلى فسحة سايره 

 اىتماـ كىو يقشر حبات التين، كدكف بسرعة سألو.  على رأسو كالصاركخ
 اف أخوؾ زرع األلغاـ بكريات شيبع؟ قالوا-  
 مجيد كقاؿ بحدة، ىب
.  افتراءىذا.   كذبىذا.   مش صحيحأل-  
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 الوشمي كابتسم ساخرا، حدجو 
!    ممكن تعرؼ كتتأكد؟كيف.   بالك، خذ كأعططّوؿ-  
 ترتجف بغيظ، أعضائو يحلف ككل فعاد
!  أميكرحمة!   العظيمكاهلل-  

 الوشمي كقاؿ مهدئا، ابتسم  
!  لو نعرؼ مين ككيف؟لكن!   عارؼمش  كيف؟ أخوؾ، المهم.   األموات برحمتهمخلي-  
 بلخمة، ىمس

 مين ككيف؟   كيف-  
 يعني كيف، كمين يعني مين، بدىا شطارة؟ كيف-  

 ،"بس" أف يفتح فمو فرفع الوشمي يده كقاؿ حاكؿ 
.  لو نعرؼ مين ككيف ممكن نقدر نتواسط لولكن صغير كضحكوا عليو،  أخوؾ يا مجيد،  اسمع-  

 مجيد محتدا، صاح  
.  متأكدأنا.   مظلوـأحمد-    

 بهم، لصقت مرات، كىذا يعني أف التهمة قد لصقت بو،  عدة الوشمي كحرؾ رأسو يمينا كشماال ثم لتحت ابتسم  
 أخاه كتخيل"  ككيف؟ مين" العمل كىذا الحيواف يترصد بو كيحقق معو كيقوؿ فما.  لصقت بالعيلة بأكملها بمن فيهم ىو

 يا!   ربيا" بدموعو تكاد تسيل فبلع ريقو كأخذ يتمتم كأحس للضرب كالتعذيب فانخلع قلبو ثم  كالتحقيقيتعرض للمساءلة 
 الوشمي كقاؿ بحزف، تأملو!"  رب

. . .!  الدار كيمكن.   سخنوكقعة.   أبوؾمسكين-  
 بحدة، صاح 

!   ؟دارنا ينسفوا -
.  لو نعرؼ مين ككيف ممكن نقدر نتواسط لولكن.   شيء ممكنكل-  
 بغيظ، أسنانو كقاؿ كز
كأنا كيف أعرؼ؟ - 

 الوشمي كتأمل لونو المخطوؼ كقاؿ بهدكء، حدجو 
.  نعرؼ معنى األلغازكالـز.   تعرؼالـز-  

 ألغاز؟   أم -  
.  ككبلب كالفهد األسود كاألبيضقطط-  

 بدىشة، صاح 
 القطة الصغيرة؟ تقصد-  
. لبلستجداء يردد بشكل أقرب فعاد  . بلؤـابتسم يجبو الوشمي بل لم

.  برمء كالمحامي قاؿ حاجة بسيطةأخوم-   
.  كبن الدفتنظيم ىذم تهمة فيها ألغاـ كفيها الغاز، كيمكن  بسيطة؟ حاجة -

 كقد بدأ يفقد أعصابو، صاح
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!  كألغاز كبن الدف؟ ببل حكي فاضيألغاـ-  
ببل حكي :  كيتطاكؿ كيقوؿ بوقاحة كقلة أدبيتهكم ىو كىا.   قد بدأ يتمادل برفع صوتوانو الوشمي كأحس حدجو

.    البستنجي دقاؽ العودىذا!   فاضي
 بجفاؼ، قاؿ  

.  تتوفر معلومات عن البعثة أنا أبعث لكلما.   طيب، انس الموضوعطيب،-  
 من فوؽ لتحت كعاد ثانية إليو الوشمي نظر.   ماء بارد ينسكب عليو كأخذ يتنفس بصعوبةبكوب مجيد كأحس انتفض

يردد بملل كقرؼ، 
.  تتوفر معلومات أنا ببعث لكلما-  
 سريعة كمشى خطوات ثم أسرع، أسرع، أسرع حتى اصطدـ بلورا الوشمي ففاجأتو بكلمة بحركة مجيد على عقبيو دار

 عن طريقو كقاؿ بعنف، فزاحها.   عريضة مثل المواؿطويلة" أىبل"
!  مساطرأما!   ببل أىبل كال سهبل، أما كالد كلبزيحي-  

 يسقي الوركد كيرش العنب بمضخة مبيدات حشرية، فتأملو بنظرة غاضبة مشحونة فابتسم شابا من الفيبل كرأل كخرج
:  لكن مجيد استدار فجأة ككقف مقابل باب الفيبل كعاد يشتمذاؾ،

!!  بن الدفقاؿ تفو يا نور،  أخ-  
.  الشاب عن رش العنب كابتسم ثانية بوضوحفتوقف 
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 يفهم ماذا ىناؾ، إذ ال عساه من الغرفة السفلية ككقف في ممر الكازيبو خرج.   على صياح كدربكة كلطم كعويلأفاؽ
 كالجدة تتصرؼ كندا، ما زالت في فالزكجة.   من ىذا القبيلشيءيمكن أف يكوف األمر مجرد سرقة أك مشاجرات عائلية أك أم 

 تحت من تسلل.   كالحراس كأصوات كثيرة ككبيرةالخدـكالملكة، كلورا ال يمكن أف تصدر كل ذاؾ الصياح كالحركة، فهناؾ 
.   الليلفي سمع السيارات كعويل زامور االمبوالنس يهدر ثم!"   قتلوهقتلوه،"الدكالي حتى اقترب من الشباؾ كسمع كلمة 

 المكاف، طوقوا طوقوا.  " يقل عن العشرة يقفزكف من الجيبات كبأيديهم الرشاشاتال الشرطة كقوات األمن كعددا كرأل
 بعد اللقاء القبيح بالوشمي قبل كخصوصا النداء فلمع الخاطر كلمح البرؽ في رأسو أنو سيكوف أكؿ مشبوه سمع."  المكاف

 يذكر عدة مرات كأحدىم اسمو كسمع.   يبصق كأخوه كعيسى كبن الدفكىوساعات كدفعو للبنت كىو يشتم ككقوفو في الباب 
 دخل الغرفة كسحب مبلبسو كخرج تلقائية، تفكير، كبردة فعل كبدكف."  الدف كىو يسب كيلعن كقاؿ بن خرج"يقوؿ، 

 البيجاما كلبس القميص لكنو سمع األقداـ تهبط نحوه، فقفز عن السور جاكيتبالشبشب يتعثر حتى كصل أشجار الكرز فخلع 
 كانطلقت."   كال كلمةىس" كما درل إال كأيد مجهولة تتلقفو كتشد بو نحو سيارة خصوصية كشاب يقوؿ الركحبحبلكة 
 كفي.   كراج صغير خلف بنايةفي بدكف ىدير في شارع فرعي نحو الوادم، ثم ممرات جبلية، ثم الدخوؿ بالسيارة السيارة

.   كانطلقا بهاإسرائيلية، ضوء كشاؼ متنقل خرج شاباف كفكا لوحة أرقاـ السيارة كاستبدالىا بلوحة أرقاـ كعلىالكراج، 
 الموسيقي، الشاب مشبوىا مطلوبا كفي أيدم ثلة من الثوار، كبذا ابتدأت صفحة جديدة في حياة طريدا اصبح مجيد كىكذا

  .رشاشفهجر الجيتار كحمل اؿ
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 من الثورة إال كلمات كاف يغنيها في الحفبلت كالمهرجانات فيحس يعرؼ بأسى ألنو ال فابتسم.  أنت منا: الثوارلو  قاؿ 
!"   الناسحركت" لو أبوه قاؿ.  رعود إليو فيعلو صوتو كيندفع الدـ إلى قلبو كأصابعو فيغدك الجيتار ىدير ينتقلالنبض في القاعة 

 اآلف ىو كىا.   المارينا كالى عمرك ديابيصل في أعماقو كاف يعرؼ دكافع نفسو، يريد أف لكنو."   طبعاطبعا،" كىمس فطأطأ
 ليبل ىنا، كغدا ىناؾ، كالمشي اليوـ.  الماعزفي البرية، بين الشجر، تحت الزيتوف كيختبئ في مغر منحوتة في بطن الجبل مثل 

 أك يفجركف سيارة جيش، أك يزرعوف العبوات، أحيانا.  في الطرقات الجبلية كىم يحملوف حوائجهم كقنابلهم كبعض الديناميت
 في العمق، في عمق العمق، كانوا يعرفوف أف القول أقول ىملكن.  يتسللوف لمستوطنة كينسفوف محطة كهرباء أك مخزف غاز

 ككوبا كوبا، موسكو، راح العالم كبقيت راحت.   موسكوحتى يحكم قمم العالم، من بكنجهاـ ككاشنطن شلومو.  منهم
 الميزاف كاختل الوزف كالتوازف كسقط الفوضى كذىب ستالين كما خلفا إال  لينين ذىب.  محاصرة محصورة مثل فلسطين

.   كشمي كاحد صرنا بأكشاـلنا كاف.   ال ينضب من األيتاـ كالعمبلءكجيشكخسرنا الرىاف كما نلنا إال الحسرات كاألرامل 
!    المبليين، نحن األيتاـ مثل الخراؼ ببل راع يا بلد الشوـكنحن.   كنياشين كحجاج كائمة كتجارة بالمبليينبعمائم كأنظمة
 ذقنو كشعر كتأمل إليو فالتفت!  اقرأ:  ثانيةقاؿ."   أنا بقارئما" كقاؿ ابتسم."  اقرأ" المغارة تحت المصباح في لو قاؿ 

اقرأ : قالوا  نفعل؟ عصر حجرم، عصر حجارة كأنا كىو مثل الحجاج نصلي إللو ال يسمع فماذا الغاب، إنساف.  يديو كأظافره
 الرىاف قاؿ.   تنزؿ كما عليك إال الرىاف على علم الغيبكغدا تطلع اليوـ.   الناس كطلعات السوؽكأغراضتفهم الكوف كالطبيعة 

 راىنا على ينفع، على العلم كلم ينفع، راىنا على الفهم كلم راىنا إذف، الديك بديل؟  قالوا  الرىاف؟ ىذا ماعلى علم الغيب؟  
 ىو أقول، أقول من الذرة كىيركشيما، أقول من ماأما نحن فلدينا . الحق كالضمائر فما كجدنا إال غابة كعبدة أصناـ كبوارص

 كال القوة اإليماف، اقرأ، اقرأ، كصلي هلل أف ينصرنا كاف يكسرىم فبل غالب لهم إال قالوا ىو ىذا األقول من بوش؟  كمن.  بوش
 من المغارة كخرج.  إف ينصركم اهلل فبل غالب لكم:  كلم يجادؿ، كلم يناقش، كتمتم بأسىرأسو، ىز.  حوؿ كال قوة إال باهلل

 أـ ركعات خمس:   رأسو كقاؿ لربوفرفع.   القرل كالمدائن كتنشر الدمار في كل مكافكتدؾيتفرج على األباتشي كىي تقصف 
 أنت إف:   عليها كحدؽ أعبله كقاؿ بحقدكناـ لم يجبو حمل الفرشة كبسطها ىناؾ خارج كهفو كحين يرضيك؟  ماذاأكثر؟  
.   عينيوكأغمض.   أنت حكمت، فأنا الحاكمإف.  أغفو أنت غفوت فلن إف.   فلن أغفرغفرت
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.  ليفتحككقف كاصفر األب  األـ فشهقت!  أخوم مجيد:  كاقفا كقاؿ بدىشةأحمد ىب  
 كصوفا القعدة التلفزيوف،.   على صدر الشاب، لكن الشاب لم يبك، ككقف يتلفت كيتفحص أنحاء الدارالرجل بكى 

 يعرؼ ىل تستقبلو برحابة صدر أـ تتأفف خوفا على حتى تأمل في كجو األـ ثم.   في صدر الدارالقدسكطاكلة األكل كبوستر 
  " . لياكللقمة" جلست على طرؼ الصوفا كانكمشت، فنهرىا األب، ثم!"  أىلو كسهلو" ،  بخوؼىمستابنها كالعادة؟  

.    أية لهفة أك أية بادرة من شوؽاألخوين تبد على لم.   كىي تتفحص لقاء األخوينكتمط بتثاقل فقامت
 األب الولدين تأمل.  المطبخ على الصوفا كاألب جلس في مقعده أماـ شاشة التلفزيوف كاألـ ذىبت إلى االثناف جلس 

 يتصافحا، كلم يدؿ لم.  يتعانقا لم.   أحدىما أم اىتماـ باآلخريبد لم.   االنسجاـ الخفي المريب في جلستهماذاؾكالحظ فورا 
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 الولد، اختلف.   في جهة ما كيرىف السمع كال يبدم أم تعبيريحملق كاف.  لم يجفل أحمد كلم يرمش.  شوؽبكلمةأحدىما 
 كالح كمغبر، كقميصو قصير ال يلمع، شعره.   ىو اآلخراختلف كمجيد.   كيحكي باقتضاب كىدكء مريبرزينا صار.  الشاب

. ككجهو اسمر لوحتو الشمس
 بحسرة كشجن، الوالد قاؿ 

دنيا غريبة، مين يصدؽ؟ - 
 كقاؿ بجدية كخطورة،  مجيد طأطأ 

.  تتدىوربيابا األكضاع - 
 بيأس كقنوط، الوالد علق 

 ىيك؟ من أكثر-  
.  أكثر أكثر،-  

 بفراغ صبر كقاؿ بقلق،  حواليو كتلفت 
.  حالكمحضركا.   الجيش كالدبابات كألوؼ جنود االحتياطأرتاؿ-   

 األب بمرارة، ابتسم
 تحضير؟ أم.  ظهر عندنا جيش كال عندنا سبلح كال عندنا ال تحضير؟  أم  حالنا؟ نحضر-  
 الشاب كفيو بقلة حيلة، فرد
.   كزيت، يعني تموينكطحين كسكر رز-  
 الرجل، ىمر
 ىيك؟   من أكثر-  

.   العمل كيطلبوف األكليطلبوف العماؿ في كل صباح أماـ المحافظات كالبلديات ألوؼ.   حواليو كتذكر أحواؿ الناسكنظر
 الدبابات.   إسرائيل أك أم مكاف في الضفة سدت بإحكاـ كببل منفذفي العمل سوؽ.   مواردىم كقطع األرزاؽاستنزؼ الحصار

 قرية كمدينة تصبحهم كل اليومية على الحاجز في كاالشتباكات.  كلبتحيط بالمدف كال تبقي فتحة صغيرة ينفذ منها قط أك 
 من الخركج من ذلك كلو أف كاألنكى.   كشعاراتغاضبكتمسيهم بشهداء جدد كجنائز كمظاىرات فيها أعيرة نارية كشباب 

.   كترحيل الناسللكنتونات شاركف كحكومتو كيمين اليمين يهدد بالغزك كاآلف.  ذاؾ النفق كذاؾ الحصار يبدك بعيدا كببل تحديد
بعد نعنع  بسطة مات في المخيم على كأبوه.   العلكةكباع من حيفا كىو صغير كعاش طفولتو في المخيم رُيّحل يرحل؟  أين

 يعني أف ثبلثة أجياؿ من عائلتو كىذا.   تشريد ابنيو أماـ عينيو كال يقدر على ضبط الوضعيشهد ىو كىا.  الكرمل كبيع السجاد
 ضحاياىا للمستنقع تسحب دكامة.  حرب ببل أمل كال تكافؤ. سيتشرد كرا جيل  كجيل.  عاشت كتموت في ىذا الصراع

 محصنة بالطيارات كالدبابات كالصواريخ كأحدث ما قوة يفعل ىؤالء الشباب أماـ القوة؟  فماذا.  كالموت الرخيص ببل مقابل
 عبثي ببل مقابل، كببل موت نفع الموت كاالستشهاد؟  ما  الشباب؟ يفعل ىؤالء ماذا.   الموتكأجهزةتنتج أمريكا من أسلحة 

 فجأة كبدكف كعي أك تفكير،  قاؿ. مردكد
. سلم نفسك- 

 ما الناس.   يعرفاف أف الوالد قد بدأ ينخ لضغوط الوضعكانا.   كحملق أحمد، لكنهما لم ينبسا بأية كلمةمجيد التفت 
 األمن كأفراد.   أكسع كأسرعالتلفزيوف القدس ما عادت تبيع ألف أخبار كجريدة.  يشتركف الكتب ألف الرغيف أىم كانفع
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 باستطاعة ىذا فماذا.   اجتاح اليهود مدف الضفة فاحتماؿ النسف كارد جداكإذا.   الدار كل ليلة أك كل يومين أك ثبلثةيكبسوف
 األب كقاؿ بحدة كىو يشير بإصبعو لمجيد، فاغتاظ األخواف نظرات الشك كالرأفة كتبادؿ   ذاؾ؟األب أف يتحمل أكثر من 

! حراـ عليك. .  الولد ىذا.   أعمىمش أنا-  
 كبدكف تأتأة كارتباؾ،   الصغير باقتضاب مريب،علق
 .أنا كبرت في السجن.  مش كلدأنا-  

 رغم لكنو!   كغيره كغيرهغيره،ربما السجن أك :  بذىوؿففكر.   يخجلأك الوالد ألكؿ مرة أف الولد ما عاد يتأتيء الحظ
 كبيأس شديد،  مكابراذلك صاح 
 تغيرت؟ ليش تغيرت؟  كيف.   لسو امبارح كنت تلبس شورت كتلعب بالقطة كاأللوافكنص، كلد أل-  
 إصبعو لمجيد، كرفع
. منك كلو-  

 ركبة أبيو كىمس بإشفاؽ، مجيد لمس 
!  تغيرتأنت  مالك؟ يابا-  

 بحرقة، صاح
 يا مجيد، أنا بني آدـ؟ أب أنا-  

 الصغير بدكف توقع، صاح
 لي شو نعمل؟ قل نعمل؟  شو يابا-  

 كينادم بو كيحرض يكتبو ما كاف كتذكر.   على بيتو كأكالدهكخوفو الوالد بالسؤاؿ فانطول يجتر تردده كتساؤلو فوجئ
 كاف يخاؼ عليو من الدنيا أما  عضل؟ يسخر من الولد ألنو مثل البنات بدكف ألمخذه كعلمو؟  :  يقل لوألم.   مجيد على فعلو

 تغير؟ لماذا جرل؟  فماذا كخجوؿ كيتأتىء؟  ناعمألنو 
 مجيد بعد فترة صمت، قاؿ
.   قدرنا ىذا-  

 ابتسامتو الصفراء كأردؼ بأسى، كأبتسم
.  كالـز نرقصموت معزكفة-  

 كاألزىار مثل الباقين، مثل الشهداء كالضحايا بكل باألعبلـ الرجل كتخيل كلديو محمولين على األكتاؼ ملفوفين صعق
 سبيل غير الموت كالتشرد كالهرب من الجيش كالشرطة؟    أىناؾ الموت؟  فلماذا.  األعمار

 منحاز، بهدكء، كحاكؿ أف يبدك منطقيا مقنعا كغير قاؿ
.  رأيي تسلم نفسك كتثبت للسلطة انك برمءمن أنا-  

 األخواف نظرات الشك فقاؿ بحدة، تبادؿ
.  برمء سلم نفسككنت إذا-  

 بابتسامة، مجيد سألو 
 سألوني مين القاتل؟ كإذا-  

 يلح كيرفع صوتو، فعاد.   الرجليجب لم 
 قتلو؟ مين أقوؿ-  
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 لم يجب أخذ يفّصل، كحين
؟ فتضمانت ب.   سلمت الـز تحقيق، كيمكن تعذيب، كيمكن اضعفأنا إذا-  
 يجب الرجل، فعاد يسألو كيستجوبو، لم
؟ انت بتضمن- 

 الرجل بضعف كأسى، ىمس
 كشبابك كالمستقبل؟ حياتك كتخسر-  

 مجيد صوتو كسأؿ بإشفاؽ، خفض
 لي شو أعمل؟ قل أعمل؟  شو يابا-  
 فقد.  سليم عاد يفكر بشكل ما.   حيرة كارتباكاخوفا، خجبل، ق يجب الرجل، لكنو أحس بنفسو يذكب في جلدلم

!  كأكالد الناس؟بالناس من ابنو أف يشي أيريد.   كبدأ يخرؼالعقلالسيطرة على أعصابو فانشل 
 بيدم ابنو كقاؿ مستعطفا كبقلب كسير، أمسك

. فيّ  تطلع-  
 مستطلعا كلم يفهم المقصود فأعاد األب، مجيد نظر  

.  كقل لي المظبوط برحمة أمكبعينك عيني-  
 الرجل، ألح  . كنظر بإشفاؽ ألف أباه فقد ثباتو، كألف الضغط بدأ يهدهالشاب انتبو  

 القاتل؟ أنت أمك،  برحمة.  بعينك عيني-  
 مجيد رأسو كىمس بإشفاؽ، ىز

. أل الوشمي-  
 الرجل، ىتف
 الوشمي؟ كغير-  
 يجب الشاب، فعاد يلح، لم

.  قل لي المظبوطعليك، برضام-  
 كقاؿ بإحساس، الوالد في الباب كاستدار إلى كقف.   أخوهيتبعو يجب الشاب، كسحب يديو كقاـ متجها نحو الباب لم
. يابا ارض علي، ىذا الواجب- 

.   شهيدا، مشركع شهيدصار يعني أف ابنو كىذا.   ىناؾ مجاؿ للشكعاد الرجل بالفجيعة ألف المصير قد تقرر كما فأحس
 أىذا.   كالـز نرقصموت ىكذا، معزكفة  إذف.   الدكرينتظر الصغير كابنو!   كيسبسب الشعر كيتولدفيغني الذم كاف كىذا

 األبناء؟   كل مستقبل أىذامستقبل أبنائو؟  
 صوابو، مجيد كىو يرل أباه يحملق بجمود ككأنو فقد ىتف
.    عليّ ارض يابا-  
 األب فتمتم بذىوؿ، انتبو
.  عليك يا ابن شهيرةيرضى اهلل-  

 امرأتو تهتف خلفو، كسمع
 أنا؟ كابني-  
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 بذىوؿ، ىمس
. أنت كابنك-  

 الحركة كأصوات سمع لكنو.   العشاء، فحاكؿ الوقوؼ ليلحق بويذؽ على المقعد بارتماء ثم تذكر أف ابنو لم كىبط
الشباب في الخارج فعاد كارتمى كىو يتمتم، 

.   الناس ككالد-  
 

 
28 

 
 تشتغل حكومة.   بوادكالشباب بواد، الحكومة.   األبناء كالحكومةمع البلد الى كانتونات، كاألىل فقدكا التواصل قّسمت 

 ضباب، كالمستقبل في الحاضر  الشباب؟ سيحل بهؤالء فماذا.  كاألبناء ىو ىم األىل كالمستقبل.   للمستقبلتعملللحاضر كال 
 ىذا، ىذا األحمد، الولد الرقيق الخجوؿ الرىيف،  ما عاد يتأتىء أك حتى.   كضياع يقود إلى الهاكية كاحتداـ العنفعفريت،يد 

 يفز عن الكرسي كيخرج من الدار كال يعود إال مع صار.   مكانو يقرأ كيرسم كيشاىد مايكل جاكسوففييخجل، كما عاد يقعد 
 الكرسي كيخرج من الدار كال يعود إال مع عن يفز صار.   كيرسم كيشاىد مايكل جاكسوفيقرأما عاد يقعد في مكانو .  الليل
 تتوقع كماذا.   بالفعل، ىو تأخرطبعا،: " األستاذقاؿ عن المدرسة كدركسو؟  كماذا يغيب كبم يفكر؟  كأين يفعل؟  ماذا.  الليل

 الوالد عدـ الفهم فالحذر مطلوب، كالبلد ادعى"   قل لي، ىل من أخبار؟كلكن.   قفزت بعمره كما عاد بطفلالتجربةمن ابنك؟  
 يا استر.   ما فعل بصبرا كشاتيبلبنا كسيفعل.   إال شاركف كفوزه بالحكمأخبارما من :  بغموضفقاؿ.   كالوشاشمةبالعمبلءمليئة 

.   ببل إذف كال استئذافكمشى.   عليكمسبلمو.   يا رباستر:   الوالد كقاؿ بجمودحملق.   مجيدأقصد:   األستاذىمس.  رب
 كابن.   البقاؿ صار عميبلكابن.   ابن فبلف صار عميبلفبلف.   من كنت تعرفهم ال تعرفهمكحتى.   يخيفالخوؼ يفعل؟  ماذا

 كرغم.   أجراء، صرنا زبالةصرنا.   زالبية كتمرية، كبائع ترمس يحمل بسطة كيدكر بها بين األحياء كيستطلعكبائع.  أبو يوسف
 الشباب بات.   السجن فباتوا قذائفكقيود ينسف، عبوة تُيفّجر، كشباب ملوا القذارة كاالحتبلؿ بار.  ذلك فالعمليات ال تتوقف

 كالحواجز كاالحتياطات أمل فأضحوا قنابل مفخخة تمشي كتنتقل على قدمين كتضرب في العمق كتتحدل حالة الطوارئ ببل
  مفر؟أىناؾأىناؾ أمل؟  . كحصارا خانقا داـ سنة، ثم سنتين، ثم سنوات

،  مجيد لسعاد من تلفوف قريب في الشارع قاؿ
.   جنود االحتياطكألوؼ الجيش كالدبابات كالمجنزرات أرتاؿ.  حالكم حضركا-  

 قالت،
. أعرؼ-  

. الباب فصعد إلى السطح كالعلية لو كفتحت
 يريد بعض الرفقة أك ككاف.  كالموسيقى أنها تعرؼ لكنو أراد اإلحساس بأنو ما زاؿ ابن الدنيا كىاكم الغناء يعرؼ كاف

 السابق في أف يعيش كاألمل.   ماتإحساسو.   صّدلقلبو.   يجفجعلو بعيدا عن أىلو كحياة الناس العيش.  الدؼءبعض 
 ما عاد يخاؼ الموت، ىو أك غيره من ىذا لماذا.   ىو يغطس في برؾ الدـ كيتنفس دخاف البراكينفها.  للموسيقى انقضى اجلو

 خسة كنذالة كفداء،ثورة كإذالؿ، عمالة :  يعني تناقضكاالحتبلؿ.   كلد في االحتبلؿ كتربى عليو كعاش جّوهجيل!  الجيل؟
 توزف الشعوب ىنا كفة ميزاف تتأرجح، بل ال ميزاف، فأمور كىو.  كتجسس، ككذلك تضحية قصول تصل الفداء بتفجير الذات
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 سيبوني:  دركيش ثم غنىلمحمود لنا لماذا غنى  يفسر ببساطة كىذا.   الحسابات بدكف بواصلفكل ىنا، أما.  بالعقل كالمصالح
 بقصيدةككردة فعل تنتفخ الذات .  جيل طالع كنازؿ لم يعرؼ إال الهزيمة كاحتقار الذاتابن ىو.  بحالي اركح مطرح ما اركح

.  في أفق ضحلبعملية خارؽ يمؤله الغاز ثم ينفجر كحلم
 ىمسا، قالت.   كىو يأكلالسطح على حافة جلست.   كفي يدىا صينية عشاءسعاد عادت

! كيف تسللت؟.  كما فيها منفذ لقطةنابلس، طوقوا.   الجيش كالدبابات في راس الجبلأضواء- 
 كىو يمضغ، كقاؿ ابتسم

.    المهنةسر-  
 كأردؼ ببركد، لحظة كصمت

.  حطوا سياج من السما لؤلرض نقدر نوصل كنفّجرىملو-  
 كفقداف الشباب الفقراء جوع.   تغرؽ في الصمت كالتوجسنابلس كانت.   كىو يأكل كالناس نياـاالثناف كصمت

 جعلهم يؤمنوف أف الحجارة ما عادت تفي الصواريخكالطيارات تقصف أىدافا مدنية كعجز األىلين عن فك الحصار كرد 
 من المواجهات العفوية بين المتظاىرين يسخركفكانتشر القوؿ بين األىلين كصاركا !!  بالمقليعة16 تقاتل اإلؼ أنت.  بالغرض

 للتدليل قالوا ال يعطب أك ينفجر حتى بقنبلة "عزيزة" جديد من المجنزرات أسموه كنوعكالدبابات، كالطيارات، كالصواريخ، 
 تحتها فانفجرت بو كانقسمت عزيزة إلى شطرين فاقتنع الناس أف كتسلل أحدىم زنر خصره بشحنة ديناميت لكن.  ذرية

.  ىما العبلج كليس المقاليعالحيالديناميت كالجسد 
 قالت،

!.  نتانيا، راح ناس كتيرعملية-  
 كتردد، بحيرة قالت  . كلول شفتيو كلم يعلقرأسو ىز

.  يعني حراـ المدنيين كستات بيوت كبني آدمينبس-  
 بهمرة، قاؿ
 شو إحنا؟   كإحنا- 

 الشامتوف أكثر كاف.  كالشماتة عادت تناقش ألف الموضوع أنهكو البحث كأقواؿ الناس حوؿ الحبلؿ كالحراـ كما صمتت
.  الناسكحياة كاقع ىذا.   ال يحيي لغة اإلحسافالطاغي كاأللم.   ألف المعظم في حالة ألممعظمهم،عددا، بل 

.   يحس انو إنسافتجعلو يريد كلمة حلوة، نهفة مرحة، ذكرل سعيدة كاف.   الخركج من الموضوع كتغيير النقاشحاكؿ 
 مطارد من قبل اليهود، كمطلوب أيضا فهو.   كالتسلل أثناء الليل جعبله يحس انو يحيا حياة الخفافيشالنهار طواؿ فاالختباء
 بما فيهم بدر الوشمي، إال أف اندماجو في العمليات جعل العمبلء أف التنظيم أعلن مسئوليتو عن الحادث كقتل كمع.  للسلطة

. الخفافيش عليو حياة فكتبت  ، محفوفا بالويبلتأمراظهوره في كضح النهار 
 بشركد، قاؿ 

  أخبار؟عندؾ -

 كاف متجهما كئيبا كبلحية نابتة لم تحلق منذ أياـ فلم لكنو.   لترل إف كاف يقصد أخبار القلب، يعني لورااليو التفتت
 فسردت!"   الناس، انسي لورا، أخبار الناسأخبار"   حين ذكرتو في المرة السابقة لم يتجاكب كقاؿ بسرعةألنهاعلى ذكر اسمها 

 ينسى المرء كىل نسيها؟  كيف الناس؟  دكف لورا من لماذا.   كالجيراف، إال لوراالشارعأخبار الناس، أخبار األىل، أخبار 
 ىو ذاؾ الرجل، ذاؾ اإلنساف، ذاؾ اإلحساس، كذاؾ ذاكرتها لم تنس قصتها الحلوة القديمة، كظل الرجل في ىيبكل سهولة؟  
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 لها في راـ قالوا ىو اآلف؟  أين.   كجرح غائرمبتورة أف ظلت عالقة بقصة مجمدة ككاف.  الركحالفيضاف من العواطف كحنين 
كظل اإلحساس .  الحلم ال يتحققكظل.   ظل بعيدا، كظلت ىي تحلم برجل مثل ذاؾ الرجللكنو.   بعد الغربة راـ اهللمن.  اهلل

 العشاؽ في التلفزيوف فتتحسر كتقوؿ ترل.   رائحة حساسة فيندفع الشوؽتشم.   تسمع أغنية فينساب الحنينأحيانا.  آسنكماء 
.   لم يمتال بالفعل ىل مات الحب؟  لكن.   ىنا، لو كانت ىناؾ، لو لم تهجر، لو لم ينقطع الخيط كيموت الحبكافلو، لو 

 الداخل، حصار مجاالتو مفتوحة كبدكف حصار؟  ألف أف الرجل ينسى بسرعة أـ الرجل؟  لماذا  !تنس، فكيف إذف ينسى العشاؽ
 بالغيرة من كأحست.   فقط حصار كاحد، أما ىي، فكل الحصارات مجتمعةللرجل.  حصار الخارج كحصار المجتمع كاسرائيل

 كتجهمو كلحيتو النابتة كىمومو كقالت مبلمحو عادت تتأمل لكنها.   قدرتو على التبديلكمنالرجل كمن ذاكرتو كمن نسيانو 
 !بل ىو مسكين

 ىمسا كي ال تزعجو، قالت
.  ...لورا الناس مثل العادة، لكن أخبار-  
 لورا؟ مالها- 

.  أخبار للتلفزيوفتنقل-  
 فبادرت، يعلق لم
.  كفاءةلورا- 
 إليها كسأؿ بجفاؼ، التفت  

!  كفاءة؟لورا- 
 كتمعن، بجدية فيو من خبلؿ الليل كضوء فانوس البلدية كقالت حدقت   
.    كفاءة، تعرؼ لغات كلها اتصاالت كتعرؼ عادات كلغة الغربلورا- 
 منها من كالتنصل يشأ الخوض بذاؾ الموضوع فذاؾ ىو نقطة ضعفو، بقعة رديئة في ذاكرتو يود محوىا كلم بعيدا التفت  

 ببهرجها الحياة الولدنة كطيش الشباب، كما أسماىا، كاف ضعيفا أماـ المادة، أماـ األضواء، أماـ أياـ األياـ، تلك.  غير نقاش
 منها في ذاكرتو إال عبدكف كذاؾ الدكار حيث الصبية في عمر أخيو يمشوف بترنح عاد عماف ما صورة.  كصورة عماف
غرب :  لو أحد الزمبلءقاؿ.  كالمحـر كال يعرفوف من الدنيا إال الممنوع ككبلب الليل حوؿ الدكار تصطاد الممنوع كالدراكيش

.  تستغربال.   ىنا شرؽ العالم محاط بالغربكنحن.   العالم ليس كشرقوغرب.   كشرقوليسعماف 
 سعاد، قالت
.   اتصلت كقالت الجيش في كل مكافلورا-  
 فقالت بخبث، يعلق لم

.  عنكسألت-  
 كسأؿ بحدة، بذعر التفت

 عني؟ سألت-  
 ككاصلت بصوت متأمل ككأنها تحكي مع ضميرىا كضمير الليل، تجبو لم
.  أخبارنا تساعدىايمكن.   نظيفمعنى تبحث عن كانت.   المسكينة ظلمناىاالبنت- 

 بنفور، ىمهم
.  أخبارنا تخوزقها كتخوزقناكيمكن-  
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 ىؤالء.   في ىذا الحي كىذا الحصارالمحشورين بوجهو لجهة أخرل حيث األضواء كالمآذف كبيوت الناس كاستدار
 يضمنها؟ من  كأخبار؟ لورا.   ىم المساكين، كليست لوراالناس

  بغضب، قاؿ
!  حربالدنيا!   الوشمي؟لورا  كأخبارنا؟ الناس أخبار-  
 نقسى؟ كانت حرب الـز كإف-  
 بحدة، قاؿ
 زم قدامها تجرؼ كما تخلي كال عود أخضر كالناس جرافة.   العدك مثل اآللةىذا.   كسيلة حمايةالقسوة.   الـزطبعا- 

.  نكوف زم الصخرة ما تزحزحها ىبات الريحالـز.   نقاكـ الـز نجمدكحتى.  النمل
 بارد الهبلؿ من جهة الغرب يخبو كيضيء في ليل ككاف ثم إلى الجبل كأضواء الناس ثم انفتاح شرخ الجبلين،  إليو نظرت

 أمل؟ أىناؾ.   مثل اآللة، كىا نحن نصير مثل اآللةالعدك ىذا:   بحزفكىمست.  مثل الثلج
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 كظبلؿ التين، لكن األباتشي ظلت تحوـ فوؽ رأسو كرؤكس الزيتوف ىو تحت كاختفى.   الكهف ثم انتشركافي اختبأكا

.   كبين األشجار كبين األنقاض حتى كاجو جرفا خطرا عميق البؤرةلواد ترش، كأحيانا تقذؼ، كىو يقفز من كاد أحيانا.  الشباب
.  بين الشوؾ كىبط في الجرؼ كاختفى أثرهكتدحرج الخطر من قصف السماء أكثر خطرا فقفز لكن

 عينيو، لكن الصداع كصوت الذباب يئز حولو يجذبو الدـ، أغمض.   كانت الشمس مثل الكشاؼ تعمي العينينأفاؽ حين
.  عن الوعيكغاب رأسو فاسوّد الكوف حرؾ.   كفوؽ جبينورأسوكالدـ الجامد في 

 شباب كىناؾ.  بالدـ الشمس عند المغرب، كاألفق األحمر كستارة تغرؽ كانت.   عينيوفتح.   يهمس باسموصوتا سمع
.  عن الوعيكغاب!  راسو مكسور. شظية براسو:  أحدىمقاؿ.   األصواتسمع.  مثل األشباح
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 ىمسا، قالت.   فوؽ رأسو، ثم أحمدسعاد كقفت

.  أعلماهلل.   يمكنحاكؿ،.  سوائل جلوكوز كىذم ىذا-  
 السوؽ، كىو كمئذنةكعبر الزجاج رأل القبة .  حواليو كتذكر يوـ صعدا للعلية كرأل القطط تعبث بالصوؼأحمد تلفت

.  إال اآلذاف كصوت اآلالت كمواء القططالحياة كعيوف الناس، كال شيء يصلو من فوؽ العالممعلق في العلية 
. أخيو لم تتجاكب كاختبأت تحت سرير لكنها"  بسبس" كنظرت إليو مستطلعة فهمس قطة جاءت

 من يئن أنّة صغيرة كمن ثم يعود إلى صمتو أحيانا.   شبو الميت كأنبوب جلوكوز ينساب إليو كيبقيو حيا يتنفسأخاه تأمل
. غير حراؾ
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 ظل ينظر إليو كالى القطط كنقط الجلوكوز تقطر كتنساب إلى كلهذا.   أف مجيد ال يتحرؾ كال يحس كال ينطقيصدؽ ال
 .  جسده

 قريبا من أخيو ككضعو الكتاب فأخذ.   كتسلىق رسومات، خذمليافىذا الكتاب :  سعاد كىي تعطيو كتاب األحياءقالت
.   مجيد لم يتحرؾلكن.  أعلى.  أعلى.   صوتوسمع.   صوتورفع.   يقرأكبدأ.  حتى يقرأ بصوت عاؿ، فمجيد أيضا سيتسلى

 كصوت اآلالت كالسيارات الدنيا الكتاب كأنصت يسمع صوت فترؾ.  يتحرؾ مجيد لم لكن سامع صوتي؟  مجيد،:  ناداه
 . تتقدـكصوت خطوات

 بالصرة على ألقت.   عجوزا ببل أسناف كتحمل صرةكانت.   امرأة باألسودأطلت.   عن القراءة كنظر الى البابتوقف
 عن كيف لت بجفاءسأ إليو كىي تلهث كنظرت.  يعرفها ألف اللباس قد غيرىا كطقم األسنافلم.  األرض كجلست تلهث

، بغضب سألت.   كتفيو كظل يحملقىزأصيب؟ 
 عارفني؟ مش-  
 فالتفتت لمجيد كاقتربت منو كانحنت فوقو تتأملو، يجبها لم

.  لو يا مجيد، قل لو يا ستيقل-  
.  لتقبلو، لكنو لم يتحرؾأكثر كانحنت
 كسألتو بغيظ، للولد التفتت

 راح أبوؾ؟ كين-  
 بجمود، قاؿ
. قلبو تعبافضغطو ارتفع ك... الوعرة كالحاجزالطرؽ.   المرجافبعين-  

 بحركة سريعة كأخرجت من عبها طقم األسناف ككضعتو بسرعة في فمها كقالت بغضب، رأسها الغطاء عن نزعت
.    من حربألعن.   خطوة كخطوة الدبابات كالطيارات كنا س بتركض ككأنها حربككل ككديافجباؿ ! ما حالةأ- 

 . شيء ما شا اهلل اسم اهلل عليو، ما ناقصو لكن.  قلت يعني راح ككسر قلبي.  لي حفيدؾ راح فيها، راح ككدعقالوا
 ىمسا، قاؿ
.    براسو، ارتجاج في المخشظية-  

 شو؟  يعني؟ شو-   
. راسو يعني-   
. عيوني يا قوـ.   يا مجيد يا حبيب قلبيقوـ.   يا ستيقوـ!   حكي فاضيببل بسمع كال بقشع؟  ما يعني-   

 فقالت بغيظ، يقع تهزه فتماكج كيس الجلوكوز فوؽ رأسو ككاد كأخذت
 ىذا؟ شو-  

. جلوكوز ىذا-   
 شو؟  يعني؟ شو-   
.  لتغذية الجسمسائل يعني-   
 باكل؟   ما كليش-   
.  صاحي كال كاعيال ألنو-   

 كحدقت فيو كصفقت خده عدة صفقات، اليو التفتت
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.  اهلل تحرؾيا.   يا نصابكلو.   العكركت عامل حالو زم الميتىذا.  قوـ يا حبيبي.  ستي يا مجيد- 
 أنة صغيرة فهتفت بفرح، مجيد أصدر

. تحرؾ يا نصاب يا اهلل كلو.    بحب الحركاتىيك نصاب، طوؿ عمره ىذا قلت لك؟  مش  شايف؟شايف؟  - 
 تعطس كحمدت اهلل كشكرت فضلو فبدأت منها عدة نشقات نشقت.   صرتها علبة سعوطمن لم يتحرؾ فأخرجت لكنو

.    الكيس ككاد يقع فوؽ رأسوفاىتزككمشت نثرات كضعتها داخل أنفو فعطس عطسات قوية 
 أحمد، صاح
!  الكيسالكيس،-  

 يدىا، شتق 
.  الصرة كىات الكاسةىات.   كيس ببل زفت كحكي فاضيببل-  

 لكنو.   بين شفتيوتعصر الشاشة في كوب الماء كبدأت بلت.  غريب شاشة من الصرة مربوطة على مسحوؽ أخرجت 
 برىبة كتشاؤـ، ىمست.  لم يتحرؾ

!  لو عملمعموؿ-  
.  الوجو تصوير ذاؾ أراد.   كاميراكاميرا،:   كجهها شبو الميت كيهمس بذىوؿ داخل رأسوفي كظل يحدؽ يجب لم

.  كما األزرارمغركزة الوجو، كرمشة الذقن، كعيوف ثنيات.  المطاط من مادة لحائية مثل كجو
 
 
 
31 

 

 أحمد، صاح 
! فتح عينيو_ 

 عاد كقعد كىمهم بشركد، لكنو.   كاقترب منو كحملق في كجهو يتأملوكاقفا كىب
.  بحلميمكن -  

 بأسى، ىمهم.   المبلئكة كىي تصلي كالتفتت اليو بتساؤؿعلى سلمت
.    عينيو حظة كاحدة كبعدين غمضفتح-  

 :بثقة قالت
. ستي يا اهلل يا  .كرجليو ظهره ندلك اهلل يا  .طوؿ على كيصحى ثبلثة أك يومين كلها  -
 كصاح مجيد فرمش…عليك كعيوني تركح ما مطرح حواليك، ألطير طير ريتني يا :أجش بصوت كتغني تدلك كبدأت 

! بعينيو رمش  -أحمد، 
صبر،  كنفاذ بغلظة نهرتو   

. دلك دلك، غلبة، ببل بس  -
   .حصاف كفل في ذبابة تحت صغيرة عضلة ارتجاج مثل يرتجفاف جفنيو فرأت كجهو الى النظر كاسترقت  

بلهفة،  كقاؿ مسرعا كعاد القادـ ليرل الدرج أعلى من كأطل أحمد فخرج خطوات سمعا
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. عيسى عيسى،  -
تدلك،  كىي الجدة قالت

. يطلع خليو  شرؼ؟ أخيرا  -
 كأف مضمونين، غير للمشغل الزكار كأف مضموف، غير عيسى اف لها يقوؿ اف اف أراد  .جفنيو كنّوس بعينيو مجيد رمش

. جسده الى الحياة كتعيد تدلكو اف الدنيا في ىمها ككل تعبأ، ال ستو لكن  .خطير فالوضع مضمونة غير لتحت فوؽ من األحواؿ
 في يدكر  .غاز كصبي يعمل بدأ شيبع، كريات مستوطنة من كطرده السجن بعد فمن  .غاز برميل يحمل كىو عيسى دخل

 ادراجا كيصعد الشد مفتاح كبيده كتفو على البرميل يحمل  .يوزع كىو يسوؽ السائق أسناف، ببل كهل سائق مع بكب سيارة

. المرحاض مثل ابطو تحت العرؽ كرائحة كيتمخط كيكح كيلهث كيتعثر، لمواخير دحبلت كينزؿ لعمارات
 ،الجدة قالت

. قرفك إغسل عالحماـ ركح  -
كجهو،  على بلهاء كابتسامة السرير على المسجى للجسد ينظر كىو ىمهم

الحماـ؟  ليش  -
 بقرؼ، صاحت

! عالحماـ ركح  -
 قدماه كطئت لما الطبيعية الحاجات كلوال  .يطيقو كال الحماـ يكره كاف  .يهمهم كىو الحماـ نحو خطوات كخطى رأسو ىز

 احشائو من الجرذاف تقفز الزفت مثل حماما يدخل صبحا يستيقظ حين  .ماء قطرة جسده لمست كال حياتو طواؿ حماـ ارض

 عجوز كربتو صغير طفل كىو أبواه مات  .فقيرا كلد  .انزاالت من أحدث مهما تهرب كال تخاؼ كال مقرفص كىو عينيو في كتحدؽ

 كالخضرجي البقاؿ عند يعمل كصار ابطو تحت الوبر كنبت الحلم بلغ حين ارتاحت ثم خادمة الناس بيوت في تعمل كانت أىلو من

 للفقراء كيباع معقوؿ كوـ  .أكواـ عدة كيصنفها األلبسة يغربل  .مماسح اآلحر كالنصف جيد نصفها األميركية األلبسة فباالت

 يافطة تحت الشارع في كيعلقو يكويو بو بأس ال ككوـ  .كالسعر الحجم عليها كتب  كرتونة الصاؽ بعد جديد أنو على كالفبلحين

 أك كالمشاحم للكراجات يباع يشفع كال ينفع ال ككوـ  .عالموضة أكركبية ألبسة :عليها كتب العصافير ككسخ بالشعشبوف مزدانة

 كاف شيبع كريات مستوطنة أقيمت كحين .الفبلحين كلحف فرشات بو كيحشو كالبقدكنس ناعما يفرمو السوؽ طرؼ في لمنجد

. ىناؾ للعمل بادر من أكؿ عيسى
 ،الجدة قالت

. الهجوـ قبل الليل بنص نابلس من كنخرج مجيد تحملوا كأحمد انت  .عيسى يا ستي يا إسمع   -
 يؤتمن ال عيسى أف كما  .كلب أك لقط ممر كأال الجهات، كل من بالجيش محاطة نابلس اف لها يقوؿ اف اراد  .بعينيو رمش

 ككيف يخبئو، كأين سيحملو، فكيف  .رشوه يسهل رخيص صنف من كىو أمي، شبو جاىل، عيسى  .يفهم كال أميّ  كشبو أىبل فهو

مطب؟  في ككقعوا انزلقوا اذا األحداث مع سيتفاعل
طريفة،  بنكتة يلقي ككأنو لعيس قاؿ

. الغاز زم كتفي على بحملو   -
أحمد،  أصر

. رجليو من كانت راسو من انا  .كانت أنا أل   -
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 إف .يجب مما بكثير أطوؿ كساقاه كذراعاه عريضاف ككتفاه طويل فجسمو كانجعها، الطرؽ اسهل حوؿ يتفاكضاف كأخذا

 بو يربطاه كرسي على يجلساه اف الجدة اقترحت   العمل؟ فما ،الذراعاف تتدلى بالعرض حمبله كإف ،الساقاف تتدلى بالطوؿ حمبله

 بين مجيد كيمدد الغاز سيارة سيسرؽ انو عيسى قاؿ  األدراج؟ كبعد  .درجة درجة االدراج بو كينزال الجانبين من الكرسي فيحمبل

 السيارة سيقود انو لهما أكضح عيسى لكن  .قش كومة في إبرة ليس فهو سيكتشفوه اليهود اف أحمد قاؿ  .بالباالت كيغطيو البراميل

 كقالت باستحساف الجدة  ابتسمت  .تفتيش كال رقابة ال حيث"ج" منطقة في القرية الى ىناؾ كمن الطور جبل الى المؤدية الطريق في

؟ كجيم الف مناطق كتعرؼ عليك، عفاـر    -  :مشجعة
، مفاخرا قاؿ   

   .كبا الف بمناطق اال غاز نوزع ممنوع  قالوا  .الغاز من كلو  .الغاز من ىذا     -
كقلق،  بشك أحمد سأؿ

جيم؟  كمناطق -
باستهانة،  عيسى لوح
   شطارة؟ بدىا  -

المرجاف؟  لعين الطريق كعارؼ   -
 شطارة؟ بدىا    -
 عارفها؟ يعني    -
. نجرب اهلل يا  .توكل انت  .اهلل على توكل سيدم يا   -

 الطرؽ افضل على التجارب يجرياف كبدأا كرجليها يديها فربطا كاسترخت الكرسي على جلست  .الجدة على يجرباف كبدأا

 كبدا  .كألم حزف عينيو في ككاف يحدؽ، كاف  .عينيو لمحت كيتصايحاف يحمبلنها ىما كفيما  .بالميل اـ أفقي اـ عمودم كأنجعها،

 كحماسهما انفعالهما اكج في كانا لكنهما  !"فكوا فكوا، ، شوم استنوا" بهما فصاحت  .يفهم كأنو يحس انو اللمحة تلك من

 لتحت، لتحت، مّيل، إسحب، لتحت، لفوؽ، انزؿ، ارفع، :يصيحاف كىما تصيح كظلت  .درجات بضع بها كالنزكؿ التجربة إلكماؿ

 فكوا، عينيو، فتح  .فكوا فكوا،" :األنفعاؿ من تختنق كىي فصاحت  األنفاس بعض كيأخذا ليرتاحا ككضعاىا مصطبة أكؿ كصبل حتى

  .الغرفة باب كصل حتى ثبلثة أك درجتين كل يقفز كبدأ التفت ثم كاحدة للحظة يفك بدأ أحمد لكن يفهم، كلم عيسى حملق  !"فكوا
. حركة ببل العينين مغلق عهده، كسابق أخاه فوجد السرير الى كنظر
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 صناديق المؤكنة كعتاد تنقل الشباب بالعتمة أشباح.   في حركةالقصبة خرجوا كانت نابلس تغرؽ في الصمت، لكن حين
. أسلحة خفيفة بدائية، خبز كحبوب، كشاش كقطن كمطهر:  في حوزتهم كاف ضئيبلكاف ما كل.   الحرب

 رياضية كستر من جينز أك الباالت، أحداث صغار، كهوؿ ببدالت شباب.   مضاء كالحركة فيو ال تهدأكاف بجامع مركا
.   الفتياتكبار، كبعض 

 تجلس بجانب عيسى، كسعاد بجانبها تسمع، ككانت، الجدة قالت
.  يا عيسى، إذا كنت مش عارؼ طريقك يمكن سعاد تعرؼ أكثرستيإسمع يا - 
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 رأسو كىو يتطلع في المرآة، ىز 
. عارؼ، عارؼ - 
 بقلق، قالت.  الوقت تريده اف يتحرؾ قبل بزكغ الفجر كانبثاؽ الضوء، فالضوء عدك للحركة في ىذا كىي بطيئا كاف
.  اهلل تحرؾيا  بطيء؟مالك - 
 كىم ينقلوف الصناديق الى الجامع كأسطح الدكر كالمخازف الشباب يجبها كظل يحدؽ في المرآة كيرل خياالت لم

 النافذة كمد رأسو كصاح بو، ففتح.   البراميل كيحجب الرؤية عن عينيوبينكأحمد يقف في الخلفية 
.  انزؿ انزؿ،.   حيلكأقعد -

.   ابتسامتو البلهاءكابتسم رأسو فأدخل  ! اكعى، أكعى: االثنتاف البكب اف يخرج بهم عن اإلسفلت فصاحت ككاد 
 تعرؼ كجهو شخصيا، لكنو الوجو المألوؼ لشاب ال.   على كجهو كرأت سعاد كجها تعرفو كال تعرفوالبلدية اضواء كانعكست

 اليافطات نصف أمي، فقير األصوؿ، قليل الطموح، يعمل في الغاز كالمشاحم كال يقرأ اال مدني،عربي نصف قركم، نصف 
 .بالخط العريض فوؽ الدكاكين كأسماء الشوارع كالحارات

استدارت سعاد كسألت بقلق، 
ىذا الطريق؟ -  

 الرياضة كالكنزة ليست تحفة، كحذاء يفكر اف ىذه البنت السقعة بالبنطلوف كالشعر القصير كاف.   ىز برأسو كلم يجبها
 كيعرفهن فهن كثيرات في يعرفها ال أكثر من رعناء مخترقة أك أية صيغة من الصيغ ذات األبعاد الملغومة ألنو فهيكليست فلتة، 

 كيحملن الكتب حتى نعرؼ انهن متعلمات كبنات ناس كمحترمات كالضيقالجامعة كفي الكليات كالمنتزىات يلبسن البنطلوف 
 منفوخات كالبالونات بنات.  كالخنافس، كرغم ذلك، فعليها منافس لكذا الواحدة منهن ال تنفع اال مخركقات،كىن ال أكثر من 

! أكبر اهلل!   يا عيني على الجعصةلكن.   اذا نكشتو مجرد نكشة يفقع كيرش كيطرطشالحماركفقوس 
 سعاد، سألتو 

! ىذا الطريق؟ - 
 بحدة، قاؿ 

 عارفتيو؟ مش.  آ ىذا الطريق - 
، الجدة قالت  

.  كلو كخليك ساكت، البنت بتسأؿ كمش أكثرأسكت -  
 بحدة، ىب 

 كانت خايفة اذا!   الطريق؟ىذا  الطريق؟ىذا :  ساعة ما خرجنا من نابلس كىي تسأؿمن.  البنت بتسأؿ كتتفلسف - 
ليش تيجي؟ 

.   فيشتبكاف كيحتداف، فالوضع ال يحتمل تعب األعصابكلماتو الجدة بيد الفتاة كشدتها حتى ال ترد على امسكت
 ينشف في البرد كندل آذار، كنابلس في خوؼ الصغير ما فينا يكفينا، فالمصاب ىناؾ في الخلفية مع شحنة غاز، كأخوه نحن

 كمخارجها كىذا الطريق الى مخرج اـ ىو منزلق الى جهنم اك دبابة؟ كمداخلهاكترقب، كالجيش يحاصر جبليها 
 الطلوع الى جبل الطور حتى كجدكا منتصف ما اف كصلوا اذ.   من أكسخ نوعمجنزرة دبابة.  جهنم بالفعل الى كقاد   

 صرخت!   مصيبةأما ىذا الببلء؟  ما.   الى القمة كتسد المسالك كالرؤياالطريقفي مواجهتهم مجنزرة ضخمة كالمنطاد تسد 
.  كالكشافاتالنوراالثنتاف كىما تخبئاف عينيهما من كىج 
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صاح جندم، 
.  عندؾانزؿ.   سواؽانزؿ.  كقف.  كقف-  

 ،الجدة ىمست 
.   تغلطاكعى.  أخوؾاذا سألوؾ قوؿ انا امك كسعاد أختك كأحمد - 
.  ايديكارفع.  انزؿ، انزؿ- 
.   بمعداتها الحربية كطواقي الحديد كانهما من سكاف الفضاءكظهرا.   جندياف احدىما صغير كاآلخر كبيركاقترب  

 المجنزرة صوت.   ينظر من كوة صغيرة في بطن البرجكرابع.   مدخنة ضخمةبحجم في أعلى الدبابة يصوب بوز مدفع  كآخر
.    مثل الحواـحولهامثل طائرة ضخمة بعدة محركات كنفاثات، كىدير الهواء من 

. افتح قزاز، انت خليك كانت انزؿ- 
 فانقض عليو احد ىويتو كلمات لم تُيسمع كحاكؿ اخراج قاؿ.  األضواء رافعا ذراعيو الى أعلى ككقف مكشوفا تحت نزؿ

 رأسو فانهاؿ عليو ليحمي ذراعيو بتلقائية رفع.   على األرضكنزؿاالثنين كضربو شلوتا بالبسطار على قفا ساقيو فانثنت ركبتاه 
 تدفع بكتف كبدأت!  عليكحراـ :  الجدة كمدت يدىا خلف الزجاجصاحت.  بكعب سبلحو حتى ارتمى على طرؼ الرصيف

 سريعة فقفز اليها بحركة الباب كفتحت.  أل انا بنزؿ:  لهاكقالت سعاد صدتها لكن.   انزؿ كأحكي معوخليني: سعاد حتى تنزؿ
:  الجندم الصغير كبيده السبلح كصاح بها

. كقف.  كقف- 
.  اهلل معانا، اكعي تخافي:  كالجدة تبسمل كتحوقل كتقوؿ لهامفتوح في الحاؿ كرفعت يديها ككاف الباب نصف فوقفت

 كجها مراىقا في عمر كرأت.   نفسا كىي تنظر مباشرة في كجهوكأخذت رأسها كأنزلت يديها كشدتهما الى صدرىا فهزت
 اليو كنظر اليها نظرت.   ضوء نهار فيبدك كجهة الناعم مثل كجو فتاةالىأحمد أك أكبر بعدة سنوات، كالكشافات تحيل العتمة 

 لكنو كبهذا السبلح ، كبهذا اللباس، كطاقية حديد كدبابة كاف معو،لو كتحكي  ارادت اف تقوؿ. كظل شاىرا سبلحو ال يتحرؾ
.   كنظر اليهااليو كنظرت.   كرغم الكوابيس كرغم جهنممخيفا، السبلح ليس رغم.  لكنو ليس مخيفا! الكبلـما نفع . غريبا

 مذ كانت المشاىدكل  بذاكرتها كمرت  . .  ىي أما.   يتمسحلم.  لم يجمد بعد.  الخبرةقليل.  سنو بارتباكو كصغر كأحست
.  طفلة أكثر من ربع قرف، ككانت ما زالتنذ كالدىا ـ كاعتقاؿ.  الحـر كاعتقاؿ الشباباقتحاـ.  طوابيراؿ الحواجز ككقوؼ.  طفلة

 الهموـ أال أىم.  مجيد يا آه.  كغناء مجيد طلبةاؿ كمجلس كالملصقات  ،كالمنشورات  ، التنظيمثم . كعاشت ببل كالد كاأليتاـ
.  يراقبو بتوجسكاآلخر ينزؿ بكل ىدكء، كرأتو.  انزؿ:  باشارةأحمد سبلحو باتجاه كحرؾ.   من خلف البكباآلخر دار. يجدكؾ

. لفوؽ.  لفوؽ.   ايديكارفع-  
. الباب ببوز سبلحو كأكقفو قريبا من سعاد كحركهما بعيدا عن كدفعو

:  الجدة كنظرت اليو كقالت بخوؼالى نظر
.  أدكف ابني، ابني كبنتييا-  

يتفحص، أرض البكب عند األرجل، كخلف العجوز، ل الداخل  كامل كنظر اؿبشكلاقترب كفتح الباب .  يجبها لم 
 األسناف يصدر تكتكة تسمعها فيزداد الطنين في اذنيها كيزداد كطقم استدار للخلفية فبدأت ترجف ثم.  كالدكاساتالمقود 
 سعاد اقتربت.   ينظر في الخلفية بين البراميلكعاد!  شيكت: صاح.   كبيرة كختيارةعجوز.  يا أدكف، انا ختيارة: صاحت

.   الصغير يزجره بنظرات آمرة تدعوه ألف يكوف أكثر حزماكحدج.  ىس كال كلمة:  كصاح بعربية مفهومةالكبير فالتفتتسمح؟  
 الكبير كنظر اليها، فاقترب.  تسمح؟ فنظر الى الكبير كلم يقم بأية حركة: بلطف الصغير نظر اليها كىي نظرت اليو كقالت لكن
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 شرقية سحنة.  كتجاعيد في كجهو كثنيات.   أسودشارب.   أسمركجو.  جثة ضخمة.  كبيراكاف.  كرأت في كجهو معنى الشؤـ
.  تعرؼ بعد، كلن تعرؼلم أكركبا؟  شرؽ؟  يةعربية اك اكركب

 بحدة، كبالعربية، قاؿ
.  تصريخىات.  ىات ىوية- 

 بها، فصاح.   كالتصريحالهوية عنو كحاكلت العودة للسيارة ألحضار استدارت
.   كقف عندؾ- 

 للبكب كقالت بهدكء، أشارت   
. ىوية كتصريح- 

 الكبير الى الداخل كىو يعني أشار.   اآلخر، فوقف اآلخر عند باب البكب كسبلحو مصوب نحو الداخلللجندم أشار  
 يدىا مدت.   كىي تنظر اليو، لكنو لم يتطلع كظل يتجاىل نظرتهاالصغير من فاقتربت.   ما ترغب بإحضارهاحضاراف بإمكانها 

 الكبير، صاح.  كسحبت شنطتها من الداخل
. ارمي على األرض. كقف، كقف- 

حافظة نقود، مفاتيح الدار، فرشاة اسناف، علكة كقلم كبعض :  ما فيها من اشياءكدلقت الشنطة من كعبها فحملت
ىوية، ىات :  ملغوما قاؿ صارخاشيئا تأكد بأف األغراض ال تخفي كحين.  الرشاش من الكومة كنثرىا بطرؼ أقترب.  األكراؽ

. ىوية، ىات تصريخ
:  شفتيها ككفيها كقالت ىمسابرمت.  تصريخ، ىات تصريخ:  الهوية فصاحناكلتو
.  تصريحفيو ما-  
.  ممنوعنابلس.  ارجع.  ارجع!  ما فيو تصريخ؟- 

 رأسها من النافذة كقالت بصوت مترجرج، لجدةا مدت
. اهلل يخليك، أنا مريضة- 

 بغيظ كقرؼ كاستدار لعيسى يتأملو ثم خبطو بطرؼ البسطار كصاح بو، جانبا ابتسم
. ارجع.  ارجع.  قوـ يا اهلل قوـ- 

 ثانية في قفاه فقب عيسى عن كركلو.  يا اهلل، يا اهلل:  الجندمفصاح.   كىو يزحف، يرتفع قليبل ثم يهومالقياـ حاكؿ  
 اليو بطرؼ سبلحو، فأشار.  األمر سعاد كظل أحمد في مكانو ينتظر كركبت.  األرض كىرع نحو السيارة

. اركب.  اركب- 
. ختاـ كتحية ضخما صعوده للخلفية ناكلو شلوتا كأثناء
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 غربا، شرقا،.   على األرض كبدأت المجنزرة تضرب كتستدير لكل الجهاتالجندياف انطلقت الرشاشات فاستلقى فجأة
 صرختو ضاعت في لكن!  الغاز!  الغاز:  كالطريق المنحدرة الى نابلس فصاح الكبيركالمرتفعاتكنحو األشجار كصخور الجبل 

 أحمد بين فارتمى.   عميقة في بطن الجبل كأديم األرضفجواتطلق قذائف تحدث مالوطيس كقنابل يدكية كرشاشات كمدفع 
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 منتصف الهمسة في أذنو، كجاءت."  ، قوم قلبك ما تخاؼتخاؼ، ما: "البراميل قريبا من أخيو تحت البالة فهمس اآلخر
 السباب كالشتائم كيطلقوف صرخات يكيلوفكغطت على كل األصوات كالقنابل كالرشاشات كصياح الشباب في أعلى الجبل 

 أـ صوتو؟  أىذا حقيقي؟  أىو.  أخيو رأسو كشد بيديو على البالة كبذقنو اخترؽ األسماؿ يبحث عن كجو كصوت رفع.  الرعب
 كارتطم!"  صاحي؟ مجيد، انت مجيد،: " بدىشة كقد نسي الذعرناداهىو الرعب كخياؿ الموت يهيء لو شتى الخياالت؟  

 تحت األسماؿ كدموع أحمد ئا داؼأخيو يسمط كالثلج ككجو بارداكجهو كاف .   كيختبيء فيو كيخبئويقبلوبوجو أخيو فأخذ 
 كانت.   التيار كتوقفكانطفأ."   كساعاتساعات: " اآلخرقاؿ"   صاحي؟انت: "صاح بنحيب. رّجاجتصطك كجهاز 

 األسبلؾ فيشتعل النور، تحتك.  اإلرتخاء تنفك كتتقطع مثل التيار في أسبلؾ تشكو الصدأ أك ثم لديو تأتي فجأة الصحوموجات 
 لكن."   كساعاتساعات: " لحظة الموت كلقاء الرب ىمس بحسرةالمجيدة، تلك اللحظة كفي.   كتنفك فينقطع النورتعود

 رغم خرسو، كرغم الضربة، كرغم اآلفات كالمدافع كصراخ الجنود ما زاؿ يصحو من أخاه المعنى كبات يعلم أف فهمالكلمة ك
 تشخيص بدائي  كارتجاج المخ ليس حقيقة، كالموت السريرم المزعوـحقيقة، فالشلل ليس إذف.  ساعات كساعات. . 
 سعاد قالت."   االستخارة قالت لي نايم كصاحيأنا.   حكي فاضيببل: " ستوقالت."   سريرم كاضحموت: " الطبيبقاؿ

  !"   ريت، يا ريت يا.   ريت يا حجة يكوف صاحييا: "بتفاؤؿ
 فأخذ ينشج كنسي األصوات من حولو كالرشاشات كصراخ الجنود كقنابل يتحرؾ لم لكنو"   صاحي؟انت: "يهزه كعاد 

 فوؽ كتدحرجت التشبث بمكانو فمالت براميل حاكؿ.  أخيو بيد تمتد اليو كتشد بو كتسحبو بعيدا عن كأحس.  يدكية كمدافع
.   حديد، يشده للخلف كيسحبو بعنف عن البالةطاقيةرأس أخيو فتلقاىا بحافة كتفو كالتفت للخلف فرأل الجندم بالطاقية، 

 مخبأه رّبط يديو كجعلو ينصاع كاكتشاؼ أف يقاكمو كيستغل الفرصة كيدحل برميبل على رأسو، لكن خوفو على أخيو اراد
 كاقترب بو من الجندم الصغير ككاف طحين بيد كاحدة كشواؿ رفعو.   عند رجليواألرضألقاه عن الحافة فهبط على . كيتدحرج

دموع في عينيو اؿ الصغير ككاف يبكي، ككانت التفت.   بطرؼ البسطار كصاح بو كي يتحرؾضربو.  ذاؾ ملقى على األرض
 كانت.  فتاةمخفوؽ مثل كجو الناعم  مكورا مثل كلب جريح ككجهو األرض أحمد على كرآه.   كجهو كحتى ذقنوكعلى

 كريح كشظايابرؽ كرعود ك مكبرة باألنوار، كببل ألواف، فقط األنوار، صورةلمحة، لمحة كاحدة كالتصوير، لقطة سريعة، 
 لحظات كاف فوؽ أخيو كىا ىو قبل!  مهزلة مأساة، بل أية.   مثل الرّجاجيتشنج فوقو فالتحما كأحس بجسده القاه.  الخماسين

 بقلبو كأحس.   في صدره من أحقاد، لكن اآلخر كاف يهز كيخفق مثل البناتما اف يدؽ بخناقو كيفرغ كأراد.   فوؽ ىذااآلف
 بانتظار الموت أك كاستسلم كجهو في ظهر ذاؾ كشد عليو فاستكاف اآلخر فغمر.  يتشتت كدموعو تسيل باردة مثل السكين

 تحفظ، مثل ببلاآلخر بشكل محموـ متشنج كيبكياف ب نفسيهما في كضع غريب، الواحد منهما يشد اإلثناف ككجد.  الرحمة
 أصوات الرشاشات كظل المدفع يضرب فخفتت.   أمامو فباتا درعين بشريين للجندييندفعهما.   الكبير كرفع عيسىرفعو. البنات

 لحظات كخبلؿ.   نابلسالى ة كبطن الجبل كشجر الزيتوف حيث األصوات المنطلقة كالرشاشات كالطريق المنحدرالصخرفي 
 بهما في الطريق المريب بين الزيتوف كتبلحق أشكاال في تسير كالمجنزرة المجنزرة في كضع صليب،  كاجهةكانا مقيدين على 

يمو، : تقوؿ كانت.   كظلت سعاد في حضن األـكأحمد، الجنود كالدبابة كعيسى كغاب.   األشباحكماالعتمة تقفز في الليل 
قولي : كتخبيء كجهها في صدر األـ، كتلك تبسمل كتذكر اهلل كمبلئكتو كتقوؿ لها! يمو:  كل ضربة كقذيفة تصرخمع.  يمو

 . آمين
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 بوجود لورا فوجئا.  سعاد على سفح الجبل فتسلبل للبلدة القديمة كتوجها إلى مشغل أـ الجنود تركهما
 استعمالهما بعد إذ.   الشابين مثيرا للرعبمنظر كاف.   أجنبي كمصور تلفزيوف كآلة تصويرشابالوشمي كبصحبتها 

 .بالكدماتكىما ألكدرعين بشريين تركهما الجنود في حالة يرثى لها بعد أف ـ

.   في تلك الحاؿ كتوقعت األسوأ لبقية الركب كابنتها سعادتراىما إليهما أـ سعاد كصفقت خديها كىي ىرعت 
 شديد لكن عيسى كاف باختصار المشهد كأكجز."   تحت الزيتوفبخير تركناىم" أحمد يطمئنها كيقوؿ بثقة، فأسرع

أكبر من :  يشير بامتداد ذراعيوك التي كصفها كهالضخمةيقاطعو كيصف األىواؿ كالقنابل كالرشاشات كالمجنزرة 
. ىاألكضة بعشر مرات

 كقالت ىمسا، المجموعة لورا بذراع أحمد كشدتو بعيدا عن أمسكت 
 حاؿ مجيد؟ كيف -  

! ؟ناقصنا كاف  الوشمي؟لورا :  عينيو كىو يفكرأسبل 
 يدىا حوؿ فمها كقالت ىمسا، كضعت 

 صاحي كاال مشلوؿ؟ مجيد -  
 الوشمي، الوشمي القتيل، بنت لكنها.   ليرل االنفعاؿ في عينيهاكافية إليها نظرة سريعة بلمح البصر كانت نظر 

.   كزريبة حيواناتكميرا ىو كاف األبلغ بسبب قطة ضياعو.  أخيوالوشمي العميل، الوشمي من تسبب بضياعو كضياع 
.    لورا كأجانب كتلفزيوفالوشمي، كلورا، لورا ميرا

 برجاء، فقالت يحدؽ بالكاميرا كال يتجاكب كرأتو 
. نظيف قلبي أنا صدقني يا أحمد،  إسمع، -  

 متهدج، على يده بيديها ككررت بصوت كشدت 
!  قلبي نظيفأنا -  

:  لكنو نظيف من المكياج كالتأنق، بل إف شكلها بكاملو بدكف تأنقأحمر إليها كرأل دموعا شفافة ككجها نظر 
 نظره شعرىا المشدكد إلى الخلف بمحبس كلفت.   كبنطلوف جينز كالح كلفحة قديمة بوبر مفتوؿأغبرجاكيت صوفي 

!  تعمل مذيعة في التلفزيوف؟عنها إذف قالوا فكيف.   ببل ىاالت، بتقشفالجبينمعدني يحتجز الشعر كأنشوطة فيبدك 
 إلي الشابين كسأؿ بجفاؼ، أشار 

 ؟ PBC من -  
 تستعطفو كي يثق بها كيقوؿ لها ككأنها تنظر إلى اآلخرين بل ظلت تمسك بيديو كتحدؽ في كجهو بإلحاح لم 

 عينيها كعادت للمجموعة كىي كمسحت عنو كاستدارت للنافذة ابتعدت.   الصمتأخبار مجيد، لكنو أسدؿ عينيو كالتـز 
تمد يدىا بكرت صغير كتقوؿ ألـ سعاد بصوت خافت، 

.    شيء، أنا بالخدمةأم احتجتم شيء، كإذا.   على سعادسلمي.   كرتي فيو عنواني كالتلفوناتىذا -  
.  من خبللهم أك معهم أك بواسطتهم أك أم شيء من ىذا القبيل: تقوؿ بيدىا نحو األجانب ككأنها كأشارت 

.  األمركانتهى" شكرا" أـ سعاد رأسها كقالتفهزت
 ىرعت إلى الشابين كبدأت تسأؿ عن كضع البكب كسعاد الدرج سمعت خطواتهم تتبلشى في أسفل كحين 

 يتحصنوف في األحواش الحي قريب، كالشباب في الهجوـ كالبيرة،  اهلل راـ حاصركا.   خطيرالوضع.  كما حل بهم
 مستحيل الرجوع للسيارة فالبلد طبعا كسعاد؟  كمجيد  كالسيارة؟ كقد أعيدا إلى نابلس؟  سيفعبلف فماذا.  كالمساجد
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 خلف كجدا نفسيهما كقد انضما لجموع الشباب كىكذا يبيتاف؟  أين.   حواجز كمتاريسكىناؾبالخنادؽ كالدبابات ، 
 .األقواسالقناطر كتحت في نابلس القديمة المتاريس في حوش عتيق 

 حاؿ مع األىلين كشباب حماس ككافة الفصائل كالتنظيمات من كحدة مرة يرل الشرطة كقوات األمن في ألكؿ 
 السلطة ىي حكومة، شبو حكومة، حكومة كانتلو، كللكثيرين من أمثالو كأمثاؿ أبيو،  بالنسبة.  كل خلفية كتوجو

التحرر  كالحرية ككوبا كموسكو كأشعار النور بعد الثورة في بيركت كالنضاؿ العظيم كأفكار إذ.  جاءتهم بالممجوج
 كفساد كضرائب فوضى.   الشكل كالمضموف عن األنظمة العربيةحيث جاءكا لهم بنظاـ حكم ال يختلف من كالتحرير

 علنا بما يجهر الوزارات كنواب الشعب؟   ككم سمع أبوه أين اإلنتاج؟  أين أين العمل؟  إذ.  استزالـكأجهزة قمع ك
.   بالعربي، من غير ىدؼ كببل تركيزأك  ،"فوَكس" صورة قبيحة، صورة مهزكزة ببل النتاج ككاف.  يعجز قلمو عن رصده

 كمعابر كاستيطاف، كقوات أمن تمنعنا من قوؿ الحق كالتذمر كاكتفوا سياج يسحب؟  ماء تبلع؟  أرض ما التحرير؟  إذ
 ىو السبلـ كأكسلو كالسلطة كقوات األمن في الشارع كعلى المحك، تحت كىا!"   أكسلو كطريق السبلـىذه "بالقوؿ

. المجهر  أما.   حوؿ الكسور كيدؽ اإلبراألربطة رداء أبيض كعلموه كيف يضمد كيشد كألبسوه."   معهمأنت: " لوقالوا 
 بعد يومين رآه مع فريق زرع األلغاـ لكنو.   لفريق الطبخ كالطباخات كتوزيع األكل على المجموعاتفأرسلوهعيسى 
 آخرتها، صرت ىذم: "لو كىو يضحك قاؿ.   كترانزستورموبايل يحمل ربطة أسبلؾ كجهاز كاف.  الجامعقرب 

 مهم، بكره محسوبك: " بعينو كقاؿ بغبطةفغمز."   يا عيسى ىات األسبلؾكلو: " أحد الشباببو فصاح!"  مهندس
 األمن من يجركء على غزك البلد كالفصائل كقوات إذ.  إذا جرءكا.    .اليهود يقصد بدخوؿ ككاف."  يفوتواتشوفني لما 

 األمن، قوات حماس، فتح قوات يتجرأ؟  منكالشرطة كقد أضحوا جميعا في كحدة ألكؿ مرة منذ أكسلو كقياـ الحكم؟  
 فوؽ الرؤكس المذعورة الرشاشة األعبلـ، رفعوا الشعارات، ىزكا األسلحة حملوا. .  كالجهاد كالشعبية كالخ الخ 

 كقالوا كلمات أكبر منهم ككعدكا بالنصر كالحرية من خبلؿ الساحةللخارجين من الجامع كالمجتمعين في البلدية كباب 
 يتجرأ؟ من.   كإطبلؽ الرصاص على الفاضي كاألنتينات كالمآذفكالفصائلالخطب كعدد األعبلـ 

 كزعوا األدكار، أقاموا مستشفيات ميدانية في مجموعات، القوات إلى قسموا.   في المداخلاأللغاـ زرعوا
.    المآذف كغنوا بالليل أناشيد النصرعلى األسطح، نصبوا المناظير حرسواالمساجد، رصوا المتاريس، 

 النبض المتسارع كأغاني الفداء كالمعاني تنساب إليو فترفع ىذا أحمد أنو منهم، من ىذا الشعب، من أحس 
 أمو، كنسي أباه كنسى.   بجناحين كيرل الدنيا مثل الشاشة كمعارؾ نبيلة كاستشهادكالطائرركحو فوؽ عيباؿ فيغدك 

 خرقةك بسبب قطة كحين شبحوه على دبابة كجعلوا منو شبو كسادة كدرعا بشريا يحميهم اعتقلوهكتذكر ما القاه حين 
–  كخاؼ مثل األطفاؿ كتمنى االختباء في بيت الدرج أك حاكية خلف عمارة بكى ذاؾ الوقت، في البداية، في.  إنساف

 امتؤل.   التكرار، كمع سماع كلمات الحقد من الجانبين بات حقوداكمع مع الوقت، ثم.   أياـ زمافيفعلكما كاف 
 كتلة أكتار مشدكدة إذا ما نقرت ينفجر اللحن بنغم صاخب، معزكفة بأعصابوبغضب متفجر يهز كيانو كيجعلو يحس 

.   ، كالرشاشات، كىو األعزؿكالقنابل إحساسو عند الركل، تحت الصفعات، كتذكر.   أخاه شبو الميتكتذكر.  موت
 الشباب من كل االتجاىات كالفصائل، كقوات األمن، كالمداخل، أف أنو غير مسلح إال كرغم.   ليس بأعزؿاآلف لكنو

.  بأعزؿ كالمآذف كالمناظير كسهر الحراس، كل ىذا كذاؾ جعلو يحس أنو محركس، ليس كالطباخين،كزرع األلغاـ، 
.  في اإليماف كالموت النبيل كاالستشهادىو ، في الجهادىو.   ىو النصركىذا

 داخل مسجد، كقرأ الفاتحة ثبلث مرات، كمسح كجهو ثبلث  ميدانيمستشفى جانبا عند المحراب في كانتحى 
.  ألنّا مع الحق ضد الباطلينصرنامرات، كصلى هلل أف 
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 بكت كىزت يدىا في كحين.   تر مجيد ألنو مخبوء داخل كهفلم.   لورا كما كصفا تحت الزيتوفكجدتهم 

 ذكرىا كجهو.   تلك لعمق الكهف فرأت كجهوأدخلتها"   قلبي نظيف،أنا: " قلبكحرقةكجو سعاد كقالت بمرارة 
 ما زالت دلوعة، بنت الوشمي، بنت الوجهاء كالوالئم كحفبلت األنس كانت.  بماضيها قبل أشهر، أك قبل سنة

 تبلشى كحين.   من خلفو فترل األشياء ضبابية، بدكف زكايا، كببل تحديدالعالم أبوىا مثل ستار يختبئ كاف.  كالكازيبو
 عاد أحد يسألها أين ما.   الوالئم كجو الحفبلت باتت نكرة، فاستفاقتسيلكتبلشى الستار كانزاح الصخب كانقطع 

.   فردا فرداتبلشوا ىربت، جدتها لبست األسود، كالخدـ غابوا في إجازة، إجازة طويلة، ثم أمها.  أنت، فباتت أصلب
 كالوصوؿ عاد الوشمي كسيلتهم للترقي ما.  كالشبهة من التهمة خافوا.   ىربوا، فردا فرداأيضا األصحاب كاألقارب ككذا

 عن غاب.   الغائب كالمفقودعدادصفقات، بل أصبح ماضيو كسمعتو كأمو كابنتو كأمبلكو في الى السريع إلى منصب أك 
 بقي ألمو كابنتو إال الخيبة كالحزف البليغ كخوؼ من شبح كما.   فغاب عن الذكر كالترحم كاىتماـ الناسكالمصالحالجو 

 على المدخل ككضعوا القضباف على النوافذ كطردكا الحديد فأقاموا.   أك شرطي أك ساقي الوردشحاذيهددىم بشكل 
 كقتا صعبا كىما تحاكالف التأقلم مع االثنتاف كقضت.   خرابة كالقصر بيتا لؤلشباححديقتهمالحراس كساقي الورد كباتت 

 تدعو، كبحذر كبدأت.  كبودلير الجدة لرسم الصور بدىاف الزيت كقراءة الكتب الفرنسية كرامبو فعادت.  ذاؾ الوضع
 دخلت الصحافة الى ذاؾ البيت، كأضحت كبذا.   من األجانب كالصحفيين لشرب الشام كالنسكافيوالزكارشديد، بعض 

  .   حفيدتها صحفية
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 الحجة بتودد، قالت
.  حلوة، ما شاء اهلل، كأنها مطبوعة بالكربوفرسومك -  

ف جفاؼ ست البيت يهدد بالطرد ا إذ.   لكن الحجة لم تسكتلتسكتها،"  ىمىم" تجبها المداـ أـ الوشمي كقالت لم 
 ير لورا المسعورة إلرضاء سعاد كاألكل كالشرب بدكف تقشف كالنوـ في سركخدماتمن ذاؾ القصر كالجو المريح البن ابنتها 

 ستقيم؟  كأين ستعود؟  فكيف.   أف الطريق إلى نابلس كعين المرجاف باتت مقطوعة نهائياكما.   ريشككسائدبشراشف  
 ذات الكبيرة الست لكن.   كتبلطف سعاد كتبلطفهابجنوف أف البنت الجميلة تحبو كما ذاؾ الحاؿ؟  في تترؾ ابن ابنتها ككيف

 كمن ذكات األصل المتغرب يحكين انكليزم المحترمات ذاؾ النوع، نسواف األكابر اعتادت قد كىي!  منافس كالخنافس
 األشياء أغلى مغركر متكبر، يفخر باقتناء نوع.  النوع تعرفها، ال تعرفها، بل تعرؼ معدف ىذا ىي.  كفرنسي كلدغة بالراء

 كتتزكؽ كانت تحد فلماذا تطيل أظافرىا كتصبغ الشعر فاف!  كيسخر من العربي كالشرقي كيلبس برنيطة كيتلوف حتى في الحداد
   الفقيد؟ ىذا حزف على الموتى كاحتراـ ىل  حداد؟ ىذا ىل.  كطبلء المناكير دكما طازج

 الست الكبيرة، مداـ الوشمي، قالت 
.  الظهر عندم زكاربعد -  
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 لم تتمكن ألف لكنها"   اختفي، يعني توارم عن األنظار ألف مرآؾ يسد النفس،يعني اختبئي، يعني" أف تقوؿ كأرادت 
 أتباع كمجموعات كاهلل أعلم، فمثل ىذا الكبلـ ال كلو إلى أف الشاب ابن تنظيم فباإلضافة.  مفيدةالصراحة بذاؾ الشكل غير 
 بغيظ، غافلت الحجة كىمست للبنت حفيدتها كقالت كلهذا.  يقاؿ علنا بل خلف الظهر

!  كاف الـز ىالورطة؟يعني -  
 كرطة؟ أم -  

.  خطورة أف كجود الشاب في حوزتهم فيو تفهم.  جدا تفهم تفهم،  ككانت.   البنت أنها ال تفهم ما الورطةكادعت 
 كزرعفجر قنبلة على الحاجز كىرب أسلحة كذخيرة : قاـ بأعماؿ رىيبة– كما قيل لها  – انو رغم براءتو من دـ أبيها، إال فهو

 الحكومة فوؽ ىي.   تعبأ بالحكومة كالمحكومينال لكنها.   المطلوبين، في أعبلىاالمحكومين اآلف على قائمة فاسمو.  األلغاـ
 ال أنها محاطة بحماية أم.   للتلفزيوفمراسلةأميركية كتعمل – كالسلطة، فوؽ االحتبلؿ كالحواجز كحصار الناس، فهي كندية 

 يخاؼ من أميركا كمن إسرائيل، كالثاني يخاؼ من السبلـ كالمسلمين، كىي األكؿ.  يملكها حتى عرفات، كال حتى شاركف
 كفاتو، إال انو بفضل فرغم.   عزكةكلو من الجانبين ألف أبوىا قدـ خدمات ببل تحديد للمعنيين، كلو أفضاؿ على الجانبين محمية

 فوؽ األنظمة كالمحكومين، إذف فوؽ الحكاـ كالحكومة فهي.   كامتداده، ما زاؿ يمثل ما يخفوف عن عيوف الناسالقنوات
 فهي تعمل لل كذاؾ ىذا كفوؽ.   كلها جذكر قد تصل الصربجدأميركية كجدتها تركية من ثالث – كالقوميات ألنها كندية 

PBC .  جدتها باستغراب، قالت 
!  تركرستىذا الشباب؟  انقطعوا.   بستغربأنا -  

 باإلنكليزم كألف كلمة إرىابي بالنسبة لها مجرد تعبير عن فعل خطير ال العربية لورا ألف جدتها تصر على خلط ابتسمت 
 مثلو؟  أليسوا ىم ىؤالء؟  من ىو شامير؟  من  باراؾ؟ ىو من ىو شاركف؟  كمن يعجب شاركف؟  ال يعجب من؟  ال.  يعجبهم

  عشرة؟  خمسة؟  ىو؟كم قتل .  كأجمل كصوتو جميل كيعزؼ جيتارأطوؿ انو أجمل منهم، قطعا أجمل،  كما.  منو أسوأ بل
 بل بقاتل، إذف ليس فهو.   كفجر سيارة للعسكركذخيرة يقتل، ىرب أسلحة لم كل حاؿ، ىو على.  اآلالؼ ىؤالء فقتلوا أما

 ىناؾ، فهو كللناس.   للناس، فهو مناضلبالنسبة.  ف المسألة نسبيةا كما.    ككليم سكوتكسير ىمنجوام كركاياتو مثلمغامر،  
 أف تكوف بنت الوشمي باتت تعرؼ أف لغة مرارة كقد اجتازت التصنيفات كالحواجز كذاقت كىي.  تركرست، يعني مخرب

! خبر نسبي.  كمواقفاألخبار، أية أخبار، ىي لغة محطات 
 جدتها، قالت 

!  لو كاف برمء كمظلوـ، ىو فاقد كعيو كمش صاحيحتى -  
 بعناد، قالت 

.  صاحي كتيرأل -  
.  العلية من غرفة جدتها كذىبت إليو في كخرجت 
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:  مداـ التلفزيوف بصرخة قويةأغلقت

!  جريمةىذا استشهاد؟  ىذا -  
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 ضيفة ثقيلة، نكرة قيمة، إلى الحجة بغضب كقرؼ فأحست تلك أنها ال شيء، مجرد الجئة ببل كنظرت 
 ككذلك.  نوع فيها حس مغركس في األعماؽ أنها من طينة ملوثة تحت األرجل، من أكطى كاستفاؽ.  كجاىلة كفقيرة

:  إلى الفتاتين كقالت بخبثفالتفتت   . ىو أيضا حقير من أصل نورالوشميحس الشماتة كاالستفزاز ألف 
 سبلـ يا سبلـ يا   . خلينا نشوؼ السوبر ستارالمستقبل يا سعاد افتحي.   كمالهم، خلينا نغير الموضوعمالنا -  

.  بزماني كنت طلعت السوبر ستار على طوؿ الخطكاف لو.  عالسوبر ستار
:  بقرؼكىمست المداـ بوجهها لجهة أخرل استدارت 

!  ستارالسوبر -  
 المدلى من أعلى السقف، النجف الحجة مرنمة بصوت أجش كىي تتأمل كاصلت 

 األنس كالتجلي كليالي.   كريستاؿ حيفا كيافا زم األلماسكاف.   سبلـ يا سبلـ على أيامنا، أياـ العزيا -  
 زم اللعبة، كسنيورة كنت صغيرة كأنا.   لطلوع الصبحسهرنا البيارات يا ما عملنا كيا ما في!   زم الجنةبالبيارات 

 آه لحد كيقولوا أغني كأقوؿ يا ليل كانت نجوـ السما تهتز كطربوش الباشا كالبكوات لما.  كصوتي يلعلع كال أـ كلثوـ
لما سمعني ك  . على األرض كقاؿ لي يا ست، انت يا ثومة، فشرت أسمهاف كأـ كلثوـلي كاحد قعد كمرة.  ما يدكخوا

.   إني أمثل معو في السينما زم ليلى مراد كأـ كلثوـكيستعطفعبد الوىاب قعد يترجى 
 ضحكت الفتاتاف كتمتمت المداـ بكبلـ غامض فصاحت لورا،

  بذاتو؟ىو ! الوىاب؟عبد -

. بذاتو كصفاتو ككبر قدره -
 كنتركؿ فتنقلب المحطات كتتشقلب كىي تدمدـ بكبلـ غريب غير الريموت المداـ عينيها كأخذت تكبس نّوست

كأمسية األمس، بالنكد  األمسية حفيدتها كقالت بمرح مصطنع كي ال تنتهي حدجتها.  مسموع
 في بلدنا؟ ىوف ييجي ىوف؟  كاف  بذاتو؟ ىو يا حجة، عبد الوىاب؟  آ -  

 سعاد بلهجة مريرة، علقت 
.  بلدؾكانت -  

 الحجة بحماسة، قالت 
احنا صامدين زم الجبل ما تهزه .   كبلدؾ غصب عنهم كغصب عنك كاللي مش عاجبو يشرب البحربلدم -  
. الريح

 سعاد، صاحت  
!  أبو عماريعيش -  

 الحجة رأسها كقالت بود، فهزت 
.  كاهلل يعيشآ.   أبو عماريعيش -  

 سعاد، سألتها 
 كتير؟ أعطاؾ -  

 لورا بفضوؿ شديد، فسألتها.   الحجة كلم تفصحابتسمت 
 يا حجة؟ ايمتى شفتيو؟  انت -  

 الحجة رأسها كقالت كذبا، ىزت 
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.  كشافنيشفتو -  
 شفتيو؟ ايمتى -  

 الحجة يدىا كقالت بغموض، ىشت 
.  كمالنامالك.   كخلصشفتو -  
 شافك؟ كىو -  
.  شافني كقاؿ لي يا حجة يسلم ىالصوتطبعا -  
 قاؿ لك ىيك؟ كليش -  
.  غنيتألني -  
 غنيت ألبو عمار؟ انت -  
 عمار لمين أغني؟ ألبو ما غنيت أذا.   غنيت ألبو عمارطبعا -  

 المداـ ىمرة ساخرة كقالت، أطلقت 
! ىو -  

 حفيدتها كقالت بحماس، تجاىلتها 
 عمار؟ ألبو غنيت انت.   يا حجةقولي.   تقوليباهلل ، قولي؟  أيمتى غنيت؟  كيف -  
!  غنيت، كلما سمعني قاؿ لي يا سبلـ، يسلم ىالصوتطبعا -  

 المداـ بقرؼ ساخر، ىمهمت 
!  ىالصوتيسلم -  

 لكن.   تقرقراف بصوت مكتوـ، أما المداـ فابتسمت بأنفة كقرؼانطلقتا الشابتاف نظرات ضاحكة ثم تبادلت 
 يعد بالمسرات، فقد انساقت تحكي قصصا ال تعرؼ إف كانت فعبل قد الالحجة كقد انسحبت ألياـ العز ىربا من حاضر 

 النحس، يكفي اإلنساف أف يتذكر أك يتخيل ما قد زمن سياف، فهذا الزمن ىو لكن.   لو كقعتتتمنىكقعت أـ كانت 
 تسرح، فعادت.  ينسيو ألم الواقع

.  ريتنا بقينا بأراضينا كال كنا ىيك تبهدلنا كشفنا الويبلتيا -  
  

 لورا كقد لكن نفع الحسرة على الميئوس؟  ما رأسيهما لكنهما لم تناقشاىا، فما نفع النقاش؟  االثنتاف ىزت
 كجدتها عادت تستزيد كتتساءؿ، الكآبةانسجمت بقصص الحجة كالخوؼ من 

 غنيت لعبد الوىاب؟ ككيف.   يا حجةآ -  
 كاألحبلـ، للذكرل كعادت"  سبلـيا" الحجة بعينيها كتنهدت كقالت سرحت 

 كالسما مخمل، الجو بيارة زم الحلم كالكهارب زم األلماس كبرؾ مرمر كزىر الليموف عابق في كانت -  
 كعصي كمسابح نجوـ السما في الجو كطارت طرابيش كقفت"  ليليا" غنيت كقلت كلما.  مخمل مرصع باأللماس

 تيجي الـز.   انت كال أجدع أـ كلثوـبرافو،" عبد الوىاب قاؿ لي سمعني كلما.   ما داخوالحد" اهلل "كقالوا.  األبنوس
.  أنا رفضتبس."   كلثوـكأـتمثلي معنا ادكار الحب زم ليلى مراد 

 بعتاب، تعلق سعاد، بل ابتسمت، ككذلك ابتسمت مداـ الوشمي، لكن لورا صاحت لم 
 يرفض يمثل كيغني مع عبد الوىاب؟ حدا رفضت؟  ليشانت رفضت؟   - 
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 الحجة رأسها بحزف كندـ، ىزت 
.   كاهلل رفضتآ -  
!  رفضت؟انت -  
.  كاهلل رفضتآ -  

 خبيثا كمبطنا بالسخرية كاالستهزاء، جاء المداـ بسؤاؿ قفز إليها ففاجأ الجميع كفاجأىا، لكن السؤاؿ اندفعت 
 رفضت؟ كليش -  

 كما ىو مقصود بذاؾ السؤاؿ فقالت بأسى، السائل تنتبو الحجة لذاؾ السؤاؿ كمن لم 
.  مجنونة، يا ريت قبلتأنا -  

 باستهزاء، المداـ تسألها كتحقق معها عادت 
 ما قبلت؟ كليش -  
.  مجنونة كحمارةألني -  
 حمارة؟ كليش -  
. كبير كنت كاقعة بحب ألني -  

 امرأة في فهذه.   الحزف كالتعاطفباب يجبها أحد، كأرخت الفتاتاف جفنيهما من باب الذكؽ، أك ربما من لم 
 كاف كاف فما.   كالمسرةكالخياالت كربما في التسعينات، كما زالت تحن لماضيها، ماض مليء باألحبلـ الثمانينات،

 ال يافا كال صيت كال عز كاليوـ.   أيامها في يافا أياـ عزككانت  كاسع صبية كجميلة ككاف لها صيت كانت.  يرجعكلن 
 تسرح، الصمت بضع لحظات لكن الحجة استمرت كعادت كساد.   محزف، فعبل محزفكىذا.  مستقبلكال 

.  كصدقت فرحت"  عمرمانت" قاؿ لي كلما.  مورةؽ ابن البيك، ككنت صغيرة، حلوة كسنيورة ككاف -  
.  انجنيت كحبلت منورحت.   يجننكاف.   شكلو قمر كعيونو زرؽ كشعره أشقرككاف.   ابن البيككاف

 لورا، صاحت
!    منو؟حبلت -  

باؾ، ت الحجة بسرعة كارأردفت 
.  عقد علي، كتبنا الكتاب كتجوزنيبس -  

 المداـ بلهجة تحقيق، سألتها 
 أم بيك؟ مين، البيك؟  ابن  مين؟ -  

 الحجة يدىا بتملص، نفضت 
.  كخلصالبيك -  

 المداـ تلح عليها، عادت 
 أم بيك؟ مين، -  

 إذ أم بيك أك ابن مكتوـ، المداـ تلح عليها كتحقق معها بغضب فعادت.   تجبها الحجة كلزمت الصمتلم 
 أال يكفي أنها تفتح بيتها إذ.  الظهر بغضب كقرؼ كأحست أنها تطعن في كتأملتها!  يكتب كتابو على ىذه، ىذه، ىذه

 دخلها إال الوجهاء كالعظماء ما الناس كتدعهم يأكلوف مما تأكل كيناموف في القصر حيث تناـ كيجلسوف في غرفة لهؤالء
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أنها – بكل كقاحة –  لتكذب عليها كتتبجح كتقوؿ لها الشرشوحةكأصحاب القدر كالقيمة ثم تأتي ىذه، ىذه المسخ 
 تلح، فعادت  البيك؟زكجة البيك أك ابن 

كاحدة .. كاحدة..  كما سمعت كال كاحد أك ابنو تجوز كاحدة كاحد، اعرفهم كاحد أنا أم بيك؟  مين، -  
. زيك  الحجة من األحبلـ كسألت بغضب، استفاقت 
 أنا مالي؟ ليش زيي؟  كاحدة -  

 كنتركؿ كأخذت تعبث بالمحطات تقلبها كتشقلبها بغضب بالريموت تجبها المداـ كاستدارت كأمسكت لم 
ف أم كبلـ قد تدلي بو ا إذ"   أنا مالي؟ليش" لغضبتها العناف الحجة تهمس دكف أف ترفع صوتها أك تطلق فعادت.  حاقد

 ابنتها كىذه الفتاة كابن أال يكفي أنها إذ.   بمصاب جديدابنتهاكىي غاضبة مستثارة قد يجيء عليها كعلى المصاب ابن 
 لن تقوؿ كلن ال  المداـ؟ تقوؿ للست فماذا!    الوشمي؟بيت: المسكينة ضاعوا كتاىوا كما عاد لديهم من مأكل إال ىذا

 لها، كقالت سعاد فزت بغضب لكن.   بأية كلمةتتفوه
. قومي يا حجة - 
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 كأـ الوشمي من أصل نور كأنها الوشمي سعاد قد شحنتها كقالت لها أف كانت.  تغير األمسية التالية كاف الوضع قد في 

أل :  سعادقالت كماؿ التنظيم؟  إحناكمالنا :  الحجة بتأفففقالت.   مجيدكرفاؽلن تطردىم مهما فعلوا ألنها تخاؼ من التنظيم 
 األمر طواؿ الليل ككازنت.   فاىمةفاىمة،  حجة؟ يا فاىمة.   تسكت على طوؿالتنظيم قالت طالع أك نازؿ قولي إذا.  كتيرمالنا 

 .   ىذاعلى لرأم اكاستقر.   كأنا في التنظيمالتنظيمكقالت فعبل، ىو في 
:  سعاد لتنكشها كتختبر الجوقالت 

 حبيت يا حجة؟ عمرؾ -  
 أال تسكت للمداـ كترد لها عليها قالت لها في ليلة أمس أف فكما.  مطلوب إليها كلم تجب إذ لم تفهم ما ىو نظرت 

 يتعلق بكلمة تنظيم كسياسة، فما دخل الكبلـ الحجة أف كفهمت".  تنظيم"الصاع صاعين إذا فتحت فمها بكلمة كتهددىا بكلمة 
:  سعاد كقالت ببطء كي تفهمهافغمزتها.   تحملق كي تفهم ما ىو مطلوبكعادت!  الحب؟

 يا حجة قبل البيك مين حبيت؟ أقصد -  
 بحيرة كتلعثم، قالت 

.  كتيرحبيت -  
 كم كاحد يا حجة؟ يعني -  

 بحيرة كارتباؾ، قالت 
.  ما بعرؼ، عمرم ما عديتكاهلل -  

 تلح كتغمزىا، عادت 
 أكثر؟ يعني عشرين؟  يعني عشرة؟  يعني -  

 يدىا بشبو استسبلـ كقالت، رفعت 
.  يمكن أكثرأكثر، -  
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 لورا بمرح صاخب، صاحت 
 من عشرة كمن عشرين؟   أكثر -  

 جدتها باستنكار، قالت 
!  أكثربتقوؿ -  

 لورا بدىشة كحبور، صاحت 
 حبيت؟ كمين يا حجة؟  صحيح -  

 سعاد، الحجة بتواطؤ كىي تبلحق غمزات قالت 
.  أعدبقدرش.   كتيرحبيت -  
 مهمين؟ يعني أكادـ؟  ككانوا -  

 سعاد، قالت 
.  مهمين، كانوا سفرا ككانوا كزرا ككل كاحد طربوشو يهز الكوفطبعا -  

 المداـ بلؤـ كقرؼ، علقت 
!  ليش انهزت اسرائيلبقوؿ -  

.  أىل الطرابيش كذكم اللفات كالدشاديش..  إذ طالما حقدت عليهم العمق، سعاد ألف التعليق أصابها في فانكمشت 
 ىؤالء ىم من نكصوا ألف من كانوا في أف ىي المداـ تذكرىا كىا."   الشوـأصل أصل الهم، ىم ىم" تقوؿ ببل توقف ككانت

 الطرابيش بمواقعهم ببل سنيورات رجاؿ كاف فلو.   الحجة سنيورة أياـ العزبأمثاؿالموقع كفي الترسانات كانوا كاقعين لشوشتهم 
 كنا نلجأ لبيت الشؤـ؟ ىلفهل كنا نصبح ببل مأكل؟  

 لورا بمرح كنزؽ، صاحت 
 يا حجة، باهلل تقولي مين أحلى حب؟ قولي -  

 الذاكرة مثل األطفاؿ، كفي بحناف ألف الرجاؿ في ىذا العمر قالت 
.  حلوينكلهم -  
.  يا حجة، أل مش ممكن، الـز يكوف كاحد أحلىأل -  

 بجدية كدكف ابتساـ، قالت 
.  كاحد بوقتو يكوف أحلىكل -  

 لورا بدىشة كإعجاب؟ ىتفت 
 بصير؟ شو كبعدين كاحد بوقتو يكوف أحلى؟   كل -  

 بصدؽ، قالت 
.  يموتبعدين -  

 سعاد بعدـ تصديق، قالت 
 ماتوا؟ كلهم -  

 الحجة رأسها كقالت بملل، ىزت 
.  ما ماتوا، قصدم عن الحبأل -  
!  يموتالحب -  
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 كبحرارة، مقدمات مداـ بدكف استئذاف، فجأة، كبدكف صاحت 
.  مش حبىذا -  

 قاؿ ىذا كمن قاؿ ذاؾ، من الحجة بصدؽ كثقة كدكف أف تنتبو قالت 
. أل طبعا حب - 

 مداـ بحقد كغضب، صاحت 
!  مش حبىذا.   سخافةيعنيىذا مش حب، ىذا شهوة، يعني افتتاف،  - 

 الحجة رأسها كقالت بثقة، ىزت 
.   طبعا حبأل -  

 الكرامة كاألخبلؽ، صميم المداـ ثانية ككأنها أصيبت في صاحت 
.  مش حب، ىذا شهوةىذا -  

 مش ىذا:   تقلب المحطات كتشقلبها كىي تنفخ كتهمس بغضبكنتركؿ فجأة كعادت تمسك بالريموت كصمتت 
 لحالها انتبهت.   تراقبها فرمت الريموت كفتحت علبة السجائر كأشعلت كاحدة كأخذت تنفخالعيوف انتبهت على ثم.  حب

 كل امرأة محترمة ذات إحساس عن.   تدافع عن الزكجات، عنها ىي، عن ست البيتكانت الصراخ؟  كلماذافماذا فعلت؟  
 كذىبوا الزكجات رجاال كأغرتهم فتركوا خطفت.  كالخطيئة المرأة الحيوانة عاشت في العهر فهذه.  ردمءمتعفف عن كل 

 ثم انفلتت، ذىبت لو ما قاؿ لها كما قالت كتذكرت.   القهرإحساس كتذكرت.   ليالي الوحدةكتذكرت.  إليها، كما ذىب ىو
.   األبناءكحتى حفاظا على العيلة كاسم العيلة كاسمها ىي يعني.  ىنا كذىبت ىناؾ كلكن في السر، بدكف فضائح، كببل أجراس

.   أبناء ألنها منحطة ببل أخبلؽكال ىذه، فبل بيت كال اسم أما
 أماـ الفتاتين، كمعقولة بهدكء كىي تحاكؿ أف تبدك رصينة قالت 

.  حب كاحد، على حب كبيرعلىالست المحترمة الموزكنة تعيش كتموت  - 
 ليس لعبة نلعب بها كحين نمل نرميها، كىو ليس افتتانا آنيا يذبل كيموت الحب سعاد رأسها بدكف تعليق، إذ إف ىزت 

 إذف ليس لعبة، بل الحب.   فلسطين، كيدكـ الدىر حتى نفنى كيفنى معنامثل الكبير كالقضية، كالسياسة، فالحب.  سهولةبكل 
 تنبش في كأخذت!"   مش ممكنأل" بأسى فهمست.   جاء إليها، أطل برأسو من مكاف بعيدكتذكرتو،.  ىو مبدأ، قسم كالتزاـ

 فبل يتخبط، يغيب، يغيب، يغيب ألنو في البعد بات بعيدا، كألف القلب ما عاد يدؽ، بل فرأتوداخلها عما يصلح لقياس الصدؽ، 
. ، مثل فلسطين كيبقى كيظل يكوف، كالقضيةكاف.   حب كبيرىو.   ىو في المبدأالذكرل، في ىو.  ىو في الحب كال ضده

 لورا بعدـ تصديق، قالت 
 يا تيتا ما حبيت غير حب كاحد؟ معقوؿ -  

 بغضب، قالت 
.  معقوؿطبعا -  

 لورا، ضحكت 
 زعلت؟ انتكليش زعبلنو؟   - 

 بغيظ، قالت 
.  ما زعلتشأل -  
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 سريرتها تبحث فيها عن سر الحب، عن سر الصدؽ، عن سر أعماؽ دخاف السيجارة كغابت عنهن، دخلت كنفخت 
 الدىر؟  أبدإلى – كما قالت –  يبقى الحب كىل  كقتو؟ ىو كم شكل الحب؟  ما معنى الحب؟  ما.  حقيقة كل الناس

.   الناسكأماـ الخربوشة جاءت لتهز قناعتها، أك على األقل، ما اقتنعت بو عبر المنطق الشرشوحة بالغيظ يتملكها ألف كأحست
 ما كاف كذبا كخداعا، بل ربما ربما.   ما قالتو كظلت تقوؿ لحفيدتها كأماـ الناس ليس حقيقةأف في العمق، ىا ىي تعرؼ، لكن
 ىذا.   كالكرامة، كاحتفاظ المرأة بماء الوجوالعيلة، ربما، كىو األصح، كاف تضحية من أجل الغير، حب األبناء، كاسم أك.  كاف

.     المقصودكىو.  ىو الحب
 تناقشها، سعاد قالت  

. مكن يموت إال بموتنام الك.   الكبير يعيش على طوؿالحب.  أل يا حجة - 
 الحجة رأسها كقالت بصدؽ، ىزت 

.  عن الحبتفكيرؾ ىذا  ، يا بنيتي، ىذا مش حبأل -  
 بل أخذت تدافع عن موقفها كعن المبدأ، عن االلتزاـ، فقالت تتزحزح لورا كحملقت المداـ لكن سعاد لم ضحكت 

. أنا بعرؼ تماما يا حجة عن ايش بحكي - بغضب، 
 سعاد، فقالت.  تعلق الحجة رأسها عدة ىزات كلم ىزت 

.  يا حجة مش لعبة، الحب التزاـالحب -  
 الحجة بتأمل، فقالت 

.  تنظيميعني -  
 بحماسة كىي تنظر مداـ فهتفت.   في كجو سعاد ككأنما تتحداىاكتحدؽ لورا كىي تصفق كتضحك كتولوؿ فصاحت 

باتجاه سعاد، 
!  أنا كانت متفقينإذف -  

 ىي كالمداـ ضد الحجة؟  ىي كالمداـ في نفس الصف؟  ىي ما ىذا؟  إذ!"  ممكن مش أل" سعاد بقلب مذعور فهمست 
 ىذا م أـ الوشمي ؼكالمداـ ىي فرنساكم كانكليزم كلدغة بالراء؟  ككلمةكالمداـ ذات األصباغ كاألظافر كريش الطاككس 

 ؟ معها ككانت رفيقة رحلتها عبر الودياف كالبرارم كالدباباتكشربتالقصر، في ىذا الوكر، في ىذا الفخ ضد امرأة أكلت معها 
 ابنتها بصوت كالبن مرارة الخوؼ كحضنتها حين خافت كقرأت لها سورة ياسين كآية الكرسي كغنت لها معهاىي كامرأة ذاقت 

 الوىاب فعبد لم تكذب، ال  ؟ كحيفا كعبد الوىابكيافاأجش، لكن حنوف، كحكت لها في رحلتها عن ماضيها كعن ابن البيك 
 كال" كلو مظبوط، كاف حقيقي، لكن كالبيارات،كاف حقيقة، كابن البيك كاف حقيقة، كسهر الليالي كاأللماس كعصي األبنوس 

 المداـ أـ الوشمي، فهي األصباغ أما أف نسبح باألحبلـ؟  أحراـ.  كىذا مسموح.  كذبا، بل ىو أحبلـليس!"  أجدع أـ كلثوـ
 يتطاير، كالقضية، كما تؤمن بو، كىي بالمبدأ كأحست.   اإلنساف ببل ىوية كببل أعماؽكىي.   التزييف ببل منازعكىيبكاملها، 

.   أنا بدم أناـ.  يا حجةقومي :  غضب ال تدرم أين تنفثو فقالت بغيظفأصابها.  تهتز
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 فها ىم الناس يتطايركف في الشارع مثل العصافير، كالسيارات تتدافع لمنزلها، المداـ على مغادرة المجموعة أصرت 
 كلها تهدر بما قاؿ كاإلذاعات كتبدك الشوارع مسدكدة كالببلعات كالشمس تغيب بين األمطار كغيوـ البرد السيرفيختنق 
 شاشات التلفزيوف شرقا غربا كحتى نيويورؾ كلها ككانت.   يقوؿ أف المسئوؿ عما يحدث ىو أبو عماركشاركف.  شاركف

.  عمارأبوىذا عرفات، ىو :  كالعملية كقتلى كجرحى على نقاالت كحكومة شاركف تصرخ كتعيدالهجوـتعرض آثار 
 كنسف.   اليهود لراـ اهلل يعني تفتيش، يعني اقتحامات، يعني مصائبكدخوؿ مداـ أف االجتياح لن يرحمهم، قالت 

أنا لن :  الشباب كرجاؿ األمن ستحدث مجازر حقيقية كنار كدخاف ككوارثيختبىءالبيوت كارد جدا، ففي أم بيت كعمارة 
.  أبقى، يا أنا يا ىولنأظل، أنا 

بل أنت المصابة :  جدتها بتحفزقالت!   المسكين مصاب كضعيف؟كىو!  الوقتفي ىذا :  لورا كقالت بغيظانفعلت 
 لورا ىمست.   ضعيف، عقلك ضعيف، كال تعرفين أف أم حب في الدنيا يذبل كيموت بمركر الوقتقلبككضعيفة، 

 كرأت.   النافذة لتتأكد أف االجتياح لم يبدأ بعدإلى تلك لم تجبها بل ىرعت لكن!  المحترمات؟كماذا عن حب : كالمصعوقة
أكياس الطحين كالقرشلة كخبز :  كيسا بيدهيحملأرتاؿ السيارات تنطلق بسرعة كالصواريخ، كرأت الجيراف كفلوؿ الناس كل 

 لئلسعاؼ يخترؽ الجو فيهز زجاج النوافذ طويل األمن تندفع ىنا كتندفع ىناؾ كزامور كجيبات.  كحليب كفواكو كبامبر أطفاؿ
.   يا أنا يا ىو:  بحـز فقالت.   الوردكرؽكبخار البرد كقطرات المطر المتجمد على 

لو ىو عند الرئيس، فهناؾ جنود كحراسة   على أف المكاف الوحيد المناسبالجميع أخذ كرد كاستشارة سعاد اتفق كبعد 
.    أبو عمارعند كمطا فيء،  تمريضكرجاؿ 

 في دكامة كالراديو يصيح الجميع أحدا لم يسمعو، إذ كاف لكن!   أبو عمارأل:  عينيو كأغمض عينيو كتمتم بقنوطفتح 
 حوؿ الدكار كالمنارة كرشاشات ببنادؽ كشباب.  اجتياح قريب: كتقوؿكالتلفزيوف كالسيارات كقوات األمن كالسماعات تهتف 

. كمداخل الشوارع كالعمارات كمقر الرئيس
 المكاف ىو ما يرفض، كأف أف على الفور كعرؼ.   لؤلقصى كأبو عمارصورة عينيو كأغمض عينيو كرأل صورة، فتح 

. المرفوض بات حقيقة، كاألمر الواقع كأبو عمار
 مع الرفض فهو.  يفهمو كاف أبو عمار مجرد صورة، صورة يراىا في كل مكاف فتثير لديو إحساسا غريبا ال لو، بالنسبة

 الفخ يدكر المرفوض كالرافض في دكامة كال يلتقياف، كقد كذاؾ بين ىذا كما.  لكن الرفض ىو أيضا فخ. كبيرألف الواقع ىو فخ 
 مهزكزة صورةكيكتشف الواحد في اآلخر ما ليس لديو فينقم على نفسو في اآلخر كيضحي النضاؿ . دكامةيلتقياف، لكن أيضا في 

.  اإلنساف ببل حركة داخل صورة من غير إطاركيبدك.   عليو فيتجمدتنعكس" فوكس"ببل 
 الصورة، كتحت.   كالخزائن كسرير محاط بخرائط كصورة مكبرة ألبو عماربالصناديق كجد نفسو في غرفة مليئة كىكذا 

 يا رب، كقالت.   أف ينصرنا كيعيد إلينا صحوتنا كيعيد مجيد إلى كعيو قبل بدء الهجوـهللرأل جدتو تتوضا ثم تصلي كتدعو 
: بدىشة فسأؿ.   جناحو كاجعل أيامو نور كسركركأطلقبجاه السموات كمبلئكتك فك سراحو 

معقوؿ يا ستي أنا صاحي؟  - 
:  إليو كابتسمت كقالت بثقةفالتفتت 

. أقعد يا ستي ألحكي لك عن ىذا المكاف.  انك صاحي، نايم كصاحيلي اإلستخارة قالت أنا.   معقوؿطبعا -  
:  بذىوؿقاؿ 

. رؼا عرؼ،اع -  
 



 72 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اـني  الجــزء الـث
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 كاألنتينات ككذا الجواؿ كشبكة الماء كالكهرباء كالتلفزيوف كلم كالتلفونات قبل ذلك قطعوا األسبلؾ لكن.  الضرب ابتدأ

.  بالعالم إال أصداء كبلب تنبح كسط سكوف ينذر بالموتيصلهميبق 
 مثل الثلج فترل نفسك كالشبح يهيم في أبيض مع الفجر في يوـ ماطر كعواصف كضباب كثيف يغطي العالم بدخاف بدأ

 الحراس فوقف.   نحو الرئيسمحاكر بمئات الدبابات تهدر في الليل عبر الضباب مع شق الفجر من عدة حشود.  فضاء سحيق
 كالدبابات، كالطيارات، اآلالت، أبيض كىدير رعود كسط ضباب من؟  على لكن.   بانتظار البدء برد الهجوـالبناياتفوؽ 

. كسكوف مريب ينذر بالموت
 أف عليو مع زمبلئو أف يرد يعني كىذا.   ىنا مع ثاني صف على باب الرئيسأنتلو ال تتحرؾ،   إليو قائدىم كقاؿالتفت 

 أف يهب حياتو كشبابو من أجل الدفاع عن رجل غريب ال يعرفو، األمر،الهجوـ عن باب الرئيس، أف يحمي الرئيس، كاف اقتضى 
.   األخطار، بل جاء بهاعنو لنظاـ لم يدرأ صورة عنو إال صورة؟  يعرؼ الموت من أجل رجل ال فلماذا.   بويؤمنكال يفهمو، كال 

 كاف سقوطو ىل  كعيو؟ السلطة، لوال اتفاؽ متعثر على أرض تموج ببل محور ىل كاف يغيب عن الدنيا كيفقد لوال النظاـ، فلوال
  مهرب؟ببل في البرية كسط الذباب كذئاب الليل كاألباتشي تقصف كتصيب ما ىو أبعد قدر مكتوب المخفي الحفرة كارتجاج 

 كصفو، فاقترب الصوت، يصعب يضرب من خلف جدار متحرؾ على ىدؼ بعيد كبدأ.  اضرب، اضرب:  القائدقاؿ
 لمحة ثم ساد كانت.   الرئيس أشار بيده فعاد مكانو، ثم تحرؾلكنأكثر، أكثر، حتى رآه ألكؿ مرة فوقف زميلو ليؤدم السبلـ 

 أرؽ، كإشاراتو، كنظرة قلقو تشبو ما يطحن أعماقو، خوؼ كعيناه أقصر مما تصوره، رآه.   اختلف الوضععين كبغمضة.  سكوف
 العالم، صمت الحكاـ، صوت غاب.   ألف العالم قد يّتمنا كبتنا ببل أىل كال صاحبكغضبكغضب، حزف كغضب، يأس 

 في الصورة كلنا.  مكبرة باأللواف كلنا فيهاصورة.  عليو ليس بعد، لن يصل إليو، لن يقضي ال.  شاركفاختنق العرب، كانتصر 
.   فانهار رفيقاضرب، يا خاؿ، اضرب، اضرب.   صلبكجدار.   كاحدرجل.   على العهدنحن.  بيد يد.  المهزكزة حتى تثبت

 كانهار السور من جهة الشرؽ ثم من الغرب كبتنا ببل المدخل، اآلخر، كأصيب ثبلثة على سقط.  الضرب سبلحو كاشتد أخذ
 ككذا الصراصير، كالدبابات، كالجرافات تلقي بمئات السيارات تحت الدكاليب كتسحقها مثل مدافعهمحاجز يحمينا من فوىات 

 ثاني إلى بناية االستخبارات كأضحوا كالموت المتربص، بضعة أمتار، فنزؿ الرئيس اخترقوا.  اإلسمنت كالحجارة كمقر الرئيس
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 ليتبادؿ نظرة إليو التفت.   الهدؼ أكضح من قبلكرألكمر بو كلمس كتفو لمسة صغيرة كانت كافية لتعيد الدؼء كالحنّية 
.  لكن جدارا تهاكل فارتمى خلفو كسط الركاـ كدخاف الحريق

 أمن الرئاسة والمحتلين المدعومين بالدبابات وقوات تلك األثناء كانت البوابة الداخلية للمقر تشهد معركة شرسة بين حرس الرئيس في 
 من االشتباك  األولى التي وضعها حرس الرئيس في مقدمة البوابة لم تصمد، حيث استشهد خالل الدقائق المصفحةوالمجنزرات ، إال أن المتاريس 

.  جنديا وضابطا من حرس الرئيس18 من أكثر الضباط وأصيب أحد
 من إحداث ثغرات وتمكنوا من النفاذ إلى مبنى المخابرات، وبذلك أصبحت الجهة االحتالل المتواصل استطاع جنود بالقصف  

 مقر الوضع خطورة مع محاوالت تقدمهم من جهة ازداد.   لمبنى الرئيس محتلة بأكملها وال يفصلهم عن غرف الرئيس سوى حائطالشرقية
 اإلشتباكات بدأت تشتد وتتصاعد وصارت المعركة.  الرئيسالمحافظ حيث يتواجد المغاوير الذين شكلوا رأس حربو في معركة الدفاع عن حياة 

 تلك اللحظة قرأ في.   الرئيسة ومن الفتحات الداخلية للغرفالبوابةوجها لوجو ومن غرفة ألخرى، فجنود االحتالل يقتربون من مقر المحافظة عبر 
 أكثر من بعد  وبالفعل،.   من كافة المحاور لصدىم ومنعهم من التقدم أكثركالمطرالرصاص ينهمر ... جميع من في المقر الفاتحة وتلوا الشهادة

.   من المواجهة داخل غرف المحافظة استطاع المغاوير من صد الهجومونصفساعة 
 
 يتأملو أخذ.   مسافة أمتارقرب، عن كرآه.   كاندس بصمت بين الحراسالرئيس انتهوا، صعد إلى الدكر الثاني حيث حين 

 قد قالت عدة مرات انو طويل عريض مثل المارد صوتو جدتو كانتأىذا الرجل ىو أبو عمار؟  :  نفسوكيسأؿكيتفرس فيو 
 بمارد، كصوتو ال يرعد أك يزبد، لكن عيناه، ليس يراه مثل كل الناس، كاآلف.   السكينكحدكالرعد كعيناه تخترؽ كالمخرز 

 كفي ىذا كاإلجهاد، عيناه، رغم قلة النوـ كالجهد المتواصل كانت.   عينيو أماـ النظرات المشحونةكأسدؿ.  فعبل عيناه كالمخرز
 عن سر فيهم يتفحص الموجودين فردا فردا ككأنو يبحث كاف.  العمر، ما زالتا أحد من المخرز، تخترؽ كتقطع كالسكين

 زمن النحس، كىذه اللحظات ىي قوؿ ىو الزمن ىذا.   من منهم ضعف أك استسلممات، منهم عاش، من منهم من.  الحياة
 كلك، اسمك جسمك يريدؾ.   عدك ال يرحم، ببل حل كسطىذا.   حل كسطال.  الفصل، فإما تنهار كتستسلم أك تتجاكز

 أنت ىل.   األقداـ مثل كلب حقيرتحت يبقي لك إال ذّلك كفتاتا يلقيها لتلعقها لن.  قلبك ركحك حلمك كتراث أجدادؾ
 بزريبة حيوانات؟  كترضى أنت حقير؟  ىلكلب؟  

 عن سر الخوؼ كالشجاعة كقاؿ بصوت أقرب للهمس، كصبلة كداع، الحياة، ما زاؿ يتأملهم يبحث فيهم عن سر كاف 
.  بالموت في سبيل الحياةأىبل -  

 أحدىم، فصاح 
.  بالموتأىبل -  

 صوتو ليصححو، فرفع 
.  سبيل الحياةفي -  

 ال بأس، ىذه ىي الحاؿ، فهذا المكاف ىو لكن.   فيهم كرأل دموعا في عيني شاب لم يره من قبلحدؽ.  كتأملهم 
 السؤاؿ، كجاء.   ألم سؤاؿكاستعد مجيد قامتو كأسدؿ عينيو فشد.   ذراعمسافة منو كتأملو من اقترب.   أك آخر فخملجأىم،
 كالبلطة،   رأسونزؿ على 

أنت مقاتل؟  - 
كقاؿ بصوت حاكؿ أف يبدك فيو قويا، .  الطالع كاالحتبلؿ كالغيبوبةسوء ريقو كذؿ دموعو كإذالؿ حياة بددىا بلع 

. أنا مقاتل - 
 في أذنو، كىمس.   منو، أكثر، أكثراقترب 
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كىذم الدموع؟   - 
 القائد خاؼ كخجل من لكنو"  فنافألني" يدافع عن ضعفو كعن إحساسو كيقوؿ لو أف أراد.   بالسؤاؿ يقطع لحموأحس  

كرفاؽ القتاؿ فقاؿ بوجل، 
. ألني إنساف - 

 أحدىم، فصاح.   برأسو كمشى أبعدفهز 
. بو عمار يا أبالركح، بالدـ، نفديك - 

 للصبلة، يده ليصححهم كقاؿ مهدىدا، كبلهجة أقرب فرفع.   من خلفو فاىتز البناءىتفوا 
. فبالركح، بالدـ، نفديك يا فلسطي - 

 ثانية من خلفو، فصاحوا 
. بالركح، بالدـ، نفديك يا فلسطين - 

 فردا، كأحس بدؼء في قلبو، ألف العيوف، كل فردا مجيد نحو القائد، ثم إليهم، فالتفت.  منو البناء ثانية، أك ما بقي اىتز 
   ! الفنافالعيوف، فيها دموع مثل دموعو، كىو 
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.  ىا أنا أكتب في مفكرتي حتى ال أفقد ذاكرتي وتعود الي الغيبوبة 
  

 في سجن، كقعنا في بتنا.  مكن أف يصلنا بالعالم كحياة الناسم ككل ما كاألنتينات، الخطوط مقطوعة، كالخلويات، كل
.   الفخ، كاشتد الحصار

:  الرئيس في البلسلكيصاح 
، ىذا -   .  شيئاافعلوا مجنوف، ىذا مجـر

 فالتفت.   جهنمنار.  الجهات كقذائف كصواريخ من كل قنابل.  الضرب شاركف البلسلكي فأمر جنوده بتكثيف سمع 
 على األرض نزلوا.  سدكا الشباؾ بالخزانة كانزلوا عاألرض، يا اهلل انبطحوا:  لهمكقاؿالرئيس للمدنيين من صحفيين كمن عماؿ 

.   القرآفكانبطحوا كىم يتلوف سور 
سامحني يا خالي، : لو  الحراس يودع خالو بالبلسلكي كيقوؿأحد السكوف بضع لحظات فسمعنا في الممر ساد 

 جميعا أف الجنة كمبلؾ الموت باتا يتربصاف على فأيقنا.  أىبل بركائح الجنة:  بخط كاضحالجدارككتب آخر على . سامحني
 يغفركف ىل كأبي، ستي الحجة، لورا كسعاد؟   أحمد يذكرني؟   من.  يذكرنا اهلل أف يرحمنا كتذكرنا من فدعونا.  العتبة

 لورا، ىل آذيتك؟ كأنت.   سامحني يابا، سامحنيحسنات؟ لي ىل يذكركف حسناتي؟  ىلحماقاتي؟  
 ىرب من الواقع عبر نوـ بعضنا.   بالموت يتقمصني، ككذلك ىمفأحسست.  سامحني خالي، سامحني:  يكررعاد 

 أياـ كلم توقظو القذائف كالصواريخ كأزيز الرصاص كسباب طواؿ ناـ كىو مقرفص، كآخر ناـ في سبات عميق أحدنا.  غريب
. الشباب  يعلن ىو يشحذ ىمتو كأعضاءه كاف كزير حربيتو كفيما.   البلسلكي فقرر النزكؿ إلى الساحة لتنفيذ األمر بكفاءاتوشاركف سمع

:  عرفات في البلسلكيفصاح.   للعالم كالرؤساء أف عرفات كمن معو باتوا في أماف، بخير كأماف



 76 

.    كذاب، شاركف كذابكذاب، -  
 أف الموضوع بات عويصا كأف لو ىو يهركؿ شرقا، قيل كفيما.   الموضوعكينهي شاركف اإلىانة فقرر أف يفعل فعلتو سمع 

إنكليز، ألماف، أمريكاف : كجنسية لو جاءت نجدة من دعاة السبلـ من كل لوف قيل األمر؟  ما  لماذا؟.  عرفات يرقص فرحا
 طواؿ الوقت أف العالم قد نسينا، كأنا ببل أىل كال اعتقدنا ألنا.   بالفعل ما فاجأناكىذا!  يهود؟!  يهود؟. كطلياف كحتى يهود

 كمن ثم كتبت في مفكرتي حتى ال أفقد ذاكرتي كتعود إلي بالفعل،لكن جاءكا، جاءكا .  أيتاـ في كليمة لئاـكأناصاحب،  
:  الغيبوبة    

 تقدمهم في وواصلوا النار فوق رؤوسهم كي يرتدعوا، لكنهم لم يرتدعوا،  الجنود أطلق.   الالفتات ويرددون الهتافاتيرفعون وىم جاءوا    
 وبالفعل مروا ووصلوا المقر وسط التصفيق التحصينات، الحراس لالستقبال، ففتحوا فسحة في استعد.   الساحة حتى باتوا قرب البوابة والمتاريس

. بالقبالتوالتهليل فالقاىم رئيسنا 
حين سمعت عما يجري في رام اهلل توقعت ارتكاب مجزرة جديدة فقررت المجيء بأي : لناوستيك قالت بكلوديا لو: الوفد الفرنسيةمسئولة    
 الفلسطينيين ومن معهم لكن.   الفلسطيني يعزز الصمود ضد العولمة وىيمنة أميركا وإسرائيلالصمود لنا أن أعضاء الوفد يؤمنون أن وقالت.  ثمن

 يعيش أوالدي بحب أنأريد : وقالت نتايا غوالناليهودية الكندية  الحديث وقاطعت.   وأن شارون ىو الخاسرالنهاية،سيكسبون الحرب في 
...  وسالم، ولكن في ظل االحتالل، لن يعيش أحد بسالم

 بكل األعمال بما فيها الطبخ والتنظيف، معنا زيارتهم، رفض األربعون، أعضاء الوفد، أن يعاملوا كضيوف بامتيازات، بل قاموا أيام طوال     
 الليل كانوا ساعات وفي.   ووزعوىا علينا بالتقسيطالحلوى قد جلبوا لنا كانوا.   من وجباتتبقىكما أصرت بعض المتطوعات على طبخ ما 

. يتوزعون على غرفنا ليكونوا دروعا بشرية أمام الهجمات المحتملة
 الفتاة الرقيقة وجوليا.  جرار ابن الستين يواصل ليلو بنهاره في كتابة مقاالت وتقارير عما يحدثالبروفيسور يعملون كخلية نحل، فهذا كانوا      

 ورغم.   على البقاء في مقر الرئيسأصر بن بركة من المغرب، رغم علمو بوفاة أبيو ومحمد.  تمزق قميصها لتقوم بتضميد جراح أحد الشباب
 والبندورة لضيوف الحفل حمل نكلسون صينية احتوت على قطع الحالوة وكمفاجأة.   احتفلنا بعيد ميالد نكلسون الخامس والخمسيناألحزان

 وكم كبير 2000 لحم بيت أىديناه علم فلسطين وميدالية ثم.   سعيدكبديل عن الكيك والشوكالتة وشمعة أطفأىا وسط التصفيق واألمنيات بعيد 
.  وتآخي الشعوبوالصداقةوما زلنا نحتفظ بتلك الصور كرمز للحب .  التقطنا الصور لذاك الحفل العجيب الغريبذاك بعد.  من القبالت

   
 كتبت في مفكرتي حتى ال أفقد ذاكرتي كتعود إلي الغيبوبة، فهل أحيا يوما كي أنشر؟  ما ىذا 
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 ضد األمعاء كالعطش كالجوع مريرة معركة ابتدأت.   الماء بالقطارةكرشفات علينا كسرات الخبز كقطع الجبن كزعوا 
 الجرذاف حياة.  كتوتر أنت دخلت موت أحمر، كإف لم تدخل عذاب كمغص فإف.   تعذيب حقيقيةرحلة  الحمامات،.  كالنظافة

 الثالث قاؿ كجارم.   الثاني قاؿ اإليمافكجارم.   ما قاؿ جارم األكؿىذا.   الصبر مفتاح الفرجلكن.  مناكالخنازير أفضل 
 لكن قلبي في الداخل ازداد شوقا كحنينا لستي آمين، فقلت.   ما بقي من القوة كيهز العقليضعفالتفكير بالمآكل كحناف األىل 

!  يا ستيآه.  محاشي كمخاشي كمسخن كخبز الطابوف.  ىاجس أيامي كأحبلميبمآكلهاالحجة كجوع األمعاء جعل التفكير 
 مؤكنة كببل نقاكـ كبأم سبلح؟  كيف أم اتجاه؟  من يضربوف؟  متى ينوكف؟  ماذا.   القصف كابتدأ القلقتوقف 

 بدقة فتذكرت حيث كصفوه.   ما زاؿ بحالو سليمة، فيو عبوات من الماء، لم ينسف بعدالمخازف أحد.   قلنا سنجازؼكأخيرا
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 يا قلت.   عيني على صورة كتحت الصورة كانت ستيفتحت.   قبل ساعات، قبل أياـ، ال أتذكرالسريرجلسنا أنا كستي على 
.  الهجوـكابتدأ.   تذكرتثم.   في غيبوبةالعقل تبخرت، كغاص ثم.   نايم كصاحيبالفعل، قالت.  أنا صاحي

 أني اكتشفوا.   كقطعياكليا رفضوا.  خذكني معكم.  من أجل الماءالموت عدد من المغاكير سيحاكلوف دخوؿ كاآلف 
 بدأت أدكف ما ذاكرتي ال أفقد كحتى.   الواقع بدنيا األحبلـعن أصحو كأتذكر، كأحيانا أغيب أحيانا.  طبيعيمتوتر، غير 

 الوشمي، كلورا كسعاد كقبل أتذكر ما كنتو قبل الضربة، كطبعا.  بالييحدث، ما قالوا لي، ما قلت لهم، ككل ما يخطر على 
 لستي اؽ فأحس دموعي تتدحرج، تقفز مني غصبا عني، كأشتيؤذف أحدىم يدندف أك لكن.   ببل موسيقىالحياة ىنا.  كالموسيقى

.  كألحمد     
.   تؤدي للمستودع الذي تسيطر عليو قوات العدواألول المغاوير من قاعة المؤتمرات في الطابق الثالث ودخلوا نافذة في الطابق تسلل

 في كمائنو، فقد أصروا على إحضار الوقوع احتمال وقوع مجابهة مميتة مع العدو أو ورغم.   التضليل وفنون الخداع للوصول إلى الموقعمارسوا
.   وبدأوا يدخلونها من النوافذالماء، أقل من عشر دقائق عادوا إلينا بعبوات وبعد.   تقدموا بخفة ورشاقة وقطعوا األنفاسوفعال.   عبوات الماء

.      الجميع على أن تكون أولى رشفات الماء من نصيب ىؤالء الشبابوأصر.   بالنصر وارتحنا بعد طول انتظارشعرنا
    
.   أف ىذم حياةكيقولوف.   أجل الماءمن يموتوف كىم.   من أجل الهواءأموت  أنا    

 أيضا قد كدت أموت كأنا.   الغيبوبة حتى ارتحل عن الواقع كال أتذكرإلي أضيق بذاكرتي، ككم تمنيت لو عادت بدأت 
 بخزائن، كأكياس الرمل نوافذه سدكا.    بات سجنا، بات زريبةالطابق فهذا.   من الطابق ألتنفسخرجت.  في سبيل الهواء

 رآني.   الدرجاتصعدت.   من الطابق ألتنفسخرجت.   أختنق، أكاد أموتأكاد!  كالتحصينات كركاـ القصف كالحمامات
 ىذا الوضع، كىذا الحاؿ، كىذا الجوع كالعطش كالحصار، فنجاف في.   أشربطبعا قهوة؟  تشرب.  تفضل قاؿ.  الضابط

 فجأة،.   بجانبو أشرب ذاؾ الفنجافكجلست الفنجاف؟  أين.   ممنونكأنا.   فخمةكليمة.   ملوكي لم أحلم بوترؼ!  قهوة
 الوليمة خسرت.   ببطن الجداركالعجينة الك ىز الدنيا كألصقني صاركخ.  الكرسيكبلمح البصر، طار الفنجاف كطرت أنا كطار 

! كيقولوف أف ىذم حياة.  في البحر من ىذا الحصارنقطة.   من فيضغيض.   عابرحدث.   القهوة كالفنجافكخسرتالملوكية، 
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 من نوع يحبو فهي صلبة، ككذلك كانت.  البيتلو، كانت تعويضا عن أمو كأجواء  فبالنسبة.   أحمد بأـ سعادالتصق 
 كحين.   زينب كعوامةكأصابع سمبوسك كىذه مناقيش فهذا.  لزيارتها تحب أف تطعمو كلما جاء كانت.   كسخيةحنونة

 بالكعكة فصورىا كصور القطط كىي تلعب بطبب أعجب.   لو كعكة جميلة كزكقتها بورؽ الليموف كالفراكلةصنعتبعيد ميبلده 
 لها قصة كحكى حين تحدث إلى أـ سعاد لكنو.   قطةبسبب ما زاؿ يحب القطط رغم فجيعتو كدخوؿ السجن كاف.  الخيطاف

 كالهبلؿ األحمر سعاؼ إلى معطف اإلكأشار.  سجنو قاؿ بخجل، لوال القطة ما كنت كعيت كال كنت دخلت بكل ىذا
 ميرا في مستوطنة كريات صورة صورا كثيرة، صور القطط، كأراىا.  ىوايةىذم :  إلى الكاميرا لتستفهم فقاؿ بخجلأشارت

 يسميو لماذا سألتو.   شيبع عبر الشبك كسياج الخوؼكرياتشيبع، كعيسى كمجيد فوؽ الهضبة كفي الخلفية مراجيح أطفاؿ 
 دخلت من تحت أناكيف يحميهم؟  : بسرعة قاؿكىل يحميهم؟  :  بابتساـسألت.  ىذا السياج ليحميهم: بفتور قاؿالخوؼ؟  

:  ابتساـ كىمس بحيرةكدكف بجدية فكركبعد السجن ممكن تدخل؟  : بفضوؿ سألت.  عنبر كميرا دخلت كبوبو كالشبك
 كابنتها السجين في كجهها كي يسألها لماذا تسأؿ، فهو يعرؼ عن ماضيها كعن حاضرىا كزكجها كحدؽ.  يمكن، اهلل أعلم
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 ليست أمو، بل ىي نقيض ألمو، فهي قوية، كصلبة أنها فهذه المرأة تجعلو يحس أنها أمو، مع .لكنو خجل كابتلع السؤاؿ
 كسخية كتحب الضحك كصوتها عاؿ مثل المدفع قوية امرأة.   ضحكة ذات أصداء تهز الحارةكلهاكذات لساف مثل المبرد، 

 مستورة كالثاني يقوؿ االجتياح قريب كثالث ىذا فيقوؿكيف األحواؿ؟  :  كتقوؿ لهمكالنعنعالخضرجي كالفراف كبياع الشومر 
 لي ابعثوا.  أنا عندم ضيوؼ:  من شباؾ كتقوؿ لهمأك الجرازم في صرة كتلقي بها من سطح الدار فتلف.  يقوؿ بدنا جرازم

.   عندم ضيوؼأنا اهلل يا بنات، ما لكم كاقفين؟  يا:   إلى البنات في مشغلها كتصيح بهنكتلتفت.  كلحمة كعكوب كقنينة زيت
فيحمر كيخضر كينظر بالورب فيرل .  اليوـ تاكل معناالـزكأنت يا حمادة يا حبيبي :  إلى أحمد كتقوؿ لوكتستدير.   أطبخالـز

 تتغدل الـز.   منكبزعلكلو يا حماده :  بو فوؽ األدراج كىو يهبطفتصيح.   عندم شغلأنا:  كيقوؿالبنات ينظرف إليو فيهرب 
 عنو ألنو ما زاؿ يحب رغما ليأكل يعود.    البناتأماـ"  حمادهيا كلو" الظهر ليتغدل رغم خجلو كرغم نداءىا فيعود.  اليوـ معنا

. بطنو، كألنها تشعره بدؼء البيت
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يا اهلل :  كقالت للبناتسعاد أـ فضحكت.   استعدكا، ىجم اليهودنابلسيا أىل :  الضرب فنادكىم بالسماعاتابتدأ
 البيت كىي المسئولة فتح تريد تسليم الشغل كقبض الثمن قبل بدء الهجوـ، فهي المسئولة عن كانتاشتغلوا، مالكم كاقفين؟  

 البداية، ككل النسواف، قبعت في البيت تطبخ كتنفخ في.   فارقها كقبع في السجن صارت امرأة قويةمذ.  المشغل كأجور البنات
 في الحضن ككلد يلتصق بركبتها حتى طفحت أركاف ككلد كل سنة كلد في البطن ففي.   كاألرانبالقططكتحبل كتلد مثل 

 صاحت.   كتركوا الدجاجة كالصيصافالبيض المحركس فقاس أخذكا.   اليهود كرحموىافجاءكما عادت تتسع لفقس جديد 
 أخرل، ثم أخرل فامتؤلت ثم.   أسورة مبركمة كاشترت ماكينة لحبك الصوؼباعت.  كشدت الشعر ثم انتفضت كبدأت تعمل

 إلى المغرب، كمركاف ىاجر ألميركا، كمحمود ذىب األكالد كذىب سعيد ليدرس في الشاـ، كعزيز ككبر.  الدار بالماكينات
 ككيف!   إذف يقولوف البنات ال نفع لهنفكيف.   كعماد راح كما بقي منهم إال سعادراحاستشهد بعملية بغور األردف، كجميل 

 القلق األكالد لم يورثها إال كأبو.  كالنوارة إذف ىي ست الكل سعاد ينادكنها يا أـ سعاد؟  ال إذف ككيفإذف ال تحب سعاد؟  
 محامي، كىذه مصاريف الزيارة، كىذا مصركؼ لدخانو كأكلو كشربو حين فهذا.  كالهم كالغم كمصركؼ الدار كمصاريفو

.  كنموره السلة، كبة كصفيحة كسمبوسك ككعك بعجوة ككعك بسمسم كجبنة كحبلكة بتحضير تزكره، كقبل أياـ، تبدأ حين
 كلتلك بنطلوف بسبب األكالد كىّم األكالد، كاألكل كالشرب كالمدارس، كىذا قميص كىذا بمصركفوالبداية، ما كانت تعبأ 

 زكج لم بفضل من؟  كبفضل ىذا كذاؾ من أجل من؟  كل!  شيء مقرؼ. ككتب كأقبلـ كدفاتر كماء ككهرباء كبرميل الغاز
 يا حرمة، كلو يا ىبلة، كلو يا كلو:   لهايقوؿ.  الدار الصوت فيهز يصرخ.   كالبغل، رأسو يابسكاف كاف ىنا حينيرحمها؟  

 كترضع ذاؾ، لهذا، ىنا، ثم تركض ىناؾ، تمّسح كتركض.  بالكطيب، طيب، بس انت ركؽ، طوؿ :  تقوؿككانت.  حمارة
 عاد اليوـ كقاؿ يا حمارة ستقيم كلو.   ىو، كماتت أمو، كراح األكالد كبقيت ىي، كلكن أقولسجن ثم.  كتعكز أمو للحماـ

 في السجن أحسن حاال، أىدأ باال، ألطف كأظرؼ كيحكي النكت أصبح.  ف للحق أصبح أحسلكن.  الدنيا على رأسو
 السجن كىو في أكاخر العشرينات دخلف، أىي عمر قليل؟  ك سنو، خمسة كعشرعشركف.   بني آدـصار.   في السجنعلموه

 ضحكة ففقعت اربعة كأربعين؟  أـأربعينية؟  :  أـ أربعة كأربعين، فقاؿ لها كىو يضحكأيضاىو اآلف فوؽ الخمسين، كىي 
 تجوزأـ أربعة كأربعين؟  :  تدر الذىب كالمصارمأصابعهاالسجن حتى اليهود خافوا منها كقالت بفخر كىي تؤشر بأصابعها ألف 

 كقاؿ باس إصبعو الشاىد كألقاه لها من خلف الشبك ثم يا حسرة؟  منينأنا أتجوز؟  :  لهاكقاؿ لها كغمز بعينو فضحك.  علي
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 شيء.  اليهود الضحكة ثانية كطردىا ففقعت.  مجنونةكاهلل لو يصفوا لي الحوريات كيقولوا خذ، خذ كنقي، ما أنقي غيرؾ يا 
! آدـمذىل، بسبب اليهود صار بني 

 فنادل.   لو نادم عيسىكقالت.  السمنة لها أكياس األرز كقناني الزيت كعلب فحمل.  يا حمادة تعاؿ احمل: قالت 
 نسواف جمعت.   في ارض الخاف حيث المطبخ بين البايكة كالحاكورةالشواالتعيسى، كنادل خليل كركحي كحمزة كصفوا 

 كالبطاطا كتقميع الفاصوليا الفوؿرز، أربعة للعجين، أربعة للطبخ كتقشير لؤل أربعة.  كل الحارة ككزعت عليهن كل األدكار
 العطعوط حوش الفقراء، حوش الثورة، حوش حوش.   عظيم، مطبخ ممتاز يطعم مئات المقاتلين كسكاف الحوشمطبخ.  كالبامية
 أرجيلة كتشرب.   عندناتعاؿ تشرب؟  بدؾ.   عندناتعاؿ تاكل؟  بدؾ.   كالفضا كالضوء يضوم على كل المحركمينالعتمة

.   يطعم بببلش، يا اهلل تفضلالمطعم الخيرات مثل الجامع، مثل الملجأ، مثل عندنا ككموف كتمر ىندم؟  كقرفة  كمعسل؟
 أعدكا الكمائن كزرعوا األلغاـ في قد كانوا.  خلينا نشوؼ مين رح يدخل: الشبابفقاؿ . اليهود كصلوا الدكار: قالوا 

 البلدة.   كدير فنشرالتجار، كل زاركب كحاكورة، في كل مدخل للقصبة، أماـ الجامع، باب الساحة، خاف في.  المداخل
 لكن أريحا القديمة غرقت أقدـ، نابوليس الركـ، شكيم كنعاف كيبوس كحمير، أقدـ مدينة في التاريخ، أريحا القصبة،القديمة، أك 

 كعركس الماضي النهار، كعركس نابلس، فبقيت ىنا كعركس الليل، أما.  في البحر، ضاعت في الماء، كضاعت سدكـ كعامورا
 نابلس.   كرائحة القرفة كالصابوف كحبلكة قرع كطحينيةكالحماماتكالحاضر كمتحف آثار، بمآذنها، بجوامعها، بقباب السوؽ 

 السنين ظلت حلوة كرغم عظمت، شابت، شاخت، أمست كعجوز ألفية، كبرت،.  ىذه ظلت كعركس ال تتغير، عبر التاريخ
.     في الحاضر حب أكبرىي.   في الماضي قلب نابضىي.  كصنوبربعطر التاريخ، جوىا عنبر، أرضها سكر، أحشاؤىا لوز 
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 أنهم– كلم يفوا بالوعد –  تصدقو، ألف اليهود كانوا قد توعدكا عدة مرات فلم.   اليهودىجموا:   إليها أحمد كقاؿىرع 

 في أيضا السلطة كانت أشبو بقطع الَسَلطة، كالناس كقطع.  سيهجموف، كسيحتلوف، أك باألحرل، يعيدكف احتبلؿ قطع السلطة
 مساحات السلطة كانت قطع.   كقرؼ الَسلَطةالسَلَطةأمن الَسَلطة، حكومة َسَلطة، فوضى : الشارع كانوا يقولوف بغيظ ضاحك

 على تراىا.   ىنا كالكم ىناؾ كقطعة من الصدر كقطعة من الظهر كببل أزرارالياقة.  جغرافية أشبو بقميص ممزؽ كل قطعة بواد
 القادة، ففصائل كقبائل أما.   فاصلكال شكل كال حد الما ىذا الحل؟  :  كتقوؿفتحزفالخريطة كبقع الزيت في ماء عكر 

 جاءكا.   كالغطاء كببل جوانبكالسقف مثل الخيار كالبندكرة كالفجل كالخس كالبقدكنس في سحارة ينقصها القعر كتنظيمات
 شعب ككذلك.  كاألرامل الملح كفرموىا مثل الباالت كحشوىا مثل الفرشات كباعوىا للفبلحين كالفقراء أرضبها من 

 مثقف في راـ اهلل كلمة عربي ككلمة انكليزم كبنات كذاؾ فبلح من طوباس، كذاؾ بدكم من خاف يونس فهذا.  كالسلطة
 كأركع، خليط أحلى كىناؾ.   كببل تجنيستجانس، عجيب ببل خليط.   بالجلباب كاليوانسيتلفعنيلعبن بالشورتات كحريم 

.   كسود كزنوج من الحبشة كمن أثيوبياكركمانيافهذا مستوطن من كندا، كذاؾ مستوطن من باريس كركما كلندف ثم بلغاريا 
 العرس يجلس فوقو طباخ مثل الغوؿ قدر ال يخطر على بالك، خريطة عجيبة، ملعب أطفاؿ، ساحة مجانين كطبق بضخامة شيء

.    يأكلحتىيحمل مغرفة سداسية كيحركنا مثل الحساء 
 أف الرصاص كمايا اهلل يا بنات، مالكم كاقفين؟  :  كصاحت بهنللبنات المهم أف أـ سعاد لم تصدؽ كالتفتت إذف 

 كنشرة أخبار التلفزيوف تسمعها فتنصت لدقائق أك لثواف كمن ثم الظهرالصواريخ صاركا عادة، شيء عادم مثل الراديو كأذاف 
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 على كاحدة بهن مثل المجنوف كسط الغرفة فهجمت كل كحملق!  بقوؿ اليهود:  أحمد صاح بهنلكن.  تعود إلى عملك
. كخطفت الشاؿ كىي تركض

 جرزاية لشاب مقطوع بدأت قد كانت.   كما زالت بيدىا طبة خيطافالدار اقتنعت أـ سعاد كبدأت تنزؿ درجات كأخيرا 
 لها أنو عريس ككحيد أمو بين سبع بنات كأنو قاؿ.   كصغير السن، في عمر سعاد أك أصغركمرتب جميل شاب.  من غزة

 كمرّشح برداف لها انو قاؿ.   كاسع مثل الشركاؿكاكي سلطة، قوات األمن، كبلباس رجل.  الحصارمقطوع عن أىلو منذ بدء 
 جرزاية لكأنا أدفيك، كبإيدم احيك :  لوفقالت.  غزةكىواء نابلس يخترؽ العظم، كىو لم يعتد ىذا البرد ألنو من الساحل، من 

.  بالوعد البن غزة، للعريس الجديد كحيد أمو بين سبع بنات، قبل بدء الهجوـتفي ىي تسرع كي كىا.  يا ابن غزة
اليهود، اليهود، دخلوا من :  كآخر يشد بأذياؿ الثوب كصاحت برعبيرضع إليها إحدل الفتيات كعلى يدىا طفل عادت 

. بيتناالشرؽ، ىدموا 
 غربا فلم تر شيئا ألف كنظرت.  الدكار شرقا كرأت أرتاؿ الدبابات حوؿ نظرت.   الخيطاف كاندفعت تركض للشباؾرمت 

 إال الجامع كدخاف حريق ترل الملتصقة كالمآذف كاألنتينات كأطباؽ الدش فوؽ األسطح تحجب األفق الغربي فبل البيوت
 الصابوف، لصنع مصبنة أثرية منذ التاريخ كانت.  كيرشرشثم سمعت شيئا يهدر مثل الشبلؿ، يوشوش كيطقطق . متصاعد

 كانقلبت أشياء صاركخ نزؿ على السقف فاىتز البناء كطارت ثم.  ككانت تحترؽ كتتوىج بنيراف الزيت كالصودا كدخاف كثيف
. ىجموا، ىجموا: فهرعت للدرج كىي تصرخ. كالتلفزيوفكانتشر الصوؼ كطبب الخيطاف كتساقط زجاج النوافذ كالشراعات 

 األدراج فبلقاه الشاب الغزاكم أسفل الدرج كىبط.   المستشفى صار مليافأكيد.  أركحأنا الـز : كسبقها أحمد كىو يقوؿ
!  حالكاسأؿتسألني أنا؟  :  كاستدار إليو كسأؿ بحدةعينيو حملق عما يعرؼ كأين كصل اليهود؟  كسألو

 القادة كاف.   كقوات األمن ال يعرؼ شيئا عن الموقف كحقيقة الوضعالمقاتلين من الواضح أف الغزاكم مثل غيره من كاف 
 التواءات كالمجنزرات كالطيارات لن يخترقوا زكاريب السوؽ ألف الزكاريب ذات كالدباباتقد أفهموىم أف اليهود بجحافلهم 

 ال كالطيارات، اليهود، رغم التدجيج كالسبلح العظيم فهؤالء.  كمنعطفات كقباب كسقوؼ كاطئة أضيق كأعتم مما يطيقوف
 كمداخلها ىنا أبناء البلد نعرؼ تفاصيل أزقتنا فنحن.  لداريساككف شيئا على األرض حين االشتباؾ بالسبلح األبيض من دار 

 يقدر سيكونوف مثل الصّيع في ىذا اللغز ألف أزقتنا كالزكاريب ىي فعبل لغز، كال ىم.  كمخارجها كأسرار المخابيء كالحارات
 خارج جدراف الدبابات كالمجنزرات كأجنحة ض الموت حين االشتباؾ على سطح األرللقاء فليستعدكا.  على اللغز إال أىلو

 سنفاجئهم من خلف الدكر كمن العتمة كمن فوؽ لتحت نقفز كالجن كسنريهم العفاريت لهم مثل نحن.   كالطياراتاألباتشي
.  الظهركنجوـالموت 

 كالمجنزرات كالطيارات يقذفوف القنابل كالصواريخ كيخترقوف الدبابات االشتباؾ لم يحدث قط، كظل اليهود في لكن 
 إال المدافع كاألنتينات يظهر الغيبلف الواحدة منها بطوابق مثل بناية بثبلثة أدكار أك أكثر كال أحد يطل أك مثلاألزقة بمدرعات 

 منهم أبطلوا مفعوؿ كاشتركا أمثاؿ عيسى كموسى كمن باعوىم ثم.  الضوءككاميرات تصور من أعلى كتخترؽ العتمة كتخترؽ 
 نفسو بالدبابة كبعض فجر فدائي شاب.   ليختبئوا من النيرافكركضواخيانة، خيانة، : الكمائن كتلك األلغاـ، فصاح الشباب

 في الجو كفي الزكاريب كتجرفها كتحرؽ كتدمر تهدربطوالت خارقة لكن المد، كالجحافل، كالدبابات كالليزر، كمجنزرات 
 أىل نابلس يا يا.  سلم نفسك، سلم، سلم:  كتتكسر كيصيح اليهود في السماعاتاألبنيةكتفّجر فيرتفع اللهب كتنسحق 

 ىذا كتخلف ذاؾ انسحب.   اهلل انسحبوايا.  السوؽانسحبوا لجوه لقلب :  الشبابكصاح.  فيكمشراميط، احنا جايين نفعل 
 يصيحوف، كالنساء تصيح، كالناس.   اختبأ خلف الجدراف فسحقوىا على رأسو كرؤكس الناسكرابعكآخر استشهد في مكانو 
 كالزلزاؿ مثل السينما كأفبلـ الرعب كغزك ىلع مخيفة، كقيامة تقوـ في المدينة كالناس في فوضى.  كعويل الجرحى كاألطفاؿ

.   قيامةالفضاء كيوـ الحشر كما نسمع عنو، يوـ 
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 يوزعوف األكل على الفقراء األمن يطبخن كرجاؿ النساء.   كالفاصوليااألرز ما زالوا يطبخوف كيوزعوف أطباؽ كانوا
 أحبلـ معركة الكرامة كانت.   جيوب المقاكمة ما زالت تقاتل ببسالةبعض.   الهركب من األطراؼ إلى الداخلبدأ.  كالمنكوبين

 جعل جيوب المقاكمة مثل كالمعلومات أف الفوضى كفقر التنظيم كشح التسليح كما.  ما زالت تلوح لهم بالنصر كدحر األعداء
 كل كاحد في مكانو فظل.   كيف يعودكف أك يتقدموف كفي أم اتجاهيعرفوفأطفاؿ في غابة ضاعوا كتاىوا عن قائدىم كال 

 األطفاؿ حملوا السكاف فهربوا بالحاؿ، أما.   يفعلكماذايضرب كيموت كىو مكانو كال أحد يدرم عن اآلخر ما حل بو 
 ما كانت 48 نكبة حتى.  كصفو الهجوـ ال شبيو لو كال يقدركف على فهذا.  كالبطانيات كركضوا في األزقة كالعتمة مثل الفيراف

 في اإلذاعات عنها كانت بعيدة في الصحراء كسمعنا 73 كانت ألعن، إذ ىـز العرب بدكف قتاؿ، ك67 كالشكل،مرعبة بهذا 
 كطيارات كصواريخ ىذه، ىذه المجزرة الدموية كفنوف الحرب الفضائية كجيش بمدافع أما.  كقرأنا عنها في الجرائد كالمجبلت

 لكن.   مرقوقة كحصيرة، كرقة كبلجفتصبحكمجنزرات كجرافات تجرؼ األبنية بغمضة عين كتمشي على أفخم مرسيدس 
 بوند كالبيونيك ماف كعرفوا أف ىذا كجيمس كانوا قد رأكا في التلفزيوف أفبلـ أميركا كغزك الفضاء كحرب النجوـ كرامبو الناس

 كالتقنيات كالهنود الحمر، مثل فيتناـ حين تجلت عظمة رامبو كقتل األعداء بأالعيبو أميركاالهجوـ مثل السينما كالتلفزيوف، مثل 
 السينما، جيمس بوند، مثل رامبو، مثل أميركا، مثل مثل.  كىو يضحك، كىو ينكت، كيحب كيعشق كيتمعشق كينكح بنات

 السكاف إلى الداخل كامتؤل فهرب.  أىربشيء ال تعرؼ كيف تصفو ككيف تقاكمو، إذف الهركب أحسن فكرة، أىرب، 
 ألف األسرة في الجامع امتؤلت كالزكايا بالمنكوبين كالمصابين كعويل األطفاؿ كالصبايا كالتصق الجرحى بالجدراف الحوش

 كركائح كريهة كالغازات كالحرائق كبراز األحشاء المفغورة كتبوؿ الناس على محركقةبمئات المصابين كالمبتورين كجثث ممزقة 
 عشرات يصرخوف مشاف أهلل، فهذا يشخ على حالو، كطفل يتبرز كيتقيأ، كبقايا كلب متفحم، كمصاب يصرخ مشاف أنفسهم،

.   اهلل، كاهلل مع النصر في الدبابة كنسي الجامع .  كقد جمدت الدمعة في عينو كما عاد يعرؼ ما يفعل كبمن يبدأالفم ىذا الخليط كجو الذعر كقف أحمد مفغور كسط 
 بنج كال دـ، البنج خلص كالدـ ال: " بمن حولو، فصاحت ممرضة من خلفوالطبيب صاح."  بنج، أعطوىم دـأعطوىم " 

 كاأليدم تمتد إلى الجرحى يحملق كالمجنوف كرأل أحمد يقف منتصبا كالضائع كسط فاستدار."  الكهربا مقطوعةألففاسد 
 صاح.   مكانو ال يتحرؾفظل!"  تحرؾأنت،"  بو فصاح.  يتحرؾساقو تسحب رجلو تخمش قدميو كىو كاقف مثل الصنم ال 

 يد تحت رجل البنطلوف كخمشت ساقو كركلتو كوع فسقط شدتو."   يا كلد، انت يا مجنوف، تعاؿ، تحرؾقكؿ"ثانية بهستيريا 
 محترفة أمسكت بو كشدت كتفيو كصفعت ممرضة سقط بدأ يصحو ففز عن األرض حتى يهرب لكن كحين.  على األرض

 من ظهره حتى كصل، كحين كصل كرأل فدفعتو."  ىوفانت تعاؿ"  الطبيب صاح!"  بيصير؟ عم أيش"كجهو فاستفاؽ كقاؿ 
.  كالتفحم، أغمي عليوكالدـالبطوف المفتوحة كاللحم 

 ببطء، ثم بسرعة، فقاـ."   اهلل يا بطل، اليوـ يومك، الناس بتموتيا: "ينبهو استفاؽ أخذ يبكي، لكن الطبيب صاح حين 
 بقوة أمسكو.   يمسك شابا مصابا بشظية بترت ساقو كاضطركا لبتر ساقو األخرل من غير بنجكىوكأغمض عينيو في البداية 

 فقد.   ينظف حرقا، يربط كيضمد كيغز اإلبرجرحا، مع الوقت، فتح عينيو كأخذ يعالج، يقطب ثم.  كشراسة كأغمض عينيو
 ىمو، أف يعطي شيئا لهؤالء الناس، كل ىمو، أصبح.   الصراخ كال تهتز لو شعرةكيسمع يمشي مثل اآللة صار.  اإلحساس

 كببل ركحو ألعطاىم ركحو أك أكثر، فهؤالء الناس مثل األيتاـ ببل مأكل كببل طعاـ علىشيئا من قلبو أك من دمو، كلو قدر أيضا 
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 كفقر مرض ىم فيو؟  ما حرقوا؟ أال يكفيهم قتلوا؟  نهبوا؟  سرقوا؟ فعلوا؟  ماذا  ىذا؟ فعلوا حتى ينالوا كل فماذا.   يرعاىمإلو
 عيونك؟ أين يا رب؟  لماذا.   كتجيء أميركا كإسرائيل بكل ىذاالبرد،كبطالة، كعرم في 

 اقرأ، قل من خلفي، قل يا اقرأ،.   يده فوؽ رأسو كأخذ يقرأ سورة ياسينفوضع!  أينك يا رب:  الشيخ كىو يصرخسمعو 
 عبيدؾ في الجنة يا ملك كاجعلنا قل أعطيناؾ فارفع عنا ىذا الببلء كىذا الشر كىذا الفسق كسامحنا كاعف عنا قهار،جبار، قل يا 

.    أعف عنا يا ملك الملك:  في المذبح كىو يقوؿكناـ كقاؿ حتى ىدأ ككل لسانو، فقاؿ.   خلفيمن قل.  الملك
 
 
47 

  
 الغزاكم كقاؿ جاء.   ما قدر عليويعطي رابع يوـ من االجتياح، كمطبخ الحوش ما زاؿ ىذا.   زالوا يطبخوف كيأكلوفما

 إليو كأحست بالحسرة من برده، إذ بدأ الهجوـ كلم تقدر على الوفاء استدارت أـ سعاد، عندؾ جاكيت أك شاؿ قديم؟  يا: لها
 األرز يراقبها كيكشف الغطاء حلة أماـ ككقف.  أقعد للرز خليني أشوؼ: بحـز فقالت.   كعدت بو كظلت الجرزة ببل أكماـبما

 جرزة لسعاد بنػّاتّية فاتحة اللوف قديمة، دقائق كعادت إليو بجرزة كغابت.  األكلكل دقيقة حتى ال يجف الماء عنها كيحترؽ 
 الجرزة تحت كلبس في الزاكية كخلع الجاكيت فوقف عليك؟  صاحيمين يا شب البس : فنظر إليها كابتسم بخجل فقالت

 يوسع، كانوا حتىأكيد كسعوه :  لو كقالت مازحة بمرارةفابتسمت.  على كل حاؿ الجاكيت كاسع: الكاكي كقاؿ بأدب
 تقصده أـ سعاد أف السلطة، كىو منها، كما.   ما الذم تقصده أـ سعاد ذات اللساف مثل المبرديعرؼ لها ألنو فابتسم!  عارفين

 ال الزمن، ىذا في.   تتسع كنتوسع كناكل خوازيقحتى كسعوا البدالت ككسعونا كلهذا.  كنتخوزؽكانت تعرؼ أنَا سننضرب 
 للدؼء لها، كابتسمت لو، كالتصق بها مثل أحمد، إذ كاف رقيقا كخجوال كبحاجة فابتسم.  فرؽ كبير بين البدلة كمن يلبسها

. مثل أحمد  النوـ فقد أعطوه إجازة قصيرة لعدة ساعات حتى يناـ كيعود لهم، كيريد أحمد مثل الشبح كقاؿ لها أنو تعباف دخل 
 ككاف ىناؾ المخزف،كرفع يده كىز برأسو ففهمت عليو كأمسكت بو كجرتو إلى الداخل في  ... المستشفىكالوضع ىناؾ في 

 كجهو بطرؼ اللحاؼ غطى.  يقدر بطولو كحذائو كحاكؿ النوـ فلم فاستلقى.  سرير عتيق ببل شرا شف كلكن بلحاؼ كمخدة
. يا ملك الملك أعف عنا، يا ملك الملك:  الشيخقاؿكأخذ يردد ما 

كل، الـز تاكل حتى ما تهبط كتظل قبضام كتظل :  بجواره كقالتكجلست إليو بطبق األرز كعليو لحم كفاصوليا عادت 
:  برأسو كقاؿىز.   تقول على ىذا الهمحتىقم يا أبني، الـز تاكل :  تربت على ظهرهفعادت.  نعساف:  برأسو كقاؿىز.  تعطي
.   تكبرحتى تاكل ألنك صغير بأكؿ عمرؾ كالـز لك أكل الـز:   تربت على كتفوفعادت.  تعباف

: كعي فجأة، كبدكف فصاح 
.  كال أكبر كأظل أشوؼ اللي صار كاللي عم بيصيرأموت اهلل انشا أكبر؟  كلمين شو أكبر؟  على  أكبر؟  أكبر؟ -  

:  ظهرة كأخذت تؤنبوصفعت 
 يتشطركا علينا جايين.  حكمةىذم.   اختبارىذا.   بهذا الببل حتى يمتحنا بإيمانناابتبلنا اهلل.   يا مجنوف كحد اهلللوك -  

. أقول باإليماف إحنا بس كالصواريخ؟  كالطياراتبالدبابات 
:   بهاصاح 

 ايماف؟ أمأم ايماف يا أـ سعاد؟   - 
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ف العقل في ىذا ا إذ.   كالدعوات كما قدر العقل على حفظو أك تذكرهاآليات تربتو كتقرأ على رأسو كىي يشهق كأخذ 
 ملك لو.   يتذكر، قل ال إلو إال ىو الحي القيوـ ال تأخذه سنة كال نوـالمؤمنالظرؼ يفقد قدرتو على االستيعاب كالتذكر، لكن 

 الغزاكم خلفها كسمعت.   مرة أك أكثرعشركف يا اهلل عدة مرات، عشر مرات، فقاؿ.  اهللالسموات كاألرض، قل يا اهلل، قل يا 
. يا ملك الملك، يا ملك الملك، اعف عنا يا ملك الملك:  مثلويردد

 على الدكشك بجوار لتجلس كخرجت.  تعاؿ، خليو يناـ:  كقالتالفاصوليا إصبعها على فمها كىي تحمل طبق كضعت 
 من يومين أنامين اللي يناـ؟  :  برأسو كقاؿ بحسرةفهز.  ناـ، الدنيا ليل كالـز تناـ:  كطراحة كقالتحصيرة لو كفرشت.  الباب

. مش قادر أناـ
 أياـ ثم أخذكه لقوات األمن في الضفة 3 كقاؿ لها أنو عريس 17 بنت من يده صورتها، صورة عركسة جميلة كأخرج 

.   سنوات3 من أياـ، كىا ىو اآلف في قوات األمن في الضفة 3 سنوات، كاف عريسا 3 أياـ ك 3 سنوات، 3كلم ير عركسو من 
. 17 بنت تجبو، كأمسكت الصورة تتأمل في كجو البنت، فلم عريس كاال جندم؟  أكوف  األحسن؟مين :  بحسرةكسأؿ

.   كمركاف ككل الباقينكعزيز رأسها كتذكرت سعاد كسعيد فهزت.  سعادمشتاؽ ألمي يا أـ :  لها مثل األطفاؿقاؿ 
 كتجعلنا أرامل كيتامى كتفرقنا تشتتنا لماذا أحبتنا كىم أحياء؟  من يا رب تحرمنا لماذا.   خلف القضبافزلمتها أيضا كتذكرت

 بد أف الناس كفركا كفجركا حتى ينالوا مثل ىذا ال.   عناأعف.   يا رب، عطفك يا ربقدرؾكنصف أحياء في ىذه الحياة؟  
!  يا رب، يا رب، يا ربلكن.  العقاب

:  برقتو الطفوليةقاؿ 
.  قادر أناـ، خليني أنظف المطبخ كأجلي الجلياتمش -  

 ىو اآلف كقت القتاؿ كىا قد قاؿ لها أنو كعد أمو بأال يقاتل، كاف.  نظفطيب، يا اهلل :  فيو كفهمت عليو كقالتحدقت 
 معنى ذلك ،"قاتل" لحظتها لدقائق، فاف قالت فكرت بوعده كيقاتل أـ يسمع كبلـ أمو كيبر بالوعد؟  يحنث ىلفهل يقاتل؟  

 أنها فهذا يعني ،" تقاتلال" قالت كاف.   إلى الباطل فيحنث بالوعد، ككعد األـ كعد مقدس ألنو بالذات ىو كعد األـتهديوأنها 
 ال تعرؼ كىو ىي ليس بجندم، كال بشرطي، كال عسكرم، فما ىو إذف؟  لكنو!  تشجعو على الخذالف كالخيانة ، كىو جندم

 فكرت بتأمل، كبمنطق، أف ثم.   فيهم من جاءكا بالحل كجاءكا بهذا، ىذا الكاكيبمنال يعرؼ كال أحد يفهم أك يعرؼ 
 فبل ىو جندم كال عسكرم كال شرطي كال أم صيغة من صيغ القتاؿ منطق،الكاكي، ىذا الكاكي، ألنو ببل ىدؼ كال 

 طلبت من ابنها مثل ىذا الوعد أـ كل لو القتاؿ أصبل يا ناس؟  لماذايقَتل كيقاتل؟  ’ يحنث بالوعد كيَقتل كإذفالمفهومة، فلماذا 
 إذف كاف يقتل كيقاتل لو طلبت أمو مثل ىذا الوعد؟  كىل اليهودم في الدبابة، أليست لو أـ؟  كىذافهل كنا نقتل كنقاتل؟  

 كبهذا.   باألصل لم يوظف من أجل القتاؿألنو.  يقاتل ليس خيانة كال نذالة أال ال  يقتل؟المهم، ىذا العريس الغزاكم لماذا 
 برأسو، لكنو فهز.   دين يا ابن غزة، أكعى تقاتل، كالـز تسمع كبلـ أمكالوعد: كصلت إلى قناعة ككجدت الحل فقالت بحـز

. كيدخنظل مثل الضائع، حائر كعصبي 
 الحصيرة عن األرض، فرفع.   نظفاهلل طيب، يا طيب،.   مش قادر أناـالجليات،خليني أنظف المطبخ كأجلي :  لهاقاؿ 

.  بنطلونو كأخذ يشطف ببلط المطبخ من الدىن كالوسخ كبقع الدـأذياؿكشمر 
 ىو ليغلي القهوة ككأنو كقاـ.  طيب: قاؿ.   نشرب فنجاف قهوةىلقيت:  انتهى، جلست كاياه على الدكشك كقالتحين 

 باتوا في الغربة كىو أكالدىا.   الحارة، ابن نابلس ىذا العريس ابن غزةابن تحس أنو منها، ابنها ىي، باتت.  األكالدكلد من 
.   الحظ، كالرزؽ، كالنصيب كالمستقبللكن أنو يعود إلى أمو كيعود سعيد كأخوتو لها، لو.   سنوات3أيضا متغرب عن أمو من 

 يجده اآلف ابن غزة؟   ما األكالد لهم مستقبل، أما ىنا، ماذا يجدكف؟  ىناؾ
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 ربتو أمو.   بنات7 ألنو كاف كحيدا بين البنات جميبل كطويبل، كرأتو صغيرا كرقيقا مثل كرأتو إليو، البن غزة،  كنظرت 
 أخذ."  الدـالدـ،.  " ملهوفا قبل يومين كىو يركض حين رأل رجبل ينزؼجاءىا.  على الدالؿ فطلع رقيقا ال يتحمل رؤية الدـ

 فأخذ.   على النبي كقوم قلبكصلي رجاؿ، مالك يا شب؟  أنت.  كحد اهلل:  لوفقالت."  رجليو كفتحوا بطنوقطعوا"يصرخ، 
!  المنظرىذامش متعود، عمرم ما شفت : يبكي كىو يتمتم

 ما طبعا.   مهركس مثل تينةرأس.   أطراؼ مقطعة مرمية كل قطعة بوادكذبيحة، ما شاؼ ىذا المنظر، رجل مفغور طبعا 
 ىو كىا.   من يده كىو ينتحب مثل البناتسحبتو.   أقعداقعد،  غزة؟ يشوؼ ىذا الوحداني ابن كلماذا.   سيشوؼلكنشاؼ، 

. اآلف يغلي قهوة
 الغيظ، لكن ال كقت نظرات التملص فتبادلوا حاكؿ.   يا عريس يا ابن غزةدكرؾ:  الزمبلء، ثبلثة زمبلء جاءكا كقالواجاء 

 عليك غير توقف على الحاجز كتنادينا إذا ما.  الوضع سليم كالحاجز أماف:  أحدىمفقاؿ.  للتشاحن، الـز ياخدكه على قد عقلو
 خرج حردا كرفض أف لكنو!  خليك لتشرب القهوة:  كىي تناديوالباب لهم كقاؿ طيب، كخرج من أذعن.   شيءأمشفت 

. يشرب القهوة
 حافية مكشوفة فخرجت!  ىذا المسكين ابن غزة:  كعاد يصرخأحدىم دقائق سمعت صاركخا ىز الحوش، فخرج بعد 

:  مفغور البطن كل قطعة بواد فأخذت تلطم كتصيح بهستيريامتناثراالرأس تتعثر فوؽ األكساخ كالزجاج كالوحل ككجدتو ىناؾ 
!  حسرة أمك يا مسخميا.   يساعدني ع ىالمنظراهلل!  عمرهعريس جديد، أكؿ 

:  أحمد كسحبها كقاؿفأمسكها تلطم كتبكي كتهتز كالمجنونة، كأخذت 
.    اهلل، يا اهلل على البيتيا -  

:  كقالت بجنوفاآلخر، إليو كىي تحملق كرأتو يحملق ىو التفتت 
!  أموحسرة.   جديد بأكؿ عمرهعريس.   لي القهوة كما شربها، كحكت لو الجرزة كما لبسهاغلى -  

:   رأسو كقاؿ بجمودفهز 
! يا اهلل على البيت، ىذا نصيبو - 
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 المنتشرة فوؽ مآذف كضعت ىناؾ الصوت في مكبرات صاحوا."   نفعل فيكمجايين أىل نابلس يا شراميط إحنا يا" 

.  تحترؽ ببطءنابلسخصيصا لنداء الرب، لكن الرب كاف بعيدا، ككانت 
.    يا أحمد، اهلل ابتبلنا بهذا الببلء حتى يمتحن قوة صبرنااستغفر: قالت

! حلي عني:  يده كىو يمشي كقاؿ بذىوؿرفع 
 العجيب الغريب من طرؼ اهلل لعباده الصامدين الصابرين القادرين كاالمتحاف قد سمع كثيرا عن ذاؾ الصبر كاإليماف كاف 

 اآلف كقد لكنو.   جبارينأسموىم أكثر من أم شعب في الدنيا ألنهم من طينة عجيبة معجونة بماء العفاريت كلهذا التحملعلى 
 ىذا ما تفسير ىذا الذم يقوؿ أف اهلل يمتحن الناس بكل ىذا؟  فأم.   كسمع ما سمع، ما عاد يطيق ذاؾ التفسيررأل،رأل ما 

 أجياؿ، عاما أك أكثر، كجيل كراء جيل، ثبلثة خمسوف ىو طولو كعرضو كمداه؟  ما  ينتهي؟االمتحاف الطويل العريض، أال 
 يكفي؟ أالأربعة، خمسة، عشرة، أال يكفي ىذا؟  

.   غزةكابن قدر، قدرم كقدرؾ كقدر أبو رامي ىذا.  أحمداستغفر ربك يا :  لو شيخ الجامعقاؿ 
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 ضاحكا كىو يأكل أرز كبامية قاؿ!"   السلطة شو ظلموىامسكينة.  " رامي ىذا كاف قائدا عسكريا في قوات األمنكأبو  
" سيئين؟ سلطتنا يا أحمد، إحنا السلطة.  "سعادعند أـ 

 دير البلتين، ككاف ىناؾ حضانة طفولتو كضعتو أمو في في.   البلتينخورم إليو أحمد كرأل عينيو مثل عيني أبونا نظر 
 يلعب بمسبحتو كيدعو يداعبو كاف.   على صدره بحجم المقبلةصليباخورم كبير مثل المبلؾ شعره أبيض كثوبو أسود كيضع 

 يفهم إليو كال فينظر أحسن مسبحة أك قبلدة؟  مينأحمد حمادة سيد الوالدة أمو بتحبو كأبوه بزيادة : كيقوؿ لو كىو يهدىده
 عيناه مثل الحليب، ككانت.  يمسدهكلكنو يظل يلعب بأطراؼ مسبحتو المدالة من طرؼ الثوب كذاؾ الخورم ينبش شعره ثم 

حليب صاؼ، حماـ أبيض، نسيم كسماء :  عيني أبونا الخورممثل أبو رامي كعينا.   صيفية كنسيم عليلكسماءمثل الحماـ، 
. صيفية :  إذ كانت ما زالت تتلوع على ابن غزةكألمسألت أـ سعاد بحرقة !  السلطة شو ظلموىامسكينة:   لو كىو يأكلقاؿ 

 أـ يا:  بحنية كفهم كبيرقاؿ.   أمر كأقسىاألىل ظلم.  خوتونا بإسرائيل: قالت.  اسرائيل: قاؿكإحنا يا أبو رامي مين ظلمنا؟  
 تولد فلسطين بعدىا طفلة، في حالة مخاض، كلما لكن.   فلسطينإحنا كانت؟  أنا مشسعاد، يرضى عليك، مين السلطة؟  

عفيو عليك، :  لهاقاؿ.  صح:  رأسها كىي تحرؾ المغرفة في قعر القدر كقالتىزتكيكبر الطفل بكبر عقلو، صح كاال أل؟  
أنا قلبي انحرؽ على ابن غزة، قلبي مذبوح كعيني :  تنزؼكىي إليو ككانت الدموع في عينيها كقالت لو التفتتصرنا أصحاب؟  

.  مثل الخرفافكينذبحواما تناـ ككالدنا يموتوا 
الصبر الصبر يا ملكتنا يا ست الكل يا أـ الحارة يا مختارة يا :  أحمدبعيني رأسو كىو يدخن كقاؿ لها كىو يحدؽ ىز 

أنت الملكة أـ الحارة أنت :  كاألشباؿ كنساء الحارة كالجاراتالشباب بعزاء ألف أبو رامي ناداىا أماـ ابتسمت. أحلى أـ
 المختارة، ىا شو الحارةأنا أـ :  بفخرقالت أك مختار؟  مختارةأنت :  الشباب ككذا الجارات كسألوىاضحكوا.  المختار

ىذا : الشيخ لها كيقوؿ.   كتبكي عليهم حين يموتوفكتسقيهم ىي تطعمهم كىا.  نقوؿ آمين لما ناكل: معا صاحواتقولوا؟  
: بغضبفيهمس . أكعى تكفر، ىذا النصيب ىذا القدر ىذا امتحاف ربي كربك:  تقوؿ ألحمدبالتالي كىي.  النصيب، ىذا قدرنا

.  أنها المختارة النوارة كست الكل ست الحارةالشباب أبو رامي يقوؿ لها، ككذا لكن!  حلوا عني
 التسليم في ذاؾ يوـ.   يموت يوـ التسليمرأتو.  الستين ككدع كبكت عليو مع أنو كبير فوؽ راح أبو رامي ىو أيضا لكن 

يا أـ سعاد، الموت حق ككعد مكتوب ما منو :  لهاقاؿ.   جلس في المطبخ يتعشى كيشرب قهوةموتو،المساء، قبل ساعات من 
 أحسن فرماف لدخوؿ الشهيد لبلدنا شهادة، كشهادة الموت  األنذاؿ؟ كاف الموت ال بد منو فلماذا نموت مثل كإذا.  خبلص

 في الحاؿ زلمتها خلف كتذكرت!  صحيح، يسلم لي لسانك ما أحبله:  كضحكت كقالتكضحك.  الجنة بدكف كاسطة
 فرماف، الموت ميدالية كشهادة، كدخوؿ الجنة الموت.   يحب النكت كيحب الضحك حتى على الموتمثلوالقضباف إذ كاف 

 كتتذكر كثيرا كىي تحرؾ قعر الحلة فكرت.  تعذيب أحلى الكبلـ عن الموت لما يكوف الموت من غير ما.  بدكف كاسطة
 كحداني بين سبع بنات اهلل أبنك.  الغزاكم عليك يا أـ العريس حسرة.   ابن غزةيا عليك حسرة.  العريس الجديد ابن غزة

!   أياـ كلبست أسود3 أياـ، 3 الصغيرة كالعركس حالك أنت يا مسكينة؟  كيف كنت أنا انحرقت كقلبي ذاب، إذا!  يعينك
 كين يا سعاد؟  كينك!   على شبابك، بعدؾ صغيرة يا مسكينة، لسو طفلة، أصغر من سعاد، أصغر بكثيركيلي يا مسكينة

 سعاد، كراـ اهلل بخير أحسن من ىوف، الضرب كالضرب على رئيسنا، لكن راـ أـأكيد براـ اهلل يا :  أبو رامي يهدئهاقاؿ أراضيك؟  
.    أحسن من ىوف بألف مرةكأماف،اهلل بخير 

 يا سعاد كلو بالتلفوف لكن.   هللالحمد.   هلل أف سعاد ما كانت بنابلس كال شافت كل اللي جرلالحمد.   يا ربحمدؾ 
 كال كهربا كال ىوا كال ماء، حتى.  مقطوع ال كلمة كال تلفوف كال رسالة، كلو لكن.  كلمة صغيرة، كلمة، مرساؿ أك رسالة
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 ىدركا ماءه، رشوه بالرصاص كصار يرشرش مثل النوافير، أك بالوا فيو، األسطح ىو مخزكف في براميل على كما.   مقطوعكلو
.    يعني تذكارطوا،كغتشخوا، 

:  باسماقاؿ بشك، كيف ممكن تقدر تتأكد؟  سألتو تتأكد؟  كيف.  كبتأكدكال يهمك، أنا بكرة بشوؼ :  رامي قاؿأبو 
 بذاؾ كيوزع كيتحرش في الحوش كسط الشباب كىو يضحك، يداعب ىذا كمشى.   بكره بشوؼ كبتأكدأنا!  أنت مالك؟

يا ريت أبوم كاف ىوف :  أحمدقاؿ.   كيحب األطفاؿ كيحب الشباب كيحب بطنو مثل أحمدحنونا كاف.  سجائر كعرؽ سوس
 أك بنابلس كأخوؾ ىناؾ في البرية أنت  بواد؟خلي أبوؾ ىناؾ بهمو، مش كافي كالده محشورين كل كلد :  بهمفقالت.  معنا

:  إليو كابتسمتالتفتت.  أل عايشين، أنا أضمن لك:  أبو راميقاؿ.  راـ اهلل كسعاد معو كاهلل أعلم إذا كانوا عايشين كاال ميتين
 يديها كقالت يعيش، يعيش صفقت.   قائدكم، كالقائد دايما يقوؿ الحق كدايما يضمنأنا.  طبعا أضمن:  بثقةقاؿأنت تضمن؟  
 ثم.   كما عاد يسعالخرجامتؤل :  بغيظصاحت.   حطي في الخرجسعاد،يا أـ :  بعينو كقاؿ ضاحكافغمز!  نكتةالقائد، أحلى 

 كثر الضرب منامتؤل الخرج لكن كسع كتوسعنا :  ابن غزة كبنطلونو الواسع كالشركاؿ كقالت بأسىالعريستذكرت جاكيت 
!  عارفينكانوا صح كاال أل؟  عارفين، كانوا.  كأكل الخوازيق

 على ابن غزة، بل بكت بصمت كتذكرت ما قاؿ لها كما قالت لو لطمت الضحى حين فقدتو لم تلطم عليو كما كفي 
 سوس ككيف كاف يجلس على كرسي القش عند الباب كىو يأكل بكل تواضع، كبصبر كبير كالعرؽككيف أعطاىم سجائره 

 لكنو.  األيتاـ أبوىم، أحسن من أب، ثم تركهم مثل كاف.   كبير كالضحكة السمحة الرنانة كنكاتو الحلوة كحبو للشبابكقلب
 على يكن بأكؿ عمره مثل ابن غزة كأحمد كسعاد كألوؼ الشباب كالصبايا كالحبل الطويل كلمعاش عمره كلو، فوؽ الستين 

 على الدالؿ ، ربتو أمو.   أـ الشباب كأـ الغزاكم ابن غزةيا يا بلدنا يا نوارة يا ست الحارة يا مختارة، آه!   يا بلدناآه.  الجرار
 دنيا الغربة، كىا ىي اآلف تعيد الكرة، تطبخ كتطعم الدنيا،كىي ربت كوـ الصيصاف كحين كبركا أطلقتهم ليبلقوا نصيبهم في 

 النيراف كالضرب كالطخ ما زالت كرغم.   عنهم غائلة البرد، لكن نابلس بردىا قاس يخترؽ العظملتدفعكتلبسهم من جرازيها 
.  الثلجنابلس مثل 

 ككأنو كاف يودع، كزع سجائر كشواكل، ككزع عليهم عرؽ السوس العادة، ذاؾ الصباح كالعادة، أك ربما فوؽ في 
ىذا فتحاكم كىذا حماس كشيوعي كجبهاكم : كالفصائل لهذا كأعطى لذاؾ من كل الجبهات أعطى.  كالنعنعكحبات العلكة 

 يشرح كيقوؿ كىو كاف ما ىذا.   أب، أحسن من أبكالقائد.   القائدكاف.   أبوىمكاف.  تمييزكببلكم، ما كاف لديو أم 
 ألجل شيء خاص ال.   زيت كزعتر أك ما تيسركجبنة،جالس عند العتبة، على كرسي القش كىو يأكل، يأكل بامية، خبزة 

. القائد مثلي كأكثر، :  بحنافقاؿ.   ريت كل السلطة مثلكيا.   لو كىي ترمقو بعطف كإعجابقالت!   ريت كل القادة مثلكيا 
 لي لسانك ما يسلم! اهلل: قالت كاال أل؟  صح.   بعدىا طفلة، كلما تكبر كيكبر عقلها منصير كبارفلسطينبس لسو صغار ألف 

.  كريم يا أـ سعاد، ربك قادراهلل:   برأسوىز.   مثلكقادتنا ريت كل يا!  أحبله
 نفعل؟  ماذا.   الناس ذم القلب الكبير كالعقل الكبير كأبقى لنا ذا العقل الصغيرابن الرب أخذ القائد، القائد المتواضع لكن 

 أخذني قبل الكل، فؤلف اهلل يحب اهلل كإذا.  ألف اهلل يحب األحسن:  قبل موتوضاحكا قاؿ يختار من ىم أحسن؟  لماذا
 على ركحو، كاف أحسن أب، تنزؿ الرحمة.  ارحمو يا رب:  كتقوؿتبكي.   لها، لكن اآلف ىي تبكي عليوكابتسم.  األحسن

 لكن.   ما قاؿىذا.   اهلل يحب األحسنألف يا رب؟  لماذا.  تيتمناكاف أحسن أخ، كاف أحسن قائد في الدنيا، كبموتو يا رب 
!   األنذاؿ؟كتبقيعتبي، عتبي عليك يا موالنا، يا سيدنا، يا ملك الملك، لماذا تأخذ األحسن 

 رأت.   بلوف الليل، كالمخزف عتمة بلوف الليل، كالدنيا نهار في الخارجسوداء النافذة تحت الحراـ، بطانية قديمة شقت 
 أكيد!  يهود:  للحاؿ كقالتانتبهت.   لصق الجدار ىو اآلخر مرفوع اليدينشعبافحسني مرفوع اليدين على الحائط، كأبو 



 87 

 كاكي.   ىم أيضا بشوارب مثل العربككانوا.   ىم أيضا بالكاكيكانوا.  الجنود الباب للحاكورة كرأت كفتحت!!  اليهود
 مدججين بالخوذات ككانوا.   فهمت، ألف كاكيهم كاف أجد، أجد كأحسنثمبكاكي، ىل تفرؽ كاكي عن كاكي؟  

أىبل، أىبل كسهبل يا ست الكل يا مختارة، ركحي قولي :  كقاؿالضابط لها ذاؾ ابتسم.   كقنابل كحاجات تلمعجديدةكأسلحة 
!   القحبة بحكي عربيابن.   يسلم سبلحو كببلش الدـ ينزؿ أنهاركاحد كل.   قعرنا الدؼ كبطلنا الغنانيخلصنا،كراؾ خلص 

 رامي كقالت يا شاب، يا ابن الناس، اليهود صاركا في الحاكورة أبو الباب كىرعت للشاب بديل فأغلقت!   مناأحسنمظبوط 
 في الحوش كضجيج الناس كالصواريخ جعلوىم ال كالحشرف الضرب كقطع االتصاؿ ا كجمد في مكانو، إذ بهت.  كقالوا نسلم

 األلغاـ كحين انتهوا اخترقوا الجدراف بالبلدكزر كنزعوا اليهود كاجتاحوا السوؽ كقضوا على الشباب دخل.  يعلموف ما حل بهم
.  كمن دار لدار كمن حي لحي حتى كصلوا لحوش العطعوط حيث المعقل كنهاية المطاؼغرفةكالدبابات كدخلوا من غرفة إلى 

.    كنموت كال نسلمنقاتل  نموت، الشباب قالوا نسلم، كالبعض اآلخر قالوا بعض.   الفوضى بين الشبابدبت 
.   القديمة بكاملها، من أكلها حتى آخر حجر فيها ستخضع للنسفالبلدة ىدرت السماعات تعلن إخبلء كل القصبة، ثم 

.   البلدةأخلوا.   دقائقخبلؿ.  للنسف جامع الخضر كدير فنشر حتى الحسبة ستخضع من
 عراة، بالحفايات كالشباشب، مع حفاة،.   أركضأركض،.   كدير فنشرالياسمينة الركض باتجاه الغرب، باتجاه كبدأ 

 في كل مكاف كجثث كزبالة أطفاؿ ككبار السن كالعجزة كالمصابين فوؽ األنقاض كالحجارة كزجاج كحرائق كببلاألطفاؿ 
 من كىج الحم، كىذا أخرس كقد فقد النطق، كصياح أعمىكجرحى كإصابات من كل حجم كنوعية، ىذا يده، ىذا رجلو، ىذا 

.   النسف، سلم نفسكالنسف،: كجراح كمكبرات تنعق كتقوؿ
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 كحدؾ، فألوؼ لست في الهم؟  كحدؾ.   أـ الشباب، يا ست الشباب، يا ست الحارة يا نوارة، يا مختارةيا!   يا بلدناآه 

.  حولكأنظرم.  حدؾالناس، مبليين الناس الغبلبى كالمنكوبين قاعدين 
.   سعادابنتها كرأت أكواما بشرية مكدسة ىنا كمكدسة ىناؾ في قاعة مدرسة حكومية حيث درست حولها نظرت  

 سعاد في البرية أك راـ كاآلف.   األـ كالتخرج ككانت سعاد تغني لفيركز كتنشد أناشيد كطنيةكأعياد تأتيها في الحفبلت كانت
 كىي ىنا بين األكداس البشرية تسمع بكاء أطفاؿ السجن، كل كاحد في بلد، كأبو األكالد مرمي في أبناؤىا!  اهلل، اهلل أعلم

 التجوؿ طاؿ كطاؿ كامتد أياما منع.   مصابين لم تصلهم أيدم الهبلؿ كاإلغاثة بسبب المنعكعويلالناس كنواح األمهات كاليتامى 
 عبر الشاشات بالمبليين تظاىركا الناس.   كصوت الراديوالتلفزيوف شيء تحرؾ في األجواء إال شاشات كال.  أشهركأسابيع ثم 

 أماـ مسمرين كنظل.   جمود، كيظل الحاؿ على حالوثم تظاىر تظاىر.   تظاىر تظاىر ثم ىمودالحاؿ، ىو ىذا.  ثم ىمدكا
.   األخبار نسيتنا ألف األخبار الجديدة ألذ كأحلىحتى ىذه، كحتى فرج في األخبار؟  أىناؾ.  الشاشات ننتظر الفرج بنشرة أخبار

.   بايتينصرنا.  لآلخر أخبار اليمن كالسعودية، أخبار يوغوسبلفيا كركاندا، كنحن تراجعنا العراؽ، أخبار.   باتت قديمةأخبارنا
.   قديمةبضاعة  البني آدمين المستلقين على بطانيات أطراؼ يتعثر بين الناس كيفحج كيدعس كيتبعثر فوؽ جاء.   جاء من ينجدىاكأخيرا 

.  رايح أقاتل في مخيم جنينكأنايا أـ سعاد بنتك بخير كمجيد صاحي :  ليقوؿجاء.  كفرشات اسفنج كحصر القش
 كرأت شعرات متناثرة فوؽ ذقنو طالت كتلوت في حلقات مثيرة الديك،ريش  إليو كرأت شعره طويبل منفوشا مثل نظرت 

 ما زاؿ بالمعطف األبيض كالشارة، لكن الدـ، كاف فعلوا بو؟  ما  الشكل؟ ىذا ما.   الضبع أفضل منهافعيوفأما عيناه، . للحزف
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 في ىذا الخم، في ىذا السجن، في محبوسوف طويلة قد مرت كىم أياـ المنع؟  ىذا زاؿ ىناؾ قتلى كجرحى في أماىذا الدـ؟  
 شبعوا؟ أما زالوا يقتلوف؟  أما.  المنع

 أنا مش صاحي كقلبي محمد، تقولي أهلل كال ال.  كفرت:  كقاؿقرفت،: زىقت، كقاؿ:  بجانبها على األرض كقاؿجلس 
.  أقتلالـز.  ملياف كمش قادر أفكر بأم شيء إال بالقتل

 كحيواف جريح يتضور كيحلم بالقتل، كالضبع، الشاب، بل ىذا الطفل صار فهذا.   إليو كفرت الدمعة من عينيهانظرت 
 فقد قلبو، قتلوا عقلو، قتلوا.   بالقتلكيحلم ما رأل، كسمع ما سمع، كىا ىو اآلف يتضور رألفماذا سيصير حين يكبر؟  

 قتلوا.   أكسلومن يبق شيء لم.   كل شيءانتهى أك تنظيم، ماذا لديو ليقاتل بو؟  قيادة ألديواإلحساس كالمنطق، ألديو سبلح؟  
 كغرؽ في جانبها يجبها كجلس على األرض إلى لم يقاتل؟  فكيف القيادة كضربوا الناس كضربوا أكسلو، ضربوا.  أكسلو

. الصمت  كأخوه أتصل بالبلسلكي من عند لها، حرثوىا بالمحراث، كما قاؿ فجنين.  يفعل من الواضح أنو ال يعرؼ ماذا كاف 
. أعلمالرئيس ألف الرئيس أيضا محبوس، كأمو كأبوه، أهلل 

 خرابة، كالناس طردكىم من بيوتهم كالفبلحين خلعوا شجرىم البلد.   كل شيءفقدنا.  فقدنا كل شيء يا أـ سعاد - 
 أـ سعاد شو أحكيلك؟  يا.   ظل كال شيء نعيش من أجلوما.   كنسفوا مساجد كجرحوا المئات كاعتقلوا ألوؼالبيوتكدمركا 

 فاضية كمحركثة ضاع أثرىا، صارت كال شيء، شوارع.   راكب في سيارة إسعاؼ كمش قادر أسعف بني آدـالطريق في كأنا
 كسركا النخيل، البركة، البلد اللي كلو زىور صار مهشم، خلعوا كدكار.    كمبلعب للدباباتساحاتصارت تراب، صارت 

 اإلشارات حتى.  ككهارب ظل رصيف، ما ظل دكار، ما ظل أضواء ما.  مشوا على النجيل بالدبابات كىرسوا الددكنيا كحرقوىا
!  يا أـ سعاد شو أحكيلك؟كالبلدية، الشرطة المسكينة كمكتب البريد كمقر.  رصاصالضوئية رشوىا 

. قلبكإحك، إحك، إحك كفضفض لي كفش : قالت 
 بهبلؿ أحمر كصليب إسعاؼ سيارة أك أكثر كلها بيضا ككلها 20.  منهماإلسعاؼ، حتى اإلسعاؼ ما خلص : قاؿ 

!  أـ سعاد شو أحكيلك؟يا.   بأعجوبةنجيتأحمر سحلوىا سحل كمشوا فوقها بالدبابات زم الصاصير كأنا منها 
.   قلبكإحك، إحك، إحك كفضفض لي كفش : قالت 
 كناس ىدموا بيوتهم فوؽ بيوتهم حرؽ، حرثوىا حراث، طردكا األىالي من حرقوىا.  كجنين كماف لعنوا دينها: قاؿ 

 عمرؾ.   كالبرد حتى الطبيعة ما رحمتهمكبالهوا اللي خرجوا من بيوتهم تحت الشتا كالناس.  ركسهم كمشوا فوقهم بالدبابات
 ظلم كزكابع كبرد كريح كالناس مش عارفو كين تهرب أك تتخبا من ظلم السما أك مطرشفت نيساف قاسي بهذم القسوة؟  

 بقوؿ إحنا كفرنا، كيمكن عشاف كساعات.   بقوؿ الموت رحمةساعات مش عارؼ ايش عملنا؟  أنا!   شفت؟عمرؾ.  األرض
 عشاف إحنا ساكتين على اللي خانونا كباعوا بلدنا اهلل ما كيمكن.   كنضحك على حالنا كعلى الناس اهلل سخطنامنكذبإحنا 
 الشباب عيسى كغيره كشفوا األلغاـ قالوا.   كأمثالو بالعشرات، كيقولوا مئاتعيسى.   باعنا يا أـ سعادعيسى.  بخلقتناتطلع 

 فوؽ األسبلؾ المقطوعة ألف عيسى، عيسى كغيره، كشفوا األسبلؾ ككشفونا، األرض دخلوا اليهود مشوا على كلما.  ككشفونا
أحمد،  :  في كىو يبكي كينادينيتطلع.  عيونو بالبلطة قدامي كأنا مش قادر أنسى كقتلوه.   بقولواىيك.   اكتشفناىمبعدينلكن 

 مش عارؼ عيسى مظلوـ أنا.   قادر أفتح كال أغمض كال قادر أقوؿ حراـ كمظلوـمش.  أحمد، كأنا مش قادر أشوؼ ىالمنظر
 معقوؿ العشرة؟  يخوف عيسى معقوؿ.   مش فاىمأنا.   مش عارؼأنا.   جاسوس أك مش جاسوسعيسى.  أك مش مظلوـ

 يا معقوؿ.   أنو خاينمنو كنت معاه طوؿ الرحلة كما قاؿ أم شيء أفهم أنا أىلو كناسو كأصحابو؟  باع  أىلو؟عيسى يكوف باع 
 يخوف؟ معقوؿ  خاين؟خالو يكوف 
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 خرفاف في مثل.   المكدسين مثل بضائع في مخزف كبير تنتظر البيعالناس الرأس ثم رفعتو كنظرت حولها لجموع طأطأت 
 الدكاب، مثل الديداف، مثل الشجر، مثل.   البلح يسقط على األرض في أرض بور كال يجد من يلمومثل.  المسلخ تنتظر الذبح

.    األرض، كلو للبيعكترابمثل الحجر 
معقوؿ؟  :  يسألها كيتساءؿ كيقوؿعاد 
:  كقالتىا رأسىزت 

.  معقوؿطبعا -   
:  عن األرض كقاؿ بحدةفز 

.  رايح أقتل كأقاتل في مخيم جنينأنا -   
:  الرأس كىمست بهمفأطرقت.  الناس نادت كلم يسمعها من ضجيج نادت، 

.  حسرة عليك كعلى شبابكيا -   
، كتذكرت أمو كألمها مثل أـ العريس ابن غزة، فنفضت يدىا طفبل قاصرا ال يعرؼ رأسو من قدميو أنو ما زاؿ تذكرت ثم   

! كلو كاحد:  بأسىكىمست
 

50 
 

.  الغيبوبةإلي أنا أعود لمفكرتي حتى ال أفقد ذاكرتي وتعود ىا 
  
  . في رأسي تركح كتجيء كتذكرني بارتجاج المخ كارتطاـ الجدارالوشة أياـ مرت على بدء الحصار كما زالت ثمانية 

 يبدك أني من حم الضرب كتتابعو أك.   عدت أفهم ما يدكر ككيف أدكر كأتجاكبكما الجدار يبدك تسبب في إعطابي ذاؾ
 المباني كانحشرنا جميعا في رقعة صغيرة جميع التفجير كالتجريف كالقصف كالنسف قد طاؿ كاف.  فقدت القدرة على التركيز

 نشطاء السبلـ كبقينا كحدنا في الساحة عنا ذىب.  ما زالت تقف على رجليهايتيمة  شريحةفي جزء من بناية مضركبة لكن فيها 
.  ، كبالتالي نموت كينسانا الناس مثل قرظام افغانستاف بديلةقيادةيركبنا القلق كالهم كالغم من أف يجدكا 

 كىا ىي الفرصة قد ، شاركف قد أعلنها عدة مرات أف عرفات ال يعجبو كأنو منذ أياـ بيركت كتونس كاف يبلحقوكاف 
 الورد ككعود السبلـ كالمؤتمرات كالمصافحات أماـ أعياف العالم في كاشنطن كسبلؿ أكسلو أما.  تخلص منوؿؿ سنحت

 نصف صاح كعرفات يتباىى رابينكالميكركفونات كمكبرات الصوت كالكاميرات كمئات المبليين خلف الشاشات تشاىد 
 ليجرؼ كالجرافاتكلهذا جاء بالبلدكز  شاركفال تعجب  األضداد فهذه أمور كجمعيف عملها بكبالحطة ككلينتوف يتيو إعجابا 

 حيث طرت أنا كطار الفنجاف، كأعلن موقفو أعلى جدا، فأسرع عرفات إلى خفنا كبالطبع.   منوخلصتعرفات كمن معو كم
. قرأت كعلينا السبلـ’ يعني أف الفاتحة قد كىذا.  شهيدا، شهيدا، شهيدا:  بثبلث كلماتكموقفنا

 ألف المغاكير ىم الثالثالثاني أك  أعرؼ كأنا ما زلت حارسا من حراسو، في الصف كيف كاف عرفات يناكر؟  ىل 
 ة كلو لحظإليو كعشرة أنواع من الحرس كانوا يقفوف على بابو كال يدعوف المجاؿ ألمثالي من التحدث 17كقوات األمن كاؿ 

 حتى بدأت استمع للقيل كقاؿ كأجمع القصص كاألقواؿ ألعرؼ ما يقوؿ ىذا الرجل كلهذا!  أعرؼ ماذا يقصد ككيف يفكر؟
 حيث طرت أنا كطار الفنجاف لحقت بو ككقفت موركبا فوؽ األدراج حطتو كىو يصعد لمحت كحين.  ما حل بنا أك ما سيحل

 لحظتها أف كعرفت.  شهيداشهيدا، شهيدا، :  نصف جدار أتسمع، كسمعتو يقوؿ للصحافة في أكؿ لقاء عبر الموبايلخلف
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 شهيدا، شهيدا، أم أف كل ،اشهيد . ..  ما ظننت أف الرجل يقصد فعبلىذا.  يذكرنالن  كأف التاريخ علينا قضي كأنوقد أزفت، 
.   بالتماـ كالكماؿ، كىو عددنا، سيكوف شهيدا حتى الموت300 يعنيفرد من الثبلثة شهداء المذكورين مضركب بمئة، 

. بالفنجاف يدم كحمدت اهلل لحظتها أني ال أمسك في
 معناه أف رسالتو ذات أبعاد على ثبلث موجات لثبلث يعني ماذا؟  يعني.  يناكر فهمت، أك قالوا لي، أف الرئيس كاف لكني 

 حقيقية، كىذه بمجزرة أننا سنقاكـ حتى الموت كأف شاركف لن يدخل لنصف البناية المنسوفة إال معناىا األكلى الموجة.  جهات
.   كبلير شاركف كبوش يعجب بالطبع  ال كىذا.   بمثاؿ عظيمالناسالمجزرة قد تجعل من عرفات شهيدا بطبل كتمد 

 لجهتنا نحن، أم من يصطادكف في الماء العكر، كتخبرىم أال موجهة الثانية، أم كلمة شهيد من خبلؿ البث كالموجة 
.  كراء الظهر، أم ظهره ىو، ظهر الرئيسمنمجاؿ لعقد الصفقات 

 ألف الشهيد ىو من يحكم، كىذا الشهيد ما كبلير الثالثة نحو اميركا، كتعني خسئتم، أم قطع الطريق على بوش كالموجة 
.    معوكالناسزاؿ ىنا على قيد الحياة 

كسينا  أكؿ شارع في راـ اهلل حتى أسواف كالسعودية من بالفعل ما صار كجرل، إذ خرج الناس في الشوارع كىذا 
.    عرفات، كأنا معهميعيش يبق أحد في الدنيا إال كقاؿ كلم.   كسومطرةكسوداف

 طرت أنا كطار الفنجاف ككنت مختبئا حيث رأيت، في الطابق الثالث من نصف بناية منسوفة أنا!!   شهيدا يناكرأرأيتم 
 باستنتاج أف قرظام لن يأتي ىنا كأني سأعيش، خرجتما زالت ىناؾ كلهذا  17 اؿ ت قوات خلف نصف جدار ككافموركبا 

. كأف شاركف سيلقطها كيلتقط البث
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 يصلي كلماذا كيف يأكل، ماذا يشرب، ماذا.   ارتجاج المخإلي أجمع األقواؿ عن ىذا الرجل إذ فاجأني كأعاد بدأت 

 يداكر يناكر.   فلسطين مهما صغرت، مهما كبرت، مهما شابت، مهما شاخت، ال بد تكوفأف حلم كالكابوس، لديويعيش؟  
 أك اإلصبع، يلعب بالزىر أك الشطرنج، يلغب بالعقلة يلعب.   حتى الموت، ال بد تكوفىبوطايميل يسارا ثم نحو اليمين صعودا 

 المحاصركف في ىذا السجن، في ىذا نحن إذف ماذا عنا؟  طيب.   على الموت، ال بد تكوفحتى.  غماية كزقوطة، ال بد تكوف
 كحمامات، في نصف بناية منسوفة كالنصف اآلخر كالغرباؿ كحولنا مقبرة ماءالحصار كخلف الجدار بدكف أكل بدكف 

 تقولوف؟  ماذا.  غني: قالوا عنا؟  ماذا يحرسها جنود كقناصة فوؽ األسطح كخلف الشبابيك كعلى البنايات، المسحوقةالسيارت 
 كيسمع زيني كيتأكد أنّا سنغني حتى اليهودغني حتى تسلطن كيسمعنا : قالوا كقتو؟  أىذا السر؟  ما  لماذا؟.   غني: قالوا

. الموت، خليو يفقع  أنا كالمطلوبين، يجب يعني" القتلة "قاؿ.   كلمات لقنها شاركفقاؿ.  نحن اليوـ التالي جاء زيني كلم يسمع، ففقعنا كفي 
 فخرج.   االتفاقات، كالسلطة تحكم كليس شاركفكقعنا السلطة، نحن نحن :عرفات فقاؿ.  ينالوا عقوبتهم على أيدم شاركف

 عرفات فقاؿ.   شاركفأيدم ىم نحن، يجب أف ينالوا عقوبتهم على الذين" القتلة" نفس المواؿ، أف غنى كباكؿ.  كجاءكنا بباكؿ
 يعني باكؿ كجاءكنا بواحد يقربنا، كخرج.   نحن السلطة، نحن كقعنا االتفاقات، كنحن من يحكم كليس شاركف:ثاني مرة

  أنها ال كانت شوكبلتة كال حتى موز كال أم شيءتبينتمصرم، يعني قبضام ، فجاء محمبل بالشوكبلتة، ثم قالوا الموز، ثم 
 فيما بعد، أف مبارؾ بعث إلينا بعصير مانجا، لكن علمت ثم.   فيها تعاز حارة جدا، كقناني ماءمبارؾنكهة، بل كانت رسالة من 

 غريبا أف ما أسمع غير دقيق ألني أتلصص موركبا كليس ما سمعت، ىذا.   لنا بقناني الماءكاعترفوا شربوا المانجا 17قوات اؿ 
 أف بالتأكيد، ال أعرؼ، لكني أعرؼ أنا فساد؟  كحكومة قالوا فسدانة ألهذا.   مثل الغرباؿمخرمةخلف جدار في نصف بناية 
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 المانجا لبعض الحراس، كبما أني أنا من حراسو، في كترؾعرفات لم يذؽ المانجا كلم يذؽ الماء، لكنو قرأ الرسالة كاستمتع بها 
.     برشفة ماءاستمتعتالثالث، فقد الثاني أك 
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صف أك ثاني  كحسن الحظ لم أحكم، ألني مثلما كنت مع الحراس في لؤلسف أكؿ صف، كأنا من" القتلة "حاكموا

 الصفقة، مع أنها لم كتلك.   التصنيف ىاـ جدا ألنو يعني أني لم أدخل في الصفقةىذا." القتلة "مع صف، كذلك كنت ثالث
 ثانية، قامت ناحية كمن.   نحن من حاكم كليس شاركفناحية، فمن.   نفعت كتكتيك باتجاىيناإلجحاؼ،تعجبنا، إال أنها رغم 

 التوالي، حين علمت األياـ كفي  . موعده مع عرفاتكأجلبتنفيس المرجل، يعني الرجل، يعني شاركف، فغض النظر عن أمثالي، 
 على حالي، ألف القتلة من أكؿ صف نزلوا في سجن خمس نجوـ ينعم كثيرا أكؿ صف، حزنت من" القتلة"بما حل بهم، أقصد 

 مثل جورج رنانة عظيمة للحمامات كخدمة ممتازة درجة أكلى من دكؿ عظمى كلها صيت كلها أسماء كنظافةبالماء كالكهرباء 
 ىذا عدا جلدة، فلنا األسماء التعبانة من ثالث صنف كرابع صنف مثل أبو ساطور كأبو ناضور كأبو نحن أما.  كتوني كجوف كبلير

 ال أعرؼ كيف أصفو، فهم ببل أصل كال صنفعن أف حرسنا في الخارج حوؿ األسوار كفوؽ البنايات كخلف الشبابيك من 
 ذلك فالوضع سليم عن كعدا.  كأستونياكركمانيا  نيويورؾ كالحبشة كركما كذاؾجنسية، فهذا من المغرب لوف كال فصل كال 

.    مفهوـطبعا ...سول أف الكهربا مقطوعة، كالماء كالهواء كالحمامات 
حماـ لثبلثة أسابيع، ثبلثة ماء أك  بل افعل ذلك كتصور أنك بدكف –ال تتصور –  ذلك فالوضع سليم سول أف الماء رغم 

 تصورت، كحتى أناىل تتصور؟  .   ال ماء يقرب كجهك، بطنك، ظهرؾ كما ال نذكره من األعضاءيعنيأياـ، ثبلث ساعات، 
 عتبي،  عتبي على من كفركا من لكن.   الماء إال لفمو، كباقي األجزاء، أنت تعرؼاقترب يوما ما 22معنا، تصور الرئيس 

 أىذا.   بقناني الماء كعادكا ليستردكا قناني الماء من أجل الوضوء كاالستنجاءلناالحراس ممن شربوا عصير المانجا كاعترفوا 
حتى نقابل :  بالحرؼفقالوا  كاالستنجاء؟ لهم، إذا كاف الرئيس لم يذؽ العصير كال شرب الماء، فلماذا الوضوء فقلتمعقوؿ؟  

.   المولى كنحن نقاتل بوجو جميل، فاهلل جميل يحب الجماؿكجو
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. الغيبوبة أنا أعود لمفكرتي حتى ال أفقد ذاكرتي وتعود إلي ىا

  
 ككادالؾ أكؿ صف لسجن عظيم درجة أكلى في سيارات شيفركليت من"  القتلة" بعد خركج إذ.   شاركف ألكاذيبوعاد 

 نقبع في األسر، ىنا في الحصار، كسيادة زلنامن أحسن صنف، كقفنا نلوح كالدموع في أعيننا، ليس عليهم، بل علينا، ألنا ما 
 كأصبحت أقرب للمانجا كقناني الماء، كرغم ذلك كقفت ألوح كأنا مستاء جدا ترقيتالرئيس، كأنا كالحرس من ثاني صف ألني 

 ككذا الحراس فوؽ اللحظة، الرئيس جدا جدا، ألف شاركف كاف كعدنا بفك الحصار، لكن الحصار ما زاؿ ىنا حتى ككذاجدا، 
 ما زالت تثقل علينا داخل السجن كخارج السجن، إذ زادت نسبة أبو ساطور كأبو الثقيلالبنايات، ككذا األسماء من الوزف 



 92 

اهلل أكبر، معقوؿ يا ناس كأنا :  الرئيسفصاح.  كأبو جلدة حتى أف األميركاف عادكا ليجددكا نفس الطلبات حوؿ ضبط األمن
 غريب، شيء مدىش، كيدعوف أنهم من أكؿ صف، درجة شيء!   كأنا أسير، كأنا محاصر، يطلبوف منى توفير األمن؟محبوس،

! كمن دكؿ عظمى بخمس نجوـ
 أنا بجوار كاحد صحفي يمسك بموبايل بدأ يعمل ألف اليهود كىا اآلف أف األمور باتت أفضل، فالوضع سليم، ألمهم 

 التفخيخ، أكعى:  لوفقاؿ.   في اإلرساؿ عند الحمراأنا: ماؿؾ فقاؿماؿ؟  ؾكينك يا :  لصاحبويقوؿأعادكا الخطوط كسمعتو 
 ما كاف، إذ ما ىي إال لحظات كىذا.   في طريق الدبابات كسأدخل عليكم في لحظاتسأمشي يهمك، كال.  أكعى األسبلؾ

 بوفود جاءكا.   كالهدـ كالردـ كفوؽ األسبلؾ كجثث مقبرة السياراتالمنسوفةحتى دخلوا من ألف باب كباب، من الثغرات 
لورا كسعاد كستي الحجة، ب  فوجئت إذ أنيكأصحابي، ككذلك أىلي كأىالينا،ضخمة جدا من صحفيين كأجانب كمتظاىرين 

.  اللقاء درجة أكلى، من أحلى صنفككاف
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 كل من محشور في زاكيتو، محاصر كمحصور الرئيس.  حالو يكن االنفراج كما تصورناه، إذ بقي الحاؿ على لم

كراـ اهلل محاصرة .  على الخركج من موقعنانجركءكالقناصة في أعلى البنايات حوؿ المقاطعة بأكملها، كنحن المطلوبوف ال 
 بيتونيا كالبالوع، حاجز كحواجز ال تحصى من حاجز سردة، حاجز قلنديا، حاجز.   بأكملهاالدنياعن كل قرية كمدينة، ككذلك 

 في بتنا يضرب كذاؾ يضرب حتى ىذا.   الفعلكردات الحصار كتشدد فازداد عدد العمليات كازداد.  كل الجهات كالمداخل
 أعد خطواتي بدأت.   باألجواء، أجواء السلطة كمن فيهاأندمجبدأت ، مع كل ذلك، ذلك كمع.  تدكر كتدكر ببل توقف

 يعني منصب، يعني رتبة، يعني سلطة، من القائد يعني فاالقتراب.   ألف حسابللمنصبكخطوات الساسة كالقادة كأحسب 
 يقوؿ كذاؾ يحلل كآخر ينتقد كيترفع مع فهذا.   السباؽ على األخبار كالتلفزيوفككذلك.  راتب، يعني ككيل لوزارة، ثم كزارة

 كإصبلح الفساد ديموقراطية كلمات كبدأت.   ىب كدب من مصطلحاتبما ألفاظ تتحفنا كبدأت.   تبدأ باسموالمنتفعينقائمة 
 الموكب من حيث أدرم كال أدرم أنجر كأنساؽ مع ككجدتني.  كإعادة ىيكلة الحكومة كنواب الشعب تغزك القنوات كالجرائد

 خطيبتي كما ظن الناس كظنت أك  صاحبتي،ف لورا ا إذ.   المسألة بلورابدأت.  التلفزيوفمحطات كأدخل سباقا محموما نحو 
 قالت لي في إذ.   معقوال في التلفزيوف، بل محبوباكبدكت.   أف جاد اهلل علي فجدت أناككاف .  PBC معي لقاء حيا لل أجرت

 فقالت من ىو؟  كقالوا عني سألوا البحرين كحتى  والعربية وأبو ظبيالجزيرة زمبلءىا في كأفثاني يوـ أف المشاىدين أحبوني 
 الكاكي لبست فبدؿ.   األخبار كأبدك محترما مرموقا في التلفزيوفكل ىي إال أياـ حتى كنت أتصدر كما.   كزنولوكقائد تنظيم 

 بملء الفم ديموقراطية كىموـ الشعب كإعادة ىيكلة كأقوؿالبدلة، كبدؿ السبلح حملت القلم ألوح بو كأنا احكي كأشرح 
 الخم، في الحصار، في ىذا فأنا.   من ذاؾبأم األمر أني ما كنت على اتصاؿ كحقيقة.  ما أدلي بو من تصريحاتحتى صدقت 

 فقدت االتصاؿ بنبض الشارع كبت ال أعرؼ عن ناسي ،بفلوؿ القناصة كحطاـ المباني كالسيارات مختبىء عن األعين كإسرائيل
 فماذا.   مقاالت أبي ثم أىاتفو بالخلوم حتى يشرح ما ال أفهمأقرأ ال أبدك غبيا، بدأت كحتى.  كالتلفزيوفما اسمع من لورا 

 الشاشات كالقنوات ألتحفها بما يغنيها كيجعل نشرتها مدعومة بما لذ كطاب من األقواؿ إلىبهذا كما يقصد بذاؾ كمن ثم أعود 
 ما جعل لورا كىذا.   خبلؿ أسابيع، صرت علما، بل نجما من نجوـ التلفزيوففلنقل بين يوـ كليلة، أك كىكذا،.  كالتحليبلت

 طبعا الوشمي ما جعلني أتضايق ألف كىذا.   بالوشميأم جدتها أثنت علي كقالت بالحرؼ أني أذكرىا بالمرحوـ، ألف بيتفرح 
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 كبذاؾ السوء كما كنت أظن، فأكؿ قبيحالكني مع الوقت، كحين فكرت في الموضوع، كجدت أف الوشمي ليس ... معركؼ
 كنا نحكي كإف.  كفينا النور ليسوا شذكذا، بل ىم منا، منا لكن شاذ من أصل نور؟  نورم.  آخر ىو ابن البلد كابن الوضع

 النور ليسوا كأف الفم عدؿ كعدالة كركح الشعب، فأين العدالة إذا قلنا أف النور ليسوا من الشعب، بملءكنتلمظ كنخطب كنقوؿ 
 كقضيت النور أـ ىو الشعب أـ القادة؟  أىم:   ما جعلني أتساءؿكىذامنا، كأف النور ليسوا قادة، كأف القادة ليسوا من الشعب؟  

 ركزت على الخلوم كالتلفزيوف كبدأت صعودا للقمة حين تدرجت في ألنيأياما كأسابيع كأنا أفكر، ثم تخليت عن التفكير 
.   بدخولي التلفزيوف حققت إنجازا على كل صعيدفأنا.   كبت أحلم بوزارة ألف الوزراء ليسوا أفضلالخيلالمناصب كسباؽ 

 كلدم أب يشرح كيفسر كل عسير، فلماذا ال تدرجت، مقبوؿ، كقولي معقوؿ، كعندم خبرة بفنوف القتاؿ أفادتني حين فشكلي
ف ا عاد ىناؾ، إذ ما شك؟  أىناؾ كبمنطق؟  مقبوؿ ال أعلو كأتطاكؿ كأنا معقوؿ كشكلي كلماذاأصلح لوزارة فمعالي الوزير؟  

 االرتجاج ثبت أخيرا كبت طبيعيا عاديا مثل كأف طمأنني كقاؿ الكسور في جمجمتي باتت أصلب كشفالطبيب في آخر  
.  جداعادم

 ال أختلف عن الباقين ممن ىزموا كأني تقوؿ أني أسوأ ألني أىتم بالمنصب كالتلفزيوف سعاد.   سعاد تقوؿ العكسلكن 
 ضمير في أىناؾ عدؿ؟  أىناؾ حق؟  أىناؾ مجاؿ لقضية؟  أىناؾ الشعب كالقضية؟  آماؿ.  كىزموا معهم آماؿ الشعب كالقضية

 ثم انفضوا كبتنا ال نعرؼ من نقتل، نقتل شاركف أـ يقتلنا الناس الدكؿ فبعناىا كحملنا السبلح فدمرنا كلحقنا باعتناالعالم؟  
 مثل كتتضاءؿ مع الوقت، تذكم األشياء إذ.  التاريخ مهم، مهم جدا، ألف الوقت يحمل معو عفن الوقت!  كيقتلنا الوقت

 يزحف كيدب نحو األعلى، ثم شابا فجا يحلم بأجنحة للطيراف، ثم كهبل يرضى بالمشي حلوا اإلنساف طفبل يبدأ.  اإلنساف
 بنزكؿ، نحو األسفل، نحو كلكن كعلى قدمين، ثم عجوزا محني الظهر على عكازين، ثم العودة إلى زحف البطن الهوينا

 األشياء كل.   األشياء إلى آخركل.   اإلنساف، ككذا التاريخ كالقضية كىموـ الشعبىذا.  البلشيء كالتبلشي كسكوف القبر
. تذكم مع الوقت كعش دبابير  يقذؼ بآالؼ الزبانات كلسعات في كجهي  فانفجرتا كسعاد أف أقوؿ مثل ىذا الكبلـ للشابتين لورا حاكلت 

 ماذا لم يعرؼ معنى مواجهة الموت كل لحظة؟  لمن أقوؿ فماذا.   أرد ككيف أختبىء كأتوارلكيفالقرص كما عدت أعرؼ 
 أقوؿ لمن لم يعرؼ ذؿ االنكسار أماـ القوة كالدبابة كنزيف الحصار؟  ماذا لمن لم يذؽ طعم الحرماف من رشفة ماء؟  أقوؿ
 مع الوقت ثم القضية كخيوط الحب تبدأ حلوة، صلبة، قوية، كأف التاريخ كالقضية؟  كأف شك أف اإلنساف مثل التاريخ؟  أىناؾ

 أم كقت؟ عن  نتكلم؟ أم التزاـ فعن.   من يحكم، كليس اإلنسافىو أف الوقت أمتذبل كتموت كتتبلشى؟  
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 الوفود تتوافد كالسيارات كالصحفيوف كاألجانب كشباب حيث ساحة المقاطعة كمقر الرئيس . سعاد في الساحةكقفت

 في معتقلة، إال أف كجهاء السياسة كبعض الرئيس الزمن صعب جدا، فرغم أف ىذا.  كالسياراتبسبلح كالكاكي كحطاـ المباني 
 كآخر يشجب حتى امتؤل شريط التسجيل يقوؿ فهذا.   على الشاشات كالميكركفوناتيتسابقوفالوزراء، بل معظمهم، ما زالوا 

 كالكاميرا المسجل  كأكقفت.   أماـ مقر الرئيس في راـ اهللمن PBCاؿ.  ال جزمشكراانتهى الوقت، : فقالت لورا باعتذار لطيف
 كيهزاف برأسيهما ثم يفترقاف كىما ما زاال يهزاف األيدم كيلوحاف من بعيد كىما يؤشراف رأتهما.  يناقشفتبعها مجيد كأخذ 

.  تبكيكبدأت!  مجنوف، مجنوف، كاهلل مجنوف:  كصلت أخذت تنعفكحين.   لورا كىي تلهثكجاءت.  بعنف كغضب
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 ىذا كال تقابلي ذاؾ قابلي.   أدكاتومن يريد أف يحتكرىا، أك باألحرل، يجعلها أداة مجيد!   المشهد كم تكررىذا 
 أعرؼ، كأنا أشتغل من الداخل كأنا من ىذا كال تسمعي من ذاؾ كىذا ببل عقل كذاؾ ببل فكر كال يفهم، كأنا أفهم، كاسمعي

 حصاره كأخذت من البداية كانت تسايره حتى تمادل كبدأت تمل في.  كأنت مراقبة بعيدة كال تعرفين بما يجرم تحت األنفاؽ
 كنحن  الحكم؟ ىو الوضع في السياسة كمع الساسة كرجاؿ أىذا.  تتساءؿ عن حقيقة مشاعره نحوىا كحقيقة مشاعرىا نحوه

 تلك األياـ، كتذكرت.   شيء كثير، قالت سعاد، بالنسبة لهم نحن ديكور ال أكثرال نحس كما نفعل؟  ماذاالنساء ماذا نعرؼ؟  
 كتلك الكلمات كحنين الشعر كالقضية ككىج صوتو عيناه، ككانت شفتاه، ككاف ككانت.  الوىمأياـ كانت كالطفلة تقتات 

 لها إال الذكرل كصورة عينيو الفاىمتين الحانيتين كصدل الكلمات المشحونة يبق لم اآلف، ما بقي اآلف؟  لكن.  اإلحساس
 كتمر.   يقسو، كيعود المقاتل إلى نفسو كينسحب العاشق كالمعشوؽثم حنونا، كاف رقيقا، لكن للحظات كاف.  الشعركحنين 

 المسؤكلة ككأنهاأين أنت؟  :  يتلفن كالسابق كيقوؿ لها بلهجة عتاب كتساؤؿكيعودالشهور كال يسأؿ، ثم يذكر، ىكذا، فجأة، 
 جرحتها فأعلنت الثورة كالعصياف، كلمات قاؿ لها كأخيرا.   من رفقتو كدؼء حضورهىيعن غيابو كعن حرمانو كحرمانها 

 أنساه كينساني كال أتذكر إال أني ثمأنا ال أراه إال صدفة، بضع لحظات، :  لها تلك المرأة، زكجة قائدقالت.  فانقطع الخيط
 قدرنا نحن النساء مع ىذا.   البيتفاتحة أعيش لشبح رجل، أـ األكالد، ككأنيزكجة رجل في مكاف ما، كأني مرتبطة كمربوطة، 

 رجل المرتبطة المربوطة بخياؿ لست.   لست األـ كال الزكجةأنا.  قدرمليس :  سعادىمست!   قدرناىذا.  القادة كمع التنظيم
.  الخيطكانقطع أكوف؟  فلماذا كاف القائد شبح رجل، إف.  أك ظل رجل

.  حنينها يتجدد كنياط القلب تعزؼ أغنية مبتورة فينساب الحزففتحس ىو اآلف يمر ىناؾ بين القادة كالصحفيين كىا 
 خمسة، فقدت العد حين انغمست في بحث تائو أربعة، سنوات، ثبلث.   يراىا بعد كل السنينحينكأخذت تتصور ما سيقوؿ 

 لكنو قريبا، ىو في محورىا ليس حبيبا، كليس كظل.  رجاؿ تجد إال رجاال أشباه كلم.  فلسطينكعن حب كبير مثل  عن معنى
.  الجو اختبلؼ المطر كنهمارمثاؿ  لرجل حقيقي صامد مثل التمثاؿ ال يتأثر با
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 ككانت األمن للحظة ثم مشى كصعد الدرجات بين الحراس كرجاؿ التفت.   في الساحة بين الناس فلم يقتربرآىا 
.   كيذكر ما كافيذكرني لم يلتفت يعني نسيني كإف التفت يعني ما زاؿ إف  !  نآلسيلتفت اآلف، سيلتفت ا: تخفق كتهمس كتقوؿ

 يلتفت بعيدا عنها كعاد.   لومضة صغيرة كرآىا ىناؾ تنظر إليو كالمشدكىة كىي تحملقببطء كصل آخر درجة التفت كحين
.    الحراسبينكمشى خطوات للداخل ثم اختفى 

 صوتو كرنة ما في شحنة عينيو شيء.   ىو ليفجرىاكجاء أحبتو قبل سنين كانت مملوء ة باألحبلـ كالعواطف، حين
 شهوة فيها اندفاع إلى اإلحساس كحنين الركح كالعواطف كجنوح الجسد بكل.  سياؿ يترقرؽ كخرير الماء يناديها فاندفعت إليو

 إلى نصفين، كىوية منقسمة إلى نصفين، كركح المنقسمة بالبلد.   بكل المنسياتذكرىا.  ال تقول على إيقافو، اندفعت إليو
 فيضاف الحس كالشوؽ كالحناف كمزيج الطوفاف، اللقاء مثل ككاف.   أفق يناديها حتى تمخرعنكطيارة في طرؼ الخيط تبحث 

 كاف حقيقة في كاقع ال أـ كاف الحب كىم اللحظة ىل.   كصوت آسرجميلةالحزف كاللهفة، كفرح طفولي غامر، كنغمة 
 كانت دمشق أك بيركت إف.   كىو بعيد في أم مكاف في المنفى حيث تنقل بين الجبهات كالهزائم كقتاؿ الموتالضفة في ىي

 البعيد أضحى قريبا لكنو ظل بعيدا ألنو ىناؾ كاآلف.   لعواصم كانت منفى، كلها ىجراف كتمزؽ كبعاد القربأسماءتونس، كلها 
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 يأتي، كتنتظر كال الساحة كجموع الناس، تنتظر اآلتي كال يأتي، تنتظر الحل كال يأتي، تنتظر الحب كسطفي السلطة كىي ىنا 
.  السبيل لتحقيق الوصوؿىوأف يصحو كيقوؿ لها، كيقوؿ لهم، أين كصلنا ككيف كصلنا كما 

 كتصرخ أف تركض في الساحة أرادت.   البحثكخوار بعيدا كتركها كسط الساحة فأحست بضياع كالسابق التفت
 في البحث لم تلقني أنت.   لو أنت مجنوف مثلي أنا، لست بأفضلتقوؿ.  خلفو كتقوؿ لو ما لم يسمعو أكؿ مرة في ذاؾ الوقت

 أما.   كجد نفسو، لقلنا أعطتو كأعطاىاآمين كنت لها لقلنا لو أنت لها؟  ىل أنت لي؟  ىل.  كأنا لقيتك كأضعتك مثل فلسطين
!  ىذا تدىورانهيار، تسرح في الدنيا كتنأل عني كتنأل عنها كتظل تدكر مثل النحلة لكن ببل عسل كال زىرة فهذا إىدار، ىذا أف

 مطلوب، كىو كىو قيادة في الدنيا مثل ىذه؟  أرأيت!   بوكيل لوزارة ثم كزارةيحلم!  مجنوف:  لورا كقالتمرت
!  يحلم بوزارة كسفارةكالقناصة، كىو المحبوس خلف الجدارف محاصر

. ىذا تعويض:  بهمّ ىمست
 الشهداء يصل جهنم؟  من صف طويل عن؟  المدف خراب عن نسف البيوت؟  عنىذا تعويض عن ماذا؟  :  لوراصاحت

.  ىذااسمعي
 كرجاؿ صغار كرجاؿ ببل كزف كال قيمة في ىذا الركاـ كبار المسجل كأسمعتها كلمات كبيرة كصغيرة لرجاؿ كأدارت

.  دبابيرعش ببل عسل كال خلية، نحل.   طريق مسدكدنهاية،كالمستنقع كنفق يمتد ببل 
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.  الكلمة في جو الصمت فتبلشت كابتعدت عنوكنفخ.  اقتربي: قاؿ

 كرؽ، ثلج ينهّل كيغمرىا بشك قصاصات انطلق مثل المارد، فراش أبيض، كفجأة.   تظن أف التاريخ انتهى أجلوكانت
 الرجل، كنت.   إحساسي كشعورمجعلتك.   قلبي كخياليأعطيتك.  ضعنا، ضعنا يا حب كضّيعنا: كقالت.  كخوؼ كتشاؤـ

 المحرر كالنخاس؟  أتكوف الحب كتكوف القيد؟  أتكوف.   فحقدت عليكاستهنت بإحساسي ثم.  كنت الساحر، كنت اآلسر
 مفرغ من مضمونو، كأعيش ألتلقى ضرباتك كإىاناتك كأقوؿ فلسطين رقم أكوف مثل النعجة، ظل ممسوخ، نزكة صغيرة، كأنا

 لوال جبلدم ارسخ في الذؿ كال أقول على رد الظلم كأنت الظالم، أنت القاسي، كما كنت تكوف المرأةعاشت حرة كأنا 
.  العقدفانفرط.  أخضع لن أنا.  خضوعي كما كنت عليو

 كشوارع كالدبابات، كالطيارات،.   البلد المهزكمة تظلل عينيوكظبلؿ تراه في ىذا الحاؿ، نغم مشركخ، قلب تائو، كاآلف
 المكتب من خلفو تظهر راـ اهلل كالبيرة كنافذة. مطحونة كمتاريس، كشعب تائو، كجموع مشاة في الطرقات كعلى الحاجز

 ظبلـ.   أف تدنو حتى يخرج من ىذا الكهفالساعة إليو، كاف بعيدا، يغرؽ في الصمت كالتأمل كينتظر نظرت.  كحدكد القدس
.  الحاجز كالممنوعكيخترؽ كحدكد القدس كجموع مشاة كطوابير على الحاجز، كىو العاجز أف يصل ىناؾ كيتحرر الضفة

 المهد كالقيامة كتحت الصنوبر في الشارع، ذاؾ كشموع قربو كألقت نظرة من نافذتو كرأت أطراؼ الصنوبر جلست
.   كالجرافات كأثبلـ الحفر كالببلعات، كىدـ كردـ كمواسير تنزؼ ماء كركاـ الحربالشارعالشارع، اثر الشارع، تراب 

 عيناه كالنرجس ككانت.   تهفو مع الريحكفراشة كانت  أياـ.  الحب تلك األياـ، أياـ مشاعرىا األكلى كدكار كتذكرت
 نتوىم في لماذا!   كيصاب القلب؟نرفرؼ األشياء تتغير حين لماذا.   تحت العظمكماكالكشافات تكشف ما تحت مبلبسها 

 من ذكب العشق كمن األشياء الصغيرة، ىمسة، كلمة، نغمة، إشارة ككل األشياء الرقيقة كنتوجع نئن لماذاأف الدنيا جماؿ آسر؟  
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 كتغدك.   البيوت ينطلق الحب مثل الزىرة، زىرة صبار بين الشوؾكخراب في الحرب كدمار المدف حتى.   في الحربحتى
 لماذا!   يردع نزكات مجنونة كدكار العقل؟رادع نغدك مثل األطفاؿ ببل لماذا.   أكثركتؤلمأعمق معنى كأبعد أثرا، أحلى كأغنى 

 غصة، أية!   مأساةأية!   األرض، سحبات األرض حين نهبط من ذاؾ الحلملكن!   نخفق كنناجي الريح؟لماذا نسرح؟  لماذا
.  جرح اليوـ، آه يا بلدميا جرح األمس،  يا.  القلبشقوؽ عميقة في عمق الصدر تنفث نيرانا محمومة كنزيف 

: قالت
 كل الجراح كشظايا الحرب كحطاـ مع أف نحيا بقايانا كبقايا العمر؟  تريد أف نرجع كنعود لزمن كّلى بنا؟  تريد-   

   طريق؟ أىناؾ أمل؟  أىناؾ في بلد تقتات على األكىاـ المندثرةالركح 
.  الطريقنحن.   منااقرب الطريق قاؿ

 أف تلقاه، في أف يجيء في في الماضي، قبل سنين، تغفو كتناـ على أمل كانت.   إليو كرأت عينيو ببل إقناعالتفتت
 ككانت.  أصغر مخزكف عواطفها مثل البركاف، كانت كاف.  كيحضنها كيضيء ليالي كحشتها كيبعث فيها إحساس الحياة

 اعتاد عليو، ثم حدكده، كصراع النفس بين ما الخوؼ، كحدكد الناس، كخوفو ىو من أف يفقد لكن   .بحاجة لذاؾ الحب
 ال يدريو، أف المرأة مجرد نزكة، أك مزركع في نفسو، في عمق العمق، ربما يدريو، شك.  الممنوع كالمحـر كاحتقار الجنس

 المرأة فرج ال أكثر ظل، نار، المرأة المرأة.   بو في ماء ضحلكتلقيحس مطلق، فتنة كإغراء كجنية تسحب أعصاب رجولتو 
. كىو الخّياؿ  كاف عليو كنظرة قبيحة للحب كالجنس كجسد المرأة كجسده كما اقتربي فكساىا الرعب من أف تعود إلى الماضي قاؿ

 كالصداقة تبعاتو كيغدك كالتائو ال يقول على فك اللغز، لغز المرأة، لغز اإلحساس كالحب النظيف منىو كما يهفو إليو ثم يهرب 
. كالفهم الحر

 كاختبلطو كفوضى اإلحساس كتربيتو كما ىو مزركع في حزنو تقول عليو كعلى ىل تحضنو؟  ىل تهفو إليو؟  ىل
.  ىو اللغزذاؾ.   ال يعرؼىو.   ال تعرؼىيالداخل، في عمق العمق؟  
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 الحصار حوؿ نابلس ما كاف.   الطرقات الملتوية في شعاب الجبل بين األشجار كأجمات الشوؾمشت.   لنابلسرجعت
 تعاني ىجمات الغزك كل ليلة، بل كل نهار، غزك كفتك زالت بالذات، أـ التاريخ كالهوية، كانت ما نابلس.  زاؿ شديدا كالعادة

 فالوالد عاد، فكوا أسره، تبادؿ أسرل، فاختصركا العودة ال بد من لكن.   المباني كحياة الناسفيكاقتحامات تترؾ آثارا كحشية 
 جسمو السجن أكلت عمره كىدت سنوات.   أكانوقبل أبوىا فبات عجوزا أما.   كبقايا شبابنفسالحكم، كأبقوا من بقي لديو 

. البواسير أزمة مزمنة في الرئتين، التهاب المفاصل كالغضاريف كعدد ال يحصى من كاألمعاء، في المعدة قرحة.  كبات عليبل
.  ناـ إال بإبرة، خليو يرتاحماخليو نايم، أكعي تصحيو، مسكين :  لها أمها بشركدقالت

 كأشاكر أفكر قد عرض عليها الزكاج فقالت إصبر، دعني كاف.   في المطبخ تتأمل كتحاكؿ الوصوؿ إلي نتيجةجلست
 اليها بحزف نظر  نزكة؟ زكاجا أـ أتريد.   من غير أساسيصمد زكاجنا لن قالت.   منا كالعمر يمرتهرب السنين قاؿ.  بالموضوع

 معو كتموت معو كتعطيو ما تملك من إحساس كقدرة كتعيش تتمنى أف تبقى في راـ اهلل كانت.  يتمزؽكقلق فأحست بقلبها 
 مؤلكا الشاشات كالمناصب فانفرط الناس كانفلت األمن الساحة، مجيد أكلوا أمثاؿ.   كأمثاؿ مجيدالدبابيرالفهم كالتصدم لعش 

 كبت في الحكم، في فوضى.   كالفصائل كعادات الناسالحكم أيضا في البنية كنظاـ فالمعضلة.  قبلكاختل الوضع أكثر من 
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 الجهل؟  ىذا تبني دكلة ذكية من كيف.   من إسرائيلكتجبرسوء في التربية كالتوزيع كالعدالة كحقوؽ الناس، كقمع كضرب 
سنكوف :  لها في آخر لقاءقاؿ منخور؟  بشعب تقاكـ آفات القوة كاالستيطاف كيف  ضعيف؟تتخلص من األمراض كالجسم 

 نحن نقاكـ اسرائيل ىا.   اليو كرأت عجزه أماـ الصراعات كالتفسخ كجباؿ الشكنظرت.  نعمل معا كنقاكـ معا كنبني المنهار
 كجهل كتمزؽ كارتداد الناس إلى فقر.   بشعب مضركب في بنيتو كقيادتو كحضارتو كلقمة عيشوالغربخلفها أميركا كعلوـ 

 كجاءكنا ببدع كخرافات تودم بالعقل كتسحق ما بقي من دنيانا نقاكـ من ىربوا من كاآلف.   اهللعندبانتظار الحل اف ينزؿ من 
 تركة عقيمة، نظاـ منخور من أساسو، فكيف تبني سنة، للخلف مليوف ردة.   لعصور الكهفكتسحبناالمنطق كتزيد الهوة 

 ما، اختفى فجأة، غاب عن السمع كالرؤية كلم تجده في أم ألمر لها كل ىذا كقالت آمين، لكنها حين احتاجتو قاؿيهدـ؟  
 تحتمل أف فهل.   كما احتملتونفثتو تلك المرأة، زكجة القائد كما قالتو كما كتذكرت.   تلفونو ال يستجيب ، كال الخلومحتى
 لشبح رجل؟   امرأة

 لها أبوىا بوضوح، قاؿ
 يرعاؾ كيرعى رجلك مطلوب كانت كبرت كالـز لك عريس كبيت كأكالد الستر.  زكجها بنتي الواحدة ما الها إال يا-  

 يسعدني أنا.   لو ىذا على لسانيقولي.   الرجاؿ، دغرم كشريف كقلبو نظيف كلو مستقبلكل الرجل كال كىذا.  حياتك
.  اهلل، مبركؾيا.   كقولي موافقتلفوف أضربي.  كيشرفني اني أناسب كاحد مثلو

 خافت، أمها بصوت ىمست
.  نحكيالـز.   شوماستني-  

 بغلظة، فقاؿ األب سمعها
 راحوا للغربة كما حدا ككالدؾ.   كأنا يا اهلل الدايمكانت.   أـ سعيد البنت كبرتيا مين كعن شو؟  مع تحكوا؟  الـز-  

 البنت تقعد كتبور كتصير عانس؟ بدؾ.  سائل
 أبوىا، خريج السجن حتى.  عانس كمستورة كظل رجل:  ىو الوصفىذا!   ىكذااذف!   تبور كتصير عانسالبنت

المتقدـ يقوؿ ىذا، ماذا عن الناس؟ 
 فخرجت من عنده كىو تتبعها، لها إشارة خفية كي كأشارت.   نحكيبعدين:  األـ خلف ظهره كقالت ىمساغمزتها

. باردىاتوا الدكا، اعملوا لي شام، كسكركا الشباؾ الهوا : يقوؿ
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 مرتفعة أفراف، قباب أثرية كحمامات، كمآذف مداخن.   ما زالت كعادتهانابلس.   بها للسطحكصعدت أخذتها
 الغد؟ الماضي، كىذا الحاضر، ماذا عن ىذا!  كصلنا أين.  كقناطر لقصور األمس

 األـ، قالت
 أنا مع أبوؾ، ركحي لو اليوـ قبل بكره ألف الزكاج ال بد عشت يا بنتي، إذا كنت ناكية تعيشي معو مثل ما شوفي-  

 حياتك انت، حياة ببل حسرة كباؿ حياة، اذا ناكية تعيشي لكن.   كال ظل الحيطالرجلمنو، ستر ككالد كأمومة كظل 
 تقولي لي بتحبيو ألف كأكعي.   الرجل زم أبوؾ كيمكن أمر ألنو قائدىذا.  مشغوؿ، شوفي لك كاحد مش مربوط

.   أكعي أكعي،.   تشوؼ الشوؾ كرد كريحافالواحدةالحب ممكن يخدع كيخلي 
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 ىمسا، قالت
 كقلبي؟ طيب -

 بحـز كثقة، األـ ىمست
 تعيشي بدموع ناكية.   الضعيف ممكن يضعف كتصير الواحدة ما بتسول إال دموعهاالقلب.   قلبكقوم-  

 ياخدكه بظبلـ ييجوا تعيشي كأذنك عالباب خايفة من العسكر كالثوار ناكية تعيشي بدموع الكبت؟  ناكيةالخوؼ؟  
 كجسمك ينهد من األعباء كمن الوحشة كغيرةالليل كانت كحيدة مع كوـ كالد كمسؤكلية كقلة كتعذيب كحيرة 

 داير بين الثكنات كاالجتماعات كلما تناديو يقوؿ مشغوؿ، كيظلكانت شابة كعندؾ إحساس كمشاعر كبكره برميك 
 مين ىو ككالده؟  حتياجاتكقلبك كجسمك كاك كانت؟  طيب.   تنظيم، أنا مش فاضيأكامر ىم فلسطين، ،مسؤكلية

 قلبك تخلي ما.   تعيدم التفكير ككوني قويةرأيي بصريح العبارة، أنا من يعني  كاحتياجاتو؟ كأكلو كبيتويرعاىم؟  
 كاستغراؽ، بحيرة ىمست. يقرر
!  كعقليطيب-  

.  الحافة ككقفت ىناؾ كلزمت الصمتنحو بحزف كأسف كمشت خطوات رأسها اليها بتأمل كىزت نظرت
.   لها مزيج اإلحساس كالعقل كالفكر كالعواطفبالنسبة ليست عواطف كحب كأحبلـ، أعمق من ذاؾ، فهو المسألة

 الحصار، لكن مستقبل ما ستكوف مع أم ىذا ليست بالماضي حين أحبتو كىي صغيرة، كال بالحاضر كىي تحبو في كالمسألة
 المعقوؿ أف تتزكج من رجل ثابت على أمن المعقوؿ أف تتزكج من رجل مفرغ من األحبلـ كاالىتمامات كالقضية؟  أمن.  رجل

 ىي، فكرىا ىي، كثقافتها، كتاريخ أبيها كما عاشت في أجوائو، ثم نوعها بالتحديد، ىي كببل أعباء إال ذاتو؟  أجنحةاألرض ببل 
 كاف الرجل ال يتحرؾ اف  عنها؟ كماذا الفقر كىذا الدمار لو كحده؟  كىذا الهزيمة شر.   فيو كما نغرؽ في أكحالونحنالواقع كما 
 يستحق أف تحبو كتعيش معو؟ كىل، أىو فعبل رجل؟  لقضية كمن أجل البلد كاالناسمن أجل 

 المغرب مضمخة بدـ الشهداء كالضحايا كدماء عند ببطء ككقفت بسكوف خلف ظهر األـ كرأت السماء مشت
.   دنياىا لها معنى كعمق كأملكيجعل نابلس ىي مثلي أنا بحاجة لرجل، رجل حقيقي قادر أف يعطيها كأف يغنيها كقالت.  نابلس
 من أمثالو ليس رعاية، الزكاجكنسي الوالد أف . الـز لك عريس يرعاؾ كيرعى حياتك: كتذكرت كالدىا كىو يقوؿ! لكن كلكن،

 من علمها؟  من رباىا؟  من كاف الوالد قد نسي أك تناسى، فهل تنسى ىي؟ إف.  بل عبء كبير ككحشة كبيرة كخوؼ كحرماف
 الوالد، خريج ىذا ىذا، كحتى كمطبخ الحوش كأبن غزة؟  كاالقتحاماتحمل ىموـ كل العيلو كىم المشغل كىم الجيراف 

 أضحوا األبناء رغم كبرىم، كقد ككذا  كشفاءه؟السجن كالمناضل، من حمل ىمو كىم السجن كالمحامي كمرضو كدكاءه 
 عندؾ قرشين كأسددىم إذا اهلل فتحها عظمي،يمو األكالد نخركا : رجاال بشوارب، ما زالوا يرسلوف لها المراسيل كالمطالب

كانت بحاجة اال زكجها  الواحده ما لها األب في األمر أف باب اهلل دكما مغلق، كإذا انفتح فليس علينا، كيقوؿ كالغريبعلينا؟  
نسي الوالد أف .   كاف امرأتو كىو غائب، كىو في السجن، كىو يناضلالراعييرعاؾ كيرعى حياتك كنسي الوالد أف لرجل 

.   كبيانات، ببل أكسمة، بدكف مشاعلكشعارات، لكن بصمت، كبدكف دكم الراعي كاف امرأتو
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 مشى نادتو،.  صدرهفوؽ كالهبلؿ األحمر  ينزؿ من األمبوالنس بسترتو البيضاء كالصليب رأتو.   أحمد عند الدكارلمحت
 يقوؿ كثالث"   شامكباية" كآخر يقوؿ ،" قهوةفنجاف" يقوؿ ىذا.   كالمتاجر تسلم عليوالدكاكيننحوىا فامتدت األيدم من 

."  قهوتكم باألفراحنشرب: " بجدية كدكف ابتساـكيقوؿ يسلم مثل الكبار برفع اليد نحو رأسو كرأتو."   كنافةصحن"
 لو كىي تحييو، قالت 

! كمعارؼ شاء اهلل، صار لك شعبية ما-  
 رأسو كقاؿ بشركد، ىز 
.    اإلسعاؼىذا-          

  اليو لتستفسر فأكضح باقتضاب،نظرت

. أعرفهم اإلجتياح أسعفت الناس كصرت قتك  -
 مشجعة، تابتسم  

.  عرفوؾقصدؾ - 
  باىتماـ، إذ كانت قد سمعت من أمها عن أحوالو،سألت.   رأسوىز

 كبعدين؟ طيب-  
 تسأؿ بقلق كفضوؿ، فعادت.   يجبها بل ظل يمشي ببل تحديد لوجهة سيرهلم

 كأبوؾ؟   كأمك  كالدراسة؟ كبعدين؟  طيب-  
.   تحدؽ فيو كىو ينظر فوؽ كتفها ألبعد منها، ثم توقفأمامو يجبها، فمدت يدىا كشدت بذراعو كاعترضتو ككقفت لم

 بإلحاح، سألت
 كأبوؾ؟ كأمك مدرستك؟  كيف-  

 تلح، فعادت.   يجبها كظل ينظر فوؽ كتفهالم       
 مين ساكن؟ مع        -  

 فظل."  أقعد" بذراعو كسحبتو نحو مقعد خشبي طويل على طرؼ الرصيف كقالت فشدت.   بعيدا كلـز الصمتالتفت
.   صامتا ال يتحرؾكظل فنزؿ بارتطاـ كجمود شدتو.   المذىوؿمثلكاقفا ينظر حولو 

 بحناف، قالت
. كبير يا أحمد يا حبيبي، انت صرت إسمع-  

 كقالت فاستدركت.   اليها يحدجها كما لو كاف يعاتبها كيؤنبهافالتفت أذنيو كما المطرقة على" حبيبي" كلمة كقعت
بتراجع، 

.  طيب، انت صرت كبيرطيب،-  
 بأسف، سألت كأبوه؟  كأمو مدرستو؟  لكن.   فهماكربما اليو كإلى شكلو كرأتو أكبر من سنو طوال كعرضا كنظرت

 تظل من غير تعليم؟ معقوؿ-  
 بذراعو كألحت، فشدت.   برأسو يتهرباستدار

 غير تعليم؟ من-  
.  يجبهالم

 موافق؟ أبوؾ-  



 100 

 تلح، فعادت.   يجبهالم
 جاىل؟ تطلع-  

 اليها ثانية يحدؽ فيها فقالت موضحة بتأف، استدار
.    غير تعليم تطلع جاىلمن-  
 بجفاء، قاؿ
.  في اإلسعاؼأنا-  

 سنة عمرؾ؟ كم!  صغير انت بس  -
 بتذمر، ىمس

!  كماليمالك-  
.  كيمكن أقربمجيد مالي، أنا زم أختك، أنا زم بعاط-  
 رأسو عدة ىزات كتمتم بشركد، ىز

.  أقربيمكن        -  
 يسأؿ عن أىلو كأنو مشغوؿ بالمنصب كالتلفزيوف كالوصوؿ عاد للحركة كالتعليق فتذكرت ما قيل لها أف مجيد ما انتبهت        

السريع، فقالت بأسف، 
 كأبوؾ؟ طيب        -  

.  كتفيو ىزة صغيرة فهمت منها أف األكضاع ليست حسنةىز         
 موافق؟ أبوؾ-  
 على شو؟ موافق-  
! حالكمن غير مدرسة كبدكف تعليم كبعيد عن أىلك كعن البيت كناسي ...  ىذا الحاؿ على-  
 ببركد، قاؿ
.  مش ناسيأل-  
 تظل داير سرحاف كل يوـ في مكاف معقوؿ تعيش كل يوـ في بيت؟  معقوؿ  العماؿ؟ تعيش زم معقوؿ.   ناسيطبعا-  
 لوجهة سيرؾ كمن غير تخطيط للمستقبل؟ تحديدكمن غير 

 بسخرية سوداء، سأؿ
! المستقبل؟-  

 ببل مستقبل؟ تعيش معقوؿ.   يا حبيبي المستقبلطبعا         -  
 بجفاؼ، فقاؿ" مستقبل" كلمة كاستفزتو" حبيبي" كلمة استفزتو

.  اللي ىناؾشوفي شايفة الناس؟  مش مستقبل؟  أم        -  
 جامعات، رجاؿ كبار كرجاؿ صغار ككذلك شباب ىناؾ كرأت العماؿ كعشرات الشباب، شباب خريجوف، نظرت

.    الدكار بانتظار عمل، كبدكف أمل بإيجاد عمل، فقط يجلسوف، كبدكف أملحوؿأكالد بعمر األطفاؿ يجلسوف فرادل كجماعات 
 تعلق، فقاؿ مستطردا، لم

!  بس اللي ىناؾفيها، األقل عندم شغلة أشتغل على-  
 لحظة كعاد يفكر كينظر لبعيد، لبعيد بعيد،  كصمت
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 نحكي عن مستقبل؟ ممكن كنت ىناؾ، أنا كانت ىناؾ، لو  -  
 فجأة، فسألت بقلق، ككقف

؟  رايحعلى كين- 
 بذىوؿ، ىمس

.  عندم شغلأنا-  
.  يغيب بين العماؿكرأتو
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 الرىيب السور.   يعملوف في البيارات في قلقيلية ثم انضربواكانوا.   كانوا عماال ، بل أجراءما.   العماؿ عاش حياتوبين

 من ثار كىرب من ىرب كبعض ثار.  فوضى السكاف داخل قفص فجاع األىلوف كدبت حبس.  خطف اللقمة كقطع األرزاؽ
 الحصار كنزح األلوؼ من فاشتد انضموا لحماس كي ينتقموا فانفجر باص كانطلق صاركخ على مستوطنة كريات شيبع الشباف

 ممن كجدكا كالمحظوظوف في الجوامع، كآخركف عاشوا في التسويات كالتقعيدات، كا عاشبعضهم.  العماؿ كلجأكا لنابلس
 كانا يأخذانو قلقيلية أحمد، فقد سكن مع طالبين من أما.  المعملأعماؿ مياكمة أك بالقطعة عاشوا في الحسبة أك المنجرة أك في 

 كالمنشورات فيحس بدنياه اتسعت كأنو كبر كأصبح الكتب خميس الى الجامعة ليحضر ندكات كاجتماعات كيقرأ  كلبعد ظهر
 كفوؽ شفتيو ذقنو ىو اآلف كقد نبت الزغب حوؿ فها.  قاصر ىز كيانو كما عاد يطيق أف يعامل كولد اإلجتياح.  رجبل

 األثقاؿ كالمصابين كجثث القتلى بات يحس أنو منكاستطالت قامتو حتى كادت أف تصل السقف كاشتد ساعده لكثرة ما حمل 
رايح كين كجام منين، عاد إلى :  بأسئلتوأبوه حين عاد إلى الدار كبادره كلهذا،.  قادررجل، رجل كبير، رجل مسؤكؿ، رجل 

.  الزغب في لحيتو ليبدك أكبر كبدأ يتردد على الجامع كيقرأ ما تيسر من القرآفكأطلقالعمل في الهبلؿ كالصليب كلبس األبيض 
 أحمد أف قاؿ.   قلبو قاؿ ىي األـ، ثم األـ، ثم األـ، ثم الوالدإلىلو شيخ الجامع أف النبي حين سألوه عن أحب الناس  قاؿ

 أـ أىناؾ.  األـ األـ كقلب األـ كصدر األـ كرحم فلسطين.   فلسطين ىي قلب األـقاؿ."  فلسطين"الطلبة في اإلجتماع قالوا 
 ما قاؿ، فما ىذا.   عليك بأمك، كأمك، كأمك، ثم بأبيكالنبي، قاؿ كقد.   فلسطين ىي أـ األـإذف.   البالطبعبدكف فلسطين؟  

.  أنت مجاىد، فأحس بقامتو تعلو كاتسع الكوفلو جبهتو بماء زمـز كقاؿ فمسح.   أـ األـىي فلسطين قاؿقولك؟  
 ما زاؿ ىناؾ على أرض الجدار اف إذ.   عين المرجاف فلم يصدؽبلدتكم في الطلبة قالوا لو أف سور العزؿ سيمر اآلف لكن

 اآلخركف كليس أنا، بو الرىيب مثل السفلس، مثل السرطاف كعقم الرجاؿ، دكما بعيد، دكما يصاب الجدار.  الغير كليس علينا
فأسرع يركض، كحين كصل .  األفق كسور الصينبامتدادكلهذا تأخر في التصديق مثل كل الناس، كحين صدؽ، كاف الجدار 

 يلملموف الجيش قد تبعثر كلم يبق من دعاة السبلـ إال قلة يقرفصوف بإحباط على الهضبة كقواتكاف اإلشتباؾ بين المتظاىرين 
 يجلسوف ىناؾ ينظر حولو كرأل أسراب الفبلحين فوقف.   كاشتباؾ جديدةالبوسترات كالمنشورات كيستعدكف لمظاىرة جديد

.    كرأل ميراالبلتين،بصبر كاستجداء حوؿ األجانب كدعاة السبلـ، كرأل كهنة كبقايا يسار كخورل 
أك ثبلثة  كاف رآىا منذ سنتين ما.   من قبل بعشر مرات، فدؽ قلبول، أحلأحلى كاستدارت كباتت طالت.   كبرتميرا

 اآلف فهي بالجينز كببل ذيل فرس، أما.   ذاؾ الليل بعد القطة كانت بفستاف نوـ قصير كلو كشكشفيكربما أكثر، كحين رآىا 
كالدـ يرتفع بخفقاف القلب  يفكر كىو يحس أخذ  للدىر؟ حب يبقى أىناؾ.   كبدت أجملقطة،حلقت شعرىا كالفركة، فركة 

 ىذا كىل لعنة؟  أـ ىذا حب كىل حب يبقى للدىر؟  أىناؾ.   بضع خطوات كجلس على صخرة ليتأملكمشى استدار.  رأسو
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 تذكر ذاؾ اإلحساس ثم  قلقيلية؟ يقوؿ طلبة نابلس كالمهجركف من كماذا يقوؿ شيخ الجامع؟  كماذاالحب مسموح بو؟  
 أبوه.   ذاؾ الحين من سجن كعذاب كاجتياحات كاغتراب أخيو كاىتزاز أبيومنذ كاف ما كاف ثم.   غدرت بو كسرقت عنبرحين

 لعنة؟ أـ ىذا حب كىل!   فلماذا القلب يدؽ يدؽ؟ىو،عاد مثل السابق، ككذلك مجيد، كال حتى 
 يخططوف لهجوـ جديد على السبلـ لو أف اليسار كدعاة فقاؿ."  ساعدنا اهلل عالبيت، تعاؿ يا"لو   أبوه كقاؿاقترب

. . .   يردد مثل المسطوؿظل!  الجرافات؟  الجرافات؟.   بسخرية مرةكابتسم!  الجرافات؟   الجرافات؟.  الجرافات
 يمكن،!  معقوؿ؟: فهمسالجدار صورة  استدار كرأل ميرا تحمل الفتة عبرية كعليها ثم.   قبلو فمشى خلفوكمشى!!  الجرافات

 نسى ميرا كنسي أمو حين كصل البيت كرأل لكنو.   ما زاؿ يدؽقلبو ألف"  كممكن،يمكن" فعبل أف يكوف كأراد.  ممكن
 ة زجاج، كرتوفةكرتوف.   أمو كبعض الجارات يجلسن فوؽ أكواـ الصناديق كالكرتوناترأل.  الممكن ألف ما رآه أكبر حجما

.  إال البوستر، ككذا األسرة ببل أغطيةالمعلقات الغرؼ عارية من كل كبدت.  صور ككرتونة مبلعق كطناجر، ةكتب، كرتوف
 جد الجد كجيء حين لكنو.   أف الجدار سيمر ىنا فوؽ جسدهقاؿ قالت أف الجدار سيمر ىنا فوؽ ىذا البيت، كأبوه أمو

 زاره آخر مرة كاف يجلس مع أصحابو في المخيم كحين.  بالبلدكزرات كالجرافات كرصاص الجيش خرج من البيت كىو ينزؼ
 ذىب ألخيو التفت مجيد حولو بقلق كقاؿ حين لكنو."   قوؿ ألخوؾركح!   آخرتهاىام" الشام بالميرمية كيقوؿ بيأس يشرب
 الجدار، كيقوؿ انفجار، كيقوؿ كيقوؿ في الساحة ينتظره فرآه يتحدث للتلفزيوف ككقف.  أنا عندم اجتماع، استناني: بسرعة

 ظل يقوؿ الجدار كلهذا.   الحاجز كجدار السلطة المحبوسة كىو مطاردخلفانتحار كلم يقل الناس، ألف الناس باتوا بعيدين 
 أخاه ما عاد لهم، كأف الوالد سيظل ىناؾ في المخيم، أفكنسي أحمد، فانسحب أحمد بتباطؤ ثم بسرعة كأيقن ساعتها 

.  ميراكماتتكسيموت ىناؾ، كما مات األلوؼ 
جدار، :  حين رأتو سعاد يمشي بذىوؿ عند الدكار كاف يتمتمكلهذا.   لم تمت، لكن قلبو بدأ يموت، ككذا عقلوميرا

.  انتحار ، بكره توّلعجدار،انفجار، 
 
 
62 

  
آ يا أحمد، : بألفة منو كقاؿ إقترب.   خلف ظهرهكاألمبوالنس بو خورم البلتين كرآه يقف على الهضبة كينظر للغرب مر

 كقلبك مليح، مليح، شاب مليح، عقلك انت.   مليحةمليحة،أخبار مليحة أك عاطلة؟  :  بخجلسأؿ.  سمعنا كثير عن أخبارؾ
.   كشكلك مليح مثل قلبك، أكعى تخلي الدنيا البشعة تبّشع قلبك

.  ديجيتاؿ ما زاؿ يتابعها بعدسة كاميرا، كاميرا كاف.   داخل قلبو أحس بهبوطلكنو.  أبوناآ يا :  رأسو كعلق بوجوـىز
.   بمايوه مثل السمكة كنمش على الظهرثم بالجينز، ثم بالشورت، رآىا.   أكبركصارت قد كفت عن اللعب مثل األطفاؿ كانت
 الشباب من كرأل.   مرة أخرلبالخوؼ يراقبها يشعر بالخوؼ، ثم بالحزف، ثم بفرح كىي تضحك كتعبث بالماء، ثم كىو

 السبلـ تحت الهضبة كىي معهم، ثم المايوه كنمش في الظهر، ثم لدعاة باص كبير ثم.   الزىر، كىي زىرةكفراشحولها 
. المايوهالساقين من خبلؿ 

 الخورم، قاؿ
 بمسبحتي كأغنيلك؟ تلعب يا أحمد كانت صغير كيف كنت فاكر-  

 بخجل كىز رأسو، ىمهم
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.  فاكرفاكر،-  
 الجدار كقاؿ بثقة، كحدكد بجانبو على الصخرة كمد نظره عبر األفق فوؽ القرميد كسياج المستوطنة جلس
.  من أعمالوبكثير متأكد اف اإلنساف أحسن أنا-  
 ميرا أحسن من ىل.  ميرا يعلق، بل مرت بذاكرتو كل األعماؿ ككل األقواؿ كالجرافات كعيسى كمجيد، ثم لم

 يصدؽ؟ من أحسن من السلطة؟  كمجيد عيسى أحسن من الخيانة؟  ىلاإلستيطاف؟  
 الخورم، قاؿ
.  كنت جاييلك أحكي معكأنا-  
. أبوه أرسلو.   ليس صدفةف مركره بالمكاىكذا، إذف.   من زاكية أنفو كلم يعلقنظر
 بجفاء، قاؿ
 بعثك؟ أبوم-  

 الخورم كقاؿ بصدؽ، ابتسم
 كاال أل؟   صح.   حق األب يقلق كيخاؼمن.   يا أحمد أبوؾ قلقاف، خايف عليكطبعا.   عمرؾ شاطر كبتحزرطوؿ-  

 إلى الخورم كقاؿ بشك، التفت
 خايف؟ كانت-  

 قاؿ كإف.  بو بذلك يناقض نفسو كأقوالو كما يدعو اليو كيعظ فهو" خايف" قاؿ فإف.   الخورم كلم يعرؼ بم يجيبوارتبك
 على آخر ىو فأكؿ.  القتل أنو ال يحس بهموـ الناس كىموـ الحرب كالخوؼ كالرعب من القتلة كفنوف يعني فهذا"  خايفمش"

 يخاؼ، كلكن طبعا  يخاؼ؟ مثل دكر الناس، كتلك الصواريخ حين تنزؿ ال تميز بين دير كدار، فلم ال البلتينمن الناس، كدير 
.  الولد بعمل طائشيقوـ أف اآلف، كما قاؿ أبوه،  كالخوؼ تاه عن الواقع كنسي نفسو؟  لمراىق يقوؿ؟  كلمنأيقوؿ؟  

 إلى الخورم مواجهة كعاد يسأؿ، التفت
 يا أبونا كماف خايف؟ كانت-  

 بصبر، ابتسم
.  خايف عليكأنا-  
 حالك؟ كعلى-  
. طبيعي خايف مثل كل الناس، ىذا طبعا-  
 كالمسيح ما كاف خايف؟ طب-  
 مين يخاؼ؟ من-  
.  كمن قوؿ الحقالتعذيب اليهود كمن الصليب كمن من-  
.  ما خاؼطبعا-  

.   المستوطنة كحدكد الجدارسياج بخبث كرمى حجرا كاف بيده مسافة أمتار فتدحرج الحجر ككصل الحافة عند ابتسم
 كقاؿ بخوؼ، الخورم فانتبو

.  المسيح ما كاف قاتلبس-  
 القاتل؟ كمين-  
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 كردات فعل المسيح أقوالو من أف يقوـ بدكر المرشد كقع في الفخ ككجد نفسو يدافع عن فبدال.   أنو كقع في الفخأحس
 إذف يخاؼ كلماذا كتبعو الناس، فلماذا إذف ينتظر العكس؟  ثورة ما خاؼ كلهذا استمر كفجر طبعا  المسيح؟ خاؼ ىل.  كفعالو

 الولد قد يصل القتل؟ ىذا كىلمن القتل؟  
 بتفكير، قاؿ
 راح الرسم؟ كين مش كنت تحب الرسم؟  انت-  

 الولد كقاؿ بوجوـ، ابتسم
.  مع الريحذىب-  
 ىذا أقوؿ كنت أنا.   كانت فناف، انت موىوبالفن، األشياء ممكن تركح إال الموىبة كإحساس كل.   مش ممكنأل-  

الولد بطلع فناف، كين راح الفن؟ 
 بإصرار، قاؿ
.  مع الريحذىب-  
 ممكن يغفى، كممكن يصّدم مثل السكين، لكن بعدين بشوية جلخ كصبر يناـ، مش ممكن، الفن ما بركح، ممكن أل-  

 كين كصلت؟ انت.  يلمعكتمرين برجع 
.  باإلسعاؼأنا-  
 تكبر كتصير كلما.   أىلكبحضن ترجع للدراسة كتعيش في البيت الـز.  كفاية مفهوـ، بس اإلسعاؼ مش مفهوـ،-  

.  على كيفكقررناضج ساعتها 
 بجفاء، قاؿ
.  صرت كبيرأنا-  
.  لك عندم أدبر لك بعثةتنجح تدرس، الـز تنجح، كلما الـز.   منهابد طبعا، بس يعني الدراسة ال طبعا،-  

 بسخرية مرة، ابتسم
! بعثة  بعثة؟-  

 أين.   كالمهرجاف كغناء مجيدبيرزيت المشهد بكاملو ثم تذكر.   كالفقوسةالعنب تذكر.   مجيد ككعد الوشميكتذكر
 الوضع، كالضرب شغّاؿ، نقوؿ بعثة كنقوؿ الرسم؟ ىذا ىذا الظرؼ، في في!   كأين صار مجيدمجيدكاف 

 الخورم، قاؿ
 مش مستوطنين؟  مش محتلين؟  مش  اليهود؟ اليهود، شايف حتى.   أعمالومنر م متأكد أف اإلنساف أحسن بكثأنا-  

 كاقفة ىناؾ؟ اللي البنت شايف.   فيهم ناس ممتازينلكنعنصريين كانتخبوا شاركف؟  
 ميرا؟   قصدؾ-  
 قّربت كحكيت معها؟ عمرؾ ميرا؟  تعرؼ-  
لكن الخورم لم ينتبو لهزة .  كشكشكلو رأسو، كتذكر القطة كما تبعها، كتذكر عيسى كأبوىا، ثم ميرا بفستاف النوـ ىز

رأسو فواصل بحماس، 
 كنت لو.   كل الناسىيك.  الدنيا الدنيا، غريبة ىيك.   بكثير من أعمالةأحسن ميرا، حتى المستوطن أبوىا حتى-  

مطرحهم شو بتعمل؟ 
 بوجوـ، قاؿ
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.  كبدبح كبدمر دكربقتل-  
 ريو، يعيش ىذا الواقع، كاقع ؾلما المستوطن يعني.   مسؤكؿ عن أعمالودايما اإلنساف مش قصدم.   مش قصدمأل-  

 يصدؽ اف اإلعتداء عالغير ممكن يحميو، لكن بعدين ممكن ممكنكاقع خرباف، كاقع معجوف بالكراىية كالرعب كالخوؼ 
.  صحيناه ممكن يندـإذا.   متأكد اف اإلنساف ممكن يندـأنا.  يصحى كممكن يندـ

 نصحيو؟ ككيف-  
.   مش ممكن نخلص كنخّلصبالعمليات، بالقتل، لكن.   من ىذا العنفنخرج كالسبلـ ممكن بالحب.   السبلـبدعاة-  

 شو انت.   الكوفىدؼ ما فيو خبلص، ىيك قاؿ المسيح، كحتى اإلسبلـ، كحتى بدينهم، السبلـ كالحب ىو العنف طريق عن
.  غابتالشمس.   رأيي نقوـ قبل المغربأنا-  رأيك؟ 

 الشمس كألواف السما كقت شايف.  ىالتبلت ما غابت، قّربت تغيب، بدىا نص ساعة أك ساعة كبتنزؿ ىناؾ كرا أل-  
 األعشاب كتراب األرض شم.   الريحةشم كريحة الليموف كزىور الصيف؟  األرض شامم كلوف القرميد تحت الكينا؟  المغرب

 الدنيا، جماؿ مش غريبة.   العصافير كىي بتزقزؽ قبل ما تناـأصوات الريحة، شوؼ الدنيا كاسمع شم.  المغربلما يسقوه عند 
 الدنيا ماؿ كجاه كسلطة كتمليك كسياسة فاكر اإلنساف ما أقل عقلو كما أقصر نظره،  شوؼ.  معقوؿ، لكن البشر مش فاىمينو

 قصيرة كمن بعدىا سكوف رحلة.  األرض ناسي انو حياتو رحلة، رحلة بهالكوف، رحلة قصيرة من رحم األـ لتراب حالو،كناسي 
 ماخد ايش لو قتلت؟  كيقوؿ  كرىت؟  لو كيقوؿ رح يحاسبو كيقوؿ لو أحببت؟  يبلقيو ىناؾ لما كالرب.   كلقاء الرباألبدية
 انت.   الباقيىذا.   الباقي من دنيانا، حفنة تراب كجماؿ الركحىذا يا بني آدـ غير أعمالك كحفنة تراب كجماؿ الركح؟  معك

.  سامعطبعا-  سامعني؟ 
 شو رأيك؟ كانت-  
 كجميع الدنيا كمن كاألصدقاء يحس أنو مطوؽ من جميع الناس، جميع األىل بدأ.   يجبو، إذ بدأ يغلي من الداخللم

 كمئة حاجز كحاجز كقلنديا يكفي حاجز سردا كحاجز حوارة أال  اسرائيل؟ يكفي حصار أال تعذيب الجيش؟  يكفي أال.  فيها
 كلوال األمبوالنس ما مر بها كال تمكن من الخركج لشبر كاحد مدينة، القرية الى قرية كمن مدينة الى قيمر بو في كل يوـ من ىذ

 ماذا.   حصار األعصاب كالقلب كالركح، حصار الداخلكبأعصابو، ىم اآلف يحيطوف بو كىا.  المرجافخارج نابلس كعين 
 شباب.   تذكر صورتهم على الشاشة في التلفزيوفكتذكرىم،!   أغباىمما علي أف أتورط؟  يخافوف  يخافوف؟ لماذايقولوف؟  

! يا نيالهم بالركح، لكن بالشجاعة كاإلقداـ، لكنصغار في مثل سنو أك أكبر ببضع سنوات، سنوات فقط، لكن بالقلب، 
 الخورم، قاؿ
 بتطير كتخرج مني كتخترؽ ركحي.  بعيدؿ كأغاني الرب بحس بركحي طايرة أناشيد لما أقعد كرا األرغوف كأعزؼ أنا-  

 بإحدل الصيفيات قبل سنتين أك فاكر يا أحمد لوف القزاز؟  فاكر.  السقف كقزاز المذبح الملوف فوؽ العذرا كصليب المسيح
 مثل بألواف رسمة، أحلى لوحةكانت كأحلى أحبلىا؟  ما رسوماتك فاكر تاخد دكرة بدىاف الزيت؟  للديرثبلثة لما حضرت 

.   مش ناسيأنا  فاكر؟ سألتك منين ىاأللواف أشرت للقزاز فوؽ المذبح، فاكر؟  كلما.  الناضور، ناضور القزاز، الكبليدكسكوب
 اللوحة؟  كين.   بقوؿ ىذا الكبلـ غير لما شاؼ لوحة األلوافاني ما صدؽ كأبوؾ.   الـز يطلع فناف كبيرالولد قلت ىذا كساعتها

.  تقوؿ ليأكعى.   تقوؿ لي انك رميها أك نسيتهاأكعى يا أحمد؟  كينها
 بسخرية كىمهم بوجوـ، ابتسم

.  رح أقوؿما-  
 عملت فيها؟ شو اللوحة؟  كين-  
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.  الكرتونةفي خبتها في الصندكؽ مع صور الدار امي-  
 الجدار فوؽ تلك الدار ككل سيمر.  يتغير الخورم كتذكر أف دار القساـ، رغم أنها لم تنسف بعد، إال أف القرار لم انتبو

 يلتف على اللوحة كأسرع.   فلنغير الموضوعإذف.   ذاؾ الحي، كستظل اللوحة الحساسة في الكرتونة مع صور الدارفيالدكر 
. كعاد لؤلرغوف

 بخليني.   يرفرؼ كيطيرقلبي الناس بخلي ترتيل.   أعزؼ كيغنوا الناسلما متذكر صورة المذبح كصوت األرغوف أنا-  
 شفتك مرة عم تبكي، أنا!   أحلى الناس لما يغنواما.   عصافيركالناس الدنيا مثل الجنة بشوؼ.   بتطيركالناسأحس اني طاير 

 بعيد لبعيد، كلما سمعتهم كنت رح أبكي ألني مثلك من جنبك تحت الشجرة كسمعت الناس كقفت.  الترتيلكلما سألتك قلت 
 كجماؿ الركح كبقوؿ الدنيا حلوة كالناس حلوين كاألحلى منهم نواياىم لما تصفى الفنبحب الموسيقى كبحب الرسم كبحب 

. أحمد مشتاؽ لك يا أبوؾ.   نسلم على الوالدكنركح اهلل نبارؾ ىذم اللحظة يا.   الخيركيعم
.  امبارحشفتو-  
.  اليوـكتشوفو-  
.  بشوفوبكره-  
 كبعدين؟ طيب-  
 تقوؿ طيب كسعاد كبعدين؟  طيب يقوؿ أبوه كبعدين، بعدين ماذا؟  طيب.   يجب السؤاؿ ألنو لم يفهم ما المقصودلم
 ككأف أنوم أف أستشهد؟  أني أقوؿ لهم اني سأقتل أك لن أقتل؟  أف يريدكف؟  ماذا.   كأخوه، كىذا الخورمكأموكبعدين؟  
!  أغباىمما.  بسيطةالشهادة 

 كبعدين ايش رح تعمل؟ طيب-  
.  في اإلسعاؼأنا-  
 مين عايش كايش بتقرأ؟ مع اإلسعاؼ ايش بتعمل؟  كغير-  
.  بوجوـكقاؿ تحقيق كشك كاضح، فأحس بركحو تفرفط مثل عصفور داخل قفص، لكنو حشر غيظو ىذا
.  ما بقرأ، ما عندم كقتأنا-  
 بتساعد على تفتيح العقل كتهذيب القراءة.   عمرؾ كنت قارلء ممتاز، الـز تقرأطوؿ.   مش ممكن، الـز تقرأأل-  

. النفس
 كتحد كقاؿ بسرعة، بسخرية كابتسم العقل كتهذيب النفس؟  تفتيح
.  قرآفأقرأ-  

 الخورم كقاؿ بسرعة، ارتبك
.  شيء تانيتقرأ طبعا، ىذا مفهوـ، بس الـز طبعا،-  

، متحدياؿ سأة بسبب الغيظ كت كتيرة سخرمارتفعت
 اإلنجيل؟ أقرا-  

 لم يجب عاد يسألو، كحين.   الخورم كقد الحظ أف الولد بدأ يسخر كأنو يكاد أف يفلت منوالتفت
 التوراة؟ أقرا-  
 الولد كقد بدأ يضيق لكن يجب الخورم كبدأ يفكر بأسلوب جديد كي ينفذ منو إلى قلب الولد حتى ال يضيع، لم

 يمسح قفاه، كىوبحصار الناس بدأ يفلت كأصبح كقحا، فرفع صوتهو كىب كاقفا 
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 خوتونا بالنازية كأفراف الغاز كسور عمي عن الهولوكوست كالنازية كأفراف الغاز؟ يا أقرا الحركب الصليبية؟  أقرا-  
 بدكم كيف.   أنا مش ناسيش ما تنسوانسوا.   الحاضر، طبعا ننساهأما.  ننساه ما أل.   كريم، انسوا الماضيالمسامح.  برلين

قل لو ألبوم أنا في اإلسعاؼ كما عندم شيء .  ما تخافوا، أنا في اإلسعاؼأل علي؟  خايفينأنسى كأنا غاطس في الخرا كالدـ؟  
!  كياريت عندماإلسعاؼ،غير 

 فقاؿ بسرعة،  معا للخلف كرأل الخورم محملقا كقد فقد النطق فأحس بالخجل كاألسفكالتفت
.  متأسف، سامحني أبونا، سامحنيأنا-  

!  ريت عندمياما عندم شيء، :  خطوات كىو يتمتمكمشى
 

63 
 

مسخن :  رأتو ال يتجاكب قالت بإغراءكحين.   فلحقت بو كقالت تعاؿ اليوـ عاملين أكلة زاكيةالدكار ثانية عند رأتو
 الدجاج عن طعمو كرائحتو، شكل فعدا.   الحواسككل قلبو ألف المسخن بالنسبة لو عرس للبطن فقفز!  طابوف مع لبن نعاج

 كأحس!  نزع بعد، اهلل اهللم لم بدسامتوكىو محمر على خبز طابوف يغرؽ بالزيت، زيت الزيتوف، كبصل كسماؽ كلبن نعاج 
طيب :  قبالتو تضحك كقالت بمرحفوقفت.   أنا جامطيب،:   يتفتح ككأف الربيع ىَل فجأة في عز الصيف فقاؿ بوجوـبوجدانو

.  لها فقرصت خده، فعاد ثانية لوجوموابتسمإذف ليش مكشر؟  
 ىو اآلف يتلقى دعوة كىا.  كفوؿ كزعتر، ساندكيش لبنة، خبزة كجبنة أك حمص زيت.   أياـ لم يأكل إال نواشفمنذ

 لتضييع الوقت كيرفض دعوات الدكاكين لكباية شام كصحن األسواؽ يتسكع في فمضى.   يحبها كيتغزؿ بهاأكلةمفتخرة على 
 ليس فخا بل ال  فخ؟ ىذا ىل.   بانتظاره في دار سعادأباه حين كصل ىناؾ كجد لكنو.   كيأكل بنفسشهيتوكنافة حتى ال تفسد 

 ككذلك ليستأجر بيتا في نابلس بدال عن بيت عين المرجاف المهدد السجن جاء ليسلم على أبو سعاد ألنو خرج من أبوه.  صدفة
. بالهدـ

 مشغوال كاف انو كما.   الخورم كقاؿ كبلما غير مهذبعلى جدا ألنو طّوؿ لسانو ناشفة" أىبل" أبوه بكلمة بادره
 ألمو اف عماف غالية جدا، كعندؾ قرشين كيقوؿبالحديث مع سعاد كأخيها سعيد الذم جاء خصيصا من عماف ليسلم على أبيو 

كأسددىم؟ 
 من الشاـ بتقدير جيد كتدرب على يدم محاـ من الوزف الثقيل، إال تخرج انو فرغم.   يعمل محاميا غير ناجحسعاد أخو
 ظل يجرجر في مهنتو كلهذا.  الناس فابتعد المفلسف كالشارع كتاريخ أبيو جعلوه عصبيا متوترا كيحب النقاش البيتتربيتو في 

 لحوحا متشنجا كيدعي الفهم فأصبح مضاعف بسبب فشلو المهني كضيق اليد، كىذا انعكس على طبعو، كربما العكس، بإحباط
 على مر السنين جدارتو بالطبع يضايق سعاد كأـ سعاد، ككذلك يضايق زائرىم فضل القساـ الذم أثبت كىذا.  كل شيء

 من  يعيش األجواءأيضا عدا عن أنو يتمتع بأسلوب سلس جدا كيصل الناس بكل سهولو، فهو فهو  .كصحفي المع كلو قراء
 الضفة إعملوا كذا كسوكا كذا أك أف يفسر لهم أىل كلهذا يصعب عليو أف يسمع أحدىم يأتي من الخارج كيقوؿ لهم يا .الداخل

الـز تستمر العمليات كما نخلي باص : كتشنج حين سمع الشاب يقوؿ بحماس كىكذا.  النضاؿأسرار اللعبة السياسية كأصوؿ 
 على الفور كأحس أنو سيدفع ثمن أحمد نفس فانسدتانت شو رأيك؟  :  كسألوألحمدطيارة كال قهوة صغيرة كال مطعم التفت 

فالتفت أبوه .  كتفيو كلم يعلقكىز يمضغ ببطء كسوؿ فاستمر.   كىو جائعيقوـتلك األكلة اللذيذة من أعصابة كشهيتو كبالتالي 
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 ذاؾ ما زاؿ ينعم بتقدير الناس كتعظيمهم بعد كل السنين التي ككافألبي سعاد خريج السجن كسألو عن رأيو في الموضوع، 
 الصحفي بلباقة، فسألو.   عن األىل كأعباء الناس، كلهذا كاف رده مشابها لتعليق ابنو ساكن عمافبعيدافي السجن 
 النص أك نفقد الكل؟ نفقد أبو سعيد، مين أحسن للناس كالقضية، يا-  

 المحامي بعصبية، صاح
 قادتنا البياعين قاعدين يفصلوا على لكن.   الغالي ما بنباعالوطن  كالوقية؟  الوطن ذبيحة تنباع بالرطل كالكيلو يعني-  

. ينباع سنتين أك ثبلثة يمكن ما يظل كال شيء كبعد.   نص كربع كخمسكمقاسهم.  مقاسهم
  الصحفي رأسو كقاؿ بأسى،ىز

 شيء ناخد لو تعلمنا نشتغل مظبوط كنتكتك صح كاف ممكن لكن.   في الحقيقة ما ظل كال شيء، أخذكه كلوىو-  
 .منهم

 المحامي محتدا، صاح 
.  لو ظل طفل بيرضع مش ممكن نسّلم كال نركعحتى.   كاقفين لهم بالمرصاداحنا.   ما أخذكهأل-  

 كالقادة كخطب الشعراء كنظر حولو ليرل تأثير مثل ىذا الكبلـ الذم سمعوه مئات كآالؼ المرات من الصحفي ابتسم
 لو فقاؿ.   كرأل ابنو يحدؽ في األكل كال يأكلمكتوـ،الجامع، كرأل سعاد تبتسم بخبث، كرأل أـ سعاد تحدج ابنها بغيظ 

بلهجة مازحة كي يبتعد بالنقاش عن الحدة كيلطف الجو، 
 عظيم مثل اصحابو، صح كاال أل؟ مسخنكيف ىالمسخن يا أحمد؟   - 

 الى أـ سعاد يجاملها، كالتفت 
.  ايديك يا أـ سعيد، مسخن عظيم من أعظم أـتسلم -  

 زكجها رأسو كقاؿ مؤيدا، ىز 
 اللحظة شو ىذم!    سبلـ على أكلك يا أـ سعيديا.  العالم فعبل، ىي أعظم أـ كأعظم ست كأعظم طباخة في فعبل، -  

.  كاألكل الزاكي من ايدؾ يا ست الكلكالحبايب كسنين كأنا مرمي ىناؾ أحلم بهاللمة مع األصحاب سنين!   حلمت فيها
 النقاش فعاد يسترد الموضوع كقاؿ بحدة، كبعثرة يهن على المحامي تغيير الجو لم 

 الظلم ما اف قرأكا التاريخ قراءة صحيحة لشافوا كعرفوا لو.   اللي بقولوا ننسى الكل كناخد النص ناس انهزاميينيعني -  
. بستمر كاإلستعمار آخرتو يزكؿ

 سعاد، ىمست 
.  يا سعيد خلينا ناكلبس -  

 كقالت بأسف، اعتذارية الى الصحفي العتيق نظرة كنظرت 
.  كاف قرأؾ لقاؿ كبلـ غير ىذا الكبلـلو.   القدس ما بتوصلهمجريدة.   أبو مجيد، سعيد ما بقرأ مقاالتكيا -  

 اليها سعيد كقاؿ زاجرا، التفت 
.  بحكي معوأنا!   مالك؟كانت -  

 األخ كأختو، بين األـ حتى تحوؿ دكف اشتباؾ تدخلت 
.  الناسزم ناكل خلينا ككبلـ ما يودم كال يجيب؟  كرد يا سعيد، خلينا ناكل مبسوطين، الـز نقاش كأخذ بس -  

 المحامي رأسو كقاؿ بأسف، ىز 
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.   نشوفكم حاملين سبلح كالعمليات كل يوـ كالثاني عمليةكنا التلفزيوف في!   في الحقيقة مستغربأنا!   مستغربأنا -  
 كناس منكم يقولوا ناخد لبعض تاكلوا كما شاء اهلل كتجاملوا بعض كتضحكوا قاعدين!   ىلقيت أنا شايفكم كال على بالكملكن

أرض الواقع؟ ب مين، نصدؽ صورتكم في التلفزيوف أك صورتكم نصدؽالنص كناس يقولوا ناخد الربع كإحنا اللي بره مش عارفين 
 سعاد بغيظ مكبوت، قالت 

 مالو كاقعنا يا أستاذ؟ ليش -  
 بحدة، قاؿ 

 حاملين كنت فاكر اف الشباب، كل الشباب الصغار كالكبار أنا.   مهزكـ، كاقع مش ممكن يحررناكاقعكاقع تعيس،  - 
. سبلح كنازلين بالمعركة لشوشتهم

 بقرؼ، الى أحمد مواجهة كقاؿ كنظر
. يضيع أنا شايفكم مش سائلين، قاعدين تاكلوا كالوطن بس -  

 خريج السجن بصوت متعب، األب فهمهم!  مين قاؿ القرد بعين أمو غزاؿ؟: لؤلب األـ بنظرة حادة كىمست حدجتو 
!  يا سعيد خلينا ناكلبس.  ال حوؿ كال قوة إال باهلل - 

 ابنو الذم توقف عن األكل تماما، يرمق الصحفي بصبر كىدكء كىو قاؿ 
 قاعدين بالهم كالغم كما حدا احنا يا سعيد احنا قاعدين نضحك كنلعب؟  بالك.   معلش خليو يقوؿ كيفش قلبوطيب-  

 صغار كظهرنا ضعيف احنا كعشاف.   انتوا يا أىل الدار يا اللي برهحتى كال أكركبا كال ىيئة األمم العرب سائلين كال ال.  سائل
.  المأساة غلطت كقادتنا لهذم السلطة.   السلطةكالكاف الـز نتكتك بشطارة مش نركب موجة مش قدىا ال أنا كال انت 

 كنا شاطرين كنا فهمنا كلو.  عاتهم أضخم منا، كعملنا عمليات أعطتهم غطاء لكل فظاشعارات سبلح أكبر منا، كطرحنا حملنا
.  الواقع مش ىو السبلح المناسببهذااف حمل السبلح كالعمليات 

 أحمد مطأطئا كىو يلوؾ لقمة صغيرة بدكف شهية، سألو
 إذف كيف نقاكـ؟ طيب-  
 المحامي بسخريتو الفوقية، رد

.  رح يقوؿ بالحجارةأكيد-  
 سعاد، قالت
.  األقل نلنا تعاطف كل العالم مش زم اليوـعلى الحجارة يا أستاذ؟  كمالها-  

 كىو ينبش أكواـ الدجاج لينتقي أحسن قطعة، صاح
 كالفضائيات كالشارع اإلذاعات!  عملية لو تشوفي ايش بيصير لما نسمع عن انت!   حيلك، شو اللي بتحكيوحيلك،-  

 ىيك النضاؿ كىيك الشجعاف،ىيك األبطاؿ، ىيك : كقف يصفق كيقوؿب في أم مكاف من مراكش حتى لبناف كلو العربي
.  نرفع راسنا كنقوؿ مظبوط احنا قدىا، احنا اللي ندافع عن العرب كنرفع راسهمطبعا كاحنا.  التحرير

 سعاد بتهكم، علقت
.  طبعا رافع راسككانت-  
  ، أم دينفي ، أم عرؼففي.   إذ اف لساف ىذه البنت كتحديها تستاىل عليهما مليوف صفعةكغضب، اليها بحقد نظر

 تستغل ىذا الموقف كأم موقف مهما كاف حتى ىي أخيها الكبير، كتعيره بديوف لم يسددىا بعد؟  أخيها، البنت على تتطاكؿ
 فالدين دين كسيسدده في فشرت، لكن.   الديوف تطأطىء الرأس كال ترفعواف اعتبار على"  راسكرافع" ىي تقوؿ كىا.  بديونو
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.   القانوف دين األبوين ليس دينا كال سرقة األبوين تعتبر سرقةكفي في الدين حتى لم يسدده، ماذا فيها؟  لو كحتى.  أقرب كقت
 الى أبيو كقاؿ مازحا، كالتفت.   ىوا كتسكت في الحاؿفلتأكل

.  من رأيي نجوز ىالبنت كنخلص منهاأنا-  
 األب ساىما، قاؿ
.  عريستقدـ لها-  

 بفرح، صاح
 المسكين؟ مين المنظوـ سعيد الحظ؟  كمين.   ِىو ِىو ِىو، قولوا من الصبحِىو-  
 شو رأيك؟ ىا مسؤكؿ من السلطة، النصراكم، كاحد-  
.  نعجل قبل ما يطير كيركح منارأيي  أنا-  

 الجميع اال سعاد كالصحفي ألف الصحفي قاؿ بوجوـ، ابتسم
.  ألف السلطة حالها مايلالتفكير ما نعجل، أنا من رأيي تعيدكا أل-  

 بضيق، سألت
 ألنهم مضركبين؟ قصدؾ-  
.  ألنهم فسدانين كحالهم مايلقصدم-  
 أحمد بحيرة ككجوـ، قاؿ
! بس يابا مجيد كاحد منهم- 
 األب رأسو عدة ىزات كعلق بأسى، ىز

. خسرناه مجيد، خلص مجيد،-  
 المحامي بشماتة، قاؿ
 صدقوني لكن.   يحكي مليحصار.  كتصور التلفزيوف كاالذاعة مجيد القساـ صار في.   القساـ صار سوبر ستارمجيد-  

.  لو يرقص أك يغنيأحسن.  كاف يغني أحسن بكثير
 سعاد مدافعة، قالت
.  يا سعيد كاف مناضلمجيد-  

 بسخرية كاستهزاء، ضحك
.  يا ما كافكاف-  

:  في أذنوىمس الضرب كأثناء.   بكب الغاز كتلك الرحلةفيتحت البالة   أحمد كىو يتذكر أخاه كىو شبو ميتتململ
 مهمهما، فقاؿ .  قوم قلبك، ما تخاؼ، ما تخاؼ

.  مشلوؿ مدة طويلةقعد.   يناضل كبعدين صابوهكاف.   تصاكبأخوم-  
 المحامي باستخفاؼ، سأؿ
 مشلوؿ كاال تحرؾ؟ كاليوـ-  

 األـ كىي ترمق زائرىم المصاب بابنيو كبيتو، نهرتو
 يا سعيد، مالك اليوـ؟ بس-  
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 في كجهو كي يفهم، لكن الشاب كعادتو يحب النقاش كيعتبر أف النقاش نوع من أنواع تحدؽ اليو مباشرة كنظرت
 الحق على السلطة كعلى أىلو يقوؿ كالنضاؿ من حقو كحق الجميع فهو فلسطيني حتى العظم، كلو الحق، كل الحق، أف النضاؿ،

 الحقوؽ؟ درسكعلى البلد كالناس كاألرض ككل العالم، إذف فلماذا 
 بلهجة حاكؿ أف تبدك لطيفة، قاؿ
. مجيد بقصد السلطة يا أمي كما بقصد أنا-  

 سعاد مدافعة، قالت
 السلطة جايو من بعيد؟ يعني السلطة؟  كمالها-  

 تلك األياـ حين كاف تذكرت.   شركاؿ ابن غزةتذكرت.   أبو رامي كأقوالوتذكرت.   غصةكبلعت األـ رأسها ىزت
.   أباتشي كدبابات، كنيراف الضرب تدؾ تدؾكصواريخ.   االجتياحككاف.   الحصارككاف.   كاحدبجسدالجميع قلبا كاحدا 

 كاف أقرب اليها من أبو رامي كابن غزة؟ كىل كاف ابنها في ذاؾ الوقت؟  فأين
 ابنها بحماس شديد، قاؿ
.  أمي السلطة فسدانة كالـز تركحيا-  

 سعاد، صاحت
 كين تركح؟ على-  
 بعناد كحقد موتور، قاؿ
.  تركح كييجي بدلهاالـز-  

 سعاد مواجهة، سألتو
.  مش انتأكيد بدلها؟  كمين-  

 األـ ابنيها يكاد الواحد منهما أف يلتهم اآلخر فشدت كرأت.   من كراء نظارتيو كقد تشنج كجهو كأخذ يلهثحملق
، متوتر بصوت كفها في كجو االبن كقالت كمدت.  لتسكتهابذراع سعاد 
. . .  الرّجاؿ ىذا.   ألقوؿ لكشوؼ.   عاجبك شيءش من عماف كراسك حامي كـجام.   يا سعيدإسمع-  

ىذا الولد  (كأشارت الى أحمد). . .  الولد كىذا.  ىذا الرّجاؿ خربوا بيتو كشتتوا كالده كل كلد بواد (كأشارت ألبو مجيد)
ىذا  (المنهككأشارت إلى زكجها المعلوؿ ). . .  الرّجاؿ كىذا.   طير عقلو كمن يومها كىو داير حيراف مثل الضايعاإلجتياح

 ىذم (كأشارت إلى سعاد). . .  البنت كىذم.  آدـالرّجاؿ ضيع عمره كصحتو كشبابو كأعصابو كخرج من السجن نص بني 
 يا سعيد يا سند ظهرم، أنا أمك كأمها كأـ الكل، أنا بصراحة تعبانة ألني كأنا.  البنت شافت الموت بعينيها كما قالت أخ

.  أكعىأكعى،.   تقوؿ لي عماف غاليوكأكعى.   انهديتأنا شو بقوؿ؟  فاىم.  انهديت
 من الباب فصاحوا خلفو يستوقفونو ألف كخرج أحمد عن كرسيو ففز.   بو نحو المطبخكاتجهت صحنها الفارغ كحملت

 سعاد في أعلى الدرج تنادم خلفو، فلوح كقفت.   نزؿ الدرجات كىو يركضلكنو.  لقيماتصحنو ما زاؿ مليئا كلم ينقص إال 
 كصاح بدكره، بيده

 .خلص تغديت-  
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.   الحب كانت تتخيل ما ستقوؿ كما سيقوؿ كتذكر عينيو كتذكر شفتيو كلمساتولنداء الطريق الى راـ اهلل كقلبها يخفق في
 تحس مفاصلها ذابت، تدكخ، ككانت.  كالدنيا ربيع زىرة كىو فراشة أنها ذاؾ الوقت، حين أحبتو كىي صغيرة كانت تحس في

كيختلط .  القدس إلى تونس ثم بيركت فأعمدة جرشكىضابكيصير لها بدؿ األرجل اجنحة بيضاء تحملها فوؽ األشجار 
 ىو أىذا.   أف تحس العالم مختزؿ في شخص مارائع، غريب، شيء شيء.   ككىج اإلحساسكالقضيةالحاضر بالتاريخ كباآلثار 

 لها كبموقعها على سطح األرض، كاف الرجل ىو كبالنسبة.   كىو اإلنساف كالقضية كبلد محتلالرجل، فهو.  الحب؟ بل أكثر
 فيو كجها اكتشفت انفصبل؟  لماذا ماذا حدث؟  ثم.   يعشق، رجل يدافع حتى الموت عن إيمانورجلىذا الرجل، رجل يحب، 

 قاؿ ذاؾ بلسانو، بل بفعالو، ما.   على السطح أعماقو كيقوؿ لها أنت حريمي كأنا السلطافكتطفوآخر، كجو الرجل حين يزمجر 
 ىي اآلف تعيد الكرة، كتقع في حبو ثانية كللمرة كىا.  ت مرآة فكافصورة إشارة، تجميع األجزاء في لمسة،نظرة، حركة، 

 ثانية كثالثة كتنفصل عنو، ثم تحبو كتنفصل عنو، ألنو في الصورة ستحبو بعد الحياة كمماتو، إذا بعث حيا ثانية، كلو.  األلف
 ىي اآلف تعود اليو، تعود إلى الصورة ببل أبعاد، ببل كىا.   كيطفو على السطح، تهرب كتخاؼ كتتراجعيزمجريجذبها، كحين 

. كأعاد الربيع اإلحساستعمق، ألف الحب كشف   بو فقيل اتصلت.   بو فقيل لها عند أبو عماراتصلت.   بو فقيل لها ذىب لعمافاتصلت.   بو فقيل لها ذىب لغزةاتصلت
 ما.   عاد الحب يهدىدىاما.   اليها كوابيس الشكعادت.   اإلحساس بدأ يبردكىج.   أياـ، ثم أسابيعمرت.  يجتمع مع الوزراء

 ىذا المقطع كتلك الكلمات كىذا ىنا عادت تسمع أغنية كتقوؿ ما.   حين تحبومعنىعادت تتلهف للقائو لتقوؿ لو أف دنياىا لها 
 ؿكه موقعها؟  ما ستكوف في حياتو؟  فأين.   خائفة مشغولة كتحس بدنياىا ضاقت كببل ألوافباتت.  اإلحساس ىو ملك لو

 بل تنتظره، تلقاه، ستظل ببل عمل إال األمل في أف تلقاه، كلن كىلستكوف شريكة حياة أـ ركن في البيت كاستراحة محارب؟  
.  ملك عاـىو.   ليس لهاىو.   كنصب الشهداءالوطنتنتظر رجبل ليس لها، ىو ملك عاـ، مثل التمثاؿ كسط الساحة لشهيد 
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، أك بضعة سنين أك تعرؼ أف العبلقة قد انتهت، أك على األقل، قد تجمدت بضعة أشهر، كانت.   من عنده تتعثرخرجت
 الربيع، كتعود األياـ لكآبتها كصرامتها كاخضرار الحب، كيضيع الفرح كيضيع  عنو، كلن تسأؿعنها، يسأؿ لن.  الى ما ال نهاية

 شيء يحقق أمنية أك ال.   شيء سعيدال.   شيء مهمال.  الكوف ببركدة دنياىا كفراغ كأحست.  تنتظرهكلن يظل بين األشياء ما 
 البناء الخاص باأللم العاـ كركاـ الحرب كشظايا كاختلط.   محبطكلوكلو مطحوف، .   مهزكـكلو.  يحمل كعدا أك أمبل

 يبق لها لم.  الغد حيث القادة كعش الزعماء ما زاؿ مهلهبل مثل األحبلـ المندثرة ككعود الرئيس مقر.  المتصدع في مقر الرئيس
.  يبق شيئا تنتظرهلم.  ما تفرح بو

 منظره كىو يسير كسط الساحة محاطا بالهدـ كالتصدع كجباؿ بقايا كبدا.   ببدلة أنيقة كرباط عنقكرأتو.   مجيدناداىا
!   متصدع إال البدلة كرباط العنقمهدكـ كلو.   شاذة أك نغمة نشازصورة.   األنقاض مثل الزفة في مأتم ضخمكجثثالسيارات 

 ضاع جنونو؟  أين الفناف؟  أين الصخب؟  فأين.   مشيتو موزكنة على دقة كنص مثل المسرح، كىو ممثل من أردأ نوعكبدت
 الجرؼ، فوؽ سجادة بلوف الدـ، نحو سيسير نحو القمة، أك كغدا.   زعيمكمشركعالفناف كالثائر كبقي المتسلبط على السلطة 

. كنحن نجرجر في أذيالو
 كتلفونات كفيديو ضخم كاسع كالقاعة، كأثاث جديد كستائر كمكتب مكتبو.   مكتبو الواسع كسط األنقاضأدخلها

 أجواء المخيم كالمنكوبين أىذه  فلسطين؟ أجواء ىزيمتنا كىم أىذه!  الجو ىذا ما ىذا الترؼ؟  ما.  كشاشة من أكبر مقاس
 أغلى من شحاذ بربطة عنق كبدلة أنيقة شعب!  ؟حسافاإل مهزكـ ذاؽ األمرين كعاش منبوذا كالشحادين بانتظار اإلعانة ككشعب
! صنف
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.   من أىلو إال القليليسمع بسبب المسافات كحصار المدف لم فهو.  خدمة لها أنو مشغوؿ جدا جدا، لكنو يريد منها قاؿ
.  صحيح:  رأسها كقالتىزت ىذا صحيح؟  فهل.   تمكنت من دخوؿ نابلس كرأت أباه كرأت أحمدأنها سمع مؤخرا كقد
 صحيح أف كىل.  صحيح:  كقالت رأسها ىزت بدؿ بيتو بعين المرجاف؟  نابلس صحيح أف الوالد يبحث عن بيت في كىل

 صحيح أف جدتو ماتت في آخر كىل.  صحيح:   رأسها كقالتىزت  كاإلسعاؼ؟أحمد ترؾ المدرسة نهائيا كانغمس في اإلغاثة 
:  فجأةصاح.  صحيح:  قالتىجوـ؟  

  !؟كمجيد آخر من يعلم-  
 ال أجهزتو كانت إف كشاشة من أكبر مقاس؟  كفيديو كل التلفونات كالموبايبلت فلماذا.  تصديق عينيها بعدـ حملقت

 !!   للعرضكلو يعرضها؟  كيتنفع فلماذا اشتراىا كأسسها كصرؼ عليها من دـ القلب؟  
 بحرقة، قاؿ
.  يعلم أك يستشارمن البكر، آخر اإلبن أنا اإلبن الكبير،  أنا، يعني-  

 ببركد، قالت
 سألت؟   أنت كىل-  
 بسرعة، فقاؿ.   كئيبكالصوتة م كرأل كجها عابسا ممتقعا كدموعا كانت قد جفت منذ دقائق لكن آثارىا باؽاليها نظر
 مالك؟-  

 كىمست باكتئاب، رأسها ىزت
. شيء الابدا، -  
. مالك قولي-  

 بغضب، ىمرت
.  ال شيءقلت  -

 عين المرجاف كأنا ال تهجر تموت، كأحمد يغيب عن مدرستو كالعيلة الجدة.   ىو الحاؿ ىذاإذف.  طيب طيب،-  
!  الناس؟منأسمع عن ىذا إال 

 ما يفعلو المنصب بركح أىذا بشاب كاعد؟  السلطة ما تفعلو أىذا ما ىذا؟  إذ.  كأسف اليو كىزت رأسها بحزف نظرت
 كتذكرتو.   في جنح الليلليتعشى كىو مطارد كيأتيهم خلسة كتذكرتو.  ترد كىو يغني في ستاد الحـر كالناس كتذكرتوالفناف؟  
!   كرباط عنقكبدلة مكتب من الفناف كالثائر كابن القساـ؟  بقي ما أىذا.   تحت البالة في بكب الغازميتكىو شبو 

 للتكذيب، ساخرا، كبلهجة أقرب قاؿ
.  مشركع زكاجعن كسمعت-  

 ببركد، قالت
. غير مؤكد-  

 الواسعة كقاؿ بمرح فجائي، ابتسامتو ابتسم
. خطبت كأنا-  

 باكتئاب، علقت
. لورا طبعا-  

 ضاحكا، صاح
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.    أبداال ال-  
 فقاؿ بإباء كىو يضع يده على صدره، فيو حدقت

. ال ال يمكن!   الوشمي؟لورا-  
 المقعد كاقفة فوقف ىو كراء المكتب كقاؿ مدافعا، عن ىبت
. للزكاج تصلح ال لورا-  
 خلفها، صاح.   بل مشت خطوات نحو البابتعلق، لم

.  يصلح لكالنصراكم كال-  
 لتحدجو فقاؿ بسرعة، اليو التفتت

!  على باب اهلل، حامل السلم بالعرض، ككأف العالم يتغيرمسكين، ىذا-  
 بجفاؼ، ىمست

. تغيرت أنت-  
 لم يسمعها كقاؿ بسخرية فظة، أنو إدعى
 ىم، أنا عارؼ كبين، كلهم مساكين، إسأليني أنا، أنا عارؼكبيني.   مسكينىذا!  إال النصراكمما لقيت   النصراكم؟-  
. ىممنكل كاحد 

 بيأس، سألتو
 نفسك؟ كعارؼ-  

.  ما تقصد، فخرجت من المكتب كأغلقت البابليستوعب حدؽ
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 أخذه الحاؿ كبدأ يقترب من ثم البداية كاف يتكىء على مقدمة األمبوالنس، في.   بكاميراتو كبدأ يصورأمسك 
 الضخم بهدكء الجدار حشود المتظاىرين كدعاة السبلـ من كل لوف كجنسية تقترب من كانت.  األحداث كنسي اإلسعاؼ

 مسيرة كانت.  فوضى بدكف ىتافات، بدكف استفزاز للدبابات كأفراد الجيش، كبدكف تشنج أك كجنازة كانت المسيرة.  شديد
 شبوا حالما، د شيء بكل.   كتراب األرضالبرية زرقاء صافية كنسيم عليل، كرائحة األعشاب سماء.  مثالية، كالطقس جميل

.   الشفافة فوؽ ىضاب خارقة الجماؿالصيف أياـ.   الفضية كتراب أحمر كالحناءالزيتوف بيضاء لبنية، كمركج صخور.  خرافي
.   أخضر، أصفر، أزرؽ، على خلفية مثل اللوحاتأحمر،.   القمصاف كالكنزات كزىور الربيعكألواف

 الممدكد كيتساءؿ إف كانت اللحن األغنية كىو يصور كيدندف راكدتو."  صبلة يا قطعة سما، إسمك على لساني لبناف "
 حياتو عاش سجينا في ىذا القبو أك طواؿ.   يزر لبناف كال سوريا كال حتى األردف كال قطع الجسرلم.  بمثل ىذا الجماؿ

 أخوه قد قاؿ لو أف عماف مثل السينما، قصور كاف.  خارجالى من داخلها كحلم بالهرب األحداث ىنا كتربى ىنا كعاش كلد
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 عرب اإلمارات كالسعودية يقطر منهم فيها أكتيبلت بخمسة نجوـ ينزؿ كىناؾ.  ىاتنتزكـكجسور كمبلىي كشوارع كاسعة 
 كبنات فلل.   البتركؿ كجواىر كسيارات مثل السينماذىب!   البتركؿذىب.  أىبل البتركؿ يا ذىب أسود؟  ذىب.  أسود

 ىذا.  دجاج ىنا في ىذا الخم مثل الصيصاف في قفص كنحن.   كفقش كرقاصات مثل السينماكطقش.  بالشلحات مثل السينما
 مثل:  مرة رآه يوقوؽ في التلفزيوف تمتم بأسىآخر.   المنصب كالكرسيسحبو.   اآلف بات بعيدالكن.  قاؿ أك كاف يقوؿ

 كىضاب اللوز كالزيتوف، كتراب األرض، الجو، ىنا، في ىذا لكن.   السينمامثل.  ؿ كالخمس نجوـبتركمثل عماف كذىب اؿ
.   ىذا المخمل في اللوحات، نحن على األرضعلىالصافي ينطبق ىنا، على ىذا الجو، 

 جففها ساكنة حساسية مفرطة ضربت قلبو كىزت أكتارا كانتابتو.   يا قطعة سما، إسمك على لساني صبلةفلسطين 
 يبق في ىذا الجو، في كلم.   كصيحات القتلى كالجرحى قد ابتعدت خلف ظهرهكاإلجتياحات أياـ اإلشتباكات كانت.  الخوؼ

 لوف ىل لوف اهلل ىو األزرؽ؟  ىل للصبلة لوف أزرؽ؟  ىل.   خارقة الحنافصيفيةذاكرتو، إال لحن بامتداد األفق كصبلة زرقاء 
 صحراء، أما بلدنا، بلد مكة مكة؟  في كاف اهلل سيتصور ىل يتصور في ىذا الجو أـ كلوالحب ىو األزرؽ أـ ىو أحمر؟  

 الشيخ قاؿ مكة، فمن األصدؽ؟ لكن.  تين ما قاؿ خورم البلىذا.   بلد األعشاب البرية كشومر كزعتر، فهي بلد اهللالزيتوف،
 حمراء طبيعية كشفاه البني على األبيض كأنف صغير كالفستق النمش.   كجهها عبر العدسة كبيرا جدارأل.   منواقتربت

. لكنها سرقت عنبر! أجملها ما.  الشقيقمثل 
 مدت األجنبية.  أجنبية ترطن باالنكليزم مع أخرل شقراء كسمعها.   أنو لم يسمعهافادعى.  ىمدآ:  كتفو كقالتلمست

ىمد؟ آ انت!  ىام: كقالتيدىا كأغلقت العدسة 
 شقراء بشعر قصير ناعم جدا، كانت.  األخرل ينظر لميرا مباشرة كصب اىتمامو على لم.   اليهما كابتسم بخجلالتفت

 نظر اليها كاف ينظر من عليائو كحين.  ميرا قصيرة كنحيفة من القطع الصغير، مثل ككانت.   نمشاء، مثل ميراككانت.   ميرامثل
 من مجيد، أطوؿ، أطوؿ.  الكل بالنفس ألنو أطوؿ منها، كأطوؿ من ميرا كمن ة لو كاف يخاطب طفلة فأحس براحة كثقكما

أنا :  يقصد اف يذكره بمدرستو فقاؿ بعنادككاف!   المارد، أطوؿ تلميذ بمدرستكطوؿ:   لو أبوه كىو يداعبوقاؿ.  أطوؿ
 .طبعا أفهم:  متوسطة الحاؿنكليزيةإب الفتاة اف كاف يفهم عليها فقاؿ سألتو.   باإلسعاؼ

 ميرا مداعبة، فسألتو
 ليش ما بترد؟ إذف-  
 تفكير، كدكف بسرعة قاؿ
.  سراقة حراميةألنك-  

 بدالؿ، كقالت ميرا ضحكت
 سراقة؟ أنا-  
 بجفاء، قاؿ
.  عنبرسرقت-  

 كسألت ميرا، الفتاة التفتت
 ىي عنبر؟ من-  

 تحدؽ فيو كما زالت ابتسامتها تتسع، كىي ميرا قالت
.  قطةعنبر-  
 قطة؟ عنبر-  
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.  ىوقطتو-  
 بفضوؿ، تؿكسأ اليو التفتت

 قطة؟ عندؾ-  
 العرب ببل أليس  أفظاظ؟ العرب غبلظ أليس  .كلب تكوف لديو قطة أك أف أنها تستكثر عليو ىو العربي أحس.  يجبها لم

 اإلرىاب كبن الدف؟ أليسواحس كذكؽ؟  
 كحميمية، بألفة قالت
 القطط؟ تحب.   عندم قطة سياميةأنا-  
 أكثر، أك ربما حقوؽ اإلنساف، أك ربما ثورة مراىقة على أىلها كليس أنها تتقرب منو بسبب الفضوؿ أحس.  يجبها لم

 صدقة، يعني.  شابو أك بوش كبلير كحرب العراؽ، أك العولمة ككريستياف ايد كالكاثوليك رليف كما المجتمع،كنظاـ الحكم، أك 
 يعني ماذا؟  يعني.  األصليين كنحن األيتاـ مثل أميركا كالهنود الحمر، كنيوزيبلند، كسكاف استراليا األقوليعني إحساف، يعني 

.  في بغداد كىيئة األمم كفي كل مكافتسحقناصدقة، شواالت طحين، حليب ناشف، كجيوش 
 مباشرة في عينيو، كنظرت ذراعو لمست

 فاىم علي؟ انت-  
 بجفاؼ، كتمتم رأسو ىز

.  فاىمفاىم،-  
 فضحكت اإلثنتاف كتبادلتا النظرات بتلقائية الكاميرا كشد عليها فسحب!"  عظيمة كاميرا!  كاك"التؽ ككاميرتو لمست

. ككانهما تتآمراف عليو فاحمر كجهو
 الفتاة، قالت
 قهوة؟ تشرب-  

 صغير مثل البطحة فهز رأسو عبلمة النفي فسألت ميرا، بتيرموس يدىا كمدت
.  لواعتذرم.   منكزعبلف  زعبلف؟  مالو؟-  

 ضاحك، ميرا بخبث قالت
.  جداآسفة-  
 قلبو، آسفة جرحت.   عنبر، آسفة جداأخذت.   جداآسفة:   ما نناؿ في النهايةىذا جدا؟  آسفة.  يتجاكب اليها كلم نظر

ببل مدرستك تطلع ببل :  قاؿأبوه كل شيء، أخذكا عقلو، ىل بقي عقل؟  أخذكا.   ما كاف من براءة، آسفة جداسحقوا.  جدا
 حتى نفع العقل في ىذا المكاف؟  كما.   ببل عقل ىذا أفضللكن.  عقلبدكف التعليم تطلع جاىل، يعني ببل :  تقوؿكسعاد.  عقل

ننجن حين نراىم مثل المجانين؟ 
 الفتاة، قالت
.  اسمي راشيلأنا-  

 راحيل، يعني سارة، يعني.   اسم راشيل قد أكحى اليو باسم عبرمكاف.   يده ببركد شديدفمد.   يدىا لمصافحتوكمدت
 من سارة كنحن من أين؟  ىم من أين؟  كنحن.   التاريخ كنبشونانبشوا نفعل بذاؾ التاريخ؟  ماذا.  يعني يعقوب كىاجر كليئا

 من التاريخ، كتأخذ ما بقي بقي ىنا باسم التاريخ لتأخذ ما جاءت  نيويورؾ؟ من لندف أك جاءت جاءت من أين؟  الراشيل كىذه
.  لنا من عقل
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 بوجوـ، سأؿ
 معنى راشيل؟ ما-  

 بمرح، ضحكت
.  راحيل، اسم قديم من التوراة، أنا ال أعرؼيعني-  
 يهودم؟ يعني-  

 عيني بعضهما كضحكتا كىما تخبئاف فميهما بكفيهما كتتلوياف فهتف بوجوـ، في الفتاتاف نظرت
!  سقاعةببل-  

 أك حديثا بينهما كتلويا كىما تعفراف األرض بأقدامهما كلما نظرتا اليو كالى بعضهما ككأف سرا كقرقرة ضحكا فازدادتا
 بغضب، فقاؿ.  سابقا أك تعليقات

.  الـز أركحأنا-  
 برجاء، كقالت بو الفتاة شدت

.  أل خليكأل-  
 غاضبة كقاؿ بحيرة، بنظرة اإلثنتين حدج
!  شو كعلى مين؟على الضحك؟  ليش-  

 جاد كقالت بصدؽ، بتعبير كجو ميرا اكتسى
.  اليهود شيء مخيفككأف"  يهودميعني" قلت ألنك-  
 ال شيء بدىشة كعجب، إذ حتى اآلف، بعد كل القتل، بعد كل الكذب كالجرائم يقولوف اليهود رأسو اليها كىز نظر
.   مخيف، مخيف جداطبعايخيف؟  

 راشيل، قالت
.    مسيحية، كنت مسيحية، يعني ببل دينأنا-  
 ميرا مؤكدة، إلى يحملق فأشارت رأتو
.  ببل دينكميرا-  
 بدىشة، قاؿ
 كأبوىا؟ طب-  
 كتفيها فقالت راشيل ىازئة، كىزت ميرا شفتيها لوت
 لها كمالو؟ ما-  
 كالرسم العلم تعرؼ على الخورم، أك باألحرل، استعاد عبلقتو بالخورم كخاضا المواضيع، مواضيع مذ يجبها ألنو لم

.  من األقرب مكة أـ القدسيعرؼكالفن كعزؼ األرغوف كصحراء مكة كأرض التوراة كجبل الزيتوف ما عاد 
 تلح، عادت

 متدين أك ببل دين؟ انت-  
 متهربا، قاؿ
 كنت بدين أك حتى ببل دين تفرؽ عندؾ؟ اف-  

 بوضوح، قالت
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 عندكم في الميدؿ ايست لكن.   عندنا في الغرب مش بالوارد، ال ىمهم كنيس كال كنيسةالشباب يعني.   تفرؽطبعا-  
.  تاريخ، بس مش أكثرالدين رأيي؟  بدؾ.  الدين مهم كحاجة كبيرة

 موافقة، كقالت ميرا رأسها ىزت
.  تاريخالدين-  
 شديد، بحيرة كفضوؿ قاؿ
 بتاريخ أك ببل تاريخ؟ كأنا-  

 بملل، كقالت راشيل يدىا نفضت
!  الدين، ما لنا كمالو؟الدين،-  

 اقتناع، بحرارة كشبو ؿقا
.  دين زم الضايعينببل الناس.   مهمالدين-  

 لو، بتأف لتوضح قالت
 الدين.   اإلنساف، حقوؽ الحيواف، حقوؽ التعليم كالهوا كالماء كحتى األكزكفحقوؽ.   منطق، الدين إنسافالدين-  

.  انسافالدين.   التاريخ لؤلكاديميين كرفوؼ الكتبخليتاريخ، ما لنا كمالو؟  
 ببل أرض، ببل سماء كال نحن.   إذ اف الغرب بعد كل الشبع، بعد التخمة، جاء يبشرنا األكزكفكاضح، اليها بشك نظر

 األكزكف؟ يبقى أخذكا الدين ماذا يبقى؟  إذا الدين لرفوؼ الكتب؟  كتقوؿ.   ببل بيئة كال انسافنحن.  حق
 بعناد، قاؿ
. األكل عندم الدين أىم من أنا.   متدينأنا ببل دين؟  انت-  
 1 من األكل؟أىم-  

 تصديق، راشيل بعدـ صاحت
 فاىم معنى كبلمك؟ انت-  
 بعناد، قاؿ
 الدين ماذا يبقى؟ راح إذا.   ىوية كقومية ككماف تاريخالدين.   ايمافالدين-  

 بصوت كاحد، معا اإلثنتاف قالت
.  الضميريبقى-  
يعني الشبعاف ينصح "! الضمير" تقوؿ الغربية كالبنت ،"الضمير" اليهودية تقوؿ البنت ما ىذا؟  اذ.  بشك رأسو كابتسم ىز

. الجوعاف باتباع رجيم
 بجفاء، فيها كقاؿ حملق

 شو أصلك؟ انت-  
 بعجب، سألت

 قصدؾ؟ شو  أصلي؟-  
 يعني، من أم بلد؟ يعني،-  
.  بريطانيامن-  

 مرة، بسخرية ابتسم
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.  أصل الببلءيعني-  
!  أصل الببلء؟أنا-  
، حدة بكقاؿ ميرا الى أشار
. التاريخ راجعي.   بلفور كغيره كغيرهكعد.   اللي جبتوىم عندناانتوا-  

 كقالت بغضب، تصديق ىي بعدـ حملقت
.  تاريخانت أقوؿ لك؟  أك!   مالي كمالهم كماؿ بلفور كماؿ التاريخ؟أنا-  

 كقاؿ بحرج، صدره يده على كضع
 عني أنا تاريخ؟ بتقولي-  
.  تاريخأيوه-  
 قصدؾ أنا متخلف؟ يعني-  
 المسيرة المبتعدة كشدت ميرا، الى عنو كمشت خطوات كنظرت استدارت تجبو، بل لم

.  اهلل نمشي، سبقونا كتيريا-  
 ىو مقصود كما كاقفا يسائل نفسو عما قصدتو، فما ىو مقصود بالتاريخ كما ىو مقصود باألكزكف كتركتاه اإلثنتاف كمشت

 كصاحت تناديو، اليو خطوات التفتت بعد بالبلدين؟ 
 معنا؟ تيجي-  
.  باإلسعاؼأنا:  بجفاء كتفيو كقاؿ فهز
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 شبابا يتطايركف فوؽ األشجار كتحت األشجار صور.   مثالية ثم انتفضت كاندلع الرصاص فأخذ يصورمسيرة كانت
كاحد يقفز من فوؽ السور كآخر يزحف تحت . كأفراد الجيش في أثرىم ككبلب الصيدالزجاجكيقذفوف الحجارة كقناني 

 االبتدائية كما زالت حقائبهم يتعدكا كثالث يتعمشق دبابة كعشرة كعشركف ىنا كىناؾ مثل العفاريت بينهم أطفاؿ لم الدكاليب
. على األكتاؼ
 لتقلعها ةؼجرا الجندم عن الشجرة كمشت فدفعها!"  صبحية شقى عمرؾ يا يا!  الزيتونات "تصيح فبلحة كىي لطمت

 ما كتأكل الدناصير، لها أفواه كالحيتاف تلتهم الشجر كالحجر كالصخر كبطوف األرض فتبقرىا مثل الجرافات.  من عمق الجذر
 يغطس كالرأس يدكر مثل حرباء خرافية الفك.  غور في عمق األرضتانزاح كما تكّسر كتلقي ما بقي على الجانبين كتغطس ك

كبطوف الحوامل !   الجميلالصخر.  الجميل تحفر أثبلما كحشية كتسحق ما بقي من األغصاف كالحجارة كالصخر كالدكاليب
 احتضن احلى ياما!   الجميلالصخر.  الراعي كأثداء ضخمة حليبية ياما احتضنت أعشاش الطحلب كالشّقيق كعصا كالواّلدات

!   الجميلالصخر  .  عند المغرب كىو يصطبغ بلوف الشمس كيلمع في المطر كما المرآةكتأملناهأياـ طفولتنا كتذكرناه في غربتنا 
 صور، أحزاف صور،.   صّور، ىذا تاريخصّور،.  رة كقطعة سكر كزعقت أنياب كمفاصللصخ الفك الحيتاني كقضم اكاندفع
 كتلك.   الصافي يتغنى بجماؿ األرض كجماؿ السما كنسيم البحرككديع.   صورصور،.   صور، آالـ الناسصور،.  األرض

 فيو.   فيو بيئة كال فيو أكزكف كال فيو إنسافال ىذا الجو في.   األكزكف، تقوؿ اإلنسافتقوؿالشبعانة الغربية ابنة تاتشر تقوؿ البيئة، 
 التاريخ؟ يبقى ضاع العقل ماذا يبقى؟  كإف.   جرافات تجرؼ ما بقي من الصحة كبقايا العقل
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.   خلفها كىو يدمر متحف بغداد كالبني آدمين كلوف األكزكفمن ابنة تاتشر كترينا ضمير فلتتفضل.  تاريخ الدين ىو قالت
. ببل دين: قالت لكم دين؟  ىل يا راشيل، ماذا عنكم؟  كلكن.   الدين ببل رحمة، أم ديننا نحن ببل رحمةيقولوف

 الجرافة لن قاؿ.   على العتبة كتربعجلس.   الدارليحتضن الوالد ضمن مسيرة ثم أسرع كاف.  العدسة كالده في كرأل
 كصراخ الناس، اإلندفاع،.   ىنا، ىذم المرة، فنفذ ما قاؿأما.   ما قاؿ تلك المرة ثم تراجعىذا.  تمر إال فوقي، فوؽ جسدم

 رآه.   الجندم من عنقو كجره كالكبش كىو يقاكـأمسكو.   كالحجارة، أمده بالقوة ففقد العقلالجيشكالدبابات، كرصاص 
 كالده كرأل.   الشبلليت موجع جدا خصوصا في المعدة كاألمعاءضرب.  يرفسو بالبسطار فتذكر رحلة نابلس في بكب الغاز

 ذراعيها فتحت.  أباه الفتاة ابنة تاتشر تركض للدار لتحمي كرأل.   يركض نحو الحادث لكن الجنود مثل الحاجزفأسرع.  يتقيأ
 الزلزاؿ تدؾ األرض فتفلقها كتمشي مثل  ... Stop. . Stop  تتقدـ الجرافة لكن.  .Stop.  Stop تصرخمثل الصليب كأخذت 

 مفتوحاف كالشعر األشقر يتطاير من حم الوىج كالجرافة ذراعاىا لتتلقاىا مثل الصليب، مشت.  الغيبلفكالرخ كتترنح مثل 
 نظارة في أعلى الرأس، رأس زجاجي يلمع من كىج الشمس، كذاؾ السائق يلمع أيضا، يلبس السائقتقترب ببطء كترنح كذاؾ 

 معدف، قطعة.   ال يتزحزح، ال يتحرؾ، ال يبدم حركة أك نأمة توحي بالفهمالسائق ذاؾ.  دع كغطاس البحرؼزجاجية مثل الض
.    الضفدعمثليدم، كالنظارات درجل آلي، إنساف ح

اهلل أكبر، لكن اهلل كاف :  الشبابكصاح فبلحة لطمت.   حجارة، كلم يتوقفرشقوا.   يتوقفكلم!   كّقف: صاحوا
 تاتشر تحت ابنة.   بالحب كضمير الناستحلم التاريخ مثل العقرب كساعة بيج بن نحو فتاة كمشى.  يحدد مسيرة تاريخ

 نعاىا حين قديسة مسيحية صارت.   تاتشر صارت مناابنة.   صورصور،.   تاتشر كانت ببل دينابنة.   صورصور،.  الدكاليب
. خورم البلتين  يا أكعى:  زاؿ يصيحما.  أكعى يا كلدم:  يصيحكأبوه ميرا تبكي كتنوح كانت.   خلف ظهرهككضعوىا الفتاة حملوا

 Go: تصيح كىي تولوؿكميرا.   تنسحق كقشر البيض كفتوت العيد، أكعى يا كلدمكالدار كل الضرب كاإلىانات بعد!  كلدم

on.  Hurry up.  لو.   تمنى لو أبكاىا بدؿ الدمعة آالؼ الدموعكم.   كتذكر كم بكى ىو حين اعتقلوه بعد القطةتبكي رآىا 
 من بكت.   تبكي كىي صغيرةكانت.   بها كما غدرت بو كأعطتو فريسة للعسكر كحراس الليلغدر لو.  عذبها مثل عذابو

 بنت الكلب كم يا.   كمن خلفهاىي تبكي من العسكر، عسكرىا كاآلف.   منوتبك تبك عليو كلم لم.  الخوؼ ال من ألمو
 مثل جميلة، ككم أحببتك، كحملتك صورة على صدرم تحت الكنزة كتأملتك أنت.   التماسيحدموع اآلف؟  تبكين!  أحببتك

 كركحي في األفق تداعبها أنساـ كرؽ في طيارة، طيارة رالعصفور كبرعم مشمش كأنا أتأمل ذاؾ الشعر في المرجوحة ينعف كيطي
 الجو، في ىذا لكن جميلة، أنت.   كالقطة كجماؿ الشعربالصورةالصيف كشوؽ مراىق يحلم بالحب، يحلم بالطيش، يحلم 

 كيقوؿ أكعى، كأـ سعاد األطفاؿ فيو عسكر، فيو دبابة، كأبي يبكي مثل ىنا.  الجو، ال فيو بيئة، كال فيو جماؿ، كال فيو إنساف
.  بضربة صاركخا فاجأهالحاضرقالت أكعى، كأـ الغزاكم قالت لو أكعى يا كلدم لكن 

 فهما أك يبدم الجرافة يحدؽ من خلف النظارة مثل الضفدع، انساف الغاب، مثل اآللة، ال يتحرؾ كال في السائق كرأل
 لجانبو في المرآة كرأل العسكر، نظر.  إرجع رفيرس، إرجع، إرجع:  فصاح الشبابالضخمة، بآلتو يقترب.  عطفا، فقط يمشي

.    كأكثرخمسة، سبعة، عشرة
.   للخلف ثم استدار فرأل العسكر في مواجهتورجع.   تقترب منوكالجرافة.   إرجعإرجع،.  رفيرسإرجع :  ميراصاحت

 إدعس،.   إدعس، صاح الشبابإدعس،.   رشاش على األمبوالنس فانكسر الزجاج كتطايرصلية.   يقترب من الحاجزرأكه
 لم.   الغضب قد نزع الخوؼ كالدنيا تموج خلف دموعوكاف!  يا كالد الكلب:  البنزين كىو يتمتم مثل المجنوفداس.  إدعس

.   سريعةشاشة.   مثل السينمااألحداث صور.   رشاش ثانية فطار صوابوصلية .Hurry up, hurry up: تلويح أبيو كميرا تصرخ
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.   بكامل اجنحتو مثل الصاركخ نحو العسكركاندفع.   يصور من غير صور، داخل عقلو، إف بقي عقلكىو.   معطوبفيلم
! أبني استشهد:  الوالدفصاح.   ثم تأرجح، كالركح تطير كطيارة مثل األكزكفالعقل،لم يميز، اختل .  كأكثرسبعة، عشرة

. إرىاب: قالوا.   الخبرسمعنا اليوـ التالي في
 
 

   
 
 

 

 
 
 

 

 

  وشكر وتقديراعتراف

 
 لي ذاكرتهن كنافذة فتحن بفضل سيدات حوش العطعوط في نابلس القديمة اللواتي أعترف 

 رواياتهن المفعمة بالتفاصيل وعمق فلوال.  أطللت منها على التجربة ووقع األحداث
.  لما تمكنت من التقاط الجو وتصوير المأساةاإلحساس

 عرفات في ربيع الرئيس أعترف بامتنان عميق أن المشاىد التي صورت فيها حصار مقر كما 
 األخ الزميل رشيد وشروحات ما كنت ألتمكن من روايتها لوال االستعانة بكتابات 2002

 أو مستوحى ما جاء في تلك الفصول مستمد أو  فكل.  المرافق الصحفي ألبو عمار: ىالل
.   في صحيفة الوطن الكويتية في العام نفسونشرىامستعار من تجربة األستاذ ىالل التي 

 وتندمجمع تنقيحات بسيطة كي تنسجم –  المطبوعة بالبنط األسود مقتطفة حرفيا والفقرات
. ىالل مذكرات األستاذ من-  في النص 
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