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نصوص إيليا

يف املدينة َجمال �صماوي يرحب بكم، 
فادخلوها.. �صهداء! 

***
لدّي عدة اأ�صماء، لكنَّ الأخري

هو امُلظلم منها
***

ِلَتْنُق�ص املدينُة على اأبوابها حكمَة الَفر�ص؛ ِمن الدم ياأتي دٌم 
جديد. 

***
الَعاَل هو نف�صه يف كل مكان، 

اإلّ هنا، اإلّ هنا.. 
***

لقد كّذبوا على اأرواحهم، واأنكروا م�صريهم الطبيعي، وجاوؤوا 
لالنتقام من ال�صحية

***
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�صعفك يا اأبي هو الذي قاد املدينَة اإىل املوت

***
قالوا: الآن، ميكنَك النزول، فقد تهرّاأِت الراية، وبهتِت الألوان.. 

اأقول: الآن، ميكنك ال�صعود، فاإن ال�صارية بال عَلم! 

***
راأيتُه باأّم عيني، لقد اأْم�صَك بذيِل العا�صفة، ودفعها حتى 

احت�صدت يف الزجاجة.. اإنها تربق يف يده! 

***
عندما اأَُمرُّ من جانبها، اأغلق عينّي

.. اإنه ُحلم �صيئ. 

***
ال�صوُر عباءٌة �صقراء، تلّف املدينَة بحزام عّفتها، 

وتف�صي اإىل بكارتها املتجددّة. 

***
طفل ال�صنوبر الذي خا�ص كحَل املاء.. انهرَق على حجارة 

ال�صوق، وتبعرثت غرّته املخفوقة 

***
املراأُة التي و�صعت جنيَنها الذي مات.. ونزفت، 
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 .. وراأى جنوُد احلاجز عورَتها و�رشاَخها الوح�صيَّ
هي نف�ُص املراأة، التي ك�رشت �صا�صَة التلفاز، 

عندما راأت اأحدهم ُيعانق ال�صابَط، الذي َحدََّق بني فخذيها.. 
ظ!  وتلمَّ

***
ْت اأرواَحنا بقناديلها وزّفاتها واأقوا�صها  �صالٌم على َمْن م�صَّ

الباذخة بالدوايل والأغنيات. 

***
الأ�صباح ل تبكي! 

وحدنا َمْن ميلك الدموع.. 

***
منديل اأّمي قبل عامورة وم�ّصادا.. باآلف ال�صنني! 

***
يعود اجلنوُد من احلرب، 

وكثريٌ من الفولذ يف وجوههم. 

***
ل يعقد هذا الرجل الب�صيط هدنًة مع الذين طردوا جاره، 

ول يَر يف ال�صارع الثاين ما يدعو اإىل الطماأنينة، 
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لهذا دقَّ الفولذ يف �صدور اأولده، 
وعلّم اأحفاده الفرق بني النعا�ص واحلديد، 

وراح يرّدد على م�صامعهم الأغاين القدمية.. 

***
�صاأرفُع اإيلياء زهرًة زجاجية، 

اإىل اأن ُتطاول النجوَم، التي تراقب الأر�َص
امُلدّماة وامُلْنَتهكة.. واحلاملة، 

واإىل اأن ت�صبح املدينُة �صمعتي البابلية
البي�صاء.. التي �صاأُفّكر بها كل يوٍم، 

واإىل الأبد. 
ولَهم اأن يوا�صلوا التْيه، مرًة اأُخرى، 

يف �صحراء ُمْطَفاأٍة عجوز.. 
وياأكلوا ُع�صبَة الليمبو�ص ال�صاّمة، 

ليتخلّ�صوا من ال�صور التي ترتاءى لهم يف الكوابي�ص، 
وكانوا فيها يذبحون احَلمام، دومنا �صبب، 

ويهر�صون الرنج�ص والفرفحينة واخلبّيزة
 بب�صاطريهم، وهم يطاردون الطائَر
والظبي واحلّطاب، ويفتحون �صدَر
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النجمة، ليلتهموا قلبها املفعم
باحلب واحلياة، لتجّدد اأّمُهم ال�صاحرُة �صباَبها

الب�صَع الغائر.. 
ولن يكونوا مثل ملكة تدمر، التي اأكلت

الُع�صبَة، قبل اأن ت�صل روما، لكي ل يراها
اأهُل املدينة مقّيدًة ذليلة.. 

لقد ماتت زنوبيا من اأجل كرامتها، 
وميوتون مثل ال�صباع ال�صائبة والن�صيان.. 
اأو كما ق�صى القي�رشُ مذبوحاً على الدرج. 

عندها، �صريى الرعاُة جنمَة امليالد
من جديد، 

ويلد ال�صالُم يف احلقول.. 
***

.. واأخرياً وجدوا ع�صا الراعي التي كانت مثقوبة وجمّوفة 
كاأنبوب م�صتقيم، وكلّما هّبت الريح، �صارت ناياً يجرُح 

ال�رشيان. 
***

ال�صيُخ الذي حمل املدينَة، ل ينتبه اأنها �صقطت عن ظهره، 
لكنه ظّل مم�صكاً باحِلبال. 

***
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ول ت�صقط الإ�صمامة من يد بائع النعناع.. رغم الر�صا�صات 
الع�رشين 

***
الَعَلُم ال�صغريُ الذي ر�صمه الفتى على عار�صة َعَربته 

اخل�صبية كان كافياً لأْن ينو�ص كالّذبالة، وينطفئ بدمه 
العارم

***
معتقداتهم العمياء متنعني من الدخول اإىل

معابدهم ال�صوداء

***
.. واأطفاأ �صيجارته يف الربعم ال�صغري، وطّق الغ�صاُء واللحُم 

والزغُب.. ول تعرتف! 
لقد افرتعها اجلمرُ، وخ�رشوا كل �صيء

***
اجلرّة التي عرثوا عليها يف كهف احلو�ص.. كان فمها مغلقاً 
بقما�صة الطني، وحينما ف�ّصوها �صال الربق على امل�صطبة 

***
كانوُن اجَلْمر والدّلُة وب�صاط ال�صوف واملنقل والركوة ووجوه 
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العائلة املر�صوفة، لكّن الرعد ل يظهر يف ال�صورة، ول 
ن�صمع الريح، ول ياأخذنا الَفوَحان 

***
وقالوا: َمْن ُيْنِكر َذْنَبُه، ُيْنِكرُ اأََلَ الآخرين. 

***
وما فتئ يرّدد تلك النبوءات؛ اأن اليبو�صي كان مع �صيدنا 
اإدري�ص- عليه ال�صالم- يف م�رش، ومعه اكت�صف احلروف، 
ون�رش التوحيد، وعرف مبا �صيقع للمدينة. كان م�صجده 

الأول يف القد�ص، اأما م�صجده الثاين الذي ورثه اأحفاده، فهو 
يف منطقة ب�صارو يف الربّ الغربي عند منابع النهر، وهناك 

اأقام حمّبوه ن�ّصاً ب�رشياً تخليداً لإميانه وعبادته هلل الواحد 
الوحيد. 

واأن من اأحفاده َمْن كان يراق�ص الريح والوعول، وهو الذي 
اأره�ص للباليه والهيب هوب واجلاز وال�صل�صا والتانغو 
والفال�ص، وكذلك للواحدة والن�ص وال�صمالية والطيارة.. 

وال�صّيارة والّدحّية وال�ّصحجة والثالث والطعجة والبّداوّية.. 
ولكل الدبكات ولغات اجل�صد، 

ليكتمل الرعد! 
وقال: اإن املدينة �َصُتهدم وُتبنى ثالثني مرّة، واإن اأقواماً 

بعيدين �صيبنون مدائن ت�صبه اإيلياء كاأنها هي هي، ولها 
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ا�صمها و�صورها واأ�صواقها وحاراتها ومعابدها. واإن ملكة املاء 
�صتدفن اأ�صاورها حتت حجر غ�صيم يف اأُ�ّص ال�صور. واإن املا�صة 

الكبرية �صيلقونها ملفوفة بخيوط النمل يف املراآة. 
وبعد ثالثة وثالثني قرناً �صتمتلئ البئر الكبرية باجلثث 

و�صتبقى على حالها، كاأنها ذبائح ال�صاعة، اإىل يوم ال�صاعة. 
واإن املعبد الكبري �صيتهاوى، ويخرقون الربتقالة بقفاف النار 

والكحل امُلبيد. 
وقال: �صتكون اإيلياء عرو�صاً يوم البعث ويوم الن�رش، واأر�صاً 
للمح�رش واملن�رش، و�صياأتيها املجاور ويتلو كتاب ابن َحَجر 

وابن ه�صام والبخاري واملدائح التي ترتى ل�صيدنا النبي 
ولها وملحررها اجل�صور. 

ثم �صتعلو جدران الفرقة واأقفا�ص احلجارة والق�صبات 
اخلائفة، و�صيمنعون امللح عن اجلرح، وترتفع املق�صلة كل 

ع�رشين اإىل اأن تتبّدل ال�صواهد، وين�صى الطالعون وجهها، 
وقبل املذبحة الكبرية �صتحزّ ال�صفرُة قطَن ال�صال امللّون، 

و�صتنت�رش عدوى اللحاق بال�صباع، و�صيعجن النا�ص الع�صل 
مع القفري، ثم تقع �صاعقة العّناب، حتى ميخر احل�صان اإىل 

رقبته يف الزبدة املخرثة. ثم تبداأ مركبة ال�صباح لتمحو 
ب�صمة النار عن الأ�صوار، وي�صارعون يف بناء املحراب مرّة 
اأخرى، بعد اأن يحفروا اأربعني واأربعني، ويتدفق العابدون 
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حتى ل يجد النائم مكاناً لغفوته اإلّ على بعد خم�صني 
فر�صخاً اأو يزيد. ويقول: اإن حريق مدينة امل�رشح احلجري 

�صي�صوي زهَر النوافذ يف املدينة، ويلفحها بالرعب والهروب. 
و�صيجلو الثالُث جدراَنها باحلّناء، ويكون توطئة للروح حتى 

ُيعيد الأمر الأول مرًة اأُخرى. 
واإن كّل من يعبث باملدينة �صيكون عربًة قبل الربزخ وعند 
البعث، فالعبوا بعيداً عنها وعن اأيتامها و�صحاياها لتتّم 

لكم املغفرة. فاملدينة �صجرة واأيقونة واآيٌة ل توؤّول اإلّ 
باملحبة والعدل واحلق. 

ويقول؛ احذروا البنايَة ال�صاهقة التي ل ظّل لها، وال�صابونَة 
التي ل ُترغي على فروة الغزال، واجُلملَة التي ت�صاوي بني 

ال�صياد والطريدة، ومتنح �صارَق الّذرى هواَء ال�صالم والر�صوخ. 
والويُل مَلْن �صهدوا ال�ّصْلَب ول ي�رشخوا، بل متّتعوا ب�رشد 

احلكاية، وان�رشفوا.. ف�صين�رشفون اإىل جحيم الدنيا قبل 
اجلحيم الأخري. 

ويقول: احفظوا غرفَة القمر ومهَد الغيمة التي هبطت 
وان�رشبت يف و�صائد البيوت واحلامالت، 

لكي ل ينزو الوح�ص على الزرافة. ول ت�رشبوا املاء املالح 
لأن دم القرا�صنة ي�صري يف البحار. وعندما يبلغ العبُد 
املرتّد بيَت الرخام �صرتتفع املدينة فوق الهاوية ويبداأ 
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التعب والرحيل، و�صتكون بكامل غربتها يف اأعرا�ص املوت 
املو�صولة، و�صتنمو بقع الب�صاعة ويغزو الرمُل رئَة احلواري، 
ه من اآلم  حتى ينفجر الربكان ال�صاخب، ويلد َمْن ت�رشخ اأُمُّ

املخا�ص، وتتجندل الطيور املعدنية ونافثات الفناء واليباب، 
عندها �صيعود املوتى اإىل قبورهم، وينتظرون امل�صهد 

الرهيب. 
ويقول: �صيختلفون على �صواع الذهب، ويعود النهر املختفي 

ي�صف�صف باأ�صماكه الناعمة يف الطرقات، وتعود اللغة 
والكرنفالت والإماء ورّمانة الأندل�ص احلاذقة، اإىل اأن ت�صيع 

الفتنة وجتّف البحرية. 
عندها لن يبقى للمدينة غري معنى واحد يظهر يف بابها 

الرحيم، و�صيم�صي امُل�صلّون حتت ال�صنوبر والنارجن، 
وي�صهدون زواج البنف�صج والنور. 

وقال: احذروا َمْن ل يَر الدم يف يد القاتل الذي ي�صافحه! 

***
اأق�صموا! لقد راأوه متاماً؛ بثوبه الكّتان ال�صكرّي، 
و�َصْعره املدّرج ال�صابل الع�صلي الكثيف، وحليته

الزعفرانية اخلفيفة الناعمة، وعينيه وطوله ويديه
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املباركتني.. لقد راأوه مي�صي ثانيًة، من اأّول طريق الآلم اإىل 
اجُللُجلة، دون تاٍج اأو �صوٍك اأو �صليب.. ولكنه مي�صي امل�صافة 

كل ليلة.. وهالته تدّل عليه. 

***
ل تزال فتحُة الليل قادرة على اإ�صاعة الف�ّصِة يف العظام، 

والَذهب يف ال�صفاه. 

***
عندما خرج ملكي �صادق ل�صتقبال �صيدنا اإبراهيم عليه 
ال�صالم، كان اأَمَر اأهَل الق�رش، لأْن يعّدوا الوليمَة لل�صيف.. 

قالت امراأة امللك: لقد �صقط جنٌم اأبي�ص يف �صحن العجني 
وذاب يف ماء الطحني. 

***
البحرُ البعيد ل يعد ماأنو�صاً بقناديل اللهاث والعرق، 

واملوج القريب رخو وبعيد. 

***
البوابُة التي �صهدت زّفَة احل�صان، نزلْت حجارُتها

َعْن كتف الزمان، وتركت الَقْو�َص على حاله، ُمَدّثراً بلهفة 
امُلل�صقات. 

***
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للجحيم بوابات كثرية، واأخطرها بوابة الهيكل اجلديد

***
عندما يزول الأل يتحّول اإىل حكمة، 

لكننا بلغنا احلكمَة يف ذروة الأل

***
القمر هدية لذوي القلوب املتباعدة، ينظرون اإليه من 

مناطقهم املتفرقة، يف حلظة واحدة فيكونون معاً. لهذا، 
رفعت ال�صماُء املدينَة، وطبعت �صورتها على القمر، حتى 

جتتمع حولها القلوب. 

***
كل ما ميكن اأن يتّم فعله.. �صيكون، ولو بعد حني 

لهذا؛ َن�رْشُنا يف يدنا

***
ي�صاأل جريانه اإن كانوا ي�صمعون ذلك الإيقاع الرتيب الذي 

ي�صل اإليه من قاع بيته؟ لكن اأحداً من جريانه املمتّدين يف 
البلدة القدمية، ل ي�صِف قلَبه بالقول؛ نعم، ثمة دبيٌب بعيد 

ياأتي كاأنه �صدى ال�صدى! 
راح يحفر ب�صمت وهدوء، حتت اأر�ص غرفة نومه ال�صغرية، 
فيحمل مقدار قّفة من الرتاب، يحملها يف كي�ص بال�صتيكي، 
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وي�صري بها خارج الأ�صوار، ويلقيها هنا اأو هناك. 
بعد اأ�صابيع، ا�صطدم باأر�صّية مر�صوفة باإحكام، كاأنها 

م�صطبة من حجارة، مّت تبليطها لتكون قعدة مال�صة ملجل�ص 
ال�صاكنني. 

جترّاأ ورفع ب�صعة منها، فكان تراباً ُملّبداً، فذهب يحفر ويحفر 
حتى فختت الأر�صية، وظهر حتتها غرفة وا�صعة، حتتل 

م�صاحة البيت الذي يقطنه تقريباً، فهبط على �ُصلّم خ�صبي، 
فراأى العجب العجاب؛ اأكرث من ع�رشة متاثيل ملو�صيقيني 

لة من النغم  يحملون اآلت عزف، يقفون ا�صتعداداً لتاأديه َو�صْ
امُلّت�صق الرقراق. 

***
.. ومّلا راآها ابُن امللك، وكان متنّكراً بثياب العامة، يف 

ال�صوق، وهي حتمل على راأ�صها طبق الفاكهة، ويهتف �صدرها 
بوروده املطرّزة.. تبعها حتى عرف اأهلها. 

يف اليوم الثاين كان امللك وحا�صيته يطرقون باب البيت، 
وبعد اأ�صابيع قليلة، كانت املعازف والطرقات ت�صهد زفاف 

الأمري على ال�صبّية القمحّية، التي ولدت له ذلك الفتى 
الأ�صهب، الذي �صار ملك املدائن، من الرمل اإىل الثلج، ومن 

املعدن الرائق، اإىل ثوب املوج والربتقال. 

***
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يا رجاَل املدينة! يا قامات ال�صجر النعناع وبلّوط الوديان! 
ويا طلّة العيد والأنفا�ص الدافئة! يا كّف الع�صق املوقظة 

حليَب العذارى وزبيب ال�صغف! يا حلم الن�صاء املتاأّوهات 
املتكّتمات، واأنتم تربقون يف الطرقات وحتت ظالل القرنفل 

وعرائ�ص املا�ص! يا َمْن تاأخذوننا حتت لفحات ال�صخر 
الناعم، فيفي�ص املاء على املاء! يا اختناق اللوزة يف 

ق�رشتها احلرير! ويا يقظة املوت الرائعة، ونْومة الهلع الأّخاذ 
النافذ! يا فتياَن التوِت النا�صح على ال�صفاه، ولَب التنِي 

ال�صائح على زغب الربيع! يا اأمانينا التي ننجلي لقدومها، 
فن�صعد اإىل غاللت ال�صحر واللحظة الفارقة! يا كَل هوؤلء 

الذين يجمعوننا كحفنة الذهب ال�صائل على الو�صائد، قولوا 
له اإنني عط�صى حتى الذبول، واإنني اأنتظر حبيبي اليبو�صّي، 
برائحة التفاح يف فمه، والبخور يف �صواحله، واللذعة حيث 

الثلج والنار! 
يا كَل اأولئك! نادوا بال�صوت واليد والعني وبكل الأ�صياء، 
حتى يدفئني وميزّق موا�صمي الفارعة، لينبت احلّناُء من 

الر�صاب الذي يق�صم الفراغ! قولوا له يا كل رجايل، اإنه َرُجلي 
الذي �صيكون ولدي واأبي وعّمي وخايل واأخي وحبيبي.. 

قولوا له اإنني اأحّبه، حتى ل يعد لدي غري اأين اأحّبه.. واأكاد 
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اأن اأكرهه حتى يجيء.. 

***
جلبوه من ال�صجن، كان �َصعره اأ�صعث طويالً، وحليته مفرودة 

تغّطي وجهه و�صدره وثيابه البالية املّت�صخة، عيناه 
حمراوان وُجْرمه ينتف�ص واقفاً كاأنه متثال مم�صو�ص، يهتزّ 

اأمام ال�صيف والنطع. 
اأحكموا القيد على يديه خلف ظهره، وخلعوا عنه قمي�صه 

متزيقاً، ففا�ص عرقه دماً.. ونزّ حتى غّطى بنطاله الف�صفا�ص. 
حاولوا اأن يثنوه لريكع وي�صع راأ�صه على اجلذع اخل�صبي 

املو�صوع، لكنه رف�ص! 
كان طويالً طويالً.. ولن يجدوا اأحداً يجزّ راأ�صه واقفاً.. فراحوا 

ينغزون خوا�رشه مبقدمة ال�صيف، لكنه ظّل واقفاً.. وازداد الدم 
تدّفقاً! 

حاولوا معه مرّة واثنتني وخم�صني ومئة.. والدم ينزف من 
ن�صفه الأعلى.. حتى خرّ دائخاً زائغاً.. 

ومّلا حملوه، كان اجللّنار يفي�ص حيث ي�صريون به، حتى 
غّطى الطرقات.. وتعاىل حتى غّطى ال�صوارع.. وارتفع حتى 

غّطى البيوت، وت�صامق حتى فا�ص عن الأ�صوار.. وما زال 
يت�صاعد كالنبع الهائل يف الأنحاء. 

***
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ا�رشخوا اإذا �صهدمت قتل النبّي ال�صاب، واإلّ �صت�رشخون اأَمَلاً 
من ف�صول ما �صرتونه من ُمتعة العذاب. 

وا�رشخوا اإذا مرّوا بب�صاطريهم الثقيلة يف الطرقات، فكل �صرب 
�صلّى عليه نبّي اأو �صجد فوقه ملك ُمقرّب. 

وا�رشخوا اإذا منعت اجلدراُن ال�صم�َص من الدخول، فاملدينة 
اأمها التي اأر�صعتها ف�ّصة احلياة. 

وا�رشخوا يف وجه �صّيدها، الذي يّدعى اأنه �صّيدها، فقد راآه 
الليُل ين�صّل من بيت القاتل متاأبطاً ذراعه الباط�صة. 

وا�رشخوا يف وجه كل خطيب يرطن بال�صالم، فثمة مذبحة 
بعد الكلمات 

***
�صّب ع�صري الرّمان عند ملتقى ال�صارعني، ودلح الع�صل 

ّكر الناعم يف زوايا الدروب،  بطيئاً بني القّبتني، ور�ّص ال�صُّ
والزبيَب يف املنحنيات الذاهبة اإىل الأزقة والبيوت.. كانت 

املدينة م�صت�صلمة، فقد خلعت كل اأ�صجارها وظاللها، ومتددت 
اأمامه �صمعة كونية ت�صيل نوراً وردياً ُم�رشّباً بلب الغروب.. 

هّياأت روحها لغطاء ال�صخونة، ليحّف الدنيا بالحتكاك 
العذب اجلامع ال�صاخب الوفري.. لكّن اأحداً ل يكن هناك، 

كانت وحدها حتلم بال�صوت، لكن الرجل غاب اأو تال�صى، اأو 
ل يكن اأ�صالً يف املدينة! 

***
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ل يحلموا بالزنابق البي�صاء! كانت اأياديهم ت�رشّ بدم 
ل قطرانها  املالجيء وال�صغار، وببقايا لعبة احرتقت، َفو�صَ

اإىل ثيابهم الداكنة.. اإنهم ي�رشبون دماً وياأكلون دماً 
وُيْخِرجون دماً، ويحلمون بالدم والكوابي�ص، ويوؤّولونها بالدم 

واحلروب، وير�صمون غدهم بدم الطيور والرُّ�ّصع، ويبنون 
بيوتهم بعظام املوتى وال�صجر املخلوع، وعندما يحتفلون؛ 

ميتلىء اخلوان بعّبوات الدم، و�صحون العيون ال�صغرية 
امُلطفاأة، وال�صفاه الطفلة املق�صو�صة، والأ�صابع الناعمة 

املقّطعة، ويقهقهون فتتبّقع اأفواههم بفقاعات الدم املتناثر، 
وتبدو اأنيابهم كقرون الفلفل ال�صيفي احلريف، تقطر �صائالً 
له �َصْوخة اأنفا�ص املوتى، وزنخ اجلثث التي اأكلوا اأكتافها 
وظهورها.. اإنهم يحلمون بدم جديد يعِبّئونه يف زجاجات، 
ير�صفونها على الرفوف، لي�رشبها اأبناوؤهم قبل اأن يركبوا 

احلافالت اإىل املدر�صة. 

***
لعينيِك اأُق�رّش تفاحَة الكالم حمراء كدم ال�صهداء طازجاً نقّياً 

كقلبك النبّي. 

***
ل يَر اأباه اإلّ عائداً من معركة، اأو ذاهباً اىل معركة! اأياماً، 

يبّدل فيها ثيابه الع�صكرية، ويداعبه ويذهب معه اإىل ال�صوق 
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البلّوري، وياأخده ب�صيارته ال�صغرية.. ثم يروح بلبا�صه 
الع�صكري ويندقيته واأ�صيائه الثقيلة من حيث اأتى.... واأخرياً 
اأخربوا ال�صغري باأن اأباه مات يف املعركة ال�صارية الأخرية، 

فذهب مع اأّمه اإىل املقربة، وتابع طقو�ص دفن اجلندي 
»ال�صجاع«! 

بعد اأياٍم راأى يف التلفاز طفلة فل�صطينية ت�رشخ وتولول، 
حول اأبيها املمّدد املقتول! ف�صاأل اأّمه؛ كيف مات ذاك الرجل 

ول يكن يلب�ص بزّة ع�صكرية؟ 
ثم اإنه كان مع ابنته، ول يكن يف املعركة؟ 

كما اأنه ل يحمل �صالحاً؟ ول يكن يف امل�صهد ما يدلّل على 
اأنه كان يحارب اأو ُيقاتل؟ 

وهناك بيت مهدوم، يبدو اأنه بيت ذلك الرجل املقتول؟ 
اإذاً، كيف تقولني اإن اأبي مات يف معركة وكان هناك جنود 

يحاربونه بالأ�صلحة والر�ّصا�صات واملوت؟ اأطفات اأّمه التلفاز، 
وراحت ت�رشح له الأمر، لكن ال�صغري، ل ي�صمع ما كانت 

تقوله اأُّمه، وقبل اأن تنهي كالمها �صاألها: ملاذا ذهب اأبي اىل 
هناك، ما �صاأنه بهم؟ 

بعد ع�رش �صنني واأكرث اأخذوه اإىل اجلندّية، ليخدم يف اجلي�ص 
ويتدّرب على ال�صالح، ليحمي »الدولة«.. لكنه مات، واأفاد 

طبيب الوحدة الع�صكرية اأنه انتحر! هذا ما قالته اأُّمه 
لل�صحافة بعد دفنه! 
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وهذه ترجمة، بت�رشّف قليل! 

***
ل يعهد امل�صلّون ذلَك الرجل ي�صاركهم �صالة الفجر، قبل هذا 

اليوم! 
لكنه كان يبادر امل�صجد قبلهم، ويطيل الركوع وال�صجود قبل 

اإقامة �صالة ال�ُصبح، ثم يطيل الدعاء والرجاء! 
يبدو خابتاً متو�ّصالً لرّبه، موؤمناً خمل�صاً له العبادة، كاأنه 

اأحد اأولياء اهلل ال�صاحلني، الذين تتجافى جنوبهم عن 
داً حتى هزيعه الأخري.  امل�صاجع، يقّد الليل قياماً وتهجُّ

توّجه اإليه الإمام، وربت على كتفه ليوؤن�صه وي�صجّعه على 
نة اأن  موا�صلة احل�صور، و�صاأله عن ا�صمه، لأنه من ال�صُّ

يتعارف املوؤمنون! 
فوجيء الإماُم اأن الرجل ل يذكر ا�صمه، بل راح يحّدثه عن 

الروؤية التي تق�ّص م�صجعة، كلّما َغَفت عيناه! 
خاف اإماُم اجلامع من روؤيا الرجل، فثمة غري تف�صرٍي لها، لكن 

كل التفا�صري ل حتمد عقباها! 
لحظ الرجُل مالمَح ال�صطراب والنقبا�ص على وجه الإمام، 

و�صاأله عن معنى ما يرى يف املنام! 
�صكت الإماُم، وقام متباطئاً، ومتتم قائالً: لكنك يف القد�ص يا 
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ولدي، ول�صت يف بغداد!! 
***

اأيتها احل�صناء! عندما يذكرونك.. اأبت�صم
***

رغم ُبْعدها، ت�صعر اأنها َلك! وهذا اأروع ما يف املدينة.. 
***

بالفعل؛ ُولِد وال�صيطان يف داخله.. 
***

ة املدائن البي�صاء، يا قد�ُص،  يا اآلهة َ احلّب الكونية، يا َربَّ
يا بريئة! اإن براءتك قّوة، واإن القّوة التي تكمن يف الرباءة، 

تنطلق، الآن، كالعا�صفة، لتبّدد الوح�ص الذي طراأ عليك، 
و�صكن اأح�صاءك، بعد اأن �صّق بطنك بالبلطة الوثنية.. 

وبالرباءة �صُيالقي العزازيل، ويتقلّب هناك يف الهالك الأبدي! 
***

ما الذي بقي فيهم ليحّبوا ال�صالم؟ 
***

�صن�صيد التماثيل على �رشف ال�صهداء، 
و�صتبقى القد�ص! ولكن بوجوه اخلالدين

***
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اأنوثة الأزهار على ال�رُشفات، 
جتعلها حمراء، خجالً من ذكورة البالبل 

***
رمبا تكون القد�ص بالد َمْن ي�صكنها، 

لكنها مدينتي.. 

***
ل يكن اأي ثلم يف الّن�صل، 

وكان حلم املدينة طرياً كالزبدِة، 
لكن قلَبها �صخرٌة مقّببة بالذهب 

***
الذكرى كال�صكني.. تذبح! 
ولنا األف ذكرى كل يوم: 

الحتالل، احلريق، املجزرة، اجلدار، الإعتقال، الق�صف، 
الإ�صتيطان، امل�صادرة، احلفر، الهدم، القلع، احل�صار، احلواجز، 

الطرد، الذبح، 
اإلـ.. اإلـ.. اإلـ... الخ.. الخ 

***
اأراهم يف اأحالمي.. 

ل اأعرفهم.. 
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اأرى وجوههم التي حتاول اأن تقول.. 
اأفواههم امُلدّماة متنعهم من التفّوه باأ�صمائهم... 

يغرغرون.. ويتوارون.. 
غام�صون.. وا�صحون.. 
يظهرون.. ويختفون.. 

ويطلعون يف احُللم.. ي�رشخون 
اأو كاأنهم ي�رشخون.. 

***
وتعود الأغنية: 

كل �صلواتي تبداأ باٌ�صمك، 
وتنتهي به.. 

***
ذلك الفتى اليبو�صّي الذي فكَّ �صفائَره حتت
حلم ال�صم�ص، ون�رشها بني اأظالف الرّعد.. 

كان مبلاّلً بالأرجوان ال�صاخن، فرق�صت الن�صاُء
حوله مبناديل الف�ّصة.. وغابت ال�صلّوى، 

فثمة فتًى اآخر يفّك جدائله املائية يف حمراَب النار 
***

هنا اللُّجُة! فلرتفُع امَللكُة الثوَب امُلرتبَك
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عن ال�صوئني، ولَيُقل العا�صُق اأنا�صيده
يف املرمر، ولينادي على بنات اإيلياء، 

وليف�صُحه القلب.. 

***
عندما باغتوه، وجدوه يحمل علبة الّدهان والفر�صاة، 

وكان قد كتب على احلائط بخط كبري: فل�صطني عربية! 
فاعتقلوه.. 

ومع نهاية التحقيق معه، طلب منه ال�صابط اأن يوّقع على 
اإفادته، لكن الفتى قال: اأنا اأُّمّي ل اأعرف القراءة والكتابة! 

�صحك ال�صابط وقال له: لكّنا �صبطناك واأنت تكتب! 
رّد الفتى: اأنا ل اأعرف اأن اأقراأ اأو اأكتب اإلّ جملة واحدة، هي: 

فل�صطني عربية.. 
***

انفجرت بني  التي  القنبلة  كانت كّفه املبتوره تذّكره بتلك 
يديه وهو يعّدها.. 

اإليه اجلنود الإهانات،  وكان كلّما مرّ باحلاجز، وّجه 
اإمعاناً يف قهره واإذلله على نّيته زرع قنبلة بينهم.. 

اأوقفه اجلندي املناوب، وراح ي�صتمه وي�صفعه  اأيام،  وقبل 
اإلّ  ويقذع وي�صّب ويب�صق على وجهه، فما كان من الرجل 

اأنها  ورفع ذراعه.. و�صفع اجلندي بكّف يده التي اأح�ّص 
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بزغت من جديد. 
***

الغنيمة للمنت�رش، وال�صحايا اأحمال املهزوم الثقيلة 

***
القلب املقهور.. يتحدث بق�صوة

***
�صاأكتب لِك الليلِة، 

ويف كل ليلة.. ما ُدمِت هنا.. 

***
فَن، وخَمرت عباب احلو�ص الكبري،  املدينُة التي ركبت ال�صُّ

نقلت اإىل اإن�صان املغارة ال�رّشه البدائي، ما جعله اأنيقاً يركب 
القمر! لكنه، وبعد اأن ق�صى على الهندّي الأحمر، واأقام حماكم 

التفتي�ص، واألقى بالقنبلة على هورو�صيما، واحت�صن النازي 
والفا�صي، واأم�صى ُعمره يف معارك مئات الأعوام واحلمالت 

املحمومة واملجازر املهوو�صة بالرّهبان، الذين يبيعون 
اجلّنة للبوؤ�صاء وذوي احلدبات والفقراء.. هذه املدينة التي 
ح�صدتها �صواطريُ اأولئك الأنيقني الوثنيني، ما زالت طريدة 

ُمغرية لهم ول�صاللت اأفاعيهم.. بعد اأن قتلوها اأباً واأُّماً، 
واأ�صاعوا اأنهم هم الذين اجرتحوا معجزة احل�صارة ومركبات 
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التقّدم والأناقة الفارهة! 
لقد قتلوا الأب والأم والإبن.. وما زالوا يبحثون عن الأجّنة يف 

الأرحام. 

***
يا ع�صتار التي �صارت بالكا ال�صوداء، اأو اأثينا احلكمة! يا اأهل 

النور الذين فردوا عباءاتهم للقبائل اآكلة حلوم الب�رش، من 
قدمو�ص اإىل قرطاج واإىل اأمرية �صور التي خطفها الثور! 

يا بابل التي �صّوحت املقتول بخمرة الن�رش، وكانت اآيًة 
ت�صبق الزمان! 

اإنهم يردمون الأندل�ص، ويقيمون مكانها قرباً ُمْنَكراً للبدوي 
الذي علّمهم احلياة! 

***
لم احلجري ال�صيق، يحمل �صحن  كان ي�صعد على ال�صُّ

الكر�صّنة للحمام ال�صغري يف الربج، ويجعل كفه معيناً حتمل 
املاء ملناقري الهديل على ال�صطوح املقبّبة! 

َمْن يطعم احَلمام بعد موتك ال�صغري، بثالث ع�رشة ر�صا�صة 
دّوت اأمام املدر�صة؟ َمْن يطعم احَلمام؟ َمْن ُيطعم احَلماَم؟ 

***
بعد اأن َكمن لهم، واأفرغ الباغَة يف �صدورهم، حلق به ما 
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تبّقى من جنود، ول يجد �صوى الُفرن ليختبيء به، لكنهم 
تابعوه، فلم يجد ُبّداً من الولوج اإىل بيت النار، حيث 
امل�صطبة امللتهبة التي جتعل العجني اأرغفًة نا�صجة 
مر�ّصعة بدوائرها البنّية املنتفخة �صخونة وُن�ْصجاً.. 

اعتقد اجلنود باأن ج�صده �صيذوب يف النار، و�صي�صيل حلمه 
ليزداد اجلمر توّهجاً بزيت اأع�صائه.. وخرجوا! بعد قليل، 
خرج من بوابة النار ال�صغرية، ونف�ص الرماَد عن ثيابه.. 

وم�صى 

***
طرقوا بابه يف الليل، كانوا ملّثمني، يخبئون بنادقهم حتت 

ثيابهم ال�صتوية. 
فتح الباب ودعاهم للدخول، بعد اأن اطماأّن على اأن احداً ل 

يتبعهم يف ذلك ال�صمت الثقيل! 
كانوا جائعني ُمتعبني، وكان فقرياً ل ميلك ما يكفي من 

الطعام والِفرا�ص.. 
لكنه َب�ْصمل، وذكر اهلل.. وراح ميرّر يده على �صينية الطعام 

املتوا�صعة، وو�صعها اأمامهم حتى �صبعوا، وبقيت تفي�ص مبا 
فيها من طعام. 

ثم مّد يديه اإىل حامل الِفرا�ص، واأخرج َفْر�صة وحلافاًً، 
وكان يتمتم، ثم َفر�صًة وحلافاً.. اإىل اأن وّفر لكل منهم ما 
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يكفي لنومه. 
وبقي َحاِمُل الِفرا�ص على حاله.. غري منقو�ص! 

***
اقتحموا بيته فجاأة، وانت�رشوا يف الُغرف والردهات واملطبخ 

واحلمامات.. فلم يجدوا اأحداً! 
�صاأل ال�صابُط �صاحَب البيت: اأين ُهم؟ 

.. ول اأحد! 
خرج اجلنود، لكّن ال�صابط انتبه اإىل تلك ال�صورة املعلّقة 

على حائط الغرفة، فهجم عليها وانتزعها من مكانها، 
و�رشخ! �صورة َمْن هذه؟ 

لكن �صاحب البيت ل ُيجب.. 
�رشخ ال�صابط ثانية: هذه �صورة عبد القادر احل�صيني! ل.. 

ل.. انها �صورة الق�ّصام! 
واعتقلوا الرجل مع ال�صورة، واأخذوهما اإىل ال�صجن. 

يف اليوم التايل اأح�رش ال�صابُط �صاحَب البيَت وال�صورَة اإىل 
املحكمة، وو�صعها اأمام القا�صي الع�صكري! 

وعندما بداأ ال�صابط مبرافعته لإدانة الرجل الذي يعلّق تلك 
ال�صّوَر على اجلدران.. راح القا�صي يتملّى ال�صورة ويحملق 

فيها.. فلم ير غري �صورة ح�صان ي�صهل على تلّة ُم�صاءة! 

***



30

عندما اأخرجوا املعتقلني الثالثة من زنازين �صجن 
امل�صكوبية، غرب املدينة، تقّدم جنديان وراحا ي�صعان 
ع�صبة القما�ص على عيون املعتقلني، بعد اأن قّيدوهم 

بالكلب�صات خلف ظهورهم! 
قال معتقل جلندّي: ملاذا تع�صب عيني زميلي هذا! اإنه �رشير 

واأنَت تعلم ذلك؟ 
قال اجلندي: حتى ل يرى.. 

لكن زميلي الأعمى هو الذي اأر�صدنا، عندما قادونا اإىل 
»البو�صطة« �صيارة نقل املعتقلني امل�صّفحة املعتمة، 

وهو الذي اأخذ بخطواتنا عندما نزلنا اإىل »املعبار« غرفة 
النتظار، لالنتقال، لحقاً، اإىل �صجن جديد. 

***
كيف هويت من ال�صماء

واأنَت فوق النجوم؟ 
م ا�صمك يا راكَب ال�صحاب،  َليَتَعظَّ

اَءها!  ويا مانح الأر�ص ِحنَّ
اهبْط َوِقْف يف الأعايل! 

واح�صن �صقيقتك املذبوحة، 
ال�صاكبة ُنواَحها على املرتفعات، 

وت�صّح على اأخيها الذبيح.. 
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اإْهِبْط.. َوَتغّنى بخلوده الن�صري
لي�صرتجع روَحه من الرتاب، 
ويطفىء نوَر حياة اأعدائه، 

وُيطلق اأهلَّته الالمعات.. 
اإهبط.. لكي يعود من جديد، 

فقد راأيتك تخرج من نقو�ص اأوغاريت، 
وتطري يف الأعايل.. 

فتبعتك، لكى َترى ما ُيرى: 
اجلراد يف الغيم، 

والقرا�صنة يف البحر، 
وعلى الأر�ص الدماء. 

َكرُثت الأنواُء يف اجلبال، 
وغاب �صوُت الع�صفور العذب، 

ومزّعوا ك�صاَء احلقول، 
وانقطع الندى.. ول اأمطار على الأر�ص، 

بل حرقها اليبا�ص املعديّن والبارود! 
ول يعد ال�رشج الذهبي يف الرباري، 

التي كانت خ�رشاء كالكحل واملحيط. 
ت�صققت اأكباُد اخليول، 
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وتك�رّشت اأجنحة الن�صور، 
ووّلت البوا�صق هاربًة يف البعيد. 

وحزّ الرجاُل حلومهم يندبون البطل، 
وي�صكبون الدمَع على ابن الإلهة َعَناة. 

يا بعل! ا�صكب ال�صالم يف كبد الأر�ص
ارِم ال�صالح، 

واجعله حمراثاً.. بعد اأن ينق�صعوا عن حدودنا، 
فاحلرب تخالف م�صيئة اإيلياء املتح�رّشة. 

َواأَْكرث من ال�صلوات والعمل لكي متطر ال�صماء، 
وتغ�صل ما تبقى من دم و�صّم على ال�صخور والرتاب، 

بعد اأن ا�صطدموا كالثريان الوح�صية، 
وتناه�صوا كالأفاعي، 

وتراف�صوا كاجلياد الهاجمة. 
واجعل كفوَف املحاربني مثل تالل القمح، 

واغ�صل اأقداَم اأهلك التي غط�صت بدم احلرّا�ص، 
والنجيَع الذي جتّمد على اأردية العرائ�ص. 

َوُقل لهم؛ ل ت�صمخوا! لأنني بقوة احلق، 
�صاأ�صبغ �صيْبكم بُحْمرة الدماء. 
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وُقْل لهم؛ يف ال�ّصلم اأعطيكم غزارة الأمطار، 
واأر�صل اأ�صواتكم يف ال�صحاب، 
فتاأمنواعلى قوافلكم الراجعة، 

اإىل كهوفكم املهجورة. 
ومهما اأََطْلُتم اجللو�ص على عر�ص الزيتون، 

فاإن اأقدامكم لن تبلغ الوطاأة
ولن يبلغ راأ�صكم التاج يوماً، 

بل �صي�صطركم ال�صيُف، 
وتذّرون بالغرابل، 

وحترقكم النار، 
وتطحنون بني الرّحى، 

وتنرثكم الريُح ال�رش�رش يف العتمات. 
ولن ي�صّدق اأحٌد من الغرباء، 

اأن للثور �صوَت الغزال، 
وللعقاب تغريَد احل�صا�صني. 

وُقْل لهم؛ اأيها الأ�صباُح! اذهبوا من هنا، 
اأو ام�صكوا مقب�َص املحراث، 

اأو يَد املنجل، 
اأو �صّبابَة القطعان، 
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واتركوا لغَة املوت والدخان، 
مرًّة.. واإىل الأبد! 
واإْن عدمت.. ُعدنا 

***
الأفعى حتّدق يف عينّي الفري�صة، فتعّطل

حوا�صها، وت�صت�صلم، لكنها اأكرب من فم الأفعى! 

***
لقد ت�صللت الأرانب من حتت ال�صياج، 

واأبقت الذئَب مع احَلَمل، 
وكانت تّدعي اأنها �ِصباع الأر�ص، 

وخّيالة الدنيا.. 

***
لون املاأمت الذي يطبع املدينة، �صار داكناً اإىل حّد العتمة، 

واملعدن الذي ل ي�صداأ اأم�صى على ال�صبابيك ِع�صّياً تت�صاقط 
طحيناً من اأك�صيد عفن، وال�رشو الذي طرّز ممرات املدينة 

اأ�صحى نحيالً نا�صفاً.. لكن الطائر ما فتىء يراها جّنة غّناء، 
ي�صغفه لونها ونوافذها و�صجرها ال�صاحر احلرير. 

***
كمنجٌة تنزف يف �صدري، اأرفع َدمها الوّهاَج اإىل �ُصّباك العبري، 
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كاأنني ُمَعلٌَّق بتلك الوارفة التي ا�صتلبتني، ول اأعد قادراً 
على مغادرة دائرة الدّوامة العالية! 

كان اخَلَفرُ مينعها من التجاوب ال�رشيح، ول تومىء بغري 
اإ�رشاقة اخلجل، والإيحاء بر�صى الإقرتاب.. بعيداً! 

ْفُت بالطلِب، َوَدَقْقُت الباَب امُلَقدَّ�َص الناب�َص بكل الباقات  َواأَحْلَ
َقَة على مقعدها  والإيقاع، ومكثُت �صهوراً اأَُقَدُّم اأجفاين امُلوؤَرَّ
ِل  املزّنر باحَلَذر والحت�صام، و�صاعفُت اإ�صداَر الكالِم املوؤََمّ

والع�صِق اخلال�ص.. اإىل اأْن �َصقَّت الباب قليالً، فدَلْفُت اإىل 
ب�صتانها، بانتظار ال�صعود اإىل فردو�ص الغزال. 

ها اأنذا اأَُلَوّن األواَح الرّخام، واأدخل م�صامات القرنفل 
والريحان، واأَحّف الكهرماَن ب�صغف يتوالد كالنبع، يف كل 

�صفر ورجوع. 
اأنا العا�صُق امُل�صاب بامراأة املدينِة، التي يحلو يل اأن اأراها 
مدينتي الفا�صلة.. التي ل ت�صبهها مدينٌة كاملٌة يف الدنيا. 

***
�صالة املغرب وركعتان؛ ليبارك اهللُ الزواَج، ثم يزّفونه من 

ْمدِة الرّانخة. واليوم.. اعتقال مباغت، قبل  باب احَلرم اإىل ال�صَّ
ال�صالة والزّفة والعرو�ص. 

***
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حّب املدينة الذي يحركني، 
ولي�ص كراهية اأعدائها. 

***
عندما اأح�رشوا اجلرّافة لتخلع الزيتونة عن عر�صها الأبدّي.. 
اكت�صفوا اأن �صيخاً يف باطن الأر�ص، يقف ومي�صك �رشو�صها 

بكلتا يديه. 

***
ال�صبيل الرثّ الدافق بلعاب القمر، توّقف عن لعبة الأفعى، 

وامتهن البكاء. 

***
اليُد التي حملت ملعقَة الدم، و�صكبتها يف فم الر�صيع، 

عرب�صت عليها اللبالبة.. َفَطرحت زهوراً �صوداء. 

***
اُلقّبة ثدي الأر�ص، والهالُل َحَلمُته التي ُتر�صع �صغاَر النجوم. 

***
ويف �صهور اخلطبة، كنُت اأ�صتاأذن حماي، لأذهب مع خطيبتي 

اىل احَلرم! كان يعرف اأن الذهاب اإىل هناك ع�صمة ومناعة 
من اأّي �رشّ اأو �صطط، وكّنا بعد الع�صاء نتم�ّصى اإىل الفرن، 
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فنجل�ص على �صور واطئ اأو حجرين مقعدين يف الطريق، 
ونفرد الكعك والفالفل والزعرت، ون�صري متباطئني اإىل الدار! 

كانت تلت�صق بي كاأنها خائفة! ثم تهداأ لدى مرورنا ب�صاحة 
املراجيح، فتتذكر اأيام “اليويا” ورم�صان وليلة القدر والعيد! 
ثم تخاف فتلت�صق ثانية، وتقول: من هنا خرجت “العمورة”! 

والعمورة هي الغولة بلغة اأهل البلدة القدمية! فاأ�صكر يف 
�رشّي عمورة القد�ص التي اأتاحت يل فر�صة القرتاب! اإنني 
اأموت �صوقاً اإىل تلك الطريق.. واإىل تلك الرائحة واإىل تلك 

الليايل! 
واإىل من يرى العمورة.. فلي�صكرها عّني! 

)من كتابنا: ك�صكول الذهب( 

***
ل َنَنم تلك الليايل، وكنا اإْن فّج ال�صباح ننه�ص اإىل الثياب 
اجلديدة، ون�صع اأحذيتنا ال�صغرية الالمعة، وناأخذ العيدّية.. 

ونقّبل اأيديهم الكبرية.. وننطلق اإىل �صاحة “توما توما” حيث 
ن�صرتي هواَء املراجيح، ونطري اإىل اأعلى ال�صور.. 

ملاذا اأبكي الآن؟ 

***
يف الطريق اإىل الغيم، كانت املروج اجلبلية 
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تنبئ بدم يف الوردة اأعظم من دمنا. 

***
عندما جل�َصْت كالربكان ال�صغري، تاأكد له اأن الن�رش هو �صيٌء 

موجود يف ال�صت�صالم. 

***
البالد التي كانت متور بهم�ص التاأمالت ومبجد الطبيعة.. 

غاب َحَر�ُصها! لهذا، كان عر�ُصها فارغاً، فا�صت�صهلوا اجللو�ص 
عليه. 

***
اأ�صريُ الآن يف خيال الطريق، والآن ليٌل نهارّي يغّطي 

املمرات الفارغة اإلّ من َوْقع اأقدامي، كاأين اأ�صري، من جديد، 
واأدخل “باب الأ�صباط” واأم�صي، واأم�صي، ثم اأدلف من 

“باب ُحّطة” فاحلارة. واأ�صري، هكذا، كاأنني نائم اأو ممغنط 
باجتاه “باب ال�صاهرة”، وفجاأة تخرج يل العمورة ب�َصعرها 
الهائل املنفو�ص وعينيها املليئتني بالدم واأظفارها املدببة 
وخوارها الذي ينزع القلب، تتهار�ص مع اجلدران، َفَيهرّ اجلري 

من احلجارة �رشيطاً اأبي�ص، ثم تقفز العمورة وتعرت�صني 
فاأقُف متوج�صاً ُم�صتنفراً. 

واأفتح عينّي فاأرى اجلنود ي�صهرون اأ�صلحتهم، ويحيطون 
بي، وموا�صري البنادق قد لم�صت بطني وظهري وراأ�صي 

وخا�رشتي، يفت�صونني، ويتفح�صون اأوراقي، ويرمونني اأر�صاً، 
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ويقيدونني، وياأخذونني خمفوراً على اأر�ص الدبابة اإىل 
ال�صجن! 

دخل القد�ص دون ت�رشيح! 
�صجن ثالث �صنوات! 

***
عندما ظهرت الأنياب، هربوا كلهم! كان الطق�ص مظلماً، 

َبح اخلائف.. ول يجدوا  واأ�صاور الثعبان تدمدم يف �صواعد ال�صَّ
القوة يف اأنف�صهم، اإلّ عندما تذّكروا الآية املجيدة! 

***
كنُت ل اأعرف املدينة، لكنها حممولة على تلك احلكايات 
عر اجلليل.. ول ت�رش الأمور يف موا�صمها،  وامل�صاهد وال�صِّ
لأحظى باأثمارها النا�صجة، لكنني اأحببُت َمْن ل اأعرف، 

واأحببت َمْن عرفت. 
***
“اإذا اأردمت.. فتلَك لي�صت اُ�صطورة”

هذا ما قاله الذئب ذو العثنون ال�صائب، 
وكان ينبغي اأن يقولها �صيُخنا! 

***
“اأو�صلو” اأعطتهم املدينَة، 

واأعطتنا احل�رشة. 
***
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كاأن اجَلَملون الوا�صل بني البيتني، ويحمل �رشفَة املنثور، هو 
حاجب املراأة املجدلّية، اأو اأن املجدليات زججنها كما راأين 

اجلملون، ور�صمن الإثمد طريقاً اإىل النبع. 

***
ما الذي يتالألأ على ال�صطوح؟ 

اإّنُه القمر العا�صق الذي ذاب على القرميد! 

***
ل ي�صمر ال�صويّف يف نف�صه اأن ُيحرّك احلائَط اأو ال�رشير، اأو 
ي�صعد الكر�صيُّ مع روحه اإىل الكائن الأ�صمى، كان يعتقد اأن 
�صالة الَزّن واملجاهدات والتعزمي واملناجاة والتو�ّصالت، يف 

غمرة �رشوده ونداءاته لالأعايل الباهرة، �صتفكك قف�َص اجل�صد، 
وحترّر الغاللة لتحظى بالنريفانا! غري اأن البيت، قد تراءى له 

بني الغيوم، قبل اأن يبلغ الك�صف، وي�صعقه الهلع! 

***
املدينة بنف�صجة كبرية، ت�صعد اإىل ال�صوء، كلما ا�صطهدت 

جهنم خلفها. 
وترّد اأ�صجارها عن الهاويِة، لتظّل نافذًة وباباً، وحترتق فيها 

الكوؤو�ص املتعرّقة بالغروب. 

***
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كنت يف غرفتي، عندما جاءت لتزورين يف الفندق. بَحَثْت 
عني قليالً.. وان�صغلْت برُجٍل يف البهو. 

لقد كان �صمتي حريًة للعبث! 

***
الن�رش العجوز الذي فاجاأنا، ما زال يف كلماته توّهُج القتال، 

و�صغف امللكات. 

***
.. وكانت وردة حريرية با�صقة ندّية، كاأنها �صمعة املالئكة 

املتحلّقني حول ال�صوء! 
رائحتها نافذة عميقة قوية وا�صعة، تن�رش ريحاً كاأنه امل�صك 

اأو ال�صندل اأو النّد اأو البخور.. ل اأدري، لكنني امتالأت بها، 
وكدُت اأطري، لول اأنني ا�صتيقظت! 

.. ورمبا قد تراءى يل اأنها تقطر دهناً زجاجياً ينحو اإىل 
احلليب، َفَرْكُته بيدي، فتفتحت م�صاماتها! 

.. ومنذ ذلك اليوم، والنار بني اأ�صابعي. 

***
ب�صبب خدعة من الزمن، بقيت بيوت املدينة اأغنية من زيت 

وزعرت. 

***
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اأيها ال�صامع املرتبك! ل تكتم اأنفا�ص الأوتار، وا�ْصَمع احلجر 
كما ينبغي. 

***
ت�صلقُت الهاوية، و�صعدت اإىل فمها املخيف، فطالعتني 
�صظايا �صورتي على املراآة امله�ّصمة، و�صحبُت ظاليل، 

وخرجُت من كّوة الق�صبان، فراأيت ال�صبح الكوين يف اخلارج! 
كانت قدمه حتّط على القطب ال�صمايل والأخرى على 
اجلنوبي، ويبدو منحنياً، حيث تظلّل موؤّخرُته ما بني 

القاّرات، وميد ذراعيه، فت�صل اأظفاره قيعان املحيطات 
املعتمة اأو باطن البلدان، وتكاد الأر�ُص تنوء به، فرتتبك حتت 

خطواته وت�صطرب! 
ل �صك يف اأن وطاأته تهر�ص الغابات واجلبال، وت�صّويها 

لتاأخذ �صكل باطن قدمه، واأن اأ�صابعه تهّد وجه الب�صيطة 
فتثلّمها وتعيد ت�صكيلها، بعد اأن تقيم وتهدم وحتّفر وت�صّوي، 
اأّما اإذا وقعت �صاقه يف بحر اأو حميط فاإنها تخو�ص يف ماء 

يندفع ليغرق الدنيا وينعفها خراباً متطايراً. 
.. كل الأر�ص مبذولة اأمام ال�صبح يفرتعها ويعيد هند�صتها 

ويزلزل ر�صوخها ويبعرثها، اإلّ هذه املدينة التي تبدو جمرة 
ريانة، يراها.. ويناأى عنها. 

***
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ُع بقمي�ص الغب�ص،  هل راأيَتها يف ال�صباب؟ كانت تتلفَّ
وتختفي وراء رغوة احلليب، وتهبط يف احللم. 

***
النافورة التي تعطي الأطفال �َصعر البنات، اأ�صبحت عارية، 
وبال رذاذ رهيف، وراح اجلنود يقتعدون حجارتها، فت�صققت 

وتفلّعت وتناقلوها اإىل املكّب.. وهناك جمعت اأْمَرها 
وا�صطفت ثانية، واأطلقت جدائلها من جديد. 

***
تخن�ص يف ح�صنه، ومي�ّصدها، فتغلي وترتع�ص وتغفو، 
فت�صهق املدينة وترتعد، وتنّد دمعة الق�صعريرة.. وتربد 

احليطان. 

***
منذ اأربعني ل يظهر قو�ص قزح يف �صماء املدينة! 

هذا خيط الدخان والدم والكراهية. 

***
احلقيقة وا�صحة للذين يرون! 

وعيون امل�صالح بي�صاء. 

***
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قالوا: الذين ي�صاعدون ال�صيطان 
يجب اأن يتطّهروا بالنار التي ُولدوا منها. 

***
نقطة الدم التي �صقطت من فمها، ووقعت على الطاولة، 

تف�ّصت و�صالت يف ال�صقوق ال�صغرية، وان�رشبت يف �صعريات 
الفراغ.. و�صارت الطاولة تهطل بالنعمان وتغطي الأر�ص. 

***
لقد حّطت اجلوارح على �صفوح وادي جهنم والربابة ووادي 
الواد، واتخذت هيئة النق�صا�ص.. ول �صيء يف الوديان غري 
خملّفات اجلنود وامل�صتوطنني! غري اأن احلاخام اأبلغ اجلرنال

باأن هارجميدو �صتقع قريباً و�صتفي�ص الوديان باجلثث 
والديدان. 

***
ل تكن دموعها مائية �صفافة، اإنه البن الثاين املمّدد يف 

النع�ص.. واإنه َعْنَدٌم كاٍو واأرجوان يغلي. 

***
قّدم له �رشاَب الزجنبيل وعيدان اخلبز وقطع اللحم املجّفف، 
ول ينتبه اإىل اأن وجهه كان يف الكهف، واأن عموده الفقري 
ارٍة  يتغ�ّصن كال�صمك القدمي، ول ينتبه اإىل اأنه جاء من َعبَّ
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ُتْف�صي اإىل غرفة الآثار. 
***

و�صعوه وراء الق�صبان، فاأخذ ير�صم زهرة عّباد �صم�ص، وبعد 
حني غطت الزهرُة ال�صجن، ثم غطت الأحياَء تباعاً.. اإىل 

اأن اأ�صبحت املدينُة زهرًة كبرية، ومن يومها �صارت زهرة 
املدائن وال�صم�ص. 

***
اأولئك الزين كرّ�صوا حياتهم للزلّت وال�صاللت والكبائر، من 
كور�ص الإخميني وهريودو�ص الأدومي وريت�صارد قلب الأ�صد 

وهتلر وجنكيزخان اإىل بو�ص و�صارون.. كيف لنا اأن نذكر 
اأ�صماَءهم املمجوجة، 

ويكونوا خالدين، ويحظوا مبرور اأ�صمائهم على األ�صنتنا؟ 
اإنهم اللعنة وخنازير التاريخ. 

***
عندما اأقاموا املئذنة على جبل موريا املختار، اأقاموا 

اجلر�صية على جبل اأُكر املقابل له، وامتدت خيوط الذهب 
بني الناقو�ص وبالل. 

ول ي�صاهد اأحٌد، منذ الَغْمر الأّول غريَ البوابة املوؤدية اإىل 
البلدة القدمية على جبل نربيتا. 

***
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ّكِر، وثمة ع�رشون مدينة  يد وال�صُّ األقد�ُص راقاٌت ملت�صقة بال�َصّ
على املدينة، ويف الأعماق اآبار املاآقي امُلطفاأة. 

***
املراأة التي كانت تخطو يف ال�صويقة.. ل حتتمل الأر�ُص 

وطاأَتها، فارتبكت، ووقع الزلزال. 
***

هنا َعرَّج زرياب، فاأكل و�رشب ونام، وكان يف الليل قد اأذاب 
احلجارة والغيوَم وامل�صاِطَب والغ�صوَن، ونرثها حّباٍت 

ت�صطع كفرا�صات النار يف ال�صماء، ثم اأخذ من جديلة الَفر�ص 
اأوتاره، لينرث الأندل�ص على التالل. 
***

.. واأخرياً مت التفاق على اأن يقوم اأ�صحاب الأفران يف 
“امل�رشارة” على تقدمي كعك ال�صم�صم والزعرت والفالفل 

قد  والبي�ص امل�صوي لأهل اجلّنة، وقد وّقع الطرفان على الِعْ
الأبدي. 

***
لقد �صقطت �صخور املنجنيق، فقتلت �صانعَة اجلب، فرتّحم 

عليها جريانها، ول ي�صاألوا عن �صبب بقائها يف البيت، 
والأبواق تطلق اأ�صواتها امُلحّذرة! 
***
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كانت حارات القد�ص: املغاربة، ال�رشف، العلم، احليادرة، 
ال�صلتني، ال�صعدّية، الأرمن، ال�صل�صلة، الواد، ُحّطه، النبي 

داوود، الن�صارى، الري�صة، بني احلارث، ال�صوية، تنظر اإىل 
احل�صن العظيم، حيث الطبلخانة تدّق كل ليلة بني املغرب 

والع�صاء، على عادة القالع يف البالد.. و�صارت احلارات 
واأ�صواق القّطانني والعّطارين واللّحامني وخان الزيت 

والكبري، ل ينظرون اإلّ اإىل ال�صورة، ي�صاألونها ّعما يحدث هنا 
كل �صاعة! 

***
ُكلّما �صاَفَح القاتَل، انهدم حجر واأجه�صت �صجرة. 

***
« يف اجلنوب،  جاء الربكان فو�صع جبل »املكرَبّ

و»الطور« اأو »الزيتون« يف ال�رشق، 
و»امل�صارف« اأو »امل�صهد« اأو »�صكوب�ص« يف ال�صمال، 

وجبل »النبي �صمويل« يف الغرب، 
فاأ�صبحت املدينة تنام اأّنى ت�صاء، فثّم و�صادة عالية. 

***
لطاملا راأيُتها يف القريوان ودم�صق والرباط وقرطبة وبغداد 

واملحرو�صة.. وعكا واخلليل ونابل�ص وغزة، وراأيتها يف املراأة 
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امل�صبوبة من الرنج�ص ووديان اخلردل. 

***
�صظايا جمموعات ب�رشية كانت حمجوزة يف كتاب. 

و�صعب حقيقي ي�صكن يف ترابه و�صمائه.. 
وثمة َمْن ي�صعى ملقاربة م�صتحيلة. 

***
الرباءُة والطهارة كانتا هنا، لكّن اخلوف

والوجع حتّول اإىل كراهية، وبداأت هذه بذبِح الثنتني. 

***
كانت ن�صاُء الفرجنة ي�صّبهن �صدورهن بقباب املدينة، فمنها 
ما ي�صبه »ُقّبة جربيل«، اأو »قبة ال�صخرة«، ومنها ما ي�صبه 

»قّبة املعراج« اأو »قبة ال�صل�صلة«، وُكّن يف�صلن ما ي�صبه 
»قّبة الر�صا�ص«. اأما »قبة �صليمان«، فلم تكن قد بلغت 

الرُّ�صد. 

***
العجوز التي ُت�صلّي حتت »قّبة الر�صول«، وتطيل الدعاء 
والبتهال، كانت تدخل يف املحراب وتختفي، ثم تخرج، 

فيلمع النهرُ الفتّي، على �صدر ثوبها، ويكاد البلُح اأن ي�ّصاقط 
من النخلة الفارعة املر�صوقة على ظهر ثوبها.. وامل�صُك 
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يتفّتت من بطن الظبي الذي يتبعها. 

***
جائزة الأحياء هي احلقيقة، 

وجائزة الأموات.. الوهم، 
ول يعودون اإلّ اإذا اكت�صفوا الدلئل. 

***
ال�صيطان هو مركز هذا البناء، ينام يف َقْبوه، ويتجول نهاراً 
على ُغَرفه، ويقهقه وي�صارع الرّب، ل ياأكل ول ي�رشب! لكن 

اأطفالً اختفوا من اجلوار. 

***
الأم �صيء كبري اأمام الأطفال، 

و�صغري جداً اأمام القّنا�ص. 

***
كّل احلروب مبنّية على اخلداع، اإل حرب القد�ص، 

فقد انبنت على الو�صوح. 

***
عندما اأعلن ال�صجني اإ�رشابه عن الطعام احتجاجاً، 

اأح�رشه اجلنوُد مقّيداً اإىل غرفة املحّقق، فقام الأخري، 
لإغاظته، بتناول طعامه على مراأى منه.. 
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لقد كانت قطعة اللحم نيئة، واأ�صنان املحقق 
املعدنية تقطعها بُي�رْش، وتنزّ على الطاولة. 

***
نحن اأبناء ال�صدمي الأول، واأّول َمْن حّط على هذه الأر�ص، ول 

يكن قبلنا غري العماليق، الذي كان جّدهم، عوج بن عناق، 
ميّد يده يف البحر، فيم�صك احلوت، ثم يرفعه في�صويه يف 

عني ال�صم�ص، وياأكله.. 
ومنذ اأن ُكّنا، وما زلنا، ل يعد العماليق، لكنهم موجودون 

كالأرواح والرياح والنطفة واجلدار والطريق.. 
لقد ترك العماليُق بع�َص نقو�صهم التي تقول: �صعيدة هي 

الأر�ُص التي تلد الأ�صاطري وال�صهداء.. وحزينة تلك التي 
حتتاج اإليهم! 

***
اإن اأعداء املدينة، على اختالف ع�صورهم ووجوههم 

واأل�صنتهم، كانوا ياأتون من الرماد، ول ياأكلون اإلّ الدم! وهذا 
رمبا الذي جعلهم ين�رشفون عنها، فاأر�صها ناٌر وطعامها من 

اجلّنة. 

***
اأُّمه، وتزداد النقبا�صات املوؤملة..  اجلنني يركل بطن 

الِفرا�ص.. و�صيخرج  �صائالً على  الراأ�ص جمراً  وينزل ماُء 
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املولود مثل عنقود اللّهب. 

***
يا �صاحبة اجلاللة وال�صمّو وال�صيادة، يا بيَت اآدم النا�صك 

فيه! 
يا �صاحبة العفاف الأّواب يف اللواوين واملحارب 

واجلر�صيات! 
اأرى اأ�صعة الغزالة على اأعمدة اجلامع، كاأنها اخلرّوب الفتّي 

الأ�صقر، اأو زاد النحلة ال�صهيدة، اأو اأحالم احلقائب العابرة اإىل 
الغد الف�صيح. 

واأرى الرتاب الذي ع�رشوه ف�صال العرق والدم والغ�صب. 
و�صمعت املنادي النحا�صّي، فرّدت املاأذُن على الأجرا�ص 

تب�رّش بالزلزال. وناديُت، َفَح�رش الأبُد الفل�صطينُي، يجرّ جدائل 
�صم�صون وراءه، ويطاأ الأر�َص فتن�رشخ كالأنهار اأمامه، وتفرّ 

الأ�صباُح، وقد �صاق بها الكوكب.. 
وثمة طفل يلعب يف ال�صاحة مع احَلمام.. 

***
ل تكن اخلن�صاُء اأكرثَ من اإرها�صٍة لنموذٍج ُموجع، لتاأتي 

ن �صيدِفّن ت�صع بنات �صقيقات، اأو ثمانية  بعدها الع�رشاُت مِمَّ
اأبناء، دفعة واحدة، اأو البيت كامل الأركان؛ بزيته وطحينه 

ودفاتره وقالئده واألبوماته و�صتائره وزينته وعبّواته 
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وخزائنه ومالب�صه وحيطانه واألعابه واأدراجه واأنفا�صه 
وذكرياته.. املطمورة. 

�صرتفع ال�صاعرُة الثاكُل يديها، يف القرب، لتدفع احلجارة 
وتخرج، ِلتلَد من جديد، وتتفّوق، بجنازاتها، على َمْن �َصَبْقنها 

من الوالدات.. ولن ت�صتطيع! 
فثمة َمْن ل يبق لها غري كلمات زائغة، تخرج بال وعي، على 

�صواهد طازجة، متتد لتكون مقربة لكل من كانوا لها. 
بال�صدفة، كانت يف زيارة جارتها التي قتلوا ابنْيها، عندما 

خبزت الطائراُت عمارَة اأ�رشتها ذات الطوابق اخلم�صة. 
وبال�صدفة كانت قد حملت اآخر اأحفادها، الذي تعلّق يف 

ثوبها.. وهي خارجة من الباب. 

***
ُكلّما راَن الغباُر زمناً، 

وكاد الكباُر اأن ميلّوا �رشَد احلكايِة، 
يفور دُم الع�صفور من جديد، 

فيتوّهُج ال�رشاُج الكوين، 
فريى ال�صغاُر اآثاَر اأقدام الغولِة، 

وتتفكك الأ�رشاُر ثانيًة، 
ول ميّل احلكواتي امل�صيء، من التبوؤّر

يف الزوايا املخيفة.. 
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�صكراً لهذا الدم احَلرام! الذي يحفظ
ذاكرَة العرب، ليعودوا، من جديد، 

اإىل مالحمهم، التي تلّهوا عنها، 
باللهاث ودعوات الر�صى واملناكفة ال�صاذجة، 

واأدركوا اأن راأ�َص الرمح، الذي
فخت �صدَر الع�صفور، يقرتب من 

النقطة الذهبية يف عيونهم.. في�رشخون، 
ويروحون يف احلكاية، كاأنهم اأبطالها 

الناجون، اأو �صهودها يف حمكمة
الأحزان... 

و�صكراً لدم الإن�صان هنا وهنا وهنا... 

***
ي�صاأُل النا�ُص: َمْن الذي َقْهَقه ليلَة البارحة؟ 

لقد دخل اجلنوُد املدينَة، واأثخنوا فيها اجلراح! 

***
ظلّوا يتطرّيون من ال�صحك والبتهاج، 

منذ اأن �صمعوا نبّياً يقول: 
اإذا اأحّب اهللُ عبداً جعل يف قلبه نائحة، 
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واإذا اأبغ�َص اهللُ عبداً جعل يف قلبه مزماراً.. 
ومن يومها، َيْنَف�ّص اجَلْمُع ال�صعيُد، وهم يرددون: 

اللّهم اجعله خرياً! 
لكن اجلنوَد يجعلونه قاراً وم�صخاً ومق�صلة... 

***
ْبح يف �صجن امل�صكوبية َم�ْصَلخاً ُتَعلَّق فيه  كانت �صاحة ال�صَّ

الذبائح من يديها املقيدتني اإىل الوراء، اأو من اأقدامها يف 
كالليب وجنازير وحلقات الفولذ، اأو ي�صّدون الذراعني اإىل 
املا�صورة بكلب�صات ت�صيق كلّما حترّك ال�صجني، ول �صيء 

غري الأنني والأل ورائحة البول واجلوع وحفلة الثلج على 
الأج�صاد، عندما يتخّدر الليل وت�صحو ال�صياط. 

***
عندما �صعد اجلندي، لته�صيم الع�ّص الراقد منذ الدهر حتت 

�صطح مركز الق�صلة الع�صكري، وجد اأيقونًة بني الري�ص 
وحّبات الكر�صّنة، وما اإن تناولها حتى احرتقت يده، و�صقط 

عن ال�صلّم اخل�صبي.. 
بعثوا بالأيقونة اإىل معهد الأرخيولوجيا، فدَّّبت النار، وظّل 

رُز ينب�ص بني الرماد.  احْلِ

***
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ال�صاب الذي ميالأ اأُذنيه باأغاين اللغة الهجينة.. ل يكن يعرف 
اأن اللحن اآٍت من املق�صلة! 

***
كان اجلدار مينعهم من الدخول اإليها، فت�صلقوا احلبال 

املجدولة، وا�صرتاحوا قليالً على �صطح اجلدار، ثم هبطوا على 
ِحبال اأخرى اإىل الطرف الآخر. 

كانت اأياديهم م�صدودة، وِحبال الدم تقطر. 

***
احلجر ال�صّوان الأمل�ص 

َنبَت يف م�صاماته الُع�صب! 
.. هل تتذكرون َر�ْصقَة الدم التي ان�صفحت عليه؟ 

لقد كانت حمراء طازجة مثل ربيع القد�ص. 

***
عندما نظر الرّب اإىل الأر�ص، �صقطت عيناه الوا�صعتان على 

َبّكة واأور�صال، فاأمر املالئكة باأْن يقيموا له بيتني على 
الأر�ص. 

***
هل راأيتم اأم ال�صهيد و�صقيقاته عندما اأدخلوه اإىل البيت؟ 
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هل عرفتم، اإذاً، ملاذا يتوا�صل ال�رشاخ! 

***
ما فتئت اأ�صوات اجلان تت�صادى يف ال�صحراء النائية، حيث 
تبني الهيكل، وامللك يقيم َعْر�صه املظلّل قرب الواحة املطلّة 

على اأر�ص بلقي�ص. 

***
اإنها جنازة ال�صالم اأيها الذاهبون اإىل اإقامتها، لأ�صبابكم 
اخلاطئة، واإنها اأعرا�ص احلرب اأيها املقبلون لإنعا�صها، 

لأخطاء اأ�صبابكم. 

***
كان قد اأخذته غفلة الو�صن قليالً، وهو ممّدد على م�صاطب 
الظّل يف �صيف احَلرم! وا�صتيقظ متعّوذاً حموقالً، ما�صحاً 

وجهه ذاكراً ُم�صلّياً داعياً اأن ُيبعد اهللُ العظيم عنه �رشَّ ما 
راأى، فقال له امُلعرّب: هذا لي�ص �صوء النهار، اإنه �صوء احلريق! 

***
وما فتئت القد�ُص ار�َص الكرمياتوريوم. 

***
�رشٌّ قدمٌي يجوب هذه التالل، وثمة َمْن يرُقبه! 

***
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�صتهم�ص اأ�صواتهم عرب احلجارة والركام؛ هنا ُمْتنا من 
اأجل الربتقالة! 

***
لدى الغازي الكثري من العبيد، والقليل من املحاربني

***
اأُْنظر اإىل هذه الأر�ص اجلميلة! 

لقد جعلَتها رماداً.. ب�صبب نزوتك، اأيها الغريُب املتبّجح. 

***
اأََتْذُكر تلك الليايل اجلاحمة بالطائرات! 

لقد كدَّ�َصِت احُلطاَم فوق اجلثث.. 
وكانت اأحالُمك تتهاوى فوقها. 

***
امللك زيرك�صي�ص؛ اإله الآلهة اأو ملك امللوك، اأف�صى عن

عيب قاتل؛ ُحّبه للموت

***
األإله ذو احللقات املعدنية املدلّة على بدنه، ال�ّصلب، 

املتغطر�ص، اجلّبار، امُلت�صّفي.. ي�صعر بخوف ب�رشي يف ج�صده! 

***
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عندما ف�صلت ع�صالت احلديد، جلاأوا اإىل �ِصحر الإبادة.. من 
بعيد

***
وزيرك�صي�ص يريدنا اأن جنثو حتت قدميه، ون�صمع �صال�صل 
الفولذ التي تغّطي ج�صده امل�صبوب.. ومّلا رف�صنا، اأطلق 

طبوَله يف ال�صجر 
***

ل اأ�رشى، ل رحمة، ل �صقف، ل �صجر، ل جدار، ل مركبة يف 
الطريق.. 

هذه �صيفرة امللك الإله! 
***

الأب الذي َفَقد ابَنه الوحيد.. بكى، لأنه ل يخربه
كم كان ُيحّبه 

***
ُكلّهم رحلوا.. لكن رجالً واحداً َنَظر اإىل اخللف؛ الأعمى! 

***
اأيها الإله امُلّدعي! ل َتُعد مرًة اأُخرى

***
اإذا كانت املدينة �صجننا، فهي قربكم

***
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هنا، على هذه الأر�ص الدامية، �صننقذ العال من الطاغية 

***
�صيعرف التاريُخ اأن رجالً، بني الأزقة، واجهوا

الغول، وانت�رشوا عليه! 

***
اجلنود امل�صخ املقّنعون بالزرد الالمع والندوب اخل�صنة، 

يقتلون الأطفال، لكي ياأكلوا اللحم الطرّي! 

***
ال�صحايا ياأملون باأكرث من املجد.. 

***
لقد اأدخل زيرك�صي�ُص وحيَد الَقْرن لي�صحق اجلموَع، ب�صيف 

َقْرنه املجلوخ بالِعظام! 

***
األإلُه اخلائف ي�رشخ من اأِل الهزمية، وقطِع راأ�ص الكركدن، 
ول�صاِن ال�صاحر، وخوِف الأحدب! لقد تبعرثوا بال معركة.. 

***
كانوا يريدون �صحق احلياة.. بداخلنا

***
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�صيكون لديكم ق�صة عظيمة حتكونها لأحفادكم، اأيها الأطفال 
الباقون

***
اإن �صجاعتكم جتمعنا.. اأيها املدافعون عن الأحالم

***
�صعبك يتنّف�ص يف ظهرك، اأيها البطل! فانت�رش! 

***
كانت ت�ّصاعد من كتفيه اأفعتان، تزغلالن يف الهواء، وترّن 

اأجرا�صهما فوق �رشائطه، وتلتقطان النَّحَل ال�صارح، ثم تعودان 
اإىل ذراعيه، فيبداأ الر�صا�ُص من جديد، وتذبل الزهوُر يف 

احلقول. 

***
ال�صهيد ي�صهد على دمنا، 

وباأننا حتّدرنا من �صاللِة العمالقة الذهبيني

***
الكوابي�ص هنا نهارّية، وا�صحة، تراها وت�صمعها.. وتعبيء 

وجهك بالدخان والغبار 

***
ميّدون اأيديهم داخل َرْحم املراأِة املعلّقة من ذراعيها، 
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ومي�صكون باجَلنني، ويخلعونه من مغارة بْطنها.. فيخرج 
وردّياً ينب�ص بدمه.. فيلتهمونه طازجاً! 

***
ما من اأغاٍن تُن�صدها اأيها الكوكب! 
هنا العويل والق�صعريرة واجلنون.. 

***
ال�ّصهر واحل�ّص امُل�صاعف مبا يجري، هو الذي

يغذي الرجال يف الليل 

***
كان املطر ميالأ املدى، عندما عاد واحد فقط، من الذين 

�صهدوا املعركة، و�َصلََّم الأرملَة ال�صابَة هديَة زوجها ال�صهيد، 
والتي حملت اإبنها، وو�صعت التذكار يف ُعنقه.. وهي على 

يقني باأن القلوب احلزينة �صتفرح جمدداً. 

***
ل يكونوا يريدون حفل تكرمي اأو ن�صباً تذكارياً اأو

اأُغنّية.. كانوا يريدون اخلبَز والهواء.. 

***
عندما ق�صفوا اجلامع، قام ال�صهيد- والدم ي�صيل من وجهه 
ال�رشيف- متتم من جديد، وترك املقاَم، فخاف النا�ُص عليه، 
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لكنهم اطماأنوا بعدما وجدوا جّثته خ�رشاء، وقد نّخلتها 
الثقوب، ووجهه يفي�ص باملجد والطموح

***
كان اجلندي امُلنهار يهذي- وهم يحملونه اإىل امل�صفى- 

بكالم ُمْبهم عن الأ�صباح، التي خرجت من يديه ومن �صالحه، 
من اأذنيه وعينيه، من خلفه واأمامه، ومن عجالت املجنزرة 

الهادرة.. 

***
هنا ينطبق القول القائل: اجلميلُة قتلت الوح�ص! 

***
اخلربُ اجليد: اأننا نغّني.. 

اخلربُ ال�صيء: اأننا نخرج عن اللحن.. 

***
هذي التلُّة ذات اخل�صالت الُبْندقية، والنور الذهبي، والولُع 

املثري.. كانت تعجُّ بالُع�ّصاق والطيور، وكان اجلر�ُص يزورها 
ليعطي �صوَته للُمغّني يف امل�صاء.. لكن اجلحيَم امل�صبوب 

و�رشاَخ الهمج، جعلها جرداء.. كوجه الأعمى اأو املومياء

***
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الدم! الدُم وحده، ذاكرُة احلجارة يف املكان 

***
قال ال�صيُخ: �صاأجعل عكازتي قامًة للبيوت

وقالت املراأُة: اأيتها العا�صفة تزوجيني، لأجنَب من جديد
وقال الرجل: �صاأعتذر من موتي.. واأعود

وقالت احلجارة: �صنطري باأجنحة املنديل 
وقالت الغيوم: �صاأريق َبْرقي امُلذاب

وقال الناي: �صاأبعث الرياح، لتاأخذ الوباء اإىل الويل
وقالت ال�صجرة: �صاأقف يف وجه الّداهمات

وقال الطفل: �صاأُدّوم مقالعي يف اجلبال
وقال الأليُف: �صاأن�صب خمالبي يف ج�صد التّنني

وقالت املربوكة: �صاأنه�ص جلد القر�صان املدبوغ
وقال الطري: �صاأفقاأ عني العتمة
وقالت ال�صم�ص: خذوا اأنا�صيدي 

فقال احل�صان: هذي جدائلي.. فا�صعدوا 
***

اجلنوُن اأف�صُل من اجُلب، وَمْن ل يجّن ل 
يعّول عليه 

***
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اأخطاأ “اإليوت”! فالَعال، هناك، �صينتهي بالإثنني: 
الإنفجاُر والأنني 

اأما هنا، ف�صينتهي مباء الزّهر 

***
ال�صاعرُ لي�ص كاهناً، لكنه يرى احلبَّ عندما تكون ال�صماء
كالفردو�ص، ويرى ال�صبايا وهّن ينظرن اإىل �صيف ال�صوء، 

ويعّبئن اجلرار بالورد، وينعْفَنه على العا�صقني 

***
لقد ثملت �صحلّيُة الرّعد من دم الهنود احُلمر، قبل اأن يقوم

�صامان القبيلة با�صتدراجها اإىل كمني العدم. 
لقد كانت عالقة معتوهة و�صقيمة، تلك التي دعت اإىل تقدمي 
الأ�صاحي الآدمية اإىل هذه ال�صخمة! بدعوى اأّن اأحداً ل يقدر 

عليها... 
لكن ال�صامان ا�صتطاع.. وها هي جيفة يف قاع الواد، والدم 

رطب على الأر�ص. 

***
َنظَر العرّاُف يف كاأ�ِص النار، ثمة َمْن يبت�صم يف َقْعرها، قال، 

والأواُر يلمع على �صفتيه! 
�صيولُد هنا، بعد احلطام وال�صظايا، و�صيكون له َعْر�ٌص �صاحر، 
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و�صت�صل عرباُته اإىل اأفاعي الثلوج. 
يف ح�صوره تتفّوقون على اأنف�صكم، واإْن نظر اإليكم �صتتّم 

املعجزة، و�صي�صحك لكم الزمان! 
�صتكون خيوُله بال عدد، جلوُدها ماٌء، 

واأجنحُتها غام�صة، و�صتبدو اأ�صجاُره ترياقاً للقلوب. 
لقد حملته يف اأح�صائها لينتقَم لها، لكّنه جتاوز الرماَد، 

ومترّ�ص باملعرفة واجلموح، حتى دّق ُعنَق اخلرافة. 
ل جمد بال معاناة، وبكى العرّاُف حتى ابتلّت 

عينه البي�صاء! ثم �رشخ: امل�صكني! العظيم! 
اإنها حياٌة ُموح�صة، َي�ْصَتْعِبدُنا مِبَْجده، ويرتكنا اأحراراً اإلّ من 

ذكراه ال�صاطعة.. انتظروه.. 
ُه ت�رشُخ من اآلم املخا�ص.  اإن اأُمَّ

�صيتناول اأعداوؤه الَع�صاَء يف اجلحيم، 
ولن تكون �صم�ٌص يف ال�صماء، �صيكون �صم�َص الأر�صني. 
�صُيغّطي الأر�َص بدمهم، ويتبعهم اإىل اآخر احل�رشجات. 

�صتعلو �صواريه، وينزل بالغيث حيثما ي�صاء، و�صيفقاأ عنَي 
الثور. 

�صت�صكره البوا�صق، ومّيحي ُعرُف الديك الزائل، وتتال�صى �صور 
اأعدائه كالهواء. 
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�صتحرتق الأبواق، ويذوب املعدن من ال�رشاخ. 
�صتفي�ص الوديان واحُلفر والأخاديد بالعفونة

والديدان وثياب احلديد، اإىل اأن تتج�ّصاأَ الفراخ، 
ثم تدبَّ النار والطهارة، ومتطَر غيوُم ال�صيف

�صبعة اأياٍم بلياليها. 
رمبا ل تلده اأُّمه، بل خرج من مْرَجل العويل والقهر. 

�صيجّف على قمي�صه النُّعمان، ويتق�رّش فوق دفقات الَعرِق 
حتت الظهرية. 

�صيدخل املدينَة الع�ّصية، كما دخلوا مدائن الأ�صاطري. 
�صيالعب ال�َصْبَع يف الكمان. 

�صيحمل اإليه اأبناُء رعاة املاعز والربابرُة
�صناديَقهم، ويفرحون بالعفو. 

�صيع�ّص قلَبه عطرُ الزهرة ذات اخُل�صالِت الفاحمة. 
وال�صكُّ هو الذي يك�صف اأ�رشاَر القلوب، لكنَّ الوقَت قد تاأّخَر، 
وهو لي�ص ه�ّصاً ول نبّياً، لكنه ين�صى، كعادةالب�رش، اأن ثمَة 

َخَونًة يف البيت. 
�صي�صل اإىل املجهول والبعيد، ويتحّدث عنه التائهون يف 

الأ�صقاع، وين�صجون حوله الهالِت الني يريدونها. 
�صرتق�ص له الغزلُن يف الغيوم، ويعّذبه بطُن الأنثى، ويحلم 
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بحليب اليا�صمني. 
�صينرثون الأرَز لياقًة حتت اأ�صواره، وي�رشق باحِلرْب الأبي�ص، 

وت�صبح على جدرانه الغاباُت والأحالم. 
وحينما يبلغ القمَة �صريى ُوعورًة ل تبلغها 

اأو تقطعها اإلّ الآلهة، في�صطر اأْن ي�صلك طريَق النحل واحلرير. 
�صريجتف ويق�َصعرّ، هذا القوي العنيد، ولن ينحني، لأنه بعيٌد 

عن العار و�صهوة اخل�صب. 
ولن يتعجرف كامُلهر الأَْرَعن. 

لن يخذله ج�صده، ولن تتجراأ عليه الأيام، 
و�صيبقى عابداً زاهداً ب�صيطاً.. وبا�صالً اإىل اأْن ي�صيَب الأحفاد، 

ويحملوا خارطَة الروح. 
ولأنَّ الإفرتاء �صعٌف، والروؤيا ب�رشى، فال باأ�ص اأن ت�صحكوا 
اأّيها املتوّح�صون، لأنكم لن جتدوا حتى الدمع، بعد حني. 

وبعد حني بعيد، �صتبهت اأعرا�ص النت�صارات، و�صتبلى 
الذكريات، وتتفّتح حوا�ٌص جديدة، تعّب من عامِلها احلديِث 
�صيحَة الك�صل الطويلة، ولن ينتبهوا اإىل التمثال وال�صعلة 

والن�صيد اإلّ يف املنا�صبة، كل عام. 
فاتبعوا ُحلَمكم املخّباأ يف العاِج والأدهِم ال�صجاع! 

وتلّقوا الطعنَة النجالء التي �صتفتح ُكوَة النهار. 
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ويبدو اأنَّ فذاذته تكمن يف اأَّنُه اأنقذنا من اأنف�صنا. 
اإنه مكافح �صماوي، واإنني اأراه.. 

يف فرط الرُّّمان، 
وعلى �صواحل املاكرات اللّينة، 

 ويف ريق اخلال�صّيات، 
ويف كاأ�ص النار. 

واحلاملون ُيْرِهقون َمْن ي�ّصدقون اأحالَمهم، 
فاحذروا، اإنكم تدخلون دوامَة البوؤ�ص والبكاء، 

لتخرجوا اأكرث كرامًة.. 
واإنني اأراه.. اإنني اأراه

***
يكفي لتبت�صم لنا الآلهة
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القدس يف قرطبة 

)1(
اأُمُّ املدائِن،

اأو ُم�ْصَتَقرُّ اخِلالفِة والأرجوان،
ْحرُ يف َحَجِر الورِد واملاِء، وال�صِّ
، وال�صجرُ احلاُل الَيِقُظ املرمريُّ

ِمن َقْبُل وِمن َبْعُد..
تبدو لنا �َصَهقاُت املاآِذِن،

من حيُث تدخُل،
اأَنَّ ال�صالَة بها األُف َوْقٍت،

ِلطرْيِ احَلماِم وغْيِم اجِلنان.
تقوُل كاأنَّ الذي قد اأقاَم املعابَد 
والواجهاِت، واأقوا�َصها العالياِت،

واأَْدراَجها، ك�صالً للطريِق،
هو اجَلان!

اأو اأنَّ بع�ص املالئكِة احلاملنَي
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اأتوا باملياِه اإىل َفَنٍ نائٍم
يف اْرتخاِء املناديِل واملوِج،

ْمِع َمْن رفعوا  كانوا ُينادون بالدَّ
باَبها.. للزمان.

كانت ِبجاِمعها اأجمَل الأر�ِص،
يف اآيٍة اأْنَزلْتها، اإىل النا�ِص،

اآلهُة احُل�ْصِن..
ُقْرُطبُة الَعْر�ص!

، الذي  وُر اأندل�ُص الأُمويِّ والنُّ
َحلَّ يف َذَهِب الأُقُحوان.

وكاَن.. ما كان!
َفْي�صاً من اللوؤلوؤ الِبْكِر، يف َرِحِم اخَلْلِق

َنْتُه اخليالُت كي يرتقي �ُصلَّماً قد مكَّ
للربوج، على اأُفٍق من حليٍب، 

فجاَءت، كما �صاَء، ر�ْصماً 
على ُغرِّة الَبْيَل�صان.

والزّماُن، هنا، اثنان ؛
�ِصْعرٌ وخيٌل وموقدٌة للنجوِم،

و�صف�صاُف ُعْر�ٍص اأفا�َص على غابِة امل�ْصِك
ْحِب، بال�صَّ
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والعوُد م�صتعٌل بالقيان ، 
والدَّنُّ ممتلٌئ بالندى للُغ�ُصوِن ،

التي َرَق�صت كالّدخان، 
فكان الغناُء

ُح باملا�ص والكهرمان. املو�صَّ
والزماُن، هنا، اثنان 

ليٌل غريٌب ثقيل اخُلطى،
زائٌغ �صبٌح يرجتي َنْهَب فردو�ِصها،

بعد اأْن جاء كي ياأخَذ احَلْرَف
و الرتجماِت، وما اأنتجُته النوار�ُص

يف �صاطئ القمِر الرببرّي،
حتى اأ�صاَء املدى بالنخيِل،

من ال�صاِم برّاً اإىل م�رشَ فالقريوان..
ومن �صاحل الَفْتِح حتى امل�صيِق
قرُ الإمارِة فوَق احل�صان. ليعربَ �صَ
ويبني مع اجَلْمع َق�رْشَ احلكايِة،

من قبل اأْن يك�صَف الذئُب
عن �صهوِة اللّحِم

يف عَتماِت الدهاليِز،
والبحِث عن ِجن�ِص َمْن َعلّمُوه البيان.
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وكان..
وما كان غريُ احلريِق، الذي

اأكل احلقَل من اأّول الرمِل
خِر، حتى ال�صوا�صَي يف اآخر ال�صَّ

هذا جزاُء �صّنمار يا َمْن تاأ�ّصَل
يف اجلامع الأُموّي،

 واأ�صبَح َخْلقاً جديداً..
فهل يا ُترى �صوف تذكرُ
اأن هاليَل كان ال�صياَء،

الذي َظلَّ ُمْن�رَشباً
يف ال�صليِب اأو ال�صمعدان!

فكيف ترَى وْجَه ُقرُطبَة الآن؟
وكيَف باآلِئها َتْكِذبان؟

)2(
لو اأنَّ "�صينيكا" اأتى لبكى،

ِلِه ما يفعل امُلـْلُك وقد يرتاءى له يف تاأمُّ
بالأُخوِة الكارهني!

وما يفعُل ابُن زياٍد ورمُح ُمغيٍث 
دوا رّبهم، وَمْن َوحَّ
واأعادوا لها دارَها،
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نوا اأهَلها، اإْن اأتاها امللوُك، وقد َدجَّ
قبل اأْن َيِلجوا يف امُل�صّمى "مديخار"؟

اأو بعد اأْن يبحَث الغرباُء عن الوجِه والدِّين!
قد �صقطت دولُة الع�صِق!

والرَّو�صُة الآن يف َدْمِع زهراِئها،
اأو دٍم ل يجفُّ على ُنزٍُل

مثل �صبعِة اأبوابها، 
حول روِح حدائقها،

يف �صحوِن م�صاجدها، 
عند ح�صِن نفائ�صها،

خلف اإيواِن جاِمعها، 
ُقْرب ليموِن ح�رشَتها، 
يف تالفيِف �صدفتها، 

بعد مق�صورِة املْنرَبِ امُلرتوي 
بالنواعرِي وال�صم�ِص 

ها، وناِرجْنِ
اأو ِب�رِشِْب فرا�صاِتها..

وابُن ُر�ْصٍد يقلّبُه العقُل والَنْقُل
يف َوْقِع األواِنها،

وابُن َحْزٍم ِبَطْوِق حمامِته ير�صُم العا�صقنْي؛
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)ولّدًة وابَن زيدوَن( 
والظلُّ ري�صتُه يف جناحني من َوَلٍه، 

كي يطريَ ابُن فرنا�َص يف ح�رشِة الُقرطبّي
اأو الغافقي.. 

وزرياُب يبني 
على اأُغنياِت الطيوِر ُج�صوراً 

لنهِر "بيتي�َص" اأو يعقُد اللّحَن 
يف عروٍة للخلوِد، فتم�صي اإليه القناطرُ،

من واِدها، 
كي َتْبلَُغ الروُح حلَن الرجوِع اإىل الغائبني.

وابُن ميموَن ياأخُذ من مْنجِم ال�صاِد 
ما يجعُل الرّوَح اأكربَ

من َلْوَثِة التائهني.
والقد�ُص مثُل قرطبَة، الآن 

ن�صُف غائبٍة.. حا�رشة،
منهكٌة �صاحرة،
رابحٌة خا�رشة،

جّنٌة ثائرة..
ُة اليا�صمني. وَلَها زفَّ
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)3(
وال�صاعرُ يف اإغفاءِتِه،
يغ�صُل اأثواَب ق�صائِدِه،

فتمور اأراجيُح ال�صيطاِن،
ومتتّد من النهر اإىل غاباِت الغيِم،

ويقطُف تفاحَته الأحلى،
فريى اأدغاَل ال�ُصلطانِة "اأورورا"..

ويكاد امل�صهُد اأْن يكتمَل،
ليطفَح كاأ�ُص ال�رُشفاِت على الَغْيِب،

وي�صحو الهاج�ُص؛
قرطبُة الذروُة، فْلتهبط اأجُنمها للطني،

فاإن ن�صَج الَكْرُم �صت�صقط
حّباُت التني ،

واإْن ثمَل املاُء من الناِر،
�صي�رشَُبه التّنني!

وهذا الإكليُل على راأ�ِص الزهراِء حزين!
فيا ُقرطبُة! متى ن�صُل القد�َص؟

لنعرَف اأنَّ التفتي�َص عن الكاِمِن
يف ال�صالِع، �صياأخُذنا بال�ُصْبهِة
للمذبِح، ثانيًة، اأو ثالثًة اأو األفاً..
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والعاَلُ ل ي�صمُع، ل ينطُق ،
ل يرتاءى يف عينيه �صوى 

ما �صاء..
فكوين يا قرطبُة بكامِل زيَنِتك،
لياأخذِك الق�صتاُل اإىل ال�صكِّني.

هنا املدُن ال�صائعُة على مّد اخلارطِة ،
خرى، فهل �صيجيء ال�صاعرُ بعد قروٍن اأُ

لريى يف قرطبَة القد�َص؟
عِر �َصوّياً، واإيقاَع ال�صِّ

والقاعَة ُحبلى بالنا�ِص،
وق�رش احلاكِم ذاُت ال�صوِر

وذاُت ال�ّصني؟
، �صالماً يا غربَة �صاِهِدِك احليِّ

�صالماً للموتى املا�صني
بال قنديٍل

ّفني. للُظلماِت اإىل �صِ
�صالماً لالأبواب، الثامِن والتا�صِع.. والع�رشين

�صالماً، والأ�صداُء على الأقوا�ِص
من الأجرا�ِص اإىل الأعرا�ِص،

اإىل الأيقونِة،
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واجلدراُن هي "الكازاُر"
فال زهراَء ول اأ�صواَر

ول غرناطَة.. اأو حّطني!
وهذي اأعراُف الَفَر�ِص املهزومِة 

يف احلرِب،
ورْق�صُة من عادوا ثانيًة للقتِل،

على َدفِّ "الفالِمْنكو"!
ْحِر فا�صتمعي يا قرطبَة ال�صِّ

اإىل اأنغام الرُقِم الطينيِّ املحروِق،
على َجَنباِت خرائِبِك،

هنا بابُل اأو برتا، 
والقد�ُص هنا اإن بقَي ملوُك القد�ِص،

واأَ�صاأُل: هل كانت اأندل�صاً حقاً؟
نينوى؟
يا لها!

ل َتُعْد �صورُة الزُْخرِف الآن،
يف �ِصْفِرها!

كان َعْر�ٌص وَبْهٌو
و�صيُف ال�صقالبِة احلازمني،

واأحوا�ُص زئِبقها الرّخِو،
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واجلْنُد والداُر والعاُج والأبنو�ُص،
اأو النق�ُص والتِّرْبُ،

والبدُر اإْن ذاَب يف َهْداأِة ال�صاهرين..
و�َصْبٌع ورمٌي واأفعى،

وطريُ العقاِب، ووفٌد من الفقهاِء،
وبع�ُص احلجيِج وجّتاِرها املارقني،

و�رشٌب من ال�صعراِء الذين 
اأتوا من ِنفاِق املوازين، 

اأو تلك التي راوغت قلَبها،
واآبُن اأبي عامٍر �صوف يبني له َمْدرجاً 

للحنني،
اإىل اأن ُيَحرِّقها احلقُد يف الدَّاهمني..

�صالماً، اإذاً، للتماثيِل والعنرِب الذهبيِّ
لنَي على باِب "اإقباَء" يف الأوَّ

ويف الآخرين.
و�صكراً.. لأّيامنا يف ال�صنني.
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القدس اسم عاشقة

ْقدا�صي من �صاحِل البحِر حتى ُقْد�ِص اأَ
متتدُّ �صم�صي واأ�صجاري واأعرا�صي
هنا القباُب على الآفاِق �صاجدٌة

ِبترْبِها وهناك املوُج باملا�ِص
ِ اأجنحًة هنا ُت�رشَُّع خيُل اهللُّ

ويعتلي حماأَة الرُبكاِن ِمرْتا�صي
َدحْت ويْرِجُع العيُد يف املحراِب اإْن �صَ

ماآذُن الُقد�ِص يف ميالِد اأجرا�صي
كتبُت ُعمري على زيتون دمعتنا

فاأزهرت يف يراعي �صم�ُص اأطال�صي
ٌل يا اأر�َص كنعان اإنَّ الليَل ُمَتّ�صِ
َفاأَْرجعي لدروِب الفتِح اأْفرا�صي

ووّحدي الأَهَل، كاَد ال�صدُّ يقُتلني
هذا ُكَلْيٌب وهذي اأُخُت ج�ّصا�ِص
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وتلَك داح�ُص والغرباُء قد ُبِعَثْت
مع الب�صو�ِص، على ِرْج�ٍص َوو�ْصوا�ِص

ّفنَي قد َجمَعْت  وهذِه يف ُربى �صِ
اأبناَء َعّمٍ  على ناٍب واأ�رشا�ِص
فاأوقفي َغب�َص الأحقاِد اآن لنا 

تِرَعت كا�صي اأْن ُنْفِرَغ الكا�َص، اإيّن اأُ
اأنا اٌبُن عبِد َمناٍف حنِي تندُهني

في�صتجيُب عليٌّ واآبُن عّبا�ِص
والفاطميون اأخوايل اإذا َهَدلْت

اأُّمي، يكون جميُع القوم ُجالّ�صي
هذي عباَءُتِك ال�صقراُء �صابحٌة 

يف الغيم تهمي وروداً فوق اأقوا�صي
ويهتف الَنْخُل يف الريِح التي َعبقت

ُخْذين لبّيارِة الليموِن والآ�ِص
يبو�ُص! قد َفَهَقْت يف ال�صاطئني لنا

ناٌر ُت�صيء ُذرى يافا وعْموا�ِص
اأنا املحَبُة والإ�صالُم، عارمةٌ 

مراكبي، وعلى الراياِت نربا�صي
اأنا ال�صاآميُّ والنيُل الذي عِرفوا.. 

واٌبُن العراِق وكلُّ اخَلْلِق ِمن نا�صي
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اأنا البدايُة والطنُي الذي اآ�صتعلْت
به النجوُم، فذاَبْت فوق اأنفا�صي

اأنا املحيُط، و�صدُّ املاء اإِْن عط�صت
هذي املجرّاُت، والآورا�ُص اآورا�صي
والأبجديُة كانت بع�َص ما َنَطقْت

به حرويف، فكان الربُق ُكرّا�صي
رْت اأنا ال�صفائُن من قرطاج اإْن خَمَ

على ال�صفاِف، وحقلي باذٌخ را�صي
اأنا القناديُل، ل فجرٌ �صي�رشق يف

هذا الزماِن، �صوى من زيِت قرطا�صي
اأنا معلّقُة ال�صحراء باقيٌة

ما دام �ِصْحري على ِحرْبي واأطرا�صي 
ْنعا اإىل حلٍب اأنا املدائُن من �صَ

ْكَنا�ِص وهي احل�صارُة من جنٍد مِلِ
اأنا عرو�ُص عباِب ال�ّصهِد يف بلٍد

ميتدُّ من اأخم�ص املرجاِن للرا�ِص
اأنا يبو�ُص، وهذا ا�صٌم لعا�صقٍة  

وجّنٍة جمَعْت نايي وُقّدا�صي
اأنا على �َصَفِة الّدنيا اإذا اٌبت�صمت

وخافقي وترٌ من عهد ُحورا�ِص
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اأنا الرباُق، فَمْن يرقى اإىل َن�َصبي
دربي ال�صماُء وزادي ملُء اأكيا�صي

فتحُت بابي على الع�صاِق فاجتمعوا
حويل؛ احلجازيُّ والنوبيُّ والفا�صي

قّدمُت مائدَة الأنواِر فامتالأت 
كاأ�ُص الروؤى بالرّ�صا.. من َجْمرِة الّطا�ِص

يا ُقْد�ُص! هذا دمي الناريُّ فاغت�صلي
وهذه عا�صفاتي حتت اأرما�صي
اإين اأُّحبِك يا ُقْد�َص البالِد هوًى

يفوُق َدْفقَة اأ�صالعي واإح�صا�صي
فكلّما ذكروا عينيِك، �صيدتي 

اأرى الفرادي�َص يف مراآِة اأْحَدا�صي
يا اٌ�صَم ال�صقائِق والريحاِن، عابثًة 

به الفرا�صاُت اأُْن�صاً فوق اإينا�ِص
يعزُّ ياقد�ُص اأْن تبكي على كتفي

والأنبياُء على اأعتاب َنّخا�ِص
يعزُّ، لكنّنا باحلَقّ ُنْرِجُعها 

ُقْد �صاً تقوُل: هنا اأهلي وُحرّا�صي
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يف القدس
مريم تفرش رداءها للرسول

لل�ّصوِر ِظٌل ل يراه الراكبون، 

فرمّبا ظّنوا خياَل مواكِب الإ�صفلِت
 ما ُيعطي ال�صوارَع لوَنها، 

ويهرولون على امتداد �صطوِحها، 
ويعلِّمون مفارَق الطرقاِت بالَوْهِم اخلفيِف، 

ويكتبون على احلجارِة، 
ما يوؤّكد رحلَة ال�صحراِء، 
اأو اأهواَء بع�ِص امُلدَّعنَي 

باأنَّ مو�صى جاء مُمتطياً جواداً.. 
كي ُي�َصلَِّم وْعَدُه للهاربني

 من اجلبابرِة الرُّعاِة، على ال�صواحل، 
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عاِبدي َحَجَر احلديقِة يف ال�صباِح، 
واآكلي ُرّماَن ع�صتاَر ال�صهّي 

على الَع�صاء، 
وقاتلي وح�ِص اخُلرافِة، 

قبل اأن ت�رشي الزوارُق يف ال�صوؤاِل.. 
 وكان قد مالأوا اجِلراَر، 
مبا يفي�ُص من التاأّمِل.. 

َق باحلريِر،   زّينوا احَلَبَق امُلرنَّ
ولّونوا اأكماَمُه بالأرجواِن.. 
واأور�صاُل ِقْبَلُة النامو�ِص، 

لّوا و�صاموا..  اإْن �صَ
ل يكونوا غري ما كانوا، �صحاباً

اأو مواقَد يف ع�صّياِت الغناء. 

***
واأور�صاُل ت�صرتُ الَعْوراِت 

ِن،   بال�صخِر امُل�َصلَِّع وامُللوَّ
تدفُن ال�صيَف الغريَب 

وقو�َص قاتِلها.. 



85

لي�صداأ اأو يناَم، 
ول ترى اإلّ حماريَث ال�صتاء.. 

وت�صتفيُق على �صالِة القاطفني
 زَبَرجَد الزيتوِن، 

ُت�رْشُج خيَلها وَفرا�َصها للهيِبها.. 
وينزُّ من اأعراِفها َع�صُل ال�رشوِق، 

برْق�صِة الفتياِن، 
اإْن َحمَّ ال�صباُق اأو اللقاء. 

***
والأنبياُء من الهديِر اإىل الغديِر

 تواثبوا، 
حتى يجيئوا اأور�صاَل.. 

والذي عرَبَ املدينَة كان مّنا، 
اأو لهذي الأر�ِص ماًء يف الو�صادِة.. 

ناَم يف اأولدِه، 
وتوالدوا، 
وتعابثوا، 

وا�صتاأجروا ذئباً بريئاً، مرًّة، 
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اأو اأن�صاأوا ُمدناً، 
وزادوا يف النقو�ِص، 

وهّدموا اأبراَج َمن ختنوا ال�صغاَر، 
وغرَّبوا �صوَب الرماِل، 

ول يعودوا.. 
ل تزل اأ�صداوؤهم يف ملعِب الن�صيان! 

ِه،  وانفرَج الزماُن على ال�صبيِّ واأُمِّ
ليعود فيه الأمُن، ثانيًة، ونعرُف 

ِم اخِلراِف،  ما مدى الطاعون يف حَلْ
واأْن يقوَم املّيتوَن من النعا�ِص اأو الفناء. 

***
ويجيُء من رمِل اجلزيرِة 

َمن ُيَب�رّشُ باخلال�ِص، 
ومينُح الب�رشَ الطريَق اإىل املوازين، 

التي غابت.. 
ويبداأُ عهَده بعدالٍة ل يعرفوها، 

اأو يبدُِّل ليَلهم بنهاِرهم، 
ويقودهم لكرامٍة ُهدرت طويالً 
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يف العماء. 
يا ناقَة البدوّي! 

يا ثوَب اخل�صونِة والرّ�صا! 
الآَن تختُم باحلروِف الواثقاِت

 على العهوِد.. ولن تبدَدها احلروُب، 
اأو امُلدّجُج بادِّعاِء الّدعاء. 

فهنا الأخّوُة يف املكاِن اأو الزماِن، 
لكلِّ َمن ياأتي ويذهُب، 

 ، دومنا �ِصرْتٍ ظالميٍّ
ويبدو خلفه ال�صاطوُر، 

اأو يخفي الأفاعي يف الثياِب.. 
وكان عرياناً وحيداً، 
يف الزوايا .. كالإناء! 

وقاَل: ُعدُت! ول يكن اأ�صالً ببيتي، 
يف الأمام اأو الوراء! 

فما له اأن ياأخَذ امِلحراَب، 
اأو ياأتي على اأيقونتي، 

جهراً و�رِشّاً، 
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باحلريِق اأو الفووؤ�ِص.. 
ول يكن مو�صى هنا، 
واأتى يهو�صُع غاِزياً؟ 

واأنا وريُث ر�صائِل الوحِي، الوحيُد! 
َفال جداَل ول نقا�َص �صوى ال�صالِم 

على املدينِة. 
وال�صالُم لها ويل، 

 وملرمَي العذراَء
 تفر�ُص للر�صوِل رداَءها، 

وعلى خيوِط رداِئها بع�ُص الدماء! 
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وجهُ القدس

للقد�ِص وْجٌه اآخرٌ
ُيعطي املاآذَن �صوَتها، 

وُيعيُد للجر�صّيِة البي�صاِء 
ما افتقَد احَلماُم من الهديِل، 

ويحمُل امراأًة تبيُع اخل�رشواِت 
اإىل ال�صبيِل.. 

لتفر�َص النعناَع �صالً للطريِق، 
ول ُتعّدُد ما لديها يف ال�صالِل.. 

فكلُّ ما يف الأمِر، قالت: 
قد اأرى الَفَر�َص امُلجّنحَة ال�رشيعَة 

يف الرُباِق، 
وقد اأُ�صلّم باليدين وبالعيوِن على النبّي امُل�صطفى
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لّوا عليِه-  - �صَ
ورمّبا األقى امل�صيَح.. 

فعندها �صيعيُد يل َوَلدي، 
ْليِة القّنا�ِص..  وُيرْبُئ �صْدَرُه من �صَ

هورَة مرمَي العذراَء  اأو األقى الطَّ
مت�صي يف الطريِق! 

َل�صوَف اأجثو، ثم اأُلقي وجهَي الباكي على اأقداِمها، 
ها، واأُعانُق النُّوَر الَبُتوَل..  واأ�ُصمُّ

وقد اأقوُل: اأنا واأنِت الثاكالِن، 
وذاِبُح الثننِي واحْد. 

للقد�ِص وجُه القو�ِص، األواناً
من الَكرِز امُل�ِصّع، 

و�رَشِْب اأطياٍر من النهِر الك�صوِل، 
وُجرِح ليٍل ي�رشُب الناِرْنَح والتوَت ال�صبوح، 

وُغرِّة امُلْهِراجلموح، 
و�َصهقِة التنِي امُل�َصّطِب، 
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وانفعاِل اليا�صمنِي على الو�صائْد. 
والقد�ُص قلٌب يف �صلوع �صقائِق النعماِن، 

ْدِر الزماِن،   يف �صَ
ونْب�صـُُه يف كّل َحْدٍب
راكعاً ل�صواهِد ال�صّباِر

يف َوهِج الُقرى، 
ويعوُد يرفُع راأ�َصُه 

لريى انحناَء ال�صندياِن
على املعابْد. 

للقد�ص َوجٌه قد يراُه النا�ُص، 

لكنَّ العيوَن ِبُكْحِلها النَّبويِّ

يعرفها الفتى الناريُّ
اإْذ َقدَح الغيوَم فاأرعدت َبْرقاً

ُف يف �رشاينِي ال�صواعْد.  ُي�َصْف�صِ
 ، والقد�ُص َخامُت ُعْر�ِصنا الأبدِيّ

منديُل الزَّفاِف، 
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ورق�صُة اجَلَمراِت يف َذهِب القالئْد.. 
ون�صيُدنا مب�صريِة املفتاِح؛ 

هاجَر ثم قاتَل.. 
فهو عائْد.. 

والقد�ُص من وجع الق�صائد. 
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مركبة يف القدس

مَي�صي على اجَلْمِر، 
َيْنفُث من َفمِه الّنحَل، 

يلعُب بالأفعواِن امُلكّحِل، 
يبدو كاأنَّ كالليَب حمراَء حتملُه.. 

يف الهواء.. 
فريجع للقد�ِص

ير�صُم خارطًة من جديٍد.. 
ويبكي على ُمْل�صٍق من حديٍد، 
ومي�صي مع الباعِة العائديَن 

اإىل وردٍة يف الّنداء.. 
لُه اليوَم اأْن نحمَل الّنع�َص

لل�صم�ِص، 
اأو ننحني حتت ُقّبِة �صخرِتنا، 

للبالِد، 
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ونحمُل اأ�صماءها للبعيِد.. 
وُنعطي الإ�صارَة لالجئنَي

باأْن َيعقدوا خْيَط منديِلهم للن�صيِد، 
واأن يخرجوا من �صواِد العراء. 

***
راأى القد�َص! 

فاجتمعت يف يديِه الأ�صاطريُ.. 
كاَد يطريُ.. 

َفَجاء املالئكُة ال�صاهدون، 
على َعَجٍل، يحملون ال�صهيَد، 
اإىل ُعْر�صِه يف بالِد ال�صماء. 

هو الآن يف َجرَِّة الغيِم
يهمي علينا.. 

بكّل الذي َمرَّ من حولِه، 
من رعوٍد وبرٍق.. 

ويهدي لنا من نثاِر امَلجرّاِت
 ، ما ُي�ْصِعُف امل�صجَد املرمريَّ

وُيْبقي على ِقْبلِة الأولياء. 
يعوُد بكامِل زيَنتِه، 
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واحلروُف تليُق بِه، 
اإْن حتدََّث َجْهراً، 

ُّ يف الكلماِت �صوى بْعثها َفما ال�رشِّ
يف اخلفاء. 

ْلجلٍة لن تطوَل..  �صالماً جِلُ
ففي الّظهِر َنهرٌ، 
ويف الراأ�ِص بْدٌر، 

.. ويف العنِي مملكٌة للِفداء. 

***
�صالماً لكّل البيوِت التي اأغلقوها

وكلِّ اجلوامْع. 
.. ُتقاُم ال�ّصالُة على َد َرٍج لل�صعوِد

وباِب الَعموِد 
وفوق الر�صيِف
وحتت املطْر.. 
وعند الكني�صِة 

خلف الزقاِق
وحتت ال�صجْر.. 

�صالماً لكّل �صالٍة 
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على كّل �صارْع. 
وما من ُمداِفْع.. 

�صوى خنجٍر يف �صلوِع الغريِب، 
وثوِب احلليِب، 

و�صعٍب تنّف�َص يف روِح حِمرابِه
بالّدماء. 

�صالماً ملركبٍة يف الطريِق، 
�صتحمُل حّناَءنا للعرو�ِص، 
وُت�ْصعُل زّفَتنا يف الف�صاء. 

***
وماذا جَتّمَع يف ناظريَك 

واأنَت تقوُد على �ِصّكِة املركباِت؟ 
البيوُت التي انك�رشت، مثَل مئذنٍة، 

اأم وجُه اأبنائَك الأبرياء؟ 
اأم �رشخُة امراأٍة مزَّعوا ثوَبها، 

وهي حا�رشٌة.. لل�صالة؟ 
والعد�صاُت ُتعيُد امل�صاهَد/ 

خم�صنَي ُمفردٍة للجنائِز
والقتِل
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واحلرِق 
والقلِع
والَهْدِم

 والّدْهِم
وال�ّصجِن

وامُلْهِلكات..؟ 
�صالماً على الَدِم ينرثُ اأزهاَرُه

يف الّدخاِن امُل�صيِل.. 
وو�ْصَط الَعجاِج ترى امراأًة، 

ل ُتنادي! 
فال �صوت يبلُغ قلَب اخلليفِة، 

- كان اخلليفُة يف
مْهجٍع لالإماِء، فلم

يَر مركبًة يف الهواِء
اأو امراأًة يف العراِء.. راأى نعَل

�صّيدِه، رمّبا.. فهو
يف �صاعِة النحناء- 

وقد باَع ُقْد�َص الرّ�صوِل، 
و�رُشَّ التي َمن راآها.. َهباء! 
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ويعلُم اأّن التي �رشخت �صوَف
حتمي املاآذَن وال�صوَر

والنا�َص والباَب والأنبياء. 
ويعلُم اأّن التي �رشخت، َوْحَدها.. 

َمن ُيعيُد الرُباَق.. ِلَي�رْشِيَّ ُحرّاً 
اإىل اإيلياء.. 

�صالماً اإىل القد�ِص، 
ُغ�صناً وطرياً، 
وداراً وقو�صاً، 

و�رُشفَةََ ورٍد، لع�صفورِة الناِر 
اإْن خرجت للِغناء. 
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ُعّشاق يبوس

هنا يبو�ُص! هنا الأ�صواُر والّدار
اأو املاآذن والّنـاقـو�ُص واجلار

ُع�ّصاُقها اأَلُف جنـٍم حني تزهرُ يف
�صم�ِص ال�صمو�ِص، وهـذا الّنجُم �صّيار
َبا، وبها والأر�ُص اإْن حملت ريَح ال�صَّ

�صوُت الذين اإىل اأحالمهم �صاروا
والرّوُح يف طينِة الأح�صاِء مطهمًة
باجلْمر حتى �رَشَت يف ثوبها الّناُر

والغابُة اٌلِبْكِر، والآفاُق �صابحٌة
ها يف املرايا خيُل َمْن ثاروا كاأنَّ
قٌد والأغنياُت، وخيُط ال�ّصْبِح ُمتَّ

على الأ�صابِع، فالإ�رشاُق نّواُر
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ونب�ُص قلبي على األواِح حاملٍة
كاأنَّ اأنفا�َص هذا ال�صحِر اأَ�ْصحاُر

انٍة يف العيد ناثرًة وكُل ُرمَّ
قلوَبها يف �صغاٍر حولها طاروا

والأَنبياُء واأبناُء ال�ّصهيِد وَمْن
كانت ل�رشيانِه الدّفاِق اأَمطاُر

والقابعوَن وراَء القيِد اإْن َندَهوا.. 
ت�صيُل ِمن ف�ّصِة الأ�صواِت اأَقماُر

وَمْن ينادي على خيماِت َمْن رحلت
ويف يديه، لهذا الدّرب، اأ�صجاُر

والعا�صقون؛ جميُع املرُ�صلني اإذا
�صلّوا على اأر�صها، فالنوُر اأحجاُر

وَمْن تكلّم يف مهد ال�صالم وقد
كانت له من َيبا�ِص النَّخِل اأثماُر
وَمْن يغّني اإذا املحراُب �صّف به

فطاَف، من �صوته، يف الريِح ِمْزماُر
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وَمْن �صين�صُد اإذ م�ّصْتُه �صاحرٌة
اإن�صاَد َمْن ُذِهلوا يف البيِد اأو داروا
والعا�صُق الفذُّ مْن ياأتي على َقَدٍم

وينعُف اجل�صَد الوّهاَج ِزّناُر
وقد يذوُق الرّدى مع َمْن اأطاح بهم

هد �ُصّباُر وكان يعرف اأّن ال�صَّ
واأّول العا�صقني امل�صطفى، وله

يف كل �صرٍب بها حرٌف واإبهاُر
اهلّلُ يف َعْر�صِه النورَيّ يع�صُقها 
وحيث ينب�ُص حول املاِء �ُصّماُر
ويع�صُق اهلّلُ اأحالَم اليماِم بها

ت�صدو، فت�صطُع يف التالِّت اأنواُر
واأْن�َصاأَ احلقَّ حتى ل تكوَن هنا

كراهٌة، ويعوَد املوُت والثاُر
فالقد�ُص اأر�ُص �صالِم العامَلني اإذا

حلَّ الهديُل بها فالقلُب اأطيار
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واإْن متادت بها اجلدراُن �صادرًة
نحو املهاوي فاإنَّ الكوَن ينهاُر
فالقد�ُص اأقرُب �ُصّباٍك خلالِقها

وال�رِشُّ، يف رحلِة املعراِج، اأ�رْشاُر
والُقْد�ُص َوْحٌي ِمن الغيِب اجلليِل اإذا

، َفِحربُ الوحِي ِمْدراُر قال النبيُّ
يب�رّشُ املوؤمننَي القاب�صنَي على جمر الَغ�صا 

اأنَّ مْن مَيْ�صوَن اأبراُر
ولي�ص من �ِصَيِم الأحـرار، اإْن �ُصِلَبْت

اأْن يخذلوا البيَت، فامِلقداُم كرّاُر
ل يّدعوَن باأنَّ الوح�َص يقب�صها.. 

واأنَّ َمْن َبدَّلوا الأياَم اأ�رشاُر
اأو يكتفوَن بتنديٍد، اإذا َخطبوا.. 
كاأنَّ َمْن �َصُيعيُد الُقْد�َص َخّواُر! 

ويعلموَن باأنَّ الُقْد�َص �صّيدٌة
تعوُد اإْن اأُْطِلَقْت بالناِر اأْقداُر
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اأ�صيُح: اأين �صالُح الديِن يا ُعمرٌ
واأين حِطنُي.. والتكبريُ َهّداُر

بَحت واأين خالُد، واخليُل التي �صَ
على ال�صواطِئ، وامل�صلوُل َبّتاُر
واأين �صعٌد وجرّاٌح... اإذا هتفوا
ويـرثٌب خلَفهم، والفتُح جرّاُر
واأين َمْن هاجروا هلل خال�صًة
بيعاُتهم لر�صوِل اهلل، اأْطهاُر

وخلّفـوا كلَّ اأمٍر دون َمْنَق�َصٍة
كاأنهم عند َمْن جاوؤوه اأن�صاُر
واأين مْن ركبوا الأنواَء ظاهرًة

نَّ املوَت اإْظهاُر اأرواُحهم َلَكاأَ
وطّهروا امل�صجَد الأق�صى، وكان لهم

يوٌم، من الكربياِء الرثّ.. مّواُر
اأولئك العا�صقون احلّق، قد �صدقوا

وعاد، من دمهم، للقد�ص اإْكباُر
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يا عا�صَق اُلقْد�ص! كلُّ الع�صِق يف دمنا
والعزُّ واملجُد والإيثاُر والغاُر

بون وَمْن داروا بهم َزَمناً والغا�صِ
فاخلوُف عنواُنهم، والذلُّ والعاُر

والقد�ُص مع�صوقًة تبقى، مَلْن ع�صقوا
ولن متوَت.. فتبكي اأهلَها الداُر 



105

أرض السماء

 ، ناٌر على َحَجِر الّنبَيّ
و�صهقٌة من �صورِة الإ�رشاء يف بال املدينِة، 

وابتهاُل التنِي والزيتوِن يف جبِل املكرّبِ 
والف�صاء على �صياِء ال�ّصوِر يعلو بالف�صاء. 

القد�ُص اأر�ُص اهلّلِ، 
بيُت ال�صم�ِص، 

ترتيُل النجوِم، 
وما تهامى من كالِم الأنبياء. 

ُّن يغ�صُل الآفاَق،  َفَلها املوؤَذِ
قبَل الفجِر، حني تدبُّ اأقداُم

الذين ُيرّنقوَن �صقوَفها ب�صالِلهم، 
مي�صوَن نحَو اهلِل فوق جباِهِهْم ورُد احلياْء. 

والقد�ُص خاُن الزيِت، 
قو�ُص العطِر

قنطرُة احلريِر، 
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و�ُصّكرُ الأ�صواِق، 
باُب ال�صوِء، 

�ُصّباُك الدوايل، 
رع�صُة الأملا�ِص، 

�صوُت العنِي، 
ُق وال�صربُ امُلعتَّ

والرجاء. 
***

القد�ُص اأقرُب ما تكوُن اإىل الر�صوِل؛ 
اأتى اإليها ال�صيُخ من �صخِر اجلنوِب، 

داً،  ُمَوحِّ
وم�صى اإليها املر�صلون؛ 

من الأِب املحزون، 
حتى َمْن َدنا وراأى و�صلّى، 

نون وراَءه؛  والذين ُيوؤَمّ
مو�صى ويحيى وابُن مرمَي

بِت اجلباُل له ولوٌط والذي غّنى واأوَّ
ْهرُ القويُّ والذي اأجناه ربُّ الَعْر�ِص وال�َصّ

وَمْن دعا واأناَب اأو األقى اإليِه ال�صْمَع



107

والنّجاُر واملن�صوُر واجلدُّ املغادُر
والذي قتلوه غدراً

والوجيُه
وَمْن اإذا نادى ُتلّبيِه ال�صماء. 

والقد�ُص طفلُتنا التي ق�ّصوا جدائلها
باأ�صئلة ال�صغائِن واملكائِد واحلروْب، 
وا َذهَب ال�رشوِق على ماآذِنها،  ُهْم غريَّ

فاأدركها الغروْب، 
ُهْم هّجروا اأطياَرها، من َبْعد اأن هّدوا منابَرها

َفتاهت يف الدروْب، 
ُهْم اأبعدوها عن مالمِح اأهِلها

ْلم هم غرَّبوها عن مطالِع قلِبها النبويِّ با�صِم ال�صَّ
�صاقوها اإىل ح�صِن الذي اغت�صَب الطفولَة

والزنابَق والهواء. 
فالقد�ُص ل تعِد العرو�َص
وزهرَة املُدِن ال�رشيفْة.. 

هَي ذي تكابرُ ت�صرتيُب وت�صتفيُق على
اأقانيِم العماْء. 

***
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ِْج الهزيِل،  �صقطت عن ال�رشَّ
ْر�ِص ول تكْن يف الدَّ
اأكرثَ من مروٍر باهٍت

حوَل ال�صعوِد بليلِة املعراِج.. 
ها يف الأَ�رْشِ،  كانوا قد تنا�َصوا اأُمَّ

واكتفِت ال�صفوُف مبا تبّقى
من �صفاِئرها على الأبواِب.. 

ْت هذي لي�صِت القد�َص التي رفَّ
على اأيقونِة الق�صي�ِص وال�صيِخ املجاوِر! 
اِئِر؛  اإنها حْد�ُص الأماكِن والأمومِة وال�رشَّ

من �رشيِح البحِر حتى
َمْغَط�ِص النَّهر املقّد�ِص

اأو ما ُن�َصمّيه بيافا واجلليِل
وبيَت حلَم ووجِه غزَة واخلليِل

ورمِل �صحراِء اجلنوِب
وكْرمِل املوِج امُلطّل على الفناِر

و�صوِر عكا واحلقوِل
واأنِف حيفا للعري�ِص
وناِر عيباَل العنيِد

وزنبِق التالِّت يف َكْرِم ال�صهيِد
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اإىل ُقرنفلِة البحريِة
وال�صنابِل يف املروِج

؛  ها ال�رّشيُّ وحيث َي�ْصكُن َربُّ
اإْن كانْت يُكْن

واإذا اأتت ياأتي.. 
واإْن �صاءت.. ي�صاْء. 

***
الُقد�ص اإْن �صقطت

 ، �صت�صقُط كُل ِمْئَذنٍة وَق�رْشٍ
واملمالُك، يف ال�صواحِل، وَحَدها

َمْن ميلُك الطرقاِت والآباَر والأمَر ال�صواَء، 
وغريُها اأََمٌة وعبٌد، 

والقبائُل ترفُع الإذعاَن خوفاً... 
اإنهم �صبعون األفاً

َمْن َي�ُصوقهم ال�صليبيون للموِت املحّتِم، 
واملماليُك، الذين اأمريُهم قَتَل الأمريَ، 

�صي�صمعوَن، 
و�صوف َيدعوَن القتيَل اإىل احلوار، 

ونبِذ اأ�صباِب الِعداْء! 
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َفُهنا ت�صاوى الواقعيوَن الق�صاُة
العامِلون بكلِّ اأحواِل ال�صعوِب

القادُة الأفذاُذ اأ�صحاُب الكيا�صِة وال�صيا�صِة، 
من اأمنٍي اأو وزيٍر اأو لواْء، 

وهنا ت�صاوى هوؤلء، وفوَقهم َمْن باَع
اأو َمْن �صاَع

مع َمْن �صار م�صوؤولً بال اإذٍن، 
واأ�صبح بّبغاْء.. 

فلتهتفوا للعدِل، 
عا�ص العدُل يف زمن النِّخا�صة والرياء! 

***
الُقد�ُص بابُل قبل اأن ياأتي اإليها ال�صبُي

اأو ِمن َبْعِد اأْن جاء الغريُب
وَحلَّ فيها �صّيداً عبداً، 

َفَثمَة األُف َلْوٍن
اأو ل�صاٍن يف الطريق، 

ول�صُت اأملُح اأيَّ وجٍه يل، 
اأنا يف كل هذا الطنِي

والطرِي امُلَحَلِّق والنخيِل
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ويف اجلداِر ويف احلجارِة والثماِر
ويف الزجاِج ويف الرداِء
ويف الهواِء ويف النداِء، 

ويف اجلراِر ويف ال�صقوِف
ويف الكفوِف ويف اجلفوِن ويف ال�صحوِن

ويف الدخاْن
اأنـَا يف الزماِن ويف املكاْن

اأنـَا يف تفا�صيِل القناطِر
واملعارِج، وامل�صاجِد واملعاِبد واملياِه

ويف اجلباِه ويف ال�رشادِق
والقواريِر ال�صفيفِة وال�رشاِب

ويف الكتاِب
ويف التوابِل وال�صحاِب

ويف الظنوِن ويف ال�صكوِن
ماِك ويف احلراِك ويف النيازِك وال�َصّ

ويف القريِب
ويف املخّباأِ والظهوِر ويف الع�صوِر
ويف املحابِر واملجامِر والوجاْق

اأَنا يف الرباْق
اأنا يف القدمِي ويف البدايِة والنهايِة
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والو�صايِة واحلكايِة والروايِة والكالِم
ويف املَناِم ويف الزحاِم

ويف ال�صباِح ويف الظهريِة وامل�صاْء. 
والقد�ُص اأوُل ما �صيظهرُ
بعد طوفاِن ال�صفينِة، 

كانت الأُمُم القدميُة َتعُبد النرياَن والأ�صناَم
اأو جْنَم الظالِم، 

وترجتي ِمن وح�صها الربيِّ
الً لل�صالِم،  َو�صْ

لتبلَغ الربَّ املَظلََّل بالغماِم
فكان اأْن رفعْت يبو�ُص �صالَتها

هلل خال�صًة
على �صيِف الّدعاء. 

***
َهَب والقد�ُص ل تعرْف رياَح التيِه واِلعْجَل امُلذَّ

والو�صايا وهي حَتِرُق
اأو ُتَقَلُِّع اأو ُتَهَدّم اأو ُتَذَبّح

اأو تبيُد وت�صبيْح.. 
اُلقد�ُص ل تعرف �صوى َع�َصِل الر�صوِل
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و�َصْهِد ما قال امل�صيْح، 
الُقد�ُص ل تولْد من احلجِر املّمّوِه باخلرافِة

حني كان اجلنُّ والنمُل الب�صيُط
وهدهُد الإِْعالِم يف التَلّ الف�صيْح، 

الُقد�ُص كان بناوؤها
بيِد املالئكِة الذين اأَتْوا

اإىل الأر�ِص اجلديدِة، 
يوَم اآدُم جاءها، 

وبَنْوا هنا داراً له من قبل عاٍد اأو ثموٍد، 
قبَل اإبراهيَم اأو اإ�صحَق والولِد الذبيْح.. 

القد�ُص اأّول ما اأقام اهللُ
يف الدنيا، 

واآخرُ ما �صيبقى يف �صماواِت البهاْء. 
يا اأوَر �صاَل

يا قباَب الَوْجِد 
يف قلبي اجلريْح! 

ها اأنِت وْحَدِك
ِتِك امُلَمزَّعِة الر�صّيِة فوَق ُجثَّ

بني جدراِن الُغراب، 
ِتِك الذليلِة يف العراْء.  ودوَن اأُمَّ
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فال�صكرُ كلُّ ال�صكِر للحّفاِر
واحلانوِت والتابوِت والُقطِن املُنّقى والغطاْء، 

وال�صكرُ كلُّ ال�صكِر لالأُمِم التي حملْت
جنازَتها، 

ول تبخْل علينا بالرثاْء، 
�ُصكراً لأُّمِتنا على هذا الغياِب
واألُف �صكٍر لل�صالِم وللتفاو�ِص

 والّذهاِب اإىل الَهباْء. 
***

قد قاَل جنديٌّ قدمٌي يف �صالِح الرَّ�صد: 
جاءتنا بياناٌت تفيُد باأنهم ملحوُه

خلَف كني�صِة اللّطروِن، 
يف ُدْغِل اليماْم! 

وهناَك ل نَر ما ي�ُصري باأّن اإن�صّياً اأتى
اأو ناَم! لكني، 

ومن باِب الإحاطِة، 
قد اأمرُت كالبَنا للبحِث عنه، 

فلم جتْد اأحداً، 
َفُعْدنا من جديٍد للوراْء، 
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وحَد�ْصُت يف نف�صي: 
�صاأنُظر حيُث اأبلغني امُلراقُب، 

فا�صتندُت اإىل حديِد اُلربِج، 
�صلَّطُت املجاهَر نحَوه، 

وبقيُت حتى �صاعِة الفجِر الأخريِة، 
ثم كان هناك َمْن مي�صي

بطيئاً لالأماْم.. 
َع بالر�صا�ِص،  فهج�صُت اأْن يرموا املربَّ

فاأطلقوا كلَّ املدافِع والبنادِق وال�ّصهاِم، 
وبعد اأْن راَح الظالُم، 

ذهبُت اأبحُث عن قتيٍل اأو جريٍح اأو نداٍء، اإمّنا
ل األَق �صيئاً! 

غريَ اأيّن ِخْلُت خيطاً من دٍم مي�صي.. 
وتنقطُع الدماْء! 

وُبَعْيَد يوٍم جاءين خربٌ
باأنَّ جنازًة يف بلدِة اّللطروِن �صارْت، 
والقتيُل، اأو ال�صهيُد كما يقوُل النا�ُص، 

جمهوُل الهويِة! 
غريَ اأّن ال�صيَخ قال: 

اليوَم يف عموا�َص مات اأبو عبيدَة عامرٌ
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يف دمعِة الع�رِش الأوائِل من حزيراِن الكئيِب، 
وكان يوَم الأربعاْء. 

***
 ، وتقوُل �صّيدٌة تبيُع الزعرتَ الربيَّ

جاوؤوا نحَو ذاك ال�صارِع املر�صوِف، نحوي.. 
فانتبهُت، وقد حملُت الَفْر�َص

قبَل و�صوِلِهم، 
َوُبَعْيد اأْن دا�صوه وابتهجوا، �رشخُت.. 

فقال يل َمْن �صاَح يف وجهي: 
ملاذا تلب�صني الثوَب هذا! 

اإنه من َعْهد يو�صَع، فاخلعيِه، 
ً واإْن اأتيِت به غدا

�صيكوُن موُتك ها هنا؛ 
واأ�صار نحَو الزعرِت املهرو�ِص

من حتِت احلذاْء. 
***

وتقوُل �صيدٌة جلارتها: تعايَلْ
اإّن بيتَي ل ُي�َصْب

ويكوُن َثَمَة ُغرفٌة للزوِج والأولِد، 
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والأُخرى لكم.. 
لكاأنَّ َمْن قالت َبَدْت

مثَل التي تتو�ّصُل الأُخرى
ويجَرُحها احلياء. 

***
ويقوُل �صيٌخ: اأين ُهم؟ 

فاأقوُل: َمْن؟ 
فيجيُب: َمْن باعوا البالَد

وخلّفونا، ها هنا، يف كربالْء. 
***
َوُيوِقُف اجلندُي َحّمالً، وي�صاأُلُه: 

لديك بطاقٌة؟ 
فريدُّ بالإيجاِب.. 

ي�صاأُله: وما ا�ْصُمَك؟ 
قال: اأحمُد
وابُن َمْن؟ 

عي�صى بن مو�صى
َك؟  وا�صُم اأَُمّ

اإنها اخلن�صاُء
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َجدَُّك؟ 
قال: اإبراهيُم

بيُتك؟ 
عنَد اأ�صواِر الكني�صِة

، ُقْل ُقْرَب باِب اجلامِع الُعَمريِّ
َمْن َجدُّ جدِّك؟ 

اإّنه ُعوٌج وكنعاٌن، 
وواِلُدُه ِعَناُق ابُن العماليِق اجلبابرِة

الذين تقاطروا كالأرجواِن على الزّهوِر، 
فكاَن اآذاُر الربيِع وِجلوُة اَلفَر�ِص

امُل�َصاءِة بالغواِء، 
فاأين تذهُب؟ 

كي اأ�صمَّ اُلقد�َص اأحِمَلها على ظهري
راأيُتَك قبَل هذا اليوم؟ 

يف كلِّ الدروِب
ويف املفارِق واحلواجِز واملنوِن

ويف اجلنوِن
ويف الر�صا�ِص ويف اجلنازِة والَق�صا�ِص

ويف النعا�ِص
ويف الكوابي�ِص الثقيلِة والو�صاو�ِص واملدافِن
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والقنابِل وال�صظايا واملراق�ِص واللّهيِب
ويف ال�صواحِل والنحيِب

ويف ال�صواِد
ويف البالِد ويف املالحِم والبيوِت

ويف املالجِئ واملوانِئ واخلوامِت واخلياِم
ويف الظالِم

ويف املرايا واخلفايا والنوايا والعظامِ 
ويف البداية واخلتاْم

َفاأنا القوافُل واملنازُل والغماْم

واأنا احلداء ُ
ُر والق�صاْء.  اأنا امُلَقدَّ

***
وتقوُل قابلُة العيادِة: 

كلُّ هذي النا�ِص اأولدي، 
اأنا قد جئُتهم يف احلَرّ

اأو يف الَقَرّ، 
راِن هاتاِن اليداِن ُهما اللّتاِن ُتَدَبّ

لكّل مولوٍد �صبيَل ُخروِجِه
من حماأِة الدِم وال�رّشاِخ، 



120

وكنُت اأولَّ َمْن ُيالم�ُصهم! 
 �صغاري اليوَم قد كربوا! 

ولكّني، وليلَة اأعلنوا اأن املدينَة قد َهَوت، 
َة الأحوا�ِص قد رجعْت لحظُت اأّن اأَجنَّ

عالئَق يف البطوِن، 
واأّن ماَء الراأ�ِص عادت للوراْء! 

وخ�صيُت، اأَْعَلمُت الطبيَب، وكاَن
يف املذياِع، ي�صمُع اآخَر الأنباِء.. 

قلُت: ُهُم الأِجّنُة، َمْن تكّورِت البطوُن بهم
تال�َصْوا فجاأًة، وت�صاَءَل الرحُم الو�صيُع، 

ِت الآلُم، واْخَتَفِت الن�صاُء َوَخفَّ
فلم ُيِجْب.. 

بل قاَل، بعد اأِن ا�صتباَن الأمَر: 
ُهنَّ عواقرٌ

وغداً يفي�ُص الربُق
اإْن َحلَّ ال�صتاْء! 

***
ويقول ع�صفوٌر، يرفُّ جناُحُه: 

كان الو�صوُل اإىل ُذرى اجلر�صّية البي�صاِء
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اأّوَل ما اأقوُم به �صباحاً، 
كي اأقابَل جنمًة �صطعت على ُع�ّصي

واأ�صكَرها، 
واأم�صي راجعاً فوق املراجيح التي

طارت على قمر النهاِر، 
واأنتقي ما �صئُت من َحٍبّ تناثر

يف اخلالْء.. 
عاُر كم كنُت، اإْن ُحمَّ ال�صُّ

َوَفّحِت الأفعى على الأع�صا�ِص
اأو ثلِج الظباِء.. 

اأَنو�ُصها، حتى تعوَد اإىل
عايل والعقارِب واجِلراْء..  ال�صَّ

واليوَم يخذُلني اجلناْح
واأخاُف اإْن عِلمْت تعوُد

وقد تكوُن اأََتْت على �رِشَّ املدينِة
والعيوِن الك�صتناْء. 

***
 : ويقول جنيٌّ

بقيُت ثالثًة اأو خم�صًة
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اأو بع�َص األٍف، ل�صُت اأْذكرُ.. 
كنُت يف الفانو�ص حتى
ني طفٌل واأخرجني،  َحكَّ

ومّلا راَعُه ما �صاَف.. خاَف، 
َفِطْرُت من ذاك املكان، 
وحنَي اأَ�رْشََقِت املدينُة
حتت اأنظاري انَذهلُت! 

وقلُت اأذهُب للنبيِّ لكي يرى
ما قد راأيُت، 

فما وجدُت له ق�صوراً اأو ظهوراً يف الزماِن، 
فاأين مملكُة احلكيِم؟ 

واأين َمْن�َصاأَُة الأوامِر واملزامرِي الرَّخاِء؟ 
فيا مليكي يا �صليماُن الذي

َملَك الرياَح ومْنِطَق الطرْيِ العجيَب
وكلَّ عفريٍت يدّوُم يف الهواْء.. 

اَء هذا ابُن اآدم َمْن اأقام اُلقّبَة احلنَّ
وال�صوَر املنيْع

قد كان، رغم الرببري، باأر�صه �صخراً
وزيتوناً وتاريَخ الربيْع

 ! هذا الفل�صطينيُّ اأقوى من جنوِدَك، يا �صليماُن القويُّ
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ولي�ص يك�رشه جنوُن الأقوياْء. 
ويظلُّ نب�ُص فوؤاِده العربيِّ يزهرُ

يف الدفاتِر
واحلروِف

ويف النقو�ِص ويف الطبا�صرِي امللّونِة ال�صغريِة
واحلقائِب

يف ن�صيِد الروِح واجَلْذِر امُلَجلَِّل واللّحاء. 
***

ويقول جمنوٌن يبيُع الريَح: 
ل األَق املدينَة يف املدينِة، 

�صاَفَرْت يف الناي، 
اأو يف ُلعبِة التاريِخ، ُكّنا 

اإْن ع�صقنا ل َنَنم، 
نا،  واإذا دخلنا الناَر مِنْ

والهزيُع بنف�صُج الُقْطِن الوثرِي، 
َنّ روٌح،  َحْونا ل يعد يف الدَّ واإْن �صَ

كلُّ ما يف الأمِر؛ 
اأن العمَر بيٌت من �صغاٍر يلعبون، 

ون�صوٌة تغلي حليَب الليِل 
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يف العيِد الكبري، 
وعندما جاوؤوا انك�رشنا 

مثَل مئذنٍة، وما ُعدنا نرى 
يف قطعِة احللوى املرارَة والر�صا، 

ُكّنا نناُم كما تناُم الداُر، 
اأو نبكي كما يبكي اجلداُر، 

وت�صحك الطرقاُت فينا اأو علينا، 
اإمّنا ُكّنا هنا، 

مثَل اجلباِل، على ذراعيها الدروُب، 
وعند ُغرَّتها الغروُب، 

وفوَقها تاُج ال�صنوبِر والطيوِر، 
ويف حوا�صيها الرباكنُي الدماُء، 

 ول يكن يف التنِي �صوٌك 
اأو حريٌق، 

كانت الدنيا مناديالً 
ت�صّفق للحجارِة والبالِد، 

وما بلْغنا حكمَة الع�ّصاق حتى
ُه  مات يف البلد امُلولَّ

فا�ص �ِصعراً وارتوى بالرمل.. هذا
 اأجمُل املر�صى الذين 
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تنا�صخوا بجدائل النهر الغريِق، وليته 
 ما كان اإلّ بع�َص جمنوٍن، ليبقى

 يف حديِث ال�صامتنَي م�صاحًة للَعْذل.. 
هذا ما بدا، وله نعوُد غداً، لنبداأ 

من جديٍد يف ال�صوؤال: متى
 حُترُّرنا البيوُت 

من ال�صهادِة واجلنازِة والرثاء؟ 
وَمْن �صيف�صُح �رشَّنا الغاوي 

على حجر امل�صاء، 
وكيف ن�رشق َحّبَة النهدين 

من ثوِب النداء، 
واأين نزرُع �صمعَة الدوريِّ 

اإْن �صاق الف�صاء، 
وما الذي يبقى هنا 

اإْن غاب جمنوُن الرياِح
عن ال�صبابيِك الهواء؟ 

***
واأرى اخلليفَة فوَق ناقِته ُيكرّبُ، 

عندما انب�صطت له الأر�ُص العلّيُة، 
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ل ي�صاأ اأْن َيْجَرَح الإجنيَل، 
�صلّى ُقْرَبُه، وتعانقا يف الُعهدِة الع�صماِء

.. يا درَب ال�صليِب اإليَك ثوبي
 ، غيمًةً

وُخِذ الهالَل ميدَّ َخْطَوَك بال�صياْء. 
***
والقد�ُص مرمُي اإْذ جتيُء َبَحْمِلها، 

والكوُن مذبحُة اجلننِي، 
ودمُع ثاكلٍة تخبُّ به اخليوُل، 

القد�ُص وردُة قلِبنا املذبوِح
اأندل�ُص احلنني، 

.. يغيُب عن جّناِتها َحَبُق العزاء. 
***

والقد�ُص َوْقَت الَع�رْشِ، 
قبَل النكبة الكربى باأياٍم، 

ُتعيُد وت�صتعيُد حكايَة ال�صهداء؛ 
َمْن عرجوا اإىل الأ�صواِر، اأو

�صاروا اإىل الودياِن، 
كانوا ُثلًَّة ل يبلغوا اخلم�صني، 
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لكنَّ النفريَ اإىل اجلهاِد
هو الَعالُء.. 

ّفوا النعو�َص، وكانت وكان اأْن �صَ
احلاراُت تخرج من جنازتها

اإىل زمِن اَلَفناْء. 
***

ِت،  القد�ص اأبواٌب اإىل كّل اجلهاِت ال�َصّ
نافذتي الأخريُة للبهاء، 

وللمالئِك يحملوَن العر�َص بالت�صبيِح
فوَق املاِء، 

ل حدٌّ هنا ما بني َمْن نادى، 
و َمْن �صمع النداْء. 

القد�ُص اأغنيُة الرخاِم، 
من اليبو�صينَي، حتى اآخِر ال�صهداء، 

يف الأق�صى، 
الذين تّوردت بهم العروُق البي�ُص، 

وان�صابوا على املنديِل دمعاً، 
من وروِد الأُّمهاِت، 

و�صّوعوا �صمَع الكنائ�ِص �صاعَة الرتتيِل
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لالأر�ِص احلزينِة والدماْء. 
***

والآن، ثمَة اإيليا اأُخرى يحطُّ بها الربابرُة الهواُم
 ! وتيتو�ُص الهمجيُّ

ثمَة َمْقد�صاِن وَبْغداداِن، 
فَمْن ِلَثاِلَثِة الأثايف، يا عوا�صَم جوعِنا

ودموِعنا
ِد وال�صقاء؟  ومعاِقل اجَلْهِل امُل�َصفَّ

فهنا.. هنا اخُلوذاُت والغاُز الر�صا�ُص
احلاجزُ الدمويُّ
بركاُن املدافِع
مركباُت املوِت

معتقُل الن�صاِء، 
احلافالُت، 

واألف نع�ٍص للحقوِل
وللخيولِ 

وللمتاحف وامل�صاحف واجلوامع
وال�صوامع وال�صغار الأبرياْء. 

وهنا.. هناك َتباَدَل اجل�رشُ املعلُّق والقباُب
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ِع جنوَن ما اجرتحوا من الّذبح املرَوّ
واملجازِر وال�ّصواء. 

اأنقوُل: قد �رشقوا، هناك، ح�صاَننا الناريَّ
وال�صيَف املذّهَب، 
كنَز اآ�صوَر القدمَي

وتاَج مرمَي واخلزائَن والكتاْب، 
نهبوا، هنا، ثوَب الُفراِت، 
ُلقى حمورابي، ال�صحائَف

والطوائَف والكهولة وال�صباْب
نهبوا الأ�صاوَر واملنابَر، 

برُدَة الزهراِء، اأو
ما قد تبّقى للحواريني من ُخبِز الَع�صاْء. 

وهنا.. هناك ت�صلّقوا ناَي امُلغّني
وامُلعلّقَة الكحيلَة

والغزالَة
والذي َع�ِصق ال�صيوَف

لأنها ملعت على ثغِر اجِلواء. 
 ، وهنا.. هناك اأبو حنيفَة والعليُّ

 ، وزيُد والطفُل اخلفيُّ
اأو الويلُّ وَمْن تو�ّصَط والر�صيُّ
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فُّ والَعَط�ُص املحا�رَشُ هنا.. هناك الطَّ
وامَلحارُم والرحيُل بال عزاْء. 
َوُهنا.. هناك الأ�صعريُّ املالكيُّ

احلنبليُّ
ال�صافعيُّ

َفَمْن يقوُل: اأنا واأنَت
ول نرى حول احل�صار �صوى العواء؟ 

***
والقد�ُص اآخرُ ما تلّفَظت الأعايل، 

فوَق رايِة اأر�صنا؛ 
هي �صند�ُص الزيتوِن

اأجنحُة احَلماِم
ومْلَعُة ال�رشياِن

بيِة  اأو ُكْحُل ال�صَّ
ْب من عمرها اإل الُبكاْء.  ل ُت�صِ

***
والقد�ُص عنُي اهلّلِ يف الأر�ِص ال�صغريِة، 

اأّوُل ال�صلواِت والآياِت، 
حمراُب البتوِل، 
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ونخلُة امليالِد، 
معراُج الأمنِي، 

ِح،  ومربُط الَفَر�ِص امُلَجنَّ
 ، ُخبزُنا البلديُّ

 ، زيُت �رشاِجنا الكوينُّ
اأو َرْق�ُص البالِد، 

وزّفُة الأعرا�ِص يف َوَهِج الغناء. 
***

جاوؤوا اإليها فاحتنَي ُم�صّبحنَي
وخلّفوا فيها الرواَق

اأو امُل�صلّى
اأو خطوَط الن�رِش

اأو تاَج امُلَقْرَن�َصِة املعّقَد والقباَب
اأو ال�صبيَل اأو امل�صايف واملدار�َص

واحل�صوَن
اأو الأ�صابَع فوَق مرمِرها ال�صجَيّ

اأو الق�صوَر اأو ال�صجوَن
اأو القالَع اأو القبوَر

اأو الق�صائَد واملالمَح والعيوَن
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وما ُي�صّجلُُه احلجيُج
من العجائِب والطقو�ِص

وما راأَْوا يف اخلاِن والَق�َصباِت
من اأثِر اجلنوِد، 

وما يقوُل النا�ُص اأو ما يفعلوَن، 
وما يبيُع القادموَن من النفائ�ِص والقالئِد والنقوِد، 

وكان اأْن ُحِرَقْت
رَقٍة،  َوُزلِزلت املدينُة غريَ حَمْ

فماذا ي�صنعوْن؟ 
ولقد اأعادوا مرًّة اأخرى املدينَة
مثلما كانت على كتِف الرثّيا، 

اأو كما تبدو الأمريُة اإيلياْء. 
***

والذئُب جاء القد�َص
من َغَب�ٍص �صحيِقٍ 
من عيوِن الريِح، 

قال: اأنا اأجوُع
لهذِه الأر�ِص املقّد�صِة املليئِة

بالقفرِي وباحلليِب، 
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و�صوف اأبني هيكلي فيها.. 
ووحدي َمْن يكوُن ُهنا.. ُهنا

َفاأنا الذي اأعطى الإلُه اأباه هذي الأر�َص
وحدي َمْن �صيبقى

والبدائيون َمْن َمرّوا عليها
يرحلوَن

واإْن اأَبْوا، �صيموُت ما فيها لهم؛ 
من بقلٍة اأو منلٍة 

اأو نبِع ماْء. 
َفلـرْيحلوا عّنا، 

فاإّنا ل نطيُق لهم بيوتاً
اأو مروراً اأو بقاء. 

َولـْيقطعوا َحْبَل امل�صيمِة يف ال�صحارى، 
نحن َمْن يرُث اخُلطى
ِف وقالئَد التنِي املجفَّ

واخلوابي واجِلراَر
وما ميي�ُص على ال�صهوِب من ال�صعريِ 

ومن قروِن البامياْء. 
واأنا الذي ينفي ال�صحيَة واملذابَح، 

َوْحَدنا َمْن ميلُك الهولوك�صَت واملنفى.. 
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اأنا امللُك الوريُث، 
اأُنّقُح التوراَة من ُحَبّ اخلالئقِ 

ملّتي، ل �صيَء لالأغياِر
اإلّ ما مُيّكنني الكمنُي من الرعاِع، 

اأنا هنا املختاُر، 
اأَْخلُق ما اأريُد

ِة الَتّرْبِ امُلرابَي/  ِبَرنَّ
واملوؤامرِة/ البغايا/ واخلطايا والرثاْء. 

وحدي لدّي دمي املمّيزُ، 
يل عناقيُد املراعي، والأفاعي

بع�ُص اأُحجيتي
ويل َح�ْصُم النهاياِت ال�صعيدةِ 

وال�صعوُب لها كوابي�ُص العناء. 
***

القد�ُص واحدٌة لنا، 
ولها ن�صيُد اجُلْرِح، والكوفيُة ال�صمراُء، 

والعيُد البعيُد، و�صورُة املقالِع
واللوُن الذي رفَع احلننَي

اإىل املجاْز! 
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فهناك يف املنفى هي العنواُن
يف الثوِب املطرِّز باحلكايا

والزغاريِد النبيهِة واخلرائِط والدفاعِ 
عن املعاين، واملعلّقِة التي فهقْت

بّيِة،  على احليطاِن اأو �صدِر ال�صَّ
يف الهواتِف واملالحِف وامل�صاطِب واحِل�صاْء. 

وهنا، هي الرحُم اخل�صيُب، وما
تبّقى من حكايتنا، وما عقدوا عليه
من النوايا يف ال�صالِة اأو املمات، 
اأو الدفاِع عِن ال�صالِم اأو احِلماِم، 

اأو الذهاِب اإىل النَجاْء. 
وهي ال�رشارُة والرتاُب اأو الغمامُة

والهواء، هي الهيول، والقيامُة، 
حاُح من الّنزول على النبيِّ وال�َصّ

بُعْزَلِة اجلَبِل امُلقدَّ�ص
اأو ِحراء. 

وهي التي ربطوا بها قلبي
وحّفوا نهَدها بالِهنِدباْء. 

هي زوجتي، اأُختي، واأّمي وابنتي
اأبتي وعّمي، خالتي، اأهلي
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وجرياين واأفراحي و�صلطاُن الإباْء
هي اآيتي، ِعر�صي، حياتي

اأ�صدقائي الأوفياُء، مدينتي
بيتي، غدي، �صندي، عمادي، زهرتي، لغتي

دموعي، ق�ّصتي، اأم�صي، واأحالمي
كتابي، ُدّرتي، زمني، عيوين، �صمعتي

وجعي، �صفائي، نظرتي، �صوتي
غطائي، نْومتي، �صحوي

وخطوي والدواُء و�رشختي، 
اأملي، جدودي، �صهقتي الأوىل

وروحي، جنمتي، �ُصُهبي، ُعرو�صي
نخلتي، تفاحتي، قمحي، وقافلُة الرّواْء.. 

القد�ُص اأزماٌن على زمٍن طويٍل، 
ثم ياأتي اآَخرٌ.. حتى

تكوَن ُذرى ابِن اآدَم يف املدينِة، 
بع�ُصها يعلو على بع�ٍص، 

واأْجَمُل ما يتوُِّجها ال�صالُم اإذا
تخلّى املّيتوَن عِن اّدعاِء الّدعاْء. 
فهنا البهاُر وقهوُة العربيِّ والآياُت

والتاُج امُلر�ّصُع بال�ّصناْء. 
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وُهنا.. ُهنا حرّيُة الإن�صانِ 
ُطْهرُ الطهِر، ترنيُم التجلّي واخلفاْء. 

فباأيِّ �صم�ٍص ن�صتنريُ
باأيِّ ماٍء ن�صتجريُ

وَمْن ُي�صّدُق اأنَّ ُقْد�َص اهلِل
َيْحُكمها عبيُد املومياء؟! 

***
القد�ُص اأُنثى الكوِن تعرُف َطْي�َصها الن�صويَّ

يف زمِن الرخاِء.. 
وتعرُف احّلناَء نارياً على يِدها

اإذا جا�صوا الدياَر، 
هنا، يكوُن �رشاُخها الوح�صيُّ مكتوماً، 

ِبُكوِز �صنوبٍر خلَف النوافِذ، 
فاجلنوُد وربُّ هذا ال�صمعدان

يفّت�صوَن عن الرباعِم، والطريُق
دِت القلوَب،  ِبَرْهَبِة الوثنَيّ َجمَّ
َوَحلَّ �صمٌت لي�ص يك�رشُه �صوى

خطواِتهم يف هْداأَِة الليِل البهيِم، 
ول ترى غريَ الظالِل
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على حديِد البندقّيِة. 
ثم َت�ْصَمُع زَّخًة هتكت �صتاَر الرُّعِب، 

َقْعَقعًة ور�ّصاٍت
واأ�صواتاً تنادي بع�َصها... 

ويعمُّ �صوُء الطائراِت.. 
َويْح�رُشوَن... 

وكلُّ ما يف الأَْمِر: 
اأنَّ َعُمْوَرًة �َصَبحاً َت�صدَّْت للجنوِد، 

لها مالمُح ُغْولٍة، قالوا
باأنَّ بكاَءها امل�رشوَخ ُيْنذُر باجلحيمِ 

وجمَر عيَنْيها متدََّد يف الوجوِد، 
وناَبها كالنَّ�صِل واللَّهِب الوقوِد، 

.. وقيل: قد قتلوا اأباها يف اجلرود، 
وقيَل: قد َهَدمْت منازَلها ال�صدوُد، 

وقيَل: قد �صجنوا اأخاها، 
قيل: قد حرقوا �صنابَل �َصْعِرها

وعلى الرماِد اأقام حاِرُقها البنوَد، 
وقيل: هذي ُغْوَلُة الثاأِر التي

ل ت�صتقرُّ ول تناُم.. 
وتاأكُل الأعداَء، اإْن َمرّوا، 
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ول ُتْبقي �صوى بع�ص العظامِ 
ُفها وقيل: اإن جاءْت عوا�صِ

�َصُيْزهرُ َبْعَدها اأََلُق اجلالْء. 
***

القد�ُص اأّوُل ِقْبَلٍة اأو ُقْبَلٍة، 
والنهرُ يجري حتتها، 

ويناُم يف َذَهِب امل�صاحِف
ِْو،  مثَل طفِل ال�رشَّ

َثمَة ما ي�صف�صُف فوَق َخَطِّ ال�صوِر؛ 
هذا �صيُف يو�صَف اأو �صالِح الدين، 

َمْن �صدَّ الرحاَل اإىل احلرائِر والكنائ�ِص والتكايا
كي يحرّرها من الغرباء، هذي
روؤيُة ال�صويفِّ يف ليِل الثناء، 
وهذه حلقاُت اأبناِء املغاربِة

الأفارقِة
اليمانيِة

ال�رشاك�صِة
الهنوِد

الأولياِء
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وهذه بع�ُص املقاماِت التي
�صعدوا بها، 

والنق�صبنديُّ الذي ك�صف امل�صافَة
َفاء!  حّل يف نبِع ال�صَّ

فالإيليا تاأتي
البحاُر على دفوِف الرَّحِل، 

وامل�صياُف عاِهلُها؛ 
ُنها ُعرو�صاً للخليِل ولل�صبيِل وللفراْء.  يزيِّ

فهنا، اإذا حفروا باأر�ِص القد�ِص
لن يجدوا �صوى حاٍء وباٍء. 

هَي ليلُة الَقْدِر الأثريُة، 
يا�صمنُي الربِق، 
اأو �صوُت الإماِم

اإذا ترنَّ بالقياِم والنحناِء، 
وطاَف باجَلْمِع امَلهيِب على الأرائِك

واملالئِك
يف القيامِة نبُع اأطياٍر ترفُّ

على �صدى الناقو�ِص.. 
هذا كرنفاُل القد�ِص، 

َمْوِقُد َنْحِلها، 
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ِتها على ِطيِب البقاء.  وِرَهاُم ف�صَّ
***

اأبواُبها.. 
باُب اخلليل، يطّل نحو الَق�ْصَطِل املنهوِب/ 

اَلبْقَعِة/ الَقَطُموِن/ يافا/ َماأَمِن اهلِل/ املروِج/ 
الطالبّيِة والنخيِل.. 

هناك عّناُب ال�رشايني/ ال�صخوُر
ودمعٌة تبكي ال�صقيقَة

وال�صواهَد والفداء. 
باُب اجلديِد الطفُل يف ال�ّصوِر العتيِق، 

واأ�صغرُ الأبناِء
يف اأ�صطورِة احَلَجر امُل�صاء. 

باُب النبيِّ داووَد
�ِصْحرٌ م�صتطيُل النوِر

هند�صُة الثغوِر اإذا
تفتَّحِت الظالُل على الهواء. 

باُب املغاربِة الذي اأخذوه لـِ »املبكى«
يجوُح على ت�صاري�ِص املدينِة، 

وال�صالُل ل تُعْد ترنو
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 ، اإىل جبِل امُلكرَبّ
 ، اإّنه باُب الرُباِق اأو النبَيّ

وكلُّ هذا احَلْفِر يف قلِب الو�صائِد
وال�صالطنِي امللوِك، 

ونبِع �صلواَن امل�رشِّج بالدماء. 
الأ�صباُط؛ 

باٌب �صوَف ُيف�صي للقناديل التي ا�صتعلْت
على الزيتوِن يف جبِل ال�صفاء.. 

وَثّمَة اجل�صُد الذي يعلو
على جُثماِنه الطينَيّ

يف َكبِد ال�صماء. 
العاموُد؛ هذا الباُب للبلِد القدميِة، 

واملداخِل واملحافِل
نحو َناُبلُ�َص ال�صكيمِة، 

مدخُل ال�ّصوِق الرخيمِة وال�صاآِم.. 
وباُب كلِّ �رُشاتِنا لل�صم�ِص، 
َمْن َحمَل الر�صائَل للبعيِد، 

وَمْن اإذا اأعطى يتمُّ به العطاْء. 
 ، وباُبنا الذهبيُّ

نا،  رحمُة ربِّ
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وَقَواُم هذا الربزِخ امل�رشوِب
يف الدنيا، 

وَمْن ناجى واأيقَن
َه يف ح�رشِة الهادي،  اأنَّ

وقد و�صَل الرجاْء. 
وال�صاهره باُب الربيِد، 

ونرج�ُص الريِح ال�صمايلِّ العنيِد
هِر/ الزواهِر..  واأّوُل ال�صَّ
ُه الورديُّ كلُّها ما ا�صتقَّ

حتى يطلَع العوُد اخلرايفُّ الفتيُّ
على الفوا�صِل.. 
اإّنه باُب الر�صيِد

وِعطرُ َمْن عادْت به روُح الوفاء. 
***

والُقْد�ُص اإْرطا�ُص الَفرا�ِص، 
و�صامُة البلدان، 
والزغُب احلراُم، 

ُة الُن�ّصاِك والُعّباِد وتلَّ
يف �ُصوِف اخِلباء. 



144

الُقْد�ُص ليموُن الزوايا، 
طفلُة النارجِن، 

ليلُة عيِدنا
وقد ا�صتباحوا يوَمها القمَر الوحيَد، 

وخلّفوها دوَن نوٍر اأو ِك�صاْء. 
يا اآوَر �صاَل، 

اإيليا، 
يا زهرَة املدِن احلبيبِة

يا يبو�ُص! 
برغِم اأحزاين اجلليلِة واملواجِع، 

يا ف�صاَء اهلل يف هذا البالِء، 
ويا بعيدُة، َرْغَم ُروؤيِتها، 

على َحَدّ الوداِع.. 
لنا اللقاُء
لنا اللقاُء

لنا اللقاْء. 
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يا ُقْدس

يا ُقْد�ُص ل ت�صاأيل اإْن غاَب اأم َح�رَشا
قد كان ع�صقاً �رشى يف القلب واْنهمرا

فاأَ�ْصَعَل الأر�َص حتى باَت ظاهرُها
جرا َبْرقاً ُي�صَوّع موَج البحِر وال�صَّ

و�صار باطُنها ُبركاَن اأغنيٍة
ُيَجَنُّح الطريَ والأنهاَر واحَلجرا

فاأَنِت يف َحْماأَِة ال�رشياِن راهجًة
على جَنيِعِك حتى َيْبلَُغ الأََثرا
وينحني فوَق حّناِء الرتاب اإذا

َحنَّ الدُم احُلرُّ يف اأعطافها َوَترا
وين�رشُ الّنوَر يف ديجوِر َعْتمِتها

حتى َتظلَّ �صمو�َص الكوِن والقَمرا
يا ُقْد�ُص يا ُعر�َص َمْن ناجت ميامُته

على ال�صبابيك ُعْمراً نازفاً �َصفرا
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اأراِك يف ثوبِك الرُّّماِن طالعًة 
على القباِب لهيباً غامراً �ُصَورا
وكنُت اأْحلُم اأْن األقاِك، �صّيدتي، 

ورداً ُينادي، على غيماته، امَلَطرا
فاأنِت اأجمُل اإْن نادى احل�صاُن على 

اأعراِف ُمْهَرته �صوقاً واإْن َنَظرا
واأنِت يا ُقْد�ُص يف النَّجِم الذي �َصَكبت

راً للظبِي اإْن �َصِكرا ما�َصاُتُه �ُصكَّ
يا قلَبِك اليا�صمني! اهللُ يعرُفه

ويعرُف العنَي َمْرجاً والرُّمو�َص ُذرى
ْعرُ ليلُة َقْدٍر فاَح اإْثمُدها وال�صَّ

يُب وانترثا على اجُلروِح.. ففا�َص الَطّ
ْحُن اجَلْمِر اإْن بعثوا فاأَْنِت يا ُقْد�ُص �صَ

ُخرافَة الَوْعِد والثلَج الذي َكرُثا
واأنِت ُبْرُعمنا املوعوُد يف ُحلٍُم
نراه ُب�ْصتانَنا الآتي.. وقد َبَدرا

واأنِت اأكمُل َمْن يف الكون من َبَلٍد
واأنِت اأوفى كتاِب النا�ِص اإْن �ُصِطرا
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فكلُّ داليٍة يف البيِت عا�صـقٌة
وُكلُّ َقْطرِة ماٍء تنجلي ُدَرَرا

وكُل ِظلٍّ على احليـطان َنْح�َصُبُه
َبْدراً اإذا طاَف يف الأنحاء اأو َخَطرا

وكُل ليمونٍة يف ُعّب ُخ�رْشَِتها
تخاُلها كوكباً بالغيم ُمْن�َصطرا

وكلُّ قنطرٍة اأكتاُف َمْن نزلْت
عليه اآياُته َوْحَياً واإْن َجهَرا

وكُل م�صطبٍة، مي�صي الر�صوُل لها، 
اً، حيثما َظَهرا �َصْقُف ال�صماِء ُعلُوَّ
وكُل باٍب ِمَن الفردو�ص َمْدَخلُه

ٍة تعدو به َنَهرا يرنو اإىل َجنَّ
وكُل مئذنٍة ي�صحو الفوؤاُد اإذا

َترمّنت �َصَحراً باحُل�ْصِن اإْن �َصَحرا
وكُل اأجرا�صها اأعياُد َمـْن جعلوا

�صالَتهم لريّدوا َغْدَر َمْن َغَدرا
وكُل اأْمل�َص يف اجلدراِن ترَفعُه

يُد املدينِة يف وجه الردى ُجُدرا
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وكُل طرٍي �صهاٌب من ندًى، وله
اأْن يحمَل الغاَر والراياِت واخَلرَبا

يا ُقْد�ُص يا اٌمراأَة الأَحالِم ل تقفي
ُقّدي قمي�صي نبّياً كنُت اأم َب�رَشا 

َوهّيئي يل َجماَل امُلْلِك باذخًة
يَت َلْك! ولُتْكملي الُنُذرا َوَرّددي: َهَ
حتى نذوَب معاً يف �صمعٍة، فاإذا
َرا ُحمَّ الظالُم نكوُن ال�صوَء وال�رشَّ

فاإْن اأ�صاعوا حريَق العاِر اأو هدموا.. 
روا قلَبها املفطوَر واْنَك�رَشا َوَحفَّ

اأوها بَزّقوِم اجلحيِم كما وعبَّ
�صاقوا اإليها ُجموَع املوِت والزُّمرا

َوبّدلوا لوَن عينيها وُغرََّتها
َورا وغرّيوا الدرَب والأ�صماَء وال�صُّ
واإْن اأقاموا ِلَف�ْصِل الروِح مْق�َصلًة

وباَت �صاحُبها يف اللّحِد اأو اأُ�رِشا 
َوَهّجروا اأهَلَها َذْبحاً وَم�ْصبغًة

وظلِّت اُلقد�ُص يف ويالِتها ُعُمرا 
َل�َصوَف نبقى هنا يف القد�ِص، ما بقيت.. 

و�صوف نبقى ق�صاَء اهلّلِ والَقَدرا
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قدسّية

لِك اأُغنياتي يف الهوى وحرويف
يا َمْن ملكِت مذاهبي ودفويف 

يا ُقْد�ُص! يا حقَل ال�صماِء، ول اأرى
اإلّك حتمُل َكْرمتي وُقطويف

لأ�صّب يف َوَهِج الربوِق دماءها
ويعود جنمي من ظالم خ�صويف

واأُديرُ كاأ�صي فائ�صاً بنعيمه
واأَزيُده ع�صالً بكّف �صيويف. 

اأنا ِقْبلُة الع�صاق، اأفتُح معبدي
َفْليدخلوا بيتي ونب�َص كهويف
ولُيكملوا �َصْعياً طريَق حَمّبتي 
ولَي�ْصجدوا َوَلهاً باأر�ِص كفويف

اأنا �صامُة الأكوان، تلك َمهاَبتي 
نويف وبها اأُنافُح عن �ُصموِخ اأُ
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ل حاجًة يل باخليول ب�صاحتي
فهناك فوق الَفْرَقدين �صيويف

ويَل اجلاللُة فال�صمو�ُص ِبُغرَّتي
وجنوُم ثوبي ترَتقي برفويف

هي فرحتي بالعائدين ِلُقبَّتي
وبها، بال عدٍد، نعيُم �ُصنويف
واأقول؛ يا كلَّ املالئكِة اأنظروا
ت�صبيَح مملكتي وَبْوَح اأُلويف

هذي �رشوُف الّدهِر، ل كانت اإذا
َبَعثْت ُجنوين اأو َجحيَم �رشويف

ً ل حّد للربكاِن مي�صي �صاِعدا
ِلُيقيَم فوَق الآيتنِي �صقويف

فهناَك بيتي، والدروُب حداِئٌق
يف الغيِم، َتْذرُع �صاطئي و�صفويف
وهناك، حيُث الُقْد�ُص، اأُعِلُن جّنتي

فاإليِك يا دنيا الفناِء عزويف



مقابسات للقدس



نصوص املدينة
المتوكـــل طـهالــقــدس
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إمسنت اآلهلة

بعد اأن براأت جروحه التي اأثخنته يف حطني، و�صل متاأخراً اإىل 
امل�صجد املغ�صول مباء الورد ودمع ال�صكر للحميد، فبكى لأّن 

اللحظة فاتته اإىل حّد ما!
باأيديهم  لت�صقط  الالتينية  املمالك  ِلَدْهم  اأمرهم  ومّلا جمعوا 
مثل الثمار النا�صجة، كان على فر�صه كالغرّة البي�صاء، فخا�ص 
وتقّدم، وحمل واحتمل، ونزف وعرف، و�رشب الرتاُب دَمه حتى 
النهاية، فحملوه اإىل هناك، ودفنوه بجروحه وعتاده وعجاجه 
وريحه الزكّي النافذ الذي عبق حتى حّط الطري والَفرا�ص على 
اأغ�صان َقرْبِه، فكيف ل تفرد الفرا�صاُت اأجنحَتها للذود عن احلّي 

املدفون.

***
تهبط من القد�ص غرباً باجتاه يافا، على طريق باب الواد، قبل 
املنعطف القدمي املوؤدي اإىل قرى زكريا وبيت جربين والفالوجة، 
وقبل اأن ت�صبح هذه القرى م�صتوطنات باأ�صماء و�صوارع خلقت 
وقبل  اليمني،  وعلى  القدمي.  التاريخ  طردت  جديدة  جغرافيا 
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بداية  ومع  مبا�رشة،  الغربية  القد�ص  بيوتات  اآخر  تغادر  اأن 
املنحدر ال�صديد، ترى جبال ً تغّطيه اأ�صجاُر الأحرا�ص املحت�صدة 
التي ك�صته فروة خ�رشاء، حتى ل تتبنّي من ت�صاري�ص اجلبل 

�صيئاً!
هناك على راأ�ص اجلبل امُل�صّمى "جبل �صيدنا علي"، وهو غري 
"قرية �صيدنا علي" الواقعة على البحر �صمال يافا، يقبع قرب 
قدمي ما زال يحتفظ ب�صاهديه وحجارته امل�صطّفة على �صكل 
اأن  اأرادت  الحتالل  �صلطات  اأن  بائن وحمدد. ويبدو  م�صتطيل 
ت�صّق طريقاً  يقطع القرب، فاأح�رشت اجلرافة لإزالته باعتباره 

قرب اأحد "الأغيار" العرب اأو امل�صلمني!
اقرتبت اجلرّافة بفمها امل�صّن الفولذي العري�ص، وم�صت هادرة 
بثقة احلديد لإزالته، غري اأن اجلرّافة تعّطلت فجاأًة، فاأح�رشوا 
َمْن ي�صلحها ليكت�صف اأنها بكامل جاهزيتها، فحاول �صائق اآخر 
اأن يتقدم بها مرًّة ثانية فتك�رشت اأ�صنانها وخمالبها امل�رشعة! 
وجاء  قلبية،  بنوبة  �صائقها  فاأُ�صيب  ثانية،  جرّافة  اأح�رشوا 
�صائق اآخر فانقلبت اجلرّافة، واأح�رشوا بواجر فولذية حممولة 

على 
ذراع حّفارة �صخمة، فتك�رّشت وحتّطمت كاأنها اأ�صنان احلليب!

ت�صاءم القوم من هذا القرب، واهتدوا اإىل اأن يزرعوا الديناميت، 
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ففعلوا، وانفجرت اأ�صابع الديناميت دون اأن َيحُدث ما ينبغي! 
كاأنها األعاب اأطفال �صوتية!

منهم  ح�صد  فح�رش  امل�صتوطنني،  بع�ص  حدث  مبا  و�صمع 
عربياً  ما،  يوماً  حملت،  التي  الأر�ــص  يكرهون  الذين  وهم 
اأغلظ الأميان بالتوراة والتلمود وُكتب  على ظهرها، واأق�صموا 
يف  القرب  �صيذّرون  اأنهم  اإ�رشائيل  ومبلوك  وامل�صكاة  الأنبياء 
الهواء، فاأعملوا معاولهم، وما اإن بداأوا حتى هاجمتهم اأ�رشاٌب 

ْبر )الأدُبر اأو الدُّبور( والنحل الال�صع، ففرّوا هاربني. من الدَّ
وراحوا  بعد،  َعْن  بروافع  حممولة  ببواجر  التجربة  وكــرروا 
اأفعى عظيمة  التّفت  اأن يخد�صوه  القرب، وقبل  ينب�صون �صطح 

على �صاق اأحدهم، فّولوا هاربني!
... وما زال �صيدنا علي نائماً يف قربه، غري عابئ بكل امُلخططات 
التي ت�صعى لإيقاظه، والتي كان اآخرها اأن امُل�رشفني على �صّق 
الطريق قد قرروا اأن يق�صفوا القرب بطائرة "اإف 16" ليحدثوا 
حجارته  تتطاير  اأن  ُيفرت�ص  الذي  القرب..  مكان  كبرية  حفرة 

واأ�صالوؤه.

***
جمموعة  ق�صفت  حربية  طائرة  اأن  اأم�ص  �صحافة  يف  جاء 

ع�صكرية 
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بيت  مفرق  طريق  عن  يافا  اإىل  القد�ص  من  العبور  حاولت 
�صيم�ص

يف  واختباأت  هربت  املجموعة  اأن  غري  جربين"،  "بيت 
ُتلقي حمولتها حيث  اأْن  اإىل  الطائرة  دفع  ما  قريبة،  مقربة 

يختبئون. 
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صالة اجلماعة

لأبناء  تّت�صع  الربتقال  قّبة  الفّواحة حتت  امل�صاطب  قرنفلة 
اأن  ولها  والقلوب،  ال�صالم  قلعة  يحر�صون  الذين  الأنبياء 
تبّدل ثوبها الطفل من اللب اإىل العندم حتى ينتهي الغروب 
الفّذة  �صالتها  تقيم  اأن  ولها  الواهم،  عناد  من  اأ�صّد  بعناٍد 
العارمة، ولها  من حمم اجللّنارة  الوردة بركاناً  حتى تكون 
اأر�ص  اإىل  ليعودوا  الأوىل  بدر  ا�صتدراج طيور  بالنداء اخلفّي 
تطفو  وم�صريٍة  َقْدٍر  وليلة  نهار  كل  اإليها  وينزلوا  بهم،  تليق 

فوقها النعو�ص الطائرة.

***

اأبو �َصَلمة خفيف الظل، ذو غمازتني حلوتني، واثق كل الثقة من 
اأّن للبيت رّباً  يحميه. فما اإن يتحادث الرجال عن ال�صائعات 
التي تقول باأن اليهود �صيقومون باحتالل ما تبّقى من القد�ص، 
حتى يدير ظهره لهم، ويقول جملته البي�صاء يف وجه كالمهم 
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الأ�صود، ومفادها: اإن للَحرم رّباً يحميه! اأما يف يوم اخلام�ص 
من حزيران يف ذلك العام امل�صوؤوم 1967، فقد ُهدمت قناعة 
مع  تختلط  غريبة  بلغة  يرطنون  جنوداً  �صمع  عندما  الرجل 
اأبو �صلمة ال�صباك،  قعقعة ال�صالح واأ�صماء ل يعهدها؟ ففتح 
النا�ص  ال�صماء، وقال: ملاذا حترجني؟ ماذا �صيقول  اإىل  ونظر 

عني؟

***

املغرب،  اأذان  عند  يذهب  �صلمة  اأبا  النا�ص  راأى  �صهور  بعد 
البلدة  �رشق  الرحمة  مقربة  يف  القبور،  �صواهد  بني  ويقف 
اإماماً  ويقف  اأي�صاً،  وحده،  ال�صالة  ُيقيم  ثم  وحده،  القدمية، 
ال�صالة يرحمكم  اإىل  ا�صتقيموا  وينظر ميينه وي�صاره ويقول: 
اهلل، ا�صتووا واعتدلوا اأثابنا واأثابكم اهلل، وي�صلّي كاأنَّ وراءه 
ُم�صلنّي! وكم كان ا�صتغراب َمْن راآه ي�صلّي اإماماً يف جماعٍة 

وهو وحَده لي�ص اإلّ.

وتكررت �صالة اأبي �صلمة واإمامته يف النا�ص غري املرئيني، 
كلّما  �صلمة  اأبا  اأن  و�صادف  تقريباً!  اأ�صبوع  كل  ذلك  وكان 
وقنبلة  هنا  تفجري  فدائية؛  عملية  وقعت  تلك  ب�صالته  قام 
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يربطون  النا�ص  وراح  هناك،  وكمني   هنا  ور�صا�ص  هناك، 
التي  البطولية  والعملية  املقرَبة  �صلمة يف  اأبي  اإمامة  بني 
م�صدِّقني  غري  املدينة  اأهل  وُذهل  ب�صاعات!!  بعدها  �صتقع 
بني  الذهبي  والرابط  واملبهمة،  احلقيقية  العالقة  تلك 

واجلهاد! ال�صالة 

اأبي  وو�صل اخلرب اإىل املخابرات الحتاللية، فقامت باعتقال 
اأنها  غري  وطويل،  و�رش�ص  مكثف  لتحقيق  واأخ�صعته  �صلمة، 
خرجت خالية الوفا�ص، ول تتمكن من ا�صتخراج حرف واحد 
من فم اأبي �صلمة، فو�صعته يف زنزانته وحيداً ُمنعزلً .. وراحت 

تراقبه!

كانت املخابرات قد و�صعت عد�صة كامريا تراقب اأبي �صلمة 
ودعواته  �صلواته  وتراقب  اأنفا�صه،  عليه  وتعّد  ونهاراً،  ليال ً
قام  �صلمة  اأبا  اأن  لحظوا  واأخــرياً،  حاجته!  وق�صاء  ونومه 
وم�صحه  غبارها  ونفخ  زنزانته،  يف  ال�صيق  املكان  وو�ّصع 
ونظر  ال�صالة،  واأقام  وكرّب  الزنزانة  زاوية  يف  ووقف  بيده، 
يرحمنا  ال�صالة  اإىل  ا�صتقيموا  وقال:  وي�صاراً  مييناً  خلفه 
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وراح  اهلل،  واأثابكم  اأثابنا  واعتدلوا  ا�صتووا  اهلل،  ويرحمكم 
ُي�صلّي جهراً �صالة املغرب كاأّن اأ�رشاباً خلفه توؤّمن على ما 
يقوله من كتاب اهلل العظيم، ويف اليوم التايل كانت عملية 
فدائية قد خ�صفت جتمعاً جلنود الحتالل! فاأعادوا اأبا �صلمة 

اإىل التحقيق، ولكن دون جدوى! 
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البوابة

ثمة مت�صع للكالم. ول ُبّد من رقبة الديك حتى يظل قادراً على 
الطري  دم  ي�صخب  حتى  املتنبئ  �صكني  من  ُبّد  ول  ال�صياح، 
يرق�ص  اأن  بعد  املزرك�صة  األوانه  بكامل  ليعود  خّدها،  على 
معّفراً  طازجاً  ذبيحاً  نف�صه  حول  ويدور  ويلف  بق�صعريرته، 

باإكليله الأحمر املنعوف ال�صاخن.
ول ُبّد من تلك الّهزة العميقة التي تن�رش برقها املت�صّعب يف 
الأو�صال عند كل فجيعٍة اأو ذكرى، اأو َجمال يبط�ص، اأو دمعة 
رجراجة كاوية، عندها حت�ص اأن اأح�صاءك تغو�ص بعيداًً، كاأنك 

على عتبة التحّول اإىل كينونة اأخرى.
ول ُبّد من عافية ال�رشاخ والبكاء وال�صحك املجلجل وال�صبق، 

والذهاب اإىل اآخر املوجة، اأو اإىل كهف الغابة امل�صحور.
يكون  حتى  وال�صذوذ،  اللّذة  وَنهِم  اخلطيئة  َعرِق  من  ُبّد  ول 
للح�رشة طعمها اجلليل، ول ُبّد من ال�صجود العميق وال�صوم 
والتم�ّصح باأثواب النور، حتى يخّف القلب ويجّنح مع النجمة 
اليتيمة الواعدة. باخت�صار، ل ُبّد من كل �صيء حتى ن�صحب 
وال�صهد  بالرّقة  املحت�صدة  الرّيانة  الوردة  من  اجلنون  اأوراق 

والرهام الرقراق.
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على  املنت�صبة،  الع�صماء  البوابة  اإدراك  من  ُبّد  ل  وعليه،   
�صدئها، منذ ع�رشات العقود، مّنر عنها كاأنها ق�صاء فائت اأو قدر 
ثابت، دون اأن ي�صاأل اأحد عّما خلفها، اأو َمْن اأن�صاأها، اأو معنى 
وجودها، ورمبا ل يجرتئ اأحٌد على �صرب غورها منذ قيامها، 
على اعتبار اأن ال�صوؤال عن وجود جبل اأو نهر اأو �صخرة هو 
�رشب من ال�صذاجة والغباء واجلنون! لكنها لي�صت جبالً اأو تالً، 
اإنها بوابة خ�صبيه عمالقة، تقف بني عمودين حجريني، وحتت 
قنطرة مقّو�صة حجرية، و�صط �صاحة البلدة، هكذا كاأنها كانت 
اجلوامع،  اأو  املور�صتانات  اأو  اخلانات  اأو  البيوت  اأحد  بوابة 
حديدية  مب�صامري  مثّبت  �صميك  خ�صب  قفاها؛  مثل  وجهها 
غليظة مدقوقة الراأ�ص. والعجيب اأنه ل ظّل لهذه البوابة، كاأنها 
تقف يف الالمكان، اأو كاأن ّظالً عمالقاً �صا�صعاً يغّطي ال�صاحة 
املظللة بكائن ل ندركه بعد. والأغرب هو اأن البوابة دون اأُُكرة 
اأو يد تفتحها بها دفعاً اأو �صحباً، فهي، كما هو ظاهر، لوحات 
حديدية  ب�صيور  وم�صدودة  ناتئة  زوايا  على  ومرّكبة  مّت�صلة 
ا�صتواءها  اأو  حّدتها  تفقد  ل  لكنها  ال�صداأ،  خالطها  رقيقة، 

املال�ص.
واإذا كانت العواطف ُت�ْصِعف القوة، فال ُبّد من احلزم والتجرّد 
التي ل يحّط عليها طائر،  البوابة  لغز هذه  اأفّك  التام حتى 
ول يتكيء عليها واقف، حتى املطرُ الذي ي�صيب كل �صيء ل 
ينزل عليها، كاأنه يتحا�صى ال�صقوط فوقها. ورمبا ل ي�صدف 
اأن ا�صطدم بها �صائر، حتى ظلّت كما تبدو متما�صكة �صليمة 
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ل يفختها حجر، ول يخد�صها اإظفر اأو �ِصنان. ومن املوؤكد اأّن 
واحلروف  والأ�صكال  الر�صوم  تلك  يدّقق يف  اأو  يتباأر  ل  اأحداً 
ول  احلجري،  القو�ص  �صفحة  على  بالغة،  بدقة  املحفورة، 
يف�رّش اأحد تلك املقرن�صات البادية اأعلى العمودين احلجريني 
امل�صقولني بنعومة واأناقة ودّقة تدلل على اأن البوابة اأقيمت 
�صيتبعها  الذي  الباين  جنمة  لتكون  متقدم،  باذخ  ع�رش  يف 
اأو يدفع النا�ص لالنطالق منها اأو نحوها، ولكن، ملاذا ومتى 
على  تهّيبوا،  النا�ص  اأّن  كما  يدري!  اأحد  ل  اأين؟  ومن  وكيف 
ما يبدو، من اأن يوقدوا ناراً بالقرب من البوابة، ول يجازف 
واحد باأن ينطح البوابة بعار�صة فولذية اأو خ�صبية اأو بحجر 
باحرتاٍم  منها  بالقرب  اأو  عنها  ميرّ  اأن  اجلميُع  واآثر  �صخم، 
وهدوء و�صالم. وظلّت البوابة على هذه احلالة، حتى يوم اأم�ص.

***
ا�صتيقظ النا�ص فلم يجدوا البوابة ول امل�صطبة احلجرية التي 
م�صتوياً،  تراباً  يظهر  ما  كل  كان  بر�صوخ!  عليها  تقف  كانت 
هو امتداد الأر�ص التي �صّق و�صطها امل�صاُة طريقهم، حتى اإذا 
و�صلوا البوابة داروا ن�صف دائرة ليوا�صلوا الطريق. اأما الآن، 
فال بوابة ول اأعمدة اأو اأقوا�ص، ثمة فراغ كامل، ميكن معه اأن 
يظل ال�صائر ما�صياً دون دوران، وللرتاب اأن يتلّبد حتت اأقدام 

الذارعني ذهاباً واإياباً ذلك الطريق اجلديد.
ويهج�صوا  تف�صري،  غري  النا�ُص  يجرتح  اأن  متوقعاً  كان  ورمبا 
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بغري فكرة تربر اختفاء البوابة! فاختلفوا وجتادلوا وذهب كل 
البوابة  تلك  يزيل  لأن  كافياً  اأو  وجيهاً  يراه  �صبب  اإىل  منهم 
اإنذار من ال�صماء  اإن اختفاءها  اآثارها. فمنهم َمْن قال  وميحو 
اإىل  اأ�صار  َمْن  ومنهم  واملنكر،  الفح�صاء  عن  امل�رشفون  ليكّف 
بخّفٍة  القرية املعادية املجاورة ب�رشقتها ليالً  اإمكانية قيام 
اإحداث  على  قادرة  الطبيعة  اأن  اأّكد  َمْن  ومنهم  ت�صتطيعها! 
الكثري من الظواهر، واأن الإن�صان ل يدركها جميعها، وبالتايل 
اإىل البحث عن الظواهر  اأن يقودنا  البوابة يجب  فاإن اختفاء 
الطبيعية غري امُلْدَرَكة، ومنهم َمْن هم�ص قائالً اإن احلاكم اأخذها 
الغابات  يف  املتخّفية  الكثرية  ق�صوره  لأحد  باباً  ليجعلها 
ووراء اجلبال، ومنهم َمْن اأو�صح اأن طرياً هائالً التقط البوابة 
مبنقاره ال�صخم وراح بها يف الف�صاء، ومنهم َمْن قال: ل تكن 

هناك بوابة اأ�صالً، عن ماذا تتّحدثون؟!
ذكر  عن  يوم،  بعد  يوماً  وان�صغلوا،  النا�ص،  �صوت  وخفت   ..
ا�صم  اأطلقوا  الذين  �صوى  اأحد  يذكرها  يعد  ل  حتى  البوابة، 
ذاكر  يتوقف  اأن  دون  يقطعها،  الذي  الطريق  على  "البوابة" 

ا�صمها عند اأ�صلها اأو ق�صة اختفائها.
وبعد  والأيام،  ال�صهور  ومرّت  واأمرها.  البوابة  اجلميع  ون�صي 
اأو يزيد، لحظ اأحُد املعلمني اأن تلميذاً �صغرياً ير�صم  عقدين 
فوتوغرافية  تكون �صورة  الر�صمة  وتكاد  كرّا�صته،  بوابة على 

عن البوابة التي اختفت.
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جهاز اجلّدة

قعر  و�صقطت يف  القادح،  ب�رشرها  وخرّت  اجلمرة،  ا�صتيقظت 
اجل�صد،  حتت  من  ت�صّع  الناغرة  ال�صهوة  وح�رشت  القلب. 
فاأ�رشقت، وتعرّت، واأعجبها ما تكّور اأو انحفر، واأمتعها مت�صيد 

النار على املاء البارد. 
اأهواوؤها  وتناثرت  و�صالت،  اأ�صابعها  �رشخت  ف�صيئاً  و�صيئاً 
باأ�صابعها حتّوم  وكانت  واق�صعرّت،  الهواء  وغامت، وخم�صت 

على �صواحل الرعب وحافة النهايات.
ورمبا ل تدرك، من قبل، اأن ثمة حداثة يف التاريخ، فقد كانت 

جّدة جّدتها تق�صم الفراغ، وتزوغ يف بئر الذروة.

***
والنملّية  هي  كانت  تقريباً،  قرن  منذ  املــراآة  هذه  تتغرّي  ل 
وال�صندوق املر�ّصع بنجوم واأ�رشطة النحا�ص جهاز اجلّدة، اأُمِّ 
املراآة  اأخذت  وقد  الغرفة،  هذه  احتلت  التي  البنت  هذه  والد 
�صربين  بعد  وتنت�صب على  لبوابتها،  املوازي  اجلدار  م�صاحة 
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من ال�رشير اجلديد الذي اأح�رشوه لهذه الفتاة، التي اأعجبتها 
املراآة ب�صفائها وات�صاعها وو�صوح �صورتها.

ت�صجر البنت، وتلقي الكتاب على ال�رشير، وتنظر من ال�صباك، 
اأماكنها،  تربح  ل  وامل�صاهد  هي،  كما  فالأ�صياء  ملالً،  وتزداد 
بج�صدها،  فُتعجب  الفارع،  قواَمها  وترى  املــراآة  اإىل  فتنظر 
اأمها  ولدتها  كما  تقف  الثوب، حتى  وما حتت  ثوبها  فتخلع 
وحت�صن  مفاتنها،  وتتح�ص�ص  الرائقة،  الزئبق  �صفحة  اأمام 
على  ببطٍء  بيدها  وتذرع  ال�صاخن،  واملدمع  الرّمان  بكّفها 
خ�رشها و�صولً اإىل �صاقها، وترتخي على �رشيرها غارقة يف 

رهام الَعَرق الدافئ.
يا اإلهي، مَلْن �صيكون هذا البلور الإلهي؟! وَمن �صي�صهره حتت 
فّكيه، ويع�رش اأعنابه يف كوؤو�صه املرتعة؟ لعلها كانت تنتظر 
تنادي �صاحب  لعلها  اأو  امل�صحور،  اأو احل�صان  الن�رش،  الفتى 
ال�صيف الراعد الذي يبحث عن الفتاة املطرّزة التي و�صفتها له 
العرّافة، لأنها �صتكون �صيدة الق�رش امُل�صاء بالأقمار الثالثة، 

واملحرو�ص باجلواد الكميت.

***
تتحرُك  �صوراً  فرتى  امُلطبق،  الليل  هداأة  يف  الفتاة  ت�صتيقظ 
على �صطح املراآة، وحتّدق فرتى املراآة تعود تدريجياً لعر�ص 
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ما انطبع على وجهها.. كاأنها ُتقلّب �صفحاتها املطوية تباعاً.
تتجّمد يف مكانها، وعيناها معلقتان على املراآة التي تتذّكر 
�رشيعًة خاطفًة..  ال�صور  ومترّ  اأمامها،  وقفوا  الذين  اأولئك  كل 
عام  مئة  منذ  �صّورته  ما  كل  ب�رشائطها  تعيد  كامريا  كاأنها 

تقريباً.
لقد راأت الفتاة كل ما ُيذهل من اأفعال واأحداث، خ�صو�صاً تلك 
اللحظات احلميمة التي كانت تعّج بها الغرفة بني الأب والأم 
التي كانت تقرتفها  اللذيذة  اأو اجلّد واجلّدة، وتلك احلماقات 
عّمتها اأو اأّمها، وتلك الغرائب التي فعلتها الوجوه والأج�صاد 

التي وقفت اأو مرّت اأمام هذه املراآة! 
جّدها  اأو  والدْيها  فيها  راأت  التي  ال�صورة  تلك  من  �صحكت 
بني  الهائل  الفارق  ذلك  ت�صتوعب  اأن  ت�صتطع  ول  وجّدتها، 
الَوْلَدَنة وال�صقاوة واخلّفة التي اأظهرها اأبوها وبني تلك املهابة 

التي حتيطه كالهالة الثابتة!!
وعّمتها! اآِه يا عّمتي النزقة، واآه يا جّدي الَولِه ال�صبي املتخلِّع!! 
... وفجاأة راأت فتاًة تتعرّى ببطٍء �صديد، ويبدو اأن هذه ال�صورة 
هي اأول ما راأته املراآة!! وحينما دّققت النظر يف مالمح تلك 
ال�صبية املم�صوقة املمتلئة، راأت اأن لها مالحمها.. كاأنها هي 

بلحمها و�صحمها.

***
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ا�صتيقظ اأهل البيت على �صوت ارتطام حاد، فهرعوا م�رشعني 
بفعل  قد حتّطمت  املراآة  فوجدوا  البنت،  غرفة  اإىل  مفزوعني 

املزهرية التي األقتها الفتاة عليها، فت�صّظت وانهارت!
اأن  ابنتهما  من  وطلبا  �صحكَتها،  ها  اأمُّ واأ�رشّت  اأبوها،  �صحك 

تعود اإىل نومها.
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أم حسن ، اسم للقدس

املحمول  الهاتف  عرب  الآخر  الطرف  اإىل  ال�صوت  و�صل 
امُلهرَّب �رشّاً من حتت عيون ال�صّجانني.

..اأخي  احلاجة  ماتت  لقد  اأجــرك..  اهلل  عظم  ح�صن:  قال 
عمر.. ماتت الوالدة .. �صّد حيلك

***
�رشاخ مكتوم ينفجر وراء اخلر�صانة املتجّهمة، فتطري 
ويتعرّى  ال�صقف،  ويت�صّقف  اجلدران،  وتتفلّع  ال�صجن،  قلعة 
الكلب�صات  يفّتت  الذي  الغويل  الغ�صب  ذراعي  على  القيد 
احلديد، ول يتهاطل الدمع �صخياً خ�صناً على وجه ال�صجني، 
بل حمحمات األف ح�صان ناري يتفلّت من ج�صد عمر لت�صّق 

ال�صلدة. العتمة 
احلزن  زهر  لتذرفا  لعينيه  و�صمح  وانطوى،  تنهنه  رمبا 
املخ�صّل بالفجيعة، ورمبا جاح وناح ولّفت به اأر�ص الرطوبة 

والربودة.
�صهدت  التي  الوحيدة  فهي  الزنزانة،  لق�صبان  يده  ميّد 

املوقف معه، ومن واجبها اأن تقّدم له العزاء .. وقد فعلت.
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قادم  وهو  اعتقل  الذي  الفل�صطيني  العايدي،  ولرامز 
اأم  و�صارت  املحتل،  الوطن  اإىل  دورية  الثورة يف  لبنان  من 
ُه بالتبّني، اأن يدلح كل مياه راأ�صه املوجوع املليء  ح�صن اأُمَّ
بذكريات تلك املراأة ،التي ل يعرفها من قبل، والتي انت�صبت 
اأمامه وقالت له: اأنت ولدي منذ اليوم واأنا اأّمك.. حتى تتحرر. 
وملحمد ابن خميمات الأردن الذي وجد فيها والدته الباكية 
حتت زنك خميم الوحدات، ول تتمكن من روؤيته يف مالب�ص 
ك التي لن  ال�صجن الكابية، وقالت له اأم ح�صن يا ولدي اأنا اأمُّ
ملحمد،  املنهوبة..  عرو�صك  اإىل  ثانية  وتعود  لتخرج  تبكي، 
الآن، اأن ي�صع راأ�صه بني كّفيه وي�صهق مباء النار. وللقد�ص اأم 
الرايات والأ�صوار والنايات وال�صجر وال�رشفات واأكاليل الدم 
احلرّ، و�صيِّدة الربق والأغاين والهتاف العنيف يف وجه الغزاة، 
ووالدة الأقوا�ص والزّفات ال�صاخنة والعيون النافذة و�صبابيك 
املك�صورة،  املجبورة  احلائرة،  الثائرة  للقد�ص  ال�صالة... 
وال�صّكر  املواقد  واأّمهات  بال�صهداء  اجلديرة  النادرة،  الهادرة 
القا�صمة،  العا�صمة  املدينة  لهذه  الطرقات،  على  املحرتق 
على  الثملني  اإخوتها  من  املــغــدورة  املثابرة،  ال�صابرة 
اجلفنة الباردة، ولهذه البيوت والطرقات واحلجارة الأقمار.. 
زهرة  مثل  ومتّجها  ح�صن،  اأم  على  قلبها  ثنيات  تطوي  اأن 
الزاهرة  املدائن  اأم  �صماء  يف  تتناثر  نيازك  وتنفثها  اجلمر، 
الرجال  من  نّداً  لها  التي ل جتد  العرو�ص  ال�صقراء،  الأنيقة 
�صوى اأولدها، الذين يحملونها على اأكتفاهم جدائل عا�صفة، 
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م�صريتهم  العارية، يف  �صدورهم  فوق  فّذة،  اأ�صطورة  واأعراف 
احلا�صمة نحو اخلال�ص.

ا�صت�صهدت اأم ح�صن، وابنها املنا�صل اجل�صور عمر �صلبي 
يف زنازين املجرمني ومعه ولده اإياد، ليعلم القا�صي والداين 
اأن اأهل املدينة العا�صمة اإما يف ال�صجون واإما يف الرباط واإما 

يف العت�صام واإما يف مقربة الرحمة اأو اليو�صفية.
اأخي  عن  نيابة  ح�صن  اأم  اأّمي  اأبكي  اأن  حّقي  من  اإذن، 
عمر، ومن حق ولدي اأن يجه�ص على قرب جّدته ويبلله بدمعة 

كاوية.
مبا  ميّدها  ج�صدها  يف  جديداً  نبعاً  جتد  اأن  وللقد�ص 
يليق من ماء ي�صلح للبكاء، َوَلَهاً على حلظة واجبة الوجود، 
يكون فيها الأ�صري يف ح�رشة اأمه امللّفعة، والذاهبة اإىل الأبدية 

الغائمة.
واأم ح�صن، ال�صهيدة بامتياز، ل يحتمل قلبها ما احت�صد 
اأ�صى وغ�صب واأ�صف، على ما يجري يف القد�ص، وخا�صة  من 
يف ف�صاء امل�صجد الأق�صى، فلم يحتمل ما راأى.. فانفجر بني 

�صلوعها... فماتت.
اليوم، تنخلع زيتونة من م�صاطب قبة ال�صخرة، واليوم، 
وبعد اأن �صلَّت كل القد�ص عليها داخل ثاين امل�صجدين، انتبهوا 
ن وتنحني وتبكي معهم  اأن النارجن واأ�صجار احلرم كانت توؤمِّ

على رفيقتهم اأم ح�صن.
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وال�صهيل،  وال�صهد  ال�صم�ص  اأخدود  العميق،  الواد  وحلّي 
الفجر  بحمولة  الباعة  ومهبط  الوهاجة،  الكرز  واأزرار 
ح�صن،  اأم  ال�صهيدة  مل�صق  يرفع  ..اأن  القمر  والندى،و�صقحة 
ليلهث طفل بحقيبته امللّونة باحل�صى والأعالم، على ر�صيف 
الأر�ص  اأيقونة  واأمام ناظرِه  العابق بالقرون والقرنفل،  املمرّ 
مبالحمها ال�صم�صمية، وثوبها املرميّي املو�صوم بعروق الزهراء 

الذهبية.
وللقد�ص، كتاب ال�صماء و�صحن الربيع وو�صاح ال�صم�ص 
وب�صملة الرتاب و�صالل الأنبياء ودرج النجوم واحلبق والبلور 
ال�صهية  الكوانني  وبخار  الناي  وجــراح  الأندل�ص  وقناديل 
والزعفران، وياقوتة ال�صباح وغزالة التاريخ، والتكايا والزوايا 
وحيطان الأزقة واحلارات..للقد�ص اأم الأنا�صيد ورق�صات احلليب 
الو�صائد واأحالم املراجيح والأعياد... لها  الليل، و�صحاب  يف 
اأن تقبل ُقبلتي على اليد التي م�ّصدت حجارة البلدة القدمية 
ورّبت الأبواب وعانقت الأعمدة وال�صواهد وتنا�صخت غيماً يف 

كل دار .
ال�صنوبر  لقابلة  العظيمة،  وليبو�ص  اليتيمة،  ولإلياء 
حتى  امُلكرّب  من  تاللها  حّنون  تفر�ص  اأن  وال�صجن  والزيتون 
اأم  يحمل  ثانيًة،  ليعود،  للرُباق،  طريقاً  واجلر�صّيات،  املاآذن 
ح�صن، ويتباهى على الكون بخّيالة الرعد الطاهر، التي األقت 
ظهرها النبيل على جداره و�صّدت اهتزاز ال�صيطان وجتاعيده، 

واأبقت اأع�صا�ص النبات ممرعاً باأ�صماء احلق املنيع.
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اأم ح�صن وهي م�صّجاة مطمئنة،  اأن تفتح كّف  وللقد�ص 
امُل�صّيعة،  القد�ص  القطمون غرب  اأبيها يف  لتجد مفتاح بيت 
ويف تالفيف �صدرها كو�صان الدار والعلّية احلجرية البي�صاء.

�صورة  تعّمم  اأن  والأكمل،  الأحلى  الأر�ص  �صّت  وللقد�ص 
ذراع اأم ح�صن بعد اأن و�صمت البالبل مبناقريها اأ�صماء ال�صهداء 
واجلرحى والأ�رشى والالجئني على �صواحله املمتدة ال�صلبة.

تر�صل  اأن  والأعــمــق  ــى  الأزه العبقرية  ابنة  وللقد�ص 
القتلى،  �صوت  فيه  اأن  ليكت�صفوا  ح�صن  اأم  �صوت  ت�صجيالت 
واأعرا�ص  العا�صق،  والبحر  الغريب  الطويل  ال�صاحل  ونداءات 

ليمونة احلّي.
اأم ح�صن اأ�صم اآخر يليق بالقد�ص، وحلم ينبغي اأن تراه 
العيون، لينجلي امل�صهد كامالً بكل دمه وزغاريده ومناديله 

الراعفة.



نصوص املدينة
المتوكـــل طـهالــقــدس
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اخلالد املتحّرر

وال�صقوط  ــراوح،  وامل الفناء  من  املتحرّر  اخلالد  اأيها 
على  معنا،  وا�رشب  تعال  املبتورة!  اجلديلة  يف  املفاجيء 
اإيقاع امل�صبك الذهبّي، كاأ�ص ما تبقى من الذهول، لتعوَد اإىل 
الأ�صجار البنُت الوحيدة التي جنت من معركة احلّي، وبقيت 

رمو�صها م�صقولًة بالدم والقلق ..
ها اخلالد، املتحرّر من الفناء اأيُّ

ها املطهمة بال�صوء؛ اطبْق على اأنفا�صي لأحترر  �صتقول اأُمُّ
من اجلمرة الكاأداء، التي تخرّ يف لْيلك الربيع، و�صتطلب اإغفاءًة 

على ذراعك، وهي مت�صي اإىل حليب الرحمة.
***

اأيها املتوَّج على اليقظة، احلار�ص لبوابة املجرّات ! لقد 
اأعدَت الرتياَق اإىل البحر، والن�صَغ اإىل بيارات ال�صاحل، والغمزَة 
اإىل عني الفاتنة، املتاأّججة بزغب اجَلْمر، وحفظَت حقيقًة لن 

متوت.
بنثار  الف�صاُء  فينقدح  النجوَم،  ت�رشُب  ع�صاك  هي  ها 

احل�صان الف�صّي، امل�رشف على تلّة يف اجلليل.
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***
بني  الفا�صل  احلّد  تن�رشب يف  احللوة  جدائل  هي  وها 
ال�صموات والأر�ص، وتخ�ّص قارورة اخللود، لي�رشب منها العدم 
باأقدامهم  الكواكب  ال�صباب ي�رشّجون  فيعود وجوداً. وها هم 
يف  م�رشعاً  الَعَلم  وبقي   .. املحطّمة  وجماجمهم  املَدّماة 

العجاج.
***

لقد حّول الرماديُّ ال�رشّي�َص اإىل �صاهٍد عاجٍز �صامٍت، ليظّل 
القتيُل خمتفياً بني ال�صخور، وجعل امراأته مبذولًة للزجاج، 
لكنها لن تدخل اإىل ثياب الغانية يف الليل املم�صو�ص بالعرق 
�صعٌف  البلّور  �صفافية  اأن  اأنباأه  الذي  الكوميدي  وعيه  رغم   !

ولي�صت ِرّقًة !
وبقي َك�ْصُح الغزالة ع�صّياً على �صياط العّنني و�صهوته 
الكافرة. وظّل دمعها اأنيقاً يف بيت العزاء امل�رشع منذ قرن .. 

ومّلا ي�صله املوتى !
***

املثلّي  القلب  ذي  �صهريار  مثل  الرمادي  الرمز  كان 
واملالب�ص الأنثوية، كما اأمرته حوا�صه ال�صاّذة، واأراد اأن ُيفرّغ 
درو�صنا من الذكريات واحلكاية امل�صتعلة، ورفع حاجبيه من 

متّنع اأرملة ال�صهيد، التي وّزعت احللوى لطائِر الفردو�ص ..
ما اأروعها ! و�صعت له ال�ُصّم يف ال�رشاب واأطبقت بفمها 
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يك�رش  فخرج  املنادي،  �صوت  على  فا�صتيقظ  �صفتيه،  على 
الهواء، وتوالدت من يديه الن�صور، وبَذَر ال�صهَل املمتنَع .. لكنه 

ل يح�صد ال�صيف. لقد اأخذوا الغلَّة كاملًة للحريق.
***

وما زال املذياع يقّدم مرافعته الوجيهة يف الدفاع عن 
القاتل، الذي عانقه �صاحُب البيت قبل اأن يبلغ بيته! فانهرق 
ينته  ول  وْتَرهم،  امل�صلّون  ون�صي  الوتر،  وانطفاأ  امليزاب 
ال�صويّف من رحلته ! وبقيت �صفراء، كاحلة، ماأجورة، ُمنافقة 
اللغة  اأ�صحاب  احلّبارين  اأعني  لكني  ال�صحافة،  اأق�صد  ول   ..

املواربة !
***

من  ليالً  لأن تطري  الُقرّبة  بقليل، ل جتروؤ  َمقتلك  وبعد 
اخلرّوبة وت�صّم �صفرية الفرفحينة، لأنهم دّبجوا حروف الفّخ، 
وو�صعوا ر�صومات اأُخرى، وكانت املطبعة حرقت كتابك باأناقة 
بالغة، ت�صبه اأناقة الياقات ال�صوداء، التي مترر القاتل من �صّم 
اخلياط، كال�صحرة! وطبعاً ل اأق�صد ال�صا�صَة الباعَة امل�صرتيحني، 
الذين تذرع ن�صاوؤهم واجهات املحال التجارية بحثاً عن رجال 

. ! وبقينا نحن اأيتاُمَك �صجناَء املدينِة والعنواِن والن�صِّ
لل�صحيفة  الكاريكاتور  كان   : املطبعة  عامل  قال 
 ! اأنفا�صها  الأوراُق  لفظت   .. غاب  وعندما  كالأوك�صجني، 
الراأي،  يوافقه  ل  بالرعونة  املوخوطة  الذقن  �صاحب  لكن 
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ال�صغف،  يعاقر  لأنه  اأخطاأ  لقد   .. احُللم  عن  عاطالً  فاأبقاه 
رغم �صحكته البي�صاء كالأ�صباح.
***

املبلولة  التلّة  اإىل  اأم  النهر  اإىل  الأولد،  اأخــذوا  اأيــن 
بال�رشاخ؟

الهابطة  الألقاب والِب�صاط امللون والراية  اإنهم يعرفون 
بديالً للعنوان املق�صود ولذاكرة اجلّدة، التي تبكي دون دمع، 
كلما تذكرت ذلك النائم الذي عاد على ظهر احل�صان، وت�صاأل: 

كيف اأ�صاَبْتُه البنادق وقد �رشب حليب الفر�ص ؟؟
وينتظرن  الغروب،  طَن  مُي�صِّ الغزالت  اأن  تعلم  لكنها ل 
هام  الزّفة الرانخة بالأرغول واملناديل، وُيطِلْقَن الزغاريد كال�صِّ

امل�صتعلة.
***

ل تكن ر�صالة �صديقك التي بعثها من وراء البحار بلغته 
ه، التي �صمعت اخلرب  املعتادة، كانت مبهمة مثل ابت�صامة اأمِّ
اأناخوه  الذي  اجَلمل  حلُم  و�صوءها  ينق�ص  فلم  املذياع،  من 

َغْدراً، بل رائحة الظهرية القا�صية.
َل �صفائر الرجال،  اأما �صيخ الّبلد الذي نادى املاآذن، فقد قبَّ
القبيلة ي�صتحّم  العزيز، ورئي�ص  ِبكوفيته زوجة �صيفِه  وغمز 

حتت �صنوبر اجلبل بالفولذ.
لديَّ �صيف �رَشِه، يغيب عن احلكاية كلما ن�صج امل�صاء، 
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ولدّي متثاٌل منحوٌت يف الريح، ل لون له الآن، لكن الأرجوان 
نائم يف احلجر.

***
اإّنه  ْدَر امراأته ول يتكلم،  ل يكن �صّيدك الذي قطفَت �صَ
اآخر اأ�صكال الليل، الذي ان�رشب اإىل عثنون ال�صبّي، وحاول اأن 

يقّبل القفري، لكنه تراجع، لأن النحل ل يخرج من فمه.
***

بعد موتك ت�صافح الرجالن، واعتقد العال اأن الربيع حّل 
على املقابر، وطاب له األ يرى البلطة خلف ظهره .

ل  الَعْر�ص  باأرجل  اأياديهم  قّيدوا  الذين  وال�صامتون 
الباهت،  الكتِف  ني�صاَن  الكاآبُة  فبقيت  ال�صماء،  اإىل  يهبطوا 
جائزتهم،  الهزمية  وبقيت  الت�صفيق،  حلظة  الكفني  واحتكاَك 

فليهناأوا بالرذيلة.
***

ل يبق من اخلنجر الأر�صي �صوى املجاز! واأخفت الفر�ُص 
البالية،  واملالب�ص  الطحني  لنا  وتركوا  الع�صب،  يف  نحيبها 
على  ينزو  �رشاع  ول  احلوت،  من  اأكرب  املراآة  عني  اأن  ون�صوا 
الغثاء،  وتزيل  احلرارة  �صتم�صُح  اخلر�صاء  والناعورُة  املوج، 
وَذَهب  والروح  الدالية  اإىل  العا�صفة،  كنوايا  طيّبًة  وتخرج 

ال�صعله الباقية.
***
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ُمهاباٌ  اأ�صبح  ال�صغرية،  وافرتع  اغتالك،  الذي  والرمادي 
يتقلب على قطن الزّبد، ويبحث عن ال�صحلب الربّي يف الرقاب، 
وظنَّ اأن ال�صاهدين �صيذويان، متاماً كمن ي�صغط على كاب�ص 

ال�صوء لي�صتعل، فت�صود العتمة.
***

الرخام،  �صطح  على  فلرنك�ص  امل�صي،  من  تعبنا  لقد 
الذي يعّم داخله الدود، لن�صّجي القتيل الذي رفع الرنج�ص اإىل 

املل�صق.
***

زمٍن  يف  يحلمون،  ول  ينامون  اللعبة،  ا�صتمراأوا  لقد 
املوا�صم،  قّو�ص  الذي  الأزرق،  النمل  خلف  كالّدوران  مرّتب 
وجعل احلو�َص مرتعاً للغبار، وكانوا يعرفون ما الذي �صيقوله 
الرمادي فيهم، لكنهم �صفقوا ووقفوا تبجيالً لل�صياع! وخرجت 
القلوب،  جرفوا  لقد  كاحلرباء.  ملونة  كالعادة،  ال�صفحات، 
ال�ّصهيد،  متثال  على  الأمر  يختلط  ول  للخنوع،  وعرّ�صوها 
لكنه الظلُّ الذي يلتب�ُص على النا�ص، الذين يعزفون قليالً رغم 

اخليانة، لكنهم ين�صدون اأغانيهم يف النهاية.
***

اأربعني �صنة يف  التيه، لكننا لن ننتظر  لقد دخلنا يف 
وال�صيدة  واملريمية  امليجانا  مع  موعٍد  على  لأننا  الرّمل، 

العذراء، ولأن ال�صجاعة هي التي تنت�رش دائماً.
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احلٌّر على األرض اأَلمَة
إىل سامر العيساوي

واجَلر�ص  املــحــراب   ، فل�صطني  يف  معتقٌل  �صيء  كل 
والربتقالة والأجّنة والطيور ، وم�رشى النبي الإمام ، وقرب َمْن 

قام من املوت اإىل احلياة .
ولي�ص لهذا الن�ّص املوجع اأْن يتوّقف، حتى يتخرّث دمنا، 

ونغادر بيت العزاء، ليليق بنا احلزن اجلليل .
ولي�ص لالأمهات �صقائق احلقول، حتى يتحرّر الع�صُب من 

اأنياب احلديد، وجدران الغرباء الطازجة.. العن�رشية .
على  احلجل  واأم�صيات  القرى،  غناء  لل�صجني  ولي�ص 
الرانخُة  الزّفُة  تدخل  الع�صلّي، حتى  الَفر�ص  وَعرق  امل�صارف، 
ف�صاَء الأكتاف دون احلواجز والتالل امُلثقلة باإ�صمنت اململكة 

الالتينية اجلديدة.
اأعمارهم  ل�صنوات  تت�صع  لغة  ورفاقه  ل�صامر  ولي�ص 
للعار،  امل�صيل  الغاز  حماأة  ويف  الق�صبان،  وراء  املقدودة 
والتفتي�ص املباغت، واجلوع الفارم لالأمعاء، ولزهرة ال�صيجارة 
املّتقدة من قلوبهم ، وفناجني قهوتهم البال�صتيكية املتاأّملة، 
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ورعدة نب�صهم التّواق، والذكرى امُلطفاأة وراء �صباب الإبتعاد، 
ورطوبة القيظ اللّزج، وبرد الأ�صداف، والعزل على حافة اجلنون 
.. حتى جتعل منهم تلك ال�صنوات اأنبياء جدداً يجرتحون حروفاً 

لكتبهم ال�صعبة الفريدة .
ولي�ص للعال اإلّ اأن يخ�صع قليال، اأمام كهولة �صعدت من 
فتّوتها، اإىل احتمال الرُّمانة النا�صجة فوق فوهة البئر، وهي 
مترّ على �صفرات الأمل، لتبلغ اأر�صاً يقرتحها احُللم، والواجب 
اأخوتهم  اأجمل  ون�صيوا  ال�رشعيون،  اأ�صحابه  الذي تخلّى عنه 

يف اجُلّب البعيد .
اأو  روؤية  الفل�صطيني  لل�صعب  يكون  لأن  الزمن  اآن  وهل 
ا�صرتاتيجية ، يتعاطى من خاللها مع كل التحديات والأ�صئلة 
الفعل  لرّدات  ُعر�صة  ال�صعب  يظل  ل  حتى   ، وال�صتحقاقات 
وللمو�صمّية ، اأو نهباً ل�رشورات اإغاثة امللهوف ، الذي ي�رشخ 
�صيء  وكل   ، الُقربى  ذوي  اأو  الحتالل  ُظلم  من  الأر�ــص  ملء 

ي�صتغيث يف فل�صطني !
اخلجل  اإلّ  املرجعية  ِخطاب  يف  الــرداءة  لهذه  ولي�ص 
اأحداً،  ُتقنع  اخَلر�ص، حيث ل ذريعة ول تربير ول مرافعة  اأو 
باأن تلك امَلْظَلمة ما كان لها اأن تتوقف قبل اأن تبلغ �صهقتها 

الذابحة يف مكابدات اجلوع ، اأو �صيخوختها يف العتمات .
ل األتِق �صامر، لكنه اأخي ، وا�صم بلدتنا املطّوقة بالأبراج 
والفّوهات، ف�صارت َمعَزلً للموت والعمالة ال�صوداء والنك�صار، 
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وهو كاأ�صي املحطومة على خوان فرحي ، الذي انقلب اإىل ّدّكة 
للموتى .

والآيات،  ال�صور  عن  املاأذنة  نزول  هو  ال�صجني  و�صامر 
لت�صبح حجارة اجلامع حائطاً للبكاء الهجني . و�صامر تكلّ�ص 
املخيم وبقاء املجرى ال�صاهد على الإقتالع، ومقعد الالجئة 
الدالية، لكنه  ، الذي �صهد �صعود  الباكية على حجر الطريق 
�رشعان ما راأى املوؤامرة التي باعت امل�صرية وال�صواهد والدماء.
�صامر امل�رشب عن الطعام منذ ثمانية اأ�صهر يف معتقله، 
الذات  ارتداد  يف  هزميتنا  وجتليات  الكابية،  �صعفنا  �صورة 
وهي متزّق ذاتها، ويف تقّم�صها لقاتلها، ويف فو�صاها اله�ّصة 
كلماتها  وتلعن  الأخالقية  منظومتها  تقّطع  وهي  الع�صائرية 
لنقي�صها  قبولها  ويف  النار،  كفرا�صات  ت�صطع  كانت  التي   ،
وارمتائها يف ح�صنه الغارق بدم �صغارنا، ويف معانقة �صّياف 
ال�صنابل واحلبق الطرّي، ويف انعدام ثقتها بنف�صها وبتاريخها 
وح�صارتها وغدها، ويف اآليات البحث عّما يعّو�صها، من كذب 

َوَوْهٍم وخطابات ملعونة خادعة .
وانطباق  الإقليم،  ملعادلة  اخت�صار  العي�صاوي  �صامر 
الذي  الفل�صطيني  و�صامر   . الربيء  الغزال  عنق  على  الفخاخ 
ك�رش اإحتكار » اليهودي » ل�صورة ال�صحية ، و�صار الفل�صطيني 
هو �صحية ال�صحية امُلّدعية ، وبات العال بف�صل الفل�صطيني 
ال�صجني واملقاتل واملبدع والدبلوما�صي واملرابط .. ُيدرك اأن 
املعادلة كانت خُمتلّة ، وينبغي ت�صحيحها وو�صع الإحتالل 
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يف اإطار اجلالد ، وو�صع الفل�صطيني يف �صورة ال�صحية ، وما 
يعنيه ذلك من اإ�صتحقاقات ل�صالح القوة ال�صلبية التي تتمتع 

بها ال�صحية .
و�صامر العي�صاوي الربهان امل�صّع املدّوي وال�صاهد على 
تكاذب املتفاو�صني . وهو الرمز الأعلى والالّزمة التي نكررها، 
مبحبٍة وكربياء جمروح، كلما دهمتنا الكاآبة، وحاول الن�صيان 
اأن ينال من وردتنا الوحيدة الباقية، واأعني ال�صهداء مع وقف 
واليقظة  والأحالم  والرغبات  الرمل  يخاتلون  الذين  التنفيذ، 

امُللحفة يف �صعيها اإىل اخلال�ص .
و�صامر العي�صاوي طابع بريدنا الذي نختم به ر�صائلنا 
اأو  اإىل ذلك املاأمول الذي ننتظر ولدته، و�صيجيء،  العا�صقة، 
ال�صدئة،  الثقيلة  الغليظة  الأبواب  خلف  من  خروجه  ننتظر 
، التي نبحث  ال�صم�ص وفوق الكلمات  و�صيكون ح�صوره ملء 
خال�صنا  عن  وبحثنا  وعجزنا  �صعفنا  من  فتهرب  عنها، 
ال�صخ�صي املمقوت، و�صتلد معه الأنا�صيد، و�صتخرج احلقائب 
املعباأة بالألوان، ونهتف من جديد، رغم �صبيان الفقه الأمني 
اإىل  ال�صيطان  حبال  على  �صعد  الذي  والروبي�صة   ، امل�صبوه 

�صطح الكالم ، وتر�ّصم مبالحمه ال�صخريوطية .
هذا  على  الطعام  عن  م�رشب  اأقــدم  العي�صاوي  �صامر 
هذه  على  �صحّية  اأقــدم  تعترب  التي  فل�صطني  هو  الكوكب، 
املجرمني  حامالت  عليها  ت�صيطر  التي  املعّقدة،  الب�صيطة 
وكارتيالّت املحتلنّي اجلدد للعوا�صم والأنهار والآبار . ولعل 



185

البقاء  باب  املتميزّة من  املو�صوعة  اأن يدخل  ي�صتحق  �صامر 
حار�صاً لأحالم وثوابت �صعبه واأُّمته، ولي�ص من باب الأل اأو 
اعتباره ذبيحة معلّقة على مراأى من ال�صا�صة ومنظري حقوق 
الإن�صان واأ�صحاب املقولت املقلوبة،الذين يدعمون ا�صبارطة 
يف تطوير طوطم رعبها النووي، لتمعن يف حلم الطيور والرُّ�ّصع 

والن�صاء .
واإن احتمال دولة الإحتالل باإبقاء �صجني يف زنازينها 
وهو يحتمل اآلم اجلوع ثمانية اأ�صهر ، ول يحتمل اآلم الركوع ، 
واأخرين اأم�صوا اأكرث من ن�صف اأعمارهم يف زنازينها،  هو دليل 
اآخر على عقليتها التي طّورت كل اأ�صكال القمع عرب التاريخ، 
واأعادت اإنتاجه على جلودنا، والتي  تزّج باجلثث يف ثالجات 
املرعبة،  الإعتقالية  املع�صكرات  اأتون  وبالأطفال يف  ال�صجن، 
وهو دليل مكرور باأن هذا الكيان ل يعرف �صوى املوت ثقافًة 
ولغًة، ول تردعه �صوى القوة والكوابح امُلقاِومة . وثمة طابور 
من الهالوك والرماد املّت�صل بجحيم ال�صّجان ، الذي يلّمع وجهه 
بال�صعارات امل�صقولة ، ول اإرث له �صوى الرتّنح   والهم�صات 

وركوب املوجات والإلتبا�ص وهدم نوافذ الآباء .
واإن العتمة املختزنة واملكثفة يف با�صتيالت الحتالل 
كافية لأن تفور وُتغرق ن�صف الكرة الأر�صية ب�صوادها الثقيل، 
غري اأن اإرادة الأ�صري الفل�صطيني والعربي ا�صتطاعت اأن حتيل 
تلك املخازن اخلانقة اإىل قالع ت�صّج بالإرادة والثبات واحلياة 
الحتالل  واإن   . للخيول  ثانيًة،  الرباري،  تفتح  واأن  وال�صوء، 
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والدم  بالعار  ملّطخ  و�صّجانيه  وم�صتوطنيه  بجنوده  الفا�صي 
�رشفهم  عن  يدافعون  فاإنهم  واأخوته  �صامر  واأمــا   ، الــربيء 

وكرامتهم ومقد�صاتهم وم�صتقبل اأبنائهم املاأمول .
والبيوت  واملدار�ص  امل�صاجد  يهدم  الذي  الحتالل  واإن 
وامل�صايف ، هو نف�صه الذي يقيم ال�صجون الأ�صمنتية املنيعة 
، يف عر�ص البالد وطولها ، حتى اأ�صبحت معتقالً ُيطبق على 
الذهبيتني  اإىل قدميها  ال�صمايل  الثلجي  ، من ثوبها  فل�صطني 

يف اجلنوب .
وقد يكون �صامر العي�صاوي هو الرثوة احلا�رشة الأكرب، 
والتي تدلل على عمق حيوية وتراجيديا  الآن، يف فل�صطني، 
هذا  يواجهها  التي  املعانيات  مدى  وعلى  وماأ�صاته،  �صعبنا 
الرثوة  هذه  واإن  و�صطبه.  اإلغائه  غوائل  على  لريّد  ال�صعب، 
لبداية  توؤ�ّصل  لأن  كفيلة  والوطنية  والإن�صانية  الن�صالية 
الف�صائل  لقادة  الفل�صطيني،  والعمل  احلراك  لوحدة  خمتلفة 
واحلركات والأحزاب، الذين قطعوا �رشايينهم باأيديهم ودخلوا 
يد  وغ�صلوا  وم�صالح،  �صعفاً  حتلّلوا  اأو  الإعــدام،  غرفة  اإىل 
بغري  اأو  بق�صد  والبيوت،  والأ�صجار  الأجّنة  دم  من  الإحتالل 
قريب،  �صتقع عّما  اإىل مواجهة حا�صمة  اللحظة  لت�صل  ق�صد، 
�صتودي بنا اإىل الغياب الكامل، اإن بقينا على حالتنا املرتك�صة 
املت�صظية اخلائبة، اأو �صنحقق انطالقة جديدة، واجبة الوجود، 
اإذا احت�صبنا واحرتمنا �صنوات �صامر وجوعه، ودماء ال�صهداء، 

ودموع الأيامي والأيتام، ولهفة املنتظرين خلف ال�صياج .
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ون�صاأل اأنف�صنا، هل ا�صتطعنا اأن جنعل من زهرة عذابنا 
�صم�صاً ت�رشق على العال لريى نف�صه ويرانا؟ هل يدرك العال 
معنى اأن مُي�صي اإن�صاٌن عمره وراء الق�صبان، اأو يق�صي جوعاً، 
ويظل هذا العال �صادراً يف كلماته وخطواته، ويهناأ يف حياته، 
و�صجينة، ع�رشات  �صجني  األف  �صتة  منه  نظرة  مرمى  وعلى 
يف  الأبرا�ص،  وعلى  الأقبية  يف  الثالثني  عامهم  بلغوا  منهم 
الإبادة  الفا�صي ومع�صكرات  الهلع  �صورة  اإلّ  �صجون ل ت�صبه 

واجلينو�صايد ؟
يا �صامر، يا ا�صمنا ال�رشّي احَل�َصن الذي ف�صحه التاجر 
يف عتمة التخلّي العربي عن ا�صمه وحقوله ! �صيكون �صجنك 

مدر�صة لأبنائك، وف�صاءات لعب عميق لأحفادك .
بتلك  املتعلّقة  العبثية  اجلملة  تلك  ترداد  مللنا  ورمبا 
ومتنحه  القاتل  جرائم  على  تغّطي  التي  العبثية،  اللقاءات 
�رشعية النهب والتهويد وال�صادّية، يف مدن احلواجز ويف زمن 

ال�صالم اجلنائزي ال�صتيطاين املخيف .
يا �صامر يا متثال ال�صوء على كل مفرق ودرب، يا روح 
ويا  والإلتزام،  الطهارة  مالمح  اإلينا  لتعيد  املتبّقية،  الأوائل 
اأنك  .. يكفيك  مل�صة الأم على نب�ص جنينها الآتي عّما قريب 
زاداً، من حلم  اأننا جند  ويكفينا  الأََمة،  الأر�ص  هذه  على  ُحرّ 
عمرك، لنوا�صل اخلطو اإىل ال�صم�ص، واأننا على يقني باأن القيود 

تتغ�ّصن على مع�صميك اأيها امل�صاب باحلرّية واحلياة.
اأن  الفل�صطينيني  وامل�صوؤولني  احلركات  لقادة  وكيف 
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يتجالدوا ويتقاتلوا، وهم معلّقون يف ُهّو العدم ، على اأنقا�ص 
ذبح  ترف  غري  لأ�صحابه  يرتك  ول   ، الحتالل  يه�صمه  بلٍد 

اأحدهم الآخر ... وقد قبلوا باملهمة !
ونلج  الغا�صب،  اجلاهز  رتابة اخلطاب  وهل نخرج من 
اإىل هذه احلالة الإن�صانية الفريدة املميزة، ونبحث عن اأ�صياء 
�صامر التي تركها قبل �صنني يف القد�ص، وي�صتاق اإليها، وعن اأّمه 
التي ل حت�صنه منذ �صنوات الإغت�صاب العجاف، وعن تفا�صيل 
يومه ومقاطع لياليه الطوال، وعن هواياته املقتولة، ورغباته 
املطمورة، وعن اأمنياته ال�صغرية التي �صتظل ثابتة مثل �صيف 
التي  �صلوعه  خيول  وعن  العنيدة،  العا�صفة  و�صارية  البحر 
الذي  الفتّي،  ال�صاخب  النهر  لتك�صف عن  تتفلّت من حب�صها، 
ينبع من �صويداء �صدره، و�صي�صّب يف جبل الزيتون، الكنعاين، 
�صاهد فل�صطني العايل، مروراً بع�صقالن الرباط وحيفا الق�ّصام، 
وبدءاً من قّبة الربتقال والقيامة، وحتى ل جتد امراأة �رشورًة 
لرتداد ما قالته اأّم امل�صلوب الثاين، باأن الوقت اآن واأزف لهذا 

الفار�ص كي يرتّجل .
يا �صامر ! اأنَت الأن فل�صطني ، و�صعبك يتنّف�ص يف ظهرك 
مللهاة  جوقة  اأو   ، العتمة  لكربالء  جوقة  فهم  الباقون  اأما   ،
اأن  اإىل  زينتك  واأكمل   ، املو�صم  ينت�رش  فا�صمد حتى  ماجنة. 

نقيم ال�صامر الكبري .



شهادة:



نصوص املدينة
المتوكـــل طـهالــقــدس



191

الِشعر والقدس

ال�صِعر ما لي�ص يف غريه! هو املده�ص واملفاجيء،  يف 
هو الذي مينحني ما اأنا فيه وما اأنا عليه، هو الذي يجددين 
ويعذبني  ويغنيني  ميتعني  الذي  وهو  ويفجئني،  ويجدين 
ويعزيني، ل اأعرّفه ول اأعرفه لكنه يعرفني ويعرّفني، ليقول 
كل  وليحفروا  مذهب،  كل  وليذهبوا  قالوا،  ما  رون  املنَظّ فيه 
ل  اأمر  هذا  والبناءات،  املنطلقات  لكل  وليوؤ�ص�صوا  الأنفاق، 
تتلّب�صها  هواج�ص  عندي  فال�ِصعر  ي�صغلني،  ول  يعنيني، 
الإيقاعات، اأو اإيقاعات تتلّب�صها الهواج�ص، اأو دفق من الرهبة 
اأو ال�صتمتاع. ل حدود للكالم كما ل  اأو الّت�صاع  اأو اخل�صوع 
حدود للحوا�ص و لحدود ملا ي�صيبنا، فال�ِصعر هدية اهلل لنا 
لنقفز يف ال�ِصعر واإليه، لرنكب اأو لنقفز عن ما ل نريد اإىل ما 
لنبداأها من جديد. هو  اأو  الأ�صياء من جديد،  لنقول  اأو  نريد، 
هدية اهلل لنا باعتباره املجاز، املجاز اإىل لغة اأخرى، اأي واقع 
ال�ِصعر  معاً. يف  املو�صوع  وهو  الذات  وهو  املجاز،  هو  اآخر. 
نلتقي اأو نتماهى اأو نتذّوت، كّل �صيء ي�صبح كل �صيء، عال 
�صائل ل فوارق فيه ول فوا�صل، فال�ِصعر كاملاء، ل تفرّق فيه 
نقطة عن نقطة . دائماً كنت اأ�صعر اأن املو�صيقى كاملاء اأو املاء 
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كاملو�صيقى.
وعندما اأدركُت احلرَف و�رشُت اأقراأ راأيت اأن العرب القدماء 
كانوا ينقدون اأ�صعارهم با�صتعمال تعابري املاء، فاأعجبني ذلك 

اأيُّ اإعجاب .
اأو  يحتكر  اأحد  ول  القول،  اأو  ال�ِصعر  يحتكر  اأحد  ول 
يغت�صب املن�ّصة ، ول اأحد يّدعي اأنه قال �صعراً فانتهى ال�صعر، 
نحن ال�صعراء الفل�صطينيني ، نقع حتت �صيف جنومية بع�ص 
واإذا  كبارنا،  قاله  قورن مبا  �صيئاً  قلنا  فاإذا  الكبار،  �صعرائنا 
من  �صنمّية  هذا  اأن  واحلقيقة  اإىل جنومنا،  ُرّد  �صيئاً  ابتدعنا 
نوع ما.  النا�ص حتب اأن تعبد النجوم وحتب اأن تقيم الأ�صنام 
ال�صت�صهال  من  كنوع  النمذجة  اإىل  متيل  اجلماهري  اأي�صاً. 
الذين  بكبارنا  هنا  ن�صكك  ول  ال�صعبوي،  الرتميز  من  وكنوع 
�صبقونا، فهم كباٌر ب�صعرهم وق�صيتهم و�صعبهم، مهما قيل عن 
الذي كان  العام،  التاريخي املواتي واملزاج  الروائع والظرف 
اإن ال�صعراء  را�صخاً وم�صجعاً، ولكن من اخلطاأ اجل�صيم القول 
هذا  عند  مياومة  عمال  هم  معظمهم،  اأو  كلهم  الفل�صطينيني، 
الكبري اأو هذا النجم، كل �صاعر هو ق�صة، وكّل �صاعر �صوت، وكل 
�صاعر �صورة، وكل �صاعر له معوله الذي يحفر فيه �صخرته 
وغّنى  وراأى  قال  �صاعر  كل  لنف�صه.  ارت�صاها  التي  اأر�صه  اأو 
وو�صف واأمتع وا�صتمتع. كل �صاعر لديه مو�صيقاه، التعددية 
دليل على واحدية ووحدانية اهلل، ومن اخلطاأ اخت�صار �صعرنا 
الفل�صطيني يف �صاعر واحد اأو اثنني . فل�صطني املتعددة دليل 
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اأنها الأر�ص الواحدة التي قراأَتها ثالث ر�صائل �صماوية،  على 
فال ميكن ل�صاعر واحد اأن يخت�رشها اأو يختزلها، اإنها الأر�ص 
اإل لق�صاء يف  احلبلى دائماً، وما جعلها اهلل حبكة احلبكات 

نف�صه وقدر يف تدبريه .
و�رشّها،  ال�رشيف  القد�ص  و�رشّتها  املقد�صة  الأر�ــص 
املقروءة القارئة، املعروفة العارفة منذ فجر التاريخ وحتى 
يومنا هذا، هي حبكة احلبكات كما تلت، حبكة الدين وحبكة 
التاريخ وحبكة ال�رشاع، بقدر قد�صيتها بقدر تدمريها، وبقدر 
غمو�صها احلارق بقدر حرقها املتعمد، وكاأنها مدينة ل تعي�ص 
اإل على حد ال�صيف، وكاأنها مدينة تعي�ص على الهاوية من كل 
تدمرياً  الف�صاد،  املحتُل  فيها  واأدركناها حمتلة، يعيث  �صيء. 
وحتويراً وتغيرياً، باحثاً عن �صاهٍد لأوهامه ومنّقباً على دليٍل 
يوؤكد اأحالمه اخلرافية، فلما عجز، اأخذ ي�صتنطق احلجارة التي 
ل تنطق اإل باحلقائق، ول يجد حتت الأر�ص �صيئاً، فاأخذ ُيغرّي 
ظهر الأر�ص، ول ي�صت�صلم اأهل املدينة فاأخذ بطردهم. ال�ِصعر 
هنا �صاهد حّي وحيوي على حلظة يتجرد فيها املحتل من كل 
اأمام نف�صه واأمام الآخرين.  الدعاوي املتنورة التي تدّرع بها 
التحري�ص  يف  وامل�رشوع  ال�رشعي  دوره  ميار�ص  هنا  ال�ِصعر 
الذي ل يذوب، ونحن هنا ل نتحدث عن  وا�صتلهام املوروث 
اأن  القيم اجلمالية بقدر احلديث عن القيم الأخالقية. وعندي 
القيم اخُللقية هي معيار حقيق، وليقل النقاد ما يقولون، القيم 
اجلمالية على اأهميتها هي ال�صكل الذي يذهب ويجيء ح�صب 
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املزاج وح�صب الذائقة املتغرية، ونحن هنا نتحدث عن القد�ص 
العربية والإ�صالمية، يعني، نحن هنا عراة اأمام اأنف�صنا، اأمام 
القد�ص،  اأمام  م�صاواة  ل  وجودنا،  واأ�صا�ص  وجوهرنا،  �صدقنا 
ول تهرب اأو متلّ�ص اأو رخاوة اأو ليونة. بقدر جاللها وهيبتها 
واأ�رشارها يكون ال�ِصعر، بقدر غمو�صها وقد�صيتها وعمق حبكتها 

يكون ال�ِصعر .
عن  املت�صّمن  ديــواين  ويبو�ص«،  اإيليا  »ديــوان  يف 
القد�ص، حّقاً ارتبكُت اأمام هذه املدينة العظيمة، ارتبكت ما 
بني القوِل والقول، ما بني �صيولة ال�ِصعر واندفاعه، وما بني 
�صناعة النرث وهدوئه، التقّدم بني يدي هذه املدينة والكالم 
يف  ع�صُت  لقد  ا�صتعداد.  اإىل  ويحتاُج  وثقيٌل  مربك  اأمامها 
باإمكاين،  يعد  ل  حتى  كله،  �صبابي  �صنوات  املدينة  هذه 
يقال،  كما  حجاب  القرب  و�صدة  ندخلها.  اأن  �صعبي،  كما 
مدينتي  هي  كم  اكت�صف  اأي�صاً  جعلني  الُقْرب  هذا  ولكن 
ديواين  يف  كله.  الكون  يف  لها  مثيل  ول  وفريدة  خا�صة 
اأبكي بني  واأن  اأهدهدها،  واأن  اأُغّني ملدينتي،  اأن  اأردت  هذا، 
واأن  واقراأ  نف�صي،  اأُطمئن  واأن  اأُطمئنها  و  اأوا�صيها  و  يديها 
الطويلة،  اأحزانها  اأ�صاطرها  اأن  اأردت  �صياأتي.  عما  يل  تقراأ 
اىل  حتولوا  الذين  املجرمون  ودّمرها  الغزاة  هدمها  عندما 
اأقدم  واأن  ال�صباح،  يف  القهوة  معها  اأ�رشب  اأن  اأردت  تراب 
بابها  على  اأزرع  واأن   ، �َصعرها  اأم�صط  واأن   ، الفطور  لها 
وردة، واأردت اأن اأمالأ رئتي من هوائها، واأردت اأن اأذكر ا�صم 
واأردت  م�صاجدها،  على  الآذان  اأرفع  واأن  �صوارعها،  اهلل يف 
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اأعلى  على  اأقف  اأن  واأردت  كنائ�صها،  يف  �صمعة  اأُ�صيء  اأن 
ربوة فيها، اأمل�ص ال�صماء املمتدة فوقها، اأردت اأن اأقول لها 
واأعرف  فيها،  َحجر  كل  واأعرف  كلها،  اأ�صماءها  اأعرف  اإنني 
واأعرف  بحبها،  ُفتنوا  الذين  والأنبياء  وامللوك  التقاة  كل 
الذين  كل املت�صوفة والعابدين والزّهاد والكّتاب وال�صعراء 
مرتاً  منك  اأريد  اإنني  لها  اأقول  اأن  اأردت  الأبد.  اإىل  ع�صقوها 
واحداً، اأُدفن فيه حتت زيتونة على جبل الطور اأو حتت تينة 
ال�صامن  اأنا  لأين  اإنها يل،  اأقول  اأن  اأردت  املكرب.  على جبل 
لكل  احلقيقية  ور�صالتها  وتعدديتها  وقد�صيتها  حلريتها 
الأحد،  الواحد  وعبادة  والت�صامح  املحبة  ر�صالة  العال، 
دون متييز اأو عن�رشية اأو احتقار اأو ا�صتبعاد، اهلل واحد يف 
حتى  ومتايزوا   ، اأرباباً  جعلوه  النا�ص  ولكن  الأماكن،  كل 
لها  مثيل  ل  التي  مدينتي  يف  القد�ص،  يف  اإليه.  بالتقرب 
اأن  حتى  والزُّهاد  الُعّباد  وقبور  العبادة،  جدران  تتجاوز 
لأن   ، الدين  اختالفهم يف  رغم  املكان  ذات  يزورون  النا�ص 
كان  �صعراً  قول،  من  قلته  وما  وا�صع،  قلب  ذات  مدينتي 
مني  كان حماولة  اإمنا   ، اأو غريه  الديوان  هذا  نرثاً، يف  اأو 
لحتفل مبدينتي يف قلبي اأولً، ثم احتفل بها مع العال. ل 
ال�رشيف  ميكن اختزال املدن يف ق�صائد، فما بالك بالقد�ص 
التعبري،  هذا  جاز  اإذا  الفهم،  من  نوعاً  كان  فعلته  ما  ؟ 
الأمر جهد ما، جتميع للتفا�صيل،  اأي�صاً يف نهاية  الق�صيدة 
حاولت  لهذا  نظام خمتلف.  اإقامة  يف  رغبة  تركيب،  اإعادة 
فماذا  الدقيق،  الكلمة  موقع  هو  هذا  لي�ص  رمبا  اأفهم،  اأن 
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اأمام  ولكن  القلب،  تاأخذ  التي  املو�صيقى  اأمام  الفهم  يعني 
القد�ص ، بكّل هذا الغنى وكل هذا التعقيد والرتكيب، حاولت 
كثري  فيه  اإيليا  ديوان  كان   ، ال�صبب  لهذا  رمبا،   ، اأفهم  اأن 
اأو  الفهم  ا�صتعادة  اأو  الفهم  على  ي�صاعدنا  النرث  النرث،  من 
اأنا من النوع الذي يرغب  اإعادة الفهم. ولأكن �رشيحاً هنا، 
يف الغناء، يف التدفق والنفجار، ولكن القد�ص اأجربتني اأن 
اأتروى قليالً لكت�صف كنوزها وطبقاتها املتعددة وتواريخها 
التي  وروايتي  متعددة،  روايات  للقد�ص  نعم،   . املختلفة 
فماذا  عديدة،  روايات  بني  من  واحدة  رواية  هي  اأُ�صدقها 
حقيقة،  ال�ِصعر  اأي�صاً،  يقني  ال�ِصعر   . بروايتي  ال�ِصعر  يفعل 
ما  الآخرون  وليوؤلف  يل،  مدينتي  اأكتب.  ولهذا  اأُغّني  ولهذا 
اأرادوا من روايات عنها، فالعال ي�صري وي�صتمر بالإميان ل 
الأر�ص التي  اأكرث مدن  القد�ص هي  بالريا�صيات، ولهذا فاإن 
وحول  ملكيتها  وحول  حولها،  وخالفات  �رشاعات  �صهدت 
وقور�ص  و�صنحاريب  بنبوخذ ن�رش  دفع  الذي  فما  قد�صيتها، 
اإىل  ديان  ومو�صيه  واللّنبي  وهرقل  والأ�صكندر  وفرعون 
ال�صعراء  ق�صائد  كما  ق�صيدتي  ؟  ملكيتها  واّدعاء  احتاللها 
اإنها   . قول  من  ما ميكن  باأكرث  ذلك  على  ترّد  الفل�صطينيني 
الهزائم  واأمــام  وتعقيده،  امل�صهد  تركيب  فاأمام  مدينتي، 
اإىل  اأعود  الفريدة،  والبالغة  الف�صاحة  وتوالد  نعي�ص،  التي 
 .. اأكرث  ول  اأقل  ل   .. مدينتي  اإنها  ك�صوكة:  العاري  الكالم 

اليوم وغداً واإىل اأبد الآبدين .



مقاالت عن القدس: 
كتبت العام 1999م
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مقاومة املكان املقدس .. 
آليات التطبيع ونقيضه

يطرب،  ول  َي�رَشُ  ل  �صنوات  منذ  القد�ص  عن  احلديث 
منقذ  بن  اأ�صامة  به  �صعر  مبا  ت�صعر  فاإنك  تزورها  عندما 
القد�ص  الفرجنة.  وحكم  اإذلل  تعاين  وهي  القد�ص  زار  عندما 
الآن وباخت�صار ودون اخلو�ص يف تفا�صيل حمرجة وخمجلة، 
بو�صة  ُوتبدل  وُتغري  وتهود،  ومتحى  وتخرتق  متزق  مدينة 
اأهلها،  حما�رشة  على  املحتل  ويعمل  جــداراً،  جداراً  بو�صة، 
والألعيب  بال�رشائب  امــراأة،  امــراأة  �صاباً،  �صاباً  بيتاً،  بيتاً 
واملوؤامرات املخابراتية والتهديد بالطرد والتوقيف وعدم منح 
الأوراق الثبوتية وباقي اأوراق املواطنة والبقاء التي تكت�صب 
اأهمية كربى لل�صمود اليومي واحتمال احلياة يف القد�ص، ول 
يكتفي املحتل بذلك، فهو ي�ّصهل كل اأنواع اجلرمية والنفالت 
والنحالل والتفكك الأ�رشي والأخالقي، واملحتل يغ�ص الب�رش 
عن اخلالفات العائلية والقانونية وحتى الف�صائلية ما دامت 
ت�صب يف م�صلحته وم�صلحة بقائه، واملحتل ا�صتطاع اأن يطرد 



200

اأو ي�صهل طرد املوؤ�ص�صات الفل�صطينية ذات ال�صبغة ال�صيادية 
اأو ال�صبيهة بها، وا�صتطاع املحتل اأن يغلق اأو اأن يعمل على 
التي  والأجنبية  والعربية  الفل�صطينية  املوؤ�ص�صات  كل  اإغالق 
اأو التعليم داخل  اأو الرتبية  اأو الفن  تعمل يف جمال الثقافة 
مدينة القد�ص. وا�صتطاع املحتل اأن ي�ّصور املدينة املقد�صة بعدد 
من الأ�صوار التي ل ت�صهدها مدينة يف التاريخ من قبل، فهناك 
اأ�صوار من ال�صمنت، وهناك اأ�صوار من الأ�صالك ال�صائكة وهناك 
اأ�صوار من امل�صتوطنني، وهناك اأ�صوار من ال�صوارع اللتفافية، 
والأهم من كل ذلك، هناك اأ�صوار من ال�صياغات الدبلوما�صية 
اأن  للمحتل  ت�صمح  والبعيد،  القريب  والدعم  الدويل  والتواطوؤ 
ذلك  له  يهيئ  اأو  واأن ميتلكها  ي�صّورها  واأن  بالقد�ص  ي�صتفرد 
حتى حني.  اإن ال�صور الدبلوما�صي الذي ي�صور القد�ص ويف�صلها 
عن حميطها وبيئتها و�صعبها يقابله اأو يدعمه ويقويه �صور 
ال�صكوت  ارت�صوا  ن  مٍمَّ الأل�صن املربوطة والقلوب اخلاوية  من 
اأن  ورغم  كله،  ذلك  ورغم  ولغة.  ديناً  للقد�ص  انت�صابهم  رغم 
املواطن املقد�صي غري معرّف قانونياً حتى اللحظة مبا يفيد 
مواطنته وامتالكه لبيته اأو مدينته – فهو يحمل ثالثة اأنواع 
هذا  اأن  األ   – بينها  فيما  املت�صاربة  الثبوتية  الوثائق  من 
املواطن املحا�رش واملهدد واملالحق بكل �صي هو الذي يهب 
يف كل حلظة ليحمي الأق�صى ب�صدره العاري، وهو من يهب 
لنجدة الكني�صة اأو امل�صجد اأو املقربة اأو البيت الذي يحا�رشه 
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التي  املوؤامرات  كل  ورغم  املقد�صي  املواطن   . امل�صتوطنون 
الثقيل  قدره  املثقلني  كتفيه  على  يحمل  اإنه  اإل  �صده  حتاك 

واملقد�ص.
ا�صتيطانية  هجمة  واأعمق  اأقــوى  اليوم  القد�ص  ت�صهد 
باإفراغ  اإذ يقوم املحتل فعلياً  اإحاللية يف تاريخها احلديث، 
حي  يف  الأ�صليني،  مواطنيها  من  القد�ص  من  كاملة  اأحياء 
الب�صتان وال�صيخ جراح ويف قلب املدينة القدمية، يرتافق ذلك 
مع ت�صمني امل�صتوطنات املحيطة بالقد�ص من جهة، م�صتوطنة 
معاليه ادوميم �صمالً وحتى جيلو جنوباً، واملحتل يقوم الآن 
يتم  ت�صوية  اأّي  قبل  والوقائع  الواقع  الزمن وفر�ص  با�صتباق 
التو�صل اإليها فر�صاً اأو طوعاً، مع الأخذ بعني العتبار اأن اأّي 
ت�صوية �صيا�صية �صتكون �صمن موازين القوى احلالية ل�صالح 
املحتل بالتاأكيد، و�صتكون التنازلت والت�صويات على ح�صاب 

الطرف الأ�صعف.
التي تختطف من  القد�ص  الآن و�صف مدينة  ل ميكنني 
تاريخها وهويتها، فالنفاق وعزل الإحياء العربية وتطويقها 
زاوية  كل  يف  امل�صتوطنني  ودفع  والتمدد،  النمو  من  ملنعها 
ويف كل بيت مقد�صي، عدا الكامريات التي تراقب حتى الذباب 
يف املدينة، والتواجد ال�رشطي واملخابراتي الكثيف، والوجود 
�صارع، واحلرف  واليهودية يف كل  الإ�رشائيلية  للرموز  الدائم 
احلياة  وع�صكرة  والالفتات،  اللوحات  يغطي  الذي  العربي 
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وت�صميمها بالفوبيا الأمنية التي تراها يف كل زاوية، يجعل من 
مدينة القد�ص مدينة غريبة وبعيدة. اأما امل�صجد الأق�صى فاإن 
زيارته خماطرة، ففي اأّي حلظة قد تفاجاأ ب�صوائب امل�صتوطنني 
عنا�رش  با�صتنفار  تفاجاأ  اأو  اأرجائه،  يف  يطوفون  املتطرفني 
ما  وعــادة  ما،  هدف  على  وهجومهم  الإ�رشائيلية  ال�رشطة 
يكون �رشة حتملها قروية فل�صطينية ت�صللت من اأحدى القرى 
القريبة لت�صلي ركعتني يف امل�صجد الأق�صى، وقد تفاجاأ باأن 
امل�صجد  بوابات  دخول  من  مبنعك  اإ�رشائيلي  �رشطي  يوقفك 

التي حتولت اإىل نقاط تفتي�ص ومراكز اعتقال.
ول  ثقايف  مركز  ول  م�رشح  ل  اليوم،  القد�ص  هي  هذه 
اأ�صواق  ول  عامرة  دكاكني  ول حتى  مكتبة  ول  �صالة عر�ص 

مزدحمة كما هي عادة القد�ص منذ اأن كانت.
وهدماً  وبناًء  ونب�صاً  حفراً  بالقد�ص،  ي�صتفرد  املحتل 
واإ�صافة وحذفاً، بداأ ذلك يف حارة املغاربة التي اختفت الآن، 
الذي يدعونه حائط  الغربي  اليهودي واحلائط  ل�صالح احلي 
املبكى، اأما احلفر حتت امل�صجد الأق�صى، فهي ق�صة اأخرى، اإذ 
ثبت اأن ما يقام حتت امل�صجد الأق�صى مدينة توراتية كاملة، 
اليهودية  الدينية  واملجالت  ال�صحف  يف  ين�رش  ما  غري  هذا 
اأن  ورغم  املزعوم.  بالهيكل   الأق�صى  ا�صتبدال  عن  املتطرفة 
مئة عام من احلفر والتنقيب وبدعم من �صناديق مالية ومراكز 
بحث متخ�ص�صة غربية توؤمن بالفكر القيامي والتدبريي األ اأن 
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ذلك كله ل ي�صفر عن دليل واحد يدعم اأوهام التاريخ وتاريخ 
الأوهام الذي يوؤمن به هوؤلء.

واأجدين اأرغب يف الإ�صرت�صال يف الكالم عن القد�ص وهي 
م�صلمني  من  فالفل�صطينيون،  اإحتاللها،  حلظات  اأ�صواأ  تعي�ص 
وم�صيحيني، ممنوعون من الدخول اإليها اأو زيارتها اأو التعلم 
اأو التعليم اأو تلقي اخلدمات ال�صحية، حتى اأولئك الذين لهم 
زوجات واأطفال يف القد�ص، فهم ممنوعون اأي�صا من الو�صول 
اإىل اأ�رشهم، ومنذ اأن اأكمل املحتل بناء ال�صور الأ�صمنتي حول 
القد�ص وو�صع عليه بوابات ونقاط تفتي�ص، فقد فّتت الن�صيج 
واأبو  وعناتا  والرام  ال�صواحرة  مثل  كثرية  لقرى  الجتماعي 
واحلاجز  ال�صور  اإن  وغريها.  حنينا  وبيت  والعي�صوية  دي�ص 
ونف�صي  اجتماعي  مفهوم  اإنه  اأطالقاً،  اأمنياً  مفهوماً  لي�ص 
واإن  الوعي،  ت�صيق  يعني  املكان  ت�صييق  اإن  واقت�صادي. 
تفتيت املكان يعني ميالد كتل اجتماعية تختلف يف تطورها 
وحتى يف اأهدافها. احلاجز وال�صور ونقطة التفتي�ص ومكعبات 
دورها  املحتل حول  ي�صيع  اأعمق مما  مدلولت  لها  الأ�صمنت 
اإىل  الفل�صطينيني  جماعة  تفكيك  يف  يرغب  املحتل  الأمني. 
ذرات �صغرية وكتل ب�رشية ي�صهل التحكم بها وال�صيطرة عليها 
و�صبط ن�صاطها وتوجهها. اإن نظام املعازل والبانتو�صتونات 
هو نظام عن�رشي قطعاً لأنه يقوم على حماولة �صيطانية يف 
ربط كل  تطورها من خالل  وانحاللها وعدم  اجلماعة  تفكيك 
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كتلة اجتماعية اأو جغرافية بالحتالل ربطاً ع�صوياً. اإن �صكل 
على  بالعمل  الإ�رشائيليون  يرغب  التي  الفل�صطينية  الدولة 
اأقامتها هي دولة تتكون من �صت اإىل �صبع حمافظات يف�صل 
ا�صتيطانية،  وكتل  التفافية  وطرق  الكرتونية  بوابات  بينها 
بحيث تتحول هذه الدولة مع الوقت اإىل �صت اأو �صبع »دول« 
»الليكود«  يقوله  ما  اإن  ومتناق�صة.  وخمتلفة  متمايزة 
و«اإ�رشائيل بيتنا« و«البيت اليهودي« وحتى حزب »كادميا 
ل« يختلف عن هذا الطرح. اإ�رشائيل بيمينها وي�صارها ل ترى 
قيام دولة فل�صطينية حقيقية اإىل جانبها اإطالقاً. ومن هنا نفهم 
اأ�صلوب اإ�رشائيل يف اإدارة اأزمة الحتالل ولي�ص اإنهاء الإحتالل. 
ول  متجان�صاً  �صعباً  الفل�صطيني  ال�صعب  ترى يف  ل  اإ�رشائيل 
تعامله  واإمنا  �صيا�صية،  لها حقوق  اأنه جماعة  على  تعامله 
حول  دائماً  تقوله  ما  نفهم  هنا  ومن  اأفراد.  انه  اأ�صا�ص  على 
الفل�صطينيني.  والتنازلت وحت�صني م�صتوى حياة  الت�صهيالت 
اإنها تتحدث عن اأفراد لهم مطالب ولي�ص عن جماعة لها حقوق. 
اأو واثقاً بنف�صه اإىل درجة  ولكن املحتل عادة ما يكون غبياً 
والتاريخ  العراقة  الفل�صطينية ذات  الوطنية  الغباء، فاحلركة 
والتجربة، بالإ�صافة اإىل التغريات العميقة التي حتدث داخل 
الكيان املحتل ذاته، جتعل من هذه املحاولت جمرد حماولت 
توؤخر ال�صتقالل واحلرية ولكنها ل ت�صتطيع اأن متنع و �صولها 

اأو حتققها.
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اأ�صوق هذا الكالم كله للقول اإن ما ي�صمى ب�صائعة التطبيع 
تبدو كالنكتة ال�صمجة وال�صخيفة يف خ�صم هذا الواقع، فهذه 
ال�صائعة وحتت اأي تعريف لها امنا تعني اأمراً اأقل من اخل�صوع 

وال�صت�صالم لي�ص اإل.
فالتطبيع اياً يكن تعريفه ال�صيا�صي اأو الثقايف اإمنا هو 

يف حقيقة الأمر يكون على الوجوه التالية:
اإما التكيف اأو التعاي�ص مع املحتل ب�صبب اخل�صوع له 
ومل�صاحله ولواقعه الذي يفر�صه، اأو ب�صبب عدم القدرة على 
رد املحتل اأو ك�رشه اأو طرده اأو ف�صحه اأو مقاومته، ومن هنا 
يكون التطبيع اأ�صواأ حتى من ال�صت�صالم، لن يف التطبيع نوعا 
من الن�صاط باجتاه املحتل، بحيث ي�صعر هذا اأن املطبع يقوم 
بدور ما من حت�صني اأو جتميل املحتل. اأن التكيف اأو التعاي�ص 
من  يعدل  اأو  يغري  اأن  اأي�صاً  املطبع  يفرت�ص يف  املحتل  مع 
اأو  اإن التكيف  اأو يف�رش مواقفه.  اأن يربر له  اأو  روؤيته للمحتل 
التعاي�ص مع املحتل يعني عملياً العي�ص مع احلق املنقو�ص 
التطبيع  اأنواع  امل�صمار من  املنقو�صة، ويرتجم هذا  والإرادة 
اأو التي تنق�ص  يف التفاقات ال�صيا�صية العرجاء  وامل�صّوهة 
من احلقوق ومن الثوابت، كما يرتجم هذا النوع من التطبيع 
من خالل املواقف الدولية والقليمية حيث نرى املطبعني ل 
يتخذون املواقف التي يجب اأن تن�صجم مع م�صالح ال�صعوب، 
واأ�صواأ اأنواع هذا التطبيع هو ما يحاك يف الظالم من اتفاقات 
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وتكتالت حماور �رشية، يكون فيها املحتل مركز هذا التفاق 
وهو امل�صتفيد الوحيد منه. اإن التكيف والتعاي�ص مع الحتالل 
هو �صكل �صاعق من اأ�صكال الأزمة ومن اأ�صكال الهزمية اأي�صاً. 
وبالعودة اىل احلروب ال�صليبية ، فاإن فكرة م�صانعة الفرجنة 
تتفتت  اأن  اإىل  اإليه  اأدت  فيما  اأدت  عقود  عدة  ا�صتمرت  التي 
فيما  تتقاتل  بائ�صة  �صغرية  دويالت  اإىل  الإ�صالمية  الدولة 
الأحيان يلعب  الإفرجني كان يف بع�ص  اأن  اإىل درجة  بينها، 
اأيامنا، وهو اأمر وان  اأمر يتكرر على  دوراً يف توحيدها، وهو 
كان يبعث يف النفو�ص املرارة اإل اأنه اأي�صا يبعث يف النفو�ص 
ينك�رش  ما  العدو عادة  والتكيف مع  التعاي�ص  اأن  ذلك  الأمل، 
اأطالقاً.  اأحد  مع  يتعاي�ص  اأن  يقبل  ل  املحتل  لن  وينتهي، 
فاملحتل الإ�رشائيلي بالذات له من العقد النف�صية املوؤ�ص�صة 
والعرق  التميز  ال�صحية وعقدة  ال�صطهاد وعقدة  على عقدة 
اإل نف�صه، واأن  اأن يرى  اإىل كيان ل ميكن  اخلا�ص، ما يحّوله 
اأو  يتعاي�ص  اأن  ي�صتطيع  ل  الأ�صباب  لهذه  وهو  نف�صه،  يعبد 
يتكيف مع اأي طرف مهما خ�صع هذا الطرف اأو اأعطى اأو اأظهر 
قتل  يقبل  النف�صية جتعله  املحتل  ُعقد  اإن  واإخال�صه.  اأميانه 
هناك  اإن  �صديد.  باحتقار  اإليهم  والنظر  وا�صتغاللهم  الآخرين 
اأطرافاً يف املنطقة على عالقة ما باملحتل منذ اأكرث من �صتني 
هذه  يهدد  املحتل  ولكن  اأعوام،  وع�رشة  عاماً  وثالثني  عاماً 
فمرة  اأمام جماهريها،  ويخّونها  وي�صتغلها  ويبتزها  الأطراف 
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الو�صول  من  مبنعها  يخونها  ومرة  البديل  بالوطن  يهددها 
والثنية،  الدينية  بالأقليات  يخونها  ومرة  الكونغر�ص،  اإىل 
باجلوا�صي�ص  يهددها  ومرة  القت�صادي،  بالأمن  يهددها  ومرة 
والتخريب  ال�صناعي، ومرة يهددها بخلخلة الأمن الجتماعي 
وال�صحي ، واملحتل يف ذلك يعتقد اأن على الطرف العربي اأن 
يقدم ح�صن النية واأن تكون العالقة كلها على ح�صابه، جزء 
من هذه النظرة نراه فيما يقال عن ال�رشق الأو�صط اجلديد الذي 
اإ�رشائيل �صاحبة اخلربة والتكنولوجيا والتخطيط  تكون فيه 
ويكون فيه العرب اأ�صحاب املال والأيدي العاملة والأ�صواق، 
وهذه فكرة تطبيعية �صمجة بامتياز، فاإ�رشائيل فيها تعر�ص 
الكلية  روؤيتها  اأو عن  اأن تتخلى عن احتاللها  خدماتها دون 
اأن تكون  اأجل  للمنطقة و�صعوبها، وهي تعر�ص خدماتها من 
اأن  جزءاً من املنطقة بقوة املال وقوة ال�صالح، ومن الغريب 
من يعر�ص ال�صالم القت�صادي يف الت�صعينيات رجل يدعي انه 
من الي�صار ال�صهيوين، واأن َمْن يعر�ص ذات ال�صالم يف العام 
2009 رجل يدعي انه من اليمني املتطرف. لنالحظ اأن ل فرق 
اطالقاً يف التيار العام ال�صهيوين، فهو تيار ل يرى يف املنطقة 

و�صعوبها �صوى اأدوات لبلوغ اأهدافها لي�ص اإل.
واإذا كان التكيف والتعاي�ص مع املحتل �صببه قوة املحتل 
وَمْن يدعمه، فاإن ال�صت�صالم لهذه الفكرة تاأتي من النخب اأو 
تروج لها النخب اأو مبادرات ال�صعوب وقواها وقاعها املجهول، 
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فاإن م�صاألة هذا التكيف وهذا التعاي�ص ل جتد �صدى ول ترجمة 
ال�صارع  فهذا  ذلك،  على  مثال  خري  امل�رشي  وال�صارع  ــداً.  اُب
بفالحيه وعماله ومثقفيه ونقاباته قال كلمته وانتهى الأمر. 
ب�صورتها  اأن حتتفظ  على  قادرة  اأنها  ال�صعوب  ومن عجائب 
عن نف�صها دائماً وان تدافع عن تلك ال�صورة دائماً، ومن عجب 
�صاطعة  تكون  ما  عادة  نف�صها  ال�صعوب عن  �صورة  اأن  اأي�صا 
الأقليات  تلك  حتى  تذوب،  ل  ال�صعوب  فاإن  ولهذا  ومثالية، 
واجلماعات الثنية ال�صغرية التي بقيت رغم انهيار احل�صارات 
ان  الكربى. هناك ما ل يزول، هناك ما يبقى رغم كل �صيء. 
اإن �صئت هي مثال �صمن  اليهود  اأو جماعات  اليهود  جماعة 
ذاتها،  عن  اجلماعة  �صورة  قوة  على  عديدة وخمتلفة  اأمثلة 
ولهذا فاإن التطبيع، مبعنى التعاي�ص والتكيف قد ي�صتمر لفرتة 
روؤيتنا لأنف�صنا وحقوقنا  ولكنه بالتاأكيد �صينتهي، لأنه �صد 
وم�رشوعنا من جهة، ولأنه �صد البنية النف�صية للمحتل ذاته 
اأكان يف  املحتل،  اأحد.  مع  يتعاي�ص  ول  اأحداً  يطيق  ل  الذي 
العراق اأو يف فل�صطني، ورغم كل �صعاراته ودعاويه، فهو يعمل 

من اأجل اأمرين اثنني ل ثالث لهما:
الحتالل  هذا  تقليل خ�صائر  ورغبته يف  اولً،  م�صاحله 
ثانياً، وما عدا ذلك فكلها اأكاذيب ت�صلح للف�صائيات لي�ص اإل.
وجه اآخر من وجوه التطبيع يتمثل يف تلك املنظومات 
طواقم  عادة  لها  وترّوج  حتملها  التي  والجتماعية  الفكرية 
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الكمربدور الثقايف املمولني جيداً، ويف احلقيقة فلي�ص هناك 
الروؤية  الثقايف وبني  الكمربدور  اأو فجوات بني هذا  م�صافات 
ال�صيا�صية الكلّية للُمَمَوّل، ولكن هذا الكمربدور الذي �رشعان ما 
ميتلك اأو يوؤ�ص�ص منظمة غري حكومية يكون لها اأذرع اإعالمية 
وتاأثريات �صيا�صية وملعان �صحفي واأعالمي، �رشعان ما يبداأ 
يف اأطالق تلك املنظومات الفكرية والجتماعية، فمدينة القد�ص 
اأن تكون  مدينة تعاي�ص، وهي مدينة هلل فقط، وهي بدلً من 
حمتلة فهي متتلئ بالن�صاء املعنفات اأو متعاطي املخدرات، 
متاماً، كتلك احلملة التي وزعت الكتب على حواجز الحتالل 

يف ال�صفة، مع احرتامنا للنوايا طبعاً.
هذا الكمربدور الثقايف امُلَموَّل عادًة ما ي�صتند اإىل القول 
اإن ا�صتدراج الإن�صاين يف العدو هو اأمر �صحيح، واإن حماولة 
اللتقاء باملحتل يف منت�صف الطريق هو احلل، واإن الت�صارك 
اأو اجلدل اأو احلوار �صيوؤدي اإىل نتائج مرجوة. اإنها ذات الأفكار 
التي طرحت يف الهند وجنوب اأفريقيا ويف اأنغول ويف اليمن 
ويف اجلزائر. امل�صكلة اأن هذه الأفكار حمولة من الغرب ذاته، 
مع احرتامنا وتقديرنا للنوايا والروؤى احل�صنة. امل�صكلة هنا اأن 
هذه الأفكار تاأتي عن �صعف وعن قلة ثقة بال�صعوب وقدرتها 
على الفعل والإبداع. اأكرث من ذلك، هذا الكمربدور الثقايف – 
ومهما حاولنا اأن جنّمله – فانه يعمل يف اجتاه اآخر خطري، 
واخللخلة  والتفكيك  والتيئي�ص  التثبيط  مبهمة  يقوم  اإنــه 
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الفكرية والجتماعية وحتى ال�صيا�صية، ول نبالغ يف ذلك اأبداً، 
انتقا�صها  قد مت  الدول  �صيادة  اأن  العتبار  اأخذنا بعني  ومع 
وقوانني  عالية  دولية  هيئات  ميالد  خالل  من  بها  وامل�ص 
عاملية تفر�ص على الدول الإميان بها والعمل بها مثل حقوق 
الإن�صان والبيئة واجلندر وما اإىل ذلك، فاإن الكمربدور الثقايف 
وال�صيا�صي يلعب دوراً يف عملية اإنقا�ص �صيادة الدول بذات 
الطريقة. وفيما يخ�ص مو�صوعنا وهو القد�ص، فاإن كثرياً من 
مع  تن�صق  اأن  دون  العمل  لها  ل ميكن  واملوؤ�ص�صات  الهيئات 
وهي  الإ�رشائيلي،  اجلانب  يف  لها  �صبيهة  هيئة  اأو  موؤ�ص�صة 
ل ت�صتطيع اأن تعمل دون اأن تثبت اأن ل عالقة لها بدعم َمْن 

ت�صّميهم اإرهابيني اأو الإميان باأطروحاتهم.
بعيد  باأمر  ُتعنى  قد  موؤ�ص�صة  ا�صم  يتخذ  هنا  التطبيع 
اأو الفن، ولكنها جزء من تلك املنظومة اخلطرية  عن الثقافة 
اأن  القادرة على  اأن تكون الرقيب والعني والأداة  اإىل  الهادفة 
�صد  اأننا  منه  يفهم  �صيئاً  هنا  نقول  ول  ت�صيب،  اأن  اأو  مت�ّص 
موؤ�ص�صات املجتمع املدين، على الإطالق من ذلك، اإن موؤ�ص�صات 
املجتمع املدين هي موؤ�ص�صات تقوم على املبادرة والتمويل 
الذاتي، والأهم، تقوم على الرغبة احلقيقية يف خدمة املجتمع 
اإىل جوار الدولة، ل اأن تكون مماحكة للدولة اأو رديفاً لها اأو 

بديالً لها يف اللحظة املنا�صبة كما يخطط املحتل عادة.
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اإن مثل هذا الكمربدور الثقايف هو امل�صئول عن ترويج 
التي  املتعددة  امل�صتويات  اللقاءات على  برامج  ون�رش  اأفكار 
الكبرية  املوؤمترات  ال�صباب وتنتهي بعقد  تبداأ من مع�صكرات 
التي ي�صارك فيها كبار املثقفني وال�صيا�صيني، وهو امل�صئول 
عن اإنتاج الأعمال الفنية وال�صينمائية التي ُيَقدَّم فيها الآخر 
اخلطاب  اإنتاج  عن  امل�صوؤول  وهو  واإن�صانياً،  مقبولً  املحتل 
الإعالمي الذي يتحول فيه الآخر املحتل اإىل وجهة نظر اأخرى 
اأو  اأن املحتل  املمول يكت�صف فجاأة  الكمربدور  اإل، هذا  لي�ص 
الآخر على اأطالقه جمرد راأي معاك�ص ل غري.. وبالتايل نتعود 

على اإعالم يقتل املقاومة ب�صبب املو�صوعية واملهنية.
الدفاع  على  وقادر  الهجوم  على  قادر  الكمربدور  وهذا 
وقادر على التجنيد وقادر على ال�صطفاف وقادر على التلميع 
اأن  على  وقادر  معه،  يقف  ملن  رافعة  ي�صكل  اأن  على  وقادر 
اأو يوؤيده، وهو مدعوم من الآخر  يعّتم على َمْن ل يقف معه 
املحتل ومن يقف معه، فاإذا به حممي جيداً، حتى اأن الدول 
ف�صالً عن ال�صعوب ل ت�صتطيع القرتاب منه. يف فل�صطني، ويف 
ذروة النتفا�صة الأخرية كانت هناك دعوات من هذا الكمربدور 
اإىل اجلنون، مثل التوقيع على بيانات �صد بع�ص  تدعو حقاً 
اأعمال املقاومة اأو اخلروج يف مظاهرات ت�صامناً مع �صحايا 
تفجريات ح�صلت يف هذه املدينة الأوروبية اأو تلك. اجلنون يف 
هذه الدعوات اأن املدن الفل�صطينية نف�صها حما�رشة ومهددة 
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وتعي�ص ما ي�صبه املجاعة. اإن هذه الرفعة الأخالقية املدعاة 
ل تف�صري لها �صوى اأن هذا الكمربدور عنده من الّدعاء والكذب 
اأن يت�صامن  والت�صويه ما يجعله يطلب من �صعبه املحا�رش 
مع ال�صعب الربيطاين يف حمنة التفجريات التي �رشبت لندن. 
الإرهاب  اأ�صكال  كل  و�صد  لندن  تفجريات  �صد  اأننا  العلم  مع 

والعنف والكراهية.
يلقى هذا الكمربدور الدعم الكايف من النخب ال�صيا�صية 
امل�صبوهة،  اأو  املنقو�صة  التفاقات  يف  فعلياً  املتورطة 
وتتحول العالقة بني الطرفني اإىل عالقة خا�صة اإىل درجة اأن 
هذا الكمربدور عادة ما يتلقى مكافاأت خمتلفة مثل اجلوائز 
وتتحول  والإعالمي.  ال�صحفي  واللمعان  والتمثيل  والتوزير 
هوؤلء  يكون  اأن  اأو  هوؤلء،  مثل  يقودها  اأن  اإىل  برمتها  البلد 
هم البلد اأي�صاً. اإن جناح الآخر اأو املحتل اأو كالهما بتكوين 
البلد.  هذا  اأي جمتمع يعني حتقق حلم  نخبة مثل هذه يف 
وزارة  و�صعتها  التي  اخلطة  حتتوي  اأن  اأبداً  غريباً  يكن  ول 
اخلارجية الأمريكية يف عهد بو�ص البن على بند �رشيح ين�ص 
على ت�صمني النخبة املثقفة يف البلدان العربية املوؤمنة بذات 
الأمريكية  اخلارجية  على  غريباً  ولي�ص  والتوجهات،  الأفكار 
العمل يف ميدان الثقافة والفن والأدب، فالف�صائح املدوية يف 
اخلم�صينيات وال�صتينيات وتورط اأدباء كبار بها ما تزال يف 

البال.
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وراء ف�صائيات تعّدل  الذي يقف  الثقايف هو  الكمربدور 
وراء  يقف  الثقايف  والكمربدور  وتغرّيها،  النمطية  ال�صور 
�صحف وجمالت واأفالم، ووراء موؤ�ص�صات ومواقف واجتاهات، 
القد�ص  اأقل.  اأو  اأكرث  القد�ص، جزء من هذا،  يف فل�صطني، ويف 
التي يعلن عنها هذا العام اأنها عا�صمة للثقافة العربية ثم 
ل ي�صتطيع اأحد اأن ي�صلها، ول ي�صتطيع اأحد اأن يقيم ن�صاطاً 
اأن  اأحد  يريد  ل  الذي  الكبري  ال�صوؤال  تطرح  اإمنا  فيها،  واحداً 
اأو نتعاي�ص مع القد�ص حمتلة، ومن ثم  يطرحه، فهل نتكيف 
ن�صتغل هذا الو�صع كما ي�صتغله املحتل؟! ل اأعرف الإجابة .. 

حتى الآن على الأقّل؟!
اأحد من الذين يزورون رام اهلل  اأن ل  اأعرفه الآن  كل ما 
اأختام املحتل،  القد�ص دون ت�رشيح ودون  ل ي�صتطيع زيارة 
اأنا �صد التكيف واأنا �صد التعاي�ص مع حمتل، اأنا ل اأطيق اأن 
اأطرب لأغنية قاتلي، ول يعنيني اأن �صالونه جميل ومرتب، ول 
اإن بيوتنا  اأنه دقيق وعلمي وحري�ص واإداري ناجح،  يعنيني 
مه�صمة كابية  وحدائقنا مهملة، ولكن هذه البيوت هي التي 
اأريد  ول  مي�ّصها.  اأن  لأحد  ن�صمح  ول  غريها،  نريد  ول  نريد 
اأن  اأريد  ول  حمتلي  اأو  قاتلي  اأو  عدوي  ب�صالون  اأحتفل  اأن 
ا�رشب ال�صاي يف حديقته، ل اأريد على الإطالق. األي�ص يف الأمر 
بع�ص فانتازيا. العرب يحتفلون بثقافتهم يف مدينة حمتلة 
اأجل  العمل من  الأجدر  األي�ص من  اإليها..  الو�صول  ل ميتلكون 
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ا�صتعادتها اأولً.. ولكن هذا كالم كبري، األي�ص من الأجدر و�صع 
�صيا�صة اعرتا�صية متنع حمتلها من طرد مواطنيها؟! لي�ص من 
مدينة  على  العن�رشي  هجومها  اإ�رشائيل  تعّمق  اأن  ال�صدفة 
القد�ص يف الوقت الذي نحتفل فيه بالقد�ص عا�صمة للثقافة!!  
اإن اأطرافاً عربية معنية ت�صتطيع اأن توقف املحتل عند حّده 
بكلمة واحدة،  نعم بكلمة واحدة. باهلل عليكم، األ يعود الكالم 
مدينة  يف  بها  والحتفال  الثقافة  حول  معنى  بال  الآن  كله 

تتغري كل يوم ؟؟
�صا�صات  خــالل  مــن  عليها  نتفرج  جميعاً  وعــدنــا 
التلفزيون. اإن خطورة التكيف اأن نحتمل جميعاً فكرة �صياع 
املدن، �صبته ومليلة وال�صكندرون والقد�ص وجزر اأخرى هنا 
التطبيع هو جزء  والتعّود عدو يجب قتله،  العادة   . وهناك 

من العادة والتعود.
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املقاومة يف مواجهة خطاب 
التطبيع واألزمة

اأنه خطاب ينحو اإىل  ما مييز اخلطاب العربي الر�صمي 
انه  املختلفة،  والحتاللت  الهزائم  مع  والتعاي�ص  التكيف 
خطاب من ال�صعة واملرونة والحتيال بحيث ي�صتطيع اأن يقلب 
احلقائق ويزور الوقائع، ما يدفع اإىل القول اإن اخلطاب املتكيف 
عادة هو خطاب كاذب وخمادع، ل يقراأ الواقع من جهة ول 
اأخرى، لذا فاإن اخلطاب املتكيف  يف�رشه ول يحلله من جهة 
اأو  لل�صفقة  مثرية  بطريقة  وتوفيقياً  تلفيقياً  يكون  ما  عادة 
اأو كل هذا الأمور جمتمعة . يظهر التلفيق  اأو البكاء  ال�صحك 
يف هذا اخلطاب من خالل تقدمي مناذج متعددة املرجعيات 
ومتناق�صة الأيدلوجيات، اإىل درجة اأن هذا اخلطاب يحتمل كل 
�صيء يف ذات الوقت، ومن العجيب اأن مثل هذه النماذج تقدم 
اإىل اجلماهري دون اإح�صا�ص بالذنب اأو اخلطاأ اأو تبكيت ال�صمري، 
الفكر والدين  اأن يقوم على تقدميها رجل  اأي�صا  ومن العجب 
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والإعالم ورجل ال�صيا�صة، لت�صكيل ف�صاء �صيا�صي ثقايف ناظم 
يكت�صب �رشعية بفعل قوة الروافع وامل�صخات الر�صمية، ومن 
يتطوع معها اإغواًء واغراًء ورغبة منها يف الندماج والك�صب. 
واإذا كان التلفيق �صفة اخلطاب فاإنه ين�صحب على كل اأمر اآخر، 
فالتعليم يرتاوح بني التلقني والتقليد وادعاء الإبداع والبحث، 
والتخطيط،  الع�صوائية  بني  ما  ي�صطرب  املدينة  وتخطيط 
النهائية  الروؤية  تغيب  حيث  اجلماهري،  مع  العالقة  وحتى 
للتعامل مع اجلمهور، فالدميقراطية اإدعاء براق ي�صتخدم ح�صب 
مقايي�ص ومعايري تكر�ص القمع، اأو يعاد اإنتاجها بطريقة غاية 
يف اخلداع والحتيال، بحيث تتحول الدميوقراطية - كمفهوم 
يتم  خمادع  �صيا�صي  �صلوك  اإىل   - وتقاليد  عراقة  له  غربي 
مفهوم  يتحول  وهكذا  اإياها،  القوى  مراكز  تثبيت  خالله  من 
الدميوقراطية اإىل �صيف يذبح حامله. الدميوقراطية بالذات هي 
الو�صفة الناجعة من اأجل التفتيت والتفكيك بدلً من ان تكون 
مفهوماً واأداة  لال�صتقرار ال�صيا�صي والجتماعي، ذلك اأن تلفيق 

املفهوم يوؤدي اإىل تلفيق التطبيق وبالتايل تلفيق النتائج.
ويظهر التوثيق يف خطابنا الر�صمي عندما ي�صاوي بني 
الأخطاء، وميار�ص عملية اإيهام حقيقية بحيث تنتفي الفروق 
بني الأفعال وبني الرجال وبني الأفكار، وعندما تتم الت�صويات 
املحا�صبة  تغيب  وحــني  غام�صة،  عمومية  قــاعــدة  على 
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ي�صتوي  ع�صائرية  بطريقة  امل�صكالت  وحني حتل  واملكا�صفة، 
بفنجان  الدم  يت�صاوى  اأن  درجة  اإىل  وال�صواب  اخلطاأ  فيها 
القهوة، وهو اأمر يتكرر يف ال�صيا�صة، حيث تتحول الأوطان اإىل 
عقارات ولي�صت رمز كرامة وعزّة. اخلطاب التوفيقي هو خطاب 
م�صحك وبائ�ص يف ذات الوقت، لأنه ل يبحث عن الإقناع بقدر 
رغبته يف ال�صالمة والت�صويات التي ل ت�صح، هذا اخلطاب ل 
يبحث عن ال�رشعية بقدر بحثه عن الإجماع امل�صطنع مهما 

كلف الثمن.
م�صتعيناً  الهزمية  مع  واملتكيف  املتعاي�ص  اخلطاب  اإن 
يف ذلك بالتوفيق والتلفيق، هو خطاب اأزمة بامتياز، هي اأزمة 
التعامل مع الواقع، اأزمة ال�صوؤال والتحدي، اأزمة الهوية، اأزمة 
ال�رشعية، واأزمة التنمية . هو خطاب اأزمة لأنه خطاب تعاي�ص 
خطاب  لأنه  الهزمية  مع  تعاي�ص  خطاب  وهو  الهزمية،  مع 
الأزمة عن طريق  بتجاوز  اإل  ذلك  كل  ول ميكن جتاوز  اأزمة، 
رف�ص الهزمية. اإن �صنع الن�رش وال�صتعداد له والتهيوؤ لأ�صبابه 
واإن�صاج ظروفه و�رشوطه هي عملية طويلة وم�صنية وجمهدة، 
ولأنها كذلك، فاإنها كفيلة باأن تفرز اخلبيث من الطيب، احلقيقي 
وتطهر  تنظف  عملية  ذاتها  بحد  الن�رش  عملية  الزائف،  من 
الن�رش  توفيقية،  ول  تلفيقية  ل  عملية  الن�رش  عملية  وترمم، 
الطاقة  الأ�صلية وم�صادر  القوة  انحياز حقيقي باجتاه مكان 
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التي عادة ما تغيب يف خطاب الأزمة اأو ُت�َصوه. وخطاب الن�رش 
وا�صح وب�صيط، حتى �صعاراته ب�صيطة ووا�صحة ومتوا�صعة، ل 
تقفز عن الواقع ولكنها حتلم بتغيريه، ول تزور الواقع ولكنها 
تطلب النقالب عليه. حتى لغة الن�رش، فهي لغة دقيقة لأنها 
لغة  وهي  الن�رش،  اأجل  من  دفعت  التي  الأثمان  ثقل  تعرف 
الذي  العمل  و�صعوبة  الوحدة  معنى  تعرف  لأنها  متوا�صعة 
مت اإجنازه. وعلى عك�ص لغة التلفيق والتوفيق، التي فيها من 
الدعاء ما فيها، فاإن لغة الن�رش خمت�رشة وتذهب مبا�رشة اإىل 

مقا�صدها وت�صمي الأ�صياء با�صمائها.
خطابنا  اإن  نقول  اأن  اأجل  من  كله،  الكالم  هذا  ونقول 
كلياً  ي�صتبعد  الهزمية،  مع  ويتكيف  يتعاي�ص  الذي  الر�صمي 
الكالم  عدم  األي�ص  غريباً؟!  هذا  األي�ص  القد�ص،  حترير  خيار 
لها؟!  وقبولً  معها  وتكيفاً  الهزمية  مع  تعاي�صاً  التحرير  عن 
. عندما نتحدث بلغة ل نوؤمن بها ول ن�صدقها، تتحول هذه 
تكفي  حتى  وطويلة،  غليظة  ولكنها  مرنة  خيوط  اإىل  اللغة 
وال�رشاحة واجلراأة. وعندما  ال�صدق  لتاأليف حبكات ينق�صها 
ل نتحدث عن حترير القد�ص التي توؤلف جوهر اإمياننا فاإننا 
نقوم بخيانة ما اأو ما له طعم اخليانة، وعندما نقوم بتجميل 
. يجب  لغتنا  نخون حتى  فاإننا  معها،  التعاي�ص  اأو  الهزمية 
العرتاف باأننا مهزومون، وهو اعرتاف ل يدعو اإىل جلد الذات 
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بقدر ا�صتنها�صها، ول يدعو اإىل الإحباط بقدر الدعوة اإىل فتح 
العينني اإىل اآخرهما لقراءة الواقع كما هو ل كما نريد اأو كما 
نحلم. اإن العرتاف بالهزمية خطوة اأوىل من خطوات العرتاف 
بخري،  لي�صت  بخري، وجمتمعاتنا  لي�صت  فاأو�صاعنا  بالواقع، 
وحكوماتنا لي�صت بخري، وثرواتنا لي�صت بخري. امل�صكلة هنا 
القا�صي  ويعرفه  ومبتذلً،  مكروراً  يكون  يكاد  الكالم  هذا  اأن 
عربية  اأرا�صي  وان  فل�صطني حمتلة،  اأن  يعرف  كلنا  والداين، 
ب�صعاً وطويالً، ويكاد بع�ص هذه  اأخرى تعاين احتاللً  كثرية 
ما  وهذا  نقا�صه،  حتى  ل ميكن  واقٍع  اإىل  يتحول  الحتاللت 
القد�ص مثالً  اأبعد احلدود.  اإىل  ال�صخ�صي  يوؤل على امل�صتوى 
تهّود بوترية �رشيعة اإىل درجة قد تتحول فيها الأو�صاع اإىل 
فرادي�ص  نريد  ل  ال�صكندرون،  اأو  �صبته  تعي�صه  الذي  احلال 
مفقودة اأخرى، ول نريد اأندل�صاً جديدة، ل نريد ان تكون الأمة 
نوع  من  تطبيع  والتعود  العادة  لأن  ال�صفعات،  تتعود  التي 
اآخر. ل نريد اأن نكون الأمة التي �صحكت من جهلها الأمم. اأقول 
اأن  باعتبار  ذلك  واأقول  والقومي،  الديني  الفخر  بدواعي  ذلك 
لنا ر�صالة حملناها ون�رشناها وكانت خرياً على كل الب�رشية. 
بدايات  منذ  العربي  لعاملنا  تاريخي  ا�صتعرا�ص  عن  وبعيداً 
القرن املا�صي وحتى يومنا، فاإن اأ�صباب هزائمنا املختلفة يف 
احلرب والفكر والتنمية وبناء جمتمعات �صحية، ل تتجاوز 
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�صببني، اأن عدونا قوي وم�صتعد و�رشه و�صاحب خربة طويلة، 
واأننا ل نكن على م�صتوى املواجهة، ل تكن هزميتنا هزمية 
كانت  ف�صيل،  اأو  حزب  اأو  جهة  اأو  �صخ�ص  اأو  فكر  اأو  طبقة 
هزمية اأمة كاملة، باملنا�صبة، فاإن اأيامنا هذه، ت�صهد احتاللت 
وح�صارات وهجومات لعدد من العوا�صم العربية، ول نتحدث 
هنا عن القد�ص فقط، وباملنا�صبة اأي�صاً، فاإن عاملنا العربي يف 
اأيامنا هذه ي�صهد اأ�صواأ فرتات هزائمه، فالهزمية و�صلت اإىل اأن 
ت�صلب حتى اإرادة الرغبة يف النفكاك من هذا الو�صع، واأقول 
اأ�صواأ فرتات هزائمه لأن بع�صنا �صار يحارب بع�صنا الأخر من 
اأجل عدونا جميعاً، اأي اإننا و�صلنا اإىل و�صع �رشنا منّول فيه 

حروب عدونا. وهذا من العجب العجاب.
اإن جتاوز خطاب الأزمة ل بد له من مثال اأو منوذج حي 
ي�صتطيع ملء الفراغات وتقدمي حمتوى نظري وعملي للفكرة. 
كل الأفكار عظيمة دون تطبيق، وكل الأفكار قابلة للنقد عند 
فقد  وعرثات  خيبات  من  جتر  وما  الأزمــة  وب�صبب  تطبيقها، 
كان لنا ثالثة مناذج قدم كل منها حماولة ما لتجاوز الأزمة. 
من  له  تهياأت  الذي  النا�رش،  عبد  جمال  كان  الأول  النموذج 
الظروف ما ل يتهياأ لأي قائد عربي يف الع�رش احلديث، اإذ حتول 
عبد النا�رش اإىل رمز اأ�صطوري، وعلقت عليه الآمال والأحالم، 
العال  يف  ال�صعبي  واملزاج  الدولية  الظروف  من  وم�صتفيداً 
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الثالث على الأقل، فاإن عبد النا�رش حاول اأن يكون احلا�صنة 
لثورات العال العربي وما جاوره و�صولً اإىل كيانية موحدة 
النا�رشية واخطائها  النظر عن جدلنا مع  ما. وبغ�ص  ب�صكل 
التجربة مت �رشبها ومن ثم ح�صارها  اأن هذه  اإل  واجنازاتها 
واأخرياً جتفيفها. نحن هنا ل نريد تقييم التجارب والنماذج 
التي نقدمها، لأن هدفنا هو م�صري تلك النماذج واملحاولت. 
النموذج الثاين كان �صدام ح�صني، الذي اأراد اأن ي�صنع تنمية 
العادل  لنظرية  حياً  يقدم جت�صيداً  اأن  واأراد  والنار،  باحلديد 
امل�صتبد، والذي اأراد اأن يتقدم اإىل اجلمهور كاأنه �صالح الدين 
وب�صمارك يف اآٍن معاً، ولكن هذه التجربة اأو هذا النموذج مت 
النموذج  الق�صاء عليه.  ا�صتخدامه وح�صاره و�رشبه ومن ثم 
لثورة  يوؤ�ص�ص  اأن  ا�صتطاع  الذي  عرفات،  يا�رش  هو  الثالث 
اكت�صحت العال العربي يف ال�صبعينيات، يا�رش عرفات الذي 
اأراد اأن يكون رمز الثوار ونه�صة ال�صعوب، والذي اأراد اأن يكون 
رغم  اأي�صاً  الغرب  يحتمله  �صعبه، ل  بعذابات  العال  �صمري 
كل �صيء، فحا�رشه ومن ثم قتله. هذه مناذج ثالثة مت �رشبها 
اأن هذه النماذج  اأدواته. هذا يعني  اأو  بالقوة من قبل الغرب 
الثالثة وبغ�ص النظر عن حوارنا معها اأو جدلنا حولها اإل اأنها 
مناذج اأرادت اأن تتجاوز واقعها و�صقوفها و�رشوطها. هل كانت 
الالزم؟!  من  اأكرث  حاملة  كانت  هل  الالزم؟  من  اأكرث  مغامرة 
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اإل  الإجابة،  الالزم؟! مهما كانت  اأكرث من  هل كانت خمدوعة 
اأن الغرب ل يحتمل هذه النماذج حتى لو هادنت اأو دخلت 

ت�صويات اأو حتى تواطاأت على نحو ما.
النموذج  يكون  اأن  نتوقع  فاإننا  اإل،  لي�ص  وبال�صتقراء 
النا�رش،  عبد  وتوفيقية  �صدام،  حديدية  عن  خمتلفاً  الرابع 
ومرونة عرفات، ونتوقع اأن يواجه هذا النموذج �صعوبات اأكرث، 
لأن الغرب �صيكون اأكرث تنبهاً ويقظة، و�صيواجه هذا النموذج 
منظمات غري حكومية ل تخ�صع للدولة، وخطاب تطبيع يقبل 
واحتاللت  �صعوبها،  تخون  وحكومات  وي�صتغلها،  الهزمية 

مبا�رشة كثرية، اأكرث من احلالية.
منوذجنا الرابع لن يتعاي�ص مع الهزمية لأن العي�ص مع 
الهزمية موت حمقق وخمٍز، ولأن التكيف الذي ي�صمى تطبيعاً 
هو اأكرث رداءة من ال�صت�صالم، لأن ال�صت�صالم ل يفرت�ص القبول 
باملحتل، اأما التطبيع اأو التكيف فهو القبول باملحتل وجوداً 

ورواية وم�صالح واأوهام.
الغمو�ص  لغة  �صريف�ص  الــقــادم  الــرابــع  منوذجنا 
ب�صيطة ووا�صحة  �صي�صتعمل لغة  لأنه  والف�صاحة،  واملرونة 
و�صوح ال�صم�ص، يقول فيها اإن الحتالل يجب اأن ينتهي وان 
التعاي�ص معه اأو التكيف له، اإمنا هو اإطالة لعمره وم�صاركة 

يف اأبقائه.
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قد تطول املدة حتى ياأتي هذا النموذج، لأن الغرب ل 
يعد يكتفي باإدارة الأمور من وراء البحار، الغرب �صار ياأتي 
اإىل هنا، ويتواجد بني ظهرانينا، ول يعد يطلب وكالء �رشيني، 
يقب�صون  علنيني  وكالء  يطلب  بحيث  الوقاحة  من  �صار  بل 
اأجرتهم اأمام كل النا�ص واأمام عد�صات الكامريا. لهذا قد تطول 

املدة التي يتخلق فيها النموذج الرابع املختلف.
ونقول تطبيع، هذا ا�صطالح غري دقيق للقبول بال�صت�صالم، 
التطبيع هو التكيف مع الحتالل ومع م�صالح الحتالل ومع 
حلم الحتالل املتعدد واملختلف بت�صميات كثرية. عندما نقول 
تطبيع، فاإننا عملياً نقول الر�صا واخل�صوع واحلياة حتت �صقف 

القوي املحتل.
ال�صعيف.  مطلب  ولي�ص  القوي  مطلب  هو  التطبيع 
النف�ص  الدفاع عن  ال�صعيف يف زاوية  ولهذا عادة ما يح�رش 
و�رشح الدوافع والأ�صباب، وبهذا يتحول ال�صعيف اإىل �صحية 
اأحد ول يحرتمها احد. خطاب ال�صحية ال�صعيفة  ل ي�صدقها 
نف�صه،  حتى  يقنع  اأن  ي�صتطيع  ل  فهو  حقيقية  اأزمة  خطاب 
ولهذا كان التطبيع مطلب القوي لن هذا املطلب يت�صمن �صمن 
اأ�صياء اأخرى قبول �رشط القوي ومطالبه. والتطبيع هنا قبول 
رواية الآخر كما قيل، فاإن رواية الآخر عن نف�صه اأرفع من اأن 
تكون مطلب القوي هنا لل�صعيف، بل، وبب�صاطة، فاإن التطبيع 
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بالتحول  والقبول  الحتجاج  الثورة وعدم  املطلوب هو عدم 
اإىل جمرد كائن حي، كل ف�صيلته انه ي�صتهلك الطعام ويخرجه.
خطاب  اأن  ذلك  ويرف�صه،  التطبيع  يقبل  الأزمة  خطاب 
الأزمة يتجاور فيه كل �صيء مع كل �صيء اآخر، وهذا من اأ�صد 
الأمرا�ص واأ�صواأها. واملحتل الذي يتابع ويدر�ص ويبحث، يعرف 
الوقاحة  من  بلغ  فقد  ولهذا،  حقيقي،  �صوء  حلظات  يف  اأننا 
التطبيع  تقول  مذلة  معادلة  يفر�ص  اأن  والغطر�صة  وال�صلف 
مقابل التجميد. اإىل هنا ن�صل، اأن يقب�ص املحتل الثمن مقدماً 
من اجل اأن يعد ب�صيء قد ل يح�صل لأي �صبب. التطبيع مبعنى 
اأ�صواأ من ال�صت�صالم، من اأجل اأن يتوقف عن عمل غري قانوين 
وغري �رشعي. اإىل هنا ي�صل بنا خطاب الأزمة. واىل هنا ي�صل 

بنا غياب النماذج.
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عن القدس عاصمة للثقافة .. 
والتطبيع

الذي  ال�صم  هو  منها  امُلظلم  لكن  اأ�صماء،  عدُة  للقد�ص 
يردده الحتالل .

ونرى القد�َص عن كثب، حيث اجلدراُن والأ�صالك ال�صائكة 
ال�صالُم  اأعطى  لقد  اإليها!  الدخول  من  »اأو�صلو«  منذ  متنعنا، 
والهباَء  احل�رشَة  واأعطانا  لالحتالل،  املدينَة  اجلنائزُي 

والإ�صتيطان.
ومنرُّ من بعيد عنها، فنقول : اإنه حلُم �صيٌء يا قد�صنا. 
ونكاد ن�رشخ من قهرنا: �صعُفَك يا اأبي هو الذي قاد املدينَة 

اإىل املوت.
ن�صحو،  حتى  يتحقق  اأن  ميكُن  ل  ع�صيٌّ  حلٌم  القد�ُص 
ولن يتمَّ لنا ذلك، بعد واحد واأربعني عاماً من احتاللها، بهذا 
عا�صمة  )القد�ص  ي�صّمى  الذي  ال�صكالين،  املتاأخر  ال�صتدراك 
اأو  مو�صمية  غنائية  باحتفالت  والكتفاء  العربية(،  للثقافة 

ببع�ص الفعاليات بعيداً عن املدينة.  
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على  يعمل  وفعل  حــراك  كل  اأهمية  من  الرغم  وعلى 
اإنها�ص القد�ص واإح�صارها واإ�صاءتها، لكن املطلوب �صيء اأكرث 
َت�صّب  الذي  الوقت  ففي  وامكانيات.  وعمقاً  وتوا�صالً  ات�صاعاً 
ع�رشة  من  اأكرثَ  ل�رشائيل  املوؤيدة  ال�صهيونية  احلركاُت  فيه 
ال�صلطة  فاإن  املقد�صة،  املدينة  لتهويد  �صنوياً  دولر  مليارات 
اأن  ت�صتطيع  ل  الآخرين،  دعم  تعتمد على  التي  الفل�صطينية، 
تقّدم اأكرثَ من مئات الآلف �صنوياً، عدا عن اأن الدعم العربي 
وال�صالمي ل يرقى اىل ما يجابه عمليات التهويد، هذا اإذا كان 

ثمة دعم للقد�ص اأ�صالً.
لها  خمت�صة،  موؤ�ص�صة  اإىل  حتتاج  القد�ص  اأن  مبعنى 
ا�صتطالتها داخل فل�صطني وخارجها، واىل ماليني الدولرات، 
جرى  ما  كل  متابعة  على  يحر�صون  اأكفاء،  خمت�صني  واإىل 
ويجري يف املدينة املقد�صة، على ال�صعيد العمراين والثقايف 
والدميغرايف..  والديني  والتاريخي  والجتماعي  والقت�صادي 
وجدران  ا�صتيطان  من  الإحتالل  اإجــراءات  كل  ومالحقة  الخ، 
وحفريات وم�صادرة واإحالل وقوانني وه�صم جغرايف و�صكاين 

و�صحي وتعليمي واإحلاق اقت�صادي، وما اإىل ذلك..
اآخر ما  اإن ذلك ي�صتدعي توفري خرباء، والنكباب على 
املواطن  ي�صبح  القد�ص وحولها، حتى  ي�صدر يف  وما  يحدث 
الفل�صطيني والعربي والعاملي على اطالع مبا يدور وُيَخطط 

لهذه املدينة.
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كما يعني ذلك توفري الآليات املنا�صبة لتدعيم الوجود 
الثبات  من  املواطن  مُتّكن  طرائق  عرب  القد�ص،  يف  العربي 
والرباط وجمابهة ال�صتالب والتغريب والتماهي مع الحتالل، 
معها  ي�صعُب  مواجهة  اإحداث  من  املواطن  َكّن  مُيَ ما  وكذلك 
،على املحتل، اأن يقوم بكل تلك الأَ�رْشَلة املخيفة التي اأحدثت 

باملدينة الكثري، وخلقت العدمية القومية يف اأح�صائها.
القد�ص ويجعلها حمرو�صًة يف  ولعلنا مع كّل ما ُيْظهرُ 
الوعي واحللم، وناب�صًة يف املدارك الطالعة، �رشط اأن ل يكون 

ذلك مو�صمياً اأو تعوي�صياً اأو تغطيًة على تق�صري جارح .
عا�صمة  »القد�ص  على  للقائمني  الطيّبة  النوايا  ولعل 
للثقافة العربية«، تدفعني للتنويه اإىل وجوب تخليق جواب 
فل�صطني،  يف  الثقايف  للن�صاط  الهائل،  الغياب  �صوؤال  على 
وجود  عدم  من  اأي�صاً،  هو  يعاين  الــذي  املركز،  با�صتثناء 
ثقافية  جملة  وجود  عدم  وكذلك  ثقايف،  عمل  اإ�صرتاتيجية 
وعدم  والثقافة،  للفنون  التحتية  الُبنى  وجود  وعدم  واحدة، 
ينبغي  كما  والن�رش،  واجلوائز  والبحث  للتفرّغ  قوانني  وجود 
الفنانني  ورابطة  الُكّتاب  احتاد  اإ�ــرشاك  عدم  على  رّد  اإيجاد 
الت�صكيليني وامل�رشحيني والأكادمييني، بل اإن هذه املوؤ�ص�صات 
ُمغلقة وم�صلولة، لعدم �رشف موازنات لها ! فكيف �صنحتفل 
�صنوات،  منذ  الهتمام،  وعدم  الغياب  هذا  كل  و�صط  بالقد�ص 

بالثقافة والفنون، بل واإدارة الظهر لالإبداع وللقائمني عليه؟
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التي  امُلخل�صة،  املجموعة  فاإن  ذلك،  كل  من  وبالرغم 
تعمل ليل نهار، يف مبنى الهالل الأحمر الفل�صطيني، مبدينة 
اأن  على  وتوفيق،  جناح  كل  لها  نتمّنى  اأن  ت�صتحق  البرية، 
ينتبهوا اإىل اأّن اإيجاد رافعة للقد�ص، ي�صتدعي من امل�صوؤولني، 
والتجاوز  واخللط  الإرجتــال  تتجاوز  �صمولية،  روؤيــة  بلورة 

واملو�صمية وال�صتبدال وال�صتئثار. 
كما اأننا مع دعم كل اأ�صقائنا العرب وامل�صلمني للقد�ص، 
والالحقون،  ــون  الأّول واآباوؤها  املدينة  هذه  اأ�صحاُب  لأنهم 
فالقد�ص لي�صت ملكاً للفل�صطينيني، ولي�صوا وحدهم املكلّفني 
اأ�صقائنا  قبل  من  ي�صتدعي،  وهذا  عليها،  واحلفاظ  بحمايتها 
العرب، معرفة اأمر غاية يف اخلطورة، وهو املجيء اإىل القد�ص 
بحجة الحتفال بالقد�ص، بو�صاطة تاأ�صرية من اإحدى �صفارات 
القد�ص هو دعٌم  اأنَّ زيارة  دولة الحتالل )ا�رشائيل(، وبدعوى 
امل�صبوهة  الذريعة  لهذه  الرتويج  اإنَّ   ! الفل�صطينيني  لالأ�صقاء 
هو تكري�ٌص الإحتالل الإ�رشائيلي ملدينة القد�ص العربية، التي 
ل ي�صتطيع الفل�صطينيون اأنف�صهم الدخول اليها، كما اأنَّ الزيارة 
تتيُح لالحتالل جذب املثقفني والفنانني العرب للتطبيع معهم 
وب�رشعية  ال�صفارات  بهذه  الإعرتاف  يعني  ما  �صفاراته،  عرب 
ملكية الحتالل للقد�ص، حيث اأن القاعدة القانونية وال�صيا�صية 
تقول باأن مالك الأر�ص هو الذي ُيعطي الت�رشيح لزيارتها اأو 
التجول فيها. كما اأن الحتالل لن ي�صمَح باإقامة اأية فعالية يف 
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القد�ص ال�رشيف، فاأين �صياأتي الأ�صقاء العرب وماذا �صيفعلون؟ 
اإنهم مدعوّون لتكثيف الفّعاليات باأ�صم القد�ص يف اأقطارهم. 

احل�صوُل  هو  فل�صطني،  لزيارة  امل�رشوع  الأمــَر  اأن  كما 
ما  الر�صمية،  الفل�صطينية  املوؤ�ص�صة  جترتُحه  ت�رشيح  على 
ال�صفر  َمْهر جواز  اأو  للقدرة على ختم  الإحتالل  فقدان  يعني 
العربي بخامته البغي�ص، عندها تكون زيارة ال�صقيق العربّي 
املعاين  حقيقياً، حتمُل بع�ص  الفل�صطيني« دعماً  »لل�صجني 

الوجيهة واملعقولة.
اأما قول بع�صهم، باأن جميء العربّي، ولو باإذن اإ�رشائيلي، 
التعقيب  فاإنَّ  املعتقل،  اأو  الزنزانة  اإبنه يف  يزور  كالذي  هو 
على هذا القول، ل يتجاوُز اإقرار البديهية املعروفة؛ وهي اأن 
ال�صعب العربّي الفل�صطيني منذ اأكرث من �صتني عاماً وهو يف 
�صجنه! فلماذا الآن تنبغي زيارته؟ وهل يحّق لالأخ العربي اأن 
ي�صع نف�صه مو�صع الفل�صطيني، الذي يفر�ص عليه الحتالل كل 
�صيء تقريباً !؟ مبعنى اأن العالقة بني الفل�صطيني والإ�رشائيلي 
هي عالقة ق�رشية يفر�صها الحتالل بالقوة، وهي ت�صبُه عالقة 
احلاجز  واجلندي على  باجلالد  وال�صحية  بال�صجني  ال�صّجان 
)�صاحب  الفل�صطيني  فاإن  وبالتايل  ينتظر،  الذي  باملواطن 
ال�صاأن( ل ميلُك اأن ي�صتورد �صيئاً اإل عرب الحتالل، ول ي�صتطيع 
اأن ي�صافر ال بختم  اإل باإذن من اجلنود، ول ي�صتطيع  التنّقل 
املعرب الذي ي�صيطر عليه الحتالل، وبالتايل فاإن املقاربة بني 
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العربّي )احُلرّ( والفل�صطيني )الرازح حتت القيود( هي ُمقاربة 
�صاذجة اأو م�صبوهه ول جتوز اأ�صالً. واإن اأي قدوم اىل فل�صطني 
عرب التعاطي والإعرتاف مبوؤ�ص�صات الحتالل هو تطبيع كافر، 

يكرّ�ص املدينَة ثانيًة للدولة العربية.
وفناين  مثقفي  لكل  والعرفان،  بال�صكر  نتوجه  اإننا 
ومبدعي اأّمتنا العربية الواحدة، على كل ما خلقوا من اإبداع، 
العظيم  املوقف  ذلك  بالذكر  ونخ�صُّ  ت�صحيات،  من  وقّدموا 
ومكوناته  ا�صكاله  بكل  للتطبيع  امُلواجه  واحلا�صم  والعايل 
اأ�صقاءنا العرب يتقدمون علينا  اأن  و�صوره. واإّننا على يقني، 

يف العمل، لتبقى القد�ص مدينة عربية، واىل يوم يبعثون.
ظلَّ اأن ن�صري اإىل اأن الأ�صقاء العرب مدعوون اإىل عدم التقّيد 
باخلطاب ال�صيا�صي او الإعالمي، لبع�ص امل�صوؤولني الذين، رمبا، 
نختلف معهم، اأو ل ُيعرّبون عن وجهة نظر املثقفني، اأو اأنهم 
يعي�صون حتت وطاأة موازين القوى اأو الإ�صرتاطات ال�صيا�صية 
املرحلية، وجتعل موقفهم غري ُملزم للمثقفني، الذين يحر�صون 

الثوابت واملبادئ والأحالم.
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اخلطاب الثقايف         
وضرورة تأبيد املفهوم

هل ا�صتطاع العرُب حتويَل اأكرب َمْظلَمة تاريخية، واأعظم 
ُذْخٍر نف�صي ل ينتهي،  اإىل  الفل�صطيني،  كارثة حلّت بال�صعب 

وُملك اأخالقي يدينون به العال كله؟!
َوهل حّولنا كارثة الطرد والإبعاد اإىل حادٍث كوين ُيوؤَرَّخ 
به لبداية جديدة ؟! اأم اأن هذه النكبة كانت ذروة حملة غربية 
ا�صتعمارية جديدة بداأت يف بداية القرن التا�صع ع�رش، ول تنته 
حتى هذه اللحظات ؟! وبكلمات اأ�صّد و�صوحاً واأكرث اإيالماً، األ 
تكن النكبة ومن ثم �صقوط القد�ص والنك�صة ذروة انت�صارالغرب 

وفكره واآلته وجنده علينا نحن العرب وامل�صلمني ؟! 
احلمالت  كل  من  ا�صتفادت  التي  اجلديدة  احلملة  هذه 
املنهج  ا�صتعملت  اإمنا  فقط،  احلديد  ت�صتعمل  ل  ال�صابقة، 
تاريخنا جمرد  باأّن  اإقناعنا  اجل  ،من  اأي�صا  والدبي  الفكري 
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واأّن   ، اأخروية  رحلة  جمرد  ح�صارتنا  واأّن  ع�صائر،  حروب 
اإل م�صاهمة املرتجمني  م�صاهمتنا يف التاريخ الب�رشي لي�ص 
والنقلة . حملة اأرادت وما زالت تريد اأن تقنعنا بتفاهة تاريخنا 
وهام�صيته وعدم ح�صوره ، وهي حملة ما زالت تريد تلقيننا، 

لي�ص املنهج فقط، واإمنا ا�صتخال�صاته اأي�صا ً.
وحتت هذا املدخل، نعيد ال�صوؤال: هل ا�صتطعنا الحتفال 
والحتفاء بالنكبة على م�صتوى اخلطاب الثقايف؟ ، وهل نقلنا 
هذه الكارثة من تاريخيتها اإىل وجدانيتها، ومن حمليتها اىل 
عامليتها، اأو من ظروفها ال�صيا�صية اىل اأَبعادها الكونية؟! هل 
جبني  يف  اأخالقية  ُندبة  اىل  لتتحول  الوعي  على  عّممناها 
بذلك  العال  اعرتف  هل  واأخرياً  ال�صامت؟!  الن�صاين  ال�صمري 
اأّن الَعاَل ل يعرتف للمهزوم حتى مبمتلكاته الروحية  اأم  ؟! 
والوجدانية ؟! وهل ال�صعيف لميلك حتى اإقناع نف�صه بحزنه 

ودموعه ؟!
 اإّن خطابنا الثقايف العربي والإ�صالمي مدعّو اإىل تاأبيد 
هذه الكارثة، لأّن طرد ال�صعب الفل�صطيني من اأر�صه واحتالل 
بيت مقد�صه كان وما يزال يعني موت تاريخ وبداية تاريخ 
اأو  غاٍز  بيد  القد�ُص  فيها  ت�صقط   كانت  مرة  كل  ويف  اآخــر. 
 ، احل�صارة  م�صار  ويتغري  التاريخ  يتغري  او جمنون،   مغامر 
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اىل  الثقايف  خطابنا  ذهاب  واإن   ! �رشمدية  كارثة  فهذه  اإذن 
طم�ص  معناه  والتطبيع..  والتغريب  والعبث  العتمة  مناطق 
الثقايف  خطابنا  كان  واإذا   . الأعظم  والكارثة  الأهم  احلادث 
اأوهاماً  ويوؤّلف  ال�صطفافات،  ويختلق  احلروب  يفتعل  اليوم 
متعددة  جمتمعية  دعوات  اأو  واأ�صولية،  ليربالية  حقائق  اأو 
اأتى  الذي  القد�ص،  فاإن �صبب ذلك كله هو �صياع  ومت�صاربة، 
املجتمع  ت�صّوهات  وبكل  واحلّكام،  احلكم  موبقات  بكل  معه 

وبنيته الفوقية .
األهزمية ل تاتي دفعة واحدة، اإنها ترتاكم حتى تفي�ص 
باأبغ�ص واأ�صواأ النتائج. والن�رشُ تطهري وتطّهر. عملية الن�رش 
هي الأتون الذي يذيب ما ترّهل وما خبث وما زاد عن احلاجة .

حتديد  اإىل  اليوم  مدعٌو  العربي  الثقايف  خطابنا  واإن 
او  الداخلي  اخل�صم  لي�ص  فالعدو  اأعدائه،  وحتديد  اأولوياته 
بالتاكيد  وهو   ، معه  الختالف  درجة  بلغت  مهما  املختلف 
تف�صيل  اأو  هنا  فقهية  م�صاألة  على  واإياه  نتفق  ل  من  لي�ص 
هناك ، ولي�ص هو من ل ي�صاطرنا روؤيتنا الفكرية. وال�صديق 
لي�ص هو من يلّوح لنا باجلّنة على الأر�ص، ولي�ص هو من يريد 
اإقناعنا بحرّيات �صيقة تقوم على الطائفة اأو الِعرق، ولي�ص هو 
اأي�صا من ميّول م�صاريع تخدمه اأ�صالً وتدّمرنا بالتدريج اململ.
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اإن عدونا وا�صح و�صديقنا كذلك. ولكن من قال اإن عملية 
حتديد الأعداء والأ�صدقاء �صهلة يف ظل هزميه تغّطينا جميعاً؟.

باملوؤ�ص�صة  وارتباط معظمه  اليوم،  الثقايف  اإن خطابنا 
ولهذا   ، مقنع  اأو  ا�صيل  غري  باهتاً  ِظالً  منه  الر�صمية، يجعل 
يدخل يف معارك متوّهمة، وي�صاجل على اأرا�ٍص بعيدة وتختلط 

عليه وجوه العداء وال�صدقاء. 
التنمية  م�صوؤولية  عليه  تقع  الــذي  اخلطاب  هذا  اإن 
ازدواجية  من  الفكاك  ي�صتطيع  ل  والذي  والتحرير،  والتحرر 
تقدم  كلما  نف�صه،  يجد  التحرري،  ودوره  الجتماعي  دوره 
الزمن، بيتعد اأكرث فاأكرث عن الن�صغال بالق�صية املركزية الأم، 
ب�صبب هزائم النخب ال�صيا�صية والقت�صادية، واجنرارها وراء 

خمططات اأكرب منها، اأو ان�صجامها مع الإ�صرتاطات املريبة . 
مرّة اخرى تواجهنا الهزمية التي تدعونا اىل الإنغما�ص 
وثقافية  فنية  التهالك على حلول  اأو  والالجدوى،  العبث  يف 
اأ�صهل كالن�صو�ص التي ت�صطدم باحلائط. ولعل نظرة واحدة 
على ما ُين�رش او ُيبث �صريينا حجم الفجيعة من جهة، والهزمية 

من جهة اخرى . 
اإن نكبة فل�صطني ونك�صتها و�صياع قد�صها، ل تقع على 
الغربية  احلملة  اإن  بل  فح�صب،  الفل�صطيني  ال�صعب  كاهل 
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العربية، فجعلت يف كل قطٍر  اجلديدة توّزعت على منطقتنا 
نكبة، ويف كل اأمة جديدة ُمغايرة نك�صة، وان�صغل كلُّ ا�صحاب 
نكبة بنكبتهم، ونك�صة بنك�صتهم.  ولهذا فاإنني اأرى اأن تاأبيد 
تاأبيد  هو  الحتالل  اأو  القتالع  اأو  النكبة  مفهوم  عن  الكالم 

التهام لعقلية الغطر�صة والعنجهية والعن�رشية . 
الأر�ــص  ب�صياع  لي�صت  جميعا  ونك�صتنا  نكبتنا  اإن 
العرقية  والتوترات  والت�صحر  والتخلف  بالتاأخر  واإمنا  فقط، 
والإثنية واملذهبية والفجوات بني النخب واجلماهري وتراجع 
العلم واملعرفة والن�رش، وتواري اخلطاب الثقايف الفوقي اىل 
مناطق الظل وامُلعتم والذاتي والإيروتيك والهم�ص، واىل الُعري 

والتغريب والعدمية .
اإن تعميم مفهوم النكبة اأو النك�صة وتاأبيده وحتويله اىل 
ندبة اأخالقية يف جبني العال ل يعني اأبداً الدموع اأو التذكر 
اأو التعلّق برموز النو�صتاجليا املر�صّية، بل مواجهة الهزمية 
الفر�صان  اأدوار  عن  والتخلّي  ودرا�صتها،  ومقوماتها  واأ�صبابها 
اأو  املهزومني  واقعية  عن  هنا  اأحتدث  ل  وكاأين  واحلاملني. 
منطقهم الطّيع املرن ! بل اأحتدث عن واقعية القراءة والتحليل، 
وواقعية احللول املوؤ�َص�صة على اإرادة �صادقة بتجاوز الهزمية 
وم�صبباتها و�رشوطها. الواقعية لي�صت عيبا اإل اذا كانت ذريعة 
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جلعلنا �صحايا �صلبيني، اأو اإذا كان من�صاأها قلب جبان اأو فكر 
متعاون.

العال،  على  م�صتوياتها  بكل  النكبة  مفهوم  تعميم  اإن 
تعليمنا  يريدون  الذين  اوؤلئك  منه  يخجل  مفهوماً  وجعله 
الدميوقراطية واجِلْندر وحقوق الن�صان، ويربك اأولئك املوؤمنني 
بنظريات الأعراق و�صباق الديانات و�رشاع احل�صارات، يعني 
اأن نقوم جميعاً بتحويل ذكرياتنا اىل اأفعال حقيقية، وحتويل 
دموعنا اىل خطط، وقلب مفاهيمنا الثقافية من جمرد امل�صابهة 
لتخدم  واقعنا  من  تنبع  اأهداف  اىل  الر�صى،  لنيل  والتقليد، 

واقعنا.
املهزوم اأو املنكو�ص يقلّد فال يجيد ول ي�صيب ول ي�صل، 
واملنكوب املهزوم يفقد اأهدافه، ول يحرتم حتى ذكرياته ول 
يقد�صها. ولكننا يف فل�صطني، ذلك ال�صعب ال�صامد املرابط، ل 
تاريخه  �صنع  يوا�صل  ان  عليه  واإمنا   ، فقط  ذكرياته  يعي�ص 
حتى يتجلّى كامال على ار�صه، اأي اأن يعي�ص تاريخه ويكتبه 

يف اآن واحد . 
اإن اخلطاب الثقايف- مهما تعددت ا�صكاله وم�صامينه – 
ل يعني �صيئا ً دون اجلهد والعمل، لأّن الثقافة، يف تعريفها 
الأخري، هي العمل والتفاعل، بهدف تكري�ص الثوابت وحرا�صة 
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مدارك  وتاأ�صيل  املطلقة،  والقيم  الكربى  والتطلعات  الأحالم 
الأجيال الطالعة بكل ذلك، عرب املوؤ�ص�صتني الر�صمية والأهلية، 

وما ُينتج الفرد واملجتمع من خطاٍب و اأفكار ومعارف . 
الر�صيف،  على  يقف  اأن  اختار  ثقافيا  خطاباً  واإن 
اإدراك املا�صي وحتديد املخاطر  فاأنه بالتاأكيد لن ي�صتطيع 
والعمل.  العقل  عن  توقف  بب�صاطة  عليها،لأنه  والنت�صار 
ا�صتثناءات  مع   – والإ�صالمي  العربي  الثقايف  وخطابنا 
واقع  عن  يختلف  ول   ، املنكوبة  حالتنا  ي�صبه   – قليلة 
نك�صتنا كثريا . مبعنى اأن فعل الغرب ال�صتعماري، الهادف 
وجهل  وعدمية  وت�صظية  �صياع  حالة  يف  بقائنا  اإىل 
وا�صتالب وتغريب و�صدام، قد جنح اإىل حّد كبري، لي�ص لأنه 
لننا  بل  فح�صب،  ومدعوم  و�صمويل  ومتوا�صل  ا�صرتاتيجي 
ل�صتيعاب  اأكرب  فعل  خلق  على  القادرة  النظرية  نخلق  ل 
و مواجهة تلك ال�صرتاتيجية، واأعني على الأقل، خلق فعل 
ومكوناتها   املوؤامرة  تعرية  على  قادراً  يكون  فكري  ثقايف 
واأطرافها، وتاأ�صيل واإنها�ص عوامل البقاء والوحدة والهوية 
التي  الطبيعية  التعددية  اأر�ص  على  واحل�صور،  والنتماء 
بالأ�صل  املت�صلة  واحلداثة  التجريب  مبداأ  وعلى  ُتــرثي، 
وهدفاً  دائمة  حالة  باعتباره  النقد  منظور  ومن  واجلذر، 
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يف  الوقوع  اأو  الإتهام  اأو  الإعــدام  عن  بعيداً  ت�صحيحياً، 
املعّدة  اأو  اجلاهزة  الأفكار  تبني  اأو  الإ�صت�رشاق،  مقولت 

. �صلفاً 
غري اأننا نرى اأن حالة الوعي العام املخزون يف �صوارع 
حميطنا العربي، والآتية من ثورة الإت�صالت واملعرفة والقمع 
والإحتاللت والنهب، قد اإرتفع من�صوبها، و�رشنا نالحظ بع�ص 
الإ�صارات التي توحي باأن �صعوب اأّمتنا باتت تدرك املعادلة 
جيداً، وباأن نتوءات اإنفجارها تنبئ باأن اإنقالبا ً كبرياً �صي�صهده 

ال�صارع العربي، ولو بعد حني.
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الثقافة والنكبة ،        
النكسة ، املخيم !

النكبة التي حلقت بال�صعب الفل�صطيني العام 1948هي 
الذروة لع�رش ال�صتعمار الوروبي الكال�صيكي الذي انح�رش يف 
القارات اخلم�ص بعد احلرب العاملية الثانية، وكانت اإ�رشائيل 
التاريخ  انقالب  نتاج  احلرب هي  تلك  نهاية  قامت يف  التي 
الدراماتيكية  وانعطافاته  التاريخ  انقالبات  يف  وانعطافه. 
احلرب  جديدة.  وافكار  جديدة  ودول  جديدة  �صعوب  تظهر 
العاملية الثانية التي انهت ال�صتعمار البي�ص الوروبي القدمي 
ب�صكل او باآخر، كانت هي امل�رشح ال�صيا�صي والعقائدي الذي 
ا�صتغلته احلركة ال�صهيونية ومن يدعمها علناً و�رشاً، اقليمياً 
ودولياً، لتقيم لها وطناً على ح�صاب ال�صعب الفل�صطيني وعلى 
وهكذا  وثقافته،  وجذوره  واجنازاته  ووجوده  ار�صه  ح�صاب 
والطرد  القتالع  الب�صيط واملبا�رش،  النكبة يف معناها  كانت 
ار�صه  من  وطرده  �صعب  اقتالع  النكبة هي  الإحالل.  ثم  ومن 
بالقوة، ولكنها اي�صاً اإحالل �صعب مكان اآخر. اإن هذه الكلمات 
على مبا�رشتها وب�صاطتها وامكانية فهمها، هي بب�صاطة اي�صاً 
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ولأن  واملعايري.  واملفاهيم  املعاين  بكامل  اإن�صانية  جرمية 
النكبة حدثت او وقعت يف التاريخ، اأي ميكن ر�صدها و توثيقها، 
او لأنها حدثت دون �صجيج، او لأنها حدثت ثم مَت ا�صتيعابها 
من العال، او لأنها حدثت دون اأن تتحول اإىل حدث فريد يف 
التاريخ، او لأن العال الغربي ال�صتعماري نظر اإىل ما حدث 
باعتباره جزءاً من العقيدة وال�صلوك البي�ص ال�صتعماري، فاإن 
اإن�صانية  ق�صية  اإىل  قادر  بقدرة  املعنى، حتولت  بهذا  النكبة 
وفرّغت من معانيها الكارثية والأخالقية، حتولت النكبة يف 
عرف امل�صتعِمر – على انواعه – اإىل م�صكلة جوعى وعراة، 
ولهذا او لأن هذا كذلك، فقد مت تفريغ قرار 194 من م�صامينه 
املبادىء  وا�صتبدلت  م�صالح،  اإىل  احلقوق  وحتولت  كلها، 
برتجمتها، وبدلً عن احلديث عن جماعة ذات حقوق ل ميكن 
النتقا�ص منها �صار احلديث يجري عن تنفيذ املمكن منها، 
وهذا »املمكن« عادة ما ي�صيق ويقل كلما تقدمنا يف الزمن 
يوؤمن باملطلق، وامل�صتعِمر عادة ما  امل�صتعِمر عادة ما ل   .
ي�صيق بالقوانني الثابتة. امل�صتعِمر ظريّف وا�صتثنائي، ولهذا 

فهو يبحث عن الظريف وال�صتثنائي دائماً يف كل �صيء.
النكبة هي اإ�رشائيل التي قامت على اأر�صنا، ومعها كل 
ذلك الإرث ال�صتعماري البي�ص، ل ميكن لل�صهيونية اإن تنكر 
كونها اإرثاً ا�صتعمارياً اأبي�ص، ال�صهيونية التي حتاول الّدعاء 
انها ثورة على ال�صتعمار والكراهية والفوبيا والتمييز وُعَقد 
التي  املنظومة  هذه  من  بب�صاطة جزء  هي  والتوّهم.  املر�ص 
الداخل،  من  يتاآكل  لنه  ي�صقط  امل�صتعِمر  يوم،  ذات  �صقطت 
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ولإنه يخ�رش دائماً، ولأنه ل ي�صتطيع توليف حكايته كل يوم 
قابليته  بقدر  الحتالل  وم�صوغاتها،  مربراتها  يجد  ثم  ومن 
عليهم  يقع  ملن  لي�ص  مكلفاً  كونه  بقدر  والتاآكل  لل�صقوط 
الحتالل واإمنا لأولئك الذين يقومون بفعل الإحتالل، ومن هنا 
كان الحتالل اآيالً لل�صقوط دائماً، مزعزع الركان دائماً، ل يجد 
ول ميكن اإن يجد راحة او اأمناً او طماأنينة، حتى تلك الأنواع 
اأرا�ٍص بعيدة و�صعوب بدائية.  التي كانت يف  الإحتاللت  من 
ومن  كارتر  المريكي  بالرئي�ص  اأهابت  التي  الدوافع  تلك  اإن 
ثم كلينتون ل�صتقبال ممثلي الهنود احلمر يف البيت البي�ص 
اأي ل�ص مهما بلغ  التي نر�صدها يف نف�ص  الدوافع  ذات  هي 
اإجنازات. ل ميكن قتل احلقائق. ول  او  الل�ص من مواقع  ذلك 
ميكن الإلتفاف عليها، ول ميكن تزييفها، نحن هنا نتحدث عن 

قوانني ولي�ص جمرد متنيات او تخمينات.
النكبة هي اخليانة اي�صاً، اإن در�ص النكبة من نواحيها 
نظر خمتلفة،  وجهات  ومن  م�صادر خمتلفة،  ومن  املختلفة، 
لي�ص  النكبة  حدثت  لقد  مرة،  اأول  حدثت  كما  متاماً  تفزعنا 
او   اح�صن جتهيزاً  او  عدداً  اكرث  او  اقوى  كانوا  ال�صهاينة  لأن 
اأدّق خططاً وتخطيطاً، بالعك�ص من ذلك متاماً، كانوا اأ�صعف 
منا، واقل عدداً، واكرث خوفاً، واكرث فرقة، وهذا الكالم ل نقوله 
تلك  عن  موؤرخوهم  كتبه  ما  لنقراأ  برهان،  او  اإثبات  بدون 
العربية،  النخبة  اأن  �صتجد  العجاب،  العجب  و�صرتى  الفرتة، 
نخبة  كانت  والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  النخبة 
ما  باأق�صى  عميلة،  نخبة  كانت  مرتبطة،  وم�صوهة  مري�صة 
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يف الكلمة من معنى. اجليو�ص ال�صبعة التي قيل اإنها قاتلت 
على اأر�ص فل�صطني ل ُتقاتل ال�صهاينة ول تت�صّد للهجاناه 
وتنفذ  البع�ص،  بع�صها  ترت�صد  كانت  ال�صبعة  اجليو�ص  اأبداً، 
�صيا�صات مت�صككة ومتوج�صة، كانت اجليو�ص ال�صبعة تعبرياً 
عن انق�صام العال العربي وتعدد اجتاهاته، ولهذا ل يكن من 
العجب اأن ل ي�صقط من تلك اجليو�ص جمتمعة اكرث من 650 
على  كانت  التي  اجلماهري  عن  نتحدث  ل  هنا  نحن  �صهيداً، 
ا�صتعداد لفعل العجائب -  وباملنا�صبة فاإن القادة العرب يف 
تلك الثناء طلبوا من ال�صعب الفل�صطيني اإن ل ي�صارك يف ما 
اأ�صموه بالعمليات، وذلك من اأجل حتييد تلك اجلماهري، حتييد 
با�صتثناء  العربية  احلروب  يف  متبعاً  تكتيكاً  ظّل  اجلماهري 
العدوان الثالثي على م�رش العام  1956 – نحن هنا نتحدث 
عن النخبة املعطوبة التي ل ت�صتطع اأن حتتمل التاريخ ول 
اخليانة. يف بع�ص  املعنى، هي  بهذا  النكبة  كانت  انعطافه. 

الحيان اأرى اأن الهزمية هي خيانة ب�صكل من ال�صكال.
ال�صتعماري  الغربي  الغزو  حلقات  من  حلقة  والنكبة 
ال�صليبي، اذ ل ميكنني اأن اأف�صل بني موجات الغزو الإفرجني 
وبني موجة ال�صتعمار ال�صهيوين على بالدنا، ال�صهاينة هم 
غرب، هم علمانيون، هم متدينون، ياأخذون دعمهم من الغرب 
ويتلّقون اأموالهم وعتادهم من الغرب، والغرب ل ينتقدهم ول 
يخالفهم ول يعار�صهم ول يحرجهم. ال�صهاينة بهذا املعنى 
فاإن  كذلك،  ذلك  ولأن  اإل،  لي�ص  �صليبي  ا�صتعماري  غرب  هم 
الغزو  موجات  من  موجة  كل  فعلته  ما  تفعل  ال�صهيونية 
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واأبراجها  و�صياجاتها  اأ�صوارها  ال�صهيونية  بنت  لقد  ال�صابق، 
واأ�صهرت اأ�صلحتها وطردت واقتلعت و�صادرت واحتقرت، متاماً 
تتعلق  اأنها  وخا�صة   – النكبة  اإن  غريب.  غاِز  م�صتعمر  ككل 
باأر�ص فل�صطني – تعني اأنها حققت – ولو ب�صكل جزئي – 
ما ف�صلت به احلروب ال�صليبية ومن ثم ال�صتعمار الوروبي 
التقليدي، وبقول قد يبدو فيه جتروؤ وتعجل، فاإن النكبة هي 
هدية الغرب الخرية للمنطقة و�صعوبها ودينها وتاريخها. اإن 
قيام اإ�رشائيل – مبا يف ذلك من ا�صتثارة للنبوؤات وامل�صاعر 
الدينية – يعني حتقيق الوعد والنبوؤة ونهاية التاريخ. وملاذا 

ل تكون اإ�رشائيل اجلديدة اإ�صارة على نهاية التاريخ؟! 
النكبة تعني وقف التطور الطبيعي لل�صعب الفل�صطيني 
ومن ثم ت�صويهه وت�رشيده، وحتويله من �صعب كان ميكن اأن 
يفعل املعجزات على اأر�صه، اإىل �صعب من امُلالحقني واجلوع 
ال�صعب  حتول  والبعيدة،  القريبة  منافيهم  يف  وامل�صبوهني 
روابط،  وبال  هويات  بال  اأفــراد  اإىل  معظمه  يف  الفل�صطيني 
حتولوا فجاأًة اإىل لجئني، اإن و�صع »لجىء« و�صع ل اإن�صاين، 
ول طبيعي، ول حقيقي اأي�صاً.  اإن و�صع »لجىء« الذي اأ�صبح 
يطوروا  اإن  عليهم  الفل�صطينيني  اأن  يعني  للفل�صطيني  و�صفاً 
جمتمعاً اأخر يف الهواء، وبني الفراغات، وبني الأ�صيجة وحتت 
اخليام، ومن ثم يف مدن الحزمة الفقرية، ويف الإزدحام والفقر 
والظلم، ول يكن من امل�صتغرب اأن ي�صطدم املخيم مبا حوله 
من عوا�صم اأو مدن. ل ميكن تطوير هوية وجمتمع يف الفراغ، 
اأو يف الهواء، اأو بني ال�صيجة، ول ميكن تطوير اأو تطور جمتمع 
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حتت احل�صار وحتت املالحقة وحتت ال�صبهة ودائرتها. النكبة 
تعني اأن ال�صعب الفل�صطيني كان عليه اأن يبداأ من ال�صفر، واأن 
يعيد ت�صكيل ذاته يف اأماكن متعددة، وكان عليه اأن يرمم هذه 
ال�صورة من خمتلف المكنة، ذات ال�صعب الفل�صطيني وهويته 
ا�صبحت – ب�صبب النكبة لي�ص ال – ذاتاً متعددة وهوية تتاأثر 
بالزمان واملكان. اإن الرابط الوحيد الآن بني كل الفل�صطينيني 
ولي�ص  نزهة  جمرد  لي�ص  املنفى  اأن  ذلك  فقط،  فل�صطني  هو 
جمرد اإقامة موؤقتة، املنفى له ب�صمات، وله �صغوط، وله قدرة 
يعيد  املنفى  بناء  الحيان،  بع�ص  يف  الت�صكيل  اإعادة  على 
ت�صكيل فل�صطني ذاتها. اإن فل�صطني التي يحلم بها فل�صطينيو 
لبنان غري تلك التي يحلم بها فل�صطينيو ال�صفة والقطاع اإىل 

حٍد كيرب.
النكبة هي املنفى القا�صي الفارم الذي يجعل من الوطن 
لي�ص  املنفى  اخرى.  بطريقة  يقدمه  اأو  كامالً  اأندل�صياً  خيالً 

�صهالً، ولي�ص جمرد مكان. اإنه ثقافة.
الوطني، وهي  التحرر  الن�صال، هي حركة  والنكبة هي 
يقاتلوا  اأن  الفل�صطيني يف  ال�صعب  اأبناء  يتحّمله  الذي  اَلَقدر 
اإن  ن�صابها.   اإىل  الأمــور  يعيدوا  واأن  يطردوه  واأن  الإحتالل 
�رشاعاً و�صل عامه املئة هذه اليام يعني اأن الإحتالل لي�ص 

جمرد تغيري �صلطات، واإمنا هو املوت الزوؤام.
الكون  وجرح  الأخالقية  العال  ف�صيحة  اأي�صاً  النكبة 
النازف، الدال على انتفاء العدالة الأر�صية، وف�صل ما ُي�صّمى 
باملجتمع الدويل يف حل الق�صية ملدة تزيد على �صتني عاماً، 



245

وعدم قدرة الليربالية الغربية يف حل الإ�صكال لأنها اأي هذه 
الليربالية – جزء من امل�صكلة ولي�ص جزءاً من احلل، اأو لأنها 
�صبب امل�صكلة. بكلمة اخرى، اإن النكبة بحد ذاتها دليل على 
مدى العطب الذي يلحق ومييز هذه الليربالية، ويف مدخل اآخر، 
فاإن هذه الليربالية ل ميكن لها اأن ُت�صوق لنا اأفكارها النرّية او 
املتّنورة! فالليربالية كاذبة وخمادعة ومنافقة، ول ميكن اأبداً 
اعتبار اأن العال ي�صل اإىل ذروته الأخالقية وال�صيا�صة معتمداً 
ولكن  هيجل  فقط  يخطىء  ل  وبهذا  الليربالية،  هذه  على 
كفيلة  الغربية  الليربالية  اأن  اعتقد  كالهما  اأي�صاً،  فوكوياما 
بتحقيق ال�صعادة والعدالة والكتفاء، وكالهما ل يَر اجلانب 
راأى ذلك  يتحقق يف  الأول  الليربالية.  لهذه  والقبيح  الأ�صود 
نابليون وبرو�صيا الذي اأراد ا�صتعمار بالدنا والثاين راآها يف 

الوليات املتحدة التي تريد اأَن حتكم العال وت�صبطه .
ودليل  العربي  النظام  عجز  دليل  اأي�صاً  هي  والنكبة 
عادًة  فل�صطني  ت�صيع  عندما  وتفتته،  انق�صامه  ودليل  ف�صله 
ما تكون البالد العربية وجماهريها يف اأ�صواأ احلالت، وعندما 
ُت�صتعاد فل�صطني عادًة ما يرافق ذلك تغيريات عميقة جتري 
على م�صتوى النخبة والقاعدة، هكذا تعلمنا الدرو�ص املا�صية. 
�صياع فل�صطني واإعادتها عملية �صعبة وطويلة ومريرة، تدخل 
فيها الأنظمة وال�صعوب يف اأتون من جمريات التاريخ يتم فيها 
خروج اخلبث وبقاء ما ينفع النا�ص، ولهذا فاإن النكبة التي 
الفل�صطيني هي دليل اخلراب والف�صل وغياب  حلت بال�صعب 

العلم وانعدام الإميان.
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ويف هذا ال�صدد، ميكن القول اأنه اذا كانت النكبة قد اقتلعت 
�صعباً من اأر�صه مقابل ا�صتيطان �صعب اآخر فيها، فاإن النك�صة 
العام 1967 و�صقوط القد�ص كانت اأ�صد واأتكى واأمرّ، اإن �صقوط 
القد�ص ل يعني �صقوط غرناطه او �صقوط بغداد او ال�صتيالء 
على دم�صق، �صقوط القد�ص عادة ما يرمز اإىل خراب و�صياع 
لي�صت  القد�ص  البالد.  منهم  ت�صيع  َمْن  اأهلية  وعدم  ورخاوة 
ككل املدن.  اإن احتالل الماكن املقد�صة يعني �صقوط الكرامة 
والعزّة، اإن تدني�ص املقد�ص هو قمة الهزمية، ولهذا نفهم ملاذا 
�صارك �صالح الدين اليوبي بنف�صه يف غ�صل امل�صجد الق�صى 
مباء الورد بعد احتالله ملدة تزيد عن ثمانني عاماً. النكبة – 
يف اإحدى معانيها – �صعف النظمة وخيانتها وعدم قدرتها 
على التن�صيق اأو امل�صاركة، ولكن النك�صة – يف احدى معانيها 
واإمنا فقدت  ال�رشعية فقط  تفقد  النظمة ل  تلك  اإن   – اأي�صاً 
الرغبة يف العمل او حتى ال�صتعداد له. النك�صة كانت ف�صيحة 
مدوية اكرث دوياً و�صجيجاً من النكبة. النك�صة – وهي هزمية 
مرّة باأبعاد خطرية وقد ر�صمت املنطقة حتى هذه اللحظة – 
كانت بداية القبول باإ�رشائيل والتعامل معها واخل�صوع لالأمر 
الواقع الذي فر�صته. النك�صة كانت ف�صيحة لأن النظمة التي 
واجهتها اّدعت القومية وال�صرتاكية واجلماهريية واجلاهزية، 
 ،1948 العام  ال�صهيونية  واجهت  التي  الأنظمة  عك�ص  على 
كانت ف�صيحة اأي�صاً لأن النظمة العربية العام 1967 كانت 
تخدع بالقول اأنها اأتت لتعرب عن املطامح والآمال والتطلعات 
القومية والوحدوية والعروبية، على عك�ص الأنظمة عام 1948 
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التي كانت مرَتهنة باأوامر امل�صتعِمر العلني اأو اخلفي. كانت 
النك�صة ف�صيحة ل تغتفر لأن انظمة عام 1967 اأتت اإىل �صدة 
اأجل جتاوزها  ومن   1948 عام  نكبة  من  اأ�صا�ص  على  احلكم 
قبحاً  اكرث  بطريقة  الهوة  ذات  �صقطت يف  لكنها  وت�صحيحها 

واكرث ف�صائحية.
العقاب  ي�صبه  بالنك�صة  �صمي  فيما  القد�ص  �صياع 
اجلماعي الذي يحل بالأمة اإن ل يكن العقاب كله والعذاب كله 
القد�ص  ا�صتعادة  واإن  والهوان.  والذل  والهزمية  كلها  واملرارة 
تعني امتالك كل ذلك دفعة واحدة، واأُبعد يف القول لقول اإن 
الأمة  اأن حتيا  اأجل  من  الوحيد  ال�رشط  القد�ص هي  ا�صتعادة 
حياة طبيعية ت�صتطيع فيها اأن تتنف�ص الهواء وتاأكل الطعام . 
احلياة بدون القد�ص ناق�صة ول ت�صتحق اأن تكون احلياة بدون 

القد�ص كريهة و�صيقة ول �صبيل اإىل ال�صتمتاع ب�صيء.
اإن �صياع القد�ص ل يعني �صياعها فقط، بل يعني اأي�صاً 
تهديد عّمان ودم�صق والقاهرة ومكة، و�صياع القد�ص ل يعني 
ت�رشيد ال�صعب الفل�صطيني اأو قمعه او منعه من التطور، ولكنه 
من  ومنعه  وح�صاره  العربي  ال�صعب  جتويع  يعني  اأي�صاً 
التطور وامتالك اأ�صباب القوة، ذلك اأن اإ�رشائيل ل متنع ال�صعب 
الفل�صطيني حقوقه وتطوره، واإمنا تقوم اأي�صاً بتجفيف اأ�صباب 
القوة واملنعة يف دول املحيط، حتى تقوى اإ�رشائيل وي�صعف 
من حولها، وحتى تنمو اإ�رشائيل وميوت من حولها، اذن �صياع 

القد�ص ل يعني �صياع مدينة بل �صياع م�صتقبل اي�صاً.
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ولهذا فاإن النك�صة مبعناها وجتلياتها واآثارها ونتائجها 
ا�صد م�صا�صة من النكبة واأعمق مرارة واأ�صد وطاأة.

�صعف  من  رافقهما  وما  النك�صة  بعدها  ومن  النكبة  اإن 
اإىل �صعٍب ُم�رشٍد  وف�صل عربي، قد حولتا ال�صعب الفل�صطيني 
وم�صتت، ومور�صت عليه عمليات التهمي�ص والتغييب والنكران 
والتجرمي و�صحب ال�رشعيات والتعريفات عنه. اإن هذه الآليات 
ال�صعب  حولت  العدو  قبل  ال�صديق  مار�صها  التي  املختلفة 
قدرته  من  فرادته  وتنبع  فريد،  �صعب  اإىل  عملياً  الفل�صطيني 
على ال�صمود اأمام كل هذه العمليات التي ت�صارك فيها قوى 
ذات جربوت وطغيان. تنبع فرادة هذا ال�صعب من قدرته على 

الثورة – بغ�ص النظر الآن عّما اف�صت اإليه هذه الثورة - .
فرادة ال�صعب الفل�صطيني يف قدرته على حتويل اخليمة 
اإىل  لي�ص  املنفى  وحتويل  ثوار،  خيمة  اإىل  جلوء  خيمة  من 
مكان للنجاح او النجاة بل اإىل مكان لال�صتعداد والحت�صاد، 
نهايتها،  تكتب  ول  تكتمل  ل  حكاية  اإىل  املاأ�صاة  وحتويل 
الن�رش،  اإىل  املوؤدية  الطريق  م�صارف  اإىل  الهزمية  وحتويل 
 – �صهيداً  كان  اأن  بعد   – �صاهداً  الفل�صطيني  ال�صعب  وحتول 
التو�صعي  ال�صهيوين  امل�رشوع  مع  التعاي�ص  ا�صتحالة  على 

والحتاليل والإحاليل اي�صاً.
اإجتماعية  كــوحــدة   – املخيم  فــاإن  ال�صدد  وبــهــذا 
ثقافية  مالمح  ذات  اأ�صبحت  وبالتايل  و�صيا�صية  واقت�صادية 
– يت�ّصدر الكالم وياأخذ الكالم كله. فاملخيم كاإفراز ونتيجة 
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للنكبة والنك�صة اأ�صبح هو املعّول عليه، مبعنى، وقعت على 
اأن يتحملوا ويحملوا الر�صالة واأن  اأبنائه واأجياله املتعاقبة 
يجعلوا ال�صعلة م�صاءة وعالية. ووقع املخيم – نتيجة لذلك، 
بني �صفرات امُلطلق و�صفرات الن�صبي، ما بني متطلبات الثورة 
يقع  الذي  املخيم  و�صيقه.  الواقع  متطلبات  وبني  وف�صائها 
– بكونه قريباً من  يف منطقة الرماد يف كل �صيء، جغرافياً 
عن  غريباً  باعتباره  وثقافياً-   – منها  لي�ص  ولكنه  املدينة 
الن�صيج الإجتماعي وممنوعاً من الإندماج فيه – واقت�صادياً 
– باعتبار اأن موارده تاأتي جاهزة وهو ممنوع من النخراط يف 
الدورة الإنتاجية – و�صيا�صياً – باعتباره ممنوعاً من امل�صاركة 
والتمثيل والإنتخاب – كل ذلك جعل من املخيم ينق�صم على 
ذاته، ويدخل يف متاهات من التعريف واإعادة التعريف، الثورة 
انكفائها.  ولكنها لي�صت كل احللول، وخا�صة بعد  كانت حالً 
املخيم – وهو و�صع اإ�صتثنائي يف تطور املجتمعات و�صلوكها 
بني  وموّزع  الإنتماءات  مّوزع بني  لأنه  ذاته  منق�صم على   –
الولءات وموّزع بني الأمكنة، ومرّة اأخرى، املنفى لي�ص مكاناً 
وح�صب، املنفى جتربة مهيظة وقا�صية – ويف الوقت الذي يجرب 
فيه الالجىء على تعريف نف�صه بقوة وتطرف، فاإنه اأي املنفى 
– قادر على اإجبار اأو اإقناع الالجىء بفقدان هويته اأو التخلي 
عنها طواعية. املنفى قا�ٍص وقاطع كحّد ال�صيف، واملخيم – 
باعتباره لي�ص اأفراداً واإمنا وحدة اجتماعية و�صيا�صية خا�صة 
اأن  على  اأو طواعية –  كرهاً  – اأُجرب الفل�صطيني الالجىء – 
يحدد انتماءاته وخياراته.  ولكن، وبذات الوقت، فاإن الق�صية 
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الفل�صطينية لي�صت ق�صيتنا فقط، وعليه، فاإن املخيم يتعر�ص 
لكثري من الإغراءات اأو الإجراءات اأو الآليات التي تزيد من عدم 
قدرته على التحديد اأو حتى الختيار وخا�صة بعد اأن انكفاأ 

املّد الثوري والقومي ول نقول انهزم.
حامل  الإ�صرتاتيجي،  الثورة  خمزون  ال�صامد،  املخيم 
امل�صعل و�صاهد املرحلة ومعلم الجيال، ومعلم اليام اي�صاً، 
فئاته  له لغة خا�صة وم�صطلحات خا�صة، وق�ّصم  الذي طور 
واأعاد ربط ما انقطع، و�صّمى الأ�صياء من جديد، واأرغم املدينة 
ومن ثم القريب والغريب على الإعرتاف به والتعامل معه، هذا 
املخيم كان لزاماً عليه اأن ي�صطدم مبا حوله، �صاء ام ل ي�صاأ، 
األثورة خيار �صعب، وهي خيار جمنون ول عقالين اي�صاً، الثورة 
وجدان، والثورة ل ح�صابات منطقية فيها – ومتى كانت كذلك 
يوماً؟ – وعندما اختار املخيم ا�صطدم مبا حوله �رشيعاً، ومن 
هنا تعلم املخيم اأن يكون متوج�صاً و�صكاكاً ول يثق، واإذا كان 
املخيم اأر�صية خ�صبة وطبيعية للم�صاعر القوية �صد اإ�رشائيل، 
فاإنه طور اأي�صاً م�صاعر متناق�صة جتاه املحيط الذي يحيا فيه 
اأملخيم املعزول واملمنوع والفقري والذي يحيا مبنطقة الرماد 
يف كل �صيء، طّور عقلية خا�صة، هي عقلية الالجىء، وهي 
دائماً،  املطلق  الإميان  من  وقريبة  و�صكاكة  متوّج�صة  عقلية 
اأقل جدلً  وهي  كثرية،  ت�صويات  فيها  لي�صت  الالجىء  عقلية 
واأقل رغبة يف الكالم، هي عقلية حتيا على حافة القرب، لي�ص 
اأ�صواأ من املنفى، ولي�ص اأ�صواأ من النكران، ولي�ص اأ�صواأ من الفقر، 
اإ�رشائيل فقط. املخيم قنبلة �صيا�صية،  املخيم ل يعد يزعج 
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�صحيح اإىل حد كبري، ولكنه اأي�صاً قنبلة اإجتماعية. اإن اأذكى 
او  املخيم  دمج  اأو  تذويب  اأو  ال�صيطرة  التي حتاول  الأنظمة 
حتويله من نار حترق اإىل نار ُيطبخ عليها ل ت�صل اإىل جناح 
اأكيد ونهائي. مرة اأخرى، املخيم ل يعد يزعج اإ�رشائيل فقط، 
عربية،  اأولوية  هي  الفل�صطينية  الق�صية  حل  فاإن  هنا،  ومن 
واإمنا  واأمنية،  واأخالقية  �صيا�صية  منطلقات  من  فقط  لي�ص 
من منطلقات اإجتماعية �رشفة. ول اأق�صد هنا يف احلديث اأن 
هناك  يكون  اأن  يكفي  بل  باجتاه معني،  كله  املخيم  يتحرك 
اأو ليثري املحيط ويدّمره. ول  »عب�صي« واحد ليدّمر املخيم 
اأريد اأن اأ�صرت�صل يف الأمثلة التي توؤكد الكالم اإىل حٍد كبري، اأو 

على القل ل تنفيه.
يجب العرتاف بقوة و�رشامة اأن املخيم م�صكلة اإجتماعية 
اأو غري ح�صنة  بنّية ح�صنة   – ُنفهم خطاأ  و�صحية، وحتى ل 
– فاإن املخيم يجب اأن يزول ويختفي عن الوجود لأن �صكانه 
الفم  واألفظها مبلء  اأكتب »يجب« بخط كبري  وهنا   – يجب 
– اأن يعودوا اإىل ديارهم واأوطانهم التي ُهّجروا منها، هذا هو 
واجب النا�ص الآن، وواجب الأجيال املقبلة اأي�صاً، ومن ين�صى 
اأن ياأتي الثيوبي  يقبل  اأو يفرط  فيه فاإنه عملياً  هذا احلق 
امراأة  على  يحرّم  فيما  احلقوق،  كامل  وياأخذ  فل�صطني  اإىل 
واأطفالها  زوجها  مع  لتعي�ص  وطنها  اإىل  تعود  اأن  فل�صطينية 
 1972 و   1952 للعام  الإ�رشائيلي  العودة  قانون  ــراأوا  اإق  –
والتعديالت التي اأجريت عليه يف الثمانينيات والت�صعينيات 
القانوين ملنع العرب  الإ�صتعداد  لرتوا مدى العن�رشية ومدى 
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الفل�صطينيني من البقاء يف اأوطانهم -. ولكن وبعد تاأكيد هذا 
احلق مبا ل لُب�ص فيه، فان املخيم الذي يحيا اليومي والن�صبي 
و�صحة  وتعليم  و�رشب  اكل  من  اليومية  احلياة  ومتطلبات 
متغرية  �صلوك  واأ�صكال  و�صحية  اجتماعية  وتاأمينات  وعمل 
ومرجتلة، هذا املخيم الذي يعي�ص على املطلق ولكنه م�صطر 
اإىل التعامل مع الن�صبي، يتحول �صيئاً ف�صيئاً – وخا�صة بعد 
الثورات  وانكفاء  العوملة  العال وجناح  وتغرّي  اأو�صلو  اتفاق 
وتراجع ال�صعارات وخفوت ال�صوات عن العودة  اأو م�صامينها 
حقيقي،  وعبء  م�صكلة  اإىل  يتحول  املخيم  فاإن   – احلقيقية 
لي�ص على ال�صلطة الوطنية وح�صب، واإمنا على الأنظمة التي 
تعي�ص فيها تلك املخيمات . ل ميكن ح�صم املخيم يف نهاية 
اإىل  وي�صطر  الأحالم  على  يحيا  الذي  الالجىء  عقلية  الأمر. 
البحث عن لقمة اخلبز �صيطور �صلوكاً غري متوقع، هذا الكالم 
اإ�رشائيل جمربون على حل  اإ�رشائيل وغري  اأّن  يعني بب�صاطة 
الق�صية الفل�صطينية، فالهزمية حتى وان توالت لن توؤدي اإىل 
يحول  لن  والنكران  والفقر  املحتل،  مع  غرامية  عالقة  خلق 
نقدم  الذي  العدو  اإىل حمبة  يدعون  قدي�صني  اإىل  املجروحني 
له اخلد المين لي�صفعه. ومهما بدا الكالم قا�صياً ولكني اأرجو 
اأن ُيفهم بواقعيته واأهدافه البعيدة، فاأنا عملياً األّوح بالقدرات 
ميكن  والتي  بعد،  ن�صاهد  ل  التي  وتلك  بع�صها  راأينا  التي 
للمخيم اأن يجرتحها ما ل حُتّل الق�صية الفل�صطينية، وبعيداً 
والتبويب  الو�صف  يف  ورغبتهم  الأكادمييني  فذلكات  عن 
والفهر�صة ومن ثم ال�صتخال�صات، فاإن املخيمات التي ت�صبح 
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اإىل  الزمن  بفعل  تتحول  واحلنني،  والثورة  للبالد  عناوين 
مواطنني من درجة اأقل ويح�صلون على حقوق وواجبات اأقل، 
اأي اأن ُجرح الطرد ي�صاف اإليه جرح النكران والتهمي�ص، وكاأّن 
و�صعاً  اإن  اأ�صالً،  مدانة  اأو  م�صبوهة  حالة  هي  اللجوء  حالة 
كهذا – واإن ا�صتمر ب�صكل او باأخر –  واإن مّت ا�صتيعابه ب�صكل 
اأو باآخر – واإْن مّت – تدجينه ب�صكل اأو باآخر – ل ميكن له اأن 
من خيمة 1948،  اأف�صل حالً  ال�صفيح لي�ص  اإن بيت  ي�صتمر. 
واإن معونات وكالة الغوث التي تتناق�ص �صنة بعد �صنة لن 
اأو  ال�صكون  اأو  التطامن  واإن  عري�صة،  اأحالم  عن  بديالً  تكون 
اخل�صوع لأوامر املحيط وقوانينه لن ت�صود اإىل الأبد، خا�صة 
اإذا توالت عمليات التنازل والتطبيع املجاين وقبول اإ�رشائيل 
فل�صطيني  ماليني  من خم�صة  لأكرث  اإيجاد حل  دون  بالكامل 
موزعني ما بني بيوت �صفيحية اأو �صحارى بعيدة اأو جماهل 

ل ي�صل اليها الربيد .
وكلما تقدمنا يف الزمن، فاإن م�صكلة املخيم – متعددة 
تزداد وتتفاقم، لي�صت فقط  امل�صتويات ومعقدة التجليات – 
واإمنا  خياراته،  وتعدد  املخيم  بتطور  اخلا�صة  اإلآلية  ب�صبب 
اأزمات  او  اأزمة  ب�صبب   – القوة  من  الدرجة  وبذات   – اأي�صاً 

الإنظمة التي تعي�ص �صمن حدودها تلك املخيمات.
اإّن الأنظمة التي تعي�ص اأزمات خمتلفة تتعمق يوماً بعد 
يوم، وهي ازمات اقت�صادية و�صيا�صية، ولبنان تعطينا مثالً 
اإن جت�صد   . اأن تكون  فيما ميكن للمقدمات والنتائج  منا�صباً 
ال�صلطة الوطنية يف ال�صفة والقطاع – اأو يف ال�صفة فقط يف 
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هذه الثناء – ل ي�صاعد حتى اللحظة يف حل �صائقة املخيم، 
بدا  الوطنية  ال�صلطة  اأن جت�صد  اإذ  ذلك،  من  العك�ص  على  بل 
حدة  ازدادت  هنا،  ومن  املخيم،  ملو�صوع  نهائي  حل  وكاأنه 
فهل  والوجدان،  الوعي  على  ال�صديد  �صغطه  وزاد  املو�صوع، 
ينتظر �صكان املخيمات منفى اأبديا، اأم جتني�صا اأم توطينا اأم 
تعوي�صا اأم عودة جمزوءة. هذه ال�صئلة ل تكن يف املا�صي، 
وتطرف  حدة  من  يزيد  الذي  الأمر  بقوة،  حا�رشة  الآن  وهي 
امل�صاألة، ونحن هنا نتحدث عن عقلية الالجىء – والالجىء 
اإنها عقلية  لي�ص مهاجرا ول مغامرا ول م�صتوطنا -، وقلنا 
ُتعلن،  ل  ما  ُتبدي  وعقلية  مهاُدنة،  عقلية  منها  اأكرث  تطرّف 
اأزمات  �صمن  وخمتلفة  متعددة  بخيارات  املخيم  تهديد  واإن 
متالحقة و�صغوطات من جهات متعددة، كل ذلك يدفع الأمر 
اإىل عنق الزجاجة. واإذا كانت النكبة ومن بعدها النك�صة ومن 
اأ�رشّت  قد  النق�صام،  و  التفتيت  ثم  والأزمات  الهزائم  بعدها 
ذب وُحو�رش، فاإننا الآن على اأبواب مرحلة  باملخيم، ف�رُشب وَعّ
جديدة، ُتْقَبل فيها اإ�رشائيل وتن�صاأ معها العالقات، فيما يغرق 
املخيم بوحله اأكرث فاأكرث، اإذن، فالأمر �صديد ... �صديد، وعلينا 

النتباه!
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نداء إىل أّمتنا          
القدس ال تلّوح .. انها تغرق

اأ�صوار �صالح  ال�صم�ص على  اإىل  اأ�صوار يبو�ص  اأ�صعد من 
الدين، كاأنني اآتي الرحلة بعك�ص ما قام بها يو�صف الأيوبي 
املقد�ص،  بيت  اإىل  منها  خيوله  �صاق  التي  القلعة  �صاحب 
اللّجة  :هنا  اأقول  لعلي  الورد،  وماِء  بالرماِح  قبابها  ليغ�صل 
العطرُ  وليفهق  ال�صوئني،  عن  املرتبك  الثوَب  امللكُة  فلرتفع 
اإىل القناة  من ال�صواهد املطمورة يف غزة و�صيناء واجلولن، 
واملدن املقاتلة، رغم رطانة الهك�صو�ص، الذين اندحروا بفعل 
الّدِم والعبور العبقري، اأولئك الذين كّذبوا على اأرواحهم واأنكروا 

م�صريهم الطبيعي وجاوؤوا لالنتقام من ال�صحية. 
القواطريَ  لأن  بعيٌد  املــوج  لكن  م�صرتك،  بحرُّ  وبيننا 
ومتا�صيَح املاء املالح، متنعني من جرح �صفحته املعدنية، 
عن  بعيٌد  اليافوي  والبحرُ  النخيل.  ومزامري  الزفاف  باأ�صابع 
اللهاث  بقناديل  ماأنو�صاً  يعد  ول  الالذقية،  اأو  بور�صعيد 
تالل  وعلى  ذلك  وقبل   . املطهمة  النهارية  والغاين  والعرق 
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رام اهلل وجبل النار اأ�صمعني اأ�رشخ. غري اأن الدم الراهج مثل 
ال�صماء  اإىل برتقالة  اأ�صواِر املدن العربية،  حبل النجوم على 
وثدي الأر�ص، اأرى قبة ال�صخرة التي بناها اأجدادنا الأمويون 
املدينة  هذه  وامل�صلمني.  العرب  كنانة  م�رش،  خراج  باأموال 
التي ترحب بنا، بجمالها ال�صماوي فندخلها اآمنني. ويطمئنني 
باأن الغريب الذي رحل كما جاء قد  ان�رشف،و�صنفتح اجلرّة 
من جديد، ونف�ّص فمها املغلق بقما�صة الطني، لي�صيل الربُق 
على امل�صاطب، ونعلّق ال�صورَة من جديد، ونرى كانوَن اجلمر 
ون�صمُع  املر�صوفة،  العائلة  ووجوَه  ال�صوف  وب�صاَط  والّدلَة 
وليمة  لنا  الدنيا  اأمُّ  َتعدُّ  وعندما  الفوحان.  وياأخدنا  الريَح 
ال�صحور، �صيغار النهرُ لأن جنماً اأبي�َص �صقط يف الطبق وذاب 
ُه ما الذي يتالألأ يف  يف �صهد الطحني. وعندما ي�صاأل الطفُل اأمَّ
الأر�ص؟ �صتقول: هذا القمرُ العا�صق ال�صابُح يف النهر. غري اأن 
قمر فل�صطني كاٍب وحزين، وكل �صمت حتته هو حريٌة للموت! 
لهذا ل تزل نافورة الدم والنار تفور يف كل طريق . واأن كل 
اتفاق مع الإحتالل، يعطيهم املدينَة من جديد ويعطينا احل�رشَة 
)اإ�رشائيل( ل تعد من احلرب  واأن �صبارطة  والهجرة والهباء. 
اإل اإليها. وجنوُدها ل يحلموا بالزنابق البي�صاء، ول يعلّموا 
النووية،  الكرة  بطوطم  يلعبون  اأو  يقتلون،  كيف  اإلّ  اأبناَءهم 
بعد اأن ي�رشبوا عبوات الّدم احلرام، التي عّباأوها من دم اأطفال 
غزة وجنني. واذا عادوا من احلرب؛ ف�صرنى الكثريَ من الفولذ 
الفاحم  الزهرُ  اإل  اأ�صابعهم  ينبت بني  لن  لهذا  يف وجوههم، 
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واحلقد والعن�رشية، ولن يرتكوا مدننا اإلّ وهي بال روؤو�ص، على 
اإيقاع �صالم جنائزي مريع . 

ولعلكم ترون حرب ال�صتنزاف التي يقوم بها امل�صتوطنون 
اجلنود، كما تالحظون اأنهم يخلقون يف فل�صطني زمنني، الأول: 
زمن فل�صطيني متخلّف ه�ّص حُما�رش بفعل  احلواجز والأ�صوار 
وال�صتيطان والهدم واحلرق وال�صجن والقتل والإذلل. والثاين: 
اآليات  كل  بفعل  جامح،  متمكن  قوي  حداثي  ا�رشائيلي  زمن 
»الهايتك« الع�صكري الغربي، وامل�صاندة الأمريكية املنحازة 
واحلامية لدولة القتل، حتى �صارت دولة فوق القانون. وها 
اأذاب الي�صار ال�رشائيلي،  التيار ال�صهيوين العري�ص الذي  هو 
و�ّصعد اليمني واملتطرف فيه، حتى نقول ل فرق بني ميينهم 
وي�صارهم، يف دولة يركب الي�صاُر فر�َص اليمني وي�صبقه يف كل 
الحتالل  دولة  ت�صعى   وراف�ص. كما  ما هو عن�رشي وقمعي 
بالقمع والذبح وال�صتباحِة العمياء، جعلنا �صحيًة اإيجابية 
الإعرتا�ص  حاولنا  ما  واإذا  الفا�صية.  ممار�صاتهم  بكل  تقبل 
حتى  القمع،  وي�صاعفون  اأكرث،  يبالغون  فانهم  املقاومة،  اأو 
اأي  خانعني.  كونوا  اأي  الذرائع!  ا�صحبوا  يقول:  َمْن  فينا  يربز 
اأن يق�صوا على  اأنهم يريدوننا دون مقاومة م�صت�صلمني، بعد 
خياراتنا الوطنية ويلوثونها، ثم يقدمون لنا خطتهم لن�صلمهم 
حقوقنا، ونتنازل عنها، ونخيط اأكفاننا باأيدينا. واإن رف�صنا، 

يقدمون هُم البديَل اأو يوا�صلون القمع واملوت. 
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اأما تلك التي ت�صمى املفاو�صات، فال جدوى منها، لأنها 
بل  دولية.  �صمانات  وبال  زمني  �صقف  وبال  مرجعيات  بال 
خندقه  ويعتربها  ا�رشائيل  يدعم  برمته  الغربي  املجتمع  اإن 
اأُمة العرب من الوحدة  الثقايف املتقدم، وا�صتطالته يف منع 
لدينا  ا�صرتاتيجية  فال  العرب  اأُمة  اأما نحن  ثانية من جديد. 
اأو  لتحرير القد�ص، ول ح�صور للمدينة يف خطابنا الإعالمي 
ال�صيا�صي اأو املنهاج املدر�صي اأو اجلامعي اإل يف املنا�صبات، 
الوجود  وتكري�ص  املقد�صة  املدينة  لدعم  �صاملة  خطة  ول 
ببناء  الحتالل  دولة  تقوم  التي  اللحظة  يف  فيها.  العربي 
البلدة  يف  الإ�صالمي  احلّي  داخل  ا�صتيطانية  نقطة  ع�رشين 
القدمية يف القد�ص، واقامة �صتني كني�صاً، �صيكون اأكربها مكان 
املحكمة ال�رشعية على بعد اأمتار من قبة ال�صخرة، و�صيكون 
اأن  اأكرب من قبة ال�صخرة بخم�صة اأ�صعاف. وخ�صو�صاً  كني�صاً 
الق�صى،  للم�صجد  الغربي  على اجلدار  الحتالل �صيطر متاماً 
واملدر�صة التنكزية، الواجهة الغربية العليا ل�صاحات احلرم، 
ال�صخرة!  وقبة  الأق�صى  امل�صجد  اأ�صفل  على  متاماً  و�صيطروا 
فما الذي بقي؟ والوجود العربي يف القد�ص �صيكون حتى عام 
2020، 12% فقط، فماذا نقول لأمتنا العربية التي قدمت وثيقة 
ال�صالم يف بريوت وترجو قاتلها للتطبيع معها ويرف�ص. بل 
يذبح مقد�صاتهم ويخلع جذورهم حتى العدم، ول من رّد �صوى 

التو�صل والت�صّول وال�صياع .
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القي�رشاين،  القدمي  الفل�صطيني  ال�صاعر  مثل  الآن  واأراين 
القد�ص  حترير  على  الدين  �صالح  يحث  حياته  اأم�صى  الذي 
بكى  الذي  الغزّي  الفل�صطيني  ال�صاعر  واأراين  الأق�صى.  واإنقاذ 
مثلي، لأنه ل ي�صتطع ال�صالة يف الأق�صى. فالفرجنة جعلوا 
منه اأو من اأجزائه ا�صطبالً! هذا على الأقل ما ذكره ا�صامة بن 
منقذ يف »اعتباره«. اأما على اأيامي، فاإن املحتل، حفر حتت 
اأق�صانا وظل يحفر طيلة اأثنني واأربعني عاماً حتى بنى حتت 
الأق�صى مدينة كاملة، ويوؤ�ص�ص ليجعل من الأق�صى جزءاً من 
اأن  اأي  القدمية،  البلدة  م�صاحة  ن�صف  من  اكرث  يبتلع  هيكل 
الوهم هنا يتحول اإىل وقائع، والعن�رشية تتحول اإىل اأحجار 

واأ�صوار وبوابات .
الإحتالل،  �صور  باأب�صع  حُتتل  التي  القد�ص  من  اأناديكم 
كجزء من م�صهد احتاليل عن�رشي ل ولن يتكرر يف التاريخ . ولن 
اأ�صيف اليكم كثرياً حول اأو�صاعنا الفل�صطينية، فال املفاو�صات، 
ول العملية الت�صووية التي تهدف اإىل اإدارة الأزمة ل حلها، ول 
انق�صامنا املخجل واملربك واملخزي، حيث التقاتل على �صلطة 
حتت الإحتالل يف اأح�صن تعريفاتها، وحيث يت�صابق الكل اإىل 
ي�رش  الأنق�صام  هذا  املحتل، وحيث  ذات  من  الإعرتاف  اأُنتزاع 
والثورة،  والنموذج  وال�صورة  وامل�صتقبل  وال�صعب  بالق�صية 
احلواجز  واخلربات، وحيث  والعقول  الكفاءات  وحيث  هجرة 
حمافظات  من  حمافظة،  كل  لتطور  املحافظات  بني  تف�صل 
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وحيث   . بينها  فيما  تت�صارب  م�صالح  الوطن،  من  تبّقى  ما 
الوطن، وحيث ي�صادر الرثوات  الغور من قلب  املحتل ينتزع 
واملحميات الطبيعية، وحيث يفتت الأر�ص بالطرق الإلتفافية 
ي�صّوق مفهومه حولها، بني  اأن  ا�صتطاع  التي  وامل�صتوطنات، 
اأن  يحاول  وحيث  �رشعي،  غري  وا�صتيطان   �رشعي  ا�صتيطان 
ي�صّوق مفهومه الكارثي »التجميد مقابل التطبيع«، يف اأ�صواأ 

مقاربة ميكن لنا اأن نقبلها .
اأطراف  حتاول  التي  املحتلة،  القد�ص  من  اأناديكم 
مع  التعاي�ص  علينا  تفر�ص  اأن  ودولية  اأقليمية  كثرية، 
من  الإحتالل  نكر�ص  اأن  منا  وُيْطَلب  اأنهاءه،  ل  الإحتالل 
يف  اخلو�ص  اأو  احلديث  تتجنب  و�صياغات  ترتيبات  خالل 
عاماً،  واأربعني  اأثنني  منذ  الأول.  ومربعها  امل�صكلة  �صبب 
ف�صلها،  اأثبتت  امل�صاريع  وكل  املبادرات  وكل  اخلطط  وكل 
من  الإن�صحاب  ا�رشائيل  على  تفر�ص  ان  ت�صتطع  ل  لأنها 
وغياب  التن�صيق  وغياب  القوة  غياب  املحتلة.  الأرا�صي 
وغياب  الواحدة  الأمنية  الإ�صرتاتيجية  وغياب  الوحدة 
�صيدة  اإ�رشائيل  من  جعل  ذلك  كل  الــواحــدة،  امل�صلحة 
والأ�صتقطابات  واملختلفة  املت�صاربة  األأجندات  املنطقة. 
احلاكم  بــني  العالقة  و�ــصــوء  واملــقــامــرات  واملــغــامــرات 
والروؤى،  والرثوات  ال�صلطة  اإدارة  يف  والأرتباك  واجلماهري 
كل ذلك جعل من عاملنا العربي يغرق يف وطاأة اأو حماأة 
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اأو  الطرف  هذا  اأح�صان  يف  يرمتي  جعله  و�صعف،  تخلّف 
ذاك .

لن اأ�صيف اليكم كثرياً حول اأو�صاعنا العربية، فاحتالل 
بالدي وُقد�صي واأق�صاي، هو نتيجة هذا ال�صعف وهذا التخلف 

وهذا الأرتباك .
واإذا جرى احلديث عن ثقافة املقاومة، فهي تبداأ بالقراءة 
ال�صحيحة للواقع ومعطياته، فال اأوهام ول اأ�صتيهام ول خلط 
لالأوراق ول تداخل للخنادق، قراءة تعرف فيها الألوان وت�صمى 
فيها امل�صميات، فال ا�صتبدال لال�صدقاء بالعداء، ول ا�صتعداء 
اأو  مريبة  اأحــالف  ول  خارجية  حتالفات  ول  ا�صتقواء،  ول 
م�صبوهة، ول تطبيع با�صم املدنية اأو الأن�صانية، فال ا�صتدراج 
لالن�صاين لالعداء ول تقارب اأومقاربة با�صم املعرفة او التعرّف 
اأو ال�صياحة اأو قبول اأو ر�صى اأو تعّود اأو اعتياد. املحتل غريب 

يرغب يف اأن ي�صّود وي�صّود وي�صوه ويدّمر وي�صتثمر.
ثقافة املقاومة هي ا�صتنها�ص احلقيقي ملكامن ال�صمود 
ويف  الأن�صباط  ويف  املنهاج  يف  وال�صتعداد،  والرد  والبقاء 
الأنتماء، يف ال�صارع واملدر�صة والبيت وامل�صنع والثكنة وبيت 
والقوي،  والطيب  القومي  الرتاث  مع  الأن�صجام  هي  العبادة، 
مقموعة  اإثنّيات  فال  والثقايف،  الجتماعي  الن�صجام  وهي 
ول اأقلّيات حما�رشة، وهي احلريات العامة وكرامة املواطن. 
اإىل التحرير هي عملية كيماوية طويلة  التي تقود  املقاومة 
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ومعقدة، تبداأ بتنظيف الذات اأولً، من اأجل الرد ثانياً . ثقافة 
املقاومة ثقافة خري وقوة وكرامة. فاملقاوم ميت�صق حريته من 
اأجل حرية الأخرين، هو اإن�صاين لأنه ينحاز لكل ما هو اإن�صاين. 
ثقافة املقاومة �صد املناورة واملداورة والت�صويات واأن�صاف 
املقاومة  ثقافة   . واملخبوء  وامل�صبوه  املريب  و�صد  احللول 
بالن�صبة لنا جميعاً، هي اأن نح�صل على حقوقنا كاملة غري 
ترف�ص  عاملية  منظومة  من  جزءاً  نكون  اأن  وهي  منقو�صة، 
مفهوم  اأخــرياً،  املقاومة   . والغت�صاب  وال�صتالب  الحتالل 
بال�صالح، وهي مفهوم ح�صاري  اأن تكون ن�صالً  اإن�صاين قبل 
املقاومة هي   . للجماهري  اأو جتيي�صاً  اأن تكون حتري�صاً  قبل 
الرف�ص للذل، وهي معاك�صة للذل وهي ت�صاد العبودية  قوة 

والأ�صتعباد .
واأخرياً، ولي�ص اآخراً، اإن ما ترونه من �صوء هو لي�ص �صوء 

ال�صباح .. بل اإنه نور احلريق، الذي يدّب يف القد�ص .
والقد�ص ل تلّوح لكم .. اإنها تغرق !
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الُباق

توطئة  

نظم اليهود تظاهرة يف تل اأبيب ملنا�صبة ما ي�صمى ذكرى تدمري 
الهيكل يف 14 اآب )اأغ�صط�ص( 1929، واأتبعوها يف اليوم التايل 
بتظاهرة كبرية يف �صوارع القد�ص ل ي�صبق لها مثيل، حتى 
و�صلوا اإىل قرب حائط الرباق، وهناك رفعوا العلم الإ�رشائيلي، 
واأخذوا ين�صدون الن�صيد ال�صهيوين "هاتكفا" )الأمل(، و�صتموا 
وقالوا  وال�صتفزاز،  التحدي  �صيحات  واأطلقوا  امل�صلمني، 
"هكوتيل كوتلينو"، اأي "احلائط حائطنا"، وطالبوا با�صتعادته، 

زاعمني اأنه اجلدار الباقي من هيكل �صليمان. 
ال�رشيف،  النبوي  املولد  ذكرى  كان  الذي  التايل،  اليوم  ويف 
القد�ص والقرى املحيطة بها على عادتهم لأداء  اأهايل  توجه 
�صالة اجلمعة يف امل�صجد الأق�صى، وبعد ال�صالة خرج امل�صلون 
يف تظاهرة �صمت الآلف من امل�صلمني، واجتهوا نحو حائط 
الرباق، وحطموا من�صدة لليهود كانت مو�صوعة على الر�صيف، 
الأدعية  ن�صو�ص  على  حتتوي  التي  الأوراق  بع�ص  واأحرقوا 

اليهودية املو�صوعة يف ثقوب احلائط. 
�صن  ال�صهيونيني  نية  عن  الأخبار  تواترت  اأيام  عدة  وبعد 
هجوم على حائط الرباق واحتالله لتثبيت حقهم يف ملكيته، 
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فتدفق م�صلمو فل�صطني اإىل القد�ص لأداء �صالة اجلمعة يف 23 
من ال�صهر نف�صه، وهم يحملون الع�صي والهراوات، وحني خرج 
امل�صلون وجدوا جتمعاً �صهيونياً يتحداهم، فوقعت �صدامات 
الربيطانية  ال�رشطة  الطرفني، وفتحت  ومواجهات عنيفة بني 
الربيطانية  امل�صفحات  ودخلت  العربي،  اجلمهور  على  النار 
القد�ص. ويف الأيام التالية ات�صعت املواجهات الدامية ف�صملت 
خمتلف املدن الفل�صطينية، وكانت ح�صيلة ما عرف بـ "ثورة 
الرباق" مقتل 133 يهودياً وجرح 239 منهم، وا�صت�صهاد 116 
بالقرى  كبرية  اأ�ــرشار  واإحلــاق  �صخ�صاً،   232 وجرح  م�صلماً 
واملمتلكات.. ويف 17 حزيران من العام 1930 اأعدمت �صلطات 
عطا  الرباق:  ثورة  قادة  عكا،  �صجن  يف  الربيطاين،  النتداب 

الزير، وحممد جمجوم، وفوؤاد حجازي. 
اإن�صاء جمعية "حرا�صة امل�صجد  واأ�صفرت تلك التظاهرات عن 
الأق�صى" التي انت�رشت فروعها يف معظم املدن الفل�صطينية، 
عن  للدفاع  الوطنية  احلركة  قادة  مع  امل�صيحيون  وا�صرتك 
الأرا�صي الفل�صطينية، فانتخبت يف تلك الفرتة اللجنة التنفيذية 
للموؤمتر الإ�صالمي امل�صيحي التي قامت بعدة زيارات خارجية 
اخلطر  من  حتذر  الأوروبية  العوا�صم  وبع�ص  العربية  للدول 
املحدق بامل�صجد الأق�صى، وحماولت اليهود بناء هيكل لهم 

على اأنقا�صه.
احلكومة  اأر�صلت  الـــرباق،  ــورة  وث ال�صطرابات  ــر  اإث وعلى 
ن�صبة  �صو"،  "جلنة  با�صم  عرفت  للتحقيق  جلنة  الربيطانية 
اأو�صى �صو باإر�صال جلنة  اإىل رئي�صها. وبني جملة تو�صياته، 
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دولية للتحقيق يف مو�صوع حقوق العرب واليهود يف الرباق. 
ويف 15 اأيار من العام 1930، وافق جمل�ص ع�صبة الأمم على 
لع�صوية  بريطانيا  قبل  من  تر�صيحهم  مت  الذين  الأ�صخا�ص 

اللجنة. 
و�صلت جلنة التحقيق الدولية اإىل القد�ص يف 19 حزيران من 
 23 خالله  عقدت  بكامله،  �صهراً  فيها  واأقامت  نف�صه،  العام 
جل�صة، اتبعت خاللها الأ�صول الق�صائية املعهودة يف املحاكم 
الربيطانية، وا�صتمعت اإىل ممثلي الطرفني العربي واليهودي، 
واإىل 52 �صاهداً )30 ا�صتدعاهم العرب و22 ا�صتدعاهم اليهود(، 
قدمها  وثيقة   26( وثيقة   61 اجلل�صات  اأثناء  الطرفان  واأبرز 
العرب و35 وثيقة قدمها اليهود(، وكان دفاع الفريق العربي 
الدفاع  هذا  وا�صرتك يف  الإعجاب،  يثري  القد�ص  حقه يف  عن 
نخبة من رجالت البالد من ذوي الطالع الوا�صع على الو�صع 

الراهن لالأماكن املقد�صة. 
كانت امل�صكلة الرئي�صة التي واجهت اللجنة يومذاك تتمثل يف 
حماولة اجلماعات ال�صهيونية قلب "الو�صع الراهن" بالن�صبة 
البداية على حائط  اإذ ركزت جهودها منذ  لالأماكن املقد�صة، 
الرباق، متبعة اأ�صاليب تدريجية ت�صاعدية تنتهي بها اإىل ادعاء 
املرحلة  املبكى"، وقد متثلت  "حائط  اليهود يف ملكية  حق 
وامل�صابيح  الكرا�صي  اليهود  بجلب  اخلطة  تلك  من  الأوىل 
وال�صتائر على غري عادتهم ال�صابقة، وو�صع هذه الأدوات اأمام 
التي  ملكية  حق  ادعاء  من  متكنهم  �صابقة  ليحدثوا  احلائط 

ي�صعون عليها هذه الأدوات، ومن ثم ملكية احلائط. 
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اللجنة  اإىل  احل�صيني  اأمني  احلاج  قدمها  التي  الوثائق  ومن 
الدولية وثيقة ترجع اإىل زمن احلكومة امل�رشية، موؤرخة يف 
24 رم�صان 1256 للهجرة )1840 ميالدية(، موجهة من رئي�ص 
املجل�ص ال�صت�صاري حممد �رشيف اإىل اأحمد اآغا الدزدار، مت�صلم 
حلائط،  املجاور  الر�صيف  تبليط  من  اليهود  ومتنع  القد�ص، 
وحتذرهم من رفع اأ�صواتهم واإظهار املقالت عنده، وقد �صكك 
ر�صتم،  اأ�صد  د.  اأن  بيد  الوثيقة،  هذه  اليهود يف �صحة  بع�ص 
ع�صو  الأمريكية،  بريوت  جامعة  يف  ال�رشقي  التاريخ  اأ�صتاذ 
املجمع العلمي اللبناين، در�ص هذه الوثيقة، م�صتخدماً خربة 
اأ�صيلة، واأر�صل نتيجة درا�صته مزودة  غنية ومنهجية بحثية 
فل�صطني  مفتي  احل�صيني  اأمني  احلاج  اإىل  املقارنة  بالوثائق 
ما  على  "بناء  ن�صه:  ما  نهايتها  يف  له  اأكد   ،1930 العام 
نعرفه من نوع ورقها وقاعدة خطها واأ�صلوب اإن�صائها وطريقة 
التاريخية  الن�صو�ص  موافقة  على  وبناء  وتاريخها،  تنمريها 
لها ولهتمام اليهود باأخربة الهيكل، نرانا م�صطرين اأن نرجح 

اأ�صليتها ترجيحاً علمياً تاماً". 
وي�صكل حائط الرباق اجلزء اجلنوبي من ال�صور الغربي للحرم 
حوايل  وارتفاع  مــرتاً،   47( حوايل  بطول  ال�رشيف،  القد�صي 
اأي وقت من  للعبادة يف  17 مرتاً(، ول يتخذه اليهود مكاناً 
الأوقات اإل بعد �صدور وعد بلفور العام 1917.. ول يكن هذا 
احلائط جزءاً من الهيكل اليهودي، ولكن الت�صامح الإ�صالمي هو 
الذي مكن اليهود من الوقوف اأمامه، والبكاء على زواله، وزوال 

الدولة اليهودية ق�صرية الأجل يف الع�صور الغابرة.
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اأن   ،1917 العام  ال�صادرة  اليهودية،  املو�صوعة  يف  وجاء 
اليهودية  الدينية  التقاليد  من  جزءاً  اأ�صبح  الغربي  احلائط 
من  اليهودية  للهجرة  نتيجة  للميالد،   1520 العام  حوايل 

اأ�صبانيا، وبعد الفتح العثماين العام 1517.
 ويف عهد النتداب الربيطاين على فل�صطني زادت زيارات اليهود 
ثورة  ووقعت  بخطرهم،  امل�صلمون  �صعر  حتى  احلائط،  لهذا 
الرباق بتاريخ 1929/8/23 م، والتي ا�صت�صهد فيها الع�رشات 
من امل�صلمني، وقتل فيها عدد كبري من اليهود، وات�صعت حتى 
�صاركت فيها عدد من املدن الفل�صطينية، ومتخ�صت الأحداث 
عن ت�صكيل جلنة دولية لتحديد حقوق امل�صلمني واليهود يف 
ال�صويد  وزير خارجية  برئا�صة  اللجنة  وكانت  الرباق،  حائط 
ال�صبق "األيل لوفغرن"، وع�صوية نائب رئي�ص حمكمة العدل 
حتقيق  وبعد  بارد"،  ت�صارلز   " ال�صوي�رشي  الأ�صبق  الدولية 
قامت به هذه اللجنة وا�صتماعها اإىل وجهتي النظر العربية 
الإ�صالمية واليهودية، و�صعت تقريراً يف العام 1930، قدمته 
ل  الذي  امل�صلمني  حق  فيه  اأبدت  املتحدة  المم  ع�صبة  اإىل 

�صبهة فيه مبلكية حائط الرباق.
الدكتور  الدولية  اللجنة  اإليهم  ا�صتمعت  الذين  اليهود  ومن   
وقدم  بالو،  مو�صي  واحلاخام  يلني  وديفيد  اليا�ص  مردخاي 
الدكتور كور�ص ادلر وبع�ص كبار رجال اليهود يف القد�ص مذكرة 
خطية ت�رشح وجهة النظر اليهودية ب�صاأن حائط الرباق. ومن 
العرب الذين ا�صتمعت اإليهم اللجنة عوين عبد الهادي، واأحمد 
احلافظ.  اإ�صماعيل  وال�صيخ  با�صا،  علي  وحممد  با�صا،  زكي 
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واأبرزوا للجنة وثائق وم�صتندات عدة، وقد كانت حجج اليهود 
اأن حائط الرباق هو من بقايا الهيكل، واأن "الكوتل معرايف" ل 
ميكن هدمه على الإطالق، لأن احل�صور الإلهي "�صكينة" م�صتمر 
على الدوام، ولذلك فاإن اليهود يرغبون يف ال�صالة اأمام هذا 
اآب   9( يف  كان  الذي  الهيكل  خراب  على  وينوحون  احلائط، 
عربي(. وقال اليهود اإن ا�صتعمال اأدوات كاملقاعد، و�صتار لف�صل 
التوراة، وقناديل  اأ�صفار  تت�صمن  الن�صاء، وخزانة  الرجال عن 
للطقو�ص، وط�صت للغ�صيل، كان �صائعاً عند احلائط، وم�صموحاً 
به من احلكومة العثمانية قبل ن�صوب احلرب العاملية الأوىل 
مبدة طويلة، ووفقاً لهذه احلجة يجب اعتبار هذه احلالة باأنها 
اإن املادة )15( من �صك النتداب  هي احلالة الراهنة. وقالوا 
الربيطاين تق�صي على الدولة املنتدبة باأن ت�صمن لليهود حرية 
العبادة عند احلائط ح�صب الطريقة املفرو�صة يف �صعائرهم 
وطقو�صهم الدينية من دون اأدنى تدخل من العرب، ويجب اأن 
مينع العرب من اإزعاج اليهود اأثناء �صلواتهم، �صواء باملرور 
احلائط.  قرب  الذكر  اإقامة  اأو  الأذان،  ب�صوت  اأو  احلائط،  عند 
احلائط،  ملكية  اليهود  يدع  املطالب ل  هذه  كل  رغم  وعلى 

ولكنه من �صنف المالك املقد�صة التي ل ميكن الجتار بها.
 وقال اليهود اإن ق�صة الرباق يرجع عهدها اإىل عدة اأجيال بعد 
زمن النبي حممد )�صلى اهلل عليه و�صلم(، واإن الرباق ل ياأت 
ذكره يف القراآن، ول توجد قد�صية للر�صيف الكائن اأمام احلائط 
لكون النبي مر به ليلة الإ�رشاء، لأنه ل يرد ذكره يف الكتب 
املقد�صة، واإن امل�صلمني ل يطلقوا ا�صم الرباق على احلائط اإل 
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يف ال�صنوات الخرية، كما اأن الدليل الر�صمي للحرم القد�صي 
ال�رشيف الذي �صدر عن املجل�ص الإ�صالمي العام 1924 ل ي�رش 
اإىل قد�صية خا�صة للحائط، وقالوا اإن وقفية حارة املغاربة ل 

توؤثر يف قيام اليهود بفرو�ص العبادة عند احلائط.
اأن  اللجنة  من  اليهود  طلب  الدعــاءات  هذه  اأ�صا�ص  وعلى   
ليهود  مقد�ص  مكان  �صموه(  )كما  املبكى  حائط  باأن  تعرتف 
العال قاطبة، واأن تقرر اأن لليهود احلق يف التوجه اىل احلائط 
لل�صالة وفقاً لطقو�صهم الدينية دون ممانعة من اأحد، واتخاذ 
كافة التدابري ال�رشورية لإخالء اأمالك وقف املغاربة على اأن 
يف  جديدة  مباين  منها  بدلً  الإ�صالمية  الأوقاف  دائرة  تقبل 

موقع لئق يف القد�ص. 
اأما ملخ�ص ت�رشيحات اأحمد زكي با�صا وحممد علي با�صا التي 
اأدليا بها نيابة عن امل�صلمني، فهو اأن الأمة الإ�صالمية اأعلنت 
الربيطاين  بالنتداب  اعرتافها  الظروف، عدم  ر�صمياً، ويف كل 
على فل�صطني. وعليه فهي ل تريد اأن تتقيد باأي نظام م�صتمد 
من هذا النتداب، ول الإقرار باأية نتيجة ترجع اإىل ما ي�صمى بـ 
"وطن قومي لليهود"، كما قرر امل�صلمون اأن النزاع على ملكية 
اأو على حقوق مدعى بها على هذه الأماكن،  اأماكن العبادة، 
يجب اأن يرفع اإىل الهيئة املخت�صة دون غريها للف�صل يف اأمر 

الوقف والأماكن الإ�صالمية املقد�صة.
الرومان  اأن  الإ�صالمي فكانت  الفريق  اأبداها  التي  اأما احلجج 
طردوا اليهود من فل�صطني على اإثر تدمري الإمرباطور "تيط�ص" 
المرباطور  قبل  من  اآثــاره  واإزالــة  للميالد،   70 �صنة  الهيكل 
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"هدريان" �صنة 135 للميالد، ثم حكم البيزنطيون البالد لغاية 
الفتح الإ�صالمي يف زمن اخلليفة عمر بن اخلطاب، وا�صتمرت 
البالد يف حوزة امل�صلمني جيالً بعد جيل با�صتثناء ت�صعني 
�صنة حكم فيها ال�صليبيون، ول تكن فل�صطني يف القرن ال�صابع 
للميالد عندما فتحها امل�صلمون يهودية، ول يكن يف القد�ص اأي 
يهودي، ول يتعر�ص امل�صلمون لليهود باأي اأذى، بل اأكرموهم، 
ول يّدع اليهود يف يوم اأن لهم احلق يف حائط الرباق، واأن 
وعد بلفور العام 1917 هو ال�صبب يف وقوع اخلالف وحتري�ص 

اليهود على املطالبة بحق ال�صالة اأمام احلائط.
كما اأن حائط الرباق جزء ل يتجزاأ من امل�صجد الأق�صى املبارك 
اإىل  يعود  واحد  حجر  فيه  ولي�ص  ال�رشيف،  القد�صي  واحلرم 
طريقاً  لي�ص  احلائط  عند  الكائن  واملمر  �صليمان،  امللك  عهد 
عاماً، بل اأن�صئ فقط ملرور �صكان حملة املغاربة وغريهم من 
احلرم  اإىل  ثم  ومن  الرباق،  م�صجد  اإىل  ذهابهم  امل�صلمني يف 
من  احلائط  اإىل  بال�صلوك  لليهود  ال�صماح  كان  وقد  ال�رشيف، 
قبيل الت�صامح يف املر�صوم ال�صادر عن اإبراهيم با�صا يف العام 

1840، ولي�ص لأداء ال�صلوات.
له  لي�صت  املقد�صة  الأماكن  يف  الراهنة  احلالة  تطبيق  واإن 
عالقة بحائط الرباق، لأن احلق يف ملكيته او النتفاع به عائد 
اأ�صحاب  ي�صتطيع  الذي  فهو  الت�صامح  مدى  واأما  للم�صلمني، 
الرباق اإبداءه، ول ميكن اأن يتجاوز احلدود التي يعينونها. وقد 
مّثل  عندما  الأمر  بهذا  اعرتف  قد  "�صامي�ص"  الكولونيل  كان 
الدولة املنتدبة اأمام جلنة النتداب الدائمة يف دورتها التا�صعة 
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اإىل  اليهود بالتوجه  "جرت عادة  ل�صنة 1926 م، حيث قال: 
اأن املوقع  اإ�رشائيل، على  الغربي للبكاء على عظمة  احلائط 
الذي يح�صل يف البكاء عائد للوقف الإ�صالمي.. واإذا كان ي�صمح 
لليهود بالتوجه اإىل هذا املكان، فال يرتتب على ذلك اأن املوقع 
هو ملكهم". واأ�صار امل�صلمون اإىل اأن الدولة املنتدبة يف كتابها 
من  )نوفمرب(  الثاين  ت�رشين  �صهر  يف  اأ�صدرته  الذي  الأبي�ص 
واملنطقة  الغربي  احلائط  باأن  �رشاحة  اعرتفت   1928 العام 

املجاورة له ملك امل�صلمني خا�صة.
مزاعمهم  يوؤيدوا  اأن   1929 العام  حاولوا  اليهود  فاإن  وهكذا، 
بالقوة، حتى ينفذوا نواياهم احلقيقية وو�صع يدهم على جزء 
اللجنة  اأمام  قالوا  اأنهم  ورغم  ال�رشيف،  احلرم  من  يتجزاأ  ل 
الدولية اإنهم ل يدعون بحق امللكية يف احلائط، فاإنهم كانوا 
ما  ذلك  ويوؤكد  الغاية،  هذه  حتقيق  اإىل  احلقيقة  يف  يرمون 
جاء يف دائرة املعارف الربيطانية، والذي يقول: "اإن من اأكرب 
العداء  من  تولدت  التي  والعناية  النظر  تلفت  التي  النتائج 
نحو ال�صاميني ظهور حركة اليقظة القومية يف اليهود مبظهر 
اليهود  اإن  بال�صهيونية..  عرفت  التي  احلركة  وهي  �صيا�صي، 
اليهودي يف  ال�صعب  واجتماع  ا�رشائيل،  افتداء  اإىل  يتطلعون 
الهيكل،  بناء  واإعــاة  اليهودية،  الدولة  وا�صتعادة  فل�صطني، 
واإقامة العرف الداودي يف القد�ص ثانية، وعليه اأمري من ن�صل 

داود".
التالية:  بالنتيجة  تقريرها  الدولية  اللجنة  اختممت  وقد 
الغربي ولهم احلق  "للم�صلمني وحدهم تعود ملكية احلائط 
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احلرم  �صاحة  من  يتجزاأ  ل  جزءاً  يوؤلف  لكونه  فيه،  العيني 
وللم�صلمني  الإ�صالمي.  الوقف  اأمالك  من  هي  التي  ال�رشيف، 
اأي�صاً تعود ملكية الر�صيف الكائن اأمام احلائط، واأمام املحلة 
املعروفة بحارة املغاربة، لكونه موقوفاً ح�صب اأحكام ال�رشع 

الإ�صالمي".
ولكن �صلطات الحتالل، وبعد حرب 1967، وا�صتيالئها على 
القد�ص القدمية، هدمت حارة املغاربة، وا�صتولت على حائط 
احلائط  اأمام  مبلطة  كبرية  �صاحة  واأن�صاأت  مبا�رشة،  الرباق 
لت�صتوعب اليهود الذين يح�رشون لل�صالة اأمام احلائط، ويف 
الذي  ال�صهري  للنفق  الأول  الباب  يوجد  اليوم  ال�صاحة  هذه 
حفرته �صلطات الحتالل موازياً لل�صور الغربي للحرم ال�رشيف 
بطول حوايل 488 مرتاً، واأو�صلوه بقناة رومانية قدمية طولها 
مدر�صة  عند  النفق  نهاية  يف  ثانياً  باباً  وفتحوا  مرتاً،   80
النفق  انتفا�صة  اإىل  اأدى  1996،ما  العام  الإ�صالمية  الرو�صة 

العام 1996م. 
 حتى بني اليهود اأنف�صهم، تظهر اأحياناً اأ�صوات تخلع القد�صية 
للدين  عالقة  ل  اأن  وتعترب  املبكى"،  "حائط  عن  اليهودية 
اأية �صلة بينه وبني  لعدم وجود  اليهودي بهذا املوقع، نظراً 
اليهود  بع�ص  جلاأ  هذه،  اأيامنا  ويف  مو�صى،  النبي  �رشيعة 
�صبيل  وعلى  القد�صية.  تلك  بانتفاء  التذكري  اإىل  امل�صتنريين 
�رش  اأمني  مزور،  يهورام  للحاخام  ت�رشيحات  ن�رشت  املثال، 
جمل�ص اليهودية التقدمية، يف العدد الأول من جملة "بتلم" 
اليهودية ال�صادرة عن هذا املجل�ص، �صيف 1999، حتت عنوان 
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التحديد عند حائط  "هل من املهم تاأدية ال�صالة على وجه 
ل  اأنه  املقال  هذا  مزور يف  احلاخام  ذكره  ومما  ؟!".  املبكى 
توجد قد�صية حلائط املبكى يف الديانة اليهودية، واأنه يرف�ص 
اإقامة حفالت البلوغ اأو اأي �صعائر اأخرى هناك، وقال احلاخام 
مزور: "اإننا نلتقي طوال �صاعات اليوم اأ�صخا�صاً يف هذا املكان 
يوؤدون ال�صالة يف موقع هم الذين قد�صوه". واأ�صاف: "اإن ذلك 
ي�صبه عبادة الأوثان، واإن على جمل�ص احلاخامات التقدميني 

يف اإ�رشائيل اختيار موقع اآخر ل�صالة اليهود". 
وكثرية هي الدرا�صات التي ن�رشها متخ�ص�صون يهود، وتوؤكد 
اأن الرواية التوراتية تفتقر اإىل اأي دليل اأثري، ومنها درا�صات 
الربوف�صور اليهودي اإ�رشائيل فنكل�صتاين، رئي�ص ق�صم الآثار يف 
جامعة تل اأبيب، وزميله دافيد اأو �ص�صي�صكني، اللذين اأكدا اأن 
بيت املقد�ص ل ي�صيد يف عهد �صليمان واإمنا قبله مبائة عام، 
واأن هذا العهد غام�ص جداً، ولي�ص هناك اأي �صند ملا ورد يف 

"العهد القدمي" ب�صاأنه. 
***

العام 1929،  واأحداث  الرباق  ثورة  اأعقاب  الإجنليز يف  وكان 
�صكلوا حمكمة ع�صكرية، وذلك بدعوى حماكمة العرب واليهود 
الذين ا�صرتكوا يف الأحداث، واأ�صدرت حكماً باإعدام ثالثة من 
الزير.  الفل�صطينيني هم: حممد جمجوم، فوؤاد حجازي، وعطا 
الثالثة  نحن  اإعدامنا  كان  "اإذا  لزائريه:  حجازي  فوؤاد  وقال 
يزعزع �صيئاً من كابو�ص الإجنليز عن الأمة العربية الكرمية، 
فليحل الإعدام يف ع�رشات الألوف مثلنا كي يزول هذا الكابو�ص 
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عنا متاماً". وقد نفذ فيهم حكم الإعدام، ول يكرتث الإجنليز 
بالو�صاطات العربية لتخفيف حكم الإعدام.

وقال ال�صهيد فوؤاد حجازي يف و�صيته التي كتبها بخط يده، 
وبعث بها اإىل �صحيفة الريموك يوم 1930/6/18م:

"اإذا كان لديَّ ما اأقوله واأنا على اأبواب الأبدّية فاإينِّ اأوجز القول 
قبل اأن اأق�صي :

قكما اهلل، رجائي اإليكما اأن  اأخويَّ العزيزين يو�صف واأحمد وفَّ
ة الأخوية،  تفعال مبا اأُو�صيكما به، اأو�صيكما بالتعا�صد واملحبَّ
والعمل بجدٍّ واجتهاد على مكافحة �صقاء الدنيا لإحراز ال�ّصبق 
 – اهلل  �صاء  اإن   – �صتق�صونها  التي  احلياة  هذه  م�صمار  يف 

بالعزِّ والهناء.
الهدوء  اإىل  تلجاأَ  اأن  حبيبي  يا  يو�صف..  يا  اإليك  ورجائي 
وال�صكينة، واأن ل تاأتي بعمل تكون عاقبته وخيمة، عليك اأن 
ال�صاعة،  لهذه  اإلّ  يخلق  ل  فوؤاد  لأنَّ  فوؤاد،  مل�رشع  تتاأثر  ل 
العربية  الق�صية  �صبيل  يف  يق�صي  باأن  الأعلى  ال�رشف  وله 

الفل�صطينية.
عليك بطاعة والدتك و�صقيقك يو�صف.

اأحمد.. ال�صكينة ال�صكينة، الهدوء الهدوء، مالب�صي حتفظ �صهراً 
اللبا�ص  �صوى  عليَّ  طقم  اأي  تنزيل  قطعياً  ُتغ�صل، ممنوع  ثم 

والفنيلّة والكفن داخل تابوت.
اأكن  ني ل  لأنَّ الت�صويت، هذا ممنوع قطعياً،  ال�صخار،  البكاء، 
الزغردة  يجب  الثياب.  متزيق  خا�صة  حياتي،  يف  اأر�صاها 
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والغناء، واعلموا اأن فوؤاداً لي�ص مبيت، بل هو عري�ص لي�ص اإلَّ.
يجب ال�صتعالم بوا�صطة الدلّل عما اإذا كان يوجد لأحد �صيء 

بذمة فوؤاد و�صداده فوراً، واأعود فاأو�صيكم بطاعة الوالدة.
اإّن ال�رشيح �صي�صّيد على نفقة جلنة الإ�صعاف العربية بالقد�ص، 

فلتعمل جنينة عند �رشيحي بداربزين على الّداير.
عليك اأن ترفع راأ�صك بني اأقرانك واأنت ل تدع للحزن �صبيالً اإىل 
يومياً،  واأن حتلق  اجلديدة،  املالب�ص  دائماً  ترتدي  واأن  قلبك، 

عليك اأن تذهب للنزهة والأفراح كعادتك، بل اأكرث.
عليك بال�ّصهر على م�صتقبلك، فاإذا كان اهلل ق�صى بذلك َعَليَّ 
ني من جهتي  اإنَّ تعاىل،  الطمئنان حلكمه  اإلّ  اأنت  عليك  فما 
اأ�صامح كل من �صهد َعَلّي، خا�صًة �صعيد الع�صكري، وغداً يوم 
وتعاىل،  �صبحانه  اهلل  من  منه  حقِّي  واأطلب  �صاأقابله  احل�رش 
الوالدة  بطاعة  اأو�صيك  كما  �صوءاً،  لأحد  ت�صمر  ل  اأن  وعليك 

واحرتامها.
حبيبي اأحمد :

اأّما اأنت يا اأحمد فعليك العناية بدرو�صك والجتهاد فيها، واأن 
ل جتعل القلق ي�صتويل عليك.

ك �صتاأخذ بثاأري، فهذا يا  اإنَّ رت من قولك حني زيارتك يل  تاأثَّ
قد  اأنا  بل  باأخيك وحدك،  ل�صُت  ني  لأنَّ اأنت  حبيبي ل يعنيك 

اأ�صبحت اأخا الأمة العربية، وابن الأمة جمعاء.
يا والدتي :

ة، والو�صية – كما قيل – غالية: اأُو�صيك و�صيَّ
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ول  الأكرث،  الأ�صبوع على  مرَّة يف  اإلَّ  اإىل قربي  تذهبي  ل  اأن 
جتعلي عملك الوحيد الذهاب اإىل املقربة.

وكذلك  وابتهاج،  �رشور  يوم  يكون  اأن  يجب  �صنقي  يوم  اإنَّ 
اإنَّ  �صنة،  كل  من   6/17 يوم  وال�رشور يف  الفرح  اإقامة  يجب 
اخُلطب،  فيه  ُتلقى  تاريخياً  يوماً  يكون  اأن  يجب  اليوم  هذا 
وُتن�صد الأنا�صيد على ذكرى دمائنا املهراقة يف �صبيل فل�صطني 

والق�صية العربية".
***

�صنوات  بال�صجن  العرب  من   800 على  املحكمة  وحكمت 
خمتلفة، اأما اليهود فقد اكتفت باحلكم باإعدام يهودي واحد هو 
خانكيز، وهو �رشطي يهودي قتل عائلة عربية كاملة يف بيتها 
يف يافا، ولكن الإجنليز خففوا عنه حكم الإعدام اإىل ال�صجن 

لع�رش �صنوات، ق�صى بع�صها يف ال�صجن، ثم اأطلق �رشاحه.
اجلائر  املحكمة  حكم  على  بالحتجاج  الفل�صطينيون  وقام 
واملتحيز لليهود، ثم قاموا بت�صكيل جلان اإغاثة لتقدمي العون 

وامل�صاعدة لعائالت ال�صهداء واجلرحى.
م�صاعر  الإجنليز  يد  على  الثالثة  ال�صهداء  ــدام  اإع هز  وقد 
اأن الإجنليز ل ياأبهوا  اإل  الفل�صطينيني، يف الداخل واخلارج، 
اإعدامهم يف خطبة  عقب  الق�صام  الدين  عز  وقال  واأعدموهم. 
نارية: "يا اأهل حيفا .. يا م�صلمون، األ تعرفون فوؤاد حجازي؟ 
اإخوانكم؟  الزير وحممد جمجوم  األ يكن فوؤاد حجازي وعطا 
األ يجل�صوا معكم يف درو�ص جامع ال�صتقالل؟ اإنهم الآن على 

امل�صانق .. حكم عليهم الإجنليز بالإعدام من اأجل اليهود".
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وتابع الق�صام قائالً: "اأيها املوؤمنون: اأين نخوتكم؟ اأين اإميانكم؟ 
الإجنليزية،  الغربية  ال�صليبية  اإن   ... مروءتكم؟  هي  واأيــن 
وال�صهيونية الفاجرة اليهودية، تريد ذبحكم كما ذبح الهنود 
اأيها امل�صلمون، حتى يحتلوا  اإبادتكم  احلمر يف اأمريكا، تريد 
اأر�صكم من الفرات اإىل النيل، وياأخذوا القد�ص، وي�صتولوا على 
اللعب  اإنهم يريدون   .. الر�صول  املدينة املنورة، ويحرقوا قرب 
باأمهاتكم وبناتكم واأخواتكم وحتويلهن اإىل خدم لهم و�صبايا".

يف  بداأ  قد  الثالثة  ال�صبان  بحق  الإعــدام  حكم  تنفيذ  وكان 
فوؤاد حجازي،  ال�صهيد  احلكم يف  نفذ  حيث  الثامنة،  ال�صاعة 
ويف التا�صعة نفذ يف ال�صهيد عطا الزير، ويف العا�رشة نفذ يف 
اإبراهيم طوقان هذه  ال�صاعر  ال�صهيد حممد جمجوم، وو�صف 

ال�صاعات الثالث يف ق�صيدته "الثالثاء احلمراء".
واإذا كان احلكم الربيطاين قا�صياً بحق املواطنني العرب، فاإن 
اأن  يوؤكد  ما  باحل�صبان،  توؤخذ  الرباق ل  ثورة  اندلع  اأ�صباب 
قد  الربيطانيني  واأن  تلك،  املعركة  فتيل  اأ�صعلوا  قد  اليهود 
املواطنني  بحق  قا�صية  اأحكام  اإيقاع  خالل  من  �صاعدوهم 
ومنع  لليهود،  الت�صدي  على  الإقــدام  من  ملنعهم  العرب، 

اأن�صطتهم العدائية م�صتقبالً.
لقد كانت التظاهرة ال�صخمة لليهود يف 14 اآب 1929 يف تل 
"هيكل  ي�صمى  ما  تدمري  ذكرى  ملنا�صبة  جاءت  والتي  اأبيب، 
املزعوم، ثم نظموا تظاهرة ثانية يف اليوم التايل  �صليمان" 
يف �صوارع مدينة القد�ص، وتوجهوا نحو جدار الأق�صى الغربي، 
جدار الرباق اأو "حائط املبكى" كما يحلو لليهود اأن ي�صموه، 
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)الن�صيد  "الهتكفا"  واأن�صدوا  الإ�رشائيلي،  العلم  رفعوا  وهناك 
التي  ال�رشارة  التظاهرتان كانتا  ال�صهيوين(، وهاتان  القومي 
اأ�صعلت فتيل ثورة الرباق، اإذ جتمع امل�صلمون يف اليوم التايل 
لهذه احلادثة، وكان يوم جمعة وذكرى املولد النبوي ال�رشيف، 
ال�صالة يف  بعد  و�صاروا  املبارك،  الأق�صى  امل�صجد  باحة  يف 
ر�صيف  على  لليهود  من�صدة  خاللها  حطموا  كبرية  تظاهرة 
حائظ الرباق، واأحرقوا اأوراق ال�صلوات اليهوية املو�صوعة يف 

ثقوب احلائط.
 23 يوم  النفجار  ح�صل  حتى  الدموية  ال�صتباكات  وتوالت 
اآب/ اأغ�صط�ص، والذي يعرف تاريخياً بـ "ثورة الرباق"، حيث 
"البولي�ص"  وتدخل  اليهود،  على  كبرية  باأعداد  العرب  هجم 
الأ�صلحة املختلفة، مبا يف ذلك  الربيطاين بعنف، م�صتخدماً 
اأ�صبوعاً  الأوىل  للمرة  فل�صطني  وعا�صت  احلربية،  الطائرات 
دموياً بني العرب واليهود، بعدما امتدت ال�صتباكات اإىل املدن 

الأخرى والقرى املختلفة.
اجلانبني،  من  واجلرحى  القتلى  ع�رشات  ذلك  نتيجة  وكانت 
و�صيطر القلق والتوتر على اأجواء البالد، وزاد من اأجواء التوتر 
ذلك املن�صور الذي اأ�صدره املندوب ال�صامي الثالث )ت�صان�صلور( 
يكن  ل  فهو  لندن،  من  البالد  اإىل  عودته  اإثر  اأيلول،  اأول  يف 
مت�رشعاً ومنحازاً لليهود فح�صب، بل كاذب يف افرتاءاته على 
بيانه  يف  جاء  مما  تعابريه.ونقتطع  يف  جداً  ووقح  العرب، 
اململكة  من  "عدت  الأحــداث:  تلك  على  تعليقاً  اأعلنه  الذي 
املتحدة فوجدت مبزيد من الأ�صى اأن البالد يف حالة ا�صطراب، 
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و اأ�صبحت فري�صة لأعمال العنف غري امل�رشوعة، وقد راعني ما 
عملته من الأعمال الفظيعة التي اقرتفتها جماعات من الأ�رشار 
التي  الوح�صية  القتل  واأعمال  الراأفة  عدميي  الدماء،  �صفاكـي 
و�صائل  من  الذين خلوا  اليهودي،  ال�صعب  اأفراد  بحق  ارتكبت 
الدفاع بقطع النظر عن عمرهم، وعما اإذا كانوا ذكوراً اأو اإناثاً، 
والتي �صحبتها كما وقع يف اخلليل اأعمال همجية ل تو�صف، 
وحرق للمزارع واملنازل يف املدن ويف القرى، ونهب وتدمري 
جميع  لعنات  فاعليها  على  اأنزلت  اجلرائم  هذه  اإن  الأمالك. 
ال�صعوب املتمدنة يف اأنحاء العال قاطبة، فواجبي الأول اأن 
اأعيد  النظام اإىل ن�صابه يف البالد، و اأوقع الق�صا�ص ال�صارم 
عنف  اأعمال  ارتكبوا  اأنهم  عليهم  يثبت  �صوف  الذين  باأولئك 

و�صتتخذ جميع التدابري ال�رشورية لإجناز هاتني الغايتني". 
الن�صال  تاريخ  يف  مهماً  مف�صالً  ــرباق  ال ثــورة  كانت  لقد 
لأر�ص  املبيتة  ونواياهم  اليهود  عدوانية  اأثبتت  الفل�صطيني، 
فل�صطني و�صعبها، كما كانت و�صمة دامغة يف تاريخ الق�صاء 
قد  املجموع  �صبيل  يف  بالذات  الت�صحية  ولعل  الربيطاين، 
اإىل  الثالثة  ال�صهداء  باأن�صع �صورها من خالل ت�صابق  جتلت 
حبل امل�صنقة، حيث اأراد كل واحد منهم اأن ي�صبق زميليه اإىل 
احلبل الرهيب، يف حماولة لإي�صال ر�صالة وا�صحة اإىل اجلالد 

الربيطاين، وقد و�صلت الر�صالة بالفعل.
فيه  مت  الذي  اليوم  طوقان  فدوى  ت�صف  ال�صدد،  هذا  ويف   
تنفيذ حكم الإعدام بالقول: "ويف نهاية الثالثاء ال�صابع ع�رش 
وقرع  املاآذن  على  التكبري  كان   ،1930 عام  من  حزيران  من 
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فل�صطني  اأرجاء  يف  �صداها  يتجاوب  الكنائ�ص  يف  النواقي�ص 
قاطبة، اإذ يف ذلك النهار نفذ حكم الإعدام بال�صهداء الثالثة، 
يف ثالث �صاعات متوالية، فكان اأولهم فوؤاد حجازي، و ثانيهم 
حممد جمجوم، و ثالثهم عطا الزير، وكان من املقرر ر�صمياً 
اأن يكون ال�صهيد عطا الزير ثانيهم، ولكن جمجوم حطم قيده 

و زاحم رفيقه على الدور حتى فاز ببغيته". 
وهنا ياأخذ ال�صاعر ري�صته لي�صور هذا اليوم املخ�صب بالدماء، 
ولي�صجل يف �صفر ال�صعر الوطني اخلالد م�صارع اأولئك ال�صهداء 

فتكون ق�صيدة اإبراهيم طوقان “الثالثاء احلمراء". 
ول  نابل�ص،  مبدينة  النجاح  ملدر�صة  ال�صنوية  احلفلة  "ويف 
يكن قد م�صى على تنفيذ حكم الإعدام �صوى ع�رشة اأيام، األقى 
ما  كان  الذي  اجلمهور  اأمام  ق�صيدته  اإبراهيم طوقان  ال�صاعر 
األقى  اأن  وم�صتثاراً، وعواطفه،ل تربد بعد، وما  يزال م�صتفـزاً 
رباطة جاأ�ص وكل  كل  ال�صامعون  فقد  ق�صيدته حتى  ال�صاعر 
هدوء، فكاأمنا خرج النا�ص من حلومهم ودمائهم، فما اأن انتهى 
النا�ص ون�صيجهم  بكاء  اإلقاء ق�صيدته حتى كان  ال�صاعر من 
ميالأ �صاحة املدر�صة، ثم اندفعوا خارج املدر�صة يف تظاهرة 
�صديدة وعارمة، حتى قيل يومها "لو اأن اإبراهيم األقى ق�صيدته 

يف بلد فيها يهود لوقع ما ل يحمد عقباه".



املتوكل طه



المتوكـل طــه

Ú  .مواليد قلقيلية / فل�سطني 1958م
Ú  .يحمل الدكتوراة يف الأدب
Ú  عليه وفر�ض  مّرة  غري  الإ�رسائيلي  الحتالل  �سلطات  اعتقلته 

القامة اجلربية. 
Ú .انتخب رئي�سًا لحتاد الكّتاب الفل�سطينيني 1987م - 1995م
Ú  انتخب رئي�سًا للهيئة العامة ملجل�ض التعليم العايل الفل�سطيني من

1994م. 1992م - 

Ú .سغل من�سب وكيل وزارة العالم 1994م - 2006م�
Ú  اأ�ّس�ض بيت ال�ِسعر يف فل�سطني العام 1998م، مع عدد من املبدعني

الفل�سطينني وكان رئي�سه.
Ú  الفل�سطينيني والأدباء  للكتاب  العام  لالحتاد  عامًا  اأمينًا  انتخب 

العام 2005م - �سباط 2010م.
Ú  .يعمل يف وزارة اخلارجية برتبة �سفري  
Ú .سدر له اأكرث من اأربعني كتابَا يف ال�سعر والنقد والثقافة والفكر�



Ú  سارك يف مئات املوؤمترات واملهرجانات والفعاليات، ون�رس الكثري�
من اأعماله يف الداخل واخلارج، وترجمت عدد من اأعماله اإىل عّدة لغات. 

Ú  مت تكرميه يف اأكرث من مئه وخم�سني موؤ�س�سة فل�سطينية، على مدار
ال�سنوات الع�رسين املا�سية، كما مت تكرميه يف عدد كبري من الدول العربية، 
واملهرجانات،  والأدبية  الثقافية  املوؤ�س�سات  من  وا�سع  عدد  خالل  ومن 

و�سلت اىل ثالثني تكرميًا.

ح�سل على العديد من اجلوائز الأدبية: ♦

جائزة »�سوق عكاظ« م�سابقة ال�سعر على م�ستوى فل�سطني، جامعة  -
بريزيت 1983م.

جائزة ال�سعر »جائزة ال�ساعر عبد الرحيم حممود« القد�ض 1990م. -

جائزة اأف�سل كتاب عن القد�ض عا�سمة للثقافة العربية 2009م،  -
عن كتاب »ن�سو�ض اإيلياء ويبو�ض«.

البابطني،  - القد�ض )بال�سرتاك( موؤ�س�سة  اأف�سل ق�سيدة عن  جائزة 
بيت مال القد�ض - الرباط - املغرب 2009م.

فل�سطني  -  - واملحررين  الأ�رسى  �سوؤون  وزارة   ، احلرية  جائزة 
2010م.
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