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كلمة رئيس اجلامعة
أ.د يونس عمرو
ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم
ال ي�شتطيع �ملرء �أن يخفي �شعادته� ،أو يكتم م�شاعر �إعجابه ب�شدور هذه �ملجموعة
�ملتميزة� ،لتي تفياأت ظاللها �أقالم �شابة و�عدة من طلبة جامعة �لقد�س �ملفتوحة� ،لذين
فازو� يف م�شابقة �لق�شة �لق�شرية� ،لتي نظمتها عمادة �شوؤون �لطلبة و د�ئرة �لعالقات
�لعامة �شمن �أن�شطتهما يف خدمة �لقطاع �لطالبي يف �جلامعة بالتعاون مع �الحتاد �لعام
للكتاب و�الأدباء �لفل�شطينيني ،و�أطلو� من نو�فذ هذه �ملجموعة �مل�رشعة على عامل من
�لثقافة و�الإبد�ع ،و�شطرو� على �شفحاتها �لبي�شاء ماجادت به قر�ئحهم من نتاج ق�ش�شي
يب�رش مبيالد ثلة من �لقا�شني �ملبدعني �لذين �شيكون لهم – م�شتقبالً -ب�شمات مميزة يف
م�شرية �لق�شة �لفل�شطينية �لق�شرية � ،لتي �شاب م�شريتها يف �الآونة �الأخرية ق�شط غري �شئيل
من �لتعرث و�لركود  ،و�شيكون لهم –بعون �هلل -دور ملمو�س يف �رتقائها وتطورها� ،إذ� ما
تو�فرت لهم �شبل �لدعم و�لرعاية و�لت�شجيع ،كي يتجاوزو� نقطة �النطالقة �الأوىل ،ليلجو�
عتبة �الإبد�ع ،ويبني كل منهم عامله �لفني ،وي�شكل مفرد�ت �أ�شلوبه �لذي مييزه عن �الآخرين.
لعل �أهم ما ي�شي به هذ� �الإ�شد�ر �لق�ش�شي �الإبد�عي �أن جامعة �لقد�س �ملفتوحة
ت�شيف �إىل جناحاتها �ملتاألقة �لتي �أجنزتها يف �ملجاالت� :الأكادميية و�لبحثية و�لتقنية
�إجناز�ً ال يقل �أهمية عن هذه �ملجالت ،الت�شاله مبا�رشة بالطلبة �لد�ر�شني ،وال �شيما َم ْن
تنطوي دو�خلهم على �إمار�ت �لتميز و�الإبد�ع ،ونزعة �النطالق يف �آفاق �حلرية �ملن�شودة،
و�البتكار �خلالق ،حيث �أتاحت لهم فر�س �لولوج �إىل عامل �ملبدعني دون حدود �أو قيود،
وف�شحت لهم �ملجال عرب منافذ �الإبد�ع ومنابره يف �جلامعة للتعبري عما يجول يف �أنف�شهم
من �إيقاع �لفكر �لنافذ ،و�لوجد�ن �لعميق �لذي يتناغم مع قيم �حلرية و�لعد�لة و�مل�شاو�ة
و�لكر�مة �الإن�شانية� ،لتي ت�شكل يف جمملها جوهر�لر�شالة �لتي ت�شعى �جلامعة لتحقيقها،
�نطالق ًا من م�شوؤوليتها �الجتماعية ،ودورها �لر�ئد يف خدمة �ملجتمع �لفل�شطيني خا�شة،
و�ملجتمع �لعربي بعامة.
�إنني �إذ �أهنئ �لفائزين بامل�شابقة ،و�أ�شكر�لقائمني على �إ�شد�ر هذه �ملجموعة على
ما بذلوه تنظيم ًا و�إد�ر ًة وحتكيماً ،الأرجو �أن تتو��شل جهودهم لن�رش �ملزيد من �إبد�عات
طلبتنا يف �لنو�حي �لفنية و�لق�ش�شية و�ل�شعرية وغريها ،و�أوؤكد لهم �أن جامعتهم لن تدخر
جهد�ً �إال بذلته يف تع ُّهد �لنا�شئة من �أبنائها �ملبدعني بالرعاية و�لت�شجيع ،و�شت�رشع لهم
�الأبو�ب كافة لالنطالق يف عو�مل �ل�شوء و�ل�شهرة �مل�شتحقة.
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كلمة االحتاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيني
أ .وليد أبو بكر
تنويهات على هام�س �لن�س

م�شابقة �لق�شة �لق�شرية بني �لطلبة يف �لفروع �لتعليمية جلامعة �لقد�س �ملفتوحة� ،لتي
دعت �إليها �جلامعة بالتعاون مع �الأمانة �لعامة لالحتاد �لعام للكتاب و�الأدباء �لفل�شطينيني
يف �ملوقع بينهما) ،مل حتظ باالإقبال �لذي كان متوقعا،
(كجزء من بروتوكول �لتعاون �لثقا ّ
فقد �قت�رشت �مل�شاركة على  32م�شاركة ،مع تفاوت و��شح يف �الإقبال ،بني خمتلف �لفروع،
وتفاوت يف �لقدرة �أي�شا.
يخ�س حرية �الختيار،
�شيا�شي ،رغم �لتو�شيح �لذي
وقد يكون ربط �مل�شابقة بحدث
ّ
ّ
�لذي ورد يف �لدعوة �إىل �مل�شاركة� ،شببا يف قلة �الإقبال ،كما كان �شببا يف خروج ن�شبة
�ل�شيا�شي ،الأن من غري
وحتولها �إىل ما ي�شبه �ملقال
كبرية من �لق�ش�س عن طبيعة هذ� �لفن،
ّ
ّ
�ملقبول وجود �رشط م�شبق الأي �إبد�ع. .
ولع ّل ما يلفت �لنظر يف �مل�شاركة ،زيادة ن�شبة �لطالبات عن �لطالب ،ما ي�شري �إىل �هتمام
أدبي عن و�قع �ملجتمع .وقد بد� �لتعبري يف �مل�شاركات حا ّد� متاما،
ّ
ن�شوي متنام بالتعبري �ال ّ
وبخا�شة يف تعامله مع �ملعوقات �لتي ي�شعها �الحتالل يف وجه �لتطلعات �لفل�شطينية نحو
�حلرية ،فامتالأت �مل�شاركات بال�شهد�ء ،فلم تكد تخلو �إال ن�شبة قليلة من �ملوت �ليومي؛ كما
�متالأت باملعاناة على �حلو�جز �لع�شكرية ،ومن جممل ممار�شات �الحتالل .وكان �ل�شوق �إىل
�لفل�شطيني �إىل دولة كاملة �ال�شتقالل.
�لقد�س ،وحماوالت �لو�شول �إليها ،جزء� ال يتجز�أ من طموح
ّ
ما يلفت �لنظر يف هذه �مل�شاركات �أمر�ن على �ملهتمني بالرعاية �الأدبية لل�شباب �أن
يولياهما عناية �رشورية ،وبخا�شة يف �جلامعات� :الأول هو �أن �للغة �أد�ة �لكتابة ،ولذلك
فاإن على من ميار�س �لكتابة �أن يتقنها ،وهو ما كانت تفتقر �إليه غالبية �ملحاوالت ،مبا فيها
�ملر�شحة للن�رش ،قبل �أن يعاد �لتدقيق يف لغتها الإ�شالحها؛ و�لثاين هو �أن كتابة
�لفائزة� ،أو
ّ
�لق�شة �شيء ،و�حلما�شة للحديث عن ق�شية مهمة �شيء �آخر ،الأن للق�شة �رشوطها �لفنية �لتي
ال تنتظم �إال من خالل مزيد من �ملعرفة عن طريق �لقر�ءة.
لكن على
ينم عن موهبة غري خافيةّ ،
مع ذلك ،ميكن �لقول �إن بع�س �مل�شاركات ّ
�أ�شحابها �أن يدركو� �أنها يف مر�حلها �الأوىل ،و�أنها حتتاج �إىل كثري من �ملمار�شة و�لتجريب،
حتى توؤتي �أكلها �ملن�شودة .كما �أن عليهم �أن يدركو� �أن تزكية م�شاركاتهم ال تعني �أكرث من
�لفن �ل�شعب ،من �أجل �أن
حتميلهم م�شوؤولية كبرية يف تثقيف �أنف�شهم ،وبخا�شة يف هذ� ّ
يخدمو� ثقافتهم �لوطنية من خالله.
ت�شتمر يف
نبارك للفائزين فوزهم ،ونتمنى �أن تكون هذه �مل�شابقة فاحتة ل�شنة حميدة
ّ
�جلامعات �لفل�شطينية ،ويف �ملوؤ�ش�شات �لثقافية عموما ،كي ت�شاهم يف جتديد �لدماء د�خل
�لعربي ،ويف �لثقافة �لعربية.
�لفل�شطيني خ�شو�شا ،حتى يظ ّل جزء� فاعال يف �الإبد�ع
�الإبد�ع
ّ
ّ
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يف منزل الشهداء
ما تزال طفلة ،رغم جرح قدمي غائر تركته على خدها الأمين َ�سقط ٌة على حجارة ،ت�سبب
ل�ص قبل ثالثني عام ًا وهو يك�رس باب ب�ستان بيتهم اخل�شبي العتيق ،وبالرغم من
فيها
ّ
جندي ّ
أحب وجهها الذي
�شيء من جتاعيد �صنعتها خمالب حياة �رش�سة .هي ما تزال طفلة ،وما �أزال � ّ
نادراً ما �أمتكّن من مالحقة �أ�رساره.
بزي خمتلف� ،أمل�س
مارة من بلدتنا ال�صغرية ّ
يتكرر ك ّل يوم ،ت�سري ّ
�أملحها يف توقيت واحد ّ
ا�ستثنائيا يف جماله.
فيه �أ�سلوبا قدمي ًا
ّ
كنت �أرغب يف �أوقات كثرية يف �أن �أحدثهاّ � .إن غمو�ض �إن�سان فيه جاذبية ما ،كثرياً ما يق�صي
النا�س عنه �إجالال �أو رهبة ،ومع ذلك ،فحلمهم يف الرغبة يف االقرتاب ال يذبل ،بل على العك�س.
أحب احلديث مع � ّأمها ،معلّمة الر�سم يف مدر�ستنا
�أخبارها مل تكن بعيدة ،فقد كنت � ّ
الإعدادية ،التي مل تتو ّقف عن العطاء ،بالرغم من �أمرا�ض كثرية ،والتي مل تقطع �صلتها مبن
تقول �إنهم �أوالدهاّ � .أمها كانت تعتربها مو�ضوع حديث ممتع� .إ ّنها مو�ضوعها ،تفخر بابنتها
ولو بدا �أي�ض ًا بع�ض القلق يف حديثها �أحيان ًا عن وحدتها بعد �أن تركها خطيبها قبل الزفاف
ب�أيام .مما كانت تذكره يل عن ابنتها :تو ّدعني يف الرابعة من كل يوم ،قائلة�« :أريد �أن �أتنف�س
بع�ض احلرية» ،ثم تغادر ،تعود وتخربين ق�صتها« :قطفت يف طريقي زنبق ًة كانت خمتنقة بني
جذور ناتئة ل�شجرة ،و�أعدت زراعتها يف حديقتي البعيدة» .ويف م�شوار �آخر« :مل�ست �ضوء القمر،
غ ّنيت يف غابتي القرمزية ،ورق�صت مع ب�رش �أخذوا على عاتقهم �صناعة الب�رش» .حتدثني �أي�ضا
مع عودتها« :الف�ضاء هو مكان احلياة ».وتغيب عني لت�سافر من نافذتها عرب �أ�شجار حديقة
املنزل �أو ربمّ ا �إىل حيث القمر .يف ك ّل يوم لها ق�صة� ،أقرب �إىل �أن تكون لغزا منها لأن تكون
ق�صة.
مل يعد هناك مكان حلب�س ف�ضويل ،وع�شقي لـروح ترق�ص على �أوتار �سحرية ال حدود
قررت �أن �أطاردها لأك�رس املجهول؛ لأكت�شف حديقتها ،م�رسحها وبيتها.
ل�صداهاّ .
دخلت �إىل �أ�سوار حديقتها،
يف وقت مرورها املعتاد تبعتها .كنت �أطارد خطواتها من بعيد.
ْ
فتح ْت زجاجة املاء التي حتملها و�سقتها .بعدها ذ ََهبت �إىل
توج َهت �إىل غر�سة �صغريةَ ،
ثم َ
حتولت ال�شجرة �إىل �صديق ي�شعر بيد
�شجرة كان جذع منها قد قطع ،حت�س�سته ب�أ�صابعهاّ ،
�صديق متتد �إىل جرحه ،وبكيا معا ،عانقت ال�شجرة لدقائق ،وتركتها لتجل�س على حافة �صخرة.
حينها قررت �أن �أقرتب �أكرث لأ�شاركها� .أحببتها �أكرث و�شعرت ب أ� ّنها م�صدر ملهم ميكنه �أن يروي
ظمئي� ،أن يح ّل يل لغزاً� .أحببت �أن �أكت�شف �أ�رسارها ،ورمبا �أخط�أت عندما بد�أت كلماتي الأوىل
معها« :حديقتك هذه ..مقابر!»..
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قاطعتني« :هنا م�صنع احلياة ،ولكنك �أعمى و�أ�صم».
كان ر ّداً قا�سيا ،ولكن مالحمها مل تتغري يف ر ّدها ،ومل تخرج عن هدوئها املعتاد.
 �إنكِ تتحدثني عن املا�ضي ،هنا يرقد �أبطال نذكُ ُرهم
ونحبهم ونق ّدر لهم دوراً عظيم ًا
ّ
ق ّدموه ،ولك ّنهم انتهوا ورحلوا.
 انتبه� .أنت تتح ّدث عن �شهيد احلرية ،حبيبي� .صنع احلياة يف املا�ضي بهدوء ،واليوم
ي�صنعها ب�صخب .ا�سمع! هل ت�سمع؟
بد�أت م�شاعر خيبة �أمل تخد�ش قلبي :هذه التي تبعتها ،تعي�ش يف جنون هروب وخياالت.
عيني ،بل �أجابتني:
أقرر العودة فاج�أتني قدرتها على قراءة الأحرف التي خطت يف
وقبل �أن � ّ
ّ
  ال .ال يجتاحني اجلنون ،و� مّإنا احلياة ،لذا �أبتعد كل يوم عن املوتى و�آتي �إىل حديقة
حي بحنجرة �أقوى ،بل�سان ال يتلعثم،
احلياة� ،أعي�ش مع �أحياء� ،أحت ّدث مع ك ّل ما هو ّ
وهو ي�صوغ عباراته لأ�شباه الأحياء .ه�ؤالء هم غر�س احلرية ،هم �أمل الغد ،وهم ج�رس
احلياة الذي �سوف تقطعه و�أقطعه ربمّ ا بتذكرتهم هم ،وقد نت�رشف يوما ب�أن نكون
جزءاً من حجارة هذا اجل�رس العظيم .حديثي معهم مبعث حياتي ،ولكن حياتي حديثا
لها �ألوان �أخرى ،فقد �أخربوين �أن الدنيا منهم حبلى بفي�ضان من احلرية ،ويف �شهرها
التا�سع تلد غدا� .أنا �سعيدة� .أفكارك ال تعكر غبطتي.
نظرت �إىل عينيها ،وال �أذكر �أنني ر�أيت �شيئا غري فو�ضى مل �أفهمها� .س�ألتها و�أنا حزين حلالها:
 يتحدثون معك؟
 حديثي مع حبيبي يتجاوز الكلمات �إىل ق�صائد يخطّ ها بيديه نقو�ش ًا يرتكها على
حجارة احلقل منحوتات.
قاطعتها هذه املرة �أنا :يخطّ ها؟!
�أخرجت من حقيبتها جمموعة من الأوراق البي�ضاء ،و�أعطتني �إياها ،قالت :اقر�أ.
�أوراق فارغة من ك ّل �شيء� .أعدتها �إىل يديها وغيرّ وجهي قبلته لتكون هناك دموع يف
عيني حمبو�سة بحكم العادة .انفطر حلالها قلبي ،وفكّرت ب�أال �أعود ،وب�أن �أتراجع عن معرفتي
ّ
بهذه الإن�سانة.
ومرت �سنني.
يف بداية خريف ،و�أثناء عودة ابن اجلريان ،وهو يف الرابعة ع�رشة من عمره ،من املدر�سة،
ا�ستهدفته ر�صا�صة �أطلقت من خلف جدار م�ستوطنة قريبة مغرو�سة يف البلدة التي �أعي�ش فيها.
حمل اجلميع كفنه ،وبعد �أن تركه الأهل يف م�سكن ال�شهداء ،وقبل �أن �أتبعهم �إىل اخلارج ،ملحتها.
ت�ضج احلجارة حتت وط�أة حذائها ،وتتناثر الأوراق
�إنها ت�سري بني القبور وك�أنها ترق�ص،
ّ
ال�صفراء .وجهها مل يعد يخفي االبت�سامة ويخفي الك�رشة� .أجد �سعادة بادية على وجنتيها هذه
املرة ،و�أ�سمع خفق قلبها الذي كان فوق �ضجيج اهتزاز ج�سدها الهادر .يا جلمال املو�سيقى التي
تهتف بها ،ولكن لغة الأغنية ال �أفهمها .ذهبت �أ�س�ألها بغري تلك الأنفا�س ال�سلبية التي طغت على
حواري �آخر مرة ،رغم �أن دقائق هي ما كان يف�صلني عن وداع طفل �إىل الأبد.
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 هل تثري حما�ستك زقزقات الطيور املهاجرة؟
 ال ،ولكن ت� ّأمل� :إنها تن�شد �أنا�شيد البقاء ،فلم تعد هناك �أيام تغادر فيها طيورنا.
 �أهو حفيف الأ�شجار �إذن ،و�صوت ما تب ّقى من الأوراق؟
 كال ،فقد نامت ال�شجرات التي تق�صدها .وهذه املرة نامت وهي ت�شعر ب�سالم ل ّأول مرة.
 ماذا �إذن؟
�أجابت باتزانها املعقد يف ب�ساطته:
 حت�س�س الأر�ض� .إنها تهت ّز وته ّزين معها� .شهداء احلرية يه ّزون الأر�ض بدبكتهم.
�إنهم بعناقهم ورق�صهم ينرثون عطراً ي�شبه ذلك املنبعث من تالقى عيدان الزعرت
الغ�ضة بالن�سيم العليل� .إنني �أ�سمعها� ،أغنية لها مذاق خمرة اجلنة ،ولها ج�سد مثل
ج�سد حبيبي ،ولون �أ�شبه بلون �سماء هذا البلد .حت�س�س هذه الأغنية التي تغت�سل من
حتت جر�س يقرع ،رنينه ي�سمع يف �آذان العامل كلّه ،امليت واحلي .دقات اجلر�س
الذي ي�سمعه العامل �سمعته �أنت� .إنه« :فل�سطني فل�سطني فل�سطني فل�سطني فل�سطني
فل�سطني!» ويعلو ال�صوت �أكرث.
أحب �أحالمك .حدثيني.
 يبدو �أنني ال �أ�شاركك هذه الرومان�سية ،ولكنني � ّ
�صمتت ،ونظرت �إيلّ .مل�ست كيف عكّر كالمي �شيئا من مالحمها .مل�ست �صفعة من يدها،
توجعت �أكرث ،فقد ر�أيت �أنها جعلت من وجهي
وعندما عرفت �أن هذه ال�صفعة خيال لي�س واقع ًا حقاًّ ،
يتحرك.
حترك فيه �شيئا تريده هي �أن ّ
�أر�ضا بوراً ال ت�ستحقّ بذاراً ،ولو كان على �شكل �صفعة ّ
بعد دقائق من �صمت �إن�سانة ت�أبى �أن يعكّر وقتها وقت دخيل ،قالت :هل �أنت م�ؤمن بال�شهداء؟
قلت من قلبي :نعم.
ابت�سمت جم ّدداً ومل�ست يدي ،فتغريت الأ�شياء .يد من تلك التي مل�ستني؟ مل �أعرف� .أهي يد
طفلة يف الرابعة؟ �أم هي � ّأم ال متناهية احلنان؟ �أم يد �شهيد رطبة بدمائه؟ �أم يد فالح �صلبة من
فل�سطيني قدمي؟ �أم يد �إلهة من �آلهة الأر�ض؟
ا�ستمر �ألف �ألف عام؟ �أم هي يد حمارب
حرث وزرع
ّ
ّ
حركت الأ�شجار ،ونزل من ال�سماء �شيء �أ�شبه
�إنها يد تنب�ض فته ّزينّ .
هبت معها ن�سائم عليلة ّ
بحبات املطر الأوىل .رفعت ر�أ�سي ،بحثت عن الغيوم فلم �أجد ال�سماء زرقاء .عدت بنظري �إىل
ّ
احلديقة ،حيث ي�سكن ال�شهداء .،حتطمت طبيعة املكان الباردة .عرفت �أنني كنت �أعمى بعد �أن
عيني لأول مرة ،وبعد �أن �أب�رصت ل ّأول مرة :املكان يفي�ض حياة� .شهداء يرتدون ثياب
فتحت
ّ
واجبهم الأخري الذي مل ينقطع .دما�ؤهم ما زالت تروي تراب ًا ندي ًا رغم اخلريف .بع�ضهم يف
حلقة تدبك فرح ًا وطرباً� .شاب يتح�س�س �أحافري جذع زيتونة قدمية بابت�سامة �أمل ،و�أحدهم
يخرج طين ًا من �ألوان �ش ّتى ،وير�سم لوحة عنوانها طويل« :ترابنا هو حقيقتنا و�أزليتنا ،وترابنا
اليوم �أطهر ،ترابنا يب�رص احلرية» .وهناك �شهيد يفتح كتاب ًا كُ تب عليه «امل�ستقبل» ،وهناك
طفل �شهيد يكتب على جدار« :مرحب ًا مو�سم احل�صاد».
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أجزاء قليب حتت املطر
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أجزاء قليب حتت املطر
حينما طرقت ال�شم�س الدافئة عينيه لتفتح لهما نافذة على يوم جديد ،قطّ ب جبينه حلظة،
ثم عاد ليفرده ك�صفحة ماء ،انتظر هنيهة ،ثم نه�ض من �رسيره متجه ًا نحو �صنبور املاء املتدليّ
اخللفي لبيته املتهرئ .فتح ال�صنبور ليغ�سل وجهه �إيذان ًا ببدء النهار الطويل ،قطرة
على اجلدار
ّ
يف فاتركني و�ش�أين .قطّ ب جبينه من جديد� .أغلق ال�صنبور الفقري.
قطرة ،ثم زجمر ال�صنبور �أال ماء َّ
ابت�سم وم�ضى ليجعل مهمة غ�سل وجهه واجب ًا مفرو�ضا على خيوط ال�شم�س ذاتها التي �أيقظته.
ال�ساعة الآن ال�سابعة وع�رش دقائق .مل ينتبه �إىل �أن عقارب ال�ساعة تلتهم الوقت .ا�ست ّل
نف�سه من املنزل بعدما �ألقى نظرة على �إخوته و�أوالده :كانوا -كعادتهم -ملت�صقني ببع�ضهم
ال�ضيقة ،لي�س من احلداثة يف �شيء �أن
على الفرا�ش امللقى يف اجلانب الآخر من الغرفة الوا�سعة
ّ
تختلط �أحا�سي�سه حني يراهم بني نظرات الوداع الأخرية وحتية ال�صباح.
امل�سمى جمازاً «منزالً» �سيارة مركونة ،لونها �أحمر معفر .قفز �إليها
يف اجلهة اليمنى من
ّ
جيداً من الراحة� ،أنت دائم ًا
ربت عليها وقال�« :أوه �صديقتي ،تبدين وقد �أخذت ق�سط ًا ّ
منت�شياّ .
والوجهة خمتلفة ،هيا بنا».
وترجل داخالً .و�ضع
أوقفها
�
املجاورة.
املدينة
يف
االرتباط
مكتب
اقتاد �سيارته نحو
ّ
�أوراقه على الطاولة ثم قال� :صباح اخلري.
 اخلري! من �أين ي�أتي اخلري؟
 تفاءلوا به جتدوه.
 (با�ستهزاء) �إن �شاء اهلل
 �أود �أن ا�ست�صدر ت�رصيحا للعمل يف �إ�رسائيل.
 �صعب .الأو�ضاع هذه الأيام �صعبة .كثريون يريدون ذلك ،وهم ال ي�سمحون �إال بالقليل.
لكن �أوراقي جاهزة ومعي فاتورة �رضيبية ،وعمري فوق اخلام�سة والأربعني،
  ّ
ولدي �أطفال!
ومتزوج ّ
 على �أية حال ،راجعنا بعد �أ�سبوع ،لكن ال ت�أمل الكثري.
 ح�سنا� ،إىل اللقاء.
م�ضى ب�سيارته ذات ال�شخري املزعج املتوا�صل عائداً �إىل بلدته ال �إىل بيته ،وا�ستقرت به
يف نهاية البلدة� .أوقفها جمددا ونظر �إىل ال�سماء :ثمة غيمة كبرية يف كبدها� ،أمعن النظر فيها
يدر �أجراً ولو ب�سيط ًا يعينه على نوائب دهره.
علها ت�سقط عمال ّ
ها هو يراها ت�سقط �أكوام ًا من الرتاب الأبي�ض الناعم واحلجارة البي�ضاء ال�صغرية والطوب
الرمادي املتو�سط .هناك عمارة على و�شك البدء يف بنائها ،لكن يف خميلته هو� .أيام و�أيام من
ّ
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العمل والعمل والعمل ،وال جمال لي�ستبد القلق من املجهول ب�ساعات النهار الطويلة� ،أو حتى
�أحالم الليل الوردية .غرق يف �أكوام الإ�سمنت ،لتنت�شله قفزة قطّ على احلاوية املجاورة .قفز هو
الآخر من خياالته و �صاح« :ها ...اخلردة»!
لكن من �أين ي�أتي باخلردة؟ من املمكن �أن يق ّدم له «�أبو حممد» ،جاره البعيد ،بع�ض
املعونة يف هذا .لقد �سمعه مرة يتكلم عن ذلك مع �أخيه.
طرق الباب فردت زوجته بنربة حا ّدة :من هناك؟
 �أبو �سعيد يا �أختي� ،أبو حممد موجود؟
 ال ،ولن يكون موجوداً حتى �أذان الع�شاء.
 �أخربيه �أنني �أو ّد ر�ؤيته يف �أ�رسع وقت.
 ح�سنا� ،س�أخربه.
كانت حا ّدة ج ّدا يف كالمها ،ولكنها �أغلقت الباب بهدوء �ش ّد انتباهه.
املهم �أن ال عمل الآن ،ماذا �سيفعل؟ يذهب �إىل النوم طبعا!
باملارين على اختالفهم،
واملرحب
ذهب �إىل بيته ذي الباب الوهمي ال�شاخ�ص للطارقني
ّ
ّ
تركله الريح �إن ع�صفت ،وترع�شه قبالت املطر ال�ساخرة ،لترتك احلالتان عليه ب�صمة مميزة
ت�شبه ا�صفرار �أوراق اخلريف ال�ساقطة ،حتت ت�أثري نفَ�س احلياة اخلفيف.
ما زال �سعيد م�ستلقي ًا على فرا�شه .هو لي�س نائم ًا الآن ،لكنه كعادته �شارد الذهن ،يح ّدق
يف ال�سقف .نظر �أبو �سعيد �إىل ال�سقف �أي�ضا فلم يجد �شيئ ًا مثرياً لالنتباه .قال له�« :إىل �أين
و�صلت اليوم يا بني؟»
مل يجب� ،إمنا اغرورقت عيناه بالدمع و�أدار وجهه مينة قليالً ،ف�أدرك �أبوه �أنه على حاله
و�ضمه �إليه .كانت �شهقة �سعيد �سكّين ًا م�ضى
ال يزال .ا�ستلقى �إىل جانبه� .أدخل يده حتت رقبته
ّ
�إىل قلبه ،وطعنه بقوة .مل ي�ستطع حب�س حزنه الذي ظهر يف نربة �صوته:
 �أمل جتد عمال اليوم؟!
 بحثت يف املزارع املجاورة ،حتى يف املحجر البعيد عن قريتنا ،ومل �أجد.
ي�ستحق �أن يكون طبيب ًا �أكرث منك .ال تي�أ�س� .صحيح �أنني بالكاد �أ�ستطيع
 �أعلم �أال �أحد
ّ
ت�أمني بع�ض حاجاتنا الأ�سا�سية ،لكن قد تتحلحل �أمورنا يف امل�ستقبل القريب.
كل منهما الآن غارق يف �صمته و�أحالمه حتى ا�سرتق النوم �أبا �سعيد وهرب به.
حتى امل�ساء القادم ،بخطوات اللهفة والرتقب ،انتظر �أبو �سعيد قدوم جاره .الليلة اليوم
حممر يزداد احمراره مع ازدياد من�سوب
حالكة على غري عادتها .ظلمة رهيبة يف و�سطها قمر
ّ
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الت� ّأوه والرتقب يف خميلة �أبي �سعيد� .شعر ب�أنه ينظر �إىل قلبه حترقه عقارب ال�ساعة التي
تكبل حركتها حتى يختبئ القلب خوفا وراء
بالكاد تنت�شل �أقدامها مع حا�شية من القيود التي ّ
اجلبل� ،أو ينترث رمادا يف الوادي.
ت�سمر خلف نافذته من ر�ؤية «�أبي حممد»،
برغم حلكة الليل ال�شديد ،متكن �أبو �سعيد الذي َ
فا�ستوقفه مناديا ،وخرج �إليه تدفعه لهفته بخطوات متلعثمة ال واعية� .صافحه و�س�أله عن
امللحة لأي عمل ،وعر�ض عليه �أن يعمل معه يف
حاله وعن عمله ،ثم كا�شفه برغبته وحاجته
ّ
جمع اخلردة.
قبل �أن يوافق «�أبو حممد» �أو�ضح له �أن هذا العمل غري متوافر دائما ،و�أو�ضح خماطره
وهي الأهم :قد يذهب �أحدنا �إىل هذا العمل من �أجل مال ،فال يعود مبال ،بل يعود حمموال على
�أكتاف زمالئه.
 مهما تكن ظروف العمل �سيئة ،فلن تكون �أ�سو�أ مما هي عليه الآن.
�صافحه مو ّدعا بعد �أن اتفقا غلى اللقاء يف �ساعة مبكرة من �صباح اليوم التايل عند �آخر
ال�شارع .وقبل �أن يذهب ذكره ب�أن ي�أتي وحده.
عاد �أبو �سعيد �إىل بيته منت�شيا وك�أنه وجد �ضالّته التي �شقي يف بحثه عنها.
وبعد �أيام من العمل توافر يف جيبه مبلغ من املال �أغراه ب�أن ي�ستغرق يف تفكريه �أكرث،
ليطلب من ابنه مرافقته يف العمل ،لأن �أحد العمال �سيتغيب لفرتة من الوقت.
ت�سلّال من البيت �إىل ال�شارع املبلل بالربد واملطر ليلتحقا ب�سيارة �أبي حممد .ركب �أبو
�سعيد و�أركب ابنه �إىل جانبه و�أغلق الباب ،و�أغلق قلبه على قلق كبري ،فهو ال يدري �أحمل ابنه
أح�س بكتفه تلتحم
�إىل خريه �أم �إىل نع�شه .ظلت هذه الأفكار ت�ساوره كلّما نظر �إىل وجه �سعيد �أو � ّ
بكتفه.
توقفت ال�سيارة معلنة الو�صول� ،آمرة بالنزول ،فانت�رشوا يطوقون �أكوام احلديد واخلردة،
توجه .كان �صيد العمال ثمين ًا هذه املرة ،فجمعوا
لكن �أبا �سعيد �أبقى ابنه �إىل جانبه حيثما ّ
توجه باقي العمال
�ضعف ما يحملونه يف كل مرة ،وا�ضطروا �إىل نقل الب�ضاعة على مرحلتنيّ .
يف املرحلة الأوىل ليبقى �سعيد و�أبوه حول ما تبقى من اخلردة املجموعة .نال التعب من �أبي
�سعيد لي�سلم نف�سه للراحة قليال� ،أما �سعيد فدفعه ف�ضوله ال�ستك�شاف املكان من حوله ،ف�أخذ
ثم
يتجول يف املكان باحثا عما ال يعلم .ويف جانب هناك ر�أى �شيئا غريبا ت�أمله من بعيد ّ
ّ
اقرتب منه ،ولكن خطواته مل ت�صل .عال �صوت يف املكان وتطاير ك ّل �شيء حتى عقل �أبي �سعيد
الذي �أخذه هول ال�صدمة ك�أن القيامة قامت من حوله ،ففزع يرك�ض يف املكان جيئة وذهابا،
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لكن �صوته انحب�س يف جوفه،
باحثا عن �سعيد خلف ك ّل �شيء وحتت ك ّل �شيء ،يحاول ال�رصاخ ّ
و�أعاد �إىل نف�سه �أنفا�سه و�إىل قلبه دقاته �رصاخ ت�سلّل من حيث ال يدري� :أبي� ...أبي!
اقرتب من مكان ال�صوت عاري ًا �إح�سا�سه من � ّأي �شعور باملوجودات .ارتدى ثياب اخلوف
املت�صبب من ج�سده بعرق ال�سماء املن�سكب على
وال�صمت ،حتى �إنه مل يدرك كيف اختلط عرقه
ّ
ج�سد الأر�ض ،ليتح�س�س وجه ًا فيه فم فاغر ،وج�سم ًا فيه قلب ال يقوى على التوقف� .رشارة
ال�سماء �أعطته �ضوءا لريى الأحمر فقط .مع الال�شعور حمل ابنه ،وم�ضت به خطواته ليوقفها
�ضوء �سيارة قادمة من البعيد .رباه� ،أتكون �سيارة الإ�سعاف؟ �أ�أقدر �أن �أ�شري لها بالتوقف؟ �أين
أ�شق بها �صدري ف�أخبئه لي�ضمد قلبي جرحه� ،أو �أنني �أقوى
لدي ف�أ�س ًا كبرية الآن � ّ
�أ�ضعه؟ لو �أن ّ
على اال�ستيقاظ على فجر جديد �أق َبل عتباته هانئا ب�سالمة �سعيد.
يا �إلهي ،ماذا لو كانت �سيارة م�ستوطنني� ،أو �أنها ناقلة جنود؟ �أتخبئني تلك ال�شجرة يف
�أح�ضانها؟! �رشارة ال�سماء جاءت يف وقتها لتمنحه القدرة على �أن يرى عبارة «القد�س ـ بيت
املارة� .إذن فهي �سيارة عمومية لعرب� .رصخ .ماذا قال؟ هو ال يعي
حلم» على زجاج ال�سيارة ّ
ع�سكري يف الطريق املق�صود ،فال ب ّد من
لكن ال�سيارة توقفت و�أقلّته هو وابنه .حاجز
ذلكّ ،
ّ
املرور بطريق التفايف كي ي�صل �إىل �أي مركز
�صحي ليعالج ولده.
ّ
الكر�سي متن ّهداً و�صوت االنفجار ما زال يف ر�أ�سه ،ورائحة الدم تتدفق
�أرخى ظهره على
ّ
يف �أنفه لتف�سد عليه رائحة املطر .نزل من ال�سيارة على باب م�ستو�صف القرية .كان �سعيد قد
�أ�سلم نف�سه لغيبوبة تظاهرت باملوت ،وخطوات �أبيه املثقلة بالندم تت�سارع لتم�سك باملتب ّقي
من حياة ولده الهاربة ،و�أ�صوات اثنني يت�صايحان من خلفه :ب�رسعة ،ب�رسعة� ،إ�سعاف.
و�ضع ابنه املنهك على ال�رسير� .أدرك حينها �أنه حينما مللم ولده امل�صاب ن�سي يف اخلالء
�ساقه و�أتى دون �أن ي�صطحبها .برز �س�ؤال يحيرّ ذاته :هل اخت�رصت روحه طريقها وت�سلقت
حبات املطر نحو ال�سماء؟!
وزخات املطر التي تت�ساقط على ال�صفيح الذي يغطي ناحية
الليل املوغل يف هجومهّ ،
�صغرية من فناء املنزل ا�صطحبا معهما ريح اخلوف ونذير ال�ش�ؤم ،لتبقى �أم �سعيد يف منزلها
مرتقبة قدوم زوجها وولدها .كان �شعورها خمتلفا عن �سائر �أيام حياتها ،مع �أنها تعرف �أن
املخاوف هي ذاتها يف ك ّل يوم .م�ضى الليل حامال ثوانيه الطويلة لي�أتي ال�صباح واخلوف و
الرت ّقب يف ازدياد.
روح �أبي �سعيد التي كانت نتفاً ،ك ّل واحدة منها يف زاوية عمياء من زوايا فكره� ،أ�صبحت
مبجرد �أن �أفاق �سعيد من غيبوبته .جراحه التي فقد معها كثرياً من الدم �أوقفت
كال جمتمع ًا
ّ
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متطور.
متخ�ص�ص� ،أو م�ست�شفى
�صحي
دفقها الآن� ،أما حالته فقد كانت ت�ستدعي نقله �إىل مركز
ّ
ّ
ّ
من و�سط ركام الأوهام التي عا�شتها �أم �سعيد يف يوم كان �أطول من عمرها كلّه ،انفجرت
املدوية كانفجار اللغم يف ج�سد �سعيد� .أثر ال�صدمة الوا�ضح يف تعابري وجهها �أ�سكت
احلقيقة
ّ
كلماتها ،وباتت م�ستعدة لأي عمل ي�ساعد يف الإبقاء على حياة ولدها.
انتظر �أبو �سعيد ثالثة �أيام كي يح�صل على ت�رصيح ي�سمح له بالدخول �إىل مدينة القد�س
ت�رسه �أبدا :ح�صل على ت�رصيح لدخول ابنه ،بينما هو «مرفو�ض
لعالج ابنه .فجاءته �أخبار ال ّ
�أمنيا»� .ساعات و�ساعات وهذه العبارة جتول يف فكره وتنبثق من ل�سانه .دخل على زوجته
التي كانت ت�سقي ابنها �إناء �ساخن ًا من املرق .مل ت�ستطع �أن ت�ستنطق مالحمه كعادتها.
 �أم �سعيد ،اتبعيني.
 دخال الغرفة الأخرى ،نظرت �إليه وقالت :الت�رصيح؟!
ح�صلنا ت�رصيحا ل�سعيد� ،أما �أنا....
  ّ
 ماذا؟
 ر ّد ب�صوت خفي�ض:
 ممنوع �أمنياً!
 والآن؟؟
 ال �أدري� ،أمامنا يومان ،يومان فقط.
�أقبل الليل م�رسعا ،وظ ّل النوم جمافيا ،وك ٌّل ج َنح �إىل فرا�شه هرب ًا من الربد القار�س ،و�أي�ضا
من النظرات والأ�سئلة امل�سمومتني باحلرية و اخلوف .فج�أة قالت �أم �سعيد ب�صوت عال� :أنا!
 ماذا �أنتِ ؟
 �أنا �أذهب معه.
 و�أنا؟!
 لن ي�سمح لكَ بالدخول.
 �أنا �أخاف.
 منذ ع�رشين عام ًا و�أنا زوجك ،فلتثق بي.
 ال ثقة ت�ضاهي ثقتي بكِ  ،لكنني �أخ�شى �أن ت�صابا مبكروه.
 لن يح�صل �أ�سو�أ من هذا!
بعد م�ضي يومني ،دقت ال�ساعة اخلام�سة �صباحا ،و�أزفت الدقائق املرتقبة .حزمت �أم
�سعيد ما يلزمها وا�ستعدت للذهاب.
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ال�شم�س التي مل تط ّل على ذلك املنزل بعد ،مل تكن قد غادرت �أفق �أبي �سعيد منذ ثالثة �أيام.
�شعر ب�أن �سيارة الإ�سعاف �أقلت �أ�شالء قلبه .حزنه لذهابهما كان م�ساوي ًا ل�سعادته مبيالد �أمل
دوي جديد ،فهو متيقن من �أنه
جديد يف حياة ،رمبا تكون �أف�ضل لولده ،وهو مكافئ خلوفه من َ
لن ي�ستوعب املزيد من ال�صدمات.
�أراد �أن يودعهما ،لكن كفيه العري�ضتني �أخذتا يف اال�ضمحالل خجالً ،و َنفَ�سه املت�سارع
امل�ضي ابتلعها خط الأفق.
�أنهك دقات قلبه ،وال�سيارة الآخذة يف
ّ
جل�ست �إىل جانبه على ال�رسير البايل� ،أح�ست وجهه بحنو الزوجة الدافئ ،مالب�سها البي�ضاء
النا�صعة �أثارت �إعجابه� ،أخذت منديلها من رف خزانتها وذهبت من بيا�ضها �إىل بيا�ض النور
�شق الباب .مل تكرتث لنداءاته .نظرت �إليه مبت�سمة .م ّدت يدها برفق ،و�سحبتها برفق
القادم من ّ
ثم ذابت يف النور .فزع من نومه ،تفقد منديلها فوجده يف مكانه�“ :آوه ،لقد كان ذلك حلما”!
لف �سيجارته و�أخذ يدخن ،كان بوده لو ي�شكّل الدخان
كان الليل على و�شك االنتهاءَّ .
�صورتها فيحيطها باحلب� .أنهى �سيجارته ،لكن الدخان ي�أبى عليه ذلك� ،أ�شعل الثانية والثالثة،
وحاله على حاله� .أخذ علبة ال�سجائر و�سحقها بغ�ضب ،ثم عاد لي�ستلقي جمددا.
حينما طرقت الباب جارته �أم �أكرم ـ التي تكفلت ب�إعداد الطعام لأبناء �أم �سعيد حال
ذهابها �إىل القد�س ـ نه�ض �أبو �سعيد من نومه .حيا جارته و�شكرها على جهدها� .أخذ منها
وعاء الطعام وو�ضعه على الطاولة ال�صغرية �أمامه .كان جائعا جدا ،لكنه مل ي�ستطع تناول
الطعام ،فانتظر قدوم �إخوته و�أبنائه.
بعد تناول الطعام ،جل�ست ابنته تقر�أ ق�صة “رجال يف ال�شم�س” .كانت ال�شم�س حتاول
النظر �إليهم فمنعتها من ذلك �سحب ال�سماء ال�سوداء املرتاكبة .ن�سجت �أفكار �أبي �سعيد خيوطها
ظن �أن با�ستطاعته �أن ي�سميها “�أجزاء قلبي حتت املطر” .حكايته
لتكون ق�صة عن ابنه وزوجهّ ،
ات�سعت حتى غطت �أفق ال�سماء املرتامية �أطرافها �إىل حني بزغت من قلبها �أم �سعيد يف بيا�ضها
ذاته ،لك ّنها الآن ت�سند �إليها �سعيداً الذي قدم ب�ساق واحدة وهو يرتدي ثياب ًا زرقاء �صافية
يعلوها ثوب الطبيب الأبي�ض الرائع.
ان�رشحت ابت�سامة عري�ضة على وجهه مبتهج ًا بقدومهما.
 بابا بابا ،حقا ملاذا مل يطرق �أحدهم جدار اخلزان؟!
 لأنهم كانوا خائفني.
 لكنهم ماتوا جميعا!
 ذاك قدرهم يا ابنتي.
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عندئذ كانت الغيوم قد �أطلقت �رساح ال�شم�س لتمنح للخ�رضة رونقها و ن�ضارتها .خرج
�أبو �سعيد من منزله� .ساقته حريته نحو �سفح اجلبل املط ّل على بيته� .أخذ يت�أمل العجوز ابن
ال�سبعني عام ًا وقد مد اجلبل يده لريفعه على ظهره .كان العجوز يحمل زهرة اجللنار وينظر
�إليها بدفء وعمق ،وينظر فيما حوله ثم يعود �إليها ،ينقل نظره بني �أر�ضه م�سلوبة واجللنار يف
يده .ها هو الآن يف غمرة ما يجري حوله ي�شاهد م�ستقبله و�أوالده نائيا مغمورا باملجهوالت،
لكنه بو�ضوح �صارخ ي�شاهد اجلبل الذي يرفعه بكلتا يديه ليو�صله �إىل عنان ال�سماء ،وال�سهل
الذي ب�سط ج�سده معلنا �آيات الطاعة والوالء .وبني حاليه هذين مل ي�شعر �إال وقد انفجرت
�شاعرية وجدانه وعقله وروحه ف�أن�شد لنف�سه و للأر�ض:
أر�ض ملكي
ال ُ
كيف ا�ستجدي حقوقي ثم ال �أعطى
َ
ومي َنعني اجلنو ُد عن احلنني
�أترى �س�أتركُ ج ّنتي خلفي
�شجريات احلروف
و�أتركُ يف ثناياها
ِ
ق�صتي ...وق�صيدتي ...و�أنا
أطفئ بعد ذلك ناظري
ثم � ُ
من َّ
وعلى احلدودِ...
أن�سيت ك ّل غرامِ ها
� ُ
أكون قد � ُ
التني ،والزيتون،
والرمل املقد�س يف �شواطئها
أم�سح من �سنيني ك ّل تاريخي
�أترى �س� ُ
أ�صبح �سطوة احلرمان يف ج�سد
و� ُ
مت�شى بني �أكوام الب�رش
ّ
و�أقولُ يف نف�سي م�صريي �إنه....
من ذا يقول ب�أنه
غلب القدر؟!
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رحلة مستقبلية إىل املاضي
جيهان حممد الزير
فرع دورا
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رحلة مستقبلية إىل املاضي
بكل �شوق يحدوه الأمل يف عامل جديد ،انطلقت مركبتنا تخرتق الآفاق ،متخر عباب ال�سماء
جو تلفه كربياء العلم الإن�ساين ،ها نحن
�إىل عامل رحب جديد ،مليء باملغامرات والده�شة ،ويف ّ
نوا�صل امل�شوار يف رحلتنا الف�ضائية الأوىل �إىل ذلك الكوكب الالمع الذي نعتقد �أنه م�أهول
جمرد اعتقاد ال مينعنا من اكت�شاف احلقيقة؛ فبعد عديد من التجارب وال�صور التي
بال�سكانّ ،
�أر�سلت من الأقمار ال�صناعية ،واملركبات غري امل�أهولة يتوقع �أنه توجد �آثار حل�ضارة قائمة
على ذلك الكوكب البعيد.
�إننا ننطلق يف هذا ال�صباح غري العادي من  2193ميالدي ،حاملني �آمال �أهل الأر�ض يف
التعرف �إىل �أنا�س� ،أو لنقل خملوقات جديدة يف عامل الكون الوا�سع.
ّ
�رسنا ،والأيام وال�شهور تتواىل ثقيلة �إىل عامل املجهول .رحلتنا قاربت على �إكمال ن�صف
ال�سنة .كم �أ�شعر بامللل والك�آبة ،فهذه النوافذ ال تتغري مناظرها :عتمة و�أنوار بعيدة بعيدة.
ك ّل هذه امل�شقة والعناء يهون حلظة اللقاء ،لقاء ذلك العامل الآخر ،لقاء ذلك املجهول .م�ضت
ال�ساعات والدقائق رتيبة و�أنا غارقة يف �أفكاري ،مل يقطع روتينها �سوى �إعالن قائدنا عن
مفاج�أة اقرتاب الو�صول .يا للهول! الو�صول! �إنها خطوة �صغرية للإن�سان ،لك ّنها قفزة عمالقة
للب�رشية! ففي حلظات من
ال�سمو ال�شعوري ،وخو�ض الالمعقول ،ها نحن نقرتب من �أجواء ذلك
ّ
الكوكب.ها �أنا �أرى بع�ض مالمح ما يواجهنا� .إننا نقرتب وقلبي يكاد يطري من �شدة اللهفة،
لأرى �سكان هذا املكان الغريب :فهل حتقق حلم �أهل الأر�ض يف االت�صال بعامل �آخر؟
و�سط هذه امل�شاعر املتدفقة بد�أت مركبتنا هبوطها �شيئ ًا ف�شيئ ًا وقلبي يهبط معها من
�شدة اخلوف� .إننا نقرتب من هذه املعجزة .يا لروعة هذا اجلمال! نحن الآن ،وقد �أكملنا �إجراءات
الهبوط ،ن�ستع ّد ملغادرة تلك املركبة التي احت�ضنتنا �سبعة �أ�شهر �إال ع�رشة �أيام �سرياً بال�رسعة
مي�سه �سوء .زمالئي �أكملوا ا�ستعدادات
الف�ضائية ،كما حتت�ضن الأم جنينها يف �أح�شائها ،ال ّ
وحب الكت�شاف املجهول!
اخلروج ،و�أنا ل�شدة لهفتي �أتق ّدمهم بكل تفا�ؤل ّ
ها نحن نخرج الآن .يا �إلهي! يا للجمال! �إننا ندو�س ب�أقدامنا �أر�ض الكوكب املجهول،
حاملني على �أج�سامنا معداتنا لتبقينا على قيد احلياة .لكن انظروا حولكم :ال وجود لأحد هنا،
بل ال �أرى �أية �آثار �سوى ذلك العمران .دماغي �سيتفجر من كرثة الت�سا�ؤالت� .أين النا�س� ،أو �أين
ال�سكان؟ �أهم ب�رش مثلنا �أم خملوقات �أخرى؟ رمبا متوح�شون� ،أو رمبا خمتلفون� .صوت مدير
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البحث الكيميائي يوقظني من ت�سا�ؤالتي بب�رشى تنبئني بنجاحات متتالية� ،إذ ميكننا �إزالة
�أجهزة التنف�س ،فهذا الكوكب فيه كمية تقارب كمية الأك�سجني ،بل ومكونات الهواء نف�سها
كجو الأر�ض ،يعني �إزالة بدلة
للأر�ض ،ال ب�أ�س بذلك .ب�رشى رائعة ،ولكن ماذا �أي�ضاً؟ ٌّ
جو ّ
املحافظة على ال�ضغط
والتزود بال�سوائل.
ّ
�رس
يا اهلل! هل �أنا �أحلم؟ �إين �أ�شعر وك�أين على كوكبي الأر�ضي! ي�س�ألني زمالئي عن ّ
جو هذا املكان ،فقد ك ّنا نتوقع مثل هذا اجلو ،و�إال ما غامرنا ب�أرواحنا وجئنا �إىل
ا�ستغرابي ّ
هنا .ما بك �أيتها الرفيقة املنده�شة؟ ماذا �أ�صابك؟ ي�س�ألونني ،فال �أكاد �أتكلم �أو انب�س ببنت
�شفه! يا لهول ما �أرى! هذه ال�شجرة ت�شبه تلك التي كانت بجانب بيتنا ،الذي يقبع على قمة تلك
التلة الأر�ضية� ،إنها ت�شبه تلك ال�شجرة التي طاملا مترجحت بها و�أنا يف �شقاوة ال�صبا.
رباه! ثبت يل قلبي حتى ال �أموت من ال�صدمة ،وال �أرى ما يجري هنا� .صدقوين �إنه ذاك
املكان نف�سه الذي كنت �أعي�ش فيه .ذلك البيت ي�شبه بيتي .ال تنده�شوا ،ف�أنا من جزء يقع على
�شفا بحر وا�سع الأرجاء� .أنا من الأر�ض املق ّد�سة كما تعلمون .وهذه التلة من تاللها ،وذاك هو
بيتي .يبدو يل �أنكم مل تزوروا بلدي ،ولكن هنا �سوف تزورونها ،هكذا يبدو يل!
تق ّدموا معي� :إن كل �شيء ينطق هنا على هذا الكوكب ليقول �إنه وطني ،ولكن حلظة! �سكان
هذه البالد الف�ضائية �أين هم؟ ما هذا! �إنها طفلة جميلة ،ولكن ماذا تفعل هنا؟ �إنها تقرتب،
وك�أين ر�أيتها منذ زمن بعيد� .إنها � ّأول من ظهر من �سكان هذا الكوكب الغام�ض .ها هي ترتدي
ثوب ًا �أزرق اللون وك�أين �أعرفه نعم املعرفة� .إنه ي�شبه ذلك الثوب الذي �أتذكّ ره لأن �أمي ا�شرتته يل
قبل مماتها .هو نف�سه! �أعرف تفا�صيله! �أنت �أيتها ال�صغرية� :أنا �أناديك هل ت�سمعينني؟ تعايل
(�أ�شري �إليها باالقرتاب) يا للقدر! �إنها ت�سمعني ،وت�أتي مت�شي بطفولة �شقية :من �أين �أنت �أيتها
ال�صغرية ،وماذا تفعلني هنا؟! جتيب ( )...ماذا؟! وتتكلّمني لغتي �أي�ضاً! وتعي�شني هنا يف هذا
املكان! زمالئي ي�ستمعون والذهول يعقل �أل�سنتهم! هذه الطفلة حتمل ا�سمي نف�سه ،وتفا�صيل
حياتي نف�سها ،ف�أكاد �أقول �إنها �أنا! ولكن ماذا! �إنها ت�صغرين ب�أعوام� .آه ،ويحي� ،إنها طفولتي!
ما هذا الكوكب يا �إلهي؟!�إنه كوكبي الأر�ض نف�سه ،الن�ش�أة نف�سها ،التاريخ والأحداث
نف�سها بل الر�سل والأنبياء �أنف�سهم ،الأ�شخا�ص �أنف�سهم� ،أهو ن�سخة ف�ضائية لعاملنا الأر�ضي
�أم ماذا؟ هذا الكوكب لي�س �إال �صورة �شفافة لكوكبنا الأر�ض� .إنها معجزة حقاً ،و�إنها �صدمة
�أي�ض ًا �أن �أعرف � ّأن �أم تلك ال�صغرية ماتت قبل ب�ضعة �أيام فقط .قلت يف نف�سي :لو �أنني تق ّدمت
قلي ًال لر�أيتها ،لر�أيت �أمي مرة �أخرى! ولكن ن�سختها الأر�ضية توفيت ،رحلت قبل ع�رش �سنوات،
ون�سختها الف�ضائية رحلت قبل �أ�سبوع .لن �أراها ثانية! يا لهول مفاج�آت هذا القدر! �أكل هذا
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يحدث �أثناء زيارة لهذا الكوكب؟
قرروا الذهاب ليبحثوا �أو ليثبتوا دلي ًال يقرب
زمالئي مل ي�صدقوا ما يحدث� ،أو لنقل �إنهم ّ
احلقيقة لأذهانهم� .سافروا ليبحثوا عن ن�سخهم الف�ضائية ،عن طفولتهم اجلميلة� ،إىل قارات
�أخرى على هذا الكوكب؟ لي�ستعيدوا طفولتهم التي يع ّز عليهم فراقها.
م�سمرة مكاين ال �أ�ستوعب تلك الأحداث� ،أو ما يجري من حويل� ،أِ�شك يف �أنني �أحلم،
بقيت ّ
ولكن هذه هي احلقيقة ،فهل �أخرب تلك الطفلة من �أنا� ،أو ما هي حقيقة م�ستقبلها� ،أم �أتركها
تعي�شه لوحدها؟ �أترك للقدر �ش�أنه ،و�أعود �إىل نف�سي �أحاول مللمتها بعدما تبعرثت كزجاج
مك�سور ،ك ّل قطعة منه حتمل جزءاً من احلقيقة التي �أحاول ا�ستعادتها� .رشيط طفولتي يدور يف
عقلي� .أ�شعر فع ًال ب�أنني على و�شك اجلنون.
�أوه مهالً ،توقفي ( قلت لنف�سي) �إنني �أريد العودة �إىل وطني� ،إىل حياتي اجلديدة� .إين �أحب
امل�ستقبل ،ويكفي ما كان من رحلة املا�ضي!
ا�ستيقظي ،هيا ا�ستيقظي!
ته ّزين بعنف .ما بك ت�رصخني وتبكني؟! لقد خفت عليك كثرياً .مل �أرك هكذا من قبل.
�إنها زميلتي توقظني لنبد�أ نهاراً جديداً يف م�سل�سل احلياة املمتع.
ماذا؟ هل �أنا على الأر�ض؟ هل كنت �أحلم؟
عيني� .أ�ستطلع �أجواء الغرفة� .أنا هنا على الأر�ض .احلمد هلل �أين مل �أغادرها .ال�شم�س
�أفرك
ّ
امل�رشقة ،والع�صافري املغردة ،والفرا�شات التي تتمايل منت�شية على �أزهار حديقتي ،ك ّل هذا
ي�ؤكد يل �أين هنا ،يف غرفتي على الأر�ض .ال مقارنة بني هذا و�أجواء تلك املركبة الغريبة وذلك
الكوكب العجيب!
قلت يف نف�سي� :س�أفتح التلفاز لأ�سرتجع نف�سي ،لعلي �أ�ستطيع ن�سيان ذلك احللم.
متطوعني!
ماذا؟ �إعالن عن رحلة �إىل كواكب بعيدة ،يريدون
ّ

-23-

عجوز يف العشرينيات
إسالم ثابت مبسلط
فرع طوباس
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عجوز يف العشرينيات
ما هذا؟ �أين �أنا؟ �أنا بني جدران �أربعة ال تت�سع لأنفا�سي .ولكن� ،آه نعم ،ال ال� ،أ�شعر ب�أين
�إن�سان لي�س �أنا .ماذا؟ ما هذا الهراء الذي �أهذي به؟ من �أنا؟
تلفت حويل .وملاذا �أتلفـَّت؟ و�إذا ب�ضحكة �ساخرة تخنق �أنفا�سي .ماذا �س�أجد� -إن تلفـَّت-
ُّ
غري ح�رشة تكابد هي الأخرى ب�صمت!
ومر يف ذهني �رشيط ذكريات �أخذت ،ذاكرتي ت�سرتجعه روي ًدا رويداً ،ك�رشيط ت�سجيل
َّ
حقيقي ،بعد �إح�سا�س بتعطـّل هذا ال�رشيط ،ولو جزئ ًيا .و�أنـّى له يبقى �صاحلًا بعد ال�رضبات
ّ
القا�سية
أن
�
إال
�
أبى
�
ت
ة
واحد
ة
�صور
ولكن
تلقاها؟
التي
تواري جثمانـَها برماد ذاكرتي ،ليحت ّل
ٌ
ٌ
َ
رئي�سا يف هذه الذاكرة� ،أو �شبه الذاكرة.
طيفـُها مكا ًنا ً
متاما ،و ك�أن ذاكرتي ُ�ص ّممت على حجمها ومقا�سها ،فلم تعد تذكر �سواها.
�إنني �أذكرها ً
ذاتي ال�سوداء.
تلك ال�صورة التي زرعت َّ
يف معاين الإن�سانية التي انعدمت �أو كادت تنعدم يف َ

مير ب�رسعة خاطفة �أوالً ،ثم ما يلبث �أن يهد�أ ليعر�ض ما �سجله بروية.
وي�أخذ ال�رشيط ّ
أدق ع�ضالتي ومفا�صلي.
وت�رسي يف ج�سدي رع�شة ته ّز � ّ
همي،
أجتول يف مزرعتي الف�سيحة� ،أمتتع ب�إح�صاء �أنفا�سي وك أ�نيّ قد َعد ِْم ُت ّ
كعادتي ،كنت � ّ
هم عندي �سوى هذه الطيور البلهاء التي تف�سد
ثماري النا�ضجة.
َ
فال َّ
يا ل�شد ِة �سذاجتي وغبائي .ما �أ�شقاين .طيور!

علي ا�ستجمامي .بدت ك�أنها ال تعرف
و�أنا غريقُ �سذاجتي� ،إذا بامر�أة تدخل املزرعة ،تف�سد َّ
وبتالت الورد التي
أطراف ورقِ ال�شج ِر
أطراف �أ�صابعِها،
ِ
�أين مت�ضي� .أخـَذ َْت تعبث ب� ِ
الم�ست � َ
ْ
هنيهة ،وكعادة �أمثايل،
وك� ّأن الورق هو الذي يفر�ض نف�سه عليها ويدنو منها لتداعبه .توقـ ّ ْ
فت ْ
ت�سلقت �أناملي البندقية
لت�ستقر على ال ِّزناد .انطلقت الر�صا�صة� .أخط� ِأت الهدف ،وك�أنها قد
ْ
ّ
مت�سها ب�أذى ،مع �أن امل�ساف ُة بيني وبينها لي�ست
� ْ
أبرمت اتفاقـًا ،و�أخذت عه ًدا مع تلك املر�أة ب أ� ّال َّ
كبرية.
أطلقت الر�صا�صة �أ�صالً؟ رمبا يكون فع ًال ال �إراد ًيا ،فال حرج! لكن
ما �أ�ش ّد حماقتي! ملاذا � ُ
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حترك �ساك ًنا� .أخذت �أخطو بخطوات متثاقلة ،وك� ّأن �شي ًئا غري ًبا يدفعني لهذه اخلطوات.
املر�أة مل ّ
ين� :أنا �إن�سانة .اقتلني ،هيا �إن ِا�ستطعت!
ت�سلّلَ �صوت مفاجئ ليدخلَ �أذ ّ
أ�صم
ه�شت ج ًدا ،بل اغتظت� ،إ ْذ مل تكلـِّف نف�سها عناء االلتفات �إيلّ ،وك�أنها
ُد ُ
ُ
حجرا � ّ
تخاطب ً
وفاقم غيظي رنني �صوتها الرقيق احلازم يف �آن.
كالذي �أمامها.
َ
أر�ضا.
قطع ده�شتي �إىل حني ما قامت به� .أخرجت من �شبه احلقيبة ُه ِو َّيتـَها و�ألقتها � ً
أم�سكت بال ُه ِو َّية .الده�شة ما زالت ،بل
انحنيت بعد � ْأن � َأخذ َْت ده�شتي حملَّها املعهو َد من جديد� .
ُ
ُ
�شق
تفاقمت� .إنها يف الع�رشينيات من العمر .ووجهها يحكي الكثري الكثري .اخلنادق بد�أت يف ِّ
طريقها عليه ،وك�أنه عا�ش �سنني طِ واال.
ذنب �إال �أنه كالبدر
َه َم َ�س ْت:
ا�شرتيت فرحتي من �سوق ال�سعادةُ � .
ُ
أجنبت طفالً .ما كان له ٌ
ري ر�صا�ص ُة االحتاللِ الغادرة.
ُح ْ�س ًنا .م ّز ْ
قت ج�س َده ال�صغ َ

وخبرِ َ ه،
ين ،وك�أ َّنه � َأح َّ�س مبا يه ُّز
والـْتـَ َح َف �صوتـُها بح�رشجةٍ  ،ليقوى رني ُنه يف �أذ ّ
طبلتيهما َ
ْ
يتدر ُج يف َ�سك ِْب ُج َرعته-عليهما� -شي ًئا ف�شي ًئا ،ويقويها خـَ�ش َية � ْأن ت�أخذا مناعة.
ف� َأخذ َّ
يتيما� ،أط َّل على
تابعت ت�سدي َد طـَعناتِها ،هام�س ًة � ً
ْ
أي�ضا :قبل �أن َ
يعلم �أنه جاء �إىل الدنيا ً
دنياه الب�شعة بوجه ب�شو�ش ،قتل حتى غريزة البكا ِء التي ُج ِبـِ َل عليها ك َّل �صغريَ .و ْي َح قلبي! �أرا َد
ني طفولته لأق�صى حد� ،أن
ي�سـلـُ ْبه
َ
� ْأن يخت ِزلَ �سن َ
يعي�ش جمالـَها اللحظة ْ
بلحظـَتِها ،فما له ببكاء ْ
احلار.
أتن�صلُ من
دمعي
جمال اللحظات؟ ليتني � َ
أوه ُب فل�سفته -التي ُوهِ ب -يف هذه احلياة ،ف� ّ
ّ
َ
�أم �أنـَّه � ْأو َد َعني غريزته ،فال منا�ص يف احلالني! و�شاء القـَ َد ُر �أ ّال
يكون حالُه ب�أح�سن حاال من
َ
حال والده.
ثمن .لأبيعها ب�أبهظِ الأثمان.
ُ
بثم ٍن بخ�س .بل بال َ
ا�شرتيت �سعادتي َ

رب
�
أح�س�ست – حينها -بوخـ ْ ٍ
ُ
همها! �ألهذا احل ّد تك ُ
زات تغزو ج�سدي� .أمل جتـِ ْد �سِ واي كي تب َّثه َّ
ثم ملاذا �
املفعم ب�أ�سمى معاين
أ�ضعف هكذا ،وك�أين ذلك النبيل
ُ
و�س ْ
ُ
ويعات قالئل؟ ّ
يف �أيام ُ
الإن�سانية؟
كت �ضحكة ًبدت ك�أنها تخنقها منذ زمن،
ت�ضارعها تلك التي خنقتني �آنفًا .حني بد� ْأت
ُ
�ضحِ ْ
أمامها ،فانحنت لتلتقِطـَها وتعو َد من
ذاكرتي
جتوب �آفاق اخليال املوح�ش� .إىل �أن ارتـَ َم ْت ورد ٌة � َ
ُ
حيث جاءت متجاهلة وجودي .ودون �أن
تلتفت �إيلّ .ك�أنها ال تريد االلتفات �إىل ح�رشة.
َ
نعم ح�رشة.
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ا�ست�سخفت نف�سي حني تل ّف ّت حويل و�أنا
لقد انتابني ال�شعور ذاته من قبل .الآن عرفت ملاذا
ُ
بني هذه اجلدران الأربعة .ولكن احل�رشة التي بجانبي مل تفعل �شي ًئا! �أ ُيعقل �أن تكون قد جاءت
ثوان معدودة� ،أما هي،
لتميتـَني لتحيا! �أنا ما انحنيت �إال لأحملَ
ٍ
�سنوات مثقلة ً بال�شقاء يف ٍ
فما انحنت �إال لتحملَ احليا َة التي ابت�سمت لها للتـ َّ ّو ،لت�س ّد اخلنادق التي �شـٌقـَّت ب�رسعة .لتحيي
الأمل رغم الأمل.
أذكر �سوى وجهٍ جميلٍ �صف َعه الدهر� .أما بالن�سبة �إليها ،ف�ستملأ حياتـَها �صور ُة طفلِها
لن � َ
ريب.
امل�رشقة ُ �أب ًدا .طفلُها �سعي ٌد وال ْ
وتداعى
�صوت قادم من بعيد� :سيدي �سيدي� ،أين �أنت؟
ٌ

تخرجني من موت �إىل حياة� ،أم من حياة �إىل
هم�س ُت يف نف�سي :ال �أريد اخلروج� .أتري ُد �أن
َ
ْ
موت �إىل موت؟
موت� ،أم من ٍ
ان ي�سجـِن �أول َم ْن ي�سجـِن..
�سج ٌ
�سج ْ
انّ ..
ّ
نف�ســَه...
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على الطريق
مساح خالد دراغمة
فرع طوباس
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على الطريق
كعادتي يف ف�صل ال�صيف� ،أ�ستيقظ مبكراً مع طلوع الفجر قبل �أن ت�رشق ال�شم�س و�أجل�س
أحب هذا الوقت جداً ،فهو ي�شعرين
على �سطح بيتنا املط ّل على معظم �أجزاء مدينتنا ،لأين � ّ
بالراحة والأمل وال�سعادة ،و�أح�س بن�سمات ال�صباح ال�صيفية دواء يل من ك ّل �أمل ،وفيها �أم ٌل
يل لتحقيق جناح �أحلم به.
اجلو املمتع عندما كنت �أدر�س للثانوية العامة ،و�أع ّد نف�سي لالمتحانات
اكت�شفت هذا ّ
الوزارية .لقد كانت من �أجمل �أيام عمري� .صحيح �أين مل اح�صل على املعدل الذي كنت �أرغب
فيه ،ومل �أدرك �أهمية هذه املرحلة �إال بعد وقت من انتهائها ،ولكني ا�ستفدت من جتربتي فيها
�أ�شياء كثرية جدا .ا�ستفدت منها �أن �أكون جا ّدة و�أال �أ�ضيع كثرياً من الوقت يف �أ�شياء ال �أ�ستفيد
منها ،و�أن �أجعل لك ّل �شيء وقته� .أدركت �أين كنت فتاة م�ستهرتة ،ولكني عاهدت نف�سي �أن �أكون
منظمة ،و�أن �أ�ستغل وقتي من �أجل حتقيق �أحالمي التي حلمت بها منذ زمن ،وتال�شت هذه
الأحالم ولكنها عادت لتنري طريقي .لن �أدع �شيئا يقف �أمام �أحالمي.
�صحيح �أن كثرياً من الوقت �ضاع ،لكني �س�أكون يف �سباق مع هذه الأحالم ،و�أنا مت�أكدة
من �أين �س�أجنح ،ويف الأيام القادمة �س�أح�صل على ما �أريد بف�ضل �إرادتي.
والآن وبعد �أن �أخذتني ذاكرتي يف رحلة �إىل �أيام م�ضت ،وبعد تناول �إفطاري وقليل
من الدرا�سة ،بد�أ النا�س بالذهاب �إىل �أعمالهم .لقد ذهب الطالب �إىل مدار�سهم وجامعاتهم،
واملوظفون �إىل وظائفهم والعمال �إىل �أعمالهم .بد�أ �صوت ال�ضجيج بعد �أن كان الهدوء يف جميع
�أنحاء املدينة ،وبد�أت الأ�صوات تتعاىل �شيئ ًا ف�شيئا ،هذا ي�رصخ على ابنه ،وتلك تنتظر قدوم
احلافلة لرت�سل ابنها �إىل رو�ضته ،وهذه تنادي على جارتها لت�رشبا القهوة معا ،والبائعون
املتجولون �رشعوا يف القدوم �إىل املدينة ليبحثوا عن رزق لهم فيها.
�أج ّهز نف�سي لأذهب �إىل جامعتي �أنا �أي�ضا ،و�ألتقي مع �صديقاتي ونتحدث مبا ي�ستج ّد من �أمور،
ون�ضحك ومنرح وندر�س .نحن ال نهت ّم بال�سيا�سة كثرياً ،وال نتح ّدث عنها �سوى ما يه ّم وطننا فل�سطني،
ك�أخبار االجتياحات والإغالقات وهكذا .ويف �أغلب �أوقاتنا نتح ّدث عن �أخبار الفن والفنانني والطبخ
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و�أ�شياء �أخرى كثرية .ويف هذه الفرتة نتحدث عن مو�ضوع يف غاية الأهمية ويهمنا جميع ًا ،وهو ما
ي�شغل حديثنا منذ زمن� .إنه مو�ضوع يتحدث عنه جميع النا�س ،وهو ا�ستحقاق �أيلول والتوجه �إىل
الأمم املتحدة للمطالبة بالع�ضوية الكاملة ،و�إعالن الدولة الفل�سطينية.
لقد اقرتب موعده مل يبق �سوى يوم واحد� .صديقات اليوم يتحدثن عن االحتفاالت
وامل�سريات التي �ستقام ت�أييدا لرئي�س دولتنا ،وعن �أنهن �سوف يذهنب لي�شاركن يف هذه
االحتفاالت ،و�أنا انظر �إليهن بعيون حزينة وابت�سامة خفيفة .نظرة احلزن هذه نابعة من كوين
ال �أ�ستطيع �أن �أ�شارك يف هذه االحتفاالت التي �ستقام ،لأن قوانني �أ�رستي وقواعدها ال ت�سمح
مب�شاركتي ،فاالحتفاالت من وجهة نظرهم خا�صة بال�شباب وحدهم دون الإناث .الإناث
ميكثن يف البيت ،وال يجوز لهن امل�شاركة يف مثل هذه الأمور� .أمر غريب �أنهم ي�سمحون يل
بالذهاب �إىل اجلامعة وركوب احلافلة ،ولكنهم ال ي�سمحون يل بالذهاب �إىل تلك االحتفاالت.
ما هذا املنطق الذي يفكرون به؟
�س�ألتني �إحدى �صديقاتي يف اجلامعة :هل �ست�أتني اليوم �أو غداً �إىل االحتفاالت التي
�ستقام يف و�سط البلد؟ �ستكون احتفاالت رائعة .الك ّل �سيذهب ،و�ست�أتي فرق فنية م�شهورة �إىل
تتكرر.
تتكرر ،و�أحداث مثل هذه ال ّ
هنا .ال ت�ضيعيها .احتفاالت مثل هذه ال ّ
والدي لعلهما ي�سمحان يل بامل�شاركة!
قلت :ال �أعتقد ذلك ،ولكني �س�أحاول �إقناع
ّ
قالت �صديقتي :ابذيل ك ّل ما يف و�سعك لكي ت�أتي.
قلت� :س�أفعل ،و�س�أحاول بقدر ما �أ�ستطيع.
و�صلت البيت مبكراً ،فهو مل يكن دوام ًا عادياً ،بل كان هنالك تعليق للدوام يف اجلامعة،
لأنه اليوم ال�سابق للمنا�سبة .وجدت �أمي يف املطبخ كعادتها تع ّد طعام الغداء .كانت �أمي
متعبة ،فقد قامت ب�أعمال البيت جميعها وحدها مثل جميع الأمهات .وبالرغم من ذلك بد�أت
حماوالتي �إقناعها ب�أن �أذهب مع �صديقاتي �إىل االحتفاالت التي �ستقام .قلت� :أمي ،الكل
يتحدث عن ا�ستحقاق �أيلول والدولة ،والأعالم متلأ الأمكنة .يف التلفاز يتح ّدثون ويف ال�شارع
ويف اجلامعات واملدار�س ،واجلارات �أي�ضا يتحدثن ،بالرغم من �أنهن مل يدخلن اجلامعات،
وحتى �أنتم يف البيت تتحدثون عنه �أي�ضا .اليوم وغدا توجد احتفاالت و�سط البلد ،وجميع
�صديقاتي ذاهبات� .أرجوك �أن تدعيني �أذهب .هذه الفر�صة لن تتكرر �أبداً .ا�سمحي يل �أن �أعي�ش
حلظات من ال�سعادة و�سط �أهل مدينتنا ومع �صديقاتي� .أرجوك.
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قالت �أمي :ال ،لن تذهبي .ال�شوارع مليئة بال�شباب ،ووالدك ال يقبل بهذا الأمر بتاتا.
حاولت مرات عديدة �إقناع والدي ووالدتي ولكنهما مل يقتنعا .بكيت و�رصخت ومل �أتناول
والدي �أم �أنها العادات والتقاليد؟
الطعام ولكن ذلك مل يغيرّ �شيئاً .وفكرت :هل هذه ق�سوة من
ّ
مل �أفهم �سبب هذا الرف�ض ،و�أنا �أعي�ش �أحداث ًا متناق�ضة يف حياتي اليومية :فاجلامعة
التي �أدر�س فيها خمتلطة ،ويف احلافلة قد يجل�س بجانبي �شاب .ملاذا ي�سمح بذلك ،وال ي�سمح
باالحتفال؟
قلت يف داخلي بعد �أن ا�ست�سلمت للأمر الواقع“ :املهم �أن اح�رض حلظة الوالدة ذاتها.
لي�ست امل�شكلة باملكان .املهم �أن �أح�رض اخلطاب و�أرى ال�شخ�ص الذي �سيطالب بحقنا ك�شعب
من �شعوب العامل.
وم�ضى اليوم مب�شا ّقه ومتاعبه وجاء اليوم املنتظر.
اجلو غائم ًا على
يوم اجلمعة ،الثالث والع�رشون من �أيلول ،ا�ستيقظت مبكراً كعادتي .كان ّ
اجلو بارداً قليال ،بالرغم من �أنه من �أيام
عك�س اليوم ال�سابق .حجبت الغيوم ال�شم�س ،وكان ّ
حتركات كثرية يف املدينة ،لأنه يوم عطلة،
ال�صيف احلار .اليوم اجلمعة .يجب �أال تكون هناك ّ
حتركات كثرية.
فال مدار�س وال جامعات وال حتى �أ�سواق� ،إال �أن هناك �صوت �ضجيج ،وهناك ّ
بعد القيام بالأعمال اليومية املعتادة يف يوم اجلمعة ،م�ضى ن�صف النهار� .سيكون
اخلطاب يف ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء هذا اليوم يف جمل�س الأمن .الكل �سيذهب �إىل و�سط البلد
لي�شارك يف االحتفال الذي �سيقام ،و�سيح�رض اخلطاب هناك من خالل �شا�شات العر�ض التي
�أع ّدت خ�صي�ص ًا لهذا اليوم .الكل ذهب �إىل هناك ،الكبري وال�صغري وال�شيخ والعجوز واملر�أة
والفتاة؛ الكل ،با�ستثنائي �أنا .جميع �إخوتي ذهبوا �إىل االحتفال ،وذهبت والدتي لزيارة �أحد
الأقارب .طلبت مني �أن �أجهز نف�سي لأذهب معها ،لك ّني ف�ضلت البقاء يف البيت .قلت :ممتاز!
علي �أحد.
بقيت وحدي� .س�أح�رض اخلطاب دون �أن ّ
ي�شو�ش ّ
ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف� ،أعددت ال�شاي ،وجل�ست �أمام التلفاز �أنتظر اخلطاب� .أثناء
الليبي يق�صف
االنتظار كنت �أنظر �إىل �رشيط الأخبار يف �أ�سفل ال�شا�شة :املجل�س االنتقايل
ّ
�شاب فل�سطيني على �أحد احلواجز .وبني هذه
كتائب القذايف .انفجار و�سط بغداد .ا�ست�شهاد ّ
جفني.
الأخبار وتلك �رسقني النوم و�أغم�ضت
ّ
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وبد�أت �أحلم.
مل يكن حلم ًا عادياً ،بل كان ب�رشى وعالمة .حلمت ب�أين ذاهبة �إىل القد�س مع والدتي
لل�صالة يف امل�سجد الأق�صى .وركبنا احلافلة التي كانت تنتظرنا يف املوقف و�أخذنا ننتظر
باقي الركاب .امتلأت احلافلة بالركاب من خمتلف الأعمار ،وال �أحد يعرف ما م�صري هذه
الرحلة؟ هل �ستنتهي بالدخول �إىل القد�س �أم �أن االحتالل �سريجعنا؟
�شاب يف الع�رشينيات من عمره ،ومعه عجوز م�صابة بال�شلل ،جتل�س على
كان بني الركاب ٌّ
متحرك .ال�شاب يتحدث لأحد الركاب ،يقول �إن هذه العجوز والدته ،وتريد �أن ترى القد�س
كر�سي
ّ
ّ
لآخر مرة قبل �أن تفارق احلياة .هذه �أمنيتها وحلمها الأخري .وال�شاب ال ي�ستطيع �أن يرف�ض
لهذه الأم طلبها ،وجاء معها لي�ساعدها يف حتقيق حلمها �أن ت�صلي يف امل�سجد الأق�صى.
بعد �أن �سمعت ق�صة ال�شاب بد�أت �أنظر من النافذة �إىل اخلارج� .شاهدت �أ�شجاراً و�شوارع
وقرى ومدن ًا وم�ستوطنات .ال �أخفي �أنني ال �أعرف �أ�سماء معظم تلك ال�شوارع والقرى .وبالرغم
من �أن هناك الفتات مكتوبة عليها �أ�سماء تلك ال�شوارع والقرى� ،إال �أن معظم تلك الأ�سماء كانت
باللغة العربية ،وبخا�صة تلك القرى وال�شوارع القريبة من احلواجز وامل�ستوطنات الإ�رسائيلية.
ولكني ا�ستمتعت بالنظر �إليها.
مررنا عن حواجز كثرية قبل مدينة القد�س ،ولكن امل�ستغرب هو �أنهم يف جميعها جعلونا
منر بكل �سهولة ودون م�ساءلة .وعندما اقرتبنا من مدينة القد�س �أوقفنا حاجز للجي�ش
ّ
الإ�رسائيلي قام ب�إنزال جميع الركاب من احلافلة و�أخذوا جميع الهويات .وبعد التفتي�ش الدقيق
والوقوف حتت ال�شم�س ما يقارب ال�ساعتني ،جاء
جندي وقال لنا :غري م�سموح بالدخول �إىل
ّ
املدينة .ارجعوا من حيث �أتيتم!
ارت�سمت مالمح احلزن والي�أ�س على وجوه معظم الركاب ،وحتى على وجهي �أنا ،و�أ�صبنا
بخيبة �أمل كبرية ،ولكن �سائق احلافلة ،ممتلئ القامة ،اجلال�س خلف مقود حافلته قال:
“�سندخل يعني �سندخل”! وذهب من طريق �آخر� .أخذ عديداً من ال�ساعات ،ويف النهاية دخلنا
مدينة القد�س .على بواباتها يقف جنود االحتالل الذين يقومون بتفتي�ش الداخلني والتدقيق
�سنمر منها مليئة بالنا�س،
يف هوياتهم ،وقد ي�سمحون بدخولهم ،وقد ال ي�سمحون .البوابة التي
ّ
مليئة جداً .نظرت �إىل �أمي وقلت لها :اليوم لن ندخل �أبدا لل�صالة!
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علي :قطعنا ك ّل هذه امل�سافة ،لن يحدث �شيء لو انتظرنا قلي ًال من الوقت للدخول.
ر ّدت ّ
مر دون م�ساءلة،
مر خل�سة ،ومنهم من ّ
دخل معظم الركاب الذين كانوا معنا ،منهم من ّ
ومنهم من كان كبرياً يف العمر ف�أدخلوه.
بقي �أمامنا ال�شاب ووالدته العجوز املقعدة .قال جندي االحتالل للعجوز بعد �أن �أخذ
هويتها وهوية ابنها ودقق فيهما :ختيار بفوت ،ب�س ابنك ال.
بكت العجوز :كيف �س�أدخل وحدي و�أنا عاجزة مقعدة؟ هذا ابني جاء لي�ساعدين .مل ي�أت
ليحارب!
أ�رص اجلندي �أال يدخل ال�شاب مع والدته .نظر ال�شاب �إىل والدته فوجد عينيها باكيتني،
� ّ
فهي تريد �أن تدخل لل�صالة وال ت�ستطيع وحدها� .إنها بحاجة ملن ي�ساعدها .من �ش ّدة غ�ضبه،
اجلندي �صفعة قوية �أوقعته على الأر�ض ،فجاء جنود االحتالل لي�أخذوه ،وراحوا
ال�شاب
�صفع
ّ
ّ
ي�رضبونه ب�ش ّدة ودون رحمة �أمام والدته العجوز ،ف�أخذت الأم ت�رصخ ب�أعلى �صوتها :ولدي
ولدي ولدي!
وا�ستيقظت على �صوت الرئي�س يف التلفاز وهو يقول :نحن هنا واقفون .نحن هنا قاعدون.
نحن هنا دائمووووووووووووووووووووووووون!
مل �أح�رض اخلطاب من بدايته ،ولكني فهمت ماذا يعني �أن تكون لنا دولة م�ستقلة.
بعد اخلطاب �سقطت �أمطار خفيفة على املدينة ،وبالرغم من ذلك بقي اجلميع و�سط البلد
لالحتفال.
وهكذا �أيقنت ب�أن حلم الدولة �أ�صبح حقيقة ،وحقيقة وا�ضحة ،وت�أكدت من �أنه لن يطول
االحتالل يف وطننا ،ومن �أن �أ�سوار الظلم هذه �سوف تزول يوم ًا مع طلوع فجر جديد ،طاملا
كان هناك من يطالب بحقنا ،ويدافع عن �أر�ضنا.
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اجلوهرة املسلوبة
آيات مروان غنام
فرع جنني
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اجلوهرة املسلوبة
لن �أن�سى ذلك اليوم الذي توجهت فيه �إىل القد�س �أبداً ،لقد �أراد يل �أبي �أن �أكمل احلادية
ع�رشة من عمري يف القد�س ال�رشيف .عندما ركبنا احلافلة� ،أ�صابتني رع�شات خفيفة غمرت
لكن هذه الرع�شات
قلبي بال�سعادة واحلما�سة .ومع �أن نار ال�شوق �إىل الأق�صى كانت حترق قلبيّ ،
جنحت يف �إ�شعاري بال�سعادة والفرح الكبري!
ال �أعلم ما الذي �أ�صابني يف طريقي �إىل القد�س .كنت �أ�شعر ب�أن ك ّل �شيء يتكلم معي،
يخربين ب�شوقه ال�شديد �إىل القد�س وامل�سجد الأق�صى .كنت �أرى الأ�شجار تبتعد عني م�رسعة،
ولكنها ترتك يف �أذين هم�سة �شوق وحتية للم�سجد الأق�صى .كانت تقول يل� :أح�رضي يل حفنة
تراب من القد�س �أبارك بها جذعي و�أحلّي بها ثمري.
وقفت احلافلة بالقرب من بيت قدمي من �أجل ق�سط من الراحة .دفعني منظر البيت القدمي
للنزول ،وعندما اقرتبت منه ر�أيت كتلة من النجوم الالمعة فوق بع�ضها بع�ضاً .كان املنظر
غاية يف الروعة� .أ�رسعت �إليه ،ف�إذا بها زيتونة كبرية تغطّ ي �أوراقها قطرات الندى التي تلعب
ب�أ�شعة ال�شم�س ال�صباحية فتعك�سها ميينا �أو تعك�سها ي�سارا .لقد بدت �شجرة الزيتون ك�أ ّنها
املزينة بالأ�شياء الالمعة واجلميلة.
�شجرة عيد امليالد ّ
�ألقبت حتيتي عليها ،فاختلط �صوتي بتغريد الطيور التي متلأ �أع�شا�شها �أغ�صان ال�شجرة
و�شبابيك البيت القدمي .ر ّدت الزيتونة حتيتي كما تر ّدها ج ّدتي متاما .ثم وقع ب�رصي على ع�ش
مليء بالفراخ اجلائعة .كان منظرها حمزناً .فا�ضت عيناي بالدموع عندما بدت يل الفراخ
ك�أطفال غ ّزة املحا�رصين� .س�ألت ال�شجرة :هل ك ّل هذه الأع�شا�ش مليئة بالفراخ اجلائعة؟
قالت :نعم.
قلت :فراخ م�سكينة� ،أين �آبا�ؤها؟
�أجابتني ب�صوت واثق :ال تقلقي يا �صغريتي ،فالنهار ما زال يف بدايته ،وال بد �أن �آباءها
�سيح�رضون لها الطعام.
قلت يف نف�سي :هذه الفراخ حمظوظة بالن�سبة لأطفال ال يجد �آبا�ؤهم الطعام لأنف�سهم حتى
يطعموا �صغارهم!
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�س�ألت ال�شجرة :هل �أنت هنا منذ وقت طويل؟
قالت :نعم يا �صغريتي .لقد زرعني �أحد �أجدادك الفاحتني ال ّأولني ،و�شهدت غزو ال�صليبيني
لهذه البالد املباركة.
تفي أ� بظلي �صالح الدين .لقد كان با�سم الوجه
ثم �صمتت قليال و�أكملت :كذالك ال �أن�سى يوم ّ
ّ
المع العينني فرح ًا بن�رص اهلل على ال�صليبيني.
قلت بحما�سة �شديدة :ال �أ�ص ّدق! هل ر�أيت �صالح الدين؟ �آه ما �أجمل حظّ ك! هل تعلمني �أنني
اليوم ذاهبة �إىل قد�س ال�صالح؟
ر ّدت :هذا جميل ،جميل جداً ،طبع ًا �إن دخلت �إىل القد�س.

ـ جميل ج ّدا فقط! كنت �أعتقدك �شجرة حكيمة .ولكن ماذا تق�صدين بقولك “�إن دخلت �إىل
القد�س”؟ وهل ميكن �أن �أعود؟ ال ،ال تكوين مت�شائمة هكذا .منذ قليل تكلّمت عن �صالح الدين
و�أجماد الفاحتني ،فكيف �أ�صابك الت�شا�ؤم؟
قالت� :أنا ل�ست مت�شائمة ،ولك ّنهم ال ي�سمحون بدخول القد�س.
�أخفيت قلقي جتاه ما تقول .ا�ستندت �إىل جذعها ومل �أقفل قلبي يف وجهها .قلت :كم
ر�أيت القد�س يف حلمي! حتى و�أنا م�ستيقظة كنت �أب�رصها بقلبي .يف املدر�سة كنت �أراها على
�شفتي و�أنا �أقول� :س�أراك اليوم يا قد�س ،ولن
ال�سبورة .وفاج�أتني ب�سمة خرجت من قلبي �إىل
ّ
ّ
زخارف
ويف
جدرانك،
�أرى �سبورة املدر�سة� .س�أح ّدق يف نقو�ش
قبتك دون �أن يطلب مني �أحد �أن
ّ
�أراعي الدر�س ،وحتى دون �أن يتحادق �أحد ب�س�ؤايل :مباذا تفكرين؟
قطع والدي �سل�سلة �أفكاري عندما طلب مني �أن �أتوجه �إىل احلافلة التي حان موعد
انطالقها من جديد .كانت عالمات الده�شة تبدو وا�ضحة على وجه �أبي ،وكثري من الأ�سئلة
يدفع بع�ضها بع�ضاً ،ولكنها تختنق يف فمه قبل �أن تخرج .كنت �أعلم �أن هذه الده�شة �أ�صابت
بتمعن �شديد،
والدي عندما �سمعني �أتكلم ،ومل يعرف مع من .كانت عيناه جتوالن يف املكان ّ
ولك ّنه مل يجد زيتونة تبدو عالمات ال�شيخوخة وا�ضحة على جذعها� ،أو بيت ًا قدمي ًا ال ي�سكنه
�أحد �سوى الطيور .قلت يف قلبي :لو �أخربتك �أنني �أكلم ال�شجرة ،فلن �أ�ستطيع ر�ؤية وجهك من
الده�شة .هذه الكمية منها تكفيك يف هذا الوقت.
تذكّ رت :لن �أ�ستطيع توديع ال�شجرة .نظرت �إىل الوراء فقالت الزيتونة :اذهبي يف �أمان اهلل.
مر بجانبي البارحة ،فر�أيت فيه �صالح الدين.
�إن دخلت �إىل القد�س ف�أخربيها �أن طفال �صغرياً ّ
الرباقتني.
�أق�سم لك �أنهما نف�س العينني ّ
�ضمرت يف قلبي �أن هذا هو �أول ما �س�أخرب القد�س به .هززت ر�أ�سي ثم �أكملت طريقي خلف
والدي الذي �سار دون �أن ي�سمع حديث الزيتونة.

جرافات �صهيونية ،ظننتها ذاهبة لبناء �إحدى امل�ستوطنات
يف الطريق� ،أعاقت حركتنا ّ
التي تخنق ذلك املكان.
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غافلني النعا�س وت�سلل �إىل عيني .و�أثناء نومي حلمت حلما جميال .ر�أيت القد�س يف
حلمي .مل يكن عجيبا �أن �أرى القد�س يف حلمي ،ولكن العجيب هو �أنها هذه املرة كانت �سعيدة،
على عك�سها يف �أحالمي ،فالقد�س فيها قد تكون طفلة ا�ست�شهدت� ،أو �أ�سرية خلف الق�ضبان،
خيم الليل على جمالها ،فلم ير بهاءها وال ذهبها وال حتى
�أو � ّأم ًا فقدت ابنها� ،أو عرو�س ًا ّ
ثوبها الأبي�ض� .أما يف حلمي هذا فكانت القد�س �أمرية حولها
حرا�سها .كانت تدور حول نف�سها
ُّ
فرحة بقدومنا و�أبوابها مفتوحة ال�ستقبالنا .والغار فاحت رائحة �أوراقه وال�رسو وال�صنوبر زاد
�شموخه ،والزيتون فاح م�سك ال�شهداء من جذوعه ،وامل�آذن ا�ستقبلتنا بالتهليل والتكبري تدعونا
لل�صالة.
ا�ستيقظت م�شحونة بال�سعادة واحلما�سة ،واختلطت م�شاعري بع�ضها ببع�ض� .شعرت ب�أن
مربرة ذلك ب�أننا
احلافلة ت�سري ببطء �شديد ،فطلبت من والدي �أن ننزل ونرك�ض باجتاه القد�سّ ،
ثم �إن هذا ال�سائق بطيء جدا ،وال يعرف القيادة.
�سن�صل �أ�رسع من هذه احلافلة .وقلت لهّ :
�ضحك والدي وقال :ا�صربي قليال ،كدنا ن�صل.
يل غا�ضباً ،ثم قال� :أال تعجبك قيادتي و�أنا
حتركت عيناي حتى ر�أيت ال�سائق ينظر �إ ّ
ما �إن ّ
�أمهر �سائق يف هذه املنطقة؟
ونظر �إىل والدي الذي �أدرك �سوء املوقف وقال� :أ�سكت ابنتك ،فقد �أثارت غ�ضبي .ثم هل
ترى الوقت منا�سبا للرثثرة؟
جعلني والدي �أعتذر لل�سائق ،مع �أنني ال �أرى حاجة لذلك ،ولكني اعتذرت عن ر�أي قلته
ب�رصاحة.
مل يكن الهدوء �سائداً منذ فرتة طويلة عندما قال ال�سائق :و�صلنا �إىل القد�س.
نظرت من حويل .مل �أر �سوى جدار من الإ�سمنت الأ�سود ،منظره يبعث على الت�شا�ؤم ،ور�ؤيته
�أ�سو�أ من ر�ؤية مائة جندي �إ�رسائيلي معاً .مل �أ�ستطع �أن �أ�صمت ،و�أ�سا�سا مل �أفكر بال�صمت! قلت:
إ�سمنتي ي�شبه الأفعى ال�سوداء!
�أين هي القد�س؟ ال �أرى �سوى جدار �
ّ
قال ال�سائق :وماذا تتوقعني �أن تري؟
قلت� :أن �أرى جدران ًا قدمية حتر�س املدينة ،ال جداراً ي�سجنها� .أتو ّقع �أن �أرى �أ�ضواء مدينة
بهية� .أن �أرى القبة تتوهج� .أن �أرى �أ�شياء جميلة تبعث على ال�سعادة ،ال �أ�شياء ت�سلب ال�سعادة
والهناء.
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قال ال�سائق :عن �أية �سعادة تتكلمني؟ هل تتوقعني �أن منظر امل�ستوطنات املكد�سة فوق
بع�ضها بع�ض ًا له �أي بهاء �أو رونق يبعث على ال�سعادة؟ هل ترين �أية راحة وقد ا�صطدمنا مبائة
حاجز �إىل الآن؟ يبدو �أنك مل تري القد�س منذ وقت طويل .ح�سناً� ،إن دخلت �إىل القد�س ف�سرتين
غربان ًا �سوداء يف ك ّل مكان ،و�سرتين �سالح ًا �أجنبيا ي�سلط عليك يف كل دقيقة� .سرتين البيوت
املهدمة و...
قطعت حديثه :ال تقل �إن دخلت �إىل القد�س .لن ير ّدين �أحد عنها :هي عربية ،و�أنا عربية.هي
فل�سطينية و�أنا كذلك .هي ك ّل �شيء بالن�سبة يل.
و�ساد ال�صمت.
عيني حتى
كانت كلمات ال�سائق �أول �صدام بيني وبني الواقع املرير الذي طاملا �أغلقت
ّ
ال �أراه .يف الطريق كنت �أنظر �إىل الأر�ض الفل�سطينية حتت امل�ستوطنات� ،أو �إىل ال�سماء العربية
عيني عن امل�ستوطنات نف�سها ،لأين �إن �أدركت هذه
فوقها �أو �إىل الأ�شجار على �أبوابها و�أغلق
ّ
احلقيقة فهناك ما هو �ألعن منها يجب �أن �أقتنع به ،وهو �أين لن �أدخل �إىل القد�س ،لأين فل�سطينية.
و�صلنا �إىل احلاجز الأخري ،وكانت القد�س خلفه .كانت قريبة جداً� .ساد هدوء غريب يف
جندي �إ�رسائيلي عادت احلافلة �إىل
احلافلة ،وم�شاعر غريبة ال �أعلم ما هي ،ولكن ،وب�إ�شارة من
ّ
اخللف ،ورجعنا عن القد�س .كل �أحالمي وك ّل �آمايل ال ت�ساوي الآن �شيئ ًا عند قانون �إ�رسائيلي
حاقد ال يعلم مدى حبي للقد�س وتعلقي بها ،مثل غريي من �أبناء �شعبي!
مل �أحتمل .الآن ر�أيت القد�س �أ�سرية متام ًا كما يف حلمي ،ولكنه لي�س حلم ًا هذه املرة ،بل
مر� .شعرت ب�أنها � ّأم عربية حتتاج مني �إىل كلمات �أع ّزز بها �صمودها �إىل حني ي�صحو
هو واقع ّ
النوم .مل �أمتالك نف�سي� .رصخت من النافذة هاتفة :يا قد�س الطهارة وال�صالح ،ق�سم ًا لن ينال
ّ
منك ه�ؤالء الغربان! �إين �أرى الربكان ي�شتعل يف عيون �أطفال احلجارة ،و�أرى احلجارة تع�رص
غ�ضبا يف �أيديهم ،و�أراهم ي�ص ّدون مدافع االحتالل ب�صدورهم العارية فداء لك ،فا�صربي �إىل
يوم ينت�رص فيه �أطفال احلجارة.
وال �أعلم هل �سمعتني القد�س �أم ال ،فعندما انتهيت كانت قد ابتعدت كثريا.
عندما عدت عن م�رسى الر�سول ،متلكتني م�شاعر حزن وغ�ضب .ر�أيت جزءاً مما تعانيه
القد�س ،ف�أ�صبح تعلقي بها وبحريتها �أكرب من ذي قبل .لن تغيب القد�س عن بايل �أبدا ،فالقد�س
الآن يف بحر من الآالم والأحزان ،وعلى كل م�سلم يغ�ضب حلرمات اهلل �أن يغ�ضب من �أجل
القد�س ،من �أجل ثالث احلرمني ال�رشيفني.
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توقفت احلافلة يف املكان الذي ا�سرتاحت فيه �أثناء توجهنا �إىل القد�س .نزلت منها
أطمئن
و�أ�رسعت �إىل الزيتونة .كان هناك كثري من الكالم الذي �أحببت �أن �أخربها به ،و�أردت �أن � ّ
على الفراخ اجلائعة .وعندما و�صلت ،ما �أب�شع ما ر�أيت! لقد اقتلعت الزيتونة من جذورها،
ودمرت الأع�شا�ش والبيت القدمي.
مر من هنا؟
�رصخت :من فعل هذا؟ � ّأي وح�ش ّ
�أجابني �صوت من اخللف� :إنها وحو�شهم.

ا�ستدرت ،ف�إذا به رجل عجوز يجل�س على �أنقا�ض البيت القدمي امله ّدم .قلت والدموع تنهمر
فوق خ ّدي :لقد مررت على هذا املكان يف ال�صباح ،كان يف غاية الروعة واجلمال .مل �أقدم على
قطف زهرة واحدة منه ،خوف ًا من �أن �أتلف رونقه ،فكيف ي�ستطيع ه�ؤالء الوحو�ش تدمريه هكذا؟
و�أية عقول �إجرامية هذه� ،أية قلوب ال ت�شفق على �أع�شا�ش مليئة بالفراخ؟ مل يكتفوا بهدم البيت
وقطع الزيتونة ،بل م ّزقوا الفراخ �إىل �أ�شالء!
قال العجوز :الزيتونة! �صمدت هذه الزيتونة طوي ًال �أمام جرافات االحتالل .منذ ال�صباح
وهي حتاول اقتالعها حتى قبل جميئكم بقليل ،ومعها دمروا هذا البيت؛ فهما دليل وا�ضح على
وجرافاتهم .ال ب ّد �أنهم فعلوا ذلك من �أجل
عروبة هذه الأر�ض� .أما الفراخ فقد مزقتها نعالهم ّ
م�ستوطنة جديدة.
�صمت قليال ثم �أكمل :هكذا قامت �إ�رسائيل ،فوق �أ�شالء ودمار!
قلت :هذا �إرهاب بال حدود ،وم�صريه الزوال ،كما زال ك ّل احتالل عن هذه الأر�ض .انظر
�إىل هذه الفراخ املم ّزقة� .إن حالها كحال �أطفال غزة� .سينتقم اهلل لهم على �أيدينا ،و�سي�أتي يوم
تلفظ هذه الأر�ض وحو�شهم ،فال ميكن لأر�ض طيبة �أن يعي�ش عليها من هم مثلهم.
ابت�سم ال�شيخ وقال� :صدقت يا بنيتي.
عدت �إىل جنني ،وعادت �أحالمي ت�سيطر على عقلي �أكرث من ذي قبل ،وبقي حلم احلرية ـ
بكل جر�أته ـ يراودين يف ك ّل ثانية ،يتبعني مثل ظلي يف النهار ،وي�شبه يف الليل جنما �ساطعا،
لكنه �أجمل .وكتبت على جدار املدر�سة بخط وا�ضح :نعم ،عدت عن القد�س ،ولكني �س�أعود �إىل
القد�س ،فهل ي�ستطيع �أحد �أن يقتلع القد�س من قلبي؟
ويف اليوم التايل وجدت مكتوبا بخطّ �أكرب من خطي« :حمال»!
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ٌّ
حق أم حلم
منى مجيل احلايك
فرع نابلس

-40-

ٌّ
حق أم حلم
رمادي
�ملكون من قمي�س
�لزي �ملدر�شي
ّ
��شتيقظ عماد من نومه مبكّر� كعادته ،لريتدي ّ
ّ
وزين ب�شعار�ت �لك�شافة مثل� :بذل جهدك ،كن م�شتعد�ً؛
طبع على �أحد كتفيه علم فل�شطني ّ
ريا�شي �أنيق ،و�شعر مرتب
وليزينه �أي�ش ًا بربطة عنق ك�شفية مع بنطال جينز �أزرق ،وحذ�ء
ّ
ثم ليخرج من غرفته ملقي ًا �ل�شالم على و�لدته �لغالية �لتي تتالأالأ عيناها لروؤيته
باإتقانّ ،
فرح ًا و�شعادة مبا �أ�شبح عليه ولدها �لبكر ،ولتمتزج هذه �مل�شاعر باحلزن و�الأمل ،فهو يذكّ رها
بزوجها �ل�شهيد �لذي رحل ب�رشعة مودع ًا �إياها و�شغارها ،نا�شي ًا �أحالمه �لوردية معها ،ليلبي
ند�ء �لوطن.
ثم
م�شاعرها تلك تقطعها بقبلة بني عينيه ،لينهال هو بدوره ّ
مقب ًال يدها طالب ًا ر�شاهاّ ،
ي�شاعدها يف جتهيز طاولة �لفطور لتجتمع �الأ�رشة حولها قبل �أن يحني وقت �ملدر�شة .ومع
�ليومي يف ند�ء �إخوته ،فيم�شي م�شيته �لع�شكرية،
�نتهائه من حت�شريها يبد�أ مبو�شيقاه وحلنه
ّ
يتجول بني غرفتي �إخوته و�أخو�ته �شادح ًا ب�شوته �لعذب��« :شتعد للفطور�� .شرتح على �ملائدة،
��شتعد للدر��شة�� .شرتح يف �ملدر�شة» ،فتفتح �الأبو�ب ب�شحك ون�شاط من فتاتني يف مقتبل �لعمر
و�شبيني بطلعة �لقمر ،وبهتاف و�حد« :حا�رش �شيدي»
مدر�شة
ّ
يلتم �شملهم على مائدة �لطعام ،ثم يتوجهون �إىل مد�ر�شهم ،وكذلك �أمهم ،فهي ّ
علوم ،وهي تو�شلهم ب�شيارتها و�حد�ً تلو �الآخر ،ليبقى عماد �آخرهم ،فكلهم يف �ملد�ر�س
�البتد�ئية و�الإعد�دية �إال هو يف �لثانوية .وهي تركن �شيارتها وتخرج منها مع عماد ،ليفرتقا
�أمام �شارع �ملد�ر�س �لثانوية ،فيتجه هو �إىل مدر�شة �لذكور ،وتدخل هي �إحدى مد�ر�س �الإناث،
رت
وال تن�شى طبعا ن�شيحتها �ليومية له باأن يجتهد وال يتقاع�س ،فهو ن�شيط وجم ّد ،و�أن ال يغ ّ
بنف�شه ،فهو �شيقدم �لثانوية �لعامة للفرع �لعلمي بحمد �هلل ،فيقول لها و�ثقاً« :ال تقلقي يا �أمي،
�شاأكحل عينيك بالفرحة يوم �لنتائج كما توجتك بتاج �لوقار يوم حفظت كتاب �هلل؛ و�إن �شاء
�هلل �شتتحلني به �أنت وو�لدي يوم �لقيامة».
وبعد �شبع ح�ش�س در��شية يتجه �إىل بيته م�شي ًا على �الأقد�م مع زمالئه ليجد �جلميع قد
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عادوا ووالدته تع ّد طعام الغداء ،في�صلي الظهر ويب ّدل مالب�سه ،ثم يجل�س �إىل مائدة الطعام.
ليبد�أ كل منهم �رسد حكايته ،وكيف كان يومه يف الدرا�سة ،ثم ينهون طعام الغداء لتنتهي معه
جو مفعم باحلياة
حكاياتهم الب�سيطة تلك ،وي�ساعدوا والدتهم يف ترتيب املنزل وتنظيفه و�سط ّ
من �ضحكات ومرح وم�شادات بني الأخوة .بعدها تكون �ساعات الدرا�سة واملراجعة و�إنهاء
املدر�سي فرتى ك ًّال منهم ي�ساعد الآخر ،وهم جميعا يطلبون امل�ساعدة من والدتهم �إن
الواجب
ّ
ا�ستع�صى عليهم �أمر .ويف امل�ساء ي�شاهدون التلفاز ،وتع ّد والدتهم طعام الع�شاء.
هذا امل�ساء ،و�أثناء تقليب قنوات التلفاز ،لفت انتباه اجلميع خرب �إعالن عن طلب فل�سطني
ع�ضوية يف الأمم املتحدة لتكون الدولة  194فيها ،ف�أخذ اجلميع يطرح الت�سا�ؤالت ،وكانت
لكن �إجابات �أمه كانت ب�سيطة
�أ�سئلة عماد هي الأكرث ن�ضج ًا ووعي ًا يف حماولة لفهم ما يجريّ ،
تقول �إن فل�سطني تريد �أن تكون الدولة  194يف املنظمة الدولية.
ف�ضم يف �صدره كثرياً من الآمال والطموحات التي جالت يف فكره عن
�رسه هذا اخلرب،
ّ
ّ
وطن و�أر�ض طاملا كانت لنا يف قلوبنا� ،أما يف الواقع فهي �ساحة �رصاع .ور�أى على مدى
مدر�س اللغة العربية
الأيام فرحة يف قلوب النا�س بذلك اخلرب ،و�صارت �سعادته �أكرب حني طلب ّ
منهم كتابة مو�ضوع يف التعبري عن فل�سطني ،الدولة  194يف الأمم املتحدة ،قال �إن ك ّل طالب
منهم �سيلقي ما كتبه �أمام زمالئه ،يف كل ح�صة للغة العربية ،و�سيكون ذلك ح�سب جلو�سهم يف
ال�صف .وحدد املدر�س �أنه �سيبد�أ من الي�سار �إىل اليمني� ،أما عماد الذي كان يجل�س مع زميل له
يف املقعد الأخري يف جهة اليمني فقال يف نف�سه �إن �أمامه  30طالباً� ،سوف ي�ستمع �إىل �آرائهم،
ثم يكتب ملخ�ص ًا مبا يقولونه.
ا�ستمر
ويوم ًا بعد يوم �صار حلم الدولة يتب ّدد يف خاطره ويف خاطر غريه ،ولكن بع�ضهم
ّ
الظن �أنه ممكن ،ففي ح�صة اللغة العربية كل يوم تتجلى �صورة ،وتت�ضح �أخرى وميوت �أمل
يف ّ
وتنتع�ش ذكرى .و�أخذت احلرية متلأ ف�ؤاد عماد ،فلم يعد على �سجيته .تغريت مالمح وجهه
و�أ�صبح ال�رشود �أكرب تعبرياته و�أكرثها و�ضوحا يف مالحمه .وكان لعالمات التجهم ن�صيبها
�أي�ضا ،وكانت الت�سا�ؤالت ت�شغله ك ّل الوقت .وحتى يريح نف�سه �رشع يبحث يف االنرتنت عن
دولته املن�شودة وي�س�أل هذا وذاك ,وكل منهم يعطيه ر�أيا ،فهذا م�ؤيد وذاك معار�ض ،وهذا
يربهن وهذا يكتفي بال�صمت.
وا�ستمرت الت�سا�ؤالت تغزو فكره :كيف لنا �أن نبني دولة على
ّ
�أنقا�ض وطن كامل؟ وكيف لنا نحن �أن نق�سم وطننا؟ كيف وكيف؟ وملاذا؟
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مدر�سه ووجه �إليه ال�س�ؤال :ما ر�أيك �أنت؟
�أ�سئلة كثرية مل بعد ي�ستطيع الإجابة عنها فتوجه �إىل ّ
املدر�س� :أنت تعلم ر�أيي جيداً ،ولكن ما ر�أيك �أنت يا عماد؟
قال ّ
قال عماد :ال �أدري ،ال �أعلم ،مل �أعد �أعرف من �أ�ص ّدق �أو مبن �أثق� .أ�صبحنا فرق ًا و�أطيافاً .مل
تعد توحدنا كلمة ،و�أنا تهت.
املدر�س :لطاملا كنت مثال الطالب املجد واالبن البار وال�شاب الناجح ،لهذا ابحث
قاطعه ّ
عن �إجابتك بنف�سك ،وال تدع الآخرين ي�أخذون حقك يف الكالم.
ع ّذبت روحه تلك الكلمات ،ومل ُتزل �شيئ ًا من حريته ،فانهارت دموعه على وجنتيه �أثناء
عودته �إىل املنزل .الحظ ذلك �أحد زمالئه ف�س�أله :ما بك؟
قال عماد :ال �شيء .تذكرت �أبي فقط .وتوجه �إليه حماو ًال اخلال�ص :ما ر�أيك با�ستحقاق
�أيلول يا نزار؟
�ضحك نزار وقال :طبعا �أنا معه .و�صمت .رمقه عماد بنظرة ا�ستفهام وب�صمت �أي�ضا،
فت�ساءل نزار :ماذا؟
قال عماد :ال�شيء ،لكن ملاذا �أنت معه؟
قال نزار :لأنه �ستكون لنا دولة طبعا.
قال عماد :فقط لهذا ال�سبب.
رد نزار� :آه� ،أنت ال تريد دولة طبعاً.
زاد جت ّهم عماد وا�ستغرابه ،ف�أ�ضاف نزار :وال ب ّد �أنك ال تريد مفاو�ضات .ولهذا بكيت.
الق�سام اجلهادية .ا�سمع يا عماد� ،أنا �أحبك ،لكن دعك
تذكرت �أن والدك �شهيد يف �إحدى عمليات ّ
من ال�سيا�سة ،فليعملوا هم ما �شاءوا� .أنا تعبت منهم جميعاً ،ال �أكرتث لأمرهم ،يتقاتلون على
ان�س
ال�شيء ثم يريدون �أن يت�صاحلوا ،واالحتالل ينكّل بنا �أ�ش ّد تنكيل ،والعامل �صامت ال يتكلمَ .
ك ّل هذا وانتبه لدرا�ستك� .أما عن مو�ضوع التعبري فاكتب للأ�ستاذ �أي �شيء.
�أ ّثرت تلك الكلمات يف عماد كثرياً ،و�أخذت منه وقت ًا طوي ًال يف حماولة فهمها ،و�أثناء
�رشوده �س�ألته والدته :ما بك؟ �أراك غريبا هذه الأيام.
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نام على �صدرها و�رشع يف البكاء؛ فازداد قلقها و�أخذت ته ّدئه يف حماولة منها لفهم
ما يجري ،لكنه �أنهى الكالم وتذكّ ر كلمات والده� :إن الرجال الأ�شداء ال يبكون ،وان قلوبهم
م�ستودع �أ�رسارهم.
مرت الأيام ب�صمت ،وبد�أ الت�صويت يف الأمم املتحدة ،وغابت �شم�س �أيام �أخرى ،وانطوت
ّ
�صفحة فل�سطني يف الأمم املتحدة بعد م�صاعب الت�صويت وغريها من الإجراءات الطويلة.
ثم جاءت ب�رشى �سارة ،جمعت كل حبيب مبن �أحب ،وملت �شمل عائالت طاملا افرتقت ،هي
ّ
وتوحدت فل�سطني
ي�رشى جناح �صفقة تبادل الأ�رسى مقابل اجلندي ال�صهيوين .وجاء التنفيذ،
ّ
ب�أ�رسها .وعمت البهجة والفرحة ،وتقابل الأهايل ،وعانق كل حبيب حبيبه.
جاء موعد عماد ،فيوم غد اخلمي�س� ،سيلقي زميله ما كتبه وهو ما كتبه .بد�أ ليلته التي
كانت عارمة بالفرحة قلق ًا ففارقه النعا�س ،ولأنه مل يعد ي�ستطيع النوم ،حمل قلمه وبد�أ يكتب:
فل�سطني الدولة  194يف الأمم املتحدة ،رمبا تكون ورميا ال تكون� .س�ألتموين عن ر�أيي،
فغلبني قلبي حيناً ،وغلبني عقلي حيناً� ،أما دموعي فغلبتني �أحيانا كثرية� .إن فل�سطني لي�ست
�أر�ض ًا نعي�ش عليها وال هواء نتنف�سه ،فل�سطني لي�ست ماء ن�رشبه ،وال �شهداً يحلّي �أل�سننا� .إن
فل�سطني حلمنا جميعا ،حلم ج ّدي الذي مات ودفن يف اخلارج منتظراً حق العودة .حلم �أبي
املجاهد
احلم�ساوي الذي ق�ضى �شهيداً .حلم عمي الفتحاوي واملجاهد �أي�ضا ،والذي مات
ّ
�شهيداً .حلم �أمي احلبيبة التي تتمنى �أن �أكرب ف�أكون فيها طبيبا �أو مهند�س ًا �أو جناراً .حلم
�أختي ال�صغرى يف دميتها املحببة ،تالعبها وتدللها بني �أ�صابعها الرقيقة .حلم �أخي ال�صغري
يف دراجته الهوائية يلعب بها فرح ًا فيداعبه الريح م�شارك ًا له �سعادته .حلم الأ�سري الذي حترر
بالأم�س ،وحلم الأ�سري القاب�ض على اجلمر خلق ال�سجون هناك .حلم املرابط وال�رشطي الذي
يحاول �أن يحت�ضننا ومينحنا الأمان فداء لنا.
فل�سطني هذه لي�ست بحاجة �إىل �أمم لتعرتف بها ،فت�ضحياتنا تكفيها� ،ألي�ست الأمم التي
جل�أمت �إليها هي نف�سها التي ق�سمت وطننا فل�سطني و�أعطته لليهود؟ كيف نثق بها وهي منحتهم
روحنا؟ كيف نلج�أ �إىل من ق�سمونا؟ �أتريدون اعرتافا بدولتنا؟ لكن �ألي�س العامل كله يعرتف
بنا؟ �ألي�س العامل كله يعرتف بفل�سطني! هناك جاليات يف �أوروبا و�أمريكا ،وهناك منظمات
وجمعيات كثرية وم�ساعدات �أكرث ،من �شتى بقاع الأر�ض ،لفل�سطني؛ �ألي�س هذا اعرتافا؟ �سواء
�أقبلتنا الأمم املتحدة �أم ال ،نحن معرتف بنا».
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�أنهى كتابته وغفا على �رسيره يعانق �أحالم ًا كثرية .وحني �أ�رشقت ال�شم�س �ضاحكة معلنة
يوم ًا جديداً ،نه�ض عماد ونه�ض معه البيت ي�ؤدون �صالة الفجر ويتلو هو ورده اليومي من
رن جر�س الهاتف،
القران ويراجعه ،ثم يرتدي مالب�سه ويتناول فطوره� .أثناء تناول الإفطار ّ
ف�إذا بزميله خالد يت�صل به ليعلمه �أنه ينتظره يف ال�شارع ،لأن عليهم التوجه باكراً �إىل املدر�سة
حل�ضور ح�صة �إ�ضافية.
وقبل والدته و�إخوته وقال لأمه وهو خارج� :أمي ،لقد ا�شتقت
حمل عماد حقيبة املدر�سة ّ
�إىل �أبي و�س�أزور قربه اليوم بعد املدر�سة .ال تقلقي �إذا ت�أخرت قليالً .ثم عاد يرك�ض ،فقد ن�سي
التعبري على الطاولة.
�سلم على زميله وانطلقا �إىل املدر�سة ،ويف الوقت ذاته دخل م�ستوطنون �شارع املدار�س
واعتدوا على من فيه بع�صيهم و�سكاكينهم وهراواتهم ،و�سقط زميله جريح ًا �أمام عيني عماد،
ف�رصخ يطلب النجدة ،و�أ�رسع خلفهم وزميله يطلب منه العودة ،لكن ال�صوت �صار يخفت حتى
اختفى.
و�صلت �سيارات الإ�سعاف ،والزميل امل�صاب ير ّدد ا�سم عماد.
�شعرت الأم باالنقبا�ض فج�أة ،وفتحت التلفاز لتفاج أ� بخرب عاجل عن هجوم امل�ستوطنني
على �شارع املدار�س الثانوية .خفق قلبها خوفاً ،وانطلقت م�رسعة �إىل املكان .مل يكن عماد
هناك� .س�ألت بني اجلرحى ،لكن �أحداً مل يره� .س�ألت عن زميله ف�أجابوا �أنه يف امل�ست�شفى .هرعت
�إليه م�رسعة ،وهي تتمنى �أن يكون ابنها مع زميله �أو جريحا فقط.
هناك وجدت ابنها .قالوا لها� :إن ال�رشطة �أدركته �شهيداً على الأر�ض ،وهو يحمل يف يده
تلون بدمه الطاهر ،وقالوا� :إنه كان يقاتل ،ففي ج�سده كثري من الطعنات.
ورق ًا �أبي�ض ّ
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عيون الوطن
ياسر عمر عمارة
فرع طولكرم
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عيون الوطن
ال�شم�س يف ال�صباح� .إنه يوم �شتوي م�شم�س ،ويبدو الطق�س رائعا هذا اليوم .هذا
�أ�رشقت
ُ
ما كانت تقوله رجاء ،الفتاة الفل�سطينية ،البالغة من العمر ع�رشين عاماً ،وتقيم يف العا�صمة
الأردنية عمان ،فهي طالبة يف اجلامعة الأردنية .كانت تتح ّدث �إىل زميلتها يف ال�سكن ،وهي
ت�رسح �شعرها الأ�سود الطويل املن�سدل بلمعان على ظهرها.
تقف �أمام املر�آةّ ،
كانت �صديقتها حتدق يف هذا ال�شعر اجلميل حني قالت:
 �إن �شعرك جميل جداً� ،أرى �أنه من الأن�سب �أن ال تغطيه باحلجاب ،فلو كان �شعري
ل�رسحته بطريقة رائعة ،و�أظهرت جماله.
ك�شعرك ّ
ابت�سمت رجاء وقالت وهي ت�ضع الدبو�س بني �أ�سنانها ،وت�ش ّد احلجاب �إىل ر�أ�سها:
 وهل وجد احلجاب لتغطية ال�شعر غري اجلميل؟ ال يا عزيزتي ،ف�أنا ارتدي احلجاب
لأنه الأف�ضل ولي�س ل�شيء �آخر.
تنهدت �صديقتها قائلة� :آه يا رجاء ،تعرفني دائما كيف جتيبني ،ولكن كيف يل �أن �أح�صل
على �شعر ك�شعرك؟
�ضحكت رجاء وهي حتمل حقيبتها ،ثم التفتت �إىل �صديقتها وم ّدت لها ل�سانها مداعبة:
الفل�سطيني.
 لن حت�صلي على مثله �أبدا ،فجمال �شعري بف�ضل زيت الزيتون
ّ
 يا �إلهي يكاد ال يخلو حديث لك من كلمة فل�سطني.

 يا �صديقتي العزيزة �إن فل�سطني ت�سكن قلبي ،وعقلي ،ويبدو �أنها ت�رسي يف عروقي
مع الدم.
ثم مالت بكتفها �إىل حافة الباب قائلة :ح�سنا هل ميكنني �أن �أعرف �سبب ت�أخرك يف
ارتداء مالب�سك؟
 هذا لأنني لن �أذهب اليوم �إىل اجلامعة ،فانا �أ�شعر بتوعك .
 �إذا �س�أذهب الآن ،وداعاً.
فاجلو اليوم ي�شعرها بالن�شاط �أكرث من � ّأي وقت �آخر ،وعلى باب
خرجت رجاء �سعيدة،
ّ
البناية كان يجل�س اجلار الطيب �أبو حممود:
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 �صباح اخلري عمي �أبو حممود
  �صباح اخلري يا �أطيب فتاة يف الكون.
  �أطيب فتاة يف الكون! هذا كثري علي .كيف �أنت اليوم؟
 ما دمت ر�أيتك اليوم ف�أنا بخري.
 �إذا ال حترمنا من دعائك .
  �أنا �أدعو لك دائما يا رجاء ،و�أدعو لأهلنا يف فل�سطني �أن يعجل لهم الن�رص والفرج .
 �آه يا عم �أبو حممود كم ي�سعدين هذا ،منذ �أن جئت �إىل هنا والتقيت بكم �شعرت ب�أننا
مل نكن وحدنا يف فل�سطني ،فانتم دائما �إىل جانبنا ولو بالدعاء.
�أطلَّت من باب البناية (زينة) الطفلة ال�صغرية ابنة اجلريان بعد �أن وقفت حافلة املدر�سة
�أمام البناية مطلقة النفري �إ�شارة بو�صولها.
  �صباح اخلري عمو �أبو حممود� ،صباح اخلري رجاء ،هل �أنت ذاهبة �إىل اجلامعة؟
  �صباح اخلري حبيبتي ،نعم �أنا ذاهبة �إىل اجلامعة.
 عندما �أكرب �سنذهب معا �إىل اجلامعة� ،ألي�س كذلك؟
مدر�ستك �إذا!
قالتها وهي ت�صعد �إىل احلافلة� .ضحكت رجاء وقالت� :س�أكون ّ

مير كثري من
لوحت زينة بيدها واحلافلة
تتحركّ ،
ّ
ولوحت لها رجاء �أي�ضا بيدها .مل ّ
ّ
الوقت،جمرد دقائق قليلة حني تو ّقف (التاك�سي) لرتكب فيه متوجهة �إىل اجلامعة.
ّ
اخللفي ،وبد�أت تراقب ال�شارع من النافذة،
كان (التاك�سي) فارغاً ،فجل�ست يف املقعد
ّ
وكان يبدو كخلية النحل ،الكل ا�ستيقظ بن�شاط ،طالب املدار�س ،و�أ�صحاب املحال التجارية،
وال�سيارات .وفج�أة توقف التاك�سي ليقل راكب ًا �آخر.
�إنه �شاب ،مل تر وجهه ،لأنه كان يقف يف اجلهة الأخرى من ال�سيارة ،وا�ستطاعت
فقط �أن ترى جزءاً من ج�سمه ،من ال�صدر حتى ركبتيه� .أرادت �أن تدير وجهها �إىل النافذة
بجوارها ،لتتابع مراقبة ال�شارع ،لكن �ش ّدت انتباهها الكوفية ال�سوداء التي يرتديها ال�شاب
حول عنقه ،وتتدىل على �صدره ،هذه الكوفية التي تع�شقها .ما �إن ركب ال�شاب وجل�س
يف املقعد الأمامي ،حتى �أح�ست بقلبها يتوقف عن النب�ض وجحظت عيناها ،و�أح�ست بان
العامل يف اخلارج توقف عن احلركة ،بدت م�صدومة ،ت�ش ّد بيدها على حافة النافذة كما
كانت يف ذاك اليوم ت�ش ّد على الق�ضبان احلديدية لنافذة غرفتها يف فل�سطني ،م�صدومة،
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مليئة باحلزن ،وعيونها م�سمرة بنع�ش حبيبها الذي حمله املئات ي�شيعونه �إىل مثواه الأخري.
�إنه ي�شبهه كثرياً ،بل كادت تناديه با�سم حبيبها ل�شدة ال�شبه� ،إنه باملالمح نف�سها ،والقامة
وتلك العيون التي طاملا �سحرتها ،و االبت�سامة التي طاملا ع�شقتها.
يف ذلك اليوم ،عندما كان حبيبها م�سجى على نع�شه ،كانت تلك االبت�سامة مر�سومة �أي�ضا
على وجهه .كانت تراقب وجهه ومالحمه تختفي �شيئا ف�شيئا كلما ابتعدت اجلنازة .لقد رحل
حبيبها ،وطاملا حلمت برحيلها معه ،لكنه رحل وحده تارك ًا كل الذكريات معها� .رصخت يف
�أعماقها� :أرجعوه� ،أبقوه عندي! ودت لو تخرج �رصختها لي�سمعها حبيبها .كان حزنها ب�صمت،
وندا�ؤها ب�صمت .كان الأمل �أكرب منها ،و�أقوى� .سقطت على الأر�ض فلم تعد رجالها قادرتني
على حملها .هرعت �أختها �إليها ،و�ضمتا بع�ضهما باكيتني.
  لقد رحل �إىل الأبد وتركني وحدي.
 ال يا �شقيقتي ،ال تقويل هذا ،كلنا معك كلنا نحبك.
 لكنني �أريده �أن يكون �إىل جانبي� ،أريد �أن �أراه ك ّل �صباح يقف بانتظار ر�ؤيتي ،و�أنا
ذاهبة �إىل املدر�سة .كيف �أحيا الآن بدونه؟
 �إنه �شهيد يا عزيزتي� ،شهيد ،اليوم عر�سه.
 لكنني كنت �أريده عري�س ًا يل� .أنا كنت �أريد عر�س ًا يل وله.
وبكت رجاء
�ضمتها �شقيقتها بقوة ،ولكنها مل ت�ستطع �أن تخفي دموعها .لقد بكت ب�شدة،
ْ
ّ
بحرقة.
زي املدر�سة ،وحملت كتبها ،وكان احلزن بادي ًا على وجهها،
يف اليوم التايل ارتدت ّ
جتف من عينيها طوال الليل.
والدموع مل ّ
�سارت بخطوات تائهة ،كانت الدنيا على �سعتها �ضيقة ،فوجدت نف�سها متجهة �إىل املقربة.
 لن �أذهب �إىل املدر�سة� ،س�أذهب لأرى حبيبي.
مل يكن من ال�صعب �إيجاد القرب ،ف�أكاليل الورد تلفه .جل�ست رجاء حم ّدقة يف القرب ،وبد�أت
دموعها تت�ساقط ك�أنها لآلئ .كانت تبكي ب�صمت ،وبد�أت ت�شعر ب�ضيق يف التنف�س .لديها الكثري
لتقوله ،ولكن هل ي�سمعها حبيبها؟ �إن يف �صدرها كالما �أتعبها حب�سه؟ وهناك كلمة ا�شتاقت
�أن تتفوه بها� :أحبك! ملاذا تركتني هكذا وبهذه ال�رسعة؟� ،أال تعرف �أنني �أحبك وال �أ�ستطيع
العي�ش بدونك؟ لقد �أخربتك �أكرث من مرة بهذا ،ولكنك تركتني ،ملاذا مل ت�أخذين معك؟ ملاذا مل
نرحل معا كما وعدتني؟
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الآن تغري كل �شيء .بدت ال�سماء �أكرث حزنا ،وانطف�أت �شم�س حياتي .مل تعد الطيور
تقف على نافذتي ،ومل يعد يطل منها القمر .رحل َْت ورحل معك كل �شيء ،رحلت الفرا�شات،
واالبت�سامات ،و�أزهار اللوز اقتلعتها الريح .ريح الأمل تع�صف بكل �شيء ،وقلبي ال�صغري مل يعد
قادراً على التحمل .مل تغب عني �سوى يوم واحد ،ولكني �أعلم جيدا �أنك لن تعود بعد هذا اليوم،
و�أن غيابك �سيطول �إىل الأبد ،و�سيمد احلزن جذوره �إىل �أعماقي ،ليغر�س �أ�شجاره التي لن تنفك
�أن تثمر الأمل والدموع.
رحلت حبيبي تارك ًا كل الذكريات اجلميلة .راودتها فكرة �أن تنب�ش القرب لرتاه ولو لآخر
َ
مرة ،فهي م�شتاقة �إىل وجهه اجلميل ،ولكنها �رسعان ما �أخرجت الفكرة من ر�أ�سها� .أرادت �أن
تظ ّل اليوم ب�أكمله جال�سة �إىل جوار قربه ،ولكن ال بد �أن تعود �إىل البيت .عادت جتر خلفها
�أرتاال من احلزن والأمل.
وب�صعوبة ا�ستطاعت النوم ،ومتنت لو �أن نومها طال �أكرث .لقد ر�أت حبيبها يقف �أمام بيت
تهتم بنف�سها ،و�أن تدر�س
جميل مبت�سم ًا لها كعادته .قال لها �إنه �سعيد جداً ،وطلب منها �أن ّ
جيداً .وقال �إنه مازال يحبها .ثم اقرتب منها وقال :انظري يف عيني .كانت �صورتها يف عني،
ولوح لها بيده قائال� :أنت
ويف العني الأخرى �صورة قبة ال�صخرة امل�رشفة .ثم ابتعد عنهاّ ،
الوطن يا رجاء ،والوطن يف عيني.
هكذا �رسدت ر�ؤيا ها لأختها ،وجل�ست والفرح يرت�سم على وجهها ،ثم التفتت �إىل �أختها
�سائلة :هل هذه ر�ؤيا حقيقية؟ ال بد �أنها حقيقية ،لطاملا �سمعت �أن ر�ؤيا الأموات حقيقية.
 نعم �أنا �أي�ضا �أظنها حقيقية.
 هذا يعني �أنه يحبني؟
 وهل �شككت يوما بذلك؟
ي�ستمر احلب بعد املوت؟ هل ميكننا
 �أبدا مل �أ�شك يوم ًا يف حبه ،ولكنني �أت�ساءل هل
ّ
الزواج يف احلياة الآخرة؟
 ال �أعرف .قد يكون �صواب ًا ما تعتقدين ،ال بد �أن ت�س�أيل �أحداً عنده علم.
انتهى حديثهما عند هذا احل ّد ،ومرت الأيام ،وكانت رجاء تعمل لتحقيق ما طلبه حبيبها
منها يف الر�ؤيا :لقد ثابرت حتى جنحت بتفوق ،ونا�ضلت من �أجل ق�ضيتها ،و�شاركت اجلماهري
يف املقاومة .كانت رجاء تع�شق وطنها كما تع�شق حبيبها ،كانت هي �أي�ضا حتمل �صورة
حبيبها يف عني ،والعني الأخرى يرت�سم فيها الوطن.
مر عامان ،وهاهي تتابع درا�ستها يف دولة �شقيقة ،وما زالت على وعدها .ك ّل هذه
ّ
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الذكريات حتركت يف ر�أ�سها وقلبها وهي يف (التاك�سي) ،ما �أ�شعرها بالتعب ،وانتبهت للدموع
التي ت�سيل دافئة على وجنتيها الباردتني.
توقف (التاك�سي) �أمام اجلامعة .وما �إن نزلت رجاء منه لتقف على رجليها ،حتى دارت
الأر�ض بها ،ووقعت فاقدة الوعي.
رك�ض لريى ما حدث .رفع ر�أ�سها عن الأر�ض ،وا�ضع ًا ذراعه حتت ر�أ�سها ،وبد�أ حماوال �إيقاظها.
ب�صعوبة فتحت عينيها لرتى هذا الوجه امل�ألوف لديها ،الذي طاملا �أحبت النظر
�إليه ،و�أح�ست بالذراع القوية ذاتها حتت ر�أ�سها .بقيت عيناها ثابتتني ،تنظران
�إىل وجهه وهو ي�شري بيده الأخرى �إىل الذين جتمهروا ،حماو ًال �إبعادهم لت�ستطيع
تنف�س الهواء .كانت ال ت�سمع �شيئ ًا �إال �صوته ،وكان كل �شيء يتحرك ببطء حولها.
�أغم�ضت عينيها مرة �أخرى ،وم�شاعرها ت�ضطرب بداخلها ال تعرف ماذا تتمنى� :أن يكون ما
تراه جمرد حلم ،وعندما تفتح عينيها مرة �أخرى يكون قد انتهى� ،أم �أنها تتمنى �أن يكون
حقيقة وي�ستمر .هي ال تعرف هل من تراه �أمامها مالمح حبيبها ر�سمتها خميلتها على وجه
هذا ال�شاب� ،أم �أنه فعال ي�شبهه �إىل هذا احلد.
فتحت عينيها مرة �أخرى لتجد نف�سها يف عيادة اجلامعة ،مم ّددة على �رسير ،و�صديقاتها
بجانبها .تلفتت ميين ًا وي�ساراً باحثة بلهفة عن حبيبها ،عن ال�شاب الذي كان معها ،لكنها مل
حتب �أن ت�سمع � ّأي تعليق� ،أو انتقاد ممن
جتده .مل جتر ؤ� على ال�س�ؤال عنه ،فهي خجولة جداً ،و ال ّ
كانوا حولها� .س�ألتها �إحدى �صديقاتها :هل ت�شعرين بتح�سن؟
 نعم� ،أنا �أح�سن الآن.
 ماذا حدث معك يا رجاء؟
 ال �أدري ،هل عاينني طبيب؟
 نعم ،وقال �إنك متعبة قليالً.
وقفت على قدميها ،و�سارت بخطوات مثقلة �إىل اخلارج ،وجل�ست وحيدة على مقعد،
متوجهة �إىل الغرب حيث وطنها احلبيب ،وذكرياتها اجلميلة .كانت الدموع تنهمر من مقلتيها
وهي ترى �صورة وطنها �أمام عينيها ،بكل الأحداث التي مرت يف حياتها .كانت دقات قلبها
تئن مت�أملة .ومرت ال�ساعات ،وهي جتل�س يف مكانها ،لقد تذكرت ذالك اليوم ،حني مل تذهب
�إىل املدر�سة ،وتوجهت �إىل املقربة ..الآن هي حمتاجة �أن ترى قرب حبيبها ،فهو ما بقي لها
منه يف الدنيا.
عادت �إىل ال�سكن والتعب باد على وجهها� .س�ألتها زميلتها يف ال�سكن :ما بك؟
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 ال �شيء .يبدو �أنني مري�ضة.
مر �صعبا ،م�ؤملاً ،غريباً ،وق�ضت �ساعات ما قبل النوم وهي تبكي .لقد
ّ
ومر اليوم ،ولكنه ّ
�أعادها ما ح�صل معها �إىل ما قبل عامني من�رصمني.
يف اليوم التايل ،وك� ّأي يوم �آخر ،توجهت رجاء �إىل اجلامعة .مل مي�ض على و�صولها
اجلامعة �أكرث من ربع �ساعة ،وكانت تقف يف ركن من احلديقة مع زمالء وزميالت لها
يطمئنون عليها ،حني �سمعت �صوت �صديقة لها :رجاء هناك من ي�س�أل عنك.
�أدارت رجاء ر�أ�سها باجتاه �صديقتها ،ولكنها فوجئت ،ومل تنطق بكلمة واحدة ،ومتا�سكت
لئال يحدث معها �شيء مما حدث بالأم�س .لقد كان ذلك ال�شاب .نعم� ،إنه ي�شبهه جدا .مل �أكن
�أحلم ،ومل �أتخيل ال�شبه �إذن!
تزين عنقه و�صدره .كان يحمل بيده ورودا
كان يقف مت�أنقاً ،وما زالت الكوفية ال�سوداء ّ
بي�ضاء .
 �صباح اخلري.
قالها مبت�سما .كانت �أ�سنانه البي�ضاء جميلة جداً كما اعتادت �أن تراها:
 �صباح اخلري.
قالتها متلعثمة.
 كيف �أنت اليوم؟ لقد �أخفتنا بالأم�س ،و�أحببت �أن �أطمئن عليك� .أمتنى �أن تكوين بخري.
 �أنا بخري ،و�شكرا لك.
 هذه الورود لك.
 �شكرا لك� ،س�أقبلها لأنني �أعتربها لطفا منك ،وليكون مبثابة �شكر لك مل�ساعدتك.
 هل ميكننا اجللو�س؟
 ميكنك �أن تن�ضم لنا جميعاً.
 ح�سنا ،ال �أريد �أن �أت�سبب لك ب�إحراج.
 �إن جل�سنا لوحدنا �سيكون حمرج ًا يل �أكرث.
 نعم فهمت.
كانت رجاء غري م�صدقة ملا تراه وت�سمعه ،مع ك ّل التحفظ الذي مل يكن غريب ًا عليها� ،إال
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�أنها كانت تو ّد لو ت�ضمه لدقيقة واحدة .كانت حتاول �أن ال تلفت �إليها الأنظار حني حتدق به،
وهو يقف بني زمالئها .ثم �س�ألته :هل �أنت فل�سطيني الأ�صل؟
 نعم �أنا فل�سطيني ،لكنني مولود هنا بالأردن ،ف�أ�رستي هاجرت �إىل هنا عام . 67
 �ألهذا ترتدي الكوفية؟
 نعم ف�أنا �أعتز بها ،ووطني ي�سكن قلبي ،وكم �أ�شتاق �إىل زيارته وامل�شي فوق ترابه.
 �أمل تزره من قبل؟
 مرة واحدة قبل �أكرث من � 10سنوات ،وكانت زيارة رائعة ،ال ميكنني و�صف م�شاعري
عندما ر�أيت قبة ال�صخرة .ما زالت �صورتها مر�سومة يف عيني حتى الآن.
وقعت هذه الكلمات يف �أذنها كالر�صا�ص ،لقد تذكرت قبة ال�صخرة يف عني حبيبها عندما
ر�أته يف نومها .مل ت�ستطع �إخفاء الدموع التي بد�أت ترتقرق يف مقلتيها.
 ما بك؟ �ألهذه الدرجة ي�ؤثر فيك ذكر قبة ال�صخرة؟
 �أنا فل�سطينية �أي�ضا ،ال ب ّد �أنك مل تعرف بعد!
 حقاً؟ هل �أنت فل�سطينية حقاً؟
 نعم ،حتى النخاع ،ولكنني الجئة يف الوطن.
هم باملغادرة قال
مل يعرف �أحد ّ
�رس ال�سعادة التي ارت�سمت على وجه ال�شاب ،ولكنه حني ّ
عبارة جعلت قلبها يخفق ب�شدة ،و�أنفا�سها تت�سارع .قال وهو يلتفت �إليها مبت�سما :الآن �أ�صبح
يل رجاء يف الوطن ،و�أعرف كم هي جميلة عيون الوطن.
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حلم بال وطن
وسام نبيل املدني
فرع رفح
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حلم بال وطن
�أ�رشقت �شم�س ال�صباح ب�أ�شعتها املخملية حتمل يف عباءتها الأمل والنور ,وبعرثت الدفء على
�أطراف املخيم ،بعد �أن � ّأرق عيونه برد االنتظار وثوانيه الثقيلة� .أعلنت ب�رشوقها بدء يوم جديد .و� ّأي يوم
هذا� ,أنه يوم �أحمد الذي طال ال�شوق للقائه � ,إنه مهده املنتظر ,وحلمه الذي رافقه منذ نعومة �أظافره.
ي�شق طريقه بني البيوت و�أكيا�س القمامة
راح يرتدي مالب�سه ب�رسعة ،ي�سابق الزمن ,ثم انطلق ّ
فج� .ألقى حتية ال�صباح على املارة من الن�ساء اللواتي يحملن الأوعية
واملجارير التي تنبع من ك ّل ّ
واجلرار يف طريقهن �إىل بئر املاء.
عادي ،وهو يحتاج �إىل طقو�س غري عادية .اليوم لن
غري
يوم
فاليوم
«تاك�سي»! نعم ،ومل ال؟
ّ
يركب �إال التاك�سي.
راحت الظالل ترتاق�ص على جانبي الطريق ،تارة تظهر ،وتارة تختفي ،وعينه ال تكاد ترى .لقد
يخيم عليه كلما دخل املخيم .اليوم يحرتم
طغت عليه ن�شوة ممتعة� ,أطاحت بذلك الي�أ�س الذي كان ّ
نف�سه �أكرث من ك ّل �شيء ,نف�سه التي تعبت وك ّدت حتى و�صلت �إىل هذه املرحلة من الن�رص والتفا�ؤل.
اليوم ي�صافح الدنيا بعد �أن فقد الأمل يف لقائها .راح يرى اجلامعة تقرتب رويداً رويداً منه ب�أبوابها
الفارهة ,اململكة التي طاملا حلم بزيارتها� :أبنية �شاهقة تنبع من ك ّل زاوية؛ فتيات وفتيان من �ش ّتى
الأماكن ،ي�ستدلّ عليهم من ثيابهم ،يكاد يلمح الذكاء والفطنة تربق من عيونهم؛ قاعات ومكتبات
املر و�أيامه القاحلة ،ال لرتفّع ين�رصف بنظره
�ضخمة؛ عامل ب�أكمله طاملا حلم به .مل يعد يرى املخيم ّ
اجلبار �أخرج نف�سه عن دائرة
عنه وال لكربياء ,وال جحوداً لف�ضله وف�ضل �أهله وال جفاء ,بل �إن الفرح ّ
مرت على
فرح
ن�سمة
كل
نفوذ املخيم ،وعال به عن ب�ساطته �سلطانه ,ذلك املخيم الذي ق�ضى على
ّ
�أيامه ،وكان كالثلج يثقل �أطرافه.
اليوم نتيجة الثانوية العامة ،وهو بالت�أكيد �سينجح� .أمل يك َّد ويتعب ،وعلى �أ�ضواء ال�شموع
ق�ضى الليايل الطويلة يدر�س ويثابر؟
والتلوث واملر�ض� :أريد �أن ت�صبح طبيب ًا
الفقر
�رصيعة
ترحل
راح يتذكر ما قالته �أمه قبل �أن
ّ
يا ولدي لتداوي �أهلك.
وقد �س�ألها برباءة :ملاذا ال نرحل من هنا يا �أمي ،فيذهب عنا املر�ض؟
ر ّدت ب�إعياء :ال لن نرحل يا ولدي� .سنموت هنا يف املخيم ،بالقرب من وطن ننتظر العودة �أو
نفاد الأجل .عدين �أن ت�صبح طبيب ًا لت�ساعد �أبناء وطنك .عدين يا ولدي.
�سماوي ًا من �ش ّدة
كان حلم �أمه بعيداً عنه ،بينهما ما بني ال�سماء والأر�ض جمازاً وفعالً ,جعله
ّ
أر�ضي ًا ال ميلك �أن يح ّققه.
�صعوبته ،وجعل نف�سه � ّ
ي�شع بالأمل� .سيحمل �شهادته �إىل
�أما اليوم ،وبعد الك ّد والتعب ،فقد �أ�صبح ك ّل �شيء وردي ًا ّ
لتفوقه ،فمجموعه كبري ،وهو متميز� .سي�صبح طبيب ًا ي�ساعد �أهله
الطب ب�إعفاءّ ،
اجلامعة ،و�سيدر�س ّ
يف املخيم ،ولن ميوت �أحد من املر�ض بعد اليوم.
ملاذا �أ�ضحى الطريق طويالً؟ غرق بني التململ واللهفة حتى و�صل .خرج من ذكرياته
م�رشف ،و�سيدخل به �أف�ضل
و�أحالمه وراح يجري نحو املدر�سة .حمل ال�شهادة فخوراً بها .مجَ موعه ِّ
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مرة يرى � ّأمه بثوبِها املطرز بالنق�شة
جامعة .راح مي�شي يف الطريق بخطوات �سعيدة ليكمل حلمهّ .
تقبل وجنته ,و�أخرى يرى نف�سه ،وقد �صار طبيب ًا يعتلي �سيارته باهظة الثمن ,ويذهب
الفل�سطينية ّ
بها �صوب املخيم لي�ساعد �أهله باملجان.
وهو غارق يف �أحالمه ،متبخرت ،يرى الأ�شجار الكثيفة على جانبي الطريق تتمايل لتحييه
أح�س بني الغ�صون املتهدلة ك� ّأن وجه � ّأمه
ب�أوراقها و�أغ�صانها ،م�ستمتع بو�شو�شتها وحفيفهاّ � ,
�صوب الأفق
الرقيق الطاهر يرقبه ويحدثه .راح يرمق ال�شهادة يف ن�شوة بال خمر ,ثم يرفع ر�أ�سه
َ
في�شع وجهه بنور كنور القمر,
متخي ًال والده خلف ال�سياج يف املعتقل حني ي�سمع هذا اخلرب,
البعيد،
ّ
ّ
�إذا �أ�رشق مل يناف�سه يف ال�سماء كوكب�« :أح�سنت يا ولدى .بارك اهلل بك» .كلمة يتوق ل�سماعها رغم
�أنه يدرك �أنها حلم لن يتحقق يف الأجل القريب.
فج�أة� ،سمع �رصاخ ًا غطّ ى على �صوت احلفيف والو�شو�شة ,هو خليط بني ا�ستغاثة ونهر ,و�صيحات
يظن �أن �أحدهم
مبهمة حتمل بني طياتها �أملاً,تارة بالعربية وتارة بالعربية� ،أعقبها
ٌ
�رصاخ طوي ٌل جعله ّ
رجل عجوز مت�ش ّبثٍ ب�شجرة زيتون،
يحت�رض .راح يجري �صوب ال�صوت لي�ستك�شف الأمر ,و�إذا به �أمام ٍ
ي�رصخ و�سط �أح َد احلقول ,ومن حوله امل�ستوطنون ،ب�سيماهم املعروفة وثيابهم ال�سوداء ،يركلونه من
ك ّل �صوب ،ويحاولون خلعه بعيداً عن ال�شجرة �صارخني :ابتعد �أيها الأحمق� .إنها لنا! لري ّد عليهم :ال! �إنها
�أر�ضي و�أر�ض والدي .لن �أتركها� .س�أعي�ش و�أموت بني ترابها.
حمل �أحمد �شهادته بيده الي�رسى واندفع يبعد امل�ستوطنني عن الرجل بيده اليمنى وباقي
ج�سده� ،صارخ ًا فيهم :لن يخرج .لن تخرجوه من �أر�ضه كما �أخرجتمونا من �أر�ضنا� .أما كفاكم ك ّل
ما حدث؟ �رسقتم الأر�ض والوطن وتنازعوننا على فتات مل تعد ت�س ّد رمق الأمل؟
م�صحوب
كثيف
دخان
وقبل �أن يكمل جملته ،تغبرّ املكان ،وانبعث
ب�ضجة عارمة ,فالتفت
ٌ
ٌ
ّ
ٌ
م�شدوها ليجد �سيارات جي�ش االحتالل وجرافاته وقد ملأت املكان .وقبل �أن يفيق من �صدمته �شعر
بقب�ضة من حديد تلقيه جانباً .ومل يكد ي�ستدير ليعرف ما حدث ،حتى �أغرق مالب�سه ووجنتيه �شالل
دماء �ساخن .ر�صا�صة غادرة م ّزقت ج�سد العجوز وهو على حاله مت�شبثا؛ �أعقبتها �أخرى و�أخرى
بال رحمة .خرجت �آهة رغم �أنف الرجل ,وبني يدي �أحمد �سقط� :أرجوك يا ولدي؛ �أخرب �أوالدي مبا
حدث ،وقل لهم« :والدكم ا�ست�شهد من �أجل هذه الأر�ض ،فال ترتكوها للمحتلّ .هذا وطنكم رغم
�أنفهم ،وال قيمة للحياة بال وطن» .قال كلماته الأخرية وهو يلفظ �أنفا�سه ،وراحت عيناه تغلقان
�أبوابهما ،و�أنفا�سه املت�صارعة حتت�رض ،ثم رحل.
خائر القوى ،وج َد نف�سه الهائمة
أع�صاب
راح �أحمد يرمق وج َه الرجل ودموعه تنهمر .منهكَ ال
ِ
َ
تعود �إىل الوطن ,لت�ستعيد �صورة احلقل و�صورة اجل ّد كما و�صفه له والده حني قتل على باب
بيته ،و�صورة املحت ّل الذي هدم الفرحة يف عيون الأطفال ,فك�رس الزيتونة وفتت احلجر ،وطردهم
بر�صا�صه ودبابته بعيدا ،بال وطن .راح �رشيط حياته يجري �أمام عينيه :موت �أمه و�أ�رس والده
وزجه يف املعتقل ,ودموع �إخوته� .أيام من اليتم والفقر والعذاب والأمل.
ّ
غاب الأمل يف بهمة الليل .م�سترتاً كالأ�شباح ،م�ستغفراً نادم ًا يلهبه الأ�سى ,تهاوت �أحالمه يف
الدروب املوحلة .ماذا حدث؟!
تباً! طارت الأحالم الوردية� .سقطت الأ�شياء من حوله .حلظة �أعادته �إىل احلياة ال�صارمة .مل
يكد يدرك قطار الأماين حتى فاته .ذهب وحمل معه ك ّل �أمتعته .حمل معه �أحالم الطفولة ،و�صهيل
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الروح الذي ي�شتعل يف الر�أ�س منذ اخللق� .أخذ معه �أمنية �ضعيفة ل�سيدة ملقاة على �أر�ض املخيم
العفنة حتت�رض ،من �شدة الظلم واملر�ض.
ما كان من الفتى �إال �أن �أطلق قب�ضته ,لتطري ال�شهادة امللطّ خة بدماء الرجل ،حتملها الرياح �إيل
حيث ال مكان وال زمان ,لتحلق بعيداً حاملة معها �أحالمه وبهجة ال�صبح ،وب�ضع ذرات من الأمل .لقد
تركها ت�سافر لتكون وثيقة �إدانة جلرائم املحتلّ ،تعرب احلدود ،وت�صل �إىل �أبعد مدى ،كحمامة زاجلة
حتمل يف �أطرافها ر�سالة ،تطري بها ,تعتلي �صهوات ال�سهول حتى ت�صل.
راح يرمقها بعيون دامعة من �شدة الأمل� :سنني من الك ّد والعناء �أ�ضحت �أرواح ًا هائمة ال جتد لها
م�ضي كل هذه ال�سنني.
أهم البد �أن حتقق :والده ما زال يف الأ�رس رغم
مرقداً� .أدرك �أن هناك �أحالم ًا � ّ
ّ
هو و�إخوته مازالوا يف بيت م�شقق بال �سطح ,يغرق ك ّل �شتاء بالربد واملطر ,يرقد يف خم ّيم موحل مل ّبد
مر عليه الزمن ،مزدحم يكاد ينفجر� .أعمامه و�أخواله يف بالد اهلل
بالقمامة ال يتح�سن احلال فيه مهما ّ
الوا�سعة ،م�شتتون معذّبون يطلبون ال�شفقة والعطف من قلوب �أعيتها الق�سوة .و�أخرياً هذا العجوز الطيب
بالقوة عن �أر�ضه ،فدفع الثمن حني رف�ض.
الذي حاولوا �سلخه
ّ
ال يعرف كيف حدث ما حدث ،لكن تلك احلادثة ف�صلته عن �أحالمه ,وجعلته يدرك �أنه ال خيار
له وال حياة ,وانه مل يعد يحتاج �إال للوطن.
وتدافع من كل �صوب� ،أثار نقع ًا �شديداً لفح وجهه,
قوية
ٍ
�أفاق من ال�صدمة على �رصخات ّ
فرفع ر�أ�سه ليجد �شباب املنطقة يدفعون املحت ّل خارج الأر�ض بك ّل قوتهم غري مكرتثني لأ�سلحته
م�ستقرا.
ت�شق طريقها بينهم بال متييز حتى جتد لها
ور�صا�صاته التي ّ
ّ
«لن جتدي الفقيد الدموع ،وال �إتقان الرثاء ،بل احلفاظ على الأر�ض التي مات من �أجلها» .هذا
ما دار ب�رسعة يف ذهنه ,فما كان منه �إال �أن و�ضع العجوز برفق على الأر�ض ،ثم نف�ض �آثار احلزن
عن كاهله ،واندفع لي�ؤ ّدي دوره نحو الرجل الذي دفعه ليتل ّقى عنه الر�صا�صة ,ودوره �أن يحاول
املحافظة على ما تبقى من وطن.
اندفع مع ال�شباب �صوب جنود االحتالل كي ٍد واحدة وب�إرادة �صلبة ،يخرجونهم من احلقل,
ويف م�شهد يب�رش بر�ؤيا الن�رص� ,ألقوا ب�أنف�سهم عليهم مثل قاذفات اللهب فما كان �أمامهم و�أمام
يجرون �أذيال الهزمية �أمام �شباب
امل�ستوطنني �سوى الهروب ،بعد �أن �أ�سقطوا �شباب ًا عدة ,فراحوا ّ
عزل م�سلحني بالأمل  ,م�سلحني بحقهم يف وطنهم ،وال يرون غريه حلماً.
جاءت �سيارات الإ�سعاف لتحمل امل�صابني ,وحمل �أحمد وال�شباب الرجل العجوز وك ّل من
�سقط �شهيدا على �أكتافهم ،بعد �أن كفنوهم بالعلم ،و�ساروا يف موكب جلل� ,س َّد الأفق ،بعد �أن ان�ضم
لهم كل من يف الطريق ،وراحوا يرددون �صيحات الن�رص ب�صوت كالرعد :يا �شهيد ويا جمروح؛ دمك
هدر ما بريوح! يا �صهيوين �صربك �صربك؛ ابن الأق�صى هيحفر قربك!
م�ضى معهم �أحمد ،وقد عزم �أال لن يكمل طريقه الأول �إال بعد �أن يعيد والده مع ك ّل املعتقلني
�إىل �أح�ضان �أوالدهم ,وبعد �أن تبزغ �شم�س الن�رص حاملة على �أكتافها �إعالن قيام دولة فل�سطني
الذهبية على
القبة
ّ
وعودة الوطن .ويف الطريق توقف برهة ،و�ضاعت عيناه يف الأفق ,فالح له ظ ّل ّ
ت�شع بالأمل ,و�أر�سل لها مع الن�سيم ق�سما :ال تخـايف.
�أطراف املدينة من بعيد؛ فابت�سم .حياها بنظرة ّ
عائدون لرنفع عنك الظلم .عائدون لك م�سلحني بحقنا يف العودة .عائدون لك ّل �أرجاء الوطن!
فل�سطيني ،وال
لقد �أدرك �أحمد �أن طريقه هو ذلك الطريق الذي �سلكه �أ�سالفه :فال خيار ل ّأي
ّ
حياة ،بال وطن.
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من عطر النار إىل رحيل
تهاني فتحي سوامله
فرع طوباس
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من عطر النار إىل رحيل
ال�سنة ،.....ال َي ُهم يف � ِّأية �سنة ،لأن ما حدث قد حدث يف
الثالث والع�رشون من �أيلول من ّ
�صامت �إال �صوت �آذان
وقتٍ من الأوقات لي�س ببعيد.
املخيم يطغى عليه الهدوء ،وكلُّ �شي ٍء
ٌ
ّ
املغرب الذي يرت ّدد �صداه يف ك ّل زاوية من زوايا املكان ُم�ضفي ًا على امل�شهد مل�س ًة من اخل�شوع
أبدي من تفا�صيل تاريخ هذا املخيم .وكغريه من الأيام ,كان يوم اجلمعة ذاك
وك�أنه تف�صي ٌل � ٌّ
لكن ك ّل �شي ٍء كان على و�شك �أن يتغيرّ بالن�سبة لعائلة ُع َمر �أبو �رساج.
يوم ًا عادياًّ ،
م�ساء ،واجلدة العجوز تالزم غرفتها كعادتها ،ت�شاهد التلفاز ال�صامت،
ال�ساعة ال�سابعة
ً
يتو�سط الغرفة الكبرية ,ن�صف
دون �أن تفهم مما تراه �شيئا ,والزوجة م�ستلقي ٌة على ال�رسير الذي ّ
نائمة ون�صف م�ستيقظة ،و»�سلمى» ابنة عمر الكربى جال�س ًة �أمام التلفاز يف الغرفة نف�سها،
ت�شاهده بكل عمقٍ وانفعال ،خالق ًة �إزعاج ًا لغفوة � ّأمها الليلية ،بينما «�سعاد» �أختها ال�صغرى
تغطُّ يف النوم من �ساعةٍ مبكّرة يف زاوية من زوايا الغرفة ،ل ّأن عليها النهو�ض باكراً للذهاب
قربةٍ من بيتهم ال�صغري م�سافة ع�رشين قدماً ،وهي
�إىل عملها املعهود ,يف رو�ضةٍ تقع على َم ُ
الر ّ�ضع لقاء �أج ٍر زهيد �آخر كل �شهر.
تقوم هناك برعاية الأطفال ُ
�سلمى ابنة الواحد والع�رشين ربيعاً ،و�سعاد ابنة الت�سعة ع�رش ربيعاً ,تختلفان كلي ًا عن
الت�رصف ،ففي حني � ّأن �سلمى فتا ٌة عميقة
بع�ضهما بع�ض ًا يف �أغلب الأمور ،كطريقة التفكري �أو
ّ
مرتجم
وواقعية ،وما يدور داخلها
وغام�ضة وال تطفو على ال�سطح �أبداً ,ف� ّإن �أختها فتا ٌة ب�سيطة
ّ
ٌ
�شيء �سوى �أن جتد كل يوم ٍ ما ًال ت�رصفه
دائم ًا وال يحتاج �إىل تف�سري؛ ال َي ُه ُم َها يف هذه احلياة ٌ
على نف�سها ،وطعام ًا ت�أكل ُه ،ومالب�س جديدة تقارن بها نف�سها ببقية فتيات املخيم؛ �إال � ّأن
لهما املالمح نف�سها ،والطول ،وحتى العيون نف�سها والأهداب ،لدرجة �أن النا�س يعتقدون دائم ًا
�أنهما تو�أمان ،لتكون املفارقة بعينها :ال تدع غالف الكتاب يخدعك! وبالرغم من كل ذلك فهما
تكمله الأخرى.
مثل الروح الواحدة ،ما تفتقده �إحداهما ّ
املدورة املعلقة على احلائط ت�سري ببطء.
الهدوء ما زال م�سيطراً على الأ�شياء ،وال�ساعة
ّ
املمر ال�ضيق الطويل الذي يقع �أمام
نظرت �سلمى �إليها ثم نه�ضت من �أمام التلفاز ،وم�ضت نحو
ّ
ب�صمت،
مرت من �أمام جدتها رحيل ،التي ت�شاهد التلفاز
ٍ
الغرفتني لت�صل �إىل النافذة ال�صغريةّ .
لت�رصفها هو �أ ّنه �إذا كان التلفاز �صامت ًا ف�سوف
املنطقي
كما كانت وكما �ستكون ,والتف�سري
ّ
ّ
ي�ستهلك كهرباء �أقل .هذا ما قالته اجلدة ل�سلمى عندما �س�ألتها مرة ًعن الأمر.
بعد خطوتني �أمام الباب الثاين ،ها هي رحيل تنادي حفيدتها:
 �سلمى  ,تعايل.
 نعم يا جدتي ،ماذا تريدين؟
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 تعايل اجل�سي و�سرتين.
 ماذا �أرى يا جدتي؟
نظرت �سلمى �إىل التلفاز ال�صامت ،فوجدت �أن جدتها كانت ت�شاهد خطاب الرئي�س عن �إعالن
تتحركان ،وجميع احل�ضور ي�ستمع �إليه ب�إ�صغاء ،وبني الفينة والأخرى
الدولة� .شفتا الرئي�س
ّ
يحرك يديه �أو ي�صدر �صوتاً.
ي�صفقون له �أحزاباً,
ٌ
وقوة ،و� ُ
فحزب ي�صفق بحما�س ٍة ّ
آخر بالكاد ّ
 �أترين كم ي�صفقون له!
 نعم ,لقد �صفقوا له كثرياً .دعينا نرفع �صوت التلفاز لن�سمع ما يقول.
 ترفع اجلدة �صوت التلفاز ،ثم تبادر مرة ً �أخرى:
 ما الذي يقوله؟ �أنا ال �أفهم �شيئاً.
 �إنه يتكلم عن الدولة يا جدتي .رئي�سنا يطالب بدولةٍ تكون لنا كغرينا من ال�شعوب
والأمم.
 هل هذا يعني �أننا �سوف نعود؟
 من املفرو�ض.
ين وغريه ،و�سوف نذهب ون�أتي
 و�سوف ي�صبح لدينا عملة وجي�ش مثل اجلي�ش الأرد ّ
كما نريد.
 �إن �شاء اهلل يا جدتي ,فلي�سمع اهلل كالمك.
ه ،واجلدة تالحظ.
الأ�صوات تتعاىل يف اخلارج واملكان ،ك�أن الفو�ضى ّ
تعم ُ
 ماذا هناك؟ من �أين ي�أتي هذا ال�صوت؟
قرروا .يريدون دولة.
 �إنهم �شباب املخيم يتظاهرون من �أجل الدولة .لقد ّ
قوهم .ولكن ك�أن ال�صوت �صار يعلو .يعلم ُ اهلل ماذا يحدث هناك!
 فل َيحمِهم اهلل ول ُي ِّ
فو�ضاهم.
 ماذا يحدث يا جدتي؟ �أنت تعرفني ال�شباب وتعرفني
ُ
 �أين �أخواك �رساج وح�سن؟ ال �أ�سمع لهم �صوتاً.
 �أين �سيكونان يا حبيبتي! م�ؤكّ ٌد �أنهما يف النادي مع �أ�صدقائهم .كنت ذاهب ًة قبل
قليل لأط ّل من النافذة على احلارة ،ولأرى �إن كانوا فيها �أم ال ،لكنك ناديتني قبل
�أن �أفعل.
 اذهبي الآن وانظري.
تتجه �سلمى مر ًة �أخرى نحو النافذة وتزيح ال�ستارة املهرتئة وتط ُّل بر�أ�سها .تنظر هنا وهناك
ولرتي �أحداً ،لكنها ت�صغي ل�صوت الهواء الذي ت�سمعه بهذا الو�ضوح لأول مرةٍ،
يف جميع االجتاهات
ْ
وك�أنه يمَ ُ ّد يده لي�صافح �شعورها .تقف هناك بال حراك ،وت�ستغرق يف اخلياالت والظالل والأ�صوات،
فهي ال تفهم �سوى هذه اللغة الكل ّية ،كما ت�س ّميها ،ثم تعود �إىل الواقع على �صوت جدتها تنادي:
 �سلمى ,ما بك ت�أخرت؟ ك ّل هذا ترين �إذا كانوا يف اخلارج �أم ال؟ يبدو �أنك �رسحتِ
بخيالك بعيداً.
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احلديدي قرب الباب.
ترتدد �سلمى يف خطواتها ثم تعود �إىل الغرفة وجتل�س على الكر�سي
ّ
 �إذن �أين هم؟
 لي�سوا يف اخلارج .م�ؤك ٌد �أنهم يف النادي كما قلت لك.
أح�ست به لأول مرة ،ثم يخطر على بالها �أن ت�س�أل
تعود �سلمى لتفكّر يف �صوت الهواء وما � ّ
جدتها:
 جدتي!
 نعم يا حبيبتي.
�سموكِ “رحيل”؟
 ملاذا ّ
حت�س �سلمى ب�أنها اقرتفت خط�أً
ت�صمت اجل ّدة وحت ّدق يف الأر�ض دون �أن تنب�س ببنت �شفةّ .
احلمى �أ�صابتها وانتهى الأمر ،وهي الآن تريد �أن تعرف الإجابة.
فادح ًا بطرح ال�س�ؤال ،لكن ّ
لذلك تنتظر وحت ّدق هي بدورها يف ال�صورة التي طاملا كانت هناك و�سط احلائط الإ�سمنتي
القدمي .كانت �صور ًة لثماين �صبايا يقطفن الربتقال �أو يلتقطنه يف بيارة من بيارات يافا ،وقد
بيارات يافا :فل�سطينيات بالأثواب ال�شعبية ملنطقة يافا يف مو�سم قطف الربتقال.
كتب �أ�سفلهاّ :
كلما كانت �سلمى تريد النظر �إىل �شيء ال تنظر �إال �إىل هذه ال�صورة اجلميلة .مل تك ّل منها
يوم ًا ومل متلّ ،وطاملا متنت �أن تكون واحدة ً منهن� .أدارت وجهها نحو ج ّدتها ف�إذا بها تنظر
�إىل ال�صورة نف�سها وتقول:
 �أترين ُه ّن! �أنا كنت �أجمل .كان �شعري حتت خا�رصتي و�أ�سو َد �أ�سو َد مثل الليل .كانت
ني وا�سعتني
الفتيات يقلْن يل� :شعرك
خيلي� ،أي مثل �شعر اخليل ،وكنت �أملك عين ِ
ّ
مدوراً مثل البدر.
�شهالوين �أي ملونتني ووجه ًا ّ
عادت اجلدة و�صمتت ،و�سلمى ال تزال ت�صغي بكل �إخال�ص ثم قالت:
أحب ق�ص�صك وحكاياتكِ عن املا�ضي و�أيام البالد.
 �أكملي يا جدتيّ � .
 �آه ٍ يا حبيبتي ,ماذا �أقول لك وماذا ال �أقول؟ لقد كربت يف العمر وتغيرّ ت ومل �أعد مثل قبل,
ال �أعلم ماذا �أقول وال �أعلم ماذا �أفعل ،حتى �إن �سمعي �أ�صبح �ضعيف ًا� .سقا اهلل تلك الأيام!
تعود اجلدة وتتنهد تنهيدة حارة ثم تكمل :رحم اهلل تلك الأيام كم كانت جميلة.
فوجئت �سلمى عندما عادت جدتها و�أجابت على ال�س�ؤال الأول :كانوا يريدون ت�سميتي
“زكية” ،لكن �أمي قبل �أن تنجبني بيومني �أتتها امر�أ ٌة يف احللم وقالت لها :ابنتك يف اليوم
ّ
�سموين رحيل ،واجلميع يعرف بق�صة ا�سمي.
وهكذا
ترحلون،
�سوف
للزواج
يدها
�ستطلب
الذي
ّ
وحق ًا ملا �صار عمري خم�سة ع�رش عاماً ،كنت �أزرع الأر�ض بندورة مع والدي .قدمت الفتيات
وقلن يل :تعايل �إىل البيت ،لقد جاءك عري�س.
 وماذا حدث بعد ذلك؟
وجدت ج ّدك ح�سن .كان قد طلب يدي ،وكان من عائلةٍ حمرتمة،
عندما عدت من الأر�ض
ُ
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والك ّل يعرفهم ،و�أنا �أعرف �شقيقته ،فلقد كانت �صديقتي .لذلك وافق والداي .ويف اليوم نف�سه،
دخل اليهود علينا يف الليل مثل الع�صابات ،و�أخذوا يطلقون الر�صا�ص ،والذي مل يكن ي�ستجب
ملطالبهم ويخرج من �أر�ضه وبيته ،كانوا يقتلونه �أمام ناظري جميع �أفراد عائلته ،من الكبري
�شاب ,فمنهم من ا�ست�شهد ومنهم من
حتى ال�صغري ،وهم مل يفرقوا بني ٍ
�شيخ �أو امر�أةٍ �أو طفلٍ �أو ّ
خرج من �أجل عائلته ،لأنه داعمها الوحيد .ونحن خرجنا وتركنا وراءنا ك ّل �شيء من الذهب
واملال والفرا�ش حتى الأر�ض والبيت حالنا كحال الكثريين ،حتى �أن قلوبنا تركناها هناك.
علمت �سلمى � ّأن ج ّدتها �سوف تكمل ،لذلك نظرت �إليها بكل حمبةٍ وتابعت �إ�صغاءها:
 من ذلك اليوم حتى يومنا هذا مل نعرف طعم الفرح ،و�إن عرفناه ال نح�س بطعمه .مل
ظلم واحدة ،وحتى اليوم ما زلت
يعد �شيء يفرق ،فالذي كان يهمنا ذهب يف حلظة ٍ
�أرى نف�سي هناك واقف ٌة و�سط الأر�ض �أزرعها مع �أبي ،وال�شم�س تلفح وجهي.
ارتفعت الأ�صوات يف اخلارج من جديد لكن هذه املرة كان هناك �صوت �إطالق ر�صا�ص
ودوي ُه ُ�سم َِع يف ك ّل الأرجاء .اندفعت �سلمى نحو النافذة لرتى ما الذي يح�صل ،فوجدت النا�س
ّ
أح�ست باخلوف و�شعرت ب�أن �شيئ ًا
�
حينها
املنزل.
د
بعي
مكان
نحو
ويتدافعون
يرك�ضون
عن
ٍ
ٍ
ّ
�سيئ ًا قد وقع.
عادت �إىل الغرفة ف�س�ألتها اجلدة:
 ماذا هنالك؟ لقد �سمعت �صوت ر�صا�ص.
 ال �أعلم يا جدتي� ,أنا ذاهبة لأرى �أبي و�أعلم منه.
اجتهت نحو غرفتهم الكبرية فوجدت � ّأمها جال�سة على ال�رسير و�سعاد تناولها ك�أ�س ًا من
املاء ف�س�ألت:
 �سعاد ماذا ح�صل؟
 ال �أعلم يا �أختي ،ولكنني ا�ستيقظت من نومي على �صوت الر�صا�ص ،ووجدت �أمي قد
لتوها ،لك ّنها كانت تبكي.
ا�ستيقظت ّ
 ما بكِ يا �أمي؟
 �أنا خائفة على �شقيقيكِ و�أبيكِ يا ابنتي ,فهم مل يعودوا حتى الآن.
 ال تخايف .ك ّل �شي ٍء �سيكون على ما يرام ب�إذن اهلل ,تعرفني �أبي .م�ؤكّ د �أنه لدى اجلريان
ي�رشب القهوة مع �أ�صدقائه ويتكلمون يف ال�سيا�سة والتجارة� ،أما �رساج وح�سن فهما
يف النادي كالعادة.
اللهم �ألطف بنا!
 ولكنني ر�أيت حلم ًا مزعجاًّ ,
 نظرت �سلمى و�سعاد �إىل بع�ضهما بع�ضاً ،ثم نظرتا �إىل �أمهما ،وبد�أت �سلمى:
 ماذا ر�أيت؟
 ال �أعلم وال �أتذكر ,لكنني �أح�س ب�ضيق يف �صدري و�أ�شعر ب�أن مكروه ًا �سيحدث.
هوين عليكِ � ,إن �شاء اهلل ك ّل �شيء �سيكون بخري.
  ّ
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 �إن �شاء اهلل يا ابنتي� ,إن �شاء اهلل.
 اقرتبت �سعاد وجل�ست بجانب �أختها ف�أح�ست �سلمى بارتعا�ش يف ج�سدها ونظرت �إليها:
 ما بكِ  ,هل �أنتِ خائفة؟
 نعم �أنا خائفة يا �سلمى ,خائفة مما �سيحدث.
 و�أنا خائف َة �أي�ضاً ،لكن عليكِ �أن تكوين قوية من �أجل �أمكِ واجلميع ,نحن مل نعد
طفلتني.
 م�ؤك ٌد �أن اجلنود الإ�رسائيليني هم من فعلوا ذلك.
 نعم ,ومن غريهم �سيطلق الر�صا�ص وي�أتي مب�صيب ِة كعادته؟
يف تلك اللحظة �سمع اجلميع �صوت الباب وهو ُيف َتح ف َت َن َبهوا له ،ثم دخل �أبو �رساج �إىل
بحرف واحد ،وعائلته حت ّدق
دون �أن ينطق
الغرفة بك ّل هدوء ،وجل�س على
ٍ
الكر�سي يف الزاوية َ
ّ
خائف �أن ي�س�أل .حلظات ٌ معدودة و�إذا باجل ّدة واقف ٌة هناك .مل
فيه وتنتظر ،وكل واح ٍد منهم
ٌ
ي�شعر �أح ٌد بقدومها.
 �أخربين يا حبيبي ,ما الذي ح�صل؟ �أخربين واهلل لقد توقف قلبي.
م�ستمر وقاتل ،وال �أحد غري اجلدة لديه اجلر�أة �أن ي�س�أله وهو
لكن ابنها ال يجيب ،واالنتظار
ٌ
يف هذه احلالة من ال�صمت املطبق .وتعود رحيل:
بحق اهلل �أجبني.
 �أخربين يا ُع َمر ماذا جرىّ ,
وتابع �أبو �رساج �سكونه وعزلته ،ثم الحظ اجلميع ُمتحلقني حوله كالطوق ،وكل العيون التي
مئات من الأ�سئلة ,فقرر �أن يجيب عن �س�ؤال �أمه ،جميب ًا بذلك عن �أ�سئلة اجلميع:
حت ّدق تطرح ٍ
 �أنتم تعلمون �أنه كانت هناك مظاهرة واحتفالية يف املخيم.
ب�صوت واحد
�أجاب اجلميع
ٍ
 نعم.
 مل �أعلم �أن �رساج وح�سن ذهبا للم�شاركة فيها .كنت �أظن �أنهما ذهبا �إىل النادي
كعادتهما للقاء �أ�صدقائهما وال�سهر قليالً.
�أخذ �أبو �رساج نف�س ًا عميق ًا طوي ًال ثم تابع كالمه:
 و�أنتم تعلمون �أي�ض ًا �أن اجلنود الإ�رسائيليني ال يفارقون املخيم ،فهم ي�أتون كل يوم
يف منت�صف الليل ليبحثوا عن ذلك ال�شاب املطلوب لديهم .ويبدو �أن �أحداً �أخربهم � ّأن
ال�شاب �سيكون هنا ،و�سي�شارك يف املظاهرة واالحتفالية ،فال�شباب كانوا يهتفون
ب�أعلى �صوتهم وين�شدون الأغاين الوطنية ،وهكذا يبدو �أن �إخباري ًة و�صلت للجنود
ين�ضم �إىل املظاهرة حتى
فجاءوا الليلة على غري عادتهم خل�سةً ،وما كاد ال�شاب
ّ
باغته اجلنود وانهالوا عليه وعلى اجلميع من كل جانب ،خملّفني وراءهم ال�شاب
�شهيدا ً.وقد اعتقلوا ثالث ًة من ال�شباب الآخرين.
عاد الأب �إىل �صمته عند �آخر كلمةٍ قالها ،وما لبث �أن توقف عن الكالم حتى َعل َِم كل ُ من
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يف الغرفة �أن �رساج وح�سن مت اعتقالهما� .أطرقت الزوجة ر�أ�سها �إىل الأ�سفل وبد�أت بالن�شيج ثم
متتمت قائلة:
 ال �أ�صدق ما حدث .حق ًا ال �أ�صدق .ولكن ملاذا؟
ب�صوت منخف�ض حتى �س�ألت �سلمى:
وبقيت تردد هذا ال�س�ؤال
ٍ
 �أبي ,ماذا �سيح�صل الآن؟ �أعني هل �سيعود �أخي �رساج وح�سن؟
 ال �أعلم يا ابنتي� .صدق ًا ال اعلم.
�رساج وح�سن هما �شقيقا �سلمى التو�أمان ,يبلغان من العمر �ستة ع�رش ربيعاً ،ولقد ح�صال
للتو� ,أما �سلمى التي حزنت فحزنها كان خمتلف ًا بع�ض ال�شيء عن
على بطاقتيهما ال�شخ�صيتني ّ
حزن البقية ،فبينها وبني �رساج عالق ٌة �أخوية فريدة ،هي �أقرب �إىل الأمومة منها �إىل الأخوة،
وت�رصفاته كانت
ّ
و�سائر من يعرفهما يعلم ذلك ،ف�رساج كان رج ًال �أكرث من �أن كونه �شاباً،
دائما ً تثري �إعجاب من حوله ،حتى تو�أمه ح�سن الذي كان يعتربه قدو ًة �أكرث منه �أخاً� .أما ح�سن
يحب تقليد �أخيه لي�صبح
وواقعي ،لكنه ّ
ّ
نف�سه فكان �شخ�صي ًة تطابق �شخ�صية �سعاد ,فهو ب�سيط ٌ
فتى �صغرياً كما تعامله الأغلبية.
يف نظر النا�س رج ًال ال ً
�سلمى تفكر يف �إخوتها وتت�ساءل يف قرارة نف�سها :هل �سيكون هناك �أ�سو�أ من هذا؟ و�أمها
حبيباي يا �رساج وح�سن ,يا ترى ماذا تفعالن الآن،
ما زالت تطرق بر�أ�سها وتبكي وتقول :يا
ْ
وماذا يفعل معكما ه�ؤالء الق�ساة؟ يا �إلهي �ألهمني ال�صرب حتى �أحتمل فراقهما.
وب�صوت عالٍ �أجفل اجلميع:
ٍ
لكن �سلمى قالت فج�أة ً
 �أبي � ,ألي�س علينا �أن نفعل مثلما فعلت عمتي عندما ُ�س ِجن ابنها ,فهي وكلت حمامي ًا
يدافع عنه ،فخ ّفف احلكم عنه كثرياً .و�أمر �آخر� ,رساج وح�سن مل يفعال �شيئٍا� .أنا
مت�أكدة من ذلك ،وهذا �سي�ساعدهما كثرياً.
 ولكن يا ابنتي كيف؟ ومِ ن �أين؟
تابعت �سلمى كالمها دون �أن ت�ستمع �إىل �أبيها:
 وهكذا يا �أبي �إن وكَّ لنا حمامياً ،ومبا �أنهما مل يقرتفا � َّأي خط�أ ،ف�إن هذا كفي ٌل
ب�إخراجهما� ,ألي�س كذلك؟
 ولكن يا ابنتي من �أين؟ �أال تعرفني �أن املحامي من �أجل ق�ضيةٍ كهذه يحتاج ما ًال
تن�سي �أن عمتك دفعت الآالف من النقود للمحامي ولغري ِه حتى خ ّف َف
كثرياً؟ وال
ْ
�سنوات ون�صف ال�سنة .كما �أنني ال �أعلم �أين هما الآن وما الذي
احلكم عنه ملدة ثالث
ٍ
أح�س ك�أنني و�سط
كابو�س فظيع وال �أ�ستطيع اخلروج منه.
ٍ
علي فعلهّ � .
يتوجب ّ
  َه ّون عليك يا �أبي ,فلن�صرب هذه الليلة ،وب�إذن اهلل غداً �سرنى ماذا �سنفعل .وما بعد
ال�ش ّدة �إال الفرج.
ذهبت العائلة �إىل النوم عند منت�صف الليل� ،إال �أن العائلة ن�سيت �أن تنام وكما قال دروي�ش
للجندية التي �س�ألته� :أمل �أقتلك البارحة ,ف�أجابها :نعم ,ولكنني ن�سيت �أن �أموت.
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للتو على ر�أ�سه
يف �صبيحة اليوم التايل ا�ستيقظت العائلة وك� ّأن ك ّل واح ٍد منهم قد
َ
�رضب ّ
م�شو�ش التفكري وخم ّدر ال ي�ستطيع فهم �شيء من حوله.
ب�صخرةٍ كبرية ،فهو ّ
لقيمات زيت الزيتون املعدودة �أمام التلفاز الأخر�س
ا�ستيقظت اجلدة �أو ًال وجل�ست ت�أكل
ِ
كعادتها ،ثم ا�ستيقظت �سعاد لتذهب �إىل عملها لك ّنها ما لبثت �أن عادت لأنها مل ت�ستطع العمل
ح�سب قولها� .أما الزوجة فبقيت يف �رسيرها طوال ذلك اليوم تبكي وتت�رضع ,بينما خرج الأب
لي�سري يف طرق قدره باحث ًا ع ّل ُه يجد �أحداً ي�ساعده يف العثور على الإجابة عن �س�ؤاله :كيف؟
�سلمى مازالت نائمة وغري نائمة ،وحني انت�صف النهار َد َنت منها �سعاد و�س�ألتها كما
�س�ألتها ذات مرة ال�س�ؤال نف�سه بال�ضبط:
 ماذا تفعلني؟
 �أنا نائمة.
 وملاذا حتبني النوم �إىل هذه الدرجة؟
 لأنني به �أذهب �إىل عاملي الآخر الذي ينتظرين هناك حيث النعا�س يجعلني �أطري.
عامل هذا الذي تتحدثني عنه؟
 � ُّأي ٍ
 عامل الكالم.
مل للكالم؟
 وهل هناك عا ٌ
 نعم .حيث ك ّل �شي ٍء ممكن.
عدت �إىل كالمك املليء بالألغاز هذا .انه�ضي الآن ،فنحن نحتاجك
 �آه يا �سلمى ،لقد ِ
لت�ستمعي �إلينا.
 ح�سناً ,ح�سناً ،ها �أنا �أنه�ض.
بقية ذلك اليوم مل حتفل بالكثري ,فبعد �أن َ�سك ََن كل واح ٍد منهم �إىل نف�سه ,ذهبت �سلمى
املمر الباردة ،تكتب ُ �أ�شيا ًء ال يعلمها �أحد وتفكر ب�أ�شياء �أخرى ,فذلك كان
وجل�ست على �أر�ضية
ّ
ركنها اخلا�ص الذي تعرث فيه على نف�سها .فكّرت قليال ثم اندفعت مر ًة واحدة نحو � ّأمها ت�س�ألها:
 �أمي  ,لقد ا�ست�شهد ذلك ال�شاب الذي كان مطلوباً� ,ألي�س كذلك؟
 نعمَ .رحِ َم ُه اهلل و�أ�سكنه ف�سيح ج ّناتهِ.
 وهل تعرفني ا�سمه؟
مرات عدة من ن�سوة اجلريان لكنني ال �أتذكره ,ا�س�أيل �أباكِ � .أكيد هو
 نعم .لقد �سمعته ٍ
يعرفه.
 �ألن تذهبي �إىل بيت �أهله يا �أمي لتقومي بالواجب؟
 بلى� .س�أذهب ولكن عندما يعود �أبوكِ .
مرت الأيام �رسيع ًا باملخيم ،وتقلبت �أحواله من حالٍ �إىل حال� ،إال �أ ّنها كانت تخطو زاحف ًة
ّ
بطيئة ببيت عائلة �أبو �رساج املقهور والغا�ضب من كل �شيء.
وبعد �أن تقرر ما عليهم فِعلُه مل�ساعدة ابنيهما ,ازداد ُع َمر غ�ضب ًا وقهراً من الأو�ضاع
-65-

ال�صعبة التي كانت حتيط به وحتا�رصه غري تارك ًة له � َّأي منفذ .وذات يوم و�سلمى تبحث عن
�أبيها لتجري نقا�شها املعتاد معه� ,سمعت ُه يتكلم مع �أحدهم فاقرتبت من الباب و�أ�سندت ر�أ�سها
بلطف �إىل احلائط.
كان �أبو �رساج يجل�س ُ يف الفناء الأمامي للبيت هو وجاره “�أبو �أحمد” ويتحدثان مع ًا
ومما �سمعت ُه �سلمى:
�ضاقت
لقد
أحمد,
�
أبا
�
يا
فعله
علي
الذي
ما
أعلم
 واهلل ال �
بي الدنيا مبا رحبت.
َ
َ
ُ
 ولكن ملاذا كل هذا الي�أ�س والت�شا�ؤم يا �أبا �رساج؟
علي به رغم
 �أنت تعلم �أن العني ب�صرية واليد ق�صرية و�إن كان هنالك من ح ّل ف�أ�شرِ
َّ
أح�س ب�أن ر�أ�سي �سينفجر يف �أية حلظة.
�أنه مل يبق ٌ
�شيء �إال فكّرت فيه لدرجة �أ ّنني � ّ
أظن �أنه احلل الوحيد لديك.
 ا�سمع! لقد �سمعت �شيئ ًا قبل فرتة و�س�أخربك بهّ � .
 وما هو؟ �أخربين.
 لقد �سمعت �أن ال�شخ�ص الذي يبيع بطاقة جلوئه (كرت امل�ؤن) لوكالة الغوث نف�سها
يح�صل على خم�سني �ألف دوالر مقابلها ،وهذا مبل ٌغ يح ّل م�شكلة �أبنيك ويزيد،
وت�ستطيع �أن ت�ؤ�س�س منه جتارتك اخلا�صة بك.
 ماذا تقول يا رجل؟ �أتريدين �أن �أبيع هويتي و�ضمريي قبل كل �شيء .ماذا ح ّل بعقلك
يا رجل؟.
 �إنه هذا �أو �أن ترتك �أبنيك مثلهما مثل غريهما من �شباب هذا الوطن يق�ضون حكمهم
مهما كان.
علي �أن �أموت من �أن �أبيع الورقة الوحيدة التي تثبت للعامل � ّأن يل ح ٌقا هناك
 � ْأه َو ُن َّ
يقطن بعيداً عني� ,س�أعود له يف يوم من الأيام ،و�إن مل �أعد له �سيعود �أحفادي �أو
مطالب يا �أبا �أحمد.
حق وراءه
�أحفاد �أحفادي .وما �ضاع ٌ
ٌ
علي.
 �أنت ّ
حر يا �أبا �رساج افعل ما �شئت� ,أنا �أخربتك وفعلت ما ّ
وجل�ست �إىل جانب �أبيها ثم بادرته قائلةً ،بعد �أن انتهى من
يف امل�ساء ,ذهبت �سلمى
ُ
تناول ع�شائه:
 �أبي� .أريد �أن �أ�س�ألك �شيئا ً
 ماذا تريدين الآن يا عطر النار؟
وت�رس عندما
كان هذا هو اال�سم الثاين ل�سلمى الذي �أطلقه عليها والدها ،وكانت دائم ًا ت�سع ُّد
ّ
ت�سمعه ينادي عليها بهذا اال�سم.
 ماذا كان يريد منك جارنا �أبو �أحمد الرثثار؟
 وملاذا تقولني عنه هذا يا ابنتي؟
أحبه.
ثرثار ,
 لأنه
ثرثار  ,ثرثار .و�أنا ال � ّ
ُ
ٌ
مو�ضوع لكنني ن�سيته.
 ال عليك ,مل يرد مني �شيئاً .ناق�شني يف
ٍ
-66-

ن�سي �أبوها املو�ضوع �أو بالأحرى تنا�ساه فهذا هو طبعه.
�سلمى تعلم ملاذا َ
 ح�سنا ً يا �أبا �رساج ويا �أبي احلبيب� ,آخر �س�ؤال.
 تف�ضلي يا عطري اجلميل.
 ماذا كان ا�سم ال�شاب الذي ا�ست�شهد يف تلك الليلة؟
 رحم ُه اهلل ,كان ا�سمه “نور” ،ولكن ملاذا ت�س�ألني؟
 لأنني �أريد �أن �أتذكره عندما ين�ساه اجلميع.
 يا لك ِ من فتاةٍ غريبة يا ابنتي.
ال �أحد يعلم ماذا ح�صل مع عائلة �أبي �رساج بعد ذلك,هل حلّت م�شكلتهم� ،أم بقي احلال على
ما هو عليه؟ لكن الأغلب �أن �رساج وح�سن ما زاال يف ال�سجن مثلهما مثل � ّأي �سجني �آخر ،بينما
عائلتهما تعود �إىل طبيعتها يوم ًا وراء يوم� :سلمى عند جدتها ت�ستمع �إىل ق�ص�صها وحكاياتها،
يل حتى تن�سى ،والأب
و�سعاد من العمل �إىل البيت ،والأم تدفن نف�سها بني �أكوام العمل املنز ّ
ما بني ال�سيا�سة والتجارة والتفكري ،حتى جاء ذلك اليوم :مر�ضت اجلدة وتعبت .جل�س االبن
وزوجته و�سعاد �إىل جانبها ،و�سلمى مازالت نائمة يف الغرفة الكبرية ،لكن (رحيالً) طلبتها.
�أ�رسعت �سعاد ونادتها:هيا انه�ضي .جدتي تريد �أن تراكِ .
وعندما �أ�صبحت احلفيدة الكربى �إىل جانبها ,تبللت عينا �سلمى بالدموع ثم بالكاد قالت:
 جدتي ,ما بك ِ؟ �أخربيني ,هل تت�أملني؟ دعينا ن�أخذكِ �إىل الطبيب.
 �أنا ال �أحتاج �إىل طبيب .ال تخايف ف�أنا ال �أت�أمل.
 لكن ماذا بكِ �إذاً يا جدتي� ,أرجوكِ قويل يل.
 ال �شيء يا �سلمى ،ولكن يبدو �أن ا�سمي لن يفقد معناه ،وقد �آن �أوان رحيلي .ال تن�سي
�أن تعتني بال�صور ِة والتلفاز من بعدي ،و�أما التلفاز فال جتعليه ي�صمت بعد الآن.
دعيه يحكي لكِ ق�ص�ص ًا عني.
وذهبت رحيل ب�صمت على غري عادتها هذه املرة ,وما زالت حفيدتها تذكرها حتى وجدت
�سعاد يوم ًا ورق ًة مطوية �إىل جانب كتب �سلمى قد كتبت فيها تقول :من عطر النار �إىل رحيل.
�أنا ا�سمع �صوتكِ كل يوم من �صوت كل �شيء� .أعلم انكِ الآن هناك تقطفني الربتقال معهن.
�شعب ب�أكمله!
�س�أتذكركِ يا جدتي احلبيبة دائماً ,يا جتاعيد اختزلت حكاية ِ
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حنني :طفلة الصمود
إسالم خالد حريزات
مركز يطا الدراسي
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حنني :طفلة الصمود
حتت ظالل �أ�شجار الزيتون امل�ستديرة ،وبني �أزهار احل َّنون والع�شب الأخ�رض ،كانت
جتل�س حنني متم�سكة بقلمها البني ودفرت الر�سام الأخ�رض .كانت تنظر �إىل ال�شم�س
املتلألئة يف ال�سماء تارة وتارة �أخرى �إىل هناك� ،إىل الأمام حيث كل الأحالم اجلميلة،
احلب وال�شوق واحلنني ،حتتار ماذا تر�سم يف دفرتها ال�صغري .دون �أي تفكري ر�سمت
حيث ّ
ما كانت تنظر �إليه� ،شي عجيب حدث داخل قلبها ال�صغري جعل قلمها ينرث �أ�رساراً .كانت
براقة تبهر العيون بلمعانها ،وجدران ًا �صلبة
تر�سم على �صفحات دفرتها قبة �صفراء ّ
�شاخت ،ومل تتعب من حملها ،و�أ�شجار زيتون مباركة رف�ضت �أن تفارقها ،و�أنا�سا طيبني
يرنون �إليها.
كل ذلك احلب الكبري كان داخل قلب حنني ال�صغري ،الطفلة التي مل تتجاوز التا�سعة
من عمرها .زرعت لفل�سطني وللقد�س ال�رشيف ك ّل احلب واال�شتياق كباقي �أطفال الوطن
العظيم.
�س�ألتها املعلّمة :ما هذا الذي تر�سمينه يا حنني؟
 �إنها القد�س يا معلمتي الفا�ضلة.
 رغم �صغر �س ّنك� ،إال �أنك طفلة ذكية .نعم� ،إن حب الوطن �أجمل بكثري.
 مل ال نذهب لزيارتها يا معلمتي ،ف�أنا م�شتاقة لها كثرياً؟
 قريب ًا جداً �سنذهب ،فها نحن نطالب بها ،ولن ني�أ�س طاملا كان هناك قادة
نفتخر بهم.
 مل ال نذهب الآن؟
 هذا م�ستحيل ،فالعدو مينعنا من ذلك ،وقد �أقاموا ذلك اجلدار املرعب ليعزلوها
عنا ،ونحن ننتظر حتى يتحقق القرار.
 ال ب�أ�س نذهب �أنا و�أنت و�أبي وباقي الطلبة ون�رضبهم حتى يهربوا.
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ر ّدت املعلمة مبت�سمة� :أنت فتاه قوية! حفظك اهلل ورعاك .لكن ت�أكدي �أننا ب�صربنا
و�إرادتنا وعزمنا �سننت�رص.
ح�ضنت حنني ذلك الر�سم بقوة و�أغم�ضت عينيها ال�صغريتني متمنية �أن يتحقق ما
قالته املعلمة .وبعد �أن عادت �إىل املنزل جل�ست قرب ج ّدها ،و�أطلعته على ما ر�سمت،
فقبل ر�أ�سها وقال :بارك اهلل فيك� .إنه �أجمل ر�سم على الإطالق.
وبينما كانت جال�سة دار حوار بني عمها �أحمد وجدها.
�أحمد :ما ر�أيك بالقرار اجلديد الذي اتخذه الرئي�س يا �أبي؟
اجلد� :إنه احلق الذي طالب به �أهله.
�أحمد :ترى هل �سيوافقون على هذا القرار يا �أبي؟
اجلد :و�إن رف�ضوا �سنعيد املطالبة بحقوقنا مرة ومرة ومرة �أخرى .لن ني�أ�س حتى لو
كان على ح�ساب �أرواحنا ،فنحن �أ�صحاب الق�ضية.
�أحمد :حفظ اهلل رئي�سنا وحمى �أبطال هذا ال�شعب العظيم.
�أحمد :هل ر�أيت الدموع املمزوجة بالفرح يف عيون النا�س حني �ألقي الرئي�س
خطابه �أمام ماليني الب�رش يف هذا العامل؟
اجلد :يا اهلل� ،إنها حلظات يعجز الإن�سان عن و�صفها؟
حنني :عم تتحدثون يا جدي؟
اجلد :عن القد�س� .أمل تخربين �أنك تتمنني زيارتها؟
حنني :نعم يا جدي.
اجلد :ح�سنا� ،إن �شاء اهلل �سيتحقق لك ما ترغبني.
ولأن حنني طفلة عنيدة تتمنى دائم ًا �أن حتقق ما تريد قالت لعمها :عمي ،دعنا
نذهب الآن ،و�إن رف�ضوا �أن نعرب فارفعني بيديك كي �أعرب اجلدار و�أنت احلق بي.
قال العم متب�سماً :وكيف �أحلق بك؟
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ت�س َل َّقه
حنني( :وبعد تفكري عميق) بال�سلّم؛ فلدينا يف املدر�سة �سلّم خ�شبي �صغريَ .
�أنت وجدي و�أبي .حينها ندخل القد�س.
العم( :بعد �أن قبلها) �أنت ذكية يا حنني ،حفظك اهلل ،لكن �أمتنى لو كان ب�إمكاننا
ذلك ،اذهبي يا �صغريتي للنوم.
لكن تلك الأفكار بالعودة �إىل القد�س مل تفارق خيال حنني ،وعزمت على �أن تنفذ
فكرتها للذهاب بكل براءة دون �أي �إدراك للخطر الذي ينتظرها هناك .ذهبت �إىل املدر�سة
يف اليوم التايل و�أخذت ب�صحبتها ال�سلّم اخل�شبي ال�صغري.
كانت فتاة قوية ،فا�ستطاعت �سحبه �إىل اجلدار القريب من منزلها ،عازمة على
ال�صعود ،معتقدة �أن �سلم ًا �صغرياً �سيمكنها من عبور جدار كبري .قلبها ال�صغري ال يعرف
معنى اخلوف ،وهي حت�ضن بني ذراعيها ال�صغريين ر�سم ًا �أرادت �أن تراه دون الورق،
لكنها قبل �أن تخطو خطوتها الأوىل على ال�سلم اخرتق �صدرها ر�صا�ص العدو اللعني،
ف�سقطت على �أر�ض الوطن �ساكبة دمها الأحمر الطاهر على تلك اللوحة.
نامت بكل براءة يف �أح�ضان ر�سمتها ال�صغرية ،طفلة مل تتجاوز التا�سعة من عمرها.
هي حاولت ،وها نحن جميع ًا ب�إرادتنا وعزمنا نحاول حتى تعلو راية احلق ،فهي لي�ست
الطفلة الأوىل ،ولن تكون الأخرية من �شهداء فل�سطني حتى يتحقق احللم.
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ّ
مذكرات ذكرى
عايدة عطا اهلل سويدات
فرع أرحيا
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ّ
مذكرات ذكرى
�أ�شبحنا و�أ�شبح �مللك هلل .هذ� �ليوم �شيكون �أول يوم لدو�منا يف �جلامعة ،و�أنا متلهفة
جد� الألتقي باأ�شدقاء جدد ،و�أرى �ملعلمني �جلدد و�أ�شعر باأنه �أجمل يوم يف حياتي .و�ل�شم�س
�شاطعة هذ� �ل�شباح ،وقد تاأملت �رشوق �ل�شم�س رويد�ً رويد�ً .ما �أجمل �ل�شفق �الأحمر و�شعاع
�ل�شم�س �الأ�شفر� :إنه يذهلني جد�ً .و�أنا ��شتيقظت �ل�شاعة �خلام�شة �شباحاً ،وكنت ن�شيطة ومليئة
بال�شعادة ،و�الآن �شاأذهب كي �أعد �لفطور الأهلي.
بعدما تناولنا �لفطور ذهبت الأع ّد نف�شي للذهاب �إىل �جلامعة ،ومل �أك ْد �أكمل �رتد�ء مالب�شي
�إال بو�شول �بن عمي �لذي �شاأذهب معه� .إنه يدر�س �شنة حت�شريية�� .شمه حممد ،و�أنا �عتربه
�شقيق ًا الأنه در�س معي ،يف �ل�شنو�ت �الأوىل من عمري ،و�الأهم �أنه در�س �لثانوية �لعامة معي،
وهو �الآن يدر�س معي يف �جلامعة نف�شها.
مير علينا يف
كان من ح�شن حظنا ونحن ن�شي يف طريقنا �إىل موقف �ل�شيار�ت �أنه مل ّ
�ل�شري �شوى ب�شع دقائق ،حتى وجدنا �شيارة عند مفرتق طرق .وعندما و�شلنا �إىل �ملدينة
توجهنا �إىل �جلامعة .هناك ��شتمتعت كثري�ً ومل يق�رش �أحد معنا ،كان �أ�شتاذ ��شمه حممد لطيفا،
وبادر �إىل م�شاعدتنا بكل �شي.
�الآن حان موعد �لعودة �إىل �ملنزل ،فتذكرت ونحن يف و�شط �لبلد �إن �أخي �الأ�شغر «�أيلول»
طلب مني قبل بدء �لدو�م بب�شعة �أيام �أن �أح�رش له معي بع�س �مل�شليات ،ووعدته بذلك.
��شرتيت له �شب�شات وجلي و�شاندو�س فالفل من �ملطعم �ل�شعبي ،و�أثناء ذلك ذهب حممد �إىل
�حل�شبة كي ي�شرتي �خل�شار لعائلته.
عندما �أ�شبحت جاهزة ،ذهبت �إىل كر�ج �ل�شيار�ت .وبعد برهة عاد �بن عمي م�شعب من
مكتب �جلو�ز�ت ،الأنه كان يجهز جو�زه كي ي�شافر �إىل �الأردن كي يرى خالتي و�أخته غدير �لتي
تزوجت مند عام ون�شف �لعام .يف �لطريق �شاألني عن تخ�ش�شي وما هو ر�أيي يف �جلامعة؟
فقلت:
 ر�أيي هو �إنها جميلة وعندي هاج�س �أنها �شتكون �أجمل مع مرور �لوقت.كان �أيلول ينتظرين بلهفة على �ل�رشفة ،وكانت �ل�شعادة تغمره ،وظهرت يف عينيه،
وبخا�شة عندما ر�أى �الأ�شياء �لتي �أح�رشتها له.
�أنا مرهقة جد�ً .كان نهاري متعب ًا و�شاقاً .مند قليل ��شتمعت �إىل ن�رشة �أخبار �لثامنة على
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قناة فل�سطني ،وهم يتحدثون عن �أحقية وطننا يف االن�ضمام �إىل ع�ضوية الأمم املتحدة ،وعن
�أن الرئي�س �سيبذل جهوده لتحقيق هذا املطلب ال�سامي� .إنني �أميل �إىل �أن تكون هذه �إ�شارة �أو
ب�شارة لتحقيق ا�ستقالل البالد و�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�رشيف.
لقد مت ّزقت �أو�صال البالد وال�سهول اخل�رضاء �أ�صبحت �شاحبة وياب�سة ،كل هذا بفعل االحتالل،
فلعل هذا يكون احلل واملفتاح ال�صحيح ،لأننا يف هذه الأيام نخطئ وال ن�صيب.
اليوم :ال�سبت ،املوافق 9/3 :ـ ال�ساعة 8:45:م�ساء
كثريا .يف �ضحى هذا اليوم زارتنا
بعد قليل �س�أذهب �إىل بيت �أختي .لقد ا�شتقت لر�ؤيتها ً
اجلارة �أم خ�رض ،وكاملعتاد �أثناء اجلل�سة تناولنا احلديث عن ال�سيا�سة والوطن و�إ�رسائيل �إىل
�أن و�صلنا �إىل الو�ضع الراهن الذي مير به الوطن وال�شعب ب�أ�رسه وا�ستحقاق �أيلول .كاملعتاد
�أبدت جارتنا اعرتا�ضها ور�أيها يف اخلالف ال�سائد بني فتح وحما�س.
حق �أو على �صواب ،وال �أ�ستطيع امل�شاركة يف احلوار ،لأنه ال ميكننا
ال �أعلم من هو على ّ
التخلي عن النظر �إىل �أمي �أو جارتنا ومالمح وجهيهما التي توحي بحما�سة احلديث وحرارة
ال�شعور ب�أهمية حرية الوطن وفكّ �أغالله .ك ّل ذلك ي�شعرين مب�س�ؤولية جتاه الوطن ،لكنني
عاجزة عن املبادرة �أو عمل �شيء ب�سيط له ،حتى لو كان ال يذكر يف التاريخ ،من �أجل �أن �أ�شعر
بالر�ضا الداخلي عن نف�سي .لكنني يف ك ّل �صالة �أطلب من اهلل �أن ينور هذا الوطن بنوره ،ويرفع
عنه احل�صار والأغالل.
هذا �أهم حدث �أثر يف نف�سي هذا اليوم بالرغم من �أنني كنت م�شغولة باجللو�س مع �أمي
واجلارة �أم �ألبي نداء �أخي الأكرب ،وكلهم ينادي :ذكرى ....ذكرى!
غدا �س�أذهب �إىل اجلامعة .ال �أعلم ماذا ينتظرين ،و�ستبد�أ �أوىل املحا�رضات� .س�أذهب كي
�أح�رض حقيبتي التي �س�آخدها معي.
اليوم :اجلمعة ،املوافق 2011/9/9 :ـ ال�ساعة اخلام�سة م�ساء
أتخوف منها دائما،
اليوم يف املجمل ال ب�أ�س به ،لأنه ك�شف الربقع عن هواج�سي التي كنت � ّ
و�أخ�شى �أن حتدث معي .قال لنا �أ�ستاذ اللغة الإجنليزية عن �أهمية املتابعة اليومية للمادة حتى
�شعرت والأ�ستاذ يتحدث بوخزة يف
ال ترتاكم ب�سبب الظروف املقبلة واحل�صار وانقطاع الطرق.
ُ
قلبي كادت تقتلني ،وبد�أت الرياح تلعب ب�رشاع �سفينتي.
بينما كنت �سارحة يف هواج�سي� ،ش ّد انتباهي �أخي �أيلول .كان جال�س ًا ومعه دفرت وقلم
ويكتب ،ف�س�ألته ماذا يفعل؟ فقال� :إنني �أكتب مذكراتي مثلك متاماً .واقرتب منني و�س�ألني :ماذا
يعني ا�ستحقاق �أيلول؟ وللحظات �أخذت �أتفر�س يف مالمح وجهه اللطيف وقلت :يا �أخي �إنه حق
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الدولة الفل�سطينية يف ح�صولها على الع�ضوية يف الأمم املتحدة لت�صبح من الدول املعرتف
بها وحتمل الرقم .194
قال :كنت �أظنه �شخ�ص ًا يدعى �أيلول تابع ًا يف ال�سجون الإ�رسائيلية ،و�أن اال�ستحقاق يعني
اخلروج من ال�سجن ،والعي�ش بكرامة.
اليوم ال�سبت :املوافق  2011/9/10ـ ال�ساعة  10.00م�ساء
عمت املدينة مظاهرة كبرية ،وكان �أخي الأكرب معهم والتقى امر�أة عرافة قالت له وم�ضت:
�إن ا�ستحقاق �أيلول يا بني قد ينجح والن�رص لنا.
انق�ض اجلي�ش الإ�رسائيلي على املتظاهرين واعتقلوا عديداً منهم ،و�أخذوا ي�رضبونهم
ّ
ب�شدة ،ويلقون عليهم الغاز امل�سيل الدموع .كانت بينهم امر�أة حامل مل ت�ستطع الفرار ،ف�أجنبت
عمها� ،أما الرابع فعلى ا�سم �أيلول لأنه
�أربعة �أطفال �أ�سمتهم على ا�سماء زوجها و�أخيها وابن ّ
الرجل الوحيد الذي بقي �إىل جانبها .لقد و�صفته ب�أنه رجل بالرغم من �صغر �سنه� .إنه يف
ال�صف ال�ساد�س ،وهو مثل حلم جميل �إن دلّ على �شيء ف�سيدلّ على �أن هذه الأر�ض لن متوت،
و�أن فيها ن�ساء و رجا ًال ينجبون �أ�شبا ًال ال ت�أبه ملا ي�صيبها حر�ص ًا عل احلفاظ على تراب
مملكتها.
أظن الأمل �سيختنق مرة
اليوم ر�أيت بوادر االنت�صار ك�أ ّنها �ستخيم فوق جباهنا� .أنا ال � ّ
�أخرى يف �صدور الفل�سطينيني .يف اليوم املا�ضي �ألقى الرئي�س خطاب ًا مهم ًا �أ�شعر العامل
ب�إ�رصارنا الذي لن يتوقف ،وحظي باحرتامه .وال �شكّ يف �أن الطريق �سوف يكتمل.
اليوم اجلمعة :املوافق  9/30ـ ال�ساعة 9.30
انطف�أت �شعلة الإ�رصار لوهلة ،والنار التي ت�ضطرم يف قلبي تزداد احمراراً ووهجاً� .أنا ال
�أعلم ماذا �أكتب .هل �أدع الدموع تتحدث �أم حرويف التي تبعرثت؟ �إنني �أقف حائرة �أمام هذا
املنظر وقفة توحي بالعجز .ماذا �أفعل؟
هل الأيام �ستتحدث �أم الر�ؤ�ساء �أم امل�ساجني؟ م�سعى الرئا�سة مطروح على الطاولة يف
أظن �أن �أيلول
دفاتر تنتظر من يزيل الغبار عنها �أو حتى من ينظر �إليها .ال �أعلم ماذا �أكتبّ � .
ذهب وتاله الذي يليه .هكذا �ستم�ضي الأيام وال�ساعات ونحن ننتظر �إىل �أن يحني ميعادنا.
هكذا �ستم�ضي الأيام.
اليوم االثنني :املوافق  10/10ال�ساعة 3.40
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
-75-

عاشقة خلف الكواليس
وفاء إبراهيم ابريوش
فرع اخلليل
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عاشقة خلف الكواليس
�أ�شو�ت و جموع �أفزعت �الأ�شجار� ،أجه�شت �لثمار� ،شفار�ت �ملوت �لقادمة من �ل�شيار�ت
تق�س م�شجع �لرت�ب مثرية غبار �لوجع يف �شماء �الأزمة.
�لع�شكريةّ ،
 ال ُتدخلو� �أمه عليه.�الأ�شو�ت تتعاىل.
 �لعتب مرفوع ،فليلزم كل منكم �ل�شمت� .إنه �بني ملكي� .ألقُ ح�شوره يل� .أمل جوعهيل� .شالم روحه و�شجيجها يل.
تبتعد �حل�شود .يدخل �ل�شهيد ميد�ن �لود�ع ،ي�شتلقي على �لدعاء و�مل�شاعر �ملنك�رشة.
يتو�شاأ بالدموع �لطاهرة.
�ملخ�رشتني ربيع زيتون.
يقول عمه :ال تدخلي يا �أم حممد� .حتفظي بعينيه �لقد�شيتني
ّ
تذكريه جميال.
تنظر �إليه �الأم نظرة تختزل حجم �ملاأ�شاة وكاأ ّنها تقول�� :شمت �أرجوك! وبرعب �ملفاجاأة
�أز�لت �لغطاء عنه خوف �إيقاظه ،وببطء �ملوت وذهول �لقلب ك�شفت عن وجهه .من ميلك قدرة
على لقاء �حلبيب نائم ًا يف عا�شمة �ملوت ،ال ميلك كفن ًا �أبي�س ،بل بع�س �رش��شف م�شت�شفى
تكفنه مكتوب عليها بالعربية باأحرف ملتوية ككيدهم ومكرهم .بثقل يدين عليهما �ألف خوف،
وبحب مقتول يتاأرجح على م�شنقة �للحظات �لتي تف�شل بينها و بني �للقاء �الأخري بابنها
ّ
�لهم تهتك �شرت �جلرمية.
جبال
قاع
من
�رشخة
�لوحيد:
ّ
 هذ� لي�س ولدي!تتاأمل �جل�شد �مل�شجى ثانية باحثة عن حممد �ليتيم �ملفقود منذ �أ�شبوع ،وقد �أطلق �الحتالل
جره على �الأر�س من قبل جنديني من كتفي �شرتته
عليه �لر�شا�س ،و�شاهد �جلميع مر��شم ّ
�ل�شتوية ،ليتلو هذه �ل�شفحة �مل�شوؤومة ،ح�شور مروحية ع�شكرية تنقله �إىل �إحدى �مل�شالخ
�ل�شهيونية؛ لريجع بعدها يف ن�شخة ن�شف �إن�شانُ ،مقتلع �لعينني حيث ��شتبدل مكانهما قطن
�أبي�س ،جمروح �ل�شفتني خملّع �الأ�شنان منزوع �لب�شمة �ملالئكية ،مبرتبة جرح من �أعلى �لذقن
و حتى �أ�شفل �لبطن ،ظاهر بو�شوح �أنه قد متت خياطته على عجل.
تتنهد ،وتبكي طوي ًال بانهيار وبال �شوت ،فالكتمان ب�شاعة �لهزمية �ملظفرة ،ت�شتجمع
قو�ها تهذي:
ً
 حممد؛ �أعتذر يا حبيبي عن هذ� �للقاء �لفج .تغريت مالحمك كثري�ً ،لكن يدك د�ئما كانتت�شي بك� .أتذكر حني قلت لك �إنك �إذ� �شعت �شاأعرفك من ندبة يدك �لتي �شببتها لك؟
مو��شم �لزيتون و�لعودة� ،ل�شرب بي كافر ،و�لر�شا فجر هذ� �مل�شري�� ،شتغفر �هلل من كل
حزن و�شيق.
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ثم ت�صمت قلي ًال ثم توا�صل حديثها �رساً �إليه� :أنا املر�أة التي خاطت �أثواب ن�ساء القرية؛
ّ
لت�صري طبيب �أمك والعامل ،من خاط جراحك بهذه الفظاظة ،وعندي �ألوان احلرير و يداي ت�شققتا
املق�صات والإبر؟ من انتهك حرمة ج�سدك
من زينة الن�ساء؟ هل هي خطايا القما�ش �إذ مت ّزقه
ّ
املكرم؟ من �أخذ جوف �شعورك و قد تربى برحم انتظاري ومعاناتي؟ اهلل الذي �أنزل خفق
ق�ص
قلبك ّ
يف اقتلعه بهذه الهمجية؟ يف �أية زنزانة حقود �س ُي�سجن ثانية لينب�ض بالعداء؟ من ّ
احلب
ال�رشيان؟
ال�رشيان
ال�ساكن
الطهر
أ�رسارك
�
على
واطلع
أ�ضالعك
�
اجتث
من
إىل
�
من
واقتلع
ّ
مت�أ�صال كخيل عربي كان يجري يف م�ضماري؟ �أراهن على بره ب�صالة الفجر يف امل�ساجد؟ من
زرع البيا�ض الأ�سود يف حمجر عينيك اللوزيتني الربيعيتني ك�أوراق العنب املتقطرة نظرات
يل بعد الآن وقد حِ ك ُْت لك يف هذا ال�شتاء �شال حنان من �صوف الفقر،
ع�شق؟ حممد �ألن تنظر �إ ّ
و�صموداً من وجع املقاومة؟ هل نق�ضت ن�سلي رياح الركود العربي ،و دا�ست �أملي ال�رشعية
الدولية؟
تدافعت اجلموع لتختطف ال�شهيد من بني يديها والكل يف حالة ت�سمر وذهول .ت�شبثت به
الأم� .ضمت ج�سداً خاوي ًا من داخله� .أرعبها امللم�س ،جل�أت �إىل �إغماءة قهر مرغمة على الغياب
يف ح�رضة الرحيل.
�صمم الغزاة على دفنه �رسيعا ،فالكتمان والدفن ال�رسيع لق�ضايا الأمة انت�صار لهزميتنا،
و�رشب نخب الذل حد �إدمان الط�أط�أة.
انقطعت الكهرباء عن القرية ،ت�سارعت اجلموع ثانية نحو املقربة ،بد�أت الفواني�س القدمية
بالظهور على �ساحة احلدث ،لتكون مقارنة بني �أوجاع جيلني ،يو�سدون �شهيدهم الرتاب.
تدخل اجلنود يف التف�صيل الأخري بو�ضع الإ�سمنت امل�سلح على القرب .غادر اجلميع حتت
تهديد ال�سالح ،فكان احلزن مطارداً والأمان مهجراً يف ال�سالم الأخري.
من ي�ؤوي قلب �أم ثكلى هذا امل�ساء؟ تنظر يف املدى البعيد تخاطب �صور الراحلني على
اجلدران .تدر�س مالمح الوجه والذكرى يف حما�رضة واحدة لالفتقاد .من ي�ستوعب هذا الزخم
يف ف�صل واحد للحرمان! تبحث عن خطواته على احل�صري املتمزق قدماً .تعود �إىل ال�رصاخ من
جديد وهي تتذكر حممداً بال حممد .تنهار من جديد .حتت�ضنها الآيات املنبعثة من ف�ضاء اهلل.
هو وحده يعلم تفا�صيل وجعها ،وهو �سيقت�ص لها ،فال �أمل يف النداء للجهاد من خارج احلدود.
تنادي ابنها ال�شهيد� :أنت يف �رشاييني عواء ذئاب وليل موح�ش ،وحو�ش �ضارية تتنقل
بني �أع�صابي بال حواجز ع�سكرية من�صوبة للتحقق من هوية الوجع ،ذعر يالحق نب�ضاتي
امل�ستباحة حتى النخاع لآالمي و�أوهامي .كف�أر مرعوب �أتقوقع يف ج�سدي ،انح�رس يف ذاتي،
فاملد واجلزر اللذان لطماين بامل�صائب ،علماين الهرب �إىل اجلفاف اتقاء لفتنة الغرق يف
الالمعقول والكفر بالر�ضا.
مير اليوم تلو اليوم وهي يف حالة قراءة منتظمة ملالحمه ،لت�صحو فج�أة على �صوت
�إطالق نار و�رصاخ .تت�ساءل يف نف�سها :هل هو اجتياح جديد �أم طريدة تبحث عنها قطعان
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الإجرام؟ يتعاىل الطرق على الباب ،ي�أخذها بع�ض الفزع ،و يتنف�س احلقد يف �صدرها ورغبة
االنتقام.
حملت �سكين ًا و بهدوء �س�ألت :من بالباب؟
 خالتي� ،أنا مروان �صديق حممد .افتحي الباب� ،إنني مالحق.
فتحت الباب �رسيع ًا وك�أنها �سرتى ابنها يرافقه راجع ًا �إليها .كان �صوت �أنفا�سه يخرتق
ال�سكون ،وعوده الرقيق يكاد ينك�رس من وقع املالحقة ال�رش�سة ،وهو يحمل معه حقيبة متو�سطة
احلجم� .سحبته و�أغلقت الباب.
 خبئيني يا خالة .احلقيبة يا خالة يجب �إخفا�ؤها.
نظرت حولها ت�ستنجد ب� ّأي �أمان فخطر لها خاطر :تعال يا مروان يف بيت ماكينة اخلياطة.
جل�س القرف�صاء ورمت عليه بع�ض قطع القما�ش ،وتركت الباب ال�صغري مفتوح ًا حتى ال
يثري ال�شك ،ثم خرجت على مهل من باب املطبخ اخللفي ،وو�ضعت احلقيبة يف غرفة الطابون،
و�ألقت عليها روث الأغنام اجلاف وعادت �رسيعا �إىل البيت.
بعد قليل تدافعت الطرقات الفظة وال�شتائم من خلف الباب مطالبة بفتحه ،ا�ستجمعت
�أملها وغ�ضبها ،وبع�صبية االنتقام فتحت الباب و�رصخت 5يف وجوههم:
لدي �أحد ،فماذا تريدون؟
 نعم ،ماذا تريدون؟ حممد قتلتموه .مل يبق ّ
ارجتف اجلنود رغم �أ�سلحتهم العامرة باملوت ،لك ّنهم دفعوها بهمجية من يقتل للت�سلية
وي�أخذه كابو�س غداة خوف مفاجئ ،دخلوا الغرفتني الوحيدتني فقالت لهم ب�سخرية:
 �إياكم �أن تتوهوا يف �رساديب الأمل والتوبة فلقد �أخلي البيت من مرافقه الع�شقية.
نظر �إليها �أحد اجلنود ،وك�أنه يرى بها لعنة ،وبلغة مك�رسة قال لها:
بفرغ الر�صا�ص برا�سك»؟
 «انت ت�سكت وال ِّ
�ضحكت :لقد فرغتموها قبالً ،ف�أنا ميتة مع وقف التنفيذ .وظلت تنظر �إىل النافذة حتى ال
تخونها عني الرجاء بالنظر �إىل بيت املاكينة .وبعد قليل تنهدت وقالت ب�صوت مل�ؤه الر�ضا و
ال�شكر:
م�صوب �إىل العتمة
 احلمد هلل خرجوا بفظاظة دخولهم ،وك�أن الهلع يطاردهم؛ ف�سالحهم ّ
والظل املا�شي خلفهم .خفافي�ش رادار حياتهم القتل ،لكنهم بغ�ضب اهلل دائما يرتطمون
ورب الكعبة.
ويت�ساقطون يف ذل معي�شتهم نحو احلياة نحو املوت مقهورين ّ
ي�شق طريقه نحو
�أغلقت الباب و�أحكمت قفله ،وخرج مروان وهو عاق ٌد حاجبيه ،وك�أنه ّ
الغمو�ض ب�صياغة هدف ثابت.
 �آ�سف يا خالة ،عر�ضتك للخطر.
 نظرت �إليه بحنان متعب ،وك�أنها تتو�سم فيه �إ�رشاقة حممد:
 ال تعتذر و �إال �سلمتك لهم ،و تب�سمت بهدوء احلزن الرقراق من الطهر.
 يجب �أن �أخرج �رسيعاً.
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 �إىل �أين واجلنود ما زالوا يف البلد؟
أحترك.
  يجب �أن � ّ
ت�رص على اخلروج� .إن كان هناك �أمر فقله.
 مروان قل يل ما بك؟ وملاذا ّ
تتورطي معي �أكرث.
 ال �شيء يا خالة ،لكن حتى ال ّ
وحق من �أبدع يف جبينك ر�سم ال�سجود ،هناك �أمر �أنت تخفينه.
  ّ
أخون
�
ال
مبن
حلفتني
حق جالله ،معي يف احلقيبة حزام نا�سف يجب �أن �أو�صله �إىل
 
ّ
ا�ست�شهادي ينتظرين على م�شارف القد�س.
ّ
 وهل �ستخرج و�أنت مالحق يا بني ،والبلد مطوقة؟
 �س�أحاول و�إن كلفني ذلك حياتي.
لدي
 ا�صمت مروان ،ف�أنت ال تعلم كيف جتاهد الأمهات خلف الكوالي�س بعد الرحيلّ .
فكرة �أف�ضل من فكرتك.
 �أ�سعفيني يا خالة .يجب �أن �أكون مع خيوط الفجر الأوىل قد �سلمت احلقيبة
لال�ست�شهادي و�ألب�سته احلزام.
 �سوف تلب�سني احلزام يا مروان ،و�أنا �س�أخرج لنرث قلوبهم املح�شوة �سواداً.
 م�ستحيل يا خالة ،ماذا تقولني!
 �أنا اعرف �شوارع القد�س ،ومواقف ال�سيارات فيها ،ويل رباطة ج�أ�ش وت�سليم.
قال برجاء امل�ست�ضعف :لكن يا خالة!
 �أرجوك� .أريد لقاء حممد هذا ال�صباح.
 لكن..
أقبلها� .أرجوك .ا�شتقت لل�سكون بني يدي الإله .مل يعد يل على الأر�ض �سكن،
 هات يدك � ّ
لكنني ل�ست م�سافرة ،ف�أنا �س�أزرع نف�سي �أ�شالء يف هذه الأر�ض.
�شاق عليك.
 يا خالة ،الأمر ّ
 مروان ،يكفيني �أن �أتذكر حممداً بال عينني ،و�ستجدين مهرة عربية �أ�صيلة جتري نحو
القد�س.
�أطرق قليال ثم قال :ح�سنا .حفظك الإله يا �أمي.
 اهلل ما �أجمل هذه الكلمة .ا�شتقتها .افتقدتها .نادين ثانية بها يا مروان.
 �أمي� ..أمي.
 هيا مروان ،فلتكن الطاعة للأم.
املفخخ بكميات من املتفجرات و امل�سامري ،ودموعه تغمر وجهه
�ألب�سها احلزام النا�سف
ّ
ر�أفة و�أملا لهذه العا�شقة املقتولة بتهمة الوطن .ابت�سم لها وقال :هناك �رشط لإمتام ال�صفقة
هذه يا خالة ،ولن �أدلك على طريقة التفجري حتى تعديني.
 تف�ضل� .أنا مهاجرة يا مروان ،ولن يهمني �شيء.
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 �أخاف �أن تخلفي الوعد.
ابت�سمت� :أنت تدبر ملزحة يا مروان .تكلم!
 عندما ترين حممداً عند مليك مقتدر ،وترين اجلنة ،ال تن�سينا من ال�شفاعة ،و�إال نق�ضت
االتفاق معك.
قالت ب�ضحكة الواثقة املقدمة على جمد :ال تقلق� .إذا ما تقبلني اهلل �شهيدة عنده.
 خالة� ،إن لل�شهيد كرامات� .إن اهلل يغفر له مع �أول قطرة من دمه.
 و�أثر املوت كوخزة ب�سيطة� .إنها جتارة رابحة .يا اهلل ،عليك حويل واعت�صامي.
 خالة ،مل �أكن لأقول لك هذا الأمر :هناك كولونيل كبري يف احلافلة هو من مت نقل
قلب حممد �إليه.
 ماذا تقول؟ �س�أقتل حممد مرتني؟
 كال بل عليك �أخذ قلب حممد �إليه حتى ال يظ ّل م�سجون ًا يف �صدر قاتل .عليك حتريره!
خرب عاجل :القناة الإ�رسائيلية الأوىل ـ عملية �إرهابية متت �صباح هذا اليوم يف القد�س
من قبل انتحارية .مل ُتعرف بع ُد معرفة هويتها ،راح �ضحيتها كولونيل كبري وجنود وجمندات
من اجلي�ش.
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ّ
كف عدس
خلود موسى الدرابيع
فرع دورا
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ّ
كف عدس
كانت �شيارة �الإ�شعاف ت�شري م�رشعة نحو �مل�شت�شفى ،و�شوتها �ملرتفع يدوي لينذر
�جلميع ،وكاأنه جاء يقول� :ف�شحو� �لطريق .يريده �أن يبقى على قيد �حلياة!
�أما هي ،فجل�شت �إىل جو�ر ر�أ�شه تر�قبه ب�شمت ،وتتاأمل تلك �لق�شمات �ل�شاكنة بهدوء ،ويف
ت�شب ذ�تها �ل�شعيفة ،ومتنت لو بيدها تنزع تلك �لعبوة عن فمه و�أنفه فيموت،
ذ�تها ر�حت ّ
وتنتهي مبوته ماأ�شاتها وكابو�س رعبها �إىل �الأبد.
نظرت من نافذة �ل�شيارة �مل�رشعة �إىل كل �الأ�شياء �لتي متر بها يف حلظات� :إىل �الأ�شجار
على جنبات �لطرقات� ،إىل �لنا�س و�إ�شار�ت �ملرور ،وو�جهات �ملحالت و�لدكاكني ،و�ل�شيار�ت
�ملارة ،حيث ال تلبث هذه �الأ�شياء �أن تختفي عن زجاج نافذة �الإ�شعاف لتح ّل مكانها �أ�شياء
�أخرى جديدة .خيل لها �أنها جميعاآ قد �نت�شبت بحزم ،و�أ�شفرت عن وجه غا�شب ،لتنعتها
بالغبية �ل�شعيفة ،فاأ�رشعت يف ��شطر�ب ت�شرتجع ما حدث معها قبل ثو�ن معدود�ت:
كان كعادته ي�رشخ .يك�رش ك ّل �شيء ،وي�رشب بيده كل ما حال بينه وبينها ،لت�رشع هاربة
خائفة تبحث عن �أ�شياء تد�ريها عنه� ،أو تدفع عنها بع�س �ل�رشبات دون �أن تعرف ـ كالعادة ـ
ما �لذي يغ�شبه حتديد�ً .ويف رعب ،كانت حت ّدق يف تلك �لع�شا �لتي ال تكاد تفارق يديه ،وتبكي
بحر�رة ،وت�رشخ« :ح ّل عني» باأعلى �شوت ،وتتمنى لو �أن �لعامل كلّه �أمامها لرتك�س هاربة
�إىل نهايته .لكنها وجدت نف�شها يف تلك �لز�وية �للعينة من �لبيت ،حيث يحدث د�ئم ًا ك ّل �شيء.
وقفت هناك مذهولة مرعوبة ،ت�شرتجع يف ح ّدة �رشيط �ليوم« :و�هلل ما قلت وال كلمة! وال
طلعت بره �لباب! وال لعبت بامل�شاري! وال حتى �أجا لعندي حد�!»
كان يتجه �إليها ،ي�رشخ وي�شتم ويتوعد ،ويتفوه بكلمات مل تفهم منها �إال «لي�س» .ودت لو
«طب ملّن تعرف مل ت�رشب؟» طب مل هو غا�شب؟ طب بلكي
متتلك جر�أة لت�شال« :لي�س �شو»؟ْ .
يتم
م�س ذنبي �أنا»؟ �أما هو ،فجنونه يف �أكمل مر�حله �الآن ،ويف عينيه ٌّ
�رش ال يزول قبل �أن ّ
�مل�شهد وينتهي على ج�شدها �ملنهك من �شدة �ل�رشب و�الإعياء ،ويرتك ب�شمات زرقاء وكدمات
ال تهد�أ حتى تتجدد!
مي�شها ،فز�د غ�شبه ،و�رتفع �رش�خه ،فر�حت تبكي يف �شمت وعرب�ت
تو�شلت �إليه قبل �أن ّ
تكرر �ل�شفع
وجهها تفي�س �أمل ًا وتو�شال .ور�حت ت�رشب نف�شها بنف�شها
وبكلتي يديها .كانت ّ
ْ
تتفوه
مل
لكنها
باحلائط،
أ�شها
�
ر
وت�رشب
على خديها �لهزيلني ،وت�ش ّد �شعرها كلما ر�أته يقرتب،
ّ
ثم �شقطت جاثمة على قدميه تقبلهما
بكلمة ،الأنها �إن فعلت ف�شيبد�أ هو يف �رشبها دون رحمةّ .
كي يرتكها.
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كانت على ا�ستعداد تام لتقبيل حتى حذائه للخال�ص ،فال �شيء يهمها �إال اخلال�ص .جل�ست
على ركبتيها و�أمالت ر�أ�سها ,مت�سك بقدمه دون �أن تنطق بحرف واحد .كان عليها البكاء ،فقط
البكاء ،وكان عليه هو �إن يفهم! لكنه هذه املرة مل يفهم ،بل �سقط جاثي�آ على قدميه هو الآخر.
كانت يده تلت�صق ب�صدره ب�شدة .وازداد احمرار وجهه لدرجة ال�سواد .وبدا وا�ضح ًا �أنه يعاين
من �أمل �شديد .راح ي�رصخ�« :ساعديني»! �أما هي فنه�ضت يف ذهول وراحت تراقبه وترجتف.
مل تفكر يف �شيء �آخر� ،شيء �أحادي الطرف� .أو هي بالأحرى مل تنتبه �إىل �أنها فر�صتها
ال�سانحة للهرب ،و�سمعته وهو يقول« :الإ�سعاف...اطلبي الإ�سعاف»! ودون تفكري �أ�رسعت
وطلبت الإ�سعاف كما طلب« .ماء �أح�رضي ماء» ،ويف تلقائية تامة كانت ت�صب املاء يف حلقه
وعلى وجهه ،ومت�سح بيدها املبللة على جبينه امللتهب� ،إىل �أن ملع يف ر�أ�سها ذلك ال�س�ؤال :ما
الذي �أفعله؟ �أنا انقده! وانتبهت لنف�سها �أخرياً ،وانت�صبت بحزم ،ورفعت املاء بيدها بعد �أن
�شعرت �أ ّنها قوية الآن ,وهمت ب�أخذ املفتاح من جيب زوجها الذي ي�شارف على املوت.
لكن املوقف تب ّدل و�أ�صبحت الأحداث جتري ,لتثبت لها �أنها �أ�ضاعت منحة ذهبية من
ّ
أن
�
املنحة
ميكن
وال
للخال�ص,
القدر
تتكرر مرة �أخرى ،فقد �أ�صبحت �سيارة الإ�سعاف �أمام
لهذه
ّ
املنزل الآن.
«يبدو ب�أنك قلقة لأجله .ال تخايف! �أح�سنت �صنع ًا بات�صالك بنا �رسيعاً ،و�إال كنت
�ستفقدينه».
هم�ست لنف�سها قائلة :اللي بدري بدري واللي ما بدري بقول كف عد�س .غري �أنها جتربة ال
�إرادية .ثنت ر�أ�سها وعادت حتدق يف زوجها ذابل املالمح ،التقت عيناهما ،برهة فاج�أها بريق
غريب ينطلق من عينيه ،بريق م�شحون مب�شاعر �شتى� :ألفة وحمبة و�شعور بالذنب وندم عميق ال
قرار له ،ت�سمرت عيناها نحو وجهه احلزين ،جذبتها ا�رشاقة مل تعهدها لفرتة طويلة ،وراودها
�إح�سا�س غريب ب�أن �سِ ف َْر معاناتها ُيطوى �صفحة تلو �أخرى لتحل حملها �صفحة جديدة مو�شاة
بالأمل وامل�ساحمة ..امتدت �أناملها لتلتقطها �أنامله ب�شوق غريب ،ولهفة غامرة وترءة �أمام
ناظريها يف تلك اللحظة ُح ٌلم بد�أت براعمه تتفتح و�سط ركام من املواجع والأحزان.
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