اأ�سدرته منظمة اليون�سكو عام 1996

عدد  – 158الأربعاء  5ت�رشين الأول (اأكتوبر) 2011

حبي الأول
رواية

�سحر خليفة
ر�سوم :اإ�سماعيل �س ّموط

املوؤ�س�سة الراعية

ال�رشيك الثقايف

اجلابر  MBI Al Jaberاملبعوث اخلا�ص ملنظمة اليون�سكو للت�سامح والدميقراطية وال�سالم.
معايل ال�سيدة اإيرينا بوكوفا  ،Irina Bokovaاملديرة العامة ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة -اليون�سكو -ومعايل ال�سيخ حممد بن عي�سى
َ

اإميانا ً منه� ب�أهمية ن�رش املعرفة وت�شجيع القراءة ودعم الفن
الت�شكيلي ملواجهة الأزمة الثق�فية اخل�نقة يف الع�مل العربي،
ع�رشي عربي ق�در على امل�ش�همة يف بن�ء
واإ�شه�م� ً يف اإعداد جيل
ّ
احل�ش�رة احلديثة والتو�شل عرب الرتبية والعلم والثق�فة اإىل
اإدراك الدميقراطية وال�شالم ّ
مت�شي� ً مع مب�دئ امليث�ق الت�أ�شي�شي
لليون�شكوُ ،ت�ش ِد ُر موؤ�ش�شة حممد بن عي�شى اجل�بر MBI Al
 Jaber Foundationب�لتع�ون مع منظمة اليون�شكو UNESCO /
وب�ل�شرتاك مع كربي�ت ال�شحف اليوميّة العربيّة توؤازره� نخبة
من كب�ر الأدب�ء والكتّ�ب ومن ورائهم املاليني من الق�رئني،

كتاب يف جريدة

�شهري� ً وب�شكل جم�ين ومنتظم هد ّي ًة منه� اإىل اأكرب فئة من الق ّراء يف
جميع العوا�شم العربية والعرب يف الع�مل.

اقروؤا «كتاب يف جريدة» الأربعاء الأول من كل �سهر على املوقع الإلكرتوين www.kitabfijarida.com
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هذه الرواية

يف هذه الرواية اأعود ب�لذاكرة اإىل الوراء
عرب اأبط�ل ع��شوا مرحلة اأربعيني�ت القرن
امل��شي حني خ�رشن� اجلزء الأعظم من
فل�شطني بقي�م الدولة العربية ،الإ�شفني
الذي زرعه الغرب يف قلب الع�مل العربي
لي�ش�هم يف تف�شخه وت�شتته وان�شق�ق�ته
ويبقيه من�شغال بحروب متت�لية تق�شيه
عن ق�ش�ي�ه الداخلية وتنمية ثرواته
الب�رشية والنفطية وقدراته.
يف البداية ،نتعرف على الراوية ن�ش�ل
القحط�ن التي تعود من الغربة لت�شتقر يف
الدار الكبرية ،دار العيلة ،التي ب�تت بفعل
الإهم�ل والهجران ،وبفعل م� مر على
املدينة من احتالل وهزائم ،مك�ن� ل ي�شلح
لل�شكنى ،خراب� اآيال لل�شقوط كل م� فيه
متداع ومنخور ومته�لك .فتبداأ بعملية
ترميم واإ�شالح تكون ف�حتته� نب�ش لبق�ي�
الأهل املندثرين وخملف�تهم ،فتعرث على
كنز من الذكري�ت والتذك�رات واللوح�ت
و�شور امل��شي حني ك�نت م� تزال بعد
�شبية ،وك�نت له� ق�شة ع�شق طفويل
قدمي لفتى ك�ن منخرط� يف ذاك الوقت مع
الثوار.
اإذن نحن هن� ،يف الرواية ،بني زمنني،
زمن النتداب الربيط�ين وم� واكبته من
مق�ومة خميبة لالآم�ل من قبل الثوار،
وزمن الحتالل الإ�رشائيلي وم� ي�أتي به
من ق�شف وتدمري وانته�ك�ت .كم� اأنن� بني
ق�شتني ع�طفيتني ،اأو عدة ق�ش�ش ،لكن
اأبرزه� تلك التي دارت اأحداثه� بني الراوية
ن�ش�ل القحط�ن والفتى الث�ئر يف اأربعيني�ت
القرن امل��شي ،وع�دت لتتجدد يف احل��رش
مع رجوع الثنني من الغربة وال�شتقرار
يف اأر�ش البلد ،زمن الحتالل ،وقد ب�ت�
كهلني يف �شبعيني�ت العمر ومل يبق لديهم�
من الوقت اأو احل�ش��شة م� ميكنهم� من
ا�شتع�دة جذوة امل��شي اجلميل وعنفوانه،
لكنهم� ،من خالل التذك�ر و�شور امل��شي
ي�شتعيدان زواي� ومنعطف�ت واإ�ش�ءات
جتعلن� نعي�ش من خاللهم� تلك الأي�م ،اأي�م
احلب الأول والروم�ن�ش ،واأي�م الثورة
والبطولة والعنفوان ،ثم اخليبة والهزمية
واأفول احلم��ش ،فنكت�شف اأن احل��رش،
والوجه الب�شع لالحتالل ،م� هم� اإل امتداد
للم��شي ،وم� اأهملن�ه.

�سحر خليفة
 من اأهم الروائيني الفل�شطينيني .ح��شلة على �شه�دة دكتوراه من ج�معة اأيواالأمريكية يف درا�ش�ت املراأة والأدب الأمريكي  .كتبت حتى الآن ع�رش رواي�ت،
كله� تتن�ول الو�شع الفل�شطيني حتت الحتالل واأحدثت �شدى كبريا ب�شبب
دف�عه� عن حرية املواطن الفل�شطيني حتت الحتالل ،واملواطن العربي من
الأنظمة الرجعية ،وحرية املراأة وق�ش�ي� املجتمع .ن�لت العديد من اجلوائز
العربية والع�ملية اأهمه� :ج�ئزة الربتو مورافي� لالأدب املرتجم لالإيط�لية ،ج�ئزة
ثريف�نت�ش لالأدب املرتجم لالإ�شب�نية ،ج�ئزة جنيب حمفوظ عن روايته� �سورة
واأيقونة وعهد قدمي ،وج�ئزة �شيمون دي بوفوار التي رف�شته� لأ�شب�ب
وطنية .يف اأعم�له� الروائية تعرب عن اإمي�نه� العميق ب�أن وعي املراأة الن�شوي
هو جزء ل يتجزاأ من وعيه� ال�شي��شي  ،وهي ترين� يف رواي�ته� ،وب�أ�شلوب
فني مقنع ،اأن ن�ش�ل املراأة العربية واملحن التي متر به� هي جزء من الن�ش�ل
ال�شي��شي الع�م من اأجل التغيري والتحرير.
 اأ�شلوبه� الروائي ح�ش��ش ومقت�شد و�شف�ف؛ ورغم اأنه� تكتب ب�لعربيةالف�شيحة ،ف�إن له� قدرة عجيبة على ا�شتع�رة الع�مية الفل�شطينية وتعبرياته� الدارجة عندم� يقت�شي ح�ل احلوار يف الرواية.
 اأ�شدرت الرواي�ت الت�لية ،وجميعه� عن دار الآداب  -بريوت :مل نعد جواري لكم ) ،(1974ال�سبار ) ،(1976عباد ال�سم�ص) ،(1980مذكرات امراأة غري واقعية ) ،(1986باب ال�ساحة ) ،(1990املرياث )� ،(1997سورة واأيقونة وعهد قدمي )،(2002
ربيع حار ) ،(2004اأ�س ٌل وف�سل ) ،(2009وحبي الأول ) .(2010ترجمت معظم رواي�ته� اإىل  15لغة ع�ملية.
لكن ال�شورة لي�شت ق�متة ول قبيحة
كم� تبدو ،ف�لرواية تنداح وتتمدد وتنفر�ش
على اجلم�ل ال�ش�حر لبلدن� ،مبرتفع�ته�
اجلبلية وغ�ب�ته� اخل�رشاء ،واأحرا�ش
ال�شنوبر واللزاب ،ومغر وحم�جر وخم�بئ
للثورة والثوار ،فندخل معهم يف عمق
التجربة احل�شينية ،اأي جتربة املن��شل
وال�ش�عر عبد الق�در احل�شيني ،فنكت�شف
وجه� لبطولة مل نعرفه� اإل بغمو�ش
و�شطحية ،ونرى من خالله� ،بل نتبني ،اأن
النت�ش�ر ك�ن على بعد خطوات ومرمى
حجر لول الفقر والتخلف اجلم�عي و�شوء
الأو�ش�ع العربية ،ف�ش�عت الفر�شة من
اأيدين� ب�شقوط الق�ئد والق�شطل ،ف�شقوط
القد�ش ،ثم فل�شطني ،ومن ثم الهزمية
العربية.

�سموط
الفنان الراحل اإ�سماعيل ّ

 -ولد اإ�شم�عيل �شموط ع�م  1930يف مدينة اللد لع�ئلة متو�شطة احل�ل .ع�م 1948

جل�أ اإ�شم�عيل مع ع�ئلته اإىل خميم الالجئني يف خ�ن يون�ش بقط�ع غزة ،وقد تويف
اأخوه ال�شغري توفيق عط�ش� اأثن�ء الهجرة مم� جعله ير�شم لوحة العط�ص يف
اخلم�شيني�ت ،وك�نت للنكبة الت�أثري الأكرب يف حي�ته وعلى توجهه الفني.
 يف املخيم عمل ب�ئع� للحلوي�ت مدة ع�م ثم مدر�ش� متطوع� يف مدار�ش الالجئني.التحق بكلية الفنون اجلميلة يف الق�هرة واأثن�ء تعليمه عمل يف ر�شم الإعالن�ت
ال�شينم�ئية .ع�م  1954اأق�م معر�ش� ب�لق�هرة مب�ش�ركة زميلته مت�م الأكحل
والفن�ن الفل�شطيني نه�د �شب��شي حتت رع�ية الرئي�ش امل�رشي جم�ل عبد
الن��رش وك�ن املعر�ش بعنوان "الالجئ الفل�شطيني ".بعد املعر�ش ح�شل على
منحة درا�شية من احلكومة الإيط�لية لاللتح�ق ب�أك�دميية الفنون اجلميلة بروم�،
وبعده� انتقل اإىل بريوت حيث اأق�م مر�شم� للر�شم والإعالن التج�ري وت�شميم
اأغلفة الكتب وع��ش من ر�شم الأغلفة وم� ير�شمه لل�شحف واملجالت.
 ب�در مع عدد من الت�شكيليني الفل�شطينيني اإىل ت�أ�شي�ش اأول احت�د للفن�ننيالت�شكيليني الفل�شطينيني وانتخب اأول اأمني له ع�م  .1971ع�م ُ 1983بعيد
الجتي�ح الإ�رشائيلي للبن�ن نزح مع ع�ئلته اإىل الكويت .وبعد اندلع حرب
اخلليج الث�نية ع�م  1992انتقل اإىل كولون يف اأمل�ني� ثم ا�شتقر يف عم�ن – الأردن
منذ ع�م  1994حتى وف�ته يف  3يوليو  2006يف اأمل�ني� بعد اأن خ�شع لعملية
جراحية يف القلب.
 اأرخ اإ�شم�عيل �شموط للفن الت�شكيلي الفل�شطيني ون�رش عدة كتب اأهمه�:الفنان الفل�سطيني ،فل�سطني �سور تاأريخ و�سيا�سة ،فن وطني فل�سطيني،
فل�سطني يف املنظور ،والفن الت�سكيلي يف فل�سطني.

�سحر خليفة

التت ّمة �ص 31
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الراعي

حممد بن عي�سى اجلابر

ت�صميم و اإخراج

Mind the gap, Beirut

MBI AL JABER FOUNDATION

الإ�صت�صارات الفنية

امل�ؤ�ص�س

�سوقي عبد الأمري

�سالح بركات
غالريي اأجيال ،بريوت.

املدير التنفيذي

املطبعة

�صكرتاريا وطباعة

الإ�صت�صارات القان�نية

املحرر الأدبي

املتابعة والتن�صيق

املَقَّ ر

كتاب يف جريدة

ندى ّ
دلل دوغان

پول نا�سيميان
"القوتلي وم�ساركوه  -حمامون"

هناء عيد

حممد ق�سمر

حممد مظلوم

بريوت ،لبنان
ي�سدر بالتعاون مع وزارة الثقافة

�شنرت دلفن ،الط�بق ال�ش�د�ش
�ش�رع �شوران ،الرو�شة
بريوت ،لبن�ن
تلفون /ف�ك�ش +961 (0)1 868 835
kitabfj@cyberia.net.lb
kitabfijarida@hotmail.com
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ال�صحف ال�رشيكة

الهيئة الإ�صت�صارية

الأحداث  -اخلرطوم
الأيام  -رام الّلـه
الأيام  -املن�مة
البلد  -بريوت
ت�رشين  -دم�شق
الثورة � -شنع�ء
اخلليج  -الإم�رات
الد�ستور  -ع ّم�ن
الراأي  -ع ّم�ن
الراية  -الدوحة
الريا�ص -الري��ش
ال�سعب -اجلزائر
ال�سعب -نواك�شوط
ال�سم�ص -طرابل�ش الغرب
ال�سباح -بغداد
العرب -تون�ش ،طرابل�ش الغرب ولندن
جملة العربي  -الكويت
القاهرة  -الق�هرة
القد�ص العربي  -لندن
الوطن  -م�شقط

اأدوني�ص
اأحمد ال�س ّياد
اأحمد بن عثمان التويجري
اأحمد ولد عبد القادر
جابر ع�سفور
جودت فخر الدين
�سيد يا�سني
عبد ا ّللـه الغذامي
عبد ا ّللـه يتيم
عبد العزيز املقالح
عبد الغفار ح�سني
عبد الوهاب بو حديبة
فريال غزول
حممد ربيع
مهدي احلافظ
نا�رش الظاهري
نا�رش العثمان
نهاد ابراهيم با�سا
ه�سام ّ
ن�سابة
مينى العيد

خ�سع ترتيب اأ�سماء الهيئة الإ�ست�سارية وال�سحف للت�سل�سل الألفبائي ح�سب ال�سم الأول.
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حبي الأول
"مقتطف�ت"

ر�شمت الزرع ور�شمت الزهر ور�شمت
طبيعة �ش�متة فوق اأر�شية ل توحي
بجم�ل الزهر .حملت لوح�تي ودرت به�
يف كل مك�ن .اأقمت مع�ر�ش واأتيلييه�ت
ور�شمت لل�شحف واملجالت ولدي الآن
لوحة �شخمة يف اليوني�شكو واأخرى
اأ�شخم يف اليونيف�م وث�لثة اأ�شغر� ،شغرية
جدا ،مبمر اجل�معة العربية .اأن� فن�نة ،هذا
م� يق�ل وهذا م� �رشت وعلى هذا اأموت.
لكني الآن ،يف هذا العمر ،وبعد الدوران
مثل النحلة ،وبعد ال�شخب وكل الأ�شواء،
وبعد الإعالم وامل�ن�شيت�ت واأغلفة ال�شحف
والإعالن�ت ،اأجد نف�شي الآن بال �ش�حب
وبال م�أوى .بقيت مثل ال�شيف فردا .اإن
ك�ن الأهل رحلوا مثلي ،واأن� رحلت مثل
الب�قني ،من ظل هن�؟ م� ظل هن� �شوى هذي
الدار .لهذا عدت ،هن� من جديد ،لأجعل
من الدار ،دار العيلة ،بيتي الأول هو بيتي
الأخري ،ج�لريي ،متحف� ،شور ور�شوم
وبراويز ،مثل املعر�ش.
ج�ء النج�ر وق�ل اخل�شب نخره ال�شو�ش
فقلت ب ّدله .ج�ء احلداد وق�ل احلديد اأكله
ال�شداأ فقلت جدده .ج�ء املوا�شريجي
وق�ل املوا�شري خمرومة ،مو�شة قدمية،
ك�رش،
وكذا احلم�م واملطبخ .قلت اخلعّ ،
اقدح ،كل املنخور واملك�شور واملعثث انزله
والزج�ج واملهند�ش
لتحت .وج�ء البليط
ّ
وبي�ع العف�ش امل�شتعمل فقلت احمل ،ل تبق
يل اإل الهيكل وبريو �شتي وك�نون النح��ش
وبع�ش اللوح�ت.
بداأ العمل كخلية نحل واأن� انزويت يف
العلية اآكل واأن�م يف العلية واأرتب اأوراق
الأهل والر�ش�ئل يف �شن�ديق تلو �شن�ديق.
كم تركوا يل من وث�ئق و�شور ور�ش�ئل
ومف�تيح! وكم وجدت يف الأدراج واخلزائن
�شورا وبق�ي� وتذك�رات وق�ش�ئد خمطوطة
مل تن�رش! بجوار ا�شمي ،هذا م� ورثت من
العيلة ،ق�ش�ش� وق�ش�ئد من�شية ودارا
وذاكرة مهجورة.

يف اأول �شطر يبقى معن� مثل
الت�ريخ ،والذكري�ت ،والطفولة
و�شورن� القدمية قبل التج�عيد
وانحدار اخلطوط يف �شحنتن�
واأفول اللمعة من العينني.
يف هذا اجلو من ك�ن هن�؟
من ظل هن�؟ مل يبق اأحد اإل
�ش�فر ،ه�جرّ ،
وىل ،اأ�شحى
ذكرى .واأن� اأعود بعد كل
ال�شنني لأ�شلح م� اهرتاأ
وت�شدع بعد الزلزال ،وقبل
الزلزال ،واأعيد اىل الدار بع�ش
الرونق ،واأزيل الغب�ر.
*****

اجلزء الأول

اأعود اليوم لدار العيلة لأقوم ب�إ�شالح
م� ت�شدع ونخره ال�شو�ش ،واأجعل من
الدار ،دار العيلة ،مك�ن� ُي�شكن� ،شيئ�
يذكر وله ت�ريخ .م� عدت اأطيق جو الغربة
والطي�رات واملط�رات والبدء من جديد يف
كل مك�ن اأذهب اإليه .هن�ك عم�ن ،قبله�
بريوت ،ثم لندن ،ثم ب�ري�ش ووا�شنطن،
ثم املغرب ،واأخريا جئت اىل ال�شفة� .شيء
مزعج اأن حت�ش اأنك طرد اآدمي متنقل يف
كل مط�ر .م� اأن ت�شتقر يف مك�ن م� حتى
ترحل .تبداأ من جديد ،وم� اأن تبداأ ب�عتي�د
اجلو حتى تنتقل اإىل اآخر ،واآخر ،واإىل اآخره
بال نه�ية ،وبال حتديد.
يف هذه الدار ولدت اأن� .على هذه الدار
مرت اأجي�ل ،ومر احتالل وعوا�شف
وزلزال رهيب جعل مدينتن� مقلوبة،
راأ�شه� لتحت واأرجله� لفوق وحوله� دم�ر
و�شظ�ي� وغب�ر كثيف .وكذا الحتالل ،مثل
الزلزال ،وكذا الهجران والوح�شة ،وبق�ي�
اأهل هجروه� وغ�بوا عنه� ،رحلوا عنه�،
همدوا ،م�توا ،ب�توا ذكرى يف زمن عتيق
متقطع ،مثل �شفرن� ،يعني رحالت ،يعني
مراحل ،وطرد اآدمي متنقل عرب حمط�ت
وقط�رات ومط�رات ،ومراحل.
اأن� كنت هن� منذ الت�ريخ ،اأق�شد �شنوات
جرارة ،خم�شون �شنة� ،شتون �شنة ،ل
فرق كبري يف عمر الزمن ،اأم� الإن�ش�ن،
ف�أن� نقطة ،بل ف��شلة يف �شطر جديد
وفقرة جديدة .لكن م� كتب من الأول،

اأ�شموين ن�ش�ل لأن ا�شمي
ك�ن التعبري عن املرحلة،
ثم مراحل .من اأ�شم�ين؟ اأمي ك�نت بعد
�شغرية ،وبعد حمزونة وم�شغولة بهم
اأكرب� .شتي موزعة ح�ئرة بني ابنته�
وابن اأخيه� .خ�يل وحيد ك�ن مع الثورة
والثوار  .من ظل اإذن؟ خ�يل اأمني املتعلم،
ق�لوا "�شيوعي" وق�لوا "بعثي" وقومي
�شوري" .م� عدت اأذكر ب�لتحديد ،مل
اأعرف قط .هرب اإىل ال�ش�م ثم بريوت
والت�شق هن�ك ،يعني ه�جر ،مثلي اأن�،
لكني عدت لأ�شتقر على �شكن ،جزء من
وطن ،واأموت هن� كم� ميوت البعري .من
اأين ج�ء هذا التعبري "كم� ميوت البعري؟"
خ�لد ابن الوليد؟ عمرو بن الع��ش اأم
�شالح الدين؟ كل الأ�شم�ء له� ت�ريخ اإل
اأ�شمي لأنه فعل ن�ق�ش مثل ك�ن وم� زال
وم� انفك ،فعل ن�ق�ش .وك�أن الن�ش�ل ل
يت�أتى اإل ب�لعنف! وك�أن العنف ل يت�أتى اإل
ب�ل�شيف والب�رودة وزرع الألغ�م!
اأن� م� ورثت اإل اأ�شمي ،فعل ن�ق�ش،
وحملت بدل الب�رودة وزرع الألغ�م ري�شة
�شغرية فر�شمت الدار ،دار العيلة ،و�شور
الأحي�ء والطبيعة ،وخ�ن التج�ر .ق�لوا من
ال�شغر اأن� فن�نة ،ف�شدقت الفن واعتنقته
وحملته ب�شمة على جبيني .ب�طحت
الدني� كي اأحمل ري�شة �شغرية فيه� األوان
ومو�شيقى و�شوء ون�ش�ئم ومواويل.
ر�شمت اجلدة ور�شمت البحر ،ر�شمت
اجلبل ور�شمت النهر ،ر�شمت الن�ش�ء يف
كل و�شع يخطر ب�لب�ل ،ن�ش�ء ورج�ل
وموا�شم من غري ح�ش�د يف اأر�ش بور.

*****

ن�داين الده�ن:
 ي� �شت ن�ش�ل ،هذي اللوحة لزم تنزل.دخلت الغرفة ،غرفة خ�يل ،خ�يل
رشاء الكتب
اأمني املثقف ،ابن الأحزاب ّ � ،
واملجالت ،فوجدت الأر�ش مليئة ب�لكتب
واجلرائد واملن�شورات ،وق�ش��ش�ت من
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تلك ال�شحف القدمية� :شور ور�شوم
وم�ن�شيت�ت" .الجنليز ينوون الرحيل"،
"جل�ن التحقيق ف�شلت وخ�بت" "،املفتي
�رشح من منف�ه" "،والن�ش��شيبي ينفي
الت�رشيح".
حملت اللوحة ،وذهبت به� اىل العلية
حيث اأن�م واأقوم واأعي�ش الزمن من الأول،
من خالل اأوراق ور�ش�ئل ومق�لت مل
تن�رش بعد.
و�شعت اللوحة فوق �شن�ديق الأوراق
وال�شور والتذك�رات وجل�شت على
ال�رشير ثم متددت ،و�رشحت بنظري يف
اللوحة ،لوحة عيب�ل ،وحر�ش ال�شنوبر
يف القمة فوق املح�جر و�شيخ العم�د .حني
ر�شمت تلك اللوحة كنت يف احل�دية ع�رشة،
وقد اأ�شبحت فن�نة ،بل ه�وية ،برعم
ه�وية ،اأر�شم لوح�ت ب�لطب�شور واألوان
امل�ء .مل اأكن بعد قد متر�شت بخلط الألوان.
مل اأكن انتقلت لده�ن الزيت .تلك اللوحة،
لوحة عيب�ل ،ك�نت مر�شومة ب�ألوان امل�ء،
وك�نت األوانه� قد بداأت تخبو وتغيم وك�أن
الزمن فعل ب�للوحة م� حل بن� ،بداأن� نخبو
والثورة تغيم .لكن هل غ�مت اأو غ�بت؟
مثل ال�ش�عة ،تبداأ من فوق ،ثم تنزل حتت،
وتعود ث�نية لالأعلى ،وبال توقيت!
بداأت اأر�شم من الواقع� ،شتي ،اأمي،
�شجر اخل�شخ��ش والي��شمينة وقطة
بي�ش�ء تن�م بهدوء حتت ال�شجرة ثم عيب�ل،
وحر�ش ال�شنوبر يف القمة حيث التقين� اأن�
و�شتي بخ�يل وجمموعة من الثوار ،كم�
التقيت بحبي الأول ،الولد – ال�ش�ب ابن
القرية بقمة عيب�ل .يف ذاك الوقت ،ك�نت
الثورة قد هداأت ،اأو انهدت من داخله�،
ومن اخل�رج .بداأت حلوة ،قوية ،نقية ثم
اندثرت .ويف ذاك الوقت ،حني ك�نت م�
زالت نقية ،التقين� يف احلر�ش ،فوق القمة،
خ�يل وجمموعة من الثوار ،وحبي الأول.
اأراه� الآن فوق ال�شن�ديق املح�شوة
ب�أوراق الع�ئلة والر�ش�ئل ،وق�ش�ئد خ�يل
املن�شية ،فتمثل يل زمن� ّ
وىل وم� زال يدور
عقرب �ش�عة ،يبداأ من فوق وينزل لتحت
ثم يرتفع اىل القمة ،اإىل رقم  ،12واأن� اأنتظر
واأت�أمل وخي�يل يدور وذاكرتي جتعلني
اأغو�ش واأتوغل يف ذاك احلر�ش ،قبل اأن
اأوغل يف الذكرى ،واحلب البعيد ،حبي
لأول.
*****
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يف ذاك احلر�ش التقين� ،اأن� يف بداية
مراهقتي ،وحبي الأول اأكرب مني ،اأكرب
بقليل .يف ذاك الع�رش ،وبعد الغداء� ،شمعن�
انفج�رات بعيدة .هرعن� اىل اخل�رج كي
نعرف .راأين� �ش�ب� ي�أتي من الغرب،
يرك�ش رك�ش� ،واحلطة متوج وترفرف
حول راأ�شه ،وحني و�شلن� �شمعن� له�ثه
وك�ن خميف� ،يلهث ويزجمر مثل الثور
ويلوح بيديه ويقول كالم� مل نفهمه .كل م�
فهمن�ه ك�ن �شذرات :روحوا ،الإجنليز ،ي�
اهلل روحوا!
ك�ن الأولد قد توقفوا عن اللعب
ووقفوا على بعد م�ش�فة اأمت�ر وقد علت
وجوههم �شيم�ء اجلد ،بدت وجوههم مثل
الكب�ر ،ج�مدة خ�ئفة ترتقب .ومل مت�ش
�شوى دق�ئق معدودات حتى راأين� طي�رة،
ثم اثنتني ،ثم ثالثة ،حتوم وتدور فوق
اجلب�ل املحيطة ثم ت�شلن� فتدور وتلف
حول ع�شرية وكروم العنب والزيتون.
حني ابتعدت الط�ئرات وخفتت
الأ�شوات واحلركة ،بدت القرية �شبه
خ�لية من ال�شك�ن .كل الرج�ل امل�شنني
توجهوا نحو اجل�مع ،والن�ش�ء دخلن
بيوتهن ،واأبواب الدك�كني اأقفلت ومل يبق
اأحد يف و�شط البلد واأم�م الدور واحلواكري،
وبدت القرية اأ�شبه م� تكون مبقربة ه�مدة
تخلو من احلركة وال�شك�ن.
اأطل ولد طويل نحيف ،اأكرب من ولد،
واأ�شغر من �ش�ب ،ووقف يف الب�ب ون�دى:
�شتي! وحني راآن� اأجفل وارتد خطوة اىل
الوراء ف�ش�حت جدته تن�ديه:
 تع�ل ي� ربيع.التفت اإلين� ،وراأيت عينيه مثل قمرين
اأخ�رشين يف وجه �شبيه بوجوه البن�ت،
اأمل�ش ،اأمرد ،اإل من زغب فوق الفم.
وافرتت �شفت�ه عن ب�شمة فبدت اأ�شن�نه
لمعة يف �شوء ال�شم�ش ،بي�ش�ء ن��شعة
ببي��ش الثلج ،و�شعره قريب من الأ�شقر،
حملوق منرة  ،2اأقرب اىل اأقرع اأو فروة
كلب .ك�ن جميال ،طويال نحيال ومثريا
فبداأت اأح�ش ب�شيء يطفح داخل �شدري
كفوار م�ء ،م�ء �ش�خن ،دف�ق ،ير�شل
موج�ت تلو موج�ت ترتفع وت�شل حتى
راأ�شي ،ووجهي ي�شري كرغيف خبز خرج
من الن�ر.
كنت م� زلت �شغرية واأقرتب بخطى
�رشيعة نحو البلوغ ،لكني اأح�ش�شت لأول

مع الطي�رة اللعينة ،وم� خلفته تلك اللعبة
من ر�شق وتراك�ش ونعف غب�ر .وبدا
املك�ن موح�ش� حزين� ،لكني كنت م�أخوذة
ب�إح�ش��شي وخميلتي ونظرة عينيه.
يف ذاك امل�ش�ء ،يف عز النوم ،اأح�ش�شت
بيد تربت كتفي و�شتي تقول ب�شوت
ه�م�ش :قومي ي� �شتي ،قومي بال �شوت
وبال حركة.
�شمعت �شوته ي�شتعجلن� :ي� اهلل ي�
جم�عة ت�أخرن�!
�شوته هو ،اأن� ل اأخطئه حتى ولو بعد
مليون �شنة ،غنته هو ،نغمته هو ،وبع�ش
احلروف من اأنفه .فقمت ب�رشعة ك�مللدوغة
ونف�شت ثوبي املجعد و�رشائط �شعري
املدعوكة وحت�ش�شت �شعري وعيني من
بعد النوم� ،شيء مذهل ،هو من ي�أخذن� اىل
خ�يل يف هذا الليل!
م�شين� يف الليل ،والقمر ي�شيء
م�ش�لكن� ،واحل�شى يجر�ش حتت اأقدامن�
يخد�ش ال�شمت ،وبع�ش الديوك تك�كي
للفجر واأن� و�شتي ،يدا بيد ،وهو اأم�مي،
مي�شي ب�رشعة ويتلفت ،ي�شتعجلن� ،ثم
يعود لنف�ش ال�رشعة ،من غري �شوت،
وك�أن احل�شى يتق�شدن� وين�ش�ه هو،
والقمر ي�شيء ي�ن�ش �شتي ولون قمي�شه،
واأن� اأ�شري ك�مل�أخوذة يف ذاك اجلو ،وذاك
الإح�ش��ش ب�للهفة والنتظ�ر مل� �شي�أتي،
ف�إىل اأين ن�شري؟ ومتى �شن�شل؟ وهل
يظل ربيع معن�؟ وهل ربيع مثل الثوار؟
واأح�ش�شت ب�شيء من العتزاز وكثري من
اخلوف لأن وجوده مع خ�يل يعني اأقرب،
اأقرب مني ،اأقرب من خ�يل ومن �شتي ،ويف
نف�ش الوقت يعني اأ�شعب لأنه حمفوف
ب�لأخط�ر وعمل الثوار ،وهذا اجلبل .بعد
ن�شف �ش�عة اأو اأكرث و�شلن� احلر�ش .ك�ن
يرتدي بنطلون� ك�كي� وقمي�ش� اأبي�ش،
وحول عنقه ،حطة منقطة ب�لأ�شود .ك�ن
يبدو خمتلف� عن يوم الأم�ش ،بدا اأكرب،
حرك�ته فيه� جدية و�شوته يف ال�شبح بدا
اأخ�شن .ف�أح�ش�شت بغربته عني واعرتاين
اخلوف من األ ينتبه اإيل اأو ل اأعجبه.
و�شلن� احلر�ش وك�ن حم�ط� ب�شل�شلة
حج�رة مقتلعة من اأر�ش اجلبل ،اأي
ك�ل�شال�شل املعهودة التي حتيط بكروم
العنب وحتدد اأرا�شي الفالحني .وخلف
ال�شل�شلة راأيت رجلني ملفعني بحطط
الثوار ،اأو هكذا بتن� نتع�رف على احلطة ،اأن

مرة ،اأن هذا الولد ،اأو هذا ال�ش�ب ،اأهم بكثري
من اأي جنم يف ال�شينم� ،اأحلى واأروع،
اأقرب واأبعد ،اأك�د اأمل�شه بيدي هذه وهو
عني بعيد ،فبداأت اأعي حرقة الإح�ش��ش
ب�لرغبة يف عمر �شغري.
ك�ن خلفي ،قريب� من الب�ب ،لكني
اأح�ش بوجوده واأك�د اأ�شمع اأنف��شه وقلبي
يدق واأنف��شي تعلو وتهبط على اأنف��شه.
هل ك�ن يح�ش بوجودي كم� كنت اأح�ش؟
اأن� ل اأعرف .اأن� حتى الآن ل اأعرف .اأن� مل
اأ�ش�أله .لكن� قلن� م� يكفي بعد ذاك احل�ش�ر،
اأي بعد �شنني ،وك�أن ال�شنني ترجع للخلف.
وك�أين الآن يف تلك ال�شنني! وك�أن من ك�ن
هو الأول �شيكون الأخري!
*****

طري عقلي ،ا�شتوىل علي.
الولد ال�ش�ب ّ
م� عدت اأرى اإل خي�له ول اأ�شمع �شوى
رنة �شوته .اأو�شلن� الدار وف�رقن� لكن
عيونه ظلت معي كغم�مة زرق�ء ترافقني
وحت��رشين وجتعلني اأهيم ك�ملذهولة .م�
ع�د يف الدني� م� هو اأهم من روؤيته والتنف�ش
مع اأنف��شه .هكذا فج�أة ،انقلبت الدني�
وانقلبت اأن� وم� عدت اأفهم عن الرحلة
و�شبب الرحلة �شوى اأن �رشا اإلهي� ج�ء بن�
اىل هذا املك�ن ،قمة عيب�ل ،فوق الأ�شواك
والطرق الوعرة وال�شب�ر حتى التقي مبن
اأيقظني كم� اأيقظ الأمري اجلميلة الن�ئمة
يف بيت الزج�ج وجعل منه� مليكة قلبه
وعرو�ش اجلن .بت اأن� هي �شت احل�شن،
مالك يطري ،جنية زرق�ء �شم�وية تعي�ش يف
دني� وردية بعيدا عن الآخرين مب�ش�كلهم
وم�آ�شيهم وتن�أى عنهم كي حتظى يف
خلوته� بخي�ل يرتاءى خلف ال�شور ،من
بني ال�شجر ،من ال�شب�ك ،من خلف الب�ب.
تركت الدار وخرجت اىل ال�ش�رع اأبحث
عنه بني امل�رة ،بني الأولد ،حتت ال�شجر اأو
هن�ك يف البعد عند امل�شجد ودار املخت�ر .ومل
اأجد يف ال�ش�رع املح ّفر واملرتب اإل الهدوء
وال�شكينة وقد خلت الأم�كن من احلركة
ب�شبب م� حدث يف املدينة ،والطي�رات،
وغروب نزل على القرية واألب�شه� غم�مة
�شحرية فيه� ظالل وروائح تنز وتنث�ل
من الط�بون والزبل احل�ر ورذاذ الغب�ر.
ك�ن الأولد قد تركوا خلفهم حج�رة
مر�شو�شة على �شكل اأعمدة �شغرية
وكرات �شنعت من القم��ش ،واآث�ر لعبتهم
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احلطة رمز الثوار ،ف�قتدى الن��ش ب�حلطة
واعتمدوه� بدل الطربو�ش ،وب�ت الإجنليز
ل يعرفون من الث�ئر من بني الن��ش لأن
اجلميع هجروا الطربو�ش.
دخلن� ممرا ترابي� بني ال�شخور و�شجر
اللزاب ،وك�نت اأ�شج�ره ع�لية حتته� بلوط
وف�شتق حلبي وجفن�ت عنب بني اجلذوع
واأع�ش�ب الرب .وك�نت رائحة ال�شجر ونثيث
ال�شنوبر والطيون متالأ اجلو بعطر م�شكر
جعل الدني� تبدو اأحلى من واقعه� .فه�
نحن ندخل يف القمقم ،عرين الثوار ،حيث
الإجنليز �رشبوا الأ�شج�ر وحرقوه� بحث�
عنهم .وراأين� اأ�شج�را حمروقة واأخرى
خملوعة ومر�شو�شة ب�شكل حواجز،
ورج�ل منثورين بني ال�شخور وحتت
البلوط .وك�نوا جميع� بحطط بي�ش�ء اأو
منقطة ومالب�ش ك�كية اأو �شوداء.
بني الأ�شج�ر ،حتت رف حجري
على ه�شبة �شغرية �شخرية تع�ش�ش
فوقه� اأغ�ش�ن املدادة الربية راأين� مغ�رة
مربعة ال�شكل ،مم� ورثن�ه عن الروم�ن اأو
اليون�ن ،ومم� نراه يف كل مك�ن يف الربية،
وعلى ب�ب املغ�رة وقف اثن�ن ب�حلطط
والك�كي واأحزمة الر�ش��ش .ق�ل اأحدهم
دون اأن ينظر اإلين� :ت�أخرتوا .فلم يجبه
ربيع والتفت اإلين� وق�ل لن� وهو يط�أطىء:
وطوا رو�شكم ،فط�أط�أن� ودخلن� املغ�رة
ب�شمت ت�م.
املغ�رة وا�شعة كغرفة كبرية� ،شقفه�
ع�ل ،اأر�شه� مل�ش�ء ،وجدرانه� تبدو
منحوتة كم� لو ك�نت م�شنفرة لت�شبح
�شكن� �شبيه� ب�لبيت .وك�ن يف ال�شقف
قنديل لوك�ش اأبو طربو�ش مم� ن�شيء
به دورن� ،وبجوار اجلدار فرا�ش ملفوف
ومكوم واإبريق �ش�ي واأواين طع�م،
م�شحرة ب�شح�ر احلطب
وكله� �شوداء
ّ
وب�بور ك�ز معطوب الراأ�ش .اأم� الرائحة
فك�نت مزيج� من املريمية والنوم والعفن
والطح�لب واأحذية الرج�ل.
جل�شن� على كوم الفرا�ش ب�نتظ�ره،
وجل�ش ربيع على الأر�ش بعيدا عن� م�ش�فة
خطوات قرب املدخل ،وعقد ذراعيه على
ركبتيه .ك�ن النه�ر قد بداأ ي�شيء يف اخل�رج
ويجعل من ب�ب املغ�رة ط�قة نور .لهذا
حني دخل خ�يل مل نتبني اإل �شبح� ك�أ�شب�ح
الرج�ل ،دون متييز ،لأنه ب�لك�كي واحلطة
وج�كيت منفوخ جعله يبدو مربوع� بدون

مالمح.
وقفت �شتي لأنه� عرفته رغم �شكله،
ومل تقل �شيئ� بل فتحت ذراعيه� ولفتهم�
حول عنقه فبدت اأق�رش ،وبدا اأطول ،وظل
الثن�ن بال حركة �شوى �شوت النف�ش
واحتك�ك القم��ش ونحنحة الرج�ل من
اخل�رج.
�شمعته يقول فوق راأ�شي :كم كربت
ن�ش�ل! كم� لو ك�ن يت�أ�شف لأين كربت
بعيدا عنه .فق�لت �شتي ب�شوت مبحوح:
ونحن كربن�!
ملحت ربيع ينزل راأ�شه على ركبتيه
ك�أنه يحمي وجهه ،ورمب� عينيه ،حتى ل
نرى اأنه مثلي ،م� زال �شغريا ويت�أثر.

*****

اأجل�ش الآن اأم�م اللوح�ت واأتذكر .لوحة
احلر�ش و�شيخ العم�د ،لوحة زوات� وكري�ت
اأهرون ،ثم �ش�نور ومرج الزنبق .كنت قد
بلغت واأ�شبحت �شبية ،وربيع مثلي كرب
وامتالأ واأ�شبح يقول اأحلى الكلم�ت� .ش�ر
يقول اإين حلوة� .ش�ر يقول انه م�شت�ق
حني نفرتق اأكرث من �شهر اأو من اأ�شبوع.
�ش�ر يقول :اإذا انتهت احلرب وخل�شن�
اأخطبك من اأهلك ونتزوج ،معقول �شتك
تر�شى عني؟ معقول اأمك؟ معقول خ�لك؟
معقول ن�بل�ش وعيلة قحط�ن؟ ف�أقول له
واأن� اأ�شحك :ول ي� زملة!! )يكون �شعيدا
حني اأن�ديه ي� زملة اأو ي� ختي�ر (.اأقول له
واأن� اأ�شحك� :شتي تقول مبعزّة ن�ش�ل،
وخ�يل يقول اأنك ابنه ،وخ�يل اأمني يقول
البلد للفالحني .ي�شحك ويقول :وتكوين
فالحة ي� مدنية؟! ل اأجيب ،لكني اأح�ش اأن
الدني� ربيع� بربيع.

وفق�ش ال�شي�ش�ن جعلوا من الن��ش اأغنى
واأكرم ،يعني م�شخن ،وجبنة طرية وزبدة
بي�ش�ء وخبز الط�بون .فق�لت �شتي ،اآ واهلل
�شحيح ،الفر�ش ال�شهب�ء ولدت مهرة،
والدني� ربيع ،ي� اهلل ن�رشح.

اأنظر يف عينيه اخل�رشاوين واأرى
حقول القمح والب�بوجن ،رائحة الزعرت
والطيون ،عطر املريمية والريح�ن ،غيوم
ال�شنوبر واللزاب واأع�ش��ش الدوري
وال�شن�ر تختبئ عميق� بني الغيوم .غيوم
خ�رشاء كقطن مندوف لونه اأخ�رش على
خلفية مثل ال�ش�ت�ن .يقول بده�شة :غيوم
خ�رشاء وال�شم� �ش�ت�ن؟! اأم� غريبة!
ف�أقول لنف�شي اإن احلب اأغرب الأ�شي�ء على
وجه الأر�ش .مل�ذا اأرى الدني� حلوة رغم
الأحزان واآف�ت احلرب؟ مل�ذا اأح�ش اأين
�شعيدة مع اأن الن��ش يف اأب�أ�ش ح�ل؟ مل�ذا
اأن�شى اأنه م�شكني بال تعليم ول �شه�دة
وبال مهنة واأي�ش� بال اأر�ش يزرعه� ول
ح�كورة مع اأنه فالح ابن فالح واأمه تعي�ش
ك�لفالحني يف بيت من لِنب وتبيع العلت
واخلبيزة؟ اأمه تقوم برتويب اللنب وحلب
الغنم وتبيع اللنب ب�لبقلولة واأن� �ش�أكون
مثل اأمه ومثل �شته اأم ن�يف اأر ّوب اللنب
واأحلب الغنم واأخبز عجيني ب�لط�بون؟
لكن احلب �شيء خ�رق ،وكذا الثورة �شيء
اأخرق! على مر الأي�م واملراحل كن� نظن اأن
الثورة كلهيب احلب� ،شتجعل من� اأحلى
واأحنّ .لكن احلب �شيء اآخر ،فيه اأنغ�م،
فيه ان�شج�م وجتلي م� بني اجل�شم وحن�ن
القلب.
ق�ل ربيع ان الثورة اأحلى من احلب
فغ�شبت منه لأن احلب ل �شيء يف الدني�
يعلو عليه .احلب جم�ل ،احلب دفء ،احلب
ن�شيم يف عز ال�شيف ،احلب قدرة على
الأحالم .ق�ل بعن�د :وكذا الثورة .قلت
الثورة تبعدين عنك .قلت الثورة تبعد خ�يل
عن خ�يل اأمني وتبعد الإثنني عن �شتي وعن
اأمي وداد .قلت الثورة ب ّعدت القد�ش عن
ن�بل�ش .زعم�ء القد�ش ق�لوا ثورة وزعم�ء
ن�بل�ش ق�لوا ثورة واحرتن� ي� ن��ش بني
الثوار! من منهم ث�ر ومن منهم فر ومن
منهم تخلى عن الثوار؟ �ش�أل بتك�شرية
ووجه مقلوب :ق�شدك اأبي وال اأبوك؟
فتخ��شمن�.
غ�ب عن� عدة اأ�ش�بيع حتى اأقنعت �شتي
واأمي بزي�رة خ�يل يف �ش�نور .قلت ل�شتي
الدني� ربيع وبركة �ش�نور �ش�رت لوحة
فيه� زنبق كنجوم ال�شم�ء ومروج القطن،
والفر�ش ال�شهب�ء ولدت مهرة ،والن��ش
هن�ك يف هذا اجلو �ش�روا اأكرم لأن الطبيعة
والأع�ش�ب واخلبيزة وحليب النع�ج

*****

و�شلن� �ش�نور فراأين� البحرية كم�
ُو�شفت .مرج من الزنبق الأبي�ش على
وجه امل�ء متتد ملئ�ت الدومن�ت .الأر�ش
�شهلية وغروية ،تتجمع الأمط�ر يف �شبه
بحرية �شتوية ت�شبح مرتع� للزنبق
الربي وال�شو�شن ورفوف الفرا�ش .من
البعد ظنن�ه� مرج� للقطن ،لكن ربيع ك�ن
و�شفه� واأج�د الو�شف .فنبهت �شتي اىل
اأن م� نراه لي�ش قطن� ،بل هو نعمة من نعم
الطبيعة على بلدن� وت�شبع الأر�ش مب�ء
ال�شم�ء.
اأقبل ربيع فطلب منه خ�يل اأن ي�أخذن�
اىل بيته .هللت �شتي ل�شم�عه� كلمة "بيت"
بدل من مغ�رة اأو حر�ش اأو حمجر لأن
ذاك دليل على اأن ابنه� قد بداأ يعي�ش ،ين�م
على �رشير حقيقي وي�أكل طع�م� مطبوخ�
وي�شتحم ويحلق ذقنه .لكنه� فوجئت
ب�ل�ش�بني يتحدث�ن بجدية ويت�رشف�ن
بطريقة اأبعد م� تكون عن الفرح بلق�ئن�
يف يوم ربيعي م�رشق ي�شلح للنزهة
والنب�ش�ط .والغريب يف الأمر اأن الإثنني
وا�شال طريقهم� وابتعدا ب�جت�ه القرية من
جهة ال�رشق.
اأدخلن� ربيع دارا ريفية و�شط مزرعة
تبدو مهملة مهجورة ،اأر�شه� مليئة
ب�لعو�شج واأع�ش�ب الرب .الدار الريفية،
كم� ق�ل لن� ،ك�نت لرثي لبن�ين ب�ع اأر�ش�
مل�شتعمرة اليهود وهرب من فل�شطني خوف�
من مالحقة الثوار .جمموعة خ�يل ا�شتولت
على مزرعة اللبن�ين وبيوت املزارعني
واإ�شطبل اخليل .الرج�ل اأق�موا يف بيوت
املزارعني ،وخ�يل اأق�م يف الدار وبداأ يخطط
لال�شتقرار ب�شكل دائم.
ت�شللت اأبحث عن ربيع .وجدته يف
الإ�شطبل ال�شخم يرعى ال�شهب�ء ومهرته�
م�شتبدل امل�ء مب�ء نظيف وم�شيف� للجرن
مزيدا من العلف واأوراق اخل�ش�ر.
مل يبد على ربيع الفرح بلق�ئي واأن�
التي حلمت بذاك اللق�ء طوال اأ�ش�بيع.
ك�ن ذاهال متكدرا يجيب على اأ�شئلتي
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ب�شكل مقت�شب ف�تر ول يكف عن احلركة
بني اأكي��ش العلف وجرن امل�ء .ك�ن يبدو
من�شغل الب�ل ب�أمر مقلق جعلني اأ�شك اأن
يف الأمر �رشا غريب� جعلهم جميع� جديني
وبذاك الوجوم.
حني واجهت ربيع ب�شكوكي مل يخف
الأمر .ق�ل اإنهم جميع� لي�شوا على م� يرام
لأن الأو�ش�ع الع�مة جعلت جمموعة خ�يل
تفكر ب�لندث�ر .بعد ا�شت�شه�د اأبو طري،
وهو اخل�م�ش ممن ا�شت�شهدوا يف املجموعة،
واآخرون هربوا لقراهم اأو التحقوا بقط�ع
الطرق اأمث�ل اأبو جلدة والزيبق ،مل يبق من
الرج�ل اإل نفر قليل غري موؤهلني ملوا�شلة
القت�ل.
ب�شوت خفي�ش اأعدت عليه م� ك�ن
الن��ش يقولونه عن تدهور الأو�ش�ع ،وم�
ك�ن خ�يل اأمني يكتب عنه ويقول اإن الثورة
ع�دت لتكرر نف�ش الأخط�ء .خ�يل اأمني
كتب واآخرون كتبوا وق�لوا اإن م� حدث
يف ثورة  29اأعيد ث�نية يف ثورة  36وه�
هو يع�د يف نه�ية  .39واأنهيت كالمي ب�أن
ت�ش�ءلت عم� اإذا ك�ن �شحيح� م� كتبوه وم�
اإذا ك�ن �شحيح� اأنهم ع�دوا يكررون نف�ش
الأخط�ء!
التفت اإيل .نظر اإيل نظرة طويلة اأبعد
م� تكون عن احلن�ن واملحبة ،كم� لو ك�ن
يكرهني ،كم� لو ك�ن يتهمني ،كم� لو ك�ن
يت�أملني لأول مرة ويرى يف وجهي م� ل
يعجبه .اأخريا ق�ل ب�قت�ش�ب �شديد ،وك�أنه
ي�ش ّمع در�ش� ،اإنه حني التحق ب�لثورة ك�ن
يظن اأن الثورة �شتحرر البلد من الإجنليز
وم�شتعمرات اليهود و�شيعي�ش الن��ش يف
بحبوحة فيتمكن هو من �رشاء اأر�ش يزرع
فيه� ويبني بيت� ويك ّون نف�شه وي�شبح
رجال .لكنه الآن ويف هذه احل�ل ،وخ�يل
�شيتزوج وي�شتقر وين�شى الثورة ،واأي�ش�
ين�ش�ه ،واأفراد املجموعة كل �شيعود اىل
دني�ه وع�ئلته ،فم� نفع البق�ء .هو الآن،
وقد بقي وحيدا من�شي� ،من اأين يعي�ش
وكيف يعي�ش؟ م� امل�شتقبل؟ اأهن�ك اأمل يف
م�شتقبل؟
يف امل�ش�ء عدت اأبحث عنه ومل اأجده.
توغلت يف املزرعة وكروم العنب ومل
اأجده .خرجت من املزرعة و�رشبت
اخلطى واأن� اأهيم على وجهي واإح�ش��ش
ب�ل�شي�ع يالزمني .اإح�ش��ش ب�لذنب
متلكني ،واإح�ش��ش ب�لفجيعة والذهول
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ق�د خطواتي اىل املجهول .اأخريا ا�شتفقت
ووجدتني اأقف على ه�شبة تطل على
�ش�نور وتك�شفه� .املزرعة والدار وكروم
العنب وبحرية الزنبق والأفق الغربي وقد
بداأ يحمر مع غي�ب ال�شم�ش ي�شكل لوحة
لن اأن�ش�ه� اأبدا م� حييت .جل�شت على
�شخرة اأت�أمل امل�شهد واأراجع ال�شور يف
خميلتي واأح�ش بقلبي ينوء مب� اأح�ش�شت
وم� اأ�شعت وندمت عليه .كنت قد بداأت
اأفقد براءتي وره�فتي ،وقبل عمري اأكرب
واأ�شيخ.
جل�شت على ال�شخرة اأت�أمل بحرية
الزنبق تتلون ب�ألوان ال�شفق و�شكون الكون
وهداأة الع�ش�فري مع حلول امل�ش�ء واأن�
وحدي اأبحث عن �شيء ،اأبحث عن وجه،
اأبحث عن ذاتي يف ذاتي .م�ذا �ش�أكون؟ م�ذا
اأفعل؟ م�ذا اأح�ش؟ م� هو دوري؟ كم كنت
ه�مة يف نظري! كنت م� زلت بعد �شبية،
والدني� تدور من حويل ،اأن� يف املركز ،اأن�
قطب الأر�ش.
�شمعت ع�شب� يتق�شف ف�لتفت للخلف.
راأيته يجل�ش على �شخرة خلفي مت�م� .ك�ن
يراقبني واأن� ل اأراه .ع�رش خطوات اأو اأقل
تف�شلني عنه ،ومل اأح�ش بوجوده! األأنه
اعت�د الت�شلل؟ األأنه تدرب على الختب�ء؟
اأم لأين اأن� كنت من�شغلة ب�إح�ش��شي ومل
اأ�شعر به؟
تب�دلن� نظرات غ�ئمة .ك�ن م� زال
حرِن� مني ،واأن� م� زلت م�أخوذة بهدوء
الكون وغروب ال�شم�ش واإح�ش��ش �ش�ذج
ب�أهميتي ودوري يف الكون وبحثي عن
ذاتي يف ذاتي .انتظرت اأن يتخلى عن
موقعه ويقرتب مني ،لكنه ظل مك�نه ينظر
اإيل وينتظر مني اأن اآتي اإليه واعتذر منه.
رمب� اأح�ش ،حني ت�ش�ءلت عمن امل�شوؤول
عن الأخط�ء اأين اأجتنى واأتهمه .ورمب�
اأح�ش ،وهو ي�رشح يل �شي�ع امل�شتقبل
والثورة ،اأين تخليت عن حبي لأنه �ش�ع
وخيب اأملي .ورمب� اأح�ش اأنه اأ�شعف لأنه
اأفقر .ورمب� اأح�ش اأنه ذليل واأن� قوية .كل
ال�شكوك �ش�ورتني واأن� اأراه ل يتحرك،
والدني� �شكون وال�شم�ش تغيب.
اأخريا تن�زلت عن موقعي واقرتبت
منه .وبدون كالم ،اأف�شح يل مك�ن� قريب�
منه على �شخرته .جل�شت ب�شمت ومددت
يدي اأبحث عن يده فتلق�ه� ورفعه� اىل
�شفتيه وقبله� ف�أح�ش�شت دموعي تتدفق

ل �شيء ،جمرد ل �شيء.
قبل يدي ي�شت�شمحني .و�شع راأ�شه
يف ح�شني وبكى علي وعلى نف�شه ،وهذه
املرة بال خجل .بكى وبكى واأن� بكيت واأن�
اأق�شم اأين لن اأن�ش�ه طوال حي�تي و�ش�أظل
نف�ش يف �شدري.
وفية على عهدي م� ظل ٌ
�ش�أظل له ،و�ش�أنتظره ،ولن اأكون لرجل
غريه.
رفع راأ�شه وم�شح دموعه وق�ل يل:
 اأنت �شغرية.قلت له واأن� اأم�شح دمعي بطرف ثوبي:
 واأنت �شغري.ابت�شم ب�أ�شى وق�ل بح�رشة:
 اأن� �شغري لكني كبري .بداأت اأ�شيب واأن�اأقل من الع�رشين ،لكني تعلمت من الثورة.
�ش�أك�فح يف الدني� حتى اأ�شل ،لكني الآن
ل اأعرف كيف .واأنت حي�تك هي حي�تك.
ل �شيء تغري يف حي�تك ،دارك مدر�شتك
واألوانك .كل م� اأمتن�ه اأن تكوين �شعيدة
بحي�تك.
ت�شبثت به:
 لن اأكون �شعيدة بدون ربيع.قبل يدي ث�ين مرة وث�لث مرة ثم
جبيني ،و�ش�ألني وهو يف�رق:
 لن تن�شيني؟�شممت يدي اإىل �شدري وقلت ك�شالة
قد�شية:
 -كيف اأن�ش�ك؟ اأنت ربيعي!

رغم� عني .بداأت اأن�شج من اأعم�قي واأقول
اإن اهلل لن ين�ش�ن� لأ ّن� �شغ�ر واأبري�ء ومل
نفعل مع�شية ول خطيئة .مل�ذا ي� رب
تع�قبن�؟ مل�ذا ي� رب تر�شى ب�لظلم؟ مل�ذا
نعي�ش ونتعذب ونرى النك�ش�ت والفواجع
ون�شمع ونح�ش ونت�أمل ول ن�شتطيع اأن
نفعل �شيئ� ينقذن� من هذا الظالم؟ مل�ذا ي�
رب؟
التفت اإليه وك�ن يبكي .مي�شح دموعه
ب�شمت وخجل ويدي م� زالت على
�شفتيه .دموعه ت�شيل على كفي واأح�ش
به� تل�شع جلدي وحترق قلبي لأين اأراه
مثلي �شعيف� ،اأ�شعف مني .هكذا كن�،
ط�ئرين �شغريين ح�ئرين �ش�ئعني نبحث
عن هدف وعن معنى ونحب احلي�ة ،لكن
احلي�ة اأق�شى واأظلم ،فم�ذا نفعل؟
ح�ولت اأن اأوا�شيه واأعيد اإليه الأمل
واحلم��شة .قلت له اإن م� حدث لي�ش نه�ية
الدني� والكون لأن الأبن�ء �شي�أخذون مواقع
الآب�ء .ووا�شلت كالمي بحرقة وحم��ش:
الربكة فيك وب�أمث�لك .اأن� معك� ،ش�أكون
معك لنعي�ش مع� ومنوت مع�� .ش�أكون
معكم يف اجلب�ل والودي�ن وكهوف املح�جر
والأحرا�ش� .ش�أكون معكم حتى املوت.
قلت ذلك واأن� اأهتز من احلم��شة
والنفع�ل ،ف�أم�شك بيدي الثنتني والتفت
اإيل بك�مل وجهه وظالل ال�شم�ش الغ�ربة
بداأت ت�ش ّوده ،وق�ل كالم� لن اأن�ش�ه .ق�ل اإن
كالمي كالم عواطف .اأمني�ت قلب �شبية
�شغرية ل تعي�ش يف الواقع بل ب�لأحالم.
و�ش�ألني بجدية تك�د تنقلب اىل �شخرية:
اأنت يف اجلب�ل؟ اأنت يف الكهوف واملح�جر؟
هل تعرفني كيف كن� نعي�ش؟ هل تعرفني
كيف نق�تل؟ هل تعرفني كيف نط�رد؟ هل
تعرفني اأين كن� نن�م وكيف نن�م؟ كن� نن�م
على الرتاب بني احل�رشات والزواحف،
واأحي�ن� نن�م ببطون خ�وية بدون ع�ش�ء.
هل تقدرين على ذلك؟ اأن تكوين فردا
من�؟ بعيدا عن الن��ش والأق�رب؟ انحلت
الثورة من الداخل ،وم� ع�د ب�إمك�نن� اأن
نتجمع .كل فرد من� ب�ت يبحث عن خمرج
خلال�شه .واأمث�يل الآن بال خمرج .ل م�ل
ول اأر�ش ول عمل ول م�شتقبل .فم�ذا
لدي لأعطيك؟ ل �شيء لدي اأعدك به لأقول
ب�شدق انتظريني ،كوين يل وانتظريني.
وه� اأن� اأقول ل تنتظري لأين �ش�أهج من
هذه الأر�ش واأبحث عن اأر�ش توؤويني .اأن�

اجلزء الثاين

"طريق املحبة" وقفت فج�أة وق�ل
املذيع بعد دق�ئق من �شمت مريب :خلل
فني ب�شبب انفج�ر قطع الإر�ش�ل .فهرع
النج�ر واحلداد والكهربجي وهربوا من
الدار .تركوا اأدواتهم متن�ثرة يف كل مك�ن
ورك�شوا ليختبئوا يف بيوتهم قبل الإغالق
ومنع التجول والتفتي�ش ،وبقيت وحدي
اأتنقل بني الزواي� املهجورة والغرف
الف�رغة املدهونة واأعيد الأدوات لأم�كنه�
واأعلّي �شوت املو�شيقى حتى اأ�شعر اأين
يف الدار ل�شت وحيدة واأن النفج�ر ل
يعنيني.
لكن الطرق على البوابة احلديدية
اأخرتق اأذين رغم اجله�ز املتطور وخممل
فريوز .فتحت البوابة واأن� اأتوقع الأ�شواأ،
وحمدا هلل مل يكن اجلي�ش ول النج�ر كع�دته
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ول ي��شمني .ك�ن رجال غريب� ب�شك�شوكة،
كبريا ب�ل�شن� ،شعره اأبي�ش ،بنظ�رات
طبية ،وقمي�ش اأمريكي بك�روه�ت وجينز
اأزرق لونه ب�هت ،وهيئة تدل على اأنه
موظف اأجنبي متطوع يف اإحدى املوؤ�ش�ش�ت
الأوروبية التي متالأ البلد لت�شعفن� ،ول
ت�شعفن� ،لكنه� اأف�شل من ل �شيء.
توقعت اأن ميد يده ب��شتم�رة درا�شة
اأو ن�رشة ،لكنه مل يفعل ،بل ظل يحدق يف
وجهي بنظرة غريبة كم� لو ك�ن يطلب
�شيئ� ويخجل اأن يقول .تذكرت الولد يف
اخلزانة �ش�حب ي��شمني ،لكن هذا كبري
ب�ل�شن و�شكله ل يدل على ر�شق حج�رة
ومرتا�ش وخزانة� ،شكله مينحه احل�ش�نة،
كبري ب�ل�شن و�شك�شوكة وقمي�ش اأمريكي
ونظ�رة طبية ،فم�ذا يريد؟
ق�ل الرجل ب�شوت م�ألوف:
 تغريت كثريا ي� ن�ش�ل!قلت بده�شة:
 اإذن اأنت ربيع!من خلف النظ�رة راأيت عينيه هم�
عينيه ،والغنة القدمية يف �شوته ،وطوله
القدمي ،اأق�رش بقليل ،رمب� اأق�رش لأين
ق�رشت اأن� اأي�ش� ب�شبب اله�ش��شة
وان�شغ�ط املف��شل والغ�ش�ريف ،اأو رمب�
لأين كنت اأراه يف ذاك الوقت اأطول بكثري.
لكنه الآن يف طويل اأن� ،و�شعره اأبي�ش وقد
بداأ يخف ،والنظ�رة ،والقمي�ش الأمريكي
راق ،وحذاء كوت�شوك يبدو ثمين�
وجينز ٍ
اأو من الب�لت .لكن �شكله ل يدل على

الب�لت اأو ع�شرية ،ورائحة عطر رجويل
من جفن�شي اأو اأرم�ين ،واأ�شن�نه م�شغولة
بعن�ية لونه� اأبي�ش ،رمب� م�شنوعة من
الفينري اأو الزركون.
ابت�شم وق�ل:
 اأظل يف الب�ب؟فتحت البوابة فتحة �شغرية واأغلقته�
بعد دخوله وم�شيت اأم�مه كي اأقوده اىل
ال�ش�حة حتت اخل�شخ��ش حيث كرا�شي
الب�مبو اجلديدة ومظلة �شم�ش.
�ش�ألته اإن ك�ن يريد قهوة فف�شل ال�ش�ي
وم�ء ب�رد حتى يرت�ح من تعب الطريق.
ق�ل اإنه ك�ن ق�دم� لي�شلم علي حني �شمع
ب�لنفج�ر وبداأ التج�ر يغلقون الدك�كني
والن��ش يتط�يرون مثل الع�ش�فري .وجد
نف�شه حم�شورا يف املدينة ،ف�لطريق اأغلقت
وال�شي�رات اأوقفت ومل يجد اأم�مه اإل
اأن يكمل طريقه اإيل حتى تفرج وتنفتح
الطريق.
بداأت اأ�ش�أله عن ح�له وم�ذا يعمل وم�ذا
فعلت به الدني� منذ النكبة و�شي�ع البلد
والهجرة ثم الحتالل والنك�شة ثم اأو�شلو
ثم غزة ثم الأو�ش�ع الغريبة يف هذا اجلو؟
بداأ يتحدث عن الأو�ش�ع ب�شكل
تقليدي كم� نفعل ،يعني اإحب�ط ،يعني
احتالل ،يعني انحالل ،يعني هزائم،
يعني دم�ر وكوارث ،ثم دخلن� يف �شلب
اجلد واأو�ش�عه .ق�ل اإنه ج�ء من دبي قبل
�شنتني وا�شرتى دارا يف زوات� على �شفح
اجلبل من طبيب ه�جر اىل كندا .الدار كبرية
وجميلة حوله� اأ�شج�ر و�شور و�شي�ج
خوف� من اجلي�ش والت�شلل وبركة �شب�حة
وعدة دومن�ت يزرع فيه� اخل�ش�ر والعنب
والفواكه ويق�شي الأي�م وهو يجرب اأنواع
البذار والف�ش�ئل يح�رشه� من كل مك�ن
ي�ش�فر اإليه.
راآين اأحدق يف وجهه وقراأ يف عيني
عب�رة "من اأين لك هذا؟" ف�أ�رشع يف�رش كم�
لو ك�ن يقدم اأوراق اعتم�ده ويدافع عن
ثروته واأمالكه واأن تلك الرثوة مل تهبط
عليه من ال�شم�ء ومل ي�رشقه� ،بل جمعه�
بعرق جبينه واجته�ده .ق�ل اإنه بداأ حي�ته
رجل مط�بع .تعلم كيف ي�شف احلروف
يف جريدة الزوبعة حني هرب مع خ�يل اأمني
اىل لبن�ن وحزب �شع�دة ،يعني الزوبعة
ال�شهرية يف ذاك الوقت ،وهن�ك تعلم �شف
احلروف� .شف احلروف تطور منذ ذاك

كفن�نة وع�شت حي�تي ب�لطول والعر�ش.
وه� اأن� اأعود اىل داري حتى اأرمم م� اآل اإيل
من اآل قحط�ن.
ك�ن يحدق يفّ واأن� اأحكي وك�أنه يبحث
يفّ عن تلك ال�شبية احل�ش��شة ذات اجلم�ل
والأن�قة ،بنت القحط�ن ،ذات احلذاء اللميع
واأ�رشطة الراأ�ش ،وكيف ق�ل يل يف يوم م�
وهو يراين ب�شندل كوت�شوك وف�شت�ن
�شنع من الطراريح اأن ف�شت�ين القدمي
ك�ن اأحلى .ول بد اأنه يفكر الآن ،كم� اأفكر
اأن� ،اأن ف�شت�ين القدمي ك�ن اأحلى ،و�شكلي
القدمي ك�ن اأحلى ،ووجهي القدمي ك�ن
اأحلى ،وزمني القدمي ك�ن اأحلى .هل ك�ن
يفكر يف ذلك اأم اأتخيل؟
قلت بح�رشة كم� لو كنت اأخ�طب
نف�شي:
 كن� اأحلى!ق�ل بجدية وت�أمل:
 كن� اأ�شغر.قلت بح�رشة:
 كن� اأحنّ ،كن� اأجمل.ق�ل بجمود:
 كن� نحلم.قلت بجف�ء كم� لو كنت اأتهمه:
 اأن� م� زلت.ابت�شم براأفة و�شبّل عينيه:
 هذا لأنك فن�نة.�ش�ألته بف�شول:
 واأنت األ حتلم مثل كل الن��ش؟هز راأ�شه:
 الن��ش ل يحلمون ،فقط يعي�شون ،فقدن�احللم.
 واأنت فقدته؟ق�ل ب�رشعة كم� لو ك�ن يبق ح�ش�ة يف
فمه ك�نت تزعجه:
 اأن�؟ من اأن�؟ اأن� واحد من الن��ش فقداأحالمه واإمي�نه .فقد الت�ريخ .اأن� بعد اأبو
كم�ل واحل�شيني وال�شيخ قحط�ن و�شع�دة
م� عدت اأن� .ذهب الأبط�ل فتيتمن� .بتن�
بي�دق برقعة �شطرجن ول نعرف من
يحركن� .اأهم احلك�م اأم ال�شتعم�ر اأم
غب�ء ال�شعوب اأم الأقدار؟ كل من اآمنت
بهم ذهبوا عني ،م�توا�ُ ،شحقوا ،وكل
الثورات �شحقت ب�لأرجل والب�ش�طري
اأم�م اأعني هوؤلء الن��ش .هوؤلء الن��ش
من اأعطين�هم كل �شيء تخلوا عن� .راأون�
نن�شحق فدا�شون� ،ون�شوا م� كن� وفعلن�.

الزمن ،ومع تطوره تطور هو من �شف
احلروف ب�ليد حتى الإنرتت�يب واملونت�يب
والزينكوغراف والأوف�شت ثم الطب�عة
الليكرتونية والكمبيوتر .وهو الآن لديه يف
الإم�رات �رشكة �شخمة للكمبيوتر واآلت
الن�شخ والت�شوير والطب�عة ي�شتورده� من
كوري� والي�ب�ن والهند واأمل�ني� والربازيل.
ي�شتورد كمبيوترات وبرامج ويت�بع
الثورة التقنية يف كل مك�ن يف الع�مل.
طوال حديثه واأن� اأت�أمله واأفكر كم
تغرين� واختلف ربيع! اأهذا ربيع حفيد
اأم ن�يف ب�ئعة اللنب واخلبيزة وابن خ�يل
ب�لروح ووريث احل�شيني و�شع�دة؟ كنت
قد �شمعت من خ�يلّ اأنهم� حني ذهب� للقد�ش
بعد �ش�نور التقي� بربيع يف مقر قي�دة
الثورة عند احل�شيني بقرية بريزيت.
ك�ن قد التحق ب�حل�شيني وقواته وظل
معه حتى ا�شت�شه�ده يف الق�شطل ،وبعد
الق�شطل ذهب مع اأمني اىل �شع�دة ،وبعد
�شع�دة هرب لكندا ،وهن�ك انقطعت
اأخب�ره .وه� هو الآن ،رجل غني ومربمج
يحكي ب�لويندوز والإنرتنت والكمبيوتر
ويت�شدق بفروع ال�رشكة العمالقة يف
الإم�رات واأولده من زوجة كندية م�تت
لالأ�شف ب�رشط�ن الثدي وه� هو الآن بني
الإم�رات وزوات� ويعي�ش بعيدا عن هذا
اجلو!
ذكرين �شكله وحديثه برج�ل الأعم�ل
يف عم�ن ،ويف كل ع��شمة عربية .هوؤلء
يثريون مللي ونفوري ف�أهرب من جو
التبجح وال�شطحية واأعود جلوي املتق�شف
والطبيعة اأر�شم اأ�شج�را وحوانيت
و�شوارع مر�شوفة ب�لب�عة واحلم�لني
وعرق ال�شو�ش وال�ش�ورم� ووجوه
ن�ش�ء مكبوت�ت منكوب�ت واأطف�ل العلكة
والب�شبو�شة .اأن� فن�نة ،وهو رجل اأعم�ل
متبجح .هكذا �رشن� وعلى هذا منوت،
فم�ذا بقي من هذا العمر حتى نغري؟ وهل
كن� منلك اأداة التغيري لنغري اأو نتغري؟ اأم اأن
الأقدار تقذفن� وتفرفطن� ق�ش��ش�ت ورق
يف مهب الريح؟
�ش�ألني عن ح�يل فو�شفت ب�خت�ش�ر
�شديد م� اآلت اإليه اأحوايل بعد �شتي� .شتي
م�تت واأمي اختفت ف�أحلقني خ�يل مبدر�شة
الراهب�ت حيث عولج يف امل�شتو�شف.
الراهب�ت اكت�شفن موهبتي فدبرن يل بعثة
فنية اىل روم� ،ومن هن�ك بداأت حي�تي
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هل يذكرون ال�شيخ قحط�ن؟ هل يذكرون
اأبو كم�ل؟ هل يذكرون احل�شيني؟ هل
يذكرون �شع�دة لبن�ن؟ هل يذكرون م�
فعلت اأن� وم� فعل اأمث�يل من اأجل احلرية
وال�شتقالل؟ اأن� ي� �شيدتي م� عدت اأعي�ش
اإل لذاتي� .رشيبة الدم دفعته� ،وخدمة
العلم اأديته� ،واأحالم الثورة جربته�،
وطوردت و�شجنت وعذبت و�رشدت ثم
رجلي بعن�دي ،وه� اأن� اأعي�ش
وقفت على
ّ
براحة ت�مة لأين كربت على الأحالم.
*****

بعد يومني على الإغالق ،وكن�
حم�شورين يف حميط الدار ،حكى يل ق�شة
التح�قه ب�حل�شني وكيف اكت�شف ق�شة
اأمي .ق�ل اإنه بعد اأن ترك �ش�نور ذهب حليف�
حتى يعمل يف م�شف�ة البرتول اأو املين�ء،
وهن�ك راأى الإجنليز واليهود والعم�ل
العرب ومدى الإذلل وال�شتغالل .رجع
اإىل �ش�نور ف�أخربته ح�شن� عن احل�شيني
والثورة .ق�لت احل�شيني رجع اإىل البلد
واأرجع الثورة واأججه�� ،ش�رت اأقوى،
�ش�رت اأنظم .م� ع�دت جمموع�ت متن�ثرة
بال تن�شيق ول تخطيط� ،ش�رت قوات
ع�شكرية يف جي�ش اأ�شموه اجله�د املقد�ش،
ون�شحته اأن يلتحق به.
ذهب اإىل بريزيت حيث اأق�م احل�شيني
رئ��شة اأرك�نه .اأوقفه اجلنود .ك�نوا جنودا
ب�لك�كي ومعهم اأ�شلحة وقن�بل .منعوه من
الدخول .حققوا معه وفت�شوه ثم اأمهلوه
حتى ي�ش�ألوا عنه ويت�أكدوا من معلوم�ته.
وقف يف اخل�رج وراأى عدة مب�ين كم�
لو ك�نت عدة وزارات ،وعلى كل واحدة
لفتة ت�شري اإىل الخت�ش��ش ونوع امليدان.
مبنى لالإدارة ،ومبنى ل�شوؤون املوظفني،
ومبنى للمخ�برات ،وث�لث ورابع وخ�م�ش
و�ش�د�ش...يعني نظ�م� ،شبه حكومة،
واحلر�ش يحيطون ب�ملب�ين ول يدعون
اأحدا يدخل اإل بعد متحي�ش هويته اأو قي�مه
بعمل ر�شمي.
ظل واقف� حتت �شجرة ب�نتظ�ر
الت�أكد من هويته ومعلوم�ته .وحني ط�ل
النتظ�ر جل�ش على حجر حتت ال�شجرة
وظل يراقب وهو مراقب .ك�ن يعرف اأنه
مراقب ،لكن الو�شع اأعجبه واأثلج �شدره.
اأح�ش اأن هن�ك قي�دة قوية وتنظيم حقيقي
وجي�ش دف�ع وخم�برات ،اأي تركيبة ت�شبه
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م� يقوم به اليهود ،مثل الوك�لة اليهودية.
وهذا يعني اأن الثورة م� ع�دت جزافية
وع�شوائية وبال نظ�م ول ان�شب�ط� .ش�رت
موؤ�ش�شة ر�شمية� .ش�رت جي�ش� وله ق�ئد،
وب�ش�ئر دولة وطنية.
ظل يراقب على بعد اأمت�ر من مبنى
القي�دة .اأخريا �شمع دربكة وطرق خطوات
و�شكيك �شالح و�شيحة مدوية" :ا�شتعد"،
فتحفز ،وراأى الق�ئد .ك�ن ب�لك�كي
واحلطة ،واأحزمة الر�ش��ش حول �شدره.
مل يتبني وجهه ب�شبب احلطة ووقوفه
يتحدث مع احلرا�ش لكنه لحظ اأنه مربوع
الق�مة ممتلئ اجل�شم .وحني التفت راأى
وجه� و�شيم� ل ّوحته ال�شم�ش و�ش�رب
ع�رشي وب�شمة مرحة ل تف�رق �شفتيه
وعينني م�شعتني ل تتوقف�ن عن احلركة.
ك�ن يحرك يديه وهو يحكي ،وكل اإ�ش�راته
ولفت�ته تدل على رجل دين�مي متحرك.
ب�رشعة غريبة ،وجد ربيع نف�شه يقفز
من مك�نه ويقف على بعد مرت من الق�ئد
ويوؤدي ال�شالم الع�شكري وهو ي�رشخ:
"ج�هز!" اأ�شهر احلرا�ش ال�شالح و�شحبوا
الأزندة ف�ش�ح ربيع :اأن� من ف�شيل ال�شيخ
قحط�ن ،اأن� جم�هد .رفع الق�ئد يده وهو
يبت�شم ويت�أمل ال�ش�ب بده�شة وحذر وق�ل
له :م� ا�شمك ي� �ش�ب؟ من اأين جئت؟ مل�ذا
جئت؟ وكيف و�شلت؟ اأخذ ربيع يعيد م�
ق�له للحرا�ش فو�شع الق�ئد يده على كتفه
وق�ل بلطف :تع�ل معي .اإحك يل م� حل
بكم.
ركب معه ال�شي�رة واأخذ يق�ش عليه
م� ك�ن وم� �ش�ر وم� و�شلوا اإليه .حكى
عن اأبو كم�ل وال�شيخ قحط�ن .حكى
عن اجلب�ل واملح�جر .حكى عن �ش�نور
وزوات� .وحكى عن والده وكيف التحق
ب�لزيبق ،وكيف انفرطت جمموعة ال�شيخ
قحط�ن واأمث�له.
ربت الق�ئد كتفه وق�ل يطمئنه :اأنت
معن� .فق�ل ربيع وهي يدمع :روحي فداك
وفدى الثورة .ق�ل الق�ئد :كلن� الآن جي�ش
واحد ،ل ع�ش�ب�ت ول جمموع�ت ول
فو�شى .قي�دة واحدة وق�ئد واحد وقوات
واحدة للدولة .تق�شم؟ اق�شم .و�شع ربيع
يده على �شدره وحلف اليمني ،فق�ل الق�ئد:
تبداأ تدريبك منذ الغد ،لب��ش ع�شكري،
نظ�م ع�شكري ،ان�شب�ط واأخالق و�شه�دة.
�شه�دة الن��ش و�شب�طك .بدون اأخالق لن

القتلى ودفنوهم ،وظل احل�شيني حتت
البلوطة مهمال من�شي� طوال الليل .ويف
ال�شب�ح مر به بدوي �شمع اأنينه ف�أركبه
على ن�قته دون اإن يعرف هويته وذهب به
اإىل طبيب عربي وممر�شته .املمر�شة ك�نت
وداد القحط�ن ،وهذه الوداد وقفت على
خدمته واعتنت به و�شهرت عليه .وهكذا
ابتداأت ق�شة وداد القحط�ن واحل�شيني ،اأو
ق�شة وداد والق�ئد ،اأو ق�شة احلب املزعومة
بني بطل جنم ،وامراأة نكرة من�شية مل تذق
احلب ومل تعرف اإل الإخف�ق ف�نبهرت ،ثم
اأحبته ،ثم تبعته ،ثم فقدته ف�ختلّت وهربت
لل�ش�م.

نن�شبط ،وبدون ان�شب�ط لن نتحرر .غدا
تبداأ.
بداأ التدريب ،تدريب على ال�شالح،
تدريب على الن�شب�ط ،ودرو�ش يف
الأخالق والت�أدب .ك�ن الهدف تدريب
ال�شب�ب على الن�شب�ط وح�شن اخللق.
الن��ش نبذوا الثورة ب�شبب الفو�شى
والت�رشذم وا�شتغالل ال�شالح لالبتزاز
والت�شلط ،و�رشق�ت واغتي�لت وموؤامرات
ود�ش�ئ�ش .هذا مرفو�ش ،ق�ل الق�ئد ،كله
مرفو�ش وحت�كم عليه .ت�شدد يف ال�شبط
والرق�بة .الكب�ر يراقبون ال�شغ�ر وال�شغ�ر
يراقبون الكب�ر ،ويف اجتم�ع�ت دورية
تن�ق�ش الأخط�ء والهفوات وحت��شب .النفر
يح��شب ويح�كم مهم� ك�ن من�شبه اأو عال
قدره .ل مك�ن للمح�شوبية ول امتي�زات
لأحد على اأحد مهم� ك�ن اأ�شله اأو ف�شله اأو
حمولته وع�شريته .كلن� واحد ،كلن� ثورة،
وم�رشوع �شه�دة اأو دولة.
ثم ك�ن اليوم الذي خ��ش فيه
ال�شتب�ك�ت مع الق�ئد .ويف كل ا�شتب�ك
اأو اإعداد كمني اأو انفج�ر ك�نوا يخرجون
ب�نت�ش�رات مدوية زادت من �شعبية
احل�شيني واجله�د املقد�ش ورج�له
واأنع�شت الأمل ب�ل�شتقالل .ا�شرتد
الن��ش معنوي�تهم و�ش�روا يحلفون
براأ�ش احل�شيني وروؤو�ش جم�هدي
اجله�د املقد�ش .الجنليز جن جنونهم،
فر�شدوا الألوف مق�بل احل�شول على
احل�شيني وروؤو�ش جي�شه .لكن يف يوم،
غدر بهم خمت�ر اإحدى القرى واأعد لهم
كمين� ب�لتف�ق مع الجنليز .دع�هم للغذاء
وبلغ عنهم .ت�أخر الغذاء حتى �شالة
الع�رش وبداأوا يتململون واملخت�ر ميهلهم
ومينيهم ب�أكلة �شهية .وحني ح�رش الغذاء
ج�شه الق�ئد فوجده ب�ردا ففهم اللعبة واأمر
رج�له ب�لن�شح�ب ،لكن الط�ئرات وقوات
الجنليز ك�نت قد اأح�طت بهم ،وك�نت
معركة مب�غتة ف�ج�أتهم .قتل الكثريون
وجرح الكثريون وهرب ربيع مع اله�ربني،
اأم� الق�ئد فقد اأ�شيب اإ�ش�بة ب�لغة جعلته
يتدحرج ويرتطم ببلوطة .اأغ�ش�ن البلوطة
ظللته وحجبته عن الأعني .وحني ج�ء ق�ئد
احلملة الجنليزي يركل املوتى بقدمه بحث�
عن احل�شيني وقواده ،وجد �ش�بط� برتبه
رفيعة ظنه احل�شيني فهرع اىل قواته يب�رش
ب�لن�رش .يف امل�ش�ء ج�ء اأهل القرية وجمعوا

*****

انتظرت اأن يحدثني عن اأمي وق�شة
حبه� املزعومة للق�ئد البطل وكيف اكت�شف
تلك الق�شة واأين ومتى ف�ج�أه� وهي تقبل
يده وهو ن�ئم؟ لكنه مل يفعل .ففي كل
يوم اأعود اإليه اأجده مبزاج خمتلف عن
اليوم ال�ش�بق .يوم اأجده ن�شيط� مبتهج�
مليئ� ب�لأمل والتف�وؤل ،ويوم اأجده ع�ب�ش�
متورم العينني من اأثر القلق وعدم التمكن
من النوم حتى طلوع الفجر اأو حتى
ال�شحى .يوم يقول وهو م�رشق الوجه
ي�أكل بنهم و�شهية اأنن� �شطرن� يف الت�ريخ
اأروع اأمثلة للت�شحية والبطولة ،ويوم
يقول وهو ع�ب�ش الوجه وبنف�ش م�شدودة
عن الأكل يدخن ال�شيج�رة من الأخرى
اأنن� كن� اأ�شواأ ال�شعوب ول ن�شتحق اإل
هذا...وي�شري بيديه حواليه كم� لو ك�ن
يعني الحتالل واحل�ش�ر والكوارث.
وحني زاد احل�ش�ر وتت�لت اأي�م الإغالق
و�رشن� نخ�ف على الأكل اأن ين�شب ق�ل
بتهكم اأده�شني :هل تعلمني اأنن� يف يوم م�
ح��رشن�هم؟ ح��رشن� مئة األف يهودي
يف م�شتعمرات حول القد�ش .ح��رشن�هم
حتى ك�دوا اأن ميوتوا من اجلوع والعط�ش
واخلوف .ح��رشن�هم .يف ذاك الوقت
ح��رشن�هم .قطعن� عنهم امل�ء والكهرب�ء
والإمدادات والتموين والقوافل .نحن فعال
ح��رشن�هم.
مل اأ�شدقه ف�أخذ ي�شف يل كيف فجروا
اأن�بيب امل�ء ولغموا حمط�ت الكهرب�ء
وه�جموا قوافل التموين والإمدادات
ودمروه� وحرقوه� يف ب�ب الواد .ب�ب
الواد هو الطريق الرئي�شية بني القد�ش وتل

10

اأبيب حم�ط بقرى عربية يف املرتفع�ت.
ع�رشات القرى مثل الق�شطل ودير ي��شني
والعيزرية والعي�شوية واللطرون واأخرى،
واأخرى .ك�نوا يرت�شدون للقوافل يف تلك
القرى واأع�يل اجلب�ل وين�شفون م�شفحة
اأو اثنتني يف املقدمة فتتعطل م�شرية الق�فلة.
حينئذ يهجمون على اليهود والجنليز
من كل حدب و�شوب ويفتكون بهم
فيتط�يرون مثل الع�ش�فري ت�ركني وراءهم
امل�شفح�ت والقتلى والإمدادات.
اأغلي له القهوة اأو اأفتح الراديو اأو
اأقدم له طبق� جديدا من البي�ش حتى
ن�شعر اأنن� منر بيوم جديد وحدث جديد.
بي�ش عوين�ت اأو بي�ش ب�جلنب اأو بي�ش
ب�لب�شل والبقدون�ش اأو بي�ش ب�لب�شل
والبندورة .يت�أمل البي�ش ب�لبندورة
ويقول :هذا يذكرين يوم اأكلن�ه بقرية
كذا يف اجلبل الفالين يوم كذا .والبي�ش
ب�لب�شل والبط�ط� اأكلن�ه يف قرية كذا بعد
معركة كذا يف يوم كذا .ثم ينتقل اإىل البي�ش
عند اليهود اأثن�ء احل�ش�ر فيقول فج�أة :يف
ح�ش�ر امل�شتعمرات �ش�ر �شعر البي�شة
عندهم بثالثة قرو�ش ويف قران� ك�ن البي�ش
ب�شعر البال�ش .ثم ينتقل اإىل الر�ش��ش
و�شعر الر�ش��ش .يقول الر�ش��شة يف ذاك
الوقت ك�نت ب�شعر البي�شة عند اليهود،
اأي بثالثة قرو�ش .لدين� الر�ش��شة بثالثة
قرو�ش ولديهم البي�شة بثالثة قرو�ش،
والقر�ش ك�ن يف ذاك الوقت يعني دين�ر يف
هذا اليوم ،يعني البي�شة بثالثة دن�نري،
والر�ش��شة اأي�ش� بثالثة دن�نري .ويحدق
يف وجهي وي�ش�ألني مثل املجنون :اأيهم�
ك�ن الأهم بي�شة واحدة بثالثة دن�نري اأم
ر�ش��شة بثالثة دن�نري؟ ول اأجيب لأين
اأحت�ر ،فعال اأحت�ر .فلو ك�ن لدين� ر�ش��ش
بدل البي�ش يف ذاك الوقت هل كن� نعي�ش يف
هذا احل�ش�ر؟ وهل هذا احل�ش�ر يختلف
كثريا عن ذاك احل�ش�ر؟ وهل �شنظل يف هذا
احل�ش�ر حتى نقوى عليهم ونح��رشهم؟
وان ح��رشن�هم م� يدرين� اإن ك�نوا
�شيقووا علين� ث�نية ونعود من جديد اإىل
هذا احل�ش�ر؟ يعني احل�ش�ر مثل اليويو،
لعبة اأطف�ل ،لكنه� لعبة مميتة ،وهل نظل
مثل الأطف�ل؟
يعود ث�نية للتخريف فيقول �ش�هم�:
اأذاقون� الويل اأولد احلرام ،ونحن اأي�ش�
جنن�هم .بال م�ل ول �شالح جنن�هم،

فكيف لو ك�ن لدين� �شالح مثل البي�ش؟ م�
نفع البي�ش من غري �شالح؟ م� نفع ال�شالح
بال �شلحلك؟ م� نفع الر�ش��ش بال �شلحلك؟
ال�شلحلك يعني ذخرية واأحزمة ر�ش��ش.
ك�ن الق�ئد دوم� ب�شالح و�شلحلك .ك�ن
لديه ر�ش��ش برن �رشيع الطلق�ت ،لكن
اأحي�ن� بال طلق�ت .ورغم ذلك ك�ن الق�ئد
اأ�شطر واحد ب�شنع الألغ�م .يف كل بيت
انتقلن� اإليه ك�ن يقيم خمترب كيمي�ء يجري
فيه جت�رب مهولة على املتفجرات و�شنع
الألغ�م .اأخذ دورات يف اأمل�ني� قبل رجوعه
وعلّمن� �شنع الألغ�م.
*****

اأع�د علي ق�شة املختربات وكيف
ن�شفوا الوك�لة اليهودية و�ش�رع بن
يهوذا مبتفجرات �شنعه� الق�ئد مبختربه،
وكيف ج�ء �شم��رشة ال�شالح لي�شرتوا منه
املع�دلة الكيمي�ئية للتفجريات .املتفجرات
التي �شنعه� الق�ئد يف خمتربه ك�نت اأقوى
من الع�دة بع�رش مرات .اأرادوا معرفة
م� فعل به� حتى ت�شبح اأقوى من الع�دة
بع�رش مرات .لكن الق�ئد �شخر منهم وق�ل
ه�زئ� :اأن� ل اأبيع اأ�رشاري! هذه مع�دلتي
واأ�رشاري.
ونظر اإيل وق�ل م�شتفزا:
 يعني مثلك. مثلي اأن�؟ اأنت ل تف�شني اأ�رشارك وهو مل يف�شاأ�رشاره.
تذكرت م� قلته عن اأ�رشاري ف�بت�شمت
بكربي�ء وتوا�شع .كربي�ء لأنه ي�شبهني
ب�لق�ئد ،وتوا�شع ،لأين اأعرف م� اأن� وم�
هو وزين وم� تزنه اأ�رشاري يف هذا الوقت.
اأ�رشار الق�ئد ك�نت متفجرات يف خمتربات
ومع�رك ك�نت تهز الدني� ،اأق�شد هزت ،واأن�
كلم�ت مثل كلم�ت م�جدة الرومي ونزار
قب�ين وحممود دروي�ش ،جمرد كلم�ت.
وهذه الكلم�ت يف النه�ية ،جمرد كلم�ت.
اأي اأن الغن�ء واملو�شيقى وحتى الألوان ل
حتمل لن� اإل كلم�ت .فم� قيمة الكلم�ت اإذا
قي�شت ب�لتفجريات؟
ق�ل ب�قتن�ع بدا حلظته� كم� لو ك�ن ل
يتزحزح:
 لو مل تكن الكلم�ت ك�لتفجريات ،مل�ذا اإذنكتبن� البي�ن�ت واملن�شورات؟ مل�ذا ن�رشن�
اجلريدة وخ�لك اأمني كتب املق�لت؟

قلت بح�رشة:
 وم�ذا بقي من املق�لت واملن�شورات؟ بقي هذا!وهز اأوراق خ�يل اأمني بيده اليمنى:
 هذا ت�ريخ. ت�ريخ من؟ ت�ريخن� نحن.�ش�ألت ب�أ�شى:
 وهل نحن نحن؟حدق يف وجهي ي�شتطلعني فقلت
بح�رشة:
 هل اأنت ربيع هو ذاك الربيع؟ وهل اأن�ن�ش�ل هي تلك الن�ش�ل؟ وهل اأبو كم�ل
هو هذا الكم�ل؟ وهل ذاك الق�ئد هذا الق�ئد؟
وحتى اأمي وداد ،هل ك�نت وداد هي حق�
وداد اأم تتخيل؟ تقول اإنه� اأحبت الق�ئد
حب� اأفقده� العقل ،فكيف عرفت ،اأو اأين
قراأت؟ اأن� قراأت ومل اأجد م� اأ�رشت اإليه،
فهل راأيت؟ م�ذا راأيت؟ قلت اإنك راأيته�
تقبل يديه وهو ن�ئم ،وقلت اإنه� قبلت
يديه وهو مغمى عليه ،فهل اأنت واثق مم�
راأيت؟ وحتى لو قبلت يديه وهو ن�ئم اأو
مغمى عليه ،فهل هذا دليل على اأنه� اأحبته
وع�شقته وم�تت عليه؟ األ يكون تقبيله�
ليديه اعرتاف� ببطولته وت�شحيته؟ األ يكون
احتف�ء برجولته ونخوته؟ األ يكون امتن�ن�
مل� قدمت يداه من اإبداع�ت وتفجريات؟
تقول اإنه ك�ن مبدع� يف اخرتاع�ته واأنه ك�ن
�شج�ع� ومتهورا يف اندف�ع�ته .اأعطى كل
�شيء حتى روحه ،ن�شي زوجته واأولده
ون�شي اأجم�د ع�ئلته وع��ش يف الكهوف
واملح�جر ،األ ي�شتحق تقبيل اليدين؟ لو
كنت مك�نه� لقبلت يديه.

اأت�شفحه� ،اأقراأ العن�وين وبع�ش ال�شطور،
وحني ل اأجد ذكرا لأمي اأهمله� .عن�وين
كثرية وموا�شيع غريبة ونق��ش�ت
حممومة وو�شف ملع�رك ل حت�شى.
معركة عرتوف ،معركة بني نعيم ،حي
القطمون ،ال�شيخ جراح ،النبي �شموئيل،
الدهي�شة� ،ش�رع بن يهوذا ،املنتفيوري،
�ش�رع ه��شوليل ،ن�شف الوك�لة اليهودية،
ثم ب�ب الواد وع�رشات القرى فوق ب�ب
الواد .اأخريا و�شلت اإىل دم�شق وزعم�ء
القد�ش ،معظمهم هربوا ،جل�أوا لل�ش�م،
والزعم�ء العرب وج�معتهم قرروا الدخول
لتحرير القد�ش وهم يف ال�ش�م و�شكلوا م�
ي�شمى بجي�ش الإنق�ذ.
اأقلب ال�شفح�ت واأقراأ العن�وين
واأتلهف على و�شف حقيقي موثوق به
لق�شة احلب املزعومة ،ق�شة اأمي ،والوجه
الآخر للوجهني .وجه اأمي ووجه الق�ئد،
وال�رش احلقيقي للق�شطل ومن قتل البطل،
زعم�ء القد�ش ،زعم�ء العرب اأم الق�شطل؟
خ�يل يقول اإن الق�ئد اكت�شف اأبع�د
خطة نخ�شون .م� هي نخ�شون؟ من هو
نخ�شون؟ هو اأول يهودي دخل فل�شطني.
متى دخله� ،كيف واأين؟ فوت نوت ،فوت
نوت ،ل تعنيني .لكن اخلطة وا�شمه�
نخ�شون ،كم� اكت�شف الق�ئد من اأعوانه
يف ال�شف�رتني الأمريكية والربيط�نية،
تن�ش على قتل الق�ئد وكل القواد لأن
العرب ل ي�شتطيعون العمل بال ق�ئد .هذا
م� ق�لوا ،اأو م� ق�ل .ق�لوا الق�ئد ب�لن�شبة
للعرب هو البديل عن الوالد ،يعني البديل
عن الراعي لأنهم بال قي�دة مثل الغنم بال
راعي .هذا م� ج�ء بخطة نخ�شون .واأي�ش�
ج�ء اأن اله�غن�ه واأرغون و�شترين مع
الب�مل�خ ،يعني املنظم�ت اليهودية ،بدعم
من الإجنليز� ،شيعملون على اإفراغ القرى
واملدن برتويع الن��ش .يقومون مبذابح
جم�عية فيخ�ف الن��ش ويهربون من
قراهم ومدنهم فيقطنه� اليهود .هذا م� ج�ء
بخطة نخ�شون.
اأقلب ال�شفح�ت حتى اأ�شل ملوقع اأمي.
اأين اأمي؟ اأين الق�ئد؟ كيف اأحبته؟
يقول خ�يل اإن الق�ئد اكت�شف خطة
نخ�شون ،والجتم�ع ال�رشي بني بن
غوريون ومو�شي داي�ن وجولدا م�ئري
ورجل كبري من ال�شتخب�رات الربيط�نية،
وعلى اإثر الجتم�ع فتح الجنليز اأبواب

*****

حملت الأوراق اأبحث فيه� عن اأمي
يف �شه�دة قريب موثوق به ع��ش الأجواء
وع�ي�شه� ،ع�ي�ش اأمي ،عرف عنه� كم�
كرر ربيع عدة مرات ،وعرف عن الق�ئد
والق�شطل واأ�رشار ال�ش�م .من قتل البطل،
اأهم اليهود اأم هي ال�ش�م وزعم�ء القد�ش؟
لكن للحق ،مل يكن يعنيني يف ذاك امل�ش�ء اإل
اأمي .اأردت اأن اأبحث عن اأمي ،عن الوجه
الآخر لأمي ،هل ك�نت ع��شقة وله�نه؟ هل
اأحبته؟ هل اأ�شعفته؟ وهل تبعته لربوع
ال�ش�م والق�شطل؟
اأخذت اأنقب ،اأفتح اأوراق� واأهمله�،
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مع�شكراتهم يف �رشفند ورا�ش العني
ووادي ال�رشار .اأعطوا اليهود الدب�ب�ت
وامل�شفح�ت واملدافع الثقيلة والطي�رات
وفتحوا لهم مين�ء تل اأبيب على و�شعة
ببواخر ت�أتي من رودي�شي� ورو�شي�
واجنلرتا وفرن�ش� وحدود الهند .اجتمع
برج�له والقواد ومن �شمنهم خ�يل الكبري
وخ�يل اأمني م�شت�ش�ر الإعالم وال�شح�فة،
وق�ل لهم اإن املعركة لن ت�شمد ولن ي�شتمر
احل�ش�ر اإذا مل يح�شلوا على اأ�شلحة
ثقيلة وذخرية .الأ�شلحة اخلفيفة و�شغل
الع�ش�ب�ت م� ع�د يفيد ،الجنليز ينفذون
وعد بلفور ،والقن��شل العرب وعدوا بعدم
التدخل يف املعركة اإل بعد انته�ء النتداب
يف  15اآي�ر .لي�ش هذا فقط ،ووعدوا
الجنليز بعدم ت�شليح الفل�شطينيني
وتدريبهم ،ويتو�شطون الآن لدى املفتي،
رمب� بخبث وبالهة ،حتى نفك احل�ش�ر
عن امل�شتعمرات اليهودية ،وهي الورقة
الوحيدة يف اأيدين� .قلن� لهم ،نفك احل�ش�ر
�رشيطة اأن يلقوا ب�أ�شلحتهم ويتوقفوا
عن القت�ل ويعي�شوا معن� كبقية امل�شلمني
وامل�شيحيني �شواء ب�شواء .رف�شوا ذلك،
ق�لوا اإنهم �شعب خمت�ر فوا�شلن� احل�ش�ر.
ق�لوا فل�شطني ك�نت لهم منذ الت�ريخ
فوا�شلن� احل�ش�ر .ق�لوا داود والهيكل
ول نبي اإل مو�شى فوا�شلن� احل�ش�ر.
ن��ش امل�شتعمرات م�توا من اجلوع ،اأكلوا
الأع�ش�ب ،اأكلوا ال�شح�يل واجلرذان� ،رشبوا

عدد 158

 5ت�رشين الأول 2011

م�ء الآب�ر العتيقة وم�شغوا اخلرفي�ش،
ورف�شوا الت�شليم فوا�شلن� احل�ش�ر.
واأن� اأقول ،ق�ل الق�ئد ،ليتو�شطوا اأرواح
الأنبي�ء واملر�شلني فلن نر�شخ ولن نفك
احل�ش�ر .ت�شليم ال�شالح هو املنفذ ،وهم ل
يريدون هذا املنفذ ،يريدون القد�ش ،وحيف�
وي�ف� وكل فل�شطني .دولة يهودية بدون
م�شلمني ول م�شيحيني ،هذا م� يريدون،
دولة عن�رشية فقط لليهود .ونحن نقول
ل دولة عن�رشية ولو م�توا اأو متن� نحن.
موقفن� الآن اأقوى منهم .نحن من�شكهم
من مقتل .نح��رش مئة األف يهودي يف
م�شتعمرات القد�ش .هذه الورقة اإذا �شقطت
�شقطن� معه� .اإن خ�رشن� ب�ب الواد وقرى
املرتفع�ت والق�شطل �شقطت القد�ش ،واإن
�شقطت القد�ش �شقطت فل�شطني .ل بد لن�
من �شالح .علين� اأن نبيع مالب�شن� يف �شبيل
ال�شالح .كل مواطن� ،ش�ب اأو عجوز ،رجل
وامراأة ،حتى العمي�ن ،حتى املقعدين ،حتى
املج�نني وال�شح�ذين واملر�شى والع�ملني
يف امل�شت�شفي�ت واجلمعي�ت وكل فل�شطيني
على وجه الأر�ش عليه اأن ي�ش�هم ويديل
بدلوه حتى ل ن�شعف ونفك احل�ش�ر.
قلبت الأوراق ،قلبت ،قلبت .مل يقل
اأحبت الق�ئد ،مل يقل ع�شقته وم�تت عليه،
مل يقل بكت من ذوب الع�شق ،مل يقل
مغ�مرات وجنون واختالل العقل .لكن
الق�شة �شغلتني ،اأث�رتني ،ق�شة الق�ئد
والق�شطل .من قتل البطل ،زعم�ء القد�ش
اأم زعم�ء العرب اأم الق�شطل؟
ق�ل خ�يل :اجتمعن� ب�لن�ش�ء وقلن� لهن
اإن املوقف ب�ت خطريا .نحن بح�جة للعون
الكثيف ،للعون ال�رشيع .عليهن الت�ش�ل
بن�ش�ء العرب ،جمعي�ت العرب ،واحل�شول
على اأكرث م� ميكن ويف اأ�رشع وقت .الن�ش�ء
جت�وبن لأبعد حد ،لكن امل�شيبة والك�رثة
ك�نت الن��ش .الن��ش اجتمعوا اأم�م اجلمعية
و�شدوا ال�ش�رع وهم ي�رشخون اأين الق�ئد؟
اأين اجله�د املقد�ش والإنق�ذ؟ اأين اجله�د؟
اأين الإنق�ذ؟ ف�نتف�ش الق�ئد وق�ل لن�:
نذهب لل�ش�م ،ح�ل ،فورا ،نذهب لل�ش�م.
نحن �شنموت من غري �شالح .الأخوة
العرب لديهم �شالح ،ن�أخذ منهم.
تركن� القد�ش كقِدر يغلي .ركبن� ال�شي�رة
وربيع ي�شوق مثل املجنون .و�شلن� ال�ش�م
عند املغرب ،يوم  3ني�ش�ن ،اأي قبل النكبة
ب�أي�م فقط .لكن م� حدث بتلك الأي�م ،ك�ن

الروح ،جم�عتكم هن�ك .واأ�ش�ر بيده نحو
جمموعة كهول يلعبون الورق والرند،
فراأيت وجوه� اأعرفه� واأحت��ش�ه�
واأكن له� نفورا طبيعي� ل اأعرف اإن ك�ن
�شببه اختالف اجليل اأم املبداأ اأم الجت�ه
واخللفية .هم زعم�ء ال�شي��شة والق�دة،
ق�دة الأحزاب ،واأع�ش�ء الهيئة العربية
من ك�ن بيدهم الأمر والنهي واملوؤمترات
والعرائ�ش حتى هربوا ،تركوا مواقعهم يف
القد�ش وجل�أوا لل�ش�م بعد اأن ق�شموا البلد
عدة جبه�ت وجعلوا منه� رقعة �شطرجن.
وه� هم الآن يف مقهى ال�ش�م يلعبون الورق
والرند وي�رشبون ال�ش�ي وين�ق�شون
ق�ش�ي� الوطن ويتح�رشون ويت�أففون ول
يفعلون ،بل يفعلون ،اإذ كل واحد مي�شك
بخيوط ي�شد به� من خالل زمل واأجندات
وم�ش�لح.
ع�د الن�دل وابت�ش�مة وا�شعة على
وجهه وق�ل لن� وك�أنه يحمل لن� ب�رشى
�ش�رة اإن الب�شوات يدعونن� ل�رشب ال�ش�ي
والتعرف علين� والطمئن�ن على م� يجري
واأخب�ر القد�ش .ربيع جتهم وانفعل وق�ل
اإنه لن يجل�ش مع هوؤلء لأنه ل يعرتف
بزع�متهم .لكني قلت اإن و�شعن� احل�يل ل
يوفر لن� مثل هذا الرتف اإذ ان مهمتن� هن� يف
ال�ش�م اأن نح�شل على الدعم من اأي ك�ن،
من اإخوتن� العرب اأو الأتراك ،من الأمل�ن
والطلي�ن وحتى ال�شيط�ن ،فم� ب�لك ب�أهل
البلد وزعم�ء القد�ش وهم اأوىل الن��ش مب�
نطلب! وهكذا حت�ملن� على نف�شين� وقبلن�
الدعوة ل�رشب ال�ش�ي وزرن�هم.
ك�نوا  10من اأ�شل  – 12اأع�ش�ء الهيئة
العربية ،اأي �شبه حكومة وطنية تق�وم
النتداب و�شي��ش�ته ،لكن عن بعد ،من
مقهى ال�ش�م ،وكلهم ،كلهم ،ممثلو ع�ئالت
وم�ش�لح واأحزاب ل يزيد عدد اأع�ش�ئه�
عن اأفراد الع�ئلة واأزواج البن�ت والأخوات
والأق�رب .لكنهم يف عرف النتداب وحتى
اليهود ،هم املمثلون والزعم�ء والق�دة
ومن �شكلوا املق�ومة الن�عمة لواجهة البلد
حتى انفجرت ففروا منه� حتى ل ي�ش�بوا
ببع�ش الرذاذ وحلقوا ب�شم�حة املفتي .اأن�
وربيع كن� نتق ّول عن الآخرين اأم�م الق�ئد،
اأي ق�ئدن� ،اإل املفتي ،لأن �شم�حة املفتي هو
عم ق�ئدن� غري اللزم ،يعني عم عمه اأو ابن
عم اأمه اأو ابن خ�ل عمة اأمه .وهو الوحيد
ممن فروا ك�ن ين��رش ق�ئدن� عبد الق�در

ع��شفة جمنونة.

اجلزء الثالث

و�شلن� ال�ش�م عند املغرب .ذهبن�
اإىل الفندق وحجزن� غرفتني ،واحدة لن�
وواحدة منفردة للق�ئد ،ثم خرجن� نبحث
عن مطعم اأو مقهى ن�أكل فيه م� ي�شد الرمق
لأنن� مل نذق الأكل منذ ال�شب�ح وكن� نلهث
ون�شعر ب�لربد .دخلن� اأول مقهى وجدن�ه
يف طريقن� قرب الفندق وك�ن يعج ب�لزب�ئن
ودخ�ن الأراجيل وال�شج�ئر واأ�شوات
الرند وطرقعة احلج�رة تدوي هن� وهن�ك
وجمموع�ت من الرج�ل يلعبون الورق
والط�ولة وي�رشبون ال�ش�ي اأو القهوة
واآخرون ي�أكلون ال�شط�ئر والفط�ئر اأو
حم�ش وفول .انتحين� يف زاوية قرب الزج�ج
حتى نت�أمل امل�رة واأ�شواء ال�ش�م وطلبن�
�شحني حم�ش وفول وكوبي �ش�ي واأخذن�
نراقب م� حولن� ونحن م� زلن� مبهورين
بجو الوئ�م والألفة ونق�رن بني هذا اجلو
وذاك اجلو .هن� ن��ش ي�أكلون وي�رشبون
ويلعبون الورق والرند ويتنزهون
ويعي�شون بدعة وهدوء وا�شرتخ�ء وهن�ك
جو ينه�شه اخلوف والتوتر والن��ش قلقون
على م�ش�ئرهم ول يعرف الواحد منهم اإن
ك�ن نه�ره �شيمر على خري اأم ان انفج�را
�شيقع قريب� منه فيذهب �شحيته هو اأو
اأحد اأفراد ع�ئلته .هن� ا�شتقالل وحرية
وهن�ك انتداب وا�شتيط�ن .هن� حكومة
وطنية وهن�ك حكومة انتدابية معظمه�
يهود ،يهود اجنليز واجنليز يهود ويهود
يهود وحكم انتداب يح�بي اليهود ،عينك
عينك ،ي�أخذ من� ويعطيه لهم ويقول حي�د،
يعطيه لبي�ش ج�ءوا من الغرب ف�ختلط
احل�بل ب�لن�بل واختلط الأبي�ش ب�لأ�شمر
واختلطت لغ�ت رو�شية على عربية على
اأمل�نية وفرن�شية وبولندية ،وبتن� نعوم
يف بحر النفي والغربة ونحن م� زلن� يف
اأر�ش الوطن .لكن� م� زلن� من�شك ب�لزم�م
ونح��رشهم .كن� الأقوى ،حتى ب�ل�شعف
كن� الأقوى ،وح�ش�ر امل�شتعمرات هو
املف�شل والقول الف�شل.
�شمعن� الن�دل نتحدث بلهجة عربية
ف�ش�ألن� من اأين نحن فقلن� من القد�ش.
ابتهج وق�ل ي� حي� اهلل ،اأ�شح�ب ال�شج�عة
والهمة ،اأخب�ركم واهلل ترفع الراأ�ش وترد
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وي�شد معه اأو ي�شد به ،ل لأن ق�ئدن� ميثل
اجت�ه� اجتم�عي� اأو ديني� يتبن�ه �شم�حته اأو
ير�شى عنه ،بل لأنه فخذ اأ�شيل من ع�ئلته،
وقد ب�ت الآن جنم� عربي� يرفع الراأ�ش
و�شورته تظهر يف �شحف ال�ش�م وم�رش
ولبن�ن وال�شعودية ،مع ان ال�شعودية بال
ق ّراء.
ك�نوا يتحلقون حول ط�ولتني
متال�شقتني .عدد منهم يلعبون الورق
واثن�ن يلعب�ن الرند واثن�ن فقط ين�ق�ش�ن
الو�شع ال�شي��شي وهم� يرقب�ن الورق
والرند ببع�ش الربود ،وحني ي�شتد
الوطي�ش ي�شكت�ن ب�شع حلظ�ت حتى
ي�شتقر الو�شع ويتبين�ن النت�ئج ثم
يعودان اىل النق��ش بنف�ش احلم��ش اأو
اأبرد لأن الورق والرند ج�ءا بنت�ئج طيبة
اأو عك�شية .لكن اجلميع ك�نوا ي�رشبون
القهوة وال�ش�ي ،وواحد فقط ي�رشب قيرن
لأن ني�ش�ن م� زال ب�ردا والطق�ش يف ال�ش�م
اأبرد وا ّ
أجف من جو القد�ش ،لكن األطف.
الثن�ن اللذان ين�ق�ش�ن ال�شي��شة
تزحزح� عن مقعديهم� ورفع الواحد
منهم� موؤخرته ب�شع �شنتمرتات عن
كر�شيه وهم� ميدان يديهم� وي�ش�فح�ن�.
ك�ن� يعتربان وقفتيهم� اأو ربع الوقفة دليل
على الحرتام اأو البته�ج اأو التكرمي لأبن�ء
البلد من حملوا معهم اأخب�ره الط�زجة
ورائحته .واحلقيقة اأين م� كنت اأتوقع اأكرث
من ذاك فهم كب�ر ال�شن ونحن �شب�ب ،وهم
زعم�ء �ش�ركوا يف املف�و�ش�ت واملوؤمترات
ونحن نكرة ،وهم منفيون ب�إرادتهم ونحن
م� زلن� على اأر�ش الوطن بال ه�لت النفي

واللجوء و�شخ�ء العرب وموائدهم .كم�
اأنن� ،وهذا الأهم ،نلب�ش الك�كي ونعتمر
احلطة وهم ببدلهم الأنيقة والطرابي�ش
وم�ش�بحهم.
�ش�ألن� من اأين فقلن� القد�ش .وحني قلن�
"القد�ش" رفع الالعبون اأعينهم ومتعنوا
بن� حلظة واحدة ل اأكرث واأحدهم هز راأ�شه
واآخر ابت�شم ب�شمة خفيفة وث�لث غمزين
تعبريا عن ر�ش�ه وتكرميه ،ثم ع�دوا للعب
بنف�ش اأقوى لأن ا�شم القد�ش يحم�شهم،
ورمب� ليثبتوا لن� اأنهم مهرة ول اأحد
ب�لورق والرند يغلبهم.
�ش�ألن� بف�شول اأقرب م� يكون اإىل
التحقيق عم� نفعله هن� يف ال�ش�م؟ �شمت
ربيع ولزم ال�شمت اإعالن� عن نفوره اأو
حرده ،لكني اأن� بحكم موقعي الإعالمي
وال�شحفي فقد ط ّولت ب�يل واأخذت اأ�رشح
واأف�رش .حكيت لهم عن ح�ش�ر امل�شتعمرات
 الورقة الوحيدة ب�أيدين� .حكيت لهم عنخطة نخ�شون واغتي�ل الق�دة واإفراغ
البلد ب�رتك�ب مذابح جم�عية .وحكيت
لهم عن �شالح اليهود وم� اأخذوه من
مع�شكرات الجنليز وح�جتن� امل��شة
ل�شالح حديث ومدافع حتى ن�شتطيع اأن
ن�شتمر مبح��رشتهم ونق�وم .بعد كل
ذاك ال�رشح والإطن�ب ق�ل اأحدهم بلهجة
عت�ب وت�ش�وؤل :اهلل ي�شلح عبد الق�در! مل�ذا
نق�شم البلد اىل جبه�ت؟ جي�ش الإنق�ذ ميثلن�
وجي�ش الإنق�ذ �شينقذن� وجي�ش الإنق�ذ هو
الأجدر.
مل اأ�ش�أ اأن اأذكرهم ب�أن الب�دئ بتق�شيم
البلد اإىل جبه�ت هو ح�رشتهم لأين يف مهمة
ر�شمية اإعالمية �شبه دبلوم��شية وعلي اأن
اأعمل مبنتهى ال�شرب واجلدية على ك�شب

احللف�ء مهم� ك�نوا ،من اأي بلد اأو جن�شية،
فم� ب�لك بزعم�ء القد�ش ،اأع�ش�ء الهيئة
العربية! فقلت لهم اإنن� اأبن�ء البلد ونحن
اأدرى الن��ش ب�شع�ب البلد و�شع�ب القد�ش،
كم� ان القد�ش هي املربط ،وح�ش�ر القد�ش
هو املف�شل ،وق�ئدن� البطل مل يدخل معركة
وخرج منه� اإل مكلال ب�لن�رش بدليل اأن
ال�شح�فة العربية تت�بع مع�ركه واأخب�ره
وت�شع �شورته يف ال�شفحة الأوىل مع كل
خرب.
ق�ل اأحدهم متن�غ�ش�:
 لأن �شكله يعجبهم.وق�ل اآخر مثنيّ�:
 و�شوارب دوجال�ش اأمريكية.وق�ل ث�لث:
 تف�شيل اجل�معة الأمريكية.�شدين ربيع من كتفي واأن� م�شدوه
متجمد ل اأقوى على التنف�ش واحلركة.
وحني راآين ل اأحترك ،رف�ش الكر�شي
ف�رتطم ب�لط�ولة واندلق ال�ش�ي ومت�زجت
حج�رة اللعب والأوراق واختلطت فهب
البع�ش وقوف� خوف� على بدلتهم الأنيقة
من �شيل ال�ش�ي ورذاذه و�ش�ح واحد:
م� به هذا؟ واآخر نهر :اأم� وق�حة! ونظروا
جميع� يف وجهي تعبريا عن الغ�شب والتربم
فوقفت ب�أدب وقلت معتذرا بلب�قة:
 م� توؤاخذون� ،هذا فدائي دمه ح�مي،وراجع للقد�ش حتى يق�تل.

نهرته حتى ي�شمت ف�أ�شمع م� يقول
ق�ئدن�.
ق�ل الق�ئد:
 اأن� كق�ئد ع�شكري يتوىل الدف�ع عن �شالمةالعرب يف القد�ش ل يهمني م� يجري يف لندن
من نق��ش�ت ومف�و�ش�ت .م� دام م�رشوع
التق�شيم ق�ئم� ف�إن القت�ل �شي�شتمر ،ولن
ن�شمح ب�إن�ش�ء دولة عن�رشية ت�شتثني�
كم�شلمني وم�شيحيني� .شتكون دولتن�
مفتوحة لكل الأدي�ن واملذاهب واملعتقدات.
�شتكون دولتن� ع�رشية.
نخزين ربيع وق�ل ب�شوت متهدج:
 هذا هو ال�شبب� ،شتكون دولتن� ع�رشية،هم �شد التحديث واحلداثة ،األي�ش كذلك؟
قلت له ث�ين مرة :اأ�شكت ،ا�شمع ،دعن�
ن�شمع .لكن الق�ئد ك�ن قد اأنهى اللق�ء وق�ل
ب�رشعة:
 اعذروين ي� اأ�شدق�ء ،اأن� مل اأجمعكم اإللأقول اإنن� بح�جة للدعم الفعلي ل ب�لكالم.
�ش�عة احل�شم قد اقرتبت ،واإن �ش�عت
القد�ش �ش�عت فل�شطني ،واإن �ش�عت
فل�شطني �ش�ع العرب ،واإين على هذا
اأ�شهدكم .اللهم ا�شهد ،اإين بلغت.
تلفت حويل وراأيت ال�شحفيني اإم�
حمملقني اأو مط�أطئني يكتبون اأو ل
يكتبون .ك�ن الق�ئد قد ا�شتث�ر حميتهم
واأقلقهم .هم �شحفيون معظمهم �شب�ب
مثقف وذوي اجت�ه�ت قومية ،بع�شهم
يعرفون وبع�شهم ل يعرفون .من
يعرفون ك�نوا يت�أملون الق�ئد ال�ش�ب
مبالب�شه الع�شكرية وي�شتوعبون كلم�ته.
هم يعرفون م�ذا يق�شد ،ويعرفون اأي�ش�
م� يف اجلو الفل�شطيني والعربي من
ت�شقق�ت وانق�ش�م�ت وتخلف ،وينظرون
اإىل الق�ئد ال�ش�ب بقلق واأ�شى خوف� عليه
من الواقع وانتك��ش�ته .ومن ل يعرفون
وتغلبهم الع�طفة والتف�وؤل يتقدمون منه
ي�ش�فحونه ويقبلونه ويقولون له :اأنت
الأمل ،اأنتم الثورة والتحرير والتحرر.
وهم يق�شدون اأن الثورة – كم� ق�ل لهم اأو
م� فهموه – وحدة ل تتجزاأ تبداأ ب�لأر�ش
وتتعدى ال�شطح اىل الداخل ،اأي لب الوطن
وبنيته وتق�ليده ،يعني الع�ئلة والع�ش�ئر،
يعني النفت�ح الديني والتحرر ،يعني
املع��رشة والتحديث .وهو م� ات�شح يل
لحق� اأنه ال�شبب يف هزمية الق�ئد وهزميتن�،
وهذا م� �ش�أ�شفه لحق� حتى تكون التجربة

*****

يف ال�شب�ح ،وك�ن عدد من ال�شحفيني
قد ا�شتج�بوا لدعوتن� ،وقف ق�ئدن� بلب��شه
الع�شكري واحلطة الوطنية حول عنقه
وق�ل بثقة وتف�وؤل:
 الن�رش لن� .ب�إذن اهلل الن�رش لن� .قواتاجله�د املقد�ش ت�شيطر �شيطرة ت�مة على
منطقة القد�ش ب�أكمله� ،كم� اأنه� ت�رشف
على خطوط املوا�شالت اليهودية يف اأريح�
وبيت حلم .م�شري املئة األف يهودي لي�ش
ب�أح�شن من م�شري الألوف من اليهود يف
1
تل اأبيب لأن القت�ل وحدة ل تتجزاأ.
علق ربيع يف اأذين وك�أنه يجيب على
ت�ش�وؤل ك�ن يقلقه منذ ليلة اأم�ش :هذا هو
ال�شبب ،القت�ل وحدة ل تتجزاأ ،يعني
الثورة ل تتجزاأ ،وهذا م� يخيف ح�رشة
الب�شوات ،األي�ش كذلك؟
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وثيقة ت�ريخية مل� حل بن� يف لق�ء ال�ش�م،
وم� �شيحل بن� م�شتقبال يف الأردن ولبن�ن
و�شوري� ،وم� اأفرزته ال�شعودية!
*****

قبل الذه�ب اإىل الجتم�ع ب�لق�دة
العرب وممثلي اجل�معة العربية ح�ولت
اأن اأنوه مب� دار بينن� وبني الزعم�ء يف مقهى
ال�ش�م وم� ق�لوه عن جي�ش الإنق�ذ والتنكر
لن� .قلت له بلهجة لطيفة – قدر امل�شتط�ع -
اأنهم كم� يبدو ل يعرتفون بن� وي�شتخفون
بح�ش�ر امل�شتعمرات ول ي�شتوعبون اأبع�د
خطة نخ�شون .قلت له اإين ف�رشت لهم كل
هذا وذاك لكني مل اأجد منهم اأذن� �ش�غية
ول الت�شجيع والتف�عل .وحني راأيته غري
ع�بئ مب� اأقول قلت له اإنهم اأه�نون� اأن�
وربيع وا�شتخفوا بن� – ومل اأقل له اإنهم
ا�شتخفوا به هو �شخ�شي� و�شخروا منه،
خجلت اأن اأقول ،خجلت وخفت .وقلت
له كيف ق�لوا جي�ش الإنق�ذ ميثلهم ،وهذا
يعني اأنهم لن يدعمون� اأم�م العرب ،بل
رمب� ي�شجعونهم على اإهم�لن� وعدم دعمن�
وبذلك يوطدون النق�ش�م والت�رشذم.
كنت مهت�ج� وحزين� واأك�د اأ�رشق
بدموعي لكني اأق�شو على نف�شي حتى ل
اأنه�ر اأم�م عينيه فيتهمني – كع�دته –
ب�لرقة والنعومة والروم�ن�شية .جتلدت
كثريا حتى اأهيئه مل� اأتوقع اأنه اآت حتى
ل يفقد اأع�ش�به لأين اأعرف اأنه ع�شبي
ونرياين وبكربي�ء ل تعرف التمويه ول
التن�زل .قلت له اإن بع�ش املق�لت والتق�رير
ال�شحفية وال�شور عن املع�رك والبطولت
قد تقنعهم -مع اإين اأعرف اأنهم �شمعوا
وقراأوا ،ورمب� مل يقراأوا ،وهذا م� اأعتقد اأنه
ح��شل .حينذاك التفت اإيل وق�ل �ش�خرا:
يعني نتب�هى مب� نفعل؟ يعني نتب�هى
ب�لواجب؟ مل اأجبه لكني بقيت اأت�أمل ج�نب
وجهه اجلميل واأت�ش�ءل :مل�ذا ل يرون م�
حتت هذا اجلم�ل من قدرة؟ مل�ذا ل يقدرون
كف�ءته واندف�عه؟ كيف ل يفخرون اأنه
منهم؟ لكن املثل املحبط ذكرين األ نبي يف
قومه ف�شمت وكمدت م� اأخفيته.
�ش�ألته عم� ق�ل له املفتي وهل طم�أنه
وف�رش له اأبع�د اجلو؟ هذه املرة التفت
وق�ل منده�ش� :م� بك ي� اأمني؟ اأتظنني ل
اأعرفهم؟ اأن� ابن البلد واأعرفهم .واأ�ش�ف
بعد دقيقة �شمت :اأ�شمت ،ركز ،دعن�
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نحت�ط لنفحمهم.
�ش�ألته بحذر :كيف نحت�ط لنفحمهم؟
ق�ل ب��شم� :الآن ترى ،وحتى ترى ،اإهداأ
وا�شمت.
هداأت و�شمت ب�شع حلظ�ت وح�ولت
البتع�د عن وجهه ،لكني عدت اأت�أمله وهو
ي�شوق ب�رشعة وانتب�ه ويخرج بن� من
و�شط املدينة اىل �ش�حية وهو غ�رق يف
التفكري ويدمدم .التقطت اإيق�ع الدمدمة
وت�رشبت اإيل بع�ش الكلم�ت فعرفت
وتوقعت اأنه ي�شعر .كنت اأعرف اأنه مغرم
ب�ل�شعر والغن�ء واملو�شيقى ،لكني مل
اأتوقع اأنه يف هذا اليوم ،يف هذا الو�شع ،لديه
النف�ش اأو املزاج حتى ي�شعر .ك�ن يتغنى
ب�أ�شع�ر اإبراهيم طوق�ن وعبد الرحيم
حممود واأبو ق��شم ال�ش�بي ،واأحي�ن�
يتغنى ب�أ�شع�ره .ومرة اأو اثنتني اأقراأين
م� كتبه يف الغربة حني ك�ن بعيدا يف العراق
اأو اإيران اأو تركي� .اأقراأين ق�ش�ئده وق�ل يل
هو ي�شحك :حتى تعرف اأن الق�ئد اأي�ش�
�ش�عر .قلت له :يعني تن�ف�شني يف ال�شنعة؟
ق�ل بجدية وت�أمل :وحتى تن�ف�شني ب�لقت�ل
واملع�رك .قلت اأذ ّكره :اأن� رجل قلم! ق�ل
ب�قت�ش�ب وهو يبتعد :لهذا اخرتتك .وك�ن
يق�شد ،اأو م� فهمت اأنه يق�شد ،اأن ال�ش�عر
هو من ي�شعر ،يعني يح�ش ،يعني يعطي،
واأن القي�دة لن تكون اإل ل�ش�عر .ومع اأين
مت�شكك ب�أبع�د م� يق�شد ،اأو م� فهمت اأنه
يق�شد ،اإل ان قوله اأطربني ،عزز اإمي�ين
و�شجعني ،جعلني اأح�ش كم يثق بي،
واأي�ش� ك�شف يل كم وجه� له ،واأن حتت
املق�تل هن�ك �ش�عر.
اأوقف ال�شي�رة اأم�م مبنى مهجور
ب�شف دك�كني مغلقة ب�أبواب حديد .ك�ن
هن�ك بع�ش احلرا�ش ي�أكلون الربتق�ل حتت
�شجرة وك�ن ربيع بينهم ي�أكل معهم .قفز
ربيع حني راآن� واقرتب من� ويف يده ن�شف
برتق�لة مق�رشة قدمه� للق�ئد ف�أخذه�
بدون تعليق وق�شمه� بيني وبينه .وفيم�
هو مي�شغ فهمت الق�شة .هو اأر�شل ربيع
كيف يك�شف خم�زن الأ�شلحة يف املزة حتى
يعرف م� لدى اإخوتن� العرب من �شالح،
وحتى يعرف م�ذا يطلب.
ق�ل ربيع اإن املخ�زن مليئة ب�أ�شلحة
من كل نوع وجن�شية ،فيه� اخلفيفة
والثقيلة ومدافع وقن�بل وذخ�ئر .واأخذ
ي�شف لن� وهو يهدر ب�لفرح والنفع�ل

اأن هذه الأ�شلحة تكفي جي�ش الإنق�ذ
وتكفين� ورمب� تزيد عن ح�جتن� اأو
ح�جتهم .وحتى يثبت لن� م� يقول ن�دى
اأحدهم فج�ء احل�ر�ش وهو م� زال مم�شك�
بربتق�لة ك�ملة مق�شورة .قدمه� لن� وهو
ي�شلم ويرحب بحرارة ويقول للق�ئد اإنه
يت�رشف بروؤيته واأنه ك�ن يحلم بلق�ئه لأنه
فخر الأمة ولأنه قراأ و�شمع عن بطولته.
وهرع نحو اأحد الأبواب وفتحه� وق�دن�
و�شط دغل من الأ�شلحة احلديثة ،جديدة
تلمع ،معظمه� م� زالت بورقته� اأو يف
اخل�شب اأو الكرتون وبفخر واعتزاز ق�ل
اإن ال�شحن�ت الق�دمة م� زالت يف الطريق،
وان ال�شالح �شيت�ش�عف و�شي�شطرون
ل�شتئج�ر خم�زن جديدة لتخزينة م� مل ..
 ونظر اإلين� ب��شم�  -م� مل ن�أخذ ح�شتن�منه وننقذهم من الزدح�م وال�شتئج�ر
ونر ّيحهم.
كل ذلك والق�ئد يتفقد الأ�شلحة والذخ�ئر
وهو يهز راأ�شه ومي�شغ الربتق�لة ويفكر،
ثم يبت�شم للح�ر�ش املتحم�ش ويربت كتفه
ويقول له اإن الربتق�لة ممت�زة ،لذيذة جدا،
ومن اأي نوع ومن اأية جهة ،وهل هي
من ال�ش�م اأم ال�ش�حل؟ وانه م� ك�ن يظن
اأن الربتق�ل ال�شوري ين�ف�ش الربتق�ل
الي�ف�وي بجودته وحالوة طعمه .وا�شتمر
احلديث عن الربتق�ل واملندلين� والليمون
طوال مع�ينتن� لالأ�شلحة والذخ�ئر .ولو ان
اأحدا مغم�ش العينني اأو اأعمى �شمع م� نقول
لظن اأنن� نع�ين خمزن� للربتق�ل ب�أنواعه.
وحني اقرتب بقية احلرا�ش من� و�شلموا
على الق�ئد بحرارة واإجالل يك�د يبلغ حد
التقدي�ش ا�شتدار اإيل وق�ل يل :اأترى م� هو
�شعبن� ي� مت�ش�ئم؟ قلت جم�ري� :طبع�،
طبع� ،واأخذت اأب�رك واأج�مل حتى ركبن�
ال�شي�رة واأن� اأقول طبع� ،طبع� ،ويف جعبتي
كالم واأفك�ر ودوائر ،لكني �شمت وهو
�ش�مت ،وربيع يقود ال�شي�رة ،والق�ئد
ي�شجل يف مفكرته ،ويح�شب ويدمدم
ويدندن.

واملريمية!
راآن� نبت�شم ف�ش�ح من مك�نه ب�شوته
اجلهوري ال�ش�حك:
 ت�شتغيبون من؟اقرتبن� منه وقلت له م� ق�ل ربيع
ف�بت�شم و�ش�أل حمقق� وهو يحدق يف وجه
ال�ش�ب:
ق�ل الق�ئد – اأظل اأقول عنه الق�ئد لأين
اعتدت على ذلك لكنه ينهرن� ويقول  :اأن�
اأبو مو�شى ،اأن� مثل الن��ش ،اأن� اأبو مو�شى.
ق�ل اأبو مو�شى:
 ا�شمع ي� �ش�ب ،وانت ي� اأمني ،اأن� لولزوجتي لكنت معدم� واأفقر منكم .ولول
�شيق الوقت حلكيت لكم ،لكن الآن علين�
الرتكيز .علين� اأن نركز لنفحمهم .عليهم اأن
يفهموا اأن ح�ش�ر امل�شتعمرات هو املدخل.
ل جي�ش الإنق�ذ ول اجله�د املقد�ش ول اأي
جي�ش يغلبهم م� مل من�شكهم من مقتل،
وهذا املقتل.
قلت بقلق:
 اأن� ح�ولت ي� اأبو مو�شى اأن اأ�رشحلزعم�ء القد�ش هذه النقطة وف�شلت مت�م�
مع الزعم�ء ول اأظن اأن الق�دة العرب
اأف�شل منهم.
ق�ل بجدية:
 لكن الق�دة ع�شكريني ،معظمهم،والع�شكريني يفهمون لغة التق�رير
والأرق�م واخلرائط ،وهذه التق�رير
واخلرائط �شتفحمهم.
ق�ل ربيع متهكم�:
 اإن فهموه�.حدق يف وجهين� وبدا اأنه ي�شتوعب م�
نقول ويتفق معن� يف الراأي لكنه يق�وم ذلك
حتى ل يي�أ�ش ويظل مندفع� بدون تردد.
وق�ل بعد فرتة �شمت وهو يفكر:
 كلوا ،كلوا ،يجب اأن نكون اأقوي�ء ولدين�الط�قة واحل�ش��شة فهذا اليوم هو احل��شم.
وراأين�ه مي�شي ب�رشعة ون�ش�ط ،بدون
حطة ،و�شعرة الكثيف منبو�ش� اأو واقف�
كم� لو ك�ن مل مي�شطه اأو تركه مبلول بعد
احلم�م وجف من تلق�ء نف�شه بدون بريل
كرمي ،كم� اأ�شبح م�ألوف� لدى كل الرج�ل،
معظمن� ،لكنه هو ،م�شكني هو! واأح�ش�شت
ب�إ�شف�ق فج�ئي ل اأدري �شببه .اأهو خويف
عليه من اخلذلن والنك�شة؟ اأم لأين تذكرت
م� ق�له حول فقرِه وقد اأنفق م� ميلك على
الثوار واملختربات؟ اأم لأين تذكرت م� ق�له

*****

دخلن� ق�عة الإفط�ر فوجدن�ه قبلن�
هن�ك ،على نف�ش الط�ولة واملقعد ،ي�أكل
منقو�شة ب�لزعرت وي�رشب ال�ش�ي
ب�ملريمية .لكزين ربيع وق�ل ه�م�ش�:
 -هذا مثلن� يحب الزيت والزعرت
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زعم�ء القد�ش يف املقهى خلف ظهره؟ اأم
م� اأتوقع اأن يقولوه اليوم يف وجهه ،وهذا
اليوم هو احل��شم؟
*****

ك�ن قد ن�شحه املفتي بلق�ء الق�ئد الع�م
للقوات العربية قبل الجتم�ع الر�شمي
ببقية الأع�ش�ء وال�ش��شة .اأفهمه اأن هوؤلء
ل يفهمون لغة التق�رير والأرق�م واخلرائط
ول يفهمون م� حل�ش�ر امل�شتعمرات من
قيمة .كم� ان التف�هم مع كل ع�شو على
حدة ،وب�لذات الق�ئد الع�م ،قد يلني املواقف
ويجعلهم ج�هزين لأخذ القرار بدون تلكوؤ.
لهذا و�شلن� مكتب الق�ئد الع�م قبل املوعد
بن�شف �ش�عة وك�ن م� زال مغلق� ،بدون
موظفني ول �شكرتري ول ح�ر�ش .فوقفن�
يف الب�ب ننتظر ربيع وهو يدور حول البن�ء
وي�شعد الأدراج وينزله� بحث� عن البواب
اأو احل�ر�ش.
اأخريا ج�ء ربيع وبواب املبنى خلفه
ب�لبيج�م� وقد و�شع فوقه� معطف� ب�لي�
من خملف�ت اجلي�ش اأو احلرا�ش ،ويف يده
رزمة مف�تيح تطلق رنين� وا�شطك�ك� مع
كل درجة ي�شعده� .ك�ن من الوا�شح انه
ك�ن ن�ئم� و�شحبه ربيع من فرا�شه ،لهذا
ظل م�شدل العينني ل ينظر يف وجوهن� اإم�
غ�شب� من اإزع�جن� اأو خجال من اأن نرى
اآث�ر النوم يف عينيه وجف�ف الريق حول
فمه.
�ش�ألته مت�شكك�:
 اليوم عيد اأو عطلة؟مل يجبني ،لكنه فتح الب�ب وق�ل
بغلظة:
 ل اأحد يجيء الآن .الدوام ال�ش�عة  9ولاأحد يجيء قبل .9:30
�ش�أله ربيع:
 والق�ئد الع�م؟ق�ل البواب دون اأن ينظر اإلين�:
 ال�شكرتري ال�ش�عة  9:30ومدير املكتبال�ش�عة  10والق�ئد الع�م ال�ش�عة .12
 نعم!!�ش�ح ربيع فرن �شوته مدوي� يف خواء
بيت الدرج واهتز �شداه:
 الق�ئد الع�م ال�ش�عة 12؟ موعدن� معهال�ش�عة !9:30
مل يجب الرجل بل فتح الب�ب واأخرج
املفت�ح من ال�شكرة وقفل راجع� من حيث

اأتى ورزمة املف�تيح ترن وت�شطك مع كل
درجة ينزله� .التفت ربيع وق�ل يل بده�شة
وغ�شب:
 الق�ئد الع�م ال�ش�عة 12؟!ق�ل ق�ئدن� خلف ظهري:
 اأدخل ،اأدخل� ،شيبك منه ،هذا ن�ئم.قلت مدمدم�:
 الظ�هر اجلو كله ن�ئم.مل يكن البواب خمطئ� ،اإذ ان قدوم
املوظفني مل يبداأ اإل بعد الت��شعة والن�شف،
ويف الع��رشة �رشف مدير املكتب
وال�شكرتري والآذن ،وبداأن� ن�شم رائحة
القهوة وال�ش�ي ب�لزهورات والي�ن�شون،
والآذن يروح ويجيء بفن�جني القهوة
واأكواب ال�ش�ي والزهورات ،وطبع� ن�لن�
من كرمهم عدة اأكواب وعدة فن�جني
قبل اأن ن�شمع الهرولة ووقع الب�ش�طري
على الأدراج ودخول املرافقني واحلرا�ش
وتكتك�ت ال�شالح وال�شالم الع�شكري
وقرع الأقدام ثم دخل الق�ئد الع�م كم�
لو ك�ن من اأ�شح�ب اجلاللة اأو الفخ�مة.
فوقف املوظفون يف اأم�كنهم وق�ل الواحد
بعد الآخر ب�شوت ذليل متهدل� :شب�ح
اخلري �شيدي� ،شب�ح اخلري �شيدي،
�شيدي� ،شيدي� ،شب�ح اخلري ،ومل يقل
هو �شب�ح النور اأو �شب�ح الفل لأي منهم.
وانتظر من� وهو ي�شملن� بنظرة كرمية اأن
نقول له �شب�ح اخلري اأو �شيدي فلم نقل،
بل وقفن� بتهذيب واحرتام وانتظرن� منه
اأن يقول لن� �شب�ح اخلري لأنه هو الداخل
علين� ول�شن� نحن ،وهو املت�أخر اأكرث من
�ش�عة ون�شف ول�شن� نحن ،وهو من حدد
املوعد وتوقيت ال�ش�عة ول�شن� نحن .وحني
راآن� ج�مدي الوجوه بال ترح�ب ول نف�ق
ول �شيدي ق�ل مبت�شم� بال حرارة وك�أنه
فوجئ بوجودن� يف هذا الوقت:
 اأنتم هن�؟ اأهال ،اأهال.ثم التفت كي ل نرى حمرة عينيه
وانتف�خ النوم يف اأوداجه ون�دى ب�شوت
جملجل:
 ي� اأبو حممود اأين القهوة؟ ه�ت قهوةو�ش�ي للبهوات.
ق�ل ق�ئدن� وهو يجل�ش مك�نه حيث كن�،
يف مكتب ال�شكرتري اأم�م مكتب الق�ئد الع�م
مب��رشة:
 �رشبن� القهوة و�رشبن� ال�ش�ي من �ش�عةون�ش.

الآن يف موقع القوة ،جوعن�هم ،وبداأوا
ي�رشخون وي�شتنجدون ويتوا�شطون،
و�رشتوك ي�شيح يف جمل�ش الأمن اأن
امل�شتوطنني اأكلوا الأع�ش�ب ،وبداأوا
ير�شلون القن��شل ورج�ل الدين كي
نتف�هم ،لكن� نقول يلقون ال�شالح اأول ثم
نتف�و�ش ونتف�هم .اأترى ي� ح�رشة الق�ئد
م� فعلن�ه؟ نحن فعال دوخن�هم.
ق�ل الق�ئد الع�م وهو م� زال ينظر اىل
اخلريطة ول يلتفت اىل وجه ق�ئدن� حتى ل
يراه:
 طيب ،عظيم ،هذا جيد.ق�ل ق�ئدن� وهو ي�شري اىل حزمة امللف�ت
والتق�رير:
 وهذه التق�رير والإح�ش�ءات والأرق�مكله� مدققة مدرو�شة وراجعته� بنف�شي
اأول ب�أول وم� عليك اإل اأن تلقي نظرة
عليه� لرتى كم هي مرتبه م�شبوطة .كل
التف��شيل موجودة ،كل الأ�شم�ء والأرق�م
والعن�وين ،كل �شيء ،كل �شيء .كل م� هو
هن� مدقق وم�شبوط اأن� راجعته ،تف�شل
انظر.
�شحب الق�ئد الع�م كر�شي� وجل�ش حول
الط�ولة وهو ينظر اىل اخلريطة بتمعن ومل
يتطلع اىل امللف�ت والتق�رير وق�ل بربود:
 طيب ،عظيم ،جيد ،جيد.واأخذ يتبّع ب�شب�بته فوق لون البحر
الأزرق وي�ش�أل بف�شول:
 واأين ي�ف�؟اأ�ش�ر ق�ئدن� ب�أ�شبعه:
 هذه ي�ف�. واأين حيف�؟ هذه حيف�. وتل اأبيب؟ هذه تل اأبيب بجوار ي�ف�.رفع راأ�شه وق�ل م�شتطلع�:
 ومل�ذا ل حت��رشون تل ابيب بدلالقد�ش؟
 لأن م�شتعمرات القد�ش بو�شع اأ�شعف،واإمك�نية حم��رشته� ب�إغالق ب�ب الواد
وقران� فوقه� يف املرتفع�ت ،من الن�حية
العملية اأي�رش واأ�شهل.
ق�ل الق�ئد الع�م مت�أمال اخلريطة
بتمعن:
 ي�ف� على البحر. نعم على البحر. -وهي مين�ء.

مل يعلق الق�ئد الع�م ومل يلتفت بل دخل
املكتب ك�لط�وو�ش وهو يقول وظهره لن�:
اأهال و�شهال �رشفتوا .وانتظر من� اأن نلحق
به ،فلم نفعل ،وبقين� جلو�ش� ننظر اإليه من
موقعن� وهو يجل�ش على الكر�شي الدوار
ويفتح اجلوارير ويخرج اأ�شي�ء ويدخل
اأ�شي�ء وعلى وجهه �شيم�ء اجلد والأهمية.
وبعد دق�ئق نظر اإلين� من مك�نه وعلى
وجهه عالمة ا�شتفه�م اأو تعجب فلكزين
الق�ئد وق�ل يل :قم ي� اهلل بن� ،اأمرن� هلل.
ودخلن� ،هو واأن� ،وبقي ربيع ينتظرن� عند
ال�شكرتري بتجهم.
اأ�ش�ر لن� بيده اأن جنل�ش يف املقعدين
اجللديني اأم�م مكتبه ،لكن ق�ئدن� توجه
فورا اىل ط�ولة الجتم�ع�ت الفخمة وفرد
اخلرائط والتق�رير وق�ل ب�أدب وجدية
وهو ي�شري بيده:
 اإذا تكرمت.بعد حلظة �شمت وتفح�ش ،خرج الق�ئد
الع�م من وراء مكتبه ،واقرتب من الط�ولة
وهو ينظر اىل م� ك�ن مفرودا اأم�مه بنظرة
ب�ردة م�شت�ءة وق�ل بلهجة منده�شة:
 م� هذا؟ح�ول ق�ئدن� اأن يكون �شبورا ومهذب�
وحمرتم� لأنه ،كم� ك�ن يقول لن� ،احلق
العيّ�ر لب�ب الدار ،والعربة يف الثمرة
والنت�ئج ،واملحت�ج ذليل حتى لأهله .وه�
نحن اأذلء اأم�م اأهلن� ،اأو من ميثل اأهلن�،
وال�شلطة الأعلى والأهم من اأهلن� لأن بيده
الأمر ،وخم�زن الأ�شلحة ،وم� يقول هو
القول الف�شل واحل��شم.
بداأ ق�ئدن� ي�رشح وذاك ينظر ويتفرج
ويت�بع يد ق�ئدن� وهي ت�شري اىل اخلريطة
ويقول بحم��ش:
 هذه هي القد�ش ،وهذا ب�ب الواد ،وهن�الق�شطل ودير ي��شني والعيزرية وهذه
م�شتعمرة كذا وتلك م�شتعمرة كذا ومن
هن� ،من ب�ب الواد متر قوافل التموين
ومنعن�ه� ،اأغلقن� الطرق كله� ،كل الطرق،
حتى الطرق الرتابية اأغلقن�ه� مبت�ري�ش
وحواجز ،وال�ش�رع الرئي�شي بدب�ب�ت
لغمن�ه� وح�شن� املرتفع�ت ب�ملج�هدين
واأبن�ء القرى ،كل القرى ،اأه�يل القرى كلهم
معن� ،رج�ل ون�ش�ء وحتى الأطف�ل هم
معن� وحتت الندهة ،لكن ال�شالح ،م�شكلة
ال�شالح والذخرية ،هذه م�شكلة ،م�شكلة
امل�ش�كل ،وبدونه� ُيخرتق احل�ش�ر .نحن
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 نعم مين�ء. وتل اأبيب؟ اأي�ش� مين�ء؟ ومين�ء حيف�؟ مليء بقوات الجنليز. لكن القد�ش لي�شت على البحر ولي�شتمين�ء.
 القد�ش ي� ح�رشة الق�ئد الع�م لي�شت علىالبحر لكن اأهميته� معروفة ،من ن�حية
دينية وت�ريخية ،اأنت تعرف ،كم� اأنه� قلب
البلد ،قلب فل�شطني ،لهذا اأح�طوه� ب�شوار
امل�شتعمرات ،اأترى هذه وهذه وهذه...
ق�طعه الق�ئد الع�م:
 طيب ،طيب ،لكني حتى الآن غري مقتنعمبخططكم وبهذا احل�ش�ر واأحبذ ح�ش�ر
تل اأبيب لأنه� قريبة من ي�ف�.
نظر اإيل ق�ئدن� وكنت اأجل�ش على مقعد
ل�شق احل�ئط واأنظر اىل الإثنني اأم�مي واأن�
مكتئب وقلبي مظلم .ظالم يف قلبي واأم�م
عيني لكني اأرى وا�شمع واأفهم م� يدور،
والق�ئد يرمقني خوف� من ت�ش�وؤمي وم�
�ش�أقول بعد اجلل�شة ،لكنه ك�ن بح�جة
ملن ي�ش�ركه اإح�ش��شه ف�بت�شمت له ،لكن
ابت�ش�متي كم� يبدو ك�نت مرة ،فزاح عينيه
عن وجهي وع�د يركز على م�رشوعه واأن�
اأهم�ش ب�رشي :ي� رب ،ي� رب! ويبدو اأن
الرب �شمع ندائي اإذ بداأ الأع�ش�ء ب�لتوافد
فوجده� الق�ئد الع�م فر�شة ممت�زة كي
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يهرب من اإحل�ح ق�ئدن� ومن هذا اخلليط
املعقد من الأ�شم�ء لقرى ومدن �شمع عنه�،
اأو مل ي�شمع ،واأكوام امللف�ت واخلرائط.
*****

مل يرق للق�ئد الع�م عدم فهمه .اأح�ش
ب�لغ�شب  -ورمب� ب�حلقد – لأنن� اكت�شفن�
مدى �شح�لته وجهله .ظل متجهم
الأ�ش�رير رغم الرتحيب والب�ش��شة يف
وجوه اأ�شح�ب املع�يل والعطوف�ت ،ممثلي
اأع�ش�ء اجل�معة العربية ،وظل ين�ديهم ي�
ب�شوات وي� بكوات وهو ي�شري اىل املق�عد
اجللدية حول الط�ولة الفخمة املخ�ش�شة
لالجتم�ع�ت امل�شريية .وفورا ،قبل اأن
ت�شخن مق�عدهم ،ن�دى ال�شكرتري حتى
ين�دي اأبو حممود ليح�رش القهوة وال�ش�ي
والزهورات ب�رشعة الربق لأن الجتم�ع
ه�م جدا ،واجلميع بح�جة لل�شح�شحة
قبل عقد الجتم�ع لأن م�شري القد�ش
وك�مل فل�شطني ل ي�شتطيع النتظ�ر،
ف�لو�شع خطري .وتف�شلوا القهوة وال�ش�ي
ي� ح�رشات ،وتف�شل ي� عزيزن� عبد الق�در.
ق�ل له "عبد الق�در "،هكذا ح�ف من غري
ب��ش� اأو بيك اأو �شيد ،ورفع الكلفة على
اعتب�ر اأن عبد الق�در هو فعال عزيز ول
يتمتع ب�لب�شوية والبكوية ول هو �شيد.
وبرح�بة �شدر وحم��ش واجته�د منقطع
النظري بداأ ق�ئدن� ي�رشح الو�شع بحرارة
وهم يت�بعون اإ�شبعه على اخلريطة،
واأحي�ن� م�شطرته لأنه ا�شتبدل اأ�شبعه
مب�شطرته ،كفه الكبرية ك�نت تغطي اأ�شم�ء
املدن والقرى وامل�شتعمرات وت�ش�يقهم.
ك�ن ي�رشح وهم ير�شفون القهوة
وال�ش�ي والزهورات ببطء وجمود لأنهم
– كم� عرفن� وكم� هو وا�شح – ملتزمون
بعهد قطعوه لربيط�ني� ب�أل يعطون� �شالح�
ول ذخ�ئر ،واأل يدربون� على حمل
ال�شالح ،واأل يعرتفوا ب�جله�د املقد�ش
وق�ئدن� .لهذا �شكلوا جي�ش� جديدا وقي�دة
جديدة تكون حتت اإمرتهم وت�رشفهم
واحتفظوا ب�شالح جمعوه ب��شمن� وا�شم
فل�شطني وخب�أوه يف خم�زنهم وتعهدوا األ
يتدخلوا يف الو�شع اإل بعد ان�شح�ب قوات
النتداب من فل�شطني .وعليه ،وخوف� من
تقولت الن��ش وال�شح�فة واإر�ش�ء للهيبة
و�شم�ئرهم ،فهم ي�ش�يرون ق�ئدن� عبد
الق�در وي�شتمعون ل�رشحه وهم يهزون

بداأت اأعد من اأول الط�ولة لآخره� .بداأت
ب�لق�ئد الع�م يف قمته� وق�ئدن� يف الو�شط
بني ممثل الأردن بق�ئده� الربيط�ين القدير
غلوب ب��ش� 2وممثل جاللة امللك ف�روق
ع�هل وادي النيل بقطرية الإفريقيني م�رش
وال�شودان ،3وعلى ج�نبي املذكورين
ممثلي لبن�ن و�شوري� .ويف مواجهة هوؤلء
جل�ش كل من ممثل العراق برئي�ش وزارئه
املعروف نوري ال�شعيد 4واىل ج�نبه ممثل
ال�شعودية واآب�ر النفط والأرامكو ،5ثم
اثنني من زعم�ء القد�ش  -من ا�شتقبالن�
رشب�ن� ال�ش�ي يف مقهى ال�ش�م وق�ل عن
و� ّ
�ش�ربي ق�ئدن� �شوارب دوجال�ش وتف�شيل
اجل�معة الأمريكية .كلهم ك�نوا جلو�ش� اإل
ق�ئدن� الذي وقف يف الو�شط منحني� على
اخلريطة الكبرية املفرودة اأم�مهم وبيده
م�شطرة خ�شبية ي�شري به� اىل املواقع
ويتلفظ ب�أ�شم�ء غريبة عن امل�شتعمرات
العربية املحيطة ب�لقد�ش ويف مواجهته�
القرى واخلرب�ت العربية .طبع� مل يكن على
معرفة بتلك الأ�شم�ء واملواقع اإل ممثلين�،
زعيمي القد�ش ،لكن هذين ،كم� تبني لن� يف
مقهى ال�ش�م ،وكم� �شمعن� من خم�براتن�،
هم� وبقية ال�شلة ،هم من �شجعوا اجل�معة
العربية على عدم تن�شيب ق�ئدن� ق�ئدا
للقوات العربية لأنه بنظرهم� ،ش�ب متهور
ومتمرد وخ�رج على العرف والتقليد منذ
�شب�ه ل يلب�ش اإل املبهدل والك�كي ويربي
�شواربه على املو�شة ويقوم بحرك�ت

الروؤو�ش ول يعلقون بنعم اأو ل حتى بح
�شوته وطلب م�ء لي�رشب ويريح اأوت�ره
وي�أخذ نف�ش� .ف��شتغل الق�ئد الع�م تلك
الوقفة ون�دي ال�شكرتري كي ين�دي اأبو
حممود لي�أتيهم بجلبة اأخرى من القهوة
وال�ش�ي والقيرن لأن بع�شهم م� زالوا
ي�شعلون من اأثر الربد ويع�نون ر�شوح�ت
مزمنة والته�ب�ت يف اجليوب والق�شب�ت
منذ بدء ال�شت�ء ،فني�ش�ن م� زال يف اأوله،
وهواء ال�ش�م يف هذا الوقت جليدي ج�رح.
ك�نت الغرفة وا�شعة وط�ولة
الجتم�ع�ت مكتظة ،ومع اجللبة اجلديدة
للقهوة وال�ش�ي والقيرن اأخذت اأراقبهم من
مك�ين – ل�شق احل�ئط – واأح�ول اأن اأدقق
بخلفية كل واحد منهم حتى اأعرف من هو
معن� ومن هو �شدن� ومن يقف على احلي�د
ول ينطق.
ك�نت الط�ولة كبرية جدا ،ف�شلت
خ�شي�ش� لأع�ش�ء اجل�معة العربية
ب�لإ�ش�فة لأع�ش�ء اللجنة الع�شكرية
التي �شكلوه� لت�رشف وتهيئ وتهند�ش
وتخطط وت�شعف وت�شلح ومت ّون جي�ش
الإنق�ذ ،جي�ش العرب وامل�شلمني ،لإنق�ذ
القد�ش والأق�شى والقي�مة وكني�شة املهد
وغري املهد ،وتدمري تل ابيب معقل الغزاة
الط�معني فتطهر جنوب �شوري�  -كم�
اأ�شموه� – وتعيد اجلنوب اىل ح�شن
ال�شم�ل والعروبة بعد تنقيته من الأغراب
وال�شوائب.
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ا�شتفزازية ل ت�شتفز اأقط�ب و�شيوخ
ع�ئلة احل�شيني فح�شب ،بل وبقية �شيوخ
وم�ش�يخ الع�ئالت املقد�شية والن�بل�شية
لأنه قدم لأبن�ئهم النموذج والقدوة وه�
هم يقلدونه ويح�ولون اللح�ق به.
بعد هذه اجلردة لك�مل الأع�ش�ء حول
ط�ولة الجتم�ع�ت لتحرير القد�ش وب�قي
فل�شطني فهمت اأن ق�ئدن� لن ينجح قط ،لن
يقنعهم ،ولن يفحمهم – كم� ك�ن يقول –
ولن ي�أخذ ر�ش��شة ول نكلة من ج�نبهم.
فهم ب�لإ�ش�فة اىل عدم ثقتهم به كنموذج
اجتم�عي اأرعن ومتمرد ،فهو �شي��شي�
يف موقع اخل�شم لربيط�ني� ،بريط�ني�
ال�شديقة اللدودة امل�شتعمرة الودودة،
وهي م� زالت فوق الروؤو�ش وتقمعهم.
ومن ل يح�ش بذاك القمع يربره ويدافع
عنه ويوؤكد اأن مع�داة بريط�ني� �رش م�حق
واأن م�ش�يرته� وتهدئة خ�طره� قد ي�أتين�
ب�لمتي�زات واملن�فع .وعليه ،فقد ك�ن
الجتم�ع �شوري� اأو �شكلي� ،لكن النتيجة
حتمية.
ر�شفوا ر�شف�ت بطيئة من القهوة
وال�ش�ي والقيرن وع�دوا يت�بعون
امل�شطرة اخل�شبية يف يده وي�شنفون الآذان
ل�رشوح�ته.
ق�ل ق�ئدن� بكي��شة ،بعد كل ال�رشح
والتف�شريات واحلم��شة ،اإن كل م� يطلبه
من ح�رشاتهم ومع�ليهم هو اأ�شلحة
حديثة ت�ش�عده على ال�شتمرار يف ح�ش�ر
امل�شتعمرات لأن ح�ش�ر امل�شتعمرات ....
واأع�د الق�شة من اأوله� عن اأهمية ح�ش�ر
امل�شتعمرات وكيف ان اليهود ،بعك�شن�
نحن ،يخ�فون على اأرواحهم واأبن�ئهم
وغري م�شتعدين لدفع الثمن يف �شبيل بلد
لي�شت لهم واأر�ش مل ي�رش�شوا فيه� ول
متت لهم ،واإنهم اإذا دفعوا الثمن ،د ّفعن�هم
م� يكلفهم امل�ل والأرواح واخل�ش�ئر،
يهربون من املعركة كم� النع�ج وب�لت�يل
نحرر اأنف�شن� واأنف�شكم ونخل�ش منهم.
حني ق�ل ق�ئدن� "نحرر اأنف�شن�
واأنف�شكم" راأيت المتع��ش على وجوه
اجلميع – اإل زعيمي القد�ش الذين بداأا
يتع�طف�ن مع م� يقول لأنهم� �شمع� منه م�
يعرف�ن اأنه واقع ومعقول وبعيد كل البعد
عن الرعونة والتهور .بداأا يح�ش�ن ب�ملقلب
الذي �ش�هم� فيه – مع �شلتهم – حني راأي�
الوجوه العربية -الغربية والأجندات

الزائفة والعمل الفج .بداأا يح�ش�ن اأنهم�
اأقرب اىل �شف ق�ئدن� من ممثلي الدول –
�شبه الدول ،وقواد اجل�معة العربية .لهذا،
حني ق�ل ق�ئدن� "نحرر اأنف�شن� واأنف�شكم"
مل ميتع�ش هذان ،بل هزا راأ�شيهم�،
بعك�ش الآخرين الذين تب�دلوا نظرات
ال�شك وبع�ش الغ�شب ،لكن ،ومب� اأنهم ل
يريدون املواجهة وك�شف الأوراق ق�لوا
لق�ئدن� :تف�شل ،اأكمل.
اأكمل ق�ئدن� بنف�ش طويل ا�شتغربته
لأين اأعرف كم هو ع�شبي ونرياين ول
يحب املم�طلة والت�شويف ويخت�ر اأق�رش
الطرق للو�شول لأهدافه .لكني تذكرت م�
ق�له وهو يهدئني ويعلمني :احلق العي�ر
لب�ب الدار ،واملحت�ج ذليل حتى لأهله .وه�
اأن� اأراه يطبق حرفي� م� ك�ن يقول ،لكني
اأعرف اأن النف�ق اإذا ا�شتمر وجمود الآخرين
وعدم جت�وبهم �شتفلت عف�ريته من عق�له�
ويفجرهم .لكنه م� زال
وينفجر يف وجوهم
ّ
يف طور الهدوء وحم�ولة الإقن�ع والإفح�م
وا�شتدرار امل�ش�عر ونخوتهم .ق�ل لهم:
 هذه فل�شطني العربية بني اأيديكم،وال�شعب العربي ين�ديكم لأنكم الزعم�ء
والق�دة وم�شري الأمة مبختلف اأقط�ره�
اأم�نة يف اأعن�قكم .واإين واهلل لن اأتردد عن
و�شع عنقي حتت �شيوفكم اإذا ترددت اأو
ته�ونت اأو ع�شيت اأمرا من اأوامركم .اأن�
جندي من جنودكم ول م�أرب �شخ�شي يل
اإل تخلي�ش الوطن وحترير القد�ش .القد�ش
اجلريحة تهيب بكم .اأنقذوه� ،اأنقذون�
6
فننقذكم.
ق�ل الق�ئد الع�م بفراغ �شرب:
 اأن� ي� عبد الق�در قلت لك اإين غري متحم�شحل�ش�ر امل�شتعمرات واأف�شل ح�ش�ر
تل اأبيب حتى نق�شي على راأ�ش الأفعى
ونحقق ن�رشا ت�ريخي� ومنحقهم.
نظر اإيل الق�ئد ث�نية كم� نظر اإيل اأول
مرة حني اأثري النق��ش حول هذه النقطة
ب�لذات ،وهذه املرة راأيت وجهه يبي�ش
كم� لو اأفرغت دم�ءه من عروقه فبداأت
اأرجف واأح�شب احل�ش�ب لنفج�ره .لكنه
ع�د ومت��شك واأخذ يف�رش للح�شور م�
ك�ن ف�رشه للق�ئد الع�م حول ال�شعوبة
العملية حل�ش�ر تل اأبيب و�شهولة ح�ش�ر
م�شتعمرات القد�ش ،واأن هذا احل�ش�ر

بقلبي يته�وى لأين اأعرف كم هو عزيز
النف�ش ومتمرد ،لكنه ك�ن م� زال يطبق م�
ك�ن يقول حول ذل املحت�ج حتى لأهله.
تهدج �شوته:
 اأ�شتحلفكم ب�هلل ،اأن��شدكم .القد�ش اأم�نةيف اأعن�قكم ،اأنقذوه�.
هب الق�ئد الع�م وقد نفذ �شربه:
 ومل�ذا كل هذا الهتم�م ب�لقد�ش اأن� لاأفهم! لو ك�نت على البحر ل�شتحقت،
لكنه� لي�شت على البحر .لو ك�نت على
البحر ل�ش�عدن�ك واأعطين�ك ،لكنه� لي�شت
على البحر ول هي مرف�أ.
اأن� �شعقت ،وق�ئدن� �شعق وجمدت
عين�ه واهتز �ش�رب�ه واأ�ش�به اخلر�ش
ومل ينطق .مل يكن يظن اأن الغب�ء واجلهل
والعبثية قد ي�شلوا اىل هذا احلد .فقد القدرة
على النطق وظل �ش�مت� �ش�حب� ينظر اىل
اأعلى احل�ئط فوق راأ�شي وقد وجد اأن
النظر يف عيني لن ي�شعفه ويخفف عنه،
بل رمب� ي�شتفزه .وا�شل الق�ئد الع�م وقد
وجد يف بع�ش الوجوه ا�شتغراب� و�شكوك�
فق�ل موجه� الكالم لق�ئدن� حتى يفحمه
ب�ل�رشبة الق��شية:
 ي� عبد الق�در ،يبدو اأنكم تخ�فون مناليهود وتقدرون قوتهم اأكرث من الالزم.
نحن نعرف احلق�ئق والأو�ش�ع اأكرث
منكم .لدين� من القوات م� ن�شتطيع به�
الق�ش�ء على اليهود اأينم� ك�نوا ،يف اأي
مك�ن ،ولي�ش فقط يف فل�شطني .دعهم
يحتلون القد�ش وحيف� وي�ف� وكل فل�شطني
ونحن ن�شرتجعه� يف رم�شة عني .لكن الآن،
ل ن�شتطيع الآن ،اأنت ل تعرف الظرف
الآن .نحن نعرف الأو�ش�ع والظروف
واحلق�ئق.
و�رشب على اخلريطة بكف يده وكرر
ث�نية وهو يتلفت يف الوجوه بحث� دعم:
 نحن نعرف الأو�ش�ع واحلق�ئق اأكرثمنك.
�ش�ح ق�ئدن� وقد فقد �شربه
واأع�ش�به:
 اأنت تعرف؟ م�ذا تعرف؟ق�ل الق�ئد متحدي� وقد اأ�شيب يف
كربي�ئه:
 اأعرف كل �شيء ،اأعرف ،اأعرف.انحنى ق�ئدن� وقرب وجهه من وجهه
وهدر فيه:
 -اأنت ل تعرف قراءة التق�رير ول تعرف

م�شتمر منذ اأ�ش�بيع وقد بداأ يوؤتي اأكله
لأنهم بداأوا ير�شلون القن��شل ورج�ل
الدين للتوا�شط ،وان م� علين� اإل اأن نزيد
ال�شغط حتى ننت�رش ون�شحقهم.
ق�ل اأحدهم:
 ومل�ذا ل تزيد ال�شغط؟ ا�شغط كم� تريدونحن معك .ا�شغط وخل�شن� وخل�شهم،
من مينعك؟
 لكني قلت لكم اإنني بح�جة لل�شالحوالذخرية .اأعطون� �شالح� وذخرية واأن�
اأعدكم اأن اأخل�ش على امل�شتعمرات يف
غ�شون اأي�م وبعد ذلك اأتوجه اىل ي�ف�
وحيف� ،وطبع� تل اأبيب ،وقبل  15اآي�ر،
اأي قبل خروج الجنليز من بلدن� ،نكون
قد طهرن� كل املدن والقرى ونعلن الدولة
امل�شتقلة ونقدم طلب� للج�معة العربية
ونلتحق بكم.
 وم�ذا تنتظر؟ خل�شن� ي� اأخي واخل�شمنهم.
 نحن بح�جة لل�شالح! اأعطون� ال�شالحنخل�ش منهم .واإذا ف�شلت بتنفيذ
وعودي اأهدروا دمي ،ا�شنقوين ،ارموين
ب�لر�ش��ش هن� يف ال�ش�م ،يف اأو�شع ميدان
من مي�دين ال�ش�م ،ف�أن� رهني اأوامركم.
وحني وجد جمودا يف وجوههم بداأ
�شوته يرتفع ويتهدج:
 كل م� اأطلبه هو ال�شالح لأن �شالحن�ربدة ل ت�شلح ،كنت
قدمي وذخريتن� ُم ّ
ا�شرتيته� من ال�شوق ال�شوداء يف بريوت
ومن ال�شحراء الليبية ،يعني بق�ي� احلرب
ورومل� .شالحن� قدمي وذخريتن� ب�ردة
ومعظم بن�دقن� ل ت�شلح ل�شيد الع�ش�فري
ور�ش��شن� �شبيه ب�لدمدم .نحن بح�جة
لبن�دق حديثة ور�ش��ش�ت وذخرية
لأن البن�دق والر�ش��ش�ت بال ذخرية
اأ�شبه ب�حلطب وع�شي الرعي�ن ،يعني
املن�جل اأف�شل منه� .نحن بح�جة ل�شالح
وذخرية!
ظلوا �ش�متني ج�مدين بال حراك ول
جت�وب فرفع �شوته درجة اأعلى:
 بعد  15اآي�ر �شتحت�جون لأ�شع�فم� اأطلبه الآن ،وحتى ع�رشة اأ�شع�ف لن
تكفيكم لأن الأوان يكون قد ف�ت ويكونون
قد ا�شتقروا وتثبتوا يف مواقعهم.
جمود و�شمت ،ونظرات متب�دلة
وحرج ووجوم.
بداأ ي�شتعطف وي�شرتحم ف�أح�ش�شت
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قراءة اخلرائط .اأنت ل تعرف اأين القد�ش
واأين حيف� وي�ف� وتل اأبيب .اأحتداك اأن
ت�شري بيدك هذه اأم�م اجلميع اأين تقع
القد�ش وحيف� وي�ف� واأين تل اأبيب.
وا�شتدار بعينيه يف الوجوه حمملق� وقد
فقد كلي� اأع�ش�به:
 اأحتداكم كلكم اأن تقولوا يل هن� ،علىهذه اخلريطة ،اأين تقع عك� و�شفد واأين
ن�بل�ش؟ اأن� ل األومكم بل األومه هو ،وقد
وكلتموه ب�لإ�رشاف على جي�شكم املبجل
الق�بع فوق مزابل جبع ويحر�شه� .هل
تعرفون اأين جبع واأين يقف جي�ش الإنق�ذ؟
جبع ي� �ش�دة بعيدة عن خط ال�شتب�ك 15
كيلومرت ،ونحن جم�هدو اجله�د املقد�ش
على بعد اأمت�ر من امل�شتعمرات ومواقعهم.
نحن و�شطهم ونحيط بهم ونواجههم.
ويومي� ،يومي� ن�شتبك بهم .تريدون
حترير فل�شطني من مق�عدكم؟ واأنت ي�
�شي�دة الق�ئد الع�م تريد ك�شب املعركة من
هن�؟ من مكتب يبداأ الدوام ال�ش�عة 12؟
و�شعت يدي على عيني لأين خفت من
البقية ،لكنه وا�شل ب�شوت مبحوح وقلب
ينزف:
 �ش ّكلتم جي�ش الإنق�ذ بعد اأي�م من ت�شكيليللجه�د املقد�ش ،مع اإين مل اأ�شكله اإل
بت�شجيع منكم .ط�لبتموين بكتب ر�شمية
اأن اأقوم بت�شكيل اجله�د املقد�ش وفرق
وخالي� يف القرى واملدن للمق�ومة ال�شعبية،
ولديكم قوائم ب�أ�شم�ء القواد واملواقع وعدد
م� لدين� من �شالح وذخرية .اأنتم تعرفون
كل ذلك ،وتعرفون اأين اأن� ابن البلد واأعرف
مداخله� وخم�رجه� وكل مدنه� وقراه�
واجلب�ل والودي�ن واملح�جر .ورغم ذلك
اأوكلتم قي�دة جي�شكم لرجل منكم ومل اأقل
ل ومل اأمترد .قلت اآمني واألف �شكر وكرث
اهلل خريكم .لكنكم الآن تنكرون علي حقي
يف اجله�د وتبخلون ب�ل�شالح واأن� يف عز
املعركة ورج�يل ينتظرون ويتحرقون
ويحرتقون يف مواقعهم .م�ذا اأقول لهم
حني اأرجع؟ اأقول لهم تريدون قتلن�؟
تريدون ذبحن�؟ تريدون ت�شليم رق�بن�
لليهود ليذبحون� ذبح النع�ج وقد ب�ت لديهم
الطي�رات والدب�ب�ت وامل�شفح�ت واأ�شلحة
تت�ش�قط عليهم كر�ش املطر من بريط�ني�
وفرن�ش� واأمريك� وحتى رو�شي� وبواخر
العت�د تنقل لهم كل يوم ،كل �ش�عة ،اأ�شلحة
ودب�ب�ت وذخ�ئر ،واأنتم اأخوتن� واأهلن�
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وع�شريتن� تبخلون علين� ببع�ش الأ�شلحة
وهي مكد�شة يف خم�زنكم؟!
ق�ل اأحدهم مهدئ�:
 ل يوجد لدين� �شالح ي� عبد الق�در! اأمناملعقول اأن يكون لدين� �شالح ونبخل به
عليكم.
ق�ل الق�ئد ب�شوت اأخف�ش وقد خجل
اأن يواجههم بكذبهم ويف�شحهم:
 لديكم ،لديكم ،اأن� اأعرف.ق�ل اآخر:
 اأبدا ،اأبدا ،اأنت غلط�ن ،ل يوجد لدين��شالح ،اأنت واهم.
ق�ل حمتدا:
 بل لديكم �شالح وذخرية .لديكمر�ش��ش�ت ومدافع ،لديكم ذخرية ب�لأطن�ن
وكله� جديدة وحديثة.
 من ق�ل لك؟ هذا كذب ،هذا ادع�ءواإ�ش�ع�ت.
�ش�ح ه�درا وهو ي�شحك به�شتريي�:
 اإ�ش�ع�ت؟ اإ�ش�ع�ت! م�ذا تقولون لوقلت لكم اإين راأيت الأ�شلحة يف خم�زنكم،
يف املزة ،وهي م� زالت يف �شن�ديق خ�شب
وكرتون ،م� زالت ملفوفة بورقته� وت�شل
�شقوف خم�زنكم ،اأن� راأيته� بعيني هذه
وع�ينته� واأح�شيته� وهذه قوائم ب�أعداده�
واأنواعه� .م�ذا تقولون؟ اأ�شدق عيني اأم
اأ�شدقكم؟
بهتوا وحملقوا وبع�شهم و�شع يده
فوق عينيه واآخر خب�أ فمه بيده ف�ش�ح
الق�ئد الع�م حمتدا وقد افت�شح الكذب:
 هذه الأ�شلحة لن� ،جلي�ش الإنق�ذ.�رشخ ق�ئدن�:
 م� زلت تقول جي�ش الإنق�ذ؟ واأين هوجي�ش الإنق�ذ؟ اأن� قلت لكم اأن جي�ش الإنق�ذ
م� زال يحر�ش مزابل جبع ،وقلت لكم اإن
جبع تبعد  15كيلو مرت عن خط ال�شتب�ك
ومل يدخل معركة واحدة حتى الآن ،م�
زال ينتظر اأوامركم والأ�شلحة املكد�شة يف
خم�زنكم .جي�ش الإنق�ذ مل يدخل معركة
واحدة حتى الآن ،اأم� نحن ،اأن� ورج�يل ،مل
نرتك قرية اأو مدينة اإل ق�تلن� فيه� ونزفن�
فيه� وا�شت�شهدن� فيه� .من منكم يعرف
م� ذقن�ه؟ من منكم يعرف م� عرفن�ه؟
نحن نعرف البلد ونعرف اليهود ونعرف
الجنليز ونعرف تف��شيل خطة نخ�شون.
قولوا ،قولوا ،من منكم يعرف خطة
نخ�شون؟مل يجبه اأحد .ع�د يكرر:

 اأن� ابن البلد ،ابن مو�شى احل�شيني ،منمنكم ل يعرف م� فعل اأبي؟
هم�ش اأحد زعم�ء القد�ش  ،مل ي�شمعه
ق�ئدن� لكني �شمعت:
 بداأ يت�شدق ب�أجم�د احل�شيني وم� خلّف!وق�ل اآخر:
 ويت�شدق بذكر املج�هدين والفالحنيوكل م� لديه  600مق�تل ل اأكرث!
�شمعه ق�ئدن� فق�ل م�شحح�:
 بل  700مق�تل من ف�شلك ،وهوؤلءال  700مق�تل اأف�شل بكثري من  7اآلف
خم�تل.
ق�ل الق�ئد الع�م مزاودا:
 نحن لدين�  15األف.وق�ل اآخر:
 بل  50األف.7ق�ل ق�ئدن� �ش�خرا:
  50األف وان�ش�ء اهلل ي�شبحون  60األفكعدد القوات اليهودية.
ق�ل الق�ئد الع�م م�شتهجن�:
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  60األف؟ عدد اليهود  60األف ؟ق�ل ق�ئدن� موؤكدا وهو ل ينظر يف وجه
الق�ئد الع�م:
 عدد قوات اليهود  60األف جندي مدربنياأح�شن تدريب وم�شلحني ب�أحدث �شالح
ولديهم قي�دة قديرة وخمطط�ت ،واأهم
خمطط�تهم خطة نخ�شون ،هل تعرفون
خطة نخ�شون؟
اأج�ب الق�ئد الع�م متب�هي� مبعرفته
التي ح�شل عليه� قبل الجتم�ع:
 نعرف ،نعرف.مل يلتفت اإليه وق�ل لالآخرين:
 هو يعرف لأين قلت له عنه� هذاال�شب�ح ،لكنكم انتم ل تعرفون .خطة

نخ�شون ي� �ش�دة هي الت�يل :اأول ،يريدون
اغتي�ل الق�دة مب� فيهم اأنتم هن� يف ال�ش�م.
ث�ني� ،يريدون اإفراغ البلد وتهجيج الن��ش
ب�رتك�ب مذابح جم�عية .ث�لث� ،يريدون
فل�شطني ،كل فل�شطني ،من البحر اىل النهر
ثم اللح�ق بكم حتى الفرات وال�شيطرة
على كل ع��شمة عربية.
اأخذوا يته�م�شون ويهمرون ويهزون
الروؤو�ش ويك�شون الهواء ب�أيديهم ،فق�ل
الق�ئد الع�م و�شط الفو�شى:
 م� هذه املب�لغ�ت والإ�ش�ع�ت؟ تريدتخويفن� وبث الرعب يف قلوبن�؟ اإلعب
غريه�.
 األعب غريه� .طيب خذوا.واأم�شك برزمة التق�رير ورم�ه� يف
وجوههم وهو ي�شيح:
 األعب غريه�؟ هذا فهمكم للجه�د والدف�ععن� وعنكم؟ اأنتم خونة .اأنتم مت�آمرون علين�
وقب�شتم ثمن روؤو�شن� وثمن فل�شطني.
ق�ل اأحدهم وهو يقوم عن الكر�شي اإم�
درءا مل� هو اأ�شوا اأو خوف� من الق�ئد امل�شلح
اأم�مهم:
 نرفع الجتم�ع لنتب�حث:ف�أيده اأكرث من واحد وق�لوا مع� وهم
يفزون عن مق�عدهم:
 نرفع الجتم�ع لنتب�حث.ورفعوا الجتم�ع للتب�حث.
*****

اجتم�عن� الث�ين من اأجل ال�شالح ك�ن
مع املفتي والأمني الع�م ،اأمني اجل�معة
العربية .اأخذن� املفتي اىل مكتبه وق�ل
لن� اإن الرجل األطف من هوؤلء واأذكى
واأنظف .الرجل �شي��شي متعلم ،الرجل
خلوق ومثقف ،والرجل يقراأ ويفكر ولديه
نزعة قومية .قلن� اآمني ،اأح�شن من بال�ش،
ودخلن� املكتب يحدون� الأمل بقلب مفتوح.
ا�شتقبلن� الرجل ب�لأح�ش�ن وع�نق
ق�ئدن� وقبل راأ�شه وهو يقول بحب
وحم��ش:
 رفعت راأ�شن� ي� بطل.فوجئ ق�ئدن� وهو يرى الرجل الكبري
ي�شتقبلن� بهذا احلم��ش والعواطف وق�ل
بخجل:
 اأن� م� فعلت اإل الواجب. بوركت ،بوركت ،والآن ،م� اآخر الأخب�رواأخب�رك؟
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وبداأ ق�ئدن� يق�ش الق�شة من الأول...
ح�ش�ر امل�شتعمرات ،خطة نخ�شون ،ت�آمر
الإجنليز مع اليهود لإخالء البلد وتهجري
الن��ش ،تزويد اليهود ب�مل�ل وال�شالح
والطي�رات والدب�ب�ت والبواخر ،ونحن
لي�ش لدين� م� يكفي حتى ن�شتمر على الأقل
بحرب ع�ش�ب�ت .كل م� نطلبه هو بع�ش
القطع من خم�زنكم ،وبهذا ال�شالح ننهي
الإ�شك�ل لأن ح�ش�ر امل�شتعمرات يوجعهم،
وال�ش�رع اليهودي يتذمر ويط�لب القي�دة
بحل �رشيع ،ونحن م� زلن� مبوقع القوة
لأ ّن� ب�لفعل نخنقهم ،لكن ال�شالح هو
امل�شكلة ،اأرجوك ي� ح�رشة الأمني الع�م،
اأعطون� بع�ش� مم� لديكم يجزيكم اهلل،
وهذا املعروف اأن� لن اأن�ش�ه طوال حي�تي،
هذا اجلميل يف يوم م� �شوف اأرده.
ا�شتغفر اهلل ،ا�شتغفر اهلل ،ق�ل الأمني
الع�م وهو خجل من املوقف ،ومن نف�شه،
ومن الق�دة العرب ،وتعهد ب�لتو�شط لن�
حتى نعود اىل فل�شطني وبيدن� �شالح.
لكن لالأ�شف ،بعد �ش�ع�ت من الأخذ والرد
والته�م�ت يف اجتم�ع دام حتى ال�شب�ح،
خرجن� من الجتم�ع كم� دخلن�� ،شفر
اليدين ،مك�شوري الفوؤاد واخل�طر ،وبدون
�شالح.
*****

الجتم�ع الث�لث من اأجل ال�شالح ك�ن
يوم  5ني�ش�ن ،يف ال�شب�ح الت�يل لالجتم�ع
ال�ش�بق ،ومل نكن قد منن� �شوى �ش�عتني.
اأيقظن� خرب �شقوط الق�شطل ،واأخب�ر
م�شوؤومة عن �شقوط قتلى وجرحى
مدنيني وعدة �شهداء .هرعت وربيع اىل
ق�عة الإفط�ر على اأمل األ جند ق�ئدن�
هن�ك ،ومل يكن .عدن� اىل غرفته فوجدن�
الب�ب موروب� غري مغلق ،والق�ئد مبالب�شه
الع�شكرية كم� لو مل ينم ،اأو ن�م به� ،بدون
احلطة� ،شعرة واقف ،يذرع الغرفة كنمر
ه�ئج .حني راآن� بداأ يهدر وي�رشخ ويقول
هذه بداية النه�ية ،وي�شتم ويهدد ويتوعد.
ا�شتمعن� لنزيفه ب�شمت مطبق واخلوف
والأ�شى يعت�رشن� .وقف قب�لتي ووجهه
يتفجر ب�حلمرة ،وعين�ه كم� لو ك�ن يبكي
اأو يع�ين رمدا ربيعي� ،فط�أط�أت راأ�شي
ومل اأنظر خوف� منه اأو خوف� عليه ،فق�ل يل
ب�شوت ه�در:
 -اطلب يل املفتي والأمني الع�م ودبر يل

اجتم�ع� من حتت الأر�ش.
هرعت اىل التلفون وبداأت اأجري
الت�ش�لت .وبعد اأقل من �ش�عة متكنت
من حتديد موعد لجتم�ع جديد،
وهم�شت للمفتي ب�ل�شم�عة ب�أن و�شع
الق�ئد جدا مقلق ورجوته اأن يكلمه حتى
يهداأ واأل يقوم بعمل خطري مت�رشع .ق�ل
املفتي دعني اأكلمه .فكلمه طويال وحذره
من القي�م ب�أي عمل خمل لأن الو�شع ل
يتحمل .نحن بح�جة لك�شب الآخرين،
ق�ل له ،واأع�د تذكريه ب�لأمث�ل امل�ألوفة
مثل اإحلق العي�ر لب�ب الدار ونريد العنب
ل مق�تلة الن�طور وم� �ش�به .كم� ان ن��شن�
هن�ك بح�جة لقي�دة ترتوى يف مع�جلة
الأمور ومق�تلون� يواجهون اأ�شعب
الظروف بعد الق�شطل ،والبلد بح�جة
حلكمتن� وال�شرب والأن�ة والتدبر .واأنهى
املك�ملة ب�آية قراآنية فراأين� الق�ئد يهز براأ�شه
ودموع �شف�فة يف عينيه ويقول هم�ش�:
اآمني ،اآمني.
بعد دق�ئق من ال�شمت بدت ك�لدهر
قفز عن �رشيره وق�ل لن�:
 ي� اهلل ي� �شب�ب ،ي� اهلل نفطر .نحن بح�جةلبع�ش الط�قة حتى ن�شتمر بهذا ال�رشاع.
هذا اليوم هو احل��شم.
وم�شى اأم�من� فلحقن� به ،واأكلن�
لقيم�ت معدودات و�رشبن� ال�ش�ي ،ثم
توجهن� لجتم�ع جديد ،و�رشاع جديد
من اأجل ال�شالح ،ومن اأجل البق�ء.
ابتداأ الجتم�ع ك�لع�دة ب�لوجوه نف�شه�
وعلى الط�ولة نف�شه� ونف�ش الأجواء،
مع القهوة وال�ش�ي والزهورات والقيرن
والبت�ش�م�ت وامل�ش�فح�ت التي غ�لب� م�
تنتهي ب�لقبل وك�أنهم مل يروا بع�شهم منذ
اأ�شهر ،والق�ئد الع�م بوجه م�رشق و�شعر
مم�شوط وم�شب�شب ب�لربيل كرمي وقطع
ملونة ك�لف�شيف�ش�ء تزين �شدره ت�شري
ملك�نته واإجن�زاته وراعي يف هذا اليوم،
وهو احل��شم ،اأن يزيد عدده� ويربزه�
ب�شكل ملفت حتى يقنعن� ويفحمن� فنغ�ش
النظر عن تي��ش�ته ثم جنثو على ركبن�
نلهج ب�حلمد واأجم�ده.
بعد �رشب القهوة وال�ش�ي والق�ئد
الع�م يت�شدر الط�ولة وب�شمة وا�شعة
على �شفتيه بداأ الجتم�ع .ك�ن من�رشح
الأ�ش�رير ب�شكل ملفت كم� لو ك�ن �شقوط
الق�شطل انت�ش�را له وهزمية ك��شحة

خل�شمه ت�ش�هم يف تثبته حتت قدميه بعد
اأن ُذل وهزم و ُك�رشت عينه.
بداأ الجتم�ع بقول يقطر ب�ل�شم
والت�شفي .ق�ل:
 الآن وقد �شقطت الق�شطل ،قل يل ي� �شيدعبد الق�در) ،ق�ل "�شيد" ل لالحرتام بل
للتنديد( قل لن� بو�شوح اإن ك�ن ب�إمك�نك اأن
ت�شرتجعه� لأنه� كم� كنت تقول هي الأهم
والأقوى بني كل القرى يف املرتفع�ت .قل
لن� بو�شوح ،هل ت�شرتجعه� اأم اأن نقوم
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نحن بذلك؟
احمر وجه ق�ئدن� لكنه مت�لك اأع�ش�به
والتفت عن الق�ئد الع�م وتوجه ب�لكالم
لالآخرين:
 الق�شطل ي� ب�شوات م�أخوذة من كلمة" "castleومعن�ه� ح�شن .بن�ه� الروم�ن
ملنعته� ،وم� زالت القلعة موجودة ولي�ش
من ال�شهل ا�شرتج�عه� ببن�دق اإيط�لية
وتركية واأمل�نية ا�شرتيته� من ال�شوق
ال�شوداء ومللمته� من ال�شحراء الليبية.
هذا طبع� ب�لن�شبة لن� ،اأم� ب�لن�شبة ملن
ل يعرفون طبيعة البلد وم�ش�ربه� فمن
ال�شعب عليهم الو�شول له� لأنهم
يجهلون الدروب املف�شية اىل القمة .اأم�
نحن ،اأبن�ء البلد ،وخ�شو�ش� اأه�يل املنطقة
من املج�هدين ،فب��شتط�عتهم الت�شلل من
بطن اجلبل واخرتاق الدروب اخللفية .واأن�
اأعدكم واأتعهد لكم ب��شرتداده� فورا ويف
اأ�رشع وقت اإذا قدمتم لن� مدفعية وبع�ش
قطع ال�شالح من خم�زنكم .اأن� اأتعهد
ب�حتالل الق�شطل وك�مل امل�شتعمرات
واأقدمه� لكم م�شت�شلمة قبل  15اآي�ر ،واإذا
ف�شلت ح�كموين وا�شنقوين هن� يف ال�ش�م،
يف اأكرب ميدان من مي�دين ال�ش�م ،واجعلوا
مني فرجة لكل العرب وامل�شلمني.
ع�جله الق�ئد الع�م خلف ظهره بقول
اأحد من اخلنجر:
 ي� اأهل فل�شطني! ل �شغل لكم اإل طلبال�شالح ولي�ش لدين� امل�ل وال�شالح ،نخلقه
لكم؟!
ق�ل ق�ئدن� بربود �شديد دون اأن يلتفت
خلف ظهره:
 واجبكم كق�دتن� اأن تعريون� ال�شالح اإننحن طلبن�ه اأو احتجن�ه .اأعريون� ال�شالح،
اإع�رة فقط ،ونحن نرده بعد التحرير مع
بو�شة يد .نحن ندافع عن� وعنكم .وهذا

ال�شالح جمع ب��شمن� وا�شم فل�شطني.
الق�ئد الع�م ،حتى يلفت النظر اإليه
ويبعد الآخرين عن ال�شتم�ع لق�ئدن� ،اأخذ
يقوم بحرك�ت بهلوانية برفع يد واإنزال
يد ويقب�ش على الهواء بقب�شته ويقول
�ش�حك�:
 هذه دب�ب�ت ،خذه�  ،تف�شل.ويرفع يده الي�رشى ويقب�ش على
الهواء ويقول �ش�حك�:
 وهذه مدافع ،خذه� حبيبي ،خذه�،تف�شل .تريد �شالح�؟ م� فيه �شالح .تريد
م�ل؟ م� عندن� م�ل .نحن نعرف �شغلن�
ونعرف احلق�ئق ولدين� م� يكفي من
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املعلوم�ت.
نظر اإليه ق�ئدن� ب�حتق�ر وقرف وق�ل
وهو ي�شنّك ح�جبيه وزواي� �شفتيه:
 م� هذا الهراء! م� هذا العبث مب�شريالن��ش والأوط�ن؟! األ تخجلون؟ هل
اأ�شحذ منكم م� لي�ش لكم؟ هل اأ�شحذ منكم
اأموال ال�شعب؟ اأين ذهبتم بثم�منئة بندقية
ومئة وع�رشين ر�ش��ش� تربع به� اأخوتن�
اللبن�نيون وا�شرتطوا اأن ت�شلم لن� ،يل
�شخ�شي� ،ولي�ش لكم .خم�زنكم مليئة
ب�أنواع الأ�شلحة فلم�ذا ت�ش�درون م� لي�ش
لكم؟ لديكم اأ�شلحة يف خم�زنكم تكفي
جي�شني ،بل ع�رشة ،راأيت بعيني.
ق�ل الق�ئد الع�م ببالهة اأخجلت
احل�شور فغ�شوا النظر واأخذوا
يته�م�شون فيم� بينهم ،لكنه وا�شل
ب�شف�قة:
 هذا ال�شالح يلزمني لأفواج جديدة�ش�أ�شكله� .اأف ي� �شم� نزل مورتر لعبد
الق�در!
مل يجبه ق�ئدن� وجت�هله ووجه كالمه
للمجموع وق�ل بلهجة ي�ئ�شة و�شوت
مبحوح:
 ل تعطوين �شالح� من خم�زنكم؟ علىالأقل اأوعزوا لقي�دة جي�ش الإنق�ذ حتى
يعريوين مدفعية مل�ش�عدة املج�هدين يف
جب�ل القد�ش.
�ش�أله الق�ئد الع�م وراء ظهره:
 ت�شتعريون املدفعية؟ وم�ذا لو ا�شتوىلعليه� اليهود.
التفت ق�ئدن� وواجهه مب��رشة و�ش�أله
�شوؤال ح�ول اأن يرده اىل �شوابه:
 -ومن الأهم؟ القد�ش وفل�شطني اأم
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مدفعيتكم؟
رد الآخر بنربة مت�شككة كم� لو ك�ن
مدفوع� ب�حلر�ش والتدبر:
 وم�ذا لو انت�رش اليهود واأخذوه�؟ وم� ف�ئدة املدفعية اإذا انت�رشوا؟اأ�شقط يف يده فزهقت روحه وق�ل
غ��شب�:
 خال�ش م�كو ،م�كو مدفعية ،م�كو�شالح وم�كو م�ل وم�كو قن�بل.
جن جنون ق�ئدن� وبداأ ي�شيح كنمر
ه�ئج:
 �شي�شجل الت�ريخ اأنكم ال�شبب يف �شي�عالقد�ش وبقية فل�شطني .اأنتم امل�شوؤولون
عم� �شيحل بن� وبكم .اأنتم مت�آمرون مع
بريط�ني� .اأن� �ش�أموت ولن اأ�شت�شلم.
�ش�أحتل الق�شطل بلحمي ودمي وحلم
رج�يل ولن اأ�شت�شلم ،و�شي�شجل الت�ريخ
م� فعلتم .اأنتم مت�آمرون .اأنتم خونة.
و�شحب اخلريطة املمدودة على
الط�ولة ،قب�ش عليه� ،لوح به� ثم قذفه� يف
الوجوه وهو ي�رشخ:
11
 اأن� م�شتقيل من قي�دتكم.وخرج من الب�ب و�شفقه بعنف
ف�هتز البن�ء ،وم�شى اأم�من� ك�أنه يرك�ش،
ونحن حلقن�ه حتى خرجن� ووقفن� على
الر�شيف حتت ال�شم�ء ونحن نلهث .وبعد
دق�ئق من ال�شمت والوجوم والتنف�ش
�شمعن�ه يقول:
 ا�شمعوا ي� رف�ق .هذه بداية النه�يةولي�ش اأم�من� اإل الت�يل :اإم� اأن ننتحر هن� يف
ال�ش�م ،اأو نذهب اىل بغداد ونختفي فيه�،
اأو نعود اىل فل�شطني ومنوت هن�ك ،م�ذا
ترون؟
وقبل اأن ي�شمع اإج�بتن� �شمعن�ه
يقول:
 نذهب اىل فل�شطني ومنوت هن�ك.وم�شى اأم�من� ك�أنه يرك�ش ،ونحن
اأ�رشعن� وحلقن�ه به.
*****

طريق الرجوع ك�نت �شعبة .كن�
كحفنة اأيت�م مطرودين من حفل لئ�م.
ك�نت قلوبن� مك�شورة واإح�ش��ش ب�خلذلن
وامله�نة يجللن� .اأح�ش�شن� اأ ّن� بال اأهل ول
�ش�حب وبالد العروبة تلفظن� .مل يبق لن�
م� نق�تل به اإل م� ق�ل ق�ئدن� ،حلم الأج�ش�د
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والإمي�ن واإرادتن� .هل ك�ن ي�شدق م� ق�له،
اأن الأج�ش�د والإمي�ن واإرادتن� �شتكون
املعجزة وتنقذن�؟ لو ك�ن ي�شدق م� ق�له،
فهل ك�ن ينفخ ويتنهد وم� بني الفينة
والأخرى يطلق حوقلة وتكبريا اأو يدمدم
ب�أبي�ت �شعر يحفظه� اأو قر�شه� حني ك�ن
م�رشدا يف غربته وع�د هن� ليعي�ش فجيعة
اأوط�نه؟
قلت له واأن� اأ�شمع اأبي�ت ال�شعر تنطلق
منه ،بيت� وراء بيت ثم الب�شملة اأو التكبري،
وتعود الأبي�ت لتتدحرج كحب�ت عقد
مفروطة تقفز قفزا ،تن�شل من اخليط
وتتدحرج:
 ملن هذا ال�شعر ي� ق�ئدن�؟مل يجبني بل التفت اإيل يت�أملني بعينني
�ش�خرتني وب�شمة �شفراء حمزونة .ك�ن
جميال حتى يف حزنه وانك�ش�ره .الوجه
الأبي�ش وقد خلت منه احلمرة يعلوه
ال�شحوب ،وال�ش�رب الأ�شود املمتد على
�شفتيه يربز حيويته وعنفوانه ،وعين�ه
ال�ش�حيت�ن الن�عمت�ن احل�ش��شت�ن كعيني
اأب حنون اأو �ش�عر .ل خ�شونة فيه ول
ق�شوة ،ولو مل اأكن اأعرف م��شيه وح��رشه
واأعم�له وق�بلته م�ش�دفة يف ال�ش�رع اأو يف
اأحد البيوت لقلت رب اأ�رشة متفرغ واأب
لع�رشة اأطف�ل اأو اأكرث وزوج �شعيد يف
زواج مريح! كل مرة اأكت�شف وجه� جديدا
اأقول لنف�شي هذا هو الأ�شل .وبعد يومني
اأو �ش�عتني اأو دقيقتني اأكت�شف وجه� مل
اأتخيله اأو اأحلم به .وجه الع�شكري ،وجه
الوالد ،وجه الق�ئد ،وجه الع�مل يف خمتربه،
وجه الدبلوم��شي الوا�شح لأن الأ�شي�ء
حني يقوله� تخرج من قلبه و�شمريه.
يدخل يف الن��ش ويت�شكل يف اأي اإن�ء بدون
ادع�ء وت�شنع ،مع الفالحني والب�شط�ء
ووفود الن�ش�ء والقن��شل وال�شحفيني ثم
ال�ش�عر.
�شمعته ين�شد ونحن نخرج من درع�
ون�رشف على الرمث� و�شهل الأردن:
حدثيني عن بالدي حدثيني
خربيني كيف �ش�دته� عداه�
حدثيني كيف دا�شوا يف حم�ه�
حدثيني ي� بالدي حدثيني
�ش�ألته متهيب�:
 عبد الرحيم حممود؟التفت اإيل وابت�شم برقة ومل يجب،
فتوقعت اأن يكون ال�شعر لعبد الرحيم

حممود لأين اأعرف كم ك�ن مغرم� بعبد
الرحيم حممود ،لكنه وا�شل الإن�ش�د
ب�أبي�ت ل ت�شي بعبد الرحيم حممود
واأ�شلوبه .ك�نت اأب�شط ،ك�نت اأو�شح،
ك�نت ت�شري اىل نف�شه ب�أ�شلوب دقيق
ومب��رش ،وك�أنه يع�لج به� هبوط� يف النف�ش
لريفعه�:
اإين ال�شبور على البلى وك�أنني الطود الأ�شم
هوج الري�ح حتطمت والطود ث�بت مل ي�شم
تزداد نف�شي منعة م� حـل خطـب وادلهم
رددت البيت الأخري من خلفه بنربة
�ش�خرة حزينة وك�أنني اأقول لنف�شي
هذا مك�برة وادع�ء ،هذا عبث .ف�لتفت
اإيل وحدق يف وجهي يتفر�شني .وراأيت

 ومن من� ي� ولدي ل ي�شعر؟اأح�ش�شت بكلمة ولدي تنزل على
راأ�شي ك�ل�شكني ،اخرتقت قلبي وهزتني
لأين تذكرت اأولده وتذكرت اأين اأ�شغره
ل يف ال�شنني فح�شب ،بل ب�لإمي�ن .هو
ك�ن موؤمن� و�ش�دق� حني ق�ل �ش�أق�تل
بلحمي وحلم رج�يل واأن� �شككت بكلم�ته
وعقلي املرت�ب اأوعز يل :اأمن املعقول اأن
نق�تل الطي�رات والدب�ب�ت واملدافع بلحم
الأج�ش�د؟ لكنه هو مل ي�شكك ،بل اآمن اأن
تغلب .فمن اأين احلزم ي�
الويالت ب�حلزم
ُ
ق�ئدن�؟ من اأين احلزم؟
قلت له واأن� اأعت�رش مرارتي واأفتح
قلبي واأعرتف له اأين �شك�ك ومتقلب.

يف عينيه احل�نيتني نظرة اأب يوؤنب ابنه
فلم اأ�شتطع منع نف�شي عن التعبري عم�
بي ف�أعدت البيت واأنهيته بعالمة �شوؤال
وتعجب :تزداد نف�شي منعة م� حل خطب
وادلهم؟! ف�أج�بني ب�أبي�ت رمب� كتبه�
لأولده ،وه� هو يوجهه� اإيل كم� لو كنت
واحدا منهم اأو �شبيه� لهم:
بني خذوا مني ن�سيحة وال ٍد عركتُ
ّ
ّ
نوا�سي الدهر والدهر قل ُب
للجلود فاإنه واإن
كما الدهر عبد َ
يغلب
جمَـعَ الويالت باحلـزم
ُ
حينذاك ت�أكدت اأن الأبي�ت له فقلت
مذكرا:
 ي� ق�ئدن� اأنت ت�شعر!هز راأ�شه وق�ل ب�إح�ش��ش:

اأحي�ن� اأندفع ك�ملجنون ،واأحي�ن� اأتخ�ذل
واأتذبذب واأ�شعر ب�ل�شعف ف�أتراجع .م�ذا
اأفعل؟ هل اأن� �شيء؟ ت�أملني ب��شم� وق�ل
بحن�ن:
 وم� وجه العيب يف ذلك؟ كلن� ن�شعف. لكنك اأنت ل ت�شعف! من ق�ل لك؟ اأن� اأقول ،لأين اأراك ك�ل�شخرة لتتزحزح.
 من ق�ل لك؟ تواجه اللئ�م ول ُتفرت.
 من ق�ل لك؟تغلب.
 وتظل تقول اإن الويالت ب�حلزمُ
 هذا قلبي. -ظننته عقلك.
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 العقل ي�شك ،العقل ميح�ش ويحلل،لكن القلب اإذا اآمن ل يتزحزح ،ي�شمد
ك�ل�شخر.
 لكني اأن�  ...اأن� اأ�شغر منك. طبع� اأ�شغر. مل اأق�شد العمر. ل تتوا�شع .اأن� اأثق بك .اأنت الأمني على�رشي واأخوك رفيقي و�شديقي واأختك
داوتني واأنقذتني ،هل تتذكر؟
 اأن� الأمني على �رشك لكني اأعرتف،وبحزن اأقول ،ل�شت الأمني على �رشي .اأن�
دوم� اأ�شك واأت�أرجح .ل اأ�شمد يوم� على
فكرة .غريت حزبي عدة مرات.
 اأهن�ك �شبب؟ اأبحث عن حزب يقنعني ،ميالأ قلبي،يجيب اأ�شئلتي وظنوين .اأريد اأن اأجد م�
ميالأين ك�حلب العظيم ،كحن�ن الأم ،ث�بت،
وا�شح ،ل يتغري ،كحن�ن الأم ،اأنت تعرف!
 ل مل اأعرف .اأن� ع�شت يتيم� من �شغري،لكن جدي وجدتي مل ي�شعراين بغي�ب
الأم .كنت حم�ط� بدفء اجلدين ورمب� من
كرثة الدلل اأف�شداين.
 اأنت اأف�شدت؟ من ي�شدق! بلى اأف�شدت .ح�شلت على كل �شيء بالتعب وب�شكل �شخي .ك�ن� يريدان تعوي�شي
عن حن�ن الأم فن�ش�أت مدلال نزق� اأتيه دلل
وفخ�را .م�ل وج�ه وفتوة .كنت متب�هي�
مزدهي� اىل اأبعد حد ،و�شب�بي �ش�هم
ب�لتغرير بي .كنت جميال تلك الأي�م.
قلت بحم��ش:
 م� زلت �ش�ب� وجميال ،م� زلت ،م� زلت.هز راأ�شه كم� لو ك�ن ابن ثم�نني وق�ل
بح�رشة:
 ك�نت اأي�م! كنت �شغريا ثم اكت�شفت اأنكل ذاك وهم زائل .راأيت اأبي ال�شيخ اجلليل
املتنفذ ي�رشب ب�لع�ش� مثل العبيد فقلت
لنف�شي ،اإن ك�ن هذا الرجل وهو الأبرز،
وهو الأهم والأغنى ي�رشب ب�لع�ش� كم�
لو ك�ن عبدا اأو دابة ،ومل ي�شفع له غن�ه
ومركزه ،فكيف يع�ملون من هم اأ�شعف؟
كيف يع�ملون الب�شط�ء وال�شعف�ء
نعرب بطريقة
واملحت�جني؟ كن� يف املظ�هرة ّ
�شلمية ومل نلج�أ للعنف فدا�شون� ب�خليل
و�رشبون� بكعوب البن�دق وال�شنج�ت،
ثم الر�ش��ش كزخ املطر ،واأبي وقع
على الأر�ش بعد ال�رشبة ،مل يحرتموا
�شيخوخته و�شعفه ،واأن� �شغري ومراهق.

فبداأت اأمترد واأتنمرد ويف اجل�معة...
 يف اجل�معتني. يف اجل�معتني ،رمب� تعرف. �شمعت من الن��ش. واأبي اجلليل م�ت بعد ال�رشبة ب�أي�م،واأن� اأحتدى واأمترد وخرجت على العرف
وامل�ألوف ف�تهموين ب�لرعونة والتهور،
لكن الثورة اأخذتني واأبو كم�ل تبن�ين.
اأبو كم�ل الرجل الكبري الكرمي احلنون
املتق�شف ،اأعطى كل �شيء ومل ي�أخذ.
 واأنت مثله. تعلمت منه .فم� نفع امل�ل والوج�هة؟ م�نفع الأمالك والعق�رات؟ مت�ع الدني� ،وهم
زائل .اأبو كم�ل ب�ع اأرا�شيه قطعة قطعة
ومل ي�أخذ �شيئ� لنف�شه .ب�ع الدني� ون�شي
ع�ئلته واأولده ووهب نف�شه جله�د احلق.
ذاك الرجل ،ذاك العظيم ،كيف اأن�ش�ه!
 ورغم ذلك مل يقدروه ومل يحرتموهوع�ملوه كم� عوملن�.
 ورمب� اأكرث! نحن لدين� اجله�د املقد�شوالنت�ش�رات ومل تبق �شحيفة يف الع�مل
العربي اإل ذكرتن� وجمدتن� .مل نخ�رش
معركة واحدة .بعد معركة بني نعيم مل
نخ�رش موقعة قط وتعلمن� .وب�عرتافهم
نحن الأبط�ل ،والورقة الرابحة يف اأيدين�.
مئة األف اأ�شري يف قب�شتن� والن��ش ي�شيدون
بقي�دتن� ويثقون بن� .علمن�هم معنى الثقة،
اأثبتن� لهم فج�دوا علين� بكل م� لديهم
واأعطون� .لكن ال�شالح ،م�شكلة ال�شالح
هي امل�شكلة .واأبو كم�ل واجه م� واجهن�ه
فذهب اإليهم ي�شتنجد بهم ،وه� اأنت ترى
م� فعلوا بن�.
 ثم انتحر؟ يقولون انتحر .رمب� انتحر .لو كنتمك�نه األ تنتحر؟
 اأن� قد اأهرب. تهرب؟ اإىل اأين؟ ك�نت الثورة قد ف�شدت،وتن�حر الزعم�ء واملخ�تري وامل�ش�يخ،
فذهب اىل ال�ش�م ي�شتنجد بهم ،ذهب كم�
ذهبن� ،وع�د حمزون� كم� عدن� ،ومل يبق
لديه اأمل يف �شيء .رمب� اأح�ش اأنه بح�ش�ر
فلم يهرب ،واجه قدره.
 الن��ش يقولون لو انه هرب لك�ناأ�رشف.
 اأ�رشف؟ اأ�رشف! لكن اىل اأين؟ الثورةك�نت يف ورطة .فو�شى و�رشق�ت
واغتي�لت وخراب داخلي وتذمر وقط�ع

مثل هوؤلء بال م�أوى نبحث عن عمل وعن
لقمة ،ون�أكل القمح وهو اأخ�رش ،ون�شبح
ك�ل�رشك�ش والأرمن ،ل اأهل ول اأر�ش ول
م�أوى.
عز علي م� ك�ن يقول فقلت حمتج�
بحرارة:
 لكن ال�رشك�ش والأرمن ك�نوا بال ...ومل اأكمل ،ونظرت ث�نية مل� وراء
الزج�ج اأت�أمل امل�شهد اأم�م عيني وخلف
ظهري وهم�شت بحزن:
 مثل الأرمن!ق�ل بعد فرتة �شمت وهو م� زال ينظر
من الن�فذة ويرى الربيع ميالأ ب�خل�رشة
اأرا�شين�:
 هذا ني�ش�ن ،بداية الربيع ودوراناحلي�ة .اأن� ولدت يف ني�ش�ن ،اأن� اأول برج يف
الأبراج.
 يعني احلمل!�ش�أل ب��شم�:
 تعرف ب�لأبراج؟ م�ذا تعرف عن برجاحلمل؟
 برج الري�دة والقوة واحلب والع�شقوالتهور .برج الندف�ع والتحدي ،برج
الط�قة ،برج الع�ش�ق.
�ش�أل ب�شخرية:
 يعني احلمل لي�ش وديع� ولي�ش بريئ�! بل هو بريء ي� ق�ئدن� ،ووديع واأليفكحم�مة ،لكنه حني ينقر ،ي�شبح ك�ل�شقر
اإذا تهيّج ،ي�شبح ك�لن�رش ،ي�شبح ك�لغول.
اأطلق قهقهة مكتومة:
 اأتراين ك�لغول ي� �شليط الل�ش�ن؟قلت ب�إح�ش��ش:
 بل ك�حلمل على �شدر امل�شيح .اأمل تركيف ي�شوره الأوروبيون؟ هم يق�شدون
اأن امل�شيح هو احلمل.
نظر اإيل بطرف عينه:
 وقتلوا امل�شيح وقتلوا احلمل!قلت ملغزا:
 لكن حملن� لن يقتل لأنه ك�لن�رش يفاأجوائه ،فوق اأر�شه ،فوق ربيعه .هذا
ني�ش�ن ي� ق�ئدن� ،هو بدء الربيع ودوران
احلي�ة.
اأطرق مت�أمال:
 اأو بدء املوت.واأ�ش�ف ووجهه ل�شق الزج�ج:
 اأهن�ك حي�ة اإل ب�ملوت؟والتفت اإيل:

الطرق واأمث�ل الزيبق واأبو جلدة �ش�لوا
وج�لوا ،ك�نت النتيجة حمتومة .مل يبق
لديه اأمل يف �شيء .لو هرب واختب�أ ثم م�ذا؟
اأن يعتقلوه وي�شنقوه اأم�م الن��ش وهو
الق�ئد؟ اأن يذلوه وي�شحلوه فيقدم للن��ش
اأب�شع �شورة؟ ع��ش عزيزا وم�ت عزيزا.
ظل بعزته وكرامته .حتى الإجنليز انحنوا
له ،احرتموا �شج�عته وعزة نف�شه .ق�ئد
احلملة الإجنليزي وقف اأم�م جثته واأدى
ال�شالم الع�شكري جلثم�نه .اأهن�ك �رشف
اأكرب واأعظم من هذا ال�رشف؟
 وهل نحن بح�جة لعرتافهم حتى نكوناأ�رشف واأعظم؟ هل ك�ن عليه اأن ينتحر؟
 م� ك�ن لديه �شوى ذلك .واجه قدره،وهو موؤمن.
عن النق��ش ولذت ب�ل�شمت .تذكرت
م� ق�ل حني خرجن� من الجتم�ع مهزومني
مذلولني مك�شوري الفوؤاد واخل�طر .ق�ل
لن� :اإم� اأن ننتحر هن� يف دم�شق ،اأو نذهب
للعراق ونختفي فيه� اأو نعود اىل فل�شطني
ومنوت هن�ك .فهل نحن ع�ئدون لنموت
هن�ك؟ اإذن م� ق�له عن الطود الأ�شم وتزداد
نف�شي منعة م� حل خطب وادلهم لي�ش اأكرث
من مك�برة و�شحذ للهمة وهبوط النف�ش.
اأم� احلقيقة والواقع فهو م� لق�ه اأبو كم�ل.
اأح�ش اأنه حم��رش فلم يهرب ،واجه قدره.
قلت اأذكره:
 وم�ذا نفعل ب�أحبتن�؟ اإذا متن� نحن منيبقى لهم؟
ق�ل بقنوط:
 لهم املوىل .ربك يرحمن� ويرحمهم.والتفت اىل الن�فذة ،وكن� قد و�شلن�
�شواحي القد�ش ،وراأين� اأفواج الفالحني
يحملون ال�رشر والفوؤو�ش ومي�شون
ببطء ،يجرجرون الأقدام وب�شعة حمري
واأغن�م وكلب ج�ئع اأم�م اجلمع يرك�ش
واأنفه مغرو�ش يف الرتاب يبحث عن عظمة
اأو ك�رشة خبز .الن�ش�ء يحملن ال�رشر
والأطف�ل واأكوام الق�ش ،والرج�ل يحملون
الع�شي واملع�ول وي�شوقون احلمري
املحملة ب�أمتعة قليلة ،ح�رش وفرا�ش
وب�ق�ت قمح خ�رشاء مل حت�شد بعد ،ك�نت
جمزوزة من جذوره� ،مل تن�شج بعد.
اأ�ش�ر ب�أ�شبعه وق�ل بوجوم:
 اأترى هوؤلء؟ هذا ب�ل�شبط م� �شيحل بن�اإن نحن تخلين� عن ح�ش�ر امل�شتعمرات.
اإن �شقط احل�ش�ر ح��رشون� ،ن�شبح
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 اإن مر ني�ش�ن على خري ،قل مر اخلطرون�شين� املوت.
ووا�شل ببطء وهو يلتفت بعيدا عني:
 واإن مل مير ،فخذ ح َملَك ي� �ش�عروودعن�.
و�شمت ومل اأنطق لأن العب�رة
و�شمت
ُّ
�شدمتني وجعلتني اأ�شك ،فم�ذا لو غ�ب
وودعن�؟ م�ذا لو مل مير ني�ش�ن على خري
وذهب احلمل وودعن�؟ م�ذا نفعل؟ م�ذا
اإذن �شيحل بن�؟ حتل علين� لعنة نخ�شون؟
*****

و�شلن� القد�ش فوجدن� املقر خلية نحل.
جم�هدون ومتطوعون وفرق الإ�شع�ف
املتن�ثرة ون�ش�ء الوفود واجلمعي�ت اإل
ليزا .ليزا ترتكن� يف هذا الوقت وتذهب
اىل لبن�ن و�شع�دة؟ هل فقدت الثقة بن� اىل
هذا احلد حتى تن�شم اىل �شع�دة؟ م�ذا
ب��شتط�عة �شع�دة اأن يفعل يف هذا الو�شع؟
وهل �شيقدم اأكرث مم� قدمن�ه؟ نقمت على
�شع�دة وزوبعته وعلى لبن�ن و�شوري�
وكل اجل�معة العربية .بدت يل القد�ش
رم�دية ،فراغ موح�ش ،والن��ش �شي�ع
وبرد ق�ر�ش.
نظرت حويل فراأيت ن�ش�ء اجلمعي�ت
ون�ش�ء الوفود واملمر�ش�ت يحطن ب�لق�ئد
يتعبدنه بعيونهن وينظرن اإليه كم� لو ك�ن
ي�شوع املخل�ش! م�ذا راأين؟ راأين اجلم�ل
والقوة؟ لو اأنهن راأين كيف �شلبوه يف مقر
ال�ش�م!
خرجت من الق�عة اأتنف�ش .اجلو
امل�شحون يف الداخل يخنق الأنف��ش.
اأح�ش�شت ب�لختن�ق .يف غرفة القي�دة �شد
وجذب ونق��ش�ت �ش�خبة ،ون�ش�ء الوفود
ك�أزيز النحل ،ودموع �ش�خنة وعواطف.
مل اأطق احل ّم .ني�ش�ن الربيعي بدا �ش�خن�
يف ذاك الوقت .خرجت من الق�عة اأتنف�ش.
ن�دتني وداد .ك�نت تقف عند ال�شور
بلب��شه� الأبي�ش وقبعته� ترفرف يف الهواء
وتلمع يف ال�شم�ش .كم اختلفت وداد وكم
كربت ،ابنته� �ش�رت مراهقة وهي م�
زالت ك�لطفلة .كربت� ،شحيح ،لكن طفلة.
جنحت واأبدعت يف مهنته� ،وتعلمت الكثري
يف امل�شت�شفى واجلمعية .لكن العمق ،لكن
الثق�فة واخلربة ،من اأين له� وهي هن� يف
هذا احل�ش�ر! اأختي وداد لي�شت ليزا! ليزا
ك�نت مثل ال�شمعة ،ح�لة فريدة ،زهرة برية
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تت�شوع يف جو غريب .رمب� لهذا ف�شلت
بريوت .نحن احل�ش�ر يح��رشن�!
ن�دتني وداد ث�نية ،واأ�ش�رت بيده�
ت�شتعجلني .ذهبت اإليه� وا�شتندت اإىل
ال�شور بجواره� اأنعم ب�ل�شم�ش ،ونظرت
اىل البن�ء .ك�ن م� زال يعج ب�لوافدين
واملتطوعني واملج�هدين .فوق الدرج
وحول البن�ء ويف ال�ش�حة واأ�شوات الن��ش
والطي�رات وجو احتف�يل ق�مت ،مليء
ب�ل�شك .ع�د الق�ئد ،لكن ل �شالح ول
جندات ول اإنق�ذ .جي�ش الإنق�ذ يقف بعيدا،
حول قرية جبع .وجبع بعيدة عن حدود
القد�ش .جي�ش الإنق�ذ ينقذ نف�شه .حتى
هذه ل ينقذه� .ونحن هن� بتن� ك�ل�شيخ
بال غ�ندي ،م�ذا يحدث اإن غ�ب احلمل
وودعن�؟
�ش�ألتني وداد:
 مت�ش�ئم؟مل اأجبه� .كنت اأغرق يف اأ�شئلتي وعمق
ظنوين .اأن� اأ�شك ،اأن� مت�ش�ئم .مل اأرد اأن
اأثبط عزميته� .هي اأي�ش� تن��شل بطريقته�.
جتمع املعون�ت ،ترافق اجلمعي�ت وفرق
الإ�شع�ف ،ترك�ش من مك�ن ملك�ن ويعلوه�
ال�شحوب ،تخ�ف وتتطري وتتذمر .م� زالت
توؤمن ب�لتع�ويذ وب�لأحالم .م� زالت توؤمن
ب�لأرواح مثل اأمي .م� زالت توؤمن ب�ملراآة.
ق�لت بوجوم:
 اأمي ات�شلت وق�لت راأت حلم� اأ�شود.ق�لت راأت طريا ك�لرخ ،اأ�شود ك�لليل ،كبري
ك�لفيل وجن�ح�ه مثل الوطواط ،غطى
ال�شم�ء مثل الغيمة ،غيمة �شوداء مثل
القطران .اأمك خ�ئفة مذعورة وتقول ح�شن�
وتقول وحيد وتقول الق�ئد والأق�شى.
مل اأفهم منه� ومل اأ�شمع اإل كلم�ت ،ك�نت
تهذي ،وانقطع اخلط .اأرجوك ي� اأمني،
ات�شل به� .قل له� كلم�ت تطمئنه� .قل
له� اإنك بخري ووحيد بخري والق�ئد بخري
ونحن بخري .نحن بخري ،األي�ش كذلك؟
مل اأقل "بخري" لأنن� ل�شن� كذلك .اأن�
اأ�شم رائحة املوت .لكني وعدت اأن اأت�شل
به� ،اأق�شد اأمي ،واأن اأذهب لأطمئن على
وحيد يف املح�جر .رج�لن� ن�شفوا حم�جر
اجلي�ش�ر اليهودية ،ون�شفوا ج�رشا قرب
ق�لوني� ي�شل امل�شتعمرات اليهودية،
جبع�ت �ش�وؤول ومنتفيوري وبيت
ه�كريم ،ن�شفوه حتى ل ي�شتخدمه اليهود
لفك احل�ش�ر .لكن اليهود اأع�دوا بن�ءه يف

 م� زلن� بخري؟ وهو بخري؟ كيف يكونبخري وقد خذلوه؟ مب�ذا يق�تل؟
ومرت ط�ئرة فوق روؤو�شن� ف�هتز
ال�شجر وارتع�ش ال�شور خلف ظهرين�
ورفع الن��ش روؤو�شهم ينظرون بقلق،
ورفعت وداد وجهه� فراأيت وجهه�
ال�ش�حب اأ�شال وقد احمر والدموع ج�مدة
يف عينيه� ،وهم�شت بذهول:
 م�ذا �شيحل بن� ي� اأمني؟ اإن م�ت وحيدوم�ت الق�ئد؟ اإن م�ت وحيد اأمي �شتموت.
واإن م�ت الق�ئد كلن� �شنموت .اإن م�ت هو
من يبقى لن�؟
 هو رجل واحد ،اإن ذهب هو ي�أتي غريه.التفتت اإيل وقد ك�ش� وجهه� تعبري
الأ�شف:
 اأنت تقول هذا؟ اأنت!اأح�ش�شت اأنه� تتهمني ب�خلي�نة
والغدر .راأيت يف عينيه� نظرات ال�شك كم�
لو ك�نت تقول :اأنت ي� اأمني اأمني �رشه،
اأنت ي� اأمني م�شت�ش�ره ،اأنت ي� اأمني اأقرب
الن��ش اىل قلبه! و�شع فيك ثقته .اأنت املثقف
وال�ش�عر ،اأنت احل�ش��ش ،اأنت الأخالقي
املتعلم وابن الأ�شول .اأنت ي� اأمني؟ اأنت؟
اأنت!
 هذا واقع ،وعلين� اأن نكون واقعينيونفكر اإن ذهب هو م�ذا نفعل؟
حملقت عينيه� وق�لت برعب:
 كيف تقول هذا ي� اأمني؟ اأنت تف ّول عليه!كيف تفكر انه يذهب؟
 كلن� نذهب يف يوم م� ،هل هو خ�لد؟�ش�حت بغ�شب و�شفت�ه� تت�شنج�ن
ووجهه� اأحمر:
 طبع� خ�لد .هو كل �شيء .هو الدني�.نظرت اإليه� اأ�شتوعب ردة فعله�
الغريبة ورددت من خلفه�:
 هو الدني�؟!وخطر يل اأن اإح�ش��شه� جت�ه الق�ئد
اأكرث من اإح�ش��ش مواطنة خمل�شة تثق
به ،واأكرث من م�ش�عر ممر�شة اأ�شعفته
واعتنت به ،واأكرث من ن��شطة تدور يف فلكه
وتوؤمن بر�ش�لته واإمي�نه .اأتكون وداد ،هي
وداد ،وهو الق�ئد؟!
قلت برفق كي اأ�شحب منه� م� ل
اأعرفه:
 هو رجل فقط ،لي�ش نبي� ،ول خ�لدا،رجل واحد.
ا�شتدارت بوجهه� وق�لت هم�ش�:

نف�ش اليوم واأر�شلوا املوؤن والتعزيزات
بط�ئرات اإجنليزية واأمريكية .فلم�ذا اأقول
الو�شع بخري؟ لي�ش كذلك.
التفتت اإيل وحدقت يف وجهي ومل�شت
كتفي:
 م�ذا تق�شد؟ مل جتبني ،هل نحن بخري؟هل ح�شلتم على �شيء؟ جئتم ب�لدعم؟
اأ�شلحة؟ دواء وذخرية؟ هل جئتم ب�شيء؟
هززت راأ�شي ميين� و�شم�ل ف�ش�حت
بده�شة مليئة ب�لذعر:
 مل جتيئوا ب�شيء؟ كيف؟ مل�ذا؟ هلغ�شبوا منكم اأم م�ذا؟ م�ذا فعلتم؟
اأمل تقنعوهم؟ اأمل ت�رشحوا الأو�ش�ع
وت�شتعطفوهم؟ اأمل تقولوا لهم اأنتم الأهل
والأخوة والع�شرية؟ من لن� غريهم؟ اأنظر
اليهود ،ي�أتيهم الدعم من الغرب�ء ،الجنليز
والفرن�شيني والرو�ش والأمريك�ن ومن
كل مك�ن ،من كل دين وجن�شية ،ونحن
العرب ،م�ذا فعلتم؟
 مل نفعل �شيئ� ،خذلون� .ق�لوا الإنق�ذوجي�ش الإنق�ذ .جي�ش الإنق�ذ �شينقذن�
وينقذ القد�ش وحيف� وي�ف�.
فتحت عينيه� و�ش�حت يف وجهي كم�
لو كنت اأن� جي�ش الإنق�ذ:
 جي�ش الإنق�ذ؟ جي�ش الإنق�ذ ينقذن�؟ اأينهو جي�ش الإنق�ذ؟ م�ذا فعل جي�ش الإنق�ذ؟
اأمل تقولوا لهم؟
 قلن� ،قلن�. وم�ذا ق�لوا؟ ق�لوا الإنق�ذ. يعني ف�شلتم! م�ذا نفعل؟ هذا هو الو�شع. اإذن الق�ئد ...وو�شعت قب�شتيه� على �شدره�
واأخذت تلهث .وح�ولت اأن تكمل جملته�
لكنه� مل تتمكن اإل من ترديد كلمتني
اثنتني:
 يعني الق�ئد ،يعني الق�ئد ...و�شكتت وم� زالت ت�شد قب�شتيه� اىل
�شدره� وهي تلهث .التفت اإليه� لأرى
م� حل به� ،فوجدت راأ�شه� م�شدودا اىل
قب�شتيه� وظهره� يهتز� .ش�ألته� وقد انتقل
اإيل انفع�له�:
 تبكني؟ مل�ذا تبكني؟ م� زلن� بخري.هزت راأ�شه� وهي م� زالت مط�أطئة
والقبعة البي�ش�ء ترتع�ش ب�رتع��ش�ته�
وق�لت ب�شوت مكتوم متح�رشج:

22

 هو اأعظم رجل واأقوى رجل واأحلىرجل .هو كل الدني� وم� فيه� .اإن م�ت
اأموت من بعده.
لزمت ال�شمت .عقدت الده�شة ل�ش�ين.
اكت�شفت �رشا مل اأفهمه وك�ن اأم�مي ،اأم�م
عيني ،وا�شح ك�ل�شم�ش ومل اأفهمه ومل
اأ�شتوعبه اإل الآن .مل�ذا؟ األأن وداد اأختي
ال�شغرى ،اأ�شغر مني ،واأ�شعف مني،
واأقل وعي� وثق�فة؟ األأنه� وداد املهجورة؟
األأنه� �ش�حبة حمدودة؟ األأنه� لي�شت
لمعة مثل ليزا؟ األأنه� ب�شيطة وع�دية
ول �شيء مييزه� عن الأخري�ت؟ لكنه�
ن��شلت ب�جته�د حتى تخرج من حمنته�
وتتفوق على ظروفه� واأزمته� .وجدت
لنف�شه� طريق� جنحت فيه واآمنت به .اأمل
ت�شعفه؟ اأمل جت�زف ب�إ�شع�فه ومتري�شه
وهو الطريد املالحق واعتنت به يف خمب�أه
وت�شرتت عليه؟ اأمل تخدمه طوال اأ�ش�بيع
وعرفت داخله وخ�رجة وداوت جراحة
واأ�شعفته؟ اأمل تكت�شف عظمته ورجولته؟
هو الرجل ،ق�لت بحرارة وعواطف ،هو
اأقوى رجل واأعظم رجل واأحلى رجل.
ق�لت اأحلى ،هكذا تراه ،اأحلى رجل .هو
الرجل .هكذا تراه وحت�ش به ،فلم�ذا
اأ�شتكرث عليه� اأن حت�ش به؟ لو كنت امراأة
مثله� وعرفته عن قرب ،األ اأح�شه؟ وكل
هوؤلء الن�ش�ء ،مل يعرفنه عن قرب ،لكن
عيونهن تتوهج وهن ينظرن اإليه كم� لو
كن يرين النور يف عينيه وال�شم�ش تطلع
من وجهه ،األ يحببنه ويتمنينه ويحلمن
به؟ رمب� ب�لن�شبة لهن هو املث�ل والنموذج؟
وهذا املث�ل اإذا �ش�ع واختفى وانطف�أ نوره
م�ذا يحل بهن؟ م�ذا يحل بن�؟ وهل نختلف
جميع� عن وداد وعن ن�ش�ء اجلمعية؟ األ
نرى فيه الدني� لأنه الق�ئد والراعي والبديل
الفذ عن الوالد؟ واإن غ�ب الراعي والوالد؟
األي�ش هذا م� ق�لوه؟! األي�ش هذا م� ق�لته
خطة نخ�شون؟ األي�ش هذا م� خططوه وم�
در�شوه وم� عرفوه؟ األي�ش هذا هو الواقع؟
اأم� وداد ،اأختي وداد كيف حتبه؟ حتب
رجال كبريا ،اأكرب منه� ،اأكرب بكثري ،من
طينة لي�شت طينته� ،كم� اأحببت اأن� ليزا؟
اإذن حترتق وتتعذب كم� اأحرتق واأتعذب؟
واأح�ش�شت ب�إ�شف�ق م�ش�عف ،اإ�شف�ق علي
وعليه� ف�ش�ألت بلطف:
 حتبينه؟خف�شت راأ�شه� كم� لو ك�نت تداري

ذنب� اأو خطيئة وق�لت هم�ش�:
 اأن� اأعبده.قلت اأذكره� بواقعه� كم� ذكرتني
بواقعي قبل دق�ئق:

 هو لي�ش لك ،ول اأنت له!هزت راأ�شه� ميين� و�شم�ل ،ورفعت
عينيه� ونظرت اإيل كي تفهمني وق�لت
ب�شوت متقطع:
 هو ي� اأمني  ..حبي الأول!*****

متكنت من الو�شول اىل حم�جر اجلي�ش
ب�شق الأنف��ش .اأنزلني ال�ش�ئق على ال�ش�رع
الع�م واأ�ش�ر اإىل اله�شبة وق�ل يل :احذر،
اليهود من جهة ال�رشق واملج�هدون من كل
اجله�ت ،والقرى العربية وامل�شتعمرات،
اأنت الآن يف اأخطر نقطة من احل�ش�ر.
راأيته يف البعد ،نقطة �شوداء فوق
اله�شبة يعلو املحجر ،ي�شتظل �شجرة بلوط
منفردة يف لوحة زرق�ء �شم�وية يف ذاك
العراء .ي�رشف على القرى وامل�شتعمرات
اليهودية وخلفه جم�هدان اأ�شعال موقدا
من اأعواد الق�ش وال�شنوبر ل�شنع ال�ش�ي
وقد اأ�شندا بندقيتيهم� اإىل �شخرة وجل�ش�
على حجرين متق�بلني ي�شتمتع�ن بدفء
ال�شم�ش .اأم� هو فك�ن وحيدا ،يحت�شن
ر�ش��ش برن ل اأدري من اأين ا�شرتاه اأو
ح�شل عليه؟! يف هذا ال�شح وهذا الغالء،
ي�شبح الر�ش��ش مهم� ك�ن قدمي� ثروة
مب�ركة ت�شتحق الثن�ء.

لأن اهلل ،كم� كرر ،لن يخذلن� ،وجي�ش الإنق�ذ
لن يخذلن� ،وقرى العرب فيه� رج�ل حتت
الندهة ،م� اأن تقول "عليهم ي� �شب�ب" حتى
يتمنطقوا مب� لديهم ويهجموا على الأعداء
مثل الأ�شود كع�دتهم .واأن لول هوؤلء
الرج�ل مل� انت�رشن� يف معركة كذا وكذا ،واأن
اليهود جبن�ء ورعديدين بعك�شن� نحن.
اليهودي ل يف�رق م�شفحته ،اأم� القروي
فيهجم على املوت ول يخ�ف اإل من اهلل.
قلت اأنبهه:
 لكن القد�ش هي وجهتهم ،وكل ال�شالحواملدافع والطي�رات وخرباء الجنليز
�ش�روا معهم ،عينك عينك ،بال خجل ول
مداراة ،يق�تلون معهم اإىل ج�نبهم ،واأعداد
اليهود �ش�رت ب�لألوف 60 ،األف اأو اأكرث
غري الإجنليز ،اأم� نحن ،فم�ذا لدين�؟ 700
مق�تل نظ�مي بع�شهم م� زال يف بريزيت
وبقية القوى من القرى والفالحني ،وتع�د
الق�شة من الأول كم� حدث لن� �شنة ،29
وكم� حدث لثورتكم يف يعبد �شنة  ،35وكم�
حدث يف نه�ية  ،39ثم م� حدث يف �ش�نور،
األ تذكر؟
واأخذت اأعدد مواقعن� وم� حدث للن��ش
يف القرى واملدن و�شح�ي� احلرب يف مع�رك
غري متك�فئة مل ترحمن� وكيف امتالأت
ال�ش�ح�ت بقتالن� واأ�شبحت �شم�دا لرتاب
الأر�ش.
التفت اإيل وحملق يف وجهي و�ش�ح
ب�شوت �شمعته اجلب�ل:
 اأ�شكت ،اأ�شكت ،هل اأنت اأخي؟ اأنتط�بور خ�م�ش وعميل اليهود؟ مل تبق اأمال
واحدا مل تقدحه وجت ّرح فيه .م�ذا لديك ي�
متفل�شف؟ مب�ذا تق�تل؟ بق�شيدة �شعر اأم
مبق�ل ل يقراأه اإل املفل�شفني اأمث�لك؟ حرب
قذرة فر�شت علين� فم�ذا نفعل؟ ن�شكت،
ننخ ،اأم نق�تل؟
مل�شت ذراعه حتى يهداأ ،وبقيت �ش�مت�
انتظر ا�شرتداده مل�ش�عره واأع�ش�به.
واأخذت اأردد كلم�ت رقيقة تذكره ب�أنه
اأخي الكبري وحبيبي واأين مل اأقل كل ذلك
اإل لأين خ�ئف عليه وعلى نف�شي وعلى
الق�ئد و�شي�ع القد�ش .خ�ئف من الإجنليز
وقد غدروا بن� ومن اليهود وقد ب�توا قوة
ل ي�شته�ن به� ،فم�ذا لو فكوا احل�ش�ر
وح��رشون� بدل منهم؟
التفت اإيل ،لكن عين�ه م� زالت� م�شدلتني
نحو الأر�ش ك�أنه خجل اأو خ�ئف:

راآين اأقرتب فوقف بتك��شل يالقيني.
مل يبد عليه اأنه فوجئ مبجيئي .رمب� ك�ن
يتوقعني ،اأو اأن اأحدا اأوعز اإليه اأين اآت ،اأو
اأن الر�شد املتخفي يف ثن�ي� ال�شع�ب ك�ن
يراقب حترك�تي منذ قدومي ونقلوا اإليه
خرب و�شويل.
جل�شن� ن�شتند اإىل �شخرة ،واأح�رش
لن� اأحد املج�هدين قدحي �ش�ي ب�ملريمية،
وع�د ملوقعه بعيدا عن� عدة خطوات.
ك�ن معكر املزاج ب�شبب �شي�ع الق�شطل
من اأيدين� و�شقوط عدد من ال�شهداء .يف
كل مرة ي�شقط �شهداء يت�أثر ويبدو كيتيم
فقد اأهله .وتذكرت م� ق�له يف ذاك امل�ش�ء
يف �ش�نور داخل الإ�شطبل عند ال�شهب�ء،
كيف يفقد رج�له ويودعهم فيودع اأجزاء
من قلبه .بهذه النف�شية ورقة القلب كيف
ي�شتطيع اأن يقتل ويق�تل؟ هو اجله�د كم�
ف�رش يل ،وعبور الدني� اىل اجلنة.
�ش�ألته عن ح�له فق�ل ل ب�أ�ش .و�ش�ألني
عن الرحلة فو�شفت له م� مر بن� وو�شع
الق�ئد وح�ل الق�دة يف مقر القد�ش فلم يبد
عليه الت�أثر اأو الت�شكك كم� كنت اأ�شك ،بل
ظل يقول اإن اهلل لن ين�ش�ن� واأنه �شري�شل
عليهم طريا اأب�بيل ترميهم بحج�رة من
�شجيل .واأن املعركة حول الق�شطل لي�شت
النه�ية بل البداية ،واأن النبي ،حتى النبي،
خ�رش معركة اأحد ثم دحر الأعداء ودخل
مكة.
قلت له اإن دير ي��شني وقرى القد�ش
املحيطة ب�مل�شتعمرات لي�شت مك�ن� اآمن� ،
ف�ل�شتب�ك�ت م�شتمرة ،وات�ش�ع احلرب
يبدو حتمي� مع اقرتاب  15اآي�ر وجالء
النتداب ،وا�شتعدادات اليهود على قدم
و�ش�ق ،ومع�شكرات الجنليز يف وادي
ال�رشار و�رشفند ورا�ش العني ب�تت
مفتوحة على و�شعه� مل�شلحة اليهود.
اليهود يغرتفون منه� م� ي�ش�ءون ،واأخذوا
كل �شيء حتى الرباك�ش�ت .كم� ج�ءوا
بجنود مدربني من �رشق اأوروب� على
حرب املدن وال�شوارع  .كل هذا من اأجل
م�شتعمرات القد�ش وفك احل�ش�ر .اإذن
�شتكون املعركة هن� يف حميط القد�ش،
والقرى العربية �شتت�أثر.
مل يبد عليه الت�أثر من تنويه�تي
وحتذيراتي كم� مل يبد عليه اأنه ت�شكك
بقدرات جي�ش الإنق�ذ ،ومل يبد عليه اأنه فقد
الثقة ب�شالمة الو�شع وحتمية النت�ش�ر
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 هم يح�ولون .ب�لأم�ش ال�شب�ب قتلوايهودي� ك�ن يح�ول .ك�ن ي�شتك�شف
الو�شع ويت�شلل .ل اأعرف كيف لقطوه،
لكن قتلوه .اأح�رشوا اجلثة لأفح�شه.
�ش�ب م�شكني ابن  ،16اأبي�ش واأ�شقر ول
يلب�ش ثي�ب� ع�شكرية .رمب� ح�ول اأن يت�شلل
للح�شول على �شيء م� ،م�ء اأو غذاء اأو
دواء ،اأن� ل اأعرف .رمب� ك�ن ولدا مغ�مرا
�شقي� وهرب منهم ،يعني غ�فلهم وت�شلل.
هم من�شبطون ،اأنت تعرف ،لكن الولد ،هو
ولد فقط ،ولد و�ش�ب ككل ال�شب�ب يف اأول
عمره يح�ول اأن ي�شبح بطال ،اأو رمب� ككل
�شب�بهم خمطط له وهذا دوره .رمب� بعثوه
لي�شتك�شف .لكن لديهم طي�رات ومل�ذا
ير�شلون ولدا مثله؟ اأن� ل اأعرف .املهم يف
الأمر اأن ال�شب�ب قتلوا الولد واح�رشوه
وفت�شن�ه .اأبي�ش واأ�شقر وعمره 16
وا�شمه دافيد ون�شيت بقية ا�شمه ،من يهود
روم�ني� اأو بولندا .هويته جديدة ،جديدة
جدا ،ك�أنهم طبعوه� يوم اأم�ش .ال�شب�ب
ك�نوا ي�شحكون وهم يفت�شون حوائجه
واأن� اأتفرج .اأن� مل اأ�شحك ،قلت امل�شكني هذا
ولد! ق�ل اأحمد :ونحن ي� �شيخ ،األ�شن� اأولدا
مثله؟ �شكت وقلت ،طبع� اأولد ،كلن� اأولد
حني بداأن� وه� نحن كربن� وخترين� ،بداأن�
نختري .م�ذا نفعل؟ هذا قدرن� وقدرهم ،ول
احد يهرب من قدره.
والتفت اإيل لريى وجهي ولريى ت�أثري
كلم�ته فح�ولت الهرب ملو�شوع اآخر،
مو�شوع زوجته ح�شن� وولدته� ،فقلت
واأن� اأ�شري لل�ش�بني كي يح�رشا مزيدا من
ال�ش�ي:
 اأن� اأقول ح�شن� تذهب عند اأمي اأو ترجعللقد�ش عند وداد .وداد ممر�شة تعرف له�
وتولده�.
 تريد اأن تكون مع خ�لته� واأق�ربه� يفدير ي��شني.
 م�ذا لو هجموا على دير ي��شني والقرىاملحيطة لينتقموا؟ اأنت تعرف م� خططوا
بخطة نخ�شون� .شيعملون على اإفراغ
البلد برتويع الن��ش .هذا خمططهم ،ترويع
الن��ش ،و�شلب ونهب ومذابح .دير ي��شني
يف حميط القد�ش ،دعه� ترجع.
 ل ل اأبدا ،دير ي��شني لديه� تعهد منامل�شتعمرات اأنه� ل توؤذى ول توؤذي .حتى
اأنن� مل ن�شتفد من دير ي��شني ب�أي مق�تل.
ق�لوا لن� نحن قرية �شغرية ومعظمن�
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ن�ش�ء وعج�ئز ،ولدين� تعهد من اليهود
وع�هدن�هم ،ل نتعدى عليهم ول يتعدون
علين� وتف�همن� ،لدين� اتف�ق وتعهد .ق�لوا
هذا ،يعني دير ي��شني اآمنة جدا ،اآمن قرية
يف حميط القد�ش.
 وت�شدقهم؟ ربك ي�شرت .لكن اأملي اأن جي�ش الإنق�ذ لنيقف مكتوف اليدين يتفرج .جي�ش الإنق�ذ
�شيدخل على اخلط ويهزمهم ،واجلي�ش
العربي �شيهزمهم.
 م� زلت تقول جي�ش الإنق�ذ؟! لديهم كل �شيء ،م�ل و�شالح ومدافعوعددهم م� �ش�ء اهلل ،اأكرث منهم ،اأكرث من
اليهود ،اأكرث بكثري.
 عددهم ل يتج�وز  5اآلف .هم يكذبون.يقولون  15األف و 50األف وهم ل اأكرث من
 5اآلف .هم يكذبون.
 خل�ش ،خل�ش ،بداأت تخ ّرف .اأن� ل اأحب�شم�ع ق�ش�شك .اأنت تب�لغ.
�شمت ومل اأكمل لأين اأح�ش�شت اأن من
ُّ
العبث اأن اأن�ق�ش .اأن� وهو طرف� نقي�ش .اأن�
�شك�ك متوج�ش وهو موؤمن .اأن� اأ�شتند اىل
احلق�ئق وهو ي�شتند اإىل الأمني�ت واإمي�نه.
من من� املب�لغ والواهم؟ من من� اخلي�يل
وال�ش�عر؟ لكنه مرت�ح ب�إمي�نه ،ليتني
مثله!
*****

اأتخذ القرار ب�شن الهجوم ل�شرتج�ع
الق�شطل ومل مي�ش على رجوعن� من
ال�ش�م اإل �ش�ع�ت .ح�ول البع�ش ثنيه عن

الدخول يف معركة غري متك�فئة ومت�رشعة
بهذا ال�شكل فق�ل موبخ�:
 اأمل نهب دم�ءن� واأرواحن� منذ البداية؟فلم�ذا نبخل ونرتدد الآن وقد اآن الأوان؟
 15اآي�ر على الأبواب .اإذا �شقط احل�ش�ر
�شقطن� معه ،واإذا �شقطت القد�ش �شقطت
فل�شطني!
ق�ل اأحدهم حم�ول الإرج�ء والتمهل:
 بعثن� مر�ش�ل اىل اجلي�ش العربي يف راماهلل ،فلننتظر ،رمب� ي�أتون.
نظر اإليه من حتت ح�جبيه وهو م� زال
م�شتغرق� يف قراءة م� قدمته من تق�رير
وق�ل �ش�خرا:
 اجلي�ش العربي وغلوب ب��ش�؟ اإن�شاملو�شوع!
واأردف ب��شم�:
 واأوعى تقل يل جي�ش الإنق�ذ!مل يجبه الآخر خوف� من اإث�رة غ�شبه
وتفجري مرارته.
التفت اإيل وق�ل متذمرا وهو يطلع على
الأرق�م:
 هذا كل �شيء؟قلت متمتم� وك�أن الذنب ذنبي:
 هذا كل �شيء.ف�أخذ يقراأ:
  123جم�هد من �رشية الرو�شة125 ،من القطمون 40 ،من واد اجلوز40 ،
من ال�شيخ جراح 50 ،من البقعة18 ،
من الثوري 10 ،من دار الهيئة العربية
العلي�...
ونظر اإيل بب�شمة متواطئة وعلق
�ش�خرا:
 قل ال�شفلى ،ب�إذن اهلل هي ال�شفلى ،وم�ذابعد؟ م�ذا لدين�؟  20يف عم�رة الأوق�ف20 ،
يف م�ميال 15 ،يف ال�شم�عة 35 ،يف امل�رشارة
وب�ب الزاوية ،يعني كم جم�هد ي� جم�عة؟
قل يل ي� اأمني كلن� على بع�شن� كم عددن�؟
كنت م�شتعدا لذاك ال�شوؤال ف�أجبت
فورا:
  506جم�هد هن� والبقية يف بريزيت.املتواجدون لي�شوا جميع� م�شلحني.
ال�شالح يكفي  300فقط .يتن�وبون على
12
ال�شالح.
 وعدد اليهود؟قلت بده�شة:

اأج�ب الآخر ،من ح�ول اأن يثنيه عن
بدء الهجوم املت�رشع ب�لتحذير:
 عددهم ب�لآلف ي� ق�ئدن� .م� بني 60األف اىل  70األف ،وكلهم مدربني على يد
الإجنليز اأح�شن تدريب!
جت�هله والتفت اإيل:
 عددهم يف القد�ش ،فقط يف القد�ش. األف من الأرغون ي� ق�ئدن� ،واألف مناله�غن�ه ،وم� ل يقل عن  500من �شترين،
وم� ل يقل عن  300من الب�مل�خ.
 وال�شالح ،ال�شالح ،م�ذا لدين�؟ يعني ب�لقطعة وب�حلبة؟ نعم ب�لقطعة وب�حلبة.  19ر�ش��ش ،عدد غري موؤكد من الربن�توالهو�شك�ش والرباوننج ل اأعتقد اأنه يزيد
عن ع�رشة ،ومئة وخم�شني قنبلة يدوية
غنمن�ه� من معركة موتزا ،لكن اأكرثه� يف
بريزيت.
 بعثت تطلبه�؟ بعثت ،بعثت. وعند اليهود؟اأج�ب اآخر غري املحذر واملنبه:
 اأنت ع�رف ي� ق�ئدن� ،كل م� ج�ءهم عربال�شنني وم� اأخذوه موؤخرا من مع�شكرات
الإجنليز .يعني �شالحهم وا�شل
ل�شو�شتهم ،غري امل�شفح�ت والدب�ب�ت
والطي�رات.
نهره مع�تب�:
 وم�لك تقوله� وك�أنك خ�ئف؟!ق�ل الآخر مرتاجع�:
 اأن� اأقوله� للتذكري.ابت�شم وق�ل ك�أنه يلقي بنكتة:
 ونحن لدين� م�شفحة ال�شيخ �شالمة،خري وبركة.
ونظر اإليهم ع�ش�هم ي�شحكون ،لكن
اأحدا مل ي�شحك .التفت اإيل:
 طب والنجدات من القرى وبدوال�شواحري؟
 مئة اأو مئتني على الأكرث ،ب�شالح عتيقوذخرية خردة وحمدودة.
 وذخريتن�؟ �شندوقني ذخرية اجنليزية ،و�شندوقفرن�شي و�شندوق اأمل�ين ،هذا كل �شيء.
هز راأ�شه مفكرا ،وقلب كفيه وق�ل ك�أنه
يخ�طب نف�شه:
 ل مفر ،ل مفر ،هذا هو الوقت ،وبالت�أخري.
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والتفت اإيل:
 واأخوك ج�هز؟ ج�هز جدا ،ومتحم�ش. طيب وانت؟�شعرت بوجهي يحم ّر ف�شحكوا
ب�شوت خفي�ش وبع�شهم ابت�شموا بعطف
فقلت ب�رشعة:
 اأن� ي� ق�ئدن� اأتفق معك يف حتليلك� .ش�عةاحل�شم قد اقرتبت .احل�ش�ر هو الورقة
الوحيدة يف اأيدين� .معركة احل�ش�ر هي
احل��شمة ،اإذا خ�رشن�ه� خ�رشن� كل
�شيء .تريدون اأن اأقعد هن� لإر�ش�ل
البي�ن�ت والتق�رير للجرائد والإذاع�ت؟
اأقعد يف املقر ك�أين ح�ر�ش؟ حتى حرا�ش
املوؤ�ش�ش�ت والهيئ�ت ا�شتعدوا مب� لديهم
من م�شد�ش�ت.
 وم�ذا لديك تق�تل به؟قلت ب�عتزاز:
 لدي برن اأخذته من اأخي.ق�ل بده�شة �ش�حكة مفتعلة:
 لديك برن؟! عظيم ،ممت�ز ،مع ذخريته؟ عدة اأم�ش�ط. يعني تكفي؟ طبع� ،تكفي.تفح�شني غري م�شدق م� اأقول،
لكنه �شلم اأمره واأرجع يل التق�رير وق�ل
ع�ب�ش�:
 طيب اإذن ،على بركة اهلل ،تظل معي،خلف ظهري ،مفهوم؟ والآن نراجع اخلطة
كم� اتفقن�:
امليمنة بقي�دة برك�ت وال�شيخ قحط�ن
وتهجم من جهة ال�رشق .املي�رشة بقي�دة
بن ج�زي وتهجم من اجلنوب الغربي.
القلب بقي�دة اأبو دية وتهجم من الن�حية
اجلنوبية .والقي�دة بقي�دتي وقي�دة
العمري واملو�شو�ش والعمد ،واأمني وربيع
معي ،خلف ظهري .والحتي�ط من ق�لوني�
بقي�دة اأبو جب�رة وال�شيخ املزرع�وي
 ...واإذا متكن ال�شيخ �شالمة من املجيء
13.
مب�شفحته بهذا ي�شندن� ويحمي ظهرن�
ثم اأنهى حتديد املواقع وتوزيع
امل�شوؤولي�ت بقوله م�شلم�:
 وقل اعملوا ف�شريى اهلل عملكمواملوؤمنون� .شدق اهلل العظيم.
فقلن� جميع�� :شدق اهلل العظيم ،وبهذا

انف�ش الجتم�ع وبداأن� الهجوم يف م�ش�ء
 7ني�ش�ن  ،1948ومل يكن قد بقي على
موعد انته�ء النتداب اإل اأ�ش�بيع معدودة
هي احل��شمة ،وبعده� نتحرر ب�إذن اهلل ،اأو
منوت ب�إذن اهلل! �شدق اهلل العظيم.

اجلزء الرابع

توجهن� نحو الق�شطل .ك�ن ذلك
قبل منت�شف الليل بقليل والن��ش ني�م،
وهدوء حذر يحيط ب�لقد�ش وروابيه�.
ك�نت الق�شطل قد �شقطت ،وكذلك قريتي
خلدة ودير حم�شن ،ومتكن اليهود من
ك�رش احل�ش�ر واإدخ�ل ق�فلة موؤلفة من
� 40ش�حنة كبرية حمملة ب�ملوؤن والذخ�ئر
ت�ش�نده� ط�ئرة ه�جمت مواقع املج�هدين
وتعقبتهم ومل تبق لهم اأثرا يذكر.
حني تقدمن� من املوقع ك�ن الهدوء
ي�شيطر على املنطقة ب�أكمله� ،واأ�شواء
امل�شتعمرات ت�شع�شع ب�لليل وتك�شف
الأبراج املن�شوبة والأ�شالك ال�ش�ئكة
والأ�شوار ،بعك�ش القرى العربية التي
لذت ب�لظلمة واعرتاه� اخلوف ورج�له�
ق�شوا ليلتهم يف العراء فوق الأ�شطح وبني
ال�شخور و�شجر ال�شب�ر واأيديهم على
بن�دقهم ومن�جلهم ،وم� اإن راأون� حتى
ان�شموا اإلين� رغم حتذير ق�دتن� ب�أن م�
لدين� من ذخرية ب�لك�د يكفي بن�دقن�،
ورغم ذلك ان�شموا اإلين� ولزموا ال�شمت.
كنت مع الق�ئد يف �شي�رته ،وك�ن
�ش�مت� طوال الوقت ،وحني منر بنور
�شئيل اأملح وجهه اأو �شبح وجهه قريب�
منى ،واأرى �شفتيه تتمتم�ن ب�شور القراآن
اأو الأ�شع�ر ،مل اأتبني ،وعين�ه م�شوبت�ن
اىل الأم�م ب�شكل ج�مد .كن� جنل�ش يف
اخللفية ،و�ش�ئقن� ربيع وح�ر�شه عو�ش يف
املقدمة ،وبقية القواد والف�ش�ئل ت�شبقن� اأو
تلحق بن� ،و�شكون قلق ي�شوب ال�شوارع
والطرق�ت ،وظالم مطبق يغطي اله�ش�ب
وم� عليه� من قرى وبيوت ومزارع.
ابتداأ الهجوم بتقدم قوات امليمنة بقي�دة
برك�ت واأخي وحيد .بداأوا ب�إطالق ن�ر
كثيفة من جهة الغرب حتى يوهموا اليهود
ب�أن الهجوم �شيكون من جهة الغرب ،وبدا
كم� لو اأن املعركة الرئي�شية �شتدور على
اأطراف القرية الغربية .يف تلك الأثن�ء اأحطن�
ب�شفح القرية من كل اجله�ت وانتظرن�

والقلعة وتلك املت�ري�ش والأبراج واأطن�ن
ال�شالح .األغ�م �شحيح ،على راأ�شي وعيني
تلك الألغ�م ،لكن من �شيو�شله� اىل القمة؟
من يثبته� ويفجره�؟
�ش�ألته بحذر:
 من يحمل الألغ�م ويو�شله�؟اأطلق �شحكة خ�فتة من اأنفه وق�ل
م�زح�:
 اأنت واأن�.هم�شت بذعر:
 اأنت واأن�؟ اأن� ل اأعرف بزرع الألغ�م! كيفنبثه� ون�شبكه� ونو ّقته�؟ اأن� ل اأعرف.
�شمعت �شوته يعبث بي �ش�خرا:
 امل تتدرب؟ اأمل تقل اأنك تدربت؟ على بث الألغ�م؟ اأن� تدربت وتعلمتكيف اأ�شوب ،وكيف اأ�شتعمل هذا الربن.
ق�ل بغيظ:
 ملعون ابو الربن! ان�ش الربن واحملمعي.
�ش�ألته ث�نية واأن� اأحمل اأول �شندوق:
 اأن� واأنت؟مل يجبني ،بل و�شع ال�شندوق من
يديه على مقدمة ال�شي�رة وق�ل يل:
 اأ�رشع ن�دي يل عو�ش والي�زوري واأبوطربو�ش ،ي�هلل ،ب�رشعة.
و�شعت ال�شندوق من يدي على
مقدمة ال�شي�رة بجوار �شندوقه وهرعت
نحو عو�ش ،ح�ر�شه اخل��ش ،وك�ن يقف
اأم�م �ش�حنة الإ�شع�ف وحوله جمموعة
مق�تلني بع�شهم يجل�شون على �شل�شلة
حجرية واآخرون على ال�شخور يراقبون
املعركة يف الأعلى وتقهقر الف�رين وهم
يتدحرجون واحلج�رة تقرقر حتت
اأقدامهم وفروع ال�شجر تهتز وتتك�رش
مع مرورهم وترنحهم .ك�ن عو�ش ومن
حوله يراقبون امل�شهد املعتم اأم�مهم كم� لو
ك�نوا ي�ش�هدون لعبة كرة ل تعجبهم وهم
متوترون وي�شدون على اأكت�ف بع�شهم
ب�شمت ووجوم.
ك�ن ال�شمت يخيم على اجلميع
وعيونهم �ش�خ�شة اإىل اأعلى والليل يخيم
عليهم ونور القمر ال�شحيح يلقي عليهم
�شوءا رم�دي� �ش�حب� ،ورغم الر�ش��ش
ودوي املدافع ،ك�نت اأ�شوات تنف�شهم
وله�ثهم ت�شل وا�شحة اإىل �شمعي ،اأو
تخيلت .متكنت من القرتاب من عو�ش
بدفع الأكت�ف من حوله .مل�شت كتفه فنقز

تق�بل امليمنة ب�ملي�رشة ودخول القلب اىل
الق�شطل ،اإل اأن اليهود ك�نوا ب�لنتظ�ر
وانق�شوا على قوات القلب وقتلوا العديد
من اأفراده� وجرحوا ق�ئده� اأبو دية،
ف�نفرط اجلمع وتن�ثرت القوات وقد نفذت
ذخريته� وت�ش�قط رج�له� على الأر�ش م�
بني قتيل وجريح ومتعرث .تراجع من فروا
ببن�دقهم الف�رغة وبدا كم� لو اأن احلملة قد
ف�شلت من بدايته�.
احتد الق�ئد وارتفع �شوته ،وبداأ يهدد
ويتوعد ،ثم ا�شتع�د هدوءه ووقف حلظ�ت
يفكر واأن� اأراقبه ويدي على قلبي ويدي
الأخرى ت�شد على الربن بع�شبية.
ن�داين وق�ل:
 م� راأيك؟قلت:
 نتقهقر ونعود ث�نية بعد اأن نتقوىونت�شلح ون�شتعد ب�شكل اأف�شل .يبدو اأنهم
حم�شنون ب�شكل جيد وم�شتعدون لأي
اخرتاق اأو ت�شلل .الق�فلة زودتهم ب�ملوؤن
ومزيد ال�شالح ،وه� اأنت تراهم ك�ملت�ري�ش
الب�رشية.
هز راأ�شه وكرر العب�رة من خلفي:
مت�ري�ش ،مت�ري�ش ،نعم املت�ري�ش .واأم�شك
بذراعي من �ش�عدي وق�ل :تع�ل .و�شحبني
حتى و�شلن� �شي�رته حيث كن� نقف قبل
قليل ،وفتح �شندوق اخللفية وق�ل :احمل.
راآين اأقف ح�ئرا مرتبك� والربن بني يدي
اأ�شد عليه خوف� من اأن ي�شقط اأو يهرب
فق�ل موبخ�:
 هذا الربن �ش�غل ب�لك ،اإرم الربن واحملمعي!
قلت مرتبك�:
 هذا ّبرين!
خطفه من يدي وهو يدمدم ب�شكل
�ش�خر:
 بر ّنه ،بر ّنه ،فهمن� برنك .ل اأحد �شي�أخذبرنك ويخطفه منك .اإحمل معي ،اإحمل،
اإخمل.
�شن�ديق الألغ�م ،فهمت ق�شده ،هو
�شيع�لج املوقف ب�لألغ�م .األغ�مه ال�شهرية
ل تخطئ ،مفعوله� اأكيد وحمدد ،وكم
قلن� عنه� وكم ق�لوا ،كم تف�خرن� به� ،لكن
الألغ�م يف هذا الليل ،يف هذا الو�شع ،يف
هذا البعد ،ونحن يف الأ�شفل وهم اأعلى،
هم يف الق�شطل وقب�لتهم حم�جر جي�ش�ر
املحروقة ،يعني حم�شنون ب�لطبيعة
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وا�شتدار بعنف ون ّقزين .ك�ن متوترا ه�ئج�
ويتمتم ب�ل�شب�ب وال�شت�ئم .ق�ل بحدة حني
راآين :نعم؟ نعم؟ اأبلغته مب� اأبلغني الق�ئد
فم�شى خطوات وع�د ب�شحبة اثنني اآخرين
توقعت اأن يكون� الي�زوري واأبو طربو�ش،
وك�ن� طويلني عري�شني وم�شلحني.
وقفوا حول الق�ئد واأن� خلفهم األتقط م�
يقوله ويته�م�شون به .و�شمعته يقول وهو
ي�شري بيده اىل اأعلى ،اىل جهة ال�رشق :هذا
املرتا�ش .ففهمت اأن م�شوؤولية زرع الألغ�م
وتثبيته� وتفجريه� لن تقع على ك�هلي
وعلى ك�هل الق�ئد فهداأ ب�يل قليال لكن
القلق ظل يح��رشين لأين مل اأ�شمع عم�
حدث للميمنة بقي�دة برك�ت واأخي وحيد.
كم� اأين لحظت الوجوم يخيم على اجلميع
ف�عتقدت اأن املعركة قد انتهت بف�شلن�
لأن العديدين قتلوا وجرحوا و�شقطوا
على الأر�ش .وك�ن الن�جون وامل�ش�بون
ي�شلون تب�ع� فيهب الرج�ل لنجدتهم
وي�شحبونهم ل�ش�حنة الإ�شع�ف حيث وقف
خوري مع راهبته .هذا فقط م� ك�ن لدين�
من اإ�شع�ف� ،ش�حنة مغلقة وطبيب خوري
يلب�ش معطف� اأبي�ش فوق ردائه وراهبة
واحدة ب�لأ�شود ،ويود وحقن و�شم�دات.
كن�  300مق�تل بذخ�ئر حمدودة واإ�شع�ف
�شحيح� ،شبه معدوم ،وق�ئد عنيد رف�ش
ال�شت�شالم وجت�هل ن�شحي ب�لتقهقر،
وعدة �شن�ديق من الألغ�م ،األغ�مه ،ك�ن
�شنعه� وركزه� يف خمتربه ،وه� هي الآن
يف املعركة الف��شلة يف الق�شطل ،و�شتعمل
على ن�شف املت�ري�ش ،تلك املت�ري�ش ،اأراه�
بعيدة عن� بعد جهنم ،واأظن اأن املعركة قد
انتهت واأن اندح�رن� �شبه اأكيد وحمتم.
راأيته ي�شري بيده ث�نية نحو املرتا�ش
ال�رشقي واأ�شواء الربج ،ف�أفرغ الرج�ل
عبوات ال�شن�ديق يف جيوبهم و�ش�روا به�
نحو املرتفع من اجلهة املع�ك�شة للمعركة
واملتقهقرين الف�رين واأزيز الر�ش��ش
يالحقهم ،ودوي مدافع هن� وهن�ك
ت�شيب �شخرة اأو حتفر الأر�ش في�شلن�
الرذاذ وال�شظ�ي� فننبطح اأو نختبئ خلف
ال�شخور وال�شي�رات.
مل يكن القمر بدرا ،رمب� بثلثه اأو ربعه،
لكن نوره والك�ش�ف�ت يف الأع�يل ك�نت
ت�شيء بع�ش املالمح ف�أرى الأ�شب�ح
تتحرك اأو تنبطح وتختبئ خلف �ش�حنة
الإ�شع�ف ،و�شوء �شحيح من ب�ب
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ال�ش�حنة يظهر الراهبة جتل�ش بداخله�
مت�شك مب�شبحة وت�شبح .تذكرت وداد،
وكذلك ن�ش�ء اجلمعي�ت اللواتي �شكلن
فرق الإ�شع�ف�ت الأولية والت�شميد ،لكن
اأحدا من هوؤلء مل يح�رش .ك�ن حتركن�
�رشي� ،وقرار الهجوم مل يعرف به اإل
القواد ،وحتى الأنف�ر واملج�هدين مل
يعرفوا ب�لأمر اإل حني جتمعوا يف �ش�حة
املقر واأركبوهم ال�ش�حن�ت اإىل الق�شطل.
ومل يح�رش لالإ�شع�ف اإل خوري واحد
ك�ن يعمل يف م�شتو�شف اأحد الأديرة،
ك�ن ع�شوا يف اإحدى اللج�ن القومية ،اأُعلم
ب�لأمر مت�أخرا فج�ء واأح�رش معه راهبة
وعدة اإ�شع�ف و�شم�دات.
انتظرن� طويال ومل يحدث النفج�ر يف
املرتا�ش ال�شم�يل وا�شتمر الق�شف بتقطع
وبدا وا�شح� اأن املعركة قد ح�شمت،
وجرح�ن� وقد ن�لوا بع�ش الإ�شع�ف ركبوا
�ش�حنة اأقلتهم اىل م�شت�شفى القد�ش ،لكن
اأحدا من امليمنة مل يظهر بعد ،فبقين� ننتظر
حتى نرى اأحدا منهم مع انبالج الفجر حتى
نلملم قتالن� وجرح�ن� اأو ن�شمع انفج�ر
الألغ�م يف املرتا�ش .وكنت اأ�شمع الق�ئد يكلم
نف�شه :ي� اهلل ي� عو�ش ،ي� اهلل ي� ي�زوري
واأبوطربو�ش .لكن ل عو�ش ول الي�زوري
ول اأبو طربو�ش ب�ن لهم اأثر ظ�هر ،ول
انفج�ر الألغ�م ،وبقي املرتا�ش على ح�له،
اأم�م عينين� م�ش�ء بكه�رب وك�ش�ف�ت،
وم� بني الفينة والأخرى �شلية ر�ش��ش
اأو قذيفة بعيدة عن� ،كم� لو ك�نت جلهة
الغرب ،فتوقعن� اأن تكون امليمنة م� زالت
خمتبئة اأو حم��رشة يف مك�ن م� ،وهذا م�
جعل الق�ئد ير�شل الرج�ل اىل ق�لوني� طلب�
للمعونة والنجدة.
فج�أة ركب ال�شي�رة وركبن� معه اأن�
وربيع وثالثة اآخرون .كن� خم�شة وهو
ال�ش�د�ش .ق�د ال�شي�رة بنف�شه ب�جت�ه
حم�جر اجلي�ش�ر املق�بلة للق�شطل .راأيت
ال�شجرة على القمة حيث جل�شن� اأن�
ووحيد اأم�ش �شب�ح� ،وتذكرت م� ق�له
وحيد ب�لأم�ش وم� �شمعته منه اأول مرة
يف الإ�شطبل يف �ش�نور .تذكرت م� ق�له عن
الفقدان واخل�ش�رة وم� ك�ن يح�ش به حني
يفقد واحدا من رج�له .وللغرابة ،مل يكن
اإح�ش��شي كم� و�شفه .مل اأكن اأح�ش اإل
ب�خلوف ودق�ت قلبي والظلمة ،واأن� اأغو�ش
ع�ري� مب�ء �ش�خن ،ثم ب�رد ،وعرق ي�شيل

يك�شفن� بي��شه� يف �شواد الليل ،وتوزعن�.
ثالثة ب�جت�ه املرتا�ش ال�شم�يل ،وهو وربيع
ب�جت�ه ال�رشقي واأن� خلفهم� اأحمل ن�شيبي
من الدين�ميت وبرين العزيز فوق ظهري،
نت�شلق املرتفع مثل القطط ونزحف على
بطونن� مثل الثع�بني.
قبل الو�شول اىل القمة وقف واأعط�ين
م�شد�ش اإ�ش�رات وق�ل يل اأن اأطلق طلقتني
حني اأراه يلوح بيده واأظل خمتبئ� خلف
ال�شخرة حتى ي�شري وين�ديني .فجل�شت
اأنتظر واأترقب واأمتتم ب�لب�شمالت واأتذكر
كل م� مر بن� طوال الأ�شبوع ،واأراقبه وهو
يكمل الت�شلق مع ربيع نحو القمة .ك�ن
ي�شبق ربيع ثم تب�ط�أ و�شبقه ربيع .ربيع
اأ�شغر ،اأ�شغر بكثري .هو مل يبلغ الأربعني،
يبلغه اليوم مع هذا الفجر .ق�ل يل ونحن
يف طريقن� من دم�شق اىل عم�ن اأنه �شيبلغ
الأربعني يف هذا اليوم ،واأن زوجته ات�شلت
به وطلبت منه اأن يكون معه� ومع الأولد
يف هذا اليوم� .شتطبخ له اأكلة يحبه� ،جزر
حم�شي بدب�ش رم�ن ،وكعكة تف�ح ب�لقرفة
وجوزة الطيب فوقه� �شمع�ت ،اأربع
�شمع�ت ،كل �شمعة عن ع�رشة .والتفت
بعيدا عرب ال�شب�ك وق�ل ب�أ�شى :م�شكينة
وجيهة كم �شربت علي! اأح�ش�شت اأن
�شمريه يوؤنبه فح�ولت الت�رشية عنه ب�أن
ذكرت له م� اأع�نيه اأن� .قلت له اإين اأن� لن
اأتزوج لأين اأحب حب� م�شتحيال يحرق
قلبي .التفت اإيل يت�أملني وق�ل �ش�هم�
ك�أنه يتذكر ويذكره� :احلق معك ،الزواج
يف و�شعن� هذا غري من��شب .ولكن ،األ
تعتقد اأنه� كبرية عليك؟ مل يقل الدين كم�
ق�لت وداد ،ومل يذكر ا�شمه� لأنه كم� يبدو
يعرفه� ويعرف عني .اجلميع يعرفون،
ورمب� ي�شخرون خلف ظهري ،ورمب� ليزا
اأي�ش� ت�شخر ،لكني الآن يف هذا الليل ،يف
هذا اجلبل ،فوق الأ�شواك وبرودة ال�شخر
جتمد بطني ،وهذه الألغ�م تنخز فخذي،
ل اأرى اأم�مي اإل ليزا .ل اأرى �شورة
اأمي ول وحيد ول وداد ول حتى الق�ئد
اأم�مي ،ليزا م� اأرى ،فقط ليزا ،بعينيه�
وب�شمته� و�شعره� الق�شري و�شفتيه�
وهي تن�ق�ش ،وهي ت�شحك ،وهي تقر أا
مق�لتي واأ�شع�ري وتبت�شم يل وتقول
م�شجعة :برافو ي� اأمني ،برافو ،برافو.
ف�أحمر واأ�شفر واأ�شعر ب�لنقمة واحل�رشة
لأين اأح�ش اأين �شغري ،اأ�شغر بكثري.

عن ظهري ،وم� بني الفينة والأخرى اأنتبه
لالآخرين وهم حويل اأ�شمعهم يتنف�شون
اأو يحوقلون اأو يته�م�شون ،ثم اأغيب يف
ملكوتي ،داخل نف�شي .وراأيت �شبح الق�ئد
اأم�مي وقد خلع حطته عن راأ�شه وبدا
�شعره منكو�ش� منفو�ش� كط�ئر �شخم
م�ش�ب ب�لربد ،وتذكرت اأنه مل يحلقه مذ
غ�درن� اىل دم�شق قبل ع�رشة اأي�م اأو اأكرث،
واأغلب الظن بال حم�م ،واأن� كذلك ،ورائحة
الب�رود تخفي رائحة ج�شمي وان�شك�ب
العرق من اإبطي ،وندى ني�ش�ن يغمرين
مب�ء ب�رد ،ونظراتي زائغة واأفك�ري بني
اجلي�ش�ر واأخي وحيد وال�شجرة ،واأ�شواء
الق�شطل م�شع�شعة كم� لو ك�نت حتتفل
بعر�ش اأو زفة.
قفز من ال�شي�رة ب�رشعة ونحن تبعن�ه،
ودخل غرفة ف�رغة مرتفعة ،غرفة ح�ر�ش
اأو حراث ل �شيء فيه� �شوى فر�شة ،ك�نت
تطل على الق�شطل فوق اجلي�ش�ر.
اأم�شك مبنظ�ره وتطلع فيه ب�شع
دق�ئق ،وب�شمت ت�م تخلى عنه واأعط�ه
لواحد من رف�قه وق�ل :انظر ،اأنظر ،ت�أمل
هن�ك من جهة ال�شم�ل وجهة ال�رشق .نظر
الرجل يف املنظ�ر وق�ل :راأيته ،واأعطى
املنظ�ر ل�ش�حبه ثم اآخر واآخر واأن� وربيع.
وب�رشعة عدن� من حيث اأتين� ،وتوجهن�
مب��رشة اىل �شي�رته.
فتحن� �شندوق اخللفية وتن�ولن� عدة
�شن�ديق ،اأفرغن� عبواته� يف جيوبن�،
وبدون �شوؤال اأو جواب م�شين� مع� ،هو
اأم�من� ونحن خلفه ،وبداأن� نت�شلق املرتفع
نحو القمة حيث املت�ري�ش.
م� كدن� من�شي عدة خطوات حتى
حلق بن� العمري والعمد واملو�شو�ش
وهم ي�رشخون :ا�شتنوا ،ا�شتنوا! وقفن�
ننتظر ف�ندفع الثالثة ك�ملج�نني واأح�طوا
ب�لق�ئد ي�شتحلفونه اأن يعود واأل يج�زف
بنف�شه لأنه الق�ئد ،ول يحق للق�ئد اأن
يج�زف .و�شمعت اأحدهم ي�رشخ بتعجب
وا�شتهج�ن :هذا ل ميكن وغري معقول!
هذا انتح�ر! اأنت الق�ئد! تخل�ش من طوقهم
وهو يلوح بذراعه ونحن خلفه ،وظل
الثالثة خلفن� ي�شتغفرون ويحوقلون
واأحدهم ي�رشخ ب�شوت ع�ل :هذا انتح�ر!
م�ذا نفعل؟ اإذا حدث لك �شيء م�ذا نفعل؟!
يف منت�شف الطريق توقفن� عند مغ�رة
ونزعن� احلطط عن روؤو�شن� حتى ل
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اأ�ش�ر اإيل ين�ديني ،فعدت اأت�شلق من
جديد وراآين اأتعرث مب� اأحمل .جيوبي
مليئة ب�لدين�ميت والربنّ ينزلق عن ظهري
ويرتطم ب�ل�شخر ف�أخ�ف عليه ،هدية
وحيد الأخرية ،حرم نف�شه واأعط�ه يل!
ق�ل ي�شتحثني:
 م�لك؟ تعبت؟قلت واأن� اأح�ول اأن اأبدو ظريف� وغري
خ�ئف:
 هذا الربن �ش�غل ب�يل!ردد الكلم�ت من خلفي:
 هذا الربن �ش�غل ب�له! ملعون اأبو الربن،لكن للحق هذا الربن ي�ش�وي ثقله ،لعنة
اهلل عليهم كلم� حل ذكرهم .ال�شالح لديهم
ي�شل ال�شقف وبخلوا علين� بكم مدفع
و�شنت وبرن .هذا الربن ي�ش�وي ثقله ،دير
ب�لك عليه.
قلت بحن�ن واأن� اأتذكر امليمنة وم� حل
ب�أخي:
 هدية من اأخي اهلل يخليه .براأيك هربوا اأوقتلوهم؟
ق�ل بجدية:
 لو قتلوهم لكن� عرفن� .اأكيد يف كمني ،اأكيدينتظرون و�شول الحتي�ط والنجدات

من ق�لوني� .هذا الربك�ت اأن� اأعرفه� ،ش�طر
وخبيث وعنده جت�رب .يعرف يداور
وين�ور .ل خوف عليه وعليهم ،اطمئن،
اطمئن ،املهم الدين�ميت ون�شف املت�ري�ش.
اإذا ن�شفن� املت�ري�ش وال�شتحك�م�ت ندخل
فيهم ،ندخل على طول .املهم الدين�ميت.
كيف الدين�ميت؟ اأوعى ي�شقط.
ربت على جيوبي املنفوخة وقلت
ُّ
بقلق:
 امل�شكلة لي�شت اأن ي�شقط ،م�شكلةامل�ش�كل اإذا انفجر بن�.
ق�ل مطمئن�:
 ل ينفجر اإل اإذا نحن اأ�شعلن�ه وفجرن�ه.اطمئن ،اطمئن.
اأ�شفت بقلق:
 اأو اإذا اليهود اأ�ش�بون�.نهرين �ش�خرا:
ام�ش ،واحد خ ّويف! اأنت �ش�عر
ام�شِ ،
 ِوك�تب مق�لت ول ت�شلح اإل للمكتب
وامللف�ت .اأن� قلت لك خليك هن�ك.
قلت واأن� األهث من حدة ال�شعود وثقل
الدين�ميت واأتذكر م� عريين به وحيد:
 وم� نفع الأ�شع�ر واملق�لت؟ اأن�شفاملرتا�ش بق�شيدة؟ اأ�شبع دين�ميت اأح�شن

 اإذا اأ�شبن� اأو ا�شت�شهدن� اأن� وربيع هذاامل�شد�ش لالإ�ش�رات .تطلق منه طلقتني
للجم�عة ،ف�هم علي؟
اأ�شبت ب�لذعر واأن� اأتخيل اأنه قد ي�ش�ب
اأو ي�شت�شهد ومعه ربيع واأظل وحيدا يف
العتمة عند اليهود اأم�م املرتا�ش ،اأبقى
وحيدا مع اجلثم�نني ويذهب املج�هدون
ويرتكونني ويجيء اليهود ،اأعوذ ب�هلل.
ا�شتغفر اهلل.
قلت ب�رشعة:
 ف�ل اهلل ول ف�لك ي� ق�ئدن� ،اأن�ش� اهلل العدو،اأن� روحي فداك .ان�ش� اهلل اأن� .اإذا اأن� رحت
ل نت�أثر ،املعركة ت�شتمر ،لكن اإذا اأنت رحت
راحت القد�ش وكلن� رحن� ،اأنت الق�ئد.
ق�ل مهون�:
 ل تت�ش�ءم ،حتى لو رحت ،احلبل طويلوعلى اجلرار .اأن� مت�أكد .حتى لو ا�شت�شهد
كل القواد ،الربكة فيكم ويف الأجي�ل .ق�شة
طويلة ،وجم�عة ال�ش�م ،احلمري التيو�ش،
بكرة ت�شلهم خطة نخ�شون� .شريتهم غم،
ان�ش املو�شوع .لكن ي� اأمني ،اإذا �ش�ر يل
�شيء ،هذا امل�شد�ش لالإ�ش�رات ،وهذا ال�شنت
ح�فظ عليه ،اأعطيه لوحيد بدل الربن .هدية
مني .اأنت معك برن وهو معه �شنت ،حتى
الإجنليز يخ�فوا منكم .املهم ال�شالح ،اآ وال
لأ؟ اآه املالعني لو �شمعون� وجربوا خ�طرن�
ون�رشون�! اهلل �ش�هد ،ان�ش املو�شوع.
قلت له وقلبي يخفق وي�شقط يف حفرة
من الكتئ�ب اإن املعركة ل يقرره� �شنت ول
برن ول حتى مدفع وطي�رة .املهم القي�دة
والأبط�ل .املهم ال�رشف .املهم الكف�ءة
والإخال�ش .املهم العلم والن�شب�ط ،مل
يكن لن� ق�ئد مثلك ،كل الأبط�ل ك�نوا قبلك
�رشف�ء واأمن�ء واأعطوا الكثري ومل يبخلوا،
لكن على الربكة وب�ب اهلل .لكن اأنت ،اأنت
غري �شكل ،وجم�عة ال�ش�م مثل املومي�ء،
خرج املت�حف والت�شبري� .شحك وق�ل:
حتى املومي�ء كثرية عليهم� .شريتهم غم
وحرقة قلب ،ان�ش املو�شوع ،ي� اهلل و�شلن�.
ه�ت م� معك .وانت ي� ربيع ام�شك هذا،
ا�شبك معي ،خلي الأ�ش�بع مر�شو�شة،
وهذا اجل�نب ،ه�ت اأعطيني ،ثبت ال�شلك
و�شده والويه ،وا�شحب ،ا�شحب،
واأعطيني ب�قي الأ�ش�بع ،ه�ت ،ا�شتنى،
خليني اأ�شد .خل�ش ،خل�شن� ،ا�شحب
ال�شلك ،اأوعى تقطع �شلك الفتيل .ي� اهلل
نبعد .ي� اهلل ب�رشعة .خل�ش خل�شن� .ه�ت

من كل الق�ش�ئد واملق�لت.
ق�ل م�شجع�:
 عف�رم عليك ،بطل و�شنديد ط�لع لوحيدال�شيخ قحط�ن ،واأختك وداد ،ير�شى
عليكم.
فكرت بوحيد واأح�ش�شت بقلبي
يتقل�ش .هل �شحيح اأنهم لبدو بكمني
ب�نتظ�ر النجدة من الحتي�ط؟
ق�ل وهو يلهث:
 اأن� فعال كربت ،اليوم طبقت الأربعني،اليوم عيدي ،واإذا مر اليوم على خري
ورجعن� للقد�ش ب�ل�شالمة ت�أتي معي
وت�أكل جزر حم�شي بدب�ش رم�ن ،حتب
اجلزر؟
قلت م�ش�يرا حتى ل اأبدو قلق� ومتعب�
ومتذمرا مم� احمل:
 اأمي ل تطبخ جزر حم�شي بدب�ش رم�ن.�ش�أل متعجب� بده�شة مب�لغ فيه� حتى
يبدو الأمر طبيعي� وك�أننّ� يف نزهة جبلية:
 ل تطبخ جزر بدب�ش رم�ن؟ ول كعكةتف�ح ب�لقرفة وجوزة الطيب؟
مل اأجبه لأين كنت اأعيد و�شع الربنّ
فوق ظهري واأن� اأزحف ،ف�أردف �ش�حك�،
اأو م� اعتقدت اأنه ي�شحك ،لكن من لهجته
و�شوته �شمعته ي�شحك:
 اأنتم يف ن�بل�ش ب�لكن�فة ،الكن�فة وب�ش،ل كعك ول ج�تو ول مطبق ،كن�فة وب�ش،
لكن اليوم ،اإذا اهلل جن�ن� و�شلمن� ورجعن�
للقد�ش ب�إذن اهلل ت�أتي معي وت�أكل اجلزر
بدب�ش رم�ن وكعكة تف�ح ب�لبه�رات .م�لك
�ش�كت؟ خ�ئف؟ قلق�ن؟ اأوعى ال�شخرة.
هذي ال�شخرة دبقة وزلقة ،كله� طحلب،
تع�ل من عندي .اإ�شمع ،ا�شمع.
�شمعن� طلق�ت ،ثم قذيفة .فجل�ش مك�نه
خلف ال�شخرة و�شنف اأذنيه وق�ل بقلق:
 هذي القذيفة على املرتا�ش ال�شم�يل اهللالعليم!
ح�ولت اللتف�ت والنظر ب�جت�ه املرتا�ش
ال�شم�يل اأو حتته ،فلم اأر �شيئ� .ك�نت الظلمة
جتللن� رغم اأن الفجر بداأ يطلع.
قلت معلق�:
 لو اأ�ش�بوهم لك�ن الدين�ميت انفجرفيهم ولك�ن ال�شوت اأعلى بكثري.
ق�ل موافق�:
 مظبوط ،مظبوط .ي� اهلل نطلع ونلحقبربيع.
والتفت ايل:
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الكربيت .ج�هز؟ ج�هز؟ اأ�شبكوا ايديكم
فوق رو�شكم ،وانت ي� ربيع من على بطنك
وم� تتطلع .واحد ،اثنني ،مب مب  ...مب مب!
*****

انفجر اللغم واأ�ش�ء الكون .رغم
وجهي املدفون حتت ذراعي راأيت ال�شوء
الربتق�يل ي�شيء الأر�ش ،واأح�ش�شت
ب�لهواء ال�ش�خن يدفعني ،ولول انبط�حي
لطريين .و�شممت رائحة
على الرتاب
ّ
الب�رود واأح�ش�شت ب�شظ�ي� ال�شخر
و�ش�قي.
تت�ش�قط فوق راأ�شي وظهري
ّ
وبعد النفج�ر �ش�د �شمت ك�شمت القبور،
فال مدافع ول ر�ش��ش ول �رشخة جندي
ول زقزقة ع�شفور .توقف الكون مت�م�
ول �شيء يف �شدغي واأذين اإل قلبي ،قلبي
يدق ،و�شكون ت�م .رمب� النفج�ر اأعطب
اأذين .رمب� اخلوف �شل قواي وم� عدت
اأح�ش .لكن فج�أة� ،شمعت �رشاخ� ب�لعربية
و�شلية ر�ش��ش فوق روؤو�شن� ،ثم اأقدام
تقفز على الأر�ش من خلفن� .رفعت راأ�شي،
ومن خالل الأ�شواء وخيوط الفجر راأيت
الأ�شب�ح تتحرك هن� وهن�ك وب�جت�هن� ،ثم
�شمعت اأبو طربو�ش ين�دي :وله ي� ربيع.
وربيع فوق راأ�شي ي�رشخ :ج�هز! ثم قن�بل
يدوية انفجرت هن�ك على بعد ع�رشين مرت
اأو اأكرث ،وراأيت اأج�ش�دا تت�ش�قط ك�ألواح
اخل�شب ،اأربعة ،خم�شة ،ع�رشة وع�رشين،
ي�شقطون على الأر�ش ثم يرك�شون ،اأم�م
عيني ،ثم ي�شقطون ،ويرك�شون ،على بعد
خطوات ،واأن� اأنظر فوق ذراعي ول اأدري
كيف اأ�شبح ذراعي حتت وجهي .وكنت
اأراهم يت�ش�قطون واأن� اأنظر بذهول ول
اأ�شمع اإل قلبي ،واأرى اأ�شب�ح� تت�ش�قط.
ثم اأح�ش�شت بركلة يف جنبي اأيقظتني،
واألتفت لأراه يحرك �شفتيه .كيف راأيته؟
وهم هل راأون�؟ تعطلت الروؤي� .انطف�أ
الك�ش�ف فوق مبنى ومل اأعد اأراه ،لكني
�شمعته ي�رشخ ويركلني يف جنبي :فز
ي� جمنون! اأطلق الإ�ش�رات واأ�رشب،
اأ�رشب .اأفقت وجل�شت واأطلقت الإ�ش�رات
واأم�شكت ب�لربن وبداأت اأر�ش كم� تي�رش،
فوق راأ�شي ،ل اأرى اأين ،لكني اأر�ش ،وهو
ي�رشخ ،وربيع ي�رشخ ويحدثهم كم� لو
ك�نوا ي�شمعون ويفهمون ،واأن� اأ�شمع.
�ش ّوب عليهم ي� اأهبل! �شمعته ي�رشخ
ف�نتبهت مل� اأقوم به .كنت اأ�شد على الزن�د
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وفوهة الربن منحدرة ل ت�شيب �شيئ�
�شوى ال�شخور واحلج�رة ،فرفعت لفوق،
وراأيت جندي� ي�شقط من مئذنة امل�شجد
حيث املدفع و�شوء الك�ش�ف ،و�شمعت
هرولة من خلفي وتكبري الرج�ل :اأهلل اأكرب،
اهلل اأكرب! واأح�ش�شت بذراع ت�شحبني،
وذراع اأخرى ت�شد بظهري وتوقفني ،ثم
تدافع جم�عتن� من خلفي وحويل واأم�مي
ودوي مدافع وقن�بل من جهة الغرب،
وهو اأم�مي يقفز عن اجلثث وال�شال�شل،
�شال�شل حجرية وا�شتحك�م�ت ،ومدافع
مرتوكة مهجورة ،هجره� اجلنود اأو
�شقطوا بج�نبه� ،وهو يرك�ش هن� وهن�ك
واأن� اأتبعه كم� خي�له .يقف ف�أقف ،يقعي
ف�أقعي ،يرف�ش اجلثث ف�أرف�ش مثله،
وحولن� الرج�ل ي�رشخون :اهلل اأكرب!
و�شت�ئم وم�شب�ت دين و�شيح�ت اأمل،
وملع�ن من�جل وال�شنج�ت� .شالح اأبي�ش.
رج�ل القرى ل �شيء لديهم �شوى مع�ول
ومن�جل� ،شقط كثريون وهم ي�رشخون
ويت�ش ّهدون ،جنون بجنون ،مل�ذا ج�ءوا؟!
وهو يرك�ش واأن� خلفه .يط�رد جمموعة
ترك�ش اأم�من� كقطيع كالب اأو غزلن،
وهو ي�شط�د واأن� اأ�رشب ،وهو يرك�ش
ويالحقهم.
ابتعدن� عن امل�شجد و�ش�حة القرية،
ورج�لن� م� زالوا ب�ل�شالح الأبي�ش
وال�شنج�ت .قت�ل �شوارع واأزقة ومن بيت
لبيت واأم�م الدك�كني والأبواب املحرتقة،
بع�شه� مغلق ب�شت�ئر �شفيح وبيوت
خملعة الأبواب وال�شب�بيك .اأين �شك�ن
القرية؟ ل اأحد هن� اإل رج�لن� يقفزون مثل
ال�شي�طني هن� وهن�ك ،يلحقون ب�جلنود
الف�رين وهم يلقون ب�أ�شلحتهم وي�شعون
اأيديهم فوق روؤو�شهم ويرك�شون،
ي�شلون ح�فة املنحدر ويتدحرجون ،ونحن
نرك�ش ،والقرويون يلقون بفوؤو�شهم
ويلمون الأ�شلحة املت�ش�قطة عن الأر�ش،
ل يطلقون ،فقط يرك�شون خلف الف�رين،
ونحن ابتعدن� خلف اجلنود ،ثالثة جنود،
وهو ي�شري حيث اختب�أوا ،واحد هن� والث�ين
هن� والث�لث هن�ك .اأحدهم األقى بقنبلة
يدوية فلم تنفجر ،رف�شه� الق�ئد فط�رت
بعيدا مثل الكرة وتدحرجت وا�شطدمت
بجدار ،وهو يرك�ش واأن� اأرك�ش ،وي�شري
بيده اىل اجلدار ويقول تع�ل من هذي الدار.
ودخلن� الدار ،دار ف�رغة غري م�شكونة ،م�

�ش�خرة وحزينة ،لعله يقول :ملعون اأبو
الربن .ومل يقل .فقلت اأوا�شيه:
 �شتنك بح�شنك و ب�ر�شوت.م�شد�ش ب�ر�شوت  8ملم و�شنت رائع،
اأحدث موديل ،ل اأعرف من اأين ا�شرتاه
اأو ح�شل عليه ،رمب� من موتزا .ر�ش��ش
اجنليزي اأحدث موديل و 3اأم�ش�ط ،واأن�
لدي م�شط واحد .مل اأكن جب�ن� .مل اأكن
�شيئ� .اأف�شل بكثري مم� توقعت .مل يغمى
علي �شوى مرة ،كيف اأ�شيب وكيف
اأ�شبت؟ اأين اإ�ش�بته ب�لتحديد؟ راأ�شه
م�ئل ويده على بطنه وب�شمة �ش�خرة على
�شفتيه ،ي�شخر مني لأن الربن �ش�غل ب�يل،
ي�شخر مني.
قلت اأطمئنه:
 �شي�أتي الإ�شع�ف.مل يجبني.
قلت لأفرحه:
 اأخذن� الق�شطل وعلمن� فوق.مل يجبني .ت�أملت العلم وال�شم�ء
الزرق�ء وال�شم�ش الذهبية على املئذنة
وقلت ب�رتي�ح:
 احلمد هلل خلّ�شن�ه�.ات�شعت ابت�ش�مته ،اأو تخيلت ،فقلت
اأذكره اأن اليوم هو عيد ميالده و�شنعود اىل
القد�ش لن�أكل اجلزر بدب�ش رم�ن ونطفيء
ال�شمع�ت فوق الكعكة واأربع �شمع�ت.
قلت اأطمئنه:
 نرجع للقد�ش عند اأختي وداد .اأختيتداويك وتداويني.
وتخيلت وداد تران� وتبكي ويغمى
عليه� .بداأت اأبرد واأ�شعر ب�لربد فقلت له:
 الدني� برد .الدني� ال�شبح .ني�ش�ن ب�ردوالدني� ال�شبح.
وعدت اأت�أمل العلم فوق املئذنة واأقول
لأفرحه:
 علمن� فوق ،الدني� برد.مل يجبني ،لكني �شمعت �شوت� خلفي،
�شوت� يقول:
 هذا الق�ئد!اأحدهم مر فوقي وتعرث بي ف�نفجر
اجلرح وغبت عن الوعي ،وحني اأفقت
�شمعت ن�شيج� و�رشاخ� :الق�ئد م�ت ،م�ت
ا�شت�شهد .وغبت عن الوعي.
اأفقت وراأيت وجه الراهبة وهي تدمدم:
ي� ي�شوع ،ي� ي�شوع ،اآه ي� عذرا ،ودموعه�
ت�شيل على وجهي .مل�ذا تبكي؟ �ش�ألت

زالت على العظم بال �شب�بيك ول تبيي�ش
ول اأبواب .مررت اأم�م ال�شب�ك ف�أح�ش�شت
بر�ش��شة تخرتقني ،اخرتقت كتفي
ووقعت على الأر�ش� .شمعته ي�رشخ :اأخ
ي� م�شكني! غبت عن الوعي ،وحني اأفقت
كنت بج�نبه على الأر�ش ،هو ج�ل�ش مثلي
على الأر�ش ،ي�شتند اىل اجلدار ورجاله
ممددت�ن وراأ�شه م�ئل ودم كثيف من اأذنه
وعلى �شدره .ك�ن بال اأذن .منظر مرعب!
راأ�شه م�ئل ،ويده ت�شد على بطنه ،لكن
عين�ه مفتوحت�ن وينظر اإيل.
ق�ل بح�رشجة مبحوحة :اأن� ت�ش�وبت.
نظرت اإليه نظرة ف�رغة مذهولة .ح�ولت اأن
اأفهم م� اأرى ،مل اأفهم بعد� .شمعت �شيح�ت
وزغ�ريد وتهليل وتكبري ونداءات .ك�ن
النه�ر قد طلع والأ�شك�ل وا�شحة ونور
ال�شم�ش .نور على زج�ج ن�فذة اأم�م عيني
ومئذنة امل�شجد اأراه� واأرى فوقه� علم�
يخفق ،علمن� نحن ،فقلت اأحدثه حتى يفرح
وين�شى اأمله:
 هذا علمن� ،اأرى علمن� ،اأخذن� الق�شطل.مل يجبني وظلت عين�ه مفتوحتني
ودمه ينزف ،م� زال ي�شيل ،اأحمر ق�ن
وبع�شه اأ�شود وراأ�شه م�شنود على كتفه،
وك�ن بال اأذن .ح�ولت القي�م فلم اأ�شتطع.
كتفي امل�ش�بة ،وذراعي الأخرى ترقد
حتتي .قلت معتذرا :اأن� ت�ش�وبت .مل
يجبني ،وظل ينظر اإيل ول يرم�ش .ح�ولت
القي�م ث�نية فلم اأقدر .اأح�ش�شت ب�أمل خ�رق
يخرتق روحي واأمع�ئي فقلت معتذرا:
م�ش ق�در اأقوم! مل يجبني ،وظل ينظر اإيل
كم� لو ك�ن يع�تبني فقلت بح�رشة :لو اأقدر
اأقوم اأن�دي الإ�شع�ف!
ثم تذكرت اأن الإ�شع�ف بعيد عن�،
واخلوري بعيد وكبري يف ال�شن ،والراهبة
ت�شلي وت�شبح ،اأو تربط جرح� اأو ت�شع
اليود ،كيف ي�شعدان اىل القمة؟ واأ�شوات
الرج�ل يف اخل�رج يهزجون ويهللون
واأحدهم ين�دي:
 تع�ل ي� ربيع ،تع�ل ي� حم�شن!واأن� وهو ،يف اأبعد دار يف القرية ،من يران�
ويح�ش بن�؟ ودمه ي�شيل واأن� ملقى ككي�ش
ّ
وبرين العزيز ،اأين برين؟ �ش�ع
ف�رغ،
برين.
قلت اأخ�طبه:
 �ش�ع الربن!ونظرت اإليه ،وك�نت على وجهه ب�شمة
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بذهول :م�ت الق�ئد؟ مل جتبني ،لكني
�شمعت اأحدهم يقول :م�ت ،اأ�شت�شهد .اإن�
هلل! اهلل اأكرب!
*****

مل مت�ش �شوى دق�ئق على ا�شت�شه�د
ق�ئدن� حتى انتقل اخلرب اإىل القد�ش ،واىل كل
ع��شمة عربية ،ف�أعلن احلداد على الق�ئد
البطل ،واأذن املوؤذنون يف امل�آذن ،ودقت
اأجرا�ش الكن�ئ�ش ،واأحجمت الإذاع�ت عن
البث خلم�ش دق�ئق ،وتوقفت املدار�ش
واملوؤ�ش�ش�ت عن العمل ،و�شدرت مالحق
ط�رئة لكل املجالت واجلرائد حتمل النعي
ب�خلط العري�ش و�شورا وكلم�ت وق�ش�ئد.
حتى الق�دة يف مقر ال�ش�م ومك�تب اجل�معة
العربية وزعم�ء عرب ممن �شدقوا وممن
كذبوا ،ممن خ�بوا وممن خ�نوا ،رثوه
مبراثٍ فردية وجم�عية ،وبرقي�ت ور�ش�ئل
واأك�ليل متثل ال�شعوب وكال منهم ،وارتدت
الن�ش�ء الأ�شود يف كل اجلمعي�ت يف كل
العوا�شم العربية ،وبداأ ال�شتعداد جلن�زة
�شخمة ت�شم القن��شل العرب والأج�نب
و�شيوخ الأق�شى والأزهر وخوارنة املهد
والقي�مة يف موكب مهيب تتقدمه مو�شيقى
والنج�دة
دار الأيت�م الإ�شالمية والك�ش�فة
ّ
وفرق املق�ومة ال�شعبية ،وبدا اأن اجلميع
يودعون فل�شطني يف الق�ئد ،ويودعون
الق�شطل اآخر م� دار يف فل�شطني من
مع�رك .وهذا م� حدث فعال ،اإذ اأن اجلميع
تركوا الق�شطل ومل يبق فيه� نفر واحد .كل
املق�تلني تبعوا الق�دة الذين حملوا اجلثم�ن
مرفوع� على الأكف ونزلوا به من قمة
اجلبل حتى ال�ش�رع ،ومن هن�ك نقلوه اىل
القد�ش حمفوف� بك�مل القوات واأ�شلحته�،
ومل يبق يف ال�ش�حة اإل القرويني الذين
ا�شتمروا يف مط�ردة اجلنود الف�رين
وال�شتيالء على اأحذيتهم واأ�شلحتهم ،ثم
الذه�ب اىل قراهم مب� غنموه ويف يقينهم اأن
التحرير انتهى بعد اأن اأدوا الواجب.
كنت م� زلت بج�نب �ش�حنة الإ�شع�ف
بعد اأن نلت العن�ية الالزمة من الراهبة
الب�كية واخلوري املرهق بني جرحى
متن�ثرين على الأر�ش وقد خلفتهم
ال�ش�حن�ت الع�شكرية و�شبقتهم اىل
القد�ش حل�شور اجلن�زة ،ومن هن�ك
متكنت من روؤية امل�شهد الذي انحفر يف
ذاكرتي لأين راأيته يتكرر ويتكرر على

مر العقود ،يف كل م�شرية عربية .يف البداية
راأيت القرويني وهم يط�ردون اجلنود
الف�رين والغن�ئم ،ثم احل�شود وهي تنزل
من القمة ك�أ�رشاب النمل حم�ولة اللح�ق

ف�ش�لوا وج�لوا و�شحقوا وحمقوا و�شلبوا
ونهبوا كم� يفعل البدو يف غزواتهم وجي�ش
هولكو ،واقرتفوا فظ�ئع ومذابح من بينه�
مذبحة دير ي��شني ،لكن هذه �ش�أجيء

وك�نت خ�لية مهجورة وقد ارتفعت فوق
مب�نيه� اأعالم �شوداء و�شور الق�ئد،
وفت�ت الأزه�ر من اأك�ليل املوكب ومئ�ت
الن�رشات والقم�مة وم� تبقى من اأثر
األوف �ش�ركوا يف اجلن�زة .وراأيت بع�ش
الأر�شفة مك�رشة ومق�عد البلدية خملوعة
واأعمدة الكهرب�ء والتلفون م�ئلة ب�شبب
التدافع والتزاحم ،وكل الدك�كني واملح�ل
مغلقة مهجورة .غ�ب الق�ئد ف�ختنقت
القد�ش ،ومل يبق فيه� عرق اأخ�رش.
حتى ال�شجر املحيط ب�ل�ش�رع بدا ع�ري�
وتك�رشت اأغ�ش�نه ب�شبب ت�شلق ال�شبية
الذين ا�شتقتلوا على مت�بعة م� يجري يف
املوكب ،ورمب� لقتط�ف بع�ش الفروع
لنرث الأوراق على قربه ،اأو لأن ال�شجر اأبى
اإل اأن ي�ش�هم يف الت�شييع ،فتهدل وانحنى
و�شقطت من حزنه اأوراقه .

ب�ملوكب .بع�ش املق�تلني املن�شيني وم�
زالوا مبالب�شهم الع�شكرية وقد ع ّروا
روؤو�شهم ولفوا كوفي�تهم حول اأعن�قهم
وحملوا م� تي�رش من �شالح وجدوه ملقى
على الأر�ش اأو غنموه ،وقرويني مدنيني
هرعوا من خم�بئهم واأم�كن جلوئهم يف
القرى القريبة وبيوت املزارع وتدفقوا
يتدافعون يف الطرق الرتابية ن�زلني من
املرتفع�ت متدحرجني بني ال�شخور يف
ت�ش�بق حمموم اىل ال�ش�رع ،وبدا كم� لو ان
كل القرى املحيطة ب�مل�شتعمرات قد اأفرغت
من امل�شلحني لأن اجلميع هرعوا لي�ش�ركوا
يف اجلن�زة واملوكب.
وحتى يكتمل امل�شهد الدرامي عبثية
حلقت ط�ئرات اجنليزية – يهودية فوق
املوكب واجلن�زة وفوق كل قرية ومدينة
فل�شطينية جتمعت فيه� مواكب وجن�ئز
رمزية واأخذت تلقي بن�رشات تقول فيه�
ان القت�ل قد انتهى مبوت الق�ئد وهزمية
نكراء لك�فة الدول العربية .ومل متر اأكرث
من �ش�عتني على اخلرب حتى تلقفن� اأول
ن�رشة وم� زالت احل�شود تتوافد ك�أ�رشاب
النمل اإم� للم�ش�ركة يف اجلن�زة اأو حل�ق�
مبن هرعوا له� ويف ظنهم اأن الن�زلني من
املرتفع�ت يهربون من وجه اليهود ،ومل
يبق يف القرى اإل احلوامل واملر�شع�ت
ون�ش�ء حم�ط�ت ب�لأطف�ل واملقعدين
والعجزة .لهذا حني هجم اليهود على تلك
القرى مل يجدوا م�شلحني يت�شدون لهم

على ذكره� فيم� بعد ،اأم� الآن ف�ش�أح�ول
اعت�ش�ر ذاكرتي مل� حدث يف ذاك اليوم يف
معمعة الفو�شى واحلزن الرهيب على
الق�ئد ،وم� راأيته واأن� اأنتظر مع اجلرحى
قرب �ش�حنة الإ�شع�ف ب�نتظ�ر �شي�رات
تنقلن� اىل امل�شت�شفي�ت وامل�شتو�شف�ت اأو
اللح�ق ب�ملوعد املحدد لت�شييع اجلن�زة
والق�ئد.
يف امل�ش�ء ،وكنت م� زلت يف امل�شتو�شف،
ج�ء وحيد برفقة ربيع بعد اأن دارا على كل
امل�شت�شفي�ت وامل�شتو�شف�ت بحث� عني.
ك�ن� قد �ش�رك� يف الت�شييع وذرف� الدموع
مع الب�كني وا�شتمع� للكلم�ت واخلط�ب�ت
وقراأا بذعر املن�شورات فتذكرا الق�شطل
التي نزفن� الدم الغ�يل من اأجله� وبذل
ق�ئدن� روحه من اأجل ا�شرتج�عه� وقد
ب�تت خ�ليه مهجورة فهرع� اىل اأحد القواد
ممن مل يفقدوا �شوابهم واأقنع�ه ب�إر�ش�ل
م� تي�رش من م�شلحني حلم�ية الق�شطل
من غزو حمتمل ،وه� هم� يودع�ين لأنهم�
ع�ئدان اىل الق�شطل واأو�شي�ين ب�لذه�ب اىل
ن�بل�ش لأن اأمي يف امل�شت�شفى وقد اأ�شيبت
بذبحة �شدرية اإثر �شم�ع اخلرب املفجع،
كم� اأو�شي�ين ب�لبحث عن وداد املفقودة
التي مل يجدا له� اأثرا يف اأي م�شت�شفى اأو
م�شتو�شف.
ذهب� وخلف�ين يف م�شتو�شف الدير.
وبعد الع�رش اأذن يل اخلوري ب�ملغ�درة
فخرجت اىل القد�ش اأجوب �شوارعه�،

ك�ن امل�ش�ب األيم� .ذاك الرجل اأحببن�ه
بكل قوان� واآمن� به ،ومع فقدانه فقدن�
�شوابن� وبتن� ك�لغنم بال راعي .وتذكرت
م� ق�لته خطة نخ�شون عن اأن العرب
ين�ش�قون ك�لغنم وراء الراعي ،واأنهم بال
راعي يهيمون على وجوههم ويندثرون
كع�شف م�أكول .وهذا م� حدث لن� ،اإذ
بعد انف�ش��ش اجلن�زة واملوكب ذهب
كل فرد اإىل ع�ئلته يحتمي به� اأو يحميه�،
وهذا اأي�ش� م� فعله اأخي وحيد حني ذهب
اىل زوجته يف دير ي��شني .لكنه قبل ذه�به
اىل دير ي��شني ذهب مع ربيع �شمن
جمموعة الأربعني اىل الق�شطل ومتركز
مع الرج�ل يف القرية اخل�لية من ال�شك�ن
خلف املت�ري�ش املهجورة .هن�ك جل�ش
مع الرج�ل على الأر�ش و�شط القرية
وهم يتذكرون الق�ئد واأقواله ،ثم اجلن�زة
واملوكب ،ثم احلرية مم� �شي�أتي وم�ذا
يفعلون بعد غي�به .اأ�شعلوا ن�را �شغرية
التموا حوله� يتب�دلون كلم�ت التعزية كم�
لو ك�نوا يف �رشادق عزاء ،و�رشبوا ال�ش�ي
وهم مثقلون ب�حلزن والك�آبة ،وبدا كل
واحد منهم كم� لو تلقى �رشبة على راأ�شه
وفقد توازنه وميزانه.
مع ان�شدال الليل راأوا م�شفحتني
ق�دمتني ،واحدة اجنليزية والث�نية
يهودية ،اأخذت� تخلي�ن القتلى عن
املنحدرات وامل�ش�طب .ط�قم� امل�شفحتني

*****
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راأوا مبن�ظريهم املكربة خلو القرية من
ال�شك�ن .راأوا ال�شب�بيك معتمة والأبواب
خملّعة حمروقة ،وجمموعة متن�ثرة من
امل�شلحني اأغلبهم قرويني يحيطون بن�ر
�شحيحة ي�رشبون ال�ش�ي ويت�ش�مرون.
رج�لن� راأوا امل�شفحتني تقوم�ن بجمع
الأ�شالء ف�أهملوا م� راأوا وع�دوا لأح�ديثهم
حول الق�ئد ،واجلن�زة ،ومن جرح ومن
فر ومن ا�شت�شهد ،و�رشبوا مزيدا من
ال�ش�ي ،واألقموا الن�ر مزيدا من الأعواد
وخ�شب الدك�كني املنهوبة واملحروقة،
وع�دوا ل�رشد م� راأوه وم� �شمعوه وم�
فعلوه وم� يتوقعون اأن يحدث .تن��شوا اأمر
امل�شفحتني واعتربوا تواجدهم� يف املوقع
اأمرا طبيعي� ومرحب� به لنقل املوتى قبل
تف�شخ الأج�ش�د وانطالق رائحة التعفن.
بعد �ش�عة واحدة من ان�شح�ب
امل�شفحتني راأوا جح�فل تقدر ب�لألوف
تتقدم من الق�شطل مدعومة ب�مل�شفح�ت
والدب�ب�ت وط�ئرة لر�شد الأهداف وحتديد
املواقع .ق�ئد املجموعة ق�ل لهم اإن الت�شدي
لهذه القوات اأمر م�شتحيل ،واأنه كم�شوؤول
ين�شحهم ب�لن�شح�ب من القرية من اأقرب
الطرق واملن�فذ ،بل �ش�هم يف توجيههم اىل
تلك الطرق وحمل بندقيته وتقدم الآخرين
لينجو بنف�شه ورج�له .لكن وحيد ان�شلخ
عن الرج�ل وتوجه من فوره اىل زوجته يف
دير ي��شني لينقذه� ،وربيع ع�د اىل القد�ش
ليعلمن� مب� حدث لهم وهروب الرج�ل من
الق�شطل.
�شقطت الق�شطل دون اإطالق اأية طلقة،
فتوجهت القوات اليهودية اإىل بقية القرى
العربية ،وهن�ك دارت ا�شتب�ك�ت ل تذكر،
وجمزرة ت�ريخية يف دير ي��شني ذهب
�شحيته� املئ�ت من �شمنهم اأخي وحيد،
وهجرة من بقي من الأحي�ء اإىل القد�ش
وبيت حلم واخلليل ،ومذابح اأخرى اأقل
ذكرا يف طول البالد وعر�شه� اأدت اإىل
هجرة الألوف من فل�شطني ،وانت�ش�ر
خميم�ت الالجئني يف مدن و�شح�رى
الدول العربية.
اأم� نحن ،عيلة قحط�ن ،بهذا بداأ
ت�شتتن� .وحيد ا�شت�شهد يف دير ي��شني،
ووداد هجت من القد�ش وقيل راأوه� يف
كل مك�ن ،واأمي ق�شت يف امل�شت�شفى بعد
ا�شت�شه�د الق�ئد واأخي وحيد ،ون�ش�ل
اأحلقته� مبدر�شة الدير عند الراهب�ت حيث
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عوجلت ،واأن� ذهبت اىل لبن�ن لأحلق بليزا
و�شع�دة الذي وعد بتحرير القد�ش ،ومل
يبق يف الدار ،دار العيلة ،اإل كتبي واأوراقي
واآخر م� بقي من الق�ئد ،ر�ش�لة كتبه� بخط
يده ومل اأر�شله� ،بقيت معي لتذكرين مب�
حل بن� ،و�ش�أن�رشه� يف يوم م� مع م� كتبت

وم� تذكرت ،لأن الت�ريخ هو م� نكتب ل
م� قلن�ه وخب�أن�ه يف �شن�ديق القلب املغلقة
وانتقل معن� اإىل الآخرة وظالم القرب.

اجلزء اخلام�ص

اأعود الآن اىل جوي ومري�ش ن�ئم يف
�رشيري والدني� ليل وبرد وهواء واأ�شوات
ر�ش��ش .نحن اليوم بعد الألفني لكن م�
زلن� نعي�ش يف زمن احل�ش�ر .ب�لأم�ش هم
واليوم نحن والدني� تدور ول تهداأ لكن
احللقة مفرغة والزمن �شحيح .مل يبق
من العمر اإل اأقله ،ومل يبق اأحد من اأهل
الدار اإل امراأة تقرتب بحذر من ال�شبعني.
ولو مل ميت ذاك الرجل ،لو مل ت�شقط تلك
الق�شطل ،هل ك�نت اأمي تهجرين؟ هل ك�ن
خ�يل ي�شت�شهد يف دير ي��شني؟ هل ك�ن
اأمني يهجر القد�ش اإىل لبن�ن واإىل �شع�دة
من اأجل ليزا وحترير القد�ش؟ والنتيجة،
ل وجد ليزا ول �شع�دة ول حرر القد�ش
ول فل�شطني ،وع��ش وحيدا يف الغربة كم�
ع�شت اأن� ورمب� اأموت كم� م�ت هو من
غري القد�ش ول وطن ول حب ول �شع�دة،
وتظل الدار ،دار العيلة ،بال وريث ول اأي
اأثر من اآل قحط�ن!

واأن� اأ�شحك .وكم قلت له حتى اأهدئه اإن
الزمن لي�ش زمنن� واإ ّن� كربن� على الغرام
وحك�ي�ته ،لكنه ي�رش ويقول يل:
 وحدك يف الدار واأن� وحدي ،ولن جتدياأحدا يحبك اأكرث مني.
اأقول بلى ،لو ك�ن يل ولد اأو بنت
لأحب�ين اأكرث بكثري من حب الرجل .حب
الأمومة ل يفنى .حتى خ�يل ،خ�يل ال�ش�عر،
ق�ل هذا من جتربته حني ك�ن يبحث عن
ذاته .خ�يل ال�ش�عر ك�ن مزاجي� متقلب�
ويبحث عن معنى حلي�ته .ك�ن يبحث عن
حزب اأو فكر ميالأ قلبه ،ث�بت واأ�شيل ل
يتغري كحن�ن الأم .لكن ل حزب ،ول فكر،
ول حب رجل ث�بت واأ�شيل كحن�ن الأم.
راأيت وجهه على ال�ش��شة مثل الغرب�ل،
مليء بفجوات وجت�عيد ،لكن عينيه،
�شدق� اأقول ،ك�جلواهر .م� زال الخ�رشار
حتت العد�ش�ت مثل الأمل��ش ،مثل الي�قوت
والزمرد .مل�ذا ن�شيخ اإل العينني؟ واأن� اأحب
عيني الرجل وعيني املراأة وعيني احلم�ر.
عين� احلم�ر فيهم� جم�ل ورجولة ،فلم�ذا
نغ�ش النظر ون�شت�شهد بعيني الغزال؟
األأنه حم�ر؟ ي�شع �رشه يف اأ�شعف خلقه،
األي�ش هذا م� نقول؟ واأن� اأقول ،ي�شع
اجلم�ل يف الب�ش�عة وعيني احلم�ر!
ق�ل �ش�حك�:
 ي� ليتني كنت حم�را!ف�شحكت كثريا على ال�ش��شة ،وهو
�شحك وحملق يف ال�ش��شة وق�ل يل:
 يف يوم م� �ش�آتيك بعيني حم�ر ليو ّن�شكوميالأ دني�ك ب�لرقة وحن�ن الأم.
احليوان! يق�شد اأين اأن� ن�ش�ل ،ن�ش�ل
القحط�ن ،اأم حلم�ر! هذا لأين اأرف�ش حبه
واأرف�ش اأن اأكون امراأة عجوز يكحكح
وي�ش�ب ب�لربد من الن�شمة .لكنه فعال
ف�ج�أين ،اإذ يف الربيع ،وكنت قد انتهيت من
الرتميم ومالأت داري ب�لي��شمني وزرعت
الورد على الداير ،وجذبت احل�شون اىل
ن�فذتي ،وكنت وج�رتي ي��شمني و�شديقه�
�شعد جنل�ش يف ال�ش�حة نت�شم�ش ونلعب
�ش ّدة ون�شمع طريق املحبة تقول لن� عن
ح�جز هن� وعن ح�جز هن�ك ول نت�أثر لأن�
اعتدن� على جو احل�ش�ر ولأن احل�ش�ر
ل يردعن� عن اأن نعي�ش ونحلم ونحب
ونتزوج ،ج�ءين مبهر ذكرين ب�ل�شهب�ء،
وب�أحلى هدية يف الدني� ،ج�ءين ب�أولد
مالأوا حي�تي ومالأوا يل الدار .كيف ح�شل

اأوراق خ�يل تذكرين مب� حل بن�،
ولوح�ت �شب�ي اأع�دتني لزمن وىل م� زلت
اأعي�ش تالفيفه .هذا العجوز هو ذاك ال�شب�
واحلب الرهيف قبل الغربة ورم�د الروح.
انطف�أت اجلذوة واأطفئن� ،من ي�شعلن� من
بعد اخلور؟ ذاك الرجل ك�ن �شعلة� ،شبق
زم�نه ،واأمي اأحبته ،هذا موؤكد ،ولو كنت
اأن� ،بل كنت اأن� ،واأح�ش بقلبي يتململ
وي�شهق ب�حلب .اأمن املعقول اأن نتخيل
م� لي�ش لن� وم� ل�شن� فيه؟ اأن� مل اأع�ش تلك
احلقبة ول عرفت ذاك الرجل ول �ش�دفته،
لكن قلبي يذهلني ،يئن كم� لو ك�ن ي�شكو
الفرقة وهجر الأحب�ب! ذاك الرجل ،كم�
لو ك�ن حي� يرزق يف ذاكرتي ،كم� لو اأكون
اأن� من اأحببت ولي�شت اأمي! األي�ش غريب� اأن
نعي�ش اخلي�ل كم� لو ك�ن جزءا من� ،من
ح��رشن� ،من م��شين� ،كم� لو ك�ن كال
فين�؟ األي�ش غريب� اأن نتذكر م� لي�ش لن�؟
األي�ش غريب� اأن ن�شعر ب�حلب ملن رحلوا
وع�دوا اإلين� بورق و�شور؟ اأن� ل اأفهم!
متلمل يف ال�رشير ومتتم كم� لو ك�ن
يهذي ويحلم:
 ن�ش�ل!مل اأجبه .كنت اأعرف م� يهفو اإليه.
يريد ا�شتدراجي لالعرتاف ،ولن اأعرتف.
اأن� يف الق�شطل ،م� زلت هن�ك ،واإح�ش��شي
م�شو�ش وذاكرتي وقلبي يذوب لكن
لبعيد ،لرجل م�ت قبل اأوانه ،قبل اأن يطفئ
�شمع�ته ،لرجل مع�شوق اأمي اأحبته،
ون�ش�ء القد�ش ،واأن� اأحن واأتذكر م� ك�ن لن�
وم� ل�شن� فيه هذي ال�ش�عة واأح�ش ب�شوق
وبغربة وقلبي يذوب ويتنهد كم� لو كنت
�ش�بة �شغرية ابنة ع�رشين .اأن� يف حرية!
م� هذا ال�شوق؟ م� هذا التوق؟ اأن� اأحب اأم
اأتوهم؟ وهل ك�ن احلب اإل وهم� وحلم�
و�رشاب� وتخيل؟
�ش�أل بده�شة:
 م� زلت هن�! اأن� يف الق�شطل. ووجدت اأمك؟ وجدت البطل.فتحوا الإغالق وذهب لداره ،لكنه بقي
على ال�ش��شة .اأهداين كمبيوتر �ش�م�شوجن،
اأح�شن كمبيوتر يف الع�مل ،هذا م� ق�ل .وعلى
ال�ش��شة ،اأكرب �ش��شة واأحدث �ش��شة،
اأراه يومي� واأحدثه ويحدثني واأقول له
ويقول يل واأ�شكو الوحدة وي�شكو الغرام
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ذلك؟ كن� كم� قلت نلعب �شدة يف �ش�حة
الدار ف�ندفع ب�ب البوابة واإذا بربيع يدخل
مبهر �شغري ابن اأ�ش�بيع ،بوجه ك�لبدر
وعينني �ش�حرتني كحيلتني بلون الأبنو�ش
وق�ل مغيظ�:
 حتى ميالأ قلبك بحن�ن الأم ويذكركب�شب�ك واأي�م زم�ن!
ي��شمني �شحكت و�شعد رك�ش نحو
ذاك املهر واأخذ ين�غيه ويالعبه ك�أنه َح َمل،
واأن� ب ّوزت لأين ظننت اأنه ي�شخر وي�شمت
من عقمي وفراغ الدار .لكني فوجئت بعد
دق�ئق ب�شيل عرمرم من الزوار ،كب�ر
و�شغ�ر ،ن�ش�ء ورج�ل ،واأطف�ل ر�شع
وحوامل .قدمهم يل ،الأكرب ف�لأ�شغر
ف�لر�شع ،واأن� وي��شمني م� زلن� مذهولتني
ول ن�شدق م� نراه وم� ن�شمع.
قدم يل اأول رجلني كهلني يف ال�شتين�ت
وق�ل بفخر:
 هذا التواأم ،اأبن�ء خ�لك .هذان وحيد وعبدالق�در ،وهوؤلء ،كل هوؤلء ،اأبن�ء خ�لك
وحيد وعيلة قحط�ن .هوؤلء اأولد وحيد
واأحف�ده ،واأولد عبد الق�در واأحف�ده،
وع ّدي ي� ن�ش�ل ،عدي و�شمي ب��شم
الرحمن خوف� عليهم من عني احل�شود
وعني اليهود.
طبع� بكيت من الفرحة والت�أثر ،ومل
اأع ّد .ك�نوا اأكرث من اأي عدد لأن الن��ش يف
بلدن� يلدون ب�لع�رشة وب�لع�رشين .واأن�
فعال اأخ�ف عليهم من عني احل�شود وعني
اليهود .هذا م� نعرفه وي�شل اإلين� عن
طريق املحبة والأخب�ر ،و�شحف كثرية
يف تل اأبيب التي م� زالت تنتظر الق�ئد الع�م
وجي�ش الإنق�ذ ليمحقه� .اأم� نحن يف هذا
احل�ش�ر فال ننتظر اإل املواليد ،مولود
جديد يف هذا ال�شهر ،وثالثة مواليد بعد
�شهرين ،وع�رشة مواليد يف نف�ش ال�شهر،
واأحي�ن� نف�ج�أ بتوائم .وك�لع�دة ،ن�شمي
الأولد على ا�شم اجلد اأو اجلدة ،ن�شمي
وحيد ون�شمي وداد ون�شمي كم�ل ون�شمي
ن�ش�ل ،وخري الأ�شم�ء عبد الق�در .ومع
كل ولدة لطفل جديد اأذهب وربيع اإىل
ذ ّن�بة ،اأخ�شب قران� الولدة ،ونقدم هداي�
للمواليد ،ونزور اأبو كم�ل مع الأطف�ل،
ون�شع الزهور على قربه ،ونقراأ الف�حتة
ونتذكر اأن ك�ن لن� يف يوم م� رج�ل �رشف�ء
اأحببن�هم واأحبون� وع��شوا معن� حتى يف
املوت.
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هذا ب�خت�ش�ر ،وبب�شعة �شطور ،م�
يدور يف هذه الرواية وم� يكتنف الأبط�ل
من اأحداث ،لكن ال�رشد ،والوق�ئع،
واحلوارات ،والق�ش�ش ال�شغرية
وال�شذرات ،والو�شف الدقيق مل� جرى
لل�شخ�شي�ت ،وامل�ش�هد املركبة واملع�رك،
وق�ش�ش احلب وا�شطخ�ب العواطف،
وت�أزم العالق�ت ،كل ذاك ينقلن� اإىل مرحلة
مل نع�شه� ،اأو رمب� ع�ي�شه� البع�ش ،لكن
ا�شتع�دته� بهذه الطريقة ،وهذا الأ�شلوب،
وال�رشح املوثق للظروف ال�شي��شية
والجتم�عية والنف�شية يف ذاك الوقت ،قد
ي�ش�هم يف فهمن� مل� يدور الآن ،يف هذا الزمن،
زمن الثورات العربية وم� يعرتيه� من
غ�شب ومتلمل وانفج�رات .اإذ اأن امل��شي
كم� ع�ي�شه الآب�ء ،هو ب�ل�رشورة م� اأدي
ويوؤدي مل� ن�شهده الآن ،يف الربيع العربي
من اإره��ش�ت ،وم� ن�ش�هده ونع�ي�شه من
مع�رك وثورات وانتف��ش�ت ،وحم�كم�ت
لرموز امل��شي واأدرانه ،من قبل اجليل
جديد ،جيل احل��رش وامل�شتقبل ،يف �شعيه
امل�شتميت لبلوغ الن�شج ،وحتقيق العدل

وبطولت وتخبط�ت ،وال�شخ�شي�ت
هي اأي�ش� حقيقية وواقعية لكنه� لي�شت
ل�شخو�ش ب�شفتهم ال�شخ�شية وهوي�تهم
املوثقة يف �شه�دات ميالد وهوي�ت ر�شمية.
هم اأ�شخ��ش واقعيون لأين ا�شتعرت
مالحمهم ممن حويل ،من اأعرفهم ،ومن
خ��شوا جت�رب م�ش�بهة وحتلوا بتلك
املزاي� وال�شف�ت ،لكنهم لي�شوا حقيقيني،
كم� كنت اأن� يف الرواية اأو ك�نت ن�ش�ل.
فيهم من ال�شدق الفني والواقع بقدر م�
فيهم من خي�ل وخلق واختالق .وهذه
ميزة الفن ،وب�لتحديد الرواية ،لأنه� تخلق
من ال�شبه م� هو واقع ،وحتيل اخلي�ل
واخللق – اأي الإبداع  -اإىل حق�ئق فنية
تك�د ب�شدقه� وح�ش��شيته� ت�شبق الواقع،
اأو تعلو عليه ،اأو تعت�رشه وتختزله وتقدمه
ب�شكل ي�شعب على الواقع املع��ش املفرو�ش
واملفرفط اأن يقدمه بهذا ال�شكل الكثيف
واملبلور .لهذا قيل عن ال�شخ�شية الروائية
الن�جحة اأنه� اأكرث �شدق� وكث�فة وواقعية
من ال�شخ�شي�ت احلقيقية ،وكذلك الت�ريخ
والأحداث والوق�ئع.
قد يكون م� اأ�شوقه واأح�ول
تف�شريه هن� من ب�ب الدع�ء والتحيز،
واأين اأ�شتغل موقعي كك�تبة روائية
لأ�شفي على عملي ،وعلى الرواية ب�شكل
ع�م ،م�شداقية واأبع�دا خ�رقة ل متتلكه�،
وهذا ممكن .ف�لرواية كم� نعرف هي
املحك العملي والأ�شدق ،ولهذا قيل وم�
زال يق�ل اأن الرواية هي الأ�شدق ولي�ش م�
يقوله الروائي اأو الن�قد .وم� على الق�رئ
يف هذه احل�ل �شوى اختب�ر م� قيل من
خالل قراءة الن�ش ،واحلكم على التجربة
مم� ي�شله من موؤثرات ت�ش�هم يف ت�شديقه،
و�شحن اأح��شي�شه ،وت�شكيل ردود فعله
وانطب�ع�ته.

واحلرية وانبث�ق اجلم�ل.
هذه الرواية ظهرت يف بداية
ال�شيف امل��شي ،واأث�رت الكثري من
التكهن�ت والت�ش�وؤلت ،فنية وغري فنية،
بع�شه� ك�ن عميق� حتليلي� ،وبع�شه� ك�ن
طريف� ،وبع�شه� غلبت عليه �شمة والف�شول
والقيل والق�ل .فقد ت�ش�ءل البع�ش عم� اإذا
ك�نت الراوية ن�ش�ل القحط�ن هي اأن� ،اأي
الك�تبة �شحر خليفة ب�شفته� ال�شخ�شية
واملعنوية ،وم� اإذا ك�نت الدار ،دار العيلة،
هي دار ع�ئلة خليفة وم� خلّف ،وم� اإذا
ك�نت الق�شة الع�طفية هي ق�شتي اأن� وحبي
الأول ،وم� اإذا ك�نت الوق�ئع والأحداث
حقيقية وواقعية ،وم� اإذا كنت قد ع�شت
تلك املرحلة وتلك الأحداث؟ وجوابي ك�ن،
وم� زال ،هو اأن الراوية ن�ش�ل القحط�ن
هي اأن� ،لكنه� لي�شت اأن� .هي جزء مني،
اأو ج�نب من جوانب �شخ�شيتي ،فيه� من
ال�شدق بقدر م� فيه� من اختالق .كم� اأن
الدار هي داري ،ودار الكثريين يف ن�بل�ش
وغري ن�بل�ش ،وجند مثله� يف ال�ش�م ولبن�ن
والق�هرة وحتى اأ�شوان اأو وهران ،اأي اأنه�
دار الع�ئلة العربية بكل م� فيه� تن�ق�ش�ت
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