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كلمة رئيس اجلامعة
 أ.د  يونس عمرو

ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم
�ملجموعة  هذه  ب�شدور  �إعجابه  م�شاعر  يكتم  �أو  �شعادته،  يخفي  �أن  �ملرء  ي�شتطيع  ال 
�لذين  �لقد�س �ملفتوحة،  �أقالم �شابة و�عدة من طلبة جامعة  �لتي تفياأت ظاللها  �ملتميزة، 
�لعالقات  د�ئرة  و  �لطلبة  �شوؤون  عمادة  نظمتها  �لتي  �لق�شرية،  �لق�شة  م�شابقة  يف  فازو� 
�لعامة �شمن �أن�شطتهما يف خدمة �لقطاع �لطالبي يف �جلامعة بالتعاون مع �الحتاد �لعام 
من  عامل  على  �مل�رشعة  �ملجموعة  هذه  نو�فذ  من  و�أطلو�  �لفل�شطينيني،  و�الأدباء  للكتاب 
�لثقافة و�الإبد�ع، و�شطرو� على �شفحاتها �لبي�شاء ماجادت به  قر�ئحهم من نتاج ق�ش�شي 
يب�رش مبيالد ثلة من �لقا�شني �ملبدعني �لذين �شيكون لهم – م�شتقباًل- ب�شمات مميزة يف 
م�شرية �لق�شة �لفل�شطينية �لق�شرية ، �لتي �شاب م�شريتها يف �الآونة �الأخرية ق�شط غري �شئيل 
من �لتعرث و�لركود ، و�شيكون  لهم –بعون �هلل- دور ملمو�س يف �رتقائها وتطورها، �إذ� ما 
تو�فرت لهم �شبل �لدعم و�لرعاية و�لت�شجيع، كي يتجاوزو� نقطة �النطالقة �الأوىل، ليلجو� 
عتبة �الإبد�ع، ويبني كل منهم عامله �لفني، وي�شكل مفرد�ت �أ�شلوبه �لذي مييزه عن �الآخرين.

�ملفتوحة  �لقد�س  جامعة  �أن  �الإبد�عي  �لق�ش�شي  �الإ�شد�ر  هذ�  به  ي�شي  ما  �أهم  لعل 
ت�شيف �إىل جناحاتها �ملتاألقة �لتي �أجنزتها يف �ملجاالت: �الأكادميية و�لبحثية و�لتقنية 
�إجناز�ً ال يقل �أهمية عن هذه �ملجالت، الت�شاله مبا�رشة بالطلبة �لد�ر�شني، وال �شيما َمْن 
تنطوي دو�خلهم على �إمار�ت �لتميز و�الإبد�ع، ونزعة �النطالق يف �آفاق �حلرية �ملن�شودة، 
و�البتكار �خلالق، حيث �أتاحت لهم فر�س �لولوج �إىل عامل �ملبدعني دون حدود �أو قيود، 
وف�شحت لهم �ملجال  عرب منافذ �الإبد�ع ومنابره يف �جلامعة للتعبري عما يجول يف �أنف�شهم 
من �إيقاع �لفكر �لنافذ، و�لوجد�ن �لعميق �لذي يتناغم مع قيم �حلرية و�لعد�لة و�مل�شاو�ة 
و�لكر�مة �الإن�شانية، �لتي ت�شكل يف جمملها جوهر�لر�شالة �لتي ت�شعى �جلامعة لتحقيقها، 
�نطالقًا من م�شوؤوليتها �الجتماعية، ودورها �لر�ئد يف خدمة �ملجتمع �لفل�شطيني خا�شة، 

و�ملجتمع �لعربي بعامة.
�إ�شد�ر هذه �ملجموعة على  و�أ�شكر�لقائمني على  �لفائزين بامل�شابقة،  �أهنئ  �إذ  �إنني 
�إبد�عات  �أن تتو��شل جهودهم لن�رش �ملزيد من  ما بذلوه تنظيمًا و�إد�رًة وحتكيمًا، الأرجو 
طلبتنا يف �لنو�حي �لفنية و�لق�ش�شية و�ل�شعرية وغريها، و�أوؤكد لهم �أن جامعتهم لن تدخر 
د �لنا�شئة من �أبنائها �ملبدعني بالرعاية و�لت�شجيع، و�شت�رشع لهم  جهد�ً �إال بذلته يف تعهُّ

�الأبو�ب كافة لالنطالق يف عو�مل �ل�شوء و�ل�شهرة �مل�شتحقة.
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كلمة االحتاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيني 
أ. وليد أبو بكر

تنويهات على هام�س �لن�س
م�شابقة �لق�شة �لق�شرية بني �لطلبة يف �لفروع �لتعليمية جلامعة �لقد�س �ملفتوحة، �لتي 
دعت �إليها �جلامعة بالتعاون مع �الأمانة �لعامة لالحتاد �لعام للكتاب و�الأدباء �لفل�شطينيني 
)كجزء من بروتوكول �لتعاون �لثقايّف �ملوقع بينهما(، مل حتظ باالإقبال �لذي كان متوقعا، 
فقد �قت�رشت �مل�شاركة على 32 م�شاركة، مع تفاوت و��شح يف �الإقبال، بني خمتلف �لفروع، 

وتفاوت يف �لقدرة �أي�شا.
�الختيار،  �لذي يخ�ّس حرية  �لتو�شيح  رغم  �شيا�شّي،  بحدث  �مل�شابقة  ربط  يكون  وقد 
ن�شبة  �شببا يف خروج  �الإقبال، كما كان  �شببا يف قلة  �مل�شاركة،  �إىل  �لدعوة  �لذي ورد يف 
كبرية من �لق�ش�س عن طبيعة هذ� �لفن، وحتّولها �إىل ما ي�شبه �ملقال �ل�شيا�شّي، الأن من غري 

�ملقبول وجود �رشط م�شبق الأي �إبد�ع. .
ولعّل ما يلفت �لنظر يف �مل�شاركة، زيادة ن�شبة �لطالبات عن �لطالب، ما ي�شري �إىل �هتمام 
متاما،  حاّد�  �مل�شاركات  يف  �لتعبري  بد�  وقد  �ملجتمع.  و�قع  عن  �الأدبّي  بالتعبري  متنام  ن�شوّي 
نحو  �لفل�شطينية  �لتطلعات  �الحتالل يف وجه  ي�شعها  �لتي  �ملعوقات  مع  تعامله  وبخا�شة يف 
كما  �ليومي؛  �ملوت  من  قليلة  ن�شبة  �إال  تخلو  تكد  فلم  بال�شهد�ء،  �مل�شاركات  فامتالأت  �حلرية، 
�إىل  �ل�شوق  وكان  �الحتالل.  ممار�شات  جممل  ومن  �لع�شكرية،  �حلو�جز  على  باملعاناة  �متالأت 
�لقد�س، وحماوالت �لو�شول �إليها، جزء� ال يتجز�أ من طموح �لفل�شطينّي �إىل دولة كاملة �ال�شتقالل.

�أن  �أمر�ن على �ملهتمني بالرعاية �الأدبية لل�شباب  �لنظر يف هذه �مل�شاركات  ما يلفت 
�أد�ة �لكتابة، ولذلك  �للغة  �أن  يولياهما عناية �رشورية، وبخا�شة يف �جلامعات: �الأول هو 
فاإن على من ميار�س �لكتابة �أن يتقنها، وهو ما كانت تفتقر �إليه غالبية �ملحاوالت، مبا فيها 
�لفائزة، �أو �ملر�ّشحة للن�رش، قبل �أن يعاد �لتدقيق يف لغتها الإ�شالحها؛ و�لثاين هو �أن كتابة 
�لق�شة �شيء، و�حلما�شة للحديث عن ق�شية مهمة �شيء �آخر، الأن للق�شة �رشوطها �لفنية �لتي 

ال تنتظم �إال من خالل مزيد من �ملعرفة عن طريق �لقر�ءة.
على  لكّن  خافية،  غري  موهبة  عن  ينّم  �مل�شاركات  بع�س  �إن  �لقول  ميكن  ذلك،  مع 
�أ�شحابها �أن يدركو� �أنها يف مر�حلها �الأوىل، و�أنها حتتاج �إىل كثري من �ملمار�شة و�لتجريب، 
حتى توؤتي �أكلها �ملن�شودة. كما �أن عليهم �أن يدركو� �أن تزكية م�شاركاتهم ال تعني �أكرث من 
�أن  �أجل  من  �ل�شعب،  �لفّن  هذ�  يف  وبخا�شة  �أنف�شهم،  تثقيف  يف  كبرية  م�شوؤولية  حتميلهم 

يخدمو� ثقافتهم �لوطنية من خالله.
نبارك للفائزين فوزهم، ونتمنى �أن تكون هذه �مل�شابقة فاحتة ل�شنة حميدة ت�شتمّر يف 
�جلامعات �لفل�شطينية، ويف �ملوؤ�ش�شات �لثقافية عموما، كي ت�شاهم يف جتديد �لدماء د�خل 
�الإبد�ع �لفل�شطينّي خ�شو�شا، حتى يظّل جزء� فاعال يف �الإبد�ع �لعربّي، ويف �لثقافة �لعربية. 
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يف منزل الشهداء
ما تز�ل طفلة، رغم جرح قدمي غائر تركته على خدها �الأمين �َشقطٌة على حجارة، ت�شبب 
فيها جندّي ل�ّس قبل ثالثني عامًا وهو يك�رش باب ب�شتان بيتهم �خل�شبي �لعتيق، وبالرغم من 
�شيء من جتاعيد �شنعتها خمالب حياة �رش�شة. هي ما تز�ل طفلة، وما �أز�ل �أحّب وجهها �لذي 

نادر�ً ما �أمتّكن من مالحقة �أ�رش�ره.
�أملحها يف توقيت و�حد يتكّرر كّل يوم، ت�شري ماّرة من بلدتنا �ل�شغرية بزّي خمتلف، �أمل�س 

فيه �أ�شلوبا قدميًا ��شتثنائّيا يف جماله.
كنت �أرغب يف �أوقات كثرية يف �أن �أحدثها. �إّن غمو�س �إن�شان فيه جاذبية ما، كثري�ً ما يق�شي 

�لنا�س عنه �إجالال �أو رهبة، ومع ذلك، فحلمهم يف �لرغبة يف �القرت�ب ال يذبل، بل على �لعك�س. 
مدر�شتنا  يف  �لر�شم  معّلمة  �أّمها،  مع  �حلديث  �أحّب  كنت  فقد  بعيدة،  تكن  مل  �أخبارها 
�الإعد�دية، �لتي مل تتوّقف عن �لعطاء، بالرغم من �أمر��س كثرية، و�لتي مل تقطع �شلتها مبن 
تقول �إنهم �أوالدها. �أّمها كانت تعتربها مو�شوع حديث ممتع. �إّنها مو�شوعها، تفخر بابنتها 
ولو بد� �أي�شًا بع�س �لقلق يف حديثها �أحيانًا عن وحدتها بعد �أن تركها خطيبها قبل �لزفاف 
باأيام. مما كانت تذكره يل عن �بنتها: توّدعني يف �لر�بعة من كل يوم، قائلة: »�أريد �أن �أتنف�س 
بع�س �حلرية«،  ثم تغادر، تعود وتخربين ق�شتها: »قطفت يف طريقي زنبقًة كانت خمتنقة بني 
جذور ناتئة ل�شجرة، و�أعدت زر�عتها يف حديقتي �لبعيدة«. ويف م�شو�ر �آخر: »مل�شت �شوء �لقمر، 
غّنيت يف غابتي �لقرمزية، ورق�شت مع ب�رش �أخذو� على عاتقهم �شناعة �لب�رش«. حتدثني �أي�شا 
مع عودتها: »�لف�شاء هو مكان �حلياة.« وتغيب عني لت�شافر من نافذتها عرب �أ�شجار حديقة 
�ملنزل �أو رمّبا �إىل حيث �لقمر. يف كّل يوم لها ق�شة، �أقرب �إىل �أن تكون لغز� منها الأن تكون 

ق�شة.
حدود  ال  �شحرية  �أوتار  على  ترق�س  لـروح  وع�شقي  ف�شويل،  حلب�س  مكان  هناك  يعد  مل 

ل�شد�ها. قّررت �أن �أطاردها الأك�رش �ملجهول؛ الأكت�شف حديقتها، م�رشحها وبيتها.
يف وقت مرورها �ملعتاد تبعتها. كنت �أطارد خطو�تها من بعيد. دخلْت �إىل �أ�شو�ر حديقتها، 
�إىل  َذَهبت  بعدها  و�شقتها.  �لتي حتملها  �ملاء  فتَحْت زجاجة  غر�شة �شغرية،  �إىل  توَجَهت  ثم 
بيد  ي�شعر  �شديق  �إىل  �ل�شجرة  حتّولت  باأ�شابعها،  حت�ش�شته  قطع،  قد  منها  جذع  كان  �شجرة 
�شديق متتد �إىل جرحه، وبكيا معا، عانقت �ل�شجرة لدقائق، وتركتها لتجل�س على حافة �شخرة. 
حينها قررت �أن �أقرتب �أكرث الأ�شاركها. �أحببتها �أكرث و�شعرت باأّنها م�شدر ملهم ميكنه �أن يروي 
ظمئي، �أن يحّل يل لغز�ً. �أحببت �أن �أكت�شف �أ�رش�رها، ورمبا �أخطاأت عندما بد�أت كلماتي �الأوىل 

معها: »حديقتك هذه.. مقابر..«! 
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قاطعتني: »هنا م�شنع �حلياة، ولكنك �أعمى و�أ�شم«. 
كان رّد�ً قا�شيا، ولكن مالحمها مل تتغري يف رّدها، ومل تخرج عن هدوئها �ملعتاد.

�إنِك تتحدثني عن �ملا�شي، هنا يرقد �أبطال نذُكُرهم ونحّبهم ونقّدر لهم دور�ً عظيمًا  -
قّدموه، ولكّنهم �نتهو� ورحلو�.

�نتبه. �أنت تتحّدث عن �شهيد �حلرية، حبيبي. �شنع �حلياة يف �ملا�شي بهدوء، و�ليوم  -
ي�شنعها ب�شخب. ��شمع! هل ت�شمع؟

بد�أت م�شاعر خيبة �أمل تخد�س قلبي: هذه �لتي تبعتها، تعي�س يف جنون هروب وخياالت. 
وقبل �أن �أقّرر �لعودة فاجاأتني قدرتها على قر�ءة �الأحرف �لتي خطت يف عينّي، بل �أجابتني:

 ال. ال يجتاحني �جلنون، و�إّنا �حلياة، لذ� �أبتعد كل يوم عن �ملوتى و�آتي �إىل حديقة  -
�حلياة، �أعي�س مع �أحياء، �أحتّدث مع كّل ما هو حّي بحنجرة �أقوى، بل�شان ال يتلعثم، 
وهو ي�شوغ عبار�ته الأ�شباه �الأحياء. هوؤالء هم غر�س �حلرية، هم �أمل �لغد، وهم ج�رش 
�حلياة �لذي �شوف تقطعه و�أقطعه رمّبا بتذكرتهم هم، وقد نت�رشف يوما باأن نكون 
جزء�ً من حجارة هذ� �جل�رش �لعظيم. حديثي معهم مبعث حياتي، ولكن حياتي حديثا 
لها �ألو�ن �أخرى، فقد �أخربوين �أن �لدنيا منهم حبلى بفي�شان من �حلرية، ويف �شهرها 

�لتا�شع تلد غد�. �أنا �شعيدة. �أفكارك ال تعكر غبطتي. 
نظرت �إىل عينيها، وال �أذكر �أنني ر�أيت �شيئا غري فو�شى مل �أفهمها. �شاألتها و�أنا حزين حلالها: 

يتحدثون معك؟ -
على  - نقو�شًا يرتكها  بيديه  يخّطها  ق�شائد  �إىل  �لكلمات  يتجاوز  حديثي مع حبيبي 

حجارة �حلقل منحوتات.  
قاطعتها هذه �ملرة �أنا: يخّطها؟!

 �أخرجت من حقيبتها جمموعة من �الأور�ق �لبي�شاء، و�أعطتني �إياها، قالت: �قر�أ.
 �أور�ق فارغة من كّل �شيء. �أعدتها �إىل يديها وغرّي وجهي قبلته لتكون هناك دموع يف 
عينّي حمبو�شة بحكم �لعادة. �نفطر حلالها قلبي، وفّكرت باأال �أعود، وباأن �أتر�جع عن معرفتي 

بهذه �الإن�شانة.
ومرت �شنني.

يف بد�ية خريف، و�أثناء عودة �بن �جلري�ن، وهو يف �لر�بعة ع�رشة من عمره، من �ملدر�شة، 
��شتهدفته ر�شا�شة �أطلقت من خلف جد�ر م�شتوطنة قريبة مغرو�شة يف �لبلدة �لتي �أعي�س فيها. 
حمل �جلميع كفنه، وبعد �أن تركه �الأهل يف م�شكن �ل�شهد�ء، وقبل �أن �أتبعهم �إىل �خلارج، ملحتها. 
�الأور�ق  وتتناثر  حذ�ئها،  وطاأة  حتت  �حلجارة  ت�شّج  ترق�س،  وكاأنها  �لقبور  بني  ت�شري  �إنها 
�ل�شفر�ء. وجهها مل يعد يخفي �البت�شامة ويخفي �لك�رشة. �أجد �شعادة بادية على وجنتيها هذه 
�ملرة، و�أ�شمع خفق قلبها �لذي كان فوق �شجيج �هتز�ز ج�شدها �لهادر. يا جلمال �ملو�شيقى �لتي 
تهتف بها، ولكن لغة �الأغنية ال �أفهمها. ذهبت �أ�شاألها بغري تلك �الأنفا�س �ل�شلبية �لتي طغت على 

حو�ري �آخر مرة، رغم �أن دقائق هي ما كان يف�شلني عن ود�ع طفل �إىل �الأبد.
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هل تثري حما�شتك زقزقات �لطيور �ملهاجرة؟ -
ال، ولكن تاأّمل: �إنها تن�شد �أنا�شيد �لبقاء، فلم تعد هناك �أيام تغادر فيها طيورنا. -
�أهو حفيف �الأ�شجار �إذن، و�شوت ما تبّقى من �الأور�ق؟ -
كال، فقد نامت �ل�شجر�ت �لتي تق�شدها. وهذه �ملرة نامت وهي ت�شعر ب�شالم الأّول مرة. -
ماذ� �إذن؟ -

�أجابت باتز�نها �ملعقد يف ب�شاطته: 
بدبكتهم.  - �الأر�س  يهّزون  �حلرية  �شهد�ء  معها.  وتهّزين  تهتّز  �إنها  �الأر�س.  حت�ش�س 

�لزعرت  �ملنبعث من تالقى عيد�ن  ذلك  ي�شبه  ينرثون عطر�ً  بعناقهم ورق�شهم  �إنهم 
�أ�شمعها، �أغنية لها مذ�ق خمرة �جلنة، ولها ج�شد مثل  �إنني  �لغ�شة بالن�شيم �لعليل. 
ج�شد حبيبي، ولون �أ�شبه بلون �شماء هذ� �لبلد. حت�ش�س هذه �الأغنية �لتي تغت�شل من 
�جلر�س  دقات  و�حلي.  �مليت  كّله،  �لعامل  �آذ�ن  يف  ي�شمع  رنينه  يقرع،  جر�س  حتت 
فل�شطني  فل�شطني  فل�شطني  فل�شطني  »فل�شطني  �إنه:  �أنت.  �شمعته  �لعامل  ي�شمعه  �لذي 

فل�شطني!« ويعلو �ل�شوت �أكرث.
يبدو �أنني ال �أ�شاركك هذه �لرومان�شية، ولكنني �أحّب �أحالمك. حدثيني.  -

يدها،  من  �شفعة  مل�شت  مالحمها.  من  �شيئا  كالمي  عّكر  كيف  مل�شت  �إيّل.  ونظرت  �شمتت، 
وعندما عرفت �أن هذه �ل�شفعة خيال لي�س و�قعًا حقًا، توّجعت �أكرث، فقد ر�أيت �أنها جعلت من وجهي 

�أر�شا بور�ً ال ت�شتحّق بذ�ر�ً، ولو كان على �شكل �شفعة حتّرك فيه �شيئا تريده هي �أن يتحّرك.
بعد دقائق من �شمت �إن�شانة تاأبى �أن يعّكر وقتها وقت دخيل، قالت: هل �أنت موؤمن بال�شهد�ء؟ 

قلت من قلبي: نعم.
�بت�شمت جمّدد�ً ومل�شت يدي، فتغريت �الأ�شياء. يد من تلك �لتي مل�شتني؟ مل �أعرف. �أهي يد 
طفلة يف �لر�بعة؟ �أم هي �أّم ال متناهية �حلنان؟ �أم يد �شهيد رطبة بدمائه؟ �أم يد فالح �شلبة من 
حرث وزرع ��شتمّر �ألف �ألف عام؟ �أم هي يد حمارب فل�شطينّي قدمي؟ �أم يد �إلهة من �آلهة �الأر�س؟ 
�إنها يد تنب�س فتهّزين. هّبت معها ن�شائم عليلة حّركت �الأ�شجار، ونزل من �ل�شماء �شيء �أ�شبه 
بحّبات �ملطر �الأوىل. رفعت ر�أ�شي، بحثت عن �لغيوم فلم �أجد �ل�شماء زرقاء. عدت بنظري �إىل 
�حلديقة، حيث ي�شكن �ل�شهد�ء،. حتطمت طبيعة �ملكان �لباردة. عرفت �أنني كنت �أعمى بعد �أن 
فتحت عينّي الأول مرة، وبعد �أن �أب�رشت الأّول مرة: �ملكان يفي�س حياة. �شهد�ء يرتدون ثياب 
و�جبهم �الأخري �لذي مل ينقطع. دماوؤهم ما ز�لت تروي تر�بًا نديًا رغم �خلريف. بع�شهم يف 
�أمل، و�أحدهم  �أحافري جذع زيتونة قدمية بابت�شامة  حلقة تدبك فرحًا وطربًا. �شاب يتح�ش�س 
يخرج طينًا من �ألو�ن �شّتى، وير�شم لوحة عنو�نها طويل: »تر�بنا هو حقيقتنا و�أزليتنا، وتر�بنا 
»�مل�شتقبل«، وهناك  ُكتب عليه  يفتح كتابًا  �شهيد  تر�بنا يب�رش �حلرية«. وهناك  �أطهر،  �ليوم 

طفل �شهيد يكتب على جد�ر: »مرحبًا مو�شم �حل�شاد«.
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أجزاء قليب حتت املطر
�لد�فئة عينيه لتفتح لهما نافذة على يوم جديد، قّطب جبينه حلظة،  �ل�شم�س  حينما طرقت 
ثم عاد ليفرده ك�شفحة ماء، �نتظر هنيهة، ثم نه�س من �رشيره متجهًا نحو �شنبور �ملاء �ملتديّل 
على �جلد�ر �خللفّي لبيته �ملتهرئ. فتح �ل�شنبور ليغ�شل وجهه �إيذ�نًا ببدء �لنهار �لطويل، قطرة 
قطرة، ثم زجمر �ل�شنبور �أال ماء يفَّ فاتركني و�شاأين. قّطب جبينه من جديد. �أغلق �ل�شنبور �لفقري. 

�بت�شم وم�شى ليجعل مهمة غ�شل وجهه و�جبًا مفرو�شا على خيوط �ل�شم�س ذ�تها �لتي �أيقظته.
��شتّل  �لوقت.  تلتهم  �ل�شاعة  �أن عقارب  �إىل  ينتبه  �ل�شابعة وع�رش دقائق. مل  �الآن  �ل�شاعة 
نف�شه من �ملنزل بعدما �ألقى نظرة على �إخوته و�أوالده: كانو� -كعادتهم- ملت�شقني ببع�شهم 
على �لفر��س �مللقى يف �جلانب �الآخر من �لغرفة �لو��شعة �ل�شّيقة، لي�س من �حلد�ثة يف �شيء �أن 

تختلط �أحا�شي�شه حني ير�هم بني نظر�ت �لود�ع �الأخرية وحتية �ل�شباح.
يف �جلهة �ليمنى من �مل�شّمى جماز�ً »منزاًل« �شيارة مركونة، لونها �أحمر معفر. قفز �إليها 
منت�شيا. رّبت عليها وقال: »�أوه �شديقتي، تبدين وقد �أخذت ق�شطًا جّيد�ً من �لر�حة، �أنت د�ئمًا 

و�لوجهة خمتلفة، هيا بنا«.
و�شع  د�خاًل.  وترّجل  �أوقفها  �ملجاورة.  �ملدينة  يف  �الرتباط  مكتب  نحو  �شيارته  �قتاد 

�أور�قه على �لطاولة ثم قال: �شباح �خلري. 
�خلري! من �أين ياأتي �خلري؟  -
تفاءلو� به جتدوه.  -
)با�شتهز�ء( �إن �شاء �هلل  -
�أود �أن ��شت�شدر ت�رشيحا للعمل يف �إ�رش�ئيل.  -
�شعب. �الأو�شاع هذه �الأيام �شعبة. كثريون يريدون ذلك، وهم ال ي�شمحون �إال بالقليل.  -
و�الأربعني،  - �خلام�شة  فوق  وعمري  �رشيبية،  فاتورة  ومعي  جاهزة  �أور�قي  لكّن 

ومتزوج ولدّي �أطفال!
على �أية حال، ر�جعنا بعد �أ�شبوع،  لكن ال تاأمل �لكثري.  -
ح�شنا، �إىل �للقاء.  -

م�شى ب�شيارته ذ�ت �ل�شخري �ملزعج �ملتو��شل عائد�ً �إىل بلدته ال �إىل بيته، و��شتقرت به 
يف  نهاية �لبلدة. �أوقفها جمدد� ونظر �إىل �ل�شماء: ثمة غيمة كبرية يف كبدها، �أمعن �لنظر فيها 

علها ت�شقط عمال يدّر �أجر�ً ولو ب�شيطًا يعينه على نو�ئب دهره. 
ها هو ير�ها ت�شقط �أكو�مًا من �لرت�ب �الأبي�س �لناعم و�حلجارة �لبي�شاء �ل�شغرية و�لطوب 
�لرمادّي �ملتو�شط. هناك عمارة على و�شك �لبدء يف بنائها، لكن يف خميلته هو. �أيام و�أيام من 
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�لعمل و�لعمل و�لعمل، وال جمال لي�شتبد �لقلق من �ملجهول ب�شاعات �لنهار �لطويلة، �أو حتى 
�أحالم �لليل �لوردية. غرق يف �أكو�م �الإ�شمنت، لتنت�شله قفزة قّط على �حلاوية �ملجاورة. قفز هو 

�الآخر من خياالته و �شاح: »ها... �خلردة«!
بع�س  �لبعيد،  جاره  حممد«،  »�أبو  له  يقّدم  �أن  �ملمكن  من  باخلردة؟  ياأتي  �أين  من  لكن 

�ملعونة يف هذ�. لقد �شمعه مرة يتكلم عن ذلك مع �أخيه. 
طرق �لباب فردت زوجته بنربة حاّدة: من هناك؟ 

�أبو �شعيد يا �أختي، �أبو حممد موجود؟ -
ال، ولن يكون موجود�ً حتى �أذ�ن �لع�شاء. -
�أخربيه �أنني �أوّد روؤيته يف �أ�رشع وقت. -
ح�شنا، �شاأخربه. -

كانت حاّدة جّد� يف كالمها، ولكنها �أغلقت �لباب بهدوء �شّد �نتباهه.
�ملهم �أن ال عمل �الآن، ماذ� �شيفعل؟ يذهب �إىل �لنوم طبعا!

ذهب �إىل بيته ذي �لباب �لوهمي �ل�شاخ�س للطارقني و�ملرّحب باملاّرين على �ختالفهم، 
�ل�شاخرة، لترتك �حلالتان عليه ب�شمة مميزة  �إن ع�شفت، وترع�شه قبالت �ملطر  �لريح  تركله 

ت�شبه ��شفر�ر �أور�ق �خلريف �ل�شاقطة، حتت تاأثري نَف�س �حلياة �خلفيف. 
ما ز�ل �شعيد م�شتلقيًا على فر��شه. هو لي�س نائمًا �الآن، لكنه كعادته �شارد �لذهن، يحّدق 
�أين  »�إىل  له:  قال  لالنتباه.  �شيئًا مثري�ً  فلم يجد  �أي�شا  �ل�شقف  �إىل  �شعيد  �أبو  نظر  �ل�شقف.  يف 

و�شلت �ليوم يا بني؟« 
مل يجب، �إنا �غرورقت عيناه بالدمع و�أد�ر وجهه مينة قلياًل، فاأدرك �أبوه �أنه على حاله 
ال يز�ل. ��شتلقى �إىل جانبه. �أدخل يده حتت رقبته و�شّمه �إليه. كانت �شهقة �شعيد �شّكينًا م�شى 

�إىل قلبه، وطعنه بقوة. مل ي�شتطع حب�س حزنه �لذي ظهر يف نربة �شوته:
�أمل جتد عمال �ليوم؟! -
بحثت يف �ملز�رع �ملجاورة، حتى يف �ملحجر �لبعيد عن قريتنا، ومل �أجد. -
�أعلم �أال �أحد ي�شتحّق �أن يكون طبيبًا �أكرث منك. ال تياأ�س. �شحيح �أنني بالكاد �أ�شتطيع  -

تاأمني بع�س حاجاتنا �الأ�شا�شية، لكن قد تتحلحل �أمورنا يف �مل�شتقبل �لقريب. 
كل منهما �الآن غارق يف �شمته و�أحالمه حتى ��شرتق �لنوم �أبا �شعيد وهرب به.

 حتى �مل�شاء �لقادم، بخطو�ت �للهفة و�لرتقب، �نتظر �أبو �شعيد قدوم جاره. �لليلة �ليوم 
حالكة على غري عادتها. ظلمة رهيبة يف و�شطها قمر حممّر يزد�د �حمر�ره مع �زدياد من�شوب 
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�لتي  �ل�شاعة  عقارب  حترقه  قلبه  �إىل  ينظر  باأنه  �شعر  �شعيد.  �أبي  خميلة  يف  و�لرتقب  �لتاأّوه 
بالكاد تنت�شل �أقد�مها مع حا�شية من �لقيود �لتي تكّبل حركتها حتى يختبئ �لقلب خوفا ور�ء 

�جلبل، �أو ينترث رماد� يف �لو�دي.
برغم حلكة �لليل �ل�شديد، متكن �أبو �شعيد �لذي ت�شَمر خلف نافذته من روؤية »�أبي حممد«، 
و�شاأله عن  و�عية. �شافحه  لهفته بخطو�ت متلعثمة ال  تدفعه  �إليه  فا�شتوقفه مناديا، وخرج 
حاله وعن عمله، ثم كا�شفه برغبته وحاجته �مللّحة الأي عمل، وعر�س عليه �أن يعمل معه يف 

جمع �خلردة.
و�أو�شح خماطره  �لعمل غري متو�فر د�ئما،  �أن هذ�  له  �أو�شح  »�أبو حممد«  �أن يو�فق  قبل 
وهي �الأهم: قد يذهب �أحدنا �إىل هذ� �لعمل من �أجل مال، فال يعود مبال، بل يعود حمموال على 

�أكتاف زمالئه.
مهما تكن ظروف �لعمل �شيئة، فلن تكون �أ�شو�أ مما هي عليه �الآن. -

�شافحه موّدعا بعد �أن �تفقا غلى �للقاء يف �شاعة مبكرة من �شباح �ليوم �لتايل عند �آخر 
�ل�شارع. وقبل �أن يذهب ذكره باأن ياأتي وحده.

عاد �أبو �شعيد �إىل بيته منت�شيا وكاأنه وجد �شاّلته �لتي �شقي يف بحثه عنها.
وبعد �أيام من �لعمل تو�فر يف جيبه مبلغ من �ملال �أغر�ه باأن ي�شتغرق يف تفكريه �أكرث، 

ليطلب من �بنه مر�فقته يف �لعمل، الأن �أحد �لعمال �شيتغيب لفرتة من �لوقت.
�أبو  �أبي حممد. ركب  ب�شيارة  ليلتحقا  بالربد و�ملطر  �ملبلل  �ل�شارع  �إىل  �لبيت  ت�شّلال من 
�شعيد و�أركب �بنه �إىل جانبه و�أغلق �لباب، و�أغلق قلبه على قلق كبري، فهو ال يدري �أحمل �بنه 
�إىل خريه �أم �إىل نع�شه. ظلت هذه �الأفكار ت�شاوره كّلما نظر �إىل وجه �شعيد �أو �أح�ّس بكتفه تلتحم 

بكتفه. 
توقفت �ل�شيارة معلنة �لو�شول، �آمرة بالنزول، فانت�رشو� يطوقون �أكو�م �حلديد و�خلردة، 
لكن �أبا �شعيد �أبقى �بنه �إىل جانبه حيثما توّجه. كان �شيد �لعمال ثمينًا هذه �ملرة، فجمعو� 
�شعف ما يحملونه يف كل مرة، و��شطرو� �إىل نقل �لب�شاعة على مرحلتني. توّجه باقي �لعمال 
يف �ملرحلة �الأوىل ليبقى �شعيد و�أبوه حول ما تبقى من �خلردة �ملجموعة. نال �لتعب من �أبي 
�شعيد لي�شلم نف�شه للر�حة قليال، �أما �شعيد فدفعه ف�شوله ال�شتك�شاف �ملكان من حوله، فاأخذ 
يتجّول يف �ملكان باحثا عما ال يعلم. ويف جانب هناك ر�أى �شيئا غريبا تاأمله من بعيد ثّم 
�قرتب منه، ولكن خطو�ته مل ت�شل. عال �شوت يف �ملكان وتطاير كّل �شيء حتى عقل �أبي �شعيد 
�لذي �أخذه هول �ل�شدمة كاأن �لقيامة قامت من حوله، ففزع يرك�س يف �ملكان جيئة وذهابا، 
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باحثا عن �شعيد خلف كّل �شيء وحتت كّل �شيء، يحاول �ل�رش�خ لكّن �شوته �نحب�س يف جوفه، 
و�أعاد �إىل نف�شه �أنفا�شه و�إىل قلبه دقاته �رش�خ ت�شّلل من حيث ال يدري: �أبي... �أبي! 

�قرتب من مكان �ل�شوت عاريًا �إح�شا�شه من �أّي �شعور باملوجود�ت. �رتدى ثياب �خلوف 
و�ل�شمت، حتى �إنه مل يدرك كيف �ختلط عرقه �ملت�شّبب من ج�شده بعرق �ل�شماء �ملن�شكب على 
�لتوقف. �رش�رة  يقوى على  قلب ال  فيه  فاغر، وج�شمًا  فم  فيه  ليتح�ش�س وجهًا  �الأر�س،  ج�شد 
�ل�شماء �أعطته �شوء� لريى �الأحمر فقط. مع �لال�شعور حمل �بنه، وم�شت به خطو�ته ليوقفها 
�شوء �شيارة قادمة من �لبعيد. رباه، �أتكون �شيارة �الإ�شعاف؟ �أ�أقدر �أن �أ�شري لها بالتوقف؟ �أين 
�أ�شعه؟ لو �أن لدّي فاأ�شًا كبرية �الآن �أ�شّق بها �شدري فاأخبئه لي�شمد قلبي جرحه، �أو �أنني �أقوى 

على �ال�شتيقاظ على فجر جديد �أقَبل عتباته هانئا ب�شالمة �شعيد. 
يا �إلهي، ماذ� لو كانت �شيارة م�شتوطنني، �أو �أنها ناقلة جنود؟ �أتخبئني تلك �ل�شجرة يف 
�أح�شانها؟! �رش�رة �ل�شماء جاءت يف وقتها لتمنحه �لقدرة على �أن يرى عبارة »�لقد�س ـ بيت 
حلم« على زجاج �ل�شيارة �ملاّرة. �إذن فهي �شيارة عمومية لعرب. �رشخ. ماذ� قال؟ هو ال يعي 
بّد من  �ملق�شود، فال  �لطريق  و�بنه. حاجز ع�شكرّي يف  و�أقّلته هو  توقفت  �ل�شيارة  لكّن  ذلك، 

�ملرور بطريق �لتفايف كي ي�شل �إىل �أي مركز �شحّي ليعالج ولده. 
�أرخى ظهره على �لكر�شّي متنّهد�ً و�شوت �النفجار ما ز�ل يف ر�أ�شه، ور�ئحة �لدم تتدفق 
يف �أنفه لتف�شد عليه ر�ئحة �ملطر. نزل من �ل�شيارة على باب م�شتو�شف �لقرية. كان �شعيد قد 
�أ�شلم نف�شه لغيبوبة تظاهرت باملوت، وخطو�ت �أبيه �ملثقلة بالندم تت�شارع لتم�شك باملتبّقي 

من حياة ولده �لهاربة، و�أ�شو�ت �ثنني يت�شايحان من خلفه: ب�رشعة، ب�رشعة، �إ�شعاف.
و�شع �بنه �ملنهك على �ل�رشير. �أدرك حينها �أنه حينما مللم ولده �مل�شاب ن�شي يف �خلالء 
ذ�ته: هل �خت�رشت روحه طريقها وت�شلقت  �شوؤ�ل يحرّي  برز  �أن ي�شطحبها.  و�أتى دون  �شاقه 

حبات �ملطر نحو �ل�شماء؟! 
�لذي يغطي ناحية  �ل�شفيح  �لتي تت�شاقط على  �لليل �ملوغل يف هجومه، وزّخات �ملطر 
�شغرية من فناء �ملنزل ��شطحبا معهما ريح �خلوف ونذير �ل�شوؤم، لتبقى �أم �شعيد يف منزلها 
مرتقبة قدوم زوجها وولدها. كان �شعورها خمتلفا عن �شائر �أيام حياتها، مع �أنها تعرف �أن 
�ملخاوف هي ذ�تها يف كّل يوم. م�شى �لليل حامال ثو�نيه �لطويلة لياأتي �ل�شباح  و�خلوف و 

�لرتّقب يف �زدياد.
روح �أبي �شعيد �لتي كانت نتفًا، كّل و�حدة منها يف ز�وية عمياء من زو�يا فكره، �أ�شبحت 
كال جمتمعًا مبجّرد �أن �أفاق �شعيد من غيبوبته. جر�حه �لتي فقد معها كثري�ً من �لدم �أوقفت 
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�س، �أو م�شت�شفى متطّور. دفقها �الآن، �أما حالته فقد كانت ت�شتدعي نقله �إىل مركز �شحّي متخ�شّ
من و�شط ركام �الأوهام �لتي عا�شتها �أم �شعيد يف يوم كان �أطول من عمرها كّله، �نفجرت 
�حلقيقة �ملدوّية كانفجار �للغم يف ج�شد �شعيد. �أثر �ل�شدمة �لو��شح يف تعابري وجهها �أ�شكت 

كلماتها، وباتت م�شتعدة الأي عمل ي�شاعد يف �الإبقاء على حياة ولدها.
�نتظر �أبو �شعيد ثالثة �أيام كي يح�شل على ت�رشيح ي�شمح له بالدخول �إىل مدينة �لقد�س 
لعالج �بنه. فجاءته �أخبار ال ت�رّشه �أبد�: ح�شل على ت�رشيح لدخول �بنه، بينما هو »مرفو�س 
�أمنيا«. �شاعات و�شاعات وهذه �لعبارة جتول يف فكره وتنبثق من ل�شانه. دخل على زوجته 

�لتي كانت ت�شقي �بنها �إناء �شاخنًا من �ملرق. مل ت�شتطع �أن ت�شتنطق مالحمه كعادتها. 
�أم �شعيد، �تبعيني.  -
دخال �لغرفة �الأخرى، نظرت �إليه وقالت: �لت�رشيح؟! -
لنا ت�رشيحا ل�شعيد، �أما �أنا....  - ح�شّ
ماذ�؟  -
رّد ب�شوت خفي�س:  -
ممنوع �أمنيًا!  -
و�الآن؟؟ -
ال �أدري، �أمامنا يومان، يومان فقط. -

�أقبل �لليل م�رشعا، وظّل �لنوم جمافيا، وكلٌّ جَنح �إىل فر��شه هربًا من �لربد �لقار�س، و�أي�شا 
من �لنظر�ت و�الأ�شئلة �مل�شمومتني باحلرية و �خلوف. فجاأة قالت �أم �شعيد ب�شوت عال: �أنا!

ماذ� �أنِت؟ -
�أنا �أذهب معه.  -
و�أنا؟! -
لن ي�شمح لَك بالدخول.  -
�أنا �أخاف. -
منذ ع�رشين عامًا و�أنا زوجك، فلتثق بي. -
ال ثقة ت�شاهي ثقتي بِك، لكنني �أخ�شى �أن ت�شابا مبكروه. -
لن يح�شل �أ�شو�أ من هذ�! -

�أم  حزمت  �ملرتقبة.  �لدقائق  و�أزفت  �شباحا،  �خلام�شة  �ل�شاعة  دقت  يومني،  م�شي  بعد 
�شعيد ما يلزمها و��شتعدت للذهاب.
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�ل�شم�س �لتي مل تطّل على ذلك �ملنزل بعد، مل تكن قد غادرت �أفق �أبي �شعيد منذ ثالثة �أيام. 
�شعر باأن �شيارة �الإ�شعاف �أقلت �أ�شالء قلبه. حزنه لذهابهما كان م�شاويًا ل�شعادته مبيالد �أمل 
جديد يف حياة، رمبا تكون �أف�شل لولده، وهو مكافئ خلوفه من دوَي جديد، فهو متيقن من �أنه 

لن ي�شتوعب �ملزيد من �ل�شدمات. 
�أخذتا يف �ال�شمحالل خجاًل، وَنَف�شه �ملت�شارع  �أن يودعهما، لكن كفيه �لعري�شتني  �أر�د 

�أنهك دقات قلبه، و�ل�شيارة �الآخذة يف �مل�شّي �بتلعها خط �الأفق. 
جل�شت �إىل جانبه على �ل�رشير �لبايل، �أح�شت وجهه بحنو �لزوجة �لد�فئ، مالب�شها �لبي�شاء 
�لنا�شعة �أثارت �إعجابه، �أخذت منديلها من رف خز�نتها وذهبت من بيا�شها �إىل بيا�س �لنور 
�لقادم من �شّق �لباب. مل تكرتث لند�ء�ته. نظرت �إليه مبت�شمة. مّدت يدها برفق، و�شحبتها برفق 
ثم ذ�بت يف �لنور.  فزع من نومه، تفقد منديلها فوجده  يف مكانه: “�آوه، لقد كان ذلك حلما”! 
�لدخان  ي�شّكل  لو  بوده  كان  يدخن،  و�أخذ  �شيجارته  لفَّ  �النتهاء.  و�شك  على  �لليل  كان 
�شورتها فيحيطها باحلب. �أنهى �شيجارته، لكن �لدخان ياأبى عليه ذلك، �أ�شعل �لثانية و�لثالثة، 

وحاله على حاله. �أخذ علبة �ل�شجائر و�شحقها بغ�شب، ثم عاد لي�شتلقي جمدد�.
حال  �شعيد  �أم  الأبناء  �لطعام  باإعد�د  تكفلت  �لتي  ـ  �أكرم  �أم  جارته  �لباب  طرقت  حينما 
�أخذ منها  �أبو �شعيد من نومه. حيا جارته و�شكرها على جهدها.  ـ نه�س  �لقد�س  �إىل  ذهابها 
�أمامه. كان جائعا جد�، لكنه مل ي�شتطع تناول  �ل�شغرية  �لطاولة  �لطعام وو�شعه على  وعاء 

�لطعام، فانتظر قدوم �إخوته و�أبنائه.
حتاول  �ل�شم�س  كانت  �ل�شم�س”.  يف  “رجال  ق�شة  تقر�أ  �بنته  جل�شت  �لطعام،  تناول  بعد 
�لنظر �إليهم فمنعتها من ذلك �شحب �ل�شماء �ل�شود�ء �ملرت�كبة. ن�شجت �أفكار �أبي �شعيد خيوطها 
لتكون ق�شة عن �بنه وزوجه، ظّن �أن با�شتطاعته �أن ي�شميها “�أجز�ء قلبي حتت �ملطر”. حكايته 
�ت�شعت حتى غطت �أفق �ل�شماء �ملرت�مية �أطر�فها �إىل حني بزغت من قلبها �أم �شعيد يف بيا�شها 
زرقاء �شافية  ثيابًا  يرتدي  و�حدة وهو  ب�شاق  قدم  �لذي  �شعيد�ً  �إليها  ت�شند  �الآن  لكّنها  ذ�ته، 

يعلوها ثوب �لطبيب �الأبي�س �لر�ئع.
�ن�رشحت �بت�شامة عري�شة على وجهه مبتهجًا بقدومهما.

بابا بابا، حقا ملاذ� مل يطرق �أحدهم جد�ر �خلز�ن؟!  -
الأنهم كانو� خائفني. -
لكنهم ماتو� جميعا! -
ذ�ك قدرهم يا �بنتي. -
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لتمنح للخ�رشة رونقها و ن�شارتها. خرج  �ل�شم�س  �أطلقت �رش�ح  �لغيوم قد  عندئذ كانت 
�أبو �شعيد من منزله. �شاقته حريته نحو �شفح �جلبل �ملطّل على بيته. �أخذ يتاأمل �لعجوز �بن 
�ل�شبعني عامًا وقد مد �جلبل يده لريفعه على ظهره. كان �لعجوز يحمل زهرة �جللنار وينظر 
�إليها بدفء وعمق، وينظر فيما حوله ثم يعود �إليها، ينقل نظره بني �أر�شه م�شلوبة و�جللنار يف 
يده. ها هو �الآن يف غمرة ما يجري حوله ي�شاهد م�شتقبله و�أوالده نائيا مغمور� باملجهوالت، 
لكنه بو�شوح �شارخ ي�شاهد �جلبل �لذي يرفعه بكلتا يديه ليو�شله �إىل عنان �ل�شماء، و�ل�شهل 
�نفجرت  وقد  �إال  ي�شعر  مل  هذين  حاليه  وبني  و�لوالء.  �لطاعة  �آيات  معلنا  ج�شده  ب�شط  �لذي 

�شاعرية وجد�نه وعقله وروحه  فاأن�شد لنف�شه و لالأر�س:
�الأر�ُس ملكي

كيَف ��شتجدي حقوقي ثم ال �أعطى
وميَنعني �جلنوُد عن �حلنني

�أترى �شاأترُك جّنتي خلفي
و�أترُك يف ثناياها �شجري�ِت �حلروف

ق�شتي... وق�شيدتي... و�أنا
من ثمَّ �أطفُئ بعد ذلك ناظري

وعلى �حلدوِد...
�أكوُن قد �أن�شيُت كّل غر�ِمها

�لتني، و�لزيتون،
و�لرمل �ملقد�س يف �شو�طئها

�أترى �شاأم�شُح من �شنيني كّل تاريخي
و�أ�شبُح �شطوة �حلرمان يف ج�شد

 مت�ّشى بني �أكو�م �لب�رش
و�أقوُل يف نف�شي م�شريي �إنه....

من ذ� يقول باأنه 
غلب �لقدر؟!
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رحلة مستقبلية إىل املاضي
بكل �شوق يحدوه �الأمل يف عامل جديد، �نطلقت مركبتنا تخرتق �الآفاق، متخر عباب �ل�شماء 
�إىل عامل رحب جديد، مليء باملغامر�ت و�لده�شة، ويف جّو تلفه كربياء �لعلم �الإن�شاين، ها نحن 
�أنه ماأهول  �لذي نعتقد  �لكوكب �لالمع  �إىل ذلك  �لف�شائية �الأوىل  نو��شل �مل�شو�ر يف رحلتنا 
بال�شكان، جمّرد �عتقاد ال مينعنا من �كت�شاف �حلقيقة؛ فبعد عديد من �لتجارب و�ل�شور �لتي 
�أر�شلت من �الأقمار �ل�شناعية، و�ملركبات غري �ملاأهولة يتوقع �أنه توجد �آثار حل�شارة قائمة 

على ذلك �لكوكب �لبعيد.
�إننا ننطلق يف هذ� �ل�شباح غري �لعادي من 2193 ميالدي، حاملني �آمال �أهل �الأر�س يف 

�لتعّرف �إىل �أنا�س، �أو لنقل خملوقات جديدة يف عامل �لكون �لو��شع.
�رشنا، و�الأيام و�ل�شهور تتو�ىل ثقيلة �إىل عامل �ملجهول. رحلتنا قاربت على �إكمال ن�شف 

�ل�شنة. كم �أ�شعر بامللل و�لكاآبة، فهذه �لنو�فذ ال تتغري مناظرها: عتمة و�أنو�ر بعيدة بعيدة.
كّل هذه �مل�شقة و�لعناء يهون حلظة �للقاء، لقاء ذلك �لعامل �الآخر، لقاء ذلك �ملجهول. م�شت 
عن  قائدنا  �إعالن  �شوى  روتينها  يقطع  مل  �أفكاري،  يف  غارقة  و�أنا  رتيبة  و�لدقائق  �ل�شاعات 
مفاجاأة �قرت�ب �لو�شول. يا للهول! �لو�شول! �إنها خطوة �شغرية لالإن�شان، لكّنها قفزة عمالقة 
للب�رشية! ففي حلظات من �ل�شمّو �ل�شعوري، وخو�س �لالمعقول، ها نحن نقرتب من �أجو�ء ذلك 
�للهفة،  �شدة  �إننا نقرتب وقلبي يكاد يطري من  �أرى بع�س مالمح ما يو�جهنا.  �أنا  �لكوكب.ها 

الأرى �شكان هذ� �ملكان �لغريب: فهل حتقق حلم �أهل �الأر�س يف �الت�شال بعامل �آخر؟
ف�شيئًا وقلبي يهبط معها من  �شيئًا  بد�أت مركبتنا هبوطها  �ملتدفقة  �مل�شاعر  و�شط هذه 
�شدة �خلوف. �إننا نقرتب من هذه �ملعجزة. يا لروعة هذ� �جلمال! نحن �الآن، وقد �أكملنا �إجر�ء�ت 
�لهبوط، ن�شتعّد ملغادرة تلك �ملركبة �لتي �حت�شنتنا �شبعة �أ�شهر �إال ع�رشة �أيام �شري�ً بال�رشعة 
��شتعد�د�ت  �أكملو�  �شوء. زمالئي  �أح�شائها، ال مي�ّشه  �الأم جنينها يف  �لف�شائية، كما حتت�شن 

�خلروج، و�أنا ل�شدة لهفتي �أتقّدمهم بكل تفاوؤل وحّب الكت�شاف �ملجهول!
�لكوكب �ملجهول،  �أر�س  باأقد�منا  �إننا ندو�س  للجمال!  يا  �إلهي!  يا  �الآن.  ها نحن نخرج 
حاملني على �أج�شامنا معد�تنا لتبقينا على قيد �حلياة. لكن �نظرو� حولكم: ال وجود الأحد هنا، 
بل ال �أرى �أية �آثار �شوى ذلك �لعمر�ن. دماغي �شيتفجر من كرثة �لت�شاوؤالت. �أين �لنا�س، �أو �أين 
�ل�شكان؟ �أهم ب�رش مثلنا �أم خملوقات �أخرى؟ رمبا متوح�شون، �أو رمبا خمتلفون. �شوت مدير 
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�إز�لة  �إذ ميكننا  �لكيميائي يوقظني من ت�شاوؤالتي بب�رشى تنبئني بنجاحات متتالية،  �لبحث 
نف�شها  �لهو�ء  ومكونات  بل  �الأك�شجني،  كمية  تقارب  كمية  فيه  �لكوكب  فهذ�  �لتنف�س،  �أجهزة 
بدلة  �إز�لة  يعني  �الأر�س،  كجّو  جوٌّ  �أي�شًا؟  ماذ�  ولكن  ر�ئعة،  ب�رشى  بذلك.  باأ�س  ال  لالأر�س، 

�ملحافظة على �ل�شغط و�لتزّود بال�شو�ئل.
�رّش  عن  زمالئي  ي�شاألني  �الأر�شي!  كوكبي  على  وكاأين  �أ�شعر  �إين  �أحلم؟  �أنا  هل  �هلل!  يا 
��شتغر�بي جّو هذ� �ملكان، فقد كّنا نتوقع مثل هذ� �جلو، و�إال ما غامرنا باأرو�حنا وجئنا �إىل 
�نب�س ببنت  �أو  �أتكلم  �أكاد  �أ�شابك؟ ي�شاألونني، فال  �لرفيقة �ملنده�شة؟ ماذ�  �أيتها  هنا. ما بك 
�شفه! يا لهول ما �أرى! هذه �ل�شجرة ت�شبه تلك �لتي كانت بجانب بيتنا، �لذي يقبع على قمة تلك 

�لتلة �الأر�شية، �إنها ت�شبه تلك �ل�شجرة �لتي طاملا مترجحت بها و�أنا يف �شقاوة �ل�شبا.
رباه! ثبت يل قلبي حتى ال �أموت من �ل�شدمة، وال �أرى ما يجري هنا. �شدقوين �إنه ذ�ك 
�ملكان نف�شه �لذي كنت �أعي�س فيه. ذلك �لبيت ي�شبه بيتي. ال تنده�شو�، فاأنا من جزء يقع على 
�شفا بحر و��شع �الأرجاء. �أنا من �الأر�س �ملقّد�شة كما تعلمون. وهذه �لتلة من تاللها، وذ�ك هو 

بيتي. يبدو يل �أنكم مل تزورو� بلدي، ولكن هنا �شوف تزورونها، هكذ� يبدو يل!
تقّدمو� معي: �إن كل �شيء ينطق هنا على هذ� �لكوكب ليقول �إنه وطني، ولكن حلظة! �شكان 
�إنها تقرتب،  �إنها طفلة جميلة، ولكن ماذ� تفعل هنا؟  �أين هم؟ ما هذ�!  �لبالد �لف�شائية  هذه 
وكاأين ر�أيتها منذ زمن بعيد. �إنها �أّول من ظهر من �شكان هذ� �لكوكب �لغام�س. ها هي ترتدي 
ثوبًا �أزرق �للون وكاأين �أعرفه نعم �ملعرفة. �إنه ي�شبه ذلك �لثوب �لذي �أتذّكره الأن �أمي ��شرتته يل 
قبل مماتها. هو نف�شه! �أعرف تفا�شيله! �أنت �أيتها �ل�شغرية: �أنا �أناديك هل ت�شمعينني؟ تعايل 
)�أ�شري �إليها باالقرت�ب( يا للقدر! �إنها ت�شمعني، وتاأتي مت�شي بطفولة �شقية: من �أين �أنت �أيتها 
�ل�شغرية، وماذ� تفعلني هنا؟! جتيب )...( ماذ�؟! وتتكّلمني لغتي �أي�شًا! وتعي�شني هنا يف هذ� 
�ملكان! زمالئي ي�شتمعون و�لذهول يعقل �أل�شنتهم! هذه �لطفلة حتمل ��شمي نف�شه، وتفا�شيل 
حياتي نف�شها، فاأكاد �أقول �إنها �أنا! ولكن ماذ�! �إنها ت�شغرين باأعو�م. �آه، ويحي، �إنها طفولتي!

و�الأحد�ث  �لتاريخ  نف�شها،  �لن�شاأة  نف�شه،  �الأر�س  كوكبي  �إلهي؟!�إنه  يا  �لكوكب  هذ�  ما 
�أهو ن�شخة ف�شائية لعاملنا �الأر�شي  �أنف�شهم،  �أنف�شهم، �الأ�شخا�س  نف�شها بل �لر�شل و�الأنبياء 
�أم ماذ�؟ هذ� �لكوكب لي�س �إال �شورة �شفافة لكوكبنا �الأر�س. �إنها معجزة حقًا، و�إنها �شدمة 
�أي�شًا �أن �أعرف �أّن �أم تلك �ل�شغرية ماتت قبل ب�شعة �أيام فقط. قلت يف نف�شي: لو �أنني تقّدمت 
قلياًل لر�أيتها، لر�أيت �أمي مرة �أخرى! ولكن ن�شختها �الأر�شية توفيت، رحلت قبل ع�رش �شنو�ت، 
ون�شختها �لف�شائية رحلت قبل �أ�شبوع. لن �أر�ها ثانية! يا لهول مفاجاآت هذ� �لقدر! �أكل هذ� 
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يحدث �أثناء زيارة لهذ� �لكوكب؟ 
زمالئي مل ي�شدقو� ما يحدث، �أو لنقل �إنهم قّررو� �لذهاب ليبحثو� �أو ليثبتو� دلياًل يقرب 
�إىل قار�ت  �لف�شائية، عن طفولتهم �جلميلة،  ليبحثو� عن ن�شخهم  �شافرو�  �حلقيقة الأذهانهم. 

�أخرى على هذ� �لكوكب؟ لي�شتعيدو� طفولتهم �لتي يعّز عليهم فر�قها.
بقيت م�شّمرة مكاين ال �أ�شتوعب تلك �الأحد�ث، �أو ما يجري من حويل، �أِ�شك يف �أنني �أحلم، 
ولكن هذه هي �حلقيقة، فهل �أخرب تلك �لطفلة من �أنا، �أو ما هي حقيقة م�شتقبلها، �أم �أتركها 
كزجاج  تبعرثت  بعدما  مللمتها  �أحاول  نف�شي  �إىل  و�أعود  �شاأنه،  للقدر  �أترك  لوحدها؟  تعي�شه 
مك�شور، كّل قطعة منه حتمل جزء�ً من �حلقيقة �لتي �أحاول ��شتعادتها. �رشيط طفولتي يدور يف 

عقلي. �أ�شعر فعاًل باأنني على و�شك �جلنون.
�أوه مهاًل، توقفي ) قلت لنف�شي( �إنني �أريد �لعودة �إىل وطني، �إىل حياتي �جلديدة. �إين �أحب 

�مل�شتقبل، ويكفي ما كان من رحلة �ملا�شي!
��شتيقظي، هيا ��شتيقظي! 

تهّزين بعنف. ما بك ت�رشخني وتبكني؟! لقد خفت عليك كثري�ً. مل �أرك هكذ� من قبل. 
�إنها زميلتي توقظني لنبد�أ نهار�ً جديد�ً يف م�شل�شل �حلياة �ملمتع. 

ماذ�؟ هل �أنا على �الأر�س؟ هل كنت �أحلم؟ 
�أفرك عينّي. �أ�شتطلع �أجو�ء �لغرفة. �أنا هنا على �الأر�س. �حلمد هلل �أين مل �أغادرها. �ل�شم�س 
�أزهار حديقتي، كّل هذ�  �لتي تتمايل منت�شية على  �مل�رشقة، و�لع�شافري �ملغردة، و�لفر��شات 
يوؤكد يل �أين هنا، يف غرفتي على �الأر�س. ال مقارنة بني هذ� و�أجو�ء تلك �ملركبة �لغريبة وذلك 

�لكوكب �لعجيب! 
قلت يف نف�شي: �شاأفتح �لتلفاز الأ�شرتجع نف�شي، لعلي �أ�شتطيع ن�شيان ذلك �حللم. 

ماذ�؟ �إعالن عن رحلة �إىل كو�كب بعيدة، يريدون متطّوعني! 
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عجوز يف العشرينيات

إسالم ثابت مبسلط
                                                                              فرع طوباس  
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عجوز يف العشرينيات

ما هذ�؟ �أين �أنا؟ �أنا بني جدر�ن �أربعة ال تت�شع الأنفا�شي. ولكن، �آه نعم، ال ال، �أ�شعر باأين 
�إن�شان لي�س �أنا. ماذ�؟ ما هذ� �لهر�ء �لذي �أهذي به؟ من �أنا؟

تلفتُّ حويل. وملاذ� �أتلفـَّت؟ و�إذ� ب�شحكة �شاخرة تخنق �أنفا�شي. ماذ� �شاأجد- �إن تلفـَّت- 
غري ح�رشة تكابد هي �الأخرى ب�شمت!

ت�شجيل  ك�رشيط  رويد�ً،  رويًد�  ت�شرتجعه  ذ�كرتي  �أخذت،  ذكريات  �رشيط  ذهني  يف  ومرَّ 
�ل�رشبات  له يبقى �شاحًلا بعد  و�أنـّى  �ل�رشيط، ولو جزئًيا.  �إح�شا�س بتعطـّل هذ�  حقيقّي، بعد 
�لقا�شية �لتي تلقاها؟ ولكن �شورٌة و�حدٌة تاأبى �إال �أن تو�رَي جثمانـَها برماد ذ�كرتي، ليحتّل 

طيفـُها مكاًنا رئي�ًشا يف هذه �لذ�كرة، �أو �شبه �لذ�كرة.
ّممت على حجمها ومقا�شها، فلم تعد تذكر �شو�ها.  �إنني �أذكرها متاًما، و كاأن ذ�كرتي �شُ

تلك �ل�شورة �لتي زرعت يفَّ معاين �الإن�شانية �لتي �نعدمت �أو كادت تنعدم يف ذ�تَي �ل�شود�ء.
بروية.  �شجله  ما  ليعر�س  يهد�أ  �أن  يلبث  ما  ثم  �أواًل،  ب�رشعة خاطفة  �ل�رشيط ميّر  وياأخذ 

وت�رشي يف ج�شدي رع�شة تهّز �أدّق ع�شالتي ومفا�شلي.
كعادتي، كنت �أجتّول يف مزرعتي �لف�شيحة، �أمتتع باإح�شاء �أنفا�شي وكاأيّن قد َعِدْمُت هّمي، 

فال همَّ عندي �شوى هذه �لطيور �لبلهاء �لتي تف�شد ثمارَي �لنا�شجة.
يا ل�شدِة �شذ�جتي وغبائي. ما �أ�شقاين. طيور!

و�أنا غريُق �شذ�جتي، �إذ� بامر�أة تدخل �ملزرعة، تف�شد عليَّ ��شتجمامي. بدت كاأنها ال تعرف 
�أ�شابِعها،  �أطر�َف  �لتي الم�شْت  �لورد  وبتالِت  �ل�شجِر  ورِق  باأطر�ِف  تعبث  �أخـََذْت  �أين مت�شي. 
وكاأّن �لورق هو �لذي يفر�س نف�شه عليها ويدنو منها لتد�عبه. توقـّفْت هنْيهة، وكعادة �أمثايل، 
قد  وكاأنها  �لهدف،  �أخطاأِت  �لر�شا�شة.  �نطلقت  �لزِّناد.  على  لت�شتقّر  �لبندقية  �أناملي  ت�شلقْت 
ها باأذى، مع �أن �مل�شافُة بيني وبينها لي�شت  �أبرمْت �تفاقـًا، و�أخذت عهًد� مع تلك �ملر�أة باأاّل مت�شَّ

كبرية. 
ما �أ�شّد حماقتي! ملاذ� �أطلقُت �لر�شا�شة �أ�شاًل؟ رمبا يكون فعاًل ال �إر�دًيا، فال حرج! لكن 
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�ملر�أة مل حتّرك �شاكًنا. �أخذت �أخطو بخطو�ت متثاقلة، وكاأّن �شيًئا غريًبا يدفعني لهذه �خلطو�ت. 
ت�شّلَل �شوت مفاجئ ليدخَل �أذيّن: �أنا �إن�شانة. �قتلني، هيا �إن ِ��شتطعت!

ُده�شُت جًد�، بل �غتظت، �إْذ مل تكلـِّف نف�شها عناء �اللتفات �إيّل،  وكاأنها تخاطُب حجًر� �أ�شّم 
كالذي �أمامها. وفاقَم غيظي رنني �شوتها �لرقيق �حلازم يف �آن.

ا.  �أر�شً و�ألقتها  تـَها  ُهِويَّ �حلقيبة  �شبه  من  �أخرجت  به.  قامت  ما  حني  �إىل  ده�شتي  قطع 
ة. �لده�شة ما ز�لت، بل  �نحنيُت بعد �أْن �أَخَذْت ده�شتي حملَّها �ملعهوَد من جديد. �أم�شكُت بالُهِويَّ
تفاقمت. �إنها يف �لع�رشينيات من �لعمر. ووجهها يحكي �لكثري �لكثري. �خلنادق بد�أت يف �شقِّ 

طريقها عليه، وكاأنه عا�س �شنني ِطو�ال.
�أنه كالبدر  �إال  �أجنبُت طفاًل. ما كان له ذنٌب  �ل�شعادة.  َهَم�َشْت: ��شرتيُت فرحتي من �شوق 

ُح�ْشًنا. مّزقْت ج�شَده �ل�شغرَي ر�شا�شُة �الحتالِل �لغادرة.
ه،  ه �أَح�سَّ مبا يهزُّ طبلتْيهما وَخرِبَ و�لـْتـََحَف �شوتـُها بح�رشجٍة، ليقوى رنيُنه يف �أذيّن، وكاأنَّ

ُج يف �َشْكِب ُجَرعته-عليهما- �شيًئا ف�شيًئا، ويقويها خـَ�شَية �أْن تاأخذ� مناعة. فاأَخذ يتدرَّ
�أطلَّ على  �إىل �لدنيا يتيًما،  �أنه جاء  �أن يعلَم  ا: قبل  �أي�شً تابعْت ت�شديَد طـَعناِتها، هام�شًةً 
دنياه �لب�شعة بوجه ب�شو�س، قتل حتى غريزة �لبكاِء �لتي ُجِبـَِل عليها كلَّ �شغري. َوْيَح قلبي! �أر�َد 
�أْن يختِزَل �شننَي طفولته الأق�شى حد، �أن يعي�َس جمالـَها �للحظة بلْحظـَِتها، فما له ببكاء ي�ْشـلـُْبه 
ُل من دمعَي �حلاّر.  جمال �للحظات؟ ليتني �أوَهُب فل�شفته- �لتي ُوِهب- يف هذه �حلياة، فاأتن�شّ
�أم �أنـَّه �أْوَدَعني غريزته، فال منا�س يف �حلالني!  و�شاء �لقـََدُر �أاّل يكوَن حاُله باأح�شن حاال من 

حال و�لده.
��شرتيُت �شعادتي بثَمٍن بخ�س. بل بال ثَمن. الأبيعها باأبهِظ �الأثمان.

ها! �ألهذ� �حلّد تكرُب  �أح�ش�شُت – حينها- بوخـْز�ٍت تغزو ج�شدي. �أمل جتـِْد �ِشو�ي كي تبثَّه همَّ
معاين  باأ�شمى  �ملفعُم  �لنبيل  ذلك  وكاأين  هكذ�،  �أ�شعُف  ملاذ�  ثّم  قالئل؟  و�ُشوْيعات  �أيام  يف 

�الإن�شانية؟
�شِحكْت �شحكة ًبدت كاأنها تخنقها منذ زمن، ت�شارُعها تلك �لتي خنقتني �آنًفا. حني بد�أْت 
ذ�كرتي جتوُب �آفاق �خليال �ملوح�س. �إىل �أن �رتـََمْت وردٌة �أماَمها، فانحنت لتلتِقطـَها وتعوَد من 

حيث جاءت متجاهلة وجودي. ودون �أن تلتفَت �إيّل. كاأنها ال تريد �اللتفات �إىل ح�رشة.
نعم ح�رشة.
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لقد �نتابني �ل�شعور ذ�ته من قبل. �الآن عرفت ملاذ� ��شت�شخفُت نف�شي حني تلّفّت حويل و�أنا 
بني هذه �جلدر�ن �الأربعة.  ولكن �حل�رشة �لتي بجانبي مل تفعل �شيًئا! �أُيعقل �أن تكون قد جاءت 
�أنا ما �نحنيت �إال الأحمَل �شنو�ٍت مثقلة ً بال�شقاء يف ثو�ٍن معدودة، �أما هي،  لتميتـَني لتحيا! 
فما �نحنت �إال لتحمَل �حلياَة �لتي �بت�شمت لها للتـَّّو، لت�شّد �خلنادق �لتي �شـٌقـَّت ب�رشعة. لتحيي 

�الأمل رغم �الأمل.
لن �أذكَر �شوى وجٍه جميٍل �شفَعه �لدهر. �أما بالن�شبة �إليها، ف�شتمالأ حياتـَها �شورُة طفِلها 

�مل�رشقة ُ �أبًد�. طفُلها �شعيٌد وال رْيب.
وتد�عى �شوٌت قادم من بعيد: �شيدي �شيدي، �أين �أنت؟

هم�ْشُت يف نف�شي: ال �أريد �خلروج. �أتريُد �أن تخرَجني من موت �إىل حياة، �أم من حياة �إىل 
موت، �أم من موٍت �إىل موت؟    

�شّجاْن.. �شّجاٌن ي�شجـِن �أول َمْن ي�شجـِن..
 نف�شــَه...
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على الطريق
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على الطريق

كعادتي يف ف�شل �ل�شيف، �أ�شتيقظ مبكر�ً مع طلوع �لفجر قبل �أن ت�رشق �ل�شم�س و�أجل�س 
ي�شعرين  فهو  جد�ً،  �لوقت  هذ�  �أحّب  الأين  مدينتنا،  �أجز�ء  معظم  على  �ملطّل  بيتنا  �شطح  على 
�أمٌل  �أمل، وفيها  بالر�حة و�الأمل و�ل�شعادة، و�أح�س بن�شمات �ل�شباح �ل�شيفية دو�ء يل من كّل 

يل لتحقيق جناح �أحلم به. 

لالمتحانات  نف�شي  و�أعّد  �لعامة،  للثانوية  �أدر�س  كنت  عندما  �ملمتع  �جلّو  هذ�  �كت�شفت 
�لوز�رية. لقد كانت من �أجمل �أيام عمري. �شحيح �أين مل �ح�شل على �ملعدل �لذي كنت �أرغب 
فيه، ومل �أدرك �أهمية هذه �ملرحلة �إال بعد وقت من �نتهائها، ولكني ��شتفدت من جتربتي فيها 
�أ�شياء كثرية جد�. ��شتفدت منها �أن �أكون جاّدة و�أال �أ�شيع كثري�ً من �لوقت يف �أ�شياء ال �أ�شتفيد 
منها، و�أن �أجعل لكّل �شيء وقته. �أدركت �أين كنت فتاة م�شتهرتة، ولكني عاهدت نف�شي �أن �أكون 
وتال�شت هذه  زمن،  منذ  بها  �لتي حلمت  �أحالمي  �أجل حتقيق  من  وقتي  �أ�شتغل  و�أن  منظمة، 

�الأحالم ولكنها عادت لتنري طريقي. لن �أدع �شيئا يقف �أمام �أحالمي.

�شحيح �أن كثري�ً من �لوقت �شاع، لكني �شاأكون يف �شباق مع هذه �الأحالم، و�أنا متاأكدة 
من �أين �شاأجنح، ويف �الأيام �لقادمة �شاأح�شل على ما �أريد بف�شل �إر�دتي.

وقليل  �إفطاري  تناول  وبعد  م�شت،  �أيام  �إىل  رحلة  يف  ذ�كرتي  �أخذتني  �أن  وبعد  و�الآن 
وجامعاتهم،  مد�ر�شهم  �إىل  �لطالب  ذهب  لقد  �أعمالهم.  �إىل  بالذهاب  �لنا�س  بد�أ  �لدر��شة،  من 
و�ملوظفون �إىل وظائفهم و�لعمال �إىل �أعمالهم. بد�أ �شوت �ل�شجيج بعد �أن كان �لهدوء يف جميع 
�أنحاء �ملدينة، وبد�أت �الأ�شو�ت تتعاىل �شيئًا ف�شيئا، هذ� ي�رشخ على �بنه، وتلك تنتظر قدوم 
و�لبائعون  �لقهوة معا،  لت�رشبا  �إىل رو�شته، وهذه تنادي على جارتها  �بنها  �حلافلة لرت�شل 

�ملتجولون �رشعو� يف �لقدوم �إىل �ملدينة ليبحثو� عن رزق لهم فيها.

�أجّهز نف�شي الأذهب �إىل جامعتي �أنا �أي�شا، و�ألتقي مع �شديقاتي ونتحدث مبا ي�شتجّد من �أمور، 
ون�شحك ونرح وندر�س. نحن ال نهتّم بال�شيا�شة كثري�ً، وال نتحّدث عنها �شوى ما يهّم وطننا فل�شطني، 
كاأخبار �الجتياحات و�الإغالقات وهكذ�. ويف �أغلب �أوقاتنا نتحّدث عن �أخبار �لفن و�لفنانني و�لطبخ 
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و�أ�شياء �أخرى كثرية. ويف هذه �لفرتة نتحدث عن مو�شوع يف غاية �الأهمية ويهمنا جميعًا، وهو ما 
�أيلول و�لتوجه �إىل  �إنه مو�شوع يتحدث عنه جميع �لنا�س، وهو ��شتحقاق  ي�شغل حديثنا منذ زمن. 

�الأمم �ملتحدة للمطالبة بالع�شوية �لكاملة، و�إعالن �لدولة �لفل�شطينية. 

�الحتفاالت  عن  يتحدثن  �ليوم  �شديقات  و�حد.  يوم  �شوى  يبق  مل  موعده  �قرتب  لقد 
هذه  يف  لي�شاركن  يذهنب  �شوف  �أنهن  وعن  دولتنا،  لرئي�س  تاأييد�  �شتقام  �لتي  و�مل�شري�ت 
�الحتفاالت، و�أنا �نظر �إليهن بعيون حزينة و�بت�شامة خفيفة. نظرة �حلزن هذه نابعة من  كوين 
ال �أ�شتطيع �أن �أ�شارك يف هذه �الحتفاالت �لتي �شتقام، الأن قو�نني �أ�رشتي وقو�عدها ال ت�شمح 
�الإناث  �الإناث.  دون  وحدهم  بال�شباب  خا�شة  نظرهم  وجهة  من  فاالحتفاالت  مب�شاركتي، 
�أنهم ي�شمحون يل  �أمر غريب  �الأمور.  �لبيت، وال يجوز لهن �مل�شاركة يف مثل هذه  ميكثن يف 
بالذهاب �إىل �جلامعة وركوب �حلافلة، ولكنهم ال ي�شمحون يل بالذهاب �إىل تلك �الحتفاالت. 

ما هذ� �ملنطق �لذي يفكرون به؟

�لتي  �الحتفاالت  �إىل  غد�ً  �أو  �ليوم  �شتاأتني  هل  �جلامعة:  يف  �شديقاتي  �إحدى  �شاألتني 
�شتقام يف و�شط �لبلد؟ �شتكون �حتفاالت ر�ئعة. �لكّل �شيذهب، و�شتاأتي فرق فنية م�شهورة �إىل 

هنا. ال ت�شيعيها. �حتفاالت مثل هذه ال تتكّرر، و�أحد�ث مثل هذه ال تتكّرر.

قلت: ال �أعتقد ذلك، ولكني �شاأحاول �إقناع و�لدّي لعلهما ي�شمحان يل بامل�شاركة! 

قالت �شديقتي: �بذيل كّل ما يف و�شعك لكي تاأتي.

قلت: �شاأفعل، و�شاأحاول بقدر ما �أ�شتطيع.

و�شلت �لبيت مبكر�ً، فهو مل يكن دو�مًا عاديًا، بل كان هنالك تعليق للدو�م يف �جلامعة، 
�أمي  كانت  �لغد�ء.  طعام  تعّد  كعادتها  �ملطبخ  يف  �أمي  وجدت  للمنا�شبة.  �ل�شابق  �ليوم  الأنه 
متعبة، فقد قامت باأعمال �لبيت جميعها وحدها مثل جميع �الأمهات. وبالرغم من ذلك بد�أت 
�لكل  �أمي،  قلت:  �شتقام.  �لتي  �الحتفاالت  �إىل  �شديقاتي  مع  �أذهب  باأن  �إقناعها  حماوالتي 
يتحدث عن ��شتحقاق �أيلول و�لدولة، و�الأعالم متالأ �الأمكنة. يف �لتلفاز يتحّدثون ويف �ل�شارع 
�جلامعات،  يدخلن  مل  �أنهن  من  بالرغم  يتحدثن،  �أي�شا  و�جلار�ت  و�ملد�ر�س،  �جلامعات  ويف 
وجميع  �لبلد،  و�شط  �حتفاالت  توجد  وغد�  �ليوم  �أي�شا.  عنه  تتحدثون  �لبيت  يف  �أنتم  وحتى 
�شديقاتي ذ�هبات. �أرجوك �أن تدعيني �أذهب. هذه �لفر�شة لن تتكرر �أبد�ً. ��شمحي يل �أن �أعي�س 

حلظات من �ل�شعادة و�شط �أهل مدينتنا ومع �شديقاتي. �أرجوك.
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قالت �أمي: ال، لن تذهبي. �ل�شو�رع مليئة بال�شباب، وو�لدك ال يقبل بهذ� �الأمر بتاتا.

حاولت مر�ت عديدة �إقناع و�لدي وو�لدتي ولكنهما مل يقتنعا. بكيت و�رشخت ومل �أتناول 
�لطعام ولكن ذلك مل يغرّي �شيئًا. وفكرت: هل هذه ق�شوة من و�لدّي �أم �أنها �لعاد�ت و�لتقاليد؟

فاجلامعة  �ليومية:  حياتي  يف  متناق�شة  �أحد�ثًا  �أعي�س  و�أنا  �لرف�س،  هذ�  �شبب  �أفهم  مل 
�لتي �أدر�س فيها خمتلطة، ويف �حلافلة قد يجل�س بجانبي �شاب. ملاذ� ي�شمح بذلك، وال ي�شمح 

باالحتفال؟ 

ذ�تها.   �لوالدة  حلظة  �ح�رش  �أن  “�ملهم  �لو�قع:  لالأمر  ��شت�شلمت  �أن  بعد  د�خلي  يف  قلت 
لي�شت �مل�شكلة باملكان. �ملهم �أن �أح�رش �خلطاب و�أرى �ل�شخ�س �لذي �شيطالب بحقنا ك�شعب 

من �شعوب �لعامل.

وم�شى �ليوم مب�شاّقه ومتاعبه وجاء �ليوم �ملنتظر.

يوم �جلمعة، �لثالث و�لع�رشون من �أيلول، ��شتيقظت مبكر�ً كعادتي. كان �جلّو غائمًا على 
�أيام  �أنه من  �ل�شم�س، وكان �جلّو بارد�ً قليال، بالرغم من  �ل�شابق. حجبت �لغيوم  عك�س �ليوم 
�ل�شيف �حلار. �ليوم �جلمعة. يجب �أال تكون هناك حتّركات كثرية يف �ملدينة، الأنه يوم عطلة، 
فال مد�ر�س وال جامعات وال حتى �أ�شو�ق، �إال �أن هناك �شوت �شجيج، وهناك حتّركات كثرية. 

�شيكون  �لنهار.  ن�شف  م�شى  �جلمعة،  يوم  يف  �ملعتادة  �ليومية  باالأعمال  �لقيام  بعد 
�خلطاب يف �ل�شاعة �ل�شابعة من م�شاء هذ� �ليوم يف جمل�س �الأمن. �لكل �شيذهب �إىل و�شط �لبلد 
لي�شارك يف �الحتفال �لذي �شيقام، و�شيح�رش �خلطاب هناك من خالل �شا�شات �لعر�س �لتي 
و�ملر�أة  و�لعجوز  و�ل�شيخ  و�ل�شغري  �لكبري  هناك،  �إىل  ذهب  �لكل  �ليوم.  لهذ�  خ�شي�شًا  �أعّدت 
و�لفتاة؛ �لكل، با�شتثنائي �أنا. جميع �إخوتي ذهبو� �إىل �الحتفال، وذهبت و�لدتي لزيارة �أحد 
�الأقارب. طلبت مني �أن �أجهز نف�شي الأذهب معها، لكّني ف�شلت �لبقاء يف �لبيت. قلت: ممتاز! 

بقيت وحدي. �شاأح�رش �خلطاب دون �أن ي�شّو�س علّي �أحد.

�أثناء  �خلطاب.  �أنتظر  �لتلفاز  �أمام  وجل�شت  �ل�شاي،  �أعددت  و�لن�شف،  �ل�شاد�شة  �ل�شاعة 
يق�شف  �لليبّي  �النتقايل  �ملجل�س  �ل�شا�شة:  �أ�شفل  يف  �الأخبار  �رشيط  �إىل  �أنظر  كنت  �النتظار 
هذه  وبني  �حلو�جز.  �أحد  على  فل�شطيني  �شاّب  ��شت�شهاد  بغد�د.  و�شط  �نفجار  �لقذ�يف.  كتائب 

�الأخبار وتلك �رشقني �لنوم و�أغم�شت جفنّي.
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وبد�أت �أحلم.

و�لدتي  مع  �لقد�س  �إىل  ذ�هبة  باأين  ب�رشى وعالمة. حلمت  كان  بل  عاديًا،  يكن حلمًا  مل 
و�أخذنا ننتظر  �لتي كانت تنتظرنا يف �ملوقف  �الأق�شى. وركبنا �حلافلة  �مل�شجد  لل�شالة يف 
هذه  م�شري  ما  يعرف  �أحد  وال  �الأعمار،  خمتلف  من  بالركاب  �حلافلة  �متالأت  �لركاب.  باقي 

�لرحلة؟ هل �شتنتهي بالدخول �إىل �لقد�س �أم �أن �الحتالل �شريجعنا؟ 

كان بني �لركاب �شابٌّ يف �لع�رشينيات من عمره، ومعه عجوز م�شابة بال�شلل، جتل�س على 
كر�شّي متحّرك. �ل�شاب يتحدث الأحد �لركاب، يقول �إن هذه �لعجوز و�لدته، وتريد �أن ترى �لقد�س 
�أن يرف�س  �أمنيتها وحلمها �الأخري. و�ل�شاب ال ي�شتطيع  �أن تفارق �حلياة. هذه  الآخر مرة قبل 

لهذه �الأم طلبها، وجاء معها لي�شاعدها يف حتقيق حلمها �أن ت�شلي يف �مل�شجد �الأق�شى.

بعد �أن �شمعت ق�شة �ل�شاب بد�أت �أنظر من �لنافذة �إىل �خلارج. �شاهدت �أ�شجار�ً و�شو�رع 
وقرى ومدنًا وم�شتوطنات. ال �أخفي �أنني ال �أعرف �أ�شماء معظم تلك �ل�شو�رع و�لقرى. وبالرغم 
من �أن هناك الفتات مكتوبة عليها �أ�شماء تلك �ل�شو�رع و�لقرى، �إال �أن معظم تلك �الأ�شماء كانت 
باللغة �لعربية، وبخا�شة تلك �لقرى و�ل�شو�رع �لقريبة من �حلو�جز و�مل�شتوطنات �الإ�رش�ئيلية. 

ولكني ��شتمتعت بالنظر �إليها.

مررنا عن حو�جز كثرية قبل مدينة �لقد�س، ولكن �مل�شتغرب هو �أنهم يف جميعها جعلونا 
للجي�س  حاجز  �أوقفنا  �لقد�س  مدينة  من   �قرتبنا  وعندما  م�شاءلة.  ودون  �شهولة  بكل  نّر 
�الإ�رش�ئيلي قام باإنز�ل جميع �لركاب من �حلافلة و�أخذو� جميع �لهويات. وبعد �لتفتي�س �لدقيق 
و�لوقوف حتت �ل�شم�س ما يقارب �ل�شاعتني، جاء جندّي وقال لنا: غري م�شموح بالدخول �إىل 

�ملدينة. �رجعو� من حيث �أتيتم! 

�رت�شمت مالمح �حلزن و�لياأ�س على وجوه معظم �لركاب، وحتى على وجهي �أنا، و�أ�شبنا 
قال:  حافلته  مقود  خلف  �جلال�س  �لقامة،  ممتلئ  �حلافلة،  �شائق  ولكن  كبرية،  �أمل  بخيبة 
�آخر. �أخذ عديد�ً من �ل�شاعات، ويف �لنهاية دخلنا  “�شندخل يعني �شندخل”! وذهب من طريق 
مدينة �لقد�س. على بو�باتها يقف جنود �الحتالل �لذين يقومون بتفتي�س �لد�خلني و�لتدقيق 
يف هوياتهم، وقد ي�شمحون بدخولهم، وقد ال ي�شمحون. �لبو�بة �لتي �شنمّر منها مليئة بالنا�س، 

مليئة جد�ً. نظرت �إىل �أمي وقلت لها: �ليوم لن ندخل �أبد� لل�شالة!
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رّدت علّي: قطعنا كّل هذه �مل�شافة، لن يحدث �شيء لو �نتظرنا قلياًل من �لوقت للدخول.

دخل معظم �لركاب �لذين كانو� معنا، منهم من مّر خل�شة، ومنهم من مّر دون م�شاءلة، 
ومنهم من كان كبري�ً يف �لعمر فاأدخلوه. 

�أخذ  �أن  بعد  للعجوز  �الحتالل  جندي  قال  �ملقعدة.  �لعجوز  وو�لدته  �ل�شاب  �أمامنا  بقي 
هويتها وهوية �بنها ودقق فيهما: ختيار بفوت، ب�س �بنك ال. 

بكت �لعجوز: كيف �شاأدخل وحدي و�أنا عاجزة مقعدة؟ هذ� �بني جاء لي�شاعدين. مل ياأت 
ليحارب!

�أ�رّش �جلندي �أال يدخل �ل�شاب مع و�لدته. نظر �ل�شاب �إىل و�لدته فوجد عينيها باكيتني، 
فهي تريد �أن تدخل لل�شالة وال ت�شتطيع وحدها. �إنها بحاجة ملن ي�شاعدها. من �شّدة غ�شبه، 
�شفع �ل�شاّب �جلندّي �شفعة قوية �أوقعته على �الأر�س،  فجاء جنود �الحتالل  لياأخذوه، ور�حو� 
�أمام و�لدته �لعجوز، فاأخذت �الأم ت�رشخ باأعلى �شوتها: ولدي  ي�رشبونه ب�شّدة ودون رحمة 

ولدي ولدي!  

و��شتيقظت على �شوت �لرئي�س يف �لتلفاز وهو يقول: نحن هنا و�قفون. نحن هنا قاعدون. 
نحن هنا د�ئمووووووووووووووووووووووووون!  

مل �أح�رش �خلطاب من بد�يته، ولكني فهمت ماذ� يعني �أن تكون لنا دولة م�شتقلة.

بعد �خلطاب �شقطت �أمطار خفيفة على �ملدينة، وبالرغم من ذلك بقي �جلميع و�شط �لبلد 
لالحتفال.

وهكذ� �أيقنت باأن حلم �لدولة �أ�شبح حقيقة، وحقيقة و��شحة، وتاأكدت من �أنه لن يطول 
�الحتالل يف وطننا، ومن �أن �أ�شو�ر �لظلم هذه �شوف تزول يومًا مع طلوع فجر جديد، طاملا 

كان هناك من يطالب بحقنا، ويد�فع عن �أر�شنا.
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اجلوهرة املسلوبة

آيات مروان غنام
                                                                                 فرع جنني
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اجلوهرة املسلوبة
�أكمل �حلادية  �أن  �أبي  �أر�د يل  �أبد�ً، لقد  �أن�شى ذلك �ليوم �لذي توجهت فيه �إىل �لقد�س  لن 
�أ�شابتني رع�شات خفيفة غمرت  ع�رشة من عمري يف �لقد�س �ل�رشيف. عندما ركبنا �حلافلة، 
قلبي بال�شعادة و�حلما�شة. ومع �أن نار �ل�شوق �إىل �الأق�شى كانت حترق قلبي، لكّن هذه �لرع�شات 

جنحت يف �إ�شعاري بال�شعادة و�لفرح �لكبري!
معي،  يتكلم  �شيء  كّل  باأن  �أ�شعر  كنت  �لقد�س.  �إىل  طريقي  يف  �أ�شابني  �لذي  ما  �أعلم  ال 
�الأ�شجار تبتعد عني م�رشعة،  �أرى  �الأق�شى. كنت  �لقد�س و�مل�شجد  �إىل  �ل�شديد  ب�شوقه  يخربين 
ولكنها ترتك يف �أذين هم�شة �شوق وحتية للم�شجد �الأق�شى. كانت تقول يل: �أح�رشي يل حفنة 

تر�ب من �لقد�س �أبارك بها جذعي و�أحّلي بها ثمري. 
وقفت �حلافلة بالقرب من بيت قدمي من �أجل ق�شط من �لر�حة. دفعني منظر �لبيت �لقدمي 
للنزول، وعندما �قرتبت منه ر�أيت كتلة من �لنجوم �لالمعة فوق بع�شها بع�شًا. كان �ملنظر 
غاية يف �لروعة. �أ�رشعت �إليه، فاإذ� بها زيتونة كبرية تغّطي �أور�قها قطر�ت �لندى �لتي تلعب 
كاأّنها  �لزيتون  �شجرة  بدت  لقد  ي�شار�.  تعك�شها  �أو  ميينا  فتعك�شها  �ل�شباحية  �ل�شم�س  باأ�شعة 

�شجرة عيد �مليالد �ملزّينة باالأ�شياء �لالمعة و�جلميلة. 
�ل�شجرة  �أغ�شان  �أع�شا�شها  �لتي متالأ  �لطيور  �ألقبت حتيتي عليها، فاختلط �شوتي بتغريد 
و�شبابيك �لبيت �لقدمي. رّدت �لزيتونة حتيتي كما ترّدها جّدتي متاما. ثم وقع ب�رشي على ع�س 
�لفر�خ  يل  بدت  عندما  بالدموع  عيناي  فا�شت  حمزنًا.  منظرها  كان  �جلائعة.  بالفر�خ  مليء 

كاأطفال غّزة �ملحا�رشين. �شاألت �ل�شجرة: هل كّل هذه �الأع�شا�س مليئة بالفر�خ �جلائعة؟ 
قالت: نعم. 

قلت: فر�خ م�شكينة، �أين �آباوؤها؟
�أجابتني ب�شوت و�ثق: ال تقلقي يا �شغريتي، فالنهار ما ز�ل يف بد�يته، وال بد �أن �آباءها 

�شيح�رشون لها �لطعام.
قلت يف نف�شي: هذه �لفر�خ حمظوظة بالن�شبة الأطفال ال يجد �آباوؤهم �لطعام الأنف�شهم حتى 

يطعمو� �شغارهم!
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�شاألت �ل�شجرة: هل �أنت هنا منذ وقت طويل؟
قالت: نعم يا �شغريتي. لقد زرعني �أحد �أجد�دك �لفاحتني �الأّولني، و�شهدت غزو �ل�شليبيني 

لهذه �لبالد �ملباركة.
ثّم �شمتت قليال و�أكملت: كذ�لك ال �أن�شى يوم تفّياأ بظلي �شالح �لدين. لقد كان با�شم �لوجه 

المع �لعينني فرحًا بن�رش �هلل على �ل�شليبيني.   
قلت بحما�شة �شديدة: ال �أ�شّدق! هل ر�أيت �شالح �لدين؟ �آه ما �أجمل حّظك! هل تعلمني �أنني 

�ليوم ذ�هبة �إىل قد�س �ل�شالح؟ 
رّدت: هذ� جميل، جميل جد�ً، طبعًا �إن دخلت �إىل �لقد�س. 

ـ جميل جّد� فقط! كنت �أعتقدك �شجرة حكيمة. ولكن ماذ� تق�شدين بقولك “�إن دخلت �إىل 
�لقد�س”؟ وهل ميكن �أن �أعود؟ ال، ال تكوين مت�شائمة هكذ�. منذ قليل تكّلمت عن �شالح �لدين 

و�أجماد �لفاحتني، فكيف �أ�شابك �لت�شاوؤم؟ 
قالت: �أنا ل�شت مت�شائمة، ولكّنهم ال ي�شمحون بدخول �لقد�س.

كم  قلت:  وجهها.  يف  قلبي  �أقفل  ومل  جذعها  �إىل  ��شتندت  تقول.  ما  جتاه  قلقي  �أخفيت 
ر�أيت �لقد�س يف حلمي! حتى و�أنا م�شتيقظة كنت �أب�رشها بقلبي. يف �ملدر�شة كنت �أر�ها على 
�ل�شّبورة. وفاجاأتني ب�شمة خرجت من قلبي �إىل �شفتّي و�أنا �أقول: �شاأر�ك �ليوم يا قد�س، ولن 
�أرى �شبورة �ملدر�شة. �شاأحّدق يف نقو�س جدر�نك، ويف زخارف قّبتك دون �أن يطلب مني �أحد �أن 

�أر�عي �لدر�س، وحتى دون �أن يتحادق �أحد ب�شوؤ�يل: مباذ� تفكرين؟
موعد  حان  �لتي  �حلافلة  �إىل  �أتوجه  �أن  مني  طلب  عندما  �أفكاري  �شل�شلة  و�لدي  قطع 
�الأ�شئلة  من  وكثري  �أبي،  على وجه  و��شحة  تبدو  �لده�شة  كانت عالمات  �نطالقها من جديد. 
يدفع بع�شها بع�شًا، ولكنها تختنق يف فمه قبل �أن تخرج. كنت �أعلم �أن هذه �لده�شة �أ�شابت 
و�لدي عندما �شمعني �أتكلم، ومل يعرف مع من. كانت عيناه جتوالن يف �ملكان بتمّعن �شديد، 
ولكّنه مل يجد زيتونة تبدو عالمات �ل�شيخوخة و��شحة على جذعها، �أو بيتًا قدميًا ال ي�شكنه 
�أحد �شوى �لطيور. قلت يف قلبي: لو �أخربتك �أنني �أكلم �ل�شجرة، فلن �أ�شتطيع روؤية وجهك من 

�لده�شة. هذه �لكمية منها تكفيك يف هذ� �لوقت.
تذّكرت: لن �أ�شتطيع توديع �ل�شجرة. نظرت �إىل �لور�ء فقالت �لزيتونة: �ذهبي يف �أمان �هلل. 
�إن دخلت �إىل �لقد�س فاأخربيها �أن طفال �شغري�ً مّر بجانبي �لبارحة، فر�أيت فيه �شالح �لدين. 

�أق�شم لك �أنهما نف�س �لعينني �لرّب�قتني. 
�شمرت يف قلبي �أن هذ� هو �أول ما �شاأخرب �لقد�س به. هززت ر�أ�شي ثم �أكملت طريقي خلف 

و�لدي �لذي �شار دون �أن ي�شمع حديث �لزيتونة. 
�إحدى �مل�شتوطنات  �أعاقت حركتنا جّر�فات �شهيونية، ظننتها ذ�هبة لبناء  يف �لطريق، 

�لتي تخنق ذلك �ملكان.
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يف  �لقد�س  ر�أيت  جميال.  حلما  حلمت  نومي  و�أثناء  عيني.  �إىل  وت�شلل  �لنعا�س  غافلني 
حلمي. مل يكن عجيبا �أن �أرى �لقد�س يف حلمي، ولكن �لعجيب هو �أنها هذه �ملرة كانت �شعيدة، 
�لق�شبان،  �أ�شرية خلف  �أو  ��شت�شهدت،  �أحالمي، فالقد�س فيها قد تكون طفلة  على عك�شها يف 
حتى  وال  ذهبها  وال  بهاءها  ير  فلم  جمالها،  على  �لليل  خّيم  عرو�شًا  �أو  �بنها،  فقدت  �أّمًا  �أو 
ها. كانت تدور حول نف�شها  ثوبها �الأبي�س. �أما يف حلمي هذ� فكانت �لقد�س �أمرية حولها حر��شُّ
فرحة بقدومنا و�أبو�بها مفتوحة ال�شتقبالنا. و�لغار فاحت ر�ئحة �أور�قه و�ل�رشو و�ل�شنوبر ز�د 
�شموخه، و�لزيتون فاح م�شك �ل�شهد�ء من جذوعه، و�ملاآذن ��شتقبلتنا بالتهليل و�لتكبري تدعونا 

لل�شالة. 

��شتيقظت م�شحونة بال�شعادة و�حلما�شة، و�ختلطت م�شاعري بع�شها ببع�س. �شعرت باأن 
�حلافلة ت�شري ببطء �شديد، فطلبت من و�لدي �أن ننزل ونرك�س باجتاه �لقد�س، مرّبرة ذلك باأننا 

�شن�شل �أ�رشع من هذه �حلافلة. وقلت له: ثّم �إن هذ� �ل�شائق بطيء جد�، وال يعرف �لقيادة.

�شحك و�لدي وقال: ��شربي قليال، كدنا ن�شل. 

ما �إن حتّركت عيناي حتى ر�أيت �ل�شائق ينظر �إيّل غا�شبًا، ثم قال: �أال تعجبك قيادتي و�أنا 
�أمهر �شائق يف هذه �ملنطقة؟

�أثارت غ�شبي. ثم هل  �أ�شكت �بنتك، فقد  �أدرك �شوء �ملوقف وقال:  ونظر �إىل و�لدي �لذي 
ترى �لوقت منا�شبا للرثثرة؟

جعلني و�لدي �أعتذر لل�شائق، مع �أنني ال �أرى حاجة لذلك، ولكني �عتذرت عن ر�أي قلته 
ب�رش�حة. 

مل يكن �لهدوء �شائد�ً منذ فرتة طويلة عندما قال �ل�شائق: و�شلنا �إىل �لقد�س. 

نظرت من حويل. مل �أر �شوى جد�ر من �الإ�شمنت �الأ�شود، منظره يبعث على �لت�شاوؤم، وروؤيته 
�أ�شو�أ من روؤية مائة جندي �إ�رش�ئيلي معًا. مل �أ�شتطع �أن �أ�شمت، و�أ�شا�شا مل �أفكر بال�شمت! قلت: 

�أين هي �لقد�س؟ ال �أرى �شوى جد�ر �إ�شمنتّي ي�شبه �الأفعى �ل�شود�ء! 

قال �ل�شائق: وماذ� تتوقعني �أن تري؟ 

قلت: �أن �أرى جدر�نًا قدمية حتر�س �ملدينة، ال جد�ر�ً ي�شجنها. �أتوّقع �أن �أرى �أ�شو�ء مدينة 
بهية. �أن �أرى �لقبة تتوهج. �أن �أرى �أ�شياء جميلة تبعث على �ل�شعادة، ال �أ�شياء ت�شلب �ل�شعادة 

و�لهناء.
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�أية �شعادة تتكلمني؟ هل تتوقعني �أن منظر �مل�شتوطنات �ملكد�شة فوق  قال �ل�شائق: عن 
بع�شها بع�شًا له �أي بهاء �أو رونق يبعث على �ل�شعادة؟ هل ترين �أية ر�حة وقد ��شطدمنا مبائة 
حاجز �إىل �الآن؟ يبدو �أنك مل تري �لقد�س منذ وقت طويل. ح�شنًا، �إن دخلت �إىل �لقد�س ف�شرتين 
غربانًا �شود�ء يف كّل مكان، و�شرتين �شالحًا �أجنبيا ي�شلط عليك يف كل دقيقة. �شرتين �لبيوت 

�ملهدمة و...
قطعت حديثه: ال تقل �إن دخلت �إىل �لقد�س. لن يرّدين �أحد عنها: هي عربية، و�أنا عربية.هي 

فل�شطينية و�أنا كذلك. هي كّل �شيء بالن�شبة يل.
و�شاد �ل�شمت.

كانت كلمات �ل�شائق �أول �شد�م بيني وبني �لو�قع �ملرير �لذي طاملا �أغلقت عينّي حتى 
ال �أر�ه. يف �لطريق كنت �أنظر �إىل �الأر�س �لفل�شطينية حتت �مل�شتوطنات، �أو �إىل �ل�شماء �لعربية 
فوقها �أو �إىل �الأ�شجار على �أبو�بها و�أغلق عينّي عن �مل�شتوطنات نف�شها، الأين �إن �أدركت هذه 
�حلقيقة فهناك ما هو �ألعن منها يجب �أن �أقتنع به، وهو �أين لن �أدخل �إىل �لقد�س، الأين فل�شطينية. 
�إىل �حلاجز �الأخري، وكانت �لقد�س خلفه. كانت قريبة جد�ً. �شاد هدوء غريب يف  و�شلنا 
�حلافلة، وم�شاعر غريبة ال �أعلم ما هي، ولكن، وباإ�شارة من جندّي �إ�رش�ئيلي عادت �حلافلة �إىل 
�خللف، ورجعنا عن �لقد�س. كل �أحالمي وكّل �آمايل ال ت�شاوي �الآن �شيئًا عند قانون �إ�رش�ئيلي 

حاقد ال يعلم مدى حبي للقد�س وتعلقي بها، مثل غريي من �أبناء �شعبي!
مل �أحتمل. �الآن ر�أيت �لقد�س �أ�شرية متامًا كما يف حلمي، ولكنه لي�س حلمًا هذه �ملرة، بل 
هو و�قع مّر. �شعرت باأنها �أّم عربية حتتاج مني �إىل كلمات �أعّزز بها �شمودها �إىل حني ي�شحو 
�لنّوم. مل �أمتالك نف�شي. �رشخت من �لنافذة هاتفة: يا قد�س �لطهارة و�ل�شالح، ق�شمًا لن ينال 
منك هوؤالء �لغربان! �إين �أرى �لربكان ي�شتعل يف عيون �أطفال �حلجارة، و�أرى �حلجارة تع�رش 
غ�شبا يف �أيديهم، و�أر�هم ي�شّدون مد�فع �الحتالل ب�شدورهم �لعارية فد�ء لك، فا�شربي �إىل 

يوم ينت�رش فيه �أطفال �حلجارة.
وال �أعلم هل �شمعتني �لقد�س �أم ال، فعندما �نتهيت كانت قد �بتعدت كثري�.  

�لر�شول، متلكتني م�شاعر حزن وغ�شب. ر�أيت جزء�ً مما تعانيه   عندما عدت عن م�رشى 
�لقد�س، فاأ�شبح تعلقي بها وبحريتها �أكرب من ذي قبل. لن تغيب �لقد�س عن بايل �أبد�، فالقد�س 
�أجل  �أن يغ�شب من  �هلل  و�الأحز�ن، وعلى كل م�شلم يغ�شب حلرمات  �الآالم   �الآن يف بحر من 

�لقد�س، من �أجل ثالث �حلرمني �ل�رشيفني.
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منها  نزلت  �لقد�س.  �إىل  توجهنا  �أثناء  فيه  ��شرت�حت  �لذي  �ملكان  يف  �حلافلة  توقفت 
و�أ�رشعت �إىل �لزيتونة. كان هناك كثري من �لكالم �لذي �أحببت �أن �أخربها به، و�أردت �أن �أطمئّن 
جذورها،  من  �لزيتونة  �قتلعت  لقد  ر�أيت!  ما  �أب�شع  ما  و�شلت،  وعندما  �جلائعة.  �لفر�خ  على 

ودمرت �الأع�شا�س و�لبيت �لقدمي.
�رشخت: من فعل هذ�؟ �أّي وح�س مّر من هنا؟ 

�أجابني �شوت من �خللف: �إنها وحو�شهم.
��شتدرت، فاإذ� به رجل عجوز يجل�س على �أنقا�س �لبيت �لقدمي �ملهّدم. قلت و�لدموع تنهمر 
فوق خّدي: لقد مررت على هذ� �ملكان يف �ل�شباح، كان يف غاية �لروعة و�جلمال. مل �أقدم على 
قطف زهرة و�حدة منه، خوفًا من �أن �أتلف رونقه، فكيف ي�شتطيع هوؤالء �لوحو�س تدمريه هكذ�؟ 
و�أية عقول �إجر�مية هذه، �أية قلوب ال ت�شفق على �أع�شا�س مليئة بالفر�خ؟ مل يكتفو� بهدم �لبيت 

وقطع �لزيتونة، بل مّزقو� �لفر�خ �إىل �أ�شالء!
قال �لعجوز: �لزيتونة! �شمدت هذه �لزيتونة طوياًل �أمام جر�فات �الحتالل. منذ �ل�شباح 
وهي حتاول �قتالعها حتى قبل جميئكم بقليل، ومعها دمرو� هذ� �لبيت؛ فهما دليل و��شح على 
عروبة هذه �الأر�س. �أما �لفر�خ فقد مزقتها نعالهم وجّر�فاتهم. ال بّد �أنهم فعلو� ذلك من �أجل 

م�شتوطنة جديدة.
�شمت قليال ثم �أكمل: هكذ� قامت �إ�رش�ئيل، فوق �أ�شالء ودمار! 

قلت: هذ� �إرهاب بال حدود، وم�شريه �لزو�ل، كما ز�ل كّل �حتالل عن هذه �الأر�س. �نظر 
�إىل هذه �لفر�خ �ملمّزقة. �إن حالها كحال �أطفال غزة. �شينتقم �هلل لهم على �أيدينا، و�شياأتي يوم 

تلفظ هذه �الأر�س وحو�شهم، فال ميكن الأر�س طيبة �أن يعي�س عليها من هم مثلهم.
�بت�شم �ل�شيخ وقال: �شدقت يا بنيتي.

عدت �إىل جنني، وعادت �أحالمي ت�شيطر على عقلي �أكرث من ذي قبل، وبقي حلم �حلرية ـ 
بكل جر�أته ـ ير�ودين يف كّل ثانية، يتبعني مثل ظلي يف �لنهار، وي�شبه يف �لليل جنما �شاطعا، 
لكنه �أجمل. وكتبت على جد�ر �ملدر�شة بخط و��شح: نعم، عدت عن �لقد�س، ولكني �شاأعود �إىل 

�لقد�س، فهل ي�شتطيع �أحد �أن يقتلع �لقد�س من قلبي؟
ويف �ليوم �لتايل وجدت مكتوبا بخّط �أكرب من خطي: »حمال«! 
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حقٌّ أم حلم

منى مجيل احلايك
                                                                                فرع نابلس  
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حقٌّ أم حلم
��شتيقظ عماد من نومه مبّكر� كعادته، لريتدي �لزّي �ملدر�شي �ملكّون من قمي�س رمادّي 
م�شتعد�ً؛  كن  جهدك،  �بذل  مثل:  �لك�شافة  ب�شعار�ت  وزّين  فل�شطني  علم  كتفيه  �أحد  على  طبع 
و�شعر مرتب  �أنيق،  ريا�شّي  �أزرق، وحذ�ء  بنطال جينز  ك�شفية مع  بربطة عنق  �أي�شًا  وليزينه 
لروؤيته  عيناها  تتالأالأ  �لتي  �لغالية  و�لدته  على  �ل�شالم  ملقيًا  غرفته  من  ليخرج  ثّم  باإتقان، 
فرحًا و�شعادة مبا �أ�شبح عليه ولدها �لبكر، ولتمتزج هذه �مل�شاعر باحلزن و�الأمل، فهو يذّكرها 
بزوجها �ل�شهيد �لذي رحل ب�رشعة مودعًا �إياها و�شغارها، نا�شيًا �أحالمه �لوردية معها، ليلبي 

ند�ء �لوطن.

م�شاعرها تلك تقطعها بقبلة بني عينيه، لينهال هو بدوره مقّباًل يدها طالبًا ر�شاها، ثّم 
�أن يحني وقت �ملدر�شة. ومع  ي�شاعدها يف جتهيز طاولة �لفطور لتجتمع �الأ�رشة حولها قبل 
�نتهائه من حت�شريها يبد�أ مبو�شيقاه وحلنه �ليومّي يف ند�ء �إخوته، فيم�شي م�شيته �لع�شكرية، 
يتجول بني غرفتي �إخوته و�أخو�ته �شادحًا ب�شوته �لعذب: »��شتعد للفطور. ��شرتح على �ملائدة، 
��شتعد للدر��شة. ��شرتح يف �ملدر�شة«، فتفتح �الأبو�ب ب�شحك ون�شاط من فتاتني يف مقتبل �لعمر 

و�شبيني بطلعة �لقمر، وبهتاف و�حد: »حا�رش �شيدي«

مدّر�شة  �أمهم، فهي  وكذلك  مد�ر�شهم،  �إىل  يتوجهون  ثم  �لطعام،  مائدة  �شملهم على  يلتّم 
�ملد�ر�س  يف  فكلهم  �آخرهم،  عماد  ليبقى  �الآخر،  تلو  و�حد�ً  ب�شيارتها  تو�شلهم  وهي  علوم، 
�البتد�ئية و�الإعد�دية �إال هو يف �لثانوية. وهي تركن �شيارتها وتخرج منها مع عماد، ليفرتقا 
�أمام �شارع �ملد�ر�س �لثانوية، فيتجه هو �إىل مدر�شة �لذكور، وتدخل هي �إحدى مد�ر�س �الإناث، 
وال تن�شى طبعا ن�شيحتها �ليومية له باأن يجتهد وال يتقاع�س، فهو ن�شيط وجمّد، و�أن ال يغرّت 
بنف�شه، فهو �شيقدم �لثانوية �لعامة للفرع �لعلمي بحمد �هلل، فيقول لها و�ثقًا: »ال تقلقي يا �أمي، 
�شاأكحل عينيك بالفرحة يوم �لنتائج كما توجتك بتاج �لوقار يوم حفظت كتاب �هلل؛ و�إن �شاء 

�هلل �شتتحلني به �أنت وو�لدي يوم �لقيامة«.

وبعد �شبع ح�ش�س در��شية يتجه �إىل بيته م�شيًا على �الأقد�م مع زمالئه ليجد �جلميع قد 
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�إىل مائدة �لطعام.  �لغد�ء، في�شلي �لظهر ويبّدل مالب�شه، ثم يجل�س  عادو� وو�لدته تعّد طعام 
ليبد�أ كل منهم �رشد حكايته، وكيف كان يومه يف �لدر��شة، ثم ينهون طعام �لغد�ء لتنتهي معه 
حكاياتهم �لب�شيطة تلك، وي�شاعدو� و�لدتهم يف ترتيب �ملنزل وتنظيفه و�شط جّو مفعم باحلياة 
و�إنهاء  و�ملر�جعة  �لدر��شة  �شاعات  تكون  بعدها  �الأخوة.  بني  وم�شاد�ت  ومرح  �شحكات  من 
�لو�جب �ملدر�شّي فرتى كالًّ منهم ي�شاعد �الآخر، وهم جميعا يطلبون �مل�شاعدة من و�لدتهم �إن 

��شتع�شى عليهم �أمر. ويف �مل�شاء ي�شاهدون �لتلفاز، وتعّد و�لدتهم طعام �لع�شاء.

هذ� �مل�شاء، و�أثناء تقليب قنو�ت �لتلفاز، لفت �نتباه �جلميع خرب �إعالن عن طلب فل�شطني 
�لت�شاوؤالت، وكانت  �لدولة 194 فيها، فاأخذ �جلميع يطرح  لتكون  �الأمم �ملتحدة  ع�شوية يف 
�أ�شئلة عماد هي �الأكرث ن�شجًا ووعيًا يف حماولة لفهم ما يجري، لكّن �إجابات �أمه كانت ب�شيطة 

تقول �إن فل�شطني تريد �أن تكون �لدولة 194 يف �ملنظمة �لدولية.

�رّشه هذ� �خلرب، ف�شّم يف �شدره كثري�ً من �الآمال و�لطموحات �لتي جالت يف فكره عن 
�لو�قع فهي �شاحة �رش�ع. ور�أى على مدى  �أما يف  وطن و�أر�س طاملا كانت لنا يف قلوبنا، 
�الأيام فرحة يف قلوب �لنا�س بذلك �خلرب، و�شارت �شعادته �أكرب حني طلب مدّر�س �للغة �لعربية 
منهم كتابة مو�شوع يف �لتعبري عن فل�شطني، �لدولة 194 يف �الأمم �ملتحدة، قال �إن كّل طالب 
منهم �شيلقي ما كتبه �أمام زمالئه، يف كل ح�شة للغة �لعربية، و�شيكون ذلك ح�شب جلو�شهم يف 
�ل�شف. وحدد �ملدر�س �أنه �شيبد�أ من �لي�شار �إىل �ليمني، �أما عماد �لذي كان يجل�س مع زميل له 
يف �ملقعد �الأخري يف جهة �ليمني فقال يف نف�شه �إن �أمامه 30 طالبًا، �شوف ي�شتمع �إىل �آر�ئهم، 

ثم يكتب ملخ�شًا مبا يقولونه.

ويومًا بعد يوم �شار حلم �لدولة يتبّدد يف خاطره ويف خاطر غريه، ولكن بع�شهم ��شتمّر 
يف �لظّن �أنه ممكن، ففي ح�شة �للغة �لعربية كل يوم تتجلى �شورة، وتت�شح �أخرى وميوت �أمل 
�شجيته. تغريت مالمح وجهه  يعد على  فلم  فوؤ�د عماد،  و�أخذت �حلرية متالأ  وتنتع�س ذكرى. 
و�أ�شبح �ل�رشود �أكرب تعبري�ته و�أكرثها و�شوحا يف مالحمه. وكان لعالمات �لتجهم ن�شيبها 
�النرتنت عن  نف�شه �رشع يبحث يف  �لوقت. وحتى يريح  ت�شغله كّل  �لت�شاوؤالت  �أي�شا، وكانت 
وهذ�  معار�س،  وذ�ك  موؤيد  فهذ�  ر�أيا،  يعطيه  منهم  وكل  وذ�ك،  هذ�  وي�شاأل  �ملن�شودة  دولته 
�أن نبني دولة على  �لت�شاوؤالت تغزو فكره: كيف لنا  يربهن وهذ� يكتفي بال�شمت. و��شتمّرت 

�أنقا�س وطن كامل؟ وكيف لنا نحن �أن نق�شم وطننا؟ كيف وكيف؟ وملاذ�؟
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�أ�شئلة كثرية مل بعد ي�شتطيع �الإجابة عنها فتوجه �إىل مدّر�شه ووجه �إليه �ل�شوؤ�ل: ما ر�أيك �أنت؟

قال �ملدّر�س: �أنت تعلم ر�أيي جيد�ً، ولكن ما ر�أيك �أنت يا عماد؟

قال عماد: ال �أدري، ال �أعلم، مل �أعد �أعرف من �أ�شّدق �أو مبن �أثق. �أ�شبحنا فرقًا و�أطيافًا. مل 
تعد توحدنا كلمة، و�أنا تهت.

قاطعه �ملدّر�س: لطاملا كنت مثال �لطالب �ملجد و�البن �لبار و�ل�شاب �لناجح، لهذ� �بحث 
عن �إجابتك بنف�شك، وال تدع �الآخرين ياأخذون حقك يف �لكالم.

عّذبت روحه تلك �لكلمات، ومل ُتزل �شيئًا من حريته، فانهارت دموعه على وجنتيه �أثناء 
عودته �إىل �ملنزل. الحظ ذلك �أحد زمالئه ف�شاأله: ما بك؟

�إليه حماواًل �خلال�س: ما ر�أيك با�شتحقاق  �أبي فقط. وتوجه  قال عماد: ال �شيء. تذكرت 
�أيلول يا نز�ر؟

�أي�شا،  وب�شمت  ��شتفهام  بنظرة  عماد  رمقه  و�شمت.  معه.  �أنا  طبعا  وقال:  نز�ر  �شحك 
فت�شاءل نز�ر: ماذ�؟

قال عماد: ال�شيء، لكن ملاذ� �أنت معه؟

قال نز�ر: الأنه �شتكون لنا دولة طبعا.

قال عماد: فقط لهذ� �ل�شبب.

رد نز�ر: �آه، �أنت ال تريد دولة طبعًا.

بكيت.  ولهذ�  مفاو�شات.  تريد  ال  �أنك  بّد  وال  نز�ر:  فاأ�شاف  و��شتغر�به،  عماد  جتّهم  ز�د 
تذكرت �أن و�لدك �شهيد يف �إحدى عمليات �لق�ّشام �جلهادية. ��شمع يا عماد، �أنا �أحبك، لكن دعك 
من �ل�شيا�شة، فليعملو� هم ما �شاءو�. �أنا تعبت منهم جميعًا، ال �أكرتث الأمرهم، يتقاتلون على 
ال�شيء ثم يريدون �أن يت�شاحلو�، و�الحتالل ينّكل بنا �أ�شّد تنكيل، و�لعامل �شامت ال يتكلم. �ن�َس 

كّل هذ� و�نتبه لدر��شتك. �أما عن مو�شوع �لتعبري فاكتب لالأ�شتاذ �أي �شيء.

و�أثناء  فهمها،  وقتًا طوياًل يف حماولة  منه  و�أخذت  �لكلمات يف عماد كثري�ً،  تلك  �أّثرت 
�رشوده �شاألته و�لدته: ما بك؟ �أر�ك غريبا هذه �الأيام. 
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�لبكاء؛ فازد�د قلقها و�أخذت تهّدئه يف حماولة منها لفهم  نام على �شدرها و�رشع يف 
قلوبهم  و�ن  يبكون،  �الأ�شد�ء ال  �لرجال  �إن  و�لده:  وتذّكر كلمات  �لكالم  �أنهى  لكنه  ما يجري، 

م�شتودع �أ�رش�رهم.

مّرت �الأيام ب�شمت، وبد�أ �لت�شويت يف �الأمم �ملتحدة، وغابت �شم�س �أيام �أخرى، و�نطوت 
�لطويلة.  �الإجر�ء�ت  من  وغريها  �لت�شويت  م�شاعب  بعد  �ملتحدة  �الأمم  يف  فل�شطني  �شفحة 
�أحب، وملت �شمل عائالت طاملا �فرتقت، هي  ثّم جاءت ب�رشى �شارة، جمعت كل حبيب مبن 
ي�رشى جناح �شفقة تبادل �الأ�رشى مقابل �جلندي �ل�شهيوين. وجاء �لتنفيذ، وتوّحدت فل�شطني 

باأ�رشها. وعمت �لبهجة و�لفرحة، وتقابل �الأهايل، وعانق كل حبيب حبيبه.

جاء موعد عماد، فيوم غد �خلمي�س، �شيلقي زميله ما كتبه وهو ما كتبه. بد�أ ليلته �لتي 
كانت عارمة بالفرحة قلقًا ففارقه �لنعا�س، والأنه مل يعد ي�شتطيع �لنوم، حمل قلمه وبد�أ يكتب:

فل�شطني �لدولة 194 يف �الأمم �ملتحدة، رمبا تكون ورميا ال تكون. �شاألتموين عن ر�أيي، 
فغلبني قلبي حينًا، وغلبني عقلي حينًا، �أما دموعي فغلبتني �أحيانا كثرية. �إن فل�شطني لي�شت 
�إن  �أل�شننا.  يحّلي  �شهد�ً  لي�شت ماء ن�رشبه، وال  �أر�شًا نعي�س عليها وال هو�ء نتنف�شه، فل�شطني 
�أبي  فل�شطني حلمنا جميعا، حلم جّدي �لذي مات ودفن يف �خلارج منتظر�ً حق �لعودة. حلم 
مات  و�لذي  �أي�شا،  و�ملجاهد  �لفتحاوي  عمي  حلم  �شهيد�ً.  ق�شى  �لذي  �حلم�شاوّي  �ملجاهد 
حلم  جنار�ً.  �أو  مهند�شًا  �أو  طبيبا  فيها  فاأكون  �أكرب  �أن  تتمنى  �لتي  �حلبيبة  �أمي  حلم  �شهيد�ً. 
�أختي �ل�شغرى يف دميتها �ملحببة، تالعبها وتدللها بني �أ�شابعها �لرقيقة. حلم �أخي �ل�شغري 
يف در�جته �لهو�ئية يلعب بها فرحًا فيد�عبه �لريح م�شاركًا له �شعادته. حلم �الأ�شري �لذي حترر 
باالأم�س، وحلم �الأ�شري �لقاب�س على �جلمر خلق �ل�شجون هناك. حلم �ملر�بط و�ل�رشطي �لذي 

يحاول �أن يحت�شننا ومينحنا �الأمان فد�ء لنا. 

�ألي�شت �الأمم �لتي  فل�شطني هذه لي�شت بحاجة �إىل �أمم لتعرتف بها، فت�شحياتنا تكفيها، 
جلاأمت �إليها هي نف�شها �لتي ق�شمت وطننا فل�شطني و�أعطته لليهود؟ كيف نثق بها وهي منحتهم 
�لعامل كله يعرتف  �ألي�س  �أتريدون �عرت�فا بدولتنا؟ لكن  �إىل من ق�شمونا؟  روحنا؟ كيف نلجاأ 
�أوروبا و�أمريكا، وهناك منظمات  �لعامل كله يعرتف بفل�شطني! هناك جاليات يف  �ألي�س  بنا؟ 
وجمعيات كثرية وم�شاعد�ت �أكرث، من �شتى بقاع �الأر�س، لفل�شطني؛ �ألي�س هذ� �عرت�فا؟ �شو�ء 

�أقبلتنا �الأمم �ملتحدة �أم ال، نحن معرتف بنا«.



-45-

�أنهى كتابته وغفا على �رشيره يعانق �أحالمًا كثرية. وحني �أ�رشقت �ل�شم�س �شاحكة معلنة 
يومًا جديد�ً، نه�س عماد ونه�س معه �لبيت يوؤدون �شالة �لفجر ويتلو هو ورده �ليومي من 
�لقر�ن وير�جعه، ثم يرتدي مالب�شه ويتناول فطوره. �أثناء تناول �الإفطار رّن جر�س �لهاتف، 
فاإذ� بزميله خالد يت�شل به ليعلمه �أنه ينتظره يف �ل�شارع، الأن عليهم �لتوجه باكر�ً �إىل �ملدر�شة 

حل�شور ح�شة �إ�شافية.

حمل عماد حقيبة �ملدر�شة وقّبل و�لدته و�إخوته وقال الأمه وهو خارج: �أمي، لقد ��شتقت 
�إىل �أبي و�شاأزور قربه �ليوم بعد �ملدر�شة. ال تقلقي �إذ� تاأخرت قلياًل. ثم عاد يرك�س، فقد ن�شي 

�لتعبري على �لطاولة.

�شلم على زميله و�نطلقا �إىل �ملدر�شة، ويف �لوقت ذ�ته دخل م�شتوطنون �شارع �ملد�ر�س 
و�عتدو� على من فيه بع�شيهم و�شكاكينهم وهر�و�تهم، و�شقط زميله جريحًا �أمام عيني عماد، 
ف�رشخ يطلب �لنجدة، و�أ�رشع خلفهم وزميله يطلب منه �لعودة، لكن �ل�شوت �شار يخفت حتى 

�ختفى.

و�شلت �شيار�ت �الإ�شعاف، و�لزميل �مل�شاب يرّدد ��شم عماد. 

�شعرت �الأم باالنقبا�س فجاأة، وفتحت �لتلفاز لتفاجاأ بخرب عاجل عن هجوم �مل�شتوطنني 
�إىل �ملكان. مل يكن عماد  �لثانوية. خفق قلبها خوفًا، و�نطلقت م�رشعة  على �شارع �ملد�ر�س 
هناك. �شاألت بني �جلرحى، لكن �أحد�ً مل يره. �شاألت عن زميله فاأجابو� �أنه يف �مل�شت�شفى. هرعت 

�إليه م�رشعة، وهي تتمنى �أن يكون �بنها مع زميله �أو  جريحا فقط.

هناك وجدت �بنها. قالو� لها: �إن �ل�رشطة �أدركته �شهيد�ً على �الأر�س، وهو يحمل يف يده 
ورقًا �أبي�س تلّون بدمه �لطاهر، وقالو�: �إنه كان يقاتل، ففي ج�شده كثري من �لطعنات.
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عيون الوطن
�إنه يوم �شتوي م�شم�س، ويبدو �لطق�س ر�ئعا هذ� �ليوم. هذ�  �أ�رشقت �ل�شم�ُس يف �ل�شباح. 
ما كانت تقوله رجاء، �لفتاة �لفل�شطينية، �لبالغة من �لعمر ع�رشين عامًا، وتقيم يف �لعا�شمة 
�الأردنية عمان، فهي طالبة يف �جلامعة �الأردنية. كانت تتحّدث �إىل زميلتها يف �ل�شكن، وهي 

تقف �أمام �ملر�آة، ت�رّشح �شعرها �الأ�شود �لطويل �ملن�شدل بلمعان على ظهرها.
كانت �شديقتها حتدق يف هذ� �ل�شعر �جلميل حني قالت: 

�أن ال تغطيه باحلجاب، فلو كان �شعري  - �الأن�شب  �أنه من  �أرى  �إن �شعرك جميل جد�ً، 
ك�شعرك ل�رّشحته بطريقة ر�ئعة، و�أظهرت جماله.

�بت�شمت رجاء وقالت وهي ت�شع �لدبو�س بني �أ�شنانها، وت�شّد �حلجاب �إىل ر�أ�شها:
�ل�شعر غري �جلميل؟ ال يا عزيزتي، فاأنا �رتدي �حلجاب  - وهل وجد �حلجاب لتغطية 

الأنه �الأف�شل ولي�س ل�شيء �آخر.
تنهدت �شديقتها قائلة:  �آه يا رجاء، تعرفني د�ئما كيف جتيبني، ولكن كيف يل �أن �أح�شل 

على �شعر ك�شعرك؟
�شحكت رجاء وهي حتمل حقيبتها، ثم �لتفتت �إىل �شديقتها ومّدت لها ل�شانها مد�عبة:

لن حت�شلي على مثله �أبد�، فجمال �شعري بف�شل زيت �لزيتون �لفل�شطينّي. -
يا �إلهي يكاد ال يخلو حديث لك من كلمة فل�شطني. -
يا �شديقتي �لعزيزة �إن فل�شطني ت�شكن قلبي، وعقلي، ويبدو �أنها ت�رشي يف عروقي  -

مع �لدم.
تاأخرك يف  �شبب  �أعرف  �أن  قائلة: ح�شنا هل ميكنني  �لباب  �إىل حافة  بكتفها  ثم مالت   

�رتد�ء مالب�شك؟ 
هذ� الأنني لن �أذهب �ليوم �إىل �جلامعة، فانا �أ�شعر بتوعك . -
�إذ� �شاأذهب �الآن، ود�عًا. -

باب  �آخر، وعلى  �أّي وقت  �أكرث من  بالن�شاط  ي�شعرها  �ليوم  �شعيدة، فاجلّو  خرجت رجاء 
�لبناية كان يجل�س �جلار �لطيب �أبو حممود:
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�شباح �خلري عمي �أبو حممود  -
 �شباح �خلري يا �أطيب فتاة يف �لكون. -
 �أطيب فتاة يف �لكون! هذ� كثري علي. كيف �أنت �ليوم؟ -
ما دمت ر�أيتك �ليوم فاأنا بخري. -
�إذ� ال حترمنا من دعائك . -
 �أنا �أدعو لك د�ئما يا رجاء، و�أدعو الأهلنا يف فل�شطني �أن يعجل لهم �لن�رش و�لفرج . -
�آه يا عم �أبو حممود كم ي�شعدين هذ�، منذ �أن جئت �إىل هنا و�لتقيت بكم �شعرت باأننا  -

مل نكن وحدنا يف فل�شطني، فانتم د�ئما �إىل جانبنا ولو بالدعاء.
�أطلَّت من باب �لبناية )زينة( �لطفلة �ل�شغرية �بنة �جلري�ن بعد �أن وقفت حافلة �ملدر�شة 

�أمام �لبناية مطلقة �لنفري �إ�شارة بو�شولها.
 �شباح �خلري عمو �أبو حممود، �شباح �خلري رجاء، هل �أنت ذ�هبة �إىل �جلامعة؟ -
 �شباح �خلري حبيبتي، نعم �أنا ذ�هبة �إىل �جلامعة.  -
عندما �أكرب �شنذهب معا �إىل �جلامعة، �ألي�س كذلك؟ -

  قالتها وهي ت�شعد �إىل �حلافلة.  �شحكت رجاء وقالت: �شاأكون مدّر�شتك �إذ�! 
من  كثري  ميّر  مل  بيدها.  �أي�شا  رجاء  لها  ولّوحت  تتحّرك،  و�حلافلة  بيدها  زينة  لّوحت 

�لوقت،جمّرد  دقائق قليلة حني توّقف )�لتاك�شي( لرتكب فيه متوجهة �إىل �جلامعة. 
�لنافذة،  من  �ل�شارع  تر�قب  وبد�أت  �خللفّي،  �ملقعد  يف  فجل�شت  فارغًا،  )�لتاك�شي(  كان 
وكان يبدو كخلية �لنحل، �لكل ��شتيقظ بن�شاط، طالب �ملد�ر�س، و�أ�شحاب �ملحال �لتجارية، 

و�ل�شيار�ت. وفجاأة توقف �لتاك�شي ليقل ر�كبًا �آخر.
و��شتطاعت  �ل�شيارة،  من  �الأخرى  �جلهة  يف  يقف  كان  الأنه  وجهه،  تر  مل  �شاب،  �إنه 
�لنافذة  �إىل  وجهها  تدير  �أن  �أر�دت  ركبتيه.  حتى  �ل�شدر  من  ج�شمه،  من  جزء�ً  ترى  �أن  فقط 
�ل�شاب  يرتديها  �لتي  �ل�شود�ء  �لكوفية  �نتباهها  �شّدت  لكن  �ل�شارع،  مر�قبة  لتتابع  بجو�رها، 
وجل�س  �ل�شاب  ركب  �إن  ما  تع�شقها.  �لتي  �لكوفية  هذه  �شدره،  على  وتتدىل  عنقه،  حول 
بان  و�أح�شت  عيناها،  وجحظت  �لنب�س  عن  يتوقف  بقلبها  �أح�شت  حتى  �الأمامي،  �ملقعد  يف 
كما  �لنافذة  حافة  على  بيدها  ت�شّد  م�شدومة،  بدت  �حلركة،  عن  توقف  �خلارج  يف  �لعامل 
م�شدومة،  فل�شطني،  يف  غرفتها  لنافذة  �حلديدية  �لق�شبان  على  ت�شّد  �ليوم  ذ�ك  يف  كانت 
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مليئة باحلزن، وعيونها م�شمرة بنع�س حبيبها �لذي حمله �ملئات ي�شيعونه �إىل مثو�ه �الأخري.
�إنه ي�شبهه كثري�ً، بل كادت تناديه با�شم حبيبها ل�شدة �ل�شبه، �إنه باملالمح نف�شها، و�لقامة 

وتلك �لعيون �لتي طاملا �شحرتها، و �البت�شامة �لتي طاملا ع�شقتها.
يف ذلك �ليوم، عندما كان حبيبها م�شجى على نع�شه، كانت تلك �البت�شامة مر�شومة �أي�شا 
على وجهه. كانت تر�قب وجهه ومالحمه تختفي �شيئا ف�شيئا كلما �بتعدت �جلنازة. لقد رحل 
حبيبها، وطاملا حلمت برحيلها معه، لكنه رحل وحده تاركًا كل �لذكريات معها. �رشخت يف 
�أعماقها: �أرجعوه، �أبقوه عندي! ودت لو تخرج �رشختها لي�شمعها حبيبها. كان حزنها ب�شمت، 
وند�وؤها ب�شمت. كان �الأمل �أكرب منها، و�أقوى. �شقطت على �الأر�س فلم تعد رجالها قادرتني 

على حملها. هرعت �أختها �إليها، و�شمتا بع�شهما باكيتني.
 لقد رحل �إىل �الأبد وتركني وحدي. -
ال يا �شقيقتي، ال تقويل هذ�، كلنا معك كلنا نحبك. -
لكنني �أريده �أن يكون �إىل جانبي، �أريد �أن �أر�ه كّل �شباح يقف بانتظار روؤيتي، و�أنا  -

ذ�هبة �إىل �ملدر�شة. كيف �أحيا �الآن بدونه؟
�إنه �شهيد يا عزيزتي، �شهيد، �ليوم عر�شه. -
لكنني كنت �أريده عري�شًا يل. �أنا كنت �أريد عر�شًا يل وله.  -

�شّمتها �شقيقتها بقوة، ولكنها مل ت�شتطع �أن تخفي دموعها.  لقد بكت ب�شدة، وبكْت رجاء  
بحرقة.

وجهها،  على  باديًا  �حلزن  وكان  كتبها،  وحملت  �ملدر�شة،  زّي  �رتدت  �لتايل  �ليوم  يف 
و�لدموع مل جتّف من عينيها طو�ل �لليل.

�شارت بخطو�ت تائهة، كانت �لدنيا على �شعتها �شيقة، فوجدت نف�شها متجهة �إىل �ملقربة.
لن �أذهب �إىل �ملدر�شة، �شاأذهب الأرى حبيبي. -

 مل يكن من �ل�شعب �إيجاد �لقرب، فاأكاليل �لورد تلفه. جل�شت رجاء حمّدقة يف �لقرب، وبد�أت 
دموعها تت�شاقط كاأنها الآلئ. كانت تبكي ب�شمت، وبد�أت ت�شعر ب�شيق يف �لتنف�س. لديها �لكثري 
لتقوله، ولكن هل ي�شمعها حبيبها؟ �إن يف �شدرها كالما �أتعبها حب�شه؟ وهناك كلمة ��شتاقت 
�أ�شتطيع  وال  �أحبك  �أنني  تعرف  �أال  �ل�رشعة؟،  وبهذه  تركتني هكذ�  �أحبك! ملاذ�  بها:  تتفوه  �أن 
�لعي�س بدونك؟ لقد �أخربتك �أكرث من مرة بهذ�، ولكنك تركتني، ملاذ� مل تاأخذين معك؟ ملاذ� مل 

نرحل معا كما وعدتني؟
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�لطيور  تعد  مل  حياتي.  �شم�س  و�نطفاأت  حزنا،  �أكرث  �ل�شماء  بدت  �شيء.  كل  تغري  �الآن 
�لفر��شات،  �شيء، رحلت  كل  رحْلَت ورحل معك  �لقمر.  منها  يطل  يعد  نافذتي، ومل  على  تقف 
و�البت�شامات، و�أزهار �للوز �قتلعتها �لريح. ريح �الأمل تع�شف بكل �شيء، وقلبي �ل�شغري مل يعد 
قادر�ً على �لتحمل. مل تغب عني �شوى يوم و�حد، ولكني �أعلم جيد� �أنك لن تعود بعد هذ� �ليوم، 
و�أن غيابك �شيطول �إىل �الأبد، و�شيمد �حلزن جذوره �إىل �أعماقي، ليغر�س �أ�شجاره �لتي لن تنفك 

�أن تثمر �الأمل و�لدموع. 
رحلَت حبيبي تاركًا كل �لذكريات �جلميلة. ر�ودتها فكرة �أن تنب�س �لقرب لرت�ه ولو الآخر 
مرة، فهي م�شتاقة �إىل وجهه �جلميل، ولكنها �رشعان ما �أخرجت �لفكرة من ر�أ�شها. �أر�دت �أن 
�لبيت. عادت جتر خلفها  �إىل  �أن تعود  بد  �إىل جو�ر قربه، ولكن ال  باأكمله جال�شة  �ليوم  تظّل 

�أرتاال من �حلزن و�الأمل. 
وب�شعوبة ��شتطاعت �لنوم، ومتنت لو �أن نومها طال �أكرث. لقد ر�أت حبيبها يقف �أمام بيت 
�أن تهتّم بنف�شها، و�أن تدر�س  �إنه �شعيد جد�ً، وطلب منها  جميل مبت�شمًا لها كعادته. قال لها 
جيد�ً. وقال �إنه ماز�ل يحبها. ثم �قرتب منها وقال: �نظري يف عيني. كانت �شورتها يف عني، 
�أنت  قائال:  بيده  لها  ولّوح  �بتعد عنها،  ثم  �مل�رشفة.  �ل�شخرة  قبة  �الأخرى �شورة  �لعني  ويف 

�لوطن يا رجاء، و�لوطن يف عيني.
هكذ� �رشدت روؤيا ها الأختها، وجل�شت و�لفرح يرت�شم على وجهها، ثم �لتفتت �إىل �أختها 

�شائلة: هل هذه روؤيا حقيقية؟ ال بد �أنها حقيقية، لطاملا �شمعت �أن روؤيا �الأمو�ت حقيقية.
نعم �أنا �أي�شا �أظنها حقيقية. -
هذ� يعني �أنه يحبني؟ -
وهل �شككت يوما بذلك؟ -
�أبد� مل �أ�شك يومًا يف حبه، ولكنني �أت�شاءل هل ي�شتمّر �حلب بعد �ملوت؟ هل ميكننا  -

�لزو�ج يف �حلياة �الآخرة؟
ال �أعرف. قد يكون �شو�بًا ما تعتقدين، ال بد �أن ت�شاأيل �أحد�ً عنده علم. -

�نتهى حديثهما عند هذ� �حلّد، ومرت �الأيام، وكانت رجاء تعمل لتحقيق ما طلبه حبيبها 
منها يف �لروؤيا: لقد ثابرت حتى جنحت بتفوق، ونا�شلت من �أجل ق�شيتها، و�شاركت �جلماهري 
�شورة  حتمل  �أي�شا  هي  كانت  حبيبها،  تع�شق  كما  وطنها  تع�شق  رجاء  كانت  �ملقاومة.  يف 

حبيبها يف عني، و�لعني �الأخرى يرت�شم فيها �لوطن.
هذه  كّل  وعدها.   على  ز�لت  وما  �شقيقة،  دولة  يف  در��شتها  تتابع  وهاهي  عامان،  مّر 
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�لذكريات حتركت يف ر�أ�شها وقلبها وهي يف )�لتاك�شي(، ما �أ�شعرها بالتعب، و�نتبهت للدموع 
�لتي ت�شيل د�فئة على وجنتيها �لباردتني.

توقف )�لتاك�شي( �أمام �جلامعة. وما �إن نزلت رجاء منه لتقف على رجليها، حتى د�رت 
�الأر�س بها، ووقعت فاقدة �لوعي.

 رك�س لريى  ما حدث. رفع ر�أ�شها عن �الأر�س، و��شعًا  ذر�عه حتت ر�أ�شها، وبد�أ حماوال �إيقاظها.
�لنظر  �أحبت  طاملا  �لذي  لديها،  �ملاألوف  �لوجه  هذ�  لرتى  عينيها  فتحت  ب�شعوبة 
تنظر�ن  ثابتتني،  عيناها  بقيت  ر�أ�شها.  حتت  ذ�تها  �لقوية  بالذر�ع  و�أح�شت  �إليه، 
لت�شتطيع  �إبعادهم  حماواًل  جتمهرو�،  �لذين  �إىل  �الأخرى  بيده  ي�شري  وهو  وجهه  �إىل 
حولها. ببطء  يتحرك  �شيء  كل  وكان  �شوته،  �إال  �شيئًا  ت�شمع  ال  كانت  �لهو�ء.   تنف�س 
�أن يكون ما  �أغم�شت عينيها مرة �أخرى، وم�شاعرها ت�شطرب بد�خلها ال تعرف ماذ� تتمنى: 
يكون  �أن  تتمنى  �أنها  �أم  �نتهى،  قد  يكون  �أخرى  مرة  عينيها  تفتح  وعندما  حلم،  جمرد  تر�ه 
حقيقة وي�شتمر. هي ال تعرف هل من تر�ه �أمامها مالمح حبيبها ر�شمتها خميلتها على وجه 

هذ� �ل�شاب، �أم �أنه فعال ي�شبهه �إىل هذ� �حلد.
فتحت عينيها مرة �أخرى لتجد نف�شها يف عيادة �جلامعة، ممّددة على �رشير، و�شديقاتها 
بجانبها. تلفتت ميينًا وي�شار�ً باحثة بلهفة عن حبيبها، عن �ل�شاب �لذي كان معها، لكنها مل 
جتده.  مل جتروؤ على �ل�شوؤ�ل عنه، فهي خجولة جد�ً، و ال حتّب �أن ت�شمع �أّي تعليق، �أو �نتقاد ممن 

كانو� حولها. �شاألتها �إحدى �شديقاتها: هل ت�شعرين بتح�شن؟
نعم، �أنا �أح�شن �الآن. -
ماذ� حدث معك يا رجاء؟ -
ال �أدري، هل عاينني طبيب؟ -
نعم، وقال �إنك متعبة قلياًل. -

مقعد،  على  وحيدة  وجل�شت  �خلارج،  �إىل  مثقلة  بخطو�ت  و�شارت  قدميها،  على  وقفت 
متوجهة �إىل �لغرب حيث وطنها �حلبيب، وذكرياتها �جلميلة. كانت �لدموع تنهمر من مقلتيها 
وهي ترى �شورة وطنها �أمام عينيها، بكل �الأحد�ث �لتي مرت يف حياتها. كانت دقات قلبها 
تئن متاأملة. ومرت �ل�شاعات، وهي جتل�س يف مكانها، لقد تذكرت ذ�لك �ليوم، حني مل تذهب 
�أن ترى قرب حبيبها، فهو ما بقي لها  �إىل �ملدر�شة، وتوجهت �إىل �ملقربة.. �الآن هي حمتاجة 

منه يف �لدنيا.
عادت �إىل �ل�شكن و�لتعب باد على وجهها. �شاألتها زميلتها يف �ل�شكن: ما بك؟
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ال �شيء. يبدو �أنني مري�شة. -
ومّر �ليوم، ولكنه مّر �شعبا، موؤملًا، غريبًا، وق�شت �شاعات ما قبل �لنوم وهي تبكي. لقد 

�أعادها ما ح�شل معها �إىل ما قبل عامني من�رشمني.
و�شولها  على  مي�س  مل  �جلامعة.  �إىل  رجاء  توجهت  �آخر،  يوم  وكاأّي  �لتايل،  �ليوم  يف 
لها  وزميالت  زمالء  مع  �حلديقة  من  ركن  يف  تقف  وكانت  �شاعة،  ربع  من  �أكرث  �جلامعة 

يطمئنون عليها، حني �شمعت �شوت �شديقة لها: رجاء هناك من ي�شاأل عنك. 
�أد�رت رجاء ر�أ�شها باجتاه �شديقتها، ولكنها فوجئت، ومل تنطق بكلمة و�حدة، ومتا�شكت 
�أكن  �إنه ي�شبهه جد�. مل  لئال يحدث معها �شيء مما حدث باالأم�س. لقد كان ذلك �ل�شاب. نعم، 

�أحلم، ومل �أتخيل �ل�شبه �إذن!
كان يقف متاأنقًا، وما ز�لت �لكوفية �ل�شود�ء تزّين عنقه و�شدره. كان يحمل بيده ورود� 

بي�شاء . 
�شباح �خلري.  -

قالها مبت�شما. كانت �أ�شنانه �لبي�شاء جميلة جد�ً كما �عتادت �أن تر�ها:
�شباح �خلري. -

قالتها متلعثمة.
كيف �أنت �ليوم؟ لقد �أخفتنا باالأم�س، و�أحببت �أن �أطمئن عليك. �أمتنى �أن تكوين بخري. -
�أنا بخري، و�شكر� لك. -
هذه �لورود لك. -
�شكر� لك، �شاأقبلها الأنني �أعتربها لطفا منك، وليكون مبثابة �شكر لك مل�شاعدتك.  -
هل ميكننا �جللو�س؟ -
ميكنك �أن تن�شم لنا جميعًا.  -
ح�شنا، ال �أريد �أن �أت�شبب لك باإحر�ج.  -
�إن جل�شنا لوحدنا �شيكون حمرجًا يل �أكرث. -
نعم فهمت. -

كانت رجاء غري م�شدقة ملا تر�ه وت�شمعه، مع كّل �لتحفظ �لذي مل يكن غريبًا عليها، �إال 
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�أنها كانت توّد لو ت�شمه لدقيقة و�حدة. كانت حتاول �أن ال تلفت �إليها �الأنظار حني حتدق به، 
وهو يقف بني زمالئها. ثم �شاألته: هل �أنت فل�شطيني �الأ�شل؟

نعم �أنا فل�شطيني، لكنني مولود هنا باالأردن، فاأ�رشتي هاجرت �إىل هنا عام 67 . -
�ألهذ� ترتدي �لكوفية؟ -
نعم فاأنا �أعتز بها، ووطني ي�شكن قلبي، وكم �أ�شتاق �إىل زيارته و�مل�شي فوق تر�به. -
�أمل تزره من قبل؟ -
مرة و�حدة قبل �أكرث من 10 �شنو�ت، وكانت زيارة ر�ئعة، ال ميكنني و�شف م�شاعري  -

عندما ر�أيت قبة �ل�شخرة. ما ز�لت �شورتها مر�شومة يف عيني حتى �الآن. 
وقعت هذه �لكلمات يف �أذنها كالر�شا�س، لقد تذكرت قبة �ل�شخرة يف عني حبيبها عندما 

ر�أته يف نومها. مل ت�شتطع �إخفاء �لدموع �لتي بد�أت ترتقرق يف مقلتيها. 
ما بك؟ �ألهذه �لدرجة يوؤثر فيك ذكر قبة �ل�شخرة؟ -
�أنا فل�شطينية �أي�شا، ال بّد �أنك مل تعرف بعد! -
حقًا؟ هل �أنت فل�شطينية حقًا؟ -
نعم، حتى �لنخاع، ولكنني الجئة يف �لوطن.  -

مل يعرف �أحد �رّش �ل�شعادة �لتي �رت�شمت على وجه �ل�شاب، ولكنه حني هّم باملغادرة قال 
عبارة جعلت قلبها يخفق ب�شدة، و�أنفا�شها تت�شارع. قال وهو يلتفت �إليها مبت�شما: �الآن �أ�شبح 

يل رجاء يف �لوطن، و�أعرف كم هي جميلة عيون �لوطن. 
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حلم بال وطن
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حلم بال وطن
�لدفء على  �الأمل و�لنور، وبعرثت  �ل�شباح باأ�شعتها �ملخملية حتمل يف عباءتها  �أ�رشقت �شم�س 
�أطر�ف �ملخيم، بعد �أن �أّرق عيونه برد �النتظار وثو�نيه �لثقيلة. �أعلنت ب�رشوقها بدء يوم جديد. و�أّي يوم 

هذ�، �أنه يوم �أحمد �لذي طال �ل�شوق للقائه ، �إنه مهده �ملنتظر، وحلمه �لذي ر�فقه منذ نعومة �أظافره. 
ر�ح يرتدي مالب�شه ب�رشعة، ي�شابق �لزمن، ثم �نطلق ي�شّق طريقه بني �لبيوت و�أكيا�س �لقمامة 
و�ملجارير �لتي تنبع من كّل فّج. �ألقى حتية �ل�شباح على �ملارة من �لن�شاء �للو�تي يحملن �الأوعية 

و�جلر�ر يف طريقهن �إىل بئر �ملاء.
»تاك�شي«! نعم، ومل ال؟ فاليوم يوم غري عادّي، وهو يحتاج �إىل طقو�س غري عادية. �ليوم لن 

يركب �إال �لتاك�شي.
ر�حت �لظالل ترت�ق�س على جانبي �لطريق، تارة تظهر، وتارة تختفي، وعينه ال تكاد ترى. لقد 
طغت عليه ن�شوة ممتعة، �أطاحت بذلك �لياأ�س �لذي كان يخّيم عليه كلما دخل �ملخيم. �ليوم يحرتم 
نف�شه �أكرث من كّل �شيء، نف�شه �لتي تعبت وكّدت حتى و�شلت �إىل هذه �ملرحلة من �لن�رش و�لتفاوؤل. 
�ليوم ي�شافح �لدنيا بعد �أن فقد �الأمل يف لقائها. ر�ح يرى �جلامعة تقرتب رويد�ً رويد�ً منه باأبو�بها 
�لفارهة، �ململكة �لتي طاملا حلم بزيارتها: �أبنية �شاهقة تنبع من كّل ز�وية؛ فتيات وفتيان من �شّتى 
�الأماكن، ي�شتدّل عليهم من ثيابهم، يكاد يلمح �لذكاء و�لفطنة تربق من عيونهم؛ قاعات ومكتبات 
�شخمة؛ عامل باأكمله طاملا حلم به. مل يعد يرى �ملخيم �ملّر و�أيامه �لقاحلة، ال لرتّفع ين�رشف بنظره 
عنه وال لكربياء، وال جحود�ً لف�شله وف�شل �أهله وال جفاء، بل �إن �لفرح �جلّبار �أخرج نف�شه عن د�ئرة 
نفوذ �ملخيم، وعال به عن ب�شاطته �شلطانه، ذلك �ملخيم �لذي ق�شى على كل ن�شمة فرح مّرت على 

�أيامه، وكان كالثلج يثقل �أطر�فه.
�ل�شموع  �أ�شو�ء  �أمل يكدَّ ويتعب، وعلى  �شينجح.  بالتاأكيد  �لعامة، وهو  �لثانوية  �ليوم نتيجة 

ق�شى �لليايل �لطويلة يدر�س ويثابر؟ 
ر�ح يتذكر ما قالته �أمه قبل �أن ترحل �رشيعة �لفقر و�لتلّوث و�ملر�س: �أريد �أن ت�شبح طبيبًا 

يا ولدي لتد�وي �أهلك. 
وقد �شاألها برب�ءة: ملاذ� ال نرحل من هنا يا �أمي، فيذهب عنا �ملر�س؟

رّدت باإعياء: ال لن نرحل يا ولدي. �شنموت هنا يف �ملخيم، بالقرب من وطن ننتظر �لعودة �أو 
نفاد �الأجل. عدين �أن ت�شبح طبيبًا لت�شاعد �أبناء وطنك. عدين يا ولدي.

كان حلم �أمه بعيد�ً عنه، بينهما ما بني �ل�شماء و�الأر�س جماز�ً وفعاًل، جعله �شماوّيًا من �شّدة 
�شعوبته، وجعل نف�شه �أر�شّيًا ال ميلك �أن يحّققه.

�إىل  �أ�شبح كّل �شيء ورديًا ي�شّع باالأمل. �شيحمل �شهادته  �لكّد و�لتعب، فقد  �ليوم، وبعد  �أما 
�جلامعة، و�شيدر�س �لطّب باإعفاء، لتفّوقه، فمجموعه كبري، وهو متميز. �شي�شبح طبيبًا ي�شاعد �أهله 

يف �ملخيم، ولن ميوت �أحد من �ملر�س بعد �ليوم.
ذكرياته  من  خرج  و�شل.  حتى  و�للهفة  �لتململ  بني  غرق  طوياًل؟  �لطريق  �أ�شحى  ملاذ� 
و�أحالمه ور�ح يجري نحو �ملدر�شة. حمل �ل�شهادة فخور�ً بها. جَمموعه م�رشِّف، و�شيدخل به �أف�شل 
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جامعة. ر�ح مي�شي يف �لطريق بخطو�ت �شعيدة ليكمل حلمه. مّرة يرى �أّمه بثوِبها �ملطرز بالنق�شة 
�لفل�شطينية تقّبل وجنته، و�أخرى يرى نف�شه، وقد �شار طبيبًا يعتلي �شيارته باهظة �لثمن، ويذهب 

بها �شوب �ملخيم لي�شاعد �أهله باملجان.
�لكثيفة على جانبي �لطريق تتمايل لتحييه  �أحالمه، متبخرت، يرى �الأ�شجار  وهو غارق يف 
باأور�قها و�أغ�شانها، م�شتمتع  بو�شو�شتها وحفيفها، �أح�ّس بني �لغ�شون �ملتهدلة  كاأّن وجه �أّمه 
�لرقيق �لطاهر يرقبه ويحدثه. ر�ح يرمق �ل�شهادة يف ن�شوة بال خمر، ثم يرفع ر�أ�شه �شوَب �الأفق 
�لبعيد، متخّياًل و�لده خلف �ل�شياج يف �ملعتقل حني ي�شمع هذ� �خلرب،  في�شّع وجهه بنور كنور �لقمر، 
�إذ� �أ�رشق مل يناف�شه يف �ل�شماء كوكب: »�أح�شنت يا ولدى. بارك �هلل بك«. كلمة يتوق ل�شماعها رغم 

�أنه يدرك �أنها حلم لن يتحقق يف �الأجل �لقريب. 
فجاأة، �شمع �رش�خًا غّطى على �شوت �حلفيف و�لو�شو�شة، هو خليط بني ��شتغاثة ونهر، و�شيحات 
مبهمة  حتمل بني طياتها �أملًا،تارة بالعربية وتارة بالعربية، �أعقبها �رش�ٌخ طويٌل جعله يظّن �أن �أحدهم 
يحت�رش. ر�ح يجري �شوب �ل�شوت لي�شتك�شف �الأمر، و�إذ� به �أمام رجٍل عجوز مت�شّبٍث ب�شجرة زيتون، 
ي�رشخ و�شط �أحَد �حلقول، ومن حوله �مل�شتوطنون، ب�شيماهم �ملعروفة وثيابهم �ل�شود�ء، يركلونه من 
كّل �شوب، ويحاولون خلعه بعيد�ً عن �ل�شجرة �شارخني: �بتعد �أيها �الأحمق. �إنها لنا! لريّد عليهم: ال! �إنها 

�أر�شي و�أر�س و�لدي. لن �أتركها. �شاأعي�س و�أموت بني تر�بها.
وباقي  �ليمنى  بيده  �لرجل  �مل�شتوطنني عن  يبعد  و�ندفع  �لي�رشى  بيده  �شهادته  �أحمد  حمل 
ج�شده، �شارخًا فيهم: لن يخرج. لن تخرجوه من �أر�شه كما �أخرجتمونا من �أر�شنا. �أما كفاكم كّل 

ما حدث؟ �رشقتم �الأر�س و�لوطن وتنازعوننا على فتات مل تعد ت�شّد رمق �الأمل؟ 
وقبل �أن يكمل جملته، تغرّب �ملكان، و�نبعث دخاٌن كثيٌف م�شحوٌب ب�شّجة عارمة، فالتفت 
م�شدوها ليجد �شيار�ت جي�س �الحتالل وجر�فاته وقد مالأت �ملكان. وقبل �أن يفيق من �شدمته �شعر 
بقب�شة من حديد تلقيه جانبًا. ومل يكد ي�شتدير ليعرف ما حدث، حتى �أغرق مالب�شه ووجنتيه �شالل 
دماء �شاخن. ر�شا�شة غادرة  مّزقت ج�شد �لعجوز وهو على حاله مت�شبثا؛ �أعقبتها �أخرى و�أخرى 
بال رحمة. خرجت �آهة رغم �أنف �لرجل، وبني يدي �أحمد �شقط: �أرجوك يا ولدي؛ �أخرب �أوالدي مبا 
رغم  وطنكم  هذ�  للمحتّل.  ترتكوها  فال  �الأر�س،  هذه  �أجل  من  ��شت�شهد  »و�لدكم  لهم:  وقل  حدث، 
�أنفهم، وال قيمة للحياة بال وطن«. قال كلماته �الأخرية وهو يلفظ �أنفا�شه، ور�حت عيناه تغلقان 

�أبو�بهما، و�أنفا�شه �ملت�شارعة حتت�رش، ثم رحل.
ر�ح �أحمد يرمق وجَه �لرجل ودموعه تنهمر. منهَك �الأع�شاِب خائَر �لقوى، وجَد نف�شه �لهائمة 
باب  على  قتل  حني  و�لده  له  و�شفه  كما  �جلّد  و�شورة  �حلقل  �شورة  لت�شتعيد  �لوطن،  �إىل  تعود 
بيته، و�شورة �ملحتّل �لذي هدم �لفرحة يف عيون �الأطفال، فك�رش �لزيتونة وفتت �حلجر، وطردهم 
و�لده  و�أ�رش  �أمه  �أمام عينيه: موت  بر�شا�شه ودبابته بعيد�، بال وطن. ر�ح �رشيط حياته يجري 

وزّجه يف �ملعتقل، ودموع �إخوته. �أيام من �ليتم و�لفقر و�لعذ�ب و�الأمل.
غاب �الأمل يف بهمة �لليل. م�شترت�ً كاالأ�شباح، م�شتغفر�ً نادمًا يلهبه �الأ�شى، تهاوت �أحالمه يف 

�لدروب �ملوحلة. ماذ� حدث؟!
تبًا! طارت �الأحالم �لوردية. �شقطت �الأ�شياء من حوله. حلظة �أعادته �إىل �حلياة �ل�شارمة. مل 
يكد يدرك قطار �الأماين حتى فاته. ذهب وحمل معه كّل �أمتعته. حمل معه �أحالم �لطفولة، و�شهيل 
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�لروح �لذي ي�شتعل يف �لر�أ�س منذ �خللق. �أخذ معه �أمنية �شعيفة ل�شيدة ملقاة على �أر�س �ملخيم 
�لعفنة حتت�رش، من �شدة �لظلم و�ملر�س.

ما كان من �لفتى �إال �أن �أطلق قب�شته، لتطري �ل�شهادة �مللّطخة بدماء �لرجل، حتملها �لرياح �إيل 
حيث ال مكان وال زمان، لتحلق بعيد�ً حاملة معها �أحالمه وبهجة �ل�شبح، وب�شع ذر�ت من �الأمل. لقد 
تركها ت�شافر لتكون وثيقة �إد�نة جلر�ئم �ملحتّل، تعرب �حلدود، وت�شل �إىل �أبعد مدى، كحمامة ز�جلة 

حتمل يف �أطر�فها ر�شالة، تطري بها، تعتلي �شهو�ت �ل�شهول حتى ت�شل.
ر�ح يرمقها  بعيون د�معة من �شدة �الأمل: �شنني من �لكّد و�لعناء �أ�شحت �أرو�حًا هائمة ال جتد لها 
مرقد�ً. �أدرك �أن هناك �أحالمًا �أهّم البد �أن حتقق: و�لده ما ز�ل يف �الأ�رش رغم م�شّي كل هذه �ل�شنني. 
هو و�إخوته ماز�لو� يف بيت م�شقق بال �شطح، يغرق كّل �شتاء بالربد و�ملطر، يرقد يف خمّيم موحل ملّبد 
بالقمامة ال يتح�شن �حلال فيه مهما مّر عليه �لزمن، مزدحم يكاد ينفجر. �أعمامه و�أخو�له يف بالد �هلل 
�لو��شعة، م�شتتون معّذبون يطلبون �ل�شفقة و�لعطف من قلوب �أعيتها �لق�شوة. و�أخري�ً هذ� �لعجوز �لطيب 

�لذي حاولو� �شلخه بالقّوة عن �أر�شه، فدفع �لثمن حني رف�س.
ال يعرف كيف حدث ما حدث، لكن تلك �حلادثة ف�شلته عن �أحالمه، وجعلته يدرك �أنه ال خيار 

له وال حياة، و�نه مل يعد يحتاج �إال للوطن.  
لفح وجهه،  �شديد�ً  نقعًا  �أثار  وتد�فٍع من كل �شوب،  قوّية  �ل�شدمة على �رشخات  من  �أفاق 
فرفع ر�أ�شه ليجد �شباب �ملنطقة يدفعون �ملحتّل خارج �الأر�س بكّل قوتهم غري مكرتثني الأ�شلحته 

ور�شا�شاته �لتي ت�شّق طريقها بينهم بال متييز حتى جتد لها م�شتقّر�.
»لن جتدي �لفقيد �لدموع، وال �إتقان �لرثاء، بل �حلفاظ على �الأر�س �لتي مات من �أجلها«. هذ� 
ما د�ر ب�رشعة يف ذهنه، فما كان منه �إال �أن و�شع �لعجوز برفق على �الأر�س، ثم نف�س �آثار �حلزن 
عن كاهله، و�ندفع ليوؤّدي دوره نحو �لرجل �لذي دفعه ليتلّقى عنه �لر�شا�شة، ودوره �أن يحاول 

�ملحافظة على ما تبقى من وطن.
�ل�شباب �شوب جنود �الحتالل كيٍد و�حدة وباإر�دة �شلبة، يخرجونهم من �حلقل،  �ندفع مع 
ويف م�شهد يب�رش بروؤيا �لن�رش، �ألقو� باأنف�شهم عليهم مثل قاذفات �للهب فما كان �أمامهم و�أمام 
�مل�شتوطنني �شوى �لهروب، بعد �أن �أ�شقطو� �شبابًا عدة، فر�حو� يجّرون �أذيال �لهزمية �أمام �شباب 

عزل م�شلحني باالأمل ، م�شلحني بحقهم يف وطنهم، وال يرون غريه حلمًا.
من  وكّل  �لعجوز  �لرجل  و�ل�شباب  �أحمد  وحمل  �مل�شابني،  لتحمل  �الإ�شعاف  �شيار�ت  جاءت 
�شقط �شهيد� على �أكتافهم، بعد �أن كفنوهم بالعلم، و�شارو� يف موكب جلل، �شدَّ �الأفق، بعد �أن �ن�شم 
لهم كل من يف �لطريق، ور�حو� يرددون �شيحات �لن�رش ب�شوت كالرعد: يا �شهيد ويا جمروح؛ دمك 

هدر ما بريوح! يا �شهيوين �شربك �شربك؛ �بن �الأق�شى هيحفر قربك! 
م�شى معهم �أحمد، وقد عزم �أال لن يكمل طريقه �الأول �إال بعد �أن يعيد و�لده مع كّل �ملعتقلني 
�إىل �أح�شان �أوالدهم، وبعد �أن تبزغ �شم�س �لن�رش حاملة على �أكتافها �إعالن قيام دولة فل�شطني 
وعودة �لوطن. ويف �لطريق توقف برهة، و�شاعت عيناه يف �الأفق، فالح له ظّل �لقّبة �لذهبّية على 
�أطر�ف �ملدينة من بعيد؛ فابت�شم. حياها بنظرة ت�شّع باالأمل، و�أر�شل لها مع �لن�شيم ق�شما: ال تخـايف. 

عائدون لرنفع عنك �لظلم. عائدون لك م�شلحني بحقنا يف �لعودة. عائدون لكّل �أرجاء �لوطن!
�أ�شالفه: فال خيار الأّي فل�شطينّي، وال  �لذي �شلكه  �أن طريقه هو ذلك �لطريق  �أحمد  �أدرك  لقد 

حياة، بال وطن. 
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من عطر النار إىل رحيل
�لثالث و�لع�رشون من �أيلول من �ل�ّشنة.....، ال َيُهم يف �أيِّة �شنة، الأن ما حدث قد حدث يف 
�آذ�ن  �إال �شوت  �شيٍء �شامٌت  �لهدوء، وكلُّ  �ملخّيم يطغى عليه  ببعيد.  لي�س  �الأوقات  وقٍت من 
�ملغرب �لذي يرتّدد �شد�ه يف كّل ز�وية من زو�يا �ملكان ُم�شفيًا على �مل�شهد مل�شًة من �خل�شوع 
وكاأنه تف�شيٌل �أبديٌّ من تفا�شيل تاريخ هذ� �ملخيم. وكغريه من �الأيام، كان يوم �جلمعة ذ�ك 

يومًا عاديًا، لكّن كّل �شيٍء كان على و�شك �أن يتغرّي بالن�شبة لعائلة ُعَمر �أبو �رش�ج.
�ل�شاعة �ل�شابعة م�شاًء، و�جلدة �لعجوز تالزم غرفتها كعادتها، ت�شاهد �لتلفاز �ل�شامت، 
دون �أن تفهم مما تر�ه �شيئا، و�لزوجة م�شتلقيٌة على �ل�رشير �لذي يتو�ّشط �لغرفة �لكبرية، ن�شف 
�لغرفة نف�شها،  �لتلفاز يف  �أمام  �لكربى جال�شًة  �بنة عمر  نائمة ون�شف م�شتيقظة، و«�شلمى« 
ت�شاهده بكل عمٍق و�نفعال، خالقًة �إزعاجًا لغفوة �أّمها �لليلية، بينما »�شعاد« �أختها �ل�شغرى 
تغطُّ يف �لنوم من �شاعٍة مبّكرة يف ز�وية من زو�يا �لغرفة، الأّن عليها �لنهو�س باكر�ً للذهاب 
�إىل عملها �ملعهود، يف رو�شٍة تقع على َمقُربٍة من بيتهم �ل�شغري م�شافة ع�رشين قدمًا، وهي 

ع لقاء �أجٍر زهيد �آخر كل �شهر. تقوم هناك برعاية �الأطفال �لُر�شّ
�لت�شعة ع�رش ربيعًا، تختلفان كليًا عن  �بنة  �لو�حد و�لع�رشين ربيعًا، و�شعاد  �بنة  �شلمى 
بع�شهما بع�شًا يف �أغلب �الأمور، كطريقة �لتفكري �أو �لت�رّشف، ففي حني �أّن �شلمى فتاٌة عميقة 
وغام�شة وال تطفو على �ل�شطح �أبد�ً، فاإّن �أختها فتاٌة ب�شيطة وو�قعّية، وما يدور د�خلها مرتجٌم 
د�ئمًا وال يحتاج �إىل تف�شري؛ ال َيُهُمَها يف هذه �حلياة �شيٌء �شوى �أن جتد كل يومٍ  مااًل ت�رشفه 
�أّن  �إال  �ملخيم؛  فتيات  ببقية  نف�شها  بها  تقارن  ومالب�س جديدة  تاأكلُه،  وطعامًا  نف�شها،  على 
لهما �ملالمح نف�شها، و�لطول، وحتى �لعيون نف�شها و�الأهد�ب، لدرجة �أن �لنا�س يعتقدون د�ئمًا 
�أنهما تو�أمان، لتكون �ملفارقة بعينها: ال تدع غالف �لكتاب يخدعك! وبالرغم من كل ذلك فهما 

مثل �لروح �لو�حدة، ما تفتقده �إحد�هما تكّمله �الأخرى.
ت�شري ببطء.  �ملعلقة على �حلائط  �ملدّورة  و�ل�شاعة  �الأ�شياء،  على  ز�ل م�شيطر�ً  �لهدوء ما 
نظرت �شلمى �إليها ثم نه�شت من �أمام �لتلفاز، وم�شت نحو �ملمّر �ل�شيق �لطويل �لذي يقع �أمام 
�لغرفتني لت�شل �إىل �لنافذة �ل�شغرية. مّرت من �أمام جدتها رحيل، �لتي ت�شاهد �لتلفاز ب�شمٍت، 
�إذ� كان �لتلفاز �شامتًا ف�شوف  �أّنه  كما كانت وكما �شتكون، و�لتف�شري �ملنطقّي لت�رّشفها هو 

ي�شتهلك كهرباء �أقل. هذ� ما قالته �جلدة ل�شلمى عندما �شاألتها مرة ًعن �الأمر.
بعد خطوتني �أمام �لباب �لثاين، ها هي رحيل تنادي حفيدتها:

�شلمى ، تعايل. -
نعم يا جدتي، ماذ� تريدين؟ -
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تعايل �جل�شي و�شرتين. -
ماذ� �أرى يا جدتي؟ -

نظرت �شلمى �إىل �لتلفاز �ل�شامت، فوجدت �أن جدتها كانت ت�شاهد خطاب �لرئي�س عن �إعالن 
و�الأخرى  �لفينة  وبني  باإ�شغاء،  �إليه  ي�شتمع  �حل�شور  وجميع  تتحّركان،  �لرئي�س  �شفتا  �لدولة. 

ي�شفقون له �أحز�بًا، فحزٌب ي�شفق بحما�شٍة وقّوة، و�آخُر بالكاد يحّرك يديه �أو ي�شدر �شوتًا.
�أترين كم ي�شفقون له! -
نعم، لقد �شفقو� له كثري�ً. دعينا نرفع �شوت �لتلفاز لن�شمع ما يقول. -
ترفع �جلدة �شوت �لتلفاز، ثم تبادر مرة ً �أخرى: -
ما �لذي يقوله؟ �أنا ال �أفهم �شيئًا. -
�إنه يتكلم عن �لدولة يا جدتي. رئي�شنا يطالب بدولٍة تكون لنا كغرينا من �ل�شعوب  -

و�الأمم.
هل هذ� يعني �أننا �شوف نعود؟ -
من �ملفرو�س. -
و�شوف ي�شبح لدينا عملة وجي�س مثل �جلي�س �الأرديّن وغريه، و�شوف نذهب وناأتي  -

كما نريد.
�إن �شاء �هلل يا جدتي، فلي�شمع �هلل كالمك. -

�الأ�شو�ت تتعاىل يف �خلارج و�ملكان، كاأن �لفو�شى تعّمهُ، و�جلدة تالحظ. 
ماذ� هناك؟ من �أين ياأتي هذ� �ل�شوت؟ -
�إنهم �شباب �ملخيم يتظاهرون من �أجل �لدولة. لقد قّررو�. يريدون دولة. -
فلَيحِمهم �هلل ولُيقوِّهم. ولكن كاأن �ل�شوت �شار يعلو. يعلم ُ �هلل ماذ� يحدث هناك! -
ماذ� يحدث يا جدتي؟ �أنت تعرفني �ل�شباب وتعرفني فو�شاُهم. -
�أين �أخو�ك �رش�ج وح�شن؟ ال �أ�شمع لهم �شوتًا. -
قبل  - ذ�هبًة  �أ�شدقائهم. كنت  مع  �لنادي  �أنهما يف  موؤّكٌد  يا حبيبتي!  �شيكونان  �أين 

قليل الأطّل من �لنافذة على �حلارة، والأرى �إن كانو� فيها �أم ال، لكنك ناديتني قبل 
�أن �أفعل.

�ذهبي �الآن و�نظري. -
تتجه �شلمى مرًة �أخرى نحو �لنافذة وتزيح �ل�شتارة �ملهرتئة وتطلُّ بر�أ�شها. تنظر هنا وهناك 
يف جميع �الجتاهات ولرتْي �أحد�ً، لكنها ت�شغي ل�شوت �لهو�ء �لذي ت�شمعه بهذ� �لو�شوح الأول مرٍة، 
ّد يده لي�شافح �شعورها. تقف هناك بال حر�ك، وت�شتغرق يف �خلياالت و�لظالل و�الأ�شو�ت،  وكاأنه مَيُ

فهي ال تفهم �شوى هذه �للغة �لكلّية، كما ت�شّميها، ثم تعود �إىل �لو�قع على �شوت جدتها تنادي:
�أنك �رشحِت  - يبدو  �أم ال؟  �إذ� كانو� يف �خلارج  تاأخرت؟ كّل هذ� ترين  �شلمى، ما بك 

بخيالك بعيد�ً.



-61-

ترتدد �شلمى يف خطو�تها ثم تعود �إىل �لغرفة وجتل�س على �لكر�شي �حلديدّي قرب �لباب.
�إذن �أين هم؟ -
لي�شو� يف �خلارج. موؤكٌد �أنهم يف �لنادي كما قلت لك. -

تعود �شلمى لتفّكر يف �شوت �لهو�ء وما �أح�ّشت به الأول مرة، ثم يخطر على بالها �أن ت�شاأل 
جدتها:
جدتي! -
نعم يا حبيبتي. -
ملاذ� �شّموِك “رحيل”؟ -

ت�شمت �جلّدة وحتّدق يف �الأر�س دون �أن تنب�س ببنت �شفة. حت�ّس �شلمى باأنها �قرتفت خطاأً 
�أن تعرف �الإجابة.  �أ�شابتها و�نتهى �الأمر، وهي �الآن تريد  �ل�شوؤ�ل، لكن �حلّمى  فادحًا بطرح 
لذلك تنتظر وحتّدق هي بدورها يف �ل�شورة �لتي طاملا كانت هناك و�شط �حلائط �الإ�شمنتي 
�لقدمي. كانت �شورًة لثماين �شبايا يقطفن �لربتقال �أو يلتقطنه يف بيارة من بيار�ت يافا، وقد 
كتب �أ�شفلها: بّيار�ت يافا: فل�شطينيات باالأثو�ب �ل�شعبية ملنطقة يافا يف مو�شم قطف �لربتقال.

كلما كانت �شلمى تريد �لنظر �إىل �شيء ال تنظر �إال �إىل هذه �ل�شورة �جلميلة. مل تكّل منها 
يومًا ومل متّل، وطاملا متنت �أن تكون و�حدة ً منهن. �أد�رت وجهها نحو جّدتها فاإذ� بها تنظر 

�إىل �ل�شورة نف�شها وتقول:
�أترينُهّن! �أنا كنت �أجمل. كان �شعري حتت خا�رشتي و�أ�شوَد �أ�شوَد مثل �لليل. كانت  -

و��شعتني  عيننِي  �أملك  وكنت  �خليل،  �شعر  مثل  �أي  خيلّي،  �شعرك  يل:  يقْلن  �لفتيات 
�شهالوين �أي ملونتني ووجهًا مدّور�ً مثل �لبدر.

عادت �جلدة و�شمتت، و�شلمى ال تز�ل ت�شغي بكل �إخال�س ثم قالت:
�أكملي يا جدتي. �أحّب ق�ش�شك وحكاياتِك عن �ملا�شي و�أيام �لبالد. -
�آهٍ  يا حبيبتي، ماذ� �أقول لك وماذ� ال �أقول؟ لقد كربت يف �لعمر وتغرّيت ومل �أعد مثل قبل،  -

ال �أعلم ماذ� �أقول وال �أعلم ماذ� �أفعل، حتى �إن �شمعي �أ�شبح �شعيفًا. �شقا �هلل تلك �الأيام! 
تعود �جلدة وتتنهد تنهيدة حارة ثم تكمل: رحم �هلل تلك �الأيام كم كانت جميلة.

�الأول: كانو� يريدون ت�شميتي  �ل�شوؤ�ل  فوجئت  �شلمى عندما عادت جدتها و�أجابت على 
قبل �أن تنجبني بيومني �أتتها �مر�أٌة يف �حللم وقالت لها: �بنتك يف �ليوم  �أمي  لكن  “زكّية”، 
�لذي �شتطلب يدها للزو�ج �شوف ترحلون، وهكذ� �شّموين رحيل، و�جلميع يعرف بق�شة ��شمي. 
وحقًا ملا �شار عمري خم�شة ع�رش عامًا، كنت �أزرع �الأر�س بندورة مع و�لدي. قدمت �لفتيات 

وقلن يل: تعايل �إىل �لبيت، لقد جاءك عري�س.
وماذ� حدث بعد ذلك؟ -

عندما عدت من �الأر�س وجدُت جّدك ح�شن. كان قد طلب يدي، وكان من عائلٍة حمرتمة، 
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و�لكّل يعرفهم، و�أنا �أعرف �شقيقته، فلقد كانت �شديقتي. لذلك و�فق و�لد�ي. ويف �ليوم نف�شه، 
دخل �ليهود علينا يف �لليل مثل �لع�شابات، و�أخذو� يطلقون �لر�شا�س، و�لذي مل يكن ي�شتجب 
ملطالبهم ويخرج من �أر�شه وبيته، كانو� يقتلونه �أمام ناظري جميع �أفر�د عائلته، من �لكبري 
حتى �ل�شغري، وهم مل يفرقو� بني �شيٍخ �أو �مر�أٍة �أو طفٍل �أو �شاّب، فمنهم من ��شت�شهد ومنهم من 
خرج من �أجل عائلته، الأنه د�عمها �لوحيد. ونحن خرجنا وتركنا ور�ءنا كّل �شيء من �لذهب 

و�ملال و�لفر��س حتى �الأر�س و�لبيت حالنا كحال �لكثريين، حتى �أن قلوبنا تركناها هناك.
علمت �شلمى �أّن جّدتها �شوف تكمل، لذلك نظرت �إليها بكل حمبٍة وتابعت �إ�شغاءها: 

من ذلك �ليوم حتى يومنا هذ� مل نعرف طعم �لفرح، و�إن عرفناه ال نح�س بطعمه. مل  -
يعد �شيء يفرق، فالذي كان يهمنا ذهب يف حلظة ظلٍم و�حدة، وحتى �ليوم ما زلت 

�أرى نف�شي هناك و�قفٌة و�شط �الأر�س �أزرعها مع �أبي، و�ل�شم�س تلفح وجهي.
�رتفعت �الأ�شو�ت يف �خلارج من جديد لكن هذه �ملرة كان هناك �شوت �إطالق ر�شا�س 
ودوّيُه �ُشِمَع يف كّل �الأرجاء. �ندفعت �شلمى نحو �لنافذة لرتى ما �لذي يح�شل، فوجدت �لنا�س 
يرك�شون ويتد�فعون نحو مكانٍ  بعيٍد عن �ملنزل. حينها �أح�ّشت باخلوف و�شعرت باأن �شيئًا 

�شيئًا قد وقع.
عادت �إىل �لغرفة ف�شاألتها �جلدة:

ماذ� هنالك؟ لقد �شمعت �شوت ر�شا�س. -
ال �أعلم يا جدتي، �أنا ذ�هبة الأرى �أبي و�أعلم منه. -

�جتهت نحو غرفتهم �لكبرية فوجدت �أّمها جال�شة على �ل�رشير و�شعاد تناولها كاأ�شًا من 
�ملاء ف�شاألت:

�شعاد ماذ� ح�شل؟ -
ال �أعلم يا �أختي، ولكنني ��شتيقظت من نومي على �شوت �لر�شا�س، ووجدت �أمي قد  -

��شتيقظت لتّوها، لكّنها كانت تبكي.
ما بِك يا �أمي؟ -
�أنا خائفة على �شقيقيِك و�أبيِك يا �بنتي، فهم مل يعودو� حتى �الآن. -
ال تخايف. كّل �شيٍء �شيكون على ما ير�م باإذن �هلل، تعرفني �أبي. موؤّكد �أنه لدى �جلري�ن  -

ي�رشب �لقهوة مع �أ�شدقائه ويتكلمون يف �ل�شيا�شة و�لتجارة، �أما �رش�ج وح�شن فهما 
يف �لنادي كالعادة.

ولكنني ر�أيت حلمًا مزعجًا، �للهّم �ألطف بنا! -
نظرت �شلمى و�شعاد �إىل بع�شهما بع�شًا، ثم نظرتا �إىل �أمهما، وبد�أت �شلمى:  -
ماذ� ر�أيت؟ -
ال �أعلم وال �أتذكر، لكنني �أح�س ب�شيق يف �شدري و�أ�شعر باأن مكروهًا �شيحدث. -
هّوين عليِك، �إن �شاء �هلل كّل �شيء �شيكون بخري.  -
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�إن �شاء �هلل يا �بنتي، �إن �شاء �هلل. -
�قرتبت �شعاد وجل�شت بجانب �أختها فاأح�شت �شلمى بارتعا�س يف ج�شدها ونظرت �إليها: -
ما بِك، هل �أنِت خائفة؟ -
نعم �أنا خائفة يا �شلمى، خائفة مما �شيحدث. -
نعد  - مل  نحن  و�جلميع،  �أمِك  �أجل  من  قوية  تكوين  �أن  عليِك  لكن  �أي�شًا،  خائفَة  و�أنا 

طفلتني.
موؤكٌد �أن �جلنود �الإ�رش�ئيليني هم من فعلو� ذلك. -
نعم، ومن غريهم �شيطلق �لر�شا�س وياأتي مب�شيبِة كعادته؟ -

�أبو �رش�ج �إىل  يف تلك �للحظة �شمع �جلميع �شوت �لباب وهو ُيفَتح فَتَنَبهو� له، ثم دخل 
�لغرفة بكّل هدوء، وجل�س على �لكر�شّي يف �لز�وية دوَن �أن ينطق بحرٍف و�حد، وعائلته حتّدق 
�أن ي�شاأل. حلظات ٌ معدودة و�إذ� باجلّدة و�قفٌة هناك. مل  فيه وتنتظر، وكل و�حٍد منهم خائٌف 

ي�شعر �أحٌد بقدومها.
�أخربين يا حبيبي، ما �لذي ح�شل؟ �أخربين و�هلل لقد توقف قلبي. -

لكن �بنها ال يجيب، و�النتظار م�شتمٌر وقاتل، وال �أحد غري �جلدة لديه �جلر�أة �أن ي�شاأله وهو 
يف هذه �حلالة من �ل�شمت �ملطبق. وتعود رحيل:

�أخربين يا ُعَمر ماذ� جرى، بحّق �هلل �أجبني. -
وتابع �أبو �رش�ج �شكونه وعزلته، ثم الحظ �جلميع ُمتحلقني حوله كالطوق، وكل �لعيون �لتي 

حتّدق تطرح مئاٍت من �الأ�شئلة، فقرر �أن يجيب عن �شوؤ�ل �أمه، جميبًا بذلك عن �أ�شئلة �جلميع:
�أنتم تعلمون �أنه كانت هناك مظاهرة و�حتفالية يف �ملخيم.  -

�أجاب �جلميع ب�شوٍت و�حد
نعم. -
�لنادي  - �إىل  ذهبا  �أنهما  �أظن  كنت  فيها.  للم�شاركة  ذهبا  وح�شن  �رش�ج  �أن  �أعلم  مل 

كعادتهما للقاء �أ�شدقائهما و�ل�شهر قلياًل.
�أخذ �أبو �رش�ج نف�شًا عميقًا طوياًل ثم تابع كالمه:

و�أنتم تعلمون �أي�شًا �أن �جلنود �الإ�رش�ئيليني ال يفارقون �ملخيم، فهم ياأتون كل يوم  -
يف منت�شف �لليل ليبحثو� عن ذلك �ل�شاب �ملطلوب لديهم. ويبدو �أن �أحد�ً �أخربهم �أّن 
�شيكون هنا، و�شي�شارك يف �ملظاهرة و�الحتفالية، فال�شباب كانو� يهتفون  �ل�شاب 
�إخباريًة و�شلت للجنود  �أن  �لوطنية، وهكذ� يبدو  �الأغاين  باأعلى �شوتهم وين�شدون 
�ملظاهرة حتى  �إىل  ين�شّم  �ل�شاب  كاد  وما  عادتهم خل�شًة،  على غري  �لليلة  فجاءو� 
�ل�شاب  ور�ءهم  خمّلفني  جانب،  كل  من  �جلميع  وعلى  عليه  و�نهالو�  �جلنود  باغته 

�شهيد�.ً وقد �عتقلو� ثالثًة من �ل�شباب �الآخرين.
عاد �الأب �إىل �شمته عند �آخر كلمٍة قالها، وما لبث �أن توقف عن �لكالم حتى َعِلَم كل ُ من 



-64-

يف �لغرفة �أن �رش�ج وح�شن مت �عتقالهما. �أطرقت �لزوجة ر�أ�شها �إىل �الأ�شفل وبد�أت بالن�شيج ثم 
متتمت قائلة:

ال �أ�شدق ما حدث. حقًا ال �أ�شدق. ولكن ملاذ�؟ -
وبقيت تردد هذ� �ل�شوؤ�ل ب�شوٍت منخف�س حتى �شاألت �شلمى:

�أبي، ماذ� �شيح�شل �الآن؟ �أعني هل �شيعود �أخي �رش�ج وح�شن؟ -
ال �أعلم يا �بنتي. �شدقًا ال �علم. -

�رش�ج وح�شن هما �شقيقا �شلمى �لتو�أمان، يبلغان من �لعمر �شتة ع�رش ربيعًا، ولقد ح�شال 
على بطاقتيهما �ل�شخ�شيتني للتّو، �أما �شلمى �لتي حزنت فحزنها كان خمتلفًا بع�س �ل�شيء عن 
حزن �لبقية، فبينها وبني �رش�ج عالقٌة �أخوية فريدة، هي �أقرب �إىل �الأمومة منها �إىل �الأخوة، 
وت�رّشفاته كانت  �شابا،ً  �أن كونه  �أكرث من  يعلم ذلك، ف�رش�ج كان رجاًل  و�شائر من يعرفهما 
د�ئما ً تثري �إعجاب من حوله، حتى تو�أمه ح�شن �لذي كان يعتربه قدوًة �أكرث منه �أخًا. �أما ح�شن 
نف�شه فكان �شخ�شيًة تطابق �شخ�شية �شعاد، فهو ب�شيط ٌ وو�قعّي، لكنه يحّب تقليد �أخيه لي�شبح 

يف نظر �لنا�س رجاًل ال فتًى �شغري�ً كما تعامله �الأغلبية.
�شلمى تفكر يف �إخوتها وتت�شاءل يف قر�رة نف�شها: هل �شيكون هناك �أ�شو�أ من هذ�؟ و�أمها 
ما ز�لت تطرق بر�أ�شها وتبكي وتقول: يا حبيباْي يا �رش�ج وح�شن، يا ترى ماذ� تفعالن �الآن، 

وماذ� يفعل معكما هوؤالء �لق�شاة؟ يا �إلهي �ألهمني �ل�شرب حتى �أحتمل فر�قهما.
لكن �شلمى قالت فجاأة ً وب�شوٍت عاٍل �أجفل �جلميع:

�أبي ، �ألي�س علينا �أن نفعل مثلما فعلت عمتي عندما �ُشِجن �بنها، فهي وكلت حماميًا  -
�أنا  �شيٍئا.  يفعال  مل  وح�شن  �رش�ج  �آخر،  و�أمر  كثري�ً.  عنه  �حلكم  فخّفف  عنه،  يد�فع 

متاأكدة من ذلك، وهذ� �شي�شاعدهما كثري�ً.
ولكن يا �بنتي كيف؟ وِمن �أين؟ -

تابعت �شلمى كالمها دون �أن ت�شتمع �إىل �أبيها: 
كفيٌل  - هذ�  فاإن  خطاأ،  �أيَّ  يقرتفا  مل  �أنهما  ومبا  حماميًا،  لنا  وكَّ �إن  �أبي  يا  وهكذ� 

باإخر�جهما، �ألي�س كذلك؟
ولكن يا �بنتي من �أين؟  �أال تعرفني �أن �ملحامي من �أجل ق�شيٍة كهذه يحتاج مااًل  -

خّفَف  حتى  ولغريِه  للمحامي  �لنقود  من  �الآالف  دفعت  عمتك  �أن  تن�شْي  وال  كثري�ً؟ 
�حلكم عنه ملدة ثالث �شنو�ٍت ون�شف �ل�شنة. كما �أنني ال �أعلم �أين هما �الآن وما �لذي 

يتوجب علّي فعله. �أح�ّس كاأنني و�شط كابو�ٍس فظيع وال �أ�شتطيع �خلروج منه.
َهّون عليك يا �أبي، فلن�شرب هذه �لليلة، وباإذن �هلل غد�ً �شرنى ماذ� �شنفعل. وما بعد  -

�ل�شّدة �إال �لفرج.
ذهبت �لعائلة �إىل �لنوم عند منت�شف �لليل، �إال �أن �لعائلة ن�شيت �أن تنام وكما قال دروي�س 

للجندية �لتي �شاألته: �أمل �أقتلك �لبارحة، فاأجابها: نعم، ولكنني ن�شيت �أن �أموت.
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يف �شبيحة �ليوم �لتايل ��شتيقظت �لعائلة وكاأّن كّل و�حٍد منهم قد �رشَب للتّو على ر�أ�شه 
ب�شخرٍة كبرية، فهو م�شّو�س �لتفكري وخمّدر ال ي�شتطيع فهم �شيء من حوله.

��شتيقظت �جلدة �أواًل وجل�شت تاأكل لقيماِت زيت �لزيتون �ملعدودة �أمام �لتلفاز �الأخر�س 
كعادتها، ثم ��شتيقظت �شعاد لتذهب �إىل عملها لكّنها ما لبثت �أن عادت الأنها مل ت�شتطع �لعمل 
ح�شب قولها. �أما �لزوجة فبقيت يف �رشيرها طو�ل ذلك �ليوم تبكي وتت�رشع، بينما خرج �الأب 

لي�شري يف طرق قدره باحثًا عّلُه يجد �أحد�ً ي�شاعده يف �لعثور على �الإجابة عن �شوؤ�له: كيف؟
كما  و�شاألتها  �شعاد  منها  َدَنت  �لنهار  �نت�شف  نائمة، وحني  نائمة وغري  ماز�لت  �شلمى 

�شاألتها ذ�ت مرة �ل�شوؤ�ل نف�شه بال�شبط:
ماذ� تفعلني؟ -
�أنا نائمة.  -
وملاذ� حتبني �لنوم �إىل هذه �لدرجة؟ -
الأنني به �أذهب �إىل عاملي �الآخر �لذي ينتظرين هناك حيث �لنعا�س يجعلني �أطري. -
�أيُّ عامٍل هذ� �لذي تتحدثني عنه؟ -
عامل �لكالم.  -
وهل هناك عامٌل للكالم؟ -
نعم. حيث كّل �شيٍء ممكن. -
�آه يا �شلمى، لقد عدِت �إىل كالمك �ملليء باالألغاز هذ�. �نه�شي �الآن، فنحن نحتاجك  -

لت�شتمعي �إلينا.
ح�شنًا، ح�شنًا، ها �أنا �أنه�س. -

�شلمى  ذهبت  نف�شه،  �إىل  منهم  و�حٍد  كل  �َشَكَن  �أن  فبعد  بالكثري،  حتفل  مل  �ليوم  ذلك  بقية 
وجل�شت على �أر�شية �ملمّر �لباردة، تكتب ُ �أ�شياًء ال يعلمها �أحد وتفكر باأ�شياء �أخرى، فذلك كان 

ركنها �خلا�س �لذي تعرث فيه على نف�شها. فّكرت قليال ثم �ندفعت مرًة و�حدة نحو �أّمها ت�شاألها:
�أمي ، لقد ��شت�شهد ذلك �ل�شاب �لذي كان مطلوبًا، �ألي�س كذلك؟ -
نعم. َرِحَمُه �هلل و�أ�شكنه ف�شيح جّناتِه. -
وهل تعرفني ��شمه؟ -
نعم. لقد �شمعته مر�ٍت عدة من ن�شوة �جلري�ن لكنني ال �أتذكره، ��شاأيل �أباِك. �أكيد هو  -

يعرفه.
�ألن تذهبي �إىل بيت �أهله يا �أمي لتقومي بالو�جب؟ -
بلى. �شاأذهب ولكن عندما يعود �أبوِك. -

مّرت �الأيام �رشيعًا باملخيم، وتقلبت �أحو�له من حاٍل �إىل حال، �إال �أّنها كانت تخطو ز�حفًة 
بطيئة ببيت عائلة �أبو �رش�ج �ملقهور و�لغا�شب من كل �شيء.

�الأو�شاع  من  وقهر�ً  غ�شبًا  ُعَمر  �زد�د  �بنيهما،  مل�شاعدة  ِفعُله  عليهم  ما  تقرر  �أن  وبعد 
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�ل�شعبة �لتي كانت حتيط به وحتا�رشه غري تاركًة له �أيَّ منفذ. وذ�ت يوم و�شلمى تبحث عن 
�أبيها لتجري نقا�شها �ملعتاد معه، �شمعتُه يتكلم مع �أحدهم فاقرتبت من �لباب و�أ�شندت ر�أ�شها 

بلطف �إىل �حلائط.
“�أبو �أحمد” ويتحدثان معًا  �أبو �رش�ج يجل�س ُ يف �لفناء �الأمامي للبيت هو وجاره  كان 

ومما �شمعتُه �شلمى:
و�هلل ال �أعلم ما �لذي علَيَ فعله ُ يا �أبا �أحمد، لقد �شاقت بَي �لدنيا مبا رحبت.  -
ولكن ملاذ� كل هذ� �لياأ�س و�لت�شاوؤم يا �أبا �رش�ج؟ -
�أنت تعلم �أن �لعني ب�شرية و�ليد ق�شرية و�إن كان هنالك من حّل فاأ�رِش عليَّ به رغم  -

�أنه مل يبق �شيٌء �إال فّكرت فيه لدرجة �أّنني �أح�ّس باأن ر�أ�شي �شينفجر يف �أية حلظة.
��شمع! لقد �شمعت �شيئًا قبل فرتة و�شاأخربك به. �أظّن �أنه �حلل �لوحيد لديك. -
وما هو؟ �أخربين. -
لقد �شمعت �أن �ل�شخ�س �لذي يبيع بطاقة جلوئه )كرت �ملوؤن( لوكالة �لغوث نف�شها  -

ويزيد،  �أبنيك  م�شكلة  يحّل  مبلٌغ  وهذ�  مقابلها،  دوالر  �ألف  خم�شني  على  يح�شل 
وت�شتطيع �أن توؤ�ش�س منه جتارتك �خلا�شة بك.

ماذ� تقول يا رجل؟ �أتريدين �أن �أبيع هويتي و�شمريي قبل كل �شيء. ماذ� حّل بعقلك  -
يا رجل؟.

�إنه هذ� �أو �أن ترتك �أبنيك مثلهما مثل غريهما من �شباب هذ� �لوطن يق�شون حكمهم  -
مهما كان.

�أْهَوُن عليَّ �أن �أموت من �أن �أبيع �لورقة �لوحيدة �لتي تثبت للعامل �أّن يل حٌقا هناك  -
�أو  �أحفادي  �شيعود  له  �أعد  و�إن مل  �الأيام،  يوم من  له يف  �شاأعود  عني،  بعيد�ً  يقطن 

�أحفاد �أحفادي. وما �شاع حٌق ور�ءه مطالٌب يا �أبا �أحمد.
�أنت حّر يا �أبا �رش�ج �فعل ما �شئت، �أنا �أخربتك وفعلت ما علّي. -

من  �نتهى  �أن  بعد  قائلًة،  بادرته  ثم  �أبيها  جانب  �إىل  وجل�شُت  �شلمى  ذهبت  �مل�شاء،  يف 
تناول ع�شائه:

�أبي. �أريد �أن �أ�شاألك �شيئا ً -
ماذ� تريدين �الآن يا عطر �لنار؟ -

كان هذ� هو �ال�شم �لثاين ل�شلمى �لذي �أطلقه عليها و�لدها، وكانت د�ئمًا ت�شعدُّ وت�رّش عندما 
ت�شمعه ينادي عليها بهذ� �ال�شم.

ماذ� كان يريد منك جارنا �أبو �أحمد �لرثثار؟ -
وملاذ� تقولني عنه هذ� يا �بنتي؟ -
الأنه ثرثاُر ، ثرثاٌر ، ثرثار. و�أنا ال �أحّبه. -
ال عليك، مل يرد مني �شيئًا. ناق�شني يف مو�شوٍع لكنني ن�شيته. -
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�شلمى تعلم ملاذ� ن�شَي �أبوها �ملو�شوع �أو باالأحرى تنا�شاه فهذ� هو طبعه.
ح�شنا ً يا �أبا �رش�ج ويا �أبي �حلبيب، �آخر �شوؤ�ل. -
تف�شلي يا عطري �جلميل. -
ماذ� كان ��شم �ل�شاب �لذي ��شت�شهد يف تلك �لليلة؟  -
رحمُه �هلل، كان ��شمه “نور”، ولكن ملاذ� ت�شاألني؟ -
الأنني �أريد �أن �أتذكره عندما ين�شاه �جلميع. -
يا لك ِ من فتاٍة غريبة يا �بنتي.  -

ال �أحد يعلم ماذ� ح�شل مع عائلة �أبي �رش�ج بعد ذلك،هل حّلت م�شكلتهم، �أم بقي �حلال على 
ما هو عليه؟ لكن �الأغلب �أن �رش�ج وح�شن ما ز�ال يف �ل�شجن مثلهما مثل �أّي �شجني �آخر، بينما 
عائلتهما تعود �إىل طبيعتها يومًا ور�ء يوم: �شلمى عند جدتها ت�شتمع �إىل ق�ش�شها وحكاياتها، 
�لعمل �ملنزيّل حتى تن�شى، و�الأب  �أكو�م  �لبيت، و�الأم تدفن نف�شها بني  �إىل  �لعمل  و�شعاد من 
ما بني �ل�شيا�شة و�لتجارة و�لتفكري، حتى جاء ذلك �ليوم: مر�شت �جلدة وتعبت. جل�س �البن 
وزوجته و�شعاد �إىل جانبها، و�شلمى ماز�لت نائمة يف �لغرفة �لكبرية، لكن )رحياًل( طلبتها. 

�أ�رشعت �شعاد ونادتها:هيا �نه�شي. جدتي تريد �أن تر�ِك.
وعندما �أ�شبحت �حلفيدة �لكربى �إىل جانبها، تبللت عينا �شلمى بالدموع ثم بالكاد قالت:

جدتي، ما بكِ؟ �أخربيني، هل تتاأملني؟ دعينا ناأخذِك �إىل �لطبيب. -
�أنا ال �أحتاج �إىل طبيب. ال تخايف فاأنا ال �أتاأمل. -
لكن ماذ� بِك �إذ�ً يا جدتي، �أرجوِك قويل يل. -
ال �شيء يا �شلمى، ولكن يبدو �أن ��شمي لن يفقد معناه، وقد �آن �أو�ن رحيلي. ال تن�شي  -

�الآن.  بعد  �لتلفاز فال جتعليه ي�شمت  و�أما  بعدي،  و�لتلفاز من  بال�شورِة  تعتني  �أن 
دعيه يحكي لِك ق�ش�شًا عني.

وذهبت رحيل ب�شمت على غري عادتها هذه �ملرة، وما ز�لت حفيدتها تذكرها حتى وجدت 
�شعاد يومًا ورقًة مطوية �إىل جانب كتب �شلمى قد كتبت فيها تقول: من عطر �لنار �إىل رحيل. 
�لربتقال معهن.  �الآن هناك تقطفني  �نِك  �أعلم  �شيء.  ��شمع �شوتِك كل يوم من �شوت كل  �أنا 

�شاأتذكرِك يا جدتي �حلبيبة د�ئمًا، يا جتاعيد �ختزلت حكاية �شعِب باأكمله!
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حنني: طفلة الصمود
حتت ظالل �أ�شجار �لزيتون �مل�شتديرة، وبني �أزهار �حلَنّون و�لع�شب �الأخ�رش، كانت 
�ل�شم�س  �إىل  تنظر  كانت  �الأخ�رش.  �لر�شام  ودفرت  �لبني  بقلمها  متم�شكة  حنني  جتل�س 
�ملتالألئة يف �ل�شماء تارة وتارة �أخرى �إىل هناك، �إىل �الأمام حيث كل �الأحالم �جلميلة، 
حيث �حلّب و�ل�شوق و�حلنني، حتتار ماذ� تر�شم يف دفرتها �ل�شغري. دون �أي تفكري ر�شمت 
ما كانت تنظر �إليه، �شي عجيب حدث د�خل قلبها �ل�شغري جعل قلمها ينرث �أ�رش�ر�ً. كانت 
�لعيون بلمعانها، وجدر�نًا �شلبة  بّر�قة تبهر  تر�شم على �شفحات دفرتها قبة �شفر�ء 
�شاخت، ومل تتعب من حملها، و�أ�شجار زيتون مباركة رف�شت �أن تفارقها، و�أنا�شا طيبني 

يرنون �إليها.
كل ذلك �حلب �لكبري كان د�خل قلب حنني �ل�شغري، �لطفلة �لتي مل تتجاوز �لتا�شعة 
من عمرها. زرعت لفل�شطني وللقد�س �ل�رشيف كّل �حلب و�ال�شتياق كباقي �أطفال �لوطن 

�لعظيم.
�شاألتها �ملعّلمة: ما هذ� �لذي تر�شمينه يا حنني؟ 

�إنها �لقد�س يا معلمتي �لفا�شلة. -
رغم �شغر �شّنك، �إال �أنك طفلة ذكية. نعم، �إن حب �لوطن �أجمل بكثري. -
مل ال نذهب لزيارتها يا معلمتي، فاأنا م�شتاقة لها كثري�ً؟ -
�شنذهب، فها نحن نطالب بها، ولن نياأ�س طاملا كان هناك قادة  - قريبًا جد�ً 

نفتخر بهم.
مل ال نذهب �الآن؟ -
هذ� م�شتحيل، فالعدو مينعنا من ذلك، وقد �أقامو� ذلك �جلد�ر �ملرعب ليعزلوها  -

عنا، ونحن ننتظر حتى يتحقق �لقر�ر.
ال باأ�س نذهب �أنا و�أنت و�أبي وباقي �لطلبة ون�رشبهم حتى يهربو�. -
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رّدت �ملعلمة مبت�شمة: �أنت فتاه قوية! حفظك �هلل ورعاك. لكن تاأكدي �أننا ب�شربنا 
و�إر�دتنا وعزمنا �شننت�رش.

ح�شنت حنني ذلك �لر�شم بقوة و�أغم�شت عينيها �ل�شغريتني متمنية �أن يتحقق ما 
قالته �ملعلمة. وبعد �أن عادت �إىل �ملنزل جل�شت قرب جّدها، و�أطلعته على ما ر�شمت، 

فقبل ر�أ�شها وقال: بارك �هلل فيك. �إنه �أجمل ر�شم على �الإطالق.
وبينما كانت جال�شة د�ر حو�ر بني عمها �أحمد وجدها.

�أحمد: ما ر�أيك بالقر�ر �جلديد �لذي �تخذه �لرئي�س يا �أبي؟
�جلد: �إنه �حلق �لذي طالب به �أهله.

�أحمد: ترى هل �شيو�فقون على هذ� �لقر�ر يا �أبي؟
�جلد: و�إن رف�شو� �شنعيد �ملطالبة بحقوقنا مرة ومرة ومرة �أخرى. لن نياأ�س حتى لو 

كان على ح�شاب �أرو�حنا، فنحن �أ�شحاب �لق�شية.
�أحمد: حفظ �هلل رئي�شنا وحمى �أبطال هذ� �ل�شعب �لعظيم.

�لرئي�س  �ألقي  حني  �لنا�س  عيون  يف  بالفرح  �ملمزوجة  �لدموع  ر�أيت  هل  �أحمد: 
خطابه �أمام ماليني �لب�رش يف هذ� �لعامل؟

�جلد: يا �هلل، �إنها حلظات يعجز �الإن�شان عن و�شفها؟
حنني: عم تتحدثون يا جدي؟

�جلد: عن �لقد�س. �أمل تخربين �أنك تتمنني زيارتها؟
حنني: نعم يا جدي.

�جلد: ح�شنا، �إن �شاء �هلل �شيتحقق لك ما ترغبني.
لعمها: عمي، دعنا  قالت  تريد  ما  �أن حتقق  د�ئمًا  تتمنى  والأن حنني طفلة عنيدة 

نذهب �الآن، و�إن رف�شو� �أن نعرب فارفعني بيديك كي �أعرب �جلد�ر و�أنت �حلق بي.
قال �لعم متب�شمًا: وكيف �أحلق بك؟
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ه  حنني: )وبعد تفكري عميق( بال�شّلم؛ فلدينا يف �ملدر�شة �شّلم خ�شبي �شغري. ت�َشَلقَّ
�أنت وجدي و�أبي. حينها ندخل �لقد�س.

�لعم: )بعد �أن قبلها( �أنت ذكية يا حنني، حفظك �هلل، لكن �أمتنى لو كان باإمكاننا 
ذلك، �ذهبي يا �شغريتي للنوم.

�أن تنفذ  لكن تلك �الأفكار بالعودة �إىل �لقد�س مل تفارق خيال حنني، وعزمت على 
فكرتها للذهاب بكل بر�ءة دون �أي �إدر�ك للخطر �لذي ينتظرها هناك. ذهبت �إىل �ملدر�شة 

يف �ليوم �لتايل و�أخذت ب�شحبتها �ل�شّلم �خل�شبي �ل�شغري.
على  عازمة  منزلها،  من  �لقريب  �جلد�ر  �إىل  �شحبه  فا�شتطاعت  قوية،  فتاة  كانت 
�ل�شعود، معتقدة �أن �شلمًا �شغري�ً �شيمكنها من عبور جد�ر كبري. قلبها �ل�شغري ال يعرف 
�أن تر�ه دون �لورق،  �أر�دت  معنى �خلوف، وهي حت�شن بني ذر�عيها �ل�شغريين ر�شمًا 
لكنها قبل �أن تخطو خطوتها �الأوىل على �ل�شلم �خرتق �شدرها ر�شا�س �لعدو �للعني، 

ف�شقطت على �أر�س �لوطن �شاكبة دمها �الأحمر �لطاهر على تلك �للوحة. 
نامت بكل بر�ءة يف �أح�شان ر�شمتها �ل�شغرية، طفلة مل تتجاوز �لتا�شعة من عمرها. 
هي حاولت، وها نحن جميعًا باإر�دتنا وعزمنا نحاول حتى تعلو ر�ية �حلق، فهي لي�شت 

�لطفلة �الأوىل، ولن تكون �الأخرية من �شهد�ء فل�شطني حتى يتحقق �حللم.
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مذّكرات ذكرى
�أول يوم لدو�منا يف �جلامعة، و�أنا متلهفة  �أ�شبحنا و�أ�شبح �مللك هلل. هذ� �ليوم �شيكون 
جد� الألتقي باأ�شدقاء جدد، و�أرى �ملعلمني �جلدد و�أ�شعر باأنه �أجمل يوم يف حياتي. و�ل�شم�س 
�شاطعة هذ� �ل�شباح،  وقد تاأملت �رشوق �ل�شم�س رويد�ً رويد�ً. ما �أجمل �ل�شفق �الأحمر و�شعاع 
�ل�شم�س �الأ�شفر: �إنه يذهلني جد�ً. و�أنا ��شتيقظت �ل�شاعة �خلام�شة �شباحًا، وكنت ن�شيطة ومليئة 
بال�شعادة، و�الآن �شاأذهب كي �أعد �لفطور الأهلي.                                                                                            

بعدما تناولنا �لفطور ذهبت الأعّد نف�شي للذهاب �إىل �جلامعة، ومل �أكْد �أكمل �رتد�ء مالب�شي 
�إنه يدر�س �شنة حت�شريية. ��شمه حممد، و�أنا �عتربه  �إال بو�شول �بن عمي �لذي �شاأذهب معه. 
�شقيقًا الأنه در�س معي، يف �ل�شنو�ت �الأوىل من عمري، و�الأهم �أنه در�س �لثانوية �لعامة معي، 

وهو �الآن يدر�س معي يف �جلامعة نف�شها.
كان من ح�شن حظنا ونحن ن�شي يف طريقنا �إىل موقف �ل�شيار�ت �أنه مل ميّر علينا يف 
�ملدينة  �إىل  و�شلنا  وعندما  عند مفرتق طرق.  �شيارة  دقائق، حتى وجدنا  ب�شع  �شوى  �ل�شري 
توجهنا �إىل �جلامعة. هناك ��شتمتعت كثري�ً ومل يق�رش �أحد معنا، كان �أ�شتاذ ��شمه حممد لطيفا، 

وبادر �إىل م�شاعدتنا بكل �شي. 
�الآن حان موعد �لعودة �إىل �ملنزل، فتذكرت ونحن يف و�شط �لبلد �إن �أخي �الأ�شغر »�أيلول« 
بذلك.  ووعدته  �مل�شليات،  بع�س  معي  له  �أح�رش  �أن  �أيام  بب�شعة  �لدو�م  بدء  قبل  مني  طلب 
��شرتيت له �شب�شات وجلي و�شاندو�س فالفل من �ملطعم �ل�شعبي، و�أثناء ذلك ذهب حممد �إىل 

�حل�شبة كي ي�شرتي �خل�شار لعائلته. 
عندما �أ�شبحت جاهزة، ذهبت �إىل كر�ج �ل�شيار�ت. وبعد برهة عاد �بن عمي م�شعب من 
مكتب �جلو�ز�ت، الأنه كان يجهز جو�زه كي ي�شافر �إىل �الأردن كي يرى خالتي و�أخته غدير �لتي 
تزوجت مند عام ون�شف �لعام. يف �لطريق �شاألني عن تخ�ش�شي وما هو ر�أيي يف �جلامعة؟ 

فقلت:
ر�أيي هو �إنها جميلة وعندي هاج�س �أنها �شتكون �أجمل مع مرور �لوقت. -

عينيه،  يف  وظهرت  تغمره،  �ل�شعادة  وكانت  �ل�رشفة،  على  بلهفة  ينتظرين  �أيلول  كان 
وبخا�شة عندما ر�أى �الأ�شياء �لتي �أح�رشتها له. 

�أنا مرهقة جد�ً. كان نهاري متعبًا و�شاقًا. مند قليل ��شتمعت �إىل ن�رشة �أخبار �لثامنة على 
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قناة فل�شطني، وهم يتحدثون عن �أحقية وطننا يف �الن�شمام �إىل ع�شوية �الأمم �ملتحدة، وعن 
�أن �لرئي�س �شيبذل جهوده لتحقيق هذ� �ملطلب �ل�شامي. �إنني �أميل �إىل �أن تكون هذه �إ�شارة �أو 
ب�شارة لتحقيق ��شتقالل �لبالد و�إقامة �لدولة �لفل�شطينية �مل�شتقلة وعا�شمتها �لقد�س �ل�رشيف. 
لقد متّزقت �أو�شال �لبالد و�ل�شهول �خل�رش�ء �أ�شبحت �شاحبة وياب�شة، كل هذ� بفعل �الحتالل، 

فلعل هذ� يكون �حلل و�ملفتاح �ل�شحيح، الأننا يف هذه �الأيام نخطئ وال ن�شيب.

�ليوم: �ل�شبت، �ملو�فق: 9/3 ـ �ل�شاعة:8:45 م�شاء 
بعد قليل �شاأذهب �إىل بيت �أختي. لقد ��شتقت لروؤيتها كثرًي�. يف �شحى هذ� �ليوم ز�رتنا 
�جلارة �أم خ�رش، وكاملعتاد �أثناء �جلل�شة تناولنا �حلديث عن �ل�شيا�شة و�لوطن و�إ�رش�ئيل �إىل 
�أن و�شلنا �إىل �لو�شع �لر�هن �لذي مير به �لوطن و�ل�شعب باأ�رشه و��شتحقاق �أيلول. كاملعتاد 

�أبدت جارتنا �عرت��شها ور�أيها يف �خلالف �ل�شائد بني فتح وحما�س.
ال �أعلم من هو على حّق �أو على �شو�ب، وال �أ�شتطيع �مل�شاركة يف �حلو�ر، الأنه ال ميكننا 
�لتخلي عن �لنظر �إىل �أمي �أو جارتنا ومالمح وجهيهما �لتي توحي بحما�شة �حلديث وحر�رة 
لكنني  �لوطن،  جتاه  مب�شوؤولية  ي�شعرين  ذلك  كّل  �أغالله.  وفّك  �لوطن  حرية  باأهمية  �ل�شعور 
عاجزة عن �ملبادرة �أو عمل �شيء ب�شيط له، حتى لو كان ال يذكر يف �لتاريخ، من �أجل �أن �أ�شعر 
بالر�شا �لد�خلي عن نف�شي. لكنني يف كّل �شالة �أطلب من �هلل �أن ينور هذ� �لوطن بنوره، ويرفع 

عنه �حل�شار و�الأغالل. 
هذ� �أهم حدث �أثر يف نف�شي هذ� �ليوم بالرغم من �أنني كنت م�شغولة باجللو�س مع �أمي  

و�جلارة �أم �ألبي ند�ء �أخي �الأكرب، وكلهم ينادي: ذكرى.... ذكرى! 
�أوىل �ملحا�رش�ت. �شاأذهب كي  �أعلم ماذ� ينتظرين، و�شتبد�أ  �إىل �جلامعة. ال  غد� �شاأذهب 

�أح�رش حقيبتي �لتي �شاآخدها معي.

 �ليوم: �جلمعة، �ملو�فق: 2011/9/9 ـ �ل�شاعة �خلام�شة م�شاء
�ليوم يف �ملجمل ال باأ�س به، الأنه ك�شف �لربقع عن هو�ج�شي �لتي كنت �أتخّوف منها د�ئما، 
و�أخ�شى �أن حتدث معي. قال لنا �أ�شتاذ �للغة �الإجنليزية عن �أهمية �ملتابعة �ليومية للمادة حتى 
ال ترت�كم ب�شبب �لظروف �ملقبلة و�حل�شار و�نقطاع �لطرق. �شعرُت و�الأ�شتاذ يتحدث بوخزة يف 

قلبي كادت تقتلني، وبد�أت �لرياح تلعب ب�رش�ع �شفينتي.          
�أيلول. كان جال�شًا ومعه دفرت وقلم  �أخي  بينما كنت �شارحة يف هو�ج�شي، �شّد �نتباهي 
ويكتب، ف�شاألته ماذ� يفعل؟ فقال: �إنني �أكتب مذكر�تي مثلك متامًا. و�قرتب منني و�شاألني: ماذ� 
يعني ��شتحقاق �أيلول؟ وللحظات �أخذت �أتفر�س يف مالمح وجهه �للطيف وقلت: يا �أخي �إنه حق 
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�لفل�شطينية يف ح�شولها على �لع�شوية يف �الأمم �ملتحدة لت�شبح من �لدول �ملعرتف  �لدولة 
بها وحتمل �لرقم 194.         

قال: كنت �أظنه �شخ�شًا يدعى �أيلول تابعًا يف �ل�شجون �الإ�رش�ئيلية، و�أن �ال�شتحقاق يعني 
�خلروج من �ل�شجن، و�لعي�س بكر�مة.

 �ليوم  �ل�شبت: �ملو�فق 2011/9/10 ـ �ل�شاعة 10.00 م�شاء 
عمت �ملدينة مظاهرة كبرية، وكان �أخي �الأكرب معهم و�لتقى �مر�أة عر�فة قالت له وم�شت: 

�إن ��شتحقاق �أيلول يا بني قد ينجح و�لن�رش لنا.
ي�رشبونهم  و�أخذو�  منهم،  عديد�ً  و�عتقلو�  �ملتظاهرين  على  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�س  �نق�ّس 
ب�شدة، ويلقون عليهم �لغاز �مل�شيل �لدموع. كانت بينهم �مر�أة حامل مل ت�شتطع �لفر�ر، فاأجنبت 
�أربعة �أطفال �أ�شمتهم على ��شماء زوجها و�أخيها و�بن عّمها، �أما �لر�بع فعلى ��شم �أيلول الأنه 
يف  �إنه  �شنه.  �شغر  من  بالرغم  رجل  باأنه  و�شفته  لقد  جانبها.  �إىل  بقي  �لذي  �لوحيد  �لرجل 
�ل�شف �ل�شاد�س، وهو مثل حلم جميل �إن دّل على �شيء ف�شيدّل على �أن هذه �الأر�س لن متوت، 
تر�ب  تاأبه  ملا ي�شيبها حر�شًا عل �حلفاظ على  �أ�شبااًل ال  ينجبون  و رجااًل  ن�شاء  فيها  و�أن 

مملكتها.
�الأمل �شيختنق مرة  �أظّن  �أنا ال  �النت�شار كاأّنها �شتخيم فوق جباهنا.  ر�أيت بو�در  �ليوم 
�لعامل  �أ�شعر  مهمًا  خطابًا  �لرئي�س  �ألقى  �ملا�شي  �ليوم  يف  �لفل�شطينيني.  �شدور  يف  �أخرى 

باإ�رش�رنا �لذي لن يتوقف، وحظي باحرت�مه. وال �شّك يف �أن �لطريق �شوف يكتمل. 

�ليوم �جلمعة: �ملو�فق 9/30 ـ �ل�شاعة 9.30
�نطفاأت �شعلة �الإ�رش�ر لوهلة، و�لنار �لتي ت�شطرم يف قلبي تزد�د �حمر�ر�ً ووهجًا. �أنا ال 
�أعلم ماذ� �أكتب. هل �أدع �لدموع تتحدث �أم حرويف �لتي تبعرثت؟ �إنني �أقف حائرة �أمام هذ� 

�ملنظر وقفة توحي بالعجز. ماذ� �أفعل؟
�لرئا�شة مطروح على �لطاولة يف  �أم �مل�شاجني؟ م�شعى  �لروؤ�شاء  �أم  هل �الأيام �شتتحدث 
�أيلول  �أن  �إليها. ال �أعلم ماذ� �أكتب. �أظّن  �أو حتى من ينظر  دفاتر تنتظر من يزيل �لغبار عنها 
�أن يحني ميعادنا.  �إىل  و�ل�شاعات ونحن ننتظر  �الأيام  �شتم�شي  يليه. هكذ�  �لذي  ذهب وتاله 

هكذ� �شتم�شي �الأيام.
�ليوم �الثنني: �ملو�فق 10/10 �ل�شاعة 3.40     

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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عاشقة خلف الكواليس
�أ�شو�ت و جموع �أفزعت �الأ�شجار، �أجه�شت �لثمار، �شفار�ت �ملوت �لقادمة من �ل�شيار�ت 

�لع�شكرية، تق�ّس م�شجع �لرت�ب مثرية غبار �لوجع يف �شماء �الأزمة. 
ال ُتدخلو� �أمه عليه.  -

�الأ�شو�ت تتعاىل.
�لعتب مرفوع، فليلزم كل منكم �ل�شمت. �إنه �بني ملكي. �ألُق ح�شوره يل. �أمل جوعه  -

يل. �شالم روحه و�شجيجها يل.
�ملنك�رشة.  و�مل�شاعر  �لدعاء  على  ي�شتلقي  �لود�ع،  ميد�ن  �ل�شهيد  يدخل  �حل�شود.  تبتعد 

يتو�شاأ بالدموع �لطاهرة. 
يقول عمه: ال تدخلي يا �أم حممد. �حتفظي بعينيه �لقد�شيتني �ملخ�رّشتني ربيع زيتون. 

تذكريه جميال.
تنظر �إليه �الأم نظرة تختزل حجم �ملاأ�شاة وكاأّنها تقول: ��شمت �أرجوك! وبرعب �ملفاجاأة 
�أز�لت �لغطاء عنه خوف �إيقاظه، وببطء �ملوت وذهول �لقلب ك�شفت عن وجهه. من ميلك قدرة 
على لقاء �حلبيب نائمًا يف عا�شمة �ملوت، ال ميلك كفنًا �أبي�س، بل بع�س �رش��شف م�شت�شفى 
تكفنه مكتوب عليها بالعربية باأحرف ملتوية ككيدهم ومكرهم. بثقل يدين عليهما �ألف خوف، 
بابنها  �الأخري  �للقاء  بني  و  بينها  تف�شل  �لتي  �للحظات  م�شنقة  على  يتاأرجح  مقتول  وبحّب 

�لوحيد: �رشخة من قاع جبال �لهّم تهتك �شرت �جلرمية.
هذ� لي�س ولدي! -

تتاأمل �جل�شد �مل�شجى ثانية باحثة عن حممد �ليتيم �ملفقود منذ �أ�شبوع، وقد �أطلق �الحتالل 
�الأر�س من قبل جنديني من كتفي �شرتته  �لر�شا�س، و�شاهد �جلميع مر��شم جّره على  عليه 
�مل�شالخ  �إحدى  �إىل  تنقله  ع�شكرية  مروحية  ح�شور  �مل�شوؤومة،  �ل�شفحة  هذه  ليتلو  �ل�شتوية، 
�ل�شهيونية؛ لريجع بعدها يف ن�شخة ن�شف �إن�شان، ُمقتلع �لعينني حيث ��شتبدل مكانهما قطن 
�أبي�س، جمروح �ل�شفتني خمّلع �الأ�شنان منزوع �لب�شمة �ملالئكية، مبرتبة جرح  من �أعلى  �لذقن 

و حتى �أ�شفل �لبطن، ظاهر بو�شوح �أنه قد متت خياطته على عجل.
تتنهد، وتبكي طوياًل بانهيار وبال �شوت، فالكتمان ب�شاعة �لهزمية �ملظفرة، ت�شتجمع 

قو�ها تهذي: 
حممد؛ �أعتذر يا حبيبي عن هذ� �للقاء �لفج. تغريت مالحمك كثري�ً، لكن يدك د�ئمًا كانت  -

ت�شي بك. �أتذكر حني قلت لك �إنك �إذ� �شعت �شاأعرفك من ندبة يدك �لتي �شببتها لك؟ 
مو��شم �لزيتون و�لعودة، �ل�شرب بي كافر، و�لر�شا فجر هذ� �مل�شري، ��شتغفر �هلل من كل 

حزن و�شيق.
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�أثو�ب ن�شاء �لقرية؛  �أنا �ملر�أة �لتي خاطت  �إليه:  ثّم ت�شمت قلياًل ثم تو��شل حديثها �رش�ً 
لت�شري طبيب �أمك و�لعامل، من خاط جر�حك بهذه �لفظاظة، وعندي �ألو�ن �حلرير و يد�ي ت�شققتا 
ات و�الإبر؟ من �نتهك حرمة ج�شدك  من زينة �لن�شاء؟ هل هي خطايا �لقما�س �إذ متّزقه �ملق�شّ
خفق  �أنزل  �لذي  �هلل  ومعاناتي؟  �نتظاري  برحم  تربى  قد  و  �شعورك  جوف  �أخذ  من  �ملكرم؟ 
قلبك يّف �قتلعه بهذه �لهمجية؟ يف �أية زنز�نة حقود �شُي�شجن ثانية لينب�س بالعد�ء؟ من ق�ّس 
�أ�شالعك و�طلع على �أ�رش�رك و�قتلع �لطهر  �ل�شاكن من �ل�رشيان �إىل �ل�رشيان؟ من �جتث �حلّب 
متاأ�شال كخيل عربي كان يجري يف م�شماري؟ �أر�هن على بره ب�شالة �لفجر يف �مل�شاجد؟ من 
زرع �لبيا�س �الأ�شود يف حمجر عينيك �للوزيتني �لربيعيتني كاأور�ق �لعنب �ملتقطرة نظر�ت 
ع�شق؟ حممد �ألن تنظر �إيّل بعد �الآن وقد ِحْكُت لك يف هذ� �ل�شتاء �شال حنان من �شوف �لفقر، 
�ل�رشعية  �أملي  �لعربي، و د��شت  �لركود  و�شمود�ً من وجع �ملقاومة؟ هل نق�شت ن�شلي رياح 

�لدولية؟
تد�فعت �جلموع لتختطف �ل�شهيد من بني يديها و�لكل يف حالة ت�شمر وذهول. ت�شبثت به 
�الأم. �شمت ج�شد�ً خاويًا من د�خله. �أرعبها �مللم�س، جلاأت �إىل �إغماءة قهر مرغمة على �لغياب 

يف ح�رشة �لرحيل.
 �شمم �لغز�ة على دفنه �رشيعا، فالكتمان و�لدفن �ل�رشيع لق�شايا �الأمة �نت�شار لهزميتنا، 

و�رشب نخب �لذل حد �إدمان �لطاأطاأة.
�لقدمية  �لفو�ني�س  بد�أت  �ملقربة،  نحو  ثانية  �جلموع  ت�شارعت  �لقرية،  عن  �لكهرباء  �نقطعت 

بالظهور على �شاحة �حلدث، لتكون مقارنة بني �أوجاع جيلني، يو�شدون �شهيدهم �لرت�ب.  
تدخل �جلنود يف �لتف�شيل �الأخري بو�شع �الإ�شمنت �مل�شلح على �لقرب. غادر �جلميع حتت 

تهديد �ل�شالح، فكان �حلزن مطارد�ً و�الأمان مهجر�ً يف �ل�شالم �الأخري.
�أم ثكلى هذ� �مل�شاء؟ تنظر يف �ملدى �لبعيد تخاطب �شور �لر�حلني على  من يوؤوي قلب 
�جلدر�ن. تدر�س مالمح �لوجه و�لذكرى يف حما�رشة و�حدة لالفتقاد. من ي�شتوعب هذ� �لزخم 
يف ف�شل و�حد للحرمان! تبحث عن خطو�ته على �حل�شري �ملتمزق قدمًا. تعود �إىل �ل�رش�خ من 
جديد وهي تتذكر حممد�ً بال حممد. تنهار من جديد. حتت�شنها �الآيات �ملنبعثة من ف�شاء �هلل. 
هو وحده يعلم تفا�شيل وجعها، وهو �شيقت�س لها، فال �أمل يف �لند�ء للجهاد من خارج �حلدود.
�أنت يف �رش�ييني عو�ء ذئاب وليل موح�س، وحو�س �شارية تتنقل   تنادي �بنها �ل�شهيد: 
نب�شاتي  يالحق  ذعر  �لوجع،  هوية  من  للتحقق  من�شوبة  ع�شكرية  حو�جز  بال  �أع�شابي  بني 
�مل�شتباحة حتى �لنخاع الآالمي و�أوهامي. كفاأر مرعوب �أتقوقع يف ج�شدي، �نح�رش يف ذ�تي، 
يف  �لغرق  لفتنة  �تقاء  �جلفاف  �إىل  �لهرب  علماين  بامل�شائب،  لطماين  �للذ�ن  و�جلزر  فاملد 

�لالمعقول و�لكفر بالر�شا.
�ليوم وهي يف حالة قر�ءة منتظمة ملالحمه، لت�شحو فجاأة على �شوت    مير �ليوم تلو 
�أم طريدة تبحث عنها قطعان  �إطالق نار و�رش�خ. تت�شاءل يف نف�شها: هل هو �جتياح جديد 



-79-

�الإجر�م؟ يتعاىل �لطرق على �لباب، ياأخذها بع�س �لفزع، و يتنف�س �حلقد يف �شدرها ورغبة 
�النتقام.

حملت �شكينًا و بهدوء �شاألت: من بالباب؟   
خالتي، �أنا مرو�ن �شديق حممد. �فتحي �لباب، �إنني مالحق.  -

فتحت �لباب �رشيعًا وكاأنها �شرتى �بنها ير�فقه ر�جعًا �إليها. كان �شوت �أنفا�شه يخرتق 
�ل�شكون، وعوده �لرقيق يكاد ينك�رش من وقع �ملالحقة �ل�رش�شة، وهو يحمل معه حقيبة متو�شطة 

�حلجم. �شحبته و�أغلقت �لباب.
خبئيني يا خالة. �حلقيبة يا خالة يجب �إخفاوؤها.  -

نظرت حولها ت�شتنجد باأّي �أمان فخطر لها خاطر: تعال يا مرو�ن يف بيت ماكينة �خلياطة.
جل�س �لقرف�شاء ورمت عليه بع�س قطع �لقما�س، وتركت �لباب �ل�شغري مفتوحًا حتى ال 
يثري �ل�شك، ثم خرجت على مهل من باب �ملطبخ �خللفي، وو�شعت �حلقيبة يف غرفة �لطابون، 

و�ألقت عليها روث �الأغنام �جلاف وعادت �رشيعا �إىل �لبيت.
��شتجمعت  بفتحه،  مطالبة  �لباب  خلف  من  و�ل�شتائم  �لفظة  �لطرقات  تد�فعت  قليل  بعد 

�أملها وغ�شبها، وبع�شبية �النتقام فتحت �لباب و�رشخت 5يف وجوههم:
نعم، ماذ� تريدون؟ حممد قتلتموه. مل يبق لدّي �أحد، فماذ� تريدون؟ -

�رجتف �جلنود رغم �أ�شلحتهم �لعامرة باملوت، لكّنهم دفعوها بهمجية من يقتل للت�شلية 
وياأخذه كابو�س غد�ة خوف مفاجئ، دخلو� �لغرفتني �لوحيدتني  فقالت لهم ب�شخرية:

�إياكم �أن تتوهو� يف �رش�ديب �الأمل و�لتوبة فلقد �أخلي �لبيت من مر�فقه �لع�شقية. -
نظر �إليها �أحد �جلنود، وكاأنه يرى بها لعنة، وبلغة مك�رشة قال لها: 

»�نت ت�شكت وال بفرِّغ �لر�شا�س بر��شك«؟ -
�شحكت: لقد فرغتموها قباًل، فاأنا ميتة مع وقف �لتنفيذ. وظلت تنظر �إىل �لنافذة حتى ال 
تخونها عني �لرجاء بالنظر �إىل بيت �ملاكينة. وبعد قليل تنهدت وقالت ب�شوت ملوؤه �لر�شا و 

�ل�شكر:
�حلمد هلل خرجو� بفظاظة دخولهم، وكاأن �لهلع يطاردهم؛ ف�شالحهم م�شّوب �إىل �لعتمة  -

و�لظل �ملا�شي خلفهم. خفافي�س ر�د�ر حياتهم �لقتل، لكنهم بغ�شب �هلل د�ئما يرتطمون 
ويت�شاقطون يف ذل معي�شتهم نحو �حلياة نحو �ملوت مقهورين ورّب �لكعبة. 

�لباب و�أحكمت قفله، وخرج مرو�ن وهو عاقٌد حاجبيه، وكاأنه ي�شّق طريقه نحو  �أغلقت 
�لغمو�س  ب�شياغة هدف ثابت. 

�آ�شف يا خالة، عر�شتك للخطر.  -
نظرت �إليه بحنان متعب، وكاأنها تتو�شم فيه �إ�رش�قة حممد:  -
ال تعتذر و �إال �شلمتك لهم، و تب�شمت بهدوء �حلزن �لرقر�ق من �لطهر. -
يجب �أن �أخرج �رشيعًا.  -
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�إىل �أين و�جلنود ما ز�لو� يف �لبلد؟ -
 يجب �أن �أحتّرك.  -
مرو�ن قل يل ما بك؟ وملاذ� ت�رّش على �خلروج. �إن كان هناك �أمر فقله.  -
ال �شيء يا خالة، لكن حتى ال تتوّرطي معي �أكرث. -
وحّق من �أبدع يف جبينك ر�شم �ل�شجود، هناك �أمر �أنت تخفينه. -
حلفتني مبن ال �أخون حّق جالله، معي يف �حلقيبة حز�م نا�شف يجب �أن �أو�شله �إىل  -

��شت�شهادّي ينتظرين على م�شارف �لقد�س. 
وهل �شتخرج و�أنت مالحق يا بني، و�لبلد مطوقة؟ -
�شاأحاول و�إن كلفني ذلك حياتي.  -
��شمت مرو�ن، فاأنت ال تعلم  كيف جتاهد �الأمهات خلف �لكو�لي�س بعد �لرحيل. لدّي  -

فكرة �أف�شل من فكرتك. 
�حلقيبة  - �شلمت  قد  �الأوىل  �لفجر  خيوط  مع  �أكون  �أن  يجب  خالة.  يا  �أ�شعفيني 

لال�شت�شهادي و�ألب�شته �حلز�م.
�شوف تلب�شني �حلز�م يا مرو�ن، و�أنا �شاأخرج لنرث قلوبهم �ملح�شوة �شو�د�ً.  -
م�شتحيل يا خالة، ماذ� تقولني! -
�أنا �عرف �شو�رع �لقد�س، ومو�قف �ل�شيار�ت فيها، ويل رباطة جاأ�س وت�شليم.  -

قال برجاء �مل�شت�شعف: لكن يا خالة! 
�أرجوك. �أريد لقاء حممد هذ� �ل�شباح.  -
لكن.. -
هات يدك �أقّبلها. �أرجوك. ��شتقت لل�شكون بني يدي �الإله. مل يعد يل على �الأر�س �شكن،  -

لكنني ل�شت م�شافرة، فاأنا �شاأزرع نف�شي �أ�شالء يف هذه �الأر�س.
يا خالة، �الأمر �شاّق عليك.  -
مرو�ن، يكفيني �أن �أتذكر حممد�ً بال عينني، و�شتجدين مهرة عربية �أ�شيلة جتري نحو  -

�لقد�س. 
�أطرق قليال ثم قال: ح�شنا. حفظك �الإله يا �أمي. 

�هلل ما �أجمل هذه �لكلمة. ��شتقتها. �فتقدتها. نادين ثانية بها يا مرو�ن. -
�أمي.. �أمي. -
هيا مرو�ن، فلتكن �لطاعة لالأم.  -

�ألب�شها �حلز�م �لنا�شف �ملفّخخ بكميات من �ملتفجر�ت و �مل�شامري، ودموعه تغمر وجهه 
ر�أفة و�أملا لهذه �لعا�شقة �ملقتولة بتهمة �لوطن. �بت�شم لها وقال: هناك �رشط الإمتام �ل�شفقة 

هذه يا خالة، ولن �أدلك على طريقة �لتفجري حتى تعديني. 
تف�شل. �أنا مهاجرة يا مرو�ن، ولن يهمني �شيء. -
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�أخاف �أن تخلفي �لوعد.  -
�بت�شمت: �أنت تدبر ملزحة يا مرو�ن. تكلم! 

عندما ترين حممد�ً عند مليك مقتدر، وترين �جلنة، ال تن�شينا من �ل�شفاعة، و�إال نق�شت  -
�التفاق معك. 

قالت ب�شحكة �لو�ثقة �ملقدمة على جمد: ال تقلق. �إذ� ما تقبلني �هلل �شهيدة عنده.
خالة، �إن لل�شهيد كر�مات. �إن �هلل يغفر له مع �أول قطرة من دمه.  -
و�أثر �ملوت كوخزة ب�شيطة. �إنها جتارة ر�بحة. يا �هلل، عليك حويل و�عت�شامي.  -
�الأمر: هناك كولونيل كبري يف �حلافلة هو من مت نقل  - �أكن الأقول لك هذ�  خالة، مل 

قلب حممد �إليه.
ماذ� تقول؟ �شاأقتل حممد مرتني؟ -
كال بل عليك �أخذ قلب حممد �إليه حتى ال يظّل م�شجونًا يف �شدر قاتل. عليك حتريره!  -

خرب عاجل: �لقناة �الإ�رش�ئيلية �الأوىل ـ عملية �إرهابية متت �شباح هذ� �ليوم يف �لقد�س 
من قبل �نتحارية. مل ُتعرف بعُد معرفة هويتها، ر�ح �شحيتها كولونيل كبري وجنود وجمند�ت 

من �جلي�س.
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كّف عدس

خلود موسى الدرابيع
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كّف عدس
لينذر  يدوي  �ملرتفع  و�شوتها  �مل�شت�شفى،  نحو  م�رشعة  ت�شري  �الإ�شعاف  �شيارة  كانت 

�جلميع، وكاأنه جاء يقول: �ف�شحو� �لطريق. يريده �أن يبقى على قيد �حلياة!
�أما هي، فجل�شت �إىل جو�ر ر�أ�شه تر�قبه ب�شمت، وتتاأمل تلك �لق�شمات �ل�شاكنة بهدوء، ويف 
و�أنفه فيموت،  �لعبوة عن فمه  �ل�شعيفة، ومتنت لو بيدها تنزع تلك  ذ�تها ر�حت ت�شّب ذ�تها 

وتنتهي مبوته ماأ�شاتها وكابو�س رعبها �إىل �الأبد.
نظرت من نافذة �ل�شيارة �مل�رشعة �إىل كل �الأ�شياء �لتي متر بها يف حلظات: �إىل �الأ�شجار 
على جنبات �لطرقات، �إىل �لنا�س و�إ�شار�ت �ملرور، وو�جهات �ملحالت و�لدكاكني، و�ل�شيار�ت 
�ملارة، حيث ال تلبث هذه �الأ�شياء �أن تختفي عن زجاج  نافذة �الإ�شعاف لتحّل مكانها �أ�شياء 
لتنعتها  غا�شب،  وجه  عن  و�أ�شفرت  بحزم،  �نت�شبت  قد  جميعاآ  �أنها  لها  خيل  جديدة.  �أخرى 

بالغبية �ل�شعيفة، فاأ�رشعت يف ��شطر�ب ت�شرتجع ما حدث معها قبل ثو�ن معدود�ت:
كان كعادته ي�رشخ. يك�رش كّل �شيء، وي�رشب بيده كل ما حال بينه وبينها، لت�رشع هاربة 
خائفة تبحث عن �أ�شياء تد�ريها عنه، �أو تدفع عنها بع�س �ل�رشبات دون �أن تعرف ـ كالعادة ـ 
ما �لذي يغ�شبه حتديد�ً. ويف رعب، كانت حتّدق يف تلك �لع�شا �لتي ال تكاد تفارق يديه، وتبكي 
بحر�رة، وت�رشخ: »حّل عني« باأعلى �شوت، وتتمنى لو �أن �لعامل كّله �أمامها لرتك�س هاربة 
�إىل نهايته. لكنها وجدت نف�شها يف تلك �لز�وية �للعينة من �لبيت، حيث يحدث د�ئمًا كّل �شيء.
وقفت هناك مذهولة مرعوبة، ت�شرتجع يف حّدة �رشيط �ليوم: »و�هلل ما قلت وال كلمة! وال 

طلعت بره �لباب! وال لعبت بامل�شاري! وال حتى �أجا لعندي حد�!«
كان يتجه �إليها، ي�رشخ وي�شتم ويتوعد، ويتفوه بكلمات مل تفهم منها �إال »لي�س«. ودت لو 
متتلك جر�أة لت�شال: »لي�س �شو«؟. »طْب مّلن تعرف مل ت�رشب؟« طب مل هو غا�شب؟ طب بلكي 
م�س ذنبي �أنا«؟  �أما هو، فجنونه يف �أكمل مر�حله �الآن، ويف عينيه  �رشٌّ ال يزول قبل �أن يتّم 
�مل�شهد وينتهي على ج�شدها �ملنهك من �شدة �ل�رشب و�الإعياء، ويرتك ب�شمات زرقاء وكدمات 

ال تهد�أ حتى تتجدد!
تو�شلت �إليه قبل �أن مي�ّشها، فز�د غ�شبه، و�رتفع �رش�خه، فر�حت تبكي يف �شمت وعرب�ت 
وجهها تفي�س �أملًا وتو�شال. ور�حت ت�رشب نف�شها بنف�شها وبكلتْي يديها. كانت تكّرر �ل�شفع 
على خديها �لهزيلني، وت�شّد �شعرها كلما ر�أته يقرتب، وت�رشب ر�أ�شها باحلائط، لكنها مل تتفّوه 
بكلمة، الأنها �إن فعلت ف�شيبد�أ هو يف �رشبها دون رحمة. ثّم �شقطت جاثمة على قدميه تقبلهما 

كي يرتكها.
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كانت على ��شتعد�د تام لتقبيل حتى حذ�ئه للخال�س، فال �شيء يهمها �إال �خلال�س. جل�شت 
على ركبتيها و�أمالت ر�أ�شها، مت�شك بقدمه دون �أن تنطق بحرف و�حد. كان عليها �لبكاء، فقط 
�لبكاء، وكان عليه هو �إن يفهم! لكنه هذه �ملرة مل يفهم، بل �شقط جاثياآ على قدميه هو �الآخر.

كانت يده تلت�شق ب�شدره ب�شدة. و�زد�د �حمر�ر وجهه لدرجة �ل�شو�د. وبد� و��شحًا �أنه يعاين 
من �أمل �شديد. ر�ح ي�رشخ: »�شاعديني«! �أما هي فنه�شت يف ذهول ور�حت تر�قبه وترجتف.

�أنها فر�شتها  �أو هي باالأحرى مل تنتبه �إىل  مل تفكر يف �شيء �آخر، �شيء �أحادي �لطرف. 
�أ�رشعت  تفكري  ودون  �الإ�شعاف«!  »�الإ�شعاف...�طلبي  يقول:  وهو  و�شمعته  للهرب،  �ل�شانحة 
وطلبت �الإ�شعاف كما طلب. »ماء �أح�رشي ماء«، ويف تلقائية تامة كانت ت�شب �ملاء يف حلقه 
وعلى وجهه، ومت�شح بيدها �ملبللة على جبينه �مللتهب، �إىل �أن ملع يف ر�أ�شها ذلك �ل�شوؤ�ل: ما 
�أن  بعد  بيدها  �ملاء  ورفعت  بحزم،  و�نت�شبت  �أخري�ً،  لنف�شها  و�نتبهت  �نقده!  �أنا  �أفعله؟  �لذي 

�شعرت �أّنها قوية �الآن، وهمت باأخذ �ملفتاح من جيب زوجها �لذي ي�شارف على �ملوت.
من  ذهبية  منحة  �أ�شاعت  �أنها  لها  لتثبت  �الأحد�ث جتري،  و�أ�شبحت  تبّدل  �ملوقف  لكّن 
�لقدر للخال�س، وال ميكن لهذه �ملنحة �أن تتكّرر مرة �أخرى، فقد �أ�شبحت �شيارة �الإ�شعاف �أمام 

�ملنزل �الآن.
كنت  و�إال  �رشيعًا،  بنا  بات�شالك  �شنعًا  �أح�شنت  تخايف!  ال  الأجله.  قلقة  باأنك  »يبدو 

�شتفقدينه«.
هم�شت لنف�شها قائلة: �للي بدري بدري و�للي ما بدري بقول كف عد�س. غري �أنها جتربة ال 
�إر�دية. ثنت ر�أ�شها وعادت حتدق يف زوجها ذ�بل �ملالمح، �لتقت عيناهما، برهة فاجاأها بريق 
غريب ينطلق من عينيه، بريق م�شحون مب�شاعر �شتى: �ألفة وحمبة و�شعور بالذنب وندم عميق ال 
قر�ر له، ت�شمرت عيناها نحو وجهه �حلزين، جذبتها ��رش�قة مل تعهدها لفرتة طويلة، ور�ودها 
�إح�شا�س غريب باأن �ِشْفَر معاناتها ُيطوى �شفحة تلو �أخرى لتحل حملها �شفحة جديدة مو�شاة 
�أمام  �أنامله ب�شوق غريب، ولهفة غامرة وترءة  لتلتقطها  �أناملها  �متدت  باالأمل و�مل�شاحمة.. 

ناظريها يف تلك �للحظة ُحلٌم بد�أت بر�عمه تتفتح و�شط ركام من �ملو�جع و�الأحز�ن.




