
 
 عىض سعىد عىض 

 
 
 
 
 

 

  (1)وٌزهز انقُذول
 

 رواٌــــــــت 
 
 
 
 

 من منشورات اتحاد الكّتاب العرب 

7997 

                                                           
القندول: نبات الواحدة قندولة وهي ُجنينة شائكة من فصيلة القطانيات منبتها  منطقة البحر المتوسط،  (1)

ي الشرق لها زهر أصفر رائحته زكية، قوية بأغصانها وأشواكها، سياجها متين وحصين، تكثر ف
 األوسط 
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 تصًٍى انغالف نهفُاٌ : أَىر رجا 

  

 
 الحقوق كافة 
ــوظـة  ــ ـف ــ  مـحـ

 التـحــاد الـكـتـّاب الــعـرب
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 اإلهــذاء 
 إنى انىطٍ انذي ٌضى خًست وأيهى . -
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 فـاتحت انزاوٌت:

 
 
تٍٍُت ويًهت، فهٍ تقُعًُ أَها خارج األسز نٍست رائعت، ٌكفً يتعت يهًا وصفت انحٍاة بأَها رو 

يشاهذة األحذاث أيايُا وانًساهًت بصُاعتها، ٌكفً أٌ انىاقع انخارجً ٌخضع نقىاٍٍَ انحزكت وانتطىر، 
 وٌحًم فً طٍاته كم ٌىو جذٌذاً .

 

 عًز يحًىد انقاسى  

 " أبى عباٌت "  
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 تًهٍذ:

مثؿ انيداـ جدار كبير، ونيار تعرى مف ضيائو، وليؿ لبس ثياب حداده، كاف 
سفره في سجؿ الخالديف، يـو كتب ممحمة الحب والتوحد بالتراب والوطف، فبقي 

 صورة رائعة في أعيف الصغار، وغارًا عمى جبيف الوطف. 
كاف مف الصعب أف يغمض جفنيو دوف أف يحقؽ ىدفو، فبعد انطبلؽ 

أجؿ أف تبدأ، لـ يعد يخشى الموت. فاألفكار االنتفاضة، التي دفع حياتو مف 
العظيمة كانت بحاجة إليو، فاإليماف ال يكفي لتحقيؽ النصر ... إنو اليد القوية 
التي احتضنت األسرى، رفعت معنوياتيـ، ألف ىزيمة الروح أشد إيبلمًا مف ىزيمة 

 المعركة. 
فمف بيف آالؼ الشيداء، ستبقى قمة معروفة، فقد أزالت الريح والمطر ويد 
اإلنساف الصور المجممة بالسواد، استقبااًل لدعوة فرح أو لوضع غيرىا، لكف ستظؿ 
ىناؾ نجـو تضيء، حتى لو مسحت األكؼ صورىا وأسماءىا، فقد صارت جزءًا 
مف التاريخ والحياة. أحد ىؤالء العمالقة في تاريخنا عمر محمد محمود القاسـ " أبو 

و الصييوني إحدى وعشريف سنة، رفض خبلليا عباية " الذي ظؿ في سجوف العد
كؿ ألواف المساومة، عرضوا عميو أف يكوف مواطنًا إسرائيميًا وخيروه بيف البقاء في 
القدس أو السفر إلى إحدى دوؿ أوروبة أو أمريكا، فاختار السجف بيف رفاقو، 

 رفض حريتو الشخصية مقابؿ المساومة. 
إنو المثقؼ الذي فاضت ذاتو وروحو عطاء لرفاقو، قاد تيارًا ينادي بالعودة 
إلى نواة الصراع وتفجيرىا، وقؼ كالطود يشد أبناء القدس وغيرىا مف مدف الضفة 
الغربية لمتنظيـ، طارده العدو، دورياتو انتظرتو في كؿ مكاف يمكف أف تجده، 
اضطر لممغادرة ليقنع القيادة بأف ساحة الصراع غربي النير. شد الرحاؿ في ليمة 

ثامف والعشريف مف تشريف األوؿ سنة ثماف وستيف وتسعمائة وألؼ، اصطدـ ال
بكميف وىو في طريقو لمتمركز في مرتفعات راـ اهلل والقدس، قاتؿ حتى نفذت 

 ذخيرتو، دخؿ السجف ولـ يخرج منو إال بعد أف توقؼ قمبو الكبير .
  ، اشتعمت القدس، ففي الجباؿ العالية، وفي السماء الواسعة، تراءت نجـو

تأمميا الناس وىـ يبتسموف، شاىدوىا ىناؾ فوؽ المرتفعات متألقة، تستقبؿ 
عروسيا مع بدايات حزيراف، وقد عرؼ منيا عز الديف القساـ وغساف كنفاني 
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وعبد الكريـ الكرمي " أبو سممى " وناجي العمي.. الذيف وقفوا باستعداد الستقباؿ 
عاـ تسعة وثمانيف احتضنوه ووضعوه  نجـ ىائؿ جديد، ففي يـو الرابع مف حزيراف
 وسطيـ، وىـ يزغردوف مبتيجيف بإنضمامو .

وىاىـ يشكموف دائرة ىناؾ فوؽ جبؿ المكبر والطور وحي الشيخ جراح 
والعيسوية والعيزرية والمسجد األقصى وكنيسة القيامة، حتى الودياف المحيطة 
بالقدس مف جياتيا الثبلث، أليبت وادي جينـ، وارتفعت ألسنة نيرانيا تشكؿ خندقًا 

 يرد عنيا كؿ شر. 
حتى الطبيعة تألمت وفاض حزنيا، ولوت األشجار أغصانيا، ففي ذاؾ 
المساء القرمزي ودعت شجيرات القندوؿ زىورىا الفواحة، مستعدة لربيع جديد، 
لتكوف فيو أشد بأسًا، وقد تعممت درسًا في الحياة، فقد أقسمت أف تبدأ عطاءىا 

بكر، لـ تحزف فقد أعطت خبرتيا لؤلطفاؿ الذيف صاروا مثميا ذوي القادـ بوفت م
جذور قوية ومخالب وأشواؾ ورائحة ذكية، حتى باتت التميز إف كانت ىي 

 القنديمة، أـ ذاؾ المقاـو لكؿ عوامؿ الجفاؼ والمحؿ والموت.
لـ تكف القدس الوحيدة التي ودعتو، مدف أخرى عربية عرفتو، ولعؿ دمشؽ  

أىميا، فمـ تكف محطة وواحة كغيرىا مف واحات العرب، ولـ تكف وصاؿ الرغوة 
كغيرىا مف الفتيات، إف حبو ليما يجسد حب اإلنساف لوطنو وحبيبتو الحب 
الصادؽ، الذي ال يعمو عميو إال حبو لمسقط رأسو، وليذا كاف زاد الشاـ كافيًا، مّده 

، التاريخ، الحاضر، بذكريات رائعو حتى لحظة استشياده. دمشؽ الممة، اإلنساف
 الحياة بكؿ ما فييا، فما أجمؿ أف يكوف لئلنساف وطناف أحدىمًا دمشؽ!

أخيرًا فقد حافظت عمى الحقيقة بالقدر الذي ال يتعارض مع اإلبداع، وأنا ال 
أعتبر الرواية وثيقة ضد عدونا الصييوني فقط، بؿ تعمـ أجيالنا القادمة وتثقفيـ 
وتوضح ليـ الكثير مف مواقؼ العدو ونظراتو المتغطرسة تجاىنا، وذاؾ الصراع 
المتغمفؿ حتى أدؽ الشراييف واألوردة، فالعدو ليس كما صّور نفسو وال كما صّورتو 

 الدعاية العربية.. ربما تجد في ىذه الرواية ما يجيب عف ذلؾ. 
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 -الفصل األول -

 
 

وجيو كتمة بدأ النيار خطواتو عصبي المزاج، مغبر الثياب، منفوش الشعر، 
رمادية وصراخو رماؿ ثائره ىوجاء، مع أوؿ خيط نوراني بدأت الرياح غزليا، شيء 
كالمارد يرتفع، عامود مف الرمؿ والغبار يتصاعد بشكؿ لولبي وساحة دائرية تتسع 
وتضيؽ حسب قوتيا واندفاعيا، داخميا قوة جذب إلى األعمى واألماـ تدفع ما 
بطريقيا، تصؿ ىذه اليبوب إلى التمة، تندفع قوية عمى مراحؿ، العجاج الذي في 
األعمى يسير كالسيـ ليكوف فاتحة العاصفة القادمة المتسمقة التي تنتيي بنسمات 
حارقة، عند األبواب يذرؼ اليبوب دموعو، يدور دورات حمزونية مادًا ذراعو إلى 

النفوذ وسيناء الداخؿ ساكبًا رعافو متممسًا بأناممو الجدراف ممقيًا بثقمو ىاربًا مف 
سائرًا باتجاه النقب والسبع وغزة، أما البقية الباقية فقد غطت وجييا بستار تاركة 

 األسوار والحديد متجية إلى الشرؽ أو الشماؿ لبلنتحار. 
لـ يتوقؼ الغبار عند أوؿ ىبوب، ما أف انتيت أوؿ عاصفة حتى بدأت 
غيرىا بالطريقة ذاتيا، الرياح تعوي والصباح يجفؿ وتتكسر رموشو تحت أقداميا، 
يصيب الرماد ذاؾ الوىج المنبعث كعادتو مف الشمس، والذي ظف أف اليـو سيكوف 

 كغيره مف األياـ، وأف الصباح سيمبس حمة النور كالصباحات السابقة. 
تناغـ نباح أـ زوبعة مع اقترابيا مف السجف، زادت سرعتيا، دارت الغرؼ 

ة الخروج مف الفخ الذي نصبتو لنفسيا، انعقد واألقباء، حاولت بحركتيا الحمزوني
لسانيا حيف حجزت في  إحدى الزنزانات، كؿ شيء صامت. تذكرت قوتيا اآلتية 
مف عمؽ الصحراء، أرسمت رياحيا الخماسينية، بيتت ألوانيا، وانفجر سعاليا الحاد 
المترافؽ مع لفحات حارقة، وكما يسؼ المريض بعض أنواع الدواء، فقد تسممت 

 إلى الفـ، تّصر تحت األسناف، أشبو بطفؿ يمتيـ التراب. 
كاف ذاؾ الصباح غير عادي، أفاؽ السجناء، أضافوا إلى أحزانيـ حزنًا 
جديدًا، النيار مف بدايتو يبدو معتمًا، يقؼ سجف بئر السبع في مواجية الطبيعة، 

، واحدة تترؾ كومًا وأ خرى تمحوىا. تتجمع بجانبو أكواـ الرمؿ، تمر الزوابع كالغيـو
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تتسمؿ كمية مف الدقيؽ إلى غرفة السجف الكبيرة، اضطروا في كؿ ميجع إلى 
 نفض البطانيات والمبلبس المعمقة عمى الجدراف، ليجمعوا ذلؾ في دلو. 

أمضى عمر القاسـ ليمتو جالسًا في فراشو، عيناه تتنقبلف مف واحد إلى آخر 
أشبو بأـ تسير عمى مريضيا. السماء الواسعة أدركت الرياح قبتيا، شعر أنيا 
ضيقة، تيبط قميبًل إلى األسفؿ، الشمس التي تسمؿ شعاعيا ما ىي إال شمعة 
تشتعؿ وتنطفئ أماـ ىبوب الرياح، أحس بموجة مف الكآبة، فرد وجية عّؿ الكآبة 

 ترحؿ، عميو أف يكوف مرحًا ليترؾ انطباعًا حسنًا. ال يعرؼ لـ شعر بالضيؽ ؟
الخبر الذي وصمو عف ترحيمو إلى سجف جديد؟ أعميو أف أىو ىذا الصباح أـ 

 يظؿ حزينًا ويعود إلى ذاتو وذكرياتو، أـ يتابع حديثو عف الكوف والثورة والسجف؟ 
كانت السماء لوحة سريالية، فييا مف النجـو والكواكب وما يجعؿ اإلنساف 
صغيرًا أماـ الكوف الرىيب، نظر إلى األضواء الخافتة وتمؾ المشعة، نجـو ليا 
أشكاؿ مختمفة منحنية ومستقيمة ومتعرجة، وبعضيا ذات أشكاؿ ىندسية دائرية أو 
خماسية، قضى ليمو يدقؽ في تمؾ األشكاؿ، وما ترسمو القبة في نفسو مف فرح 
، إحداىا تبتسـ بطريقة غريبة  وتعطيو مف الحرية أضعاؼ ماحمـ بو، غازؿ النجـو

نجمة أخرى، فتؿ رأسو، وضع يديو عمى وتمد أذرعيا وتفتح فاىا، اقتربت مف 
جبينو، فركو بأصابعو حتى ذىبت الدوخة. نظر إلى األماـ حيث النير بمياىو 
الرقراقة قرب المخاضة، أخذ يرسـ طريقو إلى الداخؿ، إلى جباؿ القدس وراـ اهلل، 
إلى تمؾ الجباؿ الوعرة المسالؾ، التي تتناثر فييا الحجارة مف حجـو مختمفة حيث 
تشكؿ تضاريس قائمة بذاتيا، تفضي االرتفاعات إلى ارتفاع آخر أو إلى انحدار 
فيي مميئة بالمضائؽ، جباؿ عرؼ كتميا، تذكر الممرات التي وصميا والكيوؼ 
التي أختبأ فييا. أشعرتو إقامتو بضعة أياـ بميالييا بمسؤولياتو، ليؿ ال نياية 

يأة لئلطبلؽ، مف حولو تفعؿ لعتمتو، الحمـ لـ يفارقو، بندقيتو إلى جانبو مي
الحيوانات فعميا، أصوات دبيا وعراكيا، أصوات تجعمو منحفزًا. اعتاد ىذا الجو، لـ 

 يعد يثيره أو يخيفو، فكر مرات بمصيره، إذا جاء الجنود وطوقوه، ماذا يفعؿ ؟
مف أجؿ ذلؾ خبر الدروب وخرج في الميالي يبحث عف الطرؽ الوعرة، حتى  

بات يعرؼ كؿ شبر، اطمأف لوىاجمتو مجموعة جنود ألمكنة القضاء عمييا، ثـ 
االنحدار بسرعة والركض عبر الدروب المحنية والممتوية، التي لـ تعد يخشاىا 
يسير فوقيا وكأنو يسير عمى طريؽ مستقيـ آمف. في أحد األياـ جاءت طائرة 

جباؿ، مروحية، دارات عدة، نزؿ منيا سبعة جنود، ظموا ست ساعات يبحثوف في ال
بينما الطائرة مستمرة في مراقبتيا، جمد مكانو، أغمؽ قسمًا مف باب الكيؼ بحجر 
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كبير ولطئ في إحدى الزوايا ويده عمى الزناد، بعد أف وصمو حديثيـ وصاروا عمى 
أمتار منو، مروا وىـ يتحدثوف عف فدائييف أفمتوا مف أيدييـ، أطمقوا مخزف رصاص 

 تجاه الجزء المفتوح مف الكيؼ، وتابعوا سيرىـ. 
ابتعدوا فخرج مف المخبأ وأمضى ليمتو في العراء. تمؾ الميمة تشبو ىذه الميمة، 
القمر نصؼ رغيؼ، النسيمات تداعب شعره وتحرؾ بعض األغصاف الطرية، 

 تؤلألت النجـو واحدة تيمس في أذنو، أنا بانتظارؾ! 
والصباح، عف  سيرحؿ إلى النجمة، سيبحث عف الحمـ واألغنية والقمر والميؿ

الشمس الياربة  يشدىا مف جديمتيا قبؿ أف تستعيد فتوتيا، يتخمص مف العذاب 
اليومي، مف بكاء األغنية والروح، مف بكاء الصغار الذيف ظنوا بأف المقاومة حالة 
، نسي الجو الذي رتبو  وجد تعرضيـ عف سني مراىقتيـ، تكاثرت عميو اليمـو

 رفاقو في الميجع، الذيف أعمنوا عف رغبتيـ في المرح فغنوا: 
 

 الشمس عالناس تطل 
 

 وعم تعطٌنا أنوار 
 

 هذه الدنٌا فٌها علوم 
 

 فٌها جهل وأمٌة  
 

 فٌها ظالم ومظلوم 
 

 فٌها النفس البرٌة  
 

 فٌها سما وفٌها نجوم 
 

 تضوي الكرة األرضٌة  
 

 قالوا المً الغرٌبة 
 

 ما بتدٌر الطواحٌن 
 

 أنا وٌن وأنت وٌن
 

 باب البوابة ببابٌن  
 

 قفل ومفاتٌح اثنٌن 
 
 

 عالبوابة فً عبدٌن 
 

 اللٌل وعنتر بن شداد  
 

  سٌف ولمعه وبطارٌن
 

 وبطارٌن ولمعة وسٌف  
 

 وسٌفٌن ولمعة وبطارٌة 
 

استعاد الحمـ الذي اخترؽ جمجمتو، نظر إلى وجوه رفاقو، حاوؿ التخمص مف 
أسئمتيـ، الوداع مر وربما يغادر غدًا أوبعد غد عمى أبعد احتماؿ، أدار وجيو نحو 

 اليميف ثـ الشماؿ، لكف ما فعمو لـ ييـز القمؽ ولـ ينسو واقعو. 
احتفظ بشيء مف اليدوء، حدؽ في وجوىيـ التي أمطرىا ابتسامة ومحبة 
وفرحًا، ال أحد ينكر أنو رجؿ يحب الناس وقادر عمى استخبلص محبتيـ، ودفعيـ 
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عف عبارات يقوليا.. الميؿ مازاؿ في بدايتو والجميع ينظروف  لممحبة والػتآلؼ، بحث
 إليو وعيونيـ كميا دموع .

ىؿ يتابع حديثة عف الكوف الواسع ومافيو مف مجرات، ىؿ سيصدقوف كبلمو 
 ؟

 سألو سميـ الدوري :
ما فائدة اتساع الكوف يا رفيؽ، إذا كاف العالـ يبدأ مف ىذا المعتقؿ  - 

 وينتيي فيو ؟! 
ف األيدي التي ترتفع  في المظاىرات،  شعر أف الكوف ضار بحجـ الغرفة، وا 
ماىي إال عبلمات فرح باىت، وربما ىي التي تطوقو. اعتدؿ المدرس عمواف في 

 قعدتو وردد وىو ينظر إلى سقؼ البركس :
 ىؿ لنا برج في ىذا الكوف ؟ -

أحب أف ضحؾ شيخ البركس الذي انتابتو حالة وجد، إذ تذكر برجو وواقعو، ف
يدلي بدلوه، وىا ىو يطالب بمركبة فضائية قادرة عمى ثقب الكوف ونقميـ خارجو، 

 ما داـ ىذا العالـ غير معترؼ ليـ بوطف :
 أريد مركبة تخترؽ الكوف وتنقمنا بعيدًا عنو، وىناؾ نبني دولتنا ! -

" عظيـ ... عظيـ جدًا " رد عميو سميـ وىو يقيقو ويتمايؿ فمـ يعد يتمالؾ 
 نفسو مف شدة الضحؾ، وكأنو وجدىا واحدة لمتنذر منو، فعمؽ: 

أييا الشيخ الوقور مع احترامي الشديد لؾ، أي مركبة تخترؽ الكوف لـ  -
تصنع، ولف تصنع، فأي واحدة ستكوف ضمف ىذا الكوف وليس خارجو، وما 
حاجتؾ لبناء دولة .... آه، أييا المعيف تتيمـ وأنت عمى بعد أمتار مف نير 

ف، ىذا أنت تريد بناء دولة خارج الزماف والمكاف وتترؾ فمسطيف ألبناء الكمبة. األرد
 لماذا ال تقدـ ىذا اقتراحًا مكتوبًا إلى إدارة السجف ليفكوا وثاقؾ !؟ 

 عمؽ المدرس عمواف مبتسمًا :
وحد اهلل ياسميـ، الرجؿ لـ يقصد ىذا التفسير، فيؿ لمكوف خارج حتى  - 

 تجدىا قصية تستحؽ التعميؽ ؟
قاـ سميـ وقد استبدت بو روح التحدي والفكاىة وىو يرتدي منامتو القصيرة  

التي تصؿ إلى الركبة، بعد أف تمزؽ نصفيا السفمي وتيّرأت جوانبيا، فباف أسفؿ 
 بطنو، ضحكوا، إال أنو سخر منيـ بقولو: 
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 اضحكوا كما شئتـ فأنا ألبس زي أجدادي ! -
 ألرض :نظر إليو شيخ البركس وبصؽ عمى ا

أجدادؾ كانوا يعرفوف الذوؽ والخجؿ والخوؼ مف اهلل، استر جسدؾ وال  -
 تتشبو بيـ أييا الزنديؽ! 

، أنا زنديؽ ! -  طيب يامحتـر
إنؾ ال تعرؼ عف تاريخؾ سوى صورة مشوىة تقيس عمييا األخبلؽ والديف، 
ألـ تسمع ببعؿ الكنعاني ؟.. اإللو بعؿ الذي يتعيد األراضي البور ويسقييا 

 بأمطاره، والذي يرتدي زيًا إلى الركبة! 
 تمعثـ وىو يردد اسـ بعؿ بقولو :

 بعؿ ... بعؿ!  -
 لـ يجد ردًا مناسبًا فأضاؼ إلى ماقالو :

 بعؿ أبعد مف الجد الذي قصدتو، أليس كذلؾ ؟ -
وأنت أبعد ما تكوف عف المنطؽ، لـ تفيـ العالـ بعد ضمف جدليتو يا  -

 صاحب الحجة البميغة !
ضؿ الشيخ السكوت، لساف سميـ سميط، كما أف رفاقو في الميجع عمقوا ف

 تعميقات شتى نالت مف شخصو. قاؿ أحدىـ: 
 يعني ىو جدجد.. جدؾ ! -

ساد جو مف الضحؾ والمرح، لـ يمنع الدوري نفسو مف القيقية ولسانو مف 
التعميؽ، غشي وانقمب عمى جنبو، وكأف أحدًا أمسكو مف خاصرتو وكركره، الجميع 
يراقبوف، غشي وانقمب عمى جنبو، وكأف أحدًا أمسكو مف خاصرتو وكركره، الجميع 
يراقبوف حركاتو، تطمع إلى وجوىيـ، اقترب مف عمر وىمس في أذنو، ثـ أخذ يذرع 
الغرفة جيئة وذىابًا والكؿ ينظروف إليو يتيامسوف ويبتسموف بخفة ودالؿ، بحركة 

 ىستيرية وقؼ وسط البركس وقاؿ: 
يا السجناء وياشيخي البعيد عف المشيخة، أنتـ بيف جدراف سميكة، النقب أي -

جنوبكـ والبحر غربكـ والنير شرقكـ، أينما ذىبتـ فالسجف واحد، إخوانكـ ما زالوا 
متخمفيف عف الركب، اليـو خمر، ولـ يصموا إلى الغد، وقد يتوقؼ الزمف عند 
أقداميـ العارية، ما داموا يشربوف " سـ الياري" ويركبوف حمير أوروبا، يشووف لحـ 
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 حيواناتنا! 
 آه يا صديقي سميـ أراؾ مصرًا عمى فتح جروحي في لحظات وداعي..... -

 تدخؿ أحد السجناء، أوقفو عف الكبلـ بقولو: 
 أنت يا سميـ الدوري، أييا المجنوف، باهلل تعيرنا سكوتؾ.  -

 قيقو وىو يدندف بكممات بذيئة ثـ قاؿ :
ىؿ تضمف النتيجة! فأنا إذا أعرتكـ سكوتي فمف يبقى سوى  سأفعؿ، لكف -
 الكبلـ.

ارتفعت الضحكات ثانية والمست شغاؼ القمب، بينما صوت مف آخر 
 الميجع يتدخؿ لوقؼ ذلؾ:  

 بدأت الفمسفة تظير عمى أصحابيا، وحد اهلل يا رجؿ ودعنا نودع عمر.  -
 تسمي ذلؾ فمسفة، ليتؾ قمت " نفنفة " واتكمت عمى اهلل.  -

 كانت ىذه الكممات شيخ البركس .
ما شاء اهلل، مف أي قاموس جمبت ىذه الكممة، بالتأكيد مف قاموس " أبي   -

سعيد البسكميتاتي " المحجوز عميو صحيًا ... إياؾ أف ترفع يدؾ، اكسرىا، وال 
ال " فالغزاؿ يرعى بيننا ".   تقترب، إياؾ ذلؾ وا 

 " ٌا أم القذلة المكفوفة  نفنوفة ٌا نفنوفة غنى أحدىـ " 
عند ىذا الحد وصمت األمور نيايتيا، الشيخ في ىياج، شعر أنو أىيف، وقؼ 

 المعمـ عمواف وعمر بينيما، وانتيى المزاح عند ىذا الحد. 
كاف الصباح كالمساء سماء مغبرة وغيـو متفرقة تتبلشى وىي تتجو شرقًا، 
أشبو بقافمة غجر، الرياح الصفراء تزرع السأـ عمى عويميا أفاؽ سجناء البركس 

 سبعة، كؿ واحد ألقى تحية الصباح عمى عمر وعمى شفاىيـ ابتسامة باىتة. 
البارحة وفي مثؿ ىذا الوقت اقترب مف باب البركس مف نادى عمى عمر، 
كممح البصر ناولو عمبة تبغ ومضى، استغرب نزالء البركس وجود عمبة تبغ بيده، 

عمره يياجـ التدخيف ويكتب عنو مقاالت ويناقشيـ في إنيـ يعرفونو اليدخف وطواؿ 
مضاره، ويدعوىـ لتركو، نظروا إلى وجيو، تحمقوا حولو، تساءلوا، ما سّر العمبة، 
قرأ الحيرة عمى وجوىيـ، طمأنيـ أنو مازاؿ عمى موقفو، وىي ربما تحمؿ أمرًا 
ىامًا، يعرفوف أنو يتمقى بيف الحيف واآلخر رسائؿ ىامة، كؿ مرة تصمو بطريقة 
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مختمفة، فمرة توضع بيف أرغفة الخبز أو داخؿ المنشفة أو ترمى مف فتحة الباب، 
ال أحد يعرؼ كيؼ ومتى تصؿ، حتى عمر لـ يكف مطموبًا منو أف يدقؽ باألمر، 
يعرؼ نتيجة انكشاؼ ذلؾ وعقوبتو، لذلؾ كاف يثؽ بالشخص الذي يدفعيا إليو، 

ه بمعمومات دقيقة عف تحرؾ إدارة السجف فيعطيو ما لديو مف رسائؿ، أغمبيا تمد
والوضع وفي السجوف األخرى، رسالة ذلؾ الصباح تضمنت معمومات عف افتتاح 

 سجف جديد في صحراء النقب .
تحمؽ الرفاؽ حولو مف جديد، ىذه الميمة قرروا االحتفاؿ بوداعو، مؤشرات 
ترحيمو واضحة، إضافة إلى برنامجيـ السابؽ وىو االحتفاؿ باألوؿ مف أيار عاـ 

 ثمانيف. 
سرت روح المرح وتخمص الجميع مف عصبيتيـ وتركوا نكتيـ التي تثير 
حميتيـ، نفضوا عنيـ أحزانيـ إال عمر الذي وضع رأسو بيف يديو وتجوؿ في 
ذاكرتو، ال يراوده شؾ أنو حزيف، جابيو المحقؽ بالواقع الذي كانوا يرصدونو بدقة، 

لـ يفسرىا ويعقب بكؿ ثقة، عد إلى ما نشرتموه في  قاؿ لو " كنا بانتظارؾ "، ليتو
نكـ تحضروف  جريدتكـ " الحرية "، ألـ تقولوا إنكـ مقبموف عمى عمميات نوعية، وا 
لبلنتقاؿ إلى الداخؿ ؟! ىذا كبلمكـ، لـ نتوقع اصطيادؾ بيذه السيولة، لتكوف 

 كبش الفداء .
أبعدوا األغطية جانبًا ورتبوا الفرشات عمى شكؿ بيضوي. ارتفعت أصواتيـ  

وىـ يعمموف، ثـ جمسوا عمى األرض، تحرؾ المفتاح في الباب، أطؿ الحارس مف 
 النافذة وقاؿ :

 إذا سمعت أي صوت سأقطع الكيرباء . -
 تطمع ثانية إلى الوجوه وصاح، ألـ تسمعوا ؟

لـ يتمؽ أي جواب، الوجوه مشدودة إلى نجاح االحتفاؿ، ومف أجؿ ذلؾ لـ 
تفوىوا بأي كبلـ لمحارس وال لغيره، يمكف أف يعكر عمييـ برنامجيـ. يجيبوه، ولف ي

أغمؽ الكوة الحديدية وحرؾ المفتاح " تؾ.. تؾ " خمس طمقات ُسمعت. اطمأف 
سميـ عمى فقرتو التي سيقدميا أواًل بناء عمى إصراره، وىو ليذا أحضر زوج الحماـ 
اليّزاز ليقدـ حركات استعراضية، أعطى أوامره بأف حرؾ يديو وصفر، ما كاف مف 
زوج الحماـ إال البدء بالحركات، رفع الذكر رأسو عاليًا داقًا رجميو ومحركًا ذيمو، 
وما كاف مف األنثى إال الرقص، فأخذ يدور حوليا بحركات راعشة راقصة دافعًا 
رأسو بكبرياء، استحوذ االنتباه والتعميقات، واستمر المشيد قرابة ثمث ساعة، بعدىا 
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ور الكبلـ، تحدث عمر عف طبيعة المرحمة والصراع محمبًل الوضعيف جاء د
العربي والدولي داعيًا إلى المحبة، ثـ أجاب عف األسئمة باقتضاب ليفسح المجاؿ 
لمغناء فترددت أغنية " برىـو يا برىـو يا بو الجديمة " ومؤل عبقيا جو الغرفة، 

 فأظير سميـ براعة في الرقص ما بعدىا براعة.
االحتفاؿ زاد الجو حرارة داخؿ الغرفة، خمعوا قمصانيـ عف أجسادىـ 
العرقانة، وأخذوا يموحوف بيا في فضاء الغرفة المخنوقة بحرارة االحتفاؿ واألنفاس 
المبتيجة، مسحوا عرقيـ بالبطانيات، انتشرت رائحة واخزة، في حيف بدأ الدوري 

ا ارتفعت أصوات الضحكات ينيي الفقرات بالعودة إلى المزاح، أخذ يبث نكتو بينم
. 

استمرت سيرتيـ إلى مابعد منتصؼ الميؿ بساعتيف. في ىذا الوقت المتأخر، 
تسممت بعض الرطوبة إلى الغرفة لتطرد الحرارة الممتيبة الخانقة، بدا الجو مقبواًل 
ناـ سجناء البركس سبعة باستثناء عمر الذي خاؼ النـو اقتحاـ جفنيو وعينينو 

 الساىرتيف، وىذه حالة عايشيا خاصة في الميمة التي يحؿ فييا نزيبًل أو مودعًا .
منذ الصغر والنعاس ييرب منو  عندما كاف يذىب إلى بيت خالو في قرية 
حبمة قضاء قمقيمية، يسير ليمة وصولو حتى الصباح، ظمت تبلزمو ىذه العادة 

و في أية طواؿ فترة حياتو، إف كاف في عماف أو في دمشؽ أو في مدينة القدس أ
 مدينة يأتييا ألوؿ مرة .

كانت وصاؿ الرغوة تقوؿ لو: أال تتخمص مف ىذه العادة السيئة! يناقشيا في 
سبب إطبلؽ صفو سيئة عمييا، تبتسـ محاولة شرح مضارىا عمى الصحة وعمى 
الحالة النفسية، ثـ تطوقو بذراعييا وىي تطمب منو وعدًا بأف يرتاح في ليمة 

 وصولو، ال يسير وال يقمؽ، يعدىا لكنو ال يقدر .
أغمض عينيو وأسند رأسو إلى المخدة، األميرة تقؼ أمامو بكؿ شموخيا 
وعنفوانيا، طافحة باألنوثة والصداقة، تبتسـ ابتسامتيا العذبة الشفافة، تميؿ بعنقيا 
فيرسـ شعرىا لوحة راقصة، تشؼ عف جسد لدف كالعجينة، ونظرة يفوؽ جماليا 

 ابؽ. نضارة الزىور والزن
ابتسـ وىو يستعيد مبلمحيا وتصرفاتيا، ذكرتو بدمشؽ وبدراستو الجامعية 
وبقاسيوف وبردى وبشارع أبي رمانة المفضي إلى بيتيا األنيؽ، والعادات الدمشقية 
التي تتمسؾ بيا. منذ المحظات األولى لمعرفتيا دخؿ قمبيا دوف استئذاف، بدا 
اىتماميا بو واضحًا، ما فتئت تردد عمى مسامعو كمماتيا الغزلية الرائعة، كممات 
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جميمة كميا دؼء ومودة وليفة وشوؽ. في الفترة األخيرة ترددت كممة أحبؾ في 
سياؽ حديثيا، فظير الفرح واأللؽ في عينييا، وفار صدرىا يفصح عف قمؽ داخمي 
وتوجس، سألتو إف كاف الحب غاية في حد ذاتو أـ وسيمة؟ ىرب مف إجابتيا أوؿ 

باؽ الشفتيف وتوحد القمبيف، وظؿ ال يجيب عنو حتى آخر حياتو، وعندما مرة بانط
 ما يخمد إلى ذاتو يتشاغؿ عف اإلجابة .

 قالت لو وىما يمشياف تحت المطر :
ىؿ ىناؾ أروع مف المطر والحب، ىما ال يغسبلف األبداف فقط بؿ يطيرانيا  

! 
أنت كالمطر ياوصاؿ قادرة عمى بعث الحياة مف رقادىا كمما ابتسمت أو  -

 أشارت عيناؾ إلّي بمودة .
تجرأت وحدثتو عف الخطوبة وروعتيا، ثـ صارت تذكره بمناسبات عدة وما  

تخمقو ىذه الكممة مف تآلؼ ومودة، جرىا ذلؾ مف حيث ال تدري إلى الكبلـ عف 
األسرة والحياة الزوجية. احتـر رأييا في البداية، لكف الحديث حوؿ الزواج غير مرة 

ينتفض ويصرح عف أفكاره، فقد اتيميا بأف تفكيرىا ال يتعدى أربعة جدراف،  جعمو
حياة صغيرة وزوج وأطفاؿ وبيت مسجؿ باسميا والظيور بمبلبس أنيقة بحيث 
تعطي األولوية لمشكؿ، ركز عمى أىمية  المضموف والجوىر، حاوؿ أف يقنعيا 
بوجية نظره التي ترى بأف السعادة غير مفصولة عف اآلخريف، فالمجتمع خمية 
متكاممة، والسعادة في العطاء ببل حدود وببل ثمف، أما الحب والزواج فقد قاؿ 

 عنيما :
عمينا فصؿ الحب عف الزواج، الناس يتزوجوف ال لمحب فقط، بؿ  - 

لحاجتيـ إلى المتعة واألطفاؿ، وأنا ال أشعر أف ىذه رغبتي اآلف ... ربما عممي 
لذي ولد لدّي إحساسًا بإعطاء األولوية لمقضايا في حركة القومييف العرب ىو ا

السياسية واالجتماعية وليست لمفردية، ربما ال أكوف محقًا في ذلؾ مف وجية 
 نظرؾ.. اعذريني .

يا صديقتي الزواج لف ييبؾ وقتًا أكثر مما تأخذينو، إف المسؤوليات وأشياء 
كثيرة ستقاسمؾ، وربما ال أجد ما يكفي مف الزمف لمداعبتؾ، إياؾ أف تدخمي ىذه 
المعادلة، معادلة المحاسبة واألسئمة التي ال تنتيي، أيف أنت؟ ولماذا تأخرت. 
بصراحة أكثر أنا ال أصمح ألف أكوف زوجًا، االحتبلؿ جعمني ال أفكر بمتعة آنية، 
إف كابوسو أخذ كؿ ما ىو جميؿ، لـ يعد التفكير بو إال ضربًا مف الحمـ أو 
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 الكابوس .
اضت عيناىا واصفرت وجنتاىا، ارتجفت أصابعيا، تاىت حدقت بو، ف

نظراتيا، حنت رأسيا مطرقة لثواف بدت زمنًا طويبًل، حاولت اصطناع ابتسامة، 
 شربت ثـ نظرت إليو وبعد طوؿ تحديؽ قالت :

مجنوف أنت يا عمر، حكمت عمّي وانتيى األمر، الذي يحب ال يمكنو أف  -
يكوف قاسيًا! تعمـ سر تعمقي وتكابر، انظر أمامؾ وخمفؾ، أنت في وسط دمشؽ، 
وتصرح بأفكار غير جميمة، المكاف الجميؿ أييا الصديؽ يفترض روحًا مرىفة 
تحس بو، حتى يتحوؿ كؿ ما بيننا إلى حب خالد خمود الواحة الرائعة، دعنا 
نتحدث عنيا، كانت محطة العرب، محطة لكؿ األمـ، أفنت عروشًا وبقيت 

 و وشموخو عمى الرغـ مف عمره المديد .يحرسيا قاسيوف بفتوت
أنت دمشؽ بكؿ ما فييا مف حسف وفتنة، عندما أكوف في   اهلل ما أروعؾ!  -

حضرتؾ أحس بنداوة قاسيوف وربيع الغوطة وتمايؿ الحور في دمر وىامتيا. 
 وتغريد طيورىا عمى األفناف .

رأؽ ليا حديثو، ابتسمت شفتاىا وتناغـ ىذا مع لمعاف كممح البرؽ مف عينييا 
المشتعمتيف، وحركات خفة جعمت وسطيا يتمايؿ خفة ودلعًا وأنوثة وكبرياء، يحس 
بعبقيا وأريجيا وأنوثتيا، تفور عواطفيا شبلالت، تغمر وجيو بشعرىا البلىث وراء 
النسمات التي تشؽ طريقيا عبر وادي بردى، ينظراف إلى التضاريس والكتؿ 

التوت غنجًا فباف جماليا في تنافر وتآلؼ المتناثرة مف االرتفاعات، مناطؽ 
مناظرىا، راقبا المياه وكيؼ يصير لونيا أبيض، فيتشكؿ الزبد أثناء جرياف النير 
في أماكف محددة، غابات الحور تتأبط ذراع الوادي وبطنو برؽ وود، كشبلؿ 
شعرىا اليارب. تنحني األغصاف المتدلية وترشؼ مف مياه النير في حيف أرسمت 
أخواتيا عالية تبلمس األفؽ البعيد. مف الجبؿ الصخري المتكئ عمى المجرى 
تتسمؿ الصبا حنونة تحرؾ نيايات األشجار التي تغازؿ بحركاتيا العشوائية ذاؾ 
الجماؿ المتفرد، الذي يرنو بعينيو إلى الصخور المتفتتة.. تسرح السماء في بحر 

إلى عينيو تييـ بيما.  مف الزرقة صافية وعميقة، وىي تحاكي الطبيعة، تنظر
الشمس ترتد بفعؿ القصب المبني والمجدوؿ بخيطاف تشده وتجعمو قطعة واحدة، 
ليعطي ظبًل دائمًا ... بالقرب منيما عائبلت دمشقية أو ريفية تشوي المحـ عمى 
العيداف اليابسة، التي تأخذ بالطقطقة والخوار والنشيش مع بعض الفقاعات. حركة 
 الزبد الدائمة في ىذا المكاف تجعؿ المياه تتطاير كالرذاذ  وتصؿ إلى ما جاورىا .

ابتعدا عف الناس جمسا عمى صخرة، تناوؿ يدىا وأطبؽ كفو السميكة عمييا 
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وأخذ يفركيا، حاولت أف تتممص مف ىذه الحركة، لكنيا لـ تبذؿ جيدّا، تركت يدىا 
ترسًا، بيده المطوقة مرتاحة لخدرىا، تمشي الشيوة في جسده وتصير غواًل مف

يبلمس جسدىا ويضغطو ويدفعيا إليو، ييمس في أذنيا، أحبؾ.. تسممت يده إلى 
صدرىا، مبلبسيا تسمح ألناممو بالخربشة، صدرىا يصرخ، الشفتاف المتقدتاف 

 تنفرجاف عف ابتسامة، القبؿ ال تؤدي إال إلى مزيد مف النشوة .
ابتعدا فجسداىما صارا لييبًا. عب كمية مف اليواء، شعر باالنتعاش، أمسكيا 
مف يدىا ودعاىا إلى العودة، كانت أف كمثـو تصدح " أطاوع في ىواؾ قمبي 
وأنسى الكؿ عمى شانؾ " ثـ تردد يا ظالمني، أحس أف ىذه األغنية بالذات ليا 

 وقع خاص.
مشت إلى جانبو، عرفت أف قواميا رشيؽ عندما امتدت يده يبلمس  

اقتربا أكثر مف المتنزىيف، نظرت إلى عينيو  خصرىا، فارؽ جسدىا الحياة كمما
 وقالت :
 ما رأيؾ بالروح ؟ -
 أنا إنساف عممي . -
   وأنا - 
 أنت فتاة رومانسية كمعظـ فتيات دمشؽ . -
  تريد أف تقوؿ بأننا مختمفاف فكريًا  - 
 أنا لـ أقؿ شيئًا مف ذلؾ.. ما بؾ تصمتيف. -
دعنا اآلف مف ذلؾ وحدثني ال تبتعد عني بأفكارؾ، لنتحدث عف الحياة،  -

عف الفرح الذي ييرب كمما المس عينيؾ، عيناؾ الحزينتاف أقادرتاف عمى منحي 
 إياه؟ كيؼ تيبني ما تفتقده ؟

   لماذا ال تظؿ معي. دمشؽ جنة الدنيا، ال تصمت، قؿ أي شيء
نظرت إليو تبحث عف ذاتيا، عف حبيا، تقرأ أفكاره، وعندما لـ تجد ما يطفئ 

 ليفتيا أضافت : حرارة
أحمـ بؾ، أحبلمي في عينيؾ، أجبتؾ بكؿ جوانحي، ال تدعني أمت حسرة  -
  وكمدًا 
أنت  تدفعينني لمتغزؿ بعينيؾ المتيف رأيت فييما سر الخمؽ وروعتو،  -
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   فأدركت كـ ىو عظيـ ذاؾ الخالؽ 
كانت وصاؿ عشيقتو التي ليا مذاؽ شيي ولروحيا انطبلؽ الحساسيف، دائمًا 
تدفعو إلى التغزؿ بيا وتأمؿ جماليا الخبلب، والتفكير بإجابات محددة حوؿ 
وضعو، ماذا عميو أف يفعؿ عندما أخبرتو ذات مرة بأنيا ستظؿ وفية لحبو وىي 

 العارفة بأنو لف يتزوجيا. 
حاوؿ مناقشة كبلميا الغريب ورفعيا لمتريث وعدـ اتخاذ القرار. أجابتو بأنيا 

 خذت ذلؾ مبررة قوليا :في منتيى الذكاء حيف ات
أعمـ أنؾ تحبني وغير قادر عمى اتخاذ قرارؾ، أشفؽ عميؾ، فالذي ال  - 

يحس باآلخريف وبعواطفيـ تجاىو، ال شيء في العالـ قادر عمى إعطائو ذلؾ، 
 اآلف ربما تفيمني، أحبؾ مجنونة حبت مجنوف .

رنت في أذنو بقية كبلميا، عبارات منداة  تفتحت أزىارىا في الغوطتيف  
وترتسـ اآلف بقايا أوراقيا وسوقيا فوؽ جدار البركس  رقـ سبعة، حدؽ بالسقؼ 
وابتسـ لبقايا صدى في الروح والقمب وفوؽ سطح الذاكرة. ظؿ طواؿ الميمة يتجوؿ 
في بستاف الذكرى، يستعيد كؿ لحظة مرت بو في دمشؽ، عندما طمع الفجر نادى 

نو لـ ينـ، كميـ يعرؼ عادتو ويسمييا سميـ رفاقو أف ينيضوا، أفاقوا وىـ يعمموف أ
 الدوري ليمة القدر .

سميـ الدوري ابف الخميؿ الذي لـ يعرؼ الحزف طريقًا إلى فؤاده، حتى عندما 
 اعتقؿ وحققوا معو أجابيـ ببرود أعصاب وتيكـ :

ىؿ تظنوف أنكـ شجعاف بانتصاركـ، ال واهلل نحف أعطيناكـ البطولة،  -
جيوشنا تحمي الحدود وحكوماتنا ترتبط بمعاىدات رسمية، تصوروا لو لـ يكف ذلؾ 

 ما الذي سيحدث؟ 
 اخرس يا حقير، أجب بقدر ما يسمح السؤاؿ. -
 حرؾ المحقؽ يده بعصبية، ترؾ كفو توردًا عمى خد سميـ . 
كاف في قمة حزنو يمزح ويضحؾ، أفاؽ صباحًا عابسًا، نظر إليو عمر مميًا  
 وقاؿ :
نت الظؿ الخفيؼ الباقي في البركس، الرفاؽ بحاجة إلى ابتسـ يا أخي، أ -

روحؾ المرحة، روحؾ التي تعطيني القوة، دعني أّر المرح في عينيؾ وفي حديثؾ. 
 امنحني في الفكاىة ما يبدد عتمة الطريؽ .

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 27 - 

أييا الرفيؽ ال أجد ببل قمب، دعني أحزف بطريقتي وأعدؾ أف ال بفقد  - 
 األمؿ وال الفرح. 

كما الرذاذ يرش األرض ويبمميا، فقد تبممت وجنتا سميـ واغرورقت عيناه 
بالفائض مف الدموع، أشاح وجيو وىرب إلى زاوية الميجع كطفؿ صغير أغمقت 
الدروب في وجيو، أو كطفؿ حـر مف مصروفو اليومي، مسح عينيو بطرؼ كمو 

عالو، عاد وجسده ييتز، حاوؿ أف يبدو طبيعيًا، أف ال يشعر اآلخريف بتأثره وانف
وكفكؼ المطر الياطؿ عمى خديو، تخمص وجيو المدي مف احمراره، أحس 
بضعفو، فافتر فمو عف ابتسامة صفراء، بمع حزنو وكتـ عواطفو، اصطنع الفرح 
ليداري ما بو مف ألـ وحزف، لو أطمؽ العناف لدموعو لسالت كاألردف، لكف مثؿ 
ذلؾ ال يتناسب مع رجولتو، حاوؿ أف يحافظ عمى صفاء وجيو وسريرتو، ليخفي 
ما بداخمو، فيو مرآة القمب والمعبر عف عالمو الجواني. حث الرفاؽ عمى االقتراب 
مف عمر. الذي يحاوؿ أف يشغؿ نفسو بقراءة عواطؼ زمبلئو الذيف سيفتقدونو، 
الحزف مطبوع في بؤبؤ عينيو الزرقاويف. عيناه تائيتاف وجسده القوي تراخى، 

فاؽ إليو ىو ما منعو. جفؼ دموع قمبو التي فاضت عمى موقعو السياسي ونظرة الر 
شراينيو وأوردتو، وقبؿ أف تتممكو لحظة االنفعاؿ صافحيـ واحدًا واحدًا. أشاد 

 المطر المزف لوحة عمى قسماتو، بينما خطواتو المتثاقمة بانتظار أمر الترحيؿ. 
طاؿ الوقت، تفتت الدقيقة إلى مميوف ثانية والثانية إلى أجزاء أصغر منيا  

زمنًا، منذ الصباح جيز صرتو، في أي لحظة يتوقع مف يناديو. خرجوا إلى " 
الفورة " لمتنفس بعيدًا عف جدراف الغرفة السميكة، ال حظوا اإلجراءات األمنية 
المتخذة وحالة االستنفار، مثؿ ىذا يذكره بأياـ اإلضراب حيف تمـز إدارة السجوف 

.  طاقـ السجف باالستنفار والدواـ  طواؿ اليـو
إجراءات األمف داخؿ السجف وخارجو غير عادية، السيارة الزنزانة تقؼ في 
نياية الممر المؤدي إلى الباحة، بحيث ال يستطيع الخارج أف يرى ضوء النيار، 
مف البركس إلى السيارة مباشرة، بينما انتشرت الدوريات في باحة السجف وغير 
بعيد مف ىناؾ وقفت أربع سيارات عمى شكؿ رتؿ وفي المقدمة سيارة شرطة 
عسكرية، وخمفيا واحدة أخرى إضافة إلى حوامة تراقب الطريؽ ودوريات راجمة 

 مجيزة بعتاد كاؼ.
ُرحؿ إلى سجف بئر السبع قبؿ ثبلثة شيور، حيف قرروا إغبلؽ القسـ الخاص 

مدة  باألمنييف في سجف الرممة، والذي يسمى أحيانًا بقسـ فتح أو الفدائييف، وىي
 كافية لخمؽ روح التآلؼ والمحبة بينو وبيف نزالء سجف بئر السبع .
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الذكريات سحابة رذاذ في صيؼ السجف الخماسيني، ييرب السجيف مف واقع  
عذابو ووثاقو ليموذ بماضيو، يتجاوز آالمو، ينساىا، يعيش أحمى لحظاتو ، تتوارد 
إلى ذىنو كمطرقة تدؽ جدار العقؿ وشغاؼ القمب، كأنيا حصمت اآلف، الماضي 
جزء مف حياة اإلنساف، يألؼ واقعو الجديد، الحياة مع جبلديو، مع المكاف الذي 
يصير جزءًا منو، الغرفة التي تضـ جسده، الرفاؽ الحاضر يحجؿ حولو، تعريو 
الثانية، الدقيقة، تعيده إلى الجدراف السميكة والرطوبة الخانقة والحر الشديد، تصيبو 

اليـ بينما يحاوؿ التخمص مف الدوار. تيرب األفكار التي في رأسو الرجفة، يقتمو 
عاجزة عف التحوؿ إلى واقع، أما الماضي فيو المعبد الذي يؤدي فيو طقوس 

 العبادة منفردًا .
نقؿ الثورة إلى الداخؿ عمؿ جبار يحتاج إلى مخمصيف وقيادة ومتابعة  

وشعب قادر عمى الصمود، مف أيف سيستورد ذلؾ؟ سيعمؿ بما ىو موجود، سيكوف 
ضحية أفكاره، لف يترؾ ذلؾ لمزمف، المباشرة بزرع قواعد ثابتة ومتحركة وتنظيـ 
الجماىير والعمؿ في أوساطيا، سيبدأ بنفسو، سيأتيو المستقبؿ طائعًا ميذبًا وواقفًا 
عمى قدـ واحدة يمد يده لمصافحتو، يستأذنو بالدخوؿ، ليذا اجتاز النير إلى ضفتو 

، الخطوة األولى خطاىا، لكف المستقبؿ لـ يأتو ال طائعًا وال ميذبًا، الجدراف الغربية
تقترب مف بعضيا .تضغط عمى صدره، الخطوة الثالثة مف يفعميا....ومسيرة آالؼ 
األمياؿ مف يتابعيا؟ أيتخموف عف امتيازاتيـ بالخطوة الثانية ىو مف خطاىا، 

 سيكوف عبئًا عمى االحتبلؿ. فأشد حاالت الظممو زمف انبثاؽ الفجر .
في: الفورة: لـ يمارس رياضتو المفضمة، عيناه القمقتاف تتفحصاف، تراقباف 
تتركاف بصماتيما في كؿ مكاف الساحة قبضت عمى الشمس مع أوؿ خيط مف 

 الصباح، لـ ترد األسوار العالية وصوليا .
ء، لـ يبؽ مازالوا في " الفورة " يتناقموف خبر افتتاح سجف جديد في الصحرا 

سجيف في بئر السبع  إال وسمع بيذا الخبر، وبخبر نيتيـ نقؿ عدد مف السجناء 
إليو لتأديبيـ، بعض السجناء الذيف مف غزة والنقب قالوؿ عف نفحة كبلمًا لـ يرد 
مثمو في األساطير، قالوا إنيا مقر لمشياطيف التي تفر مف الرجـ أياـ الحج والعمرة، 

 إضافة إلى الحيوانات المفترسة واألفاعي وبعض الحيوانات األسطورية.
تدخؿ المدرس عمواف لتفسير كممة نفحة، قاؿ إنيا مشتقة مف كممة نفح،  

 ونفح الطيب انتشرت رائحتو .
احتج الجميع عمى ىذا الشرح، تدخؿ سميـ مستغبًل ضعؼ التفسير اقترب  

 ويداه تعبراف عف رفضو لما سمع، قاؿ وكمو مرح :
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 !    يا أستاذ عمواف، قؿ نفحت الريح اشتدت، واهلل  أعمـ أيف الطيب  -
ضحكات خجولة صدرت مف حولو، مما شجعو عمى االستمرار بحديثو، 

 فأضاؼ متيكمًا :
التتعمؽ أييا المدرس النجيب بالمغة حتى ال تحوليا إلى نفخ، ومنيا نفخة  -

البطف والريح غير الطيبة المؤذية لمسمع والشـ، أو انتفخ البطف بمعنى كبر وىذا 
أقرب إلى الصحة، ألنيا كما عممت تؿ، ما رأيؾ؟ ضحؾ السامعوف ووصمت 
قيقيات بعضيـ أسماع المجند " عايزر " المكمؼ بمراقبة السجناء وقت " الفورة " 
وبتقديـ تقرير يومي، مما دفعو إلى االقتراب واإلصغاء أكثر، فسمع أشياء ظنيا 

ببلغ إدارة السجف بصفتو الشاويش المسؤوؿ عف ميمة حوؿ الريح ونفحة، أسرع إل
األمف. غالبًا يشاىد وىو يدوف معمومات يعتقد بأىميتيا، يكتشؼ عند التحقيؽ أنيا 
غاية في التفاىة. يقدـ تقريره بعد نياية فترة التنفس وعودة السجناء إلى مياجعيـ. 
اليـو اضطر إلى تقديـ تقريره قبؿ دخوؿ السجناء إلى البركسات، وىذا ال يتـ إال 

 في الحاالت األمنية الخطرة التي تتطمب إببلغًا فوريًا .
" يتجمع السجناء حوؿ عمر وينفّضوف، حركتيـ غير عادية، بعضيـ  

يضحؾ بصوت عاٍؿ، وآخروف تبدو عمييـ عبلئـ الحزف، يتحدثوف عف اإلجراءات 
 " األمنية والتسفير إلى سجف في قمب الصحراء يطمقوف عميو اسـ نفحو

في أسفؿ ىذا التقرير وقع عايزر، قدمو إلى اإلدارة وعاد إلى المراقبة 
والتنصت، ارتفع خبلؿ دقائؽ إلى مردخاي مدير السجف، فنادى عمى عايزر، 
وطمب إليو تفسير ما كتب، وما يقصده باإلجراءات األمنية، وما مدى معرفتو 
ببعض األسرار، تبيف أنو نقؿ الكممات كما سمعيا دوف معرفتو لمعناىا. عندىا 
ظيرت صور الغضب عمى وجو مردخاي فصاح بأعمى صوتو " ناِد " ىزبوب " 

 عمر، ولد عفريت لف يمضي اليـو عمى خير ".
تساءؿ المدير عف سر معرفتو بنقمو إلى السجف الصحراوي، واستغرب  

خبر إخباره، السجانوف كافة ال يعمموف شيئًا مما يجري، ال أحد يعمـ سواه وىو لـ ي
إال نائبو. اتصمت بو إدارة السجوف المركزية عمى رقمو الخاص، وأخبروه بأنو أمر 
سري لمغاية يمنع تداولو.. ربما العطؿ في شريط الياتؼ، بسرعة طمب إلى موظؼ 
الياتؼ فحص تفرعات األشرطة، بعد نصؼ ساعة أخبره أف ال شيء يدعو لمقمؽ 

. 
استدعي، دخؿ بشموخو المعيود، عيناه واسعتاف وجبيتو عريضة، وجيو  
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يميؿ إلى الطوؿ وشارباه كثاف وقد حمؽ ذقنو، وقؼ مردخاي يحدؽ إلى عيني 
عمر ويقرأ ما يرتسـ عمى وجيو، وعند مالـ يجد ضالتو، لؼ دورة كاممة كما يفعؿ 
الضبع عندما يغافؿ فريستو، لينثر مف بولو شديد الرائحة والنتانة، ليفقدىا السيطرة 

ىا سيبًل، لـ يتحرؾ القاسـ مف مكانو. بدا عمى مدير السجف ليكوف اصطياد
الغضب الشديد، لـ ينطؽ بكممة واحدة، صار بمحاذاة خصمو قبؿ أف يكمؿ 
الدورة، أسرع لمعودة إلى مكانو، إذ تبيف كـ ىو قصير، تخمص مف ىذا الياجس 
المرعب، بينما ظؿ عمر رافعًا رأسو كالمارد بانتظار ماسيقولو المدير، الذي حاوؿ 
استدراجو ليعرؼ كيؼ وصمت المعمومات السرية، التي ال يعرفيا حتى الضابط في 
السجف، إضافة إلى تحمؽ السجناء حولو ومعاممتيـ لو كزعيـ. وابتسامتو الدائمة 

 التي تنـ عف ثقة بذاتو ال حدود ليا. 
شكمت إجاباتو عف األسئمة صفعة جديدة، غطت الحيرة وجو مردخاي، بدا 

ًا كمغارة ميجورة مغمقة األبواب، حاوؿ إدانتو وحثو عمى االعتراؼ بمعرفتو خاوي
 بأمر ترحيمو إلى سجف نفحة الصحراوي، سألو وفي رنة صوتو الغضب والتحدي:

 أنت تعرؼ أمر نقمؾ، مف أخبرؾ ؟ -
لست موظفًا عندؾ حتى أقدـ إليؾ تقريرًا خاصًا عما يحدث داخؿ  -

"البركس" أو أثناء " الفورة " ما أنا إال سجيف يحمـ بالحرية ويدفع حياتو ثمنًا لنورىا 
! 

ستندـ عمى كمماتؾ، الحرية التي تحمـ بيا وتدعي أنؾ تدافع عنيا سندفنيا  -
 وستتحوؿ حياتؾ إلى جحيـ .

إف شمس الحرية ال تستأذنكـ، ليا مف الضياء بحيث تدخؿ إلى كوامف  -
 نفوسنا وتفرحنا وتنير ظممات قموبنا.

 رج مف ىنا وال تدعني ألحظ وجيؾ أييا القذر .أخ -
أغمؽ الباب مف الداخؿ، ورمى نفسو عمى الكرسي، كاف رأسو قد نقؿ دوار  

األرض حوؿ ذاتيا وحوؿ الشمس إلى داخؿ جمجمتو، رف الجرس لكنو صرؼ 
الحاجب بعد أف فتح الباب، جمس وراء الطاولة أدار القرص وقبؿ أف يتمقى جوابًا 
ألغى المكالمة، ماذا يقوؿ ليـ، لدي سجيف يعرؼ كؿ شيء عف أمر نقمو، ىؿ 
تنتيي األمور عند ىذا الحد؟ إذا قالوا نحف لـ نخبر سواؾ، ىذا أمر ال يمكف 
السكوت عنو، خبلؿ ساعة واحدة عميؾ أف تعرؼ كؿ شيء وتبمغنا بو. سيكوف 

وف صفر السجف مسرحًا الستجوابات ال نياية ليا، والنتيجة مع ىذا البغؿ ستك
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اليديف. وقد تتعقد األمور ويبعث مدير السجوف مف ينوب عنو لمتحقيؽ في ىذا 
الموضوع، وربما يحضر بنفسو ومعو كبار الضباط. إذا سألوه كيؼ تسربت 
األخبار ونحف لـ نخبر سواكـ؟ ماذا يجيب وكيؼ يدافع عف نفسو؟ خرج إلى 
الشرفة وراقب السجناء، الشاويش عايزر يقـو بميمتو عمى خير وجو، يسجؿ في 
دفتره تقريره اليومي، السجناء يضحكوف وعمر يبادليـ االبتسامة، بينما قمبو يتقطع 
ومعدتو التي تفرز حموضتيا تؤلمو، وتجعمو منقبضًا. منذ الخروج إلى " الفورة " 

 وىو وسط  حمقة مف السجناء، لـ يمارس ىوايتو المفضمة الرياضة .
نوني " وضع يده عمى خده اآلف تأكد أف كؿ " إف فتح تحقيؽ معو عمؿ ج 

شيء عف الترحيؿ مكشوؼ، ترؾ الشرفة وعاد إلى غرفتو، وضع مجموعة أسئمة 
عمى ورقة، تصور نفسو يسألو واإلجابات المفترضة. مزؽ الورقة. الخيارات صعبة 
وأصعبيا ىو فتح ممؼ ليذه القضية، التي ستتحوؿ إلى ورطة، استعاد ما قالو 

 عمر القاسـ عمى مسامعو وىو يرد.
ىز رأسو عبلمة الموافقة عمى األفكار التي تواردت إلى ذىنو، نظر مف 
النافذة وبدأ يحدث نفسو عف اإلجراءات.. عندما ينقمونو سأنتقـ مف ىؤالء األوباش، 
سأحمؽ رؤوسيـ وأدعيـ ثبلثة أياـ تحت أشعة القيظ، وأجعؿ عقوليـ تذوب كالدىف 

وف مف األلـ، سيتمزقوف مف الداخؿ، سيأتوف ويطمبوف وتسيؿ مف آذانيـ، سيصيح
الصفح وتقبيؿ األقداـ، سأدعيـ كما ىـ  وأذىب كؿ يـو قبؿ انتياء الدواـ وأنا 
مطمئف. بعد ساعة فقط سأتخمص مف أعند سجيف. الميمة تنتظره " فيرا" سيشعؿ 
جسدىا ويزىر، سيدعيا تحمـ وىو ييمس في أذنيا أرؽ الكممات، سيأخذ ثبلث 
زجاجات خمر، سيشرب وينسى سجف بئر السبع وذاؾ الحقير الذي تحداه، الميمة 
مغامرتو، ستسجنو بيف ذراعييا البضتيف، تنتظره، تدندف بعض األغنيات الماجنة، 
تدير آلة التسجيؿ، يمتشؽ قواميا وىو يترنح بعد أف تخمصت مف كؿ ما يثقؿ 

جييا وتبقى بمبلبسيا جسدىا، سيذىب أذا لـ يحدث جديد، ستستحـ وتدىف و 
الداخمية. قدىا الناحؿ وشبقيا وحرارة أوائؿ آيارال تخمدىا سوى السيرة حتى 
الصباح، والولوج إلى عالـ المتعة وتغذية اآلىات بالقبؿ، ىذه الميمة سيفور كيانيا 
مف الداخؿ وستغمي القدور عمى وىج النار المستعرة، ترتفع حرارة الزفرات، تكشؼ 
مواطف جماليا وأنوثتيا وتقؼ أماـ المرآة، ترمي نفسيا عمى السرير، تنتظر حتى 
الساعة الواحدة بعد منتصؼ الميؿ. المعنة عميؾ يا عمر إذا لـ تُنقؿ بعد ساعة، 
ذاؾ الوجو الصبوح سيدفف فتوتو في الفراش، سأضطر إلى إطبلؽ الرصاص عميؾ 

 وأتيمؾ بمحاولة ىرب. 
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عة األولى مف السجناء. توقفت في سجف أربع سيارات مغمقة مكمفة بنقؿ الدف
طولكـر ثـ تحركت إلى بيت ليد مف ىناؾ إلى عسقبلف، ومنيا إلى بئر السبع 
حيث ستتطمؽ القافمة عصرًا باتجاه نفحة دار عايزر عمى البركات نادى عمى 
المطموب ترحيميـ، حمؿ كؿ واحد صره كبيرة، قادىـ لتسميـ مبلبس السجف، ظموا 
عراة قبؿ أف يتمكنوا مف ارتداء مبلبسيـ المدنية. شد األصفاد عمى أيدييـ بينما 
السيارة الزنزانة تطمؽ بوقيا. جاء عدد مف الحراس، دفعوا السجناء بأكعاب بنادقيـ 
وبأحذيتيـ إلى خارج الغرؼ ومف الساحة إلى حيث تقؼ السيارات، وظموا كذلؾ 

ر األلفاظ " ىيا يا أوالد حتى أدخموىـ الزنزانة المتحركة، وىـ يكيموف ليـ أقذ
القحبات إلى نفحة، ىناؾ ستروف غضب اإللو كما وصفو قرآنكـ " لـ يكتفوا بذلؾ 
بؿ تمادوا في ركميـ وضربيـ، وعند صعودىـ إلى السيارة سددوا إلييـ لطمات 
عدة، ثـ أغمقوا الباب بالقفؿ. كانت السيارات محشوة بالسجناء ومع ذلؾ أفردوا ليـ 

 مكانًا ليجمسوا .
لغاء حالة  قيقو مدير السجف وأصدر أمره بالعودة إلى الحالة الطبيعية وا 
االستنفار القصوى. استدعى الضباط إلى غرفتو وقدـ ليـ القيوة. أشعرىـ أنو 
سعيد، تعالت االبتسامات والتعميقات التي ركزت عمى التخمص مف أشرس أسير 

عمى الجدؿ واإلقناع مما عرفتو السجوف اإلسرائيمية، ليس ىذا فقط بؿ قدرتو 
 يدفعيـ إلى تفادي نقاشو .

لوحت األيدي مف طاقات " البركسات " العالية، أغمب الظف أنو ركب 
بعضيـ فوؽ أكتاؼ بعضيـ، أطمؽ سميـ زوج الحماـ اليزاز الذي دار دورات عدة 

 قبؿ أف يتخذ وجية الجنوب .
في السيارة الزنزانة بمغت درجة الحرارة حدًا ال يطاؽ، فالشمس الحادة 
تتضاعؼ درجة حرارتيا أكثر فأكثر كمما ال مست الحديد. يتصبب سيؿ العرؽ مف 
األعمى إلى نياية القدميف مشكبًل ساقية مف الحمـ، ترافؽ ذلؾ مع ألـ في العينيف، 
المموحة والدبؽ يخففاف مف الرؤية، تفرز العيف دموعيا، يختمط الدمع بالعرؽ. 

واطف القوة في كؿ فرد. االبتسامة ىي الرد عمى التحية الوجوه تتصافح، تتممس م
 وىي المغة المشتركة عمى الرغـ مف مموحة الشفتيف وتيبسيما .

الزنزانة المتنقمة أشبو بصيريج كنفاني، الشيء يعمميا بالعالـ الخارجي سوى 
فتحتيف مستطيمتيف متقابمتيف عمييما قضباف حديدية... العرؽ المتصبب جعؿ 
مبلبسيـ رطبة، كطفؿ فعميا في بنطالو، انتشرت الرائحة الواخزة التي ىي مزيج 

 مف العفونة والرطوبة والتعرؽ ورائحة كؿ منيـ .

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 27 - 

يكشؼ الجو والغبار الممتطى صيوة الريح االختبلؼ الكبير ما بيف بئر  
السبع وجنوبيا، الرؤية قميمة بينما السوافي تمطـ حوانب السيارة وترتفع كالمارد إلى 

 عمى لتضيع في لجة الصحراء، ولتتولد مف جديد ىبوبات أخرى .األ
تحركت السيارة، الشمس تأتي عف يمينو، تأكد عمر أنيا تسير جنوبًا،  

السيارات بطيئة ال تتجاوز سرعتيا أربعيف أو خمسيف. الحراسات المرافقة تتحدث 
باألجيزة التي تحمميا، إذ بقيت عمى اتصاؿ دائـ مع سجف بئر السبع حتى وصؿ 
الموكب إلى نفحة. عندىا قرر مردخاي إغبلؽ أجيزة االتصاؿ البلسمكية والذىاب 

 إلى فيرا التي تنتظره، رفع سماعة الياتؼ وأخبرىا قراره ثـ توجو شمااًل .
طائرة مروحية تروح وتأتي خمؼ الموكب وأمامو، تغيب قميبًل لتعود مف جديد 

وجودىا مرتبطًا بالتنقؿ أـ بميمة  في حركة طيراف دائمة، ال أحد عمـ إف كاف
تدريبية أو بمناورات، وظؿ األمر مبيمًا حتى تمقى القاسـ تقريرًا تضمف بأف قيادة 
السجوف بالتعاوف مع " جيش الدفاع " والشرطة، نشرت خمسيف دورية ما بيف 
طولكـر ونفحة مرورًا بالسجوف األخرى ومراقبات جوية سرية ومكشوفة، إضافة إلى 

 استنفار السجوف قبؿ يوميف. 
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 الفصل الثاني 

 
 

نفحة تؿ عاؿ في النقب، نيد عمى سفوحو منحدرات والتواءات، تصمو النسمة 
نقية بعد أف تترؾ غبارىا عند أقدامو، تتخمص مف حمميا الثقيؿ وتتنقى كمما 
ارتفعت، وصمتو الجرافات فخربت حممتو وكبرياءه وأزالت تعرجاتو، فمـ يعد ثديًا 

، بؿ صار كصدر عجوز أزيؿ ما فيو مف توثب، ليبدو امرأة منسدحة عمى فتياً 
 وجييا.

الذيف يذكروف ىذا التؿ يحكوف قصص عشؽ سورت التواءاتو وجنباتو، عند 
كؿ منحى جمس شاب وفتاة مف البدو يتصارحاف، بعد أف أرىقيما ما يحساف بو 
كؿ تجاه اآلخر دوف قدرة عمى البوح، تعاىدا جانب صخرة أو نبتة شيح، وككؿ 
محبي البدو ال يصؿ العاشؽ إلى حبيبتو، التي تكوف مف نصيب الذي ارتضاه 
أىميا صيرًا. تمر األياـ وتحتفظ الذاكرة الشعبية بقصص الولو والعشؽ، فيظؿ 
المحبوف أحياًء في المكاف الذي ارتادوه، وتظؿ قصصيـ عمى كؿ لساف. وصمت 

ضي، لـ يعد واضحًا مكاف قطشة وعواد الجرافات ىرست في طريقيا كؿ أثر لمما
وحمداف وغزالة وىذيؿ وىيمة وعقؿ وبورة.. ولكؿ واحد مف ىؤالء قصة حب تقطع 
نياط القمب، ولمحجريف المتقابميف قصة مع الشتاء، إذ تواعد عاشقاف في ليمة 
باردة، جاءا والظبلـ يمؼ المكاف، لـ يبصر أحدىما اآلخر، ظؿ كؿ منيما ينتظر 
اآلخر وىو غير بعيد عنو سوى أمتار قميمة دوف أف يعرؼ بمقدـ حبيبو، وعندما 
جاء الصباح كانا قد تجمدا بردًا، وتوقؼ القمباف. منيـ مف قاؿ إنيما مارسا الحب 
بعد لقائيما فمسخيما اهلل، ومنيـ مف قاؿ إنيما آدـ وحواء حيف خرجا مف الجنة 

 ؿ في ىذا المكاف. عراة، ارتاحا أثناء سيرىما الطويؿ باتجاه الشما
تنتصب حوؿ التؿ الخياـ السود مع نياية الشتاء، في سنوات الخير  

يستوطنونو وغالبًا ما يتذرؤوف بو مف الرياح الغربية والجنوبية، فالبرد في الشتاء " 
يقص المسمار " ويتسمؿ إلى العظاـ جافًا دوف مطر، أما بقية فصوؿ السنة 
فصيؼ قائظ وعجاج الفح وعواصؼ رممية .ينتقموف مع الريح ويبنوف خياميـ في 
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الطرؼ المقابؿ، فيصير مصدًا يحمييـ. في الصيؼ تخؼ درجة الحرارة كمما بمغنا 
أعاليو، ىناؾ تسمع ىميمات قادمة مف األعمى، تبحث عف مصدر ذلؾ فبل تجده 

. 
الخماسيف رياح الموت الصفراء تحيؿ كؿ شيء إلى رمادي قاتـ، يسّود الجو، 

يصير خانقًا وترتفع سحب الزوابع حاممة الدقيؽ وذرات الرماؿ، تدخؿ بعض يغبّر، 
حبيباتو الناعمة إلى العيف، فتحد مف الرؤية، يضطر إلى فركيا، تدمع وتخرج 
الحبيبات الرممية التي تنحدر إلى الخديف. يقاؿ إف مصدر تقمبات الرياح الشديدة 
كونيا تؤمر مف الجاف. كمما كانت شديدة فداللة عمى أف مموكيـ عمى رأسيا 
يزفزف عرسانيـ. لمبدو تقاليدىـ الخاصة في مواجية ىبوبيا، منيا رش الماء والممح 
والرماد المتبقي مف النار وقراءة بعض اآليات وقصار السور واألدعية، ودعوتيا 

 أف تتجنب المرور بخياـ الكراـ بقوليـ " ىبي عمى البخيؿ ". 
حاوؿ التمدد والتمرد و السيطرة، إذ غازلت ىذه نفحة وسط صحراء واسعة ت

النقب بتبلليا ورماليا ماجاورىا، حاولت منذ آالؼ السنيف أف تزحؼ إلى البحر، 
فكانت تردىا عوامؿ الطبيعة والتضاريس، إال أنيا استطاعت أف تفرض شيئًا مف 
ذاتيا عمى ما حوليا، لتشكؿ امتدادًا طبيعيًا ليا غربًا وشرقًا وجنوبًا.. أمواج 
المتوسط وحتى األحمر تصطؼ منتظمة خمؼ بعضيا، تسحبيا الرياح في محاولة 
لحفظ التوازف، ورد اليبوب القادـ مف الجنوب والشرؽ والمحافظة عمى الذات، 
وحتى ال تزداد حفرتيا االنيدامية. األمواج تترنح وىي تغيب في غياىب المجة، 

 دأ حياتيا.لكنيا تظير مف جديد أكثر فتوًة وعنفوانًا لتب
مف أعمى التؿ تبدو الدنيا أكواـ رماؿ وأرضًا منبسطة تارة ومحدودية تارة 
أخرى، الشيء سوى " متسفي راموف " التي تبدو أطبلليا مف التؿ، شرقًا وديانًا 
سحيقو وجبااًل متفاوتو االرتفاع، تتصؿ باألردف مف ناحية الطفيمة. غربًا ىدير 
الطائرات يتعالى في كؿ األوقات، مطار ريموف يقع غيربعيد مف ىناؾ. مف 
فتحات السجف تبدو مدرجاتو، وترى بعض الطائرات اليابطة والمقمعة في حركة 

 دائمة ال تتوقؼ .
وصمت السيارات بعد مسير ست ساعات الىثة إلى السجف الصحراوي، 
مالت الشمس إلى المغيب، مغيبة آخر شعاع نورىا في الوقت الذي توقفت فيو 

ت. أوؿ ما سمعوه نباح كبلب مفترسة، تقدمت حتى صارت أماميـ مباشرة، السيارا
 مكشرة عف أنيابيا ونباحيا يشؽ سكوف المكاف. 

ترجؿ السائؽ والمرافقوف وىرع مف نفحة مف فتح باب السجف وأبواب 
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الزنزانات، البناء مؤلؼ مف قسميف منفصميف بينيما ساحة لمفورة مجمؿ مساحتيا 
أقؿ مف مئة وعشريف مترًا مربعًا، أما بناء اإلدراة فبعد مدخؿ الشارع مباشرة، يبعد 

 عف السجف تسعيف مترًا .
توجيت السيارات مف بئر السبع إلى مثمث ديمونا ثـ إلى مستعمرة بف 
غوريوف، واصمت سيرىا جنوبًا في عمؽ النقب، وقبؿ متسفي راموف بعد كيمو 

مكاف يتوسط المسافة بيف الحدود مترات اتجيت السيارات يسارًا، وصمت نفخة، ال
 األردنية والمصرية .

السجف كتمة اسمنت امتدت عمى مساحة واسعة مف التؿ، ترؾ ببل سور 
خارجي استثناء النراه في بقية السجوف. وىذا اليعني أنو غير محصف، حولو 
صفاف مف األسبلؾ الشائكة عمى ارتفاع متر ونصؼ المسافة بينيما أربعة أمتار 
داخميا كبلب بوليسية تحولت إلى متوحشة عند وصوليا إلى ىناؾ، إضافة إلى 
ثبلثة أبراج مراقبة عدا البرج األساس الكائف فوؽ السجف مباشرة والذي يكشؼ 

 المنطقة بكامميا مجيز بآالت رصد واستكشاؼ طواؿ أربع وعشريف ساعة .
نفش السجف عامر بطاقمو، في المقدمة مدير السجف عمراـ اليمني الذي  

ريشو وتصور أنو سميماف الذي أخضع اإلنس والجف. أعطى أوامره المشددة، 
الغضب مسيطر عميو وواضح في كؿ كممة يتفوه بيا. صاح بأعمى صوتو فتفرؽ 
اإلنس والجاف. ترؾ السجناء صررىـ عمى األرض، الحقتيـ كمماتو وأسواط 

 السجانيف: 
يا أوالد الزناجئتـ إلى جينـ، أقسـ بييوه وبأستير أف نحوؿ ىذا المكاف إلى   -

مقبرة. سندفنكـ وأنتـ أحياء. إنكـ ال تستحقوف الحياة وىذا شأف أعدائنا، العرب 
جميعًا سيأتوف إلى ىنا ويقبموف أحذيتنا. إف مف يقاتؿ شعب اهلل المختار حقت 

 عميو المعنة  والمذلة، وأنتـ ال تستحقوف أكثر مف ذلؾ .
د باستخداـ سياطيـ. ييروؿ السجناء في الباحة قاؿ عمراـ ذلؾ ثـ أمر الجنو 

وطاقـ السجف خمفيـ، بدأ التعب واإلرىاؽ في ىذا الجو المخنوؽ بالحرارة والغبار 
يؤثر عمييـ. وقع عشرة مف شدة اإلعياء في حيف اقتربت الشمس مف رماؿ 
األرض بشكؿ مذىؿ ومخيؼ، فزاد لييبيا المخبوء في طيات جسدىا الناري. لـ 
يمنع الظبلـ ا استمرار التعذيب، أنيرت الساحة بالكيرباء. خمسة آخروف ترعفوا 
وسبعة انسدحوا عمى األرض. توقؼ السجناء عف الجري يمممموف جراحيـ. السياط 
تفرقع في الجو وعمى أجسادىـ، زحؼ عمر ىربًا مف الضرب أمامو ثبلثة ينزفوف، 

إلى صنبور الماء. التيب جسده  ابتعد عنيـ ثـ عاد إلييـ وأخ يقودىـ واحدًا واحداً 
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مف وقع السياط، رفض تركيـ كما طمبوا إليو، تظاىر باإلغماء تركوه، حاوؿ أف 
ينتيي بأقصى سرعة مف إسعافيـ، طمب آخروف الماء يرفعوف أيدييـ، فقرر 
المضي بعممو ميما كاف النتيجة، الضرب ينتيي، يترؾ أثره، وماذا أكثر مف ذلؾ، 

 إنقاذ رفيؽ واحد يساوي حياتو. طاردتيـ الكممات المنتقاه مف أفواه قادة السجف ،
يا أوالد القحبات كيؼ تفكروف في الوقوؼ في وجو إسرائيؿ الجبارة،   -

حكوماتكـ انيارت خبلؿ ساعات أماـ قوتنا. أنتـ ما الذي تستطعوف فعمو أييا 
 !  األرانب المذعورة 

تسـ وتذكر روح صديقو نظر إلى األعمى زوج حماـ يرفرؼ فوؽ رأسو، اب
 المرحة لحظة سمع كممة األرانب، قاؿ لو مرة :

 " ىرب أرنب فسألوه عف السبب، فقاؿ يمسكوف اإلبؿ ويوردونيا لمذبح .
 وما عبلقتؾ ؟ -

يكوف وقت مضى حيت يتأكدوف بأنني ال أنتمي إلى الفصيمة  -أجاب:  
المطموب القبض عمييا، وحده اهلل وربما رسولو أيضًا يعمماف، إف كاف جمدي 
سيظؿ فوؽ جسدي، بعد أف يطبموا ويدربكوا عميو، ويزفوا عروسيـ عمى صوت 

 تمزقو ."
ضحؾ سميـ الدوري حيف أخبرتو بأف ىذا األرنب مثقؼ، قرأ التوراة وفيـ ما  

 قالتو حيف ساوت بينيما واعتبرت األرنب كالجمؿ مف المجترات .
ب عمراـ إلى السجناء خمع بعد ثبلثة ساعات مف العذاب والشتائـ، طم

مبلبسيـ، وعندما تأكد مف تعريتيـ تحدث مع نائبو رحميـ وتوجو إلى مكتبو. كاف 
فرحًا بمنظرىـ، سعيدًا إلى أقصى حدود السعادة قيقو وىو في طريقو إلى مكتبو. 
جمع اثناف المبلبس وكوماىا بعيدًا، حضر مف يمبس معطفًا أبيض بيده مبيد 
لمحشرات. رش مبلبسيـ، ثـ رش السجناء مف رأسيـ إلى القدميف بمادتي الغوتيؾ 

 والكبريت .
رش الممرض " كوبا" السجناء ثبلث مرات حسب أوامر رحميـ، ارتفعت غيـو 
بيضاء ورمادية وانتشرت في الجو ترافؽ ذلؾ مع روائح بترولية وكيميائية. مما 

عور بالخدر جعميـ يتحرقصوف وييرشوف أجسادىـ، ازدادت حاجتيـ لمحؾ مع ش
 والتنميؿ. ظيرت بقع ظيرت بقع حمراء وزرقاء في مكاني الحؾ والضرب. 

 أشبو ما تكوف ببقع التحسس أو التياب الكبد .
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ضحؾ نائب المدير وطاقـ السجف مف حركات السجناء الراعشة، طمبوا إلييـ 
الوقوؼ في صؼ طويؿ. اقترب رحميـ مف الصؼ وتفرس في وجوه السجناء، 
فالذي يبادلو النظرة يضعو في الزنزانة، ثـ أمر السجانيف بتوزيع عيدة السجيف، 
لكؿ سجيف صرة مبلبس فييا بنطموناف وقميصاف برتقالياف، فتأكد الجميع أف ىذا 
ىو المباس الرسمي لمسجيف. عند الساعة الحادية عشرة تـ توزيع السجناء عمى 

ؿ الغرؼ ستة أمتار الغرؼ. كاف نصيب عمر الغرفة األولى، غرفة متطاولة كك
طوليا وعرضيا أقؿ مف أربعة أمتار بحيث تكوف مساحتيا اإلجمالية عشريف مترًا 
مربعًا، غير بعيد عف السقؼ نافذة مستطيمة بعرض فتر وطوؿ ستيف سنتمترًا. 
الباب مصفح ثخنو بحدود ستة ميميمترات في نصفو العموي طاقة صغيرة تفتح 

 وتغمؽ مف الخارج. فييا خمس خزائف ببلستيكية مقسومة إلى نصفيف .
اتخذ عمر مكانو القريب مف الباب، وكؿ واحد مف التسعة الباقيف اختار 
مكانو. أخذ كؿ واحد ينظر إلى وجو اآلخر ليكتشؼ إف كاف يعرفو أـ ال. بعد 
دقائؽ بدأ التعارؼ الذي البد منو. قدـ كؿ واحد نفسو. عمي الجعفري، إسحاؽ 

اف فياض.. اكتشؼ القاسـ أف الجميع يعرفونو مباشرة أو مراغة، الشيخ عباس، حس
مف خبلؿ ماسمعوه عنو، أحس بعمؽ المأساة المتربصة في صدر كؿ منيـ. في 
داخؿ كؿ سجيف غصة وقصة وحديث مع الذات ال ينتيي. قبؿ لحظات سأؿ 
نفسو، ماذا فعؿ الرفاؽ مف أجمو، أما زالوا مؤمنيف بأف التحرير يأتي عبر الحدود 
والببلغات أـ مف الداخؿ. إنو يعرؼ اإلجابة وما فعموه إال أنو مازاؿ مضطرًا 

 لمظيور قويًا متماسكًا .
" التاريخ أشبو باكذوبة عمى الطبلب أف يصدقوىا، يدرسوف عظمة أمتيـ 
ويممسوف تفاىتيا، يعيشوف عمى األمجاد الغابرة، وأمجاد المحظة تتبلشى، 

ما فائدة قولنا الحضارة ابتدأت مف ىنا،  فالقاموس عجز عف ضميا بيف دفتيو.
والتاريخ كتبنا أبجديتو، أعطيناىا لمعالـ، ىنا أـ الحضارات. نظرة واحدة مف مدرس 
التاريخ تشعرؾ أف المعادلة مقموبة، نرفع شعارات ونطمب تحيقيا فورًا، بعضيـ 
يعتقد أنيا تحققت بمجرد رفعيا، قبلئؿ يدركوف أنيا الطريؽ إلى السمطة. يناضموف 
لتحقيقيا فبل يحصدوف سوى اليواء، إف تحقيؽ الشعارات أشبو بحراثة البحر. 
الوحدة ليست اجتماع زعيميف يوقعاف عمييا فتصير نافذة، الوحدة نتيجة وليست 

 مقدمة " .
اعترض أحد الطمبة وذكر عمر بأف درسو ىو لغة إنكميزية وليس درس 

 ـ يبدأ الدرس .تاريخ، لكنو سيجيب عف سؤاؿ حوؿ األحزاب ث
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سأؿ عمي الجعفري أربعة أسئمة ودخؿ في نقاش حوؿ مفيـو الحزب  
والحركة والموقؼ مف الدوؿ العربية، وعندما عمؽ أحدىـ بقولو " كيؼ يتصرؼ 

 إخوتؾ في  حركة فتح خمؼ الحدود ".
لف أدافع عف فتح مع أنني مسؤوليا أقوؿ بأف اآلخريف ليسوا سوى نسخ.  -

 كربوف عنا، ىـ ناضموا الزعامة  احزابيـ ونحف ناضمنا مف أجؿ فمسطيف.
عمؽ إسحاؽ مراغة وردد مقولة السجف لمرجاؿ، والذيف خمؼ خطوط ثرثرة 

 النار يتمتعوف بنعـ ليا أوؿ وليس ليا آخر .
تجادؿ حساف والشيخ وكادا يتعاركاف، الشيخ يرى أف الجياد فرض عيف  

المسجد األقصى أوؿ ميمة عمى  عمى كؿ مسمـ قادر عمى حمؿ السبلح وتحرير
 المسمميف تنفيذىا. في حيف لـ يكف حساف جادًا في نقاشو فعمؽ :

رحـ اهلل أجدادؾ أييا الشيخ، أي جياد تقوؿ، دعنا مف الكبلـ الخيالي  - 
الذي ال ينفع وال تستطيع أف تجمع أحدًا حولو، حدثنا عف الواقع وال تدخمنا في 

 جدؿ أولو كبلـ غير حقيقي وآخره كبلـ بكبلـ .
أنت تنتقص مف كبلمي أييا الفاسؽ، ألـ تسمع قوؿ اهلل تعالى " وأعدواليـ  -
 "... 

سمعتو وحفظتو، لكننا لـ نعد شيئًا لمجابية عدونا، التظف ياشيخي أنؾ  -
 أكثر مني إيمانًا .

النقاش معؾ يوجع الرأس، الميمة سأناقشؾ في كؿ شيء، فإما أف تقنعني  -
 .أو أف أقنعؾ 

 لف يقنع أحدنا اآلخر. - 
الماضي يتوحد ويتداخؿ مع الحاضر وىو األب الشرعي، قبؿ ساعات مع 
سميـ الدوري ومع شيخ البركس، يمرحوف وكأنيـ في قيوة أبي جابر الكائنة في 
وسط القدس، زايميـ شعورىـ بأنيـ سجناء، أحسوا بمتعة األلفة، إنيـ أقوى مف إدراة 
السجف، مدير السجف اختصرىا ولـ يستطع المواجية.. اآلف ىو غريب عمى الرغـ 
مف األلفة التي يبدييا السجناء تجاىو، فإذا كاف إحساسو ىكذا، فكيؼ بقية 
السجناء! كاف واضحًا مف المفردات البسيطة وتعابير المجاممة التي تعامموا بيا، 
وىذا يوحي بأف عمى كؿ واحد أف يعرؼ مف جديد طباع اآلخريف، ويتصرؼ 

شكؿ مقبوؿ. إنو في معتقؿ جديد. تطمع إلى رفاقو السجناء، قعد عمى األرض، ب
مسح وجوىيـ بابتسامة، ثـ عاد إلى ذاتو يفكر في مواجية حممة اإلىانة المتعمدة، 
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سيطر الغضب عميو فبدا كقنبمة نزع صماـ أمانيا، ومع ذلؾ ظؿ صامتًا، إنو يشبو 
 طفبًل يحاوؿ بيف فترة وأخرى أف يسيطر عمى انفعاالتو ويبدو متماسكًا. قاؿ :

السنابؿ التي تحني ىامتيا أماـ العاصفة، تفعؿ ذلؾ لتحافظ عمى ذاتيا  -
 وتعود منتصبة مف جديد وتبدأ دورة حياتيا وعطائيا .

األياـ التي تنتظرىـ صعبة، وعميو مف اآلف أف يختار أصمب المناضميف، 
. اليد وحدىما ال تصفؽ. أسند رأسو ليعتمد عمييـ في المسيرة الطويمة داخؿ السجف

إلى الحائط أغمض عينيو، شعر بارتياح، الجميع يوجيوف نظراتيـ إليو، تجاىؿ 
ذلؾ عندما التقت عيناه بيـ، تمقى ابتسامات كميا غصات عينيو، شعر ىرب مف 

 اإلجابة عف السؤاؿ الموجو إليو، مالعمؿ ؟
انفرد بذاتو، شعر بالذنب تجاه المقاتميف، كاف عميو أف يرسـ خطة الثورة في 
الداخؿ ويزج بالقيادة قبؿ أف يزج بنفسو، عندىا سييز الجباؿ الراسيات ويتحقؽ حمـ 

 الثورة .
ابنة الرغوة تركض أمامو، يمحؽ بيا، يضميا إلى صدره، تمحؽ بو، تضرب 
عرض الحائط بنصائح أميا، ستصؿ شعرة ابف سفياف أو تقطعيا، أفضؿ ألؼ مرة 

 لذي تعيشو، فقدتو، مف العذاب ا
لـ تتوقع أف يبقى معيا في الشارع وفي الفراش وفي ذاكرتيا المتعبة  وعمى 
المائدة، غير قادرة عمى التخمص مف خيالو، جاىدت والدتيا لتمنعيا مف السفر إلى 
القدس، لكنيا كانت قد قررت المغامرة، فإذا لـ تسافر فقد تصاب بمرض أو 
يصيبيا مس مف الجنوف، عيناىا متورمتاف كؿ صباح وخداىا ذاببلف تكاد قوتيا ال 

 تساعدىا عمى النيوض ،
القدس جميمة بكؿ ما فييا مف آثار وأناس ظف عاشت أربعة أياـ دارت فييا 
ولفتيا بصحبة عمر، وخبل كنيسة القيامة مف باب صغير غير بعيد عف خاف 

اظرييا لخالقيا، انطمقًا الزيت ومياحة الدباغة، تمؤل ساحتيا وأعمدتيا البلتي ترفع ن
لى الباب الذىبي الذي يقع جنوبي  إلى باب الساىرة الذي يقع ضمف برج مربع، وا 
باب األسباط، وفي المسجد األقصى صمت ركعتيف طمبت مف اهلل أف يبارؾ حبيا 
.. ضحكت كما  .عادت عصرًا، رمت نفسيا عمى الفراش متعبة وىكذا في كؿ يـو
لـ تضحؾ مف قبؿ، شدت عمى يده خوفًا مف ضياعو، الوجوه المبتسمة التي 
قابمتيا ارتاحت إلييا. أحبت أـ عدناف وقضت معيا ساعات طويمة تستمع إلييا 
خاصة عندما تحدثيا عف عمر وىف في الفراش.. اشتاقت لدمشؽ وأخذت تتحدث 
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عنيا شوارعيا وساحاتيا وأبوابيا فيي بالنسبة ليا ولمشاميات شيء آخر ؟، جنة ال 
ا ال في عدف وال في القاىرة، والفي أي مدينة في العالـ حيث النير والجبؿ تجدى

والغوطة وجماؿ النفس والروح، في آخر يـو طمبت إليو أف يعود إلى دمشؽ، 
 رفض بعناد وقاؿ :

  منذ متى يترؾ اإلنساف وطنو ليعيش في وطف مف يحب  - 
إنيا العروبة التي تنادي بيا ما الفرؽ إف كنا ىنا أو ىناؾ، ال تنَس أف  -

 دمشؽ أعطت لبنيا وأرضعت كؿ العرب مف قيس وعدناف .
ىذا الكبلـ يصح لو لـ يكف وطني محتبًل، مصير الوطف ال يكتبو إال  -

 الشرفاء ..
ظمت تحاوره خائفو عميو مف نفسو ومف بنات القدس ومف األردف ومف قادتو 

سكبت دموعيا وىي تنظر إلى ومف اسرائيؿ .لكف رفضو كاف  نيائيًا ال عودة فيو. 
وجيو وعينيو الزرقاويف، صعدت إلى السيارة، جمس إلى جانبيا حتى قبيؿ تحركيا، 

 وضع يدىا في يديو، وقاؿ ليا :
 أنت أنشودة وتاريخ وجرح وفرح، سأظؿ أحبؾ، وداعًا . - 

نزؿ مف السيارة ولوح ليا ثـ اتجو إلى بيتو، دفف نفسو في الفراش أيامًا عدة 
 قبؿ أف يتماثؿ لمشفاء .

في أوؿ مساء لسفرىا ظؿ القمر راقدًا يحمـ بعشاؽ حدد يرافقونو طواؿ الميؿ، 
لـ يجد سواه يسير معو الميؿ الطويؿ ولياؿ أخر، يتجوؿ في الزمف يستعيد شيئًا 
مف حيويتو، ويمممـ كممات العشؽ التي قرأىا والتي اسمعيا لحبيبتو، اآلف تأكد أف 

يرتقو قد فتح فاه، وأف الصدر الذي تحترؽ فيو النيراف ستظؿ  الجرح الذي حاوؿ أف
مشتعمو فأنشد: في القموب تشتعؿ النيراف، فيولد الحب وتنمو الحرية، لكف النيراف 

 تظؿ متقدة، 
فييرب الحب وتحترؽ الحرية، ويسافراف إلى ببلد تعرؼ الحب وتقديس  

 الحرية. 
، في النيار  ، وىبت رياح السمـو في الميالي التالية توشحت السماء بالغيـو
بكت الشمس واحتجبت، تفرقت الغيـو تاركة لونيا الرمادي الذي أخذ بالتبدد، بينما 
فقد القمب توىجو، وتدثر بالسحب، في حيف بدأت الرياح ترتوي مف نبضاتو، 

 فيدأت في الخارج .
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باح ىذؿ الميؿ ومازالت أصوات تتردد ىي مزيج مف اليزيز والعواء والفحيح ون
الكبلب  المتواصؿ، في حيف ىدأت حركة العساكر والحراس. كانت في داخؿ كؿ 

 سجيف وحشة بقدر يـو الترحيؿ. 
أجسادىـ المحطمة ترفض النـو وىي بأمس الحاجة إليو، إنو يـو ثقيؿ ليمو 
كوابيس. أغمؽ الحراس األبواب دوف أف يحضروا الطعاـ واألغطية، لـ يكف في 
نيتيـ المطالبة ال بالطعاـ وال بالفراش. اإلىانات التي استقبموا بيا كافيو لذواء 
الروح. وباتوا ليمتيـ عمى األرض أسندوا رؤوسيـ إلى الجدار القاسي، وناـ منيـ 
مف ناـ، وظؿ مستيقظًا مف ظؿ محدقًا وتائيًا طواؿ الميؿ. ومنيـ لـ يفرؽ بيف 

ي السجف طويمة، فقد لحظات نومو وصحوه، إذ ناـ نومًا متقطعًا، ومع أف ليال
كانت كؿ الميالي السالفة قصيرة بالمقارنة مع ىذه الميمة، الرياح ىدأت قبيؿ 
منتصؼ الميؿ، لكنيا ثارت مف جديد قبيؿ الفجر، أسرعت حاممة ما قؿ حممو مف 
عجاج ليتسمؿ تحت األبواب ويمر عبر النوافذ، أما النجـو فقد كانت زائغة البصر 

 خجمى في ساعات آخر الميؿ، فضمت اليروب قبؿ أف يغطي العجاج ضوءىا .
طاؼ عمر ربوع دمشؽ وعماف وفي اإلغوار جاءتو وصاؿ ميرولة، عممت 
ما خطط بكت بيف يديو، رشح جسدىا العرؽ والدبؽ فالتصقت مبلبسيا، نيداىا 
المندفعاف اختنقا، حاولت تيوية مبلبسيا، بيدىا حركت اليواء، لكف الجو الخانؽ 

ال المراوح اليدوية وال الكيربائية.. كادت تختنؽ، أصابيا الدوار،  ال تنفع معو
أسراب الناموس   قعدت عمى األرض، مف أيف لجسدىا كؿ ىذه المياه المتسربة 

، ضربت بيدىا مكاف المسعة فاحمرت  دارت حوليا دورات عدة قبؿ أف يقرر اليجـو
وتحجرت، ثـ أخذت تبعده عف وجييا، وعندما لـ تفمح ركضت. ظنًا منيا أنيا 
قاردة عمى تضميمو، سير معيا حتى الصباح، وخاض أشرس المعارؾ عمى 

 جسدىا البموري المنتفخ.
، خرجا غير بعيديف عف القاعدة، القمر يرافقيما ليمرا عمى   لـ تستطع النـو

ضوئو الفضي ويشاىد الحياة الجميمة والوادعة، نيضت وحركت شعرىا وجففت 
 عرقيا .

بو بقرنفمة تتفتح، عمؽ العبؽ في ثيابيا، ووىب جسدىا رشاقة ابتسامتيا أش
العصافير، نظر إلييا، ابتسـ، عيناىا تحاكياف القمر، تشعاف بريقًا ودفئًا، شعر 
بنسمة ناعمة، جسدىا يتمايؿ غنجًا في حيف ظمت حواسو متحفزة يقظة فرحة، 

 قالت :
أفكارؾ غير قابمة لمتمثيؿ، وال أحد غيرؾ سيجر عمى نفسو العاقبة  -
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 الوخيمة، أصح لنفسؾ وأعرؼ مف حولؾ، أي تطرؼ تعيشو!
 في الصباح رافقيا إلى أربد ومف ىناؾ عادت إلى دمشؽ دامعة  العينيف، 

منكسة الرأس، خاوية، قررت أف تصمي كؿ يـو لينقذه اهلل. لقد أدركت أف 
 أفكاره ستجره إلى الياوية، والشيء أمامو سوى الموت.

حس بإنسانيتو سوى الذكريات، سيعيش عمى شذا الماضي، الشيء يجعمو ي
سينسى أنو قاـ بعممية وقبض عميو ومازاؿ في السجف، اثنتا عشرة سنة عد أياميا 
وساعاتيا ودقائقيا لحظة بمحظة، والشيء سوى التعاسة، مازاؿ يحتفظ بأدؽ 
التفاصيؿ. العذاب الذي تعرض لو. تساءؿ عف اإلنسانية والحرية والعدالة وأفكاره 

 حوؿ ذلؾ. الثورة الفرنسية وما طرحتو. 
ىؿ ىو إنساف؟ ىؿ  في الدنيا مف يتحمؿ العذاب؟ فكيؼ إذا كاف مسمطًا 
عميو! السياسي مثقؼ واع يرسـ حدود ذاتو وتطمعاتو، يخط بيده عمى جدار الزمف، 
 يسجؿ اسمو، يحمـ بالحاضر والمستقبؿ، لـ يتخمى يومًا عف أحبلمو، وىو القائؿ: 

 أذا توقفت أحبلـ اإلنساف توقفت حياتو . -
حاولوا أف يقنعوه بأنو يعيش ببل خياؿ وال أحبلـ، تذكر قسمات الذيف عذبوه، 
وجوىيـ وأنوفيـ، أيدييـ القاسية وأصابعيـ الغميظة، أكفيـ التي تشبو خؼ الجمؿ، 

 مبلمحيـ الخشنة وكأنيـ قدوا مف الصخر .
 أنت ال شيء، عميؾ أف  تنسى اسمؾ وتاريخؾ وتكؼ عف األحبلـ . -
 تستطيعوف فعؿ كؿ شيء إال ذلؾ . -
 ىؿ يفارقني لحظة، حممي ىو حياتي . -

الدـ حار ومالح، خدر، تنميؿ، فقداف األلـ والغيبوبة. بدت قدماه وكأنيما 
محروقتاف، ال يستطيع المشي، حتى إذا وضعيما عمى األرض، أحس بالوجع 

رأسو. يقؼ، يكشؼ عف أعمى قدمو، يمشي ويده واأللـ الفظيع الذي ينطمؽ إلى 
عمى الجدار، بضع خطوات ثـ يجمس عمى األرض، ليعيدىما إلى دلو الماء البارد 

. 
كاف شعاره مف أفشى بسر، سيؿ عميو اإلفشاء بغيره. اصمد، تحّمؿ لمضرب 
ثبات الذات، العرؽ يتصبب مف جبيف  والعذاب نياية. الصمود وشرؼ المقاومة وا 
معذبو، يداه تؤلمانو لكثرة الضرب. عيناه ال يظير سوى بياضيما. النظرات 

 تتحدى، تراقب. عيوف الجبلديف تشتعؿ حقدًا، عيناه ال ترمشاف .
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ليؿ مرعب دامس، أوقات حزينة تمر في الذاكرة كؿ دقيقة، سجمت خبلؿ أياـ 
ترسؿ  قميمة عذابات ال يستطيع البشر تحمميا، عذابات تمارس ليبًل ونيارًا، الشمس

أشعتيا لتكوف شاىدة، تمؼ دورة كاممة مف جديد، تجدد لييبيا. األلـ ينتقؿ وينتقؿ 
في جسده، عبر دروب تزرعيا الضربات والركبلت، فما مف بقعة في بدنو إال 
زرقاقيا وتحجرىا أو انفتاحيا  وصافحت جارتيا معمنة خجميا وضيؽ تنفسيا وا 
ساكبة أرجوانيا. دفعتو ىذه األياـ لتجديد حياتو واستعادة ماضية، لديو ألؼ سبب 
ال  لمصمود، خاطب ذاتو وىو في قمة ألمو، ال بد مف االبتسامة وخمؽ السعادة وا 
فالحياة تفمت دوف رجعة، واليـو الذي يمضي ال يرجع. يكفيو مف السعادة أنو مازاؿ 
صامدًا، وأنو قادر عمى الحركة ومغازلة الشمس واستحضار الزمف، قيقو وىو 

إلى معذبيو، ويرثي لحاليـ ومستقبميـ. لو عامموه بشكؿ جيد واحترموه، ألعاد  ينظر
النظر في المقوالت التي تعمميا، لو طبقوا المبادئ التي يتمفظوف بيا مف الحرية 
والديمقراطية لكاف حزينًا! ألف مف يتصرؼ بمثؿ ىذه الثقة يكوف واثقًا مف ذاتو 

 ومبادئو. 
أمضى أيامو في مركز االعتقاؿ بعزلة تامة، ال يسمع خبرًا وال يقرأ صحيفة 
وال يعرؼ مالذي حؿ برفاقو، وال مع الذي ظموا وراء النير، ينتظروف أف يبني 
تنظيمًا أف يحقؽ شعار حرب الشعب، تساءؿ، ترى ىؿ سيعمموف عمى طريقو، أـ 
إنيـ يختفموف. ىذه الكممات عذبتو أكثر مف سياط  الجبلديف، اليجد ليا أي 

 ، مع أنو قادر عمى التخميف، إال أنو لف يترؾ العناف لفكره يشطح .جواب
ردد بينو وبيف ذاتو بأف األياـ القادمة ستجيب عف ىذا السؤاؿ. بصؽ عمى 

 األرض فاذا بقع مف الدـ تختمط مع لعابو، الجروح لـ تمتئـ بعد، جسده يئف .
أوثقوه إلى الشجرة ثبلثة أياـ وىو يراقب ما يحدث، ويسمع صيحات األلـ، 
وتحرشات الجنود، يضربونو عمى خده، يشمتونو، يبولوف. نظرة واحدة تجعميـ 
يختصروف ما جاؤوا مف أجمو. ترى أييما أشد إيبلمًا أف يتعذب مباشرة أـ يعذبوا 

 غيره أمامو ؟
تأكد أنو غير قادر عمى فعؿ شيء، ألف األياـ التي مرت مف القساوة بحيث  

 . الشيء الذي لف يقدروا عميو ىزيمة مبادئو وروحو .يحني الموت رأسو ذليبلً 
احتضف الشجرة لتكوف شاىدة عمى ممارساتيـ ولترسؿ مع الريح زفراتو  

وغضبو، عمييا تصؿ بصوتو إلى البعيد، ربما يسمع بعضيا الذيف شرقي النير، 
 لينقموا لتعذيبو .
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الذيف يتمذذوف بالتعذيب يضحكوف وىـ ينفذوف أوامر أسيادىـ، ىؿ يمكف أف 
تكوف في نفس أي منيـ كرامة؟ ىؤالء باعوا أغمى ما عندىـ، وىـ ليسوا أكثر مف 

 بغاؿ تجيد الضرب والرفس وكؿ صنوؼ التعذيب. 
تذكر كؿ لحظة مف لحظات الفرح حتى أدؽ التفاصيؿ. نقاشو مع وصاؿ 
وكيؼ صرخ في وجييا حيف قالت لو، تستطيع أف تصير غنيًا وصاحب أمبلؾ، 

 !  أنؾ قائدأنسيت 
 سأدفع ذلؾ مف كرامتي  -
 ال كرامة لفقير . -

البقاء في قيادة الثورة شرقي النير ييبو مزايا، ال أحد يشؾ بأقوالو وأفعالو، 
المؤيدوف لو يشعرونو بأنيـ تحت األوامر، يروف ما يراه، يدافعوف عنو ومستعدوف 
لخوض المعارؾ ألجمو والتضحية بأرواحيـ. لكنو رفض ىذا حيف احتدمت 
النقاشات والمياترات حوؿ أولويات الصراع وساحتو الرئيسية، والتحرير الذي ىو 

 ابف صيحة في واٍد، شعار افترعوه، صار كبنات اليوى .
قدـ نفسو إلى الموت حيف رفرؼ في سمائو ورافعو مشواره غربي النير، لكف 

. بميمتو. ىز الموت رفضو، خاؼ منو وعفا عنو مرات، حيف فشؿ في اليائو ليقـو
رأسو وتمتـ بضع كممات قبؿ أف يضع رأسو بيف يديو ويمسح دمعة تسممت دوف 
إرادتو. تمممؿ أحد السجناء بسمؿ ثـ تعوذ مف الشيطاف الرجيـ، توضأ وىو يردد " 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي ....." ثـ صمى صبلة الصبح، ودعا اهلل أف ييـز 
بني اسرائيؿ ويذليـ ويفؾ أسر السجناء. دعا في سره دعوات لـ يسمعيا ألحد، 
شفتاه تتحركاف، وبعد طوؿ دعاء مسح بيديو عمى وجيو. ابتسـ عمر ودارى 
ضحكة، تذكر سميـ الدوري و" مقالبو " يعمؽ عمى شيخ البركس سبعة بقولو " 
بركاتؾ ياشيخنا " يقترب منو، يمسح بيده عمى كتفو وظيره، ويمسد عمى ثيابو، 

بالضحؾ. في البداية تماسكا وكادا يتضارباف، لكنيما عدال عف  يضج  البركس
ذلؾ في آخر لحظة. آنذره الشيخ بنار جينـ وبئس المصير. تدخؿ الرفاؽ وانيوا 

 حالة الخصاـ. 
لكف سمميًا لـ يتركو، ظؿ يمازحو ويماحكو حتى أقنعو ذات يـو بأف اإليماف 
في القمب والديف المعاممة، وىو صمة الوصؿ بيف العبد وربو، فتحوؿ ذلؾ الشيخ 
عف التديف، فمـ يعد قادرًا ال سميـ وال غيره عمى النيؿ منو. أما شيخ نفحة فإنو 
أطاؿ في الصبلة، ظؿ أكثر مف ثمث ساعة وىو يدعو إلى اهلل كمما مرت إصبعو 
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عمى حبة مف حبات السبحة الطويمة، ينتيي مف طوافيا فيردد بصوت مسموع " 
ليو النشور.. الميـ أجعؿ أوؿ النيار صبلحًا، الحمد هلل الذي أ حيانًا بعدما أماتنا وا 

 وأوسطو نجاحًا، وآخره فبلحًا يا أرحـ الراحميف "..
انكفأت النجـو باىتو، وىرب الظبلـ مقدمو لطموع الفجر، تناوؿ الشيخ القرآف 
وأخذ يتمو سورة الفجر والشمس والميؿ والضحى والنجـ والقمر.. ارتفعت الشمس 
مقدار رمحيف، فتقمص الظؿ شيئًا فشيئًا، سكبت أشعتيا عمى الرماؿ، الشيء الذي 
لـ تستطع إيقافو أوردعو الريح الصفراء الباىتة، حمقت الطيور وارتفعت زقزقتيا في 
الفضاء. كانت كمما اقتربت مف السجف تغرد أكثر، تيبط جماعات عمى األرض، 

رانيا محاكية التضاريس، أصغى لتغريدىا ثـ تطير أسرابًا إلى البعيد تتموج في طي
فتناىى إلى سمعو شبابة الراعي، أصغى ثانية، الشيء يأتي سوى صفير الرياح، 
شبابتو وريد يضخ دمو. تراقص فؤاده مع أوؿ خيوط النيار. في نفحة شعر بحاجة 
إلى البكاء والغناء معًا. الغناء ال شيء يمنعو مف ذلؾ أما البكاء فقد فاضت 

 دموعو تسقي شرايينو، لتصير أكثر نداوة. دمدـ بصوت خافت يردد: 
O, My darling 

O. My darling climling time 

you have gone and lost for ever . 
آه يا ابنة الرغوة، لماذا حكمت عمّي أف أظؿ ببل زواج؟ اآلف فقط أدركت 

و، شعر بالمذة خطورة ذلؾ، أف يكوف اإلنساف ببل زوجة وال ولد. تحسس بيده جروح
وىو يمرر يده عمى فخذىا وصدرىا واآله تنطمؽ مف ضجرتيا ... انتبو إلى رفاقو 

 فكؼ عف الحمـ .
في أالمس ناموا جائعيف، وىا ىي الشمس ترتفع خميسف رمحًا ولـ يحضروا 
اإلفطار وال الغداء، عندما فتح الباب توقعوا ذلؾ، لكف العسكري جاء يحمؿ أمرًا 
بالنزوؿ إلى الباحة. تعالى الصوت في المكبر يعمف ذلؾ ويطمب إلى جميع 
السجناء االصطفاؼ مرة حسب سجونيـ السابقة، ومرة حسب غرفيـ في سجف 
نفحة وثالثة حسب الطوؿ. في كؿ مرة يصدر الشاويش إلياىو تعميماتو، الجميع 
 ينصت. وقفوا ساعتيف تحت الحرارة، استمـ كؿ منيـ فرشة إسفنج رقيقة وبطانيتيف

. 
الشمس مالت إلى الغروب تناوؿ رواية زوايا اليواناني لكانتزاكي، تأمؿ  

الغبلؼ ومبلمح وجو بطؿ الرواية، الفتاة التي تحاوؿ تغطية نيدييا، بينما صدرىا 
عار وأعمى فستانيا نازؿ عف كتفييا. مف عادتو القراءة في مثؿ ىذا الوقت حتى 
يقتؿ الفراغ، تساءؿ إف كانت ىذه الرواية ستفيده في اكتشاؼ الحياة واكتشاؼ 
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زوربالو، فأييما زوربا الفيمسوؼ البسيط أـ صاحب المنجـ. وىؿ المنجـ في 
األغوار أـ في الضفة؟ ناقش ىذه النقطة مع ذاتو، فاكتشؼ أف المنجـ مازاؿ 
مستورًا. افترض مجموعة افتراضات، شعر بغصة في حمقو وحزف دفيف وىو يقمب 

إلى أف زوربا متيـ، والمتيـ ستثبت التيمة عميو ويناؿ  صفحات الرواية، وخمص
عقابو حتى لو كاف برئيًا. صحيح مثؿ ىذا االفتراض، لكف ماذا يعني ظمـ عشرة 

 أو ألؼ أو حتى مميوف أو مبلييف. 
فتحت الطاقة بعد الغروب. ناداىـ العسكري لتناوؿ طعاـ العشاء، تناوؿ عمر 
الطنجرة األولى، وسكب لكؿ واحدة كمية مف الشوربة، أعاد الكمية إلى الوعاء 
وصبيا ثانية في محاولة لتحريؾ الرز أو العدس أو البقوؿ المستخدـ. لكف بحثو 
راح سدى، إذا اكتشؼ أف الشوربة مياه ممونة، ال يستطيع أعظـ غواص التقاط 
حبة أرز أوعدس. أما الخبر فإنو قدير لو قساوة الحجر. الطنجرة الثانية وزعيا 

يخ عباس، ومع أنو صب بركاتو، فمـ يسجؿ حالة غوص واحدة داخؿ بحيرتيا. الش
إذ ادرؾ أف المياه الممونة ال تصمح سوى فتة، فطمب إلى الجميع االحتذاء بو، 
وصّب المرقة فوؽ القديد .فعؿ ذلؾ وىو ييز رأسو وكأنو طرب .أكؿ وشكر اهلل 

 عمى نعمو التي ال تحصى .
حساف فياض الذي ولد في عكا المدينة اليادرة، ونزح عنيا مع أىمو إلى  

الضفة الغربية تنقؿ في مدنيا ثـ استقر قبؿ سنتيف في راـ اهلل. راقب كؿ حركة قاـ 
 بيا الشيخ عباس فعمؽ بكممات فييا الكثير مف اليزؿ والمناكفة ومنيا قولو: 

 وىؿ السجف نعمة ياشيخي ؟ -
 وحد اهلل ياولد وال تدخؿ اليزؿ بالجد . - 

كانت ليجة الشيخ حاسمة، نظر إليو بعينيف تقدحاف غضبًا، تدخؿ بقية 
الرفاؽ ومنعوا حساف مف الرد، فبمع ريقو واقتدى بالشيخ. فت قطعة الخبز 

 بالشوربة، ثـ شرع في  األكؿ وىو يتطمع إليو .
الجميع فّتوا الخبز وبموا ريقيـ، ثـ حمدوا اهلل وشكروه مردديف الكممات التي 
سمعوىا " الحمد اهلل الذي ال يحمد عمى مكروه سواه " وضعوا األواني جانبًا، 

 جمعيا حساف ووضعيا قرب الباب ثـ مسح بيده وردد قوليـ: " الحمد اهلل" 
نظر إلى الشيخ بعيف القمؽ والغضب، توقع الجميع مف الشيخ تعميقًا يزيد 

 النار اشتعااًل، لكنو صب الماء عمى الجمرات .
لشيخ عباس الوحيديف المذيف تخاصما، فقد انقسـ الذي في لـ يكف حساف وا
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الغرفة إلى فئات وظيرت المشاحنات، إذ نقمت سمطات السجوف إلى نفحة سجناء 
مختمفي األمزجة، قامت بدراستيـ وصنفتيـ إلى ثبلثة أقساـ. عصبيوا المزاج 
وآخروف ىادئوف ومفكروف، فكانت كؿ غرفة مسرحًا فوضويًا  لفعاليات غير 

 متجانسة. انقسـ بعض الذيف في الغرفة إلى مؤيديف لمشيخ أو لحساف. 
سحاؽ مراغة وعمر القاسـ إلنياء الخبلؼ وبتره.   تدخؿ عمي الجعفري وا 

ظاىرة الخبلؼ موزعة عمى الغرؼ بالتساوي، تخمى عمر عف برنامجو 
التثقيفي والرياضي في سبيؿ الوصوؿ إلى حؿ. راقب وسجؿ التصرفات والحموؿ 

مقترحة، انفرد كؿ يـو مع واحد، أشعره بأنو يعتمد عميو في حؿ المشاكؿ، لـ ال
األسبوع الثاني، إال وبدأت ىذه الظاىرة بالتبلشي مف الغرفة رقـ واحد،   يمض

 وتبلشت نيائيًا مف السجف بعد شير ونصؼ. 
كانت إدارة السجف بالمرصاد تراقب مايجري وال تحرؾ ساكنًا. بعد شيريف 
تأكدت أف ظاىرة الشغب والعنؼ بيف السجناء قد زالت نيائيًا. تدخمت إدارة السجف 
لتخمؽ مشكمة مف نوع جديد، فقد أخذت تستدعي كؿ يـو واحدًا، تطمبو مرة وقد 

 تطمبو مرات ومرات، مما خمؽ جوًا مف عدـ الثقة. قاؿ عمي الجعفري: 
 نحف نثؽ بكـ ولف تستطيع سمطات السجف زرع الشكوؾ . -

رأي عمر الذي طالب بإعادة الثقة إلى نفوسيـ، وعدـ زرع الفراؽ  كاف ىذا
وتفسير األمور عمى ىواىـ. ثـ شرح األىداؼ المتوخاة مف وراء ذلؾ، واستطاع أف 

 يعيد الثقة لكؿ الذيف استدعتيـ سمطات السجف .....
بدأت تُفقد بعض النقود ثـ فقدت بعض المبلبس أثناء الفورة، تساءؿ الجميع 
ترى مف الذي يفعؿ ذلؾ وقبؿ أف يجيبوا عف السؤاؿ، اتفقوا عمى وضع حراس 
لمغرفة، فعينت كؿ غرفة اثنيف لممراقبة، وذات يـو بينما الشيخ عباس مرابط قرب 
الباب، شاىد الشرطي يدخؿ، لوح بيده إلى حساف الذي جاءه راكضًا، راقباه وىو 

 وبدأت الزفة.  يأخذ المبلبس، وتركاه حتى خرج مف الغرفة فأمسكا بو،
اجتمع كؿ مف في الفورة. وىتفوا بصوت واحد " ىذا الحرامي، تعاؿ وشوؼ 
يا سبلـ عمى المص السارؽ " وعندما سئؿ الشيخ عف حكمو قاؿ: " السارؽ تقطع 
يده". بغفمة مف إدارة السجف حصؿ ما حصؿ في الباحة، وعندما وصؿ األمر إلى 
نائب المدير. كاف السارؽ يصفع ويشتـ مما خمؽ حالة بمبمة وفوضى. ترؾ رحميـ 
مكتبو وأطمؽ بوؽ الخطر فاجتمع السجانوف في الباحة. أعطى أوامره باختصار 
عادة السجناء إلى غرفيـ. راحت أوامره مع ىواء نفحة  الوقت المخصص لمفورة وا 
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 وكأف أحدًا لـ يسمعيا. واصموا البقاء في الباحة حتى انتياء وقت الفورة. 
الساعة األخيرة التي أمر باختصارىا ىي الميمة. بؿ حالة التمرد لـ تكف ربع 

والموقؼ الموحد لمسجناء، وعندما أدرؾ صعوبة ضبط األمر ترؾ كؿ شيء عمى 
 حالو  حتى انتياء وقت التنفس .

 باشر التحقيؽ فاستدعى الشيخ عباس وحساف وعمي الجعفري وعمر القاسـ.
 أييا الشيخ أال تخجؿ مف شيبتؾ، تقاد بشعره كما يقود االعرابي البعير. -
 البئر ينضح بمافيو . -
 اخرس ياحقير خذوه ..وأنت مف الذي دىى بعقمؾ لمتمرد ؟ -
 أجاب حساف: ىذا ليس سؤااًل بؿ إىانة.  
ـَ فعمتـ ما فعمتموه مع الشرطي ... اخرس ال تقؿ ذلؾ أنتـ السارقوف  - ِل

ي " منظمة تخريبية "، ستنسى ىنا خذوه. أما أنت فأنَس أنؾ عضو لجنة مركزية ف
 ماضيؾ ومستقبمؾ .

 أنتـ تستطيعوف فعؿ كؿ شيء سيء. - 
 خذوه عشرة أياـ في المنفردة . -
لـ يبقوا سوى ساعات. مساًء رفض السجناء طعاـ العشاء وأعادوه. كاف ىذا  

نذار بموقؼ صمب ومقدمة  التطور غير موضوع في الحسباف. إنو عصياف وا 
إلضراب. تراجعت اإلدارة إذ لـ يكف في نيتيا التصعيد، طمبيـ رحميـ وتفاوض 
 معيـ حاوؿ الحصوؿ عمى اعتذار، ولكنيـ رفضوا ومع ذلؾ أعادىـ إلى الغرفة .

بعد نجاح السجناء في فرض إرادتيـ، بدأ التخطيط إلضراب طويؿ األمد  
بلوة اليقتصر عمى نفحة، ومف أجؿ ىذا شكمت لجنة ثبلثية ضمت كبًل مف راسـ ح

مسؤوؿ قوات التحرير الشعبية في غزة وعمي الجعفري وعمر القاسـ. درست عممية 
القياـ بإضراب لمسجوف. اتفقت عمى صيغة رسالة توجو إلى السجوف األخرى 
خبلؿ األياـ القادمة واتخاذ الترتيبات المناسبة. نصت الرسالة عمى إعداد مشترؾ 
لمسجوف، وطمبوا اآلراء والمقترحات لبدء اإلضراب. في أسفؿ الرسالة دونت عبارة 

 لجنة إضراب سجف نفحة .
انتقمت صيغة الرسالة إلى سجوف بئر السبع وعسقبلف وبيت ليد وجنيد 
وطولكـر وراـ اهلل وغزة المركزي وجنيف والشطة خبلؿ األسابيع الثبلثة األولى مف 

ؿ سجف ال حزيراف الثمانيف. تألفت عمى أثرىا لجنة مسؤولية عف اإلضراب في ك
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 تزيد عف خمسة أشخاص .
ولّى أيار برياحو الخماسينية، وأقبؿ حزيراف بشمسو الساطعة ونياره الطويؿ،  

والت درجات الحرارة ارتفاعيا حتى وصمت الخمسيف، فاختفت المناظر المألوفة 
لقطعاف اإلبؿ التي ترعى وتحـو حوؿ التؿ . أنتقؿ البدو مع قطعانيـ شمااًل أو 
غربًا حيث الحرارة أقؿ والماء أوفر في مكاف قريب مف الريؼ والمدينة، إذ عمى 
بعد كيمو مترات تبدو كؿ مف مدينتي غزة ورفح. ىناؾ يقضوف الصيؼ داخؿ 

 خياميـ السود. 
مع اقتراب الخامس مف حزيراف استعدت إدارة سجف نفحة لبلحتفاؿ 

لـ تتوقؼ باالنتصار الساحؽ عمى ثبلث دوؿ قبؿ سنوات خمت. منذ الصباح 
حركة السيارات القادمة. حضر المدعووف الذيف عرؼ منيـ حيوت  وىايمف مدير 
سجف عسقبلف ونائبو، لفي جونسوف مدير سجف الرممة وعاموس مدير قسـ فتح 
في الرممة، مردخاي مدير سجف بئر السبع، مع طاقـ سجف نفحة عمراـ ورحميـ. 
مساًء حضرت فرقة موسيقية فبدأت الحفمة التي استمرت حتى الثانية صباحًا. 
قدمت فييا مختمؼ أنواع المشروبات والمأكوالت ،وغنت إلسرائيؿ الكبرى ومجدت 
السجوف. كاف مف بيف المدعوات زوجات المسؤوليف وصديقات مدراء السجوف. 
فيرا التي ترددت عمى سجف بئر السبع فتاة نحيمة شقراء تسكف تؿ أبيب ، لبيبة 

حنطي عشيقة حيوت المراكشي ،وغراسيا التي زارت سجف اليمنية ذات القواـ ال
عسقبلف غير مرة، وانجيبل التي جاءت مرة إلى نفحة، وآخريات غير معروفات 
لئلدارة يمبسف الثياب اليفيافة الرقيقة، صدورىف دالعة وشعورىف مرتبة إما عمى 
، وبعضيف نفشنو وأرخينو  شكؿ قصة حديثة أو تسريحة مطبقة عمى شكؿ ىـر
عمى راحتو ومنيف مف عقصنو عمى شكؿ ذنب أو جعدنو كالعبيد.. الغناء يتردد 
في غرؼ السجف، تابع السجناء السيرة، الضحكات والنكات المقدمة ضد الجنود 
العرب، ففي فقرة احزر، قاؿ المذيع مف يعرؼ كيؼ قبضنا عمى الجنود الفاريف 

حيـ؟ تعالت أصوات عمى الرغـ مف ارتدائيـ الثياب المدنية وتخمصيـ مف سبل
وارتفعت أيد بقصد السماح بشرح ىذا المغز، فاختار المذيع مردخاي مدير سجف 

 بئر السبع، تعالى  التصفيؽ، قاؿ: 
 " شالـو " ... رفع يديو محييًا ثـ واصؿ حديثو :

" كنت مكمفًا بمواصمة الخرؽ، تجاوزت قواتنا المظمية المنطقة التي لـ نحتميا  
بعد انعداـ قوة الخصـ وسحبو لجيوشو، ىبطت خمس طائرات مروحية، واستممت 
الطريؽ العاـ، سمحنا لممدنيف بالمرور، في حيف كنت أدقؽ عمى الحبلقة وأثر 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 45 - 

 البوط العسكري والمطاطية عمى رجميو، كاف منظرًا رائعًا لف أنساه" 
 عاد المذيع ثانية فوجو سؤااًل آخر :

 لمخربيف " .مف يحزر كيؼ ألقينا القبض عمى " ا - 
ساد جو مف االمتعاض لدى النطؽ بيذه الكممة، تخممتو ضحكات ماجنة  

وتعميقات الذعة عف اإلرىاب، فعاد المذيع ليخفؼ مف وقع جممتو وليطمئنيـ بأنيـ 
ف شئتـ التفرج عمييـ فابقوا معنا حتى الصباح،  ىناؾ في األقفاص كاألرانب، وا 
لتروا ذليـ، رفعت فيرايدىا واقترحت متابعة الغناء والرقص ألنيا جاءت لتفرح 
وتضحؾ وتبعد اليمـو عنيا، أعطت بحركة مف يدىا إشارة البدء لمفرقة الموسيقية 

 لتبدأ عزؼ الحانيا الصاخبة التي رافقتيا نقرات األكعاب وأغاف مثؿ: 
" سنتحقؽ حمـ العودة، حمـ ييوه الجبار، ونسحؽ الرعاع وتسور المياه دولتنا 

عمى السجناء وصعدت دموعيـ إلى رؤوسيـ عصية ولتتوقؼ ىناؾ  " خيـ الحزف
راسمة مجموعة غيـو وحزف ال ينتيي. في صباح الخامس مف حزيراف جاء 
الشاويش المناوب في السادسة، وعند فتحة الباب صاح " اسفيرا" أخذ التفقد اليومي 
كعادتو، وعد السجناء بطعاـ لذيذ وطمب إلييـ أف يبتيموا بالبقاء إلسرائيؿ. صاح 

 السجناء " الفناء إلسرائيؿ ".
في السابعة أحضروا طعاـ االفطار، لـ يكف محسنًا كما وعد. الشيء الوحيد  

الجيد كوف الخبز طريًا وممفوفًا بأكياس نايموف كتب عمييا بالعبري " البقاء 
إلسرائيؿ، مع تحيات جيش الدفاع في يـو الخامس مف حزيراف " الشؾ في أف 

يد وطازج كأنو أحضر لمتو مف الفرف.. بعد األكؿ استمر العمؿ، فذىب الخبز ج
 ثبلثة سجناء لمخدمة الذاتية، بينما خرجت الدفعة األولى لمتنفس. 

الشيء حي في ىذه الصحراء الواسعة سوى الصرار وبعض أنواع الفراش  
الصحراوي، وأسراب قميمة مف الطيور تمر مف ىناؾ متجية غربًا، وتمؾ األرض 
المزروعة جانب السجف، والتي يسمونيا " جنة عدف" زرعوا فييا أشجار متنوعة 
بداية بالحمضيات وحتى البمح. الثمار فييا طواؿ العاـ. في الشتاء الميموف وفي 
الربيع الموز وفي الصيؼ التفاح واإلجاص والعنب والتيف وفي  الخريؼ الزيتوف، 

ا المطار فيو كخمية النخؿ. إنو مسيجة بصفيف مف أشجار السرو والصنوبر. أم
أكثر حيوية مف أي شيء آخر يقع غربي السجف. تقمع منو في كؿ مرة طائرتاف " 

" ال تتركاف الجو لحظة واحدة. تمفاف حوؿ النقب ثـ تحطاف في ريموف بعد 76ؼ 
إقبلع اثنتيف أخرييف  وتمّقي إشارة العودة. تساءؿ السجناء عف جدوى وجود 
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والتدريب    معسكر في الصحراء ما بيف الحدود األردنية والمصرية والسعودية!
المستمر وعدـ ترؾ الجو فارغًا مف الطيراف. وكأنيا ميددة بغارة جوية بيف لحظة 
وأخرى، وليس ىذا الذي يثير الفضوؿ، بؿ وجود ضباط أمريكييف يعمموف في 

. بقيت ىذه التساؤالت دوف إجابة محدد ة، كؿ واحد المراقبة الجوية طواؿ اليـو
 أجاب بطريقتو الخاصة .

كاف ىواء النقب ثقيبًل في ذلؾ اليـو محمبًل بالحرارة الشديدة الخانقة. العرؽ  
يتصبب كدموع كانوف. كمية اليواء في الغرفة ال تكفي لتنفس عشرة. الطاقة 
القريبة مف السقؼ تمعب دورًا ىامًا في تجديده، ولوالىا ال نحبس اليواء تمامًا 
وماتوا، لييب جينـ يندفع مف ىذه الغرؼ، درجة الحرارة نيارًا ال تطاؽ، الشمس 
تضرب الحيطاف والسقؼ، تحوؿ الغرؼ إلى فرف والسجناء إلى أدوات تيوية 
تحاوؿ التخفيؼ مف عبؽ الجو وحرارتو، مبلبسيـ كميا عرؽ يعصرونيا، ترتفع 

والعرؽ واخزة لدرجة الروائح وتنتشر في الغرفة، روائح ىي مزيج مف رائحة البوؿ 
ال تطاؽ، أما األكؿ فكميتو ال تكفي إذا استثنينا بعض األياـ كيـو الخامس مف 
حزيراف وعيد الفصح وعيد العرش ويـو الغفراف. اإلنارة غير كافية خاصة في 
الميؿ، في كؿ ميجع مصباح كيربائي يضاء حتى العاشرة وبقية السيرة عمى 
الشمعة أو العتمة، النظافة معروفة أدواتيا يحتفظ بيا المدير، فيتكاثر الذباب 
وينتشر القمؿ ويكوف عونًا لئلسرائيمييف. ليس ىذا كؿ ما ىو سيء. األوامر 
العسكرية يجب أف تطبؽ بحذافيرىا دوف تردد أو تذمر، وىذا جعؿ السجناء 
يعيشوف حالة قمؽ. يستدعي الضابط  أي واحد منيـ في أية لحظة دوف تبرير، 

يطمب إليو االنتظار خمس دقائؽ ثـ يعيده إلى غرفتو. حتى التجمع ألكثر  وأحياناً 
مف ثبلثة ممنوع، وممنوع االقتراب مف الغرؼ، حتى الزيارة التي يحمـ بيا السجيف 
ويعيش أيامو عمى أمؿ لقاء ذويو واقتناص واقتناص لحظات السعادة معيـ، 
اختصرىا، فبعد انقضاء ثمث ساعة يترؾ الزوار سجينيـ ويعودوف وفي عيونيـ 

 دموع ال ينشفيا إال الزمف. ىذا بعض ما يبلقونو، الحنظؿ طعـ حياتيـ .
أعمى عمراـ أوامره عبر جياز اإلرساؿ مف مكتبو، ولـ يدخمو بؿ بدأ يراقب، 
في أثناء الفورة يظؿ مادًا بصره إلى الباحة، يراقبيـ كيؼ يمشوف ،وكيؼ يتحدثوف 

ذا صادؼ أف ألقى أح د السجناء نكتة أحضره إلى مكتبو نبيو ألنو تجاوز معًا، وا 
 العرؼ بقولو :

الضحؾ لمنساء، ىؿ أنت امرأة ألسمح لؾ ؟! إنو ال يميؽ بسجيف قدـ  - 
روحو فداًء لما يؤمف بو مف أىداؼ. إذ رأيتؾ مبتسمًا ثانية سأقتمع أسنانؾ وأقص 
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 لسانؾ!
لى شاويش الساحة والعسكري  أصدر أوامره مباشرة إلى الضابط المناوب وا 
المناوب ليحضروا أي سجيف يتطمع إلى " جنة عدف" أو يحاوؿ إدخاؿ السرور إلى 
قمب رفاقو، وكذلؾ المشاغبيف، لتبدأ حفمة اإلىانة والضرب والتعذيب، كؿ مف في 
الخدمة مستنفروف حتى الحارس والشرطي عيونيـ باتجاه باحة التنفس وتصرفات 

اـ يراىف عمى إذالليـ وتحطيـ معنوياتيـ، اليخرجوف السجناء وقت الفورة، كاف عمر 
 إال جثثًا ىامدة أو عاىات بحاجة إلى خدمة وىو القائؿ: 

 سيحتاج كؿ واحد إلى اثنيف لخدمتو . -
كاف الحؿ ما اقترحو القاسـ عمى رفاقو الذيف ناقشيـ بالعمؿ المفيد داخؿ  

الغرؼ وفي فترة التنفس، وقتؿ الفراغ الذي يجعؿ الجسد والروح ذاوييف، فيشعر 
اإلنساف بأنو رقـ زائد في ىذه الدنيا فتيوف عميو كرامتو، األياـ الثقيمة الشيء 

 يعيدىا إلى حيويتيا ومرحيا إال بالمطالعة والعمؿ؟ 
أطفئت اإلنارة في تمؾ الميمة بعد العاشرة، استمروا بسيرتيـ، خمسة أحاطوا 

ف الورؽ، أصواتيـ تنتشر في الجو، أربع بالقاسـ يسألونو ويناقشونو، وأربعة يمعبو 
 ساعات يقضونيا بألعاب " الطرنيب، الكونكاف، الباصرة ..." 

 يصيح صاحب الدور :
 فت الورؽ أنا طرنيبي ديناري . - 
ما أف يزيد   بنظرة مف عيني رفيقو يفيـ قوة ورقو عندىا إما أف يصمت وا 

ثانية، عند إعبلف النتيجة يشارؾ الجميع في الضحؾ واالستيزاء مف المغموبيف 
الذي يتمقوف شروط الغالبيف بصدر رحب ويطبقونيا، وىي في العادة أشياء بسيطة 
يقوموف بيا ىدفيا التسمية مثؿ، ىيا حكوا مؤخرتكـ بالحائط أو انبخوا كالكبلب، 
، أما الثأر ورد االعتبار ففي الميمة  وانيقوا كالحمير، يفعموف ذلؾ وىـ في مرح عاـر

 و الميمة القادمة.نفسيا أ
الورؽ جنية تفتؿ الرؤوس، تريحيـ مف كؿ شيء إال مف ذاؾ الداء، ينسوف  

 كؿ شيء ميماتيـ وأعماليـ ومطالعاتيـ، يقتؿ الوقت وىـ خامموف .
عندما قرر الجميع النـو تناوؿ عمر الشمعة، غدًا يـو زيارة، كتب رسالتيف  

إحداىما عمى مبلبسو الداخمية مباشرة واألخرى صغيرة بحجـ حبة الفوؿ. قرر أف 
يضعيا في فمو مكاف ضرس مخموع، سيجد المحظة المناسبة اليصاليا، طواؿ 
الشير الماضي حـر مف الزيارة ومف مصروفو اليومي والشراء " الكانتينا " 
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والرسائؿ، ضبطوا واحدة مف الرسائؿ التي ألقاىا داخؿ الغرؼ المجاورة أثناء فترة 
الضابط المناوب، الذي طمبو وسألو حوؿ الرموز الموجودة التنفس. سممت إلى 

فييا وطمب تفسيرًا منطقيًا لمجمؿ غير المفيومة، مازاؿ يذكر كممات الضابط: " 
لى المنفردة، ستجد عمى جدرانيا لوحات تزينيا الرموز، ال تنسى  أحمؿ بطانياتؾ وا 

 اإلكثار مف نجمة داود ".
بعد سنوات االعتقاؿ الطويمة، يدفعونو لممنفردة ألتفو األسباب، الزنزانة شيء  

فظيع، باب مغمؽ وجدراف تقترب مف بعضيا حتى تكاد تحطـ جسده، ال يستطيع 
الوقوؼ، عميو أف يحني رأسو، وغير قادر عمى التمدد فعرضيا أقؿ مف متر 
وطوليا متر، حتى إذا قعد أو قرفص يشعر بالبمؿ وكأف أرضيا تنز ماء، ينسى 

تصطدـ قدماه بالحائط ويضرب رأسو بالجدار، عاش فييا أيامًا طويمة، نفسو ليبًل ف
لكنيا اآلف نسي كؿ آالمو، يعيش وكمو أمؿ، يعمـ رفاقو الذيف يحيطوف بو ويقوؿ 

 ليـ صراحة: 
 مف أجمكـ أحتمؿ عذاب السجف!  -

في الزنزانة ُيحـر مف المطالعة ومف أي حؽ آخر، وينتظر تبمد الزمف الذي 
قرر أف يوقؼ مسيرة األياـ التي لـ ترضخ، فيا ىي األرض تدور، وىاىو بأحسف 

 حاؿ ينتظر الزيارة. 
منذ الصباح ظير بمبلبسو النظيفة وقامتو الفارعة، وحمؽ ذقنو ولطؼ 
شاربيو، وقرر أف ال يحادث أحدًا وال يجيب عف أي سؤاؿ أو يدخؿ في نقاش 

تترؾ شاردة وال واردة إال  سياسي قبؿ رؤية أمو، التي تحدثو طواؿ الزيارة فبل
وتخبره إياىا. الذيف في الغرفة يعرفونو، عندما يكوف مشغواًل بشيء ال يتكمـ أي 
كممة خارج الموضوع األساس. الزيادة والرياضة والمطالعة والتثقيؼ والحوار مع 

 اآلخريف مواضيع مقدسة ليا أوقاتيا، ال يسمع ألحد أف يناؿ منيا. 
تناوؿ طعامو الصباحي نصؼ بيضة وقطعة خبز بقدر الكؼ وكأس شاي، 
إنو إفطار مقبوؿ إذا  قورف مع بقية األياـ، مع أف جسمو بحاجة إلى خمسة 
أضعاؼ ذلؾ. الشيء الذي يفكر بو ذاؾ الشاب الفكاىي الذي تغّير بسرعة، أشياء 
كثيرة تتبدؿ في الكوف دوف جواب شاؼ، إال أف تبّدؿ حساف شغؿ فكره. منذ أياـ 

عيش حالة انطوائية، جدي ىجر اليزؿ، يعيش عالمو الخاص بعيدًا عف وىو ي
رفاقو، ال شيء يثيره، دائـ الصمت والتأمؿ، ظير عميو اليـ، ازدادت شكوتو مف 
وجع رأسو وقمة نومو، ينسج مف أحزانو سمغونية يمحنيا وحده، تضاعؼ ىذا 
الشعور يـو الزيارة بالذات، إذ أحس بانقباض شديد، وكأف أمرًا مخيفًا يطارده. كؿ 
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مف في الغرفة يتحدثوف عنو، شعر بذلؾ، ماذا يقوؿ لرفاقو؟ تردد، وازف موضوعو 
فقرر أنو ال يستحؽ التصريح. انكمش عمى ذاتو أكثر فأخفى كؿ شيء جواه. إذا 
سئؿ أيكذب أـ يعترؼ بأنو يفكر بفتاة، خجؿ مف نفسو، فمثؿ ىذا الكبلـ يبقى في 

، ولـ يتخمص منيا بقية األياـ القمب، ومع ذلؾ ظمت ال فكرة تطارده حتى  عند النـو
 الفي الفورة والداخؿ الغرفة وأثناء الطعاـ .

حساف فياض الذي مؤل الغرفة بيجة طواؿ الشير الماضي يتحوؿ إلى شاب 
صامت .ذىبت الظنوف بيـ كؿ مذىب، فمنيـ مف ربط ذلؾ بطوؿ مدتو في 
السجف وسوء المعاممة. لكف الفريقيف لـ يحزرا فيو وعباس كالعسؿ كّؿ عرؼ 
طباع اآلخر فأبعد الخبلفات، وصارا صديقيف اشتركا في القبض عمى العسكري 
ودخبل المنفردة. الشيخ عباس لـ يجد تفسيرًا، بدأ يتودد إليو ويدعو لو بعد كؿ 
صبلة، وعندما لـ يجد دعاؤه نفعًا طمب إلى عمر القاسـ التدخؿ، قاؿ لو: " إذا 

ف يحمؿ في قمبو شيئًا، سأذىب وأعتذر منو وأقبؿ رأسو، كمنا يد  واحدة، كاف حسا
 "  أـ أنا غمطاف ؟

حاشاؾ مف الغمط يا شيخنا، بارؾ اهلل في ىمتؾ، سأحدثو وأعرؼ قصتو  -
 وأخبرؾ .
ناداه وىما في الفورة، تحدثا في البداية في أمور شتى، وعند انتياء فترة  

التنفس دخبل الغرفة وتابعا حديثيما، جميع مف في الغرفة ينتظروف النتيجة، 
تجادلوا حوؿ موضوعو وحوؿ قدرة عمر الوصوؿ إلى حقيقة األمر. تولدت لدى 
حساف ثقة ال حدود ليا مف خبلؿ ما سمعو في الفورة واآلف، فتح قمبو ونطؽ بأوؿ 
جممة طمب فييا أف يكوف ىذا األمر سرًا داخؿ صدرييما ،ألنو يعاني مف تفاىتو 

دـ عبلقتو بالسجف، ىذا الذي جعمو يعاني الوحدة، ويدفف أحزانو في فؤاده وع
 المنكسر. عندما قبض عمى طرؼ الموضوع، ربت عمى كتفو وقاؿ لو: 

 اعتبرني أخًا أكبر . -
انفرجت شفتاه عف ابتسامة اغتصبيا إغتصابًا، ثـ حدثو بكؿ دواخؿ نفسو ولـ 
يترؾ شاردة وال واردة إال وحكاىا. شكره عمر عمى ثقتو وأوضح أنو لو كاف عنده 
مثؿ ذلؾ لما حدث بو الجميع. " الحب والجنس اآلخر مسألة طبيعية يجب أف 
تفيـ ضمف ىذا السياؽ. إنو موضوع طبيعي  لشاب لـ يبمغ الخامسة والعشريف 
بعد، والمدة الباقية لسجنو سنتاف، سنتاف وتكوف خارج السجف، تتزوج وتكّوف أسرة. 

اف أف تصنع قصة حب وأنت ىنا، آال تعرؼ بنات قبؿ أف تسجف؟ ألـ عميؾ يا حس
تتحدث ولو مرة مع إحداىف؟ ألـ تتحرش بواحدة ونفرت. أال يستطيع خيالؾ 
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 الخصب استحضار واحدة؟ إف استطعت فاخبرني لنكمؿ الطريؽ". 
سرح بفكره، اقترب منو، التعابير والخرائط المرتسمة عمى وجيو تفضحو، 
ىناؾ مايمكف أف يفضي بو، أخرج لفافة وأشعميا، أخذ نفسيف متبلحقيف، وضعيا 
فوؽ إناء قصديري خصص ليذا الغرض، نفض بالشاىد عمى السيجارة فسقط  ما 
احترؽ، تناوليا مف جديد، يحتاج إلى وقت لجمع أطراؼ صورتيا وليمممـ الموضوع 

 في فكره. 
 تراجع ومسحة حزف تعمو جبينو .

 اقبو، لحؽ بو، حثو عمى الكبلـ. وبعد جيد قاؿ حساف: لـ يقؿ عمر شيئًا، ر  
ال أعرؼ كيؼ أبدأ، إنيا ليست قصة، كؿ ما في األمر أنيا تمر يوميًا  -

مف أماـ بيتنا، أعجبت بيا. ىذا كؿ شيء، فيؿ ىذا الموضوع يستحؽ اطبلعؾ 
 عميو؟ 
 عظيـ يارفيؽ، أنت مرىؼ اإلحساس، عمينا إذا لـ نجد الحب أف نخمقو.  -
تذكر كيؼ كانت تنظر إليو وتمضي، عمى وجييا ابتسامة ذابمة، لحؽ بيا،  

قفزت وىربت وعندما دخمت المدرسة أشارت بيدىا، في المرة الثانية نظرت بغضب 
 وقالت :
لماذا تحدثني؟ ىؿ تعرفني وىؿ بيننا عبلقة؟ امش في طريقؾ والـز أدبؾ  - 

ال ... كادت تيوي بمحفظتيا عمى رأسي. بعد أ ياـ أشارت إلي وىي تحدث وا 
 رفيقاتيا، خجمت وابتعدت، وكأف دورية لحقتني وعندما ابتعدت قميبًل ىرولت .

بعد شير واحد اعتقمت، لـ تفارؽ صورتيا خيالي، ربما الوحيدة التي أثارت  
، تمؤل أفكاري  اىتمامي وحاولت بناء عبلقة حب معيا، تطاردني في اليقظة والنـو

 وحواسي، ىؿ ىذا ىو الحب أـ أنيا حالة مرضية ؟
" لـ أفيـ ما حدث معي، ىؿ تتذكر فتاة شابًا مشى خمفيا مرات، ولـ يستطع 
أف يغتصب منيا كممة جميمة واحدة. وفي كؿ يـو يمشي خمفيا العشرات وتسمع 

 كممات أحمى، لكف لـ يذوب قمبي كقطعة مف الزبدة ؟"
ابض تخمى عف رأسو طاحونة دورانيا بطيء لكنو ال ييدأ، المفاصؿ ن

مقاومتو. يحاوؿ جسده السيطرة عمى قواه. تقيأ ما في معدتو ثـ تمدد عمى فراشو، 
 في اليـو الثاني ناداه عمر وقاؿ لو: 

 إنيا ىي وال أحد سواىا .
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كانت ىدى شعباف في اإلعدادية طفمة، أما عندما نجحت إلى الصؼ  
العاشر وغادرتيا براءة األطفاؿ، انتفض جسدىا وثارت مف الداخؿ. بدت شابة 
أنيقة، فكر كيؼ تتحوؿ األنثى إلى ثمرة، رفعت رأسيا مزىوة وعيناىا تسبراف 
الطريؽ وتدققاف في القادميف. غيرت بعض طباعيا ومشيتيا بعد اىتمامو، اعتنت 

 بينداميا ووضعت قميبًل مف المساحيؽ واألصبغة، أشار عميو:  
 أرسؿ ليا تحية . -
 سمع تحياتي .تصدني كما فعمت ولف ت -
يا عزيزي المرأة ال تفكر بطريقتؾ. إنيا عالـ سحري يبيرؾ كمما اقتربت  -

منو، ابتعد تره عمى حقيقتو، صدقني ستكوف مسرورة إذا بعثت بتحياتؾ، ستبني 
مجدىا الوطني بالتقرب إليؾ. إياؾ أف تفعؿ مثمي، تتجاىؿ نداء قمب المحب بحجة 

 العمؿ الوطني، فالوطنية تبدأ وتنتيي بأكذوبة أماـ الحشد .
شجعتو ىذه الكممات، عاد إلى مرحو، انتظر قدـو الزيارة كمف ينتظر  

حبيبتو، بدأ يعد األياـ والساعات، عندما جاء اليـو الموعود لبس أفضؿ ما عنده 
مف ثياب استعدادًا، وحمؽ ذقنو فبدت عميو األناقة. ظؿ طواؿ فترة انتظاره متوترًا. 

باتجاه الباب، كما توقع أمو ترفع ناظرييا وتحدؽ إلى الساحة،  نادره قفز كاألرنب
وقد بدا عمييا التعب واالرىاؽ. تغيرت تعبيرات وجييا فقد غزا المرح محياىا مجرد 
رؤيتو، تقدـ وقّبؿ يدييا وسأليا عف الجيراف، ثـ حار وطفح الحزف عمى محياىا، 
توقؼ عف الكبلـ، نظر إلى عينييا وابتسـ، خمنت أمو أف لديو ما يقولو فتوقفت 

 عف األسئمة ،؟ انصتت وعندما لـ يبح قالت :
أراؾ غريبًا، شيء ما يشغمؾ حدثني يافمذة كبدي وادخؿ السرور إلى  - 
 قمبي. 

 أجاب بخجؿ وغنج مصطنعيف :
 ما أحبار ىدى.. ىدى جارتنا ابنة إبراىيـ شعباف أال تعرفينيا . -
 وبميجة العارؼ قالت : ضحكت أمو وباف عمى وجييا االنشراح 
 ماذا تريد منيا، ولماذا تسألتني عنيا ؟ -
 ىدى يا أمي .. - 
لـ يستطع أف يكمؿ، التفت جانبًا وحنى رأسو إلى األماـ. كانت عيناه  

تفضحانو، تشعاف ببريؽ، وشفتاه تتراقصاف وتفتراف عف ابتسامة خجمى، عند ىذا 
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 الحد فيمت أمو ما لـ يستطع قولو فعمقت :
آه مثؿ يا ولدي، قؿ بأنؾ تحبيا وأنا آتي بيا، لـ لـ تخبرني مف الزيارة  - 

الماضية؟ ىدى وغيرىا تتمنى ىذا الموقؼ، أف يسأؿ عنيا مف وىب حياتو لموطف. 
 اعتمد عمّي وداعًا .

 ضمتو قبمتو وصارت تشمو، حاولت أف تشرؾ حواسيا في لحظة كيذه. 
لطيفة ودود تمازحيـ، دائمًا آمنة خميؿ أـ حساف محبوبة مف الجيراف، 

ضحكتيا شبر كما يقوؿ العامة. نادت عمى ىدى وطمبت إلييا أف تقترب وتغمؽ 
الباب، وأشارت إلى المكاف الذي ستجمس عميو. قبمتيا وداعبت شعرىا وأخذت 

 تسمعيا بعض الكممات الجميمة. وبعد مداعبة أخبرتيا أف حساف يسأؿ عنيا .
خجمت تورد وجييا ثـ اصفر وصار كالزعفراف، أسبمت جفنييا ونظرت إلى  

األرض غير قادرة عمى  المواجية، الكممات خانتيا، فمـ تستطع النطؽ، اقتربت 
مف أـ حساف أكثر وقبمتيا. بعد فترة ىدوء شعرت أف قمبيا يقفز ككرة اليد ويمزميا 
 مرمى لتدفعيا إليو. تخيمتو يبلحقيا، تخبئ وجييا خجولة، ترف في أذنيا، أنت
أجمؿ فتاة.. أحبؾ، لـ تنـ تمؾ الميمة.. في صباح اليـو الثاني قرعت الباب فأخذتيا 

 أـ حساف باألحضاف،
 ىيا ادخمي فقيوة الصباح جاىزة . 
أحضرت الركوة وصبت في فنجانيا، ظير عمييا الخجؿ، شربتو عمى عجؿ  

 ثـ ناولت أـ حساف ورقة وانصرفت :
" حساف تحياتي، أنا سعيدة الىتمامؾ، سأسأؿ  والدتؾ عف أخبارؾ، اىتـ 

 بنفسؾ وال تشغؿ تفكيرؾ، فنحف بخير طالما أنَت صامد ..." 
فتح حديثو مع حساف جرح في القمب، وقفت أمامو االياـ الخوالي بقامتيا 
المديدة، تذكر حبيبتو دفعة واحدة، كانت عبمة تراقب شيئًا ما، شدت السماء 

بتيا ونظرت إلى عينيو. تابعت مراقبتيا اىتماميا ونظرىا، حدقت بعمقيا ورحا
لطائر صغير يتنقؿ مف غصف إلى آخر، يتأمؿ الفنف األوؿ جيدًا  قبؿ أف يحط 
عمى الثاني. أوحت إلييا ىذه الصور بفكرة عف جماؿ الطبيعة وروعتيا، التي 
ـَ  تشّدىا كما تشّد كؿ الفتيات، وكيؼ تصير األرض بستانًا بوجودىما، تساءلت، ِل
ال يكوف ىو ذاؾ العصفور أو الفراشة وىي وردة حمراء أو ثمرة شيية، قادر عمى 
قطؼ الثمار واألزىار؟ غطت مسحة مف الحزف مبلمحيا وقبؿ أف يقرأ أفكارىا، 
شارة تدؿ عمى  شدتو إلى داخؿ البستاف، كاف مبتسمًا ومحدثًا بارعًا، كؿ كممة وا 
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لحياة دوف ابتسامة مقيتة، نسيت التوافؽ العاطفي التاـ بينيما. ما معنى قولو إف ا
 ذاتيا ضمتو إلى صدرىا وقالت لو: 

 ابتعد عني، أنفاسؾ تحرقني، وشفتاؾ تدمراف كبريائي .
في حيف  كانت وصاؿ الرغوة ذات أنوثة صارخة. جسدىا يرقص مع  

مشيتيا مع كؿ حركة مف حركاتيا، يرقص وىو داخؿ ثيابيا، يشعر برقصتيا عند 
وضع يدىا في يده، ورشاقتيا  أثناء السير في الشارع، وانحناءات جسدىا حيف 
صعودىا السيارة أو الصعود إلى قاعة المحاضرات، أما حديثو في كافتريا الجامعة 
فيشعره بروحيا المرحة التي تجعمو يحمؽ في دنيا الخياؿ. شيء ما يشعره بأنوثتيا 

ية تتممص كالسمكة وجسدىا المدف، عند مرور يده التي تكتشؼ النعومة البلمتناى
بحركة بسيطة مف جسدىا. تفمت منو وىو يحاوؿ إمساكيا. مبلبسيا الناعمة 

 المشدودة تنحني وتتكسر مع مشيتيا. تعذبو بغنجيا، تمتفت إليو وتقوؿ: 
 أنت تقتمني برجولتؾ.  -

لـ تيتـ لما يقولو عنيا، بؿ اعتبرتو غزاًل، ماذا ييميا إذا قاؿ عف حركاتيا 
الراقصة إنيا حركات جنسية، فميكف، فيي تتعمد أف يبدي جسدىا بالمباس الشفاؼ 
صفاءه وعريو. يطيو عجينتو عمى نار ىادئة، وكمما أحب أف يتأكد مف مفعوؿ 
الخميرة ونضج العجيف يشد عمى يدىا، تبتسـ دوف أف تظير أسنانيا، خطر لو أف 

 يسمييا ممثمة، ففي دمشؽ قميبلت. 
بدعت وكتبت عنيا الصحؼ. فتنتقؿ ىذه وصاؿ لو دخمت مجاؿ الفف أل

العجينة إلى يد وزير أوضابط. تمتمؾ بأسبوع واحد سيارة وبيتًا مستقبًل عف أميا 
ويكوف ليا كممة في السياسة العميا لمدولة ... مدت يدىا وقرصتو مف فخذه، 
وضحكت. بينما استمر يراقب حديثيا وحركة جسدىا وىي تتمايؿ عمى أنغاـ 
الموسيقا اليادئة. راقب الحركة الناعمة النحناءتيا، تصورىا بحرًا ىادئًا وثنيات 

 ثوبيا أمواجًا .
لممما كتبيما سيخرجاف إلى الطبيعة، أشارت أف يذىبا إلى الغوطة، ألف 
مرتفعات قدسيا واليامة ودمر ذكرتو بالخشونة، سترى إف كاف كبلمو سيتوافؽ مع 

 طة، لكنو قدـ عذره قبؿ الخروج .الطبيعة ويعطييا أوصافًا تميؽ بيا وبالغو 
 أنا لست كاتبًا كؿ ما في األمر أف لغتي االنجميزية قوية.  
تذكرت كمماتو الرقيقة ونظراتو الوادعة في حيف كانت يده تمر فوؽ جسدىا  

 الغض. 
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 حدؽ إلى عينييا جيدًا فرأى طيؼ قطرة تنحدر .
بدأت زيارة ذلؾ اليـو مف الصباح. عمر في الباحة يمارس ىوايتو المفضمة 
ويشرؼ عمى تدريب فريؽ لكرة السمة. وبينما كاف يدخؿ الكرة في المرمى ويصيح 
فرحًا سمع مف يناديو مع عبارة ىيا إلى الزيارة. غسؿ وجيو ونشفو عمى عجؿ، ثـ 

، مشد عمى شعره وعدا إلى مكاف الزيارة .  اترتدى مبلبسو  بشكؿ يميؽ بيذا اليـو
ـَ لـ تنشؼ أـ عدناف الدم عة، تركتيا تجري كودياف أواخر الشتاء. ال تعرؼ ِل

قمبيا منقبض ىذه المرة أكثر مف أي مرة أخرى؟ مع معرفتيا التامة أف ولدىا رجؿ 
ال يخشى عميو، لكف قمب األـ ييجس بأشياء ليا وجود وأشياء يبتدعيا تفكيرىا 
خوفًا عمى ابنيا. وعند ذلؾ ال تستطيع أف تحبس دمعتيا أو تداري حزنيا. حمـ 
البارحة خير والصبلة عمى النبي مجرد تييؤات، ىؿ يعقؿ أف يكوف في بئر عميقة 
ينادييا " انقذيني " تصرخ. أبو عدناف أيف أنت يا زوجي، ىرع إلييا، أفاقت مف 
النـو وىي ترفع يدييا في اليواء ولسانيا  قطعة جافة. تعوذت مف الشيطاف 

 وأخبرت زوجيا بالحمـ، أجابيا :
مي وجيؾ وصمي عمى النبي ىؿ نسيت أنؾ قرأت سورة يوسؼ قبؿ اغس

 نومؾ، واشفقت عميو، قمت إنؾ حزينة  وتمنيت وجود حبؿ إلنقاذه .
قامت وغسمت وجييا وصمت ركعتيف دعت " الميـ أعطنا خير ىذا الحمـ إف  

 كاف خيرًا، وأبعد شره عنا إف كاف شرًا، وامح المقدر بالمطؼ " .
لـ تنـ بؿ ظمت مستيقظة، استعصى عمييا النـو في تمؾ الميمة عمى الرغـ  

مف محاوالتيا سيرت حتى الصباح تسبح بحمد ربيا وىي تمرر حبات السبحة بيف 
 أصابعيا، أبو عدناف كذلؾ لـ ينـ، ىوف عمييا ولحظة فاضت دموعيا نشفيا. 

كـ مرة نشؼ دموعيا وضميا إلى صدره، خاصة في األياـ األولى العتقالو. 
تعود مساء مرىقة بعد بحث طويؿ لتقوؿ لزوجيا بأنيا لـ تجده، فكمما ذىبت  إذ

إلى سجف وسجمت اسمو تنتظر حتى العصر، ثـ يقولوف بأنو ليس عندىـ، فإذا 
 كاف ىذا صحيحًا فمماذا ال يخبرونيا  ساعة وصوليا ؟! 

 يا زوجتي الذي بيده السمطة يفعؿ ما يشاء . 
سكتت أـ عدناف قميبًل ثـ عادت إلى البكاء ثانية. حاولت أف تبدو طبيعية  

وأف ال يرى غير زوجيا دموعيا. إنو مجرد حمـ، وكـ مف األحبلـ مرت عمييا! 
وكـ  مف الكوابيس أصابتيا. لكف أبا عدناف الذي يراقبيا ودموعيا تنيمر، اقترب 

 منيا وحاوؿ التخفيؼ مف أوىاميا .
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لو عرؼ ابنؾ ذلؾ ماذا سيقوؿ، منذ يوميف وأنت ميووسة، اتكمي عمى اهلل، 
عمر شجاع تحدى سجونيـ، لو أراد الخروج والتنازؿ عف مطالب المضربيف لفعؿ، 
أنسيت يـو حاولوا مساومتو عمى دماء أبطاؿ عممية ترشيحا "معالوت" ولدي ال 
يخوف جماعتو زغردت لصموده، اآلف سأعمؿ لو حمويات وكبة وفطاير وغدًا 

 صباحًا سأذىب لزيارتو. 
ال تتعبي نفسؾ يا أـ عدناف إف ما تفعمينو لف يصمو، ألـ تشاىدييـ كيؼ 

 يخربوف األكؿ والحمويات بحثًا عف رسالة أوقصاصة ورؽ. 
قررت أـ عدناف أف ال تسمع نصيحة زوجيا، إنو ال يعرؼ قمبيا كيؼ ينط  

ويقفز، أىوف عمييا أف تشتغؿ وتتعب عمى أمؿ وصوؿ األكؿ مف أف تقعد ببل 
قوؿ ىذا يصؿ وذاؾ ال يصؿ يكفييا شعور النشوة وىي  ترؽ وتقطع عمؿ وت

العجيف وتحشوه. تتصوره كيؼ يمد يده ليأكؿ وليوزع عمى رفاقو وىو يقوؿ ليـ " 
 ىذا مف يد أمي " 

سيقبؿ الحمويات التي ستأخذىا وىناؾ ستخبره بأنيا سيرت الميؿ وىي تعد  
 لزيارتو، وسيكوف جوابو: " ال تتعبي نفسؾ يّما" 

يكفييا كممات الحناف وىو يستقبميا ويودعيا، ويكفييا رؤية عينيو الزرقاويف  
 مشعتيف ضوءًا وحياة .

أفاقت بينما أبو عدناف يتابع نومو، طواؿ يوميف وىي مشغولة، جاراتيا يأتيف  
ويحضرف مف المأكوالت والحمويات ما تعجز سيارة عف حممو. غدًا عمييا الذىاب 

تسجيؿ اسميا في الصميب األحمر، ومف ىناؾ ستسير ضمف إلى بئر السبع، و 
قافمة حتى السحف. تظؿ خارجو تنتظر دورىا حتى ينادييا. اقتربت مف العسكري 
سألتو، صرخ في وجييا وطالبيا باالبتعاد، وصاح آخر بكممات غير ميذبة وبيده  

 أبعدىا. تحسست جيوبيا وعدت المبمغ الذي ستدفعو " لمكانتينا " غير مرة .
تأخر دورىا وازدادت دقات قمبيا. شعرت بوجع في معدتيا ودوار شديد، 
وضعت يدىا عمى الناحية اليسرى ثـ جمست عمى األرض. اقتربت لتسأؿ عف 
موعد زيارتيا. أجابيا بأف ابنيا انتقؿ إلى سجف آخر، وعمييا أف تتصؿ بمندوب 

سجف وقابؿ مسؤوؿ الصميب األحمر. ركضت تجاه المندوب وأخبرتو، فدخؿ إلى ال
اإلدراة وخرج ليبمغيا أنو انتقؿ إلى سجف نفحة. نظرت إلى الزيارة التي أحضرتيا، 
تحاشت الوقوع إثر دوخة ألمت بيا، قعدت عمى األرض ونادت النسوة، وزعت 

 اليدية عمييف وىي تصرخ وتبكي :
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خذوا كؿ شيء، إنيا لمسجناء، عمر قاؿ اليدايا التي تصمنا ممؾ لكؿ  - 
 سجيف.

ابتعدت عف البوابة. أسندت رأسيا إلى الحائط، وبعد وقت غير قصير عادت 
وعيناىا حمراواف كالجمر، سوت ثيابيا وشعرىا ورسمت عمى شفتييا ابتسامة. 
ستراجع الصميب األحمر الدولي لتعرؼ موعد زيارة ابنيا، ستفعؿ كؿ ذلؾ وستعد 

 لزيارة جديدة منذ الميمة .
اب وألـ، مف يستطيع تقدير مدى حزنيا. عادت وىي تحمؿ كومة عذ 

األميات ىف الوحيدات القادرات عمى تخميف مدى ألميا، عمى الرغـ مف ابتسامتيا 
الجافة وحديثيا، ومع أف كؿ الناس يتألموف إذا حؿ بيـ موقؼ مشابو، إال أف حزف 

 أـ عدناف الداخمي مف الصعب قياسو أو معرفة ما فعمتو عودتيا دوف زيارة .
نساء حارة " الشيخ جراح " استقبمنيا وىي عائدة. لـ تتكمـ مع إحداىف، خفف  

 وتجمعف في بيتيا، سألف، ىؿ حدث مكروه لعمر ؟
ّبُعد الشر، عمر بخير  ويسمـ عمى الجميع. سنعد لزيارة جديدة، ىؿ أنتف  -

 جاىزات لمساعدتي ؟
 -  !  وزيارة اليـو
 إنيا لمسجناء، عمر نقموه إلى نفحة . -
سمف عبلمة الرضا، عدف مساء ليباشرف عمؿ الحمويات والفطائر والكبة. ابت 

لكنيف لـ يبدأف. أـ عدناف طريحة الفراش. قاؿ الطبيب الذي ُأحّضر لمعالجتيا، 
 بأنيا تحتاج الستراحة طويمة. 
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 -الفصل الثالث -

 
 
عجاج نفحة يمتصؽ بالجسد، ويحّوؿ المبلبس التي ارتوت عرقًا حتى الثمالة  

إلى شبلؿ أثري. لـ ير الماء إال مف فـ  جاروشة طحنت قمح بمدة ومازالت في 
 بداية عمميا .

ثبلثة أسابيع والرياح تيب وفي داخؿ كؿ سجيف معدة ضمرت حتى كادت  
تتوقؼ عف العمؿ. الكبلب في الخارج لـ تتعود ىذا الجو القاتؿ. فنبحت وعوت 

لى  ال  مطار غربًا. حتى وصؿ صوتيا إلى متسفي جنوبًا وا 
ابتعد البدو عف ىذا المكاف منذ عاـ حيف جاء ضابط كبير ومعو عشرة جنود 
مدججيف بالسبلح، أخبرىـ بأف عمييـ عدـ االقتراب مف نفحة، فصاروا ينظروف 
إلى التؿ مف بعيد يذكروف األياـ الجميمة حولو شتاء وربيعًا. ومع ذلؾ لـ ينقطع 
مرورىـ واقترابيـ  منو. خاصة بعد أف سمعوا الكثير عف السجف في تمؾ التمة، 
صاروا يمروف مزوديف بروح التحدي. كيؼ ييجروف طرقيـ القديمة التي ورثوىا 

 عف أجدادىـ والتي يصعب تغييرىا. قاؿ أحد البدو مموحًا بعصاه: 
ليفعؿ الييود ماشاؤوا ولترسؿ كبلبيـ نباحيا المتوحش الذي يفتت صمت  -

ف لـز األمر اإلقامة الصحراء، فيذا لف يثني  عزمنا عمى ارتيادىا والمرور بيا وا 
 فييا. 

ثبلثة أسابيع خنقت األمؿ والحياة، تحوؿ السجناء إلى أشباه رجاؿ، مرضى 
يسعموف ويبصقوف المعاب والغبار والدـ. تحولت الجبوب الصغيرة في أجسادىـ إلى 
قروح يزداد عددىا  وانتشارىا مع كشط األظافر، مولدة لدييـ عادة الحؾ التي 

 تجعؿ ثيابيـ تبمى .
التـز السجناء اليدوء، ال يريدوف اإلقداـ عمى عمؿ دوف تخطيط مسبؽ. عانوا 
مف شح المياه وىي وفيرة في صنابير اإلدارة وحنة عدف المخصصة لرفاه الضباط 
... ذات عصر تدفقت المياه دوف سابؽ إنذار، قيؿ إف عامبًل فتحيا دوف قصد، 
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د أف أبا الشوؽ الذي عمؿ بالتمديدات الصحية قبؿ سجنو ىو الذي ومنيـ مف أك
دارة السجف ال تعمـ شيئًا عف ذلؾ .  فعؿ ذلؾ. كؿ ذلؾ وا 

في ذلؾ المساء الوردي الضاحؾ، شطفت الغرؼ وغسؿ السجناء مبلبسيـ 
ونشروىا عمى خيوط معدة داخؿ الغرؼ . كمية المياه المتدفقة عبر األنابيب 
والحنفيات غزيرة، وكأف األردف فاض عمى نفحة. استحموا فاختفت الروائح الواخزة، 
كما اختفى الذباب والحشرات، بينما انتشرت في الغرؼ روائح طيبة ىي مزيج مف 

 رائحة النظافة وأنفاسيـ .
ظمت المياه بيذا التدفؽ أربعة أياـ وفي اليـو الخامس استنفرت اإلدارة،  

ت ذلؾ بيبوط مستواىا في البئر األرتوازي وأمرت بإعادة برمجة توزيعيا. برر 
وخوفيا مف نصوبو. استمر التقنيف كاشفًا معركة بيف السجناء واإلدارة، كؿ فريؽ 
يترصد اآلخر ويتحيف الفرص. أصرت اإلدراة عمى رأييا بضرورة التقنيف وقطع 
دارة  المياه ليبًل. أبو الشوؽ عرؼ تفرعات تمديدات المياه، يتسمؿ لموصوؿ إلييا وا 
المعسكر قبؿ أف يراه أحد مف طاقـ السجف. لكف اإلدارة المصرة عمى التقنيف 

 عينت حارسًا عمى الشبكة طواؿ فترة التنفس .
مشكمة المياه ظمت تقمقيـ خاصة في أشير الصيؼ، تخؼ قميبًل في فصمي  

الخريؼ والربيع وتختفي تمامًا في الشتاء، حيث يقؿ االستحماـ وطمب المياه. 
حة السيء وصؿ إلى سجوف فمسطيف المحتمة عاـ ثمانية وأربعيف، صيت نف

كعتميت جنوبي حيفا  وسجف عكا. ىددوا السجناء بالنفي إلى ىناؾ، فصار اسمو 
سيفًا مسمطًا عمى رقابيـ دوف استثناء. جاءت بعد أياـ مف افتتاحو بعثة صحفية، 
ومع أف مدير السجف أعطى المحرريف فكرة كافية، إال أف محرر " ىارتس " أصر 
أف يقابؿ السجناء دوف وسيط، فكانت ىذه فرصتيـ لشرح وضعيـ، وحالتيـ في 
السجوف. لـ يدع عمر الفرصة تفوت دوف تبيف ظروفيـ. تحدث عف نوعية الطعاـ 
السيئة والحرماف مف " الكانتينا " و" الفورة " ألتفو األسباب، الضرب أحيانًا والحجز 

ذلؾ بالتمييز المتبع ليس فقط داخؿ السجوف بؿ داخؿ  بالمنفردة دوف مبرر، وربط
المجتمع اإلسرائيمي، وىذا ما دفعو إلى اعتبار كيانيـ أكثر عنصرية مف " جنوب 
أفريقيا". ىناؾ يكفي إذا تغير نظاـ الحكـ، أما في فمسطيف فإف المياجريف طردوا 

 السكاف األصمييف، فأي النظاميف أكثر عنصرية وىمجية ؟! 
ىمس عمراـ في أذف المراسؿ، لكف األخير سره أف يسمع نقاشًا ساخنًا، 

 ليكّوف مادة غنية حوؿ موضوعو. قاؿ مدير السجف :
ىؤالء عنصريوف وىمجيوف دخموا ببلدنا لقتؿ أطفالنا، فيذا الذي تحدث  -
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إليكـ إرىابي دخؿ عمى رأس مجموعة مسمحة، أصيب في المعركة ونحف عالجناه 
 لو لماذا تجاوز الحدود وأطمؽ النار؟!في مستشفياتنا، أسأ

 نظر عمر إليو بعينيف ممؤىما الغضب، لـ يتمالؾ نفسو فقاؿ :
 مف حؽ اإلنساف العودة إلى وطنو متى شاء، وأنا لـ أفعؿ أكثر مف ذلؾ. - 
 كذاب.. كنت تحمؿ " كبلشف ". -
 وىؿ تطمب مني أف أرشكـ بالعطر والممح ألنكـ احتممتـ مدينتي وبمدي . -
 ىؿ ىناؾ أي مطالب ؟ - 
تقدـ عمي الجعفري ولخصيا بعبارة واحدة " عاممونا كما تعامموف السجناء  

االسرائيمييف ."  استدرؾ توقفو عف المتابعة عند مشاىدتو المراسؿ يستحثو عمى 
 الكبلـ، وكذلؾ زمبلؤه فتابع حديثو: 

مرة، يحؽ اإلسرائيمي الذي يرتكب أبشع الجنايات تعامؿ أفضؿ منا بمئة  -
لو امتبلؾ مذياع وتمفاز وأجيزة تكييؼ، يخرج إلى ذويو كؿ ستة أشير إذا أنيى 
نصؼ مدة سجنو ثـ كؿ ثبلثة أشير. أثناء الزيارة يجمس مع أىمو وكأنو في بيتو. 
إدارة السجف مكرسة لخدمتو، فبل يحؽ ليا حرمانو مف " الكانتينا " أو حجزة 

 بالمنفردة دوف قرار محكمة يستند إلى وقائع وجمسات. أما نحف فكؿ شيء جائز.
بعد أف أنيى مراسؿ " ىارتس " مقابمتو بتوجيو مجموعة أسئمة أجيب عنيا، 
رساؿ نسخة إلييـ وذلؾ في أقرب فرصة ... لـ تنشر خبلؿ أسبوع  وعدىـ نشرىا وا 
فتأكدوا أنيا أىممت، ألف نشرىا كما ىي سابقة خطيرة في الصحافة اإلسرائيمية، لف 

ـ ىارتس وال غيرىا مف الصحؼ عمى نشر النص كامبًل دوف تدخؿ. لمس تقد
السجناء حيرة الصحفي والردود والنقاشات التي سمعيا. ىذه اإلجابات تخضع 
لدراسة محمميف نفسيف وسياسيف، ولرئيس التحرير رأيو الذي ينفذ أف كؿ اآلراء أو 
ضدىا، مع النشر دوف تدخؿ أو بتدخؿ. وىذا ما حدث فبعد ثبلثة أسابيع نشرت 

 الجريدة عمى صفحتيا الرابعة  نص المقابمة تحت عناويف عريضة: 
 المخربوف نمور كاسرة يصعب ترويضيا إال ضمف أقفاص حديدية. 

 مدير سجف نفحة  يتيـ السجناء باإلساءة إلى سمعة إسرائيؿ .
 سجف نفحة يقدـ لمسجناء طمباتيـ، يقدـ مالـ يحمموا بو في أي سجف عربي .

وفي نياية المقابمة كتب المراسؿ العبارة  التالية: ىذا حديثيـ فاحكـ أييا  
القارئ. في األياـ األولى مف شير حزيراف احتدـ النقاش بيف سجناء نفحة حوؿ 
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الطريقة المثمى لمواجية ظمـ إدارة السجف. برزت أثناء النقاش مجموعة وجيات 
نظر. أىميا مشروعية اإلضراب في االسبلـ، كاد النقاش الحاد يفسد ما اتفقوا 
عميو، كاد يتحوؿ إلى ضرب باأليدي وشتائـ ليا أوؿ وليس ليا آخر، اتسمت 
النقاشات بالتيكـ والمزاح حينًا والعودة إلى الموقؼ الجدي خوفًا مف تفاقـ األمور. 
قاؿ الشيخ عباس: الطعاـ نعمة مف اهلل واإلضراب عنو نقمة. فكروا بطريقة أخرى 

 أو ىاتوا نصًا دينيًا يبيحو وأنا التـز بو . لممواجية
عمؽ حساف :يا سبلـ! ىؿ نحف في دار إفتاء وليس بيننا مف ىو خريج  

 األزىر؟ 
يا أخي اإلسبلـ ديف عزة لمنفس واإلنساف، عدونا يذلنا وليس في اليد حيمة، ال 
نستطيع مواجيتو إال باإلضراب. وضعنا مياف والبد مف إيقاؼ تصرفات إدارة 
السجف والطريقة الوحيدة إلسماع صوتنا ما اتفقنا عميو، بعيدًا عف الفتاوي 

 والنصوص الدينية .
 رد الشيخ عباس: 

المسمـ ال يضع قدمو في موطئ إذا لـ يعرفو، وأنا كعابد هلل ومصٍؿ ال  
أمانع، أطمب نصًا حتى ال أخالؼ روح الشرع، ىذا النص الذي ال ييمؾ، ييبني 

 في ىذا االتجاه .القوة واالندفاع 
ذا لـ تحوؿ  حساف: عدت تتحدث عف العبادة، ما فائدتيا يا شيخي إ

 صاحبيا إلى ممارس لؤلخبلؽ وقدوة حسنة .
 أنت ولد غير ميذب تتمنى في وطنيتي يا بف التي ... 
لـ يكمؿ الشيخ كبلمو، وحد ربو واستغفره، نادى أبو الشوؽ بقية الرفاؽ  

 لبلنضماـ إلى النقاش الدائر، قاؿ :
في التمديدات نضع أكرة أو شد وصؿ لماسورتيف، ىنا أي شد وصؿ يمـز  

 لممقارنة بيف اآلراء! 
تدخؿ عمر طالب باالتفاؽ عمى حد أدنى مف العمؿ الوطني، بعيدًا عف 
التيكـ واالتيامات الجاىزة، وبعيدًا عف التمويح باستخداـ القوة  أو المفردات النابية. 

األساليب ضد رفاقو كمف يقتؿ ابنو فمذة كبده أو يطعف ذاتو فالذي يستخدـ ىذه 
بالسكيف. نحف نتشاور ونتحاور مف أجؿ المصمحة العامة. نختمؼ لنتفؽ مف 
جديد.. أنت يا شيخ تبحث عف نص ديني، ألـ تسمع قولو تعالى " وأعدوا ليـ ما 

 استطعتـ مف قوة ومف رباط الخيؿ ....." اإلضراب ليس قوة بؿ موقؼ ضعؼ .
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الضعؼ يا شيخي ال يواجو، أنت تظف أف قضية اإلضراب عف الطعاـ  
 سيمة، ويمكف أف تمر بسبلـ، ال ياصديقي، سنرى! 

 استغفر ربو وقرر أف يكوف مع الجماعة فقاؿ كممتو المشيورة: 
" واهلل لف أحيد عف كممة اتفقتـ عمييا ولو عمى قطع رأسي " وبيذه الطريقة 

ضة، موقؼ يدعو إلى التريث بانتظار أوامر القيادة في تمت مواجية مواقؼ متناق
 الخارج. ونقيضو الذي يطالب البدء باإلضراب وفرض األمر الواقع .

 قاؿ عمي الجعفري :
لنكف بقدر المسؤوليات الممقاة عمى عاتقنا، نحف سنقرر ولف نطمب المشورة 

 مف أحد. الذيف في الخارج قنوات اتصالنا بيـ تكاد تكوف مقطوعة. 
لف ننتظر األوامر، دعونا مف قضية الداخؿ في خدمة الخارج، وىي قضية 

 مغموطة وواقفة عمى رأسيا .
 كاف ىذا رأي إسحاؽ مراغة، أما أبو الشوؽ فقد عمؽ عمى ذلؾ: 

 مف المفيد إعطاء القيادة عممًا واالستئناس برأييا .
 تدخؿ عمر وقد ظير االنفعاؿ عمى تقاطيعو، قاؿ:  

عكـ وال تزجوا القيادات في أمرال تفيمو، وليس  ميمًا ليا، أنتـ ناقشوا أوضا
أصحاب المصمحة الحقيقية باإلضراب وغيره، ونحف جميعًا قادتو. إف ما قالو أخي 
اسحاؽ في قضية خدمة الخارج صحيحة وثقوا بأف ما حؾ جمدؾ غير ظفرؾ، ىيا 

 قولوا اتفقنا وعمى بركة اهلل، مدوا أيديكـ .
قبؿ  السجناء  بعضيـ بعضًا ووضعوا أيدييـ في يد عمر، فتعالت الفرحة،  

خمد مع ذاتو، تذكر يـو وضع سجناء عسقبلف أيدييـ في يده، حمؽ في عالـ مف 
 الذكرى، أتتو تمؾ األياـ طازجة. اإلضراب فرض لسوء المعاممة .

مسد الشيخ عباس بيديو عمى وجيو بعد أف أنيى قراءة الفاتحة وردد عمى 
 . ثبلثة قرؤوا الفاتحة وفعموا ما فعمو الشيخ .بركة اهلل
الذكرى تدؽ زنزانة رأسو، نسيج نصفو ىي واآلخر ميت، تقبع في دائرة  

محكمة اإلغبلؽ تسبؿ عينييا الناعستيف، فبل تعرؼ متى تبرقاف، تتوقد جمرة األياـ 
الخالية لحظة وتتبخر كالدخاف األبيض الذي يتبلشى بسرعة عمى الرغـ مف كمية 
تصاعده. السجف موسـ كالجني والحصاد، لو طقسو الخاص بعيدًا عف مساحات 
الزمف الرحبة. تدؽ جدراف الشراييف في حركة عكسية، تدفع إلى العيش معيا 
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ساعات طويمة مف ليؿ نفحة الحزيراني، حاوؿ أف يبعد شبح السجف، أف يعيش 
 لمحظات مع ماضيو البعيد. 

اؾ بردى يغرد متجاوبًا مع الطيور رأى خضرة الحياة في كؿ شيء، فذ
وزقزقتيا المرحة، وخفقاف األفناف وكأنيا تبحث عف عشيقيا، وحركة الوريقات 
الراقصة المتبلعبة مع النسمة الوادعة. قرر أف يمضي يومو في السيراف عمى 
الطريقة الدمشقية مع ابنة أبي رمانة، كاف عمى درجة عالية مف الفرح والحبور. 

 أخذىا مف يدىا قرب شفتيو مف أذنيا وقاؿ: 
 .  ىيا في ببلد اهلل الواسعة نمضي ىذا اليـو

 والجامعة ؟
 أنا سأعطيؾ الدرس . 

 نظرت إلى عينيو وقالت :
 ما شاء اهلل لـ أعرفؾ بمثؿ ىذه الجرأة، ماذا تخبئ مف أسرار.  

نحف أصدقاء وال أسرار بيننا، إف لـ نفعؿ ذلؾ ستفمت األياـ منا، ستضيع 
أياـ حياتنا، أال تريف أف اليـو غير عادي.. يكفي أف تكوني معي ألقوؿ أجمؿ 

 كبلمًا نثريًا. 
 نظرت إلى بحر عينيو ومضت، مازاؿ يذكر قوؿ رفيقو الشامي عنيا: 

اسمع يا عمر العثور عمى مثميا أمر " صعب " وفي قاموس الشاميات 
مستحيؿ. استطعت أف تعيد تكويف شخصيتيا حتى بدت متمردة عمى مفاىيمنا، 
يجدر بؿ المبادرة وخطوبتيا أو إفياميا وضعؾ حتى التتعمؽ أكثر، وعميؾ في ىذا 

 أف تعطييا الفرصة لتنساؾ .
ومع ذلؾ تظؿ ابنة أبي رمانة رابحة، مرات عدة قالت ألميا عمر يفيدني يا 
ماما، أنا ضعيفة في مادة تخصصي. وعندما أبدت أميا استعدادىا إلحضار 

 اعتبريو كذلؾ ". مدرس قالت، "
 وعبلقتؾ ىؿ ستضعيف حدًا ليا ؟

 ىؿ تظنيف أنني  قادرة بيذه البساطة ! 
األمواج المتجعدة تتراقص، لقد صففت شعرىا بطريقة عجيبة، كيؼ استغنت 
عف نعومتو واسترسالو وفضمت الخشونة؟ ارتدت فستانًا ناعمًا لدرجة أنو يشؼ عف 
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جسدىا، خاصة إذا سمط عميو نور، أشعمت األضواء ومشت أمامو فظيرت 
تفاصيؿ ممكات أنوثتيا كما خمقيا اهلل شيية طازجة. في ذاؾ المساء أشعرتو بأنيا 
مازالت تفكر بالبيت والمستقبؿ واألسرة. تحاوؿ جره إلى طريؽ واحد، ىو درب 

بعاده عف النضاؿ، لكنيا لـ تفمح. أجاب عمر صديقو الشامي :  الحب وا 
خر، سأعذبيا في حياتيا، نمط حياتنا مختمؼ، نحف ال يصمح أحدنا لآل- 

صحيح ىي في تنظيمي، قناعتيا فّي، أنا متأكد بأنيا ستنتيي عبلقتيا بالحركة، 
 أنا بالنسبة ليا التنظيـ والزميؿ والصديؽ والحبيب. 

تخؿ عنيا إذف قواًل وعمبًل.. ربما غيرؾ مستعد أف يدخؿ حياتيا ويدفع  -
 ثروتو لتكوف أميرة في بيتيا ... 

 !  افعؿ ذلؾ إف استطعت  -
قاؿ ذلؾ وقد غطت مساحات مف السحاب محياه، بدا وجيو ثقيبًل وتعابيره 
خشنة، ردد بينو وبيف نفسو حتى أنت أييا الصديؽ ساعة تحدثني اتضحت 
مصمحتؾ. أظف أنيا ستجد مف يحني ىامتو أكثر ويدفع أموالو فداء لجسدىا 

 وأنوثتيا الرائعة .
ة المناسبة لمتجواؿ في بستاف الماضي، الجميع غارقوف في جاءتو الفرص

نقاش، بينما حساف يبث نكتو.. الحب امرأة تدفع محبيا لمجنوف، وعندما تجده 
 تعمؽ بحباليا تقوؿ لو :

" لماذا ال تخطبني؟ رفضت ألجمؾ عشرة، أنا أريدؾ " تذكر عبمة التي 
صارحتو بيذه العبارات وغيرىا، ىمست في أذنو بأنيا لف تتزوج غيره، ولـ تكتؼ 

 بذلؾ بؿ تغزلت بو:
كؿ شيء يذكرني بؾ. البحر الذي يغار مف عينيؾ المتيف تغازلني بيما،  -

ليما مف الدؼء والحناف مالـ أره في غيرىما، الثمار التي ليا طعـ شفتيؾ 
الرطبتيف، وتمؾ الوىاد التي تذكرني بقامتؾ، لو جسـ يتبادر إلى الذىف ألوؿ وىمو 

و مف أولئؾ الجبابرة، الذيف قاتموا الييود، لـ يكف جده سوى واحد منيـ، طويؿ بأن
عريض المنكبيف، رياضي مرح، إنو مف العماليؽ، يكره التكبر متواضع لدرجة أنؾ 
تظنو خادمًا، لكف عندما يتحدث تتأكد أنو سيد الجميع، قاؿ لو أبو الشوؽ ذات 

 مرة: 
 معيب أف نجعمؾ تخدـ مثمنا، دع ذلؾ وأخرج لمفورة.  -
عيب أف ال أكوف مثمكـ، نعيش حياتنا بيف ىذه الجدراف، بأي حؽ استثنى،  -
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راحتي أحسيا عندما أؤدي ما عمّي وأخدمكـ جميعًا، إف السجف إذا افتقد التعاوف 
 والمساواة يغيب نياره، مصيرنا واحد، فمـ ال نتوزع األعماؿ ؟!

ضي يقؼ عمى رجؿ واحدة، تأتيو عادوا إلى مناقشة إجراءات اإلضراب، الما
الذكرى فتجعمو قمقًا، جيؿ اإلنساف بما حدث يجعؿ االنتظار ممبًل. تغزوه الذكريات 
وكأنيا حصمت البارحة، ذكريات مؤلمو، تورمت قدماه، مشى داخؿ الغرفة ليحافظ 
عمى بقايا قوتو ورشاقتو المتيف افتقدىما، إنو يجر نفسو جرًا، زحؼ عمى مؤخرتو. 
حبا عمى يديو. ازدادت رشاقتو عندما توالت الركبلت، التصؽ باألرض، جروه 
ووضعوه في الزنزانة. صحا بعد ساعات اآلالـ لـ تفارقو، تورمت أجزاء مف جسده، 
بدا محطمًا، بنطالو تمزؽ .لـ يعد ىناؾ ما يستره. بعض الجروح تنز، الخدر. 

 منذ عشرة أياـ. سمع اسـ صرفند فعرؼ أنو التحقيؽ الذي مازاؿ مستمرًا 
ذاكرتو المشتتة غير قادرة عمى العمؿ. الصورة تذىب بعيدًا، يستحضر 
التفاصيؿ الصغيرة، لـ يدعوا شتيمة إال أسمعوه إياىا،.. أمؾ .....، لو كاف فييا 
ال لما ارتضت واحدًا مثمؾ ابنًا ليا.   شرؼ ما انجبت بغبًل، بالتأكيد ىي عاىرة، وا 

نظر إلييـ بعينيف ذابمتيف، فتحيما عمى وسعيما، ليشعرىما بنظرة التحدي 
 الثاقبة .
كالوا لو الركبلت وبدوا مستعديف لقتمو، واصؿ تحدييـ كجبؿ، حاولوا دفع  

حجارتو وتسويتو باألرض واستبلب كبريائو. تيامسوا، أدرؾ أنيـ باتوا عمى قناعة 
. ابتسـ ألف قطيع بأف السد الواقؼ في وجييـ مازاؿ قويًا، مازاؿ محتفظًا بكبريائو

 الجبلديف والمحققيف قد وصموا إلى حافة الياس. 
حاوؿ النيوض، تكـو عمى األرض، السجاف يراقبو دفعو إلى المنفردة وتركو. 

 تحسس ظيره الذي يؤلمو، رفع ليروا آثار التعذيب، مّد حساف يده وقاؿ: 
 أتروف خط بارليؼ !

 عقب الشيخ عباس بقولو، بؿ أنو خندؽ المدينة المنورة! 
اقترب السجناء ونظروا، مازاؿ ىناؾ خط يميؿ إلى السواد مف أعمى  الكتؼ 
األيمف إلى وسط الظير. منذ عشر سنوات وفي عسقبلف وقع في الساحة كما ينوخ 
الجمؿ. غاب عف وعيو. ضربوه بأسبلؾ كيربائية مجدولة وبيراوات ببلستيكية في 

لقد حفرت الضربة مكانًا أشبو  ما  رأسيا دبابيس. تمدد عمى بطنو وشخب الدـ،
يكوف بخندؽ دفاع، إضافة إلى كسر ضمعيف. تحوؿ السجناء في الفورة إلى 
الشغب والتظاىر، استدعوا الممرض " يودا " حضر بعد ربع ساعة بعد أف أفاؽ، 
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 الجريح، لـ يفعؿ شيئًا قالوا بتيكـ: 
ىو أنت أييا الرياضي، جاء اليـو الذي أراؾ فيو ضعيفًا، قـ يكفيؾ دالاًل،  -

نياء اإلضراب .  أنصحؾ البقاء في الغرفة وعدـ الخروج عشرة أياـ، وا 
 نظر إليو شزرًا وأجاب : 
لـ تعالجني وىذا شأنؾ أما أف تمنعني مف الخروج إلى الفورة والتعرض  

 لمشمس، فيذا شأني، اغرب إف وجيي أييا الممرض القذر.
أف ينسى آالمو، أف يتجاوز التفكير  اصفر وجو عمر وماؿ إلى الزرقة، عميو

بالذات ويشارؾ الجميع في اإلعداد لئلضراب. قاؿ والحزف  يسكنو ويبدو عمى 
 مبلمحو: 

لـ يبؽ أمامنا إال اإلضراب، ما الذي نخسره. إف كاف عمينا أف نضحي فبجزء 
مف عبوديتنا، فمتذىب إلى الجحيـ.. مطالبنا بسيطو  أف يعاممونا كبشر. أف يوقفوا 
، كمنا يجب أف يتوقؼ عنو.   عمميات الضرب والتعذيب. ال عمؿ إجباري بعد اليـو
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 الفصل الرابع 

 
 
لبست عبمة ثوبًا كثوب أـ عدناف فبدت واحة فييا األشجار والورود والخطوط  

اليندسية، وقؼ يتأمميا مف رأسيا إلى أسفؿ قدمييا، نظر إلى زخارفو ولمس بيده 
أف تمشي أمامو ليرى جمالو ومدى مبلءمتو لجسدىا وليتأمؿ القماش، طمب إلييا 
 التطريزات الجميمة. 

مشت بتميؿ ودالؿ وجدتيا فرصة لتبدي رشاقة جسدىا، دارت حولو دورات 
عدة، في حيف أضاءت أشعة الشمس التطريزات، فبدت كتموجات الطبيعة، 
تفحص الخطوط المطرزة بالطوؿ، ثبلثة خطوط مف األبط إلى الشميؿ، والزخارؼ 
التي تتراقص عمى صدرىا مربع تطريزاتو تمثؿ التقاطع واشكاؿ شبيية بالطيور 

 والزىور. ربما طائر البشارة! الكّماف عمييما عروؽ عميو طائر ... قالت :
 !  ىؿ كثير عمّي أف أرتدي ثوبًا كثوب أمؾ  -
ا إنو عظيـ! شيء رائع! الثوب ياصديقي يصير أكثر روعة وجمااًل عندم -

 ترتدينو، إف جسدؾ الممفوؼ وقوامؾ الممشوؽ يناسبو ىذا الثوب. 
ابتسمت مدت يدىا ووضعتيا في يده. كاف ميمومًا لـ ينـ الميؿ، ظيرت عميو 
آثاء التعب والسير، أحداث األياـ الماضية خطيرة جدًا، لقد سحبت األمـ المتحدة 
قواتيا عف الحدود المصرية، وباتت الحرب مؤكدة سألتو عبمة وىي تحدؽ عميا 

 تكتشؼ سر الغماـ الذي ظير عمى محياه:
   أحس أف شيئًا يشغمؾ  - 
 الحرب واقعة . - 
 أنعود إلى فمسطيف؟ -
ال يا عزيزي الظروؼ الدولية والمحمية ال تساعدنا، منطقتنا مازالت منطقة  -

نفوذ قرارات دولية، ذلؾ منذ محمد عمي باشا.. تطمبيف توضيح ذلؾ، ىذا حقؾ 
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اختصار الدوؿ التي انتصرت في الحرب الكونية ال تسمح لببلدنا أف يكوف ليا ب
فعؿ، لوعدِت بذىنؾ إلى انتصار الجيوش المصرية بقيادة ابراىيـ باشا ووصولو 
ـَ تدخمت أوربا وانسحبت الجيوش الجرارة التي أوليا في   األناضوؿ، الدركت ِل

 كوتاىية وآخرىا في مصر إلى الحدود الدولية؟ 
ودعيا وقاؿ نمتقي عند الشجرة، لـ يكف يعمـ أف الغد قد يفرقو ويأتي بجديد، 
وأف الصباح الذي زحؼ مرتديًا وجيًا غربيًا مغبرًا، لف يكوف كبقية األياـ، مازالت 
الظممة والعتمة عمى الرغـ مف صفاء الجو، الصباح زاحؼ عمى قدـ واحدة غير 

تسمؽ التبلؿ ببطء تتعثر في مشيتيا قادرة عمى تثبيت نوره، األشعة الباىتة ت
 وتتدحرج فتقع عمى رأسيا فاقدة وعييا .

قرر أف  يفتش عنيا رغـ ما حدث، سيقوؿ ليا كممة خبأىا بيف جوانحو منذ 
فترة طويمة، سار وركض لـ ينتبو بأف قدميو تجرحتا وبمي حذاؤه، األشواؾ دمت 
قدميو، تنز أزىارًا تاركة خمفو سكة، عاد يبحث عف مداٍس نمرتو أربع وأربعوف، 
جاب المناطؽ التي أرتادىا مع عبمة السمراء ذات القواـ األىيؼ والتي ارتدت ثوبًا 
يصؿ إلى قدمييا، دائمة االبتسامة، مرحة تسأؿ عف الماضي والمستقبؿ، وتتمقى 
أجوبة، تيز رأسيا ... اليـو تأكد أف ما فعمو وقالو غير صحيح، وأف كممات عبد 

ة مف الفعؿ، ليس فقط غير قادر عمى التحرير، بؿ غير قادر عمى الناصر مجرد
حماية حدوده والدفاع  عف أرضو، ىذا الصوت الذي مؤل الشرؽ والغرب ضجيجًا، 

 يسكت اليـو إلى األبد. 
واصؿ بحثو آمبًل العثور عمى حبيبتو، لـ ينس كمماتيا الدافئة، وىي لـ تنس 
ما قالو في غفمة. مازالت تذكرىا كممة كممة ... الذت واختبأت وربما انتحرت، 

 لكف ما ىوف عميو أف أمو أكدت رؤيتيا  في السوؽ. 
كانا يمتقياف عند الشجرة في أوقات معينة ، ومع األياـ شعرا أنيا صارت 
جزءًا منيما، الحظا جو األلفة والبيجة، األطيار تستقميما مزقزقة ، األرض تطرح 

شقاه أكثر حيف اكتشفا أف قطرات العرؽ التي عشبيا بركة، أحبا ذاؾ المكاف وع
تيرب منيما خمسو تروي خضرة األرض. في المكاف ذاتو اختطمت نقطتاف، سمعا 
ىميمة، تكورت األرض وكأف خطرًا قد دىميا، بعد قميؿ شقت األرض نبتة، بدأت 
تطوؿ وتكبر، راقباىا، في آخر مرة وقفا قبالتيا، فاقتربت عبمة منو فتسمؿ عطرىا 
إلى روحو، قرب شفتيو واختمس قبمة منيما، شدىا فتمايمت تركيا فعادت الشجرة 

 إلى حالتيا: 
 !.... ماذا نسمييا ؟ الشجرة تبارؾ حبنا  -
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 ابتسمت وحركت رأسيا بااليجاب 
 شجرة الحب!  -
أال تريف أنيا سنديانة، أوراقيا ال معة مسننة وثمرتيا قاسية، وتحتاج إلى  -

اقيا مقبواًل، إنيا شجرة الحياة، خربشاتنا صمدت أماـ الرياح نار ىادئة ليصير مذ
واألمطار، لـ تكف إال لرعشتينا، لكمماتؾ، وضحكتؾ، أيدينا قبلدة وأناممؾ مميورة 

 فوؽ ساقيا، آال تريف أفنانيا وارفة وممتدة كاتساع حبنا .
 صمتت لمحظة وتساءلت : 
كيؼ لمسنديانة  ىذه الرقة والميونة تتمايؿ كأنيا تقـو بحركات بيموانية، لـ  - 

 أر في حياتي سنديانو تتخمى عف صبلبتيا! 
مدت يدىا واحتضنتيا، قببلىا  فشعر كؿ منيما بمذة لـ يشعرا بيا حتى في 
عناقيما. وضعت يدىا بيده وتعاىدا، مساء غادرت ميرولة فرحة، تغني وىي في 

 ات فيـ منيا: طريقيا إلى بيتيا، لوحت بيدىا وقالت مع النسيمات عبار 
" أييا الحبيب اتبعني.. إف لـ أر النور في عينيؾ، فأي شمس تيبني إياه، 
وجيؾ صباحي، إف لـ يدلني إلى الطريؽ فكؿ الطرؽ مسدودة.. أيتيا السنديانة 

 كوني قوية كحبنا، واشيدي كـ أحببتو "
تحسس أذنيو فتوقؼ اإلنشاد، اختمط األمر عميو، ىؿ ىذه كمماتيا أـ نشيد 

 قمبو، أـ نشيد قيؿ منذ آالؼ السنيف عند ىذه الشجرة أو في المكاف ذاتو ؟
سمع تأوىات نظر إلى الشجرة أصابتو الدىشة. بطف الشجرة ينتفخ.. مسح 
عينيو غير مرة، شيء غير عادي يحدث، نادى بصوتو عمى عبمة ودعاىا لمعودة، 

 لكنيا ابتعدت لدرجة أف صوتو لف يصؿ إلى ربع المسافة. 
اؿ يسمع لحنًا قادمًا مف جيتيا يحكي قصة عشؽ، غنى بعض أغاني ماز 

 دلعونة وظريؼ الطوؿ ثـ دمدـ بكممات عشؽ: 
 " اجتمعت الريح والغيـو والبروؽ في جسدىا 

 فغنى أغنيتو ومضى 
 ألوؿ مرة يسافر جسدىا مختضنًا أغنيتيا 

 تاركًا بقية المحف في عينييا "
أغمض عينيو وىو يتكمس جذعيا، غفا عمى جذعيا، سمع أصواتًا عذبة،  
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فتح عينيو وشنؼ أذنيو، نظر إلى األعمى، األوراؽ تكبر، حاوؿ أف ييزىا فمـ 
يقدر، عبمة مرمية مكاف وقوفيما، تناوليا وفتحيا، فييا بعض النقود وىويتيا، جرى 
خمفيا، تاه .قرر العودة إلى بيتو، طواؿ الطريؽ فكر بما حدث، الحقيبة التي معو 

أنيا كانت معو. إنو الجنوف، ابتمع غصتو، استعاد ما حدث، أيعقؿ أف  تثبت
شخصًا مثمو يصدؽ ذلؾ! لكف لـ اليصدقو شيء عايشو! لؼ حوؿ الشجرة، 
تأمميا، حاوؿ كتابة اسمو واسميا، شاىدىما منقوشيف بعناية وبخط  أنيؽ، إضافة 

 إلى أسماء ال حصر ليا مكتوبة عمى الجذع والساؽ واألغصاف واألوراؽ .
أفاؽ باكرًا، نظر إلى حيث وضع المحفظة، لـ يجدىا، فتش عنيا، قمب  

 األغراض، نبش، في ىذه المحظة دخمت أمو :
 ما بؾ يا ولدي عـ تبحث ؟ -
 وضعت حقيبة نسائية ىنا ولـ أجدىا!  -
 ال، لـ تترؾ شيئًا ىنا . -
شوقو وضعت يدىا عمى جبينو ومضت إلى المطبخ ... انتظر قدـو عبمة،  

إلييا كشوقو لمعرفة الحقيقة، لكنيا لـ تأت. كؿ شيء يتغير بسرعة حزف كثيرًا 
فاألخبار التي نقميا المذياع ال تسر، لـ يغادر غرفتو وظؿ السؤاؿ يبلحقو، أيعقؿ 

 أف بفقد حبيبتو وأممو في اليـو ذاتو؟ 
، فرؾ عينيو، فإذا كؿ شيء عمى حالو ال شيء  لـ يستطع االستمرار في النـو
سوى الشخير، الشريط يعيد الصور المشّوىة، يمر كدائرة حوؿ الذاكرة والفؤاد ينقؿ 
بقايا رائحة مخزونة في  قشور السنديانة المزروعة في مقمتيو. وضع يده عمى 
جبينو، لـ ينس ما سمع مف أخبار. أيعقؿ أف لدى إسرائيؿ كؿ القوة. البارحة 

، ظمت تمشي حتى واجييا بحر ُحطمت الطائرات ونيبت بيادقيا عرض الشمس
حاولت ابتبلعو فتبيف أف ماءه مر أجاج، دقت األوتار ىناؾ ثـ طارت إلى 
الشماؿ، تسمقت جبااًل وىضابًا كميا عيوف ماء ومراع، فييا دور وزرع وخمؽ 
كثيروف، الناس فروا يطمبوف السبلمة، اتجيت القوات شرقًا في حيف صمى الجنود 

 لمرب ألؼ ركعة. 
أثناء بحث عمر قادتو قدماه إلى معسكر لمجيش، استوقفو الجند وطمبوا  

ىويتو، ناوليـ جواز سفره فقاده رئيس الحرس لمقابمة المسؤوؿ. الجيش مستنفر، 
الوجوه كالحة أضناىا التعب مف حفر الخنادؽ والسير، أبصارىـ معمقة بالسماء. 

يابًا، يمتصؽ الجنود عند كؿ جماعة مذياع صغير، طائرات في الجو تروح ذىابًا وا  
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بحفرىـ، يعفر التراب وجوىـ، قموبيـ تسقط ىمعًا وعند عودة الطيراف غربًا يستردوف 
شيئًا مف أنفاسيـ، ال شيء في أيدييـ سوى البنادؽ األتوماتيكية. كاف أثناء سيره 
يراقب حالة الجنود والقمؽ المرتسـ في عيونيـ. دخؿ  غرفة القيادة. رأى فييا مقدمًا 

 في حالة ذىوؿ، سمـ عميو وقاؿ:
أنا عمر القاسـ ممثبًل عف المقاومة الشعبية جئت أطمب إمدادنا بالسبلح  -

 والذخيرة أجاب المقدـ عايد :
 مف الذي حولؾ. وىؿ أنت مزود بكتاب يحدد نوع السبلح وكميتو ؟ -
 إف حرصنا عمى سبلمة الوطف ىو الدافع لذلؾ ! -
لقيصر وادُع لنا بالنصر، إنو سميع  اذىب يا سيد عمر ودع ما لقيصر -

 مجيب الدعوات .
 الدعوات لف تنفع، الكممة اآلف لمسبلح . - 
ىذه ميمتنا سندافع عف الوطف، لسنا وحدنا معنا تجمعات الطمبة القريبة  -

 منا في معسكرات الحسيف .
ونحف أنجمس في بيوتنا ونقوؿ لكـ قاتموا أنتـ وربكـ إنا ىا ىنا قاعدوف. ال  -

أييا المقدـ باسمي وباسـ التنظيمات السياسية نطمب السبلح لندافع عف أنفسنا.. 
 لف أخرج مف ىنا إال ومعي كمية كافية .

أنَت عنيد يا سيد عمر، سأعطيؾ السبلح، ولكف ثؽ تمامًا إذا انكسر  -
 الجيش ال سمح اهلل فسيكوف عبئًا عميكـ .

ي حمقو، نادى المبلـز حاـز بمع المقدـ عايد ريقو، تخمص مف الجفاؼ الذي ف
وأعطاه أمرًا بصرؼ وتسميـ أربعيف بندقية إنكميزية لقاء وصؿ نظامي، أما الذخيرة 

 فحوالي عشرة صناديؽ .
سيدي مخزف الذخيرة مغمؽ وأميف  المستودع غير موجود، أما السبلح  -

 فسيكوف جاىزًا خبلؿ ربع ساعة .
ما شاء اهلل المستودع مقفؿ ونحف في حرب، ىؿ ينتظر عدونا حتى  - 

نفتحو ونمقـ بنادقنا ورشاشاتنا، منذ المحظة تمنع اإلجازات أو مغادرة أي عنصر، 
 ارفع درجة االستنفار إلى الحالة القصوى.

أدى التحية وانصرؼ ىو وعمر، مر عمى الشاويش فأمره المبلـز أف يحضر 
 أربعيف بندقية إنكميزية ويسمميا لعمر .
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 ىمس في أذف عمر، إف كاف مقتنعًا بدور الجماىير.  قبؿ أف يمضي المبلـز
لـ يتمؽ جوابًا، تريث قميبًل وأجاب بنفسو عف سؤالو الذي طرحو، استفاض في 
الحديث، ومع أف عمر مقتنع بما قالو وما سمعو مف المبلـز ومف المقدـ، إال أنو 
ال يستطيع الوقوؼ مكتوؼ اليديف، قاؿ بينو وبيف نفسو " إنيا حقيقة يراد بيا 
الباطؿ، إف الجماىير لف تفعؿ شيئًا، ليس ألنيا ال تريد ذلؾ، بؿ ألنيا ميمشة 
طواؿ الماضي... العسكر ىـ األساس، ىؤالء الذيف يفكروف يومًا بأنيـ سيشتبكوف 

 مع العدو ".
مف جولتو الصغيرة في المعسكر شاىد االرتباؾ في كؿ شيء، في أخذ 

ىناؾ نقص في الدبابات والمضادات األرضية، المواقع وتجييزىا  وفي السبلح. 
 أما الطيراف فيكاد يكوف معدومًا، إذ ال يجرؤ عمى التحميؽ في الجو. 

تمقت قيادة القوات المحمولة عمى اإلبؿ برقية تنص عمى وجوب تدخميـ في 
قرار النظاـ واألمف خبلؿ ساعات. كاف عمر عمى رأس التظاىرة،  الضفة الغربية وا 
جاء مف يخبره بضرورة التنكر، عيوف قوات البادية ترصده، ومعيا أوامر بإطبلؽ 
النار، ولدييا قائمة ولف تنسحب قبؿ اعتقاؿ المطموبيف. استأخر سيارة غير لباسو  
ولؼ رأسو بكوفية حمراء، تفنف في لباسيا، مشى خمؼ المظاىرة، اقترب منو أحد 

 عساكر اليجانة: 
 مف أيف األخ ؟ -

 وية متقنة:أجاب عمر بميجة بد
 مف عرب حويطات الطفيمة وأسكف في القدس ألسباب قد ال تجيميا.  -

 ابتسـ في وجيو وتابع حديثو بقولو، أي خدمة .
 عانقو السائؿ وعرؼ بنفسو : 
أنا جاسـ عبلليف مبلـز مف بني صخر مأدبا، أسكف في عماف قرب دوار  -

مكسيـ، اسأؿ عني مف شئت ىناؾ، ستجد مف يدلؾ عمى البيت. اآلف وبعد ىذا 
التعارؼ أريد خدمة بسيطة، سأطمعؾ عمى قائمة المطموبيف أحياًء أو أمواتًا، اقرأىا 

ذا عرفت واحدًا ومنيـ دلني عميو، وأنا لف أنسى فضمؾ .  وا 
أخرج مف جيبو قائمة ناولو إياىا، أبطأا في السير، قرأ األسماء فكاف مف 

، عمر محمود القاسـ، سمير بينيا الدكتور جورج حبش، عصاـ عبد المطيؼ
 غوشة، أبو اصطيؼ، نبيؿ قببلني ....... 
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ابتسـ وقاؿ: نعـ سأدلؾ عمى بعضيـ، مف أشير عميو فيو منيـ التدعوه 
يفمت مف أيديكـ حتى ولو ادعى أنو مف األمف وأبرز ما يثبت ذلؾ، ىؤالء جميعًا 

 لدييـ ىويات مزورة زودوا بيا لمثؿ ىذه المواقؼ. 
أشار إلى تسعة مف كبار المخبريف بينيـ ضابط كبير، أبقى القائمة معو، 
ابتعد إلى الوراء واتخذ مكانًا يسمح لو بمراقبة ما يحدث. وضع يده عمى فمو خوفًا 
مف سماع ضحكاتو. حدث شيء مخيؼ وفظيع  إذ تبادؿ أمف مدينة القدس مع  

ما يزيد عف  رجاؿ البادية إطبلؽ النار. استطاعت القوات المحمولة أف تعتقؿ
عشريف مف أبرز رجاؿ األمف في حيف أصيب أربعة مف اليجانة بجراح خطيرة، 

 نقموا عمى أثرىا إلى المستشفى. 
وقع عمر وصؿ استبلـ أربعيف بندقية نصؼ آلية يتسع مخزف الواحدة لخمس 
طمقات، ذكره ىذا الموقؼ بيـو استممت مصر الذخيرة الفاسدة، حيف كاف 
الفمسطينيوف في عاـ ثمانية وأربعيف بحاجة إلى طمقة، استخدموا بواريد الصيد 
والعصي والمقاليع والبنادؽ التي تسخف وتتعطؿ بعد كؿ طمقة، ينسحب المقاتؿ إلى 

 الظؿ يفؾ األقساـ ويركبيا .
وضع البنادؽ في سيارة جيب عسكرية وقاؿ لمسائؽ إلى منطقة " الشيخ جراح 

ؿ دقائؽ اجتمع أناس كثيروف يستطمعوف " شاىد الجيراف السبلح، فيرعوا وخبل
األمر، شاىدوا األسمحة فدبكوا، زغردت النسوة وسمع صوت الطبمة و " المجوز " 

 في الطرؼ اآلخر مف المدينة. 
 

 ٌا بو عدنان وٌاشعري على ظهري
 

 ٌا دارنا الواسعة ٌابرجنا المبنً  
 

 وإن ردت ٌا عزنا تنزل عالوغى 
 

 ملً قلوب العدا بارود مع القهري  
 

وضعت النسوة أبياميف في مجرى السمع، وانطمؽ المساف مرتعشًا أشبو 
بصوت رشاش سريع الطمقات، عبمة تزقزؽ فرحة مشغولة تحدث أـ عدناف وبقية 
النسوة وتعطي أوامرىا. عممت أف الشحـ الممتصؽ بالسبلح مف الصعب إزالتو دوف 

دت النار تحت القدور، ضحكات تسخيف ماء. وكما تولـ الوالئـ في األفراح أوق
النساء وبياض أسنانيف يممع عمى وىج األلسنة المتصاعدة، ارتفعت النيراف، 
وصار كؿ شيء واضحًا، ثياب النسوة المطرزة بعناية فائقة، جدائميف المرخاة 
وذاؾ اإلشعاع المنطمؽ مف عيونيف، شاىدت نساء الشيخ جراح النار فحضرف 
مسرعات، وبدأف الغناء والزغاريد، غردف فرحات ورقصف بمرح كما يفعمف أماـ 

 العروس .
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وصؿ الخبر إلى الحارات القريبة التي شاىدت ألسنة النيراف المتقدة، قالوا إنيا 
توىجت في المدف والقرى المجاورة وكاف ليا ما يشبو لمعاف البرؽ، قيؿ إنو بريؽ 

اف نار وحد األرض البنادؽ حيف وضعت في الماء المغمي، ومنيـ مف قاؿ إنو لس
مع السماء، البارقة التي انطمقت مف الشيخ جراح، شاىدىا كؿ مبصر عمى بعد 
كيمومترات. منيـ مف التـز الصمت يراقب البنادؽ باندىاش وىي ترسؿ لمعانيا. 
استمر توافد الناس إلى الفرح وكأنيـ جاؤوا لممشاركة بالحناء والميالي التي تسبؽ 
يـو الزفاؼ، حضروا جماعات يرددوف األىازيج واألغاني ، رحب أبو عدناف 
بضيوفو، عمؿ القيوة أولـ الذبائح، كاف وجيو متيبًل صب القيوة، ودار كعادتو مف 
اليميف ثـ صب لمنساء. سمع كممة باألفراح ودايمو وغيرىا مف مئة شخص وربما 

الصياينة  أكثر. أكؿ الموجودوف ومسحوا أيدييـ بذقونيـ دعوا " إف شاء اهلل بيزيمة
 الخنازير " ومنيـ مف قاؿ " نأتيؾ باألفراح )وعقباؿ(  زواج أوالدؾ " .

التقت عيناىما وخوفًا مف أف تفضحيا نظراتيا اختبأت وراء أـ عدناف، 
فأطمقت الفتيات الزغاريد والمياىاة، فازدادت خجبًل، شاىدتيا أـ عدناف تنظر إلى 
عيني ابنيا، فراؽ ليا ذلؾ، فتحت كفييا وقرأت الفاتحة، ثـ نظرت إلى األعمى، 

 وأبعدت وجييا  عنيما. 
في ذاؾ النيار أشرقت عيناىا، بدتا قنديميف يشعاف بيجة وألفة، يمتقي نورىما 
بالبريؽ الساطع مف القدور تومضاف " كانتا جميمتيف في المساء األرجواني، أبحرتا 

ير المباح فانتعشت في زرقتو وغاصتا في أعماقو، سمعت في داخميا كؿ الكبلـ غ
 فرحة .

وقفا خارج الدار، نسمة اليواء تشتبؾ مع شعرىا، السماء قناديؿ مضاءة، 
القمر ثمرة شاحبة طارت مف الشجرة والتصقت في طرؼ القبة، سارا ببطء حوؿ 
الدار، خطواتيما مضطربة يفكراف باألياـ القادمة وما ستفعمو الحرب، أدخؿ يدىا 

 في يده، نظرت إلى وجيو، حارت في نظراتو، ابتسمت بخجؿ وقالت: لنعد .
كانا عمى مقربة مف الدار، شعر أف بعض العيوف تحـو حوليما، قاؿ: بؿ  

 لنبتعد قميبًل فمدي ما أقولو .
 شدىا مف يدىا، مانعت قميبًل وقالت : 

 لنؤجؿ الكبلـ لمغد ولنعد .
 ال تيربي أيتيا الجبانة، اسمعيني وال تدعي الكبلـ يضيع .

تبو إلييا مترددة، وقع خطاىا، شد عمى يدىا، مازالت باردة كقطعة ثمج، ان
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 فركيا فبدأ الدؼء يتسمؿ إلييا .
تأكدت مف أنو لف يطاوعيا ولف يعود بسرعة إلى البيت، فقد يكوف لديو ما 

 يقولو كما صرح! 
مشت إلى جانبو، وصبل إلى أرض محروثة، قفزت كراعية ماعز وأخذت 
تمشي خببًا، أسرعت لتجتاز وعورتيا، سبقتو، أسرع خطواتو، كاد ييروؿ، انتبو إلى 
ثديييا المذيف يرتفعاف وينخفضاف بحرية، يمارساف طقوس الرقص بعفوية تامة، 
أغمب الظف أنيا لـ تؤطرىما بحمالة الثدييف، فكانت رياضتيما أشبو ما تكوف 

 بحركة غجرية راعشة .
قدس، النيراف متصاعدة عند ارتدت ثوبيا عمى عجؿ حيف دب الخبر في ال

بيت أبي عدناف، سألت عف سر توافد الناس إلى " الشيخ جراح " وبالتحديد إلى 
بيت أبي عدناف، خافت، الناس ال يأتوف إال في حالتيف الفرح أو الترح، وبما أف 
الفرح قد غادر القدس وكؿ المدف العربية بعد إجراءات الحرب، فالشيء الذي 
فكرت فيو جعميا تركض. قبؿ أياـ أفرج عف عمر بكفالة نقدية، وقع والده تعيدًا، 

 نص عمى أنو المسؤوؿ عف أي تصرؼ ألبنو يخؿ باألمف والنظاـ .
تجاوزا األرض المحروثة، حيث األشجار والبساتيف  تمتد عمى مساحة 
واسعة، وقفا إلى جانب شجرة خضراء سامقة كالنخمة، النسمة تبعث في أغصانيا 

حفيفيا نغـ أشبو ما يكوف بصوت كناري، عمييا طيور ال تبدو ألوانيا الموسيقى ، 
بسبب العتمة، تخيؿ حفيؼ أوراقيا وزقزقة عصافيرىا، ابتعدت عبمة عنو، ناداىا، 
ركض خمفيا، ابتعدت، أعادىا إلى الشجرة، دارا دورات حوليا ثـ ركضا في أرجاء 

 الغابة .
مالت الشمس إلى المغيب قبؿ ساعة، وأخذت بقايا األلواف األرجوانية 
باالنسحاب، بينما أخذت النجـو تركض لتشعؿ قناديميا، أما القمر فقد بدأ يثبت في 

 محاولة ألخذ مكانة الشمس .
أمراف يشغبلف فكره، الحرب وعبمة، الحرب لف يكوف لو الكممة األولى فييا وال 

مة فعمى الرغـ مف حتى األخيرة. الدوؿ تتصارع، وربما تقع بيف لحظة وأخرى أنا عب
تجاىمو لنداءات قمبو المتكررة، فقد وصؿ إلى درجة ال يستطيع معيا البقاء بعيدًا 
عنيا. لقد صارت كؿ حياتو، يخرجاف قبيؿ الظير وال يعوداف إال مساء. تذىب 

 إلى بيتيا وىو يمؼ عمى أصدقائو .
لـ تعد قصة حبو خافية، القدس المدينة الكبيرة، توزع  أسرار أبنائيا فتصير 
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صغيرة كقرية يعرؼ سكانيا بعضيـ بعضًا، الشيء يخفى، تناقموا قصة حيو مف 
شخص آلخر، وعندما وصمت إلى أميا لف تفاجأ ولـ تعمؽ. سألت ابنتيا  عرفت 

 أنيا مولعة بو فدعت مف كؿ قمبيا: 
" اهلل يبعث الخير، عمر جيد وكؿ الفتيات يتمنيف االرتباط بو، تكونيف 

 ؽ الصخر إذا تقدـ لخطوبتؾ " .صاحبة حظ يفم
حاوؿ أف يممس غصنًا قريبًا، فإذا مجموعة كتب تيوي إلى األرض ومف 
بينيا رواية " وداع لمسبلح " تأمؿ الرواية ووضعيا تحت المخدة، لكنو لـ يستطع 
مواصمة نومو. أفاؽ يبحث عف الطيور البيض والحمر والصفر، يبحث عف الشجرة 

 السامقة واألرض المحروثة. 
قعد في سريره، وضع يده عمى قمبو، ظف أنو قادر عمى اليرب، قادر عمى 
العيش وحيدًا، منذ زمف وىو يكابر، الوطنية دـ يجري في عروقو تغذي عقمو، 
يحمـ بأمة حدودىا الماء ورجاليا أشداء عمى األعداء يحمـ بالقومية العربية 

، يمكنو أف يقرب وفمسطيف والتحرير. اآلف أدرؾ أف كؿ شيء يصير جميبلً 
 األحبلـ ويجعميا وردية سعيدة. ناداىا اقترب مف الشجرة أخبرىا :

سنجعؿ أحبلمنا حقيقة. سنكوف سعداء، سعداء جدًا. أنت جزء مني، قمبي  
يدؽ باسمؾ، ال أتصور حياتي دونؾ، حياتي خاوية وال معنى ليا، ولـ أشعر 
بأىميتيا إال عندما دىمني ىذا اإلحساس، سنعيش معًا ونناضؿ معًا، وتكونيف اليد 
التي تدفعني إلى األماـ، فالرحؿ يبقى في مكانو حتى تأتي امرأة وتشده. تسير معو 
وتنير لو الدرب. فكرت كثيرًا قبؿ أف أقوؿ ىذا الكبلـ. قبؿ أف أصارحؾ بحقيقة 

 مشاعري التي تحسيف بيا، تحسيف بكؿ لحظة. 
بي ينبض، تأكدت بأف حياتي أحبؾ يا عبمة، لقد مؤلت حياتي فرحًا، قم

ناقصة وأنت القادرة عمى إكماليا، تحدثي إنيا حياتؾ. الخجؿ في مثؿ ىذه 
 المواقؼ غير وارد، قولي رأيؾ بصراحة، رأيؾ أحترمو ميما يكف. 

تسمؿ الخجؿ إلييا، أحست بأف حدييا توردا، لـ يبلحظ الفرحة التي ارتسمت 
 عمى محياىا، 

انيالت عميو أمواج العتمة، غيمة سوداء تتحرؾ خمفو، تمفو، تيرب عبمو 
 منيا.

الوقت يمر بسرعة، طمب عمر إلى أخيو مصطفى أف يركب دراجتو ويبمغ 
رفاقو في حركة القومييف العرب وأصدقاءه المقربيف بضرورة حضور اجتماع 
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استثنائي قبيؿ منتصؼ الميمة، وصؿ عدد الحاضريف حوالي الثبلثيف، افتتح 
 " باسـ العروبة " ثـ ردد شعار " االجتماع كعادتو

 دمنا حديد ونار  
 فرددوا خمفو 

 وحدة  تحرر ثأر 
تحدث عف األوضاع العسكرية وأخبرىـ بضرورة تنظيـ المقاومة الشعبية، 
سنذىب غدًا ويحضر ذخيرة كافية لؤلربعيف بندقية. مابيف ىرج ومرح ومزاح 
ونكات، مضت الساعات األخيرة مف الميؿ وتسمموا إلى بيوتيـ بعد الثالثة صباحًا 
عمى أمؿ المقاء عصرًا، أما عبمة، فبعد أف تركت عمر في العاشرة ليبًل، دارت 
عمى عدد مف بيوت رفيقاتيا وصديقاتيا وطمبت منيف االجتماع في بيتيا غدًا، 

 قالت إحداىف: أنت تتعبيف نفسؾ يا عبمة !
 أجابت: الحرب وقعت وعمينا أف نفكر بما نفعمو .

 ذا نفعؿ إذا انيـز الجيش ال سمح اهلل ؟وما
نفعؿ الكثير، ىؿ نسيت أف الواجبات اإلنسانية تحتـ عمينا أف نعالج جرحانا 
ونقدـ ليـ العناية حتى ولو كنا نساء عاديات غير ممتزمات بأي حركة سياسية، 
فكيؼ ونحف رائدات المجتمع المقدسي. لو كؿ واحدة تحدثت بطريقتؾ لماتت 

 الشيامة والنخوة مف رؤوسنا .
صباحًا أحضر عمر صناديؽ الذخيرة وعند الظييرة توافد الرفاؽ إلى بيتو، 
قبيؿ العصر قرر االجتماع. بعد مناقشة بنود االجتماع بند بندًا، وزع السبلح 
والذخيرة ثـ قسميـ إلى مجموعات كؿ واحدة مؤلفة مف خمسة. حدد ميمتيا 

يتو سوى بندقيتيف  واحدة لو واألخرى ألخيو والمنطقة المسؤولة عنيا، لـ يبؽ في ب
مصطفى الصغير. وفي ىذا الوقت بدأت اإلذاعة األردنية تصدر بياناتيا حوؿ 

 القتاؿ، إذ قررت حكومة األردف القتاؿ إلى جانب سورية ومصر .
في اليوميف التالييف تقدـ المتطوعوف والرفاؽ يرموف السبلح مع كامؿ  

الذخيرة أماـ بيتو، ينادونو ويطمبوف منو أف يستمـ البنادؽ التي وصؿ عدد المسمـ 
 منيا أربع عشرة ومسدسيف صادرىما شقيقو مف شرطييف ىاربيف .

كاف عمر مشغواًل بجمع عدد مف الرفاؽ حولو وتأطيرىـ فيما يسمى المقاومة 
الشعبية، تنقؿ مف حارة إلى حارة ومف مدينة إلى أخرى، زار ليذا الغرض بيت لحـ 
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ة وراـ اهلل ونابمس وطولكـر وجنيف وفي طريؽ عودتو مر عمى طوباس والبير 
وأريحا. أعاد لمتنظيـ شبابو فعقدت االجتماعات، وعادت الخبليا لمعمؿ السري 
والعمؿ في أوساط الجماىير. عند وصولو القدس كانت جيوش االحتبلؿ تزحؼ 
لتمتيـ المدينة. أخبر أخاه مصطفى بضرورة لؼ البنادؽ والذخيرة بالنايموف ودفنيا 
بعيدًا عف البيت. أما باقي البنادؽ غير المسممة فمكؿ واحد حرية التصرؼ، إما 

ما تسميميا عمى أنيا مف بقايا الجيش األردني . ما دفنيا وا   االحتفاظ بيا وا 
أعمنت مكبرات الصوت استكماؿ جيش الدفاع اإلسرائيمي " احتبللو لمقدس " 

خيرة أف يضعيا أماـ بيتو ويغمؽ الباب " دارت عمى كؿ مف لديو أي سبلح أو ذ
 الدوريات في الشوارع تعمف ذلؾ: 

" إلى أىالي القدس " أورشميـ " سمموا السبلح الذي بحوذتكـ، إنيا فرصتكـ 
األخيرة التي لف تعاقبوا عمييا، ضعوا السبلح والذخيرة أماـ بيوتكـ وأغمقوا األبواب، 
جيش الدفاع سيقـو بالتفتيش، مف ال يمتثؿ ليذه األوامر نفسو لعقوبة اقتناء السبلح 

 وسيعاقب وفؽ األحكاـ العسكرية النافذة اآلف " 
بقي بعض الرفاؽ يترددوف عمى بيت أبي عدناف، قرر عمر وبعض رفاقو 
تبلؼ األرشيؼ المركزي. تسمؿ مع  مداىمة إدارة المخابرات األردنية في القدس وا 

الباب الخارجي مدنياف يبدو عمييما الخوؼ أثنيف مف رفاقو إلى المبنى. عمى 
واليمع، تقدـ مف أحدىـ وىمس في أذنو بأف لديو موعدًا مع السيد حنا جمحـ. 

 أجاب بأنو غير موجود، لكف البأس مف انتظاره .
لفوا في أقساـ المبنى الخالي إال مف المناوبيف، ثـ توجيوا إلى قسـ األرشيؼ 
وىناؾ عبثوا بمحتوياتو، قمبوا بعض الممفات كإضبارة الدكتور جورج حبش وتيسير 
قبعة ومحمد النايؼ.. وممفو الذي يحتوي ما يزيد عمى ألؼ ورقة، منذ كاف عمره 
ثبلث عشرة سنة حتى قبؿ يوميف، حيث وردت إلى األرشيؼ ثبلثة تقارير إحدىا 
يتحدث عف استبلمو ألربعيف بندقية دوف الرجوع إلى السمطات المركزية أو أخذ 

قامة حفؿ تنظيفيا والثاني يتحدث بأسياب عف عبلقتو مع مو  افقة المخابرات وا 
عبمة، والتقرير الثالث يتضمف عمؿ اجتماع لثبلثيف شابًا في بيتو، قمب األوراؽ 
والتقارير المرفوعة، استعاد شيادة دراستو الثانوية وصورة عف إجازتو الجامعية، 

 وصور شخصية بمناسبات مختمفة تزيد عف أربعمئة صورة. ابتسـ وقاؿ:
تنفع أف تكوف سيرة ذاتية، وأظف أنني غير قادر عمى اإللماـ بمحتوياتيا،  -

 لكف ال وقت لدي لتسجيميا، الشيء ينفعيا سوى عود الثقاب .
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أضـر رفيقاه النار في غرؼ األرشيؼ األخرى، فتصاعدت ألسنة الميب، أما 
ف لشحف األرشيؼ أو التخمص حناجمحـ فقد تأخرت ىو وبعض العناصر لمدة يومي

منو، يقاؿ بأنو فرح لحرقو وصار يرقص لمنيراف المنطمقة. في اليـو الثاني جمع 
 ماتبقى مف رجاؿ المخابرات وغادر سرًا إلى عماف. 

بدأت الدوريات اإلسرائيمية البحث عف عمر القاسـ، استدلت عمى بيتو، 
وكمفت سيارة دورية فييا ثبلثة عناصر لمراقبتو. ذات مرة التقى أخوه بإحداىا 

 مواجية، سألوه عف أخيو فأجابيـ :
 الذي تسألوف عنو لـ أره منذ ستة أياـ، وأغمب الظف أنو غادر إلى عماف. -

أكد الضابط بأنيـ سيمقوف القبض عميو. ظمت الدورية مكانيا تراقب 
 وتستطمع، لفت حوؿ المكاف ثـ غابت عف نظره، عادت مساء تسأؿ عنو ثانية، إذ
أبمغ مسؤوؿ الدورية أـ عدناف بأف ابنيا يمارس نشاطو في القدس ويعمؿ 

 اجتماعات يوميو في داره .
 ولماذا لـ تقبضوا عميو ما دمتـ تممكوف ىذه المعمومات ؟ -
 سنقبض عميو . -
قاؿ ذلؾ وأعطى األمر لعناصره بالتفتيش، تحدث بالبلسمكي فتقدمت  

سيارتاف وطوقتا المنزؿ، فتحوا الخزانة، رموا األثاث والفراش أرضًا، فتشوا حتى 
 خزاف الماء، وعندما لـ يجدوه عادوا أدراجيـ، بينما رابطت دورية قريبًا مف بيتو .

عمـ وىو عائد إلى منزلو بذلؾ، فقرر المبيت في إحدى مغاور جباؿ القدس، 
أرسؿ مف يخبر أخاه مصطفى بمكاف وجوده، وبنيتو التسمؿ إلى مكاف قريب ألخذ 

 ما يحتاجو. 
بريؽ شاي حمميا  في الحادية عشرة ليبًل حمؿ ثبلث بطانيات وعدة أكؿ وا 
عمى دفعتيف، ساعده في المرة الثانية أخوه، قصدا مغارة السمطاف، التي كانت وكرًا 
لمصوص في عصور خمت، ونسبة تسميتيا تعود إلى اختطافيـ أحد األمراء الذي 
مكث فييا شيورًا عدة ينسج سجادة، قدميا لمسمطاف، عرفت زوجة ابنو أف السجادة 
ىي مف صنع األمير.. المغارة واسعة رطبة وكأنيا مجرى ليواء بارد، ال يشعر 
الداخؿ إلييا بأية حرارة، وصبلىا اشعبل القنديؿ، سترا بابيا ببطانية، فرشا 
البطانيتيف ورتبا بقية الحاجيات التي حمبلىا. جمسا داخميا حتى الفجر. في 

ح عاد مصطفى ليحضر لشقيقو اإلفطار وبعض الخضار ودبة ماء. في الصبا
اليـو الثالث قرر أف يستدعي بعض رفاقو لئلقامة مع أسمحتيـ وذخائرىـ، ورسـ 
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خطة لتصير مغارة السمطاف أوؿ قاعدة في جيؿ الزيتوف ستكوف شرارة المقاومة 
 الشعبية طويمة األمد، التي ستنطمؽ في صراع طويؿ مع العدو الصييوني. 

كاف مصطفى عمى رأس مجموعة شباف، قامت بذفف البنادؽ، ودفف شيداء 
الجيش األردني، ومنيـ الضابط الذي مات عمى السفح، نظروا في ىويتو إنو خالد 
الخطيب، بعد دفنو ىناؾ  صعد ثبلثة ودحرجوا صخرة كبيرة استقرت عمى مقربة 

اـ دىنوا الصخرة بطبلء وزرعوا منو، كتبوا عمييا ىنا يرقد النقيب خالد، بعد أي
 .  حوليا األزىار والورود التي يسقونيا الماء كؿ يـو

لـ يستطع المقاومة الشعبية أف تقوؿ لبلحتبلؿ كممة واحدة، احتبلؿ الضفة 
الغربية كاممة وبأياـ قميمة أضاع فرصة المقاومة. عاد عمر إلى بيتو، ألقى البندقية 
جانبًا فقد انتيى دورىا قبؿ أف يبدأ. وليس أمامو سوى العمؿ السياسي، يخرج مف 
بيتو صباحًا ويعود مساًء يسير حتى منتصؼ الميؿ وىو يعد بعض التقارير ... 

 ذات مساء نادى أخاه وطمب إليو أف يؤمف آلة كاتبة. سألو مصطفى:
ـَ اآللة الكاتبة ومف أيف سأحضرىا . -   ِل
ف شئت  - فمف مدرسة مف مدارس إف كنت ال تريد إحضارىا فمؾ ذلؾ، وا 

وكالة الغوث ضعيا في أي مكاف تختاره، واألفضؿ ىناؾ في مسيؿ الماء واترؾ 
 البقية عمّي .

، وألف طمبو ىذا يعني  فرح مصطفى ألمريف، ثقة أخيو فيو تتزايد يومًا بعد يـو
أنو سيستخدميا لطبع البيانات والمنشورات، ابتسـ في سره، فكر مف يصطحب، 
قاؿ بينو وبيف نفسو الذي يصمح لمثؿ ىذه الميمة ىو صديقو محمود جاد اهلل، 
الذي يسكف في حارة السعدية. ماذا يقوؿ لو؟ قد ال يوافقو عمى السرقة، عندىا البد 

 مف توضيح األمر .
انطمؽ إلى محمود عصرًا، رفض في البداية المساىمة، لكنو عاد وواقؼ كما 

يني، استطمعاىا وقررا  تنفيذ العممية، توقع، وقع اختيارىما عمى مدرسة خميؿ سكاك
 سورىا الواطئ وزجاج نوافذىا المكسور يساعداف عمى ذلؾ .

قفزا مف فوؽ السور، واجيتيما شجرة كينا عالية، أغصانيا وأوراقيا تسّد  
النافذة. تسمقاىا وعمى المستوى المطموب، انحدر مف غصف أعمى بقميؿ، انزلؽ 
محمود وكاد ينزؿ دفعة واحدة مف الشجرة إلى داخؿ الغرفة. تمسؾ بالنافذة، أحدث 
صوتًا قطع السكوف. قعد عمى أرض الغرفة، راقب الطريؽ ونظر إلى البعيد مف 
النافذة المفتوحة ... تأكدا بعد فترة ترقب، أف ىذا الصوت لـ يثر أحدًا، سيقولوف، 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 87 - 

طمأنا ربما ىو صوت إطبلؽ أوانفجار. الناس ال يجرؤوف عمى الخروج. عندما ا
إلى تحميميما وأيقنا مف خمو المنطقة. استعدا لتنفيذ القسـ األىـ مف ىذه العممية 
وىو إنزاؿ اآللتيف ووضعيما في المكاف المتفؽ عميو، تعاونا عمى انزاؿ أوؿ واحدة. 
بعد أف صارت خارج النافذة، قفز مصطفى إلى السور وتناوليا، قفز محمود إلى 
السور ثـ أرضا وتناوليا ووضعيا في مكاف مستور مف المسيؿ. أعادا المحاولة 
بثقة أكبر وأنزال اآللة الثانية بالطريقة ذاتيا، ووضعاىا في حفرة إلى جانب أختيا. 
قعد مصطفى إلى جانبيما بينما عاد محمود  إلى السور تسمؽ وأغمؽ النافذة، 

قا قبؿ أف نفضا مبلبسيما، أسرعا بالعودة لمتخمص مف رائحة مسيؿ المجارير. افتر 
 يصبل إلى حي الشيخ جراح. 

في صباح اليـو الثاني غير عمر مبلبسو، أحضر عربة خضار دفعيا  
أمامو، ذىب إلى السوؽ، اشترى  بعض الخضار والفواكو، وبدأ ينادي كبقية 
البائعيف المتجوليف. قصد مدرسة خميؿ سكاكيني، أوصؿ العربة قريبًا مف ىناؾ، 
فتح الّدرج األسفؿ ووضع اآللتيف، وتابع نداءه عمى الخضار والفواكو. غاب طواؿ 
النيار وقبيؿ منتصؼ الميؿ عاد دوف العربة ودوف اآللتيف. سألو مصطفى فمـ يتمَؽ 
منو جوابًا مقنعًا. فيـ أف األمور تجري عمى ما يراـ، عمر دائـ الحركة يغيب عف 

 المنزؿ أيامًا عدة، لياؿ يبيت خارج غرفتو .
عات السرية مع رفاقو واصدقائو الذيف يخططوف إلقامة جبية توالت االجتما

نضاؿ شعبي ضد االسرائيمييف، تتألؼ مف بقايا التنظيمات السياسية، مف ىؤالء 
صبحي غوشة وفايز حمداف وتيسير قبعة ومحمد النايؼ وأبو اصطيؼ ووليـ 

 وكماؿ... 
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 -الفصل الخامس  -

 
 

انفتح باب الغرفة رقـ تسعة، ظير وجو الحارس، تقدـ خطوتيف، خاطبو 
بكممات عبرية فييا الكثير مف الفكاىة والدماثة، وألقى ورقة عبر الكوة  الصغيرة. 

 مف  بعيد شاىد إلياىو  ذلؾ فصاح بالحارس :
 يا أبمو استغفمؾ وألقى رسالة داخؿ الغرفة، عقوبتؾ ستحددىا اإلدارة . -

يش وأمسؾ بعمر وجره انتفض العسكري وتغّير لوف وجيو.. تقدـ الشاو 
 لمتفتيش .

" اشمح مبلبسؾ أييا المشاغب ... اخمع حتى مبلبسؾ الداخمية، ىيا بسرعة 
ليس لدينا وقت " نفذ العسكري ماطمب إليو وفتش كؿ قطعة مف المبلبس، ثـ 
ألقاىا بوجيو ورفع سماعة الياتؼ وأبمغ نائب المدير، الذي أمره بوضع عمر في 

 المنفردة عشرة أياـ .
جدراف الزنزانة وحوش ضارية، تنشب مخالبيا في جسده، في عقمو الذي يكاد 
يتوقؼ عف العمؿ، في ىذا الوقت الذي ىو بأمس الحاجة إلى الرفاؽ، ليرعى 
خطواتيـ خطوة خطوة، يبتعد عنيـ، نظر إلى حيطاف الزنزانة، تأمميا، شاىد 

، عقوبتو أف يناـ جدرانيا تتصارع، وعميو مصارعة النـو والوقوؼ ساعات طويمة
واقفًا ببل فراش وال غطاء. طمب تنشيؼ أرضية الزنزانة مف الماء، كما طمب فرشة 
وغطاء، أجابو الشاويش بالرفض. جاد لو حوؿ الرطوبة والمرض وسوء وضع 

 الزنزانة، ضحؾ إلياىو ضحكة صفراوية وأجاب:
كيؼ تكوف العقوبة مجدية إذا لـ تكف كذلؾ، ومثمؾ كالحديد ال شيء يؤثر  -

بو، حتى المرض يبتعد عنؾ، افترض إنؾ مرضت، فالممرض " كوبا "  وغيره 
موجود لخدمتؾ، كؿ شيء لو عبلج عندنا، جرب أف تمرض بالروماتيـز أو الشمؿ 
أوفقداف  العقؿ، ستجدنا بخدمتؾ، وستجد لدينا ما يسرؾ، وسنكوف مسروريف منؾ، 

 تحؽ التجريب ؟! وقد نفكر بإطبلؽ سراحؾ. أليست ىذه مغريات تس
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ىز عمر رأسو، بدأ شريط التعذيب يرسـ صورًا تتحرؾ أماـ مقمتيو، وبيف 
الرؤى والرؤيا تتفتت األغنية إلى نتؼ حزينة، ترنـ بأىازيج أعطتو دفعًا لممقاومة، 
تذكر كيؼ يعذبونو، وعندما يمرض يقولوف بأنيـ في خدمتو، نظر إلى إليا ىو 
نظرة فييا الكثير مف القوة، مما دفع الشاويش إلى االنسحاب. لقد قرر أف ال يكوف 
ضعيفًا حتى لو أشرؼ عمى الموت، لف يظير ضعفو، بؿ سيظؿ يدندف ويسمع 

 شبابة أبي القاسـ الشابي التي تعطيو القوة والحياة والتحدي .
عاش طواؿ حياتو يحب المغامرات والتصدي. وقؼ في وجو المعمـ الذي منع 

تظاىر " مالؾ وماليـ، ىؿ ستنصب نفسؾ رجؿ شرطة " الطبلب مف الخروج وال
ابتعد المعمـ عف البوابة الخارجية وسمح ليـ. خرج الطبلب إلى الشارع نظموا 
أنفسيـ وساروا صفوفًا، ىتؼ عمر بيـ، داروا وفي نياية التظاىرة عادوا إلى 

 المدرسة. في اليـو الثاني أصدرت اإلدراة قرار طرده أسبوعًا، 
كما طمبت إليو االعتذار، جاء عمر في اليـو الثامف يعتمر كوفية. اعتذر 

 فيز المدرس رأسو قائبًل: 
كنت اتمنى الخروج معكـ، لكف الواجب الوظيفي يفرض عمّي أف أتصرؼ  -

 بعيدًا عف قناعاتي. 
أما المدير فقد دس عددًا مف الطبلب لينقموا أخباره أواًل بأوؿ، ظؿ يبلحقو، 

كاف محبوبًا يتحمؽ زمبلؤه حولو، بعضيـ يعطيو قصاصات  يحاوؿ اليزء منو ...
فييا أخبار تيمو، مجتيد ومحبوب مف المعمميف، األوؿ في صفو، وىذا مامنعو أف 

 يكوف عرضة لمسخرية. 
مضت األياـ بطيئة، التحضير لئلضراب ىو ما يخطط لو ويشغؿ بالو، بعده 
عف الرفاؽ قد يوقعيـ في الخطأ. المحاوالت السابقة ليا نجاحاتيا واخفاقاتيا، أىـ 
نقطة تعمميا عدـ تمكف سمطات السجف االستفراد بالسجناء والتعتيـ عمى اإلضراب 

 ومطالبيـ .
سمع عمر جممة وىو في الفورة ليا مغزى كبير عنده. توقؼ عف المعب، 
نظر يمينة ويسرة، حاوؿ أف يعرؼ مصدرىا فمـ يتمكف، شاىد عسكريًا مف غير 

قبتيـ، راقبو حتى اختفى، ترؾ المعب وجمس عمى األرض، أحاط المكمفيف بمرا
البلعبوف بو وسألوه عف سبب تركو المعب. فعمؿ ذلؾ بأف مزاجو مضطرب، 
دعاىـ إلى متابعة الرياضة، أما ىو فمف يتابعيا منذ ىذه المحظة، الكممات بعد أف 
سمع جممة والمياه تجري في مجارييا" مرتيف ال أحد يعرؼ ما تعنيو ىذه إال عمي 
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سحاؽ مراغة. وقد ال يعرؼ العسكري الذي قاليا معناىا.   الجعفري وا 
سحاؽ باستبلمو اإلشارة التي   بعد انتياء فترة التنفس أخبر زميميو عمي وا 

لى قيادة منظمة التحرير الفمسطينية.   تعني وصوؿ الرسائؿ إلى السجوف وا 
ية وغير ذلؾ مف الترتيبات، عقدوا اجتماعًا مطواًل بحثوا فيو األمور اإلجرائ

قبؿ أف يعرضوا األمر عمى رفاقيـ في الميجع ثـ في السجف. خمنوا ما ستفعمو 
قيادة منظمة التحرير مف أجؿ انجاح اإلضراب. ستدفع ببعض الصحافييف 
الغربييف واالمريكييف بالسفر إلى " إسرائيؿ " وطمب مقابمة السجناء وغير ذلؾ مف 
األساليب. كما سربت رسالة إلى مجمة " التايـ األمريكية" فبادرت إلى نشر خبر 
عف االضراب، مما أدى إلى تنبيو إدارة السجوف، وأخذ احتياطاتيا مف استنفار 
ومراقبة وتنصت والغاء اإلجازات استعدادًا ألي طارئ. ليبًل دارت نقاشات حوؿ 

يشاركوا فيو، اإلضراب وأىميتو وكيفية البدء فيو، انتيت باتفاؽ سجناء نفحة أف 
حتى المرضى الذيف ال تحتمؿ أجسادىـ وصحتيـ االمتناع عف الطعاـ، رفضوا أف 
تكوف حالتيـ الصحية سببًا في عدـ المشاركة، مع أف رفاقيـ حاولوا إقناع بعضيـ 

 بعدـ تعريض حياتيـ لمخطر، قاؿ راسـ حبلوة ردًا عمى محاوالتيـ: 
إذا كانت حياة الذؿ أفضؿ مف الشيادة فبئس الحياة، عمينا أف ال نتخمؼ  - 

 عف أداء  واجبنا الوطني، فيد اهلل فوؽ يد الجماعة. 
 وقاؿ إسحاؽ مراغة الذي يشكو مف آالـ معدتو: 

كيؼ أكوف في المجنة العميا لئلضراب وتطالبونني االمتناع عنو، إنكـ  -
 بذلؾ تحكموف عمي بالموت. 

ة موجية إلى إداراتيا ضرورة أبمغت إدارة السجوف المركزية ببرقية مستعجم
التشديد عمى  السجناء ومنع اإلضراب ميما كمؼ ذلؾ. فطمب إلى طاقـ السجف 
أف يناوب ليؿ نيار، ومنعت العناصر مف الذىاب إلى بيوتيا وأي نوع مف 

 اإلجازات .
تشاور عمر مع راسـ والجعفري والشيخ عباس وبقية الرفاؽ في أمر 
اإلضراب، بعد أف تـ تحديد التوقيت  مع بقية السجوف، عمييـ أف يحسموا قضية 
مشاركة المرضى في اإلضراب، فيناؾ أكثر مف ستو حالتيـ الصحية ال تسمح، 
بينما حسـ راسـ حبلوة واسحاؽ مراغة موقفيما بالمشاركة ميما كانت النتائج، إال 

مى أف ىناؾ أربعة آخريف يجب مناقشتيـ ووضعيـ أماـ تأثير عدـ تناوؿ الطعاـ ع
صحتيـ. مثبًل في الغرفة األولى خالد بزاوي المريض بالقمب والذي أغمي عميو 
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غير مرة، يشكو ضيؽ التنفس، يخرج صوتًا كالمياث ثـ يتكـو مكانو، مضاعفًا 
لياثو، الغرفة تتحوؿ إلى دائرة، تبتعد  وتقترب منو، الجميع يحركوف أيدييـ 
والمناشؼ ليعيدوه إلى حالتو الطبيعية. الشيخ عباس يقرأ الفاتحة وآية الكرسي 
ويدعو اهلل أف يشفيو.. أما الممرض كوبا فإنو يصؿ دائمًا في الوقت غير 
غماءتو. يحرؾ يديو ويدلؾ صدره، ال يفعؿ  المناسب. بعد أف يفيؽ مف غيبوبتو وا 

 أكثر مف ذلؾ. مرة قاؿ لو عباس: 
إلى المستشفى  خاؼ اهلل ياكوبا خالد بحاجة إلى عبلج وطبيب يراه ليحولو -

. 
اسكت أييا الشيخ " العاىر"، ىذا األمر  نحف نقرره ولسنا بحاجة لمف  -

 يذكرنا بواجبنا اإلنساني، قـ صؿ أربع ركعات وال تتدخؿ مرة ثانية بما اليعنيؾ.
واضح ياسيد كوبا أف أمر زميمي ورفيقي ال يعنيني، أتعرؼ لماذا ألنكـ  -

 ! كمكـ إنسانية 
ضحؾ الموجودوف وعمقوا تعميقات سافرة نالت مف كرامة كوبا، فتطمع بعيف 
الحقد والغضب وىو يتمتـ بكممات عبرية: " ستقع في يدي ذات يـو أييا الوقح، 

 وسأعممؾ كيؼ تتفوه بكبلـ كيذا ".
بعد يوميف أغمي عميو ثانية، لـ يطمبوا ىذه المرة الممرض الذي جاء وحده 

رفة وحاوؿ أف يتجو إلى خالد، وقؼ يركض فقد أبمغو الحارس بذلؾ، دخؿ الغ
 عباس سدًا أمامو ومنعو مف الوصوؿ إلى المريض .

أبمغو أف ما فعموه، عندىا احتد وشتميـ ثـ قاؿ بأف ليده سحرًا عجيبًا وال 
ال ما فائدة وجوده.  يجوز ليـ فعؿ ذلؾ، وا 

حاوؿ أف يمدده ليفحصو، تظاىر بأنو سيفحص ضغطو ويكتب لو دواء، 
أخرج السماعة وميزاف حرارة. راقب الجميع ما سيفعمو الممرض. مديده ليتناوؿ يد 
خالد فمـ يتمكف، ناولو ميزاف الحرارة فمـ يتناولو، وعندما حاوؿ أف يكشؼ عف 

 صدره رفض المريض ذلؾ. 
ىذا وضع خالد بزاوي أما فادي حسيف فيشكو مف آالـ في الكولوف، ولديو 

رث بأحد، مازاؿ يذكر أمو العجوز  التي آالـ وحرقة وقت التبوؿ، حزيف ال يكت
 تركيا نيبًا لممرض والقمؽ، قاؿ ليا وقت وداعو: 

 سأعود بعد يوميف . -
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 أجابتو :
ذا لـ تعد ؟!  -  وا 

صمت ولـ يجب، سقطت  مف عينو دمعة جففيا دوف تشعر بذلؾ، نظرت 
إليو وتابعت حديثيا: نحف ال أحد لنا في ىذه الدنيا. إذا لـ تعد يا ولدي سأموت، 

 وصيتؾ أختؾ ابتساـ وىذا الصغير الذي ستكوف أباه وأمو. 
إشارات إلى باسـ ابف السنوات األربع، انزوى في الغرفة، ثـ خرج بعد مدة 
وىو يمسح عينيو. يـو قاـ بالعممية مع رفاقو لـ يمؽ القبض إال عميو، قالوا بأف 

ف صديقو محمود قتؿ في أرض  مسؤوؿ  الدورية نجا بنفسو  وىو نائبو، وا 
المعركة. أما ىو فقد أصيب، الخامس احتفى ال أحد يعرؼ عنو شيئًا. أثناء 

 التحقيؽ واجيوه بحقائؽ يجيؿ بعضيا قالوا لو :
 نحف نعرؼ كؿ شيء.  -
 ولماذا تسألونني؟  -
 لنعرؼ مدى صدقؾ. -
توالت أسئمتيـ عف اسـ المسؤوؿ وموقع القاعدة ونوع السبلح الذي تدرب  

عميو، ثـ انتقموا إلى أسئمة حوؿ وضعو االقتصادي واالجتماعي، وأسئمة أخرى عف 
حارتو وشبابيا، ثـ عف القواعد األخرى التي يعرفيا لمنظمتو، وأخيرًا الدولة التي 

 انطمؽ منيا. 
بعد انتياء التحقيؽ، ندـ عمى إجاباتو، لقد أعطاىـ معمومات معظميا 

 تحتمؿ إال إجابة محددة ودقيقة ... صحيحة، ألنو لـ يستطع تضمييـ في أسئمة ال
الشيء الذي لـ يبارحو وضع أمو المريضة وشقيقتو وشقيقو الصغير. ذات مرة 

 حدث عمر بكؿ شيء، قاؿ لو والدموع تبمؿ خديو وثيابو: 
 لقد أعطيتيـ كؿ ما أعرفو ليتني مت ولـ أفعؿ ذلؾ، أنا نادـ . -
 !  ىؿ بإمكانؾ أف تقوؿ غير ذلؾ ولـ تفعؿ ؟ -
 كبل فيـ  يعرفوف عنا كؿ شيء!  -
 الذنب ليس ذنبؾ، البيت مف الداخؿ ليس نظيفًا . -
وضع عمر يده عمى جبينو، تذكر كيؼ يبني مسؤولوا القواعد أمجادىـ عمى  

مثؿ ىؤالء. كيؼ يبعثونو لتنفيذ عممية وىو لـ يتجاوز السادسة عشرة، كاف األجدر 
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يفكروف بالطريقة ذاتيا. ىؤالء ليسوا قادة،  بمسؤوؿ قاعدتو أف يقودىا بنفسو ولكنيـ
 ألسباب عدة منيا ما ذكرتو .

نظر إلى عيني فادي وخديو المبمميف. عيناه حمراواف، ناداه تعاؿ ياأخي 
اقترب مني، مسح دموعو، ولكي يخفؼ عنو أبمغو أنو سيسأؿ عف أحواؿ أمو 

 وسيتمقى جوابًا بعد أسبوعيف عمى أبعد تقدير .
ارتسمت ابتسامة عمى ثغر فادي، صرح بأنيا أوؿ ابتسامة منذ سنيف، ومع 
ذلؾ ظؿ قمقًا حتى جاء الجواب المطمئف عف وضعيا، حمد اهلل وقاؿ لعمر ردًا 

 عمى ما فعمو: 
 دعني أييا الرفيؽ أنضـ إلى تنظيمؾ 

 سنفعؿ ذلؾ أذا اقتنعت .
ذنوب يحمؿ عقدة الذنب، يصرح عبلنية أف موتو أفضؿ مف حياتو كميا آثاـ و 

وخداع، وعندما سمع قرار اإلضراب، وطمب إليو أف ال يضرب نظرًا لحالتو 
 الصحية المتدىورة أجاب: " بأنو لف يحيد عف درب الجماعة ".

 ردد كؿ مف في الغرفة قوؿ الشيخ عباس:  
 يد اهلل فوؽ يد الجماعة .

في الغرؼ األخرى حاولوا معالجة قضية اشتراؾ المرضى مف اإلضراب، 
فوجدوا اإلصرار عمى المشاركة مف المرضى أكثر مف األصحاء، بعد ذلؾ أعمف 

" ىو المتداوؿ    أف سجناء نفحة سيشتركوف باإلضراب وصار تعبير يد اهلل ....
عند المرضى واألصحاء، الفرحة تشع في العيوف، غدًا صباحًا سيردوف طعاـ 

 اإلفطار ليبدؤوا اإلضراب الذي ال عودة عنو. 
اإلجراءات المشددة التي منعت وقوؼ أكثر مف اثنيف أثناء  بعد أياـ مف

الفورة، اعتقدت إدارة سجف نفحة أنيا كسرت قوة السجناء وأف الحديث عف 
اإلضراب أصبح عير وارد، لذلؾ أمر عمراـ تخفيؼ حالة االستنفار الكاممة، 
ليذىب إلى تؿ أبيب ويعيش حياتو، حدث عشيقتو انجيبل كيؼ قضى عمى إضراب 
كاف سيحدث في السجف المسؤوؿ عنو، عندىا قبمتو قائمة، ليحَي جنود الحؽ 
والعدؿ. مـ حقو الفخار بذاتو. كممات انجيبل تحييو وتعيد إليو ليالي العشؽ حيث 
يقضي إلى جوارىا ساعات وربما ليمة بكامميا. أليبت كمماتيا ذىنو المشتت. عميو 

ضرتيا، لكنو ىؿ يستطيع ذلؾ، أف يمغي أي تفكير بالسجف والسجناء وىو في ح
شيء ما ذكره أف السجناء عربيوا األطوار، قادروف عمى التكيؼ مع الظروؼ 
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المستجدة. تساءؿ مالذي يجعمو يطمئف إلى ىذه الدرجة، ربما يخططوف لئلضراب 
 .غاب في عالـ الزنزانات ورفض الطعاـ والمناوبة وعدـ النزوؿ إلى تؿ أبيب. 

كانت انجيبل رقيقة ودودة، قبمتو ومازحتو، ضحكا معًا، ولكنيا عندما رأتو 
شاردًا عف عالميا، يفكر بما سيحدث وما يخطط السجناء. تحوؿ جسده البلىب 

 خبلؿ لحظات إلى لوح ثمج، داعبتو بقوليا: نحف ىنا، بماذا تفكر ؟
تغّير لوف وجيو، ألحت عميو باإلجابة وكأف لكمماتيا الشفافة قوة تأثير عميو، 

نفسو: "لماذا ال يشركيا في تفكيره ويقوؿ ليا كؿ عذاباتو ومعاناتو مف  قاؿ في
 السجناء. سيدعيا تفكر نيابة عنو" ؟

تردد قبؿ أف يصرح بأف السجناء يبلحقونو في كؿ مكاف، ينغصوف حياتو.  
سألتو ماذا سيفعؿ إف عادوا وقرروا اإلضراب، أو إذا جاءه مف يبمغو بأنيـ عازموف 
عمى تنفيذه، تناولت مبلبسيا وارتدىا قطعة قطعة. تجيـ وجييا ومسحت 
المساحيؽ الموضوعة عميو، حزف لتصرفيا، حاوؿ مبلطفتيا، حاوؿ أف يشرح ليا 
ظروفو، أف يتوب  فبل يذكر أماميا أي شيء مف ذلؾ، لكنيا كانت قد ارتدت 

 كامؿ مبلبسيا، نظرت إليو باحتقار، فتحت الباب وقالت: 
 أرى وجيؾ ثانية . عد إلييـ ال أريد أف

 مد رأسو ليقبؿ يدييا، ليعتذر، أعادت قوليا: 
 اخرج اآلف، إف كنت تنوي الحفاظ عمى خيط يربطنا .

غطت وجييا بيدييا وأجيشت، حاوؿ أف يرفعيا عف وجييا المنورد والمنفعؿ 
 ويعتذر.

صوت نشيجيا يتصاعد، وقبؿ أف يخرج تحيف الفرصة وقبؿ يدييا. كاد 
صرارىا عمى موقفيا. أخبرتو بما ال يقبؿ الشؾ  يضميا إلى صدره لوال تراجعيا وا 
بأنيا لف تمضي الميمة معو وعميو أف يبحث عف غيرىا ويدعيا مرتاحة. كانت تمؾ 
الميمة ثقيمة، أمضاىا وىو يمـو نفسو عمى تصرفو األرعف، أيعقؿ أف يكوف  معيا 

قـ منيـ، ىـ سبب ويفكر باألوباش، في آخر الميؿ وقبؿ أف يغفو قرر أف ينت
 تعاستو وسبب انزعاج عشيقتو .

حضر في الصباح الباكر، وصؿ في السابعة صباحًا عمى غير عادتو. 
وجيو أشبو باألثافي، لـ يسمـ عمى أحد، طمب حضور الشاويش الياىو، الذي جاء 

 عمى عجؿ، قرع الباب وأدى التحية، وعندما لـ يسمع شيئًا قاؿ :
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 نعـ سيدي .
 ما األخبار أييا الشاويش .

 أضرب السجناء ردوا الطعاـ أرسموه مذكرة بالمطالب .
تناوؿ مذكرتيـ وقاؿ لو، اخرج وعد ثانية بعد نصؼ ساعة. عند حضور 

 رحميـ أخبرني، قؿ لو: بأنني طمبتو ليمر إلى مكتبي قبؿ أف يفعؿ أي شيء .
تعشى بيـ شيء فظيع ما حدث، أراد االنتقاـ فانتقموا منو " تغدوا بو قبؿ أف ي

" قاؿ بينو وبيف نفسو " ىؤالء الحقراء أيف يظنوف أنفسيـ، إنيـ وسط الصحراء، لو 
قتمناىـ جميعًا مف يطالبنا بدميـ، وىب أف أحدًا فعميا، ىؿ يستطيع مواجيتنا؟ إننا 
نممؾ قوة ضاربة تجعؿ الجميع ببل ألسنة يتفرجوف عمينا أو يباركوف ما نفعؿ، 
ىؤالء لو كانوا في سجوف عربية لما حصموا عمى المميزات التي حصموا عمييا. 
زيارات األىؿ والكانتينا والفورة. في المعتقبلت العربية يبقى المعتقؿ سنوات عدة، 
ال يعرؼ أىمو عنو شيئًا، وال يسمع لو أف يدلي بكممة واحدة. التقارير التي تصمنا 

س أو يسمعوا تقوؿ بأف بعض السجناء أمضوا عشر سنوات دوف أف يروا الشم
 شيئًا عف أىميـ. سجناؤنا يردوف الطعاـ، يتيموننا بالظمـ، ما ىذه المعادلة ". 

تناوؿ مذكرتيـ وقرأ ما فييا مف مطالب " يا سبلـ المساواة بالجنائييف الييود 
لغاء التمييز في المعاممة " رمى المذكرة جانبًا وبدأ يستعيد أمجاد الييودي  وا 
اإلنساف العظيـ الذي أعطى اإلنسانية الحضارة والتعاليـ. ورأى أف ال أحد يستطيع 
الوصوؿ إليو أو التشبو بو. دخؿ في ىذا الوقت الشاويش الياىو ليبمغو بأف 
الصحافييف اتصموا منذ الصباح يستفسروف عف اإلضراب، كأنيـ يعمموف موعده 

 بأعمى صوتو :
 كفى ال أريد أف أسمع المزيد.  

 لذىوؿ، تمالؾ نفسو وتشجع فقاؿ:تراجع الشاويش وأصيب با
 مابؾ سيدي ؟! -
 الشيء . -
 نظر إلى الشاويش وحدؽ بو ثـ أردؼ:  
إنيـ يشتغموف بدقة عمى الرغـ مف وجودىـ داخؿ أربعة جدراف! وىذا  -

عكس ما توقعتو شخصيًا، والشيء اأَلَمْر أف اإلضراب في السجوف كافة وفي وقت 
 واحد! كيؼ اتصموا ونسقوا ؟
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 ىذا أمر مذىؿ !
كاف ذاؾ اليـو ىو الخامس عشر مف تموز، الشمس أرسمت أشعتيا إلى 
العالـ كافة، ومع تصاعدىا إلى أعمى أرسمت خيوطًا دقيقة تسممت إلى داخؿ 
الغرؼ. ىذا اليـو مميز في كؿ ما حممو الجو الرمادي والرياح الخماسينية التي ال 

مت ساعات النيار األولى الندى ينقطع ىبوبيا، تراجعت، فبدت النقب أليفة، حم
الذي عطر الجو وألقى بعض حمولتو وطراوتو عمى السجف، في  حيف شعر 
السجانوف أنو يـو أغبر. يـو سيذوقوف فيو األمريف، ُسيصب الغضب عمييـ، 
وصمود أوؿ يـو معجزة. أمر غريب أف يكوف الشعور باليـو مختمفًا. األشعة تصؿ 
إلى صدر كؿ سجيف وقمبو، تنير وجوىيـ وتترؾ البسمة عمى شفاىيـ. حيطاف 
الغرؼ السميكة تحولت إلى زرقة أشبو بزرقة البحر أو السماء. زرقة تيب 
عصافير القمب لغة الكبلـ، فيسمع التغريد الذي يجاوب في الغرؼ مع صوت " 
اهلل أكبر" الذي انطمؽ مف حنجرة عباس وردده الجعفري ثـ ردده الجميع. قاؿ 

نويت اإلضراب لوجو اهلل والوطف " ثـ صمى أربع ركعات وقعد  بصوت مسموع "
مادًا يديو عمى ركبتيو، استغرؽ في الدعاء، فرددوا خمفو أميف، شعر عباس بأنو 
أشبو ما يكوف بقائد وطني، استعد ألي طارئ، وقاؿ بينو وبيف نفسو " اإلضراب 
عمؿ جبار نثاب عميو، وىو يشبو العبادة إلى حد كبير، فالصـو ألجؿ الوطف 

 تضحية ما بعدىا تضخية ".
تذكر آراء القديمة، ابتسـ في سره وأقر بأف اإلنساف يتعمـ. كانت أحاسيس 
السجناء متباينة، أفاقوا باكرًا، دخؿ الشاويش ومعو عسكري صاح بصوت مرتفع " 
اسفيرا " بعد العد الصباحي، قاما بتفتيش الغرفة، قمبوا كؿ شيء رموا األغطية 

 واألمتعة، ثـ ألقوا شتيمة وخرجوا إلى الغرفة الثانية وىكذا حتى أنيوا الغرؼ. جانبًا 
لـ يترؾ عمراـ انجيبل دوف أف يطيب خاطرىا، وعدىا بسيرة حمراء قبؿ أف 

 يغادر مخدعيا .
ذاؾ الحقؿ الذي حرثو غير مرة ولـ يرتو، المرأة األنيقة التي لوجييا جماؿ 
الشمس ولفخذييا لييب الجمر، ولصدرىا رحابة الصحراء ودفؤىا، خصرىا ىفياؼ 
وقواىا مترنح، يزداد ترنحًا إذا سمعت كممات غزلية، مسكونة بوجع المذة وليفتيا . 
لشعرىا رىافة العشب، أما شفتاىا فميما ذاؾ المزيج الغريب مف الطعمة التي أشبو 

ف التكحؿ ما تكوف بفوراف األرض البكر التي تستقبؿ شبلاًل. عيناىا تقوؿ فتظيرا
ونعوسة األنثى التي تنتظر عمى أحر مف الموقد، في سيرتيا دمثة.. أما الميمة 
الماضية فكانت غير ذلؾ. قبؿ قدمييا وشد بأسنانو كعبيا، قالت، أخ  وظمت 
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تنينو بالغنج مرة وبالبكاء أخرى، ما الذي جعمو يستحضر صورة أولئؾ اليمج أماـ 
 مبلؾ الرحمة. 

في مكتبو وضع رأسو بيف يديو، فقد القدرة عمى التصرؼ، أدار قرص الياتؼ 
... انجيبل لقد فعميا األوغاد وأضربوا حرموني مف رؤيتؾ ىذه الميمة أيضًا. تقوليف 
بأنني أعكر مزاجؾ مرتيف ...ال لست أقصد ذلؾ، أقسـ سأنتقـ منيـ، تطمبيف مني 

 أف ال آتي عمى ذكرىـ.. أمرؾ سيدتي وداعًا وكمي شوؽ .
جسدىا، فرؾ نيدييا ودغدغيما، دؼء رقيؽ يسري في كيانيا، استحضر 

أحس بمذة نيدييا المندفعيف، شعر باختبلجيما. عيناىا مجنونتاف، عندما تذببلف 
تبدواف أكثر وداعة. الجرح الذي لـ يندمؿ سبب فوضى في حياتو، جاء مساعده 
رحميـ الذي رأى احتقاف عينيو وغضبو .ذاؾ الرعب الذي يعبر عف خوؼ ووجؿ، 

 شعر عمراـ بوجود نائبو وليصرفو أعطى أوامره:
 الجميع إلى الساحة، لف تغرب شمس ىذا اليـو قبؿ أف ينيوا إضرابيـ . -

تجمعت إدارة السجف والحراس في الساحة. خرج مف مكتبو وكممات انجيبل 
ترف في سمعو، صفوا حسب ما أمرىـ، ثـ وقفوا باستعداد. أعطاىـ األوامر الجديدة 

تي تقضي باختصار الفورة، ومراقبتيـ، التفتيش اليومي لممياجع، منع اإلجازات ال
جبار المضربيف عمى تناوؿ الطعاـ، صرخ بصوت لـ يعيدوه وحثيـ  والزيارات وا 

 عمى العمؿ. 
اقترب مف نائبو وأشار عميو أف يقوما بجولة إلى الغرؼ قبؿ أف يتصؿ بإدارة 
السجوف. امتدح رحميـ ىذا الرأي وسار إلى جانبو وخمفيما الشاويش إلياىو. توقفوا 
مدة طويمة عند الغرفة األولى، أراد عمراـ التحدث إلى السجناء وسماع شكواىـ 
مباشرة، نبييـ في بداية حديثو بأف عمييـ  إذا أرادوا اإلضراب أف يبمغوا اإلدارة 

لة عادية بمذكرة تحدد موعده، ليتقدموا إذا بطمب ذلؾ، ثـ يعرضوا مطالبيـ برسا
وينتظروا الرد ثبلثة أسابيع، وبما أنيـ لـ يفعموا ذلؾ فإف ما قاموا بو غير قانوني. 
طالبيـ بتحديد موعد آخر ووعدىـ بدراسة طمباتيـ والرد عمييا في أقؿ مف الميمة 

 التي حددىا. 
 اقترب عمر منو وقاؿ :

أنت تتغنى بشيء  تفقده، قرار اإلضراب نابع مف وضعنا وليس مف  -
أوامركـ. لو كاف ماقمتموه صحيحًا لما وقفنا ىذا الموقؼ ،عمى كؿ نحف تقدمنا 
بمطالبنا إف شئتـ بحثيا والرد  فيذا يعود إليكـ. ننتظر جوابكـ، أما اإلضراب فبل 
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 عودة عنو. 
أصدر عمراـ أوامره إلى الياىو ليمنعيـ مف الفورة ويغمؽ عمييـ األبواب، حتى 

يـ ال يقدروف نعمة وجودىـ في سجوف اسرائيؿ، ىؤالء لو يموتوا جوعًا وعطشًا ألن
قرؤوا  ما كتبتو منظمة العفو الدولية عف السجوف العربية لعادوا عف قرارىـ، 
والشتغموا عندنا خدمًا، عمينا منذ اآلف أف نؤمف وصوؿ ىذه التقارير إلييـ. مف 
بعيد عسكري ييروؿ، يتوقؼ، يؤدي التحية ثـ يخبره بأف وفدًا صحافيًا ينتظر 
الدخوؿ. عندىا ىمس في أذف رحميـ بأف " المصائب ال تأتي منفردة، ىيا 
عطائيـ فكرة جيدة عف السجف والسجناء، الصحافيوف إذا لـ نحسف  الستقباليـ وا 
معاممتيـ يموثوف سمعتنا ويعمموف مف الحبة قبة تابع عممؾ في الغرؼ األخرى 

ف لتنفيذ مطالبيـ، ولكنيا تحتاج إلى واشرح ليـ عف الحرية عندنا وبأننا مستعدو 
ياكـ أف تحدثوىـ بميجة قاسية، دعوىـ حتى  ميمة كافية. أظيروا ليـ ىذا الجانب وا 
يذىب ىؤالء الصحافيوف، يحميا الرب معيـ، سأرييـ ليس فقط نجـو السماء بؿ 
عورات أمياتيـ، سيصرخوف طالبيف العفو، لف يجدوا في قموبنا إال الشماتة، آه لو 
 كاف ىذا السجف غير مسجؿ عند المنظمات الدولية لمنعت عنيـ الطعاـ والماء ".

نظر إليو رحميـ وكأنو يريد أف يذكره بأنو منع عنيـ المياه وجعميا شحيحة، 
 لكنو بدؿ ذلؾ طمب المشورة بقولو :

 ىؿ نبقي المياه مقطوعة عف الغرؼ.  -
يتصرفوف ما شاؤوا، خبلؿ وجود الصحافييف دعوىـ عمى حريتيـ، يفعموف و  -

افتحوا السكر حتى تتدفؽ المياه ويراىا المراسموف، ويتحدثوف عنا بكؿ خير، اركض 
 أييا العسكري وافعؿ ذلؾ، ستروف بأف لمحديث بقية. 

عاد عمراـ إلى الغرفة واحد ومعو الشاويش إلياىو، تحدث عف العدالة في 
إسرائيؿ ثـ عف الديمقراطية وحرية التعبير والرأي واالنتماء. أخبرىـ بأنيـ يتمتعوف 
بحرية القرار. بعد ربع ساعة مف الحديث والمحاضرة بدا وديًا إلى أبعد الحدود. 

 وقؼ الشيخ عباس وقاؿ :
غريب كيؼ تغيروف رأيكـ خبلؿ دقائؽ! إنكـ تتمتعوف بقدرة فائقة، مرة  -

ي تتغنوف بيا تمجؤوف إلى التيديد والقسوة ومرة إلى الميف والحديث بالمثاليات الت
 فقط .
 شيخ ماذا تعني مثاليات تتغنوف وكبلـ غير مضبوط!  -
أنيا فقط كممات تعني أكثر مف ذلؾ، لف تصؿ إلى درجة التطبيؽ، ألـ  -
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 تسمع المثؿ " اسمع كبلمؾ يعجبني أشوؼ أفعالؾ اتعجب !"
أييا الشيخ، اسمع جيدًا، أنت مشاغب، الحمار ياشيخي  ىو الذي ال يغير  -

رأيو، نحف إذا وجدنا رأينا يضر بالصحة العامة ومصمحة السجناء نتخمى عنو. أنا 
قادر عمى فعؿ ذلؾ كما أغير لباسي وربطة عنقي، كؿ ذلؾ ضمف المصمحة 

 العميا لمدولة. 
توصمت إدارة السجف إلى أف  كؿ ما فعمتو لف يجدي. السجناء مصمموف 

ة. ما عمى مدير السجف إال عمى مواصمة اإلضراب، والتحدي، األمر لـ يعد مزح
إببلغ  إدارة السجوف العامة، واالستفسار عف إضراب السجوف األخرى وتمقي 
األوامر. كاف ىذا أوؿ ما قاـ بو بعدىا انطمؽ إلى مقابمة الصحافييف. بعد أف 
أعطى أوامره باالستنفار ومنع اإلجازات والبقاء مع السجناء، كما أمر أف يظؿ 
الطعاـ طواؿ النيار عند باب الغرفة الداخمي، ال يعيدونو إلى المطبخ إال مساء، 
وذلؾ لتحقيؽ ىدفيف أوليما التفكير المستمر بالطعاـ مف قبؿ المضربيف واحتماؿ 
تراجع بعضيـ لرؤية الطعاـ التي تثير فييـ غرائز بدائية، إف تناوؿ بعضيـ لشيء 

بيـ، أما اليدؼ الثاني منو إسكاتًا لجوعيـ يحدث بمبمة، تدفع اآلخريف لبلحتذاء 
فيو إعطاء انطباع حسف لمزائر مفاده أف اإلدارة تقـو بواجبيا اإلنساني، وىي 

 بالتالي غير مسؤولة عف النتائج. 
أعاد السجانوف الطعاـ إلى داخؿ الغرؼ بكمية كبيرة، كما وضعوا أصنافًا ال 
تتكرر كثيرًا ككميات كبيرة مف أنواع الجبف والزيتوف والحبلوة والمربيات: ومع ذلؾ 
لـ تمتد يد إليو. لـ يشعروا في اليـو األوؿ بالجوع، ظمت حركتيـ عادية، يمزحوف 
ويمعبوف والفرحة مرتسمة عمى وجوىيـ، وخاصة عندما عمموا أف التصميـ يزداد، 
إذ انتيى اليـو ولـ تسجؿ أية حالة تراجع. حساف يزداد مرحًا. تذكر أمو كيؼ تعد 

كيا ىدى، وقالت لو في آخر زيارة بأنيا سترسؿ لو أكمة، وأبمغتو الزيارة وكيؼ تشار 
ما حدث بينيما و ترقرقت الدموع في عينيو وتماسؾ، لف يستطيع رؤيتيا، لقد 
أوقفت اإلدارة الزيارات. مازالت ابنة شعباف في رأسو، توطنت شرايينو، لـ يعد 
دماغو قادرًا عمى العمؿ، فكر في الثمرة الناضجة، ابتسـ وقاؿ في نفسو بأف عالـ 
األنثى غريب عجيب ال يعرفو إال الذي يقترب منو! أيعقؿ أف يتبدؿ شعورىا 

 تجاىو، ألنو سأؿ عنيا؟ 
ألـ تكف تفكر بو؟ مف أيف لو معرفة ذلؾ، وىو الذي لـ يحَظ منيا بكممة 
واحدة. لقد كاف عمر صادقًا عندما أخبره بأنيا ستبني أمجادىا وسترى نفسيا بيف 

تيا، حيف تحدثيف عف حبيا وتصؼ ليف األعماؿ البطولية التي قاـ بيا زميبل
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وتضيؼ أشياء كثيرة ال تخطر بالباؿ إلى تمؾ األعماؿ بحيث يصير فتى أحبلـ 
 البنات. 

الشيخ عباس عرؼ طيبة قمب حساف فأخذ تعميقاتو ونكتو بصدر رحب عمى 
عكس األياـ األولى في نفحة. بؿ أكثر مف ذلؾ صار يشاركو إلقاء النكات وأحيانًا 
يتفوؽ عميو بالفكاىة التي تمس الشيوخ. يبادر إلى الحديث عنيـ، ينسى أنو شيخ، 

 فيضحؾ الجميع مف قصصو. ذات مرة مازحو حساف بقولو :
عندما أتذكر بأنؾ جدي ابتسـ ألنيا ال تتوفر إال في طيب القمب. اآلف  -

كيؼ كنت تتصرؼ في أوؿ أيامؾ  أريد أف أراؾ متبـر الوجو مرة واحدة، لتذكرني
 ىنا.

 عبس الشيخ عباس ورد بمرح :
أنت تعتقد بأننا نختمؼ عف اآلخريف، ثؽ بأف ما يفرحؾ يفرحني، الصبلة  - 

تميزني منكـ ألفتح لكـ طريؽ الجنة ... تبتسـ، األفضؿ أف تصمي ليكوف كبلنا قّد 
 تغيير. 
  عمى جبؿ عرفات  -
دعؾ اآلف مف عرفات وجورج ونايؼ وجبريؿ وحدثني عف القصص التي  -

 تحكي عف الشيوخ ألخبرؾ إف كانت صحيحة أـ ال .
 في البداية أرجو ياشيخي أف تدعو اهلل لغفرلي. -
 !  ماذا فعمت أييا الشيطاف لتطمب ذلؾ  -
ما فعمتو كثير. ذات مرة كنت مارًا قرب جامع، كاف الوقت ظيرًا،  -

األحذية الجديدة تممع. وقفت طويبًل أفكر  المصموف خاشعوف يؤدوف صبلة الجمعة،
 ماذا أفعؿ؟ لـ يطؿ جمعت عشريف زوجًا وعدت إلى البيت 

 ماذا فعمت بيا؟  -
 ىذه قصة تطوؿ .... -
استغفر اهلل وتب توبة نصوحًا، إنو القائؿ " ادعوني استجب لكـ " اآلف ىيا  -

 توضأ وقؼ خمفي .
 التوبة حصمت، لكف مف يضمف غفراف اهلل ! -
اسكت يا ولد، أنا أعرؼ أف قمبؾ أبيض كالقطف، فقط عميؾ أف تغّير  -
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 بعض طباعؾ، ألـ تسمع مدير السجف وىو يقوؿ مف ال ....
 لـ يكمؿ جممتو حساف قاطعو وطالبو بعدـ المشيخة.

دعني اكمؿ كبلمي، قبؿ مدير  السجف قاليا آخروف، ىؿ أنت مف الذيف  -
نؾ فقط لو تجيب ... ال تمد يدؾ النجسة إلى يثبتوف عمى الكممة والموقؼ. آه م

ذقني، ابعدىا ياولد، إنيا مقدسة. ألـ تسمع كبلـ كوبا وىو يقوؿ عف يده بأف ليا 
 مفعواًل سحريًا .

حساف اسـ عمى مسمى وجوده يبعث عمى الفكاىة واألمؿ، لكنو عندما رأى 
 الجميع يتطمعوف إليو يمتدحوف قولو أردؼ عباس:

في البداية توقعت أنؾ عبثي ال ييمؾ سوى النيؿ مف اآلخريف، كنت  -
مخطئًا في ىذا التصور، أنت شعمة أييا األخ تضيء ضحكاتؾ ظبلـ قموبنا، 

 فبقدر ذلؾ تتوىج. أدامؾ اهلل لنا لنطرد الكرب والحزف .
في اليـو الثاني كاف الصباح باىتًا، استيقظوا عمى صوت العسكري وىو  

اـ عند الباب. النعاس يمؤل الجفوف، الوحيد الذي يصيح "اسفيرا "  ويضع الطع
صحا  مبكرًا حسب عادتو الشيخ عباس صمى ودعا اهلل أف يعينيـ عمى التحمؿ 
.تابع دعاءه لمسجيف الذي طمب أف يعيده اهلل إلى أىمو سالمًا والمسافر إلى بمده 
والحبيب إلى محبوبتو، كاد يغفو وىو يردد الجممة األخيرة التي ليا وقع الصاعقة 
عمى نفسو، صحا، فتح عينيو، تذكر الماضي الذي أتاه كما جاء الصباح مشرقًا. 
تظاىر بالنعاس، ليحتفظ بذاؾ الوىج اآلتي مع الذكرى، شفتاه تتحركاف، تتمتماف 
بكممات غير مسموعة وال مفيومة، قمبو يقفز، رأسو يؤلمو، أصابعو تمرر حبات 

مع خطيبتو التي أودعيا حبو. تغيب عف السبحة وعقمو يستحضر لحظات المتعة 
 فكره وتأتيو بكامؿ عنفوانيا وزينتيا، تذكر دؼء أصابعيا وىو يسّبح.

 قاؿ حساف :
 مابؾ ياشيخي ؟ -
 استغفر اهلل العظيـ ! -
 وىؿ كفرنا بالعظيـ، إذا كنت تفكر في أمر ففي صدري مستودعؾ . -
 دعؾ مف ذلؾ أييا المتطفؿ . -

في اليـو الثالث بدؤوا يشعروف بفراغ المعدة مف الطعاـ وفراغ في رؤوسيـ، 
ساد شعور بالخواء ورائحة كريية، تبيف أنيا رائحة الفـ، خفؼ دخاف التبغ قميبًل مف 
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انتشارىا، الرأس يكاد ينفجر والمعدة تتقمص مع ألـ شديد في األمعاء، وارتخاء في 
صار، األرض الجسد وعدـ  قدرة عمى الحركة أو عمؿ أي شيء. زاغت األب

والناس واألبنية كميا  تدور، منيـ مف شعر بغباشة تغطي عينيو، فركيما فشعر 
بألـ داخميما، يعود ثانية إلى االستمقاء، لـ يتركو حساف طالبو بأف يصارحو، ما 
في قمبو. ذات مرة ناداه الشيخ عباس وقاؿ لو: " إف الحمؿ الذي في قمبي يكاد 
يقتمني، تيممت أساريره. حدثو بصوت منخفض، اقتربا حيف بدأ الشيخ يقص حكايتو 

 مع زوجتو فواحو خالد. 
 أنيى قصتو بقولو :

بعد أشير مف زواجي قبضوا عمّي، وىا   تصور يا صديقي كـ أنا تعيس  -
 أنا ىنا بعيدًا عنيا .

آه يا شيخي أنت لـ تدوخني فقط، بؿ جعمتني أذوب وجدًا وأتحرؽ.. ألـ  -
  تفكيرؾ الذي يسير عكس عقارب الساعة تدخ مف اإلضراب ومف 

. مع اليـو  وضع يده عمى خده ولـ يجب. ساءت حالتيـ كثيرًا يومًا عف يـو
غماء. وعدـ  السادس ازدادت الدوخة وكادت تتحوؿ إلى نوبات خموؿ وخمود وا 
القدرة عمى الوقوؼ والسير، والجموس عمى األرض منعًا مف الوقوع، القعود 
يساعدىـ عمى التماسؾ والصمود. كانوا يمجؤوف إلى الماء يعبوف منو ويخرجونو  
بواًل لو رائحة حمض واخزة. مع نياية األسبوع األوؿ بدأ الدوار يمؼ الرأس 
والجسد، بدأ دوره، الدنيا تدور أشبو بأرجوحة لفيا غير متوازف. ازداد الضعؼ 

ًا حسب حالة ولكف ظمت ىناؾ قدرة عمى الحركة لمسافة بسيطة، إما مشيًا أو حبو 
الشخص. غاب حساف عف الوعي، اختفت مف ذىنو الصور، عادت ثانية وىي 
أكثر تشوىًا، خبأ كمية مف الممح حرص عمى تناوؿ القميؿ منو لممحافظة عمى 
المعدة واألمعاء مف التعفف.. الشيخ عباس ىبط وتشبث باألرض، أزيز الدوخة 
أشبو بأزيز الرصاص. الرأس كرة جوفاء مثقوبة  يدخميا اليواء. حواسو تالفة ال 
تسعفو، الرؤية أشبو ما تكوف بعبلمات متأرجحة تظير وتغيب دوف قدرة عمى 

ذاتو. ومع ازدياد  ضب المشيد ورؤيتو. استيمؾ جسده طاقتو وبدأ يطحف 
اإلقباؿ عمى شرب الماء فإف ذلؾ لـ يغير شيئًا مف الحالة، الوضع الجسدي يزداد 

 سوءًا .
ًً عمى القياـ بأي نشاط، إسحاؽ مراغة اس تمقى عمى األرض، لـ يعد قادرًا

حتى تناوؿ الماء يحتاج إلى قوة كبيرة، ذوى جسده، ارتمى بعده عمي الجعفري 
وراسـ حبلوة، ولـ يأت اليـو الثامف إال وكاف الجميع أشبو بحالة موت جماعي، 
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كؿ استند عمى كتؼ رفيقة ثـ ىوى إلى األرض. مف كاف قادرًا نصح رفاقو 
باستنشاؽ اليواء وشرب الماء ومحاولة السيطرة عمى الذات، وعدـ االنييار أو 

 اإلذعاف لمطالب كسر اإلضراب .
الذيف فقدوا وعييـ استعادوه بعد سكب الماء عمى وجوىيـ وتناوؿ قميؿ منو. 
ومع ذلؾ ظمت حالة الدوخاف والزوغاف ىي المسيطرة، مساًء استقرت حالتيـ عند 

 يؼ. ىذا الحد المخ
إدارة السجوف المركزية واإلدارات المحمية مستنفرة. بدأت إدارة نفحة إعطاء 
الذيف غابوا عف الوعي في اليـو السادس غذاء سائبًل، بواسطة أنبوب مطاطي 
أوببلستيكي يدخؿ إلى المعدة، يصب الحميب في قمع، أما الذي فيو نفس وحركة 

 يجبرونو عمى تناوؿ كأس حميب.
أعمنت أقصى حاالت الطوارئ. السجناء قطعاف مرمية، الغثياف واإلقياء 

 واليموسة والغيبوبة. 
بعض األجساد انيارت تمامًا. انسدحت عمى األرض وغطت في حالة أشبو 
ما تكوف بحالة تحمؿ كالحبة التي تتبلشى وىي تغذي الساؽ واألوراؽ. إنو ذوباف 

يشد المغمى مف كامؿ في لجة السجف. طاقـ السجف ومعيـ  الممرض كوبا 
خصبلت شعره ليتأكد مف غيبوبتو، وعندما ال يجد أي تجاوب يدعو، فيضرب 
رأسو باألرض يأتي أحيانًا عمى وجيو، يترعؼ أو ينكسر سنو. عمراـ عمؽ عمى 
ىذا المشيد بتمنياتو لو أف األمر بيده، لتركيـ ىكذا حتى الموت المحقؽ، ثـ يطمب 

 طائرة مروحية لتمقي جثثيـ في غياىب النقب طعامًا لموحوش .
تمقى مدير السجف أمرا بتحويؿ قسـ مف المضربيف إلى سجف الرممة، طمب 
رحميـ إلى الشاويش إلياىو إعداد قائمة بأبرز السجناء الذيف إذا تـ تحويميـ، يفقد 
السجناء قادتيـ مما يمكنيـ مف السيطرة عمى الباقيف. حدد العدد بما ال يزيد عف 

قص عف العشريف. خبلؿ ساعة واحدة أعد قائمة احتوت  ستة الثبلثيف وال ين
وعشريف، وقعيا  رحميـ نائب مدير السجف وحوليا إلى عمراـ ليأمر بتنفيذىا. لكنو 

 بدؿ توقيعيا أجؿ تنفيذىا إلى صباح اليـو التالي .
أعمنت إذاعة السجف في السابعة صباحًا، بأف عمى السجناء كافة الخروج  

إلى باحة السجف ألمر ىاـ يتعمؽ بمصيرىـ. لـ يخرج أحد. بدأ طاقـ السجف يخرج 
المضربيف واحدًا واحدًا إلى الباحة حتى تـ إخراجيـ بعد ساعة، عندىا قرأ عمراـ 
أسماء ستة وعشروف منيـ، عمر القاسـ، عمي الجعفري، إسحاؽ مراغة، راسـ 
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ف العدد وحالة حبلوة، حساف فياض، الشيخ عباس، خالد بزاوي ... بعد أف تأكد م
كؿ مضرب، سمـ القائمة إلى نائبو، الذي حاوؿ مفاوضتيـ، لكف حالة السجناء ال 
تسمح ال بالتفاوض وال بالحديث عف أي شيء. ُأمر الشاويش أف يستمـ مبلبس 
السجف وأف يسمميـ مبلبسيـ المدنية، ظيرًا أعيد السجناء الباقوف إلى غرفيـ، بينما  
استمرت عممية االستبلـ والتسميـ وحاالت اإلغماء والغيبوبة حتى الثالثة بعد 
الظير. صعد السجناء القادروف إلى سيارة " البوكس" مقيديف بالسبلسؿ، يد تحمؿ 
األمتعة وأخرى موثوقة مع يد سجيف آخر، أما غير القادريف فقد حمموا إلى 

 السيارات وجرى تقييدىـ داخميا .
ء إجبارية مكونة مف خميط الحميب قبؿ انطبلؽ السيارات أعطوا وحبة غذا 

والبيض والسكر والممح ....بواسطة أنبوب يدخؿ عف طريؽ الفـ إلى المريء 
فالمعدة، ينتيي في األعمى بقمع لصب كمية مف الغذاء فيو يحرؾ األنبوب 
لئلسراع بنزوؿ الطعاـ، ثـ يسحب بسرعة وكأنو يسحب دلوًا مف بئر. يسرع  

 العسكري لغسيؿ األنبوب قبؿ وضعو في فـ ثاٍف، لكف الممرض يمنعو بقولو :
ال حاجة إلى تضيع الوقت، ىؤالء كالقطط بسبع أرواح. أنا ال أخاؼ  -

 عمييـ بؿ أخاؼ منيـ. 
 الجندي يحدؽ بكوبا ثـ يقوؿ :

 ىؤالء ال يخيفوف أحدًا، حالتيـ مأساوية وعمينا مساعدتيـ . -
 سأفعؿ. جندي في جيس الدفاع وتقوؿ ذلؾ طيب سترى ما  -

نادى الممرض عمى الشاويش، وأبمغو برأي العسكري، طمب إليو عقوبة عشرة 
أياـ الشاويش إلياىو نظر إلى وجو العسكري وكأنو يراه ألوؿ مرة. ىؿ يعقؿ أف 
يكوف لدينا جندي يفكر بمثؿ ذلؾ. أشار إليو أف ينتظره ىناؾ ناعتًا إياه بالوقح 
وعده بعقوبة ال تقؿ عف شير. خاؼ العسكري مف العقوبة ركض عمى وجيو 
عبلئـ البمو، دوف الشاويش الحادثة بتقرير، وانتظر رد مدير السجف الذي أمر بنقؿ 

 العسكري إلى مصح لممعالجة .
استمر إعطاء المرحميف كمية مف الطعاـ ساعة كاممة قبيؿ الساعة  

العسكرية. الخامسة، تحركت سيارتا الزنزانة المكمفتيف بنقميـ مع سيارتي الشرطة 
الحرارة التي عانوا منيا داخؿ السيارة أخذت تتبلشى مع االنطبلؽ. اليواء يدخؿ 
مف فتحة بعرض عشريف سنتمترًا وطوؿ سبعيف. دبت روح الحياة مف جديد وتنفسوا 
اليواء بعمؽ. السيارتاف اتجيتا شمااًل كانتا بطيئتيف ال تتجاوز سرعتميا أربعيف 
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كيمو مترًا  وعند المطبات تخؼ، فيشعروف بقموبيـ تقفز إلى حموقيـ ثـ تنخفض 
إلى ركبتيـ ترافؽ ذلؾ مع ألـ شديد في رؤوسيـ ووجع في معدىـ، إف تخفيؼ 
السرعة بشكؿ مفاجئ واستخداـ المكابح باستمرار جعؿ السجناء يشكوف بأف ىذا 

 العمؿ متعمد وىو مف نوع العقوبة.
ت عائدة مف العمؿ بعد شغؿ يـو السيارات البطيئة بمشيتيا تشبو قافمة جرارا

كامؿ في أرض وعرة، وىي بارتفاعيا وانخفاضيا توحي بأنيا مجموعة مطبات 
أوكأرض زراعية محروثة أوسائرة عمى الرصيؼ الترابي أو فوؽ طريؽ محفر، إذ 
لـ تترؾ السيارات حفرة صغيرة أو كبيرة إال ونزلت بيا، عممًا أف السائؽ يستطيع 
تجنبيا، فموا أسرع قميبًل ومشى عمى الشارع العاـ بعيدًا عف الرصيؼ الترابي 
ألمكنو ذلؾ بسيولة، كؿ ذلؾ يمكف تبريره، أما الوقوؼ المفاجئ وتفحص عجبلت 
السيارات وفتح غطاء المحرؾ مرات عدة، فأي مسّوغ لو في طريؽ تنعدـ فيو 

عة وعمى السيارات والمارة. سيارة الشرطة العسكرية األولى ىي التي تحدد السر 
السيارات األخرى السير خمفيا دوف ابداء مبلحظات أو انزعاج. الباب الخمفي 
المغمؽ يظير وجود حارسيف يطبلف مف خمؼ الشبؾ الحديدي وعند السائؽ 
العسكري، يتفقدوف السجناء كؿ نصؼ ساعة، ويحمموف بنادؽ أمريكية ويرتدوف 
زي الحرب. استغرقت الرحمة حوالي ست ساعات ونصؼ كانت أشبو برحمة إلى 

 عالـ الجحيـ، لوال الطبيعة الرائعة التي تجود بنسائميا الحريرية. 
نسيمات اليواء المتسمؿ إلى سيارة الزنزالة تصير أكثر طراوة، رائحة التربة 
تمؤل خياشيميـ. بعض السجناء يعرؼ األرض وطبيعتيا مف كمية اليواء المندفع 

ى نور القمر الذي يكشؼ تضاريس ومف طبيعة اليدوء والصخب، إضافة إل
 المنطقة التي يمروف بيا .

الميؿ البييمي دؽ جدراف السيارة وفرض عتمتو عمى الطرؽ، انزلؽ إلى 
الداخؿ عبر القضباف الحديدية، وعندما حاوؿ اليرب إلى الخارج اصطدـ بنور 
القمر الضعيؼ. فارتد وتصالح مع حولو فأفسحا المجاؿ كؿ منيما لآلخر. 
يتناوباف الحراسة حتى مدينة الرممة، ىنالؾ ظيرت عميو الشيخوخة فبددت الكيرباء 
بأنوارىا البقية الباقية منو، ىاربًا إلى الجنوب  متتبعًا الطريؽ نفسو، أبطأت السيارة 
قبؿ وصوليا إلى السجف، وظمت كذلؾ حتى دخمت باحتو وىناؾ توقفت في قسـ 

. نزؿ السجناء إلى ساحة السجف التي منو يسمى " بيت معتار " أو " المعبار "
حوليا مديره إلى ساحة حرب، إلنياء اإلضراب بالقوة أو الموت. كاف بانتظارىـ 
مدير السجف ليفي جونسوف ومسؤوؿ الصحة ركمبويـ والممرض رافي وعدد مف 
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الضباط وحوالي خمسيف عسكريًا. أحاط  الجنود بالسجناء كما تحيط الكبلب 
بغريب وتنبح عميو، طمب المدير مف الجنود صؼ المضربيف إلى جوانب الحائط 

 رافعي األيدي.
 قاؿ ليفي:

 السجيف غير  المضرب أو المتخمي عنو يدير وجيو تجاىي . -
ظؿ السجناء عمى وضعيـ، لـ يتحرؾ أحد منيـ، عاد وكرر الطمب عمى 

 الشكؿ التالي: 
رة إلعادة السجف غير المضرب أو المتخمي عنو، يمنح نفسو فرصة أخي -

 محاكمتو التي قد تؤدي إلى إخبلء سبيمو. 
أشار إلى وسط الساحة مكانًا لتجمع المتخميف، لـ يخرج أحد، غضب ونظر 

 بحقد إلى السجناء، ثـ أشار بيده  إلى الجنود بقولو " ىيا".
اندفع الجنود يرفسوف السجناء ويضربوىـ، مما أدى إلى تساقطيـ واحدًا أثر 

 اآلخر. بدت الساحة مكاف وغى دارت فيو المعارؾ، كاف المنظر مؤلمًا .
الحالة األكثر مأساوية الوضع الصحي  لراسـ حبلوة، الذي بدا وجيو أصفر 
منذ الصباح، فقد أغمي عميو قبؿ التعذيب، لـ يسمع سوى بضع كممات مف 
نصائح مدير السجف، وعندما اندفع الجنود تجاىو، كاف يحاوؿ السيطرة عمى ذاتو 

الرضوخ لئلغماءات المتوالية، قاـ بمجيود قبؿ أف يتمقى ضرباتيـ عمى  وعدـ
رأسو، فأنسدح عمى األرض والدماء تختمط بالعرؽ البارد الذي يتصبب منو، فتح 
عينيو شاىدىـ حولو، فابتسـ وقرر أف يندفع تجاه صنبور الماء، نظر إلى أشعة 

 الشمس، ثـ صاح بصوت ظنو عاليًا، الصمود ...
نظر ليفي إلى الطبيب الذي يحاوؿ إسعافيـ والقياـ بواجبو شزرًا، ثـ اقترب 
منو وىمس في أذنو جممتيف، حاوؿ تركو ليراقب تصرفاتو مف اإلدارة. " عميؾ 
خباره بأية حالة  بعادىـ عف الماء " شدد عمى استعماؿ منتيى العنؼ، وا  بتعذيبيـ وا 

 تمرد أو موت. 
 إلى وجيو وقاؿ: " لـ أفيـ قصدؾ استغرب الطبيب كبلـ مدير السجف، حدؽ

 سيدي !" 
قصدي واضح، انسى أنؾ طبيب لبضع ساعات، تصرؼ كعسكري ونفذ  -

األوامر عمى ىذا األساس، تذكر أنيـ ىددونا وما زالوا، ىؤالء وحوش يصعب 
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تحويميـ إلى بشر إال إذا أذلوا بضعة مشاغبيف أقمقوا أمف المعتقبلت، ىؿ ىذا 
معقوؿ ؟! ترأؼ بيـ، ما الذي يحدث لومات واحد أو عشرة؟ أريد رؤيتيـ راكعيف 

 .... 
 مشى خطوتيف ثـ التفت وقاؿ: 

مف يجرؤ عمى سؤالنا.. إنؾ تحزنني عندما تقوؿ ذلؾ، سأبوؿ فوؽ رأس  -
أكبر زعيـ فييـ، أما الرأي العاـ فالعالـ يعرؼ أننا بمد ديمقراطي ولنا أصدقاء 

 ريكا وحدىا قادرة  عمى فعؿ الكثير. مستعدوف لمدفاع عنا في كؿ مكاف، أم
ىز الطبيب رأسو وقصد الساحة العامة، نادى عمى رافي وطمب إليو تنفيذ 
تعميمات، مدير السجف، ونقؿ ما قالو وكرر قولو، عميؾ أف تنس ميمتؾ اإلنسانية، 

 الميمة األولى إجبارىـ عمى إنياء إضرابيـ .
في البداية تمت تعرية السجناء في الباحة واستبلـ مبلبسيـ المدنية، وتسميميـ 
مبلبس السجف البنية، استمرت ىذه العممية ثبلث ساعات، غطى عمر عينيو، 
عبمة أمامو كما خمقيا اهلل بجسدىا الخضراوي وشفتييا المرتجفتيف وتماوج بصرىا، 
ووقوفيا إلى جانب الشجرة ودورانيا حوليا. غاب عف الوعي معظميـ. لـ يبؽ 

لقميؿ الذيف ال يتجاوزف أصابع اليد الواحدة، وىـ غير قادريف ال عمى متماسكًا إال ا
إسعاؼ غيرىـ وال منع أنفسيـ مف التدىور، الدوار طاحونة في رؤوسيـ. األرض 
تمؼ دورات متتّالية، وعندما يشعروف بعدـ التوازف يسقطوف عمى األرض ويفردوف 

 أيدييـ كجناحيف قادريف عمى التشبث بالساحة وعدـ الركوف لمزوغاف، 
نظر عمر إلى األجساد الممددة، شعر بالظمأ، زحؼ إلى الصنبور، ركمو 
أحدىـ، تظاىر باإلغماء، يراقب وعندما تسنح الفرصة يتابع الزحؼ عمى يديو 
ورجميو ليصؿ إلى صنبور الماء ويغسؿ وجيو ويشرب، تمقى دفعتيف بمقدمة حذاء 

سمع أحدىـ يعمؽ " الغيبوبة جماعية أحد السجانيف، حاوؿ أف يتابع سيره وزحفو ف
"، خاؼ مف دفعة حذاء عسكري آخر، راقب الساحة، وعندما تأكد مف أنو غير 
مراقب، أسرع إلى صنبور الماء فتحة عمى آخره، شرب وعب الماء، غسؿ 
وتخمص مف عبؽ الرطوبة والحرارة ومف ذاؾ السيؿ المتدفؽ مف العرؽ، غسؿ 
وجيو ورأسو، شعر باالنتعاش ثـ عاد إلى مكانو منبطحًا، تجوؿ الممرض رافي 

 بينيـ، فمـ يجد غيره قادرًا عمى التحدث، فسألو:
 مف أي شيء تشكو ؟ -

نظر إليو وتأمؿ مريولو األبيض النظيؼ، وجياز الضغط الذي بيده، وبعد 
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 طوؿ تردد أجابو: 
أشكو مف الرفاه الذي نعيش فيو، ألـ تسمع مدير سجف نفحة يقوؿ ذلؾ  -
مسامعنا. ىؿ ىناؾ رفاىية أكثر؟ وىؿ ىناؾ ديمقراطية أفضؿ؟ يكفي وجودؾ عمى 

 إلى جانبي وأنت تحمؿ األجيزة الطبية ألشفى! 
 ىؿ تنيي إضرابؾ وأقدـ لؾ ما شئت مف عبلج وطعاـ؟  -
حرؾ شاىد يده ففيـ رافي إصراره ورفضو، تقدـ منو ورفسو بحذائو قائبًل  

بعبرية مكسرة، اذىب إلى الجحيـ ستموت عطشًا أييا اإلرىابي، أقسـ بأف جيازنا 
 الطبي لف يقدـ لكـ شيئًا  قبؿ تراجعكـ. 

ذىب رافي عمى رأس ثبلثة جنود يفاوضيـ إلنياء اإلضراب. لـ ينجح، فقرر  
االنتقاـ، لكف الذي جعمو يتريث وصوؿ وفد صحافي في بريطاني. عمـ مدير 

ة وجود وفد صحافي. عمييـ السماح السجف تعميماتو الجديدة التي طمب فييا مراعا
لممضربيف بشرب الماء وغسؿ وجوىيـ. بدأ السجانوف ينقمونيـ إلى غرفة 
التمريض. يطمبوف إلى كؿ واحد أف يأكؿ طعامًا مكونًا مف بطاطا ميروسة 
وبعض الخضار. كاف تحريؾ األيدي داللة الرفض. عندىا يبدؤوف بضربيـ 
جبارىـ عمى تناوؿ الغذاء عف طريؽ أنبوب التغذية، الذي لو ميمتاف إدخاؿ  وا 
الطعاـ ولفو عمى يده فيصير كالسوط لجمدىـ. تتوالى اإلغماءات، كؿ شيء باىت 
ما عدا شعمة الرفض المتقدة في رؤوس السجناء وقموبيـ. المضربوف أشبو بالخرؽ 
في ميب الريح، يتقاذفيـ السجانوف، يطالبونيـ فؾ اإلضراب، يفتحوف أفواىيـ 

ة، يضعوف األنبوب ثـ يسكبوف في القمع ماء مالحًا. قاؿ عمر: " ال لف أنيي بالقو 
اإلضراب ". قاليا بعده كؿ مف راسـ والجعفري وكراغة والشيخ وحساف فياض .... 

 الجميع قالوا، ال لف ينيوا اإلضراب. 
راسـ حبلوة أدخموا األنبوب بفمو ومنو إلى القصبة اليوائية فالرئتيف، صاح 
بأعمى صوتو " قتموني" لكف صوتو لـ يسعفو، خرج كالفحيح. حاوؿ بيده أف يثنييـ 
عف عمميـ أف يقوؿ بأنيـ قتموه، لكنو لـ يستطع، ابتسموا بتشؼ لممحاوالت اليائسة 

 التي بذليا، قاؿ لو الممرض: 
نحف نعرؼ أنؾ ميت إذا عاندت، أمامؾ فرصة لمعودة عف اإلضراب حتى  -

 نسعفؾ .
فقد عرض عميو العبلج مقابؿ إنياء اإلضراب وحدثو بأف أما مدير السجف  

حالتو ال تحتمؿ االنتظار، ال شيء ينتظره سوى الموت أو فؾ اإلضراب، وعميو 
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 القرار. حرؾ يديو وتشجع وبعنفواف أجاب:
 تساومني وأنا بيذه الحالة، أفعؿ ما شئت ودعني أمت.  -
شعر بقوة إضافية يحتاجيا ليودع رفاقو وأخوتو. انتفض لحظة، فاجتمعوا  

حولو، ابتسـ وقاؿ: اصمدوا أييا الرفاؽ، فبل حياة مع الذؿ، ال تساوموا عمى 
 المبادئ. 

كانت ىذه رسالة الوداع التي لـ ينطؽ بعدىا بحرؼ واحد، إذ خفت صوتو 
وىو يحدؽ إلى عمر، افتر فمو عف ابتسامة ثـ لوى رأسو إلى الوراء، نظروا إليو 

!"   بتسامة نامت عمى شفتيو، وتصمب جسده " أيعقؿ أنو مات عيناه مفتوحتاف، اال
 قاليا حساف بدىشة وألـ عظيميف، نادى وصوتو متيدج: 

 مات راسـ أييا الرفاؽ!  -
لـ يستطع قوؿ أكثر مف ذلؾ، أجيش وانيالت دموعو تغسؿ وجنتيو ممتحمة  

مع قطرات العرؽ، التي ممحت جمده ووجيو، لكنيا لـ تطمس تجعدات األلـ والقير 
وعذابات الزنازيف ووحشية  السجانيف .تأممو عمر، تسمرت عيناه عمى الجسد، 
ركع إلى جانبو، أسبؿ جفنيو، مسد مقمتيو، عصرىما، فخرجت دمعتاف حارقتاف، 

 رسـ قبمة الوداع لثـ وجيو وجبينو، ثـ قرأ الفاتحة ومسح وجيو بكفو وقاؿ: 
كممة قاليا ال تساوموا، احفظوىا أييا الرفاؽ لقد استشيد حبلوة، وآخر  -

جيدًا، إنيا وصيتو الغالية، أييا الرفيؽ أنت السابؽ ونحف البلحقوف، لف يمضي 
زمف طويؿ بيف موتينا ... إنيا القافمة التي تفقد أثناء حركتيا أغمى قادتيا، أقسـ 

 .  أف نحمؿ األمانة ولف نساـو
صاح الجميع: اهلل أكبر، اهلل أكبر، الشييد حبيب اهلل، يا جنة أفتحي أبوابؾ 

 وحبلوة مف زوارؾ ... 
تعالت صيحات تندد بسياسة إدارة السجف، وتحث عمى الصمود وشعارات 

 متنوعة في الوقت الذي صاح فيو الشيخ عباس: " اهلل أكبر والنصر لنا ". 
فاضت عيناه بالدموع، لـ يستطع حبسيا في مقمتيو، الدموع كما قاؿ الشيخ 

ة والعاطفة األخوية، وليذا طمب إلى رفاقو أف يخرجوا ما بمحاجر تعبر عف المحب
 أعينيـ. 

مازاؿ الشيخ عباس واقفًا كالصخرة إلى جانبو، فتح يديو وطمب إلى الرفاؽ أف 
 يسامحوه ويقرؤوا الفاتحة عمى روحو، مسح بيديو عمى وجيو وىو يقوؿ آميف. 
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الوجوه الصفراء التي لوحيا اإلضراب وجعميا ذاوية، توىجت لمحظات وأنارت 
بارقة األمؿ عيونيـ. دمعت فسقطت بعض القطرات الحارقة عمى الخديف. تضايؽ 

 عمي الجعفري مف الضعؼ  الذي بدا عمى رفاقو، قاؿ:  
إياكـ والدموع، إنيا تعبر عف ذؿ وخنوع، ليبكو كؿ واحد بقمبو وعقمو،  -

فنا، لو كانت الدموع وليخزف عميو بطريقتو الخاصة. عمينا أف ال نشعرىـ بضع
 تعيده لفاضت األنير عمى السيوؿ وتحوؿ الكثير منيا إلى بحار ومحيطات .

دقائؽ ثقيمة مرت قبؿ حضور الطبيب، الذي فحصو وأعمف وفاتو، لفوه 
ببطانية بينما سيارة اإلسعاؼ تعوي كالذئاب، حمموا الجثة إلييا ، وقؼ رفاقو عمى 

 الرغـ مف األلـ والدوار دقائؽ أدوا التحية العسكرية وأنشدوا: 
 ببلدي  ببلدي ببلدي  لؾ حبي وفؤادي .

حقف كؿ واحد الدموع في عينيو، ينتظر الفرصة يختمي بنفسو لمسحيا. 
اطمقت سيارة اإلسعاؼ تباحيا ثانية وغادرت. قعدوا عمى األرض ينظروف إلى 

يتمدد، تفقد  وجوه بعضيـ بعضًا، تردد صوت راسـ ال تساوموا.. ال تساوموا. الوقت
الساعة عقاربيا، يتوقؼ الزمف، ينطفئ كعقب سيجارة ويرمى عمى قارعة الطريؽ. 
حشود الجنود وحركتيـ غير الطبيعية تفرض جوًا خاصًا مف الترقب، وتزيد في 
خيبتيـ وألميـ وكراىيتيـ. ينيش الذعر أوصاليـ يدب في المساف، يصير قطعة 

 كبيرة عضمة متحجرة تفقد مرونتيا. 
أما عمر فإف الحزف نسج حولو كتمة مف الغيـو الدخانية حجبت الرؤية. في 
حيف انحدرت حبات كبيرة كدموع الثكالى مزاريب عمى خديو. شعر بقشعريرة، رأسو 
يكاد يتفجر، ال شيء يزيؿ وجعو، معدتو الخاوية تتقمص بسرعة محدثة احتكاكًا 

بارد يتصبب، عادت الشمس بجدرارىا ونوبات تشنج، جسده خائر القوى، العرؽ ال
إلى فتوتيا كتمة جمر تميب الجسد، تجعمو يحترؽ، يسرع الخطا، يصب الماء عمى 
رأسو ويغسؿ وجيو، تعود القشعريرة إليو، يأخذ نفسًا عميقًا يشعر بالحيوية. يتذكر 
كممات رافي إلى حبلوة " لف نعالجؾ وأنت مضرب، مف يتحدانا فإلى الموت 

 والمزبمة ". 
راسـ حبلوة ابف غزة، لوحتو شمسيا وبحرىا ورماليا حتى بات عجينة برونزية 
تميؿ إلى السمرة، بنى قوات التحرير الشعبية عمى المحبة والتفاني والبطولة. قاـو 
االحتبلؿ، وعندما اعتقؿ غطت غيمة القطاع، ىبت ريح السمـو التي لـ تتوقؼ 

وعناصرىا بانتظار خروجو  طواؿ األسبوعيف. بعد اعتقالو خبأت جماعتو أسمحتيا
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لتبدأ وتتابع الثورة. ماذا تفعؿ إذا سمعت باستشياده ستتحوؿ  غزة إلى برميؿ 
 بارود. 

عاد الطاقـ الطبي بقيادة الطبيب ركمبويـ والممرض رافي لممارسة دورىما، 
طالبيما المدير بإصبلح األمر ما أمكف، السجف مقبؿ عمى فضيحة بعد تدخؿ 
بعض المحاميف لدى القضاء. السجانوف ينفذوف ما يطمب إلييـ وكذلؾ الجنود 
االحتياط الذيف عززوا بيـ أمف السجف. أمر الطبيب بنقؿ المضربيف واحدًا بعد 
آخر إلى غرفة التمريض، وىناؾ أوكؿ الممرض بإعطائيـ كمية مف الطعاـ عف 
 طريؽ األنبوب المطاطي الذي ينتيي بقمع يصب فيو الحميب لينزؿ عبره إلى

 المعدة. احتد عمى عمي الجعفري ىدده بقولو: 
 أنا أعرؼ شغمي معاؾ. -

صاح عمي الجعفري بأنو اليريد الحميب وال أي شيء عف طريؽ األنبوب 
المطاطي. لـ تساعده قوتو عمى الممانعة، فتح الممرض فمو، أدخمو في الفتحة 
الثانية الخاصة بالتنفس كما فعؿ مع راسـ، حاوؿ تنبييو إلى ذلؾ ولكنيـ قيدوا يديو 
ورجميو إلى الحمالة. صب كمية كبيرة مف الحميب. تركوه كالشاة المذبوحة يحرؾ 
يديو ورجميو يطمب النجدة، انبطح عمى األرض، صاح مف األلـ " لقد فعموىا أوالد 

 الحراـ أدخموا الطعاـ إلى رئتي ".
تحيا قاؿ ذلؾ وىو يمفظ أنفاسو، قبؿ أف يتركو الممرض قاؿ لو " قؿ  

 إسرائيؿ، ولف تموت " .
عندما رفض قوليا فعؿ ما فعمو، تركو فريسة لمموت. أطمؽ السجناء صوتًا 

 واحدًا :
 اهلل أكبر، اهلل أكبر، القاتؿ عدو اهلل وال إلو إال اهلل . -

حضر مدير السجف ومعو بعض الصحافييف ومحامية كبيرة بدا عمييا التأثر 
 واالنزعاج. قاؿ عمر القاسـ مخاطبًا المحامية :

إنيـ يقتموننا لقد أدخموا الحميب إلى رئتي عمي الجعفري، البد مف إسعافو  -
ال فإنو سيموت، كما مات قبؿ قميؿ راسـ حبلوة، أدخموا الحميب أيضًا إلى  اآلف، وا 

 رئتيو طمبنا اإلسعاؼ فطالبونا بفؾ اإلضراب، مات وىو ينتظر مف يسعفو. 
نما  رافي يصطنع ابتسامة ويتمتـ بضع اقترب الطبيب مف الجعفري، بي

 كممات: 
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 جعفري بخير، لف يموت، عمره لـ ينتو بعد . -
 أمر الطبيب بنقمو إلى سيارة اإلسعاؼ. حاوؿ الممانعة في نقمو قاؿ: 

لقد نفذ سيـ اهلل، أنا ميت ولو نقمتموني إلى الجامعة األمريكية، صارعت  -
 الموت وطمب إسعافي، اآلف ال شيء إال التسميـ لقضاء اهلل .

 بعد انطبلؽ السيارة بدقائؽ قميمة وصؿ نبأ وفاتو: مات عمي الجعفري. 
بعد ذىاب المحامية والصحافييف جاء مدير السجف يبمغيـ نبأ الوفاة الذي 
تمقاه، ىددىـ باستمرار الوفيات بسبب الجوع، عمييـ المحافظة عمى حياتيـ 

مضرب مف استمرار إضرابو، إنيا حرية والتفكير، نحف بمد ديمقراطي ال يمنع ال
 الرأي وعميكـ أف تختاروا. 

نظر السجناء باحتقار إليو، شتموا الديمقراطية التي يتمسؾ ويتغنى بيا. 
فاضت دموعيـ صموا عميو صبلة الغائب.. سيء فظيع أف تكوف حصيمة 
اإلضراب ليذا اليـو استشياد اثنيف، تساءؿ عمر مع رفاقو، ما العمؿ لوقؼ 
المجزرة ومنع إدخاؿ الحميب إلى الرئة. تداولوا في مجموعة آراء. ثـ تركوا كؿ 

 شيء يجري عمى حالو .
في صباح اليـو التالي أفاقوا عمى صوت الممرض يدعوىـ لتناوؿ الحميب 
ال فإنو مضطر الستخداـ األنبوب القاتؿ. أمضى اسحاؽ مراغة ليمو يصارع  وا 

يصدؽ أف النيار سيطمع وبو بقية.. األلـ  سكرات الموت. مف رآه وسمع توجعو لـ
داخؿ الغرؼ، الباب الخارجي لمسجف  مغمؽ، وال أحد يعمـ ما يحدث داخمو. 

 السجف أسوار عالية، حراسات طواؿ الصرفاف .
تصميـ إدارة السجف عمى قير المضربيف والتعتيـ عمى إضرابيـ وعدـ تحقيؽ 
مطالبيـ. أماميـ حبلف االستمرار أو التوقؼ. طرح الشيخ عباس الرأييف، فرفع 
الجميع أيدييـ مؤيديف اإلضراب عف الطعاـ حتى نياية الحياة. في ىذه المحظة 
تواردت إلى ذاكرة عمر روايات كنفاني، ابتسـ وطمب إلى رفاقو أف يقتربوا منو 

 أكثر، سأليـ: 
 أتعرفوف لماذا اعتالت "اسرائيؿ" غساف كنفاني ؟ -

جابة الصحيحة، فمثبًل أكد الشيخ عباس بأف وردت إجابات عدة حوؿ اإل
السبب يعود لكونو مسممًا ومؤمنًا بقضيتو. بينما عمؿ حساف ذلؾ، ألنو وطني. 

 وقاؿ آخروف كبلمًا قريبًا مف ذلؾ، عند اكتماؿ اإلجابات والنقاش قاؿ عمر: 
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اثناف إذا قضى عمييما العدو انتصر، روح التحدي والمواجية والثقافة،  -
فبعد القائو القبض عمينا، خطط لقتؿ الطرؼ اآلخر الذي نما في الخارج، ألنو بدأ 
يصنع حياة شعب، ويقرع جدار الخزف مؤكدًا أف اإلنساف في نياية األمر قضية 

 ... غساف عيف وىبت نفسيا لمقاومة  المخرز، عيف دلتنا عمى الطريؽ. 
ؤوا الفاتحة عمى فتح الشيخ عباس يديو وبدأ يبسمؿ طالبًا إلى رفاقو أف يقر 

 روح غساف كنفاني رحمو اهلل. 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 719 - 

 
 

  -الفصل السادس  -

 
 
الثاني والعشروف مف تموز يـو مشيود ليس فقط بحرارتو إنما بما حدث  

لمسجناء في " المعبار". في ذلؾ اليـو الحار أخذت فيو الحرارة حقيا مف الحجر. 
التجأ الناس إلى الظؿ، قصدوا محبلت المرطبات، ومنيـ مف سافر إلى البحر، 
فوراف األشعة جعمت المياه تسخف، أما رماؿ الشاطئ فجمرات تبادؿ الشمس ذلؾ 

 الوىج. وعند الرممة سمطت نارىا ظانة أف عشرات الخراؼ ستقدـ قربانًا لنورىا. 
كاف مشيد السجناء وىـ مستمقوف مرة عمى ظيورىـ ومرة عمى بطونيـ، بينما 

لى لوف داكف، ىو المنظر المألوؼ في باحة األشعة تحيؿ ألواف أجسادىـ إ
السجف. السجناء تمددوا وفقدوا قوتيـ، ساقية تبمؿ الببلط لكنيا قبؿ أف تأخذ طريقيا 
لمجرياف تدغدغيا الحرارة وتجذبيا إلى األعمى. الجنود ييربوف مف الحر ويموذوف 

 بالظبلؿ، السماء تبدو أقؿ زرقة وأكثر بعدًا، الوىج يتوزع سرابًا ال تدركو العيف. 
سكبت الشمس ما عندىا مف حرارة، فمـ يبؽ مف حرارة كرتيا إال القميؿ مف 

 الرطوبة التي وفرتيا حتى ال تشوي ذاتيا وتفقد نورىا .
في الوقت الذي حمت الشمس ذاتيا مف لييبيا المستعر، ارتفعت أصوات في 

شمس عمى سجف الرممة وقررت الصمود. خجمت السماء مف فعمتيا، استحمت ال
عجؿ بمياه غيمة مسافرة غربًا تكفر عف ذنوبيا، وتستعد لمصبلة، دعت اهلل أف 
. بعد لحظات تغير الجو ىبت رياح رطبة في الجيات  يمحو عنيا آثاـ ىذا اليـو
كافة، ونزؿ المطر غزيرًا، لكنو تبخر وىو في طريقة إلى الثرى، شكؿ غيمة جديدة 

 في حركة سفرلولبية التنتيي .
راقب السجناء ذلؾ، ىتؼ عباس :" إنيا المعجزة، يانار كوني بردًا وسبلمًا 

 عمينا، اهلل معنا، أقسـ إنو معنا " .
نيص وىو ييتؼ " اهلل أكبر " ركض عشروف عسكريًا وتناوبوا ضربو حتى 
أغمي عميو، شعر أف جسده أكثر فتوة وأف المطر يغسمو. قرر االحتفاظ بالرؤيا 
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اه عمر مديره فإذا الندى يبممو، صاح " اهلل األكبر" في  التي أحس بيا، زحؼ باتج
 وقت كاف الجنود ينشفوف عرقيـ، ويحاولوف تحريؾ اليواء بأيدييـ .

الطبيب ركمبويـ والممرض رافي عمى خبلؼ دائـ. أعطى الطبيب أوامره 
بالكؼ عف إيذاء المضربيف .أما رافي فإنو تصرؼ كمف لـ يسمع شيئًا، تعمد 
إدخاؿ أنبوب الطعاـ إلى مجرى التنفس لعمر القاسـ ولوال وجود الطبيب  لقتمو. 
يتمذذ بفعمتو يضحؾ مؿء شدقيو ويصرح لطبيبو بما يود فعمو، لكنو عندما عرؼ 
أنو ال يوافقو عمى أفعالو، تصرؼ دوف العودة إلى أحد، وأخذ يتعمد القياـ بما يريده 

وف احترامًا، طالبيـ جمع بمعاونة العسكرييف. مر ليفي جونسوف فوقؼ السجان
 السجناء. بعد جولة لو عمى أقساـ السجف، عاد ليخاطب المضربيف، قاؿ: 

اطمبوا ما شئتـ، سنتفاوض عمى إنياء اإلضراب وسنقدـ لكـ جزءًا مف  -
 مطالبكـ ووجبات دسمًة .

 أجابو الشيخ عباس:  
الوجبات الدسمة إذا قدمت بعد اإلضراب تضر ... ما األشياء التي وافقتـ  -

 عمييا وما نسبة ما تحقؽ مف مطالبنا حتى نتفاوض .
 صاح في وجيو قائبًل :

ما قمة األدب ىذه، إف ما سألتو مف اختصاص لجنة السجوف في الوزارة.  -
اآلف المطموب إنياء اإلضراب مع وعد منا ببحث كافة طمباتكـ، دعوا ما لقيصر 

األرجؿ، أقدـ نصيحتي وأترؾ لكـ  لقيصر، وال تخمطوا األمور حتى ال تضيعوا بيف
 !  الخيار 

صمت الجميع ولـ يردوا عميو، أخذ كؿ واحد منيـ ينظر إلى وجو رفيقو، لـ 
 يجرؤ أحد منيـ عمى قوؿ كممة قد تسيء إلى تصميميـ عمى المواصمة .

 صاح :" ما الجواب؟" 
لـ يتمؽ أي رد فتأكد أنيـ مصمموف عمى المضي في اإلضراب حتى نيايتو، 
تمتـ ببضع كممات فيـ منيا أف عمييـ أف يتحمموا النتيجة، عند خروجو أشار بيده 
إلى رافي  لمعودة إلى التعذيب ...بدأ فريؽ مف السجانيف والممرضيف  عمميـ. 
تعاونوا في نقؿ المضربيف فوؽ نقالة ورمييـ إلى رافي الذي يجبرىـ عمى فتح 

ظميـ في غيبوبة، العرؽ البارد أفواىيـ ووضع كمية مف الطعاـ والشراب... مع
يتصبب مف جبينيـ، نبضيـ يخؼ أو يكاد يتبلشى. الوحيد الذي حافظ عمى اتزانو 
عمر ، سمع كمماتيـ وتعميقاتيـ واستيتارىـ وفرحتيـ حيف يسمعوف األنيف والتوجع. 
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رآىـ يركموف راسـ حبلوة وغيره، وعندما عمموا بموت الجعفري، نقموا عف مدير 
 السجف قولو: 

 " أنيا البداية ليمت ىؤالء الكبلب ولنرميـ إلى الوحوش المفترسة" -
رأى رافي والسجانوف يمطموف خد أحد السجناء كما لو كانوا يصارعونو. 
يضحكوف لكف عندما تبدو عميو شبو إفاقة تدؿ عمى أنو لـ يمت بعد، يصابوف 

رت الكدمات بخيبة أمؿ ويبدو الشحوب عمى وجوىيـ، حتى ىو لـ مف المطـ فظي
 والجروح في جسده وحيف رموه إلى الطبيب عمؽ رافي: 

مازاؿ ىذا الغوؿ ومحتفظًا بتوازنو ؟! يحتاج إلى ألؼ ضربة عمى رأسو  -
 وجسده ليصير مثؿ زمبلئو .

بجمع يده بادره بمكمات عمى رأسو وبطنو، غاب عمى أثرىا وعيو، أما بقية 
المضربيف فكانوا في حالة غيبوبة شبو دائمة، أجسادىـ تيبست أصيب الجمد 
بالجفاؼ، بدا مجعدًا وخشنًا ومترىبًل قميبًل، جمد وعظـ عمى حد تعبير حساف. 
األجساد خرائط فييا ارخبيبلت ورؤوس وىضاب وودياف شبيية بأرض وعرة، 
إضافة إلى تموينات التعذيب التي صارت شامات ثابتة. غارت العروؽ وأصيب 

 عف العظـ .الجمد بقساوة وكأنو مفصوؿ 
المضربوف خرؽ مرمية ال شيء سوى تنفسيـ الوحيد الذي يدؿ عمى استمرار 
حياتيـ. الضعؼ باد عمى الجميع، سحنتيـ تميؿ إلى السواد واإلصفرار، الفـ جمرة 
موقدة حافظ عمى توىجيا وصبلبتيا عمى الرغـ ومف المياه التي تصميا. تتبخر 
قبؿ أف تبلمسيا، يظؿ جافًا يطمب المزيد مف ماء الصنبور المندفع إلى الجوؼ. 
الثياب المبتمة بالعرؽ والبوؿ تفوح منيا رائحة واخزة، تبعد الجنود عنيـ. نار المعدة 
الموقدة تجعؿ القمب يقفز وينبض مرة عمى شكؿ ضربات متوالية ذات ضغط 

 عاؿ، ومرات يكاد يتوقؼ عف العمؿ. 
أدار وجيو قميبًل وأخبرىـ أف  صباح يـو الثاني والعشريف نظر إلييـ الطبيب.

، وعمييـ أف يفكروا. اإلدارة قررت تجاىؿ مطالبيـ. قاؿ بصوت  أجسادىـ  ال تقاـو
 واىف كممتو المشيورة. 

أييا الرب ىؤالء جبابرة ينحني اإلنساف تواضعًا لقوتيـ وصبلبتيـ، الميـ  -
أشيد إنني قمت بواجبي وأديت األمانة، فبل تؤاخذني عمى ما نفذتو بحقيـ أدوناي 

 موسى أنا عبدؾ المأمور فاشفع لممستجير بؾ! 
انسحب ركمبويـ وذىب إلى غرفتو وقرر عدـ مغادرتيا، فيو ال يستطيع عمؿ 
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شيء، اإلدارة مصممة عمى قتؿ المضربيف، وىذا يتنافى مع مينتو. قرر أف يظؿ 
ي أنو ال بعيدًا، يسمع أخبار المضربيف وموتيـ أفضؿ ألؼ مرة مف أف ينفذىا، يكف

يرى الصور المؤذية التي تجعؿ القمب ينفطر. استغرب كيؼ تفكر إدارة السجف، 
وكيؼ تستطيع أف ترى منظر السجناء وموت أحدىـ وال تتحرؾ أفئدتيـ. ترى لو 

 كانوا قطيع غنـ افترستو الذئاب آال يحزنوف ؟
الصور التي تجعؿ شعر الرأس يقؼ، تثير الضحؾ والتنذر لدى الطاقـ 
الطبي و السجانيف، وتكرس أكثر فأكثر حالة العداء المستحكمة بينيما. عمر 
بمقدرتو أف يدفع األذى ليس فقط عف نفسو بؿ عف عشرة مف زمبلئو. حادثتاف  
تدقاف جدار زنزانتو، وصؿ الدـ نقيأ إلى رأسو يـو كاف في " قيوة الحسيف " في 

 مدينة القدس. 
رجة أنو قادر عمى مسح الكتابة شخص يكنى بالعتاؿ، فارع الطوؿ قوي لد

عف العممة المعدنية، يأتي إلى القيوة يشرب ويأخذ خرجيتو مف صاحبيا وبعض 
الموجوديف. ومف ال يروؽ لو يضربو أو يطرده. ذات مرة كاف جالسًا إلى الطاولة 
المجاورة لعمر، وضع قدمو اليمنى ولفيا فوؽ اليسرى، خمع حذاءه ففاحت رائحة 
نتنة كريية جدًا. طمب مف صاحب القيوة ماء ليغسؿ قدميو. تأخر العامؿ فناداه 
ثانية وعندما حضر صفعو وأراده أرضًا، عندىا لـ يتمالؾ عمر أعصابو، نادى 

 عمى صاحب القيوة وقاؿ لو :
 إياؾ أف تمبي طمبات الزبائف الوقحيف ! -
 مف تعني يا أستاذ ؟ -
اديت ونسيت أنني جالس أنت أييا الوقح الذي نسي أىمؾ أف يربوؾ، تم -

 ىنا، لف أسمح لؾ وال لغيرؾ بمثؿ ىذه التصرفات .
صاح العتاؿ عمى صاحب القيوة ييدده بحرقيا إف لـ يخرج الشخص الذي 

 تطاوؿ عميو. 
حار في أمره فمـ يجب، بينما ىجـ بكرسّي عمى عمر، رده بمطؼ بعد أف 

 خمص الكرسي مف بيف يديو، وىدده بالخروج بقولو: 
كفى أييا العتاؿ أنت ال تعرفني، غادر قبؿ أف أىينؾ، لقد فعمت ما فعمتو،  -

 يكفيؾ وقاحة، الحؿ الوحيد اآلف مغادرتؾ .
جف جنونو ثانية فتقدـ بكرسي تمقاه عمر بيده، ثـ دفعو بمكمة مف يده  

األخرى، وقع بيف الكراسي، ارتفع التصفيؽ ووقؼ كؿ مف في القيوة ينظروف إلى 
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ريب وىـ غير مصدقي مف بأف العتاؿ قد اندحر، ألوؿ مرة يتجرأ ذاؾ المشيد الغ
أحد رواد القيوة ويمنعو مف ممارسة جنونو وغبلظتو وألوؿ مرة يقع بيف الكراسي. 
تناولو مف ياقة قميصو وشده إليو ثـ دفعو إلى الخمؼ وتكـو ىذه المرة فوقو، وىو 
يكيؿ لو الضربات. وعندما حاوؿ الوقوؼ عمى قدميو ورد الضربات عاجمو بواحدة 
مف يده اليسرى عمى بطنو، ثـ لوى ذراعو ودفعو إلى خارج القيوة. مف يوميا لـ 

 يدخميا العتاؿ، ويقاؿ إنو غادر عمى إثرىا مدينة القدس إلى الخميؿ .
أغمي عميو قبؿ أف يتذكر تفاصيؿ الحادثة الثانية التي جرت في قيوة 

 ؾ. الحجاز في مدينة دمشؽ وىي مشابية لتم
نشرت مقاالت في صحؼ أوربية وأمريكية حوؿ اإلضراب، وجاءت بعثات 
صحفية إلى سجف الرممة رأت حالة المضربيف، والتقى بعض المراسميف وجو لوجو 
مع عدد مف المضربيف، في حيف تدخؿ مدير السجف وأمر بنقؿ إسحاؽ مراغة إلى 

 المستشفى .
دارت معارؾ بيف السجناء والسجانيف، فقد الشيخ عباس أحد أسنانو األمامية. 
وصؼ قوؿ أحد السجانيف " السجناء مدلموف لدينا، عمييـ فؾ اإلضراب  والتفاوض 

 مع إدارة السجف " بالكذب، وقاؿ :
 عندما يتساوى الموت والحياة، عمى اإلنساف اختيار طريؽ العزة واإلباء. -

ي ترونو ىمس أحد الصحافييف في أذف الشيخ: " استمروا في الطريؽ الذ
مناسبًا، إف ما تفعمونو منتيى العطاء.. أف يستمر السجيف ممتنعًا عف الطعاـ وىو 
سائر إلى حتفو، تضحية رائعة، لف ندعكـ بعد اليـو بيف أنياب الوحوش، سنغطي 

 كؿ شيء وسنقيـ الدنيا ومنظمة حقوؽ اإلنساف عمى السفمة "
تظاىرت إدارة السجف باالنزعاج لموت اثنيف مف المضربيف ونقؿ الثالث إلى 
المستشفى. حاولوا تيدئو الجو العاـ خاصة عندما عمموا بخروج مظاىرة نسائية في 
القدس، تقودىا أـ عدناف، تندد بالسجوف وتطالب بتحسيف معاممة السجناء، نصت 

 البلفتات المحمولة عمى ذلؾ أيضًا .
مف سجنو،  مدير السجف يمثؿ السمطة، يتحمؿ مسؤولية الفضائح التي تسربت

ـَ ال يحاوؿ استرضاء ىذه البعثة وغيرىا، يعرؼ أف التعميمات المشددة  تساءؿ ِل
ضد السجناء تنص عمى ذلؾ، الوزراء شيدوا بحنكتو. ذات مرة قاؿ لو وزير 
الداخمية " اعمؿ ماشئت دوف ضجة، دوف أف يعمـ أحد، إياؾ أف تفعؿ شيئًا يكشفو 

 اآلخروف، عندىا لف أرحمؾ ". 
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وقاؿ وزير الدفاع " أي شكوى ضدكـ تعرضكـ لعقوبة شديدة، عميكـ أف 
تنفذوا الديمقراطية التي نتفؽ في تفسيرىا، أقسـ بالرب لف اسمح ألحد أف يشوىنا، 
صورتنا في الغرب يجب أف ال تيتز، إف مف يفعؿ ذلؾ ال ينتظر منا سوى لفظو، 

 اعمموا كؿ شيء بالسر" .
ىيبة بيف البعثة الصحفية والحراس إف ما حصؿ عند باب السجف معركة ر 

واإلدراة، الممرض رافي وبعض العناصر حاولوا تأجيؿ المقاء إلى الغد ليكوف 
منظمًا، ليشكموا انطباعًا جيدًا عف المعاممة داخؿ السجف، وليصمحوا ما أفسدوه. 
 سأؿ أحد الصحافييف الييود مدير السجف عمى انفراد عف حقيقة المعاممة، فأجاب: 

أييا الصحافي أنت ييودي تؤمف بالتوراة التي أعطتنا التفوؽ، خصنا الرب  -
 بحمؿ المياـ الجسيمة لمعالـ كافة، أيمكف لمييودي أف يظمـ اآلخريف ؟! 

احتّد النقاش بينيما وفند الصحافي بعض المقوالت ووقؼ إلى جانب إدارة 
 السجف في بعضيا اآلخر .

ب. استدعى ليفي طاقمًا إضافيًا اخنقت مظاىر العنؼ واختمفت لغة التخاط
نيـ منذ  وأدوية. حدث المضربيف حديثًا وديًا. أخبرىـ بأنو أمر بعقوبة السجانيف، وا 
اآلف يستطيعوف اإلخبلد لمراحة. في ىذا الوقت وزع ركمبويـ األدوية كؿ حسب 
حالتو، أما رافي فمـ يظير بسبب منعو مف اإلشراؼ عمى المرضى، استبدؿ 
الطبيب بو أىاروف الذي دعاه السجناء بأبي ىاروف. ليبًل استحـ المضربوف وبدلوا 
مبلبسيـ الداخمية، شعروا بشيء مف الحيوية. كانت ىذه أوؿ ليمة ىادئة يناموف 

 فييا نومًا عميقًا. ال أحد دخؿ غرفيـ سوى الطبيب ومساعده الجديد. 
ختمفت الضعؼ الجسدي شؿ حركتيـ. غطوا في النـو بعد الحماـ مباشرة. ا

المعاممة، اختفت مظاىر العنؼ واإلزعاج، كانوا ال يدعونيـ يناموف، يمضوف الميؿ 
لى غرفة التمريض، أصوات األنيف ىي التي تسمع في الميؿ  وىـ ينقمونيـ مف وا 
وبعض الشتائـ. حتى فرصتيـ األخيرة في النـو قبيؿ شروؽ الشمس حرموا منيا، 
إذ يأتييـ الحارس في الوقت الذي يستسمموف فيو إلغفاءة. يدؽ الباب، تتوالى 
الطرقات عمى الحديد، وبصوتو الخشف يأمرىـ بالنيوض، فيحاوؿ كؿ واحد أف 

 يستمر في إغفاءتو ولو لثواف قميمة. فمذة النـو في ىذا الوقت ال تعادليا لذة. 
ال أحد يستطيع التمكؤ، ألف عدـ االمتثاؿ لؤلوامر جريمة يعاقب عمييا 

ممدير رىبة وسطوة حتى عمى السجناء والمجرميف الييود. ال يوفر السجيف. كاف ل
أحدًا. الجميع يرتعدوف خوفًا ويتحينوف الفرصة لبلنتقاـ. إذ أقسـ أكثر مف عشرة 
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جنائييف ييود عمى قتمو، والذي يقتمو أواًل يخبر زمبلءه، ترصدوه عمى الطريؽ 
الواصؿ بيف الرممة وتؿ أبيب، أطمؽ أحدىـ النار عميو فأرداه قتيبًل، لـ يدعو بؿ 
اقترب منو ليتأكد مف موتو، فألقت الشرطة القبض عميو، ولدى الكشؼ عف سوابقو 
وجدوه أحد الجنائييف الذيف سجنوا في الرممة. استغربوا عممو. حققوا معو حوؿ 

 األسباب التي دفعتو إلى القتؿ فأجاب القاتؿ بنياميف :
لسباؽ، لـ أقتؿ إنسانًا بؿ خنزيرًا. إف تعاىدنا عشرة عمى قتمو، أنا كنت ا -

 ليفي جونسوف مدير سجني السابؽ ال يعرؼ شيئًا مف الرحمة بؿ العنؼ و القسوة.
بدا أف اإلدارة ستعود إلى لعبتيا ثانية، أخرجوا إلى الساحة. أعطيت لمطبيب 
ومساعده أىاروف إجازة، كما غاب بعض المسؤوليف مدة أربع ساعات، لكف 

مغادرة السجف ىو ومساعده اعتكفا الساعات، ثـ عاد لممارسة   الطبيب رفض
 عمميما. 

كانت حرارة ذلؾ اليـو تجعؿ الماء يغمي في القدور، غمت شراييف رؤوسيـ. 
الشيء يتقوف بو الحرارة. العرؽ يسيؿ سواقي وقبؿ أف يجري مشكبًل نيرًا صغيرًا 

ف. بعدىا بدؤوا ينسدحوف يجؼ وتبتمعو الحرارة. احتمموا ىذا الموقؼ لمدة ساعتي
اليشعروف بشيء مف عذاب الكوف، يغطوف في إغماءة فييرب منيـ اإلحساس 
بالحياة. عادت أحذية الجند إلى ركميـ. كاف خوفيـ مف اإلصابة بضربة الشمس 

 يدفعيـ إلى اليرب إلى الظؿ، فكانوا كمف ييرب مف الرمضاء إلى النار .
لطخ الغبار وجوىيـ ومبلبسيـ والتصقت بعض األتربة عمى أطراؼ فميـ، 
وتجعد خميط مف الطعاـ في كؿ مكاف مف ثيابيـ، فبدت ذات ألواف وعبلمات وبقع 

 مقرفة، تصبب العرؽ قناة عمى الخديف ونزؿ األرض، تبخر بعضو وىو في 
طريقو إلى الباحة، فنتج عف ذلؾ بعض الرطوبة والمزوجة والمموحة ورغبة في 

روف أف تصؿ يدىـ إلى منتصؼ ظيرىـ لحؾ أضبلعو حؾ أجسادىـ، تمنى الكثي
ويدغدغ الوثاب والكتفيف، لكنيـ ال يستطيعوف تحقيؽ أي شيء مف ذلؾ، فيحاوؿ 
بعضيـ حؾ ظيورىـ بالحائط أو التمرغ عمى األرض مرة عمى ظيره ومرة عمى 

 بطنو .
مرت المدة الماضية كشبح، سأؿ الشيخ عباس عمر عف موقفو مف الييود، 

 أجاب :
لف أتحدث عف الييود المنزرعيف في أوطانيـ األصمية، بؿ عف القادميف،  -

إف كؿ ييودي قادـ لبلستيطاف عدواني، ينتزع حؽ الحرية والحياة مف غيره، فكيؼ 
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 بعد ىذا نسميو حرًا  وديمقراطيًا ؟
كيؼ سيضمف حقوؽ غيره؟ إنيا مسألة خاطئة حريتيـ مقابؿ عبوديتنا 

ا مف أرضنا وسجننا! أربع ساعات مرت احتضنت عذاب وديقراطيتيـ مقابؿ طردن
سنيف، الشيء سوى األنيف والجمد، فتتالت حاالت اإلغماء وفقداف الوعي التي 
تجعميـ غير قادريف عمى التركيز. شعروا بألـ فظيع وجروح وفقداف لمذاكرة، وألف 
ساعات األلـ طويمة، خمف حساف بأنيـ  في ىذا المكاف منذ أسبوع، وبعضيـ قاؿ 
أكثر، تحسس الشيخ عباس سنو المكسورة، بؿ نحف ىنا منذ خمؽ اهلل األرض، 

 تمقينا عذاب العالـ في األياـ الماضية ؟
قاؿ عمر: ال أييا الرفاؽ مازلنا في بداية المشوار: إننا ىنا فقط منذ ثبلثة 

 أياـ. 
 عقب الشيخ عباس :

ذاب العمر بكاممو، ال أظف ذلؾ، أيعقؿ أف كؿ ىذا العذاب الذي يساوي ع -
قضيناه في المدة القصيرة التي حددتيا بثبلثة أياـ! ترى ما الذي يحدث بعد ثبلثة 

ال فإننا سنيمؾ!   أياـ أخر؟ اهلل يقؼ معنا، وا 
بعد العصر انبطح الجميع عمى األرض، يتضوروف جوعًا وعطشًا. التعب 
تسمؿ إلى كؿ قطرة دـ، األقداـ تركميـ دوف إحساس بذلؾ. مازالوا مابيف اإلغماء 
والموت. عاد رافي إلى ممارسة دوره، أشير األنبوب المطاطي في حيف عادت 
حالة السبات مما جعميـ ال يفرقوف بيف األوقات والجيات، إذ عندما يتطمع أحدىـ 
إلى السماء ال يستطيع التفريؽ أف كاف الضوء المنبعث والذي ينير المكاف مف 

اء، ال يميزوف الميؿ مف النيار خاصة في يمؾ الشمس أـ القمر أـ ضوء كيرب
األياـ، القمر بدر، والكيرباء مضيئة ليؿ نيار، والتعذيب مستمر، فكيؼ سيعرفوف 

 !  األوقات ؟
 عمؽ حساف عمى ذلؾ بقولو :

ماذا ييمنا إذا كاف الوقت ظيرًا أو ليبًل، صباحًا أو عصرًا، لـ تعد تيمنا  -
 األوقات شيء واحد ننتظره أف يطمع الفجر ونصمي لو. 

 صاح الشيخ عباس: اهلل أكبر ،ماذا أسمع ؟! 
اقترب عمر مف حساف، ابتسـ في وجيو واستحسف كبلمو الجميؿ، الذي 
يومي بموىبة شعرية أو بعاشؽ " المواىب تفصح عف ذاتيا بمثؿ ىذه اإلشارات " 

 ىذا ما قالو عمر .
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ى شعره، ليبرىف ليـ ظف حساف أف حديث رفاقو عف شعره، رفع يده لتصؿ إل
عف فيمو لقصدىـ، خانتو يداه وارتدتا أمامو، تمتـ بكممات غير مفيومة وعاد إلى 

 حالة السكوف والبلوعي .
لـ يكف ثمة مجاؿ لمتدقيؽ في الوقت، مادامت المعاناة لـ تتوقؼ. صحيح أف 
اإلنساف يفضؿ الصباح ونور الشمس، حتى عند موتو لو خير الموت في النور أـ 
في العتمة، الختاره مع بواكير اإلشعاع الصباحي، وبعضيـ سيختار ذلؾ وقت 
الظييرة. أما الذي ال ىو مع األحياء وال مع األموات فإنو ال يفكر بذلؾ، كما ال 
يخطر ببالو إف أشرقت الشمس أـ غابت أو أف الذي يرفسو مجند ممرض أـ 

شيئًا مما يفعمو ضابط! المضرب نفسو الذي يتقمب عمى األرض قد ال يعمـ 
اآلخروف، وال يعمـ إف كاف صيت إضرابو قد وصؿ إلى آخر الدنيا وكتبت عنو 

 الصحافة أـ أف أحدًا ال يعمـ بو .
المضربوف فكروا بذلؾ قبؿ ىذه الحالة التي يتنازعيـ فييا الموت مف ثغر 
الحياة، مازالوا مطروحيف عمى وجوىيـ، يصافحوف التراب ويمثمونو. استند عمر 
إلى الجدار، الغبش عمى عينيو، فركيما وحاوؿ التحديؽ ليرى ما يحدث حولو. 
شعر بضعؼ في التركيز ومع ذلؾ رأى رفاقو ببل حركة. أفزعو ىاجس الموت. 
أنصت ليسمع ما يقاؿ مف قبؿ مسؤولي السجف، سمع أف السجوف كافة مضربة 

اؿ يذكر ما عدده وأف الصحافة العالمية في أوروبا وأمريكا غطت ىذا الخبر. ماز 
الطبيب ركمبويـ عف السجوف المضربة، فبدأ بعسقبلف وصفو أخطر سجف بعد 
، الشاطئ ...  نفحة، سجف البنات في الرممة، نفي ترتيا، بئر السبع، جنيد، طولكـر
عند سماع المضربيف بذلؾ، شعروا أف قوة خفية جعمتيـ أقوياء قادريف عمى تحريؾ 
الجباؿ. نقؿ كؿ مف سمع الخبر إلى زميمو الذي بجانبو، شيء  واحد تمناه حساف 
أف ينقموا ىذه األخبار إلى الرفاؽ في عماف ودمشؽ. لمس مدير السجف تعاطؼ 

 الطبيب، فيمس في أذنو كممات منيا: 
 أنسى عواطفؾ اإلنسانية، ال أحد يمنعؾ القياـ بيا في عيادتؾ . -

حظة اندفع أحد تحفر الذكرى مدًا في رأسو، كيؼ ينسى ذلؾ المشيد ل
السجانيف وىو يييء نفسو لمبلكمة المضربيف، في حيف كانوا منيكيف أشبو بأوراؽ 
الخريؼ الصفراء، ىروؿ باتجاىيـ وبدأ يبلكميـ واحدًا واحدًا، وعندما انتصر 
عمييـ جميعًا رفع رفيقو يده إلى األعمى وصفؽ السجانوف عندما نظر باحتقار إلى 

 السجناء المضربيف وقاؿ: 
 ليبؽ اهلل القوة فينا، فيي التي تحمينا وتردعكـ . -
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كاف المنظر باىتًا حيف تقدـ مدير السجف وربت عمى كتفو، تعالى التصفيؽ. 
عندما لـ يتمالؾ الطبيب دموعو، انصرؼ بيدوء دوف أف يزعج أحدًا أو يبدي رأيًا، 

ربيف "، وعندما سألوه عنو ليشاركيـ فرحة نصر عسكري واحد عمى " مجموعة المخ
 رد بقسوة .

أدار وجيو وحدؽ إلى الحيطاف وتأمميا جيدًا، ثـ غادر الغرفة. مازالت الغرفة 
 تمؼ الجميع في الباحة .

شبؾ كؿ اثنيف أيدييما وبدأ حركات تقديـ وتأخير، أمر المدير تشغيؿ اإلذاعة 
ووضع شريط راقص احتفاء بنصر عسكري واحد عمى ستة وعشريف. انطمؽ 
الممرض رافي ووضع شريطًا راقصًا وفي يده األنبوب المطاطي الذي استخدمو 
كسوط. ضرب الجميع بو، رفع يده ىو اآلخر وقاؿ: " أرأيتـ ال  أحد استطاع قوؿ 
كممة واحدة أوشد السوط مف يدي، ىؤالء كمما دسنا عمييـ، يصيروف أكثر 

 طواعية، ىؤالء ال يعرفوف الحرية وال الديمقراطية "
   و عاشت القوة والديمقراطية رمز دولتنا وعنواف وجودناصاح بأعمى صوت

ظؿ طواؿ ساعات يرقص ويحرؾ األنبوب المطاطي، ويجمد بو كؿ الذيف 
 أمامو.

تدخؿ ضابط وقاؿ: أتعرفوف ما معنى الحرية والديمقراطية عند ىؤالء العرب 
وعند غيرىـ مف الحكاـ، إنيا شيء واحد وحيد، أف تحكموا الشعب ويمارسوا 

 الجنس والدعارة ويفرغوا كتبيـ. 
وضعت جوقة السجف المضربيف في الوسط وبدؤوا يبصقوف عمييـ، ثـ داروا 
حوليـ دورات عدة، في حيف كاف الطبيب ركمبويـ يبصؽ عمى كؿ مف في المكاف. 
قرر المغادرة وعدـ المشاركة في االحتفاؿ التاريخي ميما كمفو ذلؾ مف ثمف، طمب 

في ذلؾ حتى تحقؽ، خرج مف السجف مديديو يصافح اليواء إذنًا بالخروج، ألح 
والريح والشمس، في حيف كاف كؿ شيء ىادئًا تمامًا، مسح عرقو ونظر صوب 
الغرب. الكوف صغير جدًا، كاد يختنؽ، ركض صوب الشرؽ والشماؿ والجنوب. 
بعيدًا عف السجف وتحت ظبلؿ شجيرات الحمضيات، جمس يتذكر أىمو، فقرر 
كتابة رسالة، فتش جيوبو فمـ يعثر عمى أي شيء. كانت جيوبو خالية، طارت 

 الكممات مف ذاكرتو، فقرر االنطبلؽ إلى بيتو .
في صبيحة اليـو الرابع لوجودىـ في الرممة، أرسمت السماء رياحيا  
وغيوميا. ىبت رياح حارة تحمؿ معيا بعض الرماؿ المسحوبة مف النقب وجنوبي 
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لرماؿ، ومع ذلؾ ىطؿ مطر لخمس دقائؽ أو أقؿ. اقتربت غزة. الحرارة تكاد تميع ا
غيـو داكنة متفرقة آتية مف الغرب، التقت مع المرتفع الجوي فالقت حمولتيا 
وغابت الشيء الذي بقي ىو العجاج والرماؿ الناعمة والطقس الخماسيني الذي 
عاد لمظيور فجأة. الشمس راعيا ماحدث زادت حرارتيا، فبخرت خبلؿ ثواف حبات 

 المطر الفضية لتعود فرحة بقوتيا .
لـ ير السجناء ركمبويـ وال أىاروف. رافي ىو الموجود دائمًا ينط أماميـ ويقفز 
ويموح باألنبوب المطاطي يعمف بأف الذي ال ينيي إضرابو سينتيي مف الحياة. تبيف 
إنو ببل شفقة وال رحمة وثقيؿ إف وجوده في المعبار عقوبة لو، لقد ضبط وىو 

طي عف طريؽ الوريد بعض األبر المخدرة، وتعامؿ ببيع مسحوؽ أبيض يشبو يع
بودرة األطفاؿ لبلستنشاؽ، منيـ مف قاؿ إنو الييرويف ومنيـ مف قاؿ، البؿ إنو نوع 
أشد فتكًا. سجف في الرممة ثبلث سنوات، أفرج عنو ليمارس عممو داخؿ السجوف. 
قيؿ إنو شاذ في ممارسة الجنس مع الممرضات اإلسرائيميات. قبض عميو مرة 

 يمارس الدعارة بيذه الطريقة دافع عف نفسو بقولو:
إف ما ترونو شذوذًا في الممارسة، ىو طبيعي أمارسو وأتمذذ بو، ال يوجد  -

 نص في القانوف يمنعني مف ذلؾ.
بعد إطبلؽ سراحو، صرح عبلنية بأف لديو بيتًا، يجتمع فيو فتياف وفتيات، 

تيـ ورغباتيـ، حتى ليفي يتردد كثيرًا، وىو صديؽ حميـ لو، يطمقوف العناف لحريا
وصديؽ لمكثيرات، يعتمد عميو في كؿ شيء وىو مطمئف لتصرفاتو، خاصة عندما 
يمنع المضربيف مف شرب الماء، ويقرف ىذا مع تناوؿ قميؿ مف الطعاـ وفؾ 

 اإلضراب. 
الطبيب ركمبويـ حضيـ عمى غب الماء وشرب ستة ليترات يوميًا حتى 
يتجنبوا اإلصابة بالجفاؼ القاتؿ. ومف يقدر عمى شرب أكثر مف ذلؾ فميفعؿ. 
الماء يحرؾ الدـ ويجعمو أكثر سرعة ويمنع تخثره، ويقي مف اإلصابة بالجمطة، 

 ويساعد في إدرار البوؿ ومنع تشكؿ الرماؿ والحصى في الكمية. 
ؿ أصيب في األياـ األخيرة لئلضراب عانى المضربوف مف أمراض شتى، ك

بمرض أو أكثر. أمراض المعدة، األمعاء، الكبد، الظير، الكمى، الجمد، الرأس. ولـ 
ينج مف ذلؾ أحد، حتى عمر الرياضي الذي لـ ير المرض طريقًا إلى جسده، 
عانى  مف التياب المجاري البولية، طمب الطبيب لمعالجتو، لكف رافي رفض 

 إخباره بذلؾ، قاؿ: 
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تعمف أسفؾ وندمؾ لننظر في أمر مداواتؾ ونحضر لؾ مف تريد مف أطباء  -
ذا استدعى األمر نبعثؾ إلى  قادريف عمى معالجتؾ بالسرعة القصوى، وا 

 المستشفى، وىناؾ تشفى وتعود صحتؾ، ىؿ أكمـ مدير السجف بشأنؾ؟
، نظر إلى الممرض ولـ يجبو!   تذكر كممات رفيقو، ال تساـو
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 -الفصل السابع -

 
 

مف التوقيؼ حّوؿ عمر القاسـ إلى سجف راـ اهلل الواقع عمى بعد أربعة شيور 
طرؼ المدينة الشمالي الغربي بانتظار المحاكمة. شعر ببرودة الجو مقارنة مع 
الرممة التي أمضي فييا أشير التوقيؼ، والتي ال تبعد عف البحر سوى كيمومترات 
عدة، ييبيا الدؼء في عز الشتاء، ومع ذلؾ فإف مناخيا ىو وسط بيف الساحؿ 
والداخؿ. أخذت نداوة البحر وبرودة الجباؿ وحرارة الصحراء، أما راـ اهلل وسجنيا 
فيما بعيداف عف التيارات البحرية وتأثيراتيا وال يصميا دؼء البادية أما سجنيا فيقع 
عمى ربوة " العمارة " مما زاد البرودة التي تتسمؿ إلى العظاـ، بردىا شبيو ببرد 

د دمشؽ في كوانيف، في حيف كانت مبلبسو الخريفية التي دخؿ الصحراء أو بر 
 فييا العممية ال ترد عنو برد السجف القاسي. 

مع قدـو آذار الذي يسمونو في راـ اهلل " أبو الزالزؿ واألمطار فيو سبع 
شتوات "  لكؿ واحدة طقسيا، السماء تومض فاغرة فاىا قادحة زنادىا، السحب 
تعربد في األفؽ الشبيو بوجو أصابو الجدري. توالت الرعود والبروؽ، في ىذا الوقت 
وقبيؿ الظير، تحركت السيارة التي ستنقمو إلى سجف راـ اهلل يـو الثاني مف آذار. 
المطر الياطؿ دافئ. شعر بكؿ ذلؾ عمى الرغـ مف العصابة السوداء الموضوعة 

نسكب فأخذ ىطوؿ عمى عينيو والوثاؽ المقيد لحركتو، يداه استقبمتا الماء الم
القطرات عمى الصفد المسور ليديو، ضربات شبيية بدقات القمب عند الفرح. تبمؿ 
شعر رأسو وىو متجو إلى السيارة. تمنى لو كانت يداه حرتيف لمسح شعر رأسو، 
ولو كانت عيناه ببل عصابة لشاىد المنظر الجميؿ لممطر. تصور كيؼ تنزؿ 
الحبة عمى الشارع وعمى الرصيؼ، فتحدث صوت تؾ خفيؼ وتترؾ أثرًا دائريًا، 

 يظؿ يتجدد طواؿ اليطوؿ. 
شيء واحد يسمعو بدقة الرعد. تخيؿ السماء وكمية الغيـو السابحة، وقع 
أقدامو عمى الطريؽ تنبئو بغزارة المطر والمدة التي قضتيا في اإلمطار. النقاط 

نزؿ النقاط تأخذ مجراىا في األرض وعمى جسده. صدره يتحوؿ إلى نبع ماء، ت
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عمى كتفيو، تتسمؿ مف كتفو األيمف وتواصؿ انحدارىا. ال أحد يستطيع منعيا مف 
مواصمة سيرىا. يده التي ستمعب دورًا ما في مصيرىا أو كتابة تاريخيا مقيدة. نقاط 
أخرى أكثر قوة تواصؿ اندفاعيا، تبدو أكثر حرأة، تأخذ طريقيا في المجرى ذاتو 

 الذي اختطتو القطرة األولى .
سمع صوت جندي يدعوه إلى رفع رجمو لمصعود، مديره تحسس جسـ 
السيارة، أمسؾ بيده اليمنى باب السيارة ووضع قدمو عمى درجة الصعود، تمسؾ 
جيدًا قبؿ أف يدفع جسده إلى األماـ واألعمى. الصوت يبلحؽ حركاتو ويرشده إلى 

بحركة العسكري ثـ  الطريؽ. يد مف خارج السيارة تدفعو وتطالبو بالجموس. شعر
دفعو لمباب ووضع قفؿ فيو. سمع أمرًا يدعو السائؽ إلى التحرؾ، ىدير المحرؾ 
يتعالى قبؿ أف تنطمؽ السيارة، صوت دراجة نارية ترافقيا تسبقيا تارة ثـ تتأخر 
عنيا. لـ يشعر بشيء آخر، لكنو يعرؼ أف نقؿ أي سجيف يتـ تحت إجراءات أمف 
مشددة، وفي مثؿ ىذه الحالة تكوف أماـ السيارة أو خمفيا سيارة شرطة عسكرية. 
في ىذه المرة لـ يتأكد مف مرافقة ىذه السيارة لمزنزانة التي ستنقمو. الشيء الوحيد 
المتيقف منو أف االنطبلؽ ال يتـ دوف حراسة مشددة. صوت الدراجة النارية والمغط 

نقوؿ إليو، لقج الذي حصؿ قبؿ تمقي األمر دليبلف عمى ذلؾ يجيؿ المكاف الم
خمف أف االتجاه الذي تسمكو شرقًا بانيًا افتراضو ىذا عمى الجية التي تدخؿ منيا 
الشمس إلى السيارة، وألنو توقع خضوعو لمحاكمة، ىذه ال يتـ إال في الضفة 

 الغربية .
وضع يده عمى خده، مازاؿ يذكر االحتياطات التي اتخذت لحظة دخولو 
العممية، اآلف تأكد أنيا غير كافية، وأنو والقيادة ينظروف إلى العمميات التي ال 
صدار بياف حوؿ ذلؾ. " أنت يا عمر  تعدو سوى تضحية بعدد مف العناصر وا 
لست أكثر مف بياف، صارعت الريح ومف يصارعيا خاسر، ألنو ال يممؾ القدرة ال 

 عمى ايقافيا وال عمى تيييجيا أكثر، تبحث عف إبرة سقطت في بحيرة طبريا. 
رجؿ ال يعرؼ الدىاء، يعيش عمى فطرتو، تكذب عميو القيادة ويستغؿ 
العناصر عواطفو النبيمة، أنت ياعمر ال تعرؼ في حياتؾ إال الصدؽ واإلخبلص 

 مع قيادة ىميا ترقيـ البيانات ". 
صباح العممية نظر غربًا حيث األردف يبدو كولد مؤدب، مياىو رقراقة، 
انخفض مستواىا إلى النصؼ حتى بات الوصوؿ إلى الضفة األخرى أمرًا سيبًل. 
خمفو تقبع مجموعة مف المدف والقرى التي بنى فييا تنظيمو. ىاجس العودة وبناء 
قواعد عسكرية في جباؿ الضفة الغربية ال يفارقو، قاؿ لو المحقؽ " شروط العودة 
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 نحف نحددىا، وكذلؾ جمع الشمؿ يتـ إف كاف لؾ أىؿ أو لتصفية أمبلكؾ وىذا
يتطمب تسميـ نفسؾ إلى سمطات األمف، تسميـ نفسؾ إلى أقرب مخفر تمر بو وأنت 

 رافع اليديف ". 
تجاىؿ عمر أقوالو، فصاح في وجيو مكررًا عبارة، ىؿ عرفت شروطنا لمعودة 

 ؟!
 !  أجابو عمر: لكنؾ ال تعرؼ شروطنا

 عنفو المحقؽ وقاؿ: اخرس أييا الحقير مف أنت ليكوف لؾ شروط؟ 
توقفت السيارة وتمقى األمر بالنزوؿ، لـ يمض وقت طويؿ ما بيف االنطبلؽ 
والوصوؿ، المسافة قريبة قد ال تتجاوز ثبلثيف كيمو مترًا، وحسب معرفتو ال يوجد 
سجف بيذا القرب واالتجاه إال سجف راـ اهلل. صدؽ ظنو إذ سمع ىذه العبارة مف 

 مة لئلطبلؽ .الحارس الذي يجمس خمؼ الباب ويمسؾ بيده بندقية ممق
نزؿ فشعر بالبرودة، توجو كما طمبوا إليو، فكوا العصابة عف عينيو، نظر فإذا 
بو فوؽ تمة، السجف أمامو، وغير بعيد عنو مدينة راـ اهلل وقراىا، ألقى نظرة، دفعوه 
إلى داخؿ السجف وىناؾ استمموا مبلبسو المدينة وسمموه لباس السجف، إلى الغرفة 
رقـ خمسة ُأدخؿ بانتظار محاكمتو. قريبًا مف السجف المحكمة العسكرية التي 

 ستحاكمو وتصدر قرارىا وحكميا. 
جاء في الئحة االتياـ الموجية ضده. إف " المخرب " عمر محمد محمود 

تسمؿ  7947قاسـ المكنى بأبي عباية والدتو فاطمة الشمبي تولد مدينة القدس عاـ 
وؿ مف عاـ ثمانية وستيف وتسعمائة ليمة الثامف والعشريف مف شير تشريف األ

وألؼ، اجتاز نير األردف ليتمركز قريبًا مف ىنا في الجباؿ والمغاور لبناء خبليا 
مسمحة، وقبميا دخؿ " ييوذا والسامرة " لمغرض ذاتو. اليـو المشار إليو اجتاز 
النير عمى رأس دورية مف ثمانية أشخاص تحمؿ أسمحة وذخيرة ومتفجرات، تابعة 
لمنظمة "  تتخريبية " يقودىا " ارىابيوف "، لو نشاط  في المجاليف السياسي 
والعسكري، يحمؿ إجازة جامعية، اشتبؾ مع دورية لجيش الدفاع اإلسرائيمي قرب 
قرية كفر مالؾ. لـ يسـ نفسو إال بعد أف نفذت ذخيرتو وجرح، ولدى التحقيؽ معو 

ة تدخؿ قيادات عمى رأس تبيف أنو عضو لجنة مركزية في منظمتو، ىذه أوؿ مر 
عمميات عسكرية، جاءه وزير الدفاع موشي دياف، الذي أمر بنقمو إلى المستشفى، 
واستدعاه مدير الشرطة حاييـ بارليؼ مد يده لمصافحتو، لكف " اإلرىابي " عمر 
رفض مصافحتو عممًا أنو قدـ لو جميع المغريات كاإلفراج ودفع جميع رواتبو 
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والسماح لو بالعودة إلى األردف أو اليجرة إلى أمريكا أو استمراره في التدريس 
ف األعماؿ  مقابؿ تصريحو بالقوؿ إف العمؿ الفدائي ال يجدي في تحرير فمسطيف وا 

 التي يقوموف بيا أعماؿ تخريبية. 
ىانة لبعض قادتيا،  إف ىذا الموقؼ بما يسببو مف تيديد ألمف إسرائيؿ، وا 

، لذا توصي المحكمة بالحكـ عميو بالسجف وعدـ تخميو عف األعماؿ التخريبية
المؤبد لتجاوز المادة سبعيف الخاصة باألمف في  " ييودا و السامرة "، كونيا 
منطقة غير مسموح دخوليا ... بحكـ القوانيف المرعية نطالب تجريـ المتيـ لكونو 

: 
 يعمؿ في منظمة تخريبية غير مصرح ليا. -
 التسمؿ دوف إذف مف السمطات العسكرية لبناء تنظيـ معاد. -
حمؿ سبلح وذخيرة غير مرخصة وتيديد األمف واالشتباؾ مع دورية مما  -

 أدى إلى قتؿ جندي وجرح أربعة .
ىانتو لبعض قادة إسرائيؿ، واستمراره العمؿ في منظمتو  - عدـ إظيار ندمو وا 

 التخريبية .
اجتمعت كميا إف أي واحدة مف األربع يحكـ بسببيا حكمًا مؤبدًا، فكيؼ إذا 

 في شخص يصرح عبلنية بأنو دخؿ يقاتؿ ويبني خبليا إرىابية. 
بعد قراءة الئحة االّتياـ وقبؿ صدور الحكـ، سئؿ إف كاف يطمب الرأفة مف 

 المحكمة، 
أجابيـ: أطمب الرحمة ممف احتموا بيتي وأرضي، مف محكمة تجرمني ألنني 
عائد إلى مدينتي القدس! ... مف حقي حمؿ السبلح، شرائع األمـ المتحدة لـ 
تعترؼ باالحتبلؿ وتطالبكـ باالنسحاب. إذا كاف العالـ ينظر إليكـ عمى ىذا 

 األساس، فكيؼ تطمبوف مني أف أقر بما تفعموف !
تدخؿ القاضي وطمب إليو أف يسكت، فالمحكمة درست القضية وأجمت 

فادة الشيود ومرافعة ال نيابة و مرافعة إصدار الحكـ ثبلث جمسات، سمعت أقوالو وا 
 المحامية وىي ليست بحاجة إلى محاضرة. 

طمبت المحامية فميسيا النغر اإلذف بالكبلـ، كما طمبت الرأفة بموكميا. أجاب  
 القاضي بصمؼ :

إذا كاف موكمؾ غير معترؼ بصبلحية المحكمة، وغير مقر بذنبو وال  -
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يطمب الشفقة، فأي كبلـ تقولينو غير معترؼ بو مف وجية نظره. أنت أيتيا الزميمة 
تدافعيف عف مجـر خارج عف القانوف، يحمؿ لواء إفناء دولة إسرائيؿ، ويستطيع 
عمؿ الكثير ضدنا مف موقعو القيادي وفكره المادي الجدلي وقدرتو عمى اإلقناع. 

 ليعترؼ أنو مذنب وأنا أعيد محاكمتو. 
تـ ذلؾ أجابت بجرأة: أنت تكرر وجية نظره، ىؿ تأخذوف بيا.. إذا فعم

 سأوقؼ دفاعي. 
 أنِت تتبلعبيف باأللفاظ ... إف كاف لديؾ ما تقولينو فنحف آذاف صاغية.  -
أنا أرى بأف موكمي لـ يفعؿ شيئًا يستحؽ عميو العقاب، بيتو في القدس،  -

أىمو مازالوا يعيشوف فيو، وكما خرج يحؽ لو العودة بالطريقة التي تراىا مناسبة 
 ودوف العودة لمسمطات العسكرية. 

ولكنو لـ يدخؿ وىو يحمؿ ورود و أكاليؿ السبلـ، حمؿ سبلحًا بقصد قتؿ  -
   شعبنا، إنو قاتؿ قتؿ جنديًا وجرح أربعة 

ماذا تتوقع مف قيادي مثمو، ىؿ يقوؿ، بارؾ اهلل لكـ في بيتي وأرضي. إذا  -
لية كاف مجمس األمف لـ يعطكـ ىذا الحؽ، فكيؼ سيمنحكـ إياه، إف المواثيؽ الدو 

تكفؿ لموكمي العودة إلى بيتو، عممًا أف شروط العودة وكيفيتيا مرتبطاف بقرار منو  
 وبالوجود الفعمي عمى األرض .

أيتيا المحامية أنِت مواطنة ييودية صالحة، ذات سمعة جيدة، تدافعيف عف  -
المظموميف وليس " المخربيف " كبلمؾ ىذا يضر بالمصمحة العامة لمدولة، فيؿ 

 ىذا ىو رأيؾ أـ رأيو ؟
 أحتج عمى صيغة السؤاؿ فأنا لست في محضر استجواب .

دؽ القاضي بيده عمى الطاولة ثـ رفع الجمسة ساعة كاممة لمتداوؿ والنطؽ 
بالحكـ. ترؾ بعض الحضور القاعة ودخموا إلى غرفة  داخمية، صاروا قريبيف مف 

ألنباء، سألوه عمر القاسـ، حيث تقدـ منو بعض الصحافييف ومراسمي وكاالت ا
 عف رأيو في المحاكمة وتصوره لمحكـ الذي سيصدر بحقو. 

ـَ المحاكمة  - الحكـ معروؼ، إنو السجف المؤبد، فإذا كاف ىذا ىو الحكـ فِم
؟! أنتـ تعرفوف الجواب، اليدؼ ليس أف ندافع عف أنفسنا أو إظيار الحؽ بؿ 
الظيور أمامكـ وأماـ دولكـ بأنيا الدولة الديمقراطية التي تقدس الحرية وتسمح ال 

 عدائيا بأف يدافعوا عف أنفسيـ ويوكموا المحاميف ليذا الغرض .
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تتالت عميو األسئمة بمغات مختمفة، فكاف يجيب حسب لغة السؤاؿ باإلنجميزية 
أو الفرنسية أو العبرية وأحيانًا بالعربية، رد عمى أسئمتيـ كافة، وطمب إلى أحد 

عف المعاممة السيئة داخؿ السجف وأساليب التعذيب المراسميف األجانب أف يكتب 
 في الصرفند وغيرىا .

عاد القاضي بعد ساعة ليعمف حكمو الوجاىي بالسجف المؤبد مع األشغاؿ 
 الشاقة، حكمًا وجاىيًا يعمؿ بو ويطبؽ اعتبارًا مف تاريخ صدروه .

دخؿ ثبلثة جنود سحبوه وشدوا وثاقو، بينما عدسات المصوريف تبلحقو وىو  
يرفع إصبعيو. رموه في السيارة الزنزانة بانتظار إعادتو إلى السجف.. بعد أياـ يكمؿ 
شيره الثاني في معتقؿ راـ اهلل. بعد صدور الحكـ برزت تساؤالت حوؿ بقائو في 
ىذا المعتقؿ أو نقمو إلى سجف آخر، أبمغو السجناء الذيف معو في الغرفة، بأنو 

لذيف تصدر بحقيـ أحكاـ طويمة، ألف سحف سيرحؿ إلى سجف آخر، فيذه حاؿ ا
 راـ اهلل مخصص لمتوقيؼ واألحكاـ الخفيفة التي ال تتعدى عاميف. 

عاد عمر إلى الغرفة خمسة التي كاف بيا قبؿ ذىابو لممحاكمة، أبمغ رفاقو 
بالحكـ الذي صدر بحقو، بمغت كؿ غرفة التي بجانبيا، خمسة مياجع ىي غرؼ 
السجف، عمـ معتقموىا بتفاصيؿ المحاكمة. دفاع المحامية وقولو في عدـ صبلحية 
المحكمة لمحاكمتو، أثاروا حماسًا وىياجًا لدى الموقوفيف. أدى إلى قطع الكيرباء 

 طواؿ الميؿ، ومع ذلؾ استمرت حالة مف الييجاف حتى الصباح اليـو التالي .
ارة في الصباح فتحت كوة الباب، صاح العسكري " عمر محمود القاسـ اإلد 

تطمبؾ جيز نفسؾ " عرؼ الجميع بأنو سينتقؿ. تمنوا أف يعيدوه إلى سجف " فتح " 
في الرممة أو أي سجف آخر عدا عسقبلف، الذي افتتحوه قبؿ شيريف لسمعتو 
السيئة جدًا. لو نظاـ خاص بمقتضاه يصير السجيف عبدًا، ال ينطؽ سوى كممة " 

 أدوناي" سيدي، التي يخاطب بيا حتى أصغر عسكري ىناؾ.
السيارة الزنزانة جاىزة لمتحرؾ بعد تسميمو مبلبس السجف واستبلمو لمبلبسو 
المدنية. اقتيد إلييا دوف عصابة عمى عينيو. لحظات االنتقاؿ خارج المعتقؿ 
 تساوي فرح أحمى وأجمؿ مغامرة! كيؼ ال وىو يكتشؼ أف الكرة األرضية مازالت

 تدور ومازاؿ فوقيا بشر! 
تتغير، تمؾ ىي قرى راـ اهلل ترتدي ثوبيا الرائع، الشوارع، وأف الدنيا لـ 

البيوت، الناس، " يا إليي كؿ شيء عمى حالو! بؿ تبدو أكثر نضارة وكأنيا قد 
غسمت لمتو! ىؿ ليذه المحظة ثمف ؟" في ىذه المحظات المعدودة شعر بنشوة 
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الحرية، نشوة اإلفراج عف السجيف، ىذه النشوة التي أخذت تتبلشى مع دفع الجنود 
غبلؽ الباب الخمفي وقفمو. اآلف عاد  لو، ينطفئ بريقيا عند صعوده إلى السيارة وا 
إليو الشعور بالقير، فتذكر لحظة الحياة التي مرت بو. وازف بينيما وأدرؾ أف 
ىناؾ بقية قميمة قادرة عمى فعؿ الكثير، ابتسـ ورفع رأسو عاليًا، رأى السماء مسّورة 

مدورًا مصبوغًا باالصفرار، وببقع أرجوانية كوجو حبيبتو، تطّؿ بموف أحمر ووجيًا 
مف الشرؽ وترسـ قوسًا، يمتد عمى طوؿ أفؽ الجيات الثبلث األخرى. تطمع وروّد 
حمٌر مف الشرؽ وتمتد شمااًل ثـ جنوبًا وغربًا، لتشكؿ باقة دائرية ال أحد يدرؾ 
كبرىا. افتر فمو عندما تصّور أنيا إكميؿ عروسو التي لـ تبارح عيناىا وجيو طواؿ 
مدة المحاكمة. عبمة منذ اآلف ىي عروسو، رفعت يدىا وشبكت كفييا عبلمة 
اتحادىما الروحي. منذ ىذه المحظة سيزورىا ويقبميا، وعندما تفيؽ ستقبض يداىا 
عمى بقية الحـ، ستضمو إلى صدرىا وتقبؿ أنفاسو التي ال تبارحيا. نظر إلى 

فرآىا مطرًا ييطؿ دموعًا قرمزية، إنيا دموع أمو التي  الوراء إف كانت مكانيا،
 ركضت إليو صاحت بأعمى صوتيا :

 )ال تخاؼ يّما (، اهلل أكبر، اهلل معؾ ياحبيبي . -
عيناىا الماطرتاف بممتا خضرة وسيوؿ وجنتييا، تسممت القطرات إلى عتمة 
جسدىا، فاختمطت بمبلبسيا، تمنى أف يصرخ " سامحيني يّما " أف يتوقؼ الزمف 

 وتمتصؽ روحو بيا، أحس بأف رأسو قد ثقؿ وأف دموعو ستخونو فأشاح بوجيو .
 والده الذي ابتسـ ابتسامة ال تقير، رفع قبضة يده ولوح لولده وصاح: 
 السجف لمرجاؿ، ارفع رأسؾ عاليًا يا ولدي ! -

ىذه الكممات الجياشة لـ تفارؽ مسامعو، بقيت زاده في الميالي الحالكة، 
 ت نديو ترطب روحو. وظم

الغيـو الكثيفة تغطي الفضاء ... اختفت صورة السماء العميقة وبدت واطئة 
تمتصؽ بالطبيعة، ضغطت عمى صدره. المطر ينيمر خصبًا كأنو امرأة، ينسكب 
حبااًل غزيرة كجدائؿ عبمة. مازالت أذناه تنقبلف صدى أصواتو، ووقائع احتفالو 

 األنثوي. 
مف الشماؿ لمعت عينا وصاؿ فاختمطتا بالبروؽ، مشيتيا الدمشقية المتأنية 
وكمماتيا المقتضبة المؤثرة، تخمصت مف رياح قاسيوف، احتضف األفؽ شعرىا، 
برزت أنوثتيا وىي تفتح قميصيا لمريح، نيداىا يندفعاف ويتوحداف مع عصير 
األشجار وثمارىا، يصيراف خمرة، صدر كالممعب تيتـ عميو الفراشات تطير 
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مة، تشرب مف النبع، تدب النشوة في جسدىا، تمتزج الخمرة بدميا، عيناىا بالظم
العميقتاف تستظبلف بأشجار الجوز الحور تشعاف النور، فتسبح الورود والزنابؽ  
بجماليا، شفتاىا نديتاف عمى الرغـ مف الشمس المحرقة البلىثة وراء نقطة ماء، 
حركت يدىا، جددت اليواء وزفرت زفرات متواصمة وىي تسفح الدمع الغزير، إنو 
أماميا وىاىي تقؼ كالصنـ تتأممو، تتذكر ما قالتو في آخر زيارة لؤلردف، تردده 
وكميا حسرة، ىذا مصيره يقع في السياج، غيره يتفرج، لـ يسمع كبلميا يـو 

 عرضت عميو الزواج، وأخبرتو بأف جسدىا قادر عمى إطفاء لييب ثورتو. 
الطفؿ ولـ يعد يسمع نصائحؾ، مميوفًا يرتد إليؾ، " آه يا إلية الحب، كبر 

مشتاقًا لحنانؾ، وما أحوجو اآلف إليؾ، إلى صدرؾ، مازاؿ طفبًل ومازاؿ جسدؾ 
 يزقزؽ لمذكرى .

دعيني لثواف معؾ، أمارس الرياضة لعبتي المفضمة، وأنا أسمع أغنية 
تطيرني وتعيدني إلى عالـ ىجرتو، عالـ ينبض بالحياة، ىيا إلى حياة الجامعة 
والعشؽ وبردى والحور المغناج الذي تمبي حركاتو الراقصة تغريد الببلبؿ، يتمايؿ 

 طربًا كمما كنت معي !
آه أيتيا الحورة، يانبع بردى، ياُقبمة مازاؿ مذاقيا رائعًا! صوتؾ الرناف يزفني 
 لمحياة، يزؼ لذاكرتي ما قمتو عف مستقبمنا، لنتمتع بالحياة فالنضاؿ كشرب سيجارة
بموى ال يستطيع المرء الفكاؾ منو، معؾ حقؾ أيتيا المغردة في نخيؿ أبي رمانة 

 الذي كتب اهلل عميو أف ال يثمر .
مع الذاكرة الداكنة يرشح الماضي، الذي يقذؼ بجمو! آه ما أجممؾ وأنت 
تقوليف بأف لمشيوة ثبلثة أوجو، رعبيا وظبلميتيا ونشوتيا. أضيؼ إلييا بعدًا جديدًا 
ذكراىا! الماضي بيننا، يفرقنا، يجمعنا، الحناف الذي في صدرؾ دعيو يسافر 

 جنوبًا، عمو يصطدـ بجدار السجف، يتسمقو ويصمني ؟!" 
ظؿ المشيد ممتصقًا بذاكرتو وبقي غارقًا في األحبلـ، يفكر بيا ويستعيد 
 بعض كمماتيا " المرأة تجعؿ الرجؿ يعود إلى وطنو، فإذا كانت بعيدة فكيؼ يعود؟

 يؼ يشعرىا بحنانيا و أنوثتيا ؟"وك
تحركت نسمات حركت ما أماميا، شعر الناس بالبرد، الشوارع مزدحمة 
بالمارة، منيـ الذاىبوف إلى أعماليـ اليومية، وآخروف جاؤوا لحضور محاكمة عمر 

 القاسـ وسماع دفاعو .
 كـ تشبييف ياراـ اهلل دمشؽ! تمؾ األبنية أال تشبو حي القنوات ؟ -
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وذاؾ الشارع أال يشبو شارع النصر؟ وتمؾ القيوة أليست أخت قيوة الحجاز؟ 
 وذاؾ الوجو أال يشبو وجو وصاؿ ؟

رف صوتيا في أذنو، حركت فنجانو وقمبتو عمى فمو ثـ إعادتو كما كاف فوؽ 
صحنو لتقرأ بختو، جاءت نبوءتيا التي طاردتو: " إذا لـ تتزوجني، ستبقى طواؿ 

 ". يضمؾ  حياتؾ ببل زوجة و ببل حضف
عندما أغمؽ الشرطي باب السيارة، رفع عمر رأسو ليجد ذاتو وحيدًا موثؽ 
اليديف معصوب العينيف جالسًا عمى كرسي طويؿ مف الخشب. اتجيت السيارة 
غربًا، تخمصت مف التمة ثـ مف راـ اهلل، السيارة بطيئة وأغمب الظف أنيا ستصؿ 
الرممة بعد ساعة أو أكثر بقميؿ. استطاع أف يتخمص مف العصابة، برفعيا قميبًل 
عف عينو اليمنى. عاد يتأمؿ صورة اهلل في البساتيف، فتنقمو أفكاره إلى معالـ 

 وعوالـ منسية .
توقفت السيارة وصعد الشرطي يتفحص الغطاء الذي عمى العينيف، شده جيدًا 

 .وحذره عدـ محاولة رفعو ثانية، لطمو عمى وجيو وشتمو ونعتو بأوسخ األلقاب 
انقطعت المناظر، تخيميا وتخيؿ الطريؽ والسماء، لو لـ يكف معصوبًا لعرؼ 
كؿ المنطقة وتمتع بالمناظر الرائعة، لكنو ظؿ يتمتع بذلؾ عمى الرغـ مف الغطاء 
األسود السميؾ، إنو اآلف يرى بكؿ حواسو. يشعر باألشجار مف زقزقة عصافيرىا، 
والتبلؿ والمرتفعات نتيجة تعرج الطريؽ، ال أحد منعو مف رسـ أشجار الحمضيات 
وىي تموح بأوراقيا العريضة، ترد عمى تحية نسيمات البحر. أنفة ازدادت حاسة 

 شمو، يشـ كؿ شيء التراب واألزاىير واألشجار. 
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 -الفصل الثامن  -

 
 

خرجا مف المحاضرة الساعة الحادية عشرة إلى حديقة الجامعة حيث الورود 
تيا، بينما ورود أخرى تتنفس عطرىا لتضمو إلى البرعـ، البكر التي نشرت رائح

بقاء الباب مرتجًا. دارا دورتيف. كانت فرصة نضرة مرتدية  فقررت حجب أريجيا وا 
 ثيابًا صيفية، فبدت كالزنابؽ خبلبة وجذاية. داعبيا بقولو: 

   فيؾ مف الرقة والدماثة ما يجعمؾ أميرة الربيع  -
 أشكرؾ ليذا المديح، التنسى دعوتي لمغداء في بيتنا . -
اتركي ىذا لمرة أخرى، ىيا نمضي يومنا بيف أحضاف الطبيعة، لعؿ أحد  -

  طيورىا يقمدؾ تاجو، أو يرمي بريشة ممونة إكرامًا لؾ 
 أمعجب بي إلى ىذا الحد ؟ -
سامحؾ اهلل أال تعرفيف ذلؾ أيتيا األميرة؟ أقميؿ عمّي أف أكوف معجبًا بأرؽ  -

 ثة وأنوثة !فتاة كميا دما
 نظر إلييا وقرأ المرح في عينييا فأضاؼ: وأكثر البنات شغبًا !

قرصتو بذراعو، وىي تردد بعض الكممات ...ابتسمت ونظرت إلى األفؽ 
 تتأمؿ السماء الصافية والطيور المغردة التي تطير مف فنف إلى آخر. قاؿ :

 لـ تردي عمى دعوتي آراؾ تشدينني تجاه الباب الخارجي!  -
اقتربا كثيرًا مف " كافتيريا" الجامعة، خبلىا وتنازال كوبيف مف الشاي، كانت 
مزدحمة فمـ يستطع التحدث، صخب الطمبة وزاحيـ وضحكاتيـ مؤل الصالة، 
بطرؼ عينيو أعطاىا إشارة، لبت طمبو وخرجا إلى الشارع وىما يضحكاف. أوقؼ 

لى دوار ساحة األموييف، تكسي، انطمؽ بيما إلى الجمارؾ ومف ىناؾ اتجو يمينًا إ
توقؼ قميبًل عند الدوار، إذ امتدت يد الشرطي ليفسح المجاؿ لمسيارات الذاىبة إلى 
شارع بيروت. غير الشرطي اإلشارة فتابع السائؽ سيره إلى الربوة. سأليما عف 
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 المكاف الذي يقصدانو، فطمب منو أف يتوقؼ عند أوؿ مقصؼ يصادفيما .
نزال وقطعا الشارع إلى المكاف الذي سيجمساف فيو، اختاروا طاولة تشرؼ 
عمى التبلؿ وصّؼ األشجار التي تعانؽ الضفة اليمنى لبردى بعد دقائؽ جاء 

 النادؿ ومعو قائمة بالمأكوالت، وضعيا أماميما :
  ال حاجة ليا، جئنا لتناوؿ الشواء، سمعت أنكـ تجيدونو  - 
 ستجد مايسرؾ، ىؿ تطمب أي مشروب؟  -
وصاؿ فأشارت بيدىا بالنفي. انسحب الخادـ وتركيما يتمتعاف  نظر إلى 

بالحديث ومنظر الطبيعة األخاذة، الوادي يحمؿ عمى كتفيو مرتفعات تجعمو يبدو 
منخفضًا، إنو وسط بيف تميف، خمؼ كؿ منيما مجموعة تبلؿ متصمة، األشجار 
تتمايؿ وتتعانؽ الرتفاعيا وألقؿ نسمة ىواء فتجدد ىواء المنخفض الذي يتمتع 
بمناخ جيد في أوائؿ نيساف إذ يعتبر الوادي مجرى لميواء المنعش أكثر منو منطقة 
حارة، المرتفعات المجاورة  مف الرقة بحيث يسبح ىواءىا فيو، تبدو وكأنيا انكسار 
حدث منذ آالؼ السنيف، خّمؼ منطقة ضغط تستقدـ الرياح التي تنحني تواضعًا 

 ليواء مف جانبيو وخمفو. وىي عمى اندفاعيا، فيأتيو ا
بدت وصاؿ أنيقة وجذابة بثوبيا الزىري وشفتييا القرمزيتيف، وباكورة النيوض 
الذي يشيده صدرىا، نظر إلى عينييا المشعتيف، فتاىت أمواج عينيو واختمطت في 
بحر عينييا، بحر مف األلفة والمرح والمحبة. قرب كرسيو منيا وضع يدًا عمى 
كتفيا وداعبت األخرى نيايات شعرىا برقة وىدوء، ثـ أنزليا لتحتضف يدىا، سرت 
الرغبة وحشًا في جسدىا، نظرت حوليا ثـ غيرت كرسييا فصارت بمواجيتو، قالت 

 بيمس: 
  أخجؿ  -

أنيى الخدـ إحضار الصحوف والشواء . تناوؿ بعض المقببلت وىو يتأمميا، 
ذاتو، كانت مرحة حثيا عمى األكؿ، ناوليا قطعة لحـ وأخرى، وفعمت الشيء 

لدرجة أنيا فقدت السيطرة عمى كمماتيا، حدقت بعينيو، شعرت بالنعاس. ىدأت 
تقاسيميا الثائرة، روادىا شعور غريب ال تعرؼ مف أيف جاءىا، بدأت تتخيؿ 
ماضيو البعيد، انتفضت وبدت قمقة، تخمصت مف ىذا الياجس بمراقبتيا لمطبيعة، 

 لكف ىذا اإلحساس عاد إلييا مجددًا ،
 سألتو :

   ألـ تمفت انتباىؾ فتاة غيري َ  -
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 ربما لفُت انتباىيف، مابؾ أراؾ قد غيرت الموضوع  -
ظير عمييا االنزعاج، أغمضت عينييا، حاولت التقميؿ مف وقع كمماتو 

 والسيطرة عمى مشاعرىا، لكنيا لـ تقدر، فطمبت أف يحدثيا عنيف .
نظيـ والدارسة، أيتيا عف أي شيء أحدثؾ؟ عرفت فتيات مف خبلؿ الت -

  المجنونة صدقيني أنت التي دؽ ليا قمبي، أنت الحب األوؿ يا وصاؿ 
 لو شعرت بأنؾ تخدعني سيكوف ىذا حدًا فاصبًل بيننا . -

ارتاحت يدىا التي لوحت بيا وىي ترتجؼ، ولـ تعد تقضـ أظافرىا بحركة 
راعشة، نظرت إلى أصابعيا ووضعت كفيا عمى الطاولة فتناغمت حركاتيا مع 
عودتيا إلى طبيعتيا المرحة.. صحيح أف الخوؼ مؤل قمبيا، وأنو ربما كذب، لكنيا 
كذبة بيضاء، ماذا لو قاؿ ليا عرفت الكثيرات وبدأ يعددىف، لكانت صراحتو الحد 
الفاصؿ، مع أنيا تصرح بأف الماضي اليعنييا. ما بيا ترتد إلى العشائرية وىي 

 الجنوف ؟ أبنو أفضؿ حي في دمشؽ؟ ىؿ ىو
نسيت أفكارىا السوداء، وتخمصت مف عصبيتيا التي جاءتيا في غير محميا، 
حيف أيقنت أنو رجؿ .... تسع فتيات في القسـ يتحدثف عنو، كؿ واحدة تطمب 
وده، دعونو لمرافقتيف، قدمف عروضًا مغرية ليدّرسيف، لكنو لـ يكب دعوة واحدة، 
وىذا مازاد في إعجابيا. نظر إلى عينييا الثائرتيف، فتاة قمبو في سمائيا، وضاعت 
نبضاتو بيف الغمامات البيض التي اكسبت شاطئ عينييا ذلؾ التألؽ. أما ىي 
فكانت تُنقؿ بصرىا بيف وجو عمر والمناظر الخبلبة، فاستيواىا الحوار الذي يغذ 
سيره إلى األعمى. تاىت في عمؽ االخضرار والزرقة مابيف عينيو والطبيعة 

طيور التي تحـو فييما مرحة، اقتربت مف زجاج النافذة لتتأمؿ االنحدار وأسراب ال
الذي احتضف دفتي بردى، وترفع بصرىا قميبًل قميبًل ليتعانؽ مع رؤوس األشجار 
التي ترقص طربًا، تاىت في بحر الجماؿ، فتناغمت كممات الحب مع رقرقة المياه 

 وغنائيا وىشاشة الصخور التي فتّتيا الطبيعة. 
الطبيعة في الخارج بيية وجميمة، العصافير تحط عمى الغصوف ثـ تطير 
مغردة فاردة أجنحتيا، تغادر جماعات مزقزقة كأنيا في عرس أمير، فتحت النافذة 
فدخمت النسمة حنونة وادعة نشرت عبؽ الربوة الندي والروائح الذكية. نير بردى 

 تكاد تكوف صافية . الذي استجمع مياىو صار أكثر تدفقًا وجريانًا، مياىو
الربوة التي تبدؿ ثيابيا حسب الفصوؿ واألوقات بدت بيية لكؿ فصؿ ثوب 
جديد ولوف، األنوار المنسكبة عمى جسدىا تتراقص، تتكسر األشعة فوؽ الزبد 
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والصخور، فتيرب عبر الدروب الممتوية التي تضـ إلى صدرىا األشجار، أعبلىا 
الحور ذو األوراؽ الراقصة والمتبلعبة مع النسمة ثـ الجوز الذي يبدو أكثر خشونة 
ورصانة، أما الصفصاؼ الغض فينحني ويتمايؿ كغجرية أمضت خياتيا تبحث 
عف رزقيا بنفسيا وبيز جسدىا، تذكر أنو قبميا قبؿ يوميف عند شجرة جوز عالية، 
ونقش اسمييما عمى جذعيا، ساعة كاممة وىو يتفنف بكتابة اسميا، يوميا شعر 

 يب فبثيا أفراحو، قاؿ: بمرح غر 
أشعر أف القبمة بغفمة عف الناس وبمباركة الطبيعة شيية ولذيذة إلى درجة  -

 أف حبلوتيا ونداوتيا تغذيني بدؼء وشعور عاـر بالحب والحناف .
قرعت الطاولة بإصبعيا وقدمت لو الطعاـ بشوكتيا، ابتسـ وطمب المزيد، 

 وعندما شعر أف عميو أف يفعؿ مثميا قرب كرسيو بحيث صارا متبلصقيف .
 ابتعد، أنفاسؾ تحرقني، ىذا مكاف عاـ . -

 لـ يذعف لحديثيا وربما لـ يسمعو، تغزؿ بيا فقاؿ:
 !   أنِت جذابة  -
 وكيؼ تسافر دوني ! -
 أنِت في قمبي حتى ولو كنت بعيدًا عنِؾ آالؼ األمياؿ . -

ا في حضرة باف حرجيا فعاد إلى مكانو، شعر أف التقابؿ يجعؿ كؿ منيم
 اآلخر .

عيناه البراقتاف تتممساف مواطف الجماؿ والرقة واألنوثة، يراقب مضغيا 
لمطعاـ، تعبيرات وجييا، ابتسامتيا ونظراتيا، شعرىا الذي انحنى وتطاير مع 
النسمة، يستحـ بندى الغيـو ورذاذ الماء المتطاير مف بردى، شعرىا منطاد فبقدر 
سروره الرتفاعو يخاؼ اختفاءه، الشعر يتمايؿ ويتطاير عمى أنغاـ أغاني فيروز، 
تصّور أف الرحباني ربما استميـ بعض ألحانو وىو يراقب شعر محبوبتو الذي طيره 

 ريح الموج .
بأطراؼ أصابعيا تجمعو لتعيده إلى سيرتو األولى، لكف الريح لـ تبارحو 

ىنو أفكار كخيمة بدوي واقعتيا العواصؼ. أذىمتو فوضويتو وتمرده، دارت في ذ
حوؿ العبلقة بيف الِشعر والَشعر وكيؼ تمحف القصيدة عمى أوتاره ... شعرىا 
المعانؽ لؤلفؽ ىو ما أشعؿ خيالو، جعمو يشكؿ لوحة سريالية، فيييـ في عالـ 

 روحي قمما يأتيو :
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 بماذا تفكر ياحبيبي ؟ -
 بشعرؾ والمحف الجميؿ . -

 مدت أطراؼ أنامميا ضمتو ثـ قالت :
 وما عبلقتيما ؟ -
 عندما تمشطيف شعرؾ ماذا تغنيف ؟ -
 لقد ذىبت أفكارؾ بعيدًا . -
 دعيني أحمؽ، لقد أوحى بصور جميمة، بقصيدة، ىؿ نسمعيا ؟ -

ابتسمت وىي ال تصدؽ أذنييا، نظرت إلى عينيو ولـ تقؿ شيئًا، أصابتيا 
 ىيا حالة وجد لـ تشعر بيا قبؿ اآلف. أمالت رأسيا وأراحتو عمى كفيا وقالت: 

" تولد القصيدة وتطمؽ ساقييا الريح، بعد أف تمشطي شعرؾ تصؿ بثواف إلى 
 الشمس .

 تمثميا 
 تردىا مسرورة 

 تكحؿ مقمتييا مف نيايات شعرؾ الخصب، قبؿ أف تقوؿ كممة !" 
 صفقت بقوة وكأنيما جالساف وحدىما، حدقت بو وقالت: 

 إنو شيء رائع، لكف ىؿ ىذا شعر ؟! -
 سمو ما شئت فأنا لست شاعرًا بؿ محبًا ! -

في ىذا الوقت أراد أف يعبر عف صورة شعرىا والريح، أف يقوؿ بأف الريح 
تغزؿ مف األغصاف أجمؿ األلحاف، ومف شعرىا أحمى األوتار، لكنو سكت، 

 تطمعت إليو وقالت :
 ما بعد ؟ -
سأحتفظ بذاكرتي وبقمبي بباقي الصور، ىؿ تريديف سمبي حتى آخر ما  -

 مف صور لؤلفؽ المرسـو أمامي ؟ احتفظ بو
ىدأت النسمة، فعاد شعرىا يرسـ اكتماؿ صورة وجييا وجماؿ عينييا، نظر 
إلييما، أبحر، تاىت المراكب، النشوى تمبستو، ما بو ىذا اليـو يصرح بكؿ ما في 
قمبو. كـ قعد معيا!  وكـ مشّيا! وكـ ابتسمت لو وغازلتو! ما الذي جعمو يمد يده 
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يداعبيا ويسمعيا أحمى الكبلـ ويييـ بشعرىا! يتأمؿ مواطف إغرائيا، حتى ىي 
 وجدتو غريبًا، لـ تستطع السكوت فعبرت عف ذلؾ .

أنت رائع يا عمر! صدقني إف في عينيؾ مف الحب ما يكفي لبنات  -
الجامعة، إياؾ أف تيبو لغيري، أغار منؾ وعميؾ! احفظ ىذه الجممة وال تدعني 

 أندـ عمى حبؾ يومًا. 
 ستظؿ ذكرى ىذا اليـو لسنوات، أنا سعيد فأنت شمسي وأفقي وكؿ دنياي! -

بعد سنوات ذكرتو بقعدة الربوة وبكؿ األماكف التي ذىبا إلييا معًا، ذكرتو 
بالحب واإلخبلص. لبست عقد الفضة الذي أىداه إياه زينت رقبتيا، ونظرت في 
المرآة، مازالت تحتفظ بالفستاف الذي  امتدحو. نبشت ماضييا عندما جاء يخطبيا 
تاجر مف " الحريقة " جمست في غرفتيا خمسة أياـ كاممة ال تأكؿ وال تشرب، تقرأ 
رسائمو، وتعيد كمماتو. جاء يخطبيا يـو عممت بأسره، لبست فستانًا أسود، بكت 
كما لـ تبؾ مف قبؿ ومف بعد، فسالت مياه بردى رقراقة، وغطت الغيـو السماء، 

ت ريح عاصفة، الجو الرمادي أعطاىا حزنًا فوؽ أحزانيا، تجمعت وتفرقت، ثـ ىب
لـ تسمع كممة واحدة مف كبلـ أميا، وضعت إصبعيا في أذنييا، ودموعيا تغذي 

 ذاؾ النير غير البعيد عف بيتيا .
 ألحت أميا فأجابتيا والتحدي ظاىر عمى مبلمحيا :

دعيني أبؾ سنة كاممة ثـ أسأليني مابؾ، لقد فقدت أغمى إنساف في  -
الدنيا.. إنو عمر القاسـ تمؾ السنديانة التي نبتت بعيدًا ... أال تذكرينو، إنو مف 
دأب عمى مناداتؾ في األياـ األخيرة بكممات شفافة رقيقة، ألـ تسمعيو يناديؾ " 

 ماما " .
يا بنتي، فكري، أنت غمطانة ىؿ ىو أخوؾ أـ عمؾ أـ خالؾ حتى تمبسي  -

 جيراف ؟ثياب الحداد، ماذا نقوؿ لم
ىذا شأني ومنذ اآلف لف أكمـ أحد وأرجوؾ أف تنسي ىذا الموضوع،  -

 اتركيني، المصيبة كبيرة !
 أنِت مجنونة، تضربي أنِت وعمرؾ . -
 أنت تيرب يا عمر، ما أتعس أفكارؾ ! -
 سامحؾ اهلل، إياؾ أف تنقمي عمّي ! -

سأؿ نفسو، ماذا حدث لو تزوجنا، أأنت قادرة عمى تخميصي مف السياسة، 
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إنيا في دمي ؟! وىؿ أنِت قادرة عمى السير بتاريخ العرب قدمًا إلى األماـ؟ كيؼ 
أوفر القرش  عمى القرش لشراء بيت؟ وكيؼ سأحني ىامتي لمعممي وأطيعو ببل 
حدود؟ أقبؿ العطاء، أنِت تطمقيف عميو أسمًا آخر وأنا أسميو الرشوة، ومف ىذه 

نخرج نتفسح وتقوليف لرفيقاتؾ، كـ مف المبالغ وتمؾ أحضر لؾ غداء وعشاء و 
المبالغ وفرت واشتركت في جمعيات! بعد سنة أو سنوات تقترحيف أف نضع 
القرشيف مع تاجر ليتضاعؼ المبمغ وبعدىا تبحثيف عف شقة وأوقع الكمبياليات، 
تكتبيف البيت باسمؾ وتدعيف صديقاتؾ، وتقدمينني عمى أنني المغفؿ الذي كتب 
لؾ كؿ ما يممؾ! بعد ىذا ماذا بقي مف الحب يا أبنة الرغوة! كنت ستقبضيف عمّي 

 كما تقبض الشرطة عمى لص .
 فتح عمر عينيو فوجد نفسو مازاؿ مقيدًا والسيارة الزنزانة لـ تصؿ بعد. 
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 -الفصل التاسع  -

 
 

لـ يكف عمر يفكر بامرأة يومًا، كاف مف النوع الذي رمى شبابو خمؼ ظيره، 
مديدة، يقتص مف الماضي ويشيد الحاضر لبنة لبنة، المستقبؿ ومش لمحياة بخطى 

شغمو الشاغؿ، يسعى ليكوف مفصبًل بمقاسات معينة، وعميو ليذا أف يشغؿ وقتو، 
أف ينسى أف لمحياة لذة التمتع، وأف لمحياة دعابتيا ولممرأة مكانتيا، نسي الجنس 
ومتعتو، نسي ذلؾ حتى جاء  يـو قابمتو وصاؿ وأصرت عمى صداقتو. قاؿ في 
نفسو إذا انتظمت في حركة القومييف العرب فيي صديقة ورفيقة درب النضاؿ. 
عرفت مفتاحو فسايرتو، عرفت كيؼ تذيب الثمج الذي تراكـ عمى قمبو، أذا بتو 
قطرة قطرة وعندما تبخرت آخر نقطة عرؼ أف لو قمبًا. وجؿ وبدأ يفكر، لكف 

عمى، ارتجؼ أماميا ىرب مف عينييا الدقات المتزايدة أوقفت ضخ الدـ إلى األ
الواسعتيف، مف كمماتيا، كاف تصرفو غريبًا .لـ تدعو وحيدًا، ركضت إليو، وقؼ 
أماميا مسموب القوى تائيًا، تحاشى النظر إلى عينييا، إلى جسدىا المعجوف 
بالحميب، إلى شفتييا، وعندما حانت منو التقاتو، أصفر وجيو، أخبرىا أنو مريض. 
عرؼ أف شيئًا ما في داخمو قد تغّير، وىو ال يريد ليذا أف يأخذ مكانو، عرؼ أنو 
فقد جزءًا مف رجولتو. جاءتو مساًء وعندما وجدتو في فراشو، عادت وأحضرت 
الطبيب، ناداىا فمـ ترد، ترؾ الغرفة وذىب إلى الحديقة المجاورة. شعر بارتياح، 

، وكمما أر  اد التخمص مف ذكراىا، تذكر لكف ىذا لـ يدـ فقد طاردتو أثناء النـو
مواقؼ أخرى، فسير طواؿ الميؿ. وفي الصباح كاف رأسو بحجـ بناء الجامعة 
 يؤلمو فمـ يستطيع الخروج، قبيؿ الظير غط في النـو ولـ يفؽ إال منتصؼ الميؿ .

ظؿ بعيدًا عنيا أيامًا، حاوؿ االبتعاد حتى في قاعة الدرس، وأثناء الخروج 
وفي الحديقة الجامعة وحتى عند خروجو. بعد أربعة أياـ تقدمت وسممت عميو، 
سألتو بشيء مف العتب، عادت إليو الرجفة. في الطريؽ حاولت دفعو إلى الكبلـ 

 لتفيـ سبب بعده عنيا، وعندما عجزت اضطرت إلى مصارحتو :
 ىناؾ حياة يعيشيا اإلنساف غير العمؿ السياسي ! -
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 ما مبرر كبلمؾ . -
 :نظرت إليو وأجابت 

 إنيا الدعابة . -
ابتسـ وقرر مف تمؾ المحظة أف ال يقاـو رغبتو الداخمية في إقامة عبلقة مع 
الدمشقية، التي أصابتو شباكيا. ىروبو منيا يجعمو يفكر يقربو أكثر، إذ تمضي 
عميو أياـ دوف نـو وال دراسة. إنيا الحقيقة التي عميو االعتراؼ بيا. الوجو األنثوي 
الدمشقي يطارده، جسدىا النحيؿ يعطييا رشاقة تضاؼ إلى خفة دميا، أغمض 
عينيو وبعد طوؿ تفكير أقر بنوع مف اليزيمة، البد مما ليس منو بد، سأليا بعد 

 نقاش سياسي ساخف دار بينيما :
 أفكارنا متقاربة، لماذا اليوحدنا عمؿ تنظيمي ؟ -
 أنا لـ أرفض لؾ طمبًا . -

سيس حركة القومييف العرب وتطمعاتيا طار مف الفرح، بدأ يشرح تاريخ تأ
وشعاراتيا وامتدادتيا مف الغرب حتى الخميج وجنوب اليمف مرورًا باألقطار العربية 

عبلميا في الخارج، بعد أف أنيى حديثو قالت بدالؿ:  األخرى، وا 
 . األساس ىذا عمى بيا أقبؿ وأناأنا أفيـ أف الحركة أنت،  -
 . حزبية خمية إلى ستنضميف أسبوع بعد -
  نحؿ! خمية -

 طريقيا، تأخذ الغراـ ومواعيد بردى كمياه تتدفؽ العشؽ كممات وبدأت ضحكا،
 أنساه الذي الكرز ومذاؽ الدروب ومشاوير والغوطة الربوة في السمر وجمسات
 . الكبلـ أحمى فييا قاؿ الصغيرة، ىمومو
  جسدىا تخاصر لف تتطاوؿ، ال تثرثر، ال بردى يا
 . عناؽ قدميياو  مياىؾ بيف فما
 مندلبـو " بوابة بأنيما الحزينتيف عينييا وعف عناب ثمرتا بأنيما شفتييا عف قاؿ

 أحدىما يكوف عندما األىؿ أو األحباب خمفيا يقؼ التي البوابة ىذه القدس، في "
 . خارجيا أىمو وبقية المحتمة فمسطيف داخؿ

 الجامعية دراستو أنيى يـو ماض، إلى الحب تحوؿ عندما العشؽ، سنوات بعد
 التي قمبو في الوحيدة الوردة الرغوة ابنة تبقى وأف التجربة يكرر ال أف قرر دمشؽ، في
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 تضيء شمعة العادية، دورتو أثناء الدـ لتنقي األكسجيف واألوردة الشراييف تيب
 يكف لـ لكنو مكانيا. تأخذ أف فتاة أي تجرؤ لف التي المحبوبة المعتمة، الدرب

 الشامية حب، في وقع فكما القموب، وكذلؾ استئذاف دوف تنتشر ؼالعواط صادقًا،
 فجأة يدؽ قمبو أف عممو مف سنوات بعد فشعر التنظيـ. ابنة عبمة استيوتو البيضاء،

 شمعة العادية، دورتو أثناء الدـ لتنقي األكسجيف واألوردة الشراييف  غرة حيف وعمى
 في الطبوؿ قرع خاؼ دمشؽ، في دؽ كما  التي المحبوبة المعتمة، الدروب تضيء
 مع حاوؿ وكما السبيؿ. عابر ليسمعيا المشاة رصيؼ تجاوزت دقاتو صوت داخمو،
 لـ إذ متأخرة، جاءت المرة ىذه محاولتو لكف ثانية، حاوؿ العشؽ، نوافذ سد وصاؿ
 . جسده في دـ قطرة كؿ إلى الحب تسمؿ أف بعد إال يصح

 دمج ِلـَ  بيف، الخاصة نظمتيفم إقامة النسوة عمى :"بأف صارحتو وحيف
 " ؟ األنوثة مشاعر تراعوف ال مادمتـ الجنسيف

 : ليا قاؿ داخميا، اختمجت التي االنفعاالت التقرأ حتى بوجييا أشاحت
 . " الكبلـ مغرافة فالعيف ،" وحدثيني إليّ  انظري -

 وعندما حنجتيا، في األسير الجميؿ الكبلـ بكؿ عيناىا وحدثتو إليو نظرت
 الحزف، عمييا وبدا تصرفاتيا، فضحتيا ذاتيا، لمممت  قصدىا فيـ أنو أدركت
 . ومضت وجييا وارت ثـ ابتسمت
 ذاكرتو، في الموقؼ أعاد الجدار، إلى استند األرجؿ، تتقاذفيا قدـ كرة ينط قمبو

 مف تصرؼ كؿ حمؿ ؟" ميزومة وكأنيا انسحبت ولماذا تريد؟ ماذا " يسأؿ بدأ
 مشت إليو؟ التحديؽ ولماذا األنوثة، بمشاعر المقصود ما لتيا.قا كممة وكؿ أفعاليا،
  ؟ بتصرفاتيا واىتمامو بو اىتماميا ولماذا ذلؾ، معنى ما تودعو، أف دوف مرتبكة

 وىمية حوادث وصاؿ افتعمت كيؼ تذكر الخمؼ، إلى تمشي الزمف عقارب
 ذلؾ مف األكثر بؿ يكف، لـ شيئاً  وكأف باشة التالي اليـو في لتبادره متبرمة وخاصمتو
 فاستخمص وغيرىا، المواقؼ ىذه فكره في جالت وأنوثتيا. ومواقفيا كمماتيا فضحتيا

 أما ورىافتيا، وبالحياة بالمشاوير لتتمتع خمقت فتاة تمؾ أخر. شيء وعبمة شيء بأنيا
 تذكر حجر، كممة أكمؿ عندما تراجع حجر. قطعة قمبيا والعمؿ، لمتنظيـ خمقت عبمة

 ىي انسحابيا، ثـ حمقيا في الكممات ووقفت لونيا تغّير وكيؼ ءىا،وحيا خجميا
 إلى عاد ... يحمؿ فكره بدأ طويبًل، يصمد لـ ذلؾ لكف إليو، توصؿ ما ىذا كوصاؿ
 إلى بحاجة ليس وىو الكفاية، فيو بما الشامية عف أمامو تحدثوا كيؼ تذكر ذاتو،
 جولة، أوؿ مف والحب الرىاف لتكسب الميداف في تركض ميرة إنيا آخر. حديث
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 عمى قادر أنت ىؿ رمانة، أبي ابنة تنفعؾ ال " لو: قالوا الجوالت، بقية فتضمف
 الغريبة مواقفيا مع التكّيؼ عمى قادر أنت وىؿ معيشتيا؟ مستوى عمى المحافظة

 ؟". العجيبة وبروتوكوالتيا
 ور،األم تتعجؿ ال وأف صدقو، مدى تتبيف عمييا أسمحتيا، كؿ تسمـ لـ وصاؿ

 تجر أف تستطع لـ مادامت طموحاتيا، سفوحو عمى تكسرت جببًل، تناطح كانت
 تخسر الرجؿ خمؼ تركض التي المرأة " أميا: أقواؿ تذكرت عربتيا، إلى الحصاف
 يا تعممي الخطوبة، بعد إال أحبؾ تقوؿ ال جواىا، مشاعرىا تكتـ أف عمييا حبيا،
 " ينفعؾ ال كبيرة، ىمومو ثوبنا، غير مف لكنو فتاة، أي تتمناه عمر بنتي،

 أميا جاءت يوميف. مدة الطعاـ عف امتنعت أميا. نصائح تسمع وىي بكت
 . اليـو بعد يزعجيا ما تقوؿ ولف تريده، ما تقرر تدعيا أف أقسمت ثـ والطفتيا

 : قالت ثـ وعانقتيا ضمتيا أميا مف اقتربت
 . الحب إنو سامحيني -
 خربشات حدود في والحب الصداقة عبلقة ظمت التنظيـ، دخوليا ينفعيا لـ
 بأنيا قالت بأياـ سفره وقبؿ التخرج بعد مطروؽ، غير مستقبميما ظؿ الشباب،
 . رسمي بشكؿ ارتباطيما شريكطة الدنيا، آخر إلى معو تذىب أف مستعدة

 الناعـ جسدىا وعمى الطريتيف يدييا عمى وعمييا، منيا خاؼ كبلميا، تجاىؿ
 وحدؽ وجييا تقاطيع تأمؿ بشع، الظمـ وجييا، في األياـ تسّود أف خاؼ يخدش. أف

 ". الصباح حتى سيرتنا الميمة " قاؿ: بعينيا،
 فأجؿ يرتو، لـ أنو شعر الصباح، تسمؿ وعندما جسدىا، في موضع كؿ قّبؿ

 معيا، لمبقاء بشوؽ أحس ودعيا وعندما تبارحو، لـ جانبو إلى وىي كامبًل، يوماً  سفره
 : فأجابت بأحاسيسو حدثيا

 إلى بقيت لو عمر يا ترتوي لف اليد، أصابع تتجاوز ال كدقائؽ يوماف مر -
 وال حبيباً  وال صديقاً  ال يكوف أف يصمح ال المرأة مف يرتوي فالذي كمو، العمر جانبي
 . زوجاً 

 ويظؿ منو يغب الظمآف، يروي ال دمشؽ ماء بأف رفاقو قالو ما إلى بخيالو عاد
 فإف كمو، العمر قمبؾ في لوحممتيف الظؿ، خفيفات نساؤىا أنثى، مياىيا عطشًا،
  خفيؼ. حمميف
  قاؿ: األعمى، إلى برأسيا تدفع الشمس فيو مازالت جديد يـو تباشير مع
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 ة نداوة شفتييا تزيد برودتؾ صبح، يا أنتَ  أيف "
 " اتساعاً  عينييا يزيد ونورؾ

 لحظة تبارحو لـ ياروح بينما الحزف، حافة عيناىا وتوسدت وصاؿ جسد َبُعدَ 
 ثيابو طيات في خبأه الذي الفرح إليو، تسكف شاطئاً  أو بجراً  أمواجو تجد لف واحدة،
 مف سيماؤه، تكفير يندحر، ثغره الـز الذي والنور غيره، إلى يرحؿ جيوبو بو ومؤل

 الحزف نوبات الضياء. ىالة مع خضرتو وتوحد عينييا في سفره ينسى أف الصعب
 تبلزمو التي والشرود التيو أمواج وال قمبو، عويؿ مصدر وال سببيا يعرؼ ال تأتيو التي

. 
 تستطع ولـ الثمرة، وأعطى الشجر أورؽ حتى وسيرت الحب حقؿ رعت وصاؿ

، تقطؼ أف  أدركتيا الحقيقة ىذه حصرمًا، وسيظؿ حامضة، العناقيد مازالت الكرـو
 يده لممسات رتعاشياا آثار بقيت حالمة، حياتيا ظمت سفره. وبعد متأخر وقت في

 عذرية ستفتح التي العرب، القومييف حركة عف وحديثو كمماتو مع وذكرياتيا
 ماثمة: الماطرة، والغمامات الفرح إلى لتصؿ المستقبؿ،
 المستقبؿ أف فاعممي الحب، نواقيس وتدؽ الفرح أشكاؿ السماء ترسـ عندما -

 إذا أما اآلف، استطعو لـ بما أعدؾ وأف الحب، عف نتحدث أف نستطيع يدينا، في
 . ىزمتنا الحياة وأف محالة، ال ىالؾ أنني اعممي كاألخطبوط، الغيمة امتدت
 فأعادت حبيبيا، وجدت التي عشتار فعمت كما عنؾ سأبحث ذلؾ، تقؿ ال -
 عميّ  يصعب فيو، أجدؾ أف يمكف بمد أي إلى األردف إلى سأسافر والحياة. الخضرة

 ببل سأعيش حرثيا، يستعصي بوراً  أرضاً  جسدي ظؿست غيرؾ. أتزوج أو أنساؾ أف
 . بعميا وفاة بعد عدتيا تقصي  بشامية أشبو جدراف أربعة بيف ذاتي وسأدفف قمب

 يعيش ظؿ دمشؽ، في عاشيا التي الممتيبة واألشواؽ العارمة الحب أياـ بعد
 إلى الساكنة أمواجو تعيد أف عادية لواحدة كاف ما الزمف، مف ردحاً  ذكراىا عمى
 التي العجيبة المخموقة تمؾ "، عبمة " اإلعجاز قدرة ليا التي الوحيدة حركتيا، سالؼ

 لمبراري المياه جناحييا بيف تحمؿ ماطرة سحابة فييا رأى احترامو، عمى استحوذت
 الوجو بيف قارف البداية في أحاسيسو. تحريؾ استطاعت مثابرة مجدة العطشى.
 فرأى عبمة ووجو والمكياج التفنف أساليب وكؿ اهالشف وحمرة األشقر والشعر األبيض
 مسامات في وتغممت الداخؿ مف غزتو طويبًل، يصمد لـ الرأي ىذا .لكف باىتاً  األخير
 حيف االتصاؿ بميمات كمفيا واالجتماعية، السياسية بقدراتيا إعجابو أبدى جسده.
 تمتمئاف شاردتاف، ضاحكتاف عيناىا األصيمة، كالفرس تخب تأتيو مراقبًا، كاف
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 وحائرًا، متضايقاً  كاف مرة ذات معيا. مر ما كؿ لو تشرح أمامو تقؼ وندى. خصوبة
 القدس مدينة عف ابتعدا وديع، كطفؿ جانبيا إلى سار يده. مف قادتو بذلؾ، شعرت
 سبعة حزيراف بعد وخططو وآمالو موقفو عف ليعبر الحديث عمى استحثتو كثيرًا.
 أجاب: وستيف
 مف مطارد أنني تعرفيف أفقدؾ، أال وأرجوا اليزيمة، بعد لي بقي ما أنتِ  -
 بالمقاومة. وااللتحاؽ بالخروج أفكر أنا طاقتؾ، فوؽ أحممؾ لف االحتبلؿ! سمطات

 : أنشد
 . ووفاء وعزة، وثبات، وحمـ، عدؿ، األوطاف حب "إف

باء وغيرة قموب، وتأليؼ الزماف، عمى وأصطبار  . وا 
 ." شماء وأنفس قوؿ، وحرية فضؿ، كؿ في وجياد
 مطمع تعرفيف ىؿ الحداد، نجيب الشيخ المبناني األديب أييا اهلل رحمؾ
 : إنو القصيدة..
  النساء منو تغار واختياؿ خز، لبس في األوطاف حب ليس

 إلى المؤدي الشارع حتى لمركض دعتو يده، في يدىا وضعت جفنييا أسبمت
 طويمة، مسافة ركضا اليرولة، مىع لتستحثو شدتو عدة، قفزات أمامو قفزت ، بيتيا
 قبؿ ثـ وصدرىا أذنييا وخمؼ ورقبتيا وجييا مسح عرقيا. وجفؼ منديمو أخرج
 برشاقتيا شعرت المكتنزتيف. الرطبتيف بشفتييا شعر خديو. وقبمت الندي شعرىا
 جانبيا. إلى قعد األرض. عمى وتكومت تعبت أكثر. وركضت ساقييا عف فشمرت
 حاولت اليمنى، قدميا في يسري بسيط بألـ أحست النيوض، تستطع لـ يده طمبت

 : وقالت األلـ مف صرخت ثانية، النيوض
 . المشي عمى تساعدني ال قدمي أرتح، دعني -

 ممطوطة آخ قالت وقعدت، عادت ولكنيا والمشي الوقوؼ إلى دفعيا حاوؿ
 : قدميا عمى قبضت ثـ عدة مرات وكررتيا وطويمة
 . قميبلً  قدمي شد تّوى،ال كاحمي تؤلمني، إنيا -

 عمى ممقاة وىي إلييا نظر جسدىا، إلى تتسرب العرؽ وحبات يتضاعؼ األلـ
 خفيفة، أنيا شعر ذراعيو، بيف حمميا تقدر. فمـ إنياضيا وحاوؿ يده مد األرض،

 الجمد عمى فستانيا ترتدي أنيا فاكتشؼ يده حرؾ ونعومتو، جسدىا دؼء إليو تسمؿ
 الرقيقة عاطفتو عميو، غالياً  جزءاً  يحتضف إنو اختبلجاتيا، و بروحيا أحس مباشرة.
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سعافيا حمميا مف بأكثر لو يسمح ال  اإلنساني الموقؼ إبعادىا، حاوؿ  أمكف، إف وا 
 الحنطة سيوؿ عمى عينييا فتحت مزىوًا، رأسو رفع واألرض، وجييا سمرة بيف قارف
 النسمات تحرؾ ودفئًا، عاً شعا وييبيا بأمواجو يغمرىا البحر مكاف، كؿ في تنبت التي

 يعطييا األفؽ فإذا وجيو إلى نظرت تأتييا،  بالموسيقى مفعمة ونغمات فستانيا،
 . وأمؿ حياة دفعة

 صفراء السماء شرس، أسود عالـ أماـ فتاة مختمفة لو بالنسبة الصورة كانت
 أو متناثرة تراب كتمة األرض بكماء، لغة فذات الجباؿ أما وسوداء زرقاء والنجـو

 إليو تحدؽ بيا فإذا رأسو، حرؾ الياجس، ىذا ومف الصورة ىذه مف تخمص متحجرة،
. 

 حامميا يظؿ أف تمنت مضى، وقت أي مف أقوى اآلف ىي عينييا، أغمضت
 الشمس نور مف خيط آخر  بينما تتماثؿ األفناف عينييا، فتحت حياتو، طواؿ لتسعده
 بعيدة، أماكف إلى ستوصميا مياتؤل التي قدميا جسدىا، تتحسس بدأت ليما. يبتسـ
 قيادة إلى رسالة وتحمؿ طمب كما األردف إلى ستسافر خطيرة، ميمات ستنفذ

 تحسست صدرىا، إلى المرة ىذه لكف ثانية، يداىا ارتفعت بواحدة. وتأتيو المقاومة
 فوجدتو وجيو إلى نظرت ابتسمت. قساوة، أكثر وصارا نيداىا توثب يافا، برتقالتي
 وتضاريسو، انحناءتو تأمؿ الشمس، وغياب جسدىا بيف ما المساء وحد سارحًا،
 شدىا يده. مف تسقط كادت لحظة تداعياتو استبعد لكنو والماضي، بوصاؿ ذكرتو
 . مبلبسيا وحرارة بأنوثتيا فشعر صدره. إلى أكثر

 يدييا شبكت قميبًل، ارتاح وىواجسو، انفعاالتو مف يتخمص األرض عمى قعد
  أحبؾ! أذنو، في وىمست

 يقبؿ أنو وشعر رأسو، في الخصب غيـو فتحركت قريبة، شجرة إلى رأسو أسند
 عصفور، وغرد العناؽ لحظة غزير مطر ىطؿ شفتييا، قبؿ لحظة السمراء األرض
 فييا، أعداء ال رحبة فضاءات إلى وتحمميا تسورىا والزرقة الخضرة تظؿ أف تمنت
 أف شعرت طويمة ليست مدة بعد مضى، وقت أي مف أكثر منو قريبة أنيا أحست
 : فقالت يتبلشى. ألميا

 . وحدي سأعود ىنا دعني -
 ؟ تخجميف ىؿ -
 . أكثر أتعبؾ أف أريد ال -

صاليا معيا بقائو مف بد ال تتألـ. مازالت إليو، بيدىا فأشارت تمشي تركيا  وا 
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 كبرا نيدييا أف شعرت كما وانتفخت، كبرت أنيا فشعرت قدميا تحسست بيتيا، إلى
 كبر. حبيا وأف أيضًا،

 أحست خيالي، عالـ في بفكرىا وسرحت الطبيعة تأممت بالعزة شعور دىميا
 ضغط شعرىا. نسيماتيا تداعب أخذت التي الريح مع أتتيا فرح وبدفقة باختبلجاتيا

 : وقالت بو وحدقت رأسيا رفعت الواقع، إلى ليعيدىا يدىا عمى
 ؟ زقزقتيا وسمعت الطيور فرح رأيت ىؿ -
 . أخرى أشياء زقزقة بؿ ىذا ليس -

 فقد البعيد في أما الببلبؿ، وشدو العصافير حبور ويرى ليسمع األفؽ، إلى نظر
 أوراؽ قميبلً  اشتدت التي النسائـ حركت فرحيف، بيوتيـ إلى لمعودة الفبلحوف استعد

 األغصاف بيف المختبئة الشمس ذكرتيما كما العرؽ، جبات وجففت األغصاف
  بالوقت.
 ! قمباً  لؾ أف عرفت اآلف لنا، تضحؾ لطبيعةا -
 ؟ دونو يعيش عاشؽ ىناؾ وىؿ-
 . المساء ىذا قبؿ أنت -

 فضحت بنظرة رمقيا الكثير، العودة رحمة غيرت لقد الحقيقة، نصؼ أصبت
 بيف سيحمميا أنو شعر الداكف. شعرىا وقبؿ شفتيو قرب عالياً  رفعيا أسراره،

 أو وصاؿ مع حبو قصة تنسيو وربما بو، تتوحد منو، جزءاً  ستصير أضبلعو،
 وبدـ جديدة بصمامات قمباً  لو زرعت لقد بعضًا. بعضيما يكمبلف وربما يتناساىا،

 بدونيا. الطيراف عمى قادر غير لكنو كالعمـ، ويخفؽ كالطائر يرفرؼ قمباً  جديد،
 نشؼ عرقًا، يقطر وىو تأممو الباش، وجييا وتأمؿ يديو بيف رفعيا فكره، في سيحمميا
 بمنديميا. عرقو ونشفت قميصو كـ بطرؼ المرة ىذه عرقيا
 مميمتو عبمة وأف وسعادتو، حبو يحمؿ الحياة، يحمؿ أنو أدرؾ واحدة لحظة 

 بخمده، يدور ما خمنت حواء، مف نصيبو ،ىي الدنيا ىذه في لو بقي ما وكؿ وعشيقتو
 عمى تفارقيا ال البسمة ودمو. فكره في بؿ فقط. ذراعيو بيف ليس حمميا أنو عرفت
 أف فاكتشفت وعينيو، وجيو إلى النظر تدقؽ الطريؽ طواؿ ظمت قدميا. ألـ مف الرغـ
 أفمتت وحدىا، ليا ذلؾ كاف إذا فكيؼ القدس، بنات تكفياف ومحبة حناناً  فييما

 : قاؿ منو، الكممات
 وكما عمينا، تيب التي النسمة أحب كما األرض ىذه أحب كما ياعبمة أحبؾ -
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 ألنؾ أحبؾ وأخوتي، وأبي وأمي بيتي أحب وكما الشعاع، مف خيط رآخ أحب
 . تكويني إعادة استطاعت التي اإلنسانة

 دىميا منيا، تخمصا كيؼ يعرفا لـ طويمة، قبمة في شفتييا عمى شفتاه انطبقت
 . إليو النظر واصمت بؿ شيئاً  تعمؽ ولـ اليمنى بيدىا فميا مسحت حرج

 أرَ  دعني شيئًا. التقؿ كالصخر، قاس وأنؾ أبداً  تحب لف أنؾ تصورت -
 أجميا، مف نناضؿ التي األفكار تحمؿ كما الكتاب، تحمؿ كما احممني ابتسامتؾ،
 كؿ ليا كيذه حادثة أف أعرؼ لو كيذه! بمحظة حممت كـ كقشة، خفيفة فأنا أحممني
 . قدميّ  وكسرت زمف، منذ لفعمتيا ذلؾ،

 : أميا فتحت الباب، قرع عجمت أنيا لوال ينسحب، كاد 
 وال طويمة، مسافة وحممني قدمي التوت عنو، حدثتؾ " ياما " القاسـ عمر ىذا -

 لحتنا! مما يريد
 . بيتؾ البيت تفضؿ ولدي. يا أىبلً  -

 وسألتو الشاي األـ قدمت الكرسي، عمى وتكومت واحدة قدـ عمى تحجؿ دخمت
 : وقالت عبمو تدخمت وعممو. سكنو عف

  الفدائي! بالعمؿ لبللتحاؽ األردف إلى ويذىب القدس سيترؾ تصوري، -
 بعيد طمعوا بالعرب، ظير شددنا الصحيح، عرفنا عاد ما "، شحاري يا " -
  تنؾ! عنؾ

 نيابة أحد يحمميا فمف أعناقنا، في دائرة قضيتنا نحمؿ لـ إذا عبمة أـ يا واهلل -
 . بالتوفيؽ لنا ادعى عنا،

 . " الصحيح قدـي اهلل " وتمتمت يدييا عبمة أـ رفعت
 جعؿ حبيا وىواءه، وماءه زاده صارت تفكيره، تممكت لقد مشيًا، بيتو إلى عاد

 مرات تأخر وعممو، اجتماعاتو مع تعارضت الغرامية مواعيده سباتو، مف ينيص قمبو
 ألسباب حصؿ ذلؾ بأف تذرع فقد السبب، عف يسألوه لـ رفاقو، وعف البيت عف

 كؿ تفسد ال حتى تغادر ال أف يدعوىا وغيرتيا. حبيا حاصره إرادتو. عف خارجة
 . غيرتيا عف تتخمى لحظة الحياة تفارقيا المرأة أف ناسياً  شيء،

 حاوؿ الوجو، شاحبة بدت خمفيا، ابتسامتيا نسيت عابسة، جاءتو يـو ذات
 : قائمة نادتو لتركيا ىـ وعندما ففشؿ. مبلطفتيا
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 ؟ البارحة كنت مف مع -
 بيتو إلى بعضيـ اصطحب سياحًا، وجد األقصى، سجدالم إلى ذىب أنو تذكر

  سأليا: عناوينيـ. وأخذ الفمسطينية القضية عف شيئاً  ليـ وشرح وجبة ليـ قدـ وىناؾ
 ؟ تقصديف ماذا -
  بدوحؾ! تستظؿ كعصفورة تبتسـ منؾ، تقترب شقراء، فتاة مع رأيتؾ -
 المقاتمة الغيره مازالت لكف خطوات خطوت ... مميزة تكوني أف حاولت كـ -

 إذا الخارج في سفراؤنا إنيـ بيتي؟ إلى باألجانب آتي مرة أوؿ ىذه ىؿ تطاردؾ،
 الصحفية، الحرية ىناؾ جائز، شيء كؿ ببلدىـ في عنو. يدافعوف بشيء اقتنعوا

 . نظره بوجية واإلدالء رأيو عف التعبير اإلنساف يستطيع
 بمغت تغار ال التي ىواألنث أنثى، أنني أنسى أف إال ماشئت، مني اطمب -

 ! العشريف في كانت ولو حتى واليأس الشيخوخة
 قيمة يعرؼ لف واألعمى، األماـ إلى بصره يمد ال مف التخمؼ. فمسفة إنيا -
 . اهلل رحميا بجسدىا إال تفكر ال التي المرأة الفكر،

 فاقتنص دموعيا، مسحت وقاومت. رأسيا أبعدت إليو، ليقربيا ذراعو مد
 كيؼ فكر لحظات، قبؿ حصؿ ما أقمقو السفرجؿ. مذاؽ ليا قبمة واغتصب الفرصة
 ال حتى نفسو عف يدافع أف يريد ال إنو وتحاسبو. قمبو نبضات تعد بواحدة سيقترف
 لتأخذا الضوء ترصداف عيناىا الطريؽ. بداية في مازاؿ االتياـ. لدائرة يخضع
 . والحب والنور الدؼء مف كفايتيما
 الجبؿ وأحبلمو، فضاؤه أنيا أخطأت، لو حتى إنسانة مةفعب ينسى أف عميو كاف

 الورود تنبت التي الخصبة األرض قاسيوف، صعد كما إليو بالصعود يحمـ الذي
 صديقيا، يكوف أف حاوؿ أكثر، يدؽ القمب ويجعؿ األمؿ يولد الذي البرعـ والرياحيف،

 العذاب، سفر عينييا في قرأ تفكيره، عمى تمردت لكنيا الفتيات، مف كغيرىا تكوف أف
  ؟! تتعب وال ظيرىا عمى شعب آالـ مثميا فتاة تحمؿ أف يمكف ىؿ

 يعمؽ سنديانة عنبيا، بتذوؽ يتمذذ دالية إلى فتحولت كرمة، بعود طّعميا صّباره
 يوميا وصاؿ، بيت في رآىا التي " الكالونيا " كنبتو حياتو تعطر زىرة مستقبمو، عمييا
 . عبيرىا تشـ ىؿ المساء، اقتراب مع رائحتيا تعطي في،تك منيا واحدة بأف لو، قالت

 نيداىا كالعنؽ، خصرىا فبدا.. غرامات، كيمو ستة وزنيا نزؿ األخيرة األياـ في
 وصامت بالزكاـ أصيبت أنفيا واحّمر شفتاىا تشققت حماـ، بيضتي باتا حتى تراجعا
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 المتبقية األزىار إلى تطمع األرض، عمى الكالونيا أزىار فيرت مديده الطعاـ. عف
 تحجب بأنيا أبمغتو ذلؾ، سر يعرؼ أنو فميا، أغمقت وقد فرآىا العناقيد تشبو التي

 عمييـ تيب السيد ومع ويتوجعوف يسيروف المحبيف أف تعمـ النيار. في عطرىا
 قاسيوف نسائـ تستقبؿ التي الشرفة عمى جانبيا إلى كانت تشع. أفئدتيـ تجعؿ نسائـ
 وما األبيض أو النيمي المونيف يأخذ األوراؽ، رباعي زىراً  زىرةم صغيرة مميسا نبتة

 فرأى أوراقيما بيف قارف أخرى، أفناف فرع كؿ وعمى ثبلثية تفرعات ألغصانيا بينيما،
ف الشكؿ، في متشابيتاف  أنيما  المساء ذاؾ في قميبًل. أعرض الكالونيا ورقة كانت وا 

 عمؿ أنو تذكر بيده، وضعتيا البيض، الياسميف أزىار بعض وصاؿ قطفت المعطر
 القومية عف تحكي التي الحصري ساطع كتب أحد في وضعو الياسميف مف عقداً 

 . العربية
 ذات الشوكية والنباتات الشيرية الورود عف حدثتو حيف دمشؽ بأياـ عبمة ذكرتو

 أربع رمانة  أبي بيت شرفة عمى كاف أصص، في تقبع التي واإلبر واألوبار األشعار
 مف األولى األسابيع في تتفتح حمراء نوارة إلحداىف أقصاىا، في موضوعات اتنبت

 الصيؼ طواؿ أنوارىا ترسؿ تظؿ الجنة، مف خارجة أنيا يظف يراىا مف أيار، شير
 خرج قسماً  عشر ثبلثة إلى مقسـ كروي الثاني النوع نواوير. ثبلث يـو كؿ بمعدؿ
 إلى ليصؿ يرتفع بطائر أشبو واألعمى األماـ إلى أعناقيا مدت زىرات أربع منيا

 : ذلؾ عمى عمر عمؽ يوميا الدافئة. األشعة
 صحراوي عالـ في اإلنساف يراه منظر أجمؿ بروعتيا تمثؿ الشوكيات أزىار -
  األفكار. مف قاحؿ

 حوؿ مشورتو طمبت الزينة، نباتات بيا لتزرع األصص بعض عبمة أحضرت
 الخباز، الدادأ، والعراتمي، البمدي نوعيوب الياسميف فعدد ستزرعيا، التي النبات

 التي النباتات أسماء يعدد فاستمر إليو نظرت الدمشقية. الوردة الشاشاف، الشمعة،
  يوسؼ، ُحسف الوىاب، عبد قمب الشمشير، دمشؽ، في عرفيا
  وأنواعيا! الورود في مثقؼ أنؾ أعرؼ لـ ماىذا -
 يتبمد الكتاب تركت إذا ثقافتي. حدود بعد تعرفي لـ متكامؿ، كؿ الثقافة -
 عميو ىي ما عمى شخصيتيا ظيرت إذا زينة، باؿ كالمرأة ببلثقافة اإلنساف فكري،
 . جاذبيتيا وتفقد تخجؿ

 المياـ أـ  بعد فيما بتفصيبلتيا سيدثيا األردف إلى ميمة أماميا بأف أخبرىا
 رماتالمح واإلياب الذىاب في معيا تحمؿ وىي وعادت سافرت مرة كـ الصعبة
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 ألقؿ يذوب الشمع مف قمب وليا الموقؼ، ىذه مثؿ في عنترة قمب ليا إف السياسية!
 لـ بينيما، سراً  الميمة بقاء الحدود عمى اكتشافيا عدـ سبب ولعؿ عشؽ، كممة

 ال وآذاناً  عيوناً  لمدولة بأف يعمـ ذىابيا. واستمرار سبلمتيا ليضمف باسميا يصرح
 . تنقض المناسبة المحظة وفي وتندس، وتسمع تراقب تغفؿ،

 العاـ الطريؽ أو األردف، نير مخاضة عبر لسفرىا بديبلً  يجد لـ االحتبلؿ بعد
 دىمت الحدود. جانبي عمى مطموب برًا. السفر يستطيع ال ألنو الميمة، حسب

 بأف أىمو أبمغوا التفتيش، ممت وعندما يجدوه، ولـ بيتو اإلسرائيمية العسكرية السمطات
 مازحة: عبمة سألتو مخفر، وألقرب وقت، أقرب في نفسو يسمـ أف عميو

 ؟! نفسؾ تسميـ تنوي ىؿ -
 سوى يقدموه أف يمكف شيء ال بإرادتو، السجف يدخؿ عاقؿ ىناؾ ىؿ -
 في العمؿ عدـ تعيد كتابة بطمبيـ إىانتي، سيحاولوف تركوني لو حتى المعتقؿ،
 . التكتيؾ سبيؿ عمى ولو ذلؾ فعؿ أستطيع ال بأنني تعرفيف  وأنت السياسة،
 تحريؾ يستطيع لبلحتبلؿ، مناىض تنظيـ بناء ىاجسو مشغوؿ عمر
 الوطنية والوجوه برفيقاتيا اتصمت معو مشغولة وىي أفراحيا، دفنت التي الجماىير،

 جبية والدة بإعبلف نوعية قفزة وحوارىا الوطنية القوى مع االتصاؿ حقؽ ذاتو. لمسبب
 البعثييف مف كبلً  العرب القومييف جانب إلى ضمت التي الشعبي النضاؿ

 والشيوعييف.
 تتأخر تحصى. ال بيا تقـو التي واألعماؿ وكثيرة، كبيرة االحتبلؿ بعد ميماتيا

 ال الذيف الشباف مف عمييا خائفة وكيؼ؟ ومتى أيف أميا، ألسئمة تتعرض بيتيا، عف
 : خجولة  مقتضبة بكممات ذلؾ عف عبرت مرة مف أكثر اهلل، يخافوف
 " حالؾ قد خميؾِ  بالؾ ديري " -

 أميا أما كثيرًا، بكت الدنيا، ،أقامت عبلنية المرات إحدى في صرحت وعندما
 انفعاالتيا: تيدئة إلى فاضطرت
ذا بالتأّخر، البنتؾ تسمحي لف مثمي، تصيريف وعندما بنتي يا أـ أنا -  تأخرت وا 

 . فكرؾ وشغمت قمبؾ ذوى
 المفتاح، وخذي الباب اقفمي ىذا، تقوليف لتيا أنت لست العظيمة، أمي يا ال -
 . وحيدة أمت ودعيني

 بسوء، أحد يمسيا ولـ الرجاؿ، أخت بأنيا ألميا صرحت عندما الثقة عادت
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نيا  . االحتبلؿ ضد لعمؿ تحّضر وا 
 يخطب أف أميا ووعد عبمة بيت عمى مر فيو، سيسافر الذي المساء ذاؾ في

 قاؿ ودعيا، المخاضة مف وقريباً  الحدود نقطة حتى رافقتو فرصة. أقرب في ابنتيا
 : ليا

 . وأمي بأمؾ أوصيؾ صنوبرة، رائعة، إنسانة أنت -
 : بقوليا ذلؾ عف عبرت معو، تعبر يدعيا أف منو وطمبت بكت
 تذوي كما وأذوي سأموت تدعني، ال شئت، إف زوجة حبيبة، صديقة، خذني -
 والتربة، واليواء الماء إلى بحاجة ةنبت .أنا عطش أرض في  البرية واألزىار الزنابؽ
 وحيدة؟! تتركني كيؼ

   الحبيبة الصديقة أيتيا عودي زادي، ىذه " المكاف خمو مف تأكد أف بعد قبميا
 أنت إليؾ، سأعود القواعد، ألبني سأعود النضاؿ، بدأنا لقد ليـ، وقولي عودي

 نركع" لف وقولي، عودي روحي،
 العودة، إلى دعاىا النير، مف اآلخر الجانب عمى صار وعندما بيده ليا لوح

 مف ساعتيف بعد األردف. فرفدت بالدموع عيناىا فاضت وبكت، األرض عمى قعدت
 الياطمة دموعيا تجفؼ وىي نيضت الرأس. وآالـ بالدوخة شعرت المتواصؿ، البكاء
  إرادتيا. دوف
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  -الفصل العاشر  -

 
 

 تنسج ،غيـو شرقاً  تتجو يكةسم كتؿ مف جعبتيا في تحمؿ بما ترقص السماء
 بيبوب يختمط وبعضيا بسرعة تنقشع  شباط سحب أغمب مراع، مجموعة خمفيا

 الرممي بالمد واآلخر بالبحر فوىتو تتصؿ أحدىما إبريقيف معيا فتحمؿ الصحراء،
 ترتفع الغيـو مف مدّ  المّداف، تحتوييا التي عسقبلف ىذه والنقب، سيناء مف القادـ
 متناقضات فييا تتوحد أمياميا. ما تستوعب التي الرماؿ مف ومد تتبلشى حتى

 تختصر وكما والصيؼ، الشتاء فصبل الشير ىذا في ويجتمع والغبار، الماء الطبيعة
 البحر مابيف المسافة اختصرت فقد واحد، عدد عمى حدييا بقسمة الرياضية المعادلة
 مف  نيائي ال مدّ  ااًل،وشم غرباً  الرممية السحب تتجو بعيد مف جسدىا. في والرمؿ
 ترقص سيئة، شروط ظؿ في واالنخفاضات االرتفاعات مف الخالي الرمؿ البحر
 فراشاً  الشمس بحرارة المكتوية حباتيا تفرد المتوسط، مف تقترب وىي عطشى الرماؿ
 الرماؿ تمؾ مف أشعتيا بعض أخذت الناس، كؿ قبؿ استيقظت التي الشمس ولحافًا،

 . المتوىجة
 البحر أخضعوا بشراً  خمقت طبيعة البرمائية، المدينة طبيعة كانت تمؾ

 مدّ  وركبوا وأوروبة، أفريقية شواطئ إلى وصموا حتى البحري المدّ  ركبوا والصحراء.
 البحر غازليا كما الذكرى، غازلتيا تمة أشكموف ايجبت. إلى وصموا حتى الصحراء
 أياـ بريطانياً  مركزاً  كاف سجف وفييا وغزة، أشدود قمبي بيف تقع السنيف، مبلييف

 وطائرة، سمة ممعباً  فيو مربع، متر تسعمائة حوالي الداخمية مساحتو االنتداب،
 ثمرىا فطار القوية، جذورىا أحد قطعوا االنجميز إف يقاؿ مثمرة غير نحمة وبداخمو

. ذلؾ منذ  وىناؾ السجف، أقساـ توجد حيث ورصيؼ بقناة مسورة المربعة ساحتو اليـو
 ركف فيو العار، وغرفة والمخزف لمحراسات وأخرى لمضباط غرفة فييا ثانية ساحة
 الجنوبي، الساحمي والشريط غزة مف سجناؤه المخابرات. إدارة تحت بالتحقيؽ خاص

 مف الثاني  في فتتح أُ  لمتأديب. أحضرت التي افتتاحو، مف األولى الدفعات باستثناء
 مف الثانية الدفعة في الكنيست. مف بقرار وألؼ وتسعمائة وستيف تسعة عاـ شباط
  مقيمًا. عسقبلف عمى القاسـ عمر حؿ ذاتو العاـ
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 إال عينيو عمى السوداء العصابة سائرة، واستمرت يساراً  الزنزانة السيارة انعطفت
 منيا الشمس تدخؿ التي الجية وتحوؿ انعطافيا ألف عمييا. السائر الطريؽ خمف أنو

 والنسمات تدىمو، والحرارة الرطوبة البحر، مف واقترابيا الرممة لمدينة تخطييا يعني
 يدخؿ الشمس ضوء الغربية، النافذة مف تتسمؿ السيارة سير بفعؿ تتحرؾ التي المطيفة
 ستكوف فكيؼ الربيع بدايات حرارة ىذه كانت إذا منو، يتصبب العرؽ القضباف، عبر
 أربع بعد األربعيف، سرعتيا تتجاوز ال بطيئة طريقيا تتابع السيارة !  وآب تموز في

 أنيا تخيؿ حيف ظنو يخطئ لـ المتحركة. الزنزانة توقفت أكثر وربما ونصؼ ساعات
 برطوبة أحس أنو إال العمياء، الشريطة ثقؿ مف الرغـ فعمى لمبحر، محاذية تسير
  األمواج. وىدير خفيفة غربية ريح بيبوب مترافقة الحرارة وشدة البحر

 وفتوتو جسده بكامؿ البحر أمامو، تتفتح جديدة دنيا عينيو، عف العصابة خمعوا
 لضميا يستعد ثقميا، بكؿ تمقي الشمس ومرح، حياة مف مافيو بكؿ ورعونتو، وعظمتو

 أف إال انيزمت والطويؿ، السيارة سفر مف داخت شمس فيو. لتذوب ومضاجعتيا
 البحر لعناؽ.ا لحظة والماء اليواء مابيف ممتصقة أبقتيا التي ىي األرض جاذبية
 زبد نيوده ذرا الشاطئ، عمى تتراخى كتمة شعره باألرجواف، شفتيو يصبغ ينزؼ، جسد

 وترؾ بكتفيو عرقو مسح حاره، ريح ىبت ولود، سحابة دموع المتساقط الرذاذ حارؽ،
 سكة مادة فالصدر الرقبة إلى الجبية مف خطيف عبر طريقيا تجد الياربة النقاط
 . قدـ كؿ عند ماء بقعة تاركة بنطالو عبر قطار

 ليصؿ ورجميو بيديو جدؼ رغوة، وفمو ماء جيوبو مؤل أسطوري نسيج البحر
 إال نفسو ير لـ ليسغميا، الخمؼ إلى تراجع ثيابو، توسخت الرماؿ بمغ وعند الشاطئ،

 التي الحسية، قواه فنبو دماغو قرع مترات. كيمو عنو بعيد الساحؿ بينما ىديره، وسط
 الزمف. دورة فعادت ذاتو ونسي وتوسخ تبمؿ ىناؾ الرماؿ. إلى وصوؿلم ثانية جاىدت
 كبيرة فرشة عمى تمدد السنيف، مبلييف منذ آالمو يشكو كذلؾ ومازاؿ الدوار، أصابو
  القمر. يساىر مستيقظاً  ظؿ الغروب، بعد جسده تمؼ

 تناديو، أصوات ويستقرئو، البحر إلى ينظر استمر لو شعرًا، يقوؿ أف يمكف كاف
 يراقب العشؽ، لحظة يعيش مازاؿ فكواقيده. مكانو، تسمر جندياف، دفعو يرد، لـ

 تقدـ تريدانوا،  الشاويش ناداه اليادئة. الطيور وبعض والسماء الشمس  وغياب البحر
 أدرؾ قدميو. عند الشاويش فتكـو بقوة. ردىا إال منو كاف فما خده، عمى ولطمو منو
 الدماء األرض. عمى وقع عندما إال يتركوه لـ يًا،غال ثمنيا سيدفع غمطة اقترؼ أنو

 تريدانوا جاءه صباحاً  مقيدًا. العراء في ليمو  يناـ تركوه عندىا وفمو، أنفو مف تنزؼ
 : قائبلً  رفسو قدمو بطرؼ ثـ لكزه جندياف، ومعو
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 . أسياده عمى تطاوؿ الذي المجنوف أييا مبلبسؾ اخمع قـ -
  وأردؼ: تريدانوا إليو نظر وفكو، جندي تقدـ يده، في الذي القيد إلى عمر أشار

 في الزيادة طمب مع أسابيع ثبلثة توصمؾ. أيف إلى الخرقاء بطولتؾ سنرى -
 التي يدؾ سأقطع فعميا، مف أوؿ أنتَ  لجسدؾ. دسمو وجبات ثبلث مع المنفردة،
 البني الموف ذات الصيفية السجف مبلبس العسكري أعطاه عبرة. تصير حتى امتدت

 إلى دفعوه ثانية، النزؼ عاد جسده، تمؤل الكدمات تؤلمو الضرب أثار مازالت فاتح،ال
  خمفو. الباب أغمقوا ثـ الزنزانة

 صفراء جدرانيا سنتمترًا، وستوف متر وطوليا سنتمتراً  ثمانوف عرضيا الزنزانة
 الوقوؼ يستطيع ال سنتمترات. بثمانية طولو مف أقؿ سنتمترًا، وسبعوف متر وارتفاعيا

 يمكف األخرى. عمى الواحدة القدميف لؼ دوف التمدد وال رأسو، إحناء دوف فييا
 أقؿ كاف الذي بطنو عمى انبطح متألمًا. كاف لكنو رجميو، ومدّ  القعود أو القرفصة
 أو سنتمتر ترؾ حيث الباب أسفؿ مف وحركتيـ المارة راقب جسده، سائر مف جروحاً 
 المتقطع. نومو بسبب يجيميا مدة كذلؾ ظؿ ابيا،وب المنفردة أرض بيف ما بقميؿ أكثر
  الباب: عمى دؽ التبوؿ، إلى بحاجتو شعر

 . أبوؿ أف أريد -
 . حاجتؾ لقضاء عندؾ إبقو "و الكردؿ " ىذا خذ -

 . العسكري أجابو ليشرب. ماء فطمب العسكري، فتحو ثانية، الباب قرع
 . فمؾ أفتح -
 لمشرب! جديدة طريقة ىناؾ ىؿ فمؾ، افتح تقوؿ وأنتَ  ماء أطمب -
  سترى! -

 في منو جزء فدخؿ بالماء قذفو متر مسافة ومف فتحيا الحنفية إلى أسرع
 عدـ مف الرغـ عمى بمذتو فشعر الماء، بيده مسح يختنؽ، وكاد عطس منخرية.
 العسكري: أجابو الماء. وطمب جديد مف الباب دؽ قميبلً  أكثر أو ساعة بعد شربو،
 جديد مف الماء طمب لؾ مسموح ساعات ثبلثات بعد عة.سا قبؿ شربت لقد -

. 
 ؟ شرباً  بالماء رشي تسمي ىؿ -
 . بأدوناي اإلجابة وظيفتؾ ثانية. والرد إياؾ باالحتجاج، مسموح غير -
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 محفور ماىو يقرأ يتممسيا، الحيطاف، يغازؿ بالمنفردة، يوماً  وعشروف ثبلثة
 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ ثأر. تحرر وحدة ونار، حديد دمنا النصر. حتى ثورة " عمييا
 ىذا وظؿ عميو، أغمي حتى ضرب األولى الثبلثة األياـ في " العروبة وباسـ

  الثبلثة. األسابيع نياية حتى المسمسؿ
 معادلة ويوماف أسابيع ثبلثة القاسية. السجف شروط يتذكر األياـ يذكر عندما

 يريدوف، وقت إال والشرب األكؿب وال بالخروج لو مسموح غير سنوات، ثبلث لسجف
 تفكيره، شراييف تسدّ  الواخزة والبراز البوؿ رائحة ويديو، وجيو يغسؿ ولـ يستحـ لـ

 نقرر الذيف نحف الجواب، يأتيو القاذورات، مف لمتخمص الباب عمى يدؽ وعندما
 عمى يده مرور بمجرد تتكور العرؽ وفتائؿ كريات كانت العمياء. الطاعة عميؾ
 رأسو عمى يده يضع وتفرعاتو، جسده ىضاب في ترعى غريبة حيوانات جسده.
 ىذه كؿ أـ البراغيث؟ أـ القمؿ أـ البؽ أىو الكريية. والرائحة األحمر بالموف فتصبغ

 وتحت الشعر في تعشش مكاف كؿ في تنتشر التي الزاحفة منيا وغيرىا، المخموقات
 أف عميو كاف الرائحة. كريو ليبلً  إال يياجـ ال ونوع القفز، سريعة صغيرة ومنيا األبط،
 رائحة فتنتشر يديو، يفرؾ ثـ وييرس ويبلحؽ يقصع مبلبسو يفتش بقتميا، يتسمي

 صبلحيتيما مف يتأكد وعندما بمبلبسو، ثـ ببعضيما يديو يفرؾ األكؿ عند كالغائط،
 االنفرادي السجف مدة انتيت أف بعد معدودة. دقائؽ خبلؿ طعامو يتناوؿ لؤلكؿ،
 يحؽ شير فكؿ وأخرى، لحظة بيف أىمو لزيارة يستعد كسجيف، بحقوقو يتمتع وأخذ
 نياية في تيتؼ مرة آخر رآىا التي أمو، تأتي ولـ شير أمضى وقد زيارتو، ألىمو

 وىي تصورىا "، عربية فمسطيف " وتصيح إصبعييا ترفع تجاىو، وتندفع المحاكمة
 يرىا أف يكفي أوليـ"، وأنت مرجاؿل السجف عمر يّما " لو وتقوؿ تبتسـ صحتيا بكامؿ

ذا معيا، عبمة تأتي ىؿ دقائؽ، عشر مدة سيراىا وشجاعة، قوة تيبو أمو مبتسمة،  وا 
 بعد الكثير. فعؿ عمى قادرة أمو تفكيره، يرىؽ لـ شقيقاتو، أسماء مف اسـ فبأي أتت
 بعد كاممة. مبلبسو خمع اإلدارة، غرفة إلى طمب لمزيارة، جاءتو الترقب مف أياـ أربعة

 وقفت بانتظاره، كانت مستطيمة، غرقة إلى اثناف قاده ثـ ثانية، وارتدىا عاد تفتيشيا
 أمو وجو إلى نظر بينيما. تفصؿ التي الطاولة مف الرغـ عمى قبمتو داخبلً  رأتو عندما

 فقط الزيارة الخارج في بأنيا أجابت عبمة. وعف وأخوتو أبيو عف سأليا المبلئكي،
  النظر دقؽ مستقببًل. األمر تسوي أف وعدتو عندىـ، وأبقوىا يتياىو  طمبوا لؤلىؿ.

 الميتة واالبتسامة ثغرىا إلى منيما، الياطؿ والماء حزنيما فاكتشؼ عينييا إلى
 إليو يد امتدت فجأة جسدىا. وارتجاؼ قمبيا في الدفيف حزنيا إلى عميو، المحنطة
 . الزيارة وقت انتياء يعمف زيتوف الشاويش بينما مكانو، مف واقتمعتو

 ويذليـ، عنفوانيـ المعتقؿ يحطـ معو، يتكيؼ يعيشو، السجف، واقع إلى عاد
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 ما أغاني كما اختيرت إدارة السجوف إدارة ىيأت ذلؾ أجؿ ومف عقوليـ، لفقد يدفعيـ
 . أغنية قطر كؿ مف المستمعوف يطمبو

 ترؾ عندما .األنا عقدة لديو متفوقيف، الييود يعتبر مراكشي حيوت السجف مدير
 وزمبلءه وأصدقاءه جيرانو يودع أف أمو إليو طمبت وعندما أحدًا، يودع لـ المغرب
 أجابيا: معيـ، درس الذيف

 ! الحياة يستحقوف ال الذيف والبربر العرب ىؤالء أمي، يا مف أودع -
 نفسو ووعد اليواء، في بصؽ بعيدًا، ببصره أشاح ثـ حولو نظر درجة آخر عند

 . فاتحاً  إال يعود آال
 وال العرب يكره والييودية، األلمانية التفوؽ عقدتي يجمع المانيا مف ىايمف نائبو

 نظارة خمؼ تظيراف مفترستاف عيناه أصمع، أحمر، وجيو عربية، لفظة سماع يطيؽ
 عريض طويؿ بطبلقة العربية يتكمـ مصري مؤاـ بف موشي اإلدارة ضابط سميكة.
 والشرطة، الحرس طاقـ أما لو. وحبو العمؿ في بقائول شغؿ" "حمار يمقبونو المنكبيف

 السجناء بإىانة الدائـ األمر أعطيا المذاف وتريدانوا زيتوف الشاويشاف رأسييما فعمى
 . وضربيـ
 مجاؿ ال ذاتو، يمممـ سجيف كؿ يجعؿ نظاـ مخيفة، سكوف حالة السجف في
 كؿ ظيورىـ، خمؼ وأيدييـ يخرجوف الفورة في والميانة، الذؿ مظير بغير لمظيور
 الساحة، يمفاف خطوة خطوة يمشياف اآلخر، أحدىما يحدث أف دوف يمشياف اثنيف

 كؿ يراقبوف والشرطة السجانوف عمييـ، مسمطة البنادؽ ومرات، مرات الكرة يعيداف
 المباس السجناء يرتدي بصمت. تعمؿ أف عمييا التي الحراثة بثيراف أشبو تصرؼ،

 وزرار الرقبة، يخنؽ يكاد الذي العموي الزر حتى اضحة،و  األزرار الفاتح، البني
 . األكماـ

 واحدة، ذؿ مرتبة في أنيـ الجميع إشعار فيو ميزة لو كانت إف الموحد لباسيـ
 الحديث، وطريقة والعنيف البشرة لوف في التبايف لوال بينيـ فرؽ ال واحد، وأب أـ أبناء

 مع العبلقة مف نوعاً  يخمؽ وأف الجديدة حياتو مع يتكيؼ أف عميو مفروض السجيف
 أف سجيف كؿ فعمى سنوات، طواؿ يتغير ال الذي ومنظرىا عميو المفروضة الحيطاف
 أف مضطر الحارس حتى المعتقؿ، موجودات مع طويمة حياة ليعيش نفسو يييء
 تسد وعندما تفاىـ. لغة فيجد الجيد، بالتعامؿ نظرتو يغيير أف ويحاوؿ معو يتفاىـ
  احتراميـ. وفرض السجناء تعاضد منو، البد طريؽ يظؿ أمامو الطرؽ

 ماء، يشرب أف أراد إذا بسيولة، انتزاعو يمكف الشيء كثيرًا، يكمؼ ىذا لكف
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 السجيف تخميص يحاولوف إذ األولى. األياـ في كبيراً  جيداً  يكمفو عميو الحصوؿ فإف
 يروضونو ورائع. جميؿ شيء كؿ مف يخمصونو داخمو، في الذي التمرد فتيؿ مف

 ال واألرقاـ رقـ، بأنو يفكر بذاتو إال يفكر يعود فبل آلو، إلى يحولونو الذؿ. لقبوؿ
 . مطيعة ظيرىا حانية ذاتيا عف إال تتحدث

 لحظة، كؿ يرقبو وموت رطبة وغرؼ عالية أسوار وجانبو وخمفو أمامو السجيف
 وارتفاعيا افالجدر  سماكة خيالو يخترؽ أف يتفاءؿ. أف عميو ذلؾ مف الرغـ وعمى
ذا حياة، لنفسو يخمؽ وبعيدًا، عالياً  ويحمؽ  : غنوا مخزونو. مف ينبشيا يجدىا لـ وا 

  النيارَ  نيوى إننا تبدد السجف ياظبلـ
 قصائد وبعض والفرنسية باالنجميزية وأشعارٌ  أغافٍ  منيا شتى، أغني عمر غنى
 : رفاقو حفظو الذي المقطع شكسبير،

O. MY   DARLING  

 بدايتو: الذي والمقطع
I LOVE A SUN BURNT CONTRY 

A LAND OF SWEEPING PLAINS 

 في شيدىا التي االحتفاالت تذكر الغناء، عف توقؼ يدندف، مازاؿ رأسو رفع
 تخرج حيث البنات خميس الثالث الخميس إنو نيساف، شير مف الخميس ألياـ صغره
 ليغسمف التالي اليـو باحص حتى الماء في ويضعنيا البرية األزاىير يجمعف الفتيات
 ينضـ حيث االحتفاالت إلى تصحبو صغير، وىو لؾ ذ تفعؿ كانت أمو شعرىف.

 إخواتو مع البيض كسر يمعب كاف كيؼ تذكر األخرى. المدف بيارؽ إلى القدس بيرؽ
 أصفر لونو فيصير البصؿ قشر لو تضيؼ البيض، أمو تسمؽ الخمساف، شير طواؿ
 مف"يطاقش". يصيح السوؽ إلى ويخرج المسموؽ البيض يحمؿ ورديًا.

 الموسيقى، ودقت األطيار، غنت النائميف، أيقظت الكرى، ىجرت نيساف أنفاس
 مؿء ضحؾ ثـ أريجو وزع وسمر. وطيب حب شير الخمساف شير الناس، سير
 تدب حيث والمواسـ. االحتفاالت سجؿ في جديدة صفحة فاتحاً  البرد، مودعاً  فمو

 وأنوثتيا عرييا تاركة واألرض عذراء، حضف السماء ىي ىا الموجودات، في الحياة
 ببل مستوية قطعة بدا اآلخريف، بحب بالدؼء فأحس البحر أما لمناظريف. مسرحاً 
 عرضت والمرح، لمحب استسبلـ عبلمة فمو في والزبد يديو رافعاً  معارؾ، وال خيوؿ

 حناناً  أكثر وصارت والجزر المد تيارات خفت بينما الساحؿ، بحبو ليحتوي ابتسامتو
 تمطر فانسمت لمموجودات، وشبقيا بالحياة أحست كغيرىا الشمس ورقة، ووداعة
 نيض ناىد صدر الحياة عطاءه. يوزع بصره يمد الربيع اليابسة. وجو الدافئة أشعتيا
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 وليمكية، ونارية وصفراء بيضاء برية زىور الطفولة. مرحمة ليتخطى غرة حيف عمى
 تختفي ثـ  أياـ بضعة تعيش أزاىير والساحؿ، الروابي عمى وجنونيا جفونيا أرخت
 بيف مف قادمة. سنوات لسفر فتخبئيا وفتنتيا األرض جماؿ جناحييا بيف ضامة
 و خالدة حب قصة تحكي التي النعماف شقائؽ يسمونيا التي تمؾ البرية الطبلئع
 تجرحت عنو، فتشت حبيبيا، عف كالبمياء بحثت وأنوثتيا ألوىيتيا بكؿ عشتار
 . الموت حالة إنياء عاتقيا عمى أخذت التي الطبلئع ىذه لطخ نوراً  نزا قدماىا،

 السماء تناغييا التي السابحة كالموجة كالريح تييـ تدور، أفكاره مازالت
 صارت فقد خالدة، نفسيا ظنت وألنيا شيئًا، مصيرىا عف تعرؼ ال والمياه، والكواكب
لى السباحة إلى تحتاج كالجسد األفكار رشيقة.  الذي الجد أيوب البخار. عمى حماـ وا 
 قذارتو. مف ليتخمص البحر في نفسو رمى وأسوئيا، الجمدية األمراض بأعفف أصيب
 . وأمراضو قذارتو مف معافى فخرج جسده، في موضع كؿ وقبمت الموج شفاه حممتو

 اسرائيؿ" " رمي أرادوا لقد أيوب، جدنا يا النصر صنع أسيؿ ما عروبة: أبو قاؿ
  وعيوبيا. آثاميا كؿ مف فخمصوىا البحر في

 إف تقاليدنا ىذه لئلدارة قالوا االستحماـ، فقرروا الرحب، البحر صدر تذكروا
 إلى تتحوؿ االبتسامة فيو. وارمونا البحر إلى خذونا االستحماـ، مف منعنا شئتـ

 كؿ إلى بحاجة ىو يتصوركـ وسنواتو، وأيامو العشؽ يتذكر الجبية، عمى تجاعيد
 الجدراف وىمومو. ىواجسو مع يعيش مثمو أحد فبل ، ليبتسـ الماضي مف لحظة

ذا مرات، يـو كؿ تزوره عبمة مرتفعة،  وفتوة، إشراقاً  أكثر تعود ساعات عنو غابت وا 
 قاؿ يـو جوابيا تذكر لممستقبؿ، وحبيا حديثيا يتذكر معيا، ينطمؽ األسوار، تتخطى

 الذي المخزوف ذاؾ نعيش نحف طيعة. ليست مادتو لكف نصنعو، نحف المستقبؿ ليا،
 تفضحيا وكادت بالمتشائـ، حبيبيا وصفت بكت اليأس، مف ينضب ال بمعيف يمدنا
   المستقبؿ نصنع نحف تقؿ ألـ - قالت: التريث، عمى قدرتيا لوال الكممات بعض
 المستقبؿ استثناء، ببل الوطف ولفتيات لؾ الجميؿ الحمـ أحقؽ أف أمؿ -

 !   الحقيقة أصعب وما التنظير أسيؿ ما كبلمًا، ليس يبيياحب
 القومييف حركة أجؿ مف ضحى مثمؾ أحد ال غريبًا، كبلماً  منؾ أسمع -
 ستة تأخر الذي الوحيد التنازؿ. صؾ يوقع لـ الذي المعتقميف بيف الوحيد العرب،
 إالؾ. وستيف ستة عاـ الحركة مف انسحبوا أنيـ أنسيت ىامتو، يحني أف دوف أشير

 ذلؾ فائدة ما لكف مخطئة، أنؾ ستعرفيف عبمة، يا اهلل سامحؾ مرة، الحقيقة -
 نفسي! مف أمكنيـ فمف األسر أما ميتًا، أو الجبمية إحدى في أو شييداً  كنت أذا
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 "  ياحبيبي ىذا تقؿ ال " ورددت: بكت
 وفي عينيو حوؿ ودوائرىما والعرض الطوؿ خطوط ورسـ كممتو قاؿ الزمف

 البلىندسية األشكاؿ في الزمف أسوأ. واحدة لتبدأ مرحمة تنيي التي الدوائر ىذه شعره،
 شريط يضمده. مف يجد ولـ بكى الذي القمب وفي تصمبت، التي الشراييف وفي

 الذاكرة خزاف يمتمئ بو، وتمتصؽ فوقو تزدحـ مغناطيس، كأنو صوراً  يعرض الماضي
 وفرحيا وأشجارىا بطرقاتيا مرسومة أمكنو والكممات، النظرات تأتي واحدة دفعة

 عروبة أبو اقتراب لحظة وتتناثر تتقطع السمسمة، ىذه تصمد ال فكره، عمى تسيطر
  أذنو: في وىمس منو

 ! ذلؾ عمى منطوياً  اليـو أراؾ-
 .... مكاف كؿ في ويوزعيا احتفاالتو يحمؿ نيساف فيذا الفرح بؿ -
 قمت كما إنو سترى، غداً  ... سأفعمو ما لمباركة استعداد عمى أنت إذف -
 لتحدي والفرح والصبر القوة ييبني الذي الفصؿ والتمرد. والربيع الحب فصؿ نيساف
 . الخنازير ىؤالء

  الشير. ليذا واستقباليـ السميمانية في األكراد أعراس عروبة أبو تذكر
 ووروداً  ريحاناً  مكاف كؿ في وتبثيا اإللو روح تتنفس والطبيعة خضراء األشجار

 الشمس، شروؽ قبؿ شامخة صباح ذات تخرج " كردمري "  قريتو برية، وأزاىير
 ثـ الغداء، يتناولوف الظييرة وعند عدة ساعات ويمرحوف الناس يسرح الشعاع، فتتمقى
 قميصو شمح الذي كاوا ." انتصر الذي " كاوا " بالحداد احتفاالً  الربيع عرس يبدؤوف
 الناس فقاد بحريتو وشعر يديو بيف الحديد ّيففم بقوتو شعر الشمس. مف نصيبو وأخذ
ذا الشعاع، مف نصيبي وآخذ مثمو سافعؿ النور. إلى  يريد. ما فميفعؿ أحدىـ احتج  وا 
 ". شاؤوا ما وليقولوا يقوؿ، ما يفعؿ الكردي أف تعرؼ أنت

 . األيوبي الديف صبلح ياحفيد يداؾ سممت -
 . " واحد مصير وأنتـ نحف " وقاؿ: عمر عروبة أبو عانؽ
 : وأمره زيتوف الشاويش وجاء

  ثيابؾ البس حمار يا أنت -
 ؟! البذيء كبلمؾ تقوؿ حتى حدث ماذا بعينؾ، حمار -
 ؟ قميصؾ تمبس الـز أنت -
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 . شمس أخذ الـز أنا ال، -
 . الكـ طي أو األزرار فؾ حتى وممنوع سجيف أنتَ  -
 !؟ الشمس حرارة مف شيئاً  أخذت أذا يحصؿ ماذا لكف أعمـ، أنا -
 يسمح. ال القانوف -
 قانونكـ اهلل، قانوف وىذا جميعًا، لمناس والحرارة النور الشمس، أعطانا اهلل -

 ! غيروه إنساني، غير
 الشمس أما وضعتو، إسرائيؿ ألف إنساني الكمب، أييا إنساني قانوننا -

 . عنيا تعويضؾ عمى قادروف فنحف األخرى والفمسفات
 ؟ كيؼ -
  ىايمف. الضابط إلى ىيا ال، تجيب .... واألدوية بالحبوب -

 التحية، لو وقدـ زيتوف الشاويش منو تقدـ عندما األخبار، نشرة إلى يستمع كاف
 ولـ أغمقو الشاويش، قالو ما إلى واستمع المذياع صوت أخفض جمستو، في اعتدؿ

 : عروبة أبا سأؿ األخبار. سماع يتـ
 ؟ القصة ما -

 نيساف فصؿ إلى وتطرؽ بالشمس رأيو وعف " كاوا " جده عف عروبة أبو حدثو
 : بقولو ذلؾ ىايمف تدارؾ ... الفصؿ ىذا في العراقييف واحتفاالت
 ؟ أنت أيف مف -
 . العراؽ أكراد مف أنا -
 ! البائس المصير إلى دفعؾ الذي ما -
 واحدة. قضيتنا -
 . المصير ىذا إلى دفعاؾ المذاف والرعونة الجوع إنو قؿ بؿ -

 . لمتحرير طريقاً  والجياد المسمح بالكفاح إيمانو عف دافع
 ونحف أنتـ إلينا، بحاجة كردي أنت التحرير؟ أجؿ أمف قميصؾ وخمعؾ طيب -
 أربع يكفيو وجيي مف خذه أصدقاء، بأننا مستقببلً  ستكتشؼ لتقاتمنا، قاتمناكـ ىؿ أقمية
 . بالمنفردة أياـ

 أبي مع تضامناً  قمصانيـ مف تعروا األرض، عمى جميعاً  السجناء جمس
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 باختصار اإلذف وطمب بالياتؼ تحدث الغضب. بعيف إلييـ الشاويش نظر عروبة،
 استمرت الحالة ىذه لكف الشغب. حالة إلنياء مناسباً  ماتراه أفعؿ الرد فجاءه الفورة.
 مف كاف فما عمييا. السيطرة يتـ لـ والتعذيب العقوبات استمرار مف الرغـ عمى يوميًا.
  الفورة. أثناء مبلبسيـ بعض بخمع لمسجناء لمسماح توصية رفع إال السجف إدارة

 كافة. لمسجناء الحؽ ىذا بمنح السجوف إدارة مف الجواب جاء يوماً  عشريف بعد
 وصار نيساف، نياية مف أياـ ثبلثة قبؿ المناسبة بيذه فيو تبمغوا الذي اليـو في أحتفؿ
 بؿ السجف خارج فقط ليس احتفاالت شير ىإل الخمساف فتحوؿ عاـ، كؿ فييا يحتفؿ
 االحتفاالت مواسـ عف يعرؼ والذي والجمعة. الخميس يومي وخاصة السجف وفي
 كنز. عف يكشؼ وكأنو بو، يتحدث بدأ شيئاً 

 فيا رفاقو، وسيتابعيا عروبة أبو بدأىا االستمرار، مف التحوالت ليذه بد ال كاف
  تعاؿ" " بتحد: العسكري عمر ىو

 أنادى أف أيعقؿ " نفسو في قاؿ غيره، أحداً  يجد فمـ كاألبمو حولو العسكري نظر
 غير شخص أي بيا تنادى التي الكممة عميو، المتعارؼ المقب دوف الكممة بيذه

 فقد يقصدني، كاف إف سأدمره "، أدوناي " ينادونني الذي أنا معقوؿ، غير ال ييودي،
 . " يريدني كاف إف صوابو

  فيو: لبس ال تأكيد مع  ةالثالث لممرة سمعيا
 ؟! تجيب ال فمـ أناديؾ، الشرطي أييا أنتَ  -

 أي عمى يقدـ أف قبؿ القائؿ مف يتأكد أف فأراد واالحتقار، باإلىانة شعر
  تصرؼ:
 ؟ تقصدني ىؿ
 طار بالتأكيد. جواباً  فتمقى الزرقاويف، عمر عيني إلى ينظر وىو الشرطي قاؿ

 خاب القاسـ. فيصفع الىانتو لينتقـ شيء، أي ليفعؿ القضباف بيف يده وأدخؿ عقمو،
 حتى أكثر وشده تنكسر كادت حتى ولواىا يده أمسؾ بالمرصاد، لو كاف فقد ظنو
 األلـ مف صاح وجيو، عمى وكفاً  أنفو عمى ضربة ناولو القضباف، عمى صدره صار
  تريدانوا. الشاويش ومعو عاد دقائؽ بعد يولوؿ. وىو ييروؿ وراح

 سمع كاف إف االستغراب، مف بشيء وسأؿ الحارس وجو إلى الشاويش نظر
 في يشؾ كاد حتى الشكوؾ، بيذه العسكري فوجئ فصدقو، ذلؾ لو تييأ أـ بأذنو ذلؾ

 كيؼ يذكر مازاؿ دقائؽ. قبؿ معو حدث لكنو تصديقو. يصعب حدث فالذي نفسو،
 المنكبيف عريض طويؿ جيداً  بعرفو أذنو، طبمة تخترؽ كادت لصفعة تمقيو ثـ ناداه
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 إنو يقولوف الباب، عمى صدره تطبؽ أف بيا شده التي قبضتو كادت العينيف، أزرؽ
 الحارس أشار الباب عند ويمتيميا. الكتب يقرأ النقاش، يحب بالسياسة، التحدث دائـ
  بقولو: ونادى صفراوية ابتسامة تريدانوا ابتسـ بيده،

 أنَت. ...أنتَ  يارياضي ..ياحمار أنت ... يابغؿ تعاؿ المشاكس. أييا أنت -
 عمر اقترب باسمو. مناداتو إلى اضطره مما جواب، أي يتمؽ ولـ مرات أعادىا

  وقاؿ: الباب مف
 ! بيننا موجودة غير حيوانات تنادي سمعتؾ -
 الذي أف مثمؾ بغؿ عمى يخفى وال أقصد، مف تعرؼ وأنت الحيواف أنتَ  -
 . شديدة لعقوبة نفسو يعرض " أدوناي " غير لفظة بأية أو باسمو العسكري ينادي

 ! اآلخريف حرية يعتقؿ سجاف مف أكثر ليس وىو بأدوناي أناديو كيؼ -
  المنفردة. لعقوبة نفسؾ جيز إذف -

 سعيداً  كاف األقؿ. عمى أسبوعيف مدة بالزنزانة البقاء سيكمفو ذلؾ أف يعرؼ
 ويجعميا سيمغييا الذي الباب ىذا وغيرىا، الكممة تمؾ عمى التمرد باب فتح فقد بذلؾ،
  باسمو. إال السجاف يناد لـ اليـو ىذا بعد إذ تمامًا، السجف قاموس مف تختفي

 الخوؼ حالة إلغاء عمر بو فكر شيء أوؿ لفعمو، السجناء أماـ الكثير مازاؿ
 تمزقو الذؿ حالة لئلضراب، تخطيط بأي يفكر أف قبؿ السجف إدارة مف المفروضة

 واحداً  واحداً  وجوىيـ تأمؿ رفاقو. وجوه عمى يرتسـ ما يقرأ يذوي، تجعمو الداخؿ، مف
 رفض والذي كبحرىا، ييدر الذي عكا ابف فياض حساف ذاؾ بكممة. ينطؽ أف قبؿ
 انتبو ... " أخشيؼ " يصيح صباح ذات جاء الذي العسكري أماـ باستعداد يقؼ أف

 عمى جمس ـث فمو في إصبعيو واضعاً  صفر ويناكفو، يشاغب وبدأ يرد لـ ....
 بات حتى يـو كؿ تكررت الظاىرة ىذه بالمنفردة، في أياـ خمسة ُعوقب األرض.
 ورحابتو البحر ظرافة فيو وبحرىا، عكا تراب مف مجبوؿ حساف صعبًا. أمراً  ضبطيا

  األسوار. وقوة األرض خصب وفيو
 بارزاف، فكاه عاـ، منذ طعاماً  يذؽ لـ أنو يظف يراه مف حد، أبعد إلى ىزيؿ

 حمؿ الذي ىذا مشروعو، وأفشمت نابميوف ىزمت التي ابف بأنو يصرح بمدينتو، فخور
  لمييود. مشروع بينيا مشاريع، مجموعة معو

 ذىنو إلى تواردت رؤوسيـ، رافعي وأىميا ىادرًا، بحرىا ظؿ روضتو، عكا
  األخرى. تمو صورة صورىا
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 : أحديثو يبد ثـ يمسيا وجوىيـ، إلى ينظر
 والميناء البحر أذكر مازلت لكنني سنوات، عمري كاف وأربعيف ثمانية عاـ في "
 إليو أبي اصطحبني واألشجار، بو المحيطة الطويمة ومئذنتو المربع الجرار وجامع

 سألتو: وزخارفو بجوه أعجبت والجماؿ، الفف في غاية المرسومة النقوش لمصبلة.
 ؟ مثمو بيتنا تزيف ال لماذا

  اهلل شاء إف الواثؽ: بمغة أجابني
 مف صفيف مف يتألؼ الذي المسقوؼ األبيض السوؽ قصدتيا التي األماكف مف
 إلى الجابية باب مف الموصؿ الطويؿ دمشؽ بسوؽ الشبيو الطويؿ السوؽ الحوانيت،
 وحمويات سمانة ومحبلت بالحجارة مرصوفة وطريؽ الجانبيف عمى محبلت البزورية،

 األبراج، مف عدد فيو الفاخورة رعشا فيو لمبحر المحاذي أما طازج. سمؾ وبيع
 بيتنا إلى فأعود أّمؿُ  طويمة، ساعات البحر قيوة في والدي جمسات أذكر مازلت
 القوي السور يسورىا، ومازاؿ ذاكرتي في انطبع الذي الشيء االبراشية، مف القريب
 . إرواد جزيرة بيوت أو صيد قمعة مف القريب الطابع ذات وبأبنيتو صور بسور الشبيو

 إلى وشرقاً  وترشيحا الفرج وأـ والزيب بيروت إلى شماالً  تنطمؽ طرؽ عقدة عكا
 ثبلثة مف أكثر مرة غير والدي عدد لقد وصفورية، حيفا إلى وجنوباً  والشاـ صفد
 أتمشى كنت وخانات. وأديرة وجوامع أسواؽ مجموعة ىي تحيطيا،  برجاً  عشر
 وقيوة العمراف وخاف القديـ الرصيؼ إلى وصوالً  البحر وباب والميناء الجمرؾ باتجاه
 إلى ىناؾ ومف الباشا حماـ إلى شرقاً  وبعدىا البحر بمحاذاة شماالً  أتابع البحر،
 أو ساعات ثبلث الوقت مف مضى قد يكوف عندىا الرمؿ. جامع ثـ الزيتوف جامع
 ويعيدني، عني ليبحث أخي ترسؿ وجنوف، ىيجاف حالة في أمي وتكوف أكثر،

 والسرايا األبيض السوؽ إلى شماالً  ثـ  الشواردة خاف إلى تجاىي عكسي فينطمؽ
 إلى يعرؼ ال تائياً  يقؼ وىناؾ ذلية، الشا زاوية مف قريباً  جنوباً  ويعود القديمة،

 أحياناً  ويمعب يميو حيث الحديد، فبرج البحر إلى غرباً  فيتابع ليجدني، يذىب أيف
 لبعثتني تأخري مف خوفيا ال وول نار، عمى أمي فأجد رجوعو، قبؿ فأعود يسبح
 عودة صادفت فإذا الكبير. أخي يعود حتى والترقب الشوؽ غاية عمى تظؿ خمفو.
 سوى شيء ال منيا؟ إجابة كممة دوف أسئمة تتتالى جحيـ. إلى حياتيا حّوؿ قبمنا أبي

 المتياكمة القطرات نشؼ قصتو. سرد عف توقؼ عينيو في الدموع ترقرقت " دموعيا
 مف جرح فتح المتابعة، سوى أمامو مجاؿ ال إليو، منصت الجميع وجنتيو، عمى

 : لمماضي الحنيف
 وقت أي في عبابو صوت يسمع الصيؼ، في حتى ىديره يتوقؼ ال عكا بحر "
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 ومابينيما. وشتاء صيفاً  نيار، ليؿ
 يحوليا بيوتاً  أبني الرماؿ، مف تبلً  أبني الرممي، شاطئو عمى طفولتي أنَس  لـ

 . مستوية ماؿر  إلى المد
 ساعة بيوتيا إلى تأوي الناس ترابي. وبعضيا بالحجارة مرصوفة شوارعيا كانت

 ما فغالباً  الشباب أما الشتاء، في خاصة العشاء حتى يتأخر مف وقؿّ  الغروب
 . القيوة في يسيروف

 حارة عصراً  قصدف أمي، ثوب طرؼ أمسكت لمعرس، ذىابي أذكر مازلت
 الياسميف، عطر ورشت بالبودرة وجييا ودىنت ثيابيا لبست الشماؿ، إلى أخرى
 وأمسكت يدي شدت وجييا، عمى أعبلىا وشدت مبلبسيا، فوؽ سوداء عباءة ارتدت
 وصمت حتى سارت وجييا. مف األكبر الجزء تغطي التي العباءة أعمى اليسرى بيدىا
 بؿيستق الخارجي الباب إليو. المدعوة الفرح بيت حيث الكومندار برج مف قريباً 

 فتيات عدة أمسكت باحتو وفي فنائو، في يتردد والغناء الدؼ أصوات القادمات،
 وتتركيو وحدؾ تأتي أف األفضؿ كاف ترحيبيا، بعد العروس أـ قالت ودبكف. أيدييف
  عاريات! شبو سنرقص بأننا تعرفيف أنت األكبر، أخيو عند

 . سأتأخر ألنني بو جئت بقدميا: تتعثر وكادت بخجؿ أمي أجابت
 النسوة سواي، طفؿ يكف لـ عطور، عدة مزيج أنفي، في العطرة الروائح عبقت

 مكورة، نيود النيود، وتدافعت الصدور فتؤلألت الخارجي، والثوب عباءتيف شمحف
 مع والمعب الشغب لعدـ تدعوني أمي ىمست الميناء. ككيرباء تتراقص أفخاذ

 المسماة اإللية لتمؾ اتالنظر  أختمس وأعود معيـ ألعب البيت. خارج األطفاؿ
 والحرير. السجاد عمى العائـ عرشيا فوؽ بالعروس

 بتعرية ورشاقتيا ومفاتنيا أجسادىف جماؿ إظيار في يتباريف والنسوة الفتيات
 . والساقيف الصدر

 انتياء وعند " تمخطري " أغنية أنغاـ عمى ثيابيا بتبديؿ مشغولة العروس بينما
 واستبداؿ القديـ لخمع ثانية فتعود الصمدة، وأغاني والتراويد الزغاريد ترتفع األغنية
 البحر. مف خارجة بحورية أشبو بعرييا فتبدو وألوىيتيا، جماليا عف معمنة بو، آخر
 تاركة لعرشيا ابنتيا تعود أف قبؿ والشعير الممح ترش العروس أـ بينما دورتيف، تمؼ

 : أغنية النسوة فتسمعميا الحريري، ثوبيا عمى تسيح جدائميا
 ٌا أم جدٌلة منثورة 

 
 مٌك دالل وغندره  

 

 تبادرىا النسوة قرصًا بذراعيا وفخذىا، ولثمًا لخدىا أو الرقص معيا ."
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قاـ حساف يغني ويرقص بينما رفاقو يردوف خمفو، نظروا إلى وجيو ابتسموا 
 وشكروه. إنيـ يسمعوف ىذه المعمومات لممرة األولى. الحظ حبيـ لمعرفة المزيد .

 قاؿ: سأحدثكـ عف المشروع الفرنسي، ىؿ تعرفوف شيئًا عنو. 
كاف متأكدًا أف ال أحد يعرفو إال عمر بدأ كبلمو عف ذاؾ األشقر نابميوف 
الذي جاء مف الغرب حامبًل مشروع إقامة وطف قومي لمييود في فمسطيف، حاوؿ 

ؿ ذلؾ أف يحقؽ ذلؾ، لكف عكا أسمعتو ىديرىا، جفؿ ولـ يطؽ سماعو فيرب، وقب
 خاطب المصرييف محاواًل استغفاليـ:

 " قولوا ألمتكـ إف الفرنساوية ىـ أيضًا مسمموف " 
تساءؿ حساف: إذا كاف الفرنساوية مسمميف فماذا نكوف؟ .... ابف الشقراء يريد 
أف يضحؾ عمينا " فشر "، فقد وقفت لو عكا بالمرصاد، عاد يمسح دموعو 

 المتياطمة .
تعالت الضحكات، عمر الذي كاف أكثرىـ ضحكًا أحب توضيح المشروع 

 النابميوني الييودي فقاؿ:
الذي عطؿ مشروع إقامة وطف قومي لمييود اليستدروت التي جاءت نتائج  -

مجمسيا معاكسة لطموحات نابميوف. وكذلؾ عدـ استجابة ييود آسيا وأفريقيا، ألف 
لحريات السياسية أدت استيطاف فمسطيف لـ يكف واردًا عندىـ، أما في أوروبا فإف ا

إلى تحررىـ. ولـ تكف البوجوازية  قد وصمت إلى الظروؼ االقتصادية والسياسية 
 التي دفعت إمبريالية القرف العشريف لتأييد قرار إقامة كياف لمييود .

في ىذا الوقت الذي يتجادلوف فيو حوؿ دور نابميوف. طمب عمر إلى اإلدارة، 
أوصمو الشاويش زيتوف إلى مدير السجف، غرفة واسعة ليا شباكاف كبيراف، جمس 
حيوت عمى كرسي خمؼ طاولة خشب جيدة وخمفو عمى الحائط شعار نجمة 

 داوود. أدى الشاويش التحية ثـ خرج :
 قاؿ حيوت :

أليست ىذه رسالتؾ، لقد أعيدت ولف نرسميا؟ إف شئت معرفة السبب فؤلنؾ  -
 لـ تكتب عمييا العنواف بدقة !

 ونيا، ما الخطأ في ىذه الرسالة ؟كؿ مرة ترسم -
نظر إلى عمر وأشار بيده إلى مكاف الذي سيكتب فيو اسـ دولة " اسرائيؿ " 

 ثـ أردؼ :
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 خذ اكتب ذلؾ، و إياؾ أف تنسى ذلؾ في المرات القادمة . -
لـ يجب بينما حيوت يتفحص التعابير التي ظيرت عمى وجو عمر، وقد بات 
واضحًا أف إلزاـ السجيف الماثؿ بيف يديو ضروري، فإذا فعميا فمف يتجرأ آخر عمى 
 ذلؾ، بعد أف سادت لحظات الدىشة والصمت. سألو سؤااًل ركيكًا بتركيبة عربية :

لماذا ال تجيب، أنت ال تريد، رأسؾ ناشفة، أنا أفيمؾ، الـز تكتب اسـ  -
دولتنا، أنت تعيش مف خيرىا، وفي ظؿ حضارتيا، وترفض كتابة اسـ دولتنا أي 

 ممعوف أنت! 
لقد عشتـ عمى ىامش حضارتنا، ليست الحضارة في امتبلؾ السبلح وقير  -

اآلخريف، بؿ عطاء. أي صرح حضاري تركتـ؟ كؿ شيء باإلقناع، أنا أكتب كما 
 أريد، ال كما تريدوف، إف شئت قناعتي فسأكتبيا .

 تناوؿ الرسالة وبدأ يخط حرؼ الفاء، أعاد المدير الرسالة وقاؿ بتحٍد :
أليست اسرائيؿ دولة معترفًا بيا وعضوًا في ىيئة األمـ المتحدة وليا سيادة   -

 عمى أرضيا !
 السيادة عمى أرضنا والذيف يعترؼ بكـ يكتب ذلؾ . -
كفى.. كفى أنا ىنا أطمب وأنت تجيب أدوناي، أطمب أف تكتب وبخطؾ  -

نفع معكـ إال اسـ " إسرائيؿ " ىنا، ىيا أفعؿ ذلؾ.. أنتـ رؤوسكـ يابسة، ال ي
 الضرب واإلكراه .

 الشيء يجبرني عمى كتابة ذلؾ . -
 ستعاقب ! -
 وليكف . -
 سنحرمؾ مف " الفورة " . -
 أفعؿ ما شئت . -
 " الكانتينا "  ومف  -
 الييـ . -
 سنمنعؾ مف التحدث إلى اآلخريف . -
ليس السجيف بحاجة إلى ذلؾ. نحف كالعاشقيف الذيف يتفاىموف بالنظرات  -

 واإلشارات .
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 تكمـ باسمؾ وال تقؿ نحف، ممنوع أي واحد يقوؿ نحف، مسموح قولؾ أنا. -
 إنيا معادلة الكؿ والجزء، الجزء الذي يمثؿ رأي الكؿ ويتبناه . -
أنت ال تنفعؾ سوى المنفردة، ىيا أغرب عف وجيي، أنت تغيظني بطريقة  -

 فظة، أذىب إلى الجحيـ .
رًا بإبقاء عمر في المنفردة عشرة أياـ حضر الشاويش زيتوف الذي تمقى أم

 وحرمانو المراسمة ستة أشير، ومنعو مف الزيارة شير آخر .
 أجبا الشاويش: " أمرؾ سيدي " 

قاؿ في نفسو عشرة أياـ مقابؿ أف ال أكتب اسـ " اسرائيؿ " إنيا عقوبة 
بسيطة والحرماف مف الرسائؿ والكانتينا والفورة كميا أمور عادية، مقابؿ أف أثبت 

 موقؼ الصمود في أذىاف السجناء .
خطوة ميمة، واألىـ أف تضطر سمطات السجف إلى الرضوخ. في المنفردة 
صمـ أف يبدأ التحضير إلضراب ييز إدارة السجف. يجبرىا عمى تقديـ تنازالت. 
يحطـ عنفوانيا يجعميا تفاوض المضربيف عمى إنياء إضرابيـ. صمـ أف يكوف 

المبتدئيف في العمؿ السياسي ليخرجيـ قادة، ويعطي العدو عسقبلف معتقبًل يدرس 
دروسًا لف ينساىا. قرر أف يبدأ المشاورات في غرفتو ثـ في الفورة خوؿ الوسيمة 

 األفضؿ لمبدء .
بعد خروجو مف المنفردة زؼ في الغرفة، أقيمت األفراح وارتفع اسمو عاليًا 

 رددوا وىـ عمى شكؿ عراضة :
 ٌابنت ٌالً فً القصر

 
 طلً وشوفً فعالنا  

 
 وإنِت غواك شعرك 

 
 واحنا ِغوانا سٌوفنا  

 

بعد ثبلث ساعات مف الغناء والفرح، بدا الكوف أكثر إشراقًا. قرروا أنيـ إف لـ 
يدفعوا ثمف فرحيـ وعزتيـ بإرادتيـ، سيدفعونيا أضعافًا عمى مذبح الذؿ. األمر 

 ار إدارة السجف فاإلضراب.يتطمب االتفاؽ بيف السجناء عمى المطالب ثـ إنذ
الجميع رددوا بصوت واحد: اإلضراب ... اإلضراب والبديؿ عنو، ىيا فنحف 

 جاىزوف .
 قاؿ عبد العزيز شاىيف :

ثبات الذات ونجاحو يستمـز التنظيـ واإلخبلص  - اإلضراب يعني التحدي وا 
والجد، وىو يعني عمى المستوى الفردي توقؼ اليضـ واإلفراز وقد يؤدي إلى توقؼ 
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 الحياة. 
كاف البد مف شرح كؿ شيء ليقرر الفرد وبمحض إرادتو ذلؾ بدافع التوؽ إلى 
الحياة وتغييرىا، وليكوف كؿ شيء واضحًا. اإلضراب في حاؿ نجاحو سيدفع 
لتغييرات نوعية داخؿ السجف، دار الجدؿ في المياجع وفي الفورة، كيؼ ومتى 

اء أماـ اإلدارة. كاف البد مف اختيار يعمف ومف ىـ الذيف أقدر عمى تمثيؿ السجن
ثبلثة يفضؿ أف يكونوا مف مسؤولي التنظيمات، حتى ال تنعكس النتائج إف كانت 
سمبًا أو إيجابًا عمى تنظيـ واحد أو عمى الوحدة الوطنية. تـ اختيار المجنة مف 
عمر القاسـ وعبد اهلل العجرمي وعبد العزيز شاىيف لتمثيؿ السجناء والتحدث 

 باسميـ. 
 وضح عمر مفيومو لئلضراب وشرح معانيو بنقاط عدة أبرز ما ركز عميو:

" اإلضراب إلغاء لممشي ويداؾ خمؼ ظيرؾ، حتى ولو مشيت مع رفيقؾ، 
تسيراف كأنكما في صؼ عسكري، دوف أف يحدث أحدكـ اآلخر، حتى حركات 

 األرجؿ متوافقة، أليس ىذا منتيى الذؿ؟ 
كوف اإلنساف نظيفًا، فدخوؿ الحماـ كؿ دفعة عمينا أف ال ننسى أىمية أف ي

عشرة وخروجيـ بالعد، وبعد دقائؽ قميمة مف الدخوؿ بحيث ال يستطيع أي واحد أف 
 يستحـ بشكؿ جيد.

 المدة التي يقضييا العشرة في االستحماـ ال تكفي مف أجؿ واحد.
النضاؿ ضد العمؿ اإلنتاجي، فيؿ يعقؿ أف شخصًا مثمنا، دخؿ السجف ألنو 
قاـو االحتبلؿ أو قاـ بعمميات بطولية يعمؿ في المصانع العسكرية أو شبو 
العسكرية، كصناعة شبكات تمويو لمسيارات والدبابات، أو يخيط بدالت عسكرية 

 ويكوييا، فوقؼ العمؿ يمثؿ ىذه المعامؿ العودة عنو. 
طالة  لغاء المعاممة القاسية وبعض التعابير وا  تحطيـ حاجز الخوؼ النفسي وا 
مدة الزيارة، والسماح بإدخاؿ الفواكو، بدؿ دفع ثمنيا لمصميب األحمر الدولي، الذي 

 تعامؿ مع متعيد، يجمب أسوأ أنواعيا ويحسبيا كصنؼ أوؿ.
في صباح الخامس مف تموز عاـ سبعيف أعمف اإلضراب، أعيدت أواني 
الطعاـ، والتـز كؿ سجيف مكانو، أبرؽ الشاويشاف المناوباف زيتوف وتريدانوا إلى 

 مدير السجف يخبرانو باإلضراب، ثـ أخبرا ىايمف. 
بسرعة جمع الحراس ورجاؿ الشرطة وأبمغيـ بحالة االستنفار القصوى في 
السجف، أمر بإغبلؽ األبواب الخارجية، ومنع الخروج أو استقباؿ الزائريف، ممنوع 
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 التحدث بالياتؼ إال بعد تقديـ طمب إليو. 
ما ارتدى السجناء لباسيـ الرسمي. عند الساعة ارتدى الجميع البستيـ، ك

التاسعة صباحًا وصؿ المدير، استدعى نائبو وسمع منو تقريرًا عف اإلضراب. 
عندىا أمر السجناء الموجوديف في الغرؼ والممر وساحة التنفس االصطفاؼ في 

 الباحة حسب الغرؼ .
 قاؿ حيوت: المضرب يرفع يده .

 رفع الجميع أيدييـ.
 مف يريد العودة عف اإلضراب يرفع يده.  -

 لـ يرفع أحد يده.
ستموتوف مف الجوع والعطش، سنغمؽ عميكـ األبواب، إنيا آخر محاولة  -

لمعودة عنو. لـ يردوا، ترؾ الباحة وعاد إلى مكتبة، استدعى الشاويشيف زيتوف 
 وتريدانوا، وكمفيما بمياـ إضافية وطمب إلييما السير والمواظبة وعدـ إعطاء أي

جبارىـ عمى فؾ اإلضراب .  إجازة ميما يكف السبب، ومراقبتيـ وا 
نظر حيوت إلى مكتبو فوجد قائمة بالمطالب مقدمة مف السجناء دوف توقيع، 

 نادى عمى نائبو ثـ عمى الشاويش زيتوف وسألو :
 مف وضع  ىذه ىنا ؟ -
 ال أعمـ سيدي!  -
 مف فتح باب الغرفة ؟ -
 الشرطي عما ينوئيؿ. -
 احضره فورًا. -
 حضر الشرطي، أدى التحية وقاؿ بصوت مرتجؼ نعـ " أدوناي " -
 مف أحضر ىذه القائمة بالمطالب ووضعيا ىنا ؟ -
 ال أعمـ ! -
 مف فتح الباب ؟ -
 أنا سيدي . -

 _ ألـ تبلحظ شيئًا عمى الطاولة .

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 769 - 

 لـ تكف موجودة .
ة زيتوف ناد زيتوف بسرعة، كاف المدير عصبيًا وظؿ كذلؾ وىو يستجوب مر 

ومرة الشرطي وآخريف حتى صارت الساعة الواحدة دوف أف يستفيد شيئًا، مما أدى 
إلى حسـ ربع راتبيما وتأخير ترفيعيما. ومع ذلؾ ظؿ المدير منزعجًا واستمر 

 عصبيًا .
لغاء العمؿ  تضمنت قائمة المطالبة تحسيف المعاممة ونوعية الطعاـ وا 
اإلنتاجي والسماح بمذياع لكؿ ميجع واالعتراؼ بالفدائي كسجيف سياسي ومساواتو 
مع السجناء اإلسرائيمييف. لؼ عمى الغرؼ بصحبة نائبو والشاويش تريدانوا في 
محاولة لبللتفاؼ عمى اإلضراب أو تفاديو، وكما لـ يجد أي تجازب ىتؼ إلى إدارة 

 السجوف المركزية وأخبرىا. 
ادر أبو الفحـ، جسمو الوحيد الذي ساءت صحتو منذ اليـو الثاني عبد الق

مصاب برصاصات ولـ يعالج، مازالت إصاباتو تنزؼ، ناشدوه عدـ المشاركة، لـ 
يستجب إذ تعامؿ مع الموضوع بعقميتو العسكرية القيادية كاف في طميعة قوات 
التحرير الشعبية في غزة. اليـو اليستطيع البقاء إال في المقدمة، حتى ولو كمفو 
ذلؾ حياتو، ذوى في اليـو الثالث ومع ذلؾ لـ يذؽ طعامًا. تجاىمت سمطات 
السجف وضعو وحالتو المتدىورة، وربطوا نقمو إلى المستشفى بعودتو عف اإلضراب. 
كاف واضحًا أنو لف يستطيع االستمرار، ففي اليـو الخامس رفع رأسو ونظر إلى 

كؿ  رفاقو، رفع يده اليمنى، ثـ رفع الشاىديف وسمـ روحو، فانطمؽ األذاف مف 
الغرؼ. اهلل أكبر ... اهلل أكبر.. وظؿ األذاف ساعة كاممة وقفيا السجناء حدادًا 
عمى موتو. استمرت صبلة الغائب عمى روحو ساعة في الميؿ وساعة في الصباح 

. 
صّمت األصوات أذنيو ال يريد أف يسمع األذاف الديني، أعطى أوامره ليسكتوا 
ىذه األصوات. تذكر أنو سمعيا في المغرب مازاؿ يكرىيا، توقظو صباحًا، أمو 
تحاوؿ تمطيؼ الجو فيزداد سبًا وشتمًا. اعتبر ارتفاعيا وتردادىا في السجف 
المسؤوؿ عنو حدثًا كبيرًا. لكنو عندما سمع بموت أحد السجناء، خرس ولـ ينطؽ 
حرفًا. طمب إلى ىايمف إببلغ إدارة السجوف ونقؿ الميت إلى مستشفى غزة. أما ىو 

 تو بعد مف التقرير الذي طمب منو عف اإلضراب .فمـ ين
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 -الفصل الحادي عشر  -

 
 

صار الجو أكثر طراوة، وبدا أف فصؿ الصيؼ ييروؿ بعيدًا، خاصة بعد أف 
استضافت عسقبلف أيامًا مف تشريف. بدت الطيور تتجمع وتتفرؽ جماعات، غيـو 
تندفع مف البحر تتآلؼ وتتبدد كػأسراب البجع. صباحًا أنفاس النيار ندية مع 
لسعات باردة ليا لوف الفرح وطعـ الفواكو، الشعيرات التي تأثرت ببرودة الجو 
رفعت رأسيا لتشـ عبؽ الصباح. بعد العصر مالت السحابات إلى االنطفاء مع 
تضاؤؿ أشعة الشمس، ىربت شرقًا حيث تبلشت. االبتسامة مزروعة عمى الشفاه 

لميؿ فضي بعد أف أثبت السجناء قدرتيـ عمى مع تدفؽ أمواج البحر وعطوره. ا
فرض إرادتيـ. الظممة تبتمع ليؿ البحر وتحولو إلى أنيس. األمواج تعبر ثنايا الرأس 
ترسـ صورًا مختمفة. لقد ذكرتو ىذه األياـ بالرحمة إلى البلذقية وطرطوس وجزيرة 
أرواد وتمؾ القبمة الطويمة التي طبعيا عمى شفتي وصاؿ، حيث أمضت الرحمة 
واضعة نصب عينييا الفرح. أطمقت أسراب الحرية مف مخبئيا، ووضعت يدىا في 
يده، رقصت مع زميبلتيا وتمايمت صوبو بغنج، ثـ أمسكت بيده وىو يدبؾ، قفزت 

 فرحة وقالت:
 ىذه أوؿ مرة أدبؾ فييا . -

 يرد عمييا: وىؿ تسميف حركاتؾ أثناء خبط األرجؿ والقفز والمشي دبكة ؟
 بو: إذف ماذا تسمييا ؟تضحؾ وتجي

 فيرد: أنا عاجز عف تسميتيا وتسميتؾ !
يشدىا ويدخبلف سراديب آثار أرواد، تقترب منو وتيمس في أذنو: أحبؾ.... 

 أحبؾ! 
تدفع جسدىا لبللتصاؽ بو وارتشاؼ الرغبة في العشؽ. خميرة الشيوة فعمت 
فعميا منذ جمست حانة، جسدىا يفوح أنوثة ورقة، أظيرت خفة دـ ودمائة لـ 
تظيرىما مف قبؿ، حتى كادت تطير وتسابؽ الباخرة. كاد ثوبيا لسرعة طيرانيا أف 
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يحترؽ، فقد غمت المياه في المراجؿ وال شيء يقؼ أماميا. أشعرتيا أرواد بالحرية، 
بحر مف الورود واألغاريد، أسراب النورس المحممة بآىات العشاؽ ورغباتيـ. قاؿ 

 ؽ الذي ذاب مع الزرقة والمد البلمتناىي مف األمواج :ليا وعيناه تبحراف في األف
 مابيف البحر وشعرؾ لفتاف 

 واحدة ذات نبض وأخرى تطمؽ ساقييا 
 ما الذي يحدث لوسبحت في البحر ؟

 ربما غرقت ! -
أو ربما غرؽ البحر وفقد رشاقتو وفنونو وجنونو، وربما ىيجتو، عندىا  -

سيتبعؾ ويدخؿ إحدى غرؼ " قصير عذرًا "، ليتخمص مف الموثة التي سببتيا 
لعقمو، وربما أشعمت فتيؿ البرؽ فتتصاعد المياه، ويتحوؿ المتوسط إلى حفرة 

 انيدامية تتراكـ فييا المياه واألمبلح !
 في كؿ يـو اكتشؼ فيؾ جديدًا ! -

قبميا فارتج النيداف وكادا يمزقاف ثوبيا الذي ارتفعت حرارتو حتى أوشؾ أف 
 ت األوكسجيف، وال يعمـ إال اهلل ما الذي سيحدث. يحترؽ ويشعؿ ذرا

شارات استفياـ  شارة، كؿ كممة وما ترمي إليو، كميا أسئمة وا  فيـ كؿ لغة وا 
وعبلمات تعجب طويمة. نظراتيا واألسئمة واأللؽ والقمؽ في عينييا العالؽ عمى 
رموشيا. تمزقت مف الداخؿ. تعبت، نامت في طريؽ العودة عمى ذراعو، فتحت 
أعمى فستانيا حتى باف رأس الفرخيف القابعيف في دجى صدرىا الثمجي الناري، 
سكنيما البرؽ فرسـ لحظة تحفر الحممتيف أرادت كسر الصخرة التي تطبؽ عمى 
أنفاسو وما ينتظره مف اجتماعات تنظيمية، أرادتو كالخريؼ ببل ظبلؿ وال ورؽ وال 

و أف يرقص معيا أماـ الجميع. ثمر ىائمًا يغني ويرخي العناف لجنونو. طمبت من
كانا عمى الشاطئ كطائريف غريبيف مياجريف التقيا دوف أف يعرفا الدروب الموصمة 

 إلى النياية. 
ناداه الشاويش زيتوف، لـ يسمعو ناداه ثانية و جره إلى ضابط اإلدارة 

 المصري بف مؤاـ. 
وقؼ موشي وسمـ عميو. وطمب منو أف يجمس. ليجتو واضحة وكأنو جاء 

 البارحة مف القاىرة، نظر إلى وجو عمر وقاؿ:
أنا أحترمؾ حتى ولو اختمفنا في اآلراء، لقد أثبت أنؾ رجؿ وقائد، وأنا  -
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حزيف ألنؾ سترحؿ إلى سجف الرممة .... أنَت محظوظ ألنؾ مولود في القدس. 
ذا يمكنني القوؿ بأنؾ مواطف، القوانيف اإلسرائيمية ستطبؽ عميؾ وستنعـ بالراحة، وا  

تخميت عف مزاعمؾ وأعمنت ندمؾ يمكنؾ أف تعيش مثمي وربما أفضؿ. سيكوف 
لؾ شأف، لماذا ال تستغؿ مواىبؾ ىذه وتشكؿ حزوب معارضة مف العرب والييود. 

 إذا فكرت بذلؾ ال تنَس دعوتي .
لقد كممتني بثقة ومودة، أشكرؾ عمى شعورؾ النبيؿ، لكف ما الداعي لمثؿ  -

 ذلؾ وأنت تعرؼ وضعي؟ 
كمفوني أف أحدثؾ بأمريف تمتعؾ بحقوقؾ المدنية ألنؾ مف مدينة القدس  -

عاصمة دولة "إسرائيؿ "، وترحيمؾ إلى سجف آخر، سننظروف في أمر إطبلؽ 
 سراحؾ إذا تعاونت معيـ !

مسكيف سيد موشي لقد حكموا عمّي بثبلثة مؤبدات، ىؿ تظف أنيـ يفكروف  -
بل تنس أنني قائد وطني وعضو في جبية بما قمتو. حتى ولو كاف ىذا واردًا ف

معادية، إنو الروتيف الذي يجعمؾ تفكر بذلؾ أـ ىي األحبلـ الوردية. أنا وىبت 
حياتي ومستقبمي مف أجؿ فمسطيف. ستظؿ ابتسامتؾ التي قابمتني بيا زادي طواؿ 

 الطريؽ الساحمي الرائع ،سأذكرؾ كثيرًا ولف أنساؾ .
عاد ليناـ ليمتو، ارتفعت الحرارة في صدره، وتسمؿ العرؽ لُيغِطيو، شعر 
بضيؽ شديد، توجو إلى دورة المياه وسكب عمى جسده إبريقي ماء وارتدى مبلبسو. 
شعر باالنتعاش، سير مع رفاقو حتى ساعة متأخرة مف الميؿ، وعند الصباح جيز 
نفسو لمسفر. في العاشرة نادوه ليذىب إلى الشاويش زيتوف، ىناؾ لقنو درسًا في 

خبلؽ والتعامؿ  ، إذ كاف وغيره مف طاقـ السجف مستائيف مف النتائج التي آلت األ
لصالح المضربيف. في  الحادية عشرة انطمقت السيارة المغمقة، بعد أف فتشوا 
جسمو ومبلبسو واستمموا مبلبس السجف. أوثقوه ووضعوا العصابة عمى عينيو، 
تحركت السيارة الزنزانة واتجيت شمااًل. الشمس تأتي مف النافذة اليمنى فتية. أغمب 
الظف أنيا مرت بالمدف والبمداف التالية المجدؿ، أسدود، ويبنو ومنيا إلى الشرؽ ثـ 
الشماؿ، وعمى الرغـ مف المسافة القريبة التي ال تتعدى ستيف كيمومترًا، سارت 
مايزيد عمى المئة كيمو متر متجية مرة شمااًل ومرات إلى الشرؽ حتى حطت بعد 

 اعتيف ونصؼ في سجف الرممة .س
شعر بالتواصؿ بينو وبيف الرممة التي تيروؿ إلى البحر مبتعدة عف بطف راـ 
اهلل وسفوح جباليا، ىذا المد المائي الذي يغازليا مف الغرب. غازؿ أيضًا وعمى مر 
آالؼ السنيف السماء والنجـو والكواكب، وقبؿ مضاجعة الريح وعراكيا، لتظؿ 
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حركتو األولية مستمرة، قريبًا منو نير روبيف التي تسابؽ مياىو الشمس إلى البحر، 
يحتضف مياىو ويبتمعيا، لكنو قادر عمى تجديد ذاتو بدفقات ينابيعو الكائنة في 
خاصرة جباؿ القدس تعطيو دفعًا فينحدر مسافة ثبلث ساعات مف مدينة الرمؿ 

المسافة بيف الناقورة وأقصى والينابيع. تمؾ المدينة التي وىبيا اهلل قمب فمسطيف، ف
نقطة في الجنوب تتوسطيا ىذه المدينة. في السبعة وستيف دار عمر حوليا 
دورتيف، وكأنو اكتشؼ رغـ معرفتو بالجغرافية، بأنيا المدينة الوحيدة في فمسطيف 
التي تحدىا ستة أقضية، قضاءاف مف الشماؿ، واثناف مف الغرب، واثناف مف 
الجنوب، وذات مرة تجرأ ودخميا ولؼ فييا. وقؼ معجبًا ومبيورًا أماـ الجامع 
األبيض ومأذنتو الشبيية بأبراج بابؿ وحدائقيا المعمقة، تصور أف عموىا ربما يكوف 
نصؼ عمو الزقورات أو عموا ثبلثة أرباعيا. شده ذاؾ المنظر الجميؿ لمطوابؽ 

ف الناحية الستة التي تمثميا. كاف في تجوالو ىذا يستيدؼ دراسة المناطؽ م
العسكرية. لكف عدـ وجود سكاف عرب فييا جعمو يتراجع، ويضع أىميتيا 
العسكرية في المرتبة الثامنة، إذ قرر أف أفضؿ منطقة لممقاومة تتمثؿ في الشريط 
المرتفع بداية مف الخميؿ جنوبًا ونياية بنابمس، ىذه المنطقة التي تمثؿ مرتفعاتيا 
ومقاورىا وأناسيا الشروط المطموبة لتحدي السمطات المعادية، إضافة إلى وجود 
عوامؿ مساعدة كاألنيار والودياف التي عرؼ عددًا منيا، وادي السرار والوادي 
الكبير ووادي النطوؼ، وكذلؾ وجود عدد مف الينابيع واألحراش وبعض األشجار 

،ىذه البرية المثمرة، وشجيرات القندوؿ الشائكة والتي تشكؿ سياجًا ودرعًا يحصنيا 
الشجيرات التي تمتمؾ ثبلث صفات. قوتيا المتمثمة في جذورىا واألشواؾ المخاطية 
التي تنبت عمى سوقيا وأفنانيا ورائحة زىرىا األصفر التي تمؤل الجو عبقًا وطيبًا. 
ابتسـ وىو يتذكر القندولة التي أحبيا، إذ ظؿ ىو وعبمة جالسيف بجانبيا والزىر 
األصفر مادًا فمو ولسانو كالعصفور المغرد مرحبًا بيما. وقدر أف ىذه المنطقة 
حتى تتحوؿ إلى منطقة عمميات عسكرية تحتاج إلى ألؼ مقاتؿ ينزرعوف ىناؾ، 

 إضافة إلى ثورة شعبية تجعؿ العدو غير قادر عمى القضاء عمييـ. 
آمالو انيارت الثورة لف ينقميا القادة إلى الداخؿ، ىذا ما أصروا عميو بعد 

تيف، يـو تباينت وجيات النظر داخؿ حركتو وكاف ىو مف الفريؽ الذي السبعة وس
تبنى وثيقة آب، التي حممت نتائج حرب األياـ الستة وأسباب فشؿ األنظمة. اآلف 
يرى أف الوثيقة بحاجة إلى أخرى تؤكد فشؿ األحزاب بعد ىزيمة أيموؿ السبعيف، 
فميس أماميا سوى تسميف ذاتيا واالبتعاد عف الداخؿ واليجرة إلى حضف بيروت 

 الرائع والدافئ والمغري .
إدارة سجف عسقبلف وعمى غير عادتيا، فتحت إذاعتيا عمى نشرات األخبار، 
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فكانت تنقميا كاممة مف عماف ودمشؽ والقاىرة والقدس ولندف ػ طمبو مدير السجف 
نو بعد أياـ مف األحداث، كاف وضعو النفسي سيئًا وحزينًا لدرجة ال تطاؽ. طمب م

 حيوت الجموس، قدـ لو فنجاف قيوة وسألو :
 ما رأيؾ باألحداث الجارية في عماف ؟ -
 تريد أف تتشفى!  -
 لو كنت مكاف أحد القادة ماذا تفعؿ؟  -
مازلت مصرًا عمى إزعاجي ... تريد الجواب، وقؼ القتاؿ وعقد اتفاؽ  -

 تفاىـ، ودفع الوجود الفدائي إلى ىنا .
أخرس " مخرب " ستظؿ ىنا ليستمر قتالكـ مع العرب، وستتقاتموف كثيرًا  -

ليكوف القرار بأيدينا. أبشرؾ بأف سنواتكـ الذىبية انتيت، لدينا الكثير عف حياة 
قادتكـ، لدينا وثائؽ ىامة، حيف تقرر االطبلع عمييا أخبرنا، فيي جاىزة وال تحتاج 

 إال إلشارة منكـ. 
غير بعيدة عف النير بشكؿ  غطى وجيو بكفيتو، مرت أمامو أفواج تمركزت

عشوائي، تـ اختيار القادة العسكرييف ورتبيـ، فرفعوا أصواتيـ يطالبوف رفاقيـ 
بخدمتيـ، وببقاء خطوط النار تثرثر، غير حاسبيف ما تجره مف انتقاـ مزدوج، 

 غضب العدو وعدـ قدرة المواطنيف عمى دفع الثمف والصمود .
وىذه بداية ضرب العرب بعضيـ ببعضيـ اآلخر، مف ىذا المنطمؽ أكد عمى 
ضربو بومتيف بحجر واحد، التوجو إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وتحويميا إلى 

فشاؿ مخططات التيويد والمستعمرات .  ساحتي صراع وا 
كاف يشعر أنو يتحدث لميواء، القيادات اتفقت عمى تعزيز وجودىا في 

 ت شعارات طنانو:األغوار وشرقي األردف، وربما استبلـ السمطة، طرح
 كؿ السمطة ... -
 التحرير ينطمؽ مف عماف، عماف ىانوي العرب . -

كبر حزنو، صار بحجـ وـر الخد، كبر إلى ما النياية، بنواءات القتاؿ مع 
الدوؿ المجاورة ومع الحركات الوطنية ثـ مع النفس. تفيض عيناه مرارة فيخرج 
الوجع آىات تمتيـ صدره، وجعًا يطرؽ رأسو بينما الزنزانة تتابع سيرىا البطيء. 
ماذا عساه يفعؿ أماـ مد اليزيمة، ىزيمة تفقد عقمو كؿ ليونة أو تفكير، شعر بثقؿ 
في رأسو. سيا ولـ يعرؼ كـ مف الوقت غفا! ربما ناـ لثواف أو لدقائؽ. حاوؿ أف 
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يفرؾ عينيو، لـ تساعده يداه بينما العصابة مازالت تحجب الرؤية، غيـو الحزف 
مؿ مف نافذة السيارة، تتكـو ما بيف جسده ومبلبسو، يشعر بثقميا ولونيا تتس

الرمادي. حاوؿ أف يتجاوز فترة ضعفو، لكنو غير قادر. الكممات التي سمعيا مف 
حيوت جعمتو يحتقر ذاتو. فبعد كؿ ما فعؿ تراىف القيادة اإلسرائيمية عمى يأسو. 
تساءؿ ماذا عف األفراد الذيف زجوا بعممية ال يعرفوف عنيا شيئًا، أسروا دوف وعي 
لتصرفات العدو؟ حتى الكوادر لـ يكونوا عمى عمـ بما سيواجيونو في حالة األسر! 

 وأي المعمومات عمييـ أف يصرحوا بيا وأييا يعتبر سريًا اليجوز التفريط بو. 
توقفت السيارة وتوقفت النسيمات العذبة عف اليبوب، شعر بالحرارة والضيؽ، 

يو النزوؿ، أحد الجنود شده مف قميصو وقاده إلى داخؿ السجف. شعر بفتح طمبوا إل
األبواب ثـ إغبلقيا، سبعة أبواب اجتازىا قبؿ أف يتمقى أمرًا بالجموس عمى مقعد 
خشبي طويؿ. تحسس المقعد وجمس، بقي معصوب العينيف ومقيد اليديف. بعد 
حوالي ربع ساعة جاء مف فؾ قيده ونزع العصابة عف عينيو. قاده عبر ممر 
طويؿ في نيايتو غرفة المخزف. خمع مبلبسو التي فتشت بدقة ووضبعت في كيس 
كتب عميو اسمو بقمـ تمويف أسود، ثـ ُسمـ مبلبس السجف بنطاؿ وقميص وفرشة 
اسفنج وبطانيتاف، سجؿ ذلؾ في دفتر خاص، أغمؽ الغرفة وأخذ مفتاحيا وطمب 

 ي كاف فييا .إليو أف يتبعو. أعاده إلى الغرفة الت
غرفة مستطيمة طوليا يكاد يكوف ضعؼ عرضيا، فييا مقعد خشبي، 
وعسكري دائـ النظر إلى وجيو. سمـ عمر عميو، لكنو لـ يرد. سألو في أي قسـ 

 ىما مف سجف الرممة ؟
 حدؽ إليو وأجاب باقتضاب شديد:

 أنا ىنا ال أعرؼ شيئًا  -
حاوؿ دفع العسكري لمحديث، لكنو لـ يفمح. كاف كمف يحاوؿ تجاوز رجـٍ أو 
صيرة مبنية مف الحجارة دوف مبلط، كرر محاولتو لكنو لـ يرد بؿ ركز نظره إلى 

 عيني عمر الذي جاىد لدفعو لمحوار بقولو :
 ال أحد ىنا وال مبرر لخوفؾ!  -
 أسكت أييا " المخرب"  -

وضع في منفردة طوليا يقرب مف متريف وعرضيا متر واحد، وارتفاعيا يقؿ 
يبًل عف طولو. فرش االسفنجة ووضع البطانيتيف بعد لفيما عند رأسو ليكونا قم

مخدة. تمدد بعد أف أغمؽ  باب الزنزانة. ناـ ولـ يستيقظ إال عمى صوت العسكري 
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وىو يدفع لو طعاـ العشاء المكوف مف بطاطا ميروسة مع نصؼ رغيؼ. تناوؿ 
عشاءه وأعاد الصحف فارغًا، طمب إلى الحارس أف يخرج إلى دور المياه، الدورة 
المقابمة لمزنزانات المنفردة. قضى حاجتو وشرب الماء، غسؿ وجيو ورأسو ثـ عاد 

 إلى الحيطاف الضيقة ليناـ ليمتو األولى .
شعر بحبو لمسير خاصة إنو ناـ وقتًا كافيًا بعد زجو بالزنزانة. أمو ستذىب 

تنتظر حتى الساعة الثانية  إلى زيارتو في عسقبلف وىناؾ سيبمغونيا بنقمو بعد أف
 بعد الظير.

في اليـو التالي ستذىب إلى مكتب الصميب األحمر لترتيب أمر الزيارة، 
فيخبرونيا بعد يوميف مف المراجعة، بأف عمييا أف تنتظر شيرًا كامبًل ثـ تراجع 
 ثانية، سترفع صوتيا وتشتـ ولكنيا في نياية األمر ترضخ لذلؾ وقمبيا عمى نار .

في اليـو الرابع قاده العسكري ناحـو إلى الشاويش يعكوب الذي أخبره بأنو 
سينقؿ إلى قسـ فتح، وليذا حذره مف التحدث بالسياسة. قاطعو عمر مستيزئًا، 
عبس الشاويش ازرّؽ وجيو وتقمصت جبيتو إلى أدنى اتساع وبانت تغضناتيا، 

 قاؿ بميجة يمنية " ستجر المـو عمى نفسؾ " .
حدًا عربيًا كاف أو غير عربي، يكره حتى الييود لكنو تورط يعكوب ال يحب أ

وخرج ىو وأخيو لبيبة مف صنعاء صيؼ خمسة وخمسيف. سافر إلى ُعماف ومنيا 
إلى طيراف ومف ىناؾ نقؿ جوًا إلى تؿ أبيب، وعد أسرتو بأنو سيؤمف السكف 
والعمؿ ثـ يجد طريقو ليجرتيـ إلى إسرائيؿ، لكف أخبار أىمو انقطعت ولـ يعمـ عف 
خواتو شيئًا. بعث مع أحد األمريكييف الذاىبيف إلى اليمف عاـ ثبلثة  والديو وا 
وستيف، فأخبره ىذا بأف أسرتو تركت مكانيا إلى جية مجيولة، سأؿ في مديرية 
استيعاب المياجريف، فمـ يعثر عمى اسميـ. أرسؿ ثانية عف طريؽ السفارة 

بير الذي ندبتو السفارة لمتابعة قضيتيـ، األمريكية، فجاءه الجواب بأف الموظؼ الك
لـ يجد ما يثبت بقاءىـ، اسودت الدنيا في وجيو خاصة بعد أف كبرت شقيقتو 
وصارت تتأخر مساء، ثـ التعود ليبًل. وعندما فاتحيا بالموضوع نقؿ بعد أياـ إلى 
سجف الرممة، ذىب الستبلـ عممو الجديد بينما بقيت وحدىا. بعد يوميف عاد فمـ 
يجدىا، عاد بعد أسبوع، بعد عشرة أياـ ... فمـ يعثر عمييا "فص ممح وذاب "، 
سأؿ عنيا الجيراف ثـ الشرطة والمستشفيات، قاؿ أحد الجيراف بأف لبيبة تشتغؿ في 
مميى ليمي، ظؿ يفتش عنيا أربعة شيور، بعدىا وضع عنوانو عند جيرانو ليعطوه 

 إلى أختو إف عادت .
يمية، وتمذذت بميالييا مع بعض الرجاؿ، تعرفت العديد لبيبة عرفت النوادي الم
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مف الشخصيات السياسية والعسكرية، حتى عرفت حيوت. ذاؾ الوجو الحنطي 
المتشرب بمياه المتوسط والمحيط، فاتخذىا خميمة، تردد عمييا ومنعيا مف العمؿ 

 في النوادي، إذ خصص ليا مصروفًا شيريًا، فصارت عشيقتو المفضمة .
لبيبة حنطية ليا عيناف بنيتاف واسعتاف، فينانة، ضحكتيا ابتسامة كالفجر  

الذي قبض عمى حبات الندى في بدايات الربيع، ناعمة ىيفاء ضامرة البطف، 
صدرىا مكتنز ونيداىا يتصاعد منيما البخار لحظة التحفز تفتح أزرة فستانيا حتى 

لعبة السباحة والتزلج أعمى السرة. حيوت مغـر بيا، ىزتو مف الداخؿ  مارس معيا 
عمى األثافي، يكمميا كثيرًا، يتغزؿ بجسدىا حتى بات ال يطيؽ البعد عنيا. طمبت 

 منو أف يتزوجيا عندما أفصحت عف ذلؾ صراحة:
 تزوجني يا حيوت ما الذي ينقصني ؟ -
 أنِت رائعة، ال شيء ينقصؾ، لكنني لـ أفكر بعد ! -
 سأفكر، وىؿ استطيع غير ذلؾ؟ دعيني اآلف أطفئ لييب جسدينا . -
ىذا ما تريده، أسرتني فصرت سجينتؾ، أنت تمارس عممؾ كمدير لمسجف  -

 ليس في عسقبلف بؿ وعمّي، ما أبشع ذلؾ يا حبيبي !
 ال تقولي ذلؾ فكبلنا سجيف اآلخر . -

ابتسمت ابتسامة مميئة بالغصات، وقررت شيئًا ما في نفسيا لـ تفصح عنو 
فعؿ شيئًا، أف يتقدـ ويخطبيا ويتزوجا. تركيا دوف .... أصرت بعد سنوات أف ي

 جواب، بدأت تمانعو وىو يماطميا حتى فرت ثانية إلى النوادي .
لـ ُير يعكوب مرة واحدة مبتسمًا، ينتقـ مف كؿ الذيف يصادفيـ في طريقو 

 ألتفو األسباب. 
تعرؼ قيادة السجف صرامتو وظممو لمسجناء فأوكمتو بأمرىـ وأعطوه 
صبلحيات واسعة. كاف مميزًا بحنقو وشتائمو وبأنفو األفطس وشفتيو الدسمتيف، 

 قاؿ لعمر: 
استطيع أف أعيدؾ إلى المنفردة، إياؾ مف التصرفات البلمسؤولة، أي  -

مخالفة في الغرفة ستقع  عميؾ، فقد حدثني عنؾ مدير القسـ عاموس الذي ستمثؿ 
 حيـ .بيف يديو اآلف... أحذرؾ أي كممة ستؤدي بؾ إلى الج

في مكتب المدير لوحة تمثؿ السجف وأقسامو وممحقاتو ومخطط تفصيمي يبيف 
القسـ المسؤوؿ عنو، وخارطة ثانية تبيف مدينة الرممة والقرى والبمدات والمستعمرات 
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 الممحقة والتبلؿ والودياف المارة بيا، قاؿ عاموس :
 شكرًا سيد يعكوب دعنا وحدنا .

نظر مدير القسـ إلى عيني عمر وقاؿ في نفسو كؿ منا مناسب لآلخر في 
الشكؿ، فمـ نختمؼ؟ تناقش في البداية معو حوؿ ذلؾ. فأجاب عمر بما ال بقبؿ 

 الشؾ بأف األمور ال تقاس بالشكؿ، بؿ بالجوىر .
 عندىا دخؿ المدير في حديثو فقاؿ: 

أنا أريد أف أحكي معؾ حديثًا وديًا، لف أسجؿ شيئًا، فميس لدي آلة تسجيؿ  -
مكنؾ أف تتأكد مف ذلؾ، وال يوجد مف يسجؿ أقوالؾ، حتى قممي سأضعو عمى وي

الطاولة، عميؾ أف تناقشني بأفكارؾ دوف خوؼ وتجيب عف تساؤالتي، فأنا احتـر 
وجيات نظر اآلخريف، وخاصة كونؾ قياديًا، في البداية أحب أف تحدثني كيؼ 

 يحيا القيادي في أي منظمة ؟
يـو كنت في األغوار كنا نعيش قيادة وكوادر وأفرادًا حياة متشابية. أما  -

اليـو فقد اختمؼ األمر، القيادي في أية منظمة يمارس عكس مايقولو، أما الحياة 
االجتماعية فيي بالضبط كحياة القيادي عندكـ، يأكؿ أكبًل ال يتناولو أحد مف 

  الشعب ويشرب نخب القيادة ويعاشر الشقراوات ولو رقـ حساب في الخارج.
 إذف أنت عمي خبلؼ مع قيادتؾ ؟ -
نحف ال نستطيع أف نكوف إال مع قيادتنا، فميس لدينا خيارات أخرى، ببلدنا  -

 محتمة والحكاـ العرب ال يقبموف ثورتنا.
 !  إذف لماذا ال تجمس قيادتنا وقيادتكـ ونشرب نخب السبلـ ؟ -
 تريد أف تقوؿ االستسبلـ وىذا ما ترفضو القيادة . -
 وأنَت؟ -
 أنا دفعت شبابي وحياتي فداء لمثورة والوطف ولف أقبؿ عنيما بديبًل . -
 إذف لف نتفؽ ! -
 سجيف وسجاف بالتأكيد ال شيء يمكف أف نتفؽ حولو . -

في الميجع الذي أدخؿ إليو متناقضات غريبة، الجدؿ السياسي يأخذ منحى 
ويصؿ ىذا إلى  غير صحيح كؿ واحد يتيـ تنظيـ اآلخر بالتقصير أو عدـ العمؿ،

حدود الضرب. الشيخ خالد بيده القرآف وحولو أثناف، يتمو ما تيسر مف سورة مريـ: 
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" قالت أنى يكوف لي غبلـ ولـ يمسسني بشر ولـ أؾ بغيًا. قاؿ كذلؾ ربؾ ىو 
 عمّي ىيٌف ولنجعمو آية لمناس ورحمًة منا وكاف أمرًا مقضيًا ." 

أربعة يمعبوف الورؽ ويصيحوف فرحًا لدى انتياء الشوط، ليبدؤوا شوطًا آخر 
مف جديد، غير آبييف بمف يقرأ مف القرآف والمف يناقش بالديف. السجاف حاييـ شاؿ 
فتح الطاقة كعادتو ضحؾ وعندما نظر الجميع تجاىو، أخبرىـ بأنو جاىز ألية 

 خدمو ماداـ كؿ شيء بثمنو .
بسبب  حاييـ ميرب حشيش وأفيوف ألقي القبض عميو حكـ ثبلث سنوات،

مقاومتو الدورية التي جاءت العتقالو، جرح أحد أفرادىا، إذ ضربو سكينًا في 
خاصرتو، أمضى سنة ونصؼ في سجف الجنائييف اإلسرائيمييف، ثـ حوؿ كسجاف 

 عمى الميجع الذي سمي باسـ ميجع المشاغبيف .
 عقد صداقة مع كؿ مف عايد مصطفى وبدر يوسؼ .

عايد اتيـ بقيادة خمية فدائية، ضرب عمى رأسو وجسده وتألـ كثيرًا. في اليـو 
الثاني والثالث بدأ يشكو مف ألـ فظيع في رأسو ثـ حاالت إغماء يتموىا ألـ شديد، 
بعد شير حوؿ إلى سجف الرممة بعد أف تأكد مدير سجف المسكوبية في القدس 
 بأنو أعطب عقميًا وبات مختبًل، وبدؿ وضعو في مستشفى الرممة " بيت حوريـ "
أودع السجف. تأتيو نوبات ىستيرية وعصبية، يػأخذه حاييـ ويعطيو حبوبًا مسكنة، 
فيناـ مدة طويمة وعندما يفيؽ ينظر حولو، ثـ يييج كالجمؿ يرغي ويزبد، يضرب 
الحائط ويعض يديو  وال ييدأ إال بعد تناوؿ حبة مف ىذه الحبوب، أعتاد عمييا ولـ 
تعد تعطي مفعوليا، فبدأ يعطيو كمية مف الحشيش، فأخذت تظير عميو بعض 
العبلمات كاحمرار عينيو وسعالو المترافؽ مع بمغـ. البرودة تسري في أطرافو مع 
عرؽ بأرد وفير، ومع الزمف لـ يعد يتمالؾ نفسو فبدأ يبوؿ عمى ثيابو، ثـ صار 

 يفعميا تحتو، انقمب وجوده إلى مصدر ازعاج وروائح واخزة وكريية .
ؿ إنو ىو الذي شجع عايد عمى تناوؿ الحشيش، لو طبع أما بدر يوسؼ فيقا

سيء يستيزئ باآلخريف، يحتقر الموجوديف في الغرفة ويتشاجر معيـ، تبدو عميو 
عبلمات عدـ التوازف، إضافة إلى استدعائو إلى الشاويش يعكوب مرة أو مرتيف 

 في األسبوع.
في األياـ الثبلثة األولى لـ يتكيؼ عمر مع ىذا الجو، فوضى، إزعاجات، 
مشاحنات مرض وأصيب بالدوار ووجع المعدة، ناولو حايـ حبة معدئة فرماىا في 

 وجيو وقاؿ لو :
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 سأظؿ يقظًا مف أجؿ أمثالؾ . -
التفت السجناء إليو، عرضت ابتساماتيـ وزينت ثغورىـ. بدأت الشكوؾ تحـو 

عمر إلى حوؿ بدر في األياـ األخيرة، راقبوه، استدعي مف قبؿ اإلدارة، فسارع 
تفتيش مبلبسو، وجد عنده دفترًا دوف فيو بعض المبلحظات عف السجناء، وعمبة 
أقراص منـو وزجاجة شراب ليا الفعؿ ذاتو، إضافة إلى كمية مف الحشيش. عند 
عودتو تعاوف بعض السجناء عميو، أدرؾ إنو اكتشؼ حاوؿ اليرب إلى غرفة 
خبار العسكري بقراره، ناولو ضربة  العار، فمـ يمكنو عمر مف الوصوؿ إلى الباب وا 

 عمى بطنو وأخرى عمى خده فوقع مغمًى عميو، قعد عمى بطنو، سألو: 
 ما الذي فعمتو يا خائف ؟ -
 سأعترؼ بكؿ شيء فقط أبعدوا يد عمر عني. -
 نعـ أنا مذنب وأطمب الصفح، كنت أتجسس عميكـ.  -
 لـ فعمت ذلؾ ؟ -
تقرير نصؼ أسبوعي إلى  وعدوني بإخبلء سبيمي. أنا مكمؼ بنقؿ -

لى اآلف لـ يفوا بوعدىـ لقد خذلوني. أنا تائب عمى يدكـ .  الشاويش، وا 
لكف ىذا لـ ينقذه مف الضرب، وصؿ صوتو بعيدًا فحضر كؿ مف حاييـ 
والعسكري ناحـو والشاويش يعكوب، الذيف دخموا إلى الميجع وخمصوه مف الموت. 

 اقتادوا بدرًا، ومف يوميا ال أحد يعرؼ عنو شيئًا .
رمى الشيخ خالد الحبوب الميدئة وكمية الحشيش في المرحاض وسكب 
فوقيا الماء حتى تأكد أنيا وصمت إلى المجرور العاـ. استغفر ربو وجمس مكانو، 

 تناوؿ القرآف وبدأ يقرأ سورة  يوسؼ. بعد قميؿ جاء التفتيش فمـ يجدوا شيئًا .
وىستيرية والسجناء صابروف  عايد ظؿ طواؿ أسبوعيف تأتيو نوبات عصبية

عمى بمواىـ، حتى جاء يـو بدأ االتزاف يعود إليو تدريجيًا، لـ يمض شير حتى 
عادت قواه العقمية بشكؿ نشط، فحمد اهلل وشكره كثيرًا عمى خبلصو مف بموى 

 المخدرات، ترافؽ ىذا مع نقؿ السجاف حاييـ مف القسـ. 
مع بداية عاـ واحد وسبعيف تخمص الميجع مف سيئاتو، فقرروا االحتفاؿ 
بالعاـ الجديد، حاوؿ الشيخ خالد واثناف معو عدـ المشاركة، ابتعدوا عف الجماعة، 
حجتيـ في ذلؾ أف االحتفاؿ الحقيقي في عيد رأس السنة اليجرية، فساد القمؽ 
والترقب، استغرب األكثرية ىذا الموقؼ، ناقشوىـ بعصبية، تدخؿ عمر لحسـ 
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 وضوع بقولو: النقاش حوؿ ىذا الم
إما نحتفؿ جمعيًا أو ال نحتفؿ، أرفض مبدأ االحتفاؿ دوف مشاركة تامة،  -

نحف ىنا إخوة ورفاؽ درب وسبلح، الفرح لمجميع والحزف لمجميع، وبما أننا تخمصنا 
 مف قاذورات الغرفة، فقد بات مف حقنا االحتفاؿ، أليس كذلؾ؟ 

 قّبؿ الشيخ خالد عمر وقاؿ :
 الفرح لمجميع والحزف لمجميع، لنحتفؿ إذف . -

بدأ االحتفاؿ بإنشاد موشح أداه الشيخ وأربعة مف أصحاب الصوت الجميؿ. 
بعد ذلؾ ترددت األغاني الوطنية، واألغاني العاطفية، ثـ تحدث بعضيـ عف 
أغرب موقؼ مضحؾ واجيو. دقت الساعة اثنتي عشة دقة، وضعوا ما عندىـ مف 

استمر حتى ساعة متأخرة، عمى ضوء الشموع  طعاـ، تبل ذلؾ ىرج ثنائي وثبلثي
 الخافتة .

في الصباح وفي تماـ الساعة السادسة فتح الباب وصوت الطرقات عالية 
تتردد في أرجاء الغرفة، أفاؽ الجميع وىـ ويفركوف عيونيـ، صاح الشاويش 

 بصوت عاٍؿ: " اسفيرا" 
لـ يترؾ أحد منيـ فراشو ولـ يصغوا لكبلمو نادى ثانية وبصوت أعمى ": 
انتباه ... التفقد " أخشيؼ ... اسفيرا" مع قرع الباب. أخذ التفقد اليومي وغادر إلى 
غرفة أخرى. بعد ساعة أحضروا فطارًا جيدًا، ىو عبارة عف بيضة لكؿ سجيف 
وعشر حبات زيتوف مع رغيؼ مف الخبز الساخف والطري. ىذه الكمية بالعادة ال 

 ؼ الكمية المقدمة يوميًا عمى اإلفطار .تعطى إال في المناسبات، وىي ضع
استعدوا لمفورة بينما عمر والشيخ خالد يستعداف لمخدمة الذاتية، التي تتمثؿ 
في التنظيؼ والطبخ. حاوؿ بعض السجناء إعفاءىما مف ذلؾ، ولكنيما رفضا 

 وأصرا عميو. بعد أف انييا عمميما تناقشا، بدأ الشيخ حديثو: 
 أنت بركتنا وتصير قدوتنا إذا صميت . -
دع ىذا جانبًا عمى أساس أف لكؿ منا مبدأه، نختمؼ مف أجؿ الوطف  -

والعمؿ األفضؿ، ىناؾ ما نمتقي عميو، كوننا ندافع عف قضية واحدة ضد عدو 
 مغتصب وضد العبودية وطغياف رأس الماؿ الذي يحوؿ اإلنساف إلى أداه .

 !   إذف أنت شيوعي  -
 ي أؤمف بالفكر بالجدلي .ليس ىذا بالضبط، أنا ماد -
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 المادي ممحد! -
 إذف اختمفنا في البداية .

اقترب منو الشيخ خالد، وضع يده في يده تعاىدا عمى التعاوف. كاف ىذا 
الموقؼ لطمة كبيرة إلدارة السجف، قدروا أف وجودىما في غرفة واحدة سيؤدي إلى 
شجارات ليا أوؿ وليس ليا أخر. لكف عندما وصمت التقارير إلى مدير السجف 
العاـ ليفي جونسوف، لطـ عمى خده، ووجو كتاب توبيخ إلى عاموس لسوء تصرفو، 
بينما اعترؼ بينو وبيف نفسو بأف عمر إنساف غير معقوؿ أبدًا، البد مف تحطيـ 

ذا لـ نقدر فالحؿ الوحيد ىو قتمو .  نفسيتو، وا 
أوامر ترؾ عاموس مكتبو وتوجو إلى  مكتب ليفي جونسوف، وىناؾ تمقى 

صريحة حوؿ مراقبة تصرفات عمر وزرع أحد العمبلء في  غرفتو، ونشر 
الدعايات وااليقاع بينو وبيف الشيخ خالد عمى أساس عدـ جواز تعاوف الكفره 
والمؤمنيف، والتركيز عمى أف الفرؽ في إسبلميـ ما بيف المسمـ والكافر ترؾ 

 الصبلة. " أعتقد أنؾ عرفت ميمتؾ جيدًا، أعممني بالنتيجة أواًل بأوؿ ". 
سيدي، الشخص الذي زرعناه في غرفتيـ كشفوه وطردوه، مف الصعب  -

اآلف زرع غيره، حتى لو فعمنا، فإنيـ متماسكوف بشكؿ غريب، تصّور بأف 
الماركسييف ال يسمحوف ألحد بأي كممة أثناء إقامة الصبلة، ويقاؿ بأف الروحانييف 

 ظيـ واحد .والمادييف متفقوف، كما لو كانوا في تن
إذف عميؾ أف تذؿ الشيخ بأي طريقة وتفقده ىيبتو الشخصية ومكانتو  -

الدينية، فإذا تزعزعت ثقتو بنفسو وثقة اآلخريف بو، نكوف قد وضعنا قدمنا عمى 
الطريؽ الصحيح. مثبًل تجعؿ رجالؾ يبثوف دعايات حولو، عامموه عمى أساس أنو 

 كافر .
 سأحاوؿ كؿ جيدي . -

تراجع قميبًل وأدى التحية ثـ انصرؼ وىو حانؽ وحاقد. عمى الفور استدعى 
الشيخ خالد، تركو في الغرفة ساعة كاممة، ثـ طمب منو العودة إلى ميجعو وذلؾ 

 مدة سبعة أياـ وفي اليـو الثامف، جاءه عاموس وخاطبو :
ياشيخ خالد أنا لـ أصدؽ الدعايات التي وصمتني، باختصار أنت مادي أـ  -

  روحاني ؟
  معاذ اهلل أف أكوف ماديًا  -

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 783 - 

أال تعرؼ الحكمة التي تقوؿ بأف الشخص يعرؼ مف قرينو " قؿ لي مف  -
تصادؽ، أقؿ لؾ مف أنت " وأنت ال تصادؽ سوى عمر، الشخص المادي في 

 غرفتكـ .
 ال شيء يعيبو، إنو قائد وطني ويشرفني االقتداء بو . -
 !  إنو ماركسي كافر  -
 وليكف ماذا في ذلؾ نحف متفقوف عمى أمور أكبر مف ذلؾ . -

جف جنوف مدير القسـ، لـ يتمالؾ أعصابو، فقاؿ لمعسكري، خذه مف أمامي، 
 إنو يغيظني بطريقة ال أحتمميا، خذه وقؿ لو ممنوع مف الصبلة داخؿ الغرفة. 

 عندما حدث الشيخ رفاقو عف مقابمة عاموس قاؿ عمر: 
بؾ، منذ اليـو عميؾ أف ترفع اآلذاف نحف معؾ يا شيخ خالد كمنا نقؼ إلى جان

 ثـ تصمي ويـو الجمعة تمقي فينا خطبتيا .
تذكر أمو التي تمبس ثوبيا األبيض وقت الصبلة، وكيؼ كاف يناكفيا عندما 
تقطع حكايتيا أو تؤجميا إلى ما بعد صبلة العشاء. تطيؿ الركعات فيذىب إلى 
فراشو حزينًا، ينتظر جمستيا والتشيد فعندما يرى الشاىد يرتفع ويرى تسميميا، ييرع 
إلى حضنيا، أما إذا بـر وجيو فإنيا تناديو " تعاؿ يا عفريت أنييت صبلتي، تعاؿ 

 ألقص عميؾ حكاية مشوقة ".
تحممو وتضعو في حضنيا ثانية، تقبمو، ينظر إلى وجييا، يدقؽ النظر إلى 

لى عينييا السوداويف ووجييا الحنطي بقولو:  مساماتو وا 
 ميمة يا يّما !أنت ج -
أنَت أجمؿ يا ولدي، عيناؾ ما شاء اهلل زرقاواف، ووجيؾ الميـ صمي عمى  -

 النبي مثؿ المصحؼ. 
 يردد ما قالو فترد عميو :

لو لـ أكف جميمة لما تزوجني والدؾ، ما الذي أصابؾ كأنؾ تراني ألوؿ  -
 مرة، أو كأني غائبة عنؾ سنة، أال تريد الحكاية !

 يستعد ويصغي لسماعيا، مازاؿ يذكر تفاصيؿ حكاية " ابف البايرة "
كاف يا ما كاف يا مستمعيف ... دخؿ أخوه عدناف ينادييا لتعير المنخؿ البنة 
الجيراف. وفي ىذا الوقت طمب أبو عدناف فنجاف قيوة. ضجر عمر مف ىذه 
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المقاطعات والطمبات، حكاياتيا شيقة، سمع منيا حكاية جبينة التي ظممت ولكنيا 
فت في النياية وعادت إلى أميا تمسح بيدىا عمى عينييا لتيبيا النور كما أنص

 وىبت الحياة والخضرة ألرض وطنيا .
 اقترب مف أمو قبميا وقاؿ :

 ىيا حدثيني . -
 بدأ يتقمب في حضنيا ويصدر صوتًا شبييًا بالبكاء .

 نظر أبو عدناف وقاؿ مخاطبًا إياىا :
 ألـ ينـ العفريت بعد ... أنت تدلمينو يا أـ عدناف ! -
 ولو يازوجي إنو عمر أنسيت كـ تحبو ؟ -

 قالت ذلؾ والتفتت إلى عينيو الزرقاويف صمت عمى النبي وبدأت الحكاية :
" كاف يا ماكاف في قديـ الزماف، كاف لرجؿ ثبلثة أوالد. اثناف مف امرأتو 

ف أوالده ...نمت يا الجديدة وواحد مف القديمة التي يدعونيا " البايرة " أراد أف يمتح
 حبيبي طيب بكره أكمؿ لؾ الحكاية " .

 صباحًا أفاؽ باكرًا دس رأسو في حضنيا وقاؿ :
 ىيا أكممي الخرافة . -
 النيار لمعمؿ يا حبيبي والذي "يخرؼ " فيو تصير نقوده المعدنية تنؾ . -

، قاؿ في نفسو إنيـ ىناؾ  مازاؿ يذكر تفاصيؿ الحكاية التي تتكرر كؿ يـو
شرقي النير أبناء الجديدة الذيف يرفضوف اجتياز المخاضة ونقؿ الثورة إلى الضفة 

 الغربية .
 نظر إلى الشيخ، اقترب منو وقاؿ: 

وحد اهلل يا رجؿ أراؾ ميمومًا، منذ ساعة وأنا أراقبؾ ما الذي حصؿ  -
 ! ���؟

لقد تأخرت أمي، كانت تزورني كؿ شير أخاؼ أف يكوف قد حدث ليا  -
 تصدؽ يا شيخي بأنيا حياتي ! مكروه، ىؿ

أال تذكر حديث الرسوؿ الذي أوصى اإلنساف بأمو حيف سألو أعرابي مف  -
أحؽ الناس بحسف صحابتي يا رسوؿ اهلل فقاؿ لو، أمؾ، قاؿ األعرابي ثـ مف، 

 كررىا الرسوؿ ثبلث مرات ثـ قاؿ بعد ذلؾ ... أبوؾ .
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عرؼ عمر بأف التيمة الموجية إلى الشيخ ىي إيواء " المخربيف "، حدث 
ذلؾ عندما قبضوا عمى ابف أختو القادـ مف األردف. سألوه فاعترؼ بأنو مر ببيت 
لى أي  خالو في إحدى دورياتو، اعتقموه وعذبوه سألوه عف صمتو بابف أختو، وا 

 تنظيـ ينتسب ؟
 أجابيـ: أي محكمة في العالـ تديف الخاؿ إذا استقبؿ ابف أختو وضيفو !

 سجف خمس سنوات .حكموا عميو بال
قاؿ عمر: عندما تخرج عميؾ أف تعمؿ وتحرض الجماىير ضد االحتبلؿ في 

 خطب يـو الجمعة وغيرىا، وتحكي ليـ قصص السجوف .
ىذا أقؿ ما سأفعمو، ستسمع عني الكثير، أنا متأكد بأنني سأعود إلى  -

 السجف ثانية، لكف ىذه المرة بتيمة حقيقية. 
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 -الفصل الثاني عشر  -

 
 

في سجف الرممة االستعدادات عمى أشدىا ليمة الخامس عشر مف أيار أربعة 
وسبعيف، في تمؾ الميمة المظممة أنير السجف ثـ ارتفعت األصوات ثـ الغناء، قاؿ 
العسكري ناحـو إنو "اليوبيؿ الفضي" قيقو ورفع صوتو بالغناء، مرعاموس عمى 

غروب ثـ قدموا العشاء، فتحوا غرؼ السجف ،ضحكتو تصؿ إلى أذنيو تفقدىا عند ال
 أبواب الغرؼ وسمحوا لمسجناء بالخروج وسماع الحفمة طواؿ الميمة. 

بدأت إذاعة السجف تبث األغاني عمى أنغاـ الموسيقا. قاؿ المذيع بفرح " ال 
نـو ىذه الميمة، نحف معكـ وأنتـ معنا حتى بزوغ الفجر، سنقدـ كؿ جميؿ ورائع مف 
األغاني وموائد الطعاـ عمى شرؼ إقامة دولتنا. في مثؿ ىذا اليـو وقبؿ ربع قرف 
كتب اإلسرائيميوف بدميـ النور لكؿ ييود العالـ. حققوا االستقبلؿ لدولتيـ التي 

 ستمتد حدودىا إلى الماء ....".
توقؼ المذيع عف البث ليعمف حضور طاقـ السجف وعمى رأسيـ ليفي 

لمدعووف والطاقـ الفني. بدأ البث جونسوف، أدو التحية العسكرية، دخؿ وتبعو ا
لمجموعة أغاٍف تمجد قياـ إسرائيؿ، وبعد فاصؿ موسيقي ذّكر المدعويف بأف الحفؿ 

 الفني سيستمر حتى الصباح .
شعر السجناء بضعفيـ انكمشوا عمى ذاتيـ، نظر بعضيـ في وجوه بعضيـ 
بعضًا، لـ يتمالؾ الشيخ خالد نفسو، انزوى وبدأ يجفؼ دموعو. اقترب منو عمر 

 وقاؿ: 
 ما ىكذا يفعؿ الرجاؿ ؟! -
 دلني أيف ىـ ؟! -

كاف لجممتو وقع قاتؿ، حبس دموعو، بدا التوتر عميو، قاـ وتحرؾ في الغرفة 
 حدؽ برفاقو وقاؿ: 

أقسـ يا شيخي بأف الذيف ال يحسبوف حسابًا لذلنا سفمة، عمييـ أف ينسقوا  -
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 يـ يتحدثوف أكثر مما يفعموف .مع إخوتيـ العرب، ويوقفوا جداليـ العقيـ، ف
كاف السجناء يخرجوف مف غرفيـ ويعودوف إلييا، راقبوا طموع القمر بعد 
العشاء بقميؿ، ربما يرونو لممرة األولى مف سنوات، مّر القمر بعد طوؿ ترقب 
بالرممة يحجؿ عمى قدـ واحدة، مر قبؿ أف يستحـ أو يغسؿ وجيو، مازالت آثار 
الكرى تغطي عينيو، جاء عابسًا، كتـ ضحكتو ونوره، حاوؿ السيطرة عمى كرويتو 
ليظؿ رشيقًا، مر النسيـ أماـ أنفو عطس وتخمص مف بقايا الدخاف العالؽ في 
رئتيو، حيف تعدى غيمة رمادية، إذ كاد يختنؽ فاستمر يسعؿ سعااًل جافًا، ليخرج 

 ما عمؽ في صدره، فعؿ ذلؾ مرات عدة قبؿ أف يسطع نوره .
ناؽ إلى األعمى في حالة ذىوؿ المثيؿ ليا، قبع عمر في زاوية اشرأبت األع

الغرفة وضع يده عمى خده، الحزف ماثؿ في ذاكرتو، الخيوؿ تتسابؽ حوؿ دائرة 
اليزيد قطرىا عمى شبر. جياد ىرمة تدور دورتيف ثـ تجثـ عمى صدره، كتيبة 
ارتدت وسدت النوافذ التي تصمو بالعالـ مف خبلؿ ما يدلؼ لمغرفة مف أناس 
وأخبار وقصاصات، مشاعر اإلحباط تمفو، ال شيء يدعو لمتفاؤؿ، وضع يده عمى 

 خده بدا عميو التعب وأصابو شحوب وىـ. 
سافرت الغيـو وتبددت في فضاء الصحراء الواسعة، التي ظمت تروي برماليا 
وعطشيا القموب الظمأى. أخذت إجازة طويمة يـو رحمت أشير الشتاء ومعيا 

تترؾ لمناس سوى لونيا وعتمتيا. مف يوميا والسوافي تقتحمؾ أسوار نيساف، لـ 
السجف، فتدخؿ رغمًا عف الحراس، وبعضيا يسقط جريحًا عند البوابة الخارجية، 

 فتتكدس أكوامو عمى شكؿ ىضبة .حدؽ الشيخ إلى رفاقو وقاؿ بينو وبيف ذاتو:
" عمر مف الرجاؿ النادريف الذيف يبتسموف وىـ في أشد حاالتيـ حزنًا. 
مخموؽ عجيب دمعتو عزيزة لدرجة أف خروجيا يساوي رجولتو، تظؿ واقفة أو 

 متوحدة مع قطرات دمو ".
الحياة حقؿ مجدب وواسع كصدر يمرغ الصغير فمو عمى حممتيو وال يجد 
قطرة حميب، صدر يمرغ فيو آخروف وجوىيـ فبل يجدوف المذة. في تمؾ الميمة سير 

بؿ ليردد تناويح قمبو. تذكر أف الحياة جميمة، ضـ يديو ال ليسمع غناءىـ ومرحيـ 
 إلى صدره فارتدتا وعاد الحزف يتشكؿ مف جديد دائـ الحيوية والرقص البييمي .

لـ ينـ تورمت عيناه مف السير، وثقؿ رأسو، أصوات منكرة تأتيو مع  
الموسيقا، تحسس مقدار الحزف والمصيبة، لكف النـو سمطاف يأتيو لمحظات، يطبؽ 
جفنيو وكالمقروص ييب مذعورًا. طاؿ الميؿ وتمدد، وكأف الزمف انمحى مف 
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الوجود، إذا توقفت الدقيقة نافشة شعرىا مشيرة أظافرىا في رقبتو. تمنى أف يتحرؾ 
الوقت كعادتو وال يقؼ عمى قدميف عرجاوتيف تمنى طموع الفجر. األصوات في 

نتشر في سراديب السجف. الخارج تؤذي حواسو. أغاف ورقص ومزاح وقيقيات ت
، فما  أنصت الفجر ليذه األغاني فنسي إنياض الشمس التي غطت في سابع نـو
كاف منو إال إدارة ظيره لمشرؽ. لـ  يفؽ أي مف السجناء  كما لـ تغرد عصافير 
النيار، تخيؿ أصواتًا آتية مف الشماؿ، أصغى فإذا بيا زقزقات، فرؾ عينيو 
واستحضر حواسو ليتأكد إف كاف ما شعر بو حقيقة أـ وىمًا.. احتفت األصوات 
وبدا المكاف ميجورًا. ال صوت وال حركة سوى دقات قمبو التي تصؿ إلى اسماعو 
واضحة ، مازالت أذنو متعودة عمى السير وسماع األغاني حتى ساعة متأخرة 
وأحيانًا يظؿ مستيقظًا، تذكر أـ كمثـو في أغنياتيا الجديدة وسيره معيا لحظة 

 حظة، حيف كانت تقدـ أغنية الموسـ فتردد اآله واليوى والجراح .بم
الظبلـ ينقؿ صوت " ياظالمني " وىي تردده وتمزؽ المناديؿ منديبًل تمو 
اآلخر، وتتعالى الصيحات. كاد يصيح مع الصائحيف، لكنو في المحظة األخيرة لـ 
يفعؿ. غمت أمو البابونج ودارت بيدىا دورات عدة حوؿ رأسو وىي تبسمؿ وتقرأ 
بعض األدعية، ثـ تتثاءب، المؤلؤة الغالية تنحدر تجاه خدىا، تتموىا آللئ أخرى 
وىي تقوؿ " سبلمتؾ يّما عمر يا غالي، نذر وأمانة  إذا شفيت ألذبح خمسة ديوؾ 
وأجمع نسوة الحارة في ىذه الغرفة وأقرأ المولد النبوي، وأوزع عمييف وعمى أطفاليف 

 صرر الممبس ".
وعدىا. بعد أسبوعيف نزلت إلى السوؽ واشترت الديوؾ المنذورة وصرر برت ب

الحمو ودعت جاراتيا ونساء الحّي. بعد المولد مباشرة شعر بأنو قوي الجسـ 
 ومعافى أمّده اهلل بقوة مف لدنو .

رأسو ينوس ويتمايؿ إلى الخمؼ واألماـ، فيرتد النعاس مع ارتداد رقبتو إلى 
الخمؼ، يفرؾ عينيو تارة ثـ يعتدؿ ويقعد. في ىذه المحظة أفاؽ الشيخ خالد كعادتو 
صباحًا تعوذ مف الشيطاف الرحيـ ووحد اهلل ونظر حولو. النور المتسمؿ قميبًل 

 ساعده عمى الرؤية. فسمـ عميو وقاؿ:
 أمازالت مستيقظًا؟ -
ما الذي أفعمو إذا كنت في وضع نفسي صعب؟ سوى قتؿ ذاتي. في لياؿ  -

 ـو مف عيني!كيذه يطير الن
 وحد اهلل يا رجؿ وطرد الشيطاف ... أنا سأدعو لؾ في صبلتي . -
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 أشكرؾ يا شيخي . -
توضأ الشيخ وصمى ركعتيف ثـ تمتـ، وبعد فترة طويمة مف الدعاء. نادى 
عمر ثـ اقترب منو، مازاؿ الوقت باكرًا وأماميـ ربع ساعة عمى موعد التعداد 
الصباحي المعتاد إذا لـ يتأخر. بعد ساعة جاء الشاويش، وجيو مسود، طرؽ 
الباب بشدة فأفاؽ الجميع، وبدؿ قولو " اسفيرا" وعد السجناء،طمب عمر في الحاؿ، 
ولوال خوفو مف السجناء لجره، إذ عندما تأخر قميبًل تقدـ منو وصاح في وجيو 

 وجره مف يريد قائبًل :
جف طمبؾ، وقعتؾ ىيا ال وقت لميو اآلف ... بسرعة ىيا المدير العاـ لمس -

 سوداء، ىيا والتنظر  إلّي، سنرى بعد قميؿ وتعرؼ خطورة الموقؼ !
 ما الذي حدث أييا الشاويش ؟ -
 كؿ واحد يضع حذاءه في فمو ويخرس . -

كاف الجواب صفعة لمجميع، لقد تأكدوا أف شيئًا ما وعمى درجة كبيرة مف 
الخطورة قد حدث. إف طمبو في الصباح الباكر بعد سير ليمة كاممة احتفااًل ونشوة 

 بقياـ إسرائيؿ، شيء غير طبيعي !
 نظر بعضيـ إلى وجوه بعضيـ اآلخر، قاؿ الشيخ خالد لمشاويش :

أنت مخطئ أييا الشاويش، إف جوابؾ ىذا داؿ عمى أنؾ لست في وضع  -
 طبيعي، عميؾ الخروج ثـ العودة بعد أف تيدأ وتطمب رفيقنا بأدب، وتعتذر منا .

ئ أييا الشاويش، إف جوابؾ ىذا داؿ عمى أنؾ لست في وضع أنت مخط -
 طبيعي، عميؾ الخروج ثـ العودة بعد أف تيدأ وتطمب رفيقنا بأدب، وتعتذر منا. 

أنَت تعرض نفسؾ وكؿ مف في الغرفة لعقوبة شديدة ومدمرة أييا األفاؾ.  -
ياؾ النطؽ بحرؼ واحد .  اخرس وا 

انتيى عمر مف ارتداء بنطالو وقميصو، وكاف ىذا كافيًا إلنياء النقاش. جره 
إلى خارج الغرفة. مدير السجف العاـ ليفي جونسوف ومعو كبار الضباط بانتظاره. 
أعطى أمره بإدخاؿ عمر إلى غرفة اإلدارة، ظؿ الجميع في أماكنيـ، قاؿ: 
سأفاوضو، لف أتاخر، التعميمات المشددة وحالة االستنفار مستمرة. سننطمؽ بعد 

 الوت ؟ذلؾ إلى مع
قاؿ ليفي بأدب مصطنع: تفضؿ سيد عمر اجمس عمى الكرسي، أنا بحاجة 

 لمنقاش معؾ. 
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 ما الذي حدث حتى تطمبني في الصباح الباكر وتناقشني !؟  -
ال شيء.. اسمع وأجب عف سؤالي. أنت كما سمعت عنؾ إنساف جيد،  -

يحب اآلخريف، ويتمنى ليـ السعادة، وقد وصمتني تقارير تؤكد تفانيؾ في العمؿ 
مف أجؿ الصالح العاـ. نحف أعداء لكف ما عبلقة أطفالنا بالعداء؟ أعرؼ أيضًا: 

 أنؾ تحب األطفاؿ حتى ولو كانوا أعداءؾ ... ماتعميقؾ عمى ذلؾ ؟
 أنت تفاجئني بكبلمؾ، ال شيء أعمؽ بو ! -
طيب إذا كاف بيدؾ بارودة ورأيت أمامؾ أطفاؿ ىـ طبلب مدرسة ييود،  -

 راؾ، ىؿ تقتميـ ؟وال أحد ي
 بالتأكيد ال فالطفؿ ال يتحمؿ غمط والده . -
 إذًا نستطيع أف نتفاىـ . -
 نتفاىـ عمى ماذا ! -
سيد عمر " مخربوف " دخموا معالوت واحتجزوا أطفاؿ المدرسة ىناؾ وىـ  -

 ييددوف بقتميـ. 
 أنت تقوؿ " مخربوف " ما عبلقتي بيـ ! -
 إنيـ مف جماعتؾ . -
 وضح األمر أكثر.  -
 ىناؾ ثبلثة أو أكثر مف الفدائييف يحتجزوف رىائف . -
 ما المطموب مني !؟ -
 أف تعطييـ األمر بإطبلؽ سراح الرىائف، ونحف سنطمؽ سراحؾ . -
 أريد أف اطمع عمى البيانات الصادرة مف طرفكـ ومف طرفيـ . -
ال وقت أمامنا المطوب أف تذىب معي وىناؾ نتفؽ. وزير الدفاع  -
 ضؾ بنفسو .سيفاو 

 رّف جرس الياتؼ، أمسؾ جونسوف السماعة، ثـ أجاب :
 أنا ىو ... طيب ... أمرؾ سيدي .... سنكوف عندكـ بعد نصؼ ساعة .

وضعوا القيد في يديو والعصابة عمى عينيو، قاده أحد الجنود، ركب في سيارة 
جيب عسكرية برفقة مدير السجف وبعض طاقمو. وصمت السيارة إلى مطار 
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حربي، استقموا طائرة مروحية. لفت دورة ثـ اتجيت شمااًل وماىي   سوى دقائؽ 
حتى سمع صوت ليفي يقوؿ، فكروا العصابة عف عينيو، نحف اآلف فوؽ معالوت، 

 دعوه يرى االستعدادات ...
شاىد بناء محاطًا مف جياتو األربع بالمدرعات والسيؿ مزروعًا بالجنود 

ضافة إلى مجموعة طائرات مروحية تمؼ حوؿ والدبابات والسيارات العسكرية، إ
 المكاف .

 قاؿ ليفي :
لف يستطيعوا فعؿ أي شيء كما ترى، المكاف محاصر، نحف نضمف  -

سبلمتيـ إذا سمموا أنفسيـ ونعد بإطبلؽ سراحيـ، فإذا تـ ىذا بسبلـ سنرحمكـ عمى 
 متف طائرة خاصة إلى دمشؽ. 

 أنا لف أغادر بمدي !
 ىذه شروط جبيتؾ.  -

سمع نيأ وصولو، فجاء الرد مف قبؿ الفدائييف، نحف لينو وحربي وزياد 
بانتظار أوامرؾ. أنت قائدنا، فبماذا تأمرنا؟! نريد أف نراؾ ونسمع صوتؾ، اقترب 

 منا أكثر .
حمؿ عمر القاسـ مكبر الصوت، اقترب حتى صار في مواجيتيـ، رفع يده 

 محييًا، فرفعوا أيدييـ و أدوا التحية، قاؿ:
ييا الرفاؽ نفذوا ما جئتـ مف أجمو، نفذوا األوامر التي تحممونيا بدقة أ -

 وأمانة والنصر لنا .
تقدـ ثبلثة أخذ أحدىـ مكبر الصوت، بينما قاده اآلخراف بعيدًا ليبدؤوا حممة 

 تعذيبة وضريو، قالوا لو :
 لماذا لـ تطمب منيـ االستسبلـ، ستموت معيـ ؟! -

انيالو عميو ضربًا ولكمًا، ضربوه حتى نزؼ مف أنفو ومف مواضع عدة مف 
 جسده، الكدمات تمؤل وجيو، تمزت مبلبسو... قيدوه ورموه في سيارة عسكرية .

توالت األسئمة تصـ اآلذاف، كؿ مف في الميجع استغرب عودتو بيذا الشكؿ، 
كانوا يترقبوف عودتو، لكف ليس عمى ىذه الشاكمو! عندما تأخر سألوا العسكري 

الباب فمـ يجب، انشغؿ فكرىـ. وعندما عاد ممزؽ الثياب مدمى الوجو الذي عمى 
 و الجسد، وقفوا متجمديف في أمكنتيـ، يسألوف لماذا ؟
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 رمى نفسو عمى األرض، قاؿ بأنو تعباف ويريد أف يرتاح، سألوه ماذا حدث؟
 فأجاب: الذي حدث فوؽ كؿ تصور !

قاؿ الشيخ خالد :" كاف اهلل في عوف العبد ماداـ العبد في عوف أخيو " 
 استحمفكـ أف تدعوه يرتاح، وعندما يفيؽ سيحدثنا .

 قاؿ أحدىـ: وىؿ نستطيع صبرًا ؟
 ماذا نفعؿ سنصبر، ال ترىقوا الرفيؽ دعوه اآلف ! -

انطمؽ عزؼ حزيف، الوجوه تتطمع إليو، لقد استطاع عايد أف يصنع نايو 
، يفتت داخميا كما ويعزؼ عميو. جوؼ عصًا. ظؿ شيرًا كامبًل يشتغؿ بصمت

تفتت مياه الفيضانات التربة وتجرؼ الصخر، ثـ بعد ذلؾ ثقبييا ثقوبًا عدة، منذ 
شير وىذه العصا صديقتو، كاف يقوؿ إذا نجحت في تحويؿ العصا إلى آلة 
موسيقية أكوف قد حققت ذاتي، ستروف موىبتي أنا الذي أطرب القطيع في جباؿ 
القدس. أدور في الدبكة كمف يبحث عف ظمو وأحوليا إلى احتفاؿ مشيود. الكؿ 
يقوؿ لحظة وصولي، جاء الشاعر، أسر ليذه التسمية تسمو روحي في السماء، 

 أنفخ مف ذاتي في اليواء القابع بيف جدراف اآللة النفخية. 
فيتراقص نغمًا وقصة عشؽ. يكفي أف تقوؿ في بمدة شعفاط عايد لتسمع ألؼ 

 زغرودة .
أعاد كؿ واحد إلى ذاتو، فتح عمر عينيو عمى الصوت انطمؽ المحف الحزيف ف

 الشجي، انحدرت غيمة مف سمائو وقاؿ :
اعزؼ أييا الرفيؽ، أظف أف منفذي العممية قد القوا حتفيـ، ال مجاؿ لدييـ  -
 لمنجاة .

توقؼ العازؼ ونظروا إلى عمر الذي خرج عف صمتو. قاؿ: سأحدثكـ بكؿ 
 ما حدث فقط انتظروني لحظة، أريد أف أشرب فنجاف قيوة ألصحو.

أصغوا .... لـ يستطع أف يتابع حديثو ويصؼ أصوات إطبلؽ النار 
واإلنفجارات، لكنيـ فيموا ما حدث. ارتفعت مكبرات في السجف تعمف موت " 

 المخربيف الثبلثة " فارتفعت مف المياجع أصوات اآلذاف :
 اهلل األكبر ... اهلل األكبر 
خمؼ الشيخ خالد يؤدوف صبلة الغائب. أما عمر بعد دقائؽ اصطفوا جميعًا 

فإنو يراقب ما يجري في الغرفة. جروحو تنزؼ. الكدمات تورمت وانتفخ جسده. أّف 
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مف األلـ، تجمع الرفاؽ حولو، اقترب منو الشيخ خالد. بيده مسح دمعة لـ تستطع 
المقاومة، وعزاه بموت رفاقو وتبعو اآلخروف. اعتدؿ في جمستو احترامًا لرفاقو، 

 تحمؿ األلـ بصعوبة بالغة .
 أنيى الجميع العزاء فانبطح عمى بطنو يئف ؟. 

الخضرة حياة والشمس نور والظؿ محطة. طبيعة  -الفصؿ الثالث عشر  -
حباىا اهلل مف الجماؿ والشمس ما لـ ييب غيرىا، تمؾ كانت األغوار. أرضيا 

ب الصباح. ومع أنيا واطئة فقدت شموخيا، وعموىا وىامت في عتمة الزرع وضبا
تحولت إلى جنة بمياء، أشجار متشابكة ونباتات متعرجة زاحفة وناىضة ترسـ 
األلواف الباىتة كامرأة سيمة التناوؿ، ال شيء فييا استيوى عمر القاسـ. حمقة مف 
الجباؿ الداكنة يحيط بيا جو رمادي وقبة سماء عالية، توحي كـ مف الحرارة تسمط 
شمسيا، حرارة تذيب حديد السيارة وتشعؿ الحرائؽ. أما في الشتاء فالجو دافئ شبيو 
بنيايات الخريؼ وأواسط الربيع، تستوطنيا العصافير، فتصير أكثر جمااًل خاصة 
في األشير األخيرة مف فصؿ الشتاء عندما تنضج بعض الفواكو وتبدأ بعض 

 دىا .األشجار باظيار فتنتيا ونوارىا، بينما تكوف الخضار قد أعطت ما عن
كؿ ىذا الجماؿ لـ يغره بالبقاء فييا، رآىا ساحة حشر وموقفًا يتسع ألناس 
ينتظروف وسيمة نقؿ مف عالـ آخر، قدماه تنقبلنو إلى حيث يحب. رياضة المشي 
تستيويو يستطيع قطع مسافات طويمة قبؿ أف يقعد ليرتاح. الشيء في الظؿ 
جذبو. فموال وجود المقاتميف ومسؤولياتو العسكرية لما بقي يومًا واحدًا. يتطمع إلى 
الغرب. تكاد الدمعة تتفجر حيف تقارف بيف شموخ الضفة الغربية  مدنيا وقراىا 
ومرتفعاتيا والنسيـ الذي يبلعب نيايات شعره، يتممس بيديو المواضع التي أشعرتو 
بالبرودة، يزرر قميصو وينشد قصيدة أبي القاسـ الشابي كاممة ثـ يردد مرات " 

يتييب صعود الجباؿ، يعش أبد الدىر بيف الحفر " رائعة المطربة التي  ومف
 حولتيا إلى نغـ وكممة عذبة يتذكرىا الناس .

 صرح غير مرة بأف األغوار مقبرتنا وتمؾ حياتنا وشموخنا فأييما تختاروف؟
يرددوف خمفو: واهلل لو قطعت النير ووصمت بنا البحر لقطعناه معؾ دوف 

 كممة أٍؼ. اذىب فنحف جندؾ ولف نخذلؾ .
أما القيادة فكانت تردد بأف الشعب في الداخؿ لف يثور شرب لبف دولة 
إسرائيؿ وأكؿ عسميا، لف يعود إلى البادية، لف يحركوا ساكنًا. سيظموف وراء النير 
يحاولوف تثوير األمة، فيجيب بمغة كميا استيزاء " وىؿ أنتـ ثائروف حتى تثوروا 
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ا ومتاعيا فظموا ىنا، فيي مقدمة لكـ عمى طبؽ مف الرياالت غيركـ! إف شئتـ الدين
والدوالرات. الماؿ والجنس زينة الحياة الدنيا فعبوا منيما ما شئتـ، أما أنا فمف أبقى 
ىنا، ىناؾ بيتي وشعبي وعدوي، صحيح ىذه ميمة صعبة ال ىروب منيا، وقد 

 تفقد اإلنساف حياتو، لكنو ييبيا ويكتبيا حياة جديدة لشعبو ."
أحس باالختناؽ فالحرارة تصير المعادف وتذيب اإلسفمت، كؿ شيء يغمي، 
الدماء في العروؽ، المياه في األنيار، األرض والتربة، الحشرات اليائمة تطير 
عمى شكؿ حمقة أينما حؿ، يده مروحتو. تقرصو وتمسعو فيحؾ وييرش جمده 

، يضع فيصطبغ بالموف األحمر، وتتجرح بعض األمكنة وتصاب بال خدوش وتتوـر
قطقعة قماش مبممة بالماء، الرطوبة المرتفعة تحوؿ جسده إلى مضخة عرؽ. يعود 
ثانية إلى حؾ يديو وقدميو ووجيو وبقية جسده، يحرؾ يده ليبعد بعضيا يغطي 
وجيو ويمبس جواربو فتيجـ عميو وتقرصو. بأظافره يخدش جمده وبيده يدعؾ مكاف 
الوـر يحرؾ جذعو أشبو براقص محترؼ. كاد الدـ يفرمف وجيو. انتفخت بقع مف 

 مواضع عدة مف جسده كطفؿ أصيب بالحصبة. 
يأخذ مجمة " الحرية "، يقمبيا ويحركيا ال ليقرأ ىابؿ ليحرؾ اليواء الثقيؿ. 

 يبصؽ ويقوؿ في نفسو، بئس المنطقة التي تغرؽ نسمتيا في  شبرماء. 
أغوار الشرؽ والغرب، فأينما اتجو  الرياح البحرية الغربية والتيارات الدافئة مف

يجد الزرقة المتصمة بالعمود اإلليي وبالمتوسط والميت واألردف. مف باطف اليوى 
جنوب غربي الرممة البحر صفحة زرقاء وخيط عالؽ ما بيف الزرقتيف ييبط رويدًا 
حتى يختفي عندما يصير األفؽ محمرًا، مجموعة أودية تنبع مف مرتفعات البيرة 
وراـ اهلل تيروؿ غربًا لتموت في المنطقة ذاتيا كوداي الكمب والعقدة والسومر، تزيف 
الجباؿ نيوضيا ببواكير األزىار البرية التي تتسمـ مف العاـ الجدبد تأشيرة حياتيا 
كالنرجس الذي أخذ حؽ المرور والتفتح، بعد شيريف مف االحتفاالت ذاتيا ترسـ 

والقمـ كالحنوف... تتمايؿ الوليدات مع  األزاىير تيجانيا وعرشيا عمى السفوح
عذوبة النسمة لتصؿ إلى الشعاب والمغاور التي تأخذ أسماءىا مف بعض الرعاة 

 كمغارة راشد وحسيف ... وشعاب القدس .
أما مرتفعات نابمس فتحبط بيا كالسوار حيث يأخذ بعضيا شكؿ انفراج يتجو 
جنوبًا وشرقًا وآخر شمالي غربي. عيباؿ أـ الحجارة والوعورة ذات االرتفاع 
الشاىؽ، غربًا البحر يغسؿ وجيو وشرقًا واجية صخرية تكشر عف أضراسيا 
مواجية لؤلغوار. وكما في التضاريس التواءات وانخفاضات كذلؾ أرض النار، 
أوديتيا الفارعة والتفاح وقانو ونفعو وحريره، أما النيود فذراىا الجبؿ الكبير جرزليـ 
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التي تقع ما بيف الذرا وىي عسكر والمحفة، وأىـ المنخفضات والطور، والسيوؿ 
 مرج سانور ...

المغاور والكيوؼ بيوت األجداد قبؿ آالؼ السنيف سيمجأ إلييا ويبني التنظيـ، 
ىو أراد وأمريكا قالت ال فكانت كممتيا العميا. في السبعة وستيف ظؿ في سمسمة 
الجباؿ الناىضة حوالي أسبوعيف، اصطحب معو ثبلثة رعاة دلوه عمى تسع 
مغارت، وشاىد كيوفًا وأودية ومنخفضات وصخورًا ونباتات برية وشجيرات. رسـ 
طرؽ المواصبلت واإلمدادات وبناء القواعد العسكرية والجماىيرية. ناـ في إحدىا 
أسبوعًا، فـ يشعر بالحرارة وال بالحشرات. رطوبة تسرب في أوصالو، والنسمات 

في المغاور. أحس بنشاط وقوة إضافية. كاف يرى  أف تدخؿ إلى أبعد نقطة 
القواعد الحقيقية ىي ىناؾ قريبًا مف الجماىير صاحبة المصمحة الحقيقية بالتحرير 
واالستقبلؿ، وال غيرىا قادر عمى تحقيؽ ذلؾ ومتابعة النضاؿ، أما الشعارات البراقة 

 فيي غطاء لمضعؼ والخداع .
ناقش مع حبش وجبريؿ وقادة آخريف خطة تقضي بالعودة إلى الضفة الغربية 
وقطاع غزة وبناء تنظيـ سياسي جماىيري، ثـ التييئة الحتبلؿ المرتفعات، يكفي 
في البداية تسمؿ عدد مف العناصر و الكوادر والقيادات، وبناء خمس قواعد 
متحركة لتحوؿ مع الزمف إلى قوة ال تقير. أما القواعد الموجودة ىنا فيي مكشوفة 

 بناء غيرىا، بحيث يصير لؾ قاعدة ثبلثة مواقع تبادلية لتضميؿ العدو . عمينا
ردوا عميو فأجؿ مشروع االنتقاؿ إلى الداخؿ أشيرًا عدة، قالوا لو ياعمر ال 
نستطيع االعتماد عمى الداخؿ، الجماىير ىناؾ لف تثورو تدعمنا، إنيا تأكؿ المف 

 والسموى، بعد تجربتيا السابقة التي مازالت ماثمة بيف أيدييا، تساءؿ:
 إذف مف أيف يأتي التحرير ؟ -

 أجابو قائد كبير: " مف ىنا" 
بتيكـ صاح: " حي عمى الصبلة، اهلل أكبر وال إلو إال اهلل، نصركـ اهلل عمى 

 أعدائكـ إنو قوي متيف! ".
تركوه وىـ ينظروف خمفيـ، فقد كاف حولو رفاقو المستعدوف العتقاؿ القيادة 

 أكثر، أو إذا وقفت في طريقو . في حاؿ عنادىا
مف أـ قيس حتى وادي الكفريف القريبة مف نير األردف، انتشرت القواعد 
الفدائية عمى طوؿ ىذه المنطقة، كؿ تنظيـ بنى قواعده بشكؿ عشوائي ودوف 
التنسيؽ مع المنظمات األخرى. في قاعدة الكرامة الواقعة عمى الضفة الشرقية 
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لنير األردف، اختار عمر مقره، معو أربعوف مقاتبًل، وفي مكاف قريب بنى معسكرًا 
لمتدريب، رصدت " إسرائيؿ" المعسكر المحاذي لخط  الحدود، الطائرات الحوامة 
والنفاثة تقـو بطمعات عدة في اليـو الواحد، كاف ىذا كافيًا إلبعاد المعسكر وترحيمو 

مرئي ألنظار  لمخمؼ عشرة كيمو مترات شماؿ غربي وادي السير، ليكوف غير
العدو، وبعيدًا عف مدفعيتو. كاف يرى أف القواعد الثابتة ىي محطات خطرة 
معرضة لمقصؼ كؿ لحظة، وبدؿ معالجة الموضوع بشكؿ عسكري وقائي، تمددوا 
تجاه المدف أربد، عجموف، السمط، جرش وىي المدف المحاذية لؤلغوار أو ىي 
مراكز مرتفعة كميا أحراش تصمح لئلغارة واالختباء. حريص عمى عدـ اإلساءة 

 لمناس العادييف. 
يسخر مف الذيف يرددوف بأف التحرير يأتي مف الخارج، عماف، دمشؽ، 
بيروت. ويرى فيو كبلمًا عبثيًا غير مسؤوؿ ... تناقضو مع قيادتو جعمو يكتوي 
بنيرانيا، الثورة تفتح نوافذ وأبواب الصراع وىي غير مجيزة بالقادة القادريف عمى 

سيير الدفة، حتى المتطوع غير مسمح بالفكر. داخؿ تنظيمو سعى لبث أفكاره ت
التي حاربتيا القيادة، بينما وجدت آذانًا صاغية مف الكوادر العميا والوسيطة. تفكيره 
أخذ منحييف، سياسيًا مع ثمة مف الشباف الذيف يتبنوف الماركسية ويعدوف وثيقة 
لطرحيا في أوؿ مؤتمر لمتنظيـ المقرر عقده في آب سنة ثمانية وستيف عسكريًا 
ال فإف  يركز عمى الداخؿ، ويرى أف األغوار خطوة مؤقتة لمذوباف في الداخؿ، وا 
النتيجة حصد المرارة والخذالف وحكمتو في ذلؾ " ماحؾ جمدؾ إال ظفرؾ، فتوؿ 

 أنت جميع أمرؾ ". يردوف عميو بقوليـ :
 أنت تستبؽ األمور . -

الطعاـ وعدـ وجود غيارات داخمية وخارجية، كانت  اشتكى عناصره مف قمة
عناصر فتح تمبس الثياب األنيقة والحذاء الكتاني الذي يغطي إضافة إلى القدـ 
قسمًا مف الساؽ، يحمموف بنادؽ " كمشف أخمص طي" يظيروف أناقتيـ ووسامتيـ، 
ويدفعوف عناصر المنظمات إلى اإلنضماـ لقاعدتيـ، فالراتب الشيري يعادؿ 
الضعؼ، المباس والغذاء أفضؿ بمرات عدة. حتى إف أحدىـ تمادى ودعاه إلى 
ترؾ جبيتو واالنضماـ لمتنظيـ األكثر غنى، فما كاف منو إال ضربو وتخميصو 

 سبلحو، ثـ اعتقالو مدة يوميف، قاؿ لو: اذىب وحدث قيادتؾ أييا السافؿ .
محتمة لسنوات ال نادى نائبو وأخبره بأف القيادة تخطط لتظؿ خارج األرض ال

يعمـ بيا سوى اهلل، كبلـ المسؤوليف كافة يشير إلى أف عماف ىي " ىانوي العرب " 
منيا ينطمؽ التحرير، أما األغوار فيي الخط األوؿ وعمى المقاتميف أف يذوبوا في 
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 التجمعات السكانية. تساءؿ: 
 ىؿ تعرؼ أييا الرفيؽ معنى ىذا الكبلـ ؟ -
 القيادة تتخذ احتياطاتيا لمواصمة طريؽ التحرير . -
إنو طريؽ التبرير، التحرير ينطمؽ مف الداخؿ حيث جماىيرنا وأىمنا،  -

القيادة أييا الرفيؽ تخطط لتظؿ خارج األرض المحتمة، وما ييميا البقاء عمى رأس 
 اليـر التنظيمي، أما أنا فسأجيز نفسي لمعودة، لتطبيؽ قناعاتي .

قوا بالثورة ىـ في الغالب مف أبناء الشوارع ال حظ أف المقاتميف الذيف التح
ناقصي التعميـ والتربية. فإذا لـ يكبح جنوحيـ فإف الثورة ستكوف مدرسة تخرج 
لصوصًا عمى درجة عالية مف التفنف والمكر والميارة والخداع، رأى عينات منيـ 
جبانة، استغرب كيؼ يدخؿ الخوؼ قمب الفدائي، أليس ىو مف عمؿ روحو عمى 

 راحتو ؟! سأليـ فأجابوه، بأنيا لقمة العيش، قاؿ:
ىؿ تعرفوف ما معنى أف يمسؾ أحدىـ رأس اليـر العسكري وربما السياسي  -

؟! الثورة مدرسة لتعميـ ىؤالء فف القتاؿ وفف صنع الحياة والتعامؿ واألخبلؽ ،ألـ 
تشاىدوا األـ اآلتية مف سورية كيؼ بكت عند الحاجز وىي تصيح " أنا بعرضكـ 
أريد أف أرى ابني قبؿ أف أعود، دعوه معكـ ...." ولوال تدخمي لعادت دوف رؤيتو. 
آه لو تصورتـ كيؼ ركضت إليو وبدأت تتشممو وتقبمو، ثـ ركعت عند قدميو 

 وطمبت منو أف يعود معيا، لكنو رفض .
نظر إلى الذيف استمموا ميمات القطاعات العسكرية، وحركاتيـ اليستيرية 
واستيتارىـ بالعدو، ورفع شعارات ديماغوجية، والتركز عمى التسمؿ خمؼ خطوط 
العدو وزرع  لغـ والعودة، أو تبادؿ إطبلؽ النار، إصدار بيانات كاذبة، لُتظِير 
منظمة ماتفوقيا العسكري. أشد ماحز في نفسو روح الشطارة والتعتيـ عمى 

حاطة أي مسؤوؿ بمجموعة مف أقربائو، واتخاذ خط يبرر  لآلخريف األخطاء وا 
أخطارىـ. غزا الحزف شرايينو، قمبو يكاد يتقطع ألمًا، حاوؿ أف يقوؿ كممة، فراحت 

 كمماتو في ىبوب الريح. 
كانت حركة فتح توزع عمى التنظيمات األخرى التمويف، جاءه عصرًا مف 
طمب إليو التوقيع عمى استبلـ دفعة معمبات، لـ يخطر ببالو أنيا ناقصة. كعادتو 
قبؿ استبلـ أي شيء يدقؽ ويفحص ثـ يوقع، ىالو أف يكتشؼ أف العدد المطموب 

 التوقيع عميو ىو ثبلثة أضعاؼ الكمية المسممة، قاؿ بحسف نية: 
 أيف الباقي؟ -
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 وقع يارجؿ سنتبلفى النقص في المرات القادمة . -
 ماذا تقوؿ ؟ -
 وقع يا أخ، توقيعؾ لف يكمفؾ كثيرًا. خذ ىذا قمـ. -
 لف أوقع . -
شاء اهلل عمرؾ ما وقعت، أنا سأوقع، الحؽ عمّي الذي أشفؽ عميكـ مف إف  -
 الجوع .

تقدـ منو وناولو عمى خده، ثـ جذبو إليو بقبضة يده، فتكـو بيف رجميو، حاوؿ 
 أف ينتزع مسدسو، لكف قبضة عمر القوية خمصتو منو وقاؿ لو: 

 ىيا أييا المص اذىب وحدث قيادتؾ . -
بعد ساعة واحدة كانت قيادة قواتو مطوقة، طمب إلى عمر أف يسمـ نفسو،  -

وأف ال يتطاوؿ عمى أكبر تنظيـ. اتصؿ باألجنحة المنتشرة حولو والتابعو لقاعدتو. 
فأخذت استعداداتيا. بعد مفاوضات دامت ثبلث ساعات حمت المشكمة. وحرمت 

 قاعدتو مف أي مساعدة .
الثاني القائد العسكري لـ تنتو المشكمة عند ىذا الحد، فقد جاءه في اليـو 

 لتنظيمو ووجو إليو إنذارًا شديد الميجة كيبل يعامؿ اآلخريف بروح عدائية. 
ظمت ىذه تحفر في نفسو، لقد حـر جماعتو مف المعمبات واأللبسة األغطية، 
كاف عميو لمحصوؿ عمى حصتو أف يوفد أحد الضباط الذيف يثؽ بيـ، يشتمو 

 ويتآمر معيـ لمحصوؿ عمى لقمة الخبز التي لـ تكف متوفرة في منظمتو. 
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 -الفصل الرابع عشر  -

 
 

 الصديؽ عمر :
تعكرت مياه بردى، وتحولت الغوطة إلى ركاـ مف االسمنت، المكاف الذي 
احتوانا جانب شجرة الجوز الضخمة، جاءت جرافة وسوتو باألرض. أزور كؿ 

 منطقة ذىبنا إلييا واتفحصيا. 
و خيروا الموت لمسكف، لوجد فؤادي المحطـ أعيش اليـو عمى الماضي. ل

أفضؿ مكاف لراحتو، دقاتو كادت تتوقؼ! ماذا بقي مف الشباب سوى ما يجوؿ في 
خاطري عف مشاويرنا ؟! لـ أعرؼ أف الحياة التي عشناىا جميمة! فاإلنساف قد 
يعيش وسط الجنة وال يعرؼ قيمتيا، اآلف أذكر كؿ لحظة مف المحظات التي 

 عشناىا .
ما ىذه المعادلة، تذىب إلى األردف ومف ىناؾ إلى القدس، وتحتؿ بمدؾ 
وتخرج إلى األغوار! لماذا ال تأتي إلى دمشؽ؟ ىنا قريبًا مف الجوالف مجموعة 

 قواعدلكـ. 
 لماذا ال تفرح قمبي مرة واحدة ؟!

سألت عنؾ الطيور فصفقت بجناحييا وغادرت إلى الجنوب، ألـ تنقؿ بعض 
 ما حممتيا ؟!

ب إلى الجامعة وأجمس عمى المقعد نفسو الذي ضمنا آال تذكره! كـ أذى
حدثتني وأنا أسمع إليؾ، ليتني سجمت صوتؾ، ليتني لـ أتركؾ تسافر أييا 
المجنوف! ففي ببلدنا يحجز عميو ويوضع قريبًا مف دمشؽ في مستشفى ابف سينا. 
نعـ مستشفاؾ عندي وفي بيتي، ليتني قمت ليـ، ال  تدعوه يسافر، لقبقيت قريبًا 

 مني، ىؿ تشفع لي لو فعمت ذلؾ ؟! 
مازلت أذكر بعض تعبيراتؾ الرائعة، وخوفًا مف نسيانيا سجمتيا، ال شؾ في 
أنؾ تصمح أف تكوف شاعرًا، أديبًا لو سمكت ىذا الطريؽ، ىؿ أذكرؾ ببعض 
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 نصوصؾ :
 ملٌون زهرة برٌة تشبهك 

 واحدة لها صفاتك 

 واحدة لها أنفاسك وأرٌجك 

 دة فقط قادرة على الحٌاة فً كل الفصول واح

 ال تذبل جدائلها 

 والتصفر وجنتاها 

 وال تتوقف عن التغرٌد 

 ! إذا عرف أحدكم ما اسم هذه الزهرة فلٌصرح ؟

 ربما ٌكون مطابقاً السم وصال الرغوة .

 حبيبي :
أبحث بيف أشيائي عنؾ فأجدؾ أمامي وخمفي ومعي، أنَت في اليواء الذي 
أتنفسو، وفي الماء الذي أشربو، اليـو قرأت لؾ ىذه العبارات التي دونتيا في دفتري 

 منذ كنا في السنة الثانية، ىؿ أذكرؾ بيا؟ !
 فتاة مثلك تخضر لها الدروب 

 تبتسم األرض ومن نداها تتشكل األلوان المفرحة 

 وصال كلها مرح إن كانت فً األرض فلتمنحها خضرة 

 مس من دفئها ولتطالع وجه البحر. وإن كانت فً السماء فلتهب الش

كمماتؾ تفقدني الحيمة وتحولني إلى ركاـ. لماذا تركتني؟ ىؿ أمزؽ ثيابي و 
أخرج عارية وأقوؿ سجموا ىذا ما فعمو عمر القاسـ؟ لماذا تركتني يا عمر، نعـ إف 
ظروفنا مختمفة، وطريقنا ليس واحدًا، لكف ضربات قمبينا متوافقة ؟! ألـ يكف بيدنا 
أف نفعؿ أكثر مف ذلؾ! ىؿ أنت قادر عمى التحرير؟ وىؿ أنا قارة عمى الصمود؟ 
عودتني سماع أـ كمثـو  وىا أنذا أسير ليالي وأنا أسمعيا تئف وتتعذب، فتخفؼ 
بعض شجوني أو تزيدىا ال أعمـ، لكنني والحؽ يقاؿ أرتاح لسماعيا، فسماعيا 

 جزء مف وجودؾ وذاتؾ ؟!
 شييرة :اليـو أردد بعض عباراتؾ ال

 إذا عبأت الغيـو في جفني، فأي سماء تتسع لدموعي ؟!
كؿ غيـو الشتاء أحمميا عمى ظيري، فإف جفت أعطييا دمعة واحدة، لتعيد 

 التوزاف والرطوبة والمطر!
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عزيزي: إذا دخؿ الوطف إلى المعتقؿ فعمى أبنائو أف يفكوا قيوده، أما إذا 
 دخمت المرأة المعتقؿ فمف يفؾ قيدىا ؟! اجبني ياعمر 

 لؾ تحياتي وحبي 
 وصاؿ في العاشر مف أيموؿ الثمانية وستيف 

تذكر دماثتيا وىروبيا وتزحمقيا عمى الثمج، والرحبلت الربيعية وعالـ الجامعة 
وما فيو مف تناقض وتمرد ومظاىر متباينة. كـ شدىا إليو وشعر بمذة شفتييا 

فعة واحدة ... نظراتيا ونداوتيما! ذكرتو بمواقؼ عديدة، ىجمت عمى ذاكرتو د
الناعسة تبلحقو عاتبة، رفضت أكثر مف شخص تقدـ لخطوبتيا. كاف آخرىـ معيدًا 
في الجامعة، ابنًا وحيدًا لتاجر كبير. أميا طارت مف الفرح، سمعت كبلـ ابنتيا 
وعدـ حماستيا، فأصابتيا الدىشة، ووصفتيا بالبمياء. قرأت عمييا سورة الكرسي 

 وحاولت أف تقنعيا بالزاوج .
 يابنتي الزواج يدفع عنؾ غدر الحياة وشرىا، والحياة بقدر ما تعطي تأخذ. -

ضغطت عمى ابنتيا ومارست سمطتيا كأـ مف أجؿ الموافقة، لكنيا لـ تفمح. 
عيناىا قمقتاف متمردتاف، أمضى ليمو ساىرًا عمى وىج عينييا ومتمذذًا برحيؽ 

و بصراحة، أف ال يخدعيا. شعر شفتييا. أحس بأنو يحمـ وعميو أف يقوؿ رأي
بسحابة تغطيو، أبعد شعرىا، جسدىا البكر يفور كاألرض البور التي تزرع ألوؿ 
مرة. ظؿ أسبوعًا ال يذوؽ طعـ األكؿ حتى باف عميو الضعؼ. عيناىا ال تفارقانو، 

 نظراتيا قاتمة .
ماذا لو عرفت أنو تعمؽ بغيرىا، وأنو مرتبط بعبمة، ذات السحنة الحنطية 
والجسد المكتنز، والتي أثارت اىتمامو، وأقظت الينبوع مف رقدتو. تموى جسدىا 
كالطريؽ التي تتسمقو السيارات اآلتية إلى القدس مف الجنوب والشماؿ والشرؽ، 
بعضيا مسافر إلى بيت جاال وبيت لحـ والخميؿ ومنيا ينعطؼ شرقًا إلى أريحا أو 

 ليا:  شمااًل إلى البيرة وراـ اهلل ونابمس. قاؿ
 أحبؾ ياعبمة ! -

تموف وجييا بالشحوب أشبو بمرعى مقفر، احمرت واصفرت وارتجؼ جسدىا 
كقصيمة في ميب الريح، باف عمييا االنفعاؿ، نظراتيا المجنونة تحاصره، تطالبو 
بأكثر مف كممة أحبؾ، ييرب مف بريقيما، أعمف جسدىا عف فوضى وارتباؾ 
وشفتاىا عف حيرة، رفع رأسو، ابتسـ، ارتفعت الشطآف إلى شفتييا لتزيد كمية الممح 
في البحر. قبؿ أف تتركو تاىت في بحر الزرقة، حدؽ، نادىا، النسائـ ترتؿ أنا 
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شيدىا والنيار ييرب غربًا محاواًل اإلفبلت مف مرتفعات القدس التي تحاوؿ تأخير 
انحراؼ الشمس. عادت وىي تمممـ طرؼ تنورتيا خوفًا مف تسمؿ الرياح إلى 

سدىا الكتنز. عيناىا تائيتاف تنبئاف بانشغاؿ فكرىا. نظر إلى الجو، عصافير ج
طائرة عمى غير ىدى، نيار ثقب عينيو. سمع لحنو المسافر وليفة الغريب إلى 

 بيتو. 
 حدقت إلى عينيو، تاىت في بحر ىائج ... رأى حيرتيا، فقاؿ:

 ىيا نمضي معًا، المستقبؿ لنا. -
كانت ىذه اإلشارة كافية إلعادة كنار قمبيا إلى الزقزقة وعطرىا إلى االنتشار، 
وألواف شفتييا وخدييا إلى الظيور. بدأت الموسيقا تدؽ في رأسيا، صوت ناي لو 
نغمتاف متناوبتاف. رائحة التراب واألرض التي اشتاقت إلى الماء. مشت عمى غير 

بتقبيمو والبوح عادتيا بغنج ودالؿ لـ تفعمو طواؿ حياتيا، وضعت يدىا بيده وىمت 
بأسرار ال يعرفيا أحد، ىؿ تبوح بسيرىا وشوقيا وخوفيا؟ ضغط عمى أصابعيا، 
كؿ شيء فييا بيي كالزىر، غض كالنعناع، مطواع كغصف المببلب. أضاء القمر 
الدروب أماميما، حدثيا عف التنظيـ ،عبست. نظرت باستحياء كمف  فعؿ شيئًا 
شنيعًا. وقفت أمامو شجرة برتقاؿ فتية تحمؿ فاكية وزىرًا. قالت: ىيا إلى االجتماع 

. 
آخر مرة رآىا أدركت بحاستيا الشامية، أف كبًل منيما ذاىب في طريؽ وأنيما 

 يقفاف عمى المفرؽ. قالت: ستذكرني! 
 لف أنساؾ يابنة الرغوة! -

ىـ بوداعيا وتقبيميا، تراجعت وأخرجت طوقًا مف محفظتيا، مالت إليو 
إليو راقب اختبلجات جسدىا الحبور لمحياة، ضميا إليو، ووضعتو في يده. نظر 

ارتفعت أشعة الشمس مقدار عشرة أمتار، نادى عمى صاحبة الغرفة، دفع األجرة 
 وأعطاىا المفتاح وودعيا .

منذ ساعة اختفى القرص في البحر، وصبل مكاف االجتماع، مالت إليو 
 وقالت :
 متى ستمتحؽ بعممؾ الجديد في بيت صفافا . -

 أجاب عبمة :
 في السابعة صباحًا سأكوف بانتظارؾ، نذىب معًا.  -
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حركت فيو رسالة الشامية كوامف العشؽ، تعيش معو لحظة بمحظة، أشعؿ 
الضوء، بحث عف قممو، الشيء سوى صوت الصراصير وحديث الحارس مع 
رفيقو، نبييما إلى ضرورة اليقظة، ووضع شريطًا ألـ كمثـو في المسجمة، أخفض 

 ا، اآلخروف يناـ ولف يزعجيـ، تناوؿ القمـ. صوتي
 الصديقة وصاؿ :

ال شيء ىنا يجري كما نريد، األحبلـ الغضة التي قفزت إلى ذاكرتي يـو 
كنت في دمشؽ تبخرت. المسافة التي كنت سأقطعيا مشيًا، عمّي أف أىروؿ اآلف 
أللحؽ بالزمف، فقد سبقنا. ال شؾ أف الحمـ ترعرع في ضموعنا حتى استطاع أف 

 يجد مسامًا وصؿ عبره إلى الفؤاد.
ىؿ أبوح بالحب الذي لـ يجد واقعًا يحتضنو، حبنا يابنة الرغوة أكبر مف 
المكاف الذي نحف فيو، لقد دمر " االسرائيميوف " كبرياءنا ورجولتنا، ىؿ تعرفيف ما 

 معنى أف ينتصروا ونيـز !
يء بقي كما ىو، لقد أنِت تعيدينني إلى الحياة الرائعة التي عشناىا، الش

أفقدنا العدو المرح. انظري إلى األماكف التي ذىبنا إلييا، أمازالت الغوطة نضرة؟ 
وقاسيوف شامخًا؟ الربوة عابقة بالحياة واأللفة؟ وأبو رمانو رسوؿ الحب والحميدية 
 سوقو؟ افحصي كؿ األمكنة ودققي النظر في جماليا ستجدي كؿ شيء قد تغّير .

أنا لـ أخدعؾ يا حبيبتي، يمكنؾ أف تتزوجي وترتبطي مع أي إنساف 
تختارينو، فيؾ مف الجماؿ والرقة والدماثة واألنوثة ما يمكنؾ أف تميبي عقوؿ 
المئات وأفئدتيـ ... أما إذا كاف حديثؾ عف المنظور العاـ، فكبلنا خدع واستمبت 

 أحبلمو .
ر، ىؿ تدركيف ما األحبلـ أيتيا الصديقة لـ تعد ليا وجود في عالمنا المقيو 

معنى أف اإلنساف يحمـ؟ معنى ذلؾ أف لديو األمؿ بتكويف حياة كما يريدىا. عمينا 
مياـ عظيمة، أف نعيد ليذه األمة العريقة كرامتيا. مازالت مصرًا عمى مبادئي، 

 ستقوليف بأنني محنوف؟ مجنوف فمت مف يديؾ، ولكنني لف أفمت مف يد الوطف. 
اليـو ميمتي صعبة. ستسمعيف ذات يـو وأنت عمى الشرفة شيئًا عف النضاؿ 

 في الداخؿ، ىؿ نترؾ عدونا؟ تابعي أخبارنا أيتيا  الرفيقة .
 وداعًا يا أغمى األحبة 

 وسبلمًا ..
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 األغوار في نياية أيموؿ الثمانية وستيف . 
أيقظت وصاؿ الفتنة النائمة، تذكر كيؼ تمشي بدالؿ وغنج، أو كما يقاؿ " 

 تتقصع، تقوؿ " التي ال يدلميا حبيبيا فإلى القبر "خصمة وعنقود " 
تسير أمامو وىو يتأمؿ ممكات أنوثتيا الشيية، تمبس ذاؾ الثوب الطويؿ 
المطرز الذي اشترتو مف عجوز فمسطينية. لبستو غير مرة في بيتيا وبوجوده، 
كمنيا لـ تتجرأ ولومرة واحدة عمى الخروج بو إلى الشارع. أخبرتو بأنيا ستحفظو في 
خزانتيا الخاصة. أما الخراطة الضيقة الشادة عمى خمفيتيا والتي تحدمف حركتيا 
وسرعتيا، تمشي بيدوء وتميؿ، السرعة تيري القماش وتترؾ حزًا عمى جسدىا 
نتيجة الحركة واالحتكاؾ، كانت تفضميا في الربيع لتتناغـ أنوثتيا مع مواىب 

 الطبيعة. 
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 -الفصل الخامس عشر -
 
 

طويمة، وأزقة ضيقة، بيوت قديمة يستند بعضيا إلى بعض، أناس شوارع 
مستعجموف، شباب انتشروا في كؿ مكاف يبيعوف الصحؼ والعمكة، استمر عمر 
في طريقو يراقب وجوه الناس عمو يجد الفرح الذي ىرب منو، يرد التحية برفع يده، 
ردد كممات متفرقة، العمرية، ثانوية بيت صفافا، المخابرات، والدتو التي تبلحقو 
بأسئمتيا، والده الذي يريد أف يخطب لو ابنة عمو، تساءؿ إف كاف مف الصواب أف 
يذىب إلى الشعبة السياسية بقدميو، ويسمميـ نفسو. سيوفر عمييـ متاعب البحث، 
وسيقع في متاعب شتى، لقمة العيش، إخوتو، تراجع عف ذلؾ حيف اقتنع بأنيـ 

رض إلىانة مضاعفة. ربما يمسكونو إذا حاصروا قادروف عمى جمبو، عندىا سيتع
البيت وأحضروا خمسيف عنصرًا، لف يسمـ نفسو. أما ما يسمعو مف أقواؿ تدعو إلى 

 تخفيؼ العقوبة أو العفو عنو، فيي تافية. 
لماذا يسمـ نفسو؟ ولماذا ال يسمميا؟ الزمتو األفكار منذ البارحة مساًء، جمس 
خوتو. عميو أف يقصدىـ  وحيدًا ثـ غادر البيت، عاد وظؿ ساىرًا حتى ناـ والده وا 

 ويقرع بابيـ. 
الكتاب الذي وصمو يطمب حضوره إلى مديرية المخابرات العامة قسـ األمف 
السياسي، شعبة الشؤوف العربية في اليـو التالي لمتبميغ، الساعة التاسعة صباحًا، 

 وأي تأخير يستوجب المساءلة .
ذا لـ يسأؿ يمتـز الصمت،  عميو الذىاب واإلجابة بقدر السؤاؿ المطروح، وا 

وفي ىذا الجانب تصير الحكمة الشعبية جيدة. أخذ يتذكر وصايا التنظيـ، ال 
تعترؼ، لمتعذيب نياية، أبعد الشكوؾ عف رفاقؾ. إذا طالبوؾ بأسماء أصدقائؾ 
فعدد أقاربؾ وطبلب صفؾ القدامى. بدأت رأسو تمؼ. ما ىذا الظمـ أربع ساعات 
بالمنفردة لقاء كممة واحدة! كيؼ لو تحدث جممة مفيدة قاؿ فييا الحقيقة، أو كتب 
معمقة جاىمية؟ كيؼ لو شاؤوا محاسبتو عمى انتمائو التنظيمي الذي يقؼ عبلنية 
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 ضد الحكـ مف خبلؿ االجتماعات والمظاىرات والبيانات ؟!
شوارع تابع سيره شمااًل بعد استراحات عدة، تخمص مف ازدحاـ شوارعيا، ال

الفرعية تكاد تكوف فارغة، أبنية موزعة عمى طوؿ الطريؽ المؤدي إلى راـ اهلل، 
سار عمى الجانب األيمف مف الشارع وغنى " ويف ع راـ اهلل ولفي يا مسافر ويف ع 
راـ اهلل " توقؼ عف الغناء، وصوتو الخشف والموقؼ االنفعالي والحالة النفسية ال 
تساعده عمى االستمرار في الغناء، عاد يناقش الموضوع في فكره، ارتاح عمى بعد 
مئات األمتار مف آخر بيت، أسند كوعو إلى حجر كبير، حفر التراب بيده، ماذا 
يفيد تيربو، وال عمؿ دوف الذىاب إلييـ وأخذ الموافقة. الساعة العاشرة والثمث، لف 

. سيتعرض ألسئمة سخيفة، غدًا سيكوف في إدارة  المخابرات يستقبموه ىذا اليـو
العامة قبؿ التاسعة كما ىو منصوص في الورقة، وسيكرر ذىابو حتى يمموا منو، 
سينيي كؿ شيء، الشيء يخيؼ، سيسألونو عف اسـ التنظيـ الذي ينتمي إليو، 

 ورأيو بنظاـ الحكـ، ويعرضوف عميو التعاوف معيـ.
أسئمة سيمة، إنيـ غير قادريف عمى معرفة أمور يظف أنيـ مطمعوف عمييا. 
عادت الشوارع إليو، األبنية الفخمة الحديثة تطالعو، تابع سيره تجاه وسط المدينة، 
تخمص مف كؿ ماىو حديث وصؿ األسواؽ القديمة واألحياء الشعبية واألماكف 

 األثرية والدينية، دخؿ الزحاـ، تجاوز مجموعة أزقة وتابع سيره يحث الخطا .
اداه والده وسألو عـّ فعؿ خبلؿ األياـ أوؿ البارحة وصؿ إلى البيت متأخرًا، ن

الماضية، لـ يتمؽ إجابة مقنعة. ناولو ورقة التبميغ. أمامو كتاباف، النقؿ واستدعاء 
 المخابرات. 

 الموضوع: نقؿ مع إنذار نيائي .
لقد تقرر نقمكـ إلى ثانوية بيت صفافا، نقبًل تأديبيًا، وفي حاؿ تكرار ما قمتـ 

 بو ستفصموف مف التعميـ دوف سابؽ إنذار .
 التوقيع مدير التعميـ والمعارؼ .

استدعاه مدير المدرسة إلى اإلدارة، ارتفعت صيحات الشغب مف إحدى 
الشعب، وتدافع الطبلب إلى  باب الصؼ، صاح بصوتو اآلمر فدخموا وأغمقوا 
الباب، أخبر العريؼ ضرورة  ضبطيـ. أطمأف إلى ىدوئيـ لكنو ما إف ابتعد قميبًل، 

 رتفع الصوت مف جديد وبوتيرة أعمى .حتى ا
رحب بو المدير وناولو التقرير المرفوع ضده قائبًل: " اقرأ يا أستاذ، إنو مف 
ىاجـ الدرديس أكسؿ طالب في صفؾ، والده عريؼ بالجيش جاء قبؿ أربعة أياـ 
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... إنو العسكري الذي قابمؾ وأخبرتو أف ولده أكسؿ طالب في الشعبة الثانية. في 
البيت أخذ الكرباج يفرقع عمى جسد ابنو، في نياية حفمة التأديب تيمؾ بعدـ 
إعطاء الدروس وتقطيع الوقت والحديث عف القومية العربية ومدح عبد الناصر 

 ومياجمة الممؾ، ما العمؿ يا أستاذ ؟"
في البيت وجد تجديدًا لدعوتو لمحضور غدًا إلى قسـ األمف السياسي، وقع 

وف أف يعمـ أحدًا، حمد اهلل أف أمو ال عمـ ليا باستدعائو، والده عمى استبلميا د
تقيـ الدنيا تضطرب وتسوء حالتيا الصحية، يرتفع معيا الضغط وتتحرؾ الرماؿ. 
سير حتى الثانية بعد منتصؼ الميؿ ثـ اندس في فراشو، ىرب النـو عنو أشبو 
بجندي فقد األمؿ بالنصر فاعتمد عمى قدميو. التعب باد عميو، أشعؿ النور تناوؿ 
كتاب " العروبة أواًل " وأخذ يقرأ الصفحات األولى منو. عيناه منتفختاف وآثار 
السير بادية عميو، ذكرتو ىذه بأياـ العشؽ يـو عرؼ وصاؿ الوردة الدمشقية 
المتفتحة التي ال تحمؿ بذورًا بقدر ما فييا مف الحسف. زىرة مف نسيج الدموع كمما 

جمرة في أوؿ تكوف الرماد، بركاف خامد، ودعيا ببل أمؿ حاولت أف تشع ذبمت. كال
وببل عودة وجمس في محراب الوحدة ينتظر نياية أحزانو وانشطار ذاتو وتبدد فعميا 

. 
أغمض عينيو وىو يردد: أيتيا الحبيبة ىؿ شاىدت غيمة تمتص الرطوبة 
وتظؿ متوىجة كالبرؽ؟ أنا ال أنفعؾ، عودي وأطمقي أنفاسؾ لتحمميا النسيمات، 
وتأممي الغيـو القادمة مف الجنوب ستجدينني أبثؾ أشجاني وأنتحب عمى تمؾ 
األياـ. البارحة عّرفتو عبمة عمى ناديا السمطي التي صارت في حمقتيا التنظيمية، 
فتاة رقيقة، زىرة ضمتيا إلى صدرىا، ليا جماؿ وصاؿ وأنوثتيا، تدؽ األرض 

طي لخطواتيا شيئًا مف الرصانة بمشيتيا، جسدىا رشيؽ، ومشيتيا متأنية، تع
والثقة، فتبدو وكأنيا تقود خمفيا جيشًا يستعد لممناورة. مازالت طالبة في المرحمة 
الثانوية، تسأؿ كيؼ يحدث التغيير والنصر. أبدت إعجابيا بإجابات عمر عف 

 أسئمتيا، وىذا ما دفعيا إلى تنفيذ المياـ بروح رفاقية. تأتي إلى عبمة وتقوؿ: 
عمى المرأة أف تثبت أنيا كالرجؿ، بؿ ومتفوقو عميو، عمييا أف تعمؿ ليؿ  -
 نيار. 

ناديا فتاة جرئية، ليا قمب نمر وعيوف ميا وقواـ غزالة، لونيا حنطي، أنفيا 
دقيؽ ال يدخؿ إال كمية قميمة مف اليواء، شفتاىا رقيقتاف، ساقاىا غير ممتمئتيف، 

مرمري يكشؼ عف طوليا، ليا شعرىا مضفور يصؿ إلى وسط ظيرىا، عنقيا ال
 شفتاف مف العقيؽ وصدر نوراني.
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تحدث مع عبمة حوليا، قاؿ :" فتاة مندفعة مثميا تسير إلى الياوية إذا لـ تجد 
رعاية، فيي ميما ارتفعت وخالطت، وميما وصمت ثقافتيا ومطالعاتيا، فالمجتمع 
ال يعترؼ بيا كما تريد، لنحافظ عمى ىذه الوردة مف الذبوؿ، إنيا أمانة بيف يديؾ، 

 عجينة، ادفعييا لتكوف عظيمة. " 
قالت: " إف زكي فريج ميتـ بيا، ويبدو أف كبًل منيما معجب باآلخر، سمعت 

 شيئًا مف ىمسيما، الذي أف دؿ عمى شيء فعمى تفاىميما ".
 زكي ينفذ ميماتو دوف تفكير وقناعة، مندفع، ال يناسبيا شاب مثمو.  -
، سيكشفاف عف نفسييما، الحب وحده يقربيما دعيما يعيشا حياتيا -

 ويجعميما ينفتحاف .
تناوؿ فنجانًا مف القيوة ثـ توجو في الثامنة والنصؼ إلى دائرة األمف 
السياسي التي سمؾ طريقيا قبؿ يوميف، تقع بعيدة عف بيتو مسير ثمث ساعة. 
وصؿ في الوقت المحدد، قدـ طمب المراجعة، قاده عسكري إلى داخؿ البناء 
الضخـ المكوف مف أربعة أدوار، صعدا إلى الطابؽ الثالث، طمب منو  أف ينتظر 
وال يتحرؾ، بعد ذىاب العسكري قدـ الورقة فتمقى جوابًا جافًا " انتظر"، ظؿ واقفًا 
في الممر ساعة، بعدىا جاء مف يناديو، في الوقت الذي توقع دخولو إلى المحقؽ 

الحديدي، الجدراف تصطدـ بو، قعد بمساحة أدخؿ إلى المنفردة. أغمقوا الباب 
ظرؼ الرسالة ىي عالمو الخارجي. بعد ثماني ساعات فتحوا الباب. أفيمو أحد 
الموظفيف بأنو تحت األوامر، سألو لماذا لـ تأت البارحة ؟... تأتي متى نشاء، 

 أفيمت معنى تأتي غدًا ؟!
لـ يجب أسرع إلى صنبور الماء غب منو مرات متوالية ثـ غسؿ وجيو 
ويديو، دفعو الموظؼ إلى الخارج وىو يردد، ال يوجد حماـ ىنا ، أنت قميؿ الذوؽ 
ال أعدتؾ إلى بطف أمؾ، سحب جسده وىو  أال يكفيؾ شرب برميؿ ماء، ىيا وا 
يجرجر قدميو، الشمس غابت منذ قميؿ وىي تغوص أكثر فأكثر في األعماؽ 

ميو وطمب سندويشة فبلفؿ ثـ السحيقة، سار ببطء، دخؿ محؿ " االفندي " سمـ ع
أتبعيا بثانية. شعر أف معدتو امتؤلت. أنفاس تشريف األوؿ  تغادر وما ىي إال 
بضع ساعات ويحمؿ حقيبتو ويسافر. السماء ترتؿ صمواتيا عمى ضوء القناديؿ 
المدالة مف قبتيا وعمى أنغاـ  رياح سابحة وسط غيـو ترتدي غبللة بيضاء. شعر 
باالنتعاش، نشرة األخبار تنبئ بأف الببلد تتأثر بمرتفع جوي قادـ مف الجزيرة 
ومصر. الجوندي عمى عكس توقعات الراصد الجوي والنسمة الطرية تصفع 
األخبار. شعر وكأنو فوؽ مركب يتموى متساوقًا مع حركتي المد والجزر، تألقت 
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د ليذا عيناه بالفرح، السماء كتؿ بيض والرياح الخريفية تشتد وىي تنذر ببرد شدي
العاـ. انطمؽ األذاف مف المسجد األقصى  موسيقا عذبة. طار السنونو عمى ضوء 
المصابيح مترنحًا عمى غير ىدى يمنة ويسرة. لكنو اختفى تمامًا قبيؿ األذاف، 
شاىد جماعة تحمؿ محراثًا قديمًا تقطع الشارع، أيعقؿ أنيـ في الحقؿ حتى ىذا 

 المحظة. 
 حزف ألسباب كثيرة منيا ألنو لـ يفعؿ شيئًا طواؿ األياـ الثبلثة. 

دخؿ البيت في الساعة العاشرة ليبًل، رمى نفسو إلى الحصيرة دوف أف يتناوؿ 
لقمة واحدة. قبيؿ منتصؼ الميؿ تناوؿ بعض حبات مف الزيتوف ثـ انزوى وحيدًا، 
تناوؿ كتاب " العروبة أواًل " فتح عمى الصفحة الحادية والخمسيف وقرر بينو وبيف 

 نفسو أف ينيي قراءتو ولو اضطر إلى السير حتى الصباح .
كعادتو وصؿ صباحًا في تماـ الساعة التاسعة سمـ الورقة وظؿ عمى ىذا 
الحاؿ عشرة أياـ دوف أف يسألوه، في اليـو الحادي عشر أخذوا أقوالو وطالبوه توقيع 
 تعيد ينص عمى عدـ التعرض لمسياسة، رفض ذلؾ فأبقوه في المنفردة أربعة أياـ.

خرج ظيرًا مف بيتو، الشمس حارقة عمى غير عادتيا، غيـو بيض تتبلشى 
بسرعة، تضايؽ مف شدة الحر، اشترى جريدة قرأ فييا حالة الجو " تتعرض الببلد 
لمنخفض جوي شديد " وضعيا فوؽ رأسو وردد " ما بيف تشريف وتشريف صيؼ 

تغطي األرض أشبو بالزىور  ثاف " ازداد اصفرار األوراؽ وتساقطيا، أوراؽ بنية
ض بمباركة اإللية   الحمراء القانية التي تنمو وقت عودة الحياة لؤلر

عشتار، كاد يسقط، ارتاح عمى مقعد بظؿ شجرة وارفة. آفاؽ عمى صافرة الشرطي 
وىو يطالبو بالنيوض، نظر فإذا المصابيح شكمت حببًل مستقيمًا عمى طوؿ 

 الشاراع.
 ىيا أييا الثمؿ، كفاؾ شربًا الوقت بعد العشاء، أىكذا جعمتؾ الخمرة حيوانًا!  -
 أنتـ والخمرة أخواف ! -
اسمعني باهلل عميؾ، أوؿ مرة أرى ثمبًل يتفمسؼ، أستطيع أف أقودؾ إلى  -

 الجنائية، ىيا قبؿ أف أفعميا .
استند عمى يده اليمنى، فرؾ عينيو جيدًا، المكاف خاؿ إال مف بعض المارة، 

وبصؽ عمى األرض، أنوار الشوارع الباىتة تتطاوؿ، النسمة عذبة، حدؽ بالشرطي 
حرؾ رأسو، أصيب بدوار خفيؼ وألـ في معدتو، فتش جيوبو، عاد إلى مكانو فتش 

 جيدًا، جاءه الشرطي  وخاطبو :
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 ألـ أقؿ لؾ ىيا إلى بيتؾ !.. أنت لـ تفقد نقودؾ فقط بؿ عقمؾ ؟!  -
تابع سيره حانيًا رأسو يفكر كيؼ سيحصؿ عمى نقود بديمو، حاوؿ أف يتقيأ فمـ 
يقدر، وصؿ بيتو تعبًا منيمكًا، تذكر موعده مع عبمة عصرًا، لف تصدؽ ماحدث 
معو، ستقوؿ أشياء كثيرة بينيا وبيف ذاتيا، عاد والحزف كومة ما بيف عينيو، لـ 

 يجب عف أسئمة إخوتو، قاؿ ألمو: 
 بيتو؟ "" أرجوكـ كفى أسئمة أال يوجد غيري  يناـ خارج 

شعر بطراوة الفرشة، غطتو بالمحاؼ، قبمتو ثـ أغمقت باب الغرفة، إخواتو 
يتصايحوف، نيض مف النـو منزعجًا، نظر إلى مصطفى وقاؿ: أنا تعب كفوا عف 

 الصياح .
. ظؿ يراجعيـ أسبوعًا ثالثًا، في  اراح جسده ثانية عمى الفرشة وغط في النـو
نيايتو قابمو ضابط فأخبره بسوء وضعو، أمامو عشرات التقارير المرفوعة، نصحة 
أف يصوف لسانو، فبل يتفوه بجمؿ وكممات ال يعرؼ معناىا وعقوبة قائميا، بعد 
نقاش داـ وقتًا اعتبر ماقيؿ غير مفصود بو اإلضرار بالصالح العاـ وال بسمعة 

 المممكة، وطالبو فتح  صفحة جديدة مع األمف .
إذ بدت الشمس قريبة مف األرض أكثر  الصباح ندي لكنو ينذر بيـو قائظ،

مف األياـ السابقة، صعد السيارة إلى القرية التي تقسميا الشريط الشائؾ إلى غربي 
تحت إدارة إسرائيؿ وشرقي تحت اإلدارة األردنية. سأؿ عف ثانوية بيت صفافا، 

 دخميا وقدـ كتاب التعييف. 
استأجر بيتًا قريبًا مف الشريط، راقب ما يحدث، أىؿ القرية يسيروف عمى 
الجانبيف، يسمعوف المذياع معًا وحكايات ألؼ ليمة وليمة والخراريؼ وعنترة. أما في 
األعراس فاألغاني تفرد جناحييا عمى القسميف، ترتفع أبواؽ السيارات، ويصدح 
المزمار والمجوز بألحانيما العذبة، أما الصبايا فتبدأ بالرقص والدبكة والمياىاة. 

عرس خالد النواشفة، الذي خطب ابنة عمو مف الجانب الغربي، جمس  مازاؿ يذكر
الطرفاف والشريط بينيما، يعدوف المير ويتبادلوف األحاديث، ثـ عند العصر حاولوا 
نقؿ العروس، فرفضت السمطات العسكرية، لكف ىذا األمر سوي مساًء. يوميا 
كادت تقع مذبحة، قصوا الشريط ودخموا إلى الجانب الغربي، أطمؽ عمييـ 
الرصاص. تدخؿ المختار وأعاد كؿ شيء كما كاف. قاد العروس مف يدىا 

 وأوصميا إلى الجانب الشرقي .
مساء اجتمع في بيتو عدد مف األىالي والمدرسيف، تعودوا السير عنده. 
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استطاع خبلؿ شيريف تنظيـ مدرسيف وخمسة فبلحيف في حركة القومييف العرب، 
ال وكاف فييا أربع خبليا نشيطة، تبدأ اجتماعاتيا باسـ ولـ يمض السنة األولى إ

العروبة وتنيييابو، مع بداية فصؿ الصيؼ عمؿ دورة محو األمية وفي نيايتو 
رشح عشرة مف أفراد التنظيـ لدورة حزبية. تمقوا فييا محاضرات يومية عف العمؿ 
في أوساط الجماىير، في القومية العربية، في الوحدة والتحرر، المركزية 
الديمقراطية، النقد والنقد الذاتي وبناء الحزب ... في سنتو الثانية تحوؿ بيتو إلى 
ناٍد خصص غرفة لبلجتماعات األسبوعية وأخرى لمسيرة وثالثة لنومة. لـ يعد أمره 
سريًا، الطفؿ في تمؾ البمدة عرؼ الكثير عف عمر. أفرزت السمطات األمنية بعض 

 عناصرىا لمعمؿ في البمدة .
مدير المدرسة حفاظًا عمى منصبو لـ ينضـ لمحركة، لكف عبلقتو معيا وطيدة 
ليذا وصفو المكتب الثاني، بأنو صديؽ ليـ ومعاد لمسمطة. ومع ذلؾ فضؿ أف 
يبقى عمى عبلقة فردية. دفع االشتراكات والتبرعات المترتبة عميو. سير مع عمر 

 ثبلث لياؿ حتى اقتنع بوجية نظره.
كاف المدرسوف منقسميف إلى مؤيديف ومعارضيف. أربعة منيـ يدافعوف عف 
السمطة، استطاع  إسكاتيـ وتفنيد حججيـ، فانسحبوا ولـ يعودوا لحضور مثؿ ىذه 

 السيرات .
األحاديث ال تنتيي عف عبد الناصر والممؾ حسيف وحزب البعث وحركة 

لصييونية القومييف العرب والشيوعييف وحركة األخواف المسمميف واالمبريالية وا
واالتحاد السوفياتي. كاف دائـ المزاح يجيب بأريحية عف الحياة والديف والعمـ 

 والماركسية ...
سألت عنو المخابرات، كررت سؤاليا، بعثوا مف أخبره بذلؾ، وعندما لـ يكؼ 
عف نشاطو جاءتو بأمر االعتقاؿ، أجابيـ المدير بأف لممدرسة حرمتيا، انتظروه 

 في الخارج، أو خذوه مف بيتو أما مف ىنا فأمر غير جائز أماـ طبلبو. 
لـ يكف حذرًا تعامؿ في فيمو لمدعاية والتحريض وكأنو في حرب عمني، وىو 
أعمـ الناس بخطورة مايقدـ عميو، فأي شخص يعتقؿ بسبب انتمائو يتعرض 
لمضرب واإلىانة والعذاب النفسي إضافة إلى فترة سجف تتراوح مابيف الثبلثة أشير 

 اـ .والع
شد التنظيـ أعضاءه لبللتزاـ باالجتماعات والمشاركة في مظاىرات الضفة 
الغربية وانتفاضة السموع، اعتمد المركزية لتنفيذ األوامر دوف مناقشة. تقرر القيادة 
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أمرًا ما يبمغونو إلى مسؤولي الساحات والشعب وىؤالء بدورىـ يوصموف ما تريده 
القيادة إلى الروابط فتتحرؾ األخيرة لتبميغ الخبليا والحمقات، بحيث ال تمضي سوى 
ساعات قميمة ويكوف التنظيـ مستنفرًا وجاىزًا ألي عمؿ، يأتي الحركيوف في الموعد 
المحدد يمفوف حوؿ المكاف، يسمموف عمى بعض وييمسوف بكممات سرية 
ويتجاذبوف  أطراؼ الحديث بحذر، وفي المحظة المتفؽ عمييا يصعد أحد الياتفيف، 

 يح بصوتو:يص
 دمنا حديد ونار  -

 فترد عميو الجماىير المحتشدة :
 وحدة تحرر ثأر  -

تتوقؼ المواصبلت، يصاب الناس بذىوؿ، يتساءؿ بعضيـ مف أيف جاؤوا؟ 
آخروف يتفرجوف ومنيـ مف يتحمس  وينضـ ببل شعور فبل يرى نفسو إال وسطيا، 
يرفع يده عاليًا، وقبؿ أف تتقدـ يفردوف البلفتات واألعبلـ، فتبدوا أكبر مف حجميا 
الطبيعي، تسير عرض الشارع وطولو، قوات األمف والبادية تحتؿ منافذ الطرؽ. 
يعتقموف كؿ مف تقع أيدييـ عميو، أحيانًا يحاصروف المظاىرة مف ثبلث جيات، 

 ليفسحوا المجاؿ لميرب، أما الذيف اعتقموا فينا ليـ الشتـ والضرب والرفس. 
فريج الذي اشترى شقة وأثثيا، كاف مسؤواًل عف المالية،  في عماف التقى زكي

االشتراكات والتبرعات، بطريقة ذكية اقتطع مف كؿ قسـ جزءًا عمى مدار سنوات 
 عدة، وغطى ذلؾ بالكشوؼ التي قدميا إلى القيادة.

توارى عمر عف األنظار ماداـ مطموبًا. أخذ االحتياطات أثناء الخروج 
والدخوؿ، ظؿ كذلؾ حتى إطمأف أنو غير مراقب في العاصمة. في ىذا الوقت 
استطاع زكي التعرؼ عف قرب عمى جارتو خيرية مصطفى امرأة في العشرينات 
فقدت زوجيا بحادث سيارة، تركيا حامبًل فولدت سياـ، أحبتو، جففت دموعيا وىي 
تنظر إلى السماء العميقة و إلى وجيو المشرؽ، نسيت أحزانيا وقبضت عمى 

دييا المتجمدتيف، وأنارت أصابعيا شموعًا وزنابؽ عمى دربو، شعرت أنيا الشمس بي
وصمت السماء السابعة في حبيا البف فريج. تحوؿ حزنيا إلى مرح، ومع أف المرأة 
تشتاؽ لماضييا وأحزانيا، تسترجعيما، ألنيا دونيما تكويف ناقص، اليكتمؿ إال 
بالمسحة السوداء، إال أنيا  تخطت كؿ ذلؾ، وعاشت حياتيا معو عشيقة وحبيبة. 
أحبيا جسدًا وروحًا. جسدىا معجوف بالحميب ممفوؼ أشبو بقطعة مرمر، شعرىا 
يحتويو منديؿ، أما عيناىا فخضراواف، تميؿ إلى النحافة، ترتدي زي راـ اهلل 
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الشعبي بتطريزاتو التي عمى الصدر واألكماـ والجانبيف وأسفؿ الثوب. صارت تأتيو 
لجيراف، أحضر شيخًا وشاىديف وكتب صؾ زواج طؿ غير كؿ مساء. احتج ا

مصدؽ مف المحكمة. رأت فيو دنياىا وحياتيا، يعرييا ويتغزؿ بجسدىا، فتنطمؽ 
شيوتيا كالفرس الجموح، بينما طفمتيا في السرير أو تحبو حوليما. الثمار في 
طريقيا لمنضج، وصدرىا لف يتسع الحبؽ والزىور وتمؾ الفواكة إف نضجت. ثغرىا 
قرنفمة  وشفتاىا وما فييما مف زقزقة وحبور. باعت أساورىا واشترت سجادة فرشتيا 
في أرض الغرفة وصرفت الباقي عمى نزىاتيما. باعت حصتيا في بيت زوجيا 
وصرفتيا، ولـ تبؽ دينارًا واحدًا في حقيبتيا، فجأة تحركت مياىو في رحميا وكتب 

 اهلل ليا الحمؿ .
 أسود وجيو وقاؿ: 

 ! أريد أطفااًل إف شئت لحياتنا أف تستمر  ال -
خافت منو، ألوؿ مرة يراودىا ىذا الشعور الغريب، قررت أف تيرب منو 

 وتحتفظ بحمميا. 
احتفظ بصؾ الزواج. تركتو حتى ذىب وخرجت مف بيتو ولـ تعد. بحث عنيا 

 حتى وجدىا، أعادىا لبيتو. 
مساء وضع ليا المنـو في الشاي، نقميا إلى المستشفى وىناؾ وجدت الدماء 
تنز وجسدىا مخدر. بكت وكادت تنتحر إذ تنازلت كمية مف حبوب االسبريف 
وأدوية أخرى، لكنيا أنقذت في المحظات األخيرة، أعطيت أدوية لمنع التسمـ. ظمت 

 أسبوعًا في بيتو، الطفيا، قاؿ ليا: سنبدأ حياة جديدة سأثبت عقد الزواج .
 ليا :ناولتو نسختيا فمزقيا وقاؿ 

 ال شيء يربطني بؾ بعد  ىذه المحظة! إياؾ أف تأتي ىنا مرة ثانية . -
وقعت عمى األرض، رش الماء عمى وجييا، أفاقت، بصقت في وجيو 

 وجرت صغيرتيا مف يدىا وىي تتمتـ " لنا رب ال ينسانا" .
 غادر عمر بيتو وىو يردد :

 لف أظؿ في بيت تعود صاحبو فعؿ الشر ! -
في ىذا الوقت جاءت ناديا السمطي تسأؿ عف عمر غادر بيتو دوف رجعة، 
فاستقبميا زكي ببشاشة، فيـ أنيا مكمفة مف الحركة بايصاؿ رسالة وتعمميات جديدة 

. 
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نظر إلييا خصبلت شعرىا تبرؽ، النور يضفي عمى وجييا حسنًا، شعر 
برجفة ودؽ قمبو، أصابو الخدر والذىوؿ، أريجيا لؼ في تبلفيؼ دماغو، لـ 

خمص مف ىاجس عظمتيا وأنوثتيا تحدثا عف عجؿ وغادرت. بعد ىذه  المقابمة يت
 وعدتو بزيارة خاصة. بعد أف سمعت أنو خطط الغتياؿ سمير الرفاعي. 

ماؿ  قمبيا إليو منذ زمف أحبتو، رأت فيو الوطف والكبرياء أخبرىا بأف 
المخابرات تبحث عنو، سيسافر إلى اليمف الجنوبي يشارؾ رفاقو بالثورة. ىي تعرؼ 
بأف الجبية القومية جزء مف حركة القومييف العرب، سيقاتؿ اإلنجميز الذيف تأمروا 
وسمموا فمسطيف لمييود. ىامت بحبو، مثميا األعمى الذي أمتمؾ حواسيا، فمـ ترمى 

 مف العالـ غيره. 
 باحت بأشواقيا الدفينة :

 عدؾ ؟! أحبؾ يا زكي ... أنَت حياتي.. خذني معؾ، كيؼ سأعيش ب -
-  ، ستظميف معي وفي روحي وأنا أقاتؿ اإلنجميز، سأعود منتصرًا ذات يـو

 فأنا بحاجة إلى دعائؾ .
في ليمة سفره سيرت معو حتى الفجر، أعطتو شيد شفتييا ولبف نيدييا، 
رقصت معو وضحكت عمى الرغـ مف ألـ الوداع. غنت واسمعتو صوتيا الرقيؽ " 

 سافر مع السبلمة " .
ودعيا صباحًا كادت تسقط عمى األرض، قبمتو أماـ الرفاؽ، وفاضت عيناىا 

 في لحظة الوداع بالدموع. 
رصد جيز المخابرات األردنية حركتو حتى وىو في اليمف، تابعوه وراقبوا 
تحركاتو، وعندما عاد، القت السمطات القبض عميو، واجيوه بالمعمومات المتوفرة 

 دة، فاحت رائحة كريية، تركوه .وأعطوه فرصة لمنجاة إذا مد يد المساع
شمح بنطالو ومبلبسو الداخمية غسميا وجففيا. في الميؿ قرر أف ينجو بنفسو، 
صباحًا اتفؽ مع المحقؽ عمى التفاصيؿ واألسماء المتعمقة بالتسمسؿ اليرمي لتنظيـ 
القومييف العرب، أعطاىـ أسماء الجبية القومية. بدأت أجيزة األمف تمقي القبض 
عمى أفراد التنظيـ، وكانت الفضيحة عندما أعمف الرفاؽ انسحابيـ عبر اإلذاعة، 
ناديا عرفت بكؿ ما فعمو، جاءت إلى بيتو، حاوؿ أف يعتذر عف تخاذلو، تظاىرت 
بالمرح، تقدـ منيا ليقبميا ويضميا إلى صدره، وقفت تنتظره وىو يقترب، اصطنعت 

ى المسافة بينيما، فتح ضحكة ىستيرية، تركتو يقترب وىي تتراجع محافظة عم
 ذراعيو ومدىما تجاىيا، المست يداه كتفييا، قاؿ:
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 أحبؾ يا ناديا. -
 جذبيا بقوة إلى صدره، تخمصت بصعوبة ومرونة مف يديو وقالت: 

واضح حبؾ يا زكي، الذي يحب اليخوف، البرىاف مافعمتو ومثمؾ ال  -
 يستحؽ سوى ىذه النياية .

في ىذه المحظة حرثت السكينة أحشاءه، ابتعدت عنو وراقبتو، تشنجت يداه 
قبؿ أف تصبل رقبتيا، وقع عمى األرض وىمس بكممات غير مفيومة، بعد دقائؽ 
فقد  جسده المرونة وتصمب، ظمت جانبو حتى تأكدت أنو فارؽ الحياة.... غيرت 
مبلبسيا وأخذت ما تحتاجو بحقيبة يدىا. أغمقت باب الشقة ومضت. كاف دمو 

فة ورائحة العفونة تنتشر في كؿ ركف في البيت، ولما لـ يجد مكانًا يمؤل ساحة الغر 
لمبقاء داخميا، ساؿ إلى الباب الخارجي ونزؿ عمى الدرج، أشبو بدـ بعير عض يد 
صاحبو، فأطمؽ عميو  النار غير آسؼ عمى خدماتو مراقبًا دمو يسيؿ متشفيًا 

 وتاركًا لحمو جيفة لموحوش .
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 -الفصل السادس عشر  -

 
 

النير المسافر جنوبًا الذي ظؿ حواؿ أشير عدة مؤدبًا، أودع خريره 
لمخاضات تستخدـ لمعبور، ويـو وصؿ الييود إلى ضفتو الغربية فقد ىدوءه، كانت  
رياح تشريف تراقص األوراؽ التي تخضبت بالحناء، فانحنت راكعة تروي ظمأىا، 

رة تتممؾ النير فعمي يمينو وعندما لـ تستطع الوصوؿ نزلت سابحة في الماء، الحي
الدوريات اإلسرائيمية المختبئة بيف القصب والحشائش والشجيرات تترصد حركة 
الطرؼ اآلخر، وعمى يساره فتية يواصموف التطمع إلى الغرب وفي أيدييـ سبلحيـ، 

 في ىذا المنخفض يمشي مزىوًا بفتية يتجاوزونو معمنيف امتنانيـ لمخاضاتو. 
مازؿ الجو حارًا وأسراب البرغش القارص تطارد كؿ مف تجده، تحـو 
كالمروحية قبؿ أف تحط عمى الجسد، الغيـو تمشي بتميؿ، لونت شفتييا برغوة 
بيضاء، فقد شابت لكثرة حركتيا وطوؿ مدة جريانيا، جمس يتأمؿ المياه الرقراقة، 
شمح حذاءه ووضع قدميو في الماء، شعر ببرودة ورطوبة، غسؿ وجيو ويديو، 

الدبؽ بحاجة إلى حماـ، رمى مبلبسو جانبًا. فكر بالعممية التي سيقـو بيا،  جسده
قطع إلى الجانب اآلخر سباحة وجمس ىناؾ. أحس بالمرح إنو اآلف فوؽ أرض 
فمسطيف. راقب المنطقة جيدًا وعندما تأكد مف خموىا أخذ يدندف ويغني، انتقؿ 
بسرعة إلى مكاف آمف، نشؼ جسده وارتدى مبلبسو، مف بعيد صوت يناديو 

 ويدعوه إلى العودة إلى القاعدة .
أمور ثبلثة فكر بيا أمو وعبمو ووصاؿ، تمنى لو يمتقي بيف، كيؼ يقود 
مجموعة إلى الموت دوف أف يرى ويودع مف يحب، ىذا الياجس جعمو يخاؼ، 
صحيح إنو يدخؿ إلى منطقة عرفيا وخبرىا، لكف الموت والعدو كأسا حنظؿ وكما 

حد يضع عمى رأسو خيمة ". استطمعيا قبؿ يوميف وصؿ إلى مرتفعات يقولوف "الأ
راـ اهلل ونظؼ أكثر مف مغارة، سيقيـ في إحداىا. ثمانية ىـ عناصر دوريتو التي 
سيقودىا أربعة ينفذوف عممية وآخروف يبقوف معو لبناء تنظيـ في الداخؿ. تساءؿ 
إف كاف ىذا الحمؾ سيتحقؽ ويقرب يـو التحرير، أما إذا فشؿ فسيتكرس شعار 
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التحرير مف الخارج وينتصر المنادوف بو. ألف دخوؿ القيادة والقواعد إلى الضفة 
 الغربية وقطاع غزة خطوة نادى وينادي بيا وتمقى معارضة شديدة. 

مرت أمامو أفعى بنيو، لفت حوؿ شجرة وأخذت تصعد إلى األعمى، ضربيا 
دما صارت فوؽ غصف عاؿ فأصاب ذنبيا، حركتو بشدة وتابعت صعودىا وعن

فتحت فاىا وأخرجت منو مادة بيضاء ورمت نفسيا عميو، عندىا ابتعد قميبًل 
فتكومت أمامو عمى األرض، دعس عمى رأسيا فظمت تحرؾ جسدىا يمنة ويسرة 
ما يزيد عمى عشر دقائؽ، محاولة الخبلص حتى ىمدت في مكانيا. مددىا وقاس 

 طوليا ثـ قمبيا عمى بطنيا تمتـ بكممات ذكر فييا الشمس ثـ مضى .
شعر بالحرارة والرطوبة الخانقة في وقت اتجيت الغيـو شرقًا، ليعود لمسماء 
صفاؤىا وبيجتا وزرقتيا وتوقؼ حفيؼ األوراؽ المخضبة بالحناء. نيضت األفناف 
إلى األعمى بعد أف ارتويت مف ماء األردف، أما العصافير فيي دائمة الحركة 

انيا ىذا تحاوؿ تحريؾ اليواء ليصير أكثر طراوة ونسماتو أكثر والزقزقة، وىي بطير 
 عذوبة ورقة .

قاؿ في االجتماع: عمينا أف نكوف في الضفة الغربية وقطاع غزة، ندخميما، 
نتصؿ بعدد مف أصدقائنا ورفاقنا ونتفؽ عمى عمؿ منظـ. أطالب بنقؿ جزء مف 

 كوادر الجبية إلى ىناؾ مقدمة لنقؿ القوات والسبلح والذخيرة. 
يا عمر ىذه مغامرة، أنت تذكر  كيؼ دفع العدو بقواتو عف طريؽ  -

الكرامة، فشمت عمميتو عندما واجو صمودًا ودعمًا، ونحف في الداخؿ ستفشؿ 
أعمالنا إذا لـ تجد مدًا ودعمًا، الشعب مازاؿ غير مييئ. عمينا أف نييئو ثـ نسمع 

 كبلمؾ .
 !"  _ إذف " عيش تايجيؾ الحشيش 

قمر في ليمة الثامف والعشريف مف تشريف األوؿ سيتأخر طموعو، نادى عمى ال
الرفاؽ بٍأسمائيـ، محمد حمداف القاؽ، سييؿ البرغوثي، محمد سميماف عسكر، 
 حسف نمر أبو جابر، جميؿ عبد العزيز، نعماف أبو حسيف، محمد حسيف عبلف .

 ىيا أييا الرفاؽ إلى االجتماع.  -
في الساعة الثامنة مساًء شكموا دورية عمى شكؿ رأس سيـ، حدد مكاف 
العبور مف المخاضة الثانية بالقرب مف الكرامة، إذ تبدو مياىو رقراقة راكدة 
ويصير األردف أعرض. المنطقة مراقبة وعمييـ الحذر. وزع مجموعات حماية مف 
مدفعية الياوف وأسمحة متوسطة غرينوؼ وديكتريوؼ. عبر معيـ أبو أحمد فؤاد 
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اطمأف عمى سبلمتيـ وتوغميـ. ودعيـ وقّبميـ بعد ساعتيف مف االستنفار  الذي
 والتأىب أمر بعد عودتو بأنياء كافة المظاىر والعودة إلى الحياة العادية.

العبور غربًا مقدس أشبو ما يكوف بالتعميد وصواًل إلى الجنة، مشوا عمى 
التراب بعد أف انحنوا راكعيف وقبموه، لحظة فرح، لحظة لقاء الحبيب مع عبمتو التي 

 تنتظره، تفتح ذراعييا وتكشؼ عف صدرىا، ثغرىا ضاحؾ تحضنو وتقوؿ:
ىؿ ىناؾ أطيب مف شفتي ومف نيدّي و أحر مف جسدي، إذا فقدت المذة  -

 معي فمف تجدىا عند إنسانة أخرى. 
ويذىب ذىنو إلى الشاـ حيث بردى والحور الذي يرطب شفاىو بالبياض 

أرواقو في حالة رقص تعبيرًا عف فصمي الحياة " الثمج والربيع ". والخضرة، فتبدو 
دعيت لحضور مؤتمر آب الذي عقد قبؿ شيريف، جاءت تزىو بحمتيا تضع 
خريطة فمسطيف عمى جيدىا، وقد صبغت شعرىا ودىنت جسدىا، فكانت تبرؽ 
كالذىب والماس، فشؿ في إقناعيا بتبني الوثيقة التي كتب عمى طرفيا " تقدمة 
الجناح اليساري ". سمعتو يتحدث بالماركسية والمينينية، طمب توضيحًا منو ألنو 
طواؿ حياتو يتغنى بالقومية العربية، فمـ تقتنع، سألتو وصاؿ: ما الذي غيرؾ يا 

 عمر ؟
 الواقع الذي أفرزتو حرب األياـ الستة وغيره . -

كثيرًا، عمى ىامش المؤتمر التقى بيا، شعر بغربتيا، وشعرت أنو تغير 
حركيا الحب القديـ، فوقفت بشدة ضد الدخوؿ إلى األرض المحتمة وبناء قواعد 

 ىناؾ مبررة كبلميا، بأف الوقت مازاؿ باكرًا. 
قبؿ أف تودعو عائدة إلى أبي رمانة، سيرت ليمتيا معو حاولت إقناعو بأف 

 يتخمى عف فكرة الداخؿ، حذرتو مف طرحو قائمة: 
ف توريطؾ  - إف ما تصر عمى أنو التجديد سيصير قديمًا بعد سنوات، وا 

 بالدخوؿ إلى األرض المحتمة اآلف ىدفو الخبلص منؾ! 
ىزئ بأفكارىا التي جاىدت لتوصيميا والدفاع عنيا، تغيرت كثيرًا، ماذا 
ييميا، إنيا ال تشكو مف احتبلؿ دمشؽ، لذا فيدىا مازالت في الماء، إنو يحقؽ 

داخؿ ومف الجباؿ والمغاور تنطمؽ وتعود. سيتصؿ حممو، القيادات والكوادر في ال
بزعماء القدس ورفاقو وأصدقائو وأبناء تنظيمو، يسافر إلى المدف حمقة وصؿ بيف 
الرفاؽ في، نابمس، راـ اهلل، القدس والخميؿ. إذا تجاوب مع أرائو عدد بسيط سيبدأ 
بو ويبني التنظيـ عمى قاعدة المد الجماىيري والكفاح المسمح. أما الذيف في الخارج 
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 فيـ جنود االحتياط. 
قبمتو وصاؿ وكفكفت دموعيا، ودعتو لزيارة دمشؽ وذكرتو بماضييما. ىز 

 رأسو نظر  إلى رفاقو الذيف خمفو دعاىـ لبلستراحة بقولو :
 لقد ابتعدنا كثيرًا، نرتاح اآلف ربع ساعة ثـ ننطمؽ إلى ىدفنا . -

ؿ بعيدة عف تعقيداتيا  رغـ أنيا الحياة في المغارة كحياة القصور، بؿ أفض
 بداية الحياة ومنطمقيا الحضاري. 

توجو مع مجموعة شباف إلى جبؿ الزيتوف وأخذوا ما يكفييـ مف ذخيرة ومؤونة 
وماء، وفي حيف بدأ القصؼ المركز عمى القدس، الجيش األردني أخذ يخمي 

 مواقعو، نادى  عمى أخيو مصطفى وقاؿ: 
حبيبي الحرب تسير إلى غير صالحنا، لف نستطيع  فعؿ الكثير، حزيراف  -

حار  مخوفًا مف تفسخ الجثث مطموب دفنيا، ىؤالء شيداؤنا  ليـ حؽ عمينا فيـ  
 ممح األرض.

أخذ القمر ينشر ضوءه، يعيد رسـ وتشكؿ الكوف ويعطي لؤلشياء حجوميا 
وتكويناتيا. ابتعدوا عف طريٍؽ معبد، تخمصوا منو حبوًا، ظيرت قربيـ بعض 
الدوريات، كمنوا ثـ تخطوىا زحفًا عمى أكواعيـ وركبيـ، بيف  العنصر واآلخر 
خمسة أمتار حتى ال يصاب عدد كبير إذا وقع اشتباؾ، بعد خمس ساعات مف 
اجتياز النير وصموا منطقة وعرة المشي فييا مخاطرة. انتظروا تباشير الصباح، 
ليسمكوا الطريؽ الذي سيوصميـ إلى مكاف إقامتيـ في الجباؿ، اكتشفوا أنيـ غير 
بعيديف عف راـ اهلل ومرتفعاتيا. سمعوا أصواتًا غير بعيدة، دورية معادية تراقب 
المنطقة، تراجعوا فتمقوا أمرًا بالتوقؼ، حدثيـ عمر بطبلقة وعندما طمبوا منو كممة 
السر صمت، في  ىذا الوقت ابتعد أربعة مف الدورية، بينما توزع الباقوف عمى 

ؿ، غطوا مساحة خمسيف مترًا، أمر بإطبلؽ النار وماىي إال دقائؽ حتى شكؿ ىبل
توسع االشتباؾ فبدأت مدفعية الميداف تدؾ الجبؿ بقذائفيا، ظير الطيراف المروحي 
وألقى قنابؿ مضيئة، الصبح قريب والنجاة مستحيمة، بدأت الرشاشات تزرع في كؿ 
شبر الرصاص والموت. في زخـ ىذا القصؼ توقفوا عف إطبلؽ النار، البد مف 
إبقاء مخزف أو أكثر لمداىمة. اآلف تأكد مف بناء قواعد وقيادات داخؿ األرض 

 المحتمة مستحيمة، البد مف الموت، الحؿ الوحيد، لكف مف يدافع عف أفكاره؟ 
وىؿ كانت وصاؿ عمى حؽ حيف خاطبتو قبؿ عودتيا إلى دمشؽ: أنت 

 صفقة تجارية !
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 دينو؟ أعيدي لـ أفيـ ما تقص -
لف يفيـ أحدنا اآلخر يا حبيبي ، القرار لف يكوف بأيدينا، لف يغامروا -

بامتبازاتيـ، ىؿ أذكرؾ بأفكارؾ التي لف تتحقؽ "القواعد الثابتو ىدؼ سيؿ المناؿ. 
ليست البندقية كؿ شيء، ترؾ ساحة الكفاح المسمح لمعاطميف عف العمؿ يحوليا 
إلى شركة مساىمة في قتؿ أبنائيا. األغوار خطوة لمذوباف في الداخؿ. الخطأ 
السياسي اليقبؿ الغفراف وال الندـ. فرصتنا الذىبية اآلف إذا ضيعتيا القيادة فمنندب 

 حظنا لخمسيف سنة قادمة" 
في الثورة ال يستطيع التطمع إال إلى الشمس، الذىاب إلى الظؿ كي ال يدفع 

جفوف. ال يعفيو مف المبادرة. عيناه وال يشعر بحرارة الجو والزوغاف والثقؿ في ال
األلـ يمؼ ويدور داخؿ جمجمتو إلى الصدغيف ومؤخرة الرأس. ماتت االبتسامة 
وذبمت األفكار كما األوراؽ التي تواجو بداية الشتاء. سيطر عمى ذاتو وبدأ يسدد 
عمى ىدفو، لقد ىرب الخوؼ دوف رجعة، الشيء سوى الموت. لحظة انتيت 
ذخيرتو، عب كمية مف اليواء، إنو يشعر بآالـ في جسده، لقد أصيب، والبد مف 
تحقيؽ نبوءة عبمة، لحظة اشتعؿ جسدىا نورًا قبؿ عاـ حيف صرحت:"ستدخؿ 
األرض المحتمة وتقاتميـ حتى آخر رصاصة وسيجرحونؾ في رأسؾ، ويضعونؾ 

 في السجف ولف يفرجوا عنؾ ".
 ما معنى كبلمؾ المتشائـ ؟ -
 دعني أبِؾ عمى ىواي . -
ناىا جمرتاف موقدتاف، وجسدىا الناري يشع، قمبيا أرنب بري، ودعتو عي

 وقبمتو قبمة طويمة وىي تقوؿ :" مع السبلمة " 
حيف ألقي القبض عميو تجددت اليواجس التي طاردت أمو. مف أجؿ 
الخبلص مف خوفيا ووحشتيا دعت جارتيا لمغداء وظمت ثبلثة أياـ توزع الخبز 

 وىي تردد " المقـ ترد النقـ " 
أحضرت قارئة تمت بعض السور، في نياية اليـو الثالث مد يده إلى صدرىا. 

 سألتو عف صحتو فأجابيا: 
 أنا بصحة جيدة يا يّما .

طوقت القوات العسكرية المكاف، شعر بتدفؽ الدـ الحار مف رأسو وجسده. 
ضعفت قوتو، دعا رفاقو إلى النجاة بأنفسيـ، ضغط عمى الزناد، فتش عف طمقات 
فمـ يجد، رمى البندقية جانبًا، مد يده  إلى الجعبة وأخرج رمانة، بأسنانو فتح 
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 مسمار األماف، وألقاىا. صوت يرتفع ويتقدـ تجاىو يصيح: 
" ارفع يديؾ، القوات االسرائيمية تحاصرؾ، اـر سبلحؾ جانبًا، وارفع يديؾ، 
جيش الدفاع يضمف سبلمتؾ. ارفع يديؾ ...." كانت ىذه آخر الكممات التي 
سمعيا. ما حصؿ كاف كبيرًا، ضربت القوات طوقيف حوؿ المكاف، المروحيات 

 تجوب المنطقة، إحداىا حطت غير بعيدة عنيـ. 
توقؼ إطبلؽ النار مف قبؿ الفدائييف، تأكدت القوات المحاصرة أف ذخيرتيـ 

فقد  نفدت. بدؤوا يتقدموف وىـ يطمقوف النار. اعتقموا المجموعة المتبقية. أما عمر 
 أغمي عميو، جروحو تنزؼ، اقترب منو ضابط وخاطبو " ىيا أييا المخرب ". 

تأكد أنو غير قادر عمى الحركة. احضروا نقالة إسعاؼ وحمموه إلى السيارة. 
أعطى الضابط أوامره بالمحافظة عمى حياتيـ، مازالت المخابرات بحاجة إلى 
معمومات عف الفدائييف. نقؿ إلى سجف أريحا تمقى إسعافات أولية سريعة وأخضعوه 
لتحقيؽ ميداني استيدؼ استغبلؿ الحالة النفسية، وجمع أكبر قدر مف المعمومات 

 التي يصرح بيا بفعؿ إصابتو وحالتو غير المتوازنة في بداية االعتقاؿ .
فتح عينيو وجد نفسو ممقى عمى السرير ومحاطًا بالجنود. في ىذا الوقت 

خياطة جروحو، أف وضعو سيء، ال فائدة مف أعمف الممرض الذي انتيى مف 
التحقيؽ ماداـ في شبو غيبوبة. خرج الجنود بقي اثناف يرتدياف الزي المدني أحدىما 
عمى يمينو واآلخر عمى يساره. قاؿ الذي عمى يمينو بالعبري إف وضعو ال يسمح 
بأكثر مف سؤاليف أو ثبلثة. أجابو زميمو بأنيما سيظبلف يسأالنو حتى يستخمصا 
منو قبؿ التي يممكيا. حدؽ إلى السقؼ، بيديو تفحص السرير ثـ نظر يمينو 

 ويسرة. ابتسما قبؿ أف يوجيا إليو األسئمة، قاؿ األوؿ: 
 أنت في أماف ! -

 سألو الثاني 
 ما اسمؾ، وألي منظمة تنتسب ؟ -
 سيد عمر مف أيف دخمت، ولماذا ؟ -
 لف أجيب عف أي سؤاؿ قبؿ اسعافي ! -
 مي خياطة الجروح ووقؼ النزيؼ .ماذا تس -
 الجروح بحاجة إلى ضمادات ولؼ ودواء .. -
خبلؿ وقت قصير جاءت سيارة اسعاؼ فييا ضمادات، لفوا جروحو وأعطوه  
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إبرتيف في العضؿ وكمية مف الحبوب. ناـ عمى أثرىا، وعندما أفاؽ وجدىما 
 مكانيما :
 سيد عمر اسمؾ بالكامؿ وألي منظمة تنتسب ؟ -
أنت إذف عمر محمود القاسـ عضو لجنة مركزية في  الجبية، تحمؿ  -

إجازة في المغة اإلنجميزية مف جامعة دمشؽ وتجيد التحدث بالمغة الفرنسية والمغة 
العبرية أيضًا. تعممت لغتنا بعد السبعة وستيف ... عظيـ أبو عباية، أنت دخمت 

وجرحت عددًا آخر.  أرض إسرائيؿ دوف إذف وحممت سبلحًا ممنوعًا، قتمت جندياً 
 ما قولؾ ؟
غير صحيح. أنا دخمت إلى أرضي، بيتي وأىمي مازالوا في القدس. عمينا  -

 أف االنخمط أو نغمط بالتسميات، ىذه أرض فمسطيف .
 بؿ أرض إسرائيؿ، أرض المعياد . -
ىذا زعـ وادعاء ديني ال يمـز اآلخريف وىو ال يشكؿ مصدرًا مف مصادر  -

القانوف الدولي. بأي حؽ يوعد الييود بأرض كانوا فييا عابريف كأي غزو مر 
 وانتيى! وما عبلقة ييود اليـو بذلؾ ؟

سأؿ المحقؽ زميمو إف كاف استكمؿ المعمومات الشخصية الخاصة باألسير، 
ثـ ىمس في أذنو بأف عمييـ االتصاؿ بالقيادة ومشاورتيا في أمره. رفع السماعة 

ت العامة، أبمغيـ ما عنده مف معمومات، فطمب وطمب التحدث مع إدارة المخابرا
إلييما البقاء معو بانتظار أوامر جديدة. نظرا إلى وجيو وتأمبل جروحو غير قادريف 
عمى توجيو أسئمة ترتد إلى نحرىما. بعد نصؼ ساعة رف جرس الياتؼ رد أحدىما 
وقاؿ لرفيقو بأف ىذه المكالمة مف مكتب وزير الدفاع، الذي سيكوف ىنا بعد دقائؽ. 

 خرج ليبمغ إدارة السجف لتأخذ احتياطاتيا .
تحرؾ مدير السجف، ترؾ مكتبو وأعطى أوامره، أتخذت االستعدادات ليكوف 
االستقباؿ الئقًا، إذ اصطؼ العساكر لتأدية التحية. بعد ربع ساعة سمع صوت 
 طائرة مروحية تقترب مف السجف ثـ غير بعيدة عنو، ترجؿ موشي دياف، تقدـ مدير
السجف أدة التحية وسمـ عميو، ثـ قاده إلى مكتبو .ومف ىناؾ توجييا إلى حيث 
طمب، إلى األسير الذي أسمو عمر القاسـ، الذي استغرب وجود عدد مف 
المسؤوليف حولو، فتح عينيو كالحمـ، فرأى مف يضع عصابة سوداء عمى إحدى 
عينيو، اغمضيما وغط في شبو غيبوبة، لكنو سمع بعض أطراؼ الحديث، وعرؼ 
أف وزير الدفاع ىو الذي يغطي إحدى عينيو بعصابة، حاوؿ أف يجمس في سريره، 
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"  -وبعد صعوبة تمكف مف ذلؾ، عندىا أمر وزير الدفاع مرافقيو بالخروج، قاؿ: 
شالـو " سيد عمر ، أخبروني أنؾ تجيد لغات عدة غير لغتؾ، تحمؿ إجازة جامعية 

ريبية " سامحؾ اهلل لقد جئت ونسفت وعضو لجنة مركزية في  " منظمة تخ
تصريحي، منذ عشرة أياـ قمت، إف المخربيف المعتقميف عندنا أميوف، مدفوعوف 
لمموت دوف قناعة. مثقؼ مثمؾ عميو البحث عف عمؿ يناسبو في دولتو إسرائيؿ 
.... أنت مف القدس عاصمتنا، أنت مواطف لؾ حقوؽ عمينا شريطة عودتؾ إلى 
الصواب، سنعالجؾ ونخيرؾ في البقاء معنا أو العودة لمخارج بروح جديدة ومفاىيـ 

 عصرية .
بالتأكيد مقابؿ ذلؾ تعمف أسفؾ وندمؾ بتصريح صحفي عمى ما أقدمت 

 عميو".
. لـ P.L.Oلـ تكف حالتو الصحية تساعده، رفع إصبعيو إلى األعمى  وقاؿ 

 غير رأيؾ أخبرنا".يغمؽ وزير الدفاع النقاش، ابتسـ وقاؿ: " ستبقى ىنا، وعندما ت
ظؿ وقتًا طويبًل يناقشو في حؽ إسرائيؿ بالوجود، وحؽ الفمسطينييف عند 
اخوتيـ ... شدد عمى قدرة الماؿ العربي مع الفكر الصييوني عمى صنع 

 المعجزات .
تحسنت حالة عمر حاوؿ أف يرد عمى كؿ نقطة ضمف مفيومو العممي. 
يتعب فيرتاح قميبًل ويطمب الماء، يغفو خمس دقائؽ أو أكثر، ثـ يعاود الكبلـ، 
الكممة األخيرة قاليا دياف ومعنى " ىذه األرض ال تحتمؿ وجود شعبيف، فإما أف 

 نذوب بالعروبة أو أنتـ، فمف األقرب ؟!".
غادر وىو يؤكد بأنو سيمتقي بو مرات، عندما تتحسف صحتو، أشاح عمر 

 بوجيو وىمس :
أنت مف ىزمتنا العاـ الماضي، إنو لقاء ألـ يجدوا غيرؾ. إنؾ تثير المرارة،  -

 القوي لمضعيؼ !؟
قاؿ لو أحد المحققيف بأف اسرائيؿ تنتظره، وعندما سأؿ " كيؼ ؟" وضحوا لو 

 ذلؾ. الـ نفسو وقيادتو، وتأكد بأنو مازاؿ صغيرًا، وسيتعمـ في السجف الكثير .
نشرت مجمة الحرية تحميبًل عف أعماؿ مؤتمر آب، مما جعميـ يقرؤوف ما 
بيف السطور ويصموف إلى ما وصموا إليو، لكنيـ فوجئوا إذ لـ يتوقعوا أف القيادة في 
الجبية ستضحي بأمثالو، قائد سياسي وعسكري ومثقؼ ." لو كنا نعرؼ ماسيفعمو 
في السجوف لتركناه أو قتمناه " ىذا ما صرح بو مدير سجف نفحة في الثمانيف. 
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ض تسرح في السماء وتثير معيا حـز اليواء. نظر مف النافذة مازالت الغيـو البي
 فرح في صغره لمنظر قطعاف األغناـ السارحة في الجو، تذكر ذلؾ وابتسـ. 

منذ الصباح والعصافير تتطاير عمى غير ىدى، وأوراؽ األشجار التي تقطر 
دمًا يتقاذفيا اليواء. الشمس تمتمع، وعندما تيتز األشجار واألوراؽ فإف األنوار 
تتراقص أشبو بثوب غجرية راقصة. قبؿ سنوات ويـو كاف بداية المرحمة الثانوية 
سمع قرع الطبؿ، كانت القدس تقيـ احتفاالتيا الموسمية في الخميس الثالث مف 
نيساف أو ما يسمى بخميس الموسـ. نادتو أمو، صوت القرع يجذبو، لضربو إيقاع 

ا ىنا فيو بداية فرح خاص يشبو نفير الصياديف الذيف يطاردوف العصافير. أم
وسيرة غجرية تمتد حتى الصباح. جمس عمى األرض في الصؼ األوؿ، وعندما 
كبرت الدائرة وأخذت الفتيات ترقص ظؿ محافظًا عمى مكانو، يتمايمف وييززف و" 
يطعجف " وينحنيف بأجسادىف وعندما يدرف ترتفع التنورة شيئًا فشيئًا فيظيرف 
عرييف  البض ورشاقتيف، تتوالى الصفرات والتصفيؽ عمى صوت " ىوي " تمؼ 
راقصة دقيقة المبلمح حسنة الوجو ضامرة الخصر عمر ىا لـ يتجاوز الخامسة 
عشر، تمؼ وتدور وعند دورانيا ترفع بإحدى يدييا تنورتيا فيظير عرييا حتى 
النيديف، ويباف طرؼ سرواليا الداخمي السميؾ، أحيانًا شيء مف السفينو. فكاف ىذا 

عقوؿ الرجاؿ ويعطي لمسيرة متعتيا وأنسيا ..... نيقت حميرىـ المربوطة يميب 
عمى بعد أمتار مف المكاف الذي نزلوه، نصبوا خياميـ خبلؿ أقؿ مف ساعة. ارتدت 
النسوة األلبسة الشفافة والتنانير الدائرية التي يتوافؽ ارتفاعيا وانخفاضيا مع شدة 

 الرقص والدوراف. 
ثارة،  عند آخر السيرة عادت الصبية ثانية إلى الرقص وىي أكثر حيوية وا 
فبدأت ترقص وتعقص جسدىا وشعرىا فيبرز النيداف قوييف صمبيف كسفرجمتيف لـ 
تصفرا، الصدر مشع فتحة الثوب العميا تبرز العنؽ وجزءًا مف الصدر عمى شكؿ 

نات دائرة تنتيي عند سفحييما، مع فرقعة وقرقعة الصنجات ودخوؿ امرأة في الثبلثي
تحدثيا، ىزت جسدىا اسفنجة تنحني كما شاءت ترفع إحدى رجمييا ثـ األخرى 
تتموىا بقفزة وىزة دائرية، جعمت الحضور يقفوف مبيوريف، أما المرأة فقد عوضت 
عف مجارتيا لمراقصة الصغيرة بإظيار مفاتنيا بشكؿ متعمد، إذ تمسؾ بيدىا طرؼ 
ثوبيا الذي تموحو في الفضاء فيظير ماىو مخبوء، ومالـ تره األعيف، فكاف لعمميا 
ىذا إثارة، الشباف وكأنيـ قدوا مف الصخر، وأصحاب األمواؿ يزيدوف كمية ما يدفع 
مع ما تظيره مف براعة، فذاؾ يدس يده في عبيا، وآخر يوصميا حتى ثديييا 
يقرصيا فتميؿ وتبتسـ لمورقة النقدية الكبيرة وتنس ما أحدثتو فركة يديو في ثدييا، 

عضيـ يمجأ إلى الشيخ المرافؽ ليف، وبعضيـ يحاوؿ حؿ معضمتو بنفسو يدخؿ ب
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ويرقص ثـ يميؿ تجاه أذنيا، فتخرج لتدخؿ غيرىا، تختفي عف الحمقة وتعود 
لتمارس ميارتيا مف جديد، وتظؿ تخرج واحدة وتدخؿ غيرىا حتى ينعمف جميعًا 
بطيب لقاء متجدد. وعندما يحصمف عمى حاجتيف مف الماؿ والمتعة ييمسف في 
أذف كبيرىف الذي يعمف انتياء السيرة. وال يعني ىذا نيايتيا، فعند الوصوؿ إلى 
مضاربيف وبيت الخيش المنصوب يرتميف عمى األرض لشدة األعياء، تاركات 
اليواء يمعب بثيابيف، دوف حاجة لغطاء أو ستر أفخاذىف، فتتراقص أجسادىف في 

 ف يحوفونو حتى الصباح .رؤوس الشباف الذيف يظموف في المكا
بعضيف يفضمف عدـ النـو ينشفف عرقيف ويتناولف القيوة ثـ يبدأف المزاح، 
فتحكي كؿ واحدة ماناليا في تمؾ الميمة مع مف ذىبت وكـ دفع ليا. أجسادىف 

 تظؿ متدفقة حيوية حتى الصباح حيث يتناولف اإلفطار وينمف سويعات قميمة .
أرسمت أمو عدناف يبحث عنو ويناديو، في زحمة السيرة نسي ماجاء مف 
أجمو، في آخرىا جاء أبو عدناف وجرىما إلى البيت وىو يمعف الساعة التي جاء 
الغجر فييا، انتيى قرع الطبوؿ فعاد المدنياف  إلى مكانيما عمى يمينو ويساره وىو 

 مازاؿ يتوجع في سريره.
أنزؿ يده اليمنى  طمب أحدىما إليو أف ينزؿ عف السرير ويرفع يديو عاليًا،

ووضعيا  خمؼ ظيره وشدىا بالوثاؽ ثـ لؼ يده اليسرى وأدخميا بالحمقة الثانية 
 وقاؿ لو :
 كيؼ ترى نفسؾ اآلف ؟ -

ضحكا بصوت مرتفع وأحضر المدني واآلخر القيد الثاني ووضعو في رجميو 
ثـ صاح بو ىيا  " مخرب " بداية صفعة عمى رقبتو، وقبؿ أف ينزؿ أصطدمت 
، فأخذا يضربانو ويضحكاف، التفت عمر بصؽ وقاؿ:  رجمو "ببرطاش" الباب فتكـو

  أي موقؼ إنساني أراه  -
نظر إليو بحقد، اقترب منو أحدىما وفؾ قيده لمحظات، وفسح لو المجاؿ 

. اتكأ بذراعو عمى الحائط .  ليقـو
مشى خطوات متثاقمة عميو أف يحرؾ إحدى قدميو ثـ يحرؾ األخرى في 

د عمى شبر، وقبؿ أف يصؿ إلى الباب الخارجي وضعا عصابة سوداء خطوة ال تزي
عمى عينيو. أظممت الدنيا، عميو أف يحرؾ رجمو ويمشي حسب التعميمات التي 
يسمعيا. عند باب السيارة الزنزانة وقع عمى األرض، فضرباه بأحذيتيما، نادوا 
مجموعة جنود حمموه ورموه في السيارة وأغمقوا الباب فمفو بقفؿ وجمس ىناؾ 
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عسكرياف مسمحاف. وقفت أماـ الزنزانو السيارة جيب عسكرية وخمفيا واحدة إضافة 
إلى عدد مف راكبي الدراجات النارية. تكـو في أرض السيارة، حاوؿ النيوض فمـ 
يقدر، شعر بثقؿ جسده جاىد ليرى ما حولو، لـ ير شيئًا اتكأ عمى جانبو األيسر 

مميء بالحفر، ترتفع ثـ تيوي مف جديد في حفرة،  وغفا. السيارة تمشي عمى طريؽ
أفاؽ وحاوؿ أف يحرؾ جسده، يداه موثقتاف وقدماه مقيدتاف، تذكر ماحدث معو. 
جاىد حتى استطاع أف يجمس  عمى الكرسي. أثناء حركتو ىذه نزلت العصابة 
قميبًل عف عينيو اليسرى، نظر حولو، ال أحد في السيارة المغمقة، اقترب مف النافذة 
التي بعرض فتر، جاىد حتى استطاع أف يصميا، لممرة الثانية يحاوؿ أف يمسؾ 
النافذة، فيكشؼ أف الصفد يمنعيما مف الحركة. استنشؽ اليواء فشعر باالنتعاش. 
خمف أنو يتجو غربًا حيف تأكد مف وضع الشمس بالنسبة لمسيارة. ىذه األرض بما 

يعرفيا، بالتأكيد  ىي في عمؽ  فييا مف بيارات وكرـو وخضرة ال تنتيي، ال
الثمانية وأربعيف. حدؽ إلى السماء فشاىد غمامات أكثر كثافة مف السحب التي 
رآىا صباحًا. شعر بمسعة ىواء باردة وألـ في جروحو، إنو اليواء الذي تحركو 
السيارة. ىواء عذي محمؿ بالرطوبة. تابعت السيارة وجيتيا غربًا، انعطفت يمينًا ثـ 
دخمت في طريؽ ضيؽ، قرأ لوحة بالعبري تشير إلى صرفند. تقدمت ببطء فاحت 
رائحة المجاري المكشوفة، الذباب لو حومة واألوساخ مكدسة تغطي المكاف، رائحة 
كريية لـ يستطيع التخمص منيا، دفف أنفو في جسـ السيارة . رأى غرفًا متطاولة 

ز ليذا الغرض، مازالت وجنازير حديد ىي بقايا اصطببلت خيؿ استخدميا اإلنكمي
المذاود واضحة. ىذا المكاف غير بعيد عف الطريؽ العاـ. صوت السيارات 
وحركتيا ال ينقطعاف، وغير بعيد عنو مطار حركتو ليست دائمة. توغمت الزنزانة 
حتى توقفت أماـ بناء مطروش بدىاف أصفر، بجانبو شجرتا نخيؿ شجرتا نخيؿ  
سامقتاف وشجرة  بموط وشجرتا تيف عمييف  عدد ىائؿ مف الطيور، ومع أف 
األطيار رمز لمفرح فإنيا ىنا موظفة عكس ميمتيا، فممطير قصة مع كؿ سجيف 
مر عمى تحقيؽ صرفند، إذ يستمر التعذيب حتى وقت متأخر مف الميؿ، وعندما 
، تكوف قد أخذت ما يكفييا مف النـو لتبدأ بالشدو في الصباح  يبدأ محاولة النـو

يد أذاف الفجر، طيور مختمفة األشكاؿ واألصوات جوقة موسيقية غير الباكر، وبع
 متناغمة. ألوؿ مرة يكره اإلنساف صوتيا.

المعتقؿ وسط  غابة غير معروؼ في تمؾ الفترة، وعندما سأؿ عنو جاءه 
 الجواب مباشرة :

" أنت ال تعرؼ ىذا المكاف، وليس ميمًا معرفتو، ىنا ال سمطة فوؽ سمطة 
ذا لـ تفعؿ فستموت مف العذاب، ال  المخابرات، أنَت في أماف إ ذا تعاونت معنا، وا 
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ذا فعموىا سنقوؿ، مات عمى أثر إصابتو، نحف نعرؼ عنكـ  أحد يسأؿ عنؾ، وا 
 الكثير، نعرؼ كؿ شيء، ىيا تحدث وال تضيع الوقت ". 

الصميب األحمر الدولي بحث عف ىذا المعتقؿ، ولـ يستدؿ عميو بعد عاميف 
ة. تغمؽ األبواب الخارجية، فيصير المكاف معزواًل عف العالـ، وحتى ال إال بإعجوب

يفتضح أمره وألسباب قدرتيا إدارتو أبقت األوساخ داخمو. ال شيء حولو يدؿ عمى 
ذلؾ. أنزلوه مف السيارة وفكوا قيده ووثاقو ووضعوه في زنزانة طوليا متراف وعرضيا 

 متر واحد وأغمقوا عميو الباب. 
الدنيا سوداء، أغمض عينيو مدة ثـ فتحيما ليكتشؼ تحسف رؤيتو، فقد شاىد 
نافذة بعرض اإلصبع. الحرارة شديدة تبممت ثيابو عرقًا، جسده يرتجؼ مف الرطوبة 
واأللـ ومعدتو الخاوية تشعره بحاجتو إلى األكؿ جدرانيا  يطحف بعضيا بعضيا، 

ه فوقيا وما ىي إال يحس بيف الفينة والفنية بوجع اليطاؽ، فيشد بطنو ويضع يد
دقائؽ حتى تفارقو ىذه الحالة لتأتيو مف جديد وىكذا. جروحو مازالت حية. فتحوا 
الباب ورموا عميو ثبلث بطانيات، جفؼ عرقو بواحدة، ووضع واحدة تحتو أما 
الثالثة فجمعيا مابيف جسده والحائط اتقاء الرطوبة التي تنخر العظاـ. شعر بحاجة 
إلى النـو فغفا. صحا عمى صوت قرقعة عند باب الزنزانة. فتح العسكري الباب 

 وأمره " ىيا خمفي".
قاؿ في نفسو إف وجود المعتقؿ في بيئة جميمة يفسدىا. مظاىر اليـو الجديد، 
الصباح، أصوات المعتقميف وأناتيـ، جرجرة أرجميـ ومشييـ البطيء، رائحة دخاف 

 ا قفوا باستعداد. سجائرىـ، صدرت التنبييات لمجميع " أسفيرا " ىي
صرفند انتظار لممجيوؿ، انتظار لوجو بشع، لمتحقيؽ، أف تصر عمى أقوالؾ 
ويكتموا نفسؾ، ويدفعوف جثتؾ إلى كيس قماشي، يضعونيا في مؤخرة السيارة وعند 

 أقرب مزبمة يرمونيا أو يحرقونيا. 
أدخموه غرفة مستطيمة طوليا يقارب الستة أمتار أما عرضيا فحوالي الثمثيف. 
فييا اثناف يجمساف كؿ خمؼ طاولتو، طمبا منو الجموس في مواجيتيما. رّف الجرس 
فطمب أحدىما قيوة وبدأ يعرؼ عف نفسو بأنو " سابير" مف المخابرات العامة 
وزميمو "داف " مف وزارة الدفاع. ليسا مف مبلؾ صرفند، جاءا خصيصًا لمشاىدتو 

ف يكتبا أو يسجبل شيئًا وزيادة في ولقائو، الذي وصفو داف بالمقاء الودي. فم
اطمئنانو غادرا مكانيما وجمس سابير إلى جانبو، أما داف فحذا حذو زميمو، ترؾ 
طاولتو وجمس قريبًا منيما، فبد بمونو الحنطي جادا عمى الرغـ مف صغر سنو، 

 قاؿ: 
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في البداية مطموب منؾ تعبئة نسختيف، ىما استمارتاف شخصيتاف، فييما 
 معمومات عف المعتقؿ وأسرتو وىواياتو، فقد احتوت األولى عمى: 

األسـ واإلخوة واألقارب واألحزاب التي انتسب إلييا وعممو فييا والمسجد الذي 
يصمي فيو والشيادة التي يحمميا، مراحؿ  الدراسة ومكانيا، أسماء األصدقاء الذيف 

دي، ثـ أخيرًا ماذا عرفيـ في كؿ مرحمة وعناوينيـ، عنوانًا أو أكثر لبلتصاؿ البري
 يطمب ؟! 

 أما الثانية فباإلضافة إلى  المعمومات األساسية فييا البنود التالية: 
لى أية  الدورات التي انتسب إلييا واألسحمة التي يجيد استخداميا وأيف تدرب وا 
منظمة ينتسب وماذا يعرؼ عف المنظمات األخرى؟ العمميات التي قاـ بيا ومدى 
نجاحيا؟ مكاف القاعدة واسـ المسؤوؿ وعنوانو وأسماء عناصرىا؟ وما أقرب قاعدة 
إلييا وماذا يعرؼ مف عناصرىا، نوعية الطعاـ صباحًا، ظيرًا، مساًء، وىؿ ىناؾ 
فروؽ في ذلؾ بيف منظمة وأخرى، اشرح ذلؾ؟ ما عبلقتو مع األىالي ومف يعرؼ؟ 

ىؿ مف شيء يقولو  مارأيو بالمختار؟ ماذا يتوقع مستقببًل؟ ىؿ يعمف ندمو وأسفو؟
 ألىمو أو لصديقو أو لحبيبتو ؟

 مبلحظة: مع االستمارة أوراؽ بيضاء يستطيع كتابة ما شاء عمييا .
بكؿ ود ولطؼ دعاه داف ليدلو عمى األسمحة التي يعرفيا ومدى معرفتو بيا؟ 
ويحدثو عف ميزات كؿ سبلح جربو، وأية قطعة يستطيع فكيا وتركيبيا يمكنو القياـ 

 بذلؾ دوف العودة ألحد.
 أشار بيده " ىيا معي".

دخبل غرفة أسحمة فييا مف الخنجر إلى المدفع، سألو عف اسـ كؿ سبلح 
وميزاتو ومدى معرفتو الرماية بو واسـ الدولة الصانعة، ثـ طمب إليو أف يفؾ 
البارودة البمجيكية واإلنكميزية والفرنسية والروسية والرشاش المتوسط.. ظير اإلعياء 

لـ يعد قادرًا حتى عمى الجموس لشدة التعب، كاد يقع، أوصمو العسكري إلى عميو 
الزنزانة وأغمقيا. بعد قميؿ جاؤوه بصحف شوربة فيو قطعتا بطاطا. في ىذه الساعة 

 انطمؽ صوت صراخ وضرب وتعذيب .
يعذبوف رغبة في التعذيب، ويتمذذوف لصياح السجناء وصراخيـ، ما ىذه 
الموسيقى التي تطربيـ؟ أي بشر ىـ ؟! أصوات مرتفعة أنيف وآه وضربات سياط، 
تفرقع عند اصطداميا باألجساد األدمية، كثيرًا ما يقع ويتعثر، ترتفع ضحكاتيـ 

 المجنونة، أي أناس ىـ، يتمتعوف بالصراخ ؟!
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 األصوات تصمو واضحة :
 دخيمؾ سأعترؼ ارفع الضرب عني وال تضع الكيرباء في جسدي!  -

عجيبة تمشي ضمف أسبلؾ، ال تشكو ىميا ألحد، تخص  الكيرباء مخموقة
المناضميف، كما تخض البدوية الشكوة، لترى إف كاف قادرًا عمى الصبر، يرتجؼ، 
يرتج، تأخذه  ذات اليميف وذات اليسار كبندوؿ الساعة، خبلؿ لحظة يكاد يسقط، 

 قمبو يسقط إلى أسفؿ قدميو. 
رجفة في القمب وألـ في المعدة واألمعاء، ىبوط قوى الجسـ، الجسـ المحطـ 
يتكـو بفعؿ الرجفات المجنونة. طائر ينتفض، يرتعش، غيبوبة، يسبح في الفضاء 

 واأللـ يمزقو، خبلؿ ثواف قوة تشده إلى األسفؿ لتبقيو جثة. 
ىؿ يعقؿ أف اإلنساف يتحمؿ كؿ ذلؾ وىو صامت؟ ىؿ يستطيع المكابرة؟ 

 قاؿ عمر: 
كة، فيذا أفضؿ، عمّي أف ال أقوؿ كممة سأموت ويتوقؼ قمبي عف الحر  -

 تدؿ عمى ضعفي. 
سمع طواؿ الميؿ ىذه األصوات والصراخ والشتائـ ضد العرب والشرؼ. في 
الساعة الثانية عشر انقطعت األنات لمدة قصيرة لتعود أعنؼ. المحقؽ ييدد، 
تعترؼ أـ آتي بأمؾ !؟ ستراىا عارية، الجنود سيفترعونيا. عند الصباح انقطع 
الصياح. دؽ عمى الباب. فتح العسكري وصاح بوجيو: تريد أف تبوؿ خذ ىذا الدلو 

 وال تدؽ الباب ثانية! 
شعر بدوخاف وزوغاف وانحطاط، رأسو يؤلمو، وقع عمى الحائط فأصابو 
خدش في وجيو، قعد عمى األرض، اقترب الموت منو خطوات. صارعو فسمع 

، خاؼ أف يقفموا عميو الزنزانة، قرر صوتًا في الخارج، تبيف أف الموت فر  ىارباً 
عدـ المجيء ثانية، ىرب مف ثقب صغير وىو يردد: إذا أراد اهلل قبض روح فميأت 

 بنفسو أو يبعث غيري !
روائح المجارير تزكـ أنفو، أقداـ تتحرؾ، ىرش جسده الدبؽ، أسراب الدويبات 
التي تؤنسو تحـو وتقرصو، يفرؾ مكانيا، يشعر بحاجة أكثر إلى  حكيا، ماذا 

 يفعؿ وىو بيف اإلغفاءة والصحو ؟
 صباحًا جاء مف قاده إلى التحقيؽ. المحققاف مكانيما. قاؿ سابير :

أىبًل بؾ في دولة إسرائيؿ، بماذا تحب أف نبدأ؟ ... حبذا لو حدثتني عف  -
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 منظمتؾ " التخريبية " .
سرائيؿ .. - . دعنا نتفؽ عمى المصطمحات، اتحفظ عمى كممتي مخرب وا 

ف ما تسمونو إسرائيؿ ىي فمسطيف  اإلنساف الذي يدافع عف وطنو ليس مخربًا، وا 
 أو أرض كنعاف .

 وىؿ ىذا وارد بعد ىزيمتكـ العاـ الماضي؟ -
 الشعب لـ ييـز أنتـ حاربتـ دواًل ! -
دعنا مف ذلؾ اآلف سمعنا أف داخؿ منظمتكـ تيار يطرح الماركسية، ىؿ  -

تسمح فتح اليمينية بوالدة تيار يناقض طروحاتيا. إذا حصؿ صراع كيؼ 
 ستواجيونو؟ 

طبيعي أف نختمؼ وتتبايف وجيات نظرنا لموصوؿ لطريؽ أفضؿ. نتحاور  -
 معًا ونتبادؿ األراء، أما صراعنا المصيري فمعكـ .

ذا استطعنا نقؿ الصراع بينكـ ؟!  -  وا 
 إف حدث يحؿ بالحوار الديمقراطي.  -
ذا استخدـ السبلح ؟!  -  وا 
 أنت تقوؿ ألغازًا، إذا حصؿ سيكوف ىناؾ موقؼ مف المقاتميف!  -
سيد عمر أنت طيب ووطني زيادة، ىؿ نسيت بأننا سنغذي التناقضات  -

 وسنصؿ إلى ما نريد! نخف لدينا خبراء يخططوف ألجياؿ .
تدخؿ داف وقاؿ أنتـ بعيدوف عف العممانية، سنتعاوف مع أصدقائنا وسنشدكـ 
إلى األصولية، مجتمعكـ منخور يقبؿ األفكار الغيبية والدينية، مسيحيوف ومسمموف 
أنسيت أف ىناؾ السنة والشيعة والدروز..... ىؿ تريد أف تنقذ نفسؾ مف األسر، 
لماذا ال تجيب؟ أعطيؾ فرصة لف تتكرر، تصرح أماـ الصحافييف بأنؾ ضد  

ف شئت السفر إلى الخا رج، فأذىب العمؿ التخريبي ثـ تغادر السجف إلى بيتؾ، وا 
 لف نقؼ في طريقؾ .

 لـ يجب حدؽ إليو، ففيـ المحقؽ بأف نظراتو تؤكد إنو يحتقر ىذا األسموب. 
أنَت تعرؼ بأف قوة جيش الدفاع ال تقير، ثبلث دوؿ انيزمت ولو شئنا أية 

 عاصمة مف الثبلث لو صمناىا، لكننا ال نريد أف نضيع جيشنا !
 حرب الجيوش انتيت لتبدأ حرب الشعب . -
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أي شعب يحارب وىو جائع وال يممؾ حريتو. أنت رجؿ خيالي ماسؾ  -
العصا مف الوسط الجيوش مازالت تشتري أسمحة روسية، وىذا يعني أف حربًا 

 قادمة عمى المنطقة.
 ربما ليفرضوا الحؿ الذي يريدونو وليس لتحرير ببلدنا ! -
 أنت مخرب خطير . -
 ال تخاطبني بيذه الكممة . -

 اولة بعصبية وقاؿ " مخرب وألؼ مخرب خذوه " دؽ عمى الط
دخؿ جندياف قاداه إلى خارج الغرفة ووضعا القماشة السوداء عمى عينيو، 
مشى حسب األوامر المعطاة، تعثر ووقع في المجاري واصطدـ بجدار، ظبل يمفاف 
بو المنطقة حتى وقع عمى األرض. أحضرا نقالة حمبله حتى الزنزانو ودفعاه 
داخميا. تكـو عمى ذاتو وظؿ ال يعرؼ ما حدث طواؿ الساعة الماضية مف الزمف. 

 أفاؽ، قرع الباب، جاءه الجواب: ماذا تريد ؟
 أريد أف أستحـ وأبدؿ ثيابي . -
 ال يوجد قرار بذلؾ، انتظر حتى المساء، عندؾ دلو األوساخ استعممو . -

 ظؿ يدؽ الباب ويصيح :
 ف القاذورات .أريد أف أستحـ، أغسؿ ثيابي، أتخمص م -

 لـ يجبو أحد. 
مساء سمحوا لو بالخروج لمدة ربع ساعة، استحـ بالماء البارد وغسؿ مبلبسو 
وعندما انتيت المدة سحبوه وىو عاٍر. دفعوه إلى المنفردة، عصر مبلبسو وعمقيا 
واندس ما بيف بطانياتو. غفا في ساعة متأخرة سمع أصواتًا مزعجة سمع صراخًا 

 وضربًا كما في الميمة السابقة .
الجدراف الصفراء أمامو، تحتويو، يتفحصيا، يراىا قوية مرة وضعيفة مرات، 
لقد اعتاد عمى الظبلـ داخميا، وعمى الروائح، رائحة الغائط والبوؿ، روائح كريية 
حادة وواخز لؤلنؼ، ال تطاؽ لثانية، فكيؼ إذا كاف الوسط الذي يعيش فيو؟ الدوار 

، شعور بالتقيئو والتقزز. اإلنساف إذا تكمـ وعبر عف أحزانو يبلزمو، ثقؿ في المعدة
يخفؼ كثيرًا مف آالمو، نظر إلى الحيطاف وبدأ يكمـ نفسو، لكنو استدرؾ أف الذي 
يفعؿ ذلؾ ىو فاقد اإلرادة. بدا عميو التأثر جمس وفرؾ يديو وىو يتأمؿ باب الحديد 

 السميؾ الذي يفصمو عف العالـ الخارجي .
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في صباح اليـو الثالث قاده عسكرياف إلى المحقؽ عموس مسؤوؿ المنظمات 
 الفمسطينية في المخابرات اإلسرئيمية ، مد  المحقؽ يده مصافحًا وبادر بالقوؿ: 

 أىبًل ومرحبًا بكـ عمى أرض " إسرائيؿ "!  -
 بؿ أرضنا المحتمة فمسطيف . -
األقوى دائمًا! أنت ال أريد " شوشرة " في ىذه األياـ وغيرىا الحؽ لنا ألننا  -

في تنظيـ يتخمى عف ىويتو وفيو صراعات، ما رأيؾ بو وىؿ ىو مع اليميف أـ مع 
 اليسار ؟
 لـ أفيـ قصدؾ مف السؤاؿ ؟ -
 أنتـ في آب الماضي  عقدتـ في جرش مؤتمرًا انقسمتـ فيو إلى تياريف . -
جدؿ األفكار وصراعيا مازاؿ في بدايتو، إننا في مرحمة تحوؿ مف ذىنية  -

القومي العربي إلى الماركسي المادي وىذا ال يتـ بيف يـو وليمتيف. مازاؿ الفرز لـ 
 ينتو .

ُتَسمّوف الجبية ومعناىا ائتبلؼ لعدة أحزاب وقوى، فما ىذه األحزاب  -
ذا لـ تكف موجودة فكيؼ تفسر ذلؾ؟   والقوى، وا 

 الجبية إطار واسع تضـ فئات الشعب، تفرز حزبيا الطميعي. -
 ؿ جبية وحركة ستفرز حزبيا، فأييـ ىو الطميعي ؟ك -
 ىذا يتأكد بالممارسة . -
سنعطيؾ ورقة تسجؿ فييا معمومات عف تنظيمكـ والقواعد التي تعرفيا  -

 وأسماء المخربيف وأسماء قياداتيـ .
 الذي تطمبو كثير عمى جاسوس أف يقدمو دفعة واحدة!  -
 أنت أبو عبابة تقدـ ونحف نقدـ مذكرة إخبلء سبيؿ.  -
 لف أفعميا  -
 ستندـ يـو يصير واحدكـ اسمًا ببل مسمى، ببل مدلوؿ كأي اسـ آخر . -

في كؿ يـو كانوا يخضعونو لتحقيؽ جديد ومعاممة قاسية، جاؤوه مساء بحقنة 
لتعطيمو جنسيًا، تضخمت خصيتاه لساعات، ثـ عادتا لوضعيما الطبيعي، بعد 

لعسكرية في راـ اهلل. طمب القاضي تمديد أربعة عشر يومًا قدـ إلى المحكمة ا
 توقيفو ووضعو في سجف عادي فحوؿ إلى الرممة. 
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 -الفصؿ السابع عشر -
ال شيء في نفحة تغير، تتعاقب الفصوؿ والعجاج ال ينقطع، حتى في فصؿ 
الربيع حيف تنيض بعض األزاىير واألشواؾ البرية مف سباتيا وتحاوؿ أف تغّير 
الموحة وتضفي عمييا شيئًا مف الجماؿ، تنكفىء تحت ذرات اليبوب. ىذه الرياح 
التي تصوؿ وتجوؿ لَتَيب زفير الطبيعة وسوافييا لذاؾ السجف، أكواـ الرمؿ تتحرؾ 

 وتتوقؼ أشبو بقافمة ناليا الكثير مف التعب .
اليباء بفعؿ رعونتو وقسوتو واصراره عمى تعكير الجو يشكؿ تعرجاٍت وأكوامًا 

ض أشكاؿ المجسمات حيف تتوضع الذرات بعضيا فوؽ بعض، متناثرة. يأخذ بع
فتغطي جزءًا منو، تتمبس القسـ الباقي في حركة زاحفة ال تنتيي، فتختفي بعض 
الصخور وتمتمىء الحفر ترابًا شديد الشبو بالمد البحري العنيؼ الذي استطاع 
، ففي رحمة ىوائية تالية  فرض رمالو بقوتو عمى الشاطئ، لكف ىذه الحالة ال تدـو
تأخذ شيئًا منو. تكشؼ الطبيعة عرييا محاولة التأثير في شكميا وفتح بعض 

 التجويقات النخر .
عاد السجناء إلى نفخة فاستقبمتيـ بالوىج، فتحت حضنيا ونثرت الجمر 
والنار في كؿ مكاف، جمر يجعؿ القدور تغمي ولييب يجعؿ األجساد تفور عرقًا، 

ضراب؟ موت اثنيف في بيت معتسار جعميـ عادوا وىـ حائروف. ىؿ نجح اإل
يعتقدوف أنيـ خسروا كثيرًا. أثناف ال أحد يعرؼ ايف جثتاىما، ىؿ دفنتا؟ أـ مازالتا 
في المشرحة؟ أـ ظمتا وسيمة إيضاح؟ بانت التمة، إنيـ يقتربوف ببطء مف السجف. 
كؿ شيء ساكف، بينما النيؿ يفيض غامرًا صدورىـ ووجوىيـ، تحوؿ ماؤه إلى دبؽ 
زادت مموحتو مع كؿ فيضاف. حركوا أيدييـ في محاولة  لمتخفيؼ مف خطر 

 الفيضاف وتحريؾ اليواء الساكف. 
التصقت مبلبسيـ بأجسادىـ وتحولت إلى قديد. سرعة السيارة كسرعة جمؿ 
بطيء. ُفتح باب السجف الخارجي ودخمت الزنزانة إلى باحة السجف الداخمية، ثـ 

زؿ السائؽ و المرافقوف، بقي السجناء مدة طويمة، سقط دخمت بقية السيارات. ن
منيـ اثناف في أرض السيارة التي تحوؿ جسدىا إلى فرف زجاجي. نزلوا وىـ 
يترنحوف، طمبوا اصطفافيـ تحت النار الموقدة، فكوا األصفاد، مسحوا عرقيـ 
بأكماـ مبلبسيـ .ظموا ثبلث ساعات، كانت كافية ليروبيـ إلى الظؿ بفعؿ 

 سقوطيـ واحدًا بعد اآلخر ... 
لـ يكتؼ السجانوف بنقميـ ،بؿ أخذوا يو بخونيـ ويضربونيـ بمقدمة أحذيتيـ 

 ويشتمونيـ بكبلـ بذيء :
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 !   أنتـ تريدوف فرض ارادتكـ عمى إسرائيؿ يا أبنا القحاب  -
اتجيت العيوف إلى القائؿ إنو أحد الجنود غير المعروفيف، ناداه الياىو باسـ 

مدير السجف عمراـ نزؿ مف مكتبو، يحمؿ جيازًا السمكيًا ويصدر امشيروش. 
األوامر . حولو عدد مف الضباط وضباط الصؼ و الجنود وقطيع مف كبلب 
الحراسة المفترسة، مروا قرب الكبلب التي زادت مف نباحيا. ساروا عدة أمتار 
باتجاه البوابة الداخمية. الكبلب بنباحيا  والضباط بأوامرىـ. حصمت عركة عند 
البوابة الداخمية أحد الحراس حاوؿ دفع عمر مما أدى إلى مشاجرة باأليدي. 
استخدـ السجانوف اليروات والغاز فوقع عمى األرض جروه إلى الداخؿ وىـ 

 يضربونو ويشتمونو. 
جرٌح في صدره  وآخر في ظيره نتيجة الضرب. ذىب إلى الظؿ بعد أف 

ثرىا مشاحنات في الباحة، وارتفعت جفؼ الدـ النازؼ وغسمو. دارت عمى أ
األصوات مف داخؿ المياجع تردد عمر ...عمر. لـ يكف وضعو سيئًا، بؿ جذاًل 
ومرحًا لما رآه وسمعو، لقد أدرؾ اآلف أف السجناء قوة يحسب حسابيا، إنو اآلف 
بعيد عف أيدييـ يراقب فقط، تصور ذاؾ الحوت الذي يؤدي حركاتو برشاقة يرفع 
رأسو إلى األعمى، وأحيانًا جسده المدف كمو، ثـ يقذؼ بو دفعة واحدة إلى الماء، 
 فيحدث االرتطاـ صوتًا، يتموى داخؿ الماء، كأنو أفعى نيضت بعد سبات شتائي.

وما ىي إال دقائؽ حتى كاف الجميع في الظؿ ينشفوف عرقيـ وبعضيـ يداري 
فيـ، يفرشونيا جروحو. مازاؿ الشغب مستمرًا في غرؼ السجف. سيعودوف  إلى غر 

 ويطرزونيا باأللحاف والدموع والدماء، وسيتحدثوف عف الظمـ الذي القوه .
جاء األمر بأف يخمعوا مبلبسيـ، كؿ واحد كـو مبلبسو أمامو، جاؤوا فتشوىا 
وأخذوىا تاركييـ عراة. بعد التفتيش الدقيؽ في الداخؿ والخارج، سمموا مؿ سجيف 
بنطمونيف وقميصيف برتقالييف، وفرشة اسفنج وبطانيتيف. في ىذا الوقت تسرب خبر 
استشياد راسـ حبلوة وعمي الجعفري  فارتفعت أصوات منددة ثـ سكنوا، دوى 
األذاف وصموا عمى روحييما. ثـ رفرفت الرايات السوداء وأعمف الحداد ثبلثة أياـ. 

رة عبر بينما بدأ الشيوخ يرتموف قصار السور وآياٍت مف القرآف الكريـ. أعمنت اإلدا
مكبرات الصوت منع التبلوة وطمبت إلى الجميع التزاـ الصمت واليدوء، وعندما لـ 
يستجب أحد أصدر عمراـ أوامره بمصادرة المصاحؼ، جسده يرتجؼ، اتخذ شكؿ 
لبوة تتحفز لبلنقضاض، وجيو ازداد سمرة وبدا كأنو مف الفبلشا، ظيرت عميو 
السمنة ليخالؼ ماىو معروؼ عف األجساد اليمنية، تمقى إلياىو األمر مف رحميـ، 
وأخذ يفتش الغرؼ وبصحبتو ثبلثة حراس. يدخموف الغرفة فينادي أحد العساكر 
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بأعمى صوتو " أخشيؼ .... أسفيرا " لـ ينتبيوا، عادىا ثانية فمـ يتمؽ جوابًا. كانوا 
خاشعيف ينصتوف لمتبلوة. تناوؿ المصحؼ مف يد الشيخ عباس فتوقؼ عف 

 التبلوة. 
وذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ. حاوؿ إعادتو فتدخؿ زمبلءه، حاولوا اقتياده تع

خارج الغرفة، لـ يفمحوا إذ جرت مشادة تحولت إلى ضرب باأليدي. ىتؼ إلياىو 
ليبمغ اإلدارة. بعد دقائؽ وصؿ عمراـ ونائبو رحميـ إلى الغرفة قادوا الشيخ عباسًا 
وعمر وحساف. لفوا عمى المياجع وصادروا ما ال يقؿ عف سبعة مصاحؼ. أما 

 الياىو فقد أسرع يتخمص مف بقايا الدـ الراعؼ عمى وجيو.
رفعت درجة االستنفار لدرجة منع فييا العناصر أربعة أياـ مف المبيت. 
وانتقامًا آخرجوا السجناء إلى الباحة وتركوا الكبلب تيجـ عمييـ وتتراجع، وكأنو 

يف الشبكيف لتتخذ مف الباحة حمبة صراع مشيد تمثيمي متقف، غادرت مكانيا ما ب
وتركت معيـ طواؿ األياـ األربعة في أوقات الفورة. أمروىـ في اليـو الثاني أف 
يشبؾ كؿ سجيف يديو خمؼ رأسو ويقعد مف الظير إلى المساء ممنوعًا عف التحرؾ 

 أو الشرب أو الذىاب إلى دورة المياه فاختمطت رائحة البوؿ بالعرؽ بالغائط .
وصؿ الصحافيوف إلى نفحة واتجيوا إلى السجف ليغطوا نتائج اإلضراب، 
لممرة الثانية يفتح الباب الكبير ويدخؿ مراسمو وكاالت األنباء والصحافيوف 
وكاميرات التمفزيوف، يمتقطوف صورًا حية، التقطوا صورًا لممناظر الجميمة لجنة 

حتى تمقى ىاتفًا مف عدف ولمشكؿ الخارجي لمسجف. أخرىـ المدير  في  مكتبو 
نائبو، بعد أف أنيى السجانوف والسجناء حممة تنظيؼ استمرت نصؼ ساعة، 
بعدىا قدمت وجبة كاممة. حضر الياىو وفتح األبواب الداخمية لمغرؼ وسمح 

 بالتنقؿ وااللتقاء. 
أمراف متناقضاف حصبل، ىددوىـ بالبقاء في الساحة مدة أسبوع ببل طعاـ أو 
، الشمس نيارًا تفعؿ فعميا إذا كمما أغمي عمى واحد سحبوه  شراب وحتى ببل نـو
إلى الظؿ. ىذا التشديد يتناقض مع ما حدث قبؿ ساعة، االىتماـ المفاجئ 
وتحسيف لغة التخاطب والسماح بالزيارات واالنتقاؿ مف غرفة إلى أخرى، لكف كؿ 

وؿ شيء اتضح مع دخوؿ الوفد اإلعبلمي إلى الغرؼ. في ىذا الوقت وصؿ شاؤ 
 ليفي مدير مصمحة السجوف، فاصطؼ الحراس والسجانوف الستقبالو. 

ترؾ عمراـ الوفد الصحافي، أدى التحية وقاده إلى مكتبو ثـ التحقا 
باإلعبلمييف. الغرؼ نظيفة والسجناء يتجولوف بيف الغرؼ، تجميروا حوؿ الوفد. 
تقدـ شاؤوؿ وعرؼ بنفسو سمـ عمييـ ثـ طمب إلييـ االستمرار بميمتيـ وتمبية 
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 مطالبيـ فيما يرونو مناسبًا .
ستة مف الرفاؽ في غرفة نائب المدير الذي بقي معيـ طواؿ المدة التي 
قضاىا الوفد. لكف أحد الصحافييف طمب أف يمتقي بالسجيف عمر القاسـ، 

 فأحضروه، نظر إلييـ وبدأ يستمع إلى أسئمتيـ :
 حدثني عف نتائج اإلضراب ؟ -

رفاقي محجوزوف عند نائب المدير كيبلندلي بأية  بداية ىناؾ خمسة مف
 شيادة، أطالب بإحضارىـ ليسمعوا ما سأقولو :

 بعد وصوليـ تابع كبلمو :
سمعنا أف ىناؾ أشياء كثيرة تحققت، مثؿ زماف الزيارة ومدتيا ونوعية  -

الطعاـ والسماع بالمذياع في السجوف كافة، واستبداؿ فرشة االسفنج بواحدة أكثر 
سماكة وزيادة البطانيات شتاء وتحسيف المعاممة. لكننا إلي اآلف لـ نممسو عمى 

 الواقع .
 ما أثر ذلؾ عميكـ ؟ -
االنتقاـ وال شيء غيره، منذ أربعة أياـ ونحف ببل طعاـ وشراب ممنوعوف  -

مف ذلؾ حتى قبؿ ساعة فقط، قبؿ يوميف قضينا النيار والميؿ في الباحة تحت 
وف غطاء أو فرشة ونقضي حاجتنا تحتنا، حتى الكبلب الشمس المحرقة، نناـ د

 أخرجوىا مف بيف الشبكيف وتركوىا معنا في الفسحة.
 تدخؿ شاؤوؿ وقاؿ :

التقارير التي تصمني تقوؿ بأنكـ مدلموف، أال يكفيكـ ما حققتموه. كفى أييا  -
المخرب إنؾ تفتري عمى دولة إسرائيؿ التي ال تظمـ أحدًا. كفى فأنت كالقط الذي 
يأكؿ و يخمش  أصحابو، عيناؾ تشبيانو، ىذا كذب وافتراء عمينا، نمد يد السبلـ 
فبل نتمقى سوى الطعنات مف القتمة أمثاؿ ىؤالء، الذيف لـ نسىء إلييـ، حافظنا 

 عمى حياتنا، ولـ نفعؿ أكثر مف سجنيـ لتيذيبيـ وقتؿ روح الشر فييـ. 
نى حد مف الصدؽ، فتحدث جف جنوف عمر ليذه الكممات التي تفتقد إلى أد

بصراحة أكثر مع الصحافي وشرح لو فيـ " إسرئيؿ " لمسبلـ والحرية والديمقراطية 
بحجبيا عف اآلخريف، والعمؿ عمى إبادتيـ وطردىـ مف أراضييـ، نحف احتمت 
أرضنا ولـ نفعؿ أكثر مف العودة إلييا. عاممونا كالكبلب، بؿ أدنى مف ذلؾ بآالؼ 
المرات. الكبلب عندكـ في بريطانيا مرفية. ليتنا نحصؿ عمى جزء مف حؽ 
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 الكبلب .
 تدخؿ مدير السجف وقاؿ محذرًا: ىذا كثير أنا ال أسمح !

 ىؿ سمعت ؟ -
ىز الصحافي برأسو ولـ يعمؽ، بؿ لجأ إلى أكثر مف حارس، وجو أسئمة 

 عرؼ مف إجاباتيـ الحقيقة. ليبًل غادر الوفد وانتيت االجراءات االستثنائية .
عد في الزاوية وضع يديو عمى صدغيو. أسبؿ جفنيو. اثنتا عشرة سنة توقفت ق

فييا الحياة ولؼ الزمف دورة عكسية. الدائرة مازالت لـ تنو محيطيا.  حرب في 
األردف ثـ في لبناف وفي كؿ مكاف. مطموب اصطياد المقاـو حيًا أو ميتًا. 
يحاصر، يظؿ سجينًا بيف كتؿ األسمنت وعند الحدود يرتفع الجدار في وجيو 
ليصؿ إلى السماء السابعة. آه لو يستطيع التأثير باألحداث، أكاف بالسيناريو نفسو 
؟! كاف عميو أف يدفع غيره إلى األرض المحتمة وبناء قاعدة شعبية وحرب طويمة 
األمد، يسكت الشعارات الجوفاء وكؿ البنادؽ التي أطمقت الرصاص في 

 المناسبات. 
وط تؿ الزعتر، نقؿ إلى المستشفى بحالة إسعاؼ وظؿ كاديموت لحظة سق

ثبلثة أياـ. بعد خروجو بقي مدة اليكمـ أحدًا. شتـ المتحاربيف الذيف حفروا في قمبو 
جرحًا لف يمتئـ، وعزا جزءًا مف السياسة الفاشمة إلى االبتعاد عف األرض المحتمة، 
وعدـ متابعة طريقة، واعتبار الحمقة األساسية مف النضاؿ مرة عماف ومرة أخرى 
بيروت. بعد أيموؿ السبعيف ال شيء ينتظر المقاومة في الدوؿ العربية سوى القتؿ 
بأشكاؿ مختمفة مف األخوة ومف العدو. لـ يكف ألمو ألف تؿ الزعتر سقط، بؿ ألف 
كؿ جميؿ وكؿ حمـ انتيى في ىذه المرحمة، تذكر كبلـ المحقؽ، يستعيده كممة 

 كممة :
رب في كؿ مكاف وسيقتمونكـ ببل رحمة، ومف تبقى سيحمؿ " سيقاتمكـ الع

 بنادؽ قزمة يقاتؿ بيا بعضكـ بعضًا "
ال فإنو سينتحر، ولو كاف األمر خاصًا بو  ود الخبلص مف ىذا الكابوس، وا 
لما تأخر، السجناء يرونو قدوتيـ، ينصتوف إلى أقوالو، أفعالو طريؽ ومدرسة 
تعمميـ الصبر واالستمرار في النضاؿ، لـ ينس يـو قالوا لو: " واهلل لو طالبتنا بفعؿ 
شيء لما تأخرنا، ثققتنا بؾ ال حدود ليا" بكى مف كؿ قمبو، ال يعمموف ألي منحدر 
تنزلؽ األحداث، ال يعرفوف ما يخبئو الغد، إذ عندما تفمت الدفة ال أحد يستطيع 

 إبعاد المركب عف العاصفة .
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مى وسادة رممية، الرؤى تتشكؿ وتتبعثر ينيض النيار شاحبًا باكيًا، يستمقي ع
كذرات الرمؿ الدقيقة التي تفتتيا وتيرسيا طاحونة اليواء فتجعميا ىباء ثـ تذروىا 
إلى أمكنة بعيدة. تذكر ذلؾ اليبوب قبؿ سبعة عشر عامًا يـو غطى قاسيوف 
والغوطة فتحوؿ كؿ شيء إلى أصفر باىت. ىبت الريح في غير وقتيا وأوانيا، 
حممت الدقيؽ إلى كؿ بيت، غطت وصاؿ عينييا واعتبرتو فأاًل سيئًا، في البداية 
ظنتيا سحابة عابرة، الريح تحمؿ مف النفوذ وسكاكو والجوؼ ما خؼ حممو، تطير 
بو شمااًل وتذروه عند انعطافيا غربًا. خاؼ عمى المدينة، ألوؿ مرة يرى القبمي في 

 .  الواحة العاصمة فسماىا رياح الشـؤ
ءة سوداء، ونسيت أغاني الفرح، لكنيا كفكفت الدقيؽ العالؽ عمى لبست عبا

وجييا، وفي إحدى حماماتيا جمت جسدىا، فبدت المدينة عروسًا. مف الزبداني 
ومضايا ترتحؿ النسائـ اآلتية مف الباروؾ وبحمدوف ودير القمر فتكحؿ عينييا 
وتسرح شعرىا وتعطرىا. فيقؼ التاريخ في يده الشمس وفي األخرى يضميا ويمثـ 
لى جانبو شامية.  ثغرىا. تمؾ كانت مدينة وصاؿ التي ال يخرج منيا الداخؿ إال وا 
إنو أحد الشاذيف عف ىذه القاعدة. داس عمى قمبو، غنص وغادر، كاف أمؿ العودة 
يراوده، وال شيء منعو سوى الميمات. كيؼ خرج منيا وحيدًا ودخؿ بيتو وحيدًا 

فريد األطرش ذاؾ المطرب الذي ييرب الفرح مف وىو اآلف وحيد. تذكر أغنية 
وجيو وشكمو الباكي، أغانيو الحزينة جعمتو ال يرتاح لسماعو مع أف صوتو 

 وموسيقاه فرضًا نفسييما بقوة. 
وصاؿ فتاة جميمة في مدينة خمقيا اهلل جميمة، أنفيا قاسيوف وأقداميا تسبح 
في الغوطة والخضرة. تمثمت الصحراء والحضارة معًا في ذاؾ الشارع  الذي يمر 
جانب بيتيا وبتمؾ النخبلت السامقات، البلتي لـ ييزىف الريح ولـ يشتقف إلى 
حضف البادية ؟! شوارعيا عريضة، أحياؤىا الحديثة تقؼ شاىدة عمى التطور 
واستمرار حياة القديـ إلى جانب الحديث في عممية تصالح قؿ أف نجد مثيبًل ليا، 

ي حباىا اهلل مف الحسف والفتنة  مالـ يعطو لمدينة أخرى، ظمت فاألحياء القديمة الت
شاىدة عمى الحضارة، واقفة بشموخيا قاطعة أيدي الغزاة والمصوص وأرجميـ. 
مساًء تقفؿ أبوابيا السبعة وتضع إلى جانب كؿ باب حارسًا. أبواب ليا مف البياء 
والروعة، ما يثير الدىشة، تطمع الشمس ترسؿ باكورة غزليا إلى بابيا الشرقي  
بمداخمو الثبلثة ومئذنتو المرابعو، والشارع الطويؿ العريض الذي يربطو بباب 
السيدة جابية والذي يجاريو في الحسف وفي أبوابو الثبلثة التي تنطمؽ منيا ثبلث 
أسواؽ. إلى يميف باب شرقي باب توما حيث بقايا قوس وجسر روماني. نظرت 

بف الوليد وأبا عبيدة بف الجراح وآالؼ الرجاؿ وصاؿ إليو مرحة تصورت خالد 
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الذيف فتحوىا ليزرعوا الربيع، وليعطوا لئلبداع مكانتو. االبتسامة تمؼ وجييا وتترؾ 
 أثرىا في العينيف .

في األحياء القديمة رآىا جميمة وباردة عمى الرغـ مف دؼء كمماتيا، لؼ 
الريؼ والبادية دورة كاممة في رأسو المتعب، خطرت لو أفكار ال يعرؼ كيؼ أتتو، 
لقد بات يشؾ في حبيا، تساءؿ بينو وبيف نفسو، إف كانت ساكنة ابي رمانة  
 ، تعرؼ العاطفة الراقية التي تجمع قمبيف، العشؽ لمقروية التي تحاور القمر والنجـو
، فتيب مذعورة تكمـ ذاتيا، تفتح صدرىا  تتقمب في فراشيا، يستعصي عمييا النـو

تضف دموعيا وآالميا وتيبيا شيئًا مف الصبر، وال يطمع الصبح إال لمطبيعة، فتح
وفميا قطعة جافة وعيناىا قد صغرتا. لحظة شروؽ الشمس تواجو األشعة وتحمميا 
الدعاء والمحبة، ثـ تعود إلى غرفتيا تمـ الفراش وتسوي البيت وىي تدندف بأغنية 
ناعمة تصؿ في الحاؿ إلى روح حبيبيا. ىؿ تساىر ابنة أبي رمانة القمر الذي 
توسد الشارع وأخذ شكمو المفمطح في مصباحو؟ كيؼ ليا أف تعرؼ حبلوة الحب 
مف مراراتو وىي لـ تذؽ في حياتيا سوى الحمويات؟ ىذه اليواجس جعمتو يتوجس 

 خوفًا، ابنة المدينة قادرة عمى التمثيؿ والتصنع، فيؿ كؿ ما تفعمو كذلؾ؟ 
 ما بؾ يا عمر ؟ -
كنني تعبت، ال أستطيع لمممة أفكاري، دعي األبواب األخرى ال شيء ل -

لمغد ولكف قبؿ ىذا الوقت قبؿ نياية المحاضرات اتجيا صوب األبواب الباقية، 
مازالت أربعة أبواب لـ يذىبا إلييا. طارت فرحًا وىي تشرح عف كؿ باب تمامًا 
كالدليؿ السياحي، ُتعرؼ عف الحي والباب ويأخذاف عنده صورة تذكارية. طمبت 

 !  إلى عمر أف يحدثيا عف أبواب القدس. فأجابيا: ليس اآلف 
إذف ىيا إلى الباب الصغير ومسجد الباشورة المبلصؽ لو، ومف ىناؾ إلى  -

باب الفرج المزدوج وباب العمارة الذي كاف يسمى باب الفراديس، أما الباب السابع 
أجمؿ أبوابيا، أذكر منيا باب فيو باب السبلمة الذي يقع شمالي المدينة وىو مف 

 النصر الذي أزالو والة  األتراؾ عند فتح سوؽ الحميدية، وباب كيساف...
 ألقت بقية األقفاؿ في بردى فسأليا " وذلؾ الذي معؾ !؟

مر قربيما رجؿ ديف مسيحي فأعطتو القفؿ الباقي معيا وقالت لو " خذوه 
 وحافظوا عميو " 

 إلى أيف أيتيا الرائعة، لقد زادت األبواب عمى السبعة ؟! -
 لـ  تر بعد " باب الجنيؽ " الواقع بيف باب السبلمة وباب توما .  -
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 دعيو لمرة ثانية . -
في طريؽ عودتيما مرا جانب النصب الكبير المسمى بالمرجة وتأمبل أسبلؾ 

 الياتؼ والمسجد الذي في األعمى، سأليا: 
 ماذا يمثؿ ىذا النصب؟ أال تعرفيف ؟ -
 وؿ مرة أدقؽ النظر فيو، سأسأؿ أمي! أل -
 سنسأؿ اآلف ... مف ... مشاقة ىيا ! -

صعدا إلى بناية العابد، وصبل الطابؽ الثاني. الدرج حجري يمؼ وىو 
 صاعد، عند المخبر شاىدا رجبًل طاعنًا في السف سأاله فأجاب :

_ إنو النصب التذكاري بمناسبة مد الخط الحديدي الحجازي مف تركية إلى 
 المدينة المنورة .

في المرجة تتوزع الطرؽ إلى أحياء المدينة الشيخ محي الديف، األكراد، 
المياجريف، الميداف والمزة ...... في دمشؽ القديمة يعرؼ الناس بعضيـ بعضًا، 
يتبادلوف الكممات الجميمة، تضايقت عندما سأليا عف عبلقاتيا مع جيرانيا، لكونيا 

 لؾ :ال تعرفيـ، عمقت عمى ذ
في أبي رمانة ال يعرؼ الجار جاره حؽ المعرفة، يغمقوف أبوابيـ وعندما  -

يقرع ويسألوف عف شخص تنتابيـ الدىشة ويقولوف لـ نسمع بو، ويكتشفوف في 
 النياية أنو ربما مبلصؽ ليـ، كـ ىي الدنيا غريبة وصغيرة !

عزيزتي نحف كدمشقكـ القديمة عندنا سبعة أبواب و أبواب أخرى مغمقة  -
 ويعرؼ بعضنا بعضنا، أنا أعرؼ نصؼ أىؿ القدس أزورىـ ويزورونني .

 نظرت إليو وىو يسترسؿ في حديثو فقالت لو بالشامية :
" حاج بقى " إذا أمضيت حياتؾ في مخالطة اآلخريف فمف أيف حصمت  -

 عمى ثقافتؾ العالية؟ 
 يا. االندماج في الحياة، والحياة ذاتيا ثقافة عمينا أف ال نغفم -
أنا أعيش مع والدتي يصعب عمّي االنفتاح أكثر، التيـ لمفتاة جاىزة و  -

 "رضا الناس غاية يصعب إدراكيا " 
نفضت المدينة غبارىا، نيضت وحيدة تعرج وأحيانًا تزحؼ كالكسيح، مؤل 
الدقيؽ فميا، أسنانيا تصر، ارتفعت اليبوب عامودًا في وسط السماء وبدأت 
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تتحمزف وىي تنتقؿ مف مكاف إلى آخر. خر نجـ فجاء بعيدًا عنيا، أضاءت األنوار 
الصفراء شوارعيا. ضرب بكفو عمى مقدمة رأسو، مازالت قناة الغور تفيض كما 
حصؿ معو يـو دخؿ الحماـ الدمشقي أوؿ مرة. مف يصدؽ أف ستيف حمامًا تقع 
ة في المدينة القديمة ضمف مساحة أقؿ مف ستة كيمو مترات مربعة. دخؿ مباشر 

إلى " الجواني " دوف االستراحة والمرور " بالبراني والوسطاني "، شمح مبلبسو، 
ساؿ العرؽ  وتصبب بشكؿ غريب، دخؿ في عينيو وفي فمو، شعر بدوخاف 
وزوعاف، الجواني حرارة مرتفعة، حاوؿ أف يتنفس، أحس بألـ في بطنو وأصابو 
دوار، لـ يعد قادرًا عمى التماسؾ، قبؿ أف يقع استند إلى الجدار وقعد إلى األرض 
الدبقة. دخؿ المدلؾ، انتبو إلى جسده المتصمب، أسرع وأحضر قميبًل مف  الماء 
البارد وأمر بإطفاء النار، مسح وجيو وأخذ يدلؾ عضبلتو ويربت بيده عمى وجيو 

 برفؽ حتى أفاؽ. 
محاواًل ما أمكف التخفيؼ مما حصؿ فروى لو شيئًا عف لذة الحماـ واألغاني 

 لمرافقة، غنى بصوتو الناعـ وعمر يستمع مبتيجًا ومندىشًا :ا
 أوييا زء زء العصفور تانفمؽ 

 وتخبا بيف الدوالي والورؽ 
 والعدو ماناؿ مراده 
 كؿ يـو عنا فرح 
 لي لي لي ليش 

الحظ السرور والمرح يسكناف محياه فتابع حديثو: " ياصاحبي أىؿ دمشؽ 
يفخروف بأربع خصاؿ، الماء واليواء والفاكية والحماـ، ومع ذلؾ فالرجؿ يكره 
إعطاء زوجتو أجرة الحماـ، ليس مف باب البخؿ، ألنو معيف ليا عمى المكروه، 
يقاؿ إف فيو كشؼ العورات وارتفاع الصوت بغير كبلـ اهلل، لكف ىذا غير صحيح 
فيناؾ حمامات النسوة وأخرى لمرجاؿ أو حسب الدور. الحماـ يذىب القشافة 

 النظافة ويفش التخمة " ويعقبيا ب
جفؼ جسده وأبقاه في الوسطاني مدة مف الزمف وأخذ يشرح عف القبة 
المستديرة التي لوالىا لكاف التنفس صعبًا وعف ىندسة البناء الذي يشبو القبلع أو 
األماكف الدينية والزخارؼ المنقوشة التي تشع، ونبيو إلى وظيفة القناة التي لـ يعد 
ليا أي عمؿ، فجر المياه لـ يعد بواسطتيا بؿ بأنابيب. عندما عرؼ المدلؾ أف 
عمر ليس مف دمشؽ نصحو أف يزور قصر العظـ والجامع األموي والتكية 
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السميمانيو والمتحؼ الوطني، في ىذا الوقت الذي انبتو فيو إلى القبة كانت أشعة 
 الشمس تتراقص عبر الزجاج المعشؽ. 
، تبادال العناويف، ناولو خمس ليرات لحؽ مازاؿ يذكر ابتسامة العامؿ وتودده

 بو ليرد لو الباقي، فأجابو " الباقي لؾ " فدعا لو مف كؿ قمبو وقاؿ:
إف شاء اهلل بالعودة إلى فمسطيف، يوميا سأطمب مف المعمـ أف بفتح الحماـ  -

 مجانًا لمدة أسبوع .
 نظر إلييا وقاؿ :

لقد انتييت مف شرح محاسف دمشؽ، أيتيا الحسناء، إياؾ أف تعتقدي أنؾ  -
 ! تحبينيا أكثر مني ؟

وقفت كالفرس األصيمة حدقت إليو، تأمميا جيدًا وكأنو يراىا لممرة األولى، 
صدر كالفبلة، أعمى نيدييا يضغط عمى ثوبيا الناعـ، عيناىا مجنونتاف. فكرت 
بعودتو  إلى القدس، ىذا الياحس أتاىا فجأة. احتضنت األلـ في أضبلعيا. أي 

خ يفيدىا وأحشاؤىا تتقطع ؟! أي ألـ يمكف أف تعبر عنو ساحة وجييا. صرا
تذكرت ما قالو عف الحب " كممة رائعة، عاطفة نبيمة، ربيع الحياة وتجددىا، ىو 
ذاؾ اإلبداع الذي يدغدغ الوجداف، ويجعؿ الحياة قمقة، حمو مرة، ومّر مرات. يفتح 
العنيف عمى اتساعيما لتريا جذوة الحياة التي ال تنظفئ ". دقت األرض برجميا، 
لوحت بيدىا بعد أف ابتعدت عنو. راودتيا أفكار غريبة عجيبة، لـ تستطع أف تظؿ 
حتى الصباح، قبيؿ منتصؼ الميؿ ارتدت مبلبسيا عمى عجؿ، تناولت أحد كتبيا  

 وقالت ألميا " أنا عند صديقتي وىذا رقـ ىاتفيا" .
تائية وحائرة، خطواتيا سريعة كعدو عيناىا تشعاف بريقًا وحزنًا، نظراتيا 

اإلبؿ. عند وصوليا إلى بيتو وقفت تفكر، ىؿ تعود؟ ولكنيا في لحظة شجاعة 
قرعت الباب، فتح ورحب بيا، استغرب مجيئيا، سأليا، غمرت الدموع وجييا 
وبممت أعمى ثوبيا وصدرىا. تساءؿ عف األمر العظيـ الذي دفعيا لمحضور في 
وقت متأخر! لـ تجب. غير ثيابو، تابعت حركاتو وعندما ىـ بفتح الباب، تكومت 

 عمى فراشو .
 أغمؽ الباب وعاد يسأليا :

  ماذا حصؿ أيتيا  المجنونة؟ ىؿ أنت مريضة؟ ... إذف ماذا تريديف ؟ -
 مسحت دموعيا وقررت العودة مف حيث أتت، قاؿ: 
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  لف أدعؾ حتى أعرؼ ما حصؿ وما سر زيارتؾ المفاجأة في وقت كيذا! -
  أنَت ال تممؾ قمبًا أييا الكافر!  - 

 كما تريديف، ىؿ جئت لشتمي، سامحؾ اهلل ؟ -
انحنى وقبميا فسمع أصوات الببلبؿ  والكنار تغرد، في حيف ىبت ريح ناعسة 
أنصت فسمع خريرًا، تسأؿ، أيعقؿ أف يكوف لبردى خرير في ىذا الوقت مف العاـ. 

 اكتشؼ أنو ترؾ صنبور الماء مفتوحًا. 
 ضحكا مف كؿ قمبييما. قبمتو عمى عنقو ودعتو أف يعيدىا إلى بيتيا .

لـ يتحدثا، الصمت لغة فييا الكثير مف التوتر. ىدأت أعصابيا، ثـ صرخت 
، الذي نيضت منو  بأنيا لو لـ تره لما استطاعت البقاء في البيت ولفقدت النـو

فاقتربت منو أكثر حيف مذعورة، وربما أصابتيا حالة جنوف فظيعة. ناداىا بالعاشقة 
 ىبت ريح فتية رطبة  مف اليامة .

بماذا تفكر يا عمر ، تعاؿ وشاركنا الطعاـ، لؾ نصؼ ساعة وأنت تضع  -
 رأسؾ بيف يديؾ.

 !   وحد اهلل. لكؿ شيء نياية 
التفت إلى رفاقو، جميعيـ ينظر إليو وفي  عيونيـ حسرة ولوعة. حزف ال 
يستطيع أف يعبر عنو أكبر شاعر، يتوطف داخؿ البؤبؤ وفي  بياض العيف وعمى 
الرموش والمنطقة التي حوليا. خيوط حمراء تأخذ طريقيا الحمزوني في البياض، 
وانحباس لدموع لوقدر ليا أف تأخذ طريقيا ألغرقت الغرفة. تمالؾ نفسو. التفت 

 جانبًا ليتخمص مف دمعة أخذت طريقيا إلى الوجنتيف .
لشمس يتسمؿ مف طاقة صغيرة ضئيبًل وعند نظر إلى لوف الغرفة، شعاع ا

 العصر يتبلشى  .
لكنيـ تعودوا عمى ىذا القبس، الحرارة لو دخمت لتحولت الغرفة إلى محطة 
حرارية، أما النور فيو كاؼ النجاز أعماليـ البسيطة، عمى ضوئو الخافت 
يتسامروف وتمضي األياـ متكاسمو متماثمة، واألياـ المتماثمة تذكره بالروتيف الذي 
ذا تسمؿ إلى شعب حولو  يجعؿ الحياة ببل معنى، إذا دخؿ مكانًا أحالو إلى ركاـ وا 

 إلى األسوأ .
تساءؿ عف األحبلـ الوردية يـو ظف أنو قادر عمى تغيير العالـ، وأنو 
بمظاىرة وىتافات وقميؿ مف الرصاص قادر أيضًا عمى إثبات وجوده. سافرت تمؾ 
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ال مف حنة عدف، جنة المسؤوليف في السجف والزوار األحبلـ. حتى الورود اختفت إ
مف القادة، ليعيشوا فييا لحظات تعكس حياة مخالفة لكؿ أشكاؿ السجف واالعتقاؿ. 
جاءتو أحبلـ الواقع المعيش، األحبلـ السوداوية، البارحة ناضموا وأضربوا ومات 
منيـ أثناف مف أجؿ ىدؼ بسيط، لو تحدث أحدىـ بو وىـ في األغوار لضحكوا، 
وقالوا أمف أجؿ االمتناع عف الطعاـ نفقد اثنيف مف أفضؿ الرفاؽ، بئس اإلضراب 

..! 
اختفى القمر مف حياتيـ، وارتفعت السماء ولـ تعد تطؿ عمييـ وتضحؾ ليـ 
إال وقت " الفورة ". األرض سورت بجباؿ عالية والبحر مرتع ألسماؾ القرش. ميما 

حقو. األوامر .اإلفطار والخدمة الذاتية حاوؿ اليرب فالسجف وواقعة المر يبل
والتنفس والتعداد الصباحي والتعداد الثاني ومساًء  التعداد الثالث. الساعة العاشرة 
. الصراع مع إدارة السجف يومي بؿ  ليبًل تنطفئ األضواء داخؿ السجف وعمييـ النـو
كؿ لحظة .اإلدارة تنظر إلييـ كعبيد وىـ ينظروف إلى أنفسيـ أحرارًا يصنعوف 
الحياة ويساىموف في كتابة التاريخ. بينما السجاف مأمور منفذ، ىادـ لمحرية ولمذات 

 ومدمر لحياة البشر.
زيارات األىؿ لسجنائيـ مقطوعة طواؿ فترة اإلضراب وبعده بأسبوعيف. أوؿ 

 الزائرات آمنو خميؿ التي جاءت والبسمة مطرزة عمى شفتييا. قالت ألبنيا بمرح :
 ىدى يا ولدي . خطبنا لؾ -
 أىي تحبني؟ -
إنيا ال تحب سواؾ. تسألني عنؾ وتتابع أوضاع السجناء، أطمقت أميا -

زغرودة عندما فاتحتيا باألمر، أما والدىا فرحب وقاؿ " عمى بركة اهلل " وقرأ 
 الفاتحة .

اختفت ممارسات السجانيف، ولـ ير إال الناس الطيبيف، الطيبوف لدرجة 
الببلىة، ىؤالء الناس ال ينقصيـ العـز بؿ القيادة. يمشي القائد عمى الجمر، فيطير 
ذا  مشى فوؽ  الناس خمفو عمى النار ويحمقوف في الجو، ينقضوف عمى الخطر، وا 
الماء يسبحوف أو يغرقوف ال فرؽ. لقد وافقوا ألنو وطني. طار مف الفرح، عاد إلى 

تسامة العريضة تتحدث نيابة الغرفة، استقبموه عند بابيا، وضع اليدية جانبًا واالب
 عنو، سألوه: ماذا حدث ؟

قعد وتفحص وجوىيـ واحدًا واحدًا، شعر أنو يحبيـ جميعًا، جمسوا حولو، 
تراءت لو الشمس في كبد السماء مف الطاقة الصغيرة، واألرض لشدة حرارتيا 
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ال فالعقوبة لكؿ مف في الغرفة .  تنشر لييبيا. السجاف  طمب سكوتيـ وا 
 أجاب والسعادة تغمره: لقد خطبت .... خطبت أمي الفتاة التي أحببتيا. 

 مبروؾ، إف شاء اهلل مبروؾ ... مبروؾ ... ألؼ مبروؾ ! -
تحركت األلسنة في األفواه وانطمؽ ما يشبو الزغاريد، بينما الشمس تميؿ إلى 
وسادتيا البحرية، تنحدر أكثر فأكثر غربًا. قاـ الشيخ عباس توضأ وصمى العصر. 

 ـ قاؿ: سنحتفؿ ىذه الميمة بالمناسبة السعيدة .ث
قاؿ ذلؾ مع أف كاف أكثرىـ قتامة وحزنًا، غاص في أعماقو، تذكر ذاؾ 
الجسد الذي اشتكى مف الظمأ فرواه. زوجتو فواحة ذاؾ الخميط المتجانس مف 
الورود والنعناع والفاكية، تبتسـ فيصير لمكوف طعـ البرتقاؿ ورائحة أزىار الميموف، 
بحر ىائج يحتاج إلى عدة روافد، فييا شوؽ العالـ ولذتو، بحرىا ال يحتضف 
الغرقى، وسماؤىا جذلى مسيجة بالقرنفؿ  األحمر، تضج أنوثة، ييرب لوف وجييا 
ويصير أكثر شحوبًا كمما اقتربت منو، غير قادرة عمى البوح بموعة جسدىت وحبيا 

 لؤلطفاؿ .
ا لـ تحمؿ، اصفر وجيو ىذا السر كـ ذىبت زوجتو إلى األطباء وصرحت أني

ذا  ال يستطيع أف يبوح بو، إذا عرفو الذيف في الغرفة سيفقد جزءا مف رجولتو، وا 
 بقي في قمبو فإنو سيفتتو، قاؿ حساف:

 ما بؾ ياشيخي  غدًا تخرد وتتزوج ثانية ثـ تحج .  -
أراؾ تتيكـ يا بف المستمقية عمى ظيرىا، فموال فرحؾ لعممت لؾ زفة كما  -

يزؼ الصغار المجانيف أييا األبمو، تأدب أييا الخاطب واحتـر نفسؾ، ماذا رأيت 
مف خطيبتؾ، إنيا لـ تشعؿ لؾ سراجًا واحدًا، ولـ تبتسـ، أحببتيا عمى الرائحة، 

 العشؽ عف بعد أييا الذي لـ ير منيا سوى شكميا الخارجي. آه مف النسوة !
بع كبلمو بعد أف ضج الجميع، شعر أف الجممة األخيرة خرجت دوف إرادتو فتا

 فرد عميو مازحًا:  
 ىؿ أنت عاشؽ يا شخينا ونحف ال نعمـ ذلؾ ؟! -

 نظروا إليو وفي عيونيـ تساؤؿ. شعر أف عميو اإلجابة فقاؿ :
وحدوا اهلل يا إخواف، فأنا كما تعرفوف أكره حتى ذكر النسوة، ولـ أر منيف  -

 شيئًا حتى شكميف ألنكـ كما تعرفوف العيف تزني.
 كفى اترؾ درس الديف واألخبلؽ لمناسبة أخرى، ىيا إلى الغناء . -
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وسعوا الحمقة حساف لشدة فرحو وضع عمى وسطو منديبًل عقده مف الجية 
اليمنى، لؼ لفتيف ثـ أعطى المنديؿ إلى خالد بزاوي دار دورات عدة وىو يحرؾ 

خذ يبلئـ حركات قدميو يديو مرة باتجاه الداخؿ ومرة إلى الخارج، عمى وقع األكؼ أ
فكؿ ثبلث خطوات يعقبيا ىزة  خصر أو خبطة قدـ، ثـ لؼ كراقصي المولوية، 
دخؿ مكانو فادي حسف و أبو الشوؽ رقصا بحني جذعييما وأحيانًا حني الرأس 

 إلى الخمؼ أشبو براقصة تطمب قبمة أو نقودًا. 
أكتممت الحمقة وأخذت السيرة جانب الفكاىة بعد مشاركة الشيخ عباس إذ 
ربط الكوفية. عمى خصره وأخذ يراقص مرة فادي ومرة أبا الشوؽ، فتبيف إنو ماىر 

 بالمؼ والدوراف واليز وخفة الحركة .
 رقصوا رقصة السيؼ. ثـ أخذ يغني وىـ يرددوف :

 يا مرحبا واىبل بالعيف الكحبل 
 يانخمة طويمة بيف الحـر والصخرة 

 إف كاف انِت حموة قدامؾ أحمى وأحمى 
 وغنى اسحاؽ مراغة رغـ مرضو: 

 

 عالمانً ٌّما المانً 
 

 دخل الزٌن أبو اردانً  
 

 دخل المبسم ٌامرٌم 
 

 والعسل منو سٌالنً  
 

 دق المانً دروب دروب 
 

 عالفرقا ٌاصبر أٌوب  
 

 ال كتب لحبٌبً مكتوب 
 

 ٌفتت حجر الصوانً  
 

 عالمانً  ٌّما المانً 
 

 دخل الزٌن أبو اردانً  
 

قاـ عمر بقامتو الفارعة وابتسامتو العريضة، تناوؿ الكوفية لوح بيا بيده  
اليمنى، صار يمشي كؿ عدة خطوات ويخبط بقدمو اليسرى، لؼ عمى رجؿ واحدة 
ثـ عمى مقدمة أصابع قدميو وأخذ يتحرؾ حركات سريعة، ثـ حرؾ يديو وكأنو 

يخ عباس كوفيتو عمى يؤدي تماريف سويدية. عيناه تشعاف بريقًا وفرحًا. لؼ الش
 خصره وطمب منو أف يغني فغنى 
 برهوم ٌا برهم ٌا بو الجدٌله

 والجرح عّمل ٌا عٌنً بدو فتٌله 

 برهوم محنى والشعر متنى 

 اطلب وتمنى ٌاعٌنً ما فً جمٌله 
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 أي وهللا ما فً جمٌلة 

 برهوم ورا الباب بنده ٌاشباب 

 غاب القمر غاب ٌا عٌنً قومً افتحً له 

 برهوم عالسطوح  والشعر األشقر ٌلوح 

 والقلب مجروح ٌا عٌنً جرح السكٌنة ...

 قطع الحارس الكهرباء قائالً: الفرح ممنوع .

أشعموا شمعة، فتح حساف اليدية وأخذ يوزع عمى رفاقو، وىو يسمع كممات 
الترحيب والمباركة، بقوا عمى قعدتيـ اقتربوا أكثر بعضيـ مف بعض، و أخذ كؿ 

 ية عف الزواج، وكيؼ تعامؿ الزوجة، قاؿ الشيخ عباس: واحد يحكي حكا
 ىؿ أعممؾ كيؼ تنجح في إمتاع زوجتؾ؟  -

سر الجميع لمبادرتو ىذه مأخذ يشرح ماعميو فعمو في الميمة األولى، وكيؼ 
يتصرؼ بعد صرختيا األولى، وما عميو فعمو في األسبوع األوؿ، وىو يردد :" ال 

 حياء في الديف، إف تعميـ أمثالؾ صدقة ".
الجميع يكادوف يقمبوف عمى قفاىـ إذ كاف حديثو ببل أدنى خجؿ، سمى 

 األشياء بأسمائيا الشعبية. 
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 الفصل الثامن عشر _ -

 
 

" أيف أنَت، آماؿ نجحت ولـ تبارؾ ليا؟ ولـ تقؿ بأنؾ طرت مف الفرح 
ال  وأسرعت لتحضر عمبة حموى تزوعيا عمى أصدقائؾ، تعاؿ وشاىد بنفسؾ الدنيا

تسعيا، ىي مرحة وكأنيا ابنة عشر سنوات، ابتسمت وقمت ليا مبروؾ، تظاىرت 
بالفرح الذي لـ يجد لقمبي سبيبًل، إنو الحزف الذي توسده. كؿ األفراح ناقصة، أنت 
وحدؾ تستطيع إتماميا، جاءتني أختؾ حناف تخبرني بأف آماؿ تفكر بالسفر إلى 
ببلد " بره " لتدرس، تقوؿ بأنؾ نصحتيا بذلؾ وأوصيت ليا ببعثة إلى ألمانيا. 

 صرخت في وجييا وقمت دعوه في سجنو وال تدخموه في مشاكمنا .
صحيح أنو يخاؼ عميكف، لكف خفف اهلل واتركنو! أمف المعقوؿ أف نطمب 

 مساعدتو المادية؟ إياؾ أف تفعميا يا بنتي !
محؾ آه يا عمر أنت ال تعرؼ بأنؾ كياني وذاتي. تطمب مني المغفرة، سا

 اهلل. 
ىؿ ىناؾ أـ ال ينبض قمبيا بحب أبنائيا ... فاض األردف وبمؿ ثيابيا، 

 ناولت الرسالة إلى حناف لتعيد قراءتيا ثانية. 
 األخت الحبيبة حناف واألخت آماؿ :

 تحية محبة وبعد ػ
ال أدري كـ مف الوقت لتصؿ رسالتي حيث إف رسالتكف تمقيتيا البارحة بتاريخ 

أي بعد شير مف صدورىا. إنو يؤسفني أف أكوف سجينًا في ىذه  8-71-7978
الفترة العصيبة مف حياة إخوتي، وددت لو أكوف طميقًا وأقدـ  ما أستطيع مف حاجة 
مادية ومعنوية ... سواء كاف الماؿ أو العطؼ والحناف، ولكف عمى الرغـ مف ذلؾ 

دئي أىـ بكثير فأنا لست نادمًا لوجودي ىنا، ألف واجبي تجاه وطني وشعبي ومبا
 مف واجبي تجاه أىمي وأخوتي واعتقد أنكف تؤيدنني في ذلؾ .

 أخواتي الحبيبات :
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قرأت رسالتكف وتأثرت بيا جدًا، فيي مميئة بالحب واأللـ، مميئة بالحرارة 
نما بجوىرىا ... أنا شجعت آماؿ لمدراسة في  والصدؽ، ليس بشكؿ الكممات وا 
ذا  ألمانيا الشرقية إذا استطاعت الحصوؿ عمى بعثة دراسية بمساعدة األصدقاء، وا 
مكنتيا عبلماتيا مف ذلؾ. أو العودة إلى القدس والتسجيؿ في جامعة بيرزيت، 
وفي كمتا الحالتيف فأنا ال أممؾ نقودًا سوى رواتبي التي ال أستطيع التصرؼ بيا إال 

يب بوكالة خطية  تخوليا قبضيا. وىذا يعني أف عمييا إرساليا بواسطة الصم
 األحمر، حتى أوقع عمييا. 

أنا غير قادر عمى تصور أف أختي في عماف وتقوؿ أنيا مقطوعة مف النقود! 
إف مجرد تصوره فظيع، فكيؼ إذا كاف حقيقة! حبذا لو أقدر عمى فعؿ أي شيء. 
أنا ىنا انتظر زيارتكـ كؿ أسبوعيف أو زيارة الصميب األحمر كؿ شيريف. أنت  
تطمبيف أف أكوف محايدًا تجاه القضايا المطروحة في الرسالة. الحقيقة أنني لست 
ميادنًا في شيء، إنني أتبنى الفمسفة الماركسية التي ال تقبؿ الحياد. إف اإلنساف ال 
يمكنو إال أف يكوف فعااًل، ألنو عندما يقوؿ غير ذاؾ، فإنو يؤكد انحيازه لجانب 

لمجتمع ذات جانبيف فقط دوف آخر. إف الظواىر الكونية سواء في الطبيعة أو ا
واليمكف أف يكوف ليا ثبلثة أوجو، فكؿ شيء يوجد مع نقيضو وليس غير ذلؾ، 
فإذا لـ يكف اإلنساف شيئًا ما فيو نقيضو، وال يمكف إال أف يكوف منحازًا، فالحب 
مقابؿ الكره، والميؿ مقابؿ النيار، والمادة مقابؿ الوعي.... إلخ مف المقوالت 
الفمسفية المتضادة. وعمى ىذا فأنا مع أخواتي إذا كانت القضية متعمقة بحريتيف 

 وشخصيتيف وكيانيف الذاتي .
أما بالنسبة لقولؾ عف القناعة والمبدأ وكيؼ أف الناس التسيء لذوي المبادئ 
ماداموا يتبعونيا. إف ىذه الجممة صحيحة وجميمة، ولكف المبادئ ال قيمة ليا بحد 

مواقع. إف المبادئ يجب أف تبلزميا الممارسة الحياتية، ذاتيا، ألنيا مجرد انعكاس ل
فمف الخطأ أف  نتمسؾ بمبدأ ولـ تثبت صحتو في الممارسة العممية. عمى اإلنساف 
أف ال يحمؽ عاليًا في اليواء ألنو بذلؾ يبتعد عف األرض التي يقؼ عمييا. أي 
يبتعد عف الممارسة والواقع، والجسـ المعمؽ في اليواء ال وزف لو تقريبًا. وحتى 
يكوف لنا ولمبادئنا وزف يجب أف ال تبتعد كثيرًا عف الواقع. عميكف أف تتذكرف بأف 
الفموس ضائعة والحب يبقى، ولكف ال يمكف الحديث عنيما بشكؿ  أحادي ومجرد، 
فالحب ىو وعي أو إدراؾ أو إحساس ولكف البد مف ربطو بشيء مادي ممموس 

نما يرتبط بما تصنعنو مف  حتى تصبح لو قيمة إف حبي لكفّ  ليس شيئًا مجردًا وا 
إنجاز ألنفسكف وما تحققنو مف نجاح في ممارساتكف، ألف ىذا يقربكف مني ويثير 

 إعجابي.
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 كممة أخيرة ألمي :
أمي أطمب رضاؾ، أنت سمائي وذاتي ووجودي، اعترؼ بأنني عذبتؾ، 

 سامحيني واغفري لي .... أنت كؿ شيء رائع في الحياة .
 عمر قاسم 

  7978-71-9الرملة في 

مازالت الصور تأتييا، ولعؿ نجاح صغرى بناتيا أو أية فرحة تعيدىا إلى 
سيرتو، كيؼ تتجاىؿ وجوده؟ كيؼ تنسى أنو يحب الجميع؟ أنو عمر أبو عباية 

 فمذة كبدىا طفميا المدلؿ الذي لـ يكبر في نظرىا. 
 وىؿ أنا صغير ؟ -
نور عينّي حتى لو صار عندؾ أطفاؿ،  أنت مازلت طفبًل، وستظؿ كذلؾ يا-

   ىذه ىي األـ يا ولدي 
. تضمو  مازالت صورة الطفولة تتوارد كالفيمـ في مخيمتيا تستعيدىا كؿ يـو
إلى صدرىا وتيدىده، وعندما تتأكد مف أنو غفا، يتسمؿ النـو إلى جفنييا، تطبقيما. 
شعرت أف الفراش شوؾ يخزىا في جسدىا، لـ تكؼ عيناىا عف الدمع، نيضت، 
البيت زنزانة جدرانو تضغط عمى صدرىا، رأسيا لـ يتوقؼ عف التفكير، استوطنو 
األلـ وانتشر حتى العروؽ الدقيقة جدًا، مع مرور الوقت يزداد حتى يصير أشبو 
بمصنع آالتو تزعج العامميف، وضعت يدىا اليمنى عمى صدغيا، أسرعت وغسمت 

 ـ. وجييا وتعوذت باهلل مف الشيطاف الرجي
صمت ركعتيف هلل، لكف الحالة عادت أكثر مف األوؿ، تناولت منديبًل لفتو 
لفات عدة وعصبت رأسيا، صغارىا يراقبوف كؿ حركة مف حركاتيا، يطوفوف 
حوليا كاألطفاؿ الذيف يتجمعوف حوؿ بائع حمويات. سقطت المنشفة مف يدىا، 
تناولتيا وعمقتيا في مكانيا. خرجت إلى أزقة حارة السعديات، تجولت فييا ثـ 
عادت إلى بيتيا الذي يقع وسطيا، تعانقو مجموعة بيوت طينية بحرارة، فبل تترؾ 
فاصبًل بيف البيت واآلخر إال واجية ضيقة مف الطريؽ، ثبلثة أو أربعة أمتار 

 عرض الزقاؽ، وىناؾ أزقة بعرض متريف. 
قامت كانت في المربع الداخمي حيث كاف فيو مكاف لمفراش، شعرت بخدر 

 ومشت، وعندما تعبت قعدت .
رجميا اليمنى تيتز بعصبية ظاىرة في حركة شبو متواصمة، وعند محاولتيا 
السيطرة عمى انفعاالتيا تصاب باإلخفاؽ. خرجت مف الغرفة إلى الباحة السماوية 
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التي تنتشر حوليا الغرؼ، وعند الباب الخارجي غرفة صغيرة استخدمت مطبخًا 
وعمى يمينيا دورة المياه والحماـ، فتحت الباب الخشبي الخارجي السميؾ. تكاد 
حركة الناس تنقطع في مثؿ ىذا الوقت. صوت أقداـ ....ربما ىما؟ مدت رأسيا 
قميبًل وتركت الباب مواربًا، أىذه ىي النياية يذىباف إلى المخفر وال يعوداف 

ويحمموف سيواجيونو وعندما يرفض يستخدموف أساليب الضرب ويفحصوف السيارة 
البصمات، سيبلحقونو حتى يعترؼ، يسألونو لماذا فعمتيا، فيجيب أنا فخور بما 
عممت ىذا واجبي. رفعت يدييا وصرخت كالبمياء صرخة قوية، جعمت أطفاليا 
يتجمدوف خوفًا، كؿ شيء فييا غريب، شعرىا منفوش وتصرفاتيا تحمؿ فوضى ال 
تحتمؿ. حالتيا غير المستقرة وما انتابيا مف فزع شؿ تفكيرىا. فمـ تعد قادرة عمى 

 شيء سوى االنتظار القاتؿ .
عادت وقعدت عمى قاطع خشبي عريض، شعرت باالسترخاء، استسممت 
لغفوة وعندما سمعت قامت لموضوء والصبلة، ارتدت جمبابًا أبيض يغطي رأسيا 
وجسدىا، وبعد نياية الركعات ردت السجادة الصغيرة إلى حضنيا، وأخذت تدعو 

 يرد اهلل أبا عدناف وصغيرىا عمر سالميف .أف 
أخذت الريح تعصؼ، لمممت ما في الشوارع والحارات وجمعت ما ىو مبعثر 
وكومتو في الحارات الداخمية واتجيت شرقًا وجنوبًا متابعة صغيرىا معمنة تجميع 
الغيـو في  سماء القدس، أحست بقشعريرة تسري في عروقيا وأصابتيا رجفة 
خفيفة، أسرعت إلى الفرشة دست جسدىا  وطمبت حبة اسبريف، ناوليا عدناف 

 وأحضر كوبًا مف الماء.
ال حوؿ وال قوة إال باهلل، التحقيؽ يستمر ساعة أو اثنتيف وربما ثبلثًا، أما أف 
يستمر مف الظير وال ينتيي في الميؿ، فيذا يعني أف أمرًا غير عادي حصؿ. قرع 

عت فإذا جارتيا أـ سعيد، دخمت وقعدتا في شديد عمى الباب. تركت الفراش وأسر 
 الغرفة .
 ما بؾ يابنة الشمبي أرى وجيؾ مخطوفًا وحالتؾ ال تسر؟  -
إف شاء اهلل خير. أبو عدناف لـ يعد حتى المحظة، ذىب إلى مخفر  -

 الشرطة ظيرًا .
استغفرت أـ سعيد ربيا، ودعت أف يعيده سالمًا وأخذت تيوف األمر وتبعد 

 االحتماالت السيئة، أـ عدناف قالت :
إننا ميددوف مف اإلنجميز، ماالذي أتى بيـ مف آخر المعمورة، بيننا وبينيـ  -
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 ! سبعة بحور وببلد ال يعمـ بيا سوى اهلل 
 اإلنجميز خنازير ..طواؿ عمرىـ يخذلوف الشعوب ويستعبدونيا . -

اركة تناولت فنجاف القيوة حركتو ونظرت في البقايا، ابتسمت ثـ انصرفت ت
كؿ شيء كما وجدتو غير قادرة عمى بث األمؿ ... عادت فاطمة الشمبي وحيدة، 
قرأت آية الكرسي وسورة اإلخبلص والحمد مرات عدة، فؤادىا يخفؽ كقمب طائر 
متعب، تذرع الغرفة جيئة وذىابًا وتذىب بيا الظنوف كؿ مذىب، تركت بيتيا 
واسرعت خارجة، تفرؾ يدييا بعضيما ببعض، وعندما تدرؾ أنيا في الشارع تخاؼ 
الظممة، تحاوؿ أف تبدو طبيعية، تخفؼ مف سرعتيا وتضبط حركتيا. تبمؿ طرؼ 
ذا سمعت  شفتييا ثف تمتفت يمنة ويسرة. فإذا كاف الشارع فارغًا تتابع طريقيا، وا 
وقع خطوات عادت مترقبة، ال سبيؿ سوى خياليا الذي لـ يسعفيا إال بالسوء . في 

ة حدثت نفسيا، لـ أنت خائفة يا فاطمة؟ ىذه حارتؾ تخرجيف لحظة شجاعة نادر 
في أي وقت! تخفؽ في اإلجابة، تعيش عمى البقية الباقية مف أعصابيا. لـ تعد 
قدماىا تحمبلنيا. أصفر و جييا كالعصفر. أوالدىا أكبرىـ عدناف وىو غير قادر 
عمى فعؿ شيء، ردت عميو: " اسكت وال تزيد ىمي، ىؤالء اإلنجميز ليـ عيوف 

 كثيرة، إف شاء اهلل خير ".
، ستظؿ مراقبة األزقة حتى يعودا، البد مف عودتيما ...  قررت عدـ النـو
رأتيما آتييف عمى بعد أمتار، تفحصتيما، إنيما معافياف ابتسـ أبو عدناف، أدرؾ 
مدى قمقيا، قالت في نفسيا: "الحمد لؾ يارب " ردت بابتسامة باىتو وقبؿ أف 

ت صغيرىا وفعتو إلى صدرىا، قبمتو قبمة طويمة، وجييا مازاؿ مشحونًا تسألو تناول
 بالقمؽ، نبييا لذلؾ فردت: 

 أنتما ال تحساف قمقي، خفت كثيرًا وندمت إلرسالو معؾ!  -
وحّدي اهلل إف ذىابي إلى مخفر الشرطة لـ يكف في يـو مف األياـ أمرًا  -

 غير عادي. كؿ حياتي  أخدـ عندىـ لماذا اليـو بالذات ؟!
مف يأكؿ الفوؿ ... وأنت تعرؼ قصة الجندييف المذيف صعدا السيارة التي  -

تقودىا، ستقوؿ بأنيما فقدا بعد أف نزال، وتعتقد بذلؾ أنؾ ضحكت عمييـ، وأنيـ 
 صدقوؾ، التنسى طواؿ عمرىـ يضحكوف عمينا وال يحسبوف لنا أي حساب .

المذيف صعد السيارة التي  مف يأكؿ الفوؿ .... وأنت تعرؼ قصة الجندييف -
تقودىا، ستقوؿ بأنيما فقدا بعد أف نزال، وتعتقد بذلؾ أنؾ ضحكت عمييـ، وأنيـ 

 صدقوؾ، ال تنسى طواؿ عمرىـ يضحكوف عمينا وال يحسبوف لنا أي حساب. 
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تركتو ولـ تكترث لجوابو، تعرؼ أنو سيقوؿ ليا كبلمًا ييدئ مف روعيا، 
ليقنعيا بأف األمر عادي جدًا، اقتربت مف صغيرىا، وجييا دائري حنطي وعيناىا 
واسعتاف جميمتاف فييما بريؽ أخاذ، لقواميا جذع الحور وال طرافيا مرونة أفنانة، 
عمرىا مكتوب في الورود البيضاء وفي تجاعيد الجفوف، والتفكير الرصيف الذي 

دثيا، يحتـ عمييا التميؿ في اتخاذ القرار، دائمة االبتساـ، دعت صغيرىا أف يح
 نظر إلييا وقاؿ: 

 أريد أف أتعمـ اإلنجميزية .
 يمعف اإلنجميز والساعة التي جاؤونا، لماذا ال تجيب عف سؤالي ؟ -
 طيب أكوف عسكريًا وأحمؿ بندقية . -
 تعاؿ يا محمد " شوؼ " ابنؾ ! -

سقطت ركبتاىا عمى األرض، لـ تتوقع ىذا الجواب، حاولت أف تعود إلى 
صفائيا وىدوئيا وفرحيا بعودتيما، نظرت إلييما، عيناىا سوداواف، عاممة ماىرة 
تمضي يوحيا وىي تكنس البيتو وتمسحو. تناقص وزنيا فصارت أكثر رشاقة مف 
قبؿ، شعرت بمتعة وىي تنظؼ وتطبخ. حدقت بصغيرىا الذي لو تصرفات شبيية 

ئمة، بالعفاريت، نادت أبا عدناف وقالت لو: خذه مف أمامي إنو ال يكؿ مف األس
، أال ترى بأف المبلئكة ال تسمح بذلؾ يا أبا عدناف؟   -تصور أنو يعد النجـو

 وحدي اهلل يا فاطمة !
 ذات مرة سأؿ خالو، لماذا نسمع المغني والنراه ؟

كانت أفكاره وتساؤالتو في األربعينات يـو لـ يكف في القدس أي تمفاز، 
وصفتو عمتو بأنو " فمتو "، وقاؿ عنو والده تفكيره أكبر مف عمره، أما أمو فقد 
طمبت مف أبيو أف يسجمو في المدرسة. أخوالو كانوا يدلمونو ويقولوف ألختيـ: ىذا 

 حصتنا مف بيت القاسـ .
كـ مرة اختارتو مف بيف إخوتو ليرافقيا إلى أخوالو، يمضي بينيـ كؿ صيؼ 

مف  أسبوعًا أو أكثر في بمدة حبمة، عندىـ ىو المدلؿ يشتري الحمويات أكثر
أبنائيـ، وربما تكوف مشترياتو بقدر مشتريات أوالد أخوالو جميعًا، وكاف ىذا األمر 
ذا صادؼ أف رأى خالو ىذا المنظر نير  يفرحو، إذا يبدأ بتوزيع السكاكر عمييـ، وا 

 أبناءه وأبناء إخوتو قائبًل :
 ال يجوز االعتداء عمى حموى الضيؼ . -
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يضربيـ بكفو، فينيزموف مف وجيو، يأخذه إلى البائع ثانية ويشتري مجددًا، 
وكاف ىذا األمر يفرحيـ، ألنيـ واثقوف بأف محصمة الشراء ستوزع عمييـ، وخوفًا 
مف عيوف أخوالو ونسائيـ يخرج مع الصغار، يصفيـ بالترتيب ثـ يبدأ بالتوزيع. 
وعندما يشتري لو خالو الثاني والثالث يمؤل جيوبو، وكما فعموا في المرة األولى 

 محقونو بعيدًا عف البيت وىناؾ يشكموف دائرة حولو ويبدؤوف بتناوؿ الحموى. ي
يحبو أبناء أخوالو كثيرًا، إذ يعتبر مجيئة يـو حبور تكثر فيو النقود ويظير 

 الكـر العربي عمى حقيقتو. 
البائعوف المتجولوف كثر ينادوف عمى العمكة والمطعـ وبيض الحماـ والممبف 

 والسكر الفضي وغزؿ البنات واليريسة .
في البيت انتظر خروج والده إلى الدواـ فركض خارجو، أصدقاؤه بانتظاره، 
أحدثوا ضجة لدى قدومو، ركضوا إلى باب حطة المؤدي إلى حارات ضيقة، سمكوا 
زقاقًا طويبًل عرضو متراف ونصؼ. وىناؾ أخذوا يميوف ويمعبوف، دائمًا يختاروف 

أحيانًا تقبؿ بعضيا بعضيا. تعالت أصواتيـ، منطقة رطبة بمكوناتيا تتصافح و 
ضحكاتيـ، يركضوف مف قنطرة إلى أخرى، قناطر توصؿ إلى طريؽ ضيقو 
بعضيا يقؿ عرضيا عف متريف ووبعضيا اآلخر يزيد عمى أربعة أمتار وبعضيا 
يزيد عمى ستة، حارات لشدة تبلصقيا تظف أنيا مسقوفة بسقؼ واحد. البيوت 
متشابية مجموعة غرؼ وباحة دائرية في الوسط وأشجار مثمرة قرب المدخؿ أو 
في وسط الباحة، وغالبًا ما تكوف ىذه دالية معرشة تتدلى قطوفيا كالمصابيح ... 
باب خارجي واطئ عمى شكؿ منحٍف يضطر الداخؿ إلى التواضع قبؿ العبور، تشد 

 فني.  التريينات وآيات الفف الزائريف، والتي تحوؿ البيت مف الداخؿ إلى معرض
تتحوؿ بعض ىذه الدخبلت إلى مسرح أللعابيـ البرئية، السباؽ مف أوؿ 
الحارة إلى آخرىا، لعبة "الطميمة والبنانير"  حيث يغمض أحدىـ عينيو وبعد العد 
يفتحيا ليمحؽ بمف يستطيع في حيف يعود الباقوف إلى المكاف فالذي يمسكو يخسر، 
أما المعبة الثانية فتعتمد عمى صؼ الدحاحؿ عمى األرض بأشكاؿ مختمفة عف 
طريؽ وضعيا مصفوفة عمى شكؿ خط، بما يسمى " الشكة " أو عف طريؽ رسـ 
مثمث أو ما يسمى " المور " أو عف طريؽ الحفرة وغيرىا. كاف طولو وضخامة 
جسمو يدالف عمى أنو أكبر مف سنو الحقيقي، فعندما يمعب المباطحة مع رفاقو 

الماروف إذ يعمقوف ويصفونو بأنو شاب )حراـ عميؾ يتدخؿ أصحاب الدكاكيف أو 
 رمي الصغار عمى األرض( .

 فيجيبيـ: نحف مف عمر واحد وفي الصؼ نفسو .
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في  شير رمضاف يمفوف خمؼ المسحر الذي يدور عمى حارتيـ بيتًا بيتًا 
 ينادي " يانايـ وحد الدايـ ..." 

عمى أصوات الطبؿ وقرع األبواب تمضي ساعة السحور، يذىبوف إلى مقاـ 
الشيخ ريحاف المضاء بالشموع. فيرسموف خطوطًا عمى األرض ويحجموف مف 

 مربع  إلى آخر حتى نياية المربعات الستة. 
 أمامو أمو فتعمؿ لو " عاجة " وتقوؿ لو: ىذه عروستؾ يّما !

 فيجيب: عروستي ليست عاجة !
 فتصيح فرحة: تسمـ ألمؾ. 

ىذه الذكريات. يخبرىا بأف عنده  تضمو إلى صدرىا وتقبمو، أبحرت في
اجتماعًا، كانت ىذه عبلمة استنفار، فتقوؿ ألختو، ضعي إبريؽ الشاي وركوة 

 القيوة عمى النار، قدمييما حيف طمبو ليما .
أما ىي فتخرج أماـ البيت وحولو تستطمع األمر وتظؿ قمقة حتى ينتيي 
االجتماع. وعندما عرؼ مدى قمقيا وتوترىا  فضؿ عدـ إطبلعيا، لكنيا لـ تعد 

 بحاجة، فقد عرفت أصدقاءه واحدًا واحدًا، ومف الذيف يجتمعوف. 
ـَ يغمؽ الباب ويبدأ  تساءلت، ىؿ يأتيو رجؿ غير جاد أو غير سياسي ليبًل؟ وِل
اليمس وكبلـ األسرار؟ أصدقاؤه معروفوف قدوميـ يعني بقاءىا متوترة متخفزة 

فخافت عميو، راقبتو وتسممت خمفو في طواؿ اجتماعيـ. اقترحوا تغيير المكاف 
 الميالي  تحرس مكانو الجديد عندما عرفتو. 

تذكرت األمسيات وحديثو، سجف ابنيا يجبرىا أف تظؿ متوترة دائمة التفكير. 
ظمت أشيرًا تقؼ عند الباب وتطؿ مف النافذة تترقب قدومو أو خبر يطمئنيا، 

 الدموع تنحدر مف عينييا  فتمسحيما .
قاؿ لرفاقو بوجودىا بوسعكـ اعتبارىا أمكـ، عندما ال تجدونني جربوىا، 
ستتأكدوف بأنيا ليست فقط أما لنا بؿ لكؿ مف دخؿ البيت، ولكؿ مف كتب كممة 
في تاريخ فمسطيف منذ أياـ منذ أقدـ العصور. وذات مرة سمعيا تغني لعروس في 

ت، أجابت بأف حارتيـ، ابتسـ ووقؼ ينصت، زقزؽ قمبو وظؿ ينتظرىا وعندما عاد
 صوتيا غير جميؿ .

 لوى رأسو وقاؿ: بؿ أروع صوت سمعتو أذناي !
انتشرت الدوريات في الشوارع وحوصرت مداخؿ القدس مف جياتيا الثبلث، 
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فخرجت ومعيا عبمة وضعتا قسمًا مف المناشير في عبيما والقسـ اآلخر في 
المحفظة النسائية التي تحمميا. صباحًا جاءه رفاقو وىـ يغردوف، لقد جف جنوف 

 السمطة، كيؼ وزعت ىذه البيانات، فقاؿ ليـ كممة واحدة: 
 ىذه أمي أمامكـ أسألوىا . -

كمماتيا الرائعة تنطمؽ تصؿ إلى الشمس، فترتد خجولة ألنيا غير قادرة عمى 
الوصوؿ إليو، رؤيتيا لو حدث رائع، قصيدة، أغنية سبؽ وأف غنتيا ألبي عدناف 

بيف القدس ويافا في الثبلثينات. فاطمة الشمبي سافرت معو  عندما كاف سائقًا ما
غير مرة. أحد العارفيف قاؿ بأنو عرفيا في نابمس كانت عند أجدارىا في قرية 
مسحة. نظر في المرآة، ابتسمت فدخمت قمبو، عاد إلى بيتو ميتمًا، لـ يغيب وجييا 

 عنو، كاف لحضورىا نشوة، لـ يتخمص مف قمقو إال بعد خطوبتيا وزواجيا.
بعد اعتقاؿ ابنيا فارقتيا االبتسامة، إنيا ضجرة، ميدودة، مفكرة، رأسيا 
يؤلميا، أوجاع العالـ استوطنت جسدىا، شعرت أف عمييا اقتبلع االحتبلؿ 
واجتثاث السجوف، فمذة كبدىا بيف جدرانيا الصفراء موثوؽ اليديف ومقيد القدميف. 

تسبح وترفرؼ باجنحتيا في سماء األردف تحولت األشياء ومعانييا. الحمامة التي 
 والشاـ صارت أسيرة .

ظمت عمى الرغـ مف كؿ آالميا سيدة بيت ال تخالؼ زوجيا، تتدخؿ بأدب، 
تنصت وعندما تود اإلدالء برأييا تطمب أف يسمح ليا بذلؾ. أما بالنسبة ألبنائيا 
فإنيا تعتبر تربيتيـ شيئًا خاصًا بيا لوجودىـ معيا طواؿ النيار.. المطبخ شغميا 
الدائـ، مجاؿ تحركيا، تطمؽ في البيت أنفاسيا لتحمميا النسمات وتتركيا في كؿ 
موضع. تبدأ عمميا وتنييو بعزيمة ومثابرة. لكف سجف ابنيا كسر ظيرىا، جعؿ 
روحيا تذوي، فالروح إذا يبست مانفع الجسد، شاخت أحبلميا حتى باتت ترى أف 

حبلـ المتجددة لعؿ واحدًا منيا يتحوؿ إلى حقيقة. تحقيؽ الحمـ يحتاج إلى آالؼ اال
فوضى فكرىا جعمتيا مشتتة وغير عارفة لما تريد وشاكية. رفضت أف تسجف 
أفكارىا، صرحت بيا، بماذا ستنطمؽ، الحرية، االنطبلؽ، االنفتاح، طمحت إلى 

 الوصوؿ إلى السماء السابعة، بكت، سألتو: 
 ىؿ تحب الكتاب إلى ىذه الدرجة  ... أال تريد أف تفرحني بؾ ؟ -
إف ما يشغؿ فكري أشياء أخرى، ال أفكر بفرح يخصني دوف اآلخريف،  -

اآلف الحزف لمجميع وليس الفرح، أما إف كنت تقصديف ما فيمتو فيو ما ابتعد عنو 
اآلف وفي ىذه الظروؼ فميس ميمًا زواجي، أنا ماض إلى المقاومة، العمؿ الذي 
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 اة .سأقـو بو بداية فجر وحي
ارتعشت يداىا، طيبة القمب، نظراتيا الفاحصة، وصوتيا الصافي . إنيا ذات 

 عزيمة جبارة، كانت كمما شعرت بضعفيا تقوؿ: الميـ  أليمني الصبر .
أخذت مرة تروي جزءًا مف سيرة حياتيا، تساءلت عندما وصمت في حديثيا 
إلى الفترة التي انتقموا فييا إلى منطقة الشيخ جراح :" ىؿ تعرفوف كـ قضينا مف 

 الوقت في بنائو؟ 
وكـ مف الجيد صرفنا؟ وكـ مف األمواؿ دفعنا؟ كيؼ سنبني بيتًا آخر إذا 
نسفوه؟ إنيـ  يعيدوننا إلى البدائية، في ىذه األياـ لـ يعد ىناؾ مف يسكف المغاور 

 ويتسمؽ األشجار ويعيش عمى قطؼ الثمار".
يسيؿ مف أنفو وأمكنة أخرى،  تمضي جؿ وقتيا مفكرة تتصوره يتعذب، الدـ

الكرباج ترؾ الكدمات وبقعًا زرقاء عمى جسده. سنواتيا التي مرت سريعة بدأت 
تتوقؼ، دموعيا  جرياف األردف منذ شؽ طريقو جنوبًا راكعًا مؤدبًا، مؤديًا صمواتو 
وتحياتو لميضاب واألودية  التي تجاوره. زفراتيا تميب صدره. كانت عند تفتيشيـ 
لمبيت تقؼ منتصبة، واضعة يدييا عمى  خصرىا، تاركة إياىـ يفتشوف كما 

 يحموليـ، وعندما ينتيوف وال يجدونو تخاطبيـ :
 لكـ الحبلوة ولنا الصبر والعمقـ إف وجد تموه، فأنا أبحث عنو . -

أمو بخوفيا عميو تزعجو، أوؿ مرة  ذىب إلى دمشؽ لـ تنـ طواؿ شير، حتى 
لؼ حساب، قالت بينيا وبيف نفسيا قد يكوف ذىب وصمت رسالة طمأنتيا. حسبت أ

مع سائؽ ابف حراـ، وربما أوقفوه عمى الحدود، أو منعوه مف المرور أو اعتقموه، 
كيؼ يعيش؟ كيؼ يأكؿ ويناـ؟ مف يغسؿ ويطبخ لو؟ ييزأ زوجيا مف مخاوفيا 

 ويقوؿ أنت عاطفية أكثر مف البلـز !
عرؼ ذلؾ بعد عودتو مف دمشؽ حيف سألتو ألؼ سؤاؿ، وحدثتو بحكايا 
تفيض بالحب، وبحكايا مميئة  باألسرار، ظمت تحاوره في تمؾ الميمة، جالسة، لـ 

 تضطجع أو تتمدد خوفًا مف مغالبة النعاس ليا. 
صوتو في أذنيا، إنو في الشارع، انطمؽ صراخو طالبًا مف رفاقو المحاؽ بو، 

حارات أرضيا مرصوفة أخذوا يتبعونو وىـ يتدافعوف ويتراكضوف في الحارات، 
بحجارة سوداء، وصموا إلى أحد أبواب القدس، وقؼ عمى الحجر الواقع إلى الزاوية 
اليسرى مف باب حطة. نظروا فإذا بأعمى جدار السور نافذتاف غير واسعتيف 
عمييما قضباف حديدية، مف ىذا الباب انطمقوا إلى طريؽ كميا أقواس ال ترتفع عف 
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الرأس إال قميبًل. يشعر المارة بدنوىا. ىاماتيـ قد تبلمسيا ولكنو عندما يدقؽ يجد 
ما بينو وبيف أدنى قوس نصؼ متر عمى األقؿ، قناطر مركبة ليسمؾ كؿ حجر 
اآلخر. ىذا التماسؾ لـ يؤثر بو الزمف. فإذا تداعى حجر وجب ترميمو قبؿ أف 

ربتو الزالزؿ  يؤثر عمى القنطرة، لذا فقد تمت المحافظة عمى األقواس باستثناء ما خ
ورمـ بعد انتيائيا. الترميـ يعيد الجماؿ فالجسور التي ينزمنيا التراب وفتات 

 الخشب الناعـ، مف الصعوبة االىتداء إلى مصدر القرض. 
يبدأ التفتيش عف مصدر الحركة لتجديد األخشاب المتآكمو عف طريؽ تغريغ 
جانبي الخشبة وسحبيا كما تسحب الشعرة مف العجيف، وبالطريقة ذاتيا تدخؿ 

 الخشبة الجديدة ثـ يطيف مكانيا، حتى تبدو أف األمر لـ يتغير منو شيء .
تنتشر عمى جانبي الطريؽ الضيقة نوافذ متطاولة، فوؽ األبواب أبراج تعمو 
بعض األقواس. عمى الجانبيف دور ومحبلت تجارية، تستند البيوت بعضيا إلى 

ابت البيوت وتصدعت، فأي خمؿ يعالج بعض، يقولوف إذا تيدـ بيت في الحارة ع
مف أىؿ  الحي، ىذه البيوت الحانية والمتقاربة والمتداخمة دافئة شتاء ورطبة صيفًا. 
مظممة إذا كانت الحارة مغطاة، ومع ذلؾ يتسمؿ النور مف كوى معدة ليذا الغرض 
نتيجة خبرة ودراية. أما داخؿ البيت فالغرؼ واسعة مرتفعة السقؼ. أخشابيا 
متقاربة وأحيانًا  متراصة تكاد ال نجد إال فراغًا بسيطًا، ولو حسب البناء قوتيا 

 لتبيف أنيا قادرة عمى حمؿ بناية وليس سقفًا بسيطًا فقط .
القدس ميرجاف محبة، نيروز، مواسـ احتفاالت، أعراس، مدينة مشغولة 

 بفرحيا طواؿ العاـ .
ديمة ، وأسماء أسواقيا التقى عمر باألجانب وشرح لبعضيـ حدود القدس الق

وحاراتيا القديمة، دليـ عمى األسواؽ المكشوفة والمغطاة واألعمدة األثرية والحجارة 
 المبنية منيا البيوت والمستخدمة لرصؼ الشوارع. 

التقى بوفد سياحي مؤلؼ مف جوليا الشقراء وزميمتيا  سكادا وجاف، جاؤوا مف 
مدينة الضباب، نزلوا في فندؽ واحد وتعارفوا. سار معيـ إلى باب العمود حيث 
كانت تخرج القوافؿ مف ىناؾ إلى دمشؽ، ىذا الباب الذي تعموه استدارة بيف 
برجيف، دخموا عبر أبوابو التي تقع في نيايتيا كنيسة القيامة، وصموا ساحتيا 
والتقطوا الصور بيف بقايا األعمدة التي تحمؿ أروقة المساكف والقاعات المخصصة 

جاج والصيانة. تأمموا الكنيسة ومنيا تابعوا سيرىـ باتجاه واجية فييا لراحة الح
باباف وعمى جانبييا أعمدة تنتيي بأقواس مدببة ونوافذ مغمقة يعموىا برج األجراس 

 القوطي. تعالت أصواتيـ مثموا إشارة الصميب ثـ ساروا إلى مصمى األرمف. 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 267 - 

جذب جاف جوليا وىمس في أذنيا، فردت بالنفي وعمت ضحكتيا. تركتو 
 واقتربت مف عمر وقالت :

ذا مررنا بمكاف أثري  ىاـ دلنا عميو.  -  اشرح لنا ماتراه مناسبًا، وا 
 ابتسـ بود وأجاب:

 طمبؾ يعني أف نتوقؼ في كؿ مكاف، ألننا وسط مدينة أثرية بكامميا .  -
قبؿ أف يتابعا نظرت إلى عينيو، أخرجت ورقة مف محفظتيا وسجمت عنوانيا 

لفندؽ، وطمبت  حضوره مساء، ىز رأسو فغنت ليا األطيار وباف الفرح في في ا
 عينييا.

وصموا إلى  كنيسة الرـو األثوذكس، ومنيا اتجيوا شرقًا، ىبطوا درجات 
أوصمتيـ إلى كنيسة القديسة ىيبلنة. تابعوا سيرىـ شرقًا وصاروا قريبيف مف بقالية 
أبي  عزيز الذي رد عمى التحية ودعاىـ لبلستراحة. أماـ الدكاف مرتفع بسيط 

 وكرسيا قش جمسوا يرتاحوف، سأؿ أبو عزيز :
 مف ىؤالء يا عمر ... إنجميز إنتبو يا ولدي معظميـ جواسيس ! -
 شكرًا . -

مف ىناؾ استأجروا سيارة ولفوا عمى باقي األبواب، باب الساىرة، باب 
اربة والنبي داوود ومف األسباط، الحائط الشرقي لمسور ومنو جنوبًا إلى بابي المغ

ىناؾ إلى بيتو في الشيخ جراح. استقبمت أـ عدناف الضيوؼ كعادتيا. قبمت 
 الفتاتيف وجاءت بشرشؼ لتضعو عمى ساقييا، وىي تردد:

الفتاة التي تدخؿ بيتنا تصير ابنتنا وتكتسب حمايتنا وىي بالتالي عرضنا،  -
 المحافظة عمييا جزء مف إنسانيتنا. 

  -الفصؿ التاسع عشر -
نفحة األكثر قسوة موقعًا وحياة، إذا قورنت بغيرىا مف السجوف، موقعيا وسط 
النقب أعطاىا القفر، الشيء حي سوى الصراصير  وبعض أنواع الفراش 
الصحراوي والعقارب واألفاعي. الطبيعة جينـ موقدة صيفًا، أما شتاء فالرياح تعوي 

ا تخرج مف األرض بعض األشواؾ وتنبح كالكبلب الشاردة دوف قطرة مطر، وعندم
والزىور البرية بفعؿ رطوبة الشتاء وىروب بعض السحب وانتحارىا، تيب الرماؿ 
لتمحو أي وجود لمحياة. إف اختيار السجف ىناؾ عقوبة لمف يكف فيو إف كاف 
سجانًا أو سجينًا. تذكر يـو رحؿ وكيؼ استقبميـ طاقـ السجف، أصابو صداع، 
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 أغمض عينيو وأسند رأسو إلى الحائط، نظر إلى رفاقو وقاؿ: 
 لف أخرج دعوني خدمة ..... -

استمقى في الغرفة، بدأ فكره يمؼ بدائرة قطرىا خط االستواء، أراد أف يخمد ولو 
لدقائؽ إلى ذاتو. أف يطمؽ العناف لخيالو ويستحضر عشرات الصور أمامو. عندما 

ة الطيبة، ذات الوجو الدقيؽ تصؿ أوؿ صورة تتالى الباقيات، كانت أـ الياس المرأ
 والقواـ اليزيؿ، أوؿ صورة في ألبـو رأسو، امرأة تخاؼ عميو، ناداىا يّما.

 فردت عميو: نعـ يا بني .
تيرع إلى الباب، تفتحو عند سماعيا لنقرتو. حتى عندما يحاوؿ مداعبتيا  

بتغيير طرقتو، تصيخ السمع فتتأكد أنو ىو ويريد أف يتبلعب بأعصابيا. تضحؾ 
 !  وىي تفتح الباب، عرفتؾ يا عمر

 سألتو: لماذا يخفي رنة طرقتو ؟
 ابتسـ ولـ يجب .

 طرقتؾ دخمت أوردتي وصارت جزءًا مف كياني . -
أحيانًا تشـ زىر الميموف بعدىا ُيقرع الباب، أىي تييؤات؟ أـ ماذا؟ لو كانت 

مرة فتحت  تييؤات لما حدثت مرات عدة، وفي كؿ مرة تكتشؼ أنو أبو عباية. غير
 الباب لحظة  وصولو، سأليا: كيؼ عرفت؟

تجيب بفرح إنيا مشيتو المعروفة لدييا. تنفث دخاف سيجارتيا فيرسـ أشكااًل 
وخياالت، تتأمميا وترى فييا أبا الياس رحمو اهلل والياس الذي يدرس في الخارج. 
فكرت أف  تعمؿ بنصائح عدو الدخاف، أف تترؾ السيجارة وتيجرىا دفعة واحدة، 
لكف نفسيا لـ تطاوعيا، تعف المفافة عمى باليا، فتراىا أحمى مف العسؿ، ترى كؿ 
دنياىا وحاضرىا داخميا، فتشدىا مف العمبة إلى فميا، تشعميا واحدة مف األخرى، 

 أشبو بدخاف قطار تعب. َتُعُب منيا فتمؤل صدرىا بالسحب الضبابية. 
 البد منو والذي صار جزءًا مني.تنظر إليو تبتسـ ثـ تعمؽ: إنو المرض الذي 

السيجارة بيف أصابعيا مغردة موحية بصور الماضي، تتأمميا وتبطئ في 
تدخينيا، تشعر أنيا امتمكت العالـ. ظؿ التبغ نقطة خبلؼ بينيا وبينو، لكنيا لـ 
تعد تأبو. قالت لو: أعرؼ ما تقولو، التدخيف مضر يؤدي إلى السرطاف وغيره، 

 لكنني غير قادر عمى تركو، اعذرني يا بني. 
ظيرًا أحضرت كمية مف السمؾ وبعض الحمويات، نظرت إليو وقالت: اليـو 
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 ستأكؿ الصيادية مف يدّي .
 مف يد ال نعدميا، لماذا كؿ ذلؾ يّما ؟! -
اسكت يكفي غيابؾ عف البيت الميمة الماضية، لقد ذىب نصؼ عمري،  -

ممنوع مف عمؿ أي شيء. اذىب أنت اليـو ممنوع مف الخروج، وممنوع مف الرد، 
 واستمِؽ عمى سريرؾ .

 كفى أوامر لقد صرت كالرؤساء المحترميف . -
بؿ أكثر منيـ تشددًا، أنت لو تعرؼ ما حؿ بي تعذرني، اليـو عيد  -

 واألطفاؿ الذيف مثمؾ عمييـ  طاعة أمياتيـ .
 متى أصير شابًا ؟ -
ستظؿ طفبًل أخاؼ عميؾ مف شر أوالد الحراـ ومف ظبلـ الميؿ، ولف تكبر  -

 أبدًا، صدقني أراؾ كأنؾ ابف عشر سنوات. 
أسرعت ونظفت السمؾ  وتبمتو ثـ وضعتو في " الطابوف"، أشارت عميو أف 
يذىب ويأخذ بيده أي كتاب وينتظر حتى تناديو، وكما يفعؿ الولد المطيع ابتسـ ثـ 

 إثر صفحة.انسحب، تناوؿ أحد كتب ساطع الحصري و أخذ يمتيـ أوراقو صفحة 
وضع يده عمى جبينو تناوؿ حبة أسبريف، جاءتو  عبمة تمتقط أنفاسيا، وجييا 
ورؽ ىارب مف حرارة الجو إلى حضف تشريف ذي األنفاس الرطبة، تأممتو ثـ 

 أخبرتو ما حصؿ في بيتو قبؿ ساعتيف. 
" جاؤوا بسيارتيف وأخذوا أخاؾ عميًا رىينة، ولف يفرجوا عنو إال بعد القبض 
عميؾ أو تسميـ  نفسؾ، األفضؿ أف تتوارى عف األنظار، وجيوا إنذارًا بإخبلء 
المنزؿ لنسفو خبلؿ أربع وعشريف ساعة، وليذا أخذوا قياساتو. حضر ضابطاف 

 مف سبلح اليندسة في سيارة عسكرية، دار حولو  ثـ قررا حفر حفرتيف" .
 رفض أبو عدناف إخبلءه والخروج. قاؿ: 

عاقبوف أسرة مف أجؿ واحد، ماذا نفعؿ ونحف ال نعمـ لييبط البيت عمّي، ت -
 عنو شيئًا ؟

أنتـ لديكـ المخابرات، فإذا كنتـ غير قادريف عمى اإلمساؾ بو، فبل تنتقموا 
 ليذا السبب .

 أجاب الضابط .
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نحف نعرؼ أيف يختفي ...سنحضره خبلؿ ثبلثة أياـ، األفضؿ أف يسمـ  -
 نفسو. 

اجتمع الجيراف استقموا سيارتي أجرة وذىبوا إلى الحاكـ العسكري ليبمغوه 
بالعدوؿ عف نسؼ البيت ألف عمر متواٍر عف األنظار، وال أحد يعرؼ عنو شيئًا 

 منذ تموز الماضي. 
وقفت أمامو، عيناىا تنذراف بمطر كالغيـو اآلتية مف الغرب التي ُيسمع 

 كثيفة ؟ ىديرىا، الوريقات ارتجفت وىي تستقبؿ أولى حباتو، اقتربا مف شجرة
 إنو المطر ىيا إلى بيتنا حتى يفرجيا اهلل . -
ذا عاند! -  وا 

نظرت  إليو وفي عينيا آلؽ يغسمو الندى. كميا ترقب وىي تتأمؿ مبلمو 
وَسْورَة الغضب المرتسمة عمى وجيو، رفعت ياقة معطفيا ومسحت شعرىا، تأمؿ 

 ثغرىا وجسدىا المكتنز في حيف ازداد انيمار المطر، فالتصؽ بيا وقاؿ :
 رأيت مف أكثر جنونًا منا ؟ -
الجنوف ىو أنت. في ظؿ الخوؼ المسيطر لف نستطيع اتخاذ موقؼ  -

 صائب. 
حدؽ إلى عينييا فوجد فييما األلفة والحب، تعابير وجييا الودودة فييا الكثير 
مف الحيرة والتمرد، اتكػأت عمى جذع الشجرة ناظرة إليو، راعيا ما شاىدتو مف 

، فاستسممت لقبمة. شمح كنزتو وعصرىا ثـ أعادىا عمى جسده، شعر سكوف ودؼء
 بقشعريرة، فاقترحت أف تخمع معطفيا، رفض وقاؿ: 

أيتيا المجنونة أنت تعرفيف  بأنني رياضي وعندي القدرة عمى السير  -
 بمبلبسي الداخمية، لكف ما يمنعني مف الجري وجودؾ وخجمي .

 ماشاء اهلل صرت تعرؼ الخجؿ ىيا واحد .... اثناف ... ثبلثة . -
عّدت ثـ بدأا بالجري، بينما المطر يحوؿ األرض إلى برؾ صغيرة تاركًا 
أخاديد وأثبلمًا متطاولة وصبل إلى شارع فرعي  ومف ىناؾ استأجرت سيارة إلى 
بيتيا، فكر بالحرب التي بدأت وانتيت في أياـ أشبو بكابوس استمر حتى في 

 اليقظة .
إذالؿ لشعوبنا، التي تدفع دـ قمبيا وُيقتؿ أبناؤىا، ىذه  " الحرب النظامية

المعينة ينتصر فييا عدونا والميزـو يحوؿ مابقي مف أنوثتو إلى فحولة باتجاه 
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الداخؿ، فيتمرد العدو ويصؿ رأسو قبة السماء يطؿ مف عؿ راكبًا طائرًا أسود الموف 
 يفعؿ األعاجيب ".

قاؿ ذلؾ في نفسو ومنظر الجنود اإلسرائيمييف أمامو بكامؿ عدتيـ. جاؤوا قبؿ 
عاـ اثنيف وثمانيف فيما سموه " مناورة مسح الخوؼ " مع كؿ جماعة ضابط يشرح 

 عف السجف والخوؼ القابع في صدور السجناء، قاؿ: 
ىؤالء جاؤوا يقاتموننا وعندما اصطدموا مع أوؿ دورية ارتبكوا، لـ يستطيعوا  -

بينما جندينا يعطيو األوامر باالستسبلـ. اترؾ  استخداـ سبلحيـ الذي صار عبئًا،
سبلحؾ وضعو بيف رجميؾ، قؼ وارفع يديؾ. يفعؿ المياجموف ما أمروىـ، يتعاظـ 
خوفيـ، تأمموىـ جيدًا، تبدو أشكاليـ وقاماتيـ كالرجاؿ، لكنيـ مف الداخؿ جبناء 

 وستروف ذلؾ بأنفسكـ في لبناف .
 سمع كؿ كممة قيمت وظؿ صامتًا حتى أنيى حديثو، عندىا قاؿ :

أييا الجنود إننا إذا قبضنا عمى سبلحنا ال ندعو حتى نقتؿ عدونا أو يقتمنا،  -
الخوؼ يبتعد حيف يرانا، إياكـ والمخاطرة، ستجدونيـ أمامكـ، الموت ينتظركـ، 

 فكروا وارفضوا أوامر قيادتكـ بغزو لبناف. 
 ىيا إلى المنفردة أييا الكمب .

ؼ منزعجًا. جاء ثبلثة وجروه، قادوا عمر خارج الغرفة قاؿ عمراـ ذلؾ وانصر 
ودفعوه إلى الزنزانة واغمقوا عميو بابيا. نفخة دائمًا تصمح لمتجارب، فبعد إضراب 
الثماني، قررت إدارة السجوف بالتعاوف مع وزارة المعارؼ إرساؿ أطفاؿ مف المرحمة 
اإلبتدائية ليروا " المخربيف " بأـ عينيـ ليشكموا فكرة عنيـ ولييرب الخوؼ مف 
أفئدتيـ، لتتكوف لدييـ كراىية لمعرب والسجناء، كراىية يتجرعونيا  كما يشربوف 
الماء ويتنفسوف اليواء، وليطمعوا عمى قدرة األمف في إذال ليـ وعقابيـ وحماية 

 دولتيـ. 
الوقت ضحوة حيف فتحت األبواب عمى غير عادتيا، فاندفعت أفواج األطفاؿ 

ـ يمشوف في الممرات وينظروف إلى الغرؼ ثـ يرتدوف إلى الخمؼ، ومعيـ معممتي
طاقـ السجف بكاممو يرافقيـ إضافة  إلى خمس معممات ومدير المعارؼ في تؿ 
أبيب. األطفاؿ ال يتجاوزف العشر سنوات، ينظروف إلى الغرؼ بفزع ويتراجعوف، 

 بعضيـ يبتعد كثيرًا عف الباب، بينما إحدى المعممات تشرح عف السجناء .
 استاء الشيخ عباس مف ضحؾ األطفاؿ فعمؽ:

 ىؤالء جاؤوا لمضحؾ منا ... مف األفضؿ أف نتجاىميـ . -
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 أجاب حساف :
 وحد ربؾ يا رجؿ إف قمبي يشعر بالفرح لرؤيتيـ، أليس لؾ أخوة صغار؟ -
 أخرس، إياؾ تشبيو إخواتي بيـ . -

طفاؿ الذي اقترب ومد احتدـ النقاش، وكاد الشيخ عباس أف ينتقـ  مف أحد األ
 يده إلى لحيتو. ابتسـ عمر لمطفؿ الصغير وقاؿ موجيًا كبلمو لرفاقو: 

 ال يا شيخنا الطفؿ ببل جنسية، عمينا أف نكسب وده وصداقتو . -
ماذا تقوؿ يا رفيؽ، ىؤالء يتشربوف الحقد والكراىية ضدنا،، وبربوف  -

 عمييما. 
 ىيا نشعرىـ بأنيـ بيف أىميـ وال نزج ببراءتيـ في صراعنا مع عدونا. -

كانت ىذه اإلشارة كافية لينطمؽ السجناء عمى سجيتيـ، يرحبوف باألطفاؿ 
ويبلعبونيـ وكأنيـ أوالدىـ، عمموا حمقة مفتوحة وأخذوا يغنوف، كانت األغنية 

وأغاف أخرى    Happy birth to youاألولى " سنة حموة " وأغنية أجنبية مشيورة 
 نكميزية، ركض األطفاؿ جية الغناء، شاركوا وأخذوا يرددوف. عبرية  وعربية وا  

دخموا الحمقة واختمطوا بالسجناء، غنوا ورقصوا وأكموا مف الفواكو الموجودة مف 
 بقايا زيارات سابقة آخرىا قبؿ يوميف .

خرج الجميع إلى الباحة عمموا دائرة كبيرة، دبكوا وغنوا ورقصوا، فانطمقت 
ضجة الشيخ عباس بالموشحات واألغاني الدينية، طار عقؿ المعممات، اقترح 

 عمراـ أف ينيي كؿ شيء بأمر منو، رفضت المعممة وقالت: 
ماذا يقوؿ األطفاؿ، ىؿ نسيت أننا نعمميـ الديمقراطية وحرية الرأي،  -

ميمتنا بعد الزيارة صعبة.. انسحب عمراـ تاركًا بقية السجانيف، غير قادر عمى 
ادؿ السجناء واألطفاؿ اليدايا وعادوا وىـ يحمموف ذكريات متابعة ما حصؿ ، تب

 جميمة. غير ناسيف ما قالو عمر حيف وجو لو أحد األطفاؿ السؤاؿ التالي :
 لـ أنتـ سجناء؟ -
 ألف لنا أخوة بعمركـ نريد ليـ حياة جميمة . -
 أنتـ مجرموف ومخربوف، ىكذا عممونا . -
نحف أصدقاء أييا األطفاؿ، اقتربوا أكثر، ارفعوا أيدكـ واىتفوا، لتحيا  -

 الصداقة  والمحبة ويسقط السجف.
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بعد أسبوع بعث األطفاؿ رسائؿ وىدايا صادرتيا اإلدارة وأتمفتيا ثـ اتصمت 
مع إدارة السجوف لمعالجة نتائج زيارة الصغار وعدـ تكرارىا. حاولت إلغاء زيارة 

مى تنفيذ االتفاؽ، بحجة مقررة لمشبيبة لسجف نفحة، لكف وزارة المعارؼ أصرت ع
أف الشبيبة واعية، فإذا استطاعوا الضحؾ عمى الصغار وبأغنيتيف أو أكثر فيـ 

 غير قادريف عمى ذلؾ .
فتحت األبواب، فتياف وفتيات جالوا في الغرؼ، أعمارىـ ال تتجاوز الخامسة 
عشرة، اشترطت إدارة السجف أف تكوف الزيارة سريعة بحيث ال يتاح ليـ االختبلط 
بالسجناء، دخمت اثنتاف وقفتا تنظراف والخوؼ زرع لمستو الذاوية عمى خدييما، 
واحدة حنطية واألخرى شقراء، اقتربتا مف حساف الذي راقب دخوليما. الحنطية 

 ذات جسـ رياضي. سأليا :
 ىؿ تحبيف الرياضة ؟ -
 الرياضة حياتي ووجودي . -
 أتفكريف أف تصيري العبة جنباز؟  -
 ز بالذات ؟لـ الجنبا -
 جسدؾ رياضي التكويف كناديا كومنشي!  -

 حدقت بو وابتسمت ، انتابيا فرح غامر، قالت لرفيقتيا بافتخار: " أرأيت !" 
 ثـ صاغت سؤاليا بتعجب :

 سنوات وأنت في السجف وليس عندؾ تمفزيوف؟ كيؼ تعرفيا ؟ -
أتابع ذلؾ مف خبلؿ الصحافة، نحف نقرأ في اليـو ما ال يقؿ عف ثماني  -

 ساعات. 
 عرفيا بأفراد الغرفة، ابتسمت بينما الشقراء تشدىا وىي تعاند وتناقش، قالت: 

 أنا شوشانا مف " ال تفيا " ورفيقتي ييوديت مف مدينة " بريمف " بألمانيا ؟ -
قعدتا عمى األرض، عّرفيما عمر القاسـ وعدد األلعاب التي يجيدىا، رفع 

أللعاب الرياضية كافة مف كرة القدـ إلى السمة األثقاؿ والمبلكمة وتدريب عمى ا
واليد والطاولة.. استغربت شوشانا فسألتو كيؼ يوفؽ بيف السجف والرياضة، أما 
ييوديت فقد استغربت أف يكوف في نفحة العب رياضي، ألنيا كما لقنوىا أف 
السجف لممجرميف والمخربيف الذيف ال يعرفوف اإلنسانية. عند ىذا الحد تجرأ 
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 وسأليف، ماذا لو أحبت إحداكف شخصًا واكتشفت أنو عربي، ىؿ تستمر في حبيا؟
 أجابت شوشانا: الحب ال يعرؼ الجنسية وال الديانة. 

 أما ييوديت فقد احتجت عمى كبلـ رفيقتيا فأجابت بالنفي واالستحالة. 
 ألسنا نممؾ عواطؼ متشابية ؟! -
ارسة فأنا تعممت الخوؼ مف القضية ليست بالبساطة أو باإلقناع، إنيا المم -

األجانب " ىاغوييـ " فإذا دخؿ أحدىـ بيتنا، الـز نغسؿ الباب سبع مرات حتى 
 ينظؼ البيت، فكيؼ سأدخؿ غير ييودي إلى قمبي ؟! 

اعتذرت شوشانا عف كبلـ رفيقتيا البعيد عف الحياة اإلنسانية ،ثـ خرجف 
مسرورات بعد أف أخذ عمر عنواف مدرستيف. تقدـ إلياىو وأخذ الورقة التي كتب 
عمييا العنواف ولطمو عمى وجيو ميددًا " كيؼ تتجرأ وتطمب عنواف فتاة إسرائيمية 

 أييا المخرب !"
لـ يجب بؿ لممـ بطانياتو ليعيش في المنفردة ثبلثة أياـ. سمع ىديؿ حماـ، 

ىا نظر إلى الطاقة فإذا زوج الحماـ اليزاز، تناوؿ الرسالة الموضوعة في رجمو، قرأ
بسرعة، إنيا مف سميـ الدوري، يصؼ فييا وضع السجناء في بئر السبع، ويذكر 
بأف أـ عدناف جاءت لتزوره فوجدت بعد انتياء الزيارة أنو منقوؿ، وزعت اليدية 

 ونالو منيا فطيرة. 
تناوؿ القمـ وكتب رسالة شرح فييا الزيارات المتكررة إلى السجف بعد 
اإلضراب، بداية مف زيارة الصحافييف ثـ تبلميذ المرحمة االبتدئية والشبيبة، ربط 

 الرسالة بعد أف طمب أف يرد عمييا بسرعة. 
 مازاؿ يذكر آخر كمماتو " خذ زوج اليزاز  واتركو بعد وصولؾ" .

لـ يكف في قدرتو فعؿ ذلؾ فاجراءات التفتيش ومنع اصطحاب الطيور 
السيارة الزنزانة، ظؿ  حالت، لكف الفرصة  عادت حيف دخؿ زوج الحماـ مف طاقة

داخميا وعندما تضايؽ غادرىا يرفرؼ فوقيا حتى سجف نفحة، ولـ يغادر السجف 
 إال عندما وضع في رجميو رسالة. 

رحمة المحبة لـ تتعب الحمامتيف بؿ أعطتيما رشاقة، ولـ ينكشؼ سرىما 
طواؿ المدة التي قضاىا في نفحة عمى الرغـ مف محاربة إدارة السجف ألي عبلقة 

 مع الحيوانات، ومنيا بعض الحوادث الطريفة .
ذات يـو ىربت أرنبة مف جنة عدف، اختارت الباب الخمفي الذي يطؿ عميو 
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بعض الغرؼ، حفرت حجرًا جانبو و أخذت تقفز مبتعدة، نطت عبر الطاقة 
ودخمت الغرفة، كاف حدثًا غريبًا، اجتمعوا حوليا لمسوىا بأيدييـ دلموىا وخاطبوىا، 

يـ ساعات وىـ يطعنونيا  صاروا يرمونو إلييا عبر الطاقة، أخذت يومًا ظمت مع
بعد يـو تجد أف الحياة مع السجناء مسمية، بدأت تمضي وقتيا مع السجناء مف 
سجيف إلى آخر حتى أف عباسًا ألؼ عمييا قصيدة شعبية وبثيا أشجانو وحدثيا 
عف غرامياتو وذكر فواحة بالخير. كؿ واحد الطفيا وحدثيا فصارت عزيزة عمييـ 
واعتبروىا صمتيـ بالحياة، وظؿ األمر كذلؾ حتى ولدت وتزايد عدد األرانب. عمـ 
عادتيا إلى جنة عدف. األرنبة أحست بالخطر  عمراـ فأصدر أمره بالقبض عمييا وا 
فأختبأت، بحث عنيا إلياىو وجدوكرىا، لكنو لـ يستطيع إعادتيا ال ىي وال 

. استمرت عممية الصراع أسبواعًا أدت إلى ىربيا صغارىا فأحضر قططًا سمينة
بعد اصابتيا بجروح، إذ كسرت رجميا وعورت عينياوشقت أذنيا، أما األرنب 
الصغيرة فقد التيمتيا القطط، وعندما ظف السجناء أف مدير السجف قد انتصر، 

 أطمت برأسيا عبر الطاقة ومعيا أرنب فتي، قفزت إلى الغرفة وقفز ىو خمفيا. 
بعد أف أنيى عمر حديثو عف زوج الحماـ اليزاز وأخبار بئر السبع ذاؾ 
السجف الذي يقع عمى الحدود الشمالية لمنقب والمفتوح عمى المدف الفمسطينة وعمى 
تماس بالحياة المعيشة وعف سميـ الدوري حاضر البديية " المزىراني " الذي مازاؿ 

 يذكر كمماتو يـو خاطبو قائبًل: 
يا القاسـ، صدقني بأنني مسرور ألنني سجيف معؾ، أنت إنؾ الفرح أي -

مثقؼ ورياضي وصاحب تعامؿ جيد، إف لمسجف طعمًا حموًا، ومف يعرفؾ يعش 
 وكأنو مع أىمو. 

سميـ مف ال يعرفو يحكـ عميو بأنو لـ يحزف في حياتو مرة واحدة، يتمزؽ وال 
يظير عمى وجيو إال المرح، قبض عميو وىو سائر بمظاىرة، اشترؾ بيا وىو ال 
ينتسب لتنظيـ، عندما سألوه عف تنظيمو أجاب بكممة " الوطف " بعث إلى خطيبتو 

 يدعوىا أف تتزوج وال تنتظره. أجابتو:
ىذا كبلـ شخص غير محب، أخبرني، أكره اإلشفاؽ فإف كنت كذلؾ فدع  -

 األمر لي فأنا قوية بما فيو الكفاية .
 بكى دوف أف يشعر أحد بدموعو. 

ؿ ال يتكرر يروض الطيور، إذا أشار لعصفور نزؿ حيث يأمره. في إنو مثا
البركس تحدثوا بأمور كثيرة، البارحة ناقشوا نشأة القصة القصيرة وعبلقتيا بسقوط 
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االقطاع ومجيء البرجوازية واالنقبلب الصناعي، وذكروا أمور لـ يفيميا  الجميع 
حوؿ الفكرة والمغة والبيئة والمحظات العابرة، وذكروا أسماء مثؿ إذا إدغار آالف بو 

 وموبساف، وقبميا تحدثوا حوؿ السياسة والصراع الطبقي ووحدة األضداد
والجدلية والنقد والديمقراطية.. كما شرح كيؼ عاش حياتو وراء العصافير  

والفخاخ و " النقيفات "، يركض ويصفر ليدفع بالطائر إلى حتفو، إذ عندما ينقر 
 إلى األعمى، يعدوا ليمسكو. الدودة يرتفع التراب 

مازالت ذكريات" البركسات " وسقوفيا المقوسة والغرؼ التي ىي أشبو بمياجع 
والساحة الكبيرة التي تتسع لمسجناء وقت الفورة. ثبلثة أشير قضاىا مع سميـ الذي 
أمف اتصاالتو مع داخؿ الغرؼ ومع خارج السجف، يبدو كبلعب سيرؾ وىو يغازؿ 
الطيور، يدخؿ العصفور مف الطاقة يطيره ويداعبو بحركاتو البيموانية أو حسب 
صفراتو التي يصدرىا ويتفنف بتمحينيا، فمرة يطير عمى شكؿ منحٍف ومرات عمى 
شكؿ متعرج، أما عندما يصدر صفرة طويمة أو حزينة فإنيا نذير بالخطر، يسمؾ 

 العصفور أقرب الطريؽ إلى الخارج مصفقًا بجناحيو. 
لسجف فقامت بتفتيش الغرفة غير مرة، وفي كؿ تفتيش يفمت عممت إدارة ا

العصفور. عيف مردخاي حارسًا أمره بقتؿ العصافير التي تقترب مف النوافذ. أغمقوا 
الطاقة ووضعوا سميمًا في المنفردة ستة أياـ أمضاىا العصفور متنقبًل  ما بيف 
الغرفة والزنزانة رغـ الرصاص المنيمر باتجاىو، وعندما أعادوه إلى البركس جاء 
العصفورمع سرب مف جماعتو. صـ الرصاص اآلذاف وىو يسقط الطيور التي 
اقتربت مف الطاقة. حزف لمنظر الطيور المذبوحة. تأكد الحراس مف قتميا، لـ يعد 
عصفوره ولـ ييوف عميو األمر إال زوج الحماـ اليزاز الذي جاء مع جوقة 

اليزاز وأخذ يحرؾ ذيمو وأرجمو وييز جسده العصافير، فتح جزءًا مف الطاقة دخؿ 
يمشي رافعًا رأسو وعنقو بكبرياء، طار حزف سميـ  عرؼ أىميتو فأبقاه. باضت 
األنثى داخؿ عمبة ورقدت، بينما اليزاز يقـو بحركات تدؿ عمى فحولتو وال يتخمى 
عف ذلؾ إال ساعة تغادر عشيا، عندىا يتمثؿ دورىا بكؿ وداعة راقدًا عمى البيض 

. 
ذّكرت ىذه الحوادث حساف وعمر بحادثة القطة في سجف عسقبلف التي أدت 
إلى استنفار داـ يوميف، أفرغت الغرؼ، ودخمت إدارة السجف ممثمة بتريدانوا 
وزيتوف وعمانوئيؿ ويودا بحثًا عف قطة دخمت إحدى الغرؼ حسب تقرير الشاويش 

ف الصباح وحتى الميؿ المناوب، سألوا عنيا فاستغرب السجناء ذلؾ، أخرجوىـ م
 بحثًا عنيا، لـ يعثروا عمى أثر ليا. قاؿ أبو عروبة:
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ـَ ذلؾ؟  - ياحيؼ عمى الرجاؿ تبحثوف يومًا كامبًل عف قطة وال تجدونيا، ِل
 ىؿ ىي فدائية أـ أنيا مكمفة بميمة محددة ؟

 اخرس أييا الكردي القذر، لو كاف فيؾ خير ما تركت العراؽ.  -
استخدمت القطة الحيمة أثناء تنقميا، إذ عرفت بغريزتيا عدوىا مف صديقيا. 
مف الغرفة إلى البوابة الخارجية خمسة أبواب، فإذا مرت بسبلـ فإف الباب الخارجي 
ال تستطيع اجتيازه إال قفزًا ولحظة فتح الطاقة ،حذرة جدًا عندما تمر جانب شخص 

 يرتدي الزي العسكري، فإنيا تحاوؿ االختباء. 
حائط حتى يمر أو تنط خائفة، ظمت عمى تمؾ الحالة حتى تقؼ جانب ال

ولدت فانفضح أمرىا. أبعدت ىي وصغارىا، لكنيا ظمت تتردد حتى أطمقوا عمييا 
 الرصاص. 

مساًء أصدر أحد السجناء مواء، تركوا المياجع وتوجيوا إلى الباحة بحثًا 
 عنيا لـ يجدوىا. قرر حيوت أف يناموا في الساحة أو يسمموا القطة .

كاف القرار مضحكًا، ما كاف  منيـ إال المواء المتواصؿ، وىذا أدى إلى 
 احتجاز عشرة في  الزنازيف. 

 -الفصؿ العشروف  -
 حيف وضع رأسو عمى الوسادة لؼ دورات عدة وأخذت الوساوس تغزو فؤاده، 
الذكريات تتوطف يعيش عمى ذكرى السجناء يذكرىـ واحدًا واحدًا، تمقى رسائؿ 

 ف وفادي، والشيخ عباس وسميـ الدوري وعايد وخالد بزاوي. مف حسا
 طمبو شاؤؿ ليفي مدير مصمحة السجوف، قاؿ بتشؼ: 

أرأيت ما فعمو " المخربوف " طمبوا مئات األسرى في عممية تبادؿ الشير   -
الخامس عاـ خمسة وثمانيف، قرأت الموائح، سألت وبحثت عف اسمؾ، أيعقؿ أاّل 

فجاءني الجواب فعموىا عف سابؽ إصرار، وأبمغوني بتفاصيؿ أضفتيا إلى   يدرجوه 
 ! ممفؾ، مسكيف أتكوف نيايتؾ بعد كؿ النضاؿ مأساوية إلى ىذه الدرجة؟

 صمت لحظة وأجاب: 
لمقيادة تقديراتيا، وال تظف بأنني غير مسرور، إذا كنت أفرح لحرية مواطف  -

أو رفيؽ إطبلؽ سراحو جزء مف  مف أفريقيا أو أمريكا البلتينية، فكيؼ ال أفرح ألخ
 حريتي، أنا فرح لذلؾ وفي منتيى السعادة  وسأظؿ عمى قموبكـ كالجمر. 
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 نظر بامتعاض وتمتـ: ستظؿ الجمر الذي ندوسو متى شئنا .
لـ ينـ أبو عباية في تمؾ الميمة، سألوه، ماذا أييا الرفيؽ ..... غير معقوؿ 

 .... أي قيادة ال يمكف أف تستثنيؾ ؟!
" ماذا لو فعموىا، كنت أمثؿ تيار التجديد، دخمت العممية وكميـ قالوا سنتابع، 
بعد عاميف تحولت الساحة األردنية إلى دماء تنز مف جسد الفمسطيني واألردني، 
اختاروا أضعؼ الساحات العربية المواجية لمعدو  وقالوا ىيا إلى لبناف  ووصؿ 

بًل حتى ال أحقؽ حمميـ، اإلبر تخز إلى بيروت. راىنوا عمى انيياري، تماسكت قمي
قمبي. أشعر بدقاتو مف فوؽ القميص، راقبت الموقؼ لحظة بمحظة سمعت عف 
ترحيؿ آخر عسكري. تحولت نفحة إلى جدار المبكى، قمت في نفسي لنقرأ الفاتحة، 

 لنعد أنفسنا إلى مرحمة جديدة، لكف متى تبدأ وأيف ...."
 قاؿ حساف: واأسفاه !

وقاؿ الشيخ عباس: ىؤالء التفتوا إلى أنفسيـ، جمعوا ثروة وامتمكوا السبلح 
 لمدفاع عف امتيازاتيـ .

لـ يقؿ عمر شيئًا، قمبو يعتصر، الدماء التي يضخيا سوداء حارة وعكرة كجو 
نفحة في تمؾ األياـ، مرض وفقد الشيية لمطعاـ، تغير نظامو اليومي فمـ يعد 

األخبار، النشرات تأتيو طازجة عبر  يمارس الرياضة، فقط قراءة الصحؼ وتحميؿ
مكبر الصوت كؿ ساعة، الجسد الذي لـ تحطمو السنوات بدأ يتحمؿ، تساءؿ: ما 
العمؿ! وقفت أمامو شامخة وقالت: " مالعمؿ! " وعندما لـ تجد جوابًا تابعت 
حديثيا... وصاؿ وجو مبلئكي يشع نورًا وفـ ابتسامتو قرنفمة حمراء اكتوت مف 

 العشؽ، وقمبيا غاية ورود " عمى اإلنساف أف يعيش كاآلخريف "
أغرو رقت عيناىا بالدموع وىو يتحدث عف الوطف والحياة والتضحية، مسح 
دموعيا، نظرت إليو وقالت: أنت ظالـ وقاس يا عمر، األسرة أواًل وىي عماد 
الوطف، العدو يقاوميا، يحاوؿ إبادتيا، ستندـ ذات يـو حيف ال ينفع شيء في 

 سار حياتؾ .تغيير م
وصؼ أفكارىا كواحدة تركت المدرسة وىي في المرحمة االبتدائية. وكاد 
يصؼ أـ عبمة بذلؾ حيف أخرجت طقـ الكاسات الموضوع في الخزانة الزجاجية 
وطمبت إلى ابنتيا أف تغسمو جيدًا، لتسكب شراب التمر اليندي  ذي الموف البني 

 الفاتح بعد إضافة قميؿ مف الكازوز.
 قالت وىي تنظر إلى عيني ابنتيا وعينيو. 
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 إف شاء اهلل في فرحكما.  -
أخذ الضعؼ يدب في أوصالو، تحولت حياتو إلى فوضى، ال يحدث أحدًا، 
ساىـ مفكر واضعًا يده عمى خده، كيؼ لمثورة أف يأكؿ بعضيا بعضًا في طرابمس 

 ؟
 " نعـ إنيـ كبلب تافيوف  والكؿ  ميزوموف ". 

ؼ لو أف يبتسـ والمصائب ال تأتي إالحزمة. تذكر ما اختفى بريؽ عينيو كي
قالو المحقؽ، إنو أسير أقواليـ، أبمغوه إنو الوحيد مف السجناء القدماء الذي سيظؿ 

 في المعتقؿ، عمؽ بيمس: 
 فعموىا أبناء الػ.. -

في الصباح  ظير التعب عمى وجيو، رفض تناوؿ الطعاـ، وعندما امتنع 
الجميع عف تناولو، اقترب وأكؿ بعض المقيمات، نظر إلى وجوه رفاقو، الفرح في 

 قموبيـ غير قادريف عمى إعبلنو، قاؿ :
 سنحتفؿ . -
 سنحتفؿ وأنت لف تخرج معنا!  -

السجوف بحاجة إلى قائد مثمي، إف فرحتي ال تقدر أييا الرفاؽ واألخوة، أقسـ 
ر مف األسر ... إننا سنحتفؿ، كـ نفرح عندما يخرج واحد إلى الحياة العادية ويتحر 

 فكيؼ إذا كاف الخارجوف أنتـ جميعًا .
 بكى الجميع وحزنوا مف كؿ قمبيـ، مازالت كمماتو تبلحقيـ :

عيب ماذا تفعموف، ىؿ أنتـ صغار؟ إذا لـ نفرح اآلف فأنتـ ال تقدروف  -
 مشاعري! 

 غنوا ورقصوا وتناولوا وجبة طعاـ والكمية المتبقية مف الفواكو .
لى غرفو " آه كـ نحف أصدقاء، لقد مضت فترة  نظر إلى جدراف السجف وا 
طويمة منذ الثامف والعشريف مف تشريف األوؿ عاـ ثمانية وستيف إلى الشير 
الخامس مف عاـ خمسة وثمانيف، سبعة عشر عامًا مف العبلقة الحميمية، كؿ 

 سنتمتر تفحصتو أكثر مف مئات المرات .... 
جدار أـ إلى طاقة؟ وىمة ستذكرني أنَت أييا السجف، ىؿ ستحولني إلى 

بالخير؟ أـ أنيـ سمبوا منؾ الذاكرة وكؿ شيء جميؿ! نحف أصدقاء لـ تمممني عمى 
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الرغـ مف طوؿ اإلقامة، عقدنا عبلقات وثيقة ىي أشد متانة مف عبلقتي مع أمي 
و أبي وأخوتي، أرى جدرانؾ تيتز طربًا وتبرؽ ألقؿ ضوء قادـ مف الخارج، إنؾ 
مثمي تفرح لمرور غيمة فوقؾ وتضحؾ مؿء شدقيؾ عندما ييطؿ المطر غزيرًا، 
تفرح رائحة الزىور وينيض أدوف برفقة عشتار التي يمؿ صحبتيا عطرت أنفو شـ 
رائحة األنوثة، قواـ منتصب وجو إلية رائعة، ال شيء يوحي بتعبيا سوى تجرح 

ي الخماسيف قفقد قدمييا، أسمُع نحيب جدرانؾ في الميالي الباردة وفي الصقيع، وف
صوابؾ، لكنؾ ال تقدـ سوى القيد، ماذا لو تعاونا معًا وانحنيت تواضعًا، الجدار 
العالي يرد الشمس والنسمة، فإذا لـ نقدر عمى ىدمو تساعدني عمى فتح كوة لمبريد 
والنور. لـ تحرؾ ساكنًا، ىذا ألنؾ قاس وعنيٌد ال يعرؼ قمبؾ الرحمة، تممؾ غرفًا 
صغيرة جدًا لشخص واحد. أعددت واحدة لصاحبؾ ردحًا مف الزمف، أىذا ما فكرت 
بو مف أجمي، ليست ىذه آخر كمماتي، في الغد وفي كؿ وقت لنا لقاء، فيؿ ىناؾ  

 غيرنا ". 
ىا قد مر عاـ وىو وقت كاؼ لتغيير نمط الحياة، فياىو يتحوؿ إلى عقد 

السطور، ابتساماتيـ،  صداقة قوية مع الرسائؿ، تطؿ وجوه الرفاؽ واألخوة فتحمميـ
 كؿ الماضي بأفراحو وأتراحو، تساءؿ عمى مف يرد أواًل :

تحية رفاقية وبعد، تمقيت رسائؿ عدـ منؾ ومف بعض األصدقاء وقد أرسمت 
ردودًا عمييا جميعًا ،غير أنني لست متأكدًا مف وصوؿ الرد، بعد أف تكررت إعادة 

 الرسائؿ بعد ثبلثة أشير. 
 الرفيؽ الغالي: 

لـ أتعود الكتابة إليؾ، ما عدا مرة واحدة كانت مف السجف لمسجف، طبعًا 
تسرني الكتابة إليؾ وأنت  خارج األسر، كاف بودي أف نتراسؿ مف مكاف آخر وفي 
أحسف األطواؿ أف نمتقي معًا ونستفيد مف الذكريات، عممًا أف وجوىكـ ستذكرني 

فيي جيدة نسبيًا، ولكف بكؿ مآسي األسر وعذاباتو، عمى صعيد صحتي الجسدية 
الوضع الصحي لـ يعد ىو المعيار األساس لمصمود الذاتي، فالوضع النفسي 
أصبح ىو المعيار األوؿ، وعمى ىذا الصعيد فالراحة النفسية شبو معدومة، أحيانًا 
تكوف مئة بالمئة عندما أتمقى رسائؿ، وعندما تصمني أخبار عف التبادؿ أو عف 
محادثات لتوحيد المنظمة أو تصاعد األعماؿ .... ويبدو أف معادلة صمودي 
، وتتزايد العناصر المكونة خاصة بعد عزلي عف إخواني  تزداد تعقيدًا يومًا عف يـو
رغامي عمى العيش بيف المدنييف الجنائييف، كنت أود العيش بيف أناس  ورفاقي وا 

لنسبة لي ىـ جزء مف كياني ومقومات شخصيتي دونيـ تغدو الحياة عبثًا، إنيـ با
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الصؼ األوؿ مف القرابة الشاممة، التي تتعدى روابط الدـ والعرؽ. إف حنينكـ إلى 
األياـ القاسية قد يكوف مستوعبًا ألنيا تذكركـ بأعز وأحب األصدقاء، لكنو سيتبدد 
عندما تدركوف عمؽ المعاناة التي يمر بيا إخواننا ورفاقنا جيؿ ما بعد التبادؿ في 
معسكرات االعتقاؿ، إف ىذه المعاناة ال تبعث عمى المتعة ألف ضحاياىا شباب، 
تنقصيـ التجربة ويواجيوف عدوًا تسمح بتجربة مريرة وواسعة في القمع والتنكيؿ، 

ذا قدرت لنا الظروؼ وتحررنا سيكوف لنا حديث عف ذلؾ.   وا 
 الرفيؽ الحبيب :

 مختصر الحديث أف شعبنا يعاني عمى مستوى طبقاتو وفئاتو وفي كافة
أماكف تواجده، غير أننا لف نسمح لمحقد  الصييوني أف يخمؽ بيننا ىتمر جديدًا، 
ولف نسمح لو أف يحرفنا عف القوانيف العممية لمحركة، إننا سنحارب الصييونية 
بالوسائؿ التي تخدـ أىدافنا الطبقية اإلنسانية، وسوؼ نتألـ في الوقت نفسو لممآسي 
نما لمييود أنفسيـ  التي تسببيا حربيـ العدوانية ليس فقط لشعبنا ولمشعوب العربية وا 

. 
 الصديؽ حساف :

ميما وصفت الحياة خارج األسر بأنيا روتينية ومممة، فمف تقنعني بأف الحياة 
خارج األسر ليست رائعة، يكفي متعة مشاىدة األحداث أمامنا والمساىمة 

تطور ويحمؿ في بصناعتيا، يكفي أف الواقع الخارجي يخضع لقوانيف الحركة وال
طياتو كؿ يـو جديدًا ... عمى كؿ ميما كاف شعوركـ فمف ألومكـ، فمقد تعبتـ ويحؽ 

نما النفسية أيضًا .  لكـ االستمتاع ليس فقط بالراحة الجسدية وا 
 الرفيؽ العزيز :

الحياة بيف الجنائييف في سجف الرممة ليست سيئة إلنساف مثمي فيـ قوانيف 
الظواىر والتكيؼ، فييا بعض الفائدة ولكننا نحف الماركسييف نؤمف بالجماعة، 
الجماعة تربي حسبما عممنا "ماكرنكو"، ولذلؾ فإف الحياة الفردية ميما كانت 
ايجابياتيا التشكؿ بديبًل عف الحياة الجماعية في السجوف األمنية. أدرس ليبًل 

د الصباحي، أمارس دروسًا بالمغة االنجميزية والفرنسية، غالبًا استيقظ باكرًا مع الع
الرياضة وبعد ذلؾ أقـو بالتنظيؼ حتى العاشرة. في المساء أشاىد التمفزيوف " 
اإلسرائيمي" أحيانًا أشترؾ في ندوات الثقافية يشارؾ فييا مساجيف عرب وييود 
خاصة عندما يكوف الموضوع جديرًا باالىتماـ. إف األمنييف بحكـ  وجودىـ أقمية 

 في سجف مدني ممزموف بإقامة عبلقات معيـ .
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أخيرًا قد تكوف ىذه الرسالة موجية لشخصؾ الحبيب، ولكنيا في الحقيقة 
موجية لكؿ األخوة والرفاؽ المحرريف الذيف ىـ األىؿ و األصدقاء، تحية لكـ 
جميعًا دوف ذكر أسمائيـ ألف عدـ تحديدىا لف ينسيني واحدًا منكـ. أنتـ في القمب، 

 مقاء .لف أقوؿ وداعًا ولكف إلى ال
37-7-7986 
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 -الفصل الحادي والعشرون  -

 
 

بدأت تظير قضايا ميمة لـ يكف محسوبًا حسابيا مف قبؿ، قضايا التحقيقات 
ضد بعض المتيميف بالتعامؿ مع العدو، حيث يضطروف لبلستفسار عنيـ 

 ومراقبتيـ وسؤاؿ القيادة عف أمور معينة يدعييا بعضيـ. 
وليذا حرص بعض القادة في كؿ سجف عمى توفير كوادر قادرة عمى القياـ 
بممارسات مفيدة لؤلمف الوطني، وقد تعزز ىذا االتجاه بعد تنفيذ حكـ األعداـ بعدد 
مف الجواسيس، كما بات ممحًا التحقيؽ مع كؿ عميؿ تكتمؿ مبررات اتيامو وممفو 

لرفاؽ  األمني، وقد كشفت ىذه التحقيقات أمورًا ىامة كثيرة، كما أف التعاوف بيف ا
في المعتقبلت أدى إلى ارتفاع درجة االنضباط والصمود وانخفاض حاالت 
التساقط خاصة بيف األشباؿ، وليذا عكؼ عمر القاسـ عمى تأليؼ كراس أمني 
ضمنو حاالت عديدة، تحدث عنيا بإسياب بعد أف قسـ درجات العمالة إلى أربع، 
فكاف ىذا المخطوط في نحو سبعيف صفحة مف القطع الكبير بعنواف " ماذا بعد 

 األمف الداخمي ؟" 
كؿ سجيف يدخؿ المعتقؿ يكتب تقريرًا عف نفسو وكؿ ما يعرفو ووضعو 
التنظيمي وعممو قبؿ السجف، يبقى ىذا محفوظًا في مكاف سري لدى المجنة األمنية 
لتنظيمو، التي لدييا ما يشبو أرشيؼ المعمومات، وغالبًا ما يكوف عناصر المجنة 

غير معروفيف لدرجة أف كؿ واحد عميو أف يعي مسؤولية ما يتمفظ بو، األمنية 
 حتى مواقفو وتعميقاتو محسوبة عميو .

أقؿ درجات العمالة االعتقاؿ لتغطية عمالتو أو بقصد ميمة محددة مف ثبلثة 
أشير إلى ستة، وغالبًا ما يكوف صاحبيا معروفًا في السجف بتورطو، يقضي مدة 
اعتقالو منعزاًل، ال أحد يتعامؿ معو، يخرج بعد ىذه المدة ليثبت وطنيتو وليأخذ دوره 
في الحياة، حتى ال يزايد عميو أحد، وىناؾ مف ينيار أثناء التحقيؽ، يعطي 

 معمومات صحيحة عف رفاقو، يستمر في إيصاليا مقابؿ وعود رخيصة. 
أما األخطر فيو الشخص الصمب أثناء التحقيؽ الذي لـ يعترؼ، لكف وتحت 
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روؼ السجف تيتز شخصيتو فيتعامؿ مع العدو عمى مبدأ بقدر المعمومات ظ
وأىميتيا يخفضوف سجنو فيصير ألعوبو في أيدييـ، كؿ ىؤالء تعتبر عمالتيـ 
مصمحية، ال تضرضررًا كامبًل بالمواطنيف، وال تؤدي إلى تنفيذ عمميات تؤدي إلى 
الموت أو العاىات واألضرار المزمنة كما في العميؿ رقـ واحد، الذي يقـو بعمؿ 
يؤذي أبناء شعبو مباشرة كما فعؿ عدناف فحماوي الذي وضع مادة في مياه جنيف 

 أدت إلى العقـ ألكثر مف ثمانيف فتاة، ثبت ذلؾ بعد فحصيف.
أدخموه سجف نابمس ليمضي عقوبة ال تتجاوز ستة أشير، اكتشفوه ىناؾ، 

المعتقؿ، اعترؼ، لكنيـ قبؿ أف األسئمة تبلحقو والعيوف تتيمو، حققوا معو داخؿ 
ينفذوا حكـ  اإلعداـ ىرب إلى غرفة العار وطمب حماية إدارة السجف التي نقمتو 

 إلى الرممة. ُعمـ عمى السجوف اسمو وجرمو والحكـ الصادر بحقو. 
ظير في المعبار وحيدًا، الحزف حوؿ عينيو شريط أسود، ابتمع النيار آخر 
الخطوط، وترؾ ميمة تكحيميا لميؿ، ، ىرب المرح مف حياتو، تحاشى نظرات 
السجناء، شعر بضيؽ بحاجة إلى ىواء، العرؽ يتقاطر مف أعمى جبينو، ذاٍو 

 كغصف أبعدوه عف الشجرة وجيو شاحب كقشرة ليموف داستيا األرجؿ .
التقوا بو وعرفوه ولكنيـ تجاىموا وجوده، أشاح بوجيو بعيدًا وجمس في الزاوية 

ه حركة الناس داخؿ المعبار نشطة، السجناء المنقولوف إلى واضعًا يده عمى خد
سجف آخر  أو المرسموف إلى المحاكمات يمروف عبره. يتجمع السجناء عمى شكؿ 
حمقات يتناقشوف يتحدثوف عف ظروؼ اعتقاليـ ويتعارفوف. عدد مف الطبلب 
المعتقميف حديثًا عرفوا عمر القاسـ، نادوا بعضيـ بعضًا وتحمقوا حولو، بدؤوا حديثًا 
مطواًل، ذكروه بالتدريس في العمرية ... بيت صفافا ... جنيف .... ولـ يتركوه 
وجدوىا فرصة ليستمعوا مف أستاذىـ عف السجف والحياة والتنظيـ واإلصرار عمى 
النصر، أخذ الحديث جوانب عدة مف زوايا لـ تكف معروفة بعد. أحدىـ أخبره بأف 

األمف وعنده سيارة حديثو، سأؿ عنؾ وأقسـ أف  ىاجـ الدرديس التحؽ بأحد فروع
 يذلؾ ويودعؾ السجف، لـ يجبيـ بؿ قاؿ: 

 ! سامحو اهلل  -
جدراف المعبار الصفراء تزداد قتامة يومًا بعد آخر، عمييا سجمت عشرات 

 األسماء وتاريخ االعتقاؿ والتوقيع .
 رسالة إلى أمي:

 " إلى التي أفنت حياتيا وىي تقوؿ: اهلل يوفقؾ يا بني .
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كمماتؾ سبلح تعطيني الصبر، وجيؾ مبلذي وقبمتي، كـ أنت جميمة ورائعة! 
 وكـ أنا بحاجة إلى كممة منؾ! فيؿ سأراؾ بعد يا أغمى ما في الوجود" 

 التوقيع زياد حاج محمد 
نيا ثورة حتى  " إلى القادة الذيف دفعونا إلى العممية وأصدروا ببلغيـ، وا 

 النصر " 
 نور خالد أحمد 

 " .P. L. o" ثورة حتى التحرير وبجانبيا انفراج  إصبعيف والحروؼ التالية  
 كاـر شريؼ 

 إلى معممي عمر القاسـ :
 " ال أقوؿ إنؾ ُخدعت حيف دخمت العممية، كاف البد مف ذلؾ ألنؾ وطني " 

 الطالب عصاـ سمير عيسى 
 أمسؾ القمـ وكتب تحتيا :

 " إلى طبلبي وأبناء شعبي: 
السجف ال يعرؼ لوف الشمس وال طعميا وال رائحتيا، فإف شئنًا أف نتحدى 
الجدراف العالية فعمينا أف نصنع شمسنا التي تشع في داخمنا، تتفتح ذاتنا التواقة إلى 

 الحياة .
صمودنا وقرارنا يولد فينا األمؿ، وىذه كميا قنوات تصب في جدوؿ االنتصار 

 الذي نحمـ بو، والذي عميكـ أف تحققوه " 
 محمد محمود القاسـ عمر

مسح دمعتيف سقطتا وقاؿ في نفسو :" ىؿ ُخدعت حقًا، لقد حممت أمي أف 
جماعة دفعوني إلى بئر عميقة، كنت كمما مددت يدي، رفضوا اإلمساؾ بيا 

 ورشقوىا بالحجارة ". 
يوميا بخرت البيت وذبحت ثبلث أدياؾ ودعت النسوة إلى مولد، وعندما 

ـَ؟ أجابت:   سألتيا ِل
 مف أجمؾ يا نور عيني حتى يرد اهلل عنؾ األذى ! -

أعطتني كمية مف النقود المعدنية، خرجت إلى الحارة وأعطيت رفاقي بعض 
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الحموى التي اشتريتيا وركضنا في األزقة القديمة متوغميف شمااًل حتى أقصى مكاف 
 في المدينة. 

لـ دفعونا تأمؿ بقية العبارات والتواقيع. توقؼ عند عبارة " السجف شيء مؤ 
إليو ...." اىتز جسده وبدا عميو االنفعاؿ، تحاشى رفيقاه الحديث معو، تركوه 
لحزنو إذ عندما يكوف متضايقًا يحتاج إلى كمية ىواء كبيرة ال يوفرىا السجف. 
يتحوؿ أشبو مايكوف ببالوف يكاد ينفجر ألقؿ نفخة. تغّير شكمو وقطب جبينو 

 ،حرؾ يده وقاؿ ليما: 
اقرأا ىذه العبارة التي لـ يكتبيا إال سجيف عانى مف المأساة خارج األسوار 
وداخؿ المعتقؿ، فقد أممو بحاضره وقيادتو، وعندما يتوصؿ المعتقؿ ليذه المعادلة 
يتحوؿ إلى برميؿ بارود ينفجر ببطء عمى مدار سنوات طويمة، ال أحد يشعر بو 

 سواه مف الداخؿ .
ويأخذ جزءًا مف عذابو، سيقوؿ بو،  تمنى أف يعرؼ الذي كتبيا ليبثو األمؿ

 نحف نناضؿ مف أجؿ حياة أفضؿ ووطف ببل احتبلؿ، حياة ينتفي فييا القير.
 جاؤوا بعدناف الفحماوي .

استجوبو وىدده بالقتؿ، غطى الرفاؽ مسألة استدعائو بنشاطيـ المتواصؿ 
 داخؿ المعبار ، سألو: 

 مف أي تنظيـ، ومع أي مخابرات تعاممت؟ -
مف التنظيـ الذي ال يولي المسألة األمنية أية أىمية، لـ أتعامؿ مع  -

المخابرات ولـ اتجسس! قاؿ ذلؾ ووجيو تجاه األرض، لـ يعترؼ سوى عف اسـ 
تنظيمو، عندىا واجيو بأقوالو في سجف نابمس، ووضع يده في خناقو ،تظاىر 

ىر بالمرض، باالختناؽ وحاوؿ الفرار، لكنو لـ يفمح فقد ردوه قبؿ أف يغادر، تظا
 حاوؿ الصراخ فيددوه بالقتؿ. رفع الفحماوي يده اليمنى وقاؿ :

 ! اشيدوا إنيا التوبة  -
توالت المطالبة باالعتراؼ وبعدىا القرار، وكاف اعترافو كالصاعقة، إنو 
سرائيؿ. كؿ واحدة مف الثبلث جندتو  تجسس لصالح تنظيمو ولصالح األردف وا 
بشكؿ مستقؿ ومنفصؿ، عممًا بأف الموساد عرفت كؿ شيء عنو ووجيتو كما 

 أرادت. قاؿ عمر :
 ال توبة لخائف، ىيا نفذوا الحكـ الذي أصدره الرفاؽ في سجف نابمس . -
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لـ يتركوه إالجثة ىامدة رموىا عند الباب، حانت منو التفاتة وىـ ينقمونيا إلى 
وكئيبة  الخارج. غطى أنفو الرائحة الكريية غطت المكاف. وجوه السجانيف غريبة

واصرار لدى اإلدارة عمى االنتقاـ. سمع أحدىـ يقوؿ، بأنيـ مجرموف األولى 
بقيادتنا رمييـ في البحر فسمؾ المتوسط وطبريا بحاجة إلى غذاء. لـ يسمع بقية 
التعميقات لكنو خمف ما يقولوف، وجوىيـ التي كساىا السواد، تنبئ بما سيفعمونو، 
جاء مف شده خارج الغرفة بعصبية وىو يردد كممات " فعمتيا أييا الوقح، أييا 
المخرب ستناؿ جزاءؾ، ىيا إلى اإلدارة " في ىذه المحظة بالذات أعمف كؿ مف في 
ضرابيـ. عندىا بدأت سمطات السجف تعيد حساباتيا مف  الميجع تضامنيـ معو وا 

 جديد .
أينما ذىب فسمطات السجف تعيد حساباتيا ألؼ مرة قبؿ أف تتصرؼ، خطط 

في عسقبلف إلضراب  ستة وثمانيف. مر في طريقو إلى " اشكموف" بعدد مف وىو 
القرى التي سمع بأسمائيا، بينما كاف البحر صديقو طواؿ فترة السفر، ىذه مف 
المرات القميمة التي نقموه  دوف غطاء عمى عينيو، شيء مذىؿ تمؾ الرحمة، البحر 
صورة صافية يعرض  عريو وأنوثتو كفتاة  عذارء تمقي بجسدىا عمى الشاطئ، 
تحس بالدؼء فيصير جسدىا أكثر لدانة، تزحؼ محركة وسطيا دافعة رأسيا إلى 
الوراء، فإذا بيا ثانية في الماء المالح، تتذكر خصوبتيا وفتوتيا فتسير مع المد في 
حركة لولبية ال تنتيي، خطر لو ىذا المنظر حيف رأى ذاؾ الوجو الصافي  الذي 

الذيف ينتظروف غياب الشمس. يقولوف بأف النسوة البلتي يتسع لمكوف ومنظر 
يرميف بأجسادىف ييبف جزءًا مف خصوبتيف إليو وىو يعطييف الحضف الذي يحقؽ 
متعتيف، في أوؿ أربعاء مف نيساف ينتظرف لحظة الغروب ليسبحف أما التي تظؿ 
عمى الشاطئ فتبيج عينييا بذاؾ المنظر الجميؿ، لحظة ييوي القرص في الماء 
ولحظة ابتبلعو لجرعة منو يترافقاف مع لمعاف وتراقص آخر لحظة مف النيار 

 وبريؽ األجساد العاجية  المتماوجة. 
البحر ذاؾ الجسد الذي ظنوه غافيًا يتمدد ويرفع يديو محتضنًا ما بداخمو دافعًا 
ة الرماؿ بقدميو، فيشعر بنشوة غريبة، يفرؾ عينيو، يفيؽ ليقبؿ أجساد العذارى واحد

واحدة ويضع في أرحاميف شيئًا مف مموحتو، فيبدو و بحركتو الجنسية، أشبو بجنية 
عصية عمى الموت قادرة عمى التمقيح. تأخذ العتمة شيئًا مف ىيبتو وسكونو، ترتفع 
إلى األعمى فيشعر الناس بدخوؿ الميؿ، لكنيا ظممة تضيئيا األجساد، في حيف 
يتحوؿ العالـ إلى ماء وسماء. أما الشمس فكانت مستمقية عمى ظيرىا تتقمب تارة 
يمينًا وتارة يسارًا، تاركة نارىا الحمراء تشتعؿ في رماؿ عسقبلف، اليواء يسخف 

 الجو يحمؿ معو الغبار والعجاج، بينما السماء قبة نيد يستحـ بحرارة حممتو. 
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ع ذكره البحر بماضيو في متوسط البلذقية وأرواد وفي  الزبداني والربوة  وشوار 
دمشؽ، ذكره لكؿ ذلؾ وغيره بينما السيارة الزنزانة تشؽ طريقيا ببطء إلى الجنوب، 
تصور أنو متنزه قريب مف البحر إذ قورف بنفحة خاصة بعد نجاح إضراب 

 السبعيف. 
عّروة وفتشوه قبؿ أف يسمموه لباس السجف، أدخموه الغرفة رقـ خمسة وأغمقوا 
الباب، نظر إلى السجناء لـ يتذكر أنو رأى واحدًا منيـ، سمـ وقفوا وأحاطوا بو. 
شباف أعمارىـ في العشرينات باستثناء أبي ديب في الخمسيف مف عمره اتيـ بإيواء 
ابف خالو مازف العابد، الذي جاء مبعوتًا مف والده ثـ تكرر مجيئو... ذات مرة 

 صارحو بأنو سيقـو بعمميات ضد إسرائيؿ ويعود عبر مخاضات األردف. 
إحدى الدوريات وىو في طريؽ عودتو، جرح وقبض عميو فاعترؼ اصطدـ ب

 أنو اتصؿ بابف عمتو فأحيؿ إلى عسقبلف .
أما أبو ديب فقد دافع عف نفسو بادعائو أنو ضيفو إضافة إلى القربى، وال 
يستطيع إال إستقبالو. وعندما سألوه عف المعمومات التي نقميا إليو، أنكر ونفى أنو 

 تجسس أو قبض أي مبمغ.... أجاب :
اإلنساف عندما يكـر ضيفو ال ينتظر مقاببًل، أنسيتـ أننا مازلنا محافظيف  -

 عمى عاداتنا عمى الرغـ مف احتبللكـ! 
 سألوه عف األمف ولماذا لـ يبمغ عنو؟ أجاب:

 ىذا اختصاصكـ أنا غير موظؼ عندكـ، أىناؾ عاقؿ يبمغ عف ضيفو ؟!  -
 يـ وربما ال يعرفونو، فعرؼ نفسو "نظر إلى وجوىيـ فتأكد أنو ال يعرف

 أنا عمر القاسـ يسعدني أف أكوف معكـ . -
وقؼ الجميع عند سماع اسمو واقتربوا منو، نظروا إلى وجوىيـ وابتسموا، 

 ضج الميجع بالمرح وبدؤوا يقبمونو وييمموف والفرحة تغمرىـ. قاؿ أبو ديب فرحًا:
 أننا محظوظوف بوجودؾ يا رفيؽ! -

أحاطوا بو وبدأ كؿ واحد يحكي قصتو، ثـ أخذ يجيب عف أسئمة حوؿ عممية 
التبادؿ والسجوف التي مر بيا خبلؿ ثمانية عشر عامًا. حدثيـ عف إضراب 
ضراب نفحة وعف حياتو في سجف راـ اهلل وبئر السبع والرممة والصرفند  عسقبلف وا 

 ..... وعف أىمية التنسيؽ والتعاوف. قاؿ مرواف الساحر ابف الخميؿ: 
المؤسؼ انعداـ التنسيؽ، المنطقة التي كنت أدخميا وأوصؿ إلييا السبلح  -
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يابًا. صرت  آمنة والطرؽ أعرفيا، خبرتيا خبلؿ أكثر مف عشريف مرة ذىابًا وا 
أعرؼ حجارتيا وطرقيا الترابية. اصطدمنا مع دورية صديقة، أطمقوا  عمينا النار، 
فطوؽ العدو المكاف ..... رفيقاي استطاعا االنسحاب، في حيف قبضوا عمى  
الدورية  التي اشتبكت معيا وعمّي، كاف األمر مضحكًا ومخجبًل حيف أعمف 

 التنظيمات عف تمؾ العممية وعددوا خسائر العدو المادية والمعنوية. 
بعد ستة أشير عمـ أف رفيقيو اجتازا الحدود بسبلـ. وعادا إلى قاعدتيما في 

تي تنفذ دوف تخطيط صحيح. الداخؿ والخارج المنفى حيث المركزية واألوامر ال
صوتاف غير متجانسيف، الذيف في السجف يرفعوف أصواتيـ يصرخوف ترد القيادة 
بذبذبة أخرى. بصرخة ال عبلقة ليا بالواقع، ىي فوؽ الواقع أو تحتو، تتشظى إلى 

 ألؼ جممة وكممة غير مفيومة. 
كميـ محتفوف بعمر القاسـ إال محمد زيف العماش الذي يتوجع مف أسنانو 
ومعدتو مع أنو طبيب جراح، يتألـ لمطريقة التي اعتقؿ بيا، أخذوه مف الشارع، 
اتيموه باالشتراؾ بالتظاىر، لـ يندـ إال ألنو لـ يكف ب المظاىرة، أشار أبو ديب 
بيده إليو وىويتحدث عف قصتو. بدأ عمر ييتـ بو ويدفعو لمتكيؼ مع وضعو. 

ىو يجبيا بجنوف، ييذي باسميا ويعيش معيا معظـ عرؼ أف خطيبتو تنتظره و 
وقتو  يبتعد عف رفاقو ليييـ بعالـ حبيبتو وداد السكري شاركتو التجارب واألبحاث 
والدروس العممية والعمميات. ناقشيا في الزواج المتكافئ، وعندما اقتنعا بأنيما 
مناسباف أحدىما لآلخر خطبيا وقرأ الفاتحة مع والدىا، وقبؿ أف يمقوا القبض عميو 

 اتفقا عمى الزواج بعد عيد األضحى، قبؿ شير مف موعد دخؿ عسقبلف .
يّسمـ النيار رايتو وقيثارتو لغوؿ يفض بكارة الشمس، فيعـ السواد عمى عالمو، 
يأتيو  الخوؼ، ذاؾ الذي ال شكؿ ىندسي لو، يأتي ضيفًا عمى الصدر فيبدو 

اكتوت بالنيراف وواجية المحبلت  أصغر مف حجمو الطبيعي، تذكر الشوارع التي
 المغمقة في ذاؾ اليـو المشؤـو .

 قاؿ لو المحقؽ: معتقؿ وتبتسـ، اعترؼ لماذا أنت مسرور !
 أنا لـ أفعؿ شيئًا. مسرور ألنؾ يتفرج عني.  -
أفرج عنؾ يا بف العاىرة الذي مثمؾ يبكي عمى نفسو، سترى ما نحف -

 فاعموف !
مف حظتيا غادرتو االبتسامة وعاش منزويًا، مرت بو لحظات العشؽ، 
تساءؿ، ماذا تفعؿ وداد اآلف؟ ربما تستحـ بساقية عينييا عمى دورة الزمف وغدره. 
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 تفتح المضختيف فتدفعاف ما بقي مف مياه النبع .
 أحبؾ يا وداد ! -

 تبتسـ وتموذ خجولة بكتبيا، تنظر إليو وتتحاش الرد.
 لماذا ال تردي، نفسي أف تقولييا ! -
آه منؾ يا محمد، أتريد الكممة أـ األحاسيس؟ دعني أحبؾ دوف بوح،  -

ودعني أتعذب فربما أنا أحب ذلؾ! أال تكفيؾ ابتسامتي، ىؿ تظف أف ىناؾ فتاة 
تسكت إذا سمعت كممة أحبؾ، إذا لـ تبادلو الشعور ذاتو، ستقمب عميو الدنيا 

 وتفضحو وتشتكيو، ىؿ فعمت بؾ ذلؾ؟ لماذا ال تجيب؟ آه منؾ يا معذبي! 
مازاؿ يحفظ كمماتيا ودقائؽ تفاصيؿ وجييا وجماليا ومشيتيا وابتسامتيا. 
كانت تشعؿ فيو نار الشوؽ لمقاء، كما تشعؿ األزىار شوؽ الشجرة لمثمرة، فبل 
يغيب عنيا طويبًل، يعود ليخبرىا أنو غير قادر عمى البعد ولو ليـو واحد، عنياه 

 جمرتاف، يسير ليمو يناجييا. 
ا حتى الثانية صباحًا ثـ ناموا، لكف عمر لـ ينـ وكأنو سجيف ألوؿ مرة. سيرو 

مرت الساعات الباقية إلشراقة الشمس طويمة وثقيمو. سمى ذاتو ببعض الذكريات 
الجميمة التي تعود إلييا كمما ازدادت الحياة قتامة. نبيتو وصاؿ إلى عدـ اىتمامو 
بنفسو، يقرأ بشراىة أشبو بأكوؿ أقبؿ عمى مائدة عامرة، طالبتو أف يرحـ جسمو، 
ضحكت وىي تحدثو، ثـ جمست قبالتو تتأمؿ عينيو الزرقاويف، عندىا كبلـ كثير لـ 
تقمو، بمعتو وقالتو بنظراتيا الساحرة. أجابيا وىو يدقؽ النظر إلى شفتييا وابتسامتيا 

 الرائعة: 
الداخمة بيني حتى القراءة تغاريف منيا، آه منؾ أيتيا الغازية لذة أحبلمي،  -

وبيف ذاتي، ليتني أتسمؿ إلى أحبلمؾ وأشعؿ سراج عينيؾ ونسير، فمف ال تيزه يد 
شامية، ال تيزه أقوى العواصؼ والعواطؼ. تطالبينني أف أصير كاآلخريف، 

 سأشكوؾ إلى أمؾ .
 إذف وصمت إلى حقؾ ! -

 ضحكت ثـ تابعت :
آه لو سمعتؾ ماما لطار صوابيا!  لو سمعت غزلؾ ألمطرتني سيبًل مف  -

النصائح. " يا مو البنت إذا لـ تتزوج غنيًا تمضي حياتيا باحثة عف الماؿ، أما إذا 
كاف الماؿ بيف يدييا كالماء، ستبحث عف دروب السعادة الحقة، يامو الفمسطيني 
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 ماذا يممؾ حتى تتزوجيو "
أمؾ يا حبيبتي إنسانة عظيمة تبحث عف سعادتؾ بمفيوميا، وىنا يأتي  -
، عميؾ أف تطمقي ألؼ زغرودة وتقولي بأف السعادة ليست نقودًا، والتي تممكو دورؾ

 تراه شيئًا تافيًا وتبحث عف سعادتيا بعيدًا عنو. 
وزعت السماء شيئًا مف غيوميا البيض، في حيف ىبت نسمة باردة جدًا مف 
الشماؿ، البرودة تمسع الوجو واألذنيف، فرؾ يديو ثـ خبأىما  في جيوبو، يريد 
استجرار الدؼء لكنو لـ يحصؿ عميو، ركض وأخذ بيده كمية مف الثمج وقذفيا 
تناولت كمية رصتيا بيدييا وردت عمى ضربتو. ركضت ووقعت عمى الثمج، مد 
يده شدتو فوقع فوقيا، كؿ شيء فييا ندي. أنيضيا وسارا عمى الطرؼ األيمف مف 

ترابيًا موحبًل إلى جانيو شارع بيروت المتجو إلى دمر، وصبل الربوة دخبل طريقًا 
بيوت متناثرة، خافت زررت قميصيا ورفعت كنزتيا لتحمي رقبتيا. تسممت قطرات 
الماء إلى جسدىا. شعرت بالبرودة كادت يداىا تتيبساف. أوقفت سيارة أجرة 
واندفعت داخميا، صعد إلى جانب السائؽ، ظؿ ممتفتًا إلى الخمؼ يحادثيا، لكنيا لـ 
تكف مسرورة، البرد غزا مفاصميا وعظاميا، انكمشت أشبو بقطة تبممت، ارتخى 
جسدىا فأسندت رأسيا إلى الخمؼ. نزلت عند مدخؿ البناية، شدتو لينزؿ. صعدا 
وبعد أف فتحت الباب أحست بحالة انحطاط، ارتمت عمى االريكة في الصالوف، 

رخاوة، فتحت عينييا وحاولت االبتساـ لـ تقدر. زاغ بصرىا، األشكاؿ تبدو أكثر 
أغمضت عينييا لتحتفظ بشيء مف التوازف. أسرعت إلى المغسمة وضعت إصبعيا 
في فميا وتقيأت. قبؿ ستة أياـ ذىبا إلى الزبداني تزلجا ولعبا طويبًل، كادت رجميا 
تنكسر، عادت وىي مميئة بالحرارة والحيوية قادرة أف تستمر بالمعب ساعات طويمة 

 ولـ  تشعر بالتعب والدوخة، بؿ كانت رشيقة بشكؿ اليصدؽ. قالت تخاطبو: 
أياـ الثمج في ببلدنا تنتيي بسرعة وقد ال تأتي في بعض السنيف. ىيا  -

نتسابؽ ونتراشؽ، غدًا سنتمنى نسمة باردة في آب وسنذكر ىذا اليـو وغيره ونحف 
 نتحسر عمى ىذه األياـ. 

رفاؽ نسي تمؾ األياـ التي تأتيو كومضات. ألؼ بعد طوؿ وقت طباع ال
وعرؼ قصييـ، سعى لتنظيـ الوقت والنقاش والسعي لحياة أفضؿ داخؿ السجف. 
إف ما أعطتو سمطات السجوف بعد إضراب الثمانيف أخذتو بعد تفريغ السجوف مف 
ىماؿ تجربة  الرعيؿ المجرب نتيجة عممية التبادؿ التي حدثت العاـ الماضي وا 
االعتقاؿ الماضية، كأنيـ بدؤوا مف نقطة الصفر دوف األخذ باالعتبار المرحمة 
التي وصؿ إلييا نضاؿ الحركة األسيرة خاصة التخطيط الشامؿ لمنضاالت 
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 االستراتيجية التي تستيدؼ المطالب لمجميع ... 
لخص المطالب برفض سياسة العمؿ المنتج وصيانة األمف الداخمي 

صبلح الذيف لـ يصمدوا أثناء التحقيؽ، وتحسيف الطعاـ وظروؼ  واالجتماعي وا 
 الزيارة ومدتيا، سأليـ عف المذياع والكتب والكراسات واألوراؽ ...

 فقالوا ممنوع.. كؿ شيء ممنوع وال أحد يطالب بتحسنيا. سأؿ :
 ما الحؿ ؟ -

 أجابوا :
   عندؾ  -

كؿ يـو يقعدوف مساء متحمقيف مستمعيف إليو، اقترح أف يكوف أبو ديب 
 المسؤوؿ عف التنسيؽ داخؿ الغرفة ومع باقي الغرؼ، قاؿ أبو ديب: 

 أنا موافؽ، لكف ال أحد غيرؾ يمثؿ األسرى ويتحدث باسميـ. مف يوافقني.  -
 صاح الجميع: كمنا موافقوف .

ابتسـ وشكرىـ عمى ثقتيـ، بدأ يمتقي في الفورة مع بعض الكوادر مف الغرؼ 
ميـ، األخرى، سمت كؿ غرفة مندوبيا، اجتمع المندوبوف واقترحوا بأف يكوف ممث

 ناؿ ىذا االقتراح موافقة الجميع. 
سمع قصص التحقيؽ واألساليب المستخدمة التي تعتمد عمى تراكـ الكـ 
اليائؿ مف المعمومات وتوظيؼ صور الطائرات، وتحديد القواعد وحركتيا ...عاد 
إلى ذاتو وسأليا إف كاف السجيف الذي ال يممؾ خبرة قادرًا عمى ترتيب أفكاره 

 واإلدالء بمعمومات ىامشية وينكر ماىو منسوب إليو ؟
عميو أف يقوؿ ال فاألجيزة التممؾ سوى ما تستجره منو ذاتو، حيث يقوموف 
بدراسة التحقيؽ األولي دراسة نفسية فيتـ تسميط الضوء عمى موضوع معيف، وىكذا 
في كؿ مرة حتى يجد األسير نفسو قد أدلى عمى دفعات بكؿ ما عنده دوف أف 

يفعمو عندما يعمؽ في الفضاء مرفوعًا عف األرض، يداه تكاداف يدري. ماالذي 
تنفصبلف مف المفصؿ. في البداية يصر عمى الصمود، يشعر بدوار خفيؼ يزداد 
بالتدريج، فيتحوؿ مسرح أفكاره إلى مطارؽ تدؽ في رأسو، يترنح وجسده صمب 
أشبو بالمشنوقيف الذيف رآىـ معمقيف في عماف وفي دمشؽ. عندىا وصؼ الحياة 
بأنيا قبيحة، تذكر العدالة المفقودة. أكثر مف مرة شؾ بالجـر المكتوب عمى 
الصدر، ربما اعترؼ مف الضرب ومثؿ الجريمة كما أوحت لو األسئمة  كأنو 
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ارتكبيا ليتخمص مف نار التعذيب، مادامت القاعدة العرفية تقوؿ " بأف المتيـ مداف 
رئة نفسو لوالتيـ أوراؽ المصحؼ أو حتى ولو لـ يقـ بالعمؿ، لف يجرؤ عمى تب

أثبت عكس ذلؾ ". باع الحياة  بقشرة بصمة، المصير المحتـو جعمو قويًا ال 
يتراجع، بصؽ عمييـ عندما عمقوه وعذبوه، قالوا لو " ستموت ىنا في المعتقؿ " 
كاف يعمـ أف لمتعذيب نياية. فقد عمموه في حركة القومييف العرب أف يجيب بقدر 
السؤاؿ كيبل يسمح لممحقؽ باستخبلص سؤاؿ جديد مف إجابتو، وتعمـ الصرامة 
والمركزية في التنظيـ والتعامؿ والقواعد الحزبية الداخمية والتي أىميا تنفيذ األوامر 
دوف نقاش عمى قاعدة " نفذ ثـ اعترض " ورغـ أنو ال يميؿ إلى القوة في التعامؿ 

 إال أنيا أعطتو التحمؿ. 
غماءات المتوالية، التي تفقده الزمف، يصحو بعد أف يرشو  تذكر أساليبيـ اإل

أحدىـ بالماء، يفيؽ ليجد الزنزانة ممموءة  ماًء. ىناؾ أكثر مف شبر ماء، ال 
مصرؼ ليا تتسمؿ منو. شعر بدوار بات معو الوقوؼ صعبًا، استند إلى الجدار 
ورمى بثقمو عمى الحائط، اكتشؼ أف بإمكانو فتح شؽ صغير تحت الباب، حاوؿ 
باصبعو، جاىد لكف األوساخ بدت أكثر قوة مف عزيمتو، أعاد المحاولة، ابتسـ 
حيف استطاع فتح ما يقرب مف سنتمتر ما بيف حديد الباب وأرضيو الزنزالة، المياة 

 غادرت حتى آخر قطرة.
. أسند رأسو إلى راحتيو وغفا، جاء مف يناديو ويطمب  شعر بحاجة إلى النـو

 الغرفة.  إليو أف يعود إلى
لقد انكشؼ أمر اإلضراب، وسيبدأ مع صباح الغد حتى ال تستخدـ اإلدارة 
اساليب التعذيب والترغيب والترىيب مع بعض األشباؿ الذيف قد تدفعيـ إلفشالو، 
رددوا بناء عمى رأي عمر الكممات التالية " اإلضراب منذ الصباح الغد ". في حيف 
عادة السجناء إلى غرفيـ  ساد جو مف اليرج، أمر مدير السجف إنياء الشغب وا 
واختصار فترة الفورة، وعدـ إخراج الدفعتيف الباقيتيف، ففي عسقبلف اربعمائة 
خمسوف معتقبًل، يخرجوف إلى الفورة عمى ثبلث دفعات متساوية. أمر ىايمف كبًل 
مف تريدنوا وزيتوف لمسيطرة عمى السجناء ومنعيـ مف الشغب وعدـ نزوؿ الموظفيف 

قـ السجف إلى بيوتيـ ووقؼ اإلجازات حتى يتضح ما يبيتو المعتقموف فعمو، لـ وطا
يفمحا في إعادة الوضع إلى ما كاف عميو، أرسبل مجموعة مف الحراس في مقدمتيـ 
عمانوئيؿ والممرض يودا، أماموشي بف مؤاـ فقد أعمف عبر مكبر الصوت أف 

 اإلدارة ال تسمع بالشغب، وأف عمى السجناء العودة إلى غرفيـ. 
كرر ىذا األمر مرات عدة .... رف جرس الياتؼ في مكتبو، تناوؿ السماعة 
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 ورد :
 نعـ سيدي، سأفعؿ ما تأمر . -

نادى عمى تريدانو وزيتوف وأبمغيما أوامر حيوت المشددة لممرة الثانية بإنياء 
مع فترة الفورة بأسرع ما يمكف " استخدموا أساليب العنؼ التي ترونيا مناسبة" ج

الشاويشاف كؿ الحراس وىـ مدججوف بالسبلح، رموا أربع قنابؿ دخانية وقنبمتيف 
مسيمتيف لمدموع، وأطمقوا العيارات النارية في الجو وفي الساحة، مما أدى إلى 
القضاء عمى حركة الشغب  والتمرد، بينما ظمت مظاىر العنؼ والتحقيقات 

طبلؽ الرصاص الحي في السماء طواؿ الميؿ .  وا 
صباحًا رد المعتقموف الطعاـ وأبمغوا اإلدارة عف طريؽ الحراس الموجوديف 
عمى أبواب الغرؼ ومذكرة خطية موجية إلى مدير السجف تحدد المطالب وبداية 
اإلضراب الذي اطمقوا عميو  " انتفاضة  المعتقميف عاـ ستة وثمانيف "، عندىا 

تريدانو عمى عمر وعندما  أخرج الشاويشاف إلى الباحة عددًا مف السجناء. نادى
صار في وسط الساحة صدرت ضحكات مف الجنود، التفت حولو و أدرؾ أف أمرًا 
 ما يييئونو، أمره الشاويش بالركوع فرفع رأسو عاليًا، أمره ثانية ، عندىا رد عميو: 

مف أنت أييا الوقح الغبي ياسجاف النور والمعرفة حتى أركع لؾ، أنا لـ أتعمـ 
 ذلؾ بعد ولف أتعممو! 

اركع ألنؾ عندما تفعؿ ذلؾ تؤدي جزءًا مف الديف الذي عميؾ أف تؤديو  -
 إلسرائيؿ التي أبقت عمى حياة أمثالؾ أييا المخرب الوقح .

 حياتي جزء مف حياة شعبي التي لف تنتيي بقرار أو أمر منؾ . -
ىجموا عميو، تصدى ليـ بالمبلكمة فأردى أربعة أرضا، فما كاف مف 

دا إال ضربو عمى مؤخرة رأسو فوقع عمى األرض يسبح بدمائو، حاوؿ الممرض يو 
السجناء الذيف في الباحة الدفاع فما كاف مف الحراس إال التصدي وجرح معظميـ. 

 عندىا بدؤوا يرقصوف ويغنوف ويمارسوف الضرب عمى أنغاـ رقص الفالس. 
ظيرًا قدموا الطعاـ فرده السجناء كعادتيـ في الصباح، قرر مدير السجف أف 
ببلغ مدير السجوف المركزية  يمؼ عمى الغرؼ ويعمف حالة االستنفار القصوى وا 
شاؤوؿ ليفي. ألغى مجموعة مواعيد بينيا موعده مع لبيبة، أما ىايمف فمـ يتمكف 
مف إلغاء موعده مع غراسيا، حاوؿ النزوؿ لكف طمبو قوبؿ بالرفض. غراسيا 

عباف مف الدموع، كيؼ أحبت سجانًا؟ ستبكي حظيا وستدمع عيناىا التاف ال تت
ىايمف ليس أكثر مف ذلؾ! سجاف وسجيف اليممؾ مف إرادتو شيئًا ... ستنتظره 
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وتترقب خطواتو وقرع الباب، لكنيا عندما تتأكد بأنو يأتييا تبصؽ عمى صورتو 
وتقوؿ في نفسيا، ىذه ىي  الحياة ىنا، حياة ال فرح فييا، حياة بؤس وتشرد! 
عندما يأتي ستبـر وجييا، ليعتذر ويقبؿ يدييا وقدمييا وىو يحاوؿ استرضاءىا 

 قائبًل :
ىذه حياتنا يا حبيبتي، أمرنا ليس بيدنا، حياة ال طعـ ليا، الفرح فييا  -

 ىارب، لكف ماذا نفعؿ ؟
أنت نائب مدير السجف وتقوؿ ىذا، فكيؼ العنصر العادي، دعنا نغادر  -

 عمنا نجدىا في بمدكـ !إسرائيؿ الحرية أثمف شيء في الوجود 
حاوؿ أف يمغي درجة االستنفار القصوى، لكف حيوت رفض بشدة وأمره بتنفيذ 

 القوانيف " أنت عسكري يا ىايمف  ال تنس ذلؾ ". 
أدى التحية وغادر عمى مضض، ُأغمقت األبواب الخارجية، وبدأ المدير 
التنكيؿ بالمضربيف. في ىذا الوقت، تـ إحراؽ البطانيات، فتراقصت النيراف، أقسـ 
حيوت أف ينتقـ، اتصؿ بجياز اإلطفاء المحمي والمركزي، وأبمغ مدير السجوف 
ووزير الداخمية، بعد أربع ساعات جاء شاؤوؿ ليفي واجتمع مع عمر القاسـ، وأمر 

 بنقؿ الجرحى إلى مستشفى أسافا ىاروفيو في الرممة. 
اف يجمساف في غرفة بعد أياـ جاء إسحاؽ نافوف فطمب حضوره، بعد دقائؽ ك

 مدير  السجف وال أحد سواىما، قاؿ نافوف :
سيد عمر أنا وأنت مف مواليد القدس، ربما أكبرؾ بعشريف عامًا، فأنا فييا  -

حتى قبؿ أف يسكنيا والدؾ، نحف أبناء مدينة واحدة ودولة واحدة، وسياسي مثمؾ 
يعرؼ أنني انتمي إلى تجمع المعراخ وعضو في الكنيست ألربع دورات متتالية 
السادس والسابع والثامف والتاسع، ال شؾ في أنؾ تعرؼ مكانتي في إسرائيؿ . أنا 
أحترمؾ سيد عمر وأريد أف أصؿ معؾ إلى حؿ يرضينا. أنت كمف في وسط بئر 
ال الحبؿ قادر عمى إنقاذه وال ىو قادر عمى النزوؿ، ال أريد أف أحدثؾ  عف 

قوائـ عممية التبادؿ وال عف أشياء كثيرة  جماعتؾ الذيف رفضوا إدراج اسمؾ في
تعرضنا ليا، ىؤالء ال ييميـ سوى المناصب وعندمت يتضايقوف لف يجدوا سوانا 
لنتفاىـ معًا، فدعنا نبدأ الخطوة األولى، أنت ممثؿ عنيـ وأنا ممثؿ عف إسرائيؿ، 
ف شئت أف نتحدث كمواطنيف المانع عندي فأنت مولود في عاصمتنا. أنتـ  وا 
حرقتـ البطانيات وىذا عمؿ يتنافى مع اإلضراب. أنا سأقؼ إلى جانبؾ فقط أطمب 
منؾ التفكير بعقؿ والعودة عف اإلضراب واالعتذار عف التخريب الذي قمتـ بو، 
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وتتعيد بعدـ القياـ بأي نشاط سياسي مقابؿ اإلفراج عنؾ والسماح لؾ باإلقامة 
فكر، أنت تعرؼ بأف  أينما شئت حتى في القدس فيي ترحب بؾ ... ال تجب

العمؿ التخريبي لـ يعد يخيفنا، نحف مف مبدأ الشفقة نعرض عميؾ حياتؾ وعممؾ، 
ف شئت اليجرة نساعدؾ عمى ذلؾ، وأنا شخصيًا أتعيد بتكاليفيا. أنت مثمنا تديف  وا 

 اإلرىاب. إياؾ أف ترفض عرضنا، ترفض الفرصة األخيرة لنجاتؾ! 
يتعبرني السجناء أبًا لبعضيـ وأخًا لبعضيـ اآلخر، فإف شئت أف تطمؽ  -

ف وجدت أبًا فعميا  فسراحنا جميعًا، ىؿ يعقؿ أف يترؾ أب أوالده؟ أنا ال أفعميا ! وا 
فيو ليس أنا بالتأكيد. سيد نافوف  لؾ منصبؾ وعرشؾ ولنا سجوننا، ال تظف أف 
شخصًا مثمي يمكف أف يساـو إذ لـ يعد ييمني مصيري الشخصي. ال تظف أنني 

ب الحياة والحرية وال أكره السجوف، صدقني ال أحد في العالـ يحب الحرية ال أح
 مثمي لكنني ال أساـو !

ف شئت  إف كنت تريد إطبلؽ سراحي دوف مقدمات فأفعؿ دوف شروط، وا 
ذا لـ تفعؿ فإنؾ جئت ترى مآسينا وتتشفى وتضحؾ!  إطبلؽ سراح غيري فافعؿ، وا 
إنكـ تسجنوننا، تعتقموف أجسادنا أما أفكارنا فيي تعيش حياتيا حتى داخؿ سجونكـ 
وىي ميداف شرفنا. حياتي وما تبقى منيا أوقات مرىونة لآلخريف، تريد إخراجي 
بعد ما سمعت ال أظنؾ فاعبًل؟ فأنا ال أنفعؾ في شيء ولست فرس رىاف! عد أييا 
الرئيس فأنت تستطيع أف تساومني، لكف الشخص الذي أمامؾ غير قادر عمى 

سألؾ ىؿ لّدي ما أساـو عميو سوى كرامتي وشرفي وال أظنيما قابميف مساومتؾ، أ
 لذلؾ ؟! 

نظر إليو تراجع إلى الخمؼ وعاد إلى الزنزانة وىو مبتسـ، بينما إسحاؽ نافوف 
 ظؿ ذاىبًل دوف أف ينبس ببنت شفو. 
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 الفصل الثاني والعشرون  -

 
 

اقتربت سنة سبع وثمانيف مف نيايتيا، في حيف بدأت الغيـو تتحدث بمسانيا 
وقمبيا، وما فييما، يخرج شررًا وطبواًل، المطر ينيمر، ترش بو الحقوؿ. الغيـو 

 قطف ونعاج سارحة تتمازج باأليدي ثـ تتفرؽ. 
الرياح تنفخ في قصبة مثقوبة، تعطي الحركة لغمامات تائية. المزف تتحرؾ 

التجوؿ، منعت الغيـو في السماء، أما عمى األرض فقد منعت السمطات اإلسرائيمية 
التي ترفع يدييا إلى األعمى مف الصياح واليتاؼ، ال شيء يطاوؿ السماء سوى 
إطبلؽ عيارات نارية. ممنوع عمى الغيـو الكشؼ عف قمبيا والتحدث أو حتى 
الضحؾ والتشاجر، تراكضت وتحوؿ البرؽ والرعد إلى لطخ دماء عمى الشوارع. ال 

 شيء يعمو عمى مرحيا وابتسامتيا ولحنيا األزلي. 
بضعة أطفاؿ فقدوا في الشوارع ماتوا مف الرصاص وبعضيـ اختنؽ نتيجة 
القنابؿ المسيمة لمدموع، وكما تعانؽ الغيـو األفؽ وأعالي التبلؿ، عانقت الشوارع 
األطفاؿ لكف عناقيا طاؿ مع بعضيـ طاؿ إلى حد منعيـ مف الحركة ومف التنفس 

 ناؽ .وترؾ آثاره دماء عمى مكاف الع
دبكت الغيـو في الشوارع وىزت خصرىا، وارتفع الرعد مدويًا مادًا الخضرة 
والجماؿ، وظمت فرحًة باألمواج التي تنزؿ إلى الشارع، مدركو أنيا االنتفاضة ألف 

 لموجتيا روحًا ال تنتيي. ىتفوا: 
يسقط االحتبلؿ، بالروح والدـ نفديؾ يا فمسطيف، بالروح بالدـ نفديؾ يا  -
 شييد. 

االنتفاضة  حياة حرية ال تأتي ىي في ذاتنا، فإف كنا غير قادريف عمى 
كشفيا أماـ الشمس الساطعة، سنظؿ غير قادريف عمى صنعيا وغير جديريف بيا 
... ستظؿ ببل لساف، ببل أفؽ وببل عقؿ، كسيحة تجري في الشوارع عمى غير 

 ىدى. 
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رامي زيداف الذي قاـ  اقترب السجناء منو يحدثونو عف تيميـ ونضاليـ، فيذا
بإدخاؿ أسمحة إلى مدينة نابمس ورجا السبعاوي المتيـ بالتسمؿ واالتصاؿ مع خمية 
براىيـ  يقودىا أبو صبري والتخطيط لعمميات واالتصاؿ بشخصيات وطنية، وا 
األخرس في السنة األخيرة لطب األسناف أعتقؿ مع ثبلثة كانوا في بيتو بحجة 
تنظيـ اجتماعات دوف إذف مسبؽ مف سمطات االحتبلؿ. كميـ في سجف الرممة 

 المدني، يعيشوف مع الييود المجرميف الجنائييف .
في السجف كؿ شيء متوفر، حتى التمفاز والراديو والمسجمة والفيديو، أدوات 
النظافة جاىزة األكؿ  جيد وكأنؾ وسط بقالية أو " سوبر ماركت " ...ظف بعض 

و طولو ولكننو أثناء الكبلـ عوامؿ شجعتيـ عمى  السجناء أنو ييودي فموف حدقتيو
 ىذا االعتقاد، سألوه فأجابتيـ :

أنا ال أنظر لئلنساف مف منظار ديني بؿ مف منظار إنساني، أنا مف مدينة  -
القدس، ألقي القبض عمّي وأنا في طريقي إلى بيت أىمي في حي الشيخ جراح، 

 مازالوا يعيشوف فيو. 
" مدينتي خمقيا اهلل أنيقة جميمة لحظة شروؽ الشمس، مفتوحة لكؿ الناس، 
الديانات تتآلؼ وتتعانؽ لتكوف جسدًا واحدًا. لوحة كتبت تاريخ األمـ وظمت تبتسـ 
رغـ االحتبلؿ، تقوؿ بأنيا عصية وتؤكد ىذه المقولة باستمرار. مازالت ىاجعة في 

وحاراتيا  جمجمتي  بقبابيا ومآذنيا الرشيقة، شوراعيا التي تغذت مف أوردتي،
الرطبة مف باب حطة والعمود حتى حارات األقميات الواقعة إلى الجنوب والغرب. 
طرقيا مستقيمة وأحيانًا متعرجة  حسب مسير األودية وتجاه الجباؿ التي 
احتفضنت المساكف الفاخرة مف وادي الجوز وجبؿ سوبكس حتى جبؿ صييوف 
والمكبر جنوبًا، الحي الذي سكنتو كاف منطقة توّسع، إال أنو اآلف ممتحـ بالمناطؽ 
المجاورة كالجامعة العبرية في الشرؽ وحي سانيدريا الييودي في الغرب الذي بني 

 وأنا في السجف " 
أصغى السجناء الييود لحديثو وانقسموا إزاءه إلى فريقيف، فريؽ اعتبره " 

و لتعميميـ مخربًا  " و آخر اعتبره أخًا ماداـ سجينًا معيـ. أما ىو فقد أظير حب
وتثقيفيـ، فازداد عدد المحبيف وقسـ دروسو إلى مجموعة مواد ىي لغات، مجتمع، 
سياسة واقتصاد ومعالجة مشاكؿ. دّرس أربع لغات العربية والعبرية واإلنجميزية 
والفرنسية، وبمغ عدد الذيف يتعمموف عمى يده أكثر مف عشريف، في حيف كاف 
أربعة جنائييف يخططوف لضربو وقتمو، ذات مساء تحمقوا حولو. كاف بيد أحدىـ  
سكيف، ىجـ عميو، كاف قاعدًا وبحركة مف قدمو استطاع أف يمقيو أرضًا، خمصو 
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مف السكيف فبلذ الثبلثة في زاوية الغرفة، تدخؿ باقي السجناء وأنيو كؿ شيء دوف 
أف تصؿ إلى إدارة السجف. ومع ذلؾ جاء أحد الضباط يطمب المتخاصميف مف 

 يود، وعندما ما لـ يجد لو لو منفذًا قاؿ كممتو: عرب وي
جاء  أحد الضباط يطمب المتخاصميف مف عرب وييود، وعندما لـ يجد لو 

 منفذًا قاؿ كممتو: 
 اذىبوا فالشيطاف بينكـ !  -

صاروا يذىبوف إليو كؿ واحد يريد أف يأخذ دوره في التعميـ، والذي ال يحب 
التعميـ يبحث عف الرياضة. عمؿ فريقي كرة سمة ويد وفريقًا لممصارعة، ومف ال 
يحب شيئًا مف ىذا يتأمؿ شخصيتو ويستغرب وجوده بيف " المخربيف ". خاض 
نقاشات معيـ حوؿ التوارة وأرض الميعاد وحؽ الشعوب في تقرير مصيرىا. شرح 
ليـ عف القوانيف التي ال تعرؼ الخطأ وال الشواذ وعف الظاىرات الموجودة 

 تي ال تعتمد عمى إرادتيـ ووعييـ. موضوعيًا وال
 تدخؿ عوزي وقاؿ: 

ما الذي عّرفنا بذلؾ لوال وجود الفكر، ما فائدة وجود الكوف دوننا؟ اهلل  -
 سخره لنا، لوال وجود اإلنساف لما وجدت القوانيف! 

 يا سيد عوزي اإلنساف اكتشؼ القوانيف!  -
رادة البشرية في تطور العالـ.. وعندما  شرح لو األضداد والسبب والنتيجة وا 
وجد نفسو محاصرًا ال يستطيع االستمرار في النقاش، شتمو وطالب مقابمة ضابط 
اإلدارة الذي نقمو إلى مدير السجف وىناؾ أخبره بأف المسمى عمر القاسـ يحرض 

 الجميع ويشرح عف العمـ والمعرفة ويصفنا بأننا عدوانيوف .
ثمثي المدة، توكؿ عمى اهلل جيد سيد عوزي أنا سأطمب إعفاءكـ مف  -

 وأخبرني بكؿ جديد. أريد أف أراؾ مرتيف في األسبوع .
 استدعى مدير السجف عمر، دخؿ فسألو وطمب منو أف يجيبو بصراحة. 

 حدؽ بو عمر القاسـ وأجاب: 
 ىؿ ىذا تحقيؽ ؟ -
إنو حوار ديمقراطي، ال تنس أنؾ في إسرائيؿ تستطيع اإلدالء برأيؾ دوف  -

 أف يؤثر ىذا عميؾ شيئًا ! في البداية ما رأيؾ بإسرائيؿ ؟
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كؿ ماىو قائـ عمى العدواف واالغتصاب زائؿ ميما يطؿ الزمف حتى لو  -
أوىـ العالـ بالديمقراطية وقاؿ بأنو بمد الحريات. المستقبؿ آت لكف يظؿ السؤاؿ  

 دوف إجابة كيؼ يكوف؟ !وكيؼ يكوف إنسانًا حرًا إذا اغتصب حرية اآلخريف! 
 ربما ألننا ال نجمس معًا ونحؿ مشاكمنا ؟ -
لتفرضوا ما تريدوف، إرادة األقوياء عمى الضعفاء! كيؼ نجمس وأنتـ  -

ترفضوف االعتراؼ بإنسانيتنا وتغتصبوف أرضنا وتسجنوننا، مثبًل ىؿ تعيدوف 
البلجئيف إلى بيوتيـ؟ ىؿ تعطوف أىالي الضفة الغربية وقطاع غزة االستقبلؿ. ىؿ 

 ... وىؿ ؟
سيد عمر أنت تذىب بعيدًا، فكر بواقعية ومنطؽ! ىؿ ىناؾ مف يكره أف  -

يعامؿ كإسرائيمي لو حقوؽ وعميو واجبات ؟ أدعوؾ لمعودة إلى ضميرؾ وتعمف أماـ 
الجميع بأنؾ مواطف إسرائيمي فأنت مف القدس ... القدس عاصمتنا األبدية. أنت 

 إسرائيمي حتى في شكمؾ! 
ؼ ىؿ تضحؾ عمّي أـ عمى نفسؾ، أنو كبلـ  يفتقر بيذه البساطة، ال أعر  -

 إلى االتزاف! 
ضـ عوزي إلى تكتمو سيموف وشاليؼ مف روسيا البيضاء وزخروف مف 
األجنتيف، أما الباقي فقد استنكروا أية محاولة لبلعتداء أو التحرش. تقدـ عوزي مف 
عمر وطالبو بدفع ثمف الزاوية التي اختاروىا داخؿ الغرفة. طمب بكؿ وقاحة أجرة 

 مبيتيـ و إقامتيـ في السجف عمى كؿ أف يدفع ألؼ شيكؿ شيريًا، قاؿ :
 ىذا السجف لنا، عميكـ أف تؤمنوا ىذا المبمغ وتدفعوه حتى آخر الشير!  -

لـ يردوا لكنو ظؿ يحاوؿ التحرش، جف جنونو يريد أف يكسب ثمثي المدة 
أف يكوف موطئ قدـ ويخرج مف السجف ويمارس حياتو، ال ييمو مف عمر سوى 

لبلرتقاء ثـ الخروج مف البوابة الخارجية. عوزي  طالب في كمية الحقوؽ تناوؿ 
المخدرات وانحرؼ عف طريقو، وحتى  المحظة فإنيا مازالت تصمو إلى الغرفة بأية 
طريقة وكيؼ، ال أحد يعمـ ؟! حتى جماعتو الذيف انضموا إليو يزودىـ بيا بثمف 
بسيط، إذ تدفع اإلدارة لو الفرؽ .... لـ يسئ عمر عبلقاتو معيـ نصح الذيف 

 يغادروف السجف بقولو: 
 السجف ليس مؤلمًا أكثر مف خروج اإلنساف منو دوف أف يعرؼ ما يريد!  -

تابع أخبار التمفاز، القدس ساحة حرب، مواجية، حجر يقابؿ بندقية. نابمس 
تمد بعد. في الخميؿ فرس تكر، بحر أمواجو الشباف ونياره ثوب مطرز لفتاة لـ 
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اليتافات ليا حضور، توىج عطاء. العشاؽ يرفعوف أصواتيـ، األفواه تبتسـ 
يرسموف بمظاىراتيـ الحرية. يصنعوف تمثاليا مف الحجر. رجؿ يرفع يده إلى 
الشمس ويأخذ منيا وما يقذؼ بو اعداءه. لو رقبة متطاولة ومف يده األخرى ينثر 

 األبجدية كالرذاذ فوؽ سيوؿ العالـ وجبالو. 
فتح الطبلب بوابات مدارسيـ خرجوا ولحقيـ الصغار، ارتفعت البلفتات، 
طوقت سيارات الشرطة المدف. انفجرت القنابؿ الدخانية والصوتية والمسيمة لمدموع، 
تراكض الناس وتحولت المدف إلى متاريس، المتاريس أكواـ حجارة، حدث ىذا في 

 دث أمر طبيعي. بالقمع سينتيي  كؿ شيء .أياـ قميمة. ظنت إسرائيؿ أف الذي ح
تساءؿ بينو وبيف نفسو، ىؿ يمكف أف نطمؽ عمى ما يقـو بو الصغار ومف 
خمفيـ الجماىير في الضفة الغربية وقطاع غزة اسـ االنتفاضة؟ وىؿ حاف وقت 
تحقؽ األىداؼ التي نادى بيا بعد تسعة عشر عامًا مف سجنو؟ إذا كاف ما حصؿ 
منذ أياـ كما توقع، فإف الشعب يسير في طريقو الصحيح. اقترب منو رامي زيداف 

 وقاؿ: 
 ما بؾ يا عمر حدثني؟  -
كؿ شيء في  العالـ يتغير وال بد لشعبنا مف المواجية، أنا سعيد باألخبار  -

التي سمعيا ألـ تر مانقمو التمفاز وما سمعناه مف اإلذاعة عف التظاىر والعصياف 
 المحتؿ. الذي يقـو بو الشعب  ضد 

غاص في عالمو الداخمي إذا كاف ما قالو حساف في رسائمو حقيقة فإننا في 
وضع صعب، أمة تحفر قبرىا، ىؿ يعقؿ أف يكوف السجف ىنا أفضؿ مف الخارج. 
يعيش في معتقؿ كبير، ربما ىذا مف قبيؿ التخفيؼ عنا. إذا كاف حقيقة فعمى 

 العرب السبلـ. جاءه كابوس، أفاؽ ىمعًا، غسؿ وجيو وبقي ساىرًا إلى الصباح. 
عندما يكوف الظبلـ في الخارج وفي الداخؿ ال شيء إال ويستحضره، تذكر 
كؿ مكاف ذىب إليو مع وصاؿ، رفرفت روحيا الندية وأخذ يتأمؿ تقاطيعيا وىو 
يضع يده عمى عينيو. األمة بحاجة إلى شخص يتزوج وينجب ويأكؿ وال يفتح فمو 

حاجة إليو، العرب غير قادريف عمى وصنع أحداث لغير الطعاـ. إنيا ليست ب
جديدة تتخطى ما رسـ ليـ في ساف ريمو. تذكر كيؼ يصفؽ الناس بشدة 
لمخطابات، وكيؼ تعيده اإلذاعة وتنشره الصحؼ وفي اليـو الثاني تورد فقرات 
منو، وفي اليـو الثالث والرابع والخامس تحمؿ فقرات أخرى، ثـ يتحوؿ القوؿ إلى 
قرآف كريـ، عندما يتأكد مف أف أجاد لعبة المغة يتحوؿ إلى لعبة أخرى ىي لعبة 
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غبلؽ المدارس وفتح السجوف أو وضع سياج عمى الحدود مع الفتة كبيرة  السيؼ وا 
 تدؿ عمى األسبلؾ الشائكة. 

في األياـ المنصرمة لـ يفكر في أف رفاقو الذيف عاشوا معو سنوات طويمة 
، لو أف غجرية ضربت بالحجارة أو بالمندؿ أو سغادروف دفعة واحدة ويبقى ىو

الفنجاف لتقرأ بختو وقالت لو ذلؾ لما صدقيا، حفرت كممات مدير السجوف شاؤوؿ 
ليفي في قمبو مجرى لف يندمؿ. ماذا سيقولوف ألمو إذا سألتيـ؟ كيؼ سقابمونيا إذا 

 رفعت يدييا وقالت :
اشتكيتكـ إلى اهلل، يخرب بيتكـ، تطالبوف بإخراج السجناء ومبادلتيـ  -

والتطالبوف بابني، واهلل إسرائيؿ ما عممت عممتكـ السوداء، اذىبوا عف وجيي، 
 اغربوا كمكـ كبلب خنازير ال أريد أف أرى أحدًا. 

الموسيقا الجنائزية تدؽ في  رأسو تخترقو، أخذت ترتفع مترافقة مع توتره 
 العصبي. 

 قاؿ لو حساف في آخر ليمة قضاىا معو :
رني ياعمر ال أستطيع أف أرى أحدًا مف أىمؾ، وال مف أحبابؾ وخاصة اعذ -

 وصاؿ وعبمة .
ىؿ أذىب إلييف ببل وجو؟ أيف أخبئو " أخبرني كيؼ أقابميف وأنا ببل وجو؟ 
إذا صرخت وصاؿ فيّ  وقالت: أيف عمر، فعمتموىا يا أوالد..!  إذا أغمي عمييا 
كيؼ أتصرؼ؟ أنا خارج مف ىنا ببل لساف. عبمة رفيقتؾ كيؼ أنظر إلى عينييا؟ 
ستسألني أيف عمر يا حساف؟ أنت تضعني في موقؼ محرجة. ليتيـ يبقونني معؾ 

 أىوف ألؼ مرة. 
ذا استطعت أف اتجو إلى بيتكـ  لكف أعدؾ أف أرسؿ ليـ مف يطمئنيف، وا 

 سأقابؿ أمؾ ولكنو ليس وعدًا ؟
ف وجو، راكضًا اترؾ العواطؼ يا أخي، ستذىب إلييف جميعًا بوجو أو دو  -

أو زاحفًا ىذا أمر يخصؾ. اآلف دعنا نناقش موضوع الثورة مف الداخؿ ضد 
إسرائيؿ، ىذه أمانة أخرى عميؾ أف تحمميا وأنت مرفوع الرأس، أريد أف أسمع بعد 

 سنة أو أكثر قميبًل كيؼ خرج الشعب إلى الشوارع يقوؿ ال! 
 عاد يتذكر قوؿ مدير السجف:

أنت تكابر ... افعؿ ما شئت وافرح لبقائؾ في السجف عمى طريقتؾ  -
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الخاصة، لكف ثؽ لو كنت إسرائيميًا، وكنا في موقفكـ لكاف اسمؾ في رأس القائمة 
ويحمؿ الرقـ واحد، اآلف سأتحدث بمغتكـ وأقوؿ لؾ، لقد ناضمت كثيرًا لكف ىؿ 

 ىناؾ مف يسمع ويقدر؟ 
ماش. قعد عمى األرض  تمالؾ نفسو ليبدو قويًا، سار باتجاه الغرفة ترنح وىو

وعندما شعر بدوراف شديد في رأسو استمقى، تركوه يرتاح، تمدد عمى الفراش. 
 اجتمعوا حولو قرأ الحزف في عيونيـ. قاؿ: 

ما بكـ وكأنكـ ستخرجوف إلى جينـ! سنفرج عنكـ، ىؿ ىناؾ فرح أكثر؟ -
ىؿ ىناؾ أقدس مف الحرية؟ ىيا احتفموا اضحكوا، إنو ألـ بسيط في معدتي وال 
شيء يزيمو سوى فرحكـ ومرحكـ. ما زاؿ يتذكر كممات أـ الياس حيف تقدـ منيا، 

 قّبؿ يدييا وقاؿ:
 لف أتأخر ثانية يّما!  -
 ىذا ما تفعمو بعد غياب ليمة كاممة، كممات تضحؾ ييا عمّي!  -

ابتسـ وقاؿ في نفسو أنت محظوظ يا عمر، الناس ليا أـ واحدة أما أنت  فمؾ 
حبتو أـ الياس إلى الدرجة الجنونية، تسير ليميا حتى يعود. يعقد أماف، كيؼ أ

اجتماع القيادة في بيتيا  البعيد عف المراقبة واألنظار ، تعمـ أىمية االجتماعات 
تظؿ تحرسيـ. في آخر أيامو في القدس طورد وىذا ما أخافيا، إذ صارت تنتظر 
مجيئو عمى آحر مف الجمر، رآىا ليبًل تبكي، لـ تتناوؿ الطعاـ، رأتو فمسحت 

 دموعيا وكأف شيئًا لـ يكف، قالت: أنا فرحة بقدوؾ، أنا لـ أبؾ أبدًا يا ولدي. 
أعاده صوت رامي إلى السجف، ابتسـ وقاؿ لو: أنا جاىز يا صديقي، ألسنا 

 سجناء معًا! 
يخمؽ السجف شروطًا إنسانية، تزداد العاطفة، يتذكر بعضيـ حسنات 

إيجاد مناخ خاص بو، يخمقو يبتدعو إلى درجة أنو يستعيد بعضيـ، يبدأ كؿ واحد ب
كؿ كممة مف حياتو. اقترب يوسيؼ جاكوب وصار بمحاذاة القاسـ. ربت عمى 
ركبتو بفرح وأبدى رغبتو كمشارؾ بالنقاش الذي يفتح أمامو مجاؿ التخمص مف 

 وحدتو. ماؿ إلى أذف عمر يطمب نصحو :
كيؼ سأتغمب عمى صعوبات الحياة دوف تعاطي المشروبات وفي مقدمتيا  -

العرؽ؟ قالوا بأف حياة رائعة تنتظرنا، الجنة في  إسرائيؿ ومف ال يياجر سيظؿ في 
جينـ، وصفوىا ببلد رفاه. الدولة تعطي البيوت وتؤمف العمؿ، غادرت وطني 
الدانمرؾ، تركت أىمي في مدينة كوبنياجف المرفأ الذي توسد مضيؽ السوند، ىناؾ 
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عتقاالت، العمؿ بسيط والدخؿ كبير والحياة  تضحؾ لنا، ضحكوا ال حرب وال ا
عمّي وجئت إلى ىنا. حضرت حربيف، ُأصبت في رجمي ،قررت العودة إلى بمدي 
لكنني ال أممؾ النقود الكافية، بدأت طريؽ االنحراؼ فأخذت الخمرة تعشش في 
رأسي وفي عروقي. لـ أستطع التغمب عمى صعوبات الحياة دوف الشراب الذي 
يجعمني أفقد ذاتي. صحيح السكر يدمرني ويجعمني خرقة بالية، إنسانًا ال يفكر إال 
باليروب، لكنني لف أتخمى عنو وأنا ىنا ... بعد عاميف أخرج مف السجف عندىا 
سأجمع نقودًا كافية وأعود إلى الدانمرؾ، ببلد الثمج والبرد والشتاء الجميؿ، ىناؾ 

 ماء اليابسة. نقاط المطر موصولة مابيف الس
 قيقو وىو يتطمع إلى عمر فأضاؼ: 

عزيزي أنت مف الدانمرؾ، عيناؾ طولؾ، شكؿ وجيؾ، صدقني إذا ذىبت  -
إلى ىناؾ سيظنونؾ بأنؾ مولود فييا، لكنؾ تقوؿ إنؾ سجيف مدى الحياة، وىذا ما 
يزعجني. آه. كاف بودي أف ترافقني ونصير أخوة، لي شقيقة ىناؾ ستحبؾ 
وتتزوجؾ، في الرسالة القادمة سأحدثيا عنؾ، ىؿ ترى صورتيا سأحضرىا مف 

 ىناؾ .
ترؾ عمر وبدأ يبحث بيف األوراؽ وفي محفظتو الخاصة حتى وجد الصورة، 
إنيا صورة فتاة يبدو أنيا لـ تبؽ جمااًل لغيرىا "حنانية" وىذا اسميا، رفضت القدـو 

 معو قالت :
وأنا أحب الناس الذيف أعيش اإلنساف العاقؿ ال يغادر وطنو، ىنا عشنا  -

 معيـ. لف أىاجر يا يوسيؼ. 
لـ يعمؽ عمى كبلمو بؿ كاف يرثي لحالتو وإلقدامو عمى طعف سيدة ومحاولة 

 سرقة منزليا، حاوؿ يوسيؼ تغيير الجو، نظر إليو وقاؿ: 
صديقي عمر أقوليا صراحة، إف إىانة سياسي بسبب أفكاره ومبادئو أو  -

اعتقالو لمحظات استيتار بالقيـ اإلنسانية. ستظؿ حقوؽ اإلنساف في خطر ما داـ 
ىناؾ أناس يضطيدوف ذنبيـ الوحيد أف ليـ رأيًا مخالفًا لمسمطات الحاكمة، أو أنيـ 

 يناضموف ضد عدو مغتصب لؤلرض والتاريخ. 
مساًء كعادتيـ أداروا التمفاز، توالت أخبار االنتفاضة، المظاىرات مقدمة 

المدارس يحتموف الشوارع، األميات يزغردف يقدمف أطباقًا  لمعصياف المدني، طمبو
 مف الحجارة، معارؾ حقيقية. 

االنتفاضة تفتح الستارة التي تحجب الشمس والنور، الميؿ يمفظ آخر أنفاسو، 
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يخب الخطا صوب نيار يفؾ أغبللو مف أعماؽ  العتمة، ارتفعت أمواج بحر غزة 
الذي لـ  يعد رىيف جنود االحتبلؿ، إنو اآلف قادر عمى افراغ قوتو عمى الرماؿ، 
عطاء الشمس حقيا مف المياه لتبمؿ شفتييا وتنيي عطشيا، مياىو تتحرؾ كجسد  وا 
فتاة رشيقة، أمواجو امرأة مراىقة، الغيـو تسيح وتعانقو في حركة زمانية  ال تنتيي. 

 المخيمات ىناؾ خرجت إلى الشوارع تيتؼ " الحرية " .
   صوت قوي ثـ أردؼ قائبًل: جيز نفسؾ لمزيارة نادى العسكري عميو ب

ىذه الزيارة توقعيا منذ ثبلثة أسابيع، بسرعة حمؽ ذقنو وسوى شاربيو وارتدى 
ثيابو الجديدة. وجمس ينتظر قدـو العسكري، الشمس مبتيجة والرفاؽ منشرحوف، 
كؿ شيء رائع ماداـ سيرى أمو الزىرة التي تبخرت دموعيا في عالـ النسياف، ولـ 
يبؽ إال لسانيا وقمبيا المذاف تمردا عمى الموت واليباس، اختفى بريؽ عينييا 
وتحولت تقاطيعيا المرحة وجاذبيتيا إلى سحناء ذاوية خاوية، شفتاىا تموباف 
تطمباف الماء كمما فكرت بو، ويداىا يابستاف. ابتسامتيا تحمؿ غصة، مضطربو، 

 نظراتيا جامدة تطيؿ التفكير، تسرح يخبرىا :
يّما ال تتعبي نفسؾ، ال حاجة إلى ما تفعمينو، ىؿ يعقؿ أف تظمي تحرسينا -

 طواؿ وقت االجتماع مرة أنت ومرة أـ الياس. 
عندما تصير أبًا ستعرؼ كـ مف الحب يحتاجو طفمؾ! لو كاف بيدي أفتح  -

 قمبي وأضعؾ فيو. 
 يدفف وجيو في صدرىا. 

 كفى يا ولدي تريد أف تبقى مدلبًل، تسمـ يا حبيبي!  -
لحظة رف النداء في أذنو أصابو دوار خفيؼ عكس ما كاف يتوقع، مواقؼ ال 

 تخصى تعرص ليا. 
كممات الضابط ذكرتو بذلؾ :" ال تنفعؿ  )يباسة( الرأس، يمكننا أف نكوف 
أصدقاء، تقدـ لنا معمومات، ونحف نتكفؿ بمصروفؾ، مقابؿ معمومات تافية .... 

قط تأتي آخر الشير وتقبض مساعدة، إضافة إلى ال تزعؿ النريد شيئًا منؾ ف
مسدس تضعو عمى خاصرتؾ، يزيد وزنؾ وتحقؽ احترامؾ، تمشي دوف أف 

 يستطيع أف يقوؿ لؾ أحد كممة واحدة، وسنسمعؾ وننصت إليؾ " .
 أجابو: 

جئت بناء عمى دعوتكـ ال أشكو مف شيء، عينت مدرسًا في بيت صفافا  -
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وأنتـ بصفتكـ الجية األمنية التي طمبتني عمييا أف ال تيينني، ىؿ جئتكـ أطمب 
 العمؿ ذات يـو !

نظر المحقؽ إلى وجيو، صحيح  إنو قاس وعنيد ويستحؽ عقوبة المنفردة، 
 رف الجرس فجاء عسكري أعطاه األمر بوضعيفي الزنزانة إلشعار آخر. 

دفعوا أبا أشرؼ إلى الغرفة وأغمقوا الباب، الكدمات تمؤل وجيو، نظر إلى 
 الموجوديف سمـ عمييـ واقترب مف عمر حدؽ بو وقاؿ لو: 

 ألست عمر القاسـ؟  -
 بمى!  -
 ونظر إليو مميًا وقاؿ:  -
 وأنت صاحب كازية النجاح الواقعة عمى الطريؽ راـ اهلل القدس.  -

 تعانقا ثـ جمس إلى جانبو يحدثو عف ظروؼ اعتقالو. 
جاءت دورية إسرائيمية  لتعتقمو، توقفت السيارة، قرعوا بابو، خرج بالمنامة 
ووضع عينو عمى منظار الباب، فرأى جنودًا مسمحيف، بسرعة عاد وبدؿ ثيابو. 
توالت الطرقات مع محاوالت لخمع الباب، كممح البصر ارتقى الدرج وقفز إلى 
سطح المنزؿ المجاور ومنو لسطح آخر. بينما اقتحمت الدورية بيتو، فتشتو وعبثت 

 وا شيئًا. بمحتوياتو فمـ يجد
أفاؽ الجيراف عمى أصوات القرع، أحاطوا بالسيارة، أحس أفراد الدورية 
بالخطر. سددوا بنادقيـ فتراجع الناس، في حيف بدأ الصغار بضربيا بالحجارة، 

 ارتفعت الصيحات تنادي الناس باليجـو عمى أبناء الكمبة !
تناوؿ الجندي البندقية وأطمؽ عددًا مف القنابؿ المسيمة لمدموع، عندىا وصؿ 

 الخبر كؿ بيت. 
ارتفعت أصوات النسوة وأصوات تنادي اهلل أكبر، بدؤوا بوضع المتاريس في 

 الشوارع خرقوا اإلطارات العامة وارتفع الدخاف في الجو. 
أبو أشرؼ يغمؽ محطة الوقود نيارًا بوجو السيارات اإلسرائيمية ويفتحيا ليبًل  

و " الطنابر " تتزود وتعبئ المازوت لتوزعو  تأتيو سيارات الصياريج  الصغيرة
عمى البيوت... لـ يستطع أف يظؿ مختفيًا، ستأتي الصياريج وسينتظره أصحابيا، 
الناس سيموتوف مف البرد إذا لـ يتزودوا بالوقود ماذا يفعؿ ربما يأتونو ويمسكونو! 
تشجع وقاؿ بينو و بيف نفسو ليأتوا ما فائدة التخفي إذا كاف الناس بحاجة إلى ىذه 
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 المادة، ماذا يقولوف ؟! 
اتجو دوف إبطاء إلى الكازية، فتحيا وبدأ يوزع المحروقات. كانوا يراقبونو عف 
بعد، اقتربوا منو، لـ يتحرؾ، وصموا إليو وىو مازاؿ يبيع، قبضوا عميو وأوثقوه 

فيا وأمروه بالتوجو معيـ. رموه في السيارة بعد أف عصبوا عينيو. قذفت السيارة خم
الطريؽ المعبد وكؿ الماضي الذي حممو حتى ىذه المحظة، رمت خمفيا القدس 
وراـ اهلل، ال يعرؼ إلى أيف وصمت؟ إذ بعد زمف قصير وجد نفسو في معتقؿ 

 يجيؿ اسمو، قادوه إلى المحقؽ الذي سألو :
لماذا تبيع األىالي؟ ولماذا  ال تفتح المحطة نيارًا؟ أنت مضرب، أنت "  -

 مخرب " سنحاكمؾ وفؽ القوانيف المرعية.
بعد ساعات مف التحقيؽ األولي جاء أمر تحويمو إلى معتقؿ آخر، إذ وجد 

 نفسو وسط أبنية قديمة وبعض الخرائب، صرخوا في وجيو :
 ألـ نطالبؾ بوقؼ بيع األىالي؟ ... ستناؿ جزاءؾ العادؿ ! -

مف تنفيذىـ  طمب مف عسكرييف أف يتوليا أمره. عاد إلى مكتبو بعد أف تأكد
 لما اراده  أصّر عمى أقوالو .....

 قاؿ لو المحقؽ: بمقدار ما تعطينا نعطيؾ. 
أشار بالشاىد وحركو بشدة. رف الجرس فدخؿ عسكرياف، أمرىما بأف ال  

 يعيدونو إال جثة. 
 قاؿ العسكري: 

لي أي منظمة تخريبية  - اعترؼ وأرح نفسؾ، مف الذي أمرؾ بذلؾ؟ وا 
 تنتسب؟ ستظؿ تتعذب حتى تقوؿ كؿ ما عندؾ .

نظر إليو دوف أف يعمؽ بحرؼ واحد. أمر بتعميقو، فاحضروا " سيبة " وعمقوا 
 يديو في حمقتيف وتركوه يتأرجح .

 ىؿ تعترؼ ؟ -
لـ يجب شعر أف يديو يكاداف ينفصبلف عف جسده، ركز تفكيره فقد سيطر 

وف واحد اثنيف .... لـ عمى ذاتو، وعندما نادوه طالبيف إجابتو لينجو بنفسو وىـ يعد
 يستطع اإلجابة وال التحدث .

 لفت الدوخة رأسو وأحس بحالة انحطاط، ماؿ رأسو إلى جيو اليميف. 
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 ىؿ تعترؼ ... اعترؼ أفضؿ ...؟ -
أنزلوه، تكـو عمى األرض، أتوا بدلوي ماء ورشوه، بدأت رموشو تتحرؾ 
حركات غير منتظمة، فتح عينيو قميبًل رآىما أمامو يتيامساف. ابتمت مبلبسو، 
اعادوه إلى زنزنو عرضيا اليزيد عف ستيف سنتمترًا اليستطيع أف يمد رجميو، 
يقرفص يدفعيما إلى صدره. غفا دوف أف يدري كـ مف الوقت مضى. أفاؽ عمى 
صوت كمبيف كبيريف ينبحاف بشدة يمداف رأسييما إلى األماـ وعندما يصطدـ أنفيما 

 ي حركة نباح ال تنتيي. بالشبؾ يرفعانو إلى األعمى ف
أخبره المحقؽ بأنيما كمباف جائعاف سيمتيماف أعضاءه التناسمية. عميو أف 
يعترؼ إذا أراد أف يحافظ عمى وجوده. يعترؼ عف الذيف دفعوه لمثؿ ىذه المواقؼ، 

 ويدلي بأسماء أصدقائو وعبلقتيـ بحركة المقاومة. 
أخرجو مف الزنزانة، عراه تمامًا كما خمقو اهلل، وأعطى أوامره لمكبيف ثـ ابتعد 
عنيما. لحقو الكمباف واحد عف يمينو واآلخر عف يساره، ظؿ يمؼ يركض يبتعد 
ويقترب منيما حوالي ساعة، ارتمى عمى األرض متعبًا، قرب أحدىما فمو وعضو 
مف خصيتيو، شعر بألـ فظيع ألـ ال يطاؽ، دوخة تمؼ رأسو ومغص قطع 

سبلمتو. ركض الكمب اآلخر تجاىو ليمثؿ  أحشاءه، تحسس عضوه وتأكد مف
الدور نفسو. لـ يعد قادرًا عى المناورة. األلـ يعض شراينو التي باتت تنقؿ األلـ 
بدؿ الدـ. لـ يتمالؾ قواه، وقع عمى األرض مغمى عميو. أفاؽ وكأف كؿ ما حدث 
حمـ. إنو في الزنزانة، مبلبسو جافة، وضع يده أسفؿ بطنو ليتأكد مما حدث. شعر 
بأوجاع. أوجاع ال تطاؽ لكنو حمد اهلل فكؿ شيء كماىو. أدرؾ بأف الكمبيف 
مدرباف عمى دروس مف ىذا القبيؿ، وىو لـ يكف أكثر مف درئية لتنفيذ المناورة 

 بالرصاص الحي .
رفع رجميو عاليًا، شعر بارتياح فالدـ في ىذه الحالة يغذي الرأس الذي تعب 

بقى عمى ىذه الحالة أكثر مف نصؼ ساعة. تعود مف التفكير، لكنو ال يقدر أف ي
ركبتاه إلى بطنو فيشعر بضيؽ، المكاف الذي يتسع لطفؿ صغير وليس لرجؿ 

 ضخـ الجثة صار مف نصيبو وعميو أف يتكيؼ فيو. 
خمع بنطالو ليتأكد إف كاف ما حصؿ قبؿ قميؿ حقيقة، دقؽ النظر فشاىد آثار 
أنياب الكمب واضحة و أثر نقاط الدـ قد تجمدت ونزلت حتى فخذيو، عاد الرتداء 
بنطالو وتظاىر بالبلمباالة في وقت بدأت دقات القفؿ تتراجع ليفتح الباب عسكري 

 يأمره بالخروج إلى الفورة مدة ساعة وفي مكاف محدد. 
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في ىذه المحظة تراءى عمى طرؼ المكاف  مبلؾ ابتسـ وقاؿ لو " أصبر فأنا 
 عمى المواطنيف، كميا أياـ معدودة ". معؾ، ستعود لتوزع مادة الوقود 

جاؿ الفرح عمى وجيو ليذه الرؤية، قعد واضعًا يده عمى خده مفكرًا، ماذا 
 حصؿ مع زوجتو وأوالده ؟

كيؼ سيعيشوف وىو بعيد عنيـ؟ وكيؼ سيؤمنوف متطمباتيـ؟ .... تسير 
زوجتو عمى أمؿ عودتو، يغالبيا النعاس وتناـ، تفيؽ باكرًا تقمب المحاؼ فبل تجده 
جانبيا! تتفقد الغرؼ ودورة المياه ! يغزو الخوؼ قمبيا، أيف يكوف اآلف؟ لقد ىرب 
مف وجييـ. إذ كاف البارحة قد جاء بنفسو وطمأنيا بعد ذىاب الدورية ... ربما 
المجنوف فعميا وعاد إلى المحطة ليبيع الناس، كاف عميو أف يوكؿ غيره ويختفي 

مموا مف مداىمتو ويتأكدوا أف المساؾ بو ليس فقط عف األنظار أياـ حتى ينسوه وي
صعبًا بؿ مستحيبًل. تنظر إلى صغارىا، تقبميـ والدمعة تقبؿ وجنتييا وتنحدر إلى 
صدرىا وىي ال تممؾ جوابًا عمى تساؤالتيا وأوىاميا، ماذا تفعؿ بصغارىا الذيف 

 يرددوف  :
 ماما .... أيف بابا؟  -

يبكوف بصوت عاؿ بينما ىي تبكي بصوت غير مسموع، تجفؼ دموعيا 
 دمعة دمعة. تتشجع وتتابع عمميا في البيت وىي مسممة أمرىا إلى اهلل قائمة :

 السجف لمرجاؿ، " السجف ما بيتسكر عمى حدا "!  -
 الفصؿ الثالث والعشروف _ 

 الصديؽ الغالي سميـ الدوري :
 تحية طيبة :

كريات عندما عثرت كنت أتصفح بعض رسائؿ الصميب األحمر وأستعيد الذ
 7986/ 31/9عمى رسالتؾ المؤرخة في  

. بداية أنا سعيد، سعادتي بتحرركـ طغت عمى حياتي وبت وكأنني أسبح في 
بحر مف النشوة. إذ مف غير الممكف إلنساف مثمي أف يجد طعمًا لمحياة بعد ما 
جرى لوال ىذا الشعور العميؽ مف السعادة الذي يسيطر عمى نفسي نتيجة تحرر 
ىذا العدد الكبير مف األحباب. إنكـ سفراؤنا المعبروف عف معاناتنا والضمانة 

 الحقيقية لعدـ تكرار التفاىات والمسمكيات الضعيفة. 
أييا الرفيؽ: رسالتؾ رقيقة جدًا وزاخرة بالمعاني وتفوح منيا رائحة الصداقة، 
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التعاسة، إنني مسرور أف اسمع عف زواجؾ أنت واآلخريف. أفكاري تقودني إلى 
لكنني قادر عمى التغمب وتسيير دفة حياتي، أحيانًا ينتابني شعور بأنو لف يكوف 
لي أوالد شباب أو لف أكوف جدًا ألنو فات اآلواف. لكف ىذا ال يعكس حقيقة ما 
أفكر. إف التغيير الذي حصؿ في نوعية السجناء وأعمارىـ تجعمني أشعر أنني أب 
وجد وأخ في آف واحد. إذ ىناؾ الكثير مف األشباؿ الذيف ينظروف لي كأب وأنا 
أحبيـ فعبًل كأبنائي. وبعضيـ صغير جدًا بحيث يحبونني كجد والباقي كبار السف 

 يعاممونني كأخ .
أفكر أحيانًا لماذا أشعر بالسعادة رغـ سني األسر الطويمة ومعاناتيا، لكنني 

نما حممت أجد أخوة سرعاف ما أكتشفت الجواب، فأنا ال أشعر نفسي غريبًا، فأي
يجبونني ويعاممونني كرمز لصمودىـ ويسألوف عني إذا ألمت بي وعكة صحية، 
ويغمرونني بعطفيـ واحتراميـ  أعيش بيف أىؿ وىذا سر صمودي، وىذا الموقؼ 
لـ يأت مف فراغ فأنا ال أقؼ مكاني وانتظر المحبة مف اآلخريف ، فيي ال توىب 
ألنيا ثمرة العطاء ، سعيد ذلؾ اإلنساف الذي يجعؿ حياتو كميا عطاء ...إف ىذا ال 
يعني حبي لمسجف بؿ العكس فالحياة الحقيقية تبدأ حيف نخرج ونستنشؽ ىواء 
ف كنا نستطيع توفير ظروؼ السعادة في  السماء دونما سياج أو شبؾ. إننا وا 
الصحراء القاحمة، فإننا نشتاؽ لؤلرض الخضراء والمياه العذبة وشاطئ البحر 

 ـو المتؤللئة بالميؿ ومنظر السماء البديع والرائع. والنج
 إنني أحيي الرفاؽ كافة وأثمف جيودىـ السابقة والبلحقة 

 عمر محمود القاسم 

 7987/ 27/72عسقالن في 

كانت ىذه آخر أيامو في عسقبلف حيث التقى في غرفتو مع شباف شاركوا  
في االنتفاضة منيـ مف رفع العمـ الفمسطيني في المظاىرة ومزؽ العمـ اإلسرائيمي 
وأحرقو، ورقص عمى ضوء النيراف المتصاعدة رقصتو المجنونة وىو ييتؼ ... 
ومنيـ مف حرؽ إطارات السيارة، ورجـ السيارات اإلسرائيمية بالحجارة، منيـ مف 

 أقاـ الكمائف، ومنيـ  منيـ .... 
طاقـ وضعت الدولة في حالة استنفار، الجيش، الشرطة، السجوف إذ بدأ 

، كما شددت الحراسات حوؿ المباني الحكومية، ونزلت  السجف الدواـ طواؿ اليـو
القوات إلى الشوراع، بينما جانب الطائرات الحوامة سماء قطاع غزة  والضفة 
تساعد القوات في رصد حركات الناس في األحياء والشوارع والبساتيف والبراري 
وحتى في المرتفعات. وتدؿ عمى التجمعات، تشارؾ في إلقاء القنابؿ الدخانية 
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 عمييا. 
ازدادت االعتقاالت، في كؿ يـو موقوفوف جدد، دفعة جديدة منيـ في باحة 
السجف، شباف بعمر الزىور، منيـ الطالب الجامعي والثانوي وحتى بعض األطفاؿ 
 الذيف ال يتجاوزوف عشر السنوات، الذيف يتـ توقيفيـ ثـ اطبلؽ سراحيـ بعد أياـ. 

ـ مدير السجف في وسط الباحة وتركيـ طواؿ النيار يتعرضوف لممطر جمعي
والريح والبرد فكانوف األوؿ معروؼ بأنو فحؿ الشتاء. عند المساء أمر بوضعيـ 

 في الزنايف مدة ثبلثة أياـ، قاؿ قبؿ أف يعود إلى مكتبو :
أنتـ تنكروف دور إسرائيؿ في تمدنكـ، تعضوف اليد التي امتدت إليكـ، أنتؾ  -

كبلب، ال بؿ الكبلب أكثر وفاء، أنتـ ال تستحقوف الحياة، تعممتـ النباح، قواتنا ال 
 تخافو، وال تخاؼ الرصاص، فكيؼ ستخاؼ حجركـ أييا الجبناء؟ 

 أعطى أوامر جديدة بتعذيبيـ قبؿ وضعيـ في الزنازيف، وذىب إلى مكتبو. 
ي الطعاـ، فكاف ظموا ببل أكؿ طواؿ وجودىـ في المنفردات، طالبوا بحقيـ ف

 الجواب: 
   عندما تبرىنوف أنكـ بشر سنقدـ لكـ ما يتوجب عمينا تقديمو  لمسجيف  -

وزعوا سجناء آخر دفعة عمى غرؼ السجف. اثناف كاف نصيب الغرفة رقـ 
 خمسة، رحبوا بيما، وبدؤوا يستمعوف لقصة أوليما. 

قاؿ محمد رجب السامح، إنو طالب في المرحمة الثانوية ، يخرج كؿ يـو 
لممشاركة في المظاىرات، لـ تعجبو المشاركة السمبيو، اتفؽ مع اثنيف أف يتصدوا 
لدوريو، كمنوا في منطقة غير بعيدة عف المظاىرة، جاءت أوؿ سيارة، رشقوىا 
بالحجارة فانقمبت، أطمقت النيراف عمييـ مف السيارة التي خمفيا، جرح زميميـ فرج  

لمعري، فيو متصرؼ لو  مواقؼ مف المرأة تشبو إلى خالد الذي أطمقوا عميو لقب ا
حد ما موقؼ معممو، يحب االعتكاؼ والعزلة، لكف عندما بدأت االنتفاضة أوائؿ 
ىذه الشير، شارؾ مف بدايتيا. التفت إلى الخمؼ في  محاولة  السعافو، فطمب 
منو أف ينجو بنفسو، الذ بالفرار، وفي غزة شارؾ بالمظاىرة، ىتؼ، ورفع العمـ 
الفمسطيني، وأحرؽ عمـ " اسرائيؿ "، ظموا يطاردونو حتى القوا القبض عميو، 
ضربوه عمى وجيو، فقد أحد أسنانو، أما الكدمات  فمنتشره عمى جسده كانتشار 

.  الغيـو في سماء ذاؾ اليـو
 سألو مدير السجف :
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 كيؼ تمزؽ عممنا وتحرقو، أال تعرؼ داللة ذلؾ؟  -
ؾ عف سابؽ إصرار وقصد، وسأمزقو أينما أعرؼ كؿ شيء، وفعمت ذل -
 وجدتو .

 وعده بالموت، ومازاؿ ينتظر، ضحؾ المستمعوف لدماثتو. 
الشاب اآلخر صبري العناس، عرؼ مف قصتو، بأنو كاف مف أكثر طمبة 
كمية الطب مرحًا، محبوبًا مف زمبلئو، أحب صديقاتو لقمبو ريـ عيسى، مثقؼ دائـ 
الحديث عف األدب والحياة، يمخص آخر ما قرأ عمى أصدقائو. مف يراه داخؿ 
الغرفة، يتحدث بكممات ال معنى ليا يشفؽ عميو. حصؿ ىذا نتيجة تمقيو ضربات 
عمى  رأسو، وىو يرد الجنود عف ريـ التي كانت إلى جانيو  في المظاىرة، ارتمى 
 بعد أف خمصيا مف أيدييـ. أثناء التحقيؽ األولي سألوه فأجابيـ إجابات تدؿ عمى
عدـ اتزانو. تركوه في الغرفة موثوقًا، الحت منو التفاتو فرآىـ يضعوف جثة في 

 كيس ويجرونو ويرمونو في مؤخرة إحدى السيارات. 
بدأ جسده يرتجؼ، عرضوه عمى طبيب ثـ عمى لجنة طبية، فجاءىـ التقرير 
التالي: " إف صبري العناس قد تحوؿ إلى عاىة، ننصح بتسميمو إلى ذويو أو 

 تسفيره إلى الخارج  عمى نفقة الدولة لمعبلج ".
تجاىموا التقرير وحولوه إلى سجف عسقبلف، رموه في الغرفة رقـ خمسة 
وأغمقوا خمفو البا ب. نظر كؿ مف في الغرفة إليو ، وقؼ يتأمميـ، ثـ أسرع كالسيـ 
 ورمى نفسو عمى الشيخ زكريا، أمسكو مف لحيتو وىو تقوؿ " ريـ يا زينة البنات! " 

حؾ السجناء فماكاف مف الشيخ إال ضربو عمى خده. فولى ىاربًا وىو يمد ض
يده تجاىو، يبكي ودموعو تتياطؿ كالمطر الذي في الخارج " أنت مف أمسكيا مف 

 شعرىا ". 
تضايؽ زكريا، وقؼ وىو يتيدده، إذا لـ يكؼ عنو، ركض العناس واختبأ 
خمؼ عمر، وىو مازاؿ يبكي ويردد كمماتو السابقة ... ترؾ الجميع ما بأيدييـ مف 

 عمؿ واقتربوا أكثر يراقبوف ما سيحدث. 
 سالو عمر، ما القصة!  

 أجابو: 
   يمصوف المطعـ ويشدوف ريـ إلى السيارة -
 ما عبلقة شيخنا؟  -
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لـ يجب، فقد اتزانو فوقع عمى األرض. عند ىذا الحد عرفوا أنو فقد الدرة  -
 كريا عمى تصرفو، الذي رد بانفعاؿ: التي يممكيا، فرثوا لحالو والموا ز 

أنا ال أسمح ألحد أف يستيزئ مني ويمد يده إلى ذقني الطاىرة، ويحدث ببل 
 مباالة. 
ال .....  -  ىذا ىراء، إياؾ أف تفعميا وا 

كاف ىذا  رد عمر فما كاف مف الشيخ إال اليجـو تجاىو، لكف السجناء حالوا 
 بينيما. عندىا بصؽ صبري العناس عمى زكريا وقاؿ لو :

 أنت كمب ! -
قاليا وركض لبلختباء. توالت مسرحيتو تتّابع فصوليا. أخذ صبري يظير 
جنونو، أخرج لفافة وبدأ يدخف بشراىة، يسحب نفسًا منيا، يسعؿ، يسعؿ بشدة ثـ 
يقذفيا ويدوسيا، يزداد سعالو وتدمع عيناه، صوتو كمو حشرجة، يكاد اليسمع، 

عندما يعود إلى وضعو ويشعر أف تنفسو عاد إلى يتواصؿ سعالو كنباح كمب، و 
 وضعو الطبيعي، يطمب لفافة ثانية وثالثة .

 نظروا إليو وىـ مشفقوف، نصحو محمد رجب أف يقمع عف التدخيف بقولو: 
إنؾ تيري رئتيؾ خاصة إذا كاف عمى الريؽ، أال تعرؼ أضرار الدخاف،  -

 أنت تيذي وتقتؿ نفسؾ، يكفيؾ ىذا! 
قاـ يتمشى، يتوقؼ، يفتح كفيو، يتطمع إلى السجناء ويخبرىـ بأنو مات، يقرأ 
الفاتحة ويمّسد  عمى وجيو، ثـ يبكي وبعد أف يتعب يقعد عمى األرض ثـ يعود 

 لممشي والركض. 
كؿ شيء فيو تغّير، لحيتو الكثة، طريقة النظر، الخوؼ الدائـ واالختباء خمؼ 

ف األقرب إليو بحزف عميؽ أقرب شخص إليو، وبمزيد مف الحذر ييمس في  أذ
"إنو مات وضعوه في كيس ورموه في مؤخرة السيارة". يخرج لفافة ويضعيا في 
فمو، يرتجؼ عود الثقاب بيف أصابعو، يحاوؿ إشعاؿ العود يخفؽ، يعيد المحاولة 
وعندما يشعؿ يتركو ثـ يتناولو مف األرض أو يشعؿ غيره، يقربو مف المفافة ويأخذ 
نفسًا عميقًا. يضحؾ، لكف انطفاء السيكارة، يجعمو ييرش جسده ويضغط عمى 

 أسنانو، ثـ يبكي. 
يقعد عمى األرض، يرى الفرح في عيني ريـ، تشده لميرب مف ضجة المدينة 

 يتبعيا وىي تغني لو ثـ تسألو: 
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 ما الحب؟  -
 ينظر إلى عينييا وىو يقوؿ لست فيمسوفًا، الحب ىو ريـ! 

 ف تحدؽ بعينيو، الوطف ىو أنت! يسأليا عف الوطف، فتجيب بعد أ
يتطمع إلى رفاقو، فيجدىـ ينظروف إليو، ينسى أحبلمو، يفتش جيوبو، يقمبيا، 
يمؼ في الغرفة، يضع يده أماـ وجيو ليتقي شيئًا ما، ثـ يقرب شفتيو مف أذف أحد 
السجناء ويقوؿ جممتو المشيورة. ندـ الشيخ زكريا عمى ضرب السجيف الجديد، 
وصار يدعو في كؿ صبلة لشفائو. بات مف الضروري تنظيـ األوقات حتى ال 
تذىب ىدرًا، وحتى ال تبقى منصبة عمى الضحؾ أو حركات العناس، ألف وجوده 
في الغرفة قمبيا رأسًا عمى عقب، فمـ يعد ىناؾ اىتمامات سياسية وثقافية. دبت 

إلى  الفوضى، مما دفع عمر لممبادرة بمناقشة ذلؾ ووضع برنامج يقسـ الوقت
مطالعة ورياضة ونقاش وتدريس، وتولى ىو تدريس المغة االنجميزية بداية بالمبادئ 
األولية وتركيب الجممة واألفعاؿ بأقسامو واالستفياـ والنفي .... مدة الدرس تسعوف 
دقيقة مقسمة إلى ثبلثة أقساـ متساوية، درس جديد، حؿ تماريف، ومحادثة، انضـ 
سجناء الغرفة خمسة إلى البرنامج، حتى صبري استجاب لذلؾ، فمـ يعد يقـو 
بحركات غير الئقة  وقت الدرس أو في أوقات النقاش، وبات لمثؿ ىذه الحركات 

 أوقاتيا، مما دفع حالتو إلى التحسف التدريجي. 
الشيء الذي لـ يحسب حسابو ىو النقاش حوؿ الشعار المرحمي، مابيف 

يانة. ابتعد الرفاؽ عنو وتناقص عدد الشيخ وبعض الرفاؽ، بدؤوا يكيموف تيـ الخ
المصميف خمفو، ففي إحدى صموات الجمعة وجد نفسو وحيدًا، احتد وقاؿ: أنتـ 

 كفار، لماذا تسجنكـ إسرائيؿ ؟!
 بعدىا ُطمب الشيخ إلى اإلدارة، قاؿ لو الضابط: 

أنت يا شيخ نسيت ما بيننا! لـ نسألؾ عف شيء ولـ نمنعؾ مف إلقاء  -
خطبؾ، ألـ نشجعؾ عمى تضميف مكاـر األخبلؽ و القصص القرآنية، وتبياف أمور 

 الديف ألفراد الشعب عمى  خير وجو، ما الذي حدث حتى صرنا أعداء ؟! 
ما بيني وبينكـ كما بيف القط والفأرة، ال يمكف أف يكونا صديقيف عمى  -

 ت. الرغـ مف حياتيما المشتركة .... أنتـ قتمتـ أخي الذي ال يتجاوز عشر سنوا
أخبره نيتيـ اإلفراج عنو، عندما يقرر طمب الرحمة و العودة إلى الجامع 

 وممارسة عممو السابؽ دوف تحريض. 
الشيء في الغرفة وال في السجف يخمصو مف ىمومو، سوى الرسائؿ التي 
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 تنياؿ عميو، رفاقو يحسدونو ويقولوف: أنت محظوظ يا عمر! 
زادت أعداد الرسائؿ التي تصمو، رفاقو خارج السجف، أنت محظوظ! ال أحد 
غيره وبِقدمو بقي وراء القضباف، خبلفات بسيطة وربما شخصية ىي التي جعمت 

 القيادة ال تدرج اسمو، ىؿ يصدؽ ما تقولو الرسائؿ، أـ يصدؽ الذيف يحسدونو؟ 
تيداًل سيقرأ الفاتحة عمى القيادة، ىذه التي تممؾ صحة جيدة، وكرشًا م

لموجاىة، تسبح بحمد ربيا وتشكره عمى نعمو  التي ال تحصى، وعمى األمور 
الوفيرة، والدفاتر  المستطيمة التي باتت في أيدييـ. مرت أمامو حياة األغوار، 
والشعارات التي عجزت األرض عف حمميا فتبخرت، أوصى رفاقو  بالمحافظة 

   عمى كراساتو التي كتبيا وىو في  نفحة تحت عناويف مختمفة منيا: 
 " نقد ذاتي عمى الفيـ النخبوي " -
 " الدساتير االعتقالية "  -
 "  المراحؿ التي مرت بيا المعتقبلت "  -

لخص ىذه المراحؿ بثبلث، األولى مرحمة العفوية التي كاف فييا العدو يصدـ 
و مف المقاتؿ بسيؿ مف المعمومات التافية، والتي يحصؿ عمييا بالتصوير الجوي أ

 صحؼ المقاومة. 
والثانية ىي التجربة والخطأ إذ صار األسير يميز بيف ما يمكف التصريح بو 
واألسرار التي عميو عدـ البوح بيا، والمرحمة  الثالثة ىي الوعي المنظـ الذي عرؼ 

 فيو الفدائي عدوه واألساليب التي يتبعيا وحيمو. 
أحس بفكره يقفز  ال يعرؼ ما يريد، وال يجد مرمى لتستقر أفكاره فيو، يعمؿ 
عياء، استعاد مجموعة المواقؼ  كشريط طبعت عنو نسخ عدة، شعر بتعب وا 

 واآلراء، اآلف تأكد بأف حياتو بانوراما، لكنيا منثورة أمامو وممتصقة بعقمو. 
شعر أنو يعيش نيايات حياتو التي باتت ببل أمؿ، يودعيا وىو جالس في 

حزانو وذاتو وتبدد فعميا. ىؿ ىو إنساف ببل إرادة محراب الوحدة ينتظر  انشطار أ
 ببل مستقبؿ؟ 

اإلنساف واإلدارة والمستقبؿ أثا في الحياة، ابتسـ لماضيو الرائع، ماض كمو 
مازاؿ   حب، اآلف بات يدرؾ أف العظيـ مف الرجاؿ مف استطاع أف يحب بصدؽ 

قمبو أخضر. مف يحقؽ حممو ويشبؾ يده بيد وصاؿ في شوارع دمشؽ في ىذه 
المحظة أو أية لحظة قادمة ويأخذ حياتو التي لـ يبؽ منيا شيء! مف يعيد إنبات 
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شجرة الحب التي تآكمت جذورىا؟ أريجيا يمؼ رأسو يسري بأوردتو ويصؿ دماغو، 
لـ يقدر التخمص مف ىاجسيا، ماثمة بكامؿ زينتيا وأناقتيا وأنوثتيا، أليبت خيالو 

 لييا، قمبو يخفؽ كطائر ذبيح .الذي انتقؿ إلى كؿ منطقة ذىبا إ
ىا ىي تعيد طمبيا أف يرافقيا بجولة في دمشؽ، نظرت إليو وابتسمت وىي 
بكامؿ زينتيا وأناقتيا، اتجيا مف بيتيا في أبي رمانة إلى حديقة  المدفع ومنيا سارا 
شرقًا إلى منطقة عرنوس، حيث األبنية القديمة والمستشفى اإليطالي وضريح، 

 سألتو: " أال تعرؼ ضريح مف وما قصتو ؟".
 أسمعيا منؾ!  -
 إنو عرنوس حدثتني ماما بقصتو المثيرة والمدىشة.  -

ابتسـ وعمؽ: كنت أظنيا منطقة زراعية ليا شيرة بالذرة، وربما لعرناسيا قصة 
ما فييا بعض الدمائة خمدىا أىؿ دمشؽ. أو في ىذه المنطقة بائع عرانيس أو أي 

 شيء مف ىذا القبيؿ. 
ت فتراقصت األمواج عمى شفتييا وحمؽ حماـ األموي فوقيما، وضعت ضحك

 يدىا في يده، أحس بدفئيا، ضغط عمييا، نظرت إليو وقالت: 
ىكذا أذف بائع عرانيس! ... اسمع واستخمص الحكمة: " ىاجـ البيزنطيوف  -

، وأسروا أميرة عمى  دمشؽ فخرج أىميا لمدفاع عنيا، جرت معركة ارتد فييا الرـو
غاية مف الجماؿ، أميرة تغازؿ الشمس فتتوىج بضوئيا، أحبيا حاكـ دمشؽ 

 وتزوجيا. 
عاشت معو حياة جميمة. بعد فترة اشتاقت ألىميا، فبعث معيا مف أوصميا 
إلى الحدود. ىناؾ رفضوا إعادتيا. أنجبت طفبًل اسمتو " ارنوس " نمفظو نحف " 

وش البيزنطية باتجاه دمشؽ عرنوس "، كبر ىذا وورث العرش عف والدتو. قاد الجي
وتشاء المصادفة أف يمتقي حاكـ دمشؽ الكيؿ مع ابنو مواجية. فيعرؼ األب ابنو 
مف القبلدة الموضوعة حوؿ رقبتو والتي أىداىا لزوجتو، قبؿ أف يتبارزا سألو عف 
القبلدة فتعارفا، فبدؿ القتاؿ تعانقا، فضؿ اإلقامة مع أبيو في دمشؽ وورث الحكـ 

 وعاش بقية حياتو ودفف ىناؾ ."
 أنت رائعة يا وصاؿ، إف ما ذكرتو فاؽ تصوري.  -

ىز برأسو عبلمة اإلعجاب وتابع " ىيا إلى بوابة الصالحية فربما تتذكريف 
 شيئًا آخر تحكينو ليظؿ ذكرى منؾ، ذكرى جميمة ورائعة. 
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مف ىناؾ اتجيا مرورًا بالشيداء والبرلماف، قطعا الشارع إلى منطقة البحصة 
 المرجة، تابعا إلى سوؽ الخجا  والحميدية بعد أف تجاوزا السنجقدار. ف

احتفؿ سوؽ الحميدية بيما فبدا أكثر نضارة وبيجة في ذاؾ الصباح 
المشمس، وصبل الجامع األموي، طافا بو ثـ قصدا قبر رأس الحسيف بف عمي. 
 نظرت إليو وابتسمت سألتو إف كاف يعرؼ ما يحدث في ليمة النصؼ مف شعباف.

لقاء الخطبة  - ىذه ال تحتاج إلى قصة جديدة! يتـ االحتفاؿ بقراءة القرآف وا 
 والموعظة. 

 وماذا بعد؟  -
 البقية عندؾ . -
سنويًا يتضمف االحتفاؿ مشاىدة وتيوية قبر رأس الحسيف، ثـ التوجو إلى  -

 بيت الجباوي لتناوؿ الطعاـ والذي عادة ما يكوف " لبنية ". 
 الدليمة سندويشة فبلفؿ، فييا إلى األكؿ.  تستحقيف أيتيا -
 مازاؿ في جعبتي الكثير عف دمشؽ!  -

تابعا سيرىما إلى القيمرية والنوفرة ومف ىناؾ إلى باب القمر توقفا قميبًل عند 
بقاياه، وواصبل طريقيما إلى باب فينوس ركبا سيارة أجرة إلى المرجة ومف ىناؾ 

 إلى أبي رمانة. 
 ىيا ادخؿ نتناوؿ طعاـ الغداء . -

 ودعيا عمى أمؿ المقاء ثانية في الجامعة صباح اليـو التالي .
ستار مف الدخاف يغمؼ الذاكرة التي تيرب بعيدًا، لكف ىذه المرة صوب 
األغوار لـ يتوقع أف عبوره لمنير سيرسـ مصيره األزلي، لـ يبارحو األلـ بعد  

ألـ في معدتو وألـ أثناء التبوؿ. إضراب الستة وثمانيف، بدأ يشعر باألوجاع تغزوه. 
لقد كبر وىذه أمراض الشيخوخة  ىكذا بدأ يحدث نفسو. تجاوز الخامسة واألربعيف 
منيا تسعة عشر عامًا في السجف ومع ذلؾ مازاؿ يحمـ بالخروج. سيعود إلى 
القدس ويرفع العمـ عمى بيتو ويمتقي مع عبمة التي كتبت تخبره بأنيا لف تتزوج 
غيره. ىؿ سيخطبيا أـ سيذىب إلى ابنة الرغوة؟ إذا كاف ليس بمقدوره التخمي 
عنيما ماذا يجيبيما. كانت وصاؿ رافضة لمزواج. أخذت عيدًا أف ال تتزوج غيره. 
وضع يده عمى عينيو ثـ مسحيما. عميو أف يبكي في داخمو وأف ال يرى أحد 

 دموعو. ىو فقط يشعر بيا وىي تتساقط عمى وجيب قمبو. 
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غامر وترؾ الساحة فارغة؟ ماذا بقي مف حياتو؟ لقد اغتالوا حممو لماذا  -
 الوردي الجميؿ! 

 الحياة عطاء وقد سحبت منو الحياة عطاءاتيا. 
حمـ أف عبمة زرات الشجرة التي التقيا عندىا، نادتو ليشاىد المنظر الغرائبي، 
وصفت لو المشيد بدقة، لكف الشجرة بدؿ أف تكبر أخذت تصغر، شاىدت عمييا 
أوراقًا ممطخة وأغصانًا حمراء وجذعًا داكنًا يتحوؿ ليبًل إلى أبيض. في الميؿ تشع 
الشجرة وتنشر نورىا األبيض عمى مساحة واسعة، أما في أعبلىا فثمرة كأنيا 

 نجمة. 
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  -الفصل الرابع والعشرون  -

 
 

جاءت الطمبات مع عدـ الموافقة، قاؿ مدير السجوف لمدير سجف الرممة 
يف حديثًا الجنراؿ أوروف: " ال تحوؿ طمبات أخرى عف ذاؾ المخرب القذر، المع

جماعتو لفظوه  ولـ يطمبوه، يعتبرونو خطرًا، فكيؼ نحف؟ لف نكوف أرحـ منيـ، ال 
تنس أنو خطر عمى الجميع، إنو كالذباب أينما ذىب ينشر أوساخو وأمراضو. إياؾ 
أف يميف قمبؾ، الواجب يدفعنا أف ال ندعو يتمتع بحريتو لحظة واحدة، أما الموت 
فنحف ال نقرره، إنو أمر مف اهلل، فإذا كاف البد منو ففي مستشفى " اسافاىا روفيو " 
متسع ألمثالو، تذكر جيدًا بأنو أىاف قيادتنا السياسية والعسكرية بداية بدياف 
وبارليؼ ونافوف، إف شخصًا مثمو، رفض مصافحتيـ عميو أف يموت كمدًا وحسرة 

 المحامية وغيرىا فيمكنؾ أف تطمئنيا و تضحؾ عمييا بكممتيف ".  أما
األلـ في الحالب، ىناؾ شيء يقؼ في طريؽ التبوؿ، يكز عمى أسنانو، 
يغمض عينيو، يضع يديو عمى فخذيو، يفتح راحتيو ويغمقيما ويشد بقبضتو أعمى 
العانة يمسدىا، يشعر بألـ فظيع يحبسو في حنجرتو. األلـ يمزؽ الشراييف واألوردة 
الدقيقة جدًا في مجرى التبوؿ بداية بالكميتيف. يحاوؿ أف يدفع السوائؿ المحصورة 
في جوفو إلى الخارج. يطمؽ جزءًا مف الصرخة بينما يسجف البقية الباقية في فمو. 
شفتاه تيبستا حتى صارتا قطعتي اسفنج قاس. األلـ يغزو جسده يمتد إلى 

ؿ إلى رأسو، شيء ما كاإلبر  يغزو صدغيو، الخاصرة، يرتفع قميبًل حتى يص
ارتفعت حرارتو، شغر بصوت أشبو بيبوب الريح في أذنيو، قرفص، العرؽ بممو، 
المياه جرت ساقية إلى فتحة المستراح. غزتو البرودة، األوجاع لـ يعد يحتمميا، 
صرخ ببل إرادة، ىرعوا إليو، فإذا بو يحاوؿ التبوؿ، سألوه فطمأنيـ. ابتعدوا عنو 
وأغمقوا الباب، جاءتو اآلالـ دفعات، لـ ير مثميا ولـ يسمع عنيا، ألـ يقّطع داخمو، 
نقط حمراء تخرج، يتضاعؼ الضغط، ال بد أف شيئًا ما يقؼ في طريؽ المياه 

 المالحة حتى انحبست. 
بعد جيد زاد عمى نصؼ ساعة تراخت مفاصمو وأحس باإلعياء، ناداىـ 
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عادوه إلى مكانو. تمدد. التفوا حولو. حرؾ يده بصوت واىف، جاؤوا وحمموه  وأ
ليأخذ كمية مف اليواء، تراخى جسده وأغمض عينيو. أسرع رامي زيداف وقرع الباب 
تبعو بالقرع والمناداه إبراىيـ األخرس وأبو أشرؼ. ذىب الحارس وعندما عاد 
أخبرىـ بأنو أبمغ اإلدارة، التي سترسؿ الممرض عمى عجؿ، بعد ربع ساعة عاد 
ثانية يؤكد عمى طمبو فجاءه الجواب بأف الطبيب والممرض غادرا وال أحد موجود 
مف الطاقـ الطبي. نظر إلييـ الحارس مف الطاقة وأبمغيـ بأنو فعؿ  ما يمميو عميو 

 ضميره. 
النيراف تخرج مع أنفاسو، يده كاألثافي، بمؿ العرؽ جسده وجعؿ فرشتو تعصر 

لتي  " الباردة والحامية " مرة يغمي ويفور ومرة ماء في حيف بدأ جسمو المقشعر حا
يبرد وتصطؾ أسنانو، وضعوا فوقو بطانيات عدة. شعر بحاجة إلى اإلغفاءة لكنو 
لـ يقدر. لـ تمض ربع ساعة إال وعاد إلى دورة المياه، حاوؿ الضغط إلخراج 
المياه المالحة، أحس بشيء يخدشو، خرجت بضعة نقاط، بمؿ الدـ ثيابو الداخمية. 
تناوؿ كوبيف مف الماء، ال شيء جعمو ينس آالمو سوى المشي داخؿ الغرفة، لكف 
بعض السجناء الجنائييف تدخموا، وبدؤوا يضحكوف مف حركاتو، أخبروه بأف ما 
يفعمو غير مقبوؿ. ىددوا بقتمو إف لـ يسكت أو يخنقونو فينقطع صوتو إلى األبد، 

 ب نقمو إلى المستشفى ، لكف آخريف وقفوا في وجييـ وأصروا عمى وجو 
تسع مرات ذىب إلى دورة المياه، شعر  بنيايتيا خروج مادة صمبة كحبة 
العدس، فتدفقت الدماء المختمطة بالبوؿ. عاوده االرتياح واقترب مف حالتو 
الطبيعية. نقموه إلى مستشفى " اسافا ىاروفيو"، اجتمع حولو ثبلثة أطباء أقروا بأف 
حالتو صعبة إذ تبيف عجز الكمتييف المتيف تحتوياف جيازيف األوؿ لرشح البوؿ 
والثاني لرد الراشح إلى مجرى الدـ فالوريد الكموي الذي يسمح لكؿ نافع باالرتداد. 
أما المعدة ففييا بعض القروح وااللتيابات، إذ ىضمت في يـو ما مف أياـ إضراب 

لندب ما انتقؿ إلى الستة وثمانيف جدرانيا وغشائيا المخاطي، ومف ىذه القروح وا
األمعاء وتحوؿ إلى خبليا تتكاثر بشكؿ غير معقوؿ، خبليا شخصوىا بأنيا 
سرطانية، إضافة إلى نزؼ في الكبد ساءت حالتو يومًا بعد يـو حتى توقفت كميتاه 
عف العمؿ، وازدادت اآلالـ في المعدة واألمعاء والكولوف ولـ يعد وضعو الصحي 
يسمح لو إال بحديث قصير مع أىمو. وصمت بو الحالة إلى فقداف الوعي والرقاد. 
في حيف أبطأت ضربات قمبو كثيرًا وتحوؿ تنفسو إلى شخير، أما عيناه فقد ضاقت 

 حدقتاىما. 
شيء واحد شغؿ فكره، تمؾ التي حّمميا مف العذاب ما لـ تحتممو الجباؿ، لـ 
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راعييا تحتفؿ تفرح بو كبقية إخوتو، حدؽ إلى وجييا وابتسـ .... رفعتو بيف ذ
أصابعيا بطيات شعره، ينظر إلييا ويخبئ رأسو في صدرىا، ترفعو وتقبمو قائمة " 
تسمـ يّما " ىذا يريحو خاصة إذا اتبعتو بمديح وبدأت تتغزؿ بعينيو. إخوتو يعطونو 

 شيئًا مف مشترياتيـ وىو ال يفعؿ سوى التدقيؽ في وجوىيـ واالبتساـ. 
تيبو ابتسامتيا وىي في أشد حاالتيا حزنًا، تسكب دموعيا وتقوؿ ىذه دموع 
الفرح، تخبره بأنيا سعيدة وقمبيا يعتصر ألمًا وحزنًا .... ال شيء دلو عمى عظمتيا 
أكثر مف تمثاليا الراقد داخمو وما فعمتو طواؿ إحدى وعشريف سنة. في كؿ زيارة 

كؿ شيء.  يصير البيت مكانًا لعمؿ الفطائر والحمويات. ال تناـ إال بعد أف تنيي
وعندما تضع رأسيا عمى الوسادة تتذكر أشياء لـ تقـ بيا وىكذا حتى الصباح حيث 

 تمضي إليو. 
اآلف وىو ينظر إلييا أدرؾ أنيا يجب أف تكوف آخر شيء يراه قبؿ أف 
يغمض عينيو، وضع يده عمى يدىا، حركيا ثـ ضغط عمييا وىو يتأمؿ مبلمح 
وجييا ودموعيا التي انسابت كاألردف، قاؿ بينو وبيف نفسو " سامحيني لـ أسبب 
لؾ سوى الحزف " تخفي ألميا حيف تبلحظ تمتمات شفتيو، تقربيما منو تقبمو 

 وتقوؿ: 
 ابتسامة منؾ يا حبيبي تعيد حياتي!  -

" ماىذه اإلنسانة التي أفنت حياتيا مف أجمي! ستظميف عظيمة! أنا أنزؼ، 
فقط انظري ودعيني أرى أسنانؾ، جسدي محطـ، أنِت رائعة، أبقي وال تغادري، 

، المرض ال  ، ولـ يساـو قولي أنو ابني لف أدعو. عممتو مع حميبي أف ال يساـو
ييـ، العمر انتيى ال ييـ ، الشيء الميـ أف تظؿ ابتسامتؾ و أف يفرح شعبي. 
السجف يا أمي جعؿ شراييني تتقطع. أحالني إلى ىيكؿ عظمي، أذاب القوة والفتوة. 
أنا أتحمؿ، ال تبكي، أنت تعرفيف بأف عدونا قادر عمى استغبلؿ أية نقطة ضعؼ، 
عندما تشعريف بذلؾ ال تجعميني أرى وجيؾ، اذىبي خارج الغرفة وافعمي ما شئت، 
ال شيء بقي سوى الصمود. أموت أفضؿ مميوف مرة مف حياة الذؿ! ىؿ نسبت 

 بأنني قدوة لرفاقي ؟!"
شقيقتو أمؿ وشاىدتو عمى تمؾ  تورمت قدماه يئف مف األلـ والمرض، دخمت

 الحالة، فصرخت بأعمى صوتيا: 
 ىؿ تتصوروف بأنو سيفر مف بيف أيديكـ وىو بيذه الحالة أييا القساة ؟!  -

 نظر  إلييا الضابط  وقاؿ: إنيا األوامر ولكنني سأتصرؼ عمى مسؤوليتي. 
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أمر بنزع القيود مف قدميو وتشديد الحراسة... كاد يتوقؼ تنفسو، وضعوا 
األكسجيف ومع ذلؾ ظؿ غير قادر عمى االستنشاؽ، نزع غطاء األكسجيف، حاوؿ 

 التحدث معيا وفي صوتو حشرجة:
 أنا ال أستطيع التنفس، أختنؽ  وال أدري ما السبب؟  -

جالت عيناه في سقؼ الغرفة، ثـ انحدرتا صوب اليميف فإذا شقيقو عمي يبتسـ 
 لو، سألو: 

 ماذا نفعؿ يا أخي ؟ -
 يء إنيا النياية، ناد أمي وأبقيا إلى جانبي .ال ش -

تساءؿ عمي ما الشيء الذي يمكف أف يفعمو في مثؿ ىذه المحظات؟ أدرؾ 
أخيرًا بأف عميو أف يتحرؾ بسرعة، قابؿ مدير المستشفى وشرح حاؿ شقيقو ثـ 
غادر ليعود بعد ساعة ومعو طبيباف ييودياف األوؿ  عاموس مارز والثاني 

 عمانوئيؿ تيودور. فحصاه ثـ قدما تقريرًا عف حالتو. 
 قاؿ عاموس: " حالتو سيئة نتيجة اإلىماؿ !"

ال فحالتو  وقاؿ عمانيوئيؿ تيودور: " إنو بحاجة إلى عبلج خارج إسرائيؿ وا 
 ميؤوس منيا ". 

حمؿ التقريريف وذىب إلى مدير المستشفى، فمـ يجد أي اىتماـ، ذىب إلى 
تقدمت بطمب إلطبلؽ سراحو ضمنتو صورة محاميتو لينا تسميؿ التي حضرت و 

عف التقريريف وعف تقارير أخرى. ثـ أضافت شرحًا عف حالتو الصحية التي كاف 
السجف أحد أسبابيا ونقص العبلج سببًا آخر، عممًا بأف تارخو الطبي كاف نظيفًا 

 طالبت بعبلجو كإنساف حر والسماح بسفره إلى الخارج. 
أجابيا مدير سجف الرممة أوروف بأف عمر القاسـ يرفض الخروج ويشترط 

 عودتو إلى القدس بعد العبلج وىذا ال يناسبنا .
تقمب في سريره، عيناه مغمضتاف بالكاد يستطيع فتحيما. شعر بثقؿ في رأسو 
بتياري الكناري والخميج يجوبانو، أحس بالمراجؿ تغمي ويخرج البخار مف فمو 

 نوات قاؿ لو الممرض رافي: ومنخاريو. حرؾ رأسو قميبًل ، قبؿ تسع س
ماذا يمكنني أف أفعؿ لمضرب يبوؿ دمًا! عميؾ العودة عف اإلضراب  -

 ألعالجؾ .
 أجابو عمر:
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الضرب والنـو عمى األرض والرطوبة أليست عوامؿ مؤثرة أييا الممرض  -
الحقير! حاولت التخمص مني وقتمي، لكنني األقوى وسأظؿ كذلؾ. ماذا ييـ لو 

 نزفت دمائي كميا ؟
 الميـ أف ال ترى جسدي ينحني ولو لمحظات. 

قبؿ شيريف فرضوا عمييـ أكؿ خبز عويص بمناسبة ما يسمونو ذكرى 
التوىاف في سيناء حيث انقطعت عنيـ الخمائر، يوميا قاؿ ليـ وىـ يستعدوف 

 لبلحتفاؿ بعيد الفصح: 
 الخميرة قطعة عجيف موضوعة في الدقيؽ قبؿ يـو واحد، فأي وىـ ىذا!  -

 قاؿ لو الشاويش: أعد ما قمتو، لـ أستوعبو! 
 ماداـ الخبز مف العجيف والخميرة مف العجيف فكيؼ تفسروف قولكـ ؟ -
اخرس أييا الحقير معموماتؾ ىذه تساوي الصفر، إياؾ أف تتمفظ بمثميا  -

 إتؾ تحاوؿ أف تشكؾ بصدقنا وأعيادنا المقدسة! 
وزع  نظراتو عمى الموجوديف، نظر إلى األطباء الذيف يروحوف ويعودوف 
يمارسوف عمميـ عمى خير وجو، بعضيـ يتفحص مبلمحو ويغض بصره، كميـ 
سمعوا عنو الكثير مف اليعرؼ قصتو وصموده؟ .... كاف بينيـ مف يتعمد إىماؿ 
عطاء معمومات غير صحيحة وىذا أدى إلى مشاجرات واتيامات، نقؿ  عبلجو وا 

نقؿ وظموا يداوموف في المستشفى ويعتنوف ثبلثة أطباء بسببيا، لكنيـ رفضوا ال
بالمرضى. بعدىا ساءت حالتو ، طمب أمو حدؽ بوجييا وسالت دمعة، شعرت بما 
 يشبو االنفجار في رأسيا، أدركت أنو يودعيا حيف كرر كممات ذات داللة كبيرة :

 سامحيني يّما. سامحيني فيذا طريقي وال شيء سواه!  -
في الخارج توقفت العصافير عف التغريد وثارت عواصؼ قادمة مف الجنوب، 
إذ تحرؾ اليبوب والعجاج فغطى المستشفى. لفت الرياح دورات مجنونة ثـ ارتفعت 
صاعدة إلى األعمى وتوجيت شرقًا، لكنيا لـ تيدأ، تمتيا عاصفة رممية ثانية وثالثة 

..... 
كف الزمو األطباء الثبلثة حاولوا مساعدتو، لكف الوقت مضى، وال شيء يم

أف يفيده، ظيرًا وعند الساعة الثالثة تمامًا أحس برجفة، فأشار إلى أمو اقتربت منو 
 قبؿ يدىا، 

اقتربت منو أمؿ وأخوه عمي، مد يده ليما وصدرت عنو حركة، ارتخت يده 
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 وتيبست، تيبس جسده، قالت أمؿ: لقد مات الغالي! 
أطمقت أمو صرخة جمعت األطباء والممرضيف، اخترقت الجدار ويقاؿ بأف 
صداىا وصؿ إلى مدينة دمشؽ، إذ رجفت مف ىوليا وصاؿ، استغفرت ربيا 
وتمبستيا حالة اضطراب لـ تشيدىا ثـ ارتمت عمى األرض. في الوقت الذي 
ارتمت فوقو أمؿ. أخوه عمي الوحيد الذي ظؿ متماسكًا يكفكؼ دموعو ويتأمؿ أمو 

صمبت عمى شفتيو. فحص التي غابت عف الوعي ووجو أخيو الذي ترؾ ابتسامة ت
األطباء عمر وحددوا ساعة وفاتو بالثالثة مف ظير يـو الرابع مف حزيراف عاـ 

 تسعة وثمانيف. 
ساد الصمت. ركض أحد األطباء إلببلغ إدارة المستشفى، بينما أسرع أحد 
الجنود الحرس إلببلغ الجنراؿ " أوروف ". في ىذا الوقت تناقؿ الصحافيوف الخبر 
ووصؿ إلى القدس بعد ساعتيف، فتوافدت الجماىير إلى بيت أبي عدناف في الشيخ 
جراح. لـ يتسع البيت وال مساحتو لموفود.. وقؼ الناس في الشوارع يترقبوف قدـو 
النعش، أمضوا ليمتيـ عمى ىذا األمؿ. في حيف ارتفع األذاف في الجوامع ودقت 

ف فاعتبروه يـو شـؤ صموا أجراس الكنائس وأعمف الحداد ثبلثة أياـ، أما في السجو 
 عميو صبلة الغائب. سافر أقاربو وأصدقاؤه إلى القدس لحضور الجنازة. 

في اليـو الثاني نقؿ الجثماف مف مستشفى " أسافا ىاروفيو " إلى مستشفى  " 
المقاصد الخيرية اإلسبلمية " في القدس. وفي الساعة العاشرة مف صباح يـو 
الثبلثاء السادس مف الشير السادس  انطمقت الجنازة إلى باحة الحـر القدسي 

 الشريؼ ثـ اتجيت نحو مقبرة الشيداء في باب األسباط. 
الحزف ينيش القموب وينشر عتمتو عمى الشارع وعمى وجوه الناس وعمى كؿ 
مكاف في القدس. توافد الناس إلى بيت أبي عدناف لعزائيـ. سمموا وجمسوا عمى 

اؼ عمر مف حيث الشكؿ والمبلمح حتى الكرسي. فجأة ظير طفؿ لو أوص
الحديث. تقدـ مف أـ عدناف، توقؼ أماميا، نظر إلييا وتأمؿ وجييا، وجو يشع 
نورًا عمى الرغـ مف الفاجعة. حانت منيا التفاتة ، ذىمت لمنظره أماميا، الوجو 

 نفسو والعيناف الزرقاواف والطوؿ الفارع .
حدقت بو فاختطمت دموعيا بابتسامة أشارت بيدىا إليو طالبة أف يقترب 
أكثر. تردد ولكنو مضى نحوىا. وقفت وضمتو إلى صدرىا، وضعت يدىا عمى 
كتفو وعبثت باألخرى بشعره. توقفت النسوة عف البكاء، ينتظرف ما تفعمو أـ عدناف 
 التي سألنو عف اسمو، فأجابيا مستوضحًا إف كانت ىي أـ عدناف؟ فأجابتو بميفة: 
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 أـ عدناف فاطمة الشمبي! ػ نعـ يا حبيبي أنا
لى وجييا  لى شعرىا الذي اختمط بياضو بسواده وا  نظر إلى عينييا النديتيف وا 

 المتغضف وقاؿ: 
لى الشامة في أعمى كتفي.  ػ ألـ تعرفيني بعد يّما؟ انظري إلى عيني وا 
 ضمتو إلييا وقالت: زغردف أيتيا النسوة وأقمف األفراح، إنو عمر ..!

عاد الناس لبلجتماع ما بيف مصدؽ ومكذب، توافدوا إلى البيت ليشاىدوا 
 الطفؿ فوجدوه جالسًا في حضنيا وىي تقبمو وتداعب خصبلت شعره.

 وقؼ الطفؿ وقاؿ "سأقص عميكـ حكايتي"
تعالت النداءات وكبر الحشد ووصؿ إلى الشوارع البعيدة، في ىذا الوقت 

عسكرية فييا عدد مف  سمعت أبواؽ سيارات اإلسعاؼ والنجدة، ومف خمفيا سيارات
 المسمحيف التابعيف لمجيش أو لؤلمف الداخمي.

 تقدـ ضابط وطمب إلى أـ عدناف تسميـ الطفؿ.
رفضت طمبيـ، كما رفضتو الجماىير، فبدؤوا يتقدموف محاوليف الوصوؿ إلييا 
واعتقالو. في ىذا الوقت تسمؿ مئات األطفاؿ إلى أـ عدناف في حيف بدأ اآلالؼ 

 منيـ يرشقونيـ بالحجارة.
 

  0993-0991كتبت الرواٌة فً األعوام ما بٌن 

 آب. 20وانتهٌت من كتابتها مساء 
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 هذا الكتاب 

 
في سجون يتحدث عن حياة مناضل فلسطيني وقع في األسر وزج به 

االحتالل االسرائيلي، وهو مؤمن بنضال شعبه وقدرته على التحرير، 
مبرزاً همجية العقلية الصهيونية واألساليب المتبعة في سجون االحتالل 
النتزاع المعلومات وقمع حركة التحرر العربية، وقد عبر الكاتب بأسلوب 
قومي معززاً صمود الشعب العربي الفلسطيني وتثويره للمشاركة في 
معركة تحرير األرض واإلنسان والتي تمخضت عنها انتفاضة أطفال 

 الحجارة الشجعان.
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