
 
 

 د. ناديا خوسث
 

 

 

 

 

 أعاصير في بالد الشام 
 

 

 -رواية  -
 

 

 

 من منشورات اجحاد الكحاب العرب 

8991 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصوين الغالف للفناى : وائل صيداوي
 

 
 الحقوق كافة 
ــوظـة  ــ ـف ــ  مـحـ

 حـّاب الــعـربالجـحــاد الـكـ

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 3 - 

 
 
 
 
 

 االهداء
 
 

إلى السورييف الذيف وىبوا حياتيـ لفمسطيف، منذ شكري العسمي 
حساف كـ ألماظ، و  لى كؿ مف بقي منيـ في إلى القّساـ والعاص وا  ا 

 ترابيا!

لى شجر فمسطيف المزروع والمقموع، إلى مساجدىا وكنائسيا  وا 
 وأضرحتيا، إلى شعبيا، في الذكرى الخمسيف مف احتبلليا!
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لى موسوعات ووثائؽ  تستند ىذه الرواية إلى شيادات شخصية، وا 
 ومذكرات وكتب تاريخية.

لكف كؿ مايعبر رؤية الروائي يتموف بألوانيا. تمونت حتى 
الشيادات بيوى رواتيا. ولعؿ في المذكرات التاريخية نفسيا أطياؼ مف 
رؤى أصحابيا. لذلؾ قاطعتيا بالوثيقة، كيبل يسجؿ المؤرخ أف مناخ 
 الرواية وأحداثيا غير صحيحة. مع أني لـ أقصد تأليؼ رواية تاريخية.

لمستحيؿ، لكني أبحت لنفسي أف أستقرئ وأف أشّيد الممكف وا
بحقوؽ الروائي الذي يريد أف يصوغ مثبل جميمة ومؤثرة، وخالدة أكثر 
مف أصوليا وظبلليا. مندفعة برغبتي في أف تكوف محبوبة. وأترؾ 
لممختص البحث في الصمة بيف النماذج وأصوليا، بيف الوثيقة وأدائيا، 

 بيف الحقيقة الفنية والحقيقة الواقعية.
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عاد إلى مدينتو! ال، عاد إلى إحدى المدف التي عاش فييا! مدينتو 
مطمورة تحت التراب. والتقع في جزء الخريطة الذي قد يفاوض عميو! 
استخرج فييا مف رماد القروف مسرح مف الزمف الروماني، وفسيفساء، ونقود 
أموية. لكف عقد بيتو والشرفة التي تفرج فييا عمى غزالة الراجعة مف العيف، 

 لذي سمع بو أغنيات أسمياف لف تستخرج مف أنقاضيا.والفونوغراؼ ا

ىؿ كاف مف قرب ومف بعد يحوـ حوليا متنقبل بيف ببلد الشاـ واوربا 
الجئا مف اليأس أو الشوؽ؟ لو بقيت لخرج منيا كالشباب الذيف يقصدوف 
المدف الكبيرة، يتبع عطشو إلى الدنيا. لقصد المدف التي قصدىا أبوه دوف أف 
يتاجر بالغنـ مثمو، باحثا عف النساء محاوال أف يمسؾ بجوىر الحياة، 
يتصور أنو يزيد عمره وىو ينفقو. والستمتع بكؿ عودة إلى بمدتو الصغيرة، 
ذ  حامبل حقيبتو عمى حضنو في سيارة تنط وتترنح عمى الطريؽ الترابي، وا 
ينزؿ منيا بيف أشجار الزيتوف تكوف النساء قد لمحنو وىف يبعدف الشمس 

ف عف عيونيف، ويكف أرسمف صبّية تركض الىثة لتعمف ألىمو ولكؿ بأكفي
مف تصادفو: رجع! رجع! فتنطمؽ الزغاريد ويخجؿ قيس بيا، ثـ يستسمـ 
ألفراح ليا طريقتيا في التعبير عف فورانيا. لف يصبر! سيخرج إلى البيادر 
والبساتيف متفقدا طريؽ العيف، باحثا عف الصبايا المواتي لمسيف أو قبميف أو 
نظر مف بعد إلييف. سيأتي حشد منيف في ذلؾ المساء. وسيقرأ طموح 
األميات: لو يطمب بناتيف! لف يسألف عف النساء المواتي عرفيف في غربتو، 
فأي رجؿ اليفعؿ ذلؾ! سيكتفيف بما ترسمو أمو وكأنو كاف بطبل وحيدا في 

نفسيا لـ تتركو حتى أف تمؾ الببلد  الببلد البعيدة، ناجحا ومحترما ومعشوقا،
يفمت منيا إال بعد إصراره عمى العودة إلى بمدتو العزيزة! سيصدقف كؿ 
ماترويو وىف يحاولف أف يرسمف بصورىف الخاصة الببلد التي كبر فييا 
وتجوؿ في طوليا وعرضيا. وسيستقبمنيا في احتفاؿ وىي تبحث لو عف 

 عروسو التي وصؼ ليا تفاصيميا المرغوبة !
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لكف ذلؾ لـ يكف مصير قيس! وصؿ إلى مطار رأى فيو موظفيف 
جدييف، ولـ يسمع الزغاريد. كاف المعسكر االشتراكي قد ألغي فمـ يعد قيس 
مشبوىا بؿ أصبح مواطنا في ببلد صارت كميا ضحية. وصؿ في الزمف 
الذي كاف اليساريوف فيو اليزالوف يفسروف االنقبلب العالمي كأنو إصبلحات 

ف والمؤسسات الرسمية فيو بأف كارثة نزلت بالدنيا، ضرورية، ويشعر القوميو 
أفقدتيـ سندا يتكئوف عميو ولو لـ يحبوا طرازه. غرب ثمث األرض وبدأت 
العتمة! فشعر حتى "رجؿ الشارع" بأف الكوف يترنح. وصؿ قيس وقتذاؾ 
فأصبح استجوابو جمسات يفسر فييا ماحدث لمستمعيف يريدوف أف يعرفوا 
التفاصيؿ عّميـ يستنتجوف مصير ببلدىـ الصغيرة. أال يبدو أنيا عاشت 
بالتوازف بيف اليميف واليسار وبيف الغرب والشرؽ ألنيا ليست بعد "معسكرا" 

 قويًا ! 

 مرض قيس منذ أوؿ أيامو في الدنيا. كي ينجو، نصح الشيخ أباه بأف
يبدؿ اسمو فيتغير نجمو، فسماه قيسا! كاف أبوه كأىؿ ببلده مسحورا بيوى 

الذي رددتو ألؼ سنة مديدة. مفتونا كالرجاؿ بيوى ليمى التي يحبيا  قيس
الرجاؿ لكنيـ يتزوجوف أخرى، يعشقونيا وىـ يعرفوف أنيا اليمكف أف تكوف 
زوجة. قاؿ البنو وكاف بعد صبيا: ياقيس، النساء زينة الدنيا. لكؿ امرأة 
مذاقيا. اسرح بينيف لكف تزوج امرأة صغيرة لـ يقّبؿ فميا غير أميا، ولتكف 
لؾ منيا أسرة. التبخؿ عمى زوجتؾ بحقيا فيؾ! ولكف التقّصر عمى نفسؾ 
في حقوقؾ! ولتكف غنيا فدوف ماؿ لف تأتي النساء إليؾ ولف تستطيع أف 

  تدلميف!

نفذ قيس وصية أبيو؟ روحو دعتو إلى ذلؾ! ىاـ قيس القديـ في 
يـ. عرؼ فيو الصحراء، لكف المنفى فتح لقيس الجديد مدى واسعا كي يي

الموعة وىو سعيد بالنساء. لذلؾ كاف معيف رقيقا وفظا. ولو عاد أبوه اآلف 
 لقاؿ لو قيس: يابا، كثرة النساء لـ ترو العطش إلى الحبيبة!
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ىؿ أراد قيس أف يودع ثبلثة عقود مف عمره في مقيى ماريا؟ أحب ذلؾ 
المقيى المزيف بصور الفنانيف والكتاب الذيف جمسوا فيو، وجمع المرايا والثريات في 
الطابؽ العموي، إلى المقاعد الخشب في الطابؽ األوؿ. كاف يجمس فيو كؿ يـو 
ولو قميبل. ومنو التقط المرأة التي فرط ليا تسعا وتسعيف وردة حمراء. كـ مرة التقى 
ىنا بطوراف روبرت زميمو في قسـ الفمسفة! كاف في الصؼ عشروف طالبا مف 

واحد غير ييودي. كانوا يستعينوف بقيس في الدروس. فقاؿ قيس  الييود وطالب
لطوراف روبرت مرة: تّدعوف أنكـ الشعب المختار مع أنكـ لستـ أكثر ذكاء منا. 
ىاأنت مثؿ زمبلئؾ تستعيف بي! غاب طوراف سنتيف. أدى الخدمة العسكرية في 

 إسرائيؿ. فسألو قيس:
  أنت ابف ىذا البمد أـ مف إسرائيؿ؟ -

التعرؼ ياقيس أف إسرائيؿ نفسيا لنا؟ في ىذا البمد ولد ىرتزؿ ونوردو.  -
ومف ىنا أكثر قياديي إسرائيؿ! اسمع ياقيس! لؾ أنت قرية في فمسطيف. لكف لي 

  جبؿ كامؿ ىو جبؿ طرعاف!

  مع ذلؾ لـ تبؽ عمى الجبؿ! لماذا عدت إذف؟ -

 عدت في ميمة ثقافية. -
  ميمة ثقافية أـ تجسسية؟ -

فية ياقيس. ثقافية! ميمتي أف أجمع كؿ كممة تكتب عف الشرؽ ثقا -
 األوسط. وسأرصد كؿ رصاصة يمكف أف ترسؿ إلى بمد عربي!

كاف طوراف يقصده كمما رآه في مقيى نرسيس قرب الجامعة. رأى حذاءه مرة 
مموثا بالوحؿ فسألو: أيف غطست؟ فسر لو قيس أنو يعبر منطقة موحمة مف بيتو 
البعيد. بيتؾ بعيد؟ ىؿ تريد بيتا في وسط البمد؟ أستطيع أف أؤمنو لؾ في أسبوع! 
تأممو قيس. لو مثؿ تمؾ السمطة؟! كـ الخرؽ متسع إذف! أبعد قيس نظرتو عنو إلى 
فتاة جميمة مرت. فسألو طوراف: تريدىا؟ تكرر ذلؾ في مقيى ماريا أيضا. نادى 
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جفؿ قيس: ياسيدتي، طوراف الفتاة التي نظر إلييا قيس: تعالي، يريدؾ قيس! 
نتحدث حديثا خاصا سنكممو أوال! عادت الفتاة إلى طاولتيا. وسأؿ قيس طوراف: 
ىؿ أنت موساد، ميمتؾ أف تقدـ البنات الييوديات لمف يريدىف؟ ياطوراف أعرؼ 
أف راكوشي الييودي الذي عاد بعد االنتصار عمى النازية صفى قيادة الداخؿ، قتؿ 
رايؾ ووضع الييود في المراكز القيادية "ألنيـ الوحيدوف الموثوقوف". لكني أتساءؿ 

  :ىؿ ستمعبوف الدور نفسو اآلف؟ ضحؾ طوراف

لؾ نظرة استراتيجية ياقيس! أنا معجب بؾ! تعاؿ معي لنمتقي بشينغري  -
  ايرفيف! صار صاحب دار نشر!

  كما أصبحت أنت مخرجا مسرحيا في أشير مسارح البمد؟! الأريد أف أراه! -

لـ تنس أنو حارب العرب في سممة قرب يافا؟ لكنؾ لـ تقصر فيو. قمت لو  -
 التياجـ النظاـ االشتراكي ألنكـ أنتـ تحكموف فيو.

  لو كاف ىناؾ نظاـ اشتراكي حقيقي العتقمؾ! -

  نحف لسنا أكثرية ىنا، ياقيس! -

صحيح! النور أكثر منكـ عددا. قوتكـ كيفية وليست كمية. تحكموف الماؿ  -
 والفكر والسياسة!

مر بالمقيى فيكتور الذي انحاز ضد تيتو ذات يـو وىرب مف يوغوسبلفيا. 
وكاف مختصا في الشؤوف العربية. ويسر لو قيس السفر إلى لبناف واألرض المحتمة 
مرات. زار إسرائيؿ وكتب عف العرب. وضع فيكتور الرسائؿ التي وصمتو عمى 

اليـو الذي ستعمؽ فيو عمى المشنقة أييا  الطاولة الصغيرة أماـ قيس: اقرأ: "أتى
الفاشي عدو السامييف"! ييددونني أيضا بالياتؼ! اشترى الييودي ميكسا روبرت، 
يعني روبرت ماكسويؿ، الجريدة الناطقة باسـ الحكومة. وضع رئيسا ليا يوسؼ 

نفسو. لـ يجمس فيكتور وقتا طويبل. اليستطيع أف  كوفاتش وطردني منيا في اليـو
  يبقى في مكاف واحد! ىؿ سنمتقي ياقيس مرة أخرى؟ ربما، ربما!

مر بالمقيى بعده غابور ناج الذي يحب العرب. كاف رئيس قسـ العبلقات 
الخارجية في المجنة المركزية. أخذ مكانو الييودي يوسؼ كوفاتش. وطار ىو إلى 

بحث أعمى فصار نائب وزير الخارجية، ثـ أبعد سفيرا ثـ طرد. ماىو مصيري؟ أ
  عف عمؿ! ربما نمتقي ياقيس مرة أخرى!

أتى صديؽ قيس المحبوب، جورج ماكّاي. ييددونؾ أيضا؟ اسمع ياجورج. 
يصر الصييونيوف عمى تبرئة الييود مف دـ المسيح، مع أف بطرس بيف في إنجيمو 
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بصراحة أنيـ سمموا السيد المسيح. فإما أف اإلنجيؿ الذي تدّرسو الكنيسة كاذب، 
وبطرس كذاب، ويجب أف يمغى حتى اسـ كنيسة القديس بطرس مركز البابا في 
روما. أو أف الكنيسة مخترقة بالصييونية. قاؿ ماكّاي: صحيح! لكني الأجرؤ أف 
! ربما!  أكتب عف ذلؾ. لو كتبتو ىؿ أجد مف يشنره؟! ربما نمتقي ياقيس ذات يـو

  ية كاف!كاف جورج ماكّاي مستشارا لمشؤوف العربية في المجنة المركز 

لمح طوراف وىو يدخؿ إلى المقيى جورج ماكّاي فمـ يقترب مف قيس إال 
عندما ابتعد ماكّاي. سأؿ قيسا وىو يجمس إليو: استمعت إلى خائف الشعب 
الييودي؟! فميجد اآلف مف ينشر كتبو! وىؿ كانت تنشر كتبو حقا ياطوراف؟! كاف 
كتابو ينزؿ إلى السوؽ فتجمعونو في اليـو نفسو! وىكذا تفعموف حيثما تستطيعوف 
ذلؾ. لكنكـ تصرخوف إذا مّس النسيـ قبر ييودي. فيالحرصكـ عمى الحرية! كتب 
جورج ماكّاي عف آنا سينتش بطمتكـ! نسيت ذلؾ ياطوراف؟ يذّكره قيس بتآمر 
المنظمة الصييونية عمى الييود! كانت آنا سنتش مف القمة التي رّحمت باالتفاؽ 

كستنر الصييوني، شرط أف تمنع المنظمة الييود الباقيف مف بيف ايخمف النازي و 
مقاومة النازية. وصمت آنا سنتش إلى فمسطيف، ونظمت في الكتيبة الييودية، ثـ 
أنزليا البريطانيوف بالمظمة في منطقة الريؼ الجديد، ووصمت إلى كستنر في 
بودابست فسمميا لمنازييف الذيف عذبوىا حتى الموت! مع ذلؾ انتخب كستنر نائبا 
في إسرائيؿ. لكنو اغتيؿ خبلؿ محاكمة ايخمف كيبل يكوف ممف يمكف أف يعترؼ 
ايخمف بتعاونيـ معو. فيـ طوراف مايقصده قيس! لكنو معجب بمتابعة قيس تمؾ 
الدقائؽ. ياقيس، التضيع وقتؾ في الحقد! أحبؾ، لذلؾ أقوؿ لؾ ارحؿ اليـو قبؿ 

يس. قيمت ىذه الكممات نفسيا ألبيو وقيس الغد! صارت ىذه الببلد لنا! انتفض ق
مايزاؿ في المدرسة ومايزاؿ يسكف في بيتو وبمدتو! قاليا ألبيو في فمسطيف صاحبو 

  الييودي يوسؼ. ياطوراف، يبدو أنكـ لف تتركوا لنا إال خطا أرّؽ مف حّد السيؼ!

      ىكذا ودع قيس أصحابو وأعداءه. فماذا يستبقيو؟!

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 01 - 

 

 

 

 

ىؿ فيـ قيس حدس األنبياء وبصيرة المنجميف يـو قاؿ:  مابدأ بو الثوار نسيو 
السياسيوف فكاف ىذا الخراب؟ أـ توّحد كالصوفييف بما يفكر فيو ويحبو فشعر 
بوىنو! قاؿ ألبناء بمده في المقيى: أّمنت االشتراكية لئلنساف العمـ والمسكف 

ارع حتى الصباح! لكف والصحة والراحة والثقافة. إنجازىا األماف! امشوا في الشو 
كؿ ذلؾ اآلف في خطر. في ىذا البمد االشتراكي متحؼ ىرتزؿ ومتحؼ نوردو 
الصييونييف العنصرييف! تتدفأ الصييونية منذ نياية الحرب العالمية الثانية بأف 
الييود ضحايا النازية. تممؾ اإلعبلـ والسياسة وربما المجنة المركزية! يـو ينيار 
االتحاد السوفييتي سيسبقو ىذا البمد في االنييار. قاؿ لو رئيس الوفد الزائر: كبلمؾ 
خطر، وقد يرميؾ في السجف! رد: ليتني مخطئ وليكف مصيري السجف! فالببلد 

   العربية والفمسطينيوف سيخسروف سندىـ العالمي إذا سقط المعسكر االشتراكي!

ءة الزمف. قاؿ: انتبو عبد اهلل قبؿ عقود مف السنوات إلى قدرة قيس عمى قرا
تتجاوز نظرتو الشاممة التفاصيؿ إلى الجوىر، وتمخص في دقة المسار الممكف. 
كاف قيس وقتذاؾ في السادسة والعشريف، يحتاج أف يرعى موىبتو، وأف يحمييا فيو 
اآلخروف. لكف عبد اهلل قتؿ، وتشرد قيس. فبقيت تمؾ الموىبة لو حدسا يستمتع بو 
أصحابو. يـو حممت ياقيس بأف أبا محمد اغتيؿ في رأسو برصاصة الموساد، 
فنيضت مف فراشؾ الىثا وقمت في ثقة: البد أف االغتياؿ حدث، كاف االغتياؿ 
حقا قد حدث. لكف الكارثة التي تتنبأ بيا اآلف التصدؽ! رد قيس: بؿ صّدقوا! لـ 
ينجح تدمير المعسكر اإلشتراكي مف األطراؼ، مف برليف وبودابست وبراغ. لذلؾ 

المركز. ليس مسار التاريخ مؤامرات. لكف المؤامرة جزء ميـ مف  سيدمر مف
التاريخ. في عصرنا تخطط األحداث تخطيطا. وسنكوف شيود كارثة آخر عقد مف 

 القرف!

لـ يتنبأ قيس بخراب المعسكر االشتراكي فقط، بؿ بخراب بيتو الشخصي. يـو 
شعر بأنو عاجز عف تأسيس وطف، وعاجز عف تأسيس منظمة أو ناد أو تجمع، 
تصور أنو يستطيع أف يؤسس أسرة عمى ىواه. نفذ وصية أبيو! فتزوج شابة مف 
أسرة كاثوليكية محافظة. فاتو أنو اليستطيع أف يحبس في سجف السعادة الصغير، 
وأف األسر دوف جدراف في الرياح العاصفة! عندما لعب لعبتو القديمة فخاطب 

شؼ حواره، كاف ذلؾ متأخرا. قاؿ لنفسو: سأعّد زوجتو بينو وبيف نفسو ولـ تست
حتى العشرة كي تحزري ماأريد! عّد حتى الخمسيف. احتجبت روحيا عنو! فمـ تعد 
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تقرأه ويقرأىا!  سترت سنة كاممة أف ابنو اليداـو في المعيد الذي سجمو فيو، 
واستقبمتو في األعياد كأنو يعود في عطمة. اكتشؼ قيس مجموعة متضامنة تسّوره، 
أسرتو وأسرة زوجتو. ىو الغريب! افترقا فراقا عاصفا. لـ يعترؼ لنفسو بأف عبلقتو 
بيا مرت في غروب طويؿ البد أف ينتيي. وأف ذلؾ لـ يكف فقط عبلقة بيف 
شخصيف، بؿ بيف عالميف كانا منذ البداية مختمفيف. أوىمو الشباب بأنو يستطيع 

بعد عمر أنو بيف  بو يكتشؼأف يخترع أسرة ووطنا في مجتمع غريب! فإذا 
 مجموعة يصّمي كيوليا لؤلمس وشبابيا لمخبلص مف االشتراكية!

تجوؿ غرباتشوؼ يومذاؾ في الغرب يطمب مساعدات. مساعدات لبلتحاد 
السوفييتي الذي يستديف منو خمسوف بمدا؟ قاؿ قيس: يشّير بوطنو، ويفعؿ مايعّؼ 
عنو بمد مف ببلد العالـ الثالث! واستمع إلى ندوة تغنى فييا فاليف، مسؤوؿ 
لى لقاء  العبلقات العامة في الحزب الشيوعي السوفييتي، "بالتخمؼ االقتصادي". وا 
بمخرج سوفييتي في ميرجاف اوربي قاؿ فيو: كؿ حرب قذرة حتى حرب التحرير! 
وعرض فيممو عف الييود. تابع قيس في التمفزيوف السوفييتي االنبيار بالمخازف 

ي تبقى مفتوحة طوؿ الميؿ. واألبحاث التي تدعو إلى "اقتصاد السوؽ". اليابانية الت
ورحبلت غرباتشوؼ. وصؿ غرباتشوؼ إلى برليف الشرقية فتجمع عشروف شابا 
صرخوا متحمسيف: غوربي، غوربي! وطمبوا جوازات سفر إلى الغرب. قاؿ 
غرباتشوؼ ليونيكر التعتمد عمى الجنود السوفييت لحماية ألمانيا الديمقراطية! فيؿ 
رد ىونيكر كما رد عميو سياسي عربي عندما قاؿ إف المساعدات لحركات التحرر 
ترىقو: يكفينا أف تمجـ عنا القطب اآلخر! وصؿ غرباتشوؼ إلى بكيف فتظاىر 
الطبلب وصرخوا: غوربي، غوربي! وكانت الكاميرات التمفزيونية الغربية تنتظر 

لتفاصيؿ محبوكة في ميارة! سيفرض غرباتشوؼ ىناؾ. قاؿ قيس لنفسو: حتى ا
غرباتشوؼ سقوط الببلد االشتراكية! سيقتؿ شاوشيسكو وسيسجف ىونيكر، لكنيـ 
لف يطالوا كاسترو الذي انسحب مف المؤتمر وقت أعمف غرباتشوؼ "إعادة البناء" 

!  

في ذلؾ اليـو كانت زوجة بوخاريف مدعوة إلى اجتماع كبير في مسرح، 
حضره ابف قيس. قرأت المرأة العجوز وصية قالت إف زوجيا تبلىا عمييا حتى 
حفظتيا، وظمت تحفظيا منذ موتو، ولـ تسجميا عمى الورؽ خوفا مف اإلرىاب! 
وتكمـ الرجؿ الذي قدميا في تفصيؿ مؤثر عف الجرائـ القديمة، والخسائر 
اإلنسانية، واحتفى بزمف جديد لمحرية والديمقراطية. وكأنما ىب إعصار قوي عمى 
القاعة لـ يعرؼ منذ زمف الثورات الكبرى، وانفجر الحقد الذي مؤلىا بنشيد ىادر. 
وجد ابف قيس أباه، عندما رجع إلى البيت، جالسا يتفرج عمى محطات التمفزيوف 
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التي تبث زيارة غرباتشوؼ إلى الصيف. فجمس بعيدا عنو. رأى الطبلب يتظاىروف 
في الساحة ويصرخوف: غوربي، غوربي! ثـ وقفت الكاميرا عمى الدبابات. 
يالمفظاعة! يالموحشية! نيض عندئذ ابف قيس وىو يصرخ كالطبلب: فاشيوف، 
إرىابيوف! ىذه ىي االشتراكية! قمب الطاولة نحو أبيو وقاؿ لو: أنت مثميـ، 

  تستطيع أف تفعؿ مايفعمونو ىناؾ! أنت حتى في البيت ديكتاتور فاشي!

مما بينيما وبيف الصيف. ماأعمؽ الغربة  امتدت بيف قيس وابنو مسافات أبعد
بينيما! اليشعر ابنو بما عاشو واليعرؼ العالـ الحزيف خارج مدينتو اليادئة، خارج 
البيت الذي ينعـ فيو بما يريد. ىؿ قصر عميو قيس يوما بما يرغب؟! غمره بما لـ 
ينعـ بو قيس في طفولتو وشبابو. يقوؿ لقيس وىو خارج ليسير، أريد قرشا فيقوؿ 
لو قيس خذ قرشيف. يقوؿ لو سأعود في الثانية عشرة فيقترح عميو قيس بؿ عد في 
الساعة الواحدة. لكف ابنو لـ يحتـر أبدا موعدا، ولـ يقّدر أف أباه يريد أف يعممو 
الدقة. في مثؿ عمره كاف قيس يشعر بأنو مسؤوؿ عف ببلد ومستقبؿ! فيؿ البنو 

رد األحمؽ، والتسمية وشتـ االشتراكية! مشروع جدي؟ شاب اليشغمو غير التم
   اليقدر الجيد الذي يوفر لو الراحة في البيت واألماف في المدينة !

تناوؿ قيس منفضة السيجارات ورمى ابنو بيا: أييا األحمؽ التعرؼ مايرتب 
لمعالـ! التقّدر النعمة التي عشت فييا، ولف تعرفيا إال عندما تسمب منؾ! ىؿ 
يتمنى أب البنو الجوع؟! في تمؾ البرىة تمناه قيس البنو كي يصحو ويفيـ 
الحقيقة! وفي تمؾ البرىة شعر بأنو وحيد وغريب في بيتو نفسو، وأنو خسر ماأنفؽ 

 عميو عمره!

غشت ابتسامة غرباتشوؼ اليسارييف الذيف رافقيـ قيس في تمؾ األياـ فقالوا لو 
الرسميوف العرب. فيمس في حفاوة: "نحتاج بريسترويكا عربية". ولـ يصدقيا 

لنفسو: اليميف التقميدي وحركات التحرر ىي التي تشعر بالكارثة ألنيا تفيـ ماتفقد! 
  واستمع إلى حديث ىيث عف خطر كسر التوازف الدولي!

يتفرج قيس كثيرا عمى التمفزيوف؟ نعـ! ألنيـ يحاربوف بو! لكنو أطفأ التمفزيوف 
نصؼ ساعة ليقرأ مرة أخرى مقابمة مع موري، سكرتير الحزب الشيوعي النمساوي، 
نشرتيا جريدة يمينية نمساوية. سئؿ: كيؼ تفسر مايجري في اإلتحاد السوفييتي؟ 

مميونا.  61رد: أفسره بندرة الشيوعييف ىناؾ. سئؿ: لكف الشيوعييف ىناؾ يعدوف 
رد: لـ أقصد عدد األعضاء. سئؿ: وكـ عدد الشيوعييف ىناؾ في رأيؾ؟ رد: 

 أصابع اليد. تقصد أصابع اليديف؟ رد: بؿ أقصد أصابع اليد الواحدة.اليتجاوز 
قاؿ قيس: واآلف ستبدأ التصفيات! لكف التصفيات كانت أنيقة! في زاوية 
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ميممة مف الجريدة خبر صغير. "ظير أف الجثة التي وجدت طافية في الدانوب 
منذ أياـ ىي جثة..." تأوه قيس! ىذا وزير الدفاع الذي يحب العرب! ياليذه 
الديمقراطية التي تحاسب عمى الماضي وتنتقـ منو! استعاد قيس أسماء القتمى 
والمنتحريف في ذلؾ الشير. نخبة كاممة! عشية رأس السنة الماضي انتقى قيس 
زجاجات فاخرة مف النبيذ والشمبانيا والكونياؾ والميكور، صفيا في صندوؽ، 

تيرة قيسا. قالت لو: غير موجود، لكنو وحمميا إلى مكتب وزير الدفاع. تعرؼ السكر 
سيعود. تفضؿ انتظره. قاؿ ليا: أرسمي مف يحمؿ بعض األشياء لو. قالت: سأنزؿ 
بنفسي. ضحؾ: ال، أرسمي مف يستطيع أف يحمميا. في ذلؾ اليـو خابره وزير 
الدفاع وقاؿ لو: ىديتؾ كبيرة. أرجو أف تقبؿ ىديتي التي تناسب دخمي وىو أقؿ 
مف دخمؾ. رمز صداقتنا وتقديري المقاومة العربية! ىديتو ىذا الغطاء المطرز 
المفروش عمى ىذه الطاولة! كيؼ قتؿ ىذا اإلنساف المثقؼ الذواقة؟ التبالي ىذه 
الديمقراطية بثروة وطنية والتعتد إال بالوالء! مع ذلؾ لـ يتصور قيس وقتذاؾ أف 

تتناثر حتى المجموعات ثروات وبنى ثقافية ومؤسسات ستقتسـ وتوزع وتدمر. س
 الموسيقية والعممية والرياضية في أنحاء األرض! سينتحر جزء مف أرض البشر!

في زاوية صغيرة مف الجريدة خبر آخر صغير: "ظير أف جثة المنتحر التي 
وجدت في الغابة ىي جثة.." ىذا صديقو العزيز! قاؿ لو قيس مرة: عندما كنت 
أدخؿ مع الوفود العربية إلى بناء الجبية الوطنية  التي تستضيفيـ كنت أقرأ "ىنا 
كاف يسكف المستشرؽ المجري إرميف فاف بيري". عرفت أنو أوؿ رسوؿ مف ىرتزؿ 
إلى السمطاف عبد الحميد كي يبيعو فمسطيف! ييودي كاف يجيد العربية والفارسية 
 والتركية وغيرىا! فيؿ تغرس الصييونية ذاكرتيا حتى ىنا لديكـ؟ ماكس نوردو
الذي كرستـ لو متحفا ىو الصييوني شيموف شوتفيمد، ابف حاخاـ بودابست. تغرس 
الصييونية ذاكرة ىنا أيضا! رد: ربما، ربما! لكف أليست دعوة الوفود العربية إلينا 
الشاىد عمى أننا نقاـو الصييونية؟ ياقيس، اسمع! التمش عمى طرؼ الرصيؼ! 
نعـ، توجد ىنا صييونية! ونصحو: التحمؿ أنت رسالة كارلوس إلينا. قؿ لو 

     سنقبميا، لكف ليرسميا مع شخص آخر!

رمى قيس الجريدة. كـ يشعر بأنو وحيد وغريب وحزيف! كؿ مالديو راح مع 
عالـ طوي. في ىذا العالـ الجديد الشيء لو، الأحد لو، والمكاف لو، وقد يكوف 

منة في ىذا العالـ ذات يـو ىو الجثة الطافية في الدانوب. نعـ، ببلده ىي اآل
المضطرب! اكتمؿ الحصار! اجتمعت اليزيمة الخاصة والعامة. اكتممت أيضا 

 الحقيقة. أنو ليس مف ىنا، ومايزاؿ مريضا بيواه!

قيس وحده في البيت الذي استقبؿ فيو سفراء، وقادة سياسييف، والجئيف 
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سياسييف، ومنفييف، وأصدقاء منيـ كارلوس وزوجتو ليمي  وصديقو ستيؼ. رتب 
ثيابو في حقيبة. عمى الرفوؼ الكتب التي انتقاىا، حولو الكراسي والطاولة الخيزراف 
الخضراء التي يحبيا، "الفازات" التي اختارىا مف مخازف المعروضات القديمة، في 
الخزانة الكؤوس الكريستاؿ المحفورة التي كاف يستمتع بالشراب بيا! أشياء تجسد 

  مس وترى! يتركيا! يجب أف يرحؿ!العمر الطائر في مادة تم

رافقو إلى المطار بعض أصدقائو. رحؿ دوف أف يمتفت. لـ يتنبأ مودعوه بعد 
  بأنيـ يجب أف يرحموا. سيفيموف فيما بعد أف العالـ القديـ انتيى!

في ذلؾ الغروب، شعر وىو يحط في مطار فيينا بأنو آمف وحر. جمس في 
مقيى صغير في المطار. أمامو حوؿ طاولة صغيرة مستديرة شاب وفتاة كأنيا 
ليمى. في عنقيا حمية في شكؿ عشتار. ذىؿ. ماذا أتى بعشتار إلى ىنا؟! قاؿ في 
؟ طمب  يقيف: تمؾ بشارة! سأجد ليمى! فيؿ يخيب حدسو الذي ماخاب حتى اليـو
فنجانا آخر مف القيوة. فنجانا ثالثا. انصرؼ الشاباف فنيض. تجوؿ أماـ واجيات 

في المطار. يالمذوؽ واأللواف! فجأة، رأى أمامو في الواجية حمية في المخازف 
شكؿ عشتار. دخؿ وطمبيا. وأكد ذلؾ لو بأنو سيمقى ليمى. في حقيبتو اليدايا التي 
جمعيا ليا خبلؿ أربعيف سنة.  مسافر ألؼ ليمة وليمة الذي اغترب باحثا عف 

يبحث عف الكنز في بمده!  الكنز، تكسرت سفنو وظنوه فقد. عاد بصندوؽ صغير،
    فيؿ يجده؟
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عبرت امرأة غجرية صالة المطار إلى البوابة التي ينتظر قيس قربيا 
طائرتو. فتوىجت الصالة بألواف مبلبسيا، ورددت ىسيسة حمييا. لـ ينظر 
قيس فقط إلييا، نظر إلييا آخروف أيضا! تمفتت واختارت مقعدا قرب قيس. 

رة نفسيا! مصادفة أخرى؟ لكنو خمف أنيا ستنزؿ تسافر إذف معو عمى الطائ
في محطة بعده. سأليا: إلى بيروت؟ ابتسمت: كيؼ عرفت؟ ابتسـ: أقرأ 
الكؼ دوف أف أفحص خطوطو! رفعت حاجبيف مرسوميف في أناقة: وخمنت 
أيضا أني مف أصؿ غجري؟ ىز رأسو. ينحني قيس ليذا الزمف الذي فّتح 
جماؿ الغجر فأطمؽ شعرىـ الكثيؼ، ووضح عيونيـ السوداء، وعرض 
أقمشتيـ المجنونة! وجعؿ أغنياتيـ مف أغنيات المبلىي الفخمة. فيؿ 

  يستطيع أف يمد كفو ليذه الغجرية ويرجوىا: اقرئي، ليممي عمييا مايتمناه؟!
    

يوـ جمس في الميدو عمى شاطئ طبرية، في طريقو مف صفد إلى 
بير عند النساء! فزىا بذلؾ. ، تنبأت لو غجرية بحظ ك6491صفورية سنة 

بعد عشر سنوات، قاؿ لو رجؿ فحص كفو في مطعـ الرّيس في دمشؽ: أنت 
محظوظ بالنساء. فأطربو ذلؾ! لكنو كاف يريد واحدة منيف، واحدة مشغولة 
بالدنيا كأنيا التراه! بعد عشر سنوات أخرى استيوتو في فييّنا شاعرة أكبر 
منو بعشريف سنة. نظرت في ضوء الفجر إلى يديو وقّمبتيما. لـ تتأمؿ 
خطوط كفو، رأت خفقاتيا. سمع القصيدة التي بدأت تصوغيا. وضميا إليو 
وىو يتصور أنو يضـ ليمى في الخمسيف مف العمر. لمس ليمى وتفقد شعرىا 
وقامتيا، ثـ ابتعد إلى طرؼ الغرفة ونظر إلى قواميا الذي تكور عمى 

قي بيا؟ ليتو يمتقي اآلف بغجرية موشومة السرير. أىكذا ستكوف ليمى يوـ يمت
الجبيف والذقف تيز بيدىا الودع ليجمس عمى األرض أماميا ويرجوىا: ابحثي 
عنيا! أيف ىي اآلف؟ لف يسخر مف نفسو ألنو يستمع إلييا! سيتطمع إلييا 
ليصدؽ ماستقولو وىي تنبش بأصابعيا حياتو. سيصغي إلييا وىي تقوؿ لو: 
عمـ اهلل، الىي طويمة والىي قصيرة، الىي سمينة والىي نحيفة. قمبؾ ىناؾ 
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لكف بينؾ وبينيا سبعة بحور وسبعة جباؿ. فكرؾ عندىا، لكنؾ لف تمتقي بيا 
إال بعد سبع إشارات قد تكوف سبع أياـ أو سبع سنيف أو سبعة عقود. قؿ إف 
شاء اهلل! سيجفؿ: ال! فتسألو: عندؾ شيء مف أثرىا؟ يتناوؿ مف جيبو 

يتفرج عمى الغجرية وىي تتأمؿ ليمى، ثـ تقوؿ: بينؾ وبينيا سؤاؿ. صورتيا و 
عينيا عميؾ وىي تدير لؾ ظيرىا. لكنؾ ستمتقي بيا بعد أربع إشارات، قؿ 
إف شاء اهلل! سيفرغ قيس كؿ مافي جيبيو عمى كؼ الغجرية، ليغرييا بأف 

 تقمؿ عدد إشاراتيا!.

حكى لممرأة ذات األصؿ الغجري حكاية غجرية طبرية. أخرج صورة 
ليمى مف جيبو فقمبتيا بيف كفييا. وىسيست أقراطيا مع حركة رأسيا. أميا 
مغنية مشيورة، لكنيا التذكر أبدا أف أحدا مف أقربائيا يقرأ الكؼ أو ييز 
الودع! أعاد قيس صورة ليمى إلى جيب صدره، أغمض عينيو وعاد إلى 

 أزمنتو.
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بمدة صباه. عمى مسافة خمسيف  عاد قيس مف غربتو الطويمة ليعيش في
كيمومترا مف بمدة طفولتو. خمسيف كيمومترا أطوؿ مف خمسة مبلييف سنة. لكنو 
كالمتحضريف الذيف ينصبوف خياميـ في الصيؼ، وكالبدو الذيف كانت خياميـ 
حوؿ مدينة صباه وكاف يسير عندىـ شاعره المحبوب عرار، زّيف بيتو ورتبو، 
فرشو بالسجاد وزرع حولو الورد، وجمع فيو أصحابو القدماء وأصحابو الجدد 
واستعاد بيـ ديواف أبيو المطمور تحت التراب. فحص معيـ األمؿ والتعاسة، صرخ 
معيـ وبكى في الميؿ عمى آخر سنوات القرف الذي عاش فيو. ورش عمى مرارة 
تـ اليزائـ ىوى ليمى. يجب أف تبقى ليبله مف شيب القرف معمقة في السماء كيبل يع

النيار! دفف القرف عدلو وجمالو، وأمسؾ قيس بميبله كشمس الحؽ ليا في 
 الغروب!.

وىاىو قيس العصر، أمير فاتف دوف محظيات. شاعر دوف منبر. سياسي 
دوف حزب. رائد غاضب عمى الحاضر. مياجر مف ببلد قمبت وجييا إلى ببلد 
تصوغ وجوىيا. مدى تحبسو المدف. ممؾ غاضب ألف الحاضر اليسترد انتصارات 
. صحو يشتيي الغيبوبة لينسى الحزف.  األمس. ماض عمبلؽ أماـ حاضر قـز
رجؿ يقؼ عمى عتبة األلؼ الثالثة، كأسو في يده، وعمى رأسو المكمؿ بالزىر 
األبيض تتوىج مدف ونساء وغابات بقيت في األلؼ الثانية. طوى أصحابيا 

ى بقيت في يديو مع دوّييا صورىـ وابتعدوا عمى مساراتيـ، لكف النسخة االول
الرائع. ىؿ سيجد مجد غرناطة عمى عتبة  األلؼ الثالثة، تردد لو نغمات أعوادىا، 
وىو يتنقؿ بيف فنادؽ الدرجة االولى وغاباتيا ليبّذر ىداياه عمى النساء فاتنا 
ومفتونا؟ لماذا يحزف؟ كاف في القمة في مممكة جميورىا منتقى، ليميا منشور 
لخطواتو العمنية والسرية!  لكف تمؾ الجميورية انتيت! والزمف الذي صّؼ فيو 

  أعشاشو المجنونة والمزّوقة غير ألوانو ونّصب مموكا آخريف!

يقؼ صاحيا، في لياقة، وكأسو في منتصؼ الطريؽ إلىالنخب. لو عادت 
جميع محباتو ومحبوباتو لتوسدف مرة أخرى فراشو المتجدد، ولكاف ماىرا مرات 

بتكار لياؿ تظؿ عمى ذرى األشواؽ حتى يصؿ النيار واىنا مرة أخرى. أخرى في ا
لو عدف لرواىف بشيده، ولسحرىف بانتباىو إلى كؿ خفقة في بشرتيف وفي 
أعماقيا. لكف القرف مضى. جمع صناديقو، طوى فييا العاشقات والمعشوقات 
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 وصّفيا عمى بوابتو الكبرى. والجديدات المواتي تسممف تحت نوافذه وقرعف أجراسيف

منتظرات أف يفتح الباب لف يجدف قاعات ينتظرنو فييا، ولف يجدف كراس ينتظرنو 
 عمييا. رّحمتيا األلؼ الثانية، واأللؼ الثالثة لـ تصّؼ كراسييا بعد!

يقؼ قيس مدثرا بكنوزه، مرصعا بأوسمتو، مزركشا بجروحو. ممكا متوجا أماـ 
نتصرة والميزومة. محبوبا مرة أخرى ممالكو الراحمة، واليالكة، والمبعدة، الم

بأمجاده المكبوتة وبأمجاده المنجزة، بجروحو الممتئمة وجروحو المفتوحة، بأناشيده 
الخابية وأغانيو المتوىجة. وينسج ذلؾ لو عروشا في فراغ بيف قرنيف تياوت فيو 
العروش القديمة واليوجد فيو مؤمنوف بعروش جديدة. يقؼ إليا فريدا، خالقا متألما، 
بطبل دامعا. اليندـ عمى عمره المديد حيث تستمقي في غاباتو معشوقاتو الدائمات 
والعابرات، وتومض مقاىيو التي يعبؽ فييا سحره، ومدف الصيؼ ومدف الشتاء 
التي مشى فييا أربع عقود  ناثرا أكياس الخمفاء المعقودة عمى الذىب. ليس نادما 

دات! ليس نادما عمى الفتنة التي بير بيا عمى السحر الذي عطر بو الفتيات السعي
النساء وأثار بيا أحقاد الرجاؿ، واستصفى بيا فقط الفريد مف األصدقاء! ليس 
نادما! لكنو يحمـ  بأف يجمع قطرات عسمو المنثورة عمى زىور الحدائؽ ويحبكيا 
واحدة إلى جانب األخرى ليصوغ بحيرة صافية لمحبوبتو المفقودة! تحمـ؟ كيؼ 
ستنسؿ خيوطا مف نسيجؾ الذي نشرتو في كبرياء أمير عربي ويظؿ ذلؾ النسيج 
سميما، مستمقيا عمى سجادؾ األحمر المفروش ىناؾ، وىناؾ، وىناؾ؟ في تمؾ 
المروج الشاسعة لـ تكف ليبلؾ موجودة! عمى جميع السبللـ التي صعدتيا، في 

لشرعيات وغير الفنادؽ التي سيرت فييا، في الدالؿ الذي غمرت بو محبوباتؾ ا
الشرعيات، لـ تكف موجودة! ولف يكوف ليا ميما سقيتيا مف عسؿ الممكة، وميما 
قدمت ليا مف تفاح الجنة، مانثرتو عمييف! تبحث عنيا، يتبلمح سرابيا، وفي تمؾ 
المحظة تيس العقود التي زينت بيا نساءؾ، وتيؼ عطورىف، تحؼ معاطفيف، 
وتسقط مع الندى دموعيف وترف في قمر الشرؽ ضحكاتيف. رغـ حبؾ العظيـ لـ 
يبؽ لميمى األسطورية مف القصور التي احتشدت فييا ممموكاتؾ الممونات 
والبيضاوات سوى السنوات المعتمة األخيرة في ذيؿ قرف أقفؿ صناديقو وأطفأ ثرياتو 
واستدار. ماأعجب ذلؾ! امتدت جميع حدائؽ قيس وجميع سنواتو الذىبية 

 ميمى المقدسة إال أطراؼ مروجو..لمعابرات، ولـ تبؽ ل
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ولد قيس في قرية تبعد عف الناصرة سبعة كيمومترات، اسميا صفورية. كانت 
مكممة بالتاريخ الذي يكمؿ قرى ببلد الشاـ. فكانت في أياـ الروماف صفوريس، 
عاصمة الجميؿ كمو. وكانت طواؿ األربعة القروف االولى مف المسيحية عاصمة 

، 6611مقاطعة واسعة. وكانت قاعدة لمفرنجة ضد صبلح الديف األيوبي في سنة 
بنوا فييا قمعة، وأخذىا صبلح الديف منيـ بعد حطيف. وبنى الشيخ ضاىر العمر 

قمعة عمى تّمتيا. وبنيت كنيسة القديسة حنة فييا عمى أنقاض  6191سنة 
 برية. كاتدرائية مف القرف السادس. وذكر ياقوت الحموي في معجمو أنيا قرب ط

يـو ولد قيس كانت القرية قسميف. قديـ وحديث، بينيما البيادر وحوليما 
بساتيف الزيتوف. تطؿ عمييا القمعة. في مدخميا خزاف ماء كبير. ىنا سّؾ  
االسكندر المكدوني نقودا. وسّؾ عبد الممؾ بف مرواف نقودا عمييا أحرؼ عربية 
إلى جانب األحرؼ اليونانية. وجد قيس بعضيا وقت حفر أبوه تحت العقد في بيتو 
ليستخرج الكنز. اكتشؼ في صفورية فيما بعد، تحت القمعة مباشرة، مدرج روماني 
لخمسة آالؼ متفرج،  واكتشؼ شارع األعمدة، وفسيفساء الحارة الشرقية، وفسيفساء 

 قصر عذراء صفورية: سجادة فييا مميوف ونصؼ قطعة.

عقد مف مولد قيس،  بني فييا دير راىبات  في العشرينيات مف القرف العشريف، قبؿ
صفورية عمى أرض وقؼ إسبلمي، فيو عيادة طبية، ومركز يعـم الفتيات الخياطة. وقع 
الدير في الحرب العالمية الثانية في ضيؽ فقرر المجمس البمدي في جمستو في 

مساعدة الدير بخمسيف جنيو فمسطيني. وكانت في الدير وقتذاؾ  61/61/6491
خمسوف طالبة مف قرى فمسطيف. وكانت في صفورية وقتذاؾ مدرسة ذكور تنتيي 

 بالصؼ السادس االبتدائي درس فييا قيس. ومدرسة إناث.

يـو ولد قيس كاف أخوه قد مات طفبل، ودفف في مقبرة الكركي، مقبرة األطفاؿ 
التي لعب فييا قيس فيما بعد وامتطى فييا ضريح سيدي المويسي. كانت لمقرية 

دونما دّمر المستوطنوف الييود جزءا منيا بعد  61ة أخرى عامة تمتد عمى مقبر 
االحتبلؿ. ومقبرة األشراؼ عند سور القمعة الشرقي، التي حمتيا في التسعينيات 
جمعية تراث صفورية. ومقبرة السعدية في منطقة باب المطّمة حيث دخمت 
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  المصفحات اإلسرائيمية عمى الطريؽ المعبدة واحتمت البمد.

كانت القرية وقت ولد قيس تشرب مف نبع يسمى القسطؿ. عمى طوؿ مجراه 
طواحيف تديرىا المياه، كاف بعضيا مايزاؿ يعمؿ في أوؿ القرف. مشى قيس قربيا 

قبيؿ  6491آخر مرة كأنو مف "قطافي الزيتوف" يـو تسمؿ إلى صفورية. وفي سنة 
دير حجارتيا البغاؿ أو التيجير، عرؼ قيس في صفورية عشر معاصر لمزيتوف، ت

الخيوؿ. كاف الزيتوف يعصر أيضا في البيوت بحجر مخروطي يدار باليد عمى 
حجر مستدير، ثـ ينقع الدريس بالماء الساخف فيطفو الزيت ويجمع مف وجو الماء 

 ويسميو أىؿ صفورية "زيت الطفاح".
ركب قيس باصات شركة الناصرة التي أسستيا في السنوات العشريف 
ربد. وباص  مجموعة مف شباب صفورية، وسارت بيف حيفا وطبرية والناصرة وا 
العفيفي الذي يممؾ ألؼ رأس غنـ، صديؽ أبيو، وأبي غريمو فيما بعد. ورأى 
ربد وبغداد والناصرة وبيروت. يـو نزؿ  الشاحنات التي تنقؿ المحصوؿ إلى حيفا وا 

سيارة التي عبرت بو قيس مع أبيو إلى دمشؽ وىو في الثامنة مف العمر سحرتو ال
الطرقات، وأمسؾ بيا المدى. لكنو أحب الخيؿ، وأدىشتو الجماؿ. أدىشتو ألف لدى 

  أبي صبحية العّرابة الطفمة التي كانت تقطؼ مف حاكورتو الصبار، ستة جماؿ؟!

ال، الشيء يعمو عمى الخيؿ! كأنو وعى مكانة الخيؿ األصيمة في صفورية، 
التي يتناقؿ ىويتيا اإلبف عف أبيو. تفرج قيس عمى أناقتيا محبوس النفس. استمتع 
بالفرجة عمييا ورأى في الخيؿ قمة الميارة في الحب والتعبير الرشيؽ عنو. ىؿ 
كاف يحمـ بأف يركب فرس أبيو المعّنقة يـو يصبح شابا، ويتجوؿ بيا في القرية 

  أماـ الفتيات؟

كيا. تبقى في حظيرتو كاف أبو قيس تاجر أغناـ، يستوردىا مف الشاـ ومف تر 
برعاية الرعياف حتى تباع. يممؾ دونميف مف األراضي الزراعية في جية، وفي 
الجية األخرى ثبلثة دونمات. وفرسا أصيمة اسميا المعّنقة. يّسر لو السفر بيف 
الشاـ وتركيا سعة في الحياة، فمـ يقّصر في االستمتاع بيا.  كاف راضيا عمى 
حياتو؟ أقمقو فقط أف ابنو األوؿ مات. وأف ابنو الثاني كاف في األشير االولى مف 

يوحي بأنو ميت، فتوجو أمو فراشو إلى القبمة  مستسممة لمقدر. ىؿ  حياتو ضعيفا،
يستسمـ ىو لو؟ نادى الشيخ. فحص الشيخ الطفؿ النحيؿ وقاؿ ألبيو: غّير اسمو، 

الذي ىاـ  ليكوف تحت نجـ آخر! أي إسـ أكثر شقاء مف إسـ قيس؟ فميكف سميّ 
في الصحراء عاشقا معذبا،  ومات مف الوجد! ليكف مالـ يستطع أبوه أف يكنو رغـ 
غرامياتو المتناثرة في دمشؽ وفمسطيف! يـو قرر أف يسمي ابنو قيسا كانت تنزؿ 
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في بيتو امرأة مف حيفا، تغيب في غرفتو ساعات، فتخرج زوجتو مف البيت صامتة 
  التعبر عف غضب أو رضا. إذف فميسّمو قيسا!

تعافى قيس، كأنو مشتاؽ لمحياة التي سيعيشيا فيما بعد! وأصبح األكبر بيف 
إخوتو. الحظ أبوه شوقو المسرع إلى الحياة، فأرسمو إلى كتّاب الشيخ. وأكـر 
الشيخ، فكأنما كاف الدرس لقيس فقط. فختـ القرآف مسرعا، وتعمـ القراءة والكتابة 

ي تقبمو مدرسة صفورية في الصؼ الثاني وىو بعد مسرعا. غير أبوه سنة ميبلده ك
في السادسة مف العمر. التيـ قيس صفوؼ المدرسة القميمة. ومؤل الفراغات فييا 

 بحكايا أبي زيد اليبللي وعنترة والظاىر بيبرس وبالشعراء..
خبلؿ ذلؾ كاف يمعب في مقبرة صفورية متحديا الميؿ والعفاريت. ويتفرج  

عمى التشباية وقت يخيـ الّنور في ظاىر صفورية. ويخرج إلى البيادر حيث يكّوـ 
البرتقاؿ ويباع كـو البرتقاؿ بقرش. ويمعب بالبرتقاؿ مع أصحابو كأنو كرة. ستظؿ 
نكية برتقاؿ فمسطيف في فمو، وعبقو عمى كفو طواؿ السنوات التي عاشيا فيما 

الة يافاوية بعد. بعد نصؼ قرف مف خروجو مف صفورية حمـ بأنو سيمسؾ ببرتق
كأنو يمسؾ بحجر ثميف، وأنو سيقوؿ لميمى: "المثيؿ لبرتقاؿ فمسطيف"، كأنو بائع 

 البرتقاؿ اليافاوي الذي كاف ينادي قبؿ نصؼ قرف في حارات دمشؽ.

أحب قيس في بمده شجرة الخروب. عبرت شجرة الخروب الفمسطينية الوارفة 
الحكايا التي سمعيا. تحتيا يختبئ الغوؿ، ويمتقي العفاريت. في أغصانيا الكثيفة 
االنتصار واليزائـ والحب والخوؼ. جرب الخروج إلييا في المساء، وامتحف نفسو 
بظممتيا في الميؿ. وفي النيار استمقى تحتيا مع أصحابو فمـ يشعر بالشمس في 
عز الظير. تمّمظ مستمتعا بدبس الخروب. وأكؿ قروف الخروب الخضراء 

 المسحوقة، "أـ قيؽ". 

في طفولتو تفرج عمى أمو وىي تنتقي السميـ مف الرماف، وتنتقي البطيخ، 
وحممو إلى "السّدة" فوضعو وسط الحنطة ليحفظ لمشتاء. أتى أبوه بالعنب الحمواني، 
ذّوب الرمؿ األصفر، ووضع فيو العناقيد ثـ عمقيا. في الشتاء غسؿ عنيا الطيف 

 األصفر فإذا ىي طازجة وسميمة، عنب في عز البرد!.

، ركض في البيادر، فرجة عمى الحياة في  طفولة قيس سير تحت النجـو
القرية، وحب مبكر يمّوع ويمتع. رغبة في القبض عمى الحياة بالكفيف، وزىو فرح 
بالنفس. يعرضو أبوه أماـ أصحابو ليتمو أماميـ الشعر والحكايا والقرآف! ويطمبو 

و الدافئ الرخيـ. صوت كأنو أىؿ القرية مف أبيو كي يغني في األعراس بصوت
خزف عمرا مف الوجد والحب. غنى في العرس، واستمتع بالدالؿ. في الصباح 
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عرؼ أف العريس أعاد المرأة التي تزوجيا إلى أىميا ألنيا لـ تعجبو. قاؿ لنفسو: 
لكنيا حموة! قاؿ أبوه لمعريس: عّمميا! وسمعيما يسّمياف أعضاء الجسـ بأسمائيا. 
وفي ذلؾ المساء سمع النساء المجتمعات عمى المصطبة يتحدثف عما جرى بيف 
العروسيف حديثا مقطعا بضحؾ ونكات وحكايا. فاستمع في انتباه وبدأ يصوغ 

  الصور كأنو يرتب المعمومات في دفتر.

في ذلؾ النيار مرت قرب القسطؿ امرأة مف القرية، جميمة كالقمر. أبناؤىا 
وجيا بشع، قصير. سمع قيس أىؿ الضيعة: مثميا، جماؿ وحبلوة، بعضيـ شقر. ز 

 دخميا الجف! رد آخروف: ال، البطف بستاف!.

عاد قيس مف وسط القرية. بيف صفورية القديمة وصفورية الجديدة يخيـ الّنور 
أحيانا. يقصدىـ مف يريد الشراب والفرجة عمى الرقص والغناء! قصد قيس المرور 
قرب خياميـ! ليممح مف بعد رقصيـ. تفرج مع األوالد عمى التشباية عند الّنور. 
وستبقى في ذاكرة قيس المقدمات الطويمة التي يتقرب فييا الحصاف مف الفرس. 
مرت وقتذاؾ امرأة راجعة مف العيف، رأت التشباية فانقمبت جرة الماء مف رأسيا 
وانكسرت. ضحؾ قيس بمؿء قمبو، وضحؾ األوالد فاحمرت المرأة: كاف يجب أف 

ـ بالحباؿ ويحبسوكـ في البيوت! نبقى في البيوت ياخالتي؟ مف يتفرج يحزمكـ أىمك
إذف عمى التشباية؟! يجب أف يعمقكـ آباؤكـ مف آذانكـ! لماذا ياخالتي؟ السّر في 
القرية! حقا، يخبأ فييا فقط  مف يبحث عنو اإلنكميز، فيقفز مف سطح إلى سطح 
حتى يصبح في آخر القرية وييرب مف العسكر! تخبأ األسمحة التي يحكـ اإلنكميز 
باإلعداـ عمى مف يحمميا ومف يخفييا! مع أف الييود يبنوف تحت األرض في 
مستعمراتيـ معامؿ لؤلسمحة! لكف ىؿ يعرؼ قيس أف في حظيرة بيتو مسدس في 

  حفرة فوقيا حجارة؟

عرض قيس أماـ أصدقاء أبيو مايحفظو مف الشعر. لكف عينيو عمى األوالد 
باإلشارة مف بعد. ترؾ أباه مستمتعا باعتداده بابنو، ولحؽ األوالد مع  الذيف ينادونو

أنو يدرؾ أنو أذكى وأىـ منيـ. حكت النساء أمس وىف جالسات عمى المصطبة، 
وحكى الرجاؿ في المضافة، وىـ يضحكوف، عف المجنوف الذي مشى نصؼ عار. 
فمرت بو امرأة راجعة مف النبع، ونظرت إليو. مف يخشى مف اإلعجاب بمجنوف 
وسيـ! قالت: ىذا ىو السعد! فغضب المجنوف: مف سمح لؾ بأف تتحدثي عني. 
سأشتكي عميؾ! سمع قيس النساء يفخرف بأزواجيف أو يندبف حظيف. ىؿ التقط 
يومذاؾ أف النساء اليبقيف في السر تفصيبل حميما، لذلؾ كاف مع كؿ امرأة كأنو 

  أماـ جميع النساء؟!
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: القرية ىي الصراحة، والمدينة ىي التحفظ. كؿ شيء في فيما بعد قاؿ لنفسو
القرية طبيعي وبسيط، ولذلؾ الداعي لمخجؿ منو. كأف االنساف في الزمف الذي 
عاش فيو دوف التعقيد الذي غمر عبلقات الرجاؿ والنساء فيما بعد بالمكر والكذب 

 وبالخجؿ والذنوب!

في ذلؾ المساء في صفورية، سمع قيس أوؿ مرة األغنية التي سمعيا في 
إربد فيما بعد: شامية وجايو مف الشاـ! كانت الشاـ حمميـ، عاصمتيـ. ردد: 
شامية؟ وتفرج جالسا بيف أصحاب أبيو عمى رجؿ تزوج مف شامية. كاف وسط 
الرجاؿ كالمحظوظ، ورآىـ في صمت يغبطونو. أغمض قيس عينيو ليتصور الشاـ 

ذات الورد والريحاف، ذات المياه، مدينة  التي يحكي عنيا أبوه. المدينة الجميمة
الحضارة الرخية التي يتطمع إلييا البدوي والريفي كما يتطمع المؤمف إلى الجنة. 
تساءؿ فيما بعد: لماذا يتمنى الرجؿ في بمده أف يتزوج شامية؟ ىؿ المرأة ىي 
الصورة األخرى مف المدينة المرغوبة، عاصمة ببلد الشاـ التي يحنوف إلييا؟ 
العاصمة المفقودة؟ عرؼ أمرا آخر فيما بعد: تصبح المغة نفسيا رقيقة وسحرية، 
مناورة ومغرية عند الشاميات. وكأنو لمس وقتذاؾ آثار آالؼ السنوات التي شيدت 

 حضارة في مدينة وفي ذوؽ وطباع.

 61عاش قيس في صفورية حتى السنة التي سماىا العرب "سنة النكبة". في ليمة 
فتيا ثبلث طائرات إسرائيمية. ووصمت في الميمة نفسيا إلى محيطيا قص 6491تموز 

فرقة شيفا وفصيبل مدفعية تسممت خمسة عشر كيمومترا في أرض عربية. عند الفجر 
احتمت صفورية كمقدمة لميجـو عمى الناصرة في "عممية ديكؿ". ىاجر بعض سكانيا إلى 

مف عاد  6494. ووضع في كانوف الثاني 6491سوريا. وطرد مف بقي فييا في أيموؿ 
إلييا متسمبل في سيارات وأجمي إلى الرينة وكفر كنا. أعمنت منطقة عسكرية مغمقة، 
ونسفت. رأى قيس بيتو ركاما عندما رجع متسمبل. لماذا نسفت صفورية؟ لماذا؟ خمف 

 قيس السبب فيما بعد.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 24 - 

 
 
 
 

. يجب أف  سمية مف المعجبات بأبي قيس. جارة، خارجة داخمة إلى بيتو كؿ يـو
يبتكر وضعا يغطي ترددىا عمى بيتو. لذلؾ ألبس قيسا مبلبس جديدة، وأعمف: قيس لبنت 

  سمية! أصبحت سمية حرة.. حقيا أف تطمئف عمى "عريس" بنتيا المقبؿ!

عادة معروفة، لكنيا ليست وعدا قاطعا: ابف فبلف لبنت فبلف. إذا ولدت بنت 
كانت البف فبلف! مؤل بيت أبي قيس بريؽ عيني سمية، صوتيا المغني، ولونيا 
األبيض. لماذا سترت أـ قيس ذلؾ اليوى؟ كانت تراه نزوة الخطر منيا ألف كبل 
منيما لف ييجر أسرتو؟ لكف ماىو الحب الذي يفقد أبا قيس الصبر ليغزؿ لسمية 

   طريقا إلى بيتو، وىو يحفظ المرأتو أف تبقى زوجتو الوحيدة؟

مياف وعبد الوىاب ولور دكاش! نور القمب وضوء الحب؟ كاف في أغاني أس
العيف! اإلنساف دونو كالوردة التي التراىا عيف، كالجرة الفارغة مف الماء، كالعقد 
الذي اليزيف عنقا! كيؼ سيكوف الحب لقيس؟ ينظر إلى األشجار والمدى والسماء 
ويتساءؿ عف الحب الذي سيمقاه! أييا الساعي إلى الحب ستجده عمى عرض 
حياتؾ، وستجد فيو الجنوف والشقاء! الحب؟ بحر يمكف أف تغرؽ فيو فتفقده! ىؿ 
سترشؼ الحب كالذواقة متميبل، أـ ستكثر منو حتى تشؾ فيو، وحتى تطمب 

  مايحرضؾ عميو؟

كانت صبحية العّرابة في الثامنة. تجمس قرب أميا بجانب التنور، تمعب بقطعة مف 
كؿ مف العجيف لعبة. رجبل ستحبو؟ طفبل ستنجبو؟ العجيف وتتعـم كيؼ تخبز الخبز. تش

ستحب ذات يـو شابا مف شباب البمد تصادفو في طريؽ العيف أو عند موقؼ الباص 
الذي ينزؿ مف البمد! سيكوف شابا وسيما تخبز لو الخبز، وتنجب لو األوالد. كيؼ؟ متى؟ 

!   تنظر إلى المدى خمؼ الفرف وتقوؿ: اهلل يعـم

كاف قيس يسكف بيتا سياج حاكورتو مف الصبار. ويالمصبار! يتفتح زىره األصفر 
فيزيف السياج. يخضر ثمره، ثـ يتورد فينتظر الفتياف قطافو بإذف صاحب البستاف ودوف 
إذنو! قالت لو صبحية قرب باب البستاف: اقطع لي صبارا! قاؿ ليا: أعطيؾ مؿء 

تعش. نظرت برىة واحدة فقط إلى الصحف إذا..! سألتو: ماذا إذا؟ قاؿ: إذا أحببتني! ـل تر 
األرض. تفاوضا كما يتفاوض طفبلف يمعب أحدىما مع اآلخر. كـ مرة تفاوضا قبؿ ذلؾ؟ 
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اعطني الدحمة الزرقاء! إذا أعطيتؾ الدحمة ماذا تعطيني؟ أعطيؾ "كرديمة"! أي "كرديمة"؟ 
التي فييا الرجؿ الذي يرفع السيؼ! ال! أريد التي فييا المرأة ذات الشعر األشقر! قبمت 
صبحية العّرابة الشرط. دخمت معو إلى "الحاكورة"، قطع ليا الصبار، غامر بيديو، عمؽ 
الشوؾ بقميصو، وتحمؿ وخزه حتى انصرفت صبحية. مؤل قيس الصحف بالثمار. كانت 
صبحية تقؼ حاممة لو الصحف. عندما امتؤل وضعتو عمى األرض. قّبمتو عمى خديو 

دا وانصرفت بصحف الصبار سعيدة. بصحف الصبار؟ بسرعة وركضت. تركتو سعي
بالحب! أصبح الصبار فاكيتيا المحبوبة. تأتي حاممة صحنا وتقؼ قرب قيس. يسأليا: 
تريديف صبارا؟ فتيز رأسيا موافقة. والصبار اليعني الصبار. أكاف قيس يحتاج إلى عقود 

  مف الزمف كي يتذوؽ نضارة تمؾ األياـ؟

في صفورية الجديدة التي بنيت عمى مطؿ صفورية القديمة، الصبار عمى 
سياج بيت قيس. لكف لمبيت شرفة تطؿ عمى طريؽ العيف. تمر البنات بيا 
حامبلت جرارىف. تفرج عمييف. ميز جرة كؿ واحدة، حفظ مشيتيا، وقفتيا، 
ضحكتيا، جرس صوتيا. استحمى منيف قريبتو غزالة. صار يعرفيا أكثر مف 

  عمره. وربما في التاسعة مف العمر. صاحباتيا. كانت في مثؿ

في تمؾ األياـ كاف قيس كالناس مفتونا بأسمياف. تبكيو أغنية "ليت لمبّراؽ 
عينا"  كأنما في أعماؽ قمبو آبار سرية لمحزف فتحتيا األغنية! لماذا يممسؾ، 
ياقيس المدلؿ، األسى أكثر مف الفرح؟ أألنؾ تستشؼ الحياة التي سترمي نفسؾ 
؟ ألف في اليواء  فييا؟ أـ ألف الحزف أكثر رسوخا في الدنيا مف الفرح حتى اليـو
الذي تتنفسو قير عريؽ كجباؿ ىذه الببلد، كأنقاض حضارتيا المنثورة في الحجارة 
والرماؿ؟ ىؿ ورثت الحزف فتسرب إليؾ في الدـ مف المدف المحروقة قبؿ عصرؾ 

رؤوسيـ أبراجا عند بوابات والتي ستحرؽ في زمنؾ؟ مف القتمى الذيف كانت تكّوـ 
المدف؟ مف الرؤوس المقطوعة التي كانت ترسؿ كاليدايا مف بمد إلى بمد، دليبل إلى 
أف االنتقاـ حدث والحكـ نفذ، أو تممقا مف محكـو لحاكـ فّظ؟ مف المصموبيف عمى 
أسوار المدف؟ مف السبايا المواتي كف يوطأف في عجؿ قبؿ أف تدفع فديتيف أو قبؿ 
أف يوزعف عمى المنتصريف توزيعا آخر؟ مف أغاني الجواري الحزينات عمى السيد 
المحبوب المقتوؿ، الراغبات عف القاتؿ الوارث؟ أـ ىذا الحزف الذي السبب لو 

  صدى مف أحزانؾ المقبمة؟

أخرج قيس الغرامافوف إلى الشرفة. لكنو لـ يضع كوانة "ليت لمبراؽ عينا". بؿ 
أمي" ووجو بوؽ الغرامافوف إلى طريؽ العيف. صدحت اختار "اسقنييا بأبي أنت و 

أسمياف: "امؤل الكاس ابتساما وغراما". وصؿ صوتيا إلى البنات عند النبع في جو 
الصوت فيو إال صوت العصافير. التفتف والحظ أنيف أبطأف. نظر إلى غزالة! ىؿ 
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تتبيف غزالة أنو ينظر إلييا، وأنيا المقصودة باألغنية؟ أيمكف أف تظف كؿ واحدة 
أنيا المقصودة؟ ال، عرفت غزالة أنو ينظر إلييا، أنو وّجو بوؽ الغرامافوف نحوىا، 
وأنيا ىي التي يتمنى أف تمؤل لو الكأس. وضاع قيس في االلتباس بيف كأس ماء 
مف الجرة وكأس خمر محرمة، لـ يذقيا بعد ولـ ير أحدا يذوقيا حولو. نظرت 

. يعرؼ أف ىذا الحب المدى لو، ويستمتع بما غزالة إليو، ولمح طيؼ ابتسامتيا
يسببو ذلؾ مف الحزف. كيؼ ستصؿ ياقيس إلى غزالة المحاطة برفيقاتيا؟ ىؿ 
ترغب بيذا الحب مف بعد كي تستمتع بعذابؾ؟ وتجد بو مبرر حزنؾ؟ غزالة قريبتؾ 
فما أسيؿ أف تذىب معيا إلى الحاكورة! ىاىي غزالة! تمشي وحدىا إلى النبع 
حاممة جرتيا. وضع الكوانة منذ رآىا في أوؿ الطريؽ، وصدحت "اسقنييا" لكنو 
تمسؾ بالشرفة. لـ يخرج إلى الطريؽ كي يمتقي بيا! رأى ابتسامتيا كاممة. لو! لو! 
ربما اختارت أف تمشي إلى النبع وحدىا كي تعرؼ ىؿ ىي المقصودة بأغنيتو؟ 

و يحب اآلخر. يحبو؟ ىؿ تمكأت قرب شرفتو. وعبأ عينيو منيا. فيـ كؿ منيما أن
لذلؾ اسـ آخر! أكممت غزالة طريقيا إلى النبع، وبقي قيس واقفا قرب أسمياف. 
ظؿ يتابعيا حتى كادت تغيب عنو. انتظر عودتيا. وراقبيا وىي تصبح أكثر 
وضوحا كمما اقتربت مف شرفتو. كانت الكوانة قد انتيت فعبأ زنبرؾ الغرامافوف 
وأعادىا مرة أخرى. أنزلت غزالة جرتيا عندما أصبحت موازية شرفتو، ونظرت 
إليو. فيـ أنيا تقوؿ لو: ىؿ تريد أف تشرب؟ واندفع إلى حافة الشرفة يمؤل منيا 
عينيو. لماذا اليأتي ليشرب مف جرتيا؟ أليست أسمياف تغني باسمو اسقنييا؟ لـ 

قيس  يتحرؾ! فرفعت غزالة الجرة إلى كتفيا ومشت وىي تمتفت إليو وتبتسـ. وبقي
  واقفا عند حافة الشرفة.

لكنو في مرات أخرى جمس تحت شجرة السدر الوحيدة في البمد، عمى بعد 
مئة متر مف العيف. فوقو ثمر الدـو األصفر يزيف شجرة السدر. ىناؾ العيف بيف 
الحارة الغربية والحارة الشرقية، التي تستقي البنات مف حنفياتيا، وتشرب المواشي 
مف الراف الواسع قربيا. ستمر البنات الراجعات مف العيف أمامو! ىاىف! وغزالة 
تعبره وىو يصغي إلى رنة خمخاليا. غنى كأنما لنفسو: "ياحميوه طاب حمامؾ، وأنا 
ع الباب بستنى، يامحبل رنة خمخالؾ، رنة خمخالؾ جّننا.." سمعتو فقط غزالة؟ 

حده تحت شجرة لماذا تضحؾ إذف رفيقاتيا وينظرف إليو؟ كاف قيس يومذاؾ و 
السدر التي يتسع ظميا ألربعيف شابا. فالشباب مشغولوف بالتشباية عمى بعد 
خمسيف مترا مف العيف حيث ينزؿ الّنور. سيرى قيس غزالة مرات في البيادر 
والناس منيمكوف في درس القمح وتذريتو. وسيأتي إلى ىناؾ فبلحوف محمموف 
بثمار الزعرور التي قطفوىا مف الشجر. ستركض غزالة وسيتبعيا وىي تتفرج عمى 
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المقايضة: مّداف ونصؼ مف القمح بمّد واحد مف الزعرور! بعد صب الزعرور 
  بالمّد الخشبي سيغرؼ قيس مؿء كفيو منو لغزالة.

  تحبيف الزعرور؟ -

 وأنت؟ -

  أحبو! كـ أحبو، ياغزالة! -

 تحبو؟ -

الزعرور، ليقطؼ تسألو عف الزعرور أـ تسألو عنيا؟ سيسعى قيس إلى شجر 
           ليا مؿء قميصو، ويعود موشى الذراعيف بالجروح!
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صار قيس يحب كـر ابف عـ أبيو! في الكـر دوالي عنب وشجر زيتوف. وفي 
طرؼ البستاف المرتفع شجرة توت كبيرة، قربيا عيف ماء. البد أف تأتي غزالة إلى 
. أتت أختيا خديجة. وكاف قيس وقتذاؾ  ىنا! البد! لكنيا لـ تأت في ذلؾ اليـو
عمى شجرة التوت. رآىا مف فوؽ، في طرؼ البستاف تنكش األرض. ثـ جاء شاب 
اليعرفو قيس. البد أنو مف قرية أخرى! فتركت األرض ومشت معو حتى الشجرة 
التي تسمقيا قيس. بقي زمنا حابسا نفسو. ورأى الشاب يتناوؿ يدييا ويضعيما عمى 

غّص قيس بريقو وأغمؽ فمو بيده. نيضت خديجة وتمفتت صدره ثـ رآه يقبميا. 
   حوليا. لـ ترفع رأسيا إلى أعمى! لماذا ابتعدت؟ خافت؟ وانصرؼ الشاب.

. ركض،  لـ تظير غزالة بيف البنات الذاىبات إلى العيف. فقدر أنيا في الكـر
ركض حتى انقطع نفسو. رآىا عمى شجرة التوت في طرؼ البستاف، فوقؼ حتى 
ىدأ. ثـ مشى حتى الشجرة. لـ تكف غزالة في عمر خديجة لتمبس شنتيانا، فرأى 

 ساقييا العاريتيف..
- ..  كنت مارا بالصدفة فقمت أطؿ عمى الكـر

  كنت مارا صدفة؟ -

  نعـ، صدفة! -

مف يربط زمبرؾ الفونوغراؼ إذف ويضع كوانة أسمياف، فتقوؿ البنات: لؾ 
وت حتى وصمت خديجة. رأتيما فصرخت: ياغزالة! تحادثا وىي ترمي لو حبات الت

غزالة، انزلي! لـ تنزؿ غزالة بؿ ارتفعت غصنا إلى األعمى. ىجمت خديجة عمى 
ياؾ أف تضربي غزالة!  قيس رافعة قضيب الرماف بيدىا. صاح: لف تضربيني! وا 
سأقوؿ ألىمؾ إنؾ كنت ىنا مع..! رأيتؾ.. رأيتؾ! ذىمت خديجة وارتخت يدىا عف 

 القضيب.
كانت ىي التي ترعى الغنـ وتحمب الماعز. منذ ذلؾ اليـو صار قيس حرا 
في الجموس مع غزالة عمى شجرة التوت. وحاولت مرة أف ترمي حبات التوت في 
فمو تماما وىي عمى الشجرة فموثت قميصو. وصارت خديجة تحمؿ لو الحميب 

نو وبيف الطازج، وتخصو بالشمندور، وترسؿ لو اليريسة الطيبة. بقي ذلؾ الحب بي
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غزالة حتى انشغؿ عنيا بالغزاؿ. كاف حبا كالزىر يتفتح في الربيع عمى أغصاف 
عارية، ثـ يترؾ مكانو لمورؽ األخضر. غاب عف غزالة أوؿ مرة وقت زار عمو 

    في مستعمرة بيت لحـ األلمانية.

المستعمرة قرب صفورية. لكف الطريؽ إلييا يتموى فيصؿ قيس عمى الحمارة 
في ساعة ونصؼ. يشتغؿ ابراىيـ، عـ قيس، ىناؾ. المستعمرة فيبلت كؿ منيا 
مف طابقيف. في طرؼ المستعمرة بناء متصؿ مف طابؽ واحد، فيو لكؿ عائمة مف 
العماؿ العرب غرفتاف. في أياـ الصيؼ تناـ األسر عمى السطح المتصؿ فتكاد 

اسعة كثيرة تتجاور. يناـ قيس عند عمو أحيانا، ويمتعو أف يمؤل عينيو بسماء و 
. يستمقى عمى الفراش ويحاوؿ أف يعدىا. فيقوؿ لو عمو في حناف: تعد  النجـو
؟ ستظير الثآليؿ في يديؾ! يضحؾ قيس. لف تظير! يمتفت قيس بعد ذلؾ  النجـو

  إلى النائميف ويخمف متى يغفو ذاؾ ومتى يناـ ىذا.

في المستعمرة أشجار فاكية، أشجار زيتوف، وحقوؿ مف القمح والذرة. وحوؿ 
المستوطنة غابات مف شجر البموط. يسرح قيس  متنقبل مع عمو، متفرجا عمى 

   البساتيف التي يرتبيا األلماف، وعمى الزىور التي يحشدونيا حوؿ بيوتيـ.

يستقبؿ العـ قيسا عادة في فرح. ويسعى قيس إلى ذلؾ الحب ساعة ونصفا 
ا مع الدرب. لكنو ىذه المرة قاطعا البساتيف والبيادر، صاعدا وىابط عمى الحمار،

استعجؿ الحمار طوؿ الطريؽ ألف عمو أرسؿ لو خبرا: التقطت لؾ شيئا ظريفا. 
  تعاؿ!

برقت عينا قيس: ماىو ىذا الشيء ياعمي؟ جّره عمو مف يده: تعاؿ! في 
الميؿ وضعت األفخاخ في غابة البموط. فأمسؾ فخ بقدـ غزاؿ. غزاؿ صغير، 
صغير ظؿ يتأوه حتى الفجر. نقمو العـ إلى بيتو وقاؿ: ىذا لقيس! قاؿ العـ: لعؿ 
عمره اليتجاوز الشير. خذه واعتف بو! احتضف قيس الغزاؿ. لو عرفت ياعمي، 
لحممت لو سكاكر! كانت اإلقامة تطيب لقيس في المستعمرة. لكنو اآلف يريد 

  العودة فورا إلى بيتو، ليعانؽ الغزاؿ، ليطعمو، ليدهلل، ليحبو!

لحمار. وضع عمو الغزاؿ بيف يديو: مع السبلمة! عاد قيس إلى ركب قيس ا
صفورية مبطئا مف الخوؼ عمى الغزاؿ. لمحتو أمو مف بعيد فخرجت. سألتو: أيف 
ستضعو؟ سمعيا أبوه. لماذا رجع قيس مبكرا؟ وقؼ في الباب. احتفوا بالغزاؿ. لكف 
ىذا غزاؿ قيس! اليخفى عمى قيس أف غزالو حزيف، وحيد. التخؼ، ياغزالي! 
سأحبؾ أكثر مف أمؾ! رّبت قيس عمى جبيف الغزاؿ، عمى عنقو ورأسو. نظرت 
عينا الغزاؿ الواسعتاف إلى قيس. وتفرج قيس عمى أىدابو. حمو، حمو! عانقو. مّد 
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لو كفو المميء بالسكر وشعر بمساف الغزاؿ عميو. ىذه أوؿ إشارة رضا منو! في 
فنيض أبوه وجثا إلى جانبو: غزاؿ حمو! الحؽ الميؿ أفاؽ قيس مرات ليتفقد الغزاؿ. 

!   معؾ! لكف نـ. الغزالف أيضا تحتاج النـو

طار صيت غزاؿ قيس. غزاؿ يتبع صاحبو أينما مشى. فيزىو بو قيس أماـ 
األوالد. يطمبوف أف يممسوه، يرجوف أف يطعموه. ال! اليأكؿ إال مف يدي! تفرجوا! 
رافؽ الغزاؿ قيسا وأصحابو إلى البيادر، واكبيـ وىـ يمشوف في القرية، ويصموف 
إلى الزيتوف. استمتع قيس بالركض والغزاؿ يركض خمفو. سبقو الغزاؿ واستدار 
إليو. أتت غزالة وتفرجت عمى الغزاؿ. سأليا قيس: حمو؟ قالت: لذلؾ ماعدت تأتي 
؟ قاؿ: سأحاوؿ أف آتي غدا! سألتو: مع الغزاؿ؟ رد: الأعرؼ! إذا أراد  إلى الكـر

زاؿ أخذتو معي! سألتو: صار يفيـ كبلمؾ؟ رد مزىوا: يفيـ! انظري! ناداه: الغ
تعاؿ! فحرؾ الغزاؿ أذنيو واستدار إلى قيس. قاؿ: شفت؟! جثت قرب الغزاؿ: 
اتركني ألمسو! قاؿ: المسيو! نظر إلييا الغزاؿ. قالت: ماأحمى عينيو! زىا قيس. 

 كأنيا تقوؿ لو ماأحمى عينيؾ!

. قاؿ لو أبوه:  في تمؾ الميمة سرؽ الغزاؿ. بحث عنو قيس في البيادر والكرـو
لف يتركوا أثرا يدلؾ إليو. لو عرفت مف سرقو ياويمو! وكاف صادقا. ىو أيضا أحب 
الغزاؿ! لكنو لف يبوح لقيس بما يظنو: أكموا الغزاؿ! يقاؿ إف لحمو طيب! ذاؽ مرة 

 كبة في الشاـ مف لحـ الغزاؿ!

لقيس. تدهلل؟ شاركتو حزنو عمى الغزاؿ. وفي  قطفت غزالة آخر حبات التوت
ذلؾ اليـو نادتو ليصعد إلييا عمى شجرة التوت. وىناؾ عانقتو: التحزف ياقيس! 
كنت أعرؼ أنيـ لف يتركوه! عرفت؟ كيؼ؟ ردت: ألنو حمو! ىؿ كانت تدرؾ أف 
الجميؿ ميدد، وأف مصير النقي مّر؟ كيؼ خمنت ماالتستطيع واليستطيع بعد 

      التعبير عنو؟
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لعؿ أحمى أياـ قيس وقت كاف يتنقؿ بيف عالـ النساء وعالـ الرجاؿ. فيسمع 
حكايا النساء وأساطيرىف، ويمحؽ أحبلميف، ويضحؾ مف نكاتيف، ويعرؼ منيف 
الوجو الخفي مف رجاليف. ويشرؼ في مضافات الرجاؿ عمى المدف ويعرؼ 

كر النساء، ولعميـ اليعرفوف إال حوادث الببلد ويسمع الشعر. يتعفؼ الرجاؿ عف ذ
ظاىرىف. لكف النساء يفّصمف في حديثيف عف أزواجيف وأوالدىف. فينشرف المخادع 
واألسرة في صراحة، ليعمف السعادة أو التعاسة أو يطمبف النصيحة أو ليضحكف. 
فيرى قيس خفايا الرجاؿ الذيف يظيروف في المضافة، ويعرؼ ظير الصورة. ويتبع 

  مؤامرات النساء الصغيرة، ويكتشؼ فييا صبرىف ومثابرتيف.

انتظرت أمو سفر أبيو مع التوبي الذي كاف مف  مسؤولي منطقة الجميؿ 
وخرجت مع زوجتو عائشة. ركبت كؿ منيما حمارا،  6411األعمى في ثورة 

وأردفت عائشة قيسا وراءىا فمؼ ذراعيو حوؿ خصرىا. رحموا إلى قرية المشيد، 
ينة. في الطريؽ وضع قيس خده عمى ظير عائشة، وعندما بيف كفر كّنا والر 

التفتت إليو في حناف شد ذراعيو حوؿ خصرىا. تعرؼ أنيا تعجبو، ألـ يقؿ ليا 
أماـ النساء: لماذا لست أمي؟ كانت بيضاء، ممتمئة، بّضة، في وجييا رضى 
السعادة. وىي الوحيدة بيف النساء التي لـ تكف تتحدث عف تفاصيؿ حياتيا مع 
زوجيا. تقوؿ فقط: ىنّي، رضّي، لـ يرفع صوتو أمامي مّرة! كانت عائشة وقتذاؾ 
في الخامسة والعشريف مف العمر. لكنيا منذ تزوجت لـ تنجب. لذلؾ قصدت مع 
أـ قيس الشيخ المشيور في قرية المشيد. انتشرت شيرة الشيخ منذ داوى طفمة 

ا أف الشيخ سألو كيؼ مشمولة فخرجت مف بيتو تمشي. كيؼ داواىا؟ روى أبوى
فقاؿ لو: أفاقت مشمولة. قرر الشيخ أف يداوييا بالتي كانت ىي  أصيبت بالشمؿ،

الداء. كاف المرضى يقيموف يوما عند الشيخ فيأكموف ويناموف الميؿ عنده. فطمب 
مف أميا أف تمثؿ خبلؿ األكؿ أنيا تختنؽ. عندما مثمت دور المختنقة بالطعاـ 
صرخ الشيخ لمفتاة: ىاتي كوب ماء! فيبت البنت واقفة. داواىا بالرعب الذي شّميا! 
وداوى النساء العاقرات بشاش مضمخ بسائؿ، فانتشرت أخبار مف حممف ولـ تنتشر 

 أخبار مف فشمف.

تفرج قيس عمى الشيخ المييب وتناوؿ مف زوجتو الغداء تحت شجرة الخروب 
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تى غفا، وفي الصباح التي تظمؿ البيت كمو. سير تحت سماء موشاة بالنجـو ح
ركب الحمار خمؼ عائشة. في الطريؽ عبرىما خّياؿ مسرع فجفؿ حمار عائشة 
ووقعت عمى األرض، ووقع معيا قيس دوف أف يفمت خصرىا مف ذراعيو. عمى 
األرض ضحكت فأضحكتو وبقيا مكانيما ضاحكيف زمنا وأمو واقفة تتفرج عمييما. 
ثـ ضحكت ىي أيضا. فاستسمـ قيس لمحمرة البراقة التي غمرت وجييا، وانقمب 
عمى ظيره لتمؤل عينيو فبليرى سواىا. وبقيت فوقو عمى زرقة السماء متألقة، 
وغمرتو السعادة ألنيا ليست في تمؾ البرىة أقؿ جماال ونضرة مف عائشة. عندما 
امتطت المرأتاف حمارييما سارتا متوازيتيف وفيـ قيس مف حديثيما أف أمو طمبت 

يبعد زوجيا عف النساء. فأعطاىا الشيخ ورقة مكتوبة لتنقعيا في  مف الشيخ أف
الجرة التي يشرب منيا زوجيا الماء. لكنو أوصاىا: يابنتي، يبطؿ ىذه األوراؽ 
الوجو العبوس، وتقّوييا النفس الرضّية! فيؿ أضحكت أمو فقط عائشة وقيس 
المتشبث بيا؟ أـ الفبلة الرحبة التي تصّغر اليمـو وتذّكر اإلنساف بأف مايفسد 
حياتو عابر وتافو؟ أـ كانت مستسممة لنصيحة الشيخ، ولوىميا بأف زوجيا لف يرى 

      مف النساء غيرىا، مثؿ عائشة الحالمة بطفؿ؟

لـ تستبؽ تمؾ الرحمة الممتعة إلى قرية المشيد قيسا عند أمو. فبلـز أباه في 
مثمو. فمّوحت لو بتجمع النساء األمسيات. وبدا ألمو أف أباه ىو الذي يربيو ليكوف 

عمى المصطبة وبيسيسة حمييف وأحاديثيف المسمية، وقالت لو، وىو يبحث عف 
متسع ليجمس قرب عائشة، كأنيا ستحرمو مف الجنة: كبرت! رح إلى مضافة أبيؾ 
ففييا مايسميؾ أكثر مف مصطبتنا! ىؿ تدري أنيا كانت تعمف حقيقة، فقريبا لف 
يستطيع قيس أف يستمتع بقبؿ النساء المواتي يرغبف بأف تكوف أجنتيف مثمو، ولف 
يستطيع أف يحيط خصر عائشة بذراعيو، ولف يسمح لو بأف يدخؿ الحماـ مع أمو. 
سيحـر مف عالـ النساء المموف الفاتف. تمومو أمو ألنو يمتصؽ بأبيو؟ وتيدده بأف 

لى أبيو م عا! عند أبيو يتفرج تحرمو مبكرا مف جنة النساء؟ لو تفيـ حاجتو إلييا وا 
قيس عمى الحياة! يراقب أباه ويتعمـ منو الحكمة والسياسة! ابتعد قيس عف 
المصطبة متألما. وسمع عائشة تمـو أمو: لو كاف عندي ابف مثؿ قيس الستبقيتو 

  قربي!
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طمب رجؿ مف أبي قيس أف يجّحش زوجتو! ينتخب عادة لمتجحيش صديؽ 
موثوؽ أو رجؿ وضيع اليمكف أف يمسؾ الزوجة. الرجؿ صاحب أبي قيس. 
ويفترض أف يقـو ىو بالتجحيش. لكنو لف يفعؿ ذلؾ! اعفني مف ىذا، زوجتؾ مثؿ 
أختي! والتجحيش اليقنعني. عمى الرجؿ أف يتحمؿ نتيجة تسرعو! لكف اختر مف 

 تشأ أكف شاىدؾ!

قاؿ أبو قيس البنو: التجحيش درس لمرجؿ الذي يرمي القسـ بالطبلؽ عمى 
جتو ثبلث مرات. التجوز لو إال إذا تزوجيا آخر ثـ طمقيا. في الشرع يجب أف زو 

يذوؽ مف يعقد عمييا عسيمتيا، وأف يتحمؿ زوجيا القديـ ذلؾ. لكف الأحد يذوؽ 
عسيمة أحد! شيد أبو قيس ذلؾ الزواج الشكمي. لكف زوجة صديقو أطالت الخموة 
بزوجيا الجديد، وزوجيا القديـ يحترؽ قرب أبي قيس. ثـ خرجت وأعمنت أنيا 
التريد الطبلؽ مف الرجؿ الذي تزوجتو "عمى سنة اهلل ورسولو"! سترحؿ معو إلى 
 قرية أخرى ألنيا خرقت العرؼ، وىي تقبؿ ذلؾ! مف باعني بالفوؿ أبيعو بالقشور!

  

كاف أبو قيس وىو يممـم الفضيحة وييّوف عمى صاحبو المصيبة، مشغوال بأخيو 
نو أنجز شراء الغنـ مف تركيا وسّممو لمراعي قبؿ أف ينغمس في ابراىيـ. مف حظو أ

 6411مشاكؿ مف حولو! تزوج ابراىيـ، أخو قيس، مف ابنة السعدي، بطؿ انتفاضة 
الذي يسكف قرب القمعة. يقوؿ السعدي إف أخا قيس كّبر الكبلـ، وـل يحتـر المقاـ. لذلؾ 
سحب بنتو واستعادىا إلى بيتو. أرسؿ ابراىيـ "جاىة" إلى السعدي، فردىا! أرسؿ أبو قيس 
"جاىة" أخرى فردىا السعدي. تريد المرأة العودة إلى بيت زوجيا لكف أباىا عنيد. غضب 
أبو قيس وقاؿ ألخيو: سأخطب لؾ امرأة أخرى ولتبؽ بنت السعدي عند أبييا! أعمف أبو 

ييا كثير مف قيس في تمؾ الميمة أماـ المجتمعيف أف البطوالت التي يدعييا السعدي ف
الخياؿ، وفييا مااليقبمو قمب المسـم كقتؿ األبرياء ولو كانوا أعداء. ودعا الحاضريف إلى 

 عرس أخيو ابراىيـ.

تجمع الناس في الباحة أماـ غرؼ العقد في منتصؼ الميؿ. غنوا ورقصوا 
وأكموا. وفي منتصؼ الميؿ دخمت أـ العروس إلى الغرفة التي اجتمع فييا 
العروساف تحمؿ صينية فييا طعاـ. ثـ خرجت وأغمقت عمييما الباب. بقي الناس 
في الباحة. عندما سمعوا صرخة المرأة أطمقوا الرصاص في اليواء وزغردت 
النساء. ثـ مد رجؿ منديبل أبيض مف الباب، تناولو العروس وأعاده بعد أف غمسو 
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 بدـ عروسو. فأطمؽ الرصاص مرة أخرى وارتفعت الزغاريد.

ىيـ يعرؼ في تمؾ الميمة أف بنت السعدي تبكي، وأف أباىا غاضب كاف ابرا
. تعرؼ ذلؾ النساء المحتفبلت بالعرس ومنيف أـ قيس. يعرؼ ابراىيـ أنو   ومغمـو
سيستعيد زوجتو بنت السعدي عندما يميف أبوىا. لكنو منساؽ في الحياة، واليمكف 
أف يعارض رغبة أخيو األكبر. يجب أف يولد لو أبناء، يجب أف يدافع عف كرامتو 
أماـ أىؿ البمد. اليستطيع أف يكوف عاشقا يبكي عمى امرأة يحجزىا أبوىا عنو. مع 
أنو في الميمة االولى مع امرأتو الجديدة فيـ ماكاف بينو وبيف بنت السعدي مف 
السعادة. وميز الفرؽ بيف بنت السعدي التي تبدو كأنيا نحتت ألجمو وبيف ىذه 

 التي تفيض عنو.

رج قيس عمى العرس منذ بدأت االحتفاالت بو. مشى بيف بيت عمو وبيف تف
بيت العروس. غاص بيف الرجاؿ وبيف النساء. استمع إلى األىازيج. لـ يدعو أحد 
كي يغني كما يدعوه الغرباء في أعراسيـ. فبدا صغيرا في بيتو. لكنو تأمؿ المنديؿ 
األبيض المرقش بالدـ، وأنصت إلى الفرح الذي امتد في طمقات الرصاص. ىؿ 
أفيموه في ذلؾ اليـو أنو يجب أال يتزوج إال بكرا؟ أـ أشربوه زىو الرجؿ بأف يكوف 
الفاتح األوؿ؟ جمس إلى جانب أبيو في آخر الميؿ. رأى الناس ينصرفوف بعد أف 
أعمنت ليـ شيادة الدـ شرؼ الفتاة التي تزوجيا عمو. واندفع في قمب قيس حب 

أف ينصرفف. نظر إلى قاماتيف ومبلبسيف الزاىية وسمع أساورىف لمنساء المواتي بد
وأقراطيف وعقودىف، وحط نظره عند غزالة التي كانت ىي أيضا بيف برىة وأخرى 
، فيدقوف لو  تنظر إليو. احتفمت البمد بالعرس، فيؿ سيتزوج قيس ىكذا ذات يـو
الطبؿ وينفخوف لو بالمزمار ويطمقوف لو الرصاص ويمد يده إلييـ بمنديؿ أبيض 
مرقش بدـ عروسو؟ ىؿ سيعرض دـ امرأتو المحبوبة لمغرباء؟ نظر إلى غزالة 

.  ورأى في عينييا سعادة ونعاسا. وكاف ىو أيضا سعيدا لكنو يشتيي النـو

توسطت النساء فأعدف بنت السعدي إلى بيتيا بعد أف ولد لزوجيا ولد مف 
تقمت معيا وقت اليجرة مف زوجتو الثانية. عاشت مع ضرتيا في بيت واحد. وان

صفورية إلى دمشؽ، وسكنت معيا في المزة. أما السعدي فبقي في صفورية! قاـو 
 اإلسرائيمييف حتى قتموه تحت شجرة البموط المعمرة أماـ بيتو قرب القمعة.
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ىؿ تستطيع أـ قيس أف تمؤل عيني رجؿ يتنقؿ بيف ببلد الشاـ متاجرا 
قادرا أف يمبي مايشتييو ويروي أىواءه؟ ماذا يستبقي رجؿ معتد بشبابو، بعيد 
عف أياـ المرض وأياـ الشيخوخة، مخمصا لزوجة واحدة؟ أوىمتو قوتو وغناه 
بأنو لف يضعؼ ولف يفتقر، وكانت نساء المدف التي يعبرىا مغريات 

  وممكنات.

لمح قيس أىواء أبيو، فيؿ فيمو وىو بعد في الثامنة مف العمر؟ أمسؾ 
الولد األكبر لدى أبيو. وربما كّبرتو في العمر الصداقة التي قيس بمكانة 

أشعره بيا أبوه، والمكاشفة بينيما. وكأنو قبؿ ماعرضو أبوه دوف كبلـ: واجب 
رب األسرة أف يشبع امرأتو ويكفي بيتو، وحقو في  حياة متسعة التطاليا 
زوجة مشغولة بأوالدىا وطبخيا. المسرات حؽ الرجؿ، شرط أف يعود بعدىا 
إلى أسرتو! بيف الناس واألىؿ مكاف الزوجة. المكاف ىناؾ لمعشيقة! فيؿ 
قبؿ قيس مبكرا، أف يجمع الرجؿ بيف حقو في التنقؿ بيف النساء وبيف 

  واجباتو في األسرة؟ أـ دفعو إلى المسار ذاتو فيما بعد، حبو المفقود؟

شيا في ذلؾ العمر راقب قيس أباه معجبا بو. سجمت أمو لو ذلؾ. وغ
أنو معتد بنفسو، فمـ تفيـ حاجتو إلى أف تحتضنو وتربت عمى رأسو حتى 
يناـ، وتعانقو حتى يشعر بنفسيا الحار عمى رقبتو، وبصدرىا عمى صدره، 
وبذراعييا حوؿ كتفيو. فظؿ عطشو إلى األـ قويا، قاىرا، مع أنو رفض 
بكبرياء أف يتصور أنو كاف دائما يشتيي في المرأة، األـ! فيمت كونستانس 
ذلؾ بعد عقود، فتحممت مف الشفقة والرحمة إىانتو مرة، وبحثت لو مرة عف 
صديقتو، واستقبمت مرة صديقتو األخرى. لو انتبيت ليمى ذات يوـ إلى 
عطشو إلى األـ لتندت عيناىا وأغضت. ولسأليا: وأنت؟ ولردت: شبعت مف 

 أمي!

المنخفض. كاف في الثامنة يوـ رأى أمو جالسة عمى كرسي الحماـ 
غرفت الماء مف الجرف. تفرج عمييا ذاىبل وىي تسكب الماء عمى شعرىا 
الطويؿ وتغمض عينييا رافعة رأسيا إلى أفؽ التراه. لمعت كتفاىا، وتابع 
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قيس سيبلف الماء عمى صدرىا وبطنيا وركبتييا. عندما شيؽ قالت: قيس، 
أنت ىنا؟ ىميـ: ىنا! قالت: ناولني إذف صابونة. ىذه صغيرة! وضع 
الصابونة في كفيا ورأى ذراعيا تمتد إليو بطوليا، فيصبح كتفيا أكثر 
جماال. تساءؿ: لـ يرىا أبي وىي تغتسؿ أبدا؟ أمتعو صوت الماء المنسكب 
عمييا، ومد يده فممسو. ماذا تفعؿ ياقيس؟ ألمس الماء! ضحكت. كانت في 

متيا الدائمة أماـ تمؾ البرىة رائقة. كأنيا التفكر إال بنفسيا، والتحس بيزي
أبيو. كأنيا تمخر الدنيا وىي تستحـ، فرحة بجسميا، بالماء، بالصابوف، 
وتسمع تنفس بشرتيا. قالت لو: ماتزاؿ ىنا؟ إذف افرؾ لي ظيري. تناوؿ 
قطعة الميؼ التي زرعتيا وجففتيا ونظفتيا. لمس رقة الميؼ الذي امتؤل 

وخشونتو. فرؾ ظيرىا مف أولو إلى آخره مبيورا ببشرتيا.  بالماء والصابوف
تكاد تكوف دوف عظاـ. في مكاف العمود الفقري قناة ضيقة منخفضة قميبل 
عما يجاورىا. اليوجد لوح الكتؼ! انتبيت إلى يده. كـ أنت ماىر ياقيس! 

  سأجعمؾ تساعدني في غسؿ إخوتؾ!

ىؿ فيـ قيس ىناؾ أف الحماـ في الشرؽ وقت لمراحة والسعادة، لمنفس؟ 
و المرأة بيف المفرد والجمع. تحـز بقجتيا المطرزة، تحمؿ معيا تنوس في

"الترابة" الطيبة وصابوف الغار، تحمؿ طعاميا ومخمبلتيا وتدعو جاراتيا، 
فيتجمعف معا في الحماـ. تتنقؿ ليمى، كالفتيات الصغيرات، بيف النساء في 
حماـ عمره خمسمائة سنة، وتتوه بيف نساء عاريات، بيف ضجة طاسات 
الماء، بيف نوافير البحرة تحت القبة، وبيف نجوـ الوسطاني والجواني. قبة 
سماوية أخرى، مصاطب ومناشؼ مطرزة بالخيوط المذىبة والفضية، مبلبس 
زاىية، صحوف الطعاـ، نكات وأحاديث وحكايا، أجراف وقباقيب ومياه. تيرب 

صابوف. ليمى كمما نادتيا أميا لتفركيا. تجمسيا في حضنيا وتغطييا بال
 تنزلؽ ىاربة. تمسؾ بيا إحدى النساء وتقودىا إلى أميا لتسكب عمييا الماء.

ترؾ قيس باب الحماـ مفتوحا. لّفت أمو نفسيا بالمناشؼ. لذلؾ ىب 
قيس واقفا عندما قاؿ أبوه سنذىب إلى حمامات طبرية: عظيـ! سألو أبوه 

  مداعبا: تعرفيا؟ لـ نأخذؾ بعد إلييا!

نزؿ قيس وأسرتو في بيت في طبرية ذي فسحة واسعة تظمميا دالية 
كبيرة. في طرؼ الفسحة ليواف يرتفع عمييا. رأى قيس صاحبة البيت جالسة 
ولمح أباه يممس كفيا التي تمسؾ بفنجاف القيوة. وخمف أف أباه يعرفيا. 

  اليعني نزوؿ أبيو إلى طبرية التجارة فقط إذف!
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لحمامات. تنزه مع أخيو استبقي أخوه الصغير معو وذىبت أمو إلى ا
عمى شاطئ طبرية. وجد أصدافا صغيرة جدا. ثـ مّؿ ذلؾ. فعاد إلى البيت 
يجر أخاه مرة ويحممو مرة. تركو عند صاحبة البيت ومشى إلى بركة النساء. 
بركة واسعة، الماء فييا إلى الركبة، ماء ساخف متدفؽ جار. احتجت بعض 
النساء: كبير! اخرجيو! ردت عمى المحتجات نساء أخريات: صغير لكف 
قطعتو كبيرة! قالت أمو: لـ يبمغ بعد الثامنة! قالت امرأة ساخرة ماتقولو عادة 
النساء: ىاتي أباه معؾ في المرة التالية! بقي قيس ىناؾ خبلؿ ذلؾ الحوار 
وبعده. جمس عمى أرض البركة القديمة وغرؼ منيا الماء، تمرغ بالماء. 

المخموؽ الراقي! ماأممح النساء! بدا لو أف الرجاؿ  وتفرج عمى النساء. ياليذا
مساكيف ألنيـ ليسوا كالنساء. زاغت عيناه وىو يرى نساء يغرفف الماء، 
ونساء راكعات في الماء، ونساء مستمقيات أو جالسات عمى طرؼ البركة، 
ونساء يتنقمف. ويوـ رأى فيما بعد في اوربا لوحات تسجؿ الحمامات الشرقية 
تنيد: ناقصة! دوف أصوات وبخار وحركة، دوف طيب! غاب عف الموحات 
أيضا عبؽ التاريخ الذي تنفسو قيس يومذاؾ. فحمامات طبرية التي وصؿ 
إلييا بيف آثار طبرية القديمة، تذّكر بحّمات الكنعانية، بمشيدات الروماف، 
بالفتح اإلسبلمي الذي ىندس الحماـ العتيؽ، والجزار الذي شيد الحماـ 

. ليت رجبل أمسؾ بيد قيس يومذاؾ ودّلو إلى الفضاء الخفي في تمؾ الكبير
األمكنة، وحدثو عنيا ليزيد مف نشوتو، ويقوؿ لو ليس سببيا المياه المعدنية 

     الحارة، والالنساء المتمرغات فييا، بؿ المكاف الذي احتضف كؿ ذلؾ!

بعد طبرية رافؽ قيس أباه إلى القدس. تجوؿ معو في المدينة. انتظره 
حتى اتفؽ مع التجار وحاسبيـ. صعد أدراج القدس العتيقة، تفرج عمى 
األسواؽ، وتوقؼ أماـ السببلف وفتنو سبيؿ قايتباي. مشى إلى المسجد 
األقصى. أذىمتو باحة المسجد الواسعة، والسجاد والثريات والسقؼ المرتفع. 

السقؼ صمى في المسجد األقصى مع أبيو وىو ينقؿ نظره بيف الجدراف و 
واألرض. ثـ تفرج ذاىبل عمى قبة الصخرة. قاؿ لو أبوه: سقطت الصخرة مف 
نيزؾ ما قبؿ أف يوجد البشر! فرفع ذراعو كميا مشيرا إلى الزخارؼ. كاف 
ذاىبل، كأنو عاجز عف التنفس، فمـ يستطع أف يتكمـ. وبدا ألبيو أنو ضّيؽ 
عينيو كمف بيره ضوء ساطع. فتمفت مستطمعا. اليوجد ضوء مبير! الضوء 
عنصر في الزخرفة، يرتمي بمقدار مايحفظ سحرىا. لكنو ىو أيضا رفع 
عينيو إلى الفسيفساء التي ترسـ أشجار نخيؿ أسطورية، وثمارا ذىبية، 
وزىورا وأوراقا أجمؿ مف كؿ مافي الدنيا مف زىر وثمار وأشجار. وضّيؽ ىو 
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قة الفسيفساء. أيضا عينيو. بقيا زمنا صامتيف. وضاع قيس في خضرة وزر 
لـ يخمف أبو قيس أف ابنو سيقع مغمى عميو! قاؿ لو وىو يمفو بذراعو 
ويعبراف باحة المسجد الواسعة: يفتح الرجؿ عينيو عمى الجماؿ ويتقصاه، 
ولكف اليغمى عميو! ىؿ واجو قيس ىناؾ أوؿ مرة في عمره السحر الذي 
يخمقو الفف ويتوج بو الحضارات وىو يزيح الواقع العادي ويصوغ آخر فاتنا 
لمسعادة؟ وضع أبو قيس كفو عمى كتؼ قيس: احفظ ياقيس! لـ يصّؿ عمر 
بف الخطاب في كنيسة القيامة كي يحمييا. نظؼ الصخرة بيديو وصمى ىنا. 
في ىذه المدينة بويع أوؿ ممؾ عربي كبير. بنى الوليد بف عبد الممؾ 

بلح الديف ووضع المسجد األقصى الذي نيب الصميبيوف كنوزه واستعاده ص
فيو المنبر الذي ىيأه لو نور الديف الشييد. سنصمي ىناؾ اآلف معا! دار أبو 
قيس حوؿ نفسو تحت القبة ودار معو قيس: احفظ ياقيس! بنى قبة الصخرة 

ىذه السقوؼ المذىبة، والجدراف المرخمة،  146عبد الممؾ بف مرواف سنة 
والنوافذ الزجاجية، والفسيفساء التي أوقعتؾ اشتغميا كميا المعماريوف 
السوريوف! ردد قيس مسحورا: دمشؽ! قاؿ أبوه: نعـ، كانت عاصمتيـ 

 دمشؽ!

سألتو أمو عف جوالتو فارتبؾ. ثـ حذؼ قبة الصخرة وحكى ليا فقط عف 
باحة المسجد األقصى الواسعة جدا، جدا، وعف الصبلة عمى السجاد القديـ. 

السقؼ وكاد يستدير إلى األعمدة. خبلؿ صبلتو رفع عينيو وتأمؿ النوافذ و 
فتنو المنبر الذي قدمو لممسجد نور الديف الشييد. قالت لو أمو: تستدير 
وأنت تصمي؟ حراـ! آه، عجز إذف عف التعبير عما فعمو المكاف في روحو! 

كاف  لـ يستطع في ذلؾ العمر أف يفيميا أف الصبلة قد تكوف ضيقة إذا
المصمي ضيقا، وقد تكوف واسعة، رائعة، إذا شعر بالكوف! كاف عميو أف 
يقطع عمرا كي يفيـ ذلؾ. بعد عقود قاؿ لنفسو: كؿ مانراه يغتني أو يفتقر 

 بنا. فينا يوجد الشطر اآلخر مف جوىر الكوف!

قرر أبو قيس أف يبدد ذىوؿ ابنو فأخذه في القدس إلى السينما. شاىدا 
را! لـ يبلحظ قيس أف فيمـ قيس وليمى. ابتسـ أبوه: سمّيؾ كاف عاشقا مشيو 

أباه تفرج عميو في السينما. بعد الفيمـ قاؿ لو: الرجؿ الذي اليعرؼ النساء 
ليس رجبل! لكف التسّمـ امرأة حياتؾ! لـ يبح قيس ألبيو بأنو أحب مجنوف 

ورأى  ليمى، وبأنو اليخجؿ لو كاف مثمو. لكنو عندئذ قاس أباه بمجنوف ليمى
نمطيف مف الرجاؿ واحدا مثؿ أبيو يتنقؿ بيف النساء حرا، وآخر كالمجنوف 

 ييوى واحدة!
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لكف ىؿ كاف ابو قيس يجر ابنو معو إلى القدس وحيفا ودمشؽ كي 
يعرض لو الدنيا ويجعمو في سرعة رجبل؟ أـ كاف يتستر بو؟ لـ تستطع أـ 
قيس أف تفيـ مف قيس ىؿ يمتقي أبوه بالنساء في حيفا أو القدس. فقدرت أف 

ؿ وقت يناـ قيس. كانت محقة! في دمشؽ نزؿ قيس وأبوه ذلؾ يحدث في المي
في فندؽ أمية في المرجة. أفاؽ قيس في الميؿ، لـ يجد أباه في الغرفة فبقي 

خذني معؾ! أخذه األب معو تمؾ  ساىرا حتى رجع. قاؿ لو: التتركني وحدي!
الميمة. مشيا في الحارات. ووصبل إلى باب كبير فيو باب صغير كأبواب 
ألؼ ليمة. دقو األب بحمقة كبيرة مف النحاس المزخرؼ ففتحتو مواربا امرأة 
بضة. مشيا خمفيا في دىميز، وانفتحت أرض دار واسعة في أطرافيا أشجار 
وفي وسطيا بركة. جمسوا تحت سماء الميؿ الساجي. نظر قيس إلى المرأة 
بمؿء عينيو. رآىا في ثوب مموف. وفاح عطر الشبيو لو، فاح مف ضحكتيا، 
مف بشرتيا البيضاء، مف قامتيا الممتمئة، فاح مف الياسميف الذي عرش 
فوقيا، فاح مف الورد ومف بركة الماء ومف األحواض ومف أصص النباتات 
المحتشدة بيف أرض الدار والميواف. فاح مف بيت لـ ير شبييا لو مف قبؿ. 
قاؿ لو أبوه: قّبؿ خالتؾ! فاقترب منيا، وفتحت ىي ذراعييا لو. ارتعش؟ 
خالتو؟ ىذه المرأة البضة البيضاء الرخية خالتو؟ كؿ مافييا سعيد ومستريح. 
كؿ مافييا نعمة. كانت مختمفة عف النساء المواتي رآىف في بمده. وكؿ 

 ماحوليا مختمؼ.

عاد مف تمؾ الجنة مع أبيو إلى بمده. سألتو أمو: ماذا رأيت، أيف كنت؟ 
يؼ رأيتيا؟ وصؼ قيس المرأة قاؿ ليا: زرنا خالتي. خالتؾ؟ شكميا؟ ك

البيضاء البضة الرخية. وصؼ البيت. قّبمتؾ؟ في األياـ التالية ظيرت 
حبوب حوؿ فـ قيس. فأمسكت أمو بفرصة لف تضيعيا! ىذه الحبوب دليؿ 
مرض جنسي! طبعا تنتقؿ األمراض الجنسية بالمبلمسة! بدأ قيس مساراتو 
إلى األطباء في حيفا وطبرية. وسار معو أبوه الذي وقع في المصيدة. لـ 

 تضيع أمو الفرصة! جّرت زوجيا كأنيا تقتص منو. 
انحاز قيس إلى أبيو في تمؾ األياـ، وفقدت أمو سحرىا الذي بيره في 
الحماـ. لمس غضبيا عميو ألنو يرافؽ أباه. قالت: يربيو أبوه كي يكوف مثمو! 

عرت بانبيار قيس وقالت: لو لـ أسألو عمف رأى لما باح لي بتمؾ المرأة! ش
بمغامرات أبيو. ىما حزب واحد! فميأخذه! فيـ قيس أنيا أبعدتو. وستر ظمأه 
إلى األـ بالتكبر. وأنسى نفسو أنو حتى في تمؾ األياـ تمنى أف تضمو إلى 

   صدرىا!
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فيؿ أبعد عنو في جبلفة النساء المواتي أحببنو، ألنو كاف ينتقـ مف أمو 
التي لـ تفيـ شوقو إلى حنانيا؟ ىؿ تعمؽ بكونستانس، وعمرىا ضعؼ عمره، 
ألنو شـ فييا أما؟ وبداّلة اإلبف طمب أف تستقبمو مع ايرينا في بيتيا، وأعجبو 
أف تقوؿ ليا: أنت اآلف صاحبة البيت فأرجو أف تقومي بواجب ضيافة قيس؟ 
ال! اليستعاد حب األـ الذي حـر منو. ىناؾ، تحت الخروبة الوارفة، في 

الزيتونة، تحت السقؼ العقد، كاف يريد أف تحتضنو أمو، البيدر، تحت 
  وتشبعو مف حبيا! وىناؾ لـ يحدث ذلؾ!
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لـ تستوقؼ أبا قيس إال برىة جوالت زوجتو بيف األطباء لتتيمو بعبلقاتو 
بالنساء! عاد إلى الديواف! وكاف يستمتع برواية الحوادث القديمة روايات متنوعة 
كي يمتع أصحابو. يقوؿ ليـ: نقمب حكاية تعرفونيا كي نجددىا! في إحدى رواياتو 
فسر لماذا سمى ابنو قيسا: قاؿ لي الشيخ، كي يعيش غّير اسمو! سألتو، أي اسـ 
ييبو العمر الطويؿ ياشيخنا؟ غرؽ الشيخ في التفكير. كاف في شبابو يحب فتاة 

مصير اسميا ليمى يصادفيا عمى حافة طريؽ العيف. كاد مصير الشيخ يشبو 
مجنوف ليمى لو لـ ينتقؿ مف القرية! اليعرؼ أحد سر الشيخ! التقط شيخنا فرصة 
أف ينادى شخص في قريتو "قيسا"، فيذكره بأياـ شبابو! قاؿ الشيخ، قيس عند 
العرب أسطورة. سّموه قيسا لعمو يعيش بمقدار ماتعيش أسطورة قيس! عمى كؿ 
حاؿ، يعرؼ شيخنا أنو ىو الذي سيعّمـ ابني، ميما كاف اسمو! ألـ يقؿ ىاروف 

 الرشيد لمغيمة، اذىبي فأينما ىطمت أتى إلي خراجؾ؟!

ابتسـ أحد أصحابو: قبمنا الرواية! مع أف الشيخ قاؿ إنؾ أنت اخترت اإلسـ! 
   اليخطر لغيرؾ مثمو! فيـ أبو قيس الوخزة فقاؿ: ىنيئا لمقادر!

الخطيب حسف  في صفورية التي يسكنيا خمسة آالؼ شخص تقريبا، مدرسة
حبلبو، ومدرسة الخطيب الشيخ يوسؼ. ومدرستاف أميريتاف واحدة لمبنات وواحدة لمبنيف. 
التعميـ في مدرسة الذكور مف الصؼ األوؿ إلى الصؼ السابع، طبلبيا مف صفورية 
والقرى المجاورة. بعد المدرسة ينتقؿ األوالد إلى مدارس الناصرة أو القدس. وقد تنتقؿ 
البنات إلى مدارس راىبات الناصرة. لف ينتظر أبو قيس سف دخوؿ قيس إلى المدرسة! 
فميدرس عند الشيخ الخطيب! أغرؽ أبو قيس الشيخ بيباتو فأصبح الدرس لقيس. مف بقي 
مف التبلميذ يستمع الى مايقرأه قيس أو مايشرحو الشيخ لقيس! فحفظ القرآف قبؿ السادسة 

 مف العمر، وحفظ بعض الشعر.
الشيخ مايقدمو لقيس ذي السادسة مف العمر. كّبره أبوه في  لـ يبؽ عند

النفوس سنة، وقدمو لممدرسة: ىاىو في السابعة مف العمر!  ماذا يفعموف في 
الصؼ األوؿ بتمميذ حفظ القرآف؟! سيحرج المعمـ ألنو سييمس لمتبلميذ بما يعرفو! 
المدرسة ليست زريبة لؤلوالد، بؿ مكاف لمعمـ! امتحنوه! فوضعوه في الصؼ 

 الثالث! وقّرب ذلؾ رحيمو مف بمدتو.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 42 - 

سأؿ أبو قيس صديقو المعمـ شكري يـو أنيى قيس المدرسة: مارأيؾ؟ ىؿ 
نرسمو إلى كمية في القدس أـ إلى الناصرة؟ رد: الناصرة قريبة، وفييا أقربائي. لف 

  يشعر قيس فييا بالغربة. سيعنوف بو ولو كاف "داخميا".

يشعر قيس بأنو رجؿ قبؿ األواف! يطربؾ طموحو إلى ياأبا قيس، يفرحؾ أف 
حياة واسعة! تحّمؿ إذف! قرأ قيس إعبلنا في الجريدة عف الحاجة إلى موظفيف 
لمبريد في حيفا. فقدـ طمبا لموظيفة دوف أف يستشير أحدا. ظيرت النتائج، نجح! 

  سينفؽ عمى نفسو كالرجاؿ! سيكوف موظفا ذا ىيبة!

جّف أبوه عندما وصمو الخبر. موظؼ في ىذا العمر؟! نرصؼ أحبلمنا 
بأوالدنا حجرا فوؽ حجر فتسوقيـ أحبلـ أخرى! الييمو مصير ابنو األصغر. 
اليبدو فيو ذكاء لّماح. لكف قيسا يجب أف يكّرس لمصير عظيـ! شرط ذلؾ: العمـ! 
نعـ، جّف أبو قيس! الشيء والأحد يمكف أف ييدئو! جّر قيسا إلى شجرة الزيتوف 

تاف البيت وربطو إلييا، وىدر: سيعاقب كؿ مف يقدـ لقيس طعاما أو شرابا! في بس
ضربو. ضربو انتقاما مما يخفيو في رأسو الصغير، انتقاما منو ألنو ىدـ األحبلـ 
الكبيرة بو، وعقابا عمى إىمالو الدالؿ الذي رفؿ فيو. ضربو مف كؿ قمبو. وضربو 
انتقاما مف نفسو ألنو اضطر إلى ضربو! وفي البرىة التي تركو فييا مربوطا إلى 
الشجرة تمنى أف يرجوه جار أو صديؽ: فّكو! وتمنى أف يقوؿ لو قيس: أخطأت! 

 انصرؼ وفي غضبو اليائج ألـ ألنو ضرب ابنو المفضؿ!

بقي قيس مربوطا إلى شجرة الزيتوف مف الصباح إلى المساء. شعر بالقير 
المساء أتى شكري وفّكو مف  أكثر مما شعر بألـ الضرب والجوع والعطش. في

الشجرة. سمعو قيس يقوؿ الئما أباه. ماىكذا يعامؿ قيس! ناقشو وأقنعو! وىؿ 
يرضى شاب ذكي مثؿ قيس أف يترؾ المدرسة ليغمؽ مستقبمو بيده! فيـ قيس أف 
شكري اليحدث أباه فقط، بؿ يحدثو أيضا. مّستو كممات شكري: "يغمؽ مستقبمو"! 
قيس الذي يريد الدنيا في راحتو، يغمؽ مستقبمو؟ ماىذه الوظيفة التي بيرتو 
بوجاىتيا؟ يريد أف ينطمؽ بعيدا عف البيت؟ الدراسة خارج صفورية تطمقو إلى 
مدينة أرحب مف قريتو ذات الخمسة اآلالؼ شخص! آه، ياقيس لو عرفت أنؾ 
ستحـر مف قريتؾ وأنيا ستصبح ذات يـو أنقاضا لما ضقت بيا! ستتمنى ذات يـو 

 تعود إلييا لتمشي في الطريؽ قرب النبع! أف

في تمؾ األياـ صار شكري يزور أبا قيس يوميا، وينادي قيسا ليتحدث إليو. 
سمع قيس اقتراح شكري: سأسجمو، إذا وافؽ، في المدرسة الثانوية في صفد. ىناؾ 
أقرباء زوجتي، بيت الحاج عيسى. سيكونوف مثؿ أىمو، يقصدىـ متى رغب، 
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  ويطمب منيـ مايطمبو الولد مف أىمو. لف يكوف غريبا في صفد!

لكف قيسا كاف قد جرح جرحا عميقا. أبوه الذي دهلل وفضمو عمى أوالده 
يضربو؟ يضربو بقسوة كأنو ينتقـ منو؟ عرؼ أىؿ البيت وعرؼ شكري أنو ظؿ 
مربوطا طوؿ النيار إلى شجرة الزيتوف كما تربط الدواب! ىؿ يستطيع قيس أف 

  ير؟يتحمؿ ذلؾ الق

السبلح ممنوع عمى العرب. يعاقب اإلنكميز مف يجدوف عنده رصاصة عقوبة 
. اليبالي الييود بذلؾ. يكدسوف  صارمة قد تكوف األشغاؿ الشاقة المؤبدة وقد تكوف اإلعدـا
األسمحة ويصّنعونيا في معامؿ السبلح السرية في مستعمراتيـ. يستوردونيا بالبواخر 
مموىة. يحمموف األسمحة باسـ الشرطة وباسـ حرس المستعمرات الشرعييف وييربونيا. 
ينتج الييود ذخيرة لرشيش ستف. يستخدموف في ذلؾ اآلالت القديمة التي نقمت مف بولندا 
وبريطانيا وخّمصت مف مستودعات ميناء بيروت كآالت صناعية بمساعدة البريطانييف. 

لعيارات النارية بنتو الياغانا مـ. لدييـ بناء إلنتاج ا 4ينتج الييود الرصاص مف عيار 
عمى عمؽ خمسة أمتار ونصؼ، مغطى بالتراب، يدخؿ ويخرج منو العماؿ مف مصبغة 
ومخبز تابعيف لمكيبوتس. أنتجت معامؿ السبلح الييودية في سنة مئة مدفع ىاوف، 

ألؼ قنبمة. يجوب موفدو  11قذيفة ىاوف. أنتجت رشيشات، وقنابؿ يدوية،  995111و
الييود الواليات المتحدة ويشتروف بأثماف رمزية معامؿ لمسبلح. يشتروف اآلالت باسـ 
تجار ييود وبأسماء  شركات عربية وىمية. وترسؿ اآلالت كأنيا آالت صناعية عادية 
إلى عناويف مشاريع صناعية. تنزؿ في ميناء حيفا وينقميا عماؿ عرب. في اوربا اشترت 

خبأ في مارسيميا. أرسؿ الجنود الييود في الوحدات الوكالة الييودية السبلح وخزنتو في م
البريطانية شحنات مف السبلح، أيضا. تحرس الفرقة الييودية التي تعسكر في بمجيكا، 
مخابئ السبلح السرية. في تولوز بفرنسا "مخبأ العناية ببلجئي ويتامى الحرب" بناه 
أعضاء الحركة المعادية لمنازية. ىناؾ مخبأ األسمحة. بعد الحرب، ستنقؿ األسمحة مف 
بمجيكا في قوافؿ كأنيا تنقؿ الجئيف ييودا مف ألمانيا بسيارات الفرقة الييودية إلى مرسيميا 
تتقدميا دراجات نارية.. ستسير ثبلث قوافؿ إلى مرسيميا وتولوز وفيمنوؼ. وعندما يكشؼ 

يعرقمونيا  األمف الفرنسي مافييا مف أسمحة سيصرخ الصييوني المسؤوؿ عنيا متيما مف
بالعداوة لمييود: قتؿ ستة مبلييف ييودي في اوربا.. الشعب الييودي في إسرائيؿ صمـ 
عمى الدفاع عف نفسو! فتمر شرط أف يكوف مرافقوىا  بزي عسكرييف بريطانييف. صفقة 

مسدس، مدفعاف مضاداف لمدروع،  111بندقية بريطانية،  111مدفع برف،  111ميمة: 
 رصاصة. 9561111رشيش ستف،  111

تفتح اعتمادات في المصارؼ، ويتنكر الييود باسـ رجاؿ أعماؿ عرب. يخفى 
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السبلح داخؿ مراجؿ بخارية، آالت إسمنت، ىيئت في ورشة ووضب فييا السبلح. 
 في ميناء حيفا تسمـ إلى الياغانا.

العرب؟ يستطيعوف فقط أف يخفوا مسدسا ىنا وبارودة ىناؾ! وبعض الفشؾ! 
سدس. يعرؼ قيس مكانو! مخبأ في حظيرة الغنـ، في فجوة في لدى أبي قيس م

 األرض مغمقة بحجارة.
أخرج قيس المسدس مف الحظيرة، جمس تحت شجرة الزيتوف التي ربطو أبوه 
إلييا. في تمؾ البرىة لـ يفكر في قريتو أو في الببلد. فكر في نفسو. بدا لو أنو 
اكتفى مف القير. وأنو سينتقـ مف الظمـ الذي وقع عميو، مف أحبلمو الواسعة التي 
اليدري ىؿ قصد أف يحققيا بوظيفة في البريد وبيجرة إلى بمد كبير مثؿ حيفا أـ 
كاف باحثا تائيا عف الطريؽ إلييا. يريد أف ينيي االضطراب الذي يشعر بو 
اإلنساف الحساس عندما يقؼ عمى التخـو بيف مرحمة مف حياتو ومرحمة أخرى 

يقطع بحّد باتر األمس المعروؼ عف الغد المجيوؿ. في تمؾ مجيولة. يريد أف 
البرىة أحب الحياة إلى حّد مؤلـ، إلى حّد أنو يرفض أال تكوف كما يريد تماما. مع 
أنو اليعرؼ بعد كيؼ يريدىا أف تكوف. يعرؼ فقط أف الحاضر انتيى والمستقبؿ 
غائب. جمس إلى شجرة الزيتوف التي ربطو أبوه إلييا، وتجولت نظرتو في البستاف 
دوف أف يرى شيئا منو. رفع المسدس بيده وسدده إلى صدغو، وضغط الزناد. سمع 
الزناد، لكف الرصاصة لـ تنطمؽ. أنزؿ المسدس وتفرج عميو. مد ذراعو وضغط 
الزناد في اليواء. انطمقت الرصاصة، فذىؿ. سكف. لماذا لـ تنطمؽ الرصاصة 

لمسدس إلى جانبو. وغمره شعور غريب عمى رأسو وانطمقت في الفراغ؟ وضع ا
اليستطيع أف يحيط بو. رىبة مشوبة بالفرح، اضطراب مشوب بنبوءة غريبة. لـ 
تنطمؽ الرصاصة مف المسدس ألف عمره يجب أال ينتيي اآلف! ألف القدر يريده 
أف يعيش تجربة لـ يعشيا بعد! قّدر لو أف يحقؽ أمرا الأحد يعرفو بعد! سيظؿ ىذا 
الشعور يبلزمو طوؿ حياتو، ويتقدـ لينجده في أيامو الصعبة. عندما أتى شكري 

  قاؿ لو قيس: أقبؿ ياعمي أف تسجمني في مدرسة صفد الثانوية!

غاب عنو ذلؾ الشعور وقت أحب شيرزاد. وكاف يومذاؾ أيضا عمى تخـو 
 أخرى. لكف ذلؾ حدث فيما بعد.
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شمس تتوىج عمى عشرات أدىشتو صفد يـو وصؿ إلييا في الصباح. كانت ال
النوافذ في بيوت مف الحجر األبيض وسط الخضرة عمى جبؿ مرتفع. تبع إشارة 
أبيو: حارة األكراد، حارة الجورة، حارة البرج، حارة السوؽ.. وىناؾ قمعة صفد التي 
استردىا صبلح الديف مف الفرنجة يـو استرد قمعة كوكب. واستردىا بعده الظاىر 
بيبرس. دفف بيبرس شيداءه في ظاىرىا واستقدـ البنائيف مف دمشؽ ليعمروىا، 
واشتغؿ معيـ بنفسو. بعد ذلؾ العمؿ الصعب نقشت قطعة صغيرة مف الحجر 

 تذّكر بأنو خمصيا مف الفرنج المبلعيف. لكف الزلزاؿ ىدميا فيما بعد.
سكف قيس مع الطبلب الغرباء في البناء الضخـ الذي كاف سرايا وكاف في 

ثكنة عثمانية، ويسمونو "المنزؿ". لـ يشعر بالغربة، بؿ كاف سعيدا أياـ الحرب 
بحريتو. رتب عمى السرير فراشو، وفي الخزانة ثيابو، وعمى الطاولة كتبو ودفاتره. 
تجوؿ في "المنزؿ" مستطمعا، وخرج إلى المدينة. اكتشؼ فييا الطريؽ الذي يتنزه 
فيو أىميا في المساء دائريف حوليا. واألزقة الضيقة المرصوفة بالحجر األسود. 
أحب صفد الجبمية. مف أرض القمعة أطؿ عمى جبؿ الجرمؽ في غربيا، أعمى 
جبؿ في فمسطيف، وعمى جبؿ طابور في جنوبيا. ىناؾ في البعد جبؿ الكرمؿ 
وبحيرة طبرية وجباؿ حوراف والجوالف. في الدفتر عمى طاولتو في "المنزؿ" حدود 

ي شمالو، قضاء طبرية في جنوبو، قضاء القنيطرة قضاء صفد: قضاء مرجعيوف ف
 في شرقو، وقضاء عكا وصور في غربو.

تجوؿ قيس في األسواؽ التي تعرض الخضار، واشترى الميموف الحمو 
المقطوؼ مف وادي الميموف. وفي يـو الجمعة نزؿ مع الطبلب إلى وادي 
الطواحيف، ومشى بيف أشجار الفواكو. "تأتي مياه وادي الطواحيف مف نبع قرية 
ميروف ، وتصؿ إلى طبرية. تدير طواحيف أىؿ صفد ىنا. في الموسـ نقطؼ مف 
ىذه األشجار التوت والخوخ". أعجبو وادي الطواحيف فغنى "حوؿ ياغناـ حوؿ، 
بات الميمة ىيف". ففاجأ زمبلءه بحبلوة صوتو. صمتوا مستمعيف إليو. ومنذ ذلؾ 

في نزىاتيـ. رافقيـ إلى قرى صفد، بيريا، اليـو في وادي الطواحيف صار شريكيـ 
الجاعونة، الجّش، سعسع، الصفصاؼ، قدس، ماروس، ميروف. يريد أف يرى كؿ 
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شيء، ويممس األنيار والجباؿ والشجر! لو تؤكؿ ألكميا! لو تحتضف الحتضنيا! 
  كميا؟ كأنؾ ستتركيا غدا! قاؿ لو يسار: ياقيس، تريد أف تشربيا

خبلؿ تمؾ النزىات، استصفى قيس مف زمبلئو في الصؼ يسارا، شابا أشقر 
ميذبا مرحا مف أىؿ صفد. دعاه يسار مرات ليتغدى عنده في أياـ الجمعة. فرأى 
صورة أبيو في إطار مف خشب، وبعض األوسمة عمى طاولة مرتفعة تحت 
الصورة، وشيادات مكتوبة بالتركية بأحرؼ عربية. كاف أبو يسار قاضيا في صيدا 

س في صفد ثـ في بيروت ثـ في القدس ثـ في استنبوؿ. التحؽ وعجموف. در 
بفيصؿ ورجع إلى بمده بعد دخوؿ الفرنسييف إلى دمشؽ. وكاف مرة رئيس بمدية. 
وحضر المصالحات واألعراس والمآتـ. قاؿ قيس وىو يتفرج عمى الكتب المصفوفة 
عمى الرفوؼ، والشمس تتوىج عمى الثريا الكبيرة: يعجبني بيتؾ يايسار! رد يسار: 
البيت الذي نسفو اإلنكميز كاف أجمؿ! لكف قيسا لـ يكف رأى بعد أجمؿ مافي 
البيت: أخت يسار، أميرة. فيـ قيس ذلؾ عندما دخمت تحمؿ صينية مف الفواكو. 
تسمرت عمييا عيناه. بعد أسابيع صار الثبلثة يصعدوف أحيانا إلى السطح 

ي تمتد تحت صفد. ويجمسوف أحيانا ويستمتعوف بالمطؿ عمى القرى والطرقات الت
عمى طراحة قرب القماش األبيض الذي نشر عميو العدس والبرغؿ، ويتحدثوف 
سعداء بأنيـ معا. شعر قيس بأف زميمو الحظ أف أميرة تستيويو وأنو يرحب بذلؾ 

أصبحت زمبلء العمر الجميؿ،  اليوى ويحرسو. لـ تعد صفد لقيس مدرسة فقط.
   وبداية حب يرجفو الشوؽ كما يرجؼ النسيـ ورؽ الميموف الحمو.

تعمف أميرة وىـ عمى السطح متى ستزور أختيا. تنتقي وقت الزيارة بعد 
المدرسة. فيفيـ قيس الموعد. بيت أختيا مقابؿ "المنزؿ". يسرع قيس إلى الدكاف 
المجاور "لممنزؿ" منذ يممحيا، مستعدا لشراء أي شيء اليحتاجو. يطمب أقبلما أو 

أو صابونا مف صاحب الدكاف، وتقؼ ىي قربو البسة عباءتيا الصفدية سكاكر 
البرتقالية المخططة بخطوط سوداء. تمتد بينيما البرىة التي يدير ليما فييا 
صاحب الدكاف ظيره باحثا عما طمبو قيس. فتفتح أميرة عباءتيا لمحة خاطفة 

 وتريو عنقيا وصدرىا، كأنيا تفتح باب الجنة لو.
أميرة في عمره، شقراء، في وجييا األبيض ضوء، رضا، سعادة ىادئة 
بالصبا. يطمب قيس شيئا آخر مف البائع، لتطوؿ وقفتيما معا. ثـ تستدير أميرة 
إلى بيت أختيا، ويظؿ واقفا أماـ المنزؿ حتى تغيب خمؼ الباب. يعود إلى 

عندما "المنزؿ"  مسحورا بحركة المبلءة التي كشفت جزءا فقط مف قدىا الذي يراه 
يزور زميمو في بيتو. ينظـ شعرا فييا ويقرأه لزميمو في الغرفة. منذ تمؾ األياـ كاف 

  ينشر عواطفو ألصحابو ويستمتع بيا وىو يعرضيا!
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مف يحفظ سر حب بطبله في بمدة صغيرة؟ انتشرت قصيدة قيس في أميرة 
بيف أصحابيما، ووصمت إلى أخييا وحّطت عمى طاولة األستاذ. ابتسـ أخوىا، 
وكتـ السر. قاؿ األستاذ لقيس: اقرأ عمي شعرؾ! شعري؟ نعـ آخر قصيدة نظمتيا! 
ارتبؾ. اقرأىا! قرأىا مترددا. راقب قيس قصيدتو عمى وجو األستاذ. وفي نياية 
القصيدة كاف ينشد حرا وييب الكممات روحيا. ماذا تعني األطياؼ السعيدة عمى 

ليوى في ىذا العمر؟ نضارة الشباب؟ أـ وجو األستاذ؟ الفرح بتمميذ يجيد صياغة ا
ذكرى حب بعيد جرؼ األستاذ في صباه؟ ىب نسيـ عمى األستاذ والتمميذ. وبقيا 
صامتيف زمنا. لكف قيسا لـ يشعر بارتباؾ مف ذلؾ الصمت. فيمو، مع أف الشباب 

سمع كممات األستاذ قبؿ أف يعمنيا! سمعيا  يحبوف التدفؽ الذي يحرؽ الساعات.
في رضاه. "ياقيس اكتب دائما! التكتب فقط وقت يدفعؾ اليوى أو القمؽ. أتمنى 

 أف يكوف الشعر ىو الريح التي تدفعؾ لتجعؿ النسمة مركبا!"
تحـو الكممات التي يسمعيا الشباب. التبحث عف مكاف تحط فيو! فالدـ 
الحار عاصفة، والثقة بأنو سيصوغ حياة لـ يصغيا أحد قبمو ىي التي تدفعو. 

لكممات التي يسمعيا الشباب كالحماـ حولو حتى تصادؼ سطحا تحط عميو تطير ا
. ىؿ سيكوف قيس مف الناس الذيف يثّبتوف حياتيـ بكبلـ مكتوب، أـ مف  ذات يـو
 الذيف ينثروف حياتيـ في الفبلة كبذور زىور الربيع؟ أييما تختار ياقيس؟ أتكوف

 محراثا يشؽ التراب، أـ طائرا مغردا ينتقؿ مف أغصاف إلى أغصاف؟
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رغـ إعجاب قيس بصفد كانت تبيجو العودة إلى صفورية. يحب الطريؽ! 
يركب مف صفد باصا مف باصات شركة أبي عثماف األسدي. يمر بالجاعونة، 
جب يوسؼ، سعيدة. وينزؿ في طبرية. يتجوؿ فييا عمى شاطئ البحيرة. يقفز عمى 

إلى  الباص مف طبرية درجات المقاىي إلى الشاطئ. يبقى ىناؾ حتى موعد
الناصرة. ثـ يركب باصا مف باصات شركة ايفيد اإلسرائيمية أو باصات العفيفي. 
ومف الناصرة يركب باص شركة العفيفي إلى صفورية. بيف الناصرة وصفورية 

 طريؽ حمزوني جبمي يمكف أف يقطعو ماشيا في ساعة.
سكف قيس في غرفة مع صديقو صبري الحمود في "المنزؿ" الذي يسكنو  

الطبلب الغرباء.  بناء قديـ مف طابقيف. في الطابؽ العموي غرؼ لمطبلب 
واألساتذة. وفي السفمي باحة واسعة، وقسـ فيو خزائف لمطبلب، يضعوف في أكياس 
فييا ثيابيـ فتغسؿ وتنشر. قرب "المنزؿ" بيت أخت أميرة، ودكاف أبي ناظـ حيث 

ر وأبو ناظـ مشغوؿ بتحضير ماطمبو كؿ تتوقؼ أميرة ويتوقؼ قيس ويتبادالف النظ
 منيما!

أمس أتى أبو قيس إلى صفد، أخذه إلى دكاف أبي رياض وطمب منو أف 
ينتقي قطعة قماش، فاختارىا قيس خمرية. قاس أبو رياض ذراعي قيس وطوؿ 
بنطالو. وقاؿ لو: تعاؿ جرب طقمؾ بعد يوميف! ودع قيس أباه في ذلؾ الدكاف 
مقابؿ البريد، ومشى إلى "المنزؿ" تاركا البريد إلى اليسار. مر بشركة باصات أبي 
عثماف األسدي، وانحرؼ نحو الجسر، ثـ مر ببيت العسكري تحت القمعة مباشرة، 
ثـ ببيت زكي قدورة رئيس بمدية صفد، ودار مع الطريؽ إلى "المنزؿ". لـ يجد رفيقو 

يب، ليصؿ إلى صبري الحمود فركض خارجا مف "المنزؿ". يمر عادة بدار النق
المدرسة ممعب واسع مدرستو الثانوية، "كمية الجرمؽ". بيف دار النقيب وبيف 

محاط بسمسمة مف الحجر، ىناؾ توقؼ قيس. جمس عمى "السمسمة" مع 
المتفرجيف عمى مباراة كرة القدـ. مقابؿ الممعب وادي الطواحيف. والمدرسة 
نفسيا عمى مرتفع تطؿ منو عمى وادي الطواحيف. مدرسة قديمة مف طابقيف، 
ذات أقواس. مف صفد يمّد قيس نظره كيفما تمفت. وكـ يحب ذلؾ المدى مف 

  الجباؿ والقرى واألشجار!

جمس قيس عمى "السمسمة" التي تحيط بالممعب. تفرج مع زمبلئو عمى مباراة 
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بيف الطبلب. أمامو ابف األسدي، صبي أشقر جميؿ. نط الصبي كمما أدخؿ 
ا يمبسوف كالطبلب بنطمونات قصيرة تظير سيقانا مسمرة. ىدؼ. كانوا جميع

تساءؿ قيس مبيورا بجماؿ أىؿ صفد: ىؿ يوجد فييا إنساف بشع؟ مرت بينو وبيف 
المباراة فتيات ونساء وأوالد ورجاؿ. بيت األسدي، بيت الخضرا، بيت النحوي..... 
عيوف حموة، قدود ممشوقة، وجوه بيضاء. انتبو إلى أنو يستعرض الجماؿ 
الالمباراة. فنيض مع أصحابو ومشوا. ليـ الطريؽ، والسماء، واألشجار، والحدائؽ 
التي تحيط البيوت، ليـ المرتفع والمطؿ عمى وادي الطواحيف والجباؿ. عادوا إلى 
العـ أبي ناظـ ليشتروا مف دكانو مايمزميـ لرحمة الغد إلى عيف الزيتوف. ودعوا يـو 

 الخميس بمباراة كرة القدـ.

ذىبوا إلى عيف الزيتوف مشيا. قطعوا المسافة إلييا مف صفد في خمس وأربعيف 
دقيقة في طقس حمو، الحار والبارد. عيف الزيتوف، بيف ميروف وصفد، عمى قمة شماؿ 
صفد، كأنيا ضاحيتيا، عمى سفح وادي الدلب، الذي سماه الجغرافي العربي القديـ 
الدمشقي وادي دليبة. قاؿ يسار: يتدفؽ الماء مف عيف في الوادي ساعتيف ثـ ينقطع 
فينتظره مف يستسقي. ويظف الجاىموف أف الجف تحكـ ماءه. ـل نعرؼ يايسار أنؾ موىوب 
بالخياؿ! إذا ـل تصدقوني انزلوا إلى ىناؾ! سننزؿ في المرة القادمة! عبروا بيوت عيف 

رية. ـل يتوقفوا إال برىة الزيتوف المبنية بالحجر، جامعيا ومدرستيا. صادفوا حوليا حجارة أث
أماـ تمؾ األحجار. فمسطيف مميئة بيا! والتاريخ ليـ فمماذا يفكروف فيو وىـ في عمر 
الشباب؟ الببلد ليـ، والزماف ليـ! ولد آباؤىـ ىنا، ولد أجدادىـ ىنا، وىذه األحجار 
موجودة. ـل تستوقفيـ لكنيـ تنفسوا عبقيا، استندوا إلييا بظيورىـ، واتكؤوا عمييا بأذرعيـ 
وىـ يمدوف سيقانيـ عمى العشب الربيعي. تأمموا أزىار الربيع التي بدت مف بعد مساحات 
صفراء وبيضاء وحمراء. تمؾ الحمرة شقائؽ النعماف! كـ يحبيا قيس! يقوؿ الييود إف 
المسيح سيظير ىنا عندما يعود في آخر الزماف! يسمي الييود القرية عيف زيتيـ. عيف 

عة، يمر الطريؽ مف عكا إلى صفد تحتيا. أماـ قيس مساحات واسعة الزيتوف مرتف
عربيا. ليـ كؿ تمؾ األشجار التي يراىا عمى مّد  161مزروعة بالزيتوف. في القرية 

العيف. غابات مف شجر الزيتوف! قرب الطبلب عيف استقوا منيا، لذلؾ ـل يحمموا معيـ 
ماء في رحمتيـ إلى عيف الزيتوف. فالنبع صاؼ، بارد، طيب. جمسوا تحت شجر الزيتوف، 
أطموا عمى طيطبا والجّش. في األسبوع الماضي رحموا إلى قرية بيريا التي تجاور عيف 
الزيتوف، أطموا منيا عمى صفد وقابموا جبؿ الجرمؽ مف الغرب وانحدروا إلى وادييا. بيريا 

يرحموف إلى شخصا فقط، بيوتيا مف الحجر. في األسبوع القادـ س 691صغيرة، فييا 
الجرمؽ. سيروف منو حتى حيفا! سيمدوف أذرعيـ ويقولوف: ىناؾ لبناف! ويصعدوف إلى 
القمة. في القمة فوىة واسعة كأنيا فوىة بركاف، أحيطت بسياج خوفا عمى الحيوانات 
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والناس. سيتوقفوف خمؼ السياج ويرموف في الفوىة حجرا وينتظروف زمنا.. ثـ يسمعوف 
صوت ارتطاـ الحجر بالماء. وسيقوؿ شخص: ىذا الماء يجري حتى قبرص! ىؿ كانوا 
يتصوروف في ذلؾ العمر أف إسرائيؿ التي ـل تكف موجودة يومذاؾ، ستبحث حقوقيا في 
المياه وتفرض بالقوة أف تأخذ مياىا عربية مف الميطاني ونير الشريعة؟ ـل يعرؼ قيس إال 

طمبت حؽ اسرائيؿ في  6464في سنة فيما بعد أف المذكرة الصييونية إلى مؤتمر السـم 
سرائيؿ ـل تكف بعد موجودة إال في وعد بمفور! لذلؾ ـل يشعر قيس في تمؾ األياـ  المياه، وا 
إال بالفرح بالدنيا التي كاف يراىا. ـل يعرؼ بعد مايتركو الظـم مف مرارة تشوب كؿ 
مايتذوقو ويشاىده! استرخى كزمبلئو عمى حقوقو في ببلده وىوائو ومائو، وتصور أف كؿ 

  مايراه سيبقى موجودا حيث يتركو وسيعود إليو وقتما أراد.

 6491بعد تمؾ الرحمة إلى عيف الزيتوف، بدأ أسبوعا عطمة الربيع في سنة 
ترؾ قيس، كالطبلب، صفد ليعود إلى بيتو في صفورية. في طريقو مف صفد إلييا 

عمى األقؿ، ليأخذه مف مر بالجاعونة. وصؿ إلى طبرية. سينتظر الباص ساعتيف 
طبرية إلى الناصرة، ومف الناصرة إلى صفورية. جمس في الميدو عمى شاطئ 
طبرية تحت شجرة وارفة ضخمة. حولو السماء والماء وجباؿ بعيدة. لعؿ المتنبي 
جمس في مكاف قيس نفسو يـو صاغ قصيدتو عف البحيرة! رفع قيس ذراعيو في 
الفضاء. أي مصير سيكوف لي، قولي أيتيا البحيرة! طمب بيرة. وذاقيا أوؿ مرة في 
حياتو. نيساف والربيع أخضر، واليـو دافئ. والنساء يسبحف في البحيرة. أي عالـ 
مبير! صحا عمى خطوات. رأى غجرية، قصدتو ومدت يدىا لو: ىات كفؾ! 
أصرت أف "تفتح" لو. أعطاىا مبمغا كبيرا: عشرة قروش. فحصت خطوط كفو 

حظؾ عند النساء! ىناؾ حظؾ! لكف ىؿ يحزنؾ أف أصارحؾ؟ وقالت: ابحث عف 
قولي! ستموت مبكرا. في الثانية والثبلثيف مف العمر. ىؿ قصدت أنو سيتزوج في 
تمؾ السف؟ لكف الغجرية التي تنبأت بأنو سيفقد حياتو مبكرا، لـ تتنبأ بأنو سيفقد 

      وطنو!
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جمس أبو قيس مع صاحبو الييودي العربي يوسؼ عمى المصطبة أماـ بيتو. 
اشترى يوسؼ مف أبي قيس غنما مف القطعاف التي استوردىا مف تركيا وسوريا، 
سيبيعو لمجيش اإلنكميزي. وىاىما يطبلف عمى صفورية القديمة وىما يشرباف 
الشاي. يستمتع أبو قيس عادة بجمستو ىناؾ كمما عاد مف سفر، ويحرؾ الشاي 

تحدث عف فندؽ أمية الذي يحب أف ينزؿ فيو في بممعقة فييا قميؿ مف العنبر. 
المرجة في دمشؽ. الشاـ يايوسؼ بيجة! ابتسـ يوسؼ. يعرؼ أف أبا قيس يستمتع 
أيضا بعذوبة الشاميات. مف في فمسطيف التفتّنو! الشاميات أسطورة بميجتيف 
الناعمة، ببياضيف الياسميني ونعومة بشرتيف، وميارتيف في تدليؿ الرجؿ. ذّوبت 

  الحضارات كميا فييف الرقة والغنج.

أماميما امتدت صفورية القديمة. قاؿ يوسؼ في صفاء: اسمعني ياأبا     
قيس، بع كؿ شيء وارحؿ! التفت أبو قيس إليو: أرحؿ؟ لماذا؟ ياأبا قيس، اجمع 
مالؾ وارحؿ! ستكوف ىذه الببلد كميا لنا! ضحؾ أبو قيس: ستكوف لكـ ياأوالد 

سخرية أبي قيس: أحبؾ ياأبا قيس، أكمنا الخبز والممح الميتة؟ أىمؿ يوسؼ 
وتغديت عمى سفرتؾ. لذلؾ أقوؿ لؾ اجمع مالؾ وارحؿ! ارحؿ! يرحؿ؟ كاف مستقرا 
في بيتو الذي بناه في صفورية الجديدة. مستقرا في مساره بيف عممو وأسرتو والنساء 
المواتي يستيوينو، والمدف التي يسافر إلييا ويعود منيا. لديو أوالد، وبيت بناه في 
ذوقو، وتجارة موفقة، وىو في صحتو. اآلف تحمو الحياة، فكيؼ يترؾ كؿ ذلؾ 
ويرحؿ؟ أرحؿ مف بيتي وبمدي؟ ال، يايوسؼ! ضحؾ: إذا حدث المستحيؿ وأخذتـ 
البمد سأكوف في حمايتؾ! كاف ساخرا لذلؾ أذىمو أف يقوؿ لو يوسؼ في جد: 

ؾ حمايتؾ! ضحؾ أبو قيس. لماذا نضّيع صدقني ياأبا قيس، لف أستطيع وقتذا
وقتنا في الخياؿ! عندي شغؿ في عكا. المشاكؿ موجودة منذ سنوات بيننا وبيف 
اإلنكميز والمياجريف الييود، لكننا األكثرية يايوسؼ، والبمد لنا. أنتـ الييود العرب 

  منا، مع أف بعضكـ يخوننا!

عرؼ أبو قيس فيما بعد أف الييود العرب تجسسوا عمى  التجمعات الدينية 
والجماىيرية والمساجد العربية، وتابعوا مايشتريو العرب مف السبلح. وسيموا 

"  التي 6491بمعموماتيـ وبمعرفتيـ المغة العربية والبمد كمواطنيف "خطة أيار 
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نظمت االنتقاـ مف العرب وتخويفيـ. سيموا تفجير القنابؿ في المقاىي واألسواؽ 
والتجمعات العربية، التي اليستطيع المياجروف الغرباء ومحطات المواصبلت 

الوصوؿ إلييا. ونسؼ بيوت الوطنييف العرب، واغتياليـ، وتفجير الباصات 
وخزانات الماء ومطاحف القمح العربية. ويّسروا بمعموماتيـ اليجـو عمى القرى 
واألحياء والمزارع العربية. لكف أبا قيس حاوؿ أف يبرئ صاحبو الييودي يوسؼ: لـ 
يكف مف "المستعربيف". وىؿ أصابعؾ كميا سواء؟ ومع ذلؾ بقي الشؾ يأكؿ قمبو. 

    ماأمر أف تأكؿ الخبز والممح مع صديؽ تأتمنو ، ثـ تتبيف أنو يتجسس عميؾ!

في آخر عطمة الربيع ساعد قيس أباه. موسـ رعي الغنـ عشب الربيع 
سافر أبو قيس إلى عكا، ولحقو النضر، ولحـ الحمبلف الطري، والمبف والشمندور! 

قيس مع عمو ابراىيـ ببقية قطيع الغنـ مف صفورية إلى سوؽ عكا. مشيا ست 
ساعات في البرية. وىاىي البروة أماميما. قرية كبيرة عمى طرؼ سيؿ عكا، قرب 
طريقيف أحدىما إلى عكا واآلخر إلى حيفا. فييا كنيسة ومسجد ومدرستاف وثبلث 
معاصر لمزيتوف واحدة منيا آلية. قاؿ ابراىيـ: ماأطيب بطيخيا! لو كنا في 
الصيؼ لكسرنا بطيخة ىنا وارتوينا بيا! توقفا في البروة وسقيا الغنـ. تزاحـ الغنـ 
عمى الراف، وجمس ابراىيـ ويوسؼ عمى صخرة. طمب مف قيس أف يغني فانطمؽ 

تجمو اليـ صوت قيس الشجي في البرية خمؼ الغنـ. "اسقنييا بأبي أنت وأمي، الل
عني، أنت ىمي". أفدت ياقيس مف الكوانات التي اشتراىا أبوؾ مف الشاـ، 
وحفظت أغاني أسمياف ولور دكاش. أفدت مف الفونوغراؼ! يختمؼ ابراىيـ عف 
أخيو. أبو قيس صاحب ىوى، يحب اجتماع الرجاؿ في ديوانو، كما يحب 
اجتماعات "البسط" في الشاـ! لو في الببلد التي يسافر إلييا نساء، وفي بمده نفسو 
نساء. اليجيؿ ذلؾ ابراىيـ. واليبلـ الرجؿ عمى ذلؾ، لوال أف أبا قيس يطمب مف 
زوجتو أحيانا أف تنادي حبيبتو، ويخمو بيا في بيتو. قاؿ ابراىيـ لنفسو: سبب ذلؾ 
الماؿ. اليستطيع الرجؿ في زمننا أف يشتري جواري فيتزوج امرأة ثانية، أو يتنقؿ 

ساء. الماؿ يفتح البوابات! وقرر أف ينصح ابف أخيو فقاؿ لو: الماؿ مفسدة بيف الن
الرجاؿ! إياؾ أف يفسدؾ! رد قيس: لماذا ياعمي؟ بو تشتري لمف تحبيـ ماتشاء! 
فحصو ابراىيـ بنظره: ىؿ يفيـ ىذا الصبي مايقوؿ؟ أـ يكشؼ مسار حياتو 
القادمة؟ قاؿ لو مازحا: مف شابو أباه ماظمـ! كاف يحب قيسا وزاد مف حبو لو ىذا 
اليـو وىما معا خمؼ القطيع في الفبلة. لكف ابراىيـ اليستطيع أبدا أف يعيش كما 
يعيش أخوه، ويتمنى لقيس أف يكوف مختمفا عنو وعف أخيو. ماالذي دفع ابراىيـ 
إلى الغناء؟ المدى الذي جالت فيو عيناه، أـ المدى الذي تجوؿ فيو بقمبو؟ كاف 

وقتؿ في أواخرىا في  6411زّجاؿ نوح ابراىيـ الذي قاتؿ في ثورة يحفظ أغاني ال
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المعركة المشيورة التي كمف لئلنكميز فييا في طريؽ يتموى بيف كوكب وتمرة. بدأ 
غناءه ىادئا شجيا، ثـ أصبحت األغنية أمنية ثـ أمبل. لـ يمجـ الحزف العنفواف، ولـ 
يحجب العنفواف الحزف. أصغى قيس لرجؿ يتخفى في ببلده، حامبل بارودة قديمة. 
رجؿ مظمـو ومعتدى عميو، اليستطيع أف يستسمـ لمفجر الرائؽ الذي يتسرب إليو 
وىو نائـ عمى سطح بيتو في الصيؼ، واليستطيع أف يقطؼ التيف الذي بّرده الميؿ. 
اليستطيع أف يعشؽ بكؿ قمبو مطمئنا إلى أنو سيمقى حبيبتو وتمقاه. واليستطيع أف 

أتو غافيا ىانئا حتى الفجر! ياربي لماذا ىذه المصائب ولـ نظمـ أحدا؟ يحتضف امر 
غنى ابراىيـ قصيدة نوح ابراىيـ عف جنازة حجازي ورفيقيو. وتذكر قيس عندئذ 
الرجؿ الذي رآه وىو في السادسة مف العمر. خرج إلى الحاكورة، فتبيف في العتمة 
تحت قوس مف الصبار رجبل مقرفصا يستند إلى بارودة. تجمد قيس في مكانو، 
ولـ يتحرؾ الرجؿ. ثـ قاؿ لقيس ىمسا: أريد خبزا وماء! جوعاف وعطشاف! ركض 
قيس إلى البيت، سكب صحنا مف البرغؿ والمحـ، وتناوؿ أرغفة مف الخبز، وباليد 
األخرى حمؿ جرة الماء. وضعيا قرب الرجؿ وقرفص ليتأممو عف قرب كأنو ينتظر 

يستدر عنو إال وقت خمف أف الرجؿ الممثـ يريد أف  أف يطمب منو شيئا آخر. لـ
يبعد كوفيتو عف وجيو ليأكؿ. استعاد قيس وىو يستمع إلى أغنيات عمو، رعشة 
قمبو يومذاؾ. وتبلمح لو فييا الرجؿ الذي صادفو قيس في الحاكورة. كاف يمثـ 
وجيو بكوفيتو، لكف قيسا لمح الوداعة في بريؽ عينيو. وحفظ سره فحدث أباه فقط 

لمثوار؟!  عنو. فوضع أبو قيس يده عمى كتفو. ىؿ يبوح البنو بأنو تبرع بثمف سبلح
قاؿ البنو: البد أف ىذا الرجؿ مف الثوار. قمت بالواجب ياقيس، وليتؾ أعطيتو 

 زوادة! رد قيس: دخمت إلى البيت ألحضرىا لو وعندما خرجت لـ أجده!

لفبلة. فيؿ كاف أي منيما امتدت أناشيد نوح ابراىيـ زمنا عمى التبلؿ وا
يتصور النار التي ستحرقيا؟ وىؿ ضاعت الدماء والدموع ىباء، وراحت صيغة 

  النساء، حقوقيف، التي جمعناىا لنشتري بالذىب سبلحا ندافع بو عف ببلدنا؟

 وبكرة مرتي كيف راح تقضي نيارىا

 ويميا عمي أو ويميا عمى صغارىا

 ياريتني خميت في ايدىا سوارىا

       يوم دعتني الحرب تاإشتري سالحيا

باع عبد اهلل، صاحب أبي قيس وشريكو المسيحي الذي يسكف في الناصرة، 
القطيع الذي ساقو ابراىيـ وقيس إلى عكا. بدا كؿ مف عبد اهلل وأبو قيس راضيا 
بنجاحو. سأؿ أبو قيس صاحبو: ماذا تحب أف تأكؿ؟ تسألني عف ذلؾ ياأبا قيس، 
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  ا!في عكا؟! سمكا طبع

صعدوا درجا إلى مطعـ عمى سور عكا. جمس قيس ووجيو إلى البحر. 
تسمرت عيناه عميو. واستمتع أبوه بذىولو. وحاوؿ أال يتكمـ منصرفا ىو أيضا إلى 
البحر. ثـ تنيد قيس والتفت عف البحر كأنو يريد أف يفمت مف سحره. رأى امرأة 
تمبس ثوبا أخضر ذا أكماـ قصيرة، مع رجؿ وأماميما النادؿ يقترح عمييما طاولة 
تطؿ عمى البحر. استدارت المرأة فرأى قيس ثوبيا "مشروطا" كأنما بمسمار، 
وجسميا األبيض متفتحا ىناؾ. جمدت عيناه. تبع أبو قيس نظرة ابنو ونيض فورا 
إلى رفيؽ المرأة وىمس في أذنو تماما. لف يستطيع قيس أبدا أف ينسى خضرة ثوب 

اة الوردية الضيقة مف جسميا. كأنيا امتزجت برائحة العشب المرأة ولوف تمؾ القن
التي شميا في الطريؽ، بعبؽ اليواء النظيؼ في الفبلة، بأغنية أسمياف التي غناىا 
لعمو ابراىيـ. ستحضر تمؾ المرأة كمما ذكرت عكا أمامو. عندما وجو الضوء ذات 
يـو إلى بشرة صاحبتو العاجية ليتقصى بريؽ المرمر، تساءؿ: أليس في لوف امرأة 

   عكا؟
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لـ يستطع أبو قيس أف ينشغؿ بتجارتو خبلؿ األحداث فيما بعد. تذكر الغداء 
في المطعـ عمى سور عكا وزفر مقيورا. بدأت المناوشات في أنحاء فمسطيف 

. رد أخوه ابراىيـ الجالس في المضافة تمؾ 6411كميا. فقاؿ: مرة أخرى انتفاضة 
مف ذلؾ! ىؿ كاف ابراىيـ يعرؼ أف قدر العرب، وقدر أخيو،  الميمة: ال! أوسع

سيحكمو حتى نياية القرف الصراع مع الدولة التي ستنشأ؟ ألف اليجرة الييودية 
المستمرة سرا وعمنا منذ بداية القرف، قد أنجزت قاعدة الدولة؟ سيفحص قيس بعد 
عقود مف الزمف كممات شكري العسمي في مجمس المبعوثيف في بداية القرف 
وييتؼ: يالمرائد! انتبو يومذاؾ إلى أف المستوطنيف الييود أسسوا في مستوطناتيـ 
دولة ذات عمـ وطوابع ومؤسسات تربوية وعسكرية مستقمة عف الدولة العثمانية! 

أيار ألنو كشؼ الدونمة وقاـو الصييونية واستشؼ أنيا تمزؽ  1والبد أنو قتؿ في 
  الدولة الشرقية!

أبو ليمى الذي اشتغؿ في فمسطيف يـو كانت مف الدولة  في دمشؽ قاؿ
العثمانية، وتابع الحماسة التي كاف يستقبؿ بيا شكري العسمي في بيروت، واشترؾ 
في حرب الترعة، وتراجع مع الميزوميف في الصحراء، وشاىد شنؽ شيداء أيار، 
وحضر المجاعة في لبناف، وصار يتوقؼ عند مراكز الحدود بيف سوريا وفمسطيف 
ولبناف بعد أف قسمت سايكس بيكو ببلد الشاـ، قاؿ مقيورا: يعمنوف اآلف الدولة 
السرية التي كشؼ شكري العسمي بدايتيا ألف الجنيف اكتمؿ! أنجزت إنكمترا وعد 
بمفور وصؾ االنتداب وأعادت قضية فمسطيف إلى األمـ المتحدة! غدرت الدوؿ 

ى فاقتسموا ببلدنا، وغدروا بنا بعد الحرب الكبرى العرب بعد الحرب العالمية االول
العالمية الثانية فغرسوا دولة غريبة في وسطنا! لـ يقؿ أبو ليمى ماقالتو ابنتو فيما 
بعد: يريدوف تعويض الييود االوربييف عف االضطياد في اوربا؟ فميعطوىـ دولة 
عندىـ! نحف ماذنبنا؟ لـ نظمـ الييود العرب، عاشوا حتى في إسبانيا عند العرب 
أحرارا وحاكميف! ألف أبا ليمى وأبا قيس، وأىؿ أميرة في صفد وقفوا فقط عند 

ويؤسس  مخفرا عندنا!  الجوىر: يغرس الغرب دولة كالخنجر وسط الببلد العربية،
لـ يعرفوا وقتذاؾ المبررات التي ستستر بيا إسرائيؿ زمنا طويبل الظمـ الذي ستنزلو 

ناؤىـ الذيف سيعاصروف بعد نصؼ قرف تقريبا بببلد قيس وليمى. سيعرفيا أب

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 56 - 

محاكمة أو قتؿ مف يرفض تمؾ المبررات. خرج الييود مف الحرب العالمية الثانية 
كضحايا وانتزعوا المراكز العميا باسـ المقتوليف في معسكرات االعتقاؿ! وسيوفر 
ليـ ذلؾ طواؿ نصؼ قرف إرىابا يحرقوف بو مف يعترض عمى تميزىـ ويتيمو 
بالعنصرية، وسيجعموف الشعوب طواؿ ذلؾ الوقت كالمذنبة التي يجب أف تطمب 
منيـ الغفراف. ومف مراكزىـ العميا سيدمروف المعسكر االشتراكي بعد نصؼ قرف. 
ستظير زمنا طويبل معسكرات االعتقاؿ فقط التي كشفيا المنتصروف في الحرب 

ياسية اوربية، وشغمت العالمية الثانية. قتمت فييا النازية شخصيات ثقافية وس
المعتقميف فييا في المعامؿ حتى الموت. كاف الييود االوربيوف بعض اولئؾ 
المعتقميف. لكف لف يذكر مف الضحايا إال الييود. ولف يذكر أف المنظمة الصييونية 
انتقت مف تحررىـ مف المعسكرات ومف تتركيـ لمصيرىـ فييا. وأف مكتب فمسطيف 
كاف موجودا في برليف أياـ معسكرات االعتقاؿ، والمسؤوؿ فيو ليفي إشكوؿ. وأف 
فوف ماندؿ شتايف، رئيس قسـ الشؤوف الييودية في المخابرات النازية، ساعد 
المنظمات الصييونية في ترتيب معسكرات لتربية وتثقيؼ لمشباب الييود 
وتحضيرىـ لمعمؿ في كيبوتسات فمسطيف. وأف كستنر التقى بايخماف المستعد 

عشرات اآلالؼ مف معسكرات االعتقاؿ في المجر إلى فمسطيف، بحماية  لترحيؿ
الشرطة األلمانية، شرط أف يضمف كستنر اليدوء والنظاـ في معسكرات االعتقاؿ 
في المجر. أنقذ كستنر ستمائة شخص انتقاىـ  مقابؿ أنو أكد لمباقيف أف نقميـ إلى 
ألمانيا لمعمؿ في المصانع لف يمس شعرة فييـ. وسمـ كستنر لؤللماف الجاسوسة 
الييودية آنا سينتش التي ىبطت بالمظمة  ووصمت سالمة إلى بودابست. ويـو 

 انتقؿ كستنر إلى فمسطيف حكـ بتأنيبو فقط ثـ برئ، لكف مجيوليف اغتالوه.

لف يعمف أف أيخماف الذي احتقر الييود المندمجيف بشعوبيـ، وأعجب 
في المجر بالقائد الصييوني  6499سنة  بالصييونييف ألنيـ مثاليوف، اجتمع في

براند، وعرض عميو أف ترسؿ دفعة جديدة مف الييود مف معسكرات االعتقاؿ إلى 
فمسطيف، لقاء عشرة آالؼ سيارة شحف تيرب إلى خطوط األلماف في الجبية 
الشرقية التي كانت تخمص اوربا مف النازية! ووافؽ عمى ذلؾ وايزمف والوكالة 

  الييودية!

لـ يعرؼ أبو قيس وأبو ليمى تمؾ التفاصيؿ. عرفوا فقط أف الدوؿ الكبرى 
قررت غرس دولة غريبة في ببلدىـ. وذلؾ ظمـ سيقاومونو! ولكف أيف السبلح؟ 
يجب أف يطمبوه مف الدوؿ الكبرى التي سندت االستيطاف الييودي وخمقت إسرائيؿ! 

يف ليقبموا الممكف فكيؼ؟! كيؼ؟! لـ يتأمموا مشروع التقسيـ كسياسييف حيادي
وينتظروا مايتمنوف. بؿ استوقفيـ الظمـ في مشروع يقسـ وطنيـ وييب حتى المدف 
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العربية لمييود. لف يفحص كممة ممثؿ االتحاد السوفييتي إال السياسيوف والباحثوف. 
يستحيؿ أف يفحص في ىدوء صاحب بيت يقاؿ لو تنازؿ عف نصفو لمزائر الغريب 
الذي لـ يكف موجودا قبؿ ربع قرف! سيقرأ قيس بيف الوثائؽ بعد عقود مف الزمف 
وىو يفحصيا ليعرؼ كيؼ فقد ببلده، كممة غروميكو في الجمعية العامة لؤلمـ 

: "يمكف أف تؤخذ بعيف االعتبار المصالح المشروعة 6491أيار  69المتحدة في 
يودية. مثؿ لمشعب الييودي والشعب العربي إذا أقيمت دولة ثنائية القومية عربية وي

ىذه الدولة تمنح حقوقا متساوية لمواطنييا مف الييود والعرب وتضمف تعاوف 
الشعبيف عمى أساس المصالح المشتركة ولصالحيما معا. ومع ذلؾ فإذا تبيف أف 
مثؿ ىذا الحؿ اليمكف تحقيقو في الواقع العممي بسبب تدىور وسوء العبلقات 
الييودية العربية فإف ىناؾ بديبل آخر عمينا أف ندرسو وىو تقسيـ فمسطيف إلى 
دولتيف مستقمتيف تتمتع كؿ منيما بحكـ ذاتي إحداىما ييودية واألخرى عربية." 
سيقوؿ قيس وقتذاؾ ماقالو العرب فيما بعد: ليتنا قبمنا بماخصنا بو مشروع التقسيـ! 
لكنو سييتؼ حتى وقتذاؾ: يالمظمـ! خصص مشروع التقسيـ الذي اقترحتو لجنة 

لعرب فمسطيف وىـ  6491مـ المتحدة الخاصة بفمسطيف في تشريف الثاني األ
آالؼ  111% مف فمسطيف فقط، وخصص لمييود وىـ 91ألفا  161مميوف و

% مف فمسطيف. فأي ظمـ!! وسيردد حتى وقتذاؾ: ليس الييود المياجروف 11
شعبا! ماذا يجمع البولوني والروسي والفرنسي واالفريقي غير مشروع استثماري 

  عنصري؟!

وصؼ ألفريد ليمنتاؿ لقيس بعد عقود مف الزمف كيؼ حدث التصويت عمى 
تقسيـ فمسطيف، ففسر لو كيؼ فقد ببلده في ىيئة دولية! روى لو ماثبتو في كتابو 

صوتت ىيئة األمـ عمى تقسيـ  6491تشريف الثاني  64"ثمف إسرائيؿ": في 
دارة دولي صوتا  11ة في القدس، بأغمبية فمسطيف بيف دولتيف عربية وييودية وا 

صوتا. وامتنع عشر مندوبيف عف التصويت. استماؿ الصييونيوف  61ضد 
فانقمبوا ضد العرب. أرغـ مندوب ىايتي بقرار  مندوبي ىايتي وليبريا وسياـ،

حكومتو فبكى. وأثر في ليبريا تجار المطاط وشركة فايرستوف. استبدؿ مندوب 
سياـ بعد تمفيؽ تيمة لو. كيؼ رتب ذلؾ ياقيس؟ أقنع الصييونيوف بعض مندوبي 

تشريف الثاني لمتصويت.  61الدوؿ بأف يطمبوا تأجيؿ االجتماع. وكاف قد حدد يـو 
فأجؿ. واليعمـ أحد حتى اآلف كيؼ أجؿ. أجمو مندوب البرازيؿ اوسوالد وارنيا وكاف 

لشكر. عندما تشريف الثاني( يـو عيد ا 61يومئذ رئيس الييئة. وكاف اليـو التالي )
تشريف الثاني طمب مسيو بارودي مندوب  61اجتمعت الييئة يـو الجمعة في 

تشريف  64ساعة. وعندما حؿ يـو التصويت )السبت  69فرنسا تأجيؿ االجتماع 
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الثاني( كاف الييود قد استمالوا بعض األعضاء فكسب المشروع أغمبية الثمثيف. 
قاؿ قيس أللفريد ليمنتاؿ: قرأت أف فارس الخوري، ممثؿ سوريا وقتئذ، وضح أف 
أكثر الدوؿ كانت تؤيد العرب لوال تدخؿ الواليات المتحدة التي راحت تؤثر عمى 
مندوبي الدوؿ واحدا واحدا.. اضطر مندوب الفميبيف إلى اليرب كيبل ينقض وعده 
لنا.. وبكى مندوب ىايتي.. مستر تريجفي لي، السكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة، 

لى حد كبير عف النكبة التي نزلت بالشعب الفمسطيني ألنو جند الموظفيف مسؤوؿ إ
  ليندسوا بيف األعضاء لمتأثير عمييـ.

احتفؿ الييود بقرار التقسيـ ورقصوا في الساحات، ووجـ منو العرب. 
  فماالعمؿ؟! أيف السبلح الذي يدافعوف بو عف قراىـ؟

كيؼ ألغت الحرب الحياة اليومية التي أطربيـ فييا الشعر الذي يمقى في  
المضافة، وشغمتيـ فييا حكاية عنتر وعبمة؟ أيف السيرات في أياـ القمر،  
والسعادة بمحـ الخروؼ الطري وصحف البرغؿ الطيب؟ لـ يتساءلوا ىؿ نزؿ مطر 
يكفي الزيتوف قبؿ قطافو! قؿ الفرح منذ نسوا نسيـ المساء والشروؽ والغروب، 

وسنة  6491حور الحياة. ىكذا كانت سنة وأصبحت حركات السياسييف م
6491. 

لـ يستمع الحاضروف في مضافة أبي قيس إلى حكاية عنتر وعبمة، بؿ 
استمعوا إلى غريب وصؿ إلييا متعبا كالرسوؿ القديـ الذي ينقؿ أخبارا ميمة: 

اجتمع مجمس الجامعة العربية وفحص تقرير المجنة  1/6/6491اسمعوا! في 
العسكرية عف الوضع في فمسطيف بعد قرار التقسيـ، بينت المجنة أف أىؿ فمسطيف 
يبحثوف عف السبلح في كؿ مكاف. وبينت ضرورة تدخؿ الجيوش العربية ألف 

 الياغاناه جيش نظامي.

تشريف  61قاؿ أبو قيس: سمعنا أف  مجمس الجامعة العربية اجتمع في 
احتياطات في عاليو بمبناف وأوصى بمساعدة شعب فمسطيف وب 6491األوؿ 

عسكرية عمى حدود فمسطيف. لـ يدع الحاج أميف لحضور االجتماع فدخؿ القاعة 
في فندؽ طانيوس قادما مف القاىرة فاستاء صالح جبر العراقي وطمب مف رياض 
الصمح مندوب لبناف منعو فرفض باسـ الضيافة. حاوؿ المفتي أف يقنع العرب 
بتأليؼ حكومة عربية في فمسطيف لكف العراؽ واألردف عارضتا اقتراحو. ىكذا بدأ 

   الخبلؼ بيف العرب قبؿ أف يشتبكوا مع الصييونييف!

قاؿ الرسوؿ الغريب: رغـ ذلؾ، ولدت مف اجتماع عاليو المجنة العسكرية. 
والغبار عمى رئيسيا اسماعيؿ صفوة باشا العراقي والعمى محمود اليندي السوري. 
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المتطوعيف فورا، بقيادة  واحدة، ومساعدة فييا أيضا لبناف وفمسطيف. قررت تجنيد 
أىؿ فمسطيف باألسمحة، خاصة في المناطؽ العربية الميددة. قدر اسماعيؿ صفوة 
باشا قبؿ قرار التقسيـ بيوميف أف لدى الييود أكثر مف خمسيف ألؼ مقاتؿ، وأسمحة 
مكانية استيراد أسمحة ثقيمة وطائرات. وليس لدى العرب في فمسطيف  خفيفة وا 
مايكفي لرد خطر الييود. اليمكف رد الييود بالعصابات فقط والبد مف قوات نظامية 

مع االستفادة مف القوات الفمسطينية غير النظامية  مدربة ومسمحة تسميحا عصريا،
ومف العصابات. وبما أف الزمف في صالح العدو فمف المصمحة تقصير أمد 

نياؤىا بسرعة. ليذا اقترح تنظيـ عرب فم سطيف وتسميحيـ واقترح مواضع الحرب وا 
لمجيوش العربية. سافر رئيس المجنة العسكرية إلى القاىرة واجتمع مع عبد الرحمف 
عزاـ وسممو تقريرا يذكره فيو بتقاريره السابقة وبإىماؿ المجنة السياسية مافي تمؾ 

  التقارير!

قاؿ أبو قيس: فميساعدونا! لكننا يجب أف نشتري السبلح مف أي مكاف! يقاؿ 
في صحراء ليبيا أسمحة مطمورة مف أياـ الحرب العالمية! قديمة، ولكف ماالعمؿ؟ 

   ببلدنا وأرزاقنا!

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 61 - 

 
 
 
 

قاؿ أستاذ العربية: التفتحوا كتبكـ! لدينا اليـو حديث آخر. عندما خيؿ إليو 
أف بعض الطبلب أغمؽ الكتب في ارتياح قاؿ: ستشتاقوف إلييا! الوقت ليا في 

! واستدار إلى قيس: ىؿ تستطيع ياقيس أف تكتب عف األشواؽ األياـ القادمة
األخرى؟! قد تكوف استمتعت بآخر عطمة مف عطؿ الربيع اليادئة! كاف وجيو 
جديا. وماذا غير الجد في ىذه األياـ! قاؿ: أعرؼ أنكـ تنسوف بعض ما نقولو في 
الصؼ. فمتنسوا قصائد المتنبي، وقصائد أبي العبلء المعري. لكف إياكـ أف تنسوا 
األرض التي تعممتـ فييا! اذكروا أف اإلنكميز نفذوا وعد بمفور الذي وىبت بو 
"حكومة جبللة ممكة بريطانيا" بمدنا وطنا قوميا لمييود الغرباء! احفظوا ىذا النص 
مف مقدمة صؾ االنتداب: "ولما كانت دوؿ الحمفاء الكبرى قد وافقت عمى أف تكوف 

عف تنفيذ التصريح الذي أصدرتو في األصؿ حكومة  الدولة المنتدبة مسؤولة
وأقرتو الدوؿ  6461صاحبة الجبللة في اليـو الثاني مف شير تشريف الثاني سنة 

المذكورة إلنشاء وطف قومي لمييود في فمسطيف". احفظوا المادة الثانية مف صؾ 
دارية  االنتداب: "الدولة المنتدبة مسؤولة عف جعؿ الببلد في أحواؿ سياسية وا 
واقتصادية تكفؿ إنشاء الوطف القومي الييودي". بيذا النص أمنت حكومة االنتداب 
اليجرة الصييونية إلى فمسطيف، وانحازت إلى الييود في الصدامات بيننا وبينيـ، 

وحولت  6411وحرمت عمينا السبلح ويسرتو لمييود. وبو قتمت شيداء انتفاضة 
فاجتمعت  6491نيساف  6األمـ المتحدة في إنكمترا القضية الفمسطينية إلى ىيئة 

نيساف وانتدبت لجنة درست بمدنا واقترحت مشروعيف،  61الييئة العمومية في 
األوؿ دولة اتحادية، والثاني دولتاف عربية وييودية. رجحت الثاني. ستقّسـ ببلدنا 

 فيؿ نقبؿ ذلؾ؟!

وىنت الدروس كما قدر أستاذ المدرسة، وبدأت االشتباكات في صفد. وجد 
قيس نفسو في لجنة مف الشباب الذيف يجردوف بيوت صفد ويسجموف العائبلت. 
ويكتبوف مبلحظاتيـ عف حاليا وعدد أفرادىا. مف الناس مف يعمف ضيقو فيقبؿ 
الماؿ مف جمعية المساعدة ويوقع الوصؿ. وتضع المجنة أماـ أبواب اآلخريف 

  ت في ببلد الشاـ!المقدار المخصص ليـ مف التمويف. عادة مف العادا

قررت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة تقسيـ  6491تشريف الثاني  64في 
% مف فمسطيف، الساحؿ وأكثر األراضي 11فمسطيف. وخصصت لمييود وىـ أقمية 
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والمدف التي التزاؿ عربية! كاف يمـز لمقرار ثمث األصوات وكانت أصوات ىايتي 
وليبريا والفيميبيف ىي المرجحة. بعد عقود سيروي ألفريد ليمنتاؿ لقيس كيؼ ضغط 
ىارفي فايرستوف، صاحب مزارع المطاط في ليبريا عمى حكومتيا، وكيؼ وجو 
تروماف الموظفيف األمريكييف لمضغط عمى المندوبيف. ومع ذلؾ سينقؿ الييود 
بالقوة يافا وعكا مف المنطقة العربية في خريطة التقسيـ إلى المنطقة الييودية. ولف 

ذ الجزء اآلخر مف قرار التقسيـ: دولة عربية فمسطينية! أي عربي لـ يصرخ في ينف
تمؾ األياـ: يالمظمـ! تجاوز قرار التقسيـ وزف الييود في الواقع، وخرؽ حقوؽ العرب 

  التاريخية، وفرض دولة غريبة عف نسيج المنطقة!

في عاليو بمبناف  6491تشريف األوؿ  61اجتمع مجمس الجامعة العربية في 
وأوصى بجيش مف المتطوعيف العرب يدعـ شعب فمسطيف. مف ضباط الجيش 
السوري المتطوعيف كاف إحساف كـ ألماظ الذي وصؿ إلى صفد وكاف قيس 

  محظوظا ألنو عرفو ورآه.

كاف قيس وقتذاؾ يتفوؽ في دروسو دوف جيد. تعجبو المدرسة، وصفد، 
بلء الذيف اصطفاىـ. لكف قرار وأميرة الشقراء ذات العيوف العسمية، يسعد بالزم

  التقسيـ قّدر لو أال يبقى في صفد الجبمية حتى تكتمؿ الدراسة وينضج الحب!

في نيساف كاف الحي الييودي يقطع طرقات صفد إلى قرى فمسطيف ولبناف. 
يحكـ الييود الطريؽ إلى صفد بمستعمرات بيريا والجاعونة وعيف زيتيـ غرب قرية 
زيتوف العربية. كاف اإلنكميز قد سمموا لمييود الثكنة البريطانية تيغرت عمى طريؽ 
الجاعونة، الموقع المحصف الذي يقطع الطريؽ عمى صفد. وسقطت الجاعونة 
فقطعت صفد عف محيطيا العربي فبلسفر منيا إلى طبرية والناصرة.. الطريؽ إلى 

ييود صفد صفد إال وادي الطواحيف الذي اليسمكو إال المشاة والبغاؿ. يحاصر ال
العربية! وسيتصموف بالحي الييودي فييا بعد سقوط عيف الزيتوف وبيريا. 
وسيحولوف قواتيـ إلييا بعد سقوط حيفا ويافا. ومع ذلؾ طمأف العرب مطّميـ 
المرتفع، وقوات الشيشكمي في الصفصاؼ وميروف. يستطيع الشيشكمي أف يطوؽ 
عيف زيتيـ ويساعد صفد مف خارجيا! وقتذاؾ درب الضابط السوري المتطوع 

 إحساف كـ ألماظ أىؿ صفد ونظميـ لمدفاع عنيا.
في نيساف كثرت المناوشات اليومية بيف العرب والييود. أفاد العرب مف قسوة 
الشتاء في صفد، وتسمموا تحت الضباب إلى أطراؼ الحي الييودي وىاجموا 

صفد كميا.  خطوط دفاعو األمامية. لكف الييود أخذوا القمعة التي تشرؼ عمى
فنظـ إحساف كـ ألماظ استرداد القمعة. أتى إلى "المنزؿ". فرأى قيس أمامو الرجؿ 
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الذي تيواه صفد. شابا طويبل أشقر، ومعو ضابط بريطاني قيؿ إنو تطوع ليقاتؿ 
مع العرب. فحص إحساف كـ ألماظ "المنزؿ". غرفة قيس في البرج، مقابؿ القمعة 
تماما. قاؿ لو إحساف كـ ألماظ: نحتاج غرفتؾ الستعادة القمعة! لـ يعرؼ قيس أف 
غرفتو موقع ستراتيجي! جبل عنيا مع رفيقو إلى غرفة أخرى. ونصب إحساف كـ 
ألماظ رشاشا )برف( في البرج الذي يصعد إليو مف غرفة قيس، واستخدمو لتغطية 

 المجموعة التي استردت القمعة.
لمطبلب الغرباء: ستغمؽ المدرسة!  بعد استرداد القمعة قاؿ أستاذ المغة العربية

في قراكـ أيضا تييأوا لمدفاع عف األرض! وأنت ياقيس، اكتب الشعر في جميع 
األزمنة! ىكذا سيرحؿ قيس مع الطبلب الغرباء عف صفد. وسيمتحؽ يسار مع 
أخيو يحيى الذي عاد مف القدس بالشباب الذيف يدربيـ إحساف كـ ألماظ عمى 
السبلح. وسيحرساف مع المجموعات المراكز الميمة والطرقات، بناية ساره، مركز 

  البوليس، القمعة.

الطريؽ لمطبلب الغرباء إلى أىميـ إال مف وادي الطواحيف! حمؿ قيس  
أغراضو إلى بيت زميمو يسار، واستأجر مع بعض الطبلب بغميف حمبل بقية 

قؼ عمى األمتعة. نزلوا مف وادي الطواحيف صباحا، وعند الظير كاف قيس ي
الطريؽ العاـ الذي يمر منو الباص القادـ مف الرامة إلى المغار ثـ الناصرة. وصؿ 

 إلى الناصرة مساء. ومنيا أخذ الباص اليومي إلى صفورية.
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صفد محاصرة، لكنيا قمعة الجميؿ! اليمكف أف تسقط! يجب أف تصمد فقط 
أيار! حضر الشيشكمي وأثنى عمى  61حتى دخوؿ الجيوش العربية فمسطيف في 

  التدريب، ورّفع إحساف كـ ألماظ بنجمة.

انسحب اإلنكميز مف مركز البوليس فاحتمو إحساف كـ ألماظ مع الصفدييف. 
في نيساف دخمت سرية مف جيش اإلنقاذ مع عبد الحميد السراج. ثـ سرية مع 
ىشاـ العظـ. قدر إحساف كـ ألماظ أف الوقت مناسب لميجـو عمى الحي الييودي 
ليقطعو عف النجدات الييودية. لكف ساري الفنيش كاف قد وصؿ مع الشيشكمي 
وأصبح كحاكـ عسكري فظ كرىو أىؿ صفد. منع ساري الفنيش كـ ألماظ مف 
، ورفع المسدس عميو. عندئذ قاؿ إحساف: عمى صفد السبلـ!  وخرج منيا  اليجـو
ليقتؿ فيما بعد في سمخ. وستصؿ نجدات البالماخ إلى الحي الييودي. وسيوجو 

 نيساف. 69الييود قواتيـ إلى صفد بعد سقوط حيفا في 
ىدأ أبو أميرة أسرتو: نحف األقوى في صفد. لمييود فييا حي صغير نحاصره نحف! 
ىؿ أوىمتو األكثرية العربية في صفد بأف مدينتو ستبقى عربية؟ قاؿ لو يحيى: صفد في 

ا نحف التقسيـ؟! وىؿ قبمناه؟! مّد التقسيـ مف حصة الييود! رد في غضب: وىؿ اقترحن
رأسؾ مف النافذة وقؿ لي مف يوجد في صفد؟ ىـ ـأ نحف؟ فات ذلؾ الرجؿ الحكيـ أف 

  صفد نفسيا محاصرة؟ ـأ كاف يرد عمى نفسو؟

كانت الحرب في األياـ االولى مف أيار مناوشات بيف الحي الييودي 
المحصف وبيف بقية صفد، انحسر فييا الييود. لكف العرب لـ يعرفوا أف الحي 
الييودي كاف يحفر أنفاقا ويحصف ليرتب "تحرير" المدينة مف أكثريتيا العربية. ولـ 
يعرفوا أف البالماخ الذي سيكمؼ بقصؼ المدينة، فرقة عسكرية ذات خبرة في 
النسؼ والتخريب، ذات أسمحة حديثة، اشتركت مع القوات البريطانية في الحرب 

يا ولبناف. وكانت مف أفضؿ قوات الياغاناه. عندما ضد حكومة فيشي في سور 
سقطت حيفا حولت الياغاناه  قوتيا إلى صفد لتحتميا قبؿ دخوؿ الجيوش العربية 
إلى فمسطيف. نسؼ البالماخ جسور شرؽ المطمة، والجسر إلى عديسة، والجسر 
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قرب سعسع وجسر الداف وجسر الحاصباني وجسر شيخ حسيف. وىجـ عمى قرية 
سعسع قرب عيف الزيتوف. سعسع قرية مكشوفة، بيوت متفرقة عمى منحدر، غير 
محصنة وال محروسة، نسؼ البالماخ عشريف بيتا فييا وقتمت ماتيسر مف أىميا. 

ىجـ الييود في الميؿ عمى قرية عيف الزيتوف القريبة مف صفد. وحمؿ الميؿ  بعدىا
 منيا العويؿ.

وف الناس في عيف الزيتوف! مف وضعت أميرة كفييا عمى أذنييا وبكت: يقتم
يستطيع أف يساعدىـ؟! رفعت رأسيا إلى السماء وبكت. عانقتيا أميا: اسكتي! 
وكانت ىي نفسيا تحتاج مف يواسييا! التزاؿ السماء مظممة، لـ يطمع الفجر بعد! 
صاد الييود أىميا في بيوتيـ! قرب النافذة ىمس أبو أميرة البنو: احتبلؿ عيف 

  الزيتوف مقدمة لميجـو عمى صفد!

احتؿ البالماخ عيف الزيتوف في أوؿ أيار. قصفيا بمدافع المورتر فانسحب 
المقاتموف منيا. جمع الييود شباب عيف الزيتوف، قيدوا الواحد إلى اآلخر بالحباؿ. 
جمعوا النساء عند العيف وىددوىف بالقتؿ إذا تحركف. فتشوا البيوت. التقطوا مف 

ب وقتموىـ عند جبؿ كنعاف بيف صفد وعيف الزيتوف. بعد بقي فييا. أخذوا الشبا
 قتميـ أمر موشيو كيمماف بأف تفؾ قيودىـ ليخفي أنيـ قتموا بأمر ىادئ!

وصمت إلى صفد مف عيف الزيتوف طوؿ الميؿ أصوات االستغاثة وعويؿ 
النساء. سمعت أميرة أصواتا تنادي: النجدة، النجدة..!  اخترقت االستغاثة وعويؿ 
النساء بيوت صفد. وضعت أميرة مخدة عمى أذنييا وبكت: يقتموف أمامنا 
والنستطيع أف نساعدىـ؟! ىب يحيى: يجب أف ننزؿ إلييـ! خرج مف البيت وسبقو 
أخوه يسار. تجمع شباب صفد. لكف ساري الفنيش ىدد مف يخرج مف صفد بالقتؿ. 

باب الجاعونة قاؿ أبو أميرة: تسد المصفحات الييودية طريؽ صفد! لف يستطيع ش
أيضا الوصوؿ إلى عيف الزيتوف. ارتجفت أميرة فدفعتيا أميا إلى المطبخ لكف 
أصوات االستغاثة والعويؿ وصمت إلى ىناؾ. أصوات بقر وماعز، وديوؾ، 
حيوانات وبشر. تتخمميا انفجارات القنابؿ. بعد المجزرة في عيف الزيتوف أطمؽ 
الييود النساء مف مكانيف عند النبع: ابتعدف كيبل نقتمكف! مع ذلؾ حاوؿ مف بقي 
حيا أف يعود إلى القرية فنسؼ البالماخ البيوت في اليـو التالي. رأت أميرة ذلؾ 
وسمعتو! ستبقى نصؼ قرف حجارة تمؾ البيوت بيف شجر الزيتوف والصبار! لف 
تنسى أميرة أبدا تمؾ الميمة، وسترتعش في نوميا مقيورة طواؿ سنوات. لكف المذبحة 

دفف برومانسية. سيكتب فيما بعد الكاتب اإلسرائيمي عاموس تسوريؼ مف عيف ست
زيتيـ: "تتيامس الظبلؿ في أودية جباؿ الجميؿ، التي عاش فييا يوحناف مف غوش 

ويدخؿ في روع المرء كما لو أف ىؤالء األبطاؿ يرتفعوف  حبلؼ وباقي األبطاؿ..
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ويطفوف في ضباب الغروب، وعندما تفيض السماء األرجوانية بنور ضارب إلى 
الحمرة يبدو األبطاؿ متمفعيف بأثوابيـ الرائعة المشوبة بالحمرة، متقمديف سيوفا 

لـ تسمع أميرة أساطير اولئؾ األبطاؿ بيف    المعة مطمية بذىب الغروب"..
أساطير ببلدىا. ولـ تعرؼ في الميمة التي ارتجفت فييا مف استغاثة عيف الزيتوف 

لف يظير في عيف الزيتوف إال إذا اجتمع ييود العالـ في األرض أف مسيح الييود 
التي وعدىـ بيا الرب! كانت تظف أف الييود الذيف عاشوا في الحي الييودي 

 الصغير في صفد فمسطينييف، وأف صفد مف ببلد الشاـ.
بدأت  6464قاؿ ليا أبوىا كأنو يأتمنيا عمى مايخاؼ أف ينساه: في سنة 

العداوة بيف العرب والييود في صفد. مع أف الكبار في السف مف الييود التجأوا في 
ساءت العبلقات بيف العرب  6411تمؾ األياـ إلى بيوت العرب. خبلؿ أحداث 

والييود مف جديد في صفد، ألف العماؿ العرب في حيفا اكتشفوا باخرة تيرب 
لييود كاف ا 6464أسمحة لمييود مغطاة بطبقات مف الرز والسكر. قبؿ أحداث 

يرسموف في عيد الغفراف، لمعائبلت الصفدية، أطباقا فييا الفطير الرقيؽ! ويقصد 
الييود سوؽ الخضار فيشتروف مف العرب حاجاتيـ، ويقصد العرب مخازف الييود 

. وتراكـ القتمى العرب 6464ليشتروا قماشيـ! احترؽ الحي الييودي في سنة 
والييود عمى الطرفيف. يريد الييود أف يصبحوا سادة الببلد وأكثريتيا وحكاميا، 

 ويسندىـ اإلنكميز! ىـ الذيف يفجروف الببلد!

دخؿ جد أميرة وقاؿ إنو جمع أوالده وأحفاده وسينزؿ معيـ إلى وادي 
الطواحيف. قاؿ: عندي نساء حوامؿ اليمكف أف أتركيـ تحت القصؼ! رفض أبو 

شة: التطيموا الغيبة! أميرة أف ترافقيـ أسرتو. فودعت أميرة بنت خالتيا عائ
وركضت عائشة وراء جدىا إلى الوادي. في الوادي طواحيف عمى الماء، تطحف 
فييا العائبلت الصفدية قمحيا. امتؤل المكاف الواسع بالفرشات. رأى جد أميرة في 
الصباح المكاف مميئا بأىمو وأقربائو، وصاحب الطاحوف يقدـ الفواكو والخبز 
والطعاـ ليؤالء الضيوؼ. ياربي ماىذا اليـ؟ كنا مستقريف في بيوتنا، تعبنا عمرا 
لنعيش آخر أيامنا في ىدوء بيف أوالدنا وأحفادنا! وىانحف في ىذا العمر نجرىـ 
إلى ىنا وىناؾ، ويجب أف نكوف أقوياء لنحمييـ! قاؿ لبنتو: أتعبنا الرجؿ. ثقيؿ 

صفد أنت وأختؾ، عميو أف يطعـ ىذا العدد! نادت بنتيا: " ياعائشة، اطمعي إلى 
ىاتوا لنا مف ىناؾ ماتستطيعوف حممو مف الطحيف". خرجت الصبيتاف صاعدتيف 
وادي الطواحيف. وصمتا إلى صفد. أسرعتا إلى جدتيما التي بقيت عند الرجاؿ 
لتطبخ ليـ. قالتا ليا: ىاتي مفتاح البيت! سألتيما الجدة: تريداف أف تأكبل؟ قالتا: 
ال! وكانتا جائعتيف جدا. ركضتا إلى البيت، فوجدتا الدالية عمى األرض مف قصؼ 
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األمس. وجدار البيت مشقوقا يتسرب الضوء منو. عبأت عائشة الطحيف في كيس 
وأسرعت خارجة. سمعت صياح أختيا: انتظريني حتى أشرب! سألتيا عائشة: 
أغمقت حنفية الماء؟ قالت:ال! قالت ليا: ارجعي واغمقييا! ثـ ركضتا إلى الجدة 

ادتا المفتاح إلييا. سألتاىا عف أميرة وأىميا. ردت: أميرة في البيت! يحيى وأع
ويسار مع الشباب! نزلتا مف وادي الطواحيف مسرعتيف. قطعتا مسافة. فصادفتا 
رجبل عمى بغؿ صرخ فييما: إلى أيف يابنات؟ قالت عائشة: إلى أىمنا في وادي 
الطواحيف! قاؿ: تمشياف في االتجاه المعاكس.. إلى حارة الييود! دليما إلى 
الطريؽ. أسرعتا. وصمتا وسممتا الطحيف إلى األىؿ. لكف النساء لـ يعجف الطحيف. 
قاؿ الجد: معنا ثبلث حوامؿ. فمنرحؿ إلى بنت جبيؿ! مشوا إلى بنت جبيؿ، 

  واستأجروا بيتا فييا.

تساءلت عائشة: كـ سنبقى ىنا ياجدي؟ رد: العمـ عند اهلل! تعالي معي! 
يرباء في بنت جبيؿ. رافقتو عائشة إلى دكاف قرب مدخؿ البمد، كي يشتري الك

لمبة كاز. كانت الممبة بيف يديو عندما رأى أخا عائشة ذا الخمسة عشر سنة، 
مبمبل بالطيف. كاف طميعة مف سكاف مدينة كاممة مياجرة. قاؿ الشاب لجده باكيا: 
سقطت صفد! انفجرت عائشة باكية. وسقطت لمبة الكاز مف يد جدىا وانكسرت. 
وقفوا ينظروف إلى الجموع القادمة مبممة وموحمة مف أمطار الميمة الماضية التي لـ 
تعرؼ صفد مثميا. رأت عائشة امرأة في قدميا حذاء بكعب وفي قدميا األخرى 
حذاء دوف كعب. قالت لنفسيا كأني أعرؼ ىذه المرأة! كانت تتبيف جدتيا ولو في 

مشيتيا وىيئتيا. ارتجفت. مف ىذه؟! دارت مف الجية األخرى  المبلءة. تعرفيا مف
لتقابميا وصاحت: جدتي! عبرىا رجاؿ يمفوف رجبل عجوزا بحصير يحممونو عمى 
أكتافيـ. مرت نساء تمؼ أطفاليف الرضع بحرامات. بكت امرأة تسأؿ الناس ىؿ 
التقطوا طفميا. حامؿ في الشير األخير تركتو لآلخريف كي يحمموه فأيف ىـ؟ 
وصمت نساء معفرات بوحؿ وادي الطواحيف. وصؿ بغؿ عميو جريح عرفتو: 
خاليا! تدفؽ الناس القادموف مف صفد. الأحد منيـ يصدؽ ماحدث! قالت عائشة 
لجدتيا في غباء: ولدت عمتي بنتا! لكف كمماتيا بقيت معمقة في اليواء. ثـ 

وىا مف المطر، لكنيا وصمت جدتيا ألبييا. في الطريؽ نشروا فوقيا شرشفا ليحم
أزاحتو. تزحمقت في وادي الطواحيف ووصمت في الحاؿ التي وصؿ فييا الناس. 
في الطريؽ نفسيا نزؿ عمي رضا النحوي، ذلؾ الذي كاف يستدعى إلى دمشؽ 
واستنبوؿ ليستشار في المشاكؿ. تزحمؽ في الطريؽ وسقط، وسقطت إلى جانبو 
تماما امرأة فقيرة قالت لو في أسى: حّط االوقية بجانب االوقية، صارت الناس كميا 

  سوية!
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ستتذكر عائشة مع أميرة فيما بعد بيتو في صفد، ممزقا ميجورا يـو نسفو 
اإلنكميز بالقازانات. كاف مف الحجر فمـ تؤثر فيو كثيرا قنابميـ. ستتذكراف اليـو 

في أيدييـ الذي رأتا فيو الييود فوؽ مدرستيما في القمعة. مف ىناؾ أطؿ الييود و 
ديناميت لينسفوا المدرسة والطالبات فييا. صرخت الفتيات، وركضف في الطرقات.. 
وتقاطر الشباب فاحتموا المدرسة وردوا الييود عنيا. ستتذكراف دار الحاج عيسى 
المبنية عمى عقود مصفوفة الواحد منيا إلى جانب اآلخر، يحيط بيا مدرجاف مف 
الحدائؽ الواسعة، فييا مائة منحمة. تمتمئ صفد بالزىور فتموف األسر عسميا في 

 بيوتيا.

وقت القصؼ سمعت عائشة أىميا: خذ ياأبي ذىبي، خذ يازوجي الحمي! خذ 
ياأخي..! أخذوىا، حفروا حفرة قرب شجرة الزيتوف وطمروا الذىب ىناؾ. ستسمع 

سفؿ أميرة فيما بعد أميا وىي تروي ألختيا أـ عائشة: خبأت الشراشؼ الثمينة في أ
الخزانة! فتقوؿ ليا أـ عائشة: أغمؽ أبو عائشة ثبلث تنكات مف العسؿ! ظننا أنيا 
ستنتظرنا حتى عودتنا! أخذ الييود أرضنا؟ أخذوا حتى مؤونتنا! تركنا شجرا، منيا 

  شجرة مطعمة بأنواع الثمار. شجرة لمفرجة!

انسحب عسكر ساري الفنيش. سمـ المدينة. فانسحب الناس وتدفقوا إلى وادي 
الطواحيف، الطريؽ الوحيدة الباقية لصفد. لكف مف نزؿ مف الرجاؿ رجع. رافؽ أبو 
عائشة قريباتو إلى مجد الكرـو وعاد. لديو بندقية دربو عمييا إحساف كـ ألماظ. 
صدؽ إحساف كـ ألماظ وقت قاؿ بعد اصطدامو بساري الفنيش: السبلـ عمى 

وفكر في االنتحار. ثـ انتفض. تذكر صفد! سّممت صفد! أسند البندقية إلى صدره 
إخوتو وأىمو والناس والببلد. قاؿ: قد ألـز مرة أخرى ونعود إلى صفد! ونزؿ مف 

 وادي الطواحيف. ومنو صعد إلى ميروف.

قبيؿ شير أيار انتيى البيت الجديد الذي بناه. فنزؿ فيو السوريوف يـو وصموا 
إلى صفد. قدـ الناس ليـ الفرشات وشكمت لجنة الستضافتيـ. قدـ الناس ليـ 
أطيب طعاميـ. أتى السوريوف متطوعيف دميـ عمى أكفيـ ليدافعوا عف صفد! 
فماأقؿ أف يستضافوا! كاف حجر البيت الجديد ينقش يومذاؾ. سقطت الشظايا 
ورقشتو. الميـ أف السورييف النازليف فيو لـ يصابوا! سقطت صفد قبؿ أف يسكف 

  ساءلت عائشة في بنت جبيؿ: ىؿ أراه؟ مف احتمو؟أبو عائشة في بيتو الجديد! ت

بيريا وعيف الزيتوف  1/ 6قاؿ اإلسرائيميوف فيما بعد إف الييود احتموا في 
ليصموا إلى صفد. وصموا إلييا مف الجباؿ. واحتؿ البالماخ مضارب البدو حتى 
األردف. حصف الحي الييودي في صفد. مف أقبية صفد مدت شبكة سراديب تحت 
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فشؿ ىجـو  1/1األرض. أفتى الحاخامات بالعمؿ في التحصيف يـو السبت. في 
الييود عمى القمعة. وقصفت المدافع العربية المنصوبة في ميروف الحي الييودي 
في صفد. أوصؿ الييود إلى صفد مدافع دافيد ومدافع ىاوف وثبلثة مدافع مضادة 

فعة واحدة مبنى ىاجـ الييود د 66/1لمدروع حسمت مصير المعركة. في فجر 
شرطة المدينة، والقمعة ومبنى شمفاه. احتموا مبنى شمفاه بالمدافع. بعد ثبلث 
ىجمات احتمت القمعة. كانت المعركة الطويمة في مبنى شرطة المدينة: حفر 
الخبراء فجوة في جدار المبنى وتسمؿ رجاؿ البمماخ إلى الطابؽ األوؿ. قتؿ قائد 
العممية لكف المبنى احتؿ طابقا، طابقا. وتمركز العرب عمى السطح. وكاف المطر 

 ينيمر غزيرا.

عندما ىاجـ البالماخ قرى صفد ونفذ فييا مذابح وحرائؽ، ونشر األخبار عف 
مذابحو ليرعب مف بقي في قراه، ومنعت مستعمرة عيف زيتيـ نجدة صفد، خطط 

ليا أديب الشيشكمي جر الييود إلى معركة خارج صفد. وحاصر المستعمرات حو 
بنصؼ قوس. ليت لديو قوات لميجـو عمى مستعمرة عيف زيتيـ! قرر اليجـو عمى 
الحي الييودي مف المدينة ومف خارجيا. وضع سرية مشاة شرقي ميروف خمؼ 
االنحدار المطؿ عمى صفد. وسرية مصفحات إلى يسار سرية المشاة وعمى طرفي 

صفد. وفصيمة مدفعية غرب الطريؽ العاـ المار شرقي  -طريؽ عيف زيتيـ 
أيار تفقد الشيشكمي المواقع وراقب وضع صفد، واحتمت سريتا  4ميروف. في 

المشاة والمصفحات المواقع المعينة ليا. كؿ شيء جاىز!  ستبدأ المعركة 
  المنتظرة!

طواؿ األياـ التي ىجـ فييا الييود الذيف رفدىـ البالماخ، عمى جميع المواقع 
دافعيف عنيا. والمف يرفد المصاب والقتيؿ. يجب العربية في صفد، أنيكوا الم

استبداؿ المدافعيف كي يستريحوا! في عشية يـو المعركة األخيرة وصمت سرية مف 
المتطوعيف. كانوا قد حقنوا بحقف ضد التيفوئيد وحرارة بعضيـ مرتفعة. وزع عمييـ 
السبلح في الطريؽ وىو اليزاؿ في شحمو. وتبيف قائدىـ عز الديف التؿ أنيـ 
اليميزوف بيف سبلح وآخر، واليعرفوف كيؼ يستعممونو. فطمب أف يرجأ إرساليـ 
إلى صفد حتى يتدربوا. قاؿ لو الشيشكمي: التقمؽ، لف تشتركوا في المعركة! وصؿ 
ىؤالء المتطوعوف في الميؿ إلى صفد ليمة المعركة األخيرة. وضعيـ قائد الحامية 

 منطقة التي يتحركوف فييا.في المراكز األمامية وىـ اليعرفوف ال

أيار، انفجرت قنبمة يدوية كانت إشارة  61في منتصؼ تمؾ الميمة، في 
اليجـو الكبير عمى المواقع العربية. فوجئ العرب براجمات ديفيد في تمؾ الميمة.. 
قنابؿ ذات صوت قوي جدا يوىـ بخراب كبير. وكاف الطقس في تمؾ الميمة عاصفا 
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ماطرا. أضاءت القنابؿ صفد. رميت بنار مركزة جميع المواقع العربية وأىميا: 
القمعة وعمارة البوليس. كاف المقاوموف الذيف أجموا ليستريحوا مايزالوف في الخنادؽ. 
لكف المتطوعيف الذيف وضعوا في الخطوط األمامية انسحبوا قبؿ أف يرفدىـ اولئؾ 

مارة البوليس كاف مف الخنادؽ. سقطت القمعة وعجز الرديؼ عف استردادىا. في ع
السوريوف يقاتموف شبرا، شبرا. وبقي األحياء منيـ عمى سطح عمارة البوليس بعد 

  أف سقطت صفد. دافعوا عنيا حتى الموت.

قطع سقوط المواقع العربية خطة اليجـو مف خارج صفد! في الثانية والنصؼ 
جمع الشيشكمي قواده وأعمف في ألـ إلغاء العممية. أصبحت الميمة تغطية نزوح 
أىؿ صفد عبر وادي الطواحيف إلى المالكية ولبناف! يالممشروع الواسع الذي أصبح 

   ميمة مأساوية!

في أيار وصؿ خبر سقوط صفد فخرج قيس إلى المقابر وبقي حتى الميؿ 
جالسا عمى حافة قبر اليعرؼ اسـ صاحبو. سألو أبوه قمقا: أيف كنت؟ رد: شّيعت 

لف يكفينا القمب ياإبني إذا شيعنا قطعة منو مع كؿ بمد  قطعة مف قمبي! فقاؿ أبوه:
يسقط! ال، سقوط صفد زلزاؿ! صفد المرتفعة، صفد جبؿ كنعاف والجرمؽ تسقط؟! 
صفد التي يسكنيا ألفاف مف الييود فقط واثنا عشر ألفا مف العرب! لذلؾ قاؿ قيس 
ألبيو فيما بعد، عندما وصموا إلى دمشؽ: كاف األسيؿ أف أبقى في صفد حتى 

    تسقط، وأنتظركـ في دمشؽ!

بعد أربعيف سنة روت عائشة لبنت خالتيا أميرة: عادت صديقتي بنت 
الشقيري مف كندا إلى عكا سائحة، كندية الجنسية! مشت مع زميمتيا الكندية 
تعّرفيا بمدينتيا. قالت ليا باإلنكميزية: سكف أسعد قدورة في ذلؾ البيت! فردت 

تي تسكنو: ال، أسعد الشقيري وليس أسعد قدورة! رجؿ كبير السف، المرأة الييودية ال
جمس ىنا وبكى. انتقؿ إلى ىناؾ وبكى. وقؼ ىناؾ وبكى! قالت الفمسطينية 
لمييودية: وبقيت أنت في البيت! قالت أميرة ىؿ تعرفيف أف أسعد قدروة، ابف بمدنا، 

عمى فتوى مؤتمر عمماء فمسطيف تعمف أف "بائع األرض  6411وقع في سنة 
ف السمسار والمتوسط  لمييود في فمسطيف، سواء كاف ذلؾ مباشرة أو بالواسطة، وا 

 في البيع.. كؿ اولئؾ ينبغي أال يصمى عمييـ واليدفنوا في مقابر المسمميف..؟"

وروت أميرة لبنت خالتيا عائشة: بعد أربعيف سنة عاد أخو زوجي مف أمريكا 
صد بيتو ليراه. انحنى وأخذ حجرا مف إلى صفد، سائحا، جنسيتو أمريكية! ق

حديقتو، فخرج إليو الييودي الذي يحتؿ البيت: تسرؽ حجارة مف حديقتي؟ أمنعؾ 
 أف تمسيا! أخذوا الببلد كميا واليسمحوف لنا بأف نسترد حجرا منيا!
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كانت عائشة وأميرة في شقة في بناء مرتفع في دمشؽ. تطبلف عمى مناظر 
بعيدة عما تتحدثاف عنو. لكؿ منيما أوالد وأحفاد يتكمموف الميجة الفمسطينية. 
يحفظوف تفاصيؿ صفد وبيوتيا، ويعرفوف المكاف الذي دفف فيو جّدىـ الحمي 

عاد قيس بعد أربعيف  :الذىبية في الحديقة. قالت عائشة ألميرة قبؿ أف تنصرؼ
دت سنة مف الغربة! ارتعشت أميرة كأف نسيما منعشا مر عمى وجنتييا: أيف ىو؟ ر 

عائشة: رجع إلى بيت أىمو في إربد! سألتيا أميرة: رأيتو؟ ردت: ال، سمعت عنو! 
 قالت عائشة: كانت القصيدة التي قاليا فيؾ حموة!

 نامت عيون العاشقين جميعيا  إال عيونك لم تنم وعيوني

تورد وجو أميرة. عرفت ذلؾ؟ وحفظت القصيدة أيضا؟ قالت عائشة: حكوا  
عف ذلؾ في المدرسة في صفد. قالت لنا المعممة: لـ تحفظوا قصيدة المتنبي التي 
طمبت منكـ أف تحفظوىا، لكنكـ حفظتـ قصيدة قيس في أميرة! رددت أميرة في 

        طرب مكبوح: حقا، قالت المعممة ذلؾ؟! وأخفيتو عني طوؿ ىذه السنوات!
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ذي ستمتقي بو سجمت أميرة عمى دفتر المدرسة أحداث صفد. لمف؟ طبعا، لقيس ال
عندما تنتيي الحرب ويعود إلى مدرستو في صفد! طبعا لو! كيبل يفوتو يـو غاب عنو! 

   والبد أف يعطييا ىو دفترا فيو القصائد التي كتبيا في غيابو عنيا!

سجمت أميرة: قاؿ الشيشكمي ألبي إنو بمغ الكولونيؿ اإلنكميزي وطسف أنو 
سيياجـ صفد وعيف زيتيـ وبيريا. ثـ اتفؽ معو أف يؤجؿ اليجـو حتى انسحاب 
اإلنكميز. تغدينا في شرفة بيتنا ورؽ العنب الطري الذي حشتو أمي وأكثرت مف 
العصاعيص تحتو. وتساءؿ أبي: ىؿ الكولونيؿ وطسوف غاضب مف ىجـو الييود 
عمى القوات اإلنكميزية، أـ يحب العرب لذلؾ  سمميـ مائة بندقية وخمسة آالؼ 

و. قالت لو أمي: أنت قمت إف الييود أوقفوا قطارا في حيفا طمقة قبؿ انسحاب
وأجبروا اإلنكميز أف ينقموا ليـ السبلح المحّمؿ فيو! أعطى اإلنكميز لمييود 

   مصفحات! لكف ىذا اإلنكميزي يعرؼ أف صفد لنا!

يخرج أخي يسار مف البيت في الفجر، يعود أحيانا وقت الغداء، واليرجع إال 
  في الميؿ. مشغوؿ مع شباب صفد. نحف النساء نطبخ لممتطوعيف.

نيساف فاحتؿ العرب مركز البوليس عمى جبؿ  61انسحب اإلنكميز في 
كنعاف، ومركز بوليس المدينة، والقمعة، ودار فؤاد الخولي، وفندؽ صفد، وبيت 

 شموه، والمدرسة الصناعية الييودية.

ي يقود العرب فييا حاولت أف أخرج إلى السطح ألرى أيف تجري المعركة الت
إحساف كـ ألماظ. لكف أمي أرجعتني. قالت: اطبخي لمرجاؿ! وصمت مف 
الشيشكمي سريتيف مع المبلـز عبد الحميد السراج وفصيميف مع المبلـز ىشاـ 
العظـ. ووصمت سرية أردنية مع ساري الفنيش الذي عينو الشيشكمي قائدا لحامية 

  صفد.

سير أبي مع إحساف كـ ألماظ وبعض الرجاؿ. سمعت أبي يقوؿ: لف يسمع ساري 
الفنيش أوامر الشيشكمي بؿ أوامر غموب! تعييف الفنيش خطأ! يبدو أف إحساف كـ ألماظ 

  أفيـ أبي أف صفد اآلف في خطر ألف الفنيش سيسمميا! لكف أبي ىدأه.

نيساف. حزنت البمد كميا عمى حيفا. بكت أمي.  69سقطت حيفا في 
  تـ الدنيا.أبي ألوؿ مرة يش سمعت

لـ يممس أبي صحف األكؿ. قاؿ: سقطت الجاعونة وفرعـ والمنصورة 
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وصارت صفد مطوقة مف الشرؽ والجنوب. قاؿ: الجاعونة عمى الطريؽ إلى صفد 
لى طبرية، تطؿ عمى الغور مف جميع الجيات إال الشرؽ. لذلؾ احتموىا في  وا 

   الثاني مف أيار! لـ يسمعو أحد غيري ييمس: قررت الجاعونة مصيرنا!

أيار. احتؿ الييود عيف الزيتوف وبيريا  6بدأت الحرب في صفد في 
بالبالماخ. وصمنا صراخ أىميا في الميؿ. بكيت مف القير. حاوؿ أىؿ صفد نجدة 
عيف الزيتوف لكف ساري الفنيش منعيـ. قاؿ أبي: باحتبلؿ القريتيف فصؿ الييود 

النجدات. كاف مقيورا فنسيت حزني صفد عف الشماؿ والشماؿ الغربي ومنعوا عنا 
وعصرت لو كأس ليموف. أعرؼ الجاعونة. بيوتيا مبنية بالحجر، حوليا زيتوف 

  وتيف! راحت الجاعونة حقا؟؟

أيار نجدة في  1سيارة كبيرة، وفي  11أيار وصمت لمييود نجدة في  1في 
  سيارة. 611

أيار زارنا الشيشكمي. لـ يقبؿ غير قيوة. ثـ ذىب مع الرجاؿ. رجع  1في 
 أبي بعد أف رجع الشيشكمي إلى مقره في الصفصاؼ.

أيار ىاجـ الييود األحياء العربية في ثبلثة صفوؼ طويمة واستعمموا  1في 
راجمات دافيد. دوى صوت مرعب فتخيمت أف السقؼ سقط عمينا! قاؿ أبي في تمؾ 

يريدوننا أف الميمة: التخافوا! راجمات دافيد صوت فقط، ىدفيا أف تثير الرعب! 
كمغ مف المتفجرات إلى مسافات  11نترؾ البمد! عرفنا أنيا كالمنجنيؽ يقذؼ 

بعيدة. استعمميا الييود أوؿ مرة في أبو كبير وحيفا والقدس. قالت لو أمي: ىؿ 
   يعرؼ أىؿ البمد ماعرفتو أنت؟!

روى أبي أف الممؾ عبد اهلل قاؿ لزكي قدورة رئيس بمدية صفد، رح إلى 
القوتمي الذي دخؿ المعركة دوف أف يكوف مستعدا ليا!! ىؿ يقوؿ لو قدورة نعرؼ 
أنؾ تتصؿ بالوكالة الييودية وأنيا أوفدت غولدا مائير وقابمتؾ في عماف؟ قاؿ أبي: 

   خمييا في القمب تجرح، والبيف الناس تفضح!

وقفت عمى السطح. صفد حموة. أطممت مف السطح عمى الوادي والجبؿ. 
الذي كنا نمتقي أمامو. ىؿ تظف أف البائع اليعرؼ أنؾ تحبني؟ لماذا  ورأيت الدكاف

إذف كاف يتشاغؿ في البحث عما تطمبو؟ لـ يمتفت أبدا عندما كنت أفتح مبلءتي 
لؾ! نزلت ولمست مبلءتي. أحببت لونيا البرتقالي المخطط باألسود. كأني شعرت 
بأثر نظرتؾ عمييا! سألتني أمي: لماذا يبدو عميؾ الحزف؟ لف تسقط صفد! وقالت 
في غـ: قبؿ ألؼ سنة كانت النساء تحارب مع الرجاؿ. ىنا يحبسوننا في البيت 

   لنطبخ لممتطوعيف. قمت أعزييا: ىذا أيضا شغؿ!
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رجع أبي غاضبا. قاؿ: وصمت إلى صفد قوة التؿ، ليست مدربة والتعرؼ 
ليمة مخيفة! مف التضاريس، ومع ذلؾ وضعت في المراكز األمامية. لعبة! أمضينا 

 كاف يتصور أف نترؾ صفد؟!

 61-4انسحب ساري الفنيش مف صفد دوف إذف قائده الشيشكمي. بقي ليمة 
أيار في عيف التينة في وادي الطواحيف. وعندما وصؿ إلى دمشؽ اعتقؿ بتيمة 
الخيانة، لكف الممؾ عبد اهلل توسط لو. في صفد نزؿ مطر التذكر أميرة أنيا رأت 
مثمو. التستطيع أف ترى الطريؽ مف النافذة! عندئذ قاؿ أبوىا: ىيا! سترحموف اآلف 
وتعودوف عندما تيدأ البمد!  فرحت أميرة. ففي األياـ األخيرة تساءلت ىؿ ستعيش 
حتى تجتمع بقيس؟ وأيف ىو اآلف؟ ىؿ يقصفوف بمده أيضا؟ حممت دفترىا وتركت 

 صفد.

عمى مواقع القوة الجديدة بنجدات البالماخ التي وصمت إلى الييود ىجموا 
وأخذوىا منيا. لكف اآلخريف قاوموا. تحت المطر الشديد قاتموا مف بيت إلى بيت 

 ومف غرفة إلى غرفة. قاتموا حتى بالسبلح األبيض.

أيار سقطت السرايا القديمة، وحارة الجورة، وحارة األكراد، بيد الييود.  66في 
في الصفصاؼ قاؿ الشيشكمي: بدأ الييود ىجوميـ األخير عمى صفد في الساعة 

وأخذوا القمعة، فانسحب منيا أفراد  6491أيار  61-4التاسعة والربع مف ليمة 
السرية الجديدة. وانسحب بعدىـ سكاف المدينة. في الساعة الثالثة وصمت برقية 

  مف اميؿ جميعاف تعمف أنو بقي ىو وىشاـ العظـ. فأمرناه باالنسحاب.

ميروف. استوقفيـ الشيشكمي. لخص ليـ سبب اليزيمة: انسحب المقاتموف إلى 
انسحاب الفنيش ، توزيع السرية الجديدة غير المدربة عمى المواقع المتقدمة، 

 انسحاب أىؿ صفد، راجمات دافيد ذات الصوت المرعب، المطر.

منذ أوؿ أيار نزؿ بعض أىؿ صفد إلى ميروف. ينتظروف اليدوء كي يعودوا 
إلى بيوتيـ! ميروف عمى منحدر جبؿ الجرمؽ، تطؿ فوؽ وادييا عمى تبلؿ الجميؿ 
األعمى، قربيا طريؽ صفد عكا. ىؿ يرسؿ أبو أميرة عائمتو إلى ىناؾ في انتطار 
انتياء المعارؾ؟ ال، موقع ميروف الجميؿ خطر! عند الفجر أخرج أسرتو مف صفد: 

: لماذا؟ روحوا إلى بنت جبيؿ! قالت أـ أميرة: سآخذ بعض الثياب. رد زوجيا
ستبقوف أسبوعا، أسبوعيف ثـ تعودوف إلى البيت! الحي الييودي صغير جدا في 
صفد، فيؿ يعقؿ أف تصبح صفد كميا ييودية؟ ىؿ يعقؿ أف ينتصر الباطؿ وييـز 
أىؿ الببلد وتفشؿ الجيوش العربية؟ سنسترد الجاعونة وعيف الزيتوف! ىؿ كاف 
 مؤمنا في تمؾ البرىة بما يقوؿ؟ أـ أراد أف تنجو أسرتو فتخرج مف صفد في سرعة؟
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غطت أـ أميرة بسرعة األرائؾ بالشراشؼ. أقفمت الخزائف، تفقدت المؤونة، 
رتبت البيت لغياب قد يمتد شيرا الأكثر. ساعدتيا أميرة. ثـ نزلتا مع األوالد مف 
وادي الطواحيف. حمموا فقط الضروري مف الثياب. في آخر الوادي طريؽ مزفت، 

شاحنة فييا أكثر مف خمسيف شخصا اتجيت بيـ إلى بنت جبيؿ في  ركبوا منو
 لبناف.

بعد ليمة المطر التي لـ تعرؼ صفد مثميا، بعد القصؼ وانسحاب ساري 
الفنيش، ترؾ أىؿ صفد البمد. خطأىـ القاتؿ! انسحبوا عند الفجر. مع ذلؾ ىذا 

   موقت! لـ تبدأ الجيوش العربية بعد المعركة!

افتقدت أسرة أميرة أشياءىا وقت احتاجتيا. قاؿ يسار سأعود! عّدوا مايمزمكـ! 
كاف الناس يعودوف إلى بيوتيـ فيتناولوف منيا مايحتاجونو. أوصتو أمو بما يجب 
أف يجمبو مف البيت. دّلتو إلى أمكنة األشياء بدقة. سألتو ىؿ حفظيا؟ استعادتو 

ابعة عشرة وبيف ماأوصتو. ومشى يسار مع أصحابو الشباب. أعمارىـ بيف الر 
السادسة عشرة. تفرقوا قبؿ الوصوؿ إلى صفد. بقي يسار مع فتى واحد. عّينا وقت 
المقاء ليعودا معا. صعدا مف وادي الطواحيف. أخذ يسار الطريؽ إلى الحي العربي، 
وأخذ صاحبو الطريؽ في اتجاه الحي الييودي. المدينة فارغة صامتة. لـ يحتؿ 
الييود المنطقة العربية بعد. لـ يصدقوا أنيا ميجورة؟ ينتظروف أف تتفجر األلغاـ 
الممكنة؟ فتح يسار الباب بالمفتاح، تناوؿ مايحتاجو، أغمؽ الباب بالمفتاح، ونزؿ 
مف وادي الطواحيف إلى عيف التينة. انتظر صاحبو. انتظره. وجد ىناؾ بعض 

ميـ أىؿ عيف التينة الفتياف الذيف قصدوا بيوتيـ مثمو ليأتوا بما يمـز العائمة. أطع
وسقوىـ. لكف يسارا اليستطيع االنتظار بعد. عاد إلى بنت جبيؿ ماشيا، يركب في 

 الطريؽ أحيانا الدابة أو الشاحنة التي تتوقؼ لو. أما صاحبو فمـ يعد أبدا.
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لو بقيت في صفد الكمية االسكتمندية التي تعمـ باالنكميزية وتخرج منيا كثير  
مف كبار رجاؿ العرب، لدرس فييا يحيى، أخو أميرة. كاف مدير الكمية مستر سنبؿ 
نشيطا ومحبوبا حتى عرفت الكمية باسمو. لكف الكمية نقمت بعد الحرب العالمية 

 إلى حيفا.

انتقؿ يحيى مف صفد إلى الكمية العربية في القدس ليكمؿ فييا دراستو، وقت 
فو قيس إال عمى حافة العطؿ. انتقؿ قيس إلى المدرسة الثانوية في صفد. فمـ يعر 

يحيى أكبر مف أخيو يسار. وقت أغمقت الكمية العربية في القدس، عاد يحيى إلى 
صفد. وأصبح منذ وصؿ وسط مجموعات الشباب التي يدربيا الضابط السوري 

  إحساف كـ ألماظ.

كأىؿ مدينتو، وقع في ىوى إحساف! شاب سوري ترؾ المجد الممكف والحب 
الممكف في دمشؽ، وأتى ليدافع عف صفد. أشقر ورشيؽ، متحمس وذكي، مخمص 
ودمث، ودمو عمى كفو. يحاوؿ أف يجعؿ مف شباب صفد فرقة في جيش. إلى 
األماـ سر، إلى الوراء در. طبعا، يجب أف يتعمموا النظاـ والتنفيذ! اليكفي حب 

يجب أف الوطف! الضرورة أف تممكوا الميارة في الدفاع عنو! يقابمنا جيش ييودي. 
ننتقؿ مف أسموب فرؽ متطوعة إلى أسموب جيش منظـ! حقؽ ياإحساف حممؾ في 
الفسحة الباقية بيف المناوشات وبيف المعركة األخيرة! آه، لو يستطيع أف يمّد 

  الزمف!

عندما استعاد الرجاؿ الذيف نظميـ إحساف كـ ألماظ قمعة صفد زغردت لو 
النساء. تخاطفتو البيوت وفتحت لو ولمسورييف الذيف جاؤوا معو. مايزاؿ بيت الحاج 
عيسى جديدا يرصؼ بالحجر. قدموه إلحساف. فنزؿ فيو مع السورييف. تصيب 
القذائؼ الييودية البيت فيعاد نقش الحجارة المخربة باإلزميؿ! اندفع أىؿ صفد إلى 

  إحساف. وثّبتيـ إحساف في البمد!

رافقو يحيى في آخرىا  بقي إحساف كـ ألماظ في صفد عشرة أشير تقريبا.
فقط. ساري الفنيش خرب كؿ شيء! منذ جاء مع سريتو بدأ صدامو مع إحساف. 
احتؿ ساري الفنيش "المنزؿ"، نشر سريتو فيو وفرش أسمحتو. بدا كحاكـ عاـ. 
اليتحممو يحيى! أتى ليخدـ المدينة أـ ليحكميا؟ لماذا عينو الشيشكمي قائدا لحامية 
صفد؟ فرض عميو؟ في قرار التقسيـ صفد في القسـ الييودي. صفد عاصمة 
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كـ مترا فقط، صفد التي تحكـ  64الجميؿ األعمى، التي تبعد عف الحدود الشمالية 
قمعتيا الطريؽ بيف دمشؽ وعكا، فييا حي واحد ييودي وبقية أحيائيا عربية، تضـ 

بحر؟! أي إلى القسـ الييودي مف خريطة التقسيـ؟! لمييود الغرباء الذيف أتوا مف ال
ظمـ! فمييب أصحاب قرار التقسيـ ببلدىـ لمييود إذا أرادوا! اليممكوف أف ييبوىـ 
ببلدنا! اىدأ يايحيى! أىدأ؟ أىؿ الببلد كميـ مثمي! العرب كميـ يفكروف كما أفكر! 
لكف يبدو أف بعض العرب سينفذ قرار التقسيـ ويسمـ صفد لمييود! اسكت يايحيى! 
أسكت؟ لماذا يمنع ساري الفنيش إذف إحساف كـ ألماظ مف اليجـو عمى المراكز 
! ينتظر ساري  الييودية؟ في الوقت المناسب تماما، القبمو والبعده، يكوف اليجـو

 الفنيش أف تصؿ النجدات إلى الييود!

في ذلؾ اليـو رفع ساري الفنيش مسدسو عمى إحساف كـ ألماظ! وقاؿ 
يعرؼ إحساف تعمؽ أىؿ صفد بو،  إحساف: "عمى صفد السبلـ!" وخرج مف المدينة.

وأثر انسحابو منيا عمييـ. لكف ساري الفنيش لـ يترؾ لو مخرجا. خبلؿ إقامتو في 
صفد استطمع إحساف المستعمرات الصييونية. صادؽ الضباط اإلنكميز. ركب 
معيـ المصفحات وتسرب معيـ حوليا. كاف مركز البمد. تفرج عميو األطفاؿ عندما 
"ضرب" لو الضباط اإلنكميز الماروف بو التحية! وعندما سألت فتاة: مف ىذا 
األشقر الذي يحييو اإلنكميز، التفتت إلييا النساء وسألنيا ىؿ تعيش فوؽ األرض 

  أـ تحتيا!

نزؿ إحساف كـ ألماظ إلى الصفصاؼ، مقر قيادة جيش اإلنقاذ، غاضبا 
الذيف  وحزينا. رآه أىؿ الصفصاؼ مف مطميـ عمى التؿ محاطا بشباب صفد

يحاولوف أف يستعيدوه. عرفوا ماكاف بينو وبيف ساري الفنيش فساروا معو عبر وادي 
الطواحيف. انشغؿ أىؿ الصفصاؼ بتأميف البيوت لمضيوؼ. ونزؿ إحساف في بيت 
قاسـ، ومعو مرافقاه. في الميؿ سألو قاسـ: ماالخبر؟ قاسـ مف رجاؿ صفد الذيف 
دربيـ إحساف كـ ألماظ. مدرس في المدرسة الثانوية التي تقع قرب المستشفى، 
عمى بعد كيمومتر تقريبا مف "المنزؿ". روى إحساف لقاسـ أنو اختمؼ مع ساري 
الفنيش قائد السرية األردنية. منعني مف اليجـو عمى المراكز الييودية. ىددني 

أيار!  61بالمسدس! منعني عمميا مف البقاء في صفد! سيسمـ صفد لمييود قبؿ 
لذلؾ سأقترح  طط التقسيـ! الأمؿ اآلف إال في اليجـو مف خارج صفد.لينفذ مخ

عمى أديب الشيشكمي أف يجيزني بسريتيف لميجـو عمى صفد مف خارجيا. 
  سأستعيف بدمشؽ. سأنزؿ إلييا كأني في إجازة!

اليوجد بيت ـل يدخؿ إليو إحساف في صفد! أقاـ بيف الناس. ساري الفنيش أتى 
كحاكـ عسكري. أال يبلحظ المسؤولوف العسكريوف في جيش اإلنقاذ ىذه العبلقات بيف 
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 المدينة والكتيبة التي وضعت لمدفاع عنيا؟ يبلحظونيا ياإحساف، ولكف!..

رافؽ قاسـ إحساف كـ ألماظ إلى مقر الشيشكمي. قبو واسع سقفو عقد. 
الشيشكمي غارؽ في حديث مع شوكت شقير قائد القوات المبنانية. ضرب إحساف 

  مو األرض في تحية عسكرية. التفت إليو الشيشكمي ورحب بو.بقد

في الصفصاؼ، التي سماىا الروماف صفصوفا، انتظر يحيى مع شباب 
صفد إحساف كـ ألماظ ماشيف بيف المدرسة االبتدائية والمدرسة والنبع، متأمميف 
أشجار الزيتوف والفواكو. يأمموف أف يحؿ الشيشكمي المشكمة كما يريد إحساف. لكف 
العقؿ ليس سيد الكوف، وليس الخير سيده. تجري الدنيا في مسار النريده، النوافؽ 
عميو، كأنيا مقدرة عمينا. ال! كؿ مانراه صنعو اإلنساف. لكننا لسنا نحف ذلؾ 
اإلنساف. نحف اآلخر الذي الوزف لو اآلف، والكممة لو! كيؼ النكوف ذوي كممة 

يدىا ومايضرىا؟ بمدكـ لكنكـ التممكونيا إال ياإحساف وىذه بمدنا ونحف نعرؼ مايف
؟  بمقدار. تممكيا القوى األخرى التي تستنجدوف بيا! العرب! ومف ىـ العرب اليـو
نحف وأنتـ؟ أـ قادة ومموؾ اليبالي بعضيـ بفمسطيف؟ آه، يقوؿ ذلؾ إحساف كـ 
ألماظ المطرود مف صفد! يعزي يحيى الذي لـ ييـز في معركة مع ساري الفنيش! 
سيرتب الشيشكمي اليجـو مف خارج صفد! سيقصؼ المراكز الييودية في التاسع 
وفي العاشر مف أيار مف خارج صفد! لكف ذلؾ سيكوف متأخرا! سينفذ ساري 

  الفنيش مااستشفو إحساف كـ ألماظ!

وصمت سيارة شيفرو قديمة إلى الصفصاؼ. مف؟ رجؿ يقوؿ إنو صديؽ مف 
نو. يقوؿ، وصؿ خبر إلى أمو في الشاـ: قتؿ أصدقاء إحساف كـ ألماظ، يسأؿ ع

إحساف! طمئنوه! لـ يقتؿ! حي! نادوا إحسانا ليراه بعينيو! ىاىو! عانقو إحساف. 
طمأنو: اذىب وسألحقؾ فيما بعد إلى الشاـ! سأنزؿ إلى دمشؽ في إجازة! وقؼ 
يحيى مع شباب صفد ينظر إليو. وشعر بأف شرخا في قمبو انفتح. كيؼ لـ يخطر 
لو حتى اآلف أف إحساف كـ ألماظ يمكف أف يقتؿ؟ لـ يقتؿ بعد، لكنو سيقتؿ. مثمو 

     اليمكف إال أف يقتؿ. في تمؾ البرىة تماما فيـ يحيى أف صفد في خطر!

ماتزاؿ مواقع العرب في صفد قوية. ليـ مركز البوليس، "تيغرت" صفد، البناء 
دينة. و"المنزؿ" الذي كاف ذو الموقع الستراتيجي عمى جبؿ كنعاف شرقا خارج الم

لسكف الطبلب الغرباء واحتمو ساري الفنيش وكتيبتو. والسرايا الجديدة في وسط البمد 
بيف األحياء العربية وبيف الحي الييودي. والقمعة المرتفعة التي تتوسط البمد وتطؿ 
عمييا كميا، وحوليا أشجار الصنوبر وفييا بئر تكفي البمد كميا، وتحيط بيا فنادؽ 
سياحية عربية وييودية. في يد العرب األبنية الستراتيجية في صفد: فندؽ رزؽ، 
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بناية صالح عبد الغني، بناية فؤاد الخولي! مف صفد تطؿ عمى بحيرة طبرية وترى 
الطريؽ إلى روش بينا! ولكف مف يدافع عف ىذه المواقع؟! مف يقود المدينة؟ لدى 

صفد مطوقة، الطريؽ إلييا إال مف وادي العرب أقؿ مما لدى الييود مف األسمحة. 
الطواحيف. لكف أىميا ثابتوف فييا. اإلنساف حاسـ في المعركة! فمماذا تسمـ إلى 

 ساري الفنيش ويخرج إحساف منيا؟!

. الصفصاؼ مركز حربي  نزؿ يحيى مرات إلى الصفصاؼ بعد ذلؾ اليـو
وسياسي يعود إليو أىؿ صفد. كاف عمي رضا النحوي  مرة متصرفا لمدينة حماة. 
عندما سمع أف أكـر الحوراني وصؿ إلى الصفصاؼ نزؿ مع آؿ النحوي ليسمموا 
عميو. نزلوا مف الطريؽ الخطرة المتعرجة. سّمموا عميو ودعوه إلى صفد مع 
أصحابو. لـ يكف يحيى منيـ. اليؤىمو عمره لذلؾ. لكنو الوحيد مف أسرتو الكبيرة 

   ميا.الذي سيعيش في الصفصاؼ في أىـ أيا

خسر الييود معارؾ صفد طواؿ األسبوعيف األخيريف. رد  العرب ىجوميـ. 
لكف المعارؾ ظمت مناوشات حتى سقوط حيفا. في ليمة الحسـ األخيرة أظير 
الييود قوتيـ كميا، ظيرت النجدات التي وصمت إلييـ مسمحة ومجيزة بذخائرىا. 
وصؿ البالماخ إلى صفد بعد سقوط حيفا. قاده يغاؿ آلوف ونفذ عممية يفتاح. لف 
يتركوا لمعرب صفد التي تحكـ الطرؽ بيف الساحؿ والجميؿ الشمالي والجميؿ 
الشرقي! لكنيـ لف يأخذوىا بسيولة! سيدفعوف ثمانمائة قتيؿ، خمس قواتيـ تقريبا، 
ثمف احتبلؿ صفد! سيقاتميـ المتطوعوف السوريوف في مركز البوليس مف طابؽ 

    لى غرفة!إلى طابؽ ثـ مف غرفة إ

كاف أىؿ صفد قد جمعوا ثمف أسمحة وكمفوا صبحي الخضرا بشرائيا. عشية 
سقوط صفد وصؿ صبحي الخضرا إلى الصفصاؼ مع األسمحة التي اشتراىا! 
عشية سقوط صفد وصؿ مئتا شخص مف القرى المجاورة إلى صفد! وصمت مف 
لبناف سرية المتطوعيف الذيف اليعرفوف استعماؿ السبلح ووزعيـ ساري الفنيش في 
الميمة نفسيا عمى المراكز األمامية! عشية سقوط صفد نزؿ اثناف مف المجنة القومية 
في صفد ليطمبا مف الشيشكمي أسمحة ونجدة! عشية سقوط صفد وصؿ إلى 
الصفصاؼ فؤاد الخولي مع أسمحة وأمواؿ! عشية سقوط صفد وصؿ المفتي إلى 

عربية مف صفد! أرسؿ  رجالو مف بنت صور، قادما مع أسمحة ليعمف الدولة ال
جبيؿ إلى الصفصاؼ. في الصفصاؼ رأى رجاؿ المفتي عند الفجر، ورأى فؤاد 

  الخولي، النازحيف مف صفد. سقطت! صفد سقطت! ياناس، سػقػطػت!

أذىمت المفاجأة قرى قضاء صفد فنزحوا خمؼ أىميا. إلى لبناف! قفوا! مف 
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 يوقؼ جموعا يطاردىا سقوط المدف العربية، مذابح القرى، وأصوات المستغيثيف؟!

اليعرؼ ىؤالء الشبعانوف مذاؽ التشرد. اليعرؼ أصحاب البيوت والبيادر والحقوؿ 
طعـ النـو في الخياـ والوقوؼ في الصؼ في انتظار الخبز! اليعرؼ المكتفوف أف 
فقد المدف واألرض يعني فقد المكاف الطبقي واالجتماعي واالقتصادي! أصبح 

ع متماسؾ منتج ميسور مجموعات مف الجئيف! قفوا! التتركوا رزقكـ! في مجتم
صعوبة انتزع الشيشكمي بعض األسمحة مف المتطوعيف الذيف خرجوا مف صفد. 

    مف لـ يخرج مف قريتو طرده الييود.

لكف الييود لـ يتقدموا خارج صفد. رجع أىؿ الصفصاؼ مف بنت جبيؿ إلييا 
وأنشأوا مع السورييف مراكز دفاعية جديدة. مف بنت جبيؿ رحؿ أىؿ صفد فيما بعد 
إلى دمشؽ. ولكف أيف الفتى يحيى؟ مف رآه! تسألوف عنو؟ ىرب مف أىمو ورجع 

   إلى الصفصاؼ! أنتـ أىمو؟ اتركوه مع الشباب يدافع عما بقي مف الببلد!

لماذا رجع؟ ليشـ ىواء صفد مف الصفصاؼ؟ الصفصاؼ في الشماؿ الغربي 
مى بعد كيمومتريف مف قرية الجّش، في شماؿ جبؿ الجرمؽ. عمى خط مف صفد، ع

لى بحيرة طبريا. في وسط القرية  انحدار المياه بيف األودية إلى سيؿ الحولة وا 
جامع وبعض الدكاكيف ومدرسة ابتدائية لمبنيف. سكاف الصفصاؼ أقؿ مف ألؼ 
شخص! فماذا يستيوي يحيى فييا؟ يستيويو أنيا المركز الحربي، وستبقى كذلؾ 

أيار إلى تشريف األوؿ. سيبقى يحيى فييا مع المسمحيف حتى يوميا  61مف 
  األخير!

جرت الحياة في الصفصاؼ كماء النير. كأف الحرب ليست عمى الباب. 
حصد الناس القمح وبدأوا بقطؼ الزيتوف وعصره. رتب غساف جديد المراكز 

د. معو جودت األتاسي. معيما الدفاعية. غساف جديد قائد المنطقة بعد سقوط صف
ضباط بعثيوف وضباط قوميوف سوريوف وآخروف. معيـ متطوعوف فمسطينيوف مف 
أىالي القرى التي سقطت. رتبت القيادة قوائـ بأسماء المتطوعيف المدافعيف عف 
الصفصاؼ. دربتيـ عمى األسمحة ووزعتيـ عمى المواقع. مواقع الدفاع محصنة في 
شرؽ البمد. زوجة غساف جديد معو، تعيش بيف أىؿ القرية وترقص الدبكة في 
حفبلتيـ. محبوبة مثؿ زوجيا. بعد التدريب وبعد الشغؿ يناـ أىؿ الصفصاؼ مؿء 
عيونيـ. يصطنعوف ذلؾ؟ أـ ىي قوة مف قرر أال ينسحب؟ قوة مف تمقى الضربة 
 الكبرى ولـ يعد يخاؼ شيئا؟ سقطت حيفا ويافا وعكا وصفد فأية مصيبة أكبر مف
ذلؾ؟ يدفع الغضب إلى الجرأة؟ ويدفع إلييا التجمع الصمب الذي رعاه غساف جديد 
وجودت األتاسي والسوريوف. تزوج شاباف وفي الصفصاؼ عرس! فميكف  كمعركة 
كسبيا المقاوموف! دبكت زوجة غساف جديد مع المحتفميف بالعرس. لـ تكف مقاتمة 
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لكنيا كانت تجمس إلى جانب النساء وىف يخبزف، تمشي معيف إلى البيدر، وتحمؿ 
   جرة الماء. تثّبتيف!

أتى إلى الصفصاؼ الرجاؿ المسمحوف مف القرى المجاورة. معيـ أسمحتيـ. 
سيكوف منيـ نصؼ القتمى في معركة الصفصاؼ األخيرة. السوريوف معيـ. كميـ 
. لكنيـ قرروا الدفاع عف أواخر المواقع  ينتظر المعركة! اليستطيعوف اليجـو

    مسطينية، عف البوابة إلى لبناف!الف

غبلؽ   لـ تكف ميروف قد سقطت لكف الييود قرروا احتبلؿ قرية الصفصاؼ وا 
تشريف األوؿ في الساعة الرابعة والنصؼ صباحا قصفت  61المنطقة. في يـو 

طائرتاف إسرائيميتاف المواقع العربية مف ترشيحا إلى الصفصاؼ. ىاجمت فصيمتا 
مصفحات وسرية مجنزرات مف شيفع الصفصاؼ. لكف الييود لـ يتقدموا مترا! 
استمات العرب في الدفاع عف الصفصاؼ. وقؼ الييود عاجزيف عند الجبية 
الشرقية. استداروا وأتوا مف الجنوب. فواجيتيـ المقاومة نفسيا. عندئذ أطفأوا أنوار 

فصاؼ. آلياتيـ وساروا غرب الطريؽ في السيؿ وأتوا مف خمؼ المدافعيف عف الص
وفي الوقت نفسو نزلت كتيبة مف بيت جف في اتجاه الصفصاؼ. لـ يبؽ لممقاتميف 
العرب وبقايا جيش اإلنقاذ إال االنسحاب إلى لبناف! ىاأنت يايحيى شاىد مف 
الشيود عمى سقوط قرية عربية! تفرج عمييا جيدا! احفظيا! سجؿ كؿ تفصيؿ مف 
 تفاصيميا! ألف الييود سينسفونيا ويشيدوف في مكانيا مستعمرة يسمونيا صفصوفا!

  

سقطت قرية الصفصاؼ في الشير العاشر.  قاومت طوؿ الميؿ. ردت 
وجبات مف المياجميف الييود. في الصباح انسحب المسمحوف منيا إلى لبناف. 
وانسحب معيـ مف بقي مف المنسحبيف مف ميروف التي ىاجمتيا قوات يفتاح في 

تشريف األوؿ  61بعد ىجـو الطائرات اإلسرائيمية في  أواخر أيار لكنيا لـ تسقط إال
ومقتؿ أكثر السرية العربية المدافعة عنيا. بقي في القرية األوالد والنساء والشيوخ، 

 والقتمى السوريوف والفمسطينيوف. سقطت الصفصاؼ.

دخؿ الييود إلى الصفصاؼ في الصباح. في ضوء النيار رأوا قتبلىـ عمى   
األرض أماـ مراكز الدفاع عف القرية! جمعوا أىؿ القرية، انتقوا منيـ الشباب ابتداء 
مف سف الثانية عشرة مف العمر. صّفوىـ قرب جدار. تقدمت جندية معيا ستف، 
ورّشتيـ. مشت قرب القتمى وتفقدتيـ. رشت مف رأتو يتحرؾ. ثـ انتقي مف أىؿ 

ط الطريؽ. مرت الصفصاؼ أوالد دوف الثانية عشرة. قيدىـ الييود وأوقفوىـ وس
مجنزة فوقيـ. تصرخوف ياأىؿ الصفصاؼ؟ تنوحوف؟ ابكوا موتاكـ! ثمف قتبلنا!.. 
احبسوىـ وامنعوا عنيـ الطعاـ والماء! في الصفصاؼ نبع الماء في المغارة، عيف 
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ينزؿ إلييا بدرج، يجر الماء منيا بموتور إلى البمد. رمي القتمى في تمؾ المغارة. ثـ 
 حفر ليـ قبر جماعي. خذوىـ، ادفنوىـ! عّدىـ العجوز الذي دفنيـ: سبعوف قتيبل.

حبس الييود مف بقي حيا مف سكاف القرية في المكاف الذي كاف مركز القيادة 
السورية. الطعاـ، والماء سوى ماء الزيتوف المّر! في اليـو الرابع فتح عمييـ الباب 

ـ. قاؿ ليـ: نحف مردخاي رئيس بمدية روشبينا. معو ليـ سيارة محممة بالطعا
جيرانكـ! يجب أف نعيش معا في سبلـ.. ربما وصمت قواتنا في ىذه المحظة إلى 

 الشاـ.. لـ يبؽ لنا إال التعايش معا. يمكنكـ أف تخرجوا..

التعايش مع مف؟ مع الغرباء الذيف أتوا مف ببلد بعيدة عف فمسطيف؟ بعد 
عقود سيكتب األمريكي الييودي ليوف اوريس عف الشباب الذيف جندتيـ الصييونية 
ليحتموا فمسطيف، وسيجعؿ حرؽ القرى العربية ونسفيا وىي نائمة كسعسع أو 
صاحية كالصفصاؼ، كميمة إليية تييأ في طقوس المعسكرات بعد خروؼ مشوي 
وقيوة عربية وعزؼ قيثارة وعناؽ. ربما كانت المجندة التي رّشت مف توىمتو الزاؿ 

تي نفسيا! ربما كاف آري ىو آمر المصفحة التي حيا بيف قتمى الصفصاؼ ىي كي
دعست أوالد الصفصاؼ، أو التي ستدعس سيارة مدنية في جنوب لبناف بعد عقود 
مف الزمف! "مؤل آري بعد اإلفطار في الكيبوتز، كيسو بالشراب والمأكوالت. ثـ 
حمؿ مدفعو الرشاش ومخازف الذخيرة. كاف قد قرر أف عميو في لحظات الفجر 
االولى أف يخترؽ الجبؿ قبؿ اآلخريف والطقس مايزاؿ باردا. كاف اليواء الذعا. أما 
كيتي فمؤلتيا ليفة المغامرة. انحرفا عف الجبؿ واتجيا إلى قرية دبورية العربية التي 
تقع في عكس اتجاه مستعمرة بيت ألونيـ. ثـ سارا في درب ضيؽ. وبعد دقائؽ 

مترات كثيرة مدينة الناصرة التي تيجع بيف قميمة استطاعا أف يتبينا عمى بعد كيمو 
التبلؿ. كاف اليواء مايزاؿ باردا. لكنيما تقدما بسرعة إلى األماـ. كانت كيتي تدرؾ 
تماما أف مارأتو حتى تمؾ البرىة مجرد خدعة بصرية ألف جبؿ طابور يرتفع أكثر 

مترا. يبدو أف اليـو سيكوف طويبل، وأصبحت قرية دبورية أكثر صغرا  111مف 
  كمما تقدما. وبدت كأنيا شيء غير واقعي كمما توغبل في البعد عنيا".

لييا! فالنظاـ الداخمي لمخدمة في البالماخ  سيرسـ اوريس معسكرا دنيويا وا 
يوجو النداء التالي: "أييا الشباب والشابات تجنبوا الخجؿ والحشمة. أيتيا النساء 

ل ى األماـ!"  لذلؾ كانت "يوردانا الييوديات الفمسطينيات ضاجعف مف يحبكـ، وا 
وداوود متعانقيف بقوة في حمـ سعيد. في الرابعة فجرا قدمت لكؿ واحد حصتو مف 
الخروؼ المشوي مع كأس مف القيوة العربية الحارة. وقد كرموا كيتي بأوؿ صحف. 
وعندىا ىدأ تقريبا صخب الرقص والموسيقى، لكف بقي الكثيروف مف المتعانقيف 
مضطجعيف. كاف لحـ الخروؼ المشوي رائعا. في ىذه المحظة كاف يوىاف يواصؿ 
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العزؼ عمى الفموت بمحف أغنية قديمة قدـ األرض، وفتاة مف مواليد اليمف البعيدة 
تغني أحد مزامير داوود وكأف صوتيا ينضح بالشجف والسر الييودي اآلسر. وفي 

  لحاضريف.ضوء النار التي تخبو طافت عينا كيتي بالتدريج عمى وجوه ا

ساءلت نفسيا: أي جيش ىذا الذي اليمبس مبلبس موحدة واليحمؿ رتبا؟ أي 
جيش ىو ىذا الذي تقاتؿ فيو النساء بالبندقية والحربة إلى جانب الرجاؿ؟ مف 
ىؤالء أسود ييودا الشباب؟ تطمعت بطرؼ عينييا إلى آري بف كنعاف وأصيبت 
بقشعريرة، تماما كما لو أف ىذا اإلدراؾ صعقة كيربائية اخترقتيا. وقالت لنفسيا: 
ىذا الجيش ليس جيش الناس العادييف. ىؤالء الموجودوف ىنا ىـ المحاربوف الييود 
القدماء. ماأكثر مابينيـ مف داف وروبيف ويودا وأفراييـ، ماأكثر مابينيـ مف شمشوف 
وديبورا ويوآب وشاؤوؿ. ىذا جيش إسرائيؿ. وليس ىناؾ في األرض مف قوة 

 أف تقؼ في وجيو ألف قوة اهلل في حوزتو!" تستطيع
قاؿ رئيس بمدية روشبينا لمف بقي في الصفصاؼ حيا: ربما وصمت قواتنا في 
ىذه البرىة إلى الشاـ ، ولـ يبؽ إال أف نعيش معا! توسط ليـ ليخرجوا أحياء! 
وخرجوا إلى بنت جبيؿ! سيبحث كؿ منيـ عف ولده! تسمموا مرات مف بنت جبيؿ 
إلى بيوتيـ، ورآىـ الييود يأخذوف بعض أغراضيـ مف الصفصاؼ ويرحموف. 

   فمينزحوا! لتكف األرض دوف سكاف! نفذ البالماخ بالقتؿ والظمـ "ميمة إليية"؟

فتح سقوط الصفصاؼ الطريؽ إلى الناقورة. أخذ الييود الجميؿ العربي كمو 
ابحث اآلف  أيار. 61وسدوا الطريؽ إلى لبناف. كاف الجميؿ الشرقي قد سقط في 

  يايحيى عف أىمؾ! سيدلؾ إلييـ مف رآىـ يعبروف بنت جبيؿ! الحقيـ إلى دمشؽ!

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 83 - 

 
 
 
 

نفذت إنكمترا خبلؿ انتدابيا عمى فمسطيف وعد بمفور الذي اعتمدتو دوؿ 
دارية  الحمفاء في صؾ االنتداب: تجعؿ الدولة المنتدبة الببلد في أحواؿ سياسية وا 
واقتصادية تكفؿ خمؽ الوطف القومي الييودي. اكتممت نواة دولة ييودية ذات 

كدولة منتدبة،  6491نيساف  6مراكز مالية وعممية وعسكرية. فحولت إنكمترا في 
القضية الفمسطينية، إلى ىيئة األمـ المتحدة. يسند الييود أنيـ مف ضحايا النازية! 

اف وستظؿ مف األسرار التي يقتؿ أو يطارد كؿ مف يكشفيا، أف ليفي أشكوؿ ك
يدير مكتب فمسطيف في برليف في أياـ النازية! وأف فوف ماندؿ شتايف، رئيس قسـ 
الشؤوف الييودية في المخابرات النازية ساعد المنظمات الصييونية في تنظيـ 

 معسكرات تربية وتثقيؼ لمشباب الييود تحّضرىـ لمعمؿ في فمسطيف!

مع ذلؾ كاف الضغط األمريكي واإلنكميزي أكثر مف العطؼ عمى الييود 
 كضحايا، خبلؿ بحث مسألة فمسطيف في المؤسسة الدولية.

نيساف وانتدبت لجنة تدرس مشكمة  61اجتمعت الييئة العمومية في 
فمسطيف. فرأت المجنة مشروعيف: األوؿ دولة اتحادية، والثاني دولتاف عربية 

تخموف عف وييودية. اختارت باألكثرية الثاني. كيؼ يقبؿ العرب تقسيـ ببلدىـ؟ وي
مدنيـ لدولة ييود غرباء العرب فييا أكثرية؟ عكا، حيفا، يافا، طبرية، صفد؟! في 

قررت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة تقسيـ فمسطيف.  6491تشريف الثاني  64
% مف فمسطيف، الساحؿ وأكثر 11وخصصت لمييود الغرباء مع أنيـ أقمية 

األراضي والمدف التي التزاؿ عربية! كاف يمـز لمقرار ثمث األصوات وكانت أصوات 
ىايتي وليبريا والفيميبيف ىي المرجحة. ضغط ىارفي فايرستوف، صاحب مزارع 
المطاط في ليبريا عمى حكومتيا، ووجو تروماف موظفيو األمريكييف لمضغط عمى 

  المندوبيف.

ي رغـ ظمـ قرار التقسيـ، سينقؿ الييود بالقوة يافا وعكا مف المنطقة العربية ف
خريطة التقسيـ إلى المنطقة الييودية. ولف ينفذ الجزء اآلخر مف قرار التقسيـ: دولة 
عربية فمسطينية! صاح حتى األوالد العرب في مدارسيـ: أي ظمـ! سرؽ قرار 
التقسيـ مف العرب أراضييـ، وفرض دولة غريبة! ولكف ىؿ يستطيعوف أف يردوا 
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 ظمـ الدوؿ الكبرى؟!
اجتمع في فندؽ طانيوس في عاليو، مجمس جامعة الدوؿ العربية. كانوا 
يمثموف ببلدا استقؿ بعضيا بعد الحرب العالمية الثانية، ىشة لكنيا تحمؿ خبرة 
مقاومة االحتبلؿ. وبعضيا يرتبط بمعاىدات إنكميزية. تابعوا جميعا االستيطاف 

كؿ  الييودي في فمسطيف خبلؿ االنتداب اإلنكميزي. ماجت ببلدىـ بالمظاىرات في
سنة في ذكرى وعد بمفور. وصرخ فييا السياسيوف وغير السياسييف إف غرس 
إسرائيؿ عمى حافة ببلد الشاـ، بيف المشرؽ والمغرب، يقطع الوطف العربي إلى 
شطريف. يمبي حاجة بريطانيا إلى حماية قناة السويس والمشروع الصييوني، لكنو 
لمعرب جريمة اليمكف أف تسكت عمييا الشعوب العربية. ستقاس وطنية السياسييف 
طواؿ نصؼ قرف بموقفيـ مف مسألة فمسطيف، فمسطيف التي رأى العرب بعيونيـ 

منيـ بالقوة. قاؿ الناس: الدوؿ العظمى متآمرة عمينا! األجانب! اجتمع  كيؼ تنتزع
وسيجتمعوف طواؿ خمسيف سنة قادمة  رؤساء الوزراء العرب إذف ليبحثوا ماالعمؿ.

  تظؿ تياجـ الببلد العربية!ألف إسرائيؿ س

لكف المجتمعيف الذيف وحدىـ خطر الدولة الييودية، باعدت بينيـ أوضاعيـ 
المتباينة بيف االستقبلؿ والمعاىدات األجنبية، وطموحيـ الشخصي. يستيوي الممؾ 
عبد اهلل مشروع سورية الكبرى الذي يخشاه القوتمي ويرفضو الشعب السوري ألنو 
يمحؽ سورية المستقمة بالعراؽ المربوط بمعاىدة إنكميزية. يرغب الممؾ بضـ بقايا 
فمسطيف إلى شرؽ األردف. ويطمح المفتي أف يكوف رئيس حكومة عمـو فمسطيف. 
لذلؾ سيتجدد التوجس بينو وبيف القاوقجي الذي سيحارب بقوة مسمحة في بمد 

سيعبروف يفترض المفتي أنو رئيسو. سيخشى الممؾ المتطوعيف المسمحيف الذيف 
ببلده. وسيتوجس القوتمي مف اتفاؽ جيش اإلنقاذ مع الممؾ ضده. وعندما ينتصر 
جيش اإلنقاذ ستنتشر إشاعات عف طموحو إلى انقبلب عسكري وسيخشاه مف 
يسنده. ماىذه القوة غير النظامية التي التمتـز بقرارات اليدنة وتعترض عمى نقص 
التمويف والعتاد وتطمب أف تسمح كجيش نظامي ويفاوض قائدىا الممؾ عبد اهلل 

  العرب؟! استنفدت ميمتيا! ورئيس الجامعة العربية والممؾ فاروؽ ورؤساء الوزراء

 مع عبد الرحمف عزاـ إلى 6491تشريف األوؿ سنة  64سافر القاوقجي في  
دمشؽ واجتمع بالقوتمي ومردـ وطو الياشمي والفمسطينييف معيف الماضي وعزة 

قجي مايحتاجو مف المتطوعيف واألسمحة مف كؿ بمد عربي. وعيف دروزة. قدر القاو 
بمغ المواء  6491كانوف األوؿ سنة  1معسكر لتدريب المتطوعيف في قطنا. في 

اسماعيؿ صفوت والعميد طو الياشمي، باسـ جامعة الدوؿ العربية، وباسـ القوتمي، 
القاوقجي بأنو قائد المتطوعيف. وألزموا الحاج أميف الحسيني بأف يقبؿ ذلؾ. أسس 
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جيش اإلنقاذ الذي يستطيع كقوة متطوعيف أف يدافع عف القرى والمدف العربية قبؿ 
أيار يـو جبلء اإلنكميز عف فمسطيف!  61دخوؿ الجيوش العربية إلى فمسطيف في 

تحرؾ  6491كانوف األوؿ  1قائده العاـ المواء اسماعيؿ صفوت مركزه قدسيا. في 
رئيس أديب الشيشكمي مف قطنا إلى بنت جبيؿ في لبناف، فوج اليرموؾ بقيادة ال

كانوف الثاني  64وغطاه ىجـو العشائر عمى الييود في الزوية والقنيطرة. وفي 
  تحرؾ فوج حطيف إلى فمسطيف.

أغمؽ رجؿ مف مئات الرجاؿ الذيف تطوعوا في جيش اإلنقاذ الباب وتحدث 
طويبل مع زوجتو. بدا ذلؾ االجتماع بينيما لبنتو ليمى الطالبة في المدرسة، 
وألخييا معتصـ طالب الطب، مختمفا عف "اجتماعات" أبييما السابقة مع أميما. 
كانت أميما منور تصغر زوجيا بياء .لكنيا تبدو حاكمة البيت. يبدو أف زوجيا 
يدلميا بذلؾ. ففي أوؿ الشير يضع راتبو في يدىا. فيوجو كؿ طمب إلييا. منيا 

اترىا وكتبيا. ومنيا يتناوؿ معتصـ ثمف قسط الجامعة وثمف تأخذ ليمى ثمف دف
  بطاقة السينما، ومنيا يأخذ بياء نفسو نفقتو في المقيى.

يعرؼ الولداف العبلقة الخاصة بيف أبييما وأميما التي تختمؼ عف العبلقات 
في بيوت الجيراف حوليما. بيف ليمى وبيف أخييا عشر سنوات لـ تنجب أميما 
خبلليا. ومع ذلؾ لـ يتزوج أبوىما امرأة أخرى. قاؿ ليما مرة في متعة إنيا اشترت 
في صباىا زوج جوارب بميرة ذىبية. كانت منور قد تجولت في ببلد الشاـ مع 
زوجيا يـو كانت ببلد الشاـ في دولة واحدة. لكف زىوىا بأنيا مدلمة ومحبوبة 

يمى مرة أماـ صندوؽ وقوية، كاف منسوجا بحزف مكتـو ينفجر أحيانا. فاجأتيا ل
قديـ مف الجمد المغمؼ بالقماش، وىي باكية تغمر وجييا بقميص أبيض مطرز 
فيو بقع دماء. جفمت عندما فتحت ليمى عمييا الباب. واضطرت أف تقوؿ ليا: 
قميص خالؾ! اخرجي! عادت ليمى إلى الصندوؽ وحدىا وتفرجت عمى القميص 
المطرز ولمست بقع الدـ. ألبست في خياليا الشاب الجميؿ الذي تراه في صورة 
معمقة عمى الحائط في إطار مف الخشب القديـ، قميصو الجميؿ. بدا وسيما وأنيقا. 
سألت ليمى أباىا في ذلؾ المساء: كاف خالي جميبل؟ كادت دموعو تنط. سألتو: 
تحبو؟ رد: كما أحب أمؾ! وكاف ذلؾ ذروة الحب! لماذا إذف يتفادياف الحديث عما 

ويظيراف كأنيما يعيشاف ىذه األياـ فقط؟ فتضطر أف تجمع كالجاسوسة  يحبانو،
الصغيرة طيفا مف ىنا وطيفا مف ىناؾ؟ يـو حبست ليمى نفسيا في الغرفة معمنة 
اإلضراب عف الطعاـ ألف أميا منعتيا مف الذىاب وحدىا إلى السينما في ذلؾ 
العمر، قاؿ ليا أبوىا: أمؾ ليست مذنبة. ولكف لو كانت ذنوبيا بحجـ الجباؿ 
لغفرىا أنيا كانت توزع كؿ يـو ثمانية أرغفة عمى الجياع أياـ السفر بر في 
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بيروت. يـو كاف الناس يبيعوف بيوتيـ  ونساءىـ بالخبز! وكاف زمبلئي يكنزوف 
الذىب واألراضي مف بيع الخبز! باعت أمؾ حمييا لتشتري مايمزمنا، كي توزع 

  مجانا حصتي اليومية مف الخبز!

أغمؽ بياء ومنور عمييما الباب. ماذا يبحثاف؟ أشار معتصـ لميمى مبتسما أف 
تقترب مف الباب لعميا تسمع حديثيما. فعبست: الأتمصص عمى أحد! قاؿ معتصـ 

  ساخرا: مف طمب منؾ ذلؾ!

قالت منور لزوجيا: لكف ىذه الحرب لف تكوف مثؿ حممة الترعة! ولست في 
ذلؾ العمر. ىؿ تستطيع أف تتحمميا؟ قاؿ: الأستطيع أال أشترؾ فييا! لو بقي ىنا 
لكاف تعيسا ومذنبا. قاؿ: أصحابي تطوعوا! سألتو: إذف قد ترى أختي في عكا! 
رد: إذا قدر لي أف أكوف قريبا مف عكا. قالت في ىدوء: سترد بعض ديف فمسطيف 

مف  عميؾ! ابتسـ! اشتغؿ في طبرية يـو كانت ببلد الشاـ دولة واحدة يخرج فييا
دمشؽ ويصؿ في اليـو نفسو إلى حيفا. عاش مع منور في بيت جميؿ عمى 
السور، يطؿ عمى بحيرة طبرية. رد: دينيا الأستطيع أف أفيو! أيقصد أنو أحبيا في 

 حيفا وتزوجيا في طبرية؟

فتح الباب وخرجا. لـ يقرأ ولداىما عمى وجيييما فرحا والحزنا. جمسا عمى 
ديواف فوقو سجادة رقيقة طرية. قفزت ليمى وجمست قرب أبييا ومالت عميو بجسميا 
كمو وعانقتو. تقصد أف تظير لو أنيا تحبو! كانت تمد نفسيا مف النافذة وتنتظر 
عودتو. فإذا لمحتو في أوؿ الطريؽ ركضت لتمقاه. وكاف يحمؿ ليا كمما سافر إلى 

ازيف. بيروت شيئا تحبو. قضباف قصب السكر، مربى الزىر، قبعة لمشتاء، قف
ويأخذىا إلى سوؽ عمي باشا فتشـ عبؽ الفواكو، وتستمتع بترتيبيا األنيؽ في 
صفيف مف الدكاكيف، وتأكؿ تفاحة حمراء طيبة. وكاف معتصـ يدلؿ أمو ويبالغ في 
ذلؾ. فيرفع كفيا إلى فمو ويقبميا. فتقوؿ لو ليمى: ألغيت تمؾ العادات منذ رحؿ 
العثمانيوف! ستمر عقود مف الزمف لتفيـ أف القبمة عمى اليد ليست عبودية، فقد 

  تغمر حتى القدـ عندما يشؼ الحب!

قاؿ أبو ليمى: اىتموا بأمكـ في غيابي! تطوعت في جيش اإلنقاذ الذي 
سيحارب في فمسطيف. تجمع في فمسطيف ييود مف أنحاء العالـ ليستوطنوىا 

أكثر مف حيفا؟  ويطردوا العرب منيا. أىميا أىمنا. وىناؾ عشنا. ىؿ أحب بيروت
ىؿ أحب دمشؽ أكثر مف طبرية؟ الأعتقد! لكف المسألة ليست فقط حبا وكرىا. 
المسألة أف احتبلؿ فمسطيف سيكوف دمبل في قمب الببلد العربية. سنعاني منو حتى 
ىنا في دمشؽ. لذلؾ تطوعت في جيش اإلنقاذ الذي نظمتو الجامعة العربية 
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لممتطوعيف. وقؼ معتصـ: وأنا أيضا سأتطوع! دىش أبوه. التعرؼ الطرقات 
والالرمي. مع ذلؾ لو كنت متخرجا لكنت مفيدا كطبيب. ادرس وانجح! وماأكثر 
المعارؾ القادمة! جمس معتصـ مجروحا. في ىذا العمر يستطيع أف يقرر مصيره 
بنفسو! لكف ىؿ يجرح أباه؟! أبدا! أبدا! قاؿ أبو ليمى وىو يمؼ شعرىا الناعـ عمى 

ذا كاف جدؾ يمؼ شعر أمؾ الطويؿ عمى أصابعو. ثـ نيض: لف أصابعو: ىك
  أوقظكما في الفجر. سأقبمكما قبؿ أف تناما! سأعود كمما وجدت فرصة!

تقمبت ليمى زمنا في فراشيا. وكذلؾ تقمب معتصـ. لكنيا غفت دوف أف 
تشعر، ولـ تصح عندما ركع أبوىا قربيا وتأمميا وىي نائمة. ربط معتصـ الساعة 
ولفيا بمنشفة كيبل يبدو أنو قصد أف يستيقظ في الفجر. ودع أباه بعناؽ قوي وخرج 
معو إلى الطريؽ. مدت منور نفسيا مف النافذة. ومر في تمؾ البرىة رجؿ يسوؽ 
حمارا محمبل بالقنب. لـ توقد بعد األفراف! ولـ تستطع أف تتابع زوجيا في غبش 

ؤمف بأنو ذاىب إلى عمؿ يمؤل الفجر. خرج بياء مف البيت مشرقا كما يخرج الم
عمره. يـو ذىب إلى معركة الترعة كاف ينفذ أمر أبيو. وكاف يشعر بأنو يحارب 
حربا ليست حربو. لكنو اآلف راجع إلى فمسطيف التي أحبيا، إلى القرى الخضراء 
التي عبرىا، راجع إلى حياتو الحموة. ليدافع عف بمد مظمـو تكاتفت عميو الدوؿ 
الكبرى وييود العالـ. وسيكوف أماـ اولئؾ. نعـ، أماميـ! ماضاع حؽ خمفو 

  مطالب! وىو أحد المطالبيف بذلؾ الحؽ!

ىؿ بكت منور في ذلؾ الفجر؟ مرة أخرى يخرج األميراالي اسماعيؿ   
إلى الحرب؟! ال، ذاؾ خرج إلى حرب اليمف التي لـ يخترىا ولـ يوافؽ عمييا 

ىذه ليست الحرب العامة التي سيؽ فييا وقرر أف يكوف فييا مقتوال القاتبل! و 
أخوىا نوري إلى العراؽ ليحارب اإلنكميز ففقد فييا! ىذه حرب يخرج إلييا 
زوجيا راغبا! وىي أيضا راغبة في أف يدافع عف القرى والمدف التي عاشت 
فييا. سيرد بعد ىذه السنوات الطويمة الظمـ الذي سمب أباىا قريتو وبيتو التي 
 سرقيا منو الييود. بينيا وبيف الييود الذيف استوطنوا فمسطيف ثأر! فعندما

كبرت فيمت أنيـ دمروا أسرتيا وبددوىا. وأنيا كانت تفصيبل صغيرا مف 
  برنامجيـ في أف يستعيدوا أرض الميعاد باسـ ربيـ القديـ!

في غياب زوجيا في فمسطيف فكرت منور بالموت. لـ تفكر بو أبدا سابقا مع 
أبييا المحبوب. ثـ أخييا المحبوب. وربما تمنت لو رأت موت  أنيا رأت  موت

أخييا المفقود أماميا، في حضف بمده الفي غربة عف البمد وغربة عف الحرب في 
العراؽ. لكف فتوتيا وقوتيا أبعدت الموت عف فكرىا بعد كؿ موت رأتو. خيؿ إلييا 
أف الموت أخذ منيا كؿ ضحاياه ولـ يعد يجرؤ أف يدؽ بابيا. لكنيا في غياب 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 88 - 

ذا لـ يعد؟ وخيؿ إلييا أف ذلؾ حدث فمـ تنـ في تمؾ الميمة. قالت  زوجيا فكرت: وا 
لتيدئ نفسيا: يخرج كؿ إنساف مف الحياة بطريقة خاصة. وقد يكوف أفضميا 
الموت ىناؾ! لكف ذلؾ لـ يسعفيا مف األرؽ. ماتزاؿ ليمى تحتاجو. وىي؟ استعادتو 

ي بحيرة طبرية لمسمؾ. قالت لو: الأريد ىذا منذ رمت الطعاـ الذي طبختو ف
الزواج! سأعود إلى بيت أىمي! فيـ أنيا فشمت في تحضير أوؿ وجبة في حياتيما 
فتظاىر بالتعب وقاؿ ليا: سنبحث ذلؾ فيما بعد. ولف تنفذي إال رغبتؾ. لكف 
لنأكؿ اآلف لبنة وجبنا. الأتحمؿ اليـو غيرىا. ستكرر ليمى ذلؾ فيما بعد بشكؿ 
آخر. يـو يترؾ ليا زوجيا كومة مف ورؽ السمؽ لتحشوه فيتمزؽ بيف يدييا. 
فتغضب وتترؾ لو ورقة: لست ماىرة في التفصيؿ والخياطة! سيتغدى معيا عند 
أميا منور ويتذكر األياـ التي كاف فييا ضيفا دائما أياـ الجمعة عند منور. 

 وسيحـر عمى السمؽ الدخوؿ إلى البيت! 
زوجتو وعمى كؿ منيما أف يعبر كؿ تمؾ السنوات إلى  كاف بياء أكبر مف

اآلخر. وكانت تشعر بأنيا أقوى منو ألنيا أصغر منو. وألنو مفتوف بيا. ثـ تبينت 
في بيروت أف النساء ييوينو وأنيف يدعونو إلى حفبلت وسيرات. لكنيا أبقتو 
عاشقا يغار ىو عمييا الىي عميو. انشغمت بابنيا وبجاراتيا. وماأحمى معشر أىؿ 
بيروت! وتجاىمت "بمورات" الصور السوداء التي وجدتيا بيف أمتعة التصوير التي 
استيوتو. رأت فييا نساء عاريات الصدر، جميبلت جدا. متى صورىف عمى تمؾ 
الزجاجات، وأيف؟ لـ تسألو أبدا. فاحترؽ بغمو. ويـو حمؿ ابنيا إحدى تمؾ الصور 

السنوات وسأليا: ماىذا؟ قالت لو في برود:  التي وجدىا في السقيفة بعد عقود مف
كاف أصحابنا يتركوف أغراضيـ عندنا عندما يرحموف كما تركنا أغراضنا عندىـ 
عندما تنقمنا مف مدينة إلى أخرى! بقي في ذاكرتيا حبو فقط. لـ يرفع صوتو عمييا 
في عمره. لـ يحجب عنيا زيارة رغبت بيا. مع أنو كاف يغار عمييا حتى األلـ. 
لمحتو مرات يتبعيا متخفيا. لمحتو مرة في زاوية شارع بثوب شحاذ. ولـ تذكر ذلؾ 
أبدا لو. لكنيا ابتسمت مرة وقالت لو: رأيت اليـو مجنونا منبوش الشعر، يشبيؾ 

 تماما! بعد تمؾ المبلحظة لـ يتبعيا متخفيا أبدا.

عاد مف فمسطيف بعد عشريف يوما. فوجئت واحمر وجييا. أتت حرب 
يف كي تكشؼ حبيا؟ قاؿ ليا: لدي يـو فقط. اليـو الثاني لمطريؽ. تحدث فمسط

عف شعوره بجماؿ بيتو، وعف اكتشافو ليونة فراشو، واستمتع بنكية الطعاـ. فتمفت 
ولداه إلى البيت الذي تعوداه ولحقا نظرتو الجديدة. تصورت زوجتو أنو سيغرؽ في 
النـو حتى الصباح التالي. لكنو بعد االستحماـ لـ ينـ. حاوؿ أف يرفع ليمى كما 

صغيرة، مع أنيا تكاد تكوف في طولو. وعانؽ ابنو. تعشى معيـ  كاف يرفعيا وىي
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 وانصرؼ ليناـ. لكف ولداه ناما والضوء مايزاؿ مضاء في غرفتو.

لـ يصؿ إلى عكا! تنقؿ حيث طمبوا نجدات فإذا ىو في محيط القدس. وفي 
مع تنقبلتو. وكأنيا تسير معو في ماسماه كؿ زيارة مف زياراتو كانت منور تس

الناس حرب فمسطيف. وتقرأ أوضاع الحرب مف حماستو أو فتوره مع أنو كاف 
حريصا عمى مبلمحو. لكف الخيبة التخفى. ورأت أنو يكسب عمرا لـ يكسبو أبدا 
مف قبؿ في حياتو العادية. الخطر ييدد العمر؟ الخطر يضيؼ إليو مسافات 
التقاس! حكى ليا عف البرد الذي ارتجؼ فيو. عف الصداقة التي يستنبتيا الخطر 
بيف المجموعات. عف القير كمما تدخؿ اإلنكميز ألف الييود يتراجعوف. حكى ليا 
عف الشجاعة التي تنسي الخوؼ وتوصؿ إلى النصر. التفيـ المعارؾ التي 
 خاضوىا بمقاييس الحروب العادية التي تحسب العتاد واألسمحة. ألف تمؾ
الحسابات التضيؼ الحب والحقد والجموح السترداد األرض التي سرقيا الييود. 
قاؿ ليا: قوى كبرى ضدنا. أعطتيـ دبابات وطائرات ومدافع ليس لدينا مثميا. 
ورسـ ليا صورة مموؾ ورؤساء يخاؼ أحدىـ اآلخر، بعضيـ يائس. فأحبت رياض 
الصمح ألنو أرسؿ لممتطوعيف ذخائر وأسمحة ومابخؿ، وكرىت آخريف. وفي برىة 
قالت لو وىو يحكي عف ترشيحا التي ضاعت واستردوىا: أعرؼ الييود. سيظموف 
يياجمونيا ألنيـ سينفذوف حدود دولتيـ! كانت تضطرب كمما سقطت بمدة مف 
الببلد التي يحكي عنيا. تعرفيا كميا. الناصرة؟ ياويمي! ىناؾ تزوجت أختيا زوجيا 

لى ىناؾ ذىب أخوى ا سعيد لييّرب أختو مف زوجيا! بدا لو أف الناصرة األوؿ! وا 
تسقط في تمؾ البرىة التي حكى ليا عنيا. مشت مع جميع القوات في الطرقات 
التي ذكرىا. شيقت عندما ذكر طبرية، والقدس، ويافا، وترشيحا. اكتشؼ عبلقتيا 
بتمؾ القرى والمدف، التي ظف أنو يعرفيا. كاف لحيفا مكانيا الخاص. ففي يـو 
سقوط حيفا لبست منور ثوبا أسود، ولـ تأكؿ في ذلؾ اليـو لقمة، وغصت بالماء. 

 خرجت مف البيت واختفت حتى المساء.

فسر ليا مرة لماذا يتوجس مف مصير الحرب. قاؿ: يخشى القوتمي أف ينفذ 
الممؾ عبد اهلل مشروع سورية الكبرى خبلؿ حرب فمسطيف. ويخشى الممؾ أف يكوف 

تفقوا مع السعودييف ولذلؾ طمب الممؾ سعود أف تحدد لو منطقة في السوريوف قد ا
األردف يدخؿ إلييا. تصور أف السعودييف سيحتموف جنوب األردف بينما تحتؿ 
سورية شمالو. منذ البداية اتصؿ المفتي بالمتطوعيف الفمسطينييف في معسكر قطنا 
وطمب منيـ الفرار بأسمحتيـ. وحوؿ المفتي إليو بعض المساعدات التي خصصتيا 
العراؽ والسعودية ومصر لممتطوعيف. ويخشى الممؾ مف حكومة يعمنيا المفتي في 

 فمسطيف التي ينوي الممؾ أف يمحؽ بقاياىا باألردف.
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رسمت منور في ىواء غرفتيا، عمى جدرانيا، عمى طاولة طعاميا، عمى 
لجسور الموجودة بابيا وثيابيا، مسارات المتطوعيف منذ بداياتيا. وأوصمتيـ عمى ا

والمقطوعة. عبرت معيـ نير الشريعة الذي تعرفو. يحتاجوف اإلذف ليـ بالعبور؟ 
  يحتاج الدفاع عف فمسطيف إلى إذف؟!

نعـ، يرتبط الممؾ بمعاىدة مع اإلنكميز. ومع ذلؾ يجب أف تمر قواتنا في 
قائد الجيش األردني المواء  6491كانوف الثاني  11األردف! جاء إلى دمشؽ في 

عبد القادر الجندي. قاؿ لدينا معاىدة مع اإلنكميز. لذلؾ اتصموا بنا لندبر دخولكـ 
مف يضمف أال ينقؿ اإلنكميز الخبر  دوف أف نغضب البريطانييف. نخبرىـ مسبقا؟

لمييود؟ لذلؾ لـ يخبرىـ القاوقجي أف رتؿ المدفعية واإلمدادات والمشاة تحرؾ في 
عندما وصؿ إلى درعا. اتصؿ مف درعا  مف الضمير وقطنا إال 6491آذار 

بالمواء عبد القادر الجندي فأخذه ليقابؿ الممؾ. قاؿ لو الممؾ إنو سيوحد سورية. 
نو يحتاج إلى مرفأ حيفا! وانتقد  سينقذ فمسطيف ويضميا إلى شرؽ األردف. وا 
القوتمي ألنو ضد وحدة سورية. لذلؾ اتصؿ القاوقجي بالحرس األردني عمى جسر 

الجسر في الثانية صباحا  المنبي مف وراء ظير الممؾ وغموب، فنصحوه أف يعبر
 66كقافمة أردنية. وعبره. قبؿ ذلؾ كاف فوج المقدـ صفا قد وصؿ إلى درعا في 

كانوف الثاني، ورفض األردف عبوره. وبعد االتصاالت وافؽ شرط عبوره جسر 
دامية. فانقطع دامية ليبل. مع ذلؾ احتجت بريطانيا وفكؾ البريطانيوف جسر 

   التمويف عف القوة التي عبرتو.

كانوف الثاني  66تجاوزنا األياـ التي شوشنا فييا جماعة الحاج أميف. في 
طمب صفا مف القاوقجي المفرزة الشركسية مف قطنا ألف جماعات الحاج  6491

أميف تزعجو. فعبرت بالقوارب ألف نير األردف مرتفع وجسر دامية مفكؾ. وفي 
أعممتنا الحكومة األردنية بأنيا لف تسمح إال بمجموعات  6491كانوف الثاني  61

   التثير االنتباه.

لكف ىذا الوضع العاـ جانب فقط مف الحرب. قاؿ ليا: أسمحتنا ألمانية 
نكميزية. قد توجد ذخيرة ليذه والتوجد لتمؾ. نحارب دوف ذخيرة  وايطالية وفرنسية وا 

كف حزينا. كاف يحارب. والنصر واليزيمة الئقة في جبية واسعة! لكنو لـ ي
  احتماالف متكافئاف.

ظف أنو باح لزوجتو بما في قمبو. لكنو انتقى التفاصيؿ التي حكاىا ألوالده. 
فتحدث فقط عف المعارؾ بما فييا مف نصر ومف ىزيمة. وعف ضرورة التناسؽ 
بيف الجبية السياسية العربية وبيف المقاتميف. بيف القوات المتطوعة غير النظامية 
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وبيف الجيوش العربية. قاؿ: التظنوا أف الييود يستطيعوف أف ينتصروا بآالتيـ فقط. 
بؿ بوحدة منظماتيـ السياسية والعسكرية وبمساعدة العالـ ليـ. وقاؿ ليـ بتأف كأنو 
يترؾ وصية: يتدخؿ الجيش البريطاني دائما ليحمي الييود كمما رآنا ننتصر عمييـ. 

يوف اتصاؿ القرى العربية بحيفا وغيرىا، فيسروا سقوطيا. سيموا منع البريطان
العفولة  -نجدات الييود. وحرسوا مستعمراتيـ منا. عندما طاردناىـ باتجاه زرعيف 

ظيرت الدبابات البريطانية وأوقفت االشتباؾ فانسحب الييود بحمايتيـ. عندما 
اشتبؾ الشيشكمي مع الييود في معركة جديف قرب ترشيحا ليشغميـ عف قوات 
صفوة، أنجد البريطانيوف الييود. كمما تضايؽ الييود مف قصفنا طمب البريطانيوف 
وقؼ القصؼ لينقؿ الييود جرحاىـ وقتبلىـ ويعيدوا ترتيب قواتيـ ويطمبوا النجدة. 
تفرض اليدنة ليعيد الييود ترتيب قواتيـ ولتصميـ بواخر األسمحة. تذكروا ذلؾ! 

بشكؿ آخر. سيبالغ العرب بوضعيـ الذي منع االنتصار  ألف ىذه الحرب ستكتب
فييا. وسيبالغ الييود في انتصاراتيـ ولف يذكروا ىزائميـ. تذكري ياليمى، تذكر 
يامعتصـ، أف أباكـ ىزميـ مرات وأرجعيـ عف ترشيحا! واسترد منيـ المالكية. 
واستعاد  التبلؿ التي احتموىا! سألتو منور: تتحدث كأف الحرب انتيت وخسرناىا! 
رد: لـ تنتو. ولف أقوؿ خسرناىا حتى يحدث ذلؾ. لكف تذكري أننا لف نخسرىا ألننا 
لـ نندفع فييا ولـ ننتصر فييا. بؿ ألف سبلحا جديدا مف الطائرات والدبابات وصؿ 
إلى الييود. سبلحا موحدا لـ نصادؼ مثمو مف قبؿ لدييـ. وألف العالـ يفرض 

! ياليمى، يامعتصـ، اكرىوا اإلنكميز الذيف صاغوا اليدنة وسيجعميا ىدنة طويمة
وعد بمفور ونفذوه! اكرىوا أمريكا التي تدافع عف سارقي فمسطيف! لكف ميزوا دائما 
بيف الشعوب وبيف حكاميا! أنت ياليمى أصغر مف أخيؾ لذلؾ أقوؿ لؾ: التصدقي 
! كانت في فمسطيف مستوطنات  أف فمسطيف ييودية إذا كرروا ذلؾ ذات يـو
عسكرية لكف المدف والقرى بقيت عربية حتى ىجموا عمييا في ىذه الحرب وىّجروا 

 أىميا. لجأ سكاف القدس إلى ببلد فمسطيف التي لـ تسقط بعد!

كانت معركة القدس جرحا في قمبو. وخيؿ لزوجتو وىي تضع كفيا عمى 
أف صدره تمؾ الميمة أنيا تممس ذلؾ الجرح. وأرعشيا نبض قمبو السريع. شعرت 

دير ياسيف والقسطؿ ليست عبلمة فقط في الحرب بؿ ندبة في روحو. أفقدتو الفرح 
بانتصارات بعدىا فصار يروييا كحدث يجب أف تعرفو. والحظت تحت حماستو 
نزفا ىادئا اليتوقؼ. توجو فوج مف فوجيف أرسمتيما القيادة العامة إلى القدس. 
أكدت توصية رياض الصمح وجميؿ مردـ: يجب أال تسقط القدس! مع أف يافا 
كانت تطمب النجدة.. لكف اليدنة قررت ليرتب الييود قواتيـ ويفكوا الحصار عنيـ. 
بعد اليدنة ىجموا فورا عمى التبلؿ المحيطة بباب الواد. فأرسمنا إلييا السرية اليمنية 
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ومف بقي مف الشراكسة، واستقدمت المدفعية. استعدنا المرتفعات واألحراش، صدنا 
ات ييودية. ومنعنا سقوط القدس قبؿ دخوؿ الجيوش العربية! حاوؿ الييود مصفح

العودة فحمينا باب الواد بسرية مف المتطوعيف األردنييف وبالمسمحيف الفمسطينييف. 
ىجـ الييود عمى المطروف وأخرجناىـ منيا! خيؿ لمنور أنيا ترى بريؽ النار عمى 
وجو زوجيا المتوىج. كاف منتصرا! لكنيا استنتجت أف اليزائـ ليست لو فقط 
موقتة. بؿ موقتة أيضا لمييود الذيف يممكوف البحر والسفف التي تحمؿ ليـ السبلح 
والمتطوعيف! وكادت تقوؿ لو فيما بعد وىو يروي ىزيمتو: كنت أعرؼ أف الحالة 
ستصبح سيئة في القدس! قاؿ: حاوؿ الييود أف يصموا تؿ أبيب بالقدس باحتبلؿ 

فوصمنا نجدة إلى القدس. لكف القسطؿ كانت قد سقطت قبيؿ  قرية القسطؿ.
وصولنا. استشيد عبد القادر الحسيني وتشتت المقاتموف الفمسطينيوف. حاولنا 

  استعادتيا. أخرجناالييود منيا وأعدنا القوات الفمسطينية إلييا. ولكف.. ولكف..

كاف متطوعو جيش اإلنقاذ ينفذوف أمر القيادة باالنسحاب، ألف الجيوش العربية 
صارت مسؤولة عف الدفاع عف فمسطيف، عندما طمب األردنيوف أف ينجدىـ جيش اإلنقاذ 
 . في القدس. وصمت برقيات تشبو نداء امرأة عربية إلى المعتصـ: الييود يقصفوف الحـر
واأسفاه عمى المدينة المقدسة! فاستعاد القاوقجي المدفعية المنسحبة إلى نابمس، وفوج 

د والمتطوعيف األردنييف والمسمحيف الفمسطينييف. استخدـ عفيؼ البزري غساف جدي
 مدفعيتو، وتقدـ المتطوعوف إلى الشيخ جراح.

التحتاج منور إلى ترتيب التفاصيؿ. أمسكت بالنتيجة. قالت لو كأنيا تستعيد  
كمماتو التي قاليا وقت كاف االنتصار واليزيمة متكافئيف، وكاف لديو أمؿ في 
التمويف واألسمحة: لكنكـ أثبتـ أف السبلح ليس وحده القوة الفاصمة! فرد في ألـ: 
وأثبتوا لنا أنو القوة الفاصمة! وقاؿ كأنو يتذوؽ المرارة ليعذب نفسو: منعنا الييود مف 
القدس. لكننا نجدة التستطيع أف تبقى! انسحبنا فيجـ الييود عمى القسطؿ وذبحوا 

جبلء أىؿ دير ياسيف! دير ياسيف عقدت ا تفاقا مع الييود بعد انتشار الذعر وا 
العرب عف المدخؿ الغربي إلى القدس. لكف الياغاناة وقت شنت اليجـو الكبير 

 لتحرير الطريؽ إلى القدس قررت اليجـو عمى دير ياسيف.

في زياراتو كاف بياء يعود إلى القدس بأحاديثو. وستظؿ دير ياسيف جرحا 
مفتوحا يستعيدىا العرب ليبينوا وحشية الصييونية. فيمت منور أف دير ياسيف 
والقسطؿ صارت كاألوجاع المزمنة التي يحركيا البرد والحر. "القسطؿ طريؽ 
القدس! استعادىا عبد القادر الحسيني. لكنو قتؿ فصدـ رفاقو وانسحبوا. فسقطت 

في الميمة نفسيا سقطت دير ياسيف! حاصروىا في  4/9/6491مرة ثانية في 
وا عمييا في الفجر. دافعت عف نفسيا. عندما قتؿ محمد الحاج عايش الميؿ وىجم
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زغردت أمو حموة زيداف، فنزؿ والده فقتؿ. نزلت حموة زيداف وقتمت. ذبحوا بعض 
أىميا وأخذوا الباقيف أسرى فطافوا بيـ حفاة في شوارع القدس في موكب نصر 
وسط ىتافات الجماىير الييودية، ثـ أعادوىـ إلى القرية وقتموىـ. عدد الضحايا 

شخصا.  قتؿ الييود أىؿ القرية". في تمؾ الزيارة قاؿ لولديو: "ستقدـ لكـ  691
صور المقاوميف العرب مغطاة بكوفيات. وستقدـ صور الييود بمبلبس عسكرية 
مرتبة. فبلتظنوا أف المقاوميف العرب حمموا بارودة جاىميف بفنوف الحرب. عبد 

لجأ إلى  ،6411جامعة األميركية، اشترؾ في ثورة القادر الحسيني تخرج مف ال
العراؽ، تخرج مف الكمية العسكرية، واشترؾ في ثورة الكيبلني، ترؾ العراؽ إلى 

    وسجف ثـ نفي". 6499ايراف مشيا، اعتقؿ في بغداد سنة 

وقت خرج بياء مف أحزانو المكتومة أماـ أوالده، وأخفاىا بوصية جديدة تؤكد 
وصاياه الماضية فقاؿ ليـ: اكرىوا اإلنكميز لكف التخمطوا بيف الحكومات وشعوبيا، 
قالت لو: بكرت عمى الوصايا! قد تجعمؾ االنتصارات تغير رأيؾ! رد في ىدوء: 
سقطت أكثر المدف العربية، حيفا ويافا وعكا وصفد وطبرية! نحف اآلف نقاتؿ في 

تفعات، المتصؿ بسورية الجميؿ! نقاتؿ كيبل يسقط الجميؿ الخصب، ذو التبلؿ والمر 
ولبناف، المشرؼ عمى منبسطات فمسطيف. ويقاتمنا الييود كي يحتموه كمو! يبدو لي 

  أننا في خطنا األخير!

فيمت أساه. وبدت ليا روحو مشروخة كروح أخييا سعيد يـو باح لو رفيؽ 
أخيو نوري: كنت مع نوري في العراؽ. جرحنا معا. ثـ رأيتو مقتوال! منذ تمؾ البرىة 
لـ يعد األمؿ حمما يجدلوف خيوطو العنكبوتية كأنيا حباؿ المراسي! نيضت منور. 
ترفض ىذه اليزيمة! قالت لزوجيا: ليس التقدـ مف الخط األخير إلى الخط األوؿ 
معجزة! قمت إف األسمحة التحارب وحدىا. التفت إلييا: لكف الرجاؿ اليحاربوف 

لغاضبة إلى المفتش العاـ ورئيسّي دوف أسمحة! أيحدثيا عف برقية محمد صفا ا
الجميورية المبنانية والسورية.. "العتاد نستغرب تسميمكـ أرواح الناس وأنتـ وراء 
مكاتبكـ.. تفضموا وأرونا عبقريتكـ.. البرقية باسـ جنودي وباسـ خمسيف ألؼ 
فمسطيني في منطقتي..ألـ تتعمموا مف مأساة الناصرة؟ إذا لـ تصؿ ىذه البرقية إلى 

 رئيسّي الجميورية نشرت مضمونيا في الجرائد.."

في الحّماـ وىو مستسمـ لمماء الدافئ المنيمر عميو، بدا لو أنو بالغ في 
التعبير عف أساه أماـ منور. قاؿ ليا عندما خرج: التفكري بكؿ ماقمتو كأنو حقيقة 

مكف أف مطمقة. سألتو: ىذا تأثير الماء عميؾ، أـ تريد أف أطمئف عميؾ؟ ابتسـ. الي
يراوغ أماـ ىذه المرأة أبدا. قاؿ: ىذا وذاؾ معا. لكف مف يممؾ الحقيقة عف جبية 
؟! في تمؾ الميمة غنى ليا. قاؿ: سيرنا سيرة رائعة في القمر. ىؿ  تتحرؾ كؿ يـو
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الحظت أف قمر الشتاء أكبر مف قمر الصيؼ؟ بيننا متطوعوف فمسطينيوف غنوا 
وقد  6411أغنياتيـ. أعجبتني أغنية عف فمسطيني شنقو اإلنكميز في انتفاضة 

يكوف نوح ابراىيـ ىو الذي أنشدىا. التفيمي منيا الحزف فقط. انتبيي فقط إلى 
  جماليا ودفئيا. خيؿ إلي أنيا وىبتنا قوة إضافية في دفاعنا عف ترشيحا. اسمعي!

 ياليل، خمي األسير تايكمل نواحو

 راح يفيق الفجر ويرفرف جناحو

 وق في ىبة رياحوتايتمرجح المشن

 شمل الحبايب ضاع وتكسروا قداحو

  *** 

 ياليل وّقف تامّضي كل حسراتي

 يمكن نسيت مين أنا ونسيت آىاتي

 ياحيف كيف انقضت بايديك ساعاتي

  *** 

 
 التظن دمعي خوف، دمعي عمى وطاني

 وعاكمشة زغاليل في البيت جوعاني

  مين راح يطعميا بعدي

 وا خواني قبمي شباب عل مشنقة راحو

  *** 

  وبكره مرتي كيف راح تقضي نيارىا

 ويميا عمي أو ويميا عمى صغارىا

 ياريتني خميت في إيدىا سوارىا

 يوم دعتني الحرب تاإشتري سالحيا

ـل تسألو فكرت في؟ سألتو: كرىت اإلنكميز بعد األغنية أكثر مما كرىتيـ قبميا؟ 
لجنة مراقبة اليدنة عفريتا أسود!  نعـ! بعدىا بدا لي األمريكي الذي يتصؿ بنا كعضو في

قالت: لكنو ليس إنكميزيا! رد: أصمو مف ىناؾ! قالت: صحيح! خرب اإلنكميز بيوتنا! 
فتحوا فمسطيف لممستوطنيف! قاؿ: لكننا النخمط بيف الشعوب وبيف حكاميا! ذّكرتو: 
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   وصيتؾ ألوالدؾ! لكف، لو أني أرى ذلؾ الشعب الذي يقبؿ اولئؾ الحكاـ!

؟ أـ كاف غضبيا أكبر مف  ىؿ خافت عميو عندما ودعتو في ذلؾ اليـو
خوفيا؟ لو كاف الجيش يقبؿ نساء لتطوعت ولكانت مفيدة في بمد تعرفو. لكف 
النساء العربيات المواتي حاربف في الماضي البعيد وكانت منيف عائشة التي ركبت 

ع: أما آف ليذا الجمؿ وقادت آالؼ الرجاؿ، وكانت منيف أسماء التي قالت في ترفّ 
الفارس أف يترجؿ، وكانت منيف غزالة الخارجية، حبسف منذ زمف طويؿ في 
البيوت. نازؾ العابد، الجميمة الشقراء التي حاربت في ميسموف مع يوسؼ العظمة، 
نسييا الناس. ليست سامية المدرس التي لبست ثياب الجيش غير مثؿ لمفرجة. 
والفتيات المبنانيات والفمسطينيات، سناء محيدلي ولوال عبود ودالؿ المغربي، المواتي 

  سيفجرف أنفسيف في المحتميف، الزلف بعيدات!

كاف بياء يحارب في أرض محددة بينما كانت منور تضع في بيتيا الحرب 
كميا! لذلؾ الحظت ليمى أف أميا ضيعت نكية الطعاـ الذي تطبخو. وأف غرفتيا 

بابيا عندما استيقظ صدفة في الفجر، تبقى مضاءة حتى تغفو ليمى. شؽ معتصـ 
فبدا لو أنيا غفت منذ برىة. كانت تعيش وسط ىزائـ الحرب، ولـ تكف انتصاراتيا 
غير حقد المظموميف المكتـو الذي يتوعد بالعدالة ذات يـو بعيد. وفي تمؾ األياـ 

  قطعت صمتيا األخيرة بالسماء.

كانت دمشؽ تغمي. وحديث الناس في البيوت عف مؤامرة الدوؿ عمى العرب. 
لكف أكثر غضبيـ عمى خيانة الحكاـ. كاف الغضب أسيؿ مف اإلحاطة بالظروؼ 
المعقدة. قرر منذ ذلؾ الوقت أف تكوف إسرائيؿ أقوى دولة في المنطقة. وستبتدع 

  صيغ جديدة لسيادتيا عمييا.

غاب بياء في الخط الذي سماه خط الدفاع األخير. في أيار اصطدـ الجيش 
ناني بقوات ييودية داخؿ الحدود المبنانية. فطمبت لبناف قوات اإلنقاذ. أرسؿ فوج المب

أيار وصؿ بياء إلى  64حطيف إلى بنت جبيؿ وفوج اليرموؾ إلى سمخ. في 
لبناف. أمامو المالكية التي سيقاتؿ ليستعيدىا! تشرؼ المالكية عمى طريؽ عيتروف 

لذلؾ أخرج  قدس. تحمي سيؿ الحولة الممتد بيف الحدود السورية والمبنانية. -
الييود الشيشكمي منيا. " تبعد المالكية نصؼ كيمومتر عف الحدود المبنانية. بقيت 

فوضعت في فمسطيف. ميمتنا أف نحمي  6461لبنانية حتى رسمت الحدود سنة 
أيضا الحدود المبنانية! لذلؾ قاؿ الجنراؿ شياب لمقاوقجي يـو وصمنا: ىذه الميمة 

  بيجاما!"سأناـ بال

كاف يخيؿ ألبي ليمى في كؿ اشتباؾ، أف االنتصار في فمسطيف كميا معمؽ 
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بتمؾ البرىة. نفض ألمو أماـ زوجتو وتركو عندىا. وىو اآلف يأمؿ أف يرجح 
االنتصار عمى اليزيمة. صب قمبو كمو في معركة المالكية. قصؼ الجيش السوري 
تحصينات الييود فييا. فرفع بياء يده تحية لمطياريف الذيف لـ يروه. قصفيا آمر 
المدفعية عفيؼ البزري. وتقدـ بياء مع  مجموعتو. كانوا فوجا لبنانيا معو شوكت 
شقير، وفوج البادية، وسرية بدوية، وسرية درزية، لجموا النجدات الييودية. 
واستعيدت  المالكية! كاف القتمى الييود فييا إشارة إلى االنتصار العربي. ىؤالء 

ى ىـ الذيف أخرجوا الشيشكمي منيا وقتموا كثيرا مف العرب! لكف بياء التفت القتم
عنيـ. ربما كاف قاتؿ أحدىـ! لكف ذلؾ اليمتعو. اضطره ىؤالء القتمى إلى الحرب 
ألنيـ استوطنوا ببلده! "تقدمنا إلى قدس ودخمناىا. وأصبحت الحدود المبنانية في 
أماف". قاؿ بياء لمنور: " قدس في سيؿ في طرؼ واد. فييا ينابيع وحماـ ومسجد 
فيو نخمة. مبنية بالحجر. كانت لبنانية حتى جعمتيا الحدود التي رسمت سنة 

مف فمسطيف". حكى فيما بعد لمنور عف حيمة الييود الحتبلؿ المالكية. في  6461
أيار سقطت المالكية وقدس. لكف العرب استعادوىا. تسمؿ طابور  61 - 69ليمة 

إلى المنارة، كأنو قافمة تمويف. عبر أرضا مكشوفة بيف المنارة  ييودي  مدرع
المالكية دوف أنوار. ظنت المالكية الطابور نجدة لبنانية.  -وطريؽ مرجعيوف 

فوجئت وسقطت. لـ تتوقؼ منور عند المكر: يـو وصمتيـ األسمحة تحت السكر 
والرز، ويـو وصمتيـ معامؿ السبلح إلى بيروت كآالت صناعية وساعدىـ اإلنكميز 
في نقميا، كاف ذلؾ مكرا! سيحتالوف حتى يخطفوا فمسطيف. أنتـ التحتالوف كي 
تسترّدوىا، ألنيا ببلدنا! لـ يفيـ بياء عندما استعاد كمماتيا ىؿ قالت ذلؾ في 

      سخرية أـ في مرارة!

استوقفتيا معركة المالكية وقدس. قالت: يتقاتموف عمى خط الحياة! عمى 
خير الذي يخرجوف العرب منو. والموقع األخير الذي يريد العرب أف الموقع األ

يتقدموا منو. التعرؼ القريتيف. لكف حدسيا كاف صحيحا. أخذ البالماخ المالكية مف 
 61فرقة اليرموؾ الثانية في منتصؼ أيار واستعادىا العرب في اليـو التالي. في 

أيار اخترقت إسرائيؿ منطقة المالكية. وحاولت أف تحتميا. بعد أسبوعيف تسمؿ 
كوماندوس ييودي إلى لبناف وتقدـ إلى المالكية مف الخمؼ كأنو النجدة المطموبة، 
فعبر القرى المبنانية في سبلـ وترحاب. التقى في طريقو بالنجدة المبنانية وىاجميا. 

حزيراف استعادىا المبنانيوف وبقيت  1أيار. في  64وصؿ إلى المالكية واحتميا في 
معيـ الصيؼ. في عممية حيراـ احتمتيا أربع فرؽ إسرائيمية. كانت محصنة مف 
الشرؽ، لكف اإلسرائيمييف ىاجموىا مف الجنوب وغطاىـ الطيراف، واحتموىا في 

. سقطت قدس مع المالكية. فصرخت منور: انتبيوا! يأتونكـ 6491تشريف األوؿ 
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مف الشرؽ عندما تتوقعونيـ مف الغرب، ومف الجنوب عندما تتوقعونيـ مف 
الشماؿ! صرخت لتنبو مف لف يسمعيا، أـ صرخت ألنيا خمنت أف مصيرىا كاف 

 ىناؾ؟

قبؿ المالكية كانت في كؿ زيارة تعيد زوجيا إلى حيفا. ىؿ كانت حيفا وجع 
منور؟ كانت الناصرة وجع بياء! كشؼ جرح روحو لمنور، وكانت مثمو موجوعة. 

  ثاف عف الناصرة.بقيا إلى مابعد منتصؼ الميؿ يتحد

طمب اإلنكميز واألمريكيوف مف أميف الجامعة العربية عبد الرحمف عزاـ ىدنة 
بيف العرب والييود. قاؿ المتطوعوف: ألف بواخر األسمحة قادمة في البحر إلى 
،  وردوا اليجـو عمى الناصرة. كاف الييود  الييود! وأنجدوا لوبيا ومجد الكرـو
يقطعوف طريؽ الناصرة عند مستعمرة الشجرة. الشجرة لمييود طريؽ تافور طبريا. 
ولمعرب طريؽ الناصرة المغار. إذا أخذىا الييود عزلوا الناصرة عف محيطيا 

  العربي.

أرسؿ بياء مع مجموعة مشت إلى الرامة ومنطقة الناصرة. يجب إبعاد  
بناني الييود مف التبلؿ ليصبح الطريؽ إلى الناصرة مفتوحا! أتى وزير الدفاع الم

األمير مجيد أرسبلف نفسو ورأى ضرورة ذلؾ، وأّمف الذخيرة. مشى بياء مع 
حزيراف. سندتيـ مدفعية عفيؼ البزري. كاف  61المتطوعيف إلى الشجرة في 

اليجـو صعبا حتى عمقت أقداميـ بالمرتفعات. فانسحب الييود إلى داخؿ مستعمرة 
الشجرة، ووصؿ المتطوعوف إلى الناصرة ودخموىا. مع ذلؾ التوجد حدود عمى 
األرض بعد، والحدود بعد بيف النصر واليزيمة! اشتبؾ الييود بقوات اإلنقاذ في 
قرية الشجرة وىاجموا شفا عمرو والبروة. دعـ المتطوعوف البروة وشفا عمرو. وكاف 

 66الجيش السوري قد احتؿ مشمار ىايردف. لكف الييود ىجموا عمى البروة في 
صؼ جوي واحتموىا. استردىا اإلنقاذ. وعندئذ طمب وسطاء بعد ق 6491حزيراف 

اليدنة الغاضبوف إخبلءىا. لـ يمب طمبيـ. ىجـ الييود عمى قرية الشجرة والبروة 
والمالكية ورد ىجوميـ. عادوا فيجموا عمى البروة بمصفحات ومدافع ظيرت ألوؿ 

قصفتيـ  مرة، واحتموا البروة. وقت كاد اإلنقاذ يستردىا ظيرت بارجة في ميناء حيفا
بمدافعيا وردتيـ. وفي تمؾ األياـ عرؼ المقاتموف أف الطائرات الييودية قصفت 

  القاىرة في منطقة قصر عابديف، وقصفت دمشؽ مرتيف.

حمؿ رجؿ أتى مف عند بياء رسالة لمنور تطمئنيا. لكف حديثو كاف يناقض 
يوميف كأنيما شيراف. الرسالة. حدثيا عف آخر مارآه. استمرت المعارؾ في البروة 
حزيراف، فمجأ أىميا  66وحقؽ فييا مراقبو اليدنة. دخميا اإلسرائيميوف في صباح 
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إلى القرى المجاورة عشرة أياـ ثـ قرروا أف يعودوا ليحصدوا قمحيـ. تجمع الرجاؿ 
في المقدمة وخمفيـ النساء، وفاجأوا بيجوميـ الييود فانسحبوا. حصد الفبلحوف 

حزيراف. دخمت قوات اإلنقاذ القرية وفي اليـو  69بقية القمح وبقوا في القرية حتى 
نفسو دخميا الييود وأخرجوىـ. تسمؿ أىؿ القرية فيما بعد وأخذوا بعض أغراضيـ 
منيا. قالت لو منور: إذف سقطت! أطرؽ الرجؿ وزفر زفرة طويمة. كاف قد شرب 

وىؿ بقي لذلؾ  قيوتو فنيض: يجب أف أعود إلى ىناؾ بسرعة! كادت تقوؿ لو:
وقت؟ شعرت بالحقيقة في روحيا. ففي منتصؼ تموز أصبحت البروة التي تحدث 
عنيا خمؼ الخطوط اإلسرائيمية. ولف يبقى منيا فيما بعد غير ثبلثة بيوت 

 وضريحاف ومدرسة وسط الصبار والشوؾ.

فيـ المجتمعوف في خيمة بياء تمؾ الميمة أف الحرب ترسـ آخر خطوطيا.   
ظيرت في المعارؾ فوؽ تبلؿ الشجرة مدفعية ييودية ثقيمة.  يريد الييود أف يقطعوا 
طريؽ الناصرة، ويطمئنوا عمى العفولة وطبريا! قصفت طائرات ييودية الناصرة. 
ظيرت طائرات ييودية فوؽ ترشيحا. دخؿ الييود المد والرممة. أنقذ العراقيوف جنيف 

    الميمة: الجميؿ! لكف المنطقة بقيت بيد الييود. ردد بياء تمؾ

استعادت منور كؿ ماقالو وجربت أف تصنؼ المدف الساقطة والمدف 
التي لـ تسقط بعد. وبدا ليا أف تنقمو ليس دليؿ قوة بؿ دليؿ ضعؼ. في 
آخر زيارة قاؿ ليا: كـ كمفنا الجميؿ! قاتؿ فوج غساف جديد في جبية صفد. 
ىاجـ عيف زيتيـ وصفد وقصفيا. وحاوؿ أف يسترد ماأخذه الييود مف 
الشجرة. كاف أديب الشيشكمي يومذاؾ في الرامة مسؤوال عف تمويف جبية 
الشجرة. "ضقنا بمستعمرة الشجرة التي تيدد طريؽ الناصرة". اعتمدت 
المغامرة في اليجوـ عمى مستعمرة الشجرة، بالبنادؽ والرشاشات وأربع 

ولة مفتوحا. مصفحات! "دخمنا مستعمرة الشجرة الخطرة وصار طريؽ العف
 فقط كنت منيـ". 61إال  664لكف لـ يبؽ مف السرية كميا وىي 

كانت في الناصرة قوة رئيسيا أبو ابراىيـ، تابعة لمييئة العربية العميا. وكاف في 
صفورية، عمى بعد خمس كيمومترات شماؿ الناصرة، قوة محمية رئيسيا أبو محمود 
الصفوري، تابعة لمييئة العربية العميا. وفي شفا عمرو فصيؿ مف اإلنقاذ. ىؿ يصمدوف 

   التي وصمت إلى الييود خبلؿ اليدنة؟ لممصفحات والطائرات والمدفعية

صباحا طوؽ صفورية رتؿ مف الدبابات عمى بعد  61/1/6491في 
كيمومتر مف الناصرة. وفي الساعة التاسعة وصمت برقية مف اسماعيؿ الصفوري 

قيمة تشرتشؿ صفورية والمعركة حامية عمى أبواب تعمف: دخؿ الييود بدباباتيـ الث
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 الناصرة. تقدمت قوات ييودية مف جية طبريا إلى المغار.

التستطيع المصفحات أف ترد الدبابات! وحيث ىجـ الييود بالمصفحات 
والدبابات التوجد غير بنادؽ عربية! دخؿ الييود الناصرة!  يجب إذف أف ينسحب 
المتطوعوف مف الشجرة قبؿ أف يطوقوا! "انسحبنا تحت القصؼ الجوي، مشيا!" 
سيرتبوف خط الدفاع عف سيؿ البطوؼ شماؿ صفورية، وباتجاه شعب غرب مجد 

! خط يبعد عف صفورية    كيمومترات. 9الكرـو

سيعرؼ مف بقي حيا بعض األسرار: بينما كاف جيش اإلنقاذ مشغوال بالشجرة 
فوح الجميؿ الغربي مف الكابري إلى وترشيحا نفذ الييود عممية ديكؿ. احتبلؿ قرى س

 61-69البروة إلى شفا عمرو. ىاجـ الييود شفا عمرو ودخموىا بحيمة. في ليؿ 
بينما كاف القاوقجي مشغوال بالشجرة سارت اآلليات الييودية الحتبلؿ الناصرة. في 

كيمومترا داخؿ المنطقة العربية، مطفأة األنوار،  61تموز عبرت  61مساء 
ووصمت إلى ضواحي صفورية وىاجمتيا في الميمة نفسيا. عرؼ عف عرب 
صفورية في الجميؿ كمو أنيـ محاربوف أشداء، لكف القرية سقطت بالمفاجأة دوف 
قتاؿ تقريبا. وتقدمت اآلليات الحتبلؿ الناصرة. أرسؿ قائد المدينة مصفحات. 

سقطت الناصرة!  61591أصيب منيا ست مف تسع. سقطت الناصرة في الساعة 
سقطت! بعد سقوطيا انسحبت قوات القاوقجي مف الشجرة. وسقطت دبورية ولوبيا، 

 وفتح الطريؽ إلى طبريا.

كتب بياء في مفكرتو: "قبؿ أف نستريح ىاجـ الييود بالدبابات والطائرات 
، لينجزوا احتبلؿ الجميؿ كمو. في  ميروف في جبية صفد، ومجد الكرـو

قاومتيـ مجموعات صفا في معارؾ سخنيف، شعب، وردتيـ.  61/1/6491
والحظ صفا مما كسبو مف االشتباؾ أف السبلح الييودي صار موحدا، مصنوعا 

ىجـ الييود مف مستعمرة المنارة عمى القرى  16/1/6491في تشيكوسموفاكيا. في 
المبنانية. ىجموا عمى قرية الحولة وميس الجبؿ ورددناىـ. رد شقير اليجـو عف 

ىؿ شعب عنيا. وحاوؿ الييود التسرب إلى داخؿ لبناف مف المنارة. ودافعنا مع أ
ىاجـ الييود جبية فوج غساف جديد في منطقة  1/4/6491مستعمرة المنارة". في 

صفد. أرادوا مرتفعات عموقة عمى بعد كيمومتر مف صفد، التي تشرؼ عمى سيؿ 
صفد. ثـ ىجموا عمى ماروس في جبية غساف جديد، التي  -الحولة وطريؽ طبريا 

تقابؿ موقع الجيش السوري في مشمار ىايردف. واشتبكوا مع غساف جديد قرب 
عيف التينة في ضواحي صفد.  وفي الوقت نفسو تقدمت قوات ييودية إلى ترشيحا. 
بخط مائؿ في الحاشية كتب بياء مافاتو أف يسجمو: يامنور لو تعرفيف ماروس! 

لة. قربيا نبع وحوليا شجر عمى سفح الجميؿ األعمى الشرقي. تطؿ عمى سيؿ الحو 
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الفواكو. ايغاؿ ألوف قائد البالماخ أرىقيا بحرب نفسية. ىاجميا مرات  وأذيع عمى 
ال لف تجدوا الرحمة! لكنيا لـ تحتؿ إال في نياية تشريف  أىميا: انجوا بأنفسكـ وا 

     الثاني.

في الصفحة التالية كتب: أتى حسني الزعيـ قائد الجيش السوري ولمس بنفسو أىمية 
ماروس. ومع ذلؾ ـل يصؿ إلييا الدعـ. وصمتنا برقية مف غساف جديد: احتؿ الييود 
ماروس وجبؿ المخبي والتبلؿ فاسترجعنا ماروس. كاف غساف يحتاج دعما ليسحب 

ىاجـ الييود كفرمندة  66/61/6491االحتياطي إلى ميروف والصفصاؼ. في 
انسحبوا باتجاه صفورية. وتحصنوا في بالمصفحات وىاجموا عيمبوف وردىـ المتطوعوف ف

  المنطقة الحرـا في قطاع ترشيحا.

اختمط عمى بياء في األسابيع األخيرة مارواه لزوجتو وماسجمو في مفكرتو 
ليرويو ليا. كانت األياـ سريعة خاطفة، مع أف دقائقيا أطوؿ مف دىر. بدت لو 
منور في تمؾ األسابيع مأوى يتخيمو في فترات اليدوء في الميؿ. أألنو شعر بأنو لف 

تشريف األوؿ رأينا طائرات ييودية تستطمع  66يعود أبدا؟ سجؿ في مفكرتو: في 
مواقعنا في منطقة المنارة. ىجـ الييود بمدافع الياوف عمى قرية الحولة في لبناف. 
رددناىـ. دمرنا مصفحات ييودية. زارنا مراقبو اليدنة، بمجيكي وأمريكي وفرنسي. 

مريكي: لف يياجمكـ الييود! فيمس الفرنسي: كؿ شيء محتمؿ! فيمنا طمأننا األ
أف اليجـو قريب! أمر القاوقجي بإبعادىـ ألنو شؾ في أنيـ، عدا الفرنسي، 

   يتجسسوف عمينا. بدأت معارؾ المنارة.

في صفحات مفكرتو قرأت منور فيما بعد أسابيعو األخيرة. لـ تر فقط 
المعارؾ التي أخبرىا عنيا، بؿ رأت روحو، وتصورت مالـ يبح بو ألنو حسب أف 
مفكرتو قد تسقط في يد الييود إذا بقي كالمقتوليف الييود الذيف عبرىـ في الشجرة. 
كـ كاف محتاجا ألف يبوح ويصرخ في تمؾ األياـ األخيرة! لكنو خنؽ تمؾ العواطؼ 

  كميا كأنيا أسرار اليجوز أف تسقط إال في يد محبة!

قصفت طائرات ييودية منطقة ترشيحا والمغار وميروف  كتب في المفكرة:
والصفصاؼ والجّش ودير القاسي. قتمت مف السكاف أكثر مما قتمت مف جنودنا. 
تدفقت القوات الييودية مف حيفا ونياريا. وصؿ الفوج الثامف الذي أرسمو حسني 
الزعيـ بقيادة عدناف المالكي ودخؿ المعركة في جبية المنارة. دارت معارؾ في 
الميؿ في ميروف والجّش. دافع فوج غساف جديد عف الجّش أماـ قوات مجيزة 
بآليات تتفوؽ عميو. وصؿ الفوج التاسع الذي أرسمو حسني الزعيـ فرفد غساف جديد 
الذي يدافع عف الجّش. في الحاشية كتب: ليتؾ تعرفيف دير القاسي. أحببتيا وىي 
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مى بعد خمسة كيمومترات فقط مف معمقة عمى تؿ صخري في الجميؿ األعمى. ع
الحدود المبنانية. أحببتيا بحارتيا الشرقية وحارتيا الغربية، وأشجار التيف والزيتوف 
حوليا. أحببت بحرتيا الواسعة التي تجمع ماء المطر، وزاوية المتصوفة الشاذلية. 
؟!! تتساءؿ يابياء تساؤؿ العارؼ ألنؾ أكثرت  ىؿ يقدر لنا أف نزورىا معا ذات يـو

تشريف األوؿ في  11مف إشارات التعجب. ستسقط دير القاسي مع ترشيحا في 
عممية حيراـ لتصفية الجميؿ! انسحب المدافعوف عف ترشيحا بطريؽ خمفي وعبروا 
دير القاسي إلى الرميش المبنانية، عمى الطريؽ الذي تسميو الياغاناه طريؽ 

ر يـو تعرؼ أف المستوطنيف القاوقجي. لو تعرؼ يابياء أي ألـ سينفجر في منو 
   .6494سيسكنوف "القرى الميجورة" في دير القاسي في أيار 

احتؿ الييود الجّش كميا. المعارؾ في مجد الكرـو وشعب وسخنيف وعيمبوف. 
يستعمؿ الييود مدفعية الميداف. مدفعيتنا غطت المنسحبيف مف الجّش. عطمنا مدفعية 
العدو في الصفصاؼ. وقصفنا الييود في سعسع. نظمنا ىجوما معاكسا عمى ترشيحا 
والجّش بمساعدة المدفعية. تقدـ رتؿ مف المصفحات والدبابات الييودية مف نياريا إلى 

 ترشيحا ليستعيدىا منا. احتؿ الييود الجّش مرة أخرى.

تراجعنا ونحف تقاتؿ. عند الظير دخؿ الييود ترشيحا. ىذه  11وصباح  64في ليؿ 
  رة! خبلؿ ذلؾ طوقنا لواء ييوديا وأخذنا عممو.ليست معركة بؿ مجز 

تأممت منور الدـ عمى غبلؼ المفكرة األبيض. شّمتو. لـ يجؼ بعد. خيؿ 
إلييا أنو لف يجؼ أبدا. التوجد في صفحات المفكرة بقع دـ. لكنو يقطر مف 

  كمماتيا األخيرة.

قصفت طائرات الييود قواتنا في المالكية وقدس. أمرتنا القيادة المبنانية بأف 
نترؾ المالكية وقدس وبميدة تجنبا لمقتاؿ عمى الحدود المبنانية. سنتركيا دوف قتاؿ! 

  يامنور، سنعود إلييا معا. تذكري ذلؾ! سنعود إلييا! وعد!

سألت منور الرجؿ الذي سمميا مفكرة زوجيا: أيف؟ لـ تتح لو أف يطرؽ ألنيا 
الجميؿ وأحبو كمو! لنقؿ، في نظرت إلى عينيو. قاؿ: ماأىمية أيف؟ مشى في 

قدس! سألتو: كيؼ؟ رد: بالقصؼ! عبر معركة الجميؿ كميا دوف جرح. فمماذا يقتؿ 
 عمى حافتيا؟ كانت آخر أسطر في المفكرة:

حمت معركة الجميؿ الكبيرة غزة مف السقوط وخففت عف الجيش المصري 
الحصار. كنا في برد الجباؿ والتبلؿ دوف ثياب تدفئنا. وكنا أحيانا دوف تمويف. 
وصمتنا ذخيرة فرنسية وقت كنا نحتاج ذخيرة ألمانية! حاربنا بما كسبناه مف الييود. 
لـ تكف لدينا سيارات لنقؿ الجرحى. ولـ تكف لدينا خياـ كافية. تقديـ خيمة لفوج 
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غساف جديد حدث أعمف ببرقية عسكرية! لـ تدفع رواتب الجنود منذ أشير! قرار 
 ش اإلنقاذ، لتقميص األعباء المالية!الجامعة: تخفيض جي

كانت منور وحدىا في البيت عندما طرؽ الباب. لماذا التيب قمبيا؟ عندما رأت 
أماميا رجبل يمؤل بابيا  فيمت فورا أنو يحمؿ ليا نعي زوجيا. ـل تصرخ. امتقع وجييا 
وحدقت في الرجؿ دوف كممة. ـل تقؿ لو تفضؿ بؿ مشت فتبعيا صامتا متييبا. وجمس 
صامتا. أخرج المفكرة ومدىا إلييا فتناولتيا. تركتيا في كفيا المفتوحة وحدقت في غبلفيا 
المدبوغ بالدـ. سألتو: كيؼ، وأيف؟ واستمعت إليو جامدة الوجو، ثـ تركتو لتحّضر لو 
القيوة. أكانت تحتاج أف تبتعد بنفسيا برىة؟ وتتصور أنيا تنشغؿ بالبف والسكر والماء؟ 

في قبضتيا. وعندما كاف يشرب قيوتو أو يتظاىر بأنو يشربيا، قمّبت المفكرة  بقيت المفكرة
بسرعة. وأراحو أنيا ـل تسألو: أيف ىو اآلف؟ ىؿ فيمت أنو كاف يجب أف يدفف ىناؾ؟ 
قالت لو: يـو نستطيع أف نذىب إلى ىناؾ ستدلّني؟ ىز رأسو. لكنيا ىمست لنفسيا: إذا 

  بقيت "ىناؾ"!

حكى ليا كأنو يقدـ تقريرا عف وضعيـ ىناؾ، مكررا رسالة القاوقجي إلى 
كيمومترا تتصؿ بيا  691األميف العاـ لمجامعة العربية: حاربنا عمى جبية طوليا 

طريقا رئيسية وسبع قواعد ييودية كبيرة، في أرض خصبة مف أراضي الجميؿ،  66
دمو لمييود. قاؿ دوف عتاد. انسحابنا إلى قرب الحدود المبنانية أفقدنا الجميؿ كمو وق

ليا: ووراء ظيرنا كانت مشكمة فرار المفتي مف القاىرة إلى غزة ليعمف نفسو رئيس 
حكومة عمـو فمسطيف، وغضب الممؾ عبد اهلل مف ذلؾ وتيديده باالنسحاب مف 
القتاؿ في فمسطيف. باح ليا أيضا أف مجموعتو التي كاف فييا زوجيا وجدت في 

بريطانيتاف، ىاجمتيا المجموعة، وثائؽ مرسمة  سيارة ييودية تحرسيا مصفحتاف
إلى الوكالة الييودية والياغاناه وبف غوريوف، منيا نسخة مف تقرير المواء اسماعيؿ 
صفوة إلى المجنة العسكرية في الجامعة العربية عف حالة الجيوش العربية والوضع 

  العسكري في فمسطيف.

؟ وأف يضع موتا فرديا، ىؿ قصد أف يشغميا عف صدمتيا بيمـو أكبر منيا
كاف يمكف أف يكوف موتو ىو، وسط كارثة كبرى؟ مع أنو شعر بأنيا تتوقع مقتؿ 
زوجيا! أـ وجد إنسانا قويا يكشؼ لو جرحو؟ وأكبر جروحو أف فمسطيف سقطت 

  وعميو أف يتفرج عمى ذلؾ مف بيتو! قالت كأنيا تحدث نفسيا: زمف سيء!

وّدعتو في ىدوء. وعندئذ أدركت أف حزنيا الطويؿ لـ يبدأ بعد.  بّمغت 
بماحدث، لكنيا لـ تفيمو بعد. مع أنيا شعرت بأنيا عاشت مف قبؿ كؿ ماحدث. 
دخمت إلى غرفتيا وأغمقت الباب. يجب أف تبكي قبؿ أف يعود ولداىا. ضربت 
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بقبضتيا الحائط. التستطيع البكاء! لماذا تستعجمينو يامنور؟ الوقت متسع لمبكاء 
  لطويمة. أضيؼ دـ جديد ستتأممينو وتبكينو.في الميالي ا

ىؿ تكرر منور أميا فاطمة التي منعت البكاء في مأتـ زوجيا يوسؼ في 
حيفا؟ حقدت عمييا منور يومذاؾ ألنيا لـ تبؾ زوجيا! ولـ تنحف حتى األرض أماـ 
الحزف عمى العزيز! اآلف فقط تفيميا. بعد عقود مف السنوات تفيمينيا؟ التحتاج 
فاطمة أف تفيمييا اليـو يامنور! ألنيا منذ زمف طويؿ أغمقت حزنيا وفرحيا. ولف 
تسمعؾ إذا ناديتيا! قبرىا في طبرية التي قرر ليا أف تكوف مف إسرائيؿ. لكف ابكي 
عمى فاطمة التي حرمت، رغـ قوتيا، أف تجاور محبوبيا يوسؼ المدفوف في حيفا! 

أرضا عدوة! ربما كاف زوجؾ يقاتؿ  والتحممي بزيارة أي منيما يامنور! صار بمدؾ
 كي يبقي ممرا لؾ ولو إلييما! لكف الذكرى والذاكرة كانت مواقع، واتفاقيات دولية.

سمع معتصـ في صمت البيت ىديرا أرعشو. لـ يجد عمى الطاولة صحوف 
الغداء. لمح أمو جالسة عمى طرؼ فراشيا محدقة في األرض، فاندفع إلييا. 
وعندئذ لمح دفترا صغيرا مخضبا بالدـ. صرخ: ال، ال! التقولي ذلؾ! نظرت إليو 
عيناف دوف بريؽ حّي أكدتا لو: بؿ، نعـ! وقتذاؾ وصمت ليمى. لـ يستطع أحد أف 
. فانشغؿ بيا معتصـ. احتضنيا بالقوة.  يمنعيا مف البكاء كما منعت منور ذات يـو

وكاد يقوؿ  وعندما لمس شعرىا زاد صراخيا فسحب يده. ثـ غسؿ وجييا بالماء،
ليا: ماأجممؾ وأنت باكية! ومسح بأصابعو أىدابيا الطويمة المبتمة بالدموع. في 
ذلؾ اليـو خرجت منور ولـ تعد حتى الميؿ. اختفت بقية اليـو كما اختفت يـو 
سقطت حيفا. تصورت منور أنيا دفعت لمموت حصتيا كميا؟! لـ تحسب أنيا 

 ستسدد لو ضحايا أخرى!

خرجت ليمى في مظاىرات المدارس التي مشت إلى القصر الجميوري بعد 
تقسيـ فمسطيف. وىتفت مع الطالبات: "نريد أعماال الأقواال". اختيرت عمى عجؿ 
في الوفد الذي انتقي مف المظاىرة الكبيرة ليقابؿ القوتمي. ولـ تدر لـ اختاروىا. 

فود! تمفتت أألنيا شاطرة في المدرسة أـ ألف الجماؿ ضرورة حتى في مثؿ تمؾ الو 
في حديقة القصر المزروعة بالصنوبر. أذلؾ ىو القصر الذي باعو أخو خالد آغا 
مف الغضب؟ استقبؿ القوتمي الوفد واقفا في صدر القاعة. وصفت ليمى ذلؾ اليـو 

  ألميا مف أولو إلى آخره.

التي ماجت بيا  6491معتصـ ىو الذي خرج في مظاىرات تشريف الثاني 
دمشؽ عندما اكتممت اليزيمة في فمسطيف. كاف الجيش السوري الذي اشترؾ 
كالجيوش العربية في الحرب، ىو الجيش العربي الوحيد الذي احتؿ مستعمرة 
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صييونية ىي مشمار ىايردف، وبقي فييا. اشترؾ بضباطو المتطوعيف في جيش 
 اإلنقاذ. وحارب في إخبلص. لكف بدا لو أف العمة في السياسييف الذيف لـ يؤّمنوا
لمجيش مايدافع بو. كاف الناس أيضا غاضبيف عمى حكومة مردـ التي فشمت في 
تأميف السبلح. ورددوا أف باخرة السبلح التي اشترتيا سوريا مف فرنسا سيقت إلى 
إسرائيؿ. مف ساقيا؟ مف باح بسرىا؟ لـ ينتبو العرب بعد إلى النفوذ الصييوني في 

أف السبلح الغرب الذي يوصؿ إلى إسرائيؿ جميع األسرار. ولـ يعرفوا بعد 
الصييوني انتقؿ في فرنسا سرا وأبحر منيا إلى إسرائيؿ. خرج طبلب الجامعة في 
مظاىرات صاخبة في صدرىا معتصـ. ـل يخطر لمطبلب أف حكومة جميؿ مردـ ستأمر 

  السورييف! بإطبلؽ أوؿ رصاص يطمؽ بعد االستقبلؿ عمى

نسى الناس مجده الماضي كمو. أنيى ذلؾ الرصاص حكومة جميؿ مردـ. وأ
آذار سينزؿ الجيش إلى الشوارع  11لـ يتذكر أحد أنو كاف مف جمعية الفتاة. وفي 

في أوؿ انقبلب عسكري. لكف معتصما، ابف بياء المقتوؿ في فمسطيف، لف يحمـ 
 بزمف جديد. ألنو قتؿ ألجؿ فمسطيف في دمشؽ.

نقؿ اليبلؿ األحمر الجرحى إلى المستشفيات. بدا كأف اليواء نفسو منسوج 
مف الغضب. ساعد الناس متطوعي اليبلؿ األحمر في حمؿ الجرحى، وتدفقوا إلى 
المستشفيات. فبدت الحكومة التي تممؾ النار ىي المحاصرة بمدينة غاضبة. قيؿ 
إف الحكومة دفنت قتمى المظاىرة في الميؿ في مقبرة الدحداح! وقيؿ إف الطبلب 

الشيداء ومشوا إلى المقبرة، لكنيـ في الطريؽ فتحوا الغاضبيف حمموا توابيت 
التوابيت وتناولوا منيا الحجارة وضربوا الشرطة. وقيؿ إف الشرطة لـ تجسر عمى 
التدخؿ ألف الناس عمى األرصفة شتموىا. في المساء الذي أطمؽ فيو النار عمى 
الطبلب صادفت ليمى بنت الجيراف بمريوؿ أبيض ممطخ بالدـ. توقفت بنت 
الجيراف أماـ ليمى، تأممتيا، ثـ عانقتيا في قوة وابتعدت كالياربة وخيؿ لميمى أنيا 

  لمحت دموعيا.

في أوؿ المساء طرؽ الباب زمبلء معتصـ، وطمبوا مف ليمى وأميا أف 
ترافقاىما. في الطريؽ قالوا: معتصـ مجروح، في المستشفى. أيف الجرح؟ في 

ه؟ يعني قتؿ! يمعبوف لعبة معروفة! قالوا ليا صدره! لـ تمتفت إلييـ منور. في صدر 
قرب باب المستشفى: جرحو خطر! سمعتيـ؟ لـ تكف نفسيا. كأنيا امرأة أخرى 
تراقب حياة آخريف منيـ منور وبنتيا وابنيا. كانت امرأة أخرى مف أزمنة بعيدة، 

  وكؿ ماتراه ماض يعرض أماميا لذلؾ اليحمؿ حزنا واليثير قمقا.

ترددت برىة أماـ الباب. ىؿ تترؾ ليمى؟ ال! فمتره! دخمت. لماذا يرموف الشرشؼ 
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عمى وجيو؟ كيبل يرى األحياء الصفرة التي اليرى مثميا إال في وجوه الموتى؟ كيبل 
يفجعوف بالفرؽ بيف الوجو الذي عرفوه والوجو الذي يرونو اآلف؟ تفقدت المبلمح التي 

ميصو. القمب! حيث سيصوب تعرفيا. لمست أنفو وشفتيو وجبيتو. ثـ كشفت ق
اإلسرائيميوف فيما بعد عمى الشباب الفمسطينييف تماما! القمب! لمست يده وأصابعو واحدا، 

  واحدا. وفجأة استدارت، أمسكت بيد ليمى وخرجتا.

اكتشفت في تمؾ الميمة أف ابنة الجيراف، المتطوعة في اليبلؿ األحمر، 
تحب معتصما. رأتيا مقيورة، مفتتة. آالـ الشباب حادة، صارخة، لكف 
الشباب مفتوح لسنوات حياة مديدة ستعّمرىا عواطؼ متنوعة. سيأتي حب 

  آخر، وأىواء أخرى! لكف لف يكوف لمنور ابف آخر وزوج آخر!

فكرت منور في أياـ المأتـ أف ىدؼ توىج الجنائز أف يفمت الحزيف بكاءه 
ساية الرجاؿ أف وصراخو كمو. وىدؼ الصمت الوقور في عصرية النساء وتم

يقضـ الحزيف حزنو في ىدوء. وأف حشد الجيراف واألصحاب واألقرباء حتى 
األربعيف في يـو الوفاة مف كؿ أسبوع، يقصد أال يخمو الحزيف إلى نفسو ليجمدىا 
بالحزف. وتمردت عمى ذلؾ فحبست حزنيا في قمبيا وفكرت فيو في كؿ برىة. في 
األسبوع األوؿ لـ تنـ. تجولت في البيت في العتمة. وضايقيا أنيا ليست حرة في 
حزنيا ألنيا اآلف مسؤولة عف ليمى. كأنيا محبوسة في زاوية التستطيع أف تتحرر 
منيا! ثـ الحظت أنيا بقيت ىامدة أياما. تبع ىدوءىا ىيجاف مف الغضب والقمؽ. 
وخطرت ليا ىواجس متنوعة: إذا مت اآلف ماذا سيكوف مصير ليمى؟ وىؿ ستندفع 

؟ حاولت لي مى انتقاما لموت أخييا وأبييا، ويطمؽ عمييا أيضا الرصاص ذات يـو
أف تسجؿ األياـ التي تعاني فييا مف اليمود واألياـ التي تعاني فييا مف الييجاف، 
وقررت: روحي مريضة! والقت جيرانيا بسخرية: يروف الجسـ الصحيح واليروف 
الروح المريضة! قررت أف تقصد صيدلية بعيدة لتستشير الصيدلي. ثـ استبعدت 
ذلؾ. ستداوي نفسيا! رأتيا ليمى في تمؾ األياـ تشرب اليانسوف، وحشيشة القطة. 
سألتيا: كيؼ تتحمميف رائحة حشيشة القطة؟ في تمؾ الميمة رأت ليمى حشيشة القطة 
في سطؿ القمامة. لكنيا لـ تر الكمد في وجو أميا التي قررت أف ليمى بعيدة 

كانت عمى كؿ حاؿ قريبة مف أبييا. معتصـ ىو الذي كاف قريبا بروحيا عنيا "
مني". سقطت منور في شعور بالوحدة لف يستطيع أحد أف يخترقو إلييا. اقترب 
منيا في تمؾ األياـ ابف عـ معتصـ. كاف في عمره، عاقبل ورقيقا مثمو. وكاف 
يحبو. فقبمتو وشمت فيو عبؽ ابنيا. وعندما ستعبر شيور اضطرابيا ستدعوه في 
كؿ يـو جمعة إلى الغداء، وستحفظ األطعمة التي يحبيا. وستبلحظ أنو يحبيا كأنو 
يستعيض بيا عف أمو الميتة. وستخفي عف نفسيا أف ليمى تستيويو. عندما بدأت 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 016 - 

تعود إلى نظاميا القديـ في النـو في ساعات معينة، تذكرت كممة كانت ترددىا 
إال الحزف. يبدأ كبيرا ثـ يصغر! وقالت: ذلؾ  أميا: كؿ شيء يبدأ صغيرا ثـ يكبر،

خطأ في التعبير! يجب أف يقاؿ إننا نخبئ حزننا في الخوابي كي يصبح معتقا! 
 !  نشارؾ مف يشربو معنا قبؿ أف يتخمر، لكننا نخزف خوابيو العتيقة ألنفسنا فقط
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بعد عودة قيس مف صفد، ألح عمى أبيو: أريد أف تشتري لي "ستف"! 
يتسمح الشباب في صفد، ويمزمنا ىنا أيضا سبلح! اشترى لو أبوه "ستف" 
وقنابؿ يدوية أيضا! لكنو لـ يجد تجمعا لمشباب ينتظـ فيو. لـ يتخيؿ كيؼ 
سيكوف اليجوـ عمى بمده وكيؼ سيكوف الدفاع عنيا. ىؿ تصور أنو يحمييا 

اب بحقو فييا؟ بعد عقود مف السنوات قرأ قيس شيادة شاب في منظمة الشب
، ففيـ الجيش المنظـ 6491في الياغاناه، قتؿ في معارؾ أبو كبير في 

الذي احتؿ بمده. "بعد حموؿ الظبلـ توجينا إلى مكاف إجراء الطقس داخؿ 
غابة ىيرتسؿ. إلى جانب قبر الحارسيف الذي كاف مغطى باألعبلـ الزرقاء 

البيضاء ومحاطا بالمشاعؿ، انتصبت وحدة حرس مف ستة شباف، ثبلثة  -
مف كؿ جانب وبنادقيـ في أيدييـ.. وانتظمنا في مربع مواجو لمقبر. وبعد 
أف جاءت القيادة وبعد شرح قصير تمي القسـ ورددناه كممة، كممة.. أقسـ أف 
أكوف مخمصا لممنظمة .. حتى مماتي.. وأف أكوف مستعدا لكؿ خدمة فعمية 

لغابة الموحشة في أي وقت أدعى  إلى ذلؾ. كانت تمؾ لحظة لف أنساىا: ا
وفي مواجيؾ قمر باىت يظير أحيانا وتحجبو الغيوـ الداكنة أحيانا أخرى، 
وأمامؾ ستة شباف يختفوف أحيانا وراء ليب المشاعؿ، وبنادقيـ في أيدييـ. 
مؤلني المشيد ذو الروعة والجبلؿ، في تمؾ المحظة، بإحساس عظيـ. في 
لحظة ترديد القسـ، شعرت بأنني مفعـ بالقوة والعزيمة، ومستعد ألداء كؿ 
مايطمب مني حتى آخر يوـ في حياتي." تساءؿ قيس ىؿ خطر لذلؾ الشاب 
أف الميمة التي اندفع إلييا قد تكوف نسؼ بيت شاب في مثؿ عمره اسمو 
قيس، قتؿ سكاف قرى، وسحب ببلد مف أىميا؟! كاف ذلؾ الشاب مدربا 

   ومستعدا لكؿ مايؤمر بو!

رو ألنو سمع أف الشباب ىناؾ ينظموف قرر قيس أف يقصد شفا عم
مجموعة مسمحة. فقاؿ ألبيو: سأمشي إلى شفا عمرو! غضب أبوه: ياقيس، 
بماذا وسوس لؾ الشيطاف؟ تمشي إلى شفا عمرو اليوـ، والببلد تسقط واحدة 
بعد واحدة؟ افيـ، يقصؼ الييود بالمدافع شفا عمرو منذ نياية اليدنة االولى 
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تموز حتى اليوـ! لـ يفسر قيس ألبيو أنو لذلؾ يقصد شفا عمرو! بؿ  1في 
تحدث عف رغبة في السفر إلى القرى التي مر بيا أو زارىا مع أبيو، أو 
قصد فييا رفاقو في المدرسة. تساءؿ أبو قيس: يريد أف يودعيا؟ أف يطمئف 
عمييا؟ شفا عمرو جارة تبلؿ الناصرة وجبؿ الكرمؿ وسيوؿ عكا والبطوؼ 

ستحؽ الزيارة! فييا روافد نير النعاميف، ووادي الممؾ، ومرج ابف عامر ت
أكبر روافد نير المقطع. شفا عمرو بيف عكا وحيفا والناصرة. تمتد أراضييا 
مف الشرؽ حتى طريؽ صفورية والناصرة. وتتمطى حتى وادي الممؾ، ووادي 
الحمزوف، وسيؿ البطّوؼ، والسيؿ الساحمي، ومرج ابف عامر! نعـ، يستحؽ 
ىذا البمد مف الجميؿ األعمى الزيارة! لتتخيؿ القائد الروماني أبيتيوس وىو 
يطارد مف تبللو الغربية ثوار يوسيفوس في القرف األوؿ الميبلدي. وترى عمى 
الخروبية صبلح الديف األيوبي مواجو ريشار قمب األسد. وتتذكر كممة 

د أف ترى نابميوف: البد مف احتبلؿ شفا عمرو لمتحكـ في وسط فمسطيف! تري
شفا عمرو الياجعة تحت قمعتيا، وتمشي في أزقتيا الكورسيكية! لكني أعرؼ 
أنؾ التقصدىا لذلؾ! بؿ ألف أحد أصحابؾ ىمس في أذنؾ منذ أياـ تعاؿ مع 
سبلحؾ! تريد أف توىمني بأف حدسؾ كالشوؽ إلييا؟! ىنا أيضا يمكنؾ أف 
تدافع عف بمدؾ! ابؽ! لو غاب قيس عف أبيو في ذلؾ اليوـ لسار إلى شفا 
عمرو. لكف أباه أبقاه قربو. وكاف حدس كؿ منيما صحيحا فمصير شفا 

تموز دخؿ رتؿ  69عمرو اتصؿ في اليوـ التالي بمصير صفورية. في فجر 
طويؿ شفا عمرو مف غربيا، دبابات ومصفحات وسيارات تحمؿ جنودا. 

 سبقو قصؼ بالمدافع ورش بالرصاص. وسقطت شفا عمرو!

امس عشر مف تموز كاف القاوقجي قد وصؿ إلى صفورية في ليمة الخ
لتنظيـ الدفاع عنيا. رآه قيس في صفورية في مضافة رئيس البمدية صالح 
السميـ. فجأة دخؿ رجؿ الىث إلى المضافة وقاؿ: تتحرؾ دبابات ييودية مف 
شفا عمرو في اتجاه صفورية! تعرفوف أف المسافة بينيما كيمومترات فقط! 
خرج القاوقجي مف المضافة وانصرؼ! ىؿ يشعر اآلف أيضا بأف القوات 
الييودية نظامية التصدىا إال قوات نظامية مسمحة مثميا؟ ىؿ يصرخ أيف 
السبلح والرجاؿ، ويردد ماقالو يوسؼ العظمة عمى بوابة ميسموف: أريد 

  الزمف؟

 
وصمت برقية إلى فوزي  61/1/6491في الساعة السابعة مف صباح 

ـ ومستعجؿ جدا مف مساعد حطيف إلى فوزي. صفورية القاوقجي: مي
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 مطوقة، عمى وشؾ السقوط، أنقذوا الموقؼ.

في الساعة الثامنة والنصؼ مساء قصفت طائرة ييودية صفورية. رمت 
أربع قنابؿ، قتمت الشيخ األعمى عبد المجيد الذي درس في األزىر، قتمتو  
مع زوجتو وأوالده، وىدمت بيتو قرب الجامع الكبير. بعد القصؼ خرج 
الناس مف بيوتيـ إلى وادي النصارى. بقوا في حقوؿ الزيتوف الواسعة. 
وتركوا المقاتميف في صفورية ليدافعوا عنيا. ظنوا أنيـ سيعودوف إلى بيوتيـ 

  في الصباح، فمـ يتناولوا منيا إال مايحتاجوف إليو ليمة.

نيـ بعد! أمسكو قاؿ قيس ألبيو: سأبقى مع المقاتميف. رد أبوه: لست م
بالقوة أعمامو، وجروه إلى وادي النصارى. وأخذوا منو "الستف". قبؿ أف 
يوصموه إلى وادي النصارى أفمت منيـ وعاد إلى صفورية. جرى وحده راجعا 
عكس اتجاه الناس السائريف إلى وادي النصارى، وىو يصرخ: ارجعوا، دافعوا 

  عف قريتكـ.. ارجعوا!

رجع قيس إلى بيتو في السدر. قربو في المدرسة مركز قيادة المدافعيف 
عف البمد. أطؿ، فمـ يجد في المدرسة إال محمد سعيد الشيخ ابراىيـ السعدي. 
الشيخ مسؤوؿ عف السبلح الموجود في المركز. رفع رأسو فرأى قيسا: ماذا 
جئت تعمؿ؟ أجابو قيس: أخذوني فتركتيـ وعدت. قاؿ لو: يابنّيي الناس 

! فجأة دخؿ شاب آخر في انيزمت فشو ت عمؿ وحدؾ؟ رد قيس: أنا لـ أنيـز
عمر قيس. ىذا محمود أحد زمبلئو في مدرسة صفورية! كاف إطبلؽ النار 
يسمع مف جيات متنوعة. قاؿ الشيخ: في غرب البمد خنادؽ، خذ ياقيس 
احمؿ ىاتيف القفتيف مف الرصاص لممدافعيف فييا! وخذ يامحمود احمؿ 
رشاش برف! خرج الشاباف. صوت رصاص. عتمة. لـ يصادفا إنسانا في 
طريقيما. الأحد! نادى أحدىما الرجاؿ. صاح اآلخر. الأحد! يالمخيبة! 
ماالعمؿ؟ رجعا بعد ساعات إلى الشيخ السعدي وقاال لو: الأحد! وضع قيس 
قفة الرصاص عمى األرض والتفت إلى محمود. أيف اختفى؟ معو البرف! 

بحث الشابيف عف الرجاؿ والخنادؽ ثبلث  سيقاتؿ وحده؟ أيف؟ استغرؽ
ساعات تقريبا. المدرسة المركز في خمة الوتد تطؿ عمى طريؽ المطّمة، عمى 
الدرب مف المطّمة إلى القسطؿ. بدأ إطبلؽ النار كثيفا مف طريؽ المطّمة. 
قاؿ الشيخ: معناىا دخموا! إلحؽ أىمؾ ياقيس! اليجوـ إذف مف طريؽ 
المطّمة. مف شفا عمر إلى الناصرة يتفرع طريؽ معبد إلى صفورية. قاؿ 
قيس لمشيخ السعدي: ياعمي مع مف أقاتؿ؟! رد الشيخ: يابنّيي، قمت لؾ 
اطمع لعند أىمؾ. اسرع! سألو قيس: وأنت ياعمي؟ قاؿ: عندي أمانة 
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الأتركيا. الحؽ أىمؾ! تركو قيس ونزؿ إلى صفورية. مف السدر عبر الحارة 
وادي النصارى حيث الناس تحت الزيتوف. بدأ  الغربية كميا كي يصؿ إلى

الفجر وقيس يمشي إلى ىناؾ. وصؿ. سأؿ الناس المتجمعيف تحت الزيتوف 
عائمة، عائمة: أيف أبي؟ دلوه إلى أىمو. جمس الناس في انتظار النيار 
وانتياء المعارؾ لمعودة إلى بيوتيـ! وادي النصارى تحت القمعة. طمع 
الضوء! رفعوا رؤوسيـ فرأوا الييود في القمعة فوقيـ. قاموا واتجيوا إلى 

 الشماؿ.

صباحا وصمت برقية مف  4511في الساعة  61/1/6491في يوـ 
اسماعيؿ الصفوري إلى  فوزي القاوقجي: دخؿ الييود صفورية.. عمى أبواب 

 الناصرة.. أنقذوا..

حاوؿ فوزي القاوقجي إقامة خط دفاع عمى محور يشرؼ عمى سيؿ 
صفورية ليحفظ قمب الجميؿ. لكف الياغاناه اخترقتو في يوـ  البطوؼ شماؿ

  تموز. 61وأعمنت اليدنة الثانية في  61/1

أوؿ قرية وصميا أىؿ صفورية عّرابة البّطوؼ. ناموا في عّرابة تمؾ 
الميمة. أطعـ أىؿ عّرابة الناس. بدأ بعض الناس يبيعوف أسمحتيـ ليشتروا 
مايحتاجوف إليو.. مد عدس وكيس طحيف. أكمؿ أكثر أىؿ صفورية طريقيـ. 
الرامة ثـ شعب. شعب بمد زميؿ قيس في المدرسة. بعد شعب، دير القاسي 
بمد زميؿ قيس اآلخر في المدرسة، صبري الحمود. نزؿ مع أسرتو ضيوفا 
عنده. دير القاسي عمى الحدود المبنانية. مع قيس ستف ومع أبيو مسدس  

عمو اآلخر بارودة. قاؿ ليـ أبو  ومع عمو روسية تسمى أـ فشكة، ومع
صبري الحمود: التأخذوا السبلح معكـ ألف العسكر المبنانييف يصادروف مف 
الفمسطينييف أسمحتيـ. فتركوا السبلح عنده! في اليوـ التالي ترؾ قيس وأىمو 
دير القاسي إلى الرميش المبنانية. ومنيا انتقموا إلى بنت جبيؿ. بقي الناس 
ىناؾ تحت زيتوف بنت جبيؿ. مايزالوف يتوىموف أنيـ سيعودوف. يجمسوف 
حمقات تحت الزيتوف ويتناقموف األخبار التي تأتييـ مف فمسطيف. عرفوا مف 

أوؿ بيت نسؼ  تمؾ األخبار أف الييود دخموا إلى صفورية ونسفوىا بيتا، بيتا.
  بيت  قيس في صفورية الجديدة في السدر.

 
نييف يوميا خبزا وحبلوة وجبنا وزعت بمدية بنت جبيؿ عمى الفمسطي

وزيتونا أسود. وقؼ قيس في الصؼ. في الصؼ أيضا محمد الموعد الغني، 
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زعيـ حمولة كبيرة، ضخـ الجسـ. أمامو وقؼ الشيخ حسف الذي كاف خطيبا 
في الجامع. ينتظر كبلىما حصتو مف المعونة! كاف الشيخ يدعو في خطبو 
خبلؿ االشتباكات بيف الييود والعرب: الميـ رّمؿ نساءىـ، الميـ يّتـ أطفاليـ، 
الميـ اجعؿ أمواليـ غنيمة لممسمميف! أمسؾ محمد الموعد برقبة الشيخ حسف 
وصرخ: كنت إذف تدعو اهلل عمينا، كي ييّتـ أوالدنا ويرّمؿ نساءنا ويجعؿ 
أموالنا غنيمة ليـ! في اليوـ التالي وقؼ قيس في الصؼ أيضا ينتظر حصة 

لجبف والزيتوف والحبلوة، فأعمف أف مايأخذونو ىبة مف أىمو مف الخبز وا
المطراف مبارؾ. كاف المطراف مبارؾ قد بقي في حيفا واتيـ بالتعاوف مع 
الييود. محمد الموعد واقؼ أيضا في الصؼ! صرخ: يطعمنا اآلف المطراف 
مبارؾ؟! أيف الحاج أميف الحسيني الذي كنا نقوؿ فيو "سيؼ الديف الحاج 

  أميف"؟! أيجب أف نقوؿ اآلف سيؼ الديف المطراف مبارؾ؟!

في بنت جبيؿ أدرؾ الناس أنيـ لف يعودوا خبلؿ أياـ إلى بيوتيـ! لذلؾ 
تسمموا إلييا ليأتوا بما يحتاجونو. خبلؿ ذلؾ كاف الييود يصيدونيـ. فقتؿ 

  منيـ في التسمؿ إلى بيوتيـ أكثر مما قتؿ منيـ في الدفاع عنيا.

إلى سورية بانتظار الفرج. البقاء تحت زيتوف بنت قرر أىؿ قيس السفر 
جبيؿ مستحيؿ! ذىبوا إلى رياؽ، وأخذوا القطار مف رياؽ إلى الشاـ. وصموا 
إلى دمشؽ مع مجموعة مف أىؿ صفورية. وجدوا مخيما جاىزا ليـ قرب 
خوتو بيتا عربيا في المزة،  التجييز فنزلوا فيو أسبوعا. ثـ استأجر أبو قيس وا 

  فيو خمس غرؼ، نزلوا فيو.

راحت صفد، ولكف ىؿ تروح الببلد كميا؟ ىؿ تضيع أيضا صفورية؟ 
تذكر أبو قيس كبلـ صاحبو التاجر الييودي الذي كاف يشتري منو الغنـ 
ويبيعو لمجيش البريطاني: ياأبا قيس، بع كؿ شيء وارحؿ! صفورية ستكوف 

  لنا!

مؾ عبد اهلل. تجمع وفد مف رجاؿ العرب بينيـ أبو قيس وقابموا الم
شكوا؟ طمبوا؟ توجو العرب كميـ إلى قياداتيـ وىـ يعرفوف أف القيادات 
التستطيع أف تخرج "الزير مف البير". قاؿ ليـ الممؾ عبد اهلل: اخرجوا مف 

 بمدكـ وستعودوف إليو بعد أف ييدأ القتاؿ! كميا أياـ!

 
مف نشر في تمؾ األياـ الدعوة إلى الخروج؟ الييود الذيف أذاعوا أخبار 
المذابح ونادوا: اىربوا! والعرب الذيف قالوا يومذاؾ: األرض والالعرض! 
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عكس ماستقولو فاطمة البرناوي فيما بعد: اليوجد شرؼ شخصي في وطف 
مغتصب! والسياسيوف العرب الذيف ىمسوا: اخرجوا، كميا أسبوع أو 

ييود! أيار وتحرر فمسطيف مف ال 61أسبوعاف.. ستدخؿ الجيوش العربية في 
وسترجعوف إلى بيوتكـ بعد التحرير. ومع ذلؾ رجع أىؿ القرى متسمميف إلييا 
وبقوا حتى طردوا منيا. ولـ ينس أحد مف أىؿ فمسطيف الذيف تركوىا مفتاح 

  بيتو! أقفموا األبواب جيدا وحمموا المفاتيح معيـ!

كتب رابيف قائد القوات التي احتمت المد والرممة في مذكراتو عف تيجير 
أىؿ المد والرممة المتيف التوجد فييما أية قوات مسمحة عربية. قاؿ إف بف 
غوريوف أمره ويغاؿ ألوف بطرد سكانيما الخمسيف ألفا، فاستعمؿ اإلرىاب. 
لذلؾ كانت العممية مأساوية واضطرت القيادة فيما بعد إلى دعاية تشرح فييا 

لقاسي الوحشي". لكف األسباب التي "أجبرتنا عمى القياـ بمثؿ ىذا العمؿ ا
         السمطة اإلسرائيمية لـ تسمح بنشر ىذا المقطع مف مذكرات رابيف.

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 003 - 

 
 
 
 
 

في المزة التقى أبو قيس بممحـ الذي يزوده بدخاف فمسطيف. ييّرب ممحـ 
الدخاف مف ترشيحا وشعب وشماؿ فمسطيف المشيورة بتبغيا إلى لبناف ودمشؽ. 
ويعيش بذلؾ مف بقي في تمؾ القرى. ممحـ مف قرية جّب جنيف في البقاع. حكى 
لو أبو قيس عف السبلح الذي تركو في دير القاسي في فمسطيف. فقاؿ لو ممحـ: 
آتيؾ بو بأجر. عظيـ! قاؿ قيس ألبيو: لف يعطيو أبو صبري الحمود السبلح إذا لـ 
ف يرافقو واحد منا! سأذىب معو! ألح قيس عمى أبيو حتى وافؽ: رافقو. لكف افيـ أ

  الفوضى أخطر مف الحرب!

ركب قيس وممحـ الباص المسافر مف الشاـ إلى بيروت. مف بيروت أخذا 
باصا إلى جّب جنيف. بقي قيس في القرية عند ممحـ أسبوعا حتى اكتممت 
مجموعة الميربيف وجيزت الميربات. في النيار كاف قيس يخرج إلى البساتيف. 
ىناؾ رأى فتاة عمى شجرة جوز ضخمة. رفع رأسو إلييا. ابتسمت لو. بيف يدييا 
شيء تأكمو. جوز؟ قالت لو: أرمي لؾ؟ ماذا ترمي لو؟ تذكر شجرة التوت في كـر 
ابف عـ أبيو وغزالة عمى الشجرة. سألتو غزالة: أرمي لؾ التوت؟ فنشر ذراعيو. 
فضحكت. فيمت أنو يريد أف ترمي  نفسيا عميو. نادتو: أنت اصعد! مف يرى 

  ـ ىذه الفتاة التي اليعرفيا؟ أيف أنت اآلف ياغزالة؟اآلف، غزالة أ

وقت اكتمؿ التحضير خرج قيس وممحـ وأخواه وآخراف مف جّب جنيف ظيرا 
باتجاه فمسطيف، مروا في المساء مف الرميش عمى الحدود المبنانية. عينيـ عمى 
دير القاسي الفمسطينية. يفصؿ بيف القريتيف طريؽ معبد لمسيارات. ىناؾ تعمـ قيس 
كممة كروّسو. قاؿ ممحـ ىامسا: لبنانيوف.. بس تقطع الكروّسو.. سألو قيس: عمي 
ماىي الكروّسو؟ ظف قيس أف ممحـ قاؿ لو: الطريؽ. وسيظؿ يحتفظ بذلؾ الخطأ 
في ذاكرتو. ماالفرؽ عمى كؿ حاؿ بيف الطريؽ وبيف العربة التي تقطعو؟ المرور 

ربات والناس! احتموا بشجيرات شوكية وىـ لمميربيف إال عندما يخمو الطريؽ مف الع
يراقبوف الطريؽ. مرت دوريات، ومرت سيارات. خوفيـ مف الدوريات المبنانية، 
فإسرائيؿ ليست ليا بعد دوريات تجوب ذلؾ الطريؽ. التزاؿ مشغولة بما احتمتو مف 
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فمسطيف! قطعوا الطريؽ مسرعيف. وفي الساعة الثامنة مساء تقريبا وصموا إلى دير 
القاسي. تركوا قيسا في بيت زميمو صبري الحمود، وذىبوا ليبيعوا ويشتروا في 
شعب. "في عودتنا نأخذؾ معنا". بقي قيس أربعة أياـ في دير القاسي. في اليـو 
! فودع صبري الحمود، وتناوؿ مف أبيو  الخامس مساء أتى ممحـ وقاؿ لو: اليـو

مو قيس. ستف حممو ممحـ. مـ، حم 1األسمحة: مسدس أبو نقطة حمراء، عيار 
بندقية حمميا أخوه محمد، وبندقية حمميا أخوه الثاني. طمعوا مف شعب في الثامنة 
مساء تقريبا. لمميربيف وقت دقيؽ يحسبوف فيو زمف الوصوؿ وزمف العبور وزمف 
الدوريات المحتممة! عمى الحدود الفمسطينية المبنانية ربضوا يراقبوف الطريؽ مف 
الجيتيف. كانوا في منخفض يمكف أف يبلحظوا منو أية سيارة. عبروا الطريؽ 
الفاصؿ ركضا. ودخموا لبناف. بعد مئة متر تقريبا  دوى صوت: قؼ! ودوت عدة 
طمقات. فركض كؿ منيـ في اتجاه. ركض قيس خمسيف مترا إلى الوراء. عائدا 

وانطوى  إلى فمسطيف؟! اليشعر أنيا لـ تعد بمده؟ ركض في اتجاه فمسطيف! ثـ قبع
عمى نفسو جالسا قرب ببّلنة. في السماء قمر ضعيؼ أقرب إلى اليبلؿ، لكف 
الرؤية ممكنة. سحب المسدس مف جيبو وجيزه. تقتؿ مف ياقيس؟ ال! لـ يفكر إال 
في اليرب! مرت عشر دقائؽ كعشر ساعات.. ثـ، ىاىو دركي يمر قرب قيس 
تماما. يكاد يدعس قدمو! حبس قيس نفسو. خيؿ إليو أف صوت تنفسو يمكف أف 
يسمع. غطتو الببّلنة. مر الدركي المبناني! أؼ! سمعو قيس بعد فترة يقوؿ 
لزمبلئو: ركضوا إلى األماـ! الكبلب! ىربوا! تركوا الميربات والبغميف! بقي قيس 
مكانو حتى ابتعدوا مئتي متر تقريبا. عندئذ وقؼ وركض باتجاه فمسطيف. أطمقوا 

وجد نفسو في كـر تيف. كاف متعبا وجائعا. أفطر تينا!  النار. ركض، لـ يتوقؼ.
وفي ضوء الفجر شعر بأنو في فمسطيف. لـ يعرؼ ماحدث لو إال بعد أف وصؿ 
إلى دير القاسي. قاؿ لو صبري الحمود في ليفة: تعاؿ! وقاؿ أبوه: عرفنا أف 
"اإلخبارية" راحت إلى الرميش عف الميربيف وىـ مايزالوف ىنا يشتروف ميرباتيـ. 
انتظروىـ وحضروا ليـ مصيدة! عرفوا الوقت المتوقع لوصولكـ. لـ يبؽ في جسـ 
قيس مكاف مكشوؼ دوف جروح. جرحتو الببّلنة التي لطي قربيا! قاؿ لو أبو 
صبري الحمود: تريد أف تعود إلى أىمؾ اآلف؟ جروحؾ تفضحؾ. ستبقى حتى 

  !تشفى جروح وجيؾ عمى األقؿ! البيت بيتؾ وأنت مثؿ صبري

وقت شفيت جروح قيس رافؽ أىؿ الضيعة إلى الرميش في النيار. ماتزاؿ 
بعض القرى في فمسطيف غير محتمة، والناس يشتروف حاجاتيـ مف لبناف فيذىبوف 
مف دير القاسي إلى الرميش. ذىب قيس مع الناس إلى الرميش، ومنيا قصد 

  بيروت. ومف ساحة البرج ركب باصا إلى جّب جنيف.
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عندما رآه ممحـ ومحمد ىتفا: حي؟ راحت البغاؿ ومااشتروه مف مواد، ونجا 
السبلح ألنو عمى أكتاؼ الرجاؿ. قاؿ لو ممحـ: لـ أعد بعد إلى الشاـ. ماذا أقوؿ 
ألبيؾ؟ كاف ممحـ يبعث يوميا إلى المخفر مف يشـ  األخبار: "حدا انمسؾ، حدا 

عمى السفر إلى الشاـ.  انقتؿ؟" لـ يأتو خبر يقيف. قاؿ: اختفى الصبي! ولـ يجرؤ
فرح ممحـ ومحمد: رغـ الخسارة، أنت حي! بقي قيس أربعة أياـ في جب جنيف. 
في الساعة الثالثة بعد الظير، بعد الغداء قاؿ لو ممحـ: ىيا! وحّممو السبلح. خرج 
الميربوف مف جّب جنيف التي تطؿ عمى البقاع، ومشوا، مشوا.. عندما طمعت 
الشمس كاف سجف المزة خمفيـ. عبروا حتى المزة الحدود السرية لمميربيف، الذيف 

  التوقفيـ بعد الحدود بيف ببلد الشاـ!

أعطى أبو قيس ممحـ أجره، وتعويضا عما خسره. وكتب قيس في سجؿ 
   حياتو: ىذه أوؿ مرة رجعت فييا إلى فمسطيف!
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عجت دمشؽ بالفمسطينييف. انتقؿ مف حمؿ بعض مالو معو إلى بيوت 
تأجرىا. ودبر المتعمموف عمبل. تحتاج سورية إلى مدرسيف. كانت تطمبيـ مف اس

مصر، وىاىـ الفمسطينيوف، متعمموف ومختصوف بالتدريس. سيعامموف كالسوري. 
وسيساعد اليبلؿ األحمر وأغنياء دمشؽ الفمسطينييف الذيف خرجوا بمبلبسيـ فقط. 
صار العرب أصحاب البيوت والمدف واألراضي واألعماؿ الجئيف يحتاجوف 
مساعدة. تصؿ إلييـ مساعدات غذائية، ولكف لف تأتي أبدا مساعدة عالمية تفرض 

   عودتيـ إلى بيوتيـ التي خطفتيا منيـ إسرائيؿ!

وصمت أميرة مع أسرتيا مف بيروت إلى دمشؽ. كانت أسرة محظوظة فمـ 
رت بيتا في تنزؿ في المدارس والجوامع، بؿ تنقمت بيف بيوت لـ تعجبيا ثـ استأج

شارع بغداد. يخترؽ الشارع البساتيف حتى القصاع، تعبره عربات الخيؿ بالمتنزىيف 
في الميالي المقمرة. في أولو بساتيف كانت تسمى "وراء الدور"، خّص بيا خالد آغا 
أوالد زوجتو الثانية رابية خانـ فبعثروىا بالقمار كما بعثر أوالد عبد الرحمف باشا 
اليوسؼ أراضي أبييـ وبيوتو. تمتد البساتيف حتى قاسيوف وسوقساروجا والقصاع، 
مسيجة بالبيمساف والزيزفوف والورد الجوري، مزروعة بالخضار وأشجار الفواكو. 
عمى جانب شارع بغداد أبنية متفرقة مف الحجر مف ثبلثة طوابؽ. استأجر أحدىا 

رية. ومقابمو بيت بياء، أبو أميرة وأىمو. إلى جانبو بيت ديبو أحد رجاؿ الثورة السو 
ابف خالد آغا. في األمسيات يعبر ديبو الشارع إلى بيت بياء ليمعبا "دؽ" طاولة 
زىر. بينيما مباراة أخرى في زراعة الزىور. يـو وصمت أسرة أميرة كانت حديقة 
بياء مزروعة بالمارغريت، فييا أقفاص عصافير الكنار معمقة عمى شجرة 
فراسكيف، والسمؾ األحمر يسبح في البحرة، والبط في الساقية التي تمر غزيرة 
وسط الحديقة. في تمؾ الجنة جمس بياء مع ديبو قبؿ أف يتطوع في حرب 
فمسطيف، وضحكا مف زوجة ديبو: خرجت إلى الشرفة و"غّسمت" المؤذف الذي مر 
داعيا أصحاب البيوت القميمة إلى صبلة الفجر. صرخت، تمحقنا إلى طرؼ البمد؟! 

! روى ديبو لصاحبو أف زوجتو األولى كانت مف قا ؿ لؾ إف الصبلة خير مف النـو
عكس ىذه تماما. فسرقت منيا بنتيا في الباخرة وىي راجعة مف استنبوؿ! كانت 
تمؾ آخر قطرة في الكأس! أـ تسرؽ منيا ابنتيا وىي في باخرة تستطيع أف تنبشيا 
وتفتش كؿ مف ينزؿ منيا؟! لكف ىؿ كنت أتصور أنني سأقع في النقيض؟ المأخذ 
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عمى ىذه المرأة إال المنصب! يناسبيا أف تكوف حاكما عاما الزوجة في بيت! بعد 
تمؾ الجمسة غاب بياء في حرب فمسطيف، ولـ تفتح طاولة الزىر. وصارت ليمى 
ىي التي تطعـ السمؾ والبط، ومعتصـ ىو الذي يسقي الحديقة كابحا ضيقو 

 البحص.بالممرات التي نثر فييا أبوه 

بيت أميرة في شرؽ دمشؽ وبيت قيس في غربيا. لكف  ماأسيؿ أف يعرؼ 
خوتيا! يتناقؿ الفمسطينيوف العناويف فكؿ منيـ يبحث عف  قيس مكاف أميرة وا 
اآلخر! التقى األصدقاء قيس ويسار ويحيى، وتحدثوا ساعات، عابريف المدينة 
مشيا مف بساتيف شارع بغداد إلى بيوت ومخازف شارع العابد إلى بساتيف الربوة 
والمزة. واستمتعوا بطريؽ الربوة الظميؿ، وسحر صداقة  الفتياف. تتنظر أميرة زيارة 
قيس واقفة في الشرفة. تطؿ مف الطابؽ الثالث عمى البساتيف المزروعة باألرضي 
شوكي. وتراه مف بعد عمى الرصيؼ العريض. يرفع نظرتو إلى الطابؽ الثالث 

مف بيتيا. يراىا واقفة في الشرفة، فيبتسـ ليا، ويتبادؿ معيا  مستطمعا منذ يقترب
مف بعد اإلشارات. يبطئ في مشيتو قدر مايستطيع، ويتمنى أف يبقى ثابتا عمى 
الرصيؼ العريض. ثـ يدخؿ إلى البناء األبيض، فتدخؿ أميرة منتظرة أف يدؽ 
الباب لتفتحو لو كأنيا التعرؼ مف الطارؽ. ىؿ تنقؿ لو كفيا المسترخية في كفو 
فرحيا بزيارتو؟ ىؿ تنقؿ ليا نظرة عينيو شوقو إلييا؟ يترؾ أحيانا في كفيا ورقة 
مطوية عدة طيات، فتسرع إلى غرفتيا وتقرأ قصيدتو. الشيء غير ذلؾ! الكممة 
عزيزتي والكممة حبيبتي! تقرأىا مرات وتحاوؿ أف تستخرج منيا أكثر مما تعني. 

خؿ حاممة ليما القيوة. قاؿ ليا: تمبس نساء المزة ينصرؼ قيس إلى أخييا حتى تد
المبلءة الصفدية. ماأحمى الموف البرتقالي! كأف الدنيا دائما في الربيع! يذّكرىا بأنيا 
كانت تكشؼ لو مبلءتيا أماـ الدكاف في صفد؟ ابتسمت: لكني ىنا الألبس العباءة 
الصفدية. أخرج كما تراني! ىؿ أميرة حب قيس األوؿ! لعمو شعر بالحب أوؿ مرة 

     يـو أحبيا! ولعؿ أوؿ قصائده كانت ليا!

عندما تحمؿ أميرة لو وألخييا القيوة تبقى قميبل معيما. يتشاغؿ عنيما يسار  
قميبل. فيحّمؿ كؿ منيما نظرتو قدر مايستطيع مف الوجد. يرّؼ القمب الفتي،  وتمر 

ؤه أبناء صفد، فتعود أميرة السعادة كالبرؽ متوىجة ومسرعة. ثـ يأتي يحيى وأصدقا
  إلى الشرفة. وتتابع قيسا وىو بينيـ يمشي نحو المدينة.

نزلت ليمى خمس درجات إلى الساقية وأطعمت البط. واستمتعت بتزاحمو 
قربيا. ماأرشؽ سباحتو وماأقبح مشيتو! يجب أف يعرؼ اإلنساف المكاف المناسب 
لو كي يسبح كالبط واليمشي مثمو! فكيؼ ستعرؼ ليمى مكانيا في ىذه الحياة 
الواسعة؟ أطعمت العصافير ثـ جمست قرب المارغريت. مقابميا أميرة. نظرت كؿ 
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منيما إلى األخرى وابتسمتا. جارة جديدة؟ قطفت ليمى زىرة مارغريت ومدتيا نحو 
أميرة. نعـ سآتي! بعد دقائؽ عبرت أميرة الشارع إلى ليمى، فأطعمت ليمى البط مرة 

، ووقفت معيا قرب أقفاص الكنار، ثـ قطفت ليا باقة مف زىر أخرى مع أميرة
المارغريت. ماأخؼ الصبا! ماأسيؿ التعارؼ والصداقة والزيارات والحديث فيو! مف 
يسبؽ اآلخر، ىي أـ أميرة؟! أميرة أكبر منيا؟ البأس! كؿ منيما معجبة باألخرى! 
ليمى مسحورة بضوء الرضا في وجو أميرة. وأميرة معجبة بما سيعجب قيس في 
ليمى. تجمعيما العوالـ التي تفصميما. حياتاف إحداىما في صفد واألخرى في 
دمشؽ. في إحداىما شابة تمتؼ بعباءة صفدية، وفي األخرى فتاة تمبس الجوارب 
القصيرة! ىؿ قالت ليا ليمى في اعتداد أـ في أسى: أبي مف المتطوعيف، كاف 

أميرة وقتذاؾ المدينة والقرى التي تحيط حوؿ صفد، وقتؿ في الجميؿ! وصفت ليا 
بصفد، وحكت ليا عف الميمة األخيرة فييا. فرصفت ليمى الصور التي رسمتيا 
بحديث أميرة إلى جانب الصور التي رسمتيا مف حديث أبييا. لكنيا لف تستطيع 

   أبدا أف ترى تمؾ الببلد.

تستمتع ليمى بنقر حوافر عربات الخيؿ التي تنقؿ المتنزىيف في شارع بغداد! 
تحب الرطوبة التي تيب مف البساتيف في الصيؼ. تصعد إلى السطح لتطؿ عمى 
األشجار والنير وتتابع أسراب الحماـ التي تدور في السماء، ويخيؿ إلييا مف 
السعادة أف لمقمر عبقا كعبؽ زىر الميموف. يـو صرخت زوجة ديبو غاضبة عمى 

. لكف كـ المؤذف كانت ليمى تستمتع بصوتو الح مو الذي تسرب بيف الصحو والنـو
! صعدت إلى السطح كي تبكي في حرية. عرفت أف إحساف كـ  ىي حزينة اليـو
ألماظ قتؿ في سمخ. قتؿ الشاب الوسيـ الذي تناوليا مف أميا وحمميا عمى ذراعيو 
مف محطة التراـ في البارلماف إلى البيت! قاؿ ألميا يومذاؾ: ياخالتي التقمقي 
عمي! لف نضيع الوقت في انتظار سيارة أو عربة. لو عرفت أف ليمى مريضة 
لدبرت سيارة انتظرتنا أماـ الطبيب! مازح ليمى طوؿ الطريؽ: مريضة وخداؾ 
كالوردتيف؟! تتمارضيف لتذكرينا بقصيدة ليمى المريضة في العراؽ! ليمى استمتعي 

كوال ضعييا في فـ بالسماء والشجر! ياخالتي، مدي يدؾ إلى جيبي، فيو قطعة شو 
ليمى! ألذلؾ استمتعت ليمى بمرضيا يومذاؾ؟ مع أف الطبيب قاؿ ألميا، انتبيي! 

     التياب قصبات، قد يصبح ذات الجنب!

أخفت ليمى حزنيا عف أميرة. كما أخفت أميرة حبيا عف ليمى. تسعدىما 
الصداقة الجديدة. يسعدىما اختبلؼ ليجة إحداىما عف ليجة األخرى والفرؽ في 
العمر بينيما. لماذا لـ تبح ليا أميرة بحب قيس؟ ماالفائدة؟ ذلؾ الحب مثؿ ربيع 

  قصير فقد مروجو!
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قاؿ أبو قيس: ليست العودة إلى فمسطيف مسألة أياـ كما وعد األمير عبد اهلل 
وفدنا! لـ تعد فمسطيف بدخوؿ الجيوش العربية إلييا، كما توىـ العرب! احتميا 

لجيوش العربية. وجيزوا أنفسيـ الستقباؿ تمؾ الجيوش. الييود قبيؿ دخوؿ ا
وحاربوىا مجزأة، مرة ىذه ومرة تمؾ! وىرع العالـ كي يفرض اليدنة عمى العرب 
كمما لمح ىزيمة الييود! لف تعود فمسطيف قريبا! قرر أبو قيس أف يمحؽ عبلقاتو 
التجارية التي نسجيا منذ السنوات الثبلثيف في شرؽ األردف. سيفتح مخزنا لمتجارة 
بالقمح والحبوب في إربد. وسيكوف قريبا مف نسيـ ببلده. قاؿ: كاف الييود مشتتيف 
في الببلد؟ لسنا نحف الذيف فرقناىـ، لكنيـ قّدروا عمينا أف نكوف مشتتيف في 
األرض! وّدع ياقيس أصحابؾ الذيف درست معيـ في صفورية وفي صفد ثـ رحمت 

   معيـ إلى دمشؽ!

ودع أبو قيس إخوتو، وودع قيس أصدقاءه وأميرة. لف يراىا  6494موؿ في أواخر أي
أبدا! ستتزوج أميرة فيما بعد ممف يستطيع أف يتزوج. وستقوؿ ليمى لنفسيا وىي تبكي عمى 

  إحساف كـ ألماظ عمى السطح: تغري الدنيا بما ىو أوسع مف الحب!

بعد عقود مف السنوات التقت أميرة بميمى في حي التوجد فيو بساتيف. كانت 
سرائيؿ.  ولـ يكف ليا منو  ليمى قد فقدت زوجيا في آخر الحروب بيف العرب وا 
أوالد. وكانت أميرة قد اشتغمت مع زوجيا في الخميج، وتفرؽ أوالدىا في الببلد التي 
قبمت أف يدرسوا أو يشتغموا فييا. دفعت كؿ منيما بطريقتيا ثمف فمسطيف. لـ يكف 

لكف نسيـ البساتيف القديمة ىب عمييما. تجولت أميرة مرة عندىما وقت لمحديث. 
أخرى في صفد كأنيا في تمؾ البرىة تركتيا. وتخيمت ليمى الببلد التي بقي فييا 

 أبوىا.

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 021 - 

 
 
 
 

في إربد، استأجر أبو قيس دكانا بدأ فييا تجارة بالحبوب. واستأجر شقة في 
بيت عربي مفتوح عمى باحة. يشترؾ بالباحة جيراف آخروف. كاف ذلؾ البيت معبرا 
إلى بيت آخر سيستقر فيو. لكف قيسا وجد  في ذلؾ المعبر حبا رائعا. كاف قد بدأ 
يصبح ىاوي كتب، كأنو يبحث فييا عف جوىر الحياة، ويطمب الجواب عمى لماذا 
وكيؼ! قطع عميو قراءة كتاب في يده صوت نجيبة بنت الجيراف. رفع رأسو ورآىا 

ابوف تخبز الخبز. كانت جالسة عمى كرسي منخفض متباعدة في الباحة أماـ الط
الساقيف، ترّؽ العجيف وتدّوره وتضعو عمى الطراحة المستديرة، ثـ تمصقو عمى 
جدار الفرف وىي تغني: يابو الحمؽ، ياعود ريحاني، يببلؾ بصربة عرب، والكؿ 

  عزباني، وتكوف ليمة عتمة، والسرج مطفية!

استمع قيس ذاىبل إلييا. يالمشعر الجميؿ! ويالؤلمنية! انتبو وقتذاؾ فقط إلى 
الفتاة. كانت حموة! ظؿ يستمع إلييا حتى سكتت وتكـو الخبز الساخف قربيا. فعبر 
الباحة إلييا: يانجيبة، مارأيؾ في واحد بدال مف "صربة" عرب؟ جفمت. كاف وجييا 

بدأ بينو  متوىجا مف حرارة الجمر. تناوؿ قيس قطعة مف رغيؼ ساخف! ومف ىناؾ
وبينيا حب رقيؽ. صارا يمتقياف بيف سنابؿ القمح عمى بعد خطوات مف البيت. 
ذات يـو عبل صراخيا. رأى قيس أخاىا يضربيا، وىي تصرخ: أحبو! أحبو! ىب 
قيس نحو الصوت، وأمسؾ بيد أخييا. التفت إليو أخوىا وقاؿ: سافمة! ففيـ قيس 

  أف الشتيمة لو!

انتقؿ أبو قيس بأسرتو إلى بيت آخر. وصار يصعب عمى قيس أف يقصد 
نجيبة! ذىبت مرات إلى الحقؿ فمـ تجده، وذىب مرات إلى الحقؿ فمـ يجدىا. 
كانت نجيبة أنعـ مف الحرير، وأطرى مف الخّس. ثـ شغمت المدرسة قيسا، وشغمتو 

 فتاة أخرى، محطة أخرى في بحثو القمؽ عف محور حياتو.
الزمف سأؿ عف غزالة التي كاف يمتقي بيا  يـو عاد إلى لبناف بعد عقود مف

في الكـر ويراىا مف شرفتو قادمة مف العيف ويسمعيا أغنية أسمياف. عرؼ أنيا 
في مخيـ النير البارد. فتساءؿ ىؿ يزورىا؟ ليعرؼ ىؿ بقيت تمؾ القطعة مف 
العمر كما تركيا؟ خشي مف المقاء. ويـو رجع إلى بمده  استبعد البحث عف نجيبة، 
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كي يستبقي نجيبة القديمة التي كاف يمقاىا في حقوؿ القمح. ىي التي طمبت أف 
تراه فأرسمت زوجيا إليو. زارىا فرأى امرأة حموة مرحة سمينة. نادت أوالدىا وقالت 
ليـ أماـ زوجيا: ىذا ىو الرجؿ الذي أحببتو لكف اهلل حرمني منو! قاؿ زوجيا 

   مف رضا اهلل عميو؟مداعبا: النعرؼ يانجيبة، ىؿ ذلؾ مف حظي أـ 

تذكر قيس قصة قرأىا مرة. أوالد يمتموف بعضيـ عمى بعض وىـ يسمعوف 
أباىـ يضرب أميـ في الغرفة األخرى. يدينيا بحبيا القديـ ويحاكميا عميو. 
يتحمقوف حوليا عندما يبتعد أبوىـ ويسألونيا مف ذلؾ الرجؿ الذي أحبتو؟ تقوؿ: 
فاف لودفيغ.. ويكمموف ىـ في فرح: بيتيوفف! كاف الرجؿ الشرقي، زوج نجيبة أكثر 
حضارة مف زوج تمؾ المرأة. ولعمو أيضا أكثر رحابة مف قيس الذي ماكاف ليتحمؿ 

  رجبل أحبتو زوجتو قبمو!

سيسرح قيس فيما بعد في ذكرياتو. لماذا سيتمنى أف يعرؼ مصير مف عبر 
مكانيا المبلئـ  حياتو! ليطمئف عميو؟ أـ ليسوؽ الصور إلى آخرىا ويضعيا في

  منو؟ ليرتب سنوات عمره في رفوفيا ودروجيا، ويتركيا منظمة مثؿ خزانة مبلبسو؟

يـو أحب نجيبة لـ يكف قد اعتمد مقاييس ليمى معيارا يقّرب منو النساء أو 
يبعدىف عنو. فيحسب المسافة بيف رسغ القدـ وبيف الركبة، واستدارة الوجو، وينتقي 

 بمقياسيا.
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مر قيس بدكاف أبيو. مف أرى؟! شاكر سميماف  6494في تشريف الثاني سنة 
مف دبورية، وحمد الصبيح مف قبيمة الصبيح في سفح جبؿ طابور! زيارة؟ بؿ تجارة 
ياقيس! شاكر، مف دبورية المحتمة. يتسمؿ العرب، يشتروف مف إربد الطحيف والرز 

المحتمة. ماتزاؿ الدوريات  والسكر، يحّممونياعمى البغاؿ وييّربونيا إلى ببلدىـ
  الييودية التي تحرس الحدود قميمة. لـ يخنؽ اإلسرائيميوف بعد الحدود!

مف أيف ستسيروف ياشاكر؟ لماذا تسألني ياقيس؟ ألرافقؾ! واجب األىؿ! 
التمزح ياقيس! ستكوف مع شاكر قافمة مف أحد عشر شخصا تنطمؽ في المساء 
مف قرب "بيت راس"، تمر قرب "أـ قيس"، تنزؿ في اتجاه الغور، وتعبر المخاضة 
عمى الشريعة جنوبي الباقورة. لنمش معا قميبل! مشى قيس مع شاكر. قاؿ لو: 
خذني معؾ! معي؟! ياشاكر، أريد أف أرى صفورية! الآخذؾ معي دوف إذف أبيؾ! 
بؿ سػتأخذني معؾ ياشاكر! ماذا سيقوؿ أبوؾ؟ سأدعي أني لحقتؾ رغما عنؾ! 

ريبا! كاف قيس قد سمع أف ألبيو دينا في الناصرة عند شريكو عبد اهلل وىو الواقع تق
   فقاؿ لنفسو في طريقي سأساعد أبي فأستعيد لو الديف!

التقى قيس بالقافمة في "بيت راس" في الساعة الرابعة والنصؼ بعد الظير. 
مشى مع الرجاؿ. انزلقوا قرب "أـ قيس" نازليف إلى الباقورة في الغور. اتجيوا إلى 
مخاضة الشريعة. ىنا قبيمة الغزاوية. تحرس المخاضة وتأخذ مف الميربيف خّوة! 
ىؿ يتجاوزونيا دوف أف تنتبو إلييـ؟ مشى قيس مع شاكر وحمد. كاف الميربوف 
يمشوف مجموعات صغيرة كيبل يمتقطوا معا. يتقدميـ اثناف. قرب المخاضة سمعوا 

أخذ الرجؿ حصتو وترؾ قافمة صيحة: قؼ! المفر إذف مف قبيمة الغزاوية! 
الميربيف تتابع طريقيا. لكف مف ىذا معيا؟! قؼ ياقيس، قؼ! ىـ ييّربوف التمويف، 
وأنت إلى أيف؟ ىؿ يعرؼ أبوؾ إلى أيف تمشي؟ قاؿ قيس: أمشي إلى صفورية! 
قاؿ الرجؿ: تعاؿ ياقيس، نـ عندنا وفي الصباح نوصمؾ إلى أبيؾ! رد قيس: 

 الياعمي، سأذىب إلى صفورية! إذف، انتبو! واهلل معؾ!

قطعت القافمة المخاضة. طريقيـ: سولـ إلى جانب مرىافيا، أندور، جبؿ 
طابور حيث عرب الصبيح، دبورية بمدة شاكر، الناصرة، الرينة، صفورية التي 
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كانت مف قضاء الناصرة! مازاؿ اثناف يتقدماف المجموعة. بدأ الميؿ! أية عتمة 
عينا قيس أف تخترقا الظبلـ. يحاوؿ أف يقرأ في العتمة  واسعة في الفبلة! تحاوؿ

خطوط األشياء الخارجية. يمتقط حفيؼ األوراؽ ويسبره. الريح أـ حركة إنساف؟ 
ىمس لشاكر: ىناؾ عمى الصخرة رجؿ! نظر شاكر إلى حيث أشار قيس. لـ 
يتبيف أحدا. والحركة. رغـ المسافة بيف المجموعة واألخرى تشعر كؿ منيا بحركة 
األخرى. توقفوا كميـ. الأحد! أنت ياقيس جديد في اختراؽ الميؿ لذلؾ تنوىـ في 
النسمة خطرا وتتوجس منو! سيتكرر مع قيس األمر نفسو! سيممح في الحياة 
أخطارا تخفييا العتمة وسيخبر مف حولو عنيا، لكنيـ لف يصّدقوه حتى تقع! بعد 

ماف القافمة! كنت عمى حؽ خطوات دوت صيحة: قؼ! وقع الرجبلف المذاف يتقد
ياقيس! ليتني كنت مخطئا ياشاكر! حقا، كاف ذلؾ شبح رجؿ يقؼ عمى صخرة 

  قرب قرية كوكب العربية الميجورة التي تحيط بيا صخور ومنحدرات.

وقع رجبلف مف القافمة، وحادت البقية عف مسارىا بعيدا عنيما. سيأخذ "قاطع 
الطريؽ" مف الميربيف حصتو مف التمويف! بعد فترة مف المشي دوت مرة أخرى: 
قؼ! ىنا قرية سيريف العربية الميجورة! سقط الرجبلف المذاف يتقدماف بقية القافمة! 
قاؿ شاكر: قطاع الطرؽ العرب فبلحوف ىّجروا مف قراىـ ولـ يتركوا فمسطيف إلى 
الببلد العربية! يأخذوف جزءا مما يحممو الميربوف يعيشوف بو. لكف الييود 

رخوف "قؼ"، بؿ يطمقوف الرصاص! التفت قيس إلى شاكر وسقطت قطعة اليص
مف قمبو. ىؿ شعر بأف جميع الميربيف الذيف رافقيـ سيقتموف فيما بعد برصاص 

كاليقيف ماسيحدث؟ سأؿ قيس  اإلسرائيمييف؟ ىؿ بدأ ىنا حدسو الذي يصور لو
شاكرا: مف سيتقدمنا اآلف؟ قاؿ شاكر: اآلف الأحد!  اتجيت القافمة إلى قبيمة 

!   الصبيح في جبؿ طابور. وّدعو ىناؾ شاكر: ابؽ مع حمد! سألقاؾ اليـو

في الرابعة صباحا وصؿ قيس مع حمد الصبيح إلى مضارب الصبيح في 
سفح طابور. تمفت قيس. "تبحث ياقيس في اليواء عف أثر معارؾ الصبيح؟ في 

ود. سندتيـ نجدات قبؿ الفجر اصدمت قبيمة الصبيح باليي 6491كانوف الثاني 
مف المستعمرات والعفولة. فقصؼ الييود قبيمة الصبيح بمدافع المرتر. كاف المطر 
غزيرا فعبر الييود الوحؿ بالتراكتورات. ساعد أبناء الشجرة قبيمة الصبيح فردت 

وتوسط  الصميب األحمر كي ينقؿ الييود قتبلىـ. لكف الببلد سقطت بعد  الييود.
  ذلؾ. وصارت عبلقتنا بببلد الشاـ كأنيا تيريب!"

انتقؿ مع حمد قبؿ الظير إلى دبورية التي تبعد ثبلثة كيمومترات تقريبا. 
والتقى بشاكر ىناؾ. في دبورية استقبؿ أىؿ شاكر قيسا في ترحاب. كيؼ أبوؾ؟ 
خوتؾ؟ كيؼ تعيشوف؟ أبو شاكر صديؽ أبي قيس. ببلد واحدة، ومصالح  وأىمؾ؟ وا 
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  ريحوا مف تعب الطريؽ! الصباح رباح!واحدة! ناموا اآلف، است

بقي قيس أربعة أياـ في دبورية. استراح مف الطريؽ، استعاد الناس. وبعد؟ 
ياشاكر، يجب أف أذىب إلى الناصرة! ماذا في بالؾ ياقيس؟ ديف ألبي أريد أف 
أحّصمو! في الغد اذىب مع قافمة الطّحانة ياقيس، في القافمة أخي محمد أبو 
صالح. ينجزوف الطحف في الناصرة في يـو واحد! اذىب معيـ وعد معيـ في 

 آخر النيار!

مشى قيس مع قافمة الطّحانة الثبلثة الكيمومترات بيف دبورية والناصرة. عند 
مدخؿ الناصرة اتفؽ مع محمد أبو صالح عمى المقاء بو بعد الطحف في المكاف 

ريؾ أبيو عبد اهلل. بيف نفسو وقت عودة القافمة إلى دبورية. مشى قيس إلى دكاف ش
عبد اهلل المسيحي وبيف أبي قيس وّد وصداقة. مرحبا ياعمي! مئة مرحبا! كيؼ 
وصمت إلينا ياإبني؟ وصمت مع الميربيف، ياعمي! تريد الناس أف تأكؿ، ياإبني! 
ياعمي جئت ألسترد ديف أبي، ستمائة جنيو! أبوؾ طمب منؾ ذلؾ ياولدي؟ سكت 
قيس. أيف الورقة التي تحمميا منو لي؟ أرسمؾ ىذه المسافة الطويمة لتأخذ ىذا 
المبمغ الكبير، ولـ يحممؾ ورقة؟! اسمع ياولدي! سأعطيؾ عشريف جنييا كي تعود 
إلى أىمؾ. وقؿ ألبيؾ أف يرسؿ لي ورقة مع أي شخص يختاره. دينو جاىز 

  عندي!

آه، فشؿ قيس! ضاع منو تفصيؿ صغير! وستضيع منو في حياتو تفاصيؿ 
  صغيرة، رغـ انتباىو الدقيؽ إلى التفاصيؿ! أخرى

في مدخؿ الناصرة التقى بقافمة الطّحانة وعاد معيا إلى دبورية. فشمت ميمتو 
في الناصرة! بقيت زيارة بيتو في صفورية! سأؿ: متى تعود القافمة إلى إربد؟ لف 
تكوف القافمة جاىزة قبؿ ثمانية أياـ ياقيس! قاؿ أبو شاكر لقيس: أبوؾ صاحبي 

  وأنت عندي مثؿ شاكر! ستبقى ضيفنا حتى عودة القافمة!

في الرابعة صباحا في ذلؾ اليـو ىّزه أخو شاكر: قيس، قـ! القرية مطوقة!  
سيجمع الييود أىؿ القرية في البيادر ليفتشوا البيوت بحثا عف المتسمميف! تعاؿ إلى 

ر. ضيقة في فوىتيا، البئر! تبعو قيس. البئر تحت المزراب، تجمع فييا مياه المط
عريضة في أسفميا. أنزؿ أخو شاكر السمـ إلى البئر فاستند طرفو إلى الجزء 
العريض مف البئر. اليمكف أف يرى مف الفوىة الضيقة! دلى قيسا بالحبؿ إلى 
السمـ. نزؿ قيس إلى البئر فغاص في مائيا حتى وسطو مستندا إلى الحائط الذي 
اليرى مف الفوىة. وقؼ ساكنا زمنا طويبل. ثـ سمع أصواتا، وشعر بأشخاص 
يطّموف مف البئر ويتوقفوف ىناؾ. ثـ ابتعدوا وعاد السكوف. ظؿ قيس ساكنا في 
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مكانو حتى الساعة الثامنة والنصؼ صباحا. وقتئذ أتى أىؿ شاكر وأخرجوه. 
وف أشعموا نارا أجمسوه قربيا ولفوه بالحرامات. وبدأ يرتجؼ. قالوا لو: التقط اإلسرائيمي

بعض المتسمميف العرب! كؿ عربي دوف بطاقة متسمؿ! المتسمموف أىؿ الببلد! 
  ياحيؼ عمى الزماف!

قاؿ قيس: ياعمي، أريد أف أرى صفورية! ياإبني، ينقصؾ وجع القمب؟! يجب 
أف أراىا ياعمي! بيننا وبينيا رمية حجر! إذف انزؿ إلى الرينة! في الرينة يعيش 
مف بقي مف أىؿ صفورية في الببلد. منيـ الشيخ صالح سميـ المحمد رئيس بمدية 
صفورية. ياعمي، ىذا صديؽ أبي. سأنزؿ عنده! نزؿ قيس إلى الرينة ضيفا عمى 
الشيخ صالح سميـ المحمد. ابف الشيخ صالح زميؿ قيس في المدرسة، في صفورية 
وفي صفد. رحب بو صالح سميـ المحمد. أىبل ياابني! كيؼ رجعت؟ مع الميربيف! 

اعمي أريد أف أنزؿ إلى صفورية ألرى بيتنا! تأممو الرجؿ. أتيت مف ىناؾ كي ي
  ترى بيتؾ؟ مف ينكر الحنيف عمى شاب في عمر قيس!

استمتع صالح سميـ المحمد بمجد حياتو. عاش في قرية غنية، انتخب رئيسا 
. أشرؼ مع أعضاء 6491لممجمس المحمي في صفورية عدة دورات، حتى سنة 

المجمس البمدي المنتخبيف عمى الثقافة والمياه والضرائب والمدارس والبناء والتمويف. 
قدـ باسـ المجمس مساعدات لمدير والراىبات في صفورية مكافأة عمى خدمات 

قدـ لمدير خمسيف جنييا وكمية مف  6491عيادة الدير الطبية المجانية. في سنة 
    زيت الزيتوف.

اتو. لف يترؾ الببلد! سيظؿ يحـو حوؿ لكف صالح سميـ المحمد حسـ قرار حي
قريتو. وفي سبيؿ ذلؾ ىيأ نفسو كي يتحمؿ المّر. فيؿ يفوتو مادفع بقيس إلى 
قريتو؟ فمير قيس بيتو المنسوؼ! يعرؼ صالح سميـ مصير صفورية. لـ يخربيا 
قصؼ الطائرات الذي قتؿ امرأة مع أوالدىا وىدـ بيتيا. خرب صفورية النسؼ 
الذي تناوليا بيتا بيتا ليمحوىا مف وجو األرض. اليعرؼ صالح ذنب صفورية 

 التاريخي. سيعرؼ ذلؾ قيس.

قاؿ صالح سميـ المحمد لقيس: اسمع، يطمب الييود قّطافيف يقطفوف ليـ 
زيتوف صفورية. انزؿ مع القّطافيف! لكف انتبو! يشرؼ العسكر اإلسرائيميوف عمى 

مبو وىو يحنو عمى قيس، حتى القّطافيف! ىؿ خبأ صالح سميـ نقطة ضوء في ق
وىو يعرؼ أنو سيصؿ إلى صداقة بف غوريوف فيما بعد ويصبح مرات نائبا في 

  الكنيست عف حزب العمؿ؟

نزؿ قيس مع محمد إبف رئيس البمدية، ومع أىؿ صفورية ليقطؼ معيـ 
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زيتونيـ الذي أصبح لئلسرائيمييف. عبر معيـ مرج الذىب في صفورية، ثـ دخؿ 
إلى صفورية المنسوفة. عمى عمود بازلتي قديـ بجانب العيف  في وسط صفورية 
جمس عسكري إسرائيمي مع زميؿ قيس في المدرسة! ىذا محمد عبد المجيد! 
مايزاؿ العمود القديـ مكانو قرب النبع! مايزاؿ بناء عيف صفورية الذي أنشأتو 

ة عمى "رأس البمدية مكانو في وسط البمد قرب الشارع الرئيسي الذي يعبر القري
البيادر"! مايزاؿ الماء يجري إليو مف القسطؿ! ماتزاؿ الحنفيات التي يستقي منيا 
أىؿ صفورية موجودة، قربيا مستودع ضخـ ومكاف تشرب منو المواشي والخيؿ! 
ولكف أيف أىؿ القرية؟ أيف النساء الراجعات مف العيف؟ أيف الجالسوف في استرخاء 
عمى المصيطبة؟ نيض محمد عبد المجيد عندما لمح قيسا وتقدـ منو في ليفة. 
قّبمو: أنت ىنا؟! تناوؿ قيس منو التحية والقبمة. ابتسـ لو؟ ىؿ يستطيع قيس أف يرد 
االبتسامة؟! وّدعو ومشى في طريقو. يجب أف يخفي قيره! يجب أف يظير فرحو 

نفجار برفيؽ المدرسة! واليستطيع قيس ىذا أو ذاؾ! وفي حياتو كميا سيكوف مقتمو ا
عواطفو في مبلمحو! ياربي! كؿ مايشير إلى معرفة سابقة رعتيا ىذه القرية 
ومدرستيا وحقوليا وشجرىا يمكف أف يكوف خطرا عمى قيس اآلف! مشى مع 

صفورية التي لـ تعد ليـ ولـ يعودوا سكانيا! قاؿ  "قّطافي الزيتوف" أصحاب أراضي
  لو محمد بف صالح سميـ المحمد: انتبو! زميمؾ ىذا يعمؿ مع االسرائيمييف!

أكمؿ "القّطافوف"  طريقيـ إلى كرـو الزيتوف الواسعة في وادي النصارى. 
ىناؾ القطاؼ. انتشر أىؿ صفورية في الحقوؿ التي يجب أف يقطفوا زيتونيا. 
وانتشر حوليـ الجنود لكف ىؤالء لـ يكونوا كثرة. ترى ىؿ سيحمي محمد عبد 

ـ سيشي بقيس فيمتقط اإلسرائيميوف متسمبل؟! ىؿ في المجيد ذكرى زمالة المدرسة؟ أ
قمب مف خاف أىؿ بمده شيء مف القير يدفعو إلى التستر عمى زميمو؟ قاؿ قيس 
لمحمد بف صالح: سأتسمؿ ألرى بيتي! سألقاكـ في طريؽ العودة! ياقيس، انتبو! 
ينتيي القطاؼ في الساعة الرابعة! سنعبر في العودة مرج الذىب! إذف أنتظركـ في 

  مرج الذىب!

تسمؿ قيس في اتجاه السدر جنوب بيتو. الطريؽ أسفؿ بيتو. رفع عينيو فرأى 
كومة مف األنقاض، لمح عمى قمتيا كمبا. نعـ، الكمب الذي رباه منذ كاف جروا 
صغيرا! في النظرة االولى لـ ير إال رأس الكمب. البد أف الكمب أيضا لـ ير إال 

إلى اآلخر؟ ىميـ الكمب، نبح، بكى، فرح، ىز قمة رأس قيس. مف منيما ركض 
ذيمو مف طرؼ إلى طرؼ. ىس! والصرخة! الفضاء، الفبلة، اليواء، الحاكورة، 
، ركاـ البيت، أرض حراـ!  الشجر الباقي، الزيتونة التي ربطني أبي إلييا ذات يـو
ىس! والىمسة! لكننا سنبقى معا! سيحمؿ كمبو مف صفورية إلى إربد! سيعبر بو 
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 ! أرضا محتمة إلى أرض لـ تحتؿ! سينقمو مف بيت األمس المنسوؼ إلى بيت اليـو
ىؿ كنت تحرس األنقاض؟ ىؿ شعرت بأني سأعود؟ اىدأ، اىدأ! سنبقى معا! 
ستكوف الدليؿ إلى أني  وصمت حقا إلى صفورية، إلى أني زرت بمدتي المسروقة، 

قب بأصابعو تحت الميجورة، المنسوفة! ال، بؿ سيبحث عف دليؿ آخر! بدأ ين
األنقاض. أزاح الحجارة والتراب. وجد قطعة مف المرآة الجميمة التي حمميا أبوه مف 
استنبوؿ وقت كاف يعيش في صفورية ويتاجر بالغنـ. وىذه قطعة أخرى! دّس 
قطعتي المرآة في جيبو. حمؿ كمبو ومشى إلى مكاف المقاء بأىؿ صفورية الذيف 
أصبحوا قّطافي زيتوف في أراضييـ عند اإلسرائيمييف! مف قريتو، مف بيتو، مف 
بساتيف أبيو، مف البيت المرفوع عمى عقود، المطؿ عمى طريؽ العيف، مف الشرفة 
التي كاف يطمؽ فييا صوت أسمياف "اسقنييا بأبي أنت وأمي"  فتمتفت إليو غزالة 
ة الراجعة مف العيف مع الصبايا.. مف حياتو كميا في صفورية يحمؿ ىذه القطع

  الممزقة مف مرآة كانت كبيرة وجميمة!

التقى بأىؿ صفورية في مرج الذىب، وعاد معيـ إلى الرينة. لكف إياؾ أف تبقى في 
الرينة ياقيس! التنـ فييا! الرينة ممتقى الطريؽ بيف طبريا والناصرة. فييا مخفر شرطة. 
يؤىميا موقعيا لجوالت دوريات الييود. التبؽ فييا! تعشى قيس في الرينة، وفي الساعة 
الثامنة مساء وّدع الشيخ صالح. احتضنو الشيخ صالح. يعـم اهلل ياإبني إف كنا سنمتقي! 

  سـم عمى أبيؾ وقؿ لو عسى اهلل يجمع الشمؿ!

في دبورية تأمؿ أبو شاكر وجو قيس، ونظر إلى الكمب. حّضروا الشاي 
أمامؾ، فماذا نقوؿ لقيس! ياابني، يكبر اليـّ إذا فكرت فيو! أنت شاب والعمر 

نحف؟ قد تتحرر الببلد في حياتؾ، لكف ىؿ نرى ذلؾ نحف؟ تسأؿ عف القافمة؟ 
اشتقت إلى أىمؾ؟ أنت ضيفنا في دبورية حتى عودة القافمة إلى إربد. باع 
الميربوف الطحيف والرز والسكر لمعرب، واشتروا بدال منيا السبلح. بالطحيف يباع 
اآلف السبلح الذي اشتراه أىؿ فمسطيف بالذىب! يحمؿ الميربوف خارج الببلد 
السبلح الذي أدخمو أىؿ فمسطيف بشؽ النفس وبالمغامرة بالحياة! أغمقت البوابات! 
إذا أتى التحرير ذات يـو فمف يكوف إال مف خارج الببلد! ىؿ يأتي؟ متى؟ متى؟ 

دنيا! ىؿ ضاعت الببلد؟ ىؿ يضيع الحؽ في ىذه الدنيا عمنا، ىكذا؟! تفو أيتيا ال
 تفػػػػػػػو!

أصبحت القافمة جاىزة! لكف المطر ينزؿ كأنو ينسكب مف القرب. البأس! 
ذلؾ أكثر أمنا لمميربيف! المطر طقس اليبلئـ الدوريات! وّدع قيس أىؿ شاكر، 
وّدع دبورية. ىؿ سيمتقي بيـ مرة أخرى؟ أيف؟ ىؿ يستطيعوف أف يكونوا كميـ 
ميربيف كي يصادفيـ في دكاف أبيو؟ وىؿ يصموف دائما أحياء؟  نحف أىؿ الببلد 
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الذيف ننقؿ التمويف بيف عرب وعرب أصبحنا ميربيف! نحف أىؿ الببلد أصبحنا 
متسمميف! نحف العرب الذيف شّمحنا الييود أرزاقنا أصبحنا مشمحيف وقطاع طرؽ 

 نقتات مما نصادره مف إخوتنا العرب الميربيف! مع ذلؾ احبس ياقيس القير!

القافمة. كاف فييا رجاؿ جدد وبعض الذيف صادىـ قطاع مشى قيس مع 
الطرؽ في طريؽ الذىاب! الترتيب نفسو: في المقدمة اثناف، ثـ مجموعات مف 
ثبلثة أشخاص. وقيس يسير مع شاكر. مطر وظممة ووحؿ، وصوت الريح! ىمس 
 شاكر: قفوا! فيجعت المجموعة ساكنة. سكف أيضا كمب قيس! صوت السمكي!

   الدورية قريبة إذف. ظموا ساكنيف حتى ابتعد الصوت.

وصمت القافمة أخيرا إلى المخاضة عمى الشريعة. لكف المخاضة ليست 
لمعبور! تيار الماء جارؼ ىادر. يتدفؽ المطر في النير! ولكف المجاؿ لبلنتظار 
أو الرجوع! قاؿ شاكر لقيس تمسؾ بذيؿ الفرس بكؿ قوتؾ! التفت قيس إلى الكمب: 

وقؼ الكمب عمى الضفة مترددا! ناداه قيس: تعاؿ! ىز الكمب ذنبو أنت، اسبح! 
وبقي في مكانو. ثـ تقدـ خطوة وتراجع! المجاؿ لمتردد! المجاؿ! عبر الرجاؿ 
والدواب المخاضة بصعوبة. ووقفوا مبمميف عمى الضفة األخرى. قاؿ قيس لشاكر: 
يجب أف نعود لنأتي بالكمب! نعود؟! مجنوف! اسمع ياقيس! ماصدقنا أننا عبرنا 
المخاضة. النستطيع العودة! نظر قيس إلى الكمب، ثـ بدأ يبتعد مع الرجاؿ. ىاجر 
قيس مرة أخرى، وبقي الكمب عمى ضفة الوطف! ىؿ خاؼ كمب قيس النير أـ 

 خاؼ الغربة؟

ترؾ قيس الميربيف في القبيبات عند الباقورة. أخذ باص الشونة إربد. لماذا 
ؿ الطريؽ: "عذب الجّماؿ قمبي حيف نادى بالرحيؿ"؟ مف ردد بينو وبيف نفسو طو 

يوما مف الغياب. فتحت أمو  61أيف التقط ىذه الكممات؟ وصؿ إلى إربد بعد 
الباب.. وزغردت. فعرؼ الجيراف أف المفقود عاد. كاف الرجؿ الذي رآه عند 
المخاضة قد أخبر أباه بأنو قطع الشريعة إلى األرض المحتمة. فبمغ أبوه القوات 
العراقية في المنطقة ورجاىا أف تعرؼ مصيره. تعرؼ مصيره؟ يعود الناس إلى 
قراىـ. يقتموف عمى مشارفيا. يقتموف قبؿ أف يروىا. في أحسف األحواؿ يعتقموف في 
السجوف. فيؿ نستطيع أف نعرؼ مصير اولئؾ كميـ! آه، صحيح، اليعرفوف 

  مصير القرى نفسيا!

و وقدميا ألبيو: مف بيتنا في صفورية! أطرؽ أخرج قيس قطع المرآة مف جيب
األب. ىؿ يحتفؿ بابنو الشجاع؟ ىؿ يحتفي بابنو الذي يخترؽ المستحيؿ؟ ىؿ يفرح 
بذكرى مف بيتو المنسوؼ؟ بشيادة عمى دمار ماأنشأه قشة، قشة؟ بحريؽ عمر لف 
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 يعود؟

في القافمة التالية عاد شاكر. لماذا تبدو مرتبكا ياشاكر؟ اقعد!  استرح واشرب 
ىذا الشاي! لـ يعاتبو أبو قيس. فالرحمة كشفت لو وجيا جامحا وصمبا في ابنو. 
وأعادت لو المشيد األخير مف صفورية. والصورة األخيرة مف بيتو وأصحابو 
وببلده. قاؿ لشاكر: أال تريد أف ترى قيسا؟ بمى ياعمي! بمى! روى شاكر أف 

ياعمي، بؿ عاد إلى دبورية! ولكف  الكمب عاد إلى دبورية.. لـ يعد إلى صفورية
ياعمي.. التقؿ لقيس.. التخبره. أتى الييود قرب الفجر، وطوقوا دبورية. نبح وىجـ 

  عمييـ.. ظؿ ينبح عمييـ حتى أطمقوا عميو الرصاص!

بقي قيس مضطربا أسبوعا. لف يخرجو مف بحرانو غير المرأة! ناداه أبوه: خذ 
ياقيس! انزؿ إلى عماف وابؽ فييا يوما، يوميف! يكافئو أـ يعزيو أـ يقوؿ لو صرت 
شابا والبمد صغيرة عميؾ؟ نزؿ قيس مع رفيقو فائز إلى عماف. ومنذ خرج مف البمد 
امتد المدى واستعاد قيس جموحو. معو صديقو المحبوب. فائز ابف عشيرة كبيرة، 

لحمـ مثؿ قيس عمى شاطئ الشباب. الحمـ ليما معا أكثر سعة مف الواقع المرئي. ا
ىو المستقبؿ المفتوح والمغمؽ! ىو الغيب الذي يظناف أنو اليجسر أف يعاندىما، 
ويتمرداف ألنيما لـ يمسكا بعد مفتاحو. تجرفيما معا األشواؽ فيمشياف كالمتنزىيف 
مساء عمى طريؽ "الكمب"، يتحدثاف أحيانا عف النساء، وأحيانا يعوداف إلى كارثة 
فمسطيف الموجودة عمى مرمى حجر ومسافة قرف! لـ يتزوج فائز بعد ابنة عمو 
ىندا وييواىا ويقتميا. ومازاؿ قيس متنقبل بيف ىوى وآخر. نزال إلى عماف ليجمسا 
في مقيى اليعرفيما فيو أحد، ليقصدا نساء اليعرفنيما، ليشعرا بأنيما شابيف 

  ناضجيف حّريف. مع أف الماؿ الذي سينفقانو ماؿ أبوييما.

لؾ اليـو يؤمف بحدسو؟ ستزيده المصادفات ايمانا ببصيرتو ىؿ بدأ قيس منذ ذ
وبأف مايراه في نومو أو يتصوره، يقع! جمسا في مقيى السمرا في عماف. تحدث 
قيس خمّي الباؿ مع صديقو فائز. رمضاف والوقت وقت اإلفطار. سمعا طمقة 
المدفع وأّذف المؤذف. فجأة بدأ قيس يبكي في مرارة. ذىؿ صديقو. لماذا؟ تسألني 
عما الأعرفو أنا نفسي؟! حدث أمر اليدري بعد ماىو.  بكى قيس حتى ارتوى مف 
البكاء. ناولو فائز منديمو ليجفؼ دموعو، ونيض: فمنمش ياقيس في الشوارع التي 

  فرغت مف الناس! البمد لنا! لف نفسد مشروع ىذه الميمة!

ساعي البريد:  في الصباح ركبا السيارة وعادا إلى البمد. قرب بيتو صادؼ
ىذه البرقية لوالدؾ. أخذىا قيس منو وناوليا ألبيو. فتحيا أبوه. مف عمؾ ابراىيـ 
في دمشؽ. "احضر حاال. توفي أبونا"! قاؿ أبو قيس: قـ! أخذا تاكسي ونزال إلى 
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دمشؽ. في الطريؽ بكى أبو قيس في حرقة حتى وصبل إلى الشيخ مسكيف. عندما 
ىدأ قاؿ لو قيس: "سيدي" مات البارحة وقت أذاف المغرب! سألو أبوه: كيؼ 
عرفت؟ فيز كتفيو. وصبل إلى دمشؽ فوجدا الجنازة حاضرة. ودع أبو قيس أباه. 
وسارت الجنازة إلى مقبرة المّزة. في البيت سأؿ أبو قيس أخاه ابراىيـ: متى مات 
أبي؟ رد: جيزنا اإلفطار وجمسنا عمى الحصير ننتظر األذاف. قاؿ لي أبي ىات 
مخدة ألضع رأسي عمييا. قدمت لو فخذي. وضع رأسو عميو. عندما قاؿ المؤذف 
اهلل أكبر شيؽ أبي ومات. وقت خبل قيس بأبيو في الميؿ روى لو كيؼ بكى في 

  التي مات فييا جده. مقيى السمرا في عماف في البرىة
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سجمت لقيس مغامرتو وعودتو حيا مف فمسطيف، إعجابا بيف أصحاب أىمو  

وزمبلئو، انتشر في بمدتو. جمس في المقيى كالرجاؿ وقصده رجاؿ أرادوا أف 
يصؼ ليـ مارآه. لعمو مر بقريتيـ، لعمو التقى بأىميـ أو أقربائيـ! وكأف فيو بركانًا 
ىاج بعد رحمتو مع المتسمميف. لـ يعد يخاؼ شيئا! لكف القمؽ والشوؽ واألسى تيده 

حاكورة ليدخف. يصحو أبوه ويتظاىر بأنو لـ فيفتح الباب في الميؿ ويخرج إلى ال
ينتبو إليو. صار ييدئ أشواقو بكتابة الشعر. وكأنما نضجت فجأة الخواطر التي 
كاف يسجميا عمى قصاصات مف الورؽ، وعمى اليوامش البيضاء في المجبلت، 
فأصبحت قصائد يسكبيا في جموح ثـ يعود إلييا ليضبطيا وينقميا إلى دفتر ويثبت 
في نيايتيا تاريخ اليـو الذي أنجزت فيو. لـ يستنتج أف الشعراء والسياسييف الذيف 
ينشد التبلميذ كمماتيـ قد أكمموا صفحتيـ التاريخية وأصبحوا بخمودىـ تراثا وحنينا 
ومستندات مستمرة. وأف الحياة تطمب الجديد الذي يتصؿ بيـ وىو يختمؼ عنيـ. 

يصوغ كممات زمنو، يفاجأ بيا الناس ثـ لكنو بحدسو تبيف أف قدره ومسؤوليتو أف 
  يتبينوف أنيا كمماتيـ.

أعجب المستمعيف إلى قصائده الشوؽ المدثر باألسى، والعنفواف الجامح، 
واألمؿ الذي يشؼ في نياياتيا مرة عف عناد ومرة عف رومانسية رقيقة. كاف قد 
أنيى السنة األخيرة مف المدرسة، والمدرسة وجو البمد، ومعمموىا مثقفوه، وليا مجمة 
ينشر فييا كتاب العاصمة المعروفوف مؤلفاتيـ. ومع ذلؾ اعترؼ لقيس بأنو تجاوز 
ماأّىمتو لو المدرسة، وأنو أكثر نضجا مف عمره. بؿ قيؿ: في قيس نسمة مف عمر 
الخياـ! سمع قيس ذلؾ فبحث عف الخياـ، وجده فخيؿ إليو أنو وجد كنزا. بدأ ولعو 

   رأه بمغتو!بالخياـ. وتمنى أف يق

في البمد الصغير العيوف عمى الجوىرة المكتشفة! اتصؿ المتصرؼ بأبي 
قيس: أرسمو لنا! فبحثوا عنو ووجدوه مستمقيا في حقؿ يتأمؿ السماء، وبيف أصابعو 
زىرة مف شقائؽ النعماف! قاؿ لو المتصرؼ: ستمقي قصيدة أماـ الممؾ! لـ يرتجؼ 
قيس فالممؾ كاف في ذلؾ الزماف يجمس بيف الناس، ويمتقي حتى بالطبلب 

   المشاغبيف ويؤنبيـ كأنيـ أوالده.
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وصؿ الممؾ وجمس بيف أىؿ البمد. قدمت المناسؼ وقدـ قيس كي يقرأ 
قصيدتو الطويمة. استمع إليو الممؾ: بارؾ اهلل، بارؾ اهلل! كاف يزىو بمعرفتو دقائؽ 

ميف الشنقيطي: ماذا المغة العربية والشعر. فسأؿ وزير المعارؼ الشيخ محمد أ
تقوؿ ياشنقيطي في القصيدة؟ فييا أغبلط؟ رد الشنقيطي: لـ أالحظ فييا غمطا في 
النحو، لكف فييا كممات غير عربية مثؿ زغرد. التفت الممؾ إلى قيس: أنت، ماذا 
تقوؿ؟ رد قيس: زغرد كممة مف أصؿ عربي. سأؿ الممؾ: ماذا تقوؿ ياشنقيطي؟ 
رد: ليس صحيحا.. قاطعو الممؾ: واهلل ىذا الصغير عمى حؽ وأنت مخطئ 
ياشنقيطي! أدار قيس ظيره لمممؾ لينسحب فركض المتصرؼ ليعّممو كيؼ يتراجع 
في حضرة ممؾ. اعترض الممؾ: اتركو، اتركو! واعطوه طقـ باركر، وخمسة عشر 

  دينارا!

بعد يوميف مف رحيؿ الممؾ وصؿ خبر مف المتصرؼ: طمب القصر قيسا. 
ر فورا! القصر؟! منذ البوابة رحبوا بو. منتظر! ثـ استقبمو شاب يجب أف يحض

  وسيـ: انتظر ىنا! قدمت لو قيوة. قدمت القيوة، ثـ قدمت القيوة.

- !   اليستطيع جبللتو أف يقابمؾ اليـو

  ىو الذي حدد الموعد! -

رجع قيس إلى بمده فرحا بعودتو إلييا! في اليـو التالي أرسؿ المتصرؼ خبرا 
آخر: القصر يسأؿ لماذا لـ يمب قيس دعوة األمس، عيف لقيس موعدا غدا! استمع 
قيس إلى المتصرؼ. وقاؿ: لف أذىب! عاد إلى الحقؿ واستمقى عمى األرض 
ووجيو إلى السماء! لـ تكف عادتو أف يتأمؿ زرقة السماء بؿ نجـو الميؿ، لكف ذلؾ 

   كاف ىواه في ذلؾ اإلسبوع!

وضة لقيس أنو مكمؼ بميمة اليدري بعد ىؿ أكدت تمؾ التجارب المرف
ماىي؟ السكوف في روحو كالسكوف في روح زمبلئو! كأنو ورث حزنا عميقا مف 
زمف قديـ كاف يعيش فيو قبؿ ىذا الزماف! ىؿ خمف أنو يجب أف يدفع الثمف، 

  فالتميز ليس لمفخر فقط، بؿ لمعذاب!

طمبو المتصرؼ. صار قيس وىو بعد فتى، مف الميميف في البمد؟! سيزور 
الممؾ الجديد البمد! نريد قيسا في االستقباؿ! كاف الممؾ الجديد ذا مزاج غريب. 
ربما لذلؾ أيضا كاف محبوبا. يبدو أنو يحب الشعر.. جمس مستمعا إلى قيس. ثـ 
ركب حصانا أبيض وخرج األوالد خمفو ييمموف.. ذىب ليزور الّنور! كاف ممكا 

  الشعب، لكنو اليمكف أف يكوف ممكا. متمردا. سجؿ الناس أنو نزؿ إلى

قاؿ المتصرؼ لقيس: إذا رغبت يمكنؾ أف تكوف مف موظفي  القصر! قيس 
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يتحمؿ الحياة في قصر؟ وىؿ يتحمؿ قصر مزاجو اليائج؟ اليستطيع قمبو المتبلطـ 
أف ينبض بانتظاـ! لف يتبيف ثمف ذلؾ إال في قمة العمر، وقت يأوي زمبلؤه إلى 
حياة مستوية، وتصور قمة العمر لئلنساف أف الركود استقرار وأمف، فيعتد بما لديو 
مف ماؿ وبيوت وأوالد مطيعيف، ويبدو صخب الحياة ترفا ضيع العمر، وتكوف 
األياـ الجميمة الماضية قد تسربت مف األصابع واليستطيع اإلنساف أف يكرر 

مات قميمة. الجنوف. عندما سيفتح زمبلؤه صفحات حياتيـ لف تكوف فييا إال كم
وسيضيع ىو بيف األلواف. لكف زمبلءه العادييف سيتناولوف وجباتيـ في أوانيا، 
وسيأووف إلى الفراش في وقت معيف، سيستقبموف أوالدىـ ويستمعوف إلى لغو 
أحفادىـ، ويتوىموف أف تمؾ الدعة جني سنوات العمر. وسيبقى ىو جّواال في الميؿ 

  والنيار بيف مروجو البعيدة، وبيف مروجو الممنوعة.
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جمس قيس أماـ مكتبة صقر عمى كرسي منخفض مف القش، واستعرض مع 
صاحب المكتبة بنات المدرسة المواتي تدفقف إلى الطريؽ. ميز منيف شابة 
أعجبتو. قاؿ لصاحبو: ىي! أتعرفيا؟ رد صاحبو مداعبا: اسميا شيرزاد! لكنؾ لف 

ري ترؾ دمشؽ يـو خرج منيا فيصؿ تكوف شيريار ألنيا غنية، أبوىا طبيب سو 
  .6461سنة 

. يشعر بقوة تصور لو أنو قادر أف يفتت  كاف قيس يومذاؾ عمى التخـو
الصخر. ويجرفو شوؽ عاجز إلى كؿ شيء. يرسؿ قصائده إلى اإلذاعة فتقرأ 
. اليجد بعد عمبل  منيا، وينشرىا في الجرائد. ومع ذلؾ يشعر بأنو عمى التخـو

  يمسؾ بحياتو.

صار ينيض مف كرسيو ويتبع شيرزاد، يعبر الطرقات خمفيا ثـ يتسرب إلى 
درب بيتيا، ويتركيا أماـ بوابة حديقة واسعة. قدـ لو صاحب المكتبة المعمومات 
التي تجعميا أسطورة بعيدة عف قيس: عميا طبيب األمير! لكنو في بداية ىواه لـ 

اءؿ ىؿ تنتظر فتاة مثميا ينتبو إلى إشارة تمؾ المعمومات إلى حب يائس. لـ يتس
  فتى مثمو حتى يصبح شخصا ذا مكاف؟!

مشت شيرزاد أمامو حتى بيتيا. عند الباب التفتت وقالت لو: ماذا تريد؟ لـ 
. يعجبيا؟ رد: أريد أف أراؾ! قالت: في حديقتنا  يخؼ عميو أنيا قالت ذلؾ دوف لـو
. يالمخبر العظيـ! اليعرؼ كيؼ وصؿ المساء! دفع الدقائؽ كأنو يدفع  مساء اليـو
الدجاج إلى القّف ليحبسيا فيو. تسمؿ إلى حديقتيا وأتت إليو، فاندفع وعانقيا. 
والحظ أف أختيا تحرسيما مف النافذة. صارت حديقتيا مكاف المقاء. حديقة كثيفة 

 األشجار. وزادت مف إىماليما الخطر براءة الشباب.

طع تذاكر لو ولزميمو وألختيا. اقترحت شيرزاد عميو: "اقطع" تذاكر لمسينما! ق
في العتمة لمسيا، وصديقو يجمس مواربا ليحميو وأختيا تجمس مواربة لتحمييا. بعد 
ذلؾ المقاء أرسؿ قيس إلى اإلذاعة، قصيدة يتغزؿ فييا بشيرزاد. أذيعت قصيدة 
"الشاعر الشاب"  مرات! ونشرت في الجريدة مع مقدمة طويمة عف سيمفونية 
كورساكوؼ "شيرزاد". وسجؿ الكاتب أف قصيدة قيس ليست أدنى مف تمؾ 
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السيمفونية، ألنيا استمدت ألوانيا مف ببلد شيرزاد وحضارتيا العظيمة. وختـ 
مقالو: لدينا جميع اإلشارات إلى مولد شاعر لف يقؿ عف شاعر البادية القديـ، 

  مجنوف ليمى!

العاشرة! في ذلؾ اليـو ىمس قيس لشيرزاد: افتحي الراديو في الساعة 
فجمعت صديقاتيا حوؿ الراديو. وجمس قيس في المقيى بيف أصحابو يستمع إلى 
الراديو الموضوع عمى رؼ مرتفع. استمعت شيرزاد ورفيقاتيا إلى قصيدتو التي 
تفنف المذيع في قراءتيا. كرر أحد المقاطع مرتيف! محظوظة ياشيرزاد! فمنستعره 
منيا يابنات ليقوؿ قصيدة فينا!  نيضف وقّبمنيا. ىّنأنيا. محظوظة! كـ مف الناس 

! سيتساءلوف مف شيرزاد التي ييواىا الشاعر الشاب!   استمع إلى القصيدة اليـو

عندما التقى قيس بيا كانت كمماتو ماتزاؿ تخفؽ في روحيا. فانيمرت عميو 
لينة، ناعمة. وخيؿ  لقيس أنو يتسرب مف جمدىا. لكنو لـ يتبيف ثقتيا بأف ماقالو 

مكف إال أف يقاؿ فييا، وأنيا تتوقع أف يحبيا آخروف أيضا ألنيا جميمة وغنية. الي
أتت لو قصيدة شيرزاد برسائؿ مف معجبات أرسمنيا مع أوالد إلى المكتبة التي 
يجمس فييا. طمعف في أف يحبيف كما أحبيا، أـ طمحف أف يميمنو كممات كالتي 
أليمتو إياىا شيرزاد؟ تحب المرأة أف تكوف مميمة؟! اليدري قيس حتى اليـو سبب 

  السحر الذي يجذب إليو النساء كمما شعرف بأنو مغـر بإحداىف!

اندفع قيس في حب شيرزاد كطالب يمتحف ويجب أف ينجح. كبطؿ ذي 
سمعة رائعة يجب أف يحافظ عمييا. كمغامر راغب في كشؼ مجيوؿ جديد. ولـ 

ولـ يفكر قيس الذي جرفو تكف ىي في عمر الزواج لتتفادى مغامرة لف تثمر. 
    اليوى بما يباعد بينيما.

ىؿ سبب انتحاره أنو فكر في الفرؽ بيف فتاة مف أسرة مستقرة غنية وبيف فتى 
الجئ ضيع احتبلؿ فمسطيف أراضيو؟ حبو اليائس؟ وىؿ كاف قيس يتصور حقا أف 
ىذا الحب سيمسؾ بيده إلى حياة رتيبة ىادئة مع زوجة؟ يأبى عميو كبرياؤه أف 
. أنيى  يضع بالزواج حدودا لحياتو! لف تقفؿ عميو حياتو امرأة! كاف عمى التخـو
المدرسة ولـ يجد عمبل. تبيف موىبتو وفيـ رغـ حفاوة مف حولو بيا أف طريؽ 
النضج طويؿ. كاف قمقو يشويو، والسور المغمؽ حولو يضغط عميو، والمسافة 

عد، وبيف واقع كالخاتـ الضيؽ! واسعة بيف طموح الحدود لو إلى مجيوؿ اليدركو ب
تموج فيو قوى عاصفة يممسيا الذيف يقدموف قصائده، وتضيؽ بالمسارب الممكنة 
ليا في الواقع! والفضاء الممتد حولو فراغ الأمؿ فيو والمخرج منو. نسي الحدس 
الذي صور لو يـو حاوؿ االنتحار قرب شجرة الزيتوف أنو يجب أف يعيش كي 
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 يحمؿ أمرا اليعرفو بعد!

أقفؿ قيس الباب بالمفتاح، وجّز شريانو فتدفؽ الدـ وجرى مف الباب. مر أبوه 
صدفة فرأى خيطا مف الدـ. صرخ: قيس! ناداه: افتح! لـ يجبو. قرر الموت! 
يالممجنوف! قرر الموت ألنو يحب الحياة! كسر أبوه الباب، وحممو إلى طبيب البمد، 

جمت ذلؾ في سجبلت يمكف أف تواجو أبي شيرزاد. ضمده وأنقذه. لكف الشرطة س
. فتعاقبو عمى الجريمة الوحيدة التي يعاقب عمييا إذا لـ تنفذ!   بيا قيسا ذات يـو

قاؿ أبو قيس لصاحبو شكري: ليس السبب أنو يحب شيرزاد! المسألة أنو 
يجب أف يشتغؿ أو أف يسافر إلى الشاـ أو بيروت ليتعمـ! ياشكري ساعده! رد 
شكري: سأعطيو رسالة إلى المكّرـ! الرجؿ مقتدر، ذو نفوذ، سيجد لو وظيفة. 

لكف بعض الذيف شاركوا فييا أصبحوا أبطاال بعيدا عف الثورة  6411فشمت ثورة 
 التي صّدرتيـ!
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وصؿ قيس إلى عماف ظيرا. فتحت لو الباب شابة جميمة. فقاؿ بينو وبيف 
تكوف الفتيات عمى ىذا المقدار نفسو: ماأكثر الجماؿ في ىذه الببلد! وتساءؿ لماذا 

مف الحسف وينطفئف بعد زمف مف الزواج؟ لكنو لـ يشعر باألسى الذي تشعر بو 
النساء عندما يصحوف برىة فيتذكرف أف أجساميف لـ تكف مترىمة، وأرواحيف لـ 
تكف كقماش غسؿ كثيرا في مياه مالحة. قالت لو الشابة بصوت عذب: المكّرـ 

  غائب، لف يأتي حتى المساء.

لو كاف لديو ذلؾ الوقت بعد سنوات لتنقؿ بيف بيوت أصحابو. لكف لـ تكف 
لديو وقتذاؾ العبلقات التي توسعيا السياسة والعمؿ. جمس في المقيى حتى المساء 
وعاد إلى بيت المكّرـ، وىو يعرؼ أف وقت المقاء بو سيكوف مقتضبا ألف قيسا لف 

  يجد إذا تأخر سيارة تعيده إلى بمده.

استقبمتو مرة أخرى الصبية الحموة، وأجمستو في الصالوف. ودخؿ المكّرـ. 
تترؾ حتى الثورات الفاشمة أثرىا عمى قامات الرجاؿ! وتترؾ السمطة أثرىا األكبر! 
المكّرـ، عضو االتحاد والترقي، الذي رافؽ حممة الترعة داعية وواعظا، ثـ أخذ 

في مكاف أسعد الشقيري، ثـ التحؽ بالممؾ فيصؿ وصار رئيس النادي العربي 
دمشؽ، وجمع التبرعات مف اليند إلصبلح الصخرة المشرفة، وتظاىر في يافا ضد 

  اإلنكميز وسجف ستة أشير، الخطيب القدير! ىاىو نفسو بييبتو أماـ قيس!.

تأمؿ المكّرـ قيسا مف باب الغرفة، تناوؿ الرسالة وقرأىا، ثـ مد التيذيب دوف  
كف قيسا لمح عواطؼ أخرى توقد عينيو وىما يشرباف القيوة. أف يسحب السطوة. ل

برقت فييما أشواؽ رمت السطوة بعيدا عنو فخفض نظره إلى األرض كي يخفييا، 
وكأنو غير راض عمييا. قاؿ لقيس: سأسعى لنجد لؾ عمبل! ونادى بنت أخيو: 
ياصبا! ىرعت صبا فظيرت القسوة التي يعامؿ بيا أىؿ بيتو. قاؿ: ىاتي فواكو 
وحمويات! نيض قيس: أشكرؾ. يجب أف أسرع ألجد سيارة تنقمني إلى بمدي! قاؿ 
المكّرـ: لف تجد سيارة اآلف. ستناـ عندنا، البيت واسع وفي الصباح اخرج عمى 

  بركة اهلل!
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مايزاؿ قيس غضا، اليستطيع رغـ عنفوانو أف يفرض قراره وينفض عنو 
ندقا! رده المكّرـ: ترفض ضيافتنا؟ التييب مف السطوة. نيض مرة أخرى: سأجد ف

ياصبا، افرشي لو في الصالوف! انحنى قيس أماـ الثقة التي تراكمت عمى المكّرـ 
.  الذي اشترؾ في الثورة الكبرى وجنى ميابتو منيا ومف مركزه اليـو

بعد العشاء غفا قيس كما يغفو اإلنساف في بيت غريب. عيف نائمة وعيف 
صاحية. فراش غريب، مكاف الباب واالتجاىات غريبة.. المقاييس كميا غريبة. 
البأس، نـ! اليتقمب الشباب طويبل! ىكذا غفت العيناف. وفجأة شعر بيد تممسو. 

راكع قرب فراشو. انتفض: ابتعد! أيف  مناـ؟ ال! انتفض. المكّرـ، الشيخ الجميؿ،
 سطوة المكّرـ وىو يتوسؿ إليو: أرجوؾ! عصؼ قيس، وكشؼ لو البرؽ والوىج
ظير الصورة، مسّودتيا، العواطؼ التي تذؿ حتى ذا السطوة. لـ يكف قيس سياسيا 
لكنو قاؿ لنفسو: لـ يسقط المكّرـ سياسيا فقط! راح زمانو. وربما كاف مقتؿ انتفاضة 

أف قيادتيا متنافرة ومتنوعة. ولكف الحؽ لرجاؿ االنتفاضة في أف يسقطوا  6411
ىكذا! ربما انتبو بحدسو إلى المكانة التي تأسر الرموز بمقدار عمّوىا، وتفرض 
عمييا االستقامة حتى التصوؼ. لكنو انشغؿ فقط باكتشافو عالما متآكبل يختبئ 
باألساطير. ىذا ىو الرجؿ الذي اشترؾ في االنتفاضة الكبرى؟ كاف قيس شابا 
غضا. اليعرؼ بعد أف تمؾ األخطاء ترصد في الرجاؿ، ويمّرغوف بيا، ويجّروف 

الخيانة أو إلى االنتحار. يعيش في عالـ لـ تنشر فيو بعد قضايا التجسس  بيا إلى
 الكبرى والفضائح التي تواكبيا. في عالمو التزاؿ األسرار والفضائح تغطى بالوقار!

قاؿ بصدؽ الشباب وجموحو: يجب أف يقتمع ىذا المجتمع مف جذوره لينبت آخر  
مختمؼ عنو! دوف ذلؾ لف نستعيد ببلدنا المحتمة! لمس نتيجة صحيحة لكنو بالغ 
فييا، بجيؿ العمر الغض وجيؿ الفتى البعيد عف السياسة. وأوغؿ في استنتاجو 
كمما أوغؿ المكّرـ في انيياره أمامو. قاؿ لو المكّرـ: أعطيؾ مقابؿ ذلؾ بنت أخي! 
ألـ تعجبؾ؟ اليوجد إغراء يمكف أف يستبقي قيسا. فالغثياف والقرؼ والغضب، دفعتو 

رج إلى اليواء النظيؼ. قرؼ قيس مف الشذوذ الذي سيكوف حقا طبيعيا في كي يخ
اوربا بعد عقود مف الزمف. لكنو لـ يفكر بالنساء المواتي قبمف اغتصابيف كي 
يخمصف أزواجيف أو أبناءىف، أو كي يدفعف ثمف عمؿ يدفع عنيف الجوع. ولـ 

  يفكر بصبا التي يمكف أف يقدميا عميا.

لبس ثيابو مستعجبل، فتح الباب وخرج إلى الميؿ. مشى مسرعا حتى ابتعد. 
في السفح جمس عمى حافة سياج حتى طمع الفجر. وصؿ إلى بمده كما يصؿ 

وصؿ إلى البيت قبؿ أف يخرج أبوه إلى دكانو: يابا،  الضائع في البحر إلى البر.
يبو تعاؿ! لكف ليس ىنا! مشيا إلى البستاف وىناؾ روى لو مافوجئ بو. أخرج مف ج
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رسالة المكّرـ إلى المتصرؼ ومزقيا. فحص أبو قيس ىيجاف ابنو، وىاج ىو 
أيضا، لكنو استمع إليو في ىدوء حتى غسؿ روحو. قاؿ: اليطمب الثمف مف 
الفتيات الجميبلت فقط، بؿ مف الشاب الوسيـ أيضا! خذ ىذه الشيادة فقط ياقيس 
وانس المكّرـ! التتحدى السمطة فقط الرجاؿ. يتحداىـ أيضا العمر! لـ يصمد 

ألف مموؾ العرب  6411المكّرـ الأماـ السمطة والأماـ العمر! لـ تسقط ثورة 
ورؤساءىـ تدخموا فنفذوا طمب بريطانيا. بؿ ألف في قيادة الثورة أشخاص مثؿ ىذا 

 المكّرـ!

مزؽ قيس رسالة المكّرـ وقدـ طمبا لوظيفة معمـ وانتظر الجواب. اليريد أف 
يستطيع أف يكوف تاجرا، واليممؾ أف يكوف مزارعا. كاف البيائيوف يكوف موظفا، وال

يبحثوف عف مدرس لمدرستيـ في العدسية. ووسطوا لذلؾ المشرؼ عمى التعميـ. 
  وكاف بيف يديو طمب قيس.
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قاؿ مدير التربية لقيس: ىذا مختار العدسية، يطمب معمما لمدرسة الذكور. 
ىؿ تقبؿ العدسية؟ الشروط؟ خمسة عشر دينارا، وبيت، والطعاـ! شروط ممتازة، 
وحظ عظيـ، فأىؿ العدسية بيائيوف يقّدروف العمـ! وافؽ قيس عمى شروط المختار 

 معمما في العدسية. 6411البيائي.  وأصبح في سنة 
الطريؽ إلى العدسية ترابي معبد. إلى يمينو شرقا جباؿ يخيـ فييا البدو الذيف 

لى يساره غربا، تنحدر األرض نحو  يعمؿ بعضيـ عماال زراعييف في العدسية. وا 
الغور والعدسية.  في أوؿ القرية غابة صغيرة مف أشجار الكينا، تجري بينيا قناة 
ماء تخيـ حوليا مجموعة العامميف في مصمحة المياه.  بيكوفسكي روسي أبيض 
كاف ضابطا في الجيش القيصري، ىرب بعد ثورة اكتوبر، ويشار الشركسي، 
ورياض ذو الصوت الرخيـ ومحمد الميجر مف يافا. تمتد الدرب بعد المخيـ 
المظمؿ بشجر الكينا إلى الغرب، تعبر بيت ىوية، أخت سكرتير شوقي أفندي زعيـ 
البيائييف. بيتيا كبيوت العدسية، مف الحجر األسود، وسط أرض مزروعة 

في شماؿ  بالحمضيات، في الواجية مدخؿ البيت، إلى جانبو مدخؿ السيارة.
المخيـ درب يوازي الدرب الذي يعبر بيت ىوية، يوصؿ إلى مزرعة واسعة ذات 
بوابة جميمة مف الحديد المزخرؼ وسط سور مف الحجر يعموه سياج مف الحديد 
بزخرفة شرقية. مزرعة أسرة بيية وغولروخ، فييا وسط بيارة الحمضيات بيت مف 
الحجر األسود أماـ بوابتو نخمتاف. عمى مرمى النظر منو مدرسة الذكور، بناء مف 

. طابقيف، بينو وبيف مزرعة بيية وغولروخ بيت مف  الحجر األسود، فيو غرفة المعـم
إلى الجية المقابمة مف المخيـ، يسارا، بيارات حمضيات في وسطيا مدرسة البنات. في 

اخمي غرفة الطابؽ األوؿ منيا قاعة واسعة لمدراسة، وغرفة المعممة لور. وتحت الدرج الد
السنتراؿ. في الطابؽ الثاني المحفؿ البيائي. في البيوت األربعيف أو الخمسيف في 

 العدسية، كميا، تمفونات.
وجد قيس في غرفتو طاولة مؤلى بصحوف الطعاـ. ماذا أفعؿ بكؿ ىذا؟! قاؿ 

 لممختار: شكرا، ذلؾ كثير! ومشى معو إلى سيدة العدسية.

استقبمتو ىوية أخت سكرتير شوقي أفندي رأس البيائييف في شرفة مدخؿ 
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بيتيا. قالت لو: مني تطمب مايمزمؾ! خّمف أنو أماـ حاكمة العدسية. فيمس 
لنفسو: لكنيا لف تحكمني! قالت لو: ستكوف دائما ضيفي عمى الغداء! وافيمت 

 المختار أف أسر العدسية تستطيع أف تدعوه فقط إلى العشاء في دورىا.

ورية مستقمة. مستعمرة زراعية، يسّوؽ الرجاؿ منيا بدت العدسية لقيس جمي
الفواكو بسياراتيـ. لكؿ عائمة فييا مزرعة، تراكتور وسيارة وتمفوف، والطرقات بيف 
المزارع مزفتة. فييا أربعوف أو خمسوف أسرة فقط، ومع ذلؾ فييا مدرستاف واحدة 
لمذكور وواحدة لمفتيات. يجتمع أىميا كميـ في احتفاالت أسبوعية في قاعة مدرسة 
البنات، يمتقوف بشخصيات، يستمعوف إلى محاضرات. ىناؾ عرؼ قيس أوؿ مرة 
عجاج نوييض، مدير اإلذاعة، الذي دعي إلى المحفؿ البيائي في العدسية. قرأ 

 قصيدة قيس وطمبيا منو كي يذيعيا.
استمتع قيس براتبو الكبير. كّدس الكتب في غرفتو. أفاده أنو حفظ القرآف 

واه الشعر العربي، وبدأ يفتتف بالخياـ. يفتتف؟ بؿ بدا متيما بو! ىؿ ذلؾ واستي
صدفة كالصدؼ التي صاغت حياتو فيما بعد، فكاف يفاجأ مرة بفتاة مقابمو تضع 
في عنقيا برج محبوبتو، أو يمتقي بامرأة يحزر قبؿ أف يكمميا أنيا تحمؿ اسميا! 
استيواه الخياـ قبؿ انتقالو إلى العدسية بأشير، كأنو كاف يستشؼ أنو مقبؿ عمى 

 مف سيعممو لغة الخياـ بيف زىر الميموف وشجر البرتقاؿ في العدسية.

بيرتو ىوية بسطوتيا. وعندما جّرىا إلى الثقافة ليصّغرىا نافستو بالكتب التي 
قرأتيا، وقابمتو برؤية كاممة إلى الدنيا. ىؿ اندفع إلييا مف الغيرة منيا أـ ليثبت أنيا 

مو؟ أـ استيوتو حقا بقوتيا؟ صار يتغدى معيا مف الطعاـ الذي تحضره التحك
خادمتيا الغورية. بعد الغداء دعت بنتيا لتعزؼ لو عمى البيانو. استمع إلى العزؼ 
وعيناه عمى ىوية. لـ تكف جميمة، لكف ضوءىا كاف يغمر الغرفة. التفتت إليو 
وقرأت شوقو إلييا. ىو أيضا يستيوييا لكنيا تنتظر أف يرجوىا! ورجاىا: اطمبي 

 مف بنتؾ أف تخرج!..

في تمؾ الميمة عاد إلييا، ومشى في الطريؽ الذي دّلتو إليو. عبر الحديقة بيف 
وصعد عمى درج مف الحجر إلى شرفة غرفتيا. شعر بيدييا  أشجار البرتقاؿ،

 مغروستيف في ظيره. وسحره أنيا تقبض عميو في نشوتيا. وألؼ الطريؽ إلييا.

و ىوية؟ كانت أكبر منو بعشر سنوات. أعطتو كتب البيائييف التي يمكف أحبت
أف يقرأىا. حدثتو وىما جالساف في الشرفة عف وحدة الخالؽ والمخموؽ. فسحب 
ذلؾ إلى الصوفية، ووصؼ ليا أنو يشعر بوحدتو مع أشجار الكينا والميموف، بؿ 
يشعر عندما يعود مف مخيـ أصحابو في مصمحة المياه بأنو الكوف. قالت: ىذا 
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شعر! ماأقصده ياقيس غير ذلؾ. لكنؾ مؤىؿ لموصوؿ إليو! الكوف مفتوح، اليغمؽ 
  بنبي أخير. تجمى اإللو في البياء ويتجمى في آخريف بعده. لـ تقفؿ النبوة!

أدىشتو الجرأة التي تخالؼ بيا مايؤمف بو الناس. لكنو كاف وقتذاؾ في 
القيمة التي يضعيا البيائيوف لمعمـ، أياـ فحص األسس ومناقشتيا. تعجبو 

والمساواة بيف المرأة والرجؿ، تعميـ المرأة، وحدة الخالؽ والمخموؽ. ولكف 
ياىوية التعجبني وحدة األدياف. الشيء يجمعني بالتممود! "شعب اهلل 
المختار" ينفي تمؾ الوحدة. اليستوقفني حّجكـ إلى البيجة في عكا. لكف 
لماذا جعمتـ القدس قبمتكـ؟ ولماذا يرى عباس أفندي أف خبلص البشر لف 
يكوف إال بعودة الييود إلى أرض الميعاد؟ معنى ذلؾ.. أغمقت ىوية فمو 
بكفيا. اسكت! أشار ليا إلى أنو سيقوؿ شيئا آخر، فأطمقتو. قاؿ: إذا كاف 
شوقي أفندي كاهلل فكيؼ رسب في الجامعة األمريكية؟ لماذا لـ يساعده اهلل؟ 

في ثقة: رسوبو دليؿ إلى أف اهلل اليساعد حتى شوقي أفندي إذا قالت ىوية 
لـ يعمؿ! بيرتو ىوية المفكرة. وربما أغراه بيا في تمؾ الميمة أنو اليستطيع 

  أف ييـز  ايمانيا.

كانت الميمة مقمرة، وعبؽ زىر الميموف يغمر غرفتيا. ترؾ قيس قمر آخر 
الميؿ عمى فراشيا وخرج. كاف زوجيا قد ذىب ليسّوؽ الفواكو في عماف. عاد 
متأخرا. وجدىا نائمة فممسيا. قالت لو مغمضة العينيف: قيس، عدت؟ وعندئذ 
صحت فوجدت زوجيا جامدا ينظر إلييا. سأليا قيس: وبعد؟ ردت: القبؿ والبعد! 
. فاعتمد ذلؾ كي يجعؿ  لكف قيسا الحظ الضغينة في عيني الزوج منذ ذلؾ اليـو

  زياراتو متباعدة.

ماف الذي شعر بو، وبالوقت الممتد في فسحة خضراء، وبالحوار مع باأل
البيائييف، اندفع يفكر في الكوف. تحتاج الظواىر البراقة والكامدة محورا ينظميا! 
تحتاج مطبل عمييا! وكانت البيائية التي تعرؼ إلييا في العدسية منظومة أفكار، 
ومنظومة رجاؿ ونساء. مجموعة مشدودة برابطة حميمة، زرعت ىذه الجنة. 
فاخضرت فييا األشجار وعبؽ فييا زىر الميموف. بقيت جنة العدسية جنة البيائييف 

 بستة أشير وقت اتفقوا عمى اليجرة. 6411حتى قبيؿ حرب حزيراف 

في المساء يجمس قيس بيف مجموعة العامميف في مصمحة المياه، تحت 
التي وضعوىا في القناة لتبرد  أشجار الكينا قرب قناة الماء. يتناولوف الزجاجات

ويصبوف لو النبيذ. فتتندى أصابعو بالكأس. الشراب ممكف ىنا في الميؿ، وىؤالء 
ليسوا بيائييف! يستمع قيس، إلى الضابط الروسي األبيض بيكوفسكي. يواجو 
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منظومة فكرية متماسكة. ليست لديو معمومات مضادة. لكف اليجـو عمى "البمشفية" 
يستفزه. يتفرج قيس عمى لوبا حبيبة الضابط الروسية. الضابط في الستيف تقريبا، 
وىي فتية، شقراء، تحب الخيؿ، تركب فرس حبيبيا وتتجوؿ بو طوؿ النيار 
والضابط ينتظرىا. تختفي زمنا ثـ تعود إليو أياما. فيتأمؿ قيس عالما غريبا مف 

أف تكوف المرأة  الفراؽ والمقاء. ويتساءؿ أيكوف الحب أحيانا كاألبوة، ويسعده
كالوردة التي تعمؽ عمى الصدر؟ يسكت الضابط الروسي ويبدأ رياض بالغناء. 
"سجى الميؿ حتى ىاج بي الشوؽ". والميؿ دائما ىادئ ساج ىناؾ! ينتشي قيس 
مف الخمر والقمر والغناء، فيمحؽ مدى ييرب منو، ويتقمب بيف الفرح واألسى. 
يترؾ في منتصؼ الميؿ بيكوفسكي ورياض ومحمدا الميّجر مف يافا، ويمشي إلى 

 بيتو في درب صغير بيف شجرات الكينا وبيف بستاف بيية وغولروخ.

صادؼ قيس غولروخ واقفة أماـ مدخؿ بستانيا، محاطة بزخرفة البوابة، 
وبزىر الجينمية الحمراء. مف أية أسطورة حطت تمؾ الشقراء وسط الربيع؟ التفت 

بسعادتو حتى أنو لـ يممح ابتسامتيا لو. تعرفو، أستاذ إلييا سعيدا بمقيتو. وانشغؿ 
المدرسة! لكنو اليعرفيا! في المقاء األسبوعي وجدىا مع أختيا. فرح كما يفرح 
شاب وجد زمبلء في عمره. واحدة شعرىا حالؾ، وعيناىا سوداواف سوادا عميقا. 
واألخرى بيضاء شقراء. خرج معيما مف قاعة مدرسة البنات ومشوا متأنيف في 
الطريؽ الضيؽ حتى معسكر مصمحة المياه. تحدثوا كأف كبل منيـ يعرؼ اآلخر 
حتى أف أحدىـ نسي أف يقدـ لآلخر اسمو. ىاىو بيتيما! بعد أياـ دعتو أسرتيما 
إلى العشاء، ورأى طوؿ المساء بريؽ شعر غولروخ األشقر تحت الثريا الكبيرة. 

تيما. ىؿ كانتا تنتظرانو قرب صار يختار إلى بيتو الطريؽ الذي يمر بمزرع
البوابة؟ دعتاه إلى البستاف، وجمسوا تحت شجرة برتقاؿ. صار بعد السيرة قرب قناة 
الماء، يعبر الحاجز إلى بستانيما ويتقدـ بيف أشجار البرتقاؿ مف بوابة البيت 
الداخمية. يتجاوز النخمتيف ويرمي حصاة عمى نافذة الغرفة التي تناـ فييا األختاف. 
فترفعاف قضباف الحديد التي فّكتاىا، وتقفزاف منيا إلى بستاف البرتقاؿ. لواله لما 
استمتعف بالميؿ. فالميؿ لمفتيات نـو أو سير وسط مجموعة. ىاىف يذقف سحر 
الميؿ مع شاب في عمرىما. أنشدوا تحت شجر البرتقاؿ شعر الخياـ بالعربية 

بسعادة التسمى. عـ تحدثوا؟ يتذكر  والفارسية، وتأمموا القمر، وثرثروا، استمتعوا
فقط أف كبل منيـ حكى عما يشعر بو في تمؾ الميمة، ونشر روحو صافية كثيرة 
العواطؼ دوف أحداث كبرى في الحياة. وأنيـ ضحكوا وكاف سعيدا كأنو يركض 

 في مرج. وانساؽ قيس وراء عيني بيية وشقرة غولروخ.

مف روى كؿ ذلؾ ليوية؟ مف تبيف أنو اختار غولروخ؟ قالت لو: إذا سمعت 
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أف العاىرة غولروخ تقابمؾ سأكسر رجميا وأعيدىا إلى ايراف! ىاىي إذف ىوية 
حاكمة العدسية! وىو إذف سجينيا! في حياتو كميا لـ يكبح غضبو، لكنو كبحو 
يومذاؾ كي يحمي غولروخ. رد: التسعى إلي، أنا الذي أقصدىا! قالت: التدافع 

ا راضيف أيضا عف أخييا! يقامر ويشرب الخمر في عنيا! ليست عذراء! لسن
 الشونة!

روى قيس لغولروخ حديث ىوية. فارتجفت مف الخوؼ: تستطيع أف 
تعيدنا إلى ايراف! سأليا: والقصة األخرى؟ أحبيا ثري مف أثرياء العدسية 
وعدىا بالزواج. لـ يؼ بوعده. أسرتيا أفقر سكاف العدسية وىو مف أغناىا. 

  لكف كيؼ تعرؼ ىوية تمؾ التفاصيؿ؟!

خيؿ لقيس في البداية أنو يحب بيية، الحنطية، ذات العينيف الكبيرتيف 
السوداويف. لكنو تبيف أنو يحب غولروخ. بررت انصرافو إلييا معرفتيا الخياـ، 
ودروس الفارسية! بدأ يقرأ عمر الخياـ بمغتو معيا. وبالخياـ اكتمؿ زمف العدسية. 

يات التي سيقرأىا فيما بعد بترجمة فيتزجيرالد إلى ترنـ مع غولروخ بالرباع
اإلنكميزية. تعمـ الفارسية، كما تعمـ بعدىا المغات األخرى، مف النساء! صدؽ مف 
قاؿ، المغة تحت عباءة المرأة! تعرؼ المرأة دقائقيا، تفاصيميا، خفاياىا ونكيتيا. 
فتعّمـ الشاب كما تعمـ  الطفؿ. التيب المرأة الحياة فقط! تيب النطؽ، الوعي، 
رموز األشياء، أسماءىا وصفاتيا، جوىرىا! تفتح كؼ الولد والرجؿ وتضع فييا 

 الخيط ليطمؽ طائرتو ويرتفع بيا!.

صارت غولروخ تخرج إليو وتحرسيما بيية. ىؿ توجد شجرة ليموف لـ يجمس 
تحتيا في القمر وفي العتمة، والزىر يعبؽ في الجو، واليواء نفسو يفوح!  آه 

شجر البرتقاؿ! ىؿ كنت ترش عطرؾ عمى امرأة معينة أـ عمى جنس النساء يا
  وكؿ مف عاش مف النساء ومف لـ يأت بعد منيف؟! المقدس، آلية البشر القديمة،

ربما أخذتو غولروخ ألنيا بيضاء شقراء. فيؿ كاف ذلؾ حبا؟ أـ كاف دىشة 
التعرؼ إلى المرأة، افتتانا يجمع شعر الخياـ وعبؽ البيارات وأفراح الحياة المستترة، 
ويحاوؿ أف يمتد منيا إلى المستحيؿ ويستشؼ المجيوؿ الممكف؟ قالت لو غولروخ 
والقمر يفوح بشذى الزىر: اذىب إلى محفؿ عماف لتصبح بيائيا كي نتزوج! يصبح 
بيائيا؟ تحدثا مرة أخرى عف البيائية. قيس معجب بمكانة التعميـ عند البيائييف. 

وتضامنيـ. لكنو مايزاؿ يبحث في فكرىـ. أوصمت لو غولروخ  معجب بنشاطيـ
كتبيـ لكنيا لـ تعطو قرآنيـ. كاف الحوار عف البيائية مخموطا بالحب. أراد قيس 
أف يسأليا عف شوقي أفندي فوضعت كفيا عمى فمو. سأليا: لماذا؟ قالت: 
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سيسمعؾ! سأليا: يسمعني؟ كيؼ؟ قالت: يعرؼ كؿ شيء، ويسمع كؿ شيء! قاؿ 
ليا: إذا كاف يسمعني فيو يعرؼ إذف أننا معا اآلف؟ يعرؼ أني أحبؾ؟ ىس! 
التكفر! أكفر؟ بمف؟ بدأت البيائية تنزلؽ عف كتفيو قبؿ أف يرتدي رداءىا. لكف 

 ظمت أماـ عينيو المستوطنة الصغيرة الخضراء التي أنجزىا البيائيوف.

. فجّرتو غولروخ إلى اإلسطبؿ.  تحسسا في الظممة نزؿ المطر في ذلؾ اليـو
قناة التبف التي يأكؿ منيا البقر. واختمط التبف بجسمييما. دامت تمؾ السعادة حتى 
سمعت خطوات أخييا عائدا مف الشونة. صادؼ المطر فساؽ البقرات إلى 
اإلسطبؿ. وضعت غولروخ كفيا عمى فـ قيس! ال، لـ يشعر بيما! أدخؿ أخوىا 
البقر في الظممة، أغمؽ الباب وخرج. وعنذئذ انفجر توترىما ضحكا. ضحكا، 
ضحكا. قد يخطر لبقرة أف تأكؿ التبف مف القناة! فيؿ تعضيما؟ افترقا تمؾ الميمة 
في صعوبة. فيسيسة التبف وصوت المطر ورباعيات الخياـ اختمطت بسعادتيما. 
نظفت غولروخ نفسيا مف التبف تحت شجرة برتقاؿ ثـ نقرت الزجاج ألختيا فرفعت 

النافذة. وتميؿ قيس في طريقو إلى غرفتو. يعرؼ أف الرجؿ اليـر الذي  ليا قضباف
يسكف معو في البناء نفسو سيفتح الباب منذ يسمع خطوتو عمى الدرج، وسينظر 
إليو نظرة تقوؿ إنو يعرؼ مغامرتو. كاف ذلؾ الرجؿ دوف عمؿ، ينفؽ عميو المجمع 
البيائي. عاد قيس ببعض القش عمى شعره وقميصو، جمعيا كما يجمع زىر البرية 

 وصّفيا عمى طاولتو.

بعد تمؾ الميمة قالت لو غولروخ: يبدو أني حامؿ! لـ يكف في كمماتيا أسى. 
اليزاؿ الشباب في أولو، والمدى أماـ العينيف! ىؿ كانت تخّمف أنيا ستياجر 
وستصبح محامية مشيورة في نيويورؾ؟! رتبت ىي موعدا مع طبيب في إربد 

طبعا، لف يرافقيا إلى الطبيب! سيمتقي بيا  بعد اإلجياض. التقى وأخبرت قيسا. 
بيا في ظاىر البمد. مشيا وذراعو في ذراعيا. ثـ ذىبا إلى مصور صورىما معا. 
ىبت الخمسينيات عمى كؿ شيء، فّتحت العبلقات بيف الشباب والشابات. لـ 
يستطع التزمت أف يمجـ العشاؽ، أو يغمؽ المساقي والمقاىي. كانت تمؾ سنوات 
الحمـ لؤلفراد ولمشعوب! فشمت المظاىرات أحيانا، طوقت أحيانا، لكف روح الزمف 

 في الشوارع والمدف والبيوت وفي عبلقات الشباب. خفقت

بعد خروج قيس مف العدسية زار مرات غولروخ. انتظره سائؽ التاكسي في 
عت أف تتبعو إلى الشونة حتى الساعة الثانية في الميؿ. لكف ىوية ىي التي استطا

بمده، وتستعيده أحيانا. كانت األقوى واألغنى! فمف أحب منيما؟ لعمو أحب جميع 
النساء المواتي عرفيف. استبقى مف كؿ منيف ذكرى جميمة. كاف محظوظا بالنساء، 
كما تنبأت لو الغجرية عمى شاطئ بحيرة طبرية! وكاف الفراؽ في حياتو قدرا، 
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كالمقاء. ينيي العبلقة، لكنو اليطوي الذكرى. لـ يقؿ كالرجاؿ: لماذا سممتني 
نفسيا؟ قاؿ: أحبتني! لـ يقؿ: أريد أف آخذ منيا! قاؿ: أريد أف أعطييا! وكاف 
يستمتع وىو يعطي السعادة لنسائو ويفتتف بذلؾ. فتميز عف رجاؿ الشرؽ الذيف 

ينو وبيف يدينوف المرأة التي يأخذونيا. ويتصوروف أنيـ قنصوىا. لكنو مثميـ قرر ب
 نفسو أنو يجب أف يكوف أوؿ رجؿ وآخر رجؿ تعرفو المرأة التي سيتزوجيا.

بستة أشير تقريبا، قرر البيائيوف اليجرة مف العدسية باعوا  6411قبؿ حرب 
أمبلكيـ وىاجر بعضيـ إلى أمريكا. ىاجرت غولروخ إلى نيويورؾ. خبلؿ الحرب 
ركز القصؼ عمى بيوت العدسية المبنية مف الحجر األسود.  فمـ يبؽ مف بيت 
لى جانبو النخمتاف وسط بستاف  بيية وغولروخ سوى مدخؿ البيت الداخمي وا 
الحمضيات، والمدخؿ الخارجي وقطعتاف مف السور عمى جانبيو، حيث رأى قيس 
غولروخ أوؿ مرة. بقي سميما بيت ىوية، ومدرسة الذكور ومدرسة البنات وبعض 

 لذي سكف فيو قيس جدار. وبساتيف الحمضيات.البيوت األخرى. بقي مف البيت ا

يأتي البيائيوف اليـو مف محفميـ الكبير في حيفا ليزورا العدسية. مف أمريكا 
يأتي بعض مف عاشوا في العدسية.  لكف غولروخ  لـ تأت أبدا. يممؾ العدسية 
اآلف بيت واكد بحؽ الشفعة. يستقبموف الزوار في البناء الذي كاف مدرسة لمبنات 
ومحفبل بيائيا. ويرووف ليـ مصائر سكانيا القدماء. رووا لقيس: توفيت بيية، سيدة 
العدسية، وتزوج زوجيا امرأة أخرى، ودرست بنتاىا الموسيقى في ايطاليا وبقيتا 

 ىناؾ. أصبحت غولروخ محامية مشيورة وغنية. وىاجرت لور إلى أمريكا.
كاف الربيع يفرش الجباؿ وصؿ قيس بعد أربعيف سنة، كالزوار إلى العدسية. 

بخضرة رقيقة مرقشة بأزىار  "زر الذىب" الصفراء. أثار فيو جماؿ الجباؿ طوؿ 
الطريؽ بيجة تختمط بالدىشة. في ىذه األمكنة مسارات حياتو! انحدرت السيارة في 
طرقات جديدة. ىاىو اآلف في منطقة حدودية! قؼ! جوازات السفر! فتش الجنود 
صندوؽ السيارة. ثـ: سر! في مدخؿ العدسية مخفر آخر، فالعدسية تبلصؽ 
األرض المحتمة. سألو المخفر: إلى أيف؟ واستبقى عنده جواز سفره ضمانة لعودتو!  

  يقوؿ أراغوف: اليوجد حب سعيد! لكف ىذا الحب المخموط بالحزف غير ذلؾ!

تفرج عمى العدسية، وىتؼ: يالمجماؿ! ىذه ىي القرية الحمـ! البيوت مف 
البمد األسود. تحت أشجار الكينا الباسقة عمى حافة الطريؽ ظؿ كثيؼ حجر 

ومجرى نير جؼ. مدى مف أشجار الحمضيات! مدى مف اليدوء والنضرة! حياة 
بعيدة عف حضارة اإلسمنت. ىاجعة عند الحدود بيف مخفريف. في المخفر األوؿ 

  جوازؾ رىينة، وبعد المخفر الثاني يمنع العبور: األرض المحتمة!
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خيؿ لقيس أف ليمى معو، يكشؼ ليا صباه كي تكوف قريبة منو يتحادثاف 
كزميميف، يبحث معيا عف بيوت محبوباتو القديمات وأصحابو. ويضع عمى كفيا 
تمؾ القطعة مف عمره. فرحو بأف قرية بقيت كما كانت في زمف يتبدؿ وينزلؽ فيو 

ماؿ! يالمحضارة! جمس كؿ شيء، وتعاد فيو حتى صياغة الخرائط! يالمنظافة والج
عمى جذوع الكينا الضخمة وأصغى لتغريد شحرور. وعندما ابتعد الشحرور نيض 
ليتجوؿ. لـ يتبدؿ الصالوف الواسع في مدرسة البنات. تسرب الضوء الواىف مف 
نوافذه الطويمة، ودثرتو الرطوبة. كـ يناسب ىذا النمط مف البناء بيئتو. تتقدـ بيت 
ىوية ذا الحجر األسود الدرجات نفسيا! غطى العشب بوابة مزرعة غولروخ وبانت 
منو قطعة حديد مزخرؼ. لكف مدخؿ بيتيا وسط البستاف يجذب النظر: مدخؿ مف 
الحجر إلى جانبو نخمتاف باسقتاف، مدخؿ إلى الشيء! كأف البيت تبدد في اليواء! 

يس بقيت اإلشارة والذكرى وسط أشجار الحمضيات! مف سياج بيت بيية قطؼ ق
غصف جينمية حمراء سيجففيا ليقدميا لميمى يـو يمتقياف. وستقوؿ لو شكرا ياقيس! 

 سأحتفظ بيذه األزىار مف بيت حبيبة قديمة، مف قرية سنوات الشباب!

قاؿ قيس ألصحابو في ذلؾ المساء: نتيـ أحيانا بأف ذكرياتنا عزيزة عمينا 
لذلؾ تصور لنا الببلد أجمؿ مما كانت حقيقة! ال! كانت الدنيا نظيفة وخضراء 
. في ذلؾ الزماف كانت الرغبة بالعمـ والجدة جارفة، دوف أف  أكثر مما ىي اليـو
تقتمع التراث الجميؿ. كاف الناس أكثر رحابة وتسامحا، وأقؿ تزمتا. كاف الوقت 
لمحب والغناء وتذوؽ الحياة. مف يسير اليـو في القمر تحت شجر الكينا ويغني 

  "سجى الميؿ"؟
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لور، المعممة في مدرسة البنات في العدسية، في عمر قيس. بيضاء، شقراء، 
رائقة، ناعمة. غرفتيا في الطابؽ األوؿ خمؼ القاعة الواسعة، تحت المحفؿ 
البيائي. تحيط بالمدرسة أشجار البرتقاؿ والميموف واليوسؼ أفندي. في منتصؼ 
المسافة تقريبا بينيا وبيف مدرسة الذكور في الجية الشمالية أشجار الكينا الباسقة 
حيث تخيـ مصمحة المياه حوؿ النير. في غرفة لور فونوغراؼ و"كوانات". 
تستطيع لور براتبيا السخي مف البيائييف في العدسية أف تساعد أىميا، وتشتري 
أسطوانات، وأف تحمـ. ىؿ يساعدىا قيس عمى الحمـ؟ رأتو أوؿ مرة ماشيا تحت 

ة. في المرة الثانية رأت تمؾ القامة الرشيقة أماميا عند باب أشجار الكينا الباسق
المدرسة. شعرت أنو قاس قامتيا بقامتو. فاحمر وجييا وخفضت عينييا، وىمست 
لنفسيا: احمني يارب مف الحب! تعرؼ أف ىوية تيواه! مف يمنع نفسو عف حبو؟! 
شاب في العشريف، التسنده عشيرة أو غنى، لكنو يخفؽ معتدا بنفسو، وينشد 

 الشعر.

صادفتو مرة أخرى أماـ مدرستيا. صادفتو؟ دعاىا لتمشي معو. ارتعشت 
لكنيا قالت لنفسيا: نمشي في الضوء! ثـ زارىا بعد الدروس وتفرج عمى فونوغرافيا 
وكواناتيا، وأسمعتو بيتيوفف. مشت مرة في الدرب مبتعدة بيف أشجار الميموف 

ستصادفو. وصادفتو. مشيا معا والعتمة  والبرتقاؿ، واجفة القمب. شعرت بأنيا
تيبط. كاف فرحا بمقائيا؟ كاف متوىجا. حكى ليا عف زمف الحضارة العظيـ، 
تقمص شعراء الماضي فكأنو عمر بف أبي ربيعة، وقيس ليمى، واألحنؼ. حكى 
ليا عف سبّلمة المظمومة التي لـ ينسب إلييا القّس رغـ مافعمت بناسؾ متعبد! 
التفتت إليو. أحقا يستطيع أف يعيش حياتيـ؟ أنشد أبياتيـ المؤثرة، ولحقيـ في 
مصائرىـ. كاد يبكييا عمى عمر بف أبي ربيعة. فصرخت: نفوه ألنو تغزؿ بامرأة؟! 
قاؿ ليا: انتبيي! مع ذلؾ كاف زمنو زمف الشعراء العشاؽ، كاف الحب عمنيا، وفي 

  المدينة كانت مجالس الغناء!

لنار التي تجعمو عاشقا طائرا. قالت لو وىما مدت لور كفييا فمفحتيما ا
يمشياف بيف أشجار البرتقاؿ: لـ أكف أحب عمر بف أبي ربيعة ألنو تنقؿ بيف 

 :النساء! مست قمبو رقتيا وحمميا بالحب، فأنشد ليا شعر األحنؼ
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  مستريحا   زادني  قمقا   نام من أىدى لي األرقا
  فاصطمى بالحب فاحترقا   كان لي قمب أعيش  بو
  إنما   لمعبد    مارزقا   أنا  لم  أرزق  مودتكم

ىؿ يضع القصيدة عمى كفيا كي ترددىا إذا أرقت؟ سألتو بينيا وبيف نفسيا: 
أنت ياقيس، مف منيـ؟ عمر بف أبي ربيع اليائـ في النساء؟ أـ قيس ليمى الذي 

ىمسيا؟ مات مف اليوى؟ أـ األحنؼ الذي لـ يعشؽ إال حبيبة واحدة؟ ىؿ سمع 
 :استدار إلييا وأنشد

 إن المحبين قوم بين أعينيم        وسم من الحب اليخفى عمى أحد

أجابيا؟! عاشؽ، فمف المعشوقة؟ قرب شجرة برتقاؿ خيؿ إلييا أنو عانقيا. 
أغمضت عينييا وفاح الزىر. قاؿ: يفوح زىر البرتقاؿ في الميالي المقمرة أكثر مما 
يفوح في الميالي المعتمة! خمنت أنو يسير في الميالي المقمرة مع أخريات. رفعت 
رأسيا نحو القمر، وىمست لنفسيا: يكفي أننا اآلف معا، وفي الدنيا زىر البرتقاؿ 
وىذا القمر! وفي ألـ ناعـ تورد في قمبيا حب رائؽ يغفر لقيس أف يعشؽ غولروخ 

نقيا تحت شجرة برتقاؿ. ونسيت ىوية. تبحثيف يالور عف مبرر لمذؿ؟ لو عا
الستكانت بيف ذراعيو وأصغت لحركة ذراعيو عمى ظيرىا ولحرارة شفتيو عمى 
وجييا. ولشدتو إلى صدرىا، ولمست بكفيا ظيره لتشعر بجسمو كمو! ولتساءؿ: 
تودعو؟! وألبعدىا عنو برىة وتأمميا مشفقا. سيراىا غدا وبعد غد! أيف الميرب 
منو؟! نظرت إليو صامتة. اليفيـ أنيا تقص ىذه البرىة عف كؿ ماقبميا ومابعدىا! 
شغمو بريؽ القمر عمى بشرتيا فقاؿ لنفسو: فييا شيء ليس فييف! وقالت لنفسيا: 
يرحؿ المحب أحيانا ياقيس، يودع حبيبو وىو بيف يديو! أمس جمست قرب النافذة، 

ليست إال واحدة ممف يعرؼ.  تنوس بيف متعة االستسبلـ لحبو، وبيف األسى ألنيا
. استمعت إليو. وقالت لنفسيا: اليغرد وعندئذ مر  الشحرور الذي يمر كؿ يـو

  الشحرور إال حرا! ىذه السماء الرحبة فضاء قيس!

ىؿ ماتزاؿ لور قريبة مف المراىقة؟ رفعت رأسيا إلى القمر. ىذه المحظة 
المدىشة عابرة فمتمسؾ بيا! أليس غريبا أنيا لف تفكر في أف الحياة ومض، عندما 
ستصبح زوجة رجؿ أعماؿ غني في أمريكا، والحياة تقترب مف مغربيا، وتفكر في 

  ذلؾ اآلف؟

 
في غرفة لور، صار قيس يسمع موسيقاىا، ويقرأ ليا شعرا. ىؿ انتبو يومذاؾ 
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إلى أوجو اإلنساف المتنوعة، الشفافة والجامحة، وىو يستمتع بصداقة صافية في 
ائقا وىو يستمع إلى خطواتو غرفة لور، وبحب متوىج في بستاف غولروخ؟ فيعود ر 

عمى الطريؽ بيف مدرسة البنات وبيف مخيـ العامميف في مصمحة المياه، ويعود 
مرتويا سعيدا مف بستاف غولروخ. تساءؿ قيس: لمور أيضا وجو آخر يشبو ىوية؟! 
تستمتع بسطوة حبلوتيا! يحمؿ ليا رجاؿ العدسية صناديؽ الفواكو مف مزارعيـ، 
ويدعونيا إلى بيوتيـ، ويسأليا الذاىبوف منيـ إلى عماف أو إربد، ماذا تريديف مف 

  ىناؾ؟ واستعاد كممات ىوية: تريد لور أف تسحر رجاؿ البيائييف!

بعد االحتفاؿ الذي حضره عجاج نوييض وأنشد فيو قيس شعرا، عاد قيس 
مع لور إلى غرفتيا. وجمسا إلى أميا التي تزورىا. استمعوا إلى الكوانات صامتيف. 
شعرت لور بإعجاب أميا بقيس، كأنيا تممس بأصابعيا المخمؿ. وفيمت أف قيسا 

  سيبقى زمنا وسط أسرتيا كبركة ماء وسط بيت شامي.

. بو شوؽ ألف يعيش قرنا مف  خرج قيس مف غرفة لور نشواف بذلؾ اليـو
الزماف، ومستعد أف يموت في تمؾ البرىة نفسيا. كاف صاحيا كأف الميؿ في أولو. 
لكنو تساءؿ: ىؿ يسكره عبؽ زىر البرتقاؿ؟ عبر السكوف إلى صوت رياض يغني 
"سجى الميؿ" وانسكبت عمى خديو دموع. مسحيا وىو يقترب مف مخيـ مصمحة 
المياه. جمس مع الساىريف. تناولوا مف الماء زجاجة نبيذ يبردونيا وسكبوا لو قدحا. 

ينا ليبقى فقط صوت شرب، ورافؽ المغني بصوتو الرخيـ، وتأخر المغني عنو ح
قيس تحت أشجار الكينا يتسرب في الميؿ كشعاع القمر. عمى بعد خطوتيف كانت 
غولروخ ساىرة في غرفتيا تنتظر أف يرمي عمى النافذة حجرا صغيرا، لتنزؿ مف 

  النافذة إليو!

في الطريؽ إلى غرفتو مر قيس ببستاف الفتاتيف. كاف القمر في السماء وعمى 
أشجار البرتقاؿ والسياج والنخمتيف قرب مدخؿ البيت. بدت زخارؼ حديد السياج 
واضحة في ضوء القمر. لكنو عبر البستاف، ومشى وظيره إلى القمر. ثـ التفت، 
وعاد. عبر السياج والبستاف. وقؼ في ظؿ شجرة برتقاؿ ورمى حجرا عمى النافذة 

الحياة، وىذه بيف حبو النساء وبيف حبو نفسو، و  فارتفعت. كيؼ يستطيع أف يميز
القرية، وىذه الدنيا؟ آه اليستطيع! ليس حبو المرأة إال تجمي ىذا الحب المترامي 

    األطراؼ! لو توجد امرأة تستطيع أف تجمع لو النساء والدنيا!

 
كاف االحتفاؿ الذي أقيـ في ذلؾ اليـو في العدسية براقا. حضره عجاج 
نوييض مدير اإلذاعة، الحنطي، المييب، المقرب مف األمير. في القاعة الواسعة 
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في مدرسة البنات، أماـ غرفة لور، وقؼ قيس وألقى قصيدة. فنيض عجاج 
نوييض إليو بقامتو الضخمة وعانقو: اكتب لئلذاعة كؿ أسبوع! عدني بذلؾ! أخذه 

قصيدة قيس  مف يده وكانت لور جالسة بيف المجموعة. في جريدة ذلؾ اليـو نشرت
ى لور! تناوؿ عجاج نوييض الجريدة وقرأ بيتا مف قصيدة وفي أعبلىا إىداء: إل

 :قيس

 أنا النسر المحمق لست أرضى          بتحميق عمى غير األعالي 

وقاؿ: اليمكف أف تقاؿ ىذه القصيدة إال في ىذا المكاف الجميؿ، واليمكف أف 
تكوف إال ليذه اآلنسة الجميمة! فاحمر وجو لور، واصفر وجو ىوية. في تمؾ البرىة 

 حسمت ىوية قرارىا؟

قرأت أـ لور قصيدة قيس جالسة إلى طاولة بنتيا. ياليذا الشاب الرائع! 
يالقوامو الممشوؽ، ورشاقة إلقائو، واعتداده بنفسو! فرح بشبابو، بجمالو، بشعره، 
بأنو محبوب، بأنو محب! كالطفؿ المدلؿ، يعرؼ أنو معشوؽ! وبدا ليا أنو المثؿ 

ف، والحقيقة التي تجسد الرجؿ لمنساء. وبعيف امرأة في الذي يتعمؽ بو اإلنسا
الخمسيف رأت كرمو بنفسو، بقمبو وعواطفو، وبمالو! وكادت تقوؿ لو: التستنفد 
روحؾ وشبابؾ! لكنيا انبيرت بأنو يسكب نفسو عمى البرىة التي يعيش فييا، غير 

 مباؿ بما بعدىا!

تعيش أـ لور في بيت صغير في إربد: غرفة نـو وصالة ومطبخ وحماـ، ليا 
ولبنتييا وابنييا. كانت مثؿ بنتيا لور، شقراء بيضاء، لكنيا ممتمئة. فيؿ قيس ىو 
الذي مد نظرتيا لتطاؿ سعة كالعدسية؟ فكتبت مقالة عف التفاؤؿ لممجمة التي 
تصدرىا المدرسة الثانوية في إربد: "ابتعد عف التكمؼ والتمفيؽ واتبع البساطة 

ذة في الحياة". ىؿ كانت تعّبر دوف بوح عف حبيا قيسا  وبنتيا والراحة تجد كؿ الم
    لور والعدسية وتمؾ األمسية ىناؾ؟ أـ عف شفافية أـّ مثقفة وفقيرة؟

زارت ىوية مدرسة البنات وأّنبت لور: لست ناجحة في التدريس! انتقمت مف 
تمؾ األمسية مع عجاج نوييض؟ قاؿ قيس ليوية في ذلؾ المساء: فكري في 
أسرتيا! تعيش عمى راتبيا! لكف ىوية أصرت: ىذه آخر سنوات لور في العدسية! 
لكف لور التي تحب الشعر والموسيقى تستطيع الحزف والتستطيع الحقد. قرب 
النافذة كتبت مقالة عف العدسية لمجمة إربد الثانوية: "بقعة مف األرض غناء 

فف. مف الوحدة األليمة بأشجارىا ومياىيا. وحي مف الخياؿ يصدح بو الشعر وال
التي تصقؿ النفس وتيذبيا. جو مف اليدوء والسكوف العميؽ يثير المشاعر الدفينة 
ويزيؿ مرارة العيش، تمؾ ىي العدسية.. إف في عمو أشجارىا لعظمة الحياة والكوف. 
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يؤثر ويأخذ بمبؾ تناسؽ مزروعاتيا وأزىارىا اليافعة. يؤنسؾ خرير مياىيا المتدفقة 
 بيف نيريف عظيميف يضماف تمؾ القرية ىما اليرموؾ واألردف.

إف في نظافة مبانييا وحقوليا الخضراء المديدة مايجعمؾ تكبر أىميا ويدفعؾ 
لتقتبس أسموبيـ. بيوتيـ مبنية عمى أحدث طراز ومفروشاتيا منسقة بترتيب وأناقة. 

ف تطغياف عمى تناؿ مف المطؼ والكـر والعناية منيـ ماينسيؾ الحسد واألنانية المتي
البشرية بأكمميا.. إف في كثرة مواشييـ مايوفر عمييـ شراء األلباف والمحـو مف 
الخارج. وتتوفر لدييـ جميع المواـز التي يحتاجيا اإلنساف في كؿ حيف مف عبلج 
وسيارة وىاتؼ ومذياع في كؿ بيت. وقمما تجد أحدىـ يمجأ إلى ممذات الحياة 

  التافية مف مسكر أو ميسر أو ليو وغيره".

خبأت قيسا يالور؟ لـ تذكريو! لكنو ىناؾ قرب أشجار البرتقاؿ! يمشي نحيبل 
ممشوقا تحت أشجار الكينا الباسقة كما رأيتو أوؿ مرة! وىو ىناؾ قرب الفونوغراؼ 
في غرفتؾ يستمع معؾ إلى بيتيوفف.  "جمست أستمع لبعض المتنوعات مف القطع 

ما، فحمقت في سماء خيالي واستسممت لخواطري الموسيقية، وكاف الجو ىادئا حال
ونزعات عقمي الباطف، الذي قادني دوف أف أدري في رحمة طويمة ممذة، مارجعت 
منيا إال شاردة المب متوترة األعصاب، إلى عالـ الحقيقة المرة. وجدتني في كوخ 
ذا بي أسمع صوتا  صغير وسط غابة مف غابات ألمانيا، رأسي مخبأ بيف يدي وا 
شجيا خمفي.." قالت لقيس: أحب بيتيوفف! أحمـ بأنو يحدثني! التعرؼ أف بنتّي 
ىوية ىما المتاف ستدرساف الموسيقى في ايطاليا وستحادثاف بيتيوفف! لمور الفقيرة 

    الكوانات والحمـ!

في إربد أصبح قيس ابف األسرة. عرؼ أخت لور الصغيرة سوسف، وأخاىا 
ض صاؼ، عيناف سوداواف. وليـ يجمس في وليـ. سوسف، شعر فاحـ طويؿ، بيا

حضف قيس. تمد سوسف رأسيا مف السرير وتضعو عمى حضنو فيسيؿ شعرىا 
عمى ركبتيو. تتأوه مف الحمى. وييّب قيس إلى صديقو الطبيب. تنظر أـ لور إليو. 
اليبلـ أوالدىا! كيؼ تميز في حبيـ لو بيف التعمؽ بالمثؿ وبيف العشؽ؟! زارتو لور 
في بيتو، وجمست مع أىمو. وفي المحظة التي كانت فييا موجودة لـ ير قيس 
سواىا. قاؿ لو أبوه بعد انصرافيا: الحقني إلى المخزف! ىناؾ سألو: ستتزوجيا؟ رد 
قيس دىشا: ال، يابا! لماذا تسألني؟ أبوه الذي فيمو منذ طفولتو وعرضو أماـ 

ة مريـ! غف سجى الميؿ! أصدقائو فخورا بو: احؾ قصة أبي زيد اليبللي! اقرأ سور 
انشد الشعر.. أبوه الذي فيـ انتحاره، اليفيمو اآلف! اليفيـ أف المرأة الموجودة أماـ 
قيس اآلف ىي التي تستيويو، لكنيا ليست معشوقتو! قيس مبيور فقط بأجمؿ 

 المخموقات وأكمميا: المرأة! يتمنى أف يعرؼ جوىرىا الموزع بيف النساء!
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كاف قيس تحت سماء دمشؽ عندما رحمت أسرة لور إلى الواليات المتحدة. 
ىؿ كانت الحياة في البمد ضيقة إلى ذلؾ الحد يالور؟ ىؿ قمت مايقوؿ اإلنساف 
أحيانا: لـ يبؽ شيء، وطويت الذكرى في حقائبؾ وأدرت ظيرؾ؟ وىؿ خمنت أف 
قيسا سيعود بعد نصؼ قرف إلى العدسية ويمشي خطواتو نفسيا إلى غرفتؾ، 

عبؽ البرتقاؿ، ويستعيد صوتؾ ولوف شعرؾ وموسيقى كواناتؾ؟ ثـ ويبحث عف 
يعبر الطريؽ إلى أشجار الكينا الباسقة حيث رأيتو أوؿ مرة، ويمر ببيت ىوية، 
ويتوقؼ عند مابقي مف بيت بيية وغولروخ بعد القصؼ اإلسرائيمي؟ وذات مساء 

   سيجد المجمة التي كانت تنشرىا ثانوية إربد ويقرأ مقالتؾ عف العدسية؟

لـ يفقد قيس ىوية فقط. فقد أيضا لور وأسرتيا. رحمت إلى أمريكا. كما رحمت 
غولروخ إلى أمريكا فيما بعد. ىؿ كانت العزيزات عمى قيس مف "األدمغة" التي 
امتصتيا الواليات المتحدة، عدوتو! فكاف كمف يوزع ثماره عمى أعدائو وىو يبشر 

          بمشروعو المناقض!
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التنجد البيائية العرب مف نكبة فمسطيف! التقنع قيسا والترويو! يبدأ مف نكبة 
فمسطيف. جرح مف عاصرىا، ومقياس مف عاش نتائجيا. لـ ينفد بعد الماؿ الذي 
كسبو مف العدسية! حمؿ مف مكتبة صقر رزمة مف الكتب الدينية والتاريخية، 
والكتب المترجمة، والقصص، والشعر. يبحث عف رؤية يقابؿ بيا البيائية؟ يبحث 
عما يروي روحو العطشى إلى محور عظيـ يعيش بو! أمتعو الطبري. أمسؾ 
بمحاور الخبلؼ بيف االتجاىات القديمة. وأذىمتو رحابة الحوار بيف الرسوؿ محمد 
وبيف النساء والرجاؿ. رفع رأسو عف الكتاب وقاؿ: قدرتنا عمى فيـ النص تتناسب 

كثير مف المتدينيف جوىر الديف! يخاطب اإلسبلـ العقؿ!  مع ثقافتنا! لذلؾ يجيؿ
أبطؿ عمر الحّد في سنة القحط ألنو فيـ روح النص! عاد قيس إلى القرآف مدققا، 
وترنـ بسورة مريـ، وسيظؿ دائما يتذوقيا في متعة. وأدىشو حتى غنى عصور 
االنحطاط في الحضارة العربية! وقرر: كاف االنحطاط سياسيا لكف صناع الثقافة 

  إلى قمميـ! والحضارة وصموا

دكاف الحبلؽ كمكتبة صقر، مف أماكف المقاء بيف الشباب. لكف قيسا تبيف 
فيما بعد، عندما حاور الحبلؽ أف اآلخريف سبقوه إليو. فجعموه يراقب مف يرتاد 
دكانو! يالممسافة إذف بيف الفضاء الذي يتجوؿ فيو قيس وبيف ىذا الواقع الصغير! 

يمغي مكاف المقاء؟ بقي يعبر الطريؽ نفسو إلى الحبلؽ. يمر بدكاف  ولكف ىؿ
النابمسي، فيدعوه: تفضؿ ياابني! يجمس قميبل عمى الكرسي أماـ الدكاف، يتحدث 
عما يقرأه، ويشرب كأسا مف المبف. كاف النابمسي جميؿ الطمعة، نظيفا، يبيع 
األلباف. عرض عمى قيس ماقالو لو ابف أخيو، فرد قيس ووضح وفسر، فقاؿ 

   فيمت أنت، ياابني، الجوىر الذي لـ يفيمو ابف أخي! :النابمسي

قرأ قيس حتى الفجر. ورأى نفسو في نومو في مغارة بابيا كالقوس، وىو قاعد 
في الصدر. دخؿ رجبلف وسيماف سألو أحدىما: ألـ تعرفني؟ أنا محمد بف عبد 

شا مف الرىبة. في النيار اهلل، وىذا صديقي أبو بكر الصديؽ. أفاؽ قيس مرتع
استوقفو النابمسي. فروى قيس لو منامو. جمد الرجؿ. رجاه: ارو لي الحمـ مرة 
أخرى! رواه. فوضع الرجؿ يده عمى كتؼ قيس وقّبمو: يابنّيي، يستطيع الشيطاف 
أف يتقمص مف الشخصيات ماشاء إال شخصية محمد. جاءؾ حقا سيدنا محمد في 
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المناـ! سيرى مثيؿ تمؾ األحبلـ كثير مف الشباب بعد قيس. وسيقوؿ ليـ مف 
  حوليـ الكممات نفسيا. فروح الباحث عف اليقيف تنشغؿ بو في النـو والصحو.

انتشر حمـ قيس، وصار النابمسي يسقي قيسا كمما مر بو كأسا مف المبف، 
ويسألو ىؿ رأيت حمما جديدا؟ لكف قيسا انصرؼ إلى بقية الكتب التي اشتراىا. فقرأ 

ف المعتزلة، وقرأ كتب غوتو ونيتشو المترجمة. وبدأ يكتب قصيدة عف االيماف ع
  والشؾ قرأىا ألصحابو في دكاف الحبلؽ. كـ كاف الناس قادريف عمى حفظ الشعر!

في الميمة التي أنيى فييا قصيدتو رأى في الحـم أنو مع صديقو صبري الحمود في 
غرفتو في "المنزؿ" في صفد. مف النافذة التي تطؿ عمى وادي الطواحيف، بدت ليما جموع 
مف الناس تمؤل الطريؽ والسفح في القرب وفي البعد. نزال راكضيف. سأؿ: ماىذا؟ فقيؿ 
! ورأى أشخاصا يحمموف شرشفا أبيض، إلى مغارة  لو: التعرؼ ماالخبر؟ مات جبريؿ اليـو

ر روى لمنابمسي منامو. تشبو المغارة التي رآىا في منامو األوؿ. استيقظ مرتعشا. في النيا
فأبعد الرجؿ كرسيو عنو: أعوذ باهلل! يابنّيي مات االيماف في قمبؾ! في يسر ترمي حكمؾ 
عمي؟ في ذلؾ المساء تحدث قيس في النادي الثقافي عف سعة العصور االولى مف 
الحضارة العربية، وفحص الظواىر بمعيار العقؿ، وبيف أف الجيؿ ىو سبب التقصير في 

 مقاطع مف كتاب الشيخ خالد محمد خالد. فيـ الحبلج وفي قتمو. وتبل بعض

استمع األستاذ عزيز إلى قيس مف مكانو في الصؼ األوؿ في النادي 
الثقافي. وبدا لو أنو الوحيد مف الحاضريف الذي يتابع تأرجح قيس بيف اليقيف 

ستطيع والشؾ، ويفيـ تنقيبو في الكتب. يبحث ىذا الشاب عف قضية حياتو! فيؿ ي
أف يوقفو في نقطة الشؾ بعدىا والبحث؟ كيؼ يستطيع أف يكسبو؟ سيسمؾ إلى 

 ذلؾ المباح وغير المباح!

بعد المحاضرة، أضيؼ الحمـ إلى قصيدة قيس التي أنشدىا في دكاف 
الحبلؽ. فصاغت مجموعة مف الرجاؿ عريضة قدمتيا لممتصرؼ تتيـ فييا قيسا 
بأنو يّدعي النبوة. سألو المتصرؼ: تدعي النبوة؟! رد قيس: لـ يخطر عمى بالي 
حتى أف أكوف قائد حزب! قاؿ المتصرؼ: التتواضع! قبمت أف تكوف نائب رئيس 

  النادي الثقافي! نريد القصيدة! القصيدة؟ لـ تنشر بعد! لو كنا أصدقاء لقرأتيا لؾ!

غير قيس طريقو إلى دكاف الحبلؽ، فصار يمشي عمى الطرؼ اآلخر مف 
محو النابمسي ويقوؿ: خسرناه! أودى بو المعتزلة! وبقي قيس يقرأ الشعر الطريؽ. يم

في النادي الثقافي. ويستمع إليو األستاذ عزيز! ىؿ يتنافساف عمى الشباب الذيف 
  يحضروف الندوة األسبوعية؟

صفؽ األستاذ عزيز لقيس وطمب منو قصيدتو "الحرية الحمراء". لـ يستوح 
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قيس أمير الشعراء إال في العنواف! أخذىا مف قيس ونشرىا في مجمتو. قيس 
مشروع كبير لؤلستاذ عزيز الذي يشكؿ حزبا جديدا يريده أف يكوف قوميا ودينيا 
يجمع الشباب. قيس متفتح، قارئ، متوقد، متبحر، يحفظ شعر القدماء. تستوقؼ 
 األستاذ صفتاف فيو: نشاط الينفد، وموىبة في تقريب مف يعرفو! تكسب الحركة إذا
جذب إلييا قيسا! لكف في قيس دودة البحث! يسعى إلى فيـ األفكار األخرى! 
صادؽ البيائييف، ويصادؽ اليـو القومييف السورييف ومجموعة مف الفمسطينييف 
واألردنييف تسمى نفسيا أنصار السبلـ! أوحى األستاذ بالعريضة التي رفعت إلى 
المتصرؼ ألنيا قد توصمو إلى قيس. لكف طريقو المباشر إليو يجب أف يكوف 
الحوار! يعرؼ األستاذ زمبلء قيس وزمبلء أخيو في المدرسة. يشغمو الصراع عمى 
الشباب بيف الماركسييف واإلخواف المسمميف والقومييف السورييف والقومييف العرب 
والبعثييف. الشباب قوة إذا اىتدى! يتفادى عزيز في حواره الوعظ. يقوؿ: أسموب 

ذه األياـ المسحوريف بشعارات األحزاب. يبلحظ الشباب غنى اليناسب شباب ى
الفاسديف وفقر الموىوبيف ويرغبوف في كسر ذلؾ الواقع، فميقدـ ليـ الحؿ! يحتاج 
الشباب المثؿ، فميقؿ ليـ ىاىي، مستمدة مف التراث الوطني! يحتاج الشباب 
التجمع فميقؿ ليـ ىاىو، رابطة الشباب القومي المتديف! يدرؾ عزيز أف مالديو مف 

والمعمومات أكثر مما لدى محاوريو. فإذا وجد محاوره مستندا إلى  الفصاحة
  منظومة فكرية أخرى جره إلى باب مغمؽ: النص!

جمس األستاذ عزيز وسط حمقة مف الشباب. قاؿ: شبابنا اليـو حائر اليستبيف 
. ولمشباب الطريؽ، شاؾ التسعفو روح اليقيف، متطمع التواتيو وسائؿ الطموح..

عذره في ذلؾ فقد نشأ في جو موبوء. فيـ الديف عمى وجو معكوس، وعرفو طقوسا 
تتمى ورسوما تتعبد. وفيـ القومية كرداء فضفاض. وأحاط بو مجتمع منحؿ، رجالو 
منغمسوف في ماديتيـ، مموثوف في أفكارىـ، طبقة مستبدة تتحكـ في طبقات، 
واقتصاديات متدىورة، وأراض ميممة التتعاوف فئات األمة عمى استغبلليا، 
غفاؿ عناصر الرقي، وتنكب عف طريؽ  ومعامبلت بنيت عمى الغش والخداع، وا 
المجد السوي، فأورثتو كؿ ذلؾ الشؾ القاتؿ ومف ثـ ألحت عميو عوامؿ اليأس مف 

 المحيط الخامؿ واألمة الغافمة.

أنينة إلى ولو نظر الشباب إلى مابيف يديو مف مقومات المجد النسربت الطم
جوانبو.. ولف يستطيع أف يطمح إلى مجد أو يرقى إلى عز إال إذا آمف واعتمد 
عمى قادتو.. فأزيموا ياشباب عف القموب ظممة الشؾ في مقدرتكـ وىيئوا أنفسكـ 
لتحققوا وعد اهلل "ونريد أف نمف عمى الذيف استضعفوا في األرض فنجعميـ أئمة 

ف نكصتـ وجبنتـ عف رفع مشعؿ  ونجعميـ الوارثيف ونمكف ليـ في األرض". وا 
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 النور فاسمعوا نذير السماء!

في النادي الثقافي قاؿ قيس لؤلستاذ عزيز: التتقدـ اوربا عمينا وتقتحـ ببلدنا 
واقتصادنا ألنيا مؤمنة بديننا أو بدينيا. انقساـ المجتمع إلى فقراء وأغنياء يحسـ 

مصانع كبرى ألننا ببلد اقتسميا بالصراع! أرضنا دوف مشاريع الري ومدننا دوف 
الغرب. رّد ىذا القدر عنا يحسـ بالصراع!  ولذلؾ توجد أحزاب ومنظمات تتبنى 
منظومات فكرية وتضع برامج. ىذا الواقع ىو الذي تموىو ياأستاذنا! وصفت 

 بعض مانعرفو في الواقع الفاسد، لكنؾ لـ تبيف الحؿ!

تأمؿ عزيز قيسا. ىذا الشاب انتصار أو ىزيمة لنا في ىذا البمد! قاؿ: الوقت 
لمحوار ىنا! سأتصؿ بؾ! طمب المقاء بقيس بعيدا عف النادي والمستمعيف. والتقيا 
في بيت يزيد. ىما اآلف قطباف في مدينة! عزيز قوة بيف مريديف يسحرىـ بببلغتو 
ولغتو ومشروعو. وقيس يجر شباب النادي بقصيدتو ومسّودة مشروعو! سيجري 

فيما بعد إلى المظاىرة التي يخطب فييا ليستمعوا إليو! ألنو سيصوغ حتى الكيوؿ 
مايستيوييـ، وسيبيرىـ برشاقتو وجرأتو! سيصفو اآلباء ألبنائيـ بعد عقود مف 
السنوات، وىـ يحكوف كيؼ كانوا يركضوف إلى أي تجمع يدعو إليو. وسيقوؿ أحد 
أصدقائو بعد أربعة عقود لرجميف مف زواره عندما يدخؿ قيس: أتعرفوف مف ىذا؟ 
قيس! فينيضاف: أنت؟! كنا نتبعؾ مسحوريف، مع أف ذلؾ كاف يعني الضرب أو 
السجف! كيؼ سيكوف المقاء بيف القطبيف؟ عزيز قومي، فقيو، مطمع عمى التيارات 
الفكرية، عارؼ بمشاريع األحزاب، قارئ دؤوب. وقيس يحفظ القرآف والحديث، 

صوفيف. سيقوؿ الفبلحوف لمف يردىـ عنو: يعرؼ ويعجب بالمعتزلة وبالحبلج والمت
القرآف أكثر منكـ ومنا! وسيقوؿ زمبلؤه مازحيف: يعرؼ التاريخ العربي أكثر مف 

 المستشرقيف!

في الغرفة المغمقة بينيما فقط يزيد، الطالب الشاب، زميؿ أخي قيس في 
المدرسة، أحد مريدي األستاذ. الحوار صريح التقيده الضرورات التي تمنع قيسا 
عف موضوع، أو تمنع اعتراؼ عزيز باجتيادات السياسييف والمفكريف وبسحر 

ممؾ داعية إلى حزبو ل المسرات الدنيوية. يريد عزيز أف يكسب قيسا! لو استطاع
الجديد! لذلؾ اندفع في مناقشة اليمكف أف يجري مثميا خارج الغرفة. العزيز يريد 

عو أصحابو. أحدىما مقابؿ اآلخر، ويزيد أف تسمعو جماعتو، والقيس يريد أف يسم
بيف قمتيف. قاؿ عزيز أخيرا: ياابني، كف معي عمى األقؿ لتربح الجنة! ياأستاذي، 
يمنع ديننا الحنيؼ أف يمثؿ اهلل عبد مف عباده! وكيؼ تعرؼ أنيا لؾ والعمر 
مايزاؿ ممتدا لمخطأ والصواب؟ لف يستسمـ عزيز مع أف الحوار كاف يبعد كبل 

  منيما عف اآلخر.
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عصفت الريح خارج غرفة يزيد. سمخ المطر النافذة. كاف الميؿ قد تجاوز 
منتصفو. وعوت كبلب بعيدة. نيض عزيز: لـ يقنع أحد منا اآلخر ىذه المرة. 
لكننا سنمتقي مرة أخرى إذا وافقت. أعترؼ بأنؾ مطمع عمى ماييمني! أتمنى أف 

  بحر في األحبلـ ياأستاذي!أكسبؾ إلى طريقي! رد قيس: سنمتقي. لكف الت

فتح عزيز الباب فتدفقت الريح ولمع البرؽ. استعد قيس لمخروج بعد عزيز. 
قاؿ لو يزيد: ستذىب في ىذه العاصفة؟ فمتبؽ الميمة ىنا! قيس ويزيد في عمر 
واحد تقريبا، مف جيؿ واحد، أبناء مدينة صغيرة واحدة. لـ يتكمـ يزيد خبلؿ حوار 
عزيز وقيس. لكف صوتو يمعمع بيف الشباب، فيقولوف: حامؿ أختاـ عزيز! إذا قمنا 

 المبف أبيض قاؿ أسود!

يمكنؾ أف تبقى! فكر قيس برىة. وومض البرؽ في الغرفة. التوجد في البمدة 
طرقات مزفتة. يعود قيس مف زياراتو عادة محمبل بالوحؿ. ففي أي وحؿ سيغوص 

ذا بقي؟   الميمة إذا خرج مف بيت يزيد؟! وا 

ء الغرفة برؽ خاطؼ. وفي البرىة نفسيا ومض برؽ آخر. قاؿ ليزيد: أضا
   سأبقى! ابتيج يزيد؟

في الغرفة نافذة، كراس، وسرير واحد. لبس يزيد بيجامتو، واستمقى في طرؼ 
سريره. وخمع قيس قميصو. ومض البرؽ مرة أخرى في الغرفة. اقترب قيس مف 

  يزيد، لمسو، فابتسـ يزيد لو.

في الكتب القديمة: تروى حكاية رجؿ أخذ مف السبايا "جارية" بعد المعركة. 
قبؿ أف يطأىا استعيدت منو. في المعركة الثانية لـ يترؾ "الجارية" التي سباىا 
لمغد. وطئيا خوؼ أف تستعاد منو! كاف الوطء يرسخ االنتصار؟ انتصار مف 

وذ؟ يفتؿ شاربو يرسخ في ىذه الميمة العاصفة؟ لماذا اليوجد شريكاف بؿ آخذ ومأخ
مف يطأ، ويداعب مف يختار صبيو! دخؿ البارودي إلى جمع مف الناس بينيـ 
صبي جميؿ. استحبله فقّبؿ الجميع واحدا واحدا حتى وصؿ إلى الصبي. نفر 
الصبي منو فقاؿ البارودي: تحممت ألجمؾ كؿ ىؤالء البشعيف! فضحؾ 
الحاضروف. يزور البارودي في حارة قولي في سوقساروجا، رفيقا الذي يعزؼ عمى 
العود، فيضحؾ أىؿ الحارة: يستحميو! يترقرؽ الشعر العربي في الغمماف. تسحر 
أبا نواس فتاة تحمؿ الخمر في زي صبي. لكف ذلؾ بعيد عف الصراع السياسي! 
ذلؾ بعيد عف العسكري األسود الذي وطئ في السجف بعض اإلخواف المسمميف. 

دانت تعذيبيـ في سجوف مصر! في ىذه الميمة فمشت في دمشؽ مظاىرة جامعية أ
العاصفة سجؿ قيس انتصارا عمى منافسو بالمعايير السائدة في بمده. "كسر عيف" 
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   خصمو! انتصرت ياقيس؟! لماذا لـ تعمف انتصارؾ إذا كنت تزىو بو؟

تأوه يزيد كالفتيات تحت البرؽ ودقات المطر في الميمة العاصفة. سألو قيس: 
الزلت مؤمنا باألستاذ عزيز يايزيد؟ رد يزيد: نعـ! ياقيس، ىؿ تعجبؾ أختي؟ رد 
قيس: مف التعجبو! جماليا حديث البمد! قاؿ يزيد: تزوجيا إذف! زلزلت روح قيس: 
تريدني ألختؾ كي أبقى معؾ؟! أـ معكـ؟ منذ ىذه الميمة لف يرفع يزيد عينيو إذا 

 في ظروؼ أخرى! صادؼ قيسا! لكف رسائمو ستصؿ إلى قيس في برىة حاسمة

بقي ماجرى بيف قيس ويزيد سرا. لكف قيسا لـ يتساءؿ: ىؿ كانت تمؾ الميمة 
مشروعو فقط أـ مشروع يزيد واألستاذ؟ ولـ يتساءؿ أيضا ىؿ يجوز أف يكوف 

  الصراع بيف المتنافسيف دوف معايير الفروسية؟

في  سأؿ قيس أباه: مارأيؾ في يزيد؟ رد أبوه: شاب متبحر في العمـ، رغـ 
وقاحتو. يمتعو أف يضّيؽ االيماف كمما وّسعتو. اعترؼ قيس ألبيو فقط بماحدث 
بينو وبيف يزيد. ذىؿ أبوه ثـ أشعؿ سيجارة: حدث ذلؾ؟! نعـ يابا! والأفخر بو! تاه 
أبو قيس بيف "زلة" ابنو، وبيف فجيعتو بيزيد. سألو قيس: غضبت عمي؟ بعد زمف 

عادة يزيد أف يتمو آراءه في مضافة أىمو كأنيا  أجابو: ليحمؾ اهلل مف مثميا! كانت
أحكاـ قاطعة التحتمؿ المناقشة. وكاف تطاولو عمى الكبار يغضب أبا قيس. انتيى 
ذلؾ الزمف يايزيد! قاؿ لو أبو قيس وىو ينظر في عينيو: اسمع، قمت لؾ ذلؾ 
غمط! فيمت؟ ذىؿ يزيد مف قسوة أبي قيس عميو. ثـ فيمو، فخفض عينيو. رجع 
أبو قيس إلى بيتو مستمتعا بخبلص المضافة مف غطرسة يزيد. في برىة انتصاره، 

  فقط، قاؿ لنفسو: أحسنت ياقيس!
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مشروع األستاذ عزيز صغير عمى قيس الذي يموب كالشباب منذ نكبة 
فمسطيف متسائبل لماذا ضاعت مف العرب أراضييـ وىـ كثرة؟ لماذا وقؼ العالـ 

. ولماذا؟ كيؼ يؤسس مجتمع جديد وقيادات جديدة؟ ضدىـ؟ لماذا.. ولماذا .
استعادة مجد العرب؟ كيؼ؟ اليكفي استيحاء الماضي! بالماضي نقاـو إسرائيؿ 
التي تزرع مستوطناتيا بآالت حديثة وتبني مدنا معاصرة وتستخدـ بنوكا اوربية؟ 
سيبقى قيس مفتونا بالشعر العربي القديـ وشذى القرآف. لكف كيؼ يفسر كارثة 

   معاصرة بعقؿ معاصر؟ وبأية معاصرة يقابميا؟ ماالعمؿ؟

ىؿ يوحي كؿ زمف بأجوبة كما يوحي بأسئمة؟ ىب نسيـ مف سوريا! وىب 
مف مصر. بّينت أوؿ مذكرة لمقيادة المشتركة أىمية األردف وصعوبة الجبية 
السورية وبعد المصرية. يجب أف تنضـ األردف لمقيادة المشتركة. كيؼ؟ وىؿ يمكف 

ال تيب عمى األردف ريح الخمسينيات، وىو استمرار حوراف، جنوب سوريا، أ
     ونصؼ عائبلتو في الشماؿ ونصفيا في الجنوب؟

في مقيى في عماف عرفو رفيقو فائز بمجموعة مف الفمسطينييف. بحث مثؿ 
بحثؾ ياقيس ىز عصبة العمؿ الوطني في فمسطيف. نحف مجموعة صغيرة تقاـو 
استكماؿ ىزيمة العرب بالقواعد العسكرية. نكتب نشرات ونوزعيا. ممنوعة طبعا! 
نقاـو القواعد واألحبلؼ العسكرية التي يقترحيا مف خمؽ إسرائيؿ! بدأ مشروع 
سوريا الكبرى مف ىنا ليفقد سوريا استقبلليا! سقط مشروع اليبلؿ الخصيب الذي 

يتغير الناس  رعتو العراؽ. واآلف يجب أف يسقط حمؼ بغداد! خبلؿ ىذا الصراع
الجماعة! ىؿ كانت تمؾ  والمجتمع والقيادات. القيمة لمفرد وحيدا ياقيس، البركة في

المجموعة تحتاج فردا مثؿ قيس، ماىرا في خطاب الناس، يجمع حولو جميور 
  النادي الثقافي في بمده، وأصدقاء مف أحزاب واتجاىات متنوعة!

لـ يعد العالـ مغمقا في صراع الأفؽ لو. بؿ أصبح لمصراع ناظـ تتحرؾ بو 
المجتمعات مف شكؿ إلى شكؿ. اإلنساف ىو صاحب ىذا الكوف وىو الذي يجب 
أف يقرر مصير مجتمعو. لكف اإلنساف فردا اليبدؿ الوضع الراىف. تبدلو الحركة 
الواعية التي تقودىا الطميعة إلى مجتمع متقدـ، فيو حريات سياسية واجتماعية 
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حؽ الناس! ىذا مايريده قيس! وجد الجوىر الذي يبحث عنو! وفكرية، والثقافة فيو 
ىؿ كاف ذلؾ كمو ساذجا وبسيطا؟ لماذا يجب أف تسمؾ الحقائؽ الطرؽ المعقدة؟! 
سيعرؼ فيما بعد أكثر مما عرفو الذيف حدثوه عف خفايا األحبلؼ وعف الحرية 
والقومية واالشتراكية وتطور المجتمعات البشرية. لكنو اكتفى بالجوىر! وجد قضية 
يرتمي فييا بروحو كميا. سمـ قيس مصيره لمخمسينيات المجيدة والدامية. وخيؿ إليو 
أف بمده سيتبدؿ قريبا في حياتو نفسيا. وبدا لو أنو ىو نفسو أصبح جديدا، مختمفا.  
لكنو لف يعرؼ إال فيما بعد أف المجتمع الذي رفضو أسس جزءا مف روحو 

   وطباعو.

يريد أف يشرؾ مف حولو باكتشافاتو؟ قاؿ في محاضرتو:  تدفؽ قيس متحمسا.
لف يرد الحؽ إنجيؿ والمصحؼ، جرنا لمبؤس الغرب الذي شيد عمى أشبلء موتانا 
دويمة السمب. ولف نرده إال بمقاومتنا قواعده العسكرية! صفؽ لو الجالسوف 
والواقفوف. جروه أو جرىـ إلى مظاىرة كبيرة تضامنت مع المصرييف الذيف تظاىروا 

  ضد المعاىدة البريطانية.

يقصدوف المعاىدة البريطانية في مصر أـ يقصدوف المعاىدة البريطانية ىنا؟! 
في اليـو التالي فتشت الشرطة بيت قيس. فوجدت نشرات ضد القواعد العسكرية، 
وكتاب أندريو جيد "مات اهلل". مات اهلل؟ أنت ياقيس إذف أكثر مما نعرؼ! أنت 

  ري!عضو في حزب س

لكف اليوجد "حزب الشعب الديمقراطي" بعد! توجد مجموعات "الديمقراطية" 
، وأردنييف درسوا في الجامعة األمريكية في 6491مف فمسطينييف لجؤوا بعد سنة 

بيروت وفي الجامعة السورية في دمشؽ لّمتيـ مقاومة األحبلؼ. اليعرفيـ قيس، 
   لكنيـ سيرتبوف الدفاع عنو!

حوكـ قيس بعد ثبلثة أشير مرت عميو في السجف. رئيس المحكمة بيجت 
التميوني، الذي صار فيما بعد رئيس وزراء وعضوا في مجمس األعياف. محاميا 
الدفاع شفيؽ رشيد، الذي أصبح فيما بعد وزير عدؿ ثـ سكرتيرا عاما لممحاميف 
 العرب. وصبلح الديف ، الفمسطيني. بيف يدي القاضي المستمسكات التي ضبطتيا

   الشرطة عند قيس.

قاؿ المحامياف المدافعاف عف قيس: أوال، اليمكف أف يكوف موكمنا عضوا في 
حزب الشعب الديمقراطي ألف ىذا الحزب غير موجود! ثانيا، كتاب "مات اهلل"، 
المستمسؾ ضد موكمنا، كتبو أندريو جيد ليبّيف فيو أف مثمو األعمى، االشتراكية، 
مات. الكتاب إذف ليس كتابا دينيا، وليس دليبل ضد موكمنا، بؿ معو. يالحرج 
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المحكمة! كاف قيس قد أنيى ثبلثة أشير في السجف. فحكمت عميو المحكمة 
بالسجف ثبلثة أشير. نقؿ مف المحكمة إلى السجف مباشرة، سمموه أشياءه وأطمقوه. 

بالي لكف الشرطة ليست المحكمة! أفمت منيا اليـو لكنو لف يفمت غدا! ييددونو؟ الي
بيـ! وجد محور حياتو، ولتعصؼ العواصؼ! ولف تكوف المرأة، المخموؽ الجميؿ، 

  غير عنصر فقط يواكب ىاجسو الكبير، الوطف، حتى يمتنع عميو!

استقبؿ قيس المينئيف بخروجو مف السجف. احتفى بو غرباء اليعرفيـ. وتفرج 
عميو شباب كما يتفرجوف عمى بطؿ. عبؽ في بيت قيس انتصار بدا كأنو انتصار 
عمى حمؼ بغداد نفسو. تحدث رجؿ حديثا ىادئا عف حركة التحرر الوطني التي 
فريقية وأمريكا البلتينية، وتتوىج في اآلرض العربية. قاؿ في نشوة:  تحرؾ آسيا وا 
لكؿ زمف سمة. وسمة الخمسينيات أنيا لؤلستاذ عزيز مجموعة مريديف، ومشروع 

شفت الشرطة عبلقة شيخ الجامع في قرية قرب حزب، لكنيا لنا ولقيس فضاء! اكت
إربد بالشيوعييف، وقيؿ بالبعثييف، فربطت رقبتو بمفتو وجرتو في الشوارع. مع ذلؾ 
وقؼ المختار وقاؿ لمشيخ البديؿ الذي شتـ البعثييف والشيوعييف في صبلة الجمعة: 
اسمع! نصؼ ىذه الضيعة شيوعي ونصفيا بعثي، فالـز حّدؾ! وعندما تحدث 
الشيخ عف المبلئكة التي تنقؿ األخبار وقؼ رجؿ مف المصميف وقاؿ لو: تجعؿ 
المبلئكة كالمخبريف؟! عيب، ياشيخ! سمى السياسيوف ىذه األياـ زمف نيضة حركة 

  التحرر الوطني! يجب أف يسموىا سنوات البريؽ!

وقت كنت في السجف ياقيس، لـ يكف لدى مصطفى الذي أرسؿ إلى اإلتحاد 
برقية باسـ "الحراثيف"، بطاريات راديو. فاخترؽ الطريؽ  6461سنة  السوفييتي

الموحؿ ودؽ الباب عمى جاره: نمت؟ ال! خير؟ يجب أف أسمع الراديو! أضاء 
جاره الفانوس وجمسا يبحثاف عف المحطات. ىاىي! استمع الزائر إلى األخبار. بعد 
األخبار نيض لينصرؼ. سألو صاحب البيت دىشا: أذاعوا ماأتيت ألجمو؟ نعـ! 
التزاؿ األحبلؼ العسكرية معروضة لكنيا لـ تنتصر! ظنو أتى في الميمة العاصفة 
ليسمع خبرا عف نجاح ابنو في الشيادة! نسي أف الرعياف يحمموف في ىذه السنوات 

 الخمسينيات الترانزيستور ليسمعوا األخبار.

تحرر، روى رجؿ آخر أف ابف عـ مخمص، الذي فصمو عرفاف مف عصبة ال
وسيقتؿ في السجف فيما بعد، ضابط الشرطة، صادفو في الطريؽ: اعطني نشرة 
جماعتؾ ضد القواعد العسكرية! فرد: تجرؤ؟! قاؿ لو الضابط: اهلل يسامحؾ! 
مقبولة منؾ! خذ ىذا الدينار مساعدة ليـ! فرد في كبرياء: آخذ منؾ مساعدة!! 
وعندئذ روى قيس أف أحد رجاؿ الشرطة الذيف فتشوا بيتو طمب أختو لمزواج "كي 

   يكوف ألوالده خاؿ شجاع"!
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عند الباب ىمس الرجؿ الذي أتى بوفد المينئيف: كف حذرا! نريدؾ خارج 
السجف الداخمو! البطولة أيضا أف تحمي نفسؾ منو! لكنو كمفو بتنظيـ مظاىرة 
يمكف أف توصمو إلى السجف. فيمس قيس مرحا: توصؿ الدروب كميا اليـو إلى 

 اؾ!ىن

كشؼ قيس موىبة منظـ ماىر ودقيؽ. فكانت المظاىرات تتجمع ىادرة 
وتذوب كالممح عندما تتفرؽ. لكف قيسا وسط حماستو لـ يستطع أف يجمع الرحمة 
! كمؼ شابا بأف يبدأ اليتاؼ في المظاىرة التي ستتجمع وقت خروج  إلى الحـز
المصميف مف المسجد ضد القواعد العسكرية. الحظ الشاب أف الشرطة سبقت 
المتظاىريف فقدر أف سر المظاىرة أفشي. لـ ييتؼ فمـ تتجمع المظاىرة. قاؿ لو 

 قيس: ىذا جبف! بكى الشاب، وىاجر مف البمد.

كانت ىوية يومذاؾ قد أتت مف العدسية واستأجرت بيتا تمضي فيو الصيؼ 
ومع  بعيدا عف حر الغور. تركت بيتيا وسمطانيا وأتت إليو؟ ناـ تحت ناموسيتيا.

ذلؾ تبينت مسافات أخرى بينيما ليست البعد بيف بمدتيف. عاد إلييا متأخرا. لماذا؟ 
كاف يجمع التواقيع عمى عريضة ضد القواعد العسكرية والقنابؿ الذرية! جفمت 
ىوية: ىذا كبلـ شيوعييف! ماعبلقتنا بالقنابؿ الذرية والقواعد العسكرية؟ ىذه 
شعارات مستوردة! قاؿ ليا: كبلمؾ كبلـ أميركاف! أكدت لو: االشتراكية ىي 
الخطر األكبر عمينا، الاالستعمار! رد: الأرى غير القواعد العسكرية والمعاىدة 
البريطانية ىنا! رجتو: اترؾ السياسة ياقيس! رد: ليت السياسة تتركنا! ىي في كؿ 
شيء. كبلمؾ نفسو سياسة! البيائية سياسة! موقؼ! لـ تكمؿ ىوية الحوار معو. 

  ستنتظر يوما آخر.

طمب منيا أف توقظو باكرا كي يجد سيارة توصمو إلى عماف ليراقب المظاىرة 
التي لف تنطمؽ ألف الشاب لـ يعطيا اإلشارة بيتافو. أيقظتو. حضرت لو الفطور. 
سألتو: أخذت ماوضعتو لؾ تحت المخدة؟ ماذا وضعت لو؟ رسالة حب؟ وجد 

مرة أخرى حاكمة العدسية  ثبلثيف دينارا. فرفع ذراعو وصفعيا وخرج. تشتريو؟ رأى
   ولـ ير المحبة.

في المساء رجع إلى بيتو. فوجدىا جالسة مع أبيو. كيؼ اىتدت إلى بيتو؟ 
بعد القيوة انصرفت. وتبيف قيس أنيا تركت لو ىدية: ثيابا. قاؿ لو أبوه: بيائية! 

ة أغمى منيا؟ ولماذا احذرىا! لـ يتساءؿ قيس: ماالفرؽ بيف ثبلثيف دينارا وبيف ىدي
  يقبؿ منيا جسميا وروحيا ويرفض ماليا؟

حسب قيس عودتو إلييا اعتذارا. ولـ يذكر أحدىما الصفعة. قالت لو: أنت 
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اآلف دوف عمؿ. قدـ طمبا لممحفؿ البيائي لتأخذ حقؾ. مف يعّمـ البيائييف لو حؽ 
الوارث! تحدثو امرأة عف حاجتو؟ يرفض ذلؾ! فيـ كؿ منيما أنو سيترؾ اآلخر. 
كانا ينتظراف فقط سببا خارجا عنيما كأنيما يغاراف عمى حرمة الذكرى. عادت 

  ىوية إلى العدسية. وفيـ قيس أف زمف العدسية انتيى. فيؿ يستطيع أال يودعو؟

نزؿ إلى الشونة موجوع القمب. اتفؽ مع سائؽ تاكسي انتظره في المقيى 
! بؿ بالمسكينة فييا! عبر الدرب ومشى إلى العدسية. ليست العدسية بحاكمتيا

كأنو ذاىب إلى غرفتو القديمة. ثـ دخؿ مزرعة غولروخ. رآىا مف تحت شجرة 
البرتقاؿ تسند رأسيا إلى زجاج النافذة كأنيا تبحث عف شيء في العتمة خارجيا. 
ىّب قمبو. تتوقعينني ياوردة؟ وقؼ يستمتع بيا وىي في إطار النافذة، نجمة مضاءة 
في عتمة البستاف. ظؿ واقفا حتى استدارت لتبتعد فركض إلييا. رمى حجرا صغيرا 
عمى النافذة، ورآىا تسرع في ليفة إلييا. فتحتيا وتمفتت فخطر لو أف يصّفر ليا. 
ثـ خرج مف الظبلـ حذرا. لـ تتكمـ، عانقتو صامتة، شدتو إلييا، وضعت رأسيا بيف 

   را! لكنو اليمكف أف يستمر!كتفو ورأسو وسكنت زمنا. أنت؟ كـ كاف المقاء مبي
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بقيت ىوية في العدسية، وعبرت أسرة لور معو بعض سنواتو الحاسمة. ليست 
المسافة فقط، ياىوية، مايقرر الفراؽ والمقاء! لمعدسية في قمبي أشواؽ! لكف البيائية 

  ابتعدت والعدسية صارت بعيدة!

تابعت أسرة لور قيسا في المحاكمة. استمعت إلى اكتشافاتو. وقرأت النشرات 
التي حمميا ليا. استيوتيا العدالة التي يتحدث عنيا كما كاف يستيوييا الشعر؟ 
التستطيع لور أف تندفع إلى ىناؾ! ستكوف مف مريديو الصامتيف! سالـ، أخوىا، 

  ىو الذي كاد ينجرؼ بقيس! وكاف ذلؾ في عماف.

في عماف. وانتقمت لور  اشتغؿ قيس في دائرة األراضي في جبؿ المويبدة
لتشتغؿ في عماف. فجمعتيما المصادفة مرة أخرى. بيت لور في طريقو! 
غرفتاف وسط بستاف، بينيما شجر وأحواض زىور وفي نياية البستاف حماـ. 
يممح لور أو أميا أو إخوتيا. ينادونو: تفضؿ! ىناؾ التقى أوؿ مرة بسالـ 

  الذي نزؿ مف قطعتو ليزور أىمو.

تنقؿ قيس وسالـ بيف نادي التعاوف الذي يمتقي فيو الشيوعيوف وبيف المنتدى 
العربي الذي يجتمع فيو البعثيوف والقوميوف العرب. ثـ فضبل المنتدى العربي 
ألنيما يستطيعاف ىناؾ أف يشربا كأسا مف البيرة. تعميمات حزب الشعب 

الجيش! أوؿ  الديمقراطي، ومنظمة مناىضة القواعد العسكرية، صارمة: التقربوا
أسئمتيـ: ىؿ لؾ أقرباء في الواليات المتحدة األمريكية؟ ىؿ أنت منتسب لمجيش؟ 
لماذا خطر لقيس إذف أف يحّدث سالمًا عف القواعد العسكرية والمعاىدة البريطانية؟ 
طبعا، يجب أف يحدثو عنيا! في األياـ التالية قصده شباب قالوا لو: حكى لنا سالـ 

  عنؾ، اعطنا النشرات التي أخذ مثميا منؾ!

صحا قيس؟ لعؿ اعتقالو أنقذه مف خطر أكبر! مر في طريقو في جبؿ 
المويبدة ببيت لور. تفضؿ! رد: سأعود! لديو موعد مع خميؿ الذي سيحمؿ لو 
منشورات. أتى خميؿ عمى دراجة، سممو حزمة المنشورات وانصرؼ. عمى بعد 

. سّممو خميؿ إذف ودليؿ إدانتو في خمسة أمتار رأى الشرطة تنتظره في أسفؿ الدرج
يديو! صرخ قيس: ياناس، خميؿ جاسوووس، خميؿ جاسووووس! سمع الماروف 
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قيسا، وسمعتو لور. سيصؿ الخبر لمف يجب أف يصؿ إليو! لكف قيسا لـ يعرؼ 
أنو حمى نفسو! لـ تقدمو الشرطة لممحاكمة، كي تستر خميبل. فنقؿ دوف محاكمة 
إلى معتقؿ الجفر. اصرخ ياقيس في الصحراء كما تشاء! أسس ىناؾ مع أصحابؾ 
جميورية، واكتب ليا دستورا أيضا! تسخروف؟ ستكوف تمؾ الجميورية عمى مّد 

   العيف، وسيكوف ليا دستور!

بعد الطريؽ الطويؿ في سيارة قفزت وترنحت في ليؿ بارد، احتفؿ قيس 
مميا بعد ىدير السيارة بوصولو سالما إلى معتقؿ الجفر. وبدا لو ىدوء الصحراء مخ

طوؿ الميؿ. أليس الممتع أف يرحب المعتقموف بالضيؼ الجديد؟ قاؿ لمف عانقو: 
كأنكـ تمنيتـ حضوري وانتظرتموه! مف قاؿ شر البمية مايضحؾ؟ افتتح ياقيس 
األشير التي ستعيشيا ىنا، وقّص الشريط الحرير! وماأكثر ماستقّص في ببلدؾ 
األشرطة الحريرية فيما بعد! رأى قاووشيف، واحدا لممحكوميف وآخر لممعتقميف، 
بينيما شريط يتحادثوف مف خبللو. رأى في أقداـ المحكوميف سبلسؿ. فتساءؿ: في 
أي عصر نحف؟ رد عميو طبيب معتقؿ: تكتشؼ بمدؾ؟ اكتشفو، لكف التبالغ! في 

يف! اليـو األوؿ يبدو كؿ شيء صعبا وغريبا! احتفؿ بأنؾ دوف سبلسؿ، مع المعتقم
صدـ قيسا ىدوء الطبيب أمير تصور أف ربط إنساف بالسبلسؿ يجب أف يثير 
تمردا، إضرابا، عصيانا! قاؿ لو الطبيب: لكؿ تعبير حسابات سياسية دقيقة، كيبل 
تفشؿ أو تفجع! تأممو قيس فابتسـ الطبيب: ذات يـو كنت مندفعا مثمؾ. ثـ تعممت 
الحكمة! سألو قيس: كـ عمرؾ؟ عمره ثبلثوف سنة، متخرج مف الجامعة األمريكية 
في بيروت. وكـ ىو وسيـ! قاؿ: وصمت ياقيس عشية االحتفاؿ! غدا يـو الجمعة. 
يسمح لممحكوميف بأف يتغدوا عند المعتقميف. ويمتد احتفاؿ الغداء مف الصباح حتى 
الساعة الرابعة تقريبا. يقرأ المحكوموف والمعتقموف ماترجموه أو كتبوه مف مقاالت 

  اطر وشعر وقصة! صدقوا إذف! جميورية في الصحراء!وخو 

انظر! ىذا ىو عرفاف! الرجؿ األسطورة أماـ قيس! سمع قيس تفاصيؿ 
حياتو! فيؿ تستطيع المثؿ أف تعيش حياة شخصية؟ الحؽ ليا في حياة عادية! 

 6466يعرؼ قيس أف عرفاف ولد في بموداف في سورية، ورجع إلى الناصرة سنة 
درس حتى الصؼ الرابع فقط، وترؾ المدرسة فاشتغؿ عامبل في صناعة األحذية. 

نفي وحكـ باإلقامة  6411وفي انتفاضة  6464اشترؾ في انتفاضة البراؽ 
الجبرية في الخميؿ. سجف في سجف عكا. بعد السجف بقي في اإلقامة الجبرية في 

 6414الناصرة. ىرب إلى الثوار في الخميؿ. وقاد االنتفاضة المسمحة في سنة 
في منطقة القدس والخميؿ خمفا لعبد القادر الحسيني الذي جرح. مف اشتباكاتو مع 
اإلنكميز في كسار وعرطوؼ وأـ الروس كسب شعبيتو. جرح ووصؿ مشيا إلى 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 067 - 

بغداد. دخؿ الكمية العسكرية وتخرج منيا بعد أشير. واشترؾ في ثورة رشيد عالي 
الكيبلني. بعد فشؿ الثورة انتقؿ إلى ايراف. رفضتو ايراف فنقمتو السمطة العراقية إلى 

رجع إلى فمسطيف  6491كردستاف، ثـ اعتقمتو. بعد العفو العاـ في أواخر 
 وفرضت عميو اإلقامة الجبرية. 

أتعرؼ ماالفرؽ بيننا وبيف اوربا ياقيس؟ تعتد اوربا برموزىا. وقت يصؿ الفرد 
و تراثا وطنيا لتعتد بو أماـ فييا إلى مستوى الرمز تمّده في الوالء العاـ وتجعم

اليوية األخرى! نحف، قد نستطيع ذلؾ عندما نقّمب تراثا قديما. فنعترؼ لمغزالي 
والبف رشد بالمكاف التاريخي. لكننا في الصراع المعاصر نحبس الخصـ الفكري 

  في سجف حقيقي أو معنوي. النعي أف الوطف يغتني برموزه المتنوعة!

أعد الغداء احتفاال بعيد ميبلد عرفاف. كتب قيس متحمسا، مسرعا، متدفقا 
قصيدة لو. ألقاىا بصوتو الذي يصبح عذبا شجيا وقت يمقي الشعر. كاف المعتقموف 
والمحكوموف ممتفيف بالحرامات مف البرد. فيّب عمييـ دؼء مف شعر قيس ومف 
 صوتو. وقؼ عرفاف، رفع يديو المقيدتيف بالسبلسؿ وعانقو. رّؼ قمب قيس. تأثر
الحاضروف. دمعت عيوف بعضيـ. الشيء يمنع ىؤالء المرتجفيف مف الصقيع، 
المحروميف مف دؼء البيوت، مف فوراف العواطؼ وحرارة االيماف! ستمر السنوات 
والمحكوموف يرددوف كؿ يـو اليمكف أف تبقى الدنيا كما ىي اآلف! فأي حمـ مبير 

 يروف! أية ألواف؟

أصبح قيس نجـ المعتقؿ! زاده حناف رفاقو توىجا. استمتع بالحب وسيظؿ 
طوؿ حياتو عطشاف إليو. يالمشاعر! توقده المحبة، وتطير بو! في لقاء المعتقميف 
والمحكوميف التالي أنشد قيس قصيدة طفح فييا حبو عمى فمسطيف حتى الشفقة، 
فقبؿ في شيامة أف يبقي فييا، يـو يستعيدىا، بعض الغرباء الذيف يحبونيا، شرط 

ترفوا بالدولة الفمسطينية الديمقراطية! يحمـ؟! ياقيس لـ تتبيف بعد مشروعيـ! أف يع
     لو كاف مشروعا صغيرا لما طردوا شعبؾ! وسيظموف يبلحقونو!

نيض عرفاف، عانقو وقاؿ: ىذه قصيدة تنضح باألممية! أطرب قيسا أف 
يعانقو قائد ويمدحو! أطربو أف يصبح مركز الحب! االتفاؽ مع المجموعة مريح 
ياقيس، والخبلؼ معيا يشقي. لكف الصراع مع الضمير ىو التعاسة. لف تينأ زمنا 

     طويبل بالرضا وستضحي بو!

وجد قيس في المعتقؿ مجتمعا منظما. سيديف لو كثير منيـ بكشؼ مالـ ينتبو 
إليو في روحو مف خير وشر، وبتقويـ طباعو، وبدؼء الصداقة في المرض والبرد. 

ميف مجموعة تتصؿ بالحرس، توزع مجموعة األعماؿ مف طبخ تمثؿ المعتق
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وتنظيؼ، وتكتب مجموعة دفاتر الثقافة التي يتداوليا المعتقموف. قرأ قيس في 
أحدىا مقالة عرفاف: "تاريخ الحركة الوطنية في فمسطيف". جفؿ؟ ىمس: خطأ! 
شتيرف واألرغوف ساىمتا في طرد االستعمار اإلنكميزي مف فمسطيف؟! ال! خرج 
اإلنكميز مف فمسطيف ألنيـ استكمموا تنفيذ الوطف الصييوني الذي تعيدوا بو في 
صؾ االنتداب! قتمت العصابات الصييونية المتطرفة مف العرب أكثر مما قتمت 
مف اإلنكميز! حاربت اإلنكميز لتخرجيـ مف فمسطيف؟ كاف مشروعيا األوؿ أف 

رجاؿ يكبرونو في العمر وفي  تخرجني مف ببلدي! ىؿ يعمف ىو الشاب رأيو أماـ
التجربة؟ ىؿ الوقت مناسب لذلؾ؟ ماؿ إلى جاره الطبيب أمير وأشار بإصبعو إلى 
المقالة: يمكف أف يفيـ منيا أف الصييونية حركة تحرير! رد الطبيب: تعبر مقالتو 
عف اجتياده الخاص! قصة اليسارييف الصييونييف قصة طويمة. باف أنيـ كانوا 
صييونييف ونكموا برفاقيـ العرب. حوسب بعضيـ وأعدـ. اقرأ فيما بعد عف بورغر! 
فيـ اولئؾ اليساريوف الييود الجبية الشعبية بأنيا تعني دعـ المعتدليف، وايزماف 
وبف غوريوف، ضد المتطرفيف، جابوتنسكي واألرغوف! وأكدوا في عنصرية أف 

المسؤولوف في االتحاد العرب غير مؤىميف لمقيادة والتنظيـ. كانت الحمقة محكمة ف
السوفييتي عف منطقتنا كانوا صييونييف، مدير جامعة الشرؽ لمكادحيف، ومسؤوؿ 
الصمة بيف الجامعة والكومنترف، والذيف أعطوا الشيادات بالعرب الفمسطينييف. 
اعتقؿ اولئؾ مع جوزيؼ برغر في حممة التطيير في االتحاد السوفييتي. ولتتذكر 
كممتي ياقيس: سيدفع ستاليف طوؿ عمره ثمف ىذا التطيير الذي أبعد بو 
الصييونييف عف قدر ببلده وعف صمتيا بببلدنا! ادرس تمؾ التناقضات المتبلطمة 
بعيف باحث واسع لتكوف استنتاجاتؾ واسعة. قّدر وزف الوقائع وقّدر أيضا وزف 
األوىاـ! امسؾ السمة العامة لتحكـ حكما صحيحا، كيبل تجنح بالتفصيؿ الذي 
اليعبر عف الجوىر. ياقيس، أعترؼ لؾ بأف قصيدتؾ الماضية لـ تعجبني! كنت 
مجروفا بعاطفة خيالية! التستطيع أف تمارس قتؿ أعدائؾ الذيف سرقوا بمدؾ، ألنؾ 
متحضر ورحيـ. لكف خيارىـ: أنت أو ىـ! ذكرتني قصيدتؾ بموضوعات إخوتنا 
في فمسطيف. دعوا إلى دولة عربية حرة تحمى فييا حقوؽ األقمية الييودية. ذلؾ 
صحيح نظريا. لكف في الواقع كاف الييود "اليساريوف" أوال قمة الوزف ليا، وكانوا 
ثانيا  يرفضوف تحديد اليجرة الصييونية أو منعيا، وثالثا يرفضوف أف يكونوا أقمية 
في دولة عربية! تمييز عصبة التحرر بيف الصييونية وبيف ييود الببلد صحيح 

الصييونية كانت تجرؼ أكثرية الييود في فمسطيف. استند ييود صفد  نظريا. لكف
إلى ثقة العرب فييـ واشتروا باسميـ بعض األراضي لممؤسسة الصييونية! وضح 

بعادىا عف  6491عرفاف سنة  أف كسب الجماىير الييودية في فمسطيف وا 
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الصييونية ممكف، وأف ىذا النضاؿ يجب أف يكوف ىدفا استراتيجيا لمحركة الوطنية 
العربية. فيؿ ىذه الموضوعة واقعية؟ كانت المنظمة الصييونية العالمية تبتمع 
الييود وتنّظميـ وىي التي تؤمف ليـ العمؿ والسكف. تشيد أحداث مصفاة حيفا 
عمى ىذه الشبكة مف التناقضات. قررت مصير حيفا نفسيا المؤسسة العسكرية 

وؽ متساوية لمعرب والييود. ولذلؾ انتبو الييودية المجموعة تنادي بدولة فييا حق
إلى تحفظ غروميكو في الجمعية العامة وقت قاؿ "إذا" استحالت دولة واحدة.. 
فدولتاف. رأى كديبموماسي مشكمة التحؿ. مصفاة حيفا مثؿ عمى امتناع واحات 
التفاىـ بيف العرب والييود في زمف تحكمو الصييونية. كاف عدد العماؿ العرب في 

عامؿ، ثبلثوف في المئة منيـ أعضاء في عصبة التحرر  6111المصفاة 
عامبل، نصفيـ أعضاء في اليستدروت. وكاف  611الوطني، وعدد العماؿ الييود 

إنكميزيا. بعد قرار التقسيـ انفجرت  11عربيا و 661ييوديا و 641اإلداريوف 
مت عصابة الصدامات بيف العرب والييود. وكاف مف أوليا مذبحة مصفاة حيفا. ر 

قنابؿ مف سيارة مسرعة عمى العماؿ العرب  6491كانوف األوؿ  11اإلرغوف في 
 96الذيف ينتظروف عمبل يوميا أماـ باب المصفاة. فقتمت ستة عماؿ وجرحت 

عامبل. فانعكس ذلؾ فورا في صداـ بيف العماؿ العرب والعماؿ الييود داخؿ 
المصفاة، وقتؿ أربعوف عامبل ييوديا. أدانت الوكالة الييودية ىجـو اإلرغوف لكنيا 
وجيت الياغاناه إلى اليجـو عمى بمد الشيخ، حيث ضريح القساـ، فقتمت ستيف 
شخصا مف عماؿ المصفاة ونسائيـ وأطفاليـ ونسفت عشرات البيوت. مع أف لجنة 
التحقيؽ بينت أف ىجـو اإلرغوف عند باب المصفاة سبب الصداـ في المصفاة، 

ف العماؿ العرب حمى العماؿ الييود. عندما أعمنت دولة إسرائيؿ وبينت أف كثيرا م
في أيار أخذ المياجروف الييود االوربيوف مكاف العماؿ العرب في المصفاة وأخذوا 
بيوتيـ ووطنيـ! فيؿ كانت نداءات سحب الجماىير الييودية مف نفوذ الصييونية 
موضوعة واقعية؟! لتكف تمؾ ميمة الييود الذيف تتاجر بيـ الصييونية وتفصميـ 
عف الشعوب التي يعيشوف بينيا! لكف التظف ياقيس أف المخطئيف أو الواىميف 

لتعمف الشخصيات الفمسطينية  6491فقط يدفعوف الثمف! رّتب مؤتمر أريحا سنة 
المجتمعة فيو رغبتيا في االنضماـ إلى شرؽ األردف فتطوى حكومة عمـو فمسطيف 

ت عصبة التحرر الوطني قرار مؤتمر أريحا، التي قررىا مؤتمر غزة. عارض
فاعتقؿ بعض أعضائيا. جرتيـ قوات البادية مربوطيف بالحباؿ خمؼ الخيؿ مف 
نابمس إلى عماف، فمات في الطريؽ مف العطش روحي زيد الكيبلني وجروه 
مقتوال، ووضع الباقوف األحياء في الجفر. لكف لماذا نذكر األحزاف فقط! سأروي 
لؾ مايضحكؾ. في تمؾ األياـ كسبت "حكومة عمـو فمسطيف" أحمد حممي باشا، 
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المقرب مف الممؾ عبد اهلل. فمجأ إلى القاىرة. فأرسؿ إليو الممؾ برقية كتب فييا: 
ماعيدناؾ ياأحمد كبش نطاح! فرد أحمد باشا ببرقية قاؿ فييا: ماعيدناؾ إال نعجة 

لبرقيتاف. فيؿ كانا لقاح! ضحؾ قيس والطبيب أمير. ضحكا أكثر مما تستحؽ ا
       يرداف عنيما صورة الرجاؿ الذيف جروا بالحباؿ خمؼ الخيوؿ في حّر تموز؟

  

وضع الطبيب كفو عمى كتؼ قيس: إذا انقمبت الدنيا ذات يـو فألغي االتحاد 
السوفييتي سيرى أعداؤه انتصاراتو خطايا، لكف أحدا لف يعترؼ بأف قرار تقسيـ 
فمسطيف ظمـ، أريد بو أف يفتتح اجتياح المستوطنيف الغرباء القرى والمدف العربية. 
ولف يقاؿ إف االعتراؼ بإسرائيؿ، فورا بعد إعبلف نفسيا دولة، خطأ حقوقي ألنو 
يشترط االعتراؼ بدولة فمسطينية قررىا قرار التقسيـ لكنو لـ يتضمف ولـ يرغب أف 

بف: رموزنا ياقيس تنشأ! مع ذلؾ التبحث ذلؾ ىنا، اآلف! واسمع نصيحتي لؾ كإ
مف تراب بمدنا. نتمنى أف نراىا صافية، كأنيا غير بشرية. وربما يوجد اولئؾ الناس 
المنزىوف كالمبلئكة. لكف ليست ميمتنا فقط أف نكوف، في مستوانا، رموزا فنضبط 
غضبنا، ونقمع أشواقنا، ونزف كمماتنا وخطواتنا. ميمتنا أيضا أف نحرس رموزنا 
الكبرى بحكمتنا. فبل نبالغ عندما نزف أخطاءىا. تذكر أف الحركة الوطنية التعتمد 
رموزا مصنوعة في الغيب تحمييا قدسيتيا. بؿ تصنع رموزىا بالحياة. ويـو تدمر 
ىذه الرموز ويبدد االيماف بيا سيعود اإلنساف إلى زمف وحشي، وستنطمؽ شروره، 

لحرب عمى اإلنساف وستصبح المجموعة البشرية دوف معايير ومثؿ! وستكوف تمؾ ا
  أبشع الحروب!

جمس قيس بعد حديث الطبيب صامتا. إقامتو في الجفر، محاكمتو، سجنو، 
خطاباتو تجعمو ىو أيضا رمزا؟! فيؿ يستطيع أف يحمؿ ذلؾ الثقؿ؟ فيقيس 
عواطفو، ويكبح نزواتو، ويزف كمماتو، ويمجـ حبو وكرىو؟ عاد إلى الطبيب. وقاؿ 
لو: الأستطيع أف أكوف رمزا! ضحؾ الطبيب: وأنا أيضا! التقرر الرموز لنفسيا 
ذلؾ. يقرر ليا الزماف! لؾ ياقيس مزاج شاعر، وسيقسمؾ إلى شطريف الحرية التي 
تحتاجيا وااللتزاـ بأف تسوس نفسؾ كرمز! لكف أليست لمحرية التي نحتاجيا 

وأف ولمتمرد عمى الركود معايير؟ الميـ ياقيس أف يكوف لنا وجو واحد الوجييف! 
نضع أنفسنا بيف الناس الفوقيـ. ففي المتمرديف والثورييف والسياسييف ضبع يأكؿ 
روحيـ إذا توىموا أف خدماتيـ تفرض ليـ عمى الناس ضريبة، وأف تضحيتيـ تمـز 
مريدييـ بأف يخدموىـ. التظف أف السياسييف الحاكميف فقط يتصوروف أنيـ 
متميزوف عف الناس! السياسيوف غير الحاكميف قد يتوىموف ذلؾ أيضا! وىـ أيضا 

         قد ينحازوف إلى أوالدىـ وأحفادىـ ويقدمونيـ عمى أوالد شعبيـ.
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لـ تمنع صداقة الطبيب وحب المعتقميف والمحكوميف عف قيس التدرف الرئوي. 
نزؼ دما. تساءؿ مازحا: ىؿ كاف العرب يرسموف أطفاليـ إلى الصحراء ليتنفسوا 

يع؟! اقتطع لو المعتقموف أحسف طعاميـ ليغذوه. ولكف حتى اليواء النظيؼ؟ والصق
قيس يرفع رأسو إلى السماء ويرمي مصيره عمى القدر! لـ يترؾ التدخيف إال يـو 
نزؼ أوؿ مرة. مف حظو أف حكومة توفيؽ أبو اليدى سقطت وأف فوزي الممقي، 
كمؼ برئاسة الوزارة. اختار الممقي شفيؽ رشيد وزير عدؿ. فأعمف رشيد عفوا عاما 
عف المعتقميف. وخرج قيس مف الجفر مع المعتقميف. حامبل مرض الرئتيف، ونفورا 
مف عرفاف دفنو في قمبو سيكوف أساس خبلؼ طويؿ بينيما فيما بعد، ولف ينفذ 

 نصائح الطبيب!
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بعد أسبوع مف استقباالت المينئيف بعودة المعتقميف مف الجفر، اشتغؿ قيس 
األشغاؿ في إربد. مكتبو في غرفة ساري الفنيش. في غرفة واحدة كاتبا في دائرة 

مع الفنيش المتيـ بتسميـ صفد لمييود؟ الترفع صوتؾ!  ىذه وظيفة البيت! ابتكرت 
لساري وظيفة لزيادة دخمو! ثمف المدينة الجبمية الجميمة وظيفة تمؤلىا مف الصباح 
إلى الظير كؤوس الشاي والتدخيف والكبلـ؟ راقبو قيسا وىو يتساءؿ عف الحدود 
الفاصمة بيف الخيانة وبيف تنفيذ األوامر. اليتحمؿ قمبو الشاب أف يكوف ىذا المكاف 
الصغير والراتب الصغير ثمف مدينة صفد، ثمف مدرستو و"المنزؿ"، وبيت أميرة، 
ودروب نزىتو مع أصحابو! في البداية لـ يسّمـ قيس عميو. ثـ تعود أف يتأممو. ثـ 

: أنت سّممت صفد! رفع  بدأ يحاوؿ أف يفيـ الرجؿ الذي يكرىو. قاؿ لو ذات يـو
الفنيش رأسو ونظر إلى عيني قيس. يتيمو؟ بؿ ينقؿ مايقولو الناس مف دمشؽ إلى 
عماف! رد: ياحبيبي، أنا سّممتيا؟ مف أنا كي أسّمـ مدينة؟ جاءتني أوامر: انسحب، 
فانسحبت. ىكذا راحت صفد! وقؼ قيس: لكف األوامر التي أتتؾ لـ تكف مف 
المسؤوؿ عف األوامر! ىؿ يقوؿ الفنيش، أتت ممف أعمى منو! سكت. يجر أمثاؿ 
الفنيش مستمعييـ بعيدا عف البقع السوداء في حياتيـ، ليظيروا أف فييـ جوانب 
أخرى جذابة وحّية. يأمموف أف يبدلوا حكـ الناس عمييـ؟! بدا الفنيش ظريفا وىو 

ات كاف عندنا ضابط إنكميزي، مسؤوؿ عف المخابرات، يحكي لقيس: في العشريني
اسمو سومرست. وقتيا طمب اإلنكميز مف األمير عبد اهلل قواعد أو اتفاقية توجس 
منيا األمير فتمكأ في الرد عمييـ. أوعزوا ألحد رجاليـ مف منطقة الكورة مف مشايخ 
الشرّيدة كي يثور عمى األمير. قالوا لو: مف ىذا! جاء إلى شرؽ األردف عمى 

  جمؿ! ثر عميو وخذ مكانو! "ساوي" ثورة في الكورة!

عمؿ الرجؿ تمردا في الكورة. فيـ األمير المراد منو وصّفى الجو بينو وبيف 
اإلنكميز. فانتيى التمرد. لكف الشيخ أتى قبؿ نياية ثورتو إلى الضابط سومرست 

ة أعمؽ؟ رد عميو وقاؿ لو: ثورة وعممنا، قؿ لي ياسيدي  ياصوـر سيد، كـ نجم
سومرست: عمؽ قدر ماتشاء! لـ يستطع قيس إال أف يضحؾ. ىؿ أراد ساري 
الفنيش أف  يصور لو كيؼ ينفذ الموظفوف األوامر؟ قيؿ لو، ىو أيضا، انسحب 
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 مف صفد فانسحب! مطموب أف تسقط صفد قبؿ الخامس عشر مف أيار!

انتيت أياـ دواـ قيس في وظيفتو اليادئة، بمظاىرات عاصفة. بيف سنة 
ىؿ مر شير دوف مظاىرة؟ انقطعت مفاوضات الجبلء عف  6411وسنة  6411

وسحبت إنكمترا رعاياىا المدنييف مف  6411القناؿ بيف إنكمترا وبيف مصر في أيار 
مصر. فردت مصر عمى التيديد بغارات فدائية في منطقة القناؿ. نظـ الجيش 

ه صيغتو الشعبية. وكانت قيادات والمخابرات العمؿ الفدائي فسدده لكنو أفقد
األحزاب في السجوف، والوضع يشبو ماسيتكرر فيما بعد. فاألحزاب الوطنية ستسند 
الحكـ نظريا، لكنيا لف تكوف قادرة عمى مده بقوتيا ألنيا مراقبة أو مسجونة. وصؿ 

إلى القاىرة واقترح حمفا عسكريا  6411داالس في تمؾ األياـ المتوترة في أيار 
"يحمي مصر مف الشيوعية واالتحاد السوفييتي". الدفاع المشترؾ؟! الببلد العربية 
نكمترا،  كميا ضد أمريكا التي خمقت إسرائيؿ ودعمتيا! داالس وسيط بيف مصر وا 
نكمترا؟ قاؿ لو عبد الناصر: يبعد االتحاد  وجبلء إنكمترا مقابؿ حمؼ مع أمريكا وا 

ا وبينو مشاكؿ أبدا. لـ يحتؿ أرضنا السوفييتي عنا خمسة آالؼ ميؿ. ليست بينن
ولـ يياجمنا وليست لو قاعدة في مصر، بينما التزاؿ بريطانيا تحتؿ القناؿ! في 

أطمؽ اإلنكميز الرصاص عمى جنود مصرييف فاشتدت  6419كانوف الثاني  61
المقاومة المصرية المسمحة، ونزلت المظاىرات إلى الشوارع في مدف سوريا 
واألردف تعمف التضامف مع مصر. سجف قيس، وقاؿ الفنيش لمف جمس إلى 

   طاولتو: سكة قيس التوصؿ إلى السبلمة!

لـ تصؿ إلى جماىير الببلد العربية تفاصيؿ الصراع بيف المنظمات وبيف 
قيادة الثورة في مصر. وسط الصداـ الكبير بالغرب، وصمت تصريحات عبد 

ت!".. "عمى االستعمار أف يحمؿ الناصر: "الجبلء عف القناؿ أو القتاؿ حتى المو 
عصاه ويرحؿ!" فرفعت في المظاىرات أماـ القادة العرب اليادئيف تمرد جماؿ عبد 
الناصر عمى الغرب. وستظؿ الشوارع العربية تردد تمرده مختارة حتى سنة 

  . وستتصؿ مصائر أجياؿ بمسار عبد الناصر وقراره السياسي.6414

صدحت الخمسينيات! احتشد فييا األمؿ واألحبلـ. شباب في أوؿ العمر 
تصوروا أنيـ يحكموف القدر! "إذا الشعب أراد الحياة فبلبد أف يستجيب القدر"! 
وسددوا ثمنيا مف األفراح واألحزاف. في اتفاقية جبلء اإلنكميز عف القناؿ حؽ 
اإلنكميز في العودة إذا ىوجمت تركيا، لكف فييا أف القناؿ جزء مف مصر. 

  لة اغتياؿ عبد الناصر الخيبة بالشرط في المعاىدة.وستغطي محاو 

. 6419قاؿ قيس ألصحابو في السجف: أخرج اإلنكميز مف القناة في سنة 
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تصويتا ضد  6419وفي سوريا سقط الشيشكمي، وكانت االنتخابات سنة 
األحبلؼ. نجحت كتمة نيابية وطنية يدعميا الضباط الوطنيوف. واجتمع مؤتمر 
لمشخصيات السياسية الوطنية العربية في بيروت. وقع نوري السعيد ومندريس في 

حمؼ بغداد، وانضمت إليو إنكمترا. لكف ريح الخمسينيات تيب  6411شباط  69
عمى العرب. يالمسنة المجيدة! رفضت الحكومة السورية األحبلؼ، وعقدت اتفاؽ 

األسمحة القيادة العسكرية المشتركة مع مصر والسعودية. اشترت أوؿ صفقة مف 
. ووصؿ 6411والصفقة الثانية مف االتحاد السوفييتي سنة  6419التشيكية سنة 

. حشدت تركيا والعراؽ حشودا 6411أوؿ سبلح سوفييتي لمصر في أيموؿ 
آذار ووجيتا مذكرتيف استفزازيتيف تدعياف  66عسكرية عمى حدود سوريا في 

قمقيما مف الخطر الشيوعي. قدمت الواليات المتحدة مذكرة وقحة لسوريا. فأعمف 
آذار أنو يؤيد سوريا وسيساعدىا في حماية استقبلليا.  61االتحاد السوفييتي في 

جمع مؤتمر باندونغ رؤساء الدوؿ اآلسيوية اإلفريقية وأعمف  6411وفي نيساف 
رفض األحبلؼ العسكرية، والحياد االيجابي، والمبادئ الخمسة لعدـ التدخؿ في 

  الشؤوف الداخمية.

كاف قيس واقفا وىو يتحدث كخطيب. ابتسـ أحد المسجونيف المستمعيف إليو. 
ابتسـ ألف قيسا توىج في خطابو كأنو تحت سماء واسعة، كأنو حر! وغمره شعور 
قيس بالحرية والقوة. وعندما انغمر بوىج قيس لـ يعد ىو أيضا ينتبو إلى جدراف 
السجف القاتمة. لذلؾ رفع يده كيبل يقاطع أحد قيسا. لكف رجبل قاؿ: ردت إسرائيؿ 

عسكريا سوريا، وبغارة عمى غزة! تناوؿ  96بغارة عمى المخافر السورية وقتمت 
قيس الحديث فورا: أغارت إسرائيؿ؟ مؤلت الجماىير الشوارع: تفضموا! سنصيدكـ 
إذا نزلتـ مف الجو، وسنخرج إليكـ إذا أتيـ مف البر! عقدت سوريا اتفاقية تجارية 

واتفاقية مع ألمانيا الديمقراطية. وشيعت دمشؽ شيداء العدواف  مع الصيف،
نيساف  6آذار إلى  16اإلسرائيمي. يتجمع العرب في ىّبة التحرر. عقد مف 

التبلقي الوطني الشعبي لمبمداف العربية في دمشؽ، فكاف "تظاىرة عربية كبرى ضد 
األحبلؼ". حضرتو شخصيات دينية وسياسية ونواب وصحفيوف وأنصار سبلـ. 
كشؼ بياف التبلقي الشعبي أف ىدؼ التدخؿ االستعماري "ترتيب صمح بيف الدوؿ 
سرائيؿ إلدخاؿ إسرائيؿ في كتمة عسكرية تشمؿ منطقة الشرؽ األوسط.  العربية وا 
االتفاؽ اإلنكميزي العراقي األخير صؾ عبودية يحمؿ استعماؿ مطارات العراؽ .. 

في استعادة حقوقيـ السميبة في فمسطيف  نؤكد مطالب إخواننا البلجئيف العرب
  والعودة إلى ديارىـ ونحيي التضامف ضد حمؼ تركيا العراؽ".

ىؿ يمكف أال تيب عمى األردف ريح الخمسينيات، وىو جنوب سوريا 
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واستمرار حوراف، نصؼ عائبلتو في الشماؿ ونصفيا في الجنوب؟  بينت أوؿ 
مذكرة لمقيادة المشتركة أىمية األردف. يجب أف تنضـ األردف لمقيادة المشتركة! قاؿ 

 قيس: سنخرج مف السجف خبلؿ أياـ! وخرج المعتقموف مف السجف حقا بعد أياـ.

. لكف 6419انشغمت األحزاب باالنتخابات في األردف في تشريف األوؿ 
الجبية بيف الوطنييف لف تنضج إال بعد أف يذوقوا الدـ. مع ذلؾ تجمعت جبية مف 

طبلؽ الحريات.. الشخصيات الوط لغاء المعاىدة، وا  نية، برنامجيا تعريب الجيش وا 
وقائمة مرشحيف. فمتمغ المعاىدة البريطانية مع األردف! لـ ننس دور غموب في 
حرب فمسطيف! يّسرت االجتماعات االنتخابية لممرشحيف الوطنييف أف يشعروا 
بقوتيـ، وبخوؼ السمطة منيـ، وضغطيا عمى الناس كيبل ينتخبوىـ، وبغفمة القوى 
التي التعي ضرورة الجبية الوطنية لرد حمؼ بغداد. قاؿ قيس في أحد 

  االجتماعات: جرت االنتخابات ألنيا طمب الزمف!

لكنيا لـ تكف صوتو! لذلؾ عاد الناس إلى الشوارع! في مظاىرات القدس، 
حاولت الطالبة رجاء أبو عماشة أف تنزؿ العمـ اإلنكميزي فقتميا اإلنكميز 
بالرصاص. فنشرت صورتيا في الصفحة االولى في الجرائد السورية، وتصدرت 
صورىا المظاىرات في سوريا وفي األردف. خطب قيس في مظاىرة كبيرة. صفؽ 
الناس لو، ومنعوا الشرطة أف تقطع خطبتو. لكنيا وصمت إليو، ضربتو وضربت 
المتظاىريف. بيف المتظاىريف شابة مستديرة الوجو، بيضاء، لـ تشترؾ في المظاىرة 
ألنيا فقط تقاـو حمؼ بغداد، وألنيا فقط تكره اإلنكميز الذيف يحكموف جيش بمدىا، 
وألنيا فقط متحمسة كالطالبات بعد مقتؿ رجاء أبو عماشة، حالمة بأف تكوف 

مف  مثميا، بؿ أيضا ألنيا مسحورة بقيس. وىاىي ترى الشرطة تضربو والدـ يسيؿ
قيس، ولتسقط الحكومة! ىؿ تحتاج الشرطة إلى آذاف وجيو ورأسو! ىتفت: عاش 

كي تسمع اليتاؼ الفظيع؟ اعتقمتيا كما اعتقمت قيسا. لـ تنتبو إلييـ. انتبيت إلى 
   نظرتو الضاحكة ليا تحت الدـ الذي غطى وجيو.

أخوىا وزير. ذىبت أميا إليو: ياإبني، أخرج أختؾ مف السجف! تطمب 
وساطتو ليخرجيا مف السجف؟ "أخرجيا؟ تسب الحكومة وأنا أخوىا وزير فييا، 

  وأخرجيا؟ فمتنتظر في السجف ريثما يستمـ قيس الوزارة ويخرجيا مف السجف!"

ىؿ كاف قيس يخمف أنو سيمتقي بجورية بعد غربتو الطويمة، وستجمس أمامو 
واضعة ساقا فوؽ أخرى كما تجمس بنت عائمة كبيرة، مزينة بماض ثميف وىيبة 

عزباء. مرت األياـ الجميمة. التوجد أية أياـ أخرى يمكف أف  عشيرة؟ التزاؿ
تمحوىا! في دفتر حياتيا أنيا ىتفت وسط مجموعة كبيرة باسـ حبيبيا. ىؿ يحدث 
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مثؿ ذلؾ كثيرا؟ بقي ذلؾ اليتاؼ كالوردة التي رمتيا لحب انقطع، والمجاؿ ألف 
يعود، والمجاؿ ألف يستبدؿ بأصغر منو. فمتمؤل الحياة أمور أخرى كبيرة وصغيرة، 
لكنيا ليست الحب.. أبدا ليست الحب! ىؿ يفيـ ذلؾ قيس الجالس أماميا، مكمبل 
بشعره األبيض، مشغوال بيواجسو؟! أىذا حقا قيس الذي أحبتو، وقاست بو الرجاؿ، 

      ووىبتو عمرىا؟
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في  مؤل الربيع الحقوؿ بشقائؽ النعماف. فبدت 6411في تمؾ األياـ مف أيار 
البستاف حوؿ بيت قيس مرجا أحمر. وقيؿ سنة خير. أتت بيف األمطار الغزيرة 
أياـ صاحية يحمو فييا االسترخاء في الشمس عمى عشب البرية. في أحد تمؾ 
األياـ التقط الضابط ابراىيـ خريشاف قيسا مف المظاىرة التي خطب فييا ضد حمؼ 
بغداد، وىتفت فييا جورية: عاش قيس ولتسقط الحكومة! ضربو في مركز قيادة 
المنطقة عمى رأسو بقضيب مف الحديد. فنفر الدـ عمى وجيو ورقبتو. كـ سيتكرر 
ىذا المشيد: رجؿ ذو سطوة، حولو رجالو وأدواتو، وأمامو رجؿ مقيد؟! قاؿ قيس: 
يالمشيامة! جمع كؿ مافي فمو وبصؽ في وجو قائد الشرطة. ذلؾ مايستطيعو! 

ؿ مدمى إلى غرفة المرضى المنعزلة. لكف الخبر انتشر ضربوه بعد البصقة. ونق
في البمد: كسر قيس ىيبة قائد الشرطة! وسيزيد ذلؾ ممف سيخرجوف خمؼ قيس 
في المظاىرات. ففي الخمسينيات لـ يكف البطؿ مف يكنز الماؿ ويممؾ سيارات 

  وأرصدة، بؿ مف اليبخؿ عمى الوطف بروحو.

رمي قيس في غرفة المرضى الصغيرة. بقي فييا حتى وصؿ الدىاف والنجار 
المذاف كمفا بتجديدىا. لـ تكف في ذلؾ السجف القديـ زنزانات منفردة تستوعب 
النزالء. ولـ تكف مؤسسة السجانيف بعد قد فصمت عف البنية التي تعيش فييا. فنقؿ 

  أبو صالح، مدير السجف، قيسا إلى قاووش المسجونيف.

؟ رد قيس: م وقوؼ. وأنتـ؟ كاف ماىرا في القرب مف أىبل بالضيؼ! محكـو
الناس. يبدأ مف السؤاؿ عف العمؿ وينتيي بالسؤاؿ عف المرأة. فيقيـ بسرعة صداقة 
مؤسسة عمى معرفة حميمة. وخبلؿ ذلؾ يحكي عف الناس الذيف عرفيـ، ويتنقؿ 
بيف الواقع وبيف حكايا التاريخ. بعد ساعة مف الزماف أصبح مركز الجالسيف. 
المسجونوف العشرة فبلحوف فقراء. لـ يحكـ عمييـ بعد. لكف الحكـ إذا صدر 
سيكوف ثقيبل. جريمتيـ؟ اليعترفوف بجريمة! ىـ مف الغور، تسمموا إلى األرض 
المحتمة قربيـ وأخذوا بقرا وغنما. ببلدىـ، مواشييـ، سرقيا محتموف غرباء! حقا، 

ؽ منيـ! سرقت ليسوا ىـ أصحابيا شخصيا. لكنيـ يستعيدوف ماتيسر مما سر 
إسرائيؿ ببلدنا كميا! كثير إذا استعدنا بعض بقرنا؟ يعرفوف أف األحكاـ صارمة. 
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لماذا غامروا إذف؟ يعرفوف أيضا أف األحكاـ تخفؼ إذا رشوا رئيس المخابرات، 
طاىر. قاؿ قيس: لف تدفعوا رشوة! لكف تمسكوا بشيادتكـ! نتمسؾ بيا! دوف 

  خوؼ؟ نعـ!

وقت مر أبو صالح بقيس في جولة المساء قاؿ لو قيس: أريد أف أقابؿ قائد 
المنطقة! المعايطة؟ نعـ! يثؽ أبو صالح بقيس. شاب يعرؼ مايريد! تصور قائد 
المنطقة أف قيسا سيبوح بأمر خطر. سيتراجع؟ مستحيؿ، وليست ىذه األياـ 

  لمتراجع! لكف لو حدث ذلؾ سيسجؿ لو النصر! قاؿ ألبي صالح: ىاتو!

دا إلى المعايطة الذي وقع اتفاقيات اليدنة وجرؼ السيؿ فيما نقؿ قيس مقي
  بعد بيتو فقاؿ الناس: انتقـ اهلل منو! سأؿ قيسا: نعـ؟!

صاغ قيس كممتو كأنو في محكمة: تدعوف أنكـ تدافعوف عف القانوف والعدؿ! 
لكنكـ تسمحوف بالرشوة. وممف الرشوة؟ مف فقراء. تتيمونيـ بالسرقة لكنكـ 
تشاركونيـ فييا. تأخذوف حصتكـ مما تدعوف أنيـ سرقوه! ذات سنة أبطؿ عمر 
بف الخطاب الحّد، سامح الفقراء وأداف بسرقتيـ األغنياء! سألو قائد المنطقة: ماذا 
تقصد بخطابؾ؟ قاؿ: يطمب رئيس المخابرات مف اولئؾ الفقراء رشوة ليخفؼ عنيـ 

 الحكـ. لدي عشرة شيود عمى ذلؾ!

صغير. ضجة! ثـ لجنة تحقيؽ! لف يذىب ىؤالء ينتشر الخبر في بمد 
المنسيوف كشربة الماء! قاؿ أىؿ البمد، يجد قيس مشروعا حتى في السجف! وقاؿ 
قائد المنطقة: سبب المتاعب أف أبا صالح وضع قيسا بيف المسجونيف! أنت ياأبا 
صالح مسؤوؿ! سيدي، غرفة المرضى دوف باب! اخمقوا أبوابا مف تحت األرض! 
ضعوا عمييا عشرة أبواب! تذكر أبو صالح ست بدور خمؼ السبعة البحور. وشعر 

  بأنو يحب قيسا. قاؿ الحاكـ العاـ: ألغوا التصميح حتى يخرج قيس!

في المساء ىمس أبو صالح لقيس: قامت الدنيا ىنا وفي البمد! قاؿ قيس: 
ردد بينو التقعد إذا لـ تقـ! فخرج أبو صالح مف السجف في طريقو إلى البيت وىو ي

  وبيف نفسو: التقعد إذا لـ تقـ!

في الطريؽ بيف البيت وبيف السجف يمر أبو صالح بدكاف أبي قيس. يشتري 
منو قمحو وعدسو وطحينو. وفي األياـ التي يسجف فييا قيس يتناوؿ مف أبي قيس 
وجبة الغداء ووجبة العشاء فيوصميا ساخنة لقيس في السجف. في جولة المساء، 
وقؼ أبو صالح  قرب القضباف: قمت ألبيؾ أرى قيسا أكثر مما تراه! يكاد يكوف 
مقيما عندنا في ىذه األياـ! رد قيس: واجب، ياعمي، واجب! قاؿ أبو صالح: تريد 
أف تسقط غموب ياقيس؟ رد قيس في ثقة: سيسقط! قاؿ أبو صالح: قد تنزؿ 
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ح قيسا المبلئكة عف عروشيا، لكف غموب لف ينزؿ مف عرشو! ناوؿ أبو صال
باكيت سيجارات وسألو ىامسا: تشتيي شيئا؟ فقاؿ لو قيس: كأسا مف العرؽ! 

  انصرؼ أبو صالح وىو يكتـ ضحكتو.

أسس قيس فيما بعد مع الفبلحيف الذيف التقى بيـ في السجف نقابة العماؿ 
الزراعييف في الغور. يعود إلى العدسية بطريقة أخرى؟ لكنو لـ يحزر أنيـ 

        سيحمموف مف رتب اغتيالو ويرمونو في البركة!
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بعد أسبوعيف مف سجف قيس، قاؿ المعايطة: ىاتوه! السجف بجانب قيادة 
المنطقة، ومع ذلؾ قيدوه، ومشى خمفو عسكري وأمامو عسكري. أدخموه عمى 
المعايطة. قاؿ لمعسكرييف: فكا قيده واخرجا! وبقي وحده معو. قدـ لو سيجارة. ثـ 

ىؿ أوحت لؾ ىذه األياـ بقصيدة جديدة؟ كاف الممؾ عبد اهلل معجبا طمب لو قيوة: 
بشعر عرار رغـ مافيو، وأنا معجب بشعرؾ رغـ مافيو! رد قيس: تحط مبلئكة 
الشعر في الببلد الرائقة. عندنا تحط شياطيف الشعر! السجف أنسب مكاف ليا؟ 
استرخت مبلمح المعايطة: تضيع ياقيس عمرؾ وموىبتؾ ألجؿ مف يبيعؾ! نادى: 

  ىاتوا رؤوفا! وأنت ياقيس اشرب قيوتؾ!

دخؿ رؤوؼ. نظر إليو قيس. طبعا، يعرفو! سألو المعايطة: ىذا ىو الذي 
نظـ االجتماع في كـر ابف عمؾ؟ نظر رؤوؼ بسرعة إلى قيس: نعـ، سيدي! 
سألو: ىؿ تعرفو؟ نظر إليو نظرة سريعة أخرى: أعرفو، سيدي! قاؿ المعايطة: 

دا! ىؿ تعرفو؟ رد رؤوؼ: طبعا أعرفو، سيدي! سألو: واثؽ؟ رد: انظر إليو جي
طبعا، سيدي! سألو: االجتماع الذي نظمو قيس كاف قبؿ البارحة؟ رد: نعـ سيدي! 

  قاؿ المعايطة في ىدوء: اخرج ياحقير! قيس عندنا في السجف منذ أسبوعيف!

خرج رؤوؼ. والتفت المعايطة إلى قيس: ىذا ىو الشعب الذي تدافع عنو! 
تريد فنجانا آخر مف القيوة؟ رد قيس: شكرا عمى القيوة! لكف ىذا مف تختارونو مف 

  الشعب! نادى المعايطة العسكري. وضع القيد في يدي قيس، وأعيد إلى السجف!

سألو أبو صالح وىو يتسممو في السجف: خير؟ رد قيس: الشيء! شربت 
لح: سأرسؿ لؾ فنجانا ثالثا! فنجانيف مف القيوة في مكتب المعايطة! قاؿ أبو صا

ابتسـ قيس لنفسو وىو يعود إلى زنزانتو. الشعب؟ كيؼ يستطيع أف يفيـ المعايطة، 
الرجعي، أف الشعب ليس ىؤالء األجراء؟ شعب قيس جموع ذات مشروع، تدافع 
عنو رغـ الشرطة والضرب والسجف والنفي والتسريح. تحمـ بالعدؿ وحرية الببلد! 
الشعب ليس ىؤالء. الشعب ىذه الدنيا.. قبائؿ الماوماو.. الجزائر التي بدأت ثورتيا 

  المسمحة.

جمس قيس بيف الفبلحيف المعتقميف وأنشد ليـ شعر مفيد زكريا في أحمد زبانو 
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  :الذي نفذ فيو حكـ اإلعداـ في سجف بربروس

 يتيادى نشوان يتمو النشيدا    قام يختال كالمسيح وئيدا
 

 رافعا رأسو يناجي الخمودا   تيياشامخا أنفو جالال  و 
 

 واصمبوني فمست أخشى حديدا    اشنقوني فمست أخشى حباال
 

 أنا راض إن عاش شعبي سعيدا   واقض ياموت في ماأنت قاض
 

قاؿ ليـ: ذلؾ ىو الشعب! واستعاد كتاب يوليوس فوتشيؾ "تحت أعواد 
المشنقة". أخرجو الغستابو وداروا بو في المدينة: انظر، الناس يتحابوف ويعيشوف 
غير مباليف بؾ! البد أف كثيرا مف المسجونيف الذيف يمكف أف ييز تراجعيـ 
الضمير العاـ، أخرجوا في مثؿ تمؾ النزىات الميمية السرية ليروا شعبيـ المنصرؼ 
عنيـ! لكف اولئؾ المعتقميف كانوا يروف شعبا آخر، ويوّسعوف سجونيـ الضيقة 

يكوف ىؤالء الواقعيوف رومانسييف؟! اولئؾ ىـ رجاؿ  بنشيد وشعر. ماأعجب أف
التي عذبت أكثر مف جميمة بو حيرد،  األحبلـ! في السجف ستنشد جميمة بو باشا

ف خرجت مف السجف فيما بعد  أشعار مالؾ حداد! وسترى شعبا استقوت بو. وا 
  محطمة وستظؿ تتناوؿ الميدئات طوؿ حياتيا!

قاؿ ليـ قيس: سيبقى الصراع عمى الشعب الذي نستقوي بو زمنا 
طويبل! فيؿ خمف أف "العدو" سيكتشؼ دروبا متنوعة معاصرة إليو. ليسقط 
المثؿ والمشروع التي يرفعيا، ويسوقو في برامج ومثؿ أخرى! ىذا الشعب 
الذي يتدفؽ في مشروع وطني اآلف، يمكف أف ينكفئ في بيتو، ويمكف أف 

ف معو: صراعنا عمى الشعب، يصبح غوغاء. قاؿ قيس لمفبلحيف المعتقمي
عمى القوة التي قد ينظميا مشروع عاقؿ فتجعؿ الدنيا جميمة وعادلة، وقد 
تجرفيا أىواء تبددىا لتخدـ الظالميف! ولـ يكف الشعب في زمف قيس مربوطا 
إلى التمفزيوف، ولـ يكف مسحورا بأحبلـ األغنياء، ولـ يكف فسد بالرشوة 
وسحؽ بالجوع والعمؿ، ولـ يبدد شجاعتو بعد الخوؼ واليأس، ولـ يجتحو 

  الشؾ في المثؿ ويفجع بسقوط السياسييف!

انتبو قيس في ذلؾ اليـو إلى الصراع عمى الناس. لكنو لـ ينتبو إلى ماسيقّدره 
بعد أربعيف سنة: لمرجاؿ خصوصيتيـ أكانوا رجعييف أـ تقدمييف. لذلؾ اليعّرفوف 

وليوس فوتشيؾ بعد عودتو مف مكتب فقط بصفتيـ الفكرية. شغمو التفكير في ي
المعايطة وردد: الصراع عمى الشعب! لكنو لـ ينتبو إلى الشيامة في المعايطة 

    وفي أبي صالح وفي القضاة الذيف صادفيـ في عماف قبؿ أف يعتقؿ.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 082 - 

بعد أربعيف سنة تذكر المظاىرة النسائية التي نظمت في عماف ونزؿ قيس 
إلى مكاف تجمعيا. فرأى النساء ورأى الشرطة السرية أيضا. اقترب منو رجؿ أمف 
ووقؼ أمامو. قاؿ: مومسات عماف يتظاىرف! ذىؿ قيس. ماىذا؟ رأى فجأة سياـ، 
وسعاد، وعائدة... مومسات عماف! أتت الشرطة واعتقمت المتظاىرات، واعتقمت 
المومسات أيضا. كشؼ قيس ألصحابو فورا ماعرفو: أنزلوا المومسات إلى 

في يـو المحاكمة قابؿ قيس وأصحابو قاضي الصمح. فيز القاضي  المظاىرة!
 في الصراع غير مقبوؿ! وحكـ بإطبلؽ سراح النساء! رأسو: ىذا األسموب

بعد زمف طويؿ تذكر قيس ذلؾ القاضي، وتذكر رئيس الشرطة الذي ترؾ 
عمى طاولتو رزمة نشرات سمميا جاسوسو. أبقاىا كما طواىا قيس، ليحذره! وتذكر 
المعايطة، وقاؿ: شيامة! لـ يفكر قيس فييـ يومذاؾ. مع أنيـ كانوا مف عناصر 
الصراع عمى الشعب! لو يستطيع أف يعود إلى ذلؾ العمر، إلى تمؾ األمكنة، 

      ليقوؿ الكممات التي لـ يقميا!
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ضرب قيس في مركز قيادة الموقع، لكنو لـ يضرب كالرجؿ الذي رموه قربو 
ابو الذيف تعرؼ إلييـ في مقيى في عماف يـو حدثوه عف الفرد ليراه! صدؽ أصح

والمجموعة! كاف الرجؿ الذي رموه وحيدا دوف مجموعة، لذلؾ اليحاسب أحد بدمو! 
أوجع قيسا أف يسكت الرجؿ عمى جروحو. طريؽ الوعي طويمة ياقيس! وربما 
طريؽ الكرامة! وليس الشارع المتوىج الذي تراه ىو الموجود فقط! يوجد ىذا 

  الجانب أيضا في الشعب!

ىؿ كانت وظيفة الرجؿ المدمى أف ييز روح قيس! ربما ضرب فقط كي يفتت 
روحو! تناولوه بعد يوميف وـل يستطع أبو صالح مدير السجف أف يفّصؿ في المعمومات 

  عف الرجؿ. قاؿ لقيس: لو تحدث لعرفنا عمى األقؿ مف ليجتو مف أية ديار ىو!

شعر باألسى. في ىذه البرىة يعدـ في ايراف الدكتور  وقت بقي قيس وحده
يازدي، كما أعدـ فاطمي ومئات الضباط. وقيس مقصوص الجناح. أي ظمـ 
يجتاح العالـ! أي شر! عصؼ اضطراب بروح قيس حتى اكتممت قصيدتو. عندئذ 
اجتاحو اضطراب آخر، ىياج مف الفرح واالنتصار. سيتحدى الموت والظمـ! نحف 
ىنا! وأحاطت بو الصورة التي رسميا الفنانوف وكتبيا الكتاب طواؿ عصور: حامؿ 
الراية عمى األرض داـ وآخر يتناوليا منو! وقصيدة ناظـ حكمت التي أصبحت 
نشيد جيؿ الخمسينيات: إذا أنا لـ أحترؽ وأنت لـ تحترؽ فمف يضيء الدنيا؟ 

بعيف مف وقصيدتو عف شجرة الزيتوف التي يجب أف تغرسيا ولو كنت في الس
العمر! طار قيس بانتصاره في التعبير الذي ساس بو اضطرابو وأساه وىزيمتو. لـ 
يغطس بعد في الشؾ بما أنجزه، ولـ يشعر بعد فيو بأنو كتب كممات عادية، وأنو 
إنما صاغ كممات الصحؼ. ماسيقولو لنفسو فيما بعد وىو يفحص قصيدتو قبؿ أف 

 يصوغيا صياغة أخرى.

يـو خرج مف السجف تناوؿ منو سميـ، القومي السوري، القصيدة وغناىا. كاف 
صوتو رخيما وعزفو عمى العود شجيا. بيف المجموعة التي استمعت إلى األغنية 
كانت إلياـ، أخت سميـ. دمعت عيناىا وأدىش قيسا رأسيا المرفوع في كبرياء رغـ 

مبلمحيا. الندى في عينييا. لـ تجرب أف تخفي دمعيا، ولـ تحجب العواطؼ عف 
سحرتو بتمؾ الصراحة. شغمتو إلياـ في تمؾ األياـ السريعة. أحبيا ولـ تخؼ عنو 
أنيا أحبتو. ولـ تكف الطرقات الطويمة إلى الحب ضرورة بينيما. فكؿ منيما يعرؼ 

 أنيما إذا التقيا اليـو قد اليمتقياف غدا.
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نظرت إلياـ إليو. في السيرات ماأحمى حديثو، ماأحمى ابتسامتو التي تميؿ 
إلى جانب الفـ! يروي الحكايا والنكات، وينشد شعر القدماء فيظير رونقو وكمالو! 
قالت لنفسيا اليدىشني أف يحبو حتى الرجاؿ، فمماذا التحبو الفتيات؟! لـ تصبح 
الثروة بعد حمـ الفتيات. فالحياة رخيصة وىنّية، والعمـ نور، والسياسة تخمب لب 

. حبيما كزىر البرية نضر الشباب! نعـ، تحبو مع أني ا تعرؼ أف حبيما لف يدـو
قصير العمر. بيف قيس وبيف أخييا القومي السوري مناقشات. يقوؿ قيس لسميـ: 
أنت وطني ياسميـ، في روحؾ إرث أبيؾ المقاتؿ في الثورة العربية، لكف قيادتؾ 
ستوصمؾ إلى جينـ! ويرد سميـ: أنت ياقيس وطني، شجاع، تحديت الشرطة وأنت 
مقيد، وتحممت الضرب بقضيب مف الحديد عمى رأسؾ، لكني لف أفيـ أبدا كيؼ 
تقبؿ تقسيـ فمسطيف! يقوؿ قيس: تحدثنا عف الموضوع نفسو مرات عند الخياط! 
أقبؿ التقسيـ؟ أقبؿ أف تقتطع ذراعي أـ قمبي أـ رئتي؟ لكف ماأشد خوفي أف يصبح 

قؼ مف االتحاد السوفييتي. يقوؿ طموحنا التقسيـ الذي رفضناه!  يختمفاف عمى المو 
سميـ: قوة عظمى مثؿ أمريكا! فيرد قيس: قوة عظمى تختمؼ بنظاميا االجتماعي 

لذلؾ ىي صديقة لمعرب. يذكره سميـ  عف أمريكا، بيننا وبينيا عبلقات قديمة،
بالييود الروس والبولونييف والتشيؾ والمجرييف الذيف حاربوا العرب واستوطنوا 
فمسطيف بالقوة. يقوؿ لو: مصيبتنا جاءت مف ىناؾ! فيرد قيس عميو: بيض! ىربوا 
مف نظاـ ببلدىـ االشتراكية! لكف ليست لدى قيس بعد معمومات دقيقة عف 
الصييونييف الروس الذيف زّيفوا االشتراكية، وعف الييود المجرييف الذيف صّفوا غير 

عد وسيرعشو فيو أف الييود في الحزب االشتراكي المجري. يجيؿ ماسيعرفو فيما ب
الصييونية حاربت االشتراكية مف داخميا. واقتصت باسميا مف الشعوب في 

عضوا  69عضوا مف  66كاف  6464وحشية أكثر مف وحشية النازية. في سنة 
في المجنة المركزية لمحزب االشتراكي المجري ييودا، لذلؾ سماه الناس حزب 
الييود. وصفي فيو غير الييود بتيمة الخيانة. تسمؽ الييود القمـ وجر أحدىـ 
اآلخر إلييا. وكاف ليـ مشروعيـ الخاص. في العشرينيات في روسيا كاف 
برونشتايف )تروتسكي( رئيس المفوضية العسكرية في الجيش واألسطوؿ، 
ومساعدوه الذيف عينيـ في المراكز المفتاحية ييود: غيرشفيمد رئيس المجمس 

مفوض الحربي لمنطقة موسكو، غوبيمماف الحربي الموسكوفي، شتينغراد  ال
المفوض الحربي لممنطقة نفسيا، غيتس المسؤوؿ العسكري عف منطقة بيتروغراد، 
رـو المفوض القضائي العسكري لمجيش الثاني عشر، روزمانوفيتش مفوض 
االستنطاؽ العسكري لمنطقة موسكو، غميزر مفوض حرس الحدود، ليختنغر 
مفوض مجمس جيش  القفقاس، غموزماف المفوض الحربي لفرقة سكاريا. 
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والمفوضوف السياسيوف ميتشيؾ لمجيش الثاني عشر، ليفنسوف لفرقة الجيش الرابع، 
دزينيس لمنطقة فيتيبسؾ العسكرية، سبيرو لجبية رومانيا، فيشماف المفوض فوؽ 
العادة لجيش الشرؽ، بوزرف لمجمس جيش الجبية الغربية. والقادة: غيكير لمجيش 

في ياروسبلؼ، ماتسيتيس لمجبية الغربية، عمى حدود تشيكوسموفاكيا،  األحمر
. أطمؽ ىؤالء الييود  سموزيف ومساعده زيمبرماف لجبية كورسؾ، زاؾ قائد دفاع القـر
النار عمى العزؿ وقتموا الضباط الروس بينما كاف األبطاؿ الشعبيوف مثؿ تشابايؼ، 
كوتوفسكي، فرونزه، يحمموف النصر لمجيش األحمر ويرتقوف جرائـ الصييونية. 

% مف قادة الجيش األحمر وقتذاؾ ضباطا سابقيف في الجيش القيصري. 11كاف 
بعد أف ابتعد الخطر وزالت الحاجة إلييـ. كاف  6461أعدموا كميـ تقريبا في سنة 

الحوار قصيرا جدا مع "الغرباء عف الطبقة" مع أف برونشتايف والمفوضيف الذيف 
عف البروليتاريا! لـ يتخمص برونشتايف مف ضباط الثورة فقط بؿ  عينيـ غرباء جدا

مف محبوب منطقة الدوف ميرنوؼ أيضا. وىكذا وصمت السنوات الثبلثوف والقادة 
الذيف قاتموا ألجؿ الشعب، والضباط األكفاء قد أبيدوا. وأخذ مكانيـ الصييونيوف، 
ياكير المسؤوؿ عف إبادة الييئات العميا الكازاكية، توخاتشيفسكي الذي سحؽ 
انتفاضة البحارة في غرونشتات، اوبوروفيتش المعروؼ بحقده عمى الروس، كورؾ 
مساعد القوات العسكرية في اوكرايينا والقـر وقائد جبية كردستاف، ثـ منطقة 
لينينغراد العسكرية، ثـ المسؤوؿ عف منطقة موسكو العسكرية، ثـ عف أكاديمية 

قيادة السياسية لجيش العماؿ والفبلحيف األحمر، زميؿ فرونزه. غامارنيؾ مسؤوؿ ال
تروتسكي، الذي أعاد المجنة الوطنية السوفيتية ضد معاداة السامية، وأصبح 
مسؤوؿ المجنة الوطنية لمدفاع وكاف مساعدوه: أزوؿ، بوليف، روستيت، بمومنتاؿ، 
ريزيف، برليف، رسكيف، رايخمف، بولتماف، غرنبرغ، كانتسنيمسوف. وضع غامارنيؾ 
في المراكز المفتاحية ييودا فأصبح مسؤولي اإلدارة السياسية: أرونشتاـ لجيش 
الشرؽ األقصى، أميميف لمنطقة اوكراينا الحربية، غينتز لطيراف ماخمؼ القفقاس، 
فيمتنر لطيراف الفولغا، ربينوفيتش ألسطوؿ البمطيؽ، ميزيس لمنطقة الفولغا 

فقاس العسكرية.. وغيرىـ مثؿ غيرشيف العسكرية، شيفريس لمنطقة شماؿ الق
والمارشاؿ غموخير الذي لـ يقصر في إبادة "أعداء البروليتاريا". قرر اولئؾ 
الصييونيوف الحياة والموت في القطاعات التي حكموىا قادة عسكرييف ومسؤوليف 
سياسييف. وقتموا مبلييف الناس في اإلرىاب. ودمروا كادرات الثورة المخمصة. نفذ 
تروتسكي، سفيردلوؼ، ياكير، توخاتشيؼ، غامارنيؾ، ايبشتايف، في السنوات 
العشريف مذابح وحشية. لكف تروتسكي سيبدو كثوري كبير متمرد في الغرب زمنا 
طويبل. وسيداف باإلرىاب ستاليف الذي أزاح قبضة الييود عف قمـ الجيش 
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أسماءىـ ليتسمموا والسياسة. وسيقتمو األطباء الييود بالسـ. وسيغير مف بقي منيـ 
مف المساواة إلى القمـ مرة أخرى ويحكموىا بالبنوؾ الييودية. لكف حتى الضحايا 

  لف تتبيف ذلؾ إال متأخرة!

تنتيي المناقشات بيف قيس وسميـ عادة بنزىة في الطريؽ الذي تمشي فيو 
الصبايا والشباب مساء بيف الحقوؿ حتى "الكامب". أو بجمسة يغني فييا سميـ 
أشعار قيس. عرؼ سميـ بإحداىا فصارت تطمب منو في السيرات: غف لنا 

 !     "ياصاحب السجف"

لياـ بيتا قديما، باحة حوليا غرؼ، ثـ ممر يوصؿ إلى  كاف بيت سميـ وا 
زقاؽ. استندت إلياـ إلى الجدار وانحنى قيس عمييا. مؤلت في تمؾ البرىة عينيو. 

فت قيس إلى حيث وقفت نظرتيا. وفجأة تجمدت مبلمحيا وارتخت ذراعيا. فالت
رأى في نياية الزقاؽ أخاىا سميما. أرخى قيس ساعديو وانزلقت إلياـ إلى البيت. 
وقؼ قيس جامدا في انتظار سميـ. تقدـ سميـ، طويبل، فارعا، ممشوقا، قويا. ىؿ 
سيضربو؟ وصؿ سميـ إليو، وقاؿ لو: ياقيس، ىؿ يمكف أف نتحدث؟ طبعا! تعاؿ 
إذف نمشي قميبل! مشى قيس معو وىو يتوقع لطمة منو. لكف وجو سميـ ىادئ، 
ساىـ. ابتعدا عف الحارة. ىناؾ سألو سميـ: ىؿ تحب أختي؟ رد قيس: نعـ! قاؿ 

فقط. احتـر عذريتيا! رد قيس: وعد! ىؿ فيـ قيس كـ يحبو  سميـ: لي طمب واحد
  سميـ؟ ىؿ قّدر سعة روحو؟

دا. وكاف عزفو عمى العود كاف صوت سميـ حموا، رخيما. كاف صوتا فري
مطربا. لّحف قصائد قيس وغناىا فانتشرت بمحنو وصوتو. فيؿ غاب عنو أف 
إحدى تمؾ القصائد ألختو ولو مّوه قيس فييا اسميا؟ غنى سميـ قصيدة قيس عف 
السجيف الذي رمي قرب قيس داميا. وصارت تمؾ القصيدة أغنية في البمد. 
صاحب ىذه القصيدة يحب أختو! واليستطيع الزواج منيا ألف ببلده تشرده. فيؿ 

   يبخؿ عميو بحبيبتو؟

في ذلؾ المساء نفسو جمس قيس إلى سميـ، واستمع إليو وىو يعزؼ عمى 
 العود ويغني ألصحابو قصيدة قيس. اسمعوا ناظـ حكمت العربي!

ىذه ليست كمماتو بؿ مدى ينشره سميـ، بحبو وبامتنانو ألف قيسا كتبيا! 
 عينيو وخرج. وفي العتمة بكى.اعتذر لسميـ ب

بعد مقتؿ رياض الصمح غاب سميـ عف قيس زمنا. وعندما التقيا عاتبو قيس 
كأنو ىو القاتؿ. ودافع قيس عف القاتؿ كأنو ىو. التوصؿ االغتياالت إال إلى بركة 
مف الدـ! رد سميـ: يجب أف يدفع الصمح ثمف إعداـ أنطوف سعادة! دفعو حسني 
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الزعيـ الذي فاوض إسرائيؿ سرا وسّمـ سعادة، ويجب أف يدفعو الصمح! اليقاـو 
الخطأ بخطأ ياسميـ! ألـ يبتعد جيمنا عف ثأر العشائر إلى حوار أصحاب العقيدة 
والرأي؟ رد سميـ: ىؿ تحاور أنت غموب باشا أـ تقاومو؟ المسألة ياقيس أف كبل منا 

ؾ قبؿ أف يكوف رتب صداقاتو وعداواتو في نسؽ معيف. نسقؾ ياسميـ خسارة ل
خسارة لغيرؾ. التتحمؿ ىذه الببلد الدـ! قبيؿ مقتؿ المالكي فترت لمقاءات بينيما. 
ولـ يكف لدى قيس وقت ليتساءؿ أيمكف أف تكوف تمؾ السيرات الممتعة انتيت 
وأصبحت مف ماض لف يستعاد. ولـ يتنبأ بأنيما سيكوناف أكثر قربا بعد عقود مف 

 الزمف!

عندما رجع قيس إلى بمده بعد عقود مف السنوات أتاه رسوؿ مف إلياـ: أريد 
أف أراؾ! يراىا؟ يخشى عمى الصورة القديمة، عمى الشباب! يخشى أف يراىا 
سمينة، أو كيمة، أو بيضاء الشعر! وأنت ياقيس، ألـ تتغير؟ ألف تقوؿ لؾ ليمى إذا 

ساعة رأتؾ: لو صادفتؾ في الشارع لما عرفتؾ! لكف إلياـ ستستعيد بعد ربع 
 عينيؾ، ومبلمح وجيؾ، وقامتؾ. وأنت ياقيس ستستعيد مبلمحيا!

تذكر قيس سميما، تذوؽ خطواتيما في ذلؾ اليـو وىما يبتعداف عف الحارة 
معا. لمس عبؽ تمؾ السنوات وقاس البعد بيف تمؾ البمدة التي استبقى فييا أخ 
حبيب أختو وصّدؽ وعده، وبيف ىذه المدينة التي يعيش فييا اآلف. تبع دروب 
سميـ، وتأمؿ القوة المتدفقة التي تطمب مسارات تمؤلىا. حاوؿ سميـ اغتياؿ إحدى 
الشخصيات. نفذ تفجيرا عشية حرب حزيراف. عبر دروب الخطأ والصواب إلى 
فمسطيف! أيف أنت اليـو ياسميـ؟ ىؿ تجمس مثمي مستعيدا تفاصيؿ سنواتنا المجيدة؟ 

 مـ بو وصاغ لو مشاريع واسعة؟متقاعدا تجري الحياة بعيدا عما ح
في سجؿ في الشرطة بقيت قصيدة قيس محفوظة كعمؿ جميؿ مؤثر لكنو 
خطر. لكف صوت سميـ الذي غناىا تبدد. أغمؽ قيس نوافذه. تصدح أغنيات أخرى 

  اليريد أف يسمعيا!
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، في 6411نيساف  66اغتيؿ الضابط عدناف المالكي في دمشؽ في 
الممعب البمدي. خبلؿ مباراة كرة القدـ سدد رقيب في الشرطة العسكرية مسدسو 
إليو مف ظيره، فتمو وانتحر. قرأ قيس الجرائد السورية واستمع كأبناء بمده إلى راديو 
دمشؽ وقاؿ: عقاب عمى صفقة السبلح التشيكية والروسية لمجيش السوري! وانتقاـ 

اد! يراد ىز سورية مف مف مكانة سوريا في مؤتمر باندونغ. نفذ االغتياؿ حمؼ بغد
    داخميا ألف الضغط عمييا فشؿ مف خارجيا!

اتيـ جورج عبد المسيح بتخطيط اغتياؿ المالكي. كاف يتابع تنفيذ االغتياؿ، 
وينتظر الخبر! بدا ذلؾ لمف خارج سوريا مؤامرة عمييا. وقع قيس برقيات مف بمده 

  "تستنكر المؤامرة وتتضامف مع الجيش السوري الوطني".

فيؿ تستطيع الصداقة أف تقاـو ىذا االصطداـ الدامي؟ قبمو كاف قيس يناقش 
أصحابو القومييف السورييف فيقوؿ: مشروع اليبلؿ الخصيب ليس وحدة عربية، بؿ 
ربط بمد مستقؿ ببمد مقيد بمعاىدة إنكميزية! وأيف الببلد العربية األخرى في مشروع 

ما حتى اتيـ القوميوف السوريوف بقتؿ الوحدة؟ مع ذلؾ بقيت المناقشات بينيـ كبل
عدناف المالكي. أراد الضباط القوميوف السوريوف في الجيش أف يتخمصوا منو؟ مف 
العقؿ الذي رتب جريمة كبيرة؟ ليس ذلؾ صراعا شخصيا! المالكي اتجاه وطني، 
محور يجمع عميو الجيش. قتمو ىجـو عمى سورية! أنت مادخمؾ ياقيس؟ 
مادخمني؟! ماتزاؿ ببلد الشاـ واحدة! إربد تتمة حوراف. إذا انيارت سوريا صرنا 
دوف ظير! نسيتـ أف عرار درس في مكتب عنبر، وأف رجاؿ الثورة العربية مف 
دمشؽ؟ تدافعوف عف قتؿ المالكي؟ ال، لـ يدافعوا جميعا عف قتؿ المالكي! قاؿ 

بقية األمناء  الخياط لقيس: القتؿ مؤامرة عمى حزبنا! أخفى جورج عبد المسيح عف
مخطط االغتياؿ! حارب القوميوف السوريوف الصييونية في فمسطيف فكيؼ يوافقوف 

   عمى قتؿ المالكي الذي حارب معيـ ىناؾ؟

مسؤوؿ القومييف السورييف حامد حسيف حبلؿ، مف بمد قيس، صفورية. 
وبينيما صحبة. أبواىما أيضا صديقاف مف أياـ صفورية. يعرؼ قيس أف حامد 
حسيف حبلؿ يحبو. يقصده مع شباب آخريف قومييف سورييف، يقرأوف عميو 
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أشعارىـ ليسمعوا رأيو فييا. فيجمس في صدر القاعة ويتحدث عف الفف. وتبدو 
القاعة كمضافة لمشباب تجمعيـ في جمسات سياسية وفنية! ثـ يغنوف مع سميـ 

 قصيدتو.

فييا خرقا.  عائمة حبلؿ كميا مف القومييف السورييف. مع ذلؾ أحدث قيس
فصار أخو حامد األوسط مف أعداء حمؼ بغداد. نقؿ منشورات إلى العراؽ فاعتقؿ 

  عمى الحدود وسجف في بغداد. فاتيمت عائمة حامد قيسا: أنت السبب!

مع ذلؾ ظؿ الخصاـ كبلما دوف أحقاد حتى اغتياؿ المالكي. عندئذ أخرج 
الطرفاف جميع األسمحة ومنيا السبلح الذي استعممو خصوميما "المتخمفيف": 
األخبلؽ. ألـ يحارب قيس بتيمة اإللحاد؟ ألـ تدّس العاىرات في مظاىرة النساء 
ضد القواعد العسكرية وتنشر الصحؼ: اعتقاؿ عاىرات عماف! ستظؿ تمؾ أسمحة 
القتاؿ إلى زمف طويؿ، وستستعمؿ حتى عندما تنشطر األحزاب وتتخاصـ الزمر 

. األخبلؽ حمبة الصراع! غرؼ قيس مف ذلؾ ويصبح الرفاؽ القدماء أعداء
الماعوف! جمس مع أصحابو وصاغ برقية نشرىا بيف الناس كأف كاتبيا حامد 
حسيف حبلؿ أرسميا إلى زوجتو بعد غياب أسبوعيف. البرقية أربعة عشر حرفا كميا 
ح ح ح.. شيفرة سرية معناىا: حبيبتي حبل. حاحضر حاال. حّمي حّماـ. حّضري 

  حماـ. حبوس حضرتكـ. حبيبؾ حامد حسيف حبلؿ.

انتشرت البرقية في البمد. وأضحكت الناس. اليستطيع حامد حسيف حبلؿ أف 
يجمس في مقيى دوف أف يكبح الحاضروف ابتساماتيـ. عاتب قيسا غاضبا: 
ىكذا؟! صرت تحارب بالسيوؼ القديمة؟ سألو قيس: بذمتؾ، أليست حموة؟ ىز 

س: إذف أكمت الحماـ واغتسمت في الحّماـ؟ لكف رأسو: برأس أبي، حموة! سألو قي
أصحاب حامد لـ ينبيروا بتمؾ النكتة. ىذه إىانة لمسؤوؿ في حزب. القصد منيا 

        اإلساءة السياسية! وسيعاقبونو عمييا يـو يتمادى في ذنوبو!
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زار عبد الحكيـ عامر، قائد القوات السورية المصرية المشتركة، األردف، وتفقد 
المراكز األمامية فيو. فاستوقؼ رجؿ في الطريؽ قيسا وسألو: زيارة عامر مقدمة 
الشتراؾ األردف في تمؾ القوات؟ رد قيس في ثقة: وىؿ يخرج األردف عمى روح 
الزماف والمكاف؟ بعد أياـ وصؿ فجأة إلى عماف تمبمر، رئيس أركاف حرب القوات 

وقيع عمى حمؼ بغداد، واستبقاء البريطانية. لكف حكومة سعيد المفتي رفضت الت
المعاىدة البريطانية األردنية دوف تعديؿ،  فاستقالت. بحث ذلؾ الرجؿ المجيوؿ 
عف قيس. رآه قيس فقاؿ لو قبؿ أف يعرؼ سؤالو: جاءت حكومة المجالي لتوقع 

  عمى الحمؼ، لكنيا لف تجسر! لف يخرج بمدنا عمى روح الزماف!

ربد.  6411كانوف األوؿ  61في  ىبت المظاىرات في القدس وعماف وا 
تحتج عمى زيارة تمبمر وتيتؼ: يسقط حمؼ بغداد! قابمتيا حكومة المجالي بالنار. 
سقط قتمى وجرحى. حؿ الممؾ البارلماف. وأعمنت األحكاـ العرفية، واعتقمت 
شخصيات سياسية ومنظمو اإلضرابات. نزلت مظاىرات كبرى في دمشؽ وحمب 

تنكر مجمس النواب السوري الضغط االستعماري عمى تضامنا مع األردف. "اس
األردف"، وبيف أنو يعني تطويؽ سوريا بحمؼ بغداد. وكتبت جريدة اإلزفستيا عف 

  "انتفاضة األردف" وتحدث عنيا راديو موسكو.

استقاؿ المجالي بعد االصطدامات الدامية. فتساءلت الجرائد السورية: "تراجع 
االستعمار"؟ وأجابت: لجـ االتحاد الوطني في األردف اندفاع الحكومة إلى حمؼ 
بغداد. لكف ىذه جولة اولى فقط. فمازاؿ الوطنيوف مطارديف. "لـ تخمد انتفاضة 
األردف الباسمة". تنقمت األخبار في المضافات والمقاىي ووصمت بيف المدف. 
تعرفوف؟ رفع ممثمو األحزاب والشخصيات في األردف مذكرة إلى الممؾ، ترفض 

مؼ بغداد وتطمب وزارة وطنية. وأضرب المحاموف واألطباء. ورفض كثير مف ح
ضباط الجيش إطبلؽ النار عمى المتظاىريف. وأحرؽ العمـ األمريكي خبلؿ تشييع 
الشيداء. تتصور الحكومات أف الشعب يتمقى ماتقدمو لو حكوماتو، منصرفا إلى 

 شؤوف بيتو، فإذا بو غير ذلؾ "ىي في واد، وىو في واد!"
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والشوارع ممتيبة والمنظمات واألحزاب مستنفرة رغـ  6411وصمت سنة 
األحكاـ العرفية. تسندىا برقيات التضامف والمظاىرات السورية. في صدر 
الصحؼ السورية: "عاش تضامف سوريا والشعوب العربية مع األردف في معركتو 

 " ضد حمؼ بغداد!

ـ ىاشـ. لكنيا منعت بعد سقوط حكومة المجالي، شكمت حكومة ابراىي
كانوف الثاني تطمب حكومة  1اجتماع الييئات الشعبية، فعادت المظاىرات في 

وطنية، وانتخابات حرة، وتنظيؼ الجيش مف اإلنكميز. انضـ بعض جنود 
المدرعات إلى المظاىرات التي مؤلت المدف. طاردتيا قوات البادية وقتؿ بعض 
المتظاىريف، واعتقؿ آخروف. ىجـ المتظاىروف عمى مراكز النقطة الرابعة 
األمريكية وأحرقوىا، وىاجموا المفوضيات األمريكية واإلنكميزية والتركية. وفي 
القدس أنزؿ المتظاىروف العمـ األمريكي وأحرقوه.  أعمف غموب حالة الطوارئ. 
شكؿ سمير الرفاعي حكومة وتعيد بأال يرتبط بأي حمؼ. تراجع المستعمروف 

لوطنيوف مطارديف! لجأ أربعمائة طالب أردني إلى سوريا. نظـ ثانية؟ اليزاؿ ا
الطبلب في دمشؽ مظاىرات تضامنا مع األردف. وأضربت نقابة المحاميف في 

  دمشؽ تضامنا مع األردف.

تناقؿ الرجاؿ في المضافات أف مصر وسوريا والسعودية أبمغت األردف 
بمذكرة رسمية أنيا مستعدة لتعويضو عف المساعدة اإلنكميزية التي تقيده بالمعاىدة 
مع إنكمترا. قالوا: لكف حكومة الرفاعي تائية بيف ضغط الشارع وضغط غموب. 
أجمع البارلماف خبلؿ البياف الوزاري عمى رفض األحبلؼ، لكف الرفاعي ماطؿ في 
قبوؿ المساعدة العربية. حجتو أنو  سيشاور نوري السعيد ولبناف. وسخروا مف 

و يقبؿ المساعدة العربية، إلى جانب المساعدة البريطانية! كأنو الرفاعي: يقاؿ إن
يجيؿ أف ىدؼ المساعدة العربية تحرير األردف مف المعاىدة اإلنكميزية! خبلؿ ىذا 
اليزاؿ "غموب يحتؿ" المدف. "احتؿ غموب" الرمثا. واعتقؿ في إربد تسعة أشخاص. 
لكف روح الزمف تيز األردف والضفة الغربية. قدمت لجاف التوجيو الوطني في 
نابمس مذكرة إلى الممؾ تعمف رفض حمؼ بغداد، وتطمب الحريات وتحرير 
المعتقميف، وتمح: يجب أف يقبؿ األردف األمواؿ العربية الاألجنبية! تظاىرت 
الطالبات في نابمس. وخطب قدري طوقاف في مظاىرات نابمس. وأعمنت الكتمة 

بغداد. يقاؿ، قتؿ الكولونيؿ باتريؾ في  الدستورية في البارلماف أنيا ضد حمؼ
  الزرقاء! ىؿ الخبر صحيح؟
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تحدث الخطيب في مظاىرة الطبلب في دمشؽ عف جرائـ غموب وباتريؾ 
مدير المباحث اإلنكميزي: رميت قنابؿ عمى المتظاىريف في المفرؽ. ضرب 
الضابط المتوحش ابراىيـ كريشاف طالبا بقضيب مف الحديد عمى رأسو. دخؿ 
ثبلثوف شرطيا إلى بيت فواز الروساف، عضو محكمة التمييز العميا، بحثا عف 
أخيو فائز الروساف. فقاؿ ليـ إذا كنتـ تروعوف أوالدي وزوجتي وأنا عضو محكمة 
فماذا تفعموف بالمواطنيف العادييف؟! قاؿ الخطيب إف المعتقميف يرسموف إلى السجف 

البيانات التي وزعت باسـ "جبية الصحراوي الذي يسمى الجفر. وقرأ فقرات مف 
النضاؿ العربي" وباسـ "الشباب الواعي". وفي تمؾ المظاىرة انتخب وفد ليستقبؿ 
الطبلب األردنييف الذيف وصموا إلى درعا. وفي يـو النضاؿ العالمي ضد 
االستعمار حيى اتحاد الطبلب ذكرى الطبلب الشيداء الثبلثة الذيف قتموا في 

  حسف، عبد اهلل محمود تايو، اسماعيؿ الخطيب. المظاىرات في األردف، رجاء

في الميرجاف الشعبي في حمص تضامنا مع األردف، وفي اجتماع نساء 
حمص تضامنا مع األردف، وفي االجتماع في نقابات العماؿ تضامنا مع األردف، 
تحدث الخطباء عف مقاومة الشعب األردني الشقيؽ. لكف االجتماع الكبير في 

مقيس في دمشؽ لدعـ األردف أصغى إلى الدكتور عبد الرحمف شقير الذي سينما ب
     نجا مف االعتقاؿ. وانتيى ببياف يطمب تطيير الجيش مف اإلنكميز.

مف سينتصر؟ الشعب! مع أف دائرة المطبوعات األردنية كّذبت أف مباحثات 
الرفاعي في دمشؽ وبيروت تناولت الخبلص مف غموب والضباط البريطانييف، ألف 
ذلؾ مسألة داخمية! ومع أف الرفاعي سافر إلى بغداد! "أطاح" الشعب األردني 
بالمجالي فيؿ يعجزه أف يطيح بغيره؟ قاؿ الخطباء: تضامننا يقوي االتجاه ضد 
األحبلؼ في الوزارة والبارلماف األردني. التيأسوا! "إذا الشعب يوما أراد الحياة، 

  األردني يريد الحياة! فبلبد أف يستجيب القدر".. الشعب

قاؿ قيس: لـ تقترح األحبلؼ كي تيدئ المنطقة بؿ كي تشعميا وتحرقيا! كي 
تضـ إسرائيؿ إلينا كعضو شرعي، كأف االتحاد السوفييتي البعيد عنا ىو خصمنا 

عمى غزة. ولذلؾ  6411شباط  28 الإسرائيؿ وأمريكا عدوتنا! لذلؾ أغارت في
بعد صفقات السبلح مع  6411نيساف  66اغتيؿ عدناف المالكي في 

تشيكوسموفاكيا واالتحاد السوفييتي. ولذلؾ ردت إسرائيؿ عمى القيادة العربية 
كانوف األوؿ  66المشتركة فاعتدت عمى المخافر السورية حوؿ طبرية في 

. اليريد االستعمار لنا أف نعيش حياة ىادئة سوية، اليريد لنا أف نفكر 6411
وننعـ بثرواتنا الوطنية. لكننا نرد: نحف مع سورية أماـ ونحمـ وندرس ونشتغؿ 

الضغط التركي األمريكي عمييا. ونرفض إلغاء محور الصراع بيننا وبيف إسرائيؿ 
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وأمريكا واختراع محور آخر وىمي! نرفض حمؼ بغداد! ذاب قيس بعد كممتو كأنو 
  ممح. احتضنو أصحابو وأخفوه. يبحثوف عنؾ ياقيس! انتبو!

يـو قيؿ لقيس إف ضابطيف مف ضباط عبد الناصر وصبل إلى األردف 
بإسميف مستعاريف لينظما مجموعات العمؿ ضد إسرائيؿ مف الضفة الغربية وغزة، 
قاؿ: أىبل! لكف الجو المتفجر الينتظر ضابطيف كي يعبئوه! حمؼ بغداد يكاد 
ؽ يفرض عمينا بالقوة، وأيف فمسطيف وقتذاؾ!  انفجرت طرود مفخخة في الممح

العسكري المصري في عماف وفي ضابط مخابرات غزة، وقتؿ االثناف في يـو 
 واحد. وعادت التفاصيؿ إلى مجاليا في االصطداـ الواسع.

بدا أف األردف سينضـ إلى الحمؼ.  6411يـو وصؿ تمبمر في كانوف األوؿ 
فتقدـ قيس المظاىرات ضد حمؼ بغداد، وخطب فييا، مزج الشعر بالنثر فزاد مف 
حماستيا وغضبيا. كأنو يممؾ عصا قادة الجوقات السحرية! وكاف أماميا يعي 
قدرتو عمى خطابيا! مف مكانو المشرؼ عمييا فيـ مرة أخرى كيؼ يمكف أف تكوف 
الجموع روحا واحدة، قوة مجردة مف الخوؼ، عاقمة ومندفعة. تصبح الحياة المفردة 

بيا في تمؾ البرىة مرىؼ  شرعية باتصاليا بالمجموعة فقط، مع أف شعور الفرد
أكثر مما كاف قبميا ودونيا. كاف التناقض بيف الرغبة المضطرمة بالحياة الذي 
يبدو ىدؼ التجمع، وبيف االستخفاؼ بالموت، يستوقفو بعد كؿ مظاىرة خطرة. 
لكنو يومذاؾ رآه عندما دوى الرصاص ورأى الجرحى. لـ يكف قيس والصؼ األوؿ 
مف المظاىرة مستيدفيف فقط، بؿ كانت الكتمة كميا. قرار غموب إذف أف يخمد 
بالموت وبالخسائر اليّبة العامة! أخمدىا؟ يستطيع قيس وأصحابو أف يضبطوا أوؿ 
المظاىرة لكنيـ اليستطيعوف أف يسوسوا آخرىا واستمرارىا ورّدىا عندما يتدخؿ 
 الطرؼ اآلخر في وحشية. ىاجـ متظاىروف غاضبوف النقطة الرابعة وأحرقوا
السيارات. أطمقت الشرطة النار عمييـ فقتؿ رجؿ. وفي الرمثا احتؿ المتظاىروف 
مراكز الحكومة وأعمنوا جميورية. فقررت الشرطة أف قيسا أوؿ المسؤوليف عف ذلؾ 

   الشغب.

عندما أعمنت األحكاـ العرفية ومنع التجوؿ، اختبأ قيس في بيت شيخ الجبؿ. 
دخؿ ضابط المخابرات طاىر مسمار مع جنوده إلى مضافة العشيرة، سمـ وقصد 
أبا قيس: أيف ابنؾ؟ الأعرؼ! عممي عممؾ! إما أف تأتي بو حيا أو نأتيؾ بو ميتا! 
التفت طاىر إلى شيخ الجبؿ: ياأبا نعيـ، عندنا معمومات تقوؿ إف قيسا دخؿ ىذه 
الدار! رد شيخ الجبؿ في سخرية: الدار أمامؾ، ياطاىر بؾ! فتشيا! أي تحّد! 

ش بيت زعيـ العشيرة المييب، رئيس مجمس النواب سابقا؟! قاؿ: ولو ياأبا نعيـ! يفت
   كممتؾ كافية!
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في مخبئو قرأ قيس بياف سعيد الغزي في المجمس النيابي السوري. قرأه مرات 
واستمتع بو. قاؿ: سياسي ىادئ، صرح بموقؼ جريء دوف أف يخرؽ األصوؿ. 
يعترؼ بواقع فيو دوؿ وحكومات عربية، ويذكر بواقع روحي ىو غير ذلؾ! ولد 
قيس بعد سايكس بيكو. ومع ذلؾ شعر في تمؾ البرىة بأنو مف جنوب سوريا. 
وخفقت في قمبو دمشؽ. قرأ: "األردف جزء مف الوطف العربي، كما أنو في الوقت 
نفسو جزء مف الوطف السوري. نريد لو الخير والعزة واالستقبلؿ التاـ.. األردف 

ومجمس وحكومة وأوضاع شرعية لتمؾ المنظمات.. نحف النتدخؿ مرتبط بدستور 
في أموره الداخمية. لكف واجبنا القومي أف نقدـ إلى األردف الشقيؽ المساعدة 
والمعونة، التي تمكنو في ظؿ حكـ نيابي شرعي صحيح، مف أف يتخمص مف 
القيود التي تحد سمطاتو الشرعية. وقد تشاورت ىذه الحكومة مع الحكومتيف 
الشقيقتيف مصر والسعودية في أمر تقديـ المساعدة المالية لؤلردف وبعد المشاورات 
، قدمت الحكومات الثبلث  التي بدأت بعد الحوادث االولى في األردف وانتيت اليـو
مذكرة رسمية إلى األردف جاء فييا أف الحكومات الثبلث ترغب في أف تتشاور مع 

تقدـ بيا الدوؿ العربية المساعدة والمعونة الحكومة األردنية في الطريقة التي 
خواننا مف  لؤلردف.. أما المساعدات األخوية التي عمينا أف نقدميا نحو أبنائنا وا 
أبناء األردف الشقيؽ الذيف جاؤونا مستغيثيف، فقد فتحنا ليـ أبواب بمدنا وحدودنا، 
وقدمنا وسنقدـ ليـ كؿ المساعدات التي يفرضيا عمينا واجب اإلخاء". شعر قيس 
بحرقة في عينيو. فاستدار صاحب البيت كيبل يحرجو وىو يبلحظ ندى الدمع. قاؿ 

   لو وىو يقمب الجريدة: صحيح، ياقيس! سورية سندنا! نحف ىنا استمرار حوراف!

بقي قيس في بيت شيخ الجبؿ يوميف وليمتيف. وصمتو رسالة: يجب أف ترحؿ 
    إلى سوريا فورا!
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ة قاؿ شيخ الجبؿ لقيس: لو كاف األمر لنا لما تركناؾ تخرج في في تمؾ الميم
مثؿ ىذا المطر! لكف سبلمتؾ عزيزة عمينا! اهلل معؾ! حظؾ أف ىذه السنة كريمة 

  بمطرىا وصحوىا!

لبس قيس مبلبس عربية فوؽ ثيابو، وخرج في الصباح الباكر مع رشيد، أخي 
صاحب البيت. مشى خمفو كأنو شغيؿ يسوؽ لو زوج بقر. مشيا تحت مطر غزير 
إلى آخر بيت في إربد. في كـر واسع في المنطقة الشمالية مف البمد بيت ابراىيـ، 
ابف عـ رشيد. وصبل إليو في السابعة صباحا. بقي قيس في ذلؾ البيت حتى جاءه 
موسى الجبؿ في الثامنة مساء ورافقو إلى قرية كفر جايز. خرج مع موسى والمطر 

ينيما وبيف كفر جايز عشرة كيمومترات فقط لكف الوحؿ إلى يتدفؽ. المسافة ب
الركبة. وصبل في العاشرة إلى بيت أحمد، زوج بنت موسى. أحمد أبيض الوجو، 
أبيض المحية والشعر، في السبعيف مف العمر. زوجتو في الرابعة والعشريف مف 

   العمر.

بيت أحمد في باحة واسعة فييا بقر وغنـ وماعز. خارج الباحة الدكاف. أوقد 
أحمد النار: جففوا ثيابكـ! جمسوا قرب النار. وأحضرت زوجتو العشاء: لبنة وجبنا 
وزيتونا وبيضا. يجب أف يعود موسى في الميمة نفسيا! احتياط لمسبلمة! بقي قيس 
وأحمد وزوجتو وطفمتو الصغيرة. قاؿ أحمد لقيس: نـ أنت ىنا، وسأناـ أنا في 

ي غرفة واحدة  مع زوجة الرجؿ الشابة؟ قاؿ: ياعمي، الدكاف. فوجئ قيس. يناـ ف
سأناـ في الدكاف، ولتنـ أنت ىنا في مكانؾ! ابتسـ أحمد في سخرية: ياقيس، يقاؿ 
إنؾ ذكي وفتح وشاطر. واهلل الأنت ذكي والفتح والشاطر! سألو قيس: لماذا 
ياعمي؟ قاؿ: إذا شّموا رائحة وجاؤوا يفتشوف عنؾ فوجدوني في الدكاف لف يخطر 
ليـ أني وضعت غريبا عند امرأتي الشابة! قاؿ لو قيس: لكنيـ اتيموني ياعمي، 
بأني دوف ديف والأعرؼ اهلل، فكيؼ تتركني عند زوجتؾ؟ أجابو أحمد: واهلل، فيؾ 

  ديف أكثر ممف يقوؿ ذلؾ عنؾ!

 
بكى قيس في تمؾ الميمة. العبلقة ليذا الرجؿ المسف بأي حزب، بأية منظمة، 
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ومع ذلؾ يؤويو في غرفة زوجتو الشابة! ماأقؿ مايعممو لشعب فيو ىذا  بأي ناد.
الرجؿ! ىؿ تستطيع ياقيس أف تحمؿ الثقة بؾ طوؿ العمر؟! ىؿ تستطيع أف 
تحفظيا يـو تفكؾ المجموعات وييشـ الناس حتى الصداقات، ويبدو الفرد وحيدا، 

   حرا حتى في االنتحار؟

بدت حماية قيس مقاومة يتعاوف فييا األصحاب والسياسيوف والعشيرة وتتجمع 
فييا الصداقة والتنظيـ والحماسة لمزماف. وصؿ جابر في مساء اليـو الثاني ليأخذه 
إلى سما. ناما ليمة فييا وخرجا في اليـو التالي إلى منطقة في الشريعة يفترض أف 

  تكوف سيمة العبور. مع السبلمة ياقيس!

و ذات يـو إلى بمده. كاف حدودا بيف بقي قيس وحده أماـ النير الذي قطع
السبلمة والخطر؟ بيف الواقع والحمـ؟ بيف الوجع واالنتظار؟ تدفؽ النير بماء 
األمطار الغزيرة التي امتدت مف الشتاء إلى الربيع. نعـ، ىذه السنة غنية بالمطر 
والصحو! بحث قيس عف معبر. فغاصت قدمو وشعر بتيار الماء الجارؼ. لف 
يجد ىنا معبرا! تمفت فرأى مف بعيد بيت شعر. اتجو إليو. في العتمة يبدو الضوء 

  قريبا لكنؾ تمشي طويبل قبؿ أف تصؿ إليو. ومشى قيس يجر مبلبسو العربية.

يامرحبا بالضيؼ! نادى الرجؿ زوجتو: شتوة! فأحضرت طعاما. كاف ذلؾ 
؟ المجاؿ لمكذب. قاؿ: نعـ! قا ؿ البدوي: قبؿ مطمع الفجر. سألو الرجؿ: منيـز

وماعرفت تقطع؟ رد قيس: صح! بعد الطعاـ قاؿ لقيس: قـ! وأوصمو إلى منطقة 
يصؿ فييا الماء إلى خصره. خمع قيس المبلبس العربية وأعطاىا لمبدوي، وقاؿ لو: 

 اسمي قيس!

لـ يعد البدوي إلى شتوة. رحؿ إلى إربد. بحث عف أبي قيس وسممو ثيابو 
  العربية: اطمئف، قطع قيس الشريعة!

قطع قيس الشريعة! مقابمو مزيريب. ىاىو في األراضي السورية! وصؿ إلى 
مرتفع والفجر قد طمع. رأى رجبل فسألو: أيف أقرب مخفر؟ أشار الرجؿ: ىناؾ! تبع 

  قيس إشارتو: أنا قيس!.. أوصموه بالسيارة إلى درعا واتصموا بالشاـ.

لى إربد، فيزوروف بقية بقي قيس أسبوعيف ضيفا في بيت كاف أبناؤه ينزلوف إ
أسرتيـ ويحضروف اجتماعات النادي الثقافي. إربد أقرب إلييـ مف دمشؽ. 
استضاؼ ذلؾ البيت أيضا يوسؼ اليرمي، الذي احتؿ مع المتظاىريف مركز 
الحدود والجمرؾ في الرمثا، وأعمف "جميورية"! وىرب مع مجموعتو إلى درعا 
عندما أعمنت األحكاـ العرفية. قاؿ لو قيس: جميورية، دفعة واحدة يايوسؼ؟ ىؿ 
كاف قيس يتصور أف ببلدا ومناطؽ ومقاطعات صغيرة في العالـ التستطيع أف 
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تؤمف حتى طعاميا اليومي ستعمف االنفصاؿ بعد نصؼ قرف مف الزماف، وقت 
   تتجمع الدوؿ الكبرى في وحدات إقميمية؟!

لقيس مئة وصؿ مف دمشؽ نمر، الطالب في الجامعة السورية، يحمؿ 
  إلى دمشؽ. 6411وخمسيف ليرة سورية. ورافقو في منتصؼ كانوف الثاني 

دمشؽ في الخمسينيات مدينة صغيرة، أكثرىا أحياء عربية ذات حارات. تمتد 
منيا أحياء حديثة قميمة، بيوتيا مف طابقيف أو ثبلثة، شوارعيا مزروعة باألشجار. 
فييا بناء واحد مف ست طوابؽ ىو "كسـ وقباني" قرب البارلماف. وآخر في ارتفاعو 
تقريبا ىو فندؽ فيكتوريا الذي لـ تنزؿ فيو فيكتوريا لكف نزؿ فيو سمطاف باشا 
األطرش، ومصطفى كماؿ وشخصيات أخرى مف الزوار. تبدأ غوطتيا في الغرب 
عند التكية السميمانية، ومف الشعبلف والروضة والسبكي. وفي الشرؽ عند الباب 

د مف شارع بغداد حتى حي الصالحية عمى الجبؿ. مدينة جميمة، الشرقي. وتمت
نظيفة،  ومضيافة. مطاعميا رخيصة، يرتادىا المثقفوف والطبلب. والمبلىي فييا 
ليست عزيزة عمى الموظفيف. فييا بارات عمى شاطئ بردى وفي البارلماف والقصاع 
بقيت منذ أياـ االحتبلؿ الفرنسي. ومقاه صيفية لمعائبلت في شارع بغداد والقصاع. 
أجر البيت فييا بسيط. والفواكو فييا كثيرة يتصدرىا المشمش البمدي. يعرض فييا 
تفاح لبناف الممفوؼ بالورؽ المموف والمشمش اليندي في سوؽ عمي باشا قرب 
المرجة. وتجوبيا عربات باعة الموز األخضر المزينة بزىر المشمش والدراؽ في 

ة كبيرة فييا الشوندر في الشتاء وعرانيس الذرة في الربيع، وعربات عمييا حمّ 
الخريؼ. يتوقؼ فييا الناس إذا مر السوداني األسود النحيؼ الذي يحمؿ عمى 
ظيره عمبة يبيع منيا "فستؽ العبيد" الساخف في قمع مف الورؽ. يخرج أىميا إلى 
الغوطة أو إلى الربوة في أياـ الجمعة. وتمشي بناتيا في طريؽ الصالحية مزىوات 
بشعرىف الجميؿ وقاماتيف الشابة ومبلبسيف الممونة، ويتجوؿ الباحثوف عف خطيبة 
ىناؾ. وىناؾ غرفة الشاي التي يمتقي فييا الطبلب والموظفوف في جمسات ىادئة. 
دمشؽ صغيرة سكانيا ثبلثمائة وخمسوف ألفا. نظيفة وىادئة. أرصفتيا عريضة 

ات الحارة ترش سيارة الشوارع بالماء مرصوفة. وحاراتيا مشطوفة. في األمسي
لترطبيا. ماأحمى المشي في دمشؽ! ماأحبله في أياـ الشتاء الدافئة المشمسة، وفي 
الميؿ! سيستمتع قيس بميميا وىو عائد مف مطعـ سقراط إلى غرفتو في الحبوبي! 

 وسيصغي إلى حفيؼ القنب الذي تحممو الحمير إلى األفراف عند الفجر!

يـو وصؿ قيس إلى دمشؽ لفحتو روح المدينة. وخيؿ إليو أنو يشعر بحرارة 
وىجيا. كانت دمشؽ مركز مقاومة األحبلؼ، مركز الحرية. مزىوة ببارلماف 
منتخب وحكومة وطنية وجيش يسوسو ضباط وطنيوف حاربوا في فمسطيف. مزىوة 
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بأنيا كسرت الحصار باتفاقيات اقتصادية مع المعسكر االشتراكي، وبصفقات 
حة تشيكية وروسية. كأف القير الذي شربتو في حرب فمسطيف طوي! فأصبحت أسم

مدينة تتحدى دوال عظمى، وتستطيع أف تدافع عف نفسيا! وسيبقى دائما وزنيا 
وأثرىا أكبر مف مقياسيا. وستجد دائما بذكائيا التقميدي أحبلفيا الصحيحة. ليست 
وحدىا اآلف! معيا المعسكر االشتراكي ومجموعة عدـ االنحياز والعواطؼ العربية! 

إف االتحاد  6411قاؿ بولغانيف في مؤتمر الدوؿ االوربية في فرصوفيا في أيار 
السوفييتي "اليمكف أف يقؼ مكتوؼ األيدي" أماـ الضغط عمى سوريا ومصر 
والببلد العربية إلرغاميا عمى االنضماـ إلى الكتؿ العسكرية. وسيتكرر كثيرا ىذا 

منو السوريوف االستعداد لمدفاع عنيـ بالقوة! وسيقولوف مازحيف: التعبير. وسيفيـ 
      نحف واالتحاد السوفييتي أقوى مف أمريكا!

في دمشؽ، الجامعة مركز سياسي. لمطبلب تجمع فيو ممثموف عف البعثييف 
والشيوعييف واإلخواف المسمميف. تبدأ منيا المظاىرات والعرائض والمذكرات إلى 
المجمس النيابي أو الحكومة أو الييئات الدولية. يقرر ممثمو البعثييف والشيوعييف 
واإلخواف المسمميف، مجتمعيف، تمؾ النشاطات. تخرج المظاىرات مف حديقة 
الجامعة الرئيسية، تمشي في طريؽ الجامعة، تنحدر بيف أشجار الكينا، تعبر 

ف حديقة المتحؼ، وتصعد الطريؽ المرصوؼ بالحجر األسود إلى البارلماف بي
المنشية الجميمة وكازينو دمشؽ الدولي المظمؿ بأشجار كينا ضخمة، أو تمشي أوال 
إلى المرجة، ساحة الشيداء. ييتؼ المسؤولوف الحزبيوف ويردد ىتافاتيـ الطبلب. 
وأحيانا تصدح أغنية "ياظبلـ السجف خيـ، إننا نيوى الظبلـ، ليس بعد الظمـ إال 
فجر يـو يتسامى".. نشيد يسمعو الطبلب الجدد فيتذكروف المتقدميف عمييـ الذيف 
سجنوا في أياـ الشيشكمي، ويشعروف بأنيـ مبتدئوف ألنيـ لـ يمتحنوا بالسجف. لكف 
ذلؾ اليمنعيـ مف أف يتصوروا أنيـ يسقطوف حكومة أو يسندوف حكومة، ويكشفوف 

مة عمى المشاريع االستعمارية، ويمنعوف القواعد العسكرية. بفضميـ التجسر حكو 
عقد اتفاقات تسمح بقواعد عسكرية! بفضميـ الأىمية ألكثرية البارلماف المحافظة! 
ىـ والجيش يسندوف النواب االشتراكييف في البارلماف والنائب الشيوعي الوحيد! ىـ 
امتداد التجمع الذي يسمى جبية وطنية! عندما تصؿ المظاىرة إلى البارلماف يقفز 
المسؤولوف الحزبيوف إلى السور ويمقوف كمماتيـ، ثـ تتفرؽ المظاىرة ويشعر 
الطبلب بأنيـ أنجزوا عمبل كبيرا. ىؿ يعرفوف أف ذلؾ االعتداد ىو سبب الفرح 
الذي شمو قيس في الجو عندما دخؿ إلى الجامعة أوؿ مرة؟! ليس الصبا فقط 

   سبب الفورة التي رآىا! بؿ ىواء سورية!

المحاضرات في الحديقة أو النادي.  في األياـ العادية يتجمع الطبلب بعد
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يسمعوف إذاعة نادي الجامعة تنادي أو تنقؿ أو تداعب وتطمؽ أغنيات فيروز في 
الحديقة. يستمتعوف بمناقشات الندوة الثقافية التي تنظـ لقاءات وميرجانات أدبية 
وفكرية. خبلؿ زيارة قيس الجامعة أوؿ مرة، عرض في كمية التربية فيمـ عف 
جامعة موسكو قدمو كامؿ عياد. وقرر ممثمو الطبلب مظاىرة بدأت مف الجامعة 
ووصمت إلى المجمس النيابي. خطبوا، وخرج إلييـ النواب. انبير قيس بتمؾ 

   الحركة، فمـ يشعر بالوقت الطويؿ الذي يثقؿ عمى البلجئيف السياسييف.

 أبناء بمده في الجامعة شاب تخرج مف كمية الطب يتدرب في المستشفى
الوطني، وطبلب في كمية الحقوؽ، وطبلب في كميات الصيدلة وطب األسناف. 
قدموه ألصحابيـ السورييف ولمعراقييف البلجئيف مف حكومة نوري السعيد. وكاف 
قيس يستمتع بتجمعات الرجاؿ ومناقشاتيـ التي تستمر حتى الفجر، فأصبح بسرعة 

 وسط مجموعة.

قاؿ لبلجئيف السياسييف العراقييف ولمطبلب السورييف واألردنييف الذيف جمس  
معيـ في نادي الجامعة: سيطرد غموب كي ينفتح حؿ ما. ستأخذ أمريكا مكاف 
إنكمترا في المنطقة. وقد نفيد مف عصر االنتقاؿ فنصّفي النفوذ اإلنكميزي! ثـ جنح 

  السجف. إلى الشعر، ووصؼ الشخصيات التي صادفيا في

عة مف الطبلب فاستقبموه في الجامعة يوميا. ممؾ بحديثو ونكتتو تمؾ المجمو 
وانتظروا معو يـو الخبلص. داعبوه كمما رأوه: لـ يسقط بعد غموب؟ وسألوه أيف 
سيستضيفيـ في جميوريتو. وداعبيـ أيضا فتجوؿ في مدف العراؽ التي سيدعونو 
إلييا! وفي مدف فمسطيف التي سيزورىا معيـ! شرب معيـ الكاكاو الذي تقدمو 
الندوة الجامعية، وأكؿ صحف "ميزو سبانخ مع الرز" مف يد نجاح في مطعـ 
الجامعة. وتجوؿ خبلؿ ذلؾ معيـ في الحديقة. تأمؿ وجوه الطالبات النضرة 
البيضاء، وقاماتيف الرشيقة، ومبلبسيف الممونة األنيقة. تنفس في عمؽ وقاؿ: 

الشقراء الجميمة مف  الشاميات! فداعبو ابراىيـ السوري: أتيف مف أنحاء سوريا! تمؾ
  البلذقية! وتمؾ السمراء الرشيقة مف حمب!

ىؿ جمعت اولئؾ الشباب منظومة فكرية واحدة، أو مشروع عاـ فقط؟ ال،   
بينيـ صداقة، حب، ليفة. كأف أحدىـ مستعد أف يفتدي اآلخر بروحو! ماسبب 
ذلؾ التوىج الذي يوىميـ بأنيـ يصنعوف القدر؟ الفرح باكتشاؼ األخوة في منظومة 
فكرية مشتركة؟ سعة المشروع، ومدى الحمـ؟ وىؿ يممكوف غير المشروع والحمـ 
وىـ بعد دوف أسرة ودوف بيت ودوف عمؿ؟ تذكر قيس تمؾ العبلقات الصافية 
الحميمة فيما بعد، عندما انقسمت األحزاب في ببلد الشاـ، وتباعدت منظمات كؿ 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 211 - 

د السورييف كأنيـ ممزموف بو، ووجد بمد عف األخرى. في تمؾ األياـ نزؿ قيس عن
العراقييف في وضعو نفسو! كأف ببلد الشاـ التزاؿ موجودة، واألنظمة المحبوسة 
بالقواعد العسكرية في األردف والعراؽ موقتة! سيسمي قيس فيما بعد جيمو "جيؿ 

   الخمسينيات"، وسيوسع تمؾ المجموعة حتى تسع منافسيو أيضا.

تحدث قيس في حرارة عف إعجابو بالجامعة. فرد عميو نمر، كأنو صاحب 
الجامعة: كؿ مف ينزؿ في دمشؽ يزورىا! يقصدىا حتى السوريوف الذيف يبحثوف 
عف زوجة! انظر، ذاؾ الضابط حاـ حوؿ تمؾ الفتاة شيرا ثـ خطبيا. وذاؾ الشاب 
تخرج مف الجامعة وخطب ىذه الشابة السمراء النحيمة. عرض لوحة عنيا في 

ات الجامعية. قاؿ لي: حممي الذي كنت أبحث عنو! روى نمر لقيس معرض الموح
قصص حب أخرى ودّلو إلى أصحابيا. ىذه نعمت، قامة سويدية، لكف بشرة 
وجييا غير صافية. قومية سورية معتدة بنفسيا لكنيا دوف نشاط سياسي. تنتقي 
أصدقاءىا. اختارت حتى اآلف اثنيف رسبا في امتحانيا. لدييا اآلف ىذا الشاب 
الوسيـ الغني. استقرت عميو ويبدو أنيما سيسافراف إلى إنكمترا أو أمريكا! سألو 
قيس: وأنت يانمر؟ رد: ليس لدي شابة أحبيا! سأتزوج مف عشيرتي عندما أعود 

  إلى الببلد! ىنا، أذىب إلى بيت سري في الشعبلف، فيو نساء جميبلت!

مخضر، ووقفت عند في تمؾ البرىة عبرت الحديقة شابة بثوب أزرؽ 
مجموعة مف فتيات وشباب. ىّب قمب قيس وشعر بأف وجيو احمر. انسؿ وجع 
رقيؽ عذب مف قمة رأسو إلى قدميو وىو ينظر إلييا. وكأنو عاد إلى اليـو الذي 
رأى فيو أوؿ مرة الزرقة والخضرة في زخارؼ قبة الصخرة في القدس، فغمرتو 
الرىبة واالنبيار وشد عمى كؼ أبيو ذاىبل.  قاؿ لصاحبو: فمنقعد! واجتاحو خوؼ 
مف أف تفمت الفتاة مف عينيو. تبع خفقاف شعرىا، لحؽ فرحيا، وجييا الصبوح، 
بشرتيا المتوىجة. أحب قامتيا وكتفييا. وردد لنفسو: نعـ، كتفييا! ثـ التقط فييا 
ي كبرياء استفزه. قاؿ لنفسو: كأنيا تممؾ الدنيا! وفي البرىة نفسيا أكد لنفسو ف

ىدوء: ىذه الشابة قدري! قرر أف مااستشفو أصبح حقيقة وليس عميو إال أف يتبعيا 
لينّفذىا. سأؿ صديقو: مف ىذه؟ اليحتاج صديقو إلى السؤاؿ مف تقصد. الحظ أف 
قيسا ثبت عينيو عمييا. قاؿ لو مبتسما: ليمى! سألو قيس: التمزح! مف ىي؟ رد 
نمر مرحا: ليمى! لـ تسأؿ ياقيس إال عف ليمى؟! يالممصادفة! قيس وليمى مرة 
أخرى؟! كاد قيس يضحؾ. ىرب مف بمده متخفيا، عبر الميؿ والنير والخطر كي 
يمتقي بميمى؟! دمشؽ أـ ليمى أـ ىما معا ىذا الصبا؟ قاؿ نمر: ليمى صديقتنا! 
. تقوؿ، تمؾ الحديقة  طالبة في كمية الصيدلة. لكنيا التتجوؿ في حديقة كمية العمـو

ال  لمعشاؽ! تفضؿ حديقتنا! لماذا اجتاح الفرح قيسا؟ ألف ليمى ليست عاشقة وا 
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لفضمت الحديقة األخرى! مع ذلؾ، ماأىمية أف تكوف عاشقة؟ سينتزعيا مف أي 
رجؿ ألنيا ىواه المقدر لو في أبراج السماء! ىؿ بيف ايمانو بحدسو وبيف ايمانو 

 بالغيب حدود؟!

أضيؼ إلى الجامعة رونؽ خاص لـ يخؼ عمى صديؽ قيس! أمتعو أف يرى 
قيسا باحثا عف ليمى. فإذا صادفيا ثبت في مكانو إذا كانت واقفة مع أصحابيا، 
وجّر صديقو ليدورا حوؿ الحديقة إذا دارت ليمى مع أصحابيا حوليا. بدت ليمى 
لقيس دائما مشغولة بأمر اليعرفو أحد. كأنيا تظير، وقت يراىا، في طريقيا بيف 

لذلؾ بدت لو مستحيمة. اليمكف أف يمسؾ بيا. وسيظؿ ىذا  مكانيف أو عمميف.
الشعور يبلزمو. قاؿ لو صديقو: وقعت ياقيس؟ كانت كممة "وقع" تستعمؿ بيف 
األصدقاء لمتعبير عف الغرؽ في الحب. لـ يجبو قيس. قاؿ نمر مبتسما: بّمغوني 
أنؾ ستمقي اليـو قصيدة في االجتماع ضد حمؼ بغداد. سأكوف ىناؾ.. وأعتقد أف 
ليمى ستكوف أيضا ىناؾ. تريد أف أعرفؾ عمييا؟ ستكوف ليمى ىناؾ؟ وستسمعو؟ 
أيمكف أف يقترب مف ليمى، ويكوف كيؤالء الذيف تتحادث معيـ اآلف في بساطة 
كأنيا تعرفيـ منذ ولدت؟! يجب أف تحتفؿ الدنيا بأوؿ مرة تجمعيما! ىز رأسو وقاؿ 

 ! يؤمف بأنو سيعرؼ ليمى، وسيمسؾ بكفيا لنمر: ال! فميترؾ لمصدفة لقاء اليـو
ويضعيا عمى قمبو ويقوؿ ليا: اسمعي رجفتو! ويقوؿ: تريديف أف أنتزعو ألضعو 
عمى كفؾ؟ لو أتت اليـو فسيمقي شعره كما لـ يمقو مف قبؿ. وسيكوف ذلؾ ليا. مع 

 أف قصيدتو ستكوف عف حمؼ بغداد.

في أرض دار بيت عربي في الميداف بحث قيس عف ليمى بيف الحاضريف 
منذ دخؿ. ورآىا بثوبيا األزرؽ المخضر نفسو، عمى كتفييا إشارب مطبوع برسـ 
مف رسـو  بيكاسو. رأى بشرتيا الشفافة، وخفؽ قمبو مع حركة شعرىا. عـ كانت 
تتحدث؟ ىنا أيضا، كانت كأنيا تممؾ الدنيا. فيؿ سيكوف لو مكاف عند ىذه 

ومع أنيا بدت منصرفة إلى ماحوليا بكؿ السعيدة التي يبدو أنيا التحتاج أحدا؟ 
قمبيا، قاؿ لنفسو: ليست ىنا، كأنيا تفكر في مكاف آخر، ويـو آخر! وشعر بالغيرة 
منيا وعمييا. ومرة أخرى انسؿ وجع عذب مف قمبو إلى جسمو كمو. لـ يجسر أف 
يقوؿ لنفسو أحبيا. لكنو قاؿ: قدري، وسأمسؾ بو! قد يترؾ دمشؽ فجأة، قد يبتعد 
أو تبتعد، لكنو البد أف يمتقي ذات يـو بيا لقاء لف يفترقا بعده! لـ يخب حدسو 

 أبدا. فيؿ يخيب في أكثر األمور قربا مف روحو؟!

في االجتماع استمعت ليمى إلى شعر قيس. أعجبتيا رشاقتو ونحولو. وقالت 
لنفسيا: صوتو، صوتو! في صوتو نغمة الشبيو ليا. أسى؟ سحر؟ قبمت قصيدتو 

حيحة سياسيا. لكنيا لـ تصفؽ بعد كؿ مقطع منيا كما صفؽ مف حوليا. ألنيا ص
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انصرفت خبلؿ ذلؾ إلى النظر إلى وجو قيس وقامتو وقوس الميواف فوقو، وشجرة 
النارنج إلى يمينو. رفعت رأسيا إلى السماء مبيورة بزرقتيا النيمية عمى حدود الميؿ. 
لكؿ ذلؾ جماؿ خاص عمى ايقاع صوتو. نظرت إليو عندما أضيئت األنوار كأنيا 

      الترى سواه. وعندما انتيى بدت كأنيا نسيتو.
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بقي قيس حتى سفره مف دمشؽ كالطبلب المداوميف في الجامعة. يتأمؿ ليمى 
مف بعد، ويقترب أحيانا فيسمع صوتيا الذي يقفز قفزا، يسمع ضحكتيا السريعة، 

ف يمشي خمفيا عندما تخرج مف ويعجبو العنفواف في كبلميا. صار يستيويو أ
الجامعة. ينحدر وراءىا مع النير ويعبر معيا التكية ثـ يصعد الطريؽ قرب 
أشجار الكينا إلى التجييز، وىو يتأمؿ ظيرىا وساقييا وكعبيا وحذاءىا، رفيؼ 
ثوبيا وشعرىا، عبورىا الشارع كأنيا فيو وحدىا.  قاؿ، سريعة كالميرة، وحفظ رسـ 
ساقييا وسيجعمو مقياسو. حفظ ثيابيا وفيـ أنيا تحب الموف األزرؽ األخضر 
واألبيض. فسأؿ صاحبو: أيمكف أف تكوف عاشت في القدس؟ دىش نمر: في 
القدس؟ أظف أنيا لـ تسكف إال في دمشؽ! ردد قيس: عاصمة ببلد الشاـ، حمـ 
جنوب سوريا! واستعاد انبيار أبيو بالشاـ، وماترويو نساء بمده عف الزوجات 

  اميات ساحرات الرجاؿ. لكنو في زمف آخر! وليمى شامية أخرى!الش
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في الثاني مف آذار سمع قيس مف الراديو: طرد غموب. في الثالث مف آذار 
نزؿ إلى ساحة المرجة، وركب السيارة مع المسافريف راجعا إلى بمده. عبر  6411

سيوؿ حوراف، ثـ عبر درعا. التؤاخذوني ياأصحاب البيت الذي استضافني، 
ربد وعماف  الأستطيع التوقؼ! ولـ يكونوا في انتظاره! سبقوه إلى أىميـ في الرمثا وا 

  والزرقاء ليحتفوا معيـ بطرد غموب. وفي دمشؽ لـ يتوقع أصحابو أف يودعيـ.

عمى الحدود حشد مف الناس. ينتظروف الغائبيف! كيؼ عرفتـ أننا قادموف؟ 
ف النوافذ، وتتابع أىواءىـ وتزعجيـ بذلؾ! حدس العشيرة التي تراقب أوالدىا م

انعقدت الدبكات وحاوؿ الراقصوف أف يطمقوا بيا فرحيـ. الدبكات التي ستعقد فيما 
بعد لتؤدي واجبا، أو لتنافؽ، أو لتخفي العواطؼ الحقيقية يـو تصبح األفراح مقّدرة 
بمواسـ، ويفقد حتى الحزف مذاقو، وتصبح األعياد دوف بيجة، وينكفئ الناس مف 
الشوارع إلى البيوت، ويفسد مجتمع القرية والمدينة! وسيكره قيس عندئذ الدبكات 

 كمما رأى صورتيا في الجرائد.

عمى الحدود التقى بالعائديف مف دمشؽ. ورأى المواكب التي رافقتيـ حتى 
مدنيـ وقراىـ. مرة أخرى الجموع التي يحدد ليا المشروع فقط أف تجري في الخير 

لشر، ويجعميا المشروع فقط غوغاء أو جميورا. شعر بالنشوة وىو يستمع أو في ا
إلى أىازيجيا. لكنو عندما عاد إلى السيارة التي تنقمو إلى بمده، ترددت في روحو 
قصيدة الرحبانييف التي كاف يسمعيا بصوت فيروز مف إذاعة الجامعة، وىو يمشي 
خمؼ ليمى: وقوفا وقوفا، أييا المشردوف وقوفا وقوفا. ترى ىؿ تسمعوف، ديارنا مف 
يفتدييا، مف غيرنا يموت فييا؟ في األمطار راجعوف، في اإلعصار راجعوف، في 
الصباح، في الرياح، في السيوؿ، في البطاح راجعوف.. تمنى قيس في تمؾ البرىة 
أف يغني، وتذكر أنو لـ يغف منذ زمف بعيد! ولكف أية عودة تريد ياقيس أف تغني؟ 

تحمـ؟ صار الرجوع إلى البمد الذي ىّجروؾ إليو أمنية؟ كأنؾ سامحتيـ بأية عودة 
   بفمسطيف! ردد: أبدا! أبدا! لكف اليزيمة والنصر تبعدنا أو تقربنا منيا!

بقي بيتو أسبوعا مفتوحا لممينئيف. منذ ألؼ ليمة وليمة مايزاؿ األسبوع يؤرخ 
لمفرح والحزف! وقبميا بآالؼ السنيف! لكف االحتفاؿ الطويؿ اليناسب الزمف! ال، 
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  ياقيس! نسيت أف التينئة كالتعزية تعبير سياسي؟!

مع المينئيف أتى أبو صالح مدير السجف. أىبل ياأبا صالح، أىبل! قدـ لو 
قيس سيجارات. الأدخف! يجب أف تدخف كي أفيؾ الديف! بقي أبو صالح حتى 

ي أبا صالح؟ اسمع انصرؼ آخر الزوار في تمؾ الميمة. في فمو كبلـ. نعـ ياعم
ياقيس! قمت لؾ في السجف إف المبلئكة قد تنزؿ مف عروشيا لكف غموب لف ينزؿ، 
فأجبتني بؿ سينزؿ! وقد نزؿ. فكيؼ عرفت؟ دىش قيس. ىؿ يتصور أبو صالح 
أف قيسا ذو صمة بمف يرسـ قدر الممالؾ والببلد؟ نظر إليو. نعـ، ينتظر أبو 
صالح أف يبوح لو قيس بسّر! ياعمي، يزاح الشخص عندما يصبح عبئا عمى 
زمف. غموب ماعاد مقبوال في البمد. مع أنو يخاطب العشائر بمغتيا واليفّوت عرسا 
أو وفاة أو مولد طفؿ، ويقدـ فييا كميا الواجب. الخمسينيات تيز بمدنا كما تيز 
آسيا كميا. بدأ بعد الحرب العالمية الثانية زمف جديد، وصراع جديد. غموب يوقؼ 

دنا في زمف مضى. سألو أبو صالح: وكيؼ عرفت كؿ ذلؾ؟ لـ يكف الناس بم
يومذاؾ يسمعوف المحطات التمفزيونية ويتابعوف الحوار بيف المتنافسيف فيعرفوف 

          ماتعرفو "الطميعة" وقد يسبقونيا في االستنتاج!

غاب قيس عف بمده زمنا قصيرا. ومع ذلؾ نظر إليو أبوه بعد انصراؼ الزوار 
كأنو يفحصو. فالتفت قيس إليو بمؿء وجيو. قاؿ أبوه: فيؾ شيء لـ يكف وقت 
سافرت إلى الشاـ! ردد قيس: شيء جديد؟ يابا، اختفيت أوؿ مرة في عمري، لبست 
مبلبس ليست مبلبسي، قطعت القرى في الميؿ وغصت في الوحؿ والمطر. أكمت 

ف أكوف كما كنت؟ عمى سفرة غريبة، ونمت في فراش غرباء. وترى أني يجب أ
ابتسـ أبوه. وصمت قيس. سألو: مازالت بنات الشاـ جميبلت؟ فيـ قيس مايقصده. 
قاؿ: ذىبت إلى بيت في الشعبلف فيو نساء جميبلت! ىذا مايريد أبوه أف يعرفو؟ 
سألو: ياقيس يمزمؾ ماؿ؟ خذ! يفرحو أف يكوف لديو ابف شاب يسعى إلى النساء! 
لكف لماذا لـ يخطر لو أنو "وقع" في الحب؟ نعـ، ىناؾ شيء جديد يخفيو! حب لف 

   يفارقو طوؿ عمره!

كاف يعرؼ أف ليمى لف تكوف حيث بحث عنيا قبيؿ سفره. لكنو مر تحت 
شجر الكينا، وعبر المتحؼ والتكية، وصعد في الطريؽ إلى التجييز. واستمع إلى 

وقؼ عمى خطواتو عمى الحجارة السوداء ىناؾ، واستسمـ ألسى رقيؽ وممتع. 
المرتفع الذي يطؿ عمى بردى أماـ التجييز، وبدا لو أنو قاؿ لميمى أو لممدينة: إلى 
المقاء! كيؼ؟ متى؟ اليعرؼ، لكنو واثؽ مف المقاء! ىؿ كانت ليمى حمما يتمنى كؿ 
إنساف أف يستبقيو نضرا ويحتفظ بو؟ ىؿ كشؼ لو ىواه أف القضايا العامة التمؤل 
وحدىا الروح، وأنيا إذا لـ تتصؿ بعواطؼ يصبح حامميا آلة دوف قمب؟ بقي في 
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دمشؽ زمنا قصيرا لكف ليفة مجموعة الشباب الذيف صادقيـ بينت لو أف 
المنظومات الفكرية والمشروع ىي عبلقات إنسانية. وعاد فرحا بيا. وبدت لو ليمى 
روح ماأحبو في دمشؽ، صبا وعنفواف وكبرياء مدينة وزمف ومجموعة. ىؿ كانت 

  ذلؾ، أـ كانت تجري في فضائيا الحّر مسددة إلى أفقيا؟ تدري

سيضع قيس فيما بعد صورتيا في جيبو، وىو يعبر منظمات ممزقة، وببلدا 
تييء انييارىا، ويغطس منتقما مف نفسو ومنيا ومف الواقع الذي ترنح، وسيتخيؿ 
أنو يحمي نفسو مف كؿ ذلؾ بالحمـ بيا. سيعانؽ فتيات متنوعات وصورة ليمى في 
جيب صدره بينو وبينيف، وسيخيؿ إليو أنيا تحميو مف الزلؿ. ىؿ يحتاج حتى أكثر 
المعاصريف معاصرة، وأكثر المتمرديف تمردا، إلى تميمة تقيو الشّر وعيف الحسود 
وغدر الزمف؟ ويكوف كالطفؿ الذي لّفت أمو "الحجاب" المثمث في غبلؼ مف 

عمقتو عمى صدره؟ ىؿ كانت ليمى القماش األبيض، وأضافت إليو خرزة زرقاء و 
بثوبيا األزرؽ المخضّر تميمتو التي تدفع سواد النيار؟ إذا لـ تكف ليمى حمما 
ومدينة ومشروعا، مثبل اليمكف أف يفجع بو، نجما اليمكف أف يخبو، صديقا 
اليمكف أف يغدره، فمماذا ستظؿ بألوانيا طواؿ العمر الذي سيعبره، دافئة رغـ الثمج، 
وجميمة رغـ كؿ مف عرفيف مف الجميبلت؟ ربما كانت ليمى زمنا، سنوات مجيدة 
 ! وجميمة في ببلده، الجزء الذي يعتز بو مف عمره! لذلؾ يجب أف يمقاىا ذات يـو

!       البد أف يمقاىا ذات يـو
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