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 وداع ولقاء 
 في بالد الشام
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 unecriv@net.sy-E:                                      البرٌد االلكترونً

mail : 

aru@net.sy  

 اب العرب على شبكة اإلنترنتموقع اتحاد الكت  

http://www.awu-dam.org 

 

 صورة الغالف من وثائق رشدي الشمعة أحد شهداء السادس من أٌار

 صمم الغالف : وائل صٌداوي

 

 
ــوظـة  الحقوق كافة  ــ ـف ــ  مـحـ

 التـحــاد الـكـتـ اب الــعـرب
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ونابلس وبٌت لحم وبٌت  لى المقاومٌن فً جنٌنإ
، وفً وغزة ورفحوطوباس رٌما وبٌت جاال والخلٌل 

 أصغر قرى فلسطٌن!
 لٌهم، أحٌاء وشهداء ومعتقلٌن ومبعدٌن!إ

 البد أن تنتصر فلسطٌن!و
 

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 8 - 

 
 
 
 
 
فراشيا مرتعشة القمب. ىؿ قمبيا وحده الذي ينبض في يضت نفيسة مف ن

ىذا السكوف؟ أغصاف شجرة النارنج قرب النافذة في الفوقاني ساكنة. خشب 
بريؽ  السقؼ، وبالط األرض األبيض وا طاراتو السوداء، والوسائد المطرزة، وا 
الماء عمى الطاولة قرب فراشيا، والمرآة المتوجة بطاووس محفور في الخشب، 

ساكنة. التفتت إلى النافذة فرأت سماء مألى بالنجوـ. درب التبّاف، ونجـ  كميا
القطب، والدب األكبر، والدب األصغر، والزىرة، كميا مستقرة! شعرت بخفقاف 
قمبيا عمى يدىا. ىؿ ينيض اإلنساف ذات ليمة كما نيضت اآلف كأنو يسمع 

السماء الواسعة، في  جرسا يدّؽ مناديا: انتيت حياتؾ! ليتأمميا كما يتأمؿ ىذه
مثؿ ىذا الصمت، ولينظر إلييا كميا ويحيط بيا كأنو يتذوقيا مرة واحدة قبؿ أف 
يقوؿ وداعا؟ وليسمع الكوف ويسمعو آخر األشواؽ؟ في مثؿ ىذه البرىة فقط 
يستطيع اإلنساف أف يشعر بأنو عاش برىة في دنيا واسعة ويدرؾ وقتذاؾ فقط 

فيأسى عمى كؿ مالـ يتذوقو، وكؿ مالـ ينتبو أف تمؾ البرىة خاطفة وسريعة! 
 إليو، وعمى كؿ مالـ يعممو؟ 

 
قفت نفيسة ومشت خطوات بيف سريرىا وبيف الطاولة كي تؤكد لنفسيا أنيا و 

صاحية، وأنيا ليست في برىتيا األخيرة. تناولت موقد السبيرتو. اليزاؿ عمى 
جد سكر. البأس! صينية عمييا فنجاف مقموب، وقطرميز صغير مف البف. اليو 

كانت لدى فاطمة أخت ىذه الصينية مع موقدىا! وكانت نفيسة كفاطمة تستعمميا 
في أياـ الشتاء فتحّضر لنفسيا القيوة دوف أف تنزؿ مف الفوقاني إلى المطبخ في 
التحتاني. تستعمميا في أوقات المساء الشجية عندما تستعذب تأمؿ المطر أو 

نارنج، فبلتريد أف تبتعد عف النافذة. ارتجؼ خفقة الريح عمى أغصاف شجرة ال
 الميب ووضعت فوقو دولة القيوة. 

تتذكر مف الحمـ إال أنيا كانت  الذي أيقظيا فجأة مرتعشة القمب؟ حمـ؟ ال ام
تتذكر أيف كانت، ولماذا ىوت! منذ أياـ  تسقط وتسقط والتصؿ إلى القاع. ال
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ر الذي ادعت طوؿ عمرىا أنو تحاوؿ نفيسة أف تمتقط نفسيا، وأف تمسؾ بالمحو 
محور حياتيا، تجري حولو تفاصيؿ ماعاشتو ومنيا زوجيا ابف الكحاؿ وابنتاىا. 
خالد آغا؟ لـ تفكر بأية محاور ودوائر وىوامش أو مراكز وقت كاف يزورىا. 
شعرت في تمؾ األياـ بأنيا تجري مندفعة في حياتيا نفسيا، بحريتيا السابقة 

بقة. مع أف أياـ خالد آغا كانت سنوات صاخبة ودامية في نفسيا، وبحماستيا السا
بمدىا وحياتيا. استعذبت زمنا طويبل أف تستعيدىا. ثـ أذىميا أف تبدو ليا تمؾ 

اعتمدتو طوؿ عمرىا؟  السنوات كأنيا حياتيا الثمينة الوحيدة. أال يناقض ىذا ما
انت طفمة تعممت تتنازؿ عف سموكيا ومسارىا، منذ ك ىؿ تستطيع أف تدرؾ أنيا ال

ماكاف يتعممو أخوىا، وطوعت بطموحيا أباىا ولفتتو إلييا! أحبؾ خالد آغا، 
يانفيسة، ألنؾ ىكذا، وىرب منؾ ابف الكحاؿ ألنؾ ىكذا، وبقيت المرغوبة والمتمناة 
لديو ألنؾ ىكذا! فيؿ تتصوريف اآلف أنو كاف يجب أف تكوني أخرى؟! ماالذي 

؟ تضيقيف بأف المدينة نائمة وأنت وحدؾ صاحية؟ يقمقؾ إذف؟ ىذا السكوف الممتد
تتذكريف اآلف بنتيؾ المتيف عاشتا مع أبييما، واستقبمتيما كزائرتيف؟ انتفضت نفيسة 
وردت عمى نفسيا. ألـ تنشغؿ بموت صيرىا، ألـ تحاوؿ أف تنقذ البنتيا بعض 

مي نفسؾ تمو  أمبلكو مف أىمو في الصالحية، ألـ تحتضف ابنتيا في أياـ حزنيا؟ ال
نفيسة! شغمؾ الحرير ودودة القز وشجر التوت والسوؽ، والبد أنؾ ضيعت بيا  يا

 مقطعا مف عبلقة األـ بابنتييا وعبلقة الزوجة بزوجيا والجارة بجاراتيا! 

بنتيا، وليفة أحفادىا. بقيت تحمؿ ليـ الكعؾ الذي ذكرت نفيسة زياراتيا الت
في وقساروجا ليخبز. وعبأتو ليـ أشرفت عمى عجنو، وأرسمتو إلى الفرف في س

أكياس مف الخاـ الناصع. والفواكو المجففة التي تشترييا ليـ مف سوؽ البزورية. 
مع السكر الذي يصاغ في ذلؾ السوؽ عصافير في أقفاص وزىورا وأعوادا. 
والفستؽ الحمبي والموز المحمص بالسكر. والبندؽ الذي يتسموف بتقشيره. لكنيـ 

وقتيا وقمبيا. فيمت ابنتيا الكبرى أساىا مف انسياقيا  ياىا الفيموا أف ليـ ىدا
كالنساء في األسرة المعمقة بسعادتيا وشقائيا عمى رضا الرجؿ وابتسامة الطفؿ 
والصحة والطعاـ الطيب والسيرات المطيفة. كانت تتابع ابنتيا وىي تركض خمؼ 

ؾ. وكانت تممح أوالدىا، تبدؿ مبلبسيـ، وتطعميـ، وتنط إلى المطبخ خبلؿ ذل
ألواف مبلبسيا الزاىية والوردة التي تزيف بيا شعرىا في المساء بانتظار الزوج، 
وحرصيا عمى أف يكوف األوالد نائميف عندما يأتي. فتنصرؼ تاركة ابنتيا تحضر 
صحوف الطعاـ في انتظار الزوج. وتسرع عائدة إلى بيتيا، حاممة غضبيا 

ي، كأية امرأة شامية، صحوف الطعاـ لخالد وترفعيا. وأنت يانفيسة، ألـ تحّضر 
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آغا، وتطمقي نافورة البركة في تمؾ األمسيات معو! ىبت واقفة: ذلؾ كاف خالد 
آغا! وأنا نفيسة! ليتيا تستطيع أف ترفع ابنتييا إلى مكانيا! ليتيا كانت تستطيع أف 
تضع صيرىا المتوفى مكاف خالد آغا! كانت الدنيا حوؿ البركة في تمؾ 

سيات! كانت الحرب وميسموف والثورة السورية! أنت عـ كنت تتحدثيف مع األم
زوجؾ قبؿ موتو، وأنت عـ ستتحدثيف مع زوجؾ عندما تجدينو؟! خيؿ إلييا أف 
عينييا دمعتا. لـ تتمف ألي منيما مثؿ ذلؾ الزواج الذي قبمتو ابنتيا االولى! ذاؾ 

أو القنوات! تمؾ سعادة  زواج أبقاىا في مكانيا كأية امرأة في حي الصالحية
 صغيرة، وذاؾ شقاء صغير! 

كف لتعترؼ أف ىذا الترفع أبعدىا عف ابنتييا. ففي كؿ زيارة كانت تشعر ل
بالخيبة. ىؿ تستطيع أف تصارح نفسيا بأنيا تمنت ليما زوجيف مف رجاؿ الثورة 

يـ الوطنييف مثبل؟ لتذوقا الشقاء والعوز، يانفيسة؟ تضيؽ األرض بالوطنييف فبعض
في خياـ نجد، وبعضيـ في مصر، وبعضيـ في األردف. يعيشوف بالمعونات، 

 فيؿ تتمنيف البنتيؾ حقا العوز والحياة المضطربة؟! 

ذكرت كممة زوجيا ابف الكحاؿ: التكوني ظالمة! دعييما تختاراف ماترتاحاف ت
! إليو! وخزتو يومذاؾ بنظرتيا. فقاؿ: التستطيع كؿ شابة أف تكوف مثمؾ يانفيسة

 ردت في سخرية: وربما التريد ذلؾ!

اىي تحصد ىذا األرؽ الذي التعاني منو امرأة يحيط بيا أحفادىا وأوالدىا! ى
التستطيع نفيسة أف تستنجد بميفة، والأف تطمب حفيدا يناـ معيا في ىذا البيت 
الواسع في سوقساروجا! التستطيع أف تظير ضعفا، وستبقى أسيرة قوتيا! فمتفيمي 

فيسة أنؾ صغت سجنؾ مف حريتؾ وقوتؾ مف ترفعؾ عف العبلقات اآلف يان
العادية! الحؽ لؾ حتى في كممة آه! ولف تستطيعي صياغة مسار آخر لحياتؾ 
فالزمف الغدار أطاعؾ كما تطيع فرس خّياليا، لكنو اآلف ينتقـ منؾ كجمؿ تحّمؿ 

خط  عنفواف صاحبو زمنا طويبل! خارج ىذه الغرفة يجب أال يبدو عمى وجيؾ
حوؿ الفـ أو زرقة حوؿ العينيف! التخيبي مف يؤمف بؾ ألنو اليستطيع أف يكوف 
مثمؾ! تذكري بنتؾ التي جمست ذات مساء إليؾ وتناولت كفؾ وقبمتيا: ماما، كـ 
شابة تستطيع أف تقوؿ إف ليا مثؿ أمي؟! آه، تدرؾ نفيسة في ىذه الميمة الساكنة 

عنيـ، ويحمموف عنيـ، ويندفعوف عنيـ.  أف الناس يريدوف مثبل وأنبياء يتحمموف
 أألنيـ يعرفوف أف الحياة التتقدـ مف زمف إلى آخر بمثميـ بؿ بمثمنا؟ 

فى! لو تستطيع نفيسة أف توقؼ ىذا الحوار الجارح! صبت لنفسيا فنجانا ك
آخر مف القيوة. لف تيدئيا القيوة. بؿ تحتاج أف تمشي، أف تعبر بخطوات سريعة 
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ابة الصالحية، وتأخذ الطريؽ إلى المياجريف.. ال، ال، تحتاج سوقساروجا إلى بو 
أف تنزؿ مف جوزة الحدباء وتصؿ مف البحصة إلى المرجة، وتأخذ ضفة بردى 
وتمشي مع النير، وتتنفس رطوبتو وعبقو المحمؿ برائحة المشمش. وتمشي حتى 

في الربوة ودمر، متابعة خطوات خالد آغا عمى تمؾ الضفة! فيؿ تستطيع ذلؾ 
 ىذا الميؿ؟!

تحت باب غرفتيا وخرجت إلى الداور في خفة المّص. التريد أف توقظ ف
مرجانة وتتحمؿ قمقيا عمييا! فمتبؽ ليا ىذه الحرية التي تنفمت فييا مف االتزاف 
الذي يسربميا منذ سنوات التعرؼ بدايتيا! ىؿ استمتعت نفيسة ولو مرة بجنوف 

ا، أو ببكاء عاشقة أرعشيا الحب؟ أبدا! المحبة، أو بحزف امرأة عمى رجؿ ىجرى
أبدا! يـو اكتشفت أف خادمتيا حبل حامؿ مف زوجيا األوؿ نفضت رأسيا 
كالعصفور وقالت لو: فمتتزوجيا ولترحؿ معيا اليـو قبؿ الغد! ويـو تبينت أف 
كرامة ابف الكحاؿ، اليائـ بيا، لـ تتحمؿ أف تظير سيدة نفسيا أماـ القاضي 

سيا كممثمة وقالت لو: فمنفترؽ! ومف ابف الكحاؿ يانفيسة؟ الشرعي، أحنت رأ
الرجؿ الذي بقي واقفا حيث فرضت عميو أف يقؼ، اليتجاوز عتبة التريدينو أف 
يتجاوزىا، وظؿ متابعا ىواؾ خالد آغا وساىرا عميو في حناف وغيرة مكظومة، ثـ 

ى ىدوء مشفقا عمى فجيعتؾ ومشاركا فييا. طامرا اندفاع المحب، منتقبل إل
الصديؽ. بقي يوىـ أىؿ الحارة بأنؾ زوجتو المحترمة، ويقبؿ عندما يغمؽ الباب 

 عميكما أف يظؿ عمى بعد متريف منؾ! 

بت نفيسة واقفة مف الكرسي الذي يطؿ مف الداور عمى أرض الدار: ال، ى
لف تعود إلى ابف الكحاؿ! التستطيع أف تفكر بمممس رجؿ حقيقي! لف تفقد طيؼ 

الذي يتبلمح في خياليا، وأحاديثيما التي تتخيميا أو تستعيدىا! اقبمي خالد آغا 
يانفيسة إذف ىذه الوحدة التي أيقظتؾ الميمة مرتعشة وأوقفتؾ وسط ىذا السكوف 

 الممتد إلى آخر المدينة! 

نيدت في راحة عندما سمعت صوت المؤذف مف مئذنة الشامية، ينساب ت
فجر. مدت يدىا ولمست الندى عمى ورؽ صافيا في فضاء رائؽ ترعشو رطوبة ال

شجرة النارنج. وبدا ليا، عندما رفعت نظرىا إلى السماء، أنيا أمضت زمنا طويبل 
أرقة تتفادى أف تعرؼ كـ الساعة. أعمف المؤذف افتتاح النيار! وخيؿ إلييا أنيا 
سمعت بعد ذلؾ خشخشة أحماؿ القنب تنقؿ عمى الحمير إلى الفرف. انتيت 

ؿ! وستعيدىا مدينة أفاؽ الناس فييا، إلى مكانيا الذي صاغتو بحياة ىواجس المي
امتدت ستيف سنة اليمكف أف تفقدىا بقمؽ عابر أو حزف طارئ. والتستطيع أيضا 
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أف تخونيا بالخروج إلى نداءات الضعؼ اليشة، مستنجدة بمف ىو دونيا قوة لكنو 
بقرارؾ الحر! الوحدة  أكثر منيا سعادة. يجب أف تتحممي يانفيسة ثمف مااخترتو

في ىذا العمر، ورعشة الروح مف الصقيع، وفراغ الغرفة مف ليفة معبأة بذكريات 
الحب وأىواء الشباب. ىؿ تتحمميف حناف ابنتيؾ لو ركضتا إليؾ خائفتيف عميؾ، أـ 
سيرعشؾ فيض الحناف وستخافيف ظؿ ضعفؾ في عيونيما! مثمؾ يانفيسة يجب 

ووىف آخر العمر باإلباء، وضعفو بما تركو في ذاكرة أف يخفي وحدتو بالكبرياء، 
الناس مف جبلؿ! عرفوؾ امرأة مستقمة، عالية القامة في عواطفيا وفي أحزانيا 
وأفراحيا، كيذه المآذف التي تعمو عمى كؿ ماعداىا في مدينة التعرفيف متى بدأت 

 ولف يعرؼ أحد متى تنتيي في الزماف! 

اعة تشبو الساعات التي توقظ بأجراسيا طر ليا، مرة أخرى، أنيا في سخ
اإلنساف قبؿ الموت. استمعت إلى دقات قمبيا، حركت أصابعيا، أدارت رأسيا إلى 
اليميف والشماؿ، رأت السماء تبيّض وارتعش زنداىا مف برد الصباح. فقالت: ال! 
ىذا ليس الشعور باقتراب الموت، بؿ ىذه رغبة في تأمؿ الحياة قبؿ أف يمؤلىا 

س بالصخب! وسخرت مف نفسيا: "ياعمى كسرتؾ يانفيسة، تنيضيف وسط النا
الميؿ لتتأممي الحياة؟ أال يكفيؾ النيار"؟ مع ذلؾ لـ تعد إلى فراشيا، بؿ أصغت 
لبرد الصباح القادـ مف بساتيف "وراء الدور"، ولتمممؿ العصافير في األعشاش في 

لداور، فتذكرت أنيا أشجار أرض الدار، وسمعت ىديؿ ستيتية تعشش في سقؼ ا
 لـ تبمؿ ليا الخبز اليابس أمس.

تبت فراشيا. لـ تخرج مف غرفتيا يوما دوف أف ترتبو. ولـ تترؾ يوما ر 
لمرجانة أف ترتب ليا خزانتيا. لغيرىا الظاىر فقط، مسح أرض الغرفة، ومسح 
الغبار عف تاج الخزانة الذي حفر عميو مف طرفيو طاووساف. منذ فراقيا عف ابف 

كحاؿ تركت غرفتيا إلى غرفة أبوييا، ونقمت ثيابيا إلييا. ىاجرة مايمكف أف ال
يذكرىا بأنيا كانت امرأة رجؿ يحبيا وربما أحبتو في لياؿ كثيرة. وكانت لو كأية 
امرأة محبة، رقيقة وعذبة وصريحة. يـو أطمت عمى تمؾ الغرفة شعرت بالخجؿ 

يا يجب أف تنظفيا كؿ يـو عندما فيربت منيا وتركتيا لمرجانة. ففيمت مرجانة أن
تكوف نفيسة في أرض الدار أو خارج البيت وأف تبقي بابيا مغمقا. وكـ تعممت 
مرجانة مف أىواء نفيسة، منذ كانت زوجة ابف الكحاؿ وكانت تتركو إلى بساتيف 
التوت، حتى صارت تسير معو ومع خالد آغا! وىؿ تستطيع مرجانة أف تنسى 

نفيسة لتبمغ خالد عف إعداـ شيداء أيار! أو اليـو الذي اليـو الذي خرجت فيو 
خرج فيو خالد آغا آخر مرة مف بيت نفيسة! حرست مرجانة سيدتيا كأـ الكعبدة. 
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لكنيا فيمت أف نفيسة ترسـ دائرة حوؿ نفسيا التسمح ألحد بأف يقترب منيا، 
شت فييا مع محتمية بوحدتيا. ولذلؾ لـ يدىشيا أف تترؾ ليا نفيسة الغرفة التي عا

ابف الكحاؿ، وتكتـ عنيا غرفة أميا وأبييا التي انتقمت إلييا منذ افترقت عف 
 زوجيا. 

رجت نفيسة في العصر إلى مقبرة الدحداح. زارت القبر الذي خّص خالد خ
نفسو بو، لكف سعيدا دفف فيو. وابتسمت. كأنو مثؿ صاـر الديف ساروجا الذي 

لى جانب حماـ الجوزة لكف وزيره دفف سمي باسمو الحي! خّص نفسو بضريح إ
فيو، ودفف ىو في القدس! أو كأنو نجـ الديف أيوب الذي خّص نفسو بتربة مقابؿ 
بيت نفيسة لكنو لـ يدفف فييا بؿ دفف فييا بعض أوالده! كأنؾ ياخالد آغا ورثت 
القدر الذي يضع مسافة بيف أماني الرجاؿ والواقع حتى في ىذه المساحة الحميمة! 

كأنؾ تريدني في الرابع والعشريف مف تموز كؿ سنة أف أخرج إلى ميسموف أو 
متوىمة مرة أنؾ مدفوف قرب سبيؿ الماء كيبل تعطش، ومتوىمة مرة أنؾ مدفوف 

 قرب شجرة المسؾ كي تستظؿ بيا! 

شترت نفيسة في ذلؾ اليـو قبرا قرب قبر خالد آغا الذي دفف فيو سعيد، ا
اف. قالت لمرجؿ الذي تمقى أوامرىا: وبعد ذلؾ نزرع وطمبت أف تزرع قربو شجرة رم

خبيزة حمراء وبيضاء. عادت نفيسة مف مقبرة الدحداح قبؿ العتمة راضية وىي 
تشعر بأف موتيا مازاؿ بعيدا جدا، لكنو يـو يأتي سيكوف مرتبا كبيتيا. راقبت في 

ال،  حذر البيجة التي غمرتيا: لماذا؟ بعد أرؽ الميؿ؟ كـ تخشى عمى روحيا!
يانفيسة! تنيضيف مف أنقاض الثورة السورية كما تنيض مدينتؾ! التستطيع روحؾ 

 السكوف، والتستطيع ذلؾ المدينة! واليستطيع ذلؾ أيضا االنتداب! 

مست مرجانة حيث أشارت إلييا نفيسة. تناولت يدىا: خشنة! لماذا ج
قولو نفيسة! فماذا التدىنينيا بزيت الزيتوف! فحصتيا مرجانة. ليس ىذا ماتريد أف ت

في باليا في ىذا المساء؟ قطعت نفيسة الصمت كأنيا وجدت أخيرا صيغة تعبر 
بيا: يامرجانة، عشت معي عمرا، وحقي أف أخاؼ عميؾ. سأكتب لؾ بيتي في 
الصالحية. جمدت مرجانة. ثـ قفزت الدموع إلى عينييا. كأنيا وجدت نفسيا وحيدة 

بدو فيو سيدة مستقمة، ولكف ىؿ تستطيع أف في الدنيا! يقـو بيا بيت نفيسة وت
تعيش دوف سيدتيا! اىدئي يامرجانة! اىدئي! سنعيش معا حتى يأخذ اهلل أمانتو. 

 أردت فقط أف أطمئف عميؾ! 

ؿ جمعيما في ذلؾ الميؿ التفكير في الفراؽ الذي اليفكر فيو األحياء عادة؟ ى
اضطرىا خوؼ مرجانة  ىّفت مف مرجانة رائحة الصابوف عندما عانقتيا نفيسة!
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إلى عناؽ تتفاداه دائما. وتذكرت أنيا لـ تعانؽ أحدا منذ زمف بعيد. تستقبميا بنتاىا 
كما يستقبؿ ضيؼ مييب. وقد تقبؿ أحفادىا لكف دوف عناؽ. قالت وىي تبعد 
أسى العناؽ: اهلل يسامحؾ يامرجانة! ىؿ يجب أف نكوف كالناس الذيف يتركوف 

مورىـ؟! ىذا البيت حؽ منور وسعاد ألنو مف عمى مف بعدىـ أف يرتب أ
أجدادىما. لكف بيت الصالحية لي. أنا اشتريت األرض وبنيت البيت فييا، واخترت 
أف يكوف قرب الساقية التي يسبح فييا الوّز. حقي أف أىديؾ شيئا! امسحي 

 دموعؾ! امسحييا! وافيمي أني أريد أف أطمئف عميؾ! 

صدر الميواف، مشرفة عمى أزىارىا مست نفيسة في ذلؾ المساء في ج
وشجرىا وبحرتيا. متسائمة ىؿ كانت، ولو في السر عف نفسيا، ترجو لمرجانة 
رجبل يتزوجيا وتنجب منو لتطمئف عمييا؟ ماأعجب أف يكوف الرجؿ واألوالد الذيف 
يأكموف عمر المرأة سبب اطمئنانيا إلى مصيرىا! لـ تتزوج مرجانة فاستنجدت 

خر: الماؿ! ولكف ماالفرؽ يانفيسة بيف الوالء وبيف الحب، نفيسة بالسند اآل
وماالفرؽ بينيما وبيف اإللفة؟ ىاىي نفيسة التي تفادت أسر الزوج واألوالد والقرابة 
مسؤولة عف ىذه الشابة! كانت قد سمعت أذاف العشاء منذ زمف طويؿ مف مئذنة 

ساف دوف أىؿ؟ أيف الشامية، وأصغت إلى صوت المؤذف الحمو. أيمكف أف يولد إن
أىؿ مرجانة إذف؟ ىؿ تعودت أف تنساىـ؟ أصبحت نفيسة أىميا! ولكف لماذا 

ىذا البيت، وترعبؾ الحرية؟ يبدو أف الوحدة مخيفة، في تحبسيف الدنيا يامرجانة 
 يامرجانة، و"الدنيا ببل ناس مابتنداس"!
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  !كمفوا الشيخ تاج  -

 !رأيتو! مربوع، سميف  -

 !يتو؟ أنا لـ أره بعدأيف رأ  -

كيؼ لـ تره؟! يتمخطر في الطرقات بالسيارة كأنو يقوؿ لمناس تفرجوا   -
  !عمي

 
يـ بياء أف منور حكمت عمى الشيخ تاج حكما لف تقبؿ المناقشة فيو. فيؿ ف

يستطيع أف يقوؿ ليا تميمي؟ تركت بيروت كي يشترؾ بياء وسعيد في الثورة 
رة. فيؿ يستطيع أف يطمب منيا الحكمة لتقدر السورية. وفقدت أخاىا في الثو 

 المعتدليف الذيف يسعوف إلى االستقبلؿ بالحوار مع المندوب السامي الفرنسي؟ 

سمع يابياء! أعرؼ أنؾ تراني أسيرة حزني عمى أخي! أنت أيضا حزيف ا
عميو. فمماذا تدعي لنفسؾ الحكمة ألنؾ تفحص سعي المعتدليف في حذر، وتنكر 

 عمى ذلؾ؟ القدرة  ميّ ع

بطتو مرة أخرى! فيؿ أنستو منور، بأياـ الحب التي داوتو بيا مف الخيبة ض
والحزف، عقؿ الصديقة وحكمتيا! لماذا يتمسؾ بالمحّبة ويستبعد الصديقة؟ كأف 
الفرؽ في العمر بينو وبينيا يمح عميو في أف يبقى مسحورا بالشابة التي تنفمت منو 

 عميو ومف خوفو مف البعد بينيما!دائما حرة، ويزيد ذلؾ مف سحرىا 

مـ نفسو أماميا. مف بقي مف الثوار حيا رحؿ إلى المنفى الذي تيسر لو. ك
لكنيـ لـ يتفرقوا في المكاف فقط بؿ في الفكر. كأف اليزيمة تفرؽ الناس! لذلؾ 
كتب سعيد العاص مذكراتو عف الثورة السورية، دارسا ومحمبل، مترفعا عف 

الدرس والعبرة كقائد عسكري، وكسياسي يفكر في المستقبؿ. الصغائر. غيورا عمى 
لكف المنفى يعني حصار الرجاؿ! مف بقي ىنا اليستطيع أف يسكف بؿ يجب أف 

 يبحث عف أسموب مبلئـ لمحركة!
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 تبرر االتفاؽ مع الفرنسييف الذيف حاربتيـ في الثورة؟  -

الستقبلؿ أفكر بصوت مرتفع. الخط أدؽ مف الشعرة بيف السعي إلى ا  -
والسعي إلى أحضاف المندوب السامي! لكني أميز بيف مف ينقؿ لو األخبار 
كواش، ومف يحاوره باسـ الشعب! الينقطع المسافروف إلى بيروت لمقابمة بونسو. 
لكف ىاشـ األتاسي وجميؿ مردـ وسعد اهلل الجابري يقيسوف حركتيـ. يبدو لي أف 

 ييف. بونسو يريد عبلقة تتجاوز الصداـ بالسور 

. فتسمع 0928عف سنة  0927انت منور تتمسؾ بالعتبة التي تفصؿ سنة ك
أصداء الثورة وىي واقفة عمى أنقاضيا، وتجد في األحزاف العامة جمرة تعدىا بثورة 
أكثر حظا في االنتصار. تعرؼ أف ذلؾ أمبل عاما، فالطائرات والمدافع تستطيع 

 مف الخرائب ولـ يشفوا مف المآتـ. أف تخمد ثورة جديدة، والناس لـ ينيضوا بعد 

البمد مف الثوار، بحث المندوب السامي عف أسموب جديد يحكـ بو  إخبلءعد ب
البمد بسياسييف سورييف معتدليف. كمؼ الشيخ تاج، وقبؿ التحضير النتخابات 
جمعية تأسيسية تضع دستورا مناسبا. فيمت منور أف السورييف سيحاولوف الدخوؿ 

لكنيا تنبأت بالنتيجة. صحيح يامنور، الاعتداؿ بيف االستقبلؿ مف ثقب اإلبرة. 
واالنتداب، لكف الرجاؿ يسعوف، وىذا السعي كفاح، يكسب الناس فيو ميارات 
ومعرفة ويزيدوف مف كفاءتيـ، وتكتشؼ فيو كؿ فئة مكانيا وقوتيا، وربما حمفاءىا 

 وأعداءىا. وربما تعّمـ الفرنسييف كيؼ يعامموف أىؿ البمد! 

مف جية أخرى ليست الجية التي  0928يؿ إلييا أنيا تتابع أحداث سنة خ
ينساؽ فييا بياء! ىو، مف الذيف اليستطيعوف أف يقفوا ساكنيف في مكاف! ىي، 
مراقبة وحارسة باسـ الغائبيف، المنفييف والشيداء! تفادت أف تحاور بياء، كي 

سمعت مايقولو ابف تكوف صافية النظرة. زارت نفيسة وصادفت عندىا نرجس، و 
الكحاؿ. وتحدثت مع الصيدلي ميشيؿ مرات وىي تشتري مرة قطنا ومرة سبيرتو 
ومرة يودا ومرة مرىما أسود، رافعة لو إصبعيا الذي تقيح قرب الظفر مف شوؾ 

 الورد. واستمعت إليو وىو يعقمو ويمفو بالشاش. 

ف، قالت لو: كـ ندما ىـ بياء بأف يحدثيا عف القوائـ التي يحّضرىا الوطنيو ع
أشتيي الصبارة! فخفؽ قمبو وىّب عف كرسيو. فأجمستو: سأحّضر شايا مع العنبر 
لنشربو في المشرقة! تاه وىو يتابعيا. ثـ خّمف أنيا التريد أف تسمع شيئا عما 
يجري في البمد. واستمتع برىة برغبتيا في أف يكوف ىو الذي يشغميا. ولـ يعد 

ؿ دفعيا لتشتيي الصبارة. أال يتمنى أف يكوف دنيا راغبا في ماخيؿ إليو أنو حم
التنتبو إلى سواىا! لكنو وىو يراقبيا تيمس لنفسيا بنغمة أغنية مف األغاني التي 
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كانت تستيوييا في بيروت، شعر بأنيا منساقة في أىوائيا كأنيا تبقيو عمى 
بؿ األرض وتطير في فضائيا. تفادت أف تغني بعد موت سعيد. وىذا ليس غناء 

دندنة تسجؿ فييا انتصارا ما. عمى مف؟ عمى ماذا؟ في مثؿ تمؾ البرىة كاف يزداد 
حبا ليا ويخشى عجزه أف يكوف منيا ماتمناه. قاؿ كي يدافع عنيا وييدئ نفسو: 

 ىذا طبع موروث، الموقؼ مقصود! وأعجبتو ببلغتو!

حركت ركت منور كأسو بممعقة العنبر، ورفعتو لو مبالغة بالعناية بو. ثـ ح
ياشيطانتي؟ أمتعو بريؽ عينييا. تمعبيف بي  فكأسيا. فحصيا بنظرتو: ماذا تخفي

يامنور؟ بدت راضية. فمتبؽ كذلؾ! وليتبعيا حتى تتعب مف لعبتيا. تنفست في 
عمؽ عبؽ الياسميف: يابياء، يدىشني أحيانا عمر الياسميف الطويؿ! يبدأ في أوؿ 

؟ سأليا: لماذا يمّؿ؟ أغمقت جفنييا الصيؼ، ويبقى حتى أوؿ الشتاء. أال يمؿّ 
وتنيدت. لـ تجبو. يتناوؿ أحيانا كممة مف كمماتيا ويرتجؼ. ىؿ تقصد أنيا يمكف 
أف تمّؿ مف الحب؟ عمى الطاولة الصغيرة بيف فنجاني الشاي صحف أزرؽ مميء 
بزىر الياسميف. فكر في طقوسيا: التنسى مكاف زىرة الفّؿ قرب فنجاف القيوة، أو 

الماء عمى طرؼ النافذة. والتنسى صحف الياسميف قرب فنجاف الشاي  قرب جرة
ذي الخصر المرىؼ. لكنيا تقوؿ: أترؾ ورؽ الميموف في إبريؽ الماء لعمتي 

 نفيسة! أحب الماء المعطر بماء الزىر! 

ظر إلييا. لماذا اليستطيع أف يمسؾ بيذه السعادة؟ لماذا يخاؼ عمييا حتى ن
ليس لو اطمئناف الرجؿ الذي يعرؼ أنو سيأخذ زوجتو متى وىي بيف ذراعيو؟ لماذا 

أراد، وسيمقاىا في انتظاره دائما عندما يعود مف المقيى، وسيسمع دائما منيا 
كممات الرضا بو والشكر لو؟ لماذا التمتقي بو منور إال في برىة الوجد، وتفرض 

سمح بأف يرّؽ دائما طرقات طويمة مف الرضا، وأياما ىنّية تبدأ منذ الفجر كي ت
المساء؟ ابتسـ لنفسو. ياسفرجؿ، كؿ عضة بغصة! التقطت منور طيؼ ابتسامتو: 
خير؟ رد: اشتييت السفرجؿ! فحصتو بانتباه ثـ ابتسمت: عندنا مربى السفرجؿ! 
وكادت تنيض فأمسؾ بيدىا. سكنت ورأتو يحدؽ فييا. سألتو بنظرتيا وبحركة مف 

ناولت طربوشو، لمستو بكفيا كأنيا تنظفو: رأسيا. فقاؿ: سبلمتؾ! ابتعدت عنو، ت
خذ! اذىب إلى المقيى، ال إلى أصحابؾ! أو امش في شارع بغداد! أنا، سأزور 
عمتي نفيسة! وضعت الطربوش عمى رأسو وضحكت ألف الشرابة كانت في اتجاه 
أذنو. جرتو مف يده فأوقفتو: اذىب! لـ تشعر بأنو يتمنى أف يبقى إلى جانبيا، 

ربيا، وحتى عمى بعد أمتار منيا! سيخرج مف البيت، سيجمس في مقابميا، ق
المقيى الذي كاف يجمس فيو أبوه في سوقساروجا، وقد يستمع إلى رواية مف 
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روايات كركوز وعواظ تمّمح إلى االنتداب. ثـ سيمشي في شارع بغداد مستحضرا 
با رضاىا، أشواقو إلى منور، ليقوؿ ليا عندما يعود: نفذت اقتراحاتؾ كميا! طال

حالما بأف يشـ عطر سعادتيا! فإذا حدث ذلؾ، يجب أال يخطئ فيسأليا عما 
 تخفيو عنو. يعرؼ أف ذلؾ سيجفميا! فيؿ يزور نفيسة ليصيد أطياؼ أسرارىا!
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ساءؿ ابف الكحاؿ أماـ  نفيسة: ىؿ حمت بياء معرفتو أحمد نامي؟ وردت ت
ورة دوف اسمو الحقيقي! وأنو تفادى نفيسة عميو: ال! حمى بياء أنو كاف في الث

التصوير! ىذا غير مألوؼ، فرجالنا كانوا يتباىوف بأنيـ يساعدوف الثورة أو 
يشتركوف فييا! لكف يبدو أف بياء يحسب ماال نحسبو! مايزاؿ يزور أحمد نامي، 
لذلؾ سألتو: كيؼ تستطيع يابياء أف تتحمؿ رجال يحمـ بعرش عمى أنقاض ثورة 

نسيت أصحابؾ الذيف بكيتيـ؟ تكدر بياء فندمت ألني ىيجت اشتركت فييا؟ 
 أشجانو. قاؿ لي جممة واحدة: يانفيسة خانـ، أزور أحمد نامي ألني لـ أنسيـ!

 
كرت نفيسة في بياء بعد انصراؼ ابف الكحاؿ. تساءلت ىؿ تنضج المبلمح ف

ا مف جيؿ إلى آخر، أـ مف أب إلى ابنو؟ انحازت نفيسة إلى بياء ألنو يذكرى
بخالد آغا. لكنيا ترى فيو اآلف أكثر مف ذلؾ. قالت لنفسيا: نرى نحف البرىة 
الحاضرة لكنو يرى ماوراءىا! اندفع في الثورة وكاف يمكف أف يموت فييا. لكنو 
بعدىا أفاد مف معرفتو أحمد نامي وصار يزوره. لبياء صمة بالوطنييف يتكتـ 

أف يبقى دائما في عمى و حريص عمييا. لو كاف يطمع في وزارة لشككت فيو. لكن
الظؿ. ىذا رجؿ يحمي مشروعا! سألتو: لماذا التطمع في منصب يابياء؟ 
صاحبؾ أحمد نامي يمكف أف يؤمنو لؾ! فحصني بنظره: تريديف أف تحرقيني 
يانفيسة خانـ؟ سألتو: ال، لكف لماذا تبقى في الظؿ بيف الوطنييف، وخصوميـ؟ 

طويؿ، طويؿ، يانفيسة خانـ! يجب أف نحمي  نظر إلي بمؿء وجيو: ىذا الصراع
 أنفسنا كي نبقى فيو أطوؿ وقت ممكف! 

ؿ تتعمـ مف بياء، وىو أصغر منيا؟ ابتسمت فسأليا بنظرتو: لماذا؟ وردت: ى
تمنيت أف يكوف خالد آغا حيا ليراؾ اآلف! ىؿ تولد موىبة النظرة الواسعة مع 

بياء كأنو قرأ ماتفكر فيو: البد مف بعض الرجاؿ، أـ يكتسبونيا بالتجربة؟ قاؿ ليا 
المعرفة والمعمومات كي تخمني وتقرئي ماحولؾ، يانفيسة خانـ! موىبة الحدس 
عظيمة، لكنيا يجب أف تؤّىؿ! قالت لنفسيا: إذف يقصد مف زيارة أحمد نامي أف 
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يفيـ ماالنعرفو! سألتو: لكف كيؼ تتحمؿ أحمد نامي؟ ابتسـ: يبدو أف بيني وبينؾ 
ي وقت واحد! يانفيسة خانـ، ىذا رجؿ ميذب رّبتو األرستقراطية. أسمع حواريف ف

 متعة في ماعداىا! بمايقولو في السياسة، لكني أحاوره 

. 0928ـ ينقطع بياء عف زيارة أحمد نامي عندما استقاؿ في شباط سنة ل
كمؼ بونسو الشيخ تاج بوزارة موقتة تشرؼ عمى االنتخابات لمجمس تشريعي. 

ي؟ ىذا نجاح عظيـ لموطنييف، يانفيسة خانـ! أيف العظمة، يابياء، مجمس تشريع
إذا كاف جميؿ اإللشي وزيرا في وزارة الشيخ تاج؟ يعرؼ الناس أنو خائف نقؿ 
لغورو أخبار الوطنييف قبيؿ معركة ميسموف! يانفيسة خانـ، يجب أف نسعى ليكوف 

تاج. فيذا رجؿ الأجد المجمس التشريعي لموطنييف! لكف لف تريني مف زوار الشيخ 
 معو لغة مشتركة! 

يمت نفيسة بياء عندما رأت الشيخ عبد القادر الخطيب يسند الشيخ تاج ف
منقمبا عمى ماضيو. صار بياء يمر بنفيسة يوميا. فسرحت في ذكرياتيا. يتكرر 
األمر نفسو في شكؿ آخر! ألـ تقربيا األحداث مف خالد آغا كما تقربيا اآلف مف 

ا بياء: صار عبد القادر الخطيب مفتش األوقاؼ! قالت: ليصرؼ ابنو؟ أخبرى
منيا لنفسو ولمشيخ تاج! استمرار الماضي في حاضر اإلنساف مسألة ميمة، 
يابياء! فاجأتو نفيسة؟ قاؿ لمنور: عمتؾ توجز أمورا معقدة في بساطة! في 

نوف المنعطفات الشخصية والعامة قد يفقد رجاؿ السياسة والناس توازنيـ فيخو 
ماضييـ ليكسبوا مايتصوروف أنيـ ضيعوه أو قد يضيعونو! سألتني عمتؾ أيضا 
كيؼ يحشد الشيخ تاج رجاؿ الطرؽ الدينية، ويمبس الفراؾ االوروبي في الوقت 
نفسو. قمت ليا: ىذا تناسؽ األضداد. عناصر متنافرة في الظاىر، متفقة في 

 الحقيقة!

سجؿ اسمو عمى أبنية لـ تبف في نتقمت نفيسة مف الشيخ تاج بالسخرية: يا
زمنو! يقاؿ يابياء، إنو سيحفر اسمو عمى المدرسة الشامية! إذف سيصّبحؾ 
ويمّسيؾ، يانفيسة خانـ! حدثت بياء، فيما بعد، عف مظاىرة رجاؿ الطرؽ الذيف 
خرجوا احتفاال بشفائو، مع طبوليـ وراياتيـ وخيوليـ: لـ تعرؼ السراي التي 

ذه الرايات مف قبؿ! عجزت نفيسة أف تطفئ غضبيا تجمعوا أماميا مثؿ ى
بالسخرية: ىذا رجؿ دوف قمب! أنفؽ عمى االحتفاؿ مف الماؿ المخصص لممرضى 

 بالسّؿ!    

. وجّرىا لتنشغؿ 0928اؿ ليا بياء: تذكري ىذه السنة، يانفيسة خانـ، سنة ق
تو: وىؤالء باالنتخابات التي قررت في العاشر والرابع والعشريف مف نيساف. فسأل
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الذيف استقبموا الشيخ تاج في المدف السورية وفي دمشؽ؟! يبدو، يانفيسة خانـ، أنو 
يوجد شعباف! ىذا الذي يخرج إلى الشارع لييّز راياتو لمحاكـ، وآخر يعرؼ الحقيقة 
ويجير بيا في بيوتو! فسألتو: تتيـ الناس بالنفاؽ؟ رد: أسّمي ذلؾ تقية! إرث مف 

عي رفيع! نعرؼ مايريده الحاكـ فنقدمو لو ونحف نحتفظ بكبلـ خشية الحكاـ! أو و 
القمب. "اليد التي التقدر عمييا قّبميا وادع عمييا بالكسر"! لكف ليؤالء وجيا واحدا 
أماـ األجنبي المحتؿ! في االنتخابات ستظير الحقيقة! قالت لو: التتفاءؿ كثيرا، 

 نتخابات! يابياء، فرجاؿ الطرؽ المشعوذيف سينزلوف إلى اال

غميا بياء مرة أخرى بمسألة العفو عف الوطنييف الذيف اشتركوا في الثورة ش
السورية. سعد اهلل الجابري، فوزي الغزي، لطفي الحفار، حسني البرازي، نسيب 
وفوزي البكري.. حجب العفو عف سمطاف باشا األطرش والقوتمي والشيبندر 

لكننا سنفيد ممف ناؿ العفو! سألتو:  وآخريف. يقصد بيذا التمييز تقسيـ الوطنييف.
ىؿ تشفؽ عمى ابنّي البكري؟ نعـ! صودرت حتى مزرعتيما في القابوف. عاشا في 
قّمة. ولـ يأخذا إعانات. لـ يقدر ليما الوطنيوف المنفيوف أنيما زعيماف ليما شعبية 

ة: وتاريخ! مع العفو أعيدت ليما المزرعة ونزال في قائمة الشيخ تاج. سألتو نفيس
انفصؿ الماضي عف الحاضر؟! يانفيسة خانـ، سعى ليما الشيخ تاج بالعفو. 
بينيـ صحبة! يابياء، تقود الصداقة السياسة أـ تقود السياسة الصداقة؟ يانفيسة 
خانـ، يرى اإلنسمف الصافي كؿ شيء مف خبلؿ الوطف. لكف لنعترؼ بأف بيف 

الشيود نحكـ عمى الناس الناس عبلقات قرابة وصداقة تؤثر في المواقؼ. نحف 
 بمقدار قاماتيـ! أنت شاىد فقط، يابياء؟! 

عادتو إلى بحث العواطؼ عندما سمعت أف الشيبندر ىاجـ الوطنييف أ
المحظوظيف بالعفو. سألتو: غيرة، أـ ضيؽ عقؿ؟ ابتسـ: يزيد ذلؾ أف الوطنييف 

يريد نزلوا مع الشيخ تاج في قائمة مشتركة. أربعة منيـ وستة مف جماعتو. 
 الشيبندر أف يقاتؿ الناطور! 

دؽ تخميف نفيسة في انتخابات المرحمة االولى. أجاب الشيخ تاج عمى ص
الوطنييف الذيف اتيموه بالتزوير، بمظاىرة في سوقساروجا وفي القيمرية. مشت 
نفيسة في أرض الدار حاممة صينية عمييا فناجيف القيوة: واهلل، واهلل، لو كنت 

لسكبت عمى رؤوسيـ مف النافذة سطبل مف الماء! نغّص بالشيخ  وقتذاؾ في الحارة
تاج في البمد، فيأتي ليتحدانا تحت نوافذنا؟! تناولت منور منيا الصينية وتبينت أف 
القيوة انسكبت في الصحوف. سألتيا: صحيح، ياعمتي، أنؾ صرت مف رجاؿ 

، ألنيـ لـ الكتمة؟ كتـ بياء ابتسامتو، وضيقت نفيسة عينييا وفحصت منور: ال
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 يسمعوا كبلمي! 

ندما عرفت نفيسة أف مظاىرة أصحاب الشيخ تاج مرت في سوقساروجا ع
طمبت مف مرجانة أف تنظؼ زجاج نوافذ الفوقاني: التتركي عمى الزجاج أثرا مف 
صراخيـ! أضحؾ ذلؾ منور فقالت لبياء: تعّزؿ عمتي بيتيا مف اليواء الذي 

! ىدأ نفيسة أف فوزي الغزي نظـ مظاىرة في تنفسو جماعة الشيخ تاج في الحارة
الثاني عشر مف نيساف في سوقساروجا والشاغور. قالت: ىذه مظاىرة، التمؾ! 
سألتيا منور: لكنؾ ياعمتي لـ تري مظاىرة الشيخ تاج! لـ أرىا، يامنور خانـ، لكف 
الناس رأوىا! قررت أف أحتفؿ مع نرجس في بستاف الكركة. عمتي نفيسة ترافؽ 

س في نزىة مع النساء إلى بستاف الكركة؟ ىذا حدث كبير كالثورة السورية! نرج
قاؿ بياء: الحؽ معؾ، يانفيسة خانـ، تدافعيف عف كرامة حارتنا! يابياء: أدافع عف 
كرامة الشاـ! سافرت، عمى األقؿ، مع الحرير إلى بيروت وبغداد وفمسطيف! أـ 

 نسينا ذلؾ؟      

ستقمة في مرحمة االنتخابات الثانية، لكنيـ أضافوا نزؿ الوطنيوف في قائمة م  
اسـ الشيخ تاج. ليعزلوه عف جماعتو؟ لعبة؟ مف يمعب عمى مف؟ ىؿ تقبؿ، 
يابياء، المعب في االنتخابات؟ يانفيسة خانـ، يبدو أف ىناؾ مسافة بيف رجؿ 
المبادئ ورجؿ السياسة! ألـ نتحدث عف ذلؾ؟ نسيت؟ يعمؿ رجؿ السياسة في 

لحساب المبادئ. ويثبت رجؿ المبادئ في موقفو ولو خسر الممكف الذي الممكف 
قد يكسبو بالمعب! يبدو أف الطرفيف الزماف في الحياة! الميـ أف نربح المجمس 
التأسيسي الذي سيضع الدستور لمببلد! اعترؼ بياء لنفسو بأنو خشي أف تثمر 

قرى عف خسائرىا في السيارات التي أرسميا الشيخ تاج محممة بالماؿ تعويضا لم
الثورة، كأنيا منو وبفضمو. فرجعت كما أتت، ولـ تحمؿ رجاؿ القرى ليصوتوا لو! 
لكف البكري قبؿ طمب الشيخ تاج فأرسؿ قبضايات مسمحيف بالعصي إلى مراكز 
االنتخابات اشتبكوا مع شباب الكتمة في ساحة المرجة. مع ذلؾ نجح سبعة مف 

ت الجميع لمييودي لنيادو. وسقط رجبلف مف تسعة مف الوطنييف في دمشؽ. وصو 
 رجاؿ الشيخ تاج: المحاسني وشامية. 

ادت نفيسة: يامرجانة! كادت تطمب منيا: التفتحي الباب ألحد والتطّمي مف ن
النافذة لتعرفي مف يطرقو! ىذا موعد بياء، فيؿ تقصد أف تغمؽ الباب دونو؟ يمر 

يؿ تكافئو باليرب منو؟ لماذا ضغط بيا في ىذه األياـ قبؿ أف يعود إلى بيتو، ف
الوجع قمبيا فجأة، وضّيؽ صدرىا؟ التريد أف تسمع كممة عف الوزارة واالنتخابات 
والمجالس والناس! تريد أف تبقى وحدىا، وحدىا! خائفة مف التساؤؿ ىؿ يخوف ىذا 
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الزمف األحباء الذيف فقدتيـ، وىؿ تخونيـ بالحديث عف الممكف الذي يبحث عنو 
يوف! صعدت نفيسة إلى غرفتيا في الفوقاني وأغمقت عمى نفسيا الباب. السياس

ىؿ ظنت مرجانة أف نفيسة ستناـ أـ خمنت أنيا ستخمو إلى أطيافيا؟ ىاىي 
"سقاطة الباب" تدؽ! ىذا بياء، فماذا قالت لو مرجانة وماذا فيـ مف كبلميا؟ بقيت 

الوسادة آىتيا. شعرت نفيسة حتى الميؿ في غرفتيا. سمعت نفسيا تتأوه وتكتـ ب
بندى عينييا واكتفت بما مسحتو الوسادة خوفا مف أف تعترؼ لنفسيا بأنيا بكت. 
وبعد؟ اكتفيت يانفيسة مف أطياؼ المحبيف؟ استغفرتيـ وغفروا لؾ خيانة الماضي 

 بالحاضر؟ 

منت أف بياء سيعود في المساء، وأنو سيفحصيا بنظرة مختمسة ليطمئف خ
عينييا كأنيا تسألو: طمب خالد آغا منؾ أف تحرسني؟! عمييا. فبلقتو بمؿء 

فأغضى وىو ييز رأسو. قّدرت لو قمقو عمييا. فمنعد إلى أحاديثنا! قؿ لي، يابياء، 
مف أصؿ سبعيف في الجمعية التأسيسية؟ انتظري، يانفيسة خانـ!  22ماذا يستطيع 

نبيـ التي تتعّمـ مف بياء الصبر؟! تكشؼ لنا األحداث الناس! تفتح لنا جوا
يجيمونيا في أنفسيـ، ىـ أيضا! ألـ يتفتح خالد آغا في أحداث أيار، ثـ في أياـ 
الدولة العربية، وقبيؿ ميسموف، حتى وصؿ إلى قمتو؟! تعوديف، يانفيسة، دائما إلى 
خالد آغا! نعـ! في يـو افتتاح الجمعية التأسيسية فضمت نفيسة أف تختمي بنفسيا 

انتظرت خالد آغا في يـو إعبلف الدولة العربية، فمـ  عمى السطح. لتتذكر أنيا
يأت. ىو الوحيد الذي تستطيع أف تحدثو اليـو عف ىواجسيا! كـ يحررنا الموتى، 
يانفيسة! وكـ يتحرروف منا أيضا! لعمو إذف جانب روحيا اآلخر! الشطر الثاني 

ساف يحتاج مف قمبيا! تتجوؿ معو بالطوؿ والعرض، حّرة. يبدو، يانفيسة، أف اإلن
دوف حدود، آخر ينّزىو كي يستطيع أف يبوح لو، ويعود إليو، ويشكو  بوآخر يثؽ 

لو، ويستشيره. ألذلؾ تضعيف خالد آغا فوؽ جميع مف عرفت! ىو الميت الذي 
اليمكف أف يخونؾ، أو أال يصدقؾ، أو أف يستغؿ شكؾ ووىنؾ! وألنو خالد آغا، 

 ياروحي!

ا يفيد بونسو مف الكثرة غير المتجانسة مف فتتحت الجمعية التأسيسية. ماذا
المعتدليف؟! تتحرؾ مجموعة الوطنييف في تناغـ وتؤثر في األكثرية! طمب 
قالة األربعة الذيف نجحوا بالتزوير  في دورة  الوطنيوف حؿ حكومة الشيخ تاج وا 
خاصة، ومنيـ عبد القادر الخطيب وفوزي البكري! في تمؾ الضجة في السراي 

رية المعتدلة. لـ تتكمـ. فرؽ الوطنيوف بعضيا وكسبوا بعضيا. ضاعت األكث
فانتخب ىاشـ األتاسي رئيسا لمجمعية التأسيسية، وىنانو رئيسا لمجنة صياغة 
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مسودة الدستور، ومعو ستة وعشروف عضوا أكثرىـ مف الوطنييف. وانتخبت 
ستاذيف في الجمعية اثنيف لمجنة الفرعية لمصياغة: فوزي الغزي، وفائز الخوري، األ

كمية الحقوؽ. أرأيت يانفيسة خانـ؟ الجمعية التأسيسية في غير ىوى الفرنسييف! 
فميحصد بونسو لـو الضباط عمى ماتورط فيو! وليمـ بونسو الشيخ تاج الذي أوىمو 

 بالمعتدليف! 

ارت نفيسة قبر سعيد في مقبرة الدحداح، زينتو باآلس، وسقتو بالماء. ز 
غا الغائب عف القبر الذي رتبو لنفسو. رشت بالماء جمست زمنا تحدث خالد آ

الخبيزة الحمراء والبيضاء التي زرعيا بيده. قالت لو: لـ يخنؾ أحد، ولـ ينسؾ 
أحد، ياخالد آغا! لـ ينسؾ أحد؟ فمتعترؼ بأنيا أحبتو في غيابو أكثر مما أحبتو 

ما في حياتو! ىذا الحب متحرر مف خشية أف يكوف أكثر مما يجب أو أقؿ م
يجب! متحرر مف خشية أف يطمعو بيا أو أال يبدو في مقاميا! متحرر مف مراقبة 
المحبوب ومراقبة المتفرجيف! الييدده جرح في برىة جنوف أو جموح! والييدده ممؿ 

 أو عتاب! 

ي أقؿ مف شيريف، ياخالد آغا، أنجزت مسّودة الدستور في ىوى الوطنييف! ف
شروعيـ بارلماف منتخب بحرية. ومساواة بيف كأننا في أياـ الدولة العربية! م

المواطنيف. وحرية األدياف. رئيس الجميورية مسمـ ألف األكثرية مسممة. والميـ، 
ياخالد آغا: سورية وفمسطيف ببلد واحدة. ولمحكومة السورية الجيش، ولرئيس 

 الجميورية سمطة وطنية! يرضيؾ ذلؾ؟! 

السامي في الثالث مف آب  يب بونسو نفيسة وخالد آغا! رفض المندوبخ
المواد الستة الخطرة في مسودة الدستور ألنيا تناقض االنتداب! قبؿ الشيخ تاج 
حذفيا. فياجمو الوطنيوف، واتيمو فخري البارودي بأنو ينفؽ األمواؿ العامة. أعمف 
المجمس أنو سيعرض مسودة الدستور عمى التصويت مادة، مادة في التاسع مف 

بيف االنتداب والوطنييف. ىاجمت الجرائد الفرنسية بونسو. آب. فحدث الصداـ 
ارتبؾ رجبلف: الشيخ تاج وبونسو! في السابع مف آب صوتت الجمعية التأسيسية 

 عمى مسودة الدستور. فأعمف بونسو أنو يؤجؿ اجتماعاتيا ثبلثة أشير. 

 نا دور السياسي، يانفيسة خانـ! تغمي الببلد. لكف الوطنييف اليريدوف أفى
يضيعوا ماربحوه بالسياسة. قبموا التأجيؿ، لكنيـ ردوا بموقؼ. اجتمع في حمب ستة 
آالؼ شخص تحدث فييـ ىنانو والكيبلني وفائز الخوري. وفي حماة وحمص 

 ودمشؽ اجتماعات كبيرة.

جماعة الشيخ تاج. إذا أحسّنا الظف قمنا  ت بوسافر بونسو إلى فرنسا. ولحق 
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نستطيع أف نحسف الظف، يابياء! "اإلتاية عوجا"! أرسمت ليقترحوا دستورا مقبوال! ال
الكتمة، يانفيسة خانـ، جميؿ مردـ ليسعى لمعفو عف إحساف الجابري. قالت نفيسة: 

ولـ تفاجأ بتأجيؿ الجمعية التأسيسية ثبلثة أشير أخرى! يعني ىذا  !سيفشؿ الوفداف
وؿ لخالد آغا، يابياء؟ إلغاؤىا! "مف يمعب مع القط يتحمؿ خراميشو"! لكف ماذا سنق

ابتسـ. ونظر إلييا. ىؿ يتبيف اآلف فقط أف الموت اليقطع عبلقة بيف رجؿ وامرأة، 
قد تقطعيا الحياة؟ أحرقتو عيناه وىو ينظر إلى نفيسة. في الخامسة مف العمر فقد 
أمو. فيؿ وجد اآلف فقط أما، وىو يتمنى أف يكوف أبا؟ تناوؿ يدىا. لـ يرفعيا إلى 

انحنى وقّبميا. لـ تسحب نفيسة يدىا، كأنيا فيمت ماأراد أف يقولو.  شفتيو بؿ
فيزت رأسيا ىزة خفيفة وأبعدت نظرتيا عنو. ىؿ اعتذرت لو عف ىربيا مف لقائو 

 إلى غرفتيا؟ أـ صارحتو بأنيا تتنسـ فيو أباه؟ 

جع بونسو مف فرنسا واستدعى ىاشـ األتاسي. فذىب األتاسي إليو في ر 
ة مف الدستور. اقترح إضافة مادة تسمح لفرنسا بمعاممة بيروت يحمؿ نسخ

خاصة، بمعاىدة بيف فرنسا وسوريا. عبثا، يانفيسة خانـ! اليستطيع بونسو في 
. 0928أف يقبؿ ماكاف يمكف أف يقبمو في آب سنة  0929كانوف الثاني سنة 

بمرسوـ  0929ىكذا أعمف موت الجمعية التأسيسية في الخامس مف شباط سنة 
 المندوب السامي.مف 

قؿ مف بيروت إلى دمشػؽ سػالومياؾ المػاىر فػي المنػاورات. ميمتػو أف يفكػؾ ن
الكتمػػػػة الوطنيػػػػة، يانفيسػػػػة خػػػػانـ! وبونسػػػػو؟ ىػػػػائـ بالمسػػػػائؿ االقتصػػػػادية! سػػػػيخترع 
ضػػػػرائب جديػػػػدة إذف، يابيػػػػاء! لكػػػػف المظػػػػاىرات مسػػػػتمرة. تشػػػػيد أف الطمػػػػوح إلػػػػى 

. ىػؿ يجيػؿ الفرنسػيوف أف النػاس صػرخوا االستقبلؿ باؽ ميما غير االنتداب رجالػو
 عندما دخؿ الشيخ تاج إلى المسجد األموي: ياخائف! 

 نيدت نفيسة: ىؿ ىذا الوقت مناسب لفتنة البراؽ في القدس؟! ت
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نور حرة في مممكتيا! الأحد في بيتيا الواسع ينشر الفوضى، ومع ذلؾ م

ؼ األطمس، تعيد ربط أطراؼ تفحص الغرؼ المغمقة عمى األسرة المغطاة بمالح
الستائر البيضاء المطرزة باإلبرة التي طرزت ليا في دكاكيف سوؽ العرائس. 
اختارت رسـ طاووس حولو نباتات. لماذا تذكرت الطاووس عندما سأليا صاحب 
دكاف التطريز عف الرسـ الذي ترغب فيو؟ أألنيا صحت في طفولتيا عمى ستائر 

وتسمح بما يريح، وكانت عمى تمؾ الستائر  بيضاء تحجب مف الضوء مايؤذي
س؟ أألنيا تفرجت وىي صغيرة عمى الطاووس في ياو و في بيت نفيسة رسوـ ط

البستاف في بيت أـ بديع، وخيؿ إلييا أنو نظر إلييا ثـ فرش -طرؼ الحديقة
ذيمو المموف؟ أألنيا لمست ريش الطاووس في المزىرية الفضية في صدر 

رىا مممسو الحريري، وعندما فكت الشعيرات القاعة في بيت مكـر وسح
المتالصقة انكسرت الريشة، ورأت تمؾ الدائرة الساحرة األلواف فيما بعد عالمة 

 في صفحة مف القرآف؟ 

 
قت منور الدادا واألرطاسيا وحمؽ المحبوب. شمت الورد. رفعت رأسيا إلى س

تزينيا. في شجرة الميموف. استبقت عمييا حبات ليموف مف الموسـ الماضي ل
الحوض جذع الياسمينة التي تسمقت الدرابزيف في الفوقاني وانفرشت أماـ المشرقة. 
أما الدالية فارتفعت لتظمؿ السطح. كنست منور أزىار الياسميف مف أرض الدار. 
فتحت الحنفية لينسكب ماء البحرة عمى أطرافيا وجمست عمى المقعد مقابميا تتأمؿ 

الماء، وزخرفة سجادة الرخاـ المربعة حوؿ البحرة.  رسـو جدرانيا التي وّضحيا
يمتعيا أحيانا أف تتفرج عمى أرض الدار المرصوفة بالحجر األبيض واألسود في 
تشكيؿ بديع. التمؿ ذلؾ أبدا! تتفقد كؿ يـو الزوايا التي تحبيا، المشرقة التي 

أرض تجمس فييا بعد العصر لتشـ عبؽ الياسميف. الداور الذي تطؿ منو عمى 
الدار. السطح الذي فرشتو ببساط عميو طراريح لجمسة المساء تحت عريشة 
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العنب. القاعة التي تتوسطيا بحرة، وتتصدرىا مرآة مف الصدؼ فوؽ "قنصمية" 
ثمينة. ينساب الماء عمى زخارؼ مف الرخاـ األبيض في جدارىا ويمؤل بحرة 

أصص "راخي  نصؼ دائرية. وضعت منور عمى "اسكممتيف" في طرفي القاعة
شعره"، وتدلت الخضرة حتى األرض تقريبا. كانت القاعة مفروشة بطقـ مطعـ 
بالصدؼ، منجد بالبروكار الدمشقي. تنقمت بيف الفوقاني والتحتاني. نعـ، تعيش 
في جنة اليممسيا آب الّمياب. فالقاعة رطبة، وأرض الدار مغمورة بالظبلؿ. لف 

قت يمعب اليواء ويحمؿ برودة أوؿ الميؿ إلى تصعد إلى الفوقاني إال في المساء، و 
الغرؼ، ويبّرد جرات الماء عمى أطراؼ النوافذ. يخيؿ لمنور أف نسيـ الميؿ ىو 
الذي يغمؽ جفنييا في عذوبة النعاس. فيتركيا بياء أحيانا غافية قرب النافذة، 
ويظؿ يروح ويجيء حتى تصحو فيمسؾ بيدىا ويقودىا إلى غرفة النـو كأـ حنوف. 
فتكمؿ غفوتيا عمى كتفو. ويقوؿ ليا في الصباح ضاحكا: "اخضرت" ذراعي لكني 

 خشيت أف أتحرؾ! 

ي آب، ينضج العنب عمى دالية السطح، فتراقبو كالدبور. أييما يسبؽ ف
اآلخر إلى العناقيد الناضجة؟! مع ذلؾ تشتري العنب مف الباعة الذيف أتوا مف 

الدوماني والزيني واألسود! يفيض عنيا  الغوطة يحّمموف حميرىـ وعرباتيـ بسبلؿ
العنب؟ تصنع منو خبل طيبا! فميكف ىذا آب المياب، فيي تحتمي منو ببيتيا 
وحارتيا وعرائشيا! يحمؿ ليا آب الصبار الذي يصّفو عمى لوح مف البوظ بائع 
وضع أمامو فرش الصبار، وخمفو تنكات الزنبؽ والريحاف ومكنسة الجنة، وفوقو 

كينا "الموكس". ويحمؿ ليا التيف الذي ينادي عميو البائع القادـ مف عمى شجرة ال
الغوطة في الصباح الباكر: عسؿ ياتيف! فتستوقفو منور، وتممس ندى الصباح 
عمى حبات التيف. وتضعو عمى طاولة الفطور مع الجبف األبيض الطري. تحب 

والتيف البعؿ! التيف األسود المموكي وتحب التيف األصفر، تحب التيف المزروع 
يحمؿ ليا بياء مف سوؽ عمي باشا في آب الدراؽ المبناني الممفوؼ كالمجوىرات 
بورؽ مموف، والخوخ، والدراؽ الزىري الشامي، والتفاح السكري الصغير. وفي 
المساء يمر بائع عرانيس الذرة المسموقة يجر عربتو التي نصب عمييا حّمة فوؽ 

وتنزؿ السمـ راكضة إليو. وتعبر الممر بيف الباب البريموس، فتستوقفو مف النافذة 
وأرض الدار وىي تقضـ قضمة عرنوس الذرة وتحمي أصابعيا مف حرارتو بورقتو 

 الصفراء. 

ـ مرة تصعد منور وتنزؿ الدرج الحجري بيف التحتاني والفوقاني، والدرج ك
ت أكثر الخشبي بيف الفوقاني والسطح؟ التعّد المرات! تنّط كأنيا تتمنى مساحا
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سعة مف بيتيا الواسع. مساحات كبستاف أبييا في حيفا، كمدى بحر حيفا وبيروت 
 وبحيرة طبرية التي كانت تبدو مف بيوتيا ىناؾ!

رفت منور مف ماء البحرة بالسطؿ وسكبتو عمى األرض. تناولت سطبل غ
آخر وسكبتو في اتجاه آخر، سطبل ثالثا ورابعا وخامسا. يـو رآىا بياء مف 

اني وىي تسكب الماء استمع مبتيجا إلى صوت الماء، وقاؿ: كأنيا تغسؿ الفوق
الحجر لتنشر عميو الفرح! وقؼ ساكنا ليحفظ صورتيا وىي في ثوب أزرؽ ابتؿ 
بعضو، وذراعاىا تسبحاف في الماء واليواء. شطفت األرض مستمتعة برسـو 

حوؿ البحرة. الحجارة البيضاء والسوداء والوردية. عنيت خاصة بسجادة الرخاـ 
أطمت عمى البحرة. نظفتيا أمس! وخطر ليا أف بعض سمكات حمراء ستزيد مف 

 بيجتيا. 

كبت منور آخر سطؿ مف ماء البحرة عمى نفسيا. ارتعشت مف برودة س
الماء، لكنيا سكبت سطبل آخر. وىزت رأسيا لتنفض شعرىا. التفت بمنشفة 

رب شجرة الميموف! كّومت ومشت إلى الحماـ. لمماء مذاؽ خاص تحت السماء، ق
 مبلبسيا في طشت وخرجت إلى الفوقاني البسة برنسا دمشقيا موشى بالقصب. 

مغداء لدييا لبنّية مع الطرخوف، ومسقعة بالزيت، وشيخ المحشي بالمبف مع ل
الرز. تحب في الصيؼ أطباؽ األلباف والخضار بالزيت. لكنيا التتنازؿ عف 

والساعة األفرنجية. ماأبعد الظير! لماذا يمتد ىذا الرز. نظرت إلى الساعة العربية 
! استمعت إلى الكنار الذي غرد  اليـو في بطء؟ أفاقت مبكرة؟ تفيؽ مبكرة كؿ يـو
في قفصو المعمؽ عمى شجرة الميموف. ثـ امتؤل البيت باليدوء. خطر لمنور أف 

مت ليا تبحث عف السمحفاة في األحواض. ووجدتيا مختبئة بيف أوراؽ البنفسج. حم
 ورقة خس: ىذا أفضؿ لؾ مف قضـ أوراؽ البنفسج! 

ندما دخؿ بياء إلى البيت لـ يسمع صوت قبقاب منور المصّدؼ. تحب أف ع
تمبسو في النيار، وتحب أف تمبس خفيا المشغوؿ بالّصرما في المساء. لـ يكف 
 يفيـ سبب تقسيميا النيار بيف الخؼ والقبقاب. ويـو سأليا نظرت إليو معاتبة:
صوت النيار كصوت الميؿ؟! واحد تنط فيو كنافورة الماء، وواحد تنساب فيو 
كساقية الماء! ظف بياء مف صمت البيت أف منور عند نفيسة. فمـ ينادىا: يانوارة! 
سيغتسؿ مف الحر وينتظرىا حتى تعود أو ترسؿ لو مرجانة تدعوه لمغداء عند 

 نفيسة!

بكاؤىا؟ فتح الباب فوجدىا  ف وراء باب في الفوقاني سمع صوت بكاء.م
تغمر وجييا بقميص مبقع بالدـ وتبكي في حرقة. يعرؼ القميص المطرز! قفزت 
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غصة إلى حمقو ودمعت عيناه. احتضنيا مع القميص وربت عمى ظيرىا! 
استمرت في بكائيا المحرؽ كأنيا لـ تشعر بو. بعد زمف قاؿ: يانوارة، لماذا 

لـ يذكرا سعيدا. وىاىو يكتشؼ أف  تغضبينو؟ كاف يحب ضحكتؾ! منذ أشير
الميت يعيش بيف األحياء بمقدار حياتيـ، بطوليا وعرضيا! وأف المرارة التي 
يخفييا األحياء بالنسياف تتعتؽ في عتمتو. النسياف قارب في حياة واسعة عمينا أف 

 نعبرىا بيمة كيبل نغرؽ! النسياف واجبنا نحو الحياة! 

أف يخمصيما مف القميص، وضعو عمى مس كفييا وتبيف أنو يستطيع ل
السرير ومسح دموع منور براحتو، ثـ مشى بيا خارج الغرفة. نزال إلى التحتاني، 
أجمسيا قربو وبدأ يبحث عف ماء الزىر الذي تعطر بو الماء. كتمت ابتسامتيا 
وىي تراه تائيا كالغريب بيف زجاجاتيا. فيمت أنو يريد أف ينعشيا بكأس ماء 

وساعدتو. رأى بياض عينييا مكدرا لكنو قدر مف نظرتيا أنيا معطر. فنيضت 
اجتازت العتبة إليو. عانقيا وربت عمى شعرىا الرطب: آه منؾ يانوارة! ماأحبلؾ 
في الغضب وفي البكاء! ىؿ يجب أف أبقى في البيت ألحرسؾ مف أطياؼ 

 الذكريات؟!

لبرىة غرد أمميا وىي تسكب المبنية في صحنيا. وبيره جماليا. في تمؾ ات
الكنار. فالتفتت نحوه: يشعر بالرطوبة! ألـ تبلحظ، يابيو، أف العصافير التغرد 
في الحر؟! ماالذي دفعو في تمؾ البرىة ألف يفكر بأنيا يجب أف تسافر إلى 
طبرية؟ بكاؤىا أـ صوت الكنار؟ لماذا فكر في أنيا تحتاج طفبل يشغميا عف 

ف فمسطيف والشاـ. فمماذا اليكتب رسالة ظبلؿ سعيد؟ لزوج مكـر سيارات تسافر بي
إلى شفيقة ويطمب منيا أف تدعو منور إلييا! ستستنتج شفيقة أنيا يجب أف 

 تستشير تورنس.

ؿ تقربنا المصادفة مف مصائرنا؟ يبدو لنا أننا نصّؼ حياتنا حجرا حجرا، ى
فتنعطؼ بنا مصادفة وتجعمنا نسرع فييا. ستقوؿ منور: لوال قميص سعيد لما 

رت في الخروج مف دمشؽ في تمؾ األياـ! مف يسافر مف دمشؽ وىي قائمة فك
 قاعدة، إلى فمسطيف التي يسيؿ فييا الدـ!

طؿ بياء في ذلؾ اليـو عمى ماتصور أنو يراه في منور كمف يتمصص مف أ
ثقب الباب. فكر في روحيا المتنوعة. قاؿ لنفسو فييا شيء مف نفيسة، وشيء مف 

ما. وتساءؿ ىؿ العمر ىو الذي يستخرج مف تمؾ العجائف فاطمة، وشيء بعيد عني
روحا خاصة بصاحبيا؟ وقدر اإلنساف أف يعبر الحمو والمر واالمتحانات ليصقؿ 
جوىرتو وليرجح ويحذؼ مف المتنوعات التي تجمعيا روحو! بدت لو منور في 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 31 - 

لذي ذلؾ اليـو ىّشة بما تخزنو مف التعمؽ بمحبوبييا، وقوية بغضبيا عمى القدر ا
اختارىا لمحزف، وبمعاييرىا الصارمة بيف ماتغفره ومااليغفر أبدا. أدىشتو روحيا 
الشاسعة التي تستبقيو عارفا وجاىبل بيا. لكنو قاؿ لنفسو: ماأتعسني لو عشت مع 

 امرأة أخرى! وشعر مرة أخرى ببعدىا عف نرجس.
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دأ بياء. صؿ تمغراؼ مف شفيقة: ننتظر منور. في تمؾ الميمة لـ ييو 

ستغيب منور عنو أسابيع وربما شيرا. كأنو يفيـ اآلف المحب الذي يقتؿ 
حبيبتو كي يطمئف عمييا ويقطع الوجد الذي يحرقو. استعاد بياء أياـ كاف 
يسمع دقات قمبو في أذنيو وىو يقترب مف البيت. وعندما تمقاه منور مشغولة 

لكنو الييدأ. ماتزاؿ منور بنباتاتيا أو مربياتيا أو صاحباتيا يطمئف برىة، 
مشغولة بعالـ توسعو لنفسيا. يعجبو أال تكوف مشغولة بو فقط، ويعذبو أنيا 
ليست مشغولة بو فقط! ثـ يقوؿ لنفسو: مشغولة بالحياة! ولعميا ىي التي 

 استبقتني حيا في حرب الترعة، فعدت كيال أرمميا في أوؿ العمر! 

 
ب بحرة طبرية، وعندما نأكؿ الت لو منور: سأتذكرؾ عندما نسير قر ق

سمكيا. سأتذكرؾ عندما أسبح فييا! ابتسـ: ىؿ تزيديف غمي أـ تواسينني؟ طارت 
منور مف الفرح. دارت في أرض الدار بيف شجيرات الفؿ رافعة ذراعييا كفراشة 

 سعيدة. قطفت زىرة فؿ ورمتيا في اليواء: طبرية! 

. ماأير  ! قاؿ أبو كبت منور في سيارة أبي رياح، زوج مكـر سر السفر اليـو
رياح: لوال الحدود، يامنور خانـ! وتذكر بياء أنو استأجر ذات يـو لمنور وأختيا 
وأخييا "بوسطة" مف بيروت. كانت عربة مغمقة فييا ثبلث كراس لمركاب، عمى 
نوافذىا ستائر ذات أزرار. رأى بياء وجو منور مف نافذة السيارة. بدر! في البرىة 

يا السيارة أطمقت منور بنظرتيا حبيا لبياء. فتح ذراعيو وتمقاه. التي تحركت في
يامنور، تظيريف الحب كالبرؽ فأكاد أعشى، في برىة الرحيؿ! تمعبيف؟ لو يستطيع 
أف يرحؿ معيا! ال! يشعر بأنيا تحب أف تكوف بعيدة عنو أحيانا كأف القرب أسر. 

 ،ا بيف االنسياؽ في الحبتفيـ أف في الحب شيء مف األسر وترفضو، لتحفظ توازني
والتحفظ الذي يستبقي الحرية. ومع ذلؾ يتمنى أف تورث أوالدىا ىذا الكبرياء. قاؿ ليا 
مرة وىي بيف ذراعيو: أتمنى أف تكوف لي نسخة منؾ، ابنة تشبيؾ، تستطيع أف 
تجعؿ رجميا المحبوب الىثا يحاوؿ أف يمسؾ بيا! ضحكت منور ضحكتيا الفضية 
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ا ليمى: سعيد رغـ ذلؾ؟ التقطت إذف عذابو وسعادتو! لكف ليمى التي التي سترثيا مني
 تمناىا التزاؿ بعيدة!  

ـ تتذكر في الطريؽ بياء. بؿ استعادت سفرىا مع سعيد وسعاد مف بيروت ل
إلى حيفا. لعؿ تمؾ المرة كانت آخر مرة يسافروف فييا معا! ىؿ تستقدـ الحزف في 

ة، مزركشة بغيوميا؟ سارت البوسطة يومذاؾ الفبلة التي بدت فييا السماء واسع
عمى الرمؿ قرب البحر. قالت: ياسعيد، يبدو أننا لف نتركؾ أبدا حتى وقت تتزوج! 
مف قاؿ إني أريد أف تتركاني يامنور؟ أريد دائما "سّميعة"! لديؾ "سميعة" أفضؿ 

 منا! أنسيت أنؾ صعدت إلى "التختة" وغنيت مع المغنيف فكاد بياء يجّف!

يمنعيـ التعب مف الفرح. بؿ أضحكيـ أف تنط العربة! وصرخ سعيد ـ ل
 لسائؽ العربة: قؼ، قؼ! لماذا؟ لنتفرج عمى ىذه القبور المحفورة في الصخر. 

ي صيدا نزلوا في بيت صبحي بؾ أباظة، قريبيـ الذي يدرس المغة الفرنسية ف
ظة المذيف نزال في في العازارية في بيروت. التقوا عنده بقريبييما فؤاد وفكري أبا

لوكندة في صيدا ألنيما عرفا أف سعيدا ومنور وسعاد قادموف مف بيروت. قطعوا 
سفرىـ ىناؾ، ليخرجوا مع قريبييـ إلى الجبؿ! سيروا حتى الفجر! نصحناؾ 
يامنور أف تتزوجي في مصر فمـ تقبمينا! ردت: بقيت سعاد! خذوىا! احمر وجو 

د األغاني المصرية. واستعاد أنو في مصر سعاد: لف أترؾ أخي وخالي! غنى سعي
غنى في عيد الموتى مع أوالد قسيس فتصدؽ بعض الناس عميو. ىؿ يحتاج 
السعيد ذكرى كي يضحؾ؟! نعـ، مايزاؿ يمكف أف يقّصوا الميمة عف كؿ ماحوليا، 
عف اليمـو والموت الذي فجعنا فيو، عف القمؽ الذي نخشى فيو أف نفقد المستقبؿ! 

 لسعيد: كفى، فمننـ! رد: النـو موت! ومازاؿ الوقت مبكرا عميو! ىمست منور 

وقفوا يومذاؾ في صور قرب معصرة دبس الخرنوب. طعاميـ معيـ لكنيـ ت
يريدوف القيوة والشاي. طرؽ العربجي بابا. قدـ ليـ ذلؾ البيت غرفة ناموا فييا، 

لذلؾ تتناوؿ تمؾ وناـ العربجي في العربة. ىؿ تبحث منور عف أياـ جميمة تتذكرىا 
النزىة مع أخوييا؟ أـ تعود إلى أىميا؟ آه، ىؿ ندرؾ ونحف نعيش أننا قد النرافؽ 
فيما بعد األشخاص الذيف نتجوؿ معيـ، وأننا قد النرى مثؿ اليـو الذي نعيشو؟ 
ألف أحداثا أخرى وأشخاصا آخريف ينتظروف دورىـ في حياتنا. وىؿ كاف يخطر 

 ذي دعاىا إلى طبرية وأخاىا؟ لمنور أنيا ستفقد خاليا ال

ي عكا نزلوا في بيت أحمد أفندي الجراح. تغدوا صيادية. يفتح الناس بيوتيـ ف
لمزوار. طمب الجيراف أف يستضيفوا ضيوؼ بيت الجراح. أتوا ليـ بالطعاـ الطيب 
والحمويات. واتسعت السيرة لمجيراف. أطربت منور تمؾ الحفاوة. لكف يجب أف 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 33 - 

افروا إلى حيفا، ونزلوا في بيت الحسيني. التقت بيـ ىناؾ نصؿ إلى طبرية! س
الست شفيقة التي نزلت إلى حيفا لتصمح أسنانيا عند الطبيب اسكندر الطويؿ. في 
طبرية أطباء أسناف ييود، لذلؾ قصدت طبيبا مسيحيا في حيفا. بيذه األسناف 

 صرت صبية، ياخالتي! مازاؿ لسانؾ طويبل، يامنور! 

مبيا كمو تمؾ الرحمة بيف بيروت وحيفا. وقفت في مقيى الحاج نفست منور بقت
زعبلف! نحاوؿ، يامنور، أف نستعيد المدف باألمكنة التي نعرفيا بيا؟ مشت 
ووجييا إلى البحر. بقيت واقفة زمنا في مطميا. لـ تقؿ كممة عندما عادت إلييما. 

متيا إشارة إلى ولـ يستطع سعيد أف يقرأ عمى وجييا فرحا أو أسى. ولكف أليس ص
عواصؼ في قمبيا؟ قالت: سنزور قبر أبي! ىؿ كاف سعيد يستطيع أف يحرميا 

 مف ذلؾ، وىو يزور قبر أبيو كمما مر بحيفا في الذىاب واإلياب؟

ؿ شعرت منور وقتذاؾ بالغربة، ألنيا في بيروت دوف قبر أبييا؟ أال نحب ى
تا لنشعر بأننا في بمدنا؟ قد أف نحشد حولنا األماكف واألصحاب واألىؿ أحياء وأموا

النزورىـ لكنيـ ىناؾ! حتى الموتى في قبورىـ يسندوننا! ولكف ىؿ تخمف منور 
 أنيا ستفقد حتى قبر أبييا وأميا وخاليا عندما تفقد حيفا وعكا وطبرية؟ 

نحنت سعاد لتنفض الغبار عف عقدة التفتا عمى حذائيا. فوجدت عمى ا
ت منور إلييا وابتسمت. سنتصدؽ بيا عند قبر األرض ليرة. ىتفت: ليرة! التفت

أبينا! استعادت سعاد حقيا في الرد عمى منور التي انتقدت حذاءىا: لوال عقدة 
التفتا لما وجدت ليرة! في الميؿ اخترع سعيد أغنيات أضحؾ بيا منور. دلؿ 
صاحب البيت سعيدا. فصفص لو المحـ والدجاج بيديو. سكب لو المبف. وقاؿ 

 ة مرات: شرفت البيت ياست شفيقة! شرفت البيت!  لمست شفيق

افت منور الببلد بخياليا واستعادت أياما حموة. وىاىي أماـ بيت خاليا في ط
طبرية. تغيرت الببلد في غيابي عنيا، ياخالتي! الدنيا كميا تغيرت، يامنور! 
 ياخالتي، مددتـ السجاد العجمي لجماؿ باشا الصغير لكنكـ لـ تمدوه لي! منور
مازالت كما ىي! أيف أثر الزواج عمييا؟ الأثر حتى لؤلحزاف! بؿ ىناؾ أثر خفي 
يستطيع أف يممحو الخبير بالروح! منور "جوىرت"! في أي عمر، ياخالتي، نقرر 
أف الشخص صار نفسو؟ لكؿ عمر جوىرتو! ترفض منور أف تسمب فتوتيا، أو 

فع ثمنيا. العمر فقط ثمنيا! طفولتيا! ىزت شفيقة رأسيا. التأتي الحكمة إذا لـ ند
لـ تظير منور بعد الجوىرة التي قصدتيا شفيقة. ولف يظيرىا إال الحزف الكبير. 
وقتذاؾ ستبدو روح منور الجميمة. نعـ، ياخالتي، ىكذا األمور في ىذه الببلد! 

 التظير الجوىرة إال في أياـ معينة كما تظير النجـو في أياميا!     
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: يامنور، صرت مثؿ الوردة! سألتيا: ياخالتي، يعني لـ الت شفيقة بعد أياـق
أكف! بدت ليا دمشؽ بعيدة، بعيدة. وأصبح بياء لذلؾ أكثر جماال. ىنا التوجد 
غيرتو التي أرقتيا في بيروت. تذكرت فقط وجده وىو ينحني عمييا متأمبل وجييا 

سعيدة مع الذي توىج. يستدفئ بسعادتيا ويغار منيا. سألتيا خالتيا: يامنور، 
بياء؟ لـ تجبيا فورا. احمر وجييا وضحكت ضحكتيا الفضية: ياخالتي، أي بيت 

 يستقر فيو رجؿ وامرأة ضيؽ! ظننت العكس، يامنور! وأنا مثمؾ، ياخالتي! 

ـ يرسؿ بياء برقية تطمبيا. لكنيا شعرت بأف بياء يتضور مف الشوؽ إلييا. ل
نو. لمحب مع البعد مذاؽ آخر! وىي، أتشتاؽ إليو؟ استمتعت بحبو وىي بعيدة ع

تنقمو معيا وىي تتنقؿ بيف الحمامات وحديقة خاليا، وتستمتع بدالؿ خالتيا. كـ 
تحب الدنيا! كأنيا تريد أف تزور كؿ زاوية في طبرية! شعرت بوجع الحنيف إلى 

 بياء عندما مرت بالبيت الذي عاشت فيو معو عمى سور طبرية. 

برية بقيت شيرا كامبل في بيت خاليا. ثـ ـو نزلت مع سعيد وسعاد إلى طي
نزلت بالقطار إلى الشاـ. توقفت في محطة سمخ حيث مقص القطار إلى دمشؽ. 
ومف دمشؽ سافرت إلى بيروت. ودعيا سعيد يومذاؾ ضاحكا: اليزاؿ عقؿ بياء 
تركيا لذلؾ اليتحمؿ أف تغيبي عنو شيرا! قولي لو إنؾ تجولت في حيفا مكشوفة 

البدر فييا! قولي لو إننا سبحنا في بحرة طبرية! والتنسي أف  الوجو كي يشرؽ
 تؤكدي لو أننا تذكرناه! 

ف أي بياء كاف يتحدث سعيد يومذاؾ؟ عف الرجؿ اليائـ بزوجتو، الغيور ع
عمييا؟ بقي بياء كذلؾ. لكف أليس لو ىو أيضا أف "يجوىر"؟ رأى منور فيما بعد 

يؿ. ومشى معيا فخورا بيا. ظؿ تمشي بإشارب تظير منو خصبلت شعرىا الجم
يردد شعر ديؾ الجف الحمصي معجبا بو. وظمت منور تعبر عف إعجابيا 
بالشاعر واحتقارىا السيد. ظمت تقوؿ لو: أحب جارية لـ يرد ليا الحرية! مسكيف، 
لـ يفيـ أف الحرية ىي فقط الطريؽ إلى الحب. ظمت منور تسخر مف إعجاب 

زف عمى حؽ اليممكو الرجاؿ اليـو في قتؿ امرأة بياء بقصيدة ديؾ الجف: فييا ح
 راغبة عف الحب!
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ندما نزلت منور إلى طبرية كانت سعاد قد اجتازت سنوات مرّة وحموة. ع

وكاف قد خطر ليا أف تيجر زوجيا، مع أنيا تزوجت لتؤسس أسرة. لو 
ا بعد استعادت تمؾ السنوات لتبينت كـ تغير عبد الرحيـ، وألكدت ماستقولو فيم

ألوالدىا: نربي أزواجنا كما نربي أوالدنا! لكنيا لف تقوؿ طواؿ حياتيا إف الحياة 
 معو غيّرتيا!

 
ـو توفي طفميا تركت بيتيا في صفد وأتت إلى خالتيا في طبرية. ردت ي

شماتة سمفتيا خضرا بالشجاعة التي أظيرتيا أماميا. لكنيا استدارت إلى جرحيا 
وفا بشرشؼ أبيض ليدفنوه. أغمقت باب غرفة عمى منذ أخذ الرجاؿ الطفؿ ممف

انصرؼ في الصباح، لبست ثيابيا  */نفسيا ولـ تفتحو لعبد الرحيـ. وعندما
وقررت أف ترحؿ إلى خالتيا في طبرية وتيجره! في تمؾ البرىة دخؿ ووقؼ أماميا 
محمر العينيف مف البكاء، واقترح عمييا أف ينزال إلى طبرية! وقصد أف يتركيا 

 دىا مع شفيقة لتصب أماميا مافي قمبيا. وح

ـ تجسر شفيقة عمى عناؽ سعاد. قالت ليا: أنت في أوؿ عمرؾ! آه، ل
ياخالتي! تحممت الحياة في عّش الدبابير كي أؤسس أسرة! فأفقدني عبد الرحيـ 
الطفؿ! عش دبابير؟ نعـ، ياخالتي، عّش دبابير! رجاؿ العائمة درسوا في استنبوؿ، 

ليـ و بلد الدولة قضاة وقائمقامييف، واشتغموا في الدولة العربية. لكف عقوتنقموا في ب
وزوجاتيـ أسوأ منيـ..! اسكتي ياسعاد، يرى الحزيف كؿ شيء أسود!  ةعصمّمي

أنت حممت الطفؿ، وستحمميف غيره! وافيمي أف الولد عزيز عمى أبيو كما ىو 
ء! التجيؿ شفيقة حزف عزيز عمى أمو! رأيت عيني عبد الرحيـ منفوختيف مف البكا

سعاد عمى طفميا! لـ تعش أفراحيا بو غير سنة قصيرة! المتيا لتيدئيا، وتركتيا 
 ترمي مافي قمبيا.

اخالتي، مات فاروؽ بيف يدي! حممتو ومشيت في البيت وأنا أىدىده، فيؿ ي
كنت أستطيع أف أنسيو الجوع؟ بكيت وأنا أمنعو عف قطعة خبز مد يده ليأخذىا. 
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ـ واالنكسار في عينيو. لوى رأسو في ىدوء وأغمض عينيو. لـ أصدؽ رأيت المو 
أنو مات. ىؿ أقوؿ لؾ إني تمّويت وبكيت دوف دموع؟ رجتيا شفيقة: ابكي! 
ياخالتي، الأستطيع أف أنسى نظرتو! كاف يفيمني ويمومني! ذاب أمامي! دقت 

ـ كأني عمى صدرىا بقبضتيا وانحنت عمى نفسيا. مع ذلؾ كاف يمسؾ بي وىو نائ
! سقتيا فنجانا مف اليانسوف ثـ  سأىرب منو! لو تستطيع شفيقة أف تمزميا بالنـو
فنجانا مف الميرمية. ونامت معيا في غرفتيا. ورأتيا تنيض صاحية مرات. 

 الشيء يشفي الروح غير الزمف ياسعاد. تحمميو حتى يمر! 

اد. ـو ولد الطفؿ قيؿ طار عقؿ عبد الرحيـ. ركع عمى األرض قرب سعي
انتبو ألوؿ مرة إلى بياض ساقييا وتورد كعبييا. وبدا لو حتى في شعرىا الذي 
يستقيـ ثـ يستدير في نياياتو سحر لـ ينتبو إليو. بدا لو وّىاجا في ضوء آخر 
النيار وكأف الشمس أصبحت وسط الغرفة المطمة عمى جبؿ الجرمؽ. قيؿ، قّبؿ 

 يدييا وكاد يقبؿ قدمييا!

رى ليا زوج مباريـ، وقماشا لـ يعجبيا لكنيا أبدت رضاىا زؿ إلى حيفا واشتن
بو. ووصمت منور مف دمشؽ لتساعد أختيا. حممت معيا ىدايا شامية، برانس 
ومناشؼ وشراشؼ مطرزة. السفر سيؿ مف دمشؽ إلى طبرية. ركبت القطار إلى 
سمخ. ومف سمخ ركبب "البّبور" إلى طبرية. قالت ليا سعاد: محظوظة! سألتيا: 

 ني حرة دوف أوالد؟ لو تعترؼ ليا بأف ذلؾ مصيبة!أل

قيت منور في بيت أختيا في صفد أسبوعيف. غسمت الطفؿ ودّلمتو، طبخت ب
لسعاد طعاميا واستقبمت زوارىا. منعت النساء مف تقبيؿ الطفؿ، ومنعت حممو. 

 فقالت خضرا: "كأف النساء لـ يمدف قبؿ الست سعاد"! 

ّؿ منور مف نافذة! "ألف أىؿ صفد ليسوا واؿ أسبوعيف في صفد، لـ تطط
كأىؿ بيروت أو دمشؽ. ىناؾ مقابمنا بيت أخيو! وىناؾ بيت أخيو اآلخر! وىناؾ 
أوالد عمو! عشيرة ماشاء اهلل"! استمعت منور إلى أختيا ثـ المتيا: أحبييـ 
لتكسبييـ! راقبتيا سعاد عندما استقبمت خضرا. ليست مثمؾ، ياسعاد، لكنيا 

بدو أنيا التقبمؾ ألنؾ لست مف بمدىا، وربما كانت تتمنى لعبد الرحيـ أعجبتني. ي
 قريبة مف قريباتيا!  

عمنت سعاد ألختيا: اطمئني! التشغمني خضرا! أتيت ألبني أسرة وسأبنييا! أ
أريد عشرة أوالد! وىاىو الولد األوؿ! صمتت منور. كادت تسأليا: تعوضيف عمف 

ثؿ ىذه الوحدة. ماذا أقوؿ أنا وقد اليكوف اليعوض؟ وأدىشيا أف تشعر سعاد بم
لي أبدا ولد؟ أسكتت منور نفسيا بايمانيا بأنيا أقوى مف أختيا! لوال ذلؾ أكانت 
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تعبر الحرب العامة وتخرج مف صراخ الجياع متماسكة، وتستعيد بياء مف نساء 
 بيروت، وتكتـ كؿ ذلؾ؟ 

يرى، احتفت  رضعت سعاد طفميا، وراقبت تورد وجيو. احتفمت يـو صارأ
بأوؿ حرؼ نطقو، بأوؿ مرة جمس فييا، بأوؿ مرة انقمب فييا عمى جنبو. كيؼ 
! اليخطر  جيمت قبؿ مولده أف في قمبيا ىذا الحناف! ولكف ما أكثر مااشتيت النـو

 ليذا الصغير أف يناـ في الميؿ ويصحو في النيار، مثمنا!  

بيـ مثؿ الست سعاد! الت سمفتيا خضرا: مؤلنا البيت أوالدا ولـ نحتفؿ ق
كأنيا تعرؼ أنيا لف تنجب غيره! فمتقؿ خضرا ماتريد! لف أغرؽ في قاؿ وقيؿ! 
ىذا مستنقع، والحياة المغمقة عميو بيف األىؿ مستنقع. اتصؿ بيت أىمؾ في حيفا، 
ياسعاد، بحياة البمد. وفي طبرية كانت أبواب قدري مفتوحة لرجاؿ العرب. تنيدت 

يـ مفتوحة، أيضا، لمرجاؿ. يفتح الرجؿ األبواب أو سعاد: مضافة عبد الرح
 يوصدىا؟ يفتح البمد أو يغمقو أيضا! 

! خ بلؿ أفراح عبد الرحيـ بابنو قاؿ ليا مرة: قد ننتقؿ إلى عكا ذات يـو
فشعرت بقوة العشيرة التي يصعب أف ينفؾ فرد منيا دوف مبرر تقبمو! لعمو يفكر 

ؿ طموحا أو صعودا مف درجة إلى بعمؿ في عكا. ترحب العشيرة بكؿ مايسج
 درجة! 

عّود عبد الرحيـ ابنو، وغاب. مشغوؿ طوؿ النيار. متنقؿ بيف صفد وحيفا ت
وعكا. لـ يترؾ اإلنكميز بيتا يستريح. والناس اليسكتوف عمى اليجرة الييودية. لكني 
الأعرؼ إف كاف عبد يدافع عف الفبلحيف في المحاكـ أـ ذىب ليكوف مثميـ في 

وىؿ يخبرىا عف اجتماعاتو السرية! تكرر لنفسيا كممات منور: عبد  القفص!
الرحيـ مثؿ الوطنييف السورييف الذيف يتخفوف بالماسونية ليجتمعوا ويخططوا 
المقاومة! قدرنا أف يكمؿ أزواجنا مابدأ بو أىمنا! ىؿ كانت منور تشجع أختيا عمى 

 البوح أـ تواسييا!

ريد أف أراىا! لماذا يامنور؟ تبقى المدف فضت منور أف تنزؿ إلى حيفا. الأر 
بعدنا كما كانت قبمنا! التريديف أف تزوري قبر أبيؾ؟ التريد؟! بؿ تريد لكنيا تخاؼ 
أف تسقط أمامو. التزاؿ ترى أباىا كما عرفتو حتى اليـو األخير وىو يطمب منيا 

أبدا الطشت، وىي تبعد أميا عنو وتعاقبيا في تمؾ البرىة عمى ىجره. لف تندـ 
 عمى انحيازىا إلى أبييا، لكنيا تكتشؼ اآلف كـ تحب أميا! 

اقبتيا شفيقة وىما تزوراف قبر فاطمة في طبرية. وضعت منور غصف نخؿ ر 
عمى القبر. رمت عميو قرنفبل نبيذيا بمديا فواحا. تركت لشفيقة ظيرىا، فمـ تستطع 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 38 - 

ييتز إلى األماـ  أف تقرأ وجو منور الواقفة ىناؾ مطرقة، مضمومة الفـ، وجسميا
والخمؼ كأنيا وسط ريح تؤرجحيا. قالت شفيقة لنفسيا: سبللة ممعونة التعرؼ 
البكاء! أبعدت منور زيارة قبر أميا حتى اليـو األخير في إقامتيا، كيبل تراىا 
شفيقة في اليـو التالي وتخمف شعورىا. ضاع ذلؾ في صخب سيريف ووداد وبنات 

 ر.  الطبري. وأتى صدقي ليودع منو 

انت سعاد قد فطمت ابنيا فاروؽ عندما مرضت. صرخت في الميؿ مف ألـ ك
في بطنيا. طمب عبد الرحيـ شفيقة مف طبرية فوصمت في اليـو نفسو. اليجوز أف 
تمرض األـ! مف سيعنى بالطفؿ؟ قالت ليا شفيقة: كاف يجب أف تنتظري أف يكبر 

جر! تركت شفيقة الطفؿ في ابنؾ لتمرضي! تداعبينني ياخالتي، اآلف؟! بطني ينف
بيت أخي عبد الرحيـ ونزلت مع سعاد إلى حيفا. قالت لخضرا: فميمحقنا عبد 

 الرحيـ إلى المستشفى االيطالي! 

نفجار الزائدة ياست شفيقة، خطر. الندري كيؼ وصمت إلينا ىذه الصبية ا
سميمة! عضت سعاد طرؼ الشرشؼ مف األلـ. لماذا يبدو الموت ظمما؟ الموت 

خالتي رحمة! اسكتي! فكري في ابنؾ! عندما أفاقت سعاد تألمت. لكف ىذا األلـ يا
 مختمؼ. نجت إذف! 

جبرت سعاد أسبوعا عمى الراحة. قالت: ياخالتي قمبي كالنار عمى الصغير! أ
فكرت فيو حتى وىي تتمنى الموت مف األلـ. طمأنتيا شفيقة: لـ يزرؾ عبد الرحيـ 

ي السرير: ماأحمى الحياة بعد المرض، ياخالتي! ألنو مشغوؿ بو! تحركت سعاد ف
شعرت بأنيا خفيفة. لمشمس التي دخمت مف النافذة دؼء آخر. الشيء والأحد 
 خارج ىذه الغرفة غير السماء الواسعة التي تراىا مف النافذة وىذا الوىف العذب!  

ة تى عبد الرحيـ في نياية األسبوع. دفع ليرة فمسطينية عف كؿ يـو مف إقامأ
شفيقة في المستشفى مع سعاد. وليرتيف عف كؿ يـو مف أياـ سعاد فيو. وأربعة 

 قروش ثمف الثمج!  

ي صفد اكتشفت سعاد أف عبد الرحيـ كاف مشغوال عف الطفؿ. وتبينت أف ف
عينا الصغير ممتيبتيف. ياخالتي، الحؽ لي في المرض؟! رفض عبد أف تأخذه 

دىا. التريد أحدا! فمينشغؿ عبد الرحيـ إلى مستشفى ىداسا. فنزلت إلى حيفا وح
بمضافتو وسياستو! قيؿ ليا، إلى الدكتور شيمكيف! لكنيا سمعت صوت قمبيا. 
ولجأت إلى الطبيب الذي كاف يداوييا في طفولتيا: يادكتور دوخماف، ساعدني! 
تغيرت ياسعاد، لكني كنت أستطيع أف أتبينؾ مف لوف عينيؾ! نصحيا: إياؾ أف 

 يمكيف! ىذا طماع يشمح الناس أمبلكيـ! أرسميا إلى طبيب أرمني. تداويو عند ش
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وت لمطبيب أف امرأة ركبت معيا في السيارة نصحتيا: استعممي لو زىر ر 

المّرار. دقيو وانخميو بالشاش النظيؼ.. ابتسـ الطبيب األرمني عندما روت لو 
! شفيت ذلؾ: األدوية مف األعشاب لكف يجب أف تعرفي مايستخدـ منيا وكيؼ

عينا الطفؿ لكف سعاد اعترفت لنفسيا بأنيا مقيورة وضعيفة. لـ يكف ليا حتى حؽ 
المرض مطمئنة! لف ترسؿ تمغرافا إلى منور. تعرؼ أف منور ستمبييا، لكف ألـ 

 تكف منور ىنا منذ أشير!  

اف التياب عيني فاروؽ أىوف عمييا مف اإلسياؿ الذي الحظت أنو أصيب ك
ت. الزنطارية تميت األطفاؿ! ماذا أكؿ؟ ماذا أطعمتو خضرا؟ بو في غيابيا. خاف

مف تمنى موت طفميا لتعود وحيدة دوف سند ولتفسد عبلقتيا بزوجيا؟ لو تستطيع 
أف تصؿ إلى مستشفى تورنس! قاؿ ليا عبد الرحيـ: ننزؿ إلى طبرية في األسبوع 

اآلف، كوني دقيقة القادـ! واستدعى بوينا ليداويو. نصحيا بوينا: خذيو إلى حيفا! 
 في الحمية! سقتو ماء وسكرا فقط. 

ـ ستمـو نفسيا ألنيا انتظرت أف تنزؿ إلى طبرية مع عبد الرحيـ. وضعت ك
طراحة عمى طرؼ النافذة العريضة وأجمستو في حضنيا. مد يده إلى كعكة 
فأبعدتيا. ورأت عتبا في عينيو اليمكف أف يعبر عنو كبلـ. فضمتو إلى صدرىا 

 بدا ليا أنو يفيميا. وبكت. و 

ـ يعد فاروؽ يغرد كالعصفور عند الفجر. صار استيقاظو حزينا. ىؿ كانت ل
تقتمو بالجوع؟ في تمؾ األياـ غاب عبد الرحيـ ولـ تسألو أيف. أفاقت في الميؿ 
لتراقب تنفس طفميا وتطمئف إلى أنو مايزاؿ حيا. أشفقت عميو ألنو صغير وعاجز 

بيف ذراعييا. كأنما خيؿ إلييا أنيا تعوضو بالحب عف الألنو فقط ابنيا. أبقتو 
الطعاـ. رأتو يرتجؼ وسمعت عمى صدرىا دقات قمبو. فصرخت مف النافذة: نادوا 

 عبد الرحيـ مف المضافة! 

الت لو: فاروؽ يموت! رد: التتوىمي! عندي رجاؿ مف عماف ورجاؿ مف ق
اإلنكميزية. عاد إلى الناصرة. نرتب احتجاجا عمى اليجرة الييودية والسياسة 

المضافة وعادت إلى ابنيا. لـ تر سواه. ارتجؼ رجفة شديدة وسكف. بقيت جالسة 
أمامو مف الساعة التاسعة حتى منتصؼ الميؿ. كاف مف يحبونيا ومف يكرىونيا 
نائميف. لماذا يناموف؟ فميستيقظوا ليقيموا المأتـ واالحتفاؿ! قررت: لف أبقى في 

سأليا: كيؼ الولد؟ قالت: العمر لؾ! رد: التتشاءمي!  صفد! دخؿ عبد الرحيـ.
قالت: المسو! ركع وبكى. تبكي؟ كيؼ أميز حزنؾ مف ندمؾ؟ كـ أكرىؾ ياعبد 
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 الرحيـ!

كى بحرقة! فمتبؾ ياعبد الرحيـ! لـ يكف لديؾ وقت لننزؿ إلى تورنس! أنا ب
ف الصفر! بيت اآلف حّرة، الورائي والأمامي! سأنزؿ إلى طبرية! وألبدأ في طبرية م

عبد السبلـ الطبري يرحب بي. إذا لـ يعجب خالتي أف أترؾ زوجي سأعيش 
عنده! ماذا يربطيا بزوجيا؟! خيؿ إلييا أف موت طفميا قّص مابينيما. لـ تتصور 
أف ليفتو االولى، ورحمتيما االولى إلى حيفا، وشعوره بأنو وجد الزوجة التي تشقى 

 خر.  معو وتسنده، ربطت أحدىما إلى اآل

ظرت سعاد إليو وىو يبكي. ولـ تشعر بالشفقة عميو. تزوجت كي تبني ن
أسرة، وىاىي دوف ولدىا المحبوب! رأتو ينزع شياؿ بنطالو ويشده عمى رقبتو. 
سخرت منو بينيا وبيف نفسيا: الأحد ينتحر ىكذا! يجب أف يكوف المنتحر دوف 

ؿ ليا مرة: أريد أف يكوف متفرجيف! لكنيا التريد لو ىذا الحزف! تذكرت أنو قا
فاروؽ عالما أديبا واسع الثقافة مثؿ ابف عمي محمد الذي كاف يفطر طواؿ شير 
رمضاف مع السمطاف عبد الحميد! فكادت تضحؾ ساخرة مف حممو! ابنيا يمبس 
جبة ويجمس كما جمس ابف عمو مع السمطاف عبد الحميد؟! مف حسف حظ الطفؿ 

عيفا وخائرا فأبعدت نظرىا عنو. كأنما تظير أنو مات! بدا ليا عبد الرحيـ ض
حقيقة الرجاؿ وقت الحزف! أردت ياسعاد أف يكوف لؾ رجؿ يقؼ معؾ وقت 
الحاجة، ألنؾ دوف أخ وأب؟ تفضمي! يجب أف تسندي ىذا الرجؿ الضعيؼ! في 
تمؾ البرىة تبينت قدرىا وفيمت أنيا لـ تعد تحتاج رجبل يحمييا، بؿ ىي التي 

 ذي يحمي ويعيف.ستكوف كالرجؿ ال

شت وجو عبد الرحيـ بالماء، بممت أنفو بالكولونيا. سندتو حتى وصؿ إلى ر 
فراشو. وعادت إلى طفميا. حدثتو عما في قمبيا، وفكرت في قرارىا. كانت عمى 
الحّد بيف مدينتيف ومصيريف. وبدا ليا أنيا حيثما رحمت تزرع قبرا. توزع أحباءىا 

: اىدئي! أّجمي قرارؾ إلى وقت تكونيف فيو عمى المدف! ورددت لنفسيا مرات
ىادئة! سمعت شخير زوجيا. وبدا ليا في ضوء الفجر أنيا الترتبط بو بؿ بالبيت 
الذي تخشاه، بالمدينة التي تتمنى أف تبتعد عنيا. مايربطنا إلى أمكنتنا، ياسعاد، 

 أكثر متانة مف الحب والكره، أكبر مف العبلقة برجؿ معيف أو طفؿ أو بيت!

ي الصباح فتحت سعاد الباب لمحبلب. ال، لـ نعد في حاجة إلى الحميب! ف
ذىب الحبلب إلى بيت خضرا وقاؿ: خذوا حميبكـ وحميب الولد الذي مات، كيبل 
أعود بو! أعطتو خضرا ثمف البشارة، ولبست أحسف ثيابيا وتزينت بالحمؽ األلماس 

حة كأنو حّي وجمست وأتت إلى سعاد. كانت سعاد قد وضعت الطفؿ في األرجو 
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قربو. فاستندت خضرا إلى األرجوحة وصارت تيزىا. نيض عبد الرحيـ حزينا 
وجمس قرب سعاد، وأمسؾ يدىا. يعرض أماـ أىمو أنو يحبيا، وسيظؿ يفعؿ ذلؾ 
حتى موتو في دمشؽ. سألتو: حزيف؟ رد: وأنت! ردت كأنيا تقوؿ لخضرا: مات 

ند موت طفؿ؟ التحزف، سنعوضو! قدري وسعيد ونوري قبؿ فاروؽ! فيؿ نقؼ ع
 قالت خضرا في قير: امرأة فييمة! 

انت سعاد مبممة بالدموع بعد دفنو. وقتئذ قدر ليا أف تتبيف قسوة الصغارة. ك
زارتيا امرأة مختمة العقؿ قالت ليا: ماعميو أسؼ، اهلل يخمي أوالد سمفتؾ. العوض 

مفتؾ! اهلل يخمي أوالدىا، بأوالدىا! سألتيا سعاد: مف عممؾ ىذا الكبلـ؟ ردت: س
قالت لي روحي إلى سعاد وخذي بخاطرىا وقولي ليا..! تذكرت سعاد ألواف 
مبلبس خضرا ونداءاتيا وحركاتيا. ظنت أنيا تسجؿ في ذاكرتيا قيرىا. لـ تعرؼ 
أنيا ستروي ذلؾ فيما بعد لسيريف ووداد لتضحكيما مف خضرا، وأنيا ستحزف عمى 

 رة البيت الذي ستفقده في صفد.   حياتيا التي دفنت تحت حجا

ضبت أـ عبد الرحيـ عمى ابنيا. ىذه المدلمة التي كاف الخدـ يمشطوف غ
شعرىا ويمبسونيا ثيابيا، وعاشت في استنبوؿ أكثر حياتيا، وتفادت أف تبدو 
غاضبة أو حزينة، لتبقي الرضا فقط عمى مبلمحيا، تبلحظ ماتحاط بو سعاد مف 

بأنيا نوت أف تيجر زوجيا. ىي التي قالت لسعاد: ارمو  شماتة؟ لـ تبح ليا سعاد
ألنو اليستحقؾ! يترؾ ابنو يموت وىو جالس في المضافة؟! يدافع عف وطف؟ 
يدافع عف شبح! لـ تقؿ ليا إنيا سحبت يدىا فمـ تسمح لو بأف يقّبميا. لكف ياسعاد، 

ىؿ ىذا أوؿ التتركيو اآلف في حزنو! سألتيا؟ وحزني أنا؟! ردت: أنت أقوى منو! 
 اليمـو التي سترمى عمييا ألنيا قوية؟!

عد دفف الطفؿ وجد عبد الرحيـ سعاد مرتدية مبلءتيا. فيـ أنيا قررت أف ب
تتركو. فقاؿ ليا: فمننزؿ إلى أىمؾ في طبرية، ولنسترح مف صفد! طواؿ الطريؽ 

 حاوؿ أف يبلطفيا، رغـ حزنو. لكنيا تفادت أف يمتقي نظره بنظرىا. 

ء حضرت إلى بيت شفيقة سيريف ووداد وبنات الطبري. طمب ي المساف
صدقي الطبري مف سعاد: أريد أف تطعميني مثيؿ المتبؿ الذي حّضرتو لي مرة في 
بيروت! ىؿ يريد أف تستعيد معو سعيدا لينسييا موت طفميا؟ لماذا؟ ألني أريد 
ياسعاد، أف تشاركيني فرحي! غيرت مصير سموى! مف سموى؟ صبية حموة، 

تيمة، سطا عمييا رجؿ بعد موت أميا. خاؼ صدقي عمييا. وجد ليا زوجا مف ي
رجاؿ العشائر. أمس كاف زفافيا وكنت مدعوا إلى مضارب العشيرة في حوراف. 
ىؿ أراد صدقي أف يعرض لسعاد مصائر نساء تعيسات كيبل تبالغ في حزنيا، 
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 ليا مف يبوح ليا!    ولتفيـ أف ليا مف يحمييا مف الشرور الكبرى؟ وكاف يفيميا أف

ندما حضر عبد الرحيـ كاف صدقي في استقبالو، كمف ينتظره. يتوسط لعبد ع
الرحيـ، إذف، دوف أف يعمف عف وساطتو! ويفيميا أف مابينيا وبيف عبد الرحيـ 
يجب أف يبقى سميما. ستشكو سعاد بعد سنوات عبد الرحيـ لخالتيا لكنيا لف تفكر 

ي عبد الرحيـ أكثر مف طاقتي! يـو مات حسف رعد في ىجره. ستقوؿ ليا: حّممن
الذي حارب في الثورة السورية، تركني مريضة وسافر إلى يافا. عاد وىو يبكيو. 
وحكى لي أف الفرنسييف صادروا أمبلكو وأنو عاش مع أوالده في يافا فقيرا، 
فاشتغؿ أوالده أجراء ليحّصموا الخبز. لـ يبلحظ عبد أني فقدت الوعي. صحوت 

ىو يرشني بالماء. كانت حرارتي أربعيف! لو كنت امرأة أخرى لكرىت السياسة و 
والثورة! كـ عمري اآلف ياخالتي؟ ستربت شفيقة عمى كفييا: فكري في الناس تيف 
عميؾ مصيبتؾ! وسترفع سعاد رأسيا نحو السماء، وترى نجوما التعد، فتتنيد. 

ذلؾ نسعى مف كؿ نحف أقؿ مف نقطة مف مجرة صغيرة مف المجرات. ومع 
الطرقات لنفسد ىذه الحياة الصغيرة جدا التي نعيشيا! ستبقي نظرىا عمى سماء 

، وتشعر بأنيا تيدأ!    الميؿ ذات النجـو
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كى ليا عبد الرحيـ وىما يتعارفاف في أوؿ أياـ الزواج، عف أخيو عمي ح

الدنيا،  الذي ستذكره كتب السيرة، فيما بعد. فيؿ تقوؿ لو سعاد: ماأصغر
 وتكشؼ لو ماتعرفو عف أخيو، زوج خضرا؟

 
صغت إليو وىو يحدثيا عنو كمف يحكي عف زمف عظيـ. درس في أ

استنبوؿ، التقى ىناؾ بشكري القوتمي وسعيد الغزي. كانت أوؿ "مأمورية" لو 
قائمقامية دوما. تعرفيف، في أياـ الدولة العثمانية كاف الصفدي يعمؿ في بيروت، 

مؿ في القدس. أصبح عمي فيما بعد قائمقاما في مشغرا في لبناف. ثـ والبيروتي يع
أخذ "مأمورية" متصرؼ إربد. اختمؼ مع األمير عبد اهلل فترؾ الوظيفة. سألتو 
سعاد: لماذا اختمؼ مع األمير عبد اهلل؟ أجاب: روى لي عمي أف األمير انحاز 

ي بعض رجاؿ الثورة إلى مف ىواىـ أجنبي، كاف مقابميـ عمي ىواه عثماني.  بق
العربية مع األمير، وتركو آخروف والتحقوا بالممؾ فيصؿ في العراؽ. يبدو أف عميا 
وقع في تمؾ البرىة! ىزت سعاد رأسيا كأنيا تستوعب ماقالو. ىؿ تستطيع أف 
تظير الشؾ في كبلـ رجؿ يبوح ليا بأسرار بيتو؟! وأف تقوؿ لو أخوؾ وطني، 

لنظر، متزمت، ينفر الناس منو؟ ستغفر الفظاظة، عمى عيني ورأسي، لكنو ضيؽ ا
فيما بعد أيضا، وقت تصنيؼ الرجاؿ! وستنظؼ صور الوطنييف! ففي الصراع 
بيف طرفيف الوقت لتأمؿ صمة الطباع الشخصية بالمشروع الوطني. وعندما يثبت 
الرجاؿ في أمكنتيـ في سيرة الزمف سيقفوف ىناؾ مجموعات، الأفرادا ذوي مبلمح 

. لكف سعاد ستروي لزوجيا عبلقة سعيد بعمي، يـو تصبح قوية بالسنوات شخصية
التي عاشتيا معو، وبأوالدىا، وبقدرتيا أف تسنده وىو في السجف. يـو تعرؼ أنو 
سينحاز إلييا إذا حدثتو عف أخيو العزيز. ويكوف الزمف قد قّمـ بعض فظاظة 

في الغرفة األخرى مع عمي. وعندما سيقاؿ لسعاد وىي في دمشؽ إف بدوي الجبؿ 
زوجؾ وأخيو والقوتمي والغزي وغيرىـ، ستفكر فقط في الببلد الواسعة التي التقى 
فييا رجاؿ كانوا وجوه ببلدىـ. فأصبحوا موزعيف بيف ببلد تفرقيا الحدود. 
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وستتساءؿ وىي ترى عميا دوف جبروت، ىؿ سبب ذلؾ الزمف، أـ أف اإلنساف يفقد 
ـ تقؿ امرأة فقيرة وىي ترى عميا يتدحرج مثميا عمى قوتو عندما يفقد وطنو؟ أل

 أوحاؿ وادي الطواحيف وقت الخروج مف صفد: صار الناس سوية؟ 

نذ قررت سعاد أف تتزوج ثانية، استبعدت الحب والكره. ستحكـ بالعقؿ فقط م
وستسير حيث يشير! لذلؾ تأممت زوجة عمي وفيمت أنو قدر ليا أف تجاورىا. 

قؿ مع زوجيا بعيدا عف مدينة صفد. حتى يحيف ذلؾ يجب أف لكنيا قررت أف تنت
تساير ىذه المرأة. مع أنيا مثؿ زوجيا، آمرة، قوية، الطريؽ إلى قمبيا. اليعجبؾ 
ذلؾ ياسعاد؟ ألـ تكتشفي أنت أيضا أف عواطؼ القمب توىف؟ كوني إذف تمميذة 

أحبيا عمي منذ  عندىا! ال،ال! ىي ذكية لكنيا شرسة، يطربيا أنيا مشيورة بقوتيا.
كانا صغيريف. انتظرتو حتى عاد مف استنبوؿ، مع أنيا أكبر منو. تقوؿ مازحة: 
ىو تزوجني؟ بؿ أنا تزوجتو! امرأة ظريفة تمتع الجمسة معيا، لكف الجالس إلييا 
 اليشعر بالراحة. يستيويو حديثيا ويتنيد عندما يفتح الباب مبتعدا عنيا.         

ع عبد الرحيـ عمى كفي سعاد مايكسبو. وطمب منيا نذ بداية زواجيما وضم
أف تقدر لو مصروفو اليومي. قاؿ: دخمنا اليـو عشر ليرات. ىذه أربع ليرات لنا، 
احكمييا أنت. والبقية ألخي عمي. يجب أف يبقى ديواف العائمة الذي يديره مفتوحا. 

حتى قاؿ عمي  لـ يقؿ ليا إنو مف احترامو ىيبة أخيو كاف يسمـ الماؿ لزوجة عمي.
مرة لسعاد: يمدنا أىؿ زوجتي بالماؿ. فسألتو: لماذا ياعمي؟ رد: ليبقى الديواف 

 مفتوحا! مع أف أىميا مف العائمة المنافسة لنا في صفد! 

وجزت سعاد لزوجيا استنتاجيا: تقرب زوجة عمي أىميا. وتنتقي منذ اآلف أ
أبيو في حضنيا.  ألوالدىا الصغار زوجات وأزواجا منيـ. دخؿ عمي مف قرى

ومنو إلى المقربيف مف أىميا. لو لـ تكف أسرتيا عدوة ألسرتكـ ومنافسة ليا عمى 
الوظائؼ لفيمت ذلؾ! سأسمـ لعمي الماؿ الذي تعطيو أنت لزوجتو! والتقمؽ، سأجد 

 الطريقة المناسبة! 

انت سعاد تشاور نفسيا أماـ النافذة المطمة عمى الميؿ. فتساءلت ىؿ تنساؽ ك
لصراع بيف األسر والحمائؿ، ىي التي عّمميا أىميا أف خبلفات األسر في ا

والحمائؿ تقسـ العرب أماـ المياجريف الييود؟ أـ ساقيا عقميا إلى البحث عف 
خطوات آمنة في واقع يجب أال تتجاىمو؟ قالت لنفسيا: أىمي شعراء! فشؿ مشروع 

نحفر مكاننا فيو! وقفت إذف الدولة العربية الذي وىبوه أنفسيـ، وبقي الواقع الذي 
ياسعاد، في جانب رجاؿ أسرة أماـ أسرة أخرى! تركت النافذة وأسكتت نفسيا. 
كسبت زوجيا. استمع إلييا عبد الرحيـ معجبا بيا. ىذه المرأة كنز بجماليا 
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 وبعقميا!

اف الديواف الذي يضحي عبد الرحيـ كي يبقيو مفتوحا، غرفة كبيرة حوليا ك
يح ومساند تغطى بالسجاد في الشتاء وبالقماش في الصيؼ. مصاطب عمييا طرار 

وفي الديواف مكتبة عبد الغني المشيورة، التي ستسمع سعاد ذات يـو خبر نقميا 
مف صفد إلى تؿ أبيب، مف راديو إسرائيؿ. ميمة عمي أف يدير ديواف العائمة 

ات السمف ويستقبؿ الناس فيو. لذلؾ كاف األىؿ ييدونو أكياس الرز والقمح وتنك
والزيت. يجتمع الرجاؿ في الديواف ويبحثوف أمور البمد. وكـ مرت فيو حوادث 
مضحكة. فيـو كاف عبد الغني يدير الديواف أتى إليو جيبلء مف البمد وطمبوا منو 
أف يتوسط لدى اهلل ليوقؼ المطر الذي كاف ينيمر منذ أياـ حتى دلفت السطوح 

وا" سطوحيـ! في ذلؾ المجتمع كاف الشيخ وغرؽ الزرع. طمبوا منو ىدنة "ليدحم
أحمد، جد عبد الغني، أزىريا متألقا. بينما كاف رجاؿ األسرة المقابمة دنيوييف، 

 رجاؿ سياسة. 

ماذا أصبح عمي دوف عمؿ؟ ىؿ تصرح سعاد بما في نفسيا فتقوؿ، يدفع ل
زؿ ثمف مافعمتو أسرتو في أياـ الحكومة العثمانية! يـو كانت ذات نفوذ سعت لع

كؿ رجؿ مف األسرة المنافسة مف المناصب الميمة. مع أف رجاؿ تمؾ األسرة كانوا 
 زعماء أيضا في البمد!

منت سعاد أف ترحؿ بعيدا عف ىذا الخبلؼ بيف العائبلت لتؤسس أسرة ت
أخرى. وأوىميا حب زوجيا أنيا ستترؾ صفد قريبا. لكنيا وىي تراه يموب في الميؿ 

ف مدينتو، تأممت كيؼ تحتؿ األسر الكبرى روح أبنائيا. باحثا عف طريقة لمخروج م
تكـو أكياس السكر والقمح وتنكات الزيت والسمف لممضافة! تتجمع وتحشد 
أصحابيا فتجعؿ المآتـ واألعراس احتفاالت كبيرة! تحتضف المريض والعجوز 
والعاطؿ، وتفاوض كمجموعة! لكف الثمف يدفعو الفرد فيو ليس شخصا حرا بؿ 

 يممؾ حتى أف ينتقؿ مف مدينة إلى أخرى! جزء ال

ـ يترؾ عبد الرحيـ صفد إال كفرد مف مجموعة. زار الحاج أميف الحسيني ل
صفد ونزؿ في بيت عمي. سير في الديواف واستمع إلى أصحابو: أكؿ بيت القادر 
البيضة وقشرتيا. فمـ يبؽ لنا شيء منيا! رتب الحسيني الصمح بيف العائمتيف. 

كوف عمي رئيس بمدية، وأف يكوف الشيخ أسعد القادر قاضيا في صفد. اتفقوا أف ي
 اقتسموا المراكز والماؿ! فخمس ليرات مف كؿ عقد زواج ليست قميمة! 

قيع الرجاؿ الميميف عمى االتفاؽ. في الحولة قاؿ ارج عبد الرحيـ ليجمع تو خ
 ا عميو. لو رأس بيت الضرغاـ: أوّقع لؾ، لكف االتفاؽ خطأ. ستندـ البمد كمي
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كاف عمى حؽ! ظف عمي أنو اليزاؿ يعيش في زمف تركيا! قسا عمى الناس. و 
أمر بسكب الحميب المغشوش عمى صاحبو. منع الفبلحيف مف فرش الخضار 
عمى األرض. وىدد بأف يركب المخالؼ حمارا بالمقموب. قالت زوجتو خضرا 

ات نظيفة. يخرب لسعاد: تعود الناس الفوضى والوسخ والغش. اليريد الناس طرق
الناس ماتقدمو ليـ البمدية. فقالت امرأة ماتمنت سعاد أف تقولو: تريدوف بمدا دوف 
ناس؟! األيسر أف يكوف الناس دوف رئيس بمدية! قالت سعاد كأنيا حكـ: يريد 
رئيس البمدية أف يجعؿ صفد كاستنبوؿ! التقطت خضرا سخرية سعاد، ولكف كيؼ 

 ف يمدح رئيس البمدية! ترد عمييا أماـ غرباء وىي كم

ستعاد بيت القادر البمد، واحتفموا بسقوط عمي أكثر مف احتفاليـ بنجاحيـ. ا
طاؼ رجاليـ تحت نوافذه ورقصوا ىناؾ. لكنيـ اشتطوا، فأخذوا مركز رئيس 
البمدية والقاضي واستدعوا صاحبيـ مف غزة ليكوف محاميا. كأنيـ أعمنوا لعبد 

زؿ إلى القدس وقاؿ لمحاج أميف الحسيني: مف الرحيـ المكاف لؾ في صفد. فن
 يتغطى بؾ يبرد! أصبحت صفد لبيت القادر! أنا وأخي دوف عمؿ! 

اد عبد الرحيـ مف القدس لعمي بوظيفة ناظر أوقاؼ في عكا، مع أف العادة ع
أف يكوف مف أىميا. قاؿ ألخيو: تحتاج عكا ضميرؾ ودقتؾ! أوقافيا كثيرة، جوامع 

 وترب وحمامات! 

نتقؿ عبد الرحيـ إذف إلى عكا! تساءلت سعاد: ىؿ قدر عمي أف أعيش يس
قرب زوجتو؟ في األسر الكبيرة التتزوج المرأة رجبل، بؿ تتزوج العائمة كميا! لكني 

 سأختار أبعد بيت عف عمي! عمى كؿ حاؿ لف تتحممو عكا!

كى عبد الرحيـ لسعاد عف اتفاقو مع عمي اليشرطي، شيخ الشاذلييف في ح
"شجع السمطاف عبد الحميد الشاذلييف ليقفوا في وجو البيائييف في عكا.  عكا.

وليوقفوا الشيخ عباس أفندي عند حده، وتظؿ عكا مسممة". ابتسمت سعاد! كـ 
تختمؼ الحقائؽ عندما يحكييا الرواة! كاف عباس أفندي ضيفا عمى أبي وخالي! 

ـ عبد الرحيـ ماكاف تغدت أمي في بيتو مع زىية العجـ قبيؿ موتيا! فيؿ سيفي
يفيمو أبوىا وخاليا: التتجاىؿ رجبل أخذ مكانو في بمد ولو كنت التحبو! قاؿ عبد 
الرحيـ: كاف محامي عمي اليشرطي أحمد شقير، ابف الشيخ أسعد. تركو فكمفني 

 اليشرطي أف أكوف محاميو. سننتقؿ إلى عكا!

يكونوا إال أممت سعاد زوجيا. أىو مف الرجاؿ الذيف اليستطيعوف أال ت
مسنوديف بشخص أو أسرة أو أخ أكبر؟ تبينت وىي تتأممو كـ ىي حرة. وطمبت 
ألىميا الرحمة! "رّبونا مستقميف، رأينا مف رأسنا"! ىؿ خيؿ إلييا أف زوجيا سيقوؿ 
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ليا: ىيا ننتقؿ إلى حيفا أو عكا؟! ىي العاقمة التي تعرؼ أف الرجاؿ مثمو أقوياء 
ألبواب التي تفتح لو كواحد منيا تغمؽ أمامو أيضا بمجموعة، أو ضعفاء بيا! فا

ألنو واحد منيا! اليستطيع أمثالو أف يكونوا أحرارا يتنقموف حيث يريدوف. ألف 
أقدارىـ ومصائرىـ محسوبة ومصّنفة. فالمكاف الذي يأخذونو ليس مكانيـ 
الشخصي فقط، بؿ مكاف مجموعة! قاؿ ليا: سننزؿ إلى عكا قبؿ عمي، لنؤمف 

 ينزؿ فيو معنا ريثما يجد سكنا يميؽ بو! بيتا 

اسعاد المحظوظة! ستعيشيف في بيت واحد مع خضرا! ألف تنتيي ي
االمتحانات؟ قالت سعاد لعبد الرحيـ في ىدوء: ليس مف مقامو أف ينزؿ عندنا. 
سندبر لو بيتا منذ نصؿ إلى عكا! سأستعيف بالست فاطمة اليشرطية! دىش عبد 

مة؟ وصفت لو عباس أفندي، وزياراتيا مع الست شفيقة الرحيـ؟ تعرؼ الست فاط
إلى "ستي فاطمة" في عكا. وصفت لو الزاوية اليشرطية في عكا. تبحث ياعبد 
الرحيـ عف سند بعيد، والسند في بيتؾ! لكف الشاذلييف ليسوا كما صورتيـ تماما، 

ات ياعبد! حكت لي خالتي أف جدىـ أتى مف المغرب، كاف يمبس عباءة مغربية ذ
قبعة عمى الرأس. وكانت يداه كالعجيف، والناس يقبمونيما. شجع السمطاف عبد 
الحميد الشاذلييف وكاف منيـ. حكى لي خالي عنو. كاف عبد الحميد عصريا، 
الكما يصورونو! كاف يستقبؿ الضيوؼ ويفيـ طمع االوروبييف بببلده. تآمر 

الرسالة التي أرسميا إليو الدونمة عميو. قرأ الشيخ أبو الشامات عمى خالد آغا 
السمطاف عبد الحميد! كتب السمطاف ألبي الشامات أنو خمع ألنو رفض بيع 

 فمسطيف لمييود. فقاؿ خالد آغا: لـ نر الخير بعد سقوط الدولة! 

ـ مف التفاصيؿ يجب أف تنسج سعاد بينيا وبيف عبد الرحيـ كي يصبح ك
ذلييف، أصحاب الست شفيقة زوجيا وينتقؿ بروحو إلى بيتيما! بمساعدة الشا

استأجرت سعاد لعمي بيتا. وبمساعدتيـ اتصمت بأبي عارؼ في سوؽ الحميدية 
 في دمشؽ وطمبت سجادا يميؽ ببيت عمي! 

ي عكا، روت سعاد لزوجيا ماحدث ذات يـو بيف أخييا سعيد وأخيو عمي. ف
وىما واستمع في انتباه إلييا. تفصيؿ آخر حجبتو سعاد طواؿ تمؾ األياـ عنو 

يناماف في غرفة واحدة وفي سرير واحد! ىؿ يعتب عمييا عتب الرجؿ الشرقي 
الذي يريد أف يممؾ روح زوجتو؟ أـ يعجب بامرأة تعرؼ ماتحجب ومتى تبوح؟ 
كيؼ استطاعت أف تقابؿ عميا طواؿ تمؾ األياـ كأنيا التعرؼ مابينو وبيف أخييا؟ 

ينحني أماـ امرأة حرة تقّدر ماتقوؿ لف يقمقو أنيا قادرة عمى ستر روحيا عنو. بؿ س
 في البرىة التي تختارىا.
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اف سعيد وقتذاؾ مدير مدرسة في إربد. ترؾ وظيفتو في سما، وفضؿ أف ك
يكوف في بمد أكبر منيا. التقى في إربد بمدير بنؾ مف بيت الياسيف كاف صديقو 

فضة! في أياـ المدرسة. ذكر لسعيد: كنت آخذ منؾ نصؼ بشمؾ، وبرغوثا مف ال
وكاف ىناؾ سميماف باشا السودي مف عشائر الروساف، صاحب قدري. انعقدت 
السيرات، ووصؿ خبرىا مف النساء إلى خضرا، فنقمت ذلؾ لزوجيا. استدعى 
المتصرؼ عمي سعيدا. قاؿ لو: تسير الميالي مع أنؾ أستاذ ومرب! وىذا يمييؾ 

رفو! أنا في المدرسة عف عممؾ! مف قاؿ ذلؾ؟ الأحتاج إلى مف يقوؿ لي ذلؾ! أع
في النيار، ولـ يقرر لي أف أكوف فييا في الميؿ! إذا كانت لديؾ مبلحظات عمى 

 عممي في المدرسة فأنا مستعد لسماعيا!  

صؼ سعيد لقاءه بالمتصرؼ ألصحابو. فقاؿ سميماف باشا: يريد أف يحّضر و 
مرني بما يجب أف العشائر بالنظاـ التركي! غضبوا عميو ولجؤوا إلي. قابمتو فبدأ يأ

أفعؿ. قمت لو اسمع، التشر عمي بما يجب واليجب! أىؿ الببلد يعرفوف حاجاتيا. 
ال حبستؾ!   يفترض أف يستمع الموظؼ إلينا. فرد عمي: اسكت وا 

مؿ سميماف باشا لؤلمير عبد اهلل شكوى عشيرتو وأضاؼ إلى ذلؾ: يتدخؿ ح
طمب األمير مف عمي أف في شؤوف العباد. يفرض عمينا أال نسير في بيوتنا! 

يستقيؿ. فاستقاؿ وعاد إلى صفد. وترؾ سعيد أيضا عممو وذىب إلى بيروت! قاؿ 
لسعاد ضاحكا: اشتريت طقما جديدا ألستقبؿ بو عمبل جديدا! كاف يستمتع بالتنقؿ 

 في ببلد الحدود بينيا؟ وكاف يودع ببلدا لف يعيش فييا طويبل! 

قاؼ مف يضبطيا. خير رجؿ ليا عمي. الت سعاد لعبد الرحيـ: تحتاج األو ق
 شرط أال يصطدـ بالعامميف فييا! 

ماذا قدر لمثؿ ىذا الرجؿ أف يولد في أزمنة فوضوية وأمية؟ كاف يستمتع ل
بالنظاـ، ويؤمف بأف األشياء والناس والببلد يجب أف تسير بمثؿ دقة الشمس مف 

فد، فكـو شروقيا إلى غروبيا. وظؼ رجاال يجمعوف األوساخ مف طرقات ص
الناس الوسخ بعد مرورىـ ببرىة! وضع حنفيات ماء جديدة يشرب منيا الناس، 
فأتمفوىا. في كؿ يـو كاف الناس يرموف عميو مشكمة يضيع ليمو ونياره فييا. كيؼ 
يستطيع أف ينظـ بمدا إذا كانت عشائره تقوؿ: نحف أصحاب البمد وأنت موظؼ 

؟ ردد لنفسو: إلى جينـ وبئس المصير! عندنا، كما قاؿ لو سميماف باشا الروساف
 اهلل بنببل ورسف!

لكف ىؿ كاف يستطيع أف يعيش بما تركو لو أىمو يـو صار اإلنكميز سادة و 
الببلد؟ يـو سجمت الحكومة العثمانية األراضي سجمت العائبلت ماتستثمره منيا. 
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وكاف ألىمو بيسموف في الحولة، والجاحولة، ونصؼ عمما في قضاء صفد. 
يعرؼ إدارة األراضي، لذلؾ ترؾ األمر لعبد الرحيـ. جاء ىذا بيوناني زرع ال

األراضي تبغا، مثؿ الناس! لكف الحكومة اإلنكميزية فرضت عمييا ضريبة كبيرة. 
اليدؼ أف يضطر أصحاب األراضي إلى بيعيا لمييود! ماالعمؿ؟ قالت سعاد: 

قالت: الضريبة عمى التبغ  نحرؽ التبغ كمو! نحرؽ رزقنا الذي خسرنا عميو الماؿ؟!
ستدمرنا. احرقوه! تخمصوا مف التبغ ومف الكارثة! كانت عمى حؽ! فالفبلحوف 
 الذيف لـ يجدوا مخرجا قانونيا استدانوا ليدفعوا الضريبة، فأفمسوا وخسروا أراضييـ!   

ركت سعاد كؿ ذلؾ وراءىا، في بيت كالقصر أنفؽ عميو مؿء الحضف مف ت
رض نافذتو حصيرة. وبدأت حياتيا مع عبد الرحيـ في عكا، الميرات الذىبية، ع

 حالمة بأف تؤسس معو أسرة بعيدة عف العشيرة!            
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امت سعاد بعمؽ يـو قرر عبد الرحيـ أف ينتقؿ مع أخيو إلى عكا. لكنيا ن

في الصباح انتبيت إلى صفد كما ينتبو اإلنساف إلى المدف التي يتوىـ أنو 
ييا مضطرا، ويكتشؼ وقت يودعيا أنيا جميمة وكاف فييا سعيدا. يعيش ف

جمست عمى حافة نافذة البيت العريضة وأطمت عمى صفد. ىناؾ القمعة 
و"المنزؿ" والبيوت المبنية مف الحجر! الجرمؽ ووادي الطواحيف والبساتيف! تكاد 
 تممح مناحؿ العسؿ في حدائؽ البيوت! تجولت في الغرؼ الواسعة، وتأممت
ماجددتو فييا، واألثاث الذي اشترتو مف حيفا. ىؿ خيؿ إلييا أنيا ضاقت بصفد؟ 
مع ذلؾ توىمت أنيا لف تفقد القطعة التي تركتيا مف حياتيا في ذلؾ البيت 
الواسع كالسرايا. وتصورت أنيا ستعود متى شاءت لتجمس عمى األرائؾ المنجدة 

ىؿ كانت تستطيع أف تفيـ إال بالمخمؿ النيمي التي لف تنقميا معيا إلى عكا. و 
 فيما بعد، أنيا التستطيع أف تستبقي حتى ماتطوقو يداىا؟  

 
تبت المبلبس في صناديؽ، واختارت بعض أثاث البيت، فما أصغر بيوت ر 

عكا أماـ ىذه السرايا! التفتت إلى صفد والسيارة تبتعد عنيا وتنيدت. استرحت، 
كني اآلف أحبيا! تبقى مف المدف ميما ياسعاد، مف ىذه البمدة الجبمية؟ ربما! ل

عشنا فييا صورة، وستبقى في ذاكرة سعاد صفد التي رأتيا مف نافذة السيارة وىي 
تبتعد عنيا. انشغمت سعاد يوميف بترتيب بيتيا في عكا. وعندما بدا ليا أف 

 أشياءىا استقرت فيو، لبست مبلءتيا وفتحت الباب: إلى عكا!    

شفيقة أوؿ مرة، قالت ليا شفيقة: عكا ىي السور  ـو زارت عكا مع الستي
ومسجد الجّزار وفاطمة اليشرطية! استمعت سعاد إلييا منتبية. فبعد موت أميا 
كاف كؿ مف أخييا سعيد وخاليا قدري وخالتيا شفيقة يشعر بأف واجبو أف يعمميا! 

ا بأف لعميـ تصوروا أنيـ يصوغونيا كما يصاغ كعؾ العيد! أال يحمـ الكبار دائم
يعجنوا ويخبزوا مف الولد شخصا يتمنونو؟ تستدعي سعاد اآلف ماتعممتو منيـ. 
كانت تعود إلى سعيد لتسألو عما حكت ليا عنو الست شفيقة. وتتبيف أف الواقع 
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يكتمؿ برسـو أشخاص متنوعيف. ىكذا بدا ليا في أحمد الجّزار الظالـ خموده 
بيده في الطريؽ إلى زوجيا في اآلخر. وستقوؿ البنيا فيما بعد، وىي تمسؾ 

المعتقؿ، مالـ تقمو ليا الست شفيقة: "أما ماينفع الناس فيبقى في األرض"! ذىب 
 ظمـ الجزار وبقيت أبنيتو الجميمة! 

كمؿ ليا سعيد مابدأتو الست شفيقة: كانت استنبوؿ عاصمة كبرى. لذلؾ أ
مساحة بلفخمة، شبييا بجوامع استنبوؿ ا 0780بنى الجزار ىذا الجامع في سنة 

واسعة عمى مرتفع، مع أف عكا داخؿ السور صغيرة. صمـ مئذنتو الرشيقة 
 المرتفعة كمآذف استنبوؿ، فمـ تكف كمآذف الشاـ القريبة مف الناس. 

ؤىمنا الحياة ألف نرى مانعرفو بألواف جديدة! كأف المدف واألبنية تكسب ت
جوؿ في عكا فاحصة روحيا منا! ركبت سعاد الحنطور مع بنات العكي، لتت

سحرىا. قمف ليا: لـ تستريحي بعد مف ترتيب بيتؾ! لف تيرب عكا! بؿ تيرب! 
اليعرفف كـ تشتاؽ إلى السماء والبحر والمدينة! مشت معيف إلى جامع الجزار. 
كأنؾ ياست سعاد، نويت الحج! نويت الحج، نويتو! تجولت في الجامع، تأممت 

قي، وأدراجو العريضة التي تنزؿ إلى الطريؽ. بابو الشمالي المزخرؼ، وبابو الشر 
مشت في صحنو المستطيؿ، بيف قباب أروقتو، رأت في إحدى غرفيا مركز مفتي 
عكا، وقرأت ماكتب عمى غرؼ أخرى: فييا كتب قيمة! في إحدى تمؾ الغرؼ أقاـ 
أميف، ابف قدري، يـو كاف يدرس في المدرسة األحمدية، ويأخذ منيا راتبا شيريا، 

أف تنزؿ أمو مف طبرية لتستأجر بيتا تسكف معو فيو. أدىشت سعاد، مرة قبؿ 
أخرى، البركة المستديرة في صحف المسجد. يتدفؽ الماء منيا في خمس عشرة 
فتحة. وتفرجت عمى المزولة التي أىداىا صالح آغا الكردي لمجامع. ساعة 

تيا بنات شمسية تضبط وقت الصبلة! قصدت مدفف الجّزار وسميماف باشا. رافق
العكي إلى جامع المجادلة، حكيف ليا أف صاحباتيف بنات الكردي مف سبللة بانيو 

بجانبو بيت واسع. بقي آؿ  0751صالح آغا الكردي. ىذا جامع قديـ، مف سنة 
. ورممو 0801الكردي مسؤوليف عنو فرممو ابراىيـ آغا الكردي وعمر مئذنتو سنة 

وبنى طابقا ثانيا لمبيت الذي  0901ي سنة عمي آغا الكردي وأوقؼ لو البساتيف ف
كاف أكبر بيوت عكا. طرقت بنات العكي الباب. استقبمتيف سعادت خانـ، زوجة 
سعيد باشا كامؿ، ابف الصدر األعظـ، صير السمطاف عبد الحميد. ستشرؼ 

، سنة التيجير! قالت سعاد لبنات 0948سعادت خانـ عمى الوقؼ حتى سنة 
ة: فضمت سعادت خانـ عكا عمى استنبوؿ، فيؿ أفضؿ بمدا العكي بعد تمؾ الزيار 
 آخر عمى عكا؟!     
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ـو زارت سعاد جامع الجزار كانت الست شفيقة تسعى كي يقبؿ أميف، ابف ي
قدري في الكمية األحمدية. ليست عكا غريبة عنيا! في عكا صديقة شفيقة، "ستي" 

ء عكا، العكي والسعدي فاطمة اليشرطية. ومف أىـ  منيا؟ كـ استقبؿ قدري وجيا
وشقير! ماتزاؿ شفيقة تحكي عف زيارة الشيخ أسعد شقير مع جماؿ باشا، في أياـ 

 الحرب، إلى طبرية والسجاد الذي جمع مف بيوت العائبلت ليمد في استقباليما.

أليا عبد الرحيـ عندما عادت متعبة مف المشي: لماذا لـ تستأجري تاكسي س
البمد إال مف يمشي فييا! مشيت عكا مف أوليا إلى أو حنطورا؟ ياعبد، اليعرؼ 

آخرىا. عكا صغيرة وحموة، والمشي فييا متعة! مشت سعاد في شوارعيا المبمطة. 
شارع صبلح الديف مف البوابة الشرقية حتى جامع الجزار. شارع الجزار حتى 
السور الغربي. مشت في السوؽ األبيض الطويؿ المسقوؼ، بيف صفيف مف 

. ىؿ تستطيع 0806عابرة السبيؿ الذي شيده سميماف باشا العادؿ سنة  الدكاكيف،
أف تعبر ذلؾ السوؽ دوف أف تتذكر ظاىر العمر؟ مشت في السوؽ الشعبي مف 
ساحة الموماف حتى الجرينة، بيف خياطيف وباعة حمويات وخضار ولحـ وجرائد 

وة الدالليف. وأقمشة ومطاعـ. مشت في السوؽ المعتـ، بيف باب جامع الجزار وقي
ويـو طمبت مف بنات العكي أف تذىب إلى حماـ الباشا قمف: ياسعاد في بيتؾ 
حماـ! ردت: أريد أف أرى الحماـ! فحممف البقج المطرزة ورافقنيا إلى الحماـ. 
ورأتيف سعاد مف خبلؿ البخار، وسمعتيف مف خبلؿ رنيف الطاسات والماء 

ىت في جماؿ حماـ الباشا الذي المسكوب عمى األرض واألجساـ البيضاء. وتا
 بناه الجزار، والنافورة التي تتوسطو، وقاعاتو ومقرنصاتو! 

اذا فوتت سعاد عمى نفسيا مف عكا في تمؾ األياـ؟ قالت ليا الست شفيقة: م
تأكميف عكا وتشربينيا! ىؿ تقوؿ لشفيقة بؿ أرشفيا وأتذوقيا! لعؿ تمؾ كانت ليا 

ة ألف سعاد كانت  تخمف أنيا موقتة! اندفعت أياـ السعادة! سعادة حادة ومرىف
سعاد إلى عكا ومقاماتيا وضواحييا، كأنيا تريد أف تمسؾ بأمكنة ثابتة اليمكف أف 
تفقدىا، تسندىا بدال مف أعزائيا المفقوديف! تبعت قناطر مياه الكابري التي بنيت 

عكا. في القرف السابع عشر وسحبت فوقيا أقنية المياء مف نبع الكابري إلى 
رافقتيا بنات العكي إلى عيف البقر، بيف مستشفى الحكومة عمى شارع بيروت وتؿ 
الفخار. العيف التي تغور مياىيا في الجفاؼ وتتدفؽ في الشتاء. نزلت بدرج طويؿ 
إلى بناء مستدير يحيط ببركة ماء فوقيا قبة شاىقة ترتفع عف األرض في أعمى 

ىناؾ. عاتبتيا شفيقة: تجريف الناس ستا  الدرج. واختمطت بالعائبلت التي تتنزه
وعشريف درجة كأنيـ في عمرؾ! ردت سعاد ضاحكة: يستحؽ ذلؾ الماء الذي 
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 سقى منو آدـ بقرتو! 

ارت سعاد مقاـ النبي صالح خارج سور عكا قرب بوابتيا الشرقية. حيث ز 
ازي الشيداء الثبلثة الذيف شنقيـ اإلنكميز، فؤاد حج 0931سيدفف في حزيراف سنة 

مف صفد، وعطا الزير ومحمد جمجـو مف الخميؿ، الذيف أعدموا في سجف عكا. 
وستردد سعاد والببلد ىائجة مانظمو ناصر عيسى عمى وزف نشيد نجيب الريس 

 "ياظبلـ السجف": 

  اظالـ القبػػػػػػػػػػػػػر خػػػػػػػػػػػػػيـيػػػػػػػػػػػػػ
 

 إننػػػػػػػػػػػػػػا نيػػػػػػػػػػػػػػوى الظالمػػػػػػػػػػػػػػا 
 

  يس بعػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػػوت إاللػػػػػػػػػػػ
 

 فجػػػػػػػػػػػػػػر مجػػػػػػػػػػػػػػد يتسػػػػػػػػػػػػػػامى 
 

ي جوار السور الجنوبي بيف المنارة وقيوة البحر، ارت مقاـ الشيخ غانـ، فز 
كأنيا تشعر بأف آخر شيداء عكا قبيؿ سقوطيا سيدفنوف ىناؾ! زارت مقاـ عز 
الديف، أحد قادة صبلح الديف، الذي استشيد عمى أبواب عكا. لذلؾ قالت ليا 
شفيقة: ستنزؿ عندي سيدة مف الشاـ، وسأرسميا إليؾ كي ترييا عكا! وقبمت سعاد 

 لسخرية: سأقـو بواجبيا! ا

ؿ بقي خاف لـ تطؿ عميو سعاد، متخفية بمبلءة قديمة؟ خاف العمداف الذي ى
قرب الميناء، وباحتو  0783بناه أحمد باشا الجزار لمقوافؿ التجارية في سنة 

الواسعة المحاطة باألعمدة التي جمبت مف خرائب قيسارية، وبركتو الرخامية وسط 
ذي بني في زمف السمطاف سميـ، قرب دير الفرنسيسكاف الباحة. خاف الفرنج ال

وكنيستيـ. خاف الشواردا، قرب مدخؿ سور عكا الشرقي، وأروقتو وباحتو وسبيؿ 
مائو، قرب برج السمطاف. وخاف الشونة، مقابؿ الحماـ الشعبي عمى بعد أمتار مف 

 خاف العمداف. 

دائري غرب حبت سعاد سبيؿ الطاسات، الباقي مف أياـ الجزار. نصؼ أ
المدخؿ الشمالي إلى جامع الجزار. قبتو عمى أربعة أعمدة مف الرخاـ، مرتفعة 

 ثبلثة أمتار. تحت قبتو أربعة أجراف ماء لكؿ منيا طاسة مربوطة بسمسمة. 

الت خضرا: صارت الست سعاد عالمة في تاريخ عكا! لـ يبؽ إال أف تطمب ق
بح شيخة في المدرسة األحمدية! زاوية في جامع الجزار تقرأ فييا دروسيا، وتص

فردت سعاد عمى مف نقؿ ليا الكبلـ: نعيد تاريخ النساء الحافظات! لكني لف أقبؿ 
بيف المستمعات إال الذكيات! ولتعرؼ الست صفرا أني بعد أف انتييت مف عكا 
سأدرس قراىا. وفي ىذه النزىات لف أقبؿ إال المختارات! قولوا ليا زارت سمفتؾ تؿ 
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نوب المنشية لتتفرج عمى المدافف القديمة! وفحصت ساحؿ عكا مف رأس الفخار ج
الناقورة حتى نياريا! وعبرت سيؿ عكا مف حيفا حتى لبناف! وتفرجت عمى بئر 
ماء عذب محفور في الرمؿ ورأت الفبلحيف يزرعوف الزيتوف والميموف والبرتقاؿ! 

ووادي مجنونة، ونير وتبعت ودياف كركرة، والقرف، والصعاليؾ، وعيوف الكابري، 
النعاميف، ونير المقطع! وصعدت جباؿ الجميؿ مف جبؿ حيدر قرب قرية الرامة، 
إلى جبؿ عروس وتؿ الرويسي في ظاىر قرية دير القاسي، إلى جبؿ جموف شماؿ 
قرية شعب، ووصمت إلى القمة عمى ارتفاع ألؼ متر غرب بيت جف! قولوا لمست 

، والبطوؼ صفرا إني دعوت أصحابي إلى مروج ا لبقيعة، وسحماتا، ومجد الكرـو
وأكمنا ىناؾ مف زيتونيا وشربنا مف ينابيعيا! وزرنا قرى قضاء عكا مف البروة، إلى 
البصة جنوب رأس الناقورة! لكننا لـ ندع امرأة سمينة مثؿ الست صفرا ألنيا 
التستطيع أف تسرع في المشي مثمنا! لماذا كانت سعاد تكسب بمباقتيا وحكمتيا 

 حتى البعيد، لكنيا تشحذ سخريتيا لتعمف الحرب عمى خضرا؟

الت سعاد في تمؾ األياـ، عكا بمدي المحبوب! وكتبت ألختيا منور: أنا في ق
 عكا كالسمكة في البحر! 
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كنت سعاد في عكا القديمة، قرب السيدة فاطمة اليشرطية. كأنيا نفذت س

وخالتيا شفيقة: اعرفي البمد مف نصيحة تناقمتيا أميا فاطمة وعمتيا نفيسة 
 مركزه المف أطرافو! 

 
عد زيارة السيدة فاطمة اليشرطية تنشر بينيا وبيف نفسيا الحوار الذي ب

سمعتو، تتوقؼ لتفكر في منعطفاتو، وتستسمـ لمتأمؿ. تقوؿ لنفسيا: توسع السيدة 
 فاطمة الدنيا. كأني في عالـ دوف سقؼ وجدراف! 

كع كي تركبو الست فاطمة. التستوقؼ سعاد تمؾ حكي الناس أف الحصاف ر ي
الروايات. فالناس متنوعوف في فيـ أمثاليا. لكؿ مجموعة منيـ عيونيا! عندما قّبؿ 
الزوار الشاذليوف يدىا، نظرت سعاد إلى السجادة. وانصرفت إلى فاطمة اليشرطية 

والرغبة في أف  التي اليراىا مف يقّبؿ يدىا. تأممت الكبرياء والتواضع، الثقة بالعمـ
تمنحو، وبدا ليا أف فاطمة اليشرطية تتمقى احتراـ المريديف الذيف يقّبموف يدييا 

 كأنيا أـ. 

ستقبمت السيدة فاطمة امرأتيف مف سوريا قدمتيما لسعاد: نازؾ العابد، ا
تبرعت بقريتيا في الغوطة لمفبلحيف! ماري عجمي، صاحبة مجمة العروس! كـ 

؟ االولى شقراء جميمة، طويمة. 0901أسستيا في سنة  كاف عمرؾ ياسعاد عندما
والثانية سمراء، مربوعة. رأت سعاد فرح السيدة فاطمة بيما. راقبتيا وخيؿ إلييا 
أنيا أكثر سعادة باألنداد منيا بالمريديف. وكادت تفيـ الشوؽ إلى المثيؿ الذي 

اآلخر الذي نخاطبو مؤمنيف بأنو يفيمنا كما نريد أف نفيـ. والحاجة إلى حب 
يؤمف بنا وينتظر منا العمـ، ونستطيع أف نقوده بذلؾ الحب كي يرتفع ويصبح 
دوننا قويا. ىؿ تفيـ سعاد السيدة فاطمة اليشرطية، حقا؟ يخيؿ إلييا أنيا لـ ترىا 
في كماليا إال بيف ضيفتييا الدمشقيتيف. حكتا عف "أصحاب القبعات" الذيف ركبوا 

الذيف يسرقوف بالمستوطنات قطعا مف فمسطيف! معيما في القطار. الغرباء 
المتعصبوف الذيف يدخموف إلى ببلد التسامح كره اآلخر الذي الينتسب إلى دينيـ 
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الييودي! قالت ماري عجمي لمست فاطمة: "مشكمة فمسطيف ليست إفرادية أو 
اجتماعية، بؿ سياسية دولية. وفمسطيف التتسع مساحتيا ألف تكفي الييود وطنا بؿ 

تجاوزونيا في المستقبؿ إلى سائر الببلد العربية". قالت السيدة فاطمة: ىذا سي
ماأشعر بو! يفيمو مف يعيش في فمسطيف! ترفض ماري عجمي االنتداب وتقسيـ 
أرض عربية واحدة. قالت: "الشرؽ يتحرر مف عبودية األولياء ليضع عبودية 

ثيف مف الفضة فيو يباع الساسة األجانب. ولئف كاف المسيح قد غدر بو فبيع بثبل
 ف الذىب". ا ماليـو بثبلثيف قنطار 

رجت ماري عجمي إلى البستاف، واستمقت عمى بطنيا فوؽ العشب، وبدأت خ
تكتب كأنيا سعيدة بالمرج والشجر وشمس الربيع! وبقيت السيدة فاطمة مع نازؾ 
 العابد. تحدثت نازؾ العابد عف أزمنة جميمة، عف يمدز، قصر السمطاف الذي
زارتو مع أىميا في أياـ الدولة العثمانية. ترقرؽ كبلميا كالساقية ناعما وسمسا. 
لماذا  عادت إلى المستوطنيف الغرباء ذوي القبعات؟ بدت لسعاد أنيقة حتى وىي 

 مقيورة. حقا، مف سمع ليس كمف رأى! رأيت بعيني المستوطنيف ذوي القبعات! 

ظرة السيدة فاطمة غميا. نعـ، جعت ماري عجمي غائمة العينيف. التقطت نر 
في الحياة أياـ التنسى. كأف حياتنا مقدمة ليا، وما بعدىا نتيجة مف نتائجيا. أماـ 
سعاد ثبلث نساء تفيـ إحداىف األخرى مف نظرة. حديثيف استمرار أحاديث سابقة. 

 قرأت ماري عجمي األبيات التي نظمتيا: 

  وض خصػػػػػػيبقولػػػػػػوف الصػػػػػػبا ر ي
 

 وأيػػػػف الػػػػروض فػػػػي ىػػػػذا العػػػػراء 
 

  الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ والورؽ يقينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف
 

 ىػػػػزيـ الرعػػػػد فػػػػي حمػػػػؾ السػػػػماء 
 

  الأنػػػػػػػػػػػػس يطيػػػػػػػػػػػػب والحبيػػػػػػػػػػػػبو 
 

 يػػػػػػرد بجنحػػػػػػو عصػػػػػػؼ الشػػػػػػتاء 
 

  القمػػػػػػب يجيػػػػػػب صػػػػػػدى حنينػػػػػػيو 
 

 والعػػػػػػػيف تتػػػػػػػوؽ إلػػػػػػػى لقػػػػػػػائي 
 

 أني لمنوائػػػػػػػػب صػػػػػػػػرت أىػػػػػػػػالكػػػػػػػػ
 

 أداري داءىػػػػػػػػػػا فيعػػػػػػػػػػز دائػػػػػػػػػػي 
 

 مػػى روض الشػػػباب نثػػرت دمعػػػيع
 

 عسػػػػػى تخضػػػػػر أعػػػػػواد الرجػػػػػاء 
 

لت السيدة فاطمة: الكوف واسع ونحف ذرة في مدار مف مداراتو! ىؿ تبلمح اق
لماري عجمي طيؼ الرجؿ الذي أحبتو وعجزت عف تخميصو مف مجموعة 
المشنوقيف مف شيداء أيار؟ ولذلؾ تبعدىا السيدة فاطمة إلى مدار األفبلؾ؟ حكت 
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ف. تستطيع ماري عجمي في ىدوء عف زيارتيا الجامع المعمؽ حيث حشر المعتقمو 
أف تخفي اآلف أعاصير تمؾ األياـ، لكنيا اليمكف أف تنساىا! قرارىا: لف تتزوج! 
ويالمقرار الذي لف تشعر بثقمو إال عندما تبلحظ في حزف أف الزمف يسرؽ طيؼ 
رجميا المحبوب. عندما يذكره الناس يوما في السنة تزىو بأنو رفع حياتيا، ثـ تحّط 

 بما يصعب أف يحممو فرد! 

أممت سعاد الشقراء الطويمة، المسممة، والسمراء المربوعة، المسيحية! ىؿ ت
تشّيد المحف الصداقة أكثر مما تشّيدىا األياـ السعيدة؟ ال، ال، يابنتي سعاد! بؿ 

 قولي التكوف العواطؼ كبيرة إال إذا كانت بمقدار الببلد! 

يـ أنيا التقت ندما عادت إلى البيت كانت راغبة عف الكبلـ. روت لعبد الرحع
بامرأتيف مدىشتيف عند اليشرطية، ماري عجمي ونازؾ العابد، وصمتت. ىز 
رأسو: أي وطني في ببلد الشاـ اليعرفيما! ىاتاف مف األشخاص الذيف عاشوا 

 جزءا مف عمر عجزنا، أو لـ نكف محظوظيف بأف نعيشو! 

 مت أطياؼ النساء الثبلث حوؿ سعاد وىي مستمقية في الفراش مغمضةظ
العينيف. كاف ذلؾ اليـو عند اليشرطية مف أياميا العظيمة. ىؿ يعرؼ اولئؾ 
األشخاص مايتركونو في روحنا، وىـ يعبروننا دوف أف يذكروا أسماءنا ونحف بعد 
في الشباب لـ نشّيد حياتنا، ومانزاؿ احتماال، وىـ قد اكتمموا حتى بأحزانيـ؟ ىؿ 

اه منيـ وأننا نمّد أكفنا، دوف أف ينتبيوا يتصوروف أننا قد نندفع بالومض الذي قبسن
 إلينا، ونجمع حتى فترات الصمت بيف كمماتيـ؟ 

نحازت سعاد إلى الشاذلييف. وسندت انحيازىا. قاؿ ليا خاليا قدري مرة: ا
وضع السمطاف الشاذلييف مقابؿ البيائييف! استقبؿ أبوؾ وأمؾ عباس أفندي، 

طرز بالفراشات ىديتو. تذكرينو؟ أعجبا وتبادال معو اليدايا. غطاء الطاولة الم
بموقؼ البيائية مف تعميـ النساء، لكنيما لـ يطمئنا لدعوة عباس أفندي إلى توحيد 
األدياف! الصراع عمى فمسطيف، والصراع في فمسطيف، ياسعاد! التنسي ىذا أبدا! 
حكى ليا قدري عف الطريقة الشاذلية. مؤسسيا الشيخ عمي نور الديف اليشرطي 

. وبقي في المدينة المنورة مجاورا أربع سنيف. 0796في بنزرت في تونس سنة  ولد
أتى إلى القدس كي يكمؿ حّجو في بيت المقدس فأوصمتو عاصفة إلى عكا. 
استقر في ترشيحا في قضاء عكا ثـ استقر في عكا. لكف التتوقفي ىناؾ! فالرجاؿ 

صوف الببلد والزمف يبدأوف كأنيـ مشروع شخصي، ثـ يعرفوف مواقعيـ وىـ يفح
 والناس، فيقدروف أعداء مشروعيـ ومنافسيو ومريديو. ويوسعونو بتمؾ المعرفة.  

حبت سعاد الزاوية الشاذلية في عكا. نعـ، يسّيؿ المكاف الحب أو الكره! أ
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الزاوية في عكا القديمة فسيحة، تسع المريديف والضيوؼ وحمقات الذكر الصوفية. 
. وستسجؿ سعاد في 0928لشيخ عمي الذي مات سنة كاف رئيسيا ابراىيـ ابف ا

حياتيا أنيا زارت ابنو الشيخ محمد اليادي اليشرطي الذي درس في المدرسة 
األحمدية في عكا. وستزوره في بيروت التي ىّجر إلييا ومات فييا، وستعزي بو 

 قبؿ أف ينقؿ جثمانو إلى عكا. 

لتي يرتقي فييا ضرت سعاد "الذكر" في الزاوية. سحرتيا البرىة اح
الحاضروف إلى الوجد، مبتعديف عما في حياتيـ مف فرح وحزف. وكأنيا رأت عبور 
اإلنساف بيف عالميف وىو موجود في أحدىما! فيؿ كاف ذلؾ ىربا مف الدنيا أـ كاف 
ارتقاء إلى جوىرىا وسعتيا؟ استمعت إلى "الذكر" لكنيا لف تنذر روحيا لمصوفية! 

 مف خاليا قدري حب الحياة الدنيوية! يمفحيا مف أبييا يوسؼ و 

ؿ أخبرت السيدة فاطمة اليشرطية بنات العكي بأف سعاد انتقمت إلى عكا ى
ليستقبمنيا باسـ مدينة؟! أتيف إلييا بعربة بعد أياـ مف وصولياإلى عكا: شرفينا 
لنتغدى معا! في ذلؾ اليـو أطمت سعاد عمى أىؿ تمؾ الجزيرة، أو شبو الجزيرة 

أطيب أىميا! وصارت كالسيدة فاطمة تسمي الشابات الثبلث "بنات وقالت: ما
 العكي". 

رددت عمييا بنات العكي كأنيف قصدف أف يعّرفنيا بأىؿ المدينة، لتتساءؿ ت
ىؿ يحب أىؿ عكا النزىات والفرح ألف فييـ بقية مف طباع أىؿ مصر؟! وىؿ 

ننصرؼ،  أخذوا مف دمشؽ عطؼ الجار عمى الجار؟ عندما قمف ليا يجب أف
أكثر منا؟ ياست سعاد، واجب! مات بائع الفوؿ  فسألتيف: مف تذىبف إليو يستحقك

وواجبنا أف نعزيو! قمف واجبنا، ولـ يقمف تحتاج أسرتو مساعدة! لكننا غدا موعودوف 
 بالنزىة معؾ! 

الت سعاد: بيت العكي أثمف مف الذىب! وخرجت معيف إلى الشط الغربي. ق
تحسر عمييا يـو تقيـ في دمشؽ وتسكف بنات العكي في ماأحمى تمؾ األياـ! ست

بيروت! عرضف لسعاد جانبا آخر مف مرحيف: يقاؿ في عكا إننا نشمس األلماس 
عمى السطح! فميتسؿ الناس بالحكاية! تعالي، ياست سعاد، لنريؾ وىج األلماس 
في الضوء! تستمتع بنات العكي بما يحكى عنيف. يضحكف وتضحؾ سعاد 

 جة لمسعيد إلى أسباب خارقة لمفرح! معيف. الحا

خرجف الحمي المرصعة باأللماس مف صندوؽ ونشرنيا أماميا في الضوء. أ
ففيمت في تمؾ البرىة ماقرأتو في ألؼ ليمة وليمة. حقا، "يخطؼ البصر"! لـ 
تعرؼ األلماس في جمالو إال عندما نشرنو عمى طاولة وسط الغرفة. لـ تستطع أف 
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دة لتدىش مف أناقة صياغتيا، بؿ رأت أماميا مجّرات مف تنتبو إلى قطعة واح
نجـو السماء. ىذه القطع ياست سعاد، مف جداتنا. مف يستطيع أف يجمع مثؿ ىذه 

 الحمي المرصعة باأللماس ولو كاف أبوه تاجر زيت غني! 

ذكرت سعاد "مية األلماس" التي رأتيا مرة عمى عمتيا نفيسة. وتمنت أف ت
بنات العكي األلماس إلى الصندوؽ ووضعف الصندوؽ في تتزيف بيا. أعادت 

كيس مف القماش. متى يتزّيف بيذا األلماس الرائع؟ في األعراس، ياست سعاد! 
 ونعيره أيضا لمف يحتاج الزينة في خطبة أو مباركة! 

كبت سعاد العربة معيف: يجب أف نزور أـ الميند! وحيدة ومقطوعة! أرسمف ر 
يا، ورأتيف سعاد يكممف مالـ تنجزه الخادمة. ثـ أوصمف سعاد إلييا امرأة لتغسؿ ثياب

إلى بيتيا وأكممف طريقيف: توفي أبو بائع البوظة ويجب أف نعزي أىمو! عيب أال 
يعنى الغني بالفقير! الأحد يبقى مكانو، أكاف فوؽ أـ تحت! لكنيف لـ يبحف لسعاد 

ويـو عمينا! فاعممي  بمف يساعدنو. قمف فقط: الأحد يعرؼ المقّدر لو. يـو لنا
 الخير وارمو في البحر!     

فتحت سعاد في تمؾ الحياة مع بنات العكي. ىف مثميا بعيدات عف ت
الصوفية، مع أنيف يقّبمف يدّي السيدة فاطمة اليشرطية. قمف ليا: "سيدتنا" عكاوية! 
وفيمت سعاد عندما اضطرت إلى لقاء أسعد شقير، أف أىؿ عكا ورثوا تضامف 

 محاطة بسورىا تعودت أف تكوف موحدة.مدينة 

الت ليا بنات العكي: أىؿ بيروت يحبوف "البسط"؟ أىؿ عكا يحبوف "البسط" ق
لنفسو؟  0806أكثر منيـ! تظنيف أف سميماف باشا، والي عكا، أنشأ البيجة سنة 

زرعيا بالزىور واألشجار، لنا! بنى فييا ىذه القصور األربعة وىذه البركة والنوافير 
ليا الماء مف نبع الكابري، لنا! زاد فييا الوالي عبد اهلل باشا وسماىا  وسحب

البيجة، لنا! لذلؾ اختار البيائيوف أف يدفنوا زعيميـ بياء اهلل قربيا! فإذا حج 
 أتباعيـ إلى قبره كانوا كأنيـ في نزىة. لكف أبي أسس لمبمد حديقة أجمؿ منيا!  

رعت البيجة بالزىور ومد الماء طمت سعاد معيف عمى قصر البيجة. سنة ز أ
مف نبع الكابري إلى بحرتيا، ولد بياء اهلل في ايراف! فما أشطره! اختار مكانا شيده 
آخروف في ببلد أخرى! التعرؼ سعاد بعد أف الرجاؿ سينسبوف إلى أنفسيـ مابناه 

 آخروف، وأف أجياال قد تعيش عمى ماأنشأتو أجياؿ قبميا! 

ألقدس، كأنو القرآف، لذلؾ نفي إلى أدرنة، ثـ نقؿ إلى ّلؼ بياء اهلل الكتاب اأ
سجف عكا، ثـ عاش فييا. يطؿ بيتو عمى ساحة عبود وعمى الشاطئ الغربي 
وشارع الفاخورة مقابؿ السور. ىناؾ عاش ابنو عباس أفندي زمنا. تفرجي، ىذا ىو 
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و قصر العجـ! بعد ىذه السنوات الطويمة، تقؼ سعاد أماـ البيت الذي تغدت في
أميا فاطمة مع زىية العجـ وعباس أفندي، قبيؿ موتيا؟! تجمع سعاد أجزاء أميا 
التي فقدتيا وىي صغيرة. تتمنى أف تعرفيا! فيؿ تمؤل القمب معرفة األعزاء ولو لـ 

 يستطيعوا العودة؟ 

خفت سعاد روحيا، وانشغمت بوصؼ عباس أفندي لبنات العكي. لـ يتحمؿ أ
روبا وأمريكا، أف يظير سعيد أمامو بالبيجامة. فقاؿ ىذا الرجؿ الذي تجوؿ في او 

لسعيد: بيننا فرؽ في المقاـ، وفي العمـ، وفي العمر. فكيؼ تجسر، ياسعيد، أف 
تظير أمامي كما تظير في غرفة نومؾ؟ يفترض في شاب متعمـ ميذب أال يخرج 
 مف غرفتو إال في مبلبس الئقة! لماذا فعؿ سعيد ذلؾ ىو الحريص عمى مظيره؟
سألتو مرات لماذا أغضب أمو بسموكو، ولـ يجبني. ضحؾ. يبدو أنو لـ يستطع 

 أف يجير أماـ أبويو برأيو في عباس أفندي فعبر عنو بطريقة أخرى! 

است سعاد، يخفي البيائيوف قرآنا غير القرآف الذي يعرفو الناس. ويظيروف ي
قوؿ سعاد كمسمميف. ىـ ميذبوف ونحف مثميـ. لكننا لف نصبح بيائييف! ست

زرت ضريحو في سفح  0929ألوالدىا: يـو توفي عباس أفندي في حيفا سنة 
الكرمؿ. ورأيت شوقي أفندي رباني الذي خمفو. وانحنيت لو ألنو يكتب بالعربية 
والفارسية واإلنكميزية! احتراـ البيائييف العمـ والدراسة، ىو ماأعجب أبي وأمي في 

 البيائييف! 

يف الييود في يافا. وانشغؿ الناس بالجرحى. فمماذا صطدـ العرب بالمستوطنا
اختارت بنات العكي أف يصحبف سعاد إلى حديقة البمدية؟! رفضت سعاد أف 
تذىب معيف. ياست سعاد، لو بقينا في بيوتنا كمما قتؿ شييد، وكمما اختمس 
اإلنكميز قطعة مف أرض فمسطيف وأعطوىا لمييود، لما خرجنا مف بيوتنا! قومي 

 الحزف!   لنكسر

ف التعجبو حديقة البمدية! أرض واسعة تتجاوز ستة آالؼ متر مربع. ثبلثة م
مداخؿ ممنوعة عمى السيارات والحناطير. ممرات لممشاة. حديقة مزروعة بالزىور، 
نظيفة يعنى بيا موظفو البمدية. منظمة، تسمح لكؿ مجموعة بأف تخمو إلى نفسيا. 

ا. حقا، تقوي النزىة الروح! ستعود سعاد مع فييا مقيى يقدـ نرجيمة وقيوة وشاي
بنات العكي مرات إلى حديقة البمدية. سيشويف المحـ، ويمعبف بالبرسيس. وسيكوف 
عمى الخاسرة في المعب أف تحّضر النزىة القادمة! سيفرشف الشراشؼ ويستمقيف 
عمييا! سيدخف النرجيمة ويغنيف! ستمر في الحديقة أياـ حموة مف عمرىف، 

مو بألوانيا وعطر زىورىا! آه، لو بقيت ليف صورة فقط مف الصور التي وستحمّ 
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أخذت ليف في تمؾ الحديقة، والواحدة منيف تتكئ إلى كتؼ األخرى، والفرح 
 والشجر يمؤل الصورة! لكف صور شبابيف بقيت في عكا! 

ندما رجعت سعاد مف الشط الغربي في عكا، خمعت مبلءتيا، تنيدت ع
بيف. ستعرؼ بفضميف أىؿ عكا. مف يدؽ الباب اآلف؟ بائع  واستسممت إلعجابيا

قاؿ ليا: أنا أبو سامر. فتح محفظة وعرض مافييا. مبلبس داخمية إنكميزية. 
أعجبتيا فانتقت منيا "فانيبلت" لعبد الرحيـ. كأف السعادة تحتاج أف تنفؽ الماؿ! 

يطمب زوج وداد  أو كأنيا تحتاج أف تمبس المحبوب ثوبا، أو تطعمو أو تسقيو! ألـ
منيا أف تشرب خمرا ألنو اشتياه ليا، ولـ يفيـ أنو كاف بذلؾ ينفرىا منو؟ لـ 

 يفيميا وقت قالت لو: أنت تحبيا فما ذنبي أنا! 

انت سعاد تذكر دائما طبرية وتحكي عنيا: اليوصؼ جماؿ بحيرة طبرية! ك
ويبدو البخار التوصؼ حماماتيا! تنزؿ المياه الساخنة إلى الحمامات مف الجبؿ، 

أحيانا كالغيمة. األرض مبمطة بحجارة كبيرة قديمة، لكف "المشالح"، خارج الحماـ، 
مبمطة بببلط جديد. عّمر البحرة السمطاف عبد الحميد، بحرة واسعة قد يكوف قطرىا 
عشريف مترا، مستديرة حوليا أعمدة وليا قبة زجاجية، فييا سبع يسيؿ مف فمو 

لممرضى. تبّرد الماء في بحرة صغيرة وتوزع منيا! كـ الماء. بيت النار فييا 
تذكرت سعاد طبرية أماـ عبد الرحيـ! لكنيا ستقوؿ لو سأحكي منذ اليـو ألىؿ 

 طبرية عف عكا! 

دفة! أرادت أف تفرحو فأعادتو إلى اليـ الذي تمنى أف يستريح منو اصمالمي
ا: نزلت اليـو إلى في البيت! نشرت "الفانيبلت" الداخمية: اشتريتيا لؾ! سألي

السوؽ؟ ال، مر رجؿ اسمو أبو سامر، دؽ الباب وعرض عمي بضاعتو. طمب 
منيا عبد الرحيـ: صفيو لي! وصفتو! طويؿ عريض، معو محفظة. ىب واقفا: 
وصموا إلى بيتي؟ نشؾ في ىذا الرجؿ! ضابط ييودي يدخؿ إلى البيوت العربية 

ييودي؟ نعـ! حكيت لي،  ليعرؼ مف فييا ومافييا! سقط قمب سعاد: ضابط
ياسعاد، عف نعيـ العسؿ الذي كنت تشتريف منو السوس وأنت طفمة، وكاف في 
دكانو كؿ شيء حتى أظافر الجف لمسحرة! اشترى أرض الخمة لمييود. وصار 
ألوالده دكاكيف مثؿ دكانو، ووصؿ إلى الشجرة! اشترى باسمو أرضا لموكالة 

 وفريتز، السكناج! البائع الذي  الييودية. وعمر خانا وفندقا مع منتش
 استقبمتو أخطر منو! 

ضبت سعاد عمى نفسيا. لـ تباؿ بمـو عبد الرحيـ، بؿ شغميا أنيا وقعت غ
في فخ! قالت لو ولنفسيا: يبدو أنيـ يعمموف ببرنامج مرتب! تشمح الييوديات 
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يـ البولونيات واأللمانيات الرجاؿ العرب أمواليـ وأرواحيـ. يعرفف مف قرب قوت
وضعفيـ! اليستطيع أبو سامر أف يفحصني! لكف الييوديات المواتي يسحرف 
الشباب العرب يفتحف بواباتيـ! يوىـ رجالنا أنفسيـ بأنيـ يطأوف نساء العدو! أو 
ربما يوىموف أنفسيـ بأف المعب بالنساء العبلقة لو بالسياسة! لكف مثمؾ يعرؼ 

ظفيف األتراؾ ماليـ. يقتر العرب تمؾ العبلقة! ويعرؼ أف الييوديات شمحف المو 
 عمى زوجاتيـ لينفقوا عمى صاحباتيـ. 

عرت سعاد بغضب حتى عمى المدارس التبشيرية: أليست لمغرباء؟ حتى ش
مس نيوتوف التي تفيـ أف انحياز اإلنكميز لمييود يفقدىـ العرب، صورت 

فنسؼ  مخططات الخط الحديدي في أياـ الدولة العثمانية وسممتيا لجيش ببلدىا
 لورنس جسوره! عندما نمتفت حولنا النكاد نعرؼ ممف نحذر!  

ىدأىا عبد الرحيـ: نبيي الجيراف مف ىذا الرجؿ، واطمبي منيـ أال يفتحوا لو  
ىذه الفانيبلت. ارميا! قالت لو: بؿ  الباب. أفيمييـ أنو ضابط ييودي! لف ألبس

يحمموف لنا حتى البيت  سأعيدىا لو وأستعيد ثمنيا! وأنت نبو أصحابؾ! فالييود
بضائع جيدة ورخيصة ويوفروف عمينا السفر إلى حيفا! وىؿ تستطيع كؿ امرأة أف 

 !تسافر إلى حيفا وقت تريد، وفي رقبتيا بيت وأوالد

ركيا ووقؼ أماـ النافذة. يبحث عف البحر؟ تضيؽ الدنيا فنمتفت إلى البحر ت
ز وىجرة الييود أكاف يوجد أسعد والسماء نمتمس السعة! قالت لو: لوال ظمـ اإلنكمي

مني ومنؾ؟ التفت إلييا. لف يذكر أبدا أنيا رأت غضبو إال ىذه المرة. يعرؼ أف 
أىمو يقولوف: سحرتو، "سقتو"، ويتجاىؿ ذلؾ. ليتيـ يفيموف كيؼ تسحره! التفتنو 
بشعرىا الذىبي وبياضيا الياسميني وصفاء بشرتيا النادر، فقط. بؿ بحكمتيا 

 السياسي؟ بؿ ىي السياسية! ىي الزوجة التي كاف يحتاجيا!  وعقميا. ىو 
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ألت بنات العكي سعاد: التعرفيف الشيخ أسعد شقير؟ ىذا مثؿ سور س

عكا.. وسجف عكا! رجؿ ذكي كاف أجداده المصريوف مغربميف في الحواصؿ، 
تعمموا وصاروا رجاال ميميف. درس الشيخ أسعد في استنبوؿ، مثؿ أبي اليدى، 

تزوج امرأة استنبولية، وصار مفتي الجيش. والبقية تعرفينيا! قالت سعاد: و 
يعرفو أىمي. أتى مع جماؿ باشا إلى طبرية، واستقبميما خالي. قالت خالتي، 

 كاف الشيخ أسعد يترجـ لجماؿ باشا، وييمس لو كأنو يمّخص لو مف يقابمو!

 
لبيوت ارت سعاد بيت شقير أوؿ مرة مع بنات العكي. ىؿ تغري از 

بأصحابيا؟ قالت لعبد بعد زيارتيا االولى: التعرؼ ياعبد الشخص حتى تراه في 
بيتو. تعرفو مف أثاثو وستائره وذوقو! تعرفو وىو يقدـ لؾ شرابو وقيوتو! سأليا: 
وىؿ قدمت لؾ الخانـ القيوة بيدييا؟ تقصد الخدـ؟! قدمت لي الست تقّية القيوة! 

بنات شقير. ىؿ تخجؿ بذلؾ ألف الشيخ لـ تحجب سعاد عف عبد أنيا أحبت 
أسعد ضد مف ينحاز إلييـ زوجيا؟! سألتيا تقّية: أعجبؾ البيت؟ ردت: البيت 
بسكانو! نعـ، أعجبيا البيت! خارج سور عكا، بينو وبيف البحر طريؽ. فيو قاعة 
واسعة لبلستقباؿ فييا "كنبايات"، وثبلث طاوالت كبيرة سطوحيا مف الرخاـ. 

ذات قناطر تطؿ عمى البحر، فييا مقاعد. يتنقؿ أسعد شقير ىناؾ  شرفات القاعة
بيف زواره ثـ يجمس عمى كرسيو. غرؼ البيت كثيرة، واسعة، مفروشة بأثاث 
جميؿ. عرفت سعاد فيما بعد حتى المطبخ والقسـ الذي يعيش فيو الخدـ. رافقت 

، داخؿ سور عكا. تقّية سعاد، فيما بعد، إلى البيت القديـ مقابؿ الزاوية اليشرطية
"عندما وصؿ الضباط األلماف إلى عكا أنزلناىـ مع أسرىـ في البيت الواسع خارج 
السور، وانتقمنا أياما إلى البيت القديـ داخؿ السور. حيف احتؿ اإلنكميز الببلد 
أخرجونا مف بيتنا خارج السور، وأنزلوا فيو ضباطيـ، فمجأنا إلى البيت القديـ داخؿ 

 لشيخ أسعد غائبا مع الميزوميف". السور، وكاف ا

أؿ عبد الرحيـ سعاد بعد أوؿ زياراتيا إلى بيت الشيخ أسعد: رأيتو؟ ىزت س
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رأسيا. سأليا: كيؼ بدا لؾ؟ مييب. يمكف أف يخافو مف يراه! تشعر بأنو يعرؼ 
األصوؿ، وأنو أيضا ممثؿ! اعتداده بغناه وبنفوذه القديـ مثؿ جمده عميو. قاؿ: 

ضع لو الضعفاء، وقصده الراغبوف في منفعة، والخائفوف مف شره! بتمؾ الييبة خ
حولو أيضا الحالموف بالدولة اإلسبلمية! ألـ تممحي فيو الرغبة بإذالؿ الناس؟! 
تساءلت سعاد ىؿ يقصد تعاليو؟ قاؿ عبد: مف مركزه كمفتي الجيش الرابع، 

اشا أال ينفذ وكمقرب مف جماؿ باشا أضر بالناس! يقوؿ أصحابو إنو رجا جماؿ ب
األحكاـ باإلعداـ في شيداء أيار! الأصدؽ ذلؾ! كاف في مجمس المبعوثيف مع 
االتحادييف الدونمة مقابؿ شكري العسمي! وبقي في مركزه قرب جماؿ باشا بعد 
تنفيذ اإلعداـ! وافؽ عمى األحكاـ ثـ صمى عمى الشيداء! سألتو سعاد: صمى 

المثؿ "يقتؿ القتيؿ ويمشي في جنازتو". عمييـ؟ رد: يقوؿ الناس ذلؾ كي يؤكدوا 
ويقوؿ آخروف إنو في صبلتو طمب المغفرة مف الشيداء ألنو عجز عف رد األحكاـ 
عنيـ! لكف يبدو لي أنو بيمواف! زوجيا، كأىميا، منحاز إلى شكري العسمي. خطر 
ليا أف تسألو: لماذا تكرىو مع أنو يدعو إلى الجامعة اإلسبلمية؟ وأفرحيا أف 

 يا لـ يزّؿ.  لسان

فظ عبد الرحيـ كرجؿ مف رجاؿ الدوؿ العربية ممؼ أسعد شقير! رأى أنو لـ ح
يكف بعيدا عف الوشاية ببعض رجاؿ العرب الذيف اعتقميـ جماؿ باشا. كاف رئيس 

لتينئة  0905وفد العمماء والوجياء الذي زار استنبوؿ بعد شنؽ شيداء آب سنة 
ة في الدردنيؿ. وكاف معو الشيخ تاج الديف الجيش العثماني في معارؾ جناؽ قمع

الحسني. طبع كتاب عف رحمتيـ بعد شنؽ شيداء أيار. عندما عاد إلى فمسطيف 
بعد الحرب اعتقمو اإلنكميز. لكف يبدو أنو ماؿ إلييـ وعارض الحركة القومية فألؼ 

فشؽ الحركة الوطنية. وعارض الحاج أميف الحسيني  0922الحزب الوطني سنة 
 مس اإلسبلمي األعمى. والمج

راد عبد الرحيـ في أوؿ حديث بينو وبيف سعاد عف الشيخ أسعد أف تفيمو أ
رغـ صداقتيا ألسرتو. بحث في مكتبتو عف كتاب ظف أنو ضيعو. رأتو سعاد يكـو 
الكتب عمى األرض. كانت صفوفا خمفيا صفوؼ. في الصفوؼ الخمفية وجد أخيرا 

عمماء والوجياء بعد إعداـ شيداء أيار. كاف أسوأ الكتاب الذي نشر عف زيارة وفد ال
مف "ايضاحات" جماؿ باشا! أمسؾ عبد بالكتاب كمف يمسؾ بدليؿ إلى جريمة. 
ىاىي كممة شقير في استنبوؿ لموزراء والسمطاف! فمتقرأىا سعاد! وضع الكتاب 
عمى سريرىا. ووضع فيو ورقة كتب فييا: كشؼ البولشفيؾ أف جماؿ باشا اتصؿ 

فاء عارضا أف يؤسس دولة! يبدو أنو باح بطموحو لعبد الكريـ الخميؿ وطمب بالحم
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منو التأييد العربي. لذلؾ قاؿ الخميؿ وقت إعدامو: "أعرؼ لماذا يعدمني جماؿ 
 باشا"! أترؾ لؾ، ياسعاد، كممة شقير لتقرئييا في غيابي! 

ا رأتيا سعاد مع الخطوط التي وضعيا تحت بعض الجمؿ. قاؿ شقير: "لمّ ق
جـز المرجفوف بأف سوء الظف قد خامر قموب العنصرييف ولـ يبؽ مكاف لقمع 
جذوره قضت الحكمة االليية والقدرة الربانية بإعبلف النفير العاـ، ووافى الببلد 
السورية أخوكـ الوزير الكبير المصمح، ووقؼ عمى أمراضيا وعالجيا معالجة 

ارس وفتح الطرقات وعمؿ بروح حكيمة وأعطى أصوؿ الحقوؽ ألربابيا، وشيد المد
الشريعة اإلسبلمية فأمف روح الخائفيف وأحسف إلى الفقراء .. وقد يكوف وصؿ 
إليكـ أييا الوزراء ماتتداولو األلسف مف ثرثرة الثرثاريف بطمب اإلصبلح ميولة 
موىمة، فإف كانت أباطيميـ أوجفت في نفوسكـ شيئا مف ذلؾ فياىـ عمماء الببلد 

انيا والمعتمد عمييـ يحيطوف بكـ وىـ الذيف ارتبطت بيـ قموب وأعاظميا وأرك
مختمؼ الطبقات مف أشراؼ وأعياف وتجار وزراع وعامة، وكميـ يشيدوف بشدة 

صبلحاتو وثقتيـ بو"!      تعمقيـ بالدولة وشكرىـ عمى أيادي جماؿ باشا وا 

 ميكف ذاؾ أسعد شقير، رجؿ الدولة الذي جرى في مجرى االتحادييف! لكفف
ماذنب أسرتو؟ لو مف الزوجة التركية ثبلث بنات وصبّياف. ولد األوؿ في السنة 
التي عفت فييا عنو الحكومة التركية كما يقاؿ، والولد الثاني أنور. إحدى البنات 
متزوجة مف ابف أخيو. رأت سعاد ىؤالء األوالد فقط. قالت ليا تقّية إف ليا أخا مف 

سعد في الجامعة األمريكية في بيروت وسيدرس جارية ىو أحمد، سيعّممو الشيخ أ
المحاماة ويظير ذكاء كذكاء أبيو ولكف في اتجاه آخر. لكف وداد خورشيد ستيمس 
: ابنو مف زوجة تركية فقيرة، انتقؿ إلى بيت أبيو بعد موت أمو  ليا ذات يـو
وزوجيا! سيخطب لو شابة مف أسرة غنية. آه منؾ ياوداد! ترّشيف الفمفؿ األحمر 

 تى عمى الحموى!ح

ـ يعترض عبد الرحيـ عمى صداقة سعاد ألسرة شقير. ولـ تتح لو ذلؾ. لكنو ل
بقي يخز الشيخ كمما عادت مف زياراتيا ألسرتو. قاؿ: انطفأ الشيخ أسعد منذ رحؿ 
جماؿ باشا! ردت: قد التتفؽ الحقيقة مع رغبتؾ، فمضافتو مؤلى بالناس! التدافع 

نفر مف الوىـ. يعيش األغنياء بكنوزىـ الماضية، سعاد عف الشيخ أسعد لكنيا ت
ويعيش ذوو النفوذ بسمعتيـ الماضية. يحتفظ الشيخ بعبلقاتو بالناس! لذلؾ يقاؿ 
ينجح في االنتخابات مف يريده الشيخ أسعد، ويسقط فييا مف اليريده الشيخ! رد 
و عبد: كبلـ! اليستطيع أف يسقط أرنبا! سألتو سعاد: أنت، ىؿ جمست معو ول

مرة؟ حديثو حمو، يحب المزاح والنكتة! قاؿ: الأريد تمؾ الصحبة! استوقفيا عناده. 
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عبد الرحيـ طيب وسيؿ في المعاشرة، وفي السياسة طويؿ الباؿ، ىادئ. فمماذا 
يبدو كالصخر األصـ إذا ذكر أسعد شقير؟ لماذا يستثنيو مف حكمتو؟ قالت لو: 

ع بناتو وأصغينا إليو! يحدث أكابر استمعت إلى حديثو مف وراء الباب. جمست م
القـو بمغة، والبسطاء بمغة. الجمسة معو ظريفة، ونكتتو حموة. يممؾ عقوؿ 
مستمعيو. سمعت رجاال بسطاء يسألونو كيؼ يعمؿ التمغراؼ بيف بيروت وعكا 
وبينيما ىذه المسافة؟ رد: ماذا يحدث لكـ عندما تكونوف عند كنيسة البشارة 

العيف مف بعد؟ ىكذا التمغراؼ! ليتنا نتعمـ منو! قاطعيا عبد  والبنات ماّرات إلى
الرحيـ. اليقبؿ أف تمدح رجبل ساعد جماؿ باشا! اليعترؼ بنقطة بيضاء في ىذا 
! رجؿ تعب عمى نفسو، درس وتعمـ، كسب خبرة مف  ، مفيـو الرجؿ! قاؿ: مفيـو

ألفاد مف  وظائفو، عاش في استنبوؿ، وكاف في مجمس المبعوثيف. لو كاف حمارا
تمؾ التجارب! قموب الناس مؤلى منو. مف اليتمنى، مف بيروت إلى دمشؽ وعكا،  

 االنتقاـ منو؟! 

ستمعت إليو سعاد. ليتو يقصقص الشوؾ منو! ياعبد، إذا أحببت شخصا ا
ذا كرىت شخصا دىنتو بالسخاـ! ىؿ قمنا إف أسعد شقير منا؟  أنزلتو مف السماء، وا 

في مجمس المبعوثيف؟ لكننا نقوؿ إف حديثو حمو، ألـ يتحدث قدري عف لؤمو 
 يعرؼ كيؼ يخاطب الناس، فتعمموا منو! سأليا: نتعمـ منو الخداع؟ 

ررت سعاد منذ سنة الزواج االولى أنيا ليست ممزمة بأف ترى الدنيا بعيني ق
عبد الرحيـ. ليا نظرتيا إلى الناس. تريد ياعبد الرحيـ امرأة قوية تحمؿ حممؾ. 

قية إذف! لمحتو ينوس بيف رضاه وبيف عتبو. قرأت رغبتو في أف تنحاز اقبؿ الب
إليو كما ينحاز صديؽ. أيف الفاصؿ بيف فرحتنا بأف يرى مف نحبو الدنيا بعيوننا، 
وبيف فرحتنا بنضجو واستقبللو عنا؟ ىؿ نتمنى حقا أف يكوف مستقبل عنا في مانراه 

ا ابتعد بروحو عنا؟ وىؿ يمكف أف مركزيا وميما؟ أال نخشى أف نفقد حبو وقربو إذ
يبقى الحب حيا إذا ابتعد أحدنا بالفكر عف اآلخر؟ لف تجيبو سعاد. تترؾ الزمف 

 أف يفيمو نسيج العواطؼ المعقد! لكنو سيبقى مؤمنا بحكمتيا. 

ف بيت شقير كسبت سعاد صديقا أحبتو. قدمت تقّية أخاىا لسعاد: ىذا ىو م
. دمث ومتواضع. ىؿ التقارب في العمر بينيما أنور! صادفتو مرات في بيت أىمو

يوحي ليا بأنيا تفيمو؟ رجاىا أال تتردد في طمبو إذا احتاجتو: حتى لو شعرت 
 بصداع، ولو في منتصؼ الميؿ، ياست سعاد! 

الت لعبد الرحيـ: لو كانت عندي ابنة لتمنيت أف يتزوجيا! ياسعاد، أنور مع ق
اعبد، ألنو ميذب ودمث ومتواضع! وىؿ الوطنييف! لذلؾ أعجبؾ! بؿ أعجبني ي
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الوطنيوف كميـ مثمو؟ لو كانت لدي ابنة لما زوجتيا لشخص ألنو مع الوطنييف 
فقط، بؿ اشترطت أف يكوف مخمصا وميذبا ومستقيما. ربما يفترض أف تنّقي 
الوطنية روح صاحبيا. لكف الواقع مختمؼ عما يفترض. فحتى الخطر يستولد 

وطيب. أخذ مف أسرتو التيذيب والعيف الشبعانة، ويّسر لو المتزلفيف! أنور صاؼ 
 غناىا دراسة الطب في الجامعة األمريكية، واالجتياد ليكوف كما ىو اآلف! 

ضي عبد الرحيـ عمى صداقة أنور وسعاد. ىؿ يظف أنو اخترؽ تمؾ ر 
األسرة؟ قالت لو سعاد: سبحاف المغّير! وّسع روحؾ ياعبد، وّسعيا! ىؿ تكشؼ لو 

في روحو زوايا معتمة؟ ىؿ تنبيو إلى أنو لـ يحرس روحو مف الحقد وأقنع أف 
نفسو بأف الحقد عاطفة تسند مشروعو؟ كـ أخطأ! فمف قدر لو أف يكوف في مكاف 
عبد الرحيـ يجب أف يمنع نزواتو ويحّرـ عمى نفسو حتى األىواء الصغيرة. ابتسـ. 

بد، حقؾ أال تحب الشيخ يبدو أنؾ ياسعاد أكثر مني حكمة! ىدأتو: اسمع ياع
 أسعد كحؽ قدري! لـ تضع نفورؾ مف الرجؿ خارج السياسة! 

سيجد عبد الرحيـ، بعد ىّبة البراؽ، شاىدا يؤكد أف الشيخ أسعد مستمر      
في سيرتو السابقة. وسيقوؿ ليا بعد إحدى زياراتيا إلى بيت شقير: تفضمي، خذي 

را إسبلميا في ليمة اإلسراء والمعراج ىذه الحقيقة! جمع الحاج أميف الحسيني مؤتم
ليرسخ حقوؽ المسمميف في المسجد األقصى وحائط  0930في كانوف األوؿ سنة 

البراؽ بعد عدواف الييود عمييا في أحداث البراؽ. وثبتت قرارات المؤتمر حقوؽ 
العرب والمسمميف فيو، وطمبت مقاطعة البضائع الصييونية في الببلد اإلسبلمية. 

عؿ أسعد شقير وفخري النشاشيبي؟ دعيا إلى مؤتمر األمة اإلسبلمية في فماذا ف
كانوف األوؿ. واىتما بمعارضة المجمس اإلسبلمي ألف رئيسو الحاج أميف، وحاوال 
أف يقنصا بعض الوفود إلى مؤتمرىما! فيؿ ىذا عمؿ وطني؟ ومف أنفؽ عمى 

نؾ أنكمو فمسطيف! مؤتمرىما؟ أصحاب النشاشيبي الصييونيوف ومنيـ ليفي مدير ب
 ىذا ىو إسبلـ أسعد شقير!   
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ندما وصمت رسالة بياء إلى شفيقة، كانت سعاد ماتزاؿ مشغولة بأحداث ع

 ىبّة البراؽ. لذلؾ تمنت أف تؤجؿ منور زيارتيا. وبدأت تكتب ليا رسالة.

لبراؽ جزء مف حائط المسجد األقصى الشرقي طولو ثالثوف مترا تقريبا. ا
ميالدية  0330البيوت رصيؼ عرضو أربعة أمتار، أوقؼ منذ سنة  بينو وبيف

لمحجاج المغاربة، وىو الممر إلى حي المغاربة. سمح صالح الديف األيوبي 
لمييود في السكف في القدس، وسمح ليـ محمد عمي باشا بالصالة قرب حائط 

يّدعوف البراؽ، شرط أال ينصبوا ستائرىـ وطاوالتيـ وكراسييـ وأبواقيـ. وىاىـ 
أف الجدار بقية ىيكميـ واليكتفوف بالصالة قربو في عيدىـ في آب، بؿ يريدوف 

 أف يكوف ذلؾ باستعراض يظير أف الحائط ليـ! 

 
ألف المفتي يرمـ  0920حتجت المجنة الصييونية إلى حاكـ القدس سنة ا

الجدار دوف إذنيـ! كأف ليا فيو حقا! ومف ىي تمؾ المجنة؟! لجنة مف مستوطنيف 
حمؿ الييود أدواتيـ إلى الحائط فاحتج المفتي. وفي سنة  0925غرباء! في سنة 

في يـو الغفراف حمؿ الييود إلى البراؽ أدواتيـ وكتبيـ وستائر تفصؿ بيف  0928
النساء والرجاؿ، ونفخوا في أبواقيـ. فاحتج المفتي، وأتى اإلنكميز ونزعوا الستارة. 

، وطمبوا تسميميـ الحائط. فنظـ المسمموف فتظاىر الييود محتجيف عمى اإلنكميز
جمعية حراس المسجد األقصى وفروعيا وعقدوا اجتماعا كبيرا في المسجد 
األقصى. بّيف العرب ببرقيات ومذكرات إلى الحكومة البريطانية النتائج التي 
يتوقعونيا مف العدواف عمى حقوقيـ. ونظموا المؤتمر اإلسبلمي في تشريف الثاني 

ورفضوا أي حؽ لمييود في البراؽ، وطمبوا إبعاد النائب العاـ  0928سنة 
 الصييوني بنتويش. 

عترؼ الكتاب األبيض اإلنكميزي بوثائؽ الوقؼ اإلسبلمي وممكية المسمميف ا
لمحائط. فياجـ الييود الكتاب األبيض، ووضعوا مسألة فتح الببلد لميجرة في 

ع العرب في المسجد األقصى جدوؿ أعماؿ المؤتمر الصييوني في زوريخ. فاجتم
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وطمبوا تنفيذ الكتاب األبيض، ونشرت جمعية حراس المسجد األقصى بيانا عف 
 خرؽ الييود حرمة الجدار، وأرسؿ المجتمعوف رسالة إلى المندوب السامي. 

تظاىر آالؼ الييود مف جماعة  0929ي الرابع عشر مف آب سنة ف
آب طاؼ موكبيـ في أحياء جابوتنسكي في تؿ أبيب. وفي الخامس عشر مف 

القدس اإلسبلمية وأنشدوا نشيدىـ "ىاتيكفا" وىتفوا: الحائط حائطنا! ىؿ قصدوا أف 
يكوف ذلؾ عشية المولد النبوي؟ في يـو المولد النبوي، تجمع المسمموف في 
المسجد األقصى وخرجوا في مظاىرة وكسروا الطاوالت المنصوبة أماـ حائط 

تبله اشتبؾ العرب والييود ووصمت مصفحات بريطانية، البراؽ. وفي اليـو الذي 
واضطربت مدف فمسطيف كميا. قتؿ جنكيز الييودي في يافا أسرة كاممة منيا طفؿ 
في الثالثة مف العمر. ونسؼ اإلنكميز بعض البيوت العربية، واعتقموا عربا 

 استبقوىـ وييودا أطمقوىـ. 

  !ىانحف، ياسعاد، وسط اضطرابات جديدة   -

 !ياعبد الرحيـ، ىذه اضطرابات؟ ىذه بداية حرب  -

مى طاولة عبد الرحيـ المعمومات التي جمعيا عف جابوتنسكي. تفضمي، ع
ياسعاد: ولد في اوديسا، وما أبعدىا عف فمسطيف! اتيـ بالتآمر عمى القيصرية 
فسجف. أصبح مقاتبل شيوعيا ثـ مقاتبل في الحركة الصييونية. عندما حكـ الدونمة 

ا ظير في استنبوؿ. رافؽ الحممة البريطانية إلى مصر والتقى فييا بالضابط تركي
القيصري ترمبمدور، وحمما بفرقة عسكرية ييودية! في الحرب العامة التحؽ بفرقة 
القناصة البريطانية، مثؿ بف غوريوف، وقاد الحممة التي عبرت نير األردف سنة 

ش القيصري واإلنكميزي فيمقا . صار اولئؾ الييود الذيف دربوا في الجي0908
خمسة آالؼ رجؿ، يعني خمس عسكر الحمفاء في  0909ييوديا ضـ في سنة 

حّؿ اإلنكميز الفيمؽ. لكف جماعة جابوتنسكي  0921فمسطيف! بعد حوادث سنة 
موجودة! ىي التي نظمت استعراضا عسكريا في شوارع القدس، وىاجمت العرب. 

  0920لصييوني سنة ىذا الشقي عضو منتخب في المؤتمر ا

قابمنا، ياسعاد، جيش مسمح، مدرب في دوؿ عظمى! ىو ليس عصابة دوف م
برنامج، بؿ جيش مسنود بوعد بمفور، وبنص يفرض الوكالة الييودية كمؤسسة 
يستشيرىا االنتداب لتنفيذ الوطف القومي الييودي! ماالعمؿ؟ ىذه ببلدنا! سنقاـو 

 ، ياعبد الرحيـ!     المحتميف والمستوطنيف! ماأقؿ أعداءؾ

صمت ىّبة البراؽ إلى صفد! في صفد حي ييودي واحد، فمف ييدئيا و 
والييود المسمحوف يقتموف العرب في القدس، ويحتموف جدار البراؽ، وينفخوف في 
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أبواقيـ! وصؿ عبد الرحيـ إلى صفد. "قولوا لنا أنتـ منا أـ مع الييود الغرباء"؟ لـ 
حيـ حواره! صار الذيف عاشوا معا في مدينة واحدة ينتظر أحد أف يكمؿ عبد الر 

وتبادلوا الزيارات في األعياد، أعداء. مف أشعؿ العداوة؟ وعد بمفور؟ الفرح 
باالنتداب؟ رجاؿ المنظمات الييودية؟ حمـ قديـ؟ كؿ ذلؾ، والعقؿ الصييوني! رأى 

صفد  عبد الرحيـ بوينا األب جريحا! فحماه: اتركوه! ىذا عربي، عاشت أمو في
بيننا! حرسو عبد الرحيـ حتى أسعفو ابنو الطبيب، وأوصميما إلى حارة الييود. 
المو أىؿ صفد: حميتو، ياعبد الرحيـ، ألنو ييودي عربي! ألـ يستقوي الييود 
العرب باإلنكميز وبالمستوطنيف ويشاركوا في قتمنا في القدس؟ ياإخواني، أعرؼ 

 بوينا! 

دما استقبمو في مكتبو: كيؼ وصمت؟ أرأيت، أؿ عبد الرحيـ بوينا االبف عنس
ياعبد الرحيـ، كيؼ صار ممنوعا عمي أف أمشي في مدينتي؟ التسمني يابوينا، 
سؿ جماعة جابوتنسكي في القدس! ىذا الغريب يشعؿ البمد، ياعبد الرحيـ! ىؿ 
تذكر حديثنا عف ترمبمدور في ىذا المكتب، يابوينا؟ لكنكـ قتمتموه، ياعبد الرحيـ، 

. قتمو العرب، وسيمجده الييود وسيجعمونو نبيا! 0921الجميؿ األعمى سنة  في
ومف ىو، يابوينا، لتدافع عنو؟ لـ أدافع عنو. ذكرتو ألبيف أف قتمو يستولد 
األسطورة! اليصنع األساطير أبطاؿ فقط، بؿ يصنعيا مغامروف، يابوينا! ويتصؿ 

ونو؟ ولد في بيتيغورسؾ، ذلؾ بمف يحتاج األسطورة! ومف ترمبمدور الذي سيقدس
شارؾ في الحرب الروسية اليابانية وأسره اليابانيوف. ىاجر إلى فمسطيف في سنة 

وىرب إلى اإلنكميز في االسكندرية في الحرب العامة. رجع إلى روسيا بعد  0902
الثورة البمشفية. نظـ فرقة ييودية وأسس االتحاد العاـ لمجنود الييود في روسيا، 

. يبدو 0907ع الذاتي الييودي التي ضمت مائة ألؼ رجؿ في سنة ومنظمة الدفا
أف حممو في القتاؿ تحت العمـ األحمر والعمـ الييودي لـ يتحقؽ فعاد إلى فمسطيف 

. لديؾ معمومات كاممة عنو، ياعبد الرحيـ؟ يجب أف تكوف لدينا 0909سنة 
 معمومات كاممة عمف يسرؽ ببلدنا، يابوينا! 

الميمة في مكتب عبد الرحيـ في صفد. ىؿ كانا رجميف ير بوينا في تمؾ س
يبحثاف مصيبة يحاوالف أف يستبعداىا كيبل تفرؽ بينيما؟ أنا يابوينا، منحاز ألبناء 

ييوديا، ياعبد  033عربيا و 006بمدي ألنيـ ضحايا! القتمى في حوادث البراؽ 
ا! دافعنا عف الرحيـ! لـ نكف نحف السبب يابوينا! ىاجـ الييود ببلدنا في قمبي

 المسجد األقصى، رمزىا!

ستعاد عبد الرحيـ مقاالت جابوتنسكي: يريد يابوينا، ترحيمنا مف ببلدنا، ا
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برضانا أو بالقوة! ىذا رأيو، ياعبد الرحيـ. ال، ىذه دعوة جمع لتنفيذىا جيشا 
مسمحا! اسمع يابوينا، اسمع: "اليمكف أف يكوف بيننا وبيف العرب مصالحة، ال 

في المستقبؿ المنظور.. يفيـ كؿ عربي فيما شامبل تاريخ االستعمار، اآلف وال
وليحاوؿ أي منكـ أف يجد مثاال واحدا تحقؽ فيو استعمار بمد بموافقة سكانو 
األصمييف. لـ يحدث ىذا أبدا. فالسكاف األصميوف يقاتموف دائما المستعمريف بعناد 

صرار.. وسيقاتؿ الفمسطينيوف كذلؾ حتى يفقدوا أي ة لمحة مف األمؿ.. أما نحف وا 
فبليمكف أف نقدـ أي تعويض عف فمسطيف، اللمفمسطينييف واللمعرب". يجب أف 
نشكره، يابوينا، ألنو اعترؼ بأننا سكاف الببلد األصمييف، وبأنو استعمار! ياعبد 
الرحيـ، لـ يصطدـ جابوتنسكي بالعرب فقط، بؿ باليستدروت! تمؾ خبلفات 

ء متفقوف معو في اليدؼ: الوطف القومي الييودي! الخبلؼ تفصيمية، يابوينا! ىؤال
 بينيما في مقدار ماقد يتركونو لنا مف ببلدنا، شبرا أـ فترا! 

وصؿ عبد الرحيـ ضيفو إلى حي الييود. سممت يابوينا في الطريؽ إلي، أ
وقد التسمـ في الطريؽ إلى بيتؾ! عندما تأكؿ النار الببلد اليستطيع أحد أف 

اقة والجيرة، ياعبد الرحيـ! سنحاوؿ ذلؾ يابوينا! ولكف ىؿ ستحاولوف يحمي الصد
 ذلؾ، أنتـ؟ 

خبر عبد الرحيـ سعاد: حكـ عمى جابوتنسكي وعمى الحاج أميف الحسيني أ
! اختفى الحسيني عند عشائر األردف.     بالسجف! ساوت العدالة بيف الظالـ والمظمـو

اد بأىؿ القتمى وأىؿ المعتقميف. نشغؿ عبد الرحيـ بالمعتقميف، وانشغمت سعا
قالت لخالتيا شفيقة: ألـ تجد منور غير ىذا الوقت لتنزؿ إلى طبرية؟! اسكتي 
ياسعاد! وأنت ألـ تجدي غير ىذه السنة لتنتقمي إلى عكا؟ آه، ياخالتي، نسيت أني 

 انتقمت إلى عكا منذ أشير! لوال ذلؾ لما قطفت بعض األفراح! 

يا ستحاوؿ أف تؤجؿ زيارة منور إلى طبرية. وبدأت ـ تقؿ سعاد لخالتيا إنل
 0929في الميؿ تكتب ليا رسالة. أكانت تعرؼ أف األحداث ستمتد عمى سنة 

، وأنيا ستؤرخ ىّبة البراؽ كحادثة في حياتيا؟ وأف منور 0931كميا، وستأكؿ سنة 
في  ستصؿ إلى طبرية خبلؿ ذلؾ، وستزورىا سعاد، وترافقيا يوما إلى بيتيا الواسع

 صفد، لكنيا لف تزور معيا عكا، ولف تروي ليا حتى ما كتبتو ليا في الرسالة؟!   

ناولت سعاد ورقة مف أوراؽ عبد الرحيـ وجمست إلى طاولتو. وبدا ليا أنيا ت
تحادث أختيا الجالسة أماميا. تعرفيف، يامنور، أف في سور المسجد األقصى 

منو. تحيط بو ىناؾ أوقاؼ  مكانة خاصة لحائط البراؽ، في القسـ الغربي
إسبلمية، منيا زاوية اإلماـ المغربي، وحي المغاربة. لذلؾ يحرس سكانو المسجد 
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وبيوتيـ معا! تجّمع الييود قرب حائط البراؽ مع أشيائيـ الغريبة، رغـ احتجاج 
المجمس اإلسبلمي األعمى وغضب الناس. ومنعوا سكاف حي المغاربة مف 

ا في البوؽ داعيف رّبيـ إلى سيادة الييود عمى العالـ! الوصوؿ إلى بيوتيـ! نفخو 
طبعا، استقووا باالنتداب الذي وعدىـ بالوطف القومي الصييوني، ليفرضوا نزع 
حؽ المسمميف في جدار البراؽ. يقوؿ زعماؤىـ إنيـ سيبنوف الييكؿ مكاف المسجد 

تويش األقصى. لذلؾ ذكرت لجنة الدفاع عف البراؽ الشريؼ خطر أف يكوف بن
الصييوني، الذي يقوؿ إف الحائط الغربي جزء مف الييكؿ، موظفا كبيرا في العدلية 
لو الكممة في القوانيف والتشريع! قاؿ بنتويش إنو ينتظر كوروش جديدا! أليس 
كوروش ىو الذي تعاوف مع الييود لتحطيـ بابؿ، بمد نبوخذ نصر الذي سبى 

وانيف تنزع ممكية األوقاؼ مف المسمميف الييود؟ نبو البياف إلى أف بنتويش يصوغ ق
لتيسر لمييود انتزاع حائط البراؽ! ىكذا مؤلوا في عيد الغفراف، الفسحة بكراسييـ 
وطاوالتيـ ومصابيحيـ وأبواقيـ فبدا حائط البراؽ كأنو كنيس ييودي! فاجتمع 
المسمموف في المسجد األقصى، وانتخبوا لجنة لمدفاع عنو. انفجر الغضب في 

فمسطيف كميا. احتج العرب، كتبوا الرسائؿ إلى حكومة االنتداب، كتبوا إلى  أنحاء
ممؾ اإلنكميز ووزير المستعمرات، قابموا المندوب السامي. دوف فائدة! كأف اإلنكميز 
كانوا ينتظروف أحداثا دامية واليمنعوف أسبابيا! أخطأ العرب ألنيـ حاربوا مع 

 مانييف! اإلنكميز ليحرروا ببلد الشاـ مف العث

كومت مذكرات المجنة التنفيذية لممؤتمر العربي الفمسطيني عند المندوب ت
السامي! اليظممنا اإلنكميز ألنيـ يجيموف الحقيقة! أعطوا امتياز البحر الميت 
لصييوني، واحتج أميف الحسيني. ونعرؼ ماقاؿ تشرتشؿ في امتياز الكيرباء في 

اب المندوب السامي بياف جمعية طبرية الذي أعطوه لصييوني! وضعنا عمى ب
حراسة المسجد األقصى الذي بيف إصرار الييود عمى مظاىراتيـ الدينية قرب 
البراؽ. يتفؽ ذلؾ مع مؤتمرىـ الصييوني في زوريخ. اجتمع آالؼ الناس في 
المسجد األقصى في الثاني مف آب بعد صبلة الجمعة وأكدوا قرارىـ: الدفاع عف 

ا مرة أخرى برقية إلى وزير المستعمرات! نسمؾ السبؿ المكاف المقدس. وأرسمو 
 القانونية، مع أننا ضحايا معاممة غير قانونية! 

ريف أف أحداث البراؽ أتت بعد مقدمات طويمة. في الخامس عشر مف آب ت
سمحت حكومة االنتداب لمييود بمظاىرة دينية كبيرة في البراؽ واألحياء اإلسبلمية 

النبوي بعد يـو واحد مف مظاىرة الييود، فاجتمع الناس في القدس. وأتى المولد 
في المسجد األقصى. وتظاىروا ردا عمى االستيانة بحقوقيـ في ببلدىـ. أىاف 
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الييود النبي فرّدوا عميو في محمة البخارية. اعتدى الييود عمى مزارع العرب، وزاد 
يـ اإلنكميز! ذلؾ مف االصطدامات بيف العرب والييود. لكف الييود مسمحوف ومع

كاف الجرحى العرب أكثر مف الجرحى الييود. ومع ذلؾ لـ يمس الييود، واعتقؿ 
البوليس العرب وحكـ عمييـ في ساعات بالسجف! قانوف اإلنكميز في فمسطيف، 

 المذنب حر والبريء سجيف!  

داف المندوب السامي العرب في حادثة البراؽ! مع أف العرب كانوا عزال، أ
د أطمقوا الرصاص عمى العرب مف سيارة عمييا شعار الصميب ومع أف الييو 

األحمر. يخزف الييود األسمحة في شركة المطاحف في حيفا. ويعمى اإلنكميز عف 
ذلؾ! بؿ ىاجـ اإلنكميز قرى عربية وقتموا نساء وأطفاال في صور باىر! طواؿ 

حيانا. قدـ تمؾ األياـ لـ نعرؼ الميؿ مف النيار. ناـ عبد الرحيـ  في مكتبو أ
المحاموف العرب مذكرة  وضعت األحداث في سياؽ سياسة اإلنكميز وسف قوانيف 
يصوغيا صييونيوف، وتسييؿ بيع األراضي لمييود. ضمف ذلؾ لـ ير اإلنكميز 
مظاىرة الييود المحمميف بأبواقيـ وأعبلميـ، ولـ يسمعوا شتائميـ الديف اإلسبلمي. 

المحاميف لتقرئييا عمى بياء وعمتي نفيسة: أنقؿ لؾ الفقرة األخيرة مف مذكرة 
د المنظمة قسوؼ يذكر أبناؤنا وأحفادنا ويسجؿ التاريخ أف جنودكـ البريطانية 

قتمت بغير ذنب النساء العربيات والشيوخ واألطفاؿ في صور باىر، وأنكـ شخصيا 
 أىنتـ األمة العربية وطعنتـ كرامتيا في الصميـ! 

يا إلى منور، وجرت في مشاغؿ النيار. منذ ي الصباح نسيت سعاد رسالتف
شير آب لـ تيدأ الببلد. احتجاجات، رسائؿ، مظاىرات، مذكرات أطباء وصيادلة 
ومحاميف ورجاؿ ديف، المؤتمر النسائي العربي األوؿ. في تشريف أعمنت المجنة 
التنفيذية اإلضراب العاـ احتجاجا عمى تحيز المندوب السامي، وبقاء بنتويش 

طبلؽ الصييونييف الذيف قتموا الصييو  ني في القضاء، وحجز المعتقميف العرب وا 
عربا والتعويض عمى الييود فقط. لكف السياسييف حاولوا أف يصموا إلى حؿ 
بالمفاوضة. انتخبت المجنة التنفيذية وفدا ليمثميا في لندف، وقدـ الوفد إلى رئيس 

ناقش فييا عوني عبد  مذكرة 0931لجنة االنتدابات الدائمة في جنيؼ، سنة 
اليادي رسالة وايزمف إلى لجنة االنتدابات. اعترض وايزمف فييا عمى تحديد 
اليجرة وبيع األراضي لمييود. قاؿ: "اليمكف أف يكوف في فمسطيف وطف قومي 
دوف رجاؿ ودوف أراض. تضييؽ ىجرتنا ألسباب سياسية أو وضع قانوف يجعمنا 

زمة إلنشاء مستعمراتنا معناه الفعمي محو غير قادريف عمى شراء األراضي البل
سياسة االنتداب نفسيا". طمب الوفد الفمسطيني حكومة وطنية، ووقؼ اليجرة 
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الييودية، ومنع نقؿ األراضي لمييود.. طمب ماستطمبو المجاف القادمة وسيكوف 
 مطالب الثورة بعد سنوات! 

ا المذكرات تت لجنة بريطانية لتحقؽ في حوادث البراؽ، وتراكمت لدييأ
ذا أصدرت  العربية. إذا أصدرت كتابا أبيض سيرفضو الييود ويمغيو اإلنكميز! وا 
كتابا أسود سيعتمده المندوب السامي عمى كؿ حاؿ! فيؿ ستضيؼ سعاد ذلؾ إلى 

 ماسترويو بعد سنوات لمنور؟

ف تصؿ رسالة سعاد إلى منور، ألنيا لـ ترسميا! لكف الرسالة دفعتيا إلى ل
في بيت ساكف نائـ. كيؼ تستطيع أف تفصؿ حياتيا في تمؾ األياـ  تأمؿ نفسيا

عف حياة نساء المعتقميف الذيف دافع عنيـ زوجيا مع المحاميف العرب؟ كيؼ 
تمسح زياراتيـ الحزينة ودموعيـ مف بيتيا، لتجمس إلى منور في طبرية؟! كف 

سؾ اليمغي يعرفف أكثر مما تعرؼ سعاد مف كممات التشجيع والعزاء! لكف التما
الحزف عمى العزيز، واليخفؼ القير مف الظمـ. يـو عاتبتيا منور بعد سنوات ألنيا 
لـ ترو ليا ماعاشتو طواؿ تمؾ األياـ، ردت: وىؿ كاف لدي وقت ألمشط شعري؟ 
راكضة مف بمد إلى بمد، أرافؽ نساء المعتقميف، أو أرجوىف أف يأكمف عندي لقمة. 

وربا وحمقي اليمر فيو الماء! اهلل ييّد اإلنكميز، أرجوىف أف يبمعف قميبل مف الش
سرقوا ببلدنا! سرقوا عمرنا وشبابنا! وماذا كاف يمكف أف أكتب لؾ؟ عف المشنوقيف 
في سجف عكا؟ عف األسمحة التي اكتشفنا أنيا تيّرب إلى الييود؟ لو كنت أستطيع 

كاف  أف أتحدث عف نزىة في حديقة البمدية في عكا لكتبت لؾ! مكاف قمبي
 صخرة!

اكتشفت أسمحة ميربة في مرفأ حيفا، مف  0931ي منتصؼ آذار سنة ف
ييود باسـ ييود. فتذكرنا األسمحة التي ضبطت في لبناف ميربة في آخر السنة 
الماضية. احتج مؤتمر النساء العربيات في رسالة إلى المندوب السامي. الخصـ 

اتفاقات المسألة ضمائر! والحكـ! فيؿ تظنيف أف ضميره صحا؟ مسألة مصالح و 
لذلؾ لـ ترد ىذه االكتشافات الحكـ باإلعداـ عف عطا الزير وجمجـو وحجازي! 
فيؿ كنت أستطيع يامنور، أف أروي لؾ كؿ ذلؾ وأنت مشغولة بطفمؾ؟ كنت 

 غارقة حتى رأسي في مصائب الببلد!  

ورآىا  0909ّبت عبد الرحيـ في ذاكرتو كممة ىربرت صموئيؿ في سنة ث
را لحكومة االنتداب في فمسطيف، وذّكر سعاد بيا: "السياسة الصييونية التي مسا

تعرض اليـو عمى مؤتمر الصمح ويتمسؾ بيا كؿ صييوني بكؿ مااوتي مف قوة، 
تطمب أف توضع الببلد في حالة تتفؽ مع اليجرة الييودية واالستعمار الييودي، 
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الببلد لمييئات الييودية، وأف وأف تمنح االمتيازات والمشاريع التي تحتاج إلييا 
يوسع نطاؽ التعميـ والتربية القومية الييودية، وأف تتمتع الببلد بالحد األقصى مف 
الحكـ الذاتي لكي يتمكف القائموف في النياية مف تأسيس دولة مستقمة تحت 

 إشراؼ أكثرية ييودية". 

شؿ الذي لسعاد: تذكري كممة ىربرت صموئيؿ ال كممة تشرتالرحيـ اؿ عبد ق
"ومف الضروري أف يضمف ألىالي فمسطيف كافة أال يكوف  0922طمأننا في سنة 

المياجروف عبئا عمييـ وأال تحـر أية فئة مف السكاف الحالييف مف أشغاليا". كرر 
ذلؾ في جوابو عمى رسالتي إليو. لكف ىذه كممات دوف سند! فالمؤتمر الصييوني 

ونقابة العماؿ الييودية طمبت زيادة في زوريخ رأى غير ذلؾ، ورأيو مرجح! 
المياجريف! ستضيع الببلد واإلنكميز يمعبوف بنا، يضبطوف اليجرة مرة ويفتحونيا 
مرة! مركز الخبلؼ بيننا ىو الحؽ في أرض فمسطيف! فمشروع الييود احتبلؿ 
ببلدنا وقطعيا عف العرب. بمع الييود مائتي ألؼ دونـ مف الساحؿ المناسب 

اؿ! بمعوا مرج عامر والسيؿ الذي كاف يزرعو العرب بالسمسـ! لزراعة البرتق
حرص السمطاف عبد الحميد أال تباع أراضي الدولة لمييود. فأصبحت في يد 
حكومة االنتداب التي أخذتيا مف العرب ووىبتيا لمييود، مثؿ أراضي الحولة. 

راضي وىب اإلنكميز لمييود أراضي المشاع التي تفيد منيا القرى، وصادروا أ
الناس التي لـ يسجموىا بعد. وألغى ىربرت صموئيؿ القانوف العثماني الذي أجاز 

 لمف يزرع أرضا ميتة أف يممكيا. 

افع عبد الرحيـ مع المحاميف العرب عف المعتقميف في سجف عكا. لكنيـ د
فشموا في منع الحكـ عمييـ باإلعداـ، وفشموا في منع تنفيذه. ىذه أوؿ أحكاـ 

نفذ في العرب! رجع عبد الرحيـ إلى البيت ميزوما. ادعى أنو يحتاج باإلعداـ ست
 النـو وىرع إلى السرير دوف عشاء. الحؽ معو! حتى الماء مّر في ىذه الميمة! 

يمت سعاد أنو أرؽ مثميا. سينفذ في المعتقميف الحكـ! الالقانوف استطاع أف ف
مست أضبلعيا: كأنؾ ينقذىـ، وال الرحمة! مد عبد الرحيـ يده ليواسي سعاد ف

التأكميف! تنيدت. كؿ منيما يحتاج أف يسند اآلخر. ربما ساقيما الوىـ إلى 
االيماف بأف السعي قد ينجح في سحب الرجاؿ الثبلثة مف المشنقة. فكاف كؿ 
منيما يمقي خطابات في الدفاع ليرجح إنقاذىـ! رفضت سعاد أف تصدؽ أف 

التي أكد بيا عبد الرحيـ أف العقؿ  غضب الناس عاجز! رفضت التفاصيؿ القديمة
 ليس سيد األحكاـ، وكذلؾ العدؿ! رأتو يتبنى أحيانا تفاؤليا أو عنادىا. 

يذكر أي منيما كيؼ كانا يغفواف في تمؾ األياـ كميا. اليستطيع اآلف أف ال
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ييدئيا بكممة. عانقيا ليشعرىا باألماف كما يأمف طفؿ في حضف أبيو أو أمو. 
ورة فنسي غمو وىزيمتو. ربت عمى شعرىا، ربت عمى خدىا، وتبيف كـ ىي مكس

ىدىدىا. يالمغرابة، سعاد كطفمة صغيرة؟ ىزىا كما تيز األـ طفميا في ىدوء وأناة، 
وفيمت أنو يؤكد ليا: البأس، نمر جميعنا بمثؿ ىذه البرىة. الحزف حؽ! فمنبؾ 

ت عنقيا فضمتو ياسعاد! فمنبؾ! أفاقت مف حزنيا عندما خيؿ إلييا أف دموعا لمس
إلييا. في منتصؼ الميؿ غفا كؿ منيما معانقا اآلخر. لف ينسى عبد حتى موتو 
في دمشؽ تمؾ الميمة. عندما قاؿ لسعاد مرة: كـ كنت رائقة صافية يومذاؾ! ردت: 
في مناسبات كثيرة تكرر ىذه الكممات فأكاد أتوىـ أف حياتنا معا كميا سمف 

لـ الذي فرض عميو! أو قؿ ياعبد، ربما يقاومو وعسؿ! ينسى اإلنساف، ياسعاد، األ
ىكذا! في تمؾ الميمة كاد قمبي ينفجر! وكانت سعاد تكتشؼ بعد تمؾ السنوات 
الطويمة أف تجميات الحب متنوعة. وتفيـ لماذا يمجأ الجنود اليائسوف مف النصر، 
 في مستويات أخرى، إلى النساء. ولماذا يغرؽ الرجاؿ ىموميـ في النساء. لكف
دؼء الجسـ اآلخر ىناؾ عابر اليسند روحا معذبة، ألنو ليس في سياؽ عمر 

 ممتد مع المحبوب، وليس كشفا في تجميات الحب بينيما.

ع ذلؾ كـ كانت سعاد بعيدة عف االنكسار! بعد إعداـ الشيداء الثبلثة م
أدىشيا أنيا لـ تمزؽ ثيابيا. كانت مع الناس الذيف تجمعوا أماـ سجف عكا. 

ا امرأة: حضرتؾ زوجة المحامي عبد الرحيـ؟ باهلل شرفيني بزيارة! أنا زوجة سألتي
كايد العويس. زارتيا سعاد في بيارتيا بيف عكا والمنشية. لكنيا لـ تخمف أنيا 
ستمقاىا بعد عقود في مأتـ آخر في دمشؽ. أقامت تمؾ المرأة في بيتيا مأتما 

الشيداء. حكت بالندب عف  لمشيداء الثبلثة. وسحرت سعاد بزجميا وىي تندب
اإلنكميز الذيف يتحكموف في رقاب العباد، واليروف معامؿ األسمحة الييودية، 
والالقتمى العرب، ويعدموف العربي إذا دافع عف أىمو. وينتزعونو مف حقمو ومف 

 أذرع أطفالو. 

نت حاضرة، ياأخواتي، عندما دفعوا فؤاد حجازي وعطا الزير ومحمد ك
! تفرجوا ياعرب وموتوا مف القير! مف يممؾ السبلح يفرض بو جمجـو في السوؽ

مايريد. وأنتـ ممنوع أف تكونوا مسمحيف! سنظؿ نفتح ىذه الببلد ليجرة الييود حتى 
 يصبح الغرباء أكثرية وتصبحوف أنتـ ياأىؿ الببلد أقمية! فموتوا مقيوريف! 

دىـ الثبلثة. زؿ أىؿ الشيداء مف صفد والخميؿ إلى عكا ليحضروا شنؽ أوالن
وصموا العصر إلى المنشية وقت بدأ منع التجوؿ. كنت واقفة في باب البيارة. 
رأيت نساء يبكيف وعمى أذرعيف أطفاليف. سألتيـ: خير؟ وسألوني: أيف بيت 
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المختار؟ سألتيف: أنتف مف؟ قالوا: نحف أىؿ الشيداء الذيف سيشنقيـ اإلنكميز. 
قدـ لخمسيف امرأة؟ استدنت مف الجيراف خبزا قمت: ادخمف! ولكف ماذا أستطيع أف أ
 وطعاما، وحّضرت الشاي بالطنجرة.

زلت معيف في الفجر إلى سجف عكا. وكؿ البمد نزلت، وأىؿ القرى نزلوا. ن
ياويمي، حجازي والزير وجمجـو أوؿ مف يشنؽ في الثورة. أخذوىـ أوال إلى تربة 

 صعد أخو فؤاد حجازي وأنشد: النبي صالح. أنت لـ ترافقينا إلييا، ياست سعاد! 

 اظالـ القبػػػػػػػػػػػػػػػر خػػػػػػػػػػػػػػػيـيػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 إننػػػػػػػػػػػػػػػا نيػػػػػػػػػػػػػػػوى الظػػػػػػػػػػػػػػػالـ  
 

 يس بعػػػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػػػػوت إاللػػػػػػػػػػػػػ
 

 فجػػػػػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػػػػػـو يتسػػػػػػػػػػػػػػػامى  
 

 فرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا القبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر وروداا
 

 واسػػػػػػػػػػػػكبوا الػػػػػػػػػػػػدمع ىتونػػػػػػػػػػػػا  
 

ددنا معو، ياست سعاد، كما أردد أمامؾ اآلف. ثـ زغردنا نحف النساء ر 
 ودموعنا عمى عرض خدودنا! 

ودموعيا عمى عرض وجييا. وشكرت منديميا ألنو  جعت سعاد إلى بيتيار 
يسترىا. ىؿ كانت تستطيع أف تترؾ المأتـ عند زوجة كايد العويس لتزور خالتيا 

 في طبرية؟! 

ستبقت سعاد نسخة مف رسالة الشيداء الثبلثة التي وقعوىا في غرفة اإلعداـ ا
. بقي ، عمى طاولة عبد الرحيـ زمنا0931في السادس عشر مف حزيراف سنة 

الرجاؿ ستة أشير في سجف عكا! ودعيـ أىميـ وأصحابيـ ومحاموىـ في األياـ 
األخيرة. قالت لزوجيا في قير: ىذه ىي ديمقراطية اإلنكميز، ياعبد! يوظفوف 
صييونييف في القضاء، وينحازوف إلى الييود فبليعتقموف قاتبل منيـ! يحكموف 

رتيـ، ويقدموف ليـ ورقة يكتبوف عمى ىؤالء الشباب بالموت، لكنيـ يسمحوف بزيا
عمييا رسالتيـ األخيرة! سمحوا لنا بالزغاريد قرب باب السجف ونحف ننتظر تسميـ 
الشيداء ألىميـ! ولـ يتدخموا في احتفاؿ الدفف المييب! صدحت في عكا المآذف 
ونواقيس الكنائس. احتفمت البمد كميا بالشيداء الثبلثة، وبكاىـ الناس في الطرقات، 

 فقوىـ إلى قراىـ. قتميـ اإلنكميز، لكف سمحوا لنا بالحزف عمييـ!  ورا

طر لسعاد وىي تنظر إلى رسالة الشيداء الثبلثة أنيا تشبو عمتيا نفيسة. خ
ألـ تحتفظ نفيسة بأوراؽ الثورة السورية وبياناتيا عمى طاولتيا حتى نياية الثورة؟ 

عبد الرحيـ لذلؾ! لكف سعاد  ال، الأستطيع أف أجمع أوراؽ فمسطيف! التتسع طاولة
أبقت رسالة جمجـو والزير وحجازي عمى الطاولة كأنيا رسالة شخصية إلييا. فيـ 
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عبد الرحيـ ذلؾ وتركيا حيث وضعتيا سعاد! قتؿ كثير مف الرجاؿ والنساء، لكف 
 الناس يتناولوف الرمز الذي يعبر عف الكؿ. فمتكونوا كذلؾ!

احؿ أف يوفره عمى الباقيف، ويبعد بو قمقو أت سعاد في وصاياىـ مايتمنى الر ر 
عمييـ. "أف تبقى األمة مثابرة عمى اتحادىا وجيادىا في سبيؿ خبلص فمسطيف 
مف األعداء، وأف تحتفظ بأراضييا فبلتبيع لؤلخصاـ منيا شبرا... ولنا في آخر 
ساعات حياتنا رجاء إلى أمراء ومموؾ العرب والمسمميف أف اليثقوا باألجانب 

 يييـ.. وعمى العرب أف ينقذوا فمسطيف"..وسياس

معت سعاد صدى كممات شيداء أيار في وصية الرجاؿ الثبلثة. يضعوف، س
ىـ أيضا، فمسطيف عمى أيدي العرب، كقضية عربية! ارتعشت عندما قرأت الجممة 
التي أوصوا أف تنقش عمى قبورىـ: "إلى األمة العربية ، االستقبلؿ التاـ أو الموت 

اسـ العرب نحيا وباسـ العرب نموت". مرة أخرى الموت الزؤاـ؟! قرأت الزؤاـ، ب
تمؾ الكممات عمى أضرحة شيداء أيار في مقبرة الباب الصغير في دمشؽ يـو 
أخذتيا نفيسة لزيارتيـ وحممت معيا ليـ اآلس! قالت يومذاؾ في سرىا: تحّممني 

غير أياـ؟ لكنيا عندما عمتي اآلس وتأخذني لزيارة المقبرة وأنا لف أبقى في دمشؽ 
رأت ميابة األضرحة ونقوشيا المحفورة في الحجر، وقرأت الشعر المكتوب عمييا، 
وقّدرت أنو نداء أو بياف أو وصية، فيمت أف عمتيا كشفت ليا روح مدينة وىي 
تكشؼ ليا روحيا نفسيا، وأياميا المؤلمة والجميمة التي جمعتيا بخالد آغا. 

نذ عقد ونصؼ يكرر الشيداء الوصايا نفسيا، ويكرر ىمست لنفسيا: ياويمي، م
الناس المشروع نفسو؟! وردت عمى نفسيا: ياسعاد، ىذا ليس إشارة إلى اليأس بؿ 
إشارة إلى الثبات! أو إلى حاجة يشعر بيا الناس ولف يزيميا إال أف تروى ويفتح 

 األفؽ لحاجة أخرى بعدىا! 

شريف شييدا عربيا قتموا دوف أف عد شير سيعمف اإلضراب العاـ ألف مائة وعب
. وفي أربعيف الشيداء الثبلثة نادت 0929يعاقب قاتموىـ في اضطرابات سنة 

المجنة التنفيذية العربية إلى تأبينيـ في كؿ بيت في الساعة الرابعة بعد الظير. 
 أضافتيـ عكا إلى ذاكرتيا الطويمة لتثبت حقا جديدا لمعرب في المدينة!

! يحّضر معرض في تؿ أبيب اسمو معرض الشرؽ ياسعاد، اسمعي  -
األدنى. وستدعى الببلد العربية إلى المشاركة فيو. فيؿ تتوقعيف أكثر مف ىذه 

 الوقاحة! 

  !ياعبد الرحيـ، يجب أف يخطر لنا أكثر مف ذلؾ  -

قررت المجنة التنفيذية العربية باسـ موسى كاظـ الحسيني دعوة العرب   -
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   !بيو العظمة بتنظيـ معرض عربي في القدسإلى مقاطعتو. ويفكر ن
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ندما وصمت منور إلى طبرية كاف عبد الرحيـ قد اجتاز خوفو مف ىجر ع

سعاد. بكى يوـ مات ابنو، ولكف أكاف يستطيع أف يترؾ المضافة المألى بالرجاؿ 
وقت طمبتو سعاد؟ الـ نفسو ألنو لـ ينتبو إلى رعشة صوتيا عندما طمبتو. ربما 

وىـ أنيا كانت تبالغ في الخوؼ عمى طفميا كالنساء. خيؿ إليو أنيا غفرت لو، ت
. مع ذلؾ بقيت بينو وبينيا المسافة التي  ولو تفادت أف يحدثيا عف ذلؾ اليـو

 قطعيا وحده قبؿ أف يتزوجيا. وياليا مف مسافة طويمة!

 
ي أيف كانت سعاد وقت انشغؿ مع أصحابو في تحضير الوفد الفمسطيني الذف

قابؿ وزير المستعمرات ونستوف تشرتشؿ في لندف؟ كـ كاف عمرىا يومذاؾ؟! 
وبماذا كانت تحمـ؟ كيؼ اختصرت الزمف إذف إليو؟ يتزوج المثقموف مثمو باليمـو 
صبايا نضرات صغيرات يستطعف أف ييبف األزواج المشغوليف بالعمؿ الوطني بيتا 

ميف مف الخطر ببعدىف عف مسار كالزىرة، وأف يسكبف عمييـ الفرح المفقود، ويحت
األزواج، وينصرفف بتمؾ الحصانة إلى إنجاب األطفاؿ ورعاية األوالد. فيسندف 
الزوج، ويكّف إذا احتاج، مراسبلت سريات لو! قاؿ عبد الرحيـ لصاحبو: ىذا 

 مستحيؿ في فمسطيف!

ؿ الشفقة ىي التي دفعت صاحبو إلى صيانة الزوجة بعيدا عف الصداـ، أـ ى
لنفس؟ قاؿ ساخرا: ذلؾ في البداية فقط!  وىاىي الحياة نفسيا قد فتحت قمقـ حب ا

الحب ودفعت سعاد أماـ عبد الرحيـ حتى سبقتو! ربما كاف كأصحابو يـو طمبيا في 
طبرية. أعجب بجرأتيا وىي تفحصو يومذاؾ، واحتـر نصيحة قريبو القاضي. وربما 

بما حمـ بأف يمقاىا في مخبأ يتخفى تمنى أف تكوف في انتظاره وقت يعود متعبا. ور 
فيو، وأف ينتعش إذا زارتو في المعتقؿ. حمـ أحيانا وىو يشرب القيوة في مقيى بامرأة 
جميمة، شقراء، يزىو بيا، تمشي معو في طريقو لكنيا تبقى في مأمف منو. تيبو 
أطفاال وتحرس بيتو. تؤمف لو أسرة وتربي أوالدا وىو غائب أو مشغوؿ عنيـ. أيف 
تجتمع أحبلمو بأحبلـ أصحابو وأيف تختمؼ عنيـ؟ في التفاصيؿ؟ أراد أف تعرؼ 
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زوجتو ماذا تقوؿ لمف يطمبو وتحفظ السر! وأراد أف يزىو بيا إذا زاره أصحابو! وتمنى 
أيضا أف تحتجب عف الدنيا. لذلؾ سخر مف أحبلمو في األوقات القميمة التي كاف 

 ياعبد!  يستطيع أف يفحصيا فييا: أردت كؿ شيء،

ختفت مساحة األحبلـ التي كاف يتنزه فييا، بعد زواجو. قّممت سعاد رؤاه مرة ا
بحزميا، ومرة بجماليا، ودائما بنظاميا. أسرت الفوضى؟ أسرت الحياة نفسيا 
بمجرى قاستو وقدرتو. لكف لوال مشروعيا لمبيت الكبير في صفد لما يسرت لو أف 

اسمع ياعبد! اليعيش البيت بالبرغؿ يصرؼ أشيرا في المعتقبلت؟ قالت لو: 
والدجاج الذي يحممو لؾ موكموؾ! وساقت زراعة التبغ، وحساب أراضيو في 
بيسموف. كاف يصحبيا أحيانا لكنو كاف شاىدا فقط عمى ميارتيا في استبلـ 
البيادر وترحيميا. الحكاية طويمة بيننا وبيف الييود، ياعبد! بررت بذلؾ انصرافيا 

ال كيؼ يمكف أف تكوف إلى تأسيس األم اف لو ليكوف حرا في الغياب. قالت لو: وا 
لدينا أسرة؟ فيـ أنيا تعني األوالد، وأنيا لـ تحسبو مف األسرة التي تريدىا لنفسيا. 
ابتسـ لنفسو: كأنني خروؼ منذور تتركو عمى باب ضريح مف األضرحة في جباؿ 

 فمسطيف! 

تشرتشؿ ردا عمى رسالتو في  ـ يكف تزوج سعاد عندما وصمتو أوؿ رسالة مفل
. بيف تشرتشؿ أف وعد بمفور اليعني أف تصبح فمسطيف كميا دولة ييودية 0922سنة 

وأف يضيع غير الييود حقوقيـ فييا. مراوغة سياسية! مف وىبو الحؽ في أف يشمحنا 
ولو ذرة مف ببلدنا؟! فميعط الييود مقاطعة عنده في إنكمترا! انشغؿ عبد الرحيـ منذ 

ألياـ بتوضيح حقيقة بسيطة لّمجاف الممكية والمبعوثة الستطبلع الحقائؽ في تمؾ ا
فمسطيف: اليجرة الييودية تعني سمب األرض مف أىميا، وتأسيس وضع سيسبب 
حروبا وصراعا طويبل! أكدت األحداث دائما صدؽ أبسط الفبلحيف العرب، لكف ذلؾ 

واضحة لمف اليراىا! نحف الصدؽ كاف يحتاج شاىدا عادال. فماأىمية الحقائؽ ال
شعب متسامح، تأتوف لو بمجموعات متعصبة! نحف شعب غير مسمح، تنقموف إلى 
ببلده عصابات مسمحة! يعيش فبلحنا مف زرعو وبيادره وزيتونو وبياراتو، وتدخموف 
أنتـ مجموعات مسنودة بتمويؿ ييودي عالمي تسرؽ بيادره وبياراتو! بالسبلح طرد 

، والخضيرة سنة 0927، وطرد فبلحو قيسارية في سنة 0924فبلحو العفولة سنة 
 وماذا نعّد! 0928

عمو لـ يخؿ إلى سعاد، بعد أياـ صفد، إال وىو في المعتقؿ. ماذا تقوؿ لو لو ل
، كاف يستقدميا كمف  باح ليا بذلؾ؟ أتقوؿ لو: فميطيموا اعتقالؾ إذف؟ قبيؿ النـو

ؿ محشو بالحديث والتحميؿ والحذر، يستقدـ الجزء الحميـ الخاص بو. فنيار المعتق
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المكاف لسعاد فيو. في تقشؼ المعتقؿ، يقؼ ذلؾ الجزء الحميـ مف الحياة 
كالجماؿ أماـ القبح، والحناف أماـ القسوة. بؿ ليعترؼ أف المعتقؿ يشتيي التفرد بما 
صراره أف تتماسؾ تمؾ  يخص بو نفسو، رغـ اعتداده بأنو واحد مف المجموعة، وا 

كأنيا فرد واحد. تنساب العواطؼ في الميؿ، يصحو فجأة كأنما ليخص المجموعة 
نفسو بالبرىة التي ناـ فييا المعتقؿ، وىدأ فييا السعاؿ، ولـ ينقمب أحد مف جانب 
إلى آخر. كأنما أيقظو نباح كمب بعيد، أو جندب خطر لو أف يذّكر بالدنيا 

ماالذي جعؿ الجندب يعيش  الموجودة خارج األسبلؾ الكثيفة والبراكات. تساءؿ أوال
في تمؾ البقعة الرممية التي تخمو مف الخضرة والعشب والماء، عمى شاطئ البحر. 
ثـ انساب في بيتو، واستمتع بما لـ يستمتع بو: الباب الذي ينفتح، خطواتو في 
الممر، عبؽ الطبخ الذي يفوح في البيت، الطاولة التي صفت عمييا سعاد 

زيحت ليتدفؽ الضوء، لوف المقعد الذي بيت مف الصحوف، الستائر التي أ
الشمس، وحركة ممعقة تحرؾ بيا سعاد الطعاـ في المطبخ. لـ يعرؼ قبؿ تمؾ 
الميمة أنو انتبو إلى بريؽ الزجاج الذي انعكس عمى الببلط! وأنو الحظ عقدة 
: عبد،  الستائر عمى جانب الجدار! لمس سعاد وسمعيا تقوؿ وىي مأخوذة بالنـو

ناـ نصؼ ساعة فقط! وكانت جميمة إلى حد أنو حسب كؿ دقيقة ساعة دعني أ
طويمة. تأمؿ عبد عبلقتو بسعاد. نعـ، صححتيا ىي والزماف! وكانت ميمتو فقط 
أف يقبؿ ذلؾ. فيمؼ حمما مف أحبلمو بورقة ويضعو في "اليوؾ". صارت سعاد 

رضا. لذلؾ تقرر ساعة القرب منو والبعد عنو، دوف أف تشعره بأف ذلؾ غضب أو 
صار يجمس قربيا كالقطة األليفة حيثما رآىا جالسة دوف مايشغميا. ىؿ يفوتو أف 
منور أخفت ابتسامتيا يـو رأتو جالسا قرب سعاد يربت عمى كفيا؟ وىؿ كانت 
منور تستطيع أف تعرؼ المسافة التي عبرىا عبد بيف أحبلمو النيئة وبيف التفاصيؿ 

 يا مع سعاد؟ المبيجة والقاتمة التي استقر في

ندما احتشد الييود في آب أماـ حائط البراؽ، ولـ يروا المسجد األقصى بؿ ع
الييكؿ، ىتفوا وصرخوا وتحدوا العرب، وسقط جرحى وقتمى، نزلت سعاد معو إلى 
القدس. ورآىا تسجد في باحة المسجد األقصى، ثـ تسجد بعد مسافة. ظنيا تصمي، 

اىات األربع مف الباحة. وتبيف أنيا نسيتو ثـ اكتشؼ أنيا تركع وتسجد في االتج
عندما انساقت بيف مجموعة مف النساء، ورآىا تحرؾ ذراعييا. تفرجت عمى قبة 
الصخرة كأنيا التعرفيا! رآىا ترفع وجييا إلى الزخارؼ وتنشر ذراعييا عمى 
عرضيما. أي دعاء ترفعينو ياسعاد، مف تخاطبيف وماذا تطمبيف؟ زارت في ذلؾ اليـو 

دس حجرا، حجرا! تفقدت سبيؿ قايتباي ووقفت زمنا طويبل أمامو، لمست الحجارة، الق
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زارت األضرحة والقبور قرب السور، خرجت مف بوابات القدس ودخمتيا، مشت في 
أسواؽ القدس العتيقة وصعدت أدراجيا. ىؿ كانت تحشد الغضب في روحيا، أـ 

الشاـ الذيف لونوىا ونقشوىا  تسقي االيماف بالمدينة الجميمة، أـ تزور صناع ببلد
وزخرفوىا؟ كاف عقؿ سعاد يبيره ويضنيو. لكف خيؿ إليو في ذلؾ اليـو أنو يممح 
اتفاؽ الحكمة والجموح. انشغؿ بيا حتى قالت لو: صار وقت اجتماعؾ! سأليا: 

 وأنت؟ ردت: سأزور أصحابي ثـ أعود وحدي! 

نقطة ىشة، وينتظر البرعـ ؿ يقّدر تفتح إنساف بيـو وتاريخ؟ أـ ينتظر النبع ى
لسعة الشمس؟ بدا لو أف سعاد سفرت في األياـ التي سميت فيما بعد ىّبة البراؽ. 

: سفرت في ىبة البراؽ، سترد 0936وعندما سيقوؿ ليا في أوؿ إضرابات سنة 
عميو: سفر المياجروف الذيف ادعوا أنيـ اشتراكيوف واخترعوا مظاىرة العماؿ في 

قامت المذابح يومذاؾ ىناؾ! سفر المياجروف الذيف ادعوا أنيـ أوؿ أيار في يافا ف
عممانيوف فإذا بعينيـ عمى الييكؿ! وسفر اإلنكميز الذيف انحازوا دائما إلى الييود 

 الذيف يستوردونيـ لفمسطيف فياجموا العرب! 

ذكر عبد صاحبو قدري. أيمكف أف تكوف سعاد تعممت مف قدري تمخيص ت
كوف أورثيا تمؾ الموىبة في الرؤية التي تحيط باألجزاء األحداث بايجاز، أـ ي

 وتجمعيا في سياؽ؟ ثـ قاؿ: ىذا شعور الناس في فمسطيف نطقت بو! 

اجـ الناس في حيفا الثكنات اإلنكميزية، وىاجموا دور الحكومة في القدس ى
ويافا، وعرؼ عبد وىو في المعتقؿ مع المتيميف بالتحريض عمى اإلضرابات، أف 

انت في نابمس وقت ىاجـ الناس البمدية ورفعوا عمييا العمـ العربي. وكانت سعاد ك
ممف زغرد لمرجاؿ الذيف ىاجموا سجف عكا. وخيؿ إليو أنو ميز زغردتيا، وأف 

 طيور البحر رفت في ذلؾ اليـو قرب النافذة المرتفعة. 

يظؿ عبد يكافئ نفسو بعد كؿ اعتقاؿ بالحّماـ. كأنو يرمي عمى نفسو مف س
لماء مقدار مافاتو طواؿ سجنو. فتكاد سعاد تختنؽ بالبخار عندما تدخؿ إليو ا

لتفرؾ ظيره، فتقوؿ لو: كفاؾ! فيشير ليا إلى منتصؼ الظير، ثـ إلى الكتفيف. 
عندما خرج عبد مف سجف عكا، لـ يستطع أف يبقى في الحّماـ زمنا طويبل! 

! وذلؾ مف أسباب وصمت لجنة إنكميزية لتفحص أسباب االضطرابات والصداـ
 اإلفراج عف المعتقميف!

شت سعاد المرح عميو عندما رجع: محامي معتقؿ؟ لو كنت مكاف المجنة ر 
الكتفيت بيذه الشيادة! أعاد ليا المرح: تصوغ المجنة مذكرة تبيف فييا أنو التوجد 
أراضي دوف مالؾ، فاألمبلؾ األميرية التي ييبيا اإلنكميز لمييود ىي أراض لمقرى. 
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نو يجب أال تكوف الوكالة الييودية كحاكـ البمد! سألتو: واليجرة؟ رد: يجب أال وأ
تستوعب الببلد إال ماتستطيع! مف يقدر ذلؾ؟! وكيؼ؟ يعني لـ يفيموا أف استيراد 
الييود إلى ببلدنا ىو المصيبة! والوطف الصييوني؟ اليعني أف يفقد العرب 

غضب الناس! آه ياعبد، كـ مرة  مكانيـ! قالت: ىذا كبلـ! يريدوف أف ييدئوا
سنستقبؿ المجاف ونودعيا، ونقرأ توصياتيا المراوغة! يضيع اإلنكميز الوقت بالمجاف 
وخبلؿ ذلؾ يتسمؿ الييود بيجرة سرية وىجرة عمنية وسيعطييـ اإلنكميز أراضي 

 الدولة حتى يبمعوا الببلد!             

لبصر. لذلؾ تذكرت سعاد زمف سيمر كممح ا 0936يف ىبة البراؽ وثورة ب
الشعر األندلسي الذي يمر فيو الميؿ كممح البصر. وسمعت صوت سعيد. لماذا 
صارت تتذكره دوف دموع؟ أيجفؼ الزمف دمعنا، ياسعاد؟ بدت ليا أياـ اضطراب 
القمب بعيدة جدا. وكأنيا انتبيت إلى حاجة العواطؼ لزمف تمتد فيو. وبدا ليا 

حزف عمى القتمى زمف يتأمؿ فيو األحياء المقتوؿ عندئذ ىوؿ أال يترؾ حتى لم
والمفقود! أي اعتداء عمى الموتى وعمى األحياء! أي اعتداء عمى الحب! ألـ تأكؿ 
الحرب موت فاطمة التي تستحؽ أف تحزف عمييا بحرة طبرية وأشجار الماندريف 
وزرقة السماء؟ كاف أصحابيا في دمشؽ وبيروت وحيفا ومصر ومع ذلؾ ذىبت 

 ربة المي" ألنيا ماتت في أوؿ الحرب العامة! "كش

ـ تيدأ الببلد. إضرابات، فبلحوف مسمحوف يياجموف المستوطنات والجيش ل
اإلنكميزي. إضراب في يافا. اصطداـ في القدس. مف حظ عبد أنو لـ يكف معتقبل 
عندما نزلت سعاد إلى القدس لتمشي مع النساء في مظاىرة القدس. فتفرج عمييا. 

ميزىا بيف النساء! رجعت متأخرة. قاؿ مميوفا: قمقت عميؾ! نظرت إليو كأنيا نعـ، 
التعرفو. كيؼ لـ يفيـ أنيا اليمكف أف تعود مف القدس دوف أف تزور المسجد 
األقصى وقبة الصخرة، دوف أف تسجد في االتجاىات كميا في الباحة، دوف أف 

اف يجب أف تمشي في تتفقد أشجار السرو العتيقة، دوف أف تزور األضرحة؟ ك
مظاىرتيا األخرى وتيتؼ فييا، وتنادي الحضارة والزخارؼ والرسـو واأللواف 
مؤكدة ليا أنيا ستحرسيا! وكانت فرحة ألنيا بكت ىناؾ وكأنيا استعادت قمبيا، 
وردت عمى الزمف الذي يحبس حتى الحزف، ويقدـ عاطفة واحدة عمى العواطؼ 

ي ذلؾ المساء بعباءة شامية وانصرفت إلى الممونة، ىي الغضب! لّفت نفسيا ف
الصمت. وبدا لعبد أنو يممح ألوؿ مرة شبيا في المبلمح بيف سعاد ونفيسة. فتح 
عينيو كأنو اليصدؽ اكتشافو. سألتو: خير؟ قاؿ: لكف نفيسة بيضاء حمتيا سوداء، 
وأنت شقراء! لمس إذف ماكانت تشعر بو! ردت: وأنا مثمؾ، تذكرت عمتي نفيسة 
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تأمؿ عبد الرحيـ مرة  0330عد تقرير لجنة شو ولجنة سمبسوف في سنة ب

أخرى الغرب الذي يمد إصبعو كحاكـ عمى الخطأ والصواب في بالد بعيدة عنو. 
وتذكر سفره إلى باريز بالقطار مف استنبوؿ. كاف يومذاؾ طالبا يدرس الحقوؽ 

وأف يصؿ إلى األندلس. لكنو اكتفى في استنبوؿ ويشتيي أف يسوح في اوروبا، 
فيما بعد بالجّنة التي قدمتيا لو استنبوؿ. ألـ تكف عاصمة مف عواصـ الدنيا! 
واكتفى بالمدف العربية، يعود مف استنبوؿ مشتاقا إلى قبابيا البيضاء وأسوارىا 
وبساتينيا. فتنتو صفد المرتفعة، وجبؿ الجرمؽ، وودياف فمسطيف التي تنساب 

اه والظالؿ. في استنبوؿ كاف يتذكر التيف البارد الذي يقطفو في الفجر فييا المي
مف حاكورة بيتو في صفد، والقرى التي يراىا مف نافذتو مدثرة بضباب الصباح، 
والعسؿ الذي يقطؼ لو مف خمية في الحاكورة، والحميب الذي يحمب لو مف 

ب غريبا باختالفيا الماعز ويشربو دافئا طازجا. أعجبتو يومذاؾ باريز كما تعج
عف مدنو. لكنو تأمؿ الغرب فيما بعد كحقوقي خبير بمجانو وموظفيو وعسكره 
اإلنكميز والفرنسييف الذيف صاغوا معاىدات وصكوكا، سايكس بيكو وبمفور 
واالنتداب، وغشوا العرب بوعود غامضة. بعد إسقاط الدولة العربية في دمشؽ، 

نكميز المتغطرسيف المنحازيف لمييود. رأى مف قرب الموظفيف والمندوبيف اإل 
وقدمت لو الوثائؽ والمعاىدات واالتفاقات فرصة لتأمؿ الجانب المتوحش 
والمتكبر في اوروبا. قاؿ عبد الرحيـ ألصحابو: نعـ، جاىمة! فيؿ يفيـ اإلنكميز 
المسنودوف بسالحيـ الفالح المعبأ بمواويؿ وأىازيج وحكايا ثقافة عمرىا آالؼ 

نت تذىمو سطحية الغطرسة. كيؼ يعيف في القدس، ذات الكنوز السنيف؟ كا
المعمارية والزخارؼ األنيقة، ىؤالء الموظفوف اإلنكميز القساة؟ سيتذكر أصحاب 
عبد الرحيـ كالمو عندما يروف سيكرست يتجوؿ في الطرقات باحثا عف عربي 

اؿ يضربو بعصاه ورجميو، ويأمر خموصي بؾ أف يجمع مف األرض المسامير. ق
لو خموصي بؾ: أنا قائمقاـ! فضربو سيكرست عمى رأسو! لذلؾ سيياجـ بيجت 
أبو غربية وسامي األنصاري، وىما شاباف بعد، سيكرست الذي ضربيما، 
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وسيموت سامي جريحا في سجف المسكوبية. وسيصمى عميو في المسجد 
األقصى رغـ منع التجوؿ، ويدفف في مقبرة باب األسباط في مدينتو القدس. 
وعندما سييتؼ التالميذ في المظاىرات: سيكرست مات ماخمؼ والبنات! 
سيسمعيـ عبد الرحيـ فيتوقؼ. ياأوالدي تفيموف ببساطة استمرار الشعوب في 
الحياة؟ تريدوف أال يخمد وأال يستمر إال الطيب والشريؼ؟ كاف عبد الرحيـ 

تطيع أف يطرؽ يومذاؾ مستعجال كيال يفاجئو منع التجوؿ. مع أنو يعرؼ أنو يس
 أي بيت ويبقى فيو، كما يطرؽ أي جريح أو ثائر أي بيت ويختبئ فيو.  

 
رص عبد الرحيـ أف يبقي عمى طاولتو في مصنفات نسخا مف المعاىدات ح

واالتفاقات الدولية. يظف اإلنكميز أنيـ أذكياء يضحكوف عمى أغبياء! يشغموننا 
يرىا. كيبل نتذكر االتفاقيات والتعيدات بانتظار المجاف ثـ بالشيادة أماميا، ثـ بتقار 

المركزية التي ارتبطت بيا اوروبا مع الصييونييف! مالـ يعمف بنصوص واضحة 
 التراجع عف تمؾ االتفاقيات، ستطوى توصيات المجاف! 

تب عبد الرحيـ أوراقو في تسمسؿ زمني. كانت مكتبتو منظمة. الينسى ر 
تذكر مكاف قمصانؾ كما تتذكر مكاف مكاف ورقة فييا. فقالت لو سعاد: ليتؾ ت

أوراقؾ! لكف الحؽ معؾ، أنت تسجؿ تاريخ ببلدنا! رد: قولي أسجؿ مصائبنا، 
وعار االوروبييف! وأكشؼ لمغافؿ أصوؿ األحداث التي نعيشيا. يعني أذّكر بأف 
"ىذه المطرات مف تمؾ الغيمات". وأنبو إلى أف توصيات شو وسمبسوف التي فرح 

 كما طويت توصيات لجنة كينغ كريف!  بيا العرب ستطوى

ضع عبد الرحيـ خطوطا تحت الفقرات التي رحب بيا العرب وسموىا و 
ايجابية في تقرير لجنة شو ولجنة سمبسوف. كاف حريصا أف يجمس سعاد عمى 
المقعد مقابؿ مكتبو ويقرأ عمييا التقارير والفقرات. ستتذكر بعد سنوات أنيا في مثؿ 

بدآنيا بفنجاف القيوة، تعممت منو فحص الصيغ الممتبسة، تمؾ الجمسات التي ي
والحصانة ضد "االيجابيات" العابرة، والصحو الذي يستعيد المسكوت عنو. 
التنبيري ياسعاد بالشيامة التي تدفع بعض الرجاؿ إلى االعتراؼ بالحقيقة! تذكري 

تنا. طمب أنيـ موظفوف في جياز اختارىـ وأنيـ يبدأوف مف التزاماتو المف ثواب
تقرير المجنة "أف يوضع حد إلجبلء المزارعيف الفبلحيف عف األراضي التي 
يزرعونيا. وأف تصدر الحكومة بيانا صريحا عف اليجرة الييودية وأف تدرس 
وسائؿ تنظيميا ومراقبتيا لوضع حد لتكرار  الزيادة في اليجرة كما وقع في سنة 

يجرة المنعيا! اسمعي: "نعتقد أف ". انتبيي ياسعاد! زيادة ال0926وسنة  0925
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مايزيد مشاكؿ الحكومة خطورة، االستياء الذي يشعر بو العرب مف عجزىـ دائما 
عف حكـ أنفسيـ". صحيح! لكف انتبيي! فالحكـ الذاتي ليس استقبلال! اسمعي! 
يرى التقرير ضرورة "أف تجير الحكومة بأف المكانة الخاصة المسموح بيا لمجمعية 

تجيز أف يكوف ليا نصيب في حكـ فمسطيف كما جاء في الكتاب الصييونية ال
". لنا، المسألة أف الوكالة الييودية يجب أال توجد! لكف تقرير 0922األبيض سنة 

شو مقيد بنص االنتداب الذي يمتـز بوعد بمفور! أرأيت كيؼ تسوقنا المجاف إلى 
لتفاصيؿ وغرقنا في التفاصيؿ فتبعدنا عف مركز المشكمة؟ إذا انسقنا إلى ىذه ا

متابعة توصيات المجاف، سنكوف كمف قبؿ المعاىدات الدولية التي سرقت بمدنا! 
في تقرير لجنة سمبسوف "ايجابيات" أيضا! اسمعي! ذكر التقرير أف الييود 
يدخموف فوؽ حصتيـ المقررة مف المياجريف "بضعة آالؼ بصفة سياح التنتبو 

ددا آخر بالتيريب.. واليمكف مراقبة اليجرة إلى الحكومة إال إلى القميؿ منيـ... وع
فمسطيف بصورة جدية مالـ تتخذ اإلجراءات لعقاب الذيف يدخموف خبلفا لمقانوف. 
فمف الواضح أف الوكالة الييودية ىي المسؤولة عف جميع الحوادث المخالفة 

عرب لمقانوف". ىذه حقائؽ ثبتيا التقرير. واستنتج أف "ىذه اليجرة سببت حرماف ال
مف العمؿ ويجب عمى الحكومة المنتدبة بمقتضى صؾ بمفور أف تخفض أو توقؼ 
اليجرة". أرأيت ياسعاد العودة إلى المعاىدات والصكوؾ؟ لكني أرى أف قيمة 
التقرير في ىذه الفقرة: "لمييود جمعيات خاصة لشراء األراضي في فمسطيف لكف 

وأىدافو دستور الوكالة ىذه الجمعيات تسير كميا عمى نظاـ خاص وضع أسسو 
الييودية. ففي المادة الثالثة مف ىذا الدستور: تسجؿ األراضي باسـ صندوؽ رأس 
الماؿ القومي الييودي، وتبقى مسجمة باسمو إلى األبد، كما تظؿ ىذه األمبلؾ 
ممكا لؤلمة الييودية غير قابؿ لبلنتقاؿ. وتنّشط الوكالة االستعمار الزراعي بواسطة 

ودي، والمبدأ العاـ في جميع األشغاؿ والمشاريع التي تقـو بيا الوكالة العامؿ اليي
وتنّشطيا ىو استخداـ الييود. وفي نص المادة الثالثة والعشريف مف عقود االيجار 
التي تحررىا جمعية كيريف كايميت لمييود الذيف يستأجروف األرض منيا: يتعيد 

رض وزراعتيا بعماؿ مف المستأجر بأف يجري جميع األشغاؿ مف فبلحة األ
ذا خالؼ المستأجر ىذا الشرط دفع عشرة جنييات فمسطينية عف كؿ  الييود، وا 
مخالفة، ويعتبر استخداـ عماؿ مف غير الييود دليبل قاطعا عمى اإلخبلؿ بيذا 
العقد". لنا، الميـ أف يكشؼ تقرير بريطاني ىذه الحقائؽ التي تعني سمب الوطف 

ريف لنقمو إلييـ كوطف! وأف يبيف التقرير أف حالة مف شعب عربي وحشوه بمياج
الفبلح العربي ساءت  ألف "األراضي الزراعية نقصت بمقدار مميوف دونـ انتقمت 

 إلى الييود". 
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تحفظ سعاد في ذاكرتيا مف األمسيات التي جمعت بينيا وبيف زوجيا في س
فقط كاف  مكتبو أنيما جمسا دوف أوالد ودوف ضيوؼ. وسيبدو ليا أنو وقتذاؾ

ينصرؼ إلييا. وستنسى أنيا مف تمؾ األياـ كسبت عادة فحص الصياغات، 
 والشؾ في لجاف االوروبييف، وستسبؽ عبد الرحيـ أحيانا فيوافؽ مبتسما عمى رأييا.    

الت لو سعاد يـو قرأ ليا تقرير شو وتقرير سمبسوف: ىذا اعتراؼ إنكميزي ق
السياسي مف ذلؾ. لكننا إذا بالغنا في  بالظمـ الذي ينزؿ عمى العرب! رد: يفيد

"االيجابيات" نسينا أف البداية صؾ بمفور. ىذا الصؾ مرفوض لدينا. ألنو وىب 
أرضا اليممكيا لغرباء عنيا! صؾ االنتداب مرفوض أيضا ألنو نصب اإلنكميز 
أوصياء عمى شعب لـ يخترىـ، ووكميـ بتفيذ الصؾ! فتح عبد الرحيـ مصنفو، 

رأىا لسعاد. انتبيي إلى صؾ االنتداب عمى فمسطيف، ياسعاد! وافقت تناوؿ ورقة وق
دوؿ الحمفاء عمى أف تكوف الدولة المنتدبة مسؤولة عف تنفيذ وعد بمفور "إلنشاء 
وطف قومي لمييود في فمسطيف". انتبيي! اعتبر صؾ االنتداب العرب "طوائؼ 

د بمفور بحقوقيا غير ييودية موجودة اآلف في فمسطيف" يجب أال يضر تنفيذ وع
المدنية والدينية. ىؿ الحظت أنو لـ يذكر حقوقيا الوطنية؟ ألنو لـ يعتبرىا شعبا 
بؿ طوائؼ غير ييودية! لكف صؾ االنتداب اعترؼ "بالصمة التاريخية التي تربط 
الشعب الييودي بفمسطيف وباألسباب التي تبعث عمى إعادة إنشاء وطنيـ القومي 

ىذه الصيغة في بيانات أخرى تثبت السرقة، الكأراض  في تمؾ الببلد". ستتكرر
فقط بؿ كوطف! يطمب صؾ االنتداب مف سمطة االنتداب أف تضع "الببلد في 
داري يضمف إنشاء الوطف القومي الييودي". ويعترؼ  وضع اقتصادي وسياسي وا 
بوكالة ييودية تقدـ المشورة لمحكومة وتتعاوف معيا. "يعترؼ بالجمعية الصييونية 

وكالة مبلئمة" لمتعاوف عمى "جمع الييود الذيف يبغوف إنشاء وطف ييودي". ك
و"تسيؿ ىجرة الييود بالتعاوف مع الوكالة الييودية". و"حشد الييود في األراضي 
األميرية واألراضي الموات". وتسيؿ سمطة االنتداب "اكتساب الجنسية الفمسطينية 

ير األشغاؿ والمصالح والمنافع العمومية لمييود". "وتتفؽ مع الوكالة الييودية لتسي
وترقية مرافؽ الببلدالطبيعية". معنى ىذا أف االنتداب أتى ليؤسس دولة ييودية في 
فمسطيف، باليجرة، وبالمشاريع، وبجيش ييودي ييرب لو السبلح. يسير اإلنكميز 
عمى تأسيس بنية اقتصادية وسياسية وعسكرية مؤىمة لطرد العرب. أفيمت 

لماذا يجب أال ننشغؿ بالمجاف عف صؾ االنتداب؟ كشؼ شكري العسمي  ياسعاد،
في مجمس المبعوثيف أف الصييونييف أسسوا دولة سرية ذات عمـ ونشيد وبريد 
ومدارس. قتمو الدونمة ألنو كشؼ سترىـ. وىاىـ اإلنكميز، بعد الدونمة، يسيموف 
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ضي لمييود! لذلؾ الأتفؽ ىذه الدولة! القتمى واالضطرابات نتيجة اليجرة ونقؿ األرا
مع مف يضخـ أف اإلقطاعييف العرب باعوا أراضييـ لمييود. بؿ مع التنبيو إلى 
ماتنقمو حكومة االنتداب مف أراضي القرى األميرية لمييود! مع ذلؾ أوافؽ عمى 

 قتؿ سماسرة األراضي. عقوبة عمى خيانة الوطف!

يؿ وتجاوزييا إلى ي تسقي قمبؾ كما يسقى الفوالذ، تأممي بعض التفاصك
مداىا. اسمعي ياسعاد! ىذا رجؿ مف طولكـر كتب في جريدة فمسطيف في الرابع 

"أبيع أرضي وممتمكاتي ألف حكومة االنتداب  0931والعشريف مف آب سنة 
أكرىتني عمى دفع ضرائب وأعشار وأنا الأممؾ ماأعيؿ بو نفسي وأسرتي. في مثؿ 

د لو برد القرض مع فائدة مالية مقدارىا ىذه الظروؼ ألجأ إلى غني يقرضني أتعي
% بعد شير أو اثنيف. فبلأستطيع ذلؾ، فأضطر إلى تجديد القرض مرة تمو 51

المرة مضاعفا بذلؾ قيمة الديف األصمية، وأضطر في النياية إلى بيع أرضي 
 ألسدد ماعمي مف ديوف لـ أتسمـ في الحقيقة إال جزءا ضئيبل منيا". 

في مدى يبدو كأنو ينفتح لو مف الحوار مع سعاد.  اف عبد الرحيـ يتجوؿك
تستوقفني، ياسعاد، جممة تتكرر: "إعادة الوطف الييودي"! فأتساءؿ ىؿ وقع 
السياسيوف الغربيوف المتعمموف في شبكة الخرافات واألساطير الييودية؟! ليسوا 
ال لما تجاىموا صناعيا السورييف والمصرييف  مطمعيف عمى الحضارات وا 

رييف والسومرييف والبابمييف! فعمى أية أسس انحازوا لمييود وبدأوا مف واآلشو 
أساطيرىـ؟! أال يدىشؾ أف يصنع واقع عمى أساس أسطورة؟ بالمقاييس القديمة 
عاشت قبيمة ييودية عمى أرض صغيرة. لـ تعرؼ أبدا لمييود حضارة قديمة! 

ية دينية. أال يخجؿ والرأينا آثارىا! عاش الييود عمى موائد شعوب المنطقة كأقم
سياسيوف اوروبيوف متعمموف بثبيت أسطورة؟! أليس األفضؿ أف يقولوا نريد أف 

 نضع في وسط ببلدكـ مركزا نؤرقكـ فيو وننيبكـ منو؟ 

ـ يخمف عبد الرحيـ أف الصييونية ستمد يدا إلى السياسة والعمـ ويدا إلى ل
يـ العرب. وأف الطرفيف الخرافات لتجمع العممانييف والمتدينيف معا وتحارب ب

سيبدأوف مف خرافة أرض الميعاد. لـ يخطر لعبد الرحيـ وقتذاؾ إال التكيف 
واالستشفاؼ. ألف عقمو ماكاف ليقبؿ أف تكوف الخرافة قادرة عمى خمؽ واقع يستر 

 مشروعا استثماريا واستعماريا!

 ي تمؾ األمسيات انتبيت سعاد إلى طبع قّدرتو فيو. رأتو يبقى عمى حدف
اليقظة دوف اليأس. ويحفظ اليدوء لمتفكير في مشروع العمؿ. فتأممتو متسائمة. 
أىكذا يمتـز السياسي بصفاء عقمو وىدوئو رغـ الظمـ الذي يتبينو في الوثائؽ وفي 
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الحياة؟ ىؿ كاف خاليا قدري ىكذا حتى انفجر قمبو يـو أسست مستوطنة ييودية 
قدري، مع أنيما مف رجاؿ الدولة  في طبرية؟ بدا ليا عبد الرحيـ مختمفا عف

العربية، وعضويف في المؤتمر السوري! ىؿ عبد الرحيـ استمرار قدري في زمف 
آخر؟ عاش قدري وسط ييود طبرية. ولـ يعرؼ عبد الرحيـ تمؾ التجربة. صفد 
غير طبرية! لكف سعاد ليست مضطرة أف تكبح روحيا! فمتشعر بحرية امرأة ليست 

كبلمؾ، ياعبد الرحيـ، أنا حرة في الجير بالحقيقة! ستطمؽ "سياسية"! اضبط أنت 
غضبيا في مجالسيا أماـ النساء وتعّبر بطريقتيا عما سمعتو مف زوجيا: العمى 
في عيونيـ، يسرقوف أرضنا ويمنعوف الفبلحيف مف العمؿ كعماؿ فييا! التقولوا لي 

سعاد التسامح  إننا سنعيش معيـ كما كنا نعيش معيـ في أياـ األتراؾ! ستتذكر
الذي استقبؿ فيو بيت قدري الييود العرب، وستتذكر أف مف تسمييـ خاالتيا، 
مسيحيات. ستتذكر عطؼ بياء عمى األرمف، واحتفالو يـو عرؼ أف فدائيييـ قتموا 
جماؿ باشا. دلميا بياء بالبسطرمة التي اشتراىا مف دكاف أرمني. قاؿ ليا: ىـ 

لطبيب بوينا في بيتيا، كأنو مف بقايا صداقات أعز أصحابي! ومع ذلؾ ستستقبؿ ا
 الييود والعرب القديمة! 

اف عبد الرحيـ يعود إلى أوراقو كمما انتصر اإلنكميز والييود. أمامو قوى ك
عالمية. يغمؽ عمى نفسو الباب وينصرؼ إلى أوراقو. تجمع الوثائؽ عمى تدخؿ 

ؿ الشجاعة واإلخبلص عالمي في ببلدنا، ونقرأ في طياتيا الغش والمراوغة. ى
لموطف والفداء الذي يندفع فيو رجاؿ كسعيد العاص والقساـ وآالؼ الناس الذيف 
اليطمحوف حتى إلى تسجيؿ أسمائيـ إال عمى قبر، ىؿ ىذا كمو ضعؼ وغباء أو 

 تقصير في فيـ الواقع؟ 

شعر وىو يقمب الوثائؽ بالقير. ينكشؼ لو الجانب المتوحش في المدنية ي
ويتبيف في ىدوء المسارات الطويمة التي قدر عمى شعبو أف يعبرىا. لف  االوروبية.

 ينجز تثبيت حقوقنا في جيؿ، بؿ في أجياؿ! فمنشفؽ عمى أبنائنا، ياسعاد! 

جوؿ الصييونيوف في اوروبا كأباطرة ومبلكيف منذ بداية القرف! فكيؼ ت
الة ىرتزؿ أجادوا تسديد سمطتيـ وبكوا في الوقت نفسو مف االضطياد؟ ىذه رس

إلى وزير الخارجية االيطالي: "ىدؼ الحركة الصييونية أف تؤسس وطنا شرعيا 
لمشعب الييودي. وأنا بصفتي رئيس لجنة العمؿ، اتصمت بجميع الحكومات التي 
ييميا ىذا األمر". مف معو؟ حميفتنا القديمة ألمانيا! "استقبمني القيصر في القدس 

ة ووعد بأف يكوف معنا. وظمت الحكومة كمندوب لمحركة الصييوني 0898سنة 
األلمانية تعطؼ عمينا منذ ذلؾ الوقت وجاء التوكيد في رسالة بعث بيا إلي دوؽ 
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.. لكف أىـ مساعدة تأتينا مف روسيا.. 0913بادف في الثبلثيف مف أيموؿ سنة 
أخبرتني الحكومة الروسية أف السفير الروسي في اآلستانة تمقى تعميمات كي 

الباب العالي ألجؿ المقترحات الصييونية. بياف الحكومة الروسية في  يتوسط لدى
آب يعطينا أكثر مما طمبنا. نحف لـ نطمب دولة مستقمة في فمسطيف خوفا مما قد 
يسببو لنا مثؿ ىذا الطمب مف صعوبات. كؿ مانطمبو أف يستوطف الشعب الييودي 

الحماية الشرعية  في فمسطيف تحت إمرة صاحب الجبللة السمطاف. ولكف بشرط
وأف يكوف لنا أمر إدارة مستعمراتنا. واحتراما لمشاعر جميع المؤمنيف تخرج 
األماكف المقدسة عف نطاؽ الحكـ إلى األبد. وكؿ مانطمبو مف الحكومة العثمانية 
ىو امتياز استعمار سنجؽ عكا، ومقابؿ ىذا نتعيد أف ندفع لمخزينة العثمانية 

ؼ ليرة تركية. لذلؾ فإف اقتراحنا سيعود عمى الحكومة جزية سنوية قدرىا مائة أل
العثمانية بفوائد ميمة.. إف رسالة مف صاحب الجبللة ممؾ ايطاليا يوصي فييا 
بمقترحاتنا ويقدـ نصيحة ودية بأف ينظر في ىذه المقترحات سيكوف ليا األثر 

 الحاـز في إعادة فتح باب المفاوضات". 

انيا، وروسيا، وايطاليا.. إلى البنوؾ والسياسييف، كر عبد الرحيـ: سعوا إلى ألمف
فأي ضغط كاف عمى السمطاف عبد الحميد إذف؟ ومع ذلؾ رفض أف ييبيـ فمسطيف 
ألنيا أرض األمة اإلسبلمية واليممؾ ىو السمطاف بيعيا لمييود! ألذلؾ يشوىوف 

اد، سمعتو؟ مستبد، ويقوؿ إنو اليممؾ كسمطاف أف ييب فمسطيف؟ لكف انتبيي ياسع
يشوىوف أيضا زمف الدولة العثمانية! يرموف عمييا تخمؼ القوانيف واإلدارة وحياتنا، 
متجاىميف أف القوانيف التركية كانت متقدمة في زمنيا. لكف استمرار أية قوانيف، ميما 
كانت متقدمة، في غير زمنيا تخمؼ يبلـ عميو مف اليجددىا! وىؿ قانوف الطوارئ 

بلحقو قوانيف متقدمة أـ قوانيف وحشية متخمفة؟! يبدو ياسعاد الذي أعمنو اإلنكميز وم
أنيـ اليياجموف ببلدنا فقط كأرض، بؿ سيياجموف روحنا وعقولنا وايماننا بتاريخنا! 
سيشوىوف ماضينا لنكوف ضعفاء دوف ذاكرة! رحمت تركيا، لكف يجب أف ننظر في 

تمزيؽ العمـ التركي الذي  عدؿ إلى التاريخ الذي جمعنا بيا، كما قاؿ ىنانو يـو منع
أظمنا معا أربعة قروف! سينسوننا أننا استقبمنا العثمانييف بالحرير ألنيـ أتوا ليردوا 
الحمبلت عمى المسمميف التي استباحت شواطئنا في شماؿ افريقية! وسينسوننا العمارة 

 التي شيدناىا معا!
وثائقو. ، سيضيؼ عبد الرحيـ ورقة إلى 0939عد تسع سنوات، في سنة ب

قرار مؤتمر الييئة البرلمانية لحزب العماؿ الذي يعمف أنو يعارض الكتاب األبيض 
"بفرضو حالة األقمية عمى الييود. وألنو يجعؿ دخوؿ  0939الذي صدر سنة 
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الييود متوقفا عمى رضى العرب، ويحدد االستيطاف الييودي في األرض ويناقض 
ص عمييا صؾ االنتداب. إف سياسة التعيدات التي اشتمؿ عمييا وعد بمفور ون

الكتاب األبيض تمثؿ استسبلما آخر لمعدواف، وتقدـ مكافأة لمعنؼ واإلرىاب، وىي 
نكسة لمقوى التقدمية لدى العرب والييود، كما أنيا تفرض قيودا التحتمؿ عمى 
اليجرة الييودية.. إف ىذا المؤتمر يؤكد مرة ثانية التأييد التقميدي الذي توليو حركة 
العماؿ البريطانييف مف أجؿ إعادة إنشاء وطف قومي لمشعب الييودي في 
فمسطيف. وتعترؼ بأف فوائد جمى لمجماىير العربية قد نجمت عف اليجرة 
واالستيطاف الييودييف.. يطمب ىذا المؤتمر مف الحكومة أف تتجاوز سياسة 

 الكتاب األبيض وتعيد فتح أبواب فمسطيف لميجرة الييودية". 

مؤتمرات حزب العماؿ البريطاني ضرورة اليجرة الييودية! وسيضيؼ  تكررس
عبد الرحيـ إلى مصنفاتو شيادة جديدة عمى الجانب الوحشي المتكبر في 

. "المعنى لموطف القومي لمييود مالـ 0944الغربييف: تصريح حزب العماؿ سنة 
بينما يدخؿ يسمح ليـ باليجرة لكي يصبحوا أكثرية". "فميشجع العرب عمى الخروج 

الييود. وليجزؿ ليـ التعويض عف أراضييـ وينظـ استيطانيـ بعناية في أماكف 
. إف لمعرب مناطؽ واسعة فيجب أال يطالبوا بإخراج الييود مف  أخرى ويموؿ بكـر
فمسطيف الضيقة.. وفي الحقيقة يجب عمينا أف نعيد دراسة إمكانية توسيع حدود 

 سورية وشرؽ األردف".    فمسطيف الحالية باالتفاؽ مع مصر و 

يقوؿ عبد الرحيـ يومذاؾ في سخرية: وطنيـ عزيز عمييـ ووطننا يمكف أف س
يستبدؿ؟! كاف يجب أف يتذكر ىؤالء اإلنكميز أف الييود ىـ الذيف كانوا يبحثوف في 
السوؽ عف وطف، أما نحف فمـ نفكر باستبداؿ مدينة عربية بمدينة عربية! كاف 

لوزير  0901السفير البريطاني في تركيا في آب سنة  يجب أف يتذكروا مذكرة
خارجيتو: "إف لجنة االتحاد والترقي تبدو في تشكيميا الداخمي تحالفا ييوديا تركيا 
مزدوجا. فاألتراؾ يمدونيا بالمادة العسكرية الفاخرة، ويمدىا الييود بالعقؿ المدبر 

الكتابات الصييونية  والماؿ والنفوذ الصحفي القوي في اوروبا. وكما يتضح مف
منذ الثورة فإف العالـ الييودي قد تحوؿ بناظريو إلى العراؽ عمى أنيا أصمح أرض 
مناسبة الستعمار الييود وتكويف دولة ييودية ذات حكـ ذاتي. إف الييود الذيف 
يبدوف في موقؼ المميـ والمسيطر عمى الجياز الداخمي لمثورة يعمموف عمى 

صناعية عمى تركيا الفتاة، ويبدوف مصمميف عمى أال يبدأ السيطرة االقتصادية وال
أي مشروع ىاـ في العراؽ دوف إسياميـ  فيو بؿ سيطرتيـ عميو. ولكي يصؿ 
 الييود إلى مكاف النفوذ في تركيا الفتاة فإنيـ يشجعوف االتجاىات القومية التركية".
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الييود ؿ يستطيع عبد الرحيـ أف يقترح عمى اولئؾ اإلنكميز أف ييدوا ى
 االوروبييف مقاطعة بريطانية؟!
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زلت منور إلى طبرية، وىي ماتزاؿ في مالبس الحداد السوداء. كاف بياء ن

مشغوال بحركة الكتمة الوطنية منذ ظيرت في مؤتمر في بيروت في تشريف األوؿ 
. وكاف ينقؿ لمنور أخبارىا ليؤكد ليا أف الثورة لـ تيدر. خمقت 0321سنة 
واقعا جديدا: سيفضؿ الفرنسيوف بعد خسائرىـ في الثورة أف يحكموا البالد الثورة 

باتفاؽ مع الوطنييف. مقابميـ يقدر الوطنيوف خسائر البالد في الثورة وفقد 
قيادات الحركة كشيداء وكمنفييف، ويسعوف بالسياسة إلى االستقالؿ. زعماء 

اهلل الجابري، لطفي اليوـ ىاشـ األتاسي، ابراىيـ ىنانو، جميؿ مردـ، سعد 
الحفار، حسني البرازي، مظير رسالف، فارس الخوري، توفيؽ الشيشكمي.. 

 يبحث ىؤالء الوطنيوف عف حؿ بطريقة سياسية! 

 
اف بونسو قد كمؼ الشيخ تاج الديف بوزارة موقتة تميد لحكومة دستورية ك

أوائؿ  ترفع األحكاـ العرفية، وكانت االنتخابات لممجمس التأسيسي قد جرت في
نيساف لمدرجة االولى، وأواخره لمدرجة الثانية. وافتتح المجمس التأسيسي في التاسع 

وحضر بونسو االفتتاح، وكمفت لجنة بصياغة الدستور.  0928مف حزيراف سنة 
وكاف ىنانو رئيس لجنة صياغة الدستور. وكاف الدستور قد أقر بالتصويت. وفي 

سو مف المجمس التأسيسي حذؼ ست طمب بون 0928جمسة الثامف مف آب سنة 
مواد مف الدستور فرفض المجمس طمبو. فأصدر في الحادي عشر مف آب قرارا 

التي تمغي  006بتأجيؿ اجتماعات المجمس ثبلثة أشير، وطمب إضافة المادة 
 المواد الست فرفضت، فأجؿ االجتماعات ثبلثة أشير أخرى. 

عمى الشيخ تاج، التي تابعتيا كاف الوطنيوف قد ردوا بمظاىرات سوقساروجا  
منور باعتداد. وقالت نفيسة: لو عاش خالد آغا لرأى أف ثقتو بأىؿ حيو في 
محميا! اعتمد بياء ذلؾ فقاؿ لمنور: االنتقاؿ مف الثورة إلى المفاوضة منعطؼ 
كبير. البد فيو مف اجتيادات، والبد فيو مف خبلؼ في الرأي بيف الوطنييف. وىؿ 

اآلف؟ قادة الثورة في المنافي معذبوف ومختمفوف. يجتيد رجاؿ لدينا طريؽ آخر 
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الكتمة ليفيدوا ممف بقي مف الوطنييف وممف سمح ليـ بالعودة، وفي مشروعيـ أف 
 يعيدوا المنفييف كميـ بعفو. 

أت منور أنيا تمثؿ أحد شيداء الثورة السورية. ويفترض أف تقبؿ أو ترفض ر 
ف يدخؿ الوطنيوف االنتخابات شرط أف يكشفوا مشروع رجاؿ الكتمة! يقبؿ عقميا أ

الغش والتزوير. ويرفض قمبيا أية عبلقة بالمحتميف: صار بونسو يحسب لنا مقدار 
مايمزمنا مف الحرية؟! تساءؿ بياء: أال يسمع في كبلميا صوت سعيد؟! وفكر في 
المسافة بيف رجؿ المثؿ وبيف رجؿ السياسة الذي يتحرؾ في الممكف. ىؿ عّممو 

لعمؿ مع الضباط األتراؾ في أياـ الحرب، رغـ شنؽ شيداء أيار، "الحركة في ا
الممكف"؟ ليكوف ثائرا مع الثوار وقت تمكف الثورة، وسياسيا وقت يمكف أف يتحرؾ 

 السياسي فقط؟! لكف كيؼ سيحفظ خبلؿ ذلؾ عبلقتو بحبيبتو منور؟ 

ضح لمطرفيف . لكف الصداـ بيف االنتداب وبيف الوطنييف و 0928حمت سنة ر 
أف الصراع دوف ثورة ىو أيضا صراع صعب يحاوؿ كؿ طرؼ فيو أف ينتصر 

 0929عمى اآلخر. كاف آب في تمؾ السنة حارا في سورية. لكف آب مف سنة 
كاف أكثر حرارة في فمسطيف. ىزت حادثة البراؽ ضمير الدمشقييف. وغاب بياء 

لفمسطينييف. ونزلت نفيسة في المجاف التي تجمع اإلعانات لمضحايا والمعتقميف ا
 مع ابف الكحاؿ إلى السوؽ لتجمع مف تجارىا مايتبرعوف بو. 

جولت منور في البيت بيف المشرقة وأرض الدار. وقفت عمى السطح تحت ت
دالية العنب لكنيا لـ ترفع رأسيا إلى العناقيد الشفافة. راقبت العتمة حتى تكاثرت 

. قدرت أف بياء سيصؿ بعد قميؿ و  انتظرتو. قالت لو بعد أف شرب مف النجـو
الجرة التي بّردىا النسيـ رافعا الجرة فوؽ مستوى رأسو: ارتويت؟ ضيعت عميؾ 
شراب عرؽ السوس الذي أرسمو البائع مع البوظ! نظر إلييا وانتظر ماستقولو بعد 
تمؾ المقدمة. يابيو، خذ صدر األلماس، لممنكوبيف في فمسطيف! رأت رعشتو! 

يتو وىي تعرؼ أنيا ستباع لشخص التعرفو؟! بعد الثورة حاوؿ بياء أتتنازؿ عف ىد
أف يعوض منور عف حمي أىميا التي باعتيا أياـ الحرب العامة في بيروت. 
استبقى مف ثمف البيت الذي باعو بعد الثورة مااشترى بو ليا ىذا الصدر العتيؽ 

كرىما بيا الصدر مف األلماس. وفكر في برىة الينساىا أي منيما ميما ابتعدت يذ
األلماس. كاف ذلؾ اليـو مف الربيع ناعما كالمخمؿ، ييب عميو نسيـ مف بساتيف 
وراء الدور محمؿ بعبؽ زىر الموز. ناما تمؾ الميمة عمى السطح. أيقظيما برد 
الفجر فنزؿ بياء ليأتي بمحاؼ. استوقفتو كي ينزال معا، لكف سحر النـو استبقاىا. 

ا بو. وعندما استدارت عنو واضعة ذراعيا تحت خدىا عاد يحمؿ المحاؼ وغطاى
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أخرج الصدر األلماس وحاوؿ أف يضعو حوؿ عنقيا فارتعشت ووضعت كفيا 
عميو. طمب منيا بكفو التي وضعيا عمى عينييا أف تبقييما مغمضتيف. لكنيا 
كانت قد صحت. تابعتو حتى انتيى ثـ استوت جالسة. سألتو: ىنا؟ وأنا في 

؟ ل ـ تنتظر جوابو، ووضعت رأسيا عمى كتفو. كيؼ سمح ليا قمبيا قميص النـو
؟! استدار عنيا ليضبط أساه. لمست يده: بيو، مانتبرع  بأف تتنازؿ عف ذلؾ اليـو
بو ىو بمقدار مانتبرع لو! ال، لف يقنعو ذلؾ! جرحتو! لو وضعت أساورىا كميا في 

ر األلماس! ردت: صرة وتبرعت بيا لما أحزنو ذلؾ. قاؿ: كؿ شيء إال ىذه الصد
الشيء يساويو! كاف يجب أف يتجوؿ بياء في الحارات زمنا كأبيو خالد آغا كي 
يستعيد ىدوءه، ويصبح قادرا أف يفيميا. عزى نفسو: ذات يـو سييدييا مثمو، 

 أخاه، في مكاف آخر، في نيار آخر، في ىذا البيت الذي ينثر فيو قمقو وسعادتو.      

يقة عمى سفر منور إلى طبرية. لكنو تردد عندما اف بياء قد اتفؽ مع شفك
وقعت أحداث البراؽ. قاؿ لمنور: مارأيؾ في أف تؤجمي سفرؾ؟ بؿ يجب أف أسافر 
اآلف ألطمئف عمى الببلد! كاد يضحؾ. يبدو أنو يسمع في منور صوت خالد 
أيضا! قاؿ ليا مبتسما: كأني يامنور تزوجت أسرة كاممة! لـ تفيمو. لكنيا قالت: 

ف محظوظ! اتسعت ابتسامتو: صحيح! محظوظ! ىذه سخرية يابياء؟ ال، إذ
يانّوارة، ىذه حقيقة! وجرفو حنيف إلى مايتجاوز ىذه البرىة. أال يتمنى رجؿ أف 

 يكوف لو مف مثؿ ىذه المرأة ولد؟ قاؿ: إذف سافري إلى طبرية!    

جؿ عد أحداث البراؽ كانت سعاد غارقة في مشاغؿ الببلد. فتمنت أف تؤ ب
منور سفرىا إلى طبرية. ياخالتي، الوقت لننشغؿ بيا! ردت شفيقة: لف تأتي منور 
أبدا إذا انتظرنا الوقت المناسب! أـ أنا مخطئة ياسعاد؟! الحؽ مع الست شفيقة! 
بعد الثورة السورية انشغؿ عبد الرحيـ بالوطنييف السورييف البلجئيف إلى فمسطيف. 

أنفسيـ دوف عمؿ ودوف ماؿ! يبحثوف عف قاؿ لسعاد: رجاؿ ميسوروف وجدوا 
شغؿ يكسبوف منو، كي يستبقوا اإلعانات لممنفييف في الصحراء وفي سوريا. وافقتو 
سعاد: يتكئ أحدنا عمى اآلخر! وذّكرىا بأنيـ أصحابو الذيف درس معيـ في 
استنبوؿ أو رافقيـ في المؤتمر السوري. فيؿ يغيب عنو مابيـ؟ ترفعيـ موجة 

وجة، ياسعاد، وىـ يتابعوف األحداث في سورية، فتذىب رسائميـ وتيبط بيـ م
وتروح في السر وفي العمف. أعرؼ، ياعبد! كدنا نحتفؿ يـو وصؿ خبر مف سعد 
اهلل الجابري عف فوز الوطنييف في االنتخابات، واألمؿ في العفو عنيـ. أولمنا 

ضعي نفسؾ وليمة كبرى! لكف التتصوري، ياسعاد، أنيـ يقبموف عودة بشروط! 
مكانيـ! يقمقيـ الخبلؼ بيف عادؿ أرسبلف وسمطاف األطرش. يجيد صاحبنا 
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شكري القوتمي كي يجمع المختمفيف! أحتـر ىذا الرجؿ! لديو أراض في منشية عكا 
يحاوؿ أف يساعد بيا زمبلءه السورييف، ويحتاج ىو نفسو في حيفا الماؿ كما 

ت مف ذلؾ. لوال تقسيـ الشاـ عمؿ في دكاف ثـ خجمبيحتاجونو! سعيت لبعضيـ 
لتاجروا بالفواكو الشامية. لكف الجمارؾ تقطع الطريؽ عمى المزارعيف الفمسطينييف 
واألردنييف فكيؼ تفتحو لمسورييف؟! لدينا مشروع لمزراعة في وادي بيساف مع 
شكري القوتمي وأغنياء فمسطينييف. لدينا أمؿ بأف يدخؿ السوريوف في مشاريع 

يفيدوا مف تأسيس عبد الحميد شوماف البنؾ العربي. لكف ىؿ  طمعت حرب. وأف
تتحقؽ تمؾ المشاريع؟ أوصمت شيكا مف رياض الصمح لنبيو العظمة بعشريف 
جنييا. فيؿ تقدريف كـ يضحي الوطنيوف؟! وىاىي أحداث البراؽ تشغمنا معيـ 

ذيف يجوعوف بمجنة إلغاثة منكوبي البراؽ. ويمنا ىؤالء، وويمنا المنفيوف السوريوف ال
 في نجد!     

الت شفيقة لسعاد: سنستقبؿ منور! لكف ياحسرتي، ماذا نستطيع أف نقدـ ليا ق
مف األفراح! الببلد حزينة عمى الشيداء! عمقت سعاد: تأتي منور، إذف، لتشاركنا 
األحزاف! أسس المنفيوف السوريوف في فمسطيف لجنة لجمع التبرعات لضحايا 

منور! ىذا وقت المزاح، ياسعاد؟ أرسميا بياء لتبدؿ الجو! األحداث. فمتنضـ إلييا 
ياطالب الترياؽ في العراؽ، ياخالتي! اسمعي ياسعاد، لف نضع الحزف في الجرف 

 أماـ منور! لف نعيد أماميا ما نحكي عنو طوؿ النيار! 

ـو وصمت منور إلى طبرية كانت أحداث البراؽ طرية، وسعاد تنتقؿ مع ي
دس إلى الخميؿ، لتزور العائبلت التي أصيب رجاليا أو اعتقموا. عبد الرحيـ مف الق

وكانت توقد غضبيا مف ببلغ المندوب السامي، لتؤكد لمستمعييا: "مصيبتنا في 
الييود أتت مف اإلنكميز". ىؿ كانت تبشر بدعوة القّساـ؟ فحصتيا شفيقة وىي 

فينو؟ جفمت سعاد تدافع عنو. وشعرت بأنيا تخفي عنيا سرا. سألتيا فجأة: ىؿ تعر 
وزاد ذلؾ مف شكوؾ شفيقة! ىؿ تضحؾ عمييا سعاد بجوابيا: لست مف الزعماء 
ياخالتي كي أقابمو! تعرؼ شفيقة أف القساـ يجتمع في جامع حيفا الكبير بالفبلحيف 
والفقراء. وأنو يقابؿ النساء. ظننت، ياسعاد، أف عبد الرحيـ مف رجاؿ القّساـ! 

عتنا نقوؿ ذلؾ، ياخالتي؟ اطمئني ياسعاد، لـ تبوحي فحصت سعاد خالتيا: ىؿ سم
لي بسر! ىذا كبلـ قمبي الزّلة لسانؾ! لنقؿ إذف إف المندوب السامي يدفع لؾ كي 
تذيعي بيانو! أو أنؾ استحميت كبلمو كأنو قصيدة! اطمأنت سعاد عمى سرىا، 

د أف وابتعدت عنو. ياخالتي، أردد بياف المندوب السامي ليفيـ مف لـ يفيـ بع
اإلنكميز أعداء يجب أال يبحث عندىـ عف الدواء! لو كاف سعيد حيا أللقى أمامنا 
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بياف الممعوف كأنو يمقيو عمى مسرح! ىؿ تذكريف ياخالتي كيؼ كاف سعيد يمقي 
 فرامانات األتراؾ كأنو يمثؿ مسرحية؟ 

ـ تمتـز سعاد بوصية شفيقة. بعد ساعات مف عناؽ االستقباؿ، تصنعت ل
قت أماـ منور بياف المندوب السامي. وضعت مرات كفيا عمى قمبيا، األسى وأل

 وتظاىرت مرات بأنيا تمسح دموعيا.  

راعني ماعممتو مف األعماؿ الفظيعة التي اقترفتيا جماعات مف األشرار "
سفاكي الدماء عديمي الرأفة، وأعماؿ القتؿ الوحشية التي ارتكبت في أفراد مف 

ائؿ الدفاع، بقطع النظر عف عمرىـ وعما إذا كانوا وس الشعب الييودي خموا مف
ذكورا أو إناثا والتي صحبتيا، كما وقع في الخميؿ، أعماؿ ىجومية التوصؼ 

  .وحرؽ المزارع والمنازؿ في المدف وفي القرى ونيب الممتمكات وتدميرىا

ف ىذه الجرائـ قد أنزلت عمى فاعمييا جميع لعنات الشعوب المتمدنة في إ
عالـ قاطبة. فواجبي األوؿ أف أعيد النظاـ إلى نصابو في الببلد وأف أوقع أنحاء ال

القصاص الصاـر باولئؾ الذيف سوؼ يثبت عمييـ أنيـ ارتكبوا أعماؿ العنؼ... 
وبناء عميو أطمب مف جميع سكاف فمسطيف أف يساعدوني عمى القياـ بيذا 

 الواجب. 

بؿ مغادرتي فمسطيف في شير فاقا لتعيد أعطيتو لمجنة التنفيذية العربية قو 
يونية الماضي، تناقشت أثناء وجودي بانكمترا مع وزير المستعمرات في شأف إجراء 
تغييرات دستورية في فمسطيف، غير أني سأؤجؿ ىذه المباحثات مع حكومة جبللتو 

 بسبب الحوادث األخيرة". 

اف: اـ وجو منور وىي تستمع إلى سعاد. فأسرعت شفيقة وجرتيا إلى البستغ
 تعالي، تفرجي عمى الزىور التي زرعتيا!   

ؿ أتت منور لتعرؼ ىنا زوج أختيا الذي لـ تره إال مرات يـو زارت أختيا ى
في صفد؟ بؿ لتعرؼ الست شفيقة! لكف آه، ليت الدنيا بقيت كما عرفتيا في 
الطفولة! يـو كاف آخروف مسؤوليف عنيا وعف مصير ببلدىا! كانت طبرية بحرة 

وبيت قدري سندا ظيره إلى الجبؿ وامتداده في البمدة. النقّدر ياخالتي  لمسباحة،
 مايحممو أىمنا كي نسرح ونمرح في األحبلـ إال عندما نصبح دونيـ! 

انت سعاد ماتزاؿ تمبس المبلبس القاتمة! لكف رغـ سواد المبلبس تجري ك
في رفقتو!  الحياة في بيت قدري كأنو سيطرؽ الباب بعد برىة! وكأف سعيدا سيكوف

مرة أخرى أطباؽ مف خضار البستاف! مرة أخرى شراب الميموف الذي تقدمو شفيقة 
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صعوبة غياب قدري، وفيمت بلضيوفيا وتؤمف بأنو ينعش القمب! مضغت منور 
أف شفيقة تحاوؿ أف تعوض عنو. ثـ غاب كؿ ذلؾ في حديث عبد الرحيـ وشفيقة. 

يقة. حادثة البراؽ كشفت مشروع تبدو اآلف آثار حوادث البراؽ! ال، ياست شف
المستوطنيف الييود ومراكبيـ التوراتية. قد تريف ايمانيـ باستعادة الييكؿ وأرض 
الميعاد خرافة غبية. لكف ىذا الحمؽ يخدـ المشروع الذي وضعو أغنياؤىـ 
ومفكروىـ ويؤسس ليـ جيشا عنصريا. نحف أىؿ الببلد، ونحف األكثرية، ومع ذلؾ 

 ا ويقتموننا. فماذا يحدث لو كانوا ىـ األكثرية؟يياجموف مقدساتن

حصت منور أختيا واستنتجت أنيا غارقة في أشغاؿ عبد الرحيـ. وبدا ليا ف
أف سعاد وجدت ىواىا. لكف منور حاولت أف تصيد عبلقة أحدىما باآلخر، 
العبلقة الحميمة بيف زوجيف، لتطمئف عمى أختيا! والحظت منور أف قمبيا يخفؽ 

أف تتسمؿ إلى تمؾ العبلقة. كاف عمييا أف تخترؽ الظاىر الذي يمتـز  وىي تحاوؿ
بو عبد الرحيـ كزائر وشفيقة كمضيفة. جرى زواج سعاد الثاني بعيدا عف منور. 
فمـ تعرؼ عبد الرحيـ إال يـو أتى إلى دمشؽ بعد مقتؿ سعيد، ويـو زارت أختيا 

اؾ أف تفحصو؟! رأتو بعد في صفد لتعنى بيا بعد الوالدة. وىؿ كاف يشغميا وقتذ
 ذلؾ، لكنيا اليمكف أف تدعي أنيا عرفتو!

وىف الكبلـ والطعاـ والوقت تحّفظ الزوار وصاحبة البيت؟ نيض عبد الرحيـ أ
وحمؿ فنجاف القيوة لسعاد: خذي "خيتا"! حمؿ ليا وسادة لتضعيا وراء ظيرىا. 

 أف تمّف عميو بأنيا فقالت لو: عبد، كفى! ىذه ىي العبلقة بينيما إذف! لـ يبؽ إال
تزوجتو! ىمست ليا منور: سعاد خانـ، اليرضينا الزوج الظالـ، والالزوج الذي 

 يدلمنا؟! ابتسمت سعاد: منور خانـ، لـ أعد صغيرة، ولسنا في بيروت! 

مبت سعاد الحديث إلى شكري القوتمي الذي درس مع عبد الرحيـ، وىاىو ق
اه! لديو أرض في منشية عكا. يفكر في مع المنفييف في حيفا. نعـ، يزورنا ونر 

مشروع زراعي في بيساف. يشجع السورييف عمى االشتراؾ معو في المشروع. نريد 
أف نواجو المستوطنات بمشاريع؟ لكف أيف لنا مثيؿ الماؿ الذي يجري عمى 

 المستوطنات مف المنظمة الصييونية! 

طينيوف مف عندىـ شر عبد الرحيـ أحزاف السورييف في المنفى. يسند الفمسن
مف السورييف. خبلؿ الثورة السورية أسس الفمسطينيوف لجانا لجمع التبرعات 
لضحايا الثورة. واآلف يؤسس السوريوف لجنة لجمع التبرعات لضحايا األحداث في 
فمسطيف. وتصؿ المعونات إلى لجنة القدس لتسند المنفييف السورييف في الحجاز 

ور خانـ! يجوع الوطنيوف الذيف حمموا الببلد عمى ومصر وسورية! ىذه حالنا، يامن
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أكتافيـ! المحظوظ منيـ مف يعيش عمى مايرسمو لو أىمو في الشاـ! نشاطر 
بعضيـ بيوتنا. نصحنا نبيو العظمة بأف يشتغؿ بتصدير األقمشة السورية لكف 

 يبدو أف ذلؾ صعب! 

ـ يكف شتيت منور أف تزور بيت أختيا في صفد. يـو استقدمتيا سعاد لا
لدييا الوقت لتستمتع بو! وجدتو يومذاؾ كبيرا، قصرا. فسألت أختيا مداعبة: 
ستمؤلينو باألوالد؟ وردت سعاد: ربما، يحب أىؿ فمسطيف األوالد! عبد مثؿ خالؾ 
قدري، كاف مف أعضاء المؤتمر السوري! يمزمني ولد لكؿ بمد مف ببلد الشاـ! 

االنتداب؟ كـ ضحكتا يومذاؾ! تنقمت  سعاد خانـ، كمفوؾ بواجب تحرير الببلد مف
منور في البيت وعبرت لسعاد عف إعجابيا بعمارتو. قالت ليا سعاد: كمؼ مؿء 
الحضف مف الميرات الذىبية في أياـ تركيا! مع ذلؾ سألتيا منور: كيؼ أحواؿ 
زوجؾ؟ أحوالو يامنور خانـ؟ يحمؿ موكموه األجر أحيانا دجاجة، وأحيانا كيس 

عف الوطنييف مجانا! واجبو! وننفؽ عمى الثورة! سعاد خانـ، تعيديف برغؿ! ويدافع 
سيرة أىمؾ! مف شابو أباه فما ظمـ، يامنور! لكف منور تبينت جانبا آخر: الوجاىة! 
 أكدت ليا سعاد: نحف في ببلدنا محترموف! أينما ذىب عبد يقفوف لو ويستشيرونو!

تمؤل بيـ بيوتيا. ولـ تشعر  ستعادتا الحديث عف األوالد الذيف تريد سعاد أفا
منور بغصة. لكف شفيقة أغمقت الباب بعد يوميف وقالت ليا: سنستشير تورنس 
غدا! يجب أف يفحصؾ! انتفضت منور: مف طمب منؾ ذلؾ؟ يامنور، الأحتاج 
مف يطمب مني مايجب أف أعرفو! عند ذلؾ شعرت منور بالجرح. وتفادت شفيقة 

رة ومشت حيث كانت تمشي عادة. أطمت حتى المساء. نزلت إلى شاطئ البح
عمى الغرفة التي كاف يعدىا قدري لؤلسرة في الصيؼ عمى شاطئ البحرة. اشتيت 
أف تسبح. وفيمت أياـ السعادة والدالؿ التي عاشتيا في بيت خاليا في طبرية. لو 
شعرت بذلؾ يومذاؾ أما كاف مذاقو يتضاعؼ؟! خبلؿ نزىتيا فحصت كممات 

حدودىا. تقمؽ شفيقة عمى الغرباء أفبل تقمؽ عمى ابنة أختيا؟  شفيقة وفيمتيا في
ىؿ تستند منور، دوف أف تعترؼ لنفسيا، إلى أف أميا لـ تنجب زمنا ثـ أنجبت؟ 
ىؿ تيرب منور مف األمومة، وثقؿ األوالد، والقيود عمى الحرية؟ يغرىا الشباب؟ 

ذا مرت السنوات في سرعة وبقيت وحدؾ مع بياء في بيت واس ع؟ التيربي مف وا 
تجربة األمومة يامنور! قّدري أف بياء لـ يقؿ لؾ كممة عف رغبتو بولد. ولكف 

 أيمكف أال يتمناه؟ 

اقبتيا شفيقة وقالت لنفسيا: سيرجع عقؿ الرحمف إلييا! في الصباح أتت ر 
منور مزىرة بقميص نـو أبيض. سألتيا شفيقة كأنيا نسيت حديثيما أمس: مازلت 
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ـ البيضاء؟ ردت: كاف خالي أيضا يحب الموف األبيض! شربت تحبيف قمصاف النو 
منور كأس شاي، وأكمت كأس حبوب. ياخالتي، متى سنذىب إلى تورنس؟ اشتقت 
إليو! سيستقبمنا متى أردنا، يامنور. لـ ينقطع تورنس عف زيارتنا أبدا! كأف قدري 

 مازاؿ حيا! 

مف يفحص تحب منور ىذا الفحص الطبي! متى ستشعر النساء بأف ال
عيونيف كمف يجوس في أعماقيف؟ لف يشعرف بذلؾ أبدا! كشؼ الحميـ مف الجسـ 
صعب، لف تقبمو النساء إال وقت الضرورة! لـ يتعودف بعد كشؼ أجساميف عمى 
شاطئ البحر، ولـ يمبسف بعد مبلبس قصيرة! وىؿ كشؼ الجسـ عمى الشاطئ 

 مثؿ كشفو لطبيب ينقب فيو والمرأة تنتظر حكمو؟ 

اىا تورنس عف نفسيا بالحديث عف قدري. كاف مرضو يامنور، الحزف! ليأ
أتعرفيف أف الروح تمرض أيضا؟ مرضيا يوىف الجسـ فيوىـ بوجع ىنا ووجع 
ىناؾ. لكف الدواء في مستوى الوجع! كاف يجب أف أغير القدر ألشفي قدري. 

وىمو، أغرقيا في عبلقاتو بقدري: تصعب مداواة رجؿ مثؿ قدري. الأستطيع أف أ
والأستطيع أف أؤممو. مع ذلؾ كاف يمكف أف أذّكره بواجبو نحو الحياة. احتراـ 
الحياة واجب عظيـ، يامنور! لذلؾ نداوي الناس، ولذلؾ يجب أف يسعوا إلى 
الشفاء! التظني أننا نعرؼ كؿ شيء. فاإلنساف مثؿ ىذا الكوف. فيو الكوف! ونحف 

أشار ليا بقبضتو: رحمؾ ىكذا! شاب  معا نكتشفو! يحيرني، يامنور، أنؾ سميمة.
ونضر! عاينت مرة امرأة تنزؼ ومع ذلؾ التجيض. فيمت أنيا التريد طفبل. 

سبب النزؼ! ىؿ أقوؿ لؾ التريديف طفبل لذلؾ التحمميف؟!  ذلؾفقمت لنفسي 
الأدري! أخشى أف تقولي لمست شفيقة إف تورنس صار كالمشعوذيف. نصيحتي: 

في حمامات طبرية. اتركي ىمـو الببلد واستمتعي كمي ونامي وتنزىي واسبحي 
اآلف بحمامات طبرية! ىؿ كاف يخمف أف الحمامات التي أدارىا خاليا ستصبح 

 ذات يـو محرمة عمييا! 

سبت منور سنوات زواجيا مف بياء فوجدتيا الحرب العامة، والمجاعة، ح
فييا؟! سألت  والثورة السورية. صحيح! ىؿ كاف يمكف أف يجد الطفؿ لنفسو مكانا

شفيقة تورنس: أخرجتـ الزير مف البئر؟! تركناه معمقا بالحبؿ، ياست شفيقة! تركنا 
مصيره لمنور! تنفست شفيقة في عمؽ وىي تنظر مف نافذة مكتب تورنس إلى 
الحديقة. زادت زىورىا وخضرتيا! بفضؿ حرارة طبرية ىذا الجنوف في الخضرة؟ 

 مع ابف قدري! لكف لو خيرت ياتورنس لسكنت في عكا 

لتزمت شفيقة بنصائح تورنس. أطعمت منور مف خضارىا وثمارىا. ياخالتي ا
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! في الشاـ يامنور رطوبة. رأيت الناس يرفعوف  لست ضيفة كي تطبخي كؿ يـو
الطعاـ عمى قفص معمؽ في السقؼ. ورأيتيـ ينزلونو إلى بئر البيت. طبرية حارة 

! مع  ذلؾ التستطيع منور أال تشعر بالحفاوة اليبقى فييا الطعاـ مف يـو إلى يـو
بيا. قومي إلى الحمامات! كؿ يـو ياخالتي؟ قومي، يأتي الناس مف بيروت والشاـ 

 ليسبحوا فييا! ستشتيينيا! 

صؿ بياء بعد أسبوعيف مف غياب منور. فاجأىا وىي راجعة مف الحماـ و 
. غمرىا شوقو وليفتو. اآلف وىي التقوى ع مى فتح عينييا؟ موردة وراغبة في النـو

فيمت مف كممتيف فقط سماوات وبحارا وسيوال مف الحب. لـ يستطع أف يكتـ 
شوقو إلييا أماـ شفيقة: كيفؾ يامنور؟ كيفؾ؟ موىت شفيقة أشواقو لتخفي الحرج: 

 أالتراىا سمنت وتوردت؟ 

قي ثبلثة أياـ فقط. غاب منيما يوما واحدا في حيفا بعيدا عف منور. يؤدي ب
ف! لـ تسألو. قاؿ ليا: أتيت ألني اشتقت إليؾ! فكمفوني برسالة! ميمة؟ فميك

فيمت؟ أضاءت عيناىا أنوار زرقاء، وىزت رأسيا ىزة خفيفة. كاف محمبل بعمب 
الحمويات الخشبية، وبعمب مثميا مف الفواكو المجففة، وبالقمر الديف الذي تحبو 

 شفيقة. وكاف يحمؿ تنكة فّؿ مزىرة! 

انتخابات المجمس التشريعي غمزتو شفيقة ونيضت: ندما بدأ يتحدث عف ع
تعاؿ معي إلى البستاف لنقطؼ الباذنجاف والبندورة! وعندما أتت سعاد مع عبد 
الرحيـ قالت ليا شفيقة: اسمعي، لف نمضي الوقت في أحاديث توجع القمب. 
نعرؼ مايحدث! التمؤلي بيتي بالقتمى والثورة والعرب والييود! وأفيمي زوجؾ 

 ذلؾ!

عرت منور أف بياء صاح. فتحت عينييا فوجدتو يتكئ عمى مرفقو وينظر ش
إلييا. سألتو بنظرتيا: لماذا؟ لمس جبينيا: أتعرفيف أف جبينؾ رائع؟ بعد ىذه 
السنوات اكتشفتو؟ رفع كفيا ولمس أصابعيا. ماأضيؽ الكممات! أحبؾ فقط؟ فقط؟ 

 أنفسنا دونؾ!  اسمعي، ابقي ىنا حتى تشبعي مف طبرية! أنا ودمشؽ ندبر

ساءلت منور فيما بعد وتورنس يبتسـ: أكانت تمؾ الميمة الرقيقة وبياء يوشؾ ت
أف يعود إلى الشاـ، ىي التي بدأت فييا صياغة معتصـ؟ يبدو لي، يامنور، أف 
الشجرة التي تزرعينيا دوف حب تنمو عرجاء وقد تموت. يحتاج كؿ شيء أف 

 متمئي بو! أنت حامؿ، يامنور! تعطيو روحؾ! أف تفكري فيو فقط، وأف ت

رسمت شفيقة تمغرافا لبياء. وأتت سعاد إلى طبرية فأقامت يوميف. قالت أ
منور: اسمعوا، لست عاجزة! الأريد الحمؿ إذا كاف يعني أال أشتغؿ وأسبح 
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وأمشي! وأكدت ذلؾ فزرعت في طرؼ بستاف قدري شجيرة الفؿ التي حمميا بياء 
فمة عندؾ ياخالتي! لعميا تصبح مثؿ شجيرة الفؿ معو في تنكة. أستبقي ىذه ال

 التي كانت أمي تحبيا في مزرعة أىؿ سيريف، وكنت تحبينيا! 

ذكرت منور، وبياء يحمؿ تنكة الفّؿ، أف الفّؿ يرتبط بشكؿ ما بعبلقتيا ت
ببياء. فمتقؿ إنو رمز ليا كما ترمز الوردة الدمشقية إلى دمشؽ! تذكرت الكيس 

الذي حممو ليا بياء في بيروت. فيؿ أتى بتنكة الفّؿ مف دمشؽ المميء بزىر الفّؿ 
ليذكرىا بو؟ أـ ألنيا التشرب قيوتيا في أياـ الفّؿ إال وزىرتو قرب فنجانيا، وألنيا 
تضع فمة قرب كأس الماء! يعرؼ بياء أنيا تحب الزنبؽ الشامي وتزرعو في 

ناس يتفرجوف عميو وىو أحواضيا. فمماذا اختار الفّؿ؟ كي يذكرىا بيـو بيروت وال
يحمؿ كيسا يفوح منو الفّؿ؟ لعؿ الفّؿ سيكوف أيضا رمز ابنيا! لمناس أبراج؟ فمتقؿ 
لمناس أزىار تفوح منيـ ويعّرفوف بيا! قاؿ ليا بياء بالفمة مالـ يقمو بالكممات. 

 وترؾ ليا ماتنصت إليو في غيابو!

ييا بياء. لكف انت سورية ماتزاؿ مشغولة بالجمعية التأسيسية. وغرؽ فك
التمغراؼ الذي تمقاه مف شفيقة جعمو يسرع إلى نفيسة ليقرأه عمييا. ثـ مشى في 
الحارات. التسعو الدنيا! نعـ، التسعو! أحب الستائر التي تخفؽ في النوافذ، أحب 
أرض الحارات المشطوفة، أحب باعة البطيخ والصبار والعنب، أحب رائحة 

منيا المبف والطيف. أحب الجدراف المدىونة الجدراف التي طينت باألمس وفاح 
بالكمس. وأحب المقاىي والبساتيف والباعة واألنيار. فميعترؼ لنفسو اآلف بأنو 
تمنى ولدا مف منور. تمنى ولدا؟ بؿ تمناه منيا! فماذا يعني لو ولد ليس منيا؟! 

ود؟ أرسؿ تمغرافا لشفيقة: ياست شفيقة أرجوؾ أف تعتني بمنور! ىؿ يريدىا أف تع
يجب أف تستقر البمد أوال! تستقر؟! وىؿ فمسطيف أكثر ىدوءا وأمنا مف دمشؽ، 
يابياء أفندي؟! مد ذراعيو ورفع رأسو إلى السماء: ىذا الولد فقط! احفظيو واحفظي 

 منور أيتيا الدنيا!
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امنور، التشغمي بالؾ بما يحدث خارج البيت! لف تمنعي االصطداـ بيننا ي

نكميز! وال الصراع بيف السورييف والفرنسييف! سيبقى كؿ ذلؾ وبيف الييود واإل 
 في انتظارؾ بعد والدة ابنؾ بالسالمة! 

 
ّرمت شفيقة عمى سعاد وعبد الرحيـ الكبلـ عف األحداث. المتيا سعاد: في ح

ىذا البيت لـ تكف أحاديثنا، طوؿ عمرنا، عف الطبخ والثياب! تريديننا أف نغرؽ 
اسمعي ياست سعاد! احكي في بيتؾ ماتشائيف! ىنا التزمي  فييا اآلف، ياخالتي؟!

 بخوفنا عمى منور! تحبيف بياء؟ فكري في رغبتو بولد، إذا لـ تفكري في أختؾ! 

ي بيت قدري ابتكرت سعاد مرة مف منديؿ أىداه عثماف باشا ألميا، وردة ف
 وقميصا. وأظير ذلؾ الثوب جماليا في العرس الذي حضرتو، ونبو إلييا أىؿ
زوجيا األوؿ حمداف. بعد طبلقيا منو انشغمت بالخياطة كأنيا كانت ستجعميا 
مينتيا. في بيت قدري سمعت شفيقة تعمـ سيريف طبخ الصيادية وتنبييا إلى 
المردقوش في الكبة النيئة. لكف ذلؾ كاف محطات بيف حوادث الببلد. وكانت 

فراح في بيت قدري مع كؿ "الببلد" تمتد مف بغداد إلى المغرب، تقاـ المآتـ واأل
مأتـ أو فرح فييا! تخرؽ اآلف شفيقة تقاليد بيت قدري ألجؿ منور! ياخالتي، 
تتصوريف أف الجنيف يتعمؽ بأمو بخيط؟ ياسعاد خانـ، عّمميني كيؼ يتعمؽ الجنيف 
بأمو، أنا التي ربيت أوالد قدري وتمقيتيـ عمى يدّي! ياخالتي، يجب أف يسمع حتى 

حاـ أنيف الجرحى والمقتوليف في ببلدنا! أسمعييـ أنت، ياسعاد األطفاؿ في األر 
خانـ، األنيف والرصاص عندما تحمميف! منور في عيدتي. أنا التي أفرض مايجب 
أف تسمع ىي وجنينيا! حدقت شفيقة في سعاد متحدية. ىؿ تذّكرىا بأنيا أجيضت 

النذؿ، فقط،  في مستشفى تورنس؟! ال، لف تندفع شفيقة إلى ذلؾ بالغضب! يستغؿ
 الجرح المندمؿ. فمو بقي الجنيف أكانت سعاد تتخمص مف حمداف! نكأمايعرفو لي

ـ تكف منور تحتاج تمؾ الحماية. أصابيا نعاس جعميا تناـ ساعات طويمة ل
في النيار. لـ تعاف مف دوار. لـ تطمب فاكية أو طعاما خاصا. لـ تشتو كأميا 
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أزىار الموز ووجده كما يجد كنزا. الموز األخضر الذي بحث عنو يوسؼ بيف 
استسممت لمنـو حتى في الصباح. رأتيا سعاد تقاـو ثقؿ جفنييا لتبقى جالسة 
معيا. فقالت ليا: نامي! ولـ تعترض منور فانسحبت وتركتيا. ياخالتي شفيقة، لـ 
أفيـ أف النـو سمطاف حقا حتى رأيت منور في ىذه األياـ! لعمو السمطاف الوحيد 

 مـ لو!الذي تستس

ي الشير الثالث مف الحمؿ قاؿ ليا تورنس راضيا: كؿ شيء تماـ! منذ ف
! التقفي، بؿ امشي. ياست  اآلف يجب أف تمشي ساعة عمى األقؿ في اليـو
شفيقة، حّرمي عمييا جمي الصحوف والطبخ. احميا مف الدوالي الممعونة! أريدؾ 

 ي ىكذا! يامنور أف تتنفسي في عمؽ وأنت تمشيف قرب البحرة. تنفس

عد الشير الثالث انتيت رغبة منور بالنعاس. رجت شفيقة أف تتركيا تقطؼ ب
الفاصولياء والبندورة مف البستاف! ونفذت وصايا تورنس في دقة. تذكرت أف النساء 
يقفزف أو يحممف أشياء ثقيمة كي يجيضف، فتركت ماقطفتو مف الخضار كي 

و: كـ ساعة أستطيع أف أمشي؟ تحممو زوجة البستاني. عادت إلى تورنس وسألت
قّدر غيرتيا عمى الطفؿ: تريدينو أف يأتي صحيحا وجميبل؟ تستطيعيف ذلؾ 
باإلرادة! اسمعي الغناء. انتبيي إلى العصافير في الصباح والمساء. فكري في ماء 
البحيرة. انتبيي إلى الضوء والظبلؿ. ألـ تبلحظي في البحرة تيارات مف الماء؟ 

حي يامنور! أعرؼ أنؾ تحبيف السباحة في بحرة طبرية! قرري تستطيعيف أف تسب
 أنت متى تكتفيف مف المشي ومف السباحة. التصمي إلى عتبة التعب! 

ىنت مراقبة شفيقة عندما رأت حرص منور عمى طفميا. لـ تر امرأة مثميا و 
تيب روحيا لجنينيا! وبدا ليا أف منور تمضي أكثر الوقت قرب البحيرة أو في 

اف لتخمو بالطفؿ الذي تنتظره. البد أنيا تحاوره، لذلؾ قؿ حديثيا مع زوارنا. البست
ىؿ ىذه منور جديدة؟ أيف كاف ىذا الحرص عمى الطفؿ قبؿ اليـو وىي ترفض أف 

يفتح في روحنا جوانب تكمميا شفيقة عف طبيب يفحصيا؟ يبدو أف كؿ جانب مف 
 أوانو! 

كؿ شيء عندنا تماـ! لذلؾ صمت برقيات مف شفيقة إلى بياء تطمئنو: و 
اندفع في مشاغمو طواؿ سنة أمضتيا منور بعيدة عنو في طبرية. أرسمت نفيسة 
مرجانة فنظفت بيتو. لكف مرجانة كانت تقوؿ لنفيسة كؿ مرة: فراشو مرتب، أرض 
الدار مشطوفة، والسطح نظيؼ. أوراؽ الشجر في كيس قرب الباب جاىزة 

في أرض الدار لـ يكنس! لـ تتصور نفيسة  ليرمييا. وجدت مرة فقط الياسميف
خالد آغا يكنس أو يشطؼ. لـ يكف ذلؾ يناسبو في خياليا! فكيؼ يختمؼ بياء 
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عف أبيو في ىذا التفصيؿ؟! سألتو: يابياء، لديؾ الوقت لتشطؼ أرض الدار؟! بـ 
يرد؟ قاؿ ليا: يانفيسة خانـ، يربى الرجاؿ في ببلدنا كالمقعديف. الأحب ذلؾ! 

أف واجب اإلنساف أف ينظؼ المكاف الذي يعيش فيو. لو كنت أستطيع أف أفترض 
أشطؼ الحارة أماـ بيتي لشطفتيا، لكني أخشى كبلـ الجيراف! ابتسمت نفيسة وىي 
 تتصوره يشطؼ الحارة: لف يمومؾ الجيراف، يابياء! لكف مرجانة ستقـو بالواجب! 

ارت شوقو إلى محت نفيسة أنوارا تضيء وتخبو عمى وجو بياء. ىؿ أثل
منور؟ أبعد عنيا نظرتو. لف يقوؿ ليا إنو يشطؼ أرض الدار كي يشعر بمنور. 
نو يكرر حركاتيا، يمؤل السطؿ مف البحرة ويسفحو عمى األرض، يغسؿ الشجر،  وا 
ويتبمؿ بالرذاذ. ثـ ينتبو إلى أف سطؿ الماء ثقيؿ. فيمبس ثيابو وييرع إلى التمغراؼ 

انتبيي! التحممي شيئا ثقيبل! خطر لمنور أف تداعبو فيرسؿ برقية لمنور: أرجوؾ 
في جوابيا عمى تمغرافو: قطفنا أمس سبلؿ البندورة. نزلت إلى السوؽ ألبيعيا. 
وكانت عمى رأسي تنكة فييا جبف! في ذلؾ الفجر فمحت البستاف! مسكيف بياء! 

ويبل أال يعرؼ أف الفبلحات يحممف ويمدف في الحقؿ؟! لو لـ أنتظر ىذا الطفؿ ط
 لفعمت مايفعمنو! 

ممتيا ممرضة في مستشفى تورنس أف تسترخي عمى بساط: اغمضي ع
عينيؾ! ىذه الذراع تعيش حياة مستقمة. الترغب في الحركة اآلف. دعييا وحدىا. 
جربي ذلؾ! ثـ ىذه الذراع! ىذه الساؽ، ثـ تمؾ! استرخي، استرخي! أال تبلحظيف 

تجربة عندما استطاعت أف تحكـ أطرافيا أف ساقؾ متوترة؟ استعذبت منور تمؾ ال
كأنيا أعضاء مستقمة عنيا. أعجبيا أف تأمر عضوا مف أعضائيا فيطيعيا. كرري 
! صارت تغمؽ الباب عمى نفسيا وتستمقي  ذلؾ، ياست منور، في البيت كؿ يـو
عمى بساط. سألت سعاد خالتيا: ماذا تفعؿ منور بنفسيا؟ ىؿ تستعد الستقباؿ 

يا منور: أىـ مف أمير! ىؿ سميتو يامنور؟ مازلت أشاور بياء. أمير؟! ردت عمي
لف نسميو باسـ جده. اليوسؼ، وال خالد آغا! فيذه الببلد تحتاج مف ينقذىا! 
دىشت شفيقة: سننتظر ابنؾ لننقذ الببلد؟! ضحكت منور: نبحث عف اسـ مناسب 

تري ماحدث  فقط، ياخالتي! أال تريف المنقذيف  يتسابقوف إلى الصؼ األوؿ! ألـ
 في الببلد!

ممتيا ممرضة مستشفى تورنس أف تعنى ببشرة بطنيا: لـ يطمب مني ع
تورنس ذلؾ. لكني رأيت بطوف النساء مشققة مف الحمؿ. الأريد لؾ ذلؾ ياست 
منور. عّممتيا أف تمسؾ جمد بطنيا بيف السبابة واإلبياـ مف وسط البطف حتى 

بالعرض، مف األسفؿ إلى األعمى، مف أطرافو. نعـ، ىكذا! كأنؾ ترسميف خطوطا 
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الوسط إلى الجانبيف! كأنؾ تقرصيف الجمد بيف إصبعيؾ! ادىنييما أوال بالزيت، ثـ 
 ىكذا.. تماما! 

الت ليا سعاد: لو كانت النساء الحوامؿ ينشغمف بأنفسيف مثمؾ لما اشتغمف ق
، فؤلنشغؿ بنفسي سنة،  في البيت والحقؿ! ياسعاد، لـ أستخدـ أحدا حتى اليـو

ألجؿ معتصـ! مف؟! معتصـ! ىذا ىو اسـ الطفؿ الذي اتفقت عميو مع بياء! اسـ 
ثقيؿ عمى طفؿ! ثقيؿ؟! ستستنجديف بو، ياسعاد خانـ! مف فضائؿ الحمؿ أنؾ 
صرت تحبيف المزاح، يامنور خانـ! كأنؾ تتمنيف لنا أف نتحمؿ الييود واإلنكميز 

عؿ إذا كاف طفمة؟ في بالي اسـ حتى يكبر معتصمؾ، ماشاء اهلل! لكف ماذا نف
طفمة، ياسعاد! لكني مؤمنة بأف الجنيف طفؿ! صرت فوؽ مواىبؾ كميا، منجمة، 
يامنور؟ ال، لكني يجب أف أشعر بطفمي أكثر مما يشعر بو تورنس! أعرؼ أنو 
صبي عاقؿ! يشبو بياء إذف، يامنور! الميـ أال يشبو خالتو التي تعرؼ قيمة 

يمة البشر، ياسعاد! القرش األبيض لميـو األسود، يامنور. القرش أكثر مما تعرؼ ق
لكف إذا حاسبتني عمى أياـ الحرب، فمماذا التأكميف كؿ يـو الباذنجاف المسموؽ؟ 

 ألننا لسنا في أياـ الجوع، ياسعاد خانـ!

فادت منور أف تسأؿ خالتيا عف الوالدة. التريد مف أحد معمومات تشوشيا! ت
يرا؟ كشفت لو ىواجس شابة تمد أوؿ أطفاليا. ترؾ تورنس سألت تورنس: سأتألـ كث

مرضاه ليوضح ليا أنيا لف تفيد مف تمارينيا وتنفسيا إذا اضطربت. يخاؼ 
اإلنساف مما اليعرفو، يامنور. سبب األلـ أال يصؿ االوكسجيف إلى العضبلت. 
في يدؾ أف توصميو إلييا. تنفسي بعمؽ واسترخي بعد التقمصات، استرخي كما 

ممناؾ لتكسبي الراحة وتستعدي لمتقمصات التي ستقصر المسافة بيف إحداىا ع
واألخرى. الميـ أال تضيعي أعصابؾ. تابعي كؿ تقمص وكؿ فترة راحة بمثؿ 
الوعي والدقة التي تابعت بيا التمريف عمى االسترخاء. أنت دؤوبة ودقيقة. ابقي 

الصعبة، والموت في حمى  كذلؾ خبلؿ الوالدة. انسي أحاديث النساء عف الوالدات
النفاس. يمكنؾ أف تعممي بوالدتؾ نقيضيا! ستتألميف برىة واحدة فقط، وقت 
يضغط رأس الطفؿ ليخرج إلى الدنيا. لكف ذلؾ برىة واحدة بعدىا راحة مدىشة. 
اتفقنا؟ المخدر والدواء بؿ اإلرادة والوعي! لف نخنؽ الطفؿ باالرتباؾ ونحرمو مف 

 أزرؽ بؿ سيولد متورد الوجو! موافقة؟ االوكسجيف! لف يولد 

ماـ منور مخرج واحد: الصحو والدقة! ستبقى صاحية مف بداية الوالدة إلى أ
آخرىا! ىي المسؤولة عف طفؿ صحيح، تمده بنفسيا! وكانت مؤمنة بأنو سيكوف 
جميبل! سمعت في حيفا خاالتيا بنات القسيس يقرأف: تمديف في األلـ! وتذكرت 
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لمجبلت في بيت أىميا شيئا عف ألـ المخاض. سنعمؿ العكس، أنيا قرأت في ا
 يامعتصـ! سنبيف أف األلـ ليس قدرا! 

تبت منور عف ذلؾ لبياء في رسالة وصفت لو فييا تمارينيا ونزىاتيا عمى ك
شاطئ بحرة طبرية. ىؿ لمس تورنس في منور الصفات التي يستطيع أف يستند 

دا مف الوالدة دوف ألـ المخاض؟ يبدو إلييا طبيب يستيويو أف يؤسس نمطا جدي
ذلؾ. فيؿ يطمئنو اكتشاؼ تورنس أـ يقمقو؟ عمى كؿ حاؿ ماقيمة رأيو! جرت 
منور في مجرى أعجبيا فاختارتو! أال يستند أي عالـ وطبيب في القفزة التي 
يصمميا، إلى طبع إنساني وايماف في مرضاه ليستطيع بيـ أف يتقدـ بالعمـ إلى 

 أزمنة جديدة! 

جاىا بياء: أريد أف أكوف حاضرا معؾ! أضحكتيا رغبتو. فعرضتيا عمى ر 
شفيقة. رفعت شفيقة يدىا إلى رأسيا: ياويمي! ماذا يخطر لو! لكف منور قالت: 
حقو ياخالتي. يريد أف يرى مولد ابنو األوؿ. ولكف ىؿ نستطيع أف نؤخر مولد 

كؿ شيء! عشنا معتصـ حتى يصؿ؟! أمثالكـ، يامنور، يستطيعوف أف يفعموا 
 وشفنا!
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جعت منور مع معتصـ إلى دمشؽ. كاد بياء يدوخ عندما رأى ابنو. ثـ ر 

ىّزتو نوبة مف الضحؾ. ضرب كفا بكؼ دىشا. ثـ تناوؿ ابنو منيا وبقي يوما 
يحـو حوؿ منور، يتفرج عمييا وىي تطعمو، وينقؿ ليا الماء إلى البانيو 

ء، وطربو وىي تمسح جسمو بالزيت. كـ يمـز لتغسمو، ويتأمؿ فرح الصغير بالما
مف العمؿ ليذا الصغير! ناـ معتصـ في السرير الذي اشتراه بياء لو في غياب 
منور. وأضحؾ منور أنو اشترى لو طابة ممونة كبيرة. بكرت كثيرا، يابياء! تفرج 
معتصـ عمى بياء مف حضف أمو كأنو يتساءؿ مف ىذا الغريب؟ وتمنى بياء أف 

 عتصـ بسرعة كي يرمي نفسو عميو كما يرمي نفسو عمى منور. يألفو م

 
ي المساء سيرت منور وبياء في بيت نفيسة وتركا مرجانة قرب معتصـ. ف

وخيؿ لمنور وىي تتابع أحاديث بياء ونفيسة أنيا غابت عف دمشؽ أكثر مف 
سنة. وجدتيما يتحدثاف عف معاىدة وممكية! يابياء، قؿ لي ىؿ يطمع فيصؿ 

ة إلى دمشؽ؟ يامنور: وضعت مسألة الوحدة بيف سورية والعراؽ وتفويض بالعود
فيصؿ بمفاوضة الفرنسييف واإلنكميز باسـ السورييف. لكف ىذا يشبو قصة جحا 
الذي رغب في الزواج مف ابنة الممؾ! قاؿ القوتمي ىذا مشروع خيالي. تفيد مف 

ياية السيرة مع المشروع فرنسا وصاحب الحمـ! ابتسمت منور. ىؿ ستقوؿ في ن
بياء: مافاتني حصرما أكمتو عنبا! خبأوا عني األحداث في طبرية فتدفقت عمي 

 في دمشؽ!

انت ثياب بياء عابقة بدخاف السيجارات ففيمت منور أنو كاف في اجتماع. ك
التقط نظرتيا، فنيض وخمع جاكيتو ورماه عمى كرسي في الداور. استمقى 

لف تستطيع أف تنفذ ماطمبتو منؾ عمتي  بمبلبسو. داعبتو منور: في حالتؾ،
 نفيسة!  

غمض عينيو. لماذا يشعر فجأة بالحزف؟ لديو زوجة جميمة، ولديو طفؿ، أ
ولديو بيت يحبو. لكف الدنيا تصخب وتسرؽ منو وقت السعادة. ىؿ لديو عمراف 
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يضيع أحدىما في ىذا الصخب، ويكرس اآلخر لمسعادة! اسكت يابياء، اسكت! 
 عابؽ بالدخاف زاد مف شعورؾ بصفاء بيتؾ! فاالجتماع ال

قمقو أف بعض أعضاء المكتب التنفيذي لممؤتمر السوري الفمسطيني في أ
القاىرة تحمسوا لموحدة العراقية السورية. وشكيب أرسبلف، أيضا. بغداد اليـو مف 
مراكز الوطنييف العرب. ىذه حقيقة! والمعاىدة العراقية البريطانية التي وقعت سنة 

أفضؿ مف المعاىدات السابقة! ىذه حقيقة أخرى! لكف المعاىدة ليست  0931
االستقبلؿ، والتبرر الحماسة لموحدة مع العراؽ! تصمنا أخبار عف تعطيؿ الجرائد 
وخرؽ القوانيف في بغداد. تغطي الحكومة ذلؾ باالحتفاالت. لذلؾ يقوؿ نبيو 

مؼ شعبي عربي! ويرى العظمة: صار المناضموف سياسييف معتدليف، والبد مف ح
أف لفيصؿ سياسة وأفكارا بعيدة عنا. مف يجيؿ نفور نبيو العظمة مف العبلقات 
باألجنبي! كأف فيصبل يظف أف المعاىدة الجديدة تسنده ليستعيد سورية! الميـ 
يابياء، أف تجمع الخيوط في ىدوء! الميـ أف تكوف رائقا لتتحمؿ ىذه السنوات 

 صاحيا، مستقيـ القامة!  

استند بياء في كممتو في االجتماع إلى كممة ىنانو: ىذه أدؽ المراحؿ،  
يجب أف تواجو بجبية قوية! وأكد لنفسو في يقيف أف كممة ىنانو التقصد السورييف 
فقط! لذلؾ قاؿ ألصحابو: لنحّيي الحاج أميف الحسيني الذي جمع في القدس 

ف األوؿ، الستنفار العالـ المؤتمر اإلسبلمي مف السابع إلى السابع عشر مف كانو 
العربي واإلسبلمي بعد ىّبة البراؽ! وانتخب لجنة تنفيذية فييا نبيو العظمة ورياض 
الصمح وأميف الحسيني. وسيقوؿ بياء في اجتماع آخر: لنحّيي أحمد حممي باشا 
مدير البنؾ العربي في فمسطيف، وعبد الحميد شوماف الذي شارؾ في تأسيسو! ىؿ 

جعؿ منو شمسا؟ بالعمؿ نحقؽ التجمع في ىدؼ ونستبعد الثرثرة يصيد البرؽ لي
التي تستولد الخبلؼ! لذلؾ سينقؿ لمنور أف أحمد حممي اقترح عمى صدقي 
الطبري أف يؤسس فرعا لبنؾ األمة في طبرية، مقابؿ البنوؾ الييودية. يحتاج 

 اإلنساف أف يشعر بانتصار!   

دث واحد! فنظؿ نتنقؿ بيف بغداد كف كأنما التترؾ لنا الفرصة لننشغؿ بحل
والقدس ودمشؽ! مرت منور قرب الباب. بياء نائـ؟ ال! يغمض عينيو كيبل يتكمـ. 
تممح حركة جفنيو. ىؿ تقوؿ لو انتبو يابياء، الكبلـ مع النفس في الصحو وفي 
النـو يرىؽ اإلنساف، ولكف مف يستطيع أف يوقفو! دخمت بيدوء، وجمست قربو. 

تممس شعر طفؿ. بقي بياء مغمض العينيف. قاؿ فقط: يجب أف لمست شعره كما 
 ننصرؼ إلى التحضير لبلنتخابات! 
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أصدر بونسو مرسوما وزع المقاعد  0930ي السابع مف كانوف األوؿ ف
النيابية بيف الّسنة واألقميات والبدو. فأصدرت الكتمة الوطنية بعد يوميف بيانا نادى 

فميفيـ االنتداب أننا نرفض تقسيـ الشعب إلى  الشعب إلى مواجيتيا بوحدة وطنية.
طوائؼ وأقميات! ولكف ىؿ نرفض االنتخابات؟ بؿ سنحاوؿ أف نكسبيا! لـ يغرؽ 
 بياء في اجتماعات أصحابو فقط! كاف الحوار معيـ أيسر مف الحوار مع نفيسة! 

رت المرحمة االولى مف االنتخابات ىادئة. لكف التزوير في المرحمة الثانية م
سبب صدامات دامية. قاؿ بياء لنفيسة: الوطنيوف أقمية في  0932بداية سنة  في

 مف سبعيف! فردت كأنيا تقّويو: ليس الميـ العدد، بؿ العمؿ!   07المجمس! 

كف آه! كأف االنتخابات فرقت الناس! لـ يعجب رياض الصمح أف الكتمة ل
لـ تعترؼ المجنة الوطنية دخمت االنتخابات رغـ التزوير. وانسحب القوتمي. و 

التنفيذية لممؤتمر السوري الفمسطيني بالمجمس النيابي السوري! تحدث القوتمي عف 
تيالؾ "الجماعة" وعما سببو ذلؾ مف ضرر بالكتمة! رأيي يانفيسة خانـ؟ في 
الحركة بركة! يابياء، التنقصؾ غير عمامو لتأخذ مكاف المفتي! قاضي األوالد 

ى بعض الناس يبدلوف آراءىـ، فمف كاف مع المجمس شنؽ نفسو، يانفيسة خانـ! أر 
في الصباح صار ضده في المساء، ومف كاف ضده في الصباح صار معو في 

 المساء! التحمؿ اليـ، يابياء، ىذا يعني أف الناس مشغولوف بالبمد!

اجتمع المجمس النيابي السوري. انتخب  0932في السابع مف حزيراف سنة 
مس وسقط األتاسي. فيدد الوطنيوف باالنسحاب مف صبحي بركات لرئاسة المج

المجمس. طمبوا مف بونسو استبعاد صبحي بركات وحقي العظـ، واتفقوا معو عمى 
انتخاب محمد عمي العابد رئيسا لمجميورية، وأف يكوف حقي العظـ رئيس وزراء 
شرط أف يتعاوف مع وزيريف ىما مظير رسبلف وجميؿ مردـ. كاف الفرؽ بيف 

 وصبحي بركات أربعة أصوات فقط! العابد 

عني االنتخابات والمجمس، يابياء، أف مشروع وحدة العراؽ وسورية انطفأ! ت
ربما ولد مطفأ، يانفيسة خانـ! يابياء، لدى ابف الكحاؿ معمومات أوصميا لو 
التجار مف بغداد! يابياء بؾ، كانت الدنيا تفور في بغداد، عندما كانت تفور ىنا! 

مى التجار والحرفييف جمدت السوؽ وزادت الكساد مف سنة فرضت ضريبة ع
وأثر الكساد في بغداد عمى السوؽ عندنا. فنظمت جمعية  0930إلى سنة  0929

لحزب الوطني، إضراب أسبوعيف. فحمتيا اأصحاب الصنائع التي تتصؿ ب
الحكومة. يقاؿ إف تمؾ الجمعية تتصؿ بالحزب الوطني. ييمنا أنيا تعمؿ في 

بمد. بعد حميا ظيرت جمعيات أخرى حممت طواؿ شير مقاطعة شركة مصمحة ال
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 بغداد لمتنوير والكيرباء البريطانية الممكية. 

بتسـ بياء وىو يستمع إلى ابف الكحاؿ. تبتسـ يابياء؟ يانفيسة خانـ، أال ا
تشعريف معي بأف ىذه الببلد واحدة، مف المؤتمر اإلسبلمي في القدس، إلى 

امات في دمشؽ، إلى إضراب بغداد؟ يبعث لؾ الينا، يابياء، االنتخابات واالصطد
ماأشطرؾ في القفز مف أوؿ الببلد إلى آخرىا! يانفيسة خانـ، لكف اسمحي لي أف 
أعيد حوادث ىذه السنة في العراؽ إلى أصوليا. تعرفيف أف اإلنكميز نصبوا فيصبل 

كاف في  فيصبل عمى العراؽ. وتفادوا بو الثورة عمييـ. يقاؿ إف 0920في سنة 
النيار معيـ، وفي الميؿ مع رجاؿ الثورة العربية وضباطيا الذيف لجؤوا إلى العراؽ. 
اعتمد اإلنكميز مقابمو رؤساء العشائر في الريؼ والسادة في بغداد، مثؿ عبد 

عندما وصمت  0922الرحمف الكيبلني الذي رأى أف فيصبل "مستورد". في سنة 
ئيس الوزراء، النقيب، ورفضيا جعفر العسكري وزير أوؿ مسودة لممعاىدة قبميا ر 

الدفاع وأعمف أنو لف ينزؿ الجيش ضد مف رفضيا. حاوؿ فيصؿ أف يسقط وزارة 
النقيب، فتدخؿ المندوب السامي لدعمو. وعندما استقاؿ النقيب تجاوز المندوب 

ئيس السامي الممؾ، وأقاؿ متصرفي األلوية وأدب العشائر الثائرة بالقصؼ، وأعاد ر 
الوزراء. واضطر فيصؿ إلى الثناء عمى ذلؾ، وقبمت الوزارة المعاىدة باإلجماع! 

اجتمع األشراؼ وأعمنوا رغبتيـ في أف يصبح السعدوف رئيس  0925سنة 
جميورية بحماية بريطانية وأف تستقؿ البصرة. كانت اتفاقية النفط تبحث وترتبط 

يصؿ. اجتيد فيصؿ في مقاومة بالمعاىدة العراقية اإلنكميزية فضغط ذلؾ عمى ف
عبد المحسف السعدوف بشؽ حزب التقدـ وباعتماد منافسيو ياسيف الياشمي ورشيد 

 عالي الكيبلني. اتيـ السعدوف بأنو مع اإلنكميز. 

عندما استعد فيصؿ لمسفر إلى لندف ليفاوض عمى معاىدة  0927ي سنة ف
فر العسكري ونوري عراقية بريطانية نبيو السويدي إلى ضرورة أال يكوف جع

 السعيد الضابطيف الشريفييف مرافقيف لو فقط، فرافقو ناجي السويدي.

وافؽ السعدوف عمى بارلماف خاضع لئلنكميز. مرر  0928ي سنة ف
التي رآىا فيصؿ سيئة  0927االتفاقيات العسكرية والمالية كميا بموجب معاىدة 

بوقوفو  0929في سنة وقع عمييا في ظروؼ سيئة. لكف السعدوف فاجأ الجميع 
مع الممؾ ضد المندوب السامي، وطمب السيطرة العراقية عمى الجيش. في سنة 

استقاؿ، ثـ عاد إلى شبكة الوعود البريطانية واتيمو الناس بالخيانة. في  0929
انتحر وترؾ رسالة البنو تبيف أنو ليس خائنا وعبر عف  0929تشريف الثاني سنة 
خبلصو.    يأسو وا 
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السعدوف جماعة "الحزب التقدمي". وىكذا وقعت المعاىدة العراقية كؾ موت ف
وقوي نفوذ الممؾ فيصؿ في  0930وتراجع االنتداب سنة  0931البريطانية سنة 

 المسائؿ الداخمية. 

ألتو نفيسة: كأنؾ يابياء ترى أف الرجؿ يقرر مصير بمد! وكأنؾ غيرت س
بيف الصباح والمساء؟  رأيؾ في فيصؿ، مثؿ أصحابؾ الذيف يغيروف آراءىـ

يانفيسة خانـ، يعبر الرجؿ عف مجموعة، عف قوة. لكف التستخفي أبدا بأثر 
الشخص في مصير ببلد! يستنبت الزمف رجالو، لكف ىؤالء الرجاؿ يؤثروف فيو! 
ولذلؾ أحاوؿ أف أرى فيصبل كما ىو. فيصؿ سياسي محاصر بظروؼ وقوى 

خانـ، أف نفوذ ياسيف الياشمي  وشخصيات، وليس قائد حزب! التنسي يانفيسة
اليقؿ عف نفوذ السعدوف! ياسيف الياشمي خريج استنبوؿ، مف ضباط جمعية 
العيد. صار بفضؿ مركزه مبلؾ أراض. قاؿ عنو الرصافي: دليمو مصمحتو. 

سرا  0905توجس فيصؿ منو ولـ يثؽ فيو. مايزاؿ اتصالو باإلنكميز في سنة 
را بأتاتورؾ. موقفو مف المعاىدة متردد النعرؼ حقيقتو. ويقاؿ إنو اتصؿ س

وافؽ المندوب السامي أف يكوف الياشمي رئيس  0924ومتناقض. في آب سنة 
. ووقعت حكومتو اتفاقية النفط التي عارضيا 0925وزراء فبقي حتى سنة 

تزعـ جبية الحزب الوطني ضد المعاىدة الجديدة وقادت  0931الشعب. وفي 
أخي إبف الكحاؿ! في أية كفة تضعو يابياء؟ يانفيسة الجبية اإلضراب الذي ذكره 

خانـ، يفؾ الزمف فقط الخيوط السوداء مف البيضاء! الزمف فقط يؤىمنا لمحكـ في 
 عدالة. لكننا اآلف النستطيع أف نيمؿ اإلشارات! اإلشارات ضوء!     
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تتساءؿ سعاد بعد ىذه السنوات كميا: ىؿ أصابت بزواجيا مف عبد أ
يـ؟ وقفت قرب نافذة تتالمح منيا أنوار زوارؽ الصياديف في بحر عكا. الرح

البيت نائـ والمدينة نائمة، أنا والصيادوف فقط في ىذه العتمة! كاف يمكف أف 
تبقى في بيروت، أو في طبرية. لكف ىؿ قررت رغبتيا فقط، المكاف الذي توجد 

 فيو، أـ قرر ليا ذلؾ قدر بالدىا؟ 

 
سعاد، حياتؾ في ىذه البرىة؟ مازلت شابة! لـ يقفر ماذا تتصفحيف، يال

الحاضر بعد كي تستدعي الماضي! أـ تشديف إليؾ األطياؼ مف سنوات الحزف 
 ومف سنوات الفرح لتستدفئي بيا؟ 

ـ يعبر الخياؿ الزماف واألمكنة في سرعة! ىاىي في بيروت مع أخييا ك
مؿ قرب المقاصد الخيرية، سعيد بعد طبلقيا مف حمداف! استأجر سعيد بيتا في الر 

وقاؿ ليا كمي مف ىذا الكتؼ، ثـ كمي مف ذاؾ! لكنو في األحاديث الطويمة بينيما 
ظؿ يرجوىا: فكري في الزواج مرة ثانية! وكانت ترد: يبدو أني خمقت ألمر آخر 
غير الزواج، ولو لـ أعرؼ بعد ماىو! وكاف يجيبيا: ربما، لكننا في زمف التعيش 

ىا. الأريدؾ أف تكوني مثؿ الست شفيقة تربيف أوالد أخيؾ! أريدؾ فيو المرأة وحد
أف تكوني سيدة في بيتؾ، حولؾ أوالدؾ! كاف سعيد يقدر أنيا تستعيد سعادتيا 
وشقاءىا مع حمداف الذي أحبيا وعذبيا. أفيمؾ، ياسعاد! لكف الرجاؿ، كالنساء، 

نت تفتح عينييا أشكاؿ! وافرضي أني مت..! فتنظر إليو: شاب بعد، وتموت؟ كا
وتتفرج عمى وجيو النضر، وبريؽ عينيو، عمى السمسمة التي تتدلى مف جيبو، عمى 
أناقتو، وتبعد خوفيا عميو. كانت تتسمؿ إلى غرفتو في الميؿ وتطفئ ضوءه. ناـ 

 والكتاب في يده! واآلف يبدو ليا أف سعيدا كاف يقرأ مصيره بحدس نقي! 

مى شاطئ بحيرة طبرية، يـو خطبيا ستعادت صوتو وحديثو وىي واقفة عا
عبد الرحيـ! وتذكرت نصيحتو. لكنيا امتحنت يومذاؾ عبد الرحيـ، قبؿ أف تقبمو. 

 فمماذا تتساءؿ اآلف ىؿ أصابت في زواجيا؟
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حتضنيا بيت قدري في طبرية يـو عادت مف بيروت. انقبض قمبيا عندما ا
صعب أف تعي أف وراءؾ وقفت العربة أماـ بيت قدري يـو رجعت إليو مطمقة. ماأ

زمنا فقدتو، وأنت تائو لـ تخطو بعده! عانقتيا شفيقة: ألؼ أىبل وسيبل! حتى 
القوي قد يفقد األماف أحيانا فيحتاج مف يحتضنو! نادت شفيقة سيريف ووداد وبنات 
الطبري فنفخف الوحشة عنيا وجعمنيا خاطفة كضباب لبناف! في الحياة ياسعاد، 

المر في انتظار الحمو! احمرت وجنتا سعاد في ذلؾ  الحمو والمر. فمنتحمؿ
 المساء، وسط مجموعة تحمؿ عنيا ىميا وتساعدىا! 

كف شفيقة ردت الخاطبيف عف سعاد. فقالت لمدير محطة سمخ الذي طمبيا: ل
النزوج بناتنا مرتيف! أدىش زىوىا سعاد. ياخالتي، التتعبي نفسؾ بحراستي كأنؾ 

وضعت شفيقة كفيا عمى صدرىا. وضحكت سيريف.  قومنداف! سأتزوج مرة ثانية!
 ياخالتي، في المرة القادمة التردي مف يخطبني، بؿ قولي لو سأشاورىا!

تذكر اآلف أف بنت الجيراف نادتيا فأطمت مف النافذة. وكأنيا لمحت خمؼ ت
بنت الجيراف طربوشا. فسألتيا: معؾ غريب، فمنترؾ الحديث حتى تصرفيو! كاف 

ب ذلؾ الطربوش، في إحدى المرات التي سعى إلييا. فممحيا عبد الرحيـ صاح
وسمع صوتيا. أعجبتو في تمؾ الممحة الخاطفة كنجمة تختبئ وراء غيمة. فرد 
عمى قريبتو التي سألتو كيؼ وجدتيا؟ أعجبني أنيا لمحت الطربوش، وأعجبني 

الأكره  شكميا وصوتيا! سألتيا بنت الجيراف فيما بعد:  لماذا "تخبيت"! ردت: آه!
 شيئا قدر ماأكره "الخبا". لكف مسايرة خالتي تريحيا والتزعجني! 

ـ يخطر لشفيقة أف يطمبيا الشيخ طاىر الطبري ألحد. قاؿ ليا: عبد الرحيـ ل
يريد سعاد. ىذا زعيـ وطني، اسمو في الجرائد. غني، عنده عشرات األفدنة 

قمت شفيقة لسعاد وأمبلؾ. درس الحقوؽ في استنبوؿ، ولو مكتب في طبرية. ن
شيادة الطبري وأضافت: أجداده في صفد معروفوف. كاف أبوه أحد القضاة الخمسة 
في تركيا! لكف عيب أف تتزوجي مرة ثانية، ولو طمبؾ باشا! ياخالتي، كأف الشيخ 
طاىر يشجعني عمى الزواج مف عبد الرحيـ! لكني لف أقبؿ رجبل إذا لـ أجالسو 

 وأمتحنو!

طعـ الزواج المّر إلى فميا. اضطربت وتقمبت عمى  ي ظممة الميؿ عادف
جنبييا. ثـ ضغطت كفيا عمى بطنيا وتمّوت مف األلـ. اليفيد النعنع الساخف، 
ياخالتي! بطني كالحجر. يبدأ األلـ مف معدتيا ويمتؼ إلى ظيرىا ويحيط بكتفييا! 
في الصباح نقمت بالعربة إلى مستشفى تورنس. استبقى تورنس شفيقة عند 

ممرضة السكوتمندية، وانحنى عمى سعاد يفحصيا. تركيا تبكي حتى شبعت مف ال
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البكاء. ذكرىا تورنس بالحياة التي فقدتيا؟ كـ تعشينا عمى سفرة قدري! تذكرت 
أباىا وخاليا، ونادت أميا وأخاىا. أيعقؿ أف تكوف فقدت، وىي بعد شابة، كؿ 

ي العراؽ، وقتؿ سعيد في ىؤالء األعزاء عمييا؟ رحمتـ وتركتموني! قتؿ نوري ف
الثورة السورية. قبر أبي في حيفا، وقبر أمي وخالي في طبرية. بيني وبيف أختي 
منور حدود سوريا وفمسطيف! كانت تحتاج مف يعانقيا، ويربت عمى شعرىا، مف 
يقوؿ ليا نامي، نامي نحف سنخرجؾ مف العتمة! وفيميا تورنس. ىذه صبية فقدت 

 ! لمس رأسيا، وقاؿ ليا: نامي ياسعاد! نامي!  األماف وكأف المكاف ليا

امت مف البكاء ومف التعب. نامت كالياربة مف الدنيا كأنيا تقصد الغيبوبة. ن
في الحمـ رأت سعيدا يجمس عمى طرؼ فراشيا. كانت قامتو كما تعرفيا، رشيقة، 
 فارعة، وفي عروة جاكيتو فّمة. أمسؾ يدىا وقاؿ ليا: تزوجي! أريد أف أستريح!

 تزوجي عبد الرحيـ! أريد أف أستريح! 

ـ تدر ىؿ الراحة التي شعرت بيا عندما أفاقت في الصباح مف التعب أـ ل
مف القرار الذي اعتمدتو أـ مف الحبة التي ابتمعتيا مف يد تورنس. ستتزوج عبد 
الرحيـ إذا نجح في امتحانيا! في المناـ لـ يخؼ عمييا سعيد أف الدنيا عذاب. 

 أف نعيشيا"!   "لكننا يجب

ي زواج الصبايا السعيدات يييأ جياز العروس قبؿ الزواج. لسنا في ذلؾ ف
الوضع، ياخالتي! مازلت ألبس الثياب السوداء عمى سعيد! فميكف صدقي الطبري 
وكيمي في العقد. قالت لصدقي: أنت في مكاف سعيد! ارتعش. اليأخذ أحد مكاف 

مخمصيف لمماضي بقي حيا فبقينا أغنياء سعيد، العندي والعندؾ! لكف إذا بقينا 
 بو! 

عد العقد، دعا عبد الرحيـ أصحابو إلى العشاء في بيت قدري. فرأت شفيقة ب
في بيتيا وجوه البمد، كأنيا في زمف قدري. كانت قد أنزلت طقـ السفرة مف الخزانة، 
وأرسؿ إلييا أىؿ سعيد الشيخ طقـ سفرة مع خدميـ. ورتبت سعاد المناديؿ كما 
عمميا "السفرجي" الذي كاف خاليا قدري يستدعيو مف فندؽ غروسمف، فجعمت 
المناديؿ كالمراوح! مدت أطباؽ السمطات والمقببلت وأنواع الكبة والمعجنات! ليس 
الخروؼ الذي طبخ في القدور الكبيرة وفاح منو البيار والييؿ، ىو الذي يزيف 

أكؿ أيضا! ساعد شفيقة في الطاولة! بؿ عشرات األطباؽ مف الخضار! العيف ت
 الطبخ الطاىي الذي استدعتو مف فندؽ غروسمف. 

عد الوليمة طمب أخو عبد الرحيـ أف يرى سعاد. قاؿ ليا: ستنزليف عندي ب
عندما تصميف إلى صفد، ليسمـ الناس عميؾ. مف بيتي تذىبيف إلى بيتؾ األبدي، 
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ـ تزوجت حمداف؟ ال، إف شاء اهلل! تنزؿ في بيتو كما نزلت في بيت الفاىـو يو 
 ستعّدؿ رغبتو! أحرؽ الزمف أياـ الطاعة وأوىاـ الحب! 

وى ليا عبد الرحيـ فيما بعد ماجرى في فندؽ غروسمف حيث أكمؿ السيرة ر 
مع ضيوفو. قاؿ لو الدكتور قدورة: وقعت في جنة ماكنت تحمـ بيا! وقاؿ لو آخر: 

كنت شاطرا عد إلى  كنت في البئر وانتشمت منو! وقاؿ لو صديؽ ثالث: إذا
عروسؾ الميمة! أعادوه إلييا وودعوه وىو يركب العربة! طرؽ الباب مترددا. كانت 
سعاد وشفيقة ماتزاالف ترتباف الصالة التي تعشى فييا المدعووف. فتحت لو شفيقة 

 الباب. ىؿ أستطيع أف أرى سعاد عشر دقائؽ؟ 

حيا وقدـ لسعاد ركتيما شفيقة عشر دقائؽ فقط. أخرج مف جيبو عمبة فتت
ثبلثة أساور: نؤجؿ الخاتـ حتى أعرؼ قياس إصبعؾ. عادت شفيقة تحمؿ القيوة، 
وبقيت جالسة معيما حتى رجع عبد الرحيـ إلى أصحابو. وجد بعضيـ ساىريف. 
سألوه: نراؾ عدت؟ رد: يبدو أنيا أشطر مني ومنكـ! في اليـو التالي حضر 

لو شفيقة: نـ عندنا! فصححت سعاد  محاكمة في طبرية، في اليـو الثالث قالت
 اقتراح خالتيا: تناـ في غرفتي وأناـ مع خالتي في الغرفة األخرى! 

ـ تمميا شفيقة! فمتكف عاقمة ومتزنة كي يحترميا زوجيا! سألتيا: لكف ماذا ل
في بالؾ، ياسعاد؟ في بالي أف أبقى عمى األصوؿ، ولو كاف ىذا زواجي الثاني! 

ؿ ذلؾ! يبدو أنو لـ يفيـ، ياخالتي، لماذا اشترطت أف تكوف سأتزوجو في بيتي القب
 العصمة في يدي! بؿ فيـ ذلؾ، ياسعاد، لذلؾ لـ يقبؿ دعوتي!

انت غرفة القش والقماش ماتزاؿ منصوبة ألسرة قدري عمى شاطئ بحرة ك
طبرية. انزلقت سعاد منيا في الماء وسبحت مبتعدة، وتقمبت عمى ظيرىا وبطنيا. 

ـ أرؾ تسبحيف مثؿ ىذه السباحة مف قبؿ! غطست مرة أخرى كأنيا قالت وداد: ل
تغسؿ دموعيا. لو تستطيع أف تبكي! غطست ووداد تتأمميا. جّنت سعاد؟ قدرت 
وداد أف سعاد قمقة. نعـ، تضطرب العروس التي تغير بمدىا وحياتيا، ولو كاف 

 زوجيا مثؿ ىذا الكنز الذي وجدتو سعاد.

يت زوجيا عبد الرحيـ في صفد. كانت ف طبرية خرجت سعاد إلى بم
األشجار خضراء والورد مزىرا في الحديقة، كما تركو قدري! وكاف ولدا قدري في 

 سنبؿ في صفد، وفي عكا. 

مع عبد الرحيـ ريقو. والتفتت سعاد إليو بوجييا كمو. تأمؿ شعرىا الذىبي ب
ياضيا الناصع، الذي يستدير خواتـ في نياياتو. ماشاء اهلل، كالحوريات! سحره ب

وبريؽ شعرىا الذىبي المحمر في الضوء. سحرتو عيناىا الزرقاواف الرماديتاف. 
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فتنتو سعاد، وسيطيعيا طواؿ عمره! وسيتبيف كمما استشارىا وتحدث معيا سعة 
عقميا وحكمتيا! مف أورثيا االتزاف وعمميا الحكمة؟ تسأليا، ياعبد الرحيـ، لتقوؿ 

 لؾ: المّر والحمو؟! 

ا أنو أحب يـو كاف في اآلستانة رومية. لكنو لـ يستطع أف يتزوجيا وى لير 
كيبل يقاؿ: ابف فبلف تزوج رومية! تمؾ الرومية ىي كؿ مف عرفت مف النساء، 
ياسعاد! ابتسمت: وىؿ العدد ىو الميـ فقط، ياعبد؟! ىاىو يغسؿ نفسو أماميا مف 

حكي لو عف زوجيا مغامرتو الوحيدة. ثـ يطرؽ كيبل تظف أنو يطمب منيا أف ت
الذي أحبيا وعذبيا! لـ يسأليا، فيما بعد، ىؿ أحبت حمداف أو لماذا تركتو. فقدرت 
أنو يخشى نبش الجروح والذكريات، ويتفادى أف يستثير الغضب لمكرامة عندما 
يبدو البوح كاالعتراؼ. وربما فيـ أف الذكريات ليست فقط خياؿ الحقائؽ إال 

اطؼ اليمكف أال تمّونيا. خمنت أف قريبو القاضي الذي بمقدار، ألف األشواؽ والعو 
طمقيا مف حمداف، روى لو ماعرفو عف زواجيا وطبلقيا. ومع ذلؾ ستظؿ تمؾ 
التفاصيؿ مدفونة، ولف يتحدثا أبدا عنيا. ىكذا وضع عبد الرحيـ في اليـو األوؿ 

حب التي المفاتيح كميا في يدىا، واثقا مف شيامتيا. وكاف ذلؾ أكبر مف كممات ال
كاف يمكف أف يسكبيا رجؿ عمى عروسو. فشعرت، وىي تغفو بأف المرأة الشريرة 
فقط ىي التي تستغؿ الثقة فييا. وبدا ليا أف عبد الرحيـ، القوي الفطف في السياسة 
بسيط وعاجز عف إدارة حياتو، وعمييا أف تديرىا لو. وكأنيا فيمت بو أمثالو مف 

 البرىة ىوؿ ماستتحممو.  الرجاؿ. لكنيا لـ تقدر في تمؾ 

أرادت سعاد الزواج كي تنجب أوالدا تستقوي بيـ. "األوالد أىؿ جداد"! لكف  
الحمؿ في غير وقتو أربكيا. استدعى عبد الرحيـ الطبيب بوينا. وروى ليا بوينا 
قصة الصداقة بينيما. في أياـ الصداـ بيف العرب والييود جرح أبو بوينا، وكاد 

ف عمى قتؿ العرب في يافا يجيزوف عميو. فحماه عبد الرحيـ، الصفديوف الغاضبو 
 وحرس ابنو الطبيب الذي أسعفو. 

كف بوينا لـ يستطع أف يرد الجميؿ لعبد الرحيـ! الأرى ياست سعاد إشارة ل
تفسر لماذا تنزفيف. يبدو الحمؿ طبيعيا. ثبتت سعاد نفسيا عمى الفراش. ومع ذلؾ 

لرغبة تستبقي النطفة أو تصرفيا! لكنيا لـ ترو أجيضت. قالت لبوينا: يبدو أف ا
لو أنيا تذكرت مستشفى تورنس. قاؿ ليا: مازلت ياست سعاد شابة، وستنجبيف 

 طفبل آخر! أعرؼ يابوينا، أعرؼ! 

ماـ أىؿ زوجيا وأصدقائو بقي بيتيا مرتبا ونظيفا، بقيت سفرتيا ممدودة، أ
 ا مفتوح في كؿ األوقات. وبقي حديثيا حموا، واستقباليا الناس حموا. بيتي
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قفت بعد انصراؼ الضيوؼ مثؿ وقفتيا اآلف أماـ النافذة. كاف أصحاب و 
زوجيا قد أكموا في غرفة الطعاـ وانصرفوا! كانت قد رحبت بيـ كما كانت أميا 
فاطمة ترحب بضيوؼ زوجيا. تفقدت مايستكمؿ السفرة. ثـ أطمت مف نافذة بيتيا 

تفرجت عمى قناديؿ بيوتيا، ولمست خطوط في صفد الجبمية عمى قضائيا. و 
الجبؿ عمى األفؽ. استندت إلى طرؼ النافذة العريض ونفرت منيا آىة طويمة: 
صرت سيدة بيت، ياسعيد! صرت! لكف ىؿ ىذا سعادة أـ شقاء؟ أجيضت، 
ياسعيد! يبدو أني مازلت أرتعش مف ذكريات األمس! الأستطيع البكاء. أقوؿ 

بيدي. ولكف مافائدة الدموع! يجب أف أكوف صافية  لنفسي: ابكي! وأضغط صدري
 الذىف ألستمع إلى عبد الرحيـ وىو يروي لي أخبار يومو ويسألني المشورة! 

ندما زارىا بوينا، دوف أف تطمبو، ليطمئف عمييا قالت لو: أقدر عنايتؾ ع
وصدقؾ. لكف فيؾ عمة واحدة. ضحؾ: أعرؼ ماىي! لكف تذكري، ياست سعاد، 

طينية. لست مياجرا! أعرؼ، أعرؼ، يابوينا! لكف أيف قمبؾ! معيـ أـ أف أمي فمس
معنا؟ قتمت خالي المستوطنة التي دشنيا ىربرت صموئيؿ، ولـ يخرج في جنازتو 

 صاحبو الحاخاـ الفمسطيني! انحنى ليا بوينا: تعرفيف كـ أقدرؾ، ياست سعاد!

تبلمح ليا بحر اىي تقؼ وحيدة أماـ النافذة، وعبد الرحيـ في المعتقؿ. يى
عكا وزوارؽ الصياديف، وتشـ عبؽ البحر الرطب. ىؿ أخطأت في الزواج مف عبد 
الرحيـ، ياربي؟ ولكف لو تزوجت آخر أكنت سعيدة؟ مف ينجو مف مصير بمده، 

 ياسعاد، مف؟
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عرؼ سعاد أف عبد الرحيـ لـ ينتبو إلى حوارىا مع نفسيا أماـ نافذتيا ت

فيؿ ىذا إشارة إلى وحدتيا؟ وا شارة إلى حريتيا! قاؿ  المطمة عمى بحر عكا.
ليا: سننزؿ إلى حيفا! فكري، ماذا يمزمؾ منيا؟ فحصتو بنظرتيا. منذ متى 
يسأليا عما يمـز البيت أو يمزميا؟! خمنت: سننزؿ ألمر آخر! لكف ياعبد الرحيـ 

المقررة إذا كنت حذرا مني فمماذا تريدني أف أرافقؾ؟! اليذاع السر قبؿ البرىة 
 لو؟  

 
رحت سعاد طوؿ الطريؽ إلى حيفا متفادية الكبلـ معو. وصمت ىو أيضا س

في السيارة. فيمت أنو اليريد أف يتحدث مع السائؽ. تتخفى ياعبد الرحيـ، والسائؽ 
رحب بؾ: أىبل سيدنا؟ أـ تريد مثمي أف تسترسؿ في الحديث مع نفسؾ؟ لو 

رـو مف التخفي. لكنو مثميا يريد أف استطاع عبد الرحيـ لقاؿ ليا إف مثمو مح
ينصرؼ إلى تأمؿ ىذه الببلد التي ترتجؼ مف الظمـ. كاف ممف استمع إلى الشيخ 
عز الديف القّساـ في جامع االستقبلؿ، ثـ اتصؿ بو. يعتمد القّساـ عمى الفبلحيف 
وعمى فقراء حيفا ويحّضرىـ لمشروع. لعبد مشروع آخر كاف يتصؿ برجاؿ المؤتمر 

ي، لكف األياـ دفعتو إلى القّساـ. فالسياسة دوف مجموعات مسمحة منظمة لف السور 
توقؼ مشروع الدولة الصييونية الذي التـز االنتداب بتنفيذه! حاورنا تشرتشؿ وكتبنا 
لو رسائؿ، فأجابنا بمراوغة. كيؼ تكوف الببلد لنا وليـ وىـ يطردوف الفبلحيف 

يـ مع القّساـ عف ىواجسو: قوة ويؤسسوف مستعمرات مسمحة؟ تحدث عبد الرح
الجيش اإلنكميزي، واحتبلؿ سوريا ولبناف واألردف التي تسند فمسطيف. مع ذلؾ 
اليوجد خيار آخر غير المقاومة بالسبلح! فميتحرؾ السياسيوف كما يشاؤوف! 

 سنؤسس نحف مجموعات مسمحة! بالتنظيـ وحفظ السر! 

الطريؽ. تنفست بعمؽ  صد عبد الرحيـ في حيفا أف يمشي مع سعاد بعضق
وخيؿ إلييا أف ىواء بحر حيفا يختمؼ عف ىواء بحر عكا. لكف إلى أيف نمشي 
ياعبد؟ وجدت نفسيا في الطريؽ إلى حاكورة أميا. ىؿ نقميا عبد الرحيـ مف عكا 
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إلى حيفا كي تممس أطياؼ أىميا؟! سألتو وىي تقترب منيا: ىذا ليس موسـ 
التيف انتيى! بقي صامتا، لكنو مد كفو ولمس  العنب كي تأتي بي لنجنيو، وموسـ

 كفيا. مامعنى ذلؾ؟ 

جدت سعاد في الحاكورة فبلحيف التعرفيـ. مف ىـ، وماالذي رماىـ في و 
حاكورة أميا؟ ردت امرأة: ىذه حاكورة رجؿ انقطع نسمو، فنزلنا في أرضو! ابتسـ 

ف بيا فقط! فيمت عبد الرحيـ. ىؿ يقوؿ لممرأة: ىذه ابنتو! يعرؼ الحقائؽ المعنيو 
سعاد إشارتو فسكتت. مشت إلى البناء الذي كانت تنزؿ فيو مع أىميا. إلى ىنا 
ىربت أميا بيا وبإخوتيا في أياـ الكوليرا، وعاشوا عمى التيف والعنب، فرجعت 
سعاد إلى البيت في حيفا مكتنزة محمرة. حّرمت فاطمة يومذاؾ عمى يوسؼ أف 

يفو وىو ينادي مف بعد فرحا: انتيت الكوليرا، يزورىا! تكاد سعاد تممح اآلف ط
انتيت، ويستعيد صحبة أحبائو! كانت يومذاؾ أوؿ مف ركض إليو، فرفعيا بذراعيو 

 فوؽ رأسو كما يرفع جميع اآلباء في جميع العصور أوالدىـ! 

جمستيا الفبلحات عمى طراحة عمى األرض. كـ يغير الناس المكاف! يبدو أ
الغرؼ! اليعجبؾ ىؤالء الناس، ياسعاد؟ عمى العيف  أنيـ طبخوا طعاميـ وسط

والرأس، لكف تفرج ماذا فعموا بالبيت والبستاف! التفكري في ذلؾ! ىؤالء فبلحوف 
فقراء تعمموا عمى القساـ في الجامع الكبير في حيفا، فالتقطوا صدقو، وقد يمشوف 
د معو حتى الموت! تجتمعيف معيـ في قضية واحدة! سمعت سعاد ضمير عب

الرحيـ. وكادت ترد غاضبة: يجب أف أقبؿ الفقر والوسخ كي أصبح معيـ في 
 قضية واحدة؟ 

قفت سعاد مبيورة بالرجؿ الذي دخؿ. رجؿ مربوع القامة، يمبس قنبازا نظيفا. و 
سحرىا بريؽ عينيو وميابتو. كأف وجيو األبيض مضاء بالنور الذي يرى في 

موف روحيـ مف الحقد بااليماف. ىتؼ المؤمنيف الذيف يتمنوف الخير لمبشر، ويح
قمبيا: ىذا ىو القساـ! انحنت لو. وأشار عبد الرحيـ لو: سعاد! تحدثا إذف عنيا! 
بدا ليا القساـ متواضعا، دمثا، ىادئا، مستمعا، رحيما. وأربكيا ذلؾ. أال يضايقؾ 

 في بعض األشخاص نقاؤىـ الذي يكشؼ الشائبة الصغيرة؟ 

اليادئ وصوتو المؤثر، أـ إلى كمماتو الرصينة؟ ستمعت سعاد إلى حضوره ا
لـ يصرخ داعيا لمشروعو. قاؿ ليا في بساطة كأنو خجؿ بما يحّمميا: لف ننجح 
دوف نساء. تقدر النساء عمى ماالنقدر عميو. تمنت سعاد فيما بعد أف تتذكر 
كمماتو بدقة. وطمبت مف عبد الرحيـ أف يذكرىا بما قالو لتنتبو إليو وتتأممو. 
وستظؿ تذكر أوؿ لقاء بالقّساـ! وستستعيد ىيبتو التي جعمتيا تصمت زمنا. 
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وخشيتيا مف أف تبدو لو ساذجة. ىؿ تستطيع أف توجز نفسيا وتناؿ عبلمة جيدة 
 في امتحاف القساـ؟  

دأتيا نظرتو. واستراحت إلى صوتو وتواضعو. شعرت بنقاء روحو، وصدقو. ى
راد أف يراىا ليستشؼ ماتستطيع أف تعممو. لـ يكمفيا بميمة، لكنيا فيمت أنو أ

وشعرت بأنيا اجتازت االمتحاف. ابتسـ في نياية المقاء: يظف إخوتي القساميوف 
ىنا أف ىذه األرض لرجؿ انقطع نسمو. والنصحح ليـ أف ىذه الحاكورة لؾ! نخاؼ 
عمى مف يساعدنا! لكننا سننتقؿ منيا إلى بمد الشيخ. يأكؿ القساميوف مف بمح 

اكورة ومف تينيا. يشربوف مف نبعيا الحمو مع أنيـ قرب البحر المالح. نحف في الح
ضيافة امرأة كريمة! تساءلت سعاد فيما بعد لماذا لـ يسأليا عف صديقتيا وداد، أو 
يذكرىا ليا؟ كاف يعرؼ أنيا صديقتيا؟ تزوجت وداد رجبل وطنيا مف بيساف، تظير 

ا، فتخمف سعاد أنيا تساعد الثوار. كـ ىو وداد فجأة في عكا، وتعود فجأة إلى حيف
صاـر إذف في تنظيـ جماعتو! ستتذكره سعاد فيما بعد عندما تقابؿ أبا درة الذي 
قاؿ ليا ياحرمة! ولوال حفظيا السر لذكرت لو: القساـ نفسو قاؿ لي التنجح ثورة 

 دوف النساء!

د انصرافو. رج القساـ خفيفا، متخفيا كما أتى. وبقيت سعاد صامتة زمنا بعخ
أشار ليما رجؿ بأنيما يستطيعاف اآلف االنصراؼ. فخرجت سعاد، وتميمت وىي 
تمشي في الحاكورة بيف أعمدة قديمة وجدىا أبوىا وقت حراثة األرض، وقت وجد 
نواويس وأقراطا مزينة بحجارة ثمينة احتفظت بيا منور. رفعت رأسيا إلى شجر 

عمى شجر التيف ورأت العميؽ والصبار النخؿ الذي انتقاه أبوىا وغرسو. تفرجت 
عمى طرؼ الحاكورة. قابميا البحر. عاشت في ىذه الساعات أكثر مما تعيش في 

 سنة! يالمزمف الذي يقصر ويمتد وىو يجري في معياره المقدر لو! 

انت الحاكورة عمى حافة طريؽ حيفا عكا. عمى مشارؼ الخط الحديدي. ك
: قربيا المسمخ، ومصفاة حيفا! لو عرفت سعاد ستسجؿ سعاد في ذكرياتيا ألوالدىا

أف الياغاناة ستيجـ في الميؿ عمى أوالد القسامييف في بمد الشيخ وتقتميـ نياما 
وىي تيّجر أىؿ فمسطيف لرجتيـ: ابقوا في الحاكورة! ماذا تقوليف ياسعاد؟ كأف 

 الييود اليستطيعوف أف يياجموا أوالد القسامييف في الحاكورة أيضا!   

عد ذلؾ المقاء طرؽ رجؿ بابيا: لدي أمانة مف الشيخ نريد أف نستبقييا ب
عندؾ ليمة! ىؿ ستتعمـ منذ ىذه البرىة أف تفكر في سرعة وتقرر في سرعة؟ 
قالت: في البيت خطر عمييا! لكف ىناؾ، في الحديقة أكواـ مف الحطب. ضعوىا 

اف وتبيف أنو تحت القش خمؼ الحطب! طافت نظرة الرجؿ بمثؿ سرعتيا في المك
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مناسب. لكنو بدا حائرا، فسألتو: طمبوا أف تضعيا في بيتي أـ أف تضعيا أمانة 
 لدي؟ قاؿ الرجؿ: عينؾ عمييا! ستوضع في الميؿ وترحؿ في الميؿ!  

احسرتي عمييـ! ماذا يمكف أف يوضع تحت القش؟! بعض بنادؽ ي
ت سعاد عينا ومسدسات؟ ماأقؿ ذلؾ أماـ جيش اإلنكميز وأسمحة الييود! أغمض

واحدة في تمؾ الميمة! نيضت مرات لتفحص الحديقة مف طرؼ النافذة. ىؿ 
اختارت المخبأ اآلمف حقا؟ ثمف ىذه األسمحة بيادر وبيوت! دـ القمب! حمي 
النساء! مف حمؿ ىذه األسمحة غامر بحياتو! فالسبلح ممنوع عمى العرب، ولمييود 

 حتى عرفت أف األمانة رحمت.  مخازف منو في المستعمرات! بقيت سعاد قمقة

ي الصباح خطر ليا أنيا لـ تتساءؿ عف مصيرىا إذا اكتشؼ السبلح. فكـ ف
مف الفبلحات قتمف ألنيف ىربف األسمحة! ىؿ انتقؿ إلييا مف القساـ الشعور 
العميؽ باألماف؟ أيقنت أف القساـ اليرسؿ إلييا إال مف يثؽ فيو. وأف مثمو اليطمب 

مايطمبو اليحمميا ميمة فقط بؿ يعمف ثقة فييا، ويعني رسالة  إال مايحتاج إليو.
عامة مف حركتو إلييا ورسالة شخصية منو إلييا. فيؿ يستوقفيا الخوؼ عمى 
حياتيا؟ خاطب القساـ شجاعتيا، الشجاعة التي قد تكوف موجودة في كؿ إنساف 

. وقد اليريدىا إال في سياؽ كب  ير، وىاىو! لكنو اليدركيا إال في مثؿ ىذا اليـو

عد نجاة األسمحة رافقت سعاد بنات العكي إلى حديقة البمدية. دعيت وداد ب
أيضا. قمف: سعاد "ضاوية" كأنيا تحتفؿ بزواج شخص عزيز عمييا! ردت: ىؿ 
األعراس فقط أفراحنا؟ ياوداد أشتيي أف أغني، لوال أني لـ أوىب صوت منور أو 

بأفراح تشبو مايجرؼ سعاد! في  صوت سعيد! ابتسمت وداد ليا. ىي أيضا تحس
برىة ثبتت إحداىما نظرىا عمى األخرى، ثـ ابتسمتا! كؿ منيما اآلف في مدار 
القساـ! فمماذا التكوف أفراح سعاد ووداد مف ىناؾ؟ وضعت بنت العكي كفيا عمى 
ذقنيا وتأممتيما: تتخاطباف بالعيوف! انثروا عمينا مف ىذه الكنوز، ياأميرات! 

 ات العكي بالضحؾ. ضحكت حتى دمعت عيناىا.    ضيعت وداد بن

لتقت سعاد بالقساـ في المقطع األخير مف حياتو. كاف قد مشى في تأمبلتو ا
حمقات سرية. نريد ثورة مسمحة ألننا نيواىا أـ ألف  0922كميا. فأسس في سنة 

اليجرة الييودية تبمع الببلد، واإلنكميز ينفذوف الوطف الصييوني في فمسطيف؟! 
اذا يمكف أف يقاـو جيش بريطانيا العظمى والمسمحيف الييود؟ السند الروحي في م

اإلسبلـ، والتنظيـ السري المسمح! كيؼ يمكف التحضير لثورة مسمحة؟ باألناة 
انتسب القساـ إلى جمعية الشباف  0926والدقة! ولنستخدـ التقية! في سنة 

لقرى واختبر الرجاؿ واختار المسمميف وتستر بيا. صار مأذونا شرعيا فتجوؿ في ا
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منيـ المؤىؿ لمعمؿ معو. ومع ذلؾ أبقى حمقاتو ضيقة اليكشؼ إحداىا لؤلخرى. 
 أيف وضع سعاد؟ في لجنة األسمحة، أـ في لجنة مراقبة العدو؟
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عتقؿ عبد الرحيـ في شير واحد مرة أسبوعيف ومرة خمسة أياـ، وكاف ا

تتوقع إذا فتحت الباب أف ترى سيارة عمر ابنو ثالثة أشير. فصارت سعاد 
عسكرية يركبو فييا اإلنكميز، وتظؿ واقفة تراقبيا حتى تغيب عف نظرىا. فيؿ 

 بدأت منذ أوؿ مرة اعتقؿ فييا عبد الرحيـ تطيؿ الحوار مع نفسيا؟  

 
ؿ تستعيد سعاد أطيافا، أـ تبعد أشباحا؟ ماسبب ىذا القمؽ الذي تغمؽ عميو ى

ده، جاىدة أال تظيره؟ أىذه معاناة األقوياء؟ يشعروف بما روحيا عاجزة أف تخم
يشعر بو الناس لكنيـ اليستمتعوف بعرض قموبيـ طمبا لممودة أو الرحمة أو ليرموا 
منيا الكرب والقمؽ! ممف تطمبيف العوف ياسعاد؟ مف عبد الرحيـ الذي قد يعتقؿ 

 غدا، أو قد يقتؿ غدا؟ 

ييا بالخطر أف تعانؽ عبد الرحيـ. وتجره تفادى سعاد في الميمة التي تشعر فت
بعيدا عف العبلقة بيف امرأة ورجؿ. لكنيا ىذه الميمة تتمنى أف يحتضنيا لتشعر 
بأنو موجود وباؽ وأف ىذا البيت دائـ. ىؿ فيميا في صمت ولذلؾ ربت عمى 
ظيرىا؟ تمسؾ العبلقة بينيما، عندما يغمؽ الباب عمييما، كما يمسؾ الفارس 

تفمت منيا برىة أو حركة بخطأ أو بغفمة. تراقب نفسيا وتراقب عبد بالمجاـ. ال
الرحيـ ليكوف مابينيما متزنا وسمسا. لكف لتعترؼ لنفسيا اآلف بأف طيؼ حمداف 
حاـ في فضاء غرفتيا، شامتا أحيانا ومعاتبا أحيانا، في البرىة الدقيقة بيف روحيف 

بستيا تحت جفنييا. فرددت وجسميف! في بعض تمؾ الميالي شعرت بدموع دافئة ح
لنفسيا أف الحياة التجري بيف رجؿ وامرأة في غرفة يطيراف ويحطاف فييا، بؿ 
تجري في الدنيا. وأنيا سعيدة بعبد الرحيـ وراضية بما بينيما. وكاف طيؼ حمداف 
يسأليا ساخرا: راضية بو أبا، أـ صديقا، أـ معّمما، ياست سعاد؟ فتطرده غاضبة 

ؼ السعادة التي عاشتيا بحبو يـو كاف عشقو متوىجا، أكثره حب والئمة، وىي تعر 
وأقمو جنوف. كانت تطمئف نفسيا مواسية بأنيا تخمصت مف العواطؼ المضطربة 
التي يترنح فييا القمب كأنو في رياح عاصفة. فمتعترفي، ياسعاد، اآلف بأنؾ 
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فة تترنحيف بأسباب أخرى! ىاىي تتبيف أف كؿ شيء أفمت مف يدييا في غر 
ممموءة بالميؿ! وتتبيف عواطؼ أخرى غير تمؾ التي ىربت منيا. تريد بالوضوح 
الذي تصنؼ بو عواطفيا أف تفيـ ىؿ تخشى أف يقتؿ عبد غدا ألنيا خائفة عميو 
أـ ألنيا تخشى أف تعيش وحيدة؟ نعـ، في خوفيا عميو خوؼ أيضا عمى نفسيا 

ابيا وجماليا فبلترسؿ نفسيا عمى وبيتيا. آه، آه! لماذا قدر عمييا أال تستمتع بشب
حب الرجؿ فرحة ومغرورة، وتناـ بمؿء عينييا متوقعة أف تصحو في الصباح 
عمى رجؿ يسند رأسو إلى كفو متأمبل سعادتو بيا، فتترؾ نفسيا عمى غمامة النـو 
المترددة بيف اليقظة والصحو، مستمتعة بأنيا مدلمة ومحبوبة، وبأف الزمف ينتظرىا 

ف فراشيا؟ لماذا قدر ليا أف تخشى المرض ألنيا لف تجد مف يعنى حتى تنيض م
بيا، وأف تقؼ منذ تفتح عينييا لتطعـ وتعنى ثـ تنتظر الغائب أشيرا حتى يعود؟ 
فمتعترؼ بأف الحب الوحيد في حياتيا كاف حب حمداف المحمؿ باألشواؽ واأللـ 

 وبالصراع عمى الكرامة!       

حتى سمعت تنفسو المنتظـ. ناـ إذف دوف  قيت ساكنة قرب عبد الرحيـب
أحبلـ أو كوابيس، مطمئنا إلى أف بيتو آمف في غيابو، بيا، وأنيا ستقاتؿ كي 
يصمو إلى المعتقؿ الطعاـ الطيب والثياب النظيفة! وأف أمو ستبقى أميرة مرتبة 
تستقبؿ ضيوفيا في غرفتيا وتجد مف يقدـ ليـ القيوة والشراب! وأف ابنو سيكبر في 
غيابو نظيفا وكريما! غمرىا عتب عمى الدنيا. والتدري كيؼ وصمت منو إلى 
الشفقة عمى عبد الرحيـ. غفت مؤمنة بأنو سيعتقؿ غدا. فقالت لو في الصباح: أال 
تمبس بيجامتؾ تحت البنطاؿ؟ رد في ىدوء: لف يعتقمونا في االجتماع، بؿ ربما 

مضت في حركتيا وىي تضع بعده. لذلؾ سأعود إلى البيت! انتبو إلى شعمة و 
أمامو البيض المقمي الذي غطتو بالجبف: كؿ، يومؾ طويؿ! نعـ، أفرحيا الوىـ 
! وأمتعيا أف تسرح عمى الوىـ! فمتكسب  الذي نشره عمييا بأنو لف يعتقؿ اليـو

 ساعات قبؿ القمؽ عميو والبحث عنو في المستشفيات أو المعتقبلت!   

بيت لينجو مف الكمد الذي لمحو في عيني ستعجؿ عبد الرحيـ الخروج مف الا
سعاد ورأى أنيا تضبطو. وليتفادى نظرة إلى ابنو. ىؿ يسأؿ طفمو: يازياد، ماذا 
أجمب لؾ معي؟! وأغمؽ الباب دوف أف يسمع جواب طفؿ اليتكمـ بعد. داوتو 

 السعة التي قابمتو خارج البيت، ثـ بحر عكا الذي واكبو بعض الطريؽ. 

في يافا طافحة بالناس، سمـ عمى مف يعرفيـ والحظ أف  جد سينما أبولوو 
السنوات قربت مابيف الرجاؿ الذيف التقوا في مؤتمرات واجتماعات. ىاىـ أتوا مف 
نابمس والقدس والمد والرممة وغيرىا. تبيف أف األكثرية مع الحاج أميف. وىاىو 
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. جدوؿ الدليؿ! صفؽ الحاضروف عندما دخؿ جماؿ الحسيني والحاج أميف معا
األعماؿ: "البلتعاوف" مع الحكومة، واليجرة الييودية، و"بيوع" األراضي. في مثؿ 
ىذه االجتماعات يشعر عبد الرحيـ بقوة العرب كأكثرية. لكنو يستمع إلى الكممات 
فاحصا. تكرر الكممات األفكار نفسيا. فالميـ أنيا بياف عف رأي مجموعة. يقرأ 

يو ضغط المدف والقرى، ىوى الناس الذيف قد فييا عبد الرحيـ، أيضا، مايسم
اليجيدوف الكبلـ لكنيـ يجيدوف اإلضراب. تساءؿ المتحدثوف ىؿ يستقيؿ 
الموظفوف العرب كميـ؟ ومف سينفذ ذلؾ؟ قاؿ أحمد شقير إف األمة لـ تضعؼ كما 
قيؿ لكف الزعماء العرب اليضحوف لمشعب. واقترح أف يستقيؿ رئيس بمدية القدس 

 الضرائب. وأال تدفع 

بدو أف جماعة الحاج أميف تصوروا أف طمب االستقالة موجو إلى الحاج ي
أميف. كأنيـ قرأوا مايتجاوز كبلـ أحمد شقير إلى الفتور بيف أبيو الحاج أسعد وبيف 
الحاج أميف الحسيني! اضطربت القاعة. وسمع عبد الرحيـ رجاال يصيحوف: 

مؾ العواطؼ تكمـ الحاج أميف، فقاؿ الحاج أميف ممثؿ األمة، لف يستقيؿ! وسط ت
لو كنت موظفا لما كنت بينكـ. واستبعد الظبلؿ فقاؿ: الوجود لزعامات في أمة 
مظمومة يستحيؿ عمى زعمائيا أف يقوموا بواجبيـ! فمينتبو الحاضروف إلى ضرورة 

 الوحدة في الرأي والموقؼ! 

ي الثورة اىو المظّفر الذي سيصؿ إلى اليند جامعا الماؿ لفمسطيف فى
القادمة! تأممو عبد الرحيـ، واستمع إليو. االمتناع عف دفع الضرائب ىو الوتر 
الحساس ألنو يشؿ الحكومة. وىؿ في البمد ولو عشرة مف المبلكيف الكبار غير 
مستعديف لعدـ دفع الضرائب؟! أما "البلتعاوف" فمنقرره كمبدأ، ولنأخذ آراء 

بحث بالحماسة فقط! تساءؿ الخطباء المحاميف والموظفيف ألف المسألة الت
اآلخروف عف "البلتعاوف" واقترح بعضيـ تطبيقو في مستوى مقاطعة الحفبلت 

 الحكومية والبضائع الييودية واإلنكميزية. 

ندما بحث بيع األراضي اضطربت القاعة. قاؿ رجؿ إف بيف أعضاء المجنة ع
رة في مقابر المسمميف. التنفيذية مف يبيع األراضي. وطمب آخر أال يدفف السماس

واقترح المظّفر تجاوز الماضي وتشجيع شركة إنقاذ األراضي. وأيد عبد المطيؼ 
صبلح وجماؿ الحسيني اقتراح المظّفر: فمننس الماضي! فيتؼ كثيروف في القاعة 
بسقوط الخونة، وصرخوا الأحد يممؾ الحؽ في العفو عنيـ! لو لـ يكف عبد الرحيـ 

يتردد عدوكـ كي تترددوا؟ ولصرخ: الحؽ مع القّساـ ففي  رائؽ الطبع لصرخ: ىؿ
السياسة يطوؿ البحث وتصبح المؤتمرات كالنوادي، وخبلؿ ذلؾ نفقد أراضينا 
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ويحتؿ المستوطنوف ببلدنا! ماالذي أتاه باليدوء؟ شعوره بأف الصراع طويؿ، قد 
 ينتقؿ مف عتبة إلى أخرى، ويصبح أكثر صعوبة، لكف لف يحمو إال الزمف؟

جع عبد الرحيـ في اليـو نفسو إلى عكا. لـ يفتو قمؽ سعاد عميو. أطاع في ر 
. وفي الصباح بدا لو مف  األمس رغبتيا في بعده عنيا. وساقو صبره إلى النـو
عينييا أنيا أرقت. لـ يخؼ عميو أنيا حرصت أال تتحرؾ كيبل يشعر بأرقيا! 

مبو كيبل يظف بو وىف فتظاىر بالنـو كيبل يحرجيا. مثميا يكتـ الصخب في ق
المحب. كـ مرة تمنى أف تناديو معمنة أنيا تحتاج ذراعيو لتبعداىا عف األرؽ! كـ 
مرة راقب، غيورا، ثباتيا عمى جنبيا كالنائمة! وىاىو يعود في المساء فرحا بأف 
يثبت ليا خطأ يقينيا، متمنيا أف يرى سعادتيا بو. سيقؼ أماميا مؿء الباب كأنو 

 رجعت! لـ أعتقؿ!يقوؿ: ىاأنا، 

نذ بداية زواجيما ظؿ يجتاز الفرؽ في العمر بينيما، حذرا. يشعر بميفة م
الكيؿ إلى صبية جميمة، وبخشيتو أف تعرؼ أف العمر ىرب منو وسيحاوؿ أف 
يستعيده بيا، ومايعني ذلؾ مف ضعؼ يرمي فيو رسنو ليا. كاف أيضا حذرا مف 

ف يكبح شوقو إلييا باتزانو، ويغطي أف تراه معّمما يقصد أف يبير تمميذة. وكا
صخب روحو بحنانو. وىكذا أبقاىا، كما أبقى نفسو، أسيرة صورة حرص عمييا 
حتى آمف بأنيا صورتو. سأؿ نفسو في الطريؽ مف يافا إلى عكا كيؼ يحدث 

دفة ما تقرر أحيانا، لمف يرانا في مزاج ما، أف ذلؾ ىو اصمذلؾ؟ وبدا لو أف 
بما ىذا مايناسب حكمتو التي يظير بيا في المعتقؿ وفي مزاجنا فنمتـز بو. ور 

المكتب! يناسبو أف يبدو زوجا حكيما وأبا حنونا! لكنو يعترؼ بينو وبيف نفسو 
بأمنيات لـ يستطع أف يحمميا! يعترؼ بأف سنواتو االولى مع سعاد، بما وىبتو مف 

تزاف الذي قبمتو سعادة لـ يتصور مثميا، استنبتت أشواقا لـ يعرفيا. فوسط ذلؾ اال
سعاد تسرب ىوى رائؽ بدا لو أنيا تراقبو وترعاه. بعد أف انتقبل إلى عكا قرأ مرات 
فرحيا بالحرية فصارت تغفؿ عف صوت يبوح بسعادتيا ثـ تدفنو بغفوتيا. فيؿ 
يؤرخ أرقيا بأوؿ مرة اعتقؿ فييا؟ صارت تبعده عنيا كمما تخيمت أنو سيعتقؿ، 

بما متفادية الفشؿ الذي التريد ألي منيما مذاقو أو ذكراه متفادية ألمو وألميا. ور 
وىي تتصور أنيما يتقارباف أماـ مراقب ينتظرىما قرب الباب مع ىدير سيارتو 

 العسكرية! 

مع الفرح في بشرة سعاد فكاد يضيء عتمة المساء الذي وصؿ فيو إلى ل
خطواتيا  البيت. نقر الباب بأصابعو نقرات فرحة وعرؼ أف سعاد سمعتيا مف

السريعة لتفتح الباب. رفع كفيا وقبميا. قاؿ مستمتعا بانتصاره: رجعت! فمشت 
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أمامو: لـ أتوقعؾ! كدت أحّضر سمة الطعاـ لممعتقؿ! اليحتاج اعترافيا! يعرفو! 
 لكنو استمتع بو. فمنتعش معا! 

اقبيا وىي تداري ارتباكيا بالحركة بيف المطبخ وطاولة الطعاـ. ماأعذب ر 
بحب ىذه المرأة! وليت الدنيا ىادئة كي يستمتع بالسعادة غير خائؼ مف الشعور 

انقطاعيا! في عتمة الغرفة أفمتت فرحيا القديـ فتمتمت وىو يعانقيا. وعرؼ أنيا 
أبعدت حراسيا عف سعادتيا بو. لكف ذلؾ لـ يجعمو ينسى حذره مف الخطأ فمشى 

يما. ماأجممؾ ياسعاد عندما إلييا حنونا، مجتازا الخمس عشرة سنة التي تفرؽ بين
تسّرحيف حراسؾ فبلتقيسيف الخطوة التي قد أخطوىا إليؾ أو تسبقينيا إلي! 

 فمنستمتع بالحرية التي خطفناىا مف اإلنكميز! 

رؾ عبد الرحيـ سعاد نائمة ومشى حافيا فسخف الحميب البنو وأطعـ أمو. ت
و. واستقبؿ سعاد وضع إصبعو عمى فمو طالبا مف زياد الصمت كأف الطفؿ يفيم

بعد ساعات وىي تتقدـ إلى المطبخ بقميص النـو نضرة الوجو تخفي خجميا 
بسعادتيا. خيؿ إليو أنو لمح طيؼ ابتسامتيا وىي تستدير كالمنصرفة إلى تحضير 

 القيوة.           

رآ في ذلؾ اليـو في الصحؼ قرارات اجتماع يافا الكبير المنعقد في السادس ق
الذي اعتمد مبدأ "البلتعاوف" في مقاطعة الحفبلت  0933ار سنة والعشريف مف آذ

الحكومية والبضائع اإلنكميزية والصييونية. وقرر تأليؼ لجنة مف األحزاب والمجنة 
التنفيذية لبمورة مفيـو "البلتعاوف". ودعـ لجنة صندوؽ األمة لشراء األراضي. 

قرار "البلتعاوف" بنداء مف واعتمد مقاطعة البضائع الييودية واإلنكميزية. ونفذ 
 المجنة التنفيذية لمقاطعة حفمة ميبلد الممؾ جورج.

قي عبد الرحيـ مستمتعا بحريتو حريصا عمى العودة إلى البيت مبكرا. فبدا ب
لسعاد أنيما يستعيداف سنوات الزواج االولى المضممة بأفراحيا اليادئة. واسترخت 

ي يحضرىا عبد الرحيـ. وفي يـو عمى الوىـ مع أنيا تابعت االجتماعات الت
نزلت إلى القدس لتشترؾ  0933الجمعة في الثالث عشر مف تشريف األوؿ سنة 

 في مظاىرة النساء العربيات. ورجعت في اليـو نفسو متعبة وفرحة. 

كنيا لـ تستعد ابنيا مف بيت شفيقة. ألنيا خبلؿ مظاىرة القدس قدرت أف ل
في تشريف األوؿ! سيعتقؿ عبد الرحيـ! مالـ يحدث في يافا في آذار سيحدث 

 وىاىو يمبس بيجامتو تحت البنطاؿ ويسافر إلى يافا! فمتودع ىذه األشير الحرة! 

. فخرج 0933ررت المجنة التنفيذية مظاىرة في يافا في تشريف األوؿ سنة ق
عبد الرحيـ خمؼ أعضاء المجنة مف دار الجمعية اإلسبلمية المسيحية، ومشى مع 
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صبلة الجمعة. في المقدمة رئيس المجنة ووفد سورية ووفد األردف ووفد  الناس إلى
مف عرب الفضؿ. مشوا إلى حي العجمي، وبدأ الصداـ. ضربيـ البوليس بالعصي 
ثـ أطمؽ الرصاص عمييـ. خيؿ لسعاد أنيا تسمع مف عكا دوّيو وىي تنيض 

 وا مائتيف؟ ياويميـ! واقفة، ممسكة رأسيا بكفييا. ياويميـ! قتموا ثبلثيف عربيا وجرح

رفت سعاد أف جماؿ الحسيني والمظّفر وعوني عبد اليادي ودروزة اعتقموا، ع
وأف األحكاـ العرفية أعمنت. فغاب اعتقاؿ عبد الرحيـ وسط مصيبة فمسطيف. في 
حيفا ونابمس والقدس أطمؽ اإلنكميز الرصاص عمى المتظاىريف فتجاوز عدد 

أطمؽ البوليس الرصاص عمى الناس مف الجرحى الستيف توفي منيـ خمسة. 
الخمؼ. ومنع األطباء والممرضيف مف الوصوؿ إلى الجرحى! فوؽ ىذا يفتتح مرفأ 
حيفا في الواحد والثبلثيف مف تشريف األوؿ ليعطؿ مرفأ يافا العربي! لذلؾ طمبت 

 المجنة التنفيذية اإلضراب الشامؿ وسترفع أعبلـ الحداد السوداء في يـو بمفور. 

جت لجنة مؤتمر السيدات العربيات في القدس عمى الوحشية ضد العرب حتا
في القدس وحيفا ونابمس. وغرقت سعاد، مف الصباح إلى المساء، في زيارة أىالي 
القتمى والجرحى وفي الطبخ لعبد الرحيـ ونقؿ سبلؿ الطعاـ إليو في المعتقؿ. 

ىا بأنيما قبؿ االعتقاالت ستبقى ليا مف تمؾ األياـ ابتسامتو وىي تزوره كأنو يذكر 
سرقا السعادة مف حراسيما اإلنكميز. وأنيا كادت تقوؿ لو وسط أصوات الزوار 
التي تدوي بيف األسبلؾ التي تفصؿ أحدىما عف اآلخر: صار الرجؿ يستديف مف 

 اإلنكميز حتى أياـ الحرية ليمتقي بامرأتو!  
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سعاد بيوـ ميسموف! كانت أف عبد الرحيـ خرج مف المعتقؿ ليحتفؿ مع ك

في ذلؾ اليـو كؿ سنة تضع إبريقا مف الماء الشفاؼ في منتصؼ الطاولة كأنو 
فييا. ويتابعيا عبد الرحيـ وىي تصب الماء في كؤوس شفافة كمف  أىـ ما

يصب ماء مقدسا. فسرت لو ذات يـو سبب تمؾ الطقوس. أيمكف أال يعطش 
قد تمنوا جرعة مف ماء الفيجة البارد  الجرحى في تموز! أيمكف أال يكوف القتمى

النقي قبؿ أف يغمقوا عيونيـ عمى سماء ابيضت مف الحّر؟ ألـ تكف حجة الجيش 
 الفرنسي في التقدـ حتى ميسموف أنو يقصد عيوف الماء فييا؟   

 
جد عبد الرحيـ في بيتو شفيقة. قالت لو: كأني حضرت ألستقبمؾ! ىمس و 
! لماذا قصدت سعاد أف تنشد أماـ أحد يشترؾ في احتفاؿ  ليا: ال سعاد اليـو

شفيقة تمؾ الخطبة؟ قالت سعاد في مبالغة مقصودة: لـ نعش أنا وعبد الرحيـ 
وحدنا، بؿ عاشت أحداث فمسطيف معنا. كأننا أعضاء في حزب الزوج وزوجة. 
صمت عبد الرحيـ قميبل واستمع إلييا. أىكذا تستقبؿ سعاد زوجيا الذي خرج مف 

أجابتيا سعاد مداعبة: ياخالتي، صار عبد الرحيـ يذىب إلى المعتقؿ المعتقؿ؟ 
 كما يذىب إلى مكتبو! 

ندما بدأ عبد الرحيـ بالكبلـ جرى بعيدا عف عبلقتو بسعاد. انساؽ في رواية ع
يتوقعو وانصرؼ إلى نبوءاتو. فابتسمت منتصرة: قمت الحقيقة! صمت برىة  ما

 واستمر في كبلمو.  

شفيقة، ولو لـ تعمف بعد. قد تبطئ وقد تسرع، لكنيا لف ذه ثورة، ياست ى
تخمد. يسمييا اإلنكميز اضطرابات كي ينكروا أنيا إجماع عمى برنامج وطني! مف 
"األشقياء" ياست شفيقة؟ نحف الذيف ندافع عف ببلدنا وأراضينا، أـ المستوطنوف 

ض الحارثية المسمحوف الغرباء؟ طردت الوكالة الييودية فبلحي الزبيدات مف أر 
قرب حيفا بعد اتفاقيا مع اسكندر سرسؽ. أخذ سرسؽ األرض مف الدولة 
العثمانية، وبقي الفبلحوف يزرعونيا! وقت أخذىا الييود وطردوىـ منيا وقتموا مف 
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حاوؿ العودة إلييا، قيؿ إنيـ أشقياء! لكف الببلد فيمت اإلشارة: يسرؽ 
النا بذكرى ميسموف تحية ليوسؼ المستوطنوف فمسطيف بالحيمة والقوة! فيؿ احتف

 العظمة، فقط؟ 

فسد عبد الرحيـ حتى ىذه األمسية بمرافعة كأنو في محكمة! قالت سعاد: ي
! ىذا احتجاج عمى تقسيـ ببلد الشاـ! نذّكر االنتداب بموقؼ نجتمع فيو منذ  مفيـو
يوسؼ العظمة! نقوؿ لئلنكميز إف فمسطيف جنوب سوريا! لكف ليـو ميسموف معنى 

 ر، ياعبد الرحيـ! كأنؾ نسيت خالد آغا! كيؼ فاتو ذلؾ؟! مشغوؿ الباؿ، الآخ
تؤاخذيني! لكف ىذا يعني أف يوسؼ العظمة الذي أعرفو صار فقط رمزا، حتى 
كدت أنسى مبلمحو! تأكمنا األحداث اليومية ياست شفيقة! المتو سعاد: بؿ يعني 

لو فقدنا حرارة القمب لما  تظممينا ياسعاد! ذلؾ أف الببلد صارت مسائؿ عامة! ال
جرينا ىكذا مف أوؿ النيار إلى آخره! ألكي تكّفر سعاد عف خطأ عبد الرحيـ 
. تمنينا  أرسمت تمغرافا إلى عمتيا نفيسة؟ كتبت فيو "تذّكرناؾ ياعمتي في ىذا اليـو

 أف تكوني معنا"! 

انت نفيسة قد لبست ثوبا أسود، وتزينت بعقد المؤلؤ الطويؿ الذي يحكي ك
عنو أىؿ سوقساروجا منذ لبستو في عرس يوسؼ وفاطمة. وجمست لتشرب القيوة 
وحدىا في الميواف. عرفت مرجانة أنيا يجب أال تقترب منيا، وأف تقوؿ لمف يطرؽ 
الباب: نفيسة خانـ غير موجودة! وأف تنتظر ابف الكحاؿ في المساء، وقد يمحقو 

ؿ أغصاف شجرة النارنج شاردة بياء ومنور. وستحّضر ليـ العشاء. رأتيا مف خبل
ترشؼ القيوة في أناة. كاف يـو ميسموف يزيد مرجانة قربا مف نفيسة. فيجعميا 
بحرارة الذكريات التي تستعيدىا نفيسة، كأنيا مشاركة في حياة عاشت في وسطيا. 
لـ تناوؿ مرجانة التمغراؼ لنفيسة، حتى سألتيا مف طرؽ الباب قبؿ ساعة، وأنيت 

 ميواف. جمستيا في ال

الت نفيسة لمنور وبياء المذيف زاراىا في المساء: تتمنى سعاد خانـ أف أكوف ق
قربيا في ىذه األياـ! كأف ماعندنا اليكفينا! تريدني أف أشترؾ في األحداث التي 
ف شاء اهلل، سأشترييا!  نسمع عنيا! فقوال ليا: عمتؾ ستأتي عندما تجد بارودة! وا 

ميابة في احتفاؿ نفيسة الخاص بميسموف. لـ تذؽ كتمت منور ضحكتيا، لتشترؾ ب
نفيسة الكّبة النيئة التي دقتيا بنفسيا في الجرف، ولـ تذؽ التبولة. لكف ابف الكحاؿ 
الذي يعرؼ أنيا أعدت ذلؾ لخالد آغا سكب منيا، ليشارؾ نفيسة في "استحضار 

ـ تحّضر األرواح" الذي تصر عميو في كؿ سنة في يـو ميسموف! ولـ يفتو أنيا ل
الكّبة المشوية التي يحبيا. يعني ذلؾ أف نفيسة تريد ىذا اليـو لخالد آغا فقط! قاؿ 
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 لنفسو ساخرا: كأف األياـ كميا ليست لخالد آغا! 

تقولو نفيسة إال لو. وبدا  مضى بياء األمسية صامتا، كمف يصغي لكبلـ الأ
ر المساء رائقا كأف لمنور أنو يبالغ في احتراـ عمتيا، فراقبتو بطرؼ عينييا. م

أكثره حديث مع النفس، أو كأنو إصغاء لطيؼ خالد آغا. انحنى بياء وىو يودع 
 نفيسة. لـ يبؽ إال أف يقبؿ يدييا! 

ساءلت منور وىي تمشط شعرىا أماـ المرآة المصّدفة: ىؿ يتمنى الرجؿ أف ت
فرح بعده؟ تخمص لو امرأة وتستبقيو بعد موتو كأنو حّي؟ أـ يتمنى ليا أف تنساه وت

رأى بياء وجييا في المرآة، رأى شعرىا المنسدؿ عمى ظيرىا، فكرر السؤاؿ 
لنفسو. ىؿ يصعب الجواب، يابياء؟ قاؿ ليا كأنو يحدث نفسو: أيف السعادة المرأة 
مثؿ نفيسة؟ بغائب صار أكثر حياة بغيابو، أـ بحّي قد يخّيبيا وستقارنو أبدا بمف 

عرؼ أباه كما كاف يجب أف يعرفو. كأف األبناء فقدتو؟ وبدا لو عندئذ أنو لـ ي
يعجزوف عف ذلؾ ألنيـ يقبموف البعد عف آبائيـ ويرضوف بأال يعرفوىـ إال في 
صيغة واحدة! خيؿ لمنور أف خالد آغا وىب أقرباءه الحؽ في الزىو، ووىبيـ 

يستطيع أحد  فرصة أف يتأمموا وجوىو. وأخذ بذلؾ لنفسو الحؽ في حياة طويمة ال
يمنعيا عنو. أال يوحي تمغراؼ سعاد بذلؾ؟ داعب بياء منور: يبدو أف عمتؾ أف 

مستعدة لثورة! لكنيا وّسعت مجاليا مف دمشؽ إلى فمسطيف! ىؿ أراد بياء بيذه 
الكممات أف يستبقي أسئمتو األخرى لنفسو؟ أال تستشؼ أنو سأؿ نفسو: ىؿ يتمنى 

منى ليا أف تتزوج رجبل آخر؟ أف تكوف منور كنفيسة إذا قتؿ في ثورة ما، أـ يت
قالت لو كأنيا تحدث نفسيا: المسألة يابياء، أف الغائب اليأخذ معو الصور التي 
رسميا في حياتنا، واليستطيع أف يمـّ عبقو مف غرفنا، اليستطيع أف يقص 
مايخصو مف أفراحنا وأحزاننا! قد ترى صورا قسميا شطريف رجؿ وامرأة طمؽ 

ت الكبير يمنع مثؿ ذلؾ الفراؽ! ىؿ تطمئنينني يامنور؟ أحدىما اآلخر. لكف المو 
وضع ذراعيو حوليا وتأمؿ وجييا الجميؿ، أمسؾ شعرىا بيف أصابعو وفّرقو. ثـ 

 ربت عمى ظيرىا: ياليذا االحتفاؿ بميسموف!

ي مقيى سوقساروجا تذكر صاحب المقيى اليـو الذي اعترض فيو طريؽ ف
ؾ؟ تذكر قير خالد آغا في أياـ االتحادييف. خالد آغا وسألو ألـ يعد مقيانا يعجب

تذكر مقتؿ شياب وخروج خالد آغا مف المقيى إلى جامع الورد. ىكذا يتيح لنا 
الموت أف نرى الرجؿ منذ اليـو الذي عرفناه فيو إلى اليـو الذي فقدناه فيو! 
 ، ياشباب، ال يجمس عمى كرسي خالد آغا إال مف يستحقو! وحتى يأتي ذلؾ اليـو

ناه فارغا، لو! وقؼ صاحب المقيى وصاح: خالد آغا! فوقؼ الحاضروف ترك
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ورددوا: عاش، عاش، عاش! ىتؼ: خالد آغا! فرّدوا: عاش، عاش، عاش! كانت 
نفيسة جالسة قرب النافذة فسمعت صدى ىتاؼ الرجاؿ. قالت لنفسيا: ماأعظـ 

خالد آغا  الموت الذي الينساه الناس! لكنيا قالت لمرجانة في ىدوء: عاش؟ شبع
 مف الموت! أتعترض عمى غيابو الطويؿ، وتذّكره بأنيا تتمنى عودتو؟!

صؿ إلى سعاد تمغراؼ مف نفيسة: أمنيتكـ عزيزة عمينا. سننفذىا عندما يجّد و 
الجّد! فقالت سعاد لعبد الرحيـ: تنتظر عمتي الثورة لتزورنا! رد عبد الرحيـ: مف 

الجواب! عمى كؿ حاؿ لف يطوؿ  يتمنى أف تزوره في أياـ مضطربة، لو ىذا
 انتظارىا!

ثمرت االتصاالت بالممؾ السعودي عبد العزيز فأرسؿ ابنو سعود إلى أ
فمسطيف، ورافقو خير الديف الزركمي. رافقو فخري البارودي ونبيو العظمة إلى 
محطة المد. وزاره شكري القوتمي. ورسموا لو جميعا الخطر عمى فمسطيف وتآمر 

وخطر اليجرة. زار األمير المسجد األقصى، فأنشد لو عبد الرحيـ اإلنكميز عمييا 
 محمود: 

 لمسػػػجد األقصػػػى أجئػػػت تػػػزورها
 

 أـ جئػػت مػػف قبػػؿ الضػػياع تودعػػو 
 

 أدنػػاه، اليبقػػى سػػوى غػػدا، ومػػاو 
 

 دمػػػػػع لنػػػػػا ييمػػػػػي وخػػػػػد نقرعػػػػػو 
 

 أبكى األمير والناس.و 

العماؿ قاؿ عبد الرحيـ لسعاد عندما اكتشؼ  0935ي تشريف األوؿ سنة ف
العرب في المرفأ صناديؽ إسمنت منقولة مف بمجيكا إلى يافا، موجية إلى تؿ 
أبيب، في داخميا أسمحة: تستطيع عمتؾ نفيسة أف تمبي دعوتنا! يجّرد العرب مف 

 السبلح ويسمح الييود! ييّرب إلييـ السبلح ويتغاضى اإلنكميز عف التيريب. 

ت رزا وسكرا وشايا. وأوصت أف زلت سعاد في ذلؾ اليـو إلى السوؽ واشتر ن
يحمؿ ليا السمف والبرغؿ والزيت مف القرى. قاؿ ليا عبد الرحيـ في ذلؾ المساء: 

فكرت في المؤونة! سألتو: عمى مف أترؾ البيت؟ عميؾ؟ فانتبو إلى أنو ما أسرع  ما
 منذ زمف بعيد لـ يشتر مؤونة، ثـ نسي ذلؾ. فالببلد تستعد لئلضراب. 

مف البيت، وسعاد ترتب غرفة المؤونة. فقالت لبنات العكي: رج عبد الرحيـ خ
لوال مساء الخير وصباح الخير لنسيت أني متزوجة! يعود عبد الرحيـ عندما أكوف 
نائمة. وأكوف مشغولة بالبيت عندما يخرج في الصباح. رجالنا كميـ ىكذا، ياست 

 أحد أحسف مف أحد! سعاد! ال
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ي البارودي في اجتماع كبير عف ذكرت سعاد نفيسة عندما تحدث فخر ت
فمسطيف ووعد بمفور، ووصمت برقية مف صبري العسمي وكممة مف جميؿ مردـ. 

في األفراح! رجع عبد الرحيـ  كأنما قّدر عمينا، ياعمتي، أف نمتقي في اليمـو ال
متأخرا في الميؿ. وكانت سعاد تنتظره. أخبرىا: مشت في دمشؽ مظاىرة عظيمة 

لمييود في فمسطيف، وضد وعد بمفور، وتصريح وزير ضد تيريب األسمحة 
يستحي! يقوؿ لمييود لو لـ يعط  تذكره ياعبد! وزير ال المستعمرات البريطاني! ال

وعد بمفور لمييود لكاف يجب أف يعطى اآلف! يوزع عمييـ بمد أجداده؟! مااسمو؟ 
يا صارت كانت تحفظ أسماء الجنراالت اإلنكميز وأسماء المندوبيف الساميف، لكن

تنكر أنيا تميز بيف واحد وآخر. ماذا نفعتنا رسالة تشرتشؿ إليؾ، ياعبد الرحيـ؟ 
كؿ مندوب ساـ ىو ىربرت صموئيؿ. صار عمينا أف نحفظ أسماء غريبة عف 

نكميزية! يقطعيـ! ال يكفي  ينفع مع اإلنكميز إال الثورة! ال ببلدنا، ييودية وا 
 اإلضراب! 

ر القّساـ ىي أيضا وتكتمو؟ قالت: لكف مف أمميا في صمت. ىؿ تعرؼ قرات
أيف السبلح، ياحسرتي! قاؿ: يشتريو كؿ واحد لنفسو. ويشتريو األغنياء الذيف نثؽ 
فييـ لمفقراء! كثير أف يكوف منا الدـ ومنيـ الماؿ؟ ىؿ يذكرىا بنصيحة القّساـ؟ 

 يعرؼ عبد نعـ، يتساءؿ ىو أيضا عف السبلح. تنظيـ القّساـ دقيؽ وسري. ال
الرحيـ نفسو إال مف قدر لو أف يعرفو. ويخمف أف مجموعات القّساـ مثمو. وتتدرب 
مثمو عمى السبلح بعيدا عف القرى والمدف. ولكف ىؿ تقـو ثورة واسعة بسبلح 
 متنوع قميؿ، ببندقية ألمانية قديمة أو فرنسية قديمة! تدفعنا األحداث وتقترح ىي ما

 ، وسيمر بنا قريبا! 0934مف العراؽ سنة  يجب. لذلؾ أتى القاوقجي إلى فمسطيف

ف عبد الرحيـ أف الحاج أميف الحسيني دعا القاوقجي ليحّضر، كعسكري، مّ خ
ثورة مسمحة! وأثار المفتي تأممو. البد أف اتصاؿ المفتي بالممؾ عبد العزيز سبب 
زيارة ابنو فمسطيف. لكف المفتي حفظ صبلت أخرى بالعسكرييف العرب الوطنييف. 

 سياسة! رجؿ 

ابعت سعاد حديثو المعمف والسري. قالت لو: لو اتفؽ المفتي والقساـ في ت
مشروع واحد..! قاطعتيا دىشتو: إياؾ ياسعاد، أف تقعي في التفريؽ بيف رجميف 
يكمؿ أحدىما اآلخر! يعتمد القساـ عمى الفقراء وعمى مقاومة مسمحة. ويعتمد 

، وعمى الوجياء الفمسطينييف! لذلؾ المفتي عمى الصبلت بالمموؾ واألمراء العرب
قمت، ياعبد، لو اتفؽ الرجبلف! كي يجتمع الوجياء والفبلحوف، والسياسة مع 

يراه القساـ! ممنوع أف نفكر  العمميات المسمحة. ربما يرى المفتي في الواقع ماال
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 في مانقدسو ولو لنؤكد اختيارنا، ياعبد؟! أبدا، أبدا ياسعاد! لكف يبدو أنؾ ال
يف المفتي! أظف أنو يشبو خالد آغا في بعض مقاطع مف حياتو! ىذا رجؿ تعرف

ربتو أسرة عريقة، درس في األزىر وفي كمية اآلداب في مصر، ثـ درس في 
المدرسة العسكرية ودافع عف الدردنيؿ في الحرب، عرؼ في استنبوؿ رجاؿ 

ني الفمسطيني النيضة العربية العراقييف والسورييف، نظـ مع أصحابو المؤتمر الوط
في دمشؽ أياـ فيصؿ، أسس جمعيات أدبية وسياسية في فمسطيف وأثر في النادي 
العربي، وانحاز إلى "فمسطيف جنوب سوريا" أماـ حداد باشا الذي ذكرت لؾ أف 
اإلنكميز أرسموه إلينا مف دمشؽ! اشترؾ في المؤتمر السوري وفي االحتفاؿ بإعبلف 

المفتي اإلنكميز لكنو يرفض أف يقابؿ الييود  . يفاوض0921استقبلؿ سورية سنة 
تختمط األمور لديو أبدا! يعي  في ببلدنا! ال ستوطنيفيعترؼ بحؽ الم ألنو ال

المفتي دور االيماف في حشد الناس لمدفاع عف المقدسات، أتعرفيف أنو قدـ رجؿ 
ديف شيعي ليصمي في الناس في المسجد األقصى خبلؿ المؤتمر اإلسبلمي ليبيف 

حدة المذاىب في الدفاع عف األقصى؟ المقدسات لديو واسعة، وطنية. لذلؾ و 
اعتبره اإلنكميز مسؤوال عف مقاومة مظاىرة جابوتنسكي وحكموا عميو فيرب إلى 
حضف عشائر الكرؾ. طمبو ىربرت صموئيؿ مف الممؾ عبد اهلل فنصحو الممؾ 

ض إلغاء الحكـ بأف يعفو عنو. فرفض الحاج أميف العفو ألنو ليس مذنبا وفر 
عميو. ىؿ تخمف سعاد مايعنيو ترميـ األقصى؟ لعمو أكثرنا، ياسعاد، وعيا بأف 
الصييونييف ييددوف المسجد األقصى كمشيدة ورمز وطني تاريخي! لذلؾ حشد 
. ىؿ  المؤتمر اإلسبلمي في القدس بعد ىبة البراؽ، ويحشد المسمميف العرب اليـو

، ومف براؽلييود الدينية قرب حائط الييدد األقصى مف احتفاالت ا خمف ما
وساطة ستورز لمييود كي يشتروه. ومف محاولة الصييونييف رشوة المفتي؟ تنيدت 
سعاد. تشتيي اآلف أف تسافر إلى القدس. وتتجوؿ في باحة األقصى الواسعة ذات 
األشجار. تتذكر أنيا ركعت وسجدت في المسجد األقصى مقمدة أباىا دوف أف 

مو مف اآليات. تتذكر جو المسجد الساحر، سقفو المرتفع، ومممس تعرؼ ماذا تت
سجاده الفاخر، تتذكر أف رقبتيا آلمتيا وىي تتفرج عمى الرسـو المذىبة. ىؿ تنتبو 
اآلف فقط إلى أف األقصى المييب، وقبة الصخرة الموشاة باأللواف، والباحة 

قوشة بكممات لـ المزروعة بالشجر، وسببلف القدس ومدارسيا، والحجارة المن
تستطع قراءتيا يومذاؾ، ىي التي تيب بيتيا سعتو وأمانو؟ ىؿ تنتبو اآلف فقط 
وىي تسمع حديث عبد الرحيـ عف دفاع الحاج أميف عف األقصى إلى أف الرموز 
لى عمؽ اسميا وأسماء أوالدىا في أزمنة  المعمارية رموز إلى ىويتيا الشخصية وا 

 زمنة ممتدة بعدىا؟   ماكاف يمكف أف تعيش فييا وفي أ
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اـ. عاد كدت األحداث أف عبد الرحيـ كاف محقا في خوفو عمى القسّ أ
يفيموف العواطؼ  المندوب السامي مف لندف فقابمتو ببلد مضربة. لكف اإلنكميز ال

يعترفوف بحؽ العرب في ببلدىـ! قرروا غرس وطف صييوني في  المشتعمة! وال
 حاف لعمميات مسمحة؟  فمسطيف! فيؿ تصور القّساـ أف الوقت
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لتقت سعاد في حاكورة أىميا مرة أخرى بالقسّاـ. متى رتب زوجيا اجتماعا ا

قصيرا بو تحضره سعاد؟ عرض لو عبد الرحيـ االجتماع الكبير الذي حضره في 
يافا. صمت القساـ كأنو يتأمؿ الكممات. قاؿ بأناة كمف يعرؼ أف كمماتو ستحفظ 

ف المندوب السامي الحرية لمبالد! الخصـ ليس حكما وستنقؿ: ال نطمب م
 صالحا، فالتبحث ىناؾ عف الخالص!

 
ي تمؾ البرىة تساءلت سعاد، ىؿ كاف يجب أف يسكت الناس فبليرفعوف ف

الرسائؿ إلى المندوب السامي بانتظار بداية الكفاح العظيـ؟ واليصاغ بياف المجنة 
الذي سموه  0932ع مف آذار سنة التنفيذية لمقاطعة معرض تؿ أبيب في التاس

معرض الشرؽ األدنى وكاف يمكف أف تشترؾ فيو دوؿ عربية؟ ىؿ كاف يجب أال 
يراقب فخري البارودي في دمشؽ تسرب البضائع الييودية إلى سورية أو تسرب 
البضائع السورية إلى المستوطنات الييودية، وأال يحاوؿ نبيو العظمة أف يواجو 

مؤسسات صناعية عربية في القدس؟ ىؿ كاف يجب أال معرض تؿ أبيب بمعرض 
تحتج لجنة أصحاب األمبلؾ لممندوب السامي عمى زيادة الضرائب عمى األمبلؾ، 
وأال يصرخ العرب تنفقوف عمى الموظفيف األجانب مف موازنة الدولة؟ ىؿ كاف 
يجب أال توجد دعوة إلى صندوؽ األمة، إلنقاذ األراضي، وأال يطمب مف المموؾ 

لعرب المساىمة فيو؟ وأال ينشر بياف حزب االستقبلؿ عف اليجرة الييودية لبناء ا
المممكة الييودية؟ وأال نصرخ أعطت الحكومة امتياز البحر الميت لمصييوني 

 نوفومسكي؟ 

تحتاج سعاد إلى النبوءة لتفيـ أف القّساـ يقصد الدعوة إلى مقاومة اإلنكميز ال
ناس الزمف إذف باالجتماعات والرسائؿ إلى بالسبلح! سألتو: ياشيخ، ضيع ال

المندوب السامي؟! انتقموا مف بمد إلى آخر ليجتمعوا، صرفوا الميؿ والنيار في 
تحضير لجنة، عبروا اختبلفاتيـ ليصوغوا بيانا، تركوا أعماليـ وبيوتيـ ووقفوا في 
 مساحات الخطر أماـ اإلنكميز والمستوطنيف، ببل فائدة؟! كانت تقصد نفسيا،
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وخاليا، وعائبلت المعتقميف، والمؤتمرات التي تجتمع في القدس ويافا ونابمس، 
والسورييف الذيف يدعوف إلى مظاىرات واجتماعات لدعـ فمسطيف، نبيو العظمة في 
القدس، وعادؿ العظمة في عماف، وفخري البارودي وشكري القوتمي، وربما بياء 

ي مظاىرة قد يطمؽ عمييـ فييا ونفيسة في دمشؽ، وآالؼ الناس الذيف يمشوف ف
 الرصاص لكنيـ اليعرفوف كيؼ يطمقوف رصاصة!

ضاء طيؼ ابتسامة وجو القّساـ. فشعرت سعاد فورا بأنيا استعجمت الكبلـ. أ
يابنتي، كؿ مايجمع الناس اليـو خير، وكؿ مايستنيضيـ ليقاوموا اإلنكميز واليجرة 

في المؤتمرات، بؿ الوىـ بأف  خير! كاف عمييا أف تفيـ أنو اليقصد حركة الناس
الرسائؿ إلى المندوب السامي والوفود إلى لندف تستطيع أف توقؼ اليجرة الييودية، 
وأف تحمي األراضي العربية مف التسرب إلى الييود! كاف عمييا أف تفيـ سعة 
القساـ الذي يرى الحؽ في تعبير آخر ىو المقاومة بالسبلح، ويخاطب جميورا 

ف الفقراء الذيف صاروا عماال فقراء في حيفا. وأف يعتمد االيماف آخر ىو الفبلحي
الذي يستطيع أف يجمعيـ في جياد وطني. ألـ تجمع عائمتيا قدري، عضو 
المؤتمر السوري، وسعيدا المقتوؿ في الثورة السورية؟! ألـ يكف قدري، الذي 

ي قاـو اليعرؼ غير السياسة والكبلـ واالجتماعات، عمى اتفاؽ مع مريود الذ
 بالسبلح حتى قتؿ؟ 

اؿ ليا عبد الرحيـ فيما بعد: تجوؿ القساـ في القرى كمأذوف شرعي فعرؼ ق
الفبلحيف وانتقى مف يثؽ فييـ. دّرس في جامع االستقبلؿ ونبو إلى حؽ أىؿ 
فمسطيف في الجياد حتى يردوا خطر اإلنكميز والييود عف ببلدىـ. اختاره مؤتمر 

الذي اجتمع في عكا رئيسا. التنسي أنو باع بيتو في جمعيات اإلخواف المسمميف 
جبمة وخرج إلى الحّفة ليقاـو المحتميف الفرنسييف في سورية. ىذا رجؿ وىب نفسو 
لممقاومة الوطنية. قالت لو سعاد: فيمت أف القّساـ اليرفض لمسياسييف طريقيـ، 

اليتميز لكنو ربما يريد أف يفيدوا مف طريقتو! ألـ تقؿ إنو يتصؿ حتى بمف 
بالتقوى؟ ياسعاد، في الخيار بيف مقاومة مسمحة وبيف مقاومة سياسية، أو في 
ميارة الجمع بينيما، مصير الببلد! سألتو يومذاؾ: وأنت، ىؿ اخترت إحداىما أـ 
جمعتيما؟ أنت مف جماعة القساـ، ولديؾ مسدس وقرآف! ومع ذلؾ تحضر 

ياسعاد، أف مف يحضروف االجتماعات والمؤتمرات، ماشاء اهلل! ىؿ تظنيف 
المؤتمرات ليست لدييـ أسمحة؟! لـ يروىا جوابو. ولـ تفيمو إال فيما بعد، في حوار 
آخر، بعد مقتؿ القّساـ. وبدا ليا وقتئذ أف عبد الرحيـ عاش زمنا طويبل قبؿ أف 
تمتقي بو. وأنو خزف ماالتعرفو. وسمح ليا بأف تزىو برأييا كأنيا تممؾ اليقيف. كي 
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وليحفظ مايجب أال يبوح بو. كيؼ انتقؿ مف سياسي وطني في المؤتمر  يشجعيا،
السوري، إلى قّسامي، واختير كوجيو مف الوجياء ليجمع التبرعات لضحايا قصؼ 
الفرنسييف دمشؽ، ثـ لضحايا ىّبة البراؽ! تخمف اآلف أنو كاف عضوا في جمعيات 

ني! لـ يعطيا عبد اإلخواف المسمميف! وأنو قريب أيضا مف الحاج أميف الحسي
الرحيـ مفاتيحو كميا إذف! وىؿ يممؾ أف يبوح ليا بصمة المفتي بالقّساـ، وصمة 
جمعيات اإلخواف المسمميف بالسياسييف البعيديف عنيا، وضرورة الجياد المسمح مع 
مفاوضة اإلنكميز! التقى عبد الرحيـ بتشرتشؿ كغيره مف السياسييف العرب، وكما 

الوطنيوف باإلنكميز. لكنو مثميـ لف يقبؿ أبدا المقاء سيمتقي الحاج أميف و 
 بمستوطنيف ييود كيبل ييبيـ الحؽ في وجود شرعي في فمسطيف!   

بأت سعاد ىواجسيا، وانشغمت بقرارىا. ىي مف األشخاص الذيف تستدعي خ
قناعتيـ العمؿ. حزنت عمى أىؿ المحكوميف فرافقتيـ إلى السجف واستقبمتيـ 

ت معيـ. حتى بدت واحدة مف أىميـ. وىاىي بعد لقائيا بالقساـ وانشغمت بيـ، وبك
مشغولة بحوار مع نفسيا يكاد يخمنو عبد الرحيـ. تسترت عمى األسمحة بعد لقائيا 
األوؿ بالقّساـ. لكنيا لف تستطيع أف تستعمؿ تمؾ األسمحة! فيؿ تقبؿ أف تنفذ أي 

أف الثورة مستحيمة دونيف.  أمر يطمبو منيا القّساـ؟ تفيـ أنو ييتـ بالنساء ويرى
وىؿ كانت الثورة السورية ممكنة دونيف! لكف سعاد التستطيع إال أف تجمع الخيار 
إلى االلتزاـ. فيؿ يمكف أف ينفذ جندي أمرا يعجبو وأال ينفذ أمرا آخر اليعجبو؟ 
اسمع ياعبد، التظف أنؾ تستطيع أف تجرني إلى أمر الأريده! أعجبني القّساـ، 

ني ورأسي. يجب أف أشكرؾ ألنؾ أخذتني إليو مرة ثانية. لكني وىو عمى عي
الأستطيع أف أعمؿ إال مايقنعني! التطمب، الأنت والىو، مني ما الأحب! أجابيا 

 عبد الرحيـ بابتسامة فقط! 

أليا في اليـو التالي ىؿ خطر ليا أف القّساـ سيعطييا مسدسا ويطمب منيا س
لو طمب منؾ ذلؾ أكنت تتردد؟ لـ يجبيا.  أف تقتؿ ضابطا إنكميزيا؟! فسألتو:

فالخيار الصعب في ببلد محتمة اليعمف في فخر. قاؿ: قتؿ أي إنساف ليس لمزىو، 
ياسعاد. لكف يبدو أف اإلنساف يحتاج كمية كبيرة مف الظمـ كي يستطيع أف يرد 
عنو قاتمو! ربما عرفت ذلؾ يـو استنجد بي الفبلحوف الذيف طردوا مف أراضييـ 

ت لمييود. عجزت عف نجدتيـ ورأيت أف القوانيف التستطيع الدفاع عف الناس وسمم
ذا احتـر فييا جوىر القانوف الظاىره. تجري  إال إذا صيغت لتدافع عنيـ، وا 
القوانيف في سياسة عامة قد ترّجح الرحمة. لكف السياسة العامة ىنا منحازة لمييود، 

اؾ بحثت عف القساـ وعف الحاج لذلؾ توجو القوانيف ضد الضحايا. لعمني يومذ
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أميف وعف الجمعيات، أو ربما ىـ الذيف وجدوني! وربما لـ ينضج الظمـ الفبلحيف 
 المطروديف فقط، بؿ أنضجني أيضا ألستطيع أف أرد قاتمي بأية وسيمة ممكنة!

ؿ قصد أف يجيب عمى ىواجسيا، أـ أف يقوؿ ليا: أنت حرة إذا لـ ينضجؾ ى
ذلؾ المكاف اليّش؟! اسمع ياعبد، التبعني بطوالت! في  الظمـ العاـ! يضعيا في

أسرتي مف الشيداء مااليوجد في أسرتؾ! بكيت عمى شيدائي أكثر مما بكيت أنت 
عمى موتاؾ! لذلؾ أنا واضحة! لف أكوف "نفرا" عند أحد! ىؿ أغضبيا؟ ابتسـ ليا: 

الزماف! كاف أنت لست "نفرا" بؿ أميراالي! جارتو في مداعبتو فابتسمت: كـ تبدؿ 
 الرجؿ يقوؿ لممرأة أميرتي فصار يقوؿ ليا أميراالي! 

ؿ كانت سعاد تقاـو سحر القّساـ أـ كانت تفيـ زوجيا أف انحيازىا ليس ى
سيبل؟ أـ كانت تسأؿ نفسيا عف الحدود التي تستطيع أف تنّفذ فييا طمب مجموعة 

ات نفيسة في أو ترد طمبيا؟ ىؿ كانت تقيس قواىا؟ ماأعجب أف تسير عمى خطو 
 زمف آخر ومكاف آخر! يبدو أف الدنيا التمشي إلى األماـ بؿ إلى الوراء، ياعمتي!              

بما رجح انحياز سعاد إلى القساـ، االجتماع الذي نظـ في دار المجنة ر 
وقرأت وصفو في  0933التنفيذية لبحث اليجرة وبيع األراضي، في شباط سنة 

أضاؼ ليا عبد تفاصيؿ لـ تنشرىا الجريدة. فخيؿ إلييا جريدة الجامعة العربية. 
أنيا فيمت مالـ يقمو أماميا القّساـ: اليقاـو اإلنكميز إال بمؤسسة، نظيفة، مغمقة 
عمى العدو! قالت: دخمتـ، ياعبد، ببطاقات عمى كؿ منيا اسـ المدعو، خوفا مف 

عتو أمامو. تسرب الجواسيس؟! انشغؿ عبد الرحيـ بصحف شوربا العدس الذي وض
اليدىشيا أف يحضر االجتماع أشخاص متنوعوف. لكف كيؼ تتنوع اآلراء في 
السماسرة؟! مف الحاضريف الحاج رشدي الخياط مف عكا! رجؿ محتـر جمس عبد 
الرحيـ إلى جانبو! في االجتماع روى عوني عبد اليادي قصة االضطرابات 

األسود. لكف صراحة الشيخ  ومراوغة المجاف البريطانية والكتاب األبيض والكتاب
عبد القادر المظفر استوقفتو. قاؿ إف السياسة البريطانية تضع الببلد في حالة 
سياسية واقتصادية واجتماعية تسّيؿ إنشاء الوطف الييودي. لكف إذا شكمنا وفدا 
ليقابؿ المندوب السامي ويرجوه أف يمنع بالقانوف بيع األراضي والمياجرة فسيرد 

منكـ يبيع أراضيو. فبلبد مف خطة ايجابية لحمؿ الحكومة عمى سف بأف الكثير 
قوانيف تمنع المياجرة والبيع، وليذا اجتمعنا! ىذا اعتراؼ ياعبد الرحيـ! نعـ، أكد 
جماؿ الحسيني أف التيمة صحيحة: يجب أف نطّير أنفسنا مف سماسرة األراضي. 

اعبد، في اجتماع لبحث وتساءؿ ماذا فعمت "لجنة كشؼ الستار" التي شكمناىا؟ ي
بيع األراضي يجب أال يوجد مف يستر السماسرة. لكف عبد القادر شبؿ قاؿ كممة 
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حؽ وكممة باطؿ. قاؿ إف الفبلحيف لـ يبيعوا األراضي لمصييونييف، بؿ باعيا 
 األثرياء العرب. مع ذلؾ يجب أال ننبش قبور مف مارسوا البيع والسمسرة! 

الروح في منظمات القّساـ؟ صحيح ياسعاد،  ؿ كانت سعاد تشير إلى وحدةى
صحيح! تجمع المؤتمرات أشخاصا متنوعيف! ىـ ليسوا رجاؿ القّساـ، وليسوا 
جمعيات اإلخواف المسمميف، وليسوا جماعة الحاج أميف! ليسوا منظمة والحزبا! 
اليدؼ أف يمتقوا في برنامج عاـ! عبد الرحيـ، أبو المسدس والمصحؼ يقوؿ ىذا 

ىذا مدى في زوجيا، بصيرة، أـ أسرار؟ ىذه صمة القّساـ بمؤتمرات  الكبلـ؟!
السياسييف، أـ ىذه صمة السياسييف بالقّساـ؟ كأنيا أبعدت الخبلفات الظاىرة 
واستندت إلى حدسيا وشعرت بالرضا. وىؿ يمكف أف تخمف أف الثوار والسياسييف 

يبا! قالت لنفسيا: وأىؿ الببلد سيطردوف معا مف فمسطيف بعد عقد مف الزمف تقر 
القّساـ مخمص، والحاج أميف مخمص، وعبد الرحيـ مخمص. وماأكثر المخمصيف 
في تمؾ المؤتمرات! بقي فقط معيار الخطأ والصواب! أال يقاؿ "مجنوف رمى حجر 
ألؼ عاقؿ ماشالو"؟ ستحفظ سعاد حتى بينيا وبيف زوجيا بعدا لتحكـ عمى الخطأ 

وعيا يـو يقتؿ القّساـ: ألـ تستعجؿ، ياشيخ؟! والصواب! وستيمس لنفسيا تحت دم
وسترد مدافعة عنو بالجزء اآلخر مف الصواب: اإلنكميز ىـ الذيف استعجموا! سأليا 
عبد الرحيـ أيف سرحت، ياسعاد؟ مممت مف الحديث عف االجتماع؟ أنت التي 
فتحت السيرة! أحـو حوؿ المكاف نفسو، ياعبد! إذف، كاف في االجتماع عمر 

ح الذي قاؿ إننا نتكمـ منذ ساعة ونصؼ ولـ نضع خطة بعد، وتساءؿ ىؿ الصال
نمتنع عف تسديد الضرائب أـ يكتفى باإلضراب واالحتجاج. وعبد المطيؼ صبلح 
الذي رأى أف األمر الممكف أف ترتفع الدعوات في المساجد عمى الظالميف بأف 

الكنائس الدعوات يبتمييـ اهلل بظالميف أقوى منيـ، وأف يطمؽ المسيحيوف في 
نفسيا! مع ذلؾ وضع المجتمعوف نص مذكرة لممندوب السامي! قالت سعاد مرددة 
كممة القساـ: الخصـ ليس حكما صالحا! صدقت ياسعاد! في جمسة بعد الظير 
حكى لنا الوفد عف مقابمتو المندوب السامي! قاؿ ليـ كؿ إنساف حر في بيع 

ر المجتمعوف تنظيـ اجتماع كبير في يافا أرضو، والببلد تتسع لممياجريف! لذلؾ قر 
يـو السادس والعشريف مف آذار يقرر أسس "البلتعاوف" مع الحكومة. وأّجموا إعبلف 

 اإلضراب إلى مابعد االجتماع. سيبحث بيع األراضي وصندوؽ األمة!
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صمت إلى سعاد ميمة مف القسّاـ. ىمس عبد الرحيـ: نشؾ في أف أبا و 

 ونييف! عميؾ ياسعاد أف تثبتي الشؾ أو تنفيو!صبحي سمسار لمصيي

 
يؿ والنوافذ مغمقة والباب مغمؽ كأف الزوجيف نائماف. صوت عبد الرحيـ في ل

أذنيا مباشرة. سألتو: ىذا طمب مف القساـ؟ وضع كفو عمى فميا. القساـ مشغوؿ 
يا بالفبلحيف والفقراء البالوجياء! وأنت ياعبد، التفتح مضافتؾ في صفد وتغيب في

أياما لتسمع قصص الظاىر بيبرس! لمف تريدني أف أنفذ ىذ الميمة، لمقسامييف أـ 
لجماعتؾ األخرى؟ لف تمد سعاد الميؿ بالحوار. ستناـ والصباح رباح! تقّدر سر 
. ىؿ تستطيع أف تقرر حياة أو موت إنساف! وىؿ  عبد الرحيـ وتيرب منو بالنـو

خائف أو بريء! ىمس وكفو عمى فميا: تتحمؿ أف تقرر كما يقرر القضاة، في أنو 
يريدونؾ أف تراقبيو! تراقبو؟ كيؼ؟ راقب الفرنسيوف في بيروت أخاىا سعيدا.. 
وعندما وصؿ مرة إلى البيت حمؿ كرسيا، أطؿ مف الباب ونادى رجبل: خذ، 
استرح! سأغيب في البيت ساعتيف! سألتو سعاد يومذاؾ: مف ىذا؟ ضحؾ: تحّري 

يبقى واقفا، حراـ! قالت: يعرفوف ياسعيد أنؾ مع الحكومة  يراقبني! الأريده أف
العربية، تسافر كثيرا إلى دمشؽ! فيؿ ىي ذلؾ التحري اآلف؟ بؿ أخطر مف ذلؾ! 
سألتو: ستقرروف حياتو أو موتو؟ ىمس: يقرر السماسرة، ىـ، موت الفبلحيف 

اآلخريف واألرض! صمتا. سيؿ أف نرمي التيـ ونديف فبلنا أو فبلنا، ونترؾ عمى 
مسؤولية أف يثبتوا التيمة، ونترؾ لآلخريف أف يبحثوا عف الدليؿ! ىمست: 
الأستطيع أف أسبب قتؿ إنساف! قاؿ: المسألة أف نقرر ىؿ الخائف إنساف يستحؽ 
الحياة! مف نحف ياعبد الرحيـ، كي نحمؿ ىذا القرار؟ نحممو ياسعاد باسـ الفبلحيف 

سمبوف وطنيـ! آه يبدو أننا نترؾ األعماؿ الذيف يسمبوف رزقيـ، والناس الذيف ي
الصعبة لآلخريف! يتيميا باليرب مف ميمات الثوار؟ مف يممؾ الضمير الذي 
يستطيع أف يميز بيف ألـ إنساني مقدس وبيف ألـ بشري اليعترؼ بو؟ سألتو: مف 

 يممؾ اليقيف؟ قاؿ: كمفوؾ بأف تبحثي عنو!
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يجب أف تكتشؼ كيؼ  ـ يقؿ ليا كيؼ تصؿ إلى أبي صبحي. ىي التيل
ومتى! فمتفد مف أنو يعرؼ أىميا في الشاـ! لماذا الترسؿ إلييا نفيسة عمبة مف 
حمويات الشاـ معو؟ أو قطرميزا مف مربى الكباد الذي تدلؿ بو أعزاءىا؟ أو بعض 
ربطات مف القمر الديف الشامي؟ أو ربما مربى المشمش البمدي الذي يبدو 

المصفوفة عمى السطح في الشمس؟ ولتوح سعاد كالمجوىرات في صواني نفيسة 
لنفيسة بأنيا سمعت أف أبا صبحي يأتي أحيانا إلى حيفا. وأنيا غالبا ماتنزؿ مع 

 زوجيا إلى ىناؾ! 

أليا عبد الرحيـ: دبرت أمرؾ؟ أنت رجؿ سياسة، ياعبد؟ لماذا اليفيـ إذف س
ؾ؟ يظف أف الصبر ضرورة كي يبدو لقاؤىا بأبي صبحي طبيعيا اليثير الش

السياسيوف أف الخونة بسطاء وحمقى! قالت: ياعبد، ىـ سياسيوف مثمكـ لكنيـ في 
 الطرؼ اآلخر! فاتركني أشتغؿ عمى كيفي! 

صؿ مع ربطات القمر الديف تمغراؼ مف أبي صبحي ينادييا فيو "بنتنا و 
سعاد"، ويبيف أنو مستعد ألف يوصؿ األمانة إلييا لكف ىذا عنوانو عمى كؿ حاؿ. 

ا لـ تجد مف يمر بو مف أىميا في ىذا األسبوع فسيكوف حرا مف أشغالو في فإذ
األسبوع القادـ ليأتي إلييا بنفسو. نقؿ إلييا السبلـ مف نفيسة ومف أـ صبحي التي 

 تعرفيا يـو كانت طفمة تمسؾ بيد نرجس وتزور األصحاب في الشاـ.

والتسأليني تفقت سعاد مع شفيقة: سننزؿ إلى بيت أبي صبحي في حيفا. ا
اآلف لماذا! اليغيب عف شفيقة الجد في اقتراح سعاد. قالت: صرت، ماشاء اهلل، 
مثؿ خالؾ قدري؟ إرث ياخالتي! يبدو أف أمراض أىمي تعدي! اهلل يحميؾ إذف، 

 ياسعاد! 

يست سعاد مثؿ منور، ترفض مدينة ألف أباىا تألـ فييا حتى الموت. ل
جؿ لنفسيا فييا حقا جديدا. في ىذا البيت تستعيد سعاد حيفا كمما زارتيا. وتس

نامت ليمة. وىناؾ قرب حيفا حاكورة أميا، وبمد الشيخ التي ينزؿ فييا القساميوف. 
لكف الوقت لدييا اآلف لتزور البيت الذي عاشت فيو طفولتيا! يجب أف تبدو كمف 
نزؿ إلى حيفا ليشتري مف أسواقيا. طرقت بيت أبي صبحي وىي تحمؿ قطعة 

 اشترتيا مف حيفا. قماش 

و تستطيع أف تدفف دقات قمبيا وىي تنظر إلى أبي صبحي! يبدو أنيا ل
نجحت في كبح اضطرابيا! مؤل أبو صبحي الباب بقامتو، وىفت منو رائحة 
النظافة والعطر فشعرت سعاد بالغثياف. بدا وسيما أيضا! أدىشيا فيو اطمئنانو 

لخيانة في مبلمحو؟ ىؿ توقعت أف واسترخاؤه. ىؿ توقعت أف تقرأ الوطنية أو ا
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ترى رجبل بشعا قصيرا سمينا، مضطرب الروح مثقؿ الضمير بالخيانة؟! إياؾ 
ال غشتؾ الوسامة، والمطؼ  ياسعاد أف تحكمي عمى الرجؿ مف ظاىره، وا 
والتيذيب! التقيسيو بنفسؾ، ياسعاد! كـ بدت أمامو صغيرة غرة! وكـ بدا كبيرا، 

يكف، ستفيد مف ذلؾ! ولكف ىاىي تفيـ أنيا محاطة حكيما، واثقا مف نفسو! فم
 بنمط واحد مف الناس! الوطنييف! 

لبيت واسع ألف أـ صبحي تأتي أحيانا مف الشاـ. عندما تصؿ ىذه المرة ا
سيزور "ابنتنا" سعاد ويتشرؼ بمعرفة زوجيا. ياعمي، تفضؿ متى أردت. 

ير! دعتو شفيقة سنستضيفؾ قبؿ أف تأتي أـ صبحي. واجبيا وواجبؾ عمينا كب
أيضا إلى طبرية: بيت قدري مفتوح دائما لؤلصحاب! والبد أنؾ ترغب مع أـ 
صبحي في زيارة الحمامات. يالميارة الست شفيقة! سحرتو بحديثيا واستبقتو 
أماميا وأقسمت أف سعاد ىي التي يجب أف تحضر القيوة الىو! ألـ يقؿ إنو 

وة. مشت سعاد وراءه إلى المطبخ ليدليا يعرفيا وىي طفمة؟ فمتحضر لو "ابنتو" القي
إلى البف والسكر وعاد إلى شفيقة. لمحت سعاد في طريقيا غرفة فييا مكتب عميو 
أوراؽ. مكتب! وقفت حافية في المطبخ كأنيا تعبت مف حذائيا. وضعت "الدولو" 
عمى النار. وتسممت إلى المكتب. نبشت األوراؽ بنظرىا. يالحظيا! ىذه ورقة في 

ا كتابة بالعبرية. العبرية؟ العمى! وكأنيا لمحت كممة ايكا. قرأت المقاطع أعبلى
المكشوفة مف ورقة أخرى. يجب أف تحفظ اسـ الرجؿ المذكور واألرض المذكورة. 

دفة! ىذا عقد بيع بيف أبي صبحي وبيف.. احفظي االسـ ياسعاد، اصمياليذه ال
حضرت القيوة وحممتيا. احفظيو! أسرعت إلى المطبخ وىي تسمع ضربات قمبيا. 

ترتجؼ؟ خائفة؟ ال! ىذه أوؿ مرة ترى فييا سمسارا لمييود. خافت أف تكوف 
اصفرت ففركت خدييا بكفييا. وابتسمت لتخفي اضطرابيا. لماذا تضطربيف 
ياسعاد؟ ألنؾ رأيت سمسارا، أـ ألنؾ حكمت في سرعة عمى إنساف؟ تعمدت أف 

 تجمس فيو شفيقة وأبي صبحي. ترف خطواتيا بيف المطبخ والصالوف الذي 

دقت في الرجؿ وىي تبتسـ. يظنيا أّمية التعرؼ القراءة لذلؾ لـ يحتط ح
فيغمؽ باب مكتبو؟ أـ اطمأف إلى الصداقة بيف األىؿ؟ يقع أكثر الناس حذرا في 
غمطة وتودي بيـ ىفوة. ىؿ قررت، ياسعاد، أنو وقع؟ وجيو وسيـ، يقوؿ مف يراه 

يظير أنو يحبؾ ويحتـر نفيسة! يحكي عف زيارتو التي  سبحاف الذي خمقو! دمث،
سيرتبيا مع أـ صبحي لبيت "ابنتو" سعاد. لـ يقبؿ أف تحمؿ نفيسة إليو ىذه 
الربطات مف القمر الديف بؿ أقسـ أف يزورىا ويأخذىا مف بيتيا. خشيت نفيسة أف 

أف تثقؿ عميو بالقطرميزات فحمؿ المربى مف دمشؽ إلى عكا صعب. لكنو أقسـ 
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يوصميا "لبنتنا" سعاد! أي أدب ولطؼ! خافت سعاد أف تكوف شردت. واختبأت 
بمباقة مثؿ لباقة أبي صبحي فأقسمت عميو أف يزورىا في عكا. حمؿ ليا أبو 
صبحي السمة التي أرسمتيا نفيسة حتى الباب، وأقسمت شفيقة أف تأخذىا منو 

لتي اتفقتا مع سائقيا. لينصرؼ إلى شغمو. ستدبر ىي وسعاد عودتيما بالسيارة ا
 التتعب نفسؾ، ىاىي تنتظرنا عمى الطرؼ اآلخر مف الطريؽ! 

الت شفيقة عندما ابتعدت عف بيتو: أقسمنا في ساعة عف سنة! أؼ! ق
فيمت، ياسعاد، لماذا يقسـ مف يخشى أال يصدقوه؟ ىؿ تقوؿ لخالتيا إنيا مرىقة 

: أيمكف أف تكوف وصمت ولف تحمؿ عنيا السمة ألنيا ترتجؼ؟ سألت نفسيا مرات
إلى اليقيف بمثؿ ىذه السرعة؟ أال يقتؿ أبرياء في خفة ألف قضاتيـ لـ يتميموا في 
البحث عف أدلة الجريمة؟ انتبيي ياسعاد، فأنت أيضا مسؤولة عف براءة إنساف! 
استعادت عقد البيع الذي قرأتو عمى مكتب أبي صبحي. التممؾ الحؽ في أف تكتـ 

 تة طوؿ الطريؽ إلى طبرية. ستنتظر زوجيا في بيت شفيقة. شيادتيا! بقيت صام

ددت لنفسيا: لكني الأستطيع أف أحكـ عمى إنساف بالموت! ترتجؼ يداىا؟ ر 
ال، يرتجؼ قمبيا! استندت إلى النافذة. أماميا بحرة طبرية. ىنا وقؼ قدري، 

ـ؟ ووقفت فاطمة، وقؼ سعيد، وقؼ نوري.. ىؿ تشعريف بيـ ياسعاد؟ ىؿ تتذكريني
تصوري أف أبا صبحي اشترى ىذا البيت مف شفيقة ألنيا في ضيؽ، ثـ باعو 
لمييود. ىؿ تريف كيؼ يفقد حتى الموتى ذكرياتيـ وكيؼ يفقد األحياء الذاكرة؟ 
سالت دموع سعاد وىي تتفرج عمى البحرة. وصحت عمى يد شفيقة تممسيا: اشربي 

زرعيا قدري بيده! مف  كأس ليموف قطفتو اآلف مف البستاف! مف الشجرة التي
الشجرة التي كاف يدلميا أكثر مف غيرىا! ىؿ تذكريف كيؼ كاف يضيء لمبات 
الكيرباء عمى شجر البرتقاؿ والميموف والمندرينا؟ اشربي، اشربي! وضعت شفيقة 
الكأس عمى طرؼ شفتي سعاد، فشمت سعاد قشر الميموف الذي نقع في العصير. 

أف تنقؿ مارأتو إلى زوجيا! تفيـ شفيقة رغبتيا.  لو تستطيع أف تستشير شفيقة قبؿ
لكنيا تتفادى أف تسمع منيا ماتحتاج أف تبوح بو. يجب أف تتحمؿ سعاد وحدىا 

 السر وأال تشرؾ معيا أحدا!

عد أسبوع وصمت زوجة أبي صبحي. زارتيا سعاد باحثة عما يؤكد يقينيا. ب
ت البيت. لكنيا لف تبقى لماذا تأخرت أـ صبحي عف زوجيا؟ نّكمت المبلعؽ، ورتب

 أكثر مف أسبوع ىنا. األوالد في الشاـ، وشغؿ صبحي ىنا وىي بينيما!  

ـ يضطر عبد الرحيـ إلى لقاء أبي صبحي. ولـ يتحدث لسعاد عف المصير ل
الذي قررتو "الجماعة" لو. لكنو سيضطر أف يقابؿ فيما بعد ابنو. بعد احتبلؿ 
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ى بيتو في دمشؽ حزينا: طار شكري فمسطيف، رجع عبد الرحيـ ذات يـو إل
القوتمي! طار رجؿ وطني سند ثوار فمسطيف! طار صديقي وسندي وظيري! قابؿ 
بعد أياـ ابف أبي صبحي لعمو يتوسط لو كي يزور القوتمي في السجف ويطمئف 
عميو. روى عبد الرحيـ لسعاد: رحب بي ابف أبي صبحي وترؾ مكتبو ليمقاني. 

لي "قمعت شكري". فقمت لو "أحسف اهلل آخرتنا". قاؿ: ظنني أتيت ألىنئو! قاؿ 
"ىجمت عميو بالمسدس. فقاؿ لي: قبمت رئاسة الجميورية كعمؿ خيري، ومف 
حبي لبمدي، الألجؿ الماؿ! لذلؾ التحتاج أف ترفع عمي ىذا المسدس! تفضؿ خذ 
العرش"! روى لي ابف أبي صبحي ذلؾ وىو يضحؾ. فأدىشني ياسعاد ذلؾ 

 االنتصار! 

يكرر شكري القوتمي لعبد الرحيـ: لف أنسى ذلؾ اليـو حتى موتي! س
وسيصؼ لو في ألـ ودىشة كيؼ رفع ذلؾ الضابط الشاب المسدس عميو! وسيظؿ 
عبد الرحيـ يحاوؿ أف يمحو تمؾ الذكرى كمما تحدث شكري القوتمي عنيا. لكف 

كاف  لماذا لـ يبح عبد الرحيـ لمقوتمي بمصير أبي صبحي؟ يطمر السر؟ أـ
مشغوال بأمور أخرى؟ كاف يتوسط في كؿ زيارة مف زياراتو لرجؿ مف الوطنييف 
البلجئيف إلى سورية: ياشكري بؾ، ىذا مف أسرة كانت تصّدر الزيت والسمسـ 
وكانت لو مكانة في حيفا ومضافتو تستيمؾ أكياسا مف البف والييؿ، يحتاج عمبل 

ف شكري القوتمي يرد لو طمبا! يسنده! وىذا رجؿ دوف عمؿ ودوف مأوى.. ولـ يك
 عمى مثؿ ذلؾ الرجؿ رفع مسدس، ياسعاد!  

لكف مف كاف يخمف أف أـ صبحي ستطمب مف سعاد ذات يـو أف يتوسط و 
 ليا عبد الرحيـ عند الحوراني ليخرج ابنيا مف السجف!  
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 ادت نفيسة تحقؽ أمنية سعاد بأف تكوف ليا ابنة تزوجيا مف أنور! ك

سػػعاد رسػػالة مػػف عمتيػػا نفيسػػة فػػي دمشػػؽ، نقميػػا أبػػو ريػػاح:  صػػمت إلػػىو 
سػتزورؾ ابنتػي ثريػا. سػأنتظر أف تعػود معػؾ إلػى دمشػؽ. غرفتػؾ مػاتزاؿ جػاىزة، 
وثػػوب النػػـو الػػذي تركتػػو قبػػؿ أف تتزوجػػي مػػايزاؿ فػػي الخزانػػة. إذا كػػاف صػػغيرا 

 عميؾ، سأجد لؾ ثوبا يناسبؾ! تذكري أف مربى النارنج الذي تحبينو حاضر!

 
الت سعاد ألبي رياح: لف أحّممؾ الجواب. منذ ىذه الميمة سنكوف في انتظار ق

ثريا. فالتفت عبد الرحيـ إلى أبي رياح وقاؿ: فمنحتفؿ إذف! ندعوؾ إلى الغداء في 
 مطعـ البحر!

ي الميؿ قاؿ عبد الرحيـ لسعاد: تمنيت أف تؤجؿ أختؾ منور زيارتيا ف
ي عمتؾ تأتمننا عمى ابنتيا! يذّكرىا بأنيا لفمسطيف حتى تنتيي االضطرابات. وىاى

رغبت بأف تؤجؿ سفر منور إلى فمسطيف؟ ردت: يعرؼ أىؿ الشاـ أنيـ إذا ربطوا 
 زيارتيـ لفمسطيف باليدوء فييا فمف يأتوا إلينا أبدا! 

ي السنة األخيرة مف زواج نفيسة ولدت ثريا. كاف ابف الكحاؿ يتمنى صبيا. ف
ة. لكنو قاؿ ليا مرة: كنت أتمنى أف يكوف لنا ابنة وابف! لـ يبح برغبتو أبدا لنفيس

لـ تتوقؼ يومذاؾ لتفكر في كمماتو. كأنيا خزنتيا لتفحصيا فيما بعد. ولتمـو 
 نفسيا: لـ أنتبو إلى مايريده بؿ إلى ماأردتو! 

انت نفيسة يـو حممت بثريا مشغولة بتجارتيا بالحرير. وكانت ترسـ لنفسيا ك
تري أنواال وتؤسس مشغبل ينسج أقمشة ذات حواش مطرزة تجارة أخرى: أف تش

اليوجد مثميا في السوؽ. لذلؾ رأت حمميا في غير وقتو. ورأت أف ابف الكحاؿ 
غدرىا. يـو نزفت في أوؿ الحمؿ ثقؿ ذلؾ عمى ضميرىا. فيمست لنفسيا: ذلؾ 
ا يعني أنؾ التريديف الطفؿ! وأكد ليا الطبيب جرجس الذي أنيى دراستو في فرنس

وفتح عيادة في الدرويشية: التوجد إشارات إلى اإلجياض. قد يكوف النزؼ تعبيرا 
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 عف اضطراب نفسي! 

وت منذ زمف بعيد تمؾ األياـ المضطربة مف حياتيا. لـ تقفز، ولـ تطمب ط
مف مرجانة أف تقؼ عمى ظيرىا، ولـ تقصد الطبيب راجبة منو أف يجيضيا! 

 تتحمؿ خطأىا في الثقة بابف الكحاؿ! يجب أف تستكمؿ ماصنعتو الطبيعة وأف

ربت نفيسة الحميب، وأكمت الفواكو، ونامت ساعات طويمة، ومشت كما ش
يجب أف تمشي امرأة حامؿ. نفذت نصائح جرجس كميا. كأنما كاف واجبيا أف 

 تأتي إلى الحياة بطفمة صحيحة وجميمة ثـ تتركيا ألبييا! 

وعة. في البداية رأى كؿ منيما سبت طبلقيا مف ابف الكحاؿ إلى أسباب متنن
أف السبب أنو اليتحمؿ امرأة مستقمة. سعى إلييا ألنيا كذلؾ، لكنو لـ يطؽ أف 
يواجو استقبلليا عنو وىما معا في بيت واحد. اعترؼ كؿ منيما لنفسو فيما بعد 
: لوال ذلؾ لما  بأف أحد األسباب كاف الحمؿ الذي رأتو غدرا. قاؿ ليا ذات يـو

 ؾ أف تأتي بطفمة ثانية! فيزت رأسيا وثّبتت لنفسيا غدره. قررت في عمر 

انت ثريا في الثانية مف العمر عندما أخذىا مف نفيسة لتعنى أختو بيا. لـ ك
تطؽ نفيسة البقاء في البيت عندما خرجت ثريا منو مع ابف الكحاؿ. بقيت نظرات 

الميؿ نيضت ثريا تجرحيا أياما. لـ تنسيا حتى خبلؿ سيرىا عمى الشرانؽ. في 
الىثة مف حمـ لـ تتذكره. كأنيا تسمع صرخة ضميرىا: أما كنت تستطيعيف أف 
تربييا في بيتؾ ولديؾ مرجانة تعنى بيا وتحرسيا؟ ال، ال! ربما تمـز نفسيا بمعايير 

 صارمة لذلؾ ترفض أف تتحمؿ مسؤولية طفؿ! 

رت نتقت نفيسة أجمؿ الثياب الجاىزة مف مخزف زواي ساسوف لثريا. حضّ ا
ليا الحموى الطيبة في األياـ التي كانت تزورىا فييا، فكاف بيت نفيسة يعبؽ 
باليانسوف والزنجبيؿ والقرفة. فيقوؿ ابف الكحاؿ: كؿ ىذا لؾ ياثريا! وتشكره نفيسة 
بنظرة امتناف. كاف يسمؾ كؿ الطرقات ليؤكد لثريا أف أميا تحبيا. لكنو يعجز عف 

ا أسى في نظرة ثريا. غطت ثريا بالدماثة والصمت محو مايظنو أحيانا لوما وأحيان
ماتشعر بو. وعجزت نفيسة وابف الكحاؿ عف تحريضيا عمى الكبلـ لعميما 
ينتزعاف منيا مايظناف أنيا تخفيو في قمبيا. كانت جميمة، بيضاء ذات حمة 
سوداء، قميمة الكبلـ. إذا الميا أبوىا ولو بصوت رقيؽ ألنيا وسخت أصابعيا، 

ى نفسيا، ووضعت إبياميا في فميا وانصرفت إلى مّصو صامتة. انطوت عم
جعمتيا نفيسة كالمعبة بما اشترتو ليا مف ثياب جميمة، وماانتقتو ليا مف حمي. 
اشترت ليا حميا لسنوات قادمة: ىذا السوار ستمبسينو عندما تصبحيف في العشريف 

ما ىذا العقد فممرابعة مف العمر! وىذه األقراط ستمبسينيا في الخامسة والعشريف! أ
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 عشرة مف العمر! 

دا لنفيسة والبف الكحاؿ أف ثريا تفحص في عمر مبكر العبلقة الخاصة بيف ب
أبييا وأميا. كيؼ ليا أف تفيـ الصداقة بيف رجؿ وامرأة كانا زوجيف لكنيما قررا أف 
يعيشا منفصميف، مطمقيف؟ كيؼ ترضى بأال تستمتع بأف يكوف أبوىا وأميا في 

واحد؟ تفادت نفيسة لـو ثريا ليا ألنيا تركتيا في الثانية مف العمر، وطمرتيا بيت 
باليدايا والوالئـ والزيارات الطويمة أو الخاطفة. قاؿ ليا ابف الكحاؿ مرة مداعبا: 
ياظالمة، كيؼ ىاف عميؾ أف تتركييا وىي في الثانية مف العمر؟ ندـ عمى كبلمو 

ة عمى دفنو. انتفضت واقفة وكتمت تنيدة ألنو شعر بأنو لمس جرحا حرصت نفيس
 عميقة: بردت قيوتؾ. سآتي لؾ بفنجاف ساخف!

بما تمنت نفيسة أف تسأليا ثريا لماذا تركت أبي أو تركؾ؟ ولماذا تركتني؟ ر 
لكف ثريا بقيت كاألميرة المتعالية تغطي أسئمتيا بالتيذيب والصمت. أفرح نفيسة أف 

سألو ىؿ يسمح ليا بأف تخرج مع مرجانة إلى تراىا وىي طفمة تيرع إلى أبييا لت
الحارة. أو أف تسألو: ىؿ تأكؿ قطعة أخرى مف الكعؾ. فتيمس لنفسيا: وجدت 

 مف يعوضيا عف أي أـ! 

ـ يصحح ابف الكحاؿ وىميا. فالحياة التي انغمست فييا نفيسة جعمتو يشعر ل
ي ثريا. بؿ حاوؿ بأنو يجب أف يسير عمى نفيسة أيضا. وأال يثقؿ عمييا بالتفكير ف

أف يبعدىا باالطمئناف الكاذب: لـ تأت ثريا معي ألنيا ذىبت في نزىة مع أختي. 
وىكذا بدت ثريا لنفيسة في مجرى بعيد عف الدولة العربية ومعركة ميسموف 
واالحتبلؿ والثورة السورية. فتباعدت زيارات ثريا لبيت نفيسة وندرت زيارة نفيسة 

كحاؿ لنفسو وىو يتابع نفيسة في أياـ الثورة السورية وفي لبيت الكحاؿ. وردد ابف ال
 األحزاف التي تمتيا: تحتاج نفيسة الشعور بأنيا حرة مف األسرة! 

عؿ حبو لنفيسة لـ يكف ىكذا في بداية عبلقتو بيا. لعمو قصد أف يتزوجيا ل
ينو ليقوؿ مزىوا كأي رجؿ: ىذه المرأة لي! أنا أخذتيا! ولعؿ أياـ الصراع بينيا وب

كانت محكومة بذلؾ! لكننا ندفع ثمف النضج، يانفيسة! وأنا دفعت ثمنو! ربما لـ 
أؤثر في حياتؾ لكنؾ وّسعت حياتي! آه، التظمـ نفسؾ ياابف الكحاؿ! حميت 
ظيري فتركتني حرة! لـ أنشغؿ بيـّ ولد بؿ أنت الذي انشغمت بو! لو يعرؼ ابف 

تمؾ األمسيات التي كانت الكحاؿ كـ كانت نفيسة تحتاج الجموس معو في 
تحتضر فييا الدولة العربية، وتجتمع بخالد آغا لتتأمؿ مأتـ األحبلـ! ماأكثر 
األزواج الذيف ينفردوف بزوجاتيـ في المخادع، ياإبف الكحاؿ! ولكف مف يستطيع 
منيـ أف يكوف الصديؽ في أياـ الضيؽ، والضوء في أياـ الظممة؟! لنقؿ إذف إني 
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سة! لكنؾ كنت أنت التي تشعمينو وتطفئينو متى أردت! تندـ كنت فانوسؾ، يانفي
عمى ذلؾ، ياإبف الكحاؿ؟ أبدا، يانفيسة! ألـ تشعري دائما بأف زيارتؾ لي في 
الدكاف في باب البريد تزّيف السوؽ كمو، وتعمؽ البالونات عمى المآذف كأننا في 

كمـ كأنؾ وقت اإلفطار في رمضاف؟ يبعت لؾ الينا، ياإبف الكحاؿ! صرت تت
 شاعر أو كشاب يحاوؿ أف يكسب فتاة! وأيف نحف مف ذلؾ العمر!

عادت منور مف طبرية تحمؿ صبيا جميبل واسع  0931ي آخر سنة ف
العينيف. وصفت لنفيسة بساتيف الموز والبرتقاؿ في طبرية، والمسكوبية، 
والحمامات، والحدائؽ التي تحيط بمستشفى تورنس. خبلؿ حممي بمعتصـ منعتني 
خالتي الست شفيقة مف السفر. لكف بعد والدة معتصـ زرت سعاد في عكا، 
وسافرت معيا إلى بيت زوجيا في صفد. زرت حيفا. نعـ تغيرت حيفا ياعمتي 
نفيسة! كثرت فييا المخازف. زرت خاالتي بيت القسيس وذاب قمبي وأنا أتفرج 

 عمى بيت أىمي في الكرمؿ! لف أزور حيفا مرة ثانية!

خضرة فمسطيف وغمرت بيا نفيسة. وبحماسة العائد مف زيارة  شرت منورن
أىمو بدت ليا المسافات قصيرة وعاىدت نفسيا عمى العودة إلى المدف التي زارتيا. 
فقالت لنفيسة: ياعمتي يجب أال نترؾ سعاد في عكا كأنيا مقطوعة عف أىميا في 

يامنور! كاف الشاـ. ويجب أف نزور خالتي الست شفيقة في طبرية! الحؽ معؾ 
أبوؾ وأمؾ "سّري مّري" بيف حيفا ودمشؽ! كنا نركب القطار ونصؿ دوف 
 بازابورت! ياعمتي، إذا قطعوا ببلدنا نقطع شرايينا التي تربطنا بأىمنا في فمسطيف؟

صادفة خير مف ألؼ ميعاد! في ذلؾ اليـو سير ابف الكحاؿ في بيت م
مايريد أف يبحثو معيا. كاف  نفيسة، ليحدثيا عف ثريا. فيمت نفيسة أنو يحمؿ

ميموما. فقصدت أف تقدـ لو العشاء قبؿ أف تسألو: خير ياإبف الكحاؿ؟ كاف 
يخشى أف يعود إلى بيتو دوف أف ينشر مايؤجؿ الحديث عنو. خير ياإبف الكحاؿ؟ 
حرص دائما أال يشغميا بثريا. لكف الشابة أصبحت في الثبلثيف مف العمر، ولـ 

قع خاص في روحو لذلؾ لـ يطمب منيا أف تقبؿ رجبل التريده. تتزوج بعد! لثريا مو 
يسكف في القنوات، الفي سوقساروجا، ومع ذلؾ سمح ليا بأف ترى الرجاؿ الذيف 
خطبوىا. ىرب بعضيـ منذ اشترط عمييـ رضاىا، ورفضت ثريا بعضيـ اآلخر. 

ا ولو مرة قد التوجد صبية طمبت لمزواج بمقدار ماطمبت ثريا. لكنيا لـ تحّدث أباى
عف الرجؿ الذي ترضى بو، أو تحمـ بو. وكاف يذىمو أنيا التبالي بمرور السنوات. 
ىؿ كانت مطمئنة إلى بيت أبييا كأنو خالد أبدي؟ قالت مرة لقريبة رجؿ رآىا 
خبلؿ سيراف في "بستاف المادنة": الأحب السفر إلى لبناف! أعيش في بيت أبي 
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و لو أختو. وأرضاه أيضا. يعني ذلؾ أنيا مستريحة! أقمقو كبلميا عندما نقمت
تستقوي بو! فكيؼ كاف يستطيع أف يقوؿ ليا: يجب أف تؤسسي لنفسؾ بيتا يدوـ 
بعدي؟ كاف يخاؼ عمييا مف النسيـ. ويعرؼ أف نظرتيا في ذلؾ اليـو البعيد، يـو 
أخذىا مف بيت نفيسة وىي في الثانية مف العمر، تستعبده. لذلؾ كرر ألختو: لف 

ج ثريا إال مف رجؿ تراه ويراىا وتوافؽ عميو! ولف أقبؿ إال أف تكوف العصمة تتزو 
في يدىا وأف يكوف مؤخرىا في قيمتيا! ىؿ أطمعيا ذلؾ؟ بؿ يبدو أنيا لـ تباؿ بو 
وانسابت حرة في طباعيا. أكد ابف الكحاؿ ألختو: لـ تفسدىا الحرية التي تركتيا 

ر بيا! كانت تدخؿ إلى أىؿ الرجؿ الذيف ليا في اختيار زوجيا، ويبدو أنيا التشع
يطمبونيا وتفحصيـ بجمؿ مقتضبة وىادئة. الأدري مف أيف تأتي بالكبلـ الذي 
تقولو! كأنيا حكيمة زمنيا! شعرت يانفيسة أف الزواج محنة. وقدرت نفسي ألني 

. يبدو اتومريح اتطيعم اتطمبتؾ مع أنؾ امرأة قوية! تريد النساء ألبنائيف زوج
اليستقيـ مع ثريا. رأيت قموب الرجاؿ تيّؼ إلييا عندما تدخؿ متواضعة  أف ذلؾ

وخجولة ورقيقة. لو ترينيا وىي جالسة عمى أقرب كرسي إلى الباب! كالبدر! 
كالزنبقة الشامية! تجمس مستقيمة الظير كأميرة. فيفتتنوف بيا. وكـ تحمو عندما 

نيا تسأؿ الرجؿ عف أحبلمو، تتكمـ. يحمر وجييا. الترفع أبدا صوتيا. تمّوجو. لك
وتسألو أي األلواف يحب، تسألو أية األمسيات يحب. رأيت أنواعا شتى مف 
العواطؼ ترتجؼ عمى وجوه اولئؾ الرجاؿ. الخيبة، القير، الغيرة، الغضب 
! مع ذلؾ حرص بعضيـ عمى الزواج منيا. صمدوا ألسئمتيا. ورأيت أنيا  المكتـو

شترطت أف تكوف العصمة في يدىا انسحب مالت إلى أحدىـ. لكني عندما ا
مجروحا! يبدو لي أني لمحت أسى عمى وجييا. لكني عندما قمت ليا إني سأطمبو 
ألتنازؿ عف شرطي، قالت: ال، يطمعو ذلؾ فيؾ وفي! يبدو أنيا تشبيؾ يانفيسة! 
وأيف ستجد رجبل مثؿ ابف الكحاؿ؟! ضحكت نفيسة ثـ استسممت لمصمت. ىؿ 

ثريا زواجا كزواج أختيا؟ ال، أبدا! يمكف أف تقير عمى مثمو  كاف يمكف أف تقبؿ
لكنيا ستكوف تعيسة. ولف تقوى نفيسة أو ابف الكحاؿ عمى قسرىا. وىاىما يتبيناف 
أنيما، كي يعوضاىا عف فراؽ أميا في السنة الثانية مف عمرىا، دلبلىا فتوىمت 

 أنيا تستطيع أف تختار الزوج الذي تريده!

رؼ ثريا ماتريده فقط، والتعرؼ الدنيا! مارأيؾ في أف نرسميا الت نفيسة: تعق
، إلى سعاد في فمسطيف؟ التكاد ثريا تعرؼ ابنة خاليا،  مع أبي رياح، زوج مكـر
وتكاد سعاد تنسى ابنة عمتيا! فحص ابف الكحاؿ نفيسة. ىؿ خطر ليا أف ثريا قد 

أف تزوجيا؟  تجد في فمسطيف مف لـ تجده في دمشؽ؟ أـ ترمي عمى سعاد ميمة
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كانت نفيسة تسبح في االلتباس في عبلقتيا بخالد آغا، بحرية مف تسبح وسط 
عواطؼ التستطيع أف تعبر عنيا فتصّغرىا إذا باحت بيا كأية امرأة، وصعوبة أف 
تسجنيا في صيغة تقيدىا! لكنيا لف تخفي ماتراه لثريا بالّمبس! قالت: ياإبف 

أجموىا أنا أو أنت! قدر كؿ إنساف أف يجمو،  الكحاؿ، في ثريا جوىرة الأستطيع أف
ىو، جوىرتو باألفراح أو باألحزاف. لكف ثريا عاشت في حي مغمؽ. أال نقوؿ، في 
سوقساروجا يسكف البكوات، وفي القنوات يسكف األغوات؟ سيفيد ثريا أف تسافر 
بالقطار وحدىا، وأف ترى الدنيا دوننا! أال ترى أننا عرفنا فمسطيف وبيروت 

صر، لكنيا لـ تعرؼ غير حارتيا ومدينتيا؟ ىؿ كنا نحف قبؿ السفر كما وم
أصبحنا بعده؟ السفر كالشمس ينضج ثمرتنا، ياإبف الكحاؿ! فمتجمو ثريا بالسفر 
جوىرتيا! وعندما تعود ستعرؼ أننا النستطيع أف نحقؽ في الزواج كؿ أحبلمنا! 

 ولعؿ الزواج ليا اليكوف نياية بؿ بداية!
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مأنت نفيسة ابف الكحاؿ مرة أخرى: سافرت منور إلى فمسطيف بعد ىبّة ط

البراؽ. ورجعت بالسالمة مع أف فمسطيف ماتزاؿ قائمة قاعدة! لو انتظرنا ىدوء 
 البالد، ياإبف الكحاؿ، لما تحركنا مف بيوتنا! نـ مطمئف الباؿ والتقمؽ عمى ثريا!

 
ألوؿ مرة إلى ذوؽ نفيسة وىي  يزت نفيسة ابنتيا بثياب جديدة. انتبيت ثرياج

تقترح عمييا ثوبا بموف عشب الربيع: ىذا يناسب لوف عينيؾ. وىذه الخضرة الزيتية 
تناسب سواد شعرؾ! لكف لماذا التظيريف ىذا التاج الذي وىبتو؟ شعر الصبية 
تاجيا! سأعطيؾ مشطا مرصعا باأللماس لتزينيو بو! اكتشفت ثريا في قمبيا 

ة وىي تتنقؿ مع أميا مف مخزف إلى آخر في سوؽ الحميدية. خيوطا رقيقة ىفياف
ىؿ تقوؿ ليا إف ماكسبتو مف االستعداد لمسفر ىو انصراؼ أميا إلييا؟ لكف ىؿ 
يسعدىا ذلؾ؟ تعودت أف ترى أميا مف بعد، امرأة مشغولة، مختمفة عف عمتيا 

بالسمسـ،  المنصرفة إلى ابتكار نكية في الكبة بالمبنية، أو أشكاؿ جديدة لمكعؾ
لى كبس الجبف مع المسؾ، وكبس الزيتوف مع الزعتر، وحشو المكدوس بالجوز،  وا 
وابتكار مخمبلت مف الخضار. عرفت ثريا أف أميا آوت جرحى في الثورة السورية 
ونقمت لمثوار رسائؿ وربما أسمحة. تفادت نفيسة الحديث عف ذلؾ: تريدوف أف 

رجانة روت لثريا أسطورة نفيسة. جمعت ثريا تكشفونا والببلد التزاؿ محتمة؟! لكف م
تفاصيؿ أخرى مف عمتيا ومف النساء المواتي يشيقف عندما تقدـ ثريا إلييف: بنت 
نفيسة خانـ! زىت بأميا لكنيا تفادت أف تتساءؿ لماذا التظير أنيا تشتاؽ إلي! 
 وىاىي تستسمـ لدالؿ نفيسة التي حممت عنيا بعض األكياس، وأدخمتيا إلى مطعـ
في وسط سوؽ الحميدية لتأكؿ "كشؾ الفقرا" مع الكعؾ. تقدمتيا نفيسة بيف 
الطاوالت، عبرتا الرجاؿ الذيف يدقوف البوظة بالمدقة في براميؿ أسطوانية، عبرتا 
الطاوالت ذات الرخاـ والكراسي الخيزراف التي تجمس حوليا أسر، وصعدتا درجات 

عمى كرسي وطمبت مف الشاب: إلى الحديقة. وضعت نفيسة أكياس المشتريات 
"كشؾ الفقرا" مع الكعؾ. بعد ذلؾ قدـ لنا بوظة بالفستؽ! تأممتيا ثريا. "تفيد مف 
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التماّس بيف الربيع والصيؼ وتدلمني بكشؾ الفقرا والبوظة، معا"! اكتشفت ىشاشة 
في روحيا وىي تكتشؼ رقة نفيسة. لماذا تصورت أف في مكاف قمب أميا حجرا 

ت تقوؿ لنفسيا في تمؾ الميمة، أجمؿ مافي مشروع السفر مف الصواف؟ كاد
 االستعداد لو! رغبة أىميا في أف تبدو أميرة أسرتيا! 

صدت نفيسة السوؽ دوف ثريا مرات. وىكذا حمؿ أبو رياح في سيارتو عمب ق
الحمويات، وأقمشة األغباني، والمناشؼ المقّصبة، وعباءات مف الحرير، وفواكو 

عمب مف الموزاييؾ، ىدايا لسعاد. اكتشفتيا ثريا وىي تركب مجففة، وممبسا في 
 السيارة إلى جانبو. أكانت تستطيع أف تسافر مع ىذه األحماؿ بالقطار؟! 

أت وجو نفيسة يطؿ عمييا مف نافذة السيارة: تمتعي بالدنيا! فمسطيف حموة! ر 
وصيؾ بيا! انتقمت نفيسة بعد ذلؾ إلى نافذة أبي رياح: عينؾ عمييا! التحتاج أف أ

تبينت ثريا بعض الدموع في قمبيا. لكنيا تبينت أيضا فرحا بأميا التي استبقتيا 
تمؾ الميمة عندىا في سوقساروجا. كاف آخر ماسمعتو وىي تغفو خطوات نفيسة 
الحذرة وىي تحشو حقيبة أضافيا أبو رياح إلى الحقائب األخرى في الصباح. كاف 

و أصوات الباعة الجواليف في أوؿ النيار. النـو في بيت نفيسة مريحا لـ تقطع
وكاف الفطور حاضرا ونفيسة تنتظرىا ومرجانة واقفة في انتظار رغبتيا في أف 
تشرب الشاي أو الحميب أو القيوة. عّز يتجاوز عّزىا في بيت أبييا! وىاىي تخّمف 

اقفة قمؽ أميا عمييا وىي تركب السيارة إلى جانب أبي رياح! تمتفت فتراىا ماتزاؿ و 
 تراقب السيارة وىي تخرج مف سوقساروجا!

مؿ الطريؽ لثريا سعة لـ تشعر بيا في نزىاتيا في الغوطة أو في "بستاف ح
المادنة" الذي يطؿ عمى الربوة. لـ تر السماء واسعة، واسعة، إال مف قاسيوف 
عندما كانت تزور بيت أميا في بساتيف الصالحية. وكانت تمؾ السعة التي تطؿ 

مف الجبؿ تبيجيا وتذىميا. لمسماء موضع اليمكف أف تقارنو بغيره! كانت عمييا 
. فقالت  تصعد إلى السطح لتتأمؿ السماء، وتيرع إليو في المساء لتراقب النجـو
عمتيا: مف يضيع ثريا يجدىا تتفرج عمى السماء! وىاىي السماء أماميا، وكأنيا 

 تركض إلييا!

ر أو التعب. ولـ تغؼ رغـ ثقؿ جفنييا. غـ اىتزاز السيارة لـ تشعر بالدوابر 
استقبمت كؿ ماتراه منتبية إلى التفاصيؿ. بحثت عف بيت منعزؿ، عف أرض 
 . مزروعة وسط قفر، عف أشجار وحيدة، وغمرىا لوف السماء وتابعت عمييا الغيـو
تذكرت أشكاليا التي كانت تشغميا وىي طفمة، وسحر ألواف الخريؼ البنفسجية 

وردية عمييا. كأف أبا رياح تابعيا رغـ انتباىو إلى الطريؽ، لذلؾ والبرتقالية وال
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صمت. كانت طريؽ السفر لو أيضا مساحة يسرح فييا. كاف مشغوال في تمؾ 
األياـ بحب فرومة الييودية الدمشقية. أتى ذات يـو إلى مكـر وجمس صامتا 

نو اعترؼ ليا أماميا. ولـ يكف مف عاداتو أف يبدو معذبا. سيقوؿ لنفسو ذات يـو إ
بأنو يحب امرأة وطمب أف تساعده عمى نسيانيا أو الخبلص منيا. وستقوؿ مكـر 
ذات يـو لنفيسة إنو أتى يطمب منيا اإلذف بأف ينصرؼ إلى فرومة. سيتصور أنيا 
سحبت مف أذنييا قرطي األلماس المذيف كانت تتزيف بيما دائما ألنيما ىدية أياـ 

ىما! إشارة إلى رضاىا عمى امرأة أخرى! لكنيا الصفاء بينيما، وقالت لو: خذ
ستقوؿ لنفيسة ذات يـو إف القرطيف لسعاىا لذلؾ خمعتيما مف أذنييا وأعادتيما لو. 
فقدا يانفيسة خانـ معناىما! لدي أحمى منيما ألؼ مرة، وأحمى مف الخاتـ البرلنت 

ـ الزواج الذي أحفظو دائما في خنصري. لكني توىمت في تمؾ األياـ أنيما كخات
الذي اليخمعو مف اإلصبع إال الموت! خمعتيما وقمت لو: خذ! نسيت مكـر أف 
تعيد لو الخاتـ البرلنت لكنيا خمعتو مف خنصرىا. فرحت فرومة بالقرطيف وتزينت 
بيما. لكف أبا رياح لـ يتذكر مكـر وىو يراىما زينة ليا. كانت فرومة تضع "بونيو" 

لـ تكف جميمة لكنو كاف سعيدا بيا. بيف الناس  عمى رأسيا وتمشي مكشوفة الوجو.
كانت عادية، لكنيا عندما كانت تخمو بو كانت تفتنو بسحرىا فبليتركيا إال مرغما 
عمى فراقيا. حتى اقترح ىو عمييا أف يتزوجا. قبمت أف يكوف زواجيما في السر. 

رة فرأت وبعد الزواج طمبت أف يعمنو. وقصدتو مرات في بيتو. فتحت مكـر الباب م
أماميا امرأة منديميا مائؿ عمى رأسيا، والجزء منو مخصص ليستر وجييا. امرأة 
بعيدة عف كؿ مف تعرؼ في سوقساروجا. تذكرت مكـر مايردده الصبياف في 
الطرقات: "أـ البونيو الرّقاصة، يبعت لؾ حّمة ورصاصة" وابتسمت. بدت ليا 

جود؟ ال! مف حضرتؾ؟ قولي لو "البونيو" جميمة. سألتيا المرأة: أبو رياح مو 
فرومة. انصرفت قبؿ أف تسأليا مكـر مف حضرة فرومة؟! أفيميا االسـ أف فرومة 
ييودية. فيؿ يقصد أبو رياح التسمية ىناؾ؟ ىرع أبو رياح يومذاؾ إلى فرومة قبؿ 
أف يتغدى. لـ يفحص وجو مكـر أو يتساءؿ عـ شعرت بو. تبع ليفتو وخشيتو 

عيدة. لـ تتحمؿ سعادتيا فقصدتو يومذاؾ لتخبره بأنيا عمى فرومة. وجدىا س
 حامؿ. وكاف االحتفاؿ مطرزا بأنواع الطعاـ والغناء والرقص.

بع أبو رياح سعادتو وىو يسوؽ السيارة. كاف قد عبر األياـ الصعبة التي ت
شعر فييا بالحرج مف غيابو عف البيت إلى مابعد منتصؼ الميؿ. صار يقيـ 

يت مكـر ونصؼ األسبوع في بيت فرومة. في البيتيف يجد نصؼ األسبوع في ب
ثيابو مغسولة نظيفة وقمصانو مكوية وطاولة الطعاـ جاىزة. لكف مكـر تركت لو 
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غرفة النـو وخصت نفسيا بغرفة أخرى جيزتيا بسرير جديد وشراشؼ جديدة. 
عندما عبر تمؾ الغرفة رأى أنيا دوف أي أثر منو. كانت حتى الصور عمى 

اف صورىا وحدىا. صارت تقفؿ عمى نفسيا باب الغرفة. لـ يمس قرارىا الجدر 
بكممة. بقيت تستقبمو وتشرب القيوة معو. وستسألو بعد سنوات، عندما تعرؼ أف 

 فرومة أصيبت بالتيفوئيد، عف صحتيا وتتمنى، بتيذيب مقتضب، الشفاء ليا. 

ؽ حب فرومة راح صمت ثريا أبا رياح، وأراحيا صمتو. في السفر كاف يتذو أ
ويستعيده. ىؿ مّمت ثريا الطريؽ؟ أـ لـ يعد فيو مايسحرىا؟ شعر بأنيا غفت 
فتفادى حجارة اعترضت طريقو. وخفؼ مف سرعتو كيبل يصؿ إلى الحدود قبؿ أف 
تستمتع ثريا بغفوتيا. ثـ حاوؿ أف يتوقؼ في ىدوء. صحت ثريا عمى التفتيش. 

تقوؿ ليا وىي تنقؿ ليا دعوة سعاد: ستستمع إلييا نفيسة عندما تصؼ الحدود، وس
لف أزورىا! الأريد أف أرى أجانب يفحصوف بازابورتي ويسألونني إلى أيف أذىب 
ومف سأزور وكـ سأبقى وىؿ معي ذىب! كنا نتنقؿ بيف حيفا ودمشؽ وبيروت 
بالقطار، دوف بازابورت! تريد أف تستبقي تمؾ الذكريات كما تركتيا! لكف أكانت 

يف لو رفضت أف تسافر كيبل تقطع الحدود التي رسميا ثريا تعرؼ فمسط
 االوربيوف؟! أكانت تمتقي بالحب األوؿ في حياتيا؟ 

ي فمسطيف فيمت ثريا أنيا رفضت الرجاؿ الذيف طمبوىا لمزواج ألنيا كانت ف
 تبحث عف الرجؿ الذي وجدتو في عكا!    
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سطيف، ثريا إلى بيت وصؿ أبو رياح صاحب شركة السيارات بيف الشاـ وفمأ

سعاد. كانت منور قد كتبت لسعاد رسالة عف فرومة وأبي رياح. فتمنت أف 
يرسؿ ثريا بسيارة مف سياراتو كيال ترى وجيو. لكنيا وجدتو أماميا عندما فتحت 
الباب. ففرضت ليفتو أف ترحب بو. كيؼ تنسى أنو جرح مكـر وتزوج فرومة، 

في رسالتيا أف أبا رياح طمب مف مكـر الييودية الشامية! روت منور لسعاد 
قرطييا. "تذكرينيما، قرطاف طويالف مف األلماس الينساىما مف يراىما! سألتو 
: خير، لماذا؟ شركة السيارات أفمست؟ ماذا يقوؿ ليا؟! أيقوؿ، يقدـ  مكـر
األزواج ىدايا لزوجاتيـ، وأنا أعمؿ العكس؟ سكت. صدفة، طرقت الباب امرأة 

. ليست جميمة، تضع "بونيو" ما ئمة عمى رأسيا، طمبت أبا رياح. فحصتيا مكـر
ويبدو أنيا ليست مف مّمتنا. سألتيا ماذا أقوؿ لو عندما يعود؟ أخبريو أف فرومو 
تريده! استحمى أبو رياح قرطي مكـر إذف لفرومو! لـ تغضب مكـر ألنو تزوج 

استحمى  مف فرومو في السر عنيا. لكنيا حتى اآلف التستطيع أف تفيـ كيؼ
 لغيرىا قرطييا"!      

 
! ا ضطرت سعاد أف تظير لو فرحيا بمقائو وقصدت أف تسألو عف مكـر

وانصرفت إلى ثريا. ىّؼ شباب ثريا عمى عبد الرحيـ وسعاد. كيؼ فوتت سعاد 
عمى نفسيا طواؿ ىذه السنوات متعة أف تدعو إلى بيتيا صبية مثميا؟ وضع أبو 

حفظتيف كبيرتيف. كاف عبؽ الكوسا وورؽ العنب رياح قرب الباب عمب الحموى وم
المحشو، المصفوؼ فوؽ العصعوص والشرحات، يفوح في البيت. وكانت القيوة 
العربية التي يحبيا عبد الرحيـ جاىزة في إبريؽ كأباريؽ البدو. ماأحبلؾ ياثريا! 

 متى رأيتؾ آخر مرة؟ كيؼ حاؿ عمتي نفيسة؟ 

و الفرح بثريا. مف يستطيع أال يعترؼ نشغؿ عبد الرحيـ بضيفيو وبدا عميا
بسطوة الجماؿ! صب القيوة في الفناجيف الصغيرة وقدميا لضيفيو ولسعاد. ثـ 
أخذت سعاد ثريا إلى الغرفة التي خصتيا بيا. وحمؿ عبد المحفظتيف إلييا. 
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 استريحي ياثريا! ىذا ىو الحماـ! 

بأنيا في ستريح المسافر عندما يصؿ! ستظؿ ثريا طواؿ الميؿ تشعر ي
السيارة، لكنيا التستطيع أف تستمقي كالعجائز! لف تضيع عمى نفسيا يوما مف ىذا 
الشير في فمسطيف. تأممتيا سعاد. يغطي ىدوؤىا فوراف الشباب! ياعبد، 
تستطيعوف أف تذىبوا إلى مطعـ البحر! ىناؾ الغداء، والعشاء ىنا! قاؿ عبد 

 تشماف ىواء البحر! الرحيـ لضيفيو: ستستريحاف مف السفر عندما 

قيت سعاد في البيت لتغدي أـ عبد ولترتب العمب التي حممتيا سيارة أبي ب
رياح. تفرحنا اليدايا ألف مف أرسميا عرؼ مانحب وفاجأنا بما نشتيي! قد نستطيع 
شراء أكثر منيا قيمة، لكف اليدية تحمؿ صوت المحب ونسيـ الببلد التي أتت 

سعاد بسوؽ البزورية، وذّكرتيا صفائح القمر الديف  منيا! ذّكرت الفواكو المجففة
والنقوع بشجر المشمش المزىر في الغوطة، وذّكرىا الممبس الطري والممبس 
القاسي باألعراس. احتفت باألغباني والصرما. لكف ىؿ تظف عمتي نفيسة أني 
 سأفتح مخزنا؟ ميما عنينا بؾ ياثريا لف نوفي عمتي حقيا عمينا! وىاىي تزيد ثقؿ
دينيا باليدايا! منذ وعيت رأيت ىدايا عمتي ألىمي في حيفا. لـ ينقطع عنا الممبف 

 والكنافة المبرومة! 

الت ثريا إنيا ستبقى مع سعاد. فرّدت سعاد: استمتعي بصحبة عبد الرحيـ ق
ألنؾ قد تحرميف منو غدا! تفرجي، يمبس بيجامتو تحت البنطموف! لـ تفيميا ثريا. 

رياح وعبد الرحيـ إلى مطعـ البحر. وتفرجت في الطريؽ لكنيا خرجت مع أبي 
عمى عكا كمف يغرؼ مايراه ليحفظو. في المطعـ تنيدت: ياعمي عبد الرحيـ، 
ماأحمى سور عكا، ماأحمى بحر عكا، وماأحمى ىذا المطعـ! انشرح أبو رياح: منذ 

بنتؾ دخمنا فمسطيف تردد ثريا: ماأحبلىا! سأقوؿ لنفيسة خانـ التنتظري عودة ا
بسرعة! طمب عبد الرحيـ سمكا، لكف ثريا انتبيت إلى البحر أكثر مما انتبيت إلى 
الطعاـ. أماميا سعة البحر وسعة السماء معا. لـ تكف رأت البحر بعد! فاحت ثريا 
كالعطر في المطعـ، وشعر عبد الرحيـ بنظرات الجالسيف في المطعـ إلييا. ىؿ 

لو أف جماليا يتفتح مف الفرح. لكف الفرح لـ تفوح الشابة مف السعادة؟ نعـ، بدا 
يتوىج في حركة بؿ انساب في أناقة. كانت نظرتيا مثبتة عمى البحر عندما 
لمحيا أنور مف طاولة يجمس إلييا مع أصحابو. مف ىذه الحورية التي أذىميا بحر 
 عكا؟ آه، يعرفيا عبد الرحيـ! ىؿ ينيض إليو ليسألو كيؼ تخفي مثميا؟ تأمميا وىو
يتظاىر بأنو يراقب البحر. أغمض عينيو وأبعد نظرتو عنيا. ىناؾ جماؿ يبير 
كالبرؽ وينطفئ. ال، ىذا جماؿ يسحرؾ بيدوء فتقصده وتحبو! اليرفع عميؾ 
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سطوتو ليجعمؾ عبده! حاوؿ أنور أف يوّقت خروجو مف المطعـ وحده وقت نيض 
اد؟ ستنشغؿ سعاد عبد الرحيـ وضيفاه. اقترب منيـ: ياعمي، كيؼ حاؿ الست سع

اآلف بضيفتنا التي أتت مف الشاـ، يادكتور أنور! لـ تره ثريا عندما التفتت إليو. 
كانت ماتزاؿ مشغولة بالبحر. لـ يباؿ بانصرافيا عنو. طمأنو أنيا باقية في بيت 

 سعاد. بقي واقفا بعد انصراؼ عبد الرحيـ وضيفيو. كأنو يشـ عطرىا! 

ال تبالي بأنيا تجاوزت الثبلثيف دوف أف تتزوج؟ دىشت ثريا سعاد بيدوئيا. أأ
خطر لسعاد أف رسالة نفيسة المضمرة إلييا ىي: زّوجييا! تبينت سعاد جماؿ 
النضج دوف ىمـو أسرة وأوالد. وبدا ليا أف ثريا في أجمؿ العمر، نضرة وفواحة 
أكثر مف فتاة في الرابعة عشرة. تذكرت سعاد ساخرة الرابعة عشرة التي تزوجت 
فييا، محممة بنضارتيا وسذاجتيا. يجب أف ينضج الرجاؿ كي يفيموا أف اختيار 
فتاة في ذلؾ العمر الييبيـ سعادة بؿ يؤمف ليـ االطمئناف إلى أنيـ أوؿ مف 
تفتحت لو الفتاة! ىاىي سعاد تعرؼ اليـو أف لمسذاجة جانبيا الممؿ والسطحي. 

إلى النضج؟! ثريا إذف في لوال حمداف أكانت سعاد تعبر ذلؾ العمر في سرعة 
زمف الزواج اآلف البعده! شابة عاقمة لـ تقع في الوىـ ولـ تخش المـو أو قمؽ 
األىؿ! تحتفظ بايمانيا بأف الدنيا اليمكف أف تعاندىا، ألنيا عاقمة وجميمة! 
يالؤلوىاـ التي يمدىا الجماؿ في الروح! يظف أنو يستطيع أف يحكـ المصير أو 

ؽ إذا صاحبو الشر والمكر فأصبح مستغبل آمرا ومستفيدا! لكف يبّدلو! وىو عمى ح
ثريا طيبة، كأنيا تعيش في رواية! لـ تعمميا نفيسة المكر! ولـ ترو ليا كيؼ فقدت 
زوجيا األوؿ ثـ حبيا األخير! تمـو سعاد نفيسة التي لـ تعرؼ ابنتيا إال زائرة؟ 

نيا قوية، وانفصؿ عنيا ألنيا ربما أرادىا ابف الكحاؿ نقيضا لنفيسة التي أحبيا أل
قوية! قاؿ ذات يـو لنفيسة: أريدىا أف تكوف سعيدة! الأتمنى ليا أف تعرؼ الحياة 
بؿ صورتيا! سأزوجيا رجبل غنيا يمبي ماتريد فتعيش امرأة وأّما مكتفية ببيتيا! 
فيمت نفيسة أنو كاف يحترؽ وىو يقوؿ ذلؾ، وأنو وىو يركض إلى نقيضيا كاف 

و المرفوض وحرقتو عمييا! لكف ثريا غيرت أمنيتو. عجنتيا وشّكمتيا يعّبر عف حب
 في ىواىا. فساقتو إلى عرض الخاطبيف عمييا لتفحصيـ ولترفضيـ. 

دت ثريا سعيدة بنضارتيا. واستسممت سعاد لذلؾ السحر. عندما أتى ب
البرجاوي يعرض عمى سعاد أقمشتو قالت ليا: اختاري! عندي مايكفيني، ياسعاد 

! بؿ اختاري، ياثريا! اختارت قطعة قماش بموف باذنجاني فييا بقع بيضاء خانـ
لماعة كالشمع، دفعت سعاد ثمنيا ليرتيف. اشترت سعاد "جرناال" بستة قروش، 
اختارت ثريا منو "موديبل" لعمو أحمى مافيو. وفّصمت القماش في ميارة. تفرجت 
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ىذه الشابة بسيطة كما  سعاد عمييا وىي تخيطو ثوبا لبسيا كأنو جمدىا. ليست
توىـ أبوىا! لكف العالـ الذي اندفع فيو ذكاؤىا عالـ رخي ليس فيو غير ذوؽ وأناقة 
وأحبلـ. جذبت مف حوليا بيدوئيا المطمئف. فعندما قالت: تمزمني وردة بيضاء 
لمصدر! نزؿ عبد الرحيـ إلى حيفا فاشترى وردة بيضاء دفع ثمنيا ثبلث ليرات. 

ـ، أغمى مف قماش الثوب! فنبيتيا ثريا إلى ماأكممتو الوردة في قالت سعاد: يقطعي
 الثوب: تفرجي، اليشترى مثمو بعشريف ليرة! 

انت ثريا تمبس ذلؾ الثوب عندما زار أنور سعاد التي شعرت بدوار وأغمي ك
. كاف أنور يبحث عف طريقة لزيارة سعاد دوف أف تطمبو،  عمييا في ذلؾ اليـو

يو إلييا. تناوؿ حقيبتو وىرع إلى بيتيا. توقؼ قرب عندما وصمو صبي يستدع
الباب لييدئ قمبو. لماذا يضطرب؟ ىؿ خّمف أف ثريا ستفتح لو الباب؟ مابؾ 
يارجؿ؟ تماسؾ! وجد نفسو أماميا. لـ ينطؽ بؿ تأمميا. ثـ صحا: أنا الدكتور 

في أنور، طمبتني الست سعاد! في تمؾ البرىة تذكرت ثريا أنيا لمحتو في المطعـ 
أوؿ ساعاتيا في عكا. ىؿ ييّب الحب كالريح العاصفة أو كالنسيـ الرقيؽ؟ أييما 
ىّب عمى أنور؟ تبع ثريا مستسمما لرشاقتيا المتأنية مبيورا بنبميا. أوصى بأف 
تشرب سعاد قيوة. وخرجت ثريا لتحّضرىا. سأؿ أنور سعاد: مف الصبية؟ 

تطيع سعاد أف تستمر في ابتسمت. أعجبتؾ ياأنور؟ مف التعجبو ثريا! التس
مرضيا، لكنيا ستحتاج عناية أنور بيا! أثنى أنور عمى القيوة: تختمؼ عف قيوة 
عكا! وسأؿ ثريا عف الشاـ فتحدثت في بساطة عف حارات رطبة يسمع العابر فييا 
صوت الماء، عف سواؽ تعبر البيوت، وبحرات تيمس نوافيرىا في الصيؼ، وفي 

. لكف ذلؾ غير البحر! خيؿ إليو أف بشرتيا تشؼ بيت نفيسة في الشتاء أيضا
وىي تتكمـ. لـ ترتبؾ وىي تتحدث كأنيا ألفت الحديث مع الرجاؿ! لكنو تبيف 
التيذيب الذي يمزميا بأف تبعد االرتباؾ أو الضجر. ىذه ىي الشابة التي يتمناىا، 

ّمف أنيا والمجاؿ اآلف ألف يبعد االقتراحات عميو بالزواج! ىذه أو الأحد! لكنو خ
ليست ممف يقبؿ زوجا في سرعة. لوال ذلؾ لكانت تزوجت منذ زمف طويؿ! لذلؾ 
شعر بغصة عندما خيؿ إليو أنيا قد ترحؿ قبؿ أف يكسبيا. "ىؿ أستطيع أف أشرب 
كأس ماء"؟ نيضت فمؤلت نظره بقامتيا الرشيقة. ماأجمؿ ظيرىا! تذكر كممة 

س الماء عمى صينية مغطاة بقطعة ترددىا أختو "حشو جمدىا". عندما قدمت لو كأ
مف الدانتيؿ رأى مف قرب عينيف واسعتيف طويمتي األىداب. أذىمو "حجر" العيف. 
كأف حدقتيا أكثر سعة مف أحداؽ الناس! فييا بريؽ وديع أنيس. التقط أنور 
االعتداد الذي يصور لثريا أف الدنيا طيبة مثميا. ىؿ يجد رجؿ حبيبتو بمثؿ ىذه 
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إلى الحديث عف صحة سعاد. ضغطيا منخفض. قد تكوف حامبل. السرعة؟ عاد 
طالت زيارتو، فمينيض! قاؿ إنو سيطمئف عمييا في اليـو التالي. فسرت سعاد 
لثريا: عادتو أف يطمئف عمى مرضاه! لكنيا قالت لنفسيا: يريد أف يرى ثريا ويسقي 

 عاطفة داىمتو. بحر عكا يصفؽ األسوار!  

الية أكثر ىدوءا. مع أف ثريا بدت لو أكثر بريقا. اف أنور في األياـ التك
تحدثت عف أبييا وعف نفيسة. فيـ أنيا تحب االثنيف مع أف كبل منيما يختمؼ في 
الطبع عف اآلخر. يسع قمبيا إذف حتى المختمفيف! لـ يكسرىا إذف انفصاؿ أميا 

عف  عف أبييا! انفصاؿ؟ التشعر بأنيما افترقا! يعيش كؿ منيما في بيت مستقؿ
اآلخر، لكف مف يجسر أف يمس نفيسة بكممة! يستشيرىا أبي ويسير في بيتيا! 
يتحدث عنيا كأنيا حاضرة معنا! "اهلل فوؽ، وىي تحت"! وأنت؟ ابتسمت: بينيما! 
تأمؿ أنور ماتقولو ثريا في بساطة. ىؿ تدرؾ أنيا تستوعب عبلقات معقدة بيف 

الشابة العاقمة المتواضعة التي التدعي رجؿ وامرأة؟ كأنيا التنتبو إلى ذلؾ! ياليذه 
الذكاء لكنيا تمارسو! ولكف ىؿ تقبؿ بحب أقؿ مف حب أبييا وأميا؟ لـ يخجؿ 
أنور بأنو أطاؿ زياراتو. أراد أف يثّبت قراره! فيمتو سعاد لذلؾ خرجت مف الغرفة 

 دقائؽ بدت لو ىدية ثمينة! 

لقيوة وتقدـ ليا الماء. رأت ارت أختو تقّية، سعاد! تابعت ثريا وىي تقدـ ليا از 
قامتيا، وبشرة وجييا المضيئة، وشعرىا السبط. سحرتيا حدقتا عينييا. لـ تفحصيا 
كالفبلحات المواتي يممسف البشرة، ويستنشقف رائحة الفـ، ويقرصف الذراع ليمتحف 
تماسؾ العضمة! قالت ألميا الخانـ: جميمة! لـ أر مثؿ حدقتّي عينييا! أىميا؟ 

ر معروؼ في الشاـ وأميا عمة الست سعاد خانـ! أتت وداد خورشيد أبوىا تاج
 لتزور سعاد قبؿ أف أنصرؼ، وحكت لي عف أىؿ ثريا في الشاـ! 

ندما زار أنور سعاد كاف يبدو عميو رضا مف استقر عمى قرار. لكنو اليقبؿ ع
 أف يطمب فتاة قد ترفضو! بؿ يريد أف يعجبيا! تفرجت سعاد في تمؾ الزيارات عمى
رجؿ يحاوؿ أف يكسب شابة برّقتو وصراحتو. حكى عف البيت الواسع الذي يعيش 
فيو مع أب معروؼ قوي. "لكننا نحمـ بشيء مختمؼ عما يقدـ لنا! ىؿ نسعى إلى 
حياتنا بالتوؽ إلى نمط آخر ننشئو نحف؟ ىؿ ىذا شوؽ العصفور إلى التحميؽ 

أحببت بيروت يـو درست بعيدا عمف عممو الطيراف؟ أتمنى أف أرحؿ خارج عكا! 
في الجامعة األمريكية! فمنقؿ إني أتمنى أف أعيش في الشاـ، في البيوت التي 
تعبرىا السواقي، وأف أمشي في الحارات التي وصفتيا! سأنظر ىناؾ إلى عواطفي 
وأشعر بأنيا مستقمة عما يجاورىا في بيت كبير يمتمئ بالناس! أنت التعرفيف ذلؾ! 
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 ئمة صغيرة"! ألنؾ تعيشيف وسط عا

منت سعاد أنو يريد الحرية. يتمنى أف يبتعد عف سطوة أبيو. فيمتو ألنيا خ
رأت أباه. نعـ، ىناؾ شخصيات التستطيع إال أف تظّمؿ مف حوليا إذا كانت 
حاضرة! فتحتاج أف تبتعد عنيا كي تتنفس ىواء ليس مف بقاياىا، وكي تثؽ بأنؾ 

ؾ بذلؾ. في جوار تمؾ الشخصيات أنت الذي تفكر وتقرر، الىي التي توحي ل
 أنت مجذوب إلى مدارىا. فابتعد لتجد مدارؾ! 

ستمعت إليو ثريا وىي تنظر إليو بمؿء عينييا. ىنا الدنيا! اليريد شيئا خارج ا
ىذه الغرفة! استولى عميو حبيا؟ ليس عاصفة، بؿ عاطفة عذبة، سعادة تختمؼ 

وب المدلؿ. وىي؟ متى يستطيع عف "السعادات" التي عرفيا في بيت ىو فيو المحب
أف يسأليا ىؿ تستمطفو؟ تصغي إليو في انتباه ولكف ماالحوار الذي يجري بينيا 
وبيف نفسيا؟ وكيؼ يميز تيذيبيا مف إعجابيا، وىو يتبيف أف التربية الدمشقية 
غمفتيا بمباقة متينة، رغـ ىدوئيا؟ بدا لثريا أف ىوى أنور يدفعو إلى رسـو لف 

كوف سعيدا بيا إذا تحققت. اليستطيع أف يفمت مف بيت أىمو لينتقؿ تتحقؽ، ولف ي
إلى دمشؽ! تركتو يتجوؿ سعيدا بحممو. خمنت أف خروجو مف بيت أىمو ليعيش 
في بيت مستقؿ عنيـ في عكا نفسيا مسألة! رأت تعمؽ أخواتو بو. شعرت بأنيف 

نور حممو بالسفر أحببنيا، لكنيف أردنيا فردا يضاؼ إلى أسرة كبيرة. ألذلؾ رسـ أ
إلى دمشؽ؟ انكشؼ ألوؿ مرة لثريا قدر النساء المواتي يمتحقف بالرجؿ المحبوب، 
مياجرات مف ببلدىف ومدنيف مبتعدات عف أسرىف. لكنيا لف تفكر في ذلؾ اآلف، 

 كي تستسمـ لفتنة ىذا الرجؿ الميذب الوسيـ وتتدثر معو بأحبلمو!    

فشّب غضبيا لو. راقبت ثريا وىي  دأت سعاد تممح قمؽ المحب في أنور.ب
تصغي إليو ساكنة، راضية بحضوره. سألتيا عندما انصرؼ: إذا طمبؾ ىؿ 
تقبمينو؟ ردت ثريا: الأعرفو بعد! فكرت سعاد: ىذا ىو العذاب! يندفع أنور إلى 
شابة مازالت تفحصو! قالت: اسمعي، لو كنت في مكانؾ لما تزوجت غيره! ولو 

الخير لتمنيت أف يطمبيا! الأقوؿ لؾ أحبيو، أقوؿ لؾ إنو  كانت لي ابنة أريد ليا
يستحؽ الحب! قالت ثريا في ىدوء: ترى عيناؾ ماال أراه! فحصتيا سعاد! تعني 
أيضا أف عينييا ترياف ماالأراه! في تمؾ البرىة لمحت ماأورثتو نفيسة ىذه الشابة 

أردت أف تبعد ثريا مف االعتداد واليدوء! ونادت بينيا وبيف نفسيا ابف الكحاؿ: 
عف أميا، لكف ماجرى إلييا بالدـ تسمؿ في السر عنؾ! لـ تنتبو إلى أثر سحر 
نفيسة! مع ذلؾ اعتمدت سعاد عمى الزمف القادر أف يعصؼ بروح ىادئة! لكف 

 الزمف طار مسرعا!  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 065 - 

اف أحمد غبلييني قد صنع في بيتو قرب حيفا بعض القتابؿ البسيطة ك
طو مف بمدة صفورية الذي تسمؿ مع أحمد التوبة  وأعطاىا إلى صالح أحمد

ومصطفى عمي األحمد إلى مستعمرة نيبلؿ الييودية بيف حيفا والناصرة. بعد ثبلثة 
أشير مف الحادثة طوؽ اإلنكميز بمدة صفورية وصادروا قنبمة، كالتي فجرت في 
نيبلؿ، مف بيت مصطفى عمي األحمد. عذبوا ىذا الرجؿ في وحشية وىددوه 

صاب زوجتو، فاعترؼ بالحقيقة. بدأت المحاكمة وثريا ماتزاؿ في فمسطيف، باغت
وانشغؿ عبد الرحيـ بالمحاكمة. حكـ عمى مصطفى باإلعداـ، وعمى الغبلييني 

 بخمس عشرة سنة! 

قتحـ القمؽ بيت سعاد وضمر سحر ثريا. رأت عبد الرحيـ يعود مغموما ا
عاد نساء ورجاال مف صفورية ويقوؿ: حكموا عمى الرجؿ باإلعداـ! واستقبمت س

 قصدىا بعضيـ وانتظر بعضيـ عبد الرحيـ.  

صمت أخبار االضطرابات الجديدة إلى الشاـ. فطرؽ الباب أبو رياح. يحمؿ و 
لسعاد عمبا مف مربى السفرجؿ. وطمب أف يعيد ثريا إلى الشاـ! مر شير كامؿ! 

ثريا، وراءه خيط. أحقا مر شير؟! مر مسرعا بأياـ السعادة! تسمؿ خيط مف قمب 
التريد العودة إلى بيت أبييا في القنوات! تريد أف تبقى في ىذه السعة التي تتصؿ 
فييا السماء بالبحر! فمتتزوج مف أنور! وليبحثا معا عف المكاف الذي يسكناف فيو! 
لكف ىؿ ستطمب ىي منو ذلؾ؟! ألحت سعاد عمى أبي رياح: يجب أف تنتظر 

عا! والمت زوجيا ألؼ مرة بينيا وبيف نفسيا ألنو تأخر عودة عبد الرحيـ لنتغدى م
. أرسمت في السر عنو وعف ثريا ابف الجيراف تطمب أنورا. لكف أنورا  في ذلؾ اليـو
لـ يصؿ إال وثريا عند الباب. رأت حسرتو. لـ يتح لو أف يتحدث معيا ليأخذ منيا 

ابتسمت. لكنو يحتاج وعدا بأف ترضى بو إذا أرسؿ أىمو إلى الشاـ! سأليا بنظرتو ف
الكممات! يريد أف تطمئنو! ىؿ تؤكد لو ابتسامتيا أنو لـ يفقدىا؟ فيـ أف سعاد 
معو. ولمس مايقربو منيا: عدالتيا التي تحمييا مف أسر رابطة الدـ. تنحاز إليو 
ىو الغريب عنيا! وسيظؿ عقميا يقودىا طوؿ حياتيا، وستزف بو حتى نقائص 

يخيؼ ىذا العقؿ الذي يمغي سطوة الحب ويمنع عنؾ  أوالدىا. لكف ياسعاد، أال
 مذاؽ عذابو؟!

 
 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 066 - 

 
 
 
 
 
عد سفر ثريا طرؽ الباب وقت الفجر. رفعت سعاد كفيا لعبد الرحيـ تطمب ب

منو اليدوء: سأفتح أنا الباب، ولتستعد أنت! رأت أماميا سيارة عسكرية ورجاال 
ؾ؟ ظننت أنكـ يتقدميـ شرطي عربي: نريد عبد الرحيـ بؾ! سخرت منو: ب

 تطمبوف أشقياء وقت الفجر! 

 
عتقؿ عبد الرحيـ أسبوعا. ولـ تسألو سعاد عندما رجع لماذا اعتقمت. ا

 داعبتو: اإلنكميز ميذبوف! انتظروا رحيؿ ضيفتؾ ثـ استضافوؾ! 

دا ليا أنيا قبمت قدرىا واعتّدت بو. قالت لشفيقة التي بقيت عندىا يوما ب
ؿ مف المعتقميف، ولست أفضؿ مف نسائيـ! كأننا كامبل: عبد الرحيـ ليس أفض

 ياخالتي نعيش أياما طويمة. أىذا مايوحي بو القرآف بسنوات تعّد وسنوات اليعّد؟   

ندما روى عبد الرحيـ لسعاد حياتو في أوؿ أياـ زواجيما خيؿ إلييا أنو ع
و. يكتب تاريخ فمسطيف. لكف حديثو اليادئ، ودقة ذاكرتو استبقت انتباىيا إلي

فساقت نفسيا مف الرغبة في الحديث بيف رجؿ وامرأة يكشؼ أحدىما روحو 
لآلخر، إلى االعتداد بأنيا تزوجت أحد زعماء الببلد. ستقوؿ لنفسيا فيما بعد وىي 
تتأمؿ بطأه في الحركة: مسكيف، مثقؿ بالمؤتمر السوري، وأحبلـ الثورة العربية، ثـ 

بالدراسة في استنبوؿ والتعميـ في مدرسة  بأحبلـ الدولة العربية وىزيمتيا، مثقؿ
الحقوؽ بدمشؽ، مثقؿ بالسفر إلى القاىرة وشرقي األردف بحثا عف لقاء زمبلئو 
المشتتيف بعد ميسموف، بمقاببلتو زعماء الببلد! وستقوؿ لو مداعبة: لو كنت مكانؾ 
لما أمضيت ربع ساعة فقط في المشي مف غرفة النـو إلى المطبخ، بؿ ساعة 

 األقؿ! عمى 

كنيا في أياـ زواجيما االولى استمعت إليو كما كانت تستمع إلى قدري. ل
مقنعة نفسيا بأنيا تكتشؼ ماكانت تجيمو. وخياليا يرسـ باأللواف األمكنة التي 
يحدثيا عنيا. كاف عبد الرحيـ يييء المرأة التي قبمتو زوجا لتكوف مؤىمة لميوـ 

ؿ وماذا تكتـ، وكيؼ تدبر أسرة في غيابو أو الذي يجّد فيو الجّد. فتعرؼ ماذا تقو 
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موتو. لـ يتساءؿ ىؿ سعى إلييا مفتونا بما رواه لو عنيا قريبو القاضي مخمنا أنيا 
تستطيع أف تحمؿ ثقؿ حياتو. ولـ يخطر لو أف يشفؽ عمييا كصبية في أوؿ 
العمر. لكف لـ يخطر لو أيضا أنو يشرفيا بالزواج مف رجؿ معروؼ مثمو. وماكاف 

يستطيع ذلؾ وىي شابة مف أسرة فييا رجاؿ الثورة السورية وفييا قدري زميمو في ل
 المؤتمر السوري، الذي قتمتو المستوطنة الصييونية في طبرية وحضر جنازتو. 

كف سعاد ستسألو ذات يـو مازحة: ياعبد، لو لـ تكف في حياتؾ تمؾ ل
بؿ سيقّبؿ يدىا، األحداث الوطنية ىؿ كانت لؾ حياة أصبل؟ ولف يغضب منيا 

وستسخر منور مف طاعتو التي اليخفييا، فتقوؿ لسعاد: ضبعتو ياسعاد، أـ 
سحرتو، أـ سقيتو؟ يكاد اليتحمؿ فراقؾ ليحضر مؤتمر بموداف! سبحاف المغّير! 
كنت التنشريف مبلبسؾ الداخمية في بيتي في بيروت كيبل نراىا، فصرت تستمتعيف 

         بأف يقبؿ عبد الرحيـ يدؾ أمامنا!

كى عبد لسعاد حياتو منذ درس الحقوؽ في استنبوؿ، حتى صار ضابطا ح
ىّرب بعض المطموبيف لمحكمة عاليو بمبلبس جنود إلى الحجاز. مر بيف 
أصدقائو شكري القوتمي ورياض الصمح. لـ يبح ليا يومذاؾ أنو يتصؿ بالقّساـ. 

ؿ وواكيوب الذيف وبدا ليا مف األشخاص الذيف قابموا تشرتشؿ وىربرت صموئي
ابتمي بيـ العرب. عرفت سعاد أنو التقى بالممؾ فيصؿ الذي رحؿ إلى حيفا بعد 

وىو يركب القطار إلى بور سعيد. بقي عبد  0921ميسموف، وودعو في آب سنة 
الرحيـ مؤمنا بأف فيصؿ وطني، قّدر عميو كأمير في زمف تحكمو دوؿ كبرى 

قاؿ فيصؿ لبعض رجاؿ الدولة  ظالمة أف يحاوؿ سحب بعض الحقوؽ لمعرب.
العربية إنو عرؼ اتفاؽ إلنكميز مع الفرنسييف عمى تسميـ سورية، وكشؼ انحيازىـ 
منذ مؤتمر السمـ في باريز، وأنو ليس كأبيو الذي يؤمف بصداقة انكمترا! رأيتو، 
ياسعاد، يسافر مف حيفا إلى لندف مع مف فرض عميو أف يرافقيـ! وتساءلت منذ 

 ؿ لمسياسي في مستواه خيار آخر غير االنتحار؟  ذلؾ الوقت ى

أحاديث عبد الرحيـ عف حياتو أكممت سعاد مافقدتو بموت قدري. أدىشتيا ب
كثرة أسفاره رغـ بطء حركتو. رد عمييا مبتسما: أكوف حيثما يفترض الواجب! وقد 
 أوصمو الواجب إلى فندؽ كونتيننتاؿ في القاىرة ليمتقي بالوطنييف الياربيف مف
أحكاـ االحتبلؿ الفرنسي. أعادىا عبد الرحيـ إلى جو بيت قدري. فرأت مف جديد 
تمؾ المجموعة مف رجاؿ الدولة العربية القمقيف عمى قدر ببلد الشاـ، يمتقوف 
ليبحثوا النجاة مف االنتداب الذي قسـ ببلدىـ وليردوا خطر اليجرة الييودية إلى 

ادؿ أرسبلف وسمطاف األطرش وشكري فمسطيف. رأت في أحاديثو نبيو العظمة وع

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 068 - 

القوتمي ورياض الصمح وعوني عبد اليادي وأحمد مريود. ومف تعّد؟! حضرت 
بأحاديثو المؤتمرات الفمسطينية. وبيرىا أف يجتمع في فندؽ شبرد في القاىرة 
فيصؿ وعبد اليادي مع شكري القوتمي وعادؿ أرسبلف. ويكوف سعد زغموؿ في 

فسو خطيبا في مجموعة مف الوطنييف. لكف عبد الرحيـ تمؾ الساعة في الفندؽ ن
أيقظيا: أال يستوقفؾ أف اولئؾ الرجاؿ الذيف جمعيـ مكاف واحد وىاجس واحد لـ 

 يمتقوا! 

ؿ كانت سعاد تنضج كما ينضج التبلميذ في مدرسة؟ حرص عبد الرحيـ ى
فة أف يمشي بيا في التفاصيؿ. تكشؼ التفاصيؿ لؾ الحقائؽ التي تقرأينيا جا

ومقتضبة ورسمية في البيانات والقرارات! تكشؼ لؾ الناس أيضا! أتعرفيف ماذا 
رأيت في حذر عادؿ أرسبلف ألف بعض أعضاء المؤتمر الفمسطيني الذي عقد في 

ميزوا االحتبلؿ اإلنكميزي مف الفرنسي، ألنو سمح بالمؤتمر؟  0921حيفا في سنة 
 حتى عرؼ قرارات المؤتمر.  رأيت وطنية السورييف! ولعؿ أرسبلف لـ يطمئف

بييا عبد الرحيـ: قد يجتمع بعض السياسييف العرب بالصييونييف! أنا لف ن
أقابميـ ألف الحوار لف يغير مشروعيـ! كنت في فندؽ كونتيننتاؿ عندما التقى فيو 
عوني عبد اليادي بوايزمف. لبس وايزمف دائما، منذ لقائو بفيصؿ، وجو مف يطمئف 

يجرة الصييونية لف تمس حقيـ في فمسطيف ولف تضر بيـ. العرب إلى أف ال
فمماذا يخشى العرب الييود الذيف سيظموف ميما كثروا قمة، يحيط بيـ العرب مف 
الجيات الثبلث؟ رد عميو عوني يجب أف ينسوا مشروعيـ في فمسطيف كيبل يأتي 

ريوف يـو يقولوف فيو لمعرب ماقالو طارؽ بف زياد! تذكري، ياسعاد، أف بف غو 
يطمب مف العرب مايطمبو وايزمف، لكف بصيغة أكثر صراحة: أف يعترفوا بحؽ 
الييود في اليجرة إلى شرقي األردف وفمسطيف! واحذري ماغنس، مدير الجامعة 
العبرية! ألنو يحمؿ بف غوريوف مف زعيـ عربي إلى آخر، لعمو يسحب لمييود 

! المقابؿ؟ أف يقبؿ بقاء العرب اعترافا بحقيـ في استيطاف الضفة الشرقية والغربية
في أراضييـ! فيؿ تفيميف مشروعو الشرير؟ تذكري دائما أف الصييونييف 
يحتاجوف إلى اعترافنا بحقيـ في فمسطيف ولو ممكوىا! يرعبيـ مصير الفرنجة! 
فعّممي أوالدؾ أال ييبوىـ ىذا الحؽ ولو أبعدونا عف بيوتنا إلى آخر الدنيا! قولي 

نازلوا عف حقكـ التاريخي! آه، الوصية وداع ياعبد الرحيـ! ومازاؿ ليـ إياكـ أف تت
الوقت مبكرا عمى الوداع! ستربي أوالدؾ في حياتؾ! آه، لـ يقصد أف يذكرىا 
بالفرؽ بيف عمرىا وعمره! بؿ يسكب حياتو بيف يدييا ليجعميا بالنضج في مثؿ 

ثقؿ الحكمة،  عمره! ثمف العمر خطوط محفورة في الوجو، ثقؿ الخطوة، وربما
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فمتأخذ ثماره لشبابيا ولتكمؿ بيا نضارتيا! أردت الوصية فقط، ياسعاد، الالوداع! 
 اسمعي! 

نت أشرب القيوة مع شكري القوتمي في الكونتيننتاؿ في القاىرة فأخبرني أف ك
األمير عبد اهلل وصؿ مف الحجاز إلى معاف ليستعيد ممؾ أخيو مف الفرنسييف. كنا 

. فقمت لف يرضي ذلؾ اإلنكميز. لكني أتمنى 0921ثاني سنة في شير تشريف ال
أف ينتزع طموح األمير عبد اهلل شرؽ األردف مف خطر الصييونييف! يمكف أف نفيد 
مف طموح األمير إلى عرش، ومف االلتباس الذي يصوغو اإلنكميز! سيصؿ 
ا تشرتشؿ إلى فمسطيف وفيصؿ في الطريؽ إلى العراؽ لينصب ممكا عميو. فمماذ

 اليطمب عبد اهلل شرؽ األردف؟  

صؼ عبد الرحيـ لسعاد تشرتشؿ. وسيقدر ليا أف ترى رسالتو إلى عبد و 
الرحيـ. يتحدث، ياسعاد، والغميوف في فمو. بارد وداىية. لكنو معنا لـ يكف وقحا 
كما كاف مع األمير عبد اهلل. لـ يخؼ عمينا األمير أف لقاءه بو في القدس في 

كاف مرا. مّف عمينا بأنو تحممو ألجؿ  0920مف آذار سنة  الرابع والعشريف
المصمحة العربية! عرفنا أف لورنس أمر سائؽ السيارة التي نقمتو مع عبد اهلل أال 
يتوقؼ في الطريؽ كيبل يحيي عبد اهلل الناس ويسمعيـ. فغضب الفمسطينيوف منو 

ـو عبد اهلل إلى وسيحفر مف ىنا خبلؼ بيف الطرفيف. عرفنا أف تشرتشؿ انتقد قد
معاف، وأنو أفيمو أنو اليريد ثورات مف شرؽ األردف عمى الفرنسييف في سورية. 
وياويؿ مف سيعارض فيصؿ في العراؽ! نقؿ عبد اهلل لتشرتشؿ خوؼ العرب مف 
تأسيس دولة ييودية في فمسطيف. استخدـ األمير لغة أدبية. قاؿ إنو يخشى مف 

ئيؿ عميو: لف تقطع بريطانيا أشجار قطع أشجار فمسطيف. فرد ىربرت صمو 
فمسطيف بؿ ستزيدىا بأنواع أخرى! لو قاؿ صموئيؿ لنا ذلؾ لقمنا لو مف أنت لتزيد 
أو تنقص مف أشجار فمسطيف! سيستعيد عبد الرحيـ فيما بعد ذلؾ الحوار ليؤكد 
لسعاد أف عز الديف القّساـ وجد الجواب المناسب الوحيد عمى اإلنكميز! في ذلؾ 

طمأف تشرتشؿ عبد اهلل: عدد المسمميف نصؼ مميوف وعدد الييود ثمانوف  اليـو
ألفا فقط ولف يزدادوا بسرعة تيدد العرب! فيؿ صدؽ تشرتشؿ نفسو وىؿ صدقو 
عبد اهلل؟! لـ يكف األمير عبد اهلل يستطيع أف يرد عمى تشرتشؿ كما نرد نحف 

كف الميـ أف تشرتشؿ الذيف النطمح إلى ممؾ! فماذا يستطيع لنا غير السجف؟! ل
ترؾ شرؽ األردف منطقة لئلنكميز مستبعدة مف وعد بمفور واليجرة الصييونية. 
انتبيي، ياسعاد، إلى التفاصيؿ لتعرفي الناس والمسائؿ، ولكف تعممي أال تضيعي 
الجوىر! حديث عبد اهلل عف بحثو المبكر عف حمؼ مع اإلنكميز، تفصيؿ. 
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رط ضباط إنكميز ومستشار إنكميزي، الجوىر أنو سحب شرؽ األردف. الش
لى  والمتاعب مع الصييونييف والمع الفرنسييف! قطع الطريؽ إلى فمسطيف وا 
سورية! ولكف في شرؽ األردف رجاؿ الدولة العربية! حبؾ اإلنكميز الرسف لكف 
الوطنييف سيحاولوف أف يمسكوا بو، ال أف يساسوا بو! اليستطيع عبد اهلل أف 

ة العربية. مف أحمد مريود ورشيد طميع وعمي خمقي أسس يتجاىؿ رجاؿ الدول
 حكومة. 

ي أياـ الزواج االولى خشيت سعاد أف تعمف رأييا في مايرويو عبد الرحيـ! ف
خشيت أف تخطئ! لكنيا قالت لعبد فيما بعد: خرب الشريؼ حسيف وأوالده ببلدنا! 

ميز. كنت طفمة بدأوا مف الخطأ فغرقوا وأغرقونا فيو! والخطأ أف نحالؼ اإلنك
عندما دخؿ اإلنكميز إلى طبرية. تقدميـ خيالة اوستراليوف. لـ يحتؼ الناس بيـ. 
قالت خالتي شفيقة يومذاؾ عندما صرخت: دخؿ اإلنكميز: "فاؿ اهلل والفالؾ"! 
وظمت فيما بعد تردد: "اإلنكميز دواىي. مصيبتنا كميا مف اإلنكميز"! وعندما مر 

ابنا راجيف: ايكميؾ، ايكميؾ! حزنت خالتي عمييـ األتراؾ المنسحبوف أماـ ب
 وقدمت ليـ الخبز والطعاـ عمى أطباؽ!  

قي عبد الرحيـ الذي عرؼ فيصبل مف أياـ المؤتمر السوري منحازا إليو. ب
كاف أحيانا يشفؽ عميو. قاؿ: "مف يعد العصي ليس كمف يذوقيا"، ياسعاد. عاش 

ار إنكميزي، لكنو قبؿ ذلؾ كي يحمي فيصؿ مرارة أف ينّصب عمى عرش العراؽ بقر 
بقايا ضباطو ورجالو ويوقؼ ضرب الوطنييف فيو. مع أف ذلؾ في مصمحة 
اإلنكميز الذيف خسروا كثيرا في ثورة العراؽ عمييـ! فيـ فيصؿ سعة المشروع 
العربي وقمة اإلمكانيات لتحقيقو! ظؿ عبد الرحيـ يؤكد ليا نقاء فيصؿ: جمع حولو 

ف. بو ىدأت الثورة عمى اإلنكميز، فساوميـ عمى ذلؾ. سند الوطنييف السوريي
الوطنييف وبيـ كسب حقوقا مف اإلنكميز. حتى أف السورييف طمبوا مف فرنسا 

 معاىدة كمعاىدة اإلنكميز مع العراؽ! 

ندما سيموت فيصؿ في سويسرا سيقوؿ عبد الرحيـ لسعاد: مات مسموما! ع
عمى الميت غير الرحمة، لكنو قتمنا  وستضيؼ إلى حديثيا كمما ذكرتو: التجوز

وقتؿ نفسو! قرر عبد في تمؾ األياـ: يناسبؾ، ياسعاد، أف تكوني مع الثوار في 
الجباؿ، الأف تكوني سياسية. وكاف مخطئا. فاألياـ اضطرتيا أف تكوف سياسية 

 دوف أف تبرأ مف دقتيا في الحساب. 

لمعقدة. وأدىشيا أف ـ يوفر عبد الرحيـ سعاد وىو يعرض ليا العبلقات ال
يتناوؿ كؿ ذلؾ في ىدوء. لـ تبلحظ فيو األسى الذي كاف يفتت قدري. أتعرفيف أف 
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الياىو ساسوف دافع في جريدة المقطـ عف حؽ الييود في االستقبلؿ، ونشر خبلؿ 
ىبة البراؽ مقالة يدافع فييا عف الييود الذيف حمموا أبواقيـ وأدواتيـ في مظاىرتيـ 

ية أماـ حائط البراؽ؟ في مصر صحؼ صييونية.. جريدة إسرائيؿ، الدينية السياس
وكالة الشرؽ لؤلخبار، شركات الدعاية أيضا صييونية. ورئيس الحكومة المصرية 
اسماعيؿ صدقي صديؽ دانييؿ كورييؿ الصييوني! في يد الييود التجارة 

 ممثؿ دائرة 0925والصيرفة. حضر افتتاح الجامعة العبرية في القدس سنة 
المعارؼ المصرية. ولعب في فمسطيف فريؽ كرة قدـ مصري مع الييود في تؿ 
أبيب. لكف في حضف مصر الثوار السوريوف المحكوموف! ىنا الجوىر! أما 

 الحكومات فتزوؿ!  

دت حياة عبد الرحيـ طويمة جدا يـو رواىا ليا. نعـ، ياسعاد، قد نكوف ب
الرحيـ المؤتمر الفمسطيني محظوظيف ألف األحداث عبأت حياتنا! حضر عبد 

األوؿ في القدس، الذي دعت إليو الجمعيات اإلسبلمية والمسيحية في سنة 
. وصاغ ميثاقا قوميا يرفض اليجرة الصييونية واالنتداب ووعد بمفور ويؤكد 0909

وحدة فمسطيف مع سورية ويسمييا سورية الجنوبية. وشارؾ في تحضير المؤتمر 
ضر المؤتمر الفمسطيني الثالث في حيفا في كانوف األوؿ الثاني الذي لـ ينعقد. وح

. لـ تعجبني، ياسعاد، المقدمة: استنادا إلى حمؼ بريطانيا مع الحجاز، 0921سنة 
وحرية الشعوب الخ! لكننا ثبتنا مشروعنا: حكومة وطنية ومجمسا نيابيا. ورفض 

ونية، وتوظيؼ اعتماد االنتداب الوكالة الصييونية كييئة رسمية، واليجرة الصيي
صييونييف في المراكز العميا. الييود سبعة بالمائة فقط، ياسعاد، ليـ اثناف فقط مف 

 الثروة فكيؼ نقبؿ ليـ حقوقا أكثر مف حقوقنا؟ 

ألتو سعاد يـو قدميا لمقّساـ: كيؼ استطعت أف تتحمؿ مراوغة السياسييف س
الواضح حتى وتقبؿ مرونة مقدمات المؤتمرات، وأنت تحمؿ مشروع القّساـ 

الصرامة! سيقوؿ ليا: عندما تغوصيف حتى الرقبة، وتمؤليف وجدانؾ بمشروع، 
ستتخفيف بما يطمبو! لـ أجد مكاني ضيقا كأمكنة مف سيقدر ليـ أف يخرجوا إلى 
 الجباؿ! فرمحت في مساحتو الواسعة ألفيد أولئؾ المكشوفيف لقصؼ الطائرات!  

ت أحداث حياتيا. فيؿ جرت ىّبة كممت سعاد مع عبد أحداث حياتو  فصار أ
خارج بيتيا؟ ىؿ تستطيع أف تنسى دموعيا عمى حجازي  0929البراؽ سنة 

وجمجـو والزير يـو إعداميـ، وىؿ تستطيع أف تنسى أنيا رددت الزغاريد يومذاؾ 
 باكية؟ 

 محمػػػػػػد جمجػػػػػػـو وفػػػػػػؤاد حجػػػػػػازي  ف سػػػجف عكػػػا وطمعػػػت جنػػػازةمػػػ
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 ي عمػػػػػػييـ يػػػػػػاربي جػػػػػػازياز جػػػػػػ
 

 المنػػػدوب السػػػامي وربعػػػو العمومػػػػا 
 

ستقبمت قبؿ اإلعداـ نساء المتيميف الثبلثة، طبخت ليف وأطعمتيف. مسحت ا
دموعيا ودموعيف. غضبت معيف. لكنيا لـ تخمف أنيا ستردد زغاريد النساء بعد 

 إعداـ الرجاؿ في ذلؾ الثبلثاء الدامي: 

 ؾ! ػنقة تاجػيو واييا وبالمشا

 واييا والقيد إلؾ خمخاؿ! ايو 

 و واييا والموت عف بالدؾ عّز! يا

 ازينة الرجاؿ! ػواييا ويايو 

: لوال تمؾ األحداث أكانت لؾ ك اد عبد الرحيـ يكرر ليا ماقالتو لو ذات يـو
حياة خاصة؟ في أياـ ىّبة البراؽ زارت بيوت القتمى والجرحى، وحممت ليـ التعزية 

و. قاض وثبلثة أعضاء وأكياس الرز والسكر. لكنيا لـ تيتـ كعبد الرحيـ بمجنة ش
مف مجمس العمـو البريطاني سيقرروف مف الجاني في أحداث ثورة البراؽ؟! 
الجاني مف يحرس ىجرة الييود ويعطييـ أراضي الدولة! كيؼ جمع جابوتينسكي 
المسمحيف الييود، لوال اإلنكميز؟ تركت سعاد عبد الرحيـ يتابع يومذاؾ مقاببلت 

حدة. ادعى فريماف، محامي الييود، بأف فيصؿ المجنة، واستمعت إليو بأذف وا
اعترؼ بحؽ الييود في فمسطيف. فكذبو عوني عبد اليادي، محامي العرب. قالت 
سعاد: ياعبد، الييمني الالكتاب األبيض والالعفريت األزرؽ! الأقبؿ أف يقرر 

 غرباء مف آخر الدنيا حدود حقي في ببلدي! 

رية. وكاف لورنس يعنى بيا، وشفيقة انت منور في تمؾ األياـ حامبل في طبك
تدلميا. عندما ولدت معتصما زارتيا سعاد وزغردت فاحمر وجو منور. كانت سعاد 
في دنيا بعيدة، مشغولة بما بعد أحداث البراؽ لذلؾ لـ تستمتع بالصمت الذي 

 فرضتو شفيقة عمى األحداث. وكانت منور نفسيا كالخجمى بفرحيا بطفميا. 

لمعتقبلت، متابعة عبد الرحيـ مف معتقؿ إلى آخر. قالت اىي سعاد تزور اى
لو في إحدى زياراتيا إلى سجف عكا: تذكرت أحاديثؾ في أياـ زواجنا االولى فيؿ 
كنت تحضرني ليذه األياـ؟ ابتسـ. فداعبتو: كنت تستطيع أف تحدثني أحاديث 

لو في  أخرى في تمؾ األياـ اليادئة، وتترؾ ليذا اليـو دروسؾ! كانت قد حممت
تمؾ الزيارة طنجرة كبيرة مف الفاصولياء الخضراء بالمحـ ومف الفوؿ بالزيت تطعـ 
ميجعا. تركت لو تمؾ المداعبة، فتذكر أنيا منذ وصمت معو إلى صفد لـ تعش 
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 كعروس! فيؿ يستطيع اآلف أف يعوضيا عما فقدتو؟ فات الوقت! 
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د إلى حيفا. ماالذي يضغط مع سعامف المعتقؿ، نزؿ عبد الرحيـ بعد عودة 
قمبيا والسيارة تعبر الحواكير وشجر فمسطيف وتالليا؟ تنفست في عمؽ. ياليذه 
البالد الجميمة! الينقصيا إال األماف! أف يرحؿ اإلنكميز وأال يأتي الييود الغرباء! 
لكف لـ التفكير في الغد وفي األمس إذا كنت تممكيف ىذه البرىة، وزوجؾ حر، 

نبؾ في السيارة، واليواء يفوح بعبؽ التراب! عندما قاؿ ليا عبد جالس إلى جا
الرحيـ: لننزؿ إلى حيفا، خيؿ إلييا أنو قاؿ ليا تعالي لنبقى معا وحدنا! قاؿ: 
ستشتريف ثيابا لنفسؾ، وتختاريف لي قماش بذلة وقمصانا. ماأقؿ حيمتو! لذلؾ 

مف حضف أمياتيـ إلى تردد سعاد مازحة: نساؤنا يربيف رجاال معوقيف، ينتقموف 
أكتاؼ زوجاتيـ! تتمنى سعاد أحيانا أف تمشي معو في حيفا، أف يجمسا في مطعـ، 

 أف يتنزىا في الكرمؿ، لكنيا كمما رافقتو كاف مشغوال بميمة! 

 
طر ليا أف تبحث عف ثوب بموف بنفسجي. وكادت تسألو: أال يناسبني ىذه خ

صامتة تتأمؿ ماتعبره بالسيارة! خطر ليا الموف. ثـ خجمت بسؤاؿ لـ تتعود مثمو فبقيت 
أف عبد الرحيـ سيقودىا إلى لقاء كالمقاء بالقساـ، أو يطمب منيا مايشبو ذلؾ، ورددت 

 لنفسيا: أعرفو! ومع ذلؾ بدا ليا أف أماميما نيارا واسعا سيمّدانو حتى الغروب. 

لفيروز شيا في السوؽ. تصؿ إلى حيفا بضائع الدنيا! ألـ يحمؿ نوري حجارة ام
مف البواخر؟ فجأة، اضطرب السوؽ حوليما. أغمقت الدكاكيف وتراكض الناس. مف 
ىمس بالخبر الذي انتشر في برىة وردده الناس: قتؿ القساـ! ضرب عبد الرحيـ 

 جبيتو بيده، ونطت الدموع إلى عيني سعاد، ثـ نفر الدـ مف أنفيا!  

رجؿ: "اهلل أكبر مف أنما أعمف عف مأتـ، عف حزف عاـ، عف مصيبة! صاح ك
الظالميف" وركض مع الناس! ىؿ يكتشؼ اآلف مف خشي عمى أىمو وتجارتو فمـ 
يمتحؽ بالقساـ، أنو أحبو وتمنى لو النصر، وقاؿ بينو وبيف نفسو يعوض القساـ عف 

 تقصيرنا؟! 

اوليا عبد الرحيـ مصحفا صغيرا ومسدسا ممفوفا بمنديؿ فخبأتيما تحت ن
ودي حاال إلى عكا"! واختفى كأنو ممح ذاب! لمست سعاد مبلءتيا. قاؿ ليا: "ع
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المسدس! مشيت معي، ياعبد الرحيـ، وأنت تحمؿ مسدسا، عمي اآلف أف أخفيو 
 والدنيا قائمة قاعدة؟! 

سرعت كالناس. ثـ تبينت أنيا كادت تفقد اتجاىيا. أضيع في حيفا؟! ضغطت أ
. حاولت أف تتذكر أقرب المنديؿ عمى أنفيا، ومشت مسرعة حتى ابتعدت عف السوؽ

 بيوت أصحابيا، ثـ قررت: بؿ يجب أف أعود إلى عكا!      

ي السيارة تركت سعاد دموعيا تنساب حرة. قاؿ السائؽ: اهلل أكبر منيـ ميما ف
تجبروا! كاف غضبو أكبر مف حزنيا. لكنو لـ يضيع شعوره بأنو يجب أف يبتعد عف 

الصمت ينسكب عمى الطريؽ والبيوت حيفا بسرعة ليصؿ إلى عكا. خيؿ لسعاد أف 
والحواكير. وأنيا تسمع في ذلؾ الصمت صوتا قويا مفردا يصرخ: قتؿ الشيخ الذي 
أتى مف جبمة السورية عندما لـ يعد يستطيع أف يقاتؿ االحتبلؿ في بمده! قتؿ الرجؿ 
الذي سحر المستمعيف إليو في جامع حيفا الكبير! قتؿ الذي ربى مف اصطفاىـ 

في مشروع، المريديف تابعيف! قتؿ مف انتقى الفقراء لثورة طويمة، واعتمد أصدقاء 
 النساء، فقاؿ دونيف لف تنجح الثورة عمى اإلنكميز والصييونييف!

ستعادت سعاد في السيارة لقاءىا األوؿ بالقّساـ! بّرد وجييا النسيـ الذي فتحت ا
و مف الرجاؿ مصائرىـ لو نافذة السيارة، وجفؼ دموعيا. تساءلت: ىؿ تسحر في مثم

التي يخّمنيا مف يمتقي بيـ؟ ىؿ قرأت سعاد فقط حكمتو واتزانو وصدقو، التي تنساب 
مف االيماف بجياده؟ أـ قرأت أيضا مصيره؟! كاف يمبس صاية، كالفبلحيف. تتذكر 
اآلف السحر الذي لفحيا منو وجعميا تشعر بالذنب ألنيا وادعة وىانئة. السحر الذي 

دنيا الواسعة ليست ىناؾ! كأنو اكتشؼ جوىر السعادة! ومع ذلؾ كاف أفيميا أف ال
وديعا وىادئا ومتزنا، كأنو يفيميا أف مايحّضره ويدعو إليو ليس مغامرة بؿ مشروع 
واسع. وبدا ليا وىي تستمع إليو أوؿ مرة أنو اليدعوىا لتفيـ مايعممو الظالموف، بؿ 

 لتفيـ أف فييا قوى خارقة ىي التي يخاطبيا. 

سحت سعاد دموعيا بطرؼ مبلءتيا وىرعت إلى أنور وبيت العكي والسيدة م
فاطمة اليشرطية لتنقؿ ليـ الخبر. وعرفت في كؿ بيت أف الخبر وصؿ قبميا. وأف 
الرجاؿ ينزلوف مف عكا ومف طبرية والناصرة ومف أصغر مدف فمسطيف وقراىا إلى 

ا ممف استمع إليو في جامع حيفا. نزؿ شباب اليعرفوف القساـ ورجاؿ عرفوه وكانو 
 حيفا الكبير.

ـ ينتظر الناس الجرائد وبياف الحكومة! بؿ تناقموا أخبارىـ مف فـ إلى أذف إلى ل
جميع البيوت في القرى والمدف! نشر الموت األسرار، وتوج الشيداء بالحب. ىذا 

ا أف زمف مف األزمنة التي ينحاز فييا الناس لمضحايا، ويتّوجونيـ كأبطاؿ! تناقمو 
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اإلنكميز تابعوا القساـ، فاضطر أف يترؾ حيفا مع مجموعة مف أصحابو ليحّضر 
لمثورة. ىؿ وصمت إليو الخيوط التي جمعيا البوليس منذ سنوات؟ ألـ تكف المجموعة 

إحدى  0930التي ىاجمت المستعمرات الصييونية والدوريات اإلنكميزية في سنة 
بط المصري حميـ بسطة، وأوصمتو مجموعاتو؟ استقدـ البوليس يومذاؾ الضا

المعمومات إلى صفورية. اعتقؿ في صفورية أحمد الغبلييني ومصطفى طو وأبا 
ابراىيـ الكبير. أعدـ مصطفى طو الصفوري وحكـ عمى اآلخريف بالسجف. سكنت 
العمميات حتى اكتشؼ العرب األسمحة الميربة إلى الييود ببراميؿ في تشريف األوؿ 

قساـ مف جمعيات اإلخواف المسمميف وعمماء الديف دعمو فطمب ال 0935سنة 
باألسمحة، وترؾ حيفا. تنقؿ مع مجموعتو بيف القرى متخفيا شيرا. عندما اكتشفيـ 
اإلنكميز اتجو القساـ مع بعضيـ إلى جنيف. قرب قرية يعبد طوقوه والحقوه 

صحابو. بالطائرات. حاربوه مف الفجر حتى الساعة التاسعة. قتؿ القساـ وبعض أ
جرح نمر السعدي. جنيف قائمة قاعدة. ستسمـ جثث الشيداء ألىميـ. فشمت الحركة؟ 

 ال! تركت جمرة!

أعمف ببلغ رسمي إنكميزي أف  0935ي العشريف مف تشريف الثاني سنة ف
البوليس طوؽ "عصابة مف األشقياء" وقتؿ رئيسيا عز الديف القساـ. رد عميو 

يو! ستحضر جنازة القساـ وفود مف أنحاء الغضب في فمسطيف كميا. وسنرد عم
 فمسطيف كميا، وستبكيو ببلد الشاـ كميا!        

كى ليا عبد الرحيـ وأنور شقير وبنات العكي والست شفيقة عف الجنازة ح
العظيمة. لـ ينسوا تفصيبل، ومع ذلؾ تذكروا مالـ يحكوه ليا  أوؿ مرة. كأنيا مشت 

أتوا مف فمسطيف كميا. حممناه كما ىو، في  معيـ وسط خمؽ كثير! آالؼ مف الناس
ثيابو المدماة. خيؿ إلي أف وجيو مضيء بنور لـ أره فيو مف قبؿ. استطعت أف 
أتأمؿ مبلمحو الوسيمة اليادئة. في وجيو رضا الترينو إال في وجوه مف آمنوا بقضية 

عش وىبوىا روحيـ ولـ يعانوا مف الشؾ فييا أبدا. أية أذرع لـ تمتد كي تحمؿ ن
القساـ! مشى بو الناس إلى مسجد الجرينة، حيث كاف يحدثيـ. صّموا عميو ىناؾ، 
وكاف الناس خارج المسجد وفي داخمو حشودا. كاف مقدرا أف ينقؿ إلى مقبرة بمد 
الشيخ بالسيارة لكف الناس استبقوه عمى أكفيـ ومشوا بو إلى المقبرة. حممناه عمى 

حيفا إلى المقبرة، مع نعوش الشيداء. تزاحمنا  األكتاؼ مف الجامع الكبير في جرينة
عمى حممو كمف يتبارؾ بو، وضاع النعش وسط البشر. مرت الجنازة بدائرة البوليس 
فياجميا المشيعوف وكسروا السيارات الواقفة أماميا. وىرب البوليس. في شارع المموؾ 

الذيف لعبوا عميو  مررنا بنصب الممؾ فيصؿ فقرأ بعضنا الفاتحة عميو ولعنوا اإلنكميز
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ثـ سّمموه. رجـ المشيعوف محطة السكة الحديدية. بدا أنيـ يرجموف كؿ ماينقؿ جنودا 
أو تحميو حكومة! رأينا كتيبة إنكميزية يبدو أنيا سيقت لتواجينا، فياجميا الناس 
وجرفوىا. ومشينا إلى المقبرة. ىناؾ ياسعاد تشعريف بقوة الجمع ولو دوف سبلح! ىكذا 

 س عمى بياف الحكومة عف اشتباكيا بعصابة مف "األشقياء"!رد النا

ف يستطيع أف يوجز بكممات جنازة القساـ! مؤلت سعاد الفراغات التي تركيا م
الرواة. سمعت األناشيد واألىازيج. أطمقت مع المشيعيف اليتافات. استعادت األغاني 

ت المخازف مغمقة الحزينة وندب النساء. ىزىا ىدير أصوات الناس تحت السماء. رأ
في مدينة حزينة، والشوارع والحارات تفرغ مف المشاة الذيف انصبوا في اتجاه واحد ىو 
اتجاه الجنازة. ىروؿ الفبلحوف الذيف وصموا متأخريف، أمسكوا بأيدي أوالدىـ كيبل 
يضّيعوىـ في الزحمة. وصؿ الناس مف الخميؿ ونابمس. مف صفورية وصؿ كثير مف 

ساء بمبلءاتيف السوداء عمى جانب الطريؽ، ولمحت سعاد الفبلحات الناس. وقفت الن
بأغطيتيف البيضاء وثيابيف المطرزة. بدا ليا أنيا ترى غابة مف أغصاف النخؿ تغمر 
المقبرة، وأف أجمؿ اآليات القرآنية تميت في محيطيا بأجمؿ األصوات، وأف السماء 

ا استمع ىادئا ساكنا إلى كانت صافية الزرقة كما لـ تكف أبدا، وأف بحر حيف
األصوات التي وصمت إليو مف المشيعيف. دفف القساـ في بمد الشيخ. حيث أصحابو 
مف الفبلحيف الفقراء. لكف حياتو بدأت مف موتو. سيبقى كالرموز طرفا في الصراع. 
فستسمى باسمو بعد ستيف سنة كتائب الفدائييف في العمميات الفدائية. وسيجد العرب 

بعد ستيف سنة رأس خنزير أراد بو المستوطنوف اإلسرائيميوف أف ييينوا ترابو عمى قبره 
 و"ينّجسوه". 

ندما بدا أف سعاد كالناس قدمت لمشيداء مايستحقونو مف الحزف، طمبت: ع
ياعبد، أعد لي ماقمتو عف أحمد النايؼ! أطرؽ عبد الرحيـ: رأى جريح مف القسامييف 

بسطة، يضع قدمو عمى رقبة القساـ ويقوؿ لو وىو الضابط أحمد النايؼ، تمميذ حميـ 
يحتضر: أتيت لتعمؿ ثورة عندنا يا...؟ عندما وصؿ الجريح إلى القسامييف نقؿ ليـ 
مارآه. أجابت فمسطيف ىذا الخائف! فمسطيف طمبت القساـ واحتضنتو! فمسطيف أرادتو 

أيضا أف حميـ ونادتو! ماتزاؿ فمسطيف جنوب سورية! لكف لمخائف جوابا آخر! عرفنا 
البسطة، مساعد مدير البوليس في حيفا، كمؼ بالتحقيؽ مع الجرحى القسامييف. 

 وسيكوف لو أيضا جواب! 

معت سعاد في كبلـ عبد مايشبو اإلنذار. وشعرت بأف الرجميف سيقتبلف س
كخائنيف. قالت: ىذا رجؿ صغير، ياعبد! رد: صحيح، ذاؾ يتجسس عمى الثوار 

 عيـ! ويبلحقيـ وىذا يحقؽ م
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سحت سعاد دموعيا. منذ عادت مف حيفا لبست ثوبا أسود: لف أخمعو حتى م
أعرؼ أف مف وشى بالقساـ شرب عقابو كمو! انساقت سعاد إذف في ماتفترضو الثورة 
مف البيجة واالنتقاـ! اصطفيت ياسعاد فردا مف مجموعة فييا إنكميز؟ ال، ليس فردا 

ـ وىو يموت! أخفت سعاد مسدس عبد عاديا! ىذا رجؿ قاتـ القمب، أىاف القسا
الرحيـ في حديقة البيت يـو عادت مف حيفا. فيؿ سيقتؿ بو الخائف، وتكوف شريكة 

 في القتؿ؟  

ألت عبد الرحيـ بعد صمت طويؿ: واآلف؟ لـ يجبيا إال بعد أياـ طويمة: س
اجتمع المندوب السامي مع رجاؿ األحزاب ومع وايزمف. اقترح مجمسا تشريعيا قسمو 
بيف الييود والعرب. وىرب مف الجوىر: طمبنا أف تمنع اليجرة الييودية إلى فمسطيف، 
فمـ يجبنا إلى ذلؾ! قالت: األمور إذف عمى حاليا! ويبدو أنيا ستظؿ كذلؾ حتى 

 تروح الببلد! 

حثت سعاد عف صوت القّساـ وىي تتجوؿ في بيتيا. بدا ليا أنو ىتؼ كممتو ب
بّكروا عميو! قصفوا ماحّضره سنوات! لكف فمنفحص كؿ  األخيرة الباقية في الزماف!

ذلؾ! ستحكي ألوالدىا عف معركة القساـ في أحراش يعبد. وستصؿ الكممات إلى 
أوالدىـ كأمانة. كيؼ يحرر الناس الببلد دوف خبرة المقاومة وحمميا، قوتيا وضعفيا؟ 

ء مف فقراء القساـ قتؿ القساـ لكف االنتفاضة الشاممة ستبدأ. ىؿ سيتناوليا األغنيا
ويقودونيا ثـ يفاوضوف عمييا المموؾ العرب واإلنكميز؟ الببلد معبأة بالثورة عمى 
اإلنكميز الذيف يفتحوف الببلد لمصييونييف وينقمونيا مف أصحابيا إلى الغرباء. تناوؿ 

 الشيخ أميف الحسيني القيادة! فيؿ سيوحد الفبلحيف والمدينة! 

ر كعكا. وفي دمشؽ لـ تخبز نفيسة معموال كاف ـ تخبز سعاد في عيد الفطل
دائما مف عبلمات العيد في بيتيا وفي بيت أىميا. وعندما حمؿ ليا ابف الكحاؿ كنافة 
مبرومة في عمبة مف الخشب، لـ تفتحيا لتتذوقيا وتقدـ لو منيا. صبت لو القيوة 

 المرة وقالت: التؤاخذنا لدينا عزاء!
أماـ بيت عبد الرحيـ. فتش العسكر اإلنكميز  بعد تشييع القّساـ وقفت مصفحة

الخزائف. رموا الثياب عمى األرض، قمبوا االدراج ونثروا المبلبس الداخمية. اكتشفت 
سعاد منديبل مف مناديؿ أميا ظنت أنيا ضيعتو، وأدىشيا التطريز فيو. تناولوا بعض 

لنافذة، ماذا أوراؽ مف كتب عبد الرحيـ. فكرت سعاد وىي تنظر إلى المصحفة مف ا
يفعؿ المسدس الذي خبأتو بيف الحطب في طرؼ الحديقة. مف حظ عبد الرحيـ أنيـ 

 لـ يكتشفوا المسدس!
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رؾ عبد الرحيـ مكتبو ليخبر سعاد: منعت سمطة االنتداب تأبيف ىنانو في ت

احتفاؿ فأضربت دمشؽ، ثـ بدأ في سورية إضراب عاـ. يبدو أف السورييف، 
 إلضراب في مشروع واسع! ياسعاد، وضعوا ا

 
ظـ الفمسطينيوف اجتماعا عف سورية في فمسطيف! فأّبنت حيفا القّساـ ن

وىنانوف في صالة زىرة الشرؽ في حيفا. تحدث نبيو العظمة، وأّبنت القّساـ منظمة 
الشباف المسمميف، ونقابة المحاميف، وأحمد شقير، وعجاج نوييض. وصمت إلى 

لعاص مف األردف، وممثمو الكتمة الوطنية في دمشؽ، االجتماع وفود منيا سعيد ا
وممثمو المدف الفمسطينية. وقفوا دقيقة صمت عمى الشيداء في بداية االجتماع، 
خطبوا وألقوا شعرا، وصاغوا في نياية االجتماع برقيات احتجاج وقرارات. خرج 
ر المجتمعوف في مظاىرة ليمية ينشدوف األناشيد الوطنية ويسقطوف االستعما

اإلنكميزي والفرنسي. مف القرارات برقية إلى عصبة األمـ، وبرقية إلى الكتمة 
لى المفوض السامي في بيروت،  لى جرائد دمشؽ، وا  الوطنية، وىاشـ األتاسي، وا 

لى المموؾ العرب.  وا 

تب عبد الرحيـ مقالة عف بسالة نساء دمشؽ في مقاومة االحتبلؿ، وأكد أف ك
ؾ. وكاف يقصد في مقالتو، بصيغ متنوعة، االحتبلؿ االحتبلؿ راحؿ الريب في ذل

اإلنكميزي، وتقسيـ ببلد الشاـ. وبّيف ضرورة اإلعانات لسورية المضربة. عندما قرأ 
لسعاد المقطع الذي ذكر فيو النساء قالت لو: تمـز النساء الستنياض النخوة، ثـ 

 يغبف في النسياف! 

مع سورية. ووصمت  ي الرابع مف شباط أضربت مدف فمسطيف تضامناف
رسالة مف شكري القوتمي تبيف أنو استمـ مئة وستيف جنييا مف فمسطيف معونة 

 لممنكوبيف.  

ـ يكسر اإلضراب سجف الرجاؿ والطبلب. سجف حتى بديع ابف جيراف ل
نفيسة. وحممت نرجس الخبر لنفيسة: ياويميـ! سجنوه ألنو صرخ في مظاىرة 
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انرجس خانـ؟ أنشد نشيد الحماصنة في مدرستو! ابتسمت نفيسة. ماذا صرخ ي
المظاىرات، "الشيخ تاج يابومة، ىات لي شعرة مف ذقنؾ لخّيط ىاالتاسومة"! 
كانت نفيسة التزاؿ في مبلءتيا قادمة مف بيوت التجار الذيف جمعت منيـ معونة 

 لممستوريف الذيف أضّر بيـ اإلضراب. 

امرجانة. يعني ذلؾ نصرفت نرجس وخمعت نفيسة مبلءتيا. ماأزاؿ أليث يا
أني كبرت! لـ أعد أتحمؿ ساعة مف المشي؟ ياخسارتؾ يانفيسة! لـ أركب التراـ 
إلى الصالحية. البمد مضربة، وأنا كالناس أقاطع شركة الكيرباء والتراـ! مشيت 
ساعة فقط، يانفيسة خانـ؟ خرجت مف البيت منذ الصباح! صحيح يامرجانة، 

 ثـ قصدت الصالحية! جمعت مساعدات لمناس مف التجار،

ممت نفيسة تحت مبلءتيا أرغفة خبز مف فرف يوزع الخبز عمى البيوت ح
دوف أف يفؾ اإلضراب. يدبر الناس أنفسيـ ىكذا، شيء مف ىنا وشيء مف ىناؾ. 
كي تبقى البمد مضربة. كسرت حكومة االنتداب أقفاؿ التجار لكنيـ لـ ينزلوا كي 

لـ تسمع نفيسة الرصاص. قالت لمرجانة: يبيعوا ويشتروا! في ىذا اليـو فقط 
تذكرت أياـ الثورة السورية، يـو كنت أصعد إلى السطح ألعرؼ في أية جية 
عمقت االصدامات. قمبي عمى الشباب! كـ شيعت المدينة مف الجنازات! صارت 

 األـ تطمئف عمى ابنيا إذا كاف في السجف! 

تنفض مبلءتيا المبممة ـ تكف قد استراحت بعد عندما أتت منور، فوجدتيا ل
بالمطر. صحيح، "خّبي حطباتؾ الكبار لعمؾ آذار"! مدت كفييا فوؽ جمر 
المنقؿ، مع أف مدفأة الحطب كانت مشتعمة. فابتسمت منور. تحتفظ نفيسة بالمنقؿ 
ألنيا تحبو اللتتدفأ بو! كما تحتفظ بالفانوسيف عمى طرفي الميواف وتشعميما يوميا 

يسة منور ومشت إلى الفوقاني مع مرجانة: سأبدؿ ثيابي، رغـ الكيرباء! تركت نف
 يامنور. يبدو أنيا مبممة مف المطر! 

كتشفت مرجانة أف جوارب نفيسة مبممة أيضا. خذي ىذه الجوارب السميكة، ا
يانفيسة خانـ! سأنزؿ ألحّضر لؾ الشاي بالزنجبيؿ ليدفئؾ. ىؿ قصدت نفيسة أف 

قالت "ضاؽ صدري"، وخرجت لتوسعو  تأتي بالخبز مف الصالحية؟ أـ ألنيا
بالمدينة! لـ تعد تستطيع أف تصحح حياتيا أو تغيرىا. وماكانت لتغيرىا! ىؿ 
يفوتيا أف أية امرأة عادية في سوقساروجا أكثر سعادة منيا؟ أية امرأة تطبخ في 
النيار ويجتمع أوالدىا وزوجيا حوليا وقت الغداء، وتخصص بعد الظير 

بالسيرة! بينما تموب نفيسة في أطياؼ شبابيا الذي صرفتو في لمزيارات، وتستمتع 
العمؿ في الحرير، وطرزتو باستقباؿ الثوار، مخاطرة بحياتيا. أيمكف أف يكوف 
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جوىر حياتيا تمؾ الممحات الخاطفة فقط، وتكوف عاشت سنوات قبميا وبعدىا في 
مئف عمى انتظارىا! لتعترؼ بأنيا لـ تسع إلى الخبز في الصالحية، بؿ لتط

مدينتيا. قمدت خالد آغا في جوالتو في المرجة وعمى ضفاؼ بردى. لكنيا مشت 
في الصالحية التي لـ يكف يقصدىا أبدا، ألنيا اتصمت بيا بأنواع مف الوجع ومف 

 أفراح مف يشيد بيتا في ذوقو الرفيع ليمسؾ ببساتينيا المشيورة! 

يا ىّمتؾ، يانفيسة خانـ! ممت مرجانة صينية الشاي ليا ولمنور: ليت لمصباح
تنيدت نفيسة: صرت أنعس بعد الغداء يامرجانة، ىذا يعني أني كبرت! ابتسمت 
منور. فعمتيا كمف تعود العمؿ مف الصباح إلى الميؿ، لـ تحسب الساعات التي 
تمضييا في مساعدة مف ضايقيـ اإلضراب. جمعت مف أغنياء السوؽ طحينا ورزا 

أنيـ في ضيؽ. قسمت مع نرجس األرزاؽ في وسكرا وزعتيا عمى مف تعرؼ 
أكياس ووضعتيا أماـ أبوابيـ في الفجر. قالت ليا نرجس: ذكرتني، يانفيسة خانـ، 
بجنة خاتوف يرحميا اهلل! فردت نفيسة التي ترفض أف تشبو أحدا: نعمؿ واجب 

 الناس عمينا في إضراب عاـ! 

ورية. فأصبحت لمنيار عاد إلييا اإلضراب طواؿ ستيف يوما أياـ الثورة السأ
والميؿ تقسيمات أخرى. الفجر لوضع التمويف قرب أبواب مف أضر بيـ اإلضراب. 
والصباح والمساء لمقابمة األغنياء وجمع الماؿ والمؤونة. وأوؿ الميؿ لمعشاء مع 
ابف الكحاؿ ومرجانة وبياء ومنور. كسر "الغمؽ" في مخزف ابف الكحاؿ كما كسر 

وتفرج مع أصحابو عمى المخازف المفتوحة بالقوة. وتركيا  في مخازف السوؽ. فنزؿ
مثميـ في أماف اهلل. لـ تنقص منيا إبرة! قيؿ إف الكتمة الوطنية وضعت حراسا 
يروحوف ويجيئوف في مناطؽ األسواؽ. وقيؿ إف "الحرامية" مضربوف أيضا. وقيؿ 

 شيامة، كيبل ينكسر اإلضراب. 

البيوت التي دخمتيا، والعرفت الناس الت نفيسة: لوال اإلضراب لـ أدخؿ ق
الذيف عرفتيـ مع أنيـ في حارتي نفسيا! صارت البمد عمى قمب واحد! ينقصؾ 
رغيؼ خذه مني. ينقصني برغؿ آخذه منؾ. ىاتي بعض السمف وخذي بعض 
الزيت. أغمقت المخابز والدكاكيف لكف البيوت انفتحت أحدىا عمى اآلخر. داعبتيا 

اأكثر ماتغدينا أنا وبياء عندؾ، وماأكثر ماحضرنا منور: صحيح ياعمتي! م
العشاء. عندي مؤونة تفيض عني. أعطي منيا الغرباء فمماذا التأكبلف عندي 

 دائما؟ ألجؿ عيني معتصـ أدلمكما! 

عودت نفيسة معتصما وألفيا. لكف لتعترؼ بأنيا التستطيع أف تعنى بطفؿ ت
ا فقد تحتاج منو شيئا في مف الصباح إلى المساء! أعطت منور مفتاح بيتي
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 غيابيا. وكيبل تنزؿ الدرج ىي أو مرجانة لتفتحو!         

ـ يخؼ عمى منور أف نفيسة التي ترفعت عمى العبلقات بالولد والزوج ل
التخفي حبيا لمعتصـ، كأية امرأة يمكف أف تفرح بأحفادىا. رغـ الكبرياء الذي 

يامنور! لـ تتعود نفيسة أف تعّبر عف تكبح بو ذلؾ الحب. الكبرياء؟ قاؿ بياء: ال، 
الحب، وربما لـ تتعود أف تعّبر عف أية عاطفة شخصية. أال تبلحظيف أنيا تخفي 
قمبيا دائما، مظيرة أنيا تيتـ فقط بعمميا أو ببمدىا؟! لكف امرأة مثميا ىي التي 

 تممؾ كنوز الروح. 

دوب السامي جدت منور أخيرا الفرصة لمكبلـ: ياعمتي، قاؿ بياء إف المنو 
 دو مارتيؿ طمب ىاشـ األتاسي إلى بيروت، ووافقت الكتمة الوطنية. 

ستمر اإلضراب ستيف يوما. سحب الفرنسيوف في نيايتيا الشيخ تاج الديف ا
الحسني وأوكموا الوزارة لعطا باشا األيوبي. حّضر الوطنيوف وفدا سوريا لممفاوضة 

يـ في فمسطيف رياض الصمح الذي في باريز. انتيى اإلضراب! واستقبؿ عبد الرح
 مر في طريقو مف لبناف إلى فرنسا ليمحؽ الوفد السوري. 

ددت نفيسة فيما بعد: منور ىي التي حممت لي األخبار المفرحة. نياية ر 
اإلضراب الستيني، واالتفاؽ بيف الوطنييف والفرنسييف عمى استقبلؿ سورية 

ت. تّخت قموبنا مف الحزف. ووحدتيا. لـ أزغرد منذ عرس منور. وقفت وزغرد
يمكننا اآلف أف نفرح! ىكذا انشغمنا بأخبار جديدة بدال مف المظاىرات والسجف 
والقتمى، فصرنا نتابع سفر الوفد إلى باريز، ووزارة عطا باشا اإليوبي. ضحكت 
نفيسة: لكف زمف سوقساروجا انتيى! بيت عطا باشا األيوبي في الصالحية! وأنا 

سألتيا منور دىشة: صحيح ياعمتي؟ تأممتيا نفيسة زمنا حتى  سأنتقؿ إلى ىناؾ!
أرخت منور نظرتيا. يامنور، نبقى في بيوتنا لنحرس أطياؼ عمرنا ومحبينا. 
نصغي إلى األمكنة التي جمسوا فييا، ونستعيد مف الجو كمماتيـ التي تركوىا. في 

ي يـو كنت ىذا البيت أفراح فاطمة ويوسؼ ونفيسة وأحزانيما. فيو ىشاشة قمب
صبية، وقوتي التي طويت بيا ضعؼ امرأة مفجوعة بزوجيا. وفيو األمسيات مع 
خالد آغا! بيوتنا؟ لو تريف، يامنور، مايميز بيتا مف آخر! ليت منور تفيـ ذلؾ! 
قالت نفيسة: لف أترؾ بيتي مقابؿ الشامية إال إلى القبر! ومف الدحداح سأحاوؿ أف 

 دار! أشـ عطر شجر الكباد في أرض ال

حتفمت نفيسة مع أـ بديع بخروج ابنيا مف السجف. وقالت: انتيت أياـ ا
الحزف! وكانت مخطئة! ففي حزيراف أتت إلييا منور مع ابنيا لتخبرىا خبرا آخر. 
تمقت نفيسة معتصما مفتوحة الذراعيف قبؿ أف تحيي منور. ورمى معتصـ نفسو 
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مت بتدليمو. ابتسمت ليا منور. عمييا. أفرحيا أنو ترؾ أمو ليرتمي عمييا. وانشغ
لوال ىذا الطفؿ ماكاف أكثر حمكة تمؾ األياـ! أمتعيا حتى أف يجر معتصـ غطاء 
الطاولة فتقع الصحوف وتنكسر. وتابعت طعامو: أكؿ اليـو أكي دنيا! أحب 
خشاؼ الجانرؾ! لـ يعد يحب الفوسفاتيف! يحب الميمبية مع الكعؾ الطري! ذاؽ 

نفيسة بنظرتيا: مابؾ يامنور؟ ياعمتي، أشعر بأف بياء سيذىب الدوندورما! سألتيا 
إلى فمسطيف مع أصحابو في الثورة السورية! كبحت نفيسة قمقيا: فمسطيف ببلدنا، 
 والواجب نجدة أىمنا! لكنيا قالت لنفسيا ماقالتو منور لنفسيا: الأحتمؿ موتا جديدا! 

خت الطعاـ الذي كاف ـ تبح نفيسة لبياء يومذاؾ بيواجس منور. لكنيا طبل
يحبو خالد آغا تكريما لبياء. ورددت بينيا وبيف نفسيا: لكف عش أنت، يابياء! 
ارجع بالسبلمة! رأى بياء نفيسة في لياقتيا، كأنيا تطمئنو. وشكرىا برقتو ودماثتو. 
قالت لو مداعبة: لو كنت مف المتطوعيف الذيف قد يذىبوف إلى فمسطيف كيؼ 

يود بيذه الرقة، يابياء؟ رد: كما حاربت الفرنسييف في الثورة ستحارب اإلنكميز والي
السورية! أصّوب جيدا، يانفيسة خانـ! وأرى المنطقة التي أتحرؾ فييا كميا وأنا في 
جزء صغير منيا! وسيعتمد أصحابي عمى معرفتي فمسطيف، لو ذىبت مع 

 المتطوعيف! 

أحباؤؾ مؿء  أممتو منور وىو يتحدث مع نفيسة وتنيدت. ىكذا، يكوفت
ذراعيؾ وفجأة تصبحاف فارغتيف! مرت األياـ الجميمة مسرعة! مرت كأنيا 
مسروقة! ىؿ حّرـ عمينا أف نعيش دوف خوؼ عمى أحبائنا؟ في برىة بدا ليا 
معتصـ حمبل ثقيبل تريد أف تيرب منو، وفي برىة تالية بدا ليا أنيا التممؾ سواه. 

يتمنى اليرب مف نفسو. ظنت أنيا في تمؾ الميمة نامت مف التعب، أو كمف 
التستطيع النـو مف التوتر، لكنيا قالت لمرجانة التي أتت تستقدميا إلى العشاء: 

! وغفت مع ابنيا.  أفضؿ النـو

ىؿ سيعبر بياء حوراف إلى بيت سميماف باشا السودي في قرية سما، ويجد  
س ىناؾ! أطياؼ أصحابو؟ ألف يقوؿ لو سميماف باشا: كاف سعيد يحب أف يجم

وكيؼ سيتركو اإلنكميز يعبر النير مع المتطوعيف ليساعد الثوار عمييـ في 
متطوعوف مف العراؽ وجبؿ الدروز وجبؿ لبناف  فمسطيف؟ أيجتمع حقا في فمسطيف

والشاـ وشرقي األردف؟ ليت اإلنساف يستطيع أف يقرأ حياتو قبؿ أف يعيشيا 
  !ستعد أف يقابمو في لياقةليستدير عف منعطؼ إلى آخر، ليغير قدره أو لي
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انت بنات العكي يحّضرف نزىة لسعاد في حديقة البمدية، منتصؼ نيساف. ك

الربيع دافئ والزىر يطرز العشب! فيؿ نفّوتو ياسعاد؟ لكف الشيخ فرحاف 
اـ، رتب كمينا صاد فيو بعض المستوطنيف الييود. السعدي، مف جماعة القسّ 
وصؿ ضيؽ الناس باليجرة الصييونية حتى الحمؽ! بّرر عبد الرحيـ لو ذلؾ: 

سطا الييود عمى األرض الزراعية. جبؿ كنعاف وقؼ إسالمي يحاوؿ الييود أف 
يستولوا عميو. تدؿ األسمحة التي اكتشفناىا في الميناء في عبوات اإلسمنت 

ت وبقي سعاد زوّادتياأنيـ يحّضروف أخذ البمد بالقوة. البالد معبأة بالثورة! فّكت 
ـّ نزؿ بيذه  في البيت. مف يستطيع أف يضحؾ ويأكؿ والناس في غـّ؟! أي ى

 البالد!

 
تمت مجموعة فرحاف السعدي مستوطنيف عمى الطريؽ مف حيفا إلى بمعا. ق

وقتؿ ييود عماال عربا في تؿ أبيب. فعمقت االشتباكات في يافا. اجتمع رجاؿ 
عمنت المدف األخرى اإلضراب. األحزاب والطوائؼ فييا وأعمنوا اإلضراب العاـ. أ

ونظمت لجاف قومية. قالت بنات العكي: يابختؾ ياسعاد! فرّدت: أكثر مف القرد 
 مامسخ اهلل! السجف وعرفناه، والمعتقؿ وذقناه! 

اب عبد الرحيـ يوميف في القدس. رجع متعبا وجائعا، لكنو نقؿ لسعاد غ
وا الحاج أميف الحسيني فرحو: اختار ممثمو األحزاب لجنة عربية عميا، وانتخب

رئيسا. سيعمف اإلضراب العاـ! لكنو لـ يتوقع أف يستمر اإلضراب ستة أشير وأف 
 االشتباكات المسمحة ستصبح ثورة!

شرت المجنة العربية العميا بيانيا: سيستمر اإلضراب حتى منع اليجرة ن
مجمس تشكيؿ حكومة وطنية و حتى الييودية، ومنع انتقاؿ األراضي إلى الييود، و 

نيابي. وصار عبد الرحيـ يخرج مف البيت مرتديا بيجامتو تحت البنطاؿ. وينثر 
 .في الصباح عمى سعاد األخبار التي لـ ينقميا ليا في المساء ويمحقيا بتأمبلت

اسمعي برقية شكري القوتمي: اعتداءات الصييونية عمى العرب حجة لنا عمى 
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د الثورة! وأخبرىا أف صدقي فساد وعد بمفور وفشمو! قاؿ: ستكوف دمشؽ سن
الطبري نظـ المجنة القومية في طبرية. ثـ أوصاىا: ثقي بمف قد يرسمو يوسؼ أبو 
دّرة. ىذا رجؿ وطني، كاف مزارعا ثـ اشتغؿ في حيفا في السكة، ثـ في المصفاة. 

أحمى  جمؼ لكنو مخمص! كانت سعاد في ذلؾ اليـو تحمـ بأف تنزؿ إلى الحّمة. ما
 أحمى مياه البمسـ الكبريتية الفاترة وشجر الموز! ربيع! ماالحّمة في ال

ألتو سعاد: صحيح أف الثوار يصيدوف مف يمبس برنيطة! ولف نرى في س
الطريؽ غير رجاؿ بطرابيش! رد: وبحّطة! سألتو: صحيح أف الفبلحات اكتشفف أف 

تيف بالفمفؿ الفمفؿ يضيع الكبلب البوليسية التي تدؿ اإلنكميز إلى الثوار، فمّوف بيو 
األحمر؟ لـ يجبيا ولـ تسألو ألنيا تطمب جوابا. تعشت معو داوود باشا ورزا. قالت: 
خّمنت أنؾ ستتعشى في البيت الفي المعتقؿ! ترؾ عبد الرحيـ كبلميا معمقا في 
اليواء وشغميا بأخبار يجب أف تعرفيا. حكى ليا عف مظاىرات طالبات نابمس! 

النساء! ومؤتمر المجاف القومية في القدس الذي تكمـ  ومظاىرة حيفا التي خرجت فييا
: "قرر المؤتمر خذيفيو الحاج أميف الحسيني وتحدث فيو عوني عبد اليادي. 

إذا  0936باالجماع االمتناع عف دفع الضرائب اعتبارا مف الخامس عشر مف أيار 
ؼ اليجرة لـ تغير الحكومة البريطانية سياستيا تغييرا أساسيا تظير بوادره بايقا

الييودية". حضر المؤتمر صدقي الطبري، وعمي رضا النحوي، وأحمد شقير 
وصبحي الخضرا. وروى ليا أف الجامعة السورية والمدارس السورية أضربت 
متضامنة مع فمسطيف، واحتجت لمقنصؿ البريطاني في دمشؽ. كتب فخري البارودي 

ة مف سورية إلى فمسطيف إال مدير المكتب العربي في دمشؽ: "اليمكف أف تخرج سيار 
يمكف أف  إذا كانت حاممة وثيقة مف المكتب العربي يرخص ليا بالسفر". لذلؾ ال

خضار وفواكو مف سورية إلى  تشحف بضائع ييودية مف فمسطيف إلى سورية، وال
 مستوطنات فمسطيف! 

أسمعو غدا.  نتبيت سعاد إلى صوت عبد الرحيـ، وقالت لنفسيا: قد الا
مرة بحبلوة "دؼء البيت". ولكف ىؿ ىي مف يقرر لو االستمرار!  فكرت ألوؿ

سألت عبد الرحيـ كأنيا ترجو أمبل: ماذا يمكف أف يكوف قرار اإلنكميز األخير؟ 
رد: اتصؿ المندوب السامي بالمجنة العربية العميا، وأجاب بقانوف يعاقب مف يحمؿ 

 سكينا! 

! بعد نسؼ يافا القديمة قالت ف تسألو طواؿ أياـ الثورة عف قرار اإلنكميزل
بشرا. سيفجعيا أف ينذر الجنود اإلنكميز أىؿ يافا القديمة في  واىؤالء وحوش وليس

باألسبلؾ،  مف بيوتيـ ويطوقوىاالساعة الرابعة صباحا بالمكبرات، وأف يخرجوىـ 
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وينسفوا المدينة القديمة. فتطير أحياء كاممة وحمامات ومدارس وأضرحة.. 
روع تجميؿ يافا"؟ رحيميـ يجمؿ فمسطيف كميا! قالوا: "أبنية قذرة ستتساءؿ: "مش

كانت مركزا لمخارجيف عمى القانوف". اإلنكميز المتوحشوف ىـ الخارجوف عمى 
 القانوف. صدؽ المثؿ يقعد في حضنا وينتؼ ذقننا! 

ي بداية الثورة قالت سعاد لمست شفيقة: نظمني عبد في حزبو! وظفني في ف
يسألني  ممني إال عف الثورة. يسألني عف رأيي في األحداث، لكنو اليك القيادة! ال

 يرى ابنو إال نائما!  حتى عف أمو وال

بعض أصحابو إلى عوجة الحفير في  الرحيـ عف نفيعبد  حدثياندما سيع
ؿ نبيو العظمة، ستقوؿ لو مداعبة: ااعتقعف الصحراء في أكواخ مف الخشب، و 
د: لكف تذكري أف العرب معنا! دعا شكري طمأنتني إلى أنؾ ستعتقؿ! وسير 

القوتمي إلى اجتماع كبير في دمشؽ، ونظمت لجاف في الببلد العربية إلعانة 
فمسطيف. ووصمتنا رسالة مف فخري البارودي! عندما غفا عبد الرحيـ نيضت 
سعاد وحّضرت لو في محفظة صغيرة بعض الثياب. وكاف حدسيا صحيحا. 

 اعتقؿ في الصباح. 

أنور فيما بعد أف نوري السعيد اجتمع بوايزمف، وبدأ وساطة لفؾ  خبرىاأ
اإلضراب. اقترح اتحادا فيديراليا مع الييود شرط وقؼ اليجرة، فرفض وايزمف 
اقتراحو. وفشمت وساطتو. يريد الييود كؿ شيء! واإلنكميز اختاروا الييود. قالت لو 

تشد بحبؿ حتى تقطع! ماذا  سعاد: مصائبنا منيـ! قبميـ لـ نسمع بأف أذف اإلنساف
تعّد مف جرائميـ! كسروا أبواب البيوت في القرى وخمطوا مؤف الفبلحيف! قصوا 

 شجر الزيتوف! شمحوا البيوت أثاثيا لتفي بالغرامات. سرقوا حمي النساء! 

ي منتصؼ تموز قدـ قضاة المحاكـ الشرعية مذكرة لممندوب السامي. وكاف ف
 عبد قد خرج مف المعتقؿ.

أياـ الثورة وىي تزور صدقي الطبري في فيما بعد ما استعادت سعاد ندع
درعا، اختارت فقط اليـو السابع مف آب الذي قتؿ فيو أحمد النايؼ. قالت: تصور 

أستطيع قتؿ نممة، احتفمت بقتؿ أحمد النايؼ أكثر مما  ياصدقي، أنا التي ال
يفا يـو قتؿ القّساـ. احتفمت بعودة عبد مف المعتقؿ! باحت لو بأنيا كانت في ح

وأنيا أخفت مسدس عبد الرحيـ تحت مبلءتيا. قاؿ أحمد النايؼ لمقساـ وىو 
يموت: أتيت تعمؿ لنا ثورة؟ أخذ النايؼ الجواب: مات كالكمب! منع العرب 

 الصبلة عميو والسير في جنازتو وحرموا دفنو فدفنو اإلنكميز. 
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أ إلى بيت قدري مرة، وتطمب طر لسعاد في أوؿ أياـ الثورة، وىي تمجخ

يحتاج أف يتكئ  بنات العكي مرة، أف أياـ السعادة فقط تجعؿ اإلنساف مستقال ال
 ياسعاد، ندفع جميعنا ثمف الثورة!  ال تقمقيعمى آخر. شجعتيا شفيقة: 

 
تمر سنوات السعادة فقط مسرعة، ياخالتي! لوال قامة زياد  كت سعاد ليا: الش

! 0936ت مرت كممح البصر، وأننا صرنا في سنة لما وعيت أف ثبلث سنوا
خمنت شفيقة أف سعاد أتت إلى طبرية كما تأتي صبية مف بيت زوجيا إلى بيت 
أىميا. وقدمت ليا عصير الميموف الذي تكـر بو الضيوؼ: اشربي، ينعشؾ 
الميموف! وبدا لسعاد أف ليموف خالتيا يختمؼ عف أي ليموف آخر. سألتيا: 

ميموف كالعادة؟ ياسعاد: ذوقي ىذا! مربى خميط مف الميموف وضعت فيو قشر ال
والبرتقاؿ والنارنج! أعجبؾ؟ تعممتو مف ضيفة لبنانية. خمس برتقاالت، وليمونتاف 

 وحبة نارنج، لكف ضعي البذور في شاش واغمييا معيا!

تحت شفيقة النافذة فامتؤلت ببحيرة طبرية! رفعت سعاد زيادا ليطؿ منيا. ف
رة التي تفرجت عمييا مف ىذه النافذة في طفولتي وصباي! حموة؟ ىذه ىي البح

 مدت ذراعيا: وىناؾ سبحت! غدا ستريو الصياديف مع شباكيـ وسمكيـ!

يزاؿ في أمكنتو  رحت سعاد في بيت قدري، وشكرت شفيقة ألف األثاث ماس
التي تعرفيا. لـ تطو شفيقة حتى سرير قدري، وتركت فوقو غطاءه األبيض 

وقفت سعاد قرب السرير زمنا، متأممة الكرسي المغمؼ بكتاف أبيض. المطرز. 
متى كاف قدري يجمس عميو؟ وىو يسرح بنظره في البحرة ويفتح صدره لنسيميا؟ 
وىو يبعد نفسو عف أحاديثو مع ىربرت صموئيؿ وحاخاـ طبرية؟ وىو يستريح مف 

نو مقابؿ سفره إلى جمسات المؤتمر السوري في دمشؽ؟ مازاؿ الكرسي في مكا
السرير، لكف أيف صاحبو؟ تعيش األشياء أكثر مما يعيش الناس! ونريدىا أف تبقى 
بعدىـ. لنقرأ فييا حياتيـ التي أخذوىا معيـ وتركوا أطيافيا! لـ تجسر سعاد أف 
تجمس عمى الكرسي، وردت زيادا عنو. فقالت لو شفيقة: تعاؿ، عندي كرسي 
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ال يجمس عمى كرسي قدري، أو أال يناـ صغير يناسبؾ! لـ تطمب شفيقة مف أحد أ
 في فراشو، ولكف ىؿ كانت تحتاج أف توصييـ بذلؾ!

بست سعاد ثوبا أبيض مف القطف، وشعرت بالراحة في بيتيا القديـ. بدا ليا ل
غريبا أنيا ضاقت بو في فتوتيا وتمنت أف تتزوج لترحؿ عنو! نامت مبكرة تاركة 

ؿ فرأت مف النافذة التي تركتيا مفتوحة في زيادا لشفيقة. وأفاقت بعد الفجر بقمي
الميؿ، السماء ممونة بحمرة خفيفة. استمعت إلى حركة شفيقة في المطبخ وخمنت 

وقطفت الخضار مف البستاف، وبدأت تحضر  أنيا جمعت بيض الدجاج مف القفّ 
الفطور. وصؿ إلى سعاد عبؽ الخبز الذي تخبزه زوجة البستاني في التنور. 

ة، نضرة. قالت لشفيقة في المطبخ: ياخالتي، كأني نمت يوميف! فنيضت مستريح
لـ ترفع شفيقة رأسيا عف البيض المسموؽ وصحوف الزيتوف والجبف والمكدوس 
 والمربى التي كانت تصفيا في صينية واسعة: تعالي كمما تعبت ونامي قدر ما

 تشتييف! 

قّدر عمينا  عد الفطور رجعت سعاد وشفيقة إلى ىمـو البمد. قالت سعاد:ب
ياخالتي أف نركض مع رجالنا طوؿ العمر؟ تفرجت شفيقة عمييا في سخرية: 
التعب ألجؿ الببلد راحة، ياسعاد خانـ! تعودناه منذ كنت طفمة صغيرة تجمسيف في 

ينوب فيو أحد عف  الحضف! مف يسند الرجاؿ غيرنا؟ عمى كؿ حاؿ، ىذا فرض ال
 أحد! 

أف ننتبو، ياحبيبتي، إلى خطر ضـ ؿ غضبت سعاد؟ داعبتيا: كاف يجب ى
تحمس نلميجرة الييودية! وأف  وشرؽ األردف إلى فمسطيف ألف ذلؾ يعني فتح

الحتجاج المجنة التنفيذية عمى اعتداء مستوطنيف مف مستعمرة ناتانيا ىاجموا 
باألسمحة عشرة مف الكشافة العرب كانوا في مخيـ نصبوه عمى شواطئ طولكـر 

يجرة غير الشرعية ومف تيريب األسمحة لمييود! وكاف يجب لحراسة الحدود مف ال
يتـ بمؤتمر الشباب نفكر في اعتداءات الييود عمى العماؿ العرب! وأف نأف 

العربي الثاني في حيفا الذي طمب إنقاذ األراضي، واالىتماـ بمشروع البطيحة، 
فيؿ وزيادة المخصصات لممدارس، وضرورة الرياضة، ومقاومة الزواج المبكر! 

 نحف أقؿ مف الشباب الذيف وضعوا مشروعا يحتاج تنفيذه إلى دولة؟! 

قتمو صحيح! روت سعاد ليا أنيا نزلت إلى القدس  مزحيف ياخالتي! لكف مات
في الثبلثيف مف نيساف فحضرت اجتماع النساء العربيات. قالت: كنا أربعمائة 

. وأرسمنا برقية "وطنيةامرأة! طمبنا "منع اليجرة وتسرب األراضي، وتشكيؿ حكومة 
قوية إلى الممؾ إدوارد الثامف. نزلت مرة أخرى إلى القدس في السابع مف أيار. 
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طبلؽ سراح  طمبنا في اجتماع السيدات العربيات تجريد الييود مف السبلح، وا 
المعتقميف، وحكومة وطنية. وطمبنا أف تقاطع الييئات والمجنة العميا الحكومة 

 وترفض مفاوضتيا.  

صت شفيقة الشابة التي تتحدث عف سفرىا بيف المدف، وتنقؿ بيانات حف
االجتماعات التي لـ تشترؾ فييا. أىذه ىي الصبية التي جرفيا ىوى حمداف 
وانساقت مسحورة فيو؟ أىي الصبية التي رجعت مف الناصرة مكسورة الروح، 
 معذبة؟ صحت سعاد عمى نظرة شفيقة الرحيمة. سألتيا: مابؾ، بـ تفكريف
ياخالتي؟ أفكر ياسعاد في أنؾ صرت أحمى! تنيدت سعاد: أنحف ىناؾ اآلف، 

 ياخالتي؟!     

انت سعاد في محطة لمراحة، بعد مؤتمر المجاف القومية. كـ استقبمت مف ك
ضيوؼ عبد الرحيـ خبلؿ التحضير لو! قالت لشفيقة: ساىمت في المؤتمر 

ريف شخصا! ابتسمت بتحضير الغداء والعشاء! ذات ليمة حضرت عشاء لعش
شفيقة: كنت أستضيؼ في بعض الميالي ثبلثيف شخصا مف ضيوؼ قدري! وكاف 

 يجب أف "أبّيض" وجيو أماميـ! 

جتمع مؤتمر المجاف القومية في القدس في أيار تمؾ السنة. نزلت سعاد بعده ا
رواه ليا عبد الرحيـ عف المؤتمر. حكى أميف  إلى طبرية. ونقمت لشفيقة ما

الحكاية كميا. مف أياـ تمثيؿ فمسطيف في مجالس الدولة العثمانية، إلى الحسيني 
تزاؿ تحتـر عيودىا لمعرب. قاؿ  أنيا ما 0908الوعد الذي أكدت بو بريطانيا سنة 

لمحاضريف: لدى بريطانيا وعداف متناقضاف، واحد لمعرب وواحد لمييود! في جمسة 
رة ماكدونالد وباسفيمد وزير مع رئيس الوزا 0931عقدىا الوفد الفمسطيني سنة 

المستعمرات، أبدينا رأينا فقمنا إف "تقارير المجاف التي ليست في مصمحة 
تنفذ. فأكد لنا ماكدونالد بشرفو وشرؼ بريطانيا أنو سينفذ توصيات  الصييونييف" ال

الخبير سمبسوف. لكنو، رغـ ذلؾ القسـ، ألغى بنفسو الكتاب األبيض!.. وىاىـ 
قوى عسكرية  منظمة، وينووف بناء ىيكؿ سميماف..! وجو أميف الييود يؤلفوف 

الحسيني كممتو لمعالـ العربي واإلسبلمي: نستنجد بكـ كيبل تصبح ىذه الببلد 
أندلسا ثانية! قاؿ عبد الرحيـ لسعاد يومذاؾ: لـ أتوقع أف تحتـر الحكومة 

لجنة  البريطانية تقارير لجنة شو ولجنة سمبسوف. تذكريف أف  لجنة شو ثـ
. اتفقت المجنتاف عمى 0929سمبسوف وصمتا لمتحقيؽ في أسباب اضطرابات سنة 

أف سببيا انحياز اإلدارة اإلنكميزية لمييود. ذكر تقرير لجنة سمبسوف أف أراضي 
الفبلحيف العرب سمبت منيـ. لذلؾ "مف الضروري وقؼ الصفقات المتعمقة 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 091 - 

يف المتزايديف". "بمقدار بامتبلؾ األرض إلنشاء مستعمرات زراعية لممياجر 
ماتتعزز المواقع االقتصادية لمرأسماؿ الييودي في الببلد يزداد عدد العاطميف 
العرب عف العمؿ. لكف االحصاء عف البطالة غائب فعميا، واإلدارة اإلنكميزية غير 
مدركة خطر ىذه المشكمة بكامميا، أما في الدوائر الييودية فيعتبر ذلؾ أسطورة". 

تقرير سبب يقيف العرب  بأف: "نية الزعماء الييود ترحيؿ السكاف العرب استنتج ال
الفمسطينييف مف فمسطيف". فماذا استنتجت اإلدارة اإلنكميزية؟ أنيا يجب أف تزيد 
عدد البوليس لتحمي المستوطنات الييودية! بعد تقارير المجنتيف صدر الكتاب 

اسب حجـ اليجرة مع وضع األبيض الذي كرر التزاـ حكومة االنتداب بأف يتن
الببلد االقتصادي، والمساواة في االلتزامات البريطانية نحو العرب والييود. فقاـو 
زعماء المحافظيف اإلنكميز الكتاب األبيض، وقاومو الزعماء الصييونيوف، 

: "تتعاوف الزعامة 0930فاضطر الوزير ماكدونالد أف يكتب لوايزمف في شباط 
تنفيذ سياسة االنتداب. أما نشاط الشعب الييودي البّناء الصييونية بحماسة في 

في فمسطيف فيقـو بالتأثير الخير عمى تطور الببلد ورفاىيا بشكؿ عاـ". أميف 
الحسيني محؽ في نبوءتو يـو اجتمع مع ماكدونالد! اليمكف أف تنفذ بريطانيا 

 توصيات لجنة سمبسوف ولجنة شو! 

بأميف الحسيني. فسألتو: ىؿ أخذ  ستشفت سعاد مف حديث زوجيا إعجابوا
 أميف الحسيني عندؾ مكاف المرحـو القساـ؟ يعني:

 ج أميف لو ضرب لندف بكفوح

 ىتز التاج  والكرسي انقمب!ال

مت عبد الرحيـ زمنا حتى شعرت بأف سؤاليا في غير مكانو. أخطأت! ص
يجوز  ال تجوز أبدا السخرية وال االستخفاؼ! في ىذه المسائؿ ففي ىذه المسائؿ ال

أف ترمى كممة دوف حساب، ولو كانت في حديث مع الزوج! قاؿ عبد الرحيـ: ىذا 
يتكرر إنساف، ياسعاد! االثناف في المجرى نفسو! أميف الحسيني  غير ذاؾ! ال

تمميذ محمد رشيد رضا. ضابط في الجيش العثماني. دافع عف القدس في أحداث 
حضر المؤتمر  .إلى دمشؽ وحكـ عميو اإلنكميز بالسجف فذىب 0921سنة 

السوري الفمسطيني والمؤتمر السوري الذي أعمف استقبلؿ سورية. بعد ميسموف 
عاش في الصحراء حتى ألغي الحكـ عميو في فمسطيف فرجع وصار مفتي 

، انتخب بعد سنة رئيسا لممجمس اإلسبلمي األعمى. ألـ 0920فمسطيف في سنة 
ؽ؟ أعجبتني في الحسيني منذ التقيت بو يقؿ لؾ خالؾ قدري إنو التقى بو في دمش

نظرة واسعة فيمت أف الصييونية مشروع سياسي يعتمد الديف، فيجمع قوى عالمية 
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سياسية وجماىير ييودية. ولذلؾ يجب أف يرد بقوى عالمية وبقوى عربية 
سبلمية. وظؼ الحاج أميف مركزه الديني لجمع القوى اإلسبلمية والعربية في  وا 

. 0930ية. ولذلؾ دعا إلى المؤتمر اإلسبلمي في القدس سنة مقاومة الصييون
نظـ مقاومة اإلنكميز واشترى األسمحة لمثورة. وحاور خبلؿ ذلؾ المجاف البريطانية 
معتمدا العقؿ والحجة. وتعرفيف أنو اشترؾ في الوفد الفمسطيني إلى لندف سنة 

يمكف أف  وما يمكف أف يكوف ضعفا . الحسيني ذكي، وطني، يقدر بدقة ما0931
يكوف قوة! ويفيـ سعة المشروع الصييوني وعبلقة اإلنكميز بالييود. لذلؾ يياجمو 
الطامعوف بالزعامة، والتستبعدي منيـ الراغبيف في صداقة اإلنكميز. فيمو الخطر 
الصييوني وعداوتو لمبريطانييف يجعمني منحازا إليو! لكنو يحسب حساب المموؾ 

سياسة يزف محيطو وحمفاءه! يبدو لي أف المرحوـ والحكاـ العرب، ألنو رجؿ 
القّساـ لـ يباؿ بيذا الجانب! لو كنا نستطيع، ياسعاد، أف نرسـ زعماءنا ألخذت 

اـ وأضفتيا إلى الحسيني، وألخذت مف الحسيني دقتو في الحساب مف صفات القسّ 
أيضا ! لكف انتبيي! ستصادفيف أمس واليـو وفي المستقبؿ القّساـوأضفت ذلؾ إلى 

مف يقّزـ الزعماء الوطنييف، ليبدو الزعماء الصييونيوف العنصريوف كبارا! وليفقد 
تستصغري أبدا مايمكف أف  الناس االيماف بتاريخيـ، ويصبحوف دوف ماض! ال

يفعمو الرعاع! يستطيع الرعاع أف يدمروا أبنية شامخة شيدىا العقبلء والمخمصوف 
مشؽ مف قاؿ إف يوسؼ العظمة تركي، بعمرىـ وتضحياتيـ وتعبيـ! سمعت في د

نو شرب قبؿ أف يرحؿ إلى ميسموف!  نو قرر االنتحار لذلؾ ذىب إلى ميسموف، وا  وا 
قيؿ أيضا إف المتطوعيف خرجوا إلى ميسموف كمف يخرج إلى سيراف! ونعرؼ نحف 
كـ يحتاج الرجؿ إلى تركيز الفكر والقوة الروحية والصحو ليواجو قوة عظمى، في 

سكري بيف العرب وبيف الغرب في تاريخنا الحديث! مف يستطيع أف أوؿ صداـ ع
 يجيؿ ذلؾ، مف يستطيع أف يييف المقدسات غير الرعاع؟!

صغت سعاد إلى عبد الرحيـ كمف يصغي إلى معمـ ىادئ مثقؿ بحكمة أ
العمر. ىاىي تفيـ جانبا آخر مف األياـ التي عاشتيا مع أىميا لكنيا لـ تحمميا 

بضوئيا ولـ تغص في عتمتيا! ىؿ بدا ليا كزوجة محبوبة مثميـ، فانبيرت 
وصغيرة أنيا تستطيع أف تتطاوؿ عمى رجؿ يحترمو زوجيا ولو لـ تقصد أف 
تيينو؟ لعميا استسممت برىة لغواية الشعور بأنيا صغيرة ومدلمة حقيا أف تفمت 

مف كبلميا كيفما تشاء! عندما استمعت إلى عبد الرحيـ صامتة شعرت بما بينيما 
العمر. لكنيا تعممت منو في ذلؾ اليـو احتراما لف تخونو أبدا لمسياسييف والفبلحيف 
الذيف قاوموا الغربييف والمستوطنيف. ولذلؾ ستتحمؿ فظاظة القائد أبي درة وستحزف 
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عميو عندما يعدـ. وستكوف موىوبة بأف تذكر تاريخ اإلنساف الذي تقابمو، لذلؾ لف 
وتمي في بيتيا أنو ليس فقط رئيس جميورية سورية تنسى وىي تستقبؿ شكري الق

، 0947أو سياسيا سوريا، بؿ ىو الرجؿ الذي اشترى السبلح لمفمسطينييف في سنة 
، وزار أميف الحسيني في لبناف مخترقا الرقابة 0936سنة في وسند الثوار 

الفرنسية. سترى اإلنساف الذي تقابمو وسط موكب حياتو، عندما تكوف قد خزنت 
ومف تقابميـ، التاريخ الحزيف والغني في ببلد الشاـ، في ثبلثة عقود متوترة  ىي

 ظالمة ومجيدة.

 بؿ أف ينصرؼ عبد الرحيـ سأليا مبلطفا: قمت إف الناس يرددوف: ق

 ج أميف لو ضرب لندف بكفوح

 ىتز التاج  والكرسي انقمب!ال

اإلنكميزية  يجيؿ أىؿ ببلدنا أف الطائرات فيـ ذلؾ بشكؿ آخر، ياسعاد! الأ
قصفت الثوار، وأف عسكر اإلنكميز ىاجموا قرانا وكسروا أبواب بيوتيا وخمطوا 

وسيؤكد ليا عبد مؤونتيا، وأعدموا رجالنا في ساحاتيا! لذلؾ يتمنوف العكس! 
 مثؿ أىازيج السورييف:  الرحيـ فيما بعد رأيو: كاف ذلؾ

 ر دولتؾ، يغوؿ خبّ د

 اريز مربط خيمنا!ب

امتو وفيمت أنو يخفي بيا خجمو ألنو بدا كمعمـ أماميا. ىؿ مقت سعاد ابتست
أتعبيا كؿ ذلؾ؟ بؿ تحتاج أف تترؾ عبد الرحيـ وعكا لتستعيد األحداث السريعة 
التي ركضت فييا، لتشعر وىي تتأمميا بأنيا عاشتيا حقا! لتثؽ بأف الدنيا لـ 

سرعة ثياب تخطؼ منيا ىذا المقطع مف عمرىا الذي مر مسرعا ومكتظا! رتبت ب
 ابنيا وثيابيا ونزلت إلى طبرية.

يبدو اليوماف المذاف أمضتيما في طبرية جزيرة واسعة مف الراحة في س
ذكريات سعاد عندما تستعيدىا في دمشؽ مع خالتيا. ستقوؿ إف شير أيار في 
تمؾ السنة جعميا كمف يعيش عمى الطرقات بيف يافا والقدس وعكا! في شير أيار 

رحيـ إلى يافا يـو نظـ فييا مؤتمر لجاف طمبة المدارس. وفي أيار نزلت مع عبد ال
استقبمت ضيوؼ عبد الرحيـ القادميف معو مف نابمس مف اجتماع ممثمي المجاف 
القومية في قراىا في الثاني عشر مف أيار وقرأت قرار المؤتمر "االمتناع عف دفع 

ى حساب أىميا". الضرائب. واستنكار إقامة مخافر بوليس في بعض القرى عم
يافا الذي في وفي الرابع عشر مف أيار حضرت سعاد اجتماع السيدات العربيات 
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طمب "منع اليجرة، ومنع انتقاؿ األراضي إلى الييود، واالستمرار في اإلضراب". 
وفي ذلؾ اليـو أعمف بياف المجنة العربية العميا قرار المؤتمر المنعقد يـو الخميس 

االمتناع عف دفع الضرائب اعتبارا مف منتصؼ أيار! في السابع مف أيار: "
 الضرائب ببل تمثيؿ"!

عا المندوب السامي المجنة العميا إلى مقابمتو. أعمف ليا أف الحكومة د
البريطانية لف توقؼ اليجرة الييودية. قاؿ: بعد إنياء أعماؿ العنؼ ستعيف 

 نيا، مف تجربتيا، الالحكومة لجنة ممكية لتبحث الموقؼ! بينت المجنة العربية أ
تثؽ بأية لجنة. تعرؼ حكومة بريطانيا جيدا أسباب القمؽ العربي دوف حاجة إلى 
لجنة! "فالمسألة ليست مسألة بحث وتحقيؽ، لكنيا مسألة تغيير السياسة الحاضرة 
تغييرا يضمف كياف العرب في الببلد".. السياسة التي تريد أف تجعؿ الييود أكثرية 

 في الببلد!

ت سعاد: كأننا أماـ جدار أصـ! أغمقت نوافذ بيتيا كميا، فشعرت بأنيا نيدت
تزاؿ تشعر  كالسجينة. ىمست: مثؿ ىذه الببلد! خرجت إلى الحديقة المعتمة. ما

تقسـ،  ، ياسعاد! "صحيح السجينة بأنيا في سجف رغـ نسيـ البحر! الببلد كميا
ضطراب كي نرسؿ لجنة تأكؿ، وكؿ حتى تشبع"! أوقفوا اإلضراب واال ومقسـو ال

ممكية! لكننا لف نحتـر تقرير أية لجنة! لف نوقؼ اليجرة الييودية، وسنيب 
مصير بيت  مصير زياد؟ ما مصيرنا ياربي؟ ما األراضي المشاع لمييود ! ما

قدري عمى شاطئ طبرية؟ يدفعنا اإلنكميز إلى مصير أسود. إذا لـ ينشغؿ عبد 
 عف الفبلحيف المضروبيف والمعتقميف!  الرحيـ بالمؤتمرات انشغؿ بالدفاع

حتجت المجنة العربية العميا بمذكرة لممندوب السامي في الثاني والعشريف مف ا
حدث  حزيراف عمى تصرفات البوليس والجند خبلؿ التفتيش. لـ تبالغ المذكرة! فما

وحشي وىمجي! كسر األبواب في الميؿ، ضرب أصحاب البيوت، كسر الخزائف 
مزيؽ األثاث وخمط المؤونة، وسرقة النقود والحمي. حدث ذلؾ في وادي واألواني وت

الجوز في القدس وقرى الذيب وقاقوف وذنابو. ضرب اإلنكميز الناس في الطرقات، 
واعتقموا حتى رجاؿ الديف. أصدرت الحكومة ممحقات لقانوف الطوارئ، وأىانت 

ا القديمة. ياويمي رجاال محترميف كعجاج نوييض. وانتقمت مف يافا! ىدمت ياف
عمى يافا! فرضت غرامات كبيرة عمى القرى والمدف العربية. عوضت الييود عف 
خسائرىـ في األحداث، ولـ تعوض العرب عف خسائرىـ في مزارعيـ ومخازنيـ 
التي أحرقيا الييود! ليذا سيستمر اإلضراب حتى تمنع اليجرة، ويمنع نقؿ 

 ة!األراضي إلى الييود، وتؤسس حكومة وطني
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تتذكر سعاد مع شفيقة في دمشؽ، المذكرات التي كتبيا العرب إلى س
لى وزير المستعمرات! وستتساءؿ ماذا أفادنا  لى الحكومة، وا  المندوب السامي، وا 
أف نكتب تمؾ األكواـ مف الورؽ لمخصـ؟ وستقوؿ ليا شفيقة: سيفيدنا ذلؾ في 

سورية! سرؽ الييود المستقبؿ! المستقبؿ ياخالتي؟ أيف ىو؟ صرنا الجئيف في 
بيوتنا ومؤونتنا وسجادنا وأسّرتنا، نيبوا أشجارنا وبيادرنا! وسترد شفيقة بحكمة 
عجوز: سيعود أوالدنا أو أحفادنا إلى الببلد ميما طاؿ الزمف! ويجب أف تكوف في 
أيدييـ تمؾ الرسائؿ والبيانات التي تبيف كـ صبر العرب وكـ نبيوا، وتبيف أف 

التي حرسيا اإلنكميز ىي التي جعمت فمسطيف ييودية! وليعرؼ اليجرة الييودية 
أحفاد أحفادنا أننا لـ نسكت عمى قير، وأننا عممنا كؿ مافي أيدينا العزالء أماـ 

 دوؿ قوية قررت غرس الغرباء في ببلدنا رغما عنا! 

انت األوراؽ التي ذكرتيا شفيقة عمى طاولة عبد الرحيـ يومذاؾ. مذكرات ك
اإلسبلمي األعمى إلى وزير المستعمرات. وتعميقو في السادس  رئيس المجمس

والعشريف مف حزيراف عمى تصريح وزير المستعمرات في مجمس العمـو في التاسع 
عشر مف حزيراف. وضح لو أنو اليمكف ألمة أف تقبؿ إنشاء وطف صييوني في 

قصى، بمدىا. ونبيو أف الييود يفكروف بإعادة بناء ىيكميـ مكاف المسجد األ
ويتناقموف صور أحبلميـ بذلؾ! وعد لو جرائـ حكومتو في فمسطيف: "أطمقت 

الرابع عشر والخامس عشر مف حزيراف مف الرشاشات عمى جامع  النيراف ليمة
الجزار الشيير بعكا، فتركت آثارا واضحة في الجدراف والنوافذ وغرؼ طمبة العمـ. 

نبا مف جامع الشيخ رسبلف يافا جافي وىدمت السمطة أثناء ىدميا المنازؿ 
وتشعث القسـ الباقي منو. واحتمت المحكمة الشرعية بنابمس وجعمتيا مقرا لمجنود 
البريطانييف، فعبث ىؤالء بقيود المحكمة الشرعية وسجبلتيا وجميع موجودىا، 

 وأتمفوا قسما مف أوراقيا ووثائقيا الشرعية اإلسبلمية".

نسخ المذكرات عمى طاولتو: نعـ  اؿ عبد الرحيـ لسعاد وىو يراىا ترتبق
وسنة  0933سنحفظيا! لكف عمى طاولة المندوب السامي أكثر منيا! بيف سنة 

ألؼ مستوطف إلى فمسطيف. ليؤالء الغرباء وصمت في ىذه  075دخؿ  0936
تنسى، شحنة األسمحة الميربة إلى ميناء حيفا، مف بمجيكا. ونظـ  السنة التي ال

اقبة الشواطئ! فيؿ جيؿ المندوب السامي أف ذلؾ العرب مجموعات مسمحة لمر 
كمو ىيأ الببلد لبلنتفاضة؟ وصمتو اليـو مذكرة موظفي الدرجة االولى العرب إلى 
الحكومة البريطانية! يبينوف خطر اليجرة الييودية التي تحرسيا بريطانيا، وأف 

نا حياتيـ تعييف لجنة ممكية لف يزيؿ قمؽ العرب عمى مصيرىـ! قالوا "يفقد أقرباؤ 
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فتضطرنا ضمائرنا أف نحتج عمى سياسة العنؼ". ستكوف عمى طاولة المندوب 
السامي اليـو مذكرة جمعية العماؿ العرب في يافا عف البطالة واليجرة. كتبوا 
ماثبتتو لجنة سمبسوف: تزيد اليجرة الييودية عدد العماؿ العاطميف وتخمؽ أسبابا 

 لمثورة. 

، نداء مف 0936في بيت سعاد في سنة  يف النداءات التي احتشدتب
مسيحيي فمسطيف إلى العالـ المسيحي إلنقاذ األماكف المقدسة مف الخطر 
الصييوني. قالت لعبد الرحيـ إنو ذكرىا بصديؽ أبييا، ميخائيؿ حبايب، وبخاالتيا 
المسيحيات بنات قسيس! "تنفيذا لوعد جائر مف بمفور تعمؿ الحكومة البريطانية 

كة ييودية باسـ وطف قومي لمييود في فمسطيف. فتحت أبوابيا لتأسيس ممم
لجموعيـ المتدفقة  فأتوا جالبيف معيـ المبادئ اليدامة المغايرة لكؿ األدياف 
السماوية.. عينت عدة لجاف لكف مستر ماكدونالد حّوؿ الكتاب األبيض إلى أسود 

بلئنا عف ببلد إلرضاء عزيزه وايزمف. وسيستمر اإلضراب إلظيار سخطنا عمى إج
أجدادنا. أييا المسيحيوف! في السنة الماضية دخؿ شباف الييود وشاباتيـ إلى 
كنيسة الميد في بيت لحـ محؿ مولد المسيح، لو المجد، ودنسوىا بأعماؿ مغايرة 
لآلداب، األمر الذي أدى إلى تدخؿ القوة إلخراجيـ.. إف مشروع روتنبرغ قد غير 

امو وشّوه جماؿ بحيرة طبرية الطبيعي، أفبل يحؽ مجرى نير األردف في بعض أقس
لنا أف نفسر ىذا العمؿ بأنو محاولة لمحو أثر مف اآلثار التي تذكرنا بحياة السيد 
المسيح.. ننبيكـ إلى الخطر عمى الببلد التي تحوي مقدساتكـ، مف مغارة الميد 

الييود إلى بستاف الجثمانية حيث أدى المسيح صبلتو األخيرة قبؿ أف يسممو 
لمصمب، إلى طريؽ اآلالـ، إلى مكاف الجمجمة.. إذا أسست المممكة التي يحمـ بيا 
الييود ستتمؼ اآلثار التي تذكركـ بالناصري".. وضعت سعاد بياف مسيحيي 

. نعـ، فمنحفظ كؿ ذلؾ!     فمسطيف في مصنؼ أزرؽ وسجمت عميو السنة واليـو

تح عينيو فرآىا تجمس الىثة. مع عبد الرحيـ في تمؾ الميمة صرخة سعاد، فس
قالت: حممت بأف السقؼ يسقط فوقي! احتضف كتفييا، وشعر بأنيا شابة، غضة، 

كاف يجب أف أتزوجيا! كاف يجب  فأشفؽ عمييا. وفي برىة سريعة قاؿ لنفسو ما
أف تتزوج رجبل بعيدا عف المعتقبلت واألحداث السياسية. رجبل غنيا يتركيا تسرح 

أحزانيا! رّبت عمى شعرىا، رّبت عمى خدييا وردد: اىدئي،  في الدنيا بعيدا عف
اىدئي! وكاد يقوؿ ليا: ياابنتي! عندما ممكت نفسيا سألتو: أال تعطيني كأس 
ماء؟! سأليا مداعبا: ماء في كأس، أـ ماء في "طاسة الّرعبة"؟ تذكر طاسة أمو 

مؾ التحفة الشامية المزخرفة بآيات قرآنية حفرت عمييا بالفضة؟! ال، اترؾ ت

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 096 - 

 معروضة مع الصحوف القيشاني في الكتبية!

ألت شفيقة سعاد في دمشؽ بعد أكثر مف عقديف: تركت بيانات المجنة س
العربية العميا ورسائؿ الحاج أميف مرتبة في مصنفات؟ ردت سعاد: وكتبت عمى 

 فيو وسجمت التاريخ! كأني رتبتيا لمييود! كؿ مصنؼ ما
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بالمكتبة العمومية. قّمب الجرائد الفرنسية وتحدث مع ر بياء في المساء م

صاحب المكتبة. حوؿ المكتبة مقاه ومشارب ومطاعـ. اخترت المكاف المناسب 
ياأديب خير! في طريؽ الصالحية، قرب المرجة والسراي وفندؽ فيكتوريا. مطمؾ 
عمى خط الترامواي، خمفؾ البحصة وسوقساروجا، وواجيتؾ عمى النازليف مف 

ة الحجاز والمياجريف! وقربؾ مطاعـ ومشارب عمى ضفة بردى! ىؿ قصد محط
 بياء أف يستر بتمؾ المقدمة الطويمة سبب رسالة أديب خير إليو؟ 

 
 0934ابع بياء أحداث فمسطيف. عرؼ أف  القاوقجي زار فمسطيف في سنة ت

. دخؿ إلى المكتبة 0936، وزار القدس في نيساف سنة 0935ثـ في سنة 
الجنراؿ كولو. تصفح الصحؼ والمجبلت الفرنسية. واختار بعضيا. بعد  العمومية

انصراؼ كولو خبل بياء إلى أديب خير، وتحدثا عف اضطرابات فمسطيف. ينقؿ 
أديب خير لبياء أخبارا التنشرىا الجرائد. يصؿ مابيف الوطنييف في سوريا وفي 

فرنسيوف. ابتسـ: األردف والعراؽ. ويوزع األخبار مف مكتبتو التي يقصدىا ال
يابياء، لكـ األخبار بالحبر السري، وليـ بالحبر العادي! عمى كؿ حاؿ، التغب 
عف عيني في ىذه األياـ! عرؼ بياء أف القاوقجي يحّضر مساعدة المقاوميف 
الفمسطينييف بمتطوعيف عرب ينقميـ إلى فمسطيف! وانتظر أف يتصؿ بو الرسوؿ 

الذيف رافقوه في الثورة السورية وخرجوا منيا  الذي سيكمفو القاوقجي بجمع الضباط
 أحياء! 

ستطيع بياء، وقد اطمأف إلى حؿ ما في سورية، أف ينصرؼ إلى التفكير ي
في أحداث فمسطيف! وأف يرى كضابط في الثورة السورية، أف ىجـو المجموعات 

فع الفمسطينية المسمحة عمى المراكز العسكرية اإلنكميزية والمستوطنات يجب أف ير 
إلى مستوى مقاومة ذات قيادة واحدة. تنظـ في محورىا العمميات الصغيرة، وتسند 
مشروع السياسييف الفمسطينييف: إلغاء االنتداب، ومنع اليجرة الييودية، وتأسيس 
حكومة وطنية ذات مؤسسات شرعية. فيؿ الحاج أميف متفؽ مع القاوقجي؟ ماىي 
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جيش المتطوعيف؟ ىؿ سنوفؽ في  صبلحيات السياسييف الفمسطينييف وصبلحيات
 دمج المسمحيف الفمسطينييف والمتطوعيف العرب في جيش؟ وىؿ لدينا الزمف لذلؾ؟ 

عمف بياء لمنور طرفا مف حواره مع نفسو: تريف يامنور اتصاؿ سورية أ
بفمسطيف! أشعؿ تأبيف القساـ وىنانو اإلضراب العاـ في فمسطيف. ىناؾ، خطر 

راضي إلى الييود، وىنا الضرائب واالنتداب! بدا لبياء أف اليجرة الييودية ونقؿ األ
منور لـ تنتبو إلى بقية حواره مع نفسو: ننجز خطوة إلى االستقبلؿ ىنا، فيؿ 

 نستطيع أف نوقؼ الخطر عمى فمسطيف بتجمع عربي؟! 

كر مرات في أف شرؽ األردف اليـو ليس شرؽ األردف الذي عرفو في الثورة ف
نكميز مراكزىـ فيو. يسير أبو حنيؾ عمى تأسيس عازؿ بيف السورية. قّوى اإل

فمسطيف والعرب. أىؿ شرؽ األردف؟ البد أنيـ يرتعشوف مف احتبلؿ فمسطيف 
واستيطانيا كما نرتعش ىنا. وسيظؿ شرؽ األردف بيف اندفاع شعبو وكبح ذلؾ 

 االندفاع ليكوف األردف فاصبل بيف فمسطيف والعرب! 

وقجي. ىمس أديب خير: سيسند المتطوعوف خيرا وصمتو رسالة القاأ
اإلضراب العاـ والعمميات المسمحة في فمسطيف! كأنما ىّب عمى بياء نسيـ الدولة 
العربية التي طويت في ميسموف! كـ نحتاج إلى فضاء نسعى منو إلى حممنا! فيؿ 
تبلمحت فمسطيف كأنيا اآلف ذلؾ المكاف؟ تساءؿ بياء: ىؿ عاش في الضمائر 

ار المؤتمر السوري، وحدة ببلد الشاـ ورفض الوطف الصييوني؟! رد قرار كقر 
أديب خير: عاش ألنو صوت ضميرنا الشخصي! سألو بياء: والسبلح؟ رد: 
ميمتي أف أيّسر السفر! ستجدوف السبلح في منطقة إربد. وأنت يابياء، أال 

 تستطيع أف تشتري سبلحا مف زحمة؟ تعرؼ أي باب تطرؽ ىناؾ! 

نسي وزوجتو ليشتريا كتبا وصحفا فخرج بياء. ركب التراـ مف خؿ ضابط فر د
المرجة إلى الميداف. وعرؼ بعض التفاصيؿ مف محمد األشمر: اتصؿ الحاج 
أميف الحسيني بعادؿ العظمة ومعيف الماضي، فاتصؿ نبيو العظمة مف عماف 
 ينادي المتطوعيف. دفع أميف الحسيني ثمف السبلح مف تبرعات المسمميف لجامعة
القدس التي قرر ليا أف تقابؿ الجامعة العبرية. سيحمؿ القاوقجي بعض السبلح 
مف العراؽ، وسيشترى بعضو مف العشائر في شرؽ األردف. وسننقؿ السبلح الذي 

 استعممناه في الثورة السورية إلى فمسطيف! 

قاء المتطوعيف السورييف والعراقييف والمبنانييف واألردنييف في فمسطيف، في ل
ر آب! سيذىب محمد األشمر مع متطوعي دمشؽ. وسيجيز سميماف وعبد شي

اليادي المعصراني متطوعي حمص. وسينظـ منير الريس المتطوعيف. اختار 
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الخميؿ ألنيا مناسبة. ولكف كيؼ سيصؿ القاوقجي  -القاوقجي منطقة نابمس 
ة؟ كيؼ والمسمحوف العراقيوف إلى فمسطيف، وقوات أبي حنيؾ ترصد الحدود العراقي

سيقطع الصحراء؟ كيؼ سيتخفى المتطوعوف مف اإلنكميز في العراؽ؟ ومف أيف 
السبلح؟ سيجد األجوبة عمى ذلؾ عندما يمتقي بالقاوقجي. لكنو يخمف أف ياسيف 
الياشمي يغمض عينيو عف تسرب السبلح مف الجيش العراقي، وأف الضباط 

جي، كعسكري خبير، كيؼ العراقييف الوطنييف يساعدوف القاوقجي. يعرؼ القاوق
 يصؿ إلى فمسطيف في أماف! 

قيت منور مقابؿ ذلؾ كمو! انتبيت إلى انصرافو إلى معتصـ. حممو، قّبمو، ب
دّلمو، اشترى لو غزؿ البنات، أخذه معو وغابا نصؼ النيار. أطمت منور عمى 
نداء صاحب صندوؽ العجائب فرأت بياء ومعتصما جالسيف عمى المقعد وكؿ 

ط العدسة بكفيو، يتفرجاف عمى الصور التي يعرضيا الرجؿ ويستمعاف منيما يحي
إليو. ضحكت. وانتظرت أف يحدثيا معتصـ عف الظاىر بيبرس، وفاطمة 
المغربية! ىكذا نبدأ إذف، يابياء؟ تربيو ليكوف مثمؾ؟ بؿ ليكوف أفضؿ مني! 

رجاال!  تقمقي، ستبقى في ىذه الببلد معارؾ تنتظر سينتظر إذف معركة عظيمة! ال
تتجوؿ بو تحت الشمس! رد: مشينا بيف بساتيف وراء  قالت لو: في الحر، ال

الدور! وحدثيا معتصـ عف السواقي التي مشى عمى حافتيا، وعف "األرة" التي 
قطفيا منيا، وعف السمؾ الصغير الذي حاوؿ أف يمسكو. يامعتصـ، ىذا ليس 

معو العربة إلى الربوة.  سمكا، ىذا "بمعط"! في يـو آخر خطر لبياء أف يركب
وعاد معتصـ سعيدا بنقر حوافر الخيؿ عمى األرض، وبالشجر الكثيؼ الذي يكاد 
يمس العربة، وبأشجار الجوز الباسقة عمى طرفي الطريؽ. وكاف يحمؿ ورودا 
صفراء وحمراء وبيضاء. مف أيف قطفتيا؟ قطفتيا لي فبلحة أوقفنا العربة قرب 

صـ عف شبلالت رآىا في دمر، عف قصر شمعايا، بستانيا في دمر. حدثيا معت
عف نير بردى ومائو المتدفؽ. يامعتصـ، كأنؾ نسيت "السيراف"، يـو جمسنا في 
الربوة عمى حافة النير! بدا لمعتصـ أف كؿ مارآه مع أبيو مختمؼ عما حرصت 
منور أف يعرفو. ففيمت أف بياء وّشح مساراتو مع معتصـ بعباءات مف 

 األساطير. 

مواؿ تنوي أف تغني، إذف، يابياء؟ راقبتو كما راقبتو ذات يـو وىو ي أ
يتيامس مع سعيد ويتفقاف عمى االلتحاؽ بالثورة السورية. قالت لمعتصـ: تعاؿ! 
لنطعـ السمكات الحمراء! انشغؿ معتصـ بالسمؾ األحمر في قطرميز مستدير، 

ييا وىي تدور في وقالت منور لبياء: ترى ىؿ تعرؼ ىذه السمكات أننا نتفرج عم
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 قطرميز؟ وبدا ليا أف وجو بياء احمر.

اف القمر بدرا في تمؾ الميمة. نزلت منور مع معتصـ بعد العشاء تحت ك
الدالية. أوصمتو إلى فراشو وعادت إلى السطح. رأت بياء واقفا ووجيو إلى القمر. 
تناوؿ كفييا وقبميما. أصب لؾ فنجاف شاي آخر؟ لمس كفيا وىي تصب لو 

اي كأنو يريد أف يقّدر كـ تصب لو. لكنيا فيمت أنو يرغب في لمسيا. بدا ليا الش
أف كؿ ماقالو في تمؾ الساعة ليس مايريد أف يقولو أو مايجب أف يقولو. حتى أنيا 
لـ تتذكره. كاف حديثو بينو وبيف نفسو ىو الحديث الحقيقي. لست مضطرا إلى 

 الكبلـ، يابياء! فمنستمتع بالصمت! 

ا، ولذلؾ قّبميا عمى البساط تحت القمر دوف كبلـ. استمعت إلى ؿ فيميى
رؤوس أصابعو، إلى تنفسو، إلى بشرتو، إلى حناف ذراعيو، إلى شوقو، وتبينت في 
تمؾ السعادة بيا أسى الحد لو. أألنو يعرؼ أف تمؾ البرىة تمضي وىو يستمتع 

يؿ غفت وىو يربت الذي يجعمو يشدىا إليو كأنو سيفقدىا؟ في منتصؼ الم بيا؟ ما
 عمى شعرىا مف منابتو حتى نياياتو.

واؿ تمؾ األياـ قّمب في فكره الوداع. وبدا لو أنو في الثورة السورية أسيؿ ط
أعجب أف يندفع إلى موت  مما ىو اآلف. وقرر أخيرا أنو غير قادر عميو. ما

ؿ! محتمؿ في فمسطيف وربما عمى الطريؽ إلييا، وأف يرتجؼ مف وداع امرأة وطف
سييرب في الفجر عندما تكوف منور مستسممة لنـو عميؽ! وضع مبلبسو في 
غرفة الطعاـ التي تواجو المطبخ قرب الباب. نظر إلييا واقتمع نفسو مف الغرفة 
عمى رؤوس أصابعو. تفادى أف يفتح باب غرفة معتصـ. فميذا الباب صوت 

ىب الجماعات يخشى أف ينبو منور. سيذىب الشيخ األشمر مع جماعتو، وستذ
األخرى مف سورية لتمتقي في قرية سما عند سميماف باشا السودي الروساف. قاؿ 
بياء: سأذىب وحدي! وليتنا جميعا نذىب فرادى! لسنا فرقة تخرج مف سورية في 
العمف مع قائدىا وسبلحيا! االنتداب الفرنسي حميؼ االنتداب اإلنكميزي! في أياـ 

 تحالؼ! الممؾ فيصؿ ذقنا مرارة ذلؾ ال

تب بياء سفره بالسيارة كأي مسافر. سينزؿ في درعا ويسير إلى تؿ شياب. ر 
وسيعبر منيا إلى شرؽ األردف. يعرؼ الطريؽ مف أياـ الثورة السورية! مانزاؿ في 
ببلد الشاـ الواحدة، رغـ الخطوط عمى الخريطة! سيسبؽ المجموعات السورية التي 

تظر األسمحة التي سيرسميا عادؿ العظمة ستمتقي عند سميماف باشا في سما، وتن
 مف عماف، وبعد ذلؾ ستعبر نير األردف حيث يختار ليا الدليؿ العبور. 

ـ مرة مزؽ الرسالة التي أراد أف يتركيا ليا منذ السطر األوؿ! كـ مرة دار ك
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يقصده!  حوؿ الكممات وفيـ أف الكممات تضيؽ عما يريده، وتتسع فتوحي بما ال
ائؿ كثيرة وصؿ إلى رسالة رضي عنيا. انساب يعتذر لمنور عف بعد أف مزؽ رس

جبنو ويرجو أف يشفع ليا حب فمسطيف ودينيا عميو. ألـ يولد حبو ليا في حيفا؟ 
ألـ يتزوجيا في طبرية؟ ألـ يولد ابنو معتصـ في تمؾ المدينة؟ التمس قبور أبييا 

أثؽ فيؾ  ؾ ألنني الوأميا وخاليا ليعتذر ليا عف السر الذي حجبو عنيا. ليس ذل
تشاركينني  ألني أخشى أف ترّديني عف قراري، أو ألني أتصور أنؾ ال يامنور! وال

فيو. بؿ ألني خفت الوداع! واعذريني ألني اخترت ماقد يكوف أسيؿ عمي مما ىو 
أسيؿ عميؾ! تساءلت ماذا ستقوليف لمعتصـ، وتركت ذلؾ عميؾ! ىؿ ميدت لو 

يرافقني إلى الحكواتي ألفيمو أف الرجاؿ يجب أف بالظاىر بيبرس؟ ىؿ قصدت أف 
يدافعوا عف أوطانيـ في زمننا أيضا؟ يالسذاجتي! تمؾ الرموز صعبة عمى الراشد 
فيؿ يمتقطيا طفؿ! لذلؾ أترؾ لؾ أف تفيميو أني ذىبت إلى فمسطيف مع أصحابي 

يو. ألدافع عنيا. أخّمف أنؾ ستصفيف لو بحيرة طبرية، وجبؿ الكرمؿ الذي نشأت ف
أعرؼ كيؼ سترسميف لو تمؾ المدف البيضاء المطوقة بالخضرة، وأسوارىا القديمة، 
وقبابيا، والبيت الذي عشت معؾ فيو عمى سور طبرية، وفرحؾ بالماء الذي تدفؽ 
فوؽ السجاد يـو اضطربت البحيرة! لديؾ مف األلواف أكثر مالدي، فأنت التي 

، وأنت التي جمست تحت سبحت في البحيرة، وأنت التي رأيت بحر حيف ا كؿ يـو
شجرة الخرنوب العتيقة أماـ بيتؾ في حيفا. قمت لنفسي وأنا ألوب بيف أخبار 
فمسطيف في المكتبة العمومية، إني ذاىب ألمر شخصي أيضا! فاالستيطاف سمب 
أباؾ أرضو فقتمو. قد أوقؼ مع أصحابي ىذا الموت المفروض عمى آخريف! ألـ 

 الحارثية؟ ألـ يقتؿ رجاؿ مثؿ أبيؾ في ىّبة البراؽ؟ يقتؿ المستوطنوف فبلحي
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قي بياء مرتعش القمب حتى عبر جوزة الحدباء إلى البحصة وخرج مف ب

سوقساروجا. أفاقت منور عندما شعرت أنيا وحدىا في الغرفة. نيضت صاحية 
أحد في أرض الدار. نزلت قفزا عمى  وقفزت مف السرير. نظرت مف الداور. ال

سمـ. قّدرت أف بياء ينوي السفر وأنو يدور باحثا عف برىة مناسبة يبوح ليا ال
فييا بقراره. قالت نفيسة لمنور منذ أياـ: ىؿ ينوي بياء أف يسافر مع األشمر 
الذي يجمع رجالو لمجياد في فمسطيف؟ فأكدت شؾ منور. لكنيا أبعدت البرىة 

ف تستبقيو! واستمتعت القاطعة التي ستتألـ فييا وىي تودع بياء لكنيا ل
باألمسيات التي كاف يعود فييا مبكرا. رأتو يتذوؽ المبنة مع الخبز التنوري الذي 
يأتي بو ساخنا مف فرف سوقساروجا. ولـ يفتيا أنو لمس يدىا وىي تصب 
الشاي وتذوقو رشفة رشفة. استسممت لتمؾ المتع، مؤجمة الحديث الذي سيفتح 

ّضر لو القمصاف المناسبة. وأنو سيسأليا ماذا بوابة الوداع. وقّدرت أنيا ستح
ينقؿ لسعاد ولشفيقة مف األخبار والسالـ. لكنيا عندما رأت الرسالة في غرفة 
الطعاـ ارتجفت ولـ تممسيا. كأنيا جمرة! تركتيا وأسرعت إلى المطبخ. فتحت 
حنفية الماء وانحنت عمييا لتشرب، وتركت الماء يسيؿ عمى عنقيا. سمعت 

بيا. عادت إلى الرسالة وجمست مقابميا عمى الكرسي. غمرىا غضب: ضربات قم
غدرتني يابياء! ثـ شعرت بقشعريرة في ظيرىا، وانحنت عمى الرسالة وتأممت 
خطو: إلى منور! أرادت أف تركض إلى نفيسة، أو أف تصرخ. خافت، وشعرت 

بطرؼ بأنيا وحيدة وأنيا فقدتو، وأنيا التستطيع أف تعيش دونو. أغمقت فميا 
كفيا: يامنور، عيب! تماسكي! صرخت: إلى متى يارب، إلى متى؟ وضعت 
خطوات معتصـ حدا لتمؾ العواطؼ المضطربة. عانقتو في حب كأنو كاف ضائعا 

 ووجدتو. يجب أف تجيب اآلف عمى أسئمتو. 

 
ـ تعيد األعماؿ التافية إلينا اليدوء والعقؿ! فتسخيف الحميب يطمب انتباىا ك

ا فقط كما يحبو معتصـ. وصحف المبنة يجب أف يغمر بالزيت وترش كي يكوف فاتر 
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حبة مف القطرميز. ومربى  ،فوقو النعنع اليابس. والمكدوس يجب أف يستخرج حبة
السفرجؿ، الذي يحبو معتصـ كما يحبو بياء، يجب أف يسكب في صحف أبيض 

لطفؿ في ليبدو لونو الموّرد. جمست منور إلى جانب معتصـ وىو يأكؿ. ىؿ يعي ا
ىذا العمر حركة الروح؟ طمب منيا أف تأكؿ. تحب المكدوس فمماذا التمد يدىا 

 إليو؟ 

شرت منور الرسالة وقالت لو: سافر بياء وترؾ لنا رسالة لنقرأىا كمما اشتقنا ن
 يعرؼ بعد متى.  إليو. سيعود، لكنو ال

ؼ واؿ أياـ لـ يذكر معتصـ أباه ولـ يسأؿ عنو. غاضب منو؟ ربما! فكيط
يعبر طفؿ عف الغضب إال بالنسياف؟ عنيت بو منور لكنيا تفادت أف تبالغ في 
ذلؾ، كي يبدو غياب بياء كأنو نزىة سيعود منيا. وتفادت أف تتحدث مع نفيسة 
عف غياب بياء أمامو. أعادتو إلى مرجانة لعميا تشفيو بالحكايا وبرفقة أوالد 

فمسطيف! كيؼ عرفت، يامعتصـ؟ الحارة. لكنو أتاىا وقاؿ: أعرؼ أيف بياء! في 
مف أوالد الحارة! بحثت منور في مكتب بياء عف خريطة ووجدتيا. قالت لو ىذه 

 فمسطيف! 

ي األياـ التالية صادفتو يقؼ عمى كرسي ليتفرج عمى صورة بياء التي ف
وضعتيا بعد سفره في إطار عمى البيرو. ىّبت خائفة عميو: خذ! وضعت الصورة 

وليا كمما أراد. كاف بياء في الصورة بمبلبس الثورة السورية. عمى الطاولة ليتنا
سأليا معتصـ: يمبس بياء ىذه المبلبس اآلف؟ ربما يامعتصـ! نّفذت عندئذ وصية 
بياء. فحدثتو عف مدف فمسطيف البيضاء، عف خضرة بساتينيا، عف بحيرة طبرية 

لقدس وبواباتيا التي سبحت فييا. حدثتو كما ستحدث ليمى فيما بعد، عف أسوار ا
والمسجد األقصى، وقبة الصخرة التي تممع في الشمس، وألواف زخرفتيا. وحدثتو 

: فمنسافر ليا عما كانت تراه مف نافذة بيت أبييا عمى جبؿ الكرمؿ في الفجر. قاؿ
إلى ىناؾ! ردت: ذلؾ صعب! لكننا ذات يـو سنزور سعاد. وسأريؾ طبرية 

 والمستشفى الذي ولدت فيو! 

رة التالية صادفتو أماـ الخزانة، وكاف يغمر وجيو بالقميص الذي كاف ي المف
يمبسو بياء في آخر يـو رآه فيو. ماذا يشـ فيو؟ رائحة بياء، يامنور! آه، كـ نجيؿ 

 األطفاؿ!

ي ذلؾ اليـو بكت في بيت نفيسة كما بكت يـو سافر بياء وترؾ ليا ف
مف أنت، لتكوني في قّد حزنؾ الرسالة. قالت ليا نفيسة: اسمعي يامنور! اعرفي 

يندب! مف سمعني أبكي يـو قتؿ خالد آغا في ميسموف؟  يعوؿ وال وفرحؾ! مثمنا ال
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ىؿ تفيـ منور اآلف فقط أف أميا فاطمة كانت في قامة الحزف الكبير لذلؾ لـ تبؾ 
يوسؼ ولـ تعوؿ؟ قالت نفيسة: ىذا اليأتي مف الثروة أو الماؿ! بؿ ألننا عشنا مع 

نستطيع أف نخونو بالبكاء والصراخ! شرؼ  يف والشيداء! ىذا شرؼ الالمقاتم
يفرض عمينا أف نضبط حبنا وغضبنا وحزننا! ىؿ أخفي عميؾ أف بياء سيكوف في 
خطر؟ ىؿ أخفي عميؾ أنو قد يقتؿ؟ لكف ىؿ يميؽ بمف عاشت معو أف تبكي 

كرامة كزوجة مسكينة؟ اسمعي وافيمي! واجبؾ ليس أقؿ مف واجبو في أف تحمي 
الببلد التي يدافع عنيا! وأف تحممي القدر الذي جعمنا وسط أحداث ببلدنا! قبؿ أف 
أرى سعيدا في ساحة المرجة، رأيت كثيرا مف الشيداء. ليـ، ىـ أيضا، أسر 
وأحباء وأوالد. وربما ىيأني ذلؾ ألتحمؿ مقتؿ سعيد! تذكري أف بياء واحد مف 

 مجموعة، لكؿ مف فييا أىؿ ومحبوف!

مت نفيسة ومنور بعد ذلؾ اليـو بأحداث فمسطيف. نقميا لنفيسة ابف نشغا
الكحاؿ، ورسائؿ سعاد إلى منور، وقصاصات مف الورؽ وجدتيا منور مرات تحت 
بابيا. لـ تحجب منور عف معتصـ األخبار التي تصميا. خيؿ إلييا أنيا تجمسو 

التي يمبسيا أماـ عدسة صندوؽ العجائب لتعرض لو رجاال مثؿ بيبرس بمبلبس ك
أبوه في الصورة. تدفقت زغاريد الفبلحات في استقباؿ المقاتميف العرب، ومدت 
المناسؼ احتفاال بيـ، عوت الطائرات فوقيـ في الجباؿ، لكنيـ صادوا بعضيا 
بالبندقية التي يحمؿ أبوه مثميا في الصورة. فبلة ممتدة، ليؿ، لكنيـ شعروا وىـ 

. كاف اإلنكميز يطوقونيـ فمشوا في خفة ينصتوف إلى الحجارة بدبيب غريب
الثعالب، إلى قمـ الجباؿ. احتموا بالزيتوف العتيؽ. طالت المعركة مف الفجر إلى 
المساء. انتظروا العتمة ليجمعوا الجرحى، وليدفنوا الشيداء. شربوا في الوادي مف 

ف قتبلىـ، الماء الذي خبأه ليـ فيو أىؿ القرى. أحاط بيـ الرجاؿ والنساء وىـ يدفنو 
وحمؿ الفبلحوف الجرحى عمى البغاؿ إلى بيوت آمنة يداوونيـ فييا. بياء واحد مف 
اولئؾ! تصور يامعتصـ، عرب مف أنحاء سورية كميا، اجتمعوا في فمسطيف! ىؿ 

 ترى بياء بينيـ كما أراه؟

محت نفيسة لنفسيا ولمنور بالبكاء عمى سعيد العاص، قبيؿ عودة بياء في س
. قالت: ىذا واجبنا نحو الببلد! وليتنا نستطيع أف نروي قبره في قرية تشريف الثاني

الخضر! عرفو بياء مف أياـ الثورة السورية، وكاف ممف حدث منور عنيـ. بعد 
الثورة السورية عاش في عماف. روى ليا بياء أنو يحاوؿ أف يعيش مف بيع كتابو 

، وليس لديو سواه! الكرامة! لو: قميصو ميترئ ما نقؿ"الثورة الحمراء". وروى ليا 
اشترؾ سعيد العاص في اجتماعات التضامف مع سورية في بداية اإلضراب 
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الستيني. وانضـ إلى قوات الجياد المقدس في محور القدس. اختار منطقة 
صعبة. قّدمو عبد القادر الحسيني ليكوف قائدا مكانو ويكوف ىو نائبو. فقالت 

طر، العمى المناصب! اولئؾ رجاؿ! لكنو قتؿ، نفيسة يومذاؾ: يتسابقاف عمى الخ
يامنور، وخسرناه! أخفاه المقاتموف ثـ ىيأوا جنازتو في قرية الخضر. وأية جنازة 
يامنور، أكاد أراىا! باحت ليا قصاصة مف الورؽ بأف بياء رآه قرب القدس. أراد 

ى ذلؾ! سعيد العاص أف يستبقي بياء لكنو قاؿ لو: مكاني مع القاوقجي. اتفقنا عم
 أترى يامعتصـ كيؼ يناـ العرب في أرض ببلد الشاـ، لنزور فييا أمكنة كثيرة؟ 

متيا نفيسة: اسمعي، "شيء ومّنو"! ىؿ تعّديف ابنؾ في ىذا العمر ليكوف ال
مقاتبل؟ اتركيو طفبل! يامرجانة، خذيو معؾ إلى بستاف الكركة وخذي أوالد الجيراف 

، والتنسي سطؿ لبفليـ ة، وخذي معو. وأوصي الفرف أف يحضر لكـ صفيح
 . الفواكو والحمويات

ساءلت منور وىي تموب عمى السطح في غياب معتصـ: وأنا؟ أتحمؿ قرار ت
بياء، وأنتظر عودتو؟ لف تغرقيا كممات نفيسة! فالواقع أنيا زوجة رجؿ يقرر متى 
يشترؾ في ثورة أو حرب، ويفترض أف يجدىا في انتظاره عندما يعود. وتنفؽ في 
غيابو مما تركو ليا. اكتشفت أنو تنازؿ ليا عف البيوت الباقية مف جدتو جنة 
خاتوف قبؿ أف يسافر إلى فمسطيف. ارتعشت عندما أخبرتيا نفيسة بأف ابف الكحاؿ 
ساعده في تحضير ذلؾ التنازؿ، وأف ابف الكحاؿ لـ يخبر نفيسة عف ذلؾ إال بعد 

ليو. مدت ذراعيا عمى الفراش سفر بياء. استسممت في تمؾ الميمة لشوقيا إ
وتفقدتو، وىمست تحت المحاؼ باسمو. ولـ تعرؼ متى غفت، ألنيا تقمبت زمنا 
طويبل في فراشيا معذبة بشوقيا إليو وبحزنيا عميو. تفادت أف تضيء النور لترى 
الساعة، وبدا ليا أنيا سمعت مؤذف مسجد الورد يعمف الفجر. في الصباح تبينت 

حت عينييا، ورأت كدرا في نظرىا. وتفادت أف تنظر إلى شعرىا في المرآة ثنايا ت
وىي تمشطو. وفي النيار خنقت شوقيا إليو. تبينت نفيسة أف منور كئيبة وصامتة 

 ففيمت أنيا مشغولة بحديث طويؿ بينيا وبيف نفسيا. 

عـ، ترفض ليا كرامتيا أف تكوف زوجة تعيش لتودع رجبل وتنتظر عودتو. ن
ا أف تكوف ىي التي تسافر إلى فمسطيف؟ ضحكت نفيسة. يامنور يناسبي لماذا ال

كأنؾ في الخامسة عشرة مف العمر! فالمرأة التي عرفت الفرح بالولد، وسادت عمى 
يمكف أال تنتبو إلى ىذه التجميات التي تممكيا!  البيت، وذاقت السعادة بالرجؿ، ال

تشفؽ عمى ابف الكحاؿ! خيؿ لنفيسة أنيا تحدث منور لتيدئيا! وتبوح ليا بأنيا 
ماذا لمرجؿ؟ دنيا الرجؿ بسيطة ومقتضبة، يامنور! اليتجوؿ الرجؿ حتى في دنيا 
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العمؿ بعواطؼ واسعة كما تجولت. تاجر ابف الكحاؿ بالحرير لكف ىؿ استسمـ 
مثمي لروعة الطريؽ في الفبلة، وىؿ سير مثمي عمى الشرانؽ مع الفبلحيف؟ أبدا! 

ير روح شجر التوت ونعومة الحرير ومساراتو الطويمة! قد رأى الحسابات، لكنو لـ 
يوىب بعض الرجاؿ بحب فاتف لكنو محدود بامرأة! أما حب الدنيا فالمرأة ىي 
الماىرة فيو! أظمـ الرجاؿ؟ أبدا! ربما أعتب عمييـ ألنيـ ىكذا! ليتؾ تفيميف ذلؾ، 

 يامنور! 

خمت بنفسيا إلى ؿ سمعت منور حديث نفيسة إلييا؟ انتبيت منور عندما ى
وجوىيا. انتبيت إلى الحرية التي تسبح فييا باألمومة، والزواج، والسيادة عمى 
البيت، وعواطؼ مف أقصى القمؽ إلى المتعة. لـ تر في بيتيا كرسيا لـ تختره، أو 
ستارة لـ تنتؽ لونيا ومكانيا. بدا ليا بياء ضيفا لدييا فأشفقت عميو. لكف ذلؾ ال 

تيدئيا نصائح نفيسة. تبدو السعة  عطش يطمب أف تمبيو! اليروييا. في روحيا 
 التي تتحرؾ فييا ضيقة إذا لـ تكمميا بما ينقصيا. 

الت لنفيسة: ياعمتي، أريدؾ أف تطمبي مف الرساـ الذي تعرفينو أف يعّممني ق
الرسـ! فتحت نفيسة عينييا دىشة. متى قررت منور ذلؾ؟ أىذه إذف ثمرة حديثيا 

ا؟ توقفت منور وىي تموب في البيت أماـ لوحة معمقة عمى الطويؿ مع نفسي
الجدار. نساء بمبلبس أندلسية في قصر مزخرؼ. استيوتيا تمؾ الموحة التي 
اشتراىا بياء، وقصدت أف تضع مقابميا المقعد الذي تجمس عميو. لكف الموحة 

منو أف  بدت ليا بابا واسعا إلى الدنيا التي تضيؽ عمييا. قالت ليا نفيسة: سأطمب
يعممؾ الرسـ، ولكف كؿ إنساف موىوب بشيء! كنت أتوقع أف تقولي لي إنؾ 
تريديف مف يعممؾ العزؼ عمى العود لتتذكري ماتعرفينو ولترتقي إلى أعمى منو! 
 العود؟ دعيو ياعمتي! ىذا عود سعيد! يوجعني قمبي كمما وضعتو في حضني!  
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ىا حمار. برد اليواء في المساء صؿ بياء إلى تؿ شياب راكبا عربة يجر و 

فتمقى برودتو في رضا. ياليذا الحر! ابتسـ لنفسو: ألـ تجد يافوزي القاوقجي 
غير آب الميّاب تدعونا فيو إلى الوليمة؟! بؿ أحسنت االختيار! تأخذنا لنصطاؼ 

 في جباؿ فمسطيف!

 
. وعاد بياء إلى مبلبسو وحياتو في 0927فت الثورة السورية بعد سنة غ

وقساروجا. وىاىي الفبلة والسبلح ومبلبس الثوار والفبلحيف تعود! نزؿ بياء أماـ س
بيت عرفاف في تؿ شياب. ىؿ سيعرفو صاحبو؟ سمع بياء زوجتو تناديو: ضيؼ! 
وسمع رده: ياىبل بالضيؼ! ثـ رأى عرفاف يشّب ويعانقو. خمع بياء نعميو ومشى 

ستند إلى مساند بيضاء عمى بسط مخططة وجمس عمى الطراريح في الصدر. ا
أطرافيا مطرزة. وىّبت عميو رطوبة بيت مف الطيف والحجر. شرب القيوة المرة. 

أظف أنؾ جئت لتزورني! أطرؽ بياء كالمذنب: إلى شرؽ  إلى أيف يامسّيؿ؟ ال
األردف ياعرفاف! الضيافة ثبلثة أياـ عمى األقؿ، يابياء! في غير ىذا الوقت، 

 ياعرفاف! 

عرفاف نياـ. تذكرا الثورة السورية. التقنعو المفاوضات! يرا وأىؿ بيت س
نفاوض عدونا، يابياء، وقادة الثورة منفيوف، جائعوف ومعذبوف؟ ربما بحث رجاؿ 

نبحث فيو أنا وأنت، ياعرفاف. وسيستمر زمنا طويبل  كثيروف في أزمنة متنوعة ما
وؾ أيضا، التردد بيف مايمكف أف يؤخذ كخطوة إلى اليدؼ، مع أنو مكسب لعد

تفرط بالثوابت!  وبيف الثوابت التي اليجوز أف تنزلؽ عنيا! خذ وطالب! لكف ال
اترؾ الباب مفتوحا أماـ مف بعدؾ، وقؿ ىذه مرحمة فقط، وليعترؼ لؾ عدوؾ بأنو 

 محتؿ راحؿ! 

ي آخر السيرة خّمف عرفاف أف بياء مف المتطوعيف الذيف يعبروف تؿ ف
فمسطيف. فكاد يعتب عميو ألنو لـ يصارحو. ثـ شياب والقنيطرة في طريقيـ إلى 

أبعد عتبو وسألو: كيؼ تقبؿ المفاوضات لسورية وتذىب لتقاتؿ في فمسطيف؟ 
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ألبرىف لؾ، ياعرفاف، أننا بالسبلح وبالمفاوضة نسعى إلى االستقبلؿ! ىؿ تأخذني 
 معؾ، يابياء؟ 

 يعرفو مف اتفؽ مت بياء زمنا. ىؿ لديو صبلحية أف يضيؼ رجبل الص
معيـ! ستعبر معي إلى شرؽ األردف لنصؿ إلى سما. تعرؼ سميماف باشا 

 الروساف مف أياـ الثورة السورية! سنبحث ذلؾ ىناؾ! 

اـ بياء عمى فراش نظيؼ مّد عمى البسط. ترؾ النافذة مفتوحة فانساب منيا ن
برد الميؿ حتى كاد يحتاج غطاء. أيقظو الديؾ في الصباح الباكر ونيض صاحيا 

ناـ عشر ساعات. غسؿ وجيو غارفا الماء البارد مف خابية تحت السماء. كأنو 
وكاف عرفاف ينتظره. تغديا عند شبلالت تؿ شياب. وتناوؿ بياء في فرح رذاذ 
الماء عمى وجيو. شّكا المحـ بقضباف نحيفة مف األغصاف، وأشعبل نارا بيف 

ش بياء الممح حجريف. عبؽ عرفاف بالدخاف. ثـ فاح المحـ المشوي والبصؿ. ر 
عمى البندورة وقضميا. منذ متى لـ يذؽ مثؿ ىذا الطعاـ الشيي العابؽ بالدخاف 
والرذاذ واألعشاب؟ ىؿ ىذه درجة يصعد بيا مف بيت منور المرتب في 
سوقساروجا إلى البرية؟ استمقى بياء عمى صخرة ومؤل عينيو بالسماء. وخيـ عميو 

ياة، اليريد أف يقمؽ عمى منور ىدوء غريب. اليريد أف يفكر بالموت والح
ومعتصـ. لديو ىذه البرىة لمحياة وقد التكوف لديو برىة أخرى مثميا في الصفاء! 

 سكتت حتى الضفادع!  غنى عرفاف بصوت صاؼ:

 الت غزالف ناح العيف ماضيفت

 بي ناصبات جراح ماضيفػقمب

 شؼ جرحي الطبيب وقاؿ ماظف،ك

 جروح اليوىػيب مػف يطػاظم

تغني ياعرفاف؟ عف اليوى الذي تركناه لنمحؽ ىوى آخر دعانا ف أي ىوى ع
شرفنا إليو؟ ألي شطر مف الروح تغني، ياعرفاف؟ قاؿ لو: سمعت ىذا الغناء 
الشجي مرات، في غوطة دمشؽ. سمعتو ونحف في الثورة! بدا لي أوؿ مرة غريبا 

فالكممات ألننا كنا نتوقع ىجوما. لكني فيمتو في المرات التالية في القمموف! 
التحمؿ فقط مايبدو منيا، واليوى ليس في الحدود التي تنشده! ترتوي الروح 
بالكممات التي تناقميا الناس واليعرؼ مف وضعيا! واآلف يبدو لي، ويالمغرابة، أني 
 سمعت ىذه الكممات أوؿ مرة في طفولتي وأنا في الطريؽ مف مرعش إلى دمشؽ!

د منتصؼ الميؿ! الطقس مناسب، رر عرفاف الوقت المناسب لممشي: بعق
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ولف نجد دوريات. مع أننا لف نسمؾ الطرؽ المألوفة! مشيا في العتمة. ميز عرفاف 
. وقاؿ لبياء الذي أثنى عميو: بمدي! أـ صّدقت  االتجاه دوف أف ينظر إلى النجـو
أف شرؽ األردف انفصؿ عف سورية؟! نصؼ أسرتي في إربد، وبعض نساء إربد 

في بمدي! ومع ذلؾ حرص أف يتكمـ ىمسا. ينتقؿ الصوت  متزوجات مف رجاؿ
في الميؿ أكثر مما تتوقع، يابياء! أنستؾ المدينة ذلؾ؟ سمعا صوت واوي. اقشعر 
جسـ بياء مف ندائو الطويؿ الشاكي، وانسؿ أسى ناعـ إلى روحو. ماىذا النداء 

إذا لـ الباكي؟ أال يشبو الواوي الذي أبكاه أنو لـ يصب دجاجة، شخصا يشكو 
يوّفؽ في األذى! ثـ عمت أصوات الجنادب فآنستو. لمحا نارا مف بعد تفاداىا 
عرفاف. مع ذلؾ ليست قريبة كما يبدو لؾ، يابياء! آه، يذّكره بأياـ الثورة السورية! 
لكف تمؾ التضاريس ليست كيذه! ماأكثر تنوع ببلدنا! ىناؾ، لـ تكف لدينا ىذه 

ض المستوية عندما ننزؿ إلى الغور لنتجو إلى المسافات المستوية! سنترؾ األر 
فمسطيف، يابياء! كاف عرفاف مؤمنا بأنو سيقبؿ كمتطوع في بيت الروساف! معي 
بندقيتي، الأحتاج أف تدبروا لي سبلحا! ىؿ يقوؿ لو بياء: التقمؽ! سنجد السبلح 

 في مغاور في منطقة إربد!

السودي في قرية سما.  بر بياء حوراف في أواخر آب إلى بيت سميماف باشاع
ىؿ يكافئ نفسو في الطريؽ باالستسبلـ إلى وجده! لكف أيميؽ برجؿ مثمؾ ذاىب 
إلى معارؾ فمسطيف أف يرتمي في الوجد؟ رد عمى نفسو: وماذا يدفعني إلى ىناؾ 

يعرفنا إلى أية قمة  غير الحب؟! حب ىذه الببلد، وحب العدؿ! لو يدري مف ال
تتحدث فقط  وبيف الموت! اسكت يابياء! اسكت! ال نصعد عمى الخط بيف الحياة

عف سعيد العاص وعبد القادر الحسيني والرجاؿ الذيف جمعوا شجاعة الفرساف 
وحكمة السياسييف ووجد الصوفييف! ألـ يكف في الثورة السورية مف جنى الماؿ 

 لنفسو! ألـ تردد أنت شعر عمي عبيد: 

 اخسػػػػػروا عمييػػػػػا متاليػػػػػؾلػػػػػبعض ما
 

 والبػػات ليمػػة فػػي الحرايػػب قمػػوقي 
 

 عنػػد انتيػػا الشػػّدات أضػػحى ىػػو البيػػؾو 
 

 ويقػػوؿ ثورتنػػا وضػػاعت حقػػوقي 
 

فع بياء كفو كمف يبعد حواره مع نفسو. وصؿ إلى سما في بداية النيار. ر 
واستسمـ لتأمؿ مضافة سميماف باشا السودي. في كؿ مكاف نقصده نبحث عف 

يد يحب أف يجمس ىناؾ! ابتعد أطياؼ أصحابنا! قاؿ لو سميماف باشا: كاف سع
طيؼ سعيد عندما تحدث األشمر عف األسمحة التي أرسمت إلى السودي مف 
عماف: تفقدتيا. عتيقة! يجب أف تستبدؿ! رد سميماف باشا: سنتصؿ بعماف! لكف 
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يجب أف تبتعدوا حاال عف سما! عرؼ اإلنكميز أف سورييف عبروا الحدود في 
مير عبد اهلل، واتصؿ األمير بحكومة إربد التي طريقيـ إلى فمسطيف، اتصموا باأل

أعممتني أف المطموب منيا أف تعتقمكـ. سيرافقكـ رجالي إلى الغور. سأستبقي بياء 
 وأوصمو إليكـ غدا! بيننا ذكريات نحب أف نستعيدىا!

اؿ سميماف باشا لبياء: أرسؿ عادؿ العظمة مف عماف خميطا مف أسمحة ق
نكميزي وجده! ىؿ يتأوه بياء؟ يغامر الرجاؿ بأرواحيـ  ة. ذلؾ ماعثمانية وألمانية وا 

كي يصؿ السبلح إلى فمسطيف، ياسميماف باشا! يعرؼ بياء وسميماف باشا 
مسارىا. وصمت مسدسات في سبلؿ مف الفواكو والخضار إلى اسماعيؿ أبو 
خضور، مدير محطة السكة الحديدية في درعا. وأعادت اسماعيؿ إلى اليـو الذي 

و الممؾ فيصؿ القيوة بعد ميسموف. "أردنا أف يبقى الممؾ فيصؿ أياما سقى في
ويعود مف درعا إلى دمشؽ، لكف الطائرات رمت عمينا المناشير وىددت البمد 
بالقصؼ فرحؿ الممؾ إلى حيفا". تنيد اسماعيؿ. وأعطى األسمحة لسائؽ القطار 

األسمحة سميمة إلى  رات. وصمتو قطمعبد الرحمف الرجا المسالمة. ثّبتاىا بيف ال
سمخ. ووصمت سميمة إلى عماف. استمميا عادؿ العظمة. نجا سائؽ القطار عبد 
الرحمف. لكف ىؿ يخمف بياء وسميماف باشا أف سائؽ القطار حسيف متوالي لف 

 ينجو. وسيعدمو اإلنكميز في فمسطيف!    

د فض بياء أف ينزؿ في بيت سميماف باشا: خوفا عميؾ وعمى نفسي! الأرير 
تريد ذلؾ لي! انسحب إلى مغارة  أف يمتقطوني قبؿ أف أصؿ إلى فمسطيف، وال

اختارىا عرفاف. واقترح أف يسبقا مجموعات المتطوعيف إلى مركز التجمع في جبؿ 
 الزيتوف. ليت المجموعات تتسمؿ مثمنا خمسة إثر خمسة، ياعرفاف! 

عند عشيرة شى بياء وعرفاف في المسار الذي سيعبره المتطوعوف. فنزؿ م
الغزاوية التي تحكـ معبر نير األردف في زور الغور. كنت تخشى، يابياء، عمى 
األردف مف اإلنكميز؟ استقبمتؾ العشيرة وذبحت لؾ خروفا وأطعمتؾ مف المنسؼ، 
صبت لؾ المبف والزبدة وآوتؾ! حامت طائرات إنكميزية ترصد المتطوعيف فحمتؾ 

ى الطائرات التي حددت مكاف المتطوعيف. العشيرة وسطيا. تفرجت مع العشيرة عم
طمب اإلنكميز مف الضباط األردنييف أف يصيدوىـ لكف الضباط أرسموا تحية 

 لممتطوعيف وتمنوا ليـ التوفيؽ في الدفاع عف فمسطيف! 

اأكثر مارأى بياء في تمؾ الساعات! ىز رأسو. وتذكر خمؼ التؿ الذي م
سة بعمبؾ الحربية، وكاف ضابطا درس في مكتب عنبر في دمشؽ، وتخرج مف مدر 

في الجيش العربي، وعّينو أمير لواء دمشؽ في عجموف، وحارب في ميسموف مع 
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يوسؼ العظمة، ثـ قاتؿ مع رجاؿ الدولة العربية في حوراف. وماذا تعّد يابياء مف 
ىؤالء الرجاؿ والضباط؟ لف يصبح الدـ ماء! يسير ىؤالء الرجاؿ عمى تسمؿ الثوار 

 حة! لكف عمينا أف نحمي ىذه القربى والشيامة بصيانة السر!  ونقؿ األسم

ي مضارب عشيرة الغزاوية والطائرات ترصد المنطقة، شعر بياء بأنو لـ ف
يخطئ ألنو كتـ عف منور سفره. التـز بالسر، وسيمتـز بو دائما. ألف ىذا الجزء 

 مف حياتو اليخصو وحده، بؿ يخص آخريف!

يف مع أربعة رجاؿ فقط. قد يوحي ذلؾ بأننا رص بياء أف يعبر إلى فمسطح
ميربوف المتطوعوف! نصحيـ شيخ الغزاوية: اعبروا المخاضة في النيار. في 

مجاؿ لعبوره! وّدعيـ وأرسؿ  الميؿ يطمؽ مشروع روتنبرغ المياه فيرتفع النير وال
معيـ الدليؿ إلى المخاضة. يقطع مشروع ييودي الطريؽ عمينا، ياعرفاف! ىؿ 

ماذا قاؿ فيو تشرتشؿ عندما رجحو ومدحو؟ قاؿ إف العرب رجاؿ كبلـ ولو ب أذّكرؾ
ترؾ األمر ليـ لما أنشأوا مثمو. وأىمؿ أف مشروعات العرب منعت وألغيت قصدا! 

 لدينا إذف تفصيؿ جديد يدفعنا إلى الصداـ باإلنكميز! عنصريتيـ! 

بياء نفسو صؼ النيار في آب المّياب! فعزى منتاف عبور النير صعبا في ك
بالمزاح: اهلل يصمحؾ، ياقاوقجي! اخترت لنا أكثر الشيور قسوة! ترؾ بياء رجاؿ 
الغزاوية عمى الضفة الشرقية، وكاف الفمسطينيوف عمى الضفة الغربية في استقبالو. 
سقوه الشنينة، فشرب حتى ارتوى. ومشى مع أىؿ طوباس إلى بمدىـ. أراد أف 

اإلنكميز! وكاد يضحؾ: نجونا، ياعرفاف،  يصرخ: صرنا في فمسطيف! نجونا مف
مف الفرنسييف حتى قطعنا الحدود إلى شرقي األردف. ونجونا مف اإلنكميز في شرؽ 
األردف، لنواجو اإلنكميز في فمسطيف! فما أعجب ىذا العبور! كنت أركب القطار 
مف دمشؽ إلى حيفا. عدت مرة مع منور مف طبرية بالبّبور إلى سمخ، وركبنا 

القطار إلى دمشؽ! بدأ بياء حديثو تمؾ الميمة مف ىناؾ! وختمو بببلغة منيا 
 أطربتو: ىانحف، ياأىمنا، نتسمؿ كي نعبر مف ببلدنا إلى ببلدنا!      

نتقؿ بياء مف طوباس إلى رابا فوجد فييا السورييف والمبنانييف واألردنييف، ا
حممت النساء  المتطوعيف الذي وصموا في أماف إلى فمسطيف. أسعده الجمع.

الفمسطينيات الطعاـ والماء ليـ. نسي بياء منور ومعتصما ودمشؽ. اجتمعت ببلد 
الشاـ، وىذه ىي الحقيقة العميقة التي تمؤل روحو اآلف. قاؿ لعرفاف: مافي السطح 
موقت كزبد البحر! استسمـ لمفرح وقّدر مف فكر في تنظيـ ىذا التجمع! القاوقجي 

د القصؼ القوي روح ىذا التجمع؟ وقصد أف يكسر تمؾ في الطريؽ إلينا! فيؿ قص
 البرىة المتوىجة التي مؤلت بياء حتى أنستو منور؟ 
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صؼ اإلنكميز العراقييف بالطائرات! لكف اطمئنوا! لف يسمح الفمسطينيوف ق
لئلنكميز بتطويقيـ! سدوا الطريؽ عمى اإلنكميز! وصؿ القاوقجي! قطع شرؽ 

ا، ياعرفاف! كي تدافع عف فمسطيف يجب أف األردف عمى فرسو! ىكذا أصبحن
تتخفى في حضف الناس! نزؿ الميؿ. نستطيع اآلف أف نمشي إلى العراقييف لننقؿ 
جرحاىـ إلى بيوت آمنة، قبؿ أف ينشغؿ القاوقجي باستقباؿ المجموعات المسمحة 

 الفمسطينية!
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طيف سنة ي زور الغور، بدأ بياء يكتب مذكراتو التي سيكمميا في فمسف
. ليحاور منور، أـ ليترؾ شيادة يريد أف يستكمميا األحياء؟ أـ ألف 0341

الفضاء الممتد يغري بالحديث مع النفس وييسر صفاءىا؟ قد يكوف ىذا آخر 
حوار مع نفسو، ومع منور! كـ تصفو الروح في الخطر فتسقط رغباتيا الصغيرة 

! أسند ظيره إلى شجرة ويبقى فقط توقيا إلى الصدؽ مع النفس ومع اآلخريف
زيتوف عتيقة، وأسند إلى ركبتو دفترا صغيرا. وسجؿ عمى ضوء النجـو وصوت 

يفيميا سواه،  رجؿ يترنـ بمواؿ جبمي بعض كممات شطبيا. سيرسـ إشارات ال
وسيترؾ فراغات سيكمميا إذا عاش! حذر؟ نعـ! فقد يدفف دوف أف ينقب أحد في 

 الكممات ماال يضر صديقا وال يفيد عدوا! جيبو! وقد تفتش جيوبو! فميترؾ مف 

 
. نعـ، تربكو األسطر االولى! فمنذ الثورة السورية لـ ر  فع رأسو إلى النجـو

يشعر بحاجة إلى الكتابة عما في روحو. أألنو كاف مشغوال بالسياسة، ومشغوال 
بمنور؟ يبدو أف الفبلة أو الخطر ينعشؾ، يابياء! رد عمى نفسو: ربما! لكني أكتب 
رسائؿ إلييا. كي يبقى ليا شيء إذا رحمت؟ اسكت! يصعب أف تحبس في سبب 
 واحد رغبتؾ في الكتابة في ىذا الدفتر. فأنت تريد أف تبوح وأف تعرض وتسجؿ! 

ار القمـ بيف أصابعو دوف أف يكتب حرفا. يخشى أف يفمت كممة تكشؼ د
لموت. كتب في وضعا. كف حذرا، فأنت ىنا أماـ احتماليف متكافئيف: الحياة وا

الصفحة االولى: يسّمـ ىذا الدفتر في حالة قتمي إلى السيدة منور. العنواف: 
دمشؽ، سوقساروجا، حارة قولي، قرب بيت العابد. اطمأف بعد تسجيمو العنواف، 

رأى أنو حقو في أف يدونو كرسالة  كأنو أنجز وصية. لكنو انتقى بعد ذلؾ ما
ييا، إذا وقعت جثتو في أسر اإلنكميز، رأي التضر بأصحابو. عواطفو؟ فميقرأوا ف

رجؿ مف ببلد الشاـ في االحتبلؿ اإلنكميزي الذي يمتـز بسمب فمسطيف مف العرب 
 لممستوطنيف الييود! 

وقفنا بعد منتصؼ الميؿ في زور الغور عمى ضفة األردف، قرب منازؿ ت
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يخطر لنا أف  ال أحمى برد الميؿ يامنور! لماذا الغزاوية. حولنا شجيرات الطرفة. ما
نخرج مف بيوتنا إلى الفبلة إال وقت يضطرنا الزماف؟! ىؿ أصبحنا أسرى المدف؟ 
حمقت فوقنا طائرة بريطانية فانسحب بعض المتطوعيف الذيف لمحناىـ مف بعد إلى 
منازؿ الغزاوية. واختفى بعضيـ وسط الشجيرات. لـ يدرس المتطوعوف المنطقة 

مف اعتمد أف ىذه الببلد لنا! أال يغرر بنا شعورنا التي يفترض أف يمروا منيا، ك
 يجسر أف يممؾ أرضنا؟   بأف الغريب ال

مقت الطائرة مرات فوؽ مف بقي مكشوفا مف المتطوعيف. أخبرنا شيخ ح
الغزاوية أف اإلنكميز رأوا مجموعة مسمحة فاتصموا باألمير عبد اهلل. فاتصؿ األمير 

ؿ لي: ستتظاىر القوة بأنيا لـ تر المتطوعيف، بحكومة إربد فأرسمت قوة. قاؿ الرسو 
وتتمنى ليـ السبلمة! لذلؾ طمبت ممف بقي مكشوفا أف يأتي إلى منازلنا. وعينت 
ليـ المغاور التي يضعوف فييا السبلح الذي سيصميـ مف عماف. فيمت مف 

 كبلمو أف اإلنكميز يتابعوف المتطوعيف منذ اجتمعوا في سما. 

ف نتفادى القرب مف أنابيب نفط العراؽ التي تصؿ مف صحنا شيخ الغزاوية أن
كركوؾ إلى حيفا. قاؿ: يحرسيا بدو لقاء الماؿ فبلتقتربوا منيـ! تساءلت يامنور، 
ىؿ ورث اإلنكميز مف العثمانييف دفع "الصرة" لمبدو ثمف عبور قافمة الحج آمنة؟ 

في النيار، ألف دلنا الغزاوية إلى معبر في نير الشريعة. قالوا: اعبروا النير 
 مشروع روتنبرغ يطمؽ الماء في الميؿ فيستحيؿ عميكـ العبور. 

ـ نخطئ يامنور في ايماننا بيذه الببلد! ودعنا الغزاوية وتمنوا لنا النصر. ل
قطعنا الشريعة. ماأقوى الشمس! تعممت بقميصي. جفت ثيابنا عمينا. مقاومتنا 

ا! بدأنا نصوغ أنفسنا كجنود التعب والعطش والشمس أوؿ المعارؾ التي نخوضي
بمشقة الطريؽ! فيمت فرح رجاؿ الصحراء بالواحات عندما استقبمنا الفبلحوف 
 الفمسطينيوف وسقونا المبف. أنزلنا أىؿ قرية رابا ضيوفا عمييـ. فحصت عيونيـ: ال

 يخافوف أف يعاقبيـ اإلنكميز عمى استقبالنا؟! 

فيو في أواخر آب إلى جؿ بياء تحت شجر الزيتوف اليـو الذي وصؿ س
منطقة تجمع المتطوعيف العرب في جبؿ جريش قرب قرية طوباس. كتب: 
"استقبمتنا نساء القرى بالزغاريد، واستقبمنا رجاؿ القرى بإطبلؽ الرصاص. وّفروا 
الرصاص، ياشباب! ونشكركـ عمى الزغاريد! استمعت إلييا، يامنور، وبدت لي 

اغ ىذه الزغاريد، مف أضاؼ كممة ىنا شاىدا عمى حضارة ىذه الببلد. مف ص
وكممة ىناؾ؟ كـ مف األجياؿ تناقمتيا مف قرية إلى أخرى! استسممت لزغاريد 
النساء وتطريز مبلبسيف، وشعرت بتفاىة االتفاقيات وبتنميقيا وغربتيا. أمواؿ 
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الييود ووعودىـ بأف يفيدوا فمسطيف ويحّضروىا؟ أي رقي يبرر قتؿ العرب ونسؼ 
قة أرضيـ وقطع شجرىـ؟! أال يثير السخرية أف تدعي ببلد حديثة أنيا بيوتيـ وسر 

ستحّضر ببلد حضارات عريقة! ىنا ببلد الحضارة األصيمة! مف يحفر بئرا أو قبرا 
 أو مكاف غرسة في ترابنا يجد لقية تشيد عمى عراقتيا! 

أعذب الماء في حر أواخر آب  ممت النساء لنا جرار الماء، وسقيننا. وماح
ذي ينضج العنب والتيف! استسممت لمفرح. سنفكر فيما بعد كيؼ سننظـ مف ال

 أقصر الوقت! ىؤالء المتطوعيف وأسمحتيـ المتنوعة، ومف العواطؼ جيشا! وما

ي نياية الصفحات االولى خطر لبياء أف يفسر لمنور لماذا سجؿ يـو ف
مر بيتنا في وصولو. تبدو لنا األياـ التي عشناىا مقدمة فقط، مدخبل، ممرا كم

عشتو في السنوات الماضية بعد الثورة كاف  سوقساروجا، إلى باحة واسعة. كأف ما
! ثـ فكر: ىؿ ستفيمني منور، أـ سيغضبيا أف  انتظارا في ذلؾ الممر ليذا اليـو
تتصور أف السنوات التي عشناىا معا كغرفة انتظار في عيادة طبيب، مممة وغير 

محور الحياة الذي يستقر فيو الحب والولد  مستقرة؟ ىؿ ستفيـ قصدي اآلخر؟
  والفرح؟

ريبا منا عمى جبؿ الزيتوف العراقيوف. بعضيـ ضباط وجنود في الجيش ق
العراقي. ىتفنا: فمننتقؿ إلييـ لنصبح بتجمعنا قوة! قمت كبعضنا: بؿ فمندرس 

عدو موقعيـ أوال. ليس التجمع دائما قوة، فالحكمة أحيانا أف نتفرؽ كيبل يأخذنا ال
لى ماقد ترمينا  معا! لكف ىذا اليتاؼ يدلؾ إلى جيؿ بعضنا بالعمؿ العسكري، وا 

يبدو مف بساطتو. قاؿ: الطائرات أكبر  فيو الحماسة! أعجبني حذر األشمر رغـ ما
األخطار عمينا. ووافقو رفاقو مف مجاىدي الثورة السورية. قاؿ أحدىـ: رغـ كثافة 

 ينا!  شجر الغوطة، كانت الطائرات تدؿ إل

دؽ حدسنا! كشفت الطائرات اإلنكميزية المتطوعيف العراقييف. فأنجدناىـ ص
مع الفمسطينيف. انشغؿ القاوقجي الذي اجتاز بادية العراؽ واألردف بالتخطيط 
لمعركة مع اإلنكميز، ورتب االتصاؿ بالمجموعات الفمسطينية المسمحة. فكرت 

ي آخر معارؾ الغوطة إلى اتفاؽ وقتذاؾ بالحاج أميف الحسيني. تذكرت حاجتنا ف
 السياسييف والثوار! وأضيؼ ىنا: إلى اتفاؽ زعماء الببلد والمتطوعيف! 

أنجز. خطر لو أف يروي  ي الصفحات التالية التي سجميا بياء، فكر في ماف
لمنور كيؼ نظـ جسـ مركزي لممقاتميف، ومجموعات مف الفبلحيف تشترؾ في 

ترؾ ذلؾ حوارا منثورا في اليواء بينو وبينيا. ىؿ  المعارؾ وتعود إلى قراىا. لكنو
يريد أف يكسبيا حتى وىو يكشؼ ليا نجاحو وفشمو؟ ىؿ الفرؽ بيف عمره وعمرىا 
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سبب آخر في رغبتو أف يستبقييا مواكبة قريبة؟ يخزف في روحو القمؽ الذي يوقد 
 حبو وىو معيا، فيحرص أف يسعدىا بالحب كشاب في عمرىا. لكف الخمسة عشرة
سنة بينيما تبقى كشوكة تخزه. أبعد الشوكة، وأقنع نفسو بحاجتو أف يبوح ليا بما 
يمؤل روحو وىو يتسمؿ في أرض واسعة ليسجؿ انتصارا ويتفادى ىزيمة. ىذه 
لى دراسة المنطقة!  ليست خططا نضعيا في انتباه، مستنديف إلى استطبلعنا، وا 

بقي حمما. نجمع وعينا  جزناه وماأن ىذا حب، مغامرة، عقيدة وايماف. نستّؿ كؿ ما
وعواطفنا كأف كؿ ذلؾ مسدد في ىذه المعركة وىي غايتنا وبدايتنا. مع أنيا خط 
في مشروعنا! نسؼ اإلنكميز بيتا في نابمس؟ نرد ىنا! أعدـ عربي ألنو يحمؿ 
رصاصة؟ نرد ىنا! مع أف حكمتنا يجب أال ترتجؼ مف التفاصيؿ. مشروعنا أف 

   دية ونمـز االنتداب باالعتراؼ بحكومة وطنية!نوقؼ اليجرة الييو 

حف اآلف في نياية آب، فصؿ العنب والتيف! قطفت بعض ثمار التيف ن
طازجة عمييا ندى الفجر! ىؿ نستطيع في سرعة أف نجعؿ مف المتطوعيف 
مجموعات متناسقة كجيش؟! بخبرة القاوقجي والضباط نظمت لجاف لمتمويف 

مناسب لممعركة، ستدرس االحتماالت، وترسـ خطوط ولممالية. سيعيف الموقع ال
الدفاع، وتعّيف مجموعات األجنحة والقمب والدعـ، وأصوؿ االنسحاب، والتغطية. 
نحف ىنا ونوري السعيد ضيؼ عمى المندوب السامي في القدس، يتوسط ليفؾ 

بيف العرب واإلنكميز! يبدو أنا سنمنع كسر اإلضراب!  اإلضراب العاـ ويقرب ما
إلينا المجاىدوف. إذا وجد محور جذب التضحية والشيامة وسددىا. فضيمة  أتى

 التنظيـ أنو يقمؿ الخسائر! 

ؿ شيء جاىز لمعركة بمعا! اخترنا المكاف المناسب. ك حف اآلف في أيموؿ.ن
تطؿ بمعا عمى الطريؽ بيف حيفا وتؿ أبيب. تتعرج بيف جباؿ وسفوح ترتقي إلى 

الطريؽ المصفحات اإلنكميزية التي تحرس قوافؿ قمـ تشرؼ عمى ودياف. ستعبر 
الييود بيف المدينتيف. وّزعنا المجموعات، وغرسنا كميف الفمسطينييف. زرعنا األلغاـ 
في الطريؽ. نكاد نخمف أيف ستقؼ قافمة السيارات اإلنكميزية القادمة عمى الطريؽ 

. وقّدرنا كيؼ سيمحؽ اإلنكميز رجاؿ الكميف. لكننا نض ع دائما مف طولكـر
احتماالت أخرى. وىانحف نمشي إلى مشروعنا، معبئيف بحماسة وبانتباه وىدوء. 
في برىة الترقب بدت لي الفبلة واسعة، والجباؿ مدىشة، وبدا لي أني أمشي في 
تمؾ البرىة القاطعة بيف حياتي وموتي. أرسمت لؾ تحية، وأوصيتؾ بمعتصـ 

تؾ؟ يخيؿ إلي أنؾ سمعت وأوصيتو بؾ! ىؿ تستطيعيف أف تخمني أني نادي
 صوتي!
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رجنا مف بمعا فبتنا في السفح المشرؼ عمى الوادي. رتبنا خط الدفاع. خ
سيبدأ الفمسطينيوف المعركة كأنيـ كميف مف الكمائف التي تعودت المجموعات 
الفمسطينية المسمحة اعتراض الطرؽ بيا. اعترض الكميف القافمة. دوت طمقات 

الفمسطينيوف كما تنسحب كمائنيـ عادة. فبلحقيـ  المصفحات والرشاشات. انسحب
اإلنكميز. وعندئذ تقدمنا. حمد صعب مع المجموعة الدرزية، منير الريس مع 
المجموعة الحمصية الحموية، محمد األشمر مع المجموعة الشامية. وصمت 
الطائرات. أصبنا ثبلث طائرات سقطت أمامنا. وصمت نجدات إنكميزية، فانسحبنا. 

الحموييف والحماصنة االنسحاب فسقط وصفي المعصراني جريحا.  رفض بعض
أقّدر أنو سيختمؽ حكايات كثيرة مستندا إلى ىذه الحادثة التي نقؿ بعدىا إلى سوريا 
ليسمي مستمعيو! أما قريباه سميماف وعبد اليادي المعصراني المذاف اشتركا في 

ة! رأيت رشاش الطائرة التي المقاومة والثورة وسجنا مرات فمف يتركا سجبل أو وثيق
 سقطت، رشاش برف. 

حتفاال باالنتصار عمى اإلنكميز جاءنا أىؿ القرى بالطعاـ والفواكو. وحذرونا ا
مف الجواسيس. فنظـ القاوقجي محكمة مف منير الريس وحمد صعب وسميماف 
السعدي. واجبيـ حمايتنا! رأيت مذكرات الطيار المقتوؿ! ىؿ ستقع ىذه المفكرة في 

ف المضمر د عدو؟ لف أسجؿ فييا إال إشارات يفيميا فقط مف يستطيع أف يخمّ ي
 فييا! أنت يامنور، وربما معتصـ عندما يكبر، وأنا إذا بقيت حيا!   

ضاؼ بياء فيما بعد: التحضير في األوؿ مف أيموؿ. معركة بمعا في الثالث أ
اط العراقيوف! أسقطنا مف أيموؿ. زىونا باألسمحة االوتوماتيكية التي أتى بيا الضب

ثبلث طائرات، فيؿ يمكنؾ أف تتصوري فرحنا؟ انتصرنا يامنور! أرأيت؟ رسمنا 
خطة ونفذناىا كعسكرييف. يمزمنا السبلح الالميارة! لو كنت معنا لتبينت كيؼ 

 أثبتنا أننا لسنا عصابات "أشقياء" بؿ ثوار ذوو كفاءة!

! االنتباه المشدود، اليدوء و يستطيع أف يروي ليا مامؤل روحو في ذلؾ اليل ـو
والمراقبة التي تفترض اإلحاطة بمساحة واحدة يوجد فييا مف يتراجع ومف يتقدـ. 
الدقة التي تقرر بسرعة الحركة المناسبة وتوصؿ التوجيو الجديد إلى المجموعات، 
وال تسمح لمعدو بأف يكوف بينؾ وبينيا. تصارع عمى المرتفعات ومسارب النجاة 

! وتندفع وأنت بخيؿ بأرواح مجموعاتؾ! كيؼ يحدثيا عف الراحة في الجباؿ
المدىشة بعد المعركة، والفرح الذي يشّب كالمجنوف، وأنت تحمي انتباىؾ وتحرس 
يقظتؾ! والحزف العميؽ وأنت تقـو بواجب ذلؾ اليـو فتدفف القتمى! في الميؿ نزلنا 

 نة! مع أىؿ بمعا ودفنا الشيداء ونقمنا الجرحى إلى بيوت آم
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صعب، يامنور، أف أحدثؾ عف القرب الذي يجمع في أياـ قميمة بيف رجاؿ ي
تصطفيف منيـ القريب منؾ وتأسفيف ألنؾ لـ تعرفيو مف قبؿ! وعدت نفسي بأف 
أقترب مف محمود أبو يحيى الذي رافقتو مرات في الثورة السورية، وأف أزوره في 

 الميداف إذا عدنا أحياء. ففقدتو في بمعا! 

بع في نياية أيموؿ رمانا اإلنكميز بنيراف الدبابات. وطاردنا بالطائرات. ي جف
صارعنا لنصؿ إلى المرتفعات والزيتوف. وأنجدنا الفمسطينيوف المسمحوف. شعرنا 
بخوؼ أىؿ القرى عمينا وىـ يراقبوف المعركة. بعد الدفاع صرنا مياجميف. انقمب 

ت الماء: "ياشباب، ميف التوجس إلى فرح. اندفعت الفبلحات إلينا حامبل
ماشربش"؟ لكني في ذلؾ اليـو فقدت عبد الحميد المرداوي الذي رافقتو مرات في 
الثورة السورية، ومنيت نفسي بصداقتو! دفنا الشيداء. خذي يافمسطيف! سنصؼ 

 ألىميـ المكاف الذيف دفناىـ فيو! فداؾ يافمسطيف! 

ميف ماتعشاش"؟ نظرت  تت النساء حامبلت عمى رؤوسيف الطعاـ: "ياشبابأ
إلييف. سيدفعف ثمف ىذا الماء والطعاـ والعطؼ عمينا! وصدؽ تخميني. طوؽ 
اإلنكميز قراىف، جمعوا الرجاؿ والفتياف وضربوىـ واعتقموا مف اختاروا منيـ، 

 خمطوا الزيت والبرغؿ والسمف، ونسفوا بعض البيوت.

اء منور. فمتخمف أرسمو مف أحاديث شفافة في ىو  كتبو بياء وما ختمط ماا
بقية الكممات. ولتسأؿ عف المساحات التي تركيا فارغة بعد اإلشارات! إذا عاش 
ال فميمؤلىا ليا مف سيوصؿ دفتره! ومع ذلؾ يجرفو ايماف ىذه  سيمؤلىا ىو، وا 
الميمة بأنو لف يموت. نعـ، نقتطع مف الحياة ألنفسنا قطعة، قطعة! وعندما نممح 

 ماء في الفضاء ونقوؿ لمفجر شكرا عمى الحياة! الفجر يجب أف نرفع كأس ال

حب أيموؿ يامنور. تعرفيف ذلؾ. يسحرني لونو األشقر! فمعمني أحببتو ألني أ
أحببتؾ! توىمت أنو لونؾ، يمؤله العنب والتيف والرماف كما تمتمئيف أنت بمذاؽ 

 .الثمار! لكف ليالي أيموؿ قاسية في الجباؿ. وليس لدينا مايحمينا مف البرد

نتقـ اإلنكميز مف قرية بمعا. نسفوا بعض بيوتيا! وفشمت وساطة نوري ا
السعيد فرحؿ. واستقدـ اإلنكميز الجنراؿ ديؿ واستقبموه بطبؿ وزمر. مشروعيـ أف 

 يفكوا اإلضراب بالظمـ والشدة وأف يدمروا المتطوعيف! 

أمس الثاني عشر مف أيموؿ، كانت معركتنا الكبيرة في وادي عرعرة.  
لت أيف أرض أىمؾ ىناؾ، يامنور؟ أىناؾ تعممت مف الفبلحات صنع طباخ تساء

مف الطيف، وتفرجت عمى حياكة أطباؽ مف القش؟ أصبنا طائرة ىناؾ ورأيناىا 
تسقط! قمت: ىدية لمجنراؿ ديؿ! لكف معركة وادي جبع كانت صعبة. لـ نجمع 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 209 - 

والحر. لكف الجرحى وندفف الشيداء إال قرب منتصؼ الميؿ. عانينا مف العطش 
سقوط الطائرات اإلنكميزية دعـ اإلضراب العاـ، ونشر التفاؤؿ. فوصؿ إلينا 

 . ةمتطوعوف مف شرؽ األردف وسوري

بدو أنيـ سيأخذوننا مف طريؽ أخرى! وصمت رسالة شفوية لمقاوقجي مف ي
األمير عبد اهلل: لف يتعاوف اإلنكميز مع المجنة العربية العميا لذلؾ يقترح إبعادىا. 

يطمب أف يعرؼ قوتنا ومف معنا وكيؼ وصمنا. وصمت رسالة خطية مف األمير و 
تؤكد رسالتو الشفوية. تبّيف أف اإلنكميز أقوياء، وتغري بالمفاوضة، وتممح إلى أف 
المجنة العربية العميا خطرة عمى الببلد. لو كنا نقاتؿ مؤمنيف بأف السياسييف 

سوؿ مف األمير عبد اهلل. قاؿ: يجب يحموف ظيرنا لكنا أكثر قوة! نقؿ الرسالة ر 
أف تؤسس لجنة عربية عميا أخرى! ففيمنا أف األمير غاضب عمى أميف الحسيني. 
سأؿ الرسوؿ القاوقجي كيؼ أتى، ومف جيزه باألسمحة، وماذا ينقصنا منيا. لو 
تركت نفسي عمى حبميا لسألتو: تريد أف تثير مجموعة عربية عمى أخرى؟! وتريد 

يؽ الذي قد يسمكو المتطوعوف الذيف طمبناىـ؟ قاؿ: بالمفاوضة أف ترصد الطر 
البالحرب يناؿ العرب مطالبيـ! ففيمنا أنو يبشرنا بوساطة المموؾ العرب التي 

 نقدر أنيا لف تثمر! 

عد انصرافو تمنيت أف أغتسؿ. لكف خبرا غسؿ الغـ عني: طوؽ الثوار ب
  معسكر نابمس في الميؿ!

ف مف أيموؿ رتبنا اشتباكا في منطقة نابمس قرب ي ليمة الخامس والعشريف
قرية عصيرة. نجحنا. وانسحبنا إلى بيت إمريف. ساعدنا أىؿ القرى في جمع 

 الجرحى والشيداء. دفنا في تراب فمسطيف ثوارا سورييف وأردنييف. 

وقت لديو  مب بياء صفحات دفتره. تساءؿ ىؿ نسي أف يسجؿ التطويؽ؟ الق
في نياية أيموؿ حوصرنا بقوس، ثـ بدائرة. كنا وصمنا  كي يتصفح دفتره! كتب:

بيت إمريف. وصارت جبيتنا في الوادي ىدفا لمرشاشات. تقاتمنا عمى القمة. لو 
تعرفيف قيمة الصبر، يامنور! يجب أف تستشّفي روح عدوؾ وسط النار! ينعكس 

 الذي دفع إلى ذلؾ االنتصار انتصار صغير في طرؼ عمى األطراؼ األخرى. ما
أشد ىزيمة  الصغير؟ الحقنا اإلنكميز عمى الطريؽ العاـ وكسبنا منيـ أسمحة! وما

المحارب الذي يخسر سبلحو! لسنا مجموعتيف عسكريتيف! نحف مشروعاف، 
رؤيتاف! بّينا لئلنكميز أننا لسنا ثوارا يعتمدوف العواطؼ والحقوؽ فقط، بؿ نحف 

يامنور؟ نحف ضباط دولة ضباط وجنود أكثر كفاءة وشجاعة منيـ! ومف نحف، 
شرقية كانت كبيرة، ضباط جيش عربي في دولة لـ يسمح ليا بأف تعيش، ضباط 
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عراقيوف يحاولوف أف يحموا كفاءتيـ العسكرية ولو تحت حكـ مضطرب ومعاىدة 
 انتداب! ضباط يحتاطوف مف الظروؼ المعقدة ليحموا كفاءتيـ ويستبقوا مشروعيـ! 

ى في جمع الجرحى ونقميـ إلى بيوت آمنة. رة أخرى ساعدنا أىالي القر م
 ومرة أخرى دفنوا معنا الشيداء. 

كرت ىذا اليـو في وضع شرؽ األردف! وصمنا منو متطوعوف وسبلح ف
ومؤف. احتالوا حتى وصموا إلينا. احتالوا؟ كأننا لـ نكف ببلدا متصمة واحدة! عرفنا 

يكوف ممرا لمثوار، وأف أف أخبارنا انتشرت في شرؽ األردف. قدر شرؽ األردف أف 
يراد لو أف يكوف حاجزا بيف فمسطيف وبيف العرب. فأي مف القدريف سيغمب اآلخر؟ 

 وكيؼ سيحكـ ىذا القدر العبلقة بيف شعب شرؽ األردف وبيف حكومتو؟ 

خبار أخرى محزنة. انتقـ اإلنكميز مف أىؿ القرى وأقاموا مراكز حوليا أ
ومف الجواسيس، ويجب أف نحتاط بعد اليـو لممراقبة. نحتاط مف مخابرات العدو 

 مف ىذه المراكز! 

تنقؿ! مشينا في الميؿ. احتفت بنا القرى وقدمت لنا العشاء. ودعتنا ن
وحرستنا. احتفت بنا قرية الطيبة وبقينا فييا حتى الفجر. مف تسمؿ بيف المحتفيف 

صفحات لينقؿ خبر مسارنا إلى كفر حور؟ وصمنا إنذار حراسنا: أرتاؿ مف الم
اإلنكميزية! صعدنا إلى القمـ وانحدرنا إلييا ففاجأناىا. تجربتنا ضد الدبابات 
ناجحة. وصمت الطائرات! ذكرتني بالطائرات التي كانت تطاردنا في الثورة 

 السورية! ىذه ىي الفروسية، يامنور!! 

فكر دائما بأف نحمي ظيرنا وتراجعنا ميما تقدمنا! ضحكت مف نفسي. ىؿ ن
ا أحدثؾ عف القتاؿ أف أعطيؾ خبرة تفيدؾ في معارؾ قد تشتركيف فييا؟ أريد وأن

تخيمتؾ بمبلبس مقاتؿ وضحكت. تناسبؾ لكف البوط سيضايقؾ! فاجأني أحد 
  أصحابي وأنا أضحؾ فدىش. طمأنتو: اليزاؿ عقمي معي!

تابع الحركات السياسية! يبدو أف المموؾ العرب كمفوا بقطع اإلضراب الذي ن
د، وبمنع االشتباكات التي خسر فييا اإلنكميز. ويبدو أنيـ يخططوف أضر بالييو 

 طرد المتطوعيف مف فمسطيف! 

ي الثامف مف تشريف األوؿ. وصمتنا أخبار عف دبابات في الطريؽ إلى ف
معسكرنا في كفر حور. فخربنا الطرقات التي توصميا إلينا. وفاجأنا اإلنكميز. 

 تنا القرى بحماسة. لـ تعد تخشى اإلنكميز. وفرقنا المجموعات المياجمة. استقبم

ي أواسط تشريف ينفذ برد الميؿ إلى العظاـ. لكف النيار مشمس وحمو. ف
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يناسب ىذا الطقس إنسانا سعيدا، يناسب رحبلت المحبيف واألصحاب، لبلستمتاع 
 بدؼء تشريف وبرده! بسحر سمائو العميقة الزرقة! ولكف أيف نحف مف ذلؾ! 

الثورة: عطؼ الناس عمينا، بؿ حفاوتيـ بنا. مع أف اعتمادنا  دينا أىـ شروطل
تحتاجو الثورة، ويدفعوف ثمنيا  في التمويف عمييـ يؤرقني. يتحمؿ الفبلحوف ما

تتحمؿ االنتداب! نسفت  تظني أف المدف ال الثقيؿ: انتقاـ اإلنكميز منيـ! ولكف ال
المدينة، منيـ زوج بيوت في صفد ويافا والقدس ونابمس.. وفي السجف سياسيو 

أختؾ عبد الرحيـ! احزري مف أخبرني عف ذلؾ؟ حمداف! لكني سأحدثؾ عف 
 زيارتو فيما بعد!

د تتساءليف ىؿ أنا راض؟ حدثتؾ عف كفاءة الضباط. لكني لـ أحدثؾ عف ق
 صعوبة أف يصنعوا مجموعات منضبطة مف أشخاص متنوعيف في زمف ال

ياسييف أكثر سيولة. فاجتماعاتيـ مرىقة. تظني أف العمؿ مع الس يممكونو. لكف ال
يكتفي الواحد منيـ بما  يستطيبوف االجتماعات الطويمة والكبلـ وسرد التفاصيؿ. ال

قالو زميمو، بؿ يكرره بشكؿ آخر كي يثّبت موقفو. ومع ذلؾ يجب أف تكوني حذرة 
لترصدي تفاصيؿ أمزجتيـ كيبل تثيري عاطفة قد تصؿ إلى العداوة. أما الدخاف 
الذي يعبؽ في القاعات المغمقة فمف أحدثؾ عنو. كاف يفوح مف مبلبسي، وكنت 
تنشرينيا لعؿ اليواء يبدد ماعمؽ بيا! كاف ينجدني الصيؼ عندما تنعقد 
االجتماعات في أرض الدار وأحيانا في البساتيف! ىؿ تقوليف إني رجؿ عمؿ؟ 

 نعممو يصب في حضف السياسة! ربما، لكف كؿ ما
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ما عرؼ حمداف أف المتطوعيف وصموا إلى فمسطيف، توقع أف يكوف ندع

بياء معيـ! أتى رجاؿ الثورة السورية لينجدوا فمسطيف، والبد أنو معيـ، ولكف 
أيف؟ أكد لنفسو: يرّجح مقتؿ سعيد في الثورة السورية اشتراؾ بياء في ثورتنا! 

نو غير مخمص فالجرح العاـ يصبح جرحا شخصيا. إذا لـ يأت بياء سيشعر بأ
لقريبو! عرؼ حمداف الشبكة مف الشراييف الدقيقة التي غذت بياء. في حيفا 
أحب منور، وفي طبرية تزوجيا. ولد ابنو معتصـ في طبرية. عاش في 
فمسطيف أىؿ حبيبتو منور واألعزاء عمييا. فمف يستطيع أف يفيـ بياء أكثر 

ي يوصؿ إلى الوجد مما يفيمو حمداف؟! مف يفيـ أكثر مف حمداف الحب الذ
ويتمنى أف يتّوجو الموت؟ فمسطيف جنوب سورية، عمى عيني ورأسي! لكف 
فمسطيف بالد مف أحبيـ بياء! بالد ىواه! في طبرية قبر فاطمة التي أعطتو 
حبيبتو منور! فييا أوصمو الحب إلى ىجر زوجتو نرجس دوف أف يحس بأنو 

 الحب غير حمداف؟ أخطأ. مف يستطيع أف يفيـ أخطاءنا التي يغفرىا 

 
تفؽ مع راع أّمف لو ثبلثيف خروفا مدموغة بألواف مبلكييا الحمراء والسوداء، ا

وقرر أف يسوقيا معو مف أقرب القرى إلى عبلر. قّدر لنفسو أف يمشي ست 
ساعات في الجباؿ، كما يمشي الحجاج طالبيف الثواب بالمشقة. لبس قنبازا، ولؼ 

اؼ وماذا يخاؼ؟! المعتقؿ ذقناه، وسعاد فقدناىا! رأسو بكوفية، ويامسّيؿ! مف يخ
يستطيع أف يشترؾ  الببلد تسحب مف العرب وتعطى لمييود الغرباء. وحمداف ال

ىو قادر عمى الحياة مع  في الثورة كالرجاؿ، فبل ىو يستطيع أف يمسؾ بندقية، وال
يسعى إلى  مجموعات. يضع توقيعو كالوجياء حيث يطمب منو ذلؾ، لكنو ال

اغة رسالة كالرسائؿ التي تعرض عميو! فات الوقت! في أياـ كثيرة يشعر بأف صي
يوفر لو  الحياة أصبحت ثقبل فيشرب ليغيب عف الوعي. ويمعف الشراب ألنو ال

الغيبوبة المرتجاة. مشى مع الراعي، لمح طائرة تحـو فوقو، رفع رأسو مرات إلييا 
فأّمنا الجنة التي النستحقيا! رفع وىو مستمر في المشي: إذا قصفتنا متنا شيداء، 
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الراعي رأسو ليرى الطائرة، لكنو لـ يرتعش. انتظر كحمداف أف يرمى عميو "قازاف". 
لكف يبدو أف الطائرة لـ تشّؾ في الراعييف فابتعدت. وربما كانت تبحث عف الثوار 
فمـ تجدىـ! بصؽ حمداف: حرمونا أف نكوف شيداء! تنيد الراعي، وانساب حمداف 

وجده في نيار مشمس مف الشتاء. كاف كمف يمشي إلى موعد مع سعاد! خيؿ  في
إليو أف عبقا ىّؼ عميو فتوقؼ ليستنشقو بعمؽ. أمتعو أنو يسوؽ قطيعا لييديو. 
وابتسـ: فاتني أف أىدي سعاد مثؿ ىذه اليدية! وتصور أنو يسوؽ قطيعا إلى بيت 

يره. تمؾ ىي الحرية! قدري ليسترضي سعاد! كاف يستمتع بجنوف اليستطيعو غ
الجنوف؟ يسموف قدرتؾ عمى االنطبلؽ جنونا! يسموف الحرية التي تحمي نضارة 
العواطؼ جنونا! فميسمحوا لشخص واحد أف يعيش في الفبلة كالزنبقة البرية، 

 جميمة بشوكيا وزىرىا! 

تغشونني  ـ يباؿ حمداف بدىشة الحراس الذيف القوه. بدوا كفبلحيف. الل
موا أف حمداف مف الناصرة يحمؿ ىذا القطيع ىدية لمثوار، وأنو يريد أف ياشباب! انق

يقابؿ بياء إذا كاف بينكـ! كانت أخبار القطيع قد وصمت إلى المقاتميف منذ طمب 
شخصا يسأؿ حمداف وىو يشتريو أف ينتقى ألنو ىدية لمثوار. عندما نقؿ لبياء أف 

ويمشي بو إلى الثوار غير  ، ىمس لنفسو: مف يختار قطيعاعف رجؿ اسمو بياء
 حمداف! أيف أنت ياسعاد!

ندفع حمداف وعانؽ بياء، وبقي برىة ساكنا في عناقو. فيـ بياء دموعو، ا
فأمسؾ بكفيو وشغمو بتقديمو ألصحابو دوف أف يذكر أسماءىـ، وتركو يستمتع 
بالحفاوة، ثـ مشى بو إلى زيتونة عتيقة سجؿ تحتيا بعض كممات في دفتره في 

. ماذلؾ ا  أكثر الزيتوف العتيؽ في فمسطيف، ياحمداف! وكـ أحبو!  ليـو

في قمبو تحت الزيتونة أماـ بياء. وجد إنسانا يستطيع أف  كب حمداف ماس
تطفئو أحداث كبيرة وأياـ مضطربة بؿ يمتيب بيا. مف يفيـ  يفيـ الوجد الذي ال

إلى ىنا،  ذلؾ غير بياء! صحيح ياحمداف، الأحد أكبر مف الحب! دفعنا الحب
أعجب أف تدفعنا الرغبة المشتعمة بالحياة، حتى الموت! لكف ياحمداف.. مد  وما

حمداف ذراعو ووضع كفو عمى فـ بياء. اليريد أف تفسد "لكف" سعادتو بأنو وجد 
 أكثرىـ! مف يفيـ وجده! دع "لكف" لآلخريف، وما

عاد. ّدث حمداف بياء عف عبد الرحيـ. روى لو نقمتو عميو ألنو دوف سح
أوقفو بياء: ىذا رجؿ وطني! رد حمداف: مف قاؿ غير ذلؾ؟ لكنو دّب، وىي 

يناسبيا! اسمع ياحمداف، لـ يجبرىا أحد عمى الزواج  كالعصفور! ىذا الرجؿ ال
منو. بؿ أعرؼ العكس! عندما أطرؽ حمداف مجروحا، ندـ بياء عمى ماقالو. أتى 
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تؾ؟! رمـ بياء ماقالو: عمى ىذا الرجؿ ماشيا، عبر الخطر، كي ترمي عميو حكم
كؿ حاؿ، الأحد يعرؼ مافي النفوس، ياحمداف! صحا حمداف مف أساه واندفع في 

لذلؾ قمت أعرؼ مما وصمني عنو أنو دب، وأنو رجؿ جامد كالصخر، حماسة: 
 يمكف أف تكوف سعيدة معو!  لؾ إنيا ال

ؿ مف نساؽ بياء إلى التفكير في عبلقة رجؿ بامرأة يصعب أف يخمنيا رجا
في روحيا! أخفت موت سعيد عمى أىميا وىي  الخارج. يعرؼ أف سعاد تكتـ ما

تعيش معيـ في بيت واحد، وأخفت تعاستيا وسعادتيا مع حمداف، أشفؽ عمى 
حمداف لكنو نظر إليو نظرة طويمة متسائبل ألـ تشقيا ياحمداف حتى اندفعت رافضة 

شت حمداف نظرة بياء عبلقة حب برجؿ، واختارت أف تكوف فقط زوجة؟! أرع
مجاؿ غير أف نقبؿ  وخيؿ إليو أنو فيميا. فانسابت دموعو. أشفؽ بياء عميو. ال

مثؿ ىذا الرجؿ، كما نقبؿ طفبل جميبل وشقيا! فالتعاسة التي يسببيا لنفسو ليست 
 أقؿ مف التي يسببيا لغيره!   

أسيرة سحره  نتبو بياء إلى األثر الذي تركو حمداف فيو. وقدر لماذا بقيت سعادا
زمنا ولماذا كتمت أذاه. وخيؿ إليو أنو يتبعيا عمى مسارات الحنيف التي أنستيا الفرح 
بالطبلؽ الذي تمنتو. وبدا لو بعد انصراؼ حمداف أف العبلقة بيف رجؿ وامرأة 
كحمداف وسعاد غنية باأللواف المتناقضة، إلى حّد أنو يصعب االنحياز فييا إلى 

در الذي يمنع أف يجتمعا كإنسانيف يناسب أحدىما اآلخر أحدىما. لكنو فيـ الق
ويناقضو. يحتاج حمداف العقؿ الذي يثقؿ سعاد. وتحتاج سعاد العواطؼ المتوىجة 
التي تطمؽ حمداف. يحتاج حمداف اتزاف سعاد الذي يحفر مجرى منظما لمحياة ليفيد 

نضارة يستبقي فمف دقائقيا. وتحتاج سعاد جموح حمداف الذي يشب كالمير 
العواطؼ. ومع ذلؾ يصعب أف يتحمؿ أحدىما اآلخر ولو استبعدا التوافو التي 
صّغرت حب حمداف لتسجف سعاد. يميؽ بيما ىذا الفراؽ الذي يجعؿ اآلخريف 
متفرجيف ذاىميف وغيوريف أماـ حب يعمنو حمداف وتكتمو سعاد. كأنيما يعيداف إلى 

ير. يعرؼ أف سعاد تزوجت لتؤكد يوجد إال في األساط الحياة حبا ظنوا أنو ال
استقرارىا بأسرة، ولتغرس لنفسيا مكانا حرا بيف الناس. لكف لو استطاعت أال تتزوج 

تضيعي ياسعاد ىذا الحب، ولكف إياؾ أف تعيشي مع حمداف! ابقي  القترح عمييا: ال
قريبة منو وعمى بعد منو، ليستطيع أف يقؼ ساعات تحت نافذتؾ محاوال أف يسمع 

وأنت نائمة، وليستطيع أف يراقب ضوءؾ مف بعد كما يراقب الراصد نجـو  تنفسؾ
تمتقي بو إال عندما يصعب عميؾ وعميو تحمؿ وجع األشواؽ. وتحممي بعد  الميؿ. وال

 ذلؾ وجع الفراؽ.
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صؼ لو حمداف الوجع الذي يشعر بو. روحي تؤلمني يابياء! ويخيؿ إلي و 
ي ياحمداف! فمنمش يابياء، مع أني أني أرى الدـ يسيؿ مف جروحيا. تعاؿ نمش

ييدئ روحي. التفت بياء إليو: ياحمداف  أعرؼ أف المشي حتى تنسمخ القدماف ال
انشغؿ عف سعاد بعمؿ صعب، يستيمؾ االنتباه مف مطمع النيار إلى مطمع الميؿ! 
عانقو حمداف في ليفة: كأنؾ سعاد! كانت تقوؿ لي ىذا الكبلـ! وجدت دواء آخر! 

مة فأستسمـ لحزني وأصبح وحيدا معو. فتختمط عمي الحقيقة باألحبلـ. أشرب كؿ لي
 توصمني النشوة مف الحزف إلى نوع مف السعادة!

تب بياء لمنور في دفتره: ترؾ حمداف وراءه رغبتي في زيارة سعاد. لكف ك
ىذا مستحيؿ، يامنور! فيي كنزىة في حرب، ىي كاليرب مف مصير عاـ! فزوارنا 

اإلنكميز مف خبلؿ المموؾ العرب إلى إخراجنا مف فمسطيف. يتحدثوف عف سعي 
 ترؾ لي حمداف غناءه:

 اؿ المثػػؿ عمػػر األسػػى مابينتسػػىقػػ
 

 وع شػػػط بحػػػر الحػػػب مركبنػػػا رسػػػا 
 

 مطير ىممي باألمس جنحو انكسػرى
 

 بيحػػػػػاوؿ الفػػػػػرار لػػػػػو ريشػػػػػو كسػػػػػا  
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ء مف عد أياـ مف وداعي حمداف، زارنا أعضاكتب بياء في مفكرتو: ب
المجاف القومية، استشارونا في فؾ اإلضراب. قالوا: تعب الناس مف اإلضراب 
ستة أشير متصمة! يكاد موسـ قطؼ الزيتوف والبرتقاؿ يضيع عمى الناس! ومف 
يعيش عميو طواؿ السنة؟ الفالحوف والتجار والعماؿ الذي يعبئونو، والمعاصر، 

كميز احتالوا عمى المموؾ واألمراء والبواخر، وسائقو الشاحنات! استنتجنا أف اإلن
العرب، وأف ىؤالء ضغطوا عمى أميف الحسيني: لف تأتي المجنة الممكية لتحقؽ 
 في أسباب االضطرابات إال إذا أبعد المسمحوف العرب عف فمسطيف وىدأت البالد! 

 
يقاسي منو المزارعوف والعماؿ إذا ضاع  عرؼ ضيؽ أحواؿ الناس. ومان

يعبأ في الصناديؽ ولـ يصّدر! لكف ليس الدافع إلى فؾ  موسـ البرتقاؿ فمـ
اإلضراب ىذا السبب فقط. بؿ الحرج، وربما الخطر، الذي تسببو الثورة في 
فمسطيف لؤلمير عبد اهلل، والضرر الذي تنزلو باإلنكميز. يريدوف أف تنطفئ الثورة 

ف يفيد ضرر مف فؾ اإلضراب العاـ شرط أ دوف أف يغيروا مشروعيـ. رأينا؟ ال
السياسيوف مما أنجزه اإلضراب، ومف العمميات العسكرية. وأف يبقى المسمحوف 
جاىزيف حتى تنتيي المفاوضة وتنفذ الوعود! يجب أال نفجع أىؿ القرى الذيف 

 يستقووف بنا. لكننا ىنا بماؿ الييئة العربية العميا وبطمبيا! 

يا! لعمع الرصاص في معنا نداء المموؾ العرب، وبياف المجنة العربية العمس
بمعا احتفاال بنياية اإلضراب! تساءلت: ونحف الذيف تركنا بيوتنا وحممنا دمنا عمى 
أكفنا؟ نحف الذيف تركنا رجاال أثمف مف الذىب في تراب فمسطيف؟ أتت وفود القرى 
تينئنا ألننا أوجعنا اإلنكميز! لـ يفتنا شعورىا بالمرارة. كـ يتفوؽ الناس عمى 

كـ ىـ مربوطوف إلييـ! ويالمحزف ألف القادة العرب دوف شعوبيـ!  قادتيـ، لكف
 ربما يكوف ذلؾ أيضا ذنب الزماف! 

ذا نداء الممؾ عبد العزيز إلى رئيس المجنة العربية العميا وشعب فمسطيف ى
يو، يامنور، في انتباه! "نحف باالتفاؽ مع إخواننا فحصفي الثامف مف تشريف. ا
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اهلل ندعوكـ لئلخبلد إلى السكينة حقنا لمدماء، معتمديف مموؾ العرب واألمير عبد 
عمى حسف نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتيا المعمنة لتحقيؽ العدؿ". وىذا 
نداء الممؾ غازي مف بغداد في التاسع مف تشريف األوؿ: "نحف باالتفاؽ مع 

ماء معتمديف عمى إخواننا المموؾ واألمير ندعوكـ لئلخبلد إلى السكينة حقنا لمد
حسف نوايا حميفتنا الحكومة البريطانية المعمنة مف تطبيؽ العدؿ". وىذا مف األمير 
عبد اهلل في التاسع مف تشريف األوؿ: "نحف باالتفاؽ مع إخواننا المموؾ نرجوكـ 
اإلخبلد إلى السكينة حقنا لمدماء، معتمديف عمى حسف نيات الحكومة البريطانية 

وىذا بياف المجنة العربية العميا: "تعتقد المجنة اعتقادا جازما بأف  في تطبيؽ العدؿ".
أمروا أبناءىـ إال لما فيو مصمحتيـ وحفظ حقوقيـ. يأصحاب الجبللة والسمو لـ 

لذلؾ فالمجنة امتثاال إلرادة أصحاب الجبللة والسمو والمموؾ واألمراء... تدعو 
رابات". وىذا بياف آخر منيا الشعب العربي الكريـ إلى إنياء اإلضراب واالضط

إلى الشعب: "قررت المجنة العربية العميا باإلجماع وبعد استشارة مندوبي المجاف 
القومية والحصوؿ عمى موافقتيـ باتفاؽ اآلراء التي تمبي أصحاب الجبللة مموؾ 

 العرب، إنياء اإلضراب واالضطرابات".  

بمساع تنجد الشعب بدأ الرسائؿ باأللـ عمى الشعب. وتنتيي بالوعد ت
الفمسطيني! كبلـ كضباب جبؿ لبناف! وليت الصيغ متنوعة كيبل نشعر بأف مف 
أمبلىا واحد، ىو الحكومة البريطانية والمنظمة الصييونية! أىانت بريطانيا حتى 
المموؾ العرب بتمؾ الصيغة الواحدة! استخفت بيـ وبنا! صديقتنا بريطانيا؟ حاربنا 

الفمسطيني؟ مف كسر أبواب المخادع وخمط المؤونة مف إذف؟؟ مف سفؾ الدـ 
ونسؼ البيوت؟؟ وماىي "االضطرابات"؟! جذبت فمسطيف في ىذه األشير 
المتطوعيف العرب، أتى ضباط الثورة العربية ورجاؿ الثورة السورية، ألف مقاومة 
عربية تبلمحت لرد المشروع الصييوني وتقسيـ سايكس بيكو. لكف مقابمنا كاف 

العرب الذيف ابتكرىـ تقسيـ ببلد الشاـ واالنتداب الذي ينفذ الوطف المموؾ 
الصييوني. انتصروا بالخدعة! استشيد أفضمنا! ونحف الباقوف ننتظر أف نكمؿ 

 الصراع مع ىذا الظمـ الذي يييننا! ولكف متى، وأيف؟  

نا في جباؿ بمعا عندما سمعنا إطبلؽ الرصاص وعرفنا أنو احتفاؿ بنياية ك
ب العاـ. أعمنت المجنة العربية العميا فؾ اإلضراب، دوف أف تبمغنا! سّجمي اإلضرا

يامنور ىذا الخطأ! شعرت بالحزف. قمت لنفسي فشؿ اإلنكميز بالقوة فبحثوا عف 
االنتصار بحؿ سياسي! وسينجحوف! سيضيعوف وقت العرب بالمجنة الممكية 

 ومشروعات التنفذ. فيمت أف ميمتنا انتيت!
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وأنا أرى فرح بعض الناس بفؾ اإلضراب ىؿ فرحيـ مف كني تساءلت ل
الضيؽ أـ مف الوىـ؟ الضرر لو قيؿ ىذه خطوة في مسار الصراع. لكف الخطأ 
أف نتوىـ بأف الحؿ في يد المموؾ العرب. رسائميـ تسّيؿ الدأب الصييوني لبمع 

 فمسطيف، وحاجة اإلنكميز إلى كبح الشعب! 

جتمع عناصر كثيرة ومتنوعة فيو، كعزؼ امنور، انتصار ثورة عمؿ كبير، تي
في تخت موسيقي. يجب أال يخّؿ فيو أحد بنغمة. لذلؾ يجب أف تحرس 
االنتصارات. فبل انتصار نيائي! قد يكوف االنتصار سيبل في تفصيؿ، لكف 

 االنتصار الشامؿ عمؿ كبير، كبير، يصوغو الناس والزماف!   

الغدر؟ نعـ! ألنو لـ يكف في  كر بياء في الغدر. ىؿ تمنعو الفروسية مفف
الثورة السورية أو ىنا جنديا مكمفا بأف يسير أو يتوقؼ في حروب لـ يخترىا. بؿ 
أتى متطوعا ليدافع عف مشروع. ىؿ يجيؿ المموؾ أف إنكمترا ىي التي أعطت 
وعد بمفور، وىي التي اتفقت مع فرنسا عمى تقسيـ ببلد الشاـ، وىي التي تسير 

الصييوني؟ البد أف مستشارييـ يرووف ليـ نصوص عمى تأسيس الوطف 
االنتداب! ومع ذلؾ أرسموا الرسالة التي أمميت عمييـ. ىذا غدر! وىاىـ اإلنكميز 

 اليكتفوف بطرد المتطوعيف مف فمسطيف بؿ يرتبوف تدمير المنسحبيف! 

جانا أىؿ القرى أال ننسحب. لكف التزاـ المجنة العربية العميا بمشروع المموؾ ر 
ألمراء العرب فرض أف تطمب المجاف والييئة انسحابنا إلى شرؽ األردف. وا

انسحابنا سيضعفكـ ويكشفكـ، لكف ىؿ نستطيع أف نعصي مؤسسة الببلد القومية؟ 
 وىؿ تستطيع ىي أف تعصي المموؾ العرب؟ 

صمت في السابع عشر مف تشريف األوؿ رسالة مف القدس إلى المتطوعيف. و 
أصعب السبلمة لمنسحب مثميـ! كتب بياء في  سبلمة؟ ماأنجزتـ ميمتكـ! مع ال

دفتره: طمب القاوقجي مف المتطوعيف أف يحفظوا سبلحيـ ويكونوا حذريف. ورتبنا 
 استعراضا في ميداف قرية صيدا. ولكف ماذا بعد؟ 

نسحبنا مف بمعا إلى عبلر. استقبمنا الناس باألىازيج والماء والطعاـ. تدفقت ا
أطوؿ الطريؽ إليو!  لقرى لتينئنا بالنصر. آه، آه! أي نصر؟! ماعمينا الوفود مف ا

 لكف كاف يجب أال نستسمـ لنشوة أفراحيـ وأف نفكر في الغدر. 

عد االجتماع ابتعدت قميبل. فكرت في القتمى المبنانييف والسورييف والعراقييف ب
ء العرب واألردنييف. ىؿ ىـ ضيوؼ أيضا، مثمنا؟! لماذا يطمب رأي المموؾ واألمرا

يطمب رأي المقاتميف العرب؟ لكني فكرت في أمر آخر: قد  في مصير فمسطيف وال
يكوف تبديد المتطوعيف سيبل، لكف جمعيـ والعبور بيـ إلى فمسطيف، وتأسيس 
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مجموعات مقاتمة، قد يكوف فيما بعد مستحيبل! لف نبحث فقط عف سبلمتنا عمى 
ى الخطوط الحرجة بيف الخطوط الحرجة كمجموعات مسمحة، بؿ سنمشي عم

المفتي وأمير شرؽ األردف ورجاؿ االنقبلب في العراؽ الذيف أفقدونا سند 
 المتطوعيف. 

. وطارت فوقيا الطائرات. فيرع ةدؽ تقديرنا. طوؽ اإلنكميز قباطيص
المقاتموف الفمسطينيوف إلينا. ونقؿ لنا أىالي طوباس الماء. كنا نحتاج القرار 

مف قباطية مجموعة إثر مجموعة ونحف نكاد نبلمس  السريع والشجاعة لننسحب
الدبابات اإلنكميزية. وصمنا إلى رابا بعد منتصؼ الميؿ. وىرع أىؿ القرى إلينا في 
رابا. رأينا منيا الطائرات فوؽ قباطية واإلنكميز يتقدموف إلييا. لـ يباؿ اإلنكميز 

 باطية! حتى بالحرج الذي يسببونو ألصحابيـ لو استطاعوا ذبحنا في ق

ستطيع أف أقوؿ لؾ، دوف مبالغة، قامت فمسطيف عندما شاع خبر تطويقنا. أ
خّؼ أىؿ القرى إلينا فوجدت نفسي وسط مرج في الربيع! طوؽ الناس اإلنكميز 
وصاروا بيننا وبينيـ. وفي المدف ىّب الناس ليحتجوا عمى غدر اإلنكميز. ىكذا 

 باف المكتوب مف عنوانو! 

الفضي وقدمتو لي: "ىذا مف فمسطيف ألـ األوالد. وقؿ معت فبلحة طوقيا خ
ليا كّثر خيركـ رفعتـ راسنا"! كتمت دموعي ولحقت رفاقي. عندما ابتعدنا قاؿ لي 
رجؿ مف الفمسطينييف المسمحيف الذيف رافقونا: أعدـ اإلنكميز ابف ىذه المرأة. عمره 

ح لعقد المرأة ستة عشرة سنة، لكف القضاة قرروا أف عمره أكثر مف ذلؾ! أصب
 قيمة أكثر مما يفترضو جمالو. ىكذا أعود مف فمسطيف، يامنور، بذكرى ثمينة. 

ترد األلـ عنا حماسة أىؿ  تب بياء في مفكرتو بعد صفحات مشطوبة: الك
القرى والمجاىديف الذيف ىرعوا إلينا ليحمونا مف الغدر! احتاط القاوقجي كعسكري 

زي. فتسممنا في ميارة. وفجعناىـ. فمـ يجدونا خبير وصمتو أخبار التطويؽ اإلنكمي
حيث توقعونا! لكني أحدثؾ عف األلـ اآلخر! ألـ الروح! سألت نفسي أوؿ مرة: ىؿ 
كنا نتوقع أال نخرج مف فمسطيف إال بعد انتصار العرب عمى االنتداب؟! أـ أتينا 

 كي يفرض السياسيوف حبل يحقؽ بعض االنتصار؟

ة. ركزت قواي في سمعي. ذاؾ حفيؼ أغصاف يرنا الميؿ تحت سماء باردس
الزيتوف! بدت لي النجـو باردة. كـ تختمؼ سماء الشتاء عف سماء الصيؼ! لكف 

أعرؼ كيؼ أداريو. في ىذه الببلد أحببت منور،  الصفاء غمر روحي رغـ حزف ال
أستطيع أف أزور حيفا وأبحث عف عريشة العنب التي مدت منور ذراعييا  لكني ال
ع ذلؾ ىؿ أحببت جنيف وبمعا وقرى نابمس أقؿ مما أحببت طبرية وحيفا؟ إلييا. م
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نثّبت صورة األرض في البرىة التي نعرفيا فييا. فتظؿ حاضرة وتيب مابعدىا 
السحر والحزف. ىنا ىتفت عندما أسقطنا طائرة، وىنا بكيت عمى المرداوي. ىكذا 

 دفعت ثمف الحب ليذه الببلد فمـ أشعر بأني غريب فييا! 

ممت لنا نساء القرى الزيتوف والبيض. وقرر رجاليا أف يحرسونا. إلى تمؾ ح
القرى كاف يدخؿ الجنود اإلنكميز وييينوف أىميا ويكسروف أبواب بيوتيا، ويخمطوف 
الزيت بالبرغؿ والطحيف والدبس. أماـ أىميا جعمنا اولئؾ الجنود ييربوف مف القرى، 

 نة المموؾ العرب! وأصبنا طائراتيـ. نتركيـ اآلف في أما

رفنا أف المجنة العربية العميا احتجت عمى تطويقنا. وأف برقيات أرسمت إلى ع
المندوب السامي تحّممو مسؤولية حصارنا في جباؿ قباطية وتطويؽ قرية رابا. وأف 
مظاىرة احتجاج مشت في جنيف. نعـ، ىرع الرجاؿ مف قرى نابمس مع نسائيـ 

 شرؽ األردف الفرساف إلى الضفة الشرقية.  وأوالدىـ لنجدتنا. وتوافد في

جؿ بياء في دفتره يـو الخامس والعشريف مف تشريف األوؿ ورسـ دائرة س
حولو كتب تحتيا: تدفؽ الناس إلينا مسمحيف وغير مسمحيف، مشاة وعمى الدواب 
وبالسيارات! وسجؿ يـو السادس والعشريف مف تشريف األوؿ ورسـ دائرة كتب 

وفود إلى موظفي االنتداب، ومع ذلؾ رصد الطيراف مجموعاتنا تحتيا: احتجت ال
التي تنسحب. وحاوؿ اإلنكميز أف يسدوا طريقنا. يصروف عمى ذبحنا لتحّرـ 
مجموعات عربية مسمحة أف تجتاز النير، وليشعر الفمسطينيوف بأنيـ مقطوعوف 

 عف العرب!

يف؟ ىؿ وانا أىؿ طوباس قبؿ العبور، فمتى نذوؽ مرة أخرى ماء فمسطر 
تعرفيف، يامنور، قيمة أف تسألنا النساء "ميف ماشربش، ميف ماأكمش"؟ ذلؾ أثمف 

 مف الرصاص أحيانا.   

أيت فرساف العشائر ينتظروننا عمى ضفة نير الشريعة فدمعت عيناي. ر 
اختمط بيـ المسمحوف الفمسطينيوف الذيف رافقونا. عمى عرض النير وقؼ الرجاؿ 

. ىؿ ىذا انسحاب أـ تكريـ؟ انتفض قمبي ونحف نجتاز مع خيوليـ يحموف عبورنا
النير. رأيت فرساف العشائر األردنية عمى الضفة األخرى جاىزيف لحمايتنا. الماء 
مرتفع ألف اإلنكميز والييود أفمتوه عمينا! الأثر لمفجر بعد لكني ألمحو في الماء. 

ببرد ليؿ تشريف وبرد  يدفعني تدفؽ النير، لكننا نعبره مجموعة بعد أخرى. لـ أشعر
الماء إال عندما صرت عمى الضفة الشرقية. عندئذ كبحت رعشتي ودموعي. 
تقدمنا إلى منازؿ األمير صالح الفرساف األردنيوف. ولمحنا اإلنكميز مف ضفة 
فمسطيف. نجونا بالمسمحيف الفمسطينييف، بأىؿ القرى وغضب المدف التي أبرقت 
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ارنا ومبلحقتنا! نجونا برجاؿ العشائر إلى المندوب السامي غاضبة مف حص
األردنية الذيف حمونا وحرسونا! نجونا بميفة الناس! وألننا كنا حذريف. كـ يختمؼ 
قدومنا عف انسحابنا! أتينا مجموعات، ونعود كجيش! أتينا متطوعيف يرتبط كؿ 

 منيـ بزعيـ، ونعود والواحد منا أعز عمى اآلخر مف أخيو!

ا مبلبسنا عمى النار، وشربنا الشاي. لـ أذؽ في ي مضارب العشائر جففنف
حياتي أطيب منو! لكني شعرت بوجع وأنا أرى بيساف مقابمنا. لو أستطيع أف أنفرد 

 بنفسي ألبكي!

معت الثياب العربية التي لبستيا عندما جففت مبلبسي وعدت إلى ثيابي. خ
  حذائي ميترئ مف المشي في الجباؿ والتبلؿ. بنطالي ميترئ أيضا.

ي المساء أتى سميماف باشا السودي وعادؿ العظمة إلى منازؿ الشيخ ف
صالح. عانقني السودي. نعـ، عبر رتؿ مصفح إلى عماف والشؾ في أنو 
سيطاردكـ! طمب اإلنكميز مف األمير وطمب األمير منا أف نتفرؽ كأفراد ونخرج 

ماف باشا مف شرقي األردف. سننتقؿ إلى كفر أسد في منطقة إربد، وسيكمـ سمي
السودي صاحبيا ناجي باشا عزاـ في استقبالنا. كاف واثقا مف استقباؿ ناجي باشا 
لنا في كفر أسد. قاؿ لي السودي: لؾ عندي مبلبس أخرى في سما! وألح عمي 
ألنزؿ عنده ريثما نتدبر عودتنا. قمت لو لف نتبدد ياسميماف باشا بسرعة! أطرؽ. 

ا أنواع الفراؽ في مقطع صغير جدا مف الزمف! قاؿ لي: أعرؼ.. يرّكز القدر أحيان
وفيمتو. فراؽ فمسطيف، فراؽ مشروعنا فييا، فراؽ المجموعة التي عاشت معا 
أشيرا عظيمة وغنية بالعواطؼ والخطر. جمعنا ياسميماف باشا، عمى األقؿ، دفف 
أصحابنا! وىانحف نحّضر أنفسنا لتوزيع ماتركوه ألسرىـ! خاتـ ىذا، وكوفية ذاؾ، 

عمبة سيكارات مف المعدف! وىانحف نخجؿ مف الفرح بأننا لـ نقتؿ! ونعزي أنفسنا و 
بأف سبلمتنا ستفيدنا في العودة إلى فمسطيف يـو تطمبنا مرة أخرى! نعـ ياأخي 
بياء، صار أىؿ الشاـ يناموف مع أسمحتيـ، ليخّفوا إلى ىذا األخ أو إلى ذاؾ! ىذا 

 لدولة العثمانية! مافعمو بنا التقسيـ! رحـ اهلل زماف ا

تب بياء في أوراقو: نستند إلى تقاليد الضيافة والحماية في منازؿ العشائر! ك
ىؤالء أصحاب الببلد، لذلؾ يروف أف القرار ليـ. فيؿ تستطيع ىذه المروءة أف 
تفرض بقاءنا في شرؽ األردف؟ ال! عرفت أف األمير عبد اهلل بمغ القاوقجي: 

 ء! االقتراح أف تذىب إلى العراؽ! التعتمد عمى الشيوخ والزعما

كذا رحمنا مف فمسطيف التي يحكميا اإلنكميز إلى شرؽ األردف الذي يحكمو ى
اإلنكميز! في شرؽ األردف قائد الجيش أبو حنيؾ. لذلؾ قرر لنا أف نرحؿ عف 
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ضباط الجيش العرب  العشائر وال األردف متفرقيف، كؿ منا إلى بمده! لكف ال
سندنا الناس. لذلؾ خطر لمقاوقجي أنو يستطيع أف يشعؿ ثورة يريدوف لنا ذلؾ. ي

يرسـ  عمى األمير عبد اهلل ليحرر شرؽ األردف مف اإلنكميز. ثنيناه عف ذلؾ. ال
 المشروع بالغضب!

ي ديواف السودي في سما سمع بياء بعض األسرار التي لف تنشر إال بعد ف
بد اهلل واقترحت تدخمو لفؾ نصؼ قرف: اتصمت الوكالة الييودية بديواف األمير ع

اإلضراب الذي أضر بالييود. فدعا األمير المجنة العربية العميا إلى عماف. 
اشترطت المجنة وقؼ اليجرة أوال. فبيف األمير أف الشرط المسبؽ غير منطقي، 
واستماؿ النشاشيبي. بعد معركة وادي عرعرة وصمت رسالة مف األمير عبد اهلل 

عمميا أف المموؾ اقترحوا التوسط لحؿ مشكمة فمسطيف حبل إلى المجنة العربية ت
يناسب أماني العرب. وفي السادس مف أيموؿ كتب لمحاج أميف رسالة عف ضرورة 

ترتكز عمى الواقع... فسعينا  أال يتمسؾ باألفكار التي تنفخ بيننا "اآلماؿ التي ال
  وراء الخياؿ.. ىو أصؿ أخطائنا ومصائبنا"!                  

رؽ بياء دقائؽ ليكتب في دفتره إشارات سيفككيا فيما بعد: تأممت األمير س
طبلؿ الذي بّمغ القاوقجي رسالة شفوية مف أبيو. رتبت عودة القاوقجي إلى العراؽ 
باتفاؽ األمير عبد اهلل والممؾ غازي واإلنكميز. عزاه أف أصدقاءه الضباط ىناؾ، 

في العراؽ! يجب أف نفترؽ! سألتو:  ولو كاف بكر صدقي وحكمت سميماف حاكميف
إلى العراؽ، بعد انقبلب بكر صدقي عمى حكومة ياسيف الياشمي؟! قاؿ: المفر! 
سيرافقو في االنسحاب مستشار الممؾ، وشيوخ القبائؿ، ومجموعة مف المتطوعيف 

 العراقييف والسورييف، كيبل يقصفو اإلنكميز! 

لشاـ، حتى عبر القاوقجي قيت أياما في كفر أسد مع مجموعة مف أىؿ اب
الحدود إلى العراؽ مع مرافقيو. رجع أىؿ الشاـ إلى مدنيـ، ونزلت عند الروساف. 

 أخبرني سميماف باشا أف بعض العائديف اعتقموا في درعا، وحجزني عنده. 

كرت في القاوقجي. وبدا لي أف سبب التماسؾ الروحي في أمثالو ثقتيـ ف
صانة. قد يرتب اغتياليـ لكنيـ لف يعتقموا كما بأنيـ، بما أنجزوه، يممكوف الح

يعتقؿ رجؿ عادي. فالناس يحاسبوف مف يمسيـ! قّدـ لو العراؽ كمنفى لكف ىذه 
مكاف يذىب إليو! في سوريا محكـو باإلعداـ  اليدية مغمفة بالتكريـ! وسيقبميا، فبل

د. منذ ترؾ الجيش الفرنسي والتحؽ بالثورة السورية. ومف شرؽ األردف مطرو 
رائحة لو يمكف أف يتجوؿ دوف أف توقفو  طعـ وال فكرت في أف الرجؿ الذي ال

حتى الحدود الجديدة بيف ببلدنا. أما نحف الذيف نيبيا روحنا فببلدنا تحتنا كالنار، 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 233 - 

والمكاف نمجأ إليو! فيؿ دّلني حدسي إلى التنكر باسـ غير اسمي؟ لو قتمت لما 
لي! تنكرت كي أستطيع أف أعبر الحدود استطاع غير رئيس مجموعتي أف يدّؿ إ

التي وضعوىا بيف بيروت ودمشؽ وشرؽ األردف وفمسطيف! يؤلمني أف أتذكر أني 
 كنت أعبرىا في أياـ الدولة العثمانية دوف أف يستوقفني غير مراقب القطار! 

ماذا لـ أىرع إليؾ، يامنور؟ كنت أحتاج أف أطمئف عمى القاوقجي وأصحابي ل
 اج أف أعود إلى نفسي! معو. وكنت أحت

كذا جمعتنا فمسطيف مف أنحاء ببلد الشاـ. وتركنا فييا شيداءنا. انتصرنا ى
 فييا عمى الجنراؿ ديؿ. وانتصر أمراء العرب عمينا! 

يعرؼ بياء فيما بعد أف القاوقجي استقبؿ في بغداد كبطؿ. وأف الضباط س
 كوؾ!زاروه، وىنأوه وعزوه. وأف حكومة بكر صدقي نفتو إلى كر 

تب بياء في آخر ورقات دفتره: مشيت إلى تؿ شياب. لكني لـ أجسر عمى ك
زيارة بيت عرفاف. ماذا أقوؿ ألىمو؟ تركتو ىناؾ ولـ أحضر حتى دفنو؟ جمست 
قرب الشبلالت، دوف زاد، وأنا أرتجؼ مف البرد والحزف. وىاأنا أطوي دفتري في 

لدولة العربية أف إضراب جيبي كما طوي مشروعنا. قّدر عادؿ العظمة ورجاؿ ا
سورية سيوصؿ إلى ثورة، لذلؾ اتصؿ بياسيف الياشمي في بغداد فوافؽ عمى 
تأميف السبلح ليا. اتصؿ بالقاوقجي، وبسمطاف باشا األطرش. لكف الفرنسييف 
فاوضوا السورييف. وعندئذ طمب الحاج أميف الحسيني أف ترسؿ إلى فمسطيف 

قعة في سورية. وطمب فوزي القاوقجي األسمحة التي اشتريت لمثورة المتو 
المتطوعيف العرب. كاف المموؾ العرب يتوسطوف إلطفاء التمرد. وكاف نوري 
السعيد قد حضر إلى فمسطيف. ولذلؾ سافر عادؿ العظمة إلى القدس ليثّبت الثورة 
المسمحة. ىكذا أبعد المتطوعوف العرب المصالحة أشيرا. وليت المصالحة تكوف 

ذي اقترحو نبيو العظمة في رسالتو مف معتقمو في الصرفند إلى عبد في المشروع ال
العزيز آؿ سعود! بّيف نبيو لو أف فمسطيف ستصبح دولة ييودية وستضيع القدس، 
وسيتسرب نفوذ الييود إلى الجزيرة العربية بما لدييـ مف "نفوذ وتنظيـ أعجزا جميع 

التأثير عمى بريطانيا مف  دوؿ األرض". إذا لـ يقابميـ مشروع عربي. لذلؾ يجب
موقع القوة، بما لدى العرب مف مصالحيا كأنابيب النفط والمواصبلت. لمنع 

 اليجرة الييودية ومنع نقؿ األراضي إلى الييود ولتأسيس حكومة وطنية.

زؿ بياء في بيت متطوع مف أصحابو في درعا. يجب أف يرتب روحو قبؿ ن
! قاؿ أف يعود إلى دمشؽ! يجب أف يجيب عمى ال تساؤؿ ىؿ انتصر أـ ىـز

لنفسو: حكايتنا طويمة، ومازلنا في أوليا! وانصرؼ إلى تأمؿ الناس. راقب ليفة 
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أىؿ البمد الذيف استقبموا صديقو. ذبحت الخرفاف ومدت المناسؼ، وانعقد الرقص 
وانطمقت األىازيج. كأنيـ يجيبوف عمى تساؤلو فيقولوف: يعطيكـ العافية! تداوي 

 عشائر في دمشؽ!  روح، ولكف يالؤلسى، الالعشيرة الج

ي ذلؾ المساء، كتب في مفكرتو: نستطيع اآلف أف نتذكر المحف التي ف
 أصبح ماضيا.  غمبناىا. نستطيع أف نتأمؿ ما

كبت عربة مف قرية إلى قرية حتى الكسوة. ومنيا ركبت سيارة إلى دمشؽ. ر 
ف سيوصمونو إليؾ، ىاأنا أحمؿ دفتري في جيبي بنفسي. وكنت قدرت أف آخري

 يامنور! 

؟ 0925سمعو مف أحد أصحابو في ثورة  ماذا ردد في الطريؽ إلى دمشؽ مال
 أألف المنايا اآلف وراء الظير؟! 

 احاضرا سوؽ المنايا   عيبا عمى الّمي مايبيعي
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ليمتقي  ، خالؿ وجوده في فمسطيف،في إجازة سريعةالقدس صد بياء ق

ي الممرات التي عبرىا بالدا يحكميا الفمسطينيوف بسعيد العاص. اكتشؼ ف
ويخشاىا اإلنكميز. ىؿ يوىمو ذلؾ بضعؼ المحتميف؟ أـ يصارح نفسو: لـ 
يجتاحوا القرى كميا بعد؟ زار المسجد األقصى، وجمس في ساحة الحـر ساكنا، 
مستمتعا بشجر السرو العتيؽ. وخيؿ إليو أنو يصغي إلى حفيؼ الزماف. يصعب 

يشعر بو! لمعصور ىيبة ولممقدس سحر! كأنما يمتزج في  منور ماأف ينقؿ ل
الصموات نداء إنساني يجتاز آالؼ السنوات! في المسجد األقصى التقى بياء 

 بمف نقمو إلى سعيد العاص. 

 
رة أخرى نجتمع في الثورة، ياسعيد! نحف "عصابات مف األشقياء"؟ فيؿ م

ا مف يأخذ سورية ولبناف ومف يأخذ نقوؿ بؿ قطاع الطرؽ ىـ السادة الذيف قّررو 
يعترفوف بييئة  فمسطيف! يذىمني ياسعيد، أنيـ يحترموف بارلمانات ببلدىـ، وال
 شرعية عندنا! يدىشؾ؟ ىؤالء محتموف، اليؤمنوف بأننا بشر مثميـ!

تكشؼ بو فقط لمف اشترؾ  صمني كتابؾ عف الثورة السورية، ياسعيد. الو 
ليتعمموا منيا. بؿ تثّبت الحقائؽ لمف لف يعرفيا فييا كيؼ حدثت ولماذا أطفئت، 

إال مف الحديث عنيا. ألبنائنا! اتيمنا نحف أيضا بأننا "أشقياء"، كما اتيـ بذلؾ 
كتبتو عف القاوقجي، ياسعيد.  القّساـ. أنت رسمت  رجاليا وعمميا. أعجبني ما

أنصفتو دوف أف تغمض عينيؾ عف طموحو. تساءلت ىؿ ستحميو شيادتؾ مما 
 سيتيـ بو أو ماسيخطئ فيو؟ 

مسا تحت شجرة زيتوف تتسع لخمسة رجاؿ يستندوف إلييا. وتأممو بياء. في ج
يمكف أف تسجمو الوثيقة. الحب  برىة الصمت تجوؿ في جانب الثورة الذي ال

والقمؽ، والعتب واألمؿ. كاف سعيد ببنطاؿ يوشؾ أف يتمزؽ. فأخفى بياء دمعتو. 
الفبلحيف حتى بطعامو! لـ ينس أف يسجؿ في كتابو يتفادى سعيد أف يثقؿ عمى 

حاجة الثوار إلى دعـ الفبلحيف وتموينيـ، وضيؽ حاؿ اولئؾ الفبلحيف. ياسعيد، 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 236 - 

وضعت إصبعؾ عمى نقطة مركزية عندما أشرت إلى خطر الماؿ المزدوج. يفقدنا 
الفبلحيف، سندنا، حيث تفرض األتاوات عمييـ. وينشر الفساد حيث يوظؼ في 

ف الوالء لشخص! لكف يجرح الفبلحيف الفمسطينييف أال نقبؿ طعاميـ وماءىـ! تأمي
 النطمبو منيـ، بؿ تحممو النساء إلينا!  

أممو بياء في المقاء الموجز بينيما. كـ يتمنى أف يستعيد معو تفاصيؿ الميؿ ت
 الذي كانا ينصتاف فيو إلى األصوات، وبرىة الراحة العذبة، وبرىة النجاة العظيمة!

 لكف مف أيف لنا الوقت لمقاء األصدقاء! 

بتسـ بياء وىو يستعيد تيمة اإلنكميز: "األشقياء". فالمشتركوف في الثورة ا
ضباط أتوا مع القاوقجي مف العراؽ. عسكريوف مف ضباط الدولة العثمانية، 
والدولة العربية. سعيد منيـ. مف حي الحاضر في حماة. عاش في عمارة أصيمة. 

شدية العسكرية في دمشؽ. وفي الكمية الحربية في استنبوؿ. اشترؾ درس في الر 
في حروب الدولة في البمقاف. أسره اليوناف وأفمت منيـ. أسس مع عزيز عمي 
المصري وأميف لطفي الحافظ جمعية العيد. حوكـ في المحكمة العرفية في عاليو 

يو، الضابط سميـ وحكـ عميو باإلعداـ، ثـ استبدؿ الحكـ عميو بالسجف. فقد رفيق
الجزائري وأميف لطفي الحافظ، المذيف أعدما في ساحة البرج في بيروت. حارب 
في معركة جناؽ قمعة. وىكذا عرؼ حرب العصابات والحرب النظامية. وتنقؿ 
بتمؾ الخبرة كضابط في جيش الدولة العربية مف الزبداني إلى جسر الشغور. 

ترؾ سورية إلى األردف. ىؿ أخطأت،  واشترؾ في ثورة القّساـ في سسورية. ثـ
؟ أنا لف 0923ياسعيد، في دفاعؾ مع جيش ابف الحسيف ضد ابف سعود في سنة 

أشترؾ في حرب مع ممؾ عربي ضد آخر! أعادتنا الثورة السورية إلى سكتنا! 
تنجح  وضعت خبرتؾ في الثورة السورية وكسبت منيا أحكامؾ: دوف تنظيـ ال

 ء لزعيـ لنضع الوالء لموطف! ثورة! يجب أف نخمع الوال

أحبو في سعيد العاص. وأشبع منو عينيو. ىؿ سيمتقي بو مرة  صفح بياء مات
أخرى، وأيف؟ يومض السؤاؿ كالبرؽ في خاطره، ويطويو. واجو سعيد العاص 
حممة غامبلف في جبؿ العرب. كاف قائد الجبية الشمالية في الثورة السورية. 

. ىناؾ 0927ز الديف الجزائري في الغوطة سنة واشترؾ في آخر معاركيا مع ع
عرفو بياء. نعـ، في عماف أتيح لي التفكير في أسباب الثورة السورية، وأسباب 
الثورات، وفي بنيتنا نفسيا! كاف سعيد العاص ممف اجتمعوا في سقبا في غوطة 

ورأوا ضرورة حكومة  0925دمشؽ في الخامس والعشريف مف تشريف الثاني سنة 
، وقيادة لمثورة مرتبطة بالقيادة العامة، ومبدأ إعداـ الجواسيس، ومنع وطنية
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األعماؿ الفردية. المشروع الذي بقي طموحا! البد مف ثورة مسمحة كي ننجو! 
ولكف البد ليا مف تنظيـ!  ىؿ فات بياء أف مف يعمؿ مع رجاؿ كعزيز عمي 

ذلؾ كاف سعيد المصري وطو الياشمي وفوزي القاوقجي يضع ضوابط رفيعة؟ مع 
العاص جذابا ومتواضعا. جمع الفبلحيف وحاورىـ، فكاف بيف قطبيف يكمؿ أحدىما 
اآلخر: عادؿ أرسبلف، رشيد طميع، دروزة، ياسيف الياشمي، والفبلحيف. وىاىو 
يقدـ خبرتو لثورة فمسطيف. ويترأس ثوارا مف ببلد الشاـ! أعجبتني كممتؾ ياسعيد: 

اليؤتمف عمى أرواح المتطوعيف! لـ يقصر الناس  مف اليؤتمف عمى أمواؿ الثورة
 التضحية أبدا، لكنيـ يحتاجوف زعماء نظيفي اليد!   في

صمت إلى بياء فيما بعد أخبار معركة سعيد العاص مع اإلنكميز في صفد. و 
أحرقت مصفحتاف وأسقطت طائرة في أيموؿ. وفي أيموؿ كاف العاص في معركة 

الخميؿ. والميـ أف العاص نّظـ مجموعات مف مع اإلنكميز عمى طريؽ القدس _ 
 الثوار الفمسطينييف. يدرب اإلنكميز الييود، فمندرب نحف إخوتنا العرب!  

يذكر بياء زمنا طويبل حزف الرجؿ الذي نقؿ إليو خبر مقتؿ سعيد العاص س
في السابع مف تشريف الثاني. انتفض بياء، عندما انتبو إلى أثر قتؿ القائد في 

لذلؾ يصّوب العدو دائما عمى الرأس؟ يجب أف يقفز رجؿ آخر دائما رجالو. أ
ليأخذ مكاف القائد القتيؿ! ولكف كيؼ نربي مجموعة يستطيع مف فييا أف يأخذ 
مكاف القائد ويكوف مثمو، موىوبا بدقة الصائغ، وسعة النظرة، وكبح صراخ القمب؟ 

سطيف، بدأت بعدىا كاف مقتؿ سعيد العاص نقطة أخيرة لممتطوعيف العرب في فم
 جولة المجاف الممكية!

تب بياء في دفتره: في تشريف تشقّر الدوالي في فمسطيف، وتريف أشجارا ك
ذىبية. يعرؼ جماؿ فمسطيف، يامنور، مف يتجوؿ فييا. تجمع ألواف الصخور 
ونضرة األعشاب وخضرة الزيتوف القاتمة، وخضرة الخرنوب والصبار، وأعشابا لـ 

وليا الفبلحوف ويقولوف لي كميا، طيبة! رصد اإلنكميز سعيد أعرؼ مثميا يتنا
العاص، وأرسموا إليو قوات، وطاردوه بالطائرات. فأبعد ثواره ليؤمف نجاتيـ وبقي 
مع مجموعة صغيرة. في ىذه األحواؿ نقصد المرتفعات! ولكف سعيد العاص قتؿ. 

عبد القادر ىرب بو رفاقو ليدفنوه في قرية الخضر عمى مشارؼ القدس. وجرح 
 الحسيني. 

قفت مجموعة مف الثوار العرب بمبلبس جيش الدولة العربية. دروز مف و 
جبؿ العرب ومف لبناف. أردنيوف مف إربد وعجموف وعماف. سوريوف مف حماة 
وحمص ودمشؽ. فمسطينيوف مف القدس ونابمس والخميؿ وصفد. سددوا بنادقيـ 
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لمعسكري الشييد! ىؿ تخيؿ بياء ذلؾ نحو السماء وأطمقوىا في برىة واحدة. تحية 
أـ حدث ذلؾ حقا في محيط القدس؟ مسح بياء دموعو: لكني عاتب عميؾ، 
ياسعيد! نجوت مف البمقاف ومف جناؽ قمعة، نجوت مف الثورة السورية، فمماذا تقتؿ 

 اآلف! أال تعرؼ أننا سنعود إلى فمسطيف؟

ؿ بيت جاال وبيت لحـ، ابع بياء أخبار جنازة العاص. نعـ، مييبة. حممو أىت
ومف استطاع أف يأتي مف القرى والمدف األخرى. استقدمتيـ حرارة الحب، دوف 
 التنظيـ الذي كاف يستيوي سعيدا! كاف الحب عمى عرض الفبلة في قرية الخضر!  

اؿ رجؿ ممثـ بكوفية لممجموعة التي أحاطت بو: كاف عسكريا ماىرا. كاف ق
مت. إذا تكمـ سدد كمماتو إلى مكانيا. كاف يتفادى إنسانا موىوبا باالستماع والص

الصغائر لكنو اليتساىؿ فييا، ويبيف خطرىا. وكاف يقّدر أوال ضرورة التنظيـ 
وخطر الفوضى. تأوه الرجؿ الممثـ. آه، يقوؿ عف إنساف كاف أمس حيا: كاف! فكـ 

 الفاصؿ واه بيف الحياة والموت! 

اـ بواجب التأبيف لسعيد العاص مع ساءؿ بياء مف كاف ذلؾ الممثـ الذي قت
مجموعتو المسمحة؟ أقاـ بياء بينو وبيف نفسو تأبينا آخر لسعيد العاص. سقطت 
ثمرة زمف واسع كانت فيو دولة شرقية، وكميات عسكرية، ومعاىد، ومحطات 
وقطارات، وفيو محاور صراع غير ىذه! سقطت حضارة! تغيرت األحبلـ 

العاص سجبل أف ببلد الشاـ مازالت متصمة في والخرائط! لكف القّساـ وسعيد 
 تزاؿ ىي خريطتنا! وجداننا! ما

بر بياء بخيالو الطرقات التي مشى فييا خالد آغا، مف أوليا حتى ع
ميسموف. كاف سعيد العاص ذا مشروع آخر. لكنيما التقيا في نياية الدولة العربية. 

د، والثورة السورية. فيؿ تابع سعيد العاص مشروع رجاؿ أيار، مشروع جمعية العي
 تكوف نياية ذلؾ المشروع في فمسطيف؟ بؿ نبدأ مف فمسطيف بداية أخرى! 

، يابياء! أوقد تصميمؾ بالغضب! متى أخمد القتؿ والقير ف متقو نفسؾ بالحـز
الشوؽ إلى الحرية! لكنؾ لف تستطيع أف تمسح وجعؾ! تذكر بياء مقتؿ عز الديف 

اف ليشعر بأف موتيما اكتمؿ لو بقي سعيد العاص ك الجزائري، وأحمد مريود. ما
حيا! جمس في العتمة، وتحدث مع منور كأنو يمتمس منيا أف تعزيو. قتمت 

 بسرعة، ياسعيد! 

ريبا منو غنى متطوع مف المجموعة التي تعود إلى الشاـ، واستمع بياء إليو. ق
بكي عمى ىؿ يبكي بطريقتو عمى سعيد العاص، أـ عمى الشيداء العرب كميـ؟ ي

 ببلد مظمومة!
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 اعسكري ياالمي قطعت المّيوي

 اأدري عزب واّل وراؾ بنّيوم

 اعسكري ياالمي قطعت الواديي

 اأدري عزب واّل وراؾ اوالديم

 ي ايدي تفاحة وفي ايدؾ تفاحةف

 مف السفربرلؾ ماشفنا الراحة و 

مع بياء مف سميماف باشا السودي أف سيدات القدس وعماف يجمعف س
تريف بيتا لسعاد، ابنة سعيد العاص. قّدر ليذا الرجؿ أف يعيش في تبرعات ليش

العوز ألنو تفادى أف ييب والءه ألمير أو زعيـ! قّدر لو أف يفقد زوجتو، فحـر مف 
الحوار الذي أستطيع أف أىوف بو عمى روحي المرارة، يامنور! ىؿ تسمعينني، 

ور تصغي إليو، وتراءت يامنور، كما أسمعؾ؟ كاد بياء خبلؿ حديثو يتوىـ أف من
لو واقفة أماـ النافذة. ألذلؾ حمـ العرب ببساط الريح، وخاتـ لبيؾ! كاف يحتاجيا 

 برىة فقط، متحررا مف الخوؼ عمييا. كفى، فمينصرؼ إلى الفجر.
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العينيف! لـ تطمب  كدرإلى البيت م في ذلؾ اليـو ي عكا وصؿ عبد الرحيـف

. فمييدأ أوال ولتيدئ ىي أيضا قمبيا! انثنى عمى منو سعاد أف يروي ليا ماحدث
نفسو كطفؿ، وسمعت ألوؿ مرة صوت بكائو: استشيد سعيد العاص، ياسعاد! 

ؿ ث  قتمو اإلنكميز! سمعت في صوتو المرارة والعجز! وفيمتو. يجب أف تعيش الم  
 كأنيا عصية عمى الموت! 

 
ا: دوف معطؼ في عز رواه ليا عبد الرحيـ بعد لقائو بو في حيف ستعادت ماا

برد "كوانيف"، قميصو ميترئ، وبنطالو ممزؽ! أخذت نسخا مف كتابو عف الثورة 
السورية ودفعت لو ثمنيا. كيؼ أستطيع أف أساعد ىذا الرجؿ الذي الـ أمامي 
الزعماء الذيف يتمتعوف بالمعونات المخصصة لمثوار المنفييف، ونسيب البكري يبيع 

 مسدسو ليقتات بثمنو؟!   

نصرؼ عبد الرحيـ مسرعا. كأنو أتى ليبكي في البيت! تجولت سعاد ا
كالسجينة في الغرؼ. قتموا العاص وقيرونا بموتو! عادت سعاد إلى أياـ الثورة 
السورية، وأياـ طبرية، إلى خاليا قدري وأخييا سعيد. مف ىناؾ بدأ ىذا الموت 

ثياب الحداد السوداء.  والعذاب! بدا ليا أنيا تضيؽ حتى بالموف الرمادي. فمبست
لف تتوقع عودة عبد الرحيـ ىذه الميمة! فمتستسمـ لمحزف ولتستنفد دموعيا قبؿ أف 
 تقيـ العزاء لممحبوب! أغمقت عمى نفسيا غرفتيا وغطت وجييا بالوسادة، وبكت. 

صمت شفيقة قبؿ العزاء. وجمست مع سعاد في صدر البيت. ىذا مأتـ و 
مى طريقة أىؿ دمشؽ! فمتندب كؿ امرأة سعيد فمسطيني، وليس عصرية صامتة ع

العاص كما تشتيي! وليندبف فيو كؿ مف فقدنو! يانساء فمسطيف المعروفات 
باختراع الشعر لتزييف المقتوؿ، صفنو كما تشتييف، وصفف أحزانكف عميو! ذكرنني 
بأخي سعيد، سمّيو، كما تتذكرف أحباءكف المقتوليف! آه يانساء عكا، الأبكي عمى 

ىد عظيـ، بؿ عمى إنساف دمث ومستقيـ! عمى رجؿ كاف يستطيع أف يستقر مجا
عمى القمـ التي رفعتو إلييا كفاءتو ووظائفو. لكف أخبلقو لـ تسمح لو بأف يتجاىؿ 
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ىمـو الببلد! ابكينو معي يانساء عكا ألنو نعى امرأتو الشابة التي ماتت مف الفقر، 
ـ في القمب؟! ابكينو ألنو بكى نعي المحب. أفي عمر الشباب تمرض بروماتيز 

عمييا أماـ الناس وأعمف أنيا كالنساء الشييدات، زوجات الوطنييف! ياويمي عميؾ 
ياسعيد، وأنت تذوؽ حزف أب عمى طفمتو اليتيمة المريضة، سمّيتي سعاد، وأنت 
التممؾ ليا كأي فقير ثمف الدواء والغذاء! ومف ىذا الفقير الحزيف، يانساء عكا؟ 

العاص، الضابط الذي تخرج في استنبوؿ، رجؿ جمعية العيد، رئيس  ىذا سعيد
شعبة التجنيد العاـ في أياـ الدولة العربية في دمشؽ، المسؤوؿ عف منطقة 
الزبداني، المقاتؿ في الثورة السورية مف جباؿ العموييف حتى جبؿ العرب والغوطة 

األرض في أياـ الثورة  والقمموف ولبناف! ناـ ىذا الرجؿ، ابف معاىد استنبوؿ، عمى
السورية، ومشى كالمشاة ألنو أعار فرسو لمف اليتحمؿ المشي! يتحمؿ الرجؿ 
الكبير فقط المشقة ولو كاف ابف العز! مسحت سعاد دموعيا، وكادت شفيقة 
الجالسة قربيا تظف أنيا تعني أخاىا سعيدا! ألـ يكف تحت مبلبس الفبلح التي قتؿ 

مع العاص؟ نزيو المؤيد العظـ، األمير عز الديف  فييا قميص الحرير؟ ومف كاف
الجزائري، سمطاف باشا األطرش، عادؿ أرسبلف! لكف مف فيـ أكثر منو أنو دوف 
الناس التمكف ثورة؟! أشارت إلى كتابو الموضوع عمى الطاولة أماميا، ورفعتو 

 بيدىا!   

ت الت صاحبات سعاد، فيما بعد، إنيا أفضؿ مف نعاه! وصفف كيؼ جمسق
في صدر البيت والغطاء األبيض عمى رأسيا، في ثياب الحداد السوداء! روت 
لمنساء أنيا صادفتو مرة واحدة، لف تنساىا. يـو أتى مف شرؽ األردف ليحضر في 
نابمس اجتماع التضامف مع دمشؽ التي أضربت ستيف يوما واشتبكت مع 

فف كيؼ كاف يأكؿ الفرنسييف. دعاه عبد الرحيـ إلى الغداء وكنت معو. لو تعر 
خفيفا، رشيقا، كالعصفور! لـ ييجـ عمى الطعاـ كما ييجـ الجائعوف، ولـ يغص 
فيو حتى كّميو كما يغوص مف يطمب كسب لقمة مف سفرة غريب! تعرفف الرجؿ، 
يانساء عكا، مف طعامو! ومف حظي أني رأيت ذلؾ الرجؿ ينكشؼ كالقمر مف 

 تحت الضباب!

أقمت مجمس عزاء وىذا واجب عمينا، ولكف ىؿ الت ليا شفيقة، فيما بعد، ق
كاف البلئؽ أف تخطبي في النساء كأنؾ زعيـ حزب؟ فيمت سعاد أف ذلؾ لـ يكف 
لوما. ألف سعاد لـ تقؿ كممة لـ تكف مبممة بدموعيا. وألف حقيا أف تنعي مف رافقو 

سار أخوىا ولو وقتا قصيرا في الثورة السورية. تحركت سعاد مرات إلى اليميف والي
كما تتحرؾ الثكالى معبرات عف وجع الروح بحركة الجسـ. حكت عف ىذا السوري 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 242 - 

عرفتو عف  الذي تنقؿ في أرض العرب التي قّسميا األوربيوف. وجمعت كؿ ما
سعيد العاص مف أخييا سعيد ومف بياء وقدري. أحاط كؿ واحد مف ىؤالء بجانب 

ابط متخرج متفوؽ في مف رجؿ متسع. روى ليا قدري أنو رآه في استنبوؿ كض
الكمية الحربية. كاف مف أصحاب سميـ الجزائري وأميف لطفي الحافظ وعزيز عمي 
المصري. نفذ ميماتو كضابط عثماني غيور عمى الدولة، وكجامع خبرة لمشروع 
خّمف أف الدولة التي ييددىا الغربيوف بالتقسيـ ستقع فيو. عاش السنوات الصعبة، 

ة تقسيـ الدولة العثمانية وتنفيذ مشروع الدونمة في سنوات خمع السمطاف وبداي
فمسطيف، وسنوات أوؿ صداـ عسكري حديث بيننا وبيف اوربا. ياقمبي عميو! فصمو 

لما جعموه  0903االتحاديوف مف دورة أركاف الحرب، ولوال الحاجة إليو في سنة 
مثورة. مسؤوال عف الميمات الحربية في دمشؽ، فكسب المعرفة التي أفاد منيا ل

لكنيـ أبعدوه عف دمشؽ ورموه وقت الحرب في "جناؽ قمعة". ومف كسب النصر 
ىناؾ عمى اإلنكميز؟ الضباط العرب! فيؿ كاف يعرؼ ىو الذي نجا منيـ ىناؾ 
أنيـ سيقتمونو ىنا؟ كافأه الدونمة عمى بطولتو يومذاؾ، فاعتقموه ورموه في سجف 

و، زىرة شباب العرب. استبدؿ حكـ عاليو! ويمي عميو! رأى في سجف عاليو أصحاب
اإلعداـ عميو بالسجف، لكف أصحابو في جمعية العيد أعدموا. كيؼ تحمؿ إعداـ 
صديقيو سميـ الجزائري وأميف لطفي الحافظ؟ كيؼ تمقى شنؽ شكري العسمي الذي 
كشؼ تسمؿ الصييونية إلى فمسطيف؟ البد أنو كتـ حزنو بالصبر واألمؿ وىو 

 سجيف وحّر! 

ت سعاد تسرد قصة أىميا وببلدىا؟ ىؿ كانت تتجوؿ في الزمف الذي ؿ كانى
عبرتو في دمشؽ وبيروت، ولمحتو في حيفا، وعاشتو في طبرية وصفد وعكا؟ 

يعرفنو. وكأنيا  تعرفو وال كانت ترثي ببلدىا المظمومة! وكانت تروي لمنساء ما
فيما بعد: لو رسخت لنفسيا ىي الباكية الحزينة مكاف زعيمة! فقالت ليا شفيقة 

يستريح عبد الرحيـ قميبل في البيت وتأخذي مكانو! فردت سعاد: وىؿ أخذت أنت 
 ياخالتي مكاف قدري؟!

رواه بياء ليا عف الثورة السورية،  ـو قرأت كتاب سعيد العاص، تذكرت ماي
ترمي الحزف الذي لـ يستطع سعيد العاص أف  أخفاه عنيا. فمماذا ال وفيمت ما

كرجؿ متزف وكقائد لـ يكف ليصرخ. فمتصرخ سعاد عنو! ويمي  يرميو مف قمبو؟
عميو، ألـ يفتت قمبو صغر الزعماء الذيف انشغموا بالخبلؼ بيف النبؾ ودير عطية 
وحشدوا ىناؾ قوتيـ، وتركوه دونيا في معركة مع جيش! فكيؼ حمؿ قمبو، وكيؼ 

ياويمي  حمؿ أممو حتى وصؿ إلى القدس؟ اختار القتاؿ في قمب فمسطيف! لكف
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عميو! وضع دمو عمى كفو متنقبل مف بمد إلى آخر مف ببلد العرب، يسأؿ مف 
يحتاج مكافحا، والعرب لـ يمبسوه قميصا بدال مف قميصو الممزؽ، ولـ ينقذوا 
امرأتو الشابة مف الفقر والمرض! ولي عمى الماؿ إذا كاف ليس في مكانو! إذا 

 ! إذا لـ يكف لمدفاع عف الببلد!  صرفو أوالد األغنياء عمى النساء الييوديات

ثرت سعاد غضبيا حتى ظنت المعزيات أنيا تقصدىف أيضا. ولكف ىؿ ن
أخطأت سعاد؟ كاف سعيد العاص يبحث عف الموقع الذي يدافع منو عف ببلده. 
لى الغوطة، إلى النبؾ والقمموف،  انتقؿ إلى البيطار والعمي في جباؿ البلذقية، وا 

لى جبؿ العرب. محاوال  أف يرتب الثوار بمعموماتو وأف يحمي الناس مف تطاوؿ وا 
الثوار. فمف بحث عنو ليسألو كيؼ يعيش ولماذا يبيع كتابو عف األياـ الحمراء كي 
يأكؿ خبزه، ومف سألو كيؼ ماتت زوجتو؟ كأننا انتظرنا مقتمو كي تتبنى نساء 

 القدس وعماف جمع التبرعات البنتو سعاد! فياويمي عمى العرب! 

يجب أال تتجاوزه سعاد. فتناولت منيا الندب: اهلل يعيف  رت شفيقة مادق
العرب! منذ سنة الحرية وىـ يتبرعوف بحمي نسائيـ، مرة لؤلسطوؿ العثماني ومرة 
لشراء السبلح لمثوار، ومرة لمنفقة عمى األرامؿ واليتامى! ياقمبي عمى العرب! منذ 

ودعوف أوالدىـ في جيش الدولة، أياـ حروب الدولة وىـ يحتضنوف الفرارّية، وي
ويساعدوف جرحى الحرب، ويطعموف الميزوميف! بكينا عمى شيداء أيار، زىرة 
ببلدنا، وعمى قتبلنا في العراؽ والترعة! جعنا في أياـ السفر بّر، وىّربنا القمح 
لمجائعيف في لبناف! استضفنا الضباط والوالة والموظفيف األتراؾ واأللماف واأللباف، 

ناىـ أيضا ميزوميف، مف شيامتنا وألننا نقّدر الخبز والممح! حممنا الرز وحمي
والسكر ألىؿ الجرحى، وندبنا مع أىؿ القتمى شيداء ببلدنا، وطبخنا لممعتقميف في 
سجوف اإلنكميز، وتبرعنا بأساورنا لمسورييف في أياـ اإلضراب الستيني! اهلل يعيف 

 ييونييف!  العرب عمى بمواىـ، ويذّؿ اإلنكميز والص

يمت سعاد أف شفيقة تمّد ليا فسحة تكبح فييا حزنيا ليجري في مساره. لكف ف
شفيقة ستسمع فيما بعد كثيرا مف النساء الثاكبلت يرميف غضبيف عمى العرب، 

 وستتذكر سعاد في يـو العزاء بسعيد العاص! 

! نصرفت شفيقة إلى طبرية وأخذت معيا زيادا: انشغمي أنت بما بعد العزاءا
 فيؿ قدرت أف اإلنكميز سيعتقموف الرجاؿ بعد الجنازة؟ 

نشغؿ عبد الرحيـ بكتابة كممة يمقييا في جنازة سعيد العاص. كتب في أعمى ا
الصفحة وداعا، وركض القمـ في يده. كاف يجب أف ينجز كممتو قبؿ الجنازة. لكنو 

طبيا وصححيا، أوسع المسافة بيف شعوره وبيف الكممات! ش عندما قرأىا خّيبتو. ما
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فيؿ يستطيع أف يقرأ ىذه الفوضى متابعا األسيـ التي تنط فوؽ األسطر وتحتيا؟ 
انتبو إلى أنو يستنجد بالنداء. "ىانحف نستطيع أف نراؾ ياسعيد، في سعتؾ كميا، 
، التصميـ عمى مقاومة اإلنكميز والفرنسييف!  في حياة كنت تزيد فييا كؿ يـو

د في حاضر حماة، ودرس في رشدية دمشؽ، نستطيع اآلف أف نراؾ طفبل ول
وتخرج مف الكمية الحربية في استنبوؿ عشية سنة الحرية التي قمبت الببلد! ونراؾ 
في حرمانؾ مف مدرسة أركاف الحرب عقابا عمى وطنيتؾ! ثـ نراؾ تتعمـ مف 
حروب العصابات البمغارية واأللباف والصرب، وحدة المقاتميف والمدنييف، وتنبو إلى 

ورتيا فيما بعد في الثورة السورية! كأنؾ في مراحؿ حياتؾ كميا كنت تخزف ضر 
الخبرة لتفيد منيا في ثورة ببلدؾ! كأنؾ كنت في ميماتؾ تدرس الجباؿ والمدف 
والفبلة لتحفر فييا مجاري الثورة! يارجؿ جمعية العيد! يارجؿ معركة "جناؽ قمعة"! 

ة فدعوت إلى التسامح بيف القوميات فيمت أف تعصب الدونمة فكؾ الدولة العثماني
واألدياف لتقاـو التقسيـ الذي فرضو المحتموف. وكسبت رفاقؾ بالتسامح دوف أف 
تتنازؿ عف المبادئ. دفعت ثمف استقامتؾ حتى بيف رفاقؾ، فعشت فقيرا، نظيؼ 
اليد. ونبيت إلى خطر الفساد عمى ثقة الناس في الثوار وأثره في انفضاض الناس 

ع الوطني. لكنؾ كنت محظوظا برفاؽ العمر الذيف قاتموا معؾ، أحمد عف المشرو 
أبو محي الديف شعباف ورشيد بقدونس. عشت في محيط رجاؿ كبار منيـ 
القاوقجي وعبد القادر زىرا وسميـ الجزائري وعزيز عمي المصري ونزيو المؤيد 

قتموؾ. ىؤالء العظـ وعادؿ أرسبلف. لذلؾ يذىمنا الفرؽ بينؾ وبيف الصعاليؾ الذيف 
المتوحشوف، مجندوف يقتموف بأجر رجاال ضحوا بأمواليـ ومناصبيـ لببلدىـ! 
ويسجنوف رجالنا ويعذبونيـ بأجر. أييا الناجي مف الموت في الثورة السورية مف 
البلذقية إلى القمموف إلى الغوطة وجبؿ العرب وشماؿ لبناف! أييا الناجي مف آخر 

ف الديواف العرفي في عاليو! ىؿ حفظت حياتؾ معارؾ الغوطة! أييا الناجي م
كالقّساـ لتقدميا لفمسطيف؟ يارجؿ الدولة العربية، الساىر عمى شعبة التجنيد فييا، 
ىؿ استشيدت عمى مشارؼ القدس لتؤكد لنا أف فمسطيف قمب سورية؟ ىؿ أكدت 

وع بتنقمؾ في ببلد العرب مف شماليا إلى جنوبيا وحدتيا في الروح والتاريخ ومشر 
الحرية، وغربة الوطف الصييوني عنيا؟ ىؿ أكدت باالشتراؾ في مقاومة حممة 
غامبلف عمى جبؿ العرب، وبمقاومة اإلنكميز في محيط القدس، وحدة المقاتميف 
العرب مقابؿ وحدة المحتميف؟ يارفيؽ عمر البيطار وعز الديف القساـ وصالح 

صة مف الصغائر لكنؾ فيمت العمي وعز الديف الجزائري، وداعا! يامف حممت الغ
تنوع قوى الثورة، وداعا! ياحامؿ األلـ مف وداع الرفاؽ القتمى، ىاأنت تضيؼ لنا 

 األلـ بفقدؾ! وداعا!  
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اأىؿ فمسطيف، عبر سعيد العاص نير األردف ليشترؾ مع قوات الجياد ي
المقدس في ثورتنا عمى اإلنكميز والييود. أوجع سعيد العاص اإلنكميز في معركة 
صفد وفي معركة حمموف عمى طريؽ القدس الخميؿ، وىانحف نفقده. قتمو اإلنكميز 

 لكنيـ لف يستطيعوا أف يتخمصوا مف شعبنا العربي! سنبقى أوفياء لمشروعو"!

ماـ القبر في بمدة الخضر قاؿ عبد الرحيـ لسعيد العاص وىو يدفف: احرس أ
المشيعيف. سيرتب مف مستقرؾ األخير القدس مف الصييونييف! وانصرؼ وسط 

 القادروف فرار عبد القادر الحسيني، نائب سعيد العاص الجريح، مف السجف!         

جع عبد الرحيـ متعبا ومستعدا، مع ذلؾ، ألف يمشي في حشد غاضب. ر 
وجد سعاد تقرأ كتاب سعيد العاص. مرة أخرى؟ نعـ! تتجوؿ في مدى لـ تنتبو إليو 

تعرؼ  قتؿ أو نموت وتأتي أجياؿ أخرى اليـو قرأتو أوؿ مرة! قالت: يـو ن
األحداث التي عشناىا ستتبدد. سيرحؿ الشيود عمييا فتنسى، وستطوى أفراحنا 
ذا خطر آلخريف أف يكذبوا، كما يكذب الييود اليـو مدعيف أف ببلدنا  وأحزاننا. وا 
أرضيـ الموعودة، فسيصبح الكذب حقيقة. ألذلؾ خاؼ سعيد العاص عمى الذاكرة 

مى مصير الببلد؟ ألذلؾ سجؿ في مذكراتو الثورة السورية وثّبت رجاليا خوفو ع
ووقائعيا ومشاغميا؟ يمكف أف تتأمؿ كؿ تفصيؿ وحده. لكف التفاصيؿ ترسـ لؾ 
ببلدا في زمف ميـ! تفرج! نبو العاص إلى الماسونية التي يجيؿ الوطنيوف الذيف 

ود. التفاصيؿ، ياعبد الرحيـ، ينتسبوف إلييا أف امتدادىا العالمي قد يصؿ إلى اليي
مزمو منيا! لكننا يجب أف اييقصده! يتوقؼ كؿ منا عند م سجّؿ الذاكرة. ىذا ما

نتأمؿ قصده األوؿ: حماية الذاكرة! حماية الحقيقة! نظر إلييا عبد الرحيـ. 
صحيح! ىذا الكتاب لمثوار اليـو مثؿ كتب المدارس! لكف ىؿ لدى قادة الفبلحيف 

و ىؿ لدييـ نسخ منو؟ آه، أخشى أف نبدأ دائما دوف الذاكرة! وقت لقراءتو؟ أ
ييمو في الكتاب.  انتبيت سعاد إلى الخطوط التي وضعيا عبد الرحيـ تحت ما

وقرأت مبلحظاتو في اليوامش: أىمية التنظيـ والقيادة! ضرورة وحدة القيادة! ضبط 
يجب أف تنضبط في  الثوار في ىيئات وقيادة، وااللتزاـ بخطة تناسب المكاف لكنيا

خطة عامة. المجموعات ضرورة والمبادرة الفردية ضرورة، ولكف البد مف قيادة 
عميا تمزميا بنسؽ العمؿ! ىؿ قرأت سعاد زوجيا في تمؾ المبلحظات؟ كتب عبد 
الرحيـ في اليامش: ىذا رجؿ مختص في العمـو العسكرية، خبير في حرب 

يجب أف تضبط الثورة قيادة سياسية العصابات! قاؿ ليا: كأنو يمس مشكمتنا! 
ال وقعنا في فوضى. الفوضى؟ اسمع ماكتب عنيا العاص:  وعسكرية واحدة. وا 
"الفوضى في جميع أطوار الحياة البشرية سـ زعاؼ ومعوؿ ىدـ في سعادة 
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البشر"! لكف عبد الرحيـ لف يعيش ليشيد أحداث نياية القرف التي سترت فييا 
 الفوضى التخريب المنظـ! 

ضعت سعاد خطوطا تحت فقرات أخرى دوف أف تكتب تعميقا في اليوامش. و 
رأت أف سعيد العاص قصدىا حيث نبو إلى أف المدنييف امتداد المقاتميف. تجذب 
القيادة الناس أو تنفرىـ بسموكيا! لذلؾ أحبت القّساـ. قالت: الأستطيع أف أنسى 

ى أرواح المتطوعيف إذا صرخة سعيد العاص في مذكراتو، كيؼ تؤتمف القيادة عم
لـ تؤتمف عمى أمواؿ الثورة! كـ أوجعو إذف فساد الزعماء! قاؿ عبد الرحيـ في 
أسى: كاف يجب أف يعمؿ مع تمؾ القيادات في مرحمة تاريخية! لكننا سنحفظ منو 

يبعد الناس عف الثوار: استغبلؿ المناصب وكسب الثروة مف  أنو نبو مبكرا إلى ما
أىمية لمدعوة  رض األتاوات باسـ الثورة! وضع لنا قاعدة: الالنضاؿ الوطني، وف

إذا خالفيا صاحبيا بسموكو! يفقد ذلؾ الناس االيماف بيا! دعـ سعيد العاص 
 أفكاره، فعاش متقشفا، مستقيما. قاتؿ بثمف خبزه!   

رفتو سعاد إلى مساحات أخرى: "حب الذات" في الزعماء، وخشية سعيد ص
المشروع الوطني. فذّكرت عبد الرحيـ بأف الحاج أميف العاص مف غمبتيا عمى 

الحسيني قرر أف يزور بمدة يستضيفو فييا زعيـ مف رجاليا. غار الزعيـ المنافس 
فدعا أىالي القرى إلى الوليمة كي تنفد المناسؼ قبؿ أف يشبع الناس! روت لي 

توقفت عند  النساء أنيف تعبف في ذلؾ اليـو وىف يطبخف المحـ والرز! لكف ياعبد،
 الطموح. دونو اليتحرؾ اإلنساف! فكيؼ انتبو العاص إلى وجيو اآلخر! 

ؿ أضاؼ سعيد العاص بمقتمو مدى إلى كمماتو؟ تتصؿ الكممات في الحياة ى
وفي الموت بكاتبيا! ثّبت سعيد العاص حقائؽ استنتجيا كرجؿ متنور صاحب 

عبد، مف اندفاعو إلى مشروع وطني، الكداعية لمشروع غيبي! لكف ماذا تفيـ يا
 آخر معارؾ الغوطة بعد انطفاء الثورة؟ حؽ القائد في أف يخترع معركة في زمف ال
يبلئميا؟ خسرنا عز الديف الجزائري فييا! فيؿ كاف ذلؾ خطأ كاالنتحار؟ بؿ 
حاوؿ أف يقبس مف الجمرة، ياسعاد! ويعني ذلؾ، المثابرة! ولذلؾ لـ ينسحب مف 

يقتؿ فييا! بؿ سحب قواتو! وىذا أيضا مثؿ كتابو عف المعركة التي عرؼ أنو س
 الثورة، يمد الفرصة لمتأمؿ. ويفيد مف سيحمؿ الثورات التالية.  

وى ليا في آخر المساء ماعرفو عف مقتمو: طوقو اإلنكميز فطمب مف قواتو ر 
أف تتسمؿ لتبقى سميمة. قاـو مع صفوة مف أصحابو. شيعناه في احتفاؿ. ضريحو 

 كأف عينو عمى القدس! في مرتفع. 

تؤبنو حماة فيما بعد في احتفاؿ وستؤبنو السويداء وصمخد، وسيقوؿ عمر س
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 أبي ريشة في تأبينو:

 ممػػػػػػػا الح لمكفػػػػػػػاح صػػػػػػػريخك
 

 صػػػػػحت لبيػػػػػؾ ياصػػػػػريخ الكفػػػػػاح 
 

اف عبد الرحيـ وقتذاؾ في المعتقؿ الذي شيده اإلنكميز عمى شاطئ عكا. ك
 اعتقؿ بعد جنازة سعيد العاص.
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ياء اثناف، ىذا الذي في أوراؽ دفتر في جيبو، وىذا الذي يسمع دقات ب

قمبو في أذنيو وىو يمشي إلى سوقساروجا. قرر أف يمشي مف المرجة إلى بيتو 
كي ييدئ روحو. كـ يختمؼ عف بياء الذي قطع ىذه المسافة نفسيا في صباح 

التي نرحؿ فييا، مبكر، يـو سافر إلى فمسطيف دوف أف يودع منور! ىؿ الدنيا 
يابياء، ىي أرض تتسع رحمتنا فييا بمقدار مساحتيا؟ أـ بما نعبره مف العواطؼ 
ولو في رقعة محدودة؟ قطع مسافات طويمة ماشيا في فمسطيف، ولكف كيؼ قطع 
تمؾ المسافات! يشعر اآلف بأنو ذو حؽ فييا، كمف ثّبت ذلؾ الحؽ فبقي في 

 ترابيا. 

 
ف المقاء بمنور وىو في الطريؽ مف إربد إلى سـ بياء عشرات األشكاؿ مر 

دمشؽ. كاف مشتاقا إلييا ومشتاقا إلى البوح ليا. واعترؼ لنفسو بأف ذلؾ الشوؽ 
ربد. بقي أرقا في الميالي األخيرة،  كاف وجعا في األياـ التي أمضاىا في سما وا 

 يرجو أف يراىا في أحبلمو. ومد يده كمف يتوىـ أنو سيممسيا. 

دمشؽ غير صورتيا ومفتاح بيتو. تساءؿ مرات كيؼ نسي ـ يحمؿ مف ل
صورة معتصـ، والـ نفسو عمى ذلؾ. تمنى أال يصادؼ أحدا مف أىؿ سوقساروجا 
كي ينصرؼ إلى تحضير نفسو لّمقاء بيا. ومع ذلؾ التقطو أبو بديع والحبلؽ في 
جوزة الحدباء، عانقاه وقببله. انصرؼ مسرعا لكنو لـ يستطع منع نفسو مف 

نحناء عمى الفيجة التي وضعت في زمف أبيو، ليشرب مف ماء الفيجة الذي اال
فارقو في غيابو. فيرع إليو صاحب المقيى وتبعو الجالسوف في المقيى. أحاطوا 
بو وىزجوا. ثـ رأى بياء نفسو محموال عمى أكتافيـ. مشوا ببطء كأنيـ يرافقوف 

ـ الجوزة كما يدخموف عريسا إلى عروسو. ضحؾ أحدىـ واقترح أف يدخموه حما
العريس. صدحت األىازيج في الحارة وكثر المحتفوف بو. فأطمت مرجانة مف 
النافذة وىرعت نفيسة: يوه، ىذا بياء! حرمتني فاطمة مف عرس منور، لكف ثورة 
فمسطيف جعمتني أرى عريسيا عمى األكتاؼ بعد أف أصبح عمر ابنيا خمس 
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بف الكحاؿ!سنوات! يامرجانة، تعالي نحّضر العشاء   لو ولمنور وا 

أعجب الدنيا! ىنا البمبانية  اب الجمع مع بياء عند منعطؼ حارة قولي. ماغ
التي دفف فييا سودوف أمير العساكر الشامية الذي التقى تيمورلنؾ قرب حمب. بعد 
ىذه القروف الطويمة يرفع أىؿ سوقساروجا بياء عمى األكتاؼ ألنو حارب في 

يسة خانـ، سيصؿ الخبر إلى الفرنسييف ويعرفوف أف بياء فمسطيف مع الثوار! يانف
بؾ كاف في فمسطيف! يامرجانة، الفرنسيوف مشغولوف اآلف بأمر آخر. ولف 
يغضبيـ أف يحارب السوريوف اإلنكميز! حضري السرير الذي يناـ فيو معتصـ 

 عندما يزورنا!

في عز  انت منور في الجية األخرى مف البيت، عندما سمعت الزّفة. زّفةك
يصؿ إلى قاع. دّوت  النيار؟ عندما أطمقت سؤاليا شعرت بأف قمبيا ييوي وال

دقات قمبيا في أذنيا. ركضت في الداور وفي آخره أمسكت بالكرة الخشبية التي 
تزخرؼ الدرابزيف. كانت تميث كأنيا ركضت مسافات طويمة. نزلت راكضة عمى 

وصؿ مف أرض الدار إلى الباب. الدرجات الحجرية، ووقفت في أوؿ الممر الذي ي
خيؿ إلييا أنيا سمعت قفزة بياء مف األكتاؼ إلى األرض. كـ داـ وداع الرجاؿ 
لو؟ كـ يحرجيا ىذا المقاء الذي حّضره ليما أىؿ سوقساروجا! خيؿ إلييا أف وجييا 
احمر والتيب. ثـ سمعت المفتاح يدور في قفؿ الباب، ورأت بياء يغمقو وىو ينظر 

تظرتو حتى قطع الممر. كانت عاجزة عف المشي إليو. رمى عمى األرض إلييا. ان
تدري مف عانؽ  كيسا صغيرا يحممو، وربما سقط الكيس مف يده. ومشى إلييا. ال

منيما اآلخر. وكـ بقيا مف الوقت واقفيف. شعرا بأنيما ييتزاف إلى اليميف واليسار، 
قيقة الوحيدة أنو حي وأنيما كأنيما ييدىداف عتبيا واعتذاره وايمانيما بأف الح

يمتقياف. كاف يتمنى أف يبعدىا عنو كي يتأمؿ عينييا ووجييا وشعرىا. وكانت 
تتمنى أف تبعده عنيا كي تتبيف ماتغير فيو. لكنيما بقيا واقفيف زمنا اليستطيع أحد 
منيما أف يحسبو. ولـ يضيقا بو. نسي كؿ مارسمو لّمقاء. رفع كفو ولمس شعرىا، 

أنيا التريد أف تبتعد عنو. وفيـ ما لف تقولو لو بكممات. شوقيا الذي لف لكنو فيـ 
تعبر عنو مف الكبرياء. وعذابيا الذي لف تبوح بو. أرقيا الذي بحثت فيو عنو. 
وبحثيا عف طيفو في البيت الذي يذكرىا كؿ مافيو بو. وكبرياءىا الذي ستر تمؾ 

نيا تخشى أف تبدو كزوجات األشواؽ ألنيا أكبر مف أف يفيميا مف حوليا، وأل
 الغائبيف. أليذه الدرجة ترفعيف حبؾ يامنور، لتجعميو في مستوى األسرار! 

اف معتصـ يغوص في األلواف التي وضعتيا منور لو. تعود أف ترسـ معو. ك
كانت تناولو الريشة ليغمسيا في األلواف فيرسـ بيا خطوطا واسعة وىي تحّضر لو 
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تمتعاف بذلؾ ساعات. وىاىو يكتفي مف خمط األلواف الريشة الثانية. وكانا يس
بنفسو ويسأؿ عف منور. سمع بياء خطواتو عمى الدرج وانتقؿ شعوره إلى منور. 
وعندئذ تركت لو يدىا وعبرا أرض الدار إلى الدرج الحجري. تناوؿ بياء معتصما 
 قبؿ أف يصؿ إلى الدرجات األخيرة، ورفعو فوؽ رأسو. قاؿ لو معتصـ: طّولت!
وغابت كممتو في عناؽ بياء. ىؿ شعر بياء بسعادة مثؿ ىذه مف قبؿ؟ يامنور، 

أكثر أنواع السعادة إذف! وجدت ىناؾ سعادة ما؟ نعـ! نعـ! وسط الخطر،  ما
 وأنت تعرؼ أنؾ قد التعود إلينا؟ ىز رأسو: نعـ. وكاف يعرؼ أنيا فيمتو.  

ا كاف يرفعو وىو ـ ينتبو بياء إلى تريث معتصـ، فرفعو عمى ذراعيو كمل
ركبتيو. وتجولت منور في عيني ابنيا. يفحص أباه! سألو  صغير. ثـ أجمسو عمى

يعرؼ بياء كيؼ يبدأ الكبلـ  بياء: ماذا فعمت في غيابي؟ يالمسؤاؿ المرتبؾ! ال
تسكت وأنت تحدثني في ىذا الصباح! لـ  مع ابنو! ماذا جرى، يامعتصـ؟ كنت ال

ألنو اتخذ قراره دونيا مع أنو يمس عائمتو كميا.  تقؿ لو منور تكمـ! المت بياء
لكف يبدو أف معتصما المو أكثر مما المتو. تبينت أنو يتأمؿ الفرؽ بيف مبلبس 
بياء في الصورة التي تفرج عمييا طواؿ غياب بياء وبيف مبلبسو التي يمبسيا. 
 فسألت بياء: مف أيف لؾ ىذه المبلبس؟ رد: مف سميماف باشا السودي. ىّبت
أحزانيا. تذكرت زيارات سعيد إلى مضافة السودي في سما، ورحبلتو معو إلى 
إربد. كـ مر الزمف مسرعا! وكـ نتنقؿ فيو كالومض! ركض بياء إلى الحديث عف 
فمسطيف ليبعد منور عف سعيد: فمسطيف حموة، حموة، يامعتصـ! جباؿ وخضرة، 

منور عنيا! أعرؼ  ينابيع ومياه، سيوؿ وودياف. قاؿ معتصـ: أعرؼ. حكت لي
حتى طبرية وحيفا! دىش بياء، وكاف عميو أف يدىش فيما بعد أيضا. سألو 
معتصـ: قمعت الييود مف فمسطيف؟ التفت إلى منور. حراـ عميؾ يامنور. حدثتو 
عف ىذا أيضا؟! ماذا يستطيع أف يقوؿ لو اآلف، وكيؼ يفسر لو المسار المعقد 

أستطيع الخروج منيا. انتظر معتصـ  ال الذي عبره؟ وضعتني، يامنور، في ورطة
أعرؼ  جواب بياء فقاؿ: ال، ليس بعد! فسألو معتصـ: ستعود إلييا إذف؟ متى؟ ال

 أحد يعرؼ. لكف إذا كاف يجب أف أعود إلييا سأخبرؾ.  يامعتصـ، وال

عممتو منور  اىو ييدي لمعتصـ ولمنور انتصارا! لكف ىاىو يفيـ أف ماى
د عنو الخوؼ عمى أبيو. عرؼ ذلؾ مف عناؽ معتصـ، لمعتصـ في غيابو لـ يبع

ومف التصاقو بو طوؿ السيرة. تعشى وىو جالس ممتصقا ببياء. جره معتصـ معو 
إلى الحماـ وظؿ يمتفت إليو وىو يغسؿ وجيو وذراعيو. خمع مبلبسو وأخرج رأسو 
بسرعة ليرى بياء، كأنو يخشى أف يختفي خبلؿ تمؾ البرىة، واستبقاه قربو عمى 
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الفراش، وظؿ ممسكا بيده حتى غفا. والحظ أنو ارتعش في أوؿ غفوتو ففتح عينيو 
 وشد راحتو عمى يد أبيو. فمـ يسحبيا بياء إال عندما استرخت.

ركتيما منور حتى خرج بياء مف غرفة معتصـ. أكتشؼ معؾ يابياء ابني. ت
نو يظف أني خبأه في قمبو مف القمؽ عميؾ، ومف خوفو أال تعود. كأ أتبيف اآلف ما

سأختفي فجأة، يامنور! لكنؾ اختفيت فجأة، يابياء! آه، لو تعرؼ منور كـ خاؼ 
 الوداع، لذلؾ ىرب منو! ىربت، وىاىو معتصـ يخشى أف تيرب مرة أخرى!

كاف يتوقعو في المقاء. بدا مرتبكا وقمقا،  مرتو عواطؼ متنوعة وغيرت ماغ
أياـ طويمة لنفكر في ذلؾ! اآلف أنت فتقدمت منور لتعيده إلى فرحو وأشواقو. لدينا 
 باردة. كأنيا تحتفؿ!  حارة وال في بيتؾ، سميـ وحر. والشاـ في ىذا اليـو ال

مع بياء بعد كبلـ منور الصمت في البيت. وبدأ يألؼ أنو في بيتو. فاجأتو س
الستائر الممونة في غرفة معتصـ، والرسـو المعمقة عمى جدرانو. أعجبتو لكنو 

ريب عنيا. بدلت منور في غرفة معتصـ حتى لوف غطاء سريره. شعر بأنو غ
لكنيا ىنا، في غرفنيما استبقت كؿ شيء كما تركو. لمح بيجامتو عمى المقعد. 
تذكر فجأة أنو تركيا ىناؾ وىو يتسمؿ مف الغرفة ومنور نائمة. وعندما اغتسؿ بدا 

امنور أف تبقيني لو أف المنشفة في الحماـ بقيت كما تركيا. لـ يقؿ ليا أردت ي
رؼ بو. قاؿ: أردت يامنور، أف ينساني تتحب أف تع معؾ، كيبل يمس ماال

معتصـ؟ يامسكيف! بؿ أردت أف أعوضو عنؾ باأللواف وأف أشغمو باىتمامي بو. 
بدا لي أني غرست بيني وبينو صداقة في غيابؾ، لكني اكتشفت مف لقائو بؾ أني 

وفيمت أف لكؿ منا يابياء دوره وال أحد وسعت مكاني لديو لكني لـ أمؤل مكانؾ. 
 يأخذ دور اآلخر إال كممثؿ عنو في غيابو. 

قي بياء يتوقع أف يفتح معتصـ باب الغرفة عميو حتى أطفأت منور النور. ب
أبقت ضوءىا المحبوب قرب الفراش مشتعبل زمنا. فرأى مقابمو عمى الجدار ظبلؿ 

التي تجمس في ظميا. انساب مع  شجرة النخؿ التي تعمو الضوء، ولمعت الزنجية
بينو وبيف منور مف حب شيد ىذا الضوء عميو. كاف يرى الزنجية مف  الضوء ما

زوايا متنوعة ويكاد يرجو منور أف تغير ذلؾ الضوء ألنو يشعر بأف الزنجية التي 
تمتفت إليو تراقبو. وىاىو اآلف يستعيد صوره كميا منيا، كأنو عمؽ عمى بريقيا 

خيرة التي حاوؿ أف يمؤلىا بحناف خشي أف يكشؼ أنو يحّضر سفرا الميالي األ
 يخشى أال يعود منو. 

حدث تحت ذلؾ الضوء عف المقاء بينو وبيف حمداف، كأنو يفرش مقدمة ت
لمقرب مف منور، ولمثقة بأف معتصما لف يطمبو. آه، يتكرر دائما األمر نفسو! 
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نو ونخشى القرب منو! كيبل نستدعي اآلخريف كي يوصمونا إلى مف نريد القرب م
يكشؼ اندفاعنا إليو ضعفنا في الحب. فنتأنى عمى العتبة ونحف نتدرب عمى كتـ 

 أشواقنا كي نحبسيا بيف ضفتيف! 

صؿ حمداف كما يمكف أف يصؿ مثمو، يامنور! أخبرنا رسمنا أف طرشا مف و 
ار ورأيت الغنـ يتسمؽ مع راع الجبؿ إلينا، ومعو دواب يسوقيا رجؿ. تناولت المنظ

القادميف! ىذه ىي ىدية يارجاؿ، فاتركوىا تعبر إلينا! جمع الراعي غنمو حتى 
تبلصؽ. انتظر الراعي الرجؿ الذي يسوؽ ثبلث دواب حتى تقدـ إلي. أنزؿ 
الكوفية عف فمو وفي تمؾ البرىة عرفتو. قاؿ: أنا.. فأكممت جممتو: حمداف، مف 

رائحة المرأة التي أحبيا. وفيمت عمى  الناصرة! عانقني، وخيؿ إلي أنو يمتمس فيّ 
ذلؾ الحّد الذي التقينا فيو، كـ كاف يحب سعاد. لو كنت امرأة، يامنور، لغفرت لو 
كؿ ذنوبو، ولغسميا الحب الذي حفظو نضرا أربع عشرة سنة. ىؿ رأيت كيؼ 
أمسؾ بي معتصـ؟ أمسؾ بي حمداف بمثؿ ذلؾ اإلصرار. شكره الرجاؿ عمى 

عي تنكات السمف والعسؿ والزيت التي حممتيا الدواب. لسنا ىديتو. أنزؿ الرا
مستقريف في مكاف، ياحمداف، كي نرتب مؤونة في الخوابي! وأيف نذىب بالغنـ؟ 
سمموىا ألىؿ القرى الذيف يستضيفونكـ، يابياء! جاء حمداف إذف بواجبو نحو 

نا القيوة المّرة الثورة! تركنا الرجاؿ يتدبروف مع الراعي نقؿ الغنـ والمؤونة، وشرب
مع حمداف. ثـ انفردت بو. ىؿ يحّدث منور عف الرغبة التي تميب قمب العاشؽ 
كي يبوح بحبو؟ وىؿ تفيـ منور أف تمؾ الرغبة بالبوح معذبة ولذيذة كالحب نفسو؟ 
ألنيا تستحضر المحبوب وتسمح بالتعبير عف الوجد، وتطمب انحياز الشيود إلى 

جمسنا حتى العتمة. الأعتقد أف أمثاؿ حمداف المحب؟ رغب أف يتحدث معي. ف
كثيروف في ىذه الدنيا! شعر بالمساء كأنو منشور لو. وخيؿ إلي أف النسيـ البارد 

في داخمنا عند حدود ونفتح ليا البوابات  حولنا وما ييزه. نوقؼ، نحف، كؿ ما
بكى ولـ  حدود، كأنو أوراؽ األشجار في الفبلة. أبواب وال نريد. لديو ال بمقدار ما

يخؼ دموعو. تركيا حتى غسمت وجيو. بدا لي حبو غريبا في تمؾ الفبلة. قاؿ: 
؟ أدىشو السؤاؿ. أال تعرؼ  سعاد يابياء، قتمتني! سألتو: تحبيا ياحمداف حتى اليـو

عبلقة ىذا  أنيا زوجة رجؿ آخر ولف تتركو؟! أبعد كبلمي بحركة مف يده. ما
ا يميؽ باليدية والضيؼ. راقبتو. أكؿ قميبل. بالحب، يابياء؟ حمؿ لنا الرجاؿ منسف

يبالي باألماف  سألتو ستبقى معنا الميمة إذف، ونأمؿ أف تكوف آمنة. بدا لي أنو ال
أو بالخطر. سيرت معو. سألتو: عرفت أني ىنا؟ قاؿ: توقعت ذلؾ لكني لـ 
أعرؼ أيف سأجدؾ. ففي منطقة القدس متطوعوف مف سورية أيضا. والسؤاؿ عنكـ 
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تقاس بيا ىديتي. أتيت أؤدي واجبي، يابياء.  جوز. لكف لقائي بؾ ىدية الي ال
الأصمح لمسبلح. أجمس إلى نفسي كؿ ليمة وأغمؽ عمى نفسي الباب ألشرب وأفكر 
في الدنيا التي تجولت فييا مسرعا وعرفت فييا أكثر مما يتيحو لي عمري، وعندما 

تبقائيا. أحرقت انتصاراتي التقيت فييا بالمرأة التي تمؤل روحي عجزت عف اس
والمتع التي أعتد بيا وجعمت ذلؾ كالدخاف. ياحمداف، عد إلى الدنيا! التحرؽ 
امرأة دنيا رجؿ! تأممني في ترفع ثـ استدار إلى ىواجسو. يابياء، نزلت إلى حيفا، 
وانتقيت امرأة جميمة شقراء، لكني عندما اقتربت منيا شعرت بالغثياف. وقفت سعاد 

عت سخريتيا. فيربت مسجبل عجزي، غير مباؿ بما يقولو أصحابي بيننا وسم
الذيف رتبوا لي تمؾ السيرة. أنا اآلف قانع بطيفيا. ىؿ سمعت رجبل يعيش مع 

 طيؼ؟ أنا ذلؾ الرجؿ! 

ـ يطمب مني حمداف رأيا. كاف مف اولئؾ الرجاؿ الذيف يعرضوف عمى ل
ّدىـ أحد عنيا. قمت لنفسي مستمعييـ حالتيـ ليشعروىـ بيا، لكنيـ يرفضوف أف ير 

لو كاف عناده في أمر آخر ألصبح مقاتبل أو شاعرا أو سياسيا عظيما. مشى 
نيارا وقطع أخطارا كي يقدـ ىديتو. وعندما وجدني قرر أف يبقى الميؿ، دوف أف 
يبالي بما يحممو الفجر مف معارؾ! البد أنو إنساف نادر. ربما كاف يصعب عمى 

بيف رجؿ وامرأة بمقاييس  أصعب أف نقيس ما مع ذلؾ ما سعاد أف تتحمؿ أىواءه.
 بعيدة عنيما! يجب أف يضعا، ىما، المعايير التي يقاس بيا قربيما وفراقيما. 

ـ ينـ حمداف، ولـ يتركني أناـ. يبدو أف الحياة معو صعبة بمقدار ماىي ل
مدىشة. روى لي شعرا حفظو، وحكى لي حكايات ونكتا طريفة. بكى مرة أخرى 

ىو يذكر سعاد. وكاد يوىمني أنيا ستعود إليو. قالت منور: ىذا عشؽ، الزواج. و 
أرادت سعاد الزواج أف يكوف مستويا! سأليا: حياتيا اآلف مستوية؟! قالت: ىذا 

 قدر ببلدىا!

! أتعبتيا أشواقو. شعر بياء بالشفقة  قؿ جفنا منور. ماث أطوؿ ىذا اليـو
أجمؿ الحياة التي  سا رقيقا. وبدأ يغفو. ماعمييا. غفت عمى كتفو، فممس شعرىا لم

لى جانبؾ امرأتؾ المحبوبة، وأنت في بيتؾ، وفي الغرفة األخرى طفؿ!                    تمتد، وا 

قي بياء أياما أسير ابنو معتصـ. فيـ أف الطفؿ لـ يقّدر معيار الزمف. فظف ب
ينتظره أماـ باب أنو فقد أباه. بقي معتصـ أياما يمسؾ بكؼ بياء وىو يغفو. و 

الحماـ وىو يغتسؿ. فنصحت منور بياء: ابؽ معو حتى يطمئف! ربما ظف أنؾ 
ىجرتو! بعد سفرؾ سأؿ عنؾ أياما ثـ تجاىمؾ. لكنو فتح الخزانة وأمسؾ بثيابؾ 
ومرغ بيا وجيو. اضطرب أكمو ونومو. وصار يخاؼ أف أتركو حتى عند نفيسة. 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 254 - 

 د! التظف أف األطفاؿ دمى نضعيا حيثما نري

ستبقى بياء ابنو قربو حتى غفا. وحّدث منور وىو يربت عمى شعره. نشر ا
أسئمتو كي يسمعيا وتسمعيا. تحدث عف الغرور المحب الذي أوىـ جيش 
المتطوعيف بأنيـ سيقدموف االنتصار لفمسطيف. وتساءؿ ىؿ بدا أننا جيش مستقؿ 

يشط بياف القاوقجي  عف أصحاب الببلد؟ ألـ تثر قوتنا خشية األمير والمفتي؟ ألـ
الذي وقعو باسـ حكومة الثورة العربية؟ ىؿ كاف ذلؾ صراعا بيف العسكرييف 

لمحو مف التنافس الصغير والخبلفات بيف  والسياسييف؟ لكنو لـ يرو ليا ما
النشاشيبي والحسيني، وبيف الحسيني واألمير. قاؿ فقط: يمكف أف تدمر الصغائر 

تحكمي عمى رجؿ ألنؾ قررت أف  ميف؟ رد: البنيانا شاىقا! سألتو: والحاج أ
تظمميو أو تمدحيو، بؿ كي تفيميو. دعا الحاج أميف القاوقجي والعاص واألشمر، 
لكنو اليستطيع أال يتصؿ بالقادة الرسمييف. حولو مجموعات متنوعة يجب أف 

 يسايرىا. 

مت وفيمت منور أنو يكمؿ حديثو مع نفسو. فانصرفت إلى النظر إلى ص
لى يده التي خشنت. في تمؾ الميمة خيؿ لوف وج يو الذي اسمر مف الشمس، وا 

لبياء أنو اكتشؼ خيطا رقيقا بيف الجميور وبيف الغوغاء. خيطا رفيعا يمسؾ بو 
السياسيوف! فالثورة التي تجمو النقي في روح الناس، مناخ مناسب النفجار الثأر 

سييف كي يدمروا خصوميـ والنزوات وحب المنفعة والظيور. كما ىي مناسبة لمسيا
ويساوموا عمييـ ويممكوا كؿ شيء. ألذلؾ تمقى بياء الثناء في حذر، متوجسا مما 
يقصد بو؟ قاؿ لممرداوي قبيؿ استشياده: بيف االنبيار بالقدوة وبيف غربة المبيوريف 

يرونو  عنيا، خيط رفيع! يجب أف نكوف كمف يمشي عمى الصراط، كيبل نخوف ما
 تعد عنيـ أبدا! فينا. دوف أف نب
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ر االحتفاؿ بعودة بياء مف فمسطيف سالما، في سرعة. انشغمت نفيسة م

بضجة المعاىدة السورية الفرنسية. وغرؽ بياء نفسو، في فحص المعاىدة. 
اليوّقع الرجؿ عمى ورقة لـ يدرسيا، فيؿ يوّقع السياسي عمى معاىدة تتناوؿ 

 بالدا دوف أف يبحثيا وينخميا؟ 

 
تقيرنا األحداث، يانفيسة خانـ! بؿ تجعمنا نكتشؼ أنفسنا! كأف الحياة  الاؿ: ق

اليومية تسكب الغبار عمى جوىرتنا فتنتظر ريحا تبدده! تأممت نفيسة بياء 
تحب الكممات الضخمة التي يسترسؿ فييا أحيانا، كأنو خطيب عمى  وتنيدت. ال

التي تستسمـ نفيسة  منبر. مع أنو سندىا بحياتو! كـ يبتعد كبلمو عف الحياة
لتفاصيميا! قالت لو: يابياء، خسرنا القتمى، وخربت بيوتيـ! فيؿ كانوا يحتاجوف 

تبرر الخسائر أبدا!  الرصاص كي تظير جوىرتيـ، أـ كنا نحتاج أف يعيشوا؟! ال
قؿ فقط ىذا قدر سنواجيو! أردت أف أقوؿ، يانفيسة خانـ، أف اإلضراب الستيني 

لحية في شماؿ دمشؽ إلى الميداف في جنوبيا، أثمر! الذي ركضت فيو مف الصا
صحيح، ركضت نفيسة مف الثامف مف كانوف الثاني حتى الخامس والعشريف مف 

التي لف تنساىا! بحثت عف أسر القتمى، وزارت أىؿ الجرحى  0936شباط سنة 
د والمعتقميف، ونقمت ليـ الماؿ والمؤونة! وىاىو االنتداب عاجز! فماذا يدير في ببل

ترفضو؟! اضطر المفوض السامي دو مارتيؿ إلى إقالة الشيخ تاج في الرابع 
والعشريف مف شباط وعيف وزارة انتقالية رئيسيا عطا األيوبي. واستدعى في أوؿ 
آذار رئيس الكتمة الوطنية ىاشـ األتاسي إلى بيروت. فطمب األتاسي: إعادة 

لغاء االنتداب عبلف دستور الجمعية التأسيسية كامبل، وا  ، ومعاىدة مع فرنسا، وا 
وحدة سورية، وعودة المبعديف السياسييف، وتحرير المعتقميف، ومعاقبة المسؤوليف 
عف األحداث الدامية! قائمة طويمة تتجاوز صبلحيات المندوب السامي! اقترح دو 
مارتيؿ أف يسافر وفد سوري إلى باريز ليبحث في صياغة معاىدة. وعرض 

 جرى. األتاسي عمى الشعب ما
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وصؿ ابف الكحاؿ وبياء، يومذاؾ، األخبار طازجة إلى نفيسة خبلؿ غياب أ
الوفد في باريز. وصارت منور تستمتع بالغداء والعشاء في بيت نفيسة. وكأنما 
رجعت أياـ الدولة العربية التي كانت تجتمع خبلليا نفيسة كؿ ليمة بخالد آغا وابف 

أياـ اإلضراب انصرفت عف أخبار الكحاؿ! لكف منور التي رافقت نفيسة في 
قرارات الحكومة والمندوب السامي! فتركت بياء يتحدث مع نفيسة وتجولت عمى 
السطح. تابعت أسراب الحماـ إلى السطوح التي تنطمؽ منيا، والحظت الطيور 
التي تتردد فتضيع في سرب آخر، وأمتعتيا رؤية بحرات البيوت وأشجارىا مف 

 د حتى الغوطة، وصفاء السماء. السطح، واألفؽ الذي يمت

ّفذ المندوب السامي وعوده فأطمؽ المعتقميف في الثامف مف آذار. وروت ن
نفيسة لبياء أنيا مرت مف تحت أغصاف الكينا والسجاد التي زينت األبواب، عندما 
ىنأت أسرىـ. كأنيـ رجعوا مف الحج، يابياء! عّيف رئيس الجميورية الوفد 

، وسافر الوفد في الحادي والعشريف مف آذار بالقطار إلى السوري، يانفيسة خانـ
باريز وسيصؿ إلييا في السادس والعشريف مف آذار. أخذ القوتمي مكاف األتاسي 
في غيابو. يانفيسة خانـ، بدأ الوفد السوري في الرابع مف نيساف المفاوضة مع وفد 

فنر مندوب فرنسي يمثؿ جنراالت االنتداب. روبير دوكيو سكرتير غورو، شو 
السامي في دمشؽ وحاكـ جبؿ العموييف، ساف كنتاف رئيس ضباط االستخبارات 
في الشرؽ، وباستيد الموظؼ في الخارجية! مع ذلؾ صمد! في عطمة الفصح زار 
الوفد شكيب أرسبلف سكرتير المجنة السورية الفمسطينية والشيبندر ورياض 

عادة الصمح، في جنيؼ. كيؼ يقبؿ الوفد الفرنسي وحدة  األراضي السورية، وا 
منطقة العموييف والدروز واسكندرونو واألقضية األربعة التي ألحقيا غورو بدولة 
لبناف الكبير؟! لوال مجيء حكومة الجبية الشعبية برئاسة ليوف بمـو في أوائؿ 

ورئاسة فيينو الوفد الفرنسي لما اتفؽ الوفداف عمى حؿ وسط: بقاء  0936حزيراف 
عة في لبناف، مقابؿ إعادة جبؿ الدروز وجباؿ العموييف إلى سورية. األقضية األرب

 اعترفت فرنسا بأف اسكندرونو لسورية شرط إعبلف نظاـ خاص ليا فيما بعد. 

حؿ بياء إلى فمسطيف ترؾ البف الكحاؿ أف ينقؿ لنفيسة أخبار الوفد. يـو ر 
فمي يانفيسة وبّشرىا ابف الكحاؿ: ستستمر المفاوضات حتى أوائؿ أيموؿ! فاحت

خانـ! وقع الوفداف باألحرؼ االولى عمى المعاىدة في احتفاؿ رسمي في وزارة 
الخارجية الفرنسية في التاسع مف أيموؿ. وسيوقع عمييا في سورية مجمس نيابي 
ينتخب دوف تدخؿ فرنسي. وىاىو المجمس النيابي الذي فازت الكتمة بأكثريتو! 

غائب في فمسطيف، النعرؼ مصيره إال مف  تتنيد نفيسة وتقوؿ لو: نحتفؿ وبياء
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قصاصات تجدىا منور تحت بابيا؟! لـ تتوقع أف بياء سيعود مف فمسطيف مع 
 المتطوعيف األحياء قبؿ توقيع المعاىدة!

قرارا يمحؽ جبؿ  0936صدر دو مارتيؿ في الثاني مف كانوف األوؿ سنة أ
اؿ العموييف بسورية. الدروز بسورية وقرارا في الخامس والعشريف منو يمحؽ جب

استقاؿ محمد عمي العابد مف رئاسة الجميورية، وانتخب المجمس في جمستو 
فارس الخوري رئيسا  0936االولى في الحادي والعشريف مف كانوف األوؿ سنة 

لممجمس، وىاشـ األتاسي رئيسا لمجميورية السورية. وكمؼ جميؿ مردـ برئاسة 
 0936والعشريف مف كانوف األوؿ سنة  الوزارة. وسيصادؽ المجمس في السابع

باإلجماع عمى المعاىدة. وستصادؽ عمييا الحكومة السورية. وترسؿ نسخة منيا 
إلى الحكومة الفرنسية ونسخة إلى دو مارتيؿ الذي سيوقع عمييا. لف تعود 
النسختاف موقعتيف إلى الحكومة السورية! لكف الحكومة السورية ستعتبر أف 

ف المندوب السامي وقع عمييا. فتعيف مظير رسبلف محافظا المعاىدة نافذة أل
 عمى البلذقية، ونسيب البكري محافظا عمى جبؿ الدروز. 

ؿ تفوت نفيسة ذلؾ الحدث؟ قاؿ ابف الكحاؿ ليا: ستعرض المعاىدة بيف ى
سورية وفرنسا عمى النواب، فمنحضر الجمسة مع المتفرجيف! تعرؼ نفيسة أف 

ذي رجع مف باريز. استقبمو الناس في محطات القطار التي المدف احتفمت بالوفد ال
مر بيا مف حمب إلى دمشؽ. لكف الكبلـ كثير، يمدح بعضو المعاىدة ويحذر 

 بعضو منيا. لف تتردد نفيسة في حضور الجمسة! 

قيت نفيسة عمى عاداتيا، تزيف يدىا بسوار وأصابعيا بخواتـ، وتمبس أحيانا ب
. ظمت تحب الزمرد والياقوت وتيوى أحيانا الفيروز عقدا مف المؤلؤ أو األلماس

المخضر. لكنيا لـ تممس حمييا منذ اإلضراب الكبير. وىاىي المعاىدة تنيي 
االضطرابات، وتسمي فرنسا حميفة! وىانحف نعود، يانفيسة! تأممت نفسيا في 
المرآة وىي تضع المنديؿ عمى رأسيا. ماتزاؿ تربطو في أناقة. مف حظيا أف 

مستديراف مرتفعاف يوحياف بالشباب! ومف حظيا أف القدر ترؾ ليا ابف  خدييا
 الكحاؿ! تيّب عمييا نظرتو كنسيـ في مساء الصيؼ. 

طربيا صوت الماء الذي سكبتو عمى نفسيا في الحماـ. خرجت ممفوفة أ
بالمناشؼ المقّصبة، وشربت فنجاف القيوة وىي ممفوفة بيا. راقبتيا مرجانة مف 

 ت نفيسة خانـ، بـ تفكر، ولماذا تيز رأسيا؟ بعد. أيف سرح

غمض ابف الكحاؿ عينيو مستسمما لعطر الصابوف الذي ىّؼ منيا عندما أ
رآىا تنتظره  مرتدية مبلءتيا. وأسعده أف يمشي معيا. ىدأت خطوتو، وكانت حتى 
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في الشباب ىادئة. لكف خطوتيا ماتزاؿ خفيفة. كيؼ تحفظ شبابيا؟ بالعناد؟ لـ 
دوف مشروع يشغؿ باليا. في الشباب كاف ذلؾ يثير غيرتو، وربما تمنى  يرىا مرة

مرة أف تترؾ تجارتيا، حالما باالستئثار بيا. ثـ فيـ أنيا، لو حدث ذلؾ، لما كانت 
نفيسة. عمى كؿ حاؿ، تمردت عمى أحبلمو! وتعّود أف يتابعيا مف بعد كمطّمؽ، 

في الدنيا عواطؼ ليست أقؿ وتعّمـ أف صداقتيا حموة. فيؿ قصدت أف تفيمو أف 
عذوبة وعمقا مف الحب؟ رغـ القرب بينيما بقيت أسئمتو كأسرار يستعذب التفكير 
فييا أحيانا وىو جالس في مخزنو في باب البريد، مستريحا عمى كرسي مغطى 
بسجادة مف الحرير. كأف تمؾ األسئمة أطياؼ مف ىوى قديـ اليستطيع، في ىذا 

 يا! العمر، أف يبتعد أكثر من

عرت نفيسة وىي تمشي معو بنعومة رزانتو، كما تشعر بنعومة مبلءتيا. ش
ياإبف الكحاؿ، أصبحت ىذه ىدايانا؟! أدعوؾ إلى العشاء، وتدعوني إلى جمسة 
مجمس النواب! ابتعد زمف الفّؿ والورد! تذكرت نفيسة وىي تمشي معو مانسيتو 

جورية. فتحت عينييا  طواؿ السنوات الماضية. ذات يـو أفاقت عمى عبؽ وردة
فوجدت وردة عمى الوسادة، قرب وجييا. قطؼ ليا وردة مف المشرقة، وانتظر أف 
تصحو، لكنيا كانت مستسممة لنـو عذب. بدت لو نفيسة يومذاؾ أحمى مف الوردة 
الجورية. كاف شابا منتصرا باكتشافو الحب! خيؿ إليو في تمؾ األياـ أف حبو يعبؽ 

ياسميف والفّؿ والورد! أيف ذىب ذلؾ الشباب فنسيت في البيت ويغطي عطر ال
متى يفّتح الورد؟ كاد يموميا: أنت أخذتو ورميتو! لكف ماذا يعّطر حياتو اليـو غير 
المقاء بيا؟ يعبر عممو وطعامو ونومو كما يعبر الطريؽ بيف باب البريد والقنوات، 

فتنتيا. خنقتيا  منتظرا المساء الذي يجمعو بيا. صارت ىمـو التجارة أكثر مف
الضرائب والممنوعات. اليصدر واليستورد ماتحتاج البمد بؿ مايقرر ليا. وقؼ 
السوؽ! لوال نفيسة لكانت حياتو في مثؿ عتمة مخزنو. كيؼ استطاعت نفيسة أف 
تحمي روحيا مف العمر ومف جروح موت األحبة؟ كيؼ تستطيع أف تقوؿ لو حتى 

: "ىؿ وصمت إليؾ رائحة الياسم ينة"، كأنيا تكتشفيا في تمؾ البرىة؟! تغمره اليـو
بأضواء فانوسييا في أرض الدار، بأناقة حركتيا ومبلبسيا، بعبؽ طعاميا. كاف 
حتى في شبابو قنوعا متقشفا فجّرتو نفيسة إلى وىج المتعة بالماء والطعاـ 
 والمبلبس والحمي والزىور. وفتنتو كمتفرج بعطشيا األنيؽ إلى الدنيا. أتعبو ذلؾ
يـو كاف يعيش معيا. فوجد نفسو وسط دوي مف الصباح إلى الميؿ. لكنو، مف 
بعد، استمتع بمتابعة حركتيا وأناقتيا فإذا ارتوى عاد إلى ىدوء بيتو. يتمنى أحيانا 
أف يفيؽ عمى صوت قبقابيا في أرض الدار! وأف يتفرج عمييا في المساء وىي 
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يتذكر أنيا لـ تكف تترؾ لمرجانة  تحبؾ عقدا مف أزرار الياسميف! أوجعو مرة أف
أبدا شطؼ أرض الدار في الصباح، وكانت تسكب الماء مف البحرة في ىوى، 
وتغسؿ البنفسج في األحواض وأصص النباتات. وتحبؾ عقود الياسميف في 
المساء. وكأف الشوؽ إلى تمؾ األياـ نسؿ خيوطا مف قمبو. لكنو صدؽ مع نفسو 

ف يستسمـ لسطوة حياتيا في النيار والميؿ! وكأنيا فاعترؼ بأنو ماعاد يستطيع أ
نطقت بما في قمبو. فقالت لو يـو أظير ليا أنو يعود إلى بيتو كالمرغـ: ماعاد 
أحدنا يطيؽ أف يسمع حركة إنساف آخر في غرفة نومو! فميكف! ىاىو يمشي معيا 

وسيعود  منتشيا بيواء دمشؽ النظيؼ، برطوبة بساتيف الكركة وبساتيف وراء الدور،
 كؿ منيما إلى غرفتو التي اليسمع فييا حفيؼ اآلخر! 

است نفيسة وابف الكحاؿ، خير المعاىدة وشّرىا دوف أف يعرفا بدقة ىذا مف ق
ذاؾ. فكانت تأخذ مكاف المعارض إذا أثنى عمى المعاىدة، ويأخذ موقؼ المعارض 

يعرفا ىؿ إذا أثنت عمى المعاىدة. وىاىما معا أماـ الحقيقة! سيفحصانيا ل
انتصرت المعاىدة لمتضحيات السورية أـ فّرطت بيا! أماميما الرجاؿ الذيف تثؽ 
فييـ الببلد! التشؾ فييـ نفيسة، ألنيـ سجنوا ونفيوا وضحوا لببلدىـ. لكف جّؿ مف 
اليخطئ! اليطّوب الوطف ليـ وال لغيرىـ! ىمس ابف الكحاؿ: لو لـ تتغير 

ينجزوا المعاىدة! لف يغرييا كبلمو، ستستمع الحكومة الفرنسية لما استطاعوا أف 
 لتعرؼ خير المعاىدة مف شرىا!   

في عمرىا عمى صخرة مرتفعة  0936جمت نفيسة نياية كانوف األوؿ سنة س
كصخرة الربوة! ىؿ انتيى االحتبلؿ الذي قمب حياتنا منذ ميسموف، حقا؟ خطؼ 

ف كالبرؽ. كيؼ فاتو أف ابف الكحاؿ نظرة إلييا فوجدىا جادة، صارمة. فشطره لمعا
يتذكر في تمؾ البرىة خالد آغا! كيؼ غاب عف بالو أف نفيسة تحضر الجمسة 

 باسمو متسائمة ىؿ نسوه أو ىاف عمييـ دمو؟! 

ّقع المعاىدة في التاسع مف أيموؿ، في باريز، دو مارتيؿ عف فرنسا، وعف و 
زير الداخمية سوريا جميؿ مردـ رئيس الحكومة السورية، وسعد اهلل الجابري و 

والخارجية، وشكري القوتمي وزير المالية والدفاع. كمؼ المجمس لجنة منو بدراسة 
المعاىدة لعرضيا عمى المجمس النيابي والتصويت عمييا. رئيس المجنة فائز 
الخوري، ومف أعضائيا صبري العسمي، الشاب الذي نجا مف معركة جباتا، حيث 

 سرة الشيداء! فيؿ يمكف أال تثؽ في ىؤالء؟! قتؿ أحمد مريود وبقية آؿ العسمي، أ

برت بسرعة كبلـ فارس الخوري، رئيس المجمس، وأميف السر ناظـ ع
القدسي، وانتبيت إلى فائز الخوري. استبعد الفرنسيوف كؿ ىؤالء! أال يثير السخرية 
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إذف أف يبرر االنتداب بأنو "لتحضير" الببلد! أليس ىؤالء الرجاؿ متعمموف درسوا 
لجامعات العثمانية والغربية؟! ستظؿ تذكر مداخبلت منير العجبلني في تمؾ في ا

الجمسات، وتقوؿ أخذ ىذا الشاب عمومو مف باريز، فبلتضيقوا بو إذا عرضيا! 
ستيدئة األياـ! في المساء ستتحدث مع ابف الكحاؿ عف منير العجبلني، ابف 

في دوما، وعف الشيخ الذي كاف يسكف في حي سيدي عامود، صاحب األراضي 
قريبو الذي كاف رئيس بمدية دمشؽ وعضوا في مجمس المبعوثاف. درس منير 
العجبلني في كمية الحقوؽ في دمشؽ، ثـ في فرنسا، وتابع في جامعة السوربوف 
دروس األدب والفمسفة، وكتب مقاالت في جريدة "المساء" الفرنسية انتقد فييا 

لجامعة وعف باريز. بعد إقامة قصيرة في السياسة الفرنسية في سوريا، فأبعد عف ا
سويسرا، أخذ شيادة في الحقوؽ وشيادة في الصحافة. وىاأنت يانفيسة خانـ، 
تقرئيف مقاالتو في القبس. منير العجبلني مف "الشباب الوطني" الذي تربيو الكتمة. 
ف لكف تطمعاتو واسعة. يريد نقؿ السياسة مف رجاؿ األحياء إلى المثقفيف، ويحمـ بأ

يحكـ البارلماف الببلد. قالت نفيسة: المستقبؿ ليؤالء الشباب. فيؿ سنكوف أحياء 
لنعرؼ صوابيـ مف خطئيـ؟ ىز ابف الكحاؿ رأسو. أتتحدث نفيسة عف الحياة 
والموت؟ قد يكوف الموت قدر أي منا، لكنو اليمكف أف يكوف قدرؾ، يانفيسة خانـ! 

ى األنبياء! يبدو أنؾ تضعني بيف نظرت إليو ساخرة: يوه! الموت قّدر حتى عم
 المبلئكة ياإبف الكحاؿ، فيات صحنؾ ألسكب لؾ بامياء!    

ي المجمس استمعت نفيسة إلى حديث فائز الخوري عف مقدمة المعاىدة. ف
فييا اعتراؼ بالطرؼ السوري، فاالتفاؽ موّقع بيف الحكومة السورية والحكومة 

معاىدة التشاور في السياسة الخارجية. الفرنسية! ىذا انتصار، يؤكده في متف ال
في المعاىدات واالتفاقات التجارية والقضائية وغيرىا الحكومة السورية حرة. مع 
االلتزاـ بالعقود الدولية مع الجارات، ومف ىذه العقود معاىدة أنقرة بيف فرنسا 

 التي تتعمؽ باسكندروف. معروؼ أف أكثرية سكاف المواء عربية 0920وتركيا سنة 
وأنو قطعة مف سورية، ومف كاف مف سكانو تركيا بالمغة فيو سوري! نمنح 

 حكومتنا الثقة لمدفاع عف ىذا الحؽ! 

ادت نفيسة تصفؽ كالنواب المصفقيف، وكادت تغص أيضا! لمست يد ابف ك
الكحاؿ وقت عرض التحالؼ الدفاعي. تسييبلت لفرنسا! مدة التحالؼ خمس 

ي مف حياتنا، ياإبف الكحاؿ! تسييبلت خبلؿ مدة وعشروف سنة؟ تتجاوز المدة مابق
التحالؼ فقط، وليست أبدية كما في المعاىدة العراقية مع إنكمترا! لكف المبلحؽ 
تجيز تعديؿ المعاىدة. ىمست نفيسة: يقوؿ الفمسطينيوف نريد معاىدة مع إنكمترا 
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خامر بعض كالمعاىدة الفرنسية مع سورية! اسمعي، يانفيسة! "وىذه المادة تنفي ما
النفوس مف القمؽ عند الظف بأف المعاىدة آية منزلة اليأتييا الباطؿ واليجوز 
تعديميا. واليخفى أف المحالفة بيف الدولتيف تعني التفاىـ واالتفاؽ، واليعقؿ أف يأبى 
أحدىما إعادة النظر في معاىدة بينيما إذا تبيف أف في ذلؾ مصمحة ومنفعة.. وقد 

موعد وضع المعاىدة موضع العمؿ يـو دخوؿ سورية في حددت المادة السابعة 
جمعية األمـ، أي بعد ثبلث سنوات مف تاريخ تصديقيا. واليخفى أنو إذا زالت 

 جمعية األمـ مف الوجود يزوؿ معيا انتدابيا حتما". 

ذا رجؿ قانوف يكشؼ تفاصيؿ دقيقة، ياإبف الكحاؿ. لكنو كمف يؤمؿ إبميس ى
ؿ جمعية األمـ؟ اسمعي، اسمعي، يانفيسة! في حالة بالجنة! ىؿ ننتظر أف تزو 

االختبلؼ يمجأ الطرفاف إلى التحكيـ وىذا يمنع فرنسا مف كؿ تدخؿ مباشر في 
شؤوف سورية! اسمع أنت، ياإبف الكحاؿ! ما أحمى الصراحة! "والحقيقة أييا السادة 

قية أف الضامف الوحيد لمحؽ ىو القوة.. ونحف نرى في ىذه المادة ضمانة حقو 
خالية مف القوة المؤيدة لنا، ولسنا منفرديف في ىذا الموقؼ، فكؿ معاىدة تعقد بيف 
فريقيف تضع ىذا األسموب السممي القضائي لحؿ المنازعات..إف عزيمة الشعب 
ذا ذكرنا أف جياد السورييف ىو وحده الذي أوصميـ إلى ىذه  تعمف حؽ القوة، وا 

تعدوف لمجياد كؿ يـو لتأييد استقبلليـ المعاىدة.. فيؤالء السوريوف أنفسيـ مس
وفرض احتراميـ". صفقت نفيسة وىي تشعر بحرارة دمع محبوس في عينييا. 
تذكرت صوت القنابؿ، ودمار حي سيدي عامود وخرائب السنجقدار، وتنيدت. بدا 
البف الكحاؿ أف عتمة مرت عمى وجييا، فأغضى. خطر لو أنيا تتذكر سعيدا 

ييا المتكمـ ماذا لمست؟ خراب البيوت وفقد األحبة! لو وخالد آغا! ىؿ تعرؼ أ
تستطيع أف تقوؿ لو تعاؿ تفرج عمى مايبس في قمبي! كأنؾ تقوؿ اقطعوا شجركـ 

 ودوسوا وردكـ! ومع ذلؾ، صدقت، ىانحف ىنا! 

انت نفيسة تزىو بأف قدمييا في ىذا العمر ناعمتاف. لكف أياـ اإلضراب ك
، وبقيت أثر جروح عمى أصابع قدمييا مف الستيني غيرت ذلؾ! خشف كعباىا

المشي طوؿ النيار! ىؿ أريؾ قدمي، أييا المتكمـ؟! أـ أروي لؾ حزف النساء 
 المواتي قدمت ليف أياـ اإلضراب مؤونة تعود أف يقدميا ليف أزواجيف المعتقموف؟ 

تستمـ الحكومة السورية الجيش! سيحمي ىذا أبناءىا مف نقميـ إلى حروب س
ريبة. ستبقى لدينا بعثة فرنسية ذات صفة استشارية. لف نرسؿ بعثاتنا في ببلد غ

إال إلى معاىد فرنسية. وستحرس سورية مطاريف تختار فرنسا موقعييما. وخبلؿ 
ثبلث سنوات تكوف القوات الفرنسية قد جمت عف سورية وما يبقى منيا خمس 
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البلذقية  سنوات أخرى ليست لو صفة المحتؿ في المعاىدة. وستضـ محافظتا
وجبؿ الدروز إلى الوطف األـ. مع لبناف سنعمؿ عمى "تثبيت الوحدة األخوية قبؿ 

 حرصنا عمى الوحدة السياسية". 

عجبت نفيسة الصراحة التي عرضت بيا المعاىدة. أعجبتيا األخبلؽ التي أ
عرضتيا! وضع السياسي السواد والبياض أماـ النواب. لـ يّدع الكماؿ! التعيد 

سورية الحقوؽ المكتسبة وضع "غبل ثقيبل في عنؽ الببلد.. والحقيقة أف باحتراـ 
ىذا التعيد شّر البد منو، ومصيبة المرد ليا، ويكفي إلدراؾ ذلؾ ذكر أف البنؾ 
السوري وامتيازه ومقاوالت الخطوط الحديدية التي عقدتيا حكومة االتحاد سنة 

ر في دمشؽ وحمص وحماة لمدة ثمانيف سنة، وعقود الماء والجر والتنوي 0925
وحمب التي عقدتيا رئاسة الوزراء بعد ذلؾ التاريخ، يشعر السوري بالغبف الفاحش 
الذي يصيبو مف احتراـ ىذه المنافع تحت ستار الحقوؽ المكتسبة. ولكف يجب أف 
نذكر أف ىذا الوضع الدولي أوجدتنا فيو جمعية األمـ ومّثمتيا فيو فرنسا وأقرتيا 

يع الدوؿ.. عمى أف حكومتنا استطاعت أف تحتفظ بحؽ طمب عمى أعماليا جم
 تعديؿ ىذه الحقوؽ مع مراعاة حالة الببلد االقتصادية والمالية". 

تعرؼ، ياإبف الكحاؿ، ماىي سمة العقبلء؟ أنيـ يضعونؾ وسط العالـ، أ
لكنيـ اليضعونؾ فيو عاجزا أماـ ىذه الدنيا غير العادلة، بؿ يحفزونؾ عمى طمب 

يروف الشيداء واليزائـ تضحيات ضائعة بؿ مساحات كسبوىا ويمكف أف حقؾ! وال
يوسعوىا! ياإبف الكحاؿ، ىذه المعاىدة سّكر مّر، ولف تبقى! لكف إذا صاغ رجاؿ 
آخروف مثؿ ىذه المعاىدات بيننا وبيف الغرباء األقوياء ىؿ سيصوغونيا بمثؿ ىذه 

ف كؿ فخ، ويفتحوف األفؽ الكرامة والغيرة؟ ىؿ سيفحصوف كؿ كممة، ويحتاطوف م
حتى إللغاء المعاىدة التي يوقعونيا؟! رد ابف الكحاؿ وىما يمشياف عائديف إلى 
سوقساروجا: المعاىدات في قامة مف يوقعيا ومف يصوغيا، يانفيسة خانـ! لكف 
اطمئني فالناس لف يقبموا إال الصحيح! تنيض ىذه الببلد كمما بدا لؾ أنيا غفت! 

ا وظمموا وحكموا، فأيف ىـ؟! يبدو أف السيد المسيح عمى حؽ صاؿ الفرنجة وجالو 
 فمف تبقى في الدنيا إال البذرة الطيبة!

ـو نزلت قيمة الميرة شعرت نفيسة بأف فرنسا تسرقيا. منذ اشترط غورو النقد ي
الورؽ وجمعت العممة الذىبية والفضية مف الناس سرقت الببلد! منحت فرنسا 

ار أوراؽ نقدية دوف احتياطي ذىبي. لكنيا منحت مصرؼ سوريا ولبناف حؽ إصد
بنؾ فرنسا حؽ إصدار الورؽ مقابؿ احتياط ذىبي. فاشترى الذىب بالورؽ. 
وخفضت قيمة الفرنؾ فربح البنؾ مف الخفض األخير سبعة عشر مميارا مف 
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الفرنكات. اسمع ياإبف الكحاؿ، ىذا الكبلـ الصحيح! "ليس التعادؿ في العممة بيف 
نما الضار ىو القواعد الجائرة التي يبنى عمييا ىذا دولتيف ض ارا بمصالحيما وا 

 التعادؿ. ولذلؾ البد مف معالجة ىذه القضية"! 

تـ رئيس المجنة عرض المعاىدة بأسموب أحبتو نفيسة. "نحف ياسادة النقوؿ خ
نيا خير مايؤتى بو. ولكننا نقوؿ إنيا خطوة  إف معاىدتنا ىي اليدؼ األعمى وا 

 عة مباركة ستتبعيا خطوات سديدة ثابتة"..اولى واس

أممت نفيسة المتكمميف في ىدوء. الشخص بفكره وكبلمو! وبسموكو يانفيسة ت
خانـ! ىذا فخري البارودي! عرفتو مف صوتو! التزاؿ المعاىدة حبرا عمى ورؽ، 
والعبرة في النفوس الفي النصوص. بؿ العبرة في النصوص أيضا، يافخري بؾ! 

بارودي أف يفيـ األمة أف عمميا لـ ينتو بعد. أاّل تتخدر أعصاب يريد فخري ال
الشعب بيذه الجرعة الصغيرة مف الحرية لمقطر السوري.. ومااليدؼ الكامؿ إال 
تحرير األمة العربية وجمع شتاتيا في دولة واحدة.. استقبلؿ العرب في كؿ قطر 

بعضيا عف بعض  مف األقطار يظؿ ناقصا مبتورا مادامت تمؾ األقطار منفصمة
 ولـ ينتظـ شمميا في دولة متحدة واحدة!

 تسمع نفيسة ذات يـو ليمى، ابنة بياء، تنشد:س

 بػػػػػػػػػػػالد العػػػػػػػػػػػرب أوطػػػػػػػػػػػاني
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ لبغػػػػػػػػػػػػػػػػػداد 
 

تسأليا أتعرفيف مف كتب ىذه الكممات؟ فترد: ال! فتتأوه نفيسة: نسينا بسرعة ف
ة في تمؾ األياـ ميتمة فخري البارودي؟! التضيعي ياليمى ذاكرة بمدؾ! كانت نفيس

 بقراءة األغاني وتاريخ الطبري.

كر فائز الخوري والبارودي، المبعديف. ذكرىـ المتكمموف اآلخروف. وقرر ذ
ليـ المجمس نفقات عودتيـ. ذلؾ يصوف كرامتيـ بدال مف التبرعات التي تجمع 

 ليـ في فمسطيف واألردف! واجب عمينا، يانفيسة خانـ!  

الكحاؿ في الطريؽ إلى بيتيا: سمعنا أمنيات! لوال تقوؿ نفيسة البف س
المناقشة لما عرفنا ببلدنا! اهلل يعيف الحكومة عمى مايجب أف تحممو! أتى 
االنتداب ليحّضرنا؟ خرب ببلدنا، وياوطنييف تعالوا صححوا ماخربو! مشروع الدولة 

قالت: العربية ىو الذي كاف لخير الببلد! لـ تباؿ نفيسة باألقضية األربعة. 
ماالفرؽ بيننا وبيف لبناف؟! الميـ أال يدخؿ بيننا الغرباء! لكف اسكندروف غصة في 
الحمؽ. أخذوا فمسطيف واألردف مف ببلد الشاـ فيؿ يقطعوف رأسيا في اسكندروف؟! 
ىذه نتيجة تفكيؾ الدولة العثمانية! ىؿ نغرس فوؽ قبور األتراؾ في سورية رايات 
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ب في تركيا رايات سورية وعراقية؟ وأية رايات نغرس تركية، وتغرس فوؽ قبور العر 
 فوؽ القبلع التي شيدىا العرب، وفي ديار بكر واورفة وعينتاب؟ 

يؿ البف الكحاؿ أنو يسمع خالد آغا! أيمكف أف يعيش إنساف في آخر خ
طواؿ ىذه السنوات؟ التفت إلييا فابتسمت. فيمتو؟ ياإبف الكحاؿ، نكتشؼ متأخريف 

ؤنا مبكريف! كأنما كاف يجب أف تقدـ لنا األياـ الشواىد كي تقنعنا بما مايقولو أنبيا
استشفوه قبمنا! ينبع نير الفرات مف تركيا ويجري في سورية وفي العراؽ. كاف 
ينساب كما انسابت حياتنا. واليـو يجب أف يعبر الحدود! أتعرؼ مف فيـ ىذا أكثر 

ه، وقرأ مصيرىا ببصيرتو! قاؿ مف غيره؟ فيمو مف رأى الببلد متصمة خبلؿ أسفار 
ابف الكحاؿ: سبقت البارودي، يانفيسة خانـ! أراد أف يوحد ببلد العرب، وتريديف 
أف تعيدي الدولة العثمانية! ردت: المصيبة أف ببلد العرب قسمت ألف الدولة 
العثمانية اقتسمت. أـ أنستنا ذلؾ المعاىدة والحمـ باستقبلؿ سوريا؟ ولكف لـ الغـّ 

؟  اليـو احتفاؿ!   اليـو

نسابت ضحكة نفيسة كأنيا تبعثر اليـ: خيؿ إلي أف عدة نواب تطوعوا ا
ليظيروا كآباء لمنير العجبلني. بالنقد، وبالعطؼ! ىو فتح ليـ الباب، يانفيسة 
خانـ! بدأ كممتو بإعبلف: أرجو أال تحرج صدر أحد مف النواب الكممات التي 

ي مزودا بأعمى درجة عممية مف أرقى يقوليا شاب مثمي يدخؿ المجمس النياب
جامعة في العالـ! ضحكت، واستمع ابف الكحاؿ إلى عذوبة ضحكتيا. لكنو، ياإبف 
الكحاؿ، سأؿ سؤاال لـ يخطر ألحد: إذا وقعت فرنسا عمى معاىدة غير معاىدة 
أنقرة ثـ صدقنا عمى معاىدتنا نكوف صدقنا عمى معاىدة غير التي تعترؼ بوضع 

ىف! يانفيسة خانـ، يحب الشباب أف يخترعوا موضوعات ليظيروا اسكندروف الرا
عمميـ! يحتاجوف الزمف ليصبحوا أكثر ثقة في أنفسيـ! الدنيا مؤلى بموضوعات 
حقيقية. لذلؾ أجابو ناظـ القدسي إف الخبلؼ ىو بيف تركيا وبيف عصبة األمـ 

ب فاختار البينيا وبيف فرنسا. أعطت معاىدة لوزاف الخيار لمف تحت االنتدا
ثمانوف ألفا الجنسية السورية. يعتقد ناظـ بؾ أف تركيا لف تفقد سبعيف مميونا مف 

 العرب المخمصيف لؤلتراؾ! احمـ ياإبف الكحاؿ، كأنؾ تعرؼ الغيب! 

ي آخر كانوف األوؿ، بعد جمسات المجمس النيابي، احتفمت نفيسة مع ابف ف
كانت تدّلؿ فييا خالد آغا. ىانحف، الكحاؿ فحّضرت عشاء فاخرا ذّكره باألياـ التي 

يانفيسة خانـ، قد احتفمنا معؾ بإعبلف الدولة العربية، وعشنا معا في أياميا، ورأينا 
إلغاءىا، وىانحف نخرج إلى االستقبلؿ! التستعجؿ، ياإبف الكحاؿ! "التقؿ فوؿ 
حتى يصير في العدوؿ"! نسيت حذر التجار؟! آه، يانفيسة خانـ، مف حذرؾ! 
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بو! كاف يحب اليمنجي الذي تحّضره، ويضعو أعمى مف الكبة المشوية.  ضيعتني
لكنو فوجئ بصحف مف الكبة النيئة يعرؼ أف خالد آغا يحبو. لـ يجسر أف يمد 
يده إليو. رفعت صحف الكبة النيئة وىي تراه يتحاشاه: تفضؿ! تساءؿ بصمت 

بدا لو أنيا تغص فيزت رأسيا: تفضؿ! لكنو لـ يرىا تممسو إال في آخر السيرة. و 
 بو. لنقؿ، ياإبف الكحاؿ، ىذه خطوة إلى استقبلؿ منطقة في ببلد الشاـ! 

ي آخر المساء سأليا: أتذكريف الرسالة التي قرئت عمى المجمس ووقعيا ف
النائب عبد اهلل فركوح؟ التعرفينو! أنا أعرفو! رجؿ يعنى بمبلبسو! يفوح منو 

ني راكبا عربة الحنطور. فيركض أوالد العطر! يأتي إلى صاحبو سميماف المعصرا
مضيفو ليحضروا لو أرجيمة بتنباؾ عجمي. اليشرب غيره! لـ يتزوج، بؿ يقوؿ 
كمما ذكر أمامو شخص تزوج: جّف! ماذا تقصد ياإبف الكحاؿ؟ ابتسـ: رويت لؾ 

 حكاية، يانفيسة خانـ!  

جمس عد التوقيع عمى المعاىدة انشغؿ منير العجبلني بترتيب مكتبة المب
النيابي، وانشغمت الحكومة بما رمي عمييا! وأطفأت نفيسة أنوار أرض الدار التي 
تركتيا مضاءة طواؿ الميؿ، وجمست مع بياء. تأممت معو مف رأتيـ وسمعتيـ مف 
قرب. ألـ يكف فيو شيء مف أبيو، خالد آغا! روت لو أف لطفي الحفار أوكؿ لفائز 

 006ة بسرعة يخمص الببلد مف المادة الخوري أف ينبو إلى أف تصديؽ المعاىد
فنتخمص مف "ذلؾ النير الذي مازلنا نئف مف وضعو عمى رقابنا". معو حؽ، 
يانفيسة خانـ! أال تذكريف أف الفرنسييف أضافوىا إلى الدستور ليحفظوا بيا 
الصبلحيات التي وىبيا ليـ االنتداب؟ أنسيت أنيـ حّموا الجمعية التأسيسية ألنيا 

تمؾ المادة إلى مشروع الدستور الذي وضعتو لجنة رئسيا فوزي  رفضت إضافة
 الغزي؟ 

اوؿ بياء أف يبعد نفيسة عف انحيازىا وقت قالت لو: شعرت بأف جميؿ ح
مردـ، داىية! لـ أسترح إليو! يانفيسة خانـ، اليعبر الظاىر دائما عف الباطف! قاؿ 

قوميات. ونبو إلى مسألة جميؿ مردـ إنو يعتد بالوحدة بيف الطوائؼ واألدياف وال
النقد، والحؽ السوري في اسكندرونة! فمنبؽ معو! قاؿ "في عقد المعاىدة االفرنسية 
السورية لـ نعمؿ عمبل سياسيا فحسب بؿ عممنا أيضا عمبل وطنيا". كبلمو سميـ! 
ىؿ كاف بياء منزىا كالقديسيف فاستبعد حتى حدس الضمائر الصافية، كي يبعد 

لكتمة الوطنية؟ لـ يجسر أف يتنبأ بأف ابنو سيقتؿ بأمر الرجؿ الشؾ في رجؿ مف ا
الذي رفض أف تصفو نفيسة بالدىاء! مع ذلؾ أظيرت نفيسة عواطفيا وقت 
تحدثت عف توقيع المعاىدة. قاؿ فخري البارودي إف لحظة التوقيع عمى المعاىدة 
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عرض فائز لحظة رىيبة، فبدا لي ذلؾ مبالغة وأنا الأحب المبالغات. لكف عندما 
الخوري نص التوقيع شعرت برىبة. اقرأ! "نصدؽ معاىدة التحالؼ والصداقة 
المعقودة بيف الحكومتيف السورية والفرنسية والموقعة بدمشؽ في الثاني والعشريف 

مف قبؿ مندوبي الجميورية السورية جميؿ مردـ بؾ  0936مف كانوف األوؿ سنة 
السيد سعد اهلل الجابري وزير الداخمية رئيس الوزراء ووزير االقتصاد الوطني، و 

والخارجية، والسيد شكري القوتمي وزير المالية والدفاع، ومف الكونت دو مارتيؿ 
مندوب الجميورية الفرنسية". كنت أتمنى أف يخرج الفرنسيوف كما دخموا. دوف 
اتفاقات ومعاىدات! فيؿ سنتحمؿ خمسا وعشريف سنة مطارات عسكرية فرنسية، 

 ف يستعمموا طرقاتنا في حروبيـ؟ ونتحمؿ أ

زى فارس الخوري النواب بالحبلوة في المعاىدة: لـ تكف الحكومات تستطيع ع
أف تبدؿ موظفا صغيرا وىاأنتـ أبدلتـ رئاسة الجميورية والوزارة دوف أف يعترضكـ 
أحد.. وستوقع المعاىدة في البرلماف الفرنسي في كانوف الثاني لتصبح مبرمة! 

لمعاىدة باإلجماع، يابياء. وقدـ فخري البارودي المحبرة والقمـ ىكذا صدقت ا
المذيف أىدتيما لو الجالية السورية في البرازيؿ ليوقع بذلؾ القمـ عمى الرسالة التي 
سترسؿ إلى الحكومة، واقترح أف تقدـ اليدية لممتحؼ كذكرى! ستسأؿ ليمى ذات 

فترد نفيسة في سخرية: تسأليف يـو نفيسة أيف المحبرة والقمـ التي حكيت عنيما؟ 
عف قمـ ومحبرة ومحافظة دمشؽ تكفمت بيدـ حي سوقساروجا واستمبلؾ بيتي 
وبيت خالد آغا؟! آه، ياليمى، ستنفذ البمدية مالـ ينفذه المندوب السامي سنة 

يافا القديمة ليتخمصوا مف الثوار. ولـ يقدر  0936! نسؼ اإلنكميز في سنة 0936
 ا ىدـ سوقساروجا في تمؾ السنة. فترؾ ذلؾ لمسورييف!الفرنسيوف أف ينفذو 

ثرت نفيسة التفاصيؿ لبياء كأنيا ترسـ لوحة بالفسيفساء. وتأمؿ بياء تمؾ ن
القطع وىو يضع كبل منيا في مكانو المناسب. في الجمسات التي تمت التوقيع 
عمى المعاىدة، يابياء، صبت في المجمس طمبات الناس مف الحكومة وشكاواىـ! 
بحث المجمس كيؼ يؤمف مساعدة المبعديف. بينت رسالة النائبيف سميماف 
معصراني وعبد اهلل فركوح أف الحكومة اإلنكميزية زادت البطالة في حمص بمنع 
السوداف ومصر مف استيراد منسوجات حمص. وطمبا تخصيص ماؿ لتشييد 

واب في ضريح ىنانو وضريح يوسؼ العظمة وقبة لمشيداء في دمشؽ. فتساءؿ الن
أي بند يضعوف تمؾ النفقة، وكيؼ يؤمنوف موازنة في ظروؼ غير قانونية. رأى 

ليرة لضريحي ىنانو  0511ليرة إلعادة المبعديف، و 0211شكري القوتمي اعتماد 
والعظمة وقبة الشيداء. واقترح منير العجبلني فتح اعتماد استثنائي بقانوف خاص 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 267 - 

نو اليحؽ لمحكومة اعتماد تمؾ النفقات. يحاؿ عمى المجمس لممبعديف واألضرحة أل
يابياء، أماـ الحكومة والمجمس مشاكؿ التعد، وقوانيف يجب أف تصاغ. كأننا 
نؤسس كؿ شيء مف الصفر! أترى كيؼ اليسمح لنا بأف نراكـ الخبرة فوؽ الخبرة؟ 
لو عاشت الدولة العربية..! يانفيسة خانـ، لو استطاعوا أف يرجعونا إلى العصر 

ي لما ترددوا! وأيف ذلؾ، يانفيسة خانـ؟ في الببلد التي نبت فييا أوؿ قمح الحجر 
زرعو اإلنساف، وأزىرت فييا أوؿ حضاراتو، وشّيدت فييا أوؿ مدنو! يابياء، 
وصمت إلى المجمس برقيات مف بعض العشائر تطمب المساواة بعشائر أخرى. 

التجار شيرا، ومف  وشكوى مف حالة الطرقات في الجزيرة التي تؤخر البريد عف
نقص المدارس والمعمميف ىناؾ. شكا نائب مف حمب مف الضرائب. اسمع! قاؿ 
محجـ بف مييد إنو يتبرع براتبو كنائب، لمجيش. فقيؿ لو الجيش أسمحة وىي غير 
موجودة بعد، فممف تتبرع! ثـ قيؿ ستكوف ىناؾ جمعية طيراف فأعمف أنو يتبرع ليا! 

ية بدمشؽ أف تكوف جوقة موسيقى الجميورية وطمبت جوقة القمصاف الحديد
السورية! بحث المجمس حتى في رواتب أعضائو وفي ثمف القرطاسية وفي نفقات 
رئيس الجميورية، وقرر لمنائب راتب مائة ليرة، ومائة وخمسيف ليرة لكؿ دورة. 
انتبو معي، يابياء، إلى منير العجبلني! عندما نوقش حؽ الحكومة في مراسيـ 

ة خبلؿ عطمة المجمس ثبلثة شيور، قاؿ العجبلني إننا أماـ مشروع نتنازؿ اشتراعي
فيو عف سمطاتنا وحقوقنا، واليجوز أف تمنح الحكومة ذلؾ بيذا اإلطبلؽ، ونحف 
في بداية حياة دستورية يجب أال نخّؿ بيا. أريد أف تمنح الحكومة الدستورية حقوقا 

سنادىا إلى مواد في الدستور. وصبلحيات، ولكف يجب تحديد ىذه الصبلحيات وا  
نما حرصا عمى  فقاؿ جميؿ مردـ إنو لـ يطمب تمؾ الصبلحيات شيوة في الحكـ وا 
المصمحة العامة. قاؿ: تقدمت إليكـ بيذه المادة ألف الحكومة تواجو الصعاب، 
السيما مشكمة اسكندرونو. فرد منير العجبلني: ماعبلقة قضية اسكندرونو 

أعجبتني دقة ىذا الشاب. وتساءلت، ىؿ بدأ باسـ الوطف  بالمراسيـ االشتراعية؟
 تجاوز الييئات الدستورية؟!

ـ تكف نفيسة مف األشخاص الذيف يضيعوف في التفاصيؿ! لوال بصرىا ل
الساطع الذي يستشؼ الجوىر أكانت تستطيع أف تسحر خالد آغا يـو حدثتو عف 

صدت مف حديثيا لبياء عف عبلقة لـ ينتبو إلييا بيف الحرير واالحتبلؿ؟ فماذا ق
التفاصيؿ؟ تنيدت: اختتـ المجمس النيابي الدورة االستثنائية باسـ رئيس الجميورية 
ىاشـ األتاسي، والحكومة! كؿ شيء عمى األصوؿ، ونحف دولة مستقمة! فيؿ 
تصدؽ ذلؾ، يابياء؟ ليس لدينا بعد سوى الورؽ، يانفيسة خانـ! لـ تقدـ المعاىدة 
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سكريا واقتصاديا! لـ تستعد الجمارؾ، ولـ تحرر النقد مف بنؾ لسورية استقبلال ع
سوريا ولبناف! مع ذلؾ ىي خطوة خارج االنتداب إلى االستقبلؿ. أعرؼ أف فارس 
الخوري بالغ في محاسنيا يـو حاضر في الجامعة السورية. لكنو قاؿ ألصحابو 

فيسة: في صراحة لـ نستطع أف نأخذ مف الفرنسييف أكثر مف ذلؾ. تنيدت ن
وضعوا لنا سايكس بيكو، يابياء، وصرنا نسعى لنستقؿ في أقطارنا التي حددوىا 

 لنا! 
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 !أت سعاد القير عمى وجو عبد الرحيـ. ومع ذلؾ يكبح غضبوفي عكا، ر 
يالو مف جبار! وضعت أمامو فنجانا مف القيوة: رّوؽ! قاؿ: يفرض التنازؿ 

ا في فمسطيف كميا داـ ستة أشير، دائما عمينا! ىانحف أوقفنا إضرابا عام
ىي النتيجة؟ في اليـو الذي  وقدمنا شياداتنا لمجنة الممكية البريطانية! وما

عادت فيو المجنة الممكية إلى لندف وافقت الحكومة البريطانية عمى استقداـ 
. 0331مياجر ييودي إلى فمسطيف سيصموف بيف تشريف ونيساف سنة  0100

لعميا أال تتعاوف مع المجنة الممكية، فتدخؿ المموؾ العرب! قررت المجنة العربية ا
فقمنا: لنقدـ إذف شيادات قيمة لمجنة يصوغيا السياسيوف والمحاموف! ولنقتسـ 
الموضوعات! لكف ىذه األشير ضائعة، ياسعاد! فرض عمينا، أف "نمحؽ الكّذاب 

 لوراء الباب"! 

 
اد بعبد الرحيـ عمى واؿ التحضير لمشيادات وخبلليا قمما اجتمعت سعط

غداء أو عشاء. كاف يصادفيا نائمة فيحرص أف ينسحب إلى طرؼ الفراش. 
وتنيض مبكرة فبل توقظو، مقدرة أنو متعب مف اجتماعات األمس. يفطر مسرعا 

 تنتظريني وقت الغداء! وتعرؼ دوف أف يوصييا، أنيا لف تتوقعو.   ويقوؿ ليا: ال

جنة الممكية. فميفيـ اإلنكميز أننا رجاؿ ابعت سعاد شيادات العرب أماـ المت
متعمموف يعرفوف حقوقيـ! أضحكتيا شيادة رئيس بمدية غزة. "أزعج نسمنا الييود 
فقاموا بضجة في صحفيـ.. يطمبوف مف الحكومة تعقيـ أىؿ الببلد كيبل يتزايدوا 
د فيضروا بسياسة الوطف القومي الييودي. أال تروف أننا أصبحنا في ببلدنا كالينو 

 الحمر في أمريكا"؟ 

سط تمؾ المشاغؿ وصمت شفيقة مع زياد: اشتاؽ إلى أمو وأبيو! الحظت و 
سعاد أنو بقي ممسكا بشفيقة. قبمتو: أنا، مثمؾ، مشتاقة ألبيؾ! أمسكت بيده: تعاؿ 
معي، خبزت الكعؾ الذي تحبو! عاتب ألني تركتؾ عند شفيقة؟ قدرنا ياولدي. ىؿ 

 إذف أني مضطرة أف أتركؾ عند الست شفيقة! يفيميا؟ انحنت عميو. تعرؼ 
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ضعت أمامو صحف الكعؾ. ىذه كعكة كشجرة، وتمؾ كأرنب، وىذه كقطة. و 
كانت تترؾ لو العجيف ليشكمو. فشكمتو لو في غيابو كما يشتيي! ىبت عميو رائحة 
اليانسوف وأغرتو. في أسبوع نسيتني يازياد، أـ غضبت عمي؟ تأمميا. حموة! نعـ، 

تيا تنصرؼ إليو كما انصرفت إليو شفيقة! سيتذكر تمؾ البرىة، بعد تعجبو! لي
عقود، وسيستعيد أمو الجميمة وىو مستمؽ تحت سماء واسعة يخترقيا ىدير القنابؿ 
اإلسرائيمية. وسيشعر بأف سعاد تمؾ المحظة، سعاد الشابة، سعاد عكا، تضع رأسو 

 لكعؾ! عمى ساعدىا. وسيخيؿ إليو أنو يشـ عبؽ اليانسوف في ا

اخالتي، سمعت شيادة المطراف غريغوريوس الحجار أماـ المجنة الممكية؟ لو ي
! ميتروبوليت عكا وحيفا والناصرة والجميؿ يقوؿ الجريدة رأيتو لقّبمت خده! خذي

لمجنة الممكية: "الييود ىنا ليسوا مف عنصر واحد والمف دـ واحد فمنيـ بولونيوف 
نكميز وألماف.. الوروس وتشيكوسموفاكيوف وفرنسيوف و  تجمعيـ إال رابطة الديف،  ا 

نفيـ معنى الوطف القومي الذي وعدوا بو"! أعجبني المطراف، ياخالتي  لذلؾ ال
 تقولينو: أفسد مشروع روتنبرغ جبلؿ طبرية! شفيقة. ردد ما

اقبت سعاد الشيادات! ىؿ قصر الشيود بكممة؟ ىؿ كتموا حقيقة؟ ال، أبدا! ر 
ة العميا الموضوعات. ذكر أميف الحسيني البياف الذي أذاعو اقتسمت المجنة العربي

في المدف الفمسطينية "الغاية التي  0908المنبي في الثامف مف تشريف الثاني سنة 
رمى إلييا الحمفاء مف خوض الحرب في الشرؽ ىي تحرير الشعوب مف حكـ 

ىـ، األتراؾ وتأسيس حكومات وطنية تستمد سمطتيا مف رغبة السكاف واختيار 
لفرنسا أي قصد في وضع نظاـ خاص ليذه األقطار".  وليس لبريطانيا العظمى وال

قصد البياف فمسطيف كما قصد بقية الببلد السورية! يعرؼ الحسيني أف الحمفاء لـ 
يحاربوا ليحررونا.. لكنو يقدـ النص وليقولوا كذبنا! تساءؿ الحسيني أي الوعود 

عف  0922قرار مجمس الموردات في سنة  نصدؽ، ىذا الوعد أـ وعد بمفور؟ ذكر
ضرورة تعديؿ دستور فمسطيف ليتفؽ مع رغبات العرب. ذكر وعد ماكدونالد لو في 

أقسـ لو بشرفو أنو سينفذ توصيات لجاف التحقيؽ، لكف ماكدونالد  0931لندف سنة 
نقض قسمو بالكتاب األبيض فأىمؿ توصيات لجنة سمبسوف! ذكر أميف الحسيني 

تنبرغ غير طبيعة طبرية كمدينة تاريخية. قاؿ إف الحكومة البريطانية و أف مشروع ر 
"تخضع لممطامع الييودية". أسباب االضطرابات؟ حرماف العرب مف حقوقيـ، 
صرار الحكومة البريطانية عمى تأسيس وطف قومي ييودي. طمب منع اليجرة،  وا 

يا: إنياء وحؿ قضية فمسطيف عمى األساس الذي حمت فيو مشكمة العراؽ وسور 
االنتداب. قاؿ عبد الرحيـ لسعاد، كأنو يذكرىا بحديثيما القديـ عف الحسيني 
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 والقساـ: رجؿ سياسي، ذكي، ثابت المبدأ! 

يعنيني  ندما تصفحت سعاد شيادة جماؿ الحسيني قالت لعبد الرحيـ: آه، الع
اشترطو وعد بمفور مف حماية حقوؽ العرب! أرفض الوعد نفسو!  إىماؿ ما

تستعجمي، اسمعيو! "االنتداب بموجب المادة الثانية منو يعطي ذلؾ  اد، الياسع
الشعب الغريب حقا في أف تضع لو حكومة االنتداب الببلد في حاالت إدارية 
واقتصادية وسياسية تسيؿ لو إقامة وطف قومي فييا.. فماذا ترؾ لمعربي صاحب 

تعمقة بمصالح الفريؽ الببلد األصمي وساكنيا؟.. في صؾ االنتداب النصوص الم
اآلخر وأموره واضحة جمية، بينما النصوص التي تشير إلى مصالح العرب 
غامضة وغير صريحة.. فيؿ استعماؿ ىذا الغموض طريقة لمتممص". قمبت سعاد 
الصفحات. وقالت لعبد الرحيـ: أماـ المجنة ييود يشيدوف عمى المساعدة االنكميزية 

عمى ضرورة إنياء االنتداب! فممف ستنحاز وضرورة االنتداب. وعرب يشيدوف 
المجنة؟ تصفحت كممات الحسيني عف خنؽ الفبلح العربي بالضرائب، ومنع 
القروض عنو، ليبيع أرضو. توقفت عند فقرة مف شيادتو بدا ليا أنيا تخاطبيا. 

.  قرأتيا مرات. "كاف مف يتجوؿ في فمسطيف قبؿ الحرب يرى مشاىد ال يراىا اليـو
مة مف حيفا إلى جنيف ومف جنيف إلى طبرية وبيساف. كنت أمر مف خذ مثبل رح

 قرية عربية إلى أخرى وأجد مف حسف الضيافة وبساطة المعيشة وكـر الفبلحيف ما
كانوا يتنافسوف عمى  يبيج ويفرح. كنت أرى وجوه الفبلحيف الراضية، وكثيرا ما
وجودة، انقرضت وقامت إكراـ الضيؼ.. أما اليـو فإف تمؾ القرى الجميمة لـ تعد م

حدث لتمؾ  مكانيا المستعمرات الييودية.. وقفت مرة بجانب السيارة ولما رأيت ما
القرى العربية تأثرت جدا وقمت لنفسي ىذه ىي الصييونية وىذه ىي ويبلتيا.. 

عبلوة عمى المياجريف  0933دخؿ الببلد واحد وثبلثوف ألؼ مياجر ييودي عاـ 
بة اختراع جديد مف الوكالة الييودية.. ودخؿ الببلد اثناف الميربيف. واليجرة المير 

 0935واثناف وستوف ألؼ مياجر سنة  0934وعشروف ألؼ مياجر ييودي سنة 
عبلوة عمى المياجريف الميربيف الذيف بمغ عددىـ رقما عاليا خطرا.. وخضعت 
رة الحكومة لنفوذ الييود وسمحت لممياجريف الميربيف باإلقامة في الببلد بصو 

 نظامية".

قمت سعاد لشفيقة فرحيا بشيادة عوني عبد اليادي. ىذا مف رجاؿ الدولة ن
العربية ياخالتي! نعـ، تذكر شفيقة أياـ تمؾ الدولة التي خنقوىا! شيد ياخالتي 
كعضو في المجنة العربية العميا! أمضينا المساء كمو أنا وعبد الرحيـ ونحف نستعيد 

يمكف أف  سائح مياجر في فمسطيف بينما ال شيادتو! قاؿ، ضاع أربعة آالؼ
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أضيع أنا الفرد في باريز أو لندف!.. وذكر نفوذ الييود عمى الموظفيف اإلنكميز في 
يستطيع أف يدخؿ بيت ييودي ليفتش عف  فمسطيف. فالموظؼ البريطاني ال

السبلح، لكنو يستطيع تفتيش أي بيت عربي. الدليؿ عمى التحيز البريطاني لمييود 
عمى النقد والطوابع كممة أرض إسرائيؿ بالعبرية! بّيف عبد اليادي أف مستندات أف 

الييود إلنشاء الوطف القومي الييودي في فمسطيف ىي أنيـ مشتتوف ومضطيدوف 
أحمى حجتو! "العرب يأسفوف  في العالـ، وأنيـ يحبوف فمسطيف. اسمعي ياخالتي ما
 ـ عمى حبيـ لفمسطيف، ولكف الألف يكوف الييود مشتتيف ومضطيديف، ويشكروني

ألي صاحب وجداف أف يقبؿ أف يكوف ىذاف  يمكف ألي شخص في العالـ وال
األساساف كافييف ليدـ كياف شعب آخر".  عندما قاؿ إف العرب في الببلد العربية 

ينزحوف عف فمسطيف؟  أسعد حاال مما ىـ في فمسطيف سألو السير ىاموند لماذا ال
يوضع فييا بنزيف وزيت فتسير في أي مكاف! اإلنساف روح  رد "اإلنساف ليس آلة

يعيش في أماكف يحبيا، وأعتقد أف لدى حضرات األعضاء الشعور نفسو نحو 
ببلدىـ! أما إذا كاف المعتقد أف العرب وحوش رّحؿ يتنقموف بخياميـ مف مكاف إلى 

ب آخر فيذا خطأ. العرب متحضروف يحمموف أقوى شعور وطني تحممو أرقى شعو 
العالـ". رفع رأسنا ياخالتي! لو تريف فرح عبد الرحيـ بأف عبد اليادي قاؿ لمجنة إف 
قوانيف السمطاف عبد الحميد أرحـ مف قوانينيـ. قاؿ عبد اليادي "كاف عبد الحميد 
أرحـ مف أي مبلؾ في فمسطيف. قبؿ الحرب بسنتيف صدر قانوف يمنع الشركات 

عدـ التنافس بيف الشركات والفبلحيف.  مف شراء األراضي، وكاف المقصود منو
حمت الحكومة التركية الفبلح مف األفندية باشتراطيا أنو إذا اشترى األفندي أرضا 
يحؽ لمفبلح أخذىا بحؽ األولوية". لماذا جمعت الحكومة ديوف البنؾ الزراعي 

الذي يساعد الفبلح؟ ألف  0920العثماني ولـ تفتحو؟ ولماذا لـ يطبؽ قانوف سنة 
 0929ستر بنتويش، الييودي الصييوني، كاف رئيس المجنة التي تألفت سنة م

ر المادة التي تعطي الفبلح أرضا بدال مف أرضو، إلى لتشرؼ عمى القوانيف. فغيّ 
الماؿ! اليدؼ سمب األرض مف الفبلح! أيف سرحت ياخالتي مييالتعويض ع

المواتي ساعدنني  شفيقة؟ أيف؟ أفكر في صاحباتي الييوديات! أفكر في الشابات
في البيت، في الييودية المغربية التي صنعت لي الشعيرية! في مف أكموا خبزي 

أثؽ بمافي قموبيـ، ياسعاد! كأنؾ ياخالتي، عبد  وممحي! تزورينيـ ياخالتي؟ ال
اليادي! قاؿ "أريد أف أؤكد ىذه الحقيقة. إف جميع إخواننا العرب في سوريا 

ية يوافقوف معي بأنو اليمكف أف تنشأ أية صداقة أو والعراؽ وسائر الببلد العرب
محبة بيف العرب والييود مادامت ىناؾ سياسة صييونية، سياسة وطف قومي، 
وآسؼ أف أقوؿ إف الييود الذيف عاشوا بسبلـ مع العرب قد سببوا ىذه الحالة 
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طاء المؤسفة وأوجدوا العداوة بيف الطرفيف". سألو مستر ىاموند أال يمكف الحؿ بإع
الييود قسـ مف فمسطيف فرّد: "لـ ترض فرنسا أف تعطي األلزاس والموريف أللمانيا. 

 والعرب يؤمنوف أف ىذه الببلد ببلدىـ ولف يعطوا مترا واحدا منيا لمييود".                

حصت الست شفيقة سعاد بنظرة طويمة. وتذكرت قدري الذي لـ يتحدث مع ف
وؿ أو عف المؤتمر السوري. فمـ تعرؼ عنو غير زوجتو عف اجتماعاتو في استنب

ولعو بزراعة الورود في حديقة البمدية وحديقة البيت. كانت شفيقة مؤتمنة عمى 
سره، تعرؼ اتجاه سفره، وىي التي تدعي أنو نزؿ إلى الشاـ "شماـ ىوا قطاؼ 
 ورد". لكف ألـ يحفظ ذلؾ لؤلوالد حناف أميـ؟ ألـ يجعؿ قدري يجد بيتا يريحو مف
ىمـو النيار، ويييء لو الطعاـ الطيب والمبلبس النظيفة والسرير األبيض؟ سألت 
شفيقة سعاد: بينؾ وبيف عبد الرحيـ حديث آخر غير الشيادات أماـ المجنة 
الممكية؟ التقطت سعاد سخريتيا. لكف أال تنبييا إلى مالـ تنتبو إليو؟ معؾ حؽ 

فقط عف الببلد! اسمعي ياسعاد! ياخالتي، إذا التقينا في ىذه األياـ تحدثنا 
اغمضي عينا افتحي عينا تجديف نفسؾ محاطة بأوالد، أو تجديف أنؾ حرمت بيتؾ 
منيـ! لف تيدأ ىذه الببلد! وسيبقى لؾ الوقت لتنشغمي بمصائبيا. فكري بإخوة 

 لزياد! يستورد الييود الناس مف اوروبا. نحف يجب أف نمدىـ ىنا! 

لـ تباؿ بحرجيا: قمت لؾ البارحة وأقوؿ لؾ حمر وجو سعاد. لكف شفيقة ا
، اكسبيني طالما كنت في قوتي. لـ آت كي أترؾ زيادا عندؾ، بؿ أتيت  اليـو

تتركيو دوف إخوة وأخوات! ىذه ليست الشاـ التي تضيؽ فييا النساء  ألقوؿ لؾ ال
باألوالد، ىذه فمسطيف التي تزىو بيـ! فيمت؟ لـ تنتظر شفيقة جواب سعاد. 

ى المطبخ: ماذا عندؾ لمغداء؟ أـ سنأكؿ ونشرب الشيادات لمجنة نيضت إل
الممكية؟! ستبقى كممات شفيقة في أذف سعاد. فيذه المرأة رفيقة قدري، سترت 
اجتماعاتو، وحرست سره، واستقبمت رجاؿ الدولة العربية، وحمت الفتيات في أياـ 

عت قمح البمدية جوع الحرب العالمية، وخبزت لمعسكر األتراؾ الميزوميف، ووز 
 وزيتيا عمى الناس قبؿ أف يدخؿ اإلنكميز.

. فرحؿ زياد مع شفيقة دوف أف       لـ يصؿ عبد الرحيـ مبكرا في ذلؾ اليـو
يرى أباه. كاف عبد الرحيـ مشغوال بمذكرة المحاميف العرب إلى المجنة الممكية. بّيف 

نتداب في وضع غيره اال نزؿ بيـ مف اليجرة، فمنبيف كمحاميف ما العماؿ ما
المحاميف العرب! كيؼ سمب العرب صبلحياتيـ في المحاكـ، وكانت محفوظة في 
المحاكـ العثمانية! في زمف الحكومة العثمانية كاف مف العرب رؤساء محاكـ 
نظامية، ومنيا المحاكـ المركزية واالستئناؼ. سمبت منيـ حكومة االنتداب ىذه 
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ميزي. أنقصت في محكمة الجنايات عدد الصبلحيات وحصرتيا في القضاء اإلنك
القضاة العرب فأبقت فييا قاضيا فمسطينيا واحدا بدؿ اثنيف! حرمت العرب مف 
رئاسة جمسات المحاكـ التي كانت ليـ في زمف الحكومة العثمانية! اخترعت 
وظائؼ لـ تكف موجودة  لحكاـ صمح بريطانييف برواتب كبيرة! ولعبت بالقوانيف 

كية.. فنزعت ممكية أرض عربية بالقوة عمى جبؿ الزيتوف أعطتيا لتشرع نزع المم
لمييود فشيدوا عمييا جامعة عبرية. ونزعت أرضا عربية في القدس أعطتيا لشركة 
تجارية ييودية ىي شركة شؿ. وفتح الباب النتساب المحاميف الييود ليصبحوا 

 أكثرية.  

تو متأخرة! مقابؿ ضع عبد الرحيـ في جيبو شيادة جابوتنسكي التي وصمو 
العرب األصيميف في بمدىـ ىذا الغريب المتعجرؼ المياجر مف روسيا! قاؿ 

: أعني بفمسطيف المساحة 0937جابوتنسكي لمجنة الممكية في لندف في شباط 
التي تقـو عمى ضفتي نير األردف.. ليس طمبنا أف تكوف لنا أكثرية ييودية أقصى 

أنكر مطمقا أف  نقوؿ بطرد العرب.. لكني ال المانريد بؿ ىو خطوة إلنقاذ شعبنا.. 
ىذه العممية ستؤدي بالضرورة حتما إلى أف يصبح العرب أقمية في فمسطيف.. قيؿ 
لكـ إنو كتب عمى العممة والطوابع بدال مف أرض إسرائيؿ الحرفاف العبرياف أ.إ. 

لحكومة تكتب أرض إسرائيؿ بنصيا الكامؿ؟.. كاف يعوز ا فمماذا الرموز؟ لماذا ال
الصدؽ والصراحة فمـ تعمف لمعرب: إنكـ تواجيوف قرارا اعتمده العالـ، والبد مف 
تنفيذه ولف تصبح ىذه الببلد أ.إ بالرموز ولكنيا في الواقع ىي أرض إسرائيؿ. 
وسيعاد إنشاؤىا وطنا قوميا لمييود.. عمى العرب والييود أف يعمموا ماىي الدالالت 

ضع خطة ندعوىا خطة السنوات العشر تتضمف الحقيقية لصؾ االنتداب. لتو 
إصبلحات األراضي والضرائب والمكوس والخدمة المدنية وفتح أبواب شرؽ األردف 
لمتغمغؿ الييودي وضماف استتباب األمف بإقامة فرقة ييودية وسف تشريع يخوؿ 

نحتاجو مف  الييود حؽ الدفاع عف النفس... فمسطيف كميا ضئيمة بالنسبة إلى ما
ذا أقسمنا لكـ أننا  أغراض إنسانية. ال، لف نقبؿ بكانتوف، بمقاطعة في فمسطيف. وا 

نكتفي بيا فإننا لمف الكاذبيف.. نظاـ الكانتونات حمـ، والتقسيـ أكذوبة ولف يتاح 
ألي منيما أف ينفذ.. قولوا لمعرب بصراحة البد مف دولة ييودية تكونوف فييا 

كاف مستشارا مؤتمنا لمحكومة في  حيف 0909أقمية.. قاؿ ىربرت صموئيؿ سنة 
الشؤوف الفمسطينية: في الوقت المناسب يجب أف تصبح فمسطيف كومونويمث ذات 

 حكـ ذاتي تحت رعاية أكثرية ييودية.

ؿ ىذه الوقاحة سبب رغبة عبد الرحيـ عف العشاء؟ وصؿ قبؿ أف تناـ ى
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بزياد كي يراه. سعاد. لكنو فضؿ النـو عمى الطعاـ. لـ تخبره سعاد أف شفيقة أتت 
يكفيو وجع القمب! لـ يحدثيا عف شيادة جابوتنسكي. بؿ قاؿ ليا وىو يكاد يغفو: 
وصمتنا نسخة مف مذكرة الفمسطينييف في مصر إلى المجنة الممكية. تركتيا عمى 
مكتبي. خيؿ لسعاد أنيا ستقرأىا في الصباح، لكنيا أرقت في تمؾ الميمة. أرقيا 

إذا دخؿ فمسطيف مياجروف ييود " .عنو بقراءة المذكرةكبلـ شفيقة! فشغمت نفسيا 
ميربوف غضت الحكومة النظر عنيـ. لكنيا تفتش عف العرب كالحوارنة 
والمصرييف والدمشقييف وتطردىـ مف الببلد. اليرى بوليس فمسطيف عشرات 
األلوؼ مف الييود الذيف يدخموف فمسطيف بطرؽ غير قانونية بؿ يرى األفراد 

 . "العرب

سعاد ماء وحضرت لنفسيا كأسا مف اليانسوف. التنقبي عف سبب  متغ
األرؽ! تعرفينو! استعادت كممات شفيقة. صحيح، يمر العمر مسرعا، ياخالتي! 

نستطيع أف نقطفو في  يمر دوف أف نستمتع بأوالدنا، ويمر دوف أف ننتبو إلى ما
مرآتيا لتسرح  ىذا العمر مف الفرح. منذ بدأ اإلضراب الكبير لـ تجمس سعاد إلى

شعرىا فتمؤلىا ببريقو الذىبي! لـ تستمتع بانتقاء ثوب مف خزانتيا وتتأمؿ خصرىا 
الرقيؽ وتشعر بالرضى ألنيا حمتو رغـ الحمؿ والوالدة! مر الصيؼ والخريؼ دوف 
أف تستسمـ لظبلؿ شجرة الخرنوب الكثيفة، ودوف أف تقطؼ حبة تيف مغطاة 

عنب تتناولو مف الدالية! يسمبوننا عمرنا بالغبش، أو تستمتع بمممس عنقود 
 الببلدنا فقط، ياخالتي!
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أعجب اإلنساف! كأف الصيؼ والشتاء فيو معا! وربما يدافع القمب عف  ام

نفسو، فيمد اإلنساف يده ليزيح الستائر عف نافذة تممؤىا العتمة لكنو ينصرؼ 
 إلى بريؽ نجوميا!

 
يارا مخنوقا مثؿ ذلؾ النيار يمكف أف ـ يخطر لسعاد أو لعبد الرحيـ أف نل

تميو مثؿ تمؾ الميمة! وسيظؿ عبد الرحيـ زمنا طويبل يتذكر ذلؾ المقطع مف عمره، 
مستعيدا قسوة النيار ورخاء الميمة. وسيبعد نظره عف سعاد، كالحريص عمى 

 صندوؽ كنوزه، وىو يستعيد ما فاجأه فييا وفي نفسو.

ألفرد روؾ، عضو المجنة العربية العميا أماـ  ابع عبد الرحيـ في النيار تقريرت
المجنة الممكية. فشيادتو نبيت إلى خطر جديد. سمحت حكومة االنتداب لمييود 
بإنشاء ميناء في تؿ أبيب. وسيكوف ذلؾ الميناء كارثة عمى العرب. بمعيار 
الحقوؽ، سيسحب الحركة التجارية مف ميناء يافا العربي وسيعطؿ آالؼ الرجاؿ 

عمؿ. يفيـ عبد الرحيـ ىذه الضربات المسددة إلى يافا! نسؼ اإلنكميز يافا عف ال
ألنيا مركز االجتماعات والمظاىرات العربية!  0936القديمة مرتيف في سنة 

ويضربوف اليـو ميناءىا الذي التـز باإلضراب! كاف ميناء يافا التاريخي طواؿ 
مو مف ىوية الببلد. فيؿ عصور ميناء فمسطيف الوحيد. أكسبو قدمو حصانة، وجع

يمغى ببساطة، بميناء يجاوره؟ ىذا اعتداء واضح عمى ىوية فمسطيف! وضح ألفرد 
يطمئف العرب مطمقا إلى مرفأ ييودي بعد أف اكتشفنا  روؾ الخطر اآلخر: ال

مرات أف الييود ييربوف األسمحة والمياجريف! وسيضر ميناء تؿ أبيب بخمسيف 
ف عمى الميناء. وبستة وعشريف ألؼ عامؿ بحري ألفا مف أىالي يافا يعتمدو 

يقصدونو لمعمؿ. سيغير مرفأ تؿ أبيب ىوية الببلد، وينفذ مشروع الييود: تيويد 
فمسطيف. ومع ذلؾ سينفؽ عمى المرفأ مف أمواؿ أىؿ فمسطيف! أليس ىذا انحياز 

 واضح إلى الييود ضد العرب؟ يشيد وطف قومي لمييود بأرضنا وبأموالنا! 

الصباح. وجدىا مربوطة الرأس بعصبة بيضاء:  فيسعاد أنور شقير مبت ط

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 277 - 

يكسر رأسي صداع! لـ أعرؼ في حياتي وجع الرأس! األلـ في أي مكاف مف 
الجسـ أىوف مف ىذا األلـ! ابتسـ: لذلؾ يقاؿ "ىذا يوجع الرأس. ويقاؿ، ببل وجع 

انتصارىـ! رأس"! لكف الطبيعي أف نصاب بالصداع، ياست سعاد! يحتفؿ الييود ب
سيكوف ليـ مرفأ ييودي يستقبؿ األسمحة والمياجريف دوف رقابة! مرفأ في تؿ 
أبيب! نعـ، ىذا سبب الصداع! منذ سمعت الخبر شعرت بما يشبو البرؽ في 

 رأسي! 

آىا عبد الرحيـ تتنقؿ قمقة مف غرفة إلى غرفة معصوبة الرأس. قاؿ ليا: ر 
! ماتقمقي! لف يقرر مصير ال تضعيف عمامة؟ ال تزاؿ أمامنا سنوات  ببلد اليـو

طويمة! ييدئيا؟ تركتو. ىذه األياـ ثقيمة عميو أيضا! شيادة وايزمف أماـ المجنة 
الممكية كالحجر. كذب ومراوغة! ومع ذلؾ قبمت حتى لجنة الصمح ذات يـو أف 
يشيد أماميا، قبؿ أف يقر االنتداب! غمره قرؼ مف االوروبييف ومف الييود. وكاف 

يو كسياسي، أف يستعيد صفاء عقمو. قرر أف يبقى في تمؾ األمسية مع يجب عم
سعاد. لف تخرب الدنيا إذا غاب عنيا ىذا المساء! جمسا في مكتبو فتذكرت أنيما 
جمسا مثؿ ىذه الجمسة قبؿ ست سنوات تقريبا. أىكذا مّر عمرنا ياعبد؟! ومازلنا 

 حيث كنا! ابتسـ: ال، ياسعاد، في موقع أسوأ!  

أحمى النزىة فيو. لماذا نفسده بشيادة وايزمف؟ ىو  المساء رائقا نيميا، مااف ك
الذي أفسده! تكمـ ثبلث ساعات أماـ المجنة الممكية. كممتو نموذج يناسب الدراسة! 

مثؿ وايزمف  ايجمع المراوغة والكذب والبكاء والسطوة. مف يشرفو أف يكوف مراوغ
ـ وجود وطف لمشعب الييودي" لمييود رائد وطنو القومي؟! قاؿ إف المشكمة "عد

الشرفاء المسالميف! بدأ مف ذلؾ التواضع ووضع الييود فوؽ الجميع! "نحف الييود 
يمكف أف نسمح  بأف يكوف بيننا ولو شخص واحد مجنوف يرتكب جريمة. ألف  ال

الشعب الييودي بأجمعو أينما كاف وحيثما وجد سيتحمؿ نتائج تمؾ الجريمة ويناؿ 
! وأف التوراة ائـلصاـر عمييا". تعرفيف ياسعاد، أف سجؿ الييود مميء بالجر العقاب ا

تربي عمى قتؿ غير الييود! لعمو كاد يبكي المجنة ألف الييود حاولوا االندماج في 
الشعوب وعجزوا عف ذلؾ! وىاىـ يريدوف وطنا "ليقدموا لمثقافة اإلنسانية نصيبيـ 

المكر والتآمر، الربى، القتؿ واليجـو مف الخدمات"! االستيطاف وسرقة األرض ب
عمى حائط البراؽ، واستفزاز أىؿ يافا العربية بعرض في وسط المدينة في أوؿ 

خدمات لمثقافة! تزوير التاريخ خدمة ثقافية! ليت سعاد لـ تطمب  0920أيار سنة 
مف عبد الرحيـ أف ينقؿ ليا كممة وايزمف! أرقتيا المرارة في صوتو. قاؿ إف الشعب 

لييودي ذو ذاكرة قوية لذلؾ "استطاع أف يحفظ الشخصية الييودية خبلؿ قروف ا
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تتصور مف العسؼ واإلرىاؽ". أرأيت كيؼ يجمع التكبر مع  مقرونة بسمسمة ال
االسترحاـ؟ ليصؿ إلى اليدؼ! "ارتباطنا الروحي والنفسي بفمسطيف". زّور طبعا، 

"أتى الييود بعد طردىـ مف تاريخ المدف الفمسطينية! كتب التاريخ عمى كيفو! 
إسبانيا وشيدوا مدينة ييودية عمى أطبلؿ خربة، ىي طبرية.. بعد مائة عاـ ىدميا 

تختمؼ عما يقوموف بو اآلف مف ىدـ. فعاد الييود بعد مائة سنة  العرب بصورة ال
ثانية فشيدوىا.. تحولت أربع بمداف منذ ذلؾ الوقت إلى مراكز ييودية عظيمة ىي 

طبرية، والخميؿ وقامت فييا جامعات دينية كبرى". سمبنا مدننا  القدس، صفد،
ببساطة، وىو يبكي عذاب الييود! أتريف خطر الصييونية عمى العقؿ البشري 

تعجبي مف فخر رجؿ "عمماني" بجامعات دينية  وعمى الحقيقة التاريخية؟ وال
وع وبأسس دينية كي يبرر مشروعا استعماريا! أتريف تداخؿ الديف بالمشر 

االقتصادي السياسي، ياسعاد؟ وكأنو "لخـ" المجنة فعرض الشخصيات اإلنكميزية 
التي دافعت عف وطف قومي ييودي قبؿ بمفور! بؿ رجع إلى كورش ممؾ فارس، 
الذي سمح لمييود "بالعودة مف بابؿ إلى فمسطيف ليشيدوا فييا مف جديد ىيكميـ 

ف خيانة الييود مدينة بابؿ  المقدس"! لـ يقؿ إف استير ميدت لذلؾ عند كورش، وا 
أسقطتيا أماـ الفرس فكافأىـ كورش عمى الخيانة. ستميد استر الييودية دائما 
لخيانات حكاـ آخريف في العالـ، ياسعاد! بّيف وايزمف أف غاية وعد بمفور: "بمد 
ييودي". وكذب بعينيف مفتوحتيف: لـ يمس الييود حقوؽ الطوائؼ غير الييودية 

ني ألعمف ىنا عمى مسمع مف المجنة ومف كؿ شخص في طواؿ ستيف سن ة! "وا 
العالـ أنيا لف تجد في أعمالنا أي شيء يمس كياف الطوائؼ غير الييودية، بؿ 
األمر بالعكس فقد عادت أعمالنا بطريقة غير مباشرة بالخير والبركة عمى سكاف 

باب الكشاؼ فمسطيف". ىّبت سعاد واقفة: مف قتؿ العرب قرب البراؽ؟ مف قتؿ الش
النائميف في خيمة عمى شاطئ البحر؟ تذكريف ياسعاد، لجنة شو وسمبسوف! بّينتا 
أف االستيطاف سمب العرب أراضييـ وأعماليـ فسبب ليـ أزمة اقتصادية. لكف 
ميناء تؿ أبيب أخطر مف ذلؾ! سيكوف ميناء ييوديا دوف مراقبة، ميناء لدولة 

اليزالوف ينظروف إلى فمسطيف كبمد  قادمة! أسؼ وايزمف، طبعا، ألف "العرب
عربي". أدىشتني وقاحتو! "حاولنا في دمشؽ وبيروت والقاىرة أف نوضح لمعرب 
نظريتنا وطمبنا منيـ أف يشتركوا معنا لتنفيذ ميمتنا، لكنيـ رفضوا دائما مصافحة 
اليد التي ظمت أبدا ممدودة ليـ". يطمب تأييدا عربيا لسمب فمسطيف! اليريد أف 

تقرير لجنة كينغ كريف: أجمعت الوفود العربية التي التقت بيا المجنة في  يتذكر
سورية كميا عمى وحدة فمسطيف مع سورية! ىذا ىو وايزمف الذي يراه بعض العرب 

يجوز أف يعني وعد بمفور أف تقّيد ىجرة الييود إلى فمسطيف بعدد  معتدال! "ال
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 العرب وأال تزيد عميو"!       

لو: كفى! لكنو رفع كفو وقاؿ: اسمعي عدوؾ! يحاسبنا  ادت سعاد تقوؿك
عمى مالنا في ببلدنا! "خرج الشعب العربي مف الحرب العامة ولديو ثبلثة بمداف 
ىي الحجاز والعراؽ وشرؽ األردف.. أعطيت لنا فمسطيف لنعمؿ فييا فقط، ولـ 

بمفور  تعط لنا بكامميا.. ويجدر بالمجنة الممكية أف تعرؼ أنو عندما صدر وعد
وفي السنوات الخمس التي تمت صدوره، وكنا منيمكيف خبلليا في العمؿ، كانت 
شرؽ األردف جزءا مف فمسطيف". يريد شرؽ األردف أيضا! الميـ أنو يعمف أف 

 الييود موجودوف "بفضؿ الحكومة البريطانية".  

 تدىش سعاد دائما قدرة الييود عمى الكذب. نظرت في ذلؾ اليـو إلى ماس
و بف غوريوف: "إننا لـ نثر ولف نثر في يـو مف األياـ الماضية أو القادمة أية كتب

حرب عمى العرب، اقتصادية كانت أو عسكرية أو سياسية". سيكتب بف غوريوف 
: "لـ نطالب فيما أدلينا بو أماـ 0936عف أحداث ثورة  0937في تموز سنة 

أجؿ مستوى لميجرة يتفؽ مع المجنة، بدولة ييودية. لكننا ركزنا عمى النضاؿ مف 
قدرة الببلد عمى االستيعاب، وذلؾ وحده كفيؿ  بأف يؤدي إلى خمؽ دولة ييودية". 
أليس وطنكـ القومي، أييا المياجر الغريب، حربا سياسية وعسكرية واقتصادية 

 عمى العرب؟!

مى مكتب عبد الرحيـ رأت سعاد النشرات التي أصدرتيا الوكالة الييودية ع
لعربية. يبدو أننا سنمضي المساء في قراءة األكاذيب، ياعبد الرحيـ! بالمغة ا

ىذا فقط، ياسعاد! تطمئف الوكالة  سمعيابتسـ: مع أنؾ تضعيف ىذه العمامة! ا
الييودية أىؿ فمسطيف إلى أف غاية الحركة الصييونية "إنشاء ممجأ أميف لمشعب 

ريد رضا العرب عمى الييودي في فمسطيف تقّره عمنا كافة الشعوب"! وأنيا ت
مشروعيا ففمسطيف تتسع لمييود والعرب! لكف ألـ يبح بف غوريوف، رغـ المراوغة، 
بأف الشيادات الصييونية أماـ المجنة الممكية لـ تطمب وطنا لمييود لكنيا طمبت 

 مايؤسس ذلؾ الوطف؟!

الت سعاد لعبد الرحيـ: كفى! كيؼ تكـو ىذا الكذب عمى مكتبؾ؟ أمسؾ ق
عي ىذه األوراؽ فقط! أخذ العرب األمواؿ الييودية مف ثمف األراضي يدىا: اسم

التي باعوىا فاغتنوا وازدىرت حياتيـ!  لوال اليجرة الييودية التي جاءت باألمواؿ 
الييودية لبقيت أراضي فمسطيف ميممة كأراضي الببلد العربية! كفى! اـر ىذه 

وراؽ كأنو يحمييا مف سعاد: األوراؽ ياعبد، ارميا! وضع عبد الرحيـ كفو فوؽ األ
حتى الكذب وثيقة تفيدنا في صراعنا الطويؿ مع الصييونية! يجب أف نبعد قموبنا 
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عندما نقرأىا، كي نراىا بعيوف الباحث اليادئ! قاؿ موسى شرتوؾ إف إضراب 
انتحار عربي، ألف العماؿ العرب المضربيف سيفقدوف أعماليـ في  0936سنة 

لييودية! لكنو لـ يظير الغيرة عمى بحارة يافا وىو يقوؿ المؤسسات االقتصادية ا
إف إنشاء ميناء في تؿ أبيب ىو حؽ بمدة  0936في اجتماع في آذار سنة 

ف التحرر مف ميناء يافا "فاتحة تحرر أكبر يعقبو.. ألف ميناء يافا ىو  ييودية. وا 
ورا فقط فبمدة إناء مشعور اليصمح ليجرتنا وتجارتنا.. وليس الميناء وحده إناء مشع

ىذا الميناء أيضا مسرح لمفتؾ بالييود.. إف لنا حصة في بحر الببلد ومف حقنا أف 
نحوزىا ونستثمرىا.. لـ يعد ثمة ضرورة بعد اليـو ليدخؿ المياجر الييودي والسائح 
الييودي الببلد ويخرج منيا عف طريؽ بمدة غير ييودية".  عينوا ىوفيف، مدير 

قاؿ: ميناء تؿ  يسا في مصمحة ميناء تؿ أبيب. فاسمعي مابنؾ أنغمو فمسطيف، رئ
نريد أبدا  أبيب فاتحة مشروع أكبر يربط جنوب فمسطيف وتؿ أبيب بالبحر.. ال

! وىاىو بف غوريوف 0936وسنة  0929وآب سنة  0920تكرار وقائع أيار سنة 
عتداء يحتفؿ بانحياز الحكومة اإلنكميزية إلى الييود: "لـ يحدث أف وقع عمينا ا

واحد وكنا فيو مف الخاسريف أو لـ نخرج منو أكثر قوة في الميدانيف االقتصادي 
فتحت أبواب اليجرة الييودية،  0921والسياسي. فبعد اضطرابات القدس في سنة 

نشطت حركة العمراف في تؿ أبيب، وبعد  0920وبعد اضطرابات يافا في سنة 
ا االضطرابات األخيرة مراكز اتسعت اليجرة. أكسبتن 0929اضطرابات آب سنة 

أقاـ الييود مدينة ييودية قربيا ىي  0920اقتصادية جديدة. بعد مذبحة يافا سنة 
ضراب ميناء يافا أقاموا ميناء ييوديا ىو ميناء تؿ  0936تؿ أبيب، وبعد مذبحة  وا 

أبيب، وىكذا تحرروا مف عبودية مفعمة باألخطار والخضوع لنير اآلخريف". يزىو 
 ف بانتصارات الييود! ولكف ىؿ كانت ممكنة لوال حكومة االنتداب؟ بف غوريو 

حذرا منو: يضيع  كمت عبد الرحيـ وسعاد تمؾ األياـ. وقعا مرغميف في ماأ
وقت العرب بتفاصيؿ المجاف! مؤلت تمؾ األشير صياغة الشيادات، اقتساـ 

مكية! لكننا الموضوعات، حشد الشيود. بدا الفمسطينيوف في لياقة أماـ المجنة الم
نخاطب حكما عادؿ ذا ضمير. لو رغب اإلنكميز في الحؽ لنفذوا  ياسعاد ال

توصيات لجنة شو وسمبسوف! لكننا في كؿ معركة نكسب خبرة، نكتشؼ أنفسنا 
ونعرؼ عدونا. حممت المجنة الممكية أوراقيا ورحمت. ولـ ننتظر منيا حبل يعترؼ 

 بحقوؽ العرب في وطنيـ!

يتوقع أف تقترح المجنة تقسيـ فمسطيف! فكر مرة أخرى في  كف عبد الرحيـ لـل
 الحؽ في أف يقسموا ببلدا ال ،في تعاؿ ،االوروبييف. وتساءؿ كيؼ ييبوف أنفسيـ
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يممكونيا لغرباء يـو صاغوا وعد بمفور، وأكدوا ذلؾ الخطأ  يممكونيا! وىبوا ببلدا ال
عاد عبد الرحيـ وجوه يـو صاغوا صؾ االنتداب. ويستمروف اليـو في الخطأ. است

أعضاء المجنة الممكية. وتذكر وجوه أصحابو الذيف قدموا شياداتيـ. فبدا عصيا 
عميو أف يضع في مرتبة واحدة ىؤالء واولئؾ. مف ىذه المجنة الغريبة المتكبرة 

 ألضعيا إلى جانب أميف الحسيني وعبد اليادي وألفرد روؾ والمطراف؟! 

الرصاص، وىدـ البيوت العربية وتفتيشيا، تستمر الثورة! ستستمر طمقات س
عداـ الفبلحيف!  واعتقاؿ العرب، وىجـو اإلنكميز عمى القرى، وا 

لتقطت سعاد أماـ نافذة معتمة، مع نسيـ البحر، خيطا رفيعا مف األمؿ ا
الغشاش تجاىمتو وخبأتو. استمتو مف مخبئو ومزقتو ورمتو. نعـ، تمنت أف يصرخ 

عيد نزىاتيا عمى أطراؼ الينابيع، تالعذاب! لتس ضمير في اوروبا ليوقؼ ىذا
وتجمع أنواعا مف األعشاب تطبخ بعضيا وتأكؿ بعضيا نضرا! لتستعيد األياـ 
التي كانت تتمطى فييا في فراشيا في الصباح مستمتعة بنعومة ثوب النوـ 
القطني، ونعومة الشراشؼ القطنية الدمشقية، مرددة لنفسيا نعـ أنا سعيدة، وىي 

ر الحب الذي حاوؿ عبد الرحيـ أف يستره بالظبلـ. ىؿ كاف عبد الرحيـ يخجؿ تتذك
بحبو ليا، أـ كاف يتييب المسافة بيف عمرييما؟ لكف تمؾ المسافة كانت تحمؿ ليا 
شعورا بأنو يتمنى رضاىا، وكانت تقبؿ منو خجمو وىو يقترب منيا كأنو يتوقع أف 

قرب يدىا فتبيف أف لونيا ترفضو. فيمت حرصو عمى العتمة منذ وضع يده 
الياسميني كشؼ سمرتو وأف نضارتيا كشفت التجاعيد قرب رسغو. قالت لو: 
أحاوؿ أف أتبيف ىؿ أنت بجانبي أـ ىناؾ إنساف آخر! لكنو أىمؿ مبلحظتيا. 

بينيما  فميبؽ فقط طيؼ الضوء المتسرب مف النافذة متداخبل في عتمة تستر ما
عبد الرحيـ أف سعاد كانت تزداد نضارة. قاؿ أدىش  مف فرؽ في العمر! لكف ما

أحمى غزلؾ  ليا: كأنما يناسبؾ التعب! نظرت إليو معاتبة فتساءؿ ألـ تفيمو! "ما
 ياعبد"! آه، معنى ذلؾ أنيا فيمتو! 

قعت سعاد في الوىـ وقت تمنت صرخة تقمب الدنيا؟ بؿ كتمت ذلؾ األمؿ و 
لكنيا سرحت في حكايا ألؼ ليمة عف نفسيا، ولـ تجسر أف تبوح بو لعبد الرحيـ! 

وليمة التي تمد حدائؽ وقصورا في ليمة، وتستقدـ الجّني! أليس غريبا أف يكوف 
األلـ والقير قدر ىذه الببلد التي رسمت السعادة في الحكايا، وبّشرت بالجّنات، 

 واستمتعت بالحب؟    

قطع الذي طر ليا وىي واقفة أماـ النافذة أف حياتيا تسرؽ منيا! أحبت المخ
تحدث فيو عبد اليادي في شيادتو عف عبلقة الناس بالمدف! وأحبت المقطع الذي 
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! ىذا ما  تحدث فيو جماؿ الحسيني في شيادتو عف جولتو بيف القرى أمس واليـو
؟ مف  تشعر بو! أليست رحمتيا مع عبد الرحيـ إلى محمود الفاعور مستحيمة اليـو

ار؟! منذ متى لـ تتنزه سعاد مع بنات العكي يرحؿ في ببلد يقطعيا اإلنكميز والثو 
في حديقة البمدية؟! منذ متى لـ يشويف ىناؾ المحـ ويحضرف ىناؾ القيوة، ويمعبف 

 ىناؾ البرسيس؟! 

لكنيا في الميمة التي غمرىا الغضب عمى قرار المجنة الممكية تقسيـ فمسطيف، 
تساءؿ، كيؼ، عانقت زوجيا في شوؽ. أىممت دىشتو، وتجاوزتيا. خمنت أنو ي

ونحف في برىة أنيت اليدوء المغشوش وستشعؿ الثورة! تاه وىو يشعر بذراعيا 
تفادت أف تقولو. قد يكوف ىذا رّدا عمى  حوؿ كتفو، وبكفيا عمى خده. ثـ فيـ ما

قمقيا! قد يكوف رّدا عمى رجاؿ غرباء ينكروف أف لدييا عواطؼ وأىواء تجعميا 
قد يكوف اقتحاما أماـ جينـ التي ستفتح  تعيش بمحبييا ومدينتيا وأصحابيا!

أبوابيا! ىؿ خيؿ لسعاد أنيا تستعيد بميمة األشير التي سرقت منيا؟ ىؿ تودع 
زوجيا الذي سيعتقؿ، دوف شؾ؟ عجبا، لـ يرىا عبد الرحيـ عذبة وفاتنة كما رآىا 
في تمؾ الميمة، بمممسيا، بصمتيا، باستسبلميا ليواىا، بخروجيا مف العالـ 

سيكوف. بأية قوة استطاعت أف تمغي عقميا المشغوؿ  كاف وما نيا ماونسيا
بالشيادات والمذكرات والمؤتمرات؟ كاد يرتعش خوفا منيا. لكف فتنتيا ساقتو إلى 
حيث تريد، ووجد نفسو ينسى حتى الخوؼ عمى بيتو وعمييا. ساقتو ليشعر بأف 

اف يخبئو كأنو سيجد الميمة آخر األياـ التي تجمعيما، فأظير ليا الحب الذي ك
يوما آخر ليقدمو ليا. انتشؿ اليوى الذي ستره متصورا أنو اليميؽ بو. وفي تمؾ 
البرىة اكتشؼ أف المفترض أال يخجؿ بأشواقو بؿ بصمتو، وخاؼ أف تمومو سعاد 
ألنو حجب عنيا ما يستطيع أف يظيره. وتساءلت أتكتشؼ اآلف فقط بعد ىذا 

أف يطمعيا فيو؟ لكنيا في تمؾ البرىة نفسيا العمر معو، أنو كالرجاؿ يخشى 
 يخفيو.  شعرت برضا المنتصر ألنيا استمت منو ما

مى ضوء الفجر رآىا منشورة الذراعيف عمى عرض السرير، ورأى نفسو ع
منسحبا إلى طرفو. وخطر لو أف يتأمؿ السعادة في مبلمحيا الرائقة، في شعرىا 

يا التي دفعت الغطاء عمى األرض. الذىبي المحمر المبعثر عمى ىواه، في ساق
أية مكافأة لو أعظـ مف أف يغطييا بيذا األماف! وبيذا الرضا الذي تشعر بو امرأة 

يبقي فيو قطرة  رواىا زوجيا بحبو كمف يسكب سطبل مف الماء عمى شجيرة ورد وال
 واحدة!

راد أف يحفظ صورتيا رائقة، منشورة الذراعيف في ذلؾ القميص األبيض، أ
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. ثـ نسي مف الغرفة عمى رؤوس أصابعو. وتمنى أال تعود إلى ثوب النيارفخرج 
بجّدىا الميمة التي  تنعومتيا التي سكبتيا عمى الميؿ. وتجاىمذلؾ،كما نسيت سعاد 

 في سنوات قادمة.   عبد الرحيـ سيتذكرىا 
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. 0331انت المجنة الممكية قد أعمنت توصياتيا في نياية حزيراف سنة ك
ت سعاد: أىذا ثمف اإلضراب الذي امتد ستة أشير؟ أتوقع مف المجنة أف صاح

" ضرورة والعقوبات الجماعية  ترى األحكاـ باإلعداـ قميمة، وعقاب "المجـر
ضرورة! وأف ترى إقامة البوليس التأديبي عمى حساب القرى! وأف ترى أف سبب 

عربية! وأال تالـ نقص األرض الزراعية تكاثر العرب السرقة الييود األراضي ال
حكومة االنتداب ألنيا تفي بالتزاماتيا! تؤسس وطنا ييوديا والبد لذلؾ الوطف 

 مف المياجريف! 

 
قترحت المجنة الممكية تقسيـ فمسطيف. "إف الحدود المقترحة تستمـز إدخاؿ ا

أراضي الجميؿ الجبمية الواقعة بيف صفد وعكا في المنطقة الييودية، وىذا القسـ 
احتفظ الييود بمقاـ ليـ فيو منذ بدء تشتتيـ حتى ىذا اليـو بدوف ىو الذي 

انقطاع... عواطؼ الييود العالمية متعمقة كؿ التعمؽ بمدينتي صفد وطبريا 
المقدستيف. ثـ إف ييود الجميؿ كانوا فضبل عف ذلؾ يعيشوف بسبلـ ومودة مع 

 جيرانيـ العرب حتى اآلونة األخيرة".

ف تكوف جزءا مف الدولة العربية.. الوصوؿ إلى افا مدينة عربية ويجب أي
البحر األحمر مفيد لمتجارة العربية والييودية. في المشروع وضع شرؽ األردف في 
الدولة العربية! نقؿ السكاف العرب مف المنطقة الييودية إلى العربية مشكمة ألنيـ 

الييودية؟ كثرة؟ لكف المشكمة تحؿ بمشاريع ري في شرؽ األردف والغور! اليجرة 
يقرر حجـ اليجرة استيعاب المنطقة الييودية! تثير ىذه التوصيات غضب العرب؟ 
الخصومة بيف العرب والييود "ليست مف الضغائف الطبيعية القديمة، والعرب لـ 
يكونوا طيمة تاريخيـ مجرديف مف كره الييود فحسب، بؿ إنيـ برىنوا عمى الدواـ 

وقيـ. فإذا أخذنا باالعتبار احتماؿ ايجاد عمى أف روح التساىؿ متأصمة في عر 
ممجأ في فمسطيف يأوي إليو آالؼ المضطيديف فيؿ تكوف الخسارة التي يتكبدىا 
العرب مف جراء التقسيـ عمى فداحتيا، فوؽ مايستطيع السخاء العربي أف يتحممو؟ 
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إف أىؿ الببلد ليسوا وحدىـ مف يجب أف يحسب حسابيـ في ىذه المسألة وغيرىا 
المسائؿ المتعمقة بفمسطيف. فالمشكمة الييودية ليست أقؿ شأنا مف المشاكؿ مف 

العديدة األخرى التي تعكر صفو العبلقات الدولية في ىذه األوقات العصيبة وتقؼ 
حائبل في سبيؿ السبلـ والرفاىية. فإذا كاف بإمكاف العرب أف يساعدوا عمى حؿ 

ية فإنيـ اليكسبوف بذلؾ ثناء ىذه المشكمة متحمميف في سبيؿ ذلؾ بعض التضح
 الييود فحسب بؿ ثناء العالـ الغربي بأسره". 

أمؿ عبد الرحيـ توصيات المجنة. كـ ىي مراوغة وماكرة ومتكبرة! ترتد عف ت
استقبلؿ شرؽ األردف، منفذة رغبة أكثر الصييونييف تطرفا! يخيؿ لمعاقؿ أف 

وصيتو! وغمفت ىذا الظمـ المجنة كاف يجب أف تطرد جابوتنسكي! لكنيا انحنت لت
بورقة سكاكر: تطمب الكـر العربي! التفيـ المجنة أننا نضحي بالنفس والماؿ، 

 بالزوجة والولد، البالوطف!

شعمت توصيات المجنة الممكية غضب العرب! ىذه ىي المجنة التي أوصانا أ
المموؾ العرب بفؾ اإلضراب وانتظار عدالتيا! أيمكف أال يغيب عبد الرحيـ في 
االجتماعات لمرد عمى قرارىا الظالـ؟ أيمكف أف يعود مبكرا إلى بيتو وينتبو إلى 

 جماؿ سعاد ويتذكر ابنو؟ 

حثت المجنة العربية العميا "تقرير المجنة الممكية وسياسة الحكومة البريطانية ب
المتضمنيف تقسيـ الببلد وذلؾ بوضع األماكف المقدسة تحت انتداب بريطاني دائـ 

نشاء دو  لة ييودية في أخصب قسـ مف الببلد وأىميا، بما فييا أقضية حيفا وعكا وا 
وصفد وطبريا. وحشد العرب فيما تبقى مف األراضي الجبمية ومدينة يافا. ولما 
كانت ىذه الببلد التخص عرب فمسطيف فقط بؿ العالميف العربي واإلسبلمي 

مو مموؾ العرب قاطبة، وكانت تسير في األزمات بإرشاد أصحاب الجبللة والس
وأمرائيـ وزعماء األمـ اإلسبلمية وىيئاتيا، ولما كانت ىذه السياسة تناقض مطالب 
العرب وحقوقيـ، فالمجنة ترى في ىذا الموقؼ العصيب الذي تواجيو الببلد أف 
تبادر حاال لبلتصاؿ بيـ، كما ترى مف واجبيا التشاور مع أصحاب الرأي مف 

سياسة التي يقتضي السير عمييا. والمجنة العربية ىيئات الببلد ورجاالتيا في ال
العميا ترجو مف الشعب العربي الكريـ المؤمف بحقو الثابت عمى مطالبو أف اليؤخذ 
باإلغراء وزخرؼ القوؿ، وأف يظؿ محافظا عمى عيده وميثاقو الوطني، وأف يحتفظ 

 بحقو وغايتو". برباطة جأشو ورزانتو وسكينتو واثقا كؿ الثقة مف الفوز في النياية 

فض رئيس وزراء العراؽ التقسيـ. ورفضو رئيس وزراء سورية جميؿ مردـ. ر 
ورفضو المجمس اإلسبلمي األعمى في بيروت. استنكر الشيخ أسعد شقير التقسيـ. 
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اليتصور أف يدفف في بقعة ييودية! كتب إلى األمير عبد اهلل: "إف اهلل ورسولو 
نشاء دولة ييودية ماأنزؿ اهلل بيا مف والمؤمنيف يأبوف أف يوافقوا عمى ا لتقسيـ وا 

سمطاف". وأبرقت زوجة صبحي الخضراء إلى ىدى شعراوي رئيسة االتحاد النسائي 
المصري: اسألوا حميفتكـ مامصير األربعمائة ألؼ مسمـ والخمسمائة مسجد؟ ماذا 
ف سيحؿ بجامع الجزار ومدينة الجزار؟ وأبرؽ نبيو العظمة رئيس لجنة الدفاع ع

فمسطيف في سورية إلى سكرتير عصبة األمـ في جنيؼ: سورية بأجمعيا تقؼ 
بجانب عرب فمسطيف، الجزء الجنوبي مف سورية، مستصرخة العالـ المتمدف لدفع 
عدواف التقسيـ. مشت مظاىرات في سورية والعراؽ. وصمت برقيات مف مصر  

 وشباب نابمس. وبرقية مف ىدى شعراوي. 

ىرات! وطوقوا مكتب المجنة العربية العميا ليعتقموا المفتي، نع اإلنكميز المظام
 لكنو شعر بذلؾ فخرج مف باب خمفي واعتصـ بالمسجد األقصى. 

يحضر عبد الرحيـ مؤتمر بموداف في دمشؽ، في أيموؿ. وفي السادس س
والعشريف مف أيموؿ سيغتاؿ الثوار أندروز حاكـ لواء الجميؿ. وفي األوؿ مف 

سيذاع مف إذاعة فمسطيف بياف حكومة االنتداب عف  0937ة تشريف األوؿ سن
قمقيا مف اإلرىاب. ويعمف أف المجنة العربية العميا والمجاف القومية غير شرعية. 
وأف المفتي أميف الحسيني عزؿ مف منصبو كرئيس لممجمس اإلسبلمي األعمى 

تشريف الثاني ورئاسة لجنة األوقاؼ. وبعد شيريف تقريبا، في الثامف والعشريف مف 
سيعدـ اإلنكميز الشيخ فرحاف السعدي وىو صائـ، وىو في الثمانيف  0937سنة 

 مف العمر.  
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مس بياء ساىما. حامت منور حولو. وضعت لو فنجاف قيوة عمى ج

الطاولة. لكنو لـ يرفع رأسو. وعندما رأتو يتناوليا باردة، حممت لو إبريؽ ماء 
تقوؿ لي إف إبريقا كامال لف يطفئ قيري؟ صحيح  فيو ورؽ الميموف. تريد أف

 يامنور! اجمسي!

 
خرجنا اإلنكميز مف فمسطيف بالمراوغة ووساطة المموؾ العرب. الأنسى أ

رسالة المموؾ: "ندعوكـ لئلخبلد لمسكينة حقنا لمدماء معتمديف عمى حسف نوايا 
مت لجنة بيؿ صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتيا المعمنة لتحقيؽ العدؿ"! وص

 0937الممكية، التي أوقؼ ألجميا اإلضراب! قدمت تقريرىا في حزيراف سنة 
وىاىو! أخرج "الزير مف البير"! وضعت مشروع تقسيـ فمسطيف بيف العرب 
والييود! أعطت السيوؿ الساحمية والمدف العربية واألراضي العربية لمييود. كـ 

ـ مف بيوت الناس وأراضييـ ومدنيـ؟! عدد الييود الغرباء، وكـ يممكوف مما وىبتي
لى أيف يرحؿ العرب مف المنطقة التي قدمت مجانا لممستوطنيف الغرباء؟! توجع  وا 
قمبي، يابياء! مف يقبؿ أف يقاؿ لو صار بيتؾ في دولة ييودية أىميا مياجروف 
 روس وبولونيوف ومجريوف؟! يامنور، ىـ الذيف يفرقوف بيف العرب والييود، ال

نطمب حكومة وطنية تساوي في الحقوؽ بيف األقمية الييودية واألكثرية  نحف! نحف
 يقبموف أف يكونوا أقمية! ويسندىـ اإلنكميز! العربية! لكف الييود ال

وى بياء األحداث كأنو يرتبيا لنفسو: في نيساف اغتيؿ حميـ بسطة، نائب ر 
تؿ القّساـ! في مدير بوليس المواء الشمالي، الذي ربي عمى يديو أحمد النايؼ قا

حزيراف اغتيؿ سبايسر، مدير األمف العاـ، الذي لوع أىؿ القدس! لـ تستنتج 
يقير أىؿ الببلد. بؿ العكس! في السابع عشر مف تموز طوؽ  حكومة االنتداب ما

اإلنكميز دار المجنة العربية العميا خبلؿ اجتماعيا واعتقموا أعضاءىا. أفمت منيـ 
ـر واعتصـ في بيتو. في آب عرضت بريطانيا مشروع الحاج أميف، تسمؿ إلى الح

التقسيـ عمى عصبة األمـ في جنيؼ فرفضتيا لجنة االنتدابات. فقدمتيا لعصبة 
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األمـ. رفضيا وزير خارجية مصر والعراؽ وايراف وغيرىـ. يعني ىذا التسمسؿ أف 
اإلنكميز مصمموف عمى اختراع وطف صييوني! تعرفيف أف المظاىرات نزلت إلى 

لشوارع في الببلد العربية، وأف الممؾ سعود ومصر والعراؽ واليمف رفضوا التقسيـ. ا
 بعد خراب البصرة يابياء؟! لف نترؾ البصرة تخرب يامنور، طالما كنا أحياء! 

اذا يخطط بياء؟ فحصتو. التقسيـ الذي أشعؿ غضب الناس، معروؼ. م
قاؿ: الثورة في فمسطيف أشد الجديد إذف؟ انتظرت أف يتكمـ.  واإلنكميز نعرفيـ! ما

مما كانت! فكيؼ سيصؿ السبلح مف سورية لمثوار! تساءلت منور ىؿ ىو مكمؼ 
بأف ينقؿ ليـ السبلح؟ كيؼ؟ سينقمو بنفسو؟ استمعت إليو وقمبيا يضمر. يبطش 

يزاؿ في أولو. يفرغ اإلنكميز البمد  اإلنكميز بالناس لينشروا الخوؼ! لكف البطش ما
بالسجف والنفي. بقي فقط القادة الميدانيوف. أتوقع أف يعتقموىـ  مف قيادة الثورة

ويعدموىـ! في دمشؽ اآلف قيادة الثورة. في بيت البارودي مركز اإلعبلـ العربي. 
! نحف ظير فمسطيف. لكف الثورة في مكاف وأكثر قيادتيا في مكاف سيءىذا جيد و 

 وبينيما حدود يحرسيا الفرنسيوف واإلنكميز!

ور إلى دقات قمبيا، متسائمة: ىؿ يتطوع بياء مرة أخرى في ستمعت منا
تذىب! ىذا ىو  أصعب أف تقوؿ لو ال أصعب أف تقوؿ لو اذىب، وما الثورة؟ ما
يفيـ الدنيا إال مف الوطف. والسياسة لو ليست حزبا ومناصب! أمضى  بياء! ال

ساح خارج  أياـ بيروت في المكاتب، ألف أقدار الببلد تصاغ فييا. لكف البد أنو
ال كيؼ ساعد عمى تيريب القمح لمبناف؟! يبدو أنو منذ أياـ الثورة السورية  مكتبو وا 

 رجح السياحة بيف الناس! كأف الضابط فؤاد سميـ سحره! 

يزاؿ غضا جديدا  ستعادت منور رقتو عندما يعبر عف وجده كأف الحب ماا
ى، وأف ييجرىا بينيما. وتساءلت كيؼ يستطيع أف يسرح عاشقا إلى ذلؾ المد

وينسى ابنو المحبوب عندما تشغمو األسمحة والثورة! كـ تساءلت عف ذلؾ وىي 
تممس كفيو الخشنيف بعد عودتو مف ثورة فمسطيف! أبعدت تساؤليا باالنصراؼ إلى 
لى ليفتو وىو يتمنى أف يكوف ولده الثاني بنتا! بعد  لى ابنو، وا  أشواقو إلييا وا 

اقو تنساب حرة نضرة، يفيؽ قبميا. يعصر ليا البرتقاؿ. الميالي التي يترؾ فييا أشو 
تفتح عينييا فتجده راكعا قرب سريرىا يتأمميا. يممس عندئذ رأسيا وشعرىا. يسأليا: 
؟ يضحؾ ضحكة رائقة  ؟ فتبتسـ: ىؿ تترؾ أحدا يشبع مف النـو شبعت مف النـو

فييما. كيؼ وماكرة ويضع خّفييا أماـ السرير، وينتظر أف تمد ساقييا ليضعيما 
يستطيع أف يفكر فييا كأنيا الوحيدة في الدنيا لديو، ثـ يفكر في السبلح لمثورة 
كأنو شغمو الوحيد، ميمبل أنو قد يموت، وأنو قد يترؾ ابنو يتيما ويتركيا أرممة؟! 
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 بدت ليا مف النافذة سماء قاتمة. يجتاح مثؿ ىذا الموف قمبيا! 

ف األمر اآلف ليس جمع حصت بياء بنظرتيا في ىدوء. وخمنت أف
المتطوعيف. مع ذلؾ بدا ليا أف السنة الماضية التي رحؿ فييا بياء والمتطوعوف 
إلى فمسطيف كانت أسيؿ مف ىذه السنة. لذلؾ بدا بياء كأنو في شبكة محبوكة. 
يستعيد خدعة اإلنكميز بوساطة المموؾ، وخطر التقسيـ كمشروع سيستعاد ولو 

بات. يامنور، تسند الييود قوى عالمية، وأمواؿ. نحف فشؿ اآلف في لجنة االنتدا
 دوف سند ىناؾ! 

الت لو: يحدث ذلؾ أحيانا! فتساءؿ بنظره: ماذا تقصديف؟ صبت لو الماء ق
العابؽ بماء الزىر: نشعر بالقير عندما نفكر بأف غرباء قرروا مصيرنا وأغمقوا 

ر! يعني ىذا أننا نجزئ الباب عمينا! لكننا عندما ننشغؿ بتفصيؿ معيف، نبعد القي
اليـ! لنتساءؿ ماذا نعمؿ اآلف! وضعت كفيا عمى قمبيا، كأنيا تقبض عميو. 
ماكاف يمكف أف تقوؿ غير ماقالتو! لكف أال يعني ىذا أنيا تذّكر بياء بما قرر أف 

! رّبت بياء عمى ؟يعممو، وأنيا تدفعو إليو، وتعمف موافقتيا عمى رحيمو الممكف
ت عمييا، بؿ دقيا مرات بسبابتو كمف يفكر في أمر. ثـ خرج مف كفيا. ال، لـ يربّ 

ىواجسو وأشرقت ابتسامتو: ستصؿ سعاد وعبد الرحيـ فاستعدي! ىؿ نفي عبد 
الرحيـ؟ بقيت جالسة تنتظر أف يكمؿ كبلمو. التحب المعمومات التي تعطى 

داف. مجزأة! فيميا فأسرع في الكبلـ: لـ ينؼ عبد الرحيـ، بؿ سيحضر مؤتمر بمو 
 أرسؿ لي مع شخص خبرا، قاؿ إنو عضو في المؤتمر، وستأتي سعاد معو. 

نتبيت منور إلى فرحيا وفحصتو. اجتاحيا شوؽ وحزف. وشعرت بما ترميو ا
عادة وراء ظيرىا. بينيا وبيف أختيا الوحيدة حدود و"باسابورت"! في صباح 

قبر أبييا في حيفا،  األعياد يزور الناس قبور أىميـ. ىي محرومة مف تمؾ الزيارة!
وقبر أميا وقبر خاليا في طبرية. قبر أخييا األوؿ مجيوؿ في تراب العراؽ. 
أخوىا الثاني في القبر الذي صممو خالد آغا لنفسو في مقبرة الدحداح. في األسر 
أشخاص أقوياء يعوضوف عادة عف الغائبيف. ولو بقي خالد آغا لكاف الخيمة التي 

عثروا في ببلد الشاـ أحياء ومقتوليف! لكف لـ يبؽ مف خالد تظّميا في غياب أىؿ تب
آغا غير قبر تركو لسعيد! نفيسة ىي المحظوظة الوحيدة! تعمؽ عمى جدارىا 
سيفو، وتمبس في إصبعيا خاتمو! في بيتو لف تبقي رابية خانـ حتى الكرسي الذي 

 جمس عميو! ألـ تيمس نرجس لنفيسة: ستبيع رابية خانـ أثاثو؟!

ية العيد األخير تسممت منور إلى المقبرة حاممة بيف ذراعييا حزمة مف ي عشف
اآلس. وضعت اآلس غصنا، غصنا، عمى شاىدة القبر حتى غاب اسـ سعيد. 
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يفعؿ ذلؾ.  أسندت اآلس عمى الشاىدة مف الخمؼ، أيضا، وىي تعرؼ أف أحدا ال
قؿ أف ثـ ربطت األغصاف إلى الشاىدة بشريط أحمر، وجمست قرب القبر. أيع

تكوف أنت فيو؟ لعؿ الخياؿ رحمة لمناس ياسعيد! فمو لـ أستحضرؾ بالخياؿ 
يأخذ أحد  لسألت نفسي كيؼ يمكف أف أستمر في الحياة. تسألني: وبياء؟ ال

مكانؾ! تركتو مبكرا ياسعيد! عندي ولد، نعـ، صحيح! لكف ذلؾ ليس األىؿ! 
ت بياء وتزوجتو مبكرا؟ لولدي أنا األىؿ! تركتموني مبكريف جدا، ياأخي! اختر 

صحيح، لكف كاف يمكف أف تبقوا ألشبع مف األىؿ! لـ أشبع مف األـ واألب 
واإلخوة! انتبيت منور إلى أنيا تيز جذعيا وىي تحدث نفسيا، فوقفت. صبت 
الماء مف قنينة في صحف القبر. ىذا اآلس كثير؟ لؾ ولخالد آغا! فالرب يعمـ أيف 

 ىو في ميسموف! 

. كاف البيت ماجعت مف مقبر ر  يزاؿ عابقا  ة الدحداح ساكنة في ذلؾ اليـو
برائحة الكعؾ الذي دورتو وصقمتو ورسمتو. رآىا بياء مف المشرقة ورأى كيؼ 
فكت مبلءتيا ورمتيا عمى الدرابزيف كأنيا تضيؽ بيا. لـ ترفع رأسيا ففيـ أنيا لـ 

ثـ تكمؿ طريقيا  تنتبو إليو. ورآىا تصعد الدرجات الحجر ثـ تتوقؼ في منتصفيا.
بؾ يامنور؟ أيف كنت؟ يجب أف يكتـ أسئمتو في قمبو ويترؾ  غارقة في روحيا. ما

منور لنفسيا! الب في المشرقة قمقا. انتظر أف تمر ساعة. ثـ أتى إلييا كأنو وقتئذ 
فقط اكتشفيا. سأليا: أتعبؾ كعؾ العيد؟ خشي أف يقوؿ ليا إف عينييا تبدواف 

أحبلىما! قطعت عميو سؤالو المكتـو وىي تنيض:  مارماديتيف وقت الحزف، و 
كنت في المقبرة! فتح عينيو. قالت: تركت صباح العيد لعمتي نفيسة، وأخذت 
عشّيتو! كيؼ فاتو أف خالد آغا وسعيد يشتركاف في قبر واحد؟ ىيأه أحدىما 
لنفسو، لكف اآلخر أخذه كيدية منو! غرس خالد آغا الخبيزة الحمراء والبيضاء 

قبره، وسقاىا حتى أصبحت ترى مف بعد، وما كاف ليعترض عمى ىذا الدالؿ  حوؿ
الذي خّص بو سعيدا! كاف يخيؿ لسعيد أنو سينتصر حيث ىـز خالد آغا! لـ 

 ينتصر، ياخالد آغا، لكنو خطا خطوة بعد ميسموف!

ـ يحدد عبد الرحيـ اليـو الذي سيصؿ فيو. لكف بياء قدر أنو سيصؿ قبؿ ل
بأسبوع. في آخر يـو مف آب كانت إحدى غرؼ الفوقاني جاىزة مؤتمر بموداف 

الستقباليما. مدت منور غطاء مف القطف األبيض عمى السرير المزدوج وغطاء 
مف القطف األزرؽ عمى السرير المفرد. غسمت الستائر البيضاء التي طرز عمييا 

سوؽ بخيوط بيضاء طاووس وزىر. كوت الوسائد ذات الكشكش. واختار بياء مف 
عمي باشا تفاحا لبنانيا ممفوفا بالورؽ البنفسجي والّسكري، وحمؿ سمة مف التوت 
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وسمة مف التيف المموكي. ىؿ نفذ نصيحة منور فشغؿ نفسو عف الغـ الذي كاف 
! صدقت يامنور، الميـ أال أكوف ساكنا وسط الشبكة! قاؿ: بقي ؟يخنقو منذ أياـ

 أف تصؿ سعاد! 

الجرائد في سوقساروجا عندما أتى إليو ولد يركض:  اف بياء واقفا أماـ بائعك
 عمي، وصموا ضيوفؾ! التفت فرأى سيارة قرب ضريح الشيخ عثماف. 

ناوؿ المحفظة مف السائؽ فيرع إليو رجاؿ السوؽ وحمموىا عنو: "ولو، بيا ت
بؾ"! أحرجو أف يظير أشواقو لسعاد. فشغؿ نفسو بزياد. حممو: صرت طولي! 

: يجب أف أرى شكري بؾ الميمة! مشت سعاد إلى جانبو ىمس لو عبد الرحيـ
بمبلءتيا مكشوفة الوجو. تكاد بشرتيا تشؼ. معنى ذلؾ أنؾ متعبة مف الطريؽ! 
تعب الطريؽ الشيء، يابياء! أعمنت لو إذف مباشرة ىمـو فمسطيف! فوؽ ذلؾ، 

 كاد الفرنسيوف يعيدوننا مف النقطة الفرنسية في جسر بنات يعقوب! 

قرب الباب، رفع بياء كفي سعاد وقبميما: تيوف ياسعاد، تيوف  ي البيتف
ياحبيبتي! الييوف شيء، يابياء! روحنا أو روحيـ، الحّؿ غير ىذا! استقبمناىـ في 
بيوتنا، زرناىـ، اشترينا منيـ، والزلت أذكر نعيـ العسؿ. فخانونا وباعونا. عيونيـ 

يعرفونيـ، ويتركوننا  غرباء العمى بيوتنا وأراضينا! اهلل يأخذىـ! يركضوف وراء 
نحف الذيف عشنا معيـ. اهلل يقطعيـ! التقؿ لي ييودي عربي وييودي اوروبي! ىـ 
رفضوا ذلؾ! لماذا لـ يركض المسيحيوف إلى اإلنكميز ولـ يقولوا ديننا مف دينيـ 

ببلد ليـ غير  وأنتـ الغرباء؟ ألنيـ أىؿ ببلدنا! ألنيـ ليسوا مثؿ اولئؾ الذيف ال
 ـ ومستوطناتيـ! ديني

ستمع إلييا بياء كأنو أبوىا. ىذا غضب خزنتو شابة بعيدة عف أىميا! تركيا ا
يثقؿ روحيا. سكب ليا ليمونا خّصيا بو وحدىا. ىاتي مبلءتؾ!  ترمي لو ما

وكأنما لمسيا نسيـ ذلؾ اليـو الذي سبؽ أيموؿ، عندما خمعت مبلءتيا! تنفست 
 رقسوس؟ عندكـ شراب ع وىي تشرب الميموف. ما

وت لو في ىدوء كمف يعاتبو: تزور دمشؽ، وربما غيرىا مف ببلد العرب، ر 
بعثات صييونية وتنتقي الشباب الييود األذكياء وتستقدميـ إلى مدرسة شفّيا 
الداخمية. وتربييـ فييا تربية صييونية ليصبحوا مستعمريف. المدرسة عمى الطراز 

يـ، مجيزة بصفوؼ ومطاعـ ومبلعب الروسي االشتراكي، يخدـ فييا الطبلب أنفس
ومسابح وآالت لمغسيؿ. يتعمموف فييا العبرية ويؤىموف لمعمؿ في الزراعة أو 
الصناعة. يعجنونيـ فييا  بااليماف بوطنيـ الصييوني. ينشدوف فييا نشيدىـ 
"ىاتيكفا" في خشوع! ىؿ تعرفو؟ اسمع! وقؿ لي ىؿ يعني ذلؾ غير طردنا مف 
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 ببلدنا؟!

، نزاؿ نذكرال   بيتنا المقدس الميدـو

 كننا لف نبكي بعد اآلف،ل

 ياإخوتي استمعوا إلى صوت أنبيائنا، ف

 ف يخبو أممنا حتى يصؿ آخر ييودي إلى أرض الميعاد،ل

 ىاىو صوت أرضنا المقدسة ينادي،و 

 يف أبنائي؟أ

؟ ييود يمنيوف وسوريوف ذ اؾ ىو نشيد أمميـ! ومف في تمؾ المدارس اليـو
عف المجرييف والبولونييف والروس في المستعمرات! فيـ بياء  وعراقيوف! والتسؿ

أنيا غاضبة ألف اليجرة الصييونية تتسمؿ مف ببلد عربية، أيضا. وشعر بالغـ. 
ذكرتو بأنو كاف يبحث عف طرؽ آمنة يوصؿ منيا السبلح لمثوار في فمسطيف. 

الوطنيوف!  يبلـ الحدود مغمقة عمينا وعميكـ، ياسعاد، ومفتوحة لمصييونييف! ال
يحاربوف عمى ألؼ جبية. أكد البارودي أف المجنة الوطنية ستشرؼ عمى كؿ 
سيارة تحمؿ فواكو أو خضارا إلى فمسطيف وستمنعيا إذا كانت موجية 
لمصييونييف! لكف ىؿ في يدنا منع المتسمميف؟ أىذا سبب غضبؾ عمينا، ياسعاد؟ 

و. فيـ ذلؾ في لوف عينييا يخفى عميو أنيا سارت دروبا طويمة في غيابيا عن ال
وفي خطيف ناعميف حوؿ فميا. أصبحت امرأة مبيرة! لكف غضبيا كشؼ براءة 
شابة نضرة تنتظر المقاء بأىميا لتبوح ليـ بما في قمبيا وتطمب منيـ أف يحمموا 
ىميا عنيا. فترقرؽ في قمبو حناف ناعـ تمنى أف يغمرىا بو! كأف أمامو طفمة 

ويجب أف يدلميا! ابتسمت منور وىي ترى طيفا مف ضاعت مف أىميا فتبناىا 
األلواف يحـو عمى وجو بياء. ىاىو ينصرؼ إلى سعاد كأنيما وحدىما. ياليذا 
العشؽ العجيب الذي عتّقو بياء واستمتعت بو سعاد عائدة إلى طفولتيا! عندما 
اطمأف إلى ىدوئيا التفت إلى عبد الرحيـ. خمعت سعاد إذف ىموميا ورمتيا مع 

ءتيا! تمفتت في أرض الدار: كثرت تنكات الفؿ عندؾ، يامنور! وماأحمى مبل
األرطاسيا! سقيتيا بالنيمة، ياسعاد، فغيرت لونيا! والشمسية صارت كبيرة! كـ 
غبت إذف عنا! قطفت منور زىرة مف الفّؿ ومدت يدىا بيا لسعاد: كي تتذكري 

! ضحكتا! ماأحمى األخوة!  تكفي كممة لتمد ذكرى! مافعمتو في بيت قدري ذات يـو
غامرت سعاد بحب خاليا قدري ذات يـو ألجؿ الفؿ! كاف في بيت قدري سبعة 
عشر حوضا مف الخشب زرع فييا الفّؿ، يرعاىا البستاني محمد الصيداوي الذي 
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كانت سعاد تناديو في طفولتيا الشيداوي. أخذت سعاد سكيف المطبخ وقصت 
. كاد الصيداوي يجف، وخافت شفيقة أغصاف الفؿ وزرعتيا في أصص مف الفخار

 مف غضب قدري. وماذا حدث؟ ابتسـ قدري، وزادت أصص الفّؿ!    

نتبو بياء إلى زياد الذي وقؼ قرب أبيو يفحص معتصما. ىذا ابف خالتؾ! ا
كما أطوؿ مف اآلخر؟ قؼ إلى جانبو! ىؿ سيغار معتصـ عمى أبيو مف ىذا من أي

في حضنو! ماىذه الميجة الغريبة؟ خطفتو  الولد األشقر؟ أجمسو الرجؿ الغريب
 سعاد مف عبد الرحيـ: ياحبيبي، كبرت! ممتع أف يحبو ىؤالء األقرباء الذيف ال
يعرفيـ. بؿ كأنو يتذكرىـ! صورىـ في "الصاليا"! ىمس معتصـ ألبيو: لماذا 
اليعيشوف في سوقساروجا؟ ركض بياء في السؤاؿ الذي لـ يكممو معتصـ: إذا 

حب اآلخر فمماذا التعيشوف معا! أمسكو بيده ومشى إلى مكتبو. نشر كاف أحدكـ ي
خريطة وأشار بسبابتو: ىذه فمسطيف! ىذه طبرية! في ىذه البمدة عمى شاطئ 
البحيرة تزوجت أمؾ. وفييا ولدت أنت! وىذه اسميا حيفا! أمؾ ولدت فييا. وىذه 

حكي لؾ عنيا اسميا عكا! خالتؾ وزوج خالتؾ أتيا منيا. عكا مدينة حموة سأ
وسأصؼ لؾ سورىا. ابف خالتؾ زياد ولد فييا! سألتو منور مداعبة فيما بعد: لماذا 

 لـ تشر لمعتصـ إلى الجباؿ التي تجولت فييا؟!

يتذكر معتصـ حتى مقتمو الخريطة الموضوعة عمى مكتب أبيو، والدوائر س
و، بألوانو التي الحمراء التي أشار إلييا. سيتخيؿ بحرة وبحرا وسورا، وسيرسـ بخيال

رأى أباه في الصورة واقفا في باحة واسعة  ،تشبو قوس قزح، مدينة اسميا القدس
أماـ قّبة مذىبة، قرب أشجار سرو عتيقة، وسيتذكر ضريحا عجيب القباب اسمو 
ضريح "أبو نّبوت"، وينابيع وأنيارا، ونوافذ تطؿ عمى البحر أو تشرؼ مف الجباؿ 

ؿ الدفتر المبقع بالدـ في يد أمو ويفيـ دوف كبلـ أف عمى الودياف. وعندما سيتأم
ذلؾ الدـ دـ أبيو، سيقوؿ لنفسو: ألجؿ تمؾ المدف الجميمة التي أشار لي إلييا 
ذات يـو في الخريطة! وعندما سيندفع في الصؼ األوؿ مف المظاىرات مرددا مع 
ؿ طبلب الجامعة غضبا يتجاوز ذلؾ الشارع وتمؾ المدينة، ويطمؽ عميو أو 

رصاص سوري بعد االستقبلؿ، سيعرؼ وىو يغمض عينيو عمى سماء بعيدة خمؼ 
 وجوه زمبلئو، أنو قّدـ مف دمشؽ حصتو لفمسطيف!

! كأف أيموؿ وصؿ! بّكرت ذىبيات ك ـ كاف الطقس جميبل في ذلؾ اليـو
الشاـ! مدت منور غطاء االيتميف المطرز بزىور ممونة عمى طاولة في أرض 

مطبخ أنواعا مف الطعاـ استنشؽ عبد الرحيـ عبقيا في شيية. الدار. وحممت مف ال
إماـ بايمضي، ورؽ العنب والكوسا، فتة مكدوس، وأىـ مف كؿ شيء: فتوش! لمف 
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ىذا الطعاـ كمو؟ تناوؿ معتصـ ورؽ العنب بأصابعو وقّمده زياد. مص إصبعو 
 مثمو أيضا! ماىذا؟ اجمس ىنا يامعتصـ، اسكب لو يابياء! 

قاء الذي يغمر الببلد؟ أيف القمؽ واليمـو وأيف مؤتمر بموداف؟ يف ىرب الشأ
روت سعاد األحداث، كأنيا تروي أخبارا يجب أف يعرفوىا. وروى عبد الرحيـ كيؼ 
حوصرت الييئة العربية العميا وطوقيا المسمحوف اإلنكميز ليعتقموا الحاج أميف 

إلى المنفى. أخطره وأعضاء الييئة. كانت سفينة حربية تنتظر الحاج لترّحمو 
أصحابو فتسمؿ ولجأ إلى بيتو في المسجد األقصى، المشرؼ عمى حائط البراؽ. 
أصبح في الحـر في حماية حراسو المجاىديف. حاصر اإلنكميز أبواب المسجد 
وأبواب القدس القديمة. ىؿ يقوؿ ليما عبد الرحيـ إف المفتي احتاط مف االعتقاؿ، 

 مدرسة قايتباي؟              وسينجو مف ممر بيف بيتو وبيف

ي المساء جمس بياء مع عبد الرحيـ وأغمقا عمييما الباب. أسمحة الثورة ف
السورية جاىزة لتنقؿ إلى فمسطيف! درسنا الطرقات الممكنة! ستمر مف سوريا 
ولبناف واألردف! أسمحة قديمة؟ سيدبرىا الثوار! تمزميـ! ابتسـ بياء: اقبموىا ىدية 

ورية! تمنينا لو نكوف معيا، لكف طمبتـ منا االنسحاب! في السنة مف الثورة الس
الماضية كاف عبد الرحيـ مسؤوال عف جمع التبرعات مف صفد لمسورييف 

 المضربيف. وىاىو يتمقى ىدية الثورة السورية لفمسطيف! 

تح بياء الباب، ففيمت منور أف الجزء السري مف اجتماعيما انتيى! قاؿ ف
سير مع عبد الرحيـ في المقيى ليذوؽ أرجيمة بتنباؾ عجمي! لف بياء: ياسعاد، سأ

تبالي سعاد بغياب عبد الرحيـ في دمشؽ. لكف منور ابتسمت. يأخذه إلى 
 المقيى؟! عمى ىاماف يافرعوف؟! 

استمتع عبد الرحيـ بالمشي مع بياء في أماف! مشى في دمشؽ التي  
مسطيف، وىاشـ األتاسي، وسعد يحكميا اآلف نبيو العظمة رئيس لجنة الدفاع عف ف

 اهلل الجابري، وشكري القوتمي، وجميؿ مردـ. وصبل إلى المكتب العربي لمدعاية

والنشر الذي أسسو البارودي في بيتو في القنوات، بتبرعات الفرنؾ. دخبل مف باب 
واسع يتّوجو إطار مف الحجر المنقوش إلى أرض دار واسعة فييا شجرة "كريفوف" 

واسعة. استقبميما مدير المكتب، فؤاد مفرج الذي ترؾ عممو كأستاذ  وارفة، وبحرة
في الجامعة األمريكية ليتفرغ لممكتب. ىنا مركز لجنة الدفاع عف فمسطيف! مركزىا 
أيضا مكتب الكتمة الوطنية! فرؽ القمصاف الحديدية، والكتمة الوطنية نفسيا مكرسة 

لفمسطينييف البلجئيف إلى سورية مف لما تطمبو المجنة. التقى بياء وعبد الرحيـ با
أحكاـ اإلنكميز، وبمف وصموا مف لبناف. راقب بياء األشواؽ واألحزاف جالسا مع 
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أصحابو حوؿ بحرة أرض الدار الواسعة في بيت البارودي. ببلد الشاـ موجودة 
رغـ التقسيـ! قصد التقسيـ اقتطاع فمسطيف، لكف أيمكف أف يتحقؽ ذلؾ؟! ألسنا، 

 ة حية أقوى مف الخرائط؟ نحف، حقيق
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لجنة الدفاع عف فمسطيف في دمشؽ. المناخ قد أسس نبيو العظمة  كاف
مناسب! رئيس الجميورية ىاشـ األتاسي، رئيس الوزراء جميؿ مردـ، وزير 
الداخمية سعد اهلل الجابري، وزير المالية شكري القوتمي! مف تبرعات الفرنؾ نظـ 

القنوات سماه "المكتب العربي لمدعاية والنشر" وأعطاه  فخري البارودي مكتبا في
لمجنة الدفاع عف فمسطيف. تفرغ لو فؤاد خميؿ مفرج، األستاذ في الجامعة 
األمريكية. وضع نبيو العظمة مكتب الكتمة الوطنية نفسو لنشاط لجنة الدفاع 
ف عف فمسطيف. ودعت المجنة إلى المؤتمر القومي العربي في بموداف في الثام

 لمقاومة الخطر الصييوني.  0331مف أيموؿ سنة 

 
ثمرت اتصاالت نبيو العظمة وىانحف في مؤتمر بموداف! مف لـ يبؽ لو أ

مكاف في فندؽ بموداف نزؿ في مخيـ الكّشاؼ! سّجؿ يابياء ىذا اليـو العظيـ! في 
ة بعد القاعة الكبرى في الفندؽ الكبير افتتح نبيو العظمة المؤتمر في الساعة الرابع

 . 0937ظير األربعاء في الثامف مف أيموؿ سنة 

قؼ الحاضروف حدادا عمى "شيداء األمة العربية". ثـ تكمـ فؤاد مفرج مدير و 
المكتب العربي لمدعاية والنشر. غاية المؤتمر أف يضع األساليب التي تساعد 

 نطمب الحرية مستنديف إلى فمسطيف في صراعيا ضد الصييونية واإلنكميز.. ال
 الوعود، بؿ ننكر أصبل حؽ أي إنساف بالتصرؼ بوطننا كامبل أو مجزأ. 

كؿ مكتب المؤتمر: السويدي رئيسا لممؤتمر، عموبة باشا وشكيب أرسبلف ش
نواب الرئيس.  رياض الصمح مراقب،  ،والمطراف أغناطيوس حريكة، مطراف حماة

رج مساعد أميف عزة دروزة أميف السر، صبري العسمي مساعد أميف السر، فؤاد مف
 السر. 

قت المؤتمر قميؿ! ليتنا نقيـ ىنا أسبوعا عمى األقؿ! ليس لدينا الوقت و 
لنتأمؿ سيؿ الزبداني األخضر والجباؿ الجرداء المييبة! كـ نحتاج اليواء واألماف! 
سنعود إلى بموداف مع سعاد ومنور، ولكف متى؟! وىؿ سيتكرر في أيموؿ آخر 
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، وىذا النسي ـ العذب؟ كـ وعد المسافروف أنفسيـ بالعودة إلى مايعبرونو مانراه اليـو
مسرعيف، لكنيـ لـ يعودوا أبدا إليو! في الردىات والممرات عمؿ، لقاءات، 

 اقتراحات. لكف يجب أف نعود إلى القاعة!  

اؿ السويدي: أرى أف الوقت حاف لنفيـ األمـ الغربية عامة والشعب ق
االمبراطورية البريطانية إلى مفترؽ الطرؽ.  البريطاني خاصة أننا قد وصمنا مع

فعمى اإلنكميز أف يختاروا إما محالفتنا أو محالفة الصييونييف. واقترح عموبة باشا 
ولى األقطار في الدفاع عف فمسطيف أانتخاب المفتي رئيس شرؼ فوافؽ المؤتمر. 

 مصر.. وجود أمة ييودية في فمسطيف ييدد كياف مصر الخاص كما ييدد كياف
يظف ظاف أف الييود سيقتصروف عمى ىذه البقعة التي يراد  العرب أجمعيف.. وال

سمح اهلل إلى شرؽ  إعطاؤىـ إياىا. كبل، بؿ إف استعمارىـ الممقوت سينتقؿ ال
األردف وسورية ولبناف والعراؽ ومصر. قاؿ عبد الحميد سعيد رئيس جمعيات 

مصر: يعتقدوف أف الشرؽ  الشباف المسمميف ورئيس لجنة الدفاع عف فمسطيف في
ليـ، يستوي في ذلؾ االعتقاد محافظيـ وحرىـ واشتراكييـ وغنييـ وفقيرىـ.. أييا 

تعتمدوا إال عمى سواعدكـ! وقاؿ المطراف أغناطيوس حريكة: إف رجاؿ  العرب ال
اإلكميروس أحؽ الناس بالدفاع عف فمسطيف. وسخر مف رجاؿ الحروب الصميبية 

ف فمسطيف. فالعرب أشرؼ مف حافظ عمى قدسية األماكف الذيف ادعوا الدفاع ع
المقدسة واحتراميا، الفرؽ في عيد عمر بف الخطاب أو في عيد صبلح الديف 
األيوبي الذي دفع بسيفو الفاتحيف المستعمريف عنيا. وقاؿ رياض الصمح مداعبا، 

بناف إذا كانت الكممات تقاس بحجـ الدوؿ فمف تطوؿ كممتو. ونبو: يجب أف يعمـ ل
أف ىذه الدولة التي تقـو عمى حدوده ليست الدولة الييودية الصغيرة بؿ تمؾ 
االمبراطورية العظمى.. ولكـ مف سجيف وجريح وشييد وقع في صيدا وبنت جبيؿ 
وجبؿ عامؿ وبيروت وطرابمس في سبيؿ فمسطيف! وذكر عزة دروزة أف المؤتمر 

ية في فمسطيف وشرؽ األردف. الصييوني األخير في زوريخ ثّبت المطامع الصييون
 وبّيف أف العرب مستعدوف لقبوؿ الييود كأقمية ذات حقوؽ. 

ي المؤتمر كثير مف التفاصيؿ! جؼ قمـ عبد الرحيـ مرات وعبأه مف محبرة ف
الحبر واضطر أف يغسؿ قممو. سجؿ التفاصيؿ كقطع فسيفساء إحداىا  دأخرى ففس

بؿ نرسـ منيا برنامجا لمسنوات اآلتية. نفكر فييا اليـو فقط  إلى جانب األخرى. ال
نكتبيا فقط ليذا الزمف! شكر المؤتمر الحكومة السورية، والكشاؼ العربي،  وال

والقمصاف الحديدية! انتخب المجاف: السياسية واالقتصادية والمالية ولجنة الدعاية. 
ت برقيات تأييد لممؤتمر مف حسف البنا في مصر، ومس نيوتوف في حيفا.. تمي
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تقارير المجاف. ثـ قرأ صبري العسمي  تميتبرقيات مف نيجيريا والبرازيؿ وغيرىا. و 
ينفصؿ مف الوطف العربي! نرفض ونقاـو تقسيـ  مقررات المؤتمر: فمسطيف جزء ال

نشاء دولة ييودية فييا! نطمب إلغاء االنتداب ووعد بمفور وعقد معاىدة  فمسطيف وا 
طيني استقبللو وسيادتو، ونطمب حكومة مع بريطانيا تضمف لمشعب العربي الفمس

دستورية! عمى ىذه األسس فقط تقبؿ الصداقة مع بريطانيا واالئتبلؼ مع الييود! 
وستبمغ ىذه القرارات لعصبة األمـ. وسترسؿ برقيات باسـ المؤتمر لمبابا ولفوزي 

 القاوقجي ولمدوؿ اإلسبلمية. 

عمائة وخمسيف رجبل مف ف ينسى عبد الرحيـ ولف ينسى بياء أبدا ىدير أربل
ينفصؿ مف  الوطنييف العرب أعمنوا في مؤتمر بموداف قرارىـ: "فمسطيف جزء ال

نشاء دولة ييودية فييا".  الوطف العربي، والعرب جميعا يرفضوف مشروع التقسيـ وا 
أقسموا واقفيف أف المؤتمريف "يتعيدوف أماـ اهلل والتاريخ والشعوب العربية 

 وا في الكفاح إلى أف يتـ إنقاذ فمسطيف".واإلسبلمية بأف يستمر 

ـ يكف رجاؿ صفورية قد سمعوا قسـ مؤتمر بموداف! ولـ يعرفوا كيؼ ارتعش ل
عبد الرحيـ وىو يسمع صوتو واضحا ومدويا وسط أصوات رفاقو. لكف مجموعة 
مف رجاؿ صفورية رددت القسـ نفسو في فمسطيف عندما طوؽ أندروز حاكـ 

 جاليا.الجميؿ صفورية وأىاف ر 

رر مؤتمر الشباب القومي الذي اجتمع في مقيى في الزبداني، قرارات ك
 0937مؤتمر بموداف! ومع ذلؾ سيعمف ايدف وزير خارجية بريطانيا في نياية سنة 

في عصبة األمـ اعتماد مقترحات المجنة الممكية لمشروع التقسيـ! سيعارض وزير 
مندوبو ايراف وايرلندا وألبانيا خارجية مصر وممثؿ العراؽ التقسيـ، وسيعارضو 

وممثؿ األفغاف. سيقوؿ توفيؽ السويدي في عصبة األمـ: لماذا تكوف فمسطيف 
العربية مرغمة عمى ايواء الييود؟ إذا كانت اوربا تريد أف تكافئ الييود عمى 
خدماتيـ فمماذا التمنحيـ والية  فييا؟ ىؿ تقبؿ اوروبا أف تعيد في ببلدىا أوضاعا 

 ماقبؿ ألفي سنة؟  ترجع إلى

عد مؤتمر بموداف بدؿ اإلنكميز جنراال فاشبل بجنراؿ يرتجى أف ينجح في ب
ضبط العرب. نقؿ الجنراؿ ديؿ مف فمسطيف وعيف في مكانو الجنراؿ ويفؿ. لـ 

 ينفع ديؿ نشيد نوح ابراىيـ:

 
 ّبرىا يامستر ديؿ، بركي عمى ايدؾ بتنحؿد
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 يت فمسطيف الحّرة، حتى تقمع الثورةج

 لما درست الحالة، لقيت المسألة خطرةو 

 دنا تفيـ بريطانيا، حتى تكفينا شرىاب

 تصافي األمة العربية، بمنع البيع واليجرة و 

 ّبرىا يامستر ديؿ، يمكف عمى ايدؾ تنحؿد

اذا تغير بعد ويفؿ؟ سيدفع أندروز ثمف عدوانو، في الشير نفسو، في م
 الناصرة. 

لى األماف! أعمنت أف المجنة العربية العميا تمشي حكومة االنتداب بالببلد إ ال
والمجاف القومية جمعيات غير شرعية. اعتقمت أحمد حممي باشا وفؤاد سابا 
ويعقوب غصيف. نفت المعتقميف إلى سيشيؿ. ستعزؿ في أوؿ تشريف األوؿ أميف 
الحسيني مف منصبو في اإلفتاء واألوقاؼ. "أميف الحسيني غير الئؽ لمنصب 

 الشرعي األعمى. جرد مف عضويتو في لجنة األوقاؼ العامة". رئيس المجمس 

ييبط الحاج أميف مف أعمى السور في القدس وينتقؿ بقارب إلى لبناف. س
سيعتقمو الفرنسيوف لكف المبنانييف سيتظاىروف ويحمونو. وسيقيـ في بيروت. 
سيجمع الكشاؼ والطبلب في الشوارع التبرعات في يـو فمسطيف في سورية. 

نشغؿ شكيب أرسبلف ونبيو العظمة وغيرىـ في فندؽ اورياف باالس بالبحث وسي
في مساعدة ثوار فمسطيف. ولف يشغميـ عف ذلؾ السيوؿ التي جرفت في تشريف 

 األوؿ الضمير والمعظمية! 

ستقاؿ واكيوب وعيف ماكمايكؿ مندوبا ساميا في فمسطيف وشرؽ األردف. ا
المحاكـ العسكرية في فمسطيف، وستنفذ مؤسستو توصيات المجنة! أعمنت 

وسيحسب إطبلؽ النار جريمة يعاقب عمييا باإلعداـ! ستحاكـ محكمة حيفا 
العسكرية فرحاف السعدي وستحكـ عميو باإلعداـ شنقا في تشريف الثاني! لذلؾ 

اتخاذ ف% مف السكاف ولذلؾ "29سيغضب بياء أف يقوؿ الشيبندر إف نسبة الييود 
ف النسبة بيف العرب والصييونييف ىو أمر معقوؿ مثؿ ىذا األساس في تعيي

 وقائـ".  
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الزيتوف التي ستقطفيا شجرة غمض زوجة محمد الموعد عينييا وتفكر بت

غدا. تشـ عطور البرية، تشـ القندور ذا الموف األصفر. والمصاص ذا الزىر 
صفورية  األبيض، زىرتو حموة كالعسؿ! والنوار األبيض، زىرتو حموة كالقطر! في

اثنا عشر لحاما تطمب منيـ ماتشاء. وفي بيتيا، ككؿ بيت في صفورية، طابوف 
يفوح منو الخبز وقت الفجر. تتسمى زوجة محمد الموعد بالمّؿ، ثمار البموط 
الممتمئة بالحالوة مع بعض المرارة، تشوييا أو تسمقيا. السّريس في صفورية 

لكنو دوف بذر. ستطمب ذات  كالشجيرات. الخرنوب ضخـ وارؼ. الرماف صغير
يـو أف يحمموا ليا ولو رمانة منو! الصبار اليباع فيو سياج الحواكير، تقطؼ 
منو بمقدار ماتريد! ىؿ تعّوض  صفورية؟ أبدا! ومع ذلؾ سينشئ مف سيبقى 
مف أىميا بمدة يسمييا صفورية قرب الناصرة. تجمع زوجة محمد خبيزة، 

رجس البري والدحنوف وعصا الراعي. وترتوي عّوينة، لوفا، وتطبخيا. تجمع الن
مف نبع القسطؿ الذي يسقي صفورية وبساتينيا ويجري حتى البحر. وتسمي 
"مسيمة" النبع الذي يظير وقت المطر فيستقي الناس منو. تقطؼ القرّة والنعنع 
مف حوافي الساقية. وتقطؼ الحمص والفوؿ والثوـ والسبانخ ذا الورؽ 

تى الخصر. تيّب الرطوبة عمى صفورية مف الغرب، العريض، والبقدونس ح
وترطب الخضار البعؿ. فيؿ تستطيع أف تنسى طعـ البندورة البعؿ! ستمأل قبؿ 
الرحيؿ حضنيا مف الفاصولياء البعؿ. لكف ىؿ كانت تستطيع أف تنقؿ معيا 
الندى الكثيؼ عمى أوراؽ التيف؟ لف تنسى أبدا الندى الذي يسقط مف ثمرة التيف 

 ا تقطفيا في الفجر! عندم

 
ستمتعت زوجة محمد الموعد بالضباب الذي يدخؿ مف نافذتيا ويخرج مف ا

بابيا. ستبدده الشمس، وسيبدو ليا عندئذ جبؿ الشيخ. مدت ذراعييا عمى 
عرضيما. ىؿ تستطيع أف تقوؿ إنيا سعيدة، ألنيا جميمة وغنية وذات زوج وأوالد، 

، وتتناوؿ الخضار مف أرضيا؟ وألنيا تتنفس ىواء نظيفا وتشرب مف الينابيع
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تستسمـ أحيانا لمنـو تحت السماء؟ يمتد سيؿ البطوؼ مف بمدتيا إلى قرى الرينة 
وكفر كنا والمشيد... ويمتد فيو نظرىا، فتممح زوجيا عمى فرسو التي تذكر في 

 صفورية بيف الخيؿ األصيمة.  

نكميز! في صفورية دير ذا كمو يسعدىا! لوال اإلنكميز! قالت: اهلل يأخذ اإلى
كاترينا. يقاؿ إف سيدتنا مريـ انتقمت مف الناصرة إلى كفر كنا ثـ إلى صفورية، 
وبكرامتيا بني الدير. أىؿ صفورية أخواؿ سيدنا المسيح عميو السبلـ. ومع ذلؾ 
يحاصرىا اإلنكميز! في الدير راىبات ايطاليات يعممف بناتنا، والبمدية تتبرع لمدير 

يتوف والماؿ. فيؿ ىؤالء "األوادـ" مسيحيوف واولئؾ اإلنكميز، اهلل بالزيت والز 
 يأخذىـ، مسيحيوف؟! 

ميحاصرنا اإلنكميز، اهلل يأخذىـ! لدينا مانحتاجو! البرية والحشائش واليواء ف
النقي وماء الينابيع! نعيش عمى "الخوزة". نقطع بيا الحشائش ونطبخيا. نعمؿ مف 

ميا مع البطيخ. لدينا الفطر الكبير الذي نأكمو، الطحيف والسمسـ "قراقيش" نأك
والفطر الصغير الساـ الذي نسميو فطر كبلب! وفي أياـ البيدر نذري القمح عمى 
 اليواء. وماأحمى اليواء الغربي! لدينا دواؤنا! نقطر مف الشومر في العيف فتشفى! 

ولد ؿ كانت زوجة محمد ترش ممحا عمى الجرح؟ لـ يكف ابنيا األصغر قد ى
اـ. مصطفى عمي األحمد، عندما رعت صفورية مجموعة مف مجموعات القسّ 

حسف عزاـ، صانع القنابؿ، الذي كاف يعمؿ في الموتورات في حيفا في شركة 
حمور األلمانية، وأحمد التوبة، وابراىيـ أحمد الحاج خميؿ، وعبد اهلل الحيفاوي. 

معسكرات البريطانية. اعتقؿ كانت أوؿ عممياتيـ في مستعمرة نيبلؿ الييودية وال
ثبلثة منيـ حممي البسطة واإلنكميز. قالوا إنيـ وجدوا في بستاف مصطفى عمي 
األحمد قنبمة مف نوع القنبمة التي استعممت في العممية. أتوا بزوجتو وقالوا لو 
نعتدي عمييا. فاعترؼ بأنو ألقى قنبمة عمى نيبلؿ، فأعدموه. لف ييدر دمو! 

ا بعد حممي البسطة كما سيقتموف أحمد النايؼ الذي دؿ إلى سيقتؿ الثوار فيم
 القّساـ.

انت صفورية مف اإلضراب والثورة أقؿ مما عانت قرى فمسطيف. فالمحؿ ع
في صفورية مف كثرة المطر المف قمتو! يخرب المطر البيادر! التوجد جباؿ 

تفع تحجب البحر عف صفورية. تشعر صفورية برياحو وتقبؿ غزارة أمطاره. تر 
خضرة الربيع فتغطي الراكب عمى حصانو. مياه نير المقطع مف ينابيع صفورية. 
ىذا الغنى بالمياه جعؿ صبلح الديف األيوبي يعسكر فييا. وجعؿ جماؿ باشا ينزؿ 
فييا مع عسكره، ويحجز ماء القسطؿ لعسكره ويمنع أىؿ البمد مف االستقاء منو. 
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ف الطحيف معبأ باألكياس، نظيفا، تطعـ صفورية أىميا. لكف اإلنكميز ينزلو 
ورخيصا، في موسـ القمح ليضربوا الفبلحيف. وينزلوف السمسـ في موسـ السمسـ 

موسمو! لـ يرغـ ذلؾ أىؿ صفورية عمى بيع أرض لمييود! عميو في بوف ار فيض
ستبقى عمى حدود صفورية مستعمرتاف ألمانيتاف: بيت لحـ وأـ العمد. والمستعمرة 

 ييودية! 

الثوار في صفورية وينطمقوف منيا. فيضعوف سبلحيـ في أكياس  د يحطق
ويدفنونو في الحاكورة، يستخرجونيا عندما يذىبوف إلى معركة. وقد يبقوف في 

وا. يحتاجوف اقتربأطرافيا. فتعرؼ زوجة محمد اإلشارة إذا وصؿ رسوؿ يخبر أنيـ 
ر إلييـ مع طعاما! تطبخ بالقدور الكبيرة وتخرج مع النساء حامبلت الطناج

توجد حكومة االنتداب إال حيث يوجد العسكر! وستستقبؿ  خوؼ! ال الزغاريد. ال
قواد الثورة في المنطقة: أبا ابراىيـ الكبير، أبا ابراىيـ الصغير، أبا محمود 

 الصفوري.  

ي أوؿ الثورة جرح في معركة في طبريا، ابف محمد الموعد. انسحب الثوار ف
الجرحى واستقبميـ المختار الشيخ صالح الموعد. وألقى  مف طبريا إلى صفورية مع

 الشاعر نوح ابراىيـ قصيدة عف امرأة تبيع سوارىا لتشتري السبلح لمثوار.

انت جريدة الدفاع وجريدة فمسطيف تصؿ إلى المختار فيقرأىا في الديواف. ك
محطة  وكاف لدى المختار راديو يعمؿ بالبطارية، تركو لو اإلنكميز، تسمع منو فقط

الشرؽ األدنى. لكف أخبار الثوار كانت تنشر في القرى بمراسميف متنقميف. حاوؿ 
المختار أف يجد محطة أخرى. عبثا! قاؿ لو محمد الموعد: التيتـ يامختار! لمناس 

 إذاعتيـ الخاصة!

كذا عرؼ محمد الموعد أف أحد إخوتو، عبد المعطي سميـ الموعد، قتؿ. ى
اؿ تمميذا في المدرسة، ومع أىمو وشباب البمدة، ليأتوا يز  فخرج مع ابنو الذي ال

بالشييد. أخذوا "كاّرة" حمموه عمييا وعادوا وىـ ييتفوف "شييدنا يابو سميـ". البرية 
 ليـ حتى يقتربوف مف البمد! وىناؾ تختفي األسمحة في أكياسيا وتدفف حتى الميؿ.

: صار الناس نقؿ حتى النيار األصوات. لكف زوجة محمد الموعد تقوؿي
يسمعونيا في أياـ الثورة أكثر مما كانوا يسمعونيا قبميا. فيستطيع الخبير الذي 
يضع أذنو عمى الحجارة أف يسمع خطوات الثوار أو حوافر دوابيـ. وياحسرتي 
عمييـ، أكثرىـ يمشي وقمة منيـ تركب الخيؿ والحمير والبغاؿ! لكف اإلنكميز، اهلل 

 المصفحات. فنسمع ىديرىا ونستعد لمتطويؽ. يكسرىـ، يركبوف السيارات و 

مع أىؿ صفورية ىدير اإلنكميز! صفورية أكبر قرى الجميؿ بعد بيت لحـ. س
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بمد حموالت كبيرة بينيا عبلقات نسب. والء أىميا لمحاج أميف الحسيني، بصفتو 
القومية وصفتو الدينية. األحزاب؟ جديدة لـ تصؿ إلى صفورية بعد! وسط ىذا 

صعب أف يعيش جاسوس. فيؿ يغدر رجؿ بعشيرتو؟! مع ذلؾ جرب الترابط ي
اإلنكميز فييا غدرىـ بطريقة صارت معروفة: تركوا عمى مغمؼ في مركز الشرطة 
اسـ رجؿ مف صفورية، ليممحو بوليس عربي يخمنوف أنو ينقؿ األخبار لمثوار. 

ت أف فيؿ سيغتاؿ الثوار ذلؾ الرجؿ دوف محاكمة؟! يقصد اإلنكميز باالغتياال
ينّفروا الناس مف الثورة، وأف يبعدوا عف الثوار عشائر وأسرا ميمة! فيـ أىؿ 
صفورية الحيمة! اليقع عاقؿ في حفرة مرتيف! قاؿ محمد الموعد: لف يثمر عندنا 
 ، دىاء اإلنكميز. يقتموف القتيؿ ويمشوف في جنازتو! قتموا الوجيو الوطني الفاىـو

قدـ لمثوار الماؿ والمأوى. وكاف لو بيت في قرية الغني، ابف الناصرة، الذي كاف ي
إكساؿ مؤله بالمؤونة، يستريح فيو الثوار. وكاف إذا اشترى شيئا دفع ضعؼ ثمنو 
ليساعد المحتاج. اغتالو اإلنكميز وأشاعوا أف الثوار قتموه ألنو خائف. فأوقدوا خبلفا 

ثوار. أتى مع بيف أىمو وبيف الثوار. أعمف ابف عمو ميبلد أنو سيقتص مف ال
اإلنكميز عندما طوقوا البمد وأخذوا الناس إلى البيادر، وأشار ليـ إلى الثوار الذيف 
يعرفيـ. بالطريقة نفسيا اتيـ مختار صفورية بالخيانة. فأتى الثوار مع الشيخ 
عارؼ ليقتموه. في صفورية ثوار مسمحوف. فيؿ يستطيع ثوار الشيخ عارؼ أف 

صفورية مداخؿ البمد. دخؿ الشيخ عارؼ مع ثواره  يأخذوا المختار؟ طوؽ ثوار
فاستقبمو المختار وتحادثا. واجب المختار أف يستقبؿ اإلنكميز عندما يأتوف! لكنو 
يستقبؿ الثوار أيضا ويساعدىـ! قاؿ المختار: "أنا مش خايؼ عمى حالي لكف 

لمختار عندي عشيرة تساعد الثوار فيؿ تستبعدونيا عف الثورة"! بعد الحوار بيف ا
الشيخ صالح وبيف الشيخ عارؼ، قاؿ الشيخ عارؼ: الخائف مف يقوؿ عف الشيخ 

 صالح خائف! وقاؿ محمد الموعد: كفى! لف يتكرر ذلؾ في صفورية!   

ىؿ شـ اإلنكميز أف الثوار مروا أمس بصفورية؟ كاف فرحاف السعدي قد   
أرسؿ إليو. حاكمو أتى إلى صفورية. واستدعي سمسار لمييود مف قرية قرب حيفا ف

السعدي، فبكى الرجؿ واعترؼ بذنبو وتاب عمى يدي السعدي. وترؾ لمقيادة أف 
 تقدر العقاب الذي يستحقو! فيؿ أتى اإلنكميز ليعتقموا الثوار؟      

ي طريقيـ إلى صفورية صادفوا يوسؼ عبد اهلل الموعد، ابف عـ محمد ف
عميو النار وقتموه. ووصمت  الموعد، نازال إلى الفبلحة ومعو طرشو فأطمقوا

المصفحات والسيارات التي سمع أىؿ صفورية ىديرىا. نزؿ منيا العسكر، وطوقوا 
البمدة. لف يستطيع أحد الخروج منيا، وسيتفادى العائد إلييا القرب منيا! ثوار 
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صفورية في القرى والجباؿ مع قوات الجياد المقدس، فمف سيعتقؿ اإلنكميز؟ 
فتياف مف البيوت إلى البيادر. مع اإلنكميز مقّنع يدعي أنو أخرجوا الرجاؿ وال

يكتشؼ الثوار! لـ يفت أىؿ صفورية أف اإلنكميز كّرموىـ بالتطويؽ لما عرفوا بو 
مف الشجاعة، فرافؽ حممتيـ أندروز حاكـ الجميؿ نفسو! سدد العسكر األسمحة إلى 

ؽ حمار والرجاؿ ظيور الناس وصدورىـ. يخيفوننا؟! مف يخشى إذف الثوار؟ ني
في البيادر واألسمحة مسددة إلييـ وخمؼ الجنود مصفحاتيـ. فبدا نييؽ الحمار 
وسط ذلؾ التجيـ مضحكا. ىؿ يسخر الحمار مف اإلنكميز أـ يحتج؟ لـ تخؼ 
عمى أندروز النظرات التي تبادليا الرجاؿ. فقاؿ: ياشيوخ صفورية "شو بيقوؿ ىادا 

ـ الموعد عمى أندروز: "حمار بيضرب بيرزاف حمار؟ رّدوا عميو"! رد موعد سمي
لمجنراؿ، بيقوؿ حاجة رذالة ياإنكميز، اتركوا البمد وانسحبوا"! احمر وجو أندروز: 

 "أنت بيقوؿ ىيؾ؟ أنت بيشوؼ شو بيصير"!

ـ يكف الشيخ موعد سالـ الموعد بيف الرجاؿ والفتياف الذيف اعتقميـ اإلنكميز. ل
 اعة الثالثة بعد الظير واعتقموه. لكف مصفحة وعسكرا أتوا في الس

ار اإلنكميز يطوقوف صفورية مرتيف في الشير عمى األقؿ. يكسروف ىيبة ص
البمدة التي تستجير بيا قرى الجميؿ فتنجدىا! البمدة التي تعتد بأف صبلح الديف 
األيوبي نزؿ فييا أياـ حطيف! يجب أف يكوف ردىا في مستوى اإلىانة التي رماىا 

يا! في صفورية قاؿ أسعد ألنور باشا: "خذ العفو وأنت مف آلو، ولنا أندروز عمي
عندؾ معروؼ وآف حممو، تبّصر فينا وازرع جميمؾ، فصنيعؾ اليضيع في محمو"! 
لـ يزرع أنور باشا المعروؼ ولـ يحصده! واإلنكميز مثمو! منذ وصموا لـ نستقبميـ 

بلثة أياـ يـو أعدـ اإلنكميز ولـ نقؿ ليـ شعرا! يعرفوف أف صفورية أعمنت الحداد ث
جمجـو وحجازي والزير في سجف عكا. واستقبمت التعازي في المضافات فأتى 
اإلنكميز يومذاؾ واعتقموا مف صادفوه مف الشباب! فماذا أفادوا؟ مف صفورية نزؿ 
وفد إلى حيفا ليشترؾ في جنازة القساـ. وأنشد: "عز الديف، ياخسارتؾ، مف ينكر 

 المجاىديف"! فيؿ تسكت صفورية عمى إىانة أندروز؟شيامتؾ، يارئيس 

ستقر أندروز في الناصرة عاصمة الجميؿ. يعرفيا أحمد التوبة كما يعرؼ ي
صفورية. نزؿ إلييا فصادؼ عمى األرض رجبل مقتوال مر بو الناس كأنيـ 
اليرونو. سمسار أراض أخذ عقابو، اليجوز أف يحممو أحد، والأف يصمى عميو، 

انتظر ياأندروز ىذا المصير مع أنؾ لف تحـر مف جنازة يرتبيا لؾ  والأف يدفف!
 أصحابؾ! 

صد أحمد التوبة أندروز في الناصرة وقّدر أف يـو األحد مناسب الغتيالو. ر 
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خرج مبكرا مع ابراىيـ محمد موسى والسعدي مف صفورية إلى الناصرة في اليوـ 
يا. دوى الرصاص عندما الموعود. وانتظر أندروز قرب الكنيسة التي يصمي في

خرج منيا أندروز. لف يعرؼ أحد الممثميف بالكوفيات الذيف قتموا أندروز ومعاونو. 
فأىؿ المدف كانوا قد تركوا الطربوش ولبسوا، كأىؿ الريؼ، الكوفية ليحموا الثوار! 
لف يبوح مف قد يكوف عرفيـ. ولف يبوح أحمد التوبة بالعقاب الذي أنزلو بأندروز 

نياية االنتداب! سيخمد سنوات، الرغبة في أف يعمف مجده، وسيبقى إال بعد 
مستمعا مف المستمعيف الذيف يظيروف إعجابيـ بشجاعتو. ولف يروي شوؽ أىؿ 
بمده إلى اكتشاؼ مف تحمؿ مجد الرد عمى أندروز. لكف اسمو سيتردد فيما بعد 

بف أخيو في مضافات أىؿ صفورية وبيوتيـ في الميجر. وعندما سيتحدث عنو ا
أبو محمد سيضيؼ اسمو إلى أفواج جديدة مف الشباب يصعب أف يتذكر أسماءىـ 

 في انتفاضة األقصى.        

عد مقتؿ أندروز طوؽ اإلنكميز صفورية وأخذوا الرجاؿ إلى البيادر. تفتيش ب
واعتقاؿ! أخفت زوجة محمد الموعد مسدسو في ثيابيا. وخرجت إلى الحاكورة 

في الحاكورة بصؿ وفجؿ وبطاطا وخضار متنوعة. فتراب لتدفنو في األرض. 
يرد بذرة أو شتمة. تبعيا جندي إنكميزي: "شو بيعمؿ ىوف"؟  صفورية الخصب ال

قالت: "ىوف بيحفر ألطمع بطاطا عشاف ياكؿ! غور مف وجيي"! انسحب 
اإلنكميزي فدست زوجة محمد المسدس الممفوؼ باألقمشة في الحفرة. كانت 

الشعر، بيضاء، طويمة. ولعؿ ابنيا الذي كاف في الرابعة عشرة مف جميمة، فاتحة 
العمر يومذاؾ وسيسمى "أبو محمد"، لـ يرىا في أي يـو سابؽ أو الحؽ أجمؿ 
. مع أنو كاف يزىو بأف الناس يتفرجوف عمييا لجماليا.  مما كانت في ذلؾ اليـو

: "يّما، خذ"، قاصدة البطاطا فقط؟  أـ قصدت المقاومة ىؿ قالت لو في ذلؾ اليـو
التي سيحمميا بعد عشر سنوات، في آخر أياـ فمسطيف يـو سيستقر في صفورية 

 قائد الجياد المقدس محمود غزالف؟  

رض اإلنكميز عمى الناس اليويات. قالوا: لئلحصاء! وقاؿ أىؿ صفورية: ف
 كذابوف، ىذه مصيدة اللتقاط الثوار والمطموبيف! اليمكف النزوؿ إلى المدف دوف

 ىوية! يقطعوف القرى عف المدف! 

ّممت مصيدة اليوية النساء واجبات الرجاؿ. فنزلت زوجة محمد الموعد إلى ح
رغـ جماليا. بتحتاجو لمبيت. لـ تستبقيا الناصرة  الناصرة، كالنساء، لتشتري ما

استطاعت أف تعرؼ فييا رماف صفورية المشيور عندما لمحتو في السوؽ. ولو 
ت زيتوف صفورية مف غيره. مف يعش في صفورية لف يستطيع رأت الزيتوف لميز 
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أف يعيش في غيرىا. ماذا تقوؿ؟ ستعيشيف في غيرىا! سترحميف عنيا! وستكونيف 
ىناؾ ميما طاؿ الزمف كالمنتظريف في المحطة، تترقبيف العودة إلييا، فإذا مضى 

 سبوف إلييا!      العمر أورثت حممؾ ألوالدؾ ووصفت ليـ البمد وجعمتيـ يعرفونيا وينت
 
 

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 317 - 

 
 
 
 
 
عد العودة مف مؤتمر بموداف، استقبؿ عبد الرحيـ ضيفا لـ تره سعاد مف ب

قبؿ. لـ يدعو إلى مطعـ، بؿ ستره في البيت! وضعت سعاد كفيا عمى قمبيا 
والمت عبد الرحيـ عندما عرفت الضيؼ: ىؿ بيتؾ آمف كي تستقبمو فيو؟ كاف 

 فيقة في طبرية! يمكف أف نمتقي بو في بيت الست ش

 
عبد الرحيـ: حضري لو غداء يستحقو! ابتسـ: ضيؼ سيعجبؾ! ىؿ  رجاىا

فيمتو؟ استمعت إلى قمبيا! ففي ىذه األياـ تختصر الكبلـ كأنيا تخشى أف 
يسمعيا شخص قد يكوف تسمؿ إلى حديقتيا وألصؽ أذنو عمى نافذتيا! نعـ، 

يكثر مف الكبلـ! قاؿ قمبيا:  تكتشؼ أف اإلنساف في أياـ السعادة يرفع صوتو وقد
 ىذا الضيؼ يحمؿ رسالة مف أزمنة عزيزة، فيؿ يصدؽ؟!

صؿ الضيؼ! طويبل، نحيبل، يمبس بذلة كحمية. ليختمط بالعتمة؟ استوقفتيا و 
عيناه. قد تكتـ القامة رحمة العمر، لكف البد أف تبوح بيا العيناف! في عيني ىذا 

و كمف يتساءؿ: ىؿ ىي في مقاـ مف الرجؿ عتمة وضوء! رغـ دماثتو شعرت بأن
يستحؽ أف يستمع إليو؟ قدمت لو قيوة أىبل وسيبل، وتركتو مع عبد الرحيـ. عادت 
عندما ناداىا عبد الرحيـ: تعالي، اسمعي! وظمت بعد ذلؾ تنيض لتأتي بإبريؽ 
مف الماء عطرتو بورقة برتقاؿ، أو لتحمؿ قيوة جديدة، أو كعكا خبزتو باألمس مع 

تدلؿ الضيؼ وتعطي نفسيا فسحة تتنفس فييا قرب نافذة المطبخ. فيـ المحمب. 
عبد الرحيـ ذلؾ فسحب ضيفو إلى اليامش في غيابيا كيبل تفّوت سعاد شيئا مف 
 حديثو! يريدىا أف تكمؿ صورة الزمف الذي عبره أىميا وكانت صغيرة عمى ضفتو! 

فمسطيف وبحيرة ندما تجاوزنا القنيطرة، ياست سعاد، امتدت أمامنا جباؿ ع
أجمؿ ذلؾ المدى مف  الحولة وسيوؿ الجوالف ووادي التيـ وجباؿ لبناف. وما

السيوؿ والجباؿ! اتصمت في الحقيقة ببلد الشاـ التي قررت سايكس بيكو ليا 
جئنا ألجمو! لذلؾ لـ نباؿ بأننا دوف ماؿ  التقسيـ! كأنما أكد لنا المكاف نفسو ما

! كاف األمير فيصؿ وقتذاؾ في اوروبا واألخبار وأرزاؽ ولكف عمينا ميمات كبرى
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، عمى بعد 0909تصمنا عف ألعاب االوروبييف وخيانتيـ العرب. كنا في سنة 
خطوة مف إعبلف الدولة العربية، وعمى بعد خطوة مف معركة ميسموف! جاء إلينا 
في القنيطرة عمي خمقي الشرايري الذي كنت أعرفو منذ نزلنا في العقبة كمجموعة 

 سمحة ترفد الثورة العربية.م

نتقمنا إلى سفح جبؿ الشيخ. لو يستطيع أف ينقؿ ذلؾ الزمف السريع كومض ا
البرؽ، الطويؿ كميالي الشتاء، ليذه المرأة التي تستمع إليو بانتباه، كابحة خفقاف 
قمبيا متظاىرة باليدوء! لو يستطيع أف ينثر ليا البرد المنعش وقرب السماء قربا 

أجمؿ ذلؾ المكاف، ياست سعاد! يناسب أف  لقمة في مممس الكفيف! مايوىـ بأف ا
 تتأممي منو عمؽ السماء وصفاء المدى الذي تطّميف عميو! شربت مف نبع ماءً 

كالثمج، وكاف الرغيؼ الذي حممتو مف عيف فيت والجبف األبيض الطازج  ابارد
مف ىناؾ  أطيب مف أي خبز وجبف ذقتو في حياتي. وكاف معي زعتر دوف زيت.

نظمنا اليجـو عمى مستعمرة المطّمة، وعمى المخافر الفرنسية واإلنكميزية. كاف 
عمي خمقي قد اجتمع بشكري القوتمي في بيتو في دمشؽ واتفؽ مع اإلخواف ىناؾ 
عمى العمميات ضد المحتميف. وأتى الرجاؿ مف نابمس وصفد واألردف ودمشؽ، 

 انتقموا إلى القنيطرة حيث انتظرناىـ.  نزلوا في قصر األمير محمود الفاعور، ثـ

ي ليمة عاصفة مف ليالي كانوف الثاني ىاجمنا مخافر الفرنسييف في لبناف. ف
كنا مف عشائر الفضؿ، ومف جماعة أحمد مريود، وعرب الحولة، والشركس، 
والدروز. انقسمنا إلى مجموعات، عمى كؿ منيا ضابط مرتبط بمجمس استشاري 

مات دقيقة عف حركة القوات الفرنسية مف ضابط مف السمط عسكري. ولدييا معمو 
يقيـ في حاصبيا. تريف ياست سعاد، أننا لـ نكف نياجـ عمى طريقة "يااهلل عمييـ"! 

تظني، ياست  كنا ضباطا درسوا في الكميات الحربية في استنبوؿ وبرليف! لكف ال
كنا! كنا نقدر أف سعاد، أف أيامنا ىناؾ كانت قتاال فقط! احتفمنا حتى قبؿ معار 

 نحتفي بالحياة؟ أخذنا عمى تمؾ التخـو كؿ ما يعود منيا، فمماذا ال بعضنا قد ال
يخطر لؾ مف أفراح! تنفست بعمؽ حتى اليواء البارد، واستمتعت حتى بمممس 
تراب األرض، وخيؿ إلي أني أرى الزنبؽ الذي سيبزغ منو. وعندما وصمتنا قوة مف 

ني وضباط أردنيوف آخروف، احتفمنا احتفاال مبيرا. الفرساف فييا محمد العجمو 
وتخمنيف ياست سعاد كـ يرفع المعنويات أف يرفدؾ قواد مثميـ! ولعمؾ تقدريف، 

، عمؽ أفراحنا يومذاؾ!   وأنت تعيشيف في ثورة فمسطيف اليـو

متدت عممياتنا مف المستعمرات قرب صفد إلى الحدود المبنانية. وتحممنا ا
مدافع، وىدمت بيت األمير محمود الفاعور في قرية الخصاص. الرّد. قصفتنا ال
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لكننا عبرنا نير العنجر وىاجمنا القوة الفرنسية التي ضربتنا، ووصمنا إلى مستعمرة 
 المطّمة وحاصرناىا. فاستدعيت قوات مف مرجعيوف لتردنا. 

ا عد معركة الحولة احتممنا مرجعيوف ورفعنا العمـ العربي فوؽ السرايا وتابعنب
 طريقنا إلى النبطية. انسحبنا عندما استدعت القوات الفرنسية أسمحتيا كميا.

ندما اكتمؿ االتفاؽ بيف فرنسا وبريطانيا عمى تنفيذ سايكس بيكو وتعديميا ع
انتقمت الدولتاف مف لـو الحكومة العربية التي تسندنا إلى تصفية تمؾ الدولة. 

ف عمي خمقي الشرايري قائدا لمواء وتعرفيف قصة إنذار غورو. في تمؾ األياـ عيّ 
السادس، وتحرؾ ليسند يوسؼ العظمة في ميسموف، لكف معركة ميسموف كانت قد 
انتيت عندما وصؿ إلى دمشؽ. أنا كنت محظوظا ألني وصمت إلى ميسموف مع 
المتطوعيف، ورأيت مف قرب الشجاعة التي التصنع انتصارا عسكريا، لكنيا تسجؿ 

لت أرى أف الدولة العربية تناولت مف شيداء أيار مشروعيـ موقفا تاريخيا. وماز 
ورفعتو حتى ميسموف، وأف الثورة السورية تناولت مف ميسموف جمرتيا! وتناولتـ أنتـ 

في سوريا! نعـ، ياست سعاد، ىذا قدرنا! نستعير  0936ثورتكـ مف إضراب سنة 
 ؽ أال تنطفئ ناره!   مف نارنا جمرة لنوقد نارنا! تعرفيف أف العشائر تتمنى لمصدي

سر عبد الرحيـ األسى الذي خمف أنو غمر سعاد عندما ذكرت ميسموف ك
والثورة السورية، ففي كؿ منيما قتيؿ مف أسرتيا. قاؿ: أعرؼ أف عمي خمقي الذي 
فشؿ في الوصوؿ إلى ميسموف، رافؽ فيصبل إلى حيفا. قدـ لو حمي زوجتو 

 ي، عندما يرفدؾ أبوؾ بمالو!ليستعيف بيا. وداعبو: ستعيدىا إلى زوجت

ركتيما سعاد لتحّضر قيوة جديدة. وقفت قرب النافذة ومدت نظرىا في ت
الميؿ! لماذا جاء ىذا الرجؿ؟ ليضع في صندوؽ الروح مانرويو ألبنائنا؟ لنبكي 
معو عمى ببلدنا التي اقتسميا الغرباء؟ ليقوؿ لنا إف مصائبنا اليـو صيغت مف 

بلد الشاـ وخانوا فيو وعودىـ لنا؟ كاف قدري محقا، ومثمو اليـو الذي قسموا فيو ب
خالد آغا، ألنيما قّدرا أف تفكيؾ الدولة الشرقية سيوقع المصيبة الكبرى عمى 
العرب. فيما أف ميمة مشانؽ أيار وظمـ االتحادييف الدونمة ووعود اإلنكميز، أف 

! ذلؾ حياتنا! تبعد العرب عف األتراؾ وتفكؾ الدولة! لكف كؿ ذلؾ ليس سياسة
أصدقاء خالي، رجاؿ الدولة العربية، مقاتمو ميسموف، رجاؿ المعارؾ التي تحدث 
عنيا ىذا الرجؿ، مشردوف في مصر والحجاز، أو موجودوف في قبضة سوميرست 
اإلنكميزي في عجموف! خيارىـ الوزارة أو السجف! أحمد مريود، الرحمة عميو، وزير 

خمقي الشرايري، حاكـ دولة عجموف، اعتقؿ في  العشائر، كاد يسمـ لفرنسا! عمي
 سجف المحطة! 
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صينية القيوة. جمست وتأممت الرجؿ الذي لـ تعرؼ بعد اسمو. بخمت سعاد د
بدا ليا أنيا تشـ عبؽ أخييا سعيد. مع أف سعيدا، بعمره ومزاجو، كاف شريكا في 

ؿ عمى القمة مرحمة قصيرة مف األحداث التي عاشيا ىذا الرجؿ كميا. بدا ليا الرج
التي ترسـ منيا المصائر، وفي السفح! فياىو مخّير، كأصحابو، بيف أف يكوف 
موظفا كبيرا دوف سمطة، أو في السجف! تمنت أف تنحت كمماتو لمف سيعيشوف في 

عرفتو سعاد مف وحدة ببلد الشاـ! تمنت أف توقفو  ببلد مقسمة جاىميف حتى ما
 اسمعوه! عمى منصة وتنادي: ياأىؿ عكا، تعالوا 

اؿ ليا عبد الرحيـ: إياؾ أف تقولي ألحد إنو في عكا! سنحميو حتى يصؿ ق
إلى المكاف الذي يقصده! فكادت تضحؾ: تحميو ياعبد، أنت الذي تحتاج مف 
يحميؾ؟! قاؿ كمف يسخر مف نفسو: بؿ أنت! سترافقينو، ياسعاد، إلى نابمس! بدت 

عمييا، وبيف حاجتو إلى حمايتيا ليا المسافة واسعة بيف ىيبة الرجؿ التي فاضت 
حتى يصؿ إلى نابمس! وأدىشيا أنو غير حزيف عمى نفسو. بدا معتدا بحياتو 
اعتداد األمراء بنسميـ! كانت فيو أبية أمير عشيرة، وسعة رجؿ عرؼ نعمة 
استنبوؿ، وصفاء سماء بادية الشاـ، وحضارة مصر، وتقشؼ المقاتميف في 

الموت مف الحرب العالمية االولى إلى جباؿ  الجوالف. رأت فيو جبلؿ مف عبر
، وقاتؿ جيش دولة عظمى في صييونيةلبناف، وزىا بالنصر عمى مستعمرة 

ميسموف، وانسحب مف مكاف ليرد اليزيمة عف مكاف آخر. كـ فشبل ذاؽ؟ ومع ذلؾ 
يرتفع فوؽ الخيبة ويستصغر الظمـ. ويفحص في ىدوء الخيار الذي رمي لرجاؿ 

: المناصب في أمارة مقتطعة مف ببلد الشاـ، أو السجف والميانة! الدولة العربية
ابتسـ الرجؿ لعبد الرحيـ: ال، ياأخي! ليس الخيار ىو السجف أو المنصب! بؿ 
النسياف أو المنصب! في العراؽ كانت ميمة فيصؿ أف يكبح ضباط الثورة العربية 

اؾ أصبح األمر بعده يستطيع. ىن مف الجموح. ولعمو قتؿ ألنو كاف يحمييـ قدر ما
 لئلنكميز ولنوري السعيد! وىنا، بقي لضباط الثورة العربية ىذا الخيار!

مف ىـ اولئؾ الضباط، ياست سعاد؟ درسوا في معاىد استنبوؿ وبرليف، و 
وتدربوا في جيوش الدولة، ومارسوا مقاومة معسكرات المحتميف والصييونييف! آمنوا 

رىـ عمى العمؿ الوطني! ليتؾ رأيت بنطاؿ بالوطف وصرفوا مف ماؿ أىميـ وعشائ
سعيد العاص الميترئ وقميصو الممزؽ! كاف عمي خمقي يستطيع أف يصبح مف 
األثرياء! لكف ثروتنا غير ذلؾ! اجتمعنا مف ببلد الشاـ كميا في مشروع االستقبلؿ 
والنيضة. تذكري أف رجاؿ الدولة العربية انشغموا بغرؼ القراءة والمدارس والمعاىد 
 العممية وحضروا المسرحيات! لكف الغرب الذي يدعي أنو انتدب عمينا ليحّضرنا ال
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! ال يريد لنا الحرية!  إبداع دوف حرية، والغرب ال يريد لنا أف ننصرؼ إلى العمـو
وأية سخرية! تحكـ بريطانيا مصير الضباط العرب الذيف ىاجموا مستعمرات 

 يا! الييود، وىي ترتب فمسطيف لتصبح وطنا صييون

يخفى عمى مثمو أنو يجب أف يبتر األسى حيث يجب أف يبتر! انتبو إلى  ال
العتمة التي عبرت نظرة سعاد، ولعمو انتبو إلى ندى في عينييا عندما عادت وىي 
تحمؿ شراب الرماف لو. قاؿ عبد الرحيـ وىو يبتسـ: ذروة التكريـ عند سعاد أف 

شجرتيا! رفع الرجؿ كأس ر ثمتقدـ لضيفيا شراب الرماف الذي تعصره مف 
عصير الرماف: كأنو الكيرماف! وحاوؿ أف يصرؼ سعاد إلى حادثة طريفة. 
 تعرفيف، ياست سعاد، أف الرجاؿ الذيف يعرفوف قيمة أنفسيـ ميما تواضعوا، ال

حدث عندما قابؿ  يقبموف أف يرفع فوقيـ مف ىو أدنى منيـ خبرة أو رتبة. وىذا ما
. كاف يعرؼ أف 0907سكري في العقبة في سنة عمي خمقي زميمو جعفر الع

جعفر العسكري سافر في غواصة ألمانية إلى طرابمس الغرب ليسند السنوسييف 
ضد الطمياف، فمقبوه باشا. وكاف قد انضـ وىو أسير عند اإلنكميز إلى جيش 
فيصؿ، وأخذ مكاف عزيز عمي المصري الذي ترؾ جيش الشريؼ حسيف محتجا 

. وكاف جماؿ باشا قد شنؽ صديؽ جعفر العسكري وصديقنا، عمى نفوذ اإلنكميز
الضابط سميـ الجزائري مع شيداء أيار. لـ يظير عمي خمقي مايجب أف يظيره 
لمف أرفع منو رتبة. فسقط مف قائد حامية إلى السجف! ولـ تكف تمؾ العداوة بينيما 

 ضرورية!  

جاج دت سعاد صحوف الطعاـ عمى الطاولة. وضعت في الوسط الدم
اؽ والبصؿ، ممفوفا بخبز التنور. والمموخية عمى الطريقة المصرية. أكؿ بالسمّ 

الضيؼ لقيمات فقط. يالؤلناقة! لكنيا لف تقبؿ ذلؾ! خمنت أف دربو طويؿ، 
يجد بيتا يستطيع أف يطعمو، وقد يناـ في مغارة، ىو الذي يبدو ابف  طويؿ، وقد ال

اميا! قالت: حّضرت ىذا الدجاج عشيرة كبيرة تحشد السجاد والوسائد في خي
اؽ، وىذه المموخية لؾ! أرجوؾ خذ! تناوؿ منيا قطعة فقط مف الدجاج ورّد بالسمّ 

البقية: ىاأنت حضرت الدجاج بالسماؽ والبصؿ، والفطائر بالزعتر، طعاـ أىؿ 
البمد! فيؿ يتذوؽ ذلؾ غريب مف الغرباء الذيف استوطنوا المطّمة؟ روى ليا أنو مّر 

المطّمة. وأيف اليـو مف األمس! البد أف مستوطنيف جددا وصموا إلييا  بمستعمرة
بحماية اإلنكميز كمياجريف شرعييف سمحت ليـ حكومة االنتداب باليجرة، 
وكمياجريف غير شرعييف تسمموا بالزوارؽ أو عبروا الحدود مف تركيا ولبناف! 

ذلؾ غريبا ييب ببلدنا، ياست سعاد، تسرؽ منا بحماية اوروبية! ىؿ رأيت قبؿ 
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يممكيا لغرباء، رغـ أنؼ أىميا؟ يشفقوف عمى الييود؟ فميقدموا ليـ وطنا  ببلدا ال
 عبلقة ليـ بحضارتنا! ال مف ببلدنا! المستوطنوف اوروبيوف ال مف ببلدىـ ال

عاداتيـ مف عاداتنا! سيشعموف ىذه الببلد، وسيبقى  طعاميـ مف طعامنا وال
يـ! واليغرؾ الظاىر! الغرب كمو متفؽ عمينا، الصراع قائما مابقيت مستوطنات

ياست سعاد! نعرؼ أف األلماف اتفقوا مع المنظمة الصييونية عمى تيجير الييود 
إلى فمسطيف! ليست لدينا نصوص االتفاؽ، لكننا نعرؼ جوىره! يبيح اتفاؽ 
ف "اليافارا" ليـ أف يياجروا مف ألمانيا إلى فمسطيف وأف يستبدلوا أمبلكيـ! وتعرفي

اتفاقيـ مع اإلنكميز! واألمريكيوف تركوا مبادئ ولسوف وأحرقوا توصيات لجنة كينغ 
كريف وتقريرىا! يحكـ المستشاروف الييود قدرنا مف ىناؾ أيضا! اعتمدنا عمى 

 0904مبادئ ويمسوف حتى انسحب منيا. وماذا كاف يحدث في الحقيقة؟ في سنة 
كييف، عضو المحكمة العميا في ناقش لويس برنديس، زعيـ الصييونييف األمري

الواليات المتحدة، مسألة فمسطيف مع الرئيس ويمسوف ثـ مع سفيري إنكمترا وفرنسا 
في الواليات المتحدة. واستمر في المحادثات في السنيف التالية مع ممثمي 

اجتمع في  0907الخارجية األمريكية وممثمي "القوى الحميفة". وفي أيار سنة 
المورد بمفور رئيس البعثة الحربية اإلنكميزية، وتباحث مع  البيت األبيض مع

ويمسوف وبمفور، وكاف يتصؿ بزعيمّي الصييونييف اإلنكميز وايزمف وروتشيمد. لذلؾ 
أيد ويمسوف تصريح بمفور بتأثير صديقو ومستشاره الصييوني برنديس! فأبعد 

د تقرير لجنة كينغ ألصحابو اإلنكميز آخر عقبة أماـ تصريح بمفور! وأبعد فيما بع
كريف! لكف التظني أنيـ سيكسبوف. سيفرضوف عمى أجياؿ منا العذاب والقير، 

 سيسرقوف منيا السعادة واألماف، لكف في النياية لف يصح إال الصحيح! 

ىزيمة! ماذا يرى أكثر مما  تيزه خيبة وال ظرت إليو. يااليمانو الذي الن
يستوقفو الحاضر. فيؿ ييب  بمد فبلنستطيع أف نراه؟ يعرؼ ىذا الرجؿ روح ال

 األفؽ وراء األياـ المعتمة؟  رؤيةااليماف قدرة عمى 

مست سعاد سوارىا الذىبي. ىؿ أقدمو لو؟ كـ مرة قدمت النساء حمييف ليذه ل
الببلد الحزينة؟ لتسند سياسيا أو لتشتري لثائر طعاما أو سبلحا؟ ولكف ىؿ تجرؤ 

لفرد؟ ىؿ تجسر أف تنحني  ية أو مجموعة العمى ىذه اليدية، والحمي دائما لقض
لو وترجوه: اقبؿ ىذا السوار مف فقيرة، أنت الغني بما أنفقتو عمى الببلد مف حياتؾ 

 ومالؾ؟ أـ تجسر أف تعطيو "صرة" مف الماؿ الذي وفرتو؟

ألت عبد الرحيـ بنظرتيا وىي تممس سوارىا، فرّدىا: لو كاف يقبؿ الماؿ س
ياسعاد! ىذا قدرنا! أف نرفض المناصب والثروة ونحف  لقدمتو لو! ىذا قدرىـ،
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تقتسمو مجموعة! جرح كي نجمعو لنمد أيدينا إلى الماؿ إال  نحتاج القميؿ منيا! ال
 الثورة السورية في أواخرىا أف الماؿ جبي باسميا! فإياؾ أف تخطئي ىنا!

ا ندما رجعت سعاد مف نابمس فتح عبد الرحيـ ليا الباب قبؿ أف تمد يدىع
بالمفتاح. رأت قمقو عمييا في لوف وجيو. أكاف رماديا؟! لكف كبل منيما تفادى أف 
يتحدث عف ذلؾ. ىؿ كاف يستطيع أف يوصؿ الرجؿ إلى نابمس فقّصر؟ ىؿ 
دفعيا، مع أنو مازاؿ يشعر بأنيا شابة، إلى الخطر بيده؟ الب في البيت في 

تو إلى الخطر ليبعده عف غيابيا، والـ الزمف الذي يضطر فيو محب إلى دفع زوج
أثر  رجؿ ثميف! وىي، أال تحتاجيا الثورة أيضا؟ قدـ ذلؾ الرجؿ عمى زوجتو، فما

ىذا الخيار في قمبيا؟ نظرت إليو في ىدوء كأنيا تسخر مف ىواجسو. أال يفيـ أف 
النساء يستخدمف "غفمتيف وضعفيف وغباءىف" ليوصمف رجاليف إلى األماف؟! 

عمتي نفيسة التي نقمت الرسائؿ لمثوار! قد تكوف نقمت قالت لو في جد: تذكرت 
ليـ أيضا أسمحة! فحتى اليـو تراوغ في الجواب كمما سألتيا، كأنيا ستضطر إلى 
ذلؾ مرة ثانية! فيـ عبد الرحيـ إشارتيا. رفع كفيا إلى خده فرّقت نظرتيا. قاؿ 

ي! درس في ليا: أتعرفيف مف الرجؿ الذي أوصمتو؟ ىذا ضابط رائع اسمو النعيم
استنبوؿ، وأصبح مف ضباط الدولة العربية. جمع حمي نساء عشيرتو واشترى بيا 
سبلحا لمثورة العربية. دّرب أوؿ كتيبة لمجيش العربي والتحؽ بيا في العقبة سنة 

. حضر مع مائة وعشريف رجبل مف عشيرتو، عشيرة المييد، ليسند 0908
األمير محمود الفاعور وأحمد  . رافؽ0909المسمحيف في معركة الجوالف سنة 

مريود في المعارؾ. وأدار عمميات معركة الجوالف. كاف أركاف حرب في المواء 
السادس، وحضر معركة ميسموف. كاف مف حكومة عجموف، وحضر معاىدة 

 .  0928سوميرست في أـ قيس. وعارض معاىدة سنة 

ضع الضباط اسعاد، ليس الممنوع فقط الرصاص والسبلح، بؿ الممنوع أف يي
العرب أنفسيـ في خدمة الثورة! ممنوع أف يقدموا لمثوار خبرتيـ في االنتصارات 

تحزني! تعّمـ ىؤالء الضباط الصبلبة حتى في بيت األىؿ!  وفي اليزائـ! لكف ال
فيموا أف العدو ليس فقط الغريب! لكنيـ قدروا بدقة مستويات العداوة! سجف عمي 

مع جعفر العسكري! وفي سجف المحطة في خمقي في جدة شيريف بعد خبلفو 
عماف! لدى ىؤالء الضباط خبرة ثمينة في العبلقات بالناس! عرفوا عبلقات 
العشائر وأفادوا منيا الدولة العربية ومقاومة االنتداب. لكف ىذه التفاصيؿ اليوـ 
عمى كؼ البريطانييف الذيف يسوقونيا في رياحيـ. لذلؾ يتعمـ الضباط اإلنكميز 

 البدو ويحضروف أعراسيـ ومآتميـ! ليجة 
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اسب المعتمد البريطاني في عجموف، ىذا الضابط عمى عداوتو لمفرنسييف، ح
 وذّكره بأنو ممف حكمت عمييـ حكومة االنتداب في الشاـ باإلعداـ، ولذلؾ ال

يجب  يجوز توظيفو في حكومة تشرؼ عمييا بريطانيا! يفّصموف ويخّيطوف لنا ما
نريد أف  أكوف مكانو ألقوؿ لمبريطاني الذي حاسبو: ونحف ال أف نمبسو! تمنيت أف

نوظفؾ في ببلدنا ألنؾ تخدـ المندوب السامي في فمسطيف، الذي كمؼ بأف يخترع 
 وطنا لمييود الغرباء! فّوت عمى نفسي شرؼ كؿ مالـ أوفؽ فيو في العمميات! 

يجب أف جب أف يبقى ىذا الرجؿ في بمده، لعمو يغير اتجاه الريح. لذلؾ ي
يتقف التقية! ويجب أف نحميو! فيؿ عرفت مف أوصمت إلى نابمس؟ وضع كفييا 
بيف كفيو: نادمة؟ ىزت رأسيا كما تيز طفمة متعبة رأسيا. تركيا: نامي! وفيـ 

يستطيع أف يتحدث عنو، حبا فيو كثير  وىو يغمؽ عمييا الباب أنو يحبيا حبا ال
 مف لمسيا!مف الشفقة واألسى، حبا يدفعو إلى التييب 

كت سعاد زمنا في فراشيا. ولـ يفتح عبد الرحيـ عمييا الباب. تركيا تتجوؿ ب
في أحزانيا عمى أىميا، عمى القتمى، عمى األحياء، عمى ىذا الرجؿ، عمى الذيف 
توثقيـ كرامتيـ إلى الشرؼ والفقر، وتوثقيـ سمعتيـ إلى قدرىـ فيتمسكوف بو. بكت 

منع عمى الناس أف يفيدوا منيا في العمف. عمى الذيف يكنزوف خبرة واسعة ي
فيتسمموف إلى الثوار ليعمموىـ كيؼ يدافعوف عف أىميـ وبمدتيـ! مف الظالـ الذي 
يحكـ قدر الحرية وقدر السجف في ىذه الببلد، فيترؾ األشرار أحرارا آمنيف، ويمد 

يرى  المساحات لمظالميف، ويحمي الجشعيف، ويحرس المستوطنيف الغرباء، وال
أسمحة الييود كميا ويشنؽ العربي إذا لمح لديو بندقية صيد؟ مف ىؤالء اإلنكميز 
الغرباء الذيف يدعوف أنيـ أتوا ليحّضرونا ففتحوا ببلدنا لغرباء متوحشيف 
متعصبيف؟ فميعمنوا عمى األقؿ أنيـ مستعمروف نيابوف وأنيـ يعيشوف عمى 

 حسابنا! 

واف األعبلـ وألواف الثياب، بداية ذكرت سعاد وىي تغفو عيد النبي موسى، ألت
موكب العيد مف نابمس واكتمالو في المسجد األقصى في القدس. تذكرت الفرح 
الذي يخمع القمب ويزدحـ في بيوت فمسطيف كميا. تذكرت الحموى واألطعمة التي 
، وأنواع الكعؾ والفطائر. وعندما غفت وىي تبكي كانت األقمشة  تعّد في ذلؾ اليـو

 تطاير حوليا، ولـ تعد تشعر ببرودة الوسادة المبممة بالدمع.     الممونة ت
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ـو رجع صدقي الطبري مف الجامعة األمريكية في بيروت مختصا في ي

العموـ السياسية واالقتصادية، كاف في الخامسة والعشريف مف عمره. لكنو لـ 
مت إليو الجبة يستقبؿ بالمزامير والطبوؿ كيـو "أخذ" جده منصب اإلفتاء، وحم

المرصعة بالذىب مف استنبوؿ. كاف ذلؾ عزّا تمناه الشيخ عبد السالـ الطبري 
 البنو. لكف صدقي رغب في الدراسة في الجامعة األمريكية في بيروت. 

 
دوف طبؿ وزمر. سيدير أمبلؾ أبيو. إلى الشغؿ، في طبرية ستقبؿ صدقي ا

القتصاد! يابا، أنت األصؿ! ياصدقي! أفدنا بعقؿ شاب وبعمومو في السياسة وا
تعمـ صدقي مف المفتي مسايرة رجاؿ البمد. إذا كنت فظا غميظ الطبع انفّضوا مف 

تعممتو، بؿ سّخر عممؾ  تسّخر الناس لينفذوا ما حولؾ! احفظ ىذا ياصدقي! ال
ليخدـ الناس! وتذكر عادة أسرتؾ: في رمضاف تمد أطباؽ الطعاـ لمفقراء. واجبيـ 

اجب الوساطة لمناس. يجب أف يجد الضعيؼ سندا ياولدي! انزؿ عمينا! وتذكر و 
إلى حيفا وقابؿ القاضي لتوقؼ حكما ظالما عمى ىذا الرجؿ! تأمؿ صدقي أباه. 
ىؿ استوقفتو فيو الرحمة؟ أـ شعوره الدائـ بأنو مديف لمناس؟ تذكر أف أباه ساعد 

ه في طبرية ووىبو ذات يـو رجبل مف بيت الخوري مف صفد، أتاه يستشيره. فاستبقا
 أرضا مف أراضيو.

جب أف يأخذ ابف العائمة الكبيرة مكاف أبيو! والقيادة، ياصدقي، في ىذه ي
األياـ أف تساير، وأف تواجو. فتح اإلنكميز ببلدنا لميجرة الييودية. ومنعوا حتى 

 احتجاج العرب عمى ىذا الظمـ. 

يـو يستعيد  ستخدـ صدقي منطقو، وجرأتو، غضبو، ووجاىتو. وستدىشو،ا
حياتو، العواطؼ المتنوعة التي كانت تجري خمؼ ىدوئو. وسيتساءؿ أكاف حقا 

 يتنقؿ في يـو واحد بيف تمؾ األمكنة واولئؾ األشخاص!

ماذا احتفظ لنفسو مف أياـ بيروت؟ استطاع أف يبقى أنيقا! يحب المبلبس ب
ة سعيد، النظيفة الجميمة. كأنو يعرؼ واجب الوسامة عميو. ىؿ يتذكر صداق
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وزىوىما بالساعة ذات السمسمة الذىبية التي تتدلى عمى طرؼ الصدر؟ كـ يمر 
العمر مسرعا! أيسرع إلى ىذا الحد في ببلد أخرى، أـ يطوؿ فييا فيتذوقو اإلنساف 
في ىدوء كما يرشؼ فنجاف قيوة في صباح الربيع؟! تزوج صدقي، وصار أبا، 

 نيد ويقوؿ كـ يمر العمر مسرعا! وكبر أوالده! لـ يعد لديو وقت حتى كي يت

اف الشيخ عبد السبلـ الطبري يشتري األراضي التي يضطر أصحابيا إلى ك
بيعيا كيبل تصؿ إلى الييود. فميجعؿ صدقي ذلؾ سياسة! يحاوؿ الييود أف 

تزاؿ لنا. احميا ياصدقي!  يصبحوا أكثرية في طبرية، ياصدقي! لكف األرض ما
الييود العرب يأكموف ويناموف في بيوتنا. كانوا  قمب اإلنكميز "عيشتنا". كاف

يستأجرونيا منا ويعيشوف معنا. مّيزناىـ مف الييود الغرباء المتعصبيف. تعرؼ 
السكناج، ذوي الضفائر، الذيف يشتروف السمكة مف الصياديف ويضعونيا في 
عّبيـ! انتقؿ الييود إلى حي مستقؿ سّموه ىزات بايف. واشترينا منيـ البضائع 
 اإلنكميزية والفرنسية، حتى ىّبة البراؽ. فصرنا نقصد بيروت والشاـ لنشتري ما

 نحتاجو. وصار يقتؿ مف يبيع أرضا لمييود. 

ستعاد صدقي وصايا أبيو وىو يمشي في جنازتو. كاف الناس عمى مد العيف ا
خمفو. ىؿ كاف سبب الحزف أيضا أننا نخسر فردا في أحداث يجب أف نكوف 

ميعنا؟ لكف الوصايا لـ تعد طمبا مف صدقي، ولـ تعد نصيحة. حاضريف فييا ج
 صارت مسار حياتو.

صبح صدقي رئيس الييئة العربية العميا في طبرية، ومدير بنؾ األمة. وكـ أ
ساعدتو لغتو اإلنكميزية في حواره وفي خصامو! نعـ، تعطيو األسرة الكبيرة قوة! 

ؿ تمثؿ الييود أـ تمثؿ البمد؟ رئيس البمدية ييودي. صرخ صدقي في التمفوف: ى
مات رئيس البمدية بالسكتة القمبية، فقيؿ: خوفا مف صدقي! رد صدقي: بؿ قتمتو 

 ذنوبو!

يت صدقي عمى تمة اسميا جّب الباف، يشرؼ عمى البحرة. حولو أشجار ب
باسقة، وحدائؽ مزروعة بالورود، تحيط بيا أمبلؾ المفتي التي ورثيا صدقي مف 

. منيا أخذت شركة روتنبرغ األرض التي أقامت مشروعيا عمييا. أبيو عبد السبلـ
ومنيا أرض محطة تنقية مياه البحرة القريبة مف بيتو! في أوؿ الشارع شركة 
روتنبرغ الممعونة! يمتد الشارع حتى بيت الطبري. زرعو المفتي بأشجار النخيؿ. 

ب أال ينزؿ في البيت مف طابقيف، األوؿ الستقباؿ الضيوؼ ولنوميـ، فالضيؼ يج
الفندؽ. والعموي لؤلسرة. يعنى بالورود والحمضيات في حدائؽ البيت بستاني 
مصري. يستمتع بيا الزوار والعابروف ويقصدىا الناس لمفرجة. استقبؿ صدقي 
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مساعد حاكـ المواء اإلنكميزي في بيتو. ومد لو طاولة غداء فاخرة كأنو يقوؿ لو: 
رود الحديقة. "وندرفوؿ مستر سودكي"! سمعت ىانحف! تأمؿ الضابط مف الشرفة و 

أحمى طبرية! اعطيا  ابنة صدقي زوجة الضابط اإلنكميزي الييودية تقوؿ لو: ما
سمعتو؟ أيستطيع رجؿ أف ييب مدينة لمييود وأىميا  ألىمي! ىؿ تصدؽ ما

يعيشوف فييا؟ لف تنقؿ ألبييا ذلؾ المغو. ذلؾ دالؿ سكبتو امرأة عمى زوجيا! 
فذتيا عمى الحديقة واستسممت لعبؽ الورد. لف تتساءؿ ىؿ سيبقى أطمت مف نا

 البيت كما تحبو! أيمكف أال يبقى أبوىا وبيتو؟! 

ستقبؿ صدقي أوالده في فرح عندما يعودوف مف راـ اهلل. ويتركيـ متنقميف ي
بيف البيت والحديقة. تدرس بنات صدقي الطبري في مدرسة فرندز في راـ اهلل. 

داخمية، بعد الصؼ السادس،  يشرؼ عمييا الكويكرز. تبعد راـ مدرسة أمريكية 
اهلل ساعات عف طبرية لذلؾ يعدف إلى البيت في األعياد فقط. وليدرسف الكتاب 

 المقدس في المدرسة، أليس المسيح ابف بمدنا! في البيت سندرسيف القرآف! 

! ضر صدقي اجتماعات المجنة العميا. ورجع إلى بيتو. نعـ، يحب بيتوح
يتجوؿ في حديقتو في الصباح الباكر. يستمتع بالرطوبة عمى أوراؽ الورد، 

في البيت! فيرد  وبخضرة أوراؽ الحمضيات. ويقوؿ لمبستاني: الحديقة أجمؿ ما
 البستاني: طّوؿ عمرؾ يابيو! الست جعمت البيت مثؿ الجنة! 

بحرة عد االجتماع يحمو البيت. يعد صدقي نفسو بطراوة الفراش وبنسيـ الب
الذي يأتيو مف النوافذ المفتوحة. لكف ماىذه اليسيسة؟ قاؿ لزوجتو: يبدو أف البيت 
مطّوؽ! حّضري بسرعة محفظتي! نعـ، يجب أف يكوف لمرجؿ في ببلدنا الحّس 

تسمعيا األذف! طرؽ الباب. وجد صدقي أمامو ضابطا  الذي يمتقط إشارة ال
سامي أف يمتقي بؾ! سأليـ: معتقؿ؟ إنكميزيا وجنودا. قالوا لو: يريد المندوب ال

قالوا: ال. سأؿ: آخذ حقيبتي معي؟ ردوا: يفضؿ ذلؾ! بالمتيذيب اإلنكميزي! نقموه 
 إلى سجف عكا، بكؿ احتراـ! سبب اعتقالو؟ قتؿ حاكـ المواء، أندروز! 

رسؿ صدقي إلى الست شفيقة، زوجة أخيو المتوفى، ورقة يطمب فييا عدة أ
وطعاما. مف حظو أنيا كانت تقيـ في بيت سعاد في  فرشات، وأغطية، ومبلبس

ذلؾ األسبوع! أرسمت لو شفيقة حتى القيوة! ستشرؼ عمى الطعاـ الذي يرسؿ 
إليو، ليكفي المعتقميف معو! ستصؿ منو الرسائؿ إلييا، لتوصميا إلى المقصوديف! 

ب وستخيط الرسائؿ إليو في قبات القمصاف، أو تدسيا في الخبز، مثؿ سعاد! اطم
 تحتاجو، التتردد! ياصدقي ما

اؿ لمست شفيقة: سجف أكابر! يمكف أف تقولي إقامة جبرية عندىـ! مازحتو ق
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سعاد: لؾ سجف أكابر، ولعبد الرحيـ سجف شقاء! أما كنت تستطيع أف تأخذه 
معؾ؟! رد عمييا بعد نفيو إلى راـ اهلل ونفي عبد إلى الحولة: يستمتع عبد الرحيـ 

 قامة الجبرية عمي في راـ اهلل! ىؿ يريحؾ ىذا، ياسعاد؟ بالحولة، وتفرض اإل

نستطيع أف نتفادى بيع األراضي بالنصيحة   اؿ صدقي في االجتماع: الق
بالتيديد! يجب أف نشترييا ممف يحتاج أف يبيع أرضو! ىكذا أنشأ  والتوصيات. وال

 عمى أرض مف أراضيو البنؾ. وطمب مف الميسوريف أف يساىموا فيو، ليقرض
الفبلحيف، ويشتري األراضي المعروضة لمبيع. وىؿ كاف يتوقع أف تحتؿ إسرائيؿ 

 األراضي وتصادر البنؾ؟! 
في المعتقؿ التقى صدقي بعبد الرحيـ، ثـ افترقا عندما خرج عبد الرحيـ مف 
المعتقؿ. وقالت سعاد لصدقي: كأف عبد الرحيـ رجع إلى البيت ليرتب أوراقو 

. وتجاىمت أنيا احتفظت في ذاكرتيا مف تمؾ المرة التي ولينقؿ إلي بعض األخبار
 رجع فييا إلى البيت بصورة أخرى فييا الحمو والمر!
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نتظر أف تخير؟ لـ يعد البيت يريحؾ بعد المعتقؿ؟  :الرحيـسألت سعاد عبد 
! يحتاج الرجاؿ، ميما عقفوا شواربيـ، أف تكوف ؾحير مايسكب تمد لو السجاد لأ

تي يعشقونيا أمّا ليـ! يتقدـ الفالحوف زوجاتيـ في الطريؽ أمتارا، المرأة ال
لكنيـ يمجؤوف إلييف، حتى عندما يطمبوف أف يزوجنيـ مف امرأة ثانية! فميردد 

 الناس المرأة مف ضمع آدـ! 

 
طر لسعاد وىي تراقب قمؽ عبد الرحيـ، أف زوجيا األوؿ كاف يحتاج أف تحنو خ

تو. لكنيا لـ تفيـ ذلؾ ألنيا كانت صغيرة، تحتاج عميو حتى وىو يظير صمفو وقو 
ىي نفسيا الحب والدالؿ. يبدو أنيا اآلف تفيـ أف غرور زوجيا األوؿ وزىوه بنسائو، 
إنما كاف ردا عمى حاجتو إلييا وتعمقو بيا! قالت لنفسيا: يالممجنوف، أعمف بعد فراقنا 

 تصّوفو في الحب أماـ مدينة نسيت أسطورة قيس ليمى! 

دت سعاد فنجاف القيوة إلى مكانو أماـ عبد وسألتو: خير؟ ياسعاد، يقطع عاأ
اإلنكميز فمسطيف عف بقية أرض الشاـ باألسبلؾ الشائكة وأبراج المراقبة. يمدوف 
جدارا ىائبل مكيربا، سخروا الفبلحيف الذيف ساقوىـ مف القرى بالقوة! ثـ اعتمدوا 

سمحة. لكني أرى ىذا القطع برنامجا عماال مف الييود! ليمنعوا تسرب الثوار واأل
قديما. اسمعي! ذات يـو وصؿ جبرائيؿ حداد مف دمشؽ إلى فمسطيف. فدعانا 
موسى كاظـ الحسيني، رئيس بمدية القدس، إلى بيتو لنجتمع بجبرائيؿ حداد، مدير 
األمف العاـ في الحكومة العربية. تفادى المندوبوف إلى مؤتمر القدس االجتماع 

عرفوا أنو يريدىـ أف يمغوا قرار المؤتمر: فمسطيف جنوب سوريا! لكنيـ بو، ألنيـ 
أرسموا مف يحضر االجتماع بو. حّموا المشكمة خير حؿ! بدا اقتراح جبرائيؿ حداد 

فيصؿ أف  ىو وال يممؾ رجؿ المخابرات اإلنكميزية، ال كأنو رغبة فيصؿ! فقمنا ال
نا ىؿ ببلد الشاـ وحدة متصمة أـ يفكا شماؿ سورية عف جنوبيا! النحتاج مف يعّمم

 مقاطع مجزأة!

جتمع الرجاؿ في مؤتمر القدس ألنيـ رأوا خطر وعد بمفور الذي ينفذه ا
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اإلنكميز. وألف الحكومة العربية في سورية ظيرىـ وأمميـ. ذّكروا بوحدة ببلد الشاـ 
ذاؾ التي لعب عمييا اإلنكميز في وعودىـ لمشريؼ حسيف! باسـ مودتنا لفيصؿ أراد 

الجاسوس أف يمغي مؤتمرنا قراره! وكاف جبرائيؿ حداد مدير األمف العاـ في الحكومة 
 العربية! قالت سعاد: كانت الجيات األربع كميا في دمشؽ يومذاؾ! 

شؼ مف كأس الماء كأف حمقو جؼ: نفذ اإلنكميز باألسبلؾ الشائكة المكيربة ر 
ألـ تعرؼ مف فيصؿ ىؿ كاف وأبراج المراقبة، فصؿ فمسطيف عف سورية! سألتو: 

جبرائيؿ حداد ينفذ ميمة؟ استدعاني فيصؿ يومذاؾ مع مف استدعى إلى دمشؽ 
ليعّمموا في معيد الحقوؽ! كانت دمشؽ حمما ورىانا. وكاف فيصؿ يتجوؿ كأمير 
عربي أنيؽ وسيـ، واإلنكميز يتصوروف أنيـ يمكف أف يحكموا بو، والفرنسيوف 

ترجـ لو، ينقؿ ىمسو، وربما يوحي لو ويمعب عميو. كـ يتحاشونو. كاف لورنس معو، ي
مرة سنعود إلى تمؾ السنوات لنحّدؽ في جذور مأساة ببلد الشاـ، ياسعاد! لذلؾ 
استقبؿ قدري جماؿ باشا الصغير، وحمؿ أىؿ طبرية السجاد العجمي مف بيوتيـ 

نكميز في ومدوه لو، ياعبد. كبسوا الجرح بالممح، وتمنوا أف تنتصر الدولة عمى اإل
الحرب. لكف الدونمة باعوا الدولة. ورأينا اإلنكميز يحتموف الببلد والييود يدخموف معيـ 

 مف مصر. وىاىـ المياجروف ينزلوف بالبواخر!  

رفع اإلنكميز األسبلؾ الشائكة عمى طوؿ الحدود مع سورية ولبناف. ي
في سجف عكا!  والمحاكـ العسكرية تحكـ باإلعداـ عمى الوطنييف وينفذ اإلعداـ

كاف عبد الرحيـ في برىة األلـ التي قد تبعد الحكمة. ىؿ سيطؿ الصباح عميو 
وىو في بيتو؟ كاف يعرؼ عندما يمجأ إلى سعاد أنو يطمب عقميا اليادئ. لكنيا 

يتداخؿ  رغـ حكمتيا التي تستبقي شعرة معاوية، تصنؼ أصدقاءىا وأعداءىا، ال
تيا. ىؿ ينسى يـو اختمفا عمى الموقؼ مف أحدىما في اآلخر. ىناؾ تمتنع لباق

أميف الحسيني وراغب النشاشيبي؟ كانا يتحدثاف ورأسيا عمى زنده. وكانت مضيئة 
الوجو في غرفة معتمة، كأف وجييا يجمع الضوء مف أنوار بعيدة، أو مف شروؽ 
وردي. كانت عمى زنده صبية مستسممة لزىوىا بأنيا تستطيع أف تصعد إلى قمـ 

، فتجر عبد الرحيـ وراءىا مرة، وتمحقو مرة، كأف بينيما سباؽ لكنيما مف الرضا
تريد أف  معا، يسعياف إلى ذرى ال تتبلمح بعد. سأليا: سعيدة؟ ىزت رأسيا. ال

تحبس شعورىا بكممات! ما قطعاه قبؿ ىذه الميمة أصبح في السفح البعيد. وىاىي 
ىبني لغة جديدة،  تكتشؼ تضاريس أخرى، فتنادي الكوف منشورة الذراعيف:

ومسافات جديدة! ىبني مجاىؿ أركض فييا، وأفيـ أف المرأة جنية! وأف اإلنساف 
وىو في غرفتو قد يعبر الدنيا!  كانت تتجوؿ في وليو كأنيا تبحث عف مكاف تقؼ 
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فيو كتمثاؿ تشعؿ لو الشموع. "لو تعرفيف كـ أنت جميمة اآلف، ياسعاد"! ابتسمت. 
تريد أف تحبس الخياؿ! استند إلى مرفقو ونظر إلييا. وخيؿ لف تنظر إلى المرآة! ال

إليو أنيا يجب أف تشعر بانعكاس ضوئيا عمى وجيو. لكنيا التبالي بذلؾ، 
مستسممة لمسعادة! كـ تختمؼ ىذه المرأة عف امرأة النيار! كاف منتصرا بتورد 

ريديف، ت خدييا، بضوء وجييا. نيض وجرىا إلى المرآة. أغمضت عينييا. لماذا ال
ياسعاد، أف تري ىذه المرأة المذىمة، لماذا تخفينيا وتخبئينيا؟ تخافيف منيا؟ شوش 
صفاءىا بكبلمو. ىمست: ىس! عانؽ كتفييا: انظري! انظري! فتحت عينييا 

أجمميما! رأت شعرىا  ورأت عمى ضوء الفجر رجبل وامرأة، وكتمت شيقتيا. ما
فيقاتيا ويراه أصحابو في ىذه األشقر المنثور وأغمضت عينييا. لو تراىا ر 

السعادة! أشار إلى كتفييا. ىؿ تبيف اآلف فقط أنيما جميبلف؟ كأنما حاوؿ كؿ مف 
صور النساء أف يمتقط خطوطيما الناعمة، بشرتيما الطرية، لونيما، طرواتيما، 
لينيما، وقّصر! لذلؾ اليزاؿ النحاتوف والرساموف ينحتوف ويرسموف. لو يستطيع أف 

ورة التي يراىا! يفقدىا وىو يشعر بجماليا، ويعرؼ أنيا ستصبح ذكرى يثبت الص
باىتة. لكنيا ستوثقو إلييا، وتجعمو رغـ شفافيتيا غير قادر عمى اإلفبلت منيا. في 
ذروة فرحو شعر باألسى وىو يفكر في العمر الذي يفقده اإلنساف وىو مزىو بأنو 

بتيا أماـ المرآة. التيربي، يعيشو. حاولت سعاد أف تعود إلى السرير، لكنو ث
لت أف تغمض عينييا. مجنوف! لو تركت حاو  .ياسعاد، مف ىذه المرأة الفاتنة

نفسيا تتوغؿ ىناؾ لما كاف ليا الوقت لتصبح زوجة وأما! وألصبحت غانية! 
تريدني أف أطمؽ نفسي إلى ىناؾ وأنت تعرؼ أني في الصباح يجب أف أسندؾ 

حتاجني ىنا أكثر مما تحتاجني ىناؾ! ال، لـ تقؿ وأكوف أماـ مف يحتؿ ببلدنا! ت
ذلؾ! عادت إلى السرير، مدت ذراعو ووضعت رأسيا عمييا. لكنيا تركت بينو 
وبينيا مسافة كأنيا أرادت أف تكوف قريبة منو وبعيدة. في مثؿ ىذه المحظات 

تسمح باالقتراب منو. ىي  يشعر بالغيرة عمييا ومنيا! يفيـ أف لدييا معبدا ال
فسيا والباب مقفؿ عمييما! وىو عمى العتبة ينتظرىا! كـ مر مف الوقت وىي في ون

معبدىا؟ وكؿ برىة لو سنة، عقد، قرف! وىو خائؼ مف أف ييرب السحر ويخبو 
الضوء. تثبت سعاد عمى قباب معابدىا متوازنة، لكنو يحتاج قوة خارقة كي يبقى 

ف األسبلؾ التي تنصب عمى فراشو متوازنا! بعد زمف عادت إليو، وسألتو ع
لتحجز فمسطيف عف سورية ولبناف. أخطأ بعد ذلؾ فقاؿ ليا إف الخبلؼ بيف 
النشاشيبي والحسيني خبلؼ بيف أسرتيف. صحت المبوة! خبلؼ بيف أسرتيف؟ ىما 
أسرتاف! لكف النشاشيبي يغازؿ اإلنكميز. رفض أف يقاؿ فمسطيف جنوب سوريا! 

ـ يسمع عبد الرحيـ أف جماعة النشاشيبي يشتروف يعني يتركيا لئلنكميز والييود! أل
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أراض مف العرب ثـ يبيعونيا لمييود؟! وأنيـ يزىوف بأنيـ معارضة! عبد الرحيـ، 
ينتبو إلى ذلؾ؟ بؿ ينتبو إليو لكف طبعو الّميف يجعمو يتفادى أف يديف  الوطني، ال

ع بيف امييف! مف يرغب في الصراالنشاشيبي! قالت لو: يبدو أنؾ أضعؼ القسّ 
العرب؟! لكف ىذا صراع بيننا وبيف اإلنكميز والييود! اسمع ياعبد الرحيـ، ستبيف 

 لؾ األياـ أف النشاشيبي يضيع فمسطيف!

بتعدت عنو. التزاؿ ساحرة، لـ يختؼ الضوء مف وجييا، واليزاؿ شعرىا ا
األشقر يجمع بريقا مف كوف خفي تراه وحدىا. وربما فييا سحر آخر وفتنة أخرى 

يجرؤ عمى االقتراب منيا! خيؿ إليو أنو سيفقدىا، وأنيا إذا نيضت  ال لذلؾ
ستمبس مبلءتيا وتخرج إلى الست شفيقة ولف تعود أبدا. قاؿ لنفسو ىجرت أميا 

الذي أوقعني في  ترجع! ورثى نفسو: ما فاطمة أباىا يوسؼ سنتيف، لكف ىذه قد ال
ضارية. قالت لو: بالقوة لف  بنت فاطمة! قرر أف يستعيدىا. عانقيا فقاومتو كمبوة

تفتح أية بوابة  تضعفيا مداعبات الحب، وال تأخذ شيئا! ظمت جامدة، فيمد. ال
تؤمف بو ولو ألجؿ امرأة  إلييا! قاؿ مستسمما: الحؽ معؾ! انتفضت: التقؿ ماال

 تحبيا! 

 نتيت تمؾ الميمة نياية سيئة. لـ يكف يريد أف تكوف مشوشة في ذاكرتيا. ماا
يا! بقي يحـو حوليا وىي تستدير عنو. فيـ أنيا تريده متزنا. تستطيع أف كاف أجمم

يمس بمدىا. قاؿ ليا في اليـو التالي: كاف  تكوف لبقة ولطيفة ومتسامحة إال في ما
يجب أف تكوني زعيمة سياسية! ردت: الأصمح لذلؾ! فالزعماء ييادنوف 

شحرور ليمة ويساوموف! تخزه؟ قاؿ في ألـ: تمنيت أال ينغص حتى صوت 
األمس! كـ كنت جميمة ورقيقة! احمر خداىا. لمحت أساه فقالت: التضع لي 
نيايات تمزمني بيا! جف مف الفرح. تعده بمياؿ وأياـ أجمؿ منيا! لكنو بقي حائرا. 
يحمو لو أف يبوح ليا وىي عمى زنده، عندما يخيؿ إلييما أف الشوؽ يحتاج أف 

يكوف صادقا أماميا. فكـ مرة ستيرب منو يستريح قميبل. وفي البوح يحتاج أف 
 الجنة مرة أخرى؟!

مست سعاد لنفسيا: انتبيي! إذا ضعؼ القوي أمامؾ فاحفظي سره! احفظي ى
كرامتو وتظاىري بأنؾ نسيت مارأيتو! كشؼ لؾ وجعو ألنو يعرؼ أنؾ تحمينو! 

 وياحزف مف يسقط مرة واحدة أماـ نذؿ كشؼ لو روحو!

. انشغؿ عبد الرحيـ باالجتماعات، وصار يعود مف كف ليمة القدر لـ تتكررل
المعتقؿ متعبا، نحيبل، وانشغمت سعاد بو وبأىؿ المعتقميف والمحكوميف باإلعداـ 

 في سجف عكا.
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حصت منور بياء وىو يدلؿ ابنو. رفع كفيو معتصـ إلى فمو في دمشؽ، ف
ياه! ىؿ غمستو أب أصغره! والبنصر الذي يجاوره، ما وقّبؿ أصابعو. الخنصر ما

بالعسؿ؟ الوسطى أحمى مف الخيار! والسبّابة كأنيا الكنافة البّمورية! واإلبياـ، 
ياليذا الطعـ! كأنو الدراؽ الزىري! تصفحت منور في ذاكرتيا عشية اليوـ الذي 
انسؿ فيو بياء مف البيت إلى فمسطيف. دلؿ بياء ابنو يومذاؾ! فإلى أيف تنوي 

ننت أنؾ غارؽ في دمشؽ حتى أذنيؾ! قالت لو: الرحيؿ اآلف، يابياء؟! ظ
تستعيد، يابياء، طفولة معتصـ؟ وأنت، يامعتصـ، تستمتع بذلؾ؟ قاؿ ليا بياء: 
نمثؿ، يامنور! ردت: أنت، حر! لكف معتصما عودني أف يكوف ظاىره مثؿ 
باطنو! عاتبيا بياء بنظرة: نمعب يامنور، نمعب! المعب ممنوع؟ ردت: أبدا! شرط 

 لي إني أتفرج عمى تشخيص!   أف تقوؿ 

 
مسؾ بياء بيد معتصـ وقاؿ مداعبا منور: أّمنا غيورة! ودخبل إلى غرفة أ

معتصـ. ستخمو إليو قبؿ أف يغفو؟! تؤكد، يابياء، أنؾ مسافر! انتظرتو حتى خرج 
مف غرفة معتصـ. نظرت إليو بمؿء عينييا وسألتو: إلى أيف، ياميّوف؟ إلى 

خرى؟ تنيد: إلى لبناف! سأغيب يوما أو يوميف! سمعت فمسطيف في الفجر، مرة أ
دقات قمبيا. سألتو: ستكوف في أماف؟ وخطر ليا أنيا تستطيع أف تستره إذا ذىبت 
معو: يمكف أف نرافقؾ، أنا ومعتصـ! رد بسرعة: ال، ال! قد أعود غدا مساء إذا 

، ألصحابي وّفقت! لديو ميمة إذف! قاؿ ليا: طمبت عدة عمب مف الكنافة المبرومة
الذيف لـ أرىـ منذ تركنا بيروت! سألتو: بيروت؟! خشي أف تستعيد أياـ بعدىا عنو 
فقاؿ: لف أصؿ إلى بيروت! لنقؿ إني سأجمس في مطعـ عمى البردوني وأستعيد 

! ىؿ اطمأنت؟ قالت لو: تذّوقيا إذف عني وعنؾ! وسمـ عمى مبنانيةمذاؽ الكبة ال
 حد! نبييا: لكني أماـ الناس نازؿ إلى بيروت! األصحاب إذا بقي منيـ في زحمة أ

أعجب اإلنساف!  راح بياء في تمؾ الميمة أنو طمأف منور. وابتسـ لنفسو: ماأ
لـ تسألني أية أخطار ستعبر، ولست أستطيع أف أقوؿ ليا إني في أماف. لكننا 
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 نريد أف نعرؼ حتى األرض التي يموت فييا عزيز عمينا لنجمس إلى قبره! ما
 اإلنساف!  أعجب

رتبت في عمب مف الخشب، اعتدادا بدمشؽ، وواجبا نحو قد انت الحمويات ك
أصحابو الذيف اشتغؿ معيـ في لبناف، وغطاء لو. ليتو يستطيع أف يصؿ إلى 
صاحبو عارؼ ابراىيـ في بيروت! استصفى بعض األصحاب وسيبدأ زيارتو 

تاؽ إلى زمف قديـ. بأقربيـ منو، وسيتغدى في مطعـ عمى نير البردوني كالمش
وسيطمب مف المصور األرمني أف يصوره، وسيستمتع وىو يراه يدخؿ رأسو إلى 
الكيس األسود، وسينتظر في فضوؿ صورتو! بعد ذلؾ سييتدي إلى عنواف الرجؿ 

 الذي سيشتري منو سبلحا لثوار فمسطيف. 

ستسمـ بياء لطريؽ بيروت. تكاد السيارة تمس أشجار الجوز الباسقة عمى ا
طريؽ الربوة! ويكاد يشـ عطر بردى قرب دمر ويتقمب مع ورؽ الحور 
والصفصاؼ! ييؼ إلى شمعايا ثـ إلى انحناءات الطريؽ بيف دمر وقدسيا! لو 
يستطيع أف يوقؼ السيارة ليتأمؿ البيت الذي أمضى فيو صيفا مع منور في 

ىي قدسيا! ىاىو البيت، طابؽ واحد مف الحجر عمى مرتفع، قرب النير! وىا
أشجار التيف والزعبوب والتوت! أغمض عينيو عمى جبؿ الشيخ البعيد. تسحره 

! فتح عينيو عمى الديماس وانتظر الشاىقة المكممة بالثمج الجباؿتمؾ ميابة 
ميسموف. ىب عميو نسيميا! ونزؿ مف السيارة مع الركاب. منذ متى يتوقؼ الركاب 

سؼ العظمة توقؼ ىنا كي في خاف ميسموف يطمبوف الماء والرطوبة؟ لعؿ يو 
نشعر دائما بأياـ ميسموف! ونستعيد قصيدة شوقي ورجفة الروح. ونقبس مف المدى 
الذي يستشفو إنساف أو مجموعة في برىة، يفيموف أف موقفيـ كممة زمف ألزمنة 
قادمة! كرر بياء لنفسو: المقاومة موقؼ تاريخي يتجاوز الحياة والموت كمسألة 

خالد آغا، وخيؿ لبياء أنو يتأممو. تناوؿ خالد آغا مف شخصية! فيـ ذلؾ أبوه 
يوسؼ العظمة ورفاقو، حقو في أف يرفد نداءىـ لؤلزمنة القادمة. وىاىو بياء 
يتناولو منيـ في ميسموف: االحتبلؿ غير شرعي، لـ يأت برضانا! قتؿ عبد الرحمف 

بؿ ألنو باشا اليوسؼ في خربة غزالة ألنو حمؿ طمبات المحتميف ألىؿ حوراف؟ 
اقترح أف يدخؿ المحتموف دمشؽ دوف مقاومة، فيسمبنا الحؽ في مقاومتو بعد 
ميسموف! سرح بياء بعيدا عف الركاب إلى ضريح يوسؼ العظمة. وخيؿ إليو أف 
خالد آغا كاف يحتاج مف يبوح لو بما في قمبو قبيؿ ميسموف. وأف بياء كاف يمكف 

كاف يستطيع أف يبوح البنو بما  ما أف يكوف ذلؾ الرجؿ! لكف أبا مثؿ خالد آغا
كاف ليستطيع أف يعبر  يعصؼ في روحو. وابنا مثؿ بياء تعود احتراـ أبيو ما
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االحتراـ إلى أبيو. وخطر لبياء أف خالد آغا كاف أسير ىيبتو، وأف أمثالو البد أف 
يكونوا وحيديف. وبدا لو أف نفيسة وحدىا استطاعت أف تكوف قريبة منو ألنيا في 

 الوجو تشبيو، وربما ألنو أحبيا! ىذا 

نتظر الركاب أف يستدير بياء عف الضريح إلييـ. ىؿ خمف أحد أف عبلقة ا
بياء بميسموف عبلقة خاصة؟ ىؿ انتبو أحد إلى رعشتو؟ في مكاف ما مف ىذه 
الروابي بقي أبوه! اختار خالد آغا لنفسو القمة التي تناسب مسار حياتو، ورد بذلؾ 

تحاديوف مف ميانة العزؿ! كاف كالضباط الذيف خرجوا إلى ميسموف، أنزلو بو اال ما
متخرجا مف أفضؿ الكميات العسكرية في زمنو. كاف يكنز الخبرة العسكرية 
والمعرفة بالببلد العثمانية. لكنو أبعد، وبقي ميجورا مع أوسمتو وسيفو حتى أياـ 

 و وييديو حياتو! ميسموف! استعاد عندئذ مكانتو وفرض المكاف الذي ييبو خبرت

وقؼ الركاب في الجدّيدة. الحدود التي اخترعيا االنتداب! وانقبض قمبو. في ت
شتورا ترؾ السيارة المسافرة إلى بيروت، وانتظر سيارة تنقمو إلى زحمة. تبع 
العبلمات التي وصفيا لو تاجر العباءات في سوؽ مدحت باشا. وطمب الرجؿ 

 الذي يقصده في زحمة. 

تاجر السبلح وىما جالساف إلى طاولة عامرة بصحوف المازة اوض بياء ف
والعرؽ الزحبلوي. مف يستطيع أف يخمف حديثيما وىما يرفعاف األنخاب؟ سيصؿ 

 السبلح إلى الحدود السورية. واجب بياء أف يدبر نقمو مف ىناؾ! 

دفؽ عمى بياء فرح منعش بعد إنجاز ميمتو. مشى عمى ضفة البردوني. ت
! ألذلؾ أحب زحمة؟ جممياأ يات البيوت التي تطؿ عمى النير. ماتفرج عمى واج

ولماذا يتذكر ذلؾ اآلف؟ عبر الجسر الضيؽ عمى البردوني إلى بيت تتقدمو شرفة 
مظممة باألشجار. فتحت لو الباب صبية. مف يريد؟ ومف ىو؟ بؿ أسألؾ أنت مف؟ 

فيا رجؿ: لـ لـ تكوني قد ولدت عندما كنت أزور أىؿ ىذا البيت! أطؿ مف خم
يتغير صوتؾ، بابياء بؾ! تعاؿ أعانقؾ! ياخواجة الياس، لـ أنتبو إال اآلف إلى أف 

يجدؾ في البيت. مع أني  ىذه الشرفة أماـ بيتؾ صممت ليجمس فييا مف ال
! قمت لي يومذاؾ اسبقني، وتبعت  جمست عمى ىذا المقعد منتظرا عودتؾ ذات يـو

مطعـ عمى البردوني. كدت أغفو عمى ىذه ؾ رأيناىا مع أىميا في التشابة سحر 
الشرفة وأنا أنتظرؾ! رنت ضحكة الياس، وانتبو إلى عمب الحمو التي تركيا بياء 

 عمى األرض: حمويات الشاـ! احممييا ياسوزاف! 

ـ يقبؿ الياس أف يعود بياء إلى دمشؽ في اليـو نفسو. ستبقى الميمة عندي! ل
ياخواجة الياس! ترمينا الدنيا مرة إلى ىنا تسمني،  قؿ لي، كيؼ خطرنا ببالؾ؟ ال
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ومرة إلى ىناؾ! رجع الماضي في المساء، فمشى بياء مرة أخرى في زحمة عمى 
شاطئ البردوني حتى وصؿ إلى المطعـ الذي يحبو وجمس تحت األشجار، 
وصّفت المازة الزحبلوية عمى الطاولة. لو كنا نعرؼ أننا سنستعيد حياتنا لكّنا 

خواجة الياس! يبدو أننا زّوقناىا، يابياء بؾ! ىؿ اكتشفا في ذلؾ زّوقناىا، يا
المساء قرب البردوني أف الحياة الماضية تصبح حقيقة وقت يستعيدىا اإلنساف؟ 

أعجب  نتصور أنو تبدد في اليواء موجود ألننا عشناه وصنعناه؟ ما وأف ما
ميـ نيرا دفاقا وخالدا الذاكرة! تخزف الحياة كي تجعميا واسعة تتجاوز األفراد، وتجع

كيذا النير! ياخواجة الياس، يبدو أننا بذكرياتنا نستمر في الحياة أكثر مما قدر لنا 
 مف عمر! 

الخواجة الياس بياء إلى أصحابو. ليتبينيـ خمؼ السمنة أو النحوؿ، رافؽ 
خمؼ السعادة أو اليدوء، وراء األوالد الذيف كبروا واألحفاد الذيف درجوا حوليـ. 

ألؽ بياء في ذاكرة النساء: مازلت وسيما، يابياء بؾ! ولكف لماذا لـ تزرنا منذ وت
 زمف طويؿ وزحمة عمى بعد حجر مف الشاـ؟ 

فا بياء في الطريؽ سعيدا. صحا في شتورة كيبل يفوتو صفاف مف شجر غ
الحور عمى الطريؽ، ظؿ يحبيما وظبل يرمزاف في ذاكرتو إلى شتورة. فاتتو المبنة 

د أف يطمبيا مف يمر بشتورة! البأس، يابياء، ستتناوؿ المبنة ابنتؾ التي لـ التي الب
تولد بعد! وسيمد كؿ مف يمر بشتورة يده ويغرؼ منيا! عبر بياء الجدّيدة 
وانحناءات وادي الحرير. مف ىنا عبر الجيش الفرنسي إلى ميسموف! لو انفجرت 

يابياء! كانت طالت  األلغاـ أكانت معركة ميسموف انحرفت عف مصيرىا؟ ال،
فقط! فالطيراف والدبابات قررت مصيرىا. كانت الكفاءة العسكرية العربية ىناؾ 
دوف سند في السبلح ودوف سند في العالـ! رأى بياء ميسموف غارقة في الظممة. 
فبدت لو النجـو براقة. شعر بالغـ، وتذكر أنو يجب أف يفكر في نقؿ األسمحة مف 

 الحدود إلى دمشؽ. 

ت منور مفتاحو في قفؿ الباب فيرعت إلى النافذة التي تطؿ عمى أرض معس
الدار وأطمت عميو عندما خرج مف الممر. قمبي قاؿ لي إنؾ ستصؿ ىذا المساء! 

ماء البراميؿ دافئ مف شمس النيار! رجع بياء سالما، مع أف سخنت لؾ الماء، 
مف لبناف شيئا! كاف  أكده لو قمبيا. تذكر بياء عندئذ أنو لـ يحمؿ ليا وصدؽ ما

يستطيع أف يحمؿ ليا، عمى األقؿ، بعض المبنة مف شتورة! كاد يعتذر فسألتو: 
تزاؿ  ذىبت ألجمو؟ آه، ذكرتو بما بقي عميو أف ينجزه! ىز رأسو: ما أنجزت ما

زحمة حموة! أعجبتني واجيات البيوت التي تطؿ عمى البردوني! ابتسمت منور: 
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ف آه، لو يستطيع أف يقوؿ لمنور اآلف كـ يحبيا، كانت دائما تعجبؾ! نسيت؟ لك
: تعاؿ، عشاؤنا ينتظرنا! فيمت أنو وّفؽ في سفره. وأنو قالتوكـ ىو سعيد بيا! 

سيرمي سعادتو عمييا كالغطاء. وفكرت في أف السعادة بالدنيا والنجاح فييا يفّتح 
يمبس فرحو الحب بيف رجؿ وامرأة كما يفّتح الربيع الزىر. لكف كرامتيا أبت أف 

تخمط بو حبؾ لي!  سافرت ألجمو، لكف ال مبلبس أخرى! لنحتفؿ بأنؾ حققت ما
آه، يامنور، ليتؾ تفيميف أف األشواؽ تزىر في الفرح! أريدؾ يامنور، ألني أستحؽ 
أف أحتفؿ بأني مازلت أعيش وأستطيع أف أحتفؿ بحبي لؾ! عاتبتو بنظرة: يعني 

خطر، لو خانني الرجؿ الذي قصدتو، أو أنؾ كنت في خطر؟ نعـ، ربما كنت في 
 لو خانني الرجؿ الذي أرسمني! 

ررت منور مسار تمؾ الميمة في حـز ظاىره الميف والغيرة عمى بياء. ادخؿ ق
اآلف إلى الحماـ، سيريحؾ الماء الفاتر مف التعب! نادني وقت المزـو ألفرؾ لؾ 

كاديو! وجدىا ظيرؾ! فركت ظيره بميفة خشنة وخرجت: سأحضر لؾ فنجاف كر 
تنتظره: نـ واسترح! سنتحدث غدا عف أصحابؾ في زحمة! مع ذلؾ لف ننسى، 

لو تعرؼ أنو  حتى أماـ عمتي نفيسة، أنؾ سافرت إلى بيروت ال إلى زحمة!
  سيقصد نفيسة!

نفيسة عمف تثؽ فيو مف الفبلحيف الذيف كانت تسير معيـ في الصباح سأؿ 
محة التي اشتريناىا لثوار فمسطيف! يحتاج عمى دود القز؟ لماذا؟ كي ينقؿ األس

خبرتيا في تيريب األسمحة أياـ الثورة السورية! قالت لو مفكرة: نقمناىا بعد معركة 
ميسموف إلى البساتيف لنخفييا! وقت الثورة السورية استعدناىا مف البساتيف لمثوار! 

ريات عمى لكنؾ تريد أف تنقؿ "البضاعة" مف حدود لبناف إلى قمب دمشؽ. والدو 
 في الميؿ!  الطرقات، والمخافر تطوؽ دمشؽ! اسمع يابياء! سننقميا في النيار ال

دا لبياء أنو فيـ مبلمح يجيميا في نفيسة. ىبت قوتيا عندما وضع ليا ب
واجب صعب. وبدا لو أنيا ممف يذبموف دوف ميمات تتصؿ بمصير كبير. ىؿ 

ؿ منعطؼ كيبل يتشردوا في يخمؽ ىؤالء األشخاص ىكذا أـ يرعوف أنفسيـ في ك
؟ فقط المنحنيات، فيبقوف محصنيف مف الصغائر، يسوقوف أنفسيـ في مجرى واسع

كأنيا امتشقت نفسيا! لبست مبلءتيا: ىذا المساء سأرسؿ لؾ مرجانة لتطمب منؾ 
 أف تتعشى معي!

ي المساء طرقت مرجانة الباب وطمبت بياء. قالت منور: يابياء، أنت ف
ـ ااستمتع بو، وسأسير أنا عمى السطح مع البدر! ن محظوظ بحب عمتي!

صعدت منور الدرجات الخشب إلى السطح وجمست تحت الدالية. فمعتصـ 
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استمتعت بوحدتيا. استمتعت ببريؽ الكأس في ضوء القمر. استمتعت بأف المبنة 
بدت أكثر بياضا في ضوء القمر، وبأف السماء بدت مستسممة لسطوة البدر. 

الشاي في برد المساء. تمقت رعشة أوراؽ الدالية عندما ىب استمتعت بدؼء 
النسيـ. ىؿ تخجؿ بسعادتيا ألف الدنيا مضطربة؟ ال، ال! ترمي نفسيا عمى 

تفكري في الغد! كوني  شعورىا الذي يقوؿ ليا: ىذه البرىة لؾ، عيشييا كميا وال
مثميا ىذا  مثؿ ىذه المدينة المنبسطة لمقمر! تعيش الورود حياة قصيرة، فاقطفي

النيار! فوحي وعطري بيتؾ وتناولي ضوء البدر وافرحي ألف بياء حي وحر، وألف 
 معتصما يغفو عمى حمـ حمو! 

لذلؾ عانقت بياء عندما عاد وغمرتو بعطرىا؟ ألذلؾ أدىشتو بأفراح تخاؼ أ
مف ذروتيا ومف نيايتيا؟ احتضنيا بياء وىو يتبيف أف الفرح، أيضا، يتضمف 

يمكف أف يكوف إال ىكذا إذا  وفيـ أف الفرح في ببلد مضطربة ال الخوؼ والحزف.
كاف صادقا فوارا. رمى عمييا الحب الذي استبعدتو يـو عاد مف زحمة موفقا في 
ميمتو، ورمى عمييا أردية فوؽ أردية مف االطمئناف ليؤكد ليا أف األخطار مرت 

الحب بينيما إلى  وانتيت. أخافو أنيا قبمتو كمف سيفقده غدا. وتمنى أف يعيد
عاداتو القديمة. لمح رعشة جفنييا ودمعة نفرت منيما. ولـ يجد أخيرا غير أف 
يرّبت عمى رأسيا كما يربت األب عمى رأس ابنتو! وأف يبقييا بيف ذراعيو كأف 
اليواجس مرئية مجسدة ويستطيع أف يردىا عنيا! وكاف يعرؼ أف الخطر عميو 

 ا كاف في األمس!وربما عمييا وعمى نفيسة أعظـ مم

قت الظير وصؿ بغؿ محمؿ بأكياس الحطب، يسوقو فبلح. طرؽ الباب و 
أثقؿ  فيرع بياء ليفتحو لو. راقبتو منور وىو يجر الكيس في أرض الدار. ما

الكيس! وصؿ بغؿ آخر بعده. وكاف بياء ينتظر البغاؿ المحممة بالحطب! نقؿ 
الفوقاني: ىؿ نحتاج ىذا  الفبلح األكياس إلى أرض الدار. تأممتو منور مف

الحطب كمو لمشتاء؟! في الميؿ سمعت بياء يرتب الحطب في غرفة الحطب في 
طرؼ أرض الدار. وسمعت أيضا قطعة معدف سقطت عمى األرض. بدا ليا أف 
قمبيا وقع عمى األرض. تفادت أف تنزؿ إلى التحتاني. لكف ىؿ ارتاب أحد مف 

ا وصؿ ىذا الحطب كمو إلى بيت بياء؟ دفة في النافذة عندماصمالجيراف كاف 
قالت لو عندما صعد: أتمنى أال يكوف أحد مف الجيراف مثمي، يابياء! لـ يقؿ ليا 

خمنتو صحيح! وفيمت أنو يحمي السر وقبمت  كممة. يجب أال يقوؿ ليا إف ما
 ذلؾ، لكف ىؿ ينجييا ىذا مف الخوؼ عميو وعمى البيت؟ 

د نامي بؾ في بيتو في سوقساروجا. قاؿ ي اليـو التالي احتفى بياء بأحمف

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 329 - 

لو: فمنمعب الشطرنج في بيتي، وسنتعشى معا! راقبت منور الضيوؼ يعبروف 
أرض الدار إلى الصاليا. كانت قد صرفت النيار في طبخ الطعاـ وساعدتيا 
نفيسة ومرجانة. فحصت منور نفيسة التي انصرفت إلى تحضير الكبة وحشو 

نفيسة سر الحطب؟ تذكرت دعوتيا بياء إلى  الباسماشكات. ترى ىؿ تعرؼ
ا في بئر عميؽ! أطمت منور مف مالعشاء. وىمست لنفسيا: يبدو أف السر بيني

الفوقاني بعد انصراؼ نفيسة، عمى طاولة فاخرة في أرض الدار، ممونة بالمقببلت. 
بقيت مرجانة لتنقؿ األطباؽ وتغير الصحوف، وتمد الطعاـ ثـ تنقؿ الحمويات 

 كو. والفوا

رؼ الجيراف أف بياء استضاؼ صاحبو أحمد نامي بؾ في بيتو! اليبلـ ع
بياء، مع أف أحمد نامي بؾ كاف يحمـ بعرش الببلد، والتخفى عمى أحد عبلقتو 
بالفرنسييف. لكف مف يجيؿ في سوقساروجا أف الصداقة التعني الوالء! بياء ابف 

مف يجيؿ مف أىؿ الحارة و يو! خالد آغا الشييد في ميسموف، اليمكف أف يبيع دـ أب
 أف نفيسة خانـ، قريبتو، ساعدت الثوار في أياـ الثورة السورية؟

ألت منور بياء: قؿ لي كيؼ ستنقؿ "الحطب" اآلف مف البيت إلى مقصده؟ س
نظر إلييا صامتا. يامنور، اسرحي وامرحي فأنا الأستطيع أف أبوح بكممة! قالت 

ألـ يخطر لؾ أف تكمفو بنقؿ بعضو؟  لو: سير أحمد نامي بؾ، قرب الحطب!
ضحكت مستمتعة بصمتو. ترقرقت ضحكتيا ثـ اندلعت فمـ تستطع أف توقفيا. 
تخيؿ يابياء، أحمد نامي بؾ ينقؿ الحطب! ضحكت ورآىا بياء دامعة العيف مف 
الضحؾ. تقطعت كمماتيا بالضحؾ: يابياء، سير أحمد نامي بؾ، صاحب 

ف تكوف أميراالي أركاف حرب! آه، يؤلمني الفرنسييف، قرب حطبؾ؟ يناسبؾ أ
بطني مف الضحؾ! لو تعرؼ منور، أف نفيسة ىي التي تصمح أف تكوف أميراالي 

 أركاف الحرب!             
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أتت إلى دمشؽ في  يامنت أنعندما فتحت منور الباب فرأت سعاد، خ
أف سعاد  يال ميمة. خطر ليا أف أختيا تنقؿ رسالة وتتناوؿ رسالة. لـ يخطر

السالح الذي اشتراه بياء مف لبناف إلى فمسطيف. كاف زياد  وفواحدة ممف ينقم
معيا. قالت لمنور: أتركو عندؾ، سأعود بعد ساعة، ساعتيف. طمبت ماء 
لنفسيا، وانصرفت. كانت شفيقة يومذاؾ مشغولة بابف أخييا المريض فاضطرت 

 سعاد أف تأخذ ابنيا معيا إلى دمشؽ. 

 
عاد مقابؿ شكري القوتمي في بيتو في الجسر األبيض. وعدىا: مست سج

اطمئني! لكف خيؿ إلييا أنو نظر إلييا نظرة طويمة. يخاؼ عمييا؟ ذّكرىا بأنو 
درس مع عبد الرحيـ، واستمرت صحبتيما في أياـ الدولة العربية. اشربي قيوتؾ 

ا لجأنا إلى فمسطيف تشعري بأف أحدا يمّف عميؾ! تذكري أنن أوال، ياسعاد خانـ! وال
 بعد الثورة السورية! 

غميا بذكرياتو ليبيف ليا أف أىؿ ببلد الشاـ شعب واحد؟ درست مع عبد ش
الرحيـ، واستمرت صحبتنا عندما أتى عبد الرحيـ عضوا إلى المؤتمر السوري، ثـ 
عندما طمب فيصؿ مف الحقوقييف العرب أف يدّرسوا في كمية الحقوؽ السورية. 

غزي واألسطواني وحقوقيوف مف نابمس. لـ يسمح االتفاؽ بيف اإلنكميز كاف معو ال
وبيف الفرنسييف بدولة عربية فييا معاىد عممية وبارلماف ونيضة، فقاؿ الممؾ 
فيصؿ ألخينا عبد الرحيـ وأصحابو: اذىبوا إلى ببلدكـ وجربوا أف تستمموىا! 

 يستممونيا؟ والييود واإلنكميز أمسكوا بيا؟! 

سعاد أف يروي ليا أنو رأى بعينيو المستوطنيف الغرباء، يـو كاف تحتاج  ال
في فمسطيف. وأنو عرؼ أف مشروعيـ يتناوؿ ببلد الشاـ كميا. أي سياسي عربي 

! لكف ماذا يستطيع أكثر مما في يده  ال يفيـ أف وعد بمفور أدخؿ الدب إلى الكـر
النجدة وتنعش ليرد خطرىـ عف فمسطيف! مع ذلؾ، لعؿ الفروسية تسند طالب 

 روحو! قاؿ ليا: اطمئني، ياسعاد خانـ، سنؤمف ما طمبو أخونا عبد الرحيـ! 
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اولت منور أف تستبقي ابف سعاد: أشعر بأف الطفؿ مريض. اتركيو عندي! ح

تتركو عندىا؟ يعمـ اهلل متى تستطيع العودة إلى الشاـ! قالت لمنور: قّدروا عمى 
 ي!كبارنا وعمى صغارنا العذاب، ياأخت

تب الرجاؿ األسمحة في سيارة فييا تابوت. وركبت فييا سعاد مع نّدابات ر 
مسرببلت بالسواد. ارتعشت؟ يحكـ عمى مف يجد اإلنكميز في بيتو بندقية باإلعداـ. 
وقد يفتشيا اإلنكميز أو يكتشفيا الييود! فما مصير سعاد، وىؤالء الرجاؿ والنساء؟ 

! تعترؼ بأنيا ارتعشت. لكنيا جرت تيوف المصيبة بيف الجمع! وتصعب أيضا
لتنفذ قرارا ىو أيضا قرارىا. بكى زياد فاحتضنتو. منور عمى حؽ، فميتيا تركتو 
عندىا. جبينو حار كالنار! قالت: "ساخف! ياويمؾ وياسواد ليمؾ ياسعاد"! لكنيا لف 
تترؾ المأتـ. قالت ليا امرأة مف النّدابات: استمقيت مرة عمى مسدسات في تابوت. 
ندبوني طوؿ الطريؽ وبكوا عمي. عندما أتى الرجاؿ لينزعوا عني الشرشؼ ويأخذوا 
السبلح لـ أستطع أف أنيض. ظننت أني مت! نظرت إلييا سعاد. تخفؼ ىذه 
المرأة عني؟ تروي ببساطة تمؾ الحادثة، كأف حياتيا ليست عمى كفيا! قالت 

و. حرارة الصغير ترتفع المرأة: ياست سعاد، خافي عمى الكبير إذا ارتفعت حرارت
حتى إذا التيب إصبعو! مضى الكثير مف الطريؽ وبقي القميؿ! التعرؼ سعاد ىذه 
المرأة، لكنيا تخمف مف ليجتيا أنيا مف جنيف. قيؿ لسعاد ستقابمينيا في دمشؽ 
عندما يعرؼ محمد خير صاحب المكتبة العمومية أنؾ وصمت، وسترافقؾ مع 

 النساء. 

عاد. مسكينة، شابة خائفة عمى طفميا! قالت ليا: شفقت المرأة عمى سأ
تي، التخافي عمى ابنؾ! اسمعيني، ىذا كبلـ أـّ ربت ثبلثة شباب وثبلث يّ يابن

بنات! كانوا مثؿ ىذا الصغير، أخاؼ عمييـ مف النسمة. وصاروا شبابا مثؿ 
الوردة، طوؿ وعرض والوجو مثؿ البدر. لكف آه، يابنّيتي، لـ يأخذىـ المرض، 

ىـ اإلنكميز وحكموىـ باإلعداـ. التفتت سعاد عف ابنيا إلى المرأة. نعـ، أخذ
ياحبيبتي، نفذوا الحكـ فييـ! تناوليـ مف المشنقة شباب البمد. رجوتيـ، اتركوني 
أراىـ! مالي حصة فييـ؟ قبمتيـ، ياعيوني، أخذوىـ ودفنوىـ. حمموىـ وداروا بيـ 

تي، ببلدا غير ببلدنا تحتفؿ بموت ابنيّ في البمد كأنيـ يدوروف بعرساف. ىؿ رأيت، ي
 شيدائيا كما تحتفؿ باألعراس؟!    

دت سعاد ابنيا إلى صدرىا. وندبت النساء التابوت كأنيف يندبف المشنوقيف ش
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والمقتوليف والببلد التي تسرؽ منيف. بكت سعاد عمى ابنيا، وعمى نفسيا. ىؿ 
ـ تنيدت وىمست لزياد: طمأف اإلنكميز أثر الدموع عمى وجييا؟ عندما عبرتي

 ياحبيبي، ىؿ تعرؼ أنؾ اشتركت في الثورة؟ 

دبت النساء التابوت حتى وصمف إلى بيت في البروة. استقبمتيف النساء ن
بالندب. ىرعت سعاد وطمبت ماء وخبّل، غمست فيو منديبل ووضعتو عمى رأس 

 و! ابنيا. ومشى المأتـ بالتابوت إلى المقبرة. دفف الميت في سرعة ستر ل

ادت سعاد إلى بيتيا: "دخيمكـ نادوا الدكتور أنور.. قولوا لو ابف سعاد مثؿ ع
النار"! غمست منشفة بالخّؿ والماء، عصرتيا ووضعتيا عمى جبيف الصبي. 
حاولت أف تسقيو ماء بالممعقة. ياحبيبي ظممتؾ! أتى أنور مع حقيبة الطبيب. 

ألسبوع! اتركي كؿ شيء حصبة ياست سعاد! التخرجي بالطفؿ مف البيت ىذا ا
وابقي معو! ىؿ يمّمح إلى سفرىا بو إلى دمشؽ؟ كاد يخرج، لكنو عاد وجمس. ىؿ 
تشكره ألنو فيـ أنيا تحتاج إنسانا يقوييا! يفيـ أنيا ركزت قواىا طوؿ النيار 

 وحزمت جرأتيا، وفجأة شعرت بأنيا منيكة عندما ابتعد الخطر؟

سمو صبحي، لعمو في السابعة مف اؿ ليا: كنت في نابمس. ورأيت طفبل اق
العمر. استمع مع أىمو إلى خطاب مف خطابات زعيتر في بستاف. حّمؿ أىمو 
الحمار بالقنابؿ التي تعبأ في نابمس، وضعوا فوقيا البندورة وأركبوه عمى الحمار. 
استوقفو جندي إنكميزي وتناوؿ حبة بندورة وقضميا. لـ يخطر لو أف الحمار 

يعرؼ الطفؿ الطريؽ. لكف الحمار يحفظو. قصد أنور أف  محمؿ بالقنابؿ. ال
يخفؼ عنيا التعب فذكرىا بطفؿ دفعو أىمو إلى الخطر ليمبوا حاجة الثورة! قالت: 

 ياأنور، ابني أصغر مف ذلؾ الطفؿ، ومع ذلؾ اشترؾ اليـو في الثورة!   

جع عبد الرحيـ متأخرا في الميؿ وىي تغفو وتصحو قرب زياد.  لـ تنظر ر 
يخاؼ عمى ابنو كما تخاؼ عميو! ردت نظرتيا إلى  سعاد إلى عبد الرحيـ. ال

ابنيا واستسممت لغضب ىادئ. استعادت رحمتيا إلى الشاـ. لـ تبؽ في بيت منور 
إال نيارا. ناولتيا ابنيا لتذىب إلى بيت القوتمي. لـ يؤخرىا القوتمي. ولـ تترؾ 

ي البروة لتمنع الشؾ. فيؿ يفيـ المأتـ حتى بعد وصوليا إلى البيت المقصود ف
؟ ىؿ توجد حقا أبوة؟! وىؿ يعرؼ الرجاؿ  رجؿ مثؿ زوجيا ما عانتو في ىذا اليـو

 ىو حب الطفؿ؟   ما

مح عبد غضبيا وخشي منو. قاؿ: استريحي، أنا سأسير عمى الصغير. ل
وعندئذ نظرت إليو. ورأت أنو متعب ومسكيف. فتنيدت. "جيت لؾ ياعبد المعيف 

، لقيتؾ ياعبد المعيف تتعاف"! سأليا: تعشيت؟ مف يفكر في العشاء! تاتعيني
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تذكرت أنيا لـ تأكؿ طوؿ النيار. جمس عمى األرض ليكوف أخفض منيا. أخبرىا: 
 سينقؿ الرجاؿ األسمحة بعيدا عف البروة. نتوقع أف يفتش اإلنكميز البيت والحواكير!   

د! لو تعرفيف كـ يحتاج الت لو: نحف كمف يفّرغ البحر بكشتباف! ياسعاق
الرجاؿ ىذا القميؿ! سأليا عف سعيد الغزي، وعف القوتمي. وتذكر أياـ الدراسة. لـ 
نكف نعرؼ أف تمؾ أجمؿ األياـ! حكت لو أف القوتمي رحب بيا. قالت: وربما 
خاؼ عمي أكثر مما تخاؼ أنت عمي! لـ تشؼ سورية بعد مف اإلضراب ستيف 

سييف واإلنكميز يسّيؿ اآلف المساعدات مف سورية إلى يوما. لكف الخبلؼ بيف الفرن
فمسطيف. ىؿ ينسى اإلنكميز أف تجار ليوف طمبوا ضـ الساحؿ السوري كمو إلى 

 االنتداب الفرنسي؟ قاؿ: التقمقي عمييـ! سيتفقوف! 

طؿ عبد الرحيـ عمى زياد، واستمع إلى تنفسو. طمأنيا: نائـ! وعاد إلى أ
الذيف درس معيـ الحقوؽ! كاف معو أخوه عمي،  الماضي! كأنو بيف أصدقائو

وقريبو محمد، وأحمد خفاجة.. بقي بعض أصدقائو في دمشؽ! قاؿ لسعاد: 
 ذكرتني بعريضة أىؿ الناصرة التي قدموىا إلى السمطات اإلنكميزية سنة 

. احتجوا عمى فصؿ فمسطيف عف سورية! لـ تكف العريضة صياغة 0909
ا الناس! جمعنا المؤتمر السوري، والدولة العربية. لـ سياسية، بؿ حقيقة يعاني مني

يكف ذلؾ سياسة فقط ياسعاد، كاف حياة! سيرت في الشاـ مع عبد السبلـ الطبري 
 وقدري ولـ أكف أعرفؾ بعد! 

يعرؼ الكبلـ إال في موضوع واحد:  حدثيا عف ذلؾ اآلف؟ خيؿ إلييا أنو الي
طبخ، ونيّرب السبلح أيضا! كاف يجب الثورة! قالت لو في ىدوء: نربي األوالد ون

أف تمبس أنت مبلءة لتساعدنا! سأليا: ىؿ يناسبني أف أتنكر بمبلبس امرأة؟ 
يصدؽ أحد أف عندنا نساء في حجمؾ!  نظرت إلى طولو وعرضو. ابتسمت: ال

 يجب أف تنحؼ! 

نحؼ؟ يخرج مف المعتقؿ نحيفا، ويسمف خارجو. يجب أف يدعو الناس وأف ي
. تذبح الخرفاف ويشوى الدجاج وتمد المناسؼ ويصب عمييا السمف. يقبؿ دعواتيـ

يكتشؼ مف يرى الوالئـ  رغـ الضرائب التي تأكؿ الفبلحيف، ببلدنا ببلد خير. ال
السخية عبلقتيا باإلحصاءات. يحمؿ الفبلحوف سبلؿ البيض وأقفاص الدجاج 

حميب! أكياس ىدايا لممحاميف المدافعيف عنيـ! يحمموف أطباؽ المبف وسطوؿ ال
البرغؿ والعدس والطحيف والقمح! يستند الوجياء الذيف يشتغموف في السياسة، إلى 
ثرواتيـ وأراضييـ، وينفقوف مف ماليـ في الدفاع عف ببلدىـ. لكف قادة الفبلحيف 

تقدمو ليـ القرى. وكاف القاوقجي والعاص متقشفيف ألنيما عاشا  مضطروف إلى ما
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 ء وعبرا أحيانا والئـ الوجياء.عمى سفرة الفبلحيف الفقرا

ياد نائـ. كأف حرارتو انخفضت! سعاد مستعدة اآلف لنسياف ما اتيمت بو ز 
زوجيا! مستعدة لنسياف رحمتيا الخطرة مف دمشؽ! تفكر فقط بنجاحيا في نقؿ 
السبلح. قالت لعبد الرحيـ: كاف ىذا اليـو طويبل، طويبل! فتنيد. معنى ذلؾ أنيا 

 رضيت! 

 
 

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 335 - 

 
 
 
 
 
دا لسعاد أنيا تستمتع بشفاء زياد، وتشـ عبؽ النظافة في بيتيا. كانت قد ب

أكممت طبخ الغداء، ورمت وسائد بموف نبيذي عمى المقعد، وقالت لنفسيا: 
سأشرب اآلف القيوة رشفة، رشفة! لكنيا أغمضت عينييا كمف يغفو. سمعت 

، ليقطع عمييا م  تعتيا بيذه البرىة!المفتاح في قفؿ الباب. بّكر عبد الرحيـ اليـو

 
سندت رأسيا إلى الوسادة وبقيت مغمضة العينيف. كانت مسترخية، راضية. أ

أبعدىا عف أي عمؿ خارج البيت! فكيؼ يكمفيا بالميمة الجديدة التي يكّرميا  ما
بيا؟ رأتو حائرا عندما فتحت عينييا. خير؟ أسرع في كبلمو: يجب أف ننتقؿ أياما 

لبناء الذي يسكف فيو رباح! وقفت: اسمع ياعبد إلى بيت الحاج رشدي في ا
الرحيـ، أال يوجد غيري لديكـ؟ اتركوا لي فرصة لمراحة! لو التقطني اإلنكميز في 
الطريؽ بيف دمشؽ وفمسطيف وأعدموني فيّتمت ابني، أما كنت تتزوج بعد شير 
 امرأة أخرى، وتقنع نفسؾ بأنؾ تزوجتيا لتعنى بزياد؟ أطرؽ. يعرؼ أنيا سترمي

 غضبيا عمى الدنيا، ثـ ستحمؿ الميمة.

نتقمت سعاد إلى بيت في بناء يممكو الحاج رشدي. أكد ليا عبد الرحيـ: ا
إقامة موقتة! فسألتو: ننفذ تعميمات؟ ابتسـ. سكنا في الطابؽ األوؿ. فوقيما مباشرة 
رباح. يظف الحاج رشدي أف عبد الرحيـ يستطيع أف يتفاىـ مع ىذا الرجؿ، لكف 

؟ نفسو بناءالفي مع رباح رحيـ أتى ألمر آخر! فيؿ يطمئنيا أف تكوف عبد ال
 أيضحي بيا عبد الرحيـ؟ 

قت فتحت الباب رأت أماميا فبلحا طويبل أسمر. قاؿ: صباح الخير. رحب و 
 بو عبد الرحيـ لكف بدا ليا أنيما خصماف! قاؿ رباح: جئت أشرب قيوتؾ! ال

شابا مف رجالي. ذنبو أنو يقتؿ  ضرورة لممقدمات. أشكو لؾ أصحابؾ! قتموا
الخوارج! قتؿ السماسرة الذيف ييربوف الييود إلى الببلد. فيؿ ىذا ذنب في ديوانكـ؟ 
صرت أرى شبابي الذيف جمعتيـ ودربتيـ قتمى بيد الثوار! أال ترى أني محؽ إذا 
قررت أف أقتؿ مقابميـ رجاال مف جماعتكـ؟ ال، يارباح! تخطئ إذا اتيمت الثوار. 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 336 - 

 بد أنؾ تعرفيـ كما أعرفيـ! ال

ناوؿ عبد الرحيـ القيوة مف سعاد وقدميا لو: يسرني أنؾ أتيت لتشرب ت
 قيوتي. فمننو ىذه القصة عمى خير بينؾ وبيف الثوار! تأمؿ عبد الرحمف رباحا. ما
أخطر أف يكوف الرجؿ بسيطا ساذجا! فقد تكوف بيف السذاجة والغوغاء خطوة. 

ف في ىذه الثورة سعة الرؤية، لكف العاطفة الوطنية أقوى وىب بعض القادة الفبلحي
في بعضيـ مف الحكمة! مف طيبتيـ يدخؿ مف يستطيع أف يشعؿ النار بيف 

 الثوار. والحؽ معيـ، فالوحشية التي يرونيا تضيع الصبر!  

تميز  أخفي عميؾ أف بعض الجماعة يرى أنؾ ال اؿ عبد الرحيـ: يارباح. الق
فتصفي أبرياء. فيمت أنيـ قد يصطدموا بؾ. فابتعد اآلف عف الخائف مف الوطني 

العيف! تأممو رباح صامتا. أىو حذر مف رجؿ المدينة، أـ متييب ألف عبد الرحيـ 
يعرفو؟ ىؿ يرّجح كفة عبد الرحيـ أنو كاف في المعتقؿ؟ قاؿ رباح:  يعرؼ ماال

أستطيع أف أنقمو  ابني مريض، لوال ذلؾ لما رأيتني في ىذا البناء. طفؿ صغير ال
إلى الجباؿ. عندما يشفى أنا في أمرؾ ياأبا زياد، سأغيب عف العيف. ليس ألف 

 أصحابؾ عمى حؽ. بؿ ألني أحفظ أنؾ ساعدت كمحاـ بعض رجالنا!

رقت سعاد الباب. كانت تحرس عبد الرحيـ فسمعت ماقالو عف الطفؿ. ط
جتؾ! سيفحصو دخمت وجمست أماـ رباح. قالت: ىات الطفؿ إلى بيتي مع زو 

عندي طبيب أثؽ فيو. ىاتو، أـ أصعد أنا وآخذ الطفؿ؟! خفض عبد الرحيـ نظره. 
فاجأتو سعاد بقرارىا. ماذا يقاؿ عنو ىو المكمؼ بأف ينذر رباحا ويحذره؟ فيـ رباح 
أف ىذا قرار سعاد لـ تستشر فيو أحدا. نيض ذلؾ الفبلح الطويؿ ووضع كفو 

تدخموا  ناس أـ نسينا ذلؾ؟ في خبلفكـ العمى صدره. قالت: ولو، الناس لم
 تقمؽ! لف يعرؼ الطبيب أنو سيداوي ابنؾ!  األطفاؿ والنساء! ىات الطفؿ، ال

انت غاضبة لكف غضبيا بدا متعاليا ىادئا. أعمنتو عمى الطرفيف معا وىي ك
كممة  تنحاز إلى األب القمؽ عمى طفمو، وتفيـ دوف كبلـ زوجيا: قؼ! وال

 ى الطفؿ! ألصحابؾ حتى يشف

عتمدت أف أحدا لف يياجـ البيت دوف رأي عبد الرحيـ. وأف مف يراقبو مف ا
جماعتو أو جماعة رباح لف يرى زوجتو تحمؿ طفميا وتنزؿ إلى بيت سعاد وىي 
تسمؾ الدرج داخؿ البناء. لبست مبلءتيا وخرجت إلى بيت أنور. تعاؿ معي 

إلي مف يطمبني فيؿ الطفؿ  لتداوي ابف ضيفة لدي! تأمميا أنور. ترسميف عادة
عزيز عميؾ إلى ىذا الحد؟ ردت: أسبقؾ أـ تسبقني بالعربة التي تنتظرني؟ فيـ 

 أنيا أتت لتأخذه معيا فحمؿ حقيبتو وخرج خمفيا. 
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قيت يوميف صامتة. تشرب قيوتيا وحدىا، وتنظر مف النافذة بعد انصراؼ ب
ة السرير لعبد الرحيـ، ولـ عبد الرحيـ كأنيا تتوقع ىجوما. نامت عمى ديواف تارك

يجسر أف يسأليا لماذا. بعد يوميف سأليا: تشكيف في ياسعاد؟ أوصمنا إلى ىنا؟ لـ 
توزف  يتحمؿ ضميرىا الخطأ! قاؿ ليا: ال يفيميا. كانت تفكر في الثورة كميا. ال

الثورات بأخطائيا الصغيرة بؿ بإنجازاتيا الكبرى. ىّبت واقفة: أخطاؤىا الصغيرة 
ساف بريء ىنا أو ىناؾ؟ وموت طفؿ أو يتـ طفؿ؟ خراب بيت أو بيوت؟ قتؿ إن

 قاؿ في ىدوء: وحدت الثورة الناس ضد اليجرة وضد االحتبلؿ اإلنكميزي. ال
قصدت  تنظري إلى خبلفات القيادات أو وىنيا بؿ إلى الناس، الشعب! ىذا ما

ورة إذا كاف مف بإنجازاتيا! قالت لو وىي تنظر في عينيو: اسمع، ستنيار ىذا الث
يستحؽ شعبيا! قتؿ القساـ، وياحزني عميو ألنو قتؿ، كي تفقد  سيقرر مصيرىا ال

قائدىا! أتقوؿ ذلؾ سعاد التي تتفوؽ عميو بعدليا؟ سعاد التي رأت أىؿ الزير 
وجمجـو وحجازي ومف بعدىـ مف الشيداء وبكت عمييـ؟ يعرؼ أف الغضب ىو 

، وذلؾ ألنيا  عادلة.  الذي ينطقيا بيذا المـو

ندما شفي الطفؿ أجمستو في المطبخ أماميا وأطعمتو. رآىا عبد الرحيـ ع
سعيدة ورائقة. في الميؿ طرؽ رباح وزوجتو الباب. قاؿ ليا: أتينا لنودعؾ ياست 
سعاد! قالت ليما: انتظرا، تريد أف تطمئف إلى خروجيما مف البناء سالميف. ابتسـ 

تقمقي عمينا! وعندما رجع عبد الرحيـ قالت  رباح! نحمي أنفسنا، ياست سعاد، فبل
لو في برود: طمئف أصحابؾ، رحؿ رباح! لكف أال يخطر لكـ أف اإلنكميز يقتموف 
رجبل مف ىذه الجماعة ورجبل مف تمؾ الجماعة ليتيـ كؿ منيما اآلخر بأنو القاتؿ 

 ذنب رباح إذا اختمؼ معكـ؟ لـ يجبيا.  فيشعموف النار بيف الثوار! ما

حيدة وأغمقت عمى نفسيا الباب! ىؿ قدر ليا أف تفيـ في تمؾ البرىة مست و ج
أف الصراع الصعب ليس مع العدو، بؿ مع مئات الصغائر التي تضيع القوة 
والوقت؟ يرتمي الناس في القتاؿ مف الحقد أو الخبلفات فيوزعوف عدوىـ في مئات 

لذي لف ينجز أبدا األعداء. ويتوىموف أنيـ سيصموف إليو بعد أف ينجزوا النصر ا
ىناؾ! ىذا مثؿ حرب خضرة عمي! مثؿ حرب حمداف وأىمو! مثؿ القتاؿ بيف 
األسر والحموالت!  ضغطت رأسيا بكفييا. ممف تطمب العوف؟ لمحت وجييا في 
زجاج النافذة. شابة تتفادى أف تبلحظ جماليا وشبابيا!  كادت تندفع في الشعور 

فت مف نصيبيا مف الشقاء. وقفت وقالت بأنيا تعيسة، وأنيا في ىذا العمر اكت
 لنفسيا: اسكتي!

الحاج رشدي حديقة مزروعة بشجر الكينا، فييا بحرة. زرعت  ناءقابؿ بم
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أخت أبي عمي كي تعيؿ أسرتو وأسرتيا. أبو عمي مف قواد الثورة  الحديقة بعض
في قضاء عكا، وأوالده معو في الثورة. خرجت سعاد إلى الحديقة وقصدت أف 

مع أختو. فبلحة بثوب طويؿ، وزنار عريض، ورباط عمى الرأس. اعتقؿ  تتحدث
 زوجيا وأصيب في ساقو. كيؼ تقوؿ سعاد ليا: ترووا قبؿ عقاب رباح؟  

حاكـ أبو عمي، مثؿ أبي درة، المتعاونيف مع الييود واإلنكميز! فوجئت سعاد ي
ض، وأنفو بو يطرؽ الباب. رأت فبلحا طويبل قويا، كتفاه عريضاف، جبينو عري

كبير. تسحر مف يراه عيناه البراقتاف. قاؿ لعبد الرحيـ: حّذر كعوش! قاؿ عبد: 
مف اليوى. قاؿ أبو عمي: ياأبا زياد،  ىذا رجؿ فقير، قد يتجسس مف الحاجة ال

وىؿ كؿ فقير يتجسس عمينا؟ خرب بيوت الناس! وعده عبد الرحيـ: كعوش 
 يحبني، وسأحذره. اعطو ميمة! 

يـ خروفا مف صفد: أرسموه مع كعوش! وصؿ كعوش مع مب عبد الرحط
 الخروؼ إلى بيت عبد الرحيـ، وجمس عبد معو: أنت شيـ وفي أوؿ عمرؾ. ال

 مضى! تحرؽ شبابؾ! أىمؾ معروفوف بالوطنية! خسارتؾ! ولنغفر ما

رب كعوش القيوة في بيت عبد الرحيـ. وخرجا معا، مشى عبد الرحيـ في ش
اتجاه آخر. كاف عبد الرحيـ في المحكمة الشرعية  اتجاه المحكمة، وكعوش في

عندما أطمؽ الرصاص قرب حرش الكينا. ىمس لو القاضي، ابف قدورة: قتؿ اآلف 
رجؿ قرب حرش الكينا. آه، البد أف يكوف كعوش! نصحو ابف قدورة: ابؽ في 

 المحكمة! 

يد القاضي الشرعي أف عبد الرحيـ كاف يرافع في المحكمة وقت قتؿ ش
 يا! ت. لكف ىؿ يفّوت اإلنكميز ىذه الفرصة؟ الثورة في عزىا والوحشية في قمكعوش

مبلءة قديمة وأسدلت المنديؿ عمى وجييا وقصدت أخت أبي سعاد بست ل
 عمي. عينت أختو ليا موعدا معو. 

ألتو: أكاف يجب أف يقتؿ كعوش قرب حرش الكينا بعد أف خرج مف س
الرحيـ بقتمو والدليؿ أنو اشترى لو خروفا مف  االجتماع بعبد الرحيـ؟ اتيـ أىمو عبد
يستطيع أف يوقؼ أمرا أو يعّدلو بعد أف بّمغ  صفد! كيؼ يفيميا أبو عمي أنو ال

 لمف ينفذه؟ ىؿ تظف أنو يحمؿ تمفونا في جيبو؟ 

نياية  0939عد سنة ونصؼ سيخرج عبد الرحيـ مف المعتقؿ. ستكوف سنة ب
صرؼ اإلنكميز إلى حربيـ العالمية العظمى الثورة. يجب أف تيدأ فمسطيف كي ين

ليقتسـ المنتصروف األرض مرة أخرى! سيسافر عبد الرحيـ إلى دمشؽ ويغيب عف 
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سعاد. وستمد توأميف في غيابو. وسيحمؿ ليا في عودتو بعد ىزيمة ثورة الكيبلني 
في العراؽ سجادة مف الحرير. ستمفيا وترسميا ألبي عمي. ىدية لمف بقي حيا مف 

ة الثورة! سيطمبيا أبو عمي ويقوؿ ليا: ياست سعاد، ماىذا؟ وسترد: لتجمس قاد
عمييا! سيقوؿ ليا: ىذه تناسب حاكـ المواء! ليس لدينا مكاف يناسبيا! وستقوؿ: 

 تحتاج ثمنيا لضحايا الثورة!
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عد مقتؿ كعوش اعتقؿ عبد الرحيـ مف بيتو. كاف زياد يمعب مع محمد ب

بف يوركيف. ثالثة أطفاؿ شقر أماـ حديقة بيت سعاد عمى الخضرا ورونالد، ا
الطريؽ إلى المنشية، في المنطقة الجديدة التي نظميا الميندس األلماني 

 شوماخر. البيت طابؽ واحد وسط حديقة.

 
ي الجانب الخمفي مف البيت باب. قدر اإلنكميز أف عبد الرحيـ قد ييرب ف

يروت ليمتقي برياض الصمح. وقفت منو. وكاف حقا حاضرا لمخروج منو إلى ب
مصفحات إنكميزية فالتفت الصغار إلييا. ىؿ لدى عبد الرحيـ الوقت ليتناوؿ لباسو 
الداخمي الصوفي؟ ىرعت سعاد وأحضرتو. كأنيا توقعت أال يسافر بؿ أف يعتقؿ! 
قالت لو كأنو راحؿ برغبتو: اهلل معؾ! لـ يتوقؼ عبد الرحيـ ليودع ابنو، ولـ 

ليمسؾ بو! ىؿ شعر بأف أباه ليس أبا فقط؟ سيرافقو ىذا الشعور طوؿ  يركض زياد
عمره. وسيقدر أف ذلؾ بدأ منذ تمؾ البرىة التي رأى فييا المصفحة تأخذه. ىذا 

 أبي الذي يجمسني عمى ركبتيو، لكنو ليس فقط أبي!

آه زياد يركب المصفحة مع الجنود اإلنكميز. تفرج عمى ذلؾ أيضا رفيقاه ر 
را ورونالد. قاؿ رونالد بعد انصراؼ المصفحات: سأحكي عف ذلؾ ابف الخض

 ألبي! لـ يستمر األطفاؿ في المعب، بؿ جمسوا عمى إفريز الحديقة تحت شجرة.

ـ يؤخذ عبد الرحيـ إلى سجف عكا في القمعة حيث يعدـ الشيداء. سيؽ إلى ل
األسبلؾ الكامب. بيف عكا ونياريا. معتقؿ ألفو عبد الرحيـ! براكات محاطة ب

الشائكة. المسؤوؿ عف المعسكر مستر بايؾ الذي تزوج مف أخت مس نصار 
مديرة مدرسة البنات في عكا. يكره مستر بايؾ عبد الرحيـ ألنو يناقشو في حقوؽ 

يخفي أنو يحتقر العبلقات المتخمفة  المعتقميف. ويكرىو ألنو سياسي وابف مدينة. ال
يحب الييود أيضا. ويرى أف فمسطيف  التي تجمع أىؿ مدينة أو قرية! لكنو ال

كاليند يجب أف تبقى إنكميزية. لذلؾ يبدو لّينا مع المعتقميف العرب أحيانا. لينا؟ 
 قاؿ عبد الرحيـ: لنقؿ ليس شرسا! 
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صدت سعاد أف يحمؿ حشد مف مرافقاتيا طناجر الطعاـ. فميكف كما يشتييو ق
يروف طعامنا! سّمى النساء أف  اإلنكميز مف القير وىـ الرجاؿ في بيوتيـ! وليطؽّ 

يتصورف قير الحراس الذيف سيروف الطعاـ الفاخر! لف يفيموا أف ىذه وليمة! 
حممت سعا والنساء طناجر الطعاـ. ورأت سعاد عبد الرحيـ عمى بعد خمسة 

 أمتار، مف خبلؿ األسبلؾ الشائكة! 

ة، لكف جب أف تتعمـ سعاد نوعا آخر مف الصبر! الزيارة ممنوعة ىذه المر ي
نقؿ الطعاـ لممعتقميف ممكف، سنوصمو ليـ! الطعاـ والزيارة ممنوعاف ىذه المرة! 
 ىذه المرة يسمح بالزيارة، وىاىو زوجؾ! يسألؾ عف حالؾ وعف األحواؿ لكنؾ ال

يجوز أف يسمعو المراقب. تتعمميف ياسعاد دّس الرسائؿ في أسفؿ قفة  تقوليف إال ما
رأىا عبد الرحيـ. لكنؾ تحسبيف أف الرسالة قد تقع األكؿ. تخيطنيا في القفة، ويق

 في يد اإلنكميز، فتزنيف كمماتؾ وتقيسينيا وتتعمميف الميارة في اإلشارة. 

رفت محفوظة النابمسي أف عبد الرحيـ اعتقؿ، فزارت سعاد: ياحبيبتي، ع
يابنتي، ماذا تحتاجيف؟ قولي واطمبي! األصحاب يابنتي سعاد، أىؿ! لعميا ىي 

 اقترحت عمى أخييا نمر السعدي أف يختار عبد الرحيـ محاميا لو.التي 

إلى سعاد صندوقيف مف الصابوف الذي صب في مف نابمس رسمت محفوظة أ
قوالب كالمعموؿ. الصابوف الذي كانت سعاد تصادفو في البزورية في الشاـ! كانوا 
 يسمونو صابوف مفتاحيف! في زيارتيا لبيت محفوظة غسمت يدييا بصابوف
مستدير. وقالت ليا محفوظة يومذاؾ: ىذا كسارة الصابوف! قالت سعاد: ياست 

 محفوظة، أحببت كسارة الصابوف الذي تفوح منو رائحة الورد!   
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كت زوجة صبحي الخضرا لمنساء عف التعذيب في المعتقالت، واستمعت ح

بالماء، إلييا سعاد. يرفس اإلنكميز المعتقميف بأرجميـ، يغمسوف رؤوسيـ 
يعمقونيـ مف أذرعيـ أو أرجميـ، يمفوف أقداميـ بكيس مف القش ويشعمونو 
بالنار، يضعونيـ عمى الخازوؽ، يرمونيـ في البحر حتى الغرؽ. أضافوا إلى 
 ذلؾ أنيـ بّمغوا زوجيا أنو حر، أخرجوه مف معتقؿ المزرعة وخطفوه عمى الباب! 

 
أخت الشييد فؤاد سميـ. وبدأ  صفر وجو سعاد وىي تستمع إلى زوجة الخضرا،ا

األلـ في معدتيا. تعرؼ معتقؿ المزرعة. بّراكات تشوييا الشمس ويبردىا الميؿ. فيؿ 
أرادت أف تبعد عنيا القمؽ؟ قالت: عذاب الناس خارج المعتقؿ ليس أقؿ مف عذاب 

يب، أركبوىـ في سيارة سارت أماـ ذالمعتقميف! اختار اإلنكميز بعض رجاؿ مف قرية ال
ارات الجنود، فانفجر فييـ المغـ الذي زرعو الثوار! فرش اإلنكميز الصبار ورموا سي

عميو فبلحيف مف قرية السميرية قرب عكا! ىاجموا البروة ونسفوا بيوتيا ألف لغما 
انفجر قربيا! ىانحف نقاطع شركة روتنبرغ الييودية ونسير عمى ضوء الكاز، 

 فتصادر الحكومة مستودعات الكاز! 

حديث إلى مؤتمر نساء الشرؽ ومؤتمر البرلمانييف العرب لمتضامف مع اد الع
الشعب الفمسطيني. صحيح أف مؤتمر نساء الشرؽ كاف في آب المياب في 
القاىرة، لكف النساء العربيات اجتمعف، والفضؿ ليدى شعراوي. قالت نازؾ العابد 

صييونية في المؤتمر إف الصييونية تطمح إلى بناء الييكؿ. وبينت خطر ال
االقتصادي عمى مصر. وقالت ابنة القساـ: "الحمد هلل الذي أعزني بموتو ولـ 
يذلني بيواف وطني واستسبلـ أمتي". وذكرت قريبات الشيداء الحاضرات في 
المؤتمر مثميا، طرب ابنة سميـ عبد اليادي، وثريا ابنة أميف الحافظ، وفطينة ابنة 

جزائري. تكممت في المؤتمر ساذج، أخ يوسؼ العظمة، وقريبات عز الديف ال
زوجة نجيب نصار. واختتمتو ىدى شعراوي بتحية الثوار والثورة. كرمت أـ كمثوـ 
المؤتمر بحفمة تبرعت بيا لفمسطيف. كؿ شيء تماـ، لوال اغتياؿ حسف صدقي 
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الدجاني. أغمي عمى زوجتو ونقمت بالطائرة مف المؤتمر لتحضر دفنو. ربما لـ 
كمو لمثورة، ولكف ىؿ يجب اغتيالو؟! أكممت ذلؾ الصييونية في  يعط الدجاني قمبو

مصر! نشر جورناؿ ديجيبت الصييوني مقالة تتيـ ثوار فمسطيف بأنيـ قطاع 
رىابيوف. لـ تسكت ىدى شعراوي فذكرت في رّدىا القنابؿ التي رمتيا  طرؽ وا 

منذ قمف لي ماذا تغير تساءلت سعاد: ييوديات إرىابيات في أسواؽ فمسطيف. 
تزاؿ اإلرىابيات الييوديات يفجرف القنابؿ في األسواؽ العربية،  السنة الماضية؟ ما

 يزاؿ اإلنكميز يعتقموف العرب ويتيمونيـ باإلرىاب! وما

جعت سعاد قمقة مف بيت زوجة الخضرا، تضع كفيا عمى معدتيا وتكتـ ر 
نا مف ألميا. رمت مبلءتيا وأسرعت إلى المطبخ. حّضرت لنفسيا فنجانا ساخ

الميرمية. ىميا عبد الرحيـ، وىميا الثورة! عبد الرحيـ في المعتقؿ ألنو مف الثورة، 
فكيؼ يمكف أف يحمؿ وزر قتؿ إنساف بريء؟ ىؿ تصفى الثورة باإلرىاب 
 اإلنكميزي وباالغتياالت؟ فيؿ المؤتمرات العربية أكثر فائدة مف عمميات الثوار؟  

اف نجاح المؤتمر البرلماني في القاىرة جأت إلى عقميا لتيدئ نفسيا. ىؿ كل
يستطيع أف ينجدىا؟ زىت سعاد بوفد سورية الذي جمع فارس الخوري ومظير 
رسبلف وتوفيؽ الشيشكمي وبدوي الجبؿ وصبري العسمي ونسيب البكري. وبوفد 
العراؽ ومنو مولود مخمص، وبالوفد المصري الكبير، وبالوفد اليندي، لكنيا ظمت 

يا. أغمضت عينييا كمف يستمع إلى بدوي الجبؿ يمقي شعره الفخـ منثنية عمى ألم
لى  لى عزؼ سامي الشوا، وتمثيؿ جورج أبيض. وا  في حفمة النادي الشرقي، وا 
المظاىرات التي ىدرت في الشارع وفرقيا البوليس. طمبت قرارات المؤتمر 

روبة البرلماني إلغاء وعد بمفور، ومنع اليجرة الصييونية، ورفض التقسيـ وع
فمسطيف. فيؿ ذلؾ قميؿ ياسعاد؟ ىؿ بدأ شراب الميرمية ييدئيا، أـ الشاؿ الدافئ 

 الذي لفت بو بطنيا؟  

اف عبد الرحيـ في معتقؿ المزرعة يزف في ىدوء معطيات الواقع. استشيد ك
اـ، وىو يحّضر لمؤتمر قادة الثورة. واستشيد القائد أبو خالد، أحد أصحاب القسّ 

هلل الذي أخذ مكانو في قيادة منطقة نابمس والقدس. ىاجمتو القائد أبو عبد ا
الطائرات وحاصره الجيش. أسقط الثوار طائرة، وليتو بقي حيا ولـ يسقط طائرة! 
واستشيد الشاعر نوح ابراىيـ في شماؿ فمسطيف. يعني ذلؾ خسارة في القيادة 

 الميدانية! وأيف القيادة السياسية؟ في المعتقؿ أو في المنفى! 

ناـ عبد الرحيـ عادة عندما يضع رأسو عمى الوسادة القش. لكف ىذا الواقع ي
قمة في العمميات الثورية العربية، وقمة في وحشية  0938يقمقو. كانت سنة 
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اإلنكميز. فيؿ كانت قمة الثورة بداية انحدارىا؟ يضيؼ إلى ذلؾ االغتياالت. 
ة. فيو ليس خطأ حكومة يجوز في الثور  محاكمة الجواسيس واجب، لكف الخطأ ال

راسخة بقواتيا. قوة الثورة مف الناس، إذا شّكوا فييا أو خفت حماستيـ ليا كاف 
 ينزلو بيـ الجيش اإلنكميزي! مقتميا. يكفي الناس ما

انصرؼ عبد الرحيـ إلى تأمؿ الواقع. وضع في كفة االنتصار وفي كفة 
الطربوش ويمبسوا الكوفية  الخسائر. يـو طمبت قيادة الثورة مف الرجاؿ أف يتركوا

ألف اإلنكميز يطاردوف مف يمبس الكوفية، لّبوىا واختفى الطربوش. فرضت  والعقاؿ
حكومة االنتداب أف يحمؿ كؿ رجؿ ىوية لتصيد الثوار. فطمبت قيادة الثورة مف 
الناس أال يطمبوا اليوية، فمّبوىا. مقابؿ ذلؾ الحظ عبد الرحيـ زيادة األحكاـ باإلعداـ. 

د اإلنكميز قتؿ األبرياء. اختار اإلنكميز ثبلثة شباب مف قرية سيمة الظير وقتموىـ قص
أماـ أىؿ القرية. وكرروا ذلؾ في حطيف. في عتيؿ حبسوا ثبلثة فبلحيف في مستودع 
حطب وأشعموا فيو النار. فرض الجيش غرامة عمى قرية رأس األحمر، في قضاء 

تيا وقتؿ بعض أىميا. لبس اإلنكميز صفد فمـ تدفعيا فحاصر القرية ونسؼ بيو 
والييود كوفيات فكشفيـ أبو درة واشتبؾ معيـ. في تمؾ الحسابات بدا لعبد الرحيـ أف 
الشيداء كثيروف مف تبلميذ القساـ. صحيح، انتصرت المقاطعة ففشمت لجنة وودىيد 
لمتقسيـ وأعمنت صعوبة تحديد مناطؽ التقسيـ اإلدارية لذلؾ ستواصؿ إنكمترا 

 ؤوليتيا عف فمسطيف! لكف الموحة التي رسميا عبد الرحيـ مف التفاصيؿ مقمقة. المس
وقت لخفقاف القمب أو االستسبلـ لرومانسية الحزف بؿ لفحص الواقع. ومف ىذه 
التفاصيؿ مبلحقة الفمسطينييف في سورية واعتقاليـ في سجف القمعة. تدخؿ سعد اهلل 

ميز. لكف إلى متى؟ أال يدفع الوضع المتمبد الجابري. ومنع الوطنيوف تسميميـ لئلنك
 في اوروبا الفرنسييف إلى االتفاؽ مع اإلنكميز عمينا؟ أال يكسر ىذا ظير الثورة؟

حا عبد الرحيـ مف حساباتو عمى نشيد. بدأ الصوت خفيفا كأنما ينشده ص
معتقؿ لنفسو. ثـ ارتفع فأصبح صوت مجموعة. رفع عبد الرحيـ رأسو وانساؽ مع 

ات. ىدر المعتقؿ كمو بالنشيد الذي تناولو فمسطيني مف سوري وأضاؼ إليو األصو 
نكية فمسطيف. نظمو نجيب الريس في سجف جزيرة أرواد، وبدؿ بعض كمماتو 
الشاعر الفمسطيني ناصر عيسى يـو أعدـ جمجـو وحجازي والزير في الثبلثاء 

 الدامية. أنشد عبد الرحيـ مع المعتقميف:
 اظالـ السػػػػػػػػػػػػػجف خػػػػػػػػػػػػػيـيػػػػػػػػػػػػػ

 
 إننػػػػػػػػػػػػػػػا نيػػػػػػػػػػػػػػػوى الظالمػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 يس بعػػػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػػػػوت إال   لػػػػػػػػػػػػػ
 

 فجػػػػػػػػػػػػػػػر مجػػػػػػػػػػػػػػػد يتسػػػػػػػػػػػػػػػامى 
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    سػػػػػػػػػػػبوا اإلخػػػػػػػػػػػالص ذنبػػػػػػػػػػػاح
 

 والوفػػػػػػػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػػػػػػػرا حرامػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

    ارعوا فينػػػػػػػػػػػػػػا عيػػػػػػػػػػػػػػودا مػػػػػػػػػػػػػػ
 

 خفػػػػػػػػػػػػػػػروا فينػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػذماما 
 

    سػػػػػػػػػػػػبوا اإلعػػػػػػػػػػػػداـ يفنػػػػػػػػػػػػي ح
 

 ذلػػػػػػػػػػػػػػػؾ العػػػػػػػػػػػػػػػـز اليمامػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 يحيػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػالحؽ لسػػػػػػػػػػػػػنا   و 
 

 نرىػػػػػػػػػػػػػب المػػػػػػػػػػػػػوت الزؤامػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ابني قػػػػػػػػػػػػػػومي وداعػػػػػػػػػػػػػػا  يػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ماواحفظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ذاؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذما 
 

  ممػػػػػػػػػػػػػػػوا األجيػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أنػػػػػػػػػػػػػػػا   ع
 

 فتيػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػاتوا كرامػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

وي في دمشؽ أنو لـ اذكر عبد الرحيـ أف سعاد قرأت عمى شاىدة قبر الزىر ت
ر عمى العرب أف تكوف شجاعتيـ يخؼ "الموت الزؤاما"، وقالت لو: إلى متى قدّ 

ية، كـ كنا سعداء في ىذه الببلد أماـ الموت الزؤاـ؟ آه، لوال اإلنكميز ولوال الصييون
الخضراء الجميمة التي تجمع الجبؿ والبحر والسيؿ! يستطيع عبد الرحيـ اآلف أف 

 قالتو سعاد! يردد ما

يزاؿ في معتقؿ المزرعة  عندما كتب  ي شير تشريف األوؿ كاف عبد الرحيـ ماف
وارسو وحذرناىـ بف غوريوف: تكممنا تمفونيا مع ثبلثة بمداف، جوىانسبرغ ونيويورؾ و 

مف الخطر، وطمبنا مساعدتيـ الجدية. وفي إنكمترا جندنا أصدقاءنا السياسييف في 
البارلماف والصحافة والحكومة.. باإلضافة إلى جيودنا في إنكمترا نحاوؿ أف نجند 
مساعدينا خصوصا رئيس الواليات المتحدة.. يعمؿ وكبلء النازييف بنشاط في مصر 

ية وغيرىا مف الببلد العربية، ولكف العرب يعمموف أيضا والعراؽ وفمسطيف وسور 
بوحي أنفسيـ... لنا األكثرية في القدس وحيفا وتؿ أبيب، والصناعة في أيدينا، ولنا 
، ونمتمؾ معظـ األراضي  ميناء تؿ أبيب، ويصبح ميناء حيفا ييوديا يوما بعد يـو

لعسكرية وقد جندنا عشرة الزراعية، ومحطات الكيرباء والبحر الميت، وتنمو قوتنا ا
 آالؼ ييودي بمساعدة الحكومة.

يتساءؿ عبد الرحيـ فيما بعد، ألـ يكف ماكدونالد، وزير المستعمرات ممف س
استنتجو  جندىـ بف غورويف؟ فيؿ يمكف أف يرى رجؿ عاقؿ الواقع ويستنتج ما

د لذلؾ ذلؾ الوزير البريطاني؟ أعمف ماكدونالد يومذاؾ: انتظرنا تقرير لجنة وودىي
حصرنا جيدنا في إعادة األمف لمببلد. وحدث خبلؿ أياـ البطالة في الصيؼ التي 

يشغميـ في الحقوؿ أف نمت حممة اغتياؿ وعنؼ أعمنيا  لـ يكف فييا لمعماؿ ما
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اإلرىابيوف فأصبحت بمثابة ثورة عربية منظمة واسعة ضد السمطة البريطانية.. 
د. كانت فمسطيف موطنا ليـ منذ ألفي سنة، يشتمؿ الميداف عمى فريقيف: أوال الييو 

لكنيـ منذ ذلؾ الزمف شتتوا في أنحاء األرض. إنيـ شعب ببل وطف، لكف كثيرا 
منيـ عاد خبلؿ السنوات العشريف الماضية إلى فمسطيف مستندا إلى صؾ 

أعتقد أف أي مخمص يمكف أف يدعي أف بريطانيا لـ تقـ خبلؿ  االنتداب. وال
بالتزاماتيا في تسييؿ ىجرة الييود إلى فمسطيف. فمنذ سنة السنوات العشريف 

يزيد عمى ربع مميوف ييودي واستوطنوىا. وكانت أعماليـ  دخؿ فمسطيف ما 0922
 وطف ليا ما فييا توجب اإلعجاب.. ولـ تبمغ مأساة أي شعب مف الشعوب التي ال

العربي..  بمغتو مأساة الييود في ىذا األسبوع.. أما الشعب اآلخر فيو الشعب
الذي عاش في تمؾ الببلد منذ قروف عديدة ولـ يؤخذ رأيو في وعد بمفور وصؾ 
االنتداب.. وقد شاىدوا تسرب أراضييـ منيـ.. مف اشتركوا في اإلضراب أشخاص 

 وف عف الجرائـ. يعفّ  ال

كف ماكدونالد اعترؼ لمجمس العمـو بصعوبة أف يوضع العرب تحت نفوذ ل
ف سألو عف الجرائـ التي يرتكبيا الجيش. في تمؾ الييود! كّذب، طبعا، م

المناقشات في مجمس العمـو قاؿ ىربرت موريسوف إف وعد بمفور يشمؿ شرؽ 
أخرجت منو األردف مع أنيا جزء مف فمسطيف. والحظ  0922األردف لكف في سنة 

بيكثورف أف تقرير ماكدونالد أشار قميبل إلى العرب. وقاؿ آخر إف حركة العرب 
. واقترح تشرتشؿ الحؿ: تسميح الييود واعتماد القوة العسكرية الييودية. وطنية

واقترح آخر إعبلف حكـ عسكري في فمسطيف!! واقترح آخر أف تدير فمسطيف 
 شركة!

اؿ عبد الرحيـ يومذاؾ: يفّصموف تاريخ ببلدنا ومصيرىا عمى ىواىـ! لكف ق
ؼ عبد الرازؽ، يوسؼ قادة الثورة، عبد الرحيـ الحاج محمد، حسف سبلمة، عار 

أبي دّرة، عبد الرحمف الصالح، ردوا يومذاؾ عمى بياف وزير المستعمرات بصيغة 
أخرى: لمعرب ميثاؽ معروؼ تؤيده الحكومات العربية والمؤتمرات والمجاف، 
بداؿ االنتداب بمعاىدة تقـو بموجبيا  يتمخص بمنع اليجرة الييودية منعا باتا وا 

 حكومة وطنية مستقمة..

ىؤالء الرجاؿ. فما العمؿ اآلف؟ االستسبلـ لحاجة اإلنكميز في ىدوء  فيص
 فمسطيف كي تتفرغ لمحرب العالمية؟
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الثورة في ياأبا عبد اهلل،  .عبد اهلل يأبفي كفر حاـر نزؿ الثوار في مضافة 
تيا! يحتؿ الثوار مدنا وقرى ساعات أو يوما فيفيـ اإلنكميز أف البالد ألىميا! ذرو 

تستمر الثورة! رفع أبو عبد اهلل نظره إلى المتكمـ.  عطؼ الناس، أمثالؾ، الدوف 
 منع اإلنكميز نشر أخبار الثورة في الجرائد، وحرموا الكممات التي تتصؿ بيا. فال
تنشر إال بالغاتيـ عف العمميات. لكف الناس يتناقموف أخبارىا. قاؿ: أىال 

ترفعوف الرأس! وضع أبو محمد  وسيال، ياأبا محمد، أنت ومف معؾ مف أىمنا!
كفو عمى صدره: نستريح في حماؾ، ونتشرؼ بضيافتؾ! أطرؽ أبو عبد اهلل. 

 فيؿ فيـ الثوار أنو بدوي يتوجس مف ىذه المباقة؟ 

 
ويأووف آمنيف بعد العمميات.  ،عمى التخـوعادة الثوار في كفر حاـر يستريح 

ا تتصؿ عمى شاطئ طبرية، مف كفر حاـر تتسرب األسمحة إلييـ في فمسطيف. ىن
السمرا، والنقيب، ومزرعة عز الديف، عمى بعد خطوة مف الحمة، وتمتد اليد إلى 
سمخ. تتصؿ األشجار والسيوؿ والمياه في ببلد الشاـ التي سمي قسـ منيا 
فمسطيف وسمي قسـ آخر سورية. يعي الثوار تمؾ الصمة بوجدانيـ وخطواتيـ 

الحدود التي نصبت بيف أصحاب وأىؿ! تنطمؽ في يفيموف  ونظرىـ وأقربائيـ، فبل
مضافة أبي عبد اهلل أحيانا دىشتو أو دىشتيـ، مف الخطوط الوىمية، يشعروف 
بالقرابة والجيرة والمغة وسمسمة األجداد التي تجمعيـ، وينسوف الخرائط التي يتبحر 

د التي عبلقة ليؤالء الرجاؿ إال بالحياة في الببل السياسيوف في انحناءاتيا. ال
توارثوىا وعاشوا فييا! أما الحدود فأطياؼ مرسومة بيف اإلنكميز والفرنسييف. 

 مخافر ممعونة نصبيا محتموف زائموف!

ف ىنا عبروا جسر المجامع، وعبروا سمخ، وركبوا الزورؽ إلى الطرؼ م
اآلخر مف بحيرة طبرية! عمى رمية حجر مف تمؾ الجية، كفر كنا. وعمى رمية 

لناحية، النقيب. يسكف في النقيب البيائيوف. رجاؿ ونساء متعمموف حجر مف ىذه ا
وميذبوف. تزور أـ عبد اهلل نساءىـ ويزرنيا. عبلقتيـ بجيرانيـ جيدة. لكف أبا عبد 
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اهلل يأخذ عمى ابف أحدىـ أنو يصاحب الييوديات في طبرية! ال، لف يعذره ألنو 
مو بصحبة الييوديات، يجسر أحد عمى ذكر اسمو أمامو! ضيع اس "جاىؿ"! ال

تظمـ الشاب ياأبا عبد اهلل،  ولف يجد لو أبو عبد اهلل اسما غريبا يمفظو بمسانو! ال
 يحبؾ! نحف في غنى عف حبو، فالشاب بيف اإلنكميز والييود! 

ير الثوار في مضافة عبد اهلل. شربوا القيوة المرة. رووا لو باختصار س
ياـ الربيع الحموة. وقت شربوا الحميب دافئا مف عممياتيـ. ثـ ابتعدوا عنيا. فتذكروا أ

الماعز، ومشوا بيف صخور الجوالف وزنبقو. تذكروا برودة الماء الذي رواىـ مف 
نبعة صادفوىا وسط الصخور المكسوة بالخضرة. مف ينسى صفاء الماء الذي 
تدحرج فوؽ الحصى بيف صخرتيف تحت شجرة تيف، وشدو عصفور التيف الذي 

جدوا أثره عندما رفعوا رؤوسيـ عف الماء باحثيف عنو؟ مف ينسى متعة سمعوه ولـ ي
الماء الذي بمموا بو وجوىيـ وأذرعيـ؟ ىؿ تصدؽ أني لـ أرتو مف الماء إال مف 
تمؾ النبعة؟ ىذه الببلد جنة، ياأبا عبد اهلل! جازى اهلل مف أفسد حبلوتيا! مع ذلؾ، 

مع اإلنكميز، ولف يتذكروا الموت  لف يعودوا ىذه الميمة إلى الحديث عف المعارؾ
الذي قد يقابميـ وىـ يتسمموف عائديف إلى المناطؽ التي سيصموف سرا إلييا! 
تشعرىـ األرض باألماف كما يشعر طفؿ في حضف أمو. وما أصعب أال يطمئنوا 
إلى ذلؾ! فميستسمموا لمحراسة التي نصبيا ليـ رجاؿ البمد ليرصدوا الغريب عمى 

ض المخاتير الثوار الذيف استراحوا في بيوتيـ لئلنكميز وخرقوا حرمة تبلليا! سمـ بع
. لف يصؿ اإلنكميز إلييـ إال  الضيؼ! لكف الثوار يناموف مطمئنيف في كفر حاـر

 إذا قتموا أىميا!  

ررت، دائما، الحاجة عبورىـ كفر حاـر أو استقرارىـ فييا أياما! لـ يسأليـ ق
ؿ يسأؿ مف ينزؿ في بيتو! كانوا يقرروف برىة أبو عبد اهلل مرة كـ ستبقوف! وى

الرحيؿ فجأة كأنيـ تمقوا ىاتفا مف الغيب. لكف ماباؿ أبي عبد اهلل ىذا المساء؟ 
يخرج ويدخؿ قمقا. خير، ياأبا عبد اهلل؟ سبلمتكـ! نسمـ إذا عرفنا مافي خاطرؾ! 

 الولد.. عبد اهلل، مريض! خير، إف شاء اهلل سيكوف في خير! 

شفى تورنس في طبرية الثوار الجرحى. بيف تورنس اإلبف والثوار داوي مستي
اتفاؽ عمى كممة السر التي تفتح األبواب لمف يرسميـ الثوار إلى المستشفى مف 

نوصمو إلى ستقمؽ عمى الولد، ياأبا عبد اهلل، سيكوف في عيدنا!  الجرحى. باهلل ال
 مستشفى تورنس! 

تب فييا فراشا لمولد. وساؽ المركبة يأ أبو عبد اهلل عربة يجرىا حصاف، ر ى
تخؼ ياأبا عبد اهلل، ابنؾ أمانة  أحد الثوار. لمس أبو محمد ركبة مضيفو: باهلل ال
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عندنا! خرجت العربة مف كفر حاـر وىبطت الدرب حتى وصمت إلى طريؽ 
السيارة في المنحدر، وحمؿ رجؿ الطفؿ إلييا وأسند رأسو عمى كتفو. مف يشؾ في 

 طفمو المريض إلى الطبيب؟! أنو أب يحمؿ 

تح عبد اهلل عينيو عمى بناء نظيؼ، حديقة وممرات نظيفة، وغرؼ بيضاء، ف
ذات رائحة خاصة. لـ يكف لديو صحو كامؿ كي يخاؼ الغربة. لكنو سيتبيف فيما 
بعد أنو التقط اليمس الذي فتح لو البوابة، وشعر بأف رجبل في قميص أبيض خؼ 

ـ الذي سمعو كاف لطيفا. ألبس ثوبا أبيض خفيفا، وشعر إليو وتناولو. وأف الكبل
بممسة عمى بطنو وصدره وظيره. أسندتو سيدة في مبلبس بيضاء، وسقتو دواء. 
وكأنما غفا وىي قربو. ناـ نوما عميقا عمى الشراشؼ البيضاء، بيف الجدراف 
البيضاء. في الصباح صحا في غرفة يممؤىا الضوء، عمى ابتسامة شابة شقراء 

قؼ مقابمو. سقتو بالممعقة دواء مرا خجؿ أف يظير أماميا قرفو منو. عندما ت
خرجت لمح عمى الجدار مقابمو صورة وجو مكمؿ بالشوؾ، أنيس، ساجي العينيف، 
طويؿ المحية. وبدت لو الحديقة مف النافذة فتذكر أنو عبرىا في العتمة. بعد يوميف 

أخرى. قالت ليا أختيا: تركت وصمت أمو وبقيت في الغرفة معو. وصمت بطريؽ 
الولد وحده؟ "حدد" بيني وبينؾ! قومي إليو! فقامت إلى أصحابيا البيائييف في 

 النقيب. فحمموىا إلى مستشفى تورنس.

ي الغرفة التي تجاور غرفة عبد اهلل جمست الست شفيقة قرب سرير زياد. ف
فحممتو في الصباح لـ تخبر سعاد أف اإلسياؿ واإلقياء طوؿ الميؿ جعمو كالخرقة، 

إلى مستشفى تورنس! طمبت تورنس نفسو. ياتورنس، ىذا ابف سعاد! وفوؽ ذلؾ 
ىو أمانة عندي. يجب أف تشفيو! بعد الظير بدأ زياد يتحسف. ىذا تسمـ ياست 
شفيقة، فاسأليو ماذا أكؿ وماذا شرب في غفمة عنؾ! شؼ يازياد، حياة اإلنساف 

الطفؿ أف الثمار التي تبدو جميمة عمى شجرة وموتو في فمو! ولكف كيؼ يفيـ ىذا 
فعمو زياد؟ قطؼ حبات حمراء مف شجيرة في  قد تسممو؟ ىؿ خمف تورنس ما

 حديقة قدري وأكميا! 

ي المساء ناـ زياد وخرجت الست شفيقة إلى الممر. تستطيع اآلف أف تمشي ف
 والد! الفي الحديقة مطمئنة. شعرت بالتعب. يبدو أنيا لـ تعد تميؽ بتربية األ

تزاؿ سعاد في أوؿ الطريؽ. يجب أف تساعدييا! أنجزت  تقولي ذلؾ ياشفيقة! فما
واجبؾ نحو أوالد قدري فقط! في الممر صادفت الست شفيقة أـ عبد اهلل. مف أيف 
؟ قرب النقيب وفييا أصحابنا  ! مف كفر حاـر أنت ياأختي؟ مف كفر حاـر

ت شفيقة نفسيا تدخؿ غرفة عبد اهلل البيائيوف! وأصحابنا! مف تعرفيف منيـ.. وجد
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وتطمئف عميو وتشجع أمو. لو رأيت زيادا وقت أتيت بو في الصباح، لقمت إنو 
 شاء اهلل، دقي الخشب، وجيو كالورد!    ميت! التخافي عمى ابنؾ! ما

كب عبد اهلل مع أمو زورقا صغيرا عبر بو بحرة طبرية. وعاد إلى كفر حاـر ر 
ر بعد أسابيع، ناداه أبوه: تعاؿ ياعبد اهلل، اشكر اإلخواف معافى. عندما رجع الثوا

الذيف حمموؾ إلى طبرية! يجب أف يتعمـ الولد أنو مديف بحياتو لمناس والدنيا وىو 
يعتد بكرامتو، كي يفييـ بخيره ويفييا! كاف عبد اهلل يجمس قرب الباب في مضافة 

و. لكف ىاىو أبو محمد أبيو ليستمع إلى حديث الرجاؿ ويكبر بيـ تحت عيني أبي
يدعوه ليجمس إلى جانبو، ويكشؼ لو فرحو بشفائو. ثـ يستمر حديث الرجاؿ عف 

 اإلنكميز والثورة واألسمحة. تمزمنا أسمحة، ياأبا عبد اهلل!

زؿ أبو عبد اهلل في الصباح إلى دمشؽ. كاف يقصد مقيى الكماؿ الشتوي ن
رجاؿ العشائر. سيجده في المقيى قرب البمدية كمما نزؿ إلى دمشؽ، ويمتقي ىناؾ ب

مف سيأتمنو عمى السبلح! كاد يبتسـ، فما أغرب أف يكوف ذلؾ قرب "الداخمية" 
يممؾ المحتموف حتى مف يعمؿ في ذلؾ  أغرب ذلؾ؟ ال! ال التي تواجيو! ما

 البناء! 

مب كأس شاي بالقرفة لضيفو. مف كاف يستطيع أف يخمف أني سألتقي بؾ، ط
ا عبد اهلل! ىمس: األسمحة جاىزة! لكف انتبو! يشد الفرنسيوف ىنا؟ الزماف، ياأب

قبضتيـ اآلف، اتفقوا مع اإلنكميز ألنيـ يخافوف مف ىتمر. تتجمع اإلشارات إلى 
 حرب كبرى! مصمحة الفرنسييف أف يتفقوا مع اإلنكميز! 

ـ يتردد عز الديف الشركسي صاحب المزرعة الواسعة التي يتوسطيا بيت ل
د خطوتيف مف الحمة، في نقؿ السبلح مع أبي عبد اهلل. لديو صغير، عمى بع

سيارة أمريكية كبيرة! صؼ السبلح في صندوقيا وغطاه بشادر. ركب أبو عبد اهلل 
إلى جانب عز الديف. وفكر في الشيامة. لماذا تنظر إلي ىكذا، ياأبا عبد اهلل؟ 

لبشرة البيضاء أتفرج عمى مبلمحؾ الشركسية! الخداف العريضاف المرتفعاف، وا
المحمرة، والعيناف المتاف تغيباف إذا ضحكت! ىؿ يثؽ عز الديف بأف المتطوعييف 

 الشركس لف يوقفوه في الطريؽ؟! 

كر أبو عبد اهلل في الشيامة! التستوقفو ىذه الصفة في نفسو أو في مف ف
حولو، فيؿ ينتبو اإلنساف إلى أنو يتنفس؟! لكنو يقيس بيا الغريب ليصوغ حكمو 

ميو! بيذا المعيار قرر أف "الشاب" الذي يسير مع الييوديات منحط، دوف ع
شيامة، خارج عف أىؿ الببلد! فكانت الشيامة تساوي الشرؼ! وكاف حكمو 

 صارما! التردد فيو أبدا! 
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ات ليمة طرؽ ذلؾ الشاب باب أبي عبد اهلل قادما في سرعة مف طبرية. ذ
  عف البيت في ىذه البرىة! اإلنكميز ياخالتي، يجب أف يبتعد عمي أبو عبد اهلل

قادموف ليعتقموه! اختفى الشاب. ونظرت أـ عبد اهلل إلى زوجيا متسائمة، ىؿ مازاؿ 
يرى ىذا الشاب دوف شيامة؟ ابتعد أبو عبد اهلل عف بيتو، ونجا مف المعتقؿ 
يومذاؾ. رسـ خطا حوؿ ذلؾ االستثناء المقمؽ. لكف أـ عبد اهلل انتبيت إلى أنو 

 زاؿ يتفادى ذكر "الشاب"، لكنو اليرميو بالصفات التي تعود أف يرميو بيا.  ما

ؼ أبو عبد اهلل سيجارة وقدميا لعز الديف. لو يستطيع أف يدلؿ ىذا الرجؿ ل
الشيـ بأكثر مف سيجارة "لؼ"! خرج الرجبلف مف دمشؽ في الوقت الذي عيف 

أبو عبد اهلل موىبة عز ليما. قبؿ أف تنصب مخافر المراقبة عمى الطريؽ. تبيف 
الديف في تخميف مزاج المخافر مف حركة الطريؽ. وتبيف أنو معروؼ كصاحب 

يمزمو لمزرعتو. كانت لديو سبلؿ مف فواكو مزرعتو  مزرعة ألفوا أف يحمؿ ما
يرحبوف بو وىو ذاىب إلييا! راقبو أبو عبد  وخضارىا يوزعيا في عودتو، فمماذا ال

لمخفر الذيف استوقفوا سيارتو، وبدا لو أنو أطاؿ اهلل وىو يتحدث مع رجاؿ ا
الحديث معيـ. كـ بدت الدقائؽ طويمة! المشكمة ياأخي عز الديف، أف ينبت فجأة 

 أمامنا فرنسي اليعرفؾ!

صبري العسمي، أبناء العسمي الشيداء في الثورة  وراء عز الديف، خالو 
قبمت مزرعة عز الديف السورية! وراءه سنوات نقؿ فييا أسمحة، وخبأ أسمحة! است

. أنزليـ كعماؿ في مزرعتو. 0936المتطوعيف الذيف التحقوا بالقاوقجي في سنة 
خبأ أسمحتيـ في المغاور القريبة منو. وستره أصحابو وأبناء جنسو. لكف الفرنسييف 

مع الوطنييف! وسيعتقؿ اإلنكميز أبا عبد اهلل وينقمونو إلى  0939سيعتقمونو سنة 
وؿ إف الحدود التي رسميا الفرنسيوف واإلنكميز أطياؼ غير بيساف! فيؿ سيق

 موجودة؟ أـ سيشعر بالبرىاف عمى وحدة السورييف في الروح؟

عندما احتمت فمسطيف وأعمنت المستوطنات دولة ذات  0948ي سنة ف
جنسية غريبة ولغة غريبة، ثبتت الحدود الوىمية وصار اجتيازىا مستحيبل، 

ستمرت رغـ االنتداب حتى تمؾ السنة. وسيصؿ أىؿ عبد فطويت ببلد الشاـ التي ا
اهلل كميجريف إلى درعا، وسيتفرؽ في سورية أىؿ القرى التي كانت عمى شاطئ 

 بحيرة طبرية. 

، قبيؿ حرب حزيراف، سيقصؼ الطيراف اإلسرائيمي 0967ي نيساف سنة ف
يراف مزرعة عز الديف. وسيجعؿ البيت الذي بني فييا كومة مف حجارة. وفي حز 

سيحتؿ الجيش اإلسرائيمي الجوالف، وستصبح مزرعة عز الديف أرضا  0967سنة 
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سورية محتمة. سيتذكر عبد اهلل الثوار والمزرعة والسبلح، وسيبحث عف جمعية 
المقاصد ويتبرع ليا بعشرة آالؼ ليرة! لعمو يعيف الميجريف أصحاب البيوت 

! وسيتمنى أف يصادؼ عز التي عبرىا في طريقو إلى طبرية قرىوالمزارع وال
 الديف، وىو يعرؼ أنو لو رآه ليرب مف الخجؿ! 
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جع زياد إلى أمو بعد شفائو. قالت ليا شفيقة: سأبقى يوما واحدا في عكا ر 

ألنجز شغمي، دلّمي زيادا في غيابي! تدلّمو؟ بعد ساعة نسيت سعاد خالتيا، 
بو؟ يريد مرة ماء، كأنو نسي  وضاقت بابنيا ألنو تبعيا مف غرفة إلى أخرى. ما

أف يشرب بنفسو. ويطمب مرة أف تقشر لو برتقالة. ويسأليا مرة: أال نزور أبي. 
 تطمب مني شيئا يازياد! روحي وصمت إلى أنفي!  قالت لو: ال

 
فع رأسو وتأمميا. رجع مع الست شفيقة مف طبرية. وستستعيده الست شفيقة ر 

مو؟ فيمت سعاد بعد برىة نظرتو. تركت بعد زيارة ابف أخييا. فيؿ ضاقت بو أ
 يده ومشت إلى الديواف. أجمستو قربيا. البالخضار التي تقطعيا وأمسكت 

أوسعيما! رفعت كفيا إلى صدرىا. كأنما  تؤاخذني ياحبيبي! نظرت إلى عينيو. ما
وخزتيا شوكة! خيؿ إلييا أنيا لـ تعش معو طفولتو. لـ تغف لو كاألميات كؿ ليمة 

طرؼ سريره. البد أنو رأى منور في دمشؽ تجمس كؿ ليمة عمى  جالسة عمى
يتبينو مف  طرؼ سرير ابنيا وتحكي لو حكاية أو تحكي معو حديثا طويبل ال

يراىما مف النافذة وىو يعبر الداور أماـ غرفة نـو معتصـ! البد أنو رأى منور في 
أف بينيما  الضوء المتسرب مف خارج الغرفة ولمح يدىا عمى شعر معتصـ، وخمف

سرا! والبد أنو تحسر ألنو يفتقد إلى ذلؾ الحناف المسائي! بدا لسعاد أنيا لـ 
تحتضنو بؿ حممتو أو جرتو مف يده معيا في زيارة المعتقبلت التي سجف فييا 
أبوه. كأنيا قررت لو مبكرا أف يكوف كالرجاؿ المعذبيف. لـ يفتيا حناف منور وبياء 

تمر بموداف. خّصو بياء بالنزىة، وأطعمو عميو يـو زارت دمشؽ خبلؿ مؤ 
"فوسفاتيف" اشتراه مف صيدلية ميشيؿ في أوؿ حارة قولي في سوقساروجا، ورسمت 
منور اسمو عمى الكعؾ الذي خبزتو. في بيت منور عرؼ حنانا الوقت لو في 
بيت أمو وأبيو. وعندما رجع مف دمشؽ كاف مكتنزا مورد الوجو. ىؿ غاب عف 

ودع منور وبياء ومعتصما حتى قالت منور: اتركيو عندنا في سعاد حزنو يـو 
 الشاـ؟! 
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نيدت سعاد. ليست لو طفولة، ولكف ىؿ ىذا ذنبيا أـ ىما معا ضحيتاف؟ ت
ىؿ تستطيع أف تفيمو سبب غضبيا منذ الصباح، فتغرقو في مايجب أف تبعده 

فبلحيف بيف  كاف ينقصني اليـو إال ىذه األخبار! وضع اإلنكميز عنو؟ أتقوؿ لو ما
الحطب وأشعموه فأحرقوىـ! فتشوا شابا في الطريؽ فوجدوا في جيبو صورتو وىو 
يحمؿ بندقية فقتموه! وفي حيفا رش الجيش بالرصاص الرجاؿ الذيف يستمعوف إلى 

 حكاية عنترة في مقيى روياؿ. ينيوف السنة ياولدي بقتؿ كبير! 

طيع الخضار. ىؿ تستطيع أف تقوؿ لو ذلؾ! قالت: أتعبني تق ه، الآ
تساعدني؟ مؤلت وجيو ابتسامة. ومع ذلؾ خيؿ ليا أنو لـ يبتسـ كما يبتسـ 

تنتبييف إلى ىمـو ىذا  سعاد باليمـو البعيدة عف بيتؾ والست األطفاؿ. تفكريف يا
الصغير! نقمت سعاد الخضار مف المطبخ عمى طبؽ، وضعتو بينيا وبيف زياد 

لفاصولياء! ىؿ تحب الفاصولياء بالزيت كما عمى الديواف، وقالت لو: قّطع أنت ا
 تطبخيا الست شفيقة؟ روى ليا زياد شيئا آخر. يعجبو طعاـ الست شفيقة، لكنو ال
يحب حّر طبرية! سيرت الست شفيقة عميو مرة وىي تحرؾ مروحة مف القش عمى 
وجيو. لكنيا في يـو آخر أغمقت النافذة ومنعتو مف عبور عتبة البيت إلى الحديقة 

نيا سمعت فحيح حّية. قالت: مسكينة، تفّح مف الحّر! رأى الحّية مف النافذة. كـ أل
طوليا؟ مقدار نصؼ الشجرة! سألتو سعاد وىي واقفة: قتموىا؟ رد بإشارة مف كتفيو 

يعرؼ! تذكرت سعاد الحّية التي رأتيا في حديقة قدري مرة. طبرية أـّ  ومبلمحو. ال
 لف أرسمو مع الست شفيقة! الحّيات! فكيؼ أترؾ ابني فييا؟ 

، كأنيا فرحة بنجاتو مف لدغة الحّية. لـ أ بقت سعاد ابنيا قربيا طواؿ اليـو
يؤذييا. في الميؿ جمست عمى  تؤذي الحّية مف ال يقولو الناس: ال تكرر لنفسيا ما

طرؼ فراشو كما تجمس منور عمى طرؼ فراش معتصـ، وحكت لو حكاية عنترة 
لمناس بأف يسمعوىا في مقيى روياؿ. اخترعت لعنترة  التي لـ يسمح اإلنكميز

يستطيعيا إنساف. أطمقتو عمى الفرس، وأنشدت شعره الذي أنشده سعيد  شجاعة ال
. وأدىشيا أنيا تحفظ ما ظنت أنيا نسيتو. ىؿ ضاقت في البداية  ليا ذات يـو

بالجموس إلى طفؿ صغير في الميؿ وىي تحتاج أف تجمس إلى نفسيا؟ ىاىي 
ف أف زيادا أعاد إلييا صباىا ونزىتيا مع سعيد والشعر الذي غناه ليا وىما في تتبي

التريبّل وفوقيما سماء واسعة وحوليما أرض شاسعة! وىاىو يجعميا تفكر في عنترة 
كأنو شخص حي! غضب عنترة ألف عشيرتو لـ تعترؼ بو، فابتعد وقاؿ فمتدافعوا 

يرى الناس ييزموف والنساء  عف أنفسكـ دوني! لكف ضميره لـ يسمح لو بأف
يحزف، فيرع إلييـ. تحرؾ جفنا زياد، ففيمت سعاد أنو يستمع إلى الحكاية مغمض 
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العينيف ليشجعيا عمى الحديث إليو. كانت سعاد تجري مبتعدة عف األحزاف، وتتبع 
لى  الحب الحزيف تحت سماء واسعة في صحراء تختمط أحيانا بمدى فمسطيف وا 

 سعيد. جانبيا في التريبّل 

  لقػػد ذكرتػػؾ والرمػػػاح نواىػػؿ منػػػيو 
 

 وبػػػػيض الينػػػػد تقطػػػػر مػػػػف دمػػػػي 
 

  وددت تقبيػػػػػؿ السػػػػػيوؼ ألنيػػػػػافػػػػػ
 

 لمعػػػػػت كبػػػػػارؽ ثغػػػػػرؾ المتبسػػػػػـ 
 

أحمى عنترة! ىؿ شعرت بأنيا قوية بو؟ ىؿ ستقاـو الحاضر بو؟  اربي، ماي
تنيدت: أتى االنتداب ليحّضرنا؟ كاف يفترض أف يحتـر الناس الذيف يخزنوف مثؿ 
ىذا الشعر! ىؿ تستطيع أف تنقؿ لزياد ذلؾ المدى الذي تذكرتو اآلف وىي تسترجع 

أنشده ليا أخوىا بصوتو الرخيـ الحمو؟ ىؿ تستطيع أف تسكب عميو الفرح الذي  ما
عاشت فيو رغـ أحزاف أىميا، يـو كانت ىذه الببلد أرضا متصمة مف بيروت إلى 

وف؟ آه، آه! أيمكف أف يسمب الناس فرنسي دمشؽ إلى حيفا، ليس فييا إنكميز وال
الفرح، وأف يخرب الحياة إلى ىذا الحد انتداب ىنا وانتداب ىناؾ؟ كيؼ تفيـ زيادا 
، وأننا كنا نغني ونرقص ونفرح في األعراس  أف الدنيا لـ تكف دائما كما يراىا اليـو

 ونجمس في حديقة البمدية ونشوي فييا المحـ ونأكؿ "الدوندورما"؟ 

كما لمست منور شعر معتصـ في تمؾ الغرفة في الفوقاني في  مست شعرهل
دمشؽ. لو لمحيا أحد اآلف لبدت لو كما بدت ليا منور مف النافذة في الشاـ. ربما 
تجمس األميات في األزمنة كميا ىكذا قرب أطفاليف! لكف سعاد حرمت مف ىذه 

ا شعرت بأف السعادة، أو مف ىذا الواجب الذي تضيؽ بو األميات أحيانا! عندم
زيادا غفا بقيت قربو زمنا. تأممتو، وبدا ليا جميبل جدا. غمرىا حزف عميو وعمى 
نفسيا. لكنيا فيمت أنيا غسمت روحيا بانصرافيا إليو. نيضت عمى رؤوس 
. وكأنما نسؿ  أصابعيا، ووقفت قرب نافذتيا زمنا لـ تقّدره، وىي تتفرج عمى النجـو

. لماذا قّدر عمينا، يارب، أف نبتمى بيذه خيوطا مف قمبيا قمؽ ممزوج باألسى
المصائب ونضيع عمرنا في البكاء عمى القتمى وعمى السجناء؟ نمبس السواد إذا 
مات رجؿ في الحي، ونحزف عمى مصيبة في المدينة، ونفرح لعرس فييا، فيؿ 
يعاقبوننا بتجمعنا في األفراح واألحزاف؟ أيقولوف لنا تناسب العقوبات الجماعية 

 تكـ واجتماعكـ في التآلؼ وفي حماية الضيؼ وستر الثوار؟ عادا

كبت سعاد حصاف عنترة. لو تستطيع أف تتناوؿ قوتو األسطورية لتدافع عف ر 
الجالسيف في مقيى روياؿ! بحثت في ذاكرتيا عف المقيى ووجدتو. مقيى مف 
! المقاىي التي يجمس فييا الرجاؿ كما كاف يجمس خالد آغا في مقيى سوقساروجا
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مقيى قد يكوف أبوىا جمس فيو مرة، وقد يكوف أخواىا سعيد ونوري مّرا بو! ربما 
كاف يومذاؾ يحمؿ اسما آخر! لكف الكراسي القش فيو بقيت كما كانت، والطاوالت 
ذات القواعد المعدنية بقيت كما كانت. كانت أكواب الشاي عمى صفحة الرخاـ، 

لسكر. كاف الحكواتي يصوؿ أماـ ولممعمقة الصغيرة رنيف رشيؽ خبلؿ تحريؾ ا
الحاضريف عمى الفرس التي ركبتيا سعاد وىي تروي الحكاية لزياد، كي يردوا 
القير بعنترة األسطوري! كي يشعروا بقوة الماضي التي تغرسيـ في ببلد واسعة 
متصمة! فيؿ قصد اإلنكميز أف يفيموىـ أف رصاص الحاضر يطمؽ حتى عمى 

 ـ فرس عنترة؟ األسطورة، واعتقموا أمامي

الت سعاد في قير: ياإنكميز، لف تقتمونا كمنا! نحف معكـ والزماف طويؿ! ق
وأرعشيا أف تعترؼ بأنيا سترسؿ زيادا إلى طبرية ولو كانت فييا حّيات، لتنشغؿ 
بالمعتقميف ورسائميـ. وىؿ يجوز أف تخمف حتى بنات العكي، صاحباتيا، أنيا 

 طمبت منيف أف يحرسف ابنيا؟   مكمفة بنقؿ رسالة إلى الثوار كمما

ي غرفتيا المعتمة انيمر عمييا الحزف. نعـ، ىناؾ أزمنة لمحزف وأزمنة ف
. في 0938لمفرح! البد أف الحزف يتسرب إلييا مف اليواء. ىاىي تودع سنة 

حساب الثوار ىذه السنة مؤلى باالنتصارات. نفذ الثوار خمسة آالؼ عممية تقريبا. 
بقوا فييا ساعات وأحيانا يوما. أفيموا اإلنكميز أنيـ يممكوف واحتموا مدنا وقرى و 

بمدىـ. لكف المحاكـ العسكرية أعدمت مائة وخمسيف رجبل. واعتقؿ خمسوف ألؼ 
 رجؿ! 

سجمنا أنو انتصارات! سددناه بحياتنا  الت سعاد لنفسيا: سددنا ثمف حتى ماق
يـو قريب؟! ربما وبيوتنا. ومع ذلؾ لـ نغمؽ الحسابات بعد. وىؿ ستغمؽ ذات 

تكوف ىذه البداية فقط! أسندت رأسيا عمى زجاج النافذة وتبينت، صدفة، في 
السماء ىبلال نحيبل. وعندما حدقت فيو أدىشتيا قوة ضوئو، وبدا ليا أف السماء 

كأنيا تخمف  ذات لوف فضي حولو. لكنيا استدارت عف النافذة وأنزلت الستائر.
 ماستحممو ليا األياـ القادمة.
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جدت سعاد رسالة تحت بابيا بخط عبد الرحيـ. يطمب منيا أف تزوره في و 

سجف عكا: قولي إنؾ أتيت لتزوري رجال مف بيت فارة. يتنزه بيف المعتقؿ وبيف 
 سجف عكا؟!

 
هلل يسامحؾ، ياعبد الرحيـ! تذكرت حكاية الجزار التي يتناقميا أىؿ عكا، ا

د إحدى زوجاتو حامبل. وكانت لديو أربعوف كأف الجزار شيريار! كاف عقيما فوج
امرأة. فقتميف في يـو واحد مقيورا مف خيانة تمؾ الزوجة، ودفنيف في سور عكا. 
لو تستطيع سعاد أف تستدعيو مف الحكاية لتقوؿ لو تفرج عمى نساء عكا! نطبخ 

 ونحمؿ الطناجر إلى المعتقميف، وعمى أذرعنا أطفالنا!  

الشرطي: لمف الزيارة؟ نسيت االسـ! يبدو أف ىبت إلى السجف. سأليا ذ
المصائب ضّيعت عقميا! قالت لمحارس: جردوف! فابتسـ مف دعابتيا: تقصديف 

 فارة! 

أت عبد الرحيـ نحيبل لكنو يظير الرضا. سجف عكا عّز، ياسعاد! نقؿ إليو ر 
تفصؿ  ألنو مريض. وفحصو الطبيب. في ىذا السجف يستقبؿ المعتقموف أىميـ. ال

تتشابؾ األحاديث بيف  سبلؾ بينيـ وبيف الزوار، وليست بينيـ خمسة أمتار، فبلاأل
رجؿ يسأؿ عف البقر وآخر عف الدجاج وثالث عف األوالد وآخر عف الغّمة! 
المشكمة فقط أف التيوية مف السقؼ! قالت لو: محظوظ! لذلؾ بّمغت مف سأؿ 

 ختي!   عنؾ: ينزؿ اآلف في سجف عكا! وسأنزؿ إلى الشاـ ألزور أ

ـ تقؿ لعبد الرحيـ إنيا تتمنى أف تستريح في بيت أختيا في الشاـ، وتترؾ ل
تشكو مف أمو. سيدة ميذبة. لسانيا حمو: اهلل يرضى عميؾ  أمو لزوجة أخيو. ال

ياسعاد اسقيني! تسممي لي أطعميني! ياروحي مشطيني! سعاد المدلمة في بيت 
ال بأف تسافر إلى بيت أختيا! ىؿ أىميا وقعت عند مف يحتاج أف تخدمو! الحؿ إ

تقوؿ لعبد الرحيـ ساعدني أخوؾ في غيابؾ في المعتقؿ فأرسؿ لي شواؿ قمح بدال 
مف أف يرسؿ لي كيس طحيف! وىؿ عندي وقت ألنقي القمح وأغربمو وأرسمو إلى 
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 يمقى شكرا!  المطحنة؟! قاؿ لي يومذاؾ: مف يعمؿ لؾ الخير ال

مف سجف عكا إلى المعتقؿ. ولـ تحقؽ سعاد  نتيى العّز وأعيد عبد الرحيـا
أمنيتيا بالسفر إلى الشاـ. المعتقؿ بّراكات مف خشب وتوتياء، يناـ فييا المعتقموف 
عمى حرامات عسكرية ومخدة مف القش تنبش في التفتيش اليومي! فأيف سعاد 

 التي قالت لعبد الرحيـ: محظوظ!

التي يمر فييا الجيش ي تمؾ األياـ زرع الثوار ألغاما في الطرقات ف
اإلنكميزي. انفجرت بعض سياراتيـ العسكرية. فاختاروا باصا مميئا بالركاب وساروا 
خمفو. طار الباص. وروي لسعاد أف أـ السائؽ جمعت بعض أشبلء ابنيا. 
أضربت الباصات بعد تمؾ الحادثة. فاختار اإلنكميز بعض المعتقميف وأركبوىـ في 

 متحنوا بيـ الطرقات. وكاف عبد الرحيـ في إحداىا. سيارة عسكرية تتقدميـ، لي

ضعت سعاد الطعاـ لعبد الرحيـ وأصحابو المعتقميف في قفة مف القش. و 
وانتظرت استعادة القفة لتفتؽ الجمد في أسفميا وتخرج الرسالة التي يفترض أف 
يدسيا عبد الرحيـ. لكف القفة لـ تعد والرسالة لـ تصؿ. وصؿ شرطي عربي وضع 

لة تحت بابيا. كتب فييا عبد الرحيـ ما حدث. أركبوه مع بعض المعتقميف في رسا
سيارة سارت إلى الدبوية. أخرجوا المعتقميف مف السيارة في المركز العسكري، 
ودفعوىـ إلى الجباؿ. صّفوىـ وقاؿ ليـ ضابط: قتمت كبلبكـ خمسة وعشريف 

! وسنقتؿ منكـ كؿ يـو مثؿ ذلؾ العدد!  رد عبد الرحيـ: نحف إنكميزيا اليـو
معتقموف، وأنتـ مسؤولوف عف حياتنا! ابحثوا عف سبب األلغاـ في اليجرة الييودية! 
رد الضابط: اسكت! تظف أنؾ في محكمة؟! صّفوا المعتقميف وسددوا إلييـ. فتدخؿ 
ضابط قاؿ إف أصمو ايرلندي، ومنع قتؿ المعتقميف. قاؿ عبد الرحيـ فيما بعد 

البنادؽ إلينا فكرت في أني أتركؾ دوف إخوة ذكور، مع طفؿ! لسعاد: عندما سددوا 
يتذكر اإلنساف أحدا! كتب عبد الرحيـ  فردت عميو ساخرة: في مثؿ تمؾ البرىة ال

في الرسالة: أعادونا إلى السيارة، وعندما وصمنا إلى البمد صرخنا، ياأىالي عكا 
 نحف فبلف وفبلف وفبلف.. أخذونا ليعدمونا في الجبؿ! 

شر في المدينة أف المعتقميف نادوا الناس مف السيارة العسكرية. وفكرت نتا
ترينو مناسبا! تساءلت ىؿ ىذا ضعؼ  سعاد في وصية عبد الرحيـ: اعممي ما

رجؿ خاؼ مف الموت؟ ردت عمى نفسيا: حقو! المعتقموف بيف ألغاـ الثوار وبيف 
 جاؿ عكا!  رصاص اإلنكميز! يجب أف ننقذىـ! ستزور الشيخ أسعد، أكبر ر 

اأنت ياسعاد وسط فرؽ متعارضة! بيف الشيخ أسعد الداعية إلى الوحدة ى
اإلسبلمية، والمجنة العربية العميا التي تعتمد عمى المحيط العربي والمموؾ العرب، 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 359 - 

والثوار المسمحيف في الريؼ الذيف يسندىـ الفبلحوف وفقراء المدف والوحدة 
 المسيحية اإلسبلمية! 

أسعد المؤمف بالوحدة اإلسبلمية، يديف خطأ العرب الذيف  يزاؿ الشيخ ام
عاونوا الشريؼ حسيف وأعداء دينيـ اإلنكميز عمى االنفصاؿ عف الدولة العثمانية. 
صحيح أف األلماف نزلوا في بيتو في عكا، لكف اولئؾ المسيحييف خدموا الدولة 

المجنة الممكية التي  العثمانية في عالـ البد فيو مف سند اوروبي! الشيخ ضد اقتراح
يحتـر بعض  أوصت بتقسيـ فمسطيف وتخصيص الييود بمدينتو عكا. لكنو ال

 يحتـر المفتي نفسو.  معارضي تمؾ التوصيات، كصبحي الخضرا. وقد ال

الت سعاد لتقية: أتيت ألقابؿ الشيخ. فأدخمتيا تقية إلى الديواف ذي القناطر. ق
المقاعد، في كؿ مجموعة منيا كرسي  أماميا البحر. في الديواف مجموعات مف

خاص لمشيخ أسعد. يتنقؿ بينيا عادة ليتحدث مع زواره. منذ الغروب تمتمئ 
 المضافة بالناس. 

يعممو اإلنكميز بالمعتقميف. فسأليا: تطمبيف أف يخرج  ما سعاد لمشيخوت ر 
زوجؾ مف المعتقؿ؟ زوجؾ مف أىؿ صفد الذيف بمعوا وظائؼ عكا. ناظر األوقاؼ 

يوجد في  ي رضا، الخضرا مدير التسوية، الشيخ أسعد قدورة قاضي عكا. أالعم
عكا مف يستحؽ تمؾ الوظائؼ؟ ومف صبحي الخضرا؟! بيمواف، سيقع مف الحبؿ 
الذي يرقص عميو! تجمع زوجتو اإلعانات باسـ مشروع القرش فأيف تذىب بيا؟ 

الثوار. قالت لو  وراء زوجتو عجاج نوييض، زوج أختيا الذي يكتب قصائد يغنييا
سعاد: قتؿ الفرنسيوف أخاىا. نعرفو أنا وعبد الرحيـ. وطني مخمص. يعرؼ الشيخ 
أسعد أنيا مف بعقميف في لبناف، وأف الخضرا أحبيا وتزوجيا. وصبحي الخضرا؟ 
رجؿ وطني ذكي وسيـ، محدث، مثقؼ، أحبو الممؾ فيصؿ. سيعيش في دمشؽ 

ناس فيتيمونو، ىو الذي أحرؽ الييود بعد احتبلؿ فمسطيف، وسيحاربو صغار ال
بيتو، بأف الييود بنوا لو بيتا في نياريا. فيدافع عنو القوتمي. وسيبني القوتمي مف 
مالو الخاص قبره في الدحداح! لماذا يقودىا الشيخ إلى ىذه التفاصيؿ؟ قاؿ: أقّدر 

ز! أنؾ أتيت إلي! فزوجتي لـ تطمب مف أحد أف يفرج عني يـو اعتقمني اإلنكمي
فيمت سعاد أنو يقصد أف يجرحيا. قالت لو: لو كاف زوجي وحده في المعتقؿ 
لقدمتو لببلد العرب كما قدمنا إخوتنا وأىمنا! لكف رجاؿ الببلد في خطر! قاطعيا: 
تقصديف جماعة الحاج أميف؟ ردت: زعماء الببلد! ىؿ سخرت نظرتو إلييا مف 

بف الضباط اإلنكميز. في أيدييف أف "زعماء الببلد"؟ قاؿ ليا: بنات الدوماني يصاح
يخرجف زوجؾ مف المعتقؿ. يعني ىذا أنو لف يتوسط لعبد الرحيـ ألنو مف 
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خصومو! ويالنصيحتو! بنات الدوماني مشبوىات يتصمف باإلنكميز. فماذا ينجييا 
مف الثوار؟ سيقاؿ زوجيا في المعتقؿ وىي تمشي في الطريؽ الخطأ! لف أذىب 

 لو بقي عبد الرحيـ دىرا في السجف! إلى بنات الدوماني و 

ؿ باح الشيخ لسعاد بما في قمبو؟ وىؿ أتت سعاد لتسمع ىذا؟ قالت في ى
نفسيا: لئيـ! لـ يفوت عمى نفسو لـو زوجيا ألنو يراه مف جماعة الحاج أميف. 
قاؿ: ىؿ يظف زوجؾ أنو يستطيع أف يقاـو حكومة؟ فتساءلت سعاد: ىؿ ماؿ 

 يقاـو الحكومات بعرض كتفيو! ال ؿ: الرجؿ العاقؿ الالشيخ إلى اإلنكميز؟ قا
يمكف أف يحب الشيخ أسعد اإلنكميز الذيف كسروا شوكتو وطووا جماعتو. لكف 
الثوار اليـو ىـ مثؿ الوطنييف الذيف شنقوا ووقع عمى شنقيـ في أيار. متمردوف 

في شرفة  تقـو الببلد. ألـ تسمعو يردد ذلؾ في ندواتو عمى النظاـ. ودوف نظاـ ال
 المضافة؟! يبدو أف والء الشيخ أصبح لؤلمير عبد اهلل! 

شيت سعاد عندما قررت أف تطمب وساطة الشيخ أسعد، أف يتصور أنيا خ
أصبحت أسيرة ىيبتو. وكادت تقوؿ لو ينفتح وجو واحد مف بيتؾ لمزائر الغريب 

فاياه. ويحيط الحمـ بأجزائو األخرى، فيضفي األبية عمى أصحابو. لكني أعرؼ خ
أعرؼ حتى جناح الخدـ. ألفت صاالتو الواسعة، وأعرؼ أف فرشيا مف استنبوؿ. 
لى الساعات والرخاـ البديع  لـ أعد أنتبو إلى الطاوالت المغطاة بمفارش مطرزة. وا 

 والثريات الكبيرة الفخمة! لـ ترّوضني ىيبتؾ! 

تي في ّمغتو كمف يتخمى عف وساطتو: أفضؿ أف أترؾ الببلد وأرحؿ إلى أخب
الشاـ! فاجأىا: سيؤمف لؾ ابف ماميش جواز السفر! ىؿ قالت لنفسيا في تمؾ 

يستحؽ ثقتو! ولكف ىؿ يعرؼ  أخطر أف يمجأ اإلنساف إلى شخص ال البرىة: ما
الرجؿ إال في األياـ الحاسمة! وقت الضيؽ تبدو شيامة الرجاؿ، فيخسر اإلنساف 

 األصدقاء والجيراف أو يربحيـ!  

بف ماميش أف يساعدىا. لـ يقصد أف يرسؿ رجبل سيئا إلييا. مر الشيخ اأ
لكف ىؿ يسوس رجالو! قد يوجد رجؿ نذؿ يحاوؿ أف يصؿ إلى امرأة طار صيت 

 جماليا. 

شت سعاد المسافة بيف بيت الشيخ وبيتيا عمى شاطئ البحر، وىي تبكي م
ا مف القير. تذكرت األغنية الشائعة: عممومة المومة المومة، بيضا وشقر 

أحمى أف تكوف آخرتيا في بيت الدوماني! رأتيا بنت العكي محمرة  وميضومة! ما
 بؾ؟ ردت: مريضة! اطمبي لي أنورا!  العينيف. ما

بؿ أف يصؿ أنور وصمتيا القفة، فكت الجمد ووجدت رسالة: "اذىبي إلى ق
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 يحدث ليصحح الثوار طريقة العمؿ".  أبي درة وأفيميو ما

ض محفظتو الطبية. لمح أثر الدموع في عينييا. تى أنور. وضع عمى األر أ
فترؾ السماعة معمقة عمى رقبتو. سأليا: خير؟ نصحني أبوؾ أف أذىب إلى بنات 
الدوماني ليصمنني بالضباط اإلنكميز! جفؿ أنور: إياؾ! تناوؿ يدىا وقبميا: أرجوؾ 

أرى  تذكري ذلؾ ألحد. ياست سعاد، أعيش مع أبي في بيت واحد لكني ال ال
أمشي في طريقو! في  أريد أف يعرؼ أيف أتحرؾ. برئيني مف ذنوبو. ال ريده. والب

 يعرؼ أبي ذلؾ. أرجوؾ ال الميؿ أداوي الثوار في الجباؿ، وأداوي جرحى عكا، وال
تنقطعي عف أمي وأختي. ويجب أال يبلحظ أبي أنؾ رفضت نصيحتو! قالت لو 

 ر لي المقاء بو!  سعاد: طمب مني عبد الرحيـ أف أتصؿ بأبي درة. دب

اىو صديؽ سعاد في بيت الشيخ أسعد نفسو! حقا، تمد الشوكة وردة! لـ ى
يخب ظنيا في أنور ففي كؿ مرة كاف يدخؿ ليقبؿ يد أمو في حناف كانت سعاد 
تشعر بأنو شاب رقيؽ، وأف سمعة أبيو ثقيمة عميو. ترؾ أنور سماعتو وشرب 

وح لو بما في قمبو. قاؿ: يضر بي أني القيوة مع سعاد. يحتاج ىو أيضا إنسانا يب
بعض الثوار! يظف بعضيـ أني أساعدىـ مف الخوؼ.  ابف الشيخ أسعد. يشؾ فيّ 

أخرج معيـ إلى الجبؿ ألني مخمص ليـ، مؤمف بالثورة عمى اإلنكميز والييود! 
؟ ىزت سعاد رأسيا: أبدا! قاؿ أنور ممّوعا: لو  أنت، ألـ تشّكي في صدقي ذات يـو

 يجرحني أال يثؽ بي بعض الثوار! تعرفيف كـ
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نصرفت أـ عبد الرحيـ إلى قراءة القرآف، وخرجت سعاد إلى بيت لبست ا

فيو ثياب فالحة وانتقمت منو إلى بيت آخر خرجت منو مع فالحتيف. في الطريؽ 
 رافقيا فالح. 

 
نذ طفولتيا لـ تركب بغبل. وىاىي تنزلؽ إلى ذيمو في الصعود، وستنزلؽ م

ى رقبتو في النزوؿ. يوصميا رجؿ إلى نساء ونساء إلى رجاؿ وتسير في الجباؿ. إل
أخيرا وصمت! ىاىو أبو درة الذي يطمبو اإلنكميز! رأت رجبل قصيرا رحب بيا دوف 

يؾ بالخير، اهلل يخمي صاحب اليمـ! أجاب باختصار: "إف أف يقؼ ليا. اهلل يمسّ 
يفعمو اإلنكميز بالمعتقميف.  وت لو ماشاء اهلل منصوريف"! سأليا ماذا تطمبيف؟ فر 

سيفجروف باأللغاـ وجوه الببلد! أخطأت في الكبلـ؟ رأت عمى وجيو سخرية. ىـ 
أريد شيئا. أنا موزع  وجو الببلد، ونحف أسفميا؟! سأليا: ماذا تريديف؟ قالت: ال

بريد، أوصمت لؾ رسالة المعتقميف! رد: رجالنا في كؿ الببلد معرضوف لمخطر! 
 يرسموف لو ال المعتقؿ ليس نزىة. مف يرسؿ لو أىمو طعاما يأكؿ ومف ال قالت:

يأكؿ. طعاـ المعتقؿ شوربا كالماء. شعرت وىي تتكمـ عف المعتقؿ أنيا تتحدث 
أراده اإلنكميز؟ دفعوا  عف أمور صغيرة. ىؿ تنتبو اآلف فقط إلى أنيا كمف ينفذ ما

نبلـ  األلغاـ! قاؿ ليا: الزرع ا أىؿ المعتقميف ليتوسطوا عند المسمحيف كي يمنعو 
ألف اإلنكميز يعذبوف المعتقميف! وماذا تعرفيف عف تعذيب الفبلحيف؟! يظمـ 

الذوات فقط. قالت: األلغاـ التي تضعونيا في الطرقات  اإلنكميز الببلد كميا ال
خطرة عمى اإلنكميز وعمى غيرىـ. رد: تأدبي "يامرة"! غضبت! ىي "مرة"؟! "مرة" 

تمّنيف عمى أحد بو! قالت: ليت  ندىا السبلح! قاؿ بخشونة: واجبؾ، الويخبئوف ع
زوجات رجالكـ كميـ يقمف بواجباتيف مثمي! أمامو امرأة متعممة مف المدينة شاطرة 

وقت لديو. لو كنا نعيش بيذه النعومة ىنا لما قامت الثورة ولما  في الكبلـ، وال
لحجارة ويوما عمى التراب، بعيف احتمؿ أحدنا الخطر والجوع والنـو يوما عمى ا

مغمضة وعيف صاحية. سأليا بخشونة: قطعت الطريؽ الطويؿ كي تقولي لي ىذا 
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الكبلـ؟ ردت: أنا زوجة رجؿ قّسامي، قصدتؾ ألبمغؾ رسالة! لـ يؤثر فيو أف 
تذكر أنيا تحمؿ رسالة مف المعتقميف! أثر فيو أف تكوف زوجة قّسامي. قاؿ: أنت 

نشاء  اهلل نشوؼ. تفضمي اشربي قيوتنا!  عمى الرأس. وا 

عـ، ليس كؿ مف لبس الطقـ رجبل مف رجاؿ الببلد، وليس كؿ مف لبس ن
الحطة مف الثوار! ذكرتو بأنيا سندت نداءه يـو طمب قادة الثورة مف الرجاؿ أف 

ة ويتركوا الطربوش! قالت: أنشدنا يومذاؾ "اشمح، اشمح ىاالطربوش، يمبسوا الحطّ 
ة، ىيؾ بتعّمـ الثورة". قاؿ ليا: سنفكر كيؼ نحمي رجاؿ طّ والبس، البس الح

الببلد. وأشار: أطعموا الست وعودوا بيا إلى بيتيا! لـ يقؿ الحرمة! ولـ يقؿ "مرة"! 
 ابتسمت: إف شاء اهلل، سأقوؿ إني تشرفت بمعرفتؾ! 

قدمو ليا الرجاؿ مف لبف وجبف مع أف حمقيا مغمؽ كأنو  كمت سعاد ماأ
عيب أف ترفض الضيافة. انزاح حمؿ عف ظيرىا. رمتو عمى  مسدود بسدادة.

يجب أف يصؿ. البد أف الخبر أتى مف آخريف.  آخريف سيجدوف حبل؟ أوصمت ما
يستطيعو سوانا. نحف الذيف  لكننا نتصور أننا نعّبر تعبيرنا الخاص الذي ال

يقدر عميو اآلخر! غرور؟ بؿ كي نؤمف بأننا يجب أف نتكمـ  نستطيع ماال
تغؿ! لذلؾ بدا ليا طريؽ العودة أخؼ مف طريؽ الذىاب وأقصر. مع أنيا ونش

انزلقت عف ظير البغؿ إلى رقبتو. لكف كـ أعجبت بالبغاؿ التي تعرؼ الطرقات 
كػأنيا تشميا، وتستدير عف الوادي وتتفادى السقوط! سألت مرافقييا: أال تخشوف 

 قب بغالنا كما نراقب رجالنا! أف تدّؿ البغاؿ إلى الثوار إذا اعتقمت؟ رد رجؿ: نرا

الت سعاد لنفسيا وىي ممفوفة بالميؿ: لو كاف القير يقتؿ لمت مف زماف! ق
ترى ىؿ جاع ابنيا؟ وىؿ استطاعت شفيقة أف تخدـ حماتيا؟  وبدا ليا أنيا يجب 

 أف تغبط عبد الرحيـ: ليتني مكانو في المعتقؿ! 

سيا ومشت إلى بيتيا. جعت سعاد إلى البيت الذي خرجت منو. بدلت مبلبر 
تجيؿ  وكتبت رسالة لعبد الرحيـ. دورت كمماتيا وغمفتيا كي يفيميا ىو فقط. ال

 أف اإلنكميز يحاكموف النساء المواتي ينقمف خبرا أو رسالة لمثوار. 

قؿ ليا الناس التفاصيؿ التي لـ يستطع عبد الرحيـ أف ينقميا إلييا. صاح ن
، أخذنا اإلنكميز ليعدمونا في الجبؿ! أخذوىـ إلى المعتقموف مف السيارة: ياأىؿ عكا

المركز العسكري في الدبوية. ركب منو ضباط. ثـ إلى دير القاسي! أخرجوىـ إلى 
الجباؿ وقالوا: سنقتمكـ! سددوا إلييـ البنادؽ. لكف ضابطا ايرلنديا تدخؿ ومنعيـ. 

اإلنكميز عف  يعؼّ  يمعبوف بالمعتقميف؟ العمى في قموبيـ، المعتقموف رىائف؟ ال
ذنب! أعدموا الزير وجمجـو وعطا اهلل في سجف عكا وعشرات الشيداء بعدىـ! 
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ربطوا أذف فبلح وشدوىا وصوروا كيؼ استطالت! كيؼ يستطيع ىؤالء الذيف 
تعودوا أف يشربوا الشاي ويأكموا البسكوت بعد الظير في ببلدىـ، أف يكونوا 

 متوحشيف ىنا إلى ىذا الحد؟!      

يقة مشغولة بأمر آخر. تخيط الخاـ الذي قصتو مبلبس لمثوار. انت شفك
وتغسمو بعد الخياطة كي يكوف طريا! سألتيا سعاد: ياخالتي وىؿ يناموف عمى 
فراش مف ريش النعاـ في الجباؿ؟! ردت بخشونة: ياست سعاد، ربيناؾ لتشتغمي 

 كؿ شيء "مف قريبو"؟!   

دّرة وأنيا ستبكي عميو؟ في سنة  كانت سعاد تخمف أف اإلنكميز سيعدموف أباأ
سيذيع رئيس الوزارة األردنية في عماف ببلغا.. اعتقمت دورية مف الجيش  0939

ثبلثة أشخاص أحدىـ يوسؼ أبو درة مف فمسطيف، "وستدبر الحكومة أمر إقامتيـ 
إقامة جبرية في الكرؾ"! لـ يقيموا في الكرؾ! سمميـ إنكميز األردف إلنكميز 

 فمسطيف!
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الت سعاد ألنور بعد أياـ: أردت أف أتخمص مف بنات الدوماني فوقعت في ق

ابف ماميش! ناداه الشيخ أسعد أمامي وطمب منو أف يعمؿ لي جواز سفر! 
فصار الرجؿ يدؽ عمي الباب كؿ يوـ، وأنا أسكف بيف عائالت تخاؼ عمي كأني 

لقصة. أرسمت ابنتيا. نزلت إلى بيت خالتي في طبرية ورويت لمست شفيقة ا
 معي ابف خالي فصار ىو الذي يفتح الباب البف ماميش. 

 
ف تغفر سعاد أبدا لنفسيا أنيا كتبت لعبد الرحيـ عف ابف ماميش وقالت لو: ل

كاف اليـو الذي قبمت فيو الزواج منؾ يوما أسود! عاد إلييا الرد في بطانة القفة. 
 "لف يزعجؾ المذكور! اىدئي، سيحاسب"! 

تعرفو، بّشرىا: قتؿ ابف ماميش! وسيقتؿ كؿ مف  رؽ بابيا رجؿ العد أياـ طب
يتحرش بنساء الثوار والمعتقميف! عندما صحت سعاد وجدت ابنيا زيادا يممس 
وجييا، وحوليا جيرانيا. بكت طوؿ الميؿ، ورجت الرب أال ينتقـ مف أىميا 

ؽ. لكنيا في وأقربائيا! زارت عبد الرحيـ في اليـو التالي لتقوؿ لو: أطمب الطبل
الطريؽ فيمت أف األـ ليست حرة كالمرأة العاقر. عزاىا عبد الرحيـ بالمقتوؿ، 

 تفخر بالنذالة! وقطعت زيارتيا لو.  فغضبت: ال

ىكذا عمميـ القّساـ  ـ تستطع أف تمسؾ دمعيا أماـ أنور في المساء. مال
بأخطاء رحمة اهلل عمى ترابو! الحؽ معؾ، ياست سعاد! ربما أخذ ابف ماميش 

أخرى! لكف المصيبة تتجاوز قتمو! يستخدـ سبلح الثورة لبلنتقاـ، ياست سعاد. 
يصفي اإلنكميز الوطنييف باسـ الثوار! تصفى الثورة! فكر أنور في السبلح، وىو 
يسعؼ الجرحى ويفحص المقتوليف. لمف يبوح بأف السبلح دوف ضمير ودوف 

يمنعوا بو الكارثة التي تنزؿ قضية، مصيبة كبرى؟ يشتريو العرب بشؽ النفس ل
بفمسطيف. ثمنو الحياة والقمح وحمي النساء، لكف بعضو يسدد إلى قمب الثورة 
اآلف. تنفذ أحكاـ اإلعداـ بالمشبوىيف. ويتسرب أيضا قتؿ آخر! أظف ياست 
سعاد، أف اإلنكميز يقتموف األبرياء ليموثوا الثورة وينيوىا! لكف اسمعي، زوري أبي 
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أنؾ حزينة عمى الرجؿ الذي أراد أف يساعدؾ! وقولي لو إنؾ  غدا وبّيني لو
ستنتقميف إلى بيت خالؾ في طبرية! ىزت سعاد رأسيا. ستنفذ نصيحة أنور. ولكف 

في قمبؾ،  بؾ؟ ليس ىذا وقت الكبلـ! بؿ قؿ ما في فمو كبلـ آخر. سألتو ما
مت: تخطبيا؟ رأيؾ في بنت الحاج النابمسي؟ ابتس فأوقاتنا كميا ىكذا! سأليا: ما

نعـ! لـ تقبمني ثريا! الزلت تحبيا؟ الزلت! لكف الزواج يقطع الحب اليائس! ال، 
إياؾ أف تتصور ذلؾ! سيعود أقوى مما كاف عندما تشعر بأنؾ ضيعتو! سيصبح 

تفشؿ فيو. كمما نقصتؾ السعادة  جمرة طوؿ العمر، ياأنور! وستعمؽ عميو كؿ ما
زوجتؾ، كاف يمكف أف يكوف ىذا مع الحبيبة!  ستشير إليو! وستقوؿ إذا اقتربت مف

تبحث اآلف عف السموى! انتظر حتى ييدأ القمب! قاؿ ليا: سأتزوج ىذه، إذا  ال
 عشنا، ألنيا تشبييا! تأممتو: إذا عشنا؟! ىؿ كاف يتنبأ بمصيره؟

رسؿ أىمو األلماس الذي سيقدـ لمخطيبة إلى أخت أنور المتزوجة في أ
احب المصابف النابمسية المشيورة، األلماس! لكنو واجب تحتاج ابنة ص نابمس. ال

شارة. قالت لو سعاد: نزلت في بيت النابمسي مرات عندما كاف عبد الرحيـ يتابع  وا 
أعماؿ الحاج. تعرؼ أنو وكيمو! الصبية ميذبة وحموة. تشبو ثريا التي أحرقت 

 قمبؾ!  

و العروس عف بيف صديقيف. ستعوض نصرؼ أنور. بينو وبيف سعاد اآلف ماا
 حبيبة لـ تقّدر أف الزواج منو حظ!

ربت سعاد صدرىا عندما قالت ليا بنات العكي: البسي مبلءتؾ وتعالي ض
معنا! قتؿ أنور! ىبطت سعاد وجمست عمى األرض. وصموا إلى أنور؟! رغـ الشر 

عميو! لـ يمض نيار عمى  اتيصؿ إلى المحرم الذي رأتو بقيت تتصور أنو ال
الباب! قالت ليا بنت العكي: طمبوه في الميؿ ليداوي جريحا مف  خروجو مف ىذا

الثوار. وقتموه في الطريؽ. مف قتمو؟ الثوار؟ اإلنكميز؟ ضاعت الطاسة. لـ تعرؼ 
سعاد أف لدييا ىذا المقدار مف الدموع! ضيعت مبلءتيا وجمست عمى أوؿ كرسي 

بؾ! ىؿ كنت تشعر صادفتو وبكت! ياحبيبي ياأنور، لـ تينأ بشبابؾ! ولـ نينأ 
بموتؾ لذلؾ قمت لي "إذا عشنا"؟ لماذا لـ أقؿ لؾ اقفؿ عمى نفسؾ الباب حتى 
ينصرؼ الموت! وقفت سعاد: خدـ أنور الثورة أكثر ممف يحمؿ السبلح. كـ مرة 

 اإلنكميز كي يثيروا الناس عمى الثوار.  وخرج في الميؿ ليداوي الثوار سرا! قتم

لحنطور في الطريؽ. سيخبرف آخريف ليكونوا رجت بنات العكي. ينتظرىف اخ
في الصباح في بيت أنور. سعاد اآلف حرة في البكاء. دخمت إلى المطبخ وبكت، 
بكت. ليتيا تستطيع أف تندبو اآلف كالندابات الماىرات. لتصؼ رجولتو وتواضعو. 
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ـ جناه أسعد شقير يو  لتذكر لمسامعيف دماثتو ورقتو. لتقوؿ ليـ إنو يكفر عف كؿ ما
كاف مبعوثا ومفتيا لمجيش الرابع وبقي عمى صمة بجماؿ باشا الذي شنؽ رجاؿ 
العرب. ليتيا تفيميـ أنو بتواضعو وبساطتو كاف أيضا يكّفر عف غطرسة أبيو. لو 

ضاع  ضاع عمى الشابات المواتي لـ تتزوجو إحداىف! وما تستطيع أف تصؼ ما
طيع أف تستعيد المرات التي عمى أمياتيف وآبائيف الذيف لـ يصاىرونو! لو تست

جمست فييا معو وىو بيف أخواتو يظير ليف الحب، ويكتـ ضيقو ببيت مثقؿ 
باسمو وتاريخو. لو تصرح عما خمنتو مف رغبتو في التحرر مف بيتو وعف 
استحالة ذلؾ! وكأنما جاءت الثورة ليجد نجاتو. فكاف دائما في الميؿ قرب الباب 

ظره كي يقوده إلى الجرحى البعيديف في الجباؿ كي يمتقط نداء رجؿ مجيوؿ ينت
والحواكير. سواء عرفنا مف قتمو أـ لـ يعرؼ فالرصاصة التي قتمتو صوبت إلى 

 الثورة!

معت سعاد نداء حماتيا. ىؿ شعرت بأف سعاد تبكي؟ سمعت صوت س
غدا منذ الصباح إلى نفسيا دموعيا الصامتة؟ تسأليا ماذا جرى؟ مصيبة! وستجر 

 رى جرحو الذي تجمد! بيتو، وست

يست أوؿ أياـ الثورات فقط صعبة. أصعب األياـ آخرىا. إذا جمحت ل
أبشع غروب  بانتصاراتيا أو التفت بيزائميا. غروب الشمس جميؿ، لكف ما

الثورات والمجتمعات والدوؿ! وقت يتفكؾ كؿ شيء، فتتفكؾ حتى روح اإلنساف في 
ضراب العاـ، تغرب. بيف عقوبات بيتو. وىاىي الثورة العظيمة التي بدأت باإل

الثوار وعقوبات اإلنكميز. وبيف تدخؿ المموؾ والرؤساء العرب المربوطيف 
 باإلنكميز.

وت ليا بنات العكي أف أىمو كانوا عمى باب بيت النابمسي عندما قيؿ ليـ ر 
فييا عمى األرض. ضاع الغالي  قتؿ أنور فرجعف إلى عكا. رميف المحفظة وما

أعداء لو. أتى رجؿ  يصدؽ العدواف عمى إنساف مثمو، ال خيص! الفما قيمة الر 
إليو وىمس: في البرج جريح مف الثوار! ىب أنور، حمؿ حقيبتو وخرج مع الرجؿ. 
يقاؿ إنو وجد رجبل آخر ينتظره فسار مع الرجميف. في مكاف منعزؿ قتمو الرجبلف. 

ى عنو! كسرت أيديكـ ولّي عميكـ، باسـ الثورة تقتمونو؟ اسألوا الجرحى والقتم
 ياأنذاؿ!  

تى الناس إلى بيت أنور. أتى محبو أنور. بانت وجوه لـ تصادفيا سعاد أبدا أ
مف قبؿ. مف لـ يداوه أنور، وأي إصبع لـ يربطو بالشاش! رأتو سعاد عمى سريره 
وحولو أمو وأخواتو. قتموا العريس! رشت النساء الماء عمى أمو مرات. فقدتو أنت؟ 
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ف! أحرقوا قمبؾ، أنت؟ أحرقوا قموبنا! بكت النساء عمى أنور. ىؿ سمعيف فقدناه نح
الذيف قتموه؟ ال، في الدنيا قسوة التنفذ إلييا الرحمة! لعؿ سعاد فيمت أوؿ مرة في 

 عمرىا وصايا اآليات القرآنية بالرحمة!

أحد يبكي  فف أنور في مقبرة النبي صالح في عكا. وأية جنازة كانت لو! الد
تعرفيف وجوىيف. ولولف وبكيف. تركت  ال عمى محبوب! لطمت نساء الىكذا إ

سعاد بيتيا لمست شفيقة التي أتت مف طبرية، وبقيت مع أـ أنور وأخواتو، البسة 
األسود، نائحة مرة وطالبة منيف أف يقبمف القدر مرة. ذىبت إلى المقبرة معيف. 

أسعد يبكي ياأنور! أتعرؼ ورأت الشيخ أسعد ىناؾ. رأتو يبكي أماـ الناس ويردد: 
معنى ذلؾ؟ يعمف الشيخ أنو لـ يعرؼ في حياتو كميا الدموع! يعمف انيياره! انتيت 

يشعر  يميف وال األياـ التي كاف الرجاؿ يبكوف فييا أمامو أبناءىـ وىو أماميـ ال
 بحرقتيـ! 

ي اليـو الثالث خرجت سعاد مع أىمو إلى المقبرة في الصباح. وجدف القبر ف
يكفي"! غضبت عنيف، فالحزف لـ  وشا وعميو ورقة مكتوبة: "لـ نعمؿ بعد مامنب

يترؾ ليف قدرة عمى الغضب. نقؿ أنور إلى حديقة البيت الواسعة ودفف فييا. أتى 
الناس حشودا ليزوروا القبر طوؿ ذلؾ النيار. اليأتي الناس اآلف خوفا مف الشيخ. 

يحبوف أنور! بقي المأتـ في البيت، مف يخاؼ اآلف شيخا ىدمو الحزف! أتوا ألنيـ 
والقبر قائـ أماـ أىمو طوؿ النيار! لحقت سعاد الخانـ إلى غرفتيا. فرأت عمى 
السرير تمغرافات أحدىا باسـ المحمصاني: "تيّمف بالخير ياأسعد"! خفؽ قمبيا: 
رأيت فاطمة المحمصاني ترفع صورة أخوييا في عيد الشيداء في نافذة بيتيا. 

يمكف  وف ويمتفتوف كأنيـ يقيموف معيا المأتـ. امرأة شيمة، مف أسرة الوالناس يمر 
ويزّوروف شيداء أيار؟! وصمت  ،أف تتشفى! غضبت سعاد: زّوروا الثوار ىنا

تمغرافات أخرى رأتيا سعاد عمى السرير. قّبمت الخانـ. ماذا يمكف أف تقوؿ ليا عف 
أعمى. يقاؿ الحب أعمى؟  الشر واالنتقاـ! فيمت سعاد أف الكره يجب أال يكوف

كؿ عاطفة يجب أال تضيع بصرىا وبصيرتيا كيبل تكوف وحشية ىوجاء! يوىموننا 
أنيـ ينتقموف مف أسعد شقير بابنو الذي يفضمو عمى إخوتو؟ يصيبوف الشيخ أسعد 
بأحب إنساف لديو؟ أنور موىوب وشيـ ورقيؽ! ياأشرار، اجتمعنا في األلـ مع 

عنا أماـ التساؤؿ المّر: ىؿ ىـ الثوار أـ اإلنكميز؟ الشيخ أسعد! مف قتمو فوض
الطير  ىمس بعض الناس في جنازتو: "قولوا التاخذ الولد بجراير والديو، وال

 بجراير صاحبيو"! 

ي تمؾ األياـ سيجد بيت الكرد الفرصة مناسبة كي يزوجوا أخاه مف قريبتيـ ف
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حفيدا. العروس شابة  في الشاـ. فأىؿ أنور بعد موتو ضعفاء، وأخواتو يتمنيف
متعممة جميمة مف الشاـ. ستأتي أميا لتعيش معيا في بيت شقير ألف زوجيا تزوج 
امرأة ثانية. لكف آه ياأنور، يقاؿ إف أخواؿ العروس لـ يكونوا وطنييف. يقاؿ كانوا 

 يستروف تيريب الييود ويأخذوف عف كؿ ييودي مئتيف وخمسيف ليرة فمسطينية. 

حولو في  فبقو سييتركو الناس وحيدا.  فنور مكسورا. ولش الشيخ بعد أسيعي
في المضافة أف اإلنكميز عرفوا قاتؿ أنور وشنقوه.  فيمسو سيمضافتو معّزيف. 

ؿ سعاد: ضرب اإلنكميز الثورة! قتؿ و قست: مف قتمو غير اإلنكميز؟! و فيمسو سيو 
 األبرياء مفيد لئلنكميز أكثر مف قتؿ الثوار! 

يتساءؿ رجؿ مف المعزيف: ماذا سنقوؿ ونحف وراء ي جنازة أسعد شقير، سف
نعشو؟ وسيرد رجؿ مف بيت التميمي: سنقوؿ لعنة اهلل عمى المحموؿ! مع ذلؾ 
سيحضر تشييعو كثير مف الناس. فيؿ كانوا يكّرموف المدينة التي مثميا ذات يوـ 

تفرج سعاد عمى وستفي مجمس المبعوثيف؟ أـ ألف الرجؿ في حرمة الموت؟ 
 ف. كاف حتى الوطنيوف يخشوف بطش صاحبيا فيزورونو. لكف جنازتو لالجنازة

دفف قرب ابنو سيتتجوؿ في عكا. كأنما نقموه مف غرفتو إلى قبره في حديقتو. 
 سعاد: مسكيف ياأنور! مظمـو حتى بتمؾ الجيرة!  وؿقستأنور. و 

تمد زوجة أخيو صبييف سيسمى أحدىما باسـ أنور. ورث أخوه أراضي س
سعة، مزارع وبيارات كما في الحكايا. لكنو رغب في الوظيفة. وسيخرجو شقير الوا

اإلنكميز منيا فيما بعد. وستيز سعاد رأسيا: يمعب اإلنكميز بالضعفاء، ويقتموف 
األقوياء! راحت الوظيفة والببلد وأصبح بيت شقير وأراضيو لممستوطنيف بعد 

 االحتبلؿ! 

بعد زوجيا. ستقع فتكسر ساقيا.  ، طويبلالشيخ أسعدف تعيش الخانـ، زوجة ل
أيف أنور يداوي أمو! كانت كاالستنبوليات تكبح حزنيا بكبريائيا. وستقوؿ سعاد: 
مصيبتيا أكبر مف البكاء والكبلـ! ىؿ يكتشؼ اإلنساف فجأة أف زمنو انتيى؟ 
انتيى مجدىا، طويت صفحة عمرىا ولـ تبؽ إال تفاصيؿ الخروج مف الدنيا! 

تبينت أف العالـ الذي تعرفو غاب فبقيت غريبة. اجتاحت  بموت ابنيا وزوجيا
تحب  عرؼ بتاريخو! الالغوغاء الببلد، اجتاحيا اإلنكميز والييود. فمـ يعد أحد ي  

تحب أيضا اإلنكميز. في الغرفة التي جمست فييا مع سعاد  الوطنييف، لكنيا ال
ا بيت أىميا. ستتذكر استنبوؿ، مدينتيا الجميمة. لو رجعت إلى ىناؾ لرحب بي

قالت ليا سعاد: انقمبت الدنيا، ياخانـ، حتى ىناؾ. ىنا حولؾ المحبوف! بناتؾ 
ونحف! مات عالـ كامؿ، ياسعاد خانـ. بقي فقط اهلل! قالت ليا سعاد: اعممي 
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مثمي! عندما أفكر بمصيبتي أراىا كبيرة! زوجي في المعتقؿ وليس عندي خزانة 
ورجؿ معتقؿ، وقد يقتمونو. لكني عندما أفكر حديد. في رقبتي ولد وامرأة عاجزة 

بمصيبة الناس تيوف عمي مصيبتي. قتؿ اإلنكميز أخويف معا وسجنوا أباىما.. 
قتموا أطفاال في البيدر. وماذا أعّد لؾ؟ فتحت سعاد عالما غريبا أماـ الخانـ. لكف 

 رغبة في أف تتجوؿ فيو. وقت ليا وال ال

عائمة شقير. تبيف ليا مودتيا لكنيا ترفض انت سعاد تحفظ بعدا بينيا وبيف ك
العشاء أو الغداء عندىا. وتجد دائما أعذارا مقبولة ترد بيا دعواتيا. تحرص أف 
يفيـ رجاؿ األسرة ونساؤىا أنيا مخمصة في صداقتيا ليـ، لكنيا تتفادى أف يتوىموا 

ضت أنيا مف حاشيتيـ. عاتبتيا الخانـ مرة: ترفضيف أف تذوقي طعامنا! يـو مر 
الخانـ وفيمت سعاد أف مابيا أكثر مف المرض، بقيت لتتغدى معيا. نظرت الخانـ 
إلييا ومدت يدىا فأمسكت بيد سعاد. شكرتيا دوف كبلـ. كانت كؿ منيما ندا 
لؤلخرى. ياليذه الشابة ذات األنفة! ىؿ تفيـ سعاد فرحيا بأنيا أماـ ند ليا؟ ياسعاد 

 خانـ، الحاشية تشعرؾ بالوحدة!

اتت الخانـ، أرسمت بناتيا مف ينادي سعاد. كاف مأتميا حزينا فيو دمع ـو مي
محبوس مّر. المأتـ الثالث في األسرة. أيف السطوة والعز؟! لـ يسمع صوت بكاء. 
كأنما عيب أف يبكي إنساف بصوت مرتفع. لكف الحزف كاف يطفح مف البيت. 

ذي دفف في الحديقة كأنما انتيت أسرة كاممة. عندما زارت سعاد قبر الخانـ ال
 أيضا، لـ تشعر بكره نحو الشيخ. أصبح الجميع ىناؾ في حمى الموت.  

ـ تسأليا شفيقة: إلى أيف بيذه المبلءة الكالحة؟ بقيت في البيت مكانيا وىي ل
تخمف أف سعاد ستبدؿ في أحد البيوت مبلءتيا بثوب فبلحة. لـ يكف أبو دّرة 

كاف مرىقا بعذاب الفبلحيف وحرائؽ القرى  اـ الذي يستمع إلى قير امرأة.كالقسّ 
ومقتؿ قادة الثورة. قاؿ لسعاد مرة أخرى: تيذبي! وقالت لو مرة أخرى: أنا ميذبة، 

أراد أف يصفي الثورة. مرة أخرى شربت مف قتمو  !قتؿ أنورلـ يغضبو لكف مف 
 قيوتو، وأطعميا رجالو المبف والجبف، وانزلقت عمى عنؽ البغؿ في طريؽ العودة.

يجب أف يسمعو. وستبكيو عندما يعدمو اإلنكميز  كاف يجب أف تقوؿ لو ما
؟  وتتساءؿ أكاف يجب أف ترمي عميو كرة جديدة مف القير في ذلؾ اليـو

صؿ مف بقي مف أسرة شقير إلى سي 0948عد االحتبلؿ اإلسرائيمي سنة ب
تقية:  فتسأليا: كيؼ حالؾ؟ وستردفي بيروت . ستمتقي سعاد بتقية ولبناف الشاـ

أخو  عمؿيقوؿ ذلؾ! سي زاؿ الخير وحؿ الفقر! فتقوؿ سعاد: سبلمتؾ! مثمنا ال
أنور في منظمة األمـ المتحدة، وستطمقو زوجتو وتتزوج إقطاعيا غنيا. ىؿ حكمنا 
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مصيرنا؟ قالت سعاد ساخرة: متى كاف ذلؾ؟! لو حكمت مصيري لما نسينا 
يـ وعشت وحدي دوف زوج ماميش وسط ذلؾ الموت الكبير. ولطمقت عبد الرح

وأوالد! بدا لسعاد أف حرية اإلنساف، ميما كاف قويا، مساحة صغيرة في ببلد 
 تعصؼ بيا األقدار. 
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ـ يسمح لسعاد بأف تزور عبد الرحيـ في المعتقؿ. إذا انفجر لغـ عوقب ل

ذا قتؿ مستوطف عوقبوا! و  ؿ إذا قتياويميـ أىؿ المعتقميف فحرموا مف الزيارة! وا 
 إنكميزي! 

 
جعت سعاد دوف أف تزور عبد الرحيـ. صرخ فبلحوف وفبلحات، رجاؿ ر 

ونساء، واختمطت األصوات. وعت سعاد في تمؾ الضجة أف صوتيا منخفض. 
قيمة الغضب إذا لـ تستطع  فرفعت ابنيا كأنيا تغطي بو عجزىا عف الكبلـ. ولكف ما

المعتقميف وتركوا مكانيـ أف توصمو! غاب الضباط الذيف يجب أف يروا غضب أىؿ 
حراسا صغارا مأموريف. سألت سعاد بوليسا عربيا: والطناجر التي نحمميا، ىؿ 
نعيدىا؟ رفع كفو كالعاجز. منذ الفجر أوقدت سعاد النار وطبخت لعبد الرحيـ 
وأصحابو. كوسا محشي مع ورؽ العنب، تحتو شرحات وعصاعيص تكفي عشريف 

رزا مفمفبل، ورتبت في السمة خبز التنور الرقيؽ! شخصا! وطبخت مموخية بالدجاج، و 
طبخت كما يطبخ أىؿ المعتقميف الميسوريف لممجموعة كميا. كادت تعود بالطعاـ لوال 
ضابط إنكميزي أشار مف بعد لمبوليس العربي فأخذ منيا الطعاـ. تناوؿ البوليس منيا 

يقوؿ؟ يسأليا عف الطناجر وعادت مع ابنيا. في الطريؽ لمست شعره الناعـ. ماذا 
أبيو؟ ردت: تريد أف تراه؟ وأنا أيضا كنت أريد أف أراه! شعرت بالغضب عمى الدنيا 
وعمى عبد الرحيـ وعمى اإلنكميز. أرادت أف تتزوج لتستقر في بيت فأيف البيت وأيف 

 االستقرار؟! 

طعمت ابنيا، غسمت وجيو وذراعيو كأنيا تغسؿ عنو الصراخ والغضب أ
انتبيت بنت العكي إلى أف سعاد لـ تأكؿ بعد فحضرت ليا السفرة  وبوابة المعتقؿ.

وجمست معيا. اسمعي ياسعاد! نامي، فالنـو فقط يريحؾ بعد ىذا الصباح! سآخذ 
 كأس ماء!  حتى ابنؾ معي كيبل يطمب منؾ أحد

؟ ومع ذلؾ بدا ليا أف سكونا ىادئا انتشر ب قيت سعاد وحدىا ولكف أيف النـو
ـ تتزوج بعد! كأنيا لـ تضبط أياميا بواجبات أـ زوجيا، وابنيا في البيت. كأنيا ل
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يحتاجو عبد الرحيـ أكاف في المعتقؿ أـ خارجو! أىكذا تأسرنا البيوت التي  وما
 نستقر فييا وترىقنا األسر التي نطمبيا كمف يحتمي بيا فتصبح كاألسوار؟! ال، ما

 ! أقمو؟ تحتاجو سعاد كي تشعر اآلف بالراحة! ما أقؿ ما

ـ تعرؼ ىؿ سبب غضبيا اإلنكميز فقط أـ اختيارىا عبد الرحيـ. اشتعؿ فييا ل
غضب عمى القدر الذي جعميا تحمؿ مقتؿ أخوييا وموت خاليا واعتقاؿ زوجيا. 
وضعت كفيا عمى فميا كيبل تشتـ السماء واألرض. عندما مرت بالمرآة رأت فييا 

بيروت ومصر والشاـ"! شربت  شابة جميمة. "كاف يمكف أف تعيشي في النعيـ، بيف
 فنجاف قيوة وسكبت آخر. ثـ استندت عمى ظير المقعد.  

تحمـ.  يؿ إلييا أنيا كانت غافية وأف طرؽ الباب أيقظيا. فتحت عينييا. الخ
يزاؿ فنجاف القيوة كما ىو عمى الطاولة أماميا. غفت إذف جالسة  بابيا يطرؽ. ال

فتحتو وجمدت في مكانيا. رأت أماميا  قبؿ أف تشربو! تنيدت ونيضت إلى الباب.
الذي جاء بو مف جبؿ الناصرة وأنزلو إلى بحر عكا؟ مف الذي فتح  حمداف! ما

قبر الزمف؟ سمعت صوتو: ياست سعاد، ىكذا تستقبميف الضيوؼ؟ اجتاحيا برد 
ولـ تعد تقّدر الوقت. مؤلت أذنييا دقات طبوؿ، وكأنما ارتجفت. ىؿ وقفت طويبل 

يميؽ بيا أف تغمؽ في وجيو الباب؟  ر أف تقوؿ لمضيؼ تفضؿ، والتجس ساكنة ال
أىكذا تستقبميف الضيوؼ؟ تسمح ليا المغة التي خاطبيا بيا أف تستنتج أنو يضع 
نفسو مكاف ضيؼ أماـ سيدة غريبة! قالت: تفضؿ! ومشت أمامو. أشارت لو إلى 

عمى رأسيا الغرفة، وتحاشت أف تتكمـ كي تستر اضطرابيا. غابت برىة لترمي 
غطاء أبيض ولتيدئ نفسيا بكأس ماء. ومع ذلؾ تبينت أنيا تريد أف تسرع كيبل 
تفوت برىة مف المقاء بو. عندما عادت إليو لمحت ابتسامتو. أتخفي عنو شعرىا 
الذي كاف يممسو فتغفو وىو يربت عميو؟ لـ تتغير قامتو. ابيض شعره فقط. لكنيا 

عينيو وأغمضيما كأنو يثبت فييما صورتيا،  لو رأتو في الطريؽ لما عرفتو. فتح
وتنيد. مازالت جميمة، بؿ ربما أصبحت أكثر جماال مف قبؿ. ىذا ىو إذف 
النضج! أراد أف ينادييا مرة أخرى "ياست سعاد" فغرؽ النداء الغريب في حمقو. 
قاؿ: عرفت أف السيد عبد الرحيـ في المعتقؿ فأتيت ألعرض عميؾ مساعدة قد 

ىؿ تعترؼ لنفسيا بأف قمبيا يكاد يصـ أذنييا، وأنيا تكبح في صعوبة تحتاجينيا! 
ال رعشة ساقييا؟ ممكت نفسيا وكتمت رجفة يدييا. البركة في األصحاب! 

أحتاج شيئا. كأف لدي خاتـ لبيؾ. آه، كيؼ رتبت ىذه المصادفة فغاب يتركونني 
نؾ امرأة مسكينة ، ياسعاد؟ عيب! كأومف البيت ابنيا الصغير؟ تطمبيف الحماية من

تحتاج حماية طفؿ! شدت ظيرىا: شكرا ياسيد حمداف، ياابف األصوؿ! أترمينني 
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بسرعة ىناؾ، ياسعاد؟ لـ تأت بي األصوؿ بؿ أتى بي الحب. وىاأنت كما كنت 
يحتاج إلى زمف طويؿ  يـو كنا نعيش معا في سعادة قبؿ أف ينفجر كؿ شيء. ال

ىمو. وشعرىا األشقر الذي كاف يرى فيو كي يتأمؿ بياضيا الشفاؼ الذي كاف يذ
وىج الصباح. ونعومة كفييا التي تدفعو إلى الدوار. قاؿ كأنو ييمس لنفسو: 
صرت أحمى ياسعاد! شدت مبلمحيا لتمنع انييار الجدار الذي نصبتو بينيما 
بالمباقة والجد. سأليا: ىؿ أستطيع أف أرى ابنؾ؟ يعرؼ إذف أخبارىا! قالت: نائـ! 

 رؽ برىة ثـ الـ نفسو ألنو ضيع برىة مف النظر إلييا.تنيد وأط

يعرؼ أيف يمكف أف يكوف.  يد ىذا المقاء مئات المرات بخيالو وىو الش
يكاد يضبط نفسو، فيكاد يبكي، ويكاد يركع  وىاىو يشعر بمسع النار في روحو فبل

 أماميا، ويكاد يصرخ: ضيعتني وضيعت نفسؾ، يامجنونة! ويكاد يرجوىا أف تترؾ
زوجيا وتعود إليو. في خيالو لـ يوجد مستحيؿ وىو يفكر فييا، وىو يتابع أخبارىا. 
لـ يكف يستوقفو أنيا أصبحت أما أو زوجة رجؿ آخر، وأنيا انتقمت مف بيت إلى 
آخر ومف مدينة إلى أخرى. كاف يوقفيا في خيالو فوؽ األوضاع التي تأسر امرأة، 

بعدىا يشعمو. فيستعيدىا في أياـ اليناء  ويضع نفسو مقابميا في ىواه نفسو. كاف
التي بيرتو وفي أياـ الجنوف الذي بدأت تبعدىا عنو. استعاد الفجر الذي ىجرتو 

ليس فيو أثر منو. ووقؼ مرة  فيو ورآىا مف بيف أىدابو وىي تختار مف ثيابيا ما
 أخرى خمؼ ستارة النافذة يتأمميا موجوعا وىي ترحؿ إلى طبرية وتيجره. كـ مرة

 صاح في البيت باسميا وكمميا وسمع جوابيا وتبع صوتيا في الغرؼ الفارغة! 

ستنجدت سعاد بتماسكيا. لعؿ فاطمة ونفيسة وشفيقة أنجدنيا في تمؾ البرىة ا
القاطعة! فرده وجييا الساكف. أحقا ياسعاد لـ تشعري بالحنيف الذي عذبني؟ أحقا 

بوجع أف تفقدي حبا نادرا كحبنا؟ تشعريف  أخطر ببالؾ كما تخطريف ببالي، وال ال
تغفريف جنوني؟ وىؿ قسوت  تتذكريف غضبي فقط،  وتنسيف وجدي وحبي، فبل

عميؾ إال ألني لـ أتحمؿ ذلؾ المقدار مف الحب! نظرت إلى فنجاف القيوة أماميا 
وقالت لو: ضيؼ دوف قيوة؟ مستحيؿ! يالميارتيا في تشييد البعد بينيا وبيف 

سنتيف كالجمر، جميمتيف كربيع فمسطيف وحارقتيف  الرجؿ الذي عاشت معو
ضرورة لقيوة  كصيؼ الغور! اجتاحو غضب عمى نفسو وعمييا فنيض. ال

الضيوؼ، ياسعاد! لف أسمح لنفسي بأف أبدد كنزا، ولف أسمح آلخر أف يبدده 
يزاؿ يحب الكممات المفّخمة! مف بدد الكنز بالقير  أمامي! قالت لنفسيا: آه، ما

أف نجتزئ  نوف؟! قاؿ ليا: كـ تمنيت دائما أف ننظر إلى الواقع كمو الأييا المج
منو! فقالت لنفسيا: نعـ، ياحمداف! يجب أف نرى الواقع كمو، وقد رأيتو. لذلؾ لـ 
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 يستوقفني حبؾ فقط بؿ عذابؾ! فيمت وىو يسرع إلى الباب أنو ييرب ألنو ال
زلت إذف كما كنت أف يحبس ىواه بالكممات. ما وأيستطيع أف يضبط غضبو 

ياحمداف، ولو عاد أحدنا إلى اآلخر لكررنا القصة نفسيا! التفت في البرىة األخيرة 
وقاؿ ليا: أتيت إليؾ كمواطف مف فمسطيف إلى امرأة اعتقؿ زوجيا! ىزت رأسيا: 
يتبرأ إذف مف ىواه الذي دفعو إلي؟ كاف يجب أف يعتذر لكف غروره يمنعو عف 

ميؾ كزوجة رجؿ معتقؿ، يساعده أف تكوف مثمو! اشتعمت واجبو! قالت: وأنا أرد ع
 نظرتو. أصبتو ياسعاد فاحتفمي بوجعو! تتمنيف لو االعتقاؿ، و"تعّيرينو" بحريتو؟ 

شى حمداف كمف يتمنى أف يبتعد بسرعة عف بيت سعاد. ثـ وقؼ فجأة وعاد م
فتحت الباب أريد أحدا!  تزاؿ قربو. آه، ياربي ال إليو مسرعا. طرؽ الباب. كانت ما

فرأت حمداف أماميا. تناوؿ كفيا اليمنى وحدؽ في الخاتـ الوحيد الذي حفظتو منو. 
الخاتـ الذي كاف مثمو في يد خبلسية بيروت وبحث عنو ليثبت لسعاد أنو فكر فييا 

يعرؼ بعد إف كانت  وتمناىا حتى وىو مع أخرى تحت القمر وماء البحر، وىو ال
الخاتـ ونظر إلى سعاد كأنو ينزع عنيا تماسكيا ويرميو. ستقبؿ الزواج منو! نظر إلى 

فيمتو بنظرة وقالت: أمور خاصة ليس ألحد أف يممسيا! أتردينني ياسعاد عف أبواب 
الجنة؟ ربما أرد نفسي عف جينـ ياابف الناصرة! ابتعد مقيورا. آه، سنرى مف سينتصر 

، حبي أـ رفضؾ الحب!   ذات يـو

غمؽ أحقا كاف حمداف ىنا وتحدثت معو؟ رفعت ألت نفسيا أماـ الباب المس
كفيا وتأممت الخاتـ الذي انتقؿ معيا مف بيت إلى آخر. يـو لبستو قالت لنفسيا: 

أستطيع أف أنكره. ورأتو عبلمة إلى حياتيا قبؿ  أصبح إشارة باردة إلى زمف ال
منت أما الزواج مف عبد الرحيـ، لتثبت أنيا لـ تبدأ الحياة منو. اعترفت لنفسيا عند

أف حمداف لف يعود، بأف الخاتـ يستحضر ليا حبا رائعا في حياتيا النظيفة مف 
العشؽ. ويوىميا بصديؽ تحاوره وتستند إليو كمما سندت مف حوليا حتى التعب. 
لـ يمس ذلؾ قرارىا: تستحيؿ العودة إلى حمداف! منذ أعادت الخاتـ إلى إصبعيا 

كما تستخرج صور المحبيف، نقية  اكتشفت حمداف آخر تستخرجو متى أرادت،
تذكر بأياـ الصفاء فقط. كانت صادقة إذف عندما قالت لحمداف إف ىذه أمور 
بينيا وبيف نفسيا! ولكف ىاىو حمداف يثبت بزيارتو ذلؾ الجانب مف حياتيا معو. 

 ستعاد! ماال ي و أراد أف يستعيدكأن

أف تضعي كفا فوؽ ه، كيؼ فاتؾ، ياسعاد، أف تخفي الخاتـ عنو؟ كيؼ نسيت آ
أخرى لتحجبيو عنو؟ ابتعدت عف الباب. تحتاج ىذا السكوف المنتشر كي تستعيد 
البرؽ الذي ومض في البيت فأضاءه وأعتمو. عادت إلى مكانيا قرب فنجاف القيوة 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 376 - 

البارد وجمست صامتة. ثـ انثنت عمى نفسيا وبكت. بكت عميو وعمى نفسيا. بكت 
لخاتـ في يدىا. تخافيف ياسعاد مف الحب حتى وىو ألنيا جرحتو، وبكت ألنو كشؼ ا

مدفوف؟ تخافيف أف تعترفي بأف قمبؾ كاف يرتعش في أياـ حمداف، وأنؾ تجولت في 
كنت تعيسة؟ ليتيا كانت تستطيع أف تقص  فصوؿ كنت سعيدة فييا بمقدار ما

األلواف، فتضع األسود في مكاف واألحمر في مكاف! ليتيا كانت تستطيع أف ترمي 
 لمعتـ وتستبقي المبيج فتحفظ ذلؾ الزواج! ا

رشفة واحدة القيوة الباردة. لكف الدموع انسابت مف بسحت دموعيا وشربت م
جديد عمى وجييا. أيف تمؾ األياـ التي كانت تشعر فييا بأف قمبيا معمؽ بشعرة، 

يصؿ إلى قعر يمسؾ بو، وكاف يرتجؼ كورقة شجرة خضراء  وكاف ييوي وال
صفرة! أيف األفراح التي توىجت يـو ضيع حمداف المفتاح فرفعيا وكورقة شجرة م

عمى كتفو كي تدخؿ البيت مف النافذة! أيف الضحؾ الذي غمرىما في ذلؾ اليـو 
كولديف! رأتو مف النافذة يحمؿ أكياسا يخفييا في الحديقة ويطمب منيا أف ترمي لو 

ياة الصامتة في بيت واسع حببل ليرفعيا بالسمة إلييا. كانا يمعباف كي يزّينا الح
يستطيعاف فييا أف يركضا في الحارة والشارع وعمى الجبؿ!  متزف، في مدينة ال

سمعت صوتو يسأليا ىؿ نسيت، ياسعاد، يـو زرنا كنيسة البشارة معا وقدمنا 
لمعذراء تنكة زيت؟ غسمت سعاد ذكرياتيا بدموعيا. انتيى ذلؾ، كفى! لكنيا 

حنيف موجع وعذب! ارتعشت: الحنيف مرة أخرى، تستطيع أف تقوؿ اآلف إف ال
ياسعاد؟ إياؾ مف ذلؾ المرض! تذكري، بعد الشفاء منو العودة إليو! آه، مف قاؿ 

 ذلؾ؟ قمب اإلنساف بحر!

ؿ نادتيا أـ عبد الرحيـ وقتئذ؟ طمبت منيا كأس ماء. لكنيا لـ تشرب الماء ى
 ، وقولي لف يصيبكـ إال ماالذي قدمتو ليا سعاد. قالت ليا: اقعدي يابنتي! اىدئي

أروع الكممات التي ييدئ بيا اإلنساف نفسو ويرمي عمييا قدره!  كتب اهلل لكـ! ما
تستطيع أف تتحرؾ دوف أف  نظرت إلييا. ىؿ تعزي نفسيا بيذه الكممات ألنيا ال

يسندىا أحد؟ سألتيا تحتاجيف شيئا آخر؟ أحتاج أف أراؾ راضية! دوف قوة سعاد 
تخافي عمي! زارؾ ياسعاد رجؿ أعرفو؟ ال، أنا  ت. ىزت رأسيا: الينيار ىذا البي

 فقط أعرفو! التشغمي بالؾ بي!     

حت سعاد في تمؾ الميمة وىي تبكي في حرقة. مسحت الدموع عف خدييا ص
كأنيا ذنب. رأت نفسيا في الحمـ تجيض طفبل. ورأتو أماميا مكتمبل أبيض الوجو، 

اصعة. كاف حيا فسألت تورنس: كيؼ تقوؿ لي أحمر الخديف، في مبلبس بيضاء ن
إنو ميت؟ ورد تورنس: ياسعاد، ىو ميت ألنؾ قتمتو! فانثنت عمى نفسيا أماـ تورنس 
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وبكت في وجع ورجتو: أعده إلى الحياة، أرجوؾ! كانت ترجو تورنس عندما أفاقت 
 تزاؿ تميث.  مف نوميا باكية. وكانت ما

في بيت مغمور بالميؿ! تمنت لو ستمعت إلى السكوف. ىي فقط الصاحية ا
تستطيع أف تنيض لتشرب ماء فترطب حمقيا وتبمع غصتيا. لكنيا بقيت في 

أسعد اإلنساف بالذاكرة!  فراشيا. استعادت زيارة حمداف وتأممت تفاصيميا. ما
تأممت وىج الحب الذي يخفيو وتذوقتو بيدوء. طافت حوؿ كمماتو المدثرة بتنميؽ 

خمنت أنو انتظر مناسبة يتسمؽ عمييا كي يمتقي بيا. ثـ  قصد بو أف يخفي ىواه.
تفرجت عمى غروره الذي دفعو إلى إخفاء سبب زيارتو. ردت عميو في قسوة؟ بؿ 
تكافأنا، ياحمداف! ولو كنا كذلؾ منذ البداية لربما بقينا معا! لكني كنت يـو عرفتؾ 

 صغيرة وساذجة!

ىيجاف الحب واختيارىا حياة نتبيت سعاد في تمؾ الميمة إلى أف ىربيا مف ا
يطفئ الحاجة إلى الحب، بؿ يدفعيا إلى خوابي معتمة تعتقيا. لكنيا  متزنة ال

اعترفت لنفسيا أيضا بأنيا راضية بحمداف الذي تستمو في الوقت الذي تريده، وأنيا 
تستطيع أف تكرس نفسيا لذلؾ المقدار  ترى فراقيا عف حمداف الواقعي صحيحا. ال

تستطيع أف تتحمؿ ضعؼ الحب ورجفتو! ثبتت زيارة حمداف قرارىا.  مف الحب! ال
 ألـ تميث ونفسيا يكاد ينقطع؟ 

سندت رأسيا إلى الوسادة وسرحت في الظممة. خيؿ إلييا أف المساحات التي أ
أىممتيا بعد حمداف بقيت مغمقة كأنيا تركت لو مفاتيحيا. لف تستبدلو بسواه 

ت بيا، والوجع والدىشة والموعة قدة التي نطوستبقى لو فقط كممات الحب الوحي
تريد أف تعرؼ تمؾ العواطؼ مرة أخرى، لكنيا يمكف أف تستدعييا  والوجد. ال

لترشفيا في السر كحؽ شخصي العبلقة ألحد بو. تستطيع أف تمجأ إلى حمداف 
 كذكرى وقت تتذكر الحب. 

، وعودتيا الت لنفسيا: ياليذا اليـو المميء! الصباح عمى باب المعتقؿق
، في ظبلؿ  غاضبة، وندميا الخاطؼ ألنيا تزوجت عبد الرحيـ! ىاىي تتبيف اليـو
حمداف، أف الحياة التي تندفع فييا تمبي ىواىا. ولف يعوضيا عنيا أي حب. غفت 
وىي تسمع مؤذف مسجد الجزار يصيح اهلل أكبر. وعندما صحت كانت قد قررت 

 ىب محممة بغضبيا. أف تحاوؿ زيارة المعتقؿ دوف طناجر. ستذ
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ؿ أصيب حمداف بالجنوف بعد زيارتو سعاد؟ أغمؽ عمى نفسو بابو، غرؼ ى

مف خابية النبيذ إبريقا ووضعو عمى الطاولة أمامو. سيشربو دوف طعاـ! وليتو 
يسكر! شعر بخدر ممتع. استحضر سعاد وقاؿ لنفسو: ممكة! أحسنت االختيار، 

وقؼ في المقاطع السعيدة منيا. زىا بأف سعاد ياحمداف! استعاد أياـ زواجو، وت
كانت زوجتو. رفع كأسو وقاؿ: سأنتظر موت عبد الرحيـ، وسأستعيدىا! وبدا لو 
وىمو حقيقة البد أف تصبح واقعا! ثـ استعاد زيارتو سعاد وتأمؿ مقطعيا األخير 

تستحؽ أف أنتحر ألجميا! أبعد إبريؽ الخمر.  فقط. تتحداني؟! قاؿ لنفسو: ال
اف اإلبريؽ فارغا ورأس حمداف ثقيؿ، فغفا. لكنو استيقظ مبكرا. ووقؼ عند ك

 النقطة التي تركيا: تتحداني؟

 
جد نفسو في الطريؽ. لف يكتفي كالوجياء بالتوقيع عمى العرائض والرسائؿ! و 

يحتاج اإلنكميز أسبابا مقنعة كي يعتقموا عربيا!  بؿ سيقصد أف يعتقؿ في عكا! ال
 أكثرىا! نزؿ إلى عكا في أفضؿ مبلبسو.  اشتباؾ! ومافميكف في منطقة 

لتقطو اإلنكميز في عكا، وحقؽ أمنيتو. في تمؾ البرىة كاف اإلنكميز يفصموف ا
الفبلحيف عف أبناء المدينة في المعتقؿ. فدفعوه إلى "الوجياء". خطا خطوة متأمبل 

رض المعتقميف. التقطت نظرتو الفاحصة رجبل يجمس عمى بطانية عمى األ
واضطرب قمبو. قاؿ لنفسو: ىو! قاؿ أحد الواقفيف لحمداف مداعبا: شرفت، تفضؿ 

تعرفيـ. عبر حمداف  ادخؿ! قدـ حمداف نفسو. فقاؿ لو الشاب: أعرفؾ بالذيف ال
األسماء بسرعة حتى وصؿ إلى الجالس عمى البطانية. غمره الفرح ألف تخمينو 

إلى عبد الرحيـ. أىذا ىو كاف صحيحا، وقاؿ لنفسو: محظوظ! نظر في فضوؿ 
الرجؿ الذي تركتني سعاد إليو؟! قاس طولو، وزنو مف بعد. ليس أجمؿ مني! كتـ 
طواؿ النيار رعشة قمبو، وعندما خيؿ إليو أنو ىدأ اقترب منو. كاد ييتؼ: مسكينة 
ياسعاد! أكبر منؾ، يامجنونة! بدأ يتسمؿ إلى روح عبد الرحيـ، ويفحص طباعو. 

سعاد في عبد الرحيـ. "نقيضي"! ىادئ  مايعجب غيرة منو. تبيفوشعر أحيانا بال
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 يعجبؾ فيو، ياسعاد! أليذه الدرجة ضقت بي!  وحكيـ! أذلؾ ما

دا عبد الرحيـ غير مباؿ بأف حمداف كاف زوج سعاد. بؿ خيؿ لحمداف أنو ب
يكاد يذكر ذلؾ. رآه مشغوال بأخبار وصمتو مف خارج المعتقؿ، وتابعو وىو  ال

المعتقميف ويتيامس معيـ. أمثؿ ىذا الرجؿ يمكف أف ينتبو إلى وىج  يجمع بعض
 الفجر عمى شعرؾ، ياسعاد؟! 

ـ يخطر لحمداف وىو يبحث عف مناسبة يعتقؿ فييا أف المعتقؿ سيحرمو مف ل
الشراب. فتموى بعد الظير مف الضيؽ، وكبح غضبو في صعوبة. ولـ يستطع 

. خيؿ إليو أف يديو ترتجفاف. الحظو المعتقؿ الذي يستمقي قربو فقدـ لو عمبة  النـو
 سيجارات دخف أكثرىا في العتمة.

ي اليـو التالي قصد أف يشغؿ نفسو بعبد الرحيـ فمـ يفارقو. لكنو الـ نفسو ف
إلى كبلمو المتزف. قاؿ لنفسو: وىؿ تستمع سعاد إلى  صغيعندما الحظ أنو ي

الرحيـ وىو يمقي عمييا  خطاباتو؟ أضحؾ نفسو وىو يتصور سعاد جالسة أماـ عبد
يعرؼ القمؽ أبدا! يناـ كالدب  خطابو! راقبو في نومو بعيف مفتوحة. ىذا رجؿ ال

منذ يغمؽ عينيو! يعني ذلؾ، ياسعاد، أنؾ لست سعيدة معو. لكنؾ تخفيف ذلؾ عف 
 نفسؾ وعف الناس! 

عد أياـ مف العذاب دوف خمر في المعتقؿ، قرر حمداف أف سعاد تعيش مع ب
رجؿ محب. في الحوار الذي تخيمو بينو وبينيا قالت لو: رجؿ  ،سي المعرجؿ سيا

طيب! فرد: وىؿ قمت غير ذلؾ؟ لكنو دب، وأنت عصفور رشيؽ! أنت بمبؿ وىو 
تكذبي! اعترفي بأنو يكاد يغفو وىو يقّبمؾ،  دب! قالت لو: اسكت! فرد عمييا: ال

اد تتذكره في ثـ يستدير عنؾ ويشخر! تشعريف بأنو دب! قرر حمداف أف سع
السر، وأنيا تغمض عينييا وعبد الرحيـ يعانقيا لتتصور أف حمداف مكانو! وقاؿ 

 ليا بينو وبينيا: "تستحقيف ىذا العذاب"! 

 دىش عبد الرحيـ أف حمداف اقترب منو فمـ يفارقو. ثـ تحاشاه كأنو الأ
آه،  يعرفو. ىذا رجؿ متقمب، أعاف اهلل سعاد! كيؼ استطاعت أف تتحممو سنتيف؟

تذكرت أف قريبي القاضي الشرعي روى لي أف حمداف اشترط أف تترؾ سعاد 
حمييا ومبلبسيا ومؤخرىا وتخرج مف البيت "ربي كما خمقتني". غريب ىذا الرجؿ! 
كيؼ يعامؿ صبية مثؿ سعاد تمؾ المعاممة الوحشية؟ لكف يبدو طيبا "ليس في 

 اهلل فقط مافي النفوس!  عينو شيء"! حمؿ أىمو لممعتقميف خروفا محشوا! يعمـ

اممو عبد الرحيـ برفؽ كما يعامؿ ابنا. وقير حمداف أنو ناداه مرة: ياابني! ع
ثـ عزى نفسو: تستحقيف ياسعاد أف تتزوجي رجبل في عمر أبيؾ! سألو عبد 
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الرحيـ: لماذا اعتقمت ياابني؟ فحار حمداف، وكاد يستصغر نفسو: كنت في الشارع 
ز والعرب! أدىش عبد الرحيـ أف حمداف لـ ييرب مف عندما عمقت بيف اإلنكمي

الرصاص، ولـ يمتجئ إلى بيت أو جدار. لكنو أثنى عمى جرأتو! يمزمنا مثمؾ 
ياابني حمداف! نعـ الرجؿ! آه، كـ تؤلمو ىذه الطيبة! لو كاف حمداف في مكانو لما 

 ! غفر لو أنو أخذ منو زوجتو! قاؿ لنفسو: ىذا أبمو أو ولّي! رجؿ اليغار؟

غؿ نفسو بالقّبة التي بناىا لو في خيالو. فمتكف قّبة بعيدة عمى جبؿ، تحاط ش
يقترب منيا أحد! ولتدىف بموف أسود! ال، لتدىف بالموف األخضر  باألشواؾ فبل

 وليزرع حوليا بستاف، ولكف ليبؽ فييا عبد الرحيـ وليا صالحا بعيدا عف سعاد! 

وتاه في أحبلمو. مر بو عبد شر حمداف ذراعيو وىو مستمؽ عمى األرض ن
يراه. فابتعد وانشغؿ باليمس مع أصحابو: لـ  الرحيـ وتأممو وشعر بأف حمداف ال
 تيدأ العمميات رغـ وحشية اإلنكميز! 

اؿ الضابط اإلنكميزي لحمداف إنو يريد أف يفيـ لماذا حشر نفسو وسط اولئؾ ق
أنيـ أشقياء، أوال. ولـ أرى  األشقياء. رد حمداف عميو بمغة إنكميزية صافية: ال

أحشر نفسي في المعتقؿ، بؿ أنتـ حشرتموني فيو، ثانيا! أظير الضابط اإلنكميزي 
صبرا عمى كبلـ حمداف، وأكد لو أنو يحتـر أسر الناصرة الكبيرة، وجره إلى الكبلـ 
عف الناصرة. نعرؼ ياسيد حمداف أف أسرتؾ تقدـ كؿ سنة تنكات زيت لكنيسة 

ف عينيو: نقدـ الزيت لكنيسة في بمدنا، لمسيدة مريـ ابنة بمدنا، البشارة! فتح حمدا
دخمكـ في ذلؾ؟ ابتسـ الضابط اإلنكميزي كما  ولمسيد المسيح ابف بمدنا. أنتـ ما

 ابتسـ ضابط إنكميزي آخر في طبرية لصدقي الطبري. مقدرا مزاج أىؿ البمد!
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 .ودعت إلييا أىؿ البمدمف المعتقؿ واستقبمتو أمو بالمناسؼ حمداف خرج 
عندما أفاؽ في الصباح، بعد االحتفاؿ، كاف قد نسي ضجة المينئيف. وجد نفسو 
. شرب القيوة  وحيدا في بيت واسع. فنزؿ إلى بيت أمو منتفخ العينيف مف النـو
وقاؿ ليا: ذلؾ إذف المعتقؿ الذي ينفش نفسو كالطاووس مف يدخؿ إليو؟! رمتو 

اسكت! سنبقى طوؿ عمرنا نركض وراء سعاد؟ آه، أمو بنظرة قاسية: اسكت، 
فيمتو إذف! فحرمتو مف لوـ سعاد عمى زواجيا مف عبد الرحيـ! تركيا وصعد 
إلى الطابؽ العموي ليعمف لمبيت الذي عاش فيو مع سعاد: الشيء في عبد 

 الرحيـ غير الصبر عمى المعتقؿ! ىاقد عرفناه وعشنا مثمو في المعتقؿ! 

 
عى إلى القرب مف عبد الرحيـ أف يروي ألصحابو كيؼ س لو يستطيع حمداف

دار مرات حولو متسائبل لماذا اختارتو سعاد. وخزه أنيا كيؼ تأممو. و و في المعتقؿ 
ضحؾ سيصؼ ليـ كيؼ اختارت نقيضو، والميا: ركضت إلى أبعد نقطة عني! 

و: سألفأحب رائحة الدخاف!  عبد الرحيـ عندما سألو حمداف: ىؿ تدخف؟ فرد: ال
تشرب؟ رد: مف يشرب يحتاج الوقت ليجمس إلى نفسو. نحف دوف ذلؾ والحمد  وال

هلل! عندما رآه يصمي ثـ يجمس وبيف يديو سبحة، ىتؼ لنفسو: اهلل يساعدؾ 
قارف رشاقتو بضخامة عبد الرحيـ وىتؼ ناقما: استمتعي و ياسعاد عمى ىذه البمّية! 

 بيذا الدّب! 

الرجؿ الذي يناـ مع سعاد  ألنو ال في غيرةاقبو أو ىؿ سيقوؿ ألصحابو إنو ر 
نو منو! ىو في فراش واحد، ويشـ عبقيا الفواح في البيت، فيستمتع بما حـر  وا 

سمع ضجة قمبو وىو يقترب منو ليفحصو كغريـ. ثـ سادت عميو الدىشة: أيمكف 
أف تختار سعاد مثؿ ىذا الرجؿ؟! انصرؼ إلى شعوره بالنقمة عمييا: مجنونة! أبعد 

ب الذي ذقتو معي انتقيت ىذا الغوؿ؟ ثـ استسمـ إلى الشماتة: تستحقيف ىذا الح
يشبو  العذاب! لكنو قاؿ لنفسو وىو يرى عبد الرحيـ يناـ منذ يضع رأسو عمى ما

 المخدة: مسكينة ياسعاد! 
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ندما اطمأف إلى التعاسة التي افترضيا في عبلقة عبد الرحيـ بسعاد، زاد ع
أياـ المعتقؿ الطويمة. تحدث معو في راحة. وروى لو  قربا منو. ويّسرت لو ذلؾ

يعرفيا. سمح لنفسو بأف يحكي لو عف  نكتة معروفة أدىشو أف عبد الرحيـ ال
مريض طمب منو الطبيب أال يدخف وأال يشرب وأال يقترب مف النساء فرد 

أريد الشفاء! أنت ياأخي عبد الرحيـ عكس ذلؾ المريض! ابتسـ  المريض عميو: ال
الرحيـ دوف ضغينة، وتابع حمداف ابتسامتو الرائقة وبدت لو ساذجة. قرر أماـ  عبد

يفيـ غير السياسة! وناـ في تمؾ الميمة مطمئنا إلى أنو لـ يفقد  نفسو: ىذا رجؿ ال
يزاؿ واقفا في تمؾ النقطة. وتساءؿ ىؿ  سعاد. عندما أفاؽ في الصباح كاف ما

ه مف المكاف الذي ثّبتنا فيو القدر. نظر نرا نكتشؼ منيا إال ما لئلنساف أوجو ال
أنت! أنا الذي استخرجت  مزىوا إلى عبد الرحيـ: أنا الذي أعرؼ ضمير سعاد، ال

تحب، فماذا  تحب وماال تريد! أعرؼ ما كنوزىا ألني سرحت بيا حتى حيث ال
تعرؼ منيا أنت؟! ىؿ رأيت سعادتيا وتوىج خجميا أو تبعت تكتميا؟ ىؿ رأيتيا 

نظر إلى عبد الرحيـ سيصؼ ألصحابو كيؼ ح كالوردة تويجا، تويجا؟ وىي تتفت
في تعاؿ، وتأممو وىو يسجد ويركع متسائبل: تصمي كي تكسب بعض المعتقميف؟ 
ليـ أـ لو؟ في المساء انسكب عميو اطمئناف صّور لو أف عبد الرحيـ سيموت قريبا 

ـ إلى يمينو. رآه وأنو سيستعيد سعاد. ونجح في أف يتقرب مف عبد الرحيـ وينا
يغفو بسرعة، وسير مفتوح العينيف يراقبو. كاد يممس بيده الفرؽ في العمر بيف 
سعاد وبيف عبد الرحيـ. استعاد بخيالو وجييا النضر الذي كاف يبيره وىي 
مستسممة لنوميا، ووضعو قرب وجو عبد. فبدا لو البعد بينيما مخيفا وظالما. لمع 

كأنو جمع الضوء مف المعتقؿ وركزه، وكاد يضحؾ  البياض في شاربي عبد الرحيـ
مف ارتجاؼ شاربيو وىو يشخر شخيرا ناعما ينتيي بيف فترة وأخرى بصفير. 
اجتاحتو شفقة عمى سعاد، وخيؿ إليو أنو سيعاتبيا إذا رآىا مرة أخرى: أىذا ىو 
ذا وجدت مف  البديؿ ياسعاد؟ كـ كرر ليا: إذا وجدت مف يحبؾ أكثر مما أحبؾ، وا 

دّلمؾ أكثر مما أدّلمؾ فمف أتألـ إذا تركتني إليو! يبدو أنو كرر ليا ذلؾ يـو لـ تكف ي
تفيـ تمؾ الكممات، وكاف يرعبيا أو يضحكيا حتى التفكير بأنيا يمكف أف تعيش 
مع سواه! كانت ترد عميو دائما: مف قاؿ لؾ إني أريد أف يحبني أحد غيرؾ؟ أو 

أريد أف أضع حبؾ في الميزاف  كانت تقوؿ في غضب: كفى! مف قاؿ إني
وأقايض عميو؟! استدار عف عبد الرحيـ وىو يستعيد كممات سعاد. يالشقائو 
بذاكرتو! كأف سعاد إلى جانبو، أياـ كانت تتحمؿ أف يوقظيا في الفجر ليقوؿ ليا 
: أما كنت تستطيع أف تنتظر حتى  أحبؾ فتترقرؽ ضحكتيا مختمطة بالنـو

بغطاء  دثرىاالباىت الفضي ينسؿ مف النافذة ليالصباح؟! يكاد يرى الضوء 
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شفاؼ! يكاد يممس شعرىا المتناثر عمى تطريز الوسادة البيضاء! تأوه: أىذا 
الجماؿ وتمؾ النضارة ترمى حيث اليوجد مف ينتبو إلييا؟ يغفو ىذا الدّب قربؾ منذ 
، يضع رأسو عمى الوسادة، وأنا كنت أخاؼ النـو ألنو يبعدني عنؾ! أنت قاتمة

 ياسعاد! 

دا لحمػػداف أنػػو شػػفي فػػي أيػػاـ المعتقػػؿ مػػف وجػػع التخمػػيف. عػػرؼ مػػف قػػرب بػػ
غريمو، وصار يعرؼ الحياة التي تعيشيا سعاد معػو! كشػفت ياسػعاد سػرؾ! اكتمػي 

ىانئػا ألف سػعاد لػف تكػوف سػعيدة مػع عبػد الػرحيـ. بػدا أنػو عػاد بؾ!   عف غيري ما
معتقمػيف العػرب ويعتقػؿ مػثميـ! لتعش مػع رجػؿ يػدافع عػف ال !فمتعش مع رجؿ متزف

لػف تعػرؼ غيػر الحػب  !لكنيا لف تكوف معو امرأة مشغولة بالحػب، مستسػممة لميػوى
صػػػرخ فػػػي تمػػػؾ الميمػػػة موجوعػػػا: عيشػػػي ياسػػػعاد فػػػي  !الػػػذي ذاقتػػػو فػػػي حياتنػػػا معػػػا

 عذبتني!  صحراء! تستحقيف ذلؾ! فمتتعذبي بمقدار ما

فاتو  ب في تمؾ الميمة كؿ ماي آخر الميمة بكى وىو ينادييا ياحبيبتي! وشر ف
 أف يشربو في أياـ المعتقؿ!     
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رقت بنات العكي الباب في الصباح عمى سعاد: تعالي معنا إلى نابمس! ط

ماتت الست محفوظة، العمر لؾ! كادت سعاد تصرخ: أىذا وقت الموت؟ تنيدت. 
معتقميف، إال ينقصيا وىي تخشى أف ينفجر لغـ في عبد الرحيـ ويقتمو مع ال ال

يستطيع أحد أف  أف تموت الست محفوظة! قالت بنات العكي: ياحبيبتي، ال
 يختار وقت موتو غير الشيداء!

 
يف محفوظة النابمسي وبيف سعاد، عمر! كؿ منيما مف جيؿ. لكف موت ب

محفوظة يفقد سعاد جزءا مف عمرىا! فيؿ نموت حقا في يـو موتنا فقط؟ بؿ 
! لكف لـ تترؾ لنا األياـ دموعا لنبكي أحباءنا! أفقدتنا نموت في موت مف أحببناه

حتى نضارة الحزف! كأف السابؽ أكؿ حصة البلحؽ! تساءلت سعاد: ىؿ احتفمت 
محفوظة بموتيا في األسبوع الماضي لذلؾ جمعت صاحباتيا في الحمة! قمبيا 
أوحى ليا بتمؾ النزىة! لبست سعاد مبلءتيا وخرجت مع بنات العكي ووداد 

 رشيد لتعزي بالست محفوظة. خو 

حفوظة النابمسي صديقة شفيقة. لذلؾ قصدتيا سعاد يـو نزلت مف صفد فمـ م
تجد خالتيا في طبرية. قالت لنفسيا: إلى الست محفوظة! وىناؾ وجدتيا وسط 
جمع مف صاحباتيا، والعود في حضف إحداىف. ىّمت سعاد بالعودة. فاستبقتيا 

لف أفسد جمعكف! قالت محفوظة: يفسده أف محفوظة: لف تخرجي! ردت سعاد: 
 تخرجي! أقسمت سعاد عمييف أف يستمر العزؼ. تعرؼ محفوظة أف سعاد ال
تطيؽ أف تسمع صوت العود بعد موت سعيد! تجمدت سعاد. فمتتعود أف ترى 
العود في حضف آخر! فمتتعود أف تسمع عزفا آخر عميو! خمعت مبلءتيا وجمست. 

العزؼ روح! إذا كاف العود استمرار اليد التي تعزؼ وقدرت عندئذ عزؼ أخييا. 
عميو. كاف سعيد يشؼ عندما يعزؼ. يشعر بالحاضريف ويخاطب الخفي فييـ، 
ويجبرىـ أف يظيروا بو! راقبتيا محفوظة ثـ قالت: لـ نكسر قسمؾ. واآلف اكتفينا، 

 فمنغير "الطابؽ"! 
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ف محفوظة لـ نعمت معامؿ الصابوف النابمسي عمى محفوظة وأىميا. لكأ
تحبس ماليا عف أصحابيا. ولـ تحبسو عف نفسيا. تعيش مجموعة مف الناس مف 
العمؿ عندىا. ممرضة محفوظة مسيحية، والعشي عندىا مسيحي، وكذلؾ الخدـ. 
مازحتيا سعاد مرة: يقاؿ بيت محفوظة كنيسة! ضحكت: عمى رأسي وعيني 

؟ ياست محفوظة، لو خرشخص آإخبلصيـ! لكف باهلل عميؾ، ىذا كبلمؾ أـ كبلـ 
 فرمتني لف أبوح باسـ أحد! أنا أفرمؾ، ياحبيبتي؟ تبمى اليد التي تمس شعرة فيؾ! 

عت الست محفوظة صاحباتيا إلى الحمة! فقالت سعاد: مقبولة دعوتؾ د
الرقص! ىؿ يدعى مثمؾ إلى  أجيد الغناء وال ترد. لكني ال وال ،ياست محفوظة

مف ىـ السياسة ومف ىـ أخينا عبد الرحيـ!  ذلؾ، ياست سعاد! تعالي استريحي
أحتفؿ بيا! ونحف مثمؾ،  ىؿ ىذا احتفاؿ بنياية اإلضراب، ياست محفوظة؟ أنا ال

 ياست سعاد! لكف ساعة لقمبؾ وساعة لربؾ! كي نتحمؿ األياـ! 

زلت سعاد يومذاؾ إلى الحمة مع الست محفوظة. الشوادر منصوبة. وأية ن
لطراريح، مزينة، كأنيا إلقامة أشير. شادر لمطبخ شوادر! مفروشة بالسجاد وا

والخدمة، شادر لممغنيات والعازفات، وشادر لممدعوات. استمتعف ياصبايا! مف 
سيرثنا ليس أفضؿ منا! لـ تتزوج محفوظة، ألنيا لـ تجد رجبل مف مقاميا؟ أـ كيبل 

أف تفرح  يوزع الماؿ بيف غرباء؟ ربما قصدت أنيا دوف ولد يفرحيا أف يرثيا! تحب
أصحابيا! أرجعتنا ياست محفوظة إلى البداوة! تريديف أف نذوقيا! لكف ىؿ في تمؾ 

 األزمنة مثؿ ىذا النعيـ في األكؿ والفرش! قالت: وأكثر!

قامت سعاد في غرفة ألحقت بيا مغاسؿ ومطبخ. فحصت الشراشؼ. أ
في الصباح نظيفة! الحاجة ليا بالمطبخ! لف تطبخ طواؿ الزيارة! ذلؾ وحده راحة! 

تخرج إلى الشادر. تنزؿ بعض النساء إلى الماء ويبقى بعضيف مع محفوظة التي 
. تقوؿ ليف: اذىبف، واستمتعف! فيجبف: الحمة  تنزؿ إلى الماء مرة فقط في اليـو

 موجودة، والماء موجود! نعود إليو بعد الظير! 

ة الحمة المجمع الكبير! خمسة عشر شادرا لمنساء نصبت كدائرة حوليا خضر ي
الكثيفة. تجتمع النساء في المساء، يستمعف إلى الغناء والعزؼ. يتمايمف: آه 
يازماف! آه، ياالّلي! زوروني كؿ سنة مرة، حراـ تنسوني بالمّرة! تصفؽ سعاد 
لمغناء، ترفع ذراعييا عمى طوليما وتميؿ مف الطرب. ىؿ كانت تتصور أنيا 

ونة جميمة، تزّيف. نمبس لمرجاؿ؟ ستطرب ىكذا؟ تعطرت النساء، لبسف ثيابا مم
"فشروا"! نمبس لنستمتع بالنظافة واألناقة! سعيدات، أكمف دوف أف يطبخف، نمف 
خوة، ال  دوف أف يرتبف فراشيف، سبحف واستمتعف بالماء، حّرات دوف أزواج وا 
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، وىب  يفكرف في أوالد وبيوت. جمسف عمى السجاد تحت سماء مؤلى بالنجـو
سألت بنت غندور سعاد وىي تتأمؿ نجـو السماء: ماىو عمييف عبؽ األشجار. 

برجؾ؟ دىشت سعاد. ىؿ تبّيف أنيف نسيف أنفسيف سنوات وسط صخب الببلد؟ 
أرادت محفوظة أف تذّكرىف بعيونيف الواسعة الكحيمة، بقامات كغصف الباف، بألواف 

يف المبلبس التي تتوىج عمى وجوىيف! انتبيف ياصبايا، تبدأف بالذبوؿ يـو تنس
المرآة في الصباح ألنكف مسرعات لتحضير الفطور! تبدأف بالذبوؿ يـو تنسيف أف 
تتعطرف في المساء لتغسمف بالعطر والمبلبس تعب النيار! ياست محفوظة، أيف 
أنت وأيف نحف! نركض لنطبخ األكؿ لممعتقميف! مف يحّضر ليـ الطناجر الكبيرة 

ليـّ ونجوا بالسجف منو! ضحكف وىف غيرنا! نحسد الرجاؿ عمى السجف. تركوا لنا ا
تذيعي  يتحدثف عف رجاليف: غيابيـ أفضؿ مف حضورىـ، ياست محفوظة! لكف ال

السر! إذا "طّب" عمينا ضيوفيـ، نتفنا الدجاج، وطبخنا الخروؼ، وحضرنا 
المنسؼ! الطبخ ليـ معتقميف أسيؿ مف الطبخ لضيوفيـ! التفتت سعاد إلى بنت 

 ؽ ذلؾ ننقؿ الرسائؿ إلييـ، وننقميا منيـ! غندور. ىؿ تقوؿ ليا وفو 

حكف، ضحكف أكثر مما تطمب الرواية التي استمعف إلييا. كأنيف يرميف ض
اليـ عف الروح ويغتسمف بالنسيـ! قالت الست محفوظة: البسف وتعطرف دائما في 

خادمات! يحتاج الزوج أال يظف  مرتبات ال ـالمساء! يحتاج األوالد أف يروا أمياتي
و طباخة! أيف أنت ياست محفوظة وأيف نحف! حماؾ اهلل مف الزواج! ىؿ زوجت

تظنيف أنيـ يبلحظوف أننا تعطرنا و"ترتبنا"؟ قصصت شعري وسألت زوجي: يميؽ 
بي الشعر القصير؟ فسألني: كاف شعرؾ طويبل؟! يقطعكف يابنات! لـ أر نساء 

ف أطفالكف يتصور أنكف تسحب "يشّنعف" عمى أزواجيف مثمكف! مف يسمعكف ال
وتركضف مف معتقؿ إلى آخر لتقابموىـ! قالت بنت غندور ضاحكة: حظ ياست 

 محفوظة، حظ! 

ي يد محفوظة خاتـ سوليتير. تحبو محفوظة وتزىو بو. الخاتـ في إصبع ف
محفوظة منذ عرفتيا سعاد. خواتمنا وعقودنا مبلمح فينا كالعيف والحاجب! تكشؼ 

قد تبدو صرخة وحيدة أو صوتا مستمرا. قالت  ذوقنا وأىواءنا، وأحيانا نزواتنا.
سعاد عندما رأت محفوظة دوف خاتميا: كأنيـ شمحوىا اسميا! نقمت محفوظة إلى 
المستشفى. بيف بيتيا وبيف المستشفى شارع، مع ذلؾ لـ تنج مف النوبة القمبية! 
كاف الخاتـ في إصبعيا في المستشفى. في البيت خمعتو زوجة أخييا مف إصبعيا 

تزاؿ محفوظة ممددة! انزعيو مف إصبعؾ!  بستو. قالت ليا وداد: اخجمي، الول
ضعيو عمى األقؿ في محفظتؾ! ردت: أخاؼ أف يضيع في الزحمة! أمرتيا وداد: 
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 اخمعيو! خمعتو: طوؿ عمرؾ ياوداد تعمميف مف الحبة قّبة! 

بعدت سعاد نظرىا عنيما. ىؿ كشؼ ىذا الخاتـ الجميؿ مساحة سوداء في أ
ىذه الشابة الجميمة؟ أيسقطنا اإلغراء بسيولة؟! أضافت سعاد سببا جديدا  روح

لتراقب نفسيا! لكنيا ليست منور كي تقوؿ ربي، نجني مف فتنة الماؿ! ستحفظ 
يجعميا دائما آمنة! وليست منور كي تقرر أف تقاطع زوجة أخي  منو مقدار ما

ا التي أعمؿ مف الحبة محفوظة! كأف وداد قرأت روحيا فيمست: ىكذا الدنيا! أن
 قّبة أـ أنت، ياسعاد!   
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 توالحميب البنيا، راقبت سخنلماذا أفاقت سعاد مقيورة؟ ذلؾ أثر األمس؟ 
أطعمت أـ عبد الرحيـ وىو يمبس ثيابا نظيفة، ثـ  تووىو يغسؿ وجيو، راقب

و . أبو عبد الرحيـ، رحمة اهلل عميو، أحب شعرىا الطويؿ! فاحتفظت بومشطتيا
حتى خصرىا، لتيب سعاد متعة غسمو وتمشيطو! كـ مرة اقترحت عمييا سعاد: 

رأيؾ في أف تقّصيو؟ وكـ مرة ذّكرتيا أـ عبد الرحيـ بأف زوجيا كاف يحبو  ما
طويال ولف تخونو بقّصو! إذا عشت اليوـ لف أعيش غدا، ياسعاد! تحمّميني! 

عف شعرىا بتفسير: تقصيره تريد أف يمقاىا في اآلخرة كما تركيا! ينتيي الحوار 
 قميال يقّويو! 

 
ي كؿ يـو تنيضيا سعاد. تمبسيا مبلبسيا. وترتب فراشيا. ثـ ترتب فراش ف

زياد. وفي النياية ترتب فراشيا. أنجزنا ترتيب ثبلثة أسرة! واآلف ماذا سأطبخ؟ ماذا 
؟ وأنت يازياد؟ وماذا نطبخ لممعتقؿ؟ تتحرؾ سعاد في سرعة بيف ا لغرؼ تشتييف اليـو

والمطبخ. تسمع صوت أـ عبد الرحيـ: ياسعاد، كؿ شيء مع الصحة طيب! اهلل 
 يديميا عميؾ! فتقوؿ سعاد لنفسيا: إذا بقيت الصحة بعد ىذا الركض! 

انت غاضبة مف الخمؿ بيف مايجب أف تنجزه وبيف الوقت الموجود في ك
 اىي فاستمتعي!  النيار. قالت لنفسيا: تفضمي ياسعاد خانـ! تريديف بيتا وأسرة؟ ى

ؽ الباب. مف يزورنا في ىذا الصباح المبكر، قبؿ الشحاذة وبنتيا؟ ىؿ د
 سيعتقمني اإلنكميز؟ ليتيـ! سأستريح في المعتقؿ! 

تحت الباب. فرأت أماميا بنات العكي وأبوىف. مائة أىبل وسيبل، ياعمي! ف
ا: مف تركت ليـ الطريؽ وأسرعت لتبدؿ ثيابيا. سمعت أـ عبد الرحيـ تسألي

 وقت لدييا لمجواب!  ياسعاد؟ آه، ال

ياعمي شرفت! يابنتي سأترؾ البنات عندؾ. أتيت ألقوؿ لؾ فقط انتقمي إلى 
البيت الذي اخترناه لؾ مف بيوتنا. بيت واسع، أربعة غرؼ حوليا جنائف. لف 
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 ، نتركؾ تدفعيف أجر بيت وزوجؾ في المعتقؿ! سأرسؿ مف ينظفو لؾ اليـو
دا! انصرؼ العكي دوف أف يشرب القيوة. قالت سعاد: أبوكف وستنتقميف إليو غ

فّضؿ عمّي! فوؽ شغمي يجب أف أحـز أغراضي! سنساعدؾ، ياسعاد! يساعدنيا؟ 
ىؿ يستطيع غرباء، ميما أحبوىا، أف يرتبوا بيتيا؟ قمف ألبيكف فضمو كبير، لكني 

 لف أغير بيتي! 

لنضّيع  غّير البيتتيا إلى المعتقؿ أخبرت عبد الرحيـ: كدنا ني زيار ف
اإلنكميز! فيـ مف سخريتيا أنيا متعبة. قاؿ: الميـ أال أخطئ في الطريؽ إليو، إال 
إذا أردت أف تنزليني عف كتفؾ! تنيدت: البيت بيتؾ، مع كؿ مف فيو! استقبؿ 

في اليد، ياسعاد، غير الصبر! الصبر؟ تصبر  سخريتيا الثانية بابتسامة. آه، ما
لييود، وأصبر أنا عمييـ وعميكـ! رجاىا عبد الرحيـ: أحتاج أنت عمى اإلنكميز وا

 مف حيفا. "تري اوغولنيؾ"لموضوء "بوط صب" ماركة 

اؿ اعتقاؿ عبد الرحيـ ىذه المرة. قالت: وصمت روحي إلى أنفي! اهلل يعيف ط
الناس، ياسعاد! رتبت بنات العكي ليا زيارة تصرفيا عف ىميا: لطفية وحدىا. 

ىا! رافقتيف ورأتيف ينيضنيا إلى الحماـ لتغتسؿ، ويخرجف منو تعالي معنا لنزور 
محمرات الوجوه ينقط منيف البخار. غسمت خادماتيف خبلؿ ذلؾ ثياب المرأة 

تدـو ألحد! تعالي! سنعزي  المريضة وشراشفيا. الناس لمناس، ياسعاد، والدنيا ال
يؽ بعد التعزية زوجة محمداني. نعـ، مات بائع الحبلوة أمس! رافقتيف. وفي الطر 

"! تساعد بنات العكي الفقير، ويخففف عف الوحيد.  قالت: "تضربوا، ماناقصني ىـّ
ىكذا عكا ياسعاد! الواحد لمكؿ، والغني لمفقير! لكؿ مدينة أخبلقيا! لـ تعجبؾ 
عكا؟ بؿ ىذا مايعجبيا! جرتيا بنات العكي إلى ىمـو الناس لتنسى ىميا! قمف: 

حديقة البمدية! ال، ستنزؿ سعاد غدا إلى حيفا لتمبي الحؽ معؾ! بكرة نروح إلى 
 طمب عبد الرحيـ! وبعد غد ستزوره في المعتقؿ! مف لو قمب لمنزىة والثورة قائمة!

زلت سعاد إلى حيفا لتشتري لعبد الرحيـ الحذاء الصّب الذي طمبو منيا. ن
! اضطرب  حممتو ومشت. استمتع بو ياعبد الرحيـ! وصّؿ عشر مرات في اليـو
السوؽ فجأة، دوى صوت الرصاص وركض الناس. دّس رجؿ في يدىا منديبل 
شعرت بصبلبة المسدس فيو. أخفتو تحت مبلءتيا وىي تبتعد مسرعة. اختمط 

تحت مبلءتيا في مرة عبد الرحيـ الدوي بدقات قمبيا. تذكرت أنيا أخفت مسدس 
مف المنطقة التي سابقة! أكمما نزلت إلى حيفا أقع في مغامرة؟! اخرجي، ياسعاد، 

سيطوقيا اإلنكميز! أسرعي! ابتعدي عف الناس، ففي البعد عنيـ اآلف األماف! كاف 
سعاد اشتركت في عممية! إذا كاف ست األماف أيضا في مبلبسيا األنيقة! ىاأنت يا
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ذا كاف "وسطا" فميحمؿ عبد الرحيـ لؾ  المقتوؿ "ثقيبل" حّضري نفسؾ لممشنقة! وا 
أصبحت في أماف، ألذلؾ تيدئ نفسيا بيذا الكبلـ؟! ىاىي الطعاـ إلى المعتقؿ! 

أخؼ  تمشي في ىدوء، بعيدا عف الرصاص والسوؽ، بعيدا عف الخطر! ما
اإلنساف إذا ركض مف حبلوة الروح! تكاد تكوف وحدىا في الطريؽ ىي وذلؾ 
الرجؿ البعيد! مّر الرجؿ قربيا: يرحـ البطف الذي حممؾ، ياأختي! ىاتي األمانة! 

 إليو المسدس الممفوؼ بمنديؿ. واستمرت في طريقيا.    ردت

ستطيع أف تفكر اآلف في ابنيا وفي أـ عبد الرحيـ! مف سيمشط شعرؾ ت
الطويؿ ياامرأة عمي، لو عمقت؟ ومف سيرتب لؾ الفراش وينيضؾ إلى الحماـ، 
؟ زوجة قاض عاش في استنبوؿ وتعودت الخدـ والحشـ!  ويبدؿ لؾ ثيابؾ كؿ يـو

دـ وبقيت سعاد! اطمئف ياعبد الرحيـ! كدت أترؾ لؾ طفبل لترعاه! آه، راح الخ
تسّمي نفسيا ألنيا اطمأنت إلى أنيا ستعود إلى مف تركتيـ في البيت! فمتستمتع 

 حتى بترتيب ثبلثة أسرة! 

صمت إلى عكا مساء. أماـ الباب كادت تصرخ: لو تعرفوف ماذا جرى! و 
! لف تبوح بو إال عندما يصبح جرى الي لكنيا دخمت صامتة. ستحجب ما ـو

ذكريات قديمة. وجدت بنت العكي تحكي لزياد حكاية. عممت كراكوزا البنؾ كي 
يضحؾ فإذا بو يبكي! حرت في أمري. غديتو مرتيف! طبخت لؾ بامياء ورزا! 
وأطعمت "حماتؾ". كاف زياد قد قفز وأمسؾ بثوب أمو. تركتو يعانقيا، لكنيا 

؟ قالت لبنت العكي: وليتني وّفقت!  تيا. ماضاقت بيده التي شدت رقب بو اليـو
اشتريت الحذاء الصّب الذي طمبو عبد الرحيـ، وضيعتو وأنا أركض في السوؽ. 
ردت بنت العكي: يعني كاف يمكف أف تتيمي بقتؿ إنكميزي أو ييودي فيمحقوؾ 
بزوجؾ! غمطتؾ أف تمبي طمب عبد الرحيـ! الصغير قبؿ الكبير! قالت سعاد: 

ذنبي كي  معتقؿ قبؿ الحّر! صحيح، لكف ياسعاد، زوجؾ معتقؿ سياسي وأنا ماوال
أصبح طباخة لؾ وكركوزا البنؾ؟ تحاوؿ بنت العكي أف تضحكيا؟ نشؼ دمي 
وأنا أركض في السوؽ. خفت أف أبقى محجوزة في حيفا! لـ أشرب ماء منذ 

 الصباح!  

ء! تسخنيا؟ أريد قفت بنت العكي: ولـ تأكمي! اقعدي! سأسخف لؾ البامياو 
أوال أف أشرب! لـ يتركيا زياد. حاولت أف تبعده عنيا فعض ذراعيا وظؿ قابضا 
عمييا بأسنانو. ىّب غضبيا حتى شعرت عمى صدرىا بقرع دقات قمبو فارتعشت 
وتأممتو. خائؼ أف يفقدىا! خائؼ عمييا مما حدث في حيفا؟ احتضنتو. لـ يكف 

. لذلؾ ودعيا في بساطة. لكنو اآلف يخشى يقّدر الزمف عندما تركتو في الصباح

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 390 - 

أف تغيب عنو. أمسكت بيده وقادتو معيا إلى المطبخ. شربت وتركت الماء يسيؿ 
عمى عنقيا وزياد يمسؾ بيا. أكمت وىو جالس قربيا. في تمؾ الميمة قالت لو ستناـ 
معي في الفراش. والحظت أنو لـ ينـ حتى ظف أنيا غفت. لف ينجدىا بعد اليـو 

 الست شفيقة!  غير

ي الصباح قصدت أف تبقى في قميص النـو كي يطمئف. مشطت شعره. ف
يشبو شعرىا، لذلؾ تركتو منسدال حتى كتفيو. لمست وجيو النظيؼ الطري براحة 
ذا شئت ابؽ معي في البيت! اختار أف يمعب  يدىا. إذا أردت العب مع األوالد، وا 

بتو أو يريد أف يشرب. ولـ يبتعد مع األوالد. لكنو أطؿ مرات كأنو يبحث عف طا
 وىو يمعب عف باب البيت. 

رفيمد مف بيت باف واقفا كالمعبة عندما خرج مساعد حاكـ المواء مستر كو ك
الممرضة يوركيف في البناء المجاور. لمف ىذا الولد الجميؿ األشقر؟! توقؼ قربو: 

ء. سألو: أبوؾ أعرؼ! ابتسـ حاكـ الموا اسمؾ؟ زياد! أنت مسمـ أـ مسيحي؟ ال ما
رفيمد بمف؟ أبي معتقؿ. معتقؿ لماذا؟ أبي سياسي! منذ متى معتقؿ؟ تأمؿ مستر كو 

الطفؿ. ىؿ يولد األطفاؿ في ىذه الببلد وىـ يقبموف اعتقاؿ آبائيـ؟ التفت إليو: قؿ 
 ألمؾ أف تواجيني عند مداـ يوركيف مساء! 

فؿ الذي ظنت أف لو قؿ زياد الرسالة مف مساعد حاكـ المواء لسعاد! ىذا الطن
"فما يأكؿ وليس لو فما يحكي"، يعرؼ أف أباه معتقؿ سياسي! يجب أف تحذره! يجب 

يجب أال يعرفو! سألتو مرة ثانية: ماذا قاؿ لؾ اإلنكميزي. وأوصتو:  أال يرى ما
 كممة أخرى. فيمت؟  تستطيع أف تقوؿ شكرا أو عفوا، فقط. وال

أبشع اإلنكميز،  مداـ يوركيف. ماي المساء أمسكت بيده وذىبت إلى بيت ف
رغـ بياض وجوىيـ وحمرة خدودىـ! بدا الرجؿ الذي يجمس أماميا لطيفا وميذبا. 
لكف ذلؾ لف يغشيا! رأت القنصؿ أبيبّل في بيت أىميا في حيفا. وىو أىـ مف ىذا. 
ورأت الضباط األتراؾ واأللباف واأللماف في بيت خاليا قدري. تتذكر ماذا قالت ليا 

قة يـو صرخت، دخؿ اإلنكميز! رأى الناس دخوليـ مصيبة. والحؽ معيـ! مف شفي
رفيمد: يبدو أف حضرتؾ بخرب ىذه الببلد غير اإلنكميز؟! قاؿ ليا مستر كو 

متعممة! مرة أخرى فاطمة وأبيبّل؟ روت لو برشاقة دست فييا إبرىا الواخزة أنيا 
ة والسيد المسيح والعذراء درست في مدرسة مس نيوتوف اإلنكميزية، ونحتت المبلئك

مف الصابوف، ثـ درست في مدارس طبرية الرسمية عمى معممات سوريات 
ولبنانيات وتركيات. لكف مف يستطيع أف يمـ بحضارة ىذه الببلد التي كانت 
موجودة قبؿ أف توجد إنكمترا؟ عمميا أخوىا، الذي كاف ينظـ الشعر ويعزؼ عمى 
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بالمكتبات وكاف طالبو العمـ بقصدونيا، لكف  العود، أف ىذه الببلد كانت مميئة
غزو المغوؿ والتتر أحرؽ تمؾ الثروات. قالت: االحتبلؿ دائما وحشي يدمر 

رفيمد: أنت ذكية ياسيدة سعاد! لكني بحضارة الببلد التي يحتميا! ابتسـ مستر كو 
أريد أف أصحح كبلمؾ. كاف المحتموف القدماء أقؿ حضارة مف الببلد التي 

. القاعدة مقموبة اآلف! عمى كؿ حاؿ لـ نحتؿ ببلدكـ بؿ نحف منتدبوف احتموىا
في قمبيا لقالت فميفيـ ىذا اإلنكميزي رأينا فيو، ولو بقي عبد  عمييا! لو أطمقت ما

شاء اهلل! ولصرخت بؿ أنتـ محتموف. خنتـ الشريؼ  الرحيـ في المعتقؿ إلى ما
لف  سعاد العدو المحتمة"! لكفحسيف ولعبتـ بالممؾ فيصؿ، وسميتـ ببلدنا "أرض 

تفقد طواؿ حياتيا الصمة بيف عقميا ولسانيا. قالت لو: عمى كؿ حاؿ، العمـ 
رفيمد ليس فقط قراءة الكتب بؿ السموؾ! قدمت مس يوركيف بسكوتا بيامستر كو 

إنكميزيا مع الشاي فنظر زياد إلى سعاد. ىزت لو رأسيا فتناوؿ قطعة مف 
رفيمد إنو أحب ابنيا ويريد أف يساعدىا. فما بستر كو البسكوت وقاؿ شكرا. قاؿ م

مشكمة زوجيا؟ القصة أف زوجيا كأىؿ ىذه الببلد، ضد اليجرة الييودية. زوجي 
يمكف أف يقتؿ. ألف القتؿ حراـ عنده. وقد شيد لو حاكـ الصمح  وطني. لكنو ال

أريد بأنو كاف يرافع في المحكمة عنده وقت قتؿ ذلؾ الرجؿ. لكف في فمي بحصة 
رفيمد! ابتسـ: تفضمي، تفضمي! إذا قتؿ مف يتعاوف مع بأف أبصقيا يامستر كو 

ذا قتؿ عربي ال تسألوف مف قتمو! إذا وجدتـ  الييود تقـو قيامة الجيش اإلنكميزي، وا 
فشكة صيد أو سكيف مطبخ عند عربي تحكموف عميو باإلعداـ، والتروف أسمحة 

يستطيع أف يعبر بالعربية. ترجمت  و الرفيمد. لكنبالييود كميا! ابتسـ مستر كو 
يوركيف كبلمو وىي تبتسـ أيضا: يبدو أنؾ أنت السياسية، ياسيدة سعاد. مف أّثر 
منكما عمى اآلخر، أنت أـ زوجؾ؟ ردت سعاد: ىذا الذي قمتو سياسة؟ إذف أىؿ 
ىذه الببلد كميـ سياسيوف! فيؿ عندكـ سجوف تحوييـ؟ استمع إلى كبلميا ألنيا 

أة مسممة متعممة تحاوره في بيت؟ ألنيا سحرتو بجماليا وقوتيا؟ ألف العدو أوؿ امر 
القوي الذكي يفرض االحتراـ؟ تحدث عف القتؿ وتفجير القنابؿ. قالت: يزرع الظمـ 

رفيمد! لو قتؿ عبد الرحيـ، مثبل، أال تظف أف كؿ واحد مف بالقنابؿ يامستر كو 
ىو!  سمت لنفسيا: أنا التي أىدده، الأقربائو الكثيريف لف يقتؿ عشرة إنكميز؟ ابت
تظني أننا دوف قمب! عندي طفؿ في  قاؿ ليا: ياست سعاد، أريد أف أساعدؾ. ال

 عمر ابنؾ. تعالي لعندي في السرايا!

فضؿ ياعبد الرحيـ! ستقابؿ زوجتؾ مساعد حاكـ المواء في السرايا! يـو ت
ة بناتو، وابنو أنور ذىبت إلى أسعد شقير تستنجد بو كاف ذلؾ أسيؿ. فيي صديق
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عزيز عمييا. لكف أسعد شقير لـ يظير ليا ليفة. ربما ألنو دوف سمطة. وربما 
بنتي، أفيمي زوجؾ أف مف يعارض انصحيا بما آمف بو طوؿ عمره. قاؿ ليا: يا

الحكومة يخسر! اإلنكميز، أحببناىـ أـ كرىناىـ، ىـ الحكومة اآلف. ماذا كانت 
ر يومذاؾ؟ تفرج، ببلدؾ كميا أعمنت الثورة عمى تستطيع أف تقوؿ لمشيخ الوقو 

 الحكومة اإلنكميزية! 

ست ىاىي تصؿ اآلف إلى السرايا واإلنكميز! ىذا ىو اليدوء الذي أردتو، ياو 
سعاد! ىربت مف اضطرابات الحب فوقعت في اضطرابات السياسة! تذكرت تمؾ 

لشياالت والحزاـ. الميمة عبد الرحيـ الذي رأتو نحيبل، مخسوفا، يمسؾ بنطالو با
عرفت أف الماء ينقؿ لممعتقميف بالسيارة، وأنيـ في الميؿ يقتموف العقارب وفي 

 النيار يقتموف الحّيات. فيؿ تتركو يموت ىناؾ!

مسكت يد ابنيا زياد وذىبت إلى خاالتيا المسيحيات بنات قسيس: أ
ريبا أف يكف سترافقنني إلى مساعد حاكـ المواء! تعرفف لغتو. بدا ليا ألوؿ مرة غ

مسيحيات مثمو! تساءلت: دينكـ واحد؟ مستحيؿ! ضحكف. انتبيت سعاد التي 
حممنيا عمى أذرعيف يـو ولدت إلى أنيف مسيحيات، بعد تمؾ السنوات كميا؟ 

 ذّكرتيا بورينا: نحف فطمناؾ! وكنت تحبيف كعؾ أعيادنا! 

مع بورينا  رفيمد أف يتحدثبزلت بورينا مع سعاد إلى السرايا. سّر مستر كو ن
باإلنكميزية. البد أنيا حكت لو عف أىؿ سعاد وأمبلكيـ التي بمعيا الييود. أوقفتو 
أماـ أحد ضحاياه؟ قاؿ لسعاد: أستطيع أف أدفع لؾ خمسيف جنييا في الشير حتى 
يخرج زوجؾ مف المعتقؿ. قاطعتو قبؿ أف يسرد شروطو: يمكف أف أقبؿ ىذا 

ا مف غريب. وثانيا سيقتمني الثوار إذا قبمت العرض مف أقرباء. لكني الأقبؿ قرش
تريد أف يصبح ابني الذي أعجبؾ يتيما! ابتسـ. ىؿ كاف  منؾ ماال. وأنت ال

يختبر شعبا بامرأة؟ المساعدة التي تطمبيا؟ أف يخرج زوجيا مف السجف! أتوا لو 
د: رفيمببإضبارة عبد الرحيـ. أنت ىنا في ىذه األوراؽ ياعبد الرحيـ! قاؿ مستر كو 

زوجؾ خطر، لكني سأساعدؾ! اكتبي استدعاء وقدميو لي. لف تكتب كممة دوف 
 أف تستشير أصدقاء زوجيا المحاميف! 

صحتيا بورينا: "دّقي الحديد وىو حامي"! فمنذىب فورا إلى المحامي! ذىبتا ن
إلى صديؽ عبد الرحمف فأممى عمييما استدعاء. عادتا إلى السرايا وقدمتا 

 رفيمد.   بإلى مستر كو االستدعاء موجيا 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 394 - 

 
 
 
 
 
كف المصائب التأتي فرادى! سينسؼ اإلنكميز دار عبد الرحيـ في صفد، ل

فاركضي ياسعاد! أمسكت بيد ابنيا وخرجت مف البيت. في السيارة قالت 
لنفسيا: ماذا تستطيعيف أف تعممي؟ تركضيف كي تودعي الدار؟ كـ مف األجياؿ 

ياـ زواجيا االولى. اليـو األوؿ الذي تييبت في تمؾ السرايا! بقيت ىناؾ أ تعاش
فيو الغربة في بيت كالقصر. كانت في ثوب نيمي. وسيرت مع أـ عبد الرحيـ 

 الجالسة في سريرىا النحاسي الواسع. 

 
رواه ليا عبد الرحيـ. بنى جده تمؾ الدار عمى الطراز  ذكرت في الطريؽ مات

مف الذىب. جدرانيا بعرض  العثماني، مف ثبلثة طوابؽ. وكمفتو مؿء الحضف
سجادة. واجيتيا الواسعة مف قطع الزجاج المموف. سعة بئر الجمع فييا تسعة 

ينفد منو الماء أبدا ويجري إليو مف الجبؿ. في أياـ الدولة العثمانية  حصر، ال
استأجرتيا الدولة وجعمتيا سرايا. جدد الخشب وقت زواج سعاد. تتذكر سعاد نوافذ 

الوجاقات الثبلثة التي بقيت جديدة ألف البمدية العثمانية لـ  المطبخ العريضة،
تستعمميا. تتذكر غرفة المؤونة الواسعة، والباب بيف غرفة السفرة والمطبخ. لذلؾ 

 قررت: يجب أال يصؿ الخبر إلى عبد الرحيـ في المعتقؿ!  

اىي تعود إلى صفد، وأية عودة! زوجيا في المعتقؿ، وأمو في سريرىا في ى
سرع! والسائؽ يعرؼ أ. وأخوه في عماف. وىي تقوؿ لمسائؽ في الطريؽ، أخي عكا

أف الدار الكبيرة التي تشبو السرايا ستنسؼ. ىانحف وصمنا، ياأختي! لـ تنتبو إلى 
انعكاس الضوء عمى نوافذ صفد وعمى حجارتيا! لـ تر أشجار الحواكير والمناحؿ 

كاف يجب  بأنيا أحبتيا. وربما مافييا! ىّب قمبيا وىي تعبر طرقات صفد وتعترؼ 
أف تتركيا! صفد عمى بوابة الشاـ! مف سوؽ مدحت باشا في دمشؽ تشتري 
الصفديات مبلءاتيف البرتقالية! في صفد عاش السوريوف الذيف لجؤوا إلييا بعد 

فأقاموا في بيوت أىميا كأنيـ منيـ، في وحدة فمسطيف وسورية رغـ  0925ثورة 
د نزؿ الناس ليحمموا الشيداء فؤاد حجازي وعطا الزير خطوط االنتداب. مف صف
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في الثبلثاء الحمراء. ومف صفد ذىب عبد  0931ومحمد جمجـو في حزيراف سنة 
الرحيـ نائبا عف بمده إلى المؤتمر السوري الذي مثؿ ببلد الشاـ! تفضؿ، ىاىـ 

 اإلنكميز ينسفوف بيتؾ ياعبد الرحيـ! 

بيت مف ثمانيف بيتا نسفيا اإلنكميز في  أنيـ ينتظرونيا! وىاىي ترى نسؼك
شير واحد في قضاء صفد، ومف آالؼ البيوت التي سينسفونيا! بيت أسرة كبيرة 
مات بعضيا وسيبقى دائما ذكرىا وأحفادىا. تذكرت وىي ترى اإلنكميز يحضروف 

 نسؼ الدار، الكممات التي سمعتيا يـو وصمت إلى صفد: 

 ادار أبو زياد ياقمعة حديدية، ي

 شاروا عمييا العدا لييدموىا، و 

 شرت لحاىـ ماقدروا يجوزوىا! ف

 ادار أبو زياد يادكة عمى دكة، ي

 جيب اليوادج وصمنا عمى عكة!و 

مف ىزجتـ ألبي زياد قبؿ أف يولد ابنو! نعـ، تفرجوا! وأنت  اىـ العدا، ياى
يعرؼ  الىؿ تفيـ لغة الببلد التي أتيت لتيدـ بيوتيا؟ قؿ لي لماذا ىذا الخراب؟ 

لغة البمد! ماذا يقوؿ؟ يقوؿ زوجؾ مخّرب! حرض عمى القتؿ! اسمع، ربما يتمنى 
جميع أىؿ الببلد لكـ الموت، لكف كيؼ يحرض رجاؿ معتقموف عمى العمميات؟ 

يوجد مثمو في ببلدؾ! تعرؼ  ياست زوجؾ مخّرب! وأنت ماذا تفعؿ؟ تخّرب بيتا ال
الصميب عمى صدره وأمر بنسؼ الدار! كـ صرفوا عمى ىذه الدار؟ رسـ اإلنكميزي 

اىتزت األرض، تبعثرت الحجارة، وتكسر زجاج البيوت القريبة. ثـ انتشر صمت 
مثيؿ لو، كأف االنفجار ابتمع األصوات كميا. ثـ انسؿ مف بعيد صوت  ال

عصفور. كـ بدا أحمؽ! كـ بدا طائشا! انتبيت سعاد إلى يدي زياد المتيف انغرستا 
كاف يجب أف تغمر وجيو بحضنيا! كاف يجب أف تعانقو حتى في خصرىا. ربما 

تحتويو كمو. ال، فميتفرج! تفرج ياروحي، تفرج! لـ يستطيعوا نسؼ الدار! تقاوميـ! 
تفرج، كـ غرسيا في إخبلص مف عّمرىا! رأى زياد تحضير "القازانات" لنسفيا. 

مف الزجاج  في الطابؽ العموي الذي سكنت فيو مع عبد الرحيـ رأت قطعة زرقاء
تزاؿ عالقة ببقية إطار مف الخشب. تقدـ رجؿ مف سعاد. ىذا الرجؿ مف دار  ال

الحاج عيسى. قاؿ: ياست سعاد، تفضمي إلى بيتنا! ال، يجب أف تتفرج حتى 
يسقط آخر حجر مف الدار! حدثيا عبد الرحيـ في أوؿ زواجيما عف زيارتو إلى 

صمية. وروى ليا أنو زار بابؿ. لـ العراؽ. رجع يومذاؾ وىو يضع عمى رأسو الفي
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ير البرج المشيور. لكنو رأى أجانب وعراقييف ينقبوف في المدينة. رأى أسوارىا 
العظيمة، والثيراف المجنحة المنحوتة في الطابوؽ عمى جدراف شارع الموكب. في 
تمؾ الجدراف عمى طابوؽ األساس، نقش البناؤوف أنيـ شيدوه. كاف كؿ ممؾ يشّيد 

يبحث عف ىذا الحجر ويجب أف يجده أو يسجؿ آسفا أنو لـ يجده. قاؿ  أو يرمـ
ليا يومذاؾ: فيمت ياسعاد احتفاالت القرية كميا ببناء بيت فييا، والفرح بضبط 
األساس، واالحتفاؿ بالبيوت. ىذا احتفاؿ بالبناء! ولذلؾ تبدو أكثر الدعوات شرا: 

ا تعيش منذ آالؼ السنيف، يخرب بيتؾ! وىبيا عبد الرحيـ يومذاؾ شعورا بأني
يفيموف  وىبيا المدى في احتفاالت كانت تظنيا محدودة بزمنيا ومكانيا. ياعبد، ال

لغتنا لكنيـ فيموا منيا فقط "يخرب بيتؾ"، وحاربونا بيا! يخربوف بيوتنا، ويقصوف 
شجر الزيتوف الذي زرعو أجدادنا! بدا لسعاد أف عرؽ اإلنكميزي الذي أمر بنسؼ 

 أعجب ىذا، يسيؿ عرؽ مف يخّرب كما يسيؿ عرؽ البّناء؟ ؿ. ماالدار يسي

 صؿ إلى سعاد صوت رجؿ يغني مف بعيد:و 

 ار أبو زياد سرايا، سراياد

 يادار العز تشرؼ عؿ قرايا!و 

 ار أبو زياد عالية ع الناسد

 احجارىا فضة وذىب روباصي

 اداتيا تضوي قناديؿ الذىبع

 يباجيا يضبح مف الصباحم

 لرجؿ يرثي الدار؟         ؿ كاف ذلؾ اى

ـ تدخؿ إلى بيت الحاج عيسى. وجدت سائؽ السيارة ينتظرىا، مع أنيا لـ ل
تطمب منو ذلؾ! قدـ ليا جرة ماء وكأسا فشربت وسقت ابنيا. أعاد الجرة إلى 
أصحابيا. لـ تنتبو إلى النساء المواتي دعونيا مع أف المبلءة الصفدية اليمكف أال 

لي المتوىج! ستتذكر وىي في الطريؽ إلى عكا وجوه النساء ترى بمونيا البرتقا
وستنتبو إلى أنيا لـ تسّمـ عمييف ولـ تجب دعوتيف. لكنيا ستنسى الدار والنساء 
وصفد وىي ترى ابنيا غائبا عف الوعي. ظنتو نائما، ثـ سقط رأسو عمى جانبيا. 

في ليفة  فصرخت: قؼ ياأخي، قؼ! تحتاج اآلف جرة مف الماء! سيركض السائؽ
باحثا عف الماء، وستغمر سعاد ابنيا بدموعيا حتى يفيؽ. قاؿ ليا السائؽ: حراـ 
عميؾ أف تجّريو معؾ ليتفرج عمى نسؼ البيت! كاف يجب أف تتركيو في بمدؾ. 

وقت لتجد أي إنساف تستنجد بو!  وقت كي تنادي بنات العكي، وال تتركو؟ ال
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نسؼ بيوتيـ، وتفرجوا عمى قتؿ إخوتيـ  قالت: تفرج أوالد الفبلحيف مثؿ ابني عمى
 وضرب آبائيـ! 

طعمت ابنيا، غسمت وجيو، بدلت ثيابو، لبست مبلءتيا، واستأجرت حنطورا أ
أوصميا إلى السرايا. ماذا قرأ في وجييا الرجؿ الذي قالت لو: أريد أف أقابؿ 
: مساعد حاكـ المواء؟ ىؿ كاف منظرىا يبكي مف يراىا؟ عاد الرجؿ إلييا وقاؿ

 تفضمي! 

رفيمد. قالت لو: نسفت الحكومة اإلنكميزية دار أجدادنا. بماميا مستر كو أ
الطفؿ كره اإلنكميز! أىؿ زوجي كثيروف، فمف يستطيع أف يمنعيـ مف ىذا سيتعمـ 

قتؿ اإلنكميز؟ قاؿ ليا: سآمر اآلف أال تنسؼ الدار! ردت: نسفوىا، وزوجي في 
النتداب؟! انتبيت إلى ىدوئو. وقالت لنفسيا السجف. ىذه ىي المدنية التي ينشرىا ا

ماستكرره حتى موتيا: "يخرب بيت اإلنكميز شو دىاة"! اتصؿ بالتمفوف وتحدث. 
وضع السماعة وقاؿ ليا: كمفنا نسؼ الدار كثيرا! بناء متيف. اضطروا إلى نسفيا 
بقازانات الطيراف! قالت لو: عرض الحائط سجادة، فمف اضطرىـ أف ينسفوىا! 

مثيؿ ليا؟! قاؿ: اذىبي إلى  نسؼ الدار قدر. قدر أف تنسؼ دار جميمة ال قاؿ:
بيتؾ مستريحة. سيفرج عف زوجؾ. ىذا وعد. قالت لو في ىدوء: في صفد أغنية 

 ينشدىا الناس. أتعرفيا؟ ال! ماىي؟ 

 فد ياعالية وبراس تمة، ص

 المي يبغضؾ يصاب بمئة عمة! و 

راس تمة. فيمت أنو يريد أف يقوؿ: أبغضيا. صفد جميمة. وب بتسـ: أنا الا
 ىي تبغضني!   

و قاؿ ليا: قص الثوار أسبلؾ التمفوف بيف صفد وعكا فبحثنا عنيـ في ل
ميروف وسعسع. لردت: قصفتـ القرى بالطيراف، وخبلؿ التفتيش خمطتـ الزيت 

 بالرز بالبرغؿ، وسرقتـ حمي النساء!

ى المندوب السامي عد نسؼ بيت عبد الرحيـ رفع أىؿ صفد احتجاجا إلب
بواسطة قائمقاـ صفد: نحف عمماء صفد وأعضاء المجمس البمدي والييئات 
الوطنية وممثمي الحرؼ الموقعيف أدناه، نحتج عمى المظالـ التي تنزؿ بنا.. أوال 
فرض منع التجوؿ عمى األحياء العربية فقط.. فتشت قوى الجيش محمتي األكراد 

لية والمؤف.. اعتقمت السمطة مف الشارع بعض والصواويف وأتمفت األدوات المنز 
وجياء البمد وقادتيـ إلى الكامب وشغمتيـ فيو وباتوا ليمتيف دوف طعاـ وفراش.. 
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كاف المعمـ أحمد عبده يدخؿ بيتو فأطمؽ اإلنكميز النار عميو وقتموه. ىرع أبوه إليو 
لنار وقتموه.. فأطمقوا النار عمى ساقيو. ىرع شرطي عربي ىو عزة الدبور فأطمقوا ا

 منذ خمسة أياـ حتى اآلف يمنع التجوؿ في صفد فيعاني الناس مف العطش.. 

ندما سيخرج عبد الرحيـ مف المعتقؿ ستطمأنو سعاد: نقؿ اإلنكميز مكتبة ع
أجدادؾ، قبؿ أف ينسفوا البيت، إلى بناء "تيغرت". وسييز رأسو: الميـ أنيا لـ 

حتى نياية االنتداب. وسينقميا تنسؼ! ستبقى المخطوطات الثمينة ىناؾ 
: أخذوا سعاد اإلسرائيميوف بعد االحتبلؿ إلى الجامعة العبرية في القدس. فتقوؿ

ببلدا فقط؟ أخذوا بيوتا مفروشة، أخذوا مكتبات أجدادنا، أخذوا تنكات العسؿ 
المختومة لمشتاء، حمي النساء المدفونة في الحدائؽ، األشجار التي زرعناىا 

 خذوا مدننا القديمة والجديدة.    وكّبرناىا! أ

ي األربعينيات ستخرج مظاىرة سيخطب فييا في جامع السوؽ، خوري ف
مسيحيي صفد وسييتؼ الناس: دولة عربية، إسبلـ ومسيحية، سيؼ الديف الحاج 
أميف، بدنا نحرر فمسطيف. لكف صفد ستسقط وسيكوف سقوطيا كارثة تبكي منور 

 !في دمشؽوجيرانيا 
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عمى جارتيا ىديّة التي تطعـ القطط كؿ يوـ. أحيانا نت منور تتفرج اك

تصّؼ ىديّة صحونا قرب بابيا، تسكب فييا قطع "المعالؽ" "والشخت". كأف 
القطط تعرؼ موعد تمؾ الوليمة اليومية فتنتظرىا. فيطؿ معتصـ عمى القطط. 

 امية أصمية! ويقوؿ بعد الفرجة: قطتنا ياسمينة أحمى! فتؤكد لو منور: قطتنا ش

 
انت تتفرج عمى ىدّية والقطط عندما رأت بياء قادما مف أوؿ الحارة مع ك

رجؿ ال تعرفو. تركت معتصما مشغوال بالفرجة مف الخّص وعبرت الغرؼ. 
 ستحّضر كأسيف مف شراب التوت!  

ف الداور سمعت بياء يقوؿ لزائره: نافع القدسي مدير الشرطة العاـ، عادؿ م
داخمية، سعد اهلل الجابري وزير الداخمية، مظير البكري مدير العظمة مدير ال

س رئيس الشعبة السياسية! فماذا يقوؿ أىؿ البمد إذا عرفوا شرطة دمشؽ، منير الريّ 
أف األمف العاـ الفرنسي سمـ ثائرا فمسطينيا إلى اإلنكميز ليشنقوه؟ سيقولوف، ينفذ 

لـ ينس الناس بعد أف مف إعبلف  الوطنيوف اتفاقات االنتداب الفرنسي واإلنكميزي!
استقبلؿ سورية مف دار البمدية رفض الوطف القومي الصييوني! تفرجت منور 
عمى الرجؿ. وسمعتو يقوؿ لبياء: اتفؽ وزير الداخمية مع مدير األمف العاـ 
الفرنسي أال يسمـ الفمسطيني لئلنكميز إذا لـ يتسمؿ إلى فمسطيف. لكف الرجؿ لـ 

مؿ واتصؿ بالثوار وربما اشترؾ في عمميات، فأحرج الحكومة! يمتـز بالشرط! تس
تبينو التحري الفرنسي في مقيى سوؽ عمي باشا فاعتقؿ. ومع ذلؾ ىّربو التحري 
السوري. رأى ذلؾ نائب القنصؿ البريطاني الجالس في مقيى العباسية. فقامت 

فأتت وفود إلى الدنيا عمى الحكومة. مف ناحية قامت عمييا في الشاغور والميداف، 
فندؽ االورياف باالس لتقابؿ الجابري. ومف ناحية بدا لئلنكميز أف الحكومة تتواطأ 
مع الفمسطينييف وأف الفرنسييف يقّصروف في منع التآمر عمييـ. اليجيموف أف 
األسمحة تتسرب مف سورية إلى الثوار الفمسطينييف! ىكذا صارت المعاىدة مع 

 فرنسا عمى حافة الياوية!
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ساؽ بياء في الحوار. وحاولت منور أال تضيع كممة مف كمماتو، مف خبلؿ نا
ستارة النافذة. قاؿ: يردد وزراؤنا كمما "دؽ الكوز بالجرة"، إياكـ، المعاىدة مع فرنسا 
عمى حافة الياوية! ىذا غير مقبوؿ! كأف المعاىدة صارت ىدفا فنسينا أننا رأيناىا 

ي بإبريؽ الماء. وفيمت منور أنو نيض خطوة نحو االستقبلؿ! نيض بياء ليأت
كيبل تنزلؽ منو كممة زائدة. رجع ىادئا. قاؿ: أفيـ أف التزاـ السياسييف يضطرىـ 

يريد كي يبدو أماـ الفرنسييف  اليقبمو الثوار! ليقؿ سعد اهلل الجابري ما إلى قوؿ ما
ى سوريا إذا يسّمـ الثوار الفمسطينيوف البلجئوف إل ممتزما بما اتفؽ معيـ عميو: ال

التزموا بأال يعبروا الحدود ليشتركوا في عمميات في فمسطيف! لكف قؿ لي، كيؼ 
نساعد ثورة فمسطيف إذا أغمقنا حدودنا؟ كيؼ نساعدىا إذا منعنا الثوار مف تيريب 
ذا منعناىـ مف االتصاؿ برفاقيـ؟ ىؿ ميمة الحكومة  األسمحة إلى فمسطيف، وا 

كميز مع الفرنسييف؟ ىؿ نعترؼ بأف االتفاؽ عمى الوطنية أف تحرس اتفاقات اإلن
بتقسيـ  تبادؿ المجرميف ينطبؽ عمى تسميـ الثوار؟ نحف لـ نعترؼ باالحتبلؿ وال

 ببلد الشاـ وسمخ فمسطيف عف سورية! 

دا الواقع رىيبا في كبلـ بياء. لكف بدا لمنور أف بياء يضغط عمى محاوره ب
ـ الوطني اآلف. سند الناس الكتمة الوطنية بالمبالغة. قاؿ إف الناس يختبروف الحك

وقت كانت معارضة تقاـو االحتبلؿ. لكف وجودىا في الحكومة يضعيا وسط 
يطمبو الفرنسيوف؟  يرضي الوطنييف، أـ ستساؽ في ما االمتحاف: ىؿ ستنفذ ما

تبحث عف رضاىـ بالتنازالت!  رأيي؟ أثؽ بأف الفرنسييف لف يوقعوا المعاىدة! فبل
تظف أني  ع الفرنسييف مرحمة موقتة قصيرة جدا. بؿ نحف في نيايتيا! الالتفاىـ م

س! ىؤالء وطنيوف! لكف الناس أشؾ في سعد اهلل الجابري والعظمة والقدسي والريّ 
لف يقبموا ولف يفيموا أبدا تسميـ ثوار فمسطينييف محكوميف باإلعداـ لئلنكميز! 

قادرة عمى إنقاذ الببلد مف  ىي أعرؼ أف الكتمة الوطنية في امتحاف صعب! فبل
ىي تستطيع أف تنسحب مف ميمتيا في حماية المعاىدة! لكف بيف  األزمة، وال

 التعاوف وبيف تنفيذ أوامر االنتداب حدود دقيقة! 

رج بياء مع الرجؿ الذي كاف يحاوره. ولـ يعد إال في المساء. لكنو بدا ليا خ
زمنا. أخرجتو، يامنور! يبلحؽ راضيا. سألتو: أخرجت الزير مف البئر؟ تأمميا 

اإلنكميز الثوار الفمسطينييف حتى ىنا. يبدو لي أف القنصؿ البريطاني يقـو بنفسو 
بذلؾ! كانت الحكومة مضطرة إلى تسميـ ثائر رصده اإلنكميز وبّمغوا عنو التحري 

س رئيس الشرطة السياسية والبوليس السوري ىربوه. انزاح الفرنسي. لكف منير الريّ 
عف كتفي، يامنور! سألتو: الثوار المطموبوف كثيروف في الشاـ؟ رفع نظره حجر 
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إلييا متسائبل ماذا تقصد. ىز رأسو. قالت: لو سّمـ واحد منيـ لياجرت، مف 
 الخجؿ، إلى مصر! إلى مصر، يامنور؟ تيربيف مف الفرنسييف إلى اإلنكميز!

السطح مناسبة.  ي اليـو التالي فحصت منور بيتيا. وتبينت أف الغرفة عمىف
ىذه الغرفة جميمة! وكـ تحبيا منور! ىي حقا كما تسمى، "طيارة"! في أياـ 
الصيؼ نامت فييا منور تحت الناموسية المكعبة، الواسعة كغرفة، واستمتعت 
بضوء القمر الذي زاد الناموسية بياضا. رأت زخرفة ظبلؿ الدرابزيف مرسومة عمى 

د في الشتاء. وقصدتيا، تحت المطر،  لترى األرض قرب بابيا. وأحبت فييا البر 
البرؽ يضطرب فوؽ السماء بخيوطو السريعة. كانت تترؾ أغصاف الدالية تتيدؿ 
عمى أطراؼ نافذتيا، وتحرص أال تمس العناقيد عمى تمؾ األغصاف لتستمتع 
بمنظرىا. وكانت تصّؼ أصص الفريزينة الصفراء والبيضاء أماميا، فيقوؿ بياء: 

مي مف فوحيا! فترد: توقعت أف تقوؿ لي إنؾ تطير عمى عبقيا! ىؿ يكاد يغمى ع
 سمعت بإنساف يغمى عميو مف عبؽ الفريزينة؟ وكانت تضحؾ: زر الطبيب بكرة!

تبت منور الفراش في تمؾ الغرفة، مدت شراشؼ نظيفة وغطاء أبيض ر 
جديدا. وضعت عمى الطاولة إبريؽ ماء وكأسا. عمى السطح حنفية ماء الفيجة، 

 يحتاج مف يقيـ في ىذه الغرفة غير الطعاـ!  حماـ صغير. الو 

رست منور تمؾ الغرفة منذ حديث بياء عف تسميـ الثوار الفمسطينييف، ح
كأنيا مؤتمنة عمييا. وحرمت نفسيا مف النـو فييا أياـ القمر. قالت لبياء: أحب 

ي أياـ المشرقة ألف الياسمينة عمى كتفيا! وعاد بياء يكتشؼ جماؿ المشرقة ف
القمر. قاؿ ليا: البيت الجميؿ نعمة! قالت: اشكر جنة خاتوف التي اختارتو! مف 
كاف يفكر في أف جنة خاتوف، الحاجة المنصرفة إلى عبادتيا وصدقاتيا، الممتزمة 
بصبلة الفجر في األموي في البرد وفي الحر، تممؾ ىذا الذوؽ الرفيع فتزرع 

المكاف المناسب لشجرة المنوليا كي تكوف الياسمينة حيث يجب أف تزرع، وتختار 
كالباقة قرب نافذة إحدى الغرؼ في الفوقاني، وتحرص عمى أف تزيف شجرة 
! كيؼ لـ يخطر لمنور أف تفكر بمف رتب ليا  النارنج نافذة مف نوافذ غرؼ النـو
ىذا البيت، مع أنيا تعيش فيو وتستمع بو؟ لـ يخطر ليا أف تتذكر مف زرع 

ائشو، وىي تأكؿ مف عنب داليتو وتحبؾ العقود مف ياسمينو، أشجاره ومّد عر 
أعجب أف تفنى جنة خاتوف وشجرة النارنج  وتجمع الباقات مف بنفسج أحواضو! ما

تزاؿ تعطي الثمار التي تحّضر منور منيا مربى النارنج! تسمؿ  التي زرعتيا ما
منور؟ أألنؾ األسى إلى منور. واستسممت لو كما تستسمـ لمسعادة. لـ األسى يا

وأنت تشعريف بعراقة بيتؾ في سوقساروجا تتبينيف أف تمؾ العراقة شيدىا أشخاص 
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غابوا، والغياب مؤلـ عمى الباقيف ميما تظاىروا بأنيـ نسوه؟ بدا ليا بريؽ الحياة 
قائما عمى الغياب كما يقـو عمى التجدد. لكنيا ظمت دىشة مف بقاء األشجار 

شيف يامنور؟ لوال ذلؾ لما كاف سطحؾ ظميبل، ولما والعرائش بعد مف زرعيا. تدى
تبادؿ الناس غرسات الدوالي النادرة ليضيفوا بياءىا إلى البيوت، ولما كانت دمشؽ 

 مزينة خضراء! 

تخفى عميو األمواج التي تغيب تحتيا وتطفو  ابع معتصـ صمت أمو. الت
ونيا! وضعت عمييا! لو تعرؼ كـ يرعبو أساىا! كأنو سيفقدىا ويصبح وحيدا د

ذراعيا حوؿ كتفو وشدتو إلييا: تفرج عمى شجرة النارنج! حموة؟ حموة! اعرؼ إذف 
أف جدتؾ زرعتيا! لكف ىؿ يخطر لؾ أف ذلؾ البنفسج في األحواض يعيش مف 

 أياميا؟! 

ندما كانت منور تحّضر الغداء بحث معتصـ عف السمحفاة، ورأتو منور ع
اذا يامعتصـ؟ كيبل تأكؿ البنفسج! آه، يحمميا باحثا عف مكاف يضعيا فيو. لم

تخؼ عمى البنفسج! عاش حتى اليـو وىي  مازلت ىناؾ! أعدىا إلى مكانيا! ال
 في وسطو! لكف تعاؿ! سنغسؿ شجرة النارنج! 

مع بياء الماء يتدفؽ في أرض الدار. عبر الممر فرأى معتصما ومنور س
ج عمييما. كانا مبمميف يتسابقاف في سكب الماء عمى شجرة النارنج. توقؼ يتفر 

بالماء، والماء يسيؿ مف أذرعيما، وينقط مف أوراؽ الشجرة، والماء عمى حجر 
أرض الدار، والماء يسيؿ عمى طرؼ البركة ويظير رسوميا. كانا يمعباف! 
يتسابقاف! مف يستطيع أف يسفح الماء مف مكانو إلى أبعد مسافة يستطيعيا! ارتفع 

ف فـ األسديف عمى طرفي البركة، وساؿ مف حوافيا. الماء مف النافورة، تدفؽ م
نسيت منور الغداء! منور التي تعودت حتى اليـو أف تكوف طاولة الطعاـ حاضرة 

 تؤخره!  في وقت ال

ينقصيا إال طفؿ آخر! اسكت يابياء!  سمت بياء السعادة التي فاجأتو. الغ
صما ويدور في في يديؾ! تمنى أف يعانؽ منور، وأف يحمؿ معت انتبو إلى ما

أرض الدار معمنا فرحو! تمنى أف ينشر ذراعيو شاكرا الحياة التي وىبتو ىذه المرأة 
وىذا الولد! لكف الوقت ضيؽ، ففي القيمولة التي يسترخي فييا الحي سيصؿ 
الضيؼ إلى بيت بياء. فيؿ لديو الوقت كي يجفؼ الماء المسفوح عمى أرض 

ىؿ لدى منور الوقت لتكوف جاىزة الستقباؿ الدار، ويخرج مف السعادة إلى الجد؟ 
 الغريب؟

عؿ كما يسعؿ الرجاؿ ليعمنوا أنيـ ىنا فتجد المرأة الوقت لتستتر منيـ! س
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سعؿ وىو ينظر إلى األرض. فضحكت منور. قالت: "يااهلل، ياساتر"! كاف يتفادى 
أف يعانؽ منور أماـ معتصـ. فرفع كفيا وقّبميا! ىؿ لدينا الوقت لنجفؼ أرض 

 الدار، يامنور، ونحّضر غرفة لضيؼ سيصؿ بعد الغداء!
ديو حتى الوقت ليشرب القيوة في أرض الدار مستمتعا بالرطوبة! التصؽ ل 

 بو معتصـ: غسمنا شجرة ستي جنة خاتوف! آه، إذف كنتـ تغسموف شجرتيا؟! ال
تمّؿ منور أبدا مف اختراع أعيادىا! تستطيع أف تجمع حكمة امرأة مع طيش 

يجب أف تحرسو، يابياء، كي تبقى  ! ألنيا تشعر دائما بأنيا حرة! ىذا مامراىقة
 منور نبتة برية سعيدة بفبلتيا، متوىجة كشقائؽ النعماف!

اؿ ليا: حكيت لؾ عف الثائر الفمسطيني الذي كادت الشرطة الفرنسية ق
أنا تسممو لئلنكميز! لدينا اآلف رجؿ مثمو، مف حيفا. سنستضيفو في بيتنا. مارأيؾ؟ 

الذي دعوتو، لكنؾ أنت التي ستبقيف معو في بيتؾ، أنت التي ستقدميف لو الطعاـ، 
أنت التي ستتحمميف سره! ىؿ تقبميف ذلؾ؟ سوقساروجا مكاف غير مناسب إلخفاء 
غريب. سندبر لو مكانا في حمص. قد يبقى ىنا يوميف وقد يبقى اسبوعا! كأف 

، يابيو! صعد خمفيا الدرج الحجري منور لـ تسمعو! سألتو: مف حيفا؟! تعاؿ معي
األسود، عبر الداور، عبر المشرقة، ثـ صعد عمى الدرج الخشبي إلى السطح. 
فتحت باب "الطيارة" فرأى فراشا، وطاولة وكرسيا. قالت: سيقيـ ىنا! تأمميا. ىؿ 
توقعت الضيؼ لذلؾ تفادت أف تناـ في "الطيارة"، كأنيا لـ تعد مف حقيا، أو كأف 

 أتي إلييا في منتصؼ الميؿ طالبا أف تمجئو؟ تربكو منور أحيانا فبلطارقا سي
يستطيع أف يعانقيا أو يشكرىا. تجمح وتسبقو دوف أف تمّوح لو بيدىا! لكنو انتبو 
 إلى غياب الناموسية. ألـ يفيميا؟! عمى الناموسية آثار حبيما في ضوء القمر. ال

 كشؼ سر مف األسرار! ال يجوز ألحد أف يرى أطياؼ تمؾ السعادة. ىذا مثؿ
أدؽ منور في حفظ أسرارىا! نعـ، ىذا مثؿ اإلعبلف  يبالي بياء بتمؾ التفاصيؿ؟ ما

 عف ممجأ ضيفو في ىذه الغرفة!

كر بياء فيما بعد بمعتصـ. ىؿ يكذب عميو فيقوؿ لو ىذا قريبي، أو قريب ف
لؾ منور؟ ىؿ يطمب مف منور أف تخفي الضيؼ عنو؟ تبيف أف منور فكرت في ذ
وقت  قبمو. سبقتو مرة أخرى! قالت لو: تأخر معتصـ في العشاء كي يأكؿ معنا! ال

 لبياء كي يسأليا ماذا تقصديف فالضيؼ جالس في الصاليا. كأف منور تقوده وال
وقت كي يسأليا إلى أيف. رأى معتصما يصّؼ الصحوف ومنور تشير إليو: ىنا 

 جانبؾ! سيجمس الضيؼ، ىنا أبوؾ، ىذا مكانؾ وأنا إلى 

مت منور غطاء أبيض مطرزا عمى رأسيا، وبقيت في ثوبيا األخضر. ر 
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قدمت الضيؼ البنيا: يامعتصـ، ضيفنا مف البمد الذي ولدت فيو في فمسطيف! 
وقالت لمضيؼ: ىذا معتصـ. لـ ينـ كي يتعشى معؾ. يسير ألوؿ مرة حتى ىذه 

ف ىذا االسـ الساعة! قدـ الغريب نفسو: ىشاـ! وىو يعرؼ أف منور تفيـ أ
اليعّرؼ بو، وقد يتغير غدا. لـ تسأؿ منور بياء عف أصمو ولو لتعرؼ أسرتو 
الحيفاوية! قدر الثوار أف يبدوا كرجاؿ مجيوليف دوف تاريخ وأسر وأىؿ، وأف تكوف 

 أسماؤىـ التي عرفوا بيا منذ الطفولة خطرا عمييـ! 

ضيؼ. ىؿ قصدت ابع بياء ابنو خبلؿ العشاء. راقب انتباىو إلى كبلـ الت
منور أف تسأؿ الضيؼ عف حيفا كي يصفيا أماـ معتصـ؟ ىمس بياء لنفسو: لـ 
تطمبي ذلؾ مف سعاد، يامنور، فمماذا طمبت ذلؾ مف الضيؼ؟ استمتع معتصـ 

كانت لتطمب منو أف يحدثيا  بحديث الغريب. مف حظ منور أنو يجيد الكبلـ! ما
ر عما يعرفو! بدا ليا أف ابنيا يتبعو عف حيفا لو لـ تخمف أنو ممف يستطيع التعبي

صاعدا جبؿ الكرمؿ، ماشيا حتى نير النعاميف، عابرا سيوؿ فمسطيف المزروعة 
بالسمسـ، وجباليا التي تطؿ عمى الساحؿ مف تحت شجر الزيتوف، ويممس اتصاؿ 
الببلد التي قسميا الفرنسيوف واإلنكميز. يالدىاء منور! مف ىناؾ رافؽ معتصـ 

معو مف مدينتو إلى دمشؽ كما كانت تصؿ إلييا أميا فاطمة،  الضيؼ فوصؿ
وكما كانت تصؿ ىي إلييا قبؿ االنتداب. يختبئ الضيؼ في بيت بياء ألف 
االنتداب رسـ حدودا بيف ببلد يسكنيا أىؿ منور! لذلؾ قالت لمضيؼ: كنا نركب 

ود! ولذلؾ حد بازاربوتات وال القطار مف الشاـ ونصؿ في اليـو نفسو إلى حيفا، ال
قالت لو: تصور، كي أزور قبر أبي في حيفا أو قبر أمي وخالي في طبرية يجب 
أف أطمب جواز سفر مف الفرنسييف، وأف أعبر حدودا عمييا مف طرؼ فرنسيوف 
ومف الطرؼ اآلخر إنكميز! كاف العشاء إذف لمعتصـ كي يفيـ أف الرجؿ يقاـو 

ف أختيا وعف قبور أىميا! ولذلؾ يجب الغرباء الذيف نزلوا في بمده وأبعدوا أمو ع
تقؿ  أف يحميو. فمـ تكف في حاجة إال لجممة واحدة في الصباح: يامعتصـ، ال

 أماـ أحد عندنا ضيؼ!   

تحت منور لمعتصـ دنيا. صار ينتظر الضيؼ وقت الفطور، ويجمس إليو ف
، في الغرفة عمى السطح، ويسمع حكاياه. كأنو رأى شجر الخرنوب الذي اليعرفو

وتفرج عمى البحر الذي لـ يره بعد. سمعت منور الضيؼ مرة يغني مواال 
لمعتصـ. نسي معتصـ الفرجة عمى ىدّية والقطط طواؿ أسبوع. حرص الغريب 
عمى الجموس إلى جانب معتصـ وقت الفطور والغداء. وبدا لمنور أنو يناـ مبكرا 

 في انتظار أف يمتقي بالضيؼ في الصباح. 
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منور رأت أسى معتصـ. قاؿ لو الرجؿ: يامعتصـ!  ندما ودع الضيؼع
قررت أف أتزوج ليكوف لي ولد مثمؾ! وسأدعوؾ لتحضر عرسي! ابتسـ معتصـ 
لكف منور شعرت بالحزف. يحّرـ ىؤالء الرجاؿ عمى أنفسيـ األسرة والحب، وقد 
يقتموف دوف أف يكوف ليـ ولد! مف كاف لو أوالد وزوجة قبؿ الثورة فربما نجا. أما 

ف صادفتو الثورة في شبابو فمف أيف لو األماف كي يتزوج؟ ذاؽ سعيد العاص م
 العذاب وىو يرى امرأتو المحبوبة تموت مف الفقر، وترؾ طفمة يتيمة بعد قتمو! 

الت منور لمغريب وىي تودعو: اهلل معؾ! وكانت تقصد أف تكوف السماء ق
 عمى أعدائو!  واألرض والعواصؼ واألمطار والصواعؽ وظبلؿ األشجار معو
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حثت منور في ذاكرتيا عف أحد األياـ. وخيؿ إلييا أنيا بعد شيريف، ب
وجدتو! وصؿ بياء يومذاؾ مشرقا. سمعتو  يصّفر وىو يعبر الممر بيف المطبخ 
وغرفة الطعاـ، فأطمت مف النافذة عمى أرض الدار ورأت رأسو يتمايؿ وىو 

ورة البركة، وحرؾ سطح الماء بكفو. ىذا المحف؟ فتح ناف يصّفر. يرقص؟ وما
يمعب؟ كأنو صغر عشر سنوات! مرر كفو عمى الريحاف وشـ في نشوة العبؽ 
الذي تركو الريحاف عمى كفو. مابو؟ قد يخفي اإلنساف الحزف غيرة عمى 

 الكرامة، لكف مف يستطيع أف يخفي الفرح! 

 
تبينت مف مكانيا  سندت ذراعييا إلى النافذة وتأممتو. بدا ليا وسيما، لكنياأ

في الفوقاني أف بعض شعره ابيض. وبدا ليا غريبا أنيا لـ تنتبو إال إلى بداية 
البياض في فوديو. ىؿ يفوتنا أف نتأمؿ أحباءنا وأوالدنا وأصحابنا ألننا نراىـ كؿ 
؟ ىؿ شغميا الحديث مع بياء عف االنتباه إلى التفاصيؿ التي ظنت أنيا  يـو

اآلف؟ كأنيا كانت ترى مقاطع مف بياء، فقط، وكانت  تعرفيا، وىاىي تكتشفيا
تنتبو إلى بعضيا فقط، واآلف تحيط بو، كمو! كفى يامنور، أنت كمف يعيد في كؿ 

 منعطؼ النظر إلى نفسو وينثر لومو عمييا يمينا ويسارا! 

قي بياء غارقا في أفراحو زمنا. لـ يخطر لو أف يسأؿ عف منور لينقميا ب
ف مساحات يستمتع بيا وحده ميما عشقيا! يصعب عمييا أف إلييا! في قمبو إذ

تزاؿ رطبة مف  تعرؼ كـ مف الوقت راقبتو وىو يتجوؿ بيف أصص األزىار التي ما
سقاية الصباح. فالوقت بينيما طويؿ في غيابو وكالومض إذا حضر! رأتو يمشي 
في أرض الدار كمف يتنزه. في فرحو اضطراب، إذف! فماذا بعد؟ وقؼ قرب 

ألرطاسيا النيمية والصفراء والزىر ومد كفو ولمسيا حذرا. فقّدرت أنو سيرفع رأسو ا
باحثا عنيا في البرىة التي رفع فييا رأسو إلييا. أألف ىذه الزىرة مف أزىارىا؟ أـ 
ألنو اكتفى مف االستمتاع بفرحو وشعر بالوحدة وىو يتجوؿ فيو دوف مف يعرضو 

ظرىما. حاولت أف تصّفر. كانت تراقبو إذف! أمامو؟ ابتسمت منور عندما التقى ن
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طمب منيا باإلشارة أف تنزؿ إلى أرض الدار، وطمبت منو باإلشارة أف يصعد 
إلييا. "يادادا مابنزؿ، مابنزؿ مابنزؿ، مابنزؿ إال بحمؽ ألماس"؟ لمس ذقنو. 

 يرجوىا؟ نزلت! 

شقراء آىا مف أوؿ السمـ. كاألميرة في الحكايا! كفاطمة المغربية، لكف ر 
ورشيقة! رأى قامتيا. حقا، ننتبو إلى مقاطع مف اإلنساف فقط وىو قريب منا! ىاىو 
يرى منور كميا ويشعر بأنو محظوظ بامرأة أنضجيا الزواج وزادت األمومة في 
بريقيا. تناوليا مف آخر الدرجات فخافت: انتبو، ظيرؾ! حمميا إلى الديواف 

، وصؿ صاحبنا، ضيفنا، سالما إلى وأجمسيا عميو في صدر أرض الدار. يامنور
حمص! وجدنا لو مأوى في الميتـ وسميناه "الحجي"! لذلؾ إذف تغمره األفراح! لـ 
أخبرؾ، يامنور، أف ضيفنا محكـو باإلعداـ في فمسطيف! تستحؽ حياة إنساف 

 االحتفاؿ، يابياء!

ت يؿ لمنور أف ذلؾ اليـو مختمؼ عما سبقو وعما بعده مف األياـ. كأف البيخ
كمو اغتسؿ بالفرح. شبع مف الفرح حتى الصغير معتصـ! وشبعت الحارة مف 
أفراح بياء! أمسؾ بياء بيد معتصـ وخرجا مف البيت. اشترى لو غزؿ البنات 
األبيض كالصوؼ المندوؼ. جمس معو عمى كرسي أماـ صندوؽ العجائب قرب 

عرض! "تعا تفرج الفيجة، مقابؿ المقيى، وتفرجا عمى الظاىر بيبرس واستمتعا بال
ياسبلـ، عمى فاطمة المغربية ياسبلـ"! طمب معتصـ أف يتفرج عمى "الفيمـ" مرة 
أخرى فوافقو بياء. رأى صاحب مقيى سوقساروجا بياء جالسا عمى المقعد 
الخشبي يحيط بكفيو عدسة الصندوؽ، مثؿ ابنو تماما، مصغيا إلى صاحب 

ـ مف مرة واحدة؟ رد: أنا مثمو! صندوؽ العجائب! سألو: بياء بؾ، لـ يشبع معتص
تفضؿ شاركنا، عمى حسابي! وقاؿ لو عندما نيض: إذا أعدت كراكوز وعيواظ 

تعرؼ أف  غدا سأشرب كأس شاي عندؾ! اهلل يسامحؾ، يابياء بؾ! كأنؾ ال
االنتداب منعو! أوصؿ بياء ابنو إلى بيت نفيسة محمبل بالكعؾ الطري المرشوش 

قاؿ: الكعؾ لؾ، ومعتصـ لنفيسة خانـ! سمع صوت  بالسمسـ. استقبمتو مرجانة.
نفيسة مف أرض الدار: تعطيني معتصما حقا، يابياء! تعاؿ ياروحي! تناولت 

 مرجانة الكعؾ وسبقيا معتصـ إلى نفيسة. 

شى بياء في سوؽ الصاغة كمف يتنزه. مع أنو يعرؼ أنو يقصد الصائغ م
أناقة القطع المعروضة في الذي تعود أف يشتري منو ىداياه لمنور. استمتع ب

يفضؿ إحداىا عمى األخرى. عمى طاولة الصائغ فقط  الواجية. لكنو بقي حائرا ال
فوجئ بما تمناه. وعاد مف السوؽ وىو يممس عمبة صغيرة في جيبو. بقيت مف 
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طفولتو ذكرى قرط أمو. قرط فيو حبة ألماس وحبة ياقوت. بقيت مف مبلمح أمو 
أو السادسة مف العمر. لكف القرط بقي في ذاكرتو. يحفظو طفؿ في الخامسة  ما

خيؿ إليو أنو وجده عمى طاولة الصائغ. ففرح بو كما يفرح إنساف بمقية. لكف 
األسى غمره عندما أصبح القرط في جيبو. اشترى قرطا قديما، فيؿ يمكف أف 
يكوف قرط أمو قد تنقؿ بيف النساء حتى وصؿ إليو؟ لـ يقصد مرة شراء حمي 

لمنور، لكنو كاف يتبيف دائما أف الحمية التي تعجبو قديمة. فصار الصائغ قديمة 
يعرضيا عميو حتى يراه مّؿ مف الحمي الجديدة. في ىذه المرة  ينتقييا لو، لكنو ال

بدا لو أف الدنيا كافأتو بقرط يشبو قرط أمو! لكف ىاىو ينتبو إلى الحزف الذي 
تبالي بمف تركتو، فالميـ أف  يا، والتحممو الحمي القديمة! تعيش بعد مف تزيف ب

تفرح مف يستطيع أف يشترييا! كفى! لمس العمبة الصغيرة في جيبو، ومشى إلى 
 منور منصرفا إلى أفراح ذلؾ اليـو العظيـ! كأنو يرتعش مف الشوؽ إلييا!

يضت منور لتسدؿ ستارة النافذة. ال، لماذا تتخفيف عف شجرة النارنج! قّدر ن
دقائقيـ الجميمة ألنيا عزيزة وحميمة! قّدر ليـ أف يستبقوا رشاقة لمناس أف يخفوا 

الحب وأناقة الحركة لتكوف كنزا سريا! فدعي السماء عمى األقؿ تطؿ عمينا! راقبا 
أوؿ العتمة. بدا لبياء أف ضوء المساء مدىش عمى بشرة منور. وتاه في لوف 

ؿ دائما أف تمتقط لوف عينييا. وبدت السماء مدىشة لمنور بسعتيا ولونيا. تحاو 
السماء وقت تصبح نيمية. لكف ىذا الموف يغرؽ مسرعا في العتمة! سرى فييا مع 

تخؼ! كأف األسى مبلـز لمفرح! إشارة  بؾ يانّوارة؟ ال الفرح شيء مف األسى. ما
ذا ما حزنت يوما  إلى رعشتنا أماـ سعتو وعمقو، ومف خوفنا عميو! انتيى النيار! وا 

! ضحؾ: والفجر؟ نسيتو؟ آه، عمى الدنيا فسيك وف حزني عمى ىذا الوقت مف اليـو
 يذّكرىا بأوقات الحب! 

ناوؿ بياء العمبة الصغيرة، واتكأ عمى مرفقو: اغمضي عينيؾ، يانّوارة! ت
وضع القرط في أذنييا. سألتو: حمؽ ألماس؟ قاؿ في جد: وفيو ياقوت! آه، يابياء! 

 أيضا!  لـ أنزؿ إذف إال بحمؽ ألماس، فيو ياقوت

، البد لمحب مف الفرح! البد لمحب ق الت منور لنفسيا وىي تستعيد ذلؾ اليـو
مف الحرية كي يتمطى ويقفز ويجمح ثـ يستمتع بيدوئو. والحرية مستحيمة دوف 
فرح. والفرح مستحيؿ في ىذه األياـ دوف انتصار! كنا في ذلؾ اليـو نحتفؿ 

ي بمعتصـ مف بيت نفيسة! لو باالنتصار! ترؾ بياء منور مضطرا. يجب أف يأت
كاف يستطيع أف يغفو ساعة فقط، ىانئا مسترخيا عمى سعادتو وذراعو تحت عنؽ 

 منور! 
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، وقالت: وقتذاؾ! تذكرت أنيا ك أف منور وضعت سبابتيا عمى ذلؾ اليـو
تتركي ابنؾ دوف أخ وأخوات! فسألتيا: صار  سخرت مف سعاد يـو نصحتيا: ال

تتحمؿ أكثر  نت مثؿ قاض: ىذه الدنيا مضطربة الالصغير ينصح الكبير؟ وأعم
تبرمجي الطفؿ  مف طفؿ! ىؿ عرفت نفيسة ذلؾ الحوار فقالت لمنور: اسمعي! ال

بعده! لست أكثر  أبدا عمى األحواؿ العامة! لؤلطفاؿ زمف يولدوف فيو فقط، ال
ر أشغاال مني، والدنيا ليست أكثر اضطرابا مما كانت يـو ولدت ابنتيف! كادت منو 

 تتألـ مف سخرية نفيسة: ىؿ تريديف أف يظنوا أف أميـ جدتيـ وأبوىـ جدىـ؟!

بدو أف الحياة دفعتيا لتتجاوز قرارىا! ذعرت يـو شكت في أنيا حامؿ. ي
وكتمت حيرتيا وغضبيا في نفسيا. الحظ بياء صمتيا وغيابيا عنو وىي أمامو. 

والساعات لتتبيف ىؿ  بؾ. وكأنيا انصرفت إلى حساب األياـ وخشي أف يسأليا ما
دفعيا بياء حيث التريد، وىؿ غرر بيا؟ ثـ رآىا تصفو كسماء صحراء ىطمت 
سحابتيا. عبقت منور ورأى أنيا تحاوؿ أف تخفي عبقيا. وكأنيا تكتـ خطأ كادت 
تحاسب آخر عميو فتبينت أنو خطأىا. خطأ؟ قالت لنفسيا مداعبة: بؿ سعادة! 

ياعمتي، مف أيف اشتريت العسؿ بشيده الذي وبدأت تعنى بنفسيا. سألت نفيسة: 
أىديتني قطرميزا منو في السنة الماضية؟ وسمعيا بياء مرة تسأليا: ىذا وقت 

 الدراؽ الزىري؟ 

تريد بعد أف تعمنو.  نحنت منور عمى نفسيا كأنيا تحفظ سرا تستمتع بو والا
ير. سمعيا بياء مرة تتمتـ أغنية وىي تشطؼ أرض الدار مع معتصـ بعد الظ

انتبو إلى حرصيا  أال تمؤل السطؿ الذي تغرفو مف البركة وتسفحو عمى األرض. 
تخرقو. فسمع صخبا في صدره: معقوؿ؟ ولماذا  راقبيا وىي تمتـز ذلؾ الحذر وال

يفرحو؟ نزؿ مسرعا إلييا وقاؿ مداعبا: أطمب اإلذف بأف أستمتع  تتكتـ عمى ما
ـ! ال، ال، أطمب أف آخذ عنؾ شطؼ بالماء! ردت: استحـ! الماء دافئ في الحما

 أرض الدار! أـ احتكرت أنت ومعتصـ المعب بالماء؟ يعرؼ بياء أف منور ال
. لف أدلؾ بيذا، يابياء! لتفرحو فقطتترؾ ىذه المتعة ألحد. تشارؾ فييا ابنيا 

رجاىا لكنو لـ يحاوؿ أف ينتزع المقشة مف يدىا. وبدا لو القبقاب المصّدؼ الذي 
شطؼ خطرا عمييا. قد تقع أو قد تنزلؽ! أرض الدار ليست ببلطا، تمبسو وىي ت

يابياء! بؿ حجر يمسؾ بالقدـ. ولماذا لـ يخطر لو قبؿ اليـو أنيا قد تنزلؽ؟ 
فحصت مبلمحو. رأت وجيو يشؼ عف الميفة فقط. آه، مف ىذا القبقاب! سيخفيو 

و األنيؽ أغرب أف يكرىو اآلف! كاف رنين م اـ عمى السطح! ومافي قفص الح  
 يطربو ومنور تعبر أرض الدار!                
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ّبؿ كفييا ورجاىا أف تسمح لو بأف يحّضر العشاء. شربا الشاي العابؽ ق
أطيبو في برد المساء! انتظر أف تبوح لو  بالقرفة، في المشرقة قرب الياسمينة. ما

الصباح بكممة يتمناىا. لكنيا غفت في ذلؾ المساء بسرعة كأنيا متعبة. وفي 
تركتو يطعـ معتصما وبقيت نائمة. ىؿ يخطئ في ىذه اإلشارات؟ مع ذلؾ بقيت 
صامتة. بعد أياـ سألتو وىي مستمقية ووجييا إلى السقؼ المرصع بالمرايا 
الصغيرة: ىؿ طّعـ خشب السقؼ بالمرايا ليوىـ مف يستمقي تحتو بنجـو السماء؟ 

عمييا: صحيح يامنور! سماء  رّبت عمى ذراعيا مف كفيا حتى كتفيا وىو ينحني
الشرؽ عظيمة! عيوننا منذ الصباح عمييا لنتبيف الطقس. وعيوننا في الميؿ عمييا 
لنتبيف النجـو ونعرؼ عمر القمر. لذلؾ استبقاىا أىؿ ىذه الببلد في بيوتيـ بأرض 
الدار، ومرايا السقؼ، وسطح البيت. بماذا يذّكرىا؟ كـ مرة ناما تحت السماء عمى 

كـ مرة بردا في الفجر فحمبل الشرشؼ ونزال ليكمبل نوميما في الغرفة! كـ  السطح!
مرة قاـو أحدىما برد أواخر الميؿ بدؼء اآلخر كيبل يقطع الغفوة الحموة بالنزوؿ 
إلى البيت! قالت: لكني لـ أر السماء في الصحراء كما رآىا قيس! قيس؟ لماذا 

لنا بنت. أفضؿ أف تكوف لدينا  خطر في بالؾ؟ ألني اخترت اسـ ليمى إذا ولدت
ليمى! أنا موقنة بأني أشعر بيا! تنيد بياء، عانؽ منور، ونيض مضطربا مف 

يذا الخبر العظيـ يامنور؟ أشعؿ بالفرح. ألـ تختاري وقتا غير الميؿ لتخبريني 
الضوء فأغمضت عينييا: أطفئو! ركع قرب السرير وقبؿ ساقييا وقدمييا. أرجوؾ 

تقمقي، إذف، إذا خرجت مف البيت. بعد منتصؼ الميؿ؟  أناـ! اليابياء، أريد أف 
 طار النـو مف عيني، يامنور!  

بس بياء ثيابو ونزؿ السمـ في ىدوء. عبر حارتو في سوقساروجا، عبر ل
البمبانية وصيدلية ميشيؿ، وحماـ الجوزة، وضريح صاـر الديف ساروجا، ومقيى 

ذي كاف يمشي وىو ينقر األرض بعصاه. كراكوز، وجامع الورد. التقى بالحارس ال
خير، بياء بؾ، إلى أيف في الميؿ؟ إلى الصالحية، تعاؿ معي! لمف أترؾ 

 "مأموريتي" يابياء بؾ؟       
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لطنجرة الكبيرة جاىزة مع سمة مف الخبز. سيرافؽ زياد أفاقت سعاد مبكرة. ا
حوليا أسالؾ شائكة. ابف الجيراف إلى معتقؿ المزرعة. برّاكات مف التوتياء 

تساعد التوتياء اإلنكميز في تعذيب المعتقميف! فيبردوف في الميؿ ويعانوف مف 
  فمنخفؼ عنيـ بالطعاـ الطيب! حر النيار!

 
كب ابف الجيراف الدراجة، وعّمؽ عمى ذراعيا سمة الخبز، وضع طنجرة ر 

ؽ الطعاـ عمى المنصب خمفو، وجمس زياد أمامو عمى قضيب الدراجة. سيسو 
الشاب الدراجة خمسة كيمومترات تقريبا ليصؿ إلى المعتقؿ. وسيتناوؿ منو بوليس 
ذا صادؼ مستر بايؾ، مدير المعتقؿ، الشاب  عربي سمة الخبز وطنجرة الطعاـ. وا 
والصبي سينظر إلى زياد ويقوؿ لو: ستكوف مثؿ أبيؾ! وسيمتقط الطفؿ الكره في 

 تر بايؾ!كممات مستر بايؾ! فيقوؿ لسعاد: يكرىني مس

ي يـو الزيارة األسبوعية تذىب سعاد مع زياد. يصرخ عبد الرحيـ لتسمعو ف
يستطيع أف يطمب مف الرجؿ الواقؼ قربو أف يخفض  وسط صراخ الزوار. ال

تستطيع سعاد أف تطمب مف الزوار الواقفيف قربيا أف يخفضوا  صوتو برىة، وال
فخرجوا وقت الفجر ليصموا في  أصواتيـ برىة. تشفؽ عمييـ ألنيـ أتوا مف الخميؿ،

 وقت الزيارة! 

. لـ الرحيـ تطمأنيا عمى عبد الزيارة عود سعاد مف تمؾ الزيارات بالغـ. لكفت
ينحؿ كثيرا! وليست عميو آثار تعذيب! يجب أف تكتـ غميا وتتظاىر بعكسو كي 
تحمي روح ابنيا. قالت ليا بنات العكي: حراـ، اتركيو في البيت! سنبقى معو! 

ف سعاد قالت كأنيا تعبر عف غضب مخنوؽ: فميتعمـ حتى األطفاؿ أف يكرىوا لك
الييود! ومع ذلؾ أتيف إلييا قبؿ أف تخرج إلى المعتقؿ. المستوطنيف اإلنكميز و 

مايزاؿ الغضب إذف يمؤل قمبيا! الحؽ معيا، فيذه األياـ تخرج حتى الحكيـ مثؿ 
 سعاد "عف طوره".  

ريط. في بعض األياـ تتمنى أال تزور المعتقؿ! رىقيا الزيارة مف وراء الشت
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 لكنيا تجد نفسيا قبيؿ يـو الزيارة األسبوعية تحّضر كعكا يخيؿ إلييا أف عبد
يريد وتخبزىا لتقوؿ  سيحبو، وتعطي زيادا قطعة مف العجيف يشكؿ منيا ما لرحيـا

، لعبد احزر أية كعكة عجنيا زياد! تبحث عف فرح في فضاء مف الشقاء؟ ال، ال
 يحمييا الغضب مف اليزيمة. تقوؿ لنفسيا: مقاومة الحزف مف مقاومة اإلنكميز!

 أطرافيا الرقيقة مسعأف الشقاء يدمر شيئا في الروح. لعمو يبجب أف تعترؼ ي
ذلؾ وقت والدة ابنتيا سعاد ! ستتبيف كما تمسع النار أطراؼ رغيؼ الخبز التنوري
ؿ ليا الطبيب: بكيت وتأوىت كأنؾ عائشة، وعبد الرحيـ غائب في العراؽ. سيقو 

تحمميف في قمبؾ ىمـو الدنيا! رأى إذف األشبلء التي تتركيا معارؾ الميؿ. خيؿ 
إلييا أنو كاف وىو يحاوؿ أف ينقذ الطفمة، يدافع عف سعاد أيضا. قد يرى الغريب 

ابف بمدىا! عندما أعطاىا بعض كاف الطبيب  ذلؾفي أنينيا وجعا عاديا. لكف 
خفيؼ سمع أنينا تكتمو حتى وىي مخدرة فيصؿ عميقا موجعا. لـ ترتعش المنـو ال

سعاد مف اكتشافو. لكنيا فيمت في تمؾ البرىة أف العري الحقيقي ليس عري 
الجسـ بؿ عري الروح. كانت منور تسخر مني في بيروت ألني أدخؿ مبلبسي 

اىا أحد! فيـ معي إلى الحماـ. وتسخر مني ألني أغسميا وأنشرىا في الميؿ كيبل ير 
لـ تقمو! فقبؿ رأسيا وبّيف ليا بصمتو أف لكؿ منيما وجعو ولذلؾ  الطبيب ما
، ياست سعاد! لمف يعيش في  ؿ ليا: الوقايفيميا.  أحد في ىذا الزمف دوف ىمـو

 القصور، أيضا، ىمومو! 

تقوؿ سعاد لنفسيا فيما بعد عندما تصبح سنوات الثورة ذكريات بعيدة، لـ س
في الثورة، بؿ ربحناىا! وكانت تقصد أف مما كسبتو صداقة ذلؾ نخسر حياتنا 

 الطبيب. 

قي عبد الرحيـ بعيدا عف جوالتيا في الحياة. عندما سيعود إلى البيت مف ب
حدث في غيابو. ولف تستطيع أف  المعتقؿ لف يكوف لديو الوقت لبلستماع إلى ما

لؾ عنو أـ يحررىا مف تنقؿ إليو حرارة األياـ ونبضيا ودماءىا! فيؿ يبعدىا ذ
األسر الذي يربط الزوجات إلى أزواجيف؟! تجري سعاد في حياتيا مستقمة عنو، 
سيدة بيت قدر ليا أف تحممو عنيا وعنو. سيرى أف سعاد نضجت واكتشفت نفسيا 
في غيابو ويقدر ذلؾ ويفرح بو. ألنو لـ يكف مف الرجاؿ الغيوريف الحريصيف عمى 

و بناتيـ وىواجسيف أو أحبلميف. فميجر كؿ إنساف في معرفة خفقة قمب زوجاتيـ أ
مجراه! ولتكتشؼ األنيار ضفافيا! عندما رأى سعاد تمـز زيادا بوقت معيف لمنـو 
قاؿ ليا اتركيو. سيناـ متى شعر بالنعاس! ردت سعاد يومذاؾ: اسمع ياعبد 

وقو أريد أف يختؿ في حضورؾ! لو تركت الرغبات تس الرحيـ! ليذا البيت نظاـ ال
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لسقط السقؼ فوؽ رأسي! فمنتفؽ عمى أال تفسد نظامو! لف يحتاج عبد الرحيـ إلى 
حوار آخر معيا عف السيادة التي فرضتيا عمى أسرتيا. لكف الطفؿ الذي يعرؼ 

 ولو بالتخميف مف يخفض لو الجناح سيمجأ إلى عبد الرحيـ في السر عف سعاد.

ة. بممت المشط بالماء، تبت سعاد ابنيا، وعنيت بشعره أكثر مف العادر 
وحددت المفرؽ. غمبت أرقيا. سيجد عبد الرحيـ عندما يخرج مف المعتقؿ البيت 
نظيفا، والستائر مغسولة! سيجد المخمبلت التي يحبيا في قطرميزات صفت عمى 
رؼ في المطبخ! سيجد الفطائر بالزعتر نضرة طرية! سيشـ الصابوف في 

سعاد في بياضيا أثر زرقة النيمة! سيجد  الشراشؼ البيضاء النظيفة التي تركت
 أغصاف الزيتونة في حديقة البيت وارفة عمييا بعض زيتونات جافة في األعالي! 

بو؟ لماذا يطرؽ؟ أال  رت أشير طويمة ثقيمة! كفى ياعبد الرحيـ! لكف مام
 يفرحو أف ينتيي اعتقالو؟ "استحبس"؟ 

قمب سعاد، لكنيا قالت: يحبوف فراقي! سقط  سمعي ياسعاد! يبدو أنيـ الا
يبدو، ياعبد، أننا نتنافس عميؾ! لكنيـ أقوى مني! يالممرأة الشجاعة! يّسرت عميو 
أف يقوؿ ليا: مددوا اعتقالي! فميستمتعوا بؾ، ياعبد! لكف أال يمكف أف تعود ليمة 
فقط لتناـ عمى شراشؼ نظيفة ومكوية؟ ستغطي سعاد دائما قمقيا بالسخرية 

. ياعبد، سأدعو إذف بنات العكي ليستمتعف بيا! أما المقموبة وستضبط نفسيا بيا
 التي طبختيا فسأرسميا لؾ غدا!  

دد اعتقالو. زارت شفيقة تيـ عبد الرحيـ بالصمة بالثوار وىو في المعتقؿ! فم  ا
سعاد. تعرؼ ثمف السخرية والتماسؾ! قالت ليا: ابكي، ياسعاد، إذا استطعت! 

ء وظائؼ عظيمة. نعـ، يبدو أنيما يزيحاف الغطاء ابكي! يبدو أف لمضحؾ ولمبكا
وقت حتى  عف وعاد مغمؽ فيو ماء يغمي! لكف ىؿ في يدي ذلؾ، ياخالتي؟ ال

لمبكاء. قبؿ الثورة كنا نتنزه ونضحؾ. نمبس اليـو ثيابنا السوداء! إذا لـ نفقد عزيزا 
نخرج  نكاد فقده آخروف مف الجيراف واألصحاب. ويجب أف نعزييـ بالمفقود. ال

أكاد أعرؼ نفسي، ياخالتي! كـ كانت شروط  مف مأتـ حتى ننتقؿ إلى آخر. ال
السعادة بسيطة قبؿ أف يعّقد اإلنساف حياتو بالسطو واالحتبلؿ والظمـ! قاؿ لي 
، أخفؼ عف نفسي بقراءة التاريخ في الميؿ، فيبدو لي أف ببلدنا  أنور ذات يـو

في أننا مف صراع طويؿ بيف الخير كانت دائما مكاف اضطرابات وحروب، ففكري 
والشر! قمت لو يومذاؾ، طمأنتني ياأنور عمى مصير ابني، اهلل يسامحؾ! ىؿ 
كانت سعاد تخفي بالدعابة، ثقؿ أشير جديدة مف اعتقاؿ عبد الرحيـ؟ قالت 

مسخ اهلل! لو كنت رجبل لخرجت مع الثوار إلى الجباؿ!  لخالتيا: أكثر مف القرد ما
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 عتقميف وظيورىـ ميمة، ياسعاد! حماية بيوت الم

ي الميؿ طرؽ بابيا شرطي عربي يعمؿ في المعتقؿ، أوصؿ ليا رسالة ف
ممفوفة كالسيجارة. يجب أف تنقميا، ثـ أف تضع الجواب في رغيؼ الخبز. ستنتقي 
مف كومة مف أرغفة الخبز رغيفا مناسبا. وستدفع الجواب بطرؼ السكيف الدقيؽ. 

مة مف الخبز عف الرغيؼ المقصود! غفت سعاد وىي وسيبحث عبد الرحيـ في س
تفكر في الميمة التي يجب أف تنجزىا غدا! ستتخفى مرة أخرى بمبلبس فبلحة! 
لى األماـ في  ستركب الحمار مرة أخرى وتنزلؽ عميو إلى الخمؼ في الصعود، وا 
النزوؿ! ستكوف الرسالة الصغيرة مدسوسة في طرؼ ثوبيا. ولف يفيميا غير مف 

إليو. لكف يجب أال يفتحيا إال صاحبيا. ستداعبيا بنات العكي: عندما  وجيت
 تتحرر الببلد مف اإلنكميز ستصبحيف رئيسة البمد وسنعّمـ عبد الرحيـ الطبخ! 
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 ،فر عبد الرحيـ بظفره خطوطا عمى قطعة مف الصابوف. فسألو سميـح

عبد ا لف ترسؿ! كاف الجالس بجانبو: رسالة بالشيفرة؟ ابتسـ: تقريبا! لكني
ث سعاد بينو وبيف نفسو. ربما يحتاج كؿ إنساف أف يحاور شخصا يحدّ الرحيـ 
و. قاؿ لسميـ: وىؿ تتسع قطعة مف الصابوف لما يريد معتقؿ أف يكتبو؟! بيثؽ 

 البد مف الشيفرة! 

 
لوقت طويؿ في المعتقؿ، ياسعاد! وقد تكوف األحاديث مع النفس طويمة ا

تقؿ منفردا بنفسو. لكننا نعيش معا كأسرة. ستداعبو عندما يروي أيضا لو كاف المع
 ليا ذلؾ: تتقاسموف الشخير أيضا؟ وسيبتسـ: نحمي في المعتقؿ تقارب الطباع ال

نعرفو! نغني أيضا! سرح عبد الرحيـ. ففي المعتقؿ  اختبلفيا! ننشغؿ بتبادؿ ما
ر عف الشجف غير بّ يع شعر بحاجتو إلى األغاني. وتمنى لو كاف صوتو حموا. ال

تعرؼ كيؼ تعبر عنو. فتأتيؾ  تريد أف تبوح بأساؾ، وقد ال األغنية. فأنت ال
 األغنية لتنطؽ بما تتمناه. 

  اظالـ السػػػػػػػػػػػجف خػػػػػػػػػػػيـيػػػػػػػػػػػ
 

 إننػػػػػػػػػػػػػػا نيػػػػػػػػػػػػػػوى الظػػػػػػػػػػػػػػالـ 
 

 يس بعػػػػػػػػػػػػد الميػػػػػػػػػػػػؿ إاللػػػػػػػػػػػػ
 

 مجػػػػػػػػػػػػػد فجػػػػػػػػػػػػػر يتسػػػػػػػػػػػػػامى 
 

ف غنوىا في سجف القمعة في دمشؽ، وفي قمعة راشيا. ولعمني يعؿ السوريل
ذكرت بيا أصحابي في دمشؽ، واستعدت طرقاتي بيف كمية الحقوؽ وبيف النادي ت

العربي، وركبت مرة أخرى القطار مف دمشؽ إلى حيفا! لكف أصحابي غنوا 
أغنيات أخرى يعرفونيا. وغبطتيـ عمى ذلؾ. استحضروا ودياف وسيوؿ فمسطيف 

القيوة المّرة. في وأعراس القرى، فسمعنا أجراس الخرفاف وثغاء الحمبلف، وشربنا 
 المعتقؿ سمعت أوؿ مرة مايغنيو الفبلحوف عف بمفور:

  ابمفور ىّيػػػػػػػػػػاني جيػػػػػػػػػػتيػػػػػػػػػػ
 

 البيػػػػػػػػػػػػع الخػػػػػػػػػػػػاـ والشػػػػػػػػػػػػيت 
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  توقػػػػػػػػػؼ سػػػػػػػػػاعة بػػػػػػػػػدربيال 
 

 أحسػػػػػػػػػػػف مافتتػػػػػػػػػػػؾ تفتيػػػػػػػػػػػت   
 

 
! سرح عبد الرحيـ بعيدا عف المعتقؿ. لماذا يثير ، ياسعادلخياؿ رحمة وحريةا

نقؿ إلى معتقؿ آخر في مدينة أخرى. استعاد قمقيا عميو؟ في كؿ برىة يمكف أف ي
األحداث مع أصحابو، وبحثيا مرة أخرى. بسطوا عمى األرض أماميـ اإلضراب 
الذي أصبح ثورة مسمحة ضد البريطانييف والصييونييف، ونّقبوا في التفاصيؿ 
واألجزاء. اكتشاؼ األسمحة الميربة لمييود إشارة إلى تحضير دولة ييودية! تسّتر 

ميز عمييا! اليجرة الييودية السرية والعمنية! حضر القّساـ مجموعات مسمحة اإلنك
ألنو قرأ ىذه الخريطة كميا. وربما زاده ذلؾ ثقة باختياره. قتؿ قبؿ أف ينضج 

. ليس ىذا انحيازا لمقّساـ، بؿ اعتراؼ بحقيقة! 0936مشروعو. لكنو ىيأ ثورة 
ضراب الكبير. والخطأ أف نطمب مف القّساـ أبو ىذه الثورة! كاف الخطأ أف نفؾ اإل

ىي مشكمة  المتطوعيف العرب الخروج مف فمسطيف! أتعرؼ ياعبد الرحيـ، ما
العرب؟ أنيـ يبدأوف القصة دائما مف أوليا! ال، ياسميـ! مشكمة العرب ىي أنيـ 
ينسوف تجاربيـ، ويبدأوف مف الصفر دوف ذاكرة! مع أف عدوىـ لف يمقاىـ إال 

عيـ ليسمؾ السبؿ الناجحة لتفكيؾ غضبيـ أو تمردىـ ويمنع بممؼ مف تجاربو م
 نجاح ثوراتيـ! الذاكرة كنز، ياسميـ! 

مع سميـ. ىذا الرجؿ مف أسرة ميسورة، متعمـ، األحداث ستعاد عبد الرحيـ ا
لدى أسرتو مكتبة يبدو أنو اطمع عمى أكثرىا. فمماذا بدأ يتوىـ بعد أشير مف 

رب إلى منظمات مشتركة يوصؿ إلى.. ماذا تقوؿ االعتقاؿ أف الحوار وتسرب الع
ياسميـ؟ يوصميـ إلى حماية فمسطيف؟ وىؿ يوقؼ ذلؾ اليجرة الييودية ومشروع 

 الوطف القومي الصييوني؟!

ستيدفت الثورة اإلنكميز والصييونييف. اليدفاف صحيحاف! مركزىا الريؼ. ا
، المحاموف، أغمؽ عماؿ لكف المدينة معيا. في الثورة سكاف المدف، اتحاد السائقيف

المرفأ في حيفا الميناء. غطت معونات األغنياء أجور العماؿ المضربيف! وذلؾ 
عظيـ! والعظيـ أف الثورة أوقفت التعاوف الوىمي في منظمة واحدة بيف العماؿ 
العرب والعماؿ الييود. حاوؿ الييود الصييونيوف أف يوىموا العماؿ العرب بأف حؿ 

العماؿ الييود والعرب ضد أغنيائيـ. فاستبعدوا أف الصييونية الصراع في اجتماع 
ضد األغنياء والفقراء العرب معا. برقية مسيرة أوؿ أيار في حيفا إلى الييئة 
العربية العميا ميمة جدا. تستنكر تيويد الببلد وحرماف العامؿ مف العمؿ والفبلح 
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ماؿ الييود فيو كذبة نحف مف األرض! قالوا: "أما التعاوف بيف العماؿ العرب والع
 ف منيا"! يؤو بر 

دينة حيفا ميمة. نعرؼ أف محافظيا حسف شكري يمسؾ العصا مف م
نجح فيو اليستدروت. سربت  منتصفيا! ىذا غير مقبوؿ! لكننا في حيفا نحصد ما

العماؿ الييود إلى مؤسسات كاف عماليا عربا فقط. وجذبت بعض العماؿ العرب 
مائة فقط مف عماؿ المرفأ في حيفا! ياعبد، حيفا ذات  إلى منظمتيا. لذلؾ أضرب

بو زايد، المقاوؿ الذي يسيطر عمى أوضع خاص. أعرؼ ياسميـ! بّيف عبد اهلل 
أعماؿ المرفأ، أف حيفا ليست يافا. ىنا يوجد مائتا عامؿ ييودي. استبدؿ العماؿ 

يستبدؿ  العرب المضربوف. ووضع المرفأ تحت مراقبة إنكميزية. وىؿ المصمحة أف
العماؿ العرب إذا أضربوا كميـ بييود؟ ياسميـ، جزء فقط مف كبلـ أبي زايد 
صحيح. نعرؼ اتصالو باليستدروت. تدفع الوكالة الييودية ماال ليبقى مرفأ حيفا 

 .مفتوحا

كف حيفا ليست المرفأ فقط! اشترؾ في اإلضراب العاـ عماؿ السكؾ ل
اؿ األشغاؿ العامة. ىرب أبو زايد إلى الحديدية، وعماؿ شركة بتروؿ العراؽ، وعم

لبناف، وأنزؿ اإلنكميز الجيش ليحمي كاسري اإلضراب. بقي المرفأ مفتوحا بفضؿ 
البحرية الممكية، وأنزؿ ييود الكيبوتزات ليأخذوا مكاف العماؿ المضربيف. وظيرت 

 وحدة الروح بيف الييود وبيف اإلنكميز! 

ت نيشر، كاف كامبل. لكف موشيو ذكر ياسميـ أف اإلضراب في معمؿ اسمنت
شرتوؾ قاؿ إنو لف يسمح بزىو العرب بقوتيـ ألنيـ أغمقوه. ىذا معمؿ ييودي يجب 
أف يمحؽ بقسـ إدارة العقود في اليستدروت! ىكذا ألغي عقد الشقيفي فيرب إلى لبناف، 
وأعطي مكانو لديفيد ىاكوىيف. اتصؿ ىاكوىيف باإلنكميز فرحبوا بفؾ اإلضراب. 

بسامي طو وضمنو كرئيس منظمة فييا أكثر عماؿ نيشر العرب. أراد سامي  واتصؿ
حماية وظائؼ عمالو، ومعارضة الحاج أميف الحسيني. ىكذا نزؿ ىاكوىيف وسامي 
طو وضباط البوليس مع خمسيف عامبل ييوديا مف كيبوتز ياجور إلى المعمؿ، وفكوا 

تفظوف بعمميـ وستزاد أجورىـ، اإلضراب. الطعـ: طمأنوا العماؿ العرب إلى أنيـ سيح
 كيبل يقاوموا دخوؿ العماؿ الييود إلى المعمؿ! 

اؿ عبد الرحيـ: كانت تمؾ خدعة! رّد سميـ: لحيفا ظرؼ خاص. كاف ق
األفضؿ لنا أال يخسر العماؿ العرب مكانيـ! وكاف يجب أف نطمب فقط أف 

اقع لذلؾ لـ يغشو يقاوموا الييود فيو! استند عبد الرحيـ إلى حدسو في قراءة الو 
فؾ إضراب نيشر. بعد أف قبؿ العماؿ العرب العماؿ  0936الوىـ. في أيار سنة 
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الييود في المعمؿ دوف مقاومة! فككت منظمة سامي طو وأدخؿ العماؿ العرب في 
منظمة العماؿ الييود بعد موافقة سوليؿ بونيو الذي أوكمت إليو أعماؿ إنشاءات 

عبد الرحيـ: سترى ياسميـ! عندما سيرتفع  . قاؿ0937اليستدروت في سنة 
المعمؿ إلى وسائؿ جديدة في االنتاج سيخفض عدد العماؿ العرب! كأنو كاف يقرأ 
الغيب! سيصبح عدد العماؿ العرب ستيف عامبل، وسيصبح عدد العماؿ الييود 

. سيباع معمؿ نيشر لشركة تشترؾ فييا اليستدروت 0939خمسيف عامبل في سنة 
ييود ميتميف باالسمنت. فأيف سيكوف العماؿ العرب وقتذاؾ؟! لكف تمؾ مع أغنياء 

تفاصيؿ! الميـ ياسميـ، مف يممؾ مصير ىذا المعمؿ؟ مف يممؾ مصير المعامؿ 
 األخرى؟ أال توجو الستقبلؿ دولة غريبة؟  

ي ذلؾ الحوار مع سميـ ركز عبد الرحيـ مقولتو التي ظؿ ثابتا عمييا: بيننا ف
كانوا مف الفقراء أـ مف األغنياء، أكنا مف األغنياء أـ مف الفقراء، وبيف الييود، أ

صراع طويؿ. إذا سقطنا في خدعة المنظمات المشتركة عمى أساس المينة أو عمى 
أساس أفكار االشتراكية التي توحد العرب والييود، ضيعنا ببلدنا. ىؤالء ليسوا 

ى وطنيـ! ىؤالء مستوطنوف، فرنسييف ينتيي االنتداب فيتركوف ببلدنا ويعودوف إل
 يريدوف أراضينا وبيوتنا ومدننا. الشريؼ منيـ يعود إلى بمده األصمي!

كد لعبد الرحيـ طرد العماؿ العرب مف مقالع الحجارة في مجدؿ يابا، أ
استنتاجو. أفادت اليستدروت مف اإلضراب العاـ فنزلت مسنودة باإلنكميز لطرد 

لييود في مكانيـ. كسر اإلنكميز بالقوة العماؿ العرب مف وظائفيـ وغرست ا
والسجف مقاومة العرب. سمب الييود مف العرب العمؿ في مقالع الحجارة التي 
عمؿ فييا ذات يـو أصدقاء نوري وسعيد. ولف يستعيدوا بعض األعماؿ إال عندما 

 يتركيا الييود إلى أعماؿ أفضؿ منيا. 

نو. لـ يمتؽ عبد الرحيـ وأبعده ع ،رب ذلؾ الحوار عبد الرحيـ مف سميـق
بسميـ بعد أف خرجا مف السجف. فبحث عنو في نابمس ليقوؿ لو: أيف المنظمات 
اليسارية الييودية التي ادعت أنيا ستدافع عف العماؿ أكانوا ييودا أـ عربا؟! افيـ 
ياسميـ، اليسار الصييوني واليميف الصييوني نغمتاف لروح واحدة! يتفقاف عمى 

 سمبنا ببلدنا!  

يعيش عبد الرحيـ إلى اليـو الذي ستحتؿ فيو إسرائيؿ بقية فمسطيف،  د الق
وتعمف فيو غولدا مائير أف إسرائيؿ لف تستبقي مف العرب إال مف تحتاج منيـ 

يقبميا اإلسرائيميوف الذيف سينصرفوف إلى االختصاصات العميا. ويفقد  ألعماؿ ال
صعبة! سيعود الييود سنة  العرب فيو أرضيـ ومزارعيـ ويسترّقوف في أعماؿ
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إلى األعماؿ الصعبة التي تركوىا لمعرب في المقالع والمعامؿ في أياـ  0948
           0967الحرب العالمية الثانية. وسيتركونيا لمعماؿ العرب بعد احتبلؿ 

لـ يخمنو. فالمنظمة  ضح تأمؿ األحداث لعبد الرحيـ في المعتقؿ حتى ماو 
رة لترجح التعاطؼ معيا. كانت ماىرة في التزوير! ألـ يقؿ الييودية أفادت مف الثو 

موشيو شرتوؾ لمجنة المورد بيؿ الممكية: ىذه ببلد فييا عنصراف.. لكف تجربة 
االضطرابات التي كانت عمى أساس إضراب عنصري عممتنا درسا جيدا. وجدنا 

شّمت أنو حيثما كانت الخدمات في أيدي العرب، كما ىو الحاؿ في مرفأ يافا، 
كاممة وساىـ ذلؾ في انتشار االضراب وفقد النظاـ.. أما حيث كاف الييود 
موجوديف فالخدمات بقيت سميمة. لذلؾ نرى ضرورة أف يجسد في وظائؼ الببلد 
كسياسة، تكويف الشعب مف عنصريف! ألـ يقؿ شرتوؾ لمجنة الممكية إف العماؿ 

كاد يشّمو. لكنيـ لـ يكونوا الييود تقدموا وأوقفوا االضراب في مرفأ حيفا وقت 
 موجوديف في يافا ليوقفوا اإلضراب! 

ي برىة بدا عبد الرحيـ ذاىبل أماـ االحتياؿ في تأويؿ الحقائؽ. ففي حياتو ف
كميا كاف يحتـر الصدؽ. وضع شرتوؾ، المستوطف، األقمية الييودية، وأكثرىا مف 

ألكثرية العربية! المستوطنيف الغرباء، كعنصر رئيسي لو الحؽ في فمسطيف كا
وتسمؿ مف موضوعات إنكميزية، كاالضطرابات والنظاـ، ليبيف أف الييود ىواة نظاـ 

سبب الثورة؟ ولماذا أضرب العرب؟ أليس السبب غزو صييوني  وىدوء! ما
لؤلرض والعمؿ؟ ولماذا ييّرب الييود األسمحة ويتدربوف عمييا إذا كانت نيتيـ 

ائط البراؽ؟ مف رمى القنابؿ عمى المحبلت سميمة؟ مف نفخ في األبواؽ عند ح
 العربية؟ 

كف كاف يجب أف يكتـ عبد الرحيـ غضبو ويحفظ ىدوءه. قاؿ لسميـ: ضيع ل
العرب أربعمائة مكاف عمؿ لكننا كسبنا أربعمائة رجؿ ومف حوليـ مف الفبلحيف! 
اشترؾ المطرودوف مف األعماؿ في حيفا في نسؼ القطار قرب محطة رأس العيف. 

 ؼ اولئؾ الرجاؿ بمعاناتيـ الشخصية معنى الغزو الصييوني!عر 

ابع عبد الرحيـ فيما بعد لعبة الصييونييف اليسارييف: يوحدنا الخطر عمى ت
األرض وىي لنا تاريخ ووطف ومقابر. ويوحد الصييونييف استيطاف األرض، وىي 
ا ليـ مزارع وبيوت رخيصة وخير وطقس. يأتي بعضيـ ليؤسس مجتمعا اشتراكي

يحمموف بو. ويأتي بعضيـ باسـ أرض الميعاد. لكنيـ يقعوف جميعا في مشروع 
الوكالة الييودية استيطاف فمسطيف! ييميـ أال نكوف موحديف في مقاومتنا. لذلؾ 
يخترعوف لنا منظمات عماؿ ومنظمات مشتركة عربية ييودية! يعمؿ اإلنكميز 
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 مثميـ عمى تفريقنا! 
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أوؿ الميؿ. لـ ينـ بعد حتى زياد. شدت ابنيا معت سعاد رصاصا في س

إلييا وضمتو بجسميا وقرفصا معا. رصاص في حارتنا! سيأتوف، وسنعرؼ مف 
 اغتيؿ!

 
رؽ الباب طرقا قويا. أمرت سعاد ابنيا: ابؽ قرب ستؾ! عسكر إنكميز ط

يطمبوف تفتيش البيت. يجب أف يخرج جميع مف فيو إلى الطريؽ! تركت الباب 
تستطيع العجوز أف تنيض! اتركوىا! ال! لف  عمييا مبلءتيا: ال مفتوحا، رمت

يبقى أحد في البيت الذي سيفتشونو! حمموىا إلى الطريؽ! وخرجت سعاد مع ابنيا 
معيـ. إلى الطريؽ! في المنطقة المحاصرة جمع اإلنكميز الرجاؿ في جانب 

وسيكسر والنساء في جانب، وفتشوا البيوت دونيـ. ستسرؽ الحمي واألمواؿ، 
الخزؼ، وسترمى المؤونة. لكف تفتيش اإلنكميز بيوت القرى أكثر قسوة! مف يجسر 

 عمى منع المسمحيف! 

مى مف أطمقت الرصاصات مف بناء قريب مف بيت سعاد؟ عمى مستر ع
كوبرفيمد وىو في طريقو لزيارة مسز يوركيف! وضعت سعاد يدىا عمى رأسيا. 

أطمؽ النار! ال، لـ يمت مستر كوبرفيمد!  وجدوا رجبل غريبا! يبدو أنو ىو الذي
اخترقت الرصاصة قبعتو! يالمصدفة! لكف مساعديو تبينوا المكاف الذي انطمؽ منو 

 الرصاص!

تيدـ عدة بيوت في الحي. لماذا؟ عقوبات جماعية! يجب أف يحرس الناس س
 بيوت جيرانيـ! ياخسارة البيت! اختار اإلنكميز عدة رجاؿ اعتقموىـ وساقوىـ في
المصفحة. ورجعت سعاد مع زياد إلى بيت اختمط فيو كؿ شيء! المبلبس عمى 
األرض، الخزائف منبوشة وأبوابيا مكسورة، األحذية فوؽ الشراشؼ النظيفة 
 البيضاء، وفي المطبخ صحوف وفناجيف مكسورة وطناجر رميت عمى األرض. ما

اد الميؿ كمو كي ذنب الثريا المكشوفة كي يكسروا زنابقيا الزجاجية؟ ستمضي سع
 تنسؽ ىذا الخميط! 
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ياخسارة التعب! بمغوىا أف البيت سينسؼ! آه، مف ينقؿ اآلف أثاث سعاد، و 
لى أيف؟ ييدد اإلنساف بما جناه ورتبو فتوىـ بأنو في جّنتو!  وأوراؽ عبد الرحيـ؟ وا 
اركضي ياسعاد! قاؿ ليا رجؿ كمف يوصؿ رسالة: انتقمي إلى بيت الدباغ. كاف 

قاـ! فيو غرفة واحدة فقط فارغة. بيت الدباغ؟ نعـ، بيت الدباغ جميؿ بيت قائم
واسع، يتفرج الناس عمى واجيتو الزجاجية، وحديقتو الواسعة. بيت مف الطراز 
العثماني سكنو القائمقاـ ثـ سكنو أصحابو األغنياء. خافوا مف الثورة فرحموا إلى 

ـ! بيت مدىوف بالدىاف صيدا، فاحتمتو عائبلت الفبلحيف الذيف نسفت بيوتي
"الزياتي"، لكف كؿ أسرة تطبخ طعاميا في غرفتيا، فبل تؤاخذييـ إذا غاب لوف 
الجدراف! إذا لـ ترغب في بيت الدباغ فمتجد بيتا فارغا تحتمو! تساءلت: أحتؿ بيتا؟ 

ترفضيو!  ىؿ أنا جيش إنكميزي؟ أتت بنات العكي: يقوؿ لؾ أبي، البيت جاىز، ال
 ة عمى الميمة التي مضت في ترتيب الخزائف!آه، كـ ىي حزين

كتشفت سعاد في خزانتيا المبلبس الزاىية التي نسيتيا. مر زمف طويؿ ثقيؿ ا
إذف! وضعت المبلبس والمناشؼ في بقج. لو تستطيع أف تكوف امرأة فقط، أو أف 

 يؿ تصرخ ياويمي وياخراب دياري! فتكوف رجبل فقط! 

حيا: أليس السبلح الذي نقمتو أو خبأتو كنيا نقبت في تمؾ الميمة في رو ل
مسدد لقتؿ رجؿ مثؿ كوبرفيمد الذي طمبت مساعدتو؟ فيؿ كنت تتمنيف أال تري 
مف يقتموف بو وأال تعرفييـ؟ ردت عمى نفسيا: وىـ أال يقتموف أو يسجنوف رجاال 
مثؿ زوجي وييتموف أوالدا مثؿ ابني الذي أعجب كوبرفيمد؟ ىكذا يختمط األسود 

ض، ياسعاد. وفي البرىة التي تتمنيف فييا أال يقتؿ رجؿ مثؿ مستر كوبرفيمد باألبي
ألنؾ عرفتو، تساعديف عمى قتؿ رجاؿ مثمو. لكنؾ ترفضيف أف تصارحي نفسؾ 
بذلؾ! لماذا؟ ألنؾ تخشيف أف تبوحي بأف الظمـ يبيح دـ الظالـ، وأف الصراع عمى 

 العدؿ ىو أيضا صراع بيف الموت والحياة! 
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لـ تقؿ لو لكنيا ـ تمغ سعاد الزيارة المقررة لعبد الرحيـ كيال تشغؿ بالو. ل

إف اإلنكميز سينسفوف بيتو. وضعت رأسيا بيف الرؤوس وقالت "ياقطاع 
 الروس"! ليست أفضؿ مف جيرانيا. ومع ذلؾ قاؿ ليا قمبيا إف بيتيا لف ينسؼ. 

 
وف أف تنظر إليو. ماذا أمؿ عبد الرحيـ زوجتو مف خبلؿ األسبلؾ. فراقبتو دت

يقوؿ بينو وبيف نفسو عني؟ أطرؽ. يفيـ كؿ منيما اآلخر في ىذه البرىة التي 
تجمعيما بيف معتقميف وزوار تفصؿ بينيما خمسة أمتار وأسبلؾ. عادت سعاد مف 
المعتقؿ وىي تضع كفيا عمى معدتيا. تسرب األلـ مف معدتيا إلى ظيرىا والتؼ 

 بد الرحيـ سيخرج مف المعتقؿ؟! تصدؽ أف ع حوؿ كتفييا! ال

عممت سعاد أف تروض أشواقيا وأال تظير الفرح بعبد الرحيـ عندما يعود ت
بعد أشير االعتقاؿ إلى البيت. تراقب شوقو إلييا عندما تغمؽ باب الغرفة. تفحص 

تغير في روحو وجسمو. تحاوؿ أف تممس  ارتباكو مف الغربة بينيما، وتقيس ما
يقبؿ عمييا كاشفا روحو. لكنيا تغمؼ ذلؾ بالصمت. قالت لو  كسوره وتعبو عندما

مرة: اسمع، ىذا ليس واجبا، نـ واسترح! خيؿ إلييا أنو لـ يعد يستطيع أف يرمي 
تستطيع روحو أف تكسر  نفسو صافية، نظيفة مما يثقميا. وقالت لنفسيا: ال

ة التي قشرتيا! سألت نفسيا: وأنت ياسعاد؟ ىؿ تستطيعيف أف تستعيدي الغفو 
أنستؾ الدنيا خارج البيت في صفد؟ تركتو مرة نائما ونيضت إلى النافذة. أزاحت 
طرؼ الستارة لتغمس نفسيا في الدنيا المعتمة. فمتعترؼ أف البطولة ذات ثمف! 
وأنيا تحفر في الروح غضونا كغضوف الوجو! يرّؽ اإلنساف، يشّؼ، وتزيد قدرتو 

لى ما حولو. لكنو يصبح أكثر تعبا ووىنا. عمى فيـ األلـ. يصبح أكثر انتباىا إ
ترى،  ينجح المعتقؿ في تفتيت جسمو، ويترؾ آثار أمراض قد تتبلمح لكنيا قد ال

يبدو لسعاد أنيا تشميا ولو لـ تستطع أف تحدد مكانيا بعد. في األياـ األولى بعد 
ي عودتو مف المعتقؿ تتركو سعاد لممينئيف وألمو وابنو. ثـ لمنـو في فراش نس

نعومتو. وتطعمو ليستعيد صحتو. وعندما يبدو ليا أنو استعادىا يطرؽ الباب 
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ويعتقؿ مرة أخرى! أو ينشغؿ وتنشغؿ معو بمتيـ يجب أف يدافع عنو. قالت مرة: 
يقطع اإلنكميز! أفسدوا حياتنا! وفيـ عبد الرحيـ أنيا تعني حياتيا معو. تعّود عبد 

ا مضمرا بينيا وبيف نفسيا. يـو قالت لو: الرحيـ أف يتابع جمميا التي توجز حديث
يجب أف يصبح لدينا ستة أطفاؿ، خّمف المسارات الشائكة التي عبرتيا في 

ترى  صمتيا. وقدر أف ذلؾ رّد عمى غضبيا. آه، تبحثيف ياسعاد عف أمراض ال
في عبد الرحيـ؟ ابحثي عف الغضوف في روحؾ! تحفر حتى قطرة الماء المكاف 

 لـ تترؾ دموع الناس جروحا في قمبؾ؟!   الذي تسقط فيو، أ

ي أوؿ أياـ الثورة بدا لعبد الرحيـ أف سعاد انساقت في التفاصيؿ، فكانت ف
تتوقؼ أماـ كؿ حادث كأنو يمؤل روحيا. لذلؾ كانت تبدو لو متوىجة مندفعة. 
لكنيا خبلؿ الثورة أصبحت تحيط في ىدوء بصورة الببلد، وتضع كؿ حدث في 

ه، غشؾ اليدوء، ياعبد! لـ تبح سعاد بأنيا صارت تعاني مف ألـ مكانو ووزنو! آ
في رأسيا وفي معدتيا. يـو شكت ذلؾ ألنور قاؿ ليا: التشربي القيوة والشاي. 

 وىؿ أستطيع أف أطمب منؾ اليدوء والدنيا كما ترينيا؟!

ـ يفيـ عبد الرحيـ أف سعاد كانت تجري في تأمبلتيا السرية مبتعدة عنو، ل
مى حدسيا. كاف مشغوال بتأمؿ عمميات الثوار عندما ىمست لنفسيا: معتمدة ع

ىانحف في آخر الثورة! أشعر بذلؾ! مع أننا مانزاؿ ندفف شيداءنا ومانزاؿ نغتاؿ 
 أعداءنا! لف يتذكر اإلنكميز كثيرا مف قتبلىـ، لكف كـ سنتذكر نحف مف شيدائنا؟ 

، احتفت سعاد باغتيالو، ـو استنكرت المجنة العربية العميا اغتياؿ أندروزي
ورأت اغتياؿ سبايسر مدير األمف العاـ عقابا عمى ضربو العرب في شوارع 
: تحفر حتى ىذه األنواع  القدس. لكنيا ستقوؿ ألختيا منور في دمشؽ ذات يـو
مف الفرح أخاديد في الروح! الفرح في األعراس، الدبكة التي يسترسؿ الفبلحوف 

ب كما يغسؿ المطر الشجر! وكانت تقصد باألفراح فييا ليمة الفرح، تغسؿ القم
األخرى فرحيا بنجاة مف قتؿ أندروز، وبدخوؿ الثوار مدينة جنيف يـو ىتفت: 
تعيش ياعبد الرحيـ الحاج محمد! وبدخوؿ الثوار القدس والخميؿ في السنة نفسيا. 

لثوار يعني ذلؾ أف ىذه المدف لنا! أال يفيـ اإلنكميز ذلؾ؟ وكاف االشتباؾ بيف ا
 واإلنكميز قرب صفد، وبيف نابمس وبمعا، يعني ليا أف الثورة لـ تنطفئ. 

! تتأمؿ سعاد أختيا وستقوؿ ليا: نحف الفمسطينيات كالفوالذ المسقيّ س
شاء اهلل؟! أنت  وستسخر منور منيا: صرت فمسطينية وصرت أنا سورية، ما
انيا. فأحزاف الببلد ياحبيبتي مف "جنوب سورية"! وستتركيا وسط ليب الثورة وأحز 

كانت تنصب في بيتيا! وستقوؿ سعاد: آه، يامنور، ماذا أروي لؾ مف عذاب 
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 فمسطيف!  

الزوجات واألميات والبنات في الثورة.  تقصد حياتيا. ماحممتوانت سعاد وك
رأت إعداـ محمد المحمود حسيف الشاب الذي أتى أىمو مف قرية ضمرة في قضاء 

امسة والعشريف مف العمر فقط! ورأت نسؼ بيت القائد عكا ليودعوه! شاب في الخ
عبد الرحيـ الحاج محمد في قرية ذّنابة! رأت اإلنكميز يدخموف قرية أرتاح ويقتموف 
خمسة عشر شابا وينسفوف ستة بيوت ويحرقوف القرية، ثـ يصّفوف القتمى عمى 

ائما األرض ممزقيف عراة أماـ أىؿ القرية! يجب أف يعرض أماـ أىؿ القرى د
قتبلىـ في ساحة القرية! ثـ رأت اإلنكميز ينقموف القتمى إلى حفرة قرب مستعمرة 
ناتانيا الييودية! مكافأة ليا؟! لـ تكف سعاد تميز البوليس الييودي في تمؾ 
الحمبلت مف اإلنكميزي! فمنذ بداية الثورة طمب حاييـ وايزمف مف اإلنكميز السبلح 

ـ "بوليس إضافي" مسمح، وشكمت "زمر الميؿ لممستوطنيف في تؿ أبيب، فنظـ لي
الخاصة" الييودية التي تياجـ العرب، وأضيفت إلى المسمحيف في التنظيـ 

 العسكري الصييوني في المستعمرات. 

اف تفتيش اإلنكميز عف السبلح في القرى يعني إىانة الناس واعتقاليـ ك
تـ كالييود! أنتـ دونيـ! وتخريب بيوتيـ وخمط مؤونتيـ. يقوؿ لنا اإلنكميز أنتـ لس

برئ ييودي يحمؿ مسدسات، وحكـ عمى عربي يحمؿ مسدسا واحدا باإلعداـ! 
حكـ عمى ثبلثة إخوة باإلعداـ: عبد الحافظ عبد اهلل، ومحمد سعيد، ورضا محمد 

تتوقعي منيا الرحمة! اغتاؿ الييود في القدس  سعيد! القمب لموحشية، ياسعاد! ال
مصري أحمد مرسي ألنو يساعد الثوار! أطمؽ المستوطنوف قرب السرايا الميندس ال

الييود نارىـ مف مستعمرة رحابيا عمى العرب الماريف قربيا! ورمى ييودي قنبمة 
عمى العماؿ الماريف قرب مستشفى الرمد في القدس! تخفى الييود بمبلبس عربية 

ىاجمت  سيارات يقودىا ييود! وزرعوا قنبمة في وسط تجمع عربي! دعست العرب  
مف  38وسنة  37عصابة مف الييود قرية مسكة وقتمت عشرة رجاؿ! وأيف سنة 

 !39سنة 

ي كؿ مكاف تمر منو سعاد يمكف أف تقتؿ! لـ تعد تستطيع أف تتوقؼ في ف
! مف المستوطنات الييودية واألحياء الييودية يطمؽ  زماريف كما توقفت ذات يـو

يف الواقفيف أماـ شركة الباصات الرصاص عمى العرب. رميت قنبمة عمى الموظف
العربية في القدس. زرعت قنبمة في سوؽ الخضار في حيفا في التاسع مف تموز 

وكانت سعاد يومذاؾ قرب السوؽ! انفجر السوؽ، وركض مف نجا مف  0938سنة 
االنفجار فاستقبمتو سيارات الييود التي تنتظر الناجيف عمى أبواب الشوارع التي 
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تيـ بالرصاص. سمعت سعاد دوي االنفجار. واتجيت نحوه تحيط بالسوؽ وحصد
فأبعدىا رجؿ: ارجعي ياأختي! بسرعة! ىناؾ عرفت أف الييود صمموا قنابؿ 
مسمومة، صنعوىا في مستعمرة ديراف قرب الرممة، فقتمت تسعة وأربعيف إنسانا في 
سوؽ الخضار! لـ ينج حتى الجرحى! في تمؾ السنة المشؤومة وضع اإلنكميز 

عة معتقميف في سيارة تقدمت سياراتيـ كترس لتحمييـ مف ألغاـ الثوار في تس
 الطريؽ، فانفجر المغـ فييا!

ية مف ىاتيف الحادثتيف حفرت قمبيا؟ بعد أي منيما بدأ أرقيا؟ ومتى أ
تجاوزت الخوؼ مف الموت؟ بعد االنفجار الذي سمعت دويو في سوؽ الخضار 

غرفتيا: في أية أرجاء ستتناثر إذا انفجرت في حيفا فكرت وىي مستمقية في عتمة 
قربيا قنبمة؟ تسرب وجع بارد إلى قمبيا وامتد إلى معدتيا والتؼ حتى ظيرىا 
وكتفييا. خيؿ إلييا أنيا ستصرخ مف ألـ معدتيا. تكررت ليالي األرؽ واأللـ. قرب 
الفجر كاف النـو يغمبيا لكنيا كانت تقفز مرتعشة القمب. يوقظيا دائما صوت 

نفجار كالدوي الذي سمعتو قرب سوؽ الخضار في حيفا! آه، كيؼ تستطيع أف ا
 تمحوه مف روحيا؟! 

ذلؾ فيمت بجسميا وروحيا الرسالة التي دسيا ليا عبد الرحيـ في أسفؿ ل
السمة، وأخبرىا فييا أف اإلنكميز يضعوف المعتقميف في سيارة تتقدـ سياراتيـ لتنفجر 

 وار! كتب ليا يومذاؾ: جعمونا كالترس ليـ! فييا األلغاـ التي يزرعيا الث

نفجرت يومذاؾ سيارة بتسعة معتقميف فمفت سعاد نفسيا بمبلءتيا وخرجت ا
مف البيت وفي قمبيا دوي تخشى أف يسمعو مف حوليا. في الطريؽ تساءلت: إلى 
أيف؟ ىؿ ستبحثيف عف المحبوب بيف األشبلء؟ وضعت كفيا عمى معدتيا ورجعت 

 .وىي تكبح وجعيا

عؿ العجز الذي ىاجميا ىو السبب! فمو كانت في المعتقؿ أو مع الثوار في ل
الجباؿ الستطاعت أف ترد عمى القير! ال، ربما في قمب سعاد حاجز األسبلؾ 
الشائكة التي رفعو اإلنكميز عمى طوؿ الحدود بيف فمسطيف وبيف سورية ولبناف! 

ينساب خوفيا عمى طفمييا في تخزىا أشواكو ويخنقيا ارتفاعو! تموب في البيت. و 
شعور ثقيؿ بالقير. طمقت الرجؿ الذي يحبؾ وىربت مف الناصرة ألنو جرح 

سعاد، ىذا القير! يستييف اإلنكميز والييود بكرامة ببلدؾ ست كرامتؾ؟ تفضمي يا
كميا! بعد لياؿ مف األرؽ ركبت سعاد السيارة إلى طبرية. ستقوؿ لشفيقة: 

 ؾ، إذا قتمت"! ىدأىا قرارىا حتى وصمت إلى طبرية. "ياخالتي، ابني أمانتي عند

كت ليا شفيقة: اعتقؿ اإلنكميز عشريف أو ثبلثيف رجبل، وعرفنا أف اإلنكميز ش
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عذبوىـ في السجف. أجبروىـ عمى المشي عمى قطع الزجاج، أحرقوا أصابعيـ، 
وا كسروا أسنانيـ، أجمسوا بعضيـ عمى الصوبيا، كووىـ بالقضباف الحامية، ابتكر 

ربط الخصيتيف وشدىما! عمقوا بعض الرجاؿ مف أرجميـ وأقداميـ طوؿ الميؿ! 
صدؽ ظني عندما دخموا إلى طبرية ورأيت قبعاتيـ المزينة بريشة فقمت: وصؿ 

!  طائر الشـؤ

نثنت سعاد عمى نفسيا. خير؟ معدتي! سأحضر لؾ ميرمية! آه، أتيت ا
ييود؟! أتيت إلى البيت الذي قتموا ياسعاد تطمبيف الترياؽ في طبرية التي يحتميا ال

 صاحبو مف القير! 

ـ توص سعاد خالتيا بابنيا. لكنيا قالت إنيا تخاؼ عميو. فردت عمييا ل
شفيقة: لو خاؼ قدري عمى أوالده ليانت عميو ببلده! فكري في رجاؿ الببلد! 
غضبت سعاد. ىؿ قطعت الطريؽ مف عكا إلى طبرية لتسمع ىذا الكبلـ؟ مف 

وة سعاد؟ لكف ليسمحوا ليا بالحاجة إلى وىـ! ىؿ يوجع شفيقة أف تقوؿ يشؾ في ق
 لسعاد أنا سندؾ؟ كثير عمى سعاد أف يقاؿ ليا اطمئني؟ 

عميا فيمت في ذلؾ اليـو أف اليشاشة ممنوعة عمى األقوياء. وأف مثميا ل
يعطي القوة ويحّرـ عميو أف يطمبيا مف آخريف. بؿ يحّرـ عميو أف يظير أنو 

ا. ولعميا فيمت أيضا قسوة العذاب الذي قطعتو شفيقة. فبدت لسعاد في يحتاجي
تمؾ البرىة كأنيا دوف قمب. أيمكف أال تكوف شفيقة بكت وضعفت في شبابيا؟ 
أيمكف أنيا كانت دوف أحبلـ؟ لكف الحزف لّقحيا يـو موت زوجيا بالسؿ وىو بعد 

ـ في أياـ ىزيمة الدولة شاب. ولّقحيا يـو خافت عمى أخييا في أياـ جماؿ باشا. ث
العربية. يـو مات مقيورا باالستيطاف في طبرية، كانت قد أصبحت كالفوالذ. 
فتركت الحزف لزوجتو وأوالده وانصرفت إلى تأسيس حياة لكؿ منيـ ليس فييا أب 
معيؿ. وبقوتيا أبقت بيت قدري مفتوحا لمضيوؼ كما كاف في حياتو. ورسمت 

مدية في عكا، والبنو الثاني أف يدرس في القدس، البنو األوؿ أف يدرس في األح
ورسمت البنتو زواجا مريحا. قالت سعاد لنفسيا يـو طمقت مف زوجيا األوؿ: لف 
أكوف مثمؾ ياست شفيقة! ويجب أف تكرر ذلؾ اآلف وىي تعني غفوة القمب تحت 

يزاؿ قمب سعاد حقا نضرا  قشرة صمبة قاسية كقشرة جوزة اليند. ولكف ىؿ ما
ا وحّيا؟ لماذا تغمض عينييا إذف كمما كادت تقوؿ لعبد الرحيـ: أنت عظيـ صاحي
بيننا ليس حبا؟ اسكتي ياسعاد، اسكتي، أنت اخترت ىذا الزواج الرصيف،  لكف ما

 وأنت التي قررت أال تقعي في مصيدة الحب، متفادية عذوبتو كي تتفادي عذابو!    

ؽ العواطؼ. وأف الحكمة تغير ر مذاتكتشؼ سعاد فيما بعد أف الكيولة تغيّ س
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أوزانيا ومساحاتيا. وستقوؿ إف الشباب فقط يصّغر أشكاؿ الحب ويضّيؽ 
مساحاتو. فالوجع الذي ستشعر بو يـو يموت عبد الرحيـ سيكوف نوعا مف الحب 
الحزيف، فيو كثير مف األسى عمى الحرماف، وكثير مف الشفقة. لكنيا كانت تعرؼ 

كمماتيا قالت في نفسيا "ذلؾ شعورؾ أنت وليس لي"! أف ليمى التي استمعت إلى 
صحيح، يجب أف يكتشؼ كؿ إنساف مف حياتو نفسيا أنواع الحب والحزف 
المتنوعة! ولكف آه، لو تستطيع سعاد أف تقوؿ ألحبائيا الذيف ستتركيـ: عندما 
نصؿ إلى الحكمة تكوف المساحة التي تمدىا الحياة لنا قد ضمرت كالشمس في 

   الضباب! 
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ـ ينسؼ بيت سعاد. زار الحاج سميـ الخياط المعتقؿ وأخبر عبد الرحيـ ل

بأف بيتو سينسؼ. واتفقا عمى االدعاء بأف البيت مرىوف لمبنؾ. رتب أصدقاء 
ينسؼ بيت لـ يعد ألصحابو إذا لـ يفؾ  عبد الرحيـ األوراؽ التي تؤكد ذلؾ. ال

 الرىف! 

 
في المعتقؿ. فبدا  لسعاد أف وعد مستر  جا البيت! لكف عبد الرحيـ بقين

كوبرفيمد بتحرير زوجيا مثؿ وعود اإلنكميز لمشريؼ حسيف. وقالت لبنت العكي: 
ماذا أوقعني في عبد الرحيـ! أتمنى لو كنت في المعتقؿ، وكنت أنا التي أقاتؿ في 
الجباؿ. ليس في ىواىا أف تسعى إلى أبي دّرة أو مستر كوبرفيمد، وأف تمشط 

يا وتغسميا، وأف تطبخ لتمؤل السبلؿ بالطعاـ لممعتقميف، وتربي طفبل دوف حمات
أبيو! قالت: لو كاف الناس يموتوف مف القير لكنت أوؿ مف مات! ىؿ أعّد لؾ 

 المشاكؿ التي مرت عمى رأسي؟

نصرفت بنات العكي وخمت سعاد إلى نفسيا. خّؼ بعد البوح مايثقؿ عمى ا
لحبؽ الذي زرعتو في أصص وضعتيا في صدرىا. مررت كفيا عمى أوراؽ ا

المطبخ، وتنفست عبقو عمى كفيا. حاولت أال تفكر في تعبيا. وتركت لنفسيا 
يدخمو حتى  فنجاف قيوة تشربو قرب النافذة والحبؽ. ىذا الوقت مف النيار ليا ال

طفميا. مف قاؿ إنيا أـ فقط، أو زوجة فقط؟! تشعر وىي جالسة مع نفسيا بأنيا 
 ؾ!أكثر مف ذل

ـ ينـ زياد مبكرا. كأنو شعر بأف أمو قمقة. رجاىا وقت ألبستو البيجاما أف ل
يؤجؿ نومو. وحمؿ ليا ورؽ الشّدة. يريدىا أف "تبّصر" مثؿ جدتو؟ لو تستطيع أف 

تؤمف بقراءة الغيب؟! نشرت أوراؽ الشّدة وىو إلى  تضحؾ! "تبّصر" ىي التي ال
ف الشّدة تسمي حقا. يفسر لؾ الخياؿ جانبيا. ىنا الدرب مسدود! وذاؾ أيضا! لك

األوراؽ. كانت تشرب قيوة المساء. فقمب زياد فنجانيا كما تقمبو جدتو. تنّجـ جدتو 
بقي ليا مف العمر  بالقيوة أيضا. أليس غريبا أف تحاوؿ استطبلع الغيب مع أف ما
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ومضة؟ لو تستطيع أف تقوؿ لزياد، مف ينصرؼ إلى الواقع ويغرؽ فيو حتى 
 يجد وقتا ليقرأ الغيب! قمب زياد فنجاف القيوة بيف يديو وقرأ ليا ما ف الاألذني

تخيمو: سبع كبير يفتح بابنا ويدخؿ، سنخاؼ منو أنت وأنا، لكنو لف يؤذينا! ىؿ 
 يواسييا ىذا الصغير، ويرمي ليا بخيالو أمبل؟

ؽ الباب. قالت سعاد ساخرة: السبع الكبير! أمرتو أف يبقى مكانو وفتحت د
اب. أماميا رئيس البمدية والقائمقاـ. قالت: أىبل وسيبل! قاال: جئنا نبشرؾ بأف الب

اإلفراج تـ عف عبد الرحيـ. قالت: تفضبل اشربا القيوة. ال، لف يدخبل البيت حتى 
يصبح عبد الرحيـ في البيت! قمبت شفتيا. كـ دخؿ عبد الرحيـ المعتقؿ ثـ خرج 

 في الببلد؟منو ولـ يبشرىا أحد بذلؾ فماذا تغير 

محت رأس زياد يطؿ مف آخر الممر. ياممعوف، عممتؾ جدتؾ أف تقرأ ل
الفنجاف؟ سيقرأ فيما بعد لصاحباتيا فناجيف القيوة، وسيتصورف أنو وىو الذي لـ 

 يقترؼ ذنوبا بعد، مبلؾ ينطؽ بما تصوره لو المبلئكة! 

نة طوؿ افقتو إلى فراشو، ونظفت البيت. تعرؼ أف الخبر سيتنقؿ في المدير 
الميؿ، وسيصؿ إلى القرى. وسػتأتي صاحباتيا إلييا منذ الصباح الباكر ليعزلف 
 البيت قبؿ أف يمتمئ بالمينئيف. لكنيا لف تترؾ كؿ ذلؾ ليف. وربما تشتغؿ ألنيا ال
تستطيع أف تيدئ نفسيا. ىؿ تتمنى أف تغمض عينييا فتجد نفسيا في بمد آخر 

القمب؟ ىؿ يسموف ذلؾ موتا؟ ليتيا كانت تشعر باضطراب  تعيش فيو وادعة وال
أبعدىا عف الحب.  محظوظة بذلؾ الموت! نعـ، تخشى اضطراب القمب! ىذا ما

تريد ذلؾ األسى الذي قاومتو وقت بدت  تريد الفرح الذي يفتؾ بقمبيا اآلف، وال ال
ليا الدنيا مغمقة وىي تتفرج عمى نسؼ بيت عبد الرحيـ في صفد. فمتعترؼ اآلف 

، وىي وحدىا الصاحية في البيت في ىذا الميؿ، بأنيا تحب كرامتيا لنفسيا
 تضطر إلى صداقة أو إلى حب.  تحتاج أحدا وال وتحرص أف تكوف قوية ال

ندما عبقت النظافة، أغمقت بابيا وفتقت الفراش الذي تناـ عميو وأخرجت ع
ة فمسطينية. الكنز الذي تسند بيا كرامتيا: الماؿ الذي وفرتو. عّدتو. ستمائة لير 

ثروة! أعادتيا إلى الفراش وخيطتو. لف تكوف أبدا مثؿ منور التي تنفؽ مافي يدىا 
دوف أف تفكر بالغد! مشت مع منور في أياـ الحرب وىي توزع أرغفة الخبز عمى 
العائبلت الفقيرة. وكاف الخبز أعز مف الذىب. لو كانت مكاف أختيا أكانت تبيع 

سمف والسكر، أـ كانت تقايض ببعض أرغفة الخبز؟ حمييا لتشتري بعض الزيت وال
لماذا تستبعديف، ياسعاد، ىذا السؤاؿ كمما خطر ببالؾ؟! منور عمى حؽ عندما 
تقوؿ ليا، فيؾ رجؿ سياسي ياسعاد، ألنؾ تحسبيف كؿ شيء حتى الحب! ترد 
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سعاد دائما: لو كنت أحسب كؿ شيء لبقيت في بيت حمداف ونعمت بصندوؽ 
 الحمي!  

سعاد بعمؽ تمؾ الميمة. وأفاقت في الصباح الباكر. فتحت النافذة امت ن
فمؤلت عينييا شجرة الموز المزىرة. ىؿ بّكر الربيع ىذه السنة، أـ أنيا لـ تنتبو إليو 
إال اآلف؟ يبدو أف األياـ مرت دوف أف تشعر بيا! لكف شجرة الموز مزىرة اآلف، 

ابة، وبأنيا جميمة وخفيفة. يبدو أحمى الدنيا! شعرت بأنيا ش والربيع وصؿ! وما
 أنيا نسيت في األياـ الماضية شبابيا! 

قيت واقفة في ثوب النـو األزرؽ قرب النافذة، كأنيا تغسؿ عنقيا ووجييا ب
وذراعييا بيواء البحر. في األمس ىّب ىواء قوي كأنو عاصفة، وقيؿ إف البحر 

. وفي األمس ىطؿ مطر  لطـ سور عكا فمـ يستطع القريبوف مف البحر النـو
غزير. فأيف ذىبت الغيـو والبرد والعاصفة؟ ىؿ ارتوت األرض وارتوى البحر كما 
ارتوت سعاد مف ىمـو ىذه السنوات؟ ىؿ تقوؿ الدنيا فجأة، كفى، كما يقوؿ 

 اإلنساف لمحزف أحيانا؟

مقت في األمس عمى شجرة الموز. قالت لنفسيا لف تبقى عمييا زىرة. ثـ ق
رر ذلؾ كؿ سنة. تأتي أياـ دافئة فتزىر األشجار، ثـ يغدرىا يـو عّزت نفسيا: يتك

بارد فيصاب الزىر بالصقيع حتى عمى شاطئ البحر! لكف ىاىي الشجرة، بيضاء 
 ناصعة! يبدو أنيا احتمت بجدراف البيت! 

ّضرت سعاد لنفسيا فنجاف قيوة، ومشت مف المطبخ إلى غرفتيا عمى ح
ة تشربو. لماذا نسأؿ أنفسنا أحيانا ىؿ نحف رؤوس أصابعيا، ووقفت قرب النافذ

سعداء؟! فمتبعد السؤاؿ لتعيش ىذه البرىة، ولتعترؼ بأف السعادة، كالشقاء، تمعب 
بالزمف فتمّده أو تقّصره بعيدا عف تقسيـ الساعات واألياـ! رفعت فنجاف القيوة 

يؿ وشمتو بعمؽ، ورشفت رشفة مف القيوة وتذوقت طعـ الييؿ. لدّي الطفؿ الجم
أرشؽ  الذكي، لدّي زوج محب وحكيـ، لدّي ماؿ. فؤلنتبو إلى ذلؾ! آه، ياسعاد! ما

اإلنساف عندما يحذؼ صفحات مف حياتو وينتبو إلى أخرى! فيخفي اليتـ والفراؽ 
 والقمؽ، ويخفي الدموع التي انسكبت في السر! 

 سعدىا حتى كشكش ثوبيا الذي رّؼ عندما رفعت ذراعيا لتشرب القيوة. معأ
ذلؾ أيمكف أال تتمنى أف يرى ىذا كمو الرجؿ الذي تعيش معو! وأال ترتوي بالكبلـ 
عف حبو! أيعيش بياضيا الشفاؼ وشعرىا السبط األشقر ذو الخواتـ في نياياتو، 
وقّدىا الرشيؽ، في حرماف مف نظرة رجؿ محب! أتستطيع أف تخمد عطش روحيا 

ما يطمب الجسـ الطعاـ والماء. إلى كممات اإلعجاب والحب! تطمب الروح ذلؾ، ك
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مف ىناؾ يتسمؿ األشرار إلى الشابات النضرات ويغووىف ويقمبوف مصائرىف مف 
 الخير إلى الشر! 

نيدت ورشفت بقية القيوة. الحياة ممتدة ولف تبقى المعتقبلت قدرا يمعب ت
 يستطيع الحزف أف يغمؽ بواباتو! كمما تجاوزت قطعة أحمى الشباب! ال بأسرتيا! ما

منو استقوت باألمؿ لتجتاز قطعة أخرى! يبدو ليا الحزف حالكا في الميؿ والدموع 
 محرقة، لكف الصباح يمسح األلـ الذي بدا بحرارتو وعمقو كأنو يقتمع الفؤاد!

ضعت سعاد البنيا الفطور تحت شجرة الموز المزىرة. وفتحت نافذة أـ عبد و 
مبلقط الكبيرة. ىؿ وصؿ الربيع الرحيـ عمى عرضيا. مشطت ليا شعرىا وثبتتو بال

إلى أـ عبد الرحيـ مف شجرة الموز فقرأت في أوراؽ الشّدة التي نشرتيا عمى فراشيا 
أف عبد الرحيـ سيطرؽ الباب ويدخؿ، اليـو الغدا؟ التقت نبوءتيا برغبة سعاد التي 
انسابت تحت شجرة الموز المزىرة. سمع زياد نبوءة جّدتو فقاؿ ألمو إنو رأى في 

لمناـ رجبل قاؿ لو سيصؿ أبوؾ اليـو مف المعتقؿ! استمتعت سعاد باستحضار ا
عبد الرحيـ في يـو معبأ بالربيع، لكنيا أبعدت عف ابنيا غطاء النبوءات: يازياد، 
كـ مرة رأيت ذلؾ الرجؿ في المناـ؟ نريد أف يعود بابا، لذلؾ نراه في األحبلـ وتراه 

مقاـ إف أباؾ سيخرج مف المعتقؿ. لكف إذا رجع جدتؾ في ورؽ الشّدة! قاؿ لنا القائ
اليـو أو غدا فسيكوف ذلؾ صدفة! فيمت؟ مع ذلؾ استرخت سعاد عمى الكرسي 
! رأت لوف الشمس  مستمتعة بالشمس وبشعورىا بأف عبد الرحيـ سيدؽ الباب اليـو
الوردي مف خبلؿ جفنييا المغمضيف. فبدت ألـ عبد الرحيـ كصورة مؤّطرة 

ابة حموة، تعيش أكثر األياـ دوف زوجيا! مسكينة، تحممنا وتحممو عمى بالنافذة. ش
تكاد  كتفيا. عندما يرجع مف المعتقؿ يتكـو عميو ضيوفو وأصحابو وموّكموه فبل

 تراه! 

قالتو البنيا، أف عبد الرحيـ سيعود ظيرا. فتفادت أف  ّدرت سعاد، رغـ ماق
لموز والصنوبر والرز فيمت أـ تكوف خارج البيت. وعندما فاح الدجاج المحشو با

عبد الرحيـ أف سعاد تنتظره. لذلؾ طمبت أف تأكؿ مف طعاـ األمس. فوافقت 
 سعاد، وبقي الدجاج المحشو ينتظر رجبل تتوقع أسرتو أف يدؽ الباب. 

نيى المساء الحمـ بعودتو. فصمت حتى زياد. دفف الميؿ يقيف سعاد ونبوءة زياد أ
مة وىو عسكري مناوب، ذلؾ اليـو البعيد في طفولتو، وأمو وجّدتو. سيذكر زياد ذات لي

التي جمست إليو وىو يتعشى. قالت: اسمع، ياروحي! لسنا في جنازة! لـ يأت أبوؾ 
اليـو لكنو سيأتي غدا أو بعد غد، أو بعد أسبوع! ضحكت: اسأؿ عنو، عمى كؿ 

 ! تنس أف تعاتبو عمى كذبو حاؿ، الرجؿ الذي يظير لؾ في المناـ! وال
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مست سعاد عمى طرؼ سرير زياد يومذاؾ، وربتت عمى شعره الطويؿ. ج
وتمنت أف تغني لو. كانت النافذة مفتوحة ورطوبة المساء تغمر الغرفة. ىؿ فيـ 
أنيا أرادت أف تبقي النوافذ كميا مفتوحة لشجرة الموز المزىرة؟ بقي ممسكا بكفيا 

ى غرفتيا. بقيت ساىرة حتى غفا. وعندما شعرت بأف أصابعو استرخت نيضت إل
زمنا، وشربت فنجانا أخيرا مف القيوة قرب النافذة. ولـ تغمقيا إال وقت شعرت 

 بمسعة الميؿ. مع ذلؾ سيعود الربيع في الصباح!  

رؽ عبد الرحيـ الباب قبيؿ الظير. ولـ تكف سعاد تتوقعو. أىكذا تمعب ط
المحشو بالرز! لكف لو ياعبد بنبوءاتنا؟ أحسنت أمؾ باقتراحيا أف تترؾ الدجاج 

 أتيت في األمس لوجدتو ساخنا، طازجا! 

رسؿ مف يخرج مف المعتقؿ إلى السجف ليبقى فيو أسبوعا. يبدو أف مستر ي
كوبرفيمد حرر عبد الرحيـ مف ذلؾ األسبوع. قالت سعاد: ليمّف عمي بو! سيفرج 

عمى أنفسيـ عف المعتقميف! الحرب العامة عمى األبواب، ولف يفتح اإلنكميز جبية 
 ىنا. سجف عبد الرحيـ سنة وسبعة أشير! أال يشبع ذلؾ اإلنكميز؟ 

يؿ إلى سعاد عندما دخؿ عبد الرحيـ البيت أنو أكثر نحوال مما كاف في خ
المعتقؿ. قّبؿ يد أمو فقالت لو: اهلل يرضى عميؾ! ىمست سعاد لنفسيا: رضي اهلل 

لـ يتعمؽ زياد بعنؽ أبيو  عميو فسجف، واستبقاني دوف سجف ألنو لـ يرض عمي!
كما توقعت سعاد. بؿ التصؽ بيا متأمبل أباه. تجاىمت سعاد الغربة بينيما. يحتاج 

 الطفؿ ساعات كي يألؼ مف قرب أباه الذي كاف يراه مف خمؼ األسبلؾ! 

دا عبد الرحيـ كمف سيعود إلى المعتقؿ غدا. كأنو خرج مف المعتقؿ بخطأ ب
ادتو، يريد أف يغتسؿ وأف يأكؿ، وأف يعانؽ ابنو، ما! بدا مستعجبل، عمى غير ع

وأف يوزع وقتو القميؿ بيف أمو وزوجتو وابنو. بدا سعيدا ألف أحدا لـ يعرؼ بعد أنو 
خرج مف المعتقؿ. فميكف ىذا اليـو كمو ألسرتو! تنازلت سعاد ألمو والبنو عف 

 حصتيا فيو: ابنؾ يريد أباه! وأمؾ قمقة عميؾ! 

ليس مشتاقا إلى ولده. لكنو في ىذه المرة تمنى أف يبقى  كذب إذا ادعى أنوي
زمنا طويبل مع سعاد. في الدقائؽ االولى كاف فرحا وىو يحمؿ صرة ثيابو وينتظر 
سيارة تنقمو إلى بيتو. استسمـ لمحرية، لؤلفؽ الواسع الذي رأتو عيناه، لسعة البحر 

األياـ التي فارقت فييا الذي القاه. الحرية سعة إذف، ياعبد! ىؿ تستطيع أف تعد 
عكا والبحر؟ في الطريؽ بدا لو ىواء البحر مختمفا عف ىواء البحر الذي كاف 
يتنفسو في المعتقؿ. لمح أشجارا مزىرة في طريقو إلى البيت. ربما يجب أف يمشي 
أو أف يطمب مف سائؽ السيارة أف يقطع بو عكا ويصؿ إلى صفد وطبرية وحيفا! 
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يريد! يريد أف يأكؿ حوؿ طاولة في بيتو مع أسرتو!  ر ماال، يريد أف يغتسؿ بقد
يريد أف يممس نوافذ بيتو ويستمقي عمى فراشو! انساب فيو شوؽ إلى سعاد. ىؿ 
أيقظت أشواقو إلييا أشجار البمد المزىرة؟ والربيع الذي وىب السماء لونا أزرؽ 

ينصرؼ إلى  نظيفا وعميقا؟ لو يكوف ثبلثة، واحدا ينشغؿ بزياد وبأمو، وواحدا
 سعاد، وواحدا يمشي في سيوؿ فمسطيف! 

طاع سعاد فجمس قرب زياد، وسكب لو الدجاج وخّصو بالموز في الرز. أ
التفت إليو مرات وسألو عف أصحابو أوالد الجيراف. في المساء جمس زياد في 
حضنو وتركتيما سعاد وحدىما. جمت الصحوف ثـ جمست مع أـ عبد الرحيـ. ىؿ 

كرىا ألنيا اقترحت أف تترؾ الدجاج لممنتظر الذي سيأتي غدا حرا؟ فيمت أنيا تش
أـ تريد أف تستشؼ كيؼ خمنت أف ابنيا سيأتي غدا؟ لـ تسأليا. لكف أـ عبد 
الرحيـ اختصرت الحديث الذي لـ تنطؽ بو أي منيما. قالت: قمب األـ! يصقؿ 

 الزمف، ياسعاد، موىبة األـ في الحدس!           

و قربو. لؤلفراح ىيجانيا أيضا! لف ييدئو أف يرعى عبد الرحيـ فا زياد وأمغ
نومو. بؿ يجب أف تعيد إليو سعاد طمأنينة بيت مستقر يحضر فيو أبوه ويغيب 
عنو. تظاىرت بأف وصوؿ عبد الرحيـ لـ يصبيا بما يشبو اإلغماء. وأنيا لـ 

أف تجمس  تضبط فرحيا واضطرابيا. وأنيا وىي تجمي الصحوف لـ تمنع رغبتيا في
عمى األرض قرب ابنيا وأبيو كما تجمس األميات مع أوالدىف وأزواجيف. ولـ 
تشعر بألـ جارح قمعتو قبؿ أف يبدأ. وبممؿ حزيف مف تكرار غياب عبد الرحيـ. 
وبالقمؽ ألنو قد يعتقؿ غدا. يجب أال يعرؼ زياد بحر العواطؼ المتبلطمة، بؿ 

ويجب أف تكوف ىي تمؾ الصفحة صفحة البحر الزرقاء المستوية الممتدة! 
رآه خبلؿ زياراتو المعتقؿ مع أمو؟ يجب أف يعرؼ أيف يغيب أباه ومف  الممتدة! ما

! آه ياسعاد، كيؼ تجمعيف كؿ ذلؾ في  يعتقمو! يجب أف يفيـ ما يحكـ الببلد اليـو
حزمة واحة لطفؿ؟ كي يعرؼ الحقيقة دوف أف يضيع صوابو! كي يفيميا دوف أف 

 وىدوءه! كمما استطعت أف أبعده عف األلـ واالضطراب سأبعده عنو!  يفقد طمأنيتو

فا زياد وكبح عبد الرحيـ اضطرابو. ىاىو مع سعاد في بيت نائـ. وىو غ
مرتبؾ بعد ذلؾ الغياب الطويؿ. يراقب اضطرابو ويقوؿ لنفسو: أرادوا أف يكسروا 

! طمب منيا أف فينا حتى ىذه العواطؼ بيف رجؿ وامرأتو! وىنا يجب أف أقاوميـ
يخرجا إلى الحديقة. كأنو كاف معيا أمس تحت شجرة الموز المزىرة! لبست جاكيتا 
وخرجت معو. لمحت في روحيا ظّؿ اليـو الذي تسممت فيو مع حمداف مف البيت 
وعادا إليو متسمميف ورفعيا كي تدخؿ مف النافذة. ابتسمت. ليت ذلؾ يعاد في 
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الرحيـ في صورة تجعؿ العبلقة بينيما  صيغة جديدة تتداخؿ فييا حكمة عبد
تريد اضطراب  تريد أف يتكرر ىيجاف العواطؼ المعذب! ال مبيرة. آه، ال! ال

القمب! ولكف ىؿ يستطيع عبد الرحيـ أف يترؾ الحب ينساب رائقا وعذبا، ىو القادـ 
مف مكاف يصنع فيو القمؽ واالضطراب، ويجيؿ المعتقؿ فيو إف كاف سيوضع في 

ر فوؽ األلغاـ أـ سيتيـ باغتياؿ؟! ىؿ يستطيع ىو أو ىي أف يقيما أسوار سيارة تم
ىو خارج  بابؿ بيف الحديقة التي تزىر فييا شجرة الموز والبيت النائـ وبيف ما

 الباب؟

د تكوف السعادة أكثر عمقا عندما تختطؼ في برىة القمؽ عمييا! استنبت ق
رفؽ محاوال أف يكسب محبوبا  الفراؽ غربة مّد كؿ منيما ذراعو كي يقطعيا في

غاب عنو زمنا طويبل. حاوؿ كؿ منيما أف يستسمـ لرائحة البحر وعبؽ زىر الموز 
يزاؿ رطبا مف المطر. كأف عبد الرحيـ اكتشؼ اآلف فقط أننا  والتراب الذي ال

يجب أف نبذؿ جيدا كي نبقي الحب حيا! وحاوؿ أف يسقيو كما كاف يسقي العشب 
بيتو فأثار سخرية زوجة أخيو: "سمفي يحاوؿ أف يقمد  الذي زرعو مرة قرب

تعيش إال في بيئتيا. ولذلؾ يبس عشبو  اإلنكميز"! وربما كانت عمى حؽ فالنبتة ال
القديـ. لكف في يده أف يبقي شجرة الموز، ابنة البمد، حية ونضرة! أمسؾ يد سعاد 

التي ىربت منيا  وربت عمييا. ماذا تثير لمسة كفو فييا؟ أليست ىذه ىي العواطؼ
لكنيا تستسمـ ليا اآلف؟ ىؿ يوجد حب دوف اضطراب القمب، ياسعاد؟ سمعت 
دقات قمبيا في أذنييا. وفي تمؾ البرىة تمممؿ عصفور في العش في شجرة 
الخرنوب التي تظمؿ نصؼ الحديقة. يالميدية الثمينة ليذه الميمة! ابتسمت. ىؿ 

سؾ! ورفعت رأسيا فتبينت قمرا ليس تأرؽ العصافير أيضا؟! قاؿ ليا: ارفعي رأ
؟ خمف: ربما، أسبوع! قبمت صمتو  ىبلال وليس بدرا. سألتو: كـ عمر القمر اليـو
وأصغت إلى لمسة يده. وخيؿ إلييا أنو يقوؿ كبلما كثيرا. لكننا ياعبد الرحيـ لـ 
نجمس أبدا بعد في القمر! كيؼ تنسى سعاد الميمة التي نامت فييا عمى زنده في 

مغمورة بالبدر؟ وأنيا أفاقت فوجدتو يتأمميا. قاؿ: طار عقمي وأنا أتفرج صفد، 
مثيؿ ليا؟ غطت ارتباكيا  عميؾ في القمر. ىؿ تعرفيف أف القدر وىبؾ بشرة ال

يومذاؾ: ىؿ عرفت نساء كثيرات، ياعبد الرحيـ، كي تقوؿ ذلؾ؟ رد في ىدوء: لـ 
يفيـ الكؿ مف الجزء، وكي يكف لدي الوقت لمنساء! لكف اإلنساف وىب العقؿ كي 

يستشؼ ويخمف. يكفي لذلؾ الوجو والكفاف، ياسعاد! ولذلؾ كنت كما توقعتؾ! 
أبقت عينييا مغمضتيف يومذاؾ، لكنيا كانت قد استيقظت. وعندما فتحتيما رأتو 
مايزاؿ يتأمميا. حسب تمؾ الميمة مف أياـ سعادتو. العيف تشرب وتأكؿ وتشعر، 
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رح في تمؾ الميمة المقمرة في صفد. مؤلت روحي ياسعاد. مؤلت عيني بالف
بالضوء. ذىبت إلى مكتبي مرتويا، سعيدا. وبدا لي أني أفيـ قضايا موكمي أكثر 
مما كنت أفيميا سابقا، وأصغي ليا دوف تعب. قوتنا ىنا، ياسعاد، في الروح! 

 كيؼ استطعت أف تنسي تمؾ الميمة؟! 

رفع عبد الرحيـ يد سعاد ليتأمميا  القمر.ضوء دا زىر الموز أكثر بياضا في ب
في ضوء القمر بعيدا عف ظبلؿ شجرة الموز. ثـ قّربيا مف فمو فمفحتيا حرارة نفسو 
وفيمت أنو يريدىا فاقتربت منو. ابتسمت: وجيؾ بارد ونفسؾ حار! التبرد كيبل 
يقاؿ أعدناؾ إلى المعتقؿ مريضا! آه، تممحيف إلى أف إقامتي ليست في البيت بؿ 

؟! قربيا منو في حناف. لمس رقبتيا وكتفيا. ونيض: أنت التي بردت! ومشيا ىناؾ
 معا إلى البيت. 

بقت سعاد النافذة مفتوحة. ورأت ارتباكو وىو يضميا إليو. يفضؿ أف يغمؽ أ
ذا فشمنا  النافذة وينزؿ الستارة دوف القمر! ال، فمنواجو الضوء ولنحاوؿ أال نرتبؾ. وا 

ذا خطر لؾ أف تناـ فمتنـ! لـ فمف نخجؿ. أمامنا الميؿ  كي يألؼ أحدنا اآلخر. وا 
تقؿ سعاد كممة، ولـ يقؿ عبد كممة. سمع أنفاسيا وأنامميا، ورفع يدىا إلى خده 
كي تشعر بأف رؤوس أصابعيا اخشوشنت وأف ذلؾ يحزنو. وشكرتو عمى ذلؾ في 
صمت. رأتو يغفو فربتت عمى ظيره. نـ! ىؿ تستطيع أف تقاـو فراشا مريحا 
وشراشؼ نظيفة؟! رأتو يغفو في سرعة كطفؿ. كأنيا قرب زياد! لوال أف وجو عبد 

 تستطيع الحكمة أف تكتـ ما الرحيـ مثقؿ بالتعب! تنيد في نومو واستمعت إليو. ال
تحممو في روحؾ! عندما يغفو عقمؾ يصحو ألمؾ! انتفض في نومو وصحا فرآىا 

سة قربي تتأممينني! قالت لو في تراقبو. غريب، رأيت نفسي في المعتقؿ وأنت جال
حناف: نـ، نـ! لكنو لـ ينـ. شعر بمممسيا عمى طوؿ جسمو، فعانقيا مشتاقا إلييا. 
وفي ىذا العناؽ شعر برعشتيا العميقة. ضمتو إلييا، وسمع آىة ناعمة وخجولة 
بقيت عمى كتفو فكاد يغيب عف نفسو. وكاد يصرخ ىو أيضا انتصرنا ياسعاد عمى 

 الفراؽ!

الصباح قاؿ ليا: تفرجي عمى نفسؾ في المرآة! كأنؾ وردة شبعت مف ي ف
الماء. شغمت نفسيا بفنجانّي قيوة وضعتيما وقالت لو مداعبة: حتى في البيت 
ترانا في معارؾ ننتصر أو نيـز فييا؟! فأبعد نظرتو عنيا مرتبكا. لكف أليس سبب 

 نضارتيا في ىذا الصباح أنيما انتصرا؟          

ياـ التالية بيف فناجيف القيوة وقرع الباب حتى اقترحت سعاد: اتركوه رت األم
مفتوحا! واستخدمت الحديقة الستقباؿ الفائض مف المينئيف. أتى رجاؿ مف راـ اهلل 
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والقدس، مف المد والرممة، مف طبرية والخميؿ، مف حيفا ويافا. حمؿ المينئوف 
حديقة عبد الرحيـ خرفانا. فقالت أكياس الرز والسكر، وتنكات السمف، وساقوا إلى 

سعاد لمست شفيقة: سيصبح عبد الرحيـ راعي غنـ! تغدى المينئوف القادموف مف 
مدنيـ وقراىـ، وتعشى القادموف مف مناطؽ قريبة. واستيمؾ الغنـ الذي قدـ ىدية. 
لكف كاف لدى سعاد في نياية االحتفاالت ثمانية عشر كيسا مف الرز ذات الميؿ 

شرة أكياس مثميا مف السكر. وتنكات مف الزيت. اقترح عمييا العكي: األحمر. وع
ال أكمو الفأر. الحرب عمى  استبقي يابنتي سعاد مؤونتؾ منيا وألبع الفائض وا 
األبواب فخبئي قروشؾ ومؤونتؾ! قد يعتقؿ عبد الرحيـ مرة أخرى أو يوضع في 

عمي، يبدو أنو اإلقامة الجبرية، يعني سيكوف دوف شغؿ! قالت لو ساخرة: يا
ال فمف أيف ىذا الخير؟   اشتغؿ في المعتقؿ وا 

رأيؾ في أف نشتري بيت عادؿ البيائي؟ سيياجر  ستشارت عبد الرحيـ: ماا
الرجؿ إلى أمريكا. بيتو جميؿ ورخيص. رد عبد الرحيـ: الببلد في خطر وأنت 

ة! لكنيا مشغولة بشراء بيت؟! ستسمع رأيو ىذه المرة فقط، ولو لـ يعبر عنو برشاق
 ستطيع عقميا فقط. وستفسر ذلؾ: بعبد الرحيـ التقـو أسرة! 

ي أياـ الحرب سيطمب منيا جيرانيا قميبل مف الرز لممحشي فتمبييـ. ف
سيطمب منيا حتى ابف ميخائيؿ حبايب، شريؾ أبييا، سكرا ألف زوجتو تريد أف 

في أياـ تحّضر المعموؿ، وسترسؿ لو تنكة مف السكر. لف تشعر أبدا بالضيؽ 
الحرب! ستحكـ أسرتيا لتحمي قدرىا وتخفؼ األخطار التي يرمييا فييا زوجيا، 
مع أنيا ستسنده دائما وتتمنى لو كانت مكانو. لكف ىؿ كانت تتصور أنيا ستنجو 

 بأسرتيا مف مصير ببلدىا؟ 
عبد الرحيـ بعد خروجو مف المعتقؿ باتحاد عماؿ فمسطيف. وقدـ انشغؿ 

. خرج العماؿ مف ىذه المنظمة التي تجمع العرب والييود، تقريرا عنو ألصحابو
في الثورة. في رأيي أف أغاسي الذي يعمؿ فيو، ىو رجؿ استخبارات صييونية. 
ىو رجؿ الوكالة الييودية! المشكمة أف اليستدروت تحكـ بعض األعماؿ وترغـ 

اتحاد بمقاولييا العماؿ عمى االنتساب إلى اتحاد عماؿ فمسطيف. وىكذا يساىـ 
عماؿ فمسطيف بكسر اإلضراب العاـ. قدمت الوكالة الييودية سرا الماؿ لمعماؿ 
الذيف كسروا اإلضراب في مرفأ حيفا، ولسائقي التاكسي كي يكسروا اإلضراب. 
وعرفنا أف اتحاد عماؿ فمسطيف أمف أوؿ الزوارؽ لمرفأ تؿ أبيب! مسؤوؿ التنظيـ 

يودي أصمو مف دمشؽ. ارتفع أغاسي إلى في ىذا االتحاد اآلف، صموئيؿ أالفيا. ي
منصب آخر! في رأيي أف اتحاد عماؿ فمسطيف مصدر معمومات لمياغاناه. كمؼ 
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زازالني الذي كاف يعمؿ في القسـ العربي مف اليستدروت بتأسيس شبكة جاسوسية 
لحساب الوكالة الييودية! وىو يبدو كضابط اتصاؿ صييوني باإلنكميز. ويحرص 

سـ العربي مف اليستدورت! فنبيوا العماؿ العرب الطامعيف بعمؿ عمى تقارير الق
مف طريؽ اليستدورت، أو الحالميف بوحدة العماؿ ضد أرباب العمؿ والبرجوازية 
العربية واإلقطاعييف العرب! أصحاب األمبلؾ العرب ضحايا المشروع الصييوني 

عمومات عف كالعماؿ تماما! قولوا ليـ يجمع أغاسي وأالفيا، العافية، الم
الشخصيات العربية ونشاط العرب! يرسؿ جورج نصار تقارير عف العرب إلى 

 موشيو إريـ وغيره مف زعماء بوعالي صييوف. باسـ وحدة التنظيـ يخوف وطنو!

لتـز عبد الرحيـ بأال يترؾ عمى مكتبو أوراقا قد تفيد مف يعتقمو. استبقى عميو ا
ت الخاطفة رأت سعاد عمى طاولة عبد أوراؽ القضايا والنشرات. في تمؾ األوقا

الرحيـ نشرة وزعيا اتحاد عماؿ فمسطيف ضد اإلضراب. قالت: العمى! ىذه خيانة 
عندىـ قمب! عندما رأت نداء عبد الرحمف عثماف الحسيني "إلى  لمببلد والناس! ما

اإلنسانية المعذبة" ىبت واقفة. ياعبد، أليس ىذا أبو صبحي الذي طمبت مني أف 
ف كاف خائنا أـ ال؟ أليس ىو الذي زرتو في بيتو مع الست شفيقة؟ كنت أعرؼ إ
 أظف..  
مسؾ بيدىا وأجمسيا عمى المقعد. لـ تـر الجماعة عميؾ فقط البحث عف أ

حقيقتو. كمفوا آخريف أيضا! لكنؾ أنت التي دخمت إلى بيتو ورأيت دليبل إلى أنو 
مصيبتنا عنو! واآلف يطعمنا ىذا سمسار لموكالة الييودية. قتؿ القّساـ وانشغمنا ب

الخائف مبادئ االشتراكية والسبلـ ليضرب الثورة. لكنو مكمؼ بعمؿ أكبر مف ذلؾ 
البياف. أتى ىذا الرجؿ مف دمشؽ بعد أف تقاعد مف وظيفتو ليعمؿ مع الييود! 
نعرؼ أنو يتصؿ اآلف في السر باتحاد عماؿ فمسطيف. ولو صبلت أخرى بالوكالة 

مو اتحاد عماؿ فمسطيف في الظاىر ليقيـ فرعا لو في قرية عارة. الييودية. أرس
وسيتسرب بو إلى الريؼ ليقاـو نفوذ الييئة العربية العميا. أسس ناديا، فييا وفي 
عرعرة، وأّمف لمنادي راديو ومطبوعات! مشروعو أف يؤسس نواد ثقافية في المدف 

روا لو مكتبا. ونظف أنو ىو والقرى موالية لمصييونية. نعرؼ أف الصييونييف استأج
كاتب كراس "كشؼ القناع" الذي مدح اليستدروت الىتماميا بالعماؿ العرب، 
وأعمف موقفا ضد الثورة واإلضراب العاـ. يتغطى الحسيني اآلف بالتبشير بأف 
العمؿ والماؿ الصييوني ضرورة لفمسطيف، ويؤسس عمى ذلؾ "اإلخاء" الصييوني 

ييود بو بعض األحزاب العربية! قدمو الييود ليتحدث العربي! أخشى أف يخترؽ ال
باسـ العرب مع ممثمي أحزاب إنكميزية! بينما منع ذلؾ المقاء عف جورج منصور 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 439 - 

 ممثؿ جمعية العماؿ العرب، واغتالو مجيوؿ في أوؿ الثورة. 

اأنت تريف الحقيقة المتخفية باسـ تجمع واسـ رجؿ! يسمؾ اتحاد عماؿ ى
أكثر خطرا لتفكيؾ وحدة الفمسطينييف. اتصؿ قادتو بقرية فمسطيف مشروعا آخر 

اليوسفية في الكرمؿ وأرسموا زعيميا، أبا ركف، إلى سورية وبيروت ليؤمف ضغطا 
درزيا. يرسموف معارضة دروز سورية الوطنييف! فيقسموف الدروز السورييف 
 وشعب فمسطيف في وقت واحد! وخبلؿ ذلؾ يحموف كيبوتز ياجور في الكرمؿ! ال
تظني ياسعاد أنيـ يرسموف ضرب ىذه الثورة فقط! ميزة الييود أنيـ يرسموف خطة 

 لمائة سنة! 

استمعت سعاد إلى عبد الرحيـ بعد  0939ي ذلؾ المساء مف سنة ف    
خروجو مف المعتقؿ، قبيؿ سفره إلى سورية كأنو يأتمنيا عمى اكتشافو. وعندما 

مة؟ بقي صامتا. ىؿ سيكمفيا بميمة؟ سكت سألتو بنظرتيا: وماذا بعد ىذه المقد
تأممت صمتو وقالت: يـو قمت لؾ إني أعرؼ عبد الرحمف الحسيني أجمستني 

أف أقتمو. لف تستطيعي ذلؾ! يحميو اإلنكميز  أستطيع وحدثتني عنو. لكني ياعبد ال
 والصييونيوف.
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ر عمؽ في األياـ التالية بدا لسعاد أنيا بعيدة عف عبد الرحيـ. لـ يقدّ 
البرتقاؿ. وقالت كفى! فيؿ يخطر ألحد لزياد جرحيا مف قتؿ أنور. عصرت لو و 
عبد الرحيـ في مكتبو يفحص قضية كاف أف يعصر ليا كأسا مف البرتقاؿ! 

يعيش المحاموف  األرض التي أوكؿ إليو الدفاع عنيا. وكاف يقوؿ لنفسو: ال
مجانا، بؿ يعيشوف مف الوطنيوف مف القضايا التي يدافعوف فييا عف موكمييـ 

 األغنياء الذيف جعموىـ وكالءىـ دوف قضايا! 

 
رأ األوراؽ مستندا إلى مرفقيو. انشغؿ قبؿ قراءتيا بزائر أوصؿ لو خبرا عف ق

. في كؿ سنة مف سنوات الثورة اءةيخطئ عبد الرحيـ في قر لـ تصفية جاسوس. 
لسورية. لكف القواد يساعدىـ رجاؿ الثورة ااآلف، دمشؽ السياسيوف الفمسطينيوف 

الميدانييف فبلحوف. تعمموا مف خبرتيـ ومف القاوقجي. يجمعوف قوتيـ في المركز 
. بعد معاركيـ الخاطفة يخفوف  الذي يياجمونو، وينتقوف الوقت المناسب لميجـو
أسمحتيـ ويتفرقوف عائديف إلى قراىـ. يتفادوف أف يواجيوا قوة إنكميزية كبيرة، 

اعدة أىؿ القرى، لذلؾ ال يتياونوف في محاكمة الجواسيس. ويعتمدوف التكتـ ومس
لدييـ محاكـ ثورية كسمطة مسؤولة عف أمف القرى وأمف الثورة. يفصموف في 
مشاكؿ الفبلحيف كسمطة مدنية. لكف اإلنكميز يقاوموف نفوذ الثورة بالمحاكـ 

صة الييودية العسكرية، وقانوف الطوارئ، وتدمير البنية الزراعية. وبزمر الميؿ الخا
 التي تياجـ العرب. 

رأ عبد الرحيـ في المعتقؿ سمات ىذه السنة في ىدوء. لكنو منذ خرج مف ق
المعتقؿ يشعر بخفقاف في قمبو ويبلحظ أف يديو ترتجفاف. قاؿ لسعاد: صّفي اليـو 
جاسوس! ردت: ليت الذيف صفوه يفحصوف التيمة كما تفحص قضاياؾ! 

تستطيع محاكـ الثورة أف تنتظر التحقيؽ الذي يمتد  استبقاىا: اجمسي! ياسعاد، ىؿ
سنوات؟ أيف تضع المتيميف خبلؿ التحقيؽ والثوار أنفسيـ مطاردوف بالطائرات؟ 

تطيؿ التحقيؽ! لكني لو كنت مع الثوار لنفذت  محاكـ الثوار محاكـ ميدانية ال
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لناس بيدي قتؿ حميـ اسكندر بسطة، مدير بوليس المواء الشمالي! ألـ يحتفؿ ا
؟ عمى يديو ربي أحمد النايؼ قاتؿ القّساـ!  ياعبد، السنة الماضيةباغتيالو في 

تقؿ  أحتقر ىذا الرجؿ. أعرؼ أف أىؿ الببلد احتفموا بالخبلص مف شروره! لكف ال
إنؾ تستطيع أف تنفذ اإلعداـ بيدؾ! يمـز لذلؾ رجاؿ غيرؾ! وقؼ عبد الرحيـ: 

نا نظيفة؟ إعداـ الخائف ليس عمبل وسخا، تقصديف، ليقـ غيرنا بذلؾ لتبقى أيدي
ياسعاد! بؿ ضرورة ألمف الناس والثوار! ىّبت سعاد واقفة مقابمو كأنيا مرىقة 

 بغضب كبحتو زمنا: سيموث أية ثورة أف تقتؿ رجبل بريئا! 

تريد أف تسمع كممة عف تصفية رجؿ! كاف يجب أف يتأنى عبد الرحيـ  ال
ارات الثوار! لكنو استند إلى دراستيا في مدرسة وىو يذكر التصفية كأنيا مف انتص

مس نيوتف ليروي ليا أف أشقياء دخموا ديرا لمراىبات قرب الناصرة وأخذوا أموالو 
باسـ الثورة. حقؽ أبو درة بنفسو في شكوى الراىبات، وتابع البحث عف األشقياء. 

ا قنابميـ في ىؤالء كالصييونييف الذيف يتخفوف بالكوفية والعقاؿ ويتسمموف ليضعو 
المقاىي واألسواؽ العربية! عرض أبو دّرة مف اعتقميـ عمى الراىبات فعرفنيـ. 

 سرقوه وأعاده لمدير وأعدميـ!  استرد منيـ ما

ـ يعرؼ عبد الرحيـ وىو معتقؿ أف سعاد قّسمت الزمف قسميف، ماقبؿ مقتؿ ل
سيني يتعامؿ مع أنور ومابعد مقتمو. "قبؿ" مقتؿ أنور نزلت إلى حيفا لتقرر ىؿ الح

تتحمؿ أف تسمع كممة عف التصفيات! "قبؿ" أنور  الييود أـ ال. "بعد" أنور ال
كانت التصفيات واضحة: لمسماسرة الذيف ينقموف األراضي إلى الصييونييف 
فيغيروف ىوية الببلد. ولمف يتجسس عمى الثوار. لكف التصفيات في ىذه السنة لـ 

األحزاب والعائبلت، ودخؿ اإلنكميز والييود  تعد منزىة! دخمت األىواء وخبلفات
فصاروا يموثوف سمعة رجؿ وطني فيصفيو الثوار. ألـ ينشروا أف صدقي الطبري 
باع أراض لمييود؟ طمب صدقي مف الييئة العربية العميا أف توضح الحقيقة ببياف. 
 وضعت سعاد بياف الييئة عمى مكتب عبد الرحيـ: "اطمعت الييئة العربية العميا
عمى منشور وزعو البعض اتيموا فيو السيديف صدقي الطبري وخميؿ الطبري 

دونما.  3587بأنيما باعا أراضي لمييود في منطقتي طبريا وسمخ بمغت مساحتيا 
وبناء عمى طمب السيديف صدقي وخميؿ الطبري قامت دائرة األراضي التابعة 

الطابو الرسمية تبيف ليا أف لمييئة العربية العميا بتحقيؽ دقيؽ. وبعد مراجعة قيود 
ف الييئة العربية العميا  ما تضمنو المنشور المذكور مخالؼ لمحقيقة والواقع. وا 

تعتقد أف القصد مف إذاعة ذلؾ المنشور كاف لمنيؿ مف وطنية السيديف صدقي 
وخميؿ الطبري، وىو أمر تستنكره الييئة وترجو مف السيديف صدقي وخميؿ الطبري 
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يئة مواقفيما الوطنية المشرفة وتقدرىا حؽ قدرىا، االستمرار عمى المذيف تعرؼ الي
العمؿ في خدمة ىذه األمة الكريمة". ومف صدقي الطبري؟ مدير بنؾ األمة في 
طبرية، الذي أسس البنؾ ليسند الفبلحيف كيبل تصبح أراضييـ لمييود! لو خنت أنا 

 لتصفيات، ياعبد! أريد أف أسمع كممة عف ا الببلد لخانيا صدقي الطبري! ال

صبح عبد الرحيـ وحيدا في المساحة التي يقاـو فييا وىف جسمو وروحو. أ
وصمو رجؿ فأغمؽ الباب عمى نفسو وعميو، ولـ تقدـ سعاد ليما القيوة. عتب 
عمييا بصمت. فميحرؽ الثوار مزارع مف اغتنى مف السمسرة وفقر الفبلحيف 

ذا دفنو اإلنكميز العرب! فمتحّرـ الصبلة عمى الجاسوس وليحرّ  ـ دفنو في المقبرة! وا 
فمينبش قبره وليـر في الطريؽ! قتؿ بعض الجواسيس بالفأس؟ فمينتشر بينيـ الرعب 

ذا آوت قرية بريطانييف بإرادتيا فمتخرب بيوتيا!  ليخافوا خيانة الوطف! وا 

دع عبد الرحيـ ضيفو ورجع إلى سعاد. كاف يتصور أنو يتقرب منيا فأخطأ و 
"أراد أف يكحميا فأعماىا"! ياسعاد، ادعى بعض عمبلء اإلنكميز بأنيـ  مرة أخرى!

ثوار فاستضافتيـ صاحبة البيت وقدمت ليـ الطعاـ. فاعتدوا عمييا. بحث الثوار 
عنيـ، وعرضوىـ عمى المرأة فعرفتيـ. فحاكميـ الثوار، وقطعوا أعضاءىـ 

 ووضعوىا في أفواىيـ وعمقوىـ عمى األشجار قرب الطريؽ! 

عبد الرحيـ أنو يستعيد سعاد إلى تمؾ المنطقة المحرمة! ففاجأه غضبيا.  فظ
لـ أعرؼ مف قبؿ أف في قمبؾ قسوة توصمؾ إلى التشفي بالقتؿ! ىذه أمور تنساىا 

يفخر بيا إنساف! أرعشتو نظرتيا.  حتى الثورات إذا مارستيا مضطرة! ىذه أمور ال
تماسكا ىائبل كي يحفظ في قمبو يبدو أف اإلنساف الذي يعذب في المعتقؿ يحتاج 

عومؿ بو! ينفذ حكـ محاكـ  الرحمة! كي يرفض أف يعامؿ حتى عدوه بمثؿ ما
الثورة بالضرب بالفأس عمى الرأس؟ وبالتمثيؿ بالجثث؟ يرمى الجاسوس في بئر 
مع كمب يظؿ ينيشو حتى يموت أحدىما قبؿ اآلخر؟ يجب أف تترفع محاكـ الثوار 

ينفذ حتى الحكـ العادؿ بالموت في احتراـ، فيذا االحتراـ عمى االنتقاـ! يجب أف 
 لمجاسوس!  لمموت والوطف والثورة ال

ؿ تعيش سعاد خارج ىذه السنة المّرة؟ أال تعرؼ أف الييود واإلنكميز جمعوا ى
رجاؿ القرى التي قطعت قربيا األسبلؾ الشائكة المكيربة بيف فمسطيف وبيف سوريا 

عمى ـ وضربوىـ ورموىـ في عيف الشمس ثـ أرغموىـ ولبناف وعروىـ مف مبلبسي
المشي إلى المعتقؿ ونسفوا بيوتيـ؟ أال تعرؼ سعاد أف قنبمة رميت عمى موظفي 
شركة السيارات الوطنية الذيف ينتظروف العودة إلى بيوتيـ ليفطروا في رمضاف، 

ا اإلنكميز فنثرتيـ أشبلء؟ أال تعرؼ ماذا يفعمو ييود "زمر الميؿ الخاصة" التي دربي
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وأطمقوىا عمى العرب؟ روى لو ضيفو كيؼ زرع الييود قنبمة في سوؽ الخضار 
في حيفا! فّجروىا وانتظروا الناجيف مف االنفجار بسيارات في الشوارع التي توصؿ 
إلى السوؽ فحصدوىـ بالرصاص! وكانت القنبمة التي فجروىا معبأة بمواد سامة 

ب الرممة يتجاىمو اإلنكميز! ىؿ نسيت وبمسامير، مصنوعة في معمؿ ييودي قر 
 سعاد ذلؾ؟! كيؼ تطمب الرحمة إذف لعمبلء ىؤالء المجرميف؟! 

قمب عبد الرحيـ عمى ألمو. في المساء حاوؿ أف يممس سعاد ليبدد غضبيا. ت
فأخطأ مرة ثالثة. زأرت: إياؾ! فحمؿ بيجامتو وخرج مف الغرفة واستمقى عمى 

ليس قاسيا، ومايزاؿ غير قادر عمى صيد ذنبو؟ يعرؼ نفسو!  الديواف. ما
رآه ىذه المرة في المعتقؿ! ربما رمي الفبلحوف  تعرؼ ما عصفور. لكف سعاد ال

المعذبوف بيف السياسييف ليرى "الذوات" آثار التعذيب الذي يستطيع اإلنكميز تشويو 
إنساف بو! روى فبلح لعبد أنو ضرب عمى قدميو حتى تورمتا ثـ لفتا بكيس فيو 

ثـ أحرؽ الكيس. روى لو أف اإلنكميز رموه في البحر مرات وسحبوه منو مرات  قش
 كمما كاد يغرؽ، ولـ يكف رأى البحر في حياتو! 

يزاؿ عبد الرحيـ يتذكر أنو حشر مع المعتقميف في سيارة تقدمت سيارات ال
الجيش، كي يكتشفوا بيا األلغاـ! عرؼ عبد الرحيـ ىذه المرة في المعتقؿ غضبا 

روحو لـ يعرؼ مثمو مف قبؿ. لكنو لـ يرو لسعاد شيئا مما رآه. فمنذ أسبوع في 
يناـ بعمؽ كالميت ويستقبؿ بعض الزوار فقط. وسعاد ترعاه لكنيا تستسمـ لحزنيا 
عمى أنور. ليتيا تسألو عما بو! ىؿ أصبح بنطالو واسعا يمسكو بزنار مف الجمد 

و؟ لـ تفيـ سعاد حزنو، وبقيت عمى خصره، ألف طعامو قّؿ؟! أـ ألف روحو تؤلم
غريبة عما رآه في المعتقؿ. وأخفى التفاصيؿ عنيا، كيبل تخاؼ عميو وقت يعتقؿ 

 مرة أخرى! 

حدث مع نفسو زمنا في ظممة الغرفة. ربما فقد بعض صبره وىدوئو البعض ت
لحمو فقط! اعترؼ لنفسو بأنو يشعر بالغربة عادة كمما رجع مف المعتقؿ. تحرص 

بقي أثاث البيت في مكانو، ويقّدر ليا ذلؾ. لكنو يجد أف ابنو كبر في سعاد أف ت
غيابو. يتحاشاه زياد في اليـو األوؿ، يمتصؽ بأمو ويراقبو كأنو يتعرؼ عميو. ىذه 

 المرة يشعر عبد بغربة أخرى!

ـ تغؼ سعاد بسرعة. قالت لنفسيا في غضب: ماىذه الحياة! العمى! كأني ل
يغضبؾ؟ ال! ليس ىذا فقط! الببلد عمى  المعتقؿ! ىذا ما لمخدمة ولنقؿ الطعاـ إلى

عيني ورأسي، لكف أنتحمؿ قسوة اإلنكميز، اهلل ييّدىـ، وقسوة الثوار؟ ال! توجعني 
أستطيع أف أنسى البرقيات المكومة عمى سرير أمو، متشفية  روحي عمى أنور! ال
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د المجمسييف، مف الشيخ أسعد! ىؿ ذلؾ التشفي ألف الشيخ أسعد مع عبد اهلل ض
أـ ألنو متيـ بشيداء أيار؟! ضاعت الطاسة! ىذه الفوضى تبعد الناس عف الثورة! 
سمب الثوار بنؾ بركميس في نابمس، فيمنا! حاولوا أف يسمبوا البنؾ العثماني، 

تناصرىـ، ال!  فيمنا! ماؿ العدو حبلؿ! لكف فرض األتاوات عمى المزارع التي ال
               يعادونكـ! اتركوا الذيف ال

قمبت سعاد في فراش واسع، واستسممت لغضبيا عمى قسوة عبد الرحيـ. ىؿ ت
تكتشؼ زوجيا اآلف؟ اسكتي ياسعاد، اسكتي! فمتعترؼ بأنيا غاضبة عمى الحياة 
التي تساؽ إلييا ىي والناس والببلد! غاضبة ألنيا أعيدت مرات دوف أف يسمح 

ف تتخفؼ مف الطناجر الكبيرة التي أتت بيا ليا بزيارة عبد الرحيـ، وكانت تتمنى أ
تقبؿ أف يكونوا  لو ولممعتقميف فنقمتيا في العودة أيضا! يحكـ قدر ببلدىا مف ال

بوابيف عمى بابيا! اولئؾ يقرروف ليا متى تقابؿ زوجيا! في آخر زياراتيا إلى 
ف المعتقؿ وقفت خمؼ األسبلؾ المزدوجة. آه مف األسبلؾ! األسبلؾ المكيربة بي

فمسطيف وبيف سورية ولبناف، األسبلؾ الشائكة حوؿ المعتقؿ، األسبلؾ المزدوجة 
بينيا وبيف زوجيا في زيارة المعتقؿ. قالت لئلنكميزي الواقؼ قرب الباب وىي تخرج 
مف المعتقؿ: لـ يبؽ إال أف تنصبوا األسبلؾ في غرفنا وأسّرتنا! سأليا: ايش بيقوؿ 

وا! كانت تنوي أف تطمب ابنيا مف بيت شفيقة أنت؟ ردت: بيقوؿ اتركونا وارحم
فأرسمت ليا شفيقة ورقة: التيتمي ابنؾ، ابقي في بيتؾ، الطرقات ممغومة! صرنا 
ذا  محبوسيف في بيوتنا! إذا خرجنا إلى سوؽ الخضار رمى عمينا الييود قنبمة، وا 
ذا حدث اغتياؿ اعتقؿ اإلنكميز كؿ مف  مشينا في الشارع أصابونا برصاصة، وا 

مشي في الشارع! قررت سعاد أف تقاـو ذلؾ السجف فاقترحت عمى بنات العكي: ي
فمنخرج إلى حديقة البمدية! فتحف عيونيف: رجاؿ الببلد في المعتقؿ، فماذا يقاؿ 
عنا؟! سيقاؿ، وأنت ست العارفيف، زوجيا في المعتقؿ وىي في الحدائؽ! وقد 

يا وىي تتقمب: فكري بما في تتسمؿ ييودية لترمي عمينا قنبمة! ىمست سعاد لنفس
 يديؾ! رجع زوجؾ سميما! صار نحيبل كالخيط لكنو ليس مسموال! 

غفو عبد الرحيـ عادة بسيولة. عرؼ عنو اليدوء حتى في المعتقؿ. ومع ي
تغش نفسؾ، ياعبد! لو ركعت وقبمت  ذلؾ تقمب. السبب أف الديواف ضيؽ! ال، ال
لبراؽ تقيـ في المعتقؿ أكثر مما تقيـ قدمي سعاد لما كاف ذلؾ كثيرا! منذ ثورة ا

خارجو! وياسعاد اركضي مف معتقؿ إلى آخر، وانقمي لمثوار "األمانة"، واطبخي 
لممعتقميف، وتحممي جبلفة العسكر اإلنكميز، واحضري الندوات واالجتماعات! 
صحيح! لكف لماذا تتيمو سعاد بالقسوة؟ يكاد يبتسـ ساخرا: نحف الذيف نقتؿ 
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عمى النار، ندعي ألنفسنا القدرة عمى تعذيب الجواسيس  ونعذب ونشوى
والسماسرة؟! كيؼ أسقطو الغضب في االدعاء بما ليس مف طبعو؟ ىو، يستطيع 
أف ينفذ الحكـ باإلعداـ؟! ربما لـ يكف يكمـ سعاد، بؿ كاف كمف يخاطب اإلنكميز 

يضبطو  أو الييود ويتمنى ليـ العذاب! ربما كاف محمبل مف المعتقؿ بأكثر مما
صبره وطبعو! مف القير، أطمؽ جنونا يبيحو الرجاؿ ألنفسيـ ويعّؼ ىو دائما 

يضبط غضبو، ثـ يعتذر  يفحص كبلمو وال عنو! كاف يسخر مف الرجؿ الذي ال
لمف جرحو! وكاف كمحاـ يسخر مف صيغة "في فورة غضب". ويجرب أال 

كمييـ! وىاىو يسقط يستخدميا في مرافعاتو، مع أف زمبلءه يعمقوف عمييا نجاة مو 
في ذلؾ! وأماـ مف؟ أماـ سعاد التي تقيس الحركة والسموؾ بميزاف الصائغ! في 
األسابيع األخيرة مف اعتقالو رمي بيف السياسييف فبلحوف عذبيـ اإلنكميز. قّدر 

تمنى  المعتقموف أف اإلنكميز قصدوا بيـ إرىاب السياسييف! حدث عكس ما
لكف ىؿ ننفي أننا تألمنا وحزنا؟ مف يتذكر مف اإلنكميز. أضربنا عف الطعاـ! 

اولئؾ المعذبيف؟ البدوي الذي أجمسوه عمى بابور الكاز؟ أـ الفبلح الذي أحرقوا 
أصابعو بالنار، وكسروا أسنانو، وعمقوه مف رجميو في السقؼ، وأرغموه عمى 

 المشي عمى الزجاج المكسور؟ أـ الفبلح الذي أرغموه أف يستمقي عمى الصبار؟ 

عد وداع المينئيف بخبلصو مف المعتقؿ وجد في مكتبو قضية مف عشرات ب
كاف  القضايا التي يخسرىا العرب! عرؼ عبد الرحيـ أنو سيخسرىا لكنو ما

يستطيع أف يرفضيا! لعائمة جربوع اليافاوية أرض أصبحت داخؿ بمدية تؿ أبيب. 
ا عنيا الرسـو مساحتيا سبعة عشر دونما. طمبت البمدية مف أصحابيا أف يسددو 

 0965مع ثمف مواسير المياه. المجموع  0939إلى نياية سنة  0931منذ سنة 
جنييا، فمف يدفعيا؟ عيف الييود عمى األرض! طمبوا سابقا شراءىا بثبلثيف ألؼ 
جنيو فرفض أصحابيا بيعيا. ستحجز البمدية األرض وستبيعيا بالمزاد وسيشترييا 

ف يجد مف يدخؿ المزاد وينقذىا؟ دمر اإلنكميز الييود! فيؿ يستطيع عبد الرحيـ أ
األغنياء العرب بالضرائب، ودمروا القرى باالعتقاالت وحرؽ البيادر وقطع الشجر 

 ونسؼ البيوت! دمروا البنية الزراعية والبنية التجارية والصناعية العربية! 

قمب عبد الرحيـ عمى الديواف. وتذكر أنو فشؿ في انتزاع شباب وكيوؿ مف ت
اإلعداـ! سندىـ بيدوئو، وحاوؿ أف يبعد طيؼ الحزف عنيـ وعف نفسو. لكف كـ 
مرة قّدر لو أف يرى سمب الحياة مف بشر يستحقوف الحياة أكثر منو؟ كـ مرة رأى 
ذلؾ الوداع المّر، والمحكـو يتبيف أنو لـ ينجز أمورا كثيرة في أسرتو وفي ببلده؟ 

يكتمؿ أبدا، وأف  إلنساف مف الحياة اليريده ا وكـ مرة فكر عبد الرحيـ بأف ما
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الموت قير لمقادر عمى الحياة؟ كاف عبد الرحيـ يردد لممحكوميف أنيـ يميدوف 
الطريؽ إلى حرية الببلد، لكنو كاف يصرخ بينو وبيف نفسو بعد وداعيـ: كاف يجب 

 أف يعيشوا!

ـ ؿ تكاثر كؿ ذلؾ عميو في ىذا األسبوع بعد خروجو مف المعتقؿ؟ لماذا لى
يبح لسعاد بأف قمبو ثقيؿ، وأف األلـ ثقب صبره فبدا كمف يرويو االنتقاـ، مع أنو 

 يثنيو خوؼ؟  يدفعو ثأر وال رجؿ ذو مشروع، ال

قمب مرات مغمض العينيف. أحس أف أحدا يقؼ قربو. فتح عينيو فوجد ت
 سعاد واقفة قربو حافية. قـ ياعبد! يبدو أنؾ تعودت النـو في المعتقؿ عمى األرض
فصار حتى الديواف مريحا لؾ! ىذا ليس لقياسؾ! تفرج، قدماؾ خارجو! تنيد عبد 
الرحيـ في راحة ونيض. طوت سعاد مسافة االعتذار والعتب! آه، آه ياسعاد! يبدو 
أني يجب أف أقاـو المعتقؿ ىنا أيضا، في البيت! ىؿ كنت أدخؿ الحماـ كمما 

 ألني أتمنى أف أغتسؿ منو!عدت مف المعتقؿ ألستمتع بالماء والنظافة أـ 

حدثا حديثا طويبل في الصباح. كاف عبد الرحيـ ممتزما بما يطمبو الشيخ ت
القّساـ. ثـ صار ممتزما بما يراه الحاج أميف وما تقرره الييئة العربية العميا. وىاىي 
سعاد تسألو عف تمؾ الدقة في االلتزاـ! التسير منظمة أو ىيئة دونيا. لكف ىؿ 

إذا مالت تمؾ المنظمات وتخممتيا الفوضى أو حكميا الظمـ؟ ىؿ نقعد ننفذ الشر 
في البيت ونستعفي مف أمور الببلد إذا تبددت تمؾ األحزاب أو شاخت أو ضاؽ 
بيا الناس؟ أوقفتو سعاد أماـ السطوة التي تشعر بيا المجموعة وتستطيع بيا أف 

ـ الخطأ عمى فرد أو ترتكب حتى اإلثـ وتفرض التصفيؽ ليا. ىؿ نقبؿ فييا الحك
تستطيع أف تحكـ  مسألة؟ تحتاج المجموعات واألحزاب تمؾ السطوة، فدونيا ال

أخطر تمؾ السطوة إذا لـ تكف مقّننة  مكانا أو تمـز معارضييا بحدود. لكف ما
 تساىـ، ياعبد، في الخطأ بيز الرأس! وال ومضبوطة بمعيار دقيؽ! قالت لو: ال

ف يطمبوف مريديف ويستبعدوف األنداد! يتحمؿ تخش أف يستبعدؾ القواد الذي
المسؤولة رجاؿ كبار، الأتباع! تنيدت ورأى دموعيا: أنور يساوي عشرات الرجاؿ! 
طبيب تعب عميو أىمو وربتو ببلده. خسرتو الثورة! كأنيا نفذت بيانات الصييونييف 

 د!اليسارييف الذي يحذروف العرب مف األغنياء والوجياء!! نبو أصحابؾ، ياعب
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خمدت الثورة بوحشية وعنؼ كي ينصرؼ اإلنكميز إلى الحرب العظمى! أ
المعتقميف! يجب أف ننزؿ السالح! كي يتفرغ اإلنكميز لمحرب لذلؾ حرروا لذلؾ 

االوروبية! مرة أخرى ياعبد الرحيـ ندخؿ الحرب ألجؿ االوروبييف؟ في المرة 
طيف لمييود بوعد بمفور! سيكمموف االولى ساعدناىـ فاقتسموا بالدنا ووىبوا فمس

بيذه الحرب قّص رقبتنا! فماذا نقوؿ لمشيداء في الجباؿ، وألىؿ الشيداء؟ ماذا 
نقوؿ لمفالح الذي شدوا أذنو بالحبؿ وحمقوا شعره وشاربيو ليضحكوا عميو ثـ 
تسموا بتصويره؟ وماذا تقوؿ أنت الذي نسفوا بيت أىمؾ "السرايا" في صفد؟ لو 

لقمت لؾ "فّخار يكّسر بعضو"! ليس اإلنكميز أحب إلى قمبي الرحيـ د سألتني ياعب
 مف األلماف! 

 
نتعشت فمسطيف بتشييد مطارات ومد طرقات؟ دفعوا لبعض العماؿ وسّخروا ا

تصدقي أف األلماف مع العرب! لف يجني الحاج أميف مف  الفبلحيف كعماؿ! ال
مسمميف في الحرب معيـ! برليف غير الوعود. سيطمب األلماف منو أف يجند ال

 موت آخر في ببلد بعيدة عف فمسطيف! 

يت اإلنكميز كانوا عمى األقؿ ميذبيف! يحتاجوف ىدوءنا لكنيـ يفرضونو ل
بالقوة. ىؿ خمدت الثورة خوفا مف حرب عظمى؟ بددوا رجاليا في السجوف وفي 

 المنفى! أعدموا قادتيا! فماذا يستطيع آخر الثوار في الجباؿ؟

سنة مّرة كالعمقـ. أنقاض البيوت، أنقاض البيارات، أنقاض  0939نة س
الثورة، أشجار مقموعة، قتمى ومبلبس سوداء وقبور. فمنرحؿ يوما إلى بيسموف! 
رحمت سعاد مع عبد الرحيـ إلى أراضيو في بيسموف. استقبميما الفبلحوف. فسمعا 

أف يرحبل إلى األىازيج وأكبل مف المنسؼ. ىؿ يوجد بعد مف ييزج؟! تمنت سعاد 
ىذا االحتفاؿ  محمود الفاعور في البطيحة، فقاؿ عبد: قريبا! في الميؿ سيرا. ما

الغريب الذي شاركا فيو؟! جمست سعاد بيف النساء واستمعت إلى غناء حزيف. ىؿ 
 ىذه نعوة ياعبد الرحيـ، أـ ىي فخر أـ مديح؟ أخفت سعاد دموعيا وىي تسمع ما
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 اء: غناه رجؿ وردده الرجاؿ والنس

 ع المي جرى بفمسطيف    سّجؿ ياقرف العشريفو 

  بػػػػػػػؿ النػػػػػػػػار يػػػػػػػػافوز الػػػػػػػػديفج
 

 يفػػػػػػػػػػػػػػػديؾ بالمػػػػػػػػػػػػػػػاؿ والبنػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 

  يػػػػػػػػح الجنػػػػػػػػة ياعػػػػػػػػالـ فػػػػػػػػاحر 
 

 بمعركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وادي التفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح 
 

  ستشػػػػػػػػػػػػيد فييػػػػػػػػػػػػا الفػػػػػػػػػػػػالحا
 

 حػػػػػػػػػػػػػػػط السػػػػػػػػػػػػػػػنغة بػػػػػػػػػػػػػػػالمرتيف 
 

  قعػػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػػرزيف وعيبػػػػػػػػػػػػاؿو 
 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبت روس األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 

  يػػػػػػػػػػػػا األنػػػػػػػػػػػػذاؿنخػػػػػػػػػػػػذلت فيا
 

 بفضػػػػػػػػػؿ القائػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػوز الػػػػػػػػػديف 
 

  بتطويقػػػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػػػت إمػػػػػػػػػػػريفو 
 

 كػػػػػػػػػػاف فييػػػػػػػػػػا الثػػػػػػػػػػوار سػػػػػػػػػػنيف 
 

  ينػػػػػػػػػػػػؾ ياصػػػػػػػػػػػػالح الػػػػػػػػػػػػديفع
 

 تشػػػػػػػػػػػوؼ بطولػػػػػػػػػػػة المجاىػػػػػػػػػػػديف 
 

  نتشػػػػػػر الخبػػػػػػر بجبػػػػػػؿ النػػػػػػػارا
 

 ىرعػػػػػػػػوا النػػػػػػػػاس كبػػػػػػػػار وزغػػػػػػػػار 
 

  معركػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػتال ماصػػػػػػػػػػػػارب
 

 تشػػػػػػػػػػػػػػػػػبو لوقعػػػػػػػػػػػػػػػػػة حطػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 

  ار الػػػػػػػػدـ خصػػػػػػػػـ المػػػػػػػػيصػػػػػػػػ
 

 بمعركػػػػػػػػػػػػػػػػػة جبػػػػػػػػػػػػػػػػػع يػػػػػػػػػػػػػػػػػاخي 
 

  األمػػػػػػػػػة األرض طػػػػػػػػػيوت طػػػػػػػػػ
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػّرت عمػػػػػػػػػػػػػػػػى المالعػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 

  مػػػػػػػػػػػا وقعػػػػػػػػػػػة وادي دعػػػػػػػػػػػوؾأ
 

 تشػػػػػػػػػػػػػػػبو لحػػػػػػػػػػػػػػػرب اليرمػػػػػػػػػػػػػػػوؾ 
 

  ذا المػػػػػػػػػوت ياظػػػػػػػػػالـ دوؽىػػػػػػػػػ
 

 وىػػػػػػػػػػػػػػذي رجالػػػػػػػػػػػػػػؾ فمسػػػػػػػػػػػػػػطيف 
 

ؿ يطرب سعاد، كيؤالء الناس، مثؿ ىذا المطموع؟ أىكذا أصبحت الميجانا ى
والعتابا؟ أيف عزؼ سعيد عمى العود وأغنياتو التي شاركتو فييا اميمي سرسؽ! 

ممات المطموع مع النساء، وفي الصباح استعارت قمـ كوبيا رددت سعاد بعض ك
وسجمتيا. كتبت لبياء: خذ يابياء مف فمسطيف! خرجتـ لكف ذكراكـ بقيت فييا ولف 

يعرؼ فوزي القاوقجي  أصبح أغنية ستتناقمو األجياؿ. ومف ال تزوؿ. فكؿ ما
يف! اسمع سيتبعو في المطموع. فوزي ىو أنتـ جميعا، الذيف جئتـ لتنجدوا فمسط
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 يابياء:

  لػػػػػػػدبابات فػػػػػػػي كفػػػػػػػر صػػػػػػػورا
 

 تكسػػػػػػػػػػػرت يااورمسػػػػػػػػػػػبي غػػػػػػػػػػػور 
 

  ف ماألغيػػػػػػػػػػت وعػػػػػػػػػػد بمفػػػػػػػػػػورإ
 

 آخػػػػػػػػػرتكـ تبقػػػػػػػػػى مثػػػػػػػػػؿ الطػػػػػػػػػيف 
 

  تطويقػػػػػػػػػػة جبػػػػػػػػػػؿ المنطػػػػػػػػػػارب
 

 يػػػػػػػػػػػالمي عقمػػػػػػػػػػػو منيػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػار       
 

  افييػػػػػػػػػػػػا طيػػػػػػػػػػػػارجي طػػػػػػػػػػػػارم
 

 إال اسػػػػػػػػتجار مػػػػػػػػف فػػػػػػػػوز الػػػػػػػػديف 
 

  عظػػػػػػػػـ معركػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي بمعػػػػػػػػػاأ
 

 كانػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػـو الجمعػػػػػػػػػػػة 
 

  ستشػػػػػػػػػػػيدوا فييػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػبعةا
 

 ـ مػػػػػػػػػػػػش محصػػػػػػػػػػػػوريفقػػػػػػػػػػػػتالى 
 

  المنػػػػدوب قػػػػاؿ فػػػػي البالغػػػػاتو 
 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػاوقع إصػػػػػػػػػػػػػػػػػابات 
 

  عتػػػػػػػػػػػرؼ بجػػػػػػػػػػػرح الضػػػػػػػػػػػباطا
 

 يعنػػػػػػػػػػػػػػػي الجنػػػػػػػػػػػػػػػد محجبػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 

  سػػػػػػػػػػػػؼ القطػػػػػػػػػػػػارات صػػػػػػػػػػػػارن
 

 موضػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػف الموضػػػػػػػػػػػػػػػات 
 

  انقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدباباتو 
 

 شػػػػػػػػػػػػػػمحو العسػػػػػػػػػػػػػػكر مػػػػػػػػػػػػػػػرتيف 
 

  وزي البطػػػػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػػػػجاعفػػػػػػػػػػػػ
 

 أوقػػػػػػػػػػػؼ مالػػػػػػػػػػػو روحػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػاع 
 

  تخمػػػػػػػػػػػيص ىػػػػػػػػػػػذي البقػػػػػػػػػػػاعل
 

 سػػػػػػػػػػػػػػتعمريفمػػػػػػػػػػػػػػف أيػػػػػػػػػػػػػػدي الم 
 

  ف بغػػػػػػػػػػػداد دار السػػػػػػػػػػػالـمػػػػػػػػػػػ
 

 جانػػػػػػػػػػػػػػا ماشػػػػػػػػػػػػػػي ع األقػػػػػػػػػػػػػػداـ 
 

  يانصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى وياإسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـو 
 

 حيػػػػػػػػػػػوا القائػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػوز الػػػػػػػػػػػديف 
 

  تطويقػػػػػػػػػػػة نيػػػػػػػػػػػر البركػػػػػػػػػػػاتب
 

 جػػػػػػػػػػػػػػادوا العػػػػػػػػػػػػػػرب بالنجػػػػػػػػػػػػػػدات 
 

  النسػػػػػػػػػػػػا رفعػػػػػػػػػػػػوا الرايػػػػػػػػػػػػػاتو 
 

 لمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباف مزغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرديف 
 

  طعػػػػػػػػػػػػوا النيػػػػػػػػػػػػر باألمػػػػػػػػػػػػافق
 

 والخصػػػػػػػػػػػػػػػـ شػػػػػػػػػػػػػػػاىد عيػػػػػػػػػػػػػػػاف 
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  ّرخ عنػػػػػػػػػػػػػػدؾ يازمػػػػػػػػػػػػػػافتػػػػػػػػػػػػػػ
 

 در الغػػػػػػػػػػػػػػػػربييفظمػػػػػػػػػػػػػػػػـ وغػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

ـ أرؾ يابياء في فمسطيف، لكني في ىذا المطموع مشيت معؾ كما مشى كؿ ل
ىؤالء الذيف لـ يكونوا قريبيف منكـ. حضرنا معكـ معركة بمعا، ورأينا سقوط 
الطياريف. وأنجدناكـ مع أىؿ القرى وقت طوقكـ اإلنكميز. وتفرجنا عمييـ وىـ 

 نير آمنيف! يرونكـ تعبروف ال

ؿ عدت، يامنور، إلى عودؾ وأغانيؾ التي أحببناىا؟ اغتنت فمسطيف في ى
يغنوف فقط ليطربوا.  سنوات الثورة بأغنيات أخرى! قد تكوف حزينة. لكف الناس ال
 سيحفظونو. فقد ال بؿ ليحدوا أحزانيـ ويسجموىا. وىانحف نسجؿ ألىؿ ببلدنا ما

لسنوات إذا حكـ أقدار الببلد المموؾ الذيف جرى في ىذه ا يتعمموف في المدارس ما
توسطوا لنوقؼ الثورة. فميسمع األوالد في المطموع حداء ىذه السنوات! لكؿ زمف 

 يامنور نشيده! 

ساءلت سعاد: ىؿ ىي حزينة ألف الثورة انتيت؟ وردت دوف تردد: نعـ! كؿ ت
يحزنني.  انعيشو، ياعبد الرحيـ، محطة ألزمنة أخرى. ىذا يعزيني بمقدار م ما

أردنا أف ننجزه. لنبدأ حياتنا مف عتبة أخرى! لكف ىانحف  كنت أتمنى لو أنجزنا ما
كأننا في لولب! غمرىا شعور بأف األحزاف التي رأتيا جباؿ فمسطيف ومدنيا في 
ثبلث سنوات كالقمح الذي يبذره الفبلحوف. كزنبؽ الجباؿ الذي يختفي كأنو مات 

كأنيا ماتت وتعود إلى الحياة. لكف ياربي متى يأتي ثـ يورؽ. كالدوالي التي تجؼ 
 البعث مف خمود البذور؟

ستسممت سعاد لميؿ بعد السيرة. مدوا ليا فراشا نظيفا في الخيمة، تركتو ا
 وخرجت إلى الميؿ. جمست عمى جمد خروؼ عند باب الخيمة، مغمورة بنجـو ال

حـر ساكنييا مف السماء. تعد. بدت ليا السماء مدىشة السعة، وتبينت أف البيوت ت
تنيدت وىي ترتعش مف برد الميؿ. وتذكرت أنيا كاألوالد كانت تستمقي عمى 
. ثـ خطر ليا أف السماء أدىشت أىؿ بمدىا دائما، كما  السطح لتعد النجـو
تدىشيا اآلف. لذلؾ قمدوىا في قباب الحّماـ. وبدا ليا التشابو بيف سقؼ ليواف 

سماء. ثبتت المرايا في رسـو السقؼ كي تذكر نفيسة في سوقساروجا وبيف ال
 بنجـو السماء! 

شفت سعاد ذراعييا لتستمتع ببرد الميؿ. ىؿ سعت إلى ىذه الوحدة ألنيا ك
تتبيف أف الحب العميؽ الذي يمؤلىا ىو حب بمدىا؟ رددت وىي تمسح ندى 

ورة عينييا: نعـ، أكثر مف الولد ومف الزوج! أال يرعشيا اعترافيا؟ ىؿ كشفت الث
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يطفئو إال  امرأة أخرى فييا؟ أـ طبخت الثورة غضبا ىادئا وعميقا في روحيا ال
تراه ضرورة لبمدىا.  تممؾ أف تفرضو إال عمى نفسيا! وعد بأف تنفذ كؿ ما قرار ال

 وكما تقدـ الضحايا في األزمنة القديمة تقدـ نفسيا وأسرتيا لفمسطيف! 

عمى الكرسي الذي كاف  ادؼ أبو رياح بياء في دكاف الحبلؽ جالساص
يجمس عميو خالد آغا. فناولو الرسالة التي حمميا مف فمسطيف. قاؿ لبياء: نعـ، 
نزلت ىذه المرة إلى حيفا وعكا. الطريؽ شّغاؿ لكنو صعب. عندما قرأ بياء 
األسطر االولى طوى الرسالة ومشى إلى البيت لينفرد بيا. قرأىا عمى السطح كما 

رح في أفؽ يمتد حتى األموي والبساتيف. تذكر أىازيج تقرأ رسائؿ العشاؽ. وس
الفبلحيف وزغردة النساء في فمسطيف. تذكر سعة الفبلة والخطر. ىاىو يفؾ جديمة 
الفرح والحزف. األمجاد التي ذكرىا المطموع؟ األمجاد لممتفرجيف مف بعد، أو عندما 

 يزاؿ حيا، وما عاشوه ذكرى بعيدة. لكف كؿ ذلؾ ما أنجره الرجاؿ وما يصبح ما
يذكر بياء اآلف غير الحب الذي القاه بو أىؿ القرى  يزاؿ الدـ يسيؿ منو. ال

والمسمحوف الفمسطينيوف. الحب الذي أطعـ المتطوعيف الخبز، وسقاىـ الماء في 
حر آب، وحماىـ مف التطويؽ! رجا بياء منور مرات أف تتزيف بالعقد الذي أىدتو 

سطيف! كاف يسوح في تمؾ األياـ وىو يتفرج عميو. لو امرأة وقالت لو: خذ، مف فم
يرى، ما غمست بو في األفراح واألحزاف، معبأة  ويتبيف أف األشياء تحمؿ ماال

 بحياة الناس واألمكنة ورعشة الروح! 

جدتو منور واقفا والرسالة في يده. ناوليا الرسالة دوف كبلـ. وضعت منور و 
ؿ تستطيع ليمى وىي جنيف بعد، أف تتبيف كفيا عمى بطنيا كأنيا تقرأىا لميمى. ى

دنيا أخرى يحمونيا منيا غير ىذه التي تعيش فييا؟ ىؿ ستستبقي وىي بعد جنيف، 
طيؼ رسالة مف فمسطيف قرأىا رجؿ وامرأة عمى السطح في بيت في دمشؽ؟ 

 وتتساءؿ ذات يـو عما كاف فييا كي يعبئ حتى األفؽ بذلؾ الصمت؟

 يغنية التي رددتيا نساء فمسطيف عف فمسطيننت منور في تمؾ الميمة األغ
ليمة إعدامو. ثـ قرأتيا في مجمة الدىور مع مقالة رئيؼ خوري. غنتيا بصوت 
منخفض كأنيا تغنييا لنفسيا. ولـ تعرؼ أف معتصما كاف يستمع إلييا مف فراشو، 

 مستمتعا بصوتيا الرخيـ. 

 اليؿ  خّمي  األسير   تايكّمؿ  نواحو ي

 لفجر  ويرفرؼ   جناحواح  يفيؽ  ار 

 ايمرجح  المشنوؽ  في  ىبة  رياحوت
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 اليؿ   وّقؼ   تافّضي  كؿ  حسراتيي

 مكف  نسيت  ميف  أنا  ونسيت  آىاتيي

 احيؼ كيؼ انقضت بيف ايديؾ ساعاتيي

 شمؿ الحبايب ضاع  وتكّسروا قداحوو 

           

 تظف دمعي  خوؼ، دمعي ع أوطانيال 

 ؿ  بالبيت  جوعانيع  كمشة   زغاليو 

خوانيم  يف  راح  يطعميا   بعدي،  وا 

 نيف  قبمي  شباب  ع  المشنقة  راحوت

             

 كرا مراتي  كيؼ راح  تقّضي  نيارا ب

 يميا  عمّي  أو  ويميا  عمى  صغاراو 

 اريتني  خّميت  في   ايدىا    سواراي

 ـو الدعاني الحرب تا إشتري سالحوي

            

 إلنا  مموؾ  تمشي  وراىا رجاؿ  ّنيتظ

 خسا المموؾ، إف كاف المموؾ ىيؾ أنذاؿت

 اهلل  تيجانيـ   مايصمحوا  إلنا   نعاؿو 

 حف المي نحمي الوطف ونبّوس جراحون

أمؿ بياء منور حزينا ومسحورا حتى أنيت أغنيتيا بتمتمة. فرفع رأسو كأنو ت
ء. وجد معتصـ أمو جالس تحت الزيتونة في طوباس يتفرج عمى نجـو السما

ساكنة وأباه صامتا. عندما انتبيت منور إليو ورأتو واقفا في الباب سأليا: ماما، 
لماذا سكت؟ بدا لو أنيا كمف يصحو! وظؿ يتذكرىا كما رآىا في تمؾ البرىة حتى 

 يومو األخير.    

 
 

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 453 - 

 
 
 
 
 
بست نفيسة مالبس سوداء وركبت الحنطور مف بوابة الصالحية إلى ل
ف، لتعزي امرأة مف بيت القضماني بزوجيا. لـ تتصدر المرأة العصرية. الميدا

أيف ىي؟ مريضة! طمبت أف تراىا. تفضمي ياخالتي، مازلنا نذكرؾ منذ أياـ 
الثورة السورية! خير ياروحي؟ لـ أعرؼ أف أمؾ مريضة! ألنؾ لـ تزورينا منذ 

اروحي! آه سنة، ياخالتي! الشغؿ يأكؿ العمر ويبعد الصاحب عف صاحبو، ي
ياخالتي، ييوف المرض، لكف أمي لـ تعد تذكرنا. بدأ مرضيا بييجاف. كانت 
تصرخ وتبكي، وتمـو أبي. لـ يفيـ بعض األطباء مابيا. وقاؿ آخروف: دماغيا! 
ربما مرض أبي مف اليـّ. أخذتو جمطة! كيؼ حاؿ أمؾ اآلف، ياروحي؟ ماذا 

عيناىا. صارت تخمط بيف أقوؿ لؾ ياخالتي؟ كأنيا لـ تفيـ ماجرى. ماتت 
 أسمائنا. سألتني مرة وىي تنظر إلى أختي: مف ىذه؟ 

 
. لـ تتغير مبلمح ر  أت نفيسة في غرفة في الفوقاني امرأة في مبلبس النـو

بنت القضماني! وربما بدا وجييا أكثر نضرة. لكف عينييا ميتتاف. نظرت المرأة 
بيدىا: كيؼ حالؾ؟ أمس،  تعرفيا. أمسكت نفيسة الصامتة إلى نفيسة كأنيا ال

تذكرت كيؼ مشينا معا مف الحارة إلى البساتيف ونحف نخبئ تحت مبلءتينا 
تسمعيا. سألتيا:  مسدسات الثوار! سقى اهلل! لـ تجبيا المرأة، وبدا لنفيسة أنيا ال

كيؼ صحتؾ؟ ردت: مميحة! ياربي، أيف حدود الوعي وحدود النسياف؟ ذبؿ قسـ 
يزاؿ حيا. فكيؼ تستطيع أف تعبر بينيما لتستعيد  خر المف عقميا، لكف القسـ اآل

 امرأة ذكية، رائقة، شجاعة؟ 

جعت نفيسة مف العصرية حزينة. فّكت مبلءتيا وىي بعد في الدىميز. رمت ر 
تتحمميا حتى تصؿ إلى غرفتيا. اغتسمت عمى  فّجتي المبلءة عمى ظيرىا كأنيا ال

ت ثبلثة فناجيف مف القيوة. نامت غير عادتيا في ذلؾ الوقت مف المساء. وشرب
تزاؿ تسقط عندما صحت. ولـ  متأخرة، وحممت بأنيا تنزلؽ مف السطح. كانت ال

       !  تعد تستطيع النـو
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اقبت نفيسة الوجع الذي نسؿ خيوطا دقيقة مف روحيا! ىاىي وحدىا في ر 
ة امرأة في أحفاد. ىؿ أخطأت ألنيا لـ تكف كأي أوالد، وال زوج قربيا، وال الميؿ، ال

حي سوقساروجا، تسترد في كيولتيا الحناف الذي سكبتو في شبابيا عمى الولد 
والزوج؟ لف ترد التجارة والسياسة ليا الحب، ولف تسكب عمييا الحناف في ىذه 
الميمة! فمتعترؼ بأنيا قتمت العواطؼ التي عاشت بيا النساء طواؿ الزماف! 

أحد بيده كأس ماء! ىاىي أخيرا تفكر لتعترؼ بأف ىيبتيا منعت مف أف يسقييا 
يجسر عمى تجاوز  في المرض الذي استبعدتو، وفي الموت الذي خيؿ إلييا أنو ال

 عتبة بيتيا!

يحممونو إال مسافة قصيرة، كي ينصرفوا  حتاج الناس شخصا يحمؿ ماالي
إلى تربية الولد واحتضاف الحفيد! يحتاجوف شخصا يشيروف إليو. يقدرونو ألنو 

ثميـ لكنيـ ليسوا مستعديف كي يكونوا مثمو! ىؿ تدفع نفيسة اآلف ثمف الحياة ليس م
 العريضة التي اختارتيا في ىدوء وأسعدىا أنيا بقيت واقفة فييا؟ 

ختمط عميؾ أسباب األرؽ، يانفيسة! فيؿ ىي الوحدة أـ الشعور بأف حصتنا ت
فو، ولـ نعد نحف مف الباقية مف العمر قميمة؟ بأننا تنحينا عف وسط الطريؽ إلى طر 

يممؾ الزمف؟ تراخت أيدينا وضاع منيا الرسف! أنزلنا الزمف مف عربتو وأركب 
 بقي مف الطريؽ أمامنا قصير يجب أف نمشيو ببطء مودعيف! آخريف. فما

تكّره بنا  تثقؿ بنا أرض وال سمعتو ذات يـو بعيد "ربي، ال ددت نفيسة مار 
تح فييا أبواب السماء لتستقبؿ أمنيتؾ، عبد"! لكف ىؿ ىذه ليمة القدر التي تف

تتحمؿ ىذا الظبلـ! خرجت  يانفيسة خانـ؟ حاولت أف تتحمؿ األرؽ. ال، كفى! ال
إلى الداور، مشت قميبل ثـ الحظت أنيا تزعج الستيتية التي عششت في خشب 
السقؼ، فنزلت إلى القاعة في التحتاني. تذكرت أف المقعد الذي وقفت أمامو ىو 

يو. نعـ، أرقت! لماذا؟ ربما عميو خالد آغا. فجمست عمذي كاف يجمس المقعد ال
مف العجز! لو أستطيع ياخالد آغا، أف أختار برىة الموت! لو أستطيع أف أحفظ 
عقمي وذاكرتي وقوتي كي أكوف الئقة في استقبالو! أنت محظوظ، ياخالد آغا، 

إلى أنيـ رموؾ في  تنظر إلى حزنؾ في تمؾ األياـ، وال ألنؾ غبت في عّزؾ! ال
 اليامش! فياأنت ترد عمى كؿ ذلؾ بموت عظيـ نحتفؿ بو! 

شت في القاعة. لمست أصص النباتات عمى طرؼ البحرة. ثـ تناولت "كوانة" م
وضعتيا عمى الغرامافوف. ىؿ تستعينيف بصوت بديعة مصابني عمى الوحدة؟ أـ 

ريد صوت بديعة مصابني تستعيديف أياـ الشباب؟ نيضت فجأة وأوقفت "الكوانة". الت
التي غنت في عرس ابنتّي عبد الرحمف باشا اليوسؼ في سوؽ الغرب، وجمعت 
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 الذىب مف مدعوي القصر، والناس في بيروت يموتوف مف الجوع!

تحت مرجانة عينييا عمى ضوء غرفة نفيسة. ثـ سمعت الغناء مف القاعة. ف
تريدىا. آه، يانفيسة  ة الرأت مف نافذتيا باب القاعة مغمقا. معنى ىذا أف نفيس

بنتيؾ! لكنؾ خانـ، لو تضعيف خبزتؾ عمى جبنة ابف الكحاؿ! لو تفتحيف بيتؾ ال
بنتؾ االولى مصيبة بزواجيا. لكف لماذا اتستطيعيف أف تعيشي كالناس! نزلت ب ال

تمومي نفسؾ يانفيسة  ذنبؾ أنت؟ ال لـ تتزوج البنت الثانية رجبل يميؽ بيا؟ ما
 غيرؾ! لـ يكف مف مقامؾ غير خالد آغا. حتى ابف الكحاؿ، وال خانـ، عمى ذنوب

تؤاخذيني عمى صراحتي، ليس مثمؾ. أنت مثؿ النار وىو مثؿ لوح الثمج. تصميف 
إلى آخر الحارة قبؿ أف يخرج مف الباب! حظؾ سيء يانفيسة خانـ، مع أنؾ حموة 

 شاء اهلل!  وظريفة وغنية، "مكّممة" ما

ف مرجانة أف تمشي معيا. التقتا بابف الكحاؿ في عد أياـ طمبت نفيسة مب
تعرفو مرجانة. رجؿ حكومة! أشارت ليا  مخزنو في باب البريد ومشوا إلى رجؿ ال

نفيسة: ىنا! فوضعت مرجانة بصمتيا عمى الورؽ. في المساء قالت ليا: يامرجانة 
تنازلت لؾ عف دكانيف في سوؽ مدحت باشا، وعف بيت في "مادنة الشحـ". مع 
أنؾ لـ تعديني بعد بما سأطمبو منؾ! خمنت مرجانة أنيا وضعت في الصباح 
بصمتيا عمى ورقة ميمة. لو طمبت نفيسة منيا روحيا لقدمتيا ليا، بعد ىذا العمر 
الذي أمضتو معيا. لـ تعطيا نفيسة ثوبا مف مبلبسيا بؿ "قطعت" ليا أقمشة 

ي تشتري منو لنفسيا اختارتيا مرجانة. اشترت ليا أحذيتيا مف المخزف الذ
األحذية. مشت معيا في سوؽ الحميدية بيف المخازف وسألتيا ماذا تشتييف! قالت 
ليا نفيسة: اسمعي يامرجانة، الكبر والمرض قدر عمى الناس. عديني بأف تقفمي 
عمي الباب إذا ضيع العمر عقمي! إياؾ أف تفتحي الباب وقتذاؾ حتى البف 

الناس إذا مرضت مرضا "يبيدلني"! بكت مرجانة  تتركيني أظير أماـ الكحاؿ! ال
كما يبكي طفؿ فقد أمو. فربتت نفيسة عمى يدىا: قمت لؾ مائة مرة تزوجي 

تتزوجي إال مف ينتقيو  عاد يمكف أف تتزوجي أي رجؿ. ال يامرجانة! لكف اآلف ما
لؾ ابف الكحاؿ فيو يعرؼ الرجؿ الطيب مف الرجؿ الذي قد يطمع فيؾ وفّي! ليت 

نيا يامرجانة حب وعواطؼ رائقة فقط! في الدنيا شر كثير يصعب عمى الطيب الد
 أف يحمي نفسو منو! 

شاء اهلل، أنت في عز قوتؾ. تيتز  ففت مرجانة دموعيا: ياست نفيسة، ماج
األرض تحت قدميؾ إذا مشيت! مازلت تشطفيف أرض الدار في الصباح كالصبايا 

تؾ لؤلكؿ كما كانت طوؿ عمرىا! وتتعمـ منؾ ذلؾ منور خانـ! مازالت شيي
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شاء اهلل، في العمؿ كما كانت! ىؿ قّمت الفواتير عمى  ومازالت ىمتؾ، ما
طاولتؾ؟ قاطعتيا نفيسة: قّمت، قّمت يامرجانة. خرب الفرنسيوف الببلد وسيتركونيا 

 مما نكسبو! عمى "الحديدة". صرنا ننفؽ مما ادخرناه، يامرجانة، ال

اء دوف أف تتوقعو نفيسة. نظرت إليو كأنيا تقوؿ: صؿ ابف الكحاؿ في المسو 
كنا في الصباح معا! كانت ليمة األرؽ قد ابتعدت، واطمأنت نفيسة إلى مارتبتو مع 
مرجانة. وضعت مرجانة الصحوف عمى طرؼ البركة، وأخرجت بطيخة كانت 
وضعتيا في البركة لتبرد، قّصتيا في المطبخ وعادت بصحف بيضوي توىج فيو 

 مر تكاد تظير حبيباتو الندية. بطيخ أح

كف ابف الكحاؿ بدا مشغوال عف البطيخ. وكأنو لـ يجد كبلما فقاؿ: لماذا، ل
يانفيسة خانـ؟ لـ تسمع في كبلمو لوما، بؿ تساؤال حزينا. نظر كؿ منيما في 
عيني اآلخر. حدثتو حديثا طويبل في صمت. ثـ تناولت صحنا وسكبت لو لّب 

تطمئنينني بالجواب! ياإبف الكحاؿ،  سة خانـ بمب البطيخ، والالبطيخ. تدلميني يانفي
مرجانة أقرب إلي مف بنتي! لـ تسير عمي حتى اليـو ألني لـ أحتج إلى ذلؾ بعد. 
واجبي أف أطمئف عمييا. أطمب منؾ ياإبف الكحاؿ، أف تجد ليا زوجا طيبا! 

 أحمى األطفاؿ!  سوداء، لكنيا حموة. وقؿ لمرجؿ الذي تختاره ليا، الطفؿ الخبلسي

اؿ ابف الكحاؿ كأنو ييمس: عمى ىاماف يافرعوف؟ ماذا في بالؾ، يانفيسة ق
تريد أف تقولو بالكممات.  خانـ؟ نظرت إليو نظرة طويمة. وخيؿ إليو أنو فيـ ماال

فدمعت عيناه. سبلمتؾ يانفيسة خانـ، سبلمتؾ! تفكريف في ذلؾ وأنا موجود؟ 
تى، ياإبف الكحاؿ؟ تناولت صحنو وأضافت إليو كادت نفيسة تقوؿ لو موجود إلى م

قطعة أخرى مف لّب البطيخ الذي زينت مرجانة بو الصحف. نقمت نظرىا بيف 
أعجب الدنيا، ياإبف الكحاؿ، يرحؿ  أشجار أرض الدار وبيف رسـو البركة. ما

 الناس ويبقى مايشيدونو. لكف ىؿ سيبقى ىذا البيت فرحة لمعيف كما ىو اآلف؟ 

! الثـو يحمي  اوؿ ابفح الكحاؿ أف "يكش" الحزف: يانفيسة خانـ، عميؾ بالثـو
أمتنع عنو إال وقت أزورؾ! لو  مف األمراض! أنا آكؿ كؿ يـو رأس ثـو كامؿ. ال

! أمّوف  مف الثـو في  زرتني في بيتي لرأيت عمى جدراف أرض الدار ضفائر الثـو
لكحاؿ! فيمت اآلف لماذا موسمو "شميؼ" ينوء بو حمار! يبعث لؾ اليناء، ياإبف ا

 رفضت أف تأتي يـو أرسمت مرجانة أطمبؾ! سبقتو نفيسة في استبعاد األسى؟ ال
 يغشني ادعاؤؾ يانفيسة خانـ، فمتى أخطأت في فيـ عينيؾ؟! مف اليواجس ماال

 ننتبو إليو، لكنو يـو يقتحـ خموتنا يصعب طرده منيا!
الباب. أخبرىا أف  طرؽ بياء عمييا 0939ي ذلؾ اليـو مف تموز سنة ف
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الفرنسييف تنازلوا لتركيا عف لواء اسكندروف. فتذكرت الجمسة التي حضرتيا في 
مجمس النواب واحتفاليا تمؾ الميمة مع ابف الكحاؿ: ياخسارة تمؾ األياـ، يابياء! 

. يانفيسة خانـ، يبدو أف أحداث 0936انتيى الحمـ بأف توقع فرنسا معاىدة سنة 
في برىة. يتصؿ مصير ببلدنا برياح بعيدة! تغيرت الحكومة أشير وسنوات تكتمؿ 

في فرنسا، فتغير اتجاه الريح. يستعد االوروبيوف لحرب عالمية. وقع في 
مصمحتيـ طمب تركيا مف لجنة االنتدابات أال تصدؽ المعاىدة إال بعد تسوية 
 مطالبيا في سنجؽ اسكندروف. عرضت المعاىدة عمى الجمعية الوطنية الفرنسية
فأحالتيا إلى لجنة الشؤوف الخارجية. فقررت ىذه المجنة أال يوقع عمييا ألنيا تمس 
بمصالح فرنسا. لذلؾ سحبت الحكومة الفرنسية دو مارتيؿ وعينت بيو الذي وصؿ 
إلى بيروت في أوؿ ىذه السنة. واستعاد اإلشراؼ عمى البلذقية، وعمى وزارتي 

البخاري في الخامس عشر مف أيار الدفاع والخارجية. فاستقالت حكومة نصوح 
واستقاؿ رئيس الجميورية ىاشـ األتاسي في السابع مف تموز. لكف ذلؾ الخبر 
جعميـ يجتمعوف مع رئيس المجمس النيابي ليتفقوا عمى استدعاء المجمس إلى دورة 
استثنائية كأف االستقالة لـ تحدث. فيـ المندوب السامي نيتيـ فأعمف إغبلؽ 

الحياة الدستورية وعيف حكومة مف مديري الوزارات، حكومة المجمس وتعميؽ 
 مديريف رئيسيا بييج الخطيب.  

نت أشعر بأف عمى صدري ببلطة، يابياء! ىذا ىو السبب إذف! كأني كنت ك
أدري إف  العمؿ اآلف؟ يانفيسة خانـ، سأزورؾ غدا! ال أشـ المصيبة في اليواء! ما

 كانت الكتمة قادرة عمى تحريؾ البمد! 

أتو منور مف النافذة راجعا مف بيت نفيسة. فسألتو مداعبة: ماذا قررتـ في ر 
اجتماع ىيئة أركاف الحرب؟ آه، يامنور، البمد في أزمة! منذ متى لـ تكف في أزمة، 

 يابياء؟ منذ وعيت أسمع ىذا الكممة!                

وسيفرض  ي الثاني مف أيموؿ ستعمف فرنسا وبريطانيا الحرب عمى ألمانيا.ف
المندوب السامي حالة الطوارئ والمحاكـ العسكرية ويحتكر القمح لجنوده ويترؾ 

 الشعير لمسورييف.
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أممت منور بياء مف خالليا أىدابيا وقت عاد متأخرا في الميؿ. قمؽ أـ ت

متعب؟ ىذا المطر مف ذلؾ الغيـ، يابياء! بقيت مغمضة العينيف. ستيدئو! 
دىنتو بالموف األبيض يوـ كانت  ،الطاولة تحت منخؿ كبيرتركت لو العشاء عمى 

منصرفة مع معتصـ إلى الرسـ. وغرست في ثقوب المنخؿ زىورا وبعض أوراؽ 
 الميموف. 

 
اف بياء جائعا ومتعبا وربما عاتبا. تممس في الظممة ثقب الباب ليضع فيو ك

األبيض أف  المفتاح. أفي ىذا اليـو اختار مصباح الحارة ذو اإلطار المعدني
ينطفئ؟ قاؿ لنفسو: لف أتعشى، أريد أف أناـ! وكاف يتصور أنو سيغمض عينيو 

الطعاـ مضاء، وعمى  ي غرفةمنذ يضع رأسو عمى الوسادة! لكنو وجد المصباح ف
الطاولة منخؿ زينتو منور. ابتسـ. ىؿ خمنت أني سأعود مرىقا وحزينا لذلؾ 

مؾ قرب الباب، واشرب ىذا الكأس وضعت لي باقتيا؟ تقوؿ لي "رّوؽ"، اترؾ حم
مف التمر ىندي! رفع الكأس كأنو يرى منور أمامو: سممت يداؾ، يانّوارة! انصرؼ 

أطيبو! حقا،  إلى الكأس، تفرج عمى لوف الكيرماف، تنيد بيف رشفة ورشفة. ما
شراب تمر اليند "يرّوؽ" الدـ! انتبو في آخر رشفة مف الكأس إلى أنو بارد. مازاؿ 

"البوظ" المدقوؽ. معنى ذلؾ أف منور حضرتو منذ برىة. ىّب إلى أرض  فيو أثر
الدار. لكنو رأى أنوار العموي مطفأة. غفت إذف! جمس إلى الطاولة، ورفع المنخؿ 
المزيف ووضعو قربو. غمس الخبز التنوري بالزيت والمبنة، وخيؿ إليو أنو يشـ 

وائر تركت طرفيا مفتوحا. عطر النعنع. رّشت منور النعنع اليابس فوؽ المبنة د
 يستطيع أف ييبو المحّب!  أكثر ما تقصديف يامنور أف الدائرة ليست مغمقة؟ ما

انت البمد "مكيربة". والوطنيوف بيف اتجاه جميؿ مردـ الذي يدعي أف ك
يمكف أف يأخذه السوريوف، وبيف  تعديبلت المعاىدة، التي قبميا في باريز، ىي ما

فة حرب عالمية. ولف يترؾ الحمفاء ببلد العرب التي معارضتو. العالـ عمى حا
تزاؿ المعاىدة رغـ التعديبلت خطوة إلى  تحكـ منطقة ميمة، دوف ميثاؽ قوي. وما
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رآه جميؿ مردـ. لكف اآلخريف رأوا أف  االستقبلؿ. ماؿ بعض الوطنييف إلى ما
قوة  التعديبلت تمغي جوىر المعاىدة، وحؽ سورية في مناطقيا المختمسة. بقاء

فرنسية كبيرة في سورية في زمف حرب عالمية خطر عمييا. وسموؾ االنتداب يؤكد 
أنو مايزاؿ ينوي تفكيؾ سورية ويتفادى توقيع معاىدة صداقة متزنة معيا! أنا، 

 بياء، ضد تعديبلت المعاىدة! 

اف ذلؾ يعني أف مشروع التفاىـ مع االنتداب فشؿ فبقي المشروع اآلخر: ك
ىؿ الكتمة الوطنية اآلف كما كانت كي تحمؿ مشروع الصراع مع المقاومة! لكف 

المحتميف؟ تابع بياء المظاىرات في المدينة طوؿ النيار. خيار الناس واضح. لكف 
يحسبيا رجؿ الشارع. استقاؿ جميؿ مردـ منذ  السياسي يحسب الخطوة التي ال

يمكف أف شير شباط، وأجمعت الكتمة الوطنية عمى رفض التعديبلت. لكف ىؿ 
يرى بياء العبلقة باالنتداب في سورية دوف الحرب العالمية؟ اعتقؿ الفرنسيوف مف 
استطاعوا التقاطو مف رجاؿ الكتمة. وفي فمسطيف وصؿ ظمـ االنتداب ذروتو. 
وساعدتو قنابؿ الصييونييف في األسواؽ والمقاىي العربية! نقؿ الفرنسيوف 

العمؿ  لسجف العسكري في بيروت. فماالوطنييف الذيف اعتقموىـ مف تدمر إلى ا
 اآلف؟

رى بعضنا أف الوقت مناسب لمثورة ىنا، لتحرؾ ثورة فمسطيف. لكف بياء ي
يعرؼ مف األخبار أف قيادة الثوار صّفيت تقريبا في فمسطيف، وأف القرى أنيكت، 
واالقتصاد انيار. دمر اإلرىاب البنية االقتصادية في المدينة، والبنية االقتصادية 

 ي الريؼ. ودمر البنية التنظيمية بالسجوف واالغتياالت واألحكاـ باإلعداـ.ف

ىنا ماتزاؿ الببلد ىائجة مف مؤامرة فرنسا عمى اسكندروف! سمحت فرنسا و 
بدخوؿ بعثة تركية إلى اسكندروف وأحصت السكاف بإشراؼ تركي  0938في سنة 

دخمت القوات  0938سنة فرنسي. بعد توقيع المعاىدة الفرنسية التركية في حزيراف 
% وضمت اإلدارة التركية 63التركية اسكندروف وأعمنت أف نتائج التسجيؿ ىي 

 السنجؽ.  

يؿ يتحمؿ السوريوف قيرا جديدا؟ انتيت محادثات مردـ مع وزير الخارجية ف
إلى اتفاقية مكممة تضمنت التمسؾ بحقوؽ  0938الفرنسية في أواخر سنة 
رية. فأثار اتفاؽ مردـ ىياجا في الشارع وفي المجمس. األقميات وامتيازات بنؾ سو 

وانتقد تردد فرنسا في تصديقيا،  0936قرر المجمس النيابي التمسؾ بمعاىدة 
 وطمب تسميـ صبلحيات االنتداب إلى الحكومة السورية بسرعة.  

ليؤكد  0939يشعر بأف المندوب السامي، بيو، وصؿ في مطمع  ف الم
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تحتـر المؤسسات الوطنية  اىرات. استقاؿ مردـ ألف فرنسا الاالنتداب! قابمتو المظ
 وتصدر التشريعات دونيا. وألف الشارع لـ يقبؿ تعديبلت المعاىدة! 

تب اإلنكميز الببلد لمحرب العالمية في الشكؿ نفسو! دعوا إلى مؤتمر في ر 
حضره ممثمو الببلد العربية المجاورة  0939قصر ساف جيمس في شباط سنة 

ف وممثموف فمسطينيوف وممثمو الوكالة الييودية. اقترحت بريطانيا حكومة لفمسطي
مستقمة مع احتراـ حقوؽ األقمية الييودية. ثـ سحبت اقتراحيا، وانفض المؤتمر في 
آذار دوف قرار. يقبض االنتداب عمى الببلد إذف بقوة ليستبقييا في جبيتو في 

 الحرب العالمية!

الكتمة الوطنية لطفي الحفار مؤكدة االلتزاـ  عد استقالة حكومة مردـ رشحتب
دوف تعديؿ. سافر وفد برئاسة البارودي إلى الميجر ليجمع  0936بمعاىدة 

التبرعات لفمسطيف. وخطب نبيو العظمة في  ذكرى استقبلؿ سورية في الثامف مف 
آذار، خطابا قويا أماـ مكتب الشباب الوطني في شارع خالد بف الوليد. وكاف مف 

اضريف وزراء مف وزارة لطفي الحفار. اعتقؿ نبيو العظمة في آخر آذار مع الح
 رجاؿ مف الكتمة وأرسموا إلى تدمر.

الببلد مف التدخؿ الفرنسي في عمؿ السمطات السورية فاستقالت  تىاج
تتعيد بتوقيع  حكومة الحفار، وقررت الكتمة الوطنية أال تشترؾ في أية وزارة ال

مة وزارية وكمؼ نصوح البخاري بوزارة حيادية تتعيد . حدثت أز 0936معاىدة 
بالتوقيع عمى المعاىدة. لكف نصوح البخاري اضطر إلى االستقالة في أيار سنة 

. أصبح ىاشـ األتاسي محرجا. فقدت اسكندروف وضاعت ىيبة الكتمة 0939
مجمس مديريف رئيسو بييج المندوب السامي الوطنية. فاستقاؿ في تموز وشكؿ 

 .الخطيب

نقؿ المعتقموف في نيساف مف تدمر إلى سجف بيروت العسكري. ليـ مف  
يعنى بيـ ىناؾ! رياض الصمح! اتيمتيـ المحكمة بالتحريض عمى الثورة 

األسمحة لثوار فمسطيف. حكـ عمى نبيو العظمة بالسجف  تيريبواالضطرابات، وب
ـ بأنو يتمقى عشريف عاما مع األشغاؿ، ونقؿ إلى السجف المدني في بيروت. واتي

ماال مف ألمانيا النازية. ثـ حكـ بعشريف عاما جديدة ونقؿ إلى سجف المزة 
العسكري. وسينقؿ إلى سجف حمب. وسيكاتبو إلى حمب عزة دروزة السجيف في 
دمشؽ. وسيكتب لو عوني عبد اليادي مف القاىرة. ثـ سيبشره عادؿ العظمة مف 

ي لئلفراج عنو. ففي سورية ولبناف بغداد، ببرقية مف فيشي إلى المندوب السام
بحكومة فيشي. لكف المحكوميف  0941التحؽ عسكريو االنتداب في حزيراف سنة 
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الوطنييف سيشعروف بالخطر عندما ستستعيد القوات الفرنسية الديغولية واإلنكميزية 
 سورية ولبناف. وسيرحؿ بعضيـ إلى حمب ثـ إلى تركيا. 

ة التي تكشؼ لو تتمة األحداث. وىؿ كاف يممؾ العدسة السحري كف بياء الل
و نس. ولـ ي0939يعزيو أف يعرؼ بقيتيا؟ كاف قمقا في تمؾ الميمة مف أواخر سنة 

 ىيجاف الببلد غير المنخؿ الذي غطت بو منور العشاء، وغرست فيو زىورىا.
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قت نرجس باب نفيسة، فأطمت مرجانة مف خّص النافذة: نازلة نرجس د

ة! ومع ذلؾ لـ تترؾ يد نرجس سقاطة الباب. خرجت نفيسة إلى خانـ، نازل
الداور، فرأت نرجس تعبر أرض الدار وىي تدؽ صدرىا بيدىا. خير يانرجس 
خانـ، خير؟ رفعت نرجس رأسيا إلى نفيسة: انزلي بسرعة، تقبريني، انزلي 

 بسرعة! 

 
ب مست نفيسة لمرجانة: ىاتي كأس ماء عّطريو بماء الزىر، وحضري شراى

 الميموف! فيؿ كانت تظف أف نرجس فقط ىي التي تحتاج ماء الزىر؟! 

انفيسة خانـ، جّنت رابية خانـ! كومت أثاث غرفة خالد آغا في أرض الدار ي
قرب الباب. رأيت سجادتو التبريزية وسريره ووسائده وطاولتو والكرسي المحفور 

فارسية وتركية.  الذي كاف يجمس عميو، رأيت فراشو.. ورأيت عمى األرض كتبا
سألتيا: يارابية خانـ، تعّزليف البيت؟ قالت: ال، أنظفو مف خالد آغا! أرسمت خبرا 

يحمؿ أثره! أمسكت قمبي وسألتيا: تبيعيف ىذا فقط؟ قالت:  لمييودي ليشتري كؿ ما
لمسو خالد آغا،  سأبيع الييودي فرش الصالية أيضا! فيمت أنيا ترّحؿ كؿ ما

كـ كاف يحب الطقـ الموزاييؾ والطقـ  ،يانفيسة خانـ ،أحبو. تعرفيف وكؿ ما
تؤاخذيني، لف أعّطمؾ عف شغمؾ. وركضت إليؾ! آه،  ؼ! قمت ليا: الالمصدّ 

 يانفيسة خانـ، لو رأيت مارأيت!

شيت نفيسة أف تكوف نرجس سمعت دقات قمبيا. اشربي يانرجس خانـ ماء خ
ء الذي رفضتو رابية خانـ الزىر، اشربي! وأنا سأشرب أيضا! ىؿ تطمب نفيسة بيا

وحرمتو مف رزؽ أبيو؟ أـ تطمب رجبل غريبا اليقّدر مايباع؟! يامرجانة اركضي 
 لعند إبف الكحاؿ وىاتو معؾ. قولي لو ضروري، ضروري! 

دأت نرجس. شربت كأس الميموف كمو، وشمت ماء الزىر وىي تتذوؽ كأس ى
! قّطروه لي ىدية، يانرجس الماء. مف أيف اشتريت ماء الزىر، يانفيسة خانـ؟ نقي

خانـ! سأعطيؾ قنينة منو! تنيدت نرجس. آه، كاف خالد آغا قاسيا عمييا. الميا 
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يعرؼ أف أىؿ الشاـ يحبوف الفرجة  ألنيا خرجت إلى استقباؿ جماؿ باشا. كأنو ال
يعرؼ أف الفرجة ليست استقباال  عمى الوزير واألمير والوالي ولو كرىوه! وكأنو ال

بؿ فرجة! "لكف كؿ شيء وحده"! مف يقبؿ أف تياف ذكرى خالد آغا؟!  أو ترحيبا،
نظرت نفيسة إلى نرجس. في الدنيا البد مف مثميا! تيوى السيراف واستقباالت الوالة 

ترد خدمة تطمب منيا! ىؿ تنسى نفيسة أف نرجس رافقتيا في  والوزراء، لكنيا ال
عزائيا الذيف توقعت أف البحث بيف القتمى المعروضيف في ساحة المرجة عف أ

يكونوا بينيـ؟ استراحت نرجس عندما رمت المشكمة عمى نفيسة. وىؿ تستطيع 
 غير ذلؾ؟ يكفي أنيا نقمت الخبر إلى مف يجب أف يعرفو!

ي الميؿ ستستعيد نفيسة وىي مغمضة العينيف في الظبلـ، ليفة نرجس، ف
كشوفا إلى ىذا سيت عنو. فتتساءؿ ىؿ أصبح حبيا خالد آغا م وستفكر في ما

يفيـ ىيبتو! وستيدئ نفسيا:  الحد، رغـ حرصيا عمى ستره كيبل يممسو مف ال
 تعرؼ نرجس أني أقّدر خالد آغا. لوالىا لما وصؿ إلي سيفو!

ّبت لنرجس كأسا مف شراب الميموف: اشربي يانرجس خانـ، رّطبي حمقؾ! ص
ض األشخاص، كيؼ تفسر ليا ولنفسيا جنوف رابية خانـ؟ ىؿ تقوؿ ليا إف بع

كخالد آغا، يمثموف ىيبة األخبلؽ وسطوة العرؼ لذلؾ يجري كؿ شيء في سياقو 
 اتطالما كانوا أحياء! ويؤثروف في العقبلء كمثؿ يتعمموف منو فيعّبدوف مسار 

مشابية ميما تميزت عف األصؿ! لكف الغوغاء، واألمييف والضعفاء يضيعوف 
وف  فقط في المدارات حوؿ القوي مجراىـ إذا غاب اولئؾ الرجاؿ. ألنيـ يعيش

 والرصيف. فيتوىوف وينياروف إذا سقط أو مات أو ىـز اولئؾ الرجاؿ العظاـ. ال
 تبنى بيا الروح والطباع، وال توجد لممبادئ جذور في قموب الضعفاء والغوغاء، وال

ترى بيا العيوف ماتراه! فيعيشوف بوىج النجـو التي يدوروف حوليا. سقطت الخيمة 
 كانت تظمؿ رابية خانـ! نفد أثره فما عاد يضبطيا الخجؿ مف الناس!  التي

قالتو لنرجس؟ أال تقتّص  ألت نفيسة نفسيا في الميؿ ىؿ ىي محقة في ماس
رابية خانـ مف خالد آغا عمى األياـ التي أىمميا فييا أو أىانيا فييا؟ وجدت نفيسة 

ة خانـ. وتستقدـ خالد آغا نفسيا تغوص في العبلقة الطويمة بيف خالد آغا ورابي
مف األياـ التي استيوتو فييا امرأة جميمة مفتونة بالرقص والغناء، حتى اكتشافو أف 
ذلؾ اليوى أفقر روحو ولـ يمؤلىا. وأنو لـ يستطع وىو يستمتع بتمؾ المغاني 
الشاسعة مف األىواء، أف يستبقي قامتو كبيرة فييا. خطر ليا أنو قبؿ زمف طويؿ 

شياب، تبيف أف أىواءه التي تمّبييا رابية في افتتاف يميب المزيد منيا، مف انتحار 
ضّيقت الدنيا عميو. وأنيا بتمؾ األىواء صغرت أشواقو إلى امرأة أخرى ستر حتى 
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عف نفسو أنو تمناىا! تنتقـ رابية خانـ اآلف منو عمى ما رفضو، وعمى ما أطفأه، 
ابة خالد آغا التي استمرت طواؿ وعمى ما أىانو! لكف لماذا انفؾ السحر عف مي

ىذه السنوات؟! البد أف الزمف نفسو يشجع رابية خانـ! طويت آثار الثورة السورية، 
وعاد المنفيوف، وقعت المعاىدة بيف سورية وبيف فرنسا. فبدا كأف أزمنة الحرية 
وصمت. ثـ خاب األمؿ، سقطت المعاىدة وابتعد االستقبلؿ، وبدا أننا نسمع ىدير 

برى! لعؿ ىذا مزؽ آخر بقايا خيمة خالد آغا في بيتو، وبعثرىا. وتستطيع حرب ك
أثر لطيؼ  بقي مف شبابيا في بيت ال رابية خانـ أف تمحؽ رغبتيا بأف تنعـ بما

خالد آغا فيو! كادت نفيسة تسأؿ نرجس: ىؿ تنوي رابية خانـ الزواج؟ لكنيا 
 قالت: لـ تسمع رابية خانـ بمصيبة فمسطيف؟

نفيسة عبلقة سؤاليا ببيع أشياء خالد آغا، وانصرفت إلى نفسيا.  ـ توّضحل
تؤمف نفيسة ببصيرتيا ولذلؾ تتخذ قرارىا بنفسيا. لكنيا في ىذا األمر شعرت 
بالحاجة إلى استشارة ابف الكحاؿ. وانتظرتو. منذ أربعة أياـ لـ تطؿ عمينا! لـ يقؿ 

القطة ومف مغمي أذناب  ليا: رمتني حصوة في الكمى، وسقوني أباريؽ مف حشيشة
تذىبي إلييا اآلف! سأذىب أنا إلييا، وسأدفع ليا الثمف الذي  الكرز! نصحيا: ال

تطمبو! ىؿ يحرميا مف زيارة البيت الذي تفادتو منذ مقتؿ خالد آغا! خيؿ لنفيسة 
أنيا لمحت الدموع في عينيو. لماذا ياإبف الكحاؿ؟ تتذكر خالد آغا الذي سيرت 

المدينة تفور وتشتعؿ؟ تتذكر أنؾ حممت ثياب خالد آغا المدّماة معو أياـ كانت 
ونقمتيا إلي؟ مسح ابف الكحاؿ دموعو عندما استدار عف نفيسة. في الحياة 
المكتظة بالمصائر الكبيرة تتعالى العواطؼ عمى الغيرة والندـ. كاف ابف الكحاؿ 

أمؿ الرقعة ينصرؼ في األمسيات التي كانت تجمعو بخالد آغا ونفيسة إلى ت
يتاح ألي منيـ أف يعيشو. كاف يتأمؿ نفسو،  الصغيرة التي قد تكوف آخر ما

ويتأمميما، ويستمتع بييبة خالد آغا وبجماؿ نفيسة وغرابة حبيما الذي يتنقؿ 
بأطيافو فيطفو ويتخفى كظبلؿ شجرة تيزىا الريح. وكاف يتمقى كظامئ مشتاؽ، 

و تمؾ األمسيات أف يتذوؽ الحياة كمف النسمة المنعشة وصوت النافورة. أتاحت ل
يتذوؽ آخر يـو مف عمره. وفيـ أنو محظوظ برفقة رجؿ كشجرة كينا شاىقة 
حزينة. ولـ يستطع أف يكوف أقؿ منو شيامة. فحرس الحب المستحيؿ الصامت 
بيف خالد آغا ونفيسة، وسكب عميو حنانو. لذلؾ أرعشو مانقمتو لو نفيسة. قاؿ ليا: 

 ف ذىبا! سأدفع ليا الثم

دـ لرابية خانـ صرة مف الميرات اإلنكميزية كما كاف يقدـ الصرر أمراء ق
الزماف في الحكايا! برقت عيناىا. مف يخطئ في حبيا الذىب؟! شدت الخيط عمى 
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الصرة دوف أف تعد مافييا. في زمف يتداوؿ فيو الناس الورؽ،  يشتري ابف الكحاؿ 
لـ تخؼ عنو دىشتيا. أشارت لو: خذىا!  ىذه األشياء البسيطة القديمة بالذىب؟!

 ولمح وىو ينصرؼ سخريتيا وربما كرىيا.

سح عينيو قبؿ أف يدخؿ إلى بيت نفيسة. مؤلتو الميانة وىو يرى أثاث خالد م
آغا مكّوما قرب الباب كالمطرود. لـ يستطع أف يدفع تمؾ الميانة عف خالد آغا 

! تريث قبؿ أف يطرؽ باب نفيسة إال بالذىب. فيؿ زادت بو رابية خانـ مف قدرىا
تستطيع امرأة تافية أف تفعمو! ميما اختمؼ  أكثر ما كمف ينفض عنو القير. ما

توجد الشيامة  العقبلء، يانفيسة خانـ، تمنعيـ الشيامة مف الوضاعة. أما حيث ال
 فينساؽ الرعاع كيفما كاف! تنيدت نفيسة: ىذا ماأقولو في قمبي ياإبف الكحاؿ! 

ؽ وجييا فيـ امتنانيا لو فأحنى رأسو مرتبكا. ىذا نوع مف الحب ندما تألع
فيؿ يعمى عنو؟ لـ تختر نفيسة أحدا غيره ليذه الميمة، ولـ تأتمف أحدا غيره. 
أليست ىذه الثقة نوعا مف الحب؟ لوال بقايا األلـ في الكبلـ لزغرد قمبو ولخطر لو 

مع نفيسة! لكف ىاىو  أف يحمـ مرة أخرى بأف يعود إلى البيت الذي عاش فيو
يطمئف، عمى كؿ حاؿ، إلى أف نفيسة التي تحفظ أثر خالد آغا وذكراه، لف ترمي 

تبيع ذكرى األعزاء! وليعترؼ لنفسو بأنو مف  أثر رجؿ عاشت معو. ىذه امرأة ال
الرجاؿ الذيف يتمنوف أال ينتيوا بموتيـ، بؿ يسعدىـ أف يستبقي أحباؤىـ منيـ 

سيا يذكرىـ بو! قاؿ ليا: ىكذا الدنيا، عمر األشياء أطوؿ منديبل أو خاتما أو كر 
مف عمر الناس! وفيمتو. قالت: ال، عمر بعض الناس طويؿ ياإبف الكحاؿ! 

تقصد كرسي خالد آغا وسجادتو وسريره وكتبو.  طويؿ بما يتركونو! وفيـ أنيا ال
فيسة يحاط بو، مدى يتسع كمما مر الزمف. وىؿ كانت تستطيع ن بؿ تقصد مدى ال

 أف تستعيد خالد آغا في عبلقتو برابية خانـ لوال ىذا اليـو القاسي؟ 

ع ذلؾ بقي الصعب الذي لـ يتحدثا عنو! سينقؿ ليا أشياء خالد آغا، ليوفر م
عمييا المقاء برابية خانـ فيحرميا مف زيارة البيت الذي لـ تزره منذ مقتؿ خالد آغا؟ 

ىؿ يجب أف ينتظر كمماتيا؟ قاؿ  انتظرت رأيو في صمت دوف أف تطمبو. ولكف
تحتاج إلى ذكاء خاص  ليا وىو مشفؽ عمييا: فمنذىب! يعرؼ أف رابية خانـ ال

كي تستنتج أنو وسيط نفيسة! ففي عبلقات القرابة التي ضاقت بيا رابية خانـ منذ 
 توجد أسرار!  البداية، ال

 
تي شت نفيسة وابف الكحاؿ صامتيف. لو يسمع ابف الكحاؿ الضجة الم

تصخب في صدرىا! منذ مقتؿ خالد آغا لـ تستدر نفيسة إلى ىذه الحارة التي 
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تغمؽ بباب مف الحديد، ولـ تر شجرة الكينا التي غرسيا خالد آغا! توقفت ورفعت 
رأسيا إلييا. غطت ضجة العصافير عمى شجرة الكينا صخب قمبيا فشكرتيا. لعؿ 

نفيسة كي تيدئ نفسيا وتستعيد البرىة التي رمتيا لمشجرة والعصافير ضرورية ل
أراد أف يوفره عمييا ابف الكحاؿ المقاء  ىذا؟ آه! ليس ما رصانتيا فتستر روحيا! ما

لمسو خالد آغا! رف  برابية خانـ إذف، بؿ ىذا الطرد الوحشي الذي يرمي كؿ ما
قبقاب رابية خانـ وىي تمشي إلييما. يالممشية! تغنج! استعادت رابية خانـ إذف 

بعد أف ىشمت أطياؼ الرجؿ الذي ضبط خطواتيا! قالت: ىّؿ القمر،  مشيتيا
 يانفيسة خانـ! تجاىمت نفيسة السخرية المّرة وأحنت رأسيا كمف يرد التحية. ال
تستطيع أف تنطؽ حتى بالتحية ليذه المرأة، ولـ تعد تستطيع أف تشفؽ عمييا. 

ليـو أف ىذه المرأة عاشت وتبينت أنيا لـ ترىا أبدا منافسة ليا، وأنيا نسيت حتى ا
يمكف أف يقع فيو  مع خالد آغا وسحرتو سنوات طويمة! كأف ذلؾ لـ يحدث أبدا وال

 رجؿ مثؿ خالد آغا. أشارت رابية خانـ كما يشير بائع إلى أنقاض رماىا: ال
تستحؽ الثمف الذي دفعتيا فيو. كاف الييودي سيأخذىا بقروش. اشتريت يانفيسة 

و! تتطاوؿ عمييا؟! ىّب ابف الكحاؿ إلى نجدتيا: قيمة ىذه يستحؽ ثمن خانـ ماال
األشياء، يارابية خانـ، بصاحبيا. لو لـ يكف خالد آغا صديقنا وقريبنا لكاف عمى 
األقؿ رجبل قتؿ في ميسموف! يانفيسة خانـ، تفضمي، سأشرؼ أنا عمى نقؿ ىذه 

لبيت الذي لـ تريو األشياء الثمينة! فيمت نفيسة أنو قاؿ ليا: تفرجي بسرعة عمى ا
 منذ ست عشرة سنة!

ادت ىيبة نفيسة برىة طويمة، بصمتيا وقامتيا. نظرت إلى شجرة الرماف س
في طرؼ أرض الدار. ىؿ ستطرد ىذه الشجرة التي أحبيا؟ رفعت رأسيا نحو 
المشرقة وخيؿ إلييا أف خالد آغا يطؿ عمييا كما أطؿ يـو نزؿ ومشى معيا ليكوف 

 يداء أيار. آه، لو تستطيع أف تعيش في ىذا البيت! ال، الالشاىد عمى إعداـ ش
تستطيع ذلؾ ألنيا ستخرج عندئذ مف حياتيا وتغيب في ظبللو! عمى ذلؾ الحّد 
الدقيؽ فقط فيمت رابية خانـ. التستطيع ىذه المرأة أف تعيش مع طيؼ رجؿ 

المزىريات  يمنعيا مف الحياة التي أحبتيا! فيمت نفيسة حتى انتقاـ رابية منو. رأت
ؼ والمرآة الكبيرة الفخمة. تنظؼ البيت كمو إذف جاىزة لمبيع، ورأت البيرو المصدّ 

منو! ستفرشو فرشا جديدا تمده لمنسياف الذي يستطيع أف يمر عميو رجؿ آخر! ىؿ 
لمحت رابية خانـ شفقة نفيسة ولذلؾ صمتت؟ استدارت نفيسة وىزت رأسيا كمف 

يف الذيف شدوا إلى ظيورىـ األشياء أو احتضنوىا. يودع رابية خانـ. عبرت الحّمال
 ينقمونو! ىؤالء فيموا قيمة ما
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عد انصراؼ ابف الكحاؿ والحّماليف، مشت رابية خانـ في أرض الدار ب
كالسجينة. دارت حوؿ البحرة. ىنا استمع خالد آغا إلى غنائيا مفتونا بيا! تحت 

مى وجييا وىو يخرج مف شجرة الرماف جمس معيا وكاف الفجر يشقشؽ، وتفرج ع
العتمة إلى النور. ماذا كاف يعني لو يومذاؾ الفجر والمساء غير تأمؿ الضوء وىو 
يتموج متداخبل في شعرىا وبشرتيا؟! كيؼ ذاب كؿ ذلؾ اليوى فأصبح العاشؽ 

عاد شعرىا  عاد لجماليا معنى دوف العيوف التي تتمبله، وما يراىا؟ ما المسحور ال
التي تتداخؿ في خصبلتو وتشعر بأنو كالحرير وتسعد بطولو!  فاتنا دوف األصابع

كاف ظيرىا المنساب يذىمو فأيف تبدد ذلؾ السحر؟ كأف خالد آغا أفيميا في تمؾ 
األياـ الطويمة أف قيمة الجماؿ في عبلقتو بمف يراه! وأنو الشيء ميـ بذاتو! 

ف يحبو ومف فميسألوىا وستصؼ في ألـ كيؼ يزىو الجماؿ وينتعش عندما يجد م
ينتبو إليو! وكيؼ أذّلو خالد آغا بإىمالو! بعد انصراؼ ابف الكحاؿ وفراغ المكاف 
الذي كانت فيو أشياء خالد آغا اجتاحيا جنوف. فتناولت المزىريات الثمينة ورمتيا 
عمى شجرة الرماف. ورمتيا عمى المشرقة. ورمتيا عمى الباب الذي خرجت منو 

القيشاني الثمينة عمى البحرة. رمتيا عمى األرض. أشياء خالد آغا. رمت صحوف 
ىمالو!  كأنيا تبدد آثار الحب والكره! فميحترؽ كؿ شيء شيد حب خالد آغا وا 
ستنتقـ منو بالحياة التي ستعيشيا مع رجؿ آخر ستغني لو أجمؿ مما غنت لخالد 
 آغا، وستفتنو بعزفيا عمى العود! لكنيا لف تيب قمبيا ألحد! ستقطؼ الحب كما
يقطؼ الورد! ىؿ تمتقي بسعاد في تمؾ النقطة؟ ربما! لكف كبل منيما تسير عكس 

 األخرى. واحدة إلى الحب كورد يقطؼ، وواحدة تستدير عف مرض الحب!

ـ تستطع نفيسة أف تترؾ أشياء خالد آغا مبعثرة حتى الصباح! وفيميا ابف ل
ما كانت ىناؾ! الكحاؿ. لو عرفت كيؼ كانت ىذه األشياء في غرفتو لرتبتيا ك

أشارت إلى أجمؿ غرؼ الفوقاني وقالت لمرجانة: ىناؾ! فصعد ابف الكحاؿ مع 
الحماليف ولحقتيـ نفيسة. ىاىو في الحـر الذي لـ يزره منذ سنوات طويمة، طويمة! 
ىنا تناـ نفيسة وتأرؽ وتكتب فواتيرىا وتسير مع البدر! ىؿ ينسى ذلؾ؟! توقؼ 

فعبرتو نفيسة مسرعة. ىؿ نحتاج مزيدا مف وجع  قرب الغرفة التي كانت غرفتيما
! استشارتو أيف تضع سرير  القمب ياإبف الكحاؿ؟! يكفينا ما صرفنا فيو ىذا اليـو

خالد آغا، وأيف تضع كرسيو. أعرؼ أف كرسيو كاف قرب النافذة! أعرؼ ىذا فقط! 
 حؽ ابف الكحاؿ أيضا أف يرى كيؼ ستستقر غرفة خالد آغا!

اؿ ىذه السنوات بأنيا قريبة مف ابف الكحاؿ كما شعرت ؿ شعرت نفيسة طو ى
في ذلؾ المساء؟ كـ يبدو الزواج والطبلؽ بينيما صغيرا أماـ ىذه العواطؼ التي 
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! قاؿ ليا: كـ سنة عشنا معا، يانفيسة؟ لـ يخطر ليا أنو يعني  جمعتيما اليـو
جواب سنوات الزواج فقط فقالت: خمسا وثبلثيف سنة! أشرؽ وجيو. ىذا ىو ال

         الذي تمناه!     
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يتيا الحزينة عرفت أنيا كانت كمف ينعي ثورة فمسطيف. نـو غنت منور أغي

. كأنيا أعمنت قرارىا. في الشتاءلكنيا أشرقت في الصباح مثؿ يوـ مشمس 
ستحمي نفسيا مف الحزف حتى تمد ابنتيا! أكانت تخّمف أنيا ستعوض بالحداد 

 فّوتتو مف األحزاف؟   ف كؿ ماعمى ثورة العراؽ ع

 
جت بيا نفسيا! رفعت كفيا أمامو اقبيا بياء دىشا! كأنيا رسمت دائرة سيّ ر 

: ال تنقؿ لي أي خبر مف األخبار! ستقوؿ لو بعد والدتيا ليمى: ىؿ  كقائد صاـر
كنت تريدني أف أحتفي بمف رمى أممو في ألمانيا، أـ أف أحتفؿ بمف رمى أممو في 

رأي لكـ فيو! كاد  نكميز؟ كنتـ وسط الصراع بيف دوؿ عظمى، الالفرنسييف واإل
بياء يغضب. فيؿ يوجز البحث عف النجاة مف نتائج الحرب، بيذه الكممات 
الظالمة؟ حاوؿ الوطنيوف أف يتفادوا المصائب التي نزؿ بيـ مثميا بعد الحرب 

 ابنتو!العالمية االولى! لكف بياء لف يجيبيا. سيكوف منصرفا إلى أفراحو ب

اقب بياء منور يومذاؾ وأدىشو حزميا. لـ تخرؽ قرارىا ولو مف الفضوؿ. ر 
تريد  نقمت الراديو إلى غرفة بعيدة عنيا. فميستمع بياء ىناؾ إلى أخبار الحرب! ال

في ىذه السنة أف يصميا حتى صداىا! رآىا بياء تجفؼ نفسيا في أناة بعد 
اـ. بدت لو ىادئة، وأنيقة، حريصة الحماـ. وتأكؿ في أناة كأنيا تستمتع بالطع

تبوح بيا. تناولت كفو ذات ليمة ووضعتيا عمى بطنيا. سألتو:  عمى سعادة سرية ال
 أال تحس بميمى؟ ابتسـ: تتقمب في الميؿ أرقة؟ ردت: بؿ ساىرة! 

جد بياء نفسو مشغوال بالبحث عف خبز جيد لمنور ومعتصـ، وعف صابوف. و 
سكر أسمر! ىذا ىو الموجود! تتحارب الدوؿ، أمنت لو نفيسة الرز والسكر: 

ونعاني نحف مف حربيا كما عانينا مف سبلميا! سألتو: إذا أردت، أؤمف لؾ خبزا 
مرة في األسبوع! مف فبلحيف أعرفيـ، طحنوا قمحيـ ويخبزوف عجينيـ في تنورىـ! 
 فرح: ياليت! أصبحنا يانفيسة خانـ، نبحث عف السمف والزيت والطحيف! قالت: اهلل

 يعيف الفقير! 
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يؿ لبياء أنو غير ماىر في حديث يبتعد عف ىمـو الببلد. كيؼ يصبح خ
شخصيف، واحدا ينشغؿ بأحداث البمد في أياـ الحرب، وواحدا مشغوال بمنور؟ 

كاف بينو وبيف منور مف إلفة وتفاىـ عمى أمور الدنيا.  داىمتو وحدة عرؼ فييا ما
البعد عنيا؟ فحصتو وىو صامت أماميا: كاف ذلؾ يعمؽ حبيما. فمماذا تعاقبو ب

تظمـ نفسؾ! أناـ بعد معتصـ بقميؿ. فاذىب إلييا أو  يابياء، اسير عند نفيسة! ال
 إلى المقيى! 

يـ أنيا انصرفت عنو إلى نفسيا. ورآىا مف نافذة غرفة النـو في الصباح ف
ت إلى تستنشؽ اليواء في عمؽ، واقفة في الداور، تحرؾ ذراعييا كمف يسبح. اشتق

السباحة، يانّوارة؟ تتذكريف بحيرة طبرية؟ بدت لو غارقة في نفسيا، مستسممة 
لمسماء واليواء والدنيا، وسعيدة بذلؾ. أتستطيع أف تستبقي الكوف وتحذؼ منو 

 البشر؟ شعر بالغيرة. رآىا تغمض عينييا كأنيا تستمتع بما اليراه سواىا! 

ت تشّيدىا حوؿ نفسيا. اقتسـ مع ـ يستطع بياء أف يخترؽ المممكة التي كانل
نفيسة العناية بمعتصـ. في بعض الميالي ناـ معتصـ في بيتيا. لكف منور بقيت 

 تسأؿ ابنيا: ماذا أكمت، ومتى نمت! 

دا لبياء أنيا تستبقي مف العواطؼ بعضيا فقط. وجدىا تستمع إلى "كوانات" ب
. سمع صوت الغرامافوف منذ فتح الباب. فوقؼ منص تا إلى األغنية. كدنا أـ كمثـو

أحمى أف تعيديو إلى البيت! ابتسمت لو. وتبيف  ننسى الغناء والطرب، يامنور، فما
أف وجييا نضر مف الصحة. انحنى وقبؿ بطنيا: جعمتؾ ليمى أجمؿ مما كنت! 
أطربيا أف يذكر ليمى. فانسابت تحدثو عنيا. أظف أنيا ستكوف ذكية، وجميمة. 

أف عينييا خضراواف! أتستطيع أف تحمؿ إلنساف لـ أتصور أف بشرتيا فاتحة، و 
يولد بعد ىذا الحب كمو، وتنسى مف حوليا؟ كيؼ؟ كاد يقوؿ ليا إنيا تيمؿ 
معتصما! لكنو غّير صيغة الكبلـ: صار معتصـ يشتاؽ إليؾ! ربما يغار أيضا! 
أدىشو جوابيا. سأعود إليو، يابياء، بعد أف تكتمؿ ليمى! تشعر إذف بأنيا تصوغ 

سانا، ولذلؾ تتنفس لو، وتشرب الحميب لو، وتناـ في عمؽ كي يستريح، وتسمع إن
يعرفيا في منور.  أغاني أـ كمثـو كي تطربو؟ خيؿ إليو أنو يكتشؼ مساحات ال

 بماذا ستفاجئينني بعد ىذا العمر معؾ!

حصت نفيسة بنظرتيا بياء. حاولت أف تفيـ سبب غيابو عف منور. سألتو: ف
يستطيع أف يخبرىا! البد لذلؾ مف إذنيا! وماذا يقوؿ  منور؟ التزورني  لماذا ال

تريد أف تسمع الحديث عف  تزورؾ ألنيا ال لنفيسة؟ منور غارقة في نفسيا! ال
الحرب والببلد! خيؿ إليو أنو ييمس: منور مشغولة بميمى! فابتسـ. مف ليمى ىذه، 
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طمأنت نفيسة  التي تحجب منور عف عمتيا وزوجيا وابنيا وعف أحداث بمدىا؟
ابتسامة بياء. لف تسألو ماذا بينيما! وىؿ باحت ىي ألحد عما كاف بينيا وبيف 
زوجيا؟ ىؿ باحت بكممة عف حبيا خالد آغا، وعف حزنيا عميو؟ فميستمتع بياء 
بأسراره! ليعرؼ فقط أنيا أمامو: يابياء، قؿ لمنور، إذا كنت تحتاجيف مساعدة، 

 عمتؾ موجودة! 

! سألتو: عندؾ وقت  ي الصباح اقترحف عمى منور: يجب أف تمشي كؿ يـو
؟ حاضر، جاىز، منذ اآلف! وىمس لنفسو: يبدو  لتمشي معي في الميؿ، قبؿ النـو
أف صياغة ليمى اكتممت! وبدا لو أنو بدأ يستعيد منور. صارا يمشياف مف البيت 
 حتى الجسر، عابريف طريؽ الصالحية. وعندما غيرا الطريؽ إلى شارع بغداد،

 اختارا لمنزىة أوؿ الميؿ. 

ارت منور عمتيا. تجاىمت نفيسة انقطاعيا عنيا لكنيا فيمتو. سألتيا: ز 
تستطيعيف أف تأتي بو؟ تستطيع مرجانة أف تحمؿ لؾ طناجر  تشتييف شيئا ال

! بيننا رمية حجر! تسممي ياعمتي! حممت عني ابني وبياء. ماذا  الطعاـ كؿ يـو
خالد آغا، لو في ىذا البيت مكاف أبيو، يامنور!  أطمب أكثر مف ذلؾ؟ بياء ابف

ومعتصـ ابنو وابنؾ! يحمؿ بياء إلي أخبار فمسطيف والعراؽ وسورية! رفعت منور 
تحتاج ليمى اآلف أف تسمع مايزعجيا!  يدىا: بعد والدة ليمى سترويف ذلؾ لي! ال

ولذلؾ  رفعت نفيسة حاجبييا متأممة منور. ىكذا، إذف، تجري األمور في بيتيما!
يسير بياء عندىا. ىذا ليس سرا وكاف يمكف أف يبوحا بو. لـ أعد أعرؼ ماىو 

 عدت أستوعب ما سر وماىو ليس سرا في بيت منور وبياء. فيؿ كبرت حتى ما
 يفكر فيو ىؤالء الشباب؟

ي ذلؾ المساء وصمت رسالة مف سعاد وعبد الرحيـ. عرضيا بياء لمنور ف
تنقؿ لي إال األخبار المفرحة! فمنغرؽ  قرأىا أنت، والمحتفيا بيا. لكنيا قالت لو: ا

في الصغائر إذف! تعيش سعاد مف اليدايا التي قدمت ليا حفاوة بعودة عبد الرحيـ 
مف المعتقؿ! لدييا أكياس مف الرز والسكر األبيض والبرغؿ تكفييا ولو امتدت 

كي، الحرب خمس سنوات. توزع عمى أصحابيا منيا. تصوري، تقدـ لبيت الع
أصحاب األلماس، سمنا ورزا وسكرا أحيانا وترفض أف تستعيدىا! صارت أختؾ 
صاحبة مستودع! أرأيت يامنور، الفرؽ بيف فمسطيف وبيف سورية؟ يحتفي الناس 
ىنا بمف يخرج مف السجف بعراضة وأىازيج! في فمسطيف يحمموف لو أكياس 

 المؤونة! 

نفسيا بيا! ستيمس لميمى  فعت منور كفيا. كفى! يالمتفاصيؿ التي تحاصرر 
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وىي طفمة بعد: لو تعرفيف ماضحيت بو! فيقوؿ ليا بياء: بؿ اشكرييا! نجوت مف 
صغائر الخبلفات بيف الوطنييف، ومف انتظار المنتصريف! مافاتؾ حصرما أكمتو 
عنبا، يامنور! فاتتؾ تفاصيؿ األحبلـ بالمساعدة األلمانية وفجيعتيا! سأروييا لؾ! 

 حمب وسأعود بعد غد!غدا أسافر إلى 

ي أياـ الحمؿ األخيرة لـ يترؾ بياء منور وحدىا. لـ يشعرىا بأنو يحرسيا. ف
لكنيا تبينت أنيا لـ تعد تبقى وحيدة. إذا غاب بياء حضرت مرجانة أو نفيسة 
إلييا. كاف بياء قد اىتدى إلى بيت مريـ نديـ في القصاع واتفؽ معيا أف تزور 

 طمبيا. منور. وعرؼ أيف يجدىا متى 

اف مؤذف الشامية يؤذف الفجر عندما ولدت منور طفمة بيضاء. غسمتيا ك
أحبلىا! قالت منور مبتسمة: ليمى!  مريـ نديـ ورفعتيا أماـ منور: تفرجي ما

وأغمضت عينييا كأنيا تعمف أنيا أكممت عمميا وتترؾ لمف حوليا أف ينجزوا 
قة. شعرت بأنيا شفافة عمميـ. غمرتيا راحة لـ تذؽ مثميا. راحة عذبة وعمي

وخفيفة. واستعذبت الغفوة، مع أنيا ظنت نفسيا صاحية. سمعت مف بعد بياء 
يقوؿ وىو يغّص بريقو: ليمى! وشعرت بأنو قّبؿ يدىا، ففتحت عينييا قميبل 
وابتسمت كأنيا تذكره بنبوءتيا. ثـ انصرفت عنو إلى غفوتيا. وتبع بياء مريـ نديـ 

 إلى خارج الغرفة. 

طمئنيني عمى منور! يابياء بؾ، جرى كؿ شيء في دقة. كأننا كنا  أليا:س
نعمؿ معا ليخرج إلى الدنيا إنساف سميما ومعافى! لـ نضع في حركة زائدة، لـ 
تطمؽ منور خانـ صرخة تشغميا عف مولد الطفمة! تنفست في عمؽ كما طمبت 

تنفست  منيا، واسترخت كما طمبت منيا! ىؿ رأيت بقعة زرقاء عمى وجو ليمى؟
ليا منور خانـ، فصرخت قبؿ أف ألمسيا! سأليا عما يجب أف يعممو! فاتتو العناية 
بمنور أياـ مولد معتصـ في طبرية، ولف يفّوت العناية بيا اآلف! فما العمؿ؟ 
أوصتو مريـ نديـ: ستظف منور خانـ أنيا تستطيع أف تركض! لكف يجب أف 

ضع يده عمى صدره: أنا! ليت األزواج تمزميا بالراحة! يجب أف يعنى بيا أىميا. و 
 مثمؾ، يابياء بؾ!

أت نفيسة منور في قميص نـو سماوي يعّمؽ لوف عينييا المتيف بدتا ر 
رماديتيف في تمؾ البرىة. ورأت ليمى في سرير تنسدؿ عميو ناموسية. أزاحت 

 الناموسية ففتحت ليمى عينييا. ابتسمت  نفيسة: يو، عرفتني؟ 

تتحركي! ردت ليمى:  ى: اجمسي عمى ىذا الكرسي والـو قالت منور لميمي
الحؽ عمي ألني تركتؾ تمديني! فنادتيا منور: تعالي إلى ىنا فورا! ماذا قمت؟ 
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عمرؾ أربع سنوات وتمّنيف عمي بأنؾ ولدت؟ مف عممؾ ىذا الكبلـ؟ زّمت ليمى 
شفتييا: تعممتو وحدي! كادت تقوؿ ليا: لف تخرجي مع أبيؾ ىذا المساء إلى 

ارع بغداد! لكف بياء سمع مف الباب كبلـ ليمى ورفع حاجبيو يرجو منور أال ش
تتحركي،  تيددىا. كاف ظير ليمى إليو. قالت منور: اجمسي إذف عمى كرسيؾ وال

! لـ تطعيا ليمى. فأمرتيا منور: قمت لؾ اجمسي عمى الكرسي! ردت ليمى  مفيـو
الضحؾ، وخرجت مف في ترفع: قاعدة.. نصؼ قعدة! فمنعت منور نفسيا مف 

الغرفة. ىمست لبياء: في اليـو األوؿ مف عمرىا فتحت عينييا كأنيا تريد أف 
تعرؼ نفيسة، فماذا نتوقع؟! ذّكرىا بياء: أنت صغتيا كما تصاغ حمية! ردت: 
صاغتيا األياـ الصعبة! ولكف يابياء، ىؿ ستكوف سعيدة؟ أتمنى أال أموت قبؿ أف 

تعاقبييا أبدا! دّلمييا! في ىذا العمر يثبت الطفؿ  أطمئف عمييا! رجاىا بياء: ال
يطمبو أبواه! تأممتو: يابياء، في ىذا العمر تفيميا الخطأ  شخصيتو برفض ما

والصواب! رجاىا بياء: دّلمييا! بالدالؿ تكبر كالوردة! ىؿ بدأ بياء ينحاز منذ تمؾ 
 البرىة إلى ليمى؟ 
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تحت سعاد عينييا في الصباح فرأتو عد رحمة سعاد وعبد الرحيـ بأياـ فب

لى أيف يسافر فجأة؟  يرتب محفظتو. ىّبت جالسة. تفيؽ دائما قبمو فماذا ينوي وا 
أعادىا بإشارة مف يده وجمس قربيا عمى الفراش: سأسافر إلى دمشؽ ومنيا 
إلى ذوؽ مكايؿ في لبناف ألرى الحاج أميف! قد أمر بمنور في عودتي. ماذا 

فاجأىا. لـ يستطع أف يخبرىا عف سفره أمس؟ لـ تممو. ولـ  تريديف أف أبمغيا؟
تسألو لماذا قرر لو السفر. قالت لو: انتبو! لـ تدفئ بعد مكانؾ بعد المعتقؿ! 

 بماذا أرد عمى مف يسأؿ عنؾ؟ سأعود قبؿ أف يسأؿ عني أحد! 

 
رؾ عبد الرحيـ حقيبتو الصغيرة في الكراج، وتغدى في المطعـ العربي قرب ت
الشيداء في دمشؽ. لف يزور منور وبياء مع أف بينو وبينيما دقائؽ مف ساحة 

المشي! ركب سيارة مف كراج السنجقدار إلى بيروت! وفي بيروت اتصؿ بمف 
 أوصمو إلى ذوؽ مكايؿ. 

راقب الفرنسيوف بيت الحاج أميف بعيف مفتوحة وعيف مغمضة. يسكف ي
سييف السورييف والمبنانييف إلى جماعتو حولو ويسّيموف زيارة مف يقصده، مف السيا

الثوار الفمسطينييف. مف بيتو يراسؿ السياسييف العرب، ويدفع ثمف السبلح لمثورة، 
 ويتابع مسارىا ومصيرىا.  

ـ يتغير الحاج أميف منذ رآه عبد الرحيـ آخر مرة! الحمد هلل عمى السبلمة! ل
ليادئة: نحفت! أمامي، كيؼ حاؿ الببلد؟ تأمؿ الحاج أميف، والقى نظرتو العميقة ا

ياحاج أميف، وقت ألسمف! قالت نظرة الحاج أميف شيئا آخر لعبد الرحيـ، جّمد 
بقية الكممات المتفائمة التي أراد أف يرسميا. األياـ الصعبة لـ تأت بعد، ياأبا زياد! 

 نحف اآلف عمى بوابتيا! 

غمؽ عشى عبد الرحيـ مع الحاج أميف وعدد مف ضيوفو. بعد انصرافيـ أت
نقمو لو عبد الرحيـ. أدىش عبد الرحيـ أنو لـ يعمؽ عميو.  الباب. استمع إلى ما

يبالي بالرسالة التي أوصميا! اإلنكميز مصمموف عمى دفف الثورة. فاؽ  كأنو ال
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مارسوه في السنوات السابقة. يعرؼ الحاج أميف التفاصيؿ! أخذوا عمي  إرىابيـ ما
ية أماـ أىمو. أخذوا صالح حسف مف الجامع محمد مف بيتو وقتموه في ساحة القر 

وقتموه في ساحة القرية. أخذوا حسيف محمد مف الجامع وقتموه في ساحة القرية. 
في السابع والعشريف مف شباط ىذه السنة قتموا تسعة عشر رجبل قرب سخنيف في 
قضاء عكا. وأشعموا الحرائؽ في منشية عكا. قتموا فبلحيف ذاىبيف لبيع الخضار 

طوىما بالحباؿ إلى سيارة وجروىما أماـ الناس. قتؿ قادة الثورة عبد الرحيـ ورب
الحاج محمد، ويوسؼ حمداف مساعد أبي درة، وسمـ بعضيـ.. صاد الييود العرب 
عمى الطرقات في حيفا، وفجروا أسواؽ الخضار.. يطارد الفمسطينيوف في لبناف 

 يا لكف فكره يتجاوزىا! وسورية.. بدا الحاج أميف كمف يستعيد أخبارا يعرف

حدث الحاج أميف حديثا آخر. الحرب عمى الباب. ويجب أال يخرج العرب ت
منيا كما خرجوا في الحرب العالمية االولى. ىؿ يكتشؼ عبد الرحيـ سياسيا واسع 
الصبلت، جمع معمومات وضعيا تفصيبل إلى جانب تفصيؿ ورسـ مف األجزاء 

وبحث عف نقطة يقوؿ فييا: ىنا أفضؿ  صورة ببلده وسط العرب ووسط العالـ
يفكر في مصير الثورة كعمميات وثوار، بؿ في مصير الببلد العربية  مكاف لنا! ال

في حرب كبيرة! اتفقت فرنسا مع إنكمترا ولف يفيد الثوار مف الخبلؼ بينيما بعد 
! لكف أماميما ألمانيا القوية، التي سعى الصييونيوف إلى االتفاؽ معيا! و  قد اليـو

 تكوف ىي المنتصرة في الحرب القادمة! 

صد الحاج أميف كؿ مف زاروا فمسطيف. ومنيـ األلماف والييود. سمـ ىتمر ر 
ييودا صياينة القسـ المسؤوؿ عف الييود في المخابرات األلمانية. وصؿ مبعوثوىـ 
إلى فمسطيف. لـ تغشنا مقاطعة البضائع األلمانية التي حرضت عمييا المنظمات 

ونية في أمريكا واوروبا! فالمنظمة الصييونية األلمانية رأت في دعوة حزب الصيي
ىتمر إلى النقاء اآلري، فرصة ذىبية. فأوحت بأف الخبلص مف الييود ممكف 
بيجرتيـ إلى فمسطيف. ىذا يرضي األلماف الذيف يريدوف تنظيؼ ببلدىـ مف 

ود باليجرة إلى فمسطيف! الييود، ويمبي المنظمة الصييونية التي تريد أف تمـز اليي
رصد طبلبنا في ألمانيا االتفاؽ بيف األلماف وبيف المنظمات الصييونية الذي كسر 
المقاطعة االوربية واألمريكية بأيد ييودية! التقى المشروع الصييوني بمصمحة 
األلماف! اشترؾ في صياغة االتفاؽ روبيف، مدير االستيطاف الذي عرفناه في يافا، 

نغمو فمسطيف، ومبعوث بف غوريوف. سموا ىذا االتفاؽ ىافارا. يحّوؿ ومدير بنؾ أ
المياجروف الييود أمواليـ إلى بضائع ألمانية تنقميا شركة بالترو مف برليف إلى 
فمسطيف، وتستمميا ىافارا في تمؾ أبيب وتبيعيا لمف طمبيا! وصؿ حتى اليـو 
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ي مف ىامبورغ يديره ستوف ألؼ مياجر ييودي ألماني إلى فمسطيف، عمى خط بحر 
الحاخاـ. ووصمت مائة وثبلثوف مميوف دوالر! لكف لدينا معمومات عف جناح آخر 
في ألمانيا يعارض ىذا التعاوف الذي يفقد األلماف صداقة العرب. سنعتمد عمى 
عبلقة الدولة العثمانية القديمة بألمانيا! وسنحاوؿ أف نكسب منيا رفض الوطف 

ترعتو عدوتيا انكمترا! الحرب اآلف عمى األبواب، القومي الصييوني الذي اخ
ويجب أال نخرج منيا بكارثة كالكارثة التي نزلت عمينا بعد الحرب العالمية االولى! 
 سألو عبد الرحيـ: تقصد أننا سنتحالؼ مع األلماف الذيف اتفقوا مع الصييونييف؟ ال

يود الذيف يبحثوف عف أقصد اآلف التحالؼ، ياأبا زياد! أقصد أف نكوف أذكياء كالي
يوافقوف عمى دولة  مصمحتيـ في األطراؼ المتناقضة! في ألمانيا مسؤولوف ال

ييودية في فمسطيف، ألنيـ يروف أنيا ستكوف مركزا لمصييونية العالمية. تحتج 
المستوطنات األلمانية القديمة في فمسطيف عمى تعاوف ألمانيا مع الصييونييف. 

ضوف عمى إرساؿ صياينة ألماف لمفاوضة جابوتنسكي! وفي ألمانيا مسؤولوف يعتر 
. لكننا نرى أف 0938لـ نعطؼ عمى اليجـو عمى الييود في تشريف الثاني سنة 

ذلؾ مسألة داخمية ألمانية، ونراقب الخبلؼ بيف غوبمز وىممر. نرى ماييمنا: يجب 
ناه أف نوقؼ اليجرة الييودية مف ألمانيا إلى فمسطيف! نعرؼ أف وكبلء الياغا

وصموا ىذه السنة إلى ألمانيا ليشرفوا عمى انتقاء الشباب الييود ويرحموىـ إلى 
فمسطيف، وأف المخابرات األلمانية تغض نظرىا عف ذلؾ! ميمتنا أف ننبو األلماف 
إلى أنيـ سيخسروف العرب! سيصغي األلماف إلى مصالحيـ، ياحاج أميف! أنت 

يجير الييود خارج ألمانيا! ياأبا زياد، قمت إف دعوتيـ إلى نقاء عرقيـ تتفؽ مع ت
أظف أف االتفاؽ بيف الصييونييف وألمانيا لف يستمر خبلؿ الحرب! سينحاز الييود 
إلى اإلنكميز! سألو عبد الرحيـ: تقصد أف عدو عدوي صديقي؟ ىذا وأكثر منو، 

تناوؿ ىذه المسألة! ياحاج أميف،  0937ياأبا زياد! تعرؼ أف مؤتمر بموداف سنة 
قبؿ أف يصؿ المياجروف الييود إلى فمسطيف! ياأبا زياد،  0937اف ذلؾ في سنة ك

كاف ذلؾ بعد اتفاؽ ىافارا بيف الصييونييف واألجيزة األلمانية! ال نصنع القوى 
العالمية، ياأبا زياد! لو كاف ذلؾ في قدرتنا لصنعناىا في شكؿ آخر! في الواقع 

تنس أف  كف مف الخير لببلدنا! واليم الذي لـ نختره، سنحاوؿ أف نستخمص ما
إخوتنا العرب في وضع صعب! نبيو العظمة وأصحابو في السجف! والثوار 
الفمسطينيوف يعتقموف اآلف في دمشؽ! قتؿ اإلنكميز الممؾ غازي في الطريؽ إلى 

 قصر الزىور! الريح غير مواتية، ياأبا زياد!  

مف الميؿ. تمنى أف  رج عبد الرحيـ مف بيت الحاج أميف في وقت متأخرخ
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يمشي في البمدة اليادئة التي لـ ير منيا غير الطريؽ الذي قادوه منو إلى بيت 
الحاج أميف، وأوصموه منو إلى بيت رجؿ صادفو عبد الرحيـ في المؤتمر 
الفمسطيني الذي اجتمع في القدس. قدـ لو الرجؿ نفسو: أنا ىنا أبو شجاع! كيؼ 

 اخترع ىذا االسـ؟!

حاوؿ عبد الرحيـ أف يطؿ عمى ذوؽ مكايؿ. فرأى األشجار في ي الصباح ف
وجو النافذة. ابتسـ: يبدو أف البمدة تتخفى وتخفيكـ فييا، ياأبا شجاع! وبدا لو 

نتخفى، ياأبا زياد! زارنا  المقب الذي نادى بو الرجؿ مف تمؾ األسرار! نتخفى وال
يصعب أف أعّد لؾ  رياض بؾ الصمح، وىاشـ بؾ األتاسي، وشكري بؾ القوتمي..

مف زاروا الحاج أميف مف السياسييف السورييف والمبنانييف! ىز عبد الرحيـ رأسو. 
ذلؾ ىو الجزء العمني مف الزوار! الجزء الذي يستر الزوار السرييف! لكننا اآلف في 

والحاج أميف قد بحث مع رجالو مفاوضة اإلنكميز في لندف! كاف ىذا  0939سنة 
الرحيـ. فحاوؿ طوؿ الطريؽ مف ذوؽ مكايؿ إلى بيروت أف ذكره لعبد  آخر ما

يفيـ لماذا أىمؿ الحاج أميف ذلؾ، وحدثو عف ألمانيا. وبدت لو في الحاج أميف 
صفات لـ ينتبو إلييا سابقا. فكأنو يحدثؾ عف أمر كيبل يحدثؾ عف آخر! أو كأنو 

 يفكر في أمر وىو مشغوؿ بالحديث عف أمر آخر!  

إلى النظر مف نافذة السيارة عندما خرجت بو مف ساحة  نصرؼ عبد الرحيـا
أجمؿ الطريؽ  البرج في بيروت وبدأت تصعد بيف أشجار الصنوبر والمصايؼ. ما

بيف بيروت ودمشؽ! يفتح القمب! تراءى لو البحر كمما انعطفت السيارة. مرت 
بيوت مف الحجر ذات سقوؼ مف القرميد، وبعض أشجار التفاح وعرائش العنب. 

رأى امرأة تشرب القيوة في شرفتيا، مطمة عمى الودياف والجباؿ الخضراء والبحر. و 
مر بفندؽ صوفر الكبير. مف ذروة ضير البيدر بدأ ينحدر نحو شتورا. لماذا 
خطر لو في قمة ضير البيدر أف الحاج أميف قاؿ لو شيئا كثيرا عندما تحدث عف 

 ف الحاج أميف وضعؾ وسط ماألمانيا؟! كيؼ لـ تنتبو، ياعبد الرحيـ، إلى أ
يشغمو؟! يعرؼ أف دعوة اإلنكميز إلى مؤتمر لندف كانت لعبة ىدفيا أف يأمنوا 
العرب في الحرب القادمة ويضمنوا عمى األقؿ حيادىـ! وأنو مف ىناؾ لـ يتوقع 
الحؿ، لذلؾ بحث عنو في الطرؼ المقابؿ! يبدو أنو سيبحث عف السند عند 

اتيا القديمة بالعرب! ىؿ يخطئ ىذا السياسي العتيؽ؟ ألمانيا، معتمدا إلى عبلق
 اليتحرؾ خطوة دوف معمومات. فماذا لديو؟ 

قؼ السائؽ في ميسموف ليستريح الركاب مف الطريؽ. نزؿ عبد الرحيـ مف و 
السيارة. مشى خطوات وغسؿ يديو بماء ساقية عيف ميسموف البارد، واتجو إلى 
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لجناح الذي يظمؿ الضريح. وقؼ قريبا ضريح يوسؼ العظمة. تقدـ ونظره عمى ا
منو وغرؽ في التأمؿ. حمؿ يوسؼ العظمة مسؤولية قرار كبير وىو يعرؼ نتائجو 
المّرة. لف يدخؿ المحتموف إلى دمشؽ دوف أف تقاوميـ! استعاد عبد الرحيـ مبلمح 
عبد الرحمف باشا اليوسؼ. تذكر دماثتو وأناقتو وترفو وحبو الطعاـ والسير 

كـ كاف ماىرا في تذوقيا! استأثر حتى في عرس ابنتو ببديعة مصابني والحياة. 
ونافس ابنو عمييا! استعاد عبد الرحيـ ماروتو لو نفيسة عف دعوة اليوسؼ رجاؿ 
غرائيـ بالماؿ كي يدخؿ الفرنسيوف دمشؽ دوف مقاومة! عاقب الثوار  األحياء وا 

يواجيوا بيف زمف  اليوسؼ في خربة غزالة. ولكف ىؿ قدر عمى رجاؿ العرب أف
وآخر مسؤولية قرار يشطر الحاضر والمستقبؿ إلى شطريف أحدىما أقؿ عتمة مف 

يقبؿ الضمير أف ينحاز العرب إلى اإلنكميز فقبور الذيف أعدموىـ  اآلخر؟ ال
ماتزاؿ طرية! والبيوت التي نسفوىا لـ تعمر بعد! واألطفاؿ الذيف يّتموىـ لـ يكبروا 

إلى األلماف في الحرب سيأتي بالحرية لمعرب؟ وكيؼ  بعد! ولكف ىؿ االنحياز
 يغفر لؤللماف أنيـ أرسموا ستيف ألؼ مياجر إلى فمسطيف، وأّىموىـ كمستوطنيف؟! 

مس عبد الرحيـ أكواز الصنوبر الحجرية عمى أطراؼ حاجز الضريح. كنت ل
محظوظا، يايوسؼ العظمة، ألف قرارؾ متفؽ مع ضميرؾ وضمير العرب! وألنو 

واضح اعتزت بو األجياؿ! ألنو قرار ناصع وأخبلقي! لكف ىؿ سيكوف  قرار
السياسيوف دائما محظوظيف بالتناسؽ بيف األخبلؽ وبيف القرار؟ بقي عبد الرحيـ 
حوؿ الضريح زمنا. راقبو سائؽ السيارة مف بعد، وأعطى لنفسو فرصة أخرى مف 

مة بيف يـو وآخر! الراحة. ىذا فمسطيني لف يتاح لو أف يزور ضريح يوسؼ العظ
ألؼ السائؽ وقوؼ الناس قرب الضريح. وسمع بعضيـ يترنـ بقصيدة شوقي. 
ورأى مجموعات مف الناس تزرع شجر الصنوبر حوؿ الضريح، وحسنا يفعموف! 

 فبعد سنوات سيقؼ زواره في الظبلؿ!

 0938اـ عبد الرحيـ حوؿ الضريح. وصمت أخبار ليمة تشريف الثاني سنة ح
عبد الرحيـ في المعتقؿ. وبدا واضحا لو أف ذلؾ اليجـو سيسيؿ ىجرة في ألمانيا و 

الييود إلى فمسطيف. وسيوظؼ في ظمـ العرب مع أنيـ لـ يساىموا فيو ولـ يرحبوا 
 بو! 

يؿ سيكوف االتفاؽ مع ألمانيا التي تحّضر نفسيا لمحرب، ومع الحزب الذي ف
قيا؟ نعـ، كاف قرار يوسؼ يدعو إلى نقاء العرؽ وتصنيؼ الشعوب بأعراقيا، أخبل

! ال يستطيع  العظمة نقيا وصحيحا وأخبلقيا، فيالحظو! كـ تتشابؾ الخيوط اليـو
الحاج أميف، كسياسي وطني، أال يبحث عف نجاة شعبو مف نتائج الحرب القادمة! 
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أنزلو وعد  يستطيع أال يبحث عف حميؼ قوي أماـ عدو قوي، لعمو يطوي ما ال
عرب، ويحمي أرض ببلده مف التسرب إلى المياجريف بمفور مف مصائب عمى ال

الغرباء! لكف ىؿ يستطيع أف يحكـ سموؾ حميفو ويفرض عميو أف يكوف أخبلقيا! 
 يحاوؿ الحاج أميف أف يستخمص شعبو مف عالـ شرس!

ّوح مدخؿ دمشؽ عف عبد الرحيـ. يمجأ أىؿ دمشؽ إلى بساتيف الغوطة ر 
لى الربوة، ليبعدوا الغـ عف أنفسي ـ. فميتو يتوقؼ في مقيى مف المقاىي الخشبية وا 

المعمقة فوؽ النير تحت األشجار عمى يساره! أو يجمس عمى ضفة بردى في 
الوادي تحت الصخور الحادة عمى يمينو! إلى أيف تسرع ياعبد الرحيـ؟ الشغؿ 
الينتيي والينفد! منذ كـ مف السنوات وأنت داخؿ إلى المعتقؿ خارج منو، أو داخؿ 

جتماع خارج منو إلى آخر؟ لف يفوتؾ مسار الظمـ أو مسار الحرية إذا إلى ا
 جمست ساعات في مقيى عمى ضفة بردى! وىؿ تعود إلى الربوة مرة أخرى؟  

عد نفسو: سأجمس ساعات طويمة يـو أطمئف إلى أف الببلد في خير! و 
ىا بو يـو وسيذّكر نفسو بيذا الوعد ساخرا يـو يقصد القوتمي طالبا السبلح، وسيذّكر 

 يعود آخر مرة مف عكا!

زؿ عبد الرحيـ في ساحة الشيداء. عبر البحصة، ومر بيف دكاكيف تعرض ن
يعرؼ مقياس  القباقيب المصّدفة. توقؼ ليشتري قبقابا مصدفا لسعاد. فتذكر أنو ال

قدميا. عبر جوزة الحدباء ورمى نظرة إلى الكرسي الذي كاف يجمس عميو خالد 
بلؽ، وصار يجمس عميو أحيانا بياء. ثـ عبر مقيى آغا أماـ دكاف الح

سوقساروجا وصيدلية ميشيؿ وبائع الجرائد وضريح األمير سودوف، وانعطؼ إلى 
 حارة قولي. 

ؽ الباب بسقاطة مف النحاس لـ تتغير منذ عرؼ عبد الرحيـ ىذا البيت. د
ر األسود التزاؿ الوردة الدمشقية الحجر فوؽ الباب، واليزاؿ حولو إطار مف الحج

والوردي! أتاه صوت منور: ميف؟ فتحت الباب كمو غير مصدقة أنيا سمعت 
صوت عبد الرحيـ! أىبل وسيبل، أىبل وسيبل! وحدؾ؟ أيف سعاد؟ يابياء احزر 

أحمى الميفة التي تقوؿ  أحمى لقاء األىؿ! ما مف أتى! أطؿ بياء مف الفوقاني. ما
اـ، وسيكوف الطعاـ الذي تحبو لؾ ضع محفظتؾ واسترح مقدار ماتشاء مف األي

جاىزا لؾ، وسيكوف الشراب الذي ينعشؾ في مممس يدؾ، ستمد الشراشؼ النظيفة 
 لؾ، وستشـ فييا رائحة الياسميف والفؿ! ستتوىـ أنؾ عدت إلى حضف أمؾ التي ال

 تتوقع منؾ أف تشكرىا! تحسب كـ أعطتؾ وال

الدار. الكبة  ي ساعة فقط كانت طاولة الطعاـ جاىزة قرب بحرة أرضف
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المبنية، والفتوش، متبؿ الباذنجاف، الكفتا مع البطاطا، والحراؽ إصبعو! ترددت في 
 زيارتكـ كيبل أتعب منور خانـ! تعبؾ راحة! وىؿ نراؾ كؿ يـو في دمشؽ؟! 

يقوؿ عبد الرحيـ لسعاد إنو في أرض الدار في بيت منور، قرب االرطاسيا س
نو لف والدادا والفؿ، عّوض نفسو عف جمس ة المقيى التي اشتياىا في الربوة. وا 

ينسى أبدا مذاؽ طعاميا الذي اختمط بعبؽ الريحاف. ولـ يذؽ في حياتو أعذب مف 
النـو بعد الغداء في الصاليا الرطبة عمى صوت نافورة البركة. كنت، ياسعاد، مثؿ 

 طفؿ في حضف أمو! 

، محمبل بقطرميز رج عبد الرحيـ بعد الظير إلى كراج أبي رياح زوج مكـرخ
كبير مف مربى السفرجؿ وقطرميز أصغر منو مف مربى الكباد. سيعود بسيارة مف 

 سيارات أبي رياح إلى فمسطيف! 

يخمف عبد الرحيـ فيما بعد أنو كاف آخر زوار الحاج أميف، وأف الحاج س
يترؾ الحاج أميف مكانا  أميف اختفى مف ذوؽ مكايؿ ووصؿ متخفيا إلى بغداد. ال

يقصد مكانا إذا لـ يشعر بأنو سيكوف آمنا فيو! في  لـ يشعر فيو بالخطر! والإذا 
بغداد، اإلنكميز. لكف في بغداد أيضا الضباط القوميوف الذيف سيحمونو! انتقؿ 

لـ يفيمو في حديث  الثوار مف سورية ولبناف إلى العراؽ. وفيـ عبد الرحيـ ما
 الحاج أميف في ذوؽ مكايؿ!
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عبد الرحيـ إلى الشاـ صحت سعاد في الميؿ وىي تئف. لمست عد سفر ب

بطنيا: األلـ ىنا، وىنا، وىنا! ياربي، ىؿ ىذا وقت المرض؟! وفي الميؿ؟! 
فييا لتستريح! لو يوجد مف يبمؿ  تقمصت معدتيا، ليتيا تستطيع أف تقيء ما

رأسيا بالماء! وضعت كفيا عمى معدتيا: قاسية كالحجر! ىطؿ المطر غزيرا، 
 كأنو يضرب السطح والنوافذ. آه، يامطر عكا! 

 
يضت لتضع رأسيا تحت حنفية الماء. تتحمؿ األلـ لكنيا تخشى اإلغماء! ن

بممت رأسيا ثـ ىوت عمى األرض! ىؿ تصرخ لتنادي ابنيا؟ أـ لتنادي أـ زوجيا؟ 
 وقت لممرض! لو يطمع الصبح بسرعة! غمرىا الخوؼ: ال

برد. ىؿ زادت خشيتيا مف المرض مف مّوت مف األلـ، وارتجفت مف الت
شعورىا باأللـ؟ اىدئي ياسعاد، اىدئي! راقبت الضوء منتظرة النيار! يجب أف 

يؤلميا كي تصفو لمطبيب! كأنيا كتمة متشنجة مف ساقيا إلى رأسيا.  تنتبو إلى ما
ألـ في البطف، يقفز حتى الظير، ألـ في الرأس، ألـ في الركبتيف، دوار، إعياء، 

 تستطيع أف تنيض! متى بدأت تغفو؟ ما يريحيا الفراش لكنيا ال المعدة! ال ألـ في
 أحمى تمؾ الغفوة!

حت سعاد والجيراف حوليا. سقوىا الماء بالممعقة. رشفة مف شراب النعنع! ص
رشفة أخرى! وصمت بنات العكي، ونزلف مع سعاد إلى مستشفى الحكومة في 

مشي إليو. مشت وتوقفت قربو. نزع حيفا. ربط الطبيب عينييا وطمب منيا أف ت
 العصبة عف عينييا: كيؼ قدرت المسافة؟ ألـ أرؾ قبؿ أف تعصب عيني؟ 

الت لبنات العكي في السيارة: ىؿ ظنوني واىمة، أـ ظنوني ألتمس الدالؿ ق
بالمرض؟ لف أدوس المستشفى الحكومي أبدا! مع ذلؾ ىاىي ىادئة معافاة! لو 

ي! ردت بنت العكي: اإلنساف عجيب، ياست قيؿ لي ماىو مرضي الطمأف قمب
سعاد! في الميؿ يئف وفي الصباح يجد نفسو معافى! لف نتركؾ حتى تشفي! 

أبشع الميؿ لممريض! لكنيا نامت في عمؽ في  استقبمت سعاد الميؿ في قمؽ. ما
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أوؿ الميؿ. في آخر الميؿ ىرعت بنت العكي عمى أنينيا. لمست جبينيا: حار! 
قماش بالماء البارد ووضعتيا عمى رأسيا. فركت يدييا بخرقة بممت قطعة مف ال

 باردة. قربت مف أنفيا قطنة مبممة بالكولونيا. اشربي ياحبيبتي! اشربي ماء! 

ي الصباح زارىا الطبيب. نظرت سعاد إليو وىو يفحصيا. حاولت أف تخمف ف
 مامف تعبير وجيو مرضيا. وكأنيا اكتشفت وجيا مستغرقا في االنتباه إلى 

يفحصو. اسمعي ياست سعاد، يجب أف تنزلي إلى مستشفى في حيفا. في البطف 
توجد المعدة واألمعاء! توجد المثانة والكميتاف والرحـ! لكني سأعطيؾ اآلف إبرة كي 

 تسترخي! 

عرت سعاد بسعادة وىي تغفو. وصمت الست شفيقة مف طبرية، وحضرت ش
نيا في ىذه البرىة، تنتبو إلى الحياة. ليا "شوربا الجزر والرز". تدرؾ سعاد اآلف أ

أدارت رأسيا نحو الطرؼ اآلخر مف السرير فقابمتيا دالية الحديقة الذىبية! تفرجت 
عمى األوراؽ التي سقطت عمى األرض، عمى شجرة البرتقاؿ، عمى السماء 
الصافية، وخيؿ إلييا أنيا تشـ عبؽ التراب المبتؿ، واليواء الذي غسمو المطر. في 

تريد أف  البرىة خمفيا اآلالـ وأماميا المستشفى وىي بينيما تستنشؽ الحياة. الىذه 
أف تخشى الغد. تترؾ إلى جانبيا خوفيا عمى طفميف، أحدىما  تتذكر األمس وال

يطؿ عمييا مف الممر واآلخر في بطنيا. ترمي قمقيا عمى شفيقة التي تركت بيتيا 
! سمعت ىمسا وقدرت أف شفيقة وشغميا وىرعت إلييا. وتغمض عينييا مطمئنة

تتحدث مع بنات العكي أو مع وداد عنيا. ماذا يقمف؟ تعبت سعاد كثيرا، وركضت 
بيف البيت والمعتقؿ حتى وقعت! ىاىي مسترخية في حضف خالتيا وصديقاتيا. 

 يبدو أف الراحة ممنوعة عمييا إال إذا مرضت!

النباتات في ي المستشفى االيطالي في حيفا جمست في صالة نظيفة. ف
أصص مف الصيني عمى صحوف مف الصيني، منيا قرف الغزاؿ! عمى النوافذ 
ستائر بيضاء شفافة. ىذا ليس صالوف مستشفى بؿ صالوف استقباؿ في قصر! 
أتى الطبيب االيطالي وتمقاىا بابتسامة واسعة. غطاىا بشرشؼ أبيض وحدؽ في 

أخذ باإلبرة بعض  عينييا وفحص فميا ولسانيا، وجس بطنيا، قاس ضغطيا،
دميا وىو يحدثيا. اختار ليا غرفة تطؿ عمى البحر وتدفؽ ىواء حيفا عمييا. ىؿ 

 يأتي الطبيب بنصؼ الشفاء؟ 

مس عمى كرسي قرب سريرىا وتحدث معيا. ىؿ يفوتيا أنو يريد أف يعرؼ ج
مف الحديث ماذا يقمقيا؟ عاش زوجيا في المعتقؿ أكثر مما عاش في البيت، أـّ 

قعدة، أبوىا، إخوتيا..! استمتعت سعاد بمغتو العربية المكسورة. قابميا زوجيا م
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برواية حياتو. يعمؿ في المستشفى االيطالي، يحب حيفا، يعرؼ أف اإلنكميز 
. مديؾ قرحةيظمموف العرب باستيراد المستوطنيف الييود. ياست سعاد، أشؾ في أن

ديؾ أىؿ في حيفا ألنؾ حامؿ. ىؿ ل في وصؼ الدواء تريثلكني أفضؿ أال أ
تبقيف عندىـ أياما كيبل يكمفؾ المستشفى؟ إذف اتبعي الحمية التي سأصفيا 

  تذكري: الشاي والقيوة، القمؽ والتوتر! واتصمي بي خبلؿ أياـ.

انتقمت سعاد إلى البيت الذي استأجره ابنا قدري في المحطة. ترؾ األوؿ      
في حيفا. عندما شعرت سعاد  نصار معيد سنبؿ، واشتغؿ الثاني مراسبل لنجيب

باأللـ خابرت الطبيب فقاؿ ليا سآتي بسيارتي. قطع المسافة بيف الكولونية 
األلمانية وبيف المحطة، ونقميا معو إلى المستشفى: لـ آت ألني أذىب إلى 
المرضى، بؿ ألني أحبؾ! في الغرفة ذات الستائر الشفافة سألتو: ماذا تعطيني إذا 

 ي يجب أف تعطيني! مع ذلؾ اطمبي ماتريديف! شفيت؟ ضحؾ: أنت الت

ال يمكف أف يكوف الدواء إال مّرا؟ كـ كبرت سعاد في ىذه األياـ القميمة! وكـ أ
أصبحت مبلبسيا واسعة عمييا! ىؿ فيـ الطبيب قمقيا: صرت أجمؿ ياسعاد! بعد 
الوالدة ارجعي! واآلف ماذا تطمبيف مني؟ أشارت إلى إصيص صغير فيو نبات قرف 

لغزاؿ. قاؿ الطبيب: ال، ىذا إصيص صغير مثمؾ! سأعطيؾ ىذا اإلصيص ا
الكبير مثمي! رفعت نظرىا إليو. كاف طويبل عريضا، لكنو أرّؽ مف طفؿ. قالت لو 
سعاد: سأرسؿ إليؾ كؿ مريض أراه! قاؿ: لكف الترسمي لي مرضى عمى حافة 

 الموت! 

بعد المرض!  الت سعاد لنفسيا في الطريؽ إلى عكا: ماأعذب الشفاءق
بقيت واستسممت لوىف ناعـ تعرؼ أنيا ستنفضو كما تنفض غطاء سريرىا. 

 الحمية!

عد أسبوع لّفت سعاد سجادة صغيرة مف بخارى كانت تضعيا عمى الديواف، ب
أجر عمى العواطؼ! ىؿ  لترسميا لمطبيب االيطالي. ىذا ليس أجرا ياخالتي! ال

ا بأنو سيرد عنا الموت والمرض؟ يشعر ينجينا الدواء فقط أـ الحناف الذي يوىمن
المريض بأنو وحيد وثقيؿ، يشعر بأنو ضعيؼ وزائد، فيؿ ينتشمو مف ذلؾ الشعور 
الدواء فقط؟ كانت سعاد في حيفا وحيدة، فابنا قدري مشغوالف عنيا، ويـو 

 المستشفى طويؿ. لوال الطبيب أكانت تتحمؿ عشرة أياـ مف الوحدة؟

ليدية. احتؿ الييود واإلنكميز المستشفى االيطالي. ف تجده سعاد لتقدـ لو ال
ستمتقي بو بعد الحرب، عندما تأخذ طفمتيا إلى راىبات المحبة في حيفا لتداوييا. 
وستعانقو. وسيدىش عبد الرحيـ وىو يتفرج عمى دموع الطبيب ودموع سعاد. يعمؿ 
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تشفاه! سيقترح عند راىبات المحبة ألف الييود واإلنكميز رفضوا أف يعيدوا إليو مس
عميو عبد الرحيـ: ارفع دعوى عمييـ! سنساعدؾ! وسيرفع الطبيب دعوى ويدافع 

 عنو محاموف منيـ عبد الرحيـ.

تمتقي سعاد بالطبيب االيطالي آخر مرة بعد انفجارات القنابؿ التي رماىا س
الييود في سوؽ الخضار في حيفا. وسيراىا تبكي عمى الياس مطر فيسأليا: 

د: ال! فيقوؿ: آه، ياسعاد، لدينا كؿ يـو قتمى! وسيضع ذراعو حوؿ قريبؾ؟ فتر 
 تعرفيف بعد؟  كتفييا: يبدو ياسعاد، أننا سنرحؿ ىذه المرة معا! نرحؿ؟ لماذا؟ ال

تعرؼ سعاد فيما بعد، وىي في دمشؽ، أف الطبيب االيطالي ترؾ فمسطيف س
 عندما احتمتيا إسرائيؿ.    

ستعادت قوتيا بعد المرض. فيؿ أثار قيت شفيقة في بيت سعاد حتى اب
شجف سعاد الوىف أـ شعورىا بأف ستعود إلى مسارىا اليومي المتعب بعد سفر 

 شفيقة! رمت سعاد مافي قمبيا في تمؾ الميمة. 

انحف أنجزنا، ياخالتي، ثبلث سنوات مف الثورة! دخؿ عبد الرحيـ فييا مرات ى
وأنيتو احتراما لبياف المموؾ العرب!  إلى المعتقؿ وخرج منو! أعمنت الببلد اإلضراب

أتى المتطوعوف العرب مع القاوقجي ولعب عمينا اإلنكميز فأخرجوىـ! أتت المجاف 
اإلنكميزية وكتبت تقاريرىا ورحمت! قرر لنا تقسيـ فمسطيف ورفضنا نحف والعرب كميـ 

ولوال التقسيـ! ومع ذلؾ رفعو اإلنكميز إلى لجنة االنتدابات ثـ إلى عصبة األمـ، 
العرب والمسمموف فييا لما سقط! قالت مس نيوتوف لعبد الرحيـ: اكسبوا المجنة 
الممكية! وقاؿ ليا: يامس نيوتوف، كـ استقبمنا مف المجاف وكـ ودعنا منيا! كأف 

يعرفوف الحقائؽ! بقيت مس نيوتوف ىنا، ورحؿ عبد الرحيـ إلى العراؽ!  اإلنكميز ال
اـ، وفرؽ الميؿ الخاصة، وقصؼ الطيراف، والتعذيب في ياخالتي، ذقنا األحكاـ باإلعد

 المعتقبلت. وىاىي الثورة انتيت! 

اقالتو سعاد صحيح، لكف ىؿ يسجف اإلنساف نفسو في الحقائؽ أـ يتطمع م
بعدىا؟ مرت ثبلث سنوات! قطؼ عبد الرحيـ وسعاد منيا بعض األياـ.  إلى ما

ميبل!  قالت ليا شفيقة: صرت فمتتذكر سعاد ذلؾ فقط كي يولد طفميا سميما وج
تفكري إال في الطفؿ الذي في بطنؾ! ىذا ليس أمانة عبد  تغرقيف في شبر ماء! ال

الرحيـ، بؿ أمانة الببلد! واجبنا أف نعوض عف الشباب الذيف قتميـ الييود 
 واإلنكميز! 

كرتيا شفيقة بأنيا يـو سافرت مع عبد الرحيـ في أيموؿ إلى دمشؽ ليحضر ذ
وداف، تجولت في األسواؽ وجمست في مقاىي الربوة واستمتعت بذىبيات مؤتمر بم
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الشاـ! قصدت أف تسوؽ سعاد إلى الذكريات الحموة كي تنتبو إلى جنينيا! انتيت 
الثورة كي ينصرؼ اإلنكميز إلى حربيـ مع األلماف! فمتنصرؼ سعاد إلى حمميا، 

فى المريض! ولكف وسبحاف مف يغمس األبويف في الحناف كي يكبر الصغير ويش
ىؿ كانت شفيقة تتوقع أف يطوؿ غياب عبد الرحيـ وأف تمد سعاد في غيابو 

 توأميف؟!

أحمى الشاـ،  ياخالتي،  رت سعاد في الذكريات التي ساقتيا إلييا شفيقة: ماج
أحمى طاولة منور في الفطور والغداء والعشاء! سمنت عندىا  في الذىبيات! وما

ومذاؾ مداعبا: أخرجتـ الزير مف البئر بعد رحيؿ وسمف زياد! سألنا بياء ي
تقمؽ! بعد  المتطوعيف العرب؟ قمت لو: بؿ كاد اإلنكميز يقصفوف رقابنا! لكف ال

قرار المجنة الممكية عادت الثورة. كسبنا منكـ التنظيـ. لـ تعد عمميات الثوار 
وبياء بقرار  مرتجمة كما كانت في بدايتيا! ذّكرت قرارات مؤتمر بموداف عبد الرحيـ

المؤتمر السوري: فمسطيف جزء مف الوطف العربي، الوطف الصييوني مرفوض! 
لكف متى احتـر االوروبيوف قرارنا؟! ىاىـ أخمدوا الثورة ليتفرغوا لحربيـ مع ألمانيا! 
أغرانا بياء يومذاؾ بأف نبقى لنستمتع بذىبيات الشاـ. قاؿ لعبد الرحيـ: لف تمؿ.. 

رجاؿ الثورة السورية في القنوات وفخري البارودي وجماعتكـ! لديؾ المكتب العربي 
خدمتكـ كمستشاريف! عرؼ حتى اإلنكميز أف دمشؽ مركز قيادة الثورة السري! في 

ال تأخر  لكف كاف يجب أف نرجع! قمت يومذاؾ لبياء: يجب أف يعود عبد الرحيـ وا 
قرب عكا. عف المعتقؿ! كاف تخميني صحيحا. اعتقؿ عبد في معتقؿ المزرعة 

قامت الدنيا بعد اغتياؿ أندروز. فيؿ كاف يمكف أف يعود في تشريف المتطوعوف 
السوريوف الذيف خرجوا مف فمسطيف في تشريف؟! ياحبيبتي ياسعاد، دخؿ القاوقجي 
إلى منطقة نابمس بعد عمميات الفمسطينييف فييا. أتى إلى أرض فييا ثوار. ومازاؿ 

وفي جنيف. نسيت أنيـ دخموا إلى سراي الحكومة الثوار في المثمث، حوؿ نابمس، 
في جنيف وقتموا الحاكـ اإلنكميزي؟ في جنيف أثر القّساـ والثوار، وسيبقوف ىناؾ في 

 الحرب وبعدىا وحتى ينتيي الزماف! 

أكثركـ!  ندما زارت سعاد عبد الرحيـ في المعتقؿ يومذاؾ قالت لو: ماع
البيوت تنسؼ، والزيتوف يقمع، وسور مف صرنا نحف أقمية! كانت المشانؽ قائمة، و 

األسبلؾ الشائكة ينصب بيف فمسطيف وبيف سورية ولبناف، والثوار يقصونو 
فيحكموف باإلعداـ فيقصو بعدىـ ثوار آخروف، فيمجأ اإلنكميز إلى الييود لحراستو. 
قالت لشفيقة: لـ تعجبو مداعبتي! فيؿ كاف يجب أف أعرض جرح قمبي أماـ 

يفرؽ رجبل عف امرأتو!  تصدقي أف المعتقؿ ال ربائيـ؟ ياخالتي، الالمعتقميف وأق
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 عاش كؿ منا وحده حتى أني الأعرؼ لماذا تزوجت! 

رأيناه في كفة وانفجار القنابؿ التي وضعتيا الياغاناه في  ع ذلؾ كاف مام
أسواؽ حيفا ويافا والقدس، في كفة! قاؿ لي عبد الرحيـ: عدد الياغاناه اآلف حوالي 

ريف ألؼ رجؿ منيـ أربعة آالؼ امرأة! نظـ اإلنكميز خبلؿ ثورتنا شرطة العش
المستعمرات الييودية ودربوىا، وشيدوا قبلع تيغرت! لي، كاف اغتياؿ أنور كارثة. 
وألعاب فخري النشاشيبي مقرفة! تذكريف أنو طمب مف الناس أف يعودوا إلى 

 العقاؿ لستر الثوار!       الطربوش، بعد قرار الثورة أف يمبس الجميع الكوفية و 

يمت شفيقة أنيا اليمكف أف تفصؿ الحمو عف المّر في ذكريات سعاد. ف
فالمرارة مخموطة بعمر سعاد أكثر مف الحبلوة. حاولت أف تيدئيا. تعرؼ سعاد 
الكممات التي تقوليا شفيقة، كميا! لكنيا تحتاج أف تسمعيا. ىؿ ييمنا إف كاف 

ـ قصرنا نحف في حمايتو؟! ياخالتي، سنوات الثورة الزمف ىو الذي شرخ القمب أ
عمري، شبابي! سيسجؿ مف سيكتب كتب التاريخ أف الشيخ عطية نظـ معركة 
الداموف، سيسجؿ أف القاوقجي نظـ عمميات عسكرية، وأف فرحاف السعدي نصب 
كمائف، وأف عبد الرحيـ صار قائدا لمثورة، وأف أبا ابراىيـ اشتبؾ في عّرابة 

يز، سيذكر أبا دّرة ومحمد األشمر وأميف رويحة. لكف مف سيذكر النساء باإلنكم
المواتي شقيف طوؿ الثورة وحممنيا؟ مرت ثبلث سنوات كأنيا ثبلثة عقود! قالت 
شفيقة: استحي! ماذا تقوؿ الفبلحات المواتي شنؽ أزواجيف! تنيدت سعاد: صحيح 

 ياخالتي، مف يأكؿ العصي ليس كمف يعّدىا!

د في أوؿ الحرب إلى حمميا. وستمد في غياب عبد الرحيـ نصرفت سعاا
 عائشة ومصطفى.
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، كراج السنجقدار خّؼ إليو السائؽ. أيف ع ندما دخؿ أبو رياح، زوج مكـر

حقيبة عبد الرحيـ بؾ؟ ىذه! تناوليا أبو رياح، وانحنى عمى نافذة السيارة: 
ا وأنت في الشاـ، فيؿ نسيتنا ياعبد الرحيـ بؾ؟ تتفادى أف تقوؿ لنا مرحب

سنجسر أف نزورؾ في عكا؟ نزؿ عبد الرحيـ مف السيارة، ورأى محفظتو في يد 
أبي رياح. سأؤمف سفرؾ الميمة، بعد أف نتعشى معا! كاف عبد الرحيـ قد استقر 

 في السيارة. فمف أيف ظير أبو رياح؟! 

 
ر اد عبد الرحيـ إلى سوقساروجا. رفض أف يمضي الميمة في بيت منو ع

وبياء، ليصؿ مبكرا إلى عكا، فماذا يقوالف عندما يعرفاف أنو قبؿ دعوة أبي رياح 
 إلى العشاء؟! فتح أبو رياح الباب ونادى: مكـر خانـ، وصؿ ضيؼ عزيز عمينا! 

ي القاعة قاؿ لو: أرسمت سعاد خانـ خبرا مع سائؽ أحد سياراتي! قالت إف ف
الشاـ! ياأبا رياح، أمس كنت في  اإلنكميز طوقوا بيتؾ. وطمبت أف أستبقيؾ في

ضيافتيـ. يبدو أنيـ اشتاقوا إلي! تساءؿ عبد الرحيـ، ترى ىؿ سبب االعتقاالت 
اآلف أف العرب رفضوا الكتاب األبيض؟ لـ نقبمو، والييود أيضا لـ يقبموه! لكف 
متى بحث اإلنكميز عف أسباب! قاؿ لو أبو رياح: يستعدوف لمحرب! اعتقؿ 

نييف في الشاـ نقموا بعضيـ إلى تدمر! في لبناف اعتقموا الفرنسيوف فمسطي
فمسطينييف! ويبدو أنيـ سيعتقموف الحاج أميف في الذوؽ! أغمض عبد الرحيـ 
عينيو. ال، ال! يحمي المبنانيوف الحاج أميف! ويحميو حرس مف جماعتو! قاؿ: 

ف أنو بديؿ عنيا، وألنو رمز! وخمّ  يجب أال يعتقؿ الحاج أميف! ألنو كفاءة ال
 سيمجأ إلى العراؽ. ألـ يسبقو بعض الفمسطينييف إلى بغداد! 

تح أبو رياح غرفة في الفوقاني لعبد الرحيـ: رتبتيا مكـر خانـ لؾ! وأتت ف
 مكـر تحمؿ المناشؼ البيضاء: الحماـ ساخف! تحتاج الراحة بعد ىذه األخبار! 

بقيت عندي، أنت رؾ عبد الرحيـ المناشؼ قربو وسأؿ أبا رياح: وبعد؟ إذا ت
تخرج مف الحارة، وستكوف في أماف! سرح عبد الرحيـ. بدا غريبا أنو  في بيتؾ. ال
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لـ يفكر قبؿ اليـو في المكاف الذي يقيـ فيو! فالمعتقؿ والبيت مكاناف في الوطف! 
فمماذا تفرض سعاد اآلف الغربة عميو؟ قاؿ بعد زمف بدا لو طويبل جدا: ياأبا رياح! 

يوف في سورية ولبناف! يجب أف أرحؿ إذف، مثؿ إخواني، إلى يعتقؿ الفمسطين
أيسر ذلؾ لرجؿ يممؾ خط سيارات  العراؽ! لكف كيؼ؟ لنفكر في طريؽ السفر! ما

مثؿ أبي رياح! قاؿ لو: سافر سوريوف يطمبيـ الفرنسيوف! الطريؽ سالكة إذف! مع 
لوصوؿ إلى ذلؾ، فكرا في الدوريات الفرنسية. ياعبد الرحيـ بؾ، سأؤمف لؾ ا

العراؽ مع تجار الغنـ! عمى عيني! عندما وصؿ بياء خبلؿ السيرة قاؿ مداعبا 
أبا رياح: يبدو أف إخواننا كميـ يسافروف كتجار غنـ! عمى كؿ حاؿ أديب 

 الشيشكمي ضابط وطني سيساعدؾ في ألبو كماؿ! 

بر عبد الرحيـ حمص وحماة مع أبي رياح! أثقمت عميؾ، تركت شغمؾ ع
تقؿ ذلؾ ياعبد الرحيـ بؾ! أخذ اإلنكميز منؾ حريتؾ مرات فمنقدـ لؾ  ! اللترافقني

الحرية مرة! فوؽ ذلؾ بيننا قرابة وخبز وممح. آه، ياطالب الترياؽ في العراؽ! ىؿ 
ستجده، والحرب وصمت إلى ببلدؾ؟ بقيت في فـ عبد الرحيـ كممة الكيا وتصور 

ة، زوجتؾ الييودية! لكنو سكت. تخبر فروم أنو سيقوليا وىو يودع أبا رياح: ال
أيعقؿ أف يجرح ىذا الرجؿ الذي غطاه بحمايتو، وأّمف لو مف ينقمو إلى بغداد؟! 
لتكف فرومة ييودية مخمصة لمببلد التي تعيش فييا، مقابؿ ألؼ ييودي مخمص 

 لمحمـ الصييوني!

 بس عبد الرحيـ قنبازا وعباءة وعقاال، واستسمـ لسائؽ السيارة ولمحظ! تبيفل
تحمؿ  تحمؿ ىما، سنصؿ بعد ساعات! ال السائؽ طريقو وسط تمؾ الصحراء. ال

ىما؟ كـ الساعات طويمة في الصحراء! أغمض عينيو لكنو لـ يستطع أف يغفو. 
يفتديو ىؤالء السوريوف بأرواحيـ، يضيعوف نيارىـ وليميـ ليوصموه إلى األماف! 

آالؼ السنوات، فمف يستطيع عمر خرائط ببلد الشاـ سنوات، لكف عمر ىذه الببلد 
 شطر روحيا! 

رؽ السائؽ البيت الذي أشار عبد الرحيـ إلى عنوانو. باب يتقدـ حديقة ط
 مزروعة بالنخيؿ. ىؿ مايزاؿ التميمي يسكف في ىذا البيت؟ عمى كؿ حاؿ، ما
أسيؿ أف يجد طرؼ خيط يوصمو إلى أبناء بمده أو إلى السورييف! فتح الباب 

حيـ يستدير عنو! لـ يقدر المسافة بيف باب الحديقة والبيت! ىذه عندما كاد عبد الر 
 بغداد، كؿ بيت فييا محاط ببستاف! أنسيت؟ 

فائدة محاـ في ىذه األوقات؟  ساءؿ عبد الرحيـ في األياـ االولى فقط: مات
وجد نفسو وسط تجمع الفمسطينييف والسورييف والعراقييف، وتنقميـ بيف البيوت 
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ب، منكبيف عمى خرائط الزمف. بدا أف نجاة العراؽ مف اإلنكميز والمقاىي والمكات
ستنقذ الببلد العربية كميا، وسترد فمسطيف! ىؿ كاف أصحابو مبالغيف؟ قاؿ في 
 ىدوء: ينتقؿ مركز األزمة مف بمد إلى آخر! العراؽ مركز المقاومة العربية اآلف! 

حتى حديقة بلؿ تمؾ األياـ أرسؿ لسعاد رسالة قصيرة لـ يصؼ فييا خ
النخيؿ التي تحيط ببيتو، خوفا مف أف تبوح بمكانو. نّقى الرسالة مف أشواقو، ومف 
األخطار التي عبرىا في الطريؽ، ومف القمؽ الذي يتسمؿ إليو مع الميؿ. عندما 
اكتممت رسالتو الباىتة فحصيا مرة أخرى واطمأف إلى أنيا سطور ميتة ميمتيا أف 

ي أماف! وفي ذلؾ اليـو الـ نفسو: ألـ تجد، ياعبد تطمئف سعاد بخطو إلى أنو ف
الرحيـ، إال حافة الحرب لتزور الحاج أميف في الذوؽ؟! لوال ذلؾ لكنت اآلف في 

 بمدؾ ولو في المعتقؿ! 

تح عبد الرحيـ نوافذ بيتو ليمؤلىا النخيؿ. نخيؿ فمسطيف غير نخيؿ بغداد! ف
ـ. قاؿ لو صاحبو الضابط نخيؿ بغداد غابات ممتدة. نخيؿ مييب، رشيؽ وكري

عارؼ: أكثر نخيؿ في العالـ، وأحسنو، موجود في العراؽ! وفي اليـو التالي أرسؿ 
لو قّفة مف التمر: ذؽ! مرت األمسية وىما يتذكراف لقاءىما في القطار أياـ الحرب 
العالمية االولى. كاف عارؼ ضابطا في الجيش العثماني، وكاف عبد الرحيـ في 

استدعي إلى الجيش. التقى بعارؼ في القطار المسافر إلى مدائف تمؾ السنة قد 
صالح. وكاف قد ألبس سوريا مطموبا إلى المحكمة العرفية، مبلبس عسكرية، 
لييربو! ولعمو تفاىـ في ذلؾ اليـو بنظرة خاطفة مع الضابط عارؼ، فأصبحا 

حتى  0906شريكيف في إنقاذ الرجؿ. عندما التقيا بعد السنوات الممتدة مف سنة 
بدا لو أف البرىة السريعة التي جمعتيما صدفة، مستقرة كجوىرة ثمينة  0940سنة 

 يستطيع أي منيما أف ينساىا!   ال

. وىؿ ا لتقى عبد الرحيـ بعارؼ في بيت أصحابو الفمسطينييف. وتذكرا ذلؾ اليـو
وا في يريدىـ الوصي؟ زمبلئي الذيف حارب تعرؼ، ياعبد الرحيـ، مف الضباط الذيف ال

الجيش العثماني أياـ الحرب العامة! سنقابميـ إذا أردت! ىؿ جاء عبد الرحيـ إلى 
أعجب المصادفة! وفي أي وقت!  العراؽ ليكمؿ المقاء بيف مف فرقيـ االنتداب؟! ما

بؿ ىو الوقت المبلئـ! ففي العراؽ، ياعبد الرحيـ، يمتقي اآلف رجاؿ ببلد الشاـ، 
ولبنانيوف! ىؿ كاف عارؼ يدري أف رسوؿ الحاج أميف  سوريوف وفمسطينيوف وأردنيوف

 الذي نقؿ رسالة العراقييف إلى ألمانيا لبناني؟ 

نغمس عبد الرحيـ في متابعة سقوط وزارة وصعود وزارة، وخبلؼ الضباط ا
تظف أنؾ آمف ىنا!  الوطنييف مع الوصي. حذره الحاج أميف مف الجواسيس: ال
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مية مستشار إنكميزي! والمخابرات اإلنكميزية مقّنعة في وزارة الخارجية ووزارة الداخ
بأغنياء وفقراء، ويخدميا الييود! حكى لو عف مدير المخابرات دومفيؿ: أتاني ىذا 
الجاسوس إلى مكتبي في القدس كصحفي في ديمي اكسبرس. فضبطو جماؿ 
 الحسيني وىو يقمب األوراؽ عمى مكتبو وطرده. وىاىو يجوب بغداد ويتكمـ الميجة
العراقية. وأذكر لؾ سترلنغ مدير المخابرات في سورية الذي كاد يبكي سعد اهلل 
الجابري عمى حالو، فظير أنو ميتـ بالعشائر في البادية، وكاد الوطنيوف يقتمونو 
في دمشؽ! العراؽ غني ومتسع، لذلؾ لف يتركو اإلنكميز في أماف! ابحث ىناؾ 

! وابحث ىناؾ 0936ايطاليا سنة عف مقتؿ بكر صدقي الذي اشترى طائرات مف 
عف تغيير الوزارات اآلف ونفوذ المخابرات اإلنكميزية! فمندع لمضباط الوطنييف 
بالتوفيؽ! فيـ عبد الرحيـ بقية الجممة: أماـ ىذا الخراب، الضباط الوطنيوف، فادع 

 ليـ بالتوفيؽ!    

رب طوي ّطبت انتصارات األلماف قمب عبد الرحيـ. إذا خسرت إنكمترا الحر 
الوطف الصييوني، ولينّفذوا وعد بمفور في إنكمترا! لكف أمريكا تتدخؿ! وصؿ 
مبعوث مف روزفمت يطمب حتى مف البلجئيف السياسييف أف يدعموا إنكمترا في 
الحرب! بعد الحرب لكؿ حادث حديث! كتـ عبد الرحيـ غضبو في تمؾ السيرة. 

نا كما كافأونا بعد الحرب العالمية نعرؼ مكر اإلنكميز وانحيازىـ لمييود! سيكافئون
االولى! ياعبد الرحيـ، نشاركؾ رأيؾ! ىذا مثؿ نيوكمب الذي أرسمتو إنكمترا في 

 الميمة نفسيا! 

كف لننس ىذه االستيانة بعقمنا، ولنحتفؿ بنصر ألمانيا عمى اإلنكميز! رفع ل
ية عارؼ كأسو، ورجا عبد الرحيـ: اشرب! شرب رشفة ثـ رشفة أخرى. وفي نيا

السيرة شعر بأف رأسو ثقيؿ، فقاؿ لعارؼ: يبدو أني دفعت ىذه الميمة ثمف انتصار 
ألمانيا كما دفع العرب ثمف انتصار إنكمترا في الحرب العامة! ثقؿ جفناه كأنيما 
يحمبلف أرطاال، فترؾ السيرة ليناـ. لكنو صحا عندما مشى بيف البيوت المحاطة 

 ماذا تذكر بيت الشعر: بالنخيؿ ثـ عبر الجسر عمى دجمة. ل

  يوف الميى بيف الرصافة والجسر  جمبف اليوى مف حيث أدري والأدريع

قؼ مستسمما لسحر دجمة. مازجت ذلؾ السحر ىيبة النير في العتمة. وبدا و 
لو أف األحزاف التي تداىمو أحيانا، والخشية عمى النصر الذي يتبلمح لو، عابرة. 

باؽ، والعراقيوف حولو! وىكذا نحف! ستبقى  كـ مر عمى دجمة مف أىواؿ! وىاىو
ذا متنا سيكوف بعدنا شعب مف  فمسطيف، ميما قتؿ اإلنكميز منا وميما عربدوا! وا 

 نسمنا! ولف يصح إال الصحيح!
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ـ يشعر عبد الرحيـ بالغربة! قاؿ مداعبا: لـ أتوقع أني سألتقي بمثؿ ىذا ل
لسدارة العراقية ليعّبر عف العدد مف األصحاب في العراؽ! فيؿ لبس، كأصحابو، ا

أعظـ حماسة العراقييف لفمسطيف! مكانة الحاج أميف لدى  حبو العراؽ؟ ما
تستغرب ياعبد الرحيـ، أف يكوف ىذا  الوطنييف إشارة إلى وعييـ جوىر الصراع. ال

البمد الذي يتدخؿ فيو اإلنكميز وتراقبو مخابراتيـ متحمسا إلى ىذا الحد لفمسطيف! 
ي! مف ينسى ثورة العراؽ عمييـ؟ لوالىا لما أتوا بفيصؿ ليمسؾ ىذا ىو الطبيع

العصا مف منتصفيا! لعمؾ يجب أف تبحث في بابؿ عف خيانة الييود التي فتحت 
بواباتيا لمغزاة! وربما تجد الجواب في اعتداد العراقييف بأف أساطير التوراة مسروقة 

الضباط: مراقبة مجرى مف أساطير حضارة العراؽ القديمة! عمى كؿ حاؿ، قرار 
الحرب. لف يشتركوا فييا مع اإلنكميز! وعندما ييـز األلماف اإلنكميز ستعمف الثورة 

 في فمسطيف ويطوى وطف بمفور! 

مبلمح الوجوه! باؿ عبد الرحيـ لنفسو بعد لقائو بالعيساوي والصباغ: أثؽ ق
ية. وليست لدى العيف مرآة القمب! لكنو لـ يندفع في األوىاـ. لئلنكميز جماعة قو 

 الجيش أسمحة تقابؿ أسمحة اإلنكميز! 

يضع القدر الضباط الوطنييف أماـ خيار واحد، بعد اقتحاـ اإلنكميز س
البصرة: "حكومة دفاع وطني"! ىذا ىو الواجب. ستمغي حكومة رشيد عالي 
الكيبلني األحكاـ العرفية. وسترفض طمب اإلنكميز قطع العبلقات بايطاليا: اشترينا 

ائرات واألسمحة مف ايطاليا في أياـ حكومة بكر صدقي وحكمت سميماف. الط
فمماذا نقطع عبلقاتنا بايطاليا وننحاز إلى إنكمترا التي ضربتنا وسيرت عمى وعد 

 بمفور؟!  
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ندما استعاد أياـ الحرب. لماذا يسجؿ مولد ليمى في شعر بياء بغصة ع
اؿ شوارع دمشؽ في ذلؾ اليوـ السعيد! سنة محاكمة الوطنييف! لماذا مأل السنغ

كأف بياء تمنى أف يقص مولدىا مف المسار المضطرب الذي تقع فيو األفراح 
 كما تقع فيو األحزاف! 

 
ثقيمة! لـ يستطع أف يحضر  0941غـ سعادتو بمولد ليمى كانت سنة ر 

محاكمة الوطنييف الذيف أضيفت إلييـ فوؽ تيمة التحريض عمى الثورة، تيمة 
ياؿ بييج الخطيب رئيس مجمس المديريف! حاكميـ الفرنسيوف في محكمة اغت

 بيروت العسكرية، ويحاكمونيـ في دمشؽ بتيـ إضافية! 

! لكنو تذكر نامي بؾـ يسجف بياء. ربما حماه حذره، وربما حمتو صحبة ل
في صباح محاكمة الوطنييف، ليمة مرت عميو في الغوطة أياـ الثورة السورية. كاف 

والظبلـ كجدار أمامو وحولو، ولو لمح بصيصا وقتذاؾ لتوجس منو. لكف لو وحيدا 
كاف معو أحد أصحابو أكاف يشعر بتمؾ الوحشة؟ كأنما حولو ظممة تمؾ الميمة! 

 فتح ياقة قميصو وىو يمر قرب المحكمة. 

وى لمنور عندما رجع مف جولتو: المحكمة مطوقة بالعسكر، والقاعة ر 
ف إلى عدالتيـ! تأكؿ الحرب االوروبييف ويأكمنا ىنا لمسنغاؿ! القضاة مطمئنو 

االوربيوف! رغـ ىدوء وجيو لمحت منور قمقو. المتيموف نبيو العظمة، وعادؿ 
العظمة، ومنير الريس، وصاحبي الحاج أديب خير، وعبد اليادي المعصراني 
 وآخروف! متيموف بالمؤامرة عمى سبلمة الدولة! لذلؾ طمب النائب العاـ أف تكوف
الجمسة سرية. سمعت في مقيى سوقساروجا سخرية أىؿ دمشؽ مف المحكمة: لـ 

 تجد في القاعة عندما أخمتيا غير السنغاؿ!

غـ ذلؾ وصمت أخبار المحاكمة إلى المقاىي في اليـو نفسو! ىيئة بر 
المحكمة كولونيؿ وأربعة عسكرييف. اسمعي، يامنور، ماذا قاؿ النائب العاـ: "كاف 

الشعب  الذي أسدينا إليو الخدمات الواحدة تمو األخرى فساعدناه  جزاؤنا مف ىذا

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 493 - 

أف يخطو خطوات واسعة في المدنية والترقي، ونظمنا جيازه الحكومي، وعّممناه، 
وأدخمنا جميع عناصر المدنية إليو، العداوة الدائمة واالضطرابات المتواصمة وثورتو 

خبلصيـ لفرنسا . جربت إحدى حكوماتنا أف تمتحف قدرة ال0925سنة  سورييف وا 
سممتيـ أثناءىا الحكـ وتخمت  0936فعقدت معيـ اتفاقيات يسمونيا معاىدة سنة 

ليـ عف اإلدارة. وبعد سنتيف عمى استقبلليـ ىذا فسدت اإلدارة، وتعطمت األعماؿ، 
كاف منيـ إال أف انتيزوا  وتبددت ثروة الببلد، وظير عجزىـ بأجمى معانيو. وما

ه وأسسوا التشكيبلت السرية، ونظموا الجمعيات اإلرىابية، وميدوا فرصة حريتيـ ىذ
إلقامة الثورة. فاستدركت حكومتنا الجديدة، حكومة دالديو وغامبلف وبوؿ رينو 
وزمبلئيـ، الخطأ فأبعدت الحكومة الوطنية وأعادت الحالة إلى شأنيا األوؿ"! 

تسمييـ عف جيميـ  أرأيت، يامنور، كيؼ يروف شعوب الببلد التي يحتمونيا؟ ال
تسمييـ ىؿ المدنية إلغاء البارلماف المنتخب والدستور! ىذه  بالحضارة العربية! ال

السنة ثقيمة، يامنور! أية سنة منذ الحرب العامة لـ تكف ثقيمة، يابياء؟! ىؿ 
تضيؼ: لكف كيؼ نسيت اليـو أف تقصد سرير ليمى وتستمتع ببريؽ عينييا عندما 

 حيمؾ إلى فمسطيف أف الغياب قد يصور لمطفؿ أف أباه ىجره؟ تراؾ؟ ألـ تفيـ مف ر 

ابع بياء نقؿ صاحبو الحاج أديب خير إلى المستشفى. واستطاع أف يتصؿ ت
بو ىناؾ. ورجع منتصرا. عرؼ حالة السجناء، ومف يضرب أو يعذب منيـ ومف 
ـ يعمف اإلضراب عف الطعاـ، ومتى فتحوا ليـ أبواب الزنزانات، ومتى منعوا عني

النزىة، ومف نقؿ إلى التكية ليصمح أسنانو عند طبلب معيد الطب! تساءلت منور 
وىي تكوي مبلبس ليمى ىؿ يمتقي بياء عند نامي بؾ بضباط فرنسييف، منيـ 
الضباط الذيف يديروف السجف؟ أـ يصادؼ عنده ضباطا أىـ منيـ؟ ىؿ تسيؿ 

مات يريدىا؟ فحصت منور لبياء لغتو الفرنسية النقية ثقتيـ فيو، فيصؿ إلى معمو 
 ما نقمو ليا: الضباط األجبلؼ المتكبروف، ميذبوف ومثقفوف عند نامي بؾ! ال

يقتؿ!  يحتؿ وال أفيـ كيؼ يجتمع فييـ الوجياف! ردت: المثقؼ والميذب ال
يعجبني! ىؿ نسي بياء أف ىؤالء المثقفيف قتموا  صاحبؾ نامي بؾ، نفسو، ال

تنسي أني  يا غير عادلة في غضبيا: يامنور، الأخاىا! فحصيا بياء، وبدا لو أن
خطر  حاربت ىؤالء الضباط في الثورة السورية! ارتعشت. ىؿ كاف يرد عمى ما

 ليا؟  

اؿ ليا بعد أسابيع: تصوري يامنور! سجف الدكتور شارؿ! اتيموه باالتصاؿ ق
احؿ بألمانيا! ونقؿ المعتقموف الوطنيوف إلى حمب. سألتو ساخرة: أبعدوىـ عف الس

الذي قد ييدده األلماف؟! ابتسـ: وصمت األخبار إلى الوطنييف في حمب، 
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وسيكونوف في استقباؿ المعتقميف! حتى الطعاـ الذي سيرسمو الوطنيوف لممعتقميف 
 سيكوف إشارة إلى أف المدينة تحتضنيـ! وقد يشعر السجاف بأنو ىو السجيف! 

بيت منور. فصار عشاء عد مولد ليمى عاد الراديو إلى مركز السيرة في ب
! وكاف الميؿ يبدأ لميمى في  معتصـ مبكرا، وفات بياء أف يرى ابنو قبؿ النـو
السابعة مساء والنيار يبدأ في السادسة صباحا. في الميؿ منور حرة في االستماع 

 تقاـو نعاسيا! إلى الراديو، بمقدار ما

 ف يسّمموا ماادر الفرنسيوف راديو مقيى سوقساروجا، وطمبوا مف الناس أص
لدييـ مف أجيزة الراديو! فنقمت منور الراديو إلى غرفة المشرقة. لف يستطيع أحد 
أف يسمعو ولو وضع أذنو عمى الباب! كاف الراديو مف الخشب، في واجيتو دائرة 
مغطاة بقماش بيج، تحتيا أزرار مستديرة، تمسؾ بيا منور وتحاوؿ أف تضع إبرتو 

لبرازيت بزر آخر. يابياء، أصبحت ىذه العمبة في أفضؿ وضع ممكف، وتخفؼ ا
التي فضمنا عمييا "صندوؽ السمع" أىـ قطعة في البيت! منيا نعرؼ مصير 
الدنيا! رد: إذا صدؽ الراديو! مف خبلؿ البرازيت عرفت منور أف األلماف احتموا 
ىولندا، وعرفت أنيـ اخترقوا خط ماجينو. سأليا بياء: متأكدة أنيـ اخترقوا خط 

جينو؟! ىذا خط ىائؿ! طبعا، متأكدة! معنى ذلؾ، يامنور، أنيـ سيحتموف باريز ما
قريبا! عبل البارازيت فخفضت الصوت. سألت بياء: ونحف؟ قاؿ ليا: ساؽ 

 الفرنسيوف اليـو معتقميف جددا إلى السجف! 

ارت منور تنتظر المساء لتسمع الراديو. تيرع خبلؿ ذلؾ إلى غرفة ص
، ولو طمأنيا بياء: نائماف! قالت ليا طفمييا لتطمئف ىؿ يس تغرقاف في النـو

نفيسة: تعالي في السيرة! عندي راديو أفضؿ مف "راديوؾ"! ياعمتي، يجتمع عندؾ 
أىؿ الحارة ليسمعوا الراديو! فيؿ أجد لنفسي مقعدا؟! ضحكت نفيسة: ىؿ تصدقيف 

ماعدت أممؾ  أف نساء مف العقيبة لـ أزرىف منذ سنة طرقف بابي ليسمعف الراديو؟
وقتي! لكف الواجب، واجب! يريد الناس أف يعرفوا أخبار الحرب! وىؿ  بيتي وال

تظنيف أف النساء أقؿ اىتماما مف الرجاؿ بأخبارىا؟ مف كاف يظف أف نرجس خانـ 
تسبؽ صاحباتيا إلى السيرة! كف يجتمعف ليسمعف منيا روايات خالدة أديب، 

 ب!فصرف يجتمعف عندي ليسمعف أخبار الحر 

تخبره منور يـو يجدىا قرب الراديو في حزيراف: وصؿ األلماف إلى مدف لـ س
أسمع بيا مف قبؿ.. نانسي، بيزانسوف، غرينوبؿ. وسيقوؿ ليا: مع ذلؾ، اعتقؿ 
الفرنسيوف اليـو شبابا وطنييف! فترد: صدؽ المثؿ، "ماقدر عمى حماتو، ضرب 

د أخمدوا ثورة العراؽ واحتموه. امرأتو"! كانت يومذاؾ مجروحة. فاإلنكميز كانوا ق
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ىجرت منور الراديو كأنيا لـ تعد راغبة في متابعة مأساة ساخرة: الميزوموف في 
 ببلدىـ منتصروف في ببلدنا!

ي حزيراف سيأخذ بياء مكاف منور قرب الراديو. سيمصؽ أذنو بو وىو ف
ت يستمع إلى بياف أو خبر بالفرنسية. وسيعمف: طمعت فرنسا مف الحرب! وقع

 ىدنة! 

يخرج بياء في تمؾ الميمة مف البيت، وتناـ منور قبؿ أف يعود. في الصباح س
سيخبرىا أف الفرنسييف منقسموف في سورية ولبناف. أعمف المندوب السامي، بيو، 

عبلقة ليا بذلؾ. بعض  أف اليدنة وّقعت لكف القوات الفرنسية في سوريا ولبناف ال
موجود ىنا بأمر مف حكومة ببلده وسيمتـز  الضباط يبكي. وبعضيـ يفكر في أنو

بتعميماتيا ميما كانت. رجاؿ فرنسا عندنا مضطربوف! اآلخروف؟ يقوؿ بعضيـ 
"فخار يكّسر بعضو"! وبعضيـ شامت بالفرنسييف. ولكف يامنور، سيتجو الوطنيوف 

 قالو المندوب السامي، بيو!       إلى ألمانيا! عدو عدونا، صديقنا! سقط ما
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ـ يبتعد سكاف سوقساروجا عف الراديو طواؿ ثورة العراؽ. صاروا يسيروف ل

في البيوت التي لـ يصادر منيا الراديو. ىجر حتى صاحب مقيى سوقساروجا 
 مكانو في المساء. ولوال خشيتو مف الشكوؾ ألقفؿ المقيى بعد صالة العصر. 

 
نا مثمؾ، ياعمتي! الت نفيسة لمنور: لـ أر بياء منذ أسبوع! فردت منور: أق

تمزحيف يامنور؟ ياعمتي، وجد بياء ميمة جديدة ينشغؿ بيا: يحرس حكومة رشيد 
عالي الكيبلني! فحصتيا نفيسة متسائمة، ىؿ تبعد منور بالسخرية خشيتيا مف 

 سفر بياء إلى بغداد؟ 

اتبت نفيسة بياء عندما زارىا مساء: وصمت إلي مجموعة مف  الطبلب ع
ز بعثة طبية إلى بغداد، قبؿ أف تقوؿ لي أنت أف الببلد تنظـ تجمع تبرعات لتجيي

يقولو أىؿ سوقساروجا في المقيى عف  مساعدة العراؽ! نقمت لي نرجس خانـ، ما
 العراؽ! وصمتني األخبار مف كؿ اتجاه، إال منؾ! اجمس واشرب القيوة! ال

قيوتي  أعرؼ، يانفيسة خانـ، السر في قيوتؾ! لـ أشرب مثميا أبدا! تحكي عف
كي تنسيني أنؾ اختفيت منذ أسبوع؟ يرى ابف الكحاؿ أف أىؿ الشاـ مع رشيد 
عالي الكيبلني. قاؿ لي، كؿ ضربة عمى اإلنكميز تفرح العرب. رأيو صحيح! 
أدخؿ اإلنكميز المياجريف الييود إلى فمسطيف، وأعطوىـ وعد بمفور، وأذاقوا 

 اليقيف! ماذا يجري في العراؽ؟الفمسطينييف المر والعمقـ! قؿ لي، أنت، الخبر 

 0940انت قوات العقداء األربعة قد سارت إلى بغداد في أوؿ نيساف سنة ك
وىرب الوصي عبد االلو بسيارة السفير األمريكي وزوجتو إلى قاعدة الحبانية. 
ونقمتو منيا طائرة إلى البصرة ثـ إلى مدرعة بريطانية. وأصبح رشيد عالي 

. دعي مجمس األمة وعيف الشريؼ شرؼ وصيا عمى الكيبلني رئيسا لموزراء
العرش. كاد الوصي عبد اإللو يشتت الضباط الوطنييف لينفذ انحياز العراؽ في 
الحرب إلى اإلنكميز. فسبقوه. فكأف نيساف عزى السورييف عف االعتقاالت 
والمحاكمات! نقمت نرجس لنفيسة أف الناس يقولوف سيطرد الجيش العراقي 
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ببلده ثـ يطرد الفرنسييف مف سوريا! لكف تمؾ األحبلـ لـ تغّش نفيسة. اإلنكميز مف 
فانتظرت زيارة بياء. سألتو: ىؿ معنى ىذا أف العراقييف دخموا الحرب؟ تأمميا 
بياء: يانفيسة خانـ، حركة رشيد عالي الكيبلني ضد اإلنكميز الذيف أرادوا انحياز 

تو بايطاليا! لكف النتيجة أف العراؽ العراؽ إلييـ في الحرب، وطمبوا أف يقطع عبلقا
 لف يبقى عمى الحياد! 

وراء األحبلـ  جد بياء نفسو مرة أخرى يشارؾ نفيسة في أنيما يستشفاف ماو 
يستسمماف لؤلوىاـ. تساءلت نفيسة ىؿ تستعذب أف تمنع عف نفسيا فرح األمؿ  وال

مشماتة الغشاش؟ وخّمف بياء مما وصمو مف األخبار أف شير نيساف لؤلمؿ ول
بمقدار ماىو لمقمؽ. اندفع الطبلب والسياسيوف السوريوف في الحماسة لحكومة 
الكيبلني. ولكف ماذا يستطيعوف أف يقدموا ليا والمصائر في الحرب تقررىا قوى 
عالمية؟! سألتو نفيسة كمف يقفز متجاوزا أسئمة مضمرة: سيساعد األلماف حكومة 

الوطنييف في ذلؾ. لكف بعضيـ يأمؿ في  العراؽ؟ يانفيسة خانـ، ربما يأمؿ بعض
مساعدة االتحاد السوفييتي. صمت زمنا وتابعتو نفيسة وىو يصّب لنفسو فنجانا 

أشعر بو؟ ىذه المنطقة مقفمة اآلف! لف يترؾ  آخر مف القيوة. ىؿ أقوؿ لؾ ما
اإلنكميز قاعدة الحبانية ونفط العراؽ! لف يتركوا فمسطيف وقناة السويس! سيرتب 

يقاؿ اآلف! اآلف يجب أف نساعد  ميز أوضاعيـ ليستعيدوا العراؽ! لكف ىذا الاإلنك
حكومة الكيبلني! سألتو: قؿ لي مافي ضميرؾ! ىؿ ىذه حركة ألمانية؟ يانفيسة 
خانـ، ىذه حركة أنتجتيا سنوات طويمة مف صراع الضباط الوطنييف القومييف مع 

وقت تجمعت  0929ي سنة جماعة اإلنكميز! ابحثي عف أصوؿ حركة الكيبلني ف
نواة الضباط العرب القومييف! فكري في تدخؿ اإلنكميز وصمفيـ، وفي ضغطيـ 
عمى العراؽ لينحاز إلييـ في الحرب! لكف الحركة تحتاج أسمحة وقوى تسندىا، 

 فتبحث عنيا عمى اليميف وعمى اليسار!  

يا إف في فمسطيف؟ ىؿ يقوؿ ل 0936يعرفو كضابط في ثورة  ؿ ينقؿ ليا ماى
الحاج أميف الحسيني الذي يبلحقو اإلنكميز، ويونس السبعاوي الذي ىّرب السبلح 
لثوار فمسطيف مف مستودعات الجيش العراقي، مف المجنة السباعية التي تؤثر في 
أحداث العراؽ اآلف؟ يانفيسة خانـ، حركة الكيبلني متصمة بشكؿ ما بفمسطيف! في 

وفمسطينيوف! مشروع حركة الكيبلني تحرير  العراؽ اآلف ضباط ومقاتموف سوريوف
الببلد مف االنتداب والجيوش األجنبية. فّسري كؿ شيء مف ىذه البداية. وتمّني أال 

 تضطر قيادتيا إلى ممجأ بعيد! 

عرؼ بياء أكثر مما توقعت نفيسة! قالت: ستتعشى عندي الميمة! ونادت: ي
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فيو عنيا. سألتو وىي تضع يامرجانة حضري العشاء! ففيـ بياء أنيا تطمب مايخ
في صحنو قطعة مكدوس لماعة مف الزيت: أثقمت قمبي، يابياء، بالحزف عمى 
الحركة مع أنيا تبدو في عّز قوتيا! ذكرتني بخالد آغا! كاف موىوبا بأف ينبش 

 عبلقة حركة الكيبلني بفمسطيف؟!  مااليظير لمعيوف! لكف قؿ لي، ما

بالنسياف. تعود أف يرمييا في بئر ويغمؽ مى بياء دائما أسراره بالتحفظ، و ح
الغطاء ويقفمو كما تقفؿ منور غطاء بئر البيت خوفا عمى معتصـ! قاؿ:  اعميي

يانفيسة خانـ، ستحكـ فمسطيف حياتنا وحياة أوالدنا! قاطعتو بنظرة عاتبة ومتعالية. 
ىؿ يجب أف تذّكره بأنيا ىّربت السبلح وآوت الثوار؟! يابياء، يجب أف توضع 
بيف يدي "األميراالي أركاف حرب" المعمومات التي التصؿ مف الراديو، ليستطيع 
أف يتابع األحداث! تشعره بواجبو؟ نعـ، حقيا أال تتوه في التخميف! وواجبو أف 

 يحمييا مف الخطأ!        

سـ ليا بياء الجزء لتستنتج الكؿ! حدثيا عف يونس السبعاوي كحقيقة ر 
يمكف أف يكوف مع ألمانيا! ىذا  لذيف يقودوف الحركة. واليعرفيا. ىذا مف السبعة ا

وصمتنا أسمحة جيدة  0936ضابط عربي، قومي،  كالعقداء األربعة! في ثورة سنة 
مف العراؽ. مف أّمنيا، يانفيسة خانـ؟ يونس السبعاوي! لو كنت معنا لعرفت كـ 

السبلح مف  ينجد السبلح الجيد الثوار في المواقؼ الصعبة! أخذ السبعاوي ذلؾ
مستودعات الجيش العراقي. استعاف لتيريب األسمحة بقاسـ حسف، أحد مؤسسي 
الحزب الشيوعي العراقي، الذي درس معو في مدرسة الحقوؽ في دمشؽ، 
وبصاحبو ناظـ حميد نائب مدير الجمارؾ في الرمادي. وصؿ السبلح في أماف 

اد نصار، أحد قادة مف مستودعات الجيش إلى الحدود. ومف ىناؾ دبر نقمو فؤ 
 الثوار القومييف في فمسطيف.  

شروع يونس السبعاوي وصبلح الديف الصباغ قديـ. فيؿ كاف تجمع م
دوف ىدؼ؟ قطع الضباط القوميوف مسارا  0929الضباط القومييف العرب في سنة 

طويبل مف الصراع مع اإلنكميز وجماعتيـ، ليؤسسوا جيشا وطنيا ويؤّمنوا لو 
ت حكومة بكر صدقي وحكمت سميماف أف بريطانيا لـ تمتـز األسمحة! تبين

بالمعاىدة فتسمح الجيش العراقي. فوصؿ بكر صدقي إلى اتفاقيات مع ألمانيا 
وايطاليا لشراء السبلح. واشترى سربا مف الطائرات الحربية االيطالية. طمب 

صدقي طائرات أمريكية حربية فسممت لو طائرات عادية! فتساءلي لماذا قتؿ بكر 
 في مطار الموصؿ، وكيؼ سممت أوراؽ االتفاقيات مف حقيبتو إلى اإلنكميز! ال
! كاف نوري السعيد  تنظري يانفيسة خانـ، إذف، إلى األشخاص كأنيـ ولدوا اليـو
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يتوجس مف السبعاوي. أال يطمئنؾ إذف أف يكوف السبعاوي والصّباغ والحاج أميف 
العراؽ اآلف؟ ىؿ عرفت يانفيسة خانـ، الحسيني في المجنة السباعية التي تقود 

 كيؼ تتصؿ فمسطيف بالحركة؟   

تت حكومة الكيبلني ألف حكومة نوري السعيد انحازت إلى اإلنكميز في أ
العبلقات بألمانيا. رفضت  0939الحرب ضد المحور. فقطعت في أيموؿ سنة 

المفتي إلى وزارة رشيد عالي الكيبلني االولى قطع العبلقات بايطاليا. دعـ وصوؿ 
بغداد في تشريف األوؿ االتجاه القومي العربي الذي يعادي بريطانيا، والضباط 

 0940العراقييف الوطنييف. أسقط حكومة الكيبلني االولى في كانوف الثاني سنة 
الضغط عمييا لتنحاز في الحرب. لكنيا عادت في نيساف كحكومة دفاع وطني 

دمات يانفيسة خانـ! واولئؾ ىـ األشخاص يسندىا الضباط القوميوف. ىذه ىي المق
 الذيف يحممونيا!

ساءؿ بياء وىو يمشي في سوقساروجا راجعا إلى بيتو: ىؿ كاف يمارس ت
الغّش وىو يطمئف نفيسة إلى جانب مضيء في وضع خطر؟  أخبار العراؽ التي 
يعرفيا مف الوطنييف، ومف جماعة أحمد نامي بؾ، مقمقة. تستخدـ بريطانيا اآلف 

معاىدة، التي تمنى السوريوف مثميا، لتسقط حكومة الكيبلني! أبمغت بريطانيا في ال
الثامف مف نيساف أف فرقة عسكرية ىندية ستصؿ إلى البصرة. تيب المعاىدة 
بريطانيا الحؽ في عبور العراؽ في أسبوع، دوف البقاء فيو. ولكف مف يضمف 

لـ تسمح حكومة الكيبلني رحيؿ تمؾ القوة العسكرية؟ مف يجيؿ غدر اإلنكميز؟ 
 بمرورىا. واألزمة قائمة! 

صؿ بياء إلى العقيبة وعبرىا إلى العمارة. ييدئ نفسو بالمشي! ىؿ ورث و 
ىذه العادة مف خالد آغا؟ خطر لبياء أف يتطوع مع المتطوعيف الذيف وصموا إلى 

يجيؿ اإلنكميز  بغداد مف دير الزور. لكنو عرؼ أف الحرب لف تكوف طويمة. ال
أف القيادات العربية الموجودة في بغداد اتصمت بألمانيا كدولة عظمى. حقيـ أف 
يعرفوا مصيرىـ! فاقتساـ ببلدىـ في الحرب العامة مايزاؿ يعذبيـ! حقيـ أف يطمبوا 

يجيؿ اإلنكميز الحماسة  إلغاء الوطف الصييوني الذي فرض عمى العرب! ال
يفقدوف جبية في الحرب ويضيعوف العربية لحركة الكيبلني! يعني ىذا أنيـ قد 

 النفط! سيحاربوف، إذف، العراؽ! 
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عد أسابيع قالت نفيسة لبياء: تبددت أحالـ نيساف! كأني أشـ حريقيا في ب

شير أيار! يخنؽ اإلنكميز حركة الكيالني، وأشعر بأف يدا تضغط حنجرتي. 
: بياف ىاشـ يانفيسة خانـ، جر اإلنكميز العراؽ إلى معركة قاسية! سألتو

األتاسي إذف دوف الخطر. يانفيسة خانـ، يكنز ىاشـ بؾ خبرة تجعمو يحسب 
ألؼ حساب قبؿ أف يخطو خطوة. بيانو ميـ، لكنو ليس كبياف المجنة! يعرؼ أف 
جماعة فيشي في سورية خاسرة! تذّكري أنو عاش أياـ معركة ميسموف! حممو 

 المنتخب! مّد االنتخابات، وعرؼ الجزر في إلغاء المجمس 

 
ع ذلؾ وضعت نفيسة نظارتييا وقرأت مرة أخرى بياف ىاشـ األتاسي. م

"مازالت األمة تسير في جيادىا المقدس مستقمة برأييا.. ولذلؾ لـ يكف ليا شأف 
في النزاع القائـ في العالـ إال مف حيث ارتباط نتائجو بغاياتيا العميا .. غير أنو قد 

ىو العراؽ العزيز فأصبح عمى كؿ مف ينتمي  اشتبؾ اآلف في النزاع قطر عربي
إلى ىذه األمة أف يقـو بما يحتـ عميو الواجب نحو إخوانو وأبناء قومو.. فأدعو 
أبناء الببلد الشامية جميعا أف يجيبوا دعوة الذيف أخذوا عمى عاتقيـ النيوض 
بأعباء ىذه الميمة الشريفة". وكأنيا تبينت خبلؿ القراءة عمؽ الكممات رغـ 
 تحفظيا. مع أنيا بدأت قراءة البياف لتثبت لبياء أف تحفظ األتاسي غير مقبوؿ.   

ساءؿ بياء عف مصير السورييف والفمسطينييف الذيف لجؤوا إلى العراؽ، وعف ت
مصير الضباط العراقييف. يقاوموف اآلف جيش دولة كبرى! شد قبضتو ليكبح قمقو. 

ادتيا وخبراؤىا؟ في العراؽ اآلف سوريوف أكمما تجمعت مقاومة عربية تقتمع، ويبدد ق
وفمسطينيوف وعراقيوف عبروا الثورات والسجوف، وعبروا الحرب العالمية االولى، 
فيؿ يبادوف ونبدأ مف جديد؟ سيقنص اإلنكميز مف نجا منيـ في فمسطيف! 
القاوقجي مع الضباط والسياسييف السورييف، العمواني والحوراني والمعصراني 

عمري، ومع ضباط عراقييف، في طريقو إلى الرطبة في البادية ليوقؼ واليندي وال
قوات أبي حنيؾ التي ستياجـ العراؽ مف األردف! والطائرات البريطانية تقصؼ 
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اآلف بغداد وتحرؽ مستودعات البنزيف والطائرات التي اشتراىا بكر صدقي! فيؿ 
 ينقؿ بياء لنفيسة ألمو؟  

ومي لنصرة العراؽ أقوى. يثبت أف العراؽ يدافع اؿ ليا: بياف لجنة الدفاع القق
عف القضية العربية ويعمف أف كبار الوطنييف السورييف أعضاء في المجنة المركزية 
لمدفاع القومي. نبيو العظمة، األمير بيجت الشيابي، سميماف معصراني، 
مصطفى فخري، صبري العسمي، أديب خير، سيؼ الديف المأموف.. ويعمف أف 

 العمؿ اآلف، يابياء؟ ننفذ ما عية شكمت في حمب وحمص والبلذقية. مالجانا فر 
سعاؼ صحي! ياحسرتي، يابياء!  يطمبو البياف، يانفيسة خانـ! بعثات طبية وا 
وصموا إذف إلى الحاجة إلى اإلسعاؼ؟! يانفيسة خانـ، لـ يجد بعض المتطوعيف 

غداد. يدعو طبلب السورييف والفمسطينييف مف ينّظميـ ومازالوا ينتظروف قرب ب
المعيد الطبي العربي إلى تنظيـ لجاف طبية! فمنحاوؿ أف نسند العراؽ! قمت لؾ لف 
يترؾ اإلنكميز قاعدة الحبانية ونفط العراؽ في سيولة! يخشوف موطئ قدـ يبدأ منو 
تحرير الببلد العربية مف االحتبلؿ! سألتو: واأللماف؟ تنادييـ اإلذاعة العراقية! ألـ 

وصؿ سفيرىـ غروبا إلى الموصؿ. قالت: رأيت طائراتيـ، كالغرباف تسمعييا؟ 
 السوداء! ىؿ يقوؿ ليا: لف يجدوا بنزينا؟!  

زلت نفيسة إلى السوؽ، وجمعت ماال مف التجار. وقعت لكؿ منيـ ورقة ن
تبيف المبمغ الذي استممتو منو سندا لمعراؽ. نسخت األسماء ووضعت الورقة مع 

نمـو الناس  وسممتو في الميؿ لبياء: األحواؿ صعبة، وال الماؿ في كيس مف الخاـ
جمعناه منيـ! ىذا قميؿ، يانفيسة خانـ؟ ىذا يجيز بعثة طبية! قمبي  عمى قمة ما

 عمييـ، يابياء! مف يقدـ دمو ليس مثؿ مف يقدـ مالو!    

ثبتت األحداث لنفيسة أف بياء قرأىا وتنبأ بمجراىا. ياليت نبوءتي أخطأت، أ
خانـ! بدأ اإلنكميز اليجـو عمى العراؽ في أيار. جّروا حكومة الكيبلني  يانفيسة

جرا إلى الصداـ بيـ. بالقوة فقط يستطيعوف أف يسقطوىا! حررت حكومة الكيبلني 
المعتقميف السياسييف. واقترحت في الثالث مف أيار عبلقات باالتحاد السوفييتي، 

أيار أعمف االتحاد السوفييتي  وتمنت أف تأخذ منو السبلح. في الثاني عشر مف
اعترافو بالكيبلني. وكاف يفترض أف يكوف وصوؿ السبلح منو إلى العراؽ أيسر 
مف وصولو مف ألمانيا. فكيؼ تتيـ حكومة الكيبلني بأنيا منحازة لمنازييف، يانفيسة 
خانـ؟! بعد أياـ مف تبادؿ االعتراؼ مع االتحاد السوفييتي بدأت ىزيمة حركة 

 وياخوفي عمى عبد الرحيـ والفمسطينييف الذيف لجؤوا إلى العراؽ!  الكيبلني!

ؿ كانت وساطة جورج أنطونيوس لدى الحاج أميف الحسيني كي يتجاوز ى
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العراؽ أزمة مرور الفرقة العسكرية اليندية، زّلة؟ تعيدت السفارة البريطانية بأف 
رنواليس الخبير، مع تمر الفرقة اليندية مرورا. كاف سفير بريطانيا في العراؽ كو 

لورنس وغرترولد بّؿ، بالمؤامرات عمى العرب في أياـ الحرب العامة! في السابع 
عشر والثامف عشر مف نيساف نزلت الفرقة اليندية في البصرة، وبقيت فييا. طمبت 
حكومة الكيبلني احتراـ الوعد اإلنكميزي. فاستقدمت بريطانيا فرقا عسكرية نزلت 

ي التاسع والعشريف مف نيساف. احتجت الحكومة العراقية. في ميناء البصرة ف
فردت بريطانيا باحتبلؿ البصرة وتعييف حاكـ عسكري بريطاني عمييا. وأرسمت 

تبحثي يانفيسة خانـ، عف أخبلؽ  مدرعات إلى قاعدة الحبانية القريبة مف بغداد. ال
 ولة صغيرة! الفرساف! نسييا اإلنكميز منذ زمف طويؿ جدا! ىاجمت دولة عظمى د

وؽ الجيش العراقي قاعدة الحبانية عمى بعد خمسة وعشريف كيمومترا. ط
قصفتو قاذفات القنابؿ البريطانية في يـو الجمعة الثاني مف أيار. فاجتمع مجمس 
الدفاع األعمى وقرر الدفاع عف الببلد. وأعادت الحكومة العبلقات الديبموماسية 

تو أنو كاف يجب أال يكتفي العراؽ بقطع مع ألمانيا. سيكتب تشرتشؿ في مذكرا
عبلقاتو مع ألمانيا، بؿ أف يعمف الحرب عمييا ألنيا آوت مفتي فمسطيف! 
استنجدت الحكومة بالطائرات األلمانية وااليطالية فوصمت رغـ المدافع المضادة، 
ورأتيا نفيسة وبياء تعبر سماء دمشؽ. ىتؼ العراقيوف في حماسة: اهلل حي، ىتمر 

كف السفير البريطاني كاف يعرؼ أف الجيش البريطاني سيصؿ إلى بغداد. جاي! ل
بعد حريؽ مستودعات البنزيف اكتشؼ العراقيوف أف العراؽ دوف مصفاة لتكرير 
النفط! ىؿ قصد اإلنكميز ذلؾ؟ وكاف في حضف العراؽ أعداؤه: تجسس الييود 

 رية لئلنكميز. عمى المراسبلت البريدية وعمى التمفونات وسمموا المعمومات ط

ي التاسع عشر مف أيار ضربت القوات البريطانية القوات العراقية واحتمت ف
الفموجة. في العشريف مف أيار قصفت ثبلثوف طائرة بغداد، أسقطت إحداىا في 
شارع الرشيد. وصؿ متطوعوف سوريوف منيـ ضباط ىربوا مف الجيش الفرنسي، 

الحوراني. سيؿ عبورىـ أديب  وطبلب مف كمية الطب، وسياسيوف منيـ أكـر
الشيشكمي قائد موقع "أبو كماؿ". في السابع والعشريف مف أيار خرجت الدبابات 
والطائرات اإلنكميزية مف قاعدة الحبانية قرب بغداد، ومف قاعدة الشعيبة قرب 
البصرة، إلى بغداد. قاومتيـ بغداد حتى التاسع والعشريف مف أيار. لـ تجد حكومة 

لوقت كي تنتقؿ إلى الموصؿ كخط لممقاومة. في الثبلثيف مف أيار الكيبلني ا
انسحبت الحكومة وقادة الجيش إلى ايراف. دخمت القوات البريطانية إلى مدف 
العراؽ كميا. بقي عبد القادر الحسيني يقاـو القوات البريطانية في موقع أبي غريب 
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ؿ مع قواتو مف الرطبة إلى مع قواتو الفمسطينية حتى اعتقؿ. كاف القاوقجي قد انتق
عانة، وقاـو اإلنكميز عمى الحدود السورية العراقية. وسيجرح وينقؿ فاقد الوعي إلى 

 برليف.

بلؿ قصؼ بغداد تذكر عبد الرحيـ زيارتو ضريح يوسؼ العظمة متسائبل خ
عف الخيار. كأنو زار الضريح قصدا! نعـ، اليحسب السياسي فقط الربح والخسارة 

قة! يحسبيا في لوحة الزمف الواسعة، مقّدرا البرىة الراىنة والمستقبؿ! في برىة مغم
 خّمف عبد الرحيـ أف ثبلثيف طائرة عمى األقؿ تقصؼ بغداد وقاؿ لنفسو: قد ال

 تثمر المقاومة انتصارا اآلف، لكنيا ضرورة لممستقبؿ!

خبره عارؼ أف اإلنكميز نقموا عصابة صييونية مف فمسطيف إلى الحبانية أ
تسمؿ بمبلبس عراقية وتنسؼ مؤسسات وأسواقا وتنشر الفوضى في بغداد. قتؿ لت

اسمو؟ سميناه "رزيؿ"! يبدو أنو دفف، كبطؿ، في قاعدة  العراقيوف رئيسيا. ما
الحبانية! التقطنا رسائؿ سرية إلى القوات البريطانية! يبّيف اإلنكميز والييود، محور 

 الصراع حتى لمجاىؿ!   

عر تجمعات األصحاب! رأى عبد الرحيـ النقيض في ف قاؿ يفكؾ الذم
بغداد! وكاف يصعب عميو التمييز بيف الوطنية والشيامة. ركب الضباط 
والسياسيوف القطار إلى خط الدفاع في الموصؿ. فاضطروا إلى البقاء في ايراف! 
نشر عارؼ لعبد الرحيـ الخيار اآلخر: يقاتؿ عبد القادر الحسيني اإلنكميز اآلف. 

ت، الحؽ القاوقجي والمتطوعيف السورييف! فكر عبد الرحيـ في كبلـ عارؼ. أن
يبدو أنو قاؿ لو: انتيى كؿ شيء فاذىب إلى سورية، وعد إلى فمسطيف! سأبعدؾ 
عف مغامرة أخّمف نيايتيا! اعبر الخط الرقيؽ بيف فيشي وفرنسا الحرة! نعـ! لذلؾ 

فيشي وجنودىا في سورية  قاؿ لو: عندما تصؿ إلى سورية انتبو، فبعض ضباط
منحازوف إلى ديغوؿ، مع أنيـ تابعوف لفيشي! ىذا طبيعي، فيـ فرنسيوف بمدىـ 
محتؿ! تريدني، ياأخي عارؼ، أف أشفؽ عمى مف اعتقؿ السورييف؟ يتغير الوضع 

 اآلف في سورية، ياعبد الرحيـ! اهلل معؾ!

 ا أماـ قدر الـ بدت لعبد الرحيـ "اهلل معؾ" ممتدة وحزينة! ىؿ يقصد أننك
نستطيع أف نستنجد فيو إال برحمة اهلل؟ وكيؼ يمضي ىو إلى مقاومة أصبحت 
كالمغامرة؟ تعانقا عناؽ رجميف أوثقت أحدىما إلى اآلخر أياـ معبأة باألحبلـ، وقد 

عاشاه سنوات! ىنا كاف يمكف أف  تحسب ذات يـو استثنائية تساوي بعمقيا ما
ميز ىنا وىـ ييزموف في اوروبا! استعاد عبد يقرر مصير فمسطيف! لو ىـز اإلنك

تعبر عنو كممة بسيطة. في سنة  الرحيـ برىة وداع عارؼ وقرأ فييا مدى ال
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التقى رجبلف في قطار كاف يمكف لو فشبل في ستر اتفاقيما المضمر أف  0906
في بمد بعيد عف ذلؾ القطار،  0940يعدما معا كضابطيف خائنيف. التقيا في سنة 

مشرفة عمى مشروع حياة ومشروع موت، وكاف يمكف أف يقتبل معا في في برىة 
بغداد. لكف أحدىما يريد نجاة اآلخر ألنو يعي أف نجاتو ىو أصبحت مستحيمة! 
كأنو يأتمنو عمى مقطع مف حياة يريده أف ينجو بيا! كأنو يريده أف يستمر بمشروع 

 مب منو واجبا؟قد ال يستطيع أف يستمر فيو ىو! فيؿ يقدـ لو ىدية أـ يط

أى عبد الرحيـ جنودا عراقييف يحاولوف أف يصدوا طائرة بالرشاشات. ورآىـ ر 
 يحتفموف بسقوطيا. واستمر في طريقو نحو الحدود السورية. 

ير بياء في بيت نفيسة ليمة سقطت حكومة الكيبلني. يجب أال تعرؼ س
السعيد! أضافا  منور كارثة العراؽ! قاؿ: يانفيسة خانـ، رجع الوصي، ورجع نوري

تدافع عف غازي. كاف سكيرا!  إلى الممؾ غازي قتمى آخريف! قالت لو نفيسة: ال
مع ذلؾ قتموه، يانفيسة خانـ! نصب إذاعة في قصر الزىور تذكر فمسطيف! قتموه 

 ليصبح عبد اإللو وصيا! 

وصؿ الراديو لمنور األخبار ففيمت سبب غياب بياء. وضعت أماميا أ
كـ مرة ستمبس ثوب الحداد وكـ مرة ستخمعو؟ كـ مرة ستبكي عمى ثيابيا السوداء. 

القتمى الذيف يضافوف إلى أخييا نوري في العراؽ؟ ىؿ تضيؼ إلييـ اآلف زوج 
يستطيع أف  سعاد؟ وجدىا بياء جالسة قرب ذلؾ السواد. وضع كفو عمى كتفيا. ال

تعرفيا. لكنو  ي اليعزييا! فحزنو مثؿ حزنيا! وربما أكبر، ألنو تابع التفاصيؿ الت
غبطيا، فحزنيا كاف حزنا صافيا ونقيا. حزنو كاف مخموطا بالقرؼ والكره. انتصر 
اإلنكميز الذيف قتموا سعيد العاص والقساـ ورفاقو المتطوعيف العرب في فمسطيف! 
انتصر الوطف الصييوني الذي حاربو بياء! انتصر المتكبروف الذيف لـ يكمفيـ 

 بي أكثر مف دقائؽ! الحكـ باإلعداـ عمى عر 

ّمف بياء أف السبعاوي والمفتي لجآ إلى طيراف. لكنو لـ يعرؼ أف قاسـ خ
حسف لحؽ السبعاوي. وأنو وصؿ إلى االتحاد السوفييتي في منتصؼ حزيراف كأنو 
موفد. وأف السوفييت لـ يثقوا فيو، معتمديف شيادة قدميا ليـ زكي خيري اتيمتو 

القوات األلمانية الحدود السوفيتية. احتؿ اإلنكميز بأنو جاسوس. بعد أياـ اجتاحت 
ايراف واعتقموا الفمسطينييف والعراقييف ونقموا بعضيـ إلى روديسية وسيموت بعض 
ىؤالء المعتقميف ىناؾ غرباء يتشفى فييـ الصييونيوف الذيف يتصؿ بيـ بف 

في  غوريوف في روديسية. وكأنما يتكرر مرة أخرى اعتقاؿ السمطاف عبد الحميد
فيبل يحرسيا ييود! لكف الوصي ونوري السعيد سيتشفياف بقتؿ السبعاوي والصباغ 
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ومحمود سمماف في بغداد! سيعمؽ الصباغ أماـ وزارة الدفاع، لكف الضباط سيمقوف 
عميو التحية وىـ يمروف بو. يـو سييجـ الناس في ثورة تموز عمى نوري السعيد 

يجب أف يحتـر الموت! وسترد عمييا ويبتكروف لو السحؿ ستقوؿ ليمى لمنور: 
منور غاضبة: ىؿ احتـر ىو موت الصباغ يـو عمقو عمى باب وزارة الدفاع؟ أي 
موت احترمو نوري السعيد والوصي واإلنكميز، وأي وطف احترموه؟! في رقابيـ 

 ضباط مثؿ الفّؿ! لـ يقؿ الناس عبثا "العيف بالعيف والسف بالسف والبادي أظمـ"!

في ليفة: يابياء، سقطت حكومة الكيبلني، لكف ىؿ بقي أمؿ؟ ألت نفيسة س
آه، يانفيسة خانـ! سقطت بغداد، سقطت! نزلت مصيبة ببغداد، يانفيسة خانـ! 
استباحيا اإلنكميز، كأف ىوالكو عاد! ورجع الوصي ونوري السعيد. سألتو: ارتكبت 

ى حركة يقبؿ الناس في ببلد الشاـ اآلف كممة عم الحركة أخطاء؟ قاؿ: ال
الكيبلني! مف يبحث أخطاءىا ينعزؿ عف الناس! كاف مشروعيا طرد اإلنكميز! 
وكاف الحمـ أف تتقدـ منيا القوات العربية لتحرير سورية وفمسطيف! بدد اإلنكميز 
تمؾ األحبلـ. انتصروا، يعني انتصر الصييونيوف! لذلؾ ىذا الحداد في ببلد 

يابياء. "محمد مات وتدبرت العباد"! لف الشاـ! راقبت نفيسة حزنو. قالت: اسمع، 
نغرؽ في شبر ماء! اإلنكميز غرباء، والصييونيوف مثميـ! نحف أىؿ الببلد! اشرب 
ىذه الكأس مف التمر ىندي! حضرتيا بيدي! مف يبحث عف مساعدة األلماف كمف 
يقبض عمى اليواء! قاؿ: صحيح! قبؿ أف تياجـ ألمانيا االتحاد السوفييتي، كانت 

حربا القتساـ المستعمرات. لكف الحرب العالمية صارت اآلف حربا لتحرير  الحرب
تقؿ ذلؾ ألحد غيري! مف يحرر وماذا  العالـ مف النازية. تأممتو نفيسة. يابياء، ال

يحرروف؟ ىؿ حررنا اإلنكميز الذيف احتموا بغداد وقتموا الفمسطينييف؟ لـ تشؼ بعد 
جوف! كيؼ أخطأ بياء ىذا الخطأ؟ ىؿ أيدي رجالنا مف حديد الفرنسييف في الس
 ردد كممات سمعيا مف بعض أصحابو؟   

ترؾ القتمى كممات ليكمميا األحياء! لف يكوف بياء حيا ليعرؼ تفاصيؿ ي
اتصاؿ العرب بألمانيا. لـ ينغمس العرب في المشروع األلماني بؿ حاولوا أف 

لمعمومات التي تسربت يأخذوا ضمانات الستقبلليـ. ولف يعرفوا إال فيما بعد أف ا
إلييـ عف نقؿ الييود مف اوروبا إلى فمسطيف صحيحة. سيخفى عف العالـ أف 
المنظمة الصييونية اتصمت بالنازييف وفاوضتيـ. وأف ايخمف درب الشباب 
الصييونييف! وسيدفع العرب فمسطيف كأنيا ثمف اضطياد ىتمر الييود! وسيستر 

اء والشيوخ الييود ألنيـ غبار، مقابؿ أف وايزمف "الوديع" سامح ىتمر بالضعف
 تيجير الشباب الييود إلى فمسطيف! 
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اوؿ العرب الذيف فاوضوا األلماف أف يتفادوا تكرار نتائج الحرب العالمية ح
االولى. لجؤوا إلى ألمانيا ألف اإلنكميز طاردوىـ. أوفد الحاج أميف مف العراؽ إلى 

بلد العربية ورفض االعتراؼ بالوطف ألمانيا رسوال طمب االعتراؼ باستقبلؿ الب
الصييوني. وأتاه جواب مف وزارة الخارجية األلمانية في الثالث مف نيساف حفظو 

تستيدؼ االستيبلء عمى أي  بيف أوراقو: "إف ألمانيا لـ تحتؿ قط أرضا عربية، وال
جزء مف الببلد العربية. وترى أف الشعب العربي، شعب ذو ثقافة عريقة وقد برىف 

ى جدارتو لمحكـ وفضائمو العسكرية، جدير بأف يحكـ ببلده بنفسو. ولذلؾ فإف عم
ألمانيا تعترؼ باستقبلؿ الببلد العربية استقبلال تاما، وبحؽ الببلد العربية التي لـ 
تستقؿ حتى اآلف بأف تناؿ استقبلليا التاـ". ثّبت الرد نقيض االنتداب. وبيف أف 

لعسكرية عندما تتوفر الطرؽ لذلؾ. وسيحفظ أميف ألمانيا مستعدة لتقديـ المواد ا
أيار مف ىتمر يبيف أف "حركة  23بتاريخ  31الحسيني في أوراقو أمرا رقمو 

التحرر العربية في الشرؽ األوسط ىي حميفنا الطبيعي ضد إنكمترا"، وأف تحرير 
العراؽ يعطؿ مواصبلت إنكمترا، لذلؾ يوصي بمساعدة العراؽ ببعثة عسكرية 

ف محدود وأسمحة. لكف ىؿ تكفي الوعود السرية الطمئناف العرب إلى وطيرا
مصيرىـ إذا انتصر األلماف في الحرب؟ جرؼ العواطؼ العربية نحو األلماف 
قيرىـ مف االحتبلؿ الفرنسي والبريطاني وغرور عسكرييو. أية قوة عسكرية يمكف 

يز بالعرب بعد أف تكوف أكثر ظمما مف اإلنكميز في فمسطيف؟ ألـ يغدر اإلنكم
الحرب العالمية االولى ويقتسموا ببلد الشاـ وييبوا فمسطيف لمصييونييف؟ ولكف ىؿ 
 يمكف أف تكوف الوعود باالستقبلؿ أوراقا توضع في ممؼ شخصي، والتعمف أبدا؟ 

: لوال أديب الشيشكمي في ق اؿ عبد الرحيـ لبياء يـو وصؿ متعبا يشتيي النـو
أكمت عنده آخر وجبة طعاـ! كاد عبد الرحيـ يغرؽ  ألبو كماؿ لما وصمت إليكـ!

في النـو قبؿ أف تمد لو منور الشراشؼ. غفا وترؾ ليما أف يفكرا في األماف لو! 
عبر عبد الرحيـ حقا الخط الرقيؽ بيف فيشي وبيف فرنسا الحرة! ففي النيار، في 

مسطيف أوائؿ حزيراف، سمع بياء مف الراديو أف قوات فرنسا الحرة دخمت مف ف
واألردف إلى سورية ولبناف! لكف بياء ىمس فيما بعد: عرفت أف دانتز اتفؽ مع 
القاوقجي عمى االستمرار في المعارؾ مع اإلنكميز. سألتو: مقاومة في الشماؿ 
واستسبلـ في الجنوب؟ يؤثر في الشماؿ األلماف. لكف ىذا موقت. انتيى األمر، 

اؿ! سألتو: وعبد الرحيـ؟ لنقؿ إنو كاف يامنور، انتيى! سيحتؿ اإلنكميز ألبو كم
مريضا في الشاـ. لدينا أطباء سيكتبوف لو التقرير المناسب. وستأتي سعاد لترافقو 

 إلى فمسطيف. 
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عد أشير سيقوؿ عبد الرحيـ لسعاد: أتعرفيف مـ أنقذني عارؼ؟ مف النفي ب
حؿ إلييا إلى روديسيا أو سجوف الجنوب التعيسة! ومف الرحيؿ إلى ألمانيا كمف ر 

 مف طاردىـ اإلنكميز! بقيت في بمدي، ولو في المعتقؿ! 

سيروي بياء لنفيسة بعد زيارة حمب أف الوطنييف الذيف بقوا في تركيا و 
وسورية كانوا أكثر حظا. مع أنيـ تحمموا الفقر والخطر! ولكف فّكري في األحداث، 

العراؽ. وأفادت يانفيسة خانـ! انشغمت ألمانيا باليجـو عمى روسيا فمـ تنجد 
بريطانيا مف ذلؾ فاستعادت سورية ولبناف. ورغـ إرىاب اإلنكميز قطع رئيس وزراء 
مصر، عمي ماىر، عبلقات مصر بألمانيا وفتحت مصر لئلنكميز ومف معيـ مف 

 الييود! ىكذا دخمنا الحرب منحازيف لمف يحتؿ ببلدنا!
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يساف وحزيراف! شكت ليا دا لنفيسة أف الدنيا انقمبت في دمشؽ بيف نب

كنت أشتيي أف أخرج  نرجس: كأنما كانت عمى صدري بالطة، يانفيسة خانـ! ما
تشتيي الخروج مف بيتيا؟! صحيح، تغيرت الدنيا،  مف بيتي! نرجس خانـ، ال

يانرجس خانـ! ىذه السنة ثقيمة! احترؽ قمبي بحريؽ المشيرية! ضاع بناء 
رؽ الحرب في بالدنا! كانت ألمانيا قد ستح يزيف البمد. لكف ياخوفي عمى ما

احتمت باريز في حزيراف، وانتقؿ الجنراؿ بيتاف إلى فيشي مع حكومتو. فسألتيا 
نرجس: نفيسة خانـ، صرنا مع فيشي؟ نعـ، نرجس خانـ! ألف الفرنسييف عندنا 
فيشيوف! نفيسة خانـ، تقبريني، كـ تبعد بالدىـ عف بالدنا؟.. يوه، لماذا يجب 

 يـ في أثناء الحرب؟ ىؿ نحف أميـ الحنوف؟! أف نتحمم

 
. لكنيا لـ تسترح إلى دعاية ا ستمعت نفيسة في تمؾ األياـ إلى الراديو كؿ يـو

األلماف! مع أنيا تمنت أف يساعدوا ثورة الكيبلني. تقمبت في حوارىا مع بياء، 
مع  متسائمة ىؿ يميؿ إلى األلماف! قاؿ ليا: القوات الفرنسية في سوريا ولبناف

فيشي. لعب المندوب السامي، بيو، بيف الطرفيف فعزلتو حكومة بيتاف في تشريف 
الثاني وعينت مكانو الجنراؿ دانتز! ىذا أفضؿ مف بيو! يابياء، "فخار يكسر 
بعضو"! ىؿ قّدر عمينا أف نحفظ أسماءىـ الغريبة، وننتظر منيـ الصحو والمطر؟  

ا مف السورييف. صرؼ دانتز حكومة يانفيسة خانـ، يحاوؿ الفيشيوف أف يتقربو 
المديريف وكمؼ حكومة خالد العظـ. كأف بياء يرش السكر عمى العمقـ! قاؿ ليا: 

! عيف دانتز مجمس 0941في سورية ليس مثؿ نيساف سنة  0940نيساف سنة 
شورى موقت بانتظار االنتخابات. سألتو نفيسة: يعني صرنا مع فيشي؟! ارتعش 

 بياء. ال! 

شيد عالي الكيبلني غيرت موقؼ نفيسة مف األلماف. لمسيا كف ثورة ر ل
يومذاؾ طيؼ مف األمؿ في مساعدة ألمانيا ثورة الكيبلني بعد بياف ىاشـ األتاسي 

يثؽ بالمجنة التي جمعت  ومف ال 0940وبياف لجنة الدفاع القومي في أيار سنة 
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ى فخري، نبيو العظمة، وفخري البارودي، وأديب خير، وصبري العسمي، ومصطف
وسميماف المعصراني، وعارؼ المحاـ! لف تدىش فيما بعد عندما تعرؼ أف الحاج 
أميف الحسيني وفوزي القاوقجي ورشيد عالي الكيبلني وصموا إلى ألمانيا وطمبوا 
اعترافيا باستقبلؿ الببلد العربية، وأف بعضيـ بقي حذرا وىو يراقب تمؾ المباحثات 

ا سألت بياء: عدو عدوي صديقي؟ وأنو قاؿ ليا: مف استنبوؿ. ستتذكر نفيسة أني
يانفيسة خانـ، يبدو أف الوطنييف العرب الذيف طاردىـ اإلنكميز وصموا إلى ألمانيا. 
يحاولوف إنقاذ فمسطيف مف المشروع الصييوني الذي تبناه اإلنكميز! لعب 

ؿ نحف نحاو  الصييونيوف قبؿ الحرب العامة عمى األلماف وعمى اإلنكميز، فمماذا ال
يوافقنا؟ فقالت لو كمف يتنبأ: لف يأخذ العرب مف األلماف شيئا! لو كاف  أف نأخذ ما

الفيشيوف يريدوف لنا الخير لما أعادوا لنا الشيخ تاج بطائرة خاصة! فتأمميا بياء 
متسائبل: ىؿ يجمع الضمير الصافي أصحابو الذيف يعتمدوف حدسيـ، وآخريف 

حدىـ اآلخر؟ كـ يشبو حذر نفيسة حذر نبيو يعتمدوف خبرتيـ، ولو لـ يعرؼ أ
أريد أف أدخؿ اوروبا وأمد يدي إلى أية جية  العظمة الذي قاؿ ألخيو عادؿ: ال

قبؿ أف أعمـ مصير أمتي معيـ، وقبؿ أف أتحقؽ مف أغراض ايطاليا في ببلدنا.. 
فيمت أف األفرنسييف الناتسييف ىـ أنفسيـ ضربوا دمشؽ وسببوا قتؿ أكثر مف مائة 

 وخمسيف شخصا.    

ع ذلؾ تابعت نفيسة في تمؾ األياـ اختيار خالد العظـ لرئاسة الوزارة. بيت م
خالد العظـ عمى بعد خطوات مف بيتيا! زارت نرجس "الست" الكبيرة، وفيمت منيا 
أف الفاستر مندوب المفوض السامي اتصؿ بخالد العظـ، وأف العظـ سافر إلى 

ىاشـ بؾ قاؿ لو "بما أف استقبلؿ الببلد  حمص ليقابؿ ىاشـ األتاسي، وأف
تمكف في أياـ الحرب فتولى أنت إدارة أمور الببلد  ال 0936ومعاىدة سنة 

 الداخمية"! 

في سورية غير نيساف سنة  0940د يكوف الحؽ مع بياء! نيساف سنة ق
! كانت ثورة الكيبلني في العراؽ ماتزاؿ حّية، يصؿ وىجيا إلى سورية. 0941

خالد العظـ فارس الخوري وصبري العسمي والقوتمي. وصدر األمر مف وافؽ عمى 
بيروت بتعيينو وبتأسيس مجمس شورى. فقالت نفيسة: الميـ  أف تطير حكومة 
المديريف وأال يعود الشيخ تاج! فيمت أف العظـ استمـ دوائر اإلعاشة مف 

بب الفرنسييف وربطيا بو مباشرة. رجؿ ذكي! ألـ تكف زيادة سعر الخبز س
 مظاىرات آذار!    

ند بياء رضاه عمى دانتز أماـ نفيسة، بدائرة اإلعاشة التي نجح العظـ في س
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تأسيسيا. قاؿ: في المجنة مندوب سوري ومندوب لبناني والمفوض الفرنسي، 
يبحثوف تصدير الحبوب إلى لبناف. يتفادى العظـ أف يجوع لبناف وأف تظمـ سورية. 

الجنود الفرنسيوف القمح، فتعزيني منور: الشعير  كنا نأكؿ رغيؼ الشعير ليأكؿ
 مفيد لميضـ! وىاىو العظـ يؤمف لمفقير "خبز الوثيقة". 

لممندوب السامي!  دت لو نفيسة تفاؤلو بدانتز: الفضؿ لخالد العظـ الر 
الفضؿ لثورة العراؽ التي ماتزاؿ تدافع عف نفسيا! أرباح أصحاب المطاحف ترفع 

الست" إف العظـ وضع مشروع مرسـو يجيز لمحكومة أف ثمف الخبز. قالت لنا "
تضع يدىا عمى المطاحف. فعرقمو مجمس الشورى. فذىب العظـ إلى بيروت وأفيـ 

يريد تخفيض سعر الخبز. ففرض المندوب  المندوب السامي أف مستشاره ال
السامي أف يجيب مجمس الشورى عمى المشروع خبلؿ يوميف. ىكذا استسمـ 

وخفض سعر الخبز! يانفيسة خانـ، أنا الأنحاز إلى فيشي.  أصحاب المطاحف
قمت لنفد مف الصراع بيف طرفيف كما أفاد منو الييود! طباع األفراد أيضا ذات 
دور! لكني أسألؾ، ىؿ أصحاب المطاحف والتجار أكثر رحمة بالناس مف 

حرب! ألـ الفيشييف؟! أبدا، يابياء، أبدا! الناس يمعنوف التجار الذيف يغتنوف مف ال
 تسمع أغاني سبلمة األغواني؟ 

قيمة حوار نفيسة مع بياء؟ كانت منور سعيدة بالتخـو المشمسة بيف  كف مال
نيساف وأيار. وبأف ليمى غردت كالكنار وابتسمت لثوب منور المشجر. استمتعت 
عمى السطح بطقس دافئ صاؼ وىي تنشر الغسيؿ. ىذا قميص ليمى، مف الشاش 

! وىذا جاكيت مف الصوؼ الناعـ حاكتو ليا منور بسنارتيف. أصغره الناعـ. ما
أحمى ليمى  لمصبي الموف األزرؽ ولمبنت الزىر؟ مبلبس ليمى زرقاء أو بيضاء! ما

أجمؿ طيؼ الموف األزرؽ في عينييا! رفعت منور نظرىا وتابعت سرب  فييما! ما
يدىا قميص  حماـ حمؽ فوقيا، سحرىا بياضو عمى زرقة السماء الصافية. كاف في

ليمى عندما رأت طائرات سوداء تعبر السماء في اتجاه المزة. ارتجؼ قمبيا. تركت 
الغسيؿ في الطشت ونزلت راكضة. التّفت بمبلءتيا وىرعت إلى بيت نفيسة: أيف 
ليمى ومعتصـ؟ ياعمتي، طائرات ألمانية! سيتقاتموف في ببلدنا، وسيخربونيا كما 

 خربوا ببلدىـ! 

ياء أف القوتمي والخوري كّمفا العظـ بأف يطمب مف دانتز مس روى ليا بأ
إعادة الحياة الدستورية! فمماذا ىذه الطائرات األلمانية في سورية! بقيت منور قرب 
معتصـ وليمى حتى رجع بياء. قدر أنيا عند نفيسة. طمأنيا كمف يحدث عمتيا. 

تسند رشيد عالي يانفيسة خانـ، عبرت الطائرات األلمانية سورية إلى العراؽ ل
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الكيبلني ضد اإلنكميز! أطفأ اإلنكميز ثورة فمسطيف فبزغت ثورة العراؽ عمييـ! كأف 
منور لـ تسمعو! حممت ليمى وخرجت. أراد بياء أف يمحؽ بيا فأبقتو نظرة نفيسة 

يزوؿ مف  في مكانو. منور خائفة عمى ولدييا. ولكف خمؼ ذلؾ ىناؾ وجع ال
العراؽ! ذكرت  الحرب في العراؽ فحركت شجنيا! القمب أبدا، يابياء! نوري و 

وجعيا عمى نوري ليس أقؿ مف وجعي عميو. لكني أكبر منيا. كيؼ أمنع نفسي 
مف التفكير في نوري الذي ضيعتو الحرب بيف العثمانييف واإلنكميز في العراؽ؟ 
يؤلـ منور حتى اليـو أف نوري دوف قبر. نطمئف عمى أحبائنا يابياء، ولو في 

تعرؼ أوليا مف آخرىا!  ور! ربما يثير ذلؾ السخرية، لكف قمب اإلنساف دنيا الالقب
 ييدئ األحياء أف يستقر أحباؤىـ في قبر، يتوىموف أنيـ يستريحوف فيو! فبل

يشعر الميت بالحي  تقؿ ال تتساءؿ ىؿ يستريح إنساف عمى تراب تحت حجر! ال
أقرب إلينا في غرفنا منو في تقؿ قد يكوف المفقود  فكيؼ يشعر الحي بالميت! وال

مقبرة! لعؿ بياء لـ ير نفيسة مف قبؿ رقيقة وحزينة كما رآىا في تمؾ البرىة. ىؿ 
كانت تتذكر قتيميف مفقوديف القبر ليما، نوري وخالد آغا؟ أطاعيا فمـ ييرع إلى 
منور. دعيا يابياء، فيذا كزيارة القبر! دعيا تبكي وتتحدث معو! لكف قؿ لي ىؿ 

حية الحرب؟ يانفيسة خانـ، ستموف الطائرات بالبنزيف مف مطارات حمب سنكوف ض
ورياؽ والمزة، وستستمر في طريقيا إلى العراؽ! ولكف أيمكف أف نكوف نسينا عبد 
الرحيـ وىو اآلف في العراؽ؟ ال، يابياء، لكنو رجؿ حّي يممؾ خيار الدفاع عف 

 يف إلى أىميـ ومدنيـ!حياتو. نوري فقد منذ زمف بعيد حتى حؽ عودة المقتول

ضعت منور فراشا عمى األرض بيف سريري معتصـ وليمى. صارت تناـ في و 
غرفتيما. وكأنيا رمت الحوار بيف بياء وبيف نفيسة مف النافذة! كأنيا قالت ليما: 
تبحثاف عف الخبلص في اليواء! راقبيا بياء، وحاوؿ أف ييبيا األماف بيدوئو وىو 

تبوح لو بما  لكنو لمح أنيا تكمـ نفسيا بعيدا عنو. اليسير كؿ ليمة في البيت. 
تنتبو إلى أف  يجسر أف يطمبو منيا! تساءؿ بياء يومذاؾ: أحقا ال تخشاه، وال

نجاح ثورة العراؽ يسند سورية، وقد يميد لتحرير فمسطيف مف اإلنكميز؟ ردت منور 
تـ الذي أقامتو ليا. عميو فيما بعد، بحدادىا الحزيف عمى ثورة العراؽ. وفاجأتو بالمأ

كاف حدسيا أقوى مف قراءتو الواقع. فيؿ كانت تصغي إلى يقيف ورثتو بأف 
اإلنكميز لف يتركوا العراؽ حرا، وأف األلماف لف يساعدوه، مؤمنة بطمع االوربييف 

 في ببلد الشاـ؟ 

ي أوائؿ حزيراف عندما دخؿ اإلنكميز درعا ومعيـ الفرنسيوف األحرار ف
نميف واجتازوا الحدود في الناقورة ومرجعيوف والقنيطرة، حدؽ في ووصموا إلى الص
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عينييا. وخيؿ إليو أنيا كانت تتوقع ذلؾ. بعد أياـ دوت المدافع وأضواء القذائؼ 
في الميؿ. حممت منور ليمى وساقت معتصما أماميا. نزلت إلى القاعة ووضعتيما 

راقبيا بياء دىشا وىي  في زاويتيا البعيدة عف الباب. قالت لمعتصـ: ابؽ ىنا!
تصعد إلى السطح لعميا ترى مكاف "الضرب". تخاؼ عمى ليمى ومعتصـ والتخاؼ 

 عمى نفسيا؟ التفيـ أنيما يحتاجانيا؟ 

اؿ ليا بياء: قوات فيشي تقاـو الحمفاء! طمب العظـ إعبلف دمشؽ مدينة ق
ة مفتوحة ووافؽ دانتز عمى إعداء مرسـو يعطي الحكومة حؽ التصرؼ في حال

انسحابو مف دمشؽ. لكف فيشي لـ تنسحب مف دمشؽ بعد! أعاد العظـ إلى دمشؽ 
مانقؿ مف مصرؼ سورية إلى زحمة بسيارتيف مع مدير المالية. اشترى بياء مف 
صيدلية ميشيؿ في سوقساروجا عمب فوسفاتيف، وصّفيا عمى رؼ في المطبخ. 

ور لـ تضطر أف يامنور، عندنا طحيف؟ قد نضطر أف نخبز في البيت! لكف من
 تعجف وتخبز. حممت ليا مرجانة بقجة مؤلى بالخبز الدافئ. 

نزؿ بياء فراشا إلى القاعة وناـ قرب معتصـ وترؾ لمنور حراسة ليمى. في أ
النيار أتاىا باألخبار:  في الثامف مف حزيراف، دخمت قوات فرنسية بريطانية إلى 

ور الذي رمتو الطائرات باسـ سورية ولبناف بقيادة ويمسوف. خذي، ىذا ىو المنش
كاترو قائد قوات فرنسا الحرة، يعد السورييف والمبنانييف باالستقبلؿ! وصمت أمس 
رسالة مف ديغوؿ إلى جميؿ مردـ تقوؿ إنو وافؽ عمى بياف نائبو كاترو ويأمؿ في 
تعاوف مردـ معو. وىذا بياف السفير البريطاني في القاىرة! "فوضتني حكومة 

البريطانية في المممكة المتحدة أف أصرح بأنيا تؤيد ضماف  صاحب الجبللة
االستقبلؿ الذي أعطاه الجنراؿ كاترو بالنيابة عف الجنراؿ ديغوؿ لسورية ولبناف 
وتشترؾ فيو". سألتو منور: صدقتيـ؟ يريدوف رضانا في أياـ الحرب! سترى يابياء 

 كيؼ سينقمبوف عمينا بعدىا! 

! وتسممت فرقة ىندية إلى المزة مف طريؽ دمشؽ راجع الفرنسيوف إلى الكسوةت
ال  بيروت! طمب ويمسوف قائد الحممة مف دانتز إعبلف دمشؽ مدينة مفتوحة وا 
ضربيا! خرج بياء مف البيت كي يستر قمقو! وعندما عاد طمأف منور: سّمـ 
معاوف المندوب السامي لخالد العظـ الصبلحيات بتوقيع الجنراؿ دوالماالد! عاد 

 والشرطة إلى الحكومة.الدرؾ 

نتظرت حكومة العظـ في السراي دخوؿ اإلنكميز. لكف الفرنسييف قالوا تبدؿ ا
الوضع! دوت القنابؿ فرأى بياء غضب منور: فميرحموا! فميحاربوىـ في ببلدىـ! 
حممت ليمى وأمرت معتصما بأف يبقى قربيا. ارتجفت ليمى مع كؿ قنبمة، لكنيا لـ 
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يا. بدا بياء عاجزا. ىؿ تحمي منور طفمتيا بصوتيا تبؾ. وبدأت منور تغني ل
وبجسميا، أـ تقوؿ لنفسيا فمنقتؿ معا؟ فيـ بياء وسط دوي القنابؿ كـ تشفؽ منور 

 عمييا! ماأبشع عجز المدنييف في الحرب! 

رج بياء مغامرا بنفسو! لـ تفتو نظرة منور التي تمومو كما ترجوه. كتمت خ
. وحكت ليما حكاية "أـ رعيدة" التي تجتاز في غيابو قمقيا عف ليمى ومعتصـ

الجباؿ وىي تؤرجح فانوسيا. وبدا ليا أنيا أبعدت بصوتيا ومبلمحيا عف ليمى 
حوليا.  قصؼ القنابؿ. عندما رجع بياء تمنت منور أف تغفو وتنسى كؿ ما

بّشرىا: يبدو أف الخبلص اقترب! اتصؿ محسف البرازي بمندوبي الدوؿ وبيف ليـ 
نبمة سقطت عمى المدينة! أعمف المندوب السامي أف المدينة مفتوحة! أف خمسيف ق

وتطوع األمير كاظـ الجزائري مع بعض الرجاؿ الستقباؿ الحممة.. ذىبوا بعمـ 
 أبيض وسيارة ودراجتيف ناريتيف، وأخمى العظـ السجوف. 

رؾ بياء منور نائمة، وحمؿ ليمى ومشى معو معتصـ إلى بيت نفيسة. بعد ت
ا اليدوء ميتا ومقمقا. تناولت نفيسة ليمى منو وقالت ساخرة: ودعنا القصؼ بد

 محتميف ميزوميف، لنستقبؿ محتميف منتصريف! 

ي الساعة الحادية عشرة كاف العظـ مع وزرائو وموظفيو في السراي في ف
استقباؿ المنتصريف. قاؿ ليـ الضابط: جئنا إلى سورية لنحررىا مف األلماف 

قاؿ لو العظـ إنو قرأ منشور كاترو الذي رمتو بالطائرات في ولنعمف استقبللكـ! ف
 الثامف مف حزيراف، وطمب احتراـ األرواح واألمبلؾ. 

الت نفيسة لمنور: سّجمي أننا، أنا وأنت، اشتركنا في الحرب مف  الثامف مف ق
حزيراف حتى الثاني عشر مف تموز بيف قوات فيشي وبيف قوات اإلنكميز وفرنسا 

أننا لسنا مع دانتز وال مع ويمسوف وكاترو! سّجمي، أننا خرجنا مف الحرة! مع 
الحرب باتفاقية عكا بينيما في الثاني عشر مف تموز! أتريف يامنور، ىذا الظمـ؟ 
يكتبوف تاريخيـ في ببلدنا وعمينا أف نحفظو! سننشغؿ اآلف باستقباالت المنتصريف 

ت أف اإلنكميز لـ يسمحوا وبوعودىـ! ردت منور في ىدوء حزيف: ياعمتي، سّجم
 لثورة العراؽ بأف تعيش غير شيريف سريعيف مف الربيع!

خبر بياء نفيسة أف العظـ استقبؿ كولو في قاعة السرايا ولـ يستقبمو عمى أ
السمـ كما طمب. وأف الجنراؿ كاترو صار مفوضا ساميا. ودعا الحكومة لمقابمتو 

منو بيانا مكتوبا يعترؼ فيو وكرر الوعود باالستقبلؿ. لكف الحكومة طمبت 
باالستقبلؿ. فكرر ماذكره في المنشور الذي رمتو الطائرات! قالت لو نفيسة: 
المكتوب واضح مف عنوانو، يابياء! نزلت اليـو إلى السوؽ وسمعت أف الفرنسييف 
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يعتقموف مف تخرج في ألمانيا! صحيح يانفيسة خانـ! تدخمت الحكومة لتمنع 
 مبلحقتيـ.  

موز زار ديغوؿ سورية وخطب في الجامعة السورية. جمس بياء ي آخر تف
في الصؼ األخير. كيؼ حدث أننا كنا في طرفيف متقابميف؟ تيب المقاومة 
لئلنساف وسامة، رآىا بياء في ديغوؿ. لـ يره في تمؾ البرىة ضابطا مف الضباط 

حتميف. مع الفرنسييف المتغطرسيف الذيف استعمروا بمده. رآه رجبل مثمو يقاـو الم
ذلؾ لـ يطمئنو كبلمو. قاؿ ديغوؿ: "نؤكد نحف الفرنسييف أف عيدا جديدا لسورية 
سيبدأ وقد حاف الوقت إلنياء االنتداب والسعي سويا لوضع األسس النظامية التي 
تضمف حريتكـ". ىؿ يطمئف السورييف ىذا الكبلـ؟ أما كاف يجب أف يذكر ديغوؿ 

ليس مف حقنا أف نحرر ببلدنا المحتمة كما يريد كممة االستقبلؿ وكممة الجبلء؟ أ
 أف يحرر بمده المحتؿ؟!

لتقى ديغوؿ بخالد العظـ مرات، وأكد لو أنو يريد عودة الحياة الدستورية ا
ويريد معاىدة مع سورية. فصارحو العظـ بأف الكتمة الوطنية فقط قادرة عمى عقد 

 معاىدة. 

أطفاؿ الميتـ. ألقى ثبلثة أطفاؿ ابع بياء زيارة ديغوؿ إلى حمص. استقبمو ت
كممات بالفرنسية، منيـ طفؿ اسمو مصباح دبجف. قاؿ األطفاؿ في نياية كمماتيـ 
إنيـ حزانى ألف أباىـ، مدير الميتـ، في السجف. ماؿ ديغوؿ وسأؿ مف ىو؟ قيؿ 
لو: سميماف المعصراني. طمب األطفاؿ وقاؿ ليـ: غدا سيكوف أبوكـ معكـ! كاف 

راني يؤوي في ميتمو رجبل سمي "الحجي". يعيش في غرفة في سميماف المعص
الميتـ ويحرس األطفاؿ. طوؽ الفرنسيوف ذات يـو الميتـ فقيؿ لمحجي اىرب! 
فيرب مف نافذة. فاعتقؿ مدير الميتـ ألنو يؤوي ثائرا فمسطينيا محكوما في 

 فمسطيف. 

استضفتو  جع بياء إلى بيتو بتمؾ القصة. يامنور ىؿ تذكريف الرجؿ الذير 
وفرحت بوصولو إلى حمص سالما؟ ذلؾ الرجؿ ىو "الحجي" الذي نجا واعتقؿ 

نريده. أصدر كاترو قرارا  بدال منو مدير الميتـ! وكأنما اقترب ديغوؿ مف فيـ ما
يعيد جبؿ الدروز وجباؿ العموييف إلى سورية ويمغي قرار بيو. واتصؿ بياشـ 

المبلحؽ التي قبميا مردـ. استقاؿ  األتاسي ليشكؿ حكومة وينفذ المعاىدة دوف
العظـ في أيموؿ. ولكف آه، يانفيسة خانـ! ربما بجيد الشيخ تاج وربما بحمؽ كولو، 
رتب الشيخ تاج أف يكوف رئيسا لمجميورية وأف ييجر مردـ رفاقو في الكتمة ليصبح 
 رئيسا لمحكومة! بعد أف أكؿ مردـ الطعـ، استبعده الشيخ 
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أعاده الفيشيوف بطائرة خاصة، يابياء؟ نعـ، يانفيسة خانـ! تاج. الشيخ تاج الذي 
الشيخ تاج مرة أخرى! التقؿ لي إذف، يابياء، إف ىذه السنة أفضؿ مف السنة 

 الماضية!  
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وانشغؿ  لخريطة عمى مكتبوماذا يستنتج مف ذلؾ التفصيؿ؟ نشر ا
ة التي ماتزاؿ محتمة! ىنا، العراؽ الذي دمر اإلنكميز ثورتو. وىنا سوري .بقراءتيا

ىنا، في فمسطيف انتداب بريطاني وييود! وىناؾ في مصر إنكميز وييود! لف 
تبقى ألواف ىذه الخريطة بعد الحرب كما أراىا اآلف. قد يصبح بعضيا أفضؿ مما 
ىو اآلف، وقد يصبح بعضيا أسوأ مما ىو اآلف. ولكف أحقا ال تعرؼ منور أف 

ج بعد ىذا الزمف الطويؿ أف يبيف بياء ليا الصييونييف قوة في مصر، وتحتا
 الحقائؽ؟ 

 
امنور، ليست مصر قصر عثماف باشا الذي أعجبتؾ حدائقو! وليست ي

العوامة، وال الحارات التي  العزبة، وال الرحمة في نير النيؿ، وال شـّ النسيـ، وال
حدثؾ رأيت فييا النساء ذوات البراقع، والعيد الموتى الذي غنى فيو سعيد! لـ ي

؟ تطمب يابياء 0924عثماف باشا عف يوسؼ قطاوي الذي كاف وزيرا لممالية سنة 
! مع ذلؾ، اسمع! التشوه مصر التي في بالي!  أف أعرؼ وأنا طفمة ما أعرفو اليـو

 مصر خضرة ونيؿ وبشر عمى مّد العيف!

ؿ وضعتو أماـ حقيقة أخرى؟ منور مشغولة بالدنيا التي يممكيا الناس كؿ ى
اء يصحوف عمى زرقتيا، وعصافير يطربيـ شدوىا، وشجر يستظموف بو، يـو بسم

ينتبو إلى ذلؾ، ألنو مشغوؿ ببحثو عف  وطرقات يمتعيـ المشي فييا. كأف بياء ال
القوى التي تحكـ الببلد! ىؿ أصبح كالسياسييف الذيف ينسوف الحياة وىـ يظنوف 

ال أ أنيـ يسعوف لحمايتيا؟ ال صبحت الدنيا قبيحة تخمط األمور، يابياء، وا 
وصارت الحياة كأنيا مسّخرة ألصحاب المفاتيح! استمتعت منور بشـّ النسيـ في 
مصر، ولف تنسى ذلؾ أبدا! استمتعت بقصر عثماف باشا ولمحت فيو عزيز عمي 

أبعدىما عف يوسؼ قطاوي! ىؿ تنسى أف سعاد قالت لعثماف باشا  المصري، وما
لحديقة: أخاؼ عمى حذائي! وكاف حذاؤىا الجديد تمعبيف في ا عندما سأليا لماذا ال

مف "المميع" األسود!  فمتنصرؼ منور إلى المتعة بالبساتيف والدوالي والورود 
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الشرقية الفواحة، ولينصرؼ بياء إلى البحث في الوباء الذي قد يخرب البساتيف 
 والواحات والمدف! 

ث منطقة العريش ي مصر التي تحبيا منور، قابؿ ىرتزؿ المورد كرومر وبحف
التي كانت مرشحة كوطف صييوني. كاف اإلنكميز سيعطوف الصييونييف منطقة 

 يممكونيا لغرباء ال العريش، كما أعطوىـ فيما بعد فمسطيف! غرباء ييبوف أرضا ال
يممكونيا! منذ سنة الحرية، التي ولدت فييا منور، تحركت الجمعيات الصييونية 

نذ البداية ليرتزؿ ومشروعو! عمؽ ييود مصر في مصر دوف قيد! كاف والؤىا م
صوره في بيوتيـ! لكنيـ كانوا قد أسسوا في مصر محافميـ، قبؿ ذلؾ بزمف طويؿ! 
أستطيع أف أخمف أف ىرتزؿ عّبر عف تمؾ المحافؿ ولـ يبتكر مف خيالو مشروع 
الدولة الييودية! في مصر اآلف، يامنور، جمعيات ييودية خيرية وفنية، ومدارس 

دية، وصحؼ ييودية، ومحافؿ ييودية، وبنوؾ ودور سينما وشركات سينما ييو 
نختمؼ  ييودية. ليـ شيكوريؿ، وصناعة القطف، وشركات صناعية. وليكف ذلؾ! ال

إال حيث تكوف تمؾ الجمعيات والمؤسسات لمصييونييف، ويكوف والؤىا لمشروع 
صدقاء وطف صييوني في فمسطيف. فماذا يعني أف تكوف في مصر جمعية أ

ونحف وسط معارؾ فمسطيف  0936الجامعة العبرية، وىي في القدس؟ في سنة 
دعت جريدة المنبر الييودي في مصر إلى اليجرة "التي ستيب فمسطيف التقدـ"! 

والعرب يعدموف في فمسطيف اجتمع جابوتنسكي بالمنظمة  0937في سنة 
ب فرض الصييونية في مصر، وقاؿ في مؤتمر صحفي في فندؽ سيسيؿ: يج

الدولة العبرية بالقوة! رفض مشروع بيؿ تقسيـ فمسطيف، فأعمنت المنظمة 
الصييونية في االسكندرية رفضيا مشروع بيؿ والتزاميا بوعد بمفور! كيؼ تستطيع 
منور أف تتذكر النزىة في النيؿ، والتذكر أف ييود االسكندرية مشوا في مظاىرة 

مفور، وأف القنصؿ اإلنكميزي قاؿ ليـ إلى القنصمية البريطانية محتفميف بوعد ب
بالعبرية "أرض إسرائيؿ لشعب إسرائيؿ"؟! ىؿ يطمئننا، يامنور، أف يعتمد البنؾ 
األىمي المصري في إصدار األوراؽ المالية؟ في أوؿ سنة مف الحرب العالمية 
االولى تدفؽ مياجروف ييود عمى االسكندرية، فعطؼ المصريوف عمييـ ويّسروا 

ة في معسكرات ذات حدائؽ وفتحوا ليـ األبنية الحكومية. رصفت ليـ ليـ اإلقام
الطرقات، وشيدت ليـ المدارس. لكف الجمعيات الصييونية في االسكندرية سمت 
معسكراتيـ "معسكرات التحرير". تحرير ممف؟ مف عرب فمسطيف؟! منيـ ومف 

يف. وفي ييود االسكندرية نظمت فرؽ عسكرية لتحارب مع البريطانييف في فمسط
الحقيقة لتحارب العرب وترسخ االنتداب الذي ييبيـ الوطف الصييوني، وليكونوا 
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نواة حرس المستعمرات والجيش السري الصييوني! كانت عمى قبعاتيـ نجمة داود! 
يخطر لي، يامنور، أنيـ يـو نقموا إلى تركيا ليحاربوا مع اإلنكميز، قبؿ فتح جبية 

الضباط العرب الذيف كانوا يدافعوف عف الدولة فمسطيف، حاربوا يوسؼ العظمة و 
الشرقية! وكاف الضباط العرب ويوسؼ العظمة يردوف اليجـو الغربي الذي يضمر 
تقسيـ الببلد إذا ىزمت، واقتطاع فمسطيف لموطف الصييوني! عندما أسس الفيمؽ 

ليرفد عمميات فمسطيف، انضموا إليو. فتصوري،  0907الييودي في لندف سنة 
ر، ىوؿ أف يستقبؿ ييود مصر ذلؾ الفيمؽ الذي سيقتؿ العرب في فمسطيف يامنو 

وسيكوف جيشا لممستوطنيف يطرد الفمسطينييف منيا! حاربنا في فمسطيف رجاؿ ذلؾ 
الفيمؽ المدربيف في حرب عالمية. وكنا ثوارا سبلحيـ قديـ، اشتروا ذخيرتيـ مف 

رض ضرورة تأسيس ثمف حمي نسائيـ! ولماذا مر وايزمف باالسكندرية وع
المستعمرات الزراعية في فمسطيف؟ لماذا اجتمع بالمجنة الصييونية في االسكندرية 
ورتب التبرعات لمشروعو في فمسطيف؟ في بمد عربي، تآمر الصييونيوف عمى 
فمسطيف! تبرع الصييونيوف المصريوف مف األمواؿ التي جنوىا مف تجارتيـ 

ذي يقتمع أىؿ فمسطيف منيا وينصب وصناعتيـ وبنوكيـ في مصر لممشروع ال
حصنا صييونيا وسط أرض العرب! اعرفي، يامنور، أف ييود مصر استقبموا 
الجنود الييود القادميف مع القوات البريطانية إلى مصر وحّضروىـ لممستقبؿ. مف 
مصر انتقؿ ىؤالء إلى فمسطيف وأصبحوا نواة الياغاناة والعصابات وحراس 

نزؿ موسى شرتوؾ في بيت يعقوب وايزمف المصري! ألقى المستعمرات والبوليس! 
ىناؾ خطبو ونصائحو وتوجيياتو. مصر اآلف مركز يعبره زعماء الصييونية 
وينظموف فيو جمع التبرعات باسـ ضحايا النازية ويقيموف بيا المستعمرات في 
فمسطيف. ىدؼ ييود مصر: وطف قومي ييودي في فمسطيف. وصمتنا مف مصر 

يا شعار إسرائيؿ، فييا دعوة إلى ييود مصر كي يسترّدوا أراضي كتّيبات عمي
فمسطيف. في االسكندرية مكتب يعرض خرائط األراضي عمى أغنياء مصر الييود 
لشرائيا. يشترؾ الصييونيوف كرياضييف في ميرجانات مصر الرياضية، والرياضة 

ي في أسموب لمتدريب العسكري في فمسطيف أيضا. رأيت تدريب كشافيـ بعين
 فمسطيف!        

كتشؼ بياء أف منور ترفض الحقيقة لتبقي ذكرياتيا صافية وتحفظ صورة ا
مصر منّزىة. تغار عمى الوىـ! وتبيف االختبلؼ بينيما واالتفاؽ بينيما. لو، 
الحقيقة ضرورة، ميما بدت مّرة، ليؤسس عمييا برنامجو. ليا، يجب أال تشوه 

. كانت األمكنة لدييا مقدسات يممكيا الناس. الحقيقة حبيا وأال تظمـ ذكرياتيا
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يجوز أف يقطع بمستقبؿ ميدد. كيؼ استطاعت،  وكاف زمف األمكنة زمنا خالدا ال
رغـ عقميا واتزانيا، أف تيرب بتمؾ الجزر مف الحب وتمنع عنيا نسيـ الحقيقة؟ 
مف الخوؼ عمييا؟ لعؿ بياء لـ ينتبو إلى تمؾ الدقائؽ في روحيا قبؿ أف يشتد 
الحوار بينيما! فقاؿ ليا إف دمشؽ طردت بمفور. حاصره المتظاىروف في فندؽ 
فيكتوريا ورموا الفندؽ بالحجارة فاضطر أف ييرب مف دمشؽ في الميؿ. سألتو 
منور: ىؿ تقصد أف مصر مدانة ألنيا لـ تفعؿ ذلؾ؟ في مصر وضع مختمؼ. 

لحوار كأنو يدافع عف يوجد مثيميـ في سورية! انزلؽ بياء في ا وفييا سياسيوف ال
بمد عربي أماـ بمد عربي آخر. ضرب جبينو بكفو وقاؿ: كفى! ذلؾ خطأ! ىرب 

أطوؿ الطريؽ إلييا مف مصر! لكف  مصريوف والتحقوا بالثوار في فمسطيف، وما
منور كانت قد رعت غضبيا وسّمنتو. ىّزتيا الحقائؽ التي شيدىا بياء كبنياف 

وصمو كي  يختمؽ، بؿ يضع عمى كفييا ما مرصوص. وفيمت وىي تسمعو أنو ال
تحيط بصعوبة عمؿ الثوار في فمسطيف، وعمميـ في سورية، وكي تقّدر مركزىـ 

ذنب القاىرة والعزبة  في دمشؽ. لكنيا لف تسأؿ نفسيا إال في نياية المساء: ما
والعوامة والحارات العتيقة وقصر عثماف باشا والنخيؿ والنيؿ إذا خانيا بعض 

ألـ يخف فمسطيف ييود عرب عاشوا معنا فييا؟ ألـ تشكو ليا سعاد مف  المصرييف؟
انحيازىـ إلى المستوطنيف الغرباء لمشروع الوطف الصييوني؟ المسألة إذف ىي 
الوالء، يامنور! ىؿ والؤنا لموطف الذي نأكؿ خبزه ونشقى أو نسعد فيو، أـ لمشروع 

حكـ بقية القرف كمو في بعيد عنو؟ لـ يخطر لمنور أنيا كانت تمس جوىر ماسي
عبلقة الييود بالصييونية، وأنيا كانت كمف يتنبأ بأف الييود السوفييت الذيف 
سيكوف والؤىـ خارج الوطف الذي يعيشوف فيو، سيكسروف مف مواقعيـ في أعمى 
السمطة، منظومة المعسكر االشتراكي، وسيرفدوف كعمماء وفنييف ومختصيف، 

 العرب!إسرائيؿ في ذروة عدوانيا عمى 

و كانت لدى بياء كرة الزجاج السحرية التي يرى فييا المستقبؿ لربما فيـ ل
! ولما امتد بينيما حوار حار. قرر أنو لـ يخطئ ولذلؾ لف  منور في ذلؾ اليـو
يأتي إلييا كالمعتذر. وقررت أنيا ليست مخطئة لذلؾ لف تمتفت إليو. لكف وقت 

مف كؿ منيما أف الخبلؼ بينيما وقع! العشاء كاف يقترب. فإذا لـ يجمسا معا أع
نزؿ بياء إلى التحتاني. فتح النممية وأخرج صحف مربى المشمش وخيؿ إليو أف 
عطر الحّبات المنشورة في الصواني تحت الشمس فاح منو. فتح الكيس المربوط 
إلى حنفية الماء فوؽ المجمى وسكب لبنة منو. سكب مف قطرميز جبنا ومف 

معطرا بالزعتر األخضر والميموف. وقؼ في أرض الدار ورفع قطرميز آخر زيتونا 
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. نادى: يانّوارة، العشاء جاىز! كتمت منور  رأسو فرأى سماء كثيرة النجـو
ابتسامتيا. لـ ينتصر أحد عمى أحد. ولتكف األمور ىكذا! الصراع بعيد جدا عف 

شاء عمى البيت! سأليا وىو يتمقاىا عمى آخر درجات السمـ: تريديف أف أحمؿ الع
صينية إلى المشرقة؟ الطقس حمو! فضمت منور أف يتعشيا في التحتاني، وأف 

 يشربا الشاي في المشرقة. سيدفئيما الشاي في برد ليؿ تشريف.      
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تحت منور عينييا في الميؿ. ماىذا الحفيؼ؟ اكتسحت جسميا قشعريرة. ف

لفراش. كأف الحيّة ىذه حيّة تنسؿ خمؼ خشب السقؼ! جمست صاحية في ا
تزحؼ عمى جسمي! نعـ، ىذه حية! ىرعت إلى غرفة معتصـ وليمى، وأغمقت 

 حفيؼ ىنا! الحيّة ىناؾ، فوقي وفوؽ بياء!  النوافذ والباب. أصغت.. ال

 
، وبيف اليقظة التي ف ي أياـ الثورة السورية جمع بياء بيف العمؽ في النـو

يغفو منذ يضع رأسو عمى الوسادة. ييب تشعره بدبيب النممة. لكنو في ىذه األياـ 
نفسو كميا لمنيار، وييب المساء لنزىتو مع ليمى في شارع بغداد. كـ غّيره مولد 
ليمى! تساءلت منور مرات لماذا لـ يكف فرحو بمعتصـ بيذا المقدار؟ وبررت لو 
ذلؾ بأنيا ولدت معتصما، بعيدا عنو، في طبرية. راقبت حتى نفيسة ولعو بميمى، 

يتو: أال تخاؼ أف يغار معتصـ؟ ضحؾ: يانفيسة خانـ، أنا ومعتصـ متفقاف ونبّ 
 في حب ىذه الصغيرة! في غيابي يقـو معتصـ مقامي! 

ـ تضيع مكـر في تمؾ األياـ الفرجة عمى بياء. فكانت تجمس قرب خّص ل
النافذة منتظرة مروره وىو يمسؾ بيد ليمى خارجا مف حارة قولي، منعطفا إلى 

بر سوقساروجا إلى شارع بغداد. وفي كؿ مرة كانت ليمى ترفع ذراعيا اليميف ليع
نحو نافذة مكـر مشيرة ألبييا: بيت كّرامة! فتروي مكـر ذلؾ لمنور. في تمؾ األياـ 
نقمت مرجانة لنفيسة: جمس بياء بؾ مع ليمى في مقيى سوقساروجا، وطمب ليا 

األرض وتظف نفسيا فنجاف شاي! لو رأيتيا، التصؿ قدماىا مف الكرسي إلى 
 كالكبار!  

ر أف مكانيا خمؼ خشب السقؼ. كيؼ انسمت صغى بياء لحفيؼ الحّية وقدّ أ
إلى ىنا؟ مف أيف؟ مف يسأؿ ىذا السؤاؿ في مدينة تتصؿ جدرانيا وسطوحيا! 
خمف بياء منذ أياـ أف حّية تسممت إلى البيت، عندما رأى بيض الستيتية مكسورا. 

  لكنو لـ يبح بذلؾ لمنور.

دت بقية الميمة لمنور مثؿ سنة مف سنوات الكوف التي اليعّدوف! تابعيا بياء ب
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دوف أف يفتح عينيو. وراقب ضوء الفجر وىو يظير بياض الستائر، ثـ يظير 
رسـو الطاووس والزىور المطرزة عمييا. عندما رأى منور تفتح الخزانة وتخرج 

ّية! وأشارت إلى السقؼ: مبلبسيا منيا، نيض. التفتت إليو: لف أبقى مع الح
حضرتيا، فوقنا! قاؿ: بنت طبرية تخاؼ مف حّية؟ ردت: بنت حيفا! تذّكر بياء 
أف أميا فاطمة خافت مف منور يـو جمعت الحّيات الصغيرة كما تجمع الخيوط. 
سأليا دىشا: تخافيف مف الحّية؟ ردت: يقشعر بدني! يجتاحني غثياف! ىؿ ىذا 

الكركة حّية تمتؼ حوؿ نفسيا، وتبينت أنيا تمتؼ  خوؼ أـ قرؼ؟ رأيت في بستاف
عمى عصفور، فركضت إلى البيت وكنت أرتعد! اجتاحتني قشعريرة يومذاؾ! 

 ىمس بياء لنفسو: كـ يتغير اإلنساف! 

وت منور المبلبس والشراشؼ وىي تتحدث مع بياء. لـ تضيع دقيقة! ط
وجا. عندما ودعيا في ووجد بياء نفسو يجمس معيا في العربة مبتعدا عف سوقسار 

تخافيف عمي مف الحّية؟ كانت قد  بيت "األظف" في قدسيا، قاؿ ليا معاتبا: ال
شعرت باألماف، وتفقدت البيت، وأعجبيا أنو عمى قمة تمة، وأف شرفتو تطؿ عمى 
النير. قالت: سيساعدؾ أىؿ الحارة في صيدىا! اترؾ أمرىا لمخبراء في الحّيات! 

و ليمى يمنعو مف مغامرة طائشة. ولـ يفتيا عتبو ألف كانت مطمئنة إلى أف حب
ليمى المبيورة باألرانب البيضاء انفمتت مف عناقو، فمـ يرتو مف وداعيا! ولكف ألـ 

 يبلحظ أيضا أف منور مشغولة عنو!

فقدت منور البيت المبني بالحجر. النوافذ كميا ذات قضباف مف الحديد. ىذه ت
تصـ وليمى! وىذه الغرفة المطمة عمى النير الغرفة المطمة عمى المنحدر لمع

 لمنور! ولتبؽ الغرؼ األخرى كما كانت: لمطعاـ والجموس! 

شت منور إلى التّنور. قالت ليا زوجة البستاني: في الفجر نخبز الخبز! م
جيراف  مرة أخرى، يامنور، يبدأ النيار في الفجر وينتيي في غروب الشمس! ال

! بقي الميؿ الممتع في دمشؽ! وما الحاجة إلى تسيريف معيـ، الأىؿ والبياء
االستمتاع بميؿ دمشؽ المنعش إذا كاف نيار قدسيا مبتردا باألنيار واألشجار 

 والمرتفع؟ 

فّقد معتصـ شجرة التيف وشجرة الزعبوب األحمر. انتبو يامعتصـ، ستخدش ت
أخرى، تقطؼ التيف األخضر فحميبو يحرؽ الجمد! مرة  أغصاف الزعبوب يديؾ! وال

يامنور، تريف شجر الزعبوب وتتأمميف حباتو الصغيرة، وتقطفيف التيف مف الشجر! 
رفعت وجييا إلى السماء. سماء عميقة وقريبة كأني ألمسيا إذا مددت إلييا يدي! 

مف المدينة إلى البساتيف منذ زمف طويؿ بدا ليا أنيا ضيعت عمرا ألنيا لـ تخرج 
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ا أنفسنا ونسينا القرى، أـ فرض عمينا أف ننساىا؟ البعيدة عنيا. واست نفسيا: نسين
وبدا ليا أف عدوىا سمبيا جزءا مف حياتيا، فقضـ قطعا منيا بالحرب وقطعا بموت 
األعزاء. كأنما ىدؼ االحتبلؿ والحرب أف تسرؽ حياة الناس ألف آخريف 

ف ييبوف مزيدا م سيكسبونيا! مجانيف، فالموتى الذيف يقتموف اآلف في الصحراء ال
الحياة ألىميـ! والببلد التي يضحى ليا بدـ األبرياء في أمكنة بعيدة عف حدودىا، 
لف تكمؿ بالمجد بؿ بالشوؾ! لماذا تفكر في ذلؾ اآلف، وسط ىذه السكينة واليدوء 

ميرب منو ولو غاب عف  حنا سياؽ الحياة، والارو أوالخضرة؟ أألننا نخزف في 
المغاربة في الحرب، ويقتموف في سبيؿ نظرنا؟ قاؿ ليا بياء: يساؽ السنغاؿ و 

فرنسا وببلدىـ محتمة! مساكيف، يقتموف في حرب ليست حربيـ الوطنية! وتساءؿ: 
أيمكف أف يكوف اولئؾ شيداء؟ وذكر ليا المغاربة الذيف ىربوا مف الجيش الفرنسي 

 والتحقوا بالثورة السورية! ردد يومذاؾ في ألـ: كوميديا!

يا ليمى تضـ أرنبا أبيض إلى صدرىا: ماما، حت منور عندما أتت إليص
تناـ األرانب في فراش الناس بؿ في وكرىا! تناـ مع  سيناـ معي! يناـ معؾ؟ ال

 أىميا كما تناميف مع أىمؾ! ماما، لدى أىميا كثير مف األوالد، ىذا سيناـ معي! 

ـو قالت ليمى ألميا أوؿ مرة: "ماددي" فرحت منور، وروت لبياء: قالت ي
 أريد! ضحؾ بياء كطفؿ: ستسمعيف ىذه الكممة كثيرا منيا، فبل اليـو ال ليمى

تريد! كاف يسجؿ كؿ  تحتفمي بيا مبكرا! لكنو احتفى بأف ليمى تعّبر عما تريد وال
تشربو مف العصير. أشار  تشربو مف الحميب، وما يـو نمو ليمى بمقدار ما

منو، إشارة حمراء إلى  الفوسفاتيف الذي صار يستيويو أف يحّضره ليا ويطعميا
أنيا كبرت. كانت بداية احتفاالتو يـو غّردت، وكانت تكرر كؿ يـو بتغريدىا 
حرفا. كأنيا تحتفؿ ىي أيضا باكتشافيا الحروؼ. كاف بياء يحرص أف يطعـ ليمى 
وجبة الصباح، فينسؿ حافيا إلى سريرىا ويراقب فرحيا وىو يغير مبلبسيا، فيترؾ 

ف زمنا ويراقبيا وىي تحركيما بسرعة كأنيا تمارس رياضة. ساقييا عاريتيف حّرتي
ثـ يستسمـ لبلستماع إلييا بعد الطعاـ وىي تغرد الحرؼ الذي اكتشفتو. ويقوؿ 
لمنور عندما تستيقظ: قالت ليمى اليـو فففففؼ، أو قالت اليـو ررررر، أو قالت 

ساقييا  ككككؾ. جمست ليمى في الوقت الذي يفترض أف تجمس فيو. ووقفت عمى
في الوقت الذي يفترض أف تقؼ فيو. كانت أمراضيا واضحة، استطاع بياء 
قراءتيا بإشاراتيا. وكاف شفاؤىا منيا واضحا. لكنيا أدىشتو عندما رآىا تستعيف 

 بالجدار ناقمة كفييا لتمشي في سرعة. 

بينت منور أف ليمى استبقت األرنب في فراشيا، عندما ىجـ الضبع عمى ت
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أريد" التي احتفينا بيا! كاف النيار  ف لـ يكف لدييا وقت لتقوؿ ىاىي "الالبيت. ولك
فاترا، وجمست منور في الشرفة المطمة عمى النير والوادي تراقب معتصما الذي 
يقطؼ التيف وليمى واقفة قربو. عمى الطاولة في الشرفة كانت صحوف المبنة 

لفطور. لـ تقاـو منور عبؽ والجبف والمكدوس والمربى تنتظر صحف التيف ليكتمؿ ا
الخبز التنوري الممّوح بالنار فقضمت أجزاءه "المقمرة". البد أف اإلنساف كاف في 
البداية سعيدا مثؿ ىذه السعادة التي تذوقيا اآلف! وكاف يفترض أف يزيدىا اجتماع 

 الناس، لوال الطمع في أرض اآلخر وفي ثروتو! 

عمى الصحف. غسمت ليمى يدييا  اىو التيف! صّفتو منور فوؽ ورؽ التيفى
وأتت رافعة كفييا، كأنيا تخشى أف يمّسا ثوبيا. فابتسمت منور، وىمست لنفسيا: 
موسوسة، مثؿ عمتي نفيسة! قشرت حبة تيف وناولتيا لميمى: طيبة، عسؿ! بدا 

نأتي إلى ىنا في كؿ  معتصـ سعيدا بأمو وبشجرة التيف وبالبستاف: ماما، لماذا ال
نمضي الصيؼ ىنا مثؿ جميؿ مردـ وغيره مف  معتصـ، لماذا الصيؼ؟ نعـ، يا

أىؿ دمشؽ؟ تمنى معتصـ أف يأتي أبوه ليستريح. وقّدرت منور أف بياء سيصؿ 
 يـو الجمعة! 

ف كاف يتصور أف الضبع سييجـ عمى البيت في تمؾ الميمة؟! خيؿ لمنور م
النافذة لتفحصيا. أنيا لمحت عينيو. فتفقدت األبواب كميا، وبعد ذلؾ اقتربت مف 

نعـ، ىو نفسو، الضبع! دار حوؿ البيت ودارت معو وىي تيز الفانوس لترىبو 
بضوئو. رآىا معتصـ قرب النافذة تموح بالفانوس. ىمست دوف أف تستدير إليو: 

توقظ ليمى! تعاؿ، تفرج عمى الضبع! وقؼ قربيا. ىمست: الضبع جباف،  ىس، ال
 يواجييا!  وغدار! يقاؿ إنو يخّدر ضحيتو كي ال

ستيقظت ليمى عندما تحرؾ األرنب تحت الغطاء. ألزمتو بأف يسكف عندما ا
تبينت أميا في الغرفة. بقيت مغمقة العينيف، تستمع إلى ىمسيا لمعتصـ وتممحيا 
 وىي تيز الفانوس. ثـ رأتيما يخرجاف مف الغرفة. فضمت األرنب إلى صدرىا: ال

 تتحرؾ! 

ستاني جالسة مع أميا في الشرفة. قالت: منذ أت ليمى وقت أفاقت زوجة البر 
أياـ نزؿ الضبع عمينا مف الجبؿ. بيت األرانب مقفؿ، وقف الدجاج مقفؿ، وأبواب 
البيت مقفمة. الب الضبع حتى الصباح، ورحؿ! فيمت ليمى أف وحشا حاـ حوؿ 

اسمو؟ ردت منور: ضبع! وأضحكيا أف  البيت وأف أميا وأخاىا طرداه. سألت ما
مى رأسيا وتطمب مف معتصـ أف يرسمو ليا بقطعة فحـ عمى الحائط. فرسـ تيز لي

عمى األرض بقضيب مف الخشب حيوانا ظيره مائؿ. قالت: بشع! طبعا، بشع، 
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 ياليمى! ويخاؼ مف الضوء! 

وت منور دجاجا ولفتو بالخبز التنوري، وقطؼ معتصـ الخيار والبندورة ش
تغدوا صّفر القطار وعبر محطة اليامة. والنعنع مف البستاف، وقّطعيا. قبؿ أف ي

خطر لمنور أف بياء قد يصؿ بعد قميؿ. لكنو لـ يصؿ إال بعد الغداء. سمعوا نقر 
حدوات الخيؿ عمى الطريؽ، ورأت ليمى بياء يصعد السمـ الحجري إلى البيت 
فيرعت إليو: بابا، زارنا ضبع! توقؼ ورفعيا بيديو فوؽ رأسو: زاركـ ضبع؟ قدمتـ 

 يوة؟! عانقيا في شوؽ، وعادت إلى الشرفة عمى ذراعيو.لو الق

ألتو منور: لماذا لـ تأت بالقطار؟ رد: فّوتو! فيمت أنو لـ يتغد بعد. اليزاؿ س
الجمر يتوىج! وضعت الدجاج عمى الخبز فوؽ المنقؿ. ىذه السمطة حّضرىا 

أكؿ: معتصـ مف خضار البستاف! وىذا الّمبف مف زوجة البستاني! سأليا قبؿ أف ي
 والضبع؟ آه، وجدت ليمى الوقت لتخبرؾ عف الضبع؟ الضبع وال الحّية، يابياء! 

دا البيت بعيدا والحّية بعيدة طواؿ الغداء! وبدت لبياء حتى المفاوضات بيف ب
الوطنييف والفرنسييف بعيدة! يالقدرة ىذه األشجار والنير والجبؿ والسماء عمى نشر 

فو، فقالت لو: نـ، يبدو أنؾ تعبت في صيد الحّية! السبلـ عميو! رأتو منور يكاد يغ
فكاد يسأليا أية حّية؟ لكنو بدأ يغفو وىو يغسؿ يديو. كأنو لـ يذؽ في حياتو نوما 

             !  عذبا ومريحا كيذا النـو

نتظرتو ليمى حتى شرب فنجاف القيوة وأمسكت يده: تعاؿ! خرج معيا مف ا
أحمى ليمى! قادتو إلى  ىذا العمر! ما أحمى الطفؿ في البيت مستسمما. ما

مممكتيا، فتفرج عمى األرانب البيضاء ذات العيوف الحمراء! وتفرج عمى منحنى في 
النير عميو صخرة فيـ أف ليمى تجمس مع األرنب قربيا وتطعمو قشور الخيار! ثـ 
خرج مف البستاف إلى بستاف آخر، دخؿ مف بوابتو ذات األسبلؾ، وقطعو بيف 

لموز والتيف والزعبوب والسرو إلى حظيرة واسعة. خمف وىو يمشي معيا أشجار ا
 إلى الحظيرة أنيا ستريو الطاووس الذي تبلمح لو مف أوؿ البستاف. بابا، شؼ ما
أحبله! بقي بياء واقفا ينتظر أف ينشر الطاووس ذيمو. تأمؿ رقبتو التي سحرت 

قصى وقبة الصخرة أـ في ليمى. ىؿ لمح ىذه األلواف نفسيا في رسـو المسجد األ
فسيفساء األموي؟ رأى مف طرؼ عينيو ليمى ثابتة في مكانيا، منتظرة، متميفة. 
فقاؿ لنفسو سأنتظر معيا دىرا! وقّدر لو أف يراىا وىي تكتـ شيقتيا، وتفّرج عمى 
ذىوليا وىي تتابع الطاووس الذي بدأ ينشر ذيمو ويتحرؾ مزىوا! سيذكر حتى موتو 

في تمؾ البرىة، وسيخيؿ إليو في فمسطيف أف ألواف الطاووس بريؽ عيني ليمى 
انعكست في عينييا، وأف ذلؾ كاف أيضا ألواف رسـو المسجد األقصى وقبة 
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الصخرة، ألواف السماء بعيد الغروب فوؽ جباؿ الجميؿ وحواكير الجميؿ، وألواف 
يشير بحر عكا في الخريؼ. لكنو لف يجد البرىة التي يكتب فييا كؿ ذلؾ، بؿ س

إليو بجممة: رأيت طاووس ليمى! تاركا لمنور ومعتصـ استعادة تمؾ األياـ في 
 قدسيا!

جع بياء وقت قررت ليمى لو أف يعود، وجمست إلى جانبو وىي تضـ أرنبيا ر 
إلى صدرىا! قالت ليا منور: لكف أرنبؾ لف يناـ الميمة في البيت، بؿ مع أىمو! 

الصباح حبة، حبة، قبؿ أف تراه منور!  لماذا تقسو عمييا منور؟ جمعت وسخو في
 استنجدت بأبييا، فضميا إليو. قاؿ: يحب األرنب ليمى، لكنو يحب أىمو أيضا. ال

منيـ. أعيديو إلييـ في الميؿ فقط، ياليمى! بابا، سيضيع مني  نحرمو مف ليمى وال
 بيف أىمو إذا تركتو! ياليمى، سيعرفؾ إذا رآؾ تحمميف لو خيارة!

تصـ عندما خرجت ليمى: أرتني ليمى المكاف الذي تجمس فيو اؿ بياء لمعق
قرب النير. إذا انزلقت قدميا غرقت! ابؽ معيا دائما يامعتصـ! ولتنشغؿ باألرنب 
عف النير! وضع كفو عمى كتؼ معتصـ كأنو يسألو ىؿ يتحمؿ مسؤوليتو عف 

النير  حماية ليمى. ىز معتصـ رأسو. اختارت منور لنفسيا الغرفة التي تطؿ عمى
 كي تبعد ليمى عنو، وىاىي ليمى تتسمؿ إليو! 

وى بياء لمنور أف الفرنسييف يراوغوف كمما مست المفاوضة نقؿ القوات ر 
يكتمؿ االستقبلؿ، يامنور، إذا بقي الجيش الذي  الخاصة إلى الحكومة السورية! ال

ي نظمو كاترو مف المتطوعيف السورييف خارج السيادة السورية. لبناف متفؽ ف
يفسد ىدوء قدسيا!  تريد منور أف تسمع ما الموقؼ مع سورية. كفى، يابياء! ال

؟ تفرجنا عمى جنازة الشيخ 0944حممتو سنة  لماذا نشوه باليواجس، يابياء، ما
تاج الذي مات في السنة الماضية، وجروه عمى عربة مدفع! قمنا، فميقـ الفرنسيوف 

يخ تاج عربة مدفع! نجحت الكتمة عرضا يسموف بو الناس، فمف ترفع سمعة الش
الوطنية في االنتخابات في آب، وانتخب القوتمي رئيس جميورية، وصارت رئاسة 

بنقؿ المصالح المشتركة إلى  0944الوزارة لسعد اهلل الجابري! احتفمنا طواؿ سنة 
الحكومة السورية، مف الجمارؾ إلى السكؾ الحديدية. وزرنا محطة الحجاز احتفاال 

يبدو أف دوال كبرى اعترفت بنا! فمماذا القمؽ؟ يامنور، يبدو لي أف بذلؾ! و 
الفرنسييف يروف القوات الخاصة كمسمار جحا! لذلؾ يتوجس السياسيوف في 
دمشؽ وبيروت مف الغدر في نياية الحرب! ألـ تقتسـ ببلد الشاـ في نياية الحرب 

ييمؿ  دة! مع ذلؾ الالعامة؟! ليس االنفجار بعيدا! موقؼ اإلنكميز، مراوغ كالعا
السياسيوف االتصاؿ بيـ ألنيـ ضمنوا إعبلف ديغوؿ يـو دخموا مع الفرنسييف 
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كقوات متحالفة إلى سورية ولبناف! عمى كؿ حاؿ دخمت العالـ قوة جديدة ىي 
أميركا! ودخؿ االتحاد السوفييتي كقوة منتصرة! ستخرج مف خريطة العالـ 

يف، يامنور، قد يكونوف أقسى مف المنتصريف! االمبراطورية الفرنسية. لكف الميزوم
 وقد ندفع نحف الثمف!

اىو بياء ينساؽ في نبوءاتو، كأنو خالد آغا، فتتأممو منور. لو كانت نفيسة ى
ىنا لسألتيا: ياعمتي، أال يشبو بياء اآلف خالد آغا؟ ولردت عمييا نفيسة: تريف كـ 

بطيؼ خالد آغا؟! ولقالت ليا أحب بياء وكـ أدّلمو! ألـ تفيمي بعد أني آنس فيو 
منور مداعبة: فمتنشغبل بالسنة القادمة، وأنا أعيش مع معتصـ وليمى أواخر 
الصيؼ في قدسيا! أغمضت منور عينييا واستسممت لنسمة شمت فييا عبؽ 

 أوراؽ الجوز!   

سرت منور إىماؿ بياء البحث عف الحّية برغبتو في أف يبقييا سعيدة في ف
يتحمؿ البعد عف ليمى! روى ليا بياء في تمؾ  ؾ التفسير: القدسيا. ثـ ردت ذل

الميمة أنو لو صّدؽ الناس، لتصور أف في كؿ بيت مف بيوت دمشؽ حّية! ربما 
 أراد أصحابي في سوقساروجا أف ييّونوا عمي األمر. لكنؾ تعرفيف أني أصدؽ ما
 يقاؿ! لذلؾ كدت أصدؽ أف في ضريح الشيخ عثماف في مدخؿ الحي ثعباف
يظير كمما اشتيى البيض! وأف حّية تعيش في سقؼ بيت عمي أفندي في حارة 
داورآغا منذ ألؼ سنة، التؤذي أحدا ألف أىؿ البيت يقدموف ليا كؿ أسبوع حمامة! 

 وأف في الفروخشاىية ثعباف يحرس األمير، أخا صبلح الديف! 

. و ط أنو تبيف مع مأف بياء منور إلى أنو يغمؽ باب الغرفة والنوافذ وقت النـو
النجار العربي أف السقؼ سميـ. وروى ليا أف خبيرا بالحّيات دخؿ إلى "الطواف" 
وقاؿ لو إف الحفيؼ الذي سمعتو الخانـ قد يكوف حفيؼ نمس. ومع ذلؾ فحص 
خشب السقؼ كمو، ومشى بيف المسامير. ولكي تطمئف منور سيناـ الرجؿ معي 

كوف الحّية، يامنور، ضيفة عبرت في البيت، ليقصد الحّية وقت يسمعيا. قد ت
سطحنا عبورا! استمتعي بآخر الصيؼ في قدسيا ريثما نعرؼ مف أيف أتت إلينا 

 فنحتاط! وقد نرفع شبكا حوؿ السطح كمو! 

فت منور عمى ذراع بياء مطمئنة، ونسيت الحّية والضبع. أفاقت معو في غ
ه: حمقة معدنية ذات الفجر، ونزال إلى البستاف. زىا بياء باالختراع الذي أحضر 

نتوءات خيط في ثقوبيا كيس مف الخاـ، تتصؿ بعصا. رفعيا فقطؼ بيا حبة تيف 
عالية، قطؼ حبة ثانية، وظؿ ينتقي حبات التيف حتى مؤل بيا الكيس. اختراع 
عظيـ! لكني يابياء أحب أف أقطؼ التيف بيدي وألمس ندى الفجر عميو! ترؾ 
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تقطؼ التيف وتأكمو. يبدو يامنور، أف أياـ بياء اختراعو وتفرج عمى منور وىي 
الشباب تعود عندما نسمح ليا بأف تعود! وىاىي! رفع كفيا ومص عسؿ التيف 
الذي عمؽ بأصابعيا. ضحكت. تبقى، يابياء، في الشباب ألنؾ تتفادى اتزاف 
الكيوؿ! ال يخطر لؾ أف معتصما أو ليمى قد يراقبانؾ مف النافذة! فميراقباني! 

ـ يمكف أف يحب رجؿ امرأتو! فميعرؼ معتصـ وليمى أف الحب قد يحدد ليتعمما ك
ببداية، لكنو يستطيع أال ينتيي أبدا! نحف، يامنور، الذيف قد نشيخ الىو! وربما 
نشيخ عندما نخجؿ بو ونتعود أف نخفيو كأنو طيش! يابياء، يظير عبد الرحيـ 

أحب أف نكرر  نا! الالحب لسعاد أمامنا، وكـ كرىت أف يربت عمى قدمييا أمام
ذلؾ! الحب تعبير عف صاحبو، يامنور! قد يكوف رشيقا جميبل، وقد يكوف حزينا! 
عبد الرحيـ مسكيف! ىؿ تركوا لو وقتا يدلؿ فيو سعاد إال أمامنا؟ أكثر أيامو في 

 المعتقؿ!          

ستسممت منور مع ولدييا لمراحة في قدسيا. جمست مع الفبلحة التي تخبز ا
خبز في تنور البستاف، قّرصت أرغفة صغيرة لميمى تفرحيا بيا، طبخت مف ليا ال

خضار البستاف، قطفت التيف والرماف والعنب والزعبوب، وحرصت أف تعرضيا 
في طبؽ كبير عمى الطاولة كي تثير شيية ولدييا. تفرجت عمى جيرانيا الفبلحيف 

الجوز وعمقتو وىـ يصنعوف الدبس مف عصير العنب. وحّضرت مثميـ الممبف ب
خيوطا عمى السطح. توقعت بياء في أياـ الجمعة، وبقي بياء في قدسيا مرات 
يوميف متتالييف. وكاف يموف ليمى بعمب الفوسفاتيف، ومنور بسكر الحرب األحمر، 
فتحّممو أرغفة الخبز التي ال يجد ليا مثيبل في دمشؽ أياـ الحرب. لكنيا نبيتو: 

نزؿ مف قدسيا كيبل يضيع معتصـ دروسو. إذا لـ عندما تفتح المدارس يجب أف أ
 تصؿ إلى يقيف في خبر الحّية سأستأجر بيتا في المياجريف! 

ستبعدت منور خطر النير عمى ليمى بعد زيارة بياء أوؿ مرة. مف يستطيع ا
أف يحرس ليمى طوؿ النيار؟! مشت معيا عمى ضفة النير. وقفت في المكاف 

تجمس ىناؾ. قالت منور: ىذا أحمى مكاف عمى  الذي اختارتو ليمى، وقصدت أف
ضفة النير! رمت حصاة ورأتيا تغرؽ. ثـ رمت غصف شجرة ورأت الماء يجرفو 
مسرعا. ىؿ رأيت الورد والمشمش والجوز في الساقية في بيت نفيسة؟ ربما سقطت 
مف ىذا البستاف، وقطعت البمد حتى وصمت إلى بيت نفيسة، وعبرتو إلى بقية 

جد الثمار مف يمتقطيا طازجة فيغسميا ويأكميا. أما اإلنساف فيغرؽ المدينة. ت
يغرؽ مف يعرؼ  ويموت. لـ أر أحدا يخرج مف الساقية في بيت نفيسة؟! ال

يسبح في نير يمر تحت الجسور والبيوت!  السباحة! لكف مف يعرؼ السباحة ال
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ورمت غصنا يسبح في البحر! راقبت منور بطرؼ عينييا االنتباه عمى وجو ليمى، 
آخر جرفو الماء بقوة. عندما مشتا في البستاف راجعتيف توقفت منور قرب بيت 
األرانب: خذي أرنبؾ! برقت عينا ليمى. ستتبيف منور دائما كبلـ ليمى مف بريؽ 

 عينييا. استبقو معؾ طوؿ النيار، لكف اتركيو عند أىمو في الميؿ! حراـ!

تفتح المدارس. رجع الضبع في  ـ تقّدر منور أنيا ستترؾ قدسيا قبؿ أفل
الميؿ. حاد عف بستاف بيت "األظف" إلى بستاف الجيراف. ودخؿ بيف األسبلؾ إلى 

بقي مف الطاووس ريش  حظيرة الطاووس. في الفجر روت الفبلحة لمنور أف ما
جميؿ منثور عمى األرض. غضبت منور: لـ يستيقظ أحد؟ لـ يسمع أحد ضجة؟ 

! لـ تأكؿ منور في الصباح القطع اليابسة "المقّمرة" لـ يسمع أحد نداء الطاووس
تقؿ لميمى إف  مف رغيؼ التنور. لـ تأكؿ حبة تيف. قالت لمعتصـ ىامسة: ال

الضبع أكؿ الطاووس! لكنيما سمعا في تمؾ البرىة بكاء ليمى: ماما، الطاووس! 
ليمى  رأت منور دموع ليمى تغسؿ وجييا، بانت أىدابيا الطويمة المبتمة. ارتجفت

ضاربة جنبييا بكفييا: ماما، الطاووس! لـ تفيـ كيؼ يمكف أف يموت كائف جميؿ 
ومموف. وىؿ تستطيع منور أف تفسر لماذا بقي الضبع البشع، وقتؿ الطاووس 
الجميؿ ولـ ينجده أحد مف الضبع؟! ضمتيا إلى صدرىا فشعرت بخفقاف قمبيا 

ماما، الطاووس! لـ تذؽ ورعشة جسميا. رددت ليمى والشيقات تقطع كبلميا: 
ليمى لقمة مف الطعاـ طوؿ النيار، ولـ تشرب رشفة مف كأس الحميب الذي حممو 
ليا معتصـ مرات. ىزت رأسيا ولـ تكمـ أحدا. أدارت ظيرىا لمنور، وأدارت 
ظيرىا لمعتصـ وبقيت ترتعد في فراشيا طوؿ النيار. ركعت منور قربيا: إذا لـ 

ب! أخفت ليمى وجييا بالوسادة. فشعرت منور بأنيا تأكمي ياليمى لف يأكؿ األرن
عاجزة، وتمنت أف يأتي بياء، ونادتو بينيا وبيف نفسيا: تعاؿ، يابياء، أرجوؾ! 
يالتمؾ الميمة! خشيت منور أف يخطر لميمى أف تبحث عف الضبع فأقفمت الباب 

فذة. وخبأت مفتاحو تحت وسادتيا. نيضت واقفة عندما خيؿ ليا أف ليمى تفتح النا
سمعت قرع قمبيا وىي تسرع إلى غرفة ليمى ومعتصـ. ولـ تصدؽ أف ليمى نائمة 

 إال عندما لمست فراشيا. 

ندما شقشؽ الفجر تنيدت: أؼ! انتيى الميؿ! وبدأت تفتح النوافذ كأنيا تريد ع
أف يكنس ىواء الفجر أشباح الميؿ. كانت واثقة مف أف بياء سيأتي مبكرا. ىمست 

تأت، يابياء، فمعنى ذلؾ أنؾ التسمع ندائي! أغمضت عينييا لنفسيا: إذا لـ 
 ! ! اليـو  ورجتو: تعاؿ، اليـو

رتعش قمبيا عندما صفر القطار. وصؿ بياء مبكرا كما توقعتو. لـ تستقبمو ا
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ليمى في أعمى السمـ، ولـ يخّؼ إليو معتصـ. وجد منور قرب بوابة البستاف. 
! أكمو الضبع! يبدو يامنور، أننا قضينا سأليا: خير؟ لف تقوده ليمى إلى الطاووس

ىذا الصيؼ بيف الحيوانات! وضع ذراعو حوؿ كتفيا ومشى معيا إلى البيت. 
وكاف يعانؽ باليد األخرى دبا كبيرا اشتراه لميمى مف مخزف الزيف في سوؽ 
الحميدية. ىؿ شعرت منور باألماف لذلؾ كادت تغفو وىي جالسة في الشرفة 

ؿ عمى ذراعيو ليمى التي تعانؽ دبا كبيرا، مخترقا بيا البستاف تراقب بياء وىو يحم
 إلى المكاف الذي كانت تحب أف تجمس فيو عمى ضفة النير!

ندما رجعا طمب مف معتصـ أف يحّضر لو فطورا عظيما، ألنو لـ يأكؿ منذ ع
األمس. وأعمف: وعدت ليمى أف آخذىا معي إلى بيروت لترى البحر! وعدتيا بأف 

 سباحة! ىؿ يجوز، يامنور، أف تعرفي السباحة وأال تعرفيا ليمى؟ ىذا الأعمميا ال
 يجوز!   يجوز! أبدا ال
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ـ يظير أثر لمحيّة في بيت منور وبياء. ومع ذلؾ اتفؽ بياء مع بائع في ل

سوؽ المناخمية نصب لو شريطا كالمنخؿ حوؿ السطح. وذىب إلى قدسيا بعربة 
اروجا. وانشغؿ بياء ومعتصـ بشراء الدفاتر نقمت منور وولديو إلى سوقس

 واألقالـ. 

 
ـ تعد الشمس تجفؼ الغسيؿ بسرعة. تستطيع منور أف تممس الرطوبة في ل

الشراشؼ التي نشرتيا منذ الصباح. وأف تبلحظ أف الشمس مالت فأصبحت تدخؿ 
إلى آخرغرؼ الفوقاني. أعطت الياسمينة أجمؿ أزىارىا ففاحت في الصباح 

وجمعت منور أزرارىا لكنيا لـ تضميا في أطواؽ بؿ وضعتيا في  والمساء،
 صحوف تتوسط الطاوالت. 

ذلؾ ماطؿ بياء في تنفيذ وعده لميمى بالسفر إلى البحر. لـ يـر في حياتو ل
وعدا يعرؼ أنو لف يستطيع أف ينفذه. وىاىو يبدو كمف غش ابنتو المحبوبة بوعد! 

لصيؼ الثاني الفاتر بيف تشريف األوؿ استسممت منور لمخريؼ، ووعدت نفسيا با
وتشريف الثاني. وقررت أف تذىب إلى الغوطة لتتفرج عمى ذىبيات الشاـ. لكف 
ليمى حامت حوليا منتظرة السفر إلى البحر. فرسمت ليا منور بالموف األزرؽ بحرا 

 تأممتو ليمى بانتباه. وفي المساء قالت لمنور: أريد أف أرى البحر! 

: كاف يجب أال تعدىا بالسفر إلى البحر! يامنور، تمنيت أف مت منور بياءال
ننزؿ إلى بيروت. بيروت أقرب إلينا مف حمص! نأخذ سيارة مف سيارات أبي رياح 
طوؿ النيار، مباشرة إلى البحر، ثـ نزور أصحابنا! اشتقت لعارؼ ابراىيـ! لكف 

وأنا مشغوؿ  يستطيع أف يترؾ المدرسة. أنت ترتبيف البيت لمشتاء، معتصما ال
بالمصائب التي يرتبيا لنا الفرنسيوف! يابياء، إذا كنت تنتظر أف تتحرر مف 
مشاغمؾ فبل تعد ليمى أبدا بشيء! أنت وعدتيا بالبحر، واضطررت أنا إلى رسمو! 

 ستظؿ ليمى تموب حوؿ الحمـ!

كف ليمى لـ تطمب مف بياء أف ينفذ وعده. راقبتو صامتة. شعر بأنيا ل
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منور مرتبكا فكتمت ضحكتيا. أجمس ليمى عمى ركبتيو وقاؿ ليا:  تتجاىمو. رأتو
معتصـ مشغوؿ، ومنور مشغولة. فمنؤجؿ سفرنا إلى البحر حتى الصيؼ! لـ ترد 
ليمى عميو. نيضت عف ركبتيو، أدارت لو ظيرىا ومشت إلى خّص النافذة! تفرج 

رؽ عمى قامتيا الصغيرة. قاؿ كؿ شيء فييا لو: لف أصدقؾ! شعر بشوؽ مح
إلييا. لـ تعد تيرع إليو منذ تسمع المفتاح في قفؿ الباب. لـ تعد تركض لتجمس 
في حضنو كأنو مكانيا الطبيعي. وعندما كاف يدخؿ إلى غرفتيا ليقبميا قبؿ أف 
تغفو لـ تعد ترفع ذراعييا لتعانقو، بؿ صارت تغمض عينييا كأنيا نائمة. حرمتو 

الكممة التي احتفى بيا "مابدي"!  مف نزىتو معيا في شارع بغداد، مستعممة
 واكتشؼ أنو صار معجبا بيا!

الت لو منور أخيرا: فمنذىب إلى بيروت يـو الجمعة! سأحّضر فطائر ق
بالجبف والمحـ، وسأضع في السمة بندورة وخيارا وفواكو وقنينة مف ماء الفيجة. 

ة مف اشتر أنت بسطرما مف دكاف صديقؾ األرمني، ولنحمؿ لعارؼ ابراىيـ عمب
 حمويات الشاـ! 

رقت عينا ليمى. حممت حذاءىا األسود المميع ووضعتو قرب فراشيا. ب
ووضعت فوقو جوربيا األبيض القصير. ابتسمت منور، وأبعدت الحذاء عندما 

بالثوب! تفرج بياء عمى  أفيـ لماذا اىتمت بالحذاء ال غفت ليمى. قالت لبياء: ال
. كـ يجب ليمى النائمة. وتمنى أف يممس أىدابي ا الطويمة، ووجييا المستسمـ لمنـو

أف تكوف الدنيا حموة، يامنور، كي يعيش فييا األطفاؿ! استدارت منور كيبل تسألو: 
 كيؼ خطر لؾ أنيا ستكوف حموة؟

كبوا إحدى سيارات أبي رياح. اختارت ليمى أف تجمس قرب أبييا. وبدأت ر 
لطريؽ. ىؿ يكتشؼ الدنيا بيا؟ رحمة لف ينساىا بياء. راقب ليمى وىي تتفرج عمى ا

متى تفقد األشجار جماليا، والسماء روعتيا؟ نضيع ألوانيا يـو نتعودىا! تصبح 
الحياة أياما ذات أرقاـ نسجؿ أننا قطعناىا كالعدائيف، الكإنساف يتذوقيا وىو يفيـ 

يستطيع أف يستعيدىا! تفرجت ليمى في دىشة عمى الجباؿ  أنيا حياتو التي ال
مى طرفي وادي الحرير، وأشارت لو بصمت إلى األشجار التي نبتت الجرداء ع

تراه. وتساءؿ  وسط الصخور. لـ تتكمـ، كأنيا التريد أف تفسد بصوت ميابة ما
بياء ىؿ تحمؿ الصخور آثار أزمنة، منيا زمف ميسموف، كي ترمي ىذه الميابة 

عت حتى عمى طفمة؟ عندما أطمت ليمى مف ظير البيدر عمى سيؿ متسع وض
كفيا عمى صدرىا، كأنيا تكتـ شيقتيا. مدت رأسيا كأنيا تريد أف ترى قعر الودياف 
التي عبرتيا السيارة في صوفر. وعندما أشار ليا بإصبعو إلى البحر البعيد، 
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فتحت عينييا وتقدمت بجذعيا. ىؿ كاف ييدييا الفرجة عمى البحر؟ أـ ىي التي 
 قدمت لو الفرجة عمى الدنيا؟! 

ياء مقيى مف المقاىي التي يحبيا عمى البحر، ألنو أراد أف تسرح ـ يختر بل
ليمى أوال. فميكف المقيى فيما بعد! لذلؾ نفذ رغبة منور فأحضر البسطرما لكنو لـ 
يباؿ بالزوادة. سيقدـ ألسرتو سمكا في مطعـ الحاج داوود عمى البحر الذي تعود 

 ؾ المقيى مايزاؿ موجودا! أف يجمس فيو منذ أياـ بيروت! كـ يتمنى أف يكوف ذل

ندما نزلت ليمى في الرممة البيضاء أماـ البحر، التصقت ببياء. ركع وخمع ع
حذاءىا وجواربيا. أمسكت بيده وتقدما عمى الرمؿ.  وعندما وصبل إلى حافة الماء 
تركت يده وركضت عمى الرمؿ المبتؿ صائحة: سما، بحر! وقفت برىة ليبمؿ ماء 

ت عمى طوؿ الشاطئ ناشرة ذراعييا. وركض بياء وراءىا البحر قدمييا ثـ ركض
فرحا بيا وخائفا عمييا! رآىا تعود إليو ففتح ذراعيو وتمقاىا، ورفعيا فوؽ رأسو ودار 
بيا. انفمتت منو وركضت. ىؿ كانت فرحة بنعومة الرمؿ تحت قدمييا، بماء 

لت لو وىي البحر الذي يمسيما ويرتد، بألواف البحر ومداه؟ في ذلؾ المساء قا
 تغفو عمى كتفو في السيارة: البحر واسع، واسع! البحر حمو، حمو! 

بيتو منور: الشمس! ىؿ حانت دعوتو ليـ إلى المقيى؟ رفضت ليمى أف ن
تترؾ البحر. فقاؿ بياء: سنعود إلى البحر مف مكاف آخر! سنسبح! رأى بريؽ 

 عينييا، وركبوا السيارة!

يما. لـ تتردد، مع أف الماء أرعشيا. شر بياء ذراعيو لميمى كي تعـو بن
وأدىشو ذلؾ. وقفت في الماء وشدىا مف ذراعييا عائما بيا. في مستوى وجييا 
صفحة البحر، والسعة التي تتصؿ باألفؽ. أشار برأسو كي ترى أميا. فرأتيا بعيدة 

 كأنيا وسط البحر. وكاف معتصـ يعـو قربيما.

ب أف يسحبيا مف الماء! تمنى أف أصع ددت ليمى لبياء: "كماف، كماف"! مار 
يسبح حتى يصؿ إلى منور، وأف يتوقفا معا بيف الماء والسماء. ىؿ تجمسيف قميبل 

 مع معتصـ؟ رفضت. فانزلؽ ليسبح بيا وضاعت عف نظره منور. 

ي المقيى شوي ليـ السمؾ، وقدـ الطراطور، والكبة المبنانية النيئة التي ف
بياء عينيو عمى السعادة. مف قاؿ إننا يحبيا. تحت مظمة مف القصب أغمض 

الشقاء، يابياء،  الفرح وال نعرؼ أنواع السعادة ونحفظيا كأنيا كتاب ختمناه؟ ال
 دروس تحفظ! بؿ عواطؼ يمّدىا الزمف أو يقّمميا، وقد نفاجأ بيا أو نفجع بيا! 

مست ليمى ذراعو كأنيا توقظو مف غفوتو: بابا! مدت عنقيا تطمب منو أف ل
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منيا، وقّبمتو! ىمست منور: ياليمى، سنجمس معا في الظؿ كيبل تسمخ يقترب 
 الشمس جمودنا فنتألـ طوؿ الميؿ! 

عب عمى ليمى أال تنزؿ إلى البحر! لكنيا كانت متعبة، أسندت رأسيا إلى ص
كفيا عمى الطاولة! وبقيت عيناىا معمقتيف بالبحر. وعندما بدأ الغروب فوجئت 

مشت إلى طرؼ الشرفة كأنيا تريد أف تمسؾ ألواف الشمس ليمى بألواف لـ تتوقعيا ف
والبحر. كاف بياء ومعتصـ قد استحما ولبسا مبلبسيما ورجعا. فرأى بياء ليمى 
ذاىمة عمى الشرفة. وبقي يراقبيا وىو يشرب القيوة. فجأة التفتت ليمى راجعة، 

يثير عانقت بياء وبكت بحرقة. ضميا إليو ورّبت عمى ظيرىا. في ىذا العمر 
شجنيا وداع النيار وبداية العتمة الحزينة؟ ياحبيبتي، ياروحي، سنعود مرات إلى 
بيروت كي تري البحر! ذات يـو ستسبحيف وسط الغروب! ذات يـو ستبقيف في 
البحر ولو بدأت العتمة، وستريف القمر عمى الموج! لمس شعرىا الناعـ: كالحرير، 

ليمى، كي تأخذي بعض الممح إلى مع أف ممح البحر فيو! لـ تغسمي شعرؾ يا
الشاـ؟ تفرجي! جمعت لؾ صدفا جميبل شغمؾ عنو البحر! حرؾ جيبو فسمعت 
ليمى صوت األصداؼ. فتحت عينييا المبممتيف، ثـ فتحت كفييا فوضع بياء فييما 

 األصداؼ. واآلف لنزر أصحابنا ياليمى!

لو بيت  عد بياء درجا طويبل مف الحجر إلى بيت عارؼ ابراىيـ. انفتحص
واسع، وأفرحو أف أثاث البيت لـ يتغير. رحبت بو زوجة عارؼ ابراىيـ: بياء بؾ؟ 

أصدؽ عيني! كأني في ليمة القدر! كاف معتصـ قرب أبيو يحمؿ عمب الحمو.  ال
 يابياء بؾ، كيؼ طاوعؾ قمبؾ أف تغيب عنا حتى يكبر ابنؾ دوف أف نراه؟ 

بحر. نظرت إلى المرآة حصت ليمى الصالوف الواسع الذي يطؿ عمى الف
الكبيرة ذات التاج الخشبي المزخرؼ. وتأممت المرأة الممتمئة التي رحبت بأىميا 
بميجة لـ تألفيا، وانحنت عمييا وقبمت خدىا. أيقظت الحفاوة في بياء حماسة لـ 
تعرفيا ليمى فيو. وتبلمحت ليا حياة لـ تدر أف أباىا عاشيا قبميا. وراقبت ذلؾ في 

معتصـ فخورا بالحب الذي اكتشفو في بيت غريب في بيروت. ليتو حذر. ابتسـ 
يأتي مع بياء إلى بيروت ليقابؿ الناس الذيف عرفيـ أبوه، ويزور األمكنة التي 

 عاش فييا! 

. ولف يعود قبؿ الميؿ. في البيت ك اف عارؼ ابراىيـ في الجبؿ في ذلؾ اليـو
قوا أياما، كيبل يضّيع معتصـ تستطيعوف أف تب متسع فمتبقوا ىنا! سنسير معا. ال
 مدرستو؟ فمتسافروا إذف غدا باكرا! 

ي صعوبة تخمص بياء ومنور مف دعوة زوجة عارؼ ابراىيـ. يجب أف ف
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يتركوا بيروت فالعتمة تنزؿ مبكرة في تشريف، والطريؽ الذي يتعرج في الجباؿ 
أف أقود يطمئف بياء، بؿ يقمقو، أف السائؽ قاؿ لو: أستطيع  خطر في الميؿ. ال

 السيارة مغمض العينيف! 

فت ليمى مستندة إلى بياء مف أوؿ الطريؽ. شعر بدفئيا عمى جنبو وانساب غ
. كاف يمكف أف يفّوت  فيو حناف عمييا ورضا عمى نفسو ألنو أعطاىا ىذا اليـو
عمى نفسو ىذه السعادة لينشغؿ بأحداث لف يغير حضوره أو غيابو مسارىا. انتشر 

نصرؼ فيو كؿ منيـ إلى نفسو. راقب بياء األنوار البعيدة في في السيارة صمت ا
بيوت الجبؿ المتناثرة، وأنوار بيروت التي تتجمع حوؿ عتمة البحر. سيتحادث مع 
السائؽ ىمسا كيبل تفيؽ ليمى، وسيحمميا عندما تصؿ السيارة إلى سوقساروجا 

األبيض، وسيمد عمى ذراعيو إلى فراشيا. سيخمع حذاءىا األسود المميع وجوربيا 
 ذراعيا المسترخية عمى السرير. 

اف راغبا في النـو لكنو جمس إلى منور، وأكؿ آخر بطيخ في السنة، وربما ك
 آخر دراؽ. كؿ سنة وأنت سالمة، يامنور! ولنعد إلى بيروت في الربيع! 
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في اتجاه آخر. وجعمو يقوؿ  0345عود في الربيع؟ صرفو ربيع سنة ي

! لو لـ نسافر إلى بيروت  نؤجؿ إلى الغد أبدا مالمنور: لف  يمكف أف نعممو اليـو
 نحكـ حتى يـو الغد! في السنة الماضية لبقيت مذنبا أماـ ليمى! يبدو أننا ال

 
اطؿ المندوب السامي بينيو في تسميـ القوات الخاصة إلى الحكومة السورية م

فرنسية عسكرية إلى  رغـ تسميـ المصالح المشتركة الميمة ليا. ووصمت قوات
بيروت. فأعمف جميؿ مردـ في مذكرة في السادس مف أيار: "ىذا العمؿ يمس 
استقبلؿ سورية. االستقبلؿ الذي اعترفت بو مختمؼ دوؿ العالـ. فالحرب توشؾ 
أف تنتيي وليس ثمة عذر يفسر نقؿ الجيوش في ىذه اآلونة التي تبذؿ فييا 

فية المشاكؿ المعمقة بيف فرنسا وسورية". الحكومة السورية غاية جيدىا بغية تص
ىاج الشارع، وبحث البارلماف األزمة، وأكد جميؿ مردـ أف القوات الخاصة جيش 

يجوز أف يظؿ أبناؤنا في خدمة أية دولة أجنبية".  سوري بضباطو وأفراده "وال
الحرب عمى  0945كانت سورية قد أعمنت في السادس والعشريف مف شباط سنة 

ر ليكوف ليا الحؽ في عضوية األمـ المتحدة التي ستشكؿ مف الحمفاء! دوؿ المحو 
وكانت إحدى سبع دوؿ عربية وقعت عمى ميثاؽ جامعة الدوؿ العربية في الثاني 

. وكانت قد اعترفت باستقبلؿ سورية تسع دوؿ 0945والعشريف مف آذار سنة 
نكمترا، في سنة  ! فيؿ يطوي 944منيا أمريكا واالتحاد السوفييتي والصيف وا 

 الفرنسيوف ذلؾ كمو؟  

ذكر بياء بيجتو يـو وصمتو بطاقة مف جميؿ مردـ وزير الخارجية: "إلى ت
حفؿ االستقباؿ الذي يقاـ تكريما لسفير االتحاد السوفييتي بمناسبة إقامة العبلقات 
الديبموماسية بيف الجميورية السورية وبيف الجميوريات االشتراكية السوفيتية". كاف 

. بعد أربع وعشريف سنة مف دخوؿ 0944ؾ يـو الرابع والعشريف مف تموز سنة ذل
غورو إلى دمشؽ! بعد أربع وعشريف سنة وأربعة أياـ مف مقتؿ خالد آغا! عرؼ 
يومذاؾ أف جميؿ مردـ أرسؿ نعيـ أنطاكي في منتصؼ حزيراف إلى مصر سرا 
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ت مع سورية. وأف ليطمب مف السفير السوفييتي نوفيكوؼ في مصر تبادؿ العبلقا
السفير أتى معو بالسيارة سرا إلى دمشؽ، وأنزؿ في فندؽ أمية ثـ في فندؽ 
بموداف، واحتفى بو القوتمي رغـ مرضو. بقي ذلؾ سرا عمى فرنسا حتى انتيى 
ترتيب العبلقات بينيما. وروى بياء لمنور في اعتداد أف حكومة لبناف اطمعت 

يـ تقبل حضر االحتفاؿ ودعا السفير عمى تمؾ الصبلت منذ البداية، وأف سم
السوفييتي إلى لبناف إلعبلف عبلقات مماثمة بيف االتحاد السوفييتي وحكومة لبناف 
المستقؿ. أكد السوريوف والمبنانيوف أف العبلقات تتضمف إلغاء االمتيازات 
القيصرية، وفيـ السوفييت توجسيـ بعد خبرتيـ الطويمة في غدر الفرنسييف 

طمأنوىـ بأف االتحاد السوفييتي يعتمد احتراـ حقوقيـ الوطنية! فيؿ كاف واإلنكميز. 
 بياء يتصور أنو سيرى في ذلؾ االحتفاؿ اوليفا روجيو؟

دا لمنور أف بياء يكبح في صعوبة غضبو. كانت أصوات الرصاص تصؿ ب
إلييا في سوقساروجا، فظنت أف االشتباؾ بدأ بيف الفرنسييف والسورييف. قاؿ بياء: 

فؿ الفرنسيوف باالنتصار في الحرب! يطمقوف الرصاص في الشوارع ويحشدوف يحت
 أعبلميـ كأنيـ ليسوا في بمد يجب أف يحترموا استقبللو! 

ي تمؾ الميمة دوت انفجارات لـ يستطع بياء ومنور مف السطح أف يتبينا ف
مكانيا. لكنيما قدرا أنيا قريبة. في الصباح عرؼ بياء أف متفجرات وضعت في 

لبارلماف. فقاؿ لمنور: ينسفوف رموز استقبللنا. استعدي، االشتباؾ قريب! معتصـ ا
 يفيـ ذلؾ، فاىتمي بميمى! 

نزلت منور إلى الصاليا الوسائد والشراشؼ وقررت: سنقيـ في التحتاني! لف أ
؟ كـ تمنت ليمى أف تتناوؿ الدّب  يصعد غيري إلى الفوقاني إذا لزمنا شيء! مفيـو

 بياء إلى قدسيا، لكف منور لـ تفيـ كـ ذلؾ ميـ وضروري! الذي حممو ليا 

تى بياء بأخبار جديدة: التقى بينيو بالقوتمي ومردـ. تطمب فرنسا قواعد أ
عسكرية في لبناف وسورية. وتطمب أف تكوف ليا قيادة القوات الخاصة. رفضت 

وزيرا  الحكومة السورية والحكومة المبنانية طمبيا، فيذا يعني االحتبلؿ. اجتمع
الخارجية المبناني والسوري، وردا عمى مذكرة الخارجية الفرنسية بطمب جبلء 
الجيوش الفرنسية مف لبناف وسورية وتسميـ القوات الخاصة. يجتمع ممثمو 
الحكومتيف اآلف بممثمي بريطانيا وأمريكا واالتحاد السوفييتي والصيف ليفسروا 

 ماحدث. 

ليفا روجيو إلى جيشو: "سنصفي سربت لمحكومة السورية تعميمات او ت
الحساب بضربة واحدة"، فنشرتيا. ودعا البارلماف المواطنيف السورييف المسمحيف 
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ليكونوا حرسا أىميا يدافع عف الوطف! انتقمت منور إلى التحتاني في الوقت 
 المناسب! 

صمت أخبار عف االشتباكات في المدف السورية. حرر الضباط و 
القوات الخاصة المواقع والثكنات! وكأنما اىتز البيت  والمتطوعوف السوريوف في

فصعد بياء قفزا إلى السطح. قاؿ: يقصؼ الفرنسيوف قمعة دمشؽ مف قمعة المزة! 
بدا لمنور أف القنابؿ تسقط قرب البيت! فقالت لبياء: يجب أف نخرج الولديف كيبل 

أكثر خطرا  يموتا تحت األنقاض! استبقاىا: دمشؽ كميا تحت القنابؿ، والطريؽ
 تقمقي عمي! يجب أف ألتحؽ بالدرؾ! مف البيت! وىمس ليا: ال

ختفى بياء في برىة. وبدا لمنور أف القصؼ اشتد بعد غيابو، فاضطرت ا
إلى الصعود إلى السطح لتعرؼ مكاف القصؼ. رأت حرائؽ كبرى في دمشؽ. لكف 

لبارلماف! بدا ليا أف القصؼ آت مف جية البارلماف. فقالت لمعتصـ: يضربوف ا
، الثبلثاء التاسع والعشريف مف أيار!   تذكر يامعتصـ ىذا اليـو

اف الفرنسيوف قد نشروا الجنود السنغاؿ أماـ مواقعيـ. فتوقع النواب اليجـو ك
. لكف الحكومة كانت في السرايا.  عمى البارلماف وألغوا اجتماعيـ في ذلؾ اليـو

ـو عمى المجمس. قصفت قمعة فسمعت القنابؿ والرصاص. ونقؿ إلييا خبر اليج
المزة الدرؾ السوري في قمعة دمشؽ. ونزؿ الرصاص حوؿ السرايا مف الثكنة 
العسكرية في شارع النصر، ومف سطح بناء العباسية. فكيؼ ستنجو الحكومة؟! 
قاؿ بياء في قمعة دمشؽ: اليدؼ ضرب الحكومة والمجمس والدرؾ! مؤسسات 

بللنا! لكنو لـ يدر ىؿ كاف يسعؼ الجرحى أـ الدولة! ىذه معركة نفرض فييا استق
 كاف يصوب بندقيتو إلى الثكنة القريبة في شارع النصر!  

دت ليمى قمقة فمـ تأكؿ لكنيا شربت كأسا مف المبف. ولـ تمح منور عمييا ب
فاليـ أكبر مف األكؿ. طمبت مف منور عندما ىّمت بأف تصعد إلى السطح: 

ررت: تعاال معي! نصعد بسرعة وننزؿ بسرعة! خذيني معؾ! فحدقت فييا منور وق
رأت ليمى الدخاف والنار. ىؿ سيبقى في ذاكرتيا عجز المدنييف الذيف ينتظروف أف 

 يكونوا ضحية، ولذلؾ ستختار مصيرا آخر في حرب أخرى؟! 

قؿ خبر إلى الحكومة: اتركوا السراي فورا! فتسمؿ الوزراء منيا إلى البحصة ن
العظـ في سوقساروجا. في اليـو التالي قصؼ حي  وعبروىا إلى بيت خالد

سوقساروجا واشتعمت النار في بيوتو قرب بوابة الصالحية. فعبر الوزراء حي 
 السمانة إلى القابوف ثـ الصالحية فبيت القوتمي. 

أنما ىّبت عاصفة مؤلت بيت منور بالغبار ورائحة الحريؽ، فأمسكت ك
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تخافي!  ا أبا رياح: منور خانـ، البولدييا وركضت إلى الباب. وجدت أمامي
ضربوا بعض بيوت سوقساروجا القريبة مف ثكنة الصالحية. يحاوؿ الناس أف 
يطفئوا الحريؽ. أتيت ألنقمكـ إلى المياجريف! لكف أظف أف الحي لف يضرب بعد 
خروج الحكومة مف بيت العظـ! ىؿ صحت منور مف صدمة الضرب القريب؟ 

دىش: مكـر خانـ قررت مثمؾ أف تبقى! كأنؾ اتفقت قالت لو: سأبقى في البيت! 
 معيا! عمى كؿ حاؿ أنا ىنا في الحارة!

خرج القنصؿ السوفييتي سعد اهلل الجابري رئيس مجمس النواب مف فندؽ أ
االورياف باالس. لكف الطبيب مسمـ البارودي قتؿ قرب محطة الحجاز، مقابؿ 

إلى مستشفى الغرباء، فمـ  الفندؽ، وىو يسعؼ الجرحى. أرادت نفيسة أف تصؿ
تستطع الخروج مف سوقساروجا. ففتحت بيتيا لمجرحى، وساعدىا أبو رياح 
وصاحب مقيى سوقساروجا وشباب الحّي. لـ تغمض ليا عيف مف يـو الثبلثاء 
حتى يـو الجمعة، ولـ تعرؼ كيؼ استطاعت أف تبقى واقفة عمى قدمييا. مزقت 

 سمت مرجانة مبلبس ممونة بالدماء. بعض الشراشؼ واستعممتيا ضمادات، وغ

اف القوتمي قد اجتمع بالوزير البريطاني المفوض شوف، ورفض اقتراح شوف ك
عميو بأف يخرج معو إلى عماف، وطمب تدخؿ بريطانيا. بقي القوتمي في بيتو رغـ 
مرضو. وصمت إليو الحكومة التي تركت بيت العظـ وعبرت السّمانة ثـ القابوف 

بت تدخؿ الدوؿ. كاف سعد اهلل الجابري رئيس مجمس النواب الذي والصالحية. وطم
خرج مف فندؽ الشرؽ مع المفوض السوفييتي قد وصؿ بسيارة المفوض إلى 
بيروت، وسافر منيا إلى مصر، وكشؼ العدواف عمى دمشؽ، وطمب مساعدة 
حكومة النحاس باشا. وكاف وفد حكومي قد وصؿ إلى عماف وطمب المساعدة. 

ر مف الراديو الخشبي الكبير في صدر الصاليا، مف محطة لندف، سمعت منو 
إنذار تشرتشؿ إلى ديغوؿ. ورأى بياء في يـو الجمعة القوات العسكرية الفرنسية 

 تنسحب مف الشوارع، والمصفحات اإلنكميزية تسير في الشوارع.            

لمفتاح ـ تجسر ليمى أف تسأؿ عف بياء. لكنيا ركضت إليو عندما سمعت ال
في الباب، وشعر وىي تعانقو بسرعة دقات قمبيا. لـ تفمت يده. وانتظرتو عندما 
دخؿ إلى الحماـ، وبقيت قربو كأنيا تخاؼ أف ييرب منيا. كاف منيكا، ولمحت 
منور عمى ثيابو أثر الدـ، فسألتو ىامسة: مجروح؟ رفع حاجبيو. ناـ نوما عميقا 

تصؼ الميؿ حمؿ ليمى إلى فراشيا وفسر دوف أف يأكؿ، ونامت ليمى قربو. في من
حدث: أرسمت إنكمترا وأمريكا برقيات إلى ديغوؿ، واتصؿ ديغوؿ بعسكره  لمنور ما

ىنا. ستخرج فرنسا مف سورية! ننتظر منذ اآلف الجبلء! أما القوات الخاصة 
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فتيرب اآلف متسممة مف الثكنات وتضع نفسيا في خدمة الحكومة. ستحؿ المشكمة 
قة! احتؿ الضباط السوريوف الثكنات في السويداء ودير الزور وحماة بيذه الطري
 وحمب. 

شت منور مع ليمى ومعتصـ إلى البارلماف. كانت جموع الناس تمشي في م
االتجاه نفسو. رأت فوىة كبيرة في الواجية الحجرية البيضاء المؤطرة بخط وردي 

لشمالية. عمى الجدار وأسود. دخمت مع الناس مف الباب الحديدي إلى الحديقة ا
قرب الباب مساحة واسعة مصبوغة بالدـ! ياقمبي، ىذا دـ الحرس! رأت األثاث 

حدث وقت الضرب! بقيت ليمى  ممزقا! تبعت ليمى نظرات منور. ىذا إذف ما
ممسكة بيد أميا. قالت منور: قتؿ حراس البارلماف ألنيـ رفضوا أف ينزلوا عممنا 

 نوا بمدىـ! ويرفعوا عمـ المحتميف! لـ يخو 

تتأمؿ ليمى عمـ بمدىا يـو تراه في عيد الجبلء. ألجؿ ىذا العمـ إذف قتؿ س
حراس البارلماف؟ ستفرح بالقميص الذي خاطتو ليا منور لتحتفؿ بو في يـو 
الجبلء: قميص أبيض أزراره ثبلث نجمات حمراء. لكنيا ستقوؿ عندما تكبر: 

                        اليجوز أف يكوف العمـ إال عمى سارية البمد!

كت منور فيما بعد مف أسر األوالد في تمؾ األياـ. فواستيا نفيسة: فميسترح ش
ضميرؾ! أسعفت الجرحى عني وعنؾ! نقمت بعضيـ مف الشارع إلى بيتي. 
ومرجانة لـ تقصر أبدا! ياعمتي، ىؿ قدر عمى السورييف أف يكوف شير أيار سنة 

؟ آه، ماذا تعّديف مف المصائب في 0940كشير أيار في العراؽ سنة  0945
 شير أيار، يامنور؟ اسألي عمتؾ نفيسة!        
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خالؿ الحرب، تفقدت سعاد غرفة المؤونة كمف يطمئف عمى ثروة. فحصت 
أكياس الرز والسكر المصفوفة عمى قاعدة خشبية، وتنكات زيت الزيتوف 

مف  المؤونة غرفة. بقي أف نحمي: نظفنا الوالسمف. وقالت لمشابة التي ساعدتيا
 حياتنا في ىذه الغرفة!الفأر! 

 
ـ ييتـ عبد الرحيـ بعد عودتو مف العراؽ بأف يطؿ عمى الغرفة التي صار ل

سيحمي  اسميا غرفة المؤونة. وعندما قالت سعاد إف الغرفة في الواقع مستودع
ه، كـ يجيؿ لديؾ عمى المحتاجيف! آ ، اقترح عمييا: وّزعي ماأسرتيا مف الحرب

يبالي بما تحتاجو أسرتو؟! ردت  ىذا الرجؿ بيتو! كيؼ يخطط حياة ببلد وىو ال
: لـ أقّصر في مساعدة، لكني أعرؼ أننا ال  نممؾ ماؿ قاروف!  عميو في حـز

سي عبد الرحيـ غرفة المؤونة، فقالت سعاد ساخرة: ياخالتي شفيقة، نسي ن
سأنزؿ إلى بيسموف ألتابع أخبار عبد نفسو وأوالده وىو يتابع أخبار الحرب! 

السمسـ! لو لـ يسمح لو اإلنكميز ببعض أياـ مف الحرية لما كاف لدينا أوالد! ولدت 
التوأميف وربيناىما خبلؿ غيابو في العراؽ! ذّكرتيا شفيقة: خالؾ قدري، اهلل يرحمو، 
 لـ يكف أقؿ شغبل مف عبد الرحيـ. الفرؽ بينيما أف الطرب والسيرات والنزىات
كانت في أيامو جزءا مف الشغؿ، وأف المعتقؿ في أياـ عبد الرحيـ جزء مف 
الشغؿ! تنيدت سعاد: عندي اآلف صبياف وبنت. لف أتركيما لرحمة المحسنيف! 
اليكاد عبد الرحيـ يعرؼ كيؼ كبروا. لو أخطأ في اسـ أحدىـ لما عجبت! 

حمؿ األسرة والبيت عف ياسعاد، يحتاج الرجؿ الذي يحمؿ ىـّ الببلد امرأة تسنده! ن
رجالنا. مف يمّد السفرة لمضيوؼ؟ مف يخيط في مبلءتو رسائؿ الثوار؟ مف يخفي 

يعرفوف كيؼ يكبر  المسدسات تحت ثيابو؟ النساء، نحف! ليس ذنب رجالنا أنيـ ال
 أوالدىـ وكيؼ يبيض شعر نسائيـ! ىذا ذنب الييود واإلنكميز!

فيقة ونزلت إلى بيسموف. في الطريؽ ركت سعاد بيتيا وأوالدىا أمانة عند شت
كانت غاضبة: لـ ينقصني إال حساب السمسـ! وزاد ضيقيا الحر في وسط 
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النيار. لكف استقباؿ الفبلحيف ىدأىا. حّضرت ليا الفبلحات دجاجا بالبرغؿ، 
، واستراحت عندىف في الظؿ بعد جولتيا في أراضي عبد  وسقينيا لبنا بالثـو

ـ، وقّدره ابف ميخائيؿ حبايب، صديؽ أبييا، الذي الرحيـ. تفرجت عمى السمس
سبقيا إلى بيسموف. لو كانت سعاد كبيرة يـو كاف أبوىا يحسب مع ميخائيؿ 
حبايب مواسـ السمسـ والزيت، لكسبت خبرة تحتاجيا اآلف! لذلؾ يجب أف يرافقيا 

طب زياد في المرة القادمة. مع أنيا قررت لزياد، بينيا وبيف نفسيا، أف يدرس ال
 ويعيش بو بعيدا عف وجع القمب! 

صحيا ابف ميخائيؿ حبايب بالدقة في حسابيا مع الفبلحيف. فرفعت كفيا ن
قميبل: اهلل يعيف الفبلحيف! ضربتيـ الثورة وضرائب اإلنكميز! ياست سعاد، لكف ىذا 
شغؿ! ردت: يكفيني ربع السمسـ! لف أطمب منؾ أف ترضي التجار! أترؾ لؾ 

ست سعاد، لف تغيري سعر السمسـ! يقرره التجار والحرب! قالت االتفاؽ معيـ! يا
لو: اترؾ لي الفبلحيف، وأترؾ لؾ ماعداىـ! بقي عندي موسـ التمر. انتقى أبي 
أنواعا فاخرة مف النخيؿ! تنيد ابف ميخائيؿ حبايب: لوال الحرب، لوضعت ذلؾ 

طريقة  التمر الفاخر في عمب مف الخشب وصّدرتو إلى تركيا! مع ذلؾ سأجد
مناسبة ألوزعو! أتذكر التمر الذي كاف يرسمو أبوؾ إلى أبي في كؿ موسـ! يكاد 
يشّؼ عف بذرتو النحيمة! قالت: سنزور أراضي أمي في عرعرة إذف، في األسبوع 

 القادـ!            

جعت سعاد إلى عكا. كـ تختمؼ عودتيا في المساء الفاتر عف سفرىا في ر 
ة. أنزلت حمبل عف كتفيا. أىكذا تيبنا األعماؿ التي الصباح! تشعر بأنيا خفيف

ننجزىا، الشعور بقوتنا، وتطمعنا عمى ميارات نجيميا في أنفسنا! قبؿ أف تقرر 
الزواج مف عبد الرحيـ شعرت بمثؿ الوىف الذي شعرت بو في ىذا الصباح! وقبؿ 

ف تقرر أف تزور عبد الرحيـ في المعتقؿ أوؿ مرة شعرت بثقؿ عمى قمبيا! وقبؿ أ
أف يكوف ليا ولد ثاف، شعرت بثقؿ عمى روحيا! وىاىي قد أنجزت كؿ ذلؾ. ومع 

تظير ذلؾ في مبلمحيا أو  ذلؾ ماتزاؿ الحيرة قبؿ أي قرار تمسؾ بيا، لكنيا ال
تتركي شيئا في قمبؾ!  حركتيا. فيؿ كانت شفيقة فقط تممح قمقيا فتقوؿ ليا: ال

ترد سعاد: بالعكس، ياخالتي! مف يعّبر امشي ولو في البيت لترمي مافي روحؾ! ف
 عف اضطرابو يزد فيو!

قيت في القمب الجراح! دعس اإلنكميز الثورة! أعدموا قوادىا أو قتموىـ. سمـ ب
إنكميز األردف أبا درة إلى إنكميز فمسطيف فأعدموه! كاف خمؼ التؿ، الضابط 

حتى فؤاد المفرج األردني الذي ساعد الثوار، يومذاؾ في السجف. قتؿ الصييونيوف 
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في الواليات المتحدة حيث كاف يجمع تبرعات مف المغتربيف لمثورة! أخمدت ثورة 
رشيد عالي الكيبلني التي حممنا بأف تسند فمسطيف! وطارد اإلنكميز الحاج أميف 
الحسيني فرحؿ مف لبناف إلى العراؽ إلى ايراف إلى برليف. كأنيـ كانوا يسقطوف 

 سيجد الحاج أميف في ألمانيا قوة تسند العرب؟!     كؿ بمد يمجأ إليو. فيؿ 

أطوؿ الطريؽ التي عاد بيا الفمسطينيوف الذيف دافعوا مع عبد القادر  ما 
الحسيني عف حكومة رشيد عالي الكيبلني! نفي بعضيـ مع عبد القادر الحسيني 
ؿ إلى زاخو في الشماؿ، ثـ اعتقموا في بغداد. ونفي بعضيـ إلى روديسيا. واعتق

الفرنسيوف الفمسطينييف الذيف لجؤوا إلى سوريا وسمموىـ لئلنكميز، فوصموا إلى 
معتقؿ المزرعة! واعتقؿ مثميـ عبد الرحيـ. لكف اإلنكميز أعمنوا أخيرا العفو العاـ 
عف الثوار! يريدوف ببلدا ىادئة خبلؿ الحرب! لكف ماذا ينسي العرب وحشية 

 اإلنكميز؟   

يـ أياـ الثورة. وفكرا في الحرب الثقيمة. مف ستعادت سعاد وعبد الرحا
سيربحيا، ومف سيخسرىا؟ نحف، ياسعاد، سنخسر فييا ميما كانت نتائجيا! ربحنا 
شيئا واحدا فقط، ياعبد! كاف طريقؾ مف بغداد إلى فمسطيف أقصر الطرقات 

 وأسمميا! وربحنا طفميف، عائشة ومصطفى، ولدا في غيابؾ!

ا مف السوس. وتفقدت تنكات ملممح كي تحمييمطت سعاد العدس والرز باخ
السمف والزيت. لـ يؤثر التقنيف عمييا! أىدت السكر والرز والسمف ألصحابيا. 
ووصؿ إلييا الصابوف مف نابمس، مف مصابف النابمسي! لكف التعتيـ في الحرب 
أزعجيا! دىنت زجاج النوافذ بالموف األزرؽ وأسدلت الستائر. كرىت الطرقات: 

نكميز. لكني الكأف ببل  دنا ليست لنا! عسكر ىنود، اوستراليوف، نيوزيبلنديوف وا 
أفيـ، ياعبد، كيؼ يتطوع فمسطيني في الجيش البريطاني ليساؽ إلى شماؿ 
 إفريقية! مف الفقر، ياسعاد! دّمرىـ اإلنكميز قبؿ الثورة وفي سنوات الثورة! ما

يـ! طمبوا فيمقا أصعب أف يحارب إنساف في جيش عدوه! لكف لمييود مشروع
مّواليـ! يدربيـ الفيمؽ عمى السبلح، ويجيز ليـ جيش المستقبؿ!  اييوديا ليغّنو 

سيخزنوف األسمحة باسمو في مخابئ أمينة! ستعّدىـ ىذه الحرب لميجـو عمينا! 
تأممتو سعاد. أي فمسطيني، ولو لـ يكف موىوبا بالنبوءة، يفيـ أف الفيمؽ الييودي 

موا بعد الحرب تأسيس دولتيـ! لذلؾ تردد المندوب السامي يعّد الييود كي يستكم
 ماكمايكؿ في تمبية طمبيـ كيبل يثير العرب!  

يعرؼ عبد الرحيـ اليقيف في آخر سنوات الحرب! قبؿ تشرتشؿ تأسيس ذلؾ س
الفيمؽ! سيكوف تدريبو في اوروبا! وسييّرب ىذا الفيمؽ السبلح إلى فمسطيف، ولف 
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ال اتيموا بأنيـ ضد الييود! سيكوف وايزمف وشرتوؾ يجسر "الحمفاء" أف يوق فوه وا 
طواؿ الحرب قرب صياغ القرار بيف "الحمفاء"، وسيفاوضوف أيخمف النازي لينقموا 
إلى فمسطيف الشباب الييود، وسيسامح وايزمف النازييف بمف بقي ألنيـ كالغبار 

بحري مف يجب أف يتبدد! خبلؿ ذلؾ سيستمع العرب، ومنيـ سعاد، إلى يونس 
 محطة برليف!

نشغمت شفيقة بأوالد سعاد. يحتاج األوالد صبر شفيقة وباليا الطويؿ، ا
يشاطرىـ فييا أحد! أكانت سعاد  وحنانيا اليادئ! يستمتعوف بانصرافيا إلييـ، ال

تستطيع أف تجمس إلى طفمة وطفؿ، عمر كؿ منيما سنتاف لتطعميما بالممعقة 
ا؟! ترؾ عبد الرحيـ أوالده لسعاد، وتركتيـ سعاد وتحادثيما كأنيا إنساف في عمرىم

 لشفيقة! 

محت سعاد خياؿ زياد قرب الباب. خير؟ ال، لف أسمح لؾ باالستماع إلى ل
! المتيا شفيقة. كأنؾ لـ تجّريو إلى المعتقبلت  الراديو! وفر عمى نفسؾ ىذه اليمـو

، سنحكي عف ىذا تريد سعاد أف تضيع موعد إذاعة برليف. ياخالتي لزيارة أبيو! ال
 فيما بعد! 

ضعت الراديو في أبعد مكاف عف الطريؽ، ومع ذلؾ خفضت صوتو. يعدنا و 
يونس بحري باالستقبلؿ ويحتفؿ بانتصارات ألمانيا! يرطب قموبنا المقيورة مف 
اإلنكميز. ولكف مف يصدؽ أف األلماف سيسندوف العرب؟ لنستمتع، فقط، بيزيمة 

مشاع وأعطوىا لممستوطنيف الغرباء، فيؿ نبلـ إذا اإلنكميز! شمحونا األراضي ال
احتفمنا بيزيمتيـ؟! في مصر وسورية يشمت الناس بيـ! لكف إذا انتصر األلماف 

 لف نكوف في خير! 

ارت سعاد عندما أوصؿ ليا عبد الرحيـ خبريف متناقضيف: نزؿ في الببلد ح
ى ترحيؿ الييود إلى فمسطينيوف دّربيـ األلماف! وتتفؽ ألمانيا مع الصييونييف عم

فمسطيف وتجيز الشباب منيـ لبلستيطاف! قالت: خبراف يكمؿ أحدىما اآلخر! 
يظيراف مراوغة األلماف. يشبيوف الييود! صحيح ياسعاد! تذّكر عبد الرحيـ باخرة 

ومنع اإلنكميز نزوؿ المياجريف منيا  0941باتريا التي وصمت إلى حيفا سنة 
ؼ الصييونيوف الباخرة واتيموا اإلنكميز بذلؾ. قتموا التزاما بالكتاب األبيض. فنس

أغرؽ الصييونيوف  0942عددا مف المياجريف ليأتوا بعدد أكبر منيـ! وفي سنة 
الباخرة مستروما في البحر األسود واتيموا بريطانيا بأنيا تمنع إنقاذ الييود، 

 فضمنوا استمرار اليجرة. سباؽ في التدجيؿ!

ساخرة: لكف فمسطيف انتعشت، بناء مطارات  الت شفيقة لعبد الرحيـق
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ومعسكرات، تربية خنازير، تيريب..! رد عبد الرحيـ: ىذا ليس انتعاشا، ياست 
شفيقة! ىذه خدمات تتصؿ بالجيش في الحرب، إذا راح راحت! وقفت سوؽ 
التجارة والتصدير! سألتو سعاد: ماذا سنفعؿ بعد الحرب؟ صمت. قالت: يتدرب 

 إلنكميز حتى عمى الطيراف!  الصييونيوف عند ا

أبعد سعاد عف  مست شفيقة: زياد عاتب. لـ يعد طفبل! قومي صالحيو! ماى
 مرأتو الحنوف! الذلؾ اآلف! ليتيا كانت رجبل يترؾ أوالده 

خؿ عبد الرحيـ إلى مكتبو. وتصفح معمومات وصمتو. يستكمؿ بيا صورة د
، واليريد تأسيس دولة! وقاؿ إف وايزمف الذي قاؿ لفيصؿ إنو يريد لمييود ممجأ فقط

 العرب لف يطردوا مف أراضييـ بؿ سيرتقوف باألمواؿ التي ستتدفؽ عمى فمسطيف! 

رأ عبد الرحيـ األوراؽ المطبوعة بالفرنسية. ولد وايزمف في روسيا. خرج ق
منيا كبحار إلى ألمانيا. درس في دارمشتات ثـ انتقؿ إلى سويسرا. وصؿ إلى 

مصير الدولة العثمانية! انزلؽ عبد الرحيـ عمى رغوة الدعاية  مانشستر ليساىـ في
الصييونية: اكتشاؼ وايزمف األستوف مف تخمر نشاء الذرة، فتح عممي قدمو 
لمحكومة البريطانية فأفادت منو في الحرب وكافأتو بوعد بمفور! كيؼ ييمؿ عقبلء 

حيـ األوراؽ، ثـ غربيوف الخيوط المتنوعة التي نسجت وعد بمفور؟! تصفح عبد الر 
عاد إلى الفقرة التي وقؼ عندىا ورسـ خطا تحتيا. يقدموف وايزمف بيف الييود 
كصييوني لو الفضؿ في صياغة مشروع دولة! ويقدمونو لمعمماء الغربييف كرجؿ 
غير متديف! "كاف وايزمف نادرا مايذكر االلو، مع أنو كاف مغرما باالستشياد 

طباع بأنو كاف الأدريا، يعتقد فقط بييودية دنيوية باألنبياء. لذلؾ تكوف لدي االن
باعتبارىا رابطة ثقافية تجمع ييود العالـ في أمة واحدة". ترؾ عبد الرحيـ األوراؽ: 
لو أستطيع أف أرى ذلؾ الكاتب ألسألو أيف ستكوف تمؾ األمة؟! في أية ببلد، عمى 

د الرحيـ نفسو أرض أي شعب؟! وكيؼ تجمع بالديف ويكوف ذلؾ دنيوية؟ ىّدأ عب
وقرأ: "إف وايزمف في تشوقو اليقاظ الوعي القومي في ييود العالـ قاطبة، وليحافظ 
عمى الثقافة واإلرث الييودييف في دولة ييودية ذات سيادة، لـ يكف يتساىؿ مع 
اولئؾ الذيف أصبحوا مندمجيف في الببلد التي يعيشوف فييا". قاؿ عبد الرحيـ كأنو 

ؿ، أال تفيـ أف وايزمف يريد مف الييود أف يخونوا الببلد يخاطب الكاتب: يارج
 الغربية التي عاشوا فييا؟!  

غـ خبرة عبد الرحيـ في تناقضات اإلنكميز، ظؿ تناقضيـ يدىشو! بر 
يتمسكوف بشاي بعد الظير، وبالتقاليد اإلنكميزية، لكنيـ يمارسوف مراوغة تافية! 

لمييود، بؿ تركو مفتوحا. لكف وايزمف "لـ يحدد وعد بمفور امتداد الوطف القومي 
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كاف يأمؿ بأف يتضمف مساحة أكبر مف دولة إسرائيمية في فمسطيف. كانت والية 
فمسطيف التركية تتضمف الضفتيف الشرقية والغربية، فطمب وايزمف في مؤتمر 

أف تكوف جميع األراضي الواقعة غرب الخط  0909السبلـ في فرساي سنة 
ي تمتد مف العقبة جنوبا إلى عماف إلى دمشؽ ضمف الحديدي الحجازي، الت

الوطف القومي.. مطالبة وايزمف بكامؿ فمسطيف معقولة أكثر مف مطالبة فرنسا 
 بسورية ولبناف".

ذىمت عبد الرحيـ الميارة في الغش! الميارة في تنظيـ الجمؿ في رشاقة أ
لذي يستر يعرؼ الحقائؽ، وتبقيو في مستوى التيذيب ا تشوش القارئ الذي ال

الظمـ! كيؼ يستطيع عبد الرحيـ أف يفيـ اولئؾ الغربييف أف الببلد التي قيؿ إنيا 
والية تركية بقيت أرضا عربية فييا بشر ىو منيـ، ليـ أفراحيـ ومواسميـ 
وعواطفيـ وثقافتيـ وعاداتيـ؟! وأنيا ليـ وطف وليست استثمارات وتربة؟! كيؼ 

المدف نفسو  اتجد والكنائس ومخططيفيميـ أف الزخارؼ واألضرحة والمسا
إشارات إلى ثقافة وحضارة؟ مف بنى عكا ويافا ونابمس وطبرية وحيفا وصفد 

يتصفح ىؤالء االوربيوف المثقفوف التاريخ ليتبينوا  والقدس، واستمر فييا؟ العرب! ال
 شعبا مستمرا، مستقرا؟! 

ألىؿ  كمؤسسة عممية 0925ـ يفتتح وايزمف الجامعة العبرية في سنة ل
فمسطيف كما ادعى، بؿ لتجذب "كؿ ماىو مشرؼ في الييودية عبر العالـ". وضع 
عبد الرحيـ إصبعو عمى النقطة التي يمتقي فييا اإلنكميز والصييونيوف: استعمار 
ببلد غريبة، والتعالي عمى شعبيا ليبرروا استعمارىـ!  معيد وايزمف لمعمـو 

التعمـ"! يكرر كبلـ ىرتزؿ عف الدولة وتخنيوف حيفا "مخفر متقدـ عظيـ لمعمـ و 
 التي أغرى بيا الغربييف كمركز لمحضارة ضد التوحش! 

أت سعاد عبد الرحيـ يموب في الغرفة. لـ يرطب قمبو أف يقرأ في أوراؽ ر 
أخرى: كاف وايزمف مستعدا إلخفاء الحقائؽ والعمؿ سرا، كاف يسّخر أشخاصا في 

ي حاجتو إلييـ! قالت سعاد لعبد الرحيـ: غايات محدودة ويتخمى عنيـ عندما تنتي
؟!  "ياشاري اليـ مف قمب صاحبو"! لماذا تقرأ ىذه األوراؽ قبؿ النـو

ـ يخطر لعبد الرحيـ أبدا أنو ىو وأوالده سيبقوف مجيوليف في اوروبا! مع ل
أنو لـ يتوقع أف يعرفو االوروبيوف كما يعرفيـ! سيذىمو أف تصّوت الدوؿ الشرقية 

ى قرار التقسيـ الذي ييب مستوطنيف غرباء المدف العربية، والساحؿ، والغربية عم
وأكثر األرض الزراعية، ويترؾ لمفمسطينييف، أصحاب الببلد، جزءا صغيرا ستحتمو 
إسرائيؿ! سيسمي تمؾ الدوؿ دوال عظمى مستعمرة، ولف يستثني منيا االتحاد 
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صييونيوف الغرباء تشيكية، السوفييتي إال فيما بعد. فاألسمحة التي سيحاربو بيا ال
واالشتراكيوف الصييونيوف سيحاربوف العرب ويرّحموف المدنييف بسبلح اشتراكي 
وغربي! وسيكتشؼ أبناء عبد الرحيـ أف الغرب منحاز لمصييونييف حتى بعد 
كشؼ المذابح التي رتبوىا واحدة بعد أخرى لممدنييف العرب! وسيقوؿ عبد الرحيـ 

حرر ببلدنا إال يـو تتحرر أمريكا واوروبا مف الصييونية! لسعاد قبيؿ موتو: لف ن
وسترد عميو في قوة: لف ننتظر ذلؾ، ياعبد الرحيـ! تذّكر، اليموت حؽ وراءه 

 مطالب! 

كف عبد الرحيـ استقبؿ بوينا في بيتو يـو خرج  مف المعتقؿ. أتى بوينا قبؿ ل
ا؟ يحمؿ لو بوينا االبف المينئيف وانصرؼ قبؿ أف يصموا! بعد ىذه السنوات، يابوين

سبلما مف بوينا األب. يتذكر ياعمي، أنؾ أنقذتو في صفد أياـ حوادث حائط 
المبكى! أطرؽ عبد الرحيـ: حوادث البراؽ! يـو جمع جابوتنسكي عراضتو 
المسمحة، وأتى الييود بأبواقيـ ومبلبسيـ وأدواتيـ إلى حائط البراؽ! وانتقمت 

لى أنحاء فمسطيف! نعـ، حمى عبد الرحيـ بوينا األحداث إلى صفد كما انتقمت إ
 األب وابنو يومذاؾ ألنيـ مف ىذه الببلد!  

دؽ عبد الرحيـ في عيني بوينا. لـ يستطع أف يقرأ إخبلصا والأف يقرأ ح
خيانة! ليتو يعرؼ مافي قمب بوينا! قاؿ لو بوينا: ياعمي، أكمنا معكـ الخبز 

بولونييف والمجرييف الذيف النعرؼ لغاتيـ والممح! أنتـ أقرب إلينا مف الروس وال
وعاداتيـ! يابوينا، عشتـ في أماف حتى بدأ االستيطاف واليجرة! كررنا ألؼ مرة أف 

 نوافؽ أف نكوف في ببلدنا أقمية ويأخذىا الغرباء! لكـ مالنا وعميكـ ماعمينا! لكننا ال

. ستمعت سعاد إلى حوارىما وفحصت، ىي أيضا، بوينا. سألتو عف أموا
كبرت، ياست سعاد! لـ تعد تداوي المرضى! انصرؼ بوينا ليصؿ إلى صفد 
مبكرا، كما قاؿ. مارأيؾ فيو، ياسعاد؟ يعمـ اهلل مافي القموب، ياعبد. قد يكوف مثؿ 
زوجة الحاخاـ التي صاحبت الست شفيقة في طبرية وتبادلت معيا الطعاـ في 

يودية وآخرىا ييودية! لكف متى األعياد، وبقيت تؤكد لمست شفيقة أف أوؿ الدنيا ي
 كرىنا ييوديا ألنو مف غير ديننا؟ كرىنا مف خاف الخبز والممح!

 ـ تكتشؼ سعاد إال في آخر أياميا في فمسطيف، مف ىو بوينا!              ل
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ظف ياعبد خيؿ لسعاد أف زوار عبد الرحيـ كثروا في الحرب. قالت لو: أ
يجذب إليؾ أصحاب الشكاوى. كأنؾ حررتو وعدت الرحيـ، أف غيابؾ في العراؽ 

لتحرر فمسطيف. وكأف اإلنكميز لـ يستقبموؾ بالمعتقؿ! تفضؿ، أتى إليؾ فالحوف 
 مف صفورية يطمبوف أف تساعدىـ!

 
مس الرجاؿ الخمسة مقابؿ عبد الرحيـ. يمبسوف كوفيات وقنابيز نظيفة. لـ ج

ىشو ىو العائد مف العراؽ بعد يتكمموا معا لكف أحدىـ كاف يكمؿ كبلـ اآلخر. أد
فشؿ ثورة الكيبلني، أف زواره قّدموا لشكواىـ باعتدادىـ بأمجاد بمدىـ! لـ تيـز 
الروح إذف! ومايزالوف يتمردوف، ويطمبوف العدؿ! قالوا لو: وقت أعدـ اإلنكميز 
جمجـو وعطا والزير ماجت صفورية. فطوقوىا ثبلثة أياـ، ومنعونا مف بيادرنا! 

منا رجاال سجنوىـ. وتعرؼ بقية ماجرى في أياـ الثورة! منذ ثبلثة أياـ واختاروا 
بمغونا عف طريؽ المختار أسماء مف يجب أف يشتغؿ عند اإلنكميز بالسخرة. قاؿ 
عبد اهلل داوود الموعد لف أذىب، وسأخرج إلى البيادر. ظير غيابو مف األوراؽ 

بمد في مصفحة. كانت زوجتو التي سجموا فييا األسماء. فأتوا في الصباح إلى ال
تغسؿ، والماء يغمي عمى النار، والغسيؿ في المجف. رموا الغسيؿ عمى األرض. 
وسكبوا الماء المغمي عمى النار. كسروا خوابي المؤونة. خمطوا الزيت بالبرغؿ 
والطحيف، والسمف بالعدس والحمص. كسروا األبواب. ثـ أحرقوا البيت، عمى 

  عادتيـ في أياـ الثورة!

ّمغنا المختار أنيـ يعتبروف مف يرفض العمؿ في تعبيد الطرقات والمطارات ب
مؤيدا أللمانيا. قمنا لو، ال، يعاقبوننا ألف صفورية آوت السعدي وابراىيـ محمد 
موسى وأحمد التوبة الذيف اشتركوا في الثورة! قاؿ عبد الرحيـ: يأخذوف الببلد اليـو 

 مرة بالقسوة ومرة بالميف! 

لرجاؿ مف عبد الرحيـ أف يرفع ماحدث إلى حاكـ المواء والقضاة مب اط
والمحاكـ. عبد الرحيـ ليـ المحامي الذي يمبس بذلة ويستطيع أف ييدر في 
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المحاكـ رافعا قبضتو! السياسي الذي يستطيع أف يصؿ إلى حكومة االنتداب، 
 ويستطيع أف يتصؿ بزعماء وطنييف ويرفع معيـ قضية! 

مـو إلى عبد الرحيـ ترؾ لو ىّمو وحّممو واجب الدفاع عنو. مما أتى رجؿ مظك
فميتو يستطيع أف يعترؼ بالحقيقة: ياإخواني، ياقمبي، عطؿ اإلنكميز استجارة رجؿ 
بآخر، وضعيؼ بقوي! رموا صفات الشيامة والفروسية التي نزىو بيا كما ترمى 

يكوف قد خرج مف ورقة! يثير سخريتو دائما أف يمجأ إليو أشخاص ليدافع عنيـ، و 
المعتقؿ منذ أياـ! لكنو اليقبؿ سقوط العواطؼ والعادات، ولو جعؿ الشكوى قضية 
سياسية ومدنية. سيستعيف بأصحابو! سيطمب التعويض لمرجؿ كأف االنتقاـ ليس 

 سياسة وأمرا لمف ينفذه، وكأنو ليس تأديبا لمف يتمرد! 

في ىدوء وتبحث عف يؼ يجمع عبد الرحيـ أجزاء نفسو؟ تمؾ التي تستمع ك
الحؿ. وتمؾ التي تتمنى أف تقمب األرض عمى اإلنكميز. وتمؾ التي تفحص في 
اتزاف الممكف والمستحيؿ! سيترؾ ىؤالء الرجاؿ الذيف أتوا مف بمد عرؼ أىمو 
بشجاعتيـ، مسألة تتحدى ميارتو كسياسي وسمعتو التي تجعمو كولّي: "روحوا لعند 

مف ىذه القضايا التي تحرؽ أصحابيا، وتتجمع كميا عبد الرحيـ"! كـ لديو كؿ يـو 
عنده فترسـ لو الشّدة التي قررىا االنتداب. فيؿ يستطيع بعد فشؿ ثورة فمسطيف 
؟ ألذلؾ صار يتفادى العمؿ في المساء كي يترؾ  وثورة العراؽ، أاّل يشعر باليـّ

صده في فاصبل بيف القضايا وبيف بيتو؟ لكف الرجؿ الذي اليصبر حتى الصباح يق
بيتو. ومف تطوؿ طريقو مف قريتو إلى عكا يصؿ إلى عبد الرحيـ في الفجر. 
فبلتعرؼ سعاد مف يطرؽ الباب، اإلنكميز الذيف يريدوف أف يعتقموه، أـ أىؿ بمده 
الذيف يشكوف إليو اإلنكميز والييود! تستقبؿ زواره وتستمع إلييـ لتقّدر ىؿ يجب أف 

تى يفيؽ. تمد ليـ أحيانا فراشا كي يناموا. توقظو أـ يستطيعوف أف ينتظروا ح
تفحص صدقيـ معتمدة عمى حدسيا وبصيرتيا، متحممة مسؤولية الوقوؼ بيف 
الحياة والموت. ألـ يكف الذيف أتوا إلى أنور شقير، وطمبوه ليداوي ثوارا، ىـ الذيف 
اغتالوه؟ الفروسية سمة أزمنة أخرى يواجو الخصـ فييا خصمو صراحة! التتميز 

امنا بيا! أليست العقوبة التي ينزليا اإلنكميز بقرية استقبمت ثائرا، دعوة إلى إلغاء أي
الصفات التي تعيش مف أزمنة غابرة، وتدمير ماأنضجو التجمع البشري مف طباع 
راقية! تقوؿ سعاد لمطارؽ الذي التعرفو: عبد الرحيـ غير موجود، فماذا أنقؿ لو؟ 

بو. وتقرر عندئذ أف تدعوه ليدخؿ أو أف تسألو عما يريد وتفحصو خبلؿ جوا
تصرفو. امتحانيا الثاني وىو جالس أماميا في غرفة الضيوؼ، وىي التزاؿ تدعي 
أف عبد الرحيـ غير موجود. قالت سمفتيا خضرا يـو نقؿ إلييا ذلؾ: صارت الست 
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سعاد محامية، ماشاء اهلل! فردت سعاد لمف أوصؿ ليا كبلـ خضرا: مف جاور 
يف يوما صار منيـ! لكنيا لـ تبح بأف استجوابيا الزوار خوؼ عمى القـو أربع

 زوجيا. مف يسمـ ذلؾ السّر المرأة مثؿ خضرا! 

بلؿ ذلؾ اكتشفت أف بيف احتراـ المرأة واالستخفاؼ بيا حّد شفاؼ كورقة خ
السيجارة! يفيميا الذيف تستقبميـ أوؿ مرة أنيا رسولة فقط. ثـ ينتبيوف إلى أسئمتيا، 

ف أنيا الطريؽ إلى مف يقصدونو. وعندما تتقصى مصيبتيـ وىـ جالسوف ويخمنو 
أماميا يبيرىـ ذكاؤىا كما يبيرىـ بياضيا. مف ينكر سمطة الجماؿ وسمطة المدينة! 
بعد ذلؾ ينادونيا "الست سعاد" ويقسموف خبلؿ كبلميـ بيا. وتكوف اجتازت العتبة 

ؽ، وبيف األـ التي تقرر لمرجؿ بيف المرأة التي يجب أف يتقدميا الرجؿ في الطري
مف يتزوج وماذا ينفؽ. تكوف قد أصبحت "الست سعاد" التي يحمموف ليا سمة مف 
التيف الفاخر، أو سمة مف التوت المنتقى باليد، أو سمة مف البيض، أو دجاجة. أو 
يشكوف ليا: ياست سعاد، اإلنكميز دىاة. اشتغمت عامبل بأجر. خرجت معيـ في 

ا لنأتي برمؿ. رأيت ضابطا يتكمـ العربية فقمت لو إف الشاويش شاحنة إلى حيف
يعاممنا بقسوة، فاستبدلوه بآخر. في يـو يقصدوف إذالؿ الفبلحيف بالسخرة 
ويفرضوف عمييـ العمؿ في الطرقات والمطارات. وفي يـو آخر ييميـ أف يمشي 

 العمؿ. 

يا، وتمد ندما ترجح سعاد الشفقة عمى الشؾ، معتمدة عمى الثقة بحدسع
لمزوار الفراش، تحتاط فتقفؿ الباب الذي يوصؿ إلى غرفتيا. وتناـ مع ذلؾ بعيف 
واحدة. يموميا عبد الرحيـ عمى مبالغتيا في الحذر. فتسألو: ىؿ يسعدني ذلؾ؟ 
وتتذكر مقتؿ أنور، إحدى كوارثيا. وتذكر أخرى: ىؿ عرؼ حتى اليـو مف قتؿ 

، الوجيو الغني الذي ساع د الثوار بالماؿ! في الزمف الذي اليستطيع رافع الفاىـو
مف يحمؿ السبلح أف يعمف عف نفسو، يمكف أف ييدر الدـ ظمما أو خطأ! قتؿ 
الناس بالشبية يسّيؿ لئلنكميز أف يقتموا الوطنييف! قالت سعاد: يقتؿ اإلنكميز 
القتيؿ ويمشوف في جنازتو. لكف الخطأ محّرـ عمى الثوار! وسيفاجئ سعاد أف 

 لناس في ببلد الشاـ جممتيا نفسيا.يكرر ا

صمت الطائرات األلمانية إلى حيفا وضربت المصفاة. استمعت سعاد إلى و 
إذاعة يونس بحري "حي العرب". مف يعرؼ أف أيخمف اتصؿ بالصييونييف 
وفاوضيـ عمى نقؿ الشباب الييود إلى فمسطيف؟! أطفأت الراديو: يقطعيـ كميـ! 

أف نستنجد بغرباء ليردوا عنا غرباء؟! وقالت فخار يكسر بعضو! كتب عمينا 
لبنات العكي: يقطع اإلنكميز، ماعدنا نفكر إال فييـ! نسينا حديقة البمدية، 
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 ، والحرش، والسير ليمة البدر، والزيارات! في زمف تركيا كنا نخرج إلى الكـر
 ونسافر إلى الشاـ، نزور األموي وسوؽ الحميدية، ونستمتع بالكنافة والبقبلوة.
اختنقنا! لنأخذ طعامنا ونذىب إلى حديقة البمدية! لف نضيع انتصار العرب عمى 

 اإلنكميز إذا ذىبنا! 

ؿ تبحث سعاد عف مجد اإلنساف، حيث رتب حديقة جميمة، وزرع شجرا ى
صار وارفا، وتستطيع الشعور باالنتصار وىي تروي لصديقاتيا قصصا ونكات 

العجز والميانة. في الدنيا غير القمؽ تضحكيف! تبدد عف نفسيا وعنيف الشعور ب
 والعجز!

ؿ خطر ليا أف الرجؿ الذي شكا لزوجيا حرؽ بيتو، سيمجأ إلى الرماف مع ى
أسرتو لينجو مف الطائرة اإلسرائيمية التي قصفت صفورية، وأصابت ابنو الرضيع 
في حضف أمو بشظايا بقيت في فكو وىـ يحممونو إلى لبناف ثـ دمشؽ! وسينسؼ 

 ؟0948بيتو ومدينتو كميا وقت االحتبلؿ سنة  الييود

ألت بنات العكي سعاد: مابؾ؟ لـ نرؾ تضحكيف مثؿ ىذا الضحؾ مف س
قبؿ! استمقت سعاد عمى الشرشؼ األبيض الممدود تحت شجرة الخرنوب الكثيفة 
ومؤلت وجييا بفيئيا. خيؿ إلييا أنيا لـ تشعر بسعة الحياة كما شعرت بيا في 

ة؟ ردت دوف أف تبعد عينييا عف خضرة الشجرة: نعـ، نعـ! تمؾ البرىة. سعيد
وتنفست في عمؽ كأنيا تتنفس كؿ ماحوليا وتدخمو إلى ثنيات روحيا وجسميا قبؿ 

 كارثة كبيرة.                
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ـ يستقبؿ عبد الرحيـ أصحاب الشكاوى فقط. بدا لو أف الحرب تسيؿ ل

. فيؿ يستطيع العرب أف يحتاطوا مف تدريب المستوطنيف في مجموعات عسكرية
 الخطر؟ 

 
أت سعاد أماميا شابا يختمؼ عف زوار عبد الرحيـ وموكميو. فيمست: ر 

ياعبد، تعاؿ! قاؿ ناصر لعبد الرحيـ: ياعمي، ألـ تعرفني؟ كيؼ لـ أعرفؾ ياإبني! 
ماشاء اهلل! كبرت في غفمة عنا! ياعمي، تخرجت مف المعيد العالي لمرياضة في 

 ة! بارؾ اهلل! أتيت في وقتؾ!القاىر 

مـ لناصر الكشاؼ في عكا. ىو المؤىؿ لذلؾ! أال ترى الييود يدربوف س
أطفاليـ عمى الرياضة؟ كـ مرة وقفت الباصات في عكا مقابؿ بيت عبد الرحيـ، 
نزؿ منيا أطفاؿ ييود يمبسوف الكحمي واألبيض مع مدربييـ، وقاموا في الطريؽ 

باص نزؿ منو شباب ييود مقابؿ بيتي تماما، لعبوا بحركات رياضية! أمس توقؼ 
 ساعة وأنشدوا بالعبرية ثـ رحموا! كأنيـ يستطمعوف المكاف الذي سيحتمونو! 

ّظـ ناصر الشباب في فرؽ كشفية يشرؼ عمييا مجمس عكا. وانتقى ن
مجموعة سماىا سرية عمر بف الخطاب. تخرج بالباصات التي تصؿ عكا بقراىا، 

ية مدرسة األحداث النموذجية، والمطار الذي أنشأه اإلنكميز، وتعبر في الدبو 
وتمشي مسافة إلى مخابئ السبلح، وتتدرب عميو. السبلح بنادؽ قديمة اشتراىا 
العرب مف لبناف! يحمموف بسبلح جديد! مف أيف؟ ىؿ تستطيع الببلد العربية التي 

سيضطروف إلى أنيكيا االنتداب أف تساعدىـ؟ لف يصؿ السبلح الجديد أبدا! و 
سرقتو مف معسكرات الجيش اإلنكميزي! قاؿ عبد الرحيـ لناصر: وصؿ السبلح 
إلى الييود باسـ معامؿ استوردوىا، ووصؿ تحت االسمنت والسكر! لمييود معامؿ 
أسمحة تحت األرض وفوقيا في مستعمراتيـ. لدييـ مطارات. ينتظروف إعبلف 

قاـو استيطاف أراضينا ومدننا؟! كـ تشبو دولتيـ في ببلدنا! فيؿ نيأس، ياإبني، أـ ن
 الرسالة التي وصمتني مف تشرتشؿ، رسائؿ مكماىوف لمشريؼ حسيف، ياابني!
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ايزاؿ ناصر يتذكر أنور شقير. فيؿ كاف يتصور أف أجمؿ أياـ عمره ىي م
األياـ التي عرفو فييا خبلؿ الثورة؟ كاف يبتكر فييا أساليب المقاء بأنور في الميؿ، 

مرة سمة تيف ألصؽ عمى ورقة في أسفميا رمزا. ويرسؿ إليو مرة فبلحة  فيرسؿ لو
تيجـ لتقبؿ يده فتضع فييا ورقة. كاف ينتظره ويمشي معو إلى مكاف ينتظرىما فيو 
حماراف مربوطاف إلى شجرة ورجؿ متستر بالظممة. قاؿ أنور لناصر مرة: نحتاج 

جب أف تكوف في سياؽ وطني، الزمف كي يفيـ قادة الثورة أف المعارؾ التفصيمية ي
 لكننا النممؾ الزمف! يـو يكتشفوف ذلؾ تكوف الثورة خمدت! 

ضع الرجاؿ في أياـ الثورات أقنعة قاسية، معتمديف عظمة األسرار التي ي
يخفونيا. وربما وضع ناصر مثميا. ىمس مرة لعبد الرحيـ الذي سألو متى نفرح 

عميو نظرة عبد الرحيـ: ياإبني،  بؾ: ياعمي، لف أتزوج! تزوجت الوطف! لـ تخؼ
مف سنورث إذف حب مدينتنا؟! ىؿ سيعرفنا أصحابنا أكثر مما يعرفنا أبناؤنا؟ 
اسمع ياناصر، المرأة التي نحبيا قد تقوي حبنا لبمدنا وقد تنخره. فاعرؼ مف تختار 
كيبل نخسرؾ. لكف فكر بأف تحب امرأة! ىؿ بدأ قربو مف عبد الرحيـ منذ ذلؾ 

؟      اليـو

اؿ لعبد الرحيـ يـو اغتيؿ حسف الدجاني في يافا: يبدو أنيـ سيصيدوف أبناء ق
العائبلت المشتركيف في الثورة، ليسمخوا عائبلتيـ عف الفبلحيف! مارأيؾ ياعمي 
عبد الرحيـ؟! لمصغائر دور في ىدـ القضايا الكبرى، ياابني. قد تيدؼ الصغائر 

قد تستبعدىا. التستخّؼ أبدا إلى كسر شخصيات نقية وصافية وحساسة. أو 
بالصغائر ونّبو إلى دورىا! التترؾ الصغار يرتفعوف إلى مراكز يحكموف منيا 
مصير مجموعة! نعـ، قاؿ أحد قادة الثورة عندما ذكر الدجاني أمامو: اهلل 

 يصمحو! فأية أذف التقطت ذلؾ لتتيـ الثورة بتصفيتو؟ راقب فمؾ، ياابني! 

اصر إلى عبد الرحيـ باكيا: ىذا رصاص مسدد ندما اغتيؿ أنور، ىرع نع
إلى الثورة! أنت تعرفو، ياناصر، منذ أشير! نحف نعرفو منذ أقمنا في عكا! فماذا 
نقوؿ! يوسخ اإلنكميز الثورة ويفتتونيا! يقاؿ إف يوسؼ عنقا، الضابط في الشرطة، 

ذا ك اف ىو الذي قتمو أماـ كازينو البحر. معنى ذلؾ أف اإلنكميز قتموه. وا 
المجيوالف المذاف ادعيا أنيما يريداف أف يسعؼ ثوارا جرحى، فمعنى ذلؾ أيضا أف 

 اإلنكميز قتموه! 

رر ناصر يومذاؾ أف يخطط لعممية ينتقـ بيا ألنور. وقاؿ لمف انتخبيـ ليا: ق
ىذه العممية عمى شرؼ أنور! كـ أبعدتو األحداث إذف عف عمميتو األولى التي 

سعاد وىو يكتـ ضحكتو. يومذاؾ عرؼ ناصر أف تحدث عنيا عبد الرحيـ ل
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عاىرات مف حيفا وصمف إلى عكا. فجمع الشباب: مف يشتاؽ إلى امرأة يقصد 
حيفا، وليتحمؿ المشقة! لف نسمح بأف تكوف في مدينتنا عاىرات! سنجمعيف الميمة 
ونخّيرىف بيف الزواج أو الرحيؿ! سنجد مف "يستر عمييف". نجحت عمميتو فعدف 

ا! استمع إليو عبد الرحيـ يومذاؾ حتى انتيى مف رواية انتصاره. سألو: إلى حيف
وجدت عند تمؾ المسكينات أسمحة؟ دىش: ال! إذف لماذا تسمييا عممية؟! بدأ 
كثيروف قبمؾ في الدنيا في إصبلح المجتمع مف ىناؾ ثـ وجدوا طريقيـ األخرى! 

 لكف قؿ لي ىؿ وجدت مف يستر عمييف؟  

يتو أفضؿ الشباب وىاجـ بيـ مركز الشرطة في عكا، ختار ناصر مف سر ا
قرب مدرسة الفرقة. لكف يوسؼ عنقا لـ يكف ىناؾ! لذلؾ أعمف لممجموعة: إلى 

 عممية أخرى نصيده فييا! 

طع عبد الرحيـ مشروعو! قاؿ لو: عرفؾ شرطي، وسيحكـ عميؾ باإلعداـ. ق
 فخذ الطريؽ إلى بيروت حاال!

ؿ عبد الرحيـ لسعاد: احزري مف الشاب . قا0940ىاىو ناصر في سنة و 
الذي استقبمتو! ناصر! أكنا، ياسعاد، نستطيع أف ننسج حياتنا لوال ىؤالء الناس؟ 
ىـ أحيانا مكوكنا وأحيانا خيطاننا! نظف ياسعاد أف أسرتنا ىي عائمتنا التي قدر لنا 

ونفيـ  أف نعيش معيا. لكننا أحيانا النتذكر إال مف عشنا معيـ في أياـ محدودة!
 أننا اليمكف أف ننساىا وأنيا ىي التي وىبت المعنى والدؼء لما دونيا. 
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ـ تكؼ منور عدة ورقات لوصؼ االحتفاالت بالجالء. تخيمي ياسعاد، ل

مدينة زينيا الناس! أخرج كؿ بيت أثمف سجادة لديو وعمقيا عمى الباب، وزينو 
ف السورية كميا إلى دمشؽ بأقواس مف أغصاف الكينا. وصؿ الناس مف المد

ليتفرجوا عمى العرض العسكري في شارع بيروت. وضعوا زىرا عمى صدر حديقة 
المنشية في مكاف خصوا بو الشييد المجيوؿ. في الممعب البمدي تفرجنا عمى 
ألعاب الخيؿ التي أداىا الفرساف الشركس. وقفوا وقفزوا وتنقموا عمى ظيور 

في الميؿ قدـ الكشاؼ مسرحية عمى جبؿ الخيؿ وتحت بطنيا وىي تعدو. و 
قاسيوف. جمس الناس عمى الصخور وتفرجوا عمى الممثميف الذيف أّدوىا في 
ساحة عبدوىا في األسفؿ كمنصة مسرح. مشى الكشاؼ بالمشاعؿ في الشوارع. 
رجعنا إلى بيوتنا لنناـ والناس مايزالوف في الطرقات! ماأحمى الفرح الذي يشترؾ 

 ف بأف يـو الجالء عيد وطف! فيو شعب! تشعري

 
ـ تذكر منور ألختيا دموعيا في صباح الجبلء. حممت قبؿ أف تطمع ل

الشمس اآلس إلى قبر سعيد في الدحداح. فوجدت نفيسة قد سبقتيا إلى زيارة 
القبر. أخفت كؿ منيما حزنيا عمى الشيداء، وىاىما تكتشفاف أنيما لـ تنسيا ولف 

منور عمى نفيسة، كأنيما كانت معا! ىزت رأسيا  تنسيا ثمف الجبلء. لـ تسّمـ
وبدأت تصّؼ أغصاف اآلس فوؽ القبر الذي زينتو نفيسة قبميا باآلس وبأغصاف 

 بنفشا بيضاء وصفراء. زىر نيساف! 

الت سعاد وىي تقرأ الرسالة عمى عبد الرحيـ: الجبلء عف سورية ولبناف ق
ة ولبناف مثميا. لكف ماأبعدنا عف يقّوينا، ياعبد، مع أف سورية بعد االنتداب ضعيف

االحتفاالت! قولي ياسعاد، اهلل يجيرنا مف األعظـ! التفتت إليو: ىؿ يوجد أعظـ 
مما نحف فيو، ياعبد الرحيـ؟ ىز رأسو. كاف يتصور اشتباكات بيف العرب 

 والمستوطنيف، لكنو لـ يتصور أنو سييّجر مف بيتو ومدينتو وببلده!

إلى االحتفاؿ بالجبلء كاف بياء يجمس إلى  ندما كاف الناس منصرفيفع
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مكتبو. فميحتفؿ الناس بالجبلء، فاألفراح ضرورة لمروح! لكف بياء قمؽ عمى 
فمسطيف. تأمؿ الخريطة المطبوعة بالمغة الفرنسية. لـ تبؽ كما كانت! استقمت 
سورية ولبناف. لكنيما بمداف دوف جيش. فيؿ وضع اإلنكميز فقط أساس القاعدة 

نية في فمسطيف؟! سيجمو اإلنكميز عنيا ويسممونيا لممستوطنيف! فماالعمؿ الصييو 
وقتذاؾ؟ سنتطوع لمدفاع عنيا. ولكف بأي سبلح نواجو عصابات ييودية عمفتيا 

 وسمنتيا دولة عظمى؟ وىؿ يسمح لنا العالـ بالدفاع عف فمسطيف؟    

نة ورد عمى المج 0946جتمع مجمس الجامعة العربية في بموداف سنة ا
اإلنكميزية األمريكية التي تدرس مشكمة ييود اوروبا وفمسطيف. رأى أف تشكيؿ 
المجنة المبرر لو، فمصير فمسطيف يجب أف يقرره أىميا الشرعيوف. وأف الدولة 
المنتدبة ىي المسؤولة عف الظمـ الذي نزؿ بأىؿ فمسطيف. أما القبلقؿ في فمسطيف 

ىذه المجنة ويعمؿ عمى تنفيذه. ولذلؾ  وفي الشرؽ العربي فسببيا مف يؤيد تقرير
قصاء كؿ المياجريف". ورأت الجامعة العربية، في  البد مف "ايقاؼ اليجرة وا 

، أف التحقيؽ أظير أف "الصييونية قد شكمت جيوشا مسمحة 0946حزيراف سنة 
في فمسطيف وأف بريطانيا لـ تستطع حتى اآلف أف تحؿ ىذه الجيوش". وأف 

ر الشعوب العربية لمدفاع عف نفسيا ومقاومة القوة بالقوة. التحقيؽ يبيف "اضطرا
والتستطيع حكومات الجامعة العربية أف تمنع ىذه الشعوب عف أف تأخذ عدتيا 
لمدفاع الشرعي عف نفسيا". وترى أف توصية المجنة اإلنكميزية األمريكية بتسييؿ 

ريف بيع أراضي العرب إلى الصييونييف في فمسطيف وتسييؿ إدخاؿ مياج
صييونييف إلى فمسطيف،  يقضي عمى الكياف العربي. لذلؾ ترى الجامعة العربية 

 أف بيع العقار وتيريب الييود سيعتبر جرما جنائيا. 

اىي الواليات المتحدة، القوة الجديدة التي دخمت إلى العالـ بعد الحرب، ى
يف رعاية تؤدي عمنا أوؿ أدوارىا المسرحية! تتناوؿ مف اإلنكميز أماـ المتفرج

الصييونية في فمسطيف! أما القوة الجديدة األخرى، االتحاد السوفييتي، فتقؼ فوؽ 
خرائب ببلدىا. اليفكر أحد مف اولئؾ في أف المستوطنيف غرباء عف األرض 
العربية كميا! اليفكر أحد في مشروعيـ العنصري! اليبحث أحد في جرائميـ طواؿ 

ب، معا، أف تقسيـ فمسطيف حؿ إنساني! لمف أياـ االنتداب! بؿ يبدو لمشرؽ والغر 
نقوؿ إف المستوطنيف الذيف ادعوا أنيـ يريدوف مأوى يستمتعوف بقتؿ الفمسطينييف 

 ويرتكبوف في فمسطيف جرائـ أكثر فظاعة مما ارتكبو النازيوف؟!  

ـ تتأخر المصائب التي توقعيا عبد الرحيـ. فجبلء اإلنكميز عف فمسطيف ل
داب أنجز وعد بمفور: أّىؿ المستوطنيف الغرباء، بالسبلح كاف يعني أف االنت
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وتنظيـ فرؽ الميؿ الخاصة وباليجرة الييودية، ليؤسسوا في فمسطيف وطنا 
 صييونيا. سيسمميا ليـ، ويترؾ ليـ أف يقرروا مصير العرب فييا! 

انت عائشة ابنة سعاد في الصؼ األوؿ في مدرسة عكا لمبنات. لبست ك
مشت مع سموى ابنة فرجيني، إلى مدرستيا قرب سور عكا، إلى مريوليا المكوي و 

جانب جامع الجزار. مشتا مف بيتييما خارج عكا القديمة، وماأحمى الطريؽ إلى 
المدرسة. تقؼ عائشة برىة قرب سبيؿ الطاسات، تعبر الجامع، تصؿ إلى زقاؽ 

إلى خمؼ الجامع. مقابميا السجف. بعد السجف نزلة تحت قوس السيباط. تصؿ 
الزاوية الشاذلية وحارة المجادلة وأوؿ بيت سكنتو سعاد في عكا قرب الزاوية 

 الشاذلية.

مبس عائشة مبلبس المدرسة، بموزة زرقاء مقممة باألبيض، عمييا قبة مف ت
البيكيو البيضاء، وتنورة كحمية، وجوارب بيضاء، وحذاء أسود. ستدرس في ىذه 

متفوقة سترسؿ بمنحة لتدرس في القدس. المدرسة حتى الصؼ السابع، فإذا كانت 
ذا لـ تفز بمنحة سيرسميا أىميا إلى مدرسة "فريندز" لمبنات في راـ اهلل أو إلى  وا 

 "ىاي سكوؿ" في حيفا، عند مس نيوتوف التي دّرست خالتيا منور وأميا سعاد. 

، مديرة عدت عائشة درجات إلى باب المدرسة الكبير. كانت مس نصارص
الجرس، فاصطفت مع زميبلتيا وصعدت معيف الدرج إلى  تقرع المدرسة،

الصفوؼ. وعبرت الممر الطويؿ إلى صفيا. ستبقى حتى الظير في المدرسة! ثـ 
ستذىب لتتغدى في البيت وتعود إلى المدرسة بعد الغداء. وستختار الطريؽ 
األطوؿ إلى البيت كأنيا في نزىة. لف تمر في الطريؽ القصير الذي يعبر 

ت، بؿ ستمشي في الطريؽ اآلخر الطويؿ الممتع، لتبلمس بيت السعدي الكراجا
الجميؿ، ثـ بيت ليوف، الصيدلي اليوناني، وبيت عباس أفندي، البيائي الذي تذكره 
أميا أحيانا في حديثيا. في عودتيا إلى البيت ستتوقؼ مقابؿ بيت شقير، وأرض 

الكنفاني الذي قصفو فييا بئر كاف يستخرج منيا الماء، وبيت شبؿ، ثـ بيت 
الطمياف، وستتفرج عمى الحفرة الباقية منذ أياـ القصؼ. في طريقيا مف المدرسة 
إلى البيت تحب أف تعبر الخندؽ الذي يحيط بسور عكا، فالشجر فيو كالغابة، وبو 
تختصر ىذا الجزء مف الطريؽ إلى عكا الجديدة. ىؿ تعرؼ أف شوماخر األلماني 

حيفا ىو الذي نظـ ىذه المربعات لتشيد فييا البيوت  الذي سكف في الكرمؿ في
 التي يسكف أىميا في أحدىا؟! 

عد ىذه الفرصة بيف الدروس، درس مداـ بوالتينو، التدبير المنزلي. لف ب
تصعد عائشة الدرج إلى الصؼ بؿ ستمشي إلى غرفة واسعة في طرؼ الباحة، 
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. ىناؾ تعّمـ مداـ بوالتينو فييا طاوالت مف الخشب، وأباريؽ مف الشينكو، وأطباؽ
، وتطريز "عش البمبؿ"، والترتيب: عيب أف تعقدف  الفتيات خياطة قمصاف النـو

كاتو، ويحّضرف العصير  حّضرفالبروتيؿ إذا انقطع! خيطوه! تعّمميف كيؼ ي
والبسكويت، وكيؼ يصبغف الشراشؼ والمبلبس البيضاء بالنيمة بمقدار يجعؿ 

ي الزرقة. درس التدبير المنزلي الذي تحبو عائشة، الموف ناصعا دوف أف يوغؿ ف
 مرتاف في األسبوع فقط! قميؿ! 

كف ماذا يجري؟ نظر التمميذات معمؽ عمى نافذة السجف! ييرب  منيا ل
السجناء! عمى السور شرطياف اليستطيعاف أف يريا ماتراه التمميذات! خرجت مس 

ت لمسجناء أف يكمموا نصار وقرعت الجرس لتدفع التمميذات إلى الصؼ. يّسر 
ىربيـ دوف مف ينبو إلييـ. فعبروا مف دورات المياه في مدرستيا إلى عكا القديمة. 

 بعد زمف دوى الرصاص. 

ـ تسمؾ عائشة الطريؽ الطويؿ إلى البيت. لدييا خبر؟ سبقتيا األخبار! ل
 سمعت سعاد تقوؿ: وصؿ المعتقموف الذيف ىربوا مف القمعة إلى ترشيحا! 

التقسيـ انقطع الماضي عف الحاضر. سيأخذ المستوطنوف الغرباء  نذ قرارم
أكثر مف نصؼ ببلدنا! سيأخذوف مدننا العربية! ماذا ليـ في عكا وفي صفد؟! 
كيؼ اليفيـ ىذه الحقيقة البسيطة اولئؾ الغرباء الذيف صوتوا عمى التقسيـ؟! 

ذنبنا؟ فميعطوىـ يعوضوف الييود االوروبييف عف ظمـ أنزليـ بو اوروبيوف؟ نحف ما
مقاطعة في ألمانيا أو والية في أمريكا! خرجت مدرسة البنات، كالمدارس العربية 
في فمسطيف والببلد العربية، في مظاىرات. وأنشدت عائشة مع التمميذات: آه 
فمسطيف ببلدي، عبثت فيؾ األعادي.. وبكيف. غنيف نشيدا آخر: في شموس 

، أنت تاج الشرؽ   لمعرب عمـ، أنت نور العمـ... السعد ياشيخ الحـر

ألت عائشة أميا: ستبدأ الحرب بيف العرب والييود؟ قبيؿ التقسيـ وقؼ س
باص نزؿ منو كشاؼ ييود في عمرىا تقريبا. يمبسوف "نيكرز" كحميا وبموزة 
بيضاء. نزلوا في الشارع العاـ. تفرجت عائشة عمييـ وىـ يمارسوف التماريف 

عرب: ييودي ياابف الكمب، شو جابؾ ع ببلد الرياضية. صرخت كاألوالد ال
العرب. لـ يجبيـ الكشاؼ الييود ولـ يمتفتوا إلييـ. ركبوا الباص ورحموا. قالت ليا 
سعاد: يدرسوف المدينة ياحبيبتي، وأنتـ تعووف! لكف ىؿ كانت سعاد تخّمف أف 

 البائع الذي يحمؿ لجيرانيا المبلبس القطنية يتجسس عمى بيوت المدينة؟ 

نيساف دوى الرصاص فقرعت مس نصار الجرس: اذىبف إلى بيوتكف!  يف
ماالخبر الذي ىمس بو رجؿ لمس نصار؟ ستصؿ التمميذات المواتي يسكف في 
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عكا القديمة في أماف. لكف كيؼ تصؿ عائشة إلى بيتيا في عكا الجديدة؟ عبرت 
جامع الجزار إلى موقؼ الباصات. سمعت الرصاص فركعت قرب باص. ستبكي؟ 
عيب! رأت مف تحت الباص حنطورا نادتيا منو نساء: عائشة! تعالي، اركضي! 
ركضت إلييـ. بقيت في بيت صديقات أميا حتى ىدأ "الطخ". وعندما أوصموىا 
إلى البيت كانت سعاد تفور، بيف ماجرى قرب بيتيا وبيف قمقيا عمى عائشة التي 

 لـ تعد بعد مف المدرسة.

تتوقؼ قرب بيت سعاد؟ أـ أوقفيا العرب؟  ؿ قررت المصفحة الييودية أفى
سمعت سعاد صوت الرصاص فأطمت مف النافذة. ورأت المصفحة التي كانت في 
طريقيا مف حيفا إلى نياريا مارة بشارع بيروت، واقفة. والعرب يرمونيا بالرصاص 
مف الحدائؽ التي تمترسوا فييا. توقؼ عبد الرحيـ عمى بعد مف بيتو محتميا 

رأسو وركض إلى خمؼ البيت. لمحتو سعاد يتحدث في الحديقة مع  بجدار. خفض
مسمحيف. ىؿ تستطيع مف بعد أف تخّمف مايقوؿ ليـ، ىؿ تستطيع أف تصرخ، 
انتبيوا؟! ماأصعب أف تكوف متفرجة عمى صراع التستطيع أف تساىـ فيو فتتقاسـ 

أنيـ  الخطر والرد عميو! رأت المصفحة ساكنة. والرجاؿ يتقدموف منيا. فيمت
اليصغوف إلى تحذير عبد الرحيـ. ماىذا؟ تشعر بوخز حار في يدييا، وتسمع 
خفقاف قمبيا. تكاد تقع عمى األرض لكنيا تثّبت نفسيا أماـ النافذة. الأحد يستطيع 
أف يفعؿ شيئا وال زوجيا الواقؼ في طرؼ الحديقة! رأت ابنيا راكضا مع الشباب 

 يـ النار. نحو المصفحة، ورأت المصفحة تطمؽ عمي

يؼ نجا ابنيا؟ يبدو أنو رمى نفسو عمى األرض أو أف شابا رماه. يبدو أف ك
رجبل غطاه بجسمو! لف تكتشؼ أنو لـ يقتؿ إال بعد انصراؼ المصفحة التي 

وصادتيـ. مرة أخرى احمموا، يارجاؿ عكا،  اانتظرت الشباب حتى اقتربوا مني
 شيداءكـ عمى األكتاؼ! أضيفوىـ إلى شيدائيا! 
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مرة أخرى التأتي المصائب فرادى. ىربت سعاد مف قمؽ الحب، لكنيا لـ 
دما. أليس زياد أمس بصؽ ابنيا تستطع اليرب مف القمؽ عمى البالد والولد. 

إلى حيفا. كـ تغير الزماف! قمبيا ثقيؿ. و زلت معفي الصباح نىذا ىو السؿ؟ 
تصؿ إلى المستشفى الحكومي والطريؽ المفتوح عمى الدنيا اليفرحيا. يجب أف 

في العزيزية عمى شاطئ البحر لتؤخذ لو صورة شعاعية. في ذلؾ اليوـ كاف 
الييود قد وضعوا قنابؿ في سوؽ الخضار في حيفا انفجرت في الباعة 
والمشتريف والماريف. رأت سعاد الناس يجمعوف أشالء القتمى ويضعونيا في 

ابنيا كيال يرى قطع البشر والدـ. سيارات الشحف. فرفعت حقيبتيا أماـ وجو 
وجدت المستشفى الحكومي دوف أطباء، دوف ممرضات، وحتى دوف بواب. 
مضربوف! يحتجوف عمى تياوف اإلنكميز في حماية العرب. ويالو مف مستشفى 
فخـ! وجدت طبيبا واحدا مف الناصرة. قاؿ ليا: الولد مصاب بالسؿ. لكف 

ىناؾ دواء جديد يشفي المسموليف! التخافي. خذيو إلى بيروت. وصؿ إلى 
وخذي ىذا التقرير فقد يفيدؾ في الطريؽ! حكى ليا عف انفجار القنابؿ في 
السوؽ. جمع الناس أشالء أقاربيـ، قدما مف ىنا ويدا مف ىناؾ! وفي الميؿ 
ىجمت الياغاناه عمى حوّاسة التي يعيش فييا القسّاميوف وقتمتيـ وىـ نائموف! 

يودية براميؿ المتفجرات مف أحياء الييود المرتفعة عمى دحرجت العصابات الي
األحياء العربية، فوصمنا بعض الجرحى وبقي القتمى تحت أنقاض بيوتيـ! حيفا 
مطوقة بالمستوطنات المسمحة. ستقاـو حامية حيفا العربية جيشا مسمحا 
بدبابات ومدافع، فيؿ تستطيع أف تمنع سقوط المدينة! انسحب اإلنكميز مف 

 ا قبؿ نياية االنتداب بثالثة أسابيع ليسمموىا لمييود!    حيف

 
رجت سعاد مف المستشفى وقالت لسائؽ السيارة: إلى عكا! كأنيا تطمب خ

النجاة. النجاة؟ ىذا حاجز ىاغاناه! أماـ سعاد عمى األرض قتمى السيارة التي 
لـ تصرخ، أوقفيا الحاجز قبؿ قميؿ. ياويمي، ماتزاؿ دماؤىـ تسيؿ! ىاىو الموت! 
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الوقت! مدت تقرير الطبيب كأنيا تمده لمقدر. ترجو مف الموت الحياة لمريض؟ 
نظرت إلى عيوف الرجاؿ. شباب! ىؿ ىـ بشر مثمنا، حقا؟ يستطيعوف أف يبقوا 
أماـ قتبلىـ وينتظروف أف يضيفوا إلييـ آخريف؟ نظرت في عيونيـ ونظروا في 

ف كبلـ. فتابعت سيرىا. صرخ السائؽ: عينييا. بعد برىة طويمة أشاروا لمسيارة دو 
بسببكـ كدت أموت! فيمتو سعاد. غضب عمينا ألنو اليستطيع أف ينجد الجرحى، 

 واليستطيع أف يشتـ الياغاناه! 

مى باب عكا رأت سعاد سيارة مفتوحة األبواب. ركابيا قتمى! أسرع، أسرع! ع
شؽ! مزقت الورقة لـ تجد عبد الرحيـ. قرأت الورقة التي تركيا: سافرت إلى دم

ورمتيا. يطمب عبد الرحيـ نجدة أو أسمحة! لـ يتكمـ أحد كممة في ذلؾ المساء، 
 ولـ يبؾ أحد.

قيت سعاد صاحية في العتمة. تساءلت: ترى ىؿ سنمتقي بعبد الرحيـ مرة ب
أخرى؟ نيضت في العتمة وتفقدت مؤونة البيت. تنيدت: تكفينا! قالت في 

يت! أصبحنا في وسط الحرب! لكف ىؿ تستطيع أف الصباح: سنخبز خبزنا في الب
انتبيت في الصباح إلى زياد. تسمؿ إلى المغسمة فمحقتو. تربط أوالدىا في البيت؟ 

 ورأتو يبصؽ دما.
إلى الشاـ. ومنيا سأنقؿ زيادا إلى بيروت ألداويو. تسافر؟  أعمنت: سآخذكـ

احميف الذيف لجأوا مف ركبت في سيارة شحف مؤلى بالر أقفمت الباب بالمفتاح! كيؼ؟ 
 المذابح إلى عكا. بالفبلحيف الذيف مايزاؿ في آذانيـ صوت القنابؿ ونداء القتمى!

ماأبشع الطرقات اآلف! تختمط بذىوؿ األطفاؿ وعجز النساء! تبدو طرؽ نجاة 
وىي طرؽ غربة! وراء الراحميف بيوتيـ وحقوليـ وشجرىـ! ىؿ سيذكرىـ األثاث 

ايا التي عكست ضوء الصباح وقناديؿ الميؿ؟ تركت سعاد الذي جمسوا عميو، والمر 
! تركت في حديقة بيتيا شجرة  مشطيا قرب المرآة، وثوبيا الخمري عمى سرير النـو
الموز وشجرة الخرنوب، وأقفمت الباب بالمفتاح! وىاىي تعبر بسيارة شحف الطريؽ 

وا إلى فمسطيف ؤ عميو مرة السبلح في تابوت، وعبره السوريوف الذيف لجالذي نقمت 
أياـ الثورة السورية، وعبره بياء مع السورييف الذيف التحقوا بالقاوقجي، ياليذا 
الطريؽ! وكـ تغيرنا عميو! تذكرت رحمتيا في سيارة شحف بيت األسدي التي نقمت 

إلى الزحمة.  فجأةالخضار والفواكو مف دمشؽ إلى فمسطيف. التفتت كأنيا انتبيت 
انب السائؽ ليا وألربع نساء في أحضانيف أطفاؿ! وكاف كيؼ اتسع المقعد إلى ج

 ظير الشاحنة يكتظ بالراحميف تحت السماء. 

ذكرت سعاد وىي تترؾ فمسطيف راكبة في سيارة شحف، الدكتور بوينا! بقيت ت
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يابوينا في ببلدنا، ورحمنا عنيا! صدقت نبوءتؾ! تذكرت بوينا الشاب الذي قدمو 
بمدي صفد! آه، ياعبد الرحيـ، ابف بمدؾ؟ بمع بمدؾ،  ليا عبد الرحيـ في صفد: ابف

بقي ورحمت أنت! قاؿ ليا بوينا يومذاؾ: أنا صديؽ أخي عبد الرحيـ! ظؿ بيت 
سعاد مفتوحا لو بعد ىّبة البراؽ. وتابعت حواره مع عبد الرحيـ. تتساءؿ اآلف ىؿ 

ذلؾ كاف حوارىما بيف مجموعتيف؟ وىؿ توىـ عبد الرحيـ أنو ينقذ فمسطيف ب
الحوار؟ قاؿ لو عبد الرحيـ: يابوينا، النحب أف نتذكر الماضي لوال أف الحاضر 
يعيدنا إليو! ومف يعيد الماضي؟ نحف أـ المياجروف الغرباء؟ قؿ لي يابوينا، لماذا 

 يتسمح الييود الغرباء إذا كانت نواياىـ صافية؟  

ف صفد، واعتد ؿ حوارىما كالعتاب. ألف عبد الرحيـ اعترؼ لبوينا بأنو ابظ
باختصاصو في الطب مف فرنسا، كأنو أخوه. وظؿ يذكر جدتو طبيبة العيوف التي 
عاشت في الحي الييودي في صفد وماتت فييا. كـ تذكر بوينا فضؿ عبد الذي 
أنقذه في اضطرابات صفد خبلؿ أحداث البراؽ، يـو جرح أبو بوينا وحماه عبد 

نحو أبيو الجريح! النياجـ الجرحى، والمف  الرحيـ. قفوا! اتركوا الشاب يعمؿ واجبو
يسعفيـ! ظؿ بوينا يكرر لعبد الرحيـ: أنا وأبي مديناف لؾ بالحياة! فيرد عميو عبد 
الرحيـ: ليست المسألة مسألة ديف! المسألة يابوينا أف الييود العرب يسندوف 

! دع المياجريف الغرباء. ويخدموف اإلنكميز، ويياجموف العرب أو يتجسسوف عمييـ
ذلؾ، ياعبد الرحيـ! إذا قمت لؾ إني الأحبؾ أكوف كاذبا! ييز عبد الرحيـ رأسو: 
ذا قمت لي إنؾ التحب الغرباء الذيف ينزلوف مف السفف ليستوطنوا بمدي، تكوف  وا 

 كاذبا! 

ع ذلؾ بقي عبد الرحيـ يستقبؿ ابف بمده بوينا. ىؿ كاف يتصور أف عاطفة م
شروع جماعتو؟ ىؿ تصور أف الصداقة تعيش المواطف ستغمب والء الييودي لم

معزولة عف االنحياز إلى أحد جانبيف متناقضيف؟ لماذا يتكرر إذف الحوار نفسو 
بينيما كمما حضر بوينا؟ بدا لسعاد في تمؾ األياـ أف كبل منيما يحاوؿ أف يجر 
ا اآلخر إلى جانبو، أو أف يستبقي ذكريات يبددىا القتؿ. وماأبعد القمر! أـ تراىم

كانا يراقباف الصداقة التي تتحوؿ إلى عداوة؟! قالت لبوينا مرة: صداقتؾ أنت وعبد 
الرحيـ مثؿ صداقة الست شفيقة وزوجة الحاخاـ! كانت كؿ منيما تزور األخرى 
في األعياد وترسؿ ليا اليدايا، لكف زوجة الحاخاـ كانت تكرر لمست شفيقة: أوؿ 

 فيقة!   الدنيا ييودية وآخرىا ييودية، ياست ش

تحت سعاد عينييا عمى الطريؽ. التصدؽ أنيا ستعود إلى عكا بعد أسبوع ف
بعد أف يحررىا العرب! عكا في خريطة التقسيـ مف الوطف الييودي! القيمة 
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لمواقع، واللمتاريخ! ولو فكرت سعاد في الفرؽ بيف الواقع وبيف قرار التقسيـ لجّنت. 
وبيوتيا، بسورىا ومقابرىا وسجونيا! فيؿ عكا عربية بعمارتيا وطرقاتيا، بناسيا 

يساعدىا أف تكره في ىذه البرىة بوينا كأنو يجسد الييود العرب والغرباء الذيف بقوا 
في ببلدىا ورّحموىا؟ التستطيع أف تنسى أف بوينا داواىا. يـو كانت تفيؽ في الميؿ 

مستشفى جافة الحمؽ، تشرب الماء ويظؿ لسانيا جافا، أسعفيا بوينا. قصدت ال
الحكومي وأطباءه اإلنكميز. انتقمت مف طابؽ إلى آخر بالمصعد. وياويؿ مف يقع 
في أيدي األطباء! وصمت مف تحميؿ إلى آخر إلى فحص عصبوا فيو عينييا 
ومشت كي يتبينوا توازنيا! رجعت غاضبة ومتعبة. في المساء زارىا بوينا: ياست 

ىذا الفحص! كاف تخمينو  سعاد ربما كاف عندؾ التياب في الرحـ! اطمبي
صحيحا! قاؿ: لكف ىذا ليس مف رد الّديف الذي عمي لعبد الرحيـ! اسمع يابوينا! 
لـ يعمؿ عبد الرحيـ إال ماطمبو ضميره. اليجوز قتؿ األسير أو الجريح أو 
الطبيب! لوال المتعصبيف الذيف أشعموا النار في القدس ولوال ايكا لبقينا أىؿ بمد 

وقربى! كاف ييود طبرية ييدوف خالتي الفطير وتيدييـ حموى  واحد بيننا جيرة
 العيد! 

اب بوينا عنيا في أياـ الثورة. وماكانت لتفضؿ أف تستقبمو، لتبقى حركة غ
عبد الرحيـ بعيدة عف الغرباء. قالت لنفسيا: لف يعبر بيوت العرب إلينا في عكا! 

ـ في صفد. وكاف عبد لكنو أتى في عتمة المساء، قبؿ أف ينسؼ بيت عبد الرحي
الرحيـ في المعتقؿ. اقترح عمييا: اطمبي مف عبد الرحيـ أف يبيعني البيت! سألتو: 
لماذا يابوينا؟ قاؿ: سأعممو مستشفى أو فندقا سياحيا! وماذا سيقاؿ عنا يابوينا؟ 
باعوا لمييود؟ قاؿ: خذوا الماؿ وسافروا إلى أمريكا! أمريكا أفضؿ لكـ مف ىذا 

إذف؟ يأتي المياجروف الييود ليستقروا في بمدنا ونتركيا نحف؟ لماذا البمد! ىكذا 
اليياجروف إلى أمريكا مع أنيا أفضؿ مف فمسطيف كما تقوؿ؟! اسمعي، ياست 
ال بقيتـ الدار والماؿ! ستنسؼ  سعاد! أحبكـ لذلؾ أنصحكـ! خذوا الماؿ وارحموا وا 

بوينا؟ أبدا ياست سعاد! أبوح الدار إذا بقيت باسـ عبد الرحيـ وأخيو! ىذا تيديد يا
 لؾ بالحقيقة! 

ؿ شعرت سعاد يومذاؾ بأف بوينا ليس طبيبا فقط، بؿ صاحب سمطة ى
ونفوذ؟ ىؿ لمستيا رغبتو في أف يحفظ البيت الجميؿ الذي يزيف صفد؟ لـ يظير 
بوينا بعد نسؼ البيت. لكنو ظير بعد أف خمدت الثورة. اقترح عمى عبد الرحيـ: 

في بيسموف تسعيف سنة! سألو عبد الرحيـ: وماذا تعمؿ فييا؟ أّجرني أراضيؾ 
 تعطييا لمجمعية الصييونية؟ 
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اف الييود يفجروف القنابؿ في أسواؽ الخضار العربية، وعبد الرحيـ في ك
سورية يحاوؿ أف يشتري أسمحة لمعرب يدافعوف بيا عف أنفسيـ. أتى بوينا في 

يرة مف المخمؿ النيمي فتألؽ األلماس. عتمة المساء واستقبمتو سعاد. فتح عمبة كب
قاؿ: بيا أشتري منكـ أرض بيسموف! شعرت سعاد بأنيا تمتيب كمحمومة. قالت 
لو: تظف أف األلماس يبيرني، يابوينا! ولذلؾ جئت في غياب عبد الرحيـ؟ كاف 
أىؿ أبي تجار لؤلؤ. في بيت أىمي شبعت مف األلماس! تركت في بيت حمداف 

حمي مااليقدر بثمف! أىكذا ترّد ديف عبد الرحيـ الذي تحدثت في الناصرة مف ال
عنو؟ قاؿ: ياست سعاد، ستروح األرض منكـ دوف ثمف! لوال وفائي لكـ لما 

 عرضت عميؾ األلماس الذي يعينؾ! 

الت سعاد لعبد الرحيـ عندما رجع مف دمشؽ: صاحبؾ بوينا صييوني! ق
يجب أف تشترى بالفضة! ياعبد،  لكنيا لـ تكف تعرؼ أنو يؤمف بأف أرض إسرائيؿ

ىذا رجؿ سياسي، لكف أيمكف أف يؤمف رجؿ متعمـ مثمو، سياسي مثمو، بتعميمات 
 ييوة؟  

قي عبد الرحيـ صامتا. لف يزيد أوجاعو بالحديث عنيا! لكنو قاؿ لسعاد ب
وقت اشتدت االشتباكات: تذكريف صبحي الجابي، الطفؿ الصغير الذي نقؿ 

عمى حمار محمؿ بالبندورة؟ ىو اآلف شاب. كاف يتغدى  رصاصا وقنابؿ لمثوار
في مزرعة أصحابو، فتعطؿ موتور الماء، فطمب أصحابو جارىـ الميكانيكي. 
شكروه ألنو أصمح الموتور واعتذروا منو ألنو ضحى بوقت الغداء. فرد: لـ أضح! 
ستكوف ىذه المزرعة لي! ضحكوا! ظنوه يداعبيـ! لعميـ يفيموف اآلف أنو كاف 

 جادا! 

 تقصد ياعبد الرحيـ أف تقوؿ لي إف بوينا سيأخذ أرض بيسموف؟! -

اىي سعاد في سيارة شحف محممة بالناس. أرض بيسموف وعكا كميا لبوينا! ى
ولكف إلى متى يابوينا، إلى متى! سأعمـ أوالدي، وأوصييـ بأف يعّمموا أحفادىـ أف 

يارة الشحف ماتفكر فيو فمسطيف ببلدنا! ىؿ خمنت إحدى النساء المحمبلت في س
سعاد! ىمست ليا: يقاؿ ياست سعاد إف بوينا الذي كاف يزور عبد الرحيـ ضابط 
في الياغاناه! تنيدت سعاد. آه، لو بقيت فمسطيف القديمة التي عرفتيا، نعيش فييا 

 والنخدع، والنخشى غدر األصدقاء!  
بيت أختيا  دع عبد الرحيـ القوتمي ورحؿ مف دمشؽ قبؿ أف تصؿ سعاد إلىو 

منور. أبقت ابنيا المريض قربيا بعيدا عف الجميع. قالت: سأتصؿ بصاحبنا ابف 
المحاـ تاجر السجاد ليؤمف لي بيتا! حممي ثقيؿ، لف أنزؿ عندؾ يامنور! لكني 
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أمانة عندؾ! قبؿ أف تشرب القيوة  عائشة ومصطفىوأستبقي  ،سأسافر إلى بيروت
 ونيف في بيتؾ، ياست سعاد! بف المحاـ. وقاؿ: بعد ساعة تكاوصؿ 

جبت سعاد مارأتو في آخر يـو مف أياميا في فمسطيف. روت باختصار: ح
ؿ الييود الفبلحيف مف القرى التي يحتمونيا. وترحؿ األسر التي تخشى يرحّ 

المذابح! لكف الرجاؿ بقوا في ديارىـ. بعضيـ مسمح وبعضيـ ينتظر األسمحة مف 
 سوريا ولبناف.   

المظاىرة التي ىتؼ فييا التبلميذ أماـ القصر الجميوري في  جعت ليمى مفر 
! تحاسبيف، ياليمى، رئيس الجميورية وأنت بعد في ال"نريد أفعاال الأقوا"المياجريف: 

الصؼ األوؿ؟ ياسعاد ىذه ليمى! ابتسمت ليمى لخالتيا، وأخفت ارتباكيا بالكبلـ. 
 قالت: رأيت معتصما في مظاىرة الجامعة! 

وقتذاؾ في المكتبة العمومية. رأى قرب التجييز مخيما ينصب اف بياء ك
لبلجئيف مف فمسطيف. ومر بجامع وبمدرسة فتحت ليـ. كاف غاضبا وحزينا! 
يحولوف شعبا ذا أراض وبيوت وزيتوف وقمح وسمسـ إلى الجئيف! يشمحونو ببلده! 

 بمع ندى عينيو قرب الباب ودخؿ. 

، ولـ تفرحو. كأنو لـ يكف يتوقع أف الت لو منور: وصمت سعاد! لـ تفاجئوق
لـ يستطع أف يزورىا مع أنو  0936يراىا في فمسطيف بؿ في دمشؽ. في سنة 

كاف قريبا منيا. وماكاف ليستطيع أف يزورىا غدا لو بقيت في فمسطيف! ولكف ىؿ 
يتحمؿ قمبو في يـو واحد وداع منور ومعتصـ وليمى وسعاد؟ قالت لو منور: وجد 

 التقبؿ أف تقيـ عندنا!ـ بيتا في القنوات! ليا ابف المحا

ياء أوؿ زوار سعاد! فحتى عبد الرحيـ لف يعرؼ عنوانيا إال فيما بعد مف ب
منور. قّبؿ بياء جبينيا: ياحبيبتي، يابنت فاطمة! أتيت ألودعؾ! سألتو في يقيف: 
إلى فمسطيف؟! نعـ، ياسعاد! في الفجر! ستحمييا، يابياء؟ ابتسـ في مرارة: 

اوؿ؟ سأليا: وعبد الرحيـ، ممؾ الزماف؟ ردت: عبد الزماف، ىناؾ! قد يكوف سأح
في عكا مع الرجاؿ. آه، ياسعاد! ماأصعب أف نطمب مف أحبائنا أف يبقوا في 
بيوتيـ في الحرب! لكف ىؿ يدافع جيش مف الرجاؿ وحده عف وطف؟! قالت: 

يقاؿ طمب المموؾ اطمئف، سأعود مع األوالد بعد أف أؤمف زيادا في بيروت! لكف 
العرب أف يرحؿ أىؿ فمسطيف حتى تحرر الجيوش العربية الببلد! نظر إلييا: 
صّدقت ذلؾ؟ ىزت رأسيا كأنيا تمومو! قالت: ال! سيرّحؿ الييود مف اليقتمونو! 

 وياحزني ألف العالـ يسند مف يقتمنا! 

رغـ تستطيع سعاد أف تقدـ لو قيوة. البّف والنار! نظر إلييا في حناف. ال
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األبوة، بينيما صداقة كاف يمجأ إلييا في أياـ بعد منور عنو. وكثيرا ماكاف 
يخاطبيا بينو وبيف نفسو شاكيا أو مفسرا. ألسنا نمجأ إلى شخص نثؽ بأنو يفيمنا 

 وينجدنا؟ كاف تماسؾ سعاد يغريو بأف يخاطبيا بينو وبيف نفسو! 

بمد إلى بمد وعمى كتفؾ تى يودعيا؟ أخفت قمقيا عميو: يابياء صرت ترحؿ مف أ
بندقيتؾ! انتبو، ىذه ليست حرب الترعة! يستعمؿ الييود أسمحة لـ نسمع بمثميا! 
الجواب لديو! قّبؿ جبينيا. قالت: أىكذا نمتقي في الطريؽ، أنا قادمة إلى ىنا وأنت 
ذاىب إلى ىناؾ؟! قاؿ: سنمتقي وأنا عائد إلى ىنا وأنت عائدة إلى ىناؾ! ثبتت 

فمير أنيا تحبو كما أحبت سعيدا! يابياء، ارجع بالسبلمة! وانتبو مف  نظرىا عميو.
 الغدر! أىذا ىو الرجؿ الذي لوع سعيدا مرة أنو تزوج منور!

لتفت إلييا قرب الباب. أراد أف يوصييا بمنور، لكنو خجؿ. قالت لنفسيا ا
 كأنيا ترجوه: عد بالسبلمة! إياؾ أف تموت!

ماعشناه حياتنا أـ حياة ببلدنا؟ اخترت أف أممتو وىو يبتعد. يابياء، ىؿ ت
تحب منور، لكف مف اختار مافي عبلقتؾ بيا ومافي عبلقتي بعبد الرحيـ؟ أليس 
ذا مت أو مات عبد الرحيـ ألف تكوف مصيبتنا إال مف ىذا القدر  قدر ببلدنا؟ وا 
نا الظالـ الذي يحكـ مصيرنا ومصير أوالدنا! في الحرب العامة قّسمونا ووىبوا ببلد

لمغرباء، وىاقد انتيت الحرب العالمية الثانية فماذا جنينا منيا؟ تدرب الييود في 
كتائبيا وحاربونا بأسمحة المنتصريف فييا، وكسبوا مف معتقبلت األلماف الشباب 

 الذيف استوطنوا ببلدنا. فإلى متى يرسـ قدرنا خارج ببلدنا؟      

عت إلى دمشؽ. لـ يتحقؽ ركت سعاد زيادا في مصح بحنس في لبناف، ورجت
! سقطت حيفا، ثـ يافا، ثـ صفد. ةوعدىا لبياء، ولـ تعد إلى عكا! سقطت طبري

بمسمحييا وبمجموعة صغيرة مف جيش اإلنقاذ،  عصابات الييوديةقاومت عكا ال
وانتظرت الجيوش العربية! سيرت سعاد طوؿ الميؿ كأنيا وسط صوت الرصاص. 

طعـ القطط في غيابنا؟ ولـ تتحمؿ أف يسأليا : مف يعائشة وصرخت عندما سألتيا
ىؿ مازالت مدرستو مغمقة؟ لكنيا جمست مع األوالد حوؿ طاولة الفطور مصطفى 

كأنيا تحتفؿ عندما استعاد أىؿ عكا وجيش اإلنقاذ محطة السكة الحديدية! كاف 
فرغت لعكا بعد سقوط المدف الفمسطينية.  عصابات الييوديةذلؾ ومضة فرح! فال

 المذبحة!      وبدأت

عد دخوؿ الجيوش العربية قصفت طائرة إسرائيمية دمشؽ والقاىرة. سقطت ب
قتمت رفيقة ليمى وأسرتيا. لكف بياء لف يقتؿ ىنا بؿ ىناؾ ف، منورقنبمة قرب بيت 

في فمسطيف، وسيبقى في ترابيا. أما ابنو معتصـ فسيقتؿ بالرصاص السوري في 
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 دمشؽ، دفاعا عف فمسطيف!
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ناصر معسكر الجيش البريطاني، ركب مع الشباب "الشختورة" إليو،  صدر 

وىاجمو مف البحر. اتفؽ مع ضابط بريطاني عمى شراء السالح مف مستودعات 
الجيش في الخضيرة، ودفع ثمف السالح مدير البنؾ العربي. بعد ىجومو عمى 
ا المعسكر طوقت الدبابات البريطانية عكا. فخرج رجاليا الكبار وفاوضو 

 البريطانييف. 

 
ر ناصر بعبد الرحيـ برىة: ياعمي، سندافع عف عكا بما لدينا! حتى تصؿ م

الجيوش العربية! تأممو عبد الرحيـ. ىؿ يوجد وقت ليؤالء الشباب كي يرسموا 
خطة عامة، وأىؿ حيفا لجأوا إلى عكا؟ ومع مف يرسمونيا؟ سبلح كتيبة عمر بف 

 ييودي احتؿ حيفا! الخطاب يصمح لمناوشة اللحرب مع جيش

تى إلى عكا الحوراني وأديب الشيشكمي وأخوه صبلح، ومعيـ خمسوف رجبل أ
أتوا مف الجّش. األسمحة: برينغف، ستينغف! وانتظرت عكا الجيوش العربية لتحمي 
مدينة دوف سبلح. قطعت شركة روتنبرغ الكيرباء عف عكا وبقيت المعسكرات 

وعة مف سريتو واشتروا موّلدا وعادوا مف البريطانية مضاءة! فذىب ناصر مع مجم
شارع بيروت. أوقفيـ رجاؿ الشيشكمي ونزعوا أسمحتيـ. نحف مف سرية عمر بف 
الخطاب! لـ يصدقوىـ. فأرسموا إلى الشيشكمي رسالة غاضبة: خذوا عناصركـ! 

 أتى الشيشكمي وأقيمت حفمة غداء جمعت الطرفيف. ولكف لماذا حدث ذلؾ؟

ستحّموف" محطة القطار وحديقة البمدية. كاف ىجوميـ في أى ناصر الييود "ير 
الفجر. أخذوا تمة نابوليوف، تمة الفخار، عمى ضفة نير النعاميف. فرّكب الرشاش 
 وسّمطو عمييـ! فتركوا ست سيارات وتركوا دما عمى رمؿ عكا األبيض الناعـ.     

برشاش نسحب ناصر مع مجموعتو مف بوابة السور، وغطى انسحابو فتياف ا
نصبوه عمى السور. مشى محاذيا المنشية إلى الدبوية، ثـ المطار، وشارع 
بيروت.. كانت الشمس تغرب. وكاف الييود يحتموف برج المطار. أصاب 
رصاصيـ خمسة عشر عربيا فقتميـ. سدد ناصر رشاشو عمى البرج. انسحب 
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د مع بعض الباقوف إلى كفر ياسيت. عند الجسر قاؿ: لنعد لندفف الشيداء! وعا
الشباب فدفنوىـ قرب ضريح ولّي. نزلوا عند شيخ القرية. لكف رجبل ىمس في أذف 

 ناصر: سيسممكـ فبلتناموا ىنا! 

صبح السبلح الذي تمنوه لمدفاع عف الببلد خطرا عمييـ. كـ يقمب الزمف أ
وجوىو مسرعا! أيف نترؾ السبلح الذي اشتريناه بالذىب؟ اخفوه ىناؾ ياشباب، 

الببلد التي أكمتـ تينيا وزيتونيا أنكـ لف تكشفوه حتى نعود! نقسـ! نقسـ وأقسموا ب
بتينيا وزيتونيا، برمؿ عكا األبيض وبسورىا! نقسـ بالببلد التي نودعيا أننا سنعّمـ 
أوالدنا الحمـ بالعودة إلييا! ىؿ يستطيع ناصر أف يصؼ تمؾ البرىة لعبد الرحيـ؟ 

ية في عكا، تنزىوا عمى سور عكا، درسوا في شباب عرفوا في طفولتيـ حديقة البمد
مدارسيا، أحبوا حاراتيا العتيقة والمدينة الجديدة خارجيا، توىموا أف حقيـ يفرض 
بقاءىـ في عكا، تبرعت أخواتيـ وأمياتيـ بأساورىف ليشتروا مف بيروت ودمشؽ 
 السبلح الذي يحممونو، دفنوا أصدقاءىـ وأبناء بمدىـ القتمى، ومشوا في طريؽ

 التيجير إلى بيروت! 

سند ناصر رأسو إلى شجرة وتمنى أف يصرخ: ال! لكنو كاف مضطرا أف أ
 يخمد ىدير قمبو. قاؿ يعزي أصحابو: سنعود! 
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امت القيامة في فمسطيف! استكمؿ اإلنكميز بعد الحرب العالمية الثانية ق

وه لتقسيـ مارسموه في الحرب العالمية االولى! استكمؿ الصييونيوف ماخطط
الدولة العثمانية كي يؤسسوا دولة ييودية ويسرقوا فمسطيف مف أىميا! بالتقسيـ 
اكتمؿ غدر اإلنكميز وتآمر االوروبييف عمينا! لكننا سنسجؿ ليذا العالـ أننا 
سنقاـو التآمر والغدر! سنقاـو مصفحات اإلنكميز ومدافعيـ ولو ببنادؽ قديمة! 

نطمب أسمحة مف سوريا ولبناف! سافر إلى لكف لنحاوؿ، ياعبد الرحيـ، أف 
 القوتمي في دمشؽ! 

 
ؿ مرت سنة فقط عمى نزىة سعاد مع بنات العكي وفرجيني في حديقة ى

البمدية؟! ذات يـو شكت فرجيني، زوجة المحامي أنيس، لسعاد وبنات العكي : 
مممت األطباء! فحصني حتى اآلف خمسة وعشروف طبيبا. قرروا أنني لف أنجب! 

صبي وبنت فقط! سألتيا سعاد: بـ نصحتؾ يوركيف؟ ولد عمى يدييا كثير مف  لدي
أطفاؿ عكا. قمقنا عمييا عندما سجنيا اإلنكميز يـو دخموا إلى الببلد ونقموىا إلى 
بيت لحـ. ىذه مثؿ طبيب البمد، التظير إال إذا تعسرت الوالدة! ياست سعاد، 

ف فحصوني! نصحتيا سعاد: حسبت يوركيف مف األطباء الخمس والعشريف الذي
 انسي األطباء وتعالي معنا غدا إلى حديقة البمدية! سنتغدى ىناؾ! 

حـو سموى، ابنة فرجيني، حوؿ الباب كمما زارت سعاد فرجيني. فتبتسـ ت
أحيانا وتنادييا. تعرؼ أف األوالد في عمر سموى يحبوف حديثيا! عبرت سعاد 

ع المستمعيف إلييا. فتشوؽ وىي سنوات مف االستماع والصمت حتى أصبحت تمت
تروي، دوف أف تفتعؿ حركات في مبلمحيا. ينساب حديثيا رائقا. والتبقى ثابتة في 
موضوع فيمؿ المستمع إلييا. نعـ، ىكذا ندفع ياسموى سنوات عمرنا كي ننضج! 
ماتظنينو بعيدا عنؾ اليـو سيأتي، وقد تحكيف أنت كما أحكي اآلف! لكف حضور 

نع سعاد مما نوت أف تقولو لفرجيني: اتركي لمزمف حصتو في أف سموى الصغيرة م
يجد الحّؿ! أختي منور لـ تكف تنجب، وىاىي أنجبت! لدييا اآلف صبي وطفمة! 
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 أمي فاطمة بقيت عشر سنوات دوف أوالد، ثـ أنجبتنا! 

كتب المحامي أنيس قرب مكتب عبد الرحيـ. تصعد الدرج عمى السور م
اؿ أنيس ألصحابو: سأغيب غدا. لماذا؟ قمكتبو.  وتعبر سينما البرج إلى

سأصطحب زوجتي إلى طبيب في حيفا؟ مابيا؟ خذىا إلى الدكتور زانديؾ في 
القدس! داوى الممكة نازلي. ينتظر مف يقصده أربعة أشير ليأخذ منو موعدا. خذ 

 ىذه الرسالة إليو يستقبمؾ!

نديؾ وجدنا كثيرا مف وت فرجيني لسعاد وبنات العكي: في عيادة الدكتور زار 
المنتظريف. سألني معاوف الطبيب: عندؾ موعد مع الطبيب؟ ال! معي ىذه الرسالة 
إليو! تناوليا مني. بعد برىة خرج الطبيب وبيده الرسالة: ممف ىذه؟ مني! تفضمي! 
عرفت أف كاتب الرسالة أخو زوجتو! فحصني زانديؾ. قاؿ: خذي ىذا الدواء 

تحسنت صحتؾ. التكوني كالعرب الذيف ييمموف  شيرا. عودي بعده إلي ولو
 وصايا الطبيب! كممني بالعربية. نعـ يعرفيا، لكف لسانو ثقيؿ! 

رجيني وحدىا تنتظر أثر الدواء؟ سعاد وبنات العكي ينتظرنو معيا! ف
طمأنتيف: تسألف عف الصحة؟ ىي المزاج الحسف، الرغبة في الحياة، في األكؿ 

رت أنواعا مف الطعاـ نسيتيا! تذكرت الزعرور والتيف والنزىة وزيارة الناس! تذك
األسود والصبار، اشتييت العصاعيص تحت ورؽ العنب! كأني حامؿ في وحاـ! 

 شفيت! 

العرب الذي ذكرىـ زانديؾ، ىمست فرجيني لنفسيا: ماحاجتي في الذىاب ك
 إلى القدس واالنتظار في عيادة مزدحمة؟ أكدت ليا سعاد: يجب أف تعودي إليو،

 عمى األقؿ كيبل تؤكدي رأيو في العرب! لكف فرجيني كانت قد نسيت وجعيا! 

مؾ أنيس سبيبل آخر! قاؿ ليا: لدي دعوى جنائية في القدس. سندافع عف س
عربي وجد اإلنكميز لديو بندقية صيد! فمماذا التنزؿ معو إلى القدس؟! تحب 

وأضرحتيا، أقواسيا فرجيني حارات القدس القديمة، سورىا وبواباتيا وسببلنيا 
 وأدراجيا. تحب كنيسة القيامة. ستنزؿ معو! 

وت فيما بعد لسعاد: في القدس قاؿ لي أنيس: سنزور الدكتور زانديؾ ر 
لنشكره! وافقت. فرح زانديؾ بي، لكنو طمب فحصي. بعد الفحص قاؿ: البد مف 

تترافع  العممية الجراحية! صدـ زوجي. قاؿ: ال! رد زانديؾ: مسيو أنيس أنت محاـ
أماـ قضاة. ذلؾ اختصاصؾ. ىناؾ أنا الشيء! لكف ىنا أنا الذي يقرر مايجب! 

 سكت أنيس وأجريت العممية لي في المستشفى. 
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حتفمت سعاد مع بنات العكي، في حديقة البمدية، بحمؿ زوجة أنيس. اخترف ا
شجرة وارفة جمسف تحتيا، شويف المحـ، وشربف المبف، وطمبف مف المقيى قيوة 

وظة. ونزؿ أنيس إلى القدس ليبشر الدكتور زانديؾ. روت فرجيني ليف: رقص وب
 زانديؾ! واعترؼ ألنيس بأف الحمؿ بعد تمؾ العممية محتمؿ لكنو ليس مؤكدا. 

انت تمؾ النزىة في حديقة البمدية آخر نزىة جمعت سعاد وفرجيني! ك
ذيف زاروا عكا. ثـ انشغمت سعاد وزوجيا بالتقسيـ، واستقبمت في بيتيا السورييف ال

شغمتيا الصدامات بيف العرب والييود. سألت زوجيا: ىؿ تشبو ىذه األياـ ياعبد 
الرحيـ، مايقولو القرآف عف القيامة؟ تشعؿ النار في ببلدنا الياغانا وشتيرف 

 واألرغف!

صمت إلى عكا أخبار احتبلؿ الييود حيفا، والمذابح التي قررت مصير و 
قرباء أنيس ومؤلوا بيتو. اليفيـ أنيس مافيمو أخو زوجتو المدينة. وصؿ مف حيفا أ

في حيفا! رأى قوة عسكرية ييودية مدربة، خرجت مف المستعمرات كجيش جاىز 
 الحتبلؿ فمسطيف.  

ي المكتب قاؿ محاـ ييودي ألنيس: لـ أنس أني كنت أستعير كتبا مف ف
يوش العربية مكتبتؾ. وأني أكمت عمى سفرتؾ. لذلؾ أنصحؾ بأال تصدؽ أف الج

ستحميؾ! خذ ىذه البطاقة مني، ىي التي ستحميؾ! تحميني في بمدي؟ ياأنيس، 
 التعش في األوىاـ! 

لى جانبيا رضيعيا. غرفة النـو ف ي البيت وجد أنيس زوجتو في فراشيا، وا 
واسعة مرتبة، والنوافذ مفتوحة لربيع البحر. تجوؿ في بيتو وتأمؿ مافيو. الخزائف، 

ئر، الفضيات. كؿ شيء في مكانو. ىؿ يصدؽ أف  بيتو لف يكوف المقاعد، الستا
بيتو؟! ومدينتو لف تبقى مدينتو؟ مستحيؿ! عكا مدينة عربية، يعيش سكانيا في 
بيوتيـ ويشتغموف في أسواقيـ. سألو أخو زوجتو: ياأنيس، تودع بيتؾ؟! رد بقوة: 

ني اآلف أودعؾ! ال، أبدا! ياأنيس، لـ يكف لدي الوقت ألودع بيتي في حيفا! لك
سنرحؿ إلى لبناف! أقرباء زوجتي ىناؾ! اسمع، رحيمؾ يحرض اآلخريف عمى 
 الرحيؿ! ابؽ في عكا! عكا مدينة عربية! ياأنيس، أتمنى أال تمحقني إلى بيروت!  

ؿ ستنجو عكا حقا؟ في عكا مائة بندقية أرسميا الممؾ فاروؽ. لف تحمي، ى
نييف إذف؟ نزؿ أنيس إلى "الكامب". سأؿ إذا كانت صالحة، مدينة! مف يحمي المد

مديره اإلنكميزي: لسنا أوالدا قاصريف، لكف المدنييف، في األوضاع الراىنة، 
يحتاجوف حماية مسمحة! لـ تتركوا لدى العرب مايدافعوف بو عف أنفسيـ. فيؿ 
ستحموننا مف الييود إذا ىاجمونا كما ىاجموا حيفا؟ رد: "صوري" مستر أنيس، 
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، سننسحب منيا في النستطيع  ذلؾ. وصمني أمر باالنسحاب مف عكا اليـو
 الساعة الثانية عشرة! 

ـو اقترح عميو أحمد شقير فمتنزؿ زوجتؾ وزوجتي إلى لبناف ريثما تيدأ ي
األحواؿ، قالت لو فرجيني: ابني رضيع، لـ يبمغ بعد األربعيف يوما. وقريبا أربعوف 

ـ العادية يؤجؿ اإلنساف عمبل يثؽ بأنو أبي! ماالعمؿ اآلف يافرجيني؟! في األيا
سينجزه غدا. لكف في أياـ أخرى لكؿ حركة زمنيا المحدد تماما. ماراح فات، 
فماالعمؿ اآلف؟ نعـ، يفترض أف تبقى زوجتو حتى األربعيف في الفراش. جيد 

 الدكتور زانديؾ كي يشفييا لتحمؿ. لكف الياغانا قد تقتميا مع الطفؿ! 

امب"، ماشيا في مدينة بدأ يرحؿ منيا نازحو حيفا ومف جع أنيس مف "الكر 
بقي حيا مف سكاف القرى التي احتميا الييود! استوقفو صديقو الطبيب أردكياف: 
كيؼ تترؾ زوجتؾ والييود قد ييجموف! رّحميا إلى لبناف وابؽ أنت مع الرجاؿ! لو 

رجاؿ في بيوتيـ! يممؾ أنيس العدسة السحرية ليفيـ أف النساء واألطفاؿ يثّبتوف ال
وليرى أف أىؿ مخيـ جنيف الذيف جرفوا مع بيوتيـ سييزوف الضمير بنداء ثباتيـ 

 ويعيدوف اسـ فمسطيف!

ؿ قصد أنيس أف يطيؿ جولتو في عكا قبؿ أف يحضر سيارة إلى البيت؟ ى
كاف يحاور نفسو قبؿ أف يحسـ قراره. فتح الباب وقاؿ كأنو القدر: سترحموف اآلف! 

رجيني: نرحؿ؟ تحمؿ رضيعيا، وتترؾ أربعيف أبييا؟! المجاؿ لمكبلـ! نظرت إليو ف
لف تغيبوا أكثر مف شير! شير أيار سيحسـ األمر. ألبسيا روب دو شامبر فوؽ 
. الوقت والضرورة لحقيبة ثياب. ماذا تحمؿ ابنتو سموى؟ عمبة مبطنة  قميص النـو

ليا: لماذا؟ ستمزمنا لنقدـ بالمخمؿ فييا طقـ فخـ مف فناجيف القيوة! يالمصغيرة! سأ
القيوة لمضيوؼ حيث سننزؿ! اتركييا! سنعود إلييا! نعـ، يحدث ذلؾ! مف أثاث 
البيت كمو قد نحب شيئا، قديما أو جديدا، يفتننا وربما يوجز لنا المكاف أو الزماف! 

 دعي العمبة ياسموى! ستبقوف في لبناف أياما. وستعودوف إلي ماتحبونو! 

إلى السيارة. وحمؿ السائؽ الرضيع. حاوؿ أف يرتب ليا مؿ أنيس زوجتو ح
جمسة مريحة وحشر ولديو قربيا. ضعي ياسموى الرضيع في حضنؾ! وجمس ىو 
قرب السائؽ. عبرت السيارة شارع بيروت. ىانحف نخرج مف عكا! عكا بمدنا، 
فماىذا الرحيؿ المجنوف؟! افرضي يافرجيني أنؾ تتفاديف زلزاال أو إعصارا! عبروا 
الطريؽ قرب نياريا. قطعوا الناقورة. نزلوا في فندؽ أميركا في ساحة البرج في 
بيروت. المكاف في الفندؽ! صاحبتو فيكتوريا ابنة حمي خالتي، أخبروىا أف 
فرجيني وصمت! حضرت فيكتوريا. عانقتيا سموى: كيؼ حالؾ "ياتانت"؟ تسأليف 
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 ي حجزتيا لضيوفي! كيؼ حالي أنا؟! كيؼ حالكـ أنتـ؟! خذوا الغرفة الت

المغربة في الفندؽ! أحبت فرجيني الفنادؽ يـو كانت تنزؿ فييا سائحة، ي
تغترب حتى تشتاؽ إلى بيتيا. تجولت في لبناف ومصر سعيدة، تأكؿ في المطاعـ 
وتشتري مف األسواؽ. أكاف سبب تمؾ السعادة أنيا مطمئنة إلى مدينة تركت فييا 

يا مفتوح إلى ببلدىا؟ أف أصحابيا آمنوف بيتيا الذي ستعود إليو؟ أف طريق
ومدينتيا سميمة؟ في الفندؽ شعرت ىذه المرة بأنيا عارية، دوف حقيبة، دوف ثياب. 
. ليست لدييا حتى صورة مف صورىا!  ليس لدييا مايثبت أنيا عاشت حتى اليـو
فيميا أنيس عندما لمح في الميؿ بريؽ عينييا. قاؿ ليا وقت الغداء: وجدت بيتا 

 حريصا! وطمبت خياطة ستزورؾ لتخيط لؾ ثيابا!  في

! ي افيكتوريا، سنترؾ الفندؽ في الميؿ! الأريد أف يراني أحد في قميص النـو
يافرجيني، خذي ثوبا مف ثيابي! أو اصبري حتى أنزؿ إلى السوؽ وأجد ثوبا 
يناسبؾ! يبحثوف ليا عف ثوب وثيابيا معمقة في خزائف بيتيا في عكا! تشعر اآلف 

نيا دوف ببلد! ألذلؾ قالت ألنيس سأعود معؾ إلى عكا؟ رد: لو كنت قادرة عمى بأ
 البقاء ىناؾ لما رحمنا! 

رؾ ليا مالديو مف الماؿ. قاؿ: أبقينا بعض حسابنا في بنؾ باركميس. ت
اسحبي منو حاجتؾ في غيابي. وسافر إلى عكا. بيف عكا وبيروت رمية حجر في 

رب! مع ذلؾ، يجب أف تظير فرجيني أنيا مطمئنة األياـ العادية، لكف ىذا زمف ح
 عميو! ويجب أف يظير أنو مطمئف عمييا! يالممسرحية التي اضطررنا إلييا! 

عرؼ سائقو السيارات أف الطريؽ خطر إلى عكا. فالييود يخترقوف الجميؿ ي
والعرب يقاومونيـ فيو. لكنيـ يعبروف لبناف مع العائديف إلى مدنيـ وقراىـ في 

. بعض ىؤالء يتسمؿ ليستقر فييا حتى يطرد منيا أو يقتؿ فييا. وبعضيـ فمسطيف
ليتناوؿ مف بيوتو بعض مايحتاجو منيا إلقامة قصيرة. ويعود الرجاؿ الذيف أوصموا 

 نساءىـ وأوالدىـ إلى لبناف وسورية، وينتظروف في بمدىـ أف "تيدأ األحواؿ". 

ورة. التقمؽ، سنصؿ إلى افر أنيس مثميـ في سيارة. مرة أخرى إلى الناقس
! أمس ىجـ  عكا! أعرؼ الطرقات فإذا سّد طريؽ سمكت آخر! أعبرىا كؿ يـو
الييود عمى "الشجرة". رّدتيـ قوات اإلنقاذ! بيف السائؽ وبيف أنيس اآلف رابطة 
الحياة والموت. سيفترقاف قريبا ولكف كبل منيما سيبقى في ذاكرة اآلخر. ىؿ أنت 

شاركا في الحرب، ياأستاذ أنيس! أنقؿ رجاال مسمحيف حقا سائؽ فقط؟ أصبحت م
ورجاال راجعيف إلى بيوتيـ مثؿ حضرتؾ، وأنقؿ أسرا ىاربة مف جينـ. لو تعّرفني 
إلى كاتب يكتب رواية ألحكي لو ماذا عبأت في ىذه السيارة! ياأستاذ أنيس، التمـ 
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ليـ شغؿ! الناس الذيف يتركوف قراىـ! مدنيوف بيف محاربيف. الشغؿ ليـ! بؿ 
التبقى البمد دوف سكانيا! ىؿ يرد أنيس عمى نفسو ألنو نقؿ أسرتو إلى لبناف؟ 
فجعو أف يصادؼ تمؾ الجموع تعبر الناقورة إلى لبناف. كاف يجب أف يبقوا في 
مدنيـ! حتى لمموت حجـ اليستطيع أف يتجاوزه! ياأستاذ أنيس، يفرغوف فمسطيف 

في حيفا؟ لو كاف المدنيوف مسمحيف لبقوا. مف أىميا بالمذابح! حكوا لؾ عما حدث 
 ماذا تقوؿ؟ ليست لدى المقاتميف أنفسيـ أسمحة! 

برا الطريؽ قرب نياريا. التفت أنيس في اتجاه المستعمرة. لماذا يتذكر ع
زوجتو كأنو لف يراىا؟ يتبيف اآلف فقط أنو نسي أية مستعمرة زارت! لّبت فرجيني 

ستعمرة ييودية. قالت ألنيس: كأنيا ألمانيا! رد: مرة دعوة صديقتيا ورافقتيا إلى م
ماؿ الييود يصب ىناؾ! في تؿ أبيب، شوارع مخططة كأنيا في اوربا، عمى 
طرفييا أشجار مقّممة. لكنيا ليست أجمؿ مف "البيجة" أو مف "حديقة البمدية"! 

 يافرجيني، أحببت قرى اوروبا في مكانيا، وكرىتيا ىنا! 

سيارة يبتعد عنيا كمما اقترب مف عكا! وىو منتبو حاور زوجتو وىو في الي
عبلف  إلى مايعبره، مصغ إلى السائؽ الذي يتحدث عف أياـ ماقبؿ االصطدامات وا 
التقسيـ، أياـ كاف يصؿ بسيارتو إلى حيفا! قصت مف طريقو حيفا! طويت! ىؿ 

ا أو يدرؾ الركاب الذيف يرافقيـ أنيـ تركوا صورىـ في ىذه السيارة دوف أف يقّدرو 
يقّدر سائقيا ذلؾ؟ ىاىو يتساءؿ عنيـ، عمف بقي منيـ ومف رحؿ، عمف بقي في 

 ميجره ومف عاد فقتؿ! 

ي الطريؽ فيـ أنيس أف الببلد في خطر أكثر مما كاف يقّدر. ىاىو في ف
عكا وقد قرر أف يبقى فييا! ستدافع عنو مئة بندقية بعضيا اليعمؿ وبعضيا دوف 

وش العربية أـ ستسقط قبؿ ذلؾ؟ ىؿ سيرد الييود ذخيرة؟ ىؿ ستنتظر عكا الجي
عنيا أنيا، في خريطة التقسيـ، مف دولة عربية مفترضة؟ لف يعرؼ حتى المحامي 
أنيس أف الييود يعمموف في مخطط واسع الشيء فيو لممصادفة، وأف قرار التقسيـ 
اليعني إال أف ىيأة دولية قررت أف المستوطنيف الغرباء أصبحوا ذوي حؽ في 
دولة. لكف دولتيـ ستكوف بمقدار مايستطيعوف أف يبمعوا مف فمسطيف فوؽ ماقرروه 
ألنفسيـ اآلف. ولف يكوف ذلؾ إال خطوة اولى في خريطتيـ التي تحيط بالببلد 
العربية. كيؼ يخمف أنيس أف "مف النيؿ إلى الفرات" مشروع حقيقي وىو مايزاؿ 

اليبرره الواقع في فمسطيف؟! كيؼ يرى مشروع الدولة الييودية في فمسطيف خياال 
 يصدؽ أف مدنا تمتمئ بالعرب يمكف أف تفرغ منيـ ليوضع فييا مياجروف غرباء؟! 

حدث مع نفسو وىو يتجوؿ في بيتو مف غرفة إلى غرفة. ىذا مكتبو. وىذه ت
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مكتبة أبيو صفت فييا المخطوطات والكتب النادرة. ىذه أعداد مجمة المقطـ 
ىذه دواويف الشعر! ىذا تاريخ الطبري في طبعة قديمة!  متسمسمة في مجمداتيا!

وىذه مؤلفات أبيو، بعضيا مايزاؿ دفاتر لـ تنشر! في غرفة الطعاـ خزائف تبدو 
مف زجاجيا الفضيات. كؤوس، صحوف، زبادي، جاطات، عمب فييا أدوات 
الطعاـ الفضية. بعضيا ىدايا مف أعزاء عميو، وبعضيا اشتراه مف باريز وحيفا 

يروت. فتح خزانة ثياب زوجتو. ىذا ثوب مف الحرير الوردي كاف يحبو، لبستو وب
آخر مرة تعشيا فييا في مطعـ البحر. وىذا ثوب أصفر... وىذا أخضر مشجر. 
لمس بيده األلواف وترؾ الخزانة مفتوحة. في الغرفة األخرى سرير ابنتو وطاولتيا. 

رستيا في عكا القديمة قرب السور! ماتزاؿ كتبيا المدرسية عمى الطاولة. ماتزاؿ مد
وفي عكا ماتزاؿ "البيجة"، و"حديقة البمدية"، و"الحرش" التي تنزه فييا مع أسرتو، 
وجامع الجزار، والسور، والكنائس التي حضر فييا أعراس أصحابو ومآتميـ. كؿ 
ذلؾ لـ يعد حقيقة، والحقيقة ىي أف أسرتو في لبناف وىو ىنا! لماذا؟ أيف العدؿ 

الدنيا؟ أيف الحؽ، ومف يدافع عنو؟ لـ يعرؼ عف أنيس إال أنو دمث وىادئ في 
ومتزف. لكنو اآلف يتمنى سبلحا في يده! التمزمؾ القوة لتدافع عف نفسؾ أماـ 
متحضريف. لكف القوة فقط تردع المتوحشيف! القوة ياأنيس؟ نعـ، القوة! أتى إلى 

اجتمعت بو كشقير واآلخريف.  عكا أكـر الحوراني وخميؿ كبلس لتنظيـ المقاومة.
لكف بقي سؤالكـ دوف جواب: أيف السبلح؟ وىؿ ترؾ لكـ اإلنكميز والييود وقتا 

 لمتدريب عميو؟ 

انت الخزائف كميا مفتوحة، حتى خزائف الفضيات، عندما طرؽ الباب. مف؟ ك
ناداه السائؽ: أستاذ أنيس، افتح! سنرحؿ فورا! الييود قادموف ليحتموا عكا! أال 

 مع الرصاص والمدافع؟ تس

اذا يستطيع أف ينقذ مف بيت فيو عمره؟ حمي زوجتو أعز عميو مف دفاتر م
أبيو التي لـ تنشر؟ مبلبسيا أـ الفضيات التي تحمؿ ذكريات مف اجتمع عنده ومف 
أىدوىا لو؟ ألعاب ابنتو سموى أـ كتبيا المدرسية أـ ثيابيا؟ لـ يحمؿ أنيس حتى 

ى! فيمو السائؽ الذي رأى كثيريف مثمو، لذلؾ قاؿ لو: ثوبا لزوجتو. خرج كما أت
أستاذ أنيس، لف نترؾ ليـ ىذه الببلد ميما طاؿ الزمف! التفت إليو أنيس مرتعشا. 
وىؿ سيطوؿ الزمف؟! انتبو أنيس إلى الراحميف مثمو، ولـ ينتبو إلى مف اليزالوف 

مايمكف أف يعودوف إلى فمسطيف. شاحنات، وسيارات وعربات! يركب الناس كؿ 
يسير! تفرغ مدينة! كاف يجب أف يتفقوا عمى البقاء! ىاىو يدرؾ أف العرب لـ 
يكونوا منظميف كالصييونييف. التقودىـ مجموعة تنبييـ إلى المذابح المحتممة، 
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وتثبتيـ في أراضييـ وبيوتيـ، رغـ ذلؾ! كـ سيدفعوف كي يقمبوا الجممة التي 
ة التي ستصرخيا فاطمة البرناوي في رددوىا: "األرض والالعرض" إلى الجمم

السجف بعد سنوات: "الشرؼ شخصي في وطف مغتصب"! قاؿ لو السائؽ: أستاذ 
أنيس، التقمؽ! يقاؿ ستعودوف بعد شير! لكف أنيسا سمع في كبلمو أسى مف 
اليصدؽ كبلمو. صمتا زمنا بدا طويبل. يالمسائؽ الماىر الذي يعرؼ طريقو في 

ائؽ: بقي الصميبيوف في صور وصيدا مئتي سنة. باعوا الظبلـ الحالؾ! قاؿ الس
واشتروا وتناسموا وعمروا بيوتا. كانت بينيـ وبيف أىؿ الببلد أوقات مف السمـ. 
لكنيـ في النياية ركبوا سفنيـ ورحموا ميزوميف! سامحؾ اهلل! تعزيني بأف ىؤالء 

قط بما يقوؿ الغرباء سيبقوف مئتي سنة، وسأموت بحسرتي عمى عكا؟ ال، أذّكرؾ ف
 الناس: اليصح إال الصحيح!

دفة، لـ يضع البيض كمو اصمكتشؼ أنيس في لبناف أنو كاف حكيما ألنو، ا
في سمة واحدة. منذ كاف في مصر كاف يضع وفره في بنؾ باركميس. في فمسطيف 
قاؿ لو حممي باشا نؤسس بنؾ األمة العربية، مقابؿ البنوؾ الييودية. يجب أف 

نقؿ أكثر مالو مف باركميس إليو. طار بنؾ األمة العربية وبقي تؤازره! آزره! ف
باركميس! لكف الوفر ينتيي إذا لـ ترفده! أصبح األوالد الذيف حممت بيـ ثقبل عميؾ 
ياأنيس! نعـ، فكر برىة بأف الوحيد حر، التكسر رأسو حاجة واليخاؼ الفقر. ألوؿ 

لماؿ الذي أودعو في بنؾ مرة في عمره رأى الفقر أمامو، وفي بيتو. سأؿ عف ا
األمة العربية فقيؿ لو: تأخذونو عندما تعودوف إلى ببلدكـ! رد: لف نحتاجو 

 وقتذاؾ!   

عؿ ببلد الشاـ التي كانت وطنا متصبل تنجده! أىؿ أمو لبنانيوف. وأبوه كاف ل
ف  لبنانيا زمنا، وكتب في لبناف شعره. أبوه؟ يالمسعيد الذي عاش في ببلد الشاـّ وا 

حركتو فييا مواقؼ الدولة منو الالحدود! كتب في جريدة المقطـ، وجمع  حكمت
أعمالو بعد موتو صاحب جريدة لساف الحاؿ. وتنقؿ بيف مصر وفمسطيف ولبناف. 
ونثر شعره في مدنيا. يمكف أف يطمب أنيس إذف الجنسية المبنانية! في ذلؾ اليـو 

انية لفمسطيني كيبل يفقد أعمف قرار حكومة رياض الصمح: التمنح الجنسية المبن
 الحؽ في وطنو! 

رض أنيس لزوجتو العمؿ الذي اقترح عميو: في كندا أو أمريكا. ردت: لف ع
نياجر! لف نبتعد عف عكا! أصحابنا ىنا! أكد رفضيا رفضو. سيشتغؿ إذف كاتب 

 مراسبلت بالمغات اإلنكميزية والفرنسية عند تاجر لبناني، بمائة وخمسيف ليرة. 
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نقؿ محمد الموعد مع قوات الجياد المقدس في الجميؿ. صادؼ الكالس ت

والحوراني حوؿ عكا. عكا مدينة عربية دوف سالح. فيؿ ستصؿ إلييا قوات 
جيش اإلنقاذ لتدافع عنيا؟ أيف األسمحة؟ ركب محمد الموعد الباصات التي 

ني. قدميا العفيفي لنقؿ قوات الجياد المقدس لتستقبؿ الحاج أميف الحسي
العفيفي مف أغنياء صفورية، صاحب شركة باصات يعمؿ بعضيا بيف بنت جبيؿ 
والقرعوف. ويعمؿ بعضيا بيف الناصرة وطبرية. خرجت عشرة باصات تنقؿ 
مستقبمي الحاج أميف الحسيني القادـ مف لبناف ليعمف الدولة الفمسطينية. 

ودية؟ نعترؼ سيضع إعالف الدولة البالد في مرحمة جديدة! نعترؼ بدولة يي
بدولة فمسطينية! ونقاتؿ منيا لنستعيد مااحتمو الصييونيوف مف فمسطيف! سأؿ 
العفيفي محمد الموعد: بذمتؾ، أال أستحؽ أف أكوف وزير مواصالت في الدولة 
التي سنعمنيا؟ ابتسـ محمد: تستحؽ! نعـ، يستحؽ ألف باصاتو تعمؿ في دقة، 

بف العفيفي، ألنؾ قدمت باصاتؾ لمثوار وتصؿ المدف بالقرى. وتستحؽ الوزارة ياا
رغـ مافي ىذا مف الخطر! ىؿ كاف العفيفي يستمتع بمنصب الوزير في الدولة 
وىو راحؿ بباصاتو مع ىؤالء الرجاؿ ليستقبؿ معيـ الحاج أميف الذي سيعمنيا؟ 
وزير مواصالت في دولة جديدة! لـ ال؟ "سعرنا بسعر العرب الذيف ليـ وزراء 

 ودوؿ"! 

 
صفد رأى الراكبوف بالباصات جموعا تمؤل الطريؽ. أىؿ صفد في حاؿ  ربق

تبكي الحجر! خير؟ بؿ قولوا مصيبة! سقطت صفد! سقطت؟ كيؼ؟ رأى محمد 
لى جانبو عسكري.  الموعد الشيشكمي في سيارة جيب، عمى رأسو كوفية زرقاء وا 
سألو: صحيح سقطت صفد؟ رد: الأعرؼ! واستمر في طريقو في عكس اتجاه 

لنازحيف إلى الشماؿ. نزؿ المسمحوف مف الباصات ليركب فييا الناجوف مف صفد. ا
وتفرقوا، يسعى كؿ منيـ إلى بمده ليعرؼ مصير أىمو. مشى العفيفي ومحمد 
الموعد إلى صفورية. طارت الوزارة، يامحمد الموعد، قبؿ أف نممسيا! الوزارة 
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 "عمرىا"، لكف ياخوفي عمى الببلد! 

 
ب رجاؿ يمشوف إلى قراىـ مميوفيف! يحتؿ الييود الجميؿ ي لييب في قمو أ

اآلف، إذف! يريدوف كؿ شيء! كيؼ سقطت صفد، جوىرة الجميؿ وفييا حي 
ييودي واحد فقط، وىي مثؿ قمعة عمى جبؿ؟ ألنيا وضعت في خريطة الدولة 
الييودية في قرار التقسيـ؟ ىؿ وضع إميؿ جميعاف وساري الفنيش في صفد 

لممؾ عبد اهلل بأال تعمف دولة فمسطينية؟ قاؿ محمد الموعد: العمى، قصدا؟ يمتـز ا
في صفد حي واحد لمييود، صفد عربية فكيؼ احتموىا كميا! تبحث عف الحؽ 

عبلف الدولة الفمسطينية!   يامحمد الموعد؟! قطعوا الطريؽ عمى أميف الحسيني وا 

رخت منور في دمشؽ: ياعمتي نفيسة، سمعت؟ سقطت صفد! صرخ ص
رجاؿ في مقيى سوقساروجا الذيف تصوروا أف صفد قمعة الجميؿ اليمكف أف ال

تسقط! صرخ الضباط المتطوعوف في جيش اإلنقاذ: فشؿ السياسيوف في تأميف 
جيش قوي يمنع ىذه الميزلة! الحؿ؟ أف نستمـ الببلد ونقمب الطاولة! ذىؿ الباعة 

ـ سوداء وأقبلـ برتقالية في سوؽ مدحت باشا الذيف يبيعوف المبلءة المنسوجة بأقبل
 لمصفديات ولنساء المزة في دمشؽ! 

كف كيؼ سقطت صفد؟! اسمع يامحمد الموعد! عرؼ شبابيا الذيف دربيـ ل
الضابط السوري إحساف كـ ألماظ مصيرىا منذ أجبر عمى االنسحاب منيا! سمعوه 

ىو يقوؿ يـو استمميا إميؿ جميعاف وساري الفنيش: اليـو سقطت صفد! وّدعوه و 
ينسحب منيا حتى قرية الصفصاؼ وانتظروه حتى التقى بأديب الشيشكمي. قاؿ 

 ليـ: الفائدة! القائد العاـ ليس الشيشكمي!!

نقؿ محمد الموعد مع قوات الجياد المقدس بيف قرى الناصرة التي تطمب ت
النجدة. كانت قوات اإلنقاذ قد طمبت منيـ أف ينزعوا األلغاـ مف الطريؽ الذي 

يو مف الناصرة إلى شفا عمرو عابرة صفورية. ونزعوىا كي تدخؿ قوات ستصؿ عم
اإلنقاذ شفا عمرو. كأنيـ نزعوىا لمصييونييف! سقطت شفا عمرو وانفتحت طريقيـ 

 إلى صفورية. ويـو سقطت صفورية، كاف رجاليا في نجدات خارجيا! 

إلى  اف األوالد والفتياف في الساحة يمعبوف في انتظار اإلفطار ليركضواك
بيوتيـ ويجمسوا إلى سفرة رمضاف الغنية. فسمعوا صوت طائرة. رفعوا رؤوسيـ 
ورأوىا، وشعروا بأنيا رأتيـ. ىؿ سمعوا دويا قبؿ أف يسقط "القازاف" قربيـ، أـ بعد 
أف سقط؟ تذكروا أنيـ ركضوا. قتؿ "القازاف" عميا أبو خرج، وجز رقبة سميماف. 

مت أسرة كانت تجمس إلى مائدة اإلفطار، سقطت أربع قازانات عمى صفورية! قت
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أسرة مف أب وأـ وأطفاؿ. اختار الييود الوقت المناسب ليقتموا أكبر عدد مف 
 الناس! 

رج الناس إلى البيادر ليأمنوا شر الطائرات. أمضوا الميؿ تحت الزيتوف. خ
 عندما "جيجو الضوء" التفتوا فرأوا الييود يحتموف القمعة التي تشرؼ عمى البمد
والرشاشات مصوبة عمييـ منيا. انطمؽ الرصاص مف الرشاشات في كؿ اتجاه. 
بدا أف الصييونييف طوقوا البمد، وقطعوا عيف صفورية. اقتربت ثبلث مصفحات 
فييا جيش اإلنقاذ. المصفحات التي نزع الثوار ليا األلغاـ! أحرؽ الييود مصفحة 

 ؿ البطوؼ.منيا فتراجعت المصفحتاف. فرحؿ الناس في اتجاه سي

سقط الييود القرى التي تحيط بصفورية، فحرموىا مف نجداتيا. اختاروا أ
لصفورية الوقت الذي كاف فييا رجاليا مف جيش الجياد المقدس خارجيا. 
وىاجموىا بالطيراف الذي التستطيع أف ترده. وعبروا طريقا خالية مف األلغاـ إلييا. 

 كـ سبب نعد كي نثبت لماذا سقطت صفورية؟

ثير مف أىميا إلى القرى التي لـ تسقط بعد في سيؿ البطوؼ. ومشى كشى م
معيـ محمد الموعد. ردد لنفسو الكممات التي تعمميا الناس في ببلده: اهلل يعيف 
ذا أنت أكرمت المئيـ  الناس عمى النذؿ إذا تجبر! إذا أنت أكرمت الكريـ ممكتو، وا 

ىـ فخسرنا ببلدنا! وصؿ محمد تجبرا! لـ نكـر اإلنكميز لكف بعضنا صدؽ وعود
 الموعد مع الناس ماشيا إلى بنت جبيؿ، وبات تحت زيتونيا. 

ؿ يتذكر تحت زيتوف بنت جبيؿ، مقطعا مف حياتو التي تركيا في ى
فمسطيف، مثؿ كؿ واحد مف أىالي صفورية الجالسيف تحت األشجار! في صفورية 

ىمو. لكنو لف يتذكر اآلف جماؿ بيتو وأرضو وأشجاره وبيادره وينابيع الماء وقبور أ
بمده وخصبيا والسيرات في المضافة. لف يتذكر الفرح باألوالد واألعراس. لف 
يتذكر السير في ليالي الحصاد، أو قطاؼ الزيتوف. ألنو مشغوؿ بالنكبة التي 
أنزليا اإلنكميز بو منذ وىبوا فمسطيف لمييود بوعد، حتى نفذوا ذلؾ الوعد طواؿ 

فمسطيف. لـ يجموا عنيا حتى أصبحت كالثمرة الناضجة االنتداب عمى 
لمصييونييف بمستوطناتيـ وجيشيـ وعصاباتيـ المسمحة! سيتذكر جماؿ صفورية 
وخضرتيا فيما بعد، عندما ييدئ العقؿ الغضب ويصّنؼ األحداث. عندما يبدأ 

 بعد ذلؾ وجع الحنيف! 

ب ىؤالء الناس! لـ أمؿ محمد الموعد الظمـ الذي نزؿ بو وصرخ لماذا؟ ماذنت
يعتدوا عمى بمد غريب ولـ يطردوا إنسانا مف بيتو! عندما ضربت الطائرة 
اإلسرائيمية صفورية وقت اإلفطار في رمضاف، خرج مع جيرانو إلى الرماف. 
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أصابت الشظايا طفبل رضيعا فساؿ دمو عمى حضف أمو. أما األسرة التي كانت 
ال طفمة حمميا الجيراف معيـ. عادت تسكف بيتا قريبا مف بيتو فقتمت كميا، إ

 الطائرة ورمت "القازانات". فأفيمت أىؿ صفورية أف البندقية التجدي! 

كر محمد الموعد تحت زيتوف بنت جبيؿ بالتسمؿ إلى صفورية. فصادؼ ف
العائديف مف قاروط في قضاء الناصرة. رووا لو أف الييود طوقوا أىؿ القرية الذيف 

لشباب ورشوىـ. فمشى محمد الموعد مع أسرتو وأقربائو إلى عادوا إلييا، وأخذوا ا
 الشاـ. كأنو يفيـ اآلف ماكاف يردده المغني في األمسيات:

 ازراع الود ىو الود شجرو قؿّ ي

 اّل سواقي الوداد نزحت وماىا قؿّ و 

 ياـ بناكؿ عسؿ أياـ بناكؿ خؿّ أ

 ياـ نناـ عالسرير أياـ نناـ عالتؿّ أ

 مبس فؿّ ياـ نمبس حرير أياـ بنأ

 ياـ بتحكـ عمى والد الكراـ تنذّؿ أ

ـ يمش أىؿ صفورية كميـ إلى بنت جبيؿ في لبناف. لجأ بعضيـ إلى ل
الناصرة وبقوا فييا. سيمر نصؼ قرف قبؿ أف يقابؿ شطر العائمة شطرىا اآلخر 
في دمشؽ. ليعرؼ األعماـ أوالد إخوتيـ، واألوالد أخواليـ وأقرباءىـ. سيحتفؿ بيـ 

الموعد، أبو محمد، حوؿ طاوالت عمييا مناسؼ تشبو المناسؼ التي  ابف محمد
كانت تمد في بمدىـ. وسيسمعوف أحفاد أقربائيـ يتكمموف ليجة أىؿ صفورية 
نفسيا. ستسجؿ كاميرا فيديو ذلؾ المقاء الذي انتظروه نصؼ قرف، وسيتناقموف 

يمحقيـ. نسخ الفيمـ ويحممونيا لمف شغمتو انتفاضة األقصى فمـ يستطع أف 
سيعرض أحدىـ عمى أىمو في دمشؽ صورة ابنو الذي استشيد في الناصرة عندما 
تظاىر الشباب الذيف رأوا قتؿ محمد الدرة في التمفزيوف، فسدد عمييـ الجيش 
اإلسرائيمي رصاصو. سيزيف بعضيـ سيارتو بصورة الشاب الشييد. وسيكتشفوف 

واحدة. ولذلؾ سيحاكـ عزمي  أنيـ في الوطف وفي الميجر عشيرة واحدة، حمولة
 بشارة الذي سّيؿ اجتماع شطر األسرة بشطرىا اآلخر بعد نصؼ قرف مف الفراؽ.

قي بعض أىؿ العفيفي في الناصرة. ووصؿ ىو إلى األردف ومات فييا. ب
بقي بعض آؿ الموعد في لبناف في مخيـ نير البارد، وعاش محمد الموعد مع 

و أوالد وأحفاد، وفتح مضافة صفورية في بعض عشيرتو في دمشؽ، تزوج، ولد ل
مخيـ اليرموؾ. يجتمع الرجاؿ فييا كما كانوا يجتمعوف في مضافات ببلدىـ، 
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ويستمع إلييـ الفتياف ليعرفوا تاريخيـ كأحداث نسجت حياة الناس والببلد. وليتأمموا 
القدر الذي زرع بو غرباء وطنا لغرباء في فمسطيف. وسيتناقموف صور صفورية 

ي وصمت ممف زار تمؾ الخضرة الكثيفة، ورصد تحتيا حجارة بيوت صفورية الت
المنسوفة، وصّور أسبلكا وبقية سور مف الحجر تشير إلى المعالـ التي دمرىا 
الييود عندما احتموا صفورية. والتقط نبع ماء ينساب بيف األعشاب المرتفعة، لعمو 

مستوطف مزرعة أو يسرؽ النبع الذي شربت منو زوجة محمد الموعد. يشتري ال
بيتا عربيا، لكف صاحب الوطف اليستطيع أف يتنازؿ عنو؟ مف يممؾ أف ينطؽ 
باسـ الموتى الشيداء ومف لـ يولد بعد! فيؿ ييدؼ قتؿ الفمسطينييف الذي يعرضو 

! عف الوطف ويسامح بو الغرباء التمفزيوف كؿ ليمة أف يقبؿ ىذا الجيؿ تعويضا
نى مع أنو اشتغؿ نصؼ قرف ليشيد بديؿ البيت الذي ماأبعد "أبو محمد" عف الغ

فقده في صفورية. ولكف أيخطر لو أف يسامح غرباء ببمدة تستقبؿ نسيـ البحر، 
وتشكو مف المطر وكثرة الماء وارتفاع العشب؟! أو يستبدؿ األمكنة التي استشيد 

 فييا أقرباؤه وعاش فييا طفولتو وبعض شبابو؟  
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لبناف خمنت ابنة صدقي الطبري حزف أبييا رغـ تماسكو. ي الطريؽ إلى ف

. تأممتو بطرؼ  كأنما قطعت بسكيف متوحشة حياتو في األمس عف حياتو اليـو
عينييا. صدقي الطبري، األنيؽ، خريج الجامعة األمريكية في بيروت، رئيس 
الييئة العربية العميا في طبرية، مدير بنؾ األمة، الجئ؟! صدقي، ابف المفتي 
عبد السالـ الطبري، الذي كانت الجبّة تأتيو مف تركيا مع الموسيقى، موشاة 
بالذىب، الجئ؟! ليأخذ الغرباء الذيف أتوا مف روسيا ورومانيا وىنغاريا بيتو 

 وبمده؟  

 
عرؼ تفاصيؿ حياة أبييا. فاألسرة تحفظ السيرة وتروييا لتنتقؿ إلى االبف ت

ا دوف البيوت والبساتيف التي جرت فييا! يجب والحفيد. لكف أال تفقد السيرة ألواني
إذف أف نحمي الذاكرة! سترسـ ابنة صدقي سيرة أبييا وألواف بيتيا وتفاصيؿ 
الشوارع في بمدىا كي يحفظيا أوالدىا وأحفادىا! ستروي ليـ كيؼ رجع صدقي 
الطبري مف الجامعة األمريكية وتابع مسار أىمو في مصالحة الناس، وفي إعداد 

لمفقراء في رمضاف يوميا. ستحدثيـ عف مقاببلتو اإلنكميز باسـ وجياء طاولة 
طبرية، وتوسطو ليخفؼ األحكاـ الظالمة. وستحكي ليـ كيؼ أسس بنؾ األمة 
ليحمي أراضي الفقراء مف سطو الييود. وستصؿ معيـ إلى راـ اهلل التي درست 

مية. وستستعيد فييا بنات الطبري الثبلث في مدرسة "فريندز" األمريكية الداخ
 الفرحة بالعودة إلى البيت في العطؿ المدرسية. 

ظرت إلى أبييا وأخجمتيا شفقتيا عميو. لو تستطيع أف تساعده! سرحت مف ن
نافذة السيارة. كاف بيتنا بناء واسعا تحيط بو الحدائؽ عمى تمة جّب الباف. ظير 

ؼ، رغـ حشد البيت حتى في صور جنازة الشيخ عبد السبلـ التي نشرتيا الصح
الناس الذيف خرجوا في الجنازة. كنت أفرح عندما أعود في العطمة إلى البيت. 
وأضيع في زحمة الضيوؼ العرب واإلنكميز. سمعت أبي يصرخ في التمفوف وىو 
يتحدث مع رئيس البمدية الييودي الذي نصبو اإلنكميز. طبعا يعرؼ رئيس البمدية 
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 مف األصيؿ في البمد ومف الغريب! 

اءلت في الطريؽ إلى لبناف ىؿ كانت أياـ الدراسة في "فريندز" ىي األياـ ست
اليادئة الوحيدة في حياتيا؟ كيؼ انقمبت "عيشتنا" فصارت طمقة الرصاص توىمنا 
بأف صدقي ىو القتيؿ! كاف ييود طبرية فقراء، يستأجروف بيوتنا ويسكنوف معنا، 

تري منيـ حتى اعتمد العرب ثـ انتقموا إلى حي ييودي كالمستعمرة. بقينا نش
مقاطعة الييود. مع ذلؾ بقيت عماتي يزرف صاحباتيف الييوديات. إحداىف أـ 
ايمياىو. بكت عمتي معيا عمى فراؽ ابنيا. فياخسارة دموعيا! عرفنا ونحف في 

 الناصرة أف ابنيا مع الياغاناه.   

تذكر حماسة أبي لمبنؾ الذي أسسو كي يحمي كؿ أرض يضطر صاحبيا أ
إلى بيعيا. ىاىي األراضي كميا صارت محتمة! ياأبي، سمميـ اإلنكميز طبرية 

 وفمسطيف كميا! 

لتفتت إلى أبييا في الطريؽ إلى لبناف وسألتو: أتذكر يـو زارنا في البيت ا
مساعد حاكـ المواء؟ ىز صدقي رأسو. نعـ يذكر ذلؾ، كاف أحد ضيوفو! لـ تكمؿ 

بأني سمعت زوجة مساعد حاكـ المواء الييودية  كبلميا! لف أبوح لو في ىذه البرىة
تقوؿ لزوجيا وىي تطؿ عمى بحرة طبرية مف بيتنا: جميمة، اعطيا ألىمنا! لـ أبح 
 بذلؾ لو يومذاؾ، فيؿ أحزنو بو اآلف؟ ماأكثر اإلنكميز الذيف تزوجوا مف ييوديات!

مع ي سنة النكبة قابؿ أبي الشيشكمي الذي أتى إلى فمسطيف ليدافع عنيا ف
الضباط السورييف. ثـ سافر مع الشيخ نايؼ الطبري إلى دمشؽ ليشتري أسمحة. 
خبلؿ غيابو في الشاـ سقطت قنبمة عمى بمكوف المطبخ في بيتنا وىدمتو. ىؿ 
قصدتنا؟ وقفت بعد ذلؾ مصفحة عسكرية أماـ بيتنا، نزؿ منيا ضابط إنكميزي قاؿ 

ا في المصفحة وساروا بنا إلى ألمي: صدقي الطبري ينتظركـ في الناصرة. أركبون
الناصرة. في الطريؽ قالوا لنا: بعد أياـ تعودوف إلى بيتكـ! كاف عمر أخي يومذاؾ 
سنتيف. قبؿ أف نخرج مف البيت غيرت أختي ماء المزىرية كي تبقى الزىور نضرة 
في غيابنا! تركنا كؿ شيء كما ىو ألننا سنعود بعد أياـ. ثـ فيمنا أف اإلنكميز 

برية لمييود! بعد سقوط طبرية استضافت يافا أىؿ طبرية. وكنا في سمموا ط
الناصرة. وصؿ أبي إلينا بعد سقوط طبرية. أخذنا إلى األردف، ونزلنا عند أقربائنا 
أسبوعا في قرية الصريح. ثـ ذىبنا إلى بيروت ونزلنا في فندؽ. فيمنا أننا لف نعود 

لغرب، وصار أبي ينزؿ منيا إلى إلى بمدنا في شير أو في سنة. فسكنا في سوؽ ا
الحمة. كاف رئيس مجمس إدارة شركة الحمامات. ولكف مف يقصد الحمة ليستريح 
في تمؾ األياـ الصعبة؟! انتقمنا مف سوؽ الغرب إلى دمشؽ. كاف حمؿ أبي ثقيبل! 
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 كاف يعيؿ عشرة أشخاص!  

احتميا تروي نيمة ألوالدىا فيما بعد: بقي عمي طاىر الطبري في الناصرة. س
الييود، وطمبوا مف العرب تسميـ أسمحتيـ. فقاؿ عمي الشيخ طاىر البنو خير: 
سمـ ياإبني بارودتؾ! احتؿ الييود الببلد وماعادت البارودة تنفع! فدخؿ خير إلى 

 غرفتو، أغمؽ الباب عمى نفسو وانتحر. وكاف في الرابعة والعشريف مف العمر. 

تو وحدثيـ عف زيارتو طبرية. صار عد عقود جمع ابف صدقي الطبري أخواب
بيتنا مركز بوليس. قطع الييود أشجارنا وجعموا الحديقة موقؼ سيارات. خربوا 

 البيت! وفي طبرية ىدموا بيوت أجدادنا وبنوا في مكانيا فنادؽ! 
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يتأمؿ صدقي حياتو عندما يبدو لو أنو اليستطيع أف يضيؼ إلييا أحداثا س

التي حكـ فييا عميو باإلقامة الجبرية والنفي ستة  0333كبرى. سيستعيد سنة 
أشير إلى راـ اهلل. وسفره بعدىا إلى بيروت. ولقاءه ىناؾ بالمفتي وسعيو لشراء 
السالح. ولقاءه الخاطؼ بعبد الرحيـ في بيت المفتي في الذوؽ. في تمؾ األياـ 

سو بمغة قتؿ فرنسي في بيروت فاعتقؿ صدقي. و"أخذت إفادتو". فدافع عف نف
فرنسية صافية. كاف قرار الفرنسييف أف يسمموه لإلنكميز. فيؿ أثرت فييـ لغتو 

 في بيروت. 0333أـ براءتو؟ اعتذروا منو، وبقي طواؿ سنة 

 
رجع إلى طبرية خبلؿ الحرب. كانت زوجتو ترخي الستائر، مع أف زجاج 

د! رآىا تكاد تمصؽ النوافذ مدىوف بالموف النيمي. قد تقصؼ الطائرات األلمانية البم
أذنيا عمى الراديو لتستمع إلى يونس بحري مف محطة برليف حي العرب. قالت 
لصدقي: "يفش" القمب! سأليا: عدو عدوؾ صديقؾ؟! يعرؼ أف العراؽ حاوؿ أف 
يشتري سبلحا مف ألمانيا وايطاليا. وأف المفتي يحاوؿ أف يدرب مجموعات 

لى متى سيظؿ العرب الئبيف دائما عف مسمحة. لكف األسمحة الموعودة لـ تصؿ. إ
أسمحة يدافعوف بيا عف أنفسيـ، واألسمحة توىب في يسر لمف يعتدي عمييـ؟! لـ 
يستمع صدقي إلى إذاعة برليف. لـ تعجبو حماسة يونس بحري. ولـ يغشو ىدوء 
 اإلنكميز. قاؿ: سينتصروف وسيحتفموف بما غرسوه! يجب أف نستعد، ولكف كيؼ؟  

أف إنياء االنتداب يعني أف اإلنكميز سيسمموف المستوطنيف استنتج صدقي 
الييود فمسطيف. وأف ىجـو المسمحيف الييود عمى العرب منذ قرار التقسيـ يعمف 

اتصؿ بالشيشكمي، وسافر مع أنيـ قوة مسمحة تستطيع أف تحتؿ فمسطيف بالقوة. ف
أختو جارتيا  الشيخ نايؼ الطبري إلى دمشؽ ليأتي بأسمحة. في تمؾ األياـ زارت

أـ الياىو فرأتيا تبكي. كانت أـ ايمياىو تخيط جاكيتا البنيا فيو جيوب داخمية. 
مابؾ؟ مسحت أـ ايمياىو دموعيا: سيسافر ابني إلى فرنسا! بكت أخت صدقي 
معيا: فراؽ االبف صعب! لكف التقمقي عميو. سيعود إليؾ بشيادة! ستقوؿ أخت 
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جارتي التي أكمت وشربت معيا كانت صدقي لسعاد فيما بعد: عرفت أف ابف 
تخيط جاكيتا البنيا الذي تطوع في الياغاناه، وأف سفره كاف إلى الحرب التي 

 أخرجتنا مف ديارنا! وأنا ياسعاد، يقطعني، صدقتيا وبكيت معيا!

بلؿ غياب صدقي في دمشؽ سقطت قنبمة عمى شرفة المطبخ وىدمتيا. خ
ية، نزؿ منيا ضابط وقاؿ لزوجة صدقي: بعد يـو وقفت أماـ بيتو مصفحة إنكميز 

صدقي في الناصرة. طمب منا أف ننقمكـ إليو. تعرؼ زوجة صدقي أف بعض أىؿ 
طبرية رحموا إلى الحمة في انتظار أف تيدأ األحواؿ. فشاورت أـ صدقي: ىؿ 
نرسؿ األوالد إلى الحمة؟ ذكرتيا أمو: قاؿ صدقي، إياكـ أف تتركوا البيت! قطفت 

قات كبيرة مف زىور الحديقة ووزعتيا في المزىريات. ماأحمى زوجة صدقي با
البيت اآلف! عندما نقؿ ليا الضابط اإلنكميزي رسالة صدقي، قالت ليا أمو: لف 
أترؾ البيت! سألتيا تتركيننا نرحؿ إلى الناصرة وحدنا مع إنكميز؟ كيؼ سيت عف 

يما بعد: ىؿ ذلؾ؟ سأوصمكـ إلى الناصرة وأعود إلى طبرية! سيتساءؿ صدقي ف
كاف الضابط الذي ادعى أنو يحمؿ رسالتو إلى أىمو مف الكتيبة الييودية 
اإلنكميزية، أـ كاف اإلنكميز يفرغوف طبرية مف سكانيا ليسمموىا لمييود! لف يخطر 

 لو أبدا أف ضابطا إنكميزيا حاوؿ أف يحميو مف القتؿ!  

المبلبس.  دلت إحدى بنات صدقي ماء المزىرية. تناولت زوجتو بعضب
وخرج الجميع مف البيت. تركوا السجاد والثريات الكريستاؿ، وفرش األجداد. تركوا 
الثميف والغالي وصور الطفولة والشباب وصور األىؿ. سيعودوف بعد أياـ! ركبوا 
المصفحة اإلنكميزية. وفي الطريؽ إلى الناصرة مروا بييود مسمحيف ورأوا قتمى 

 عمى األرض! 

قتؿ صدقي. وسقطت طبرية. فعمى مف وعمى ماذا نبكي؟ ي الناصرة قيؿ ف
مدينة عربية تسقط؟! مصيبة! وقتذاؾ وصؿ صدقي إلى الناصرة. فرح األوالد 
بسبلمتو؟ يالذلؾ الفرح وسط السواد! لف ينقموا لو األخبار التي وصمتيـ قبمو! لف 

 يقولوا لو نيب الييود أثاث أجدادنا، ونيبوا الذىب والتحؼ!

ع أسرتو إلى عكا. وعندما طّوقت رحموا إلى األردف. عاشوا حؿ صدقي مر 
في األردف أسبوعا في بيت أقربائيـ. ثـ رحموا إلى بيروت. أقاموا في فندؽ في 
انتظار انتصار الجيوش العربية. طاؿ انتظارىـ فاستأجروا بيتا في سوؽ الغرب. 

حمامات قبؿ االحتبلؿ كاف صدقي رئيس مجمس شركة الحّمة التي تستثمر ال
والفنادؽ ولو أسيـ فييا. فنزؿ مف سوؽ الغرب إلى الحّمة ونقؿ بعض أثاث بيتو 
منيا. تنقؿ بيف الحّمة وسوؽ الغرب. ثـ رحؿ إلى دمشؽ. استقبمو القوتمي، 
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وعرض عميو بيتا فرفض. يصعب عميو أف يقبؿ مايظنو صدقة، ويصعب عميو أف 
 يطمب منحة! 

الذكريات التي أصبحت كاألسرار  مس إلى سعاد وتحدثا. ىؿ قربتيماج
العزيزة! ىؿ توىما أنيما يحرساف صور المكاف المسروؽ كذاكرة يجب أف 
يغرساىا، وىما يجمساف معا في الشاـ المحبوبة والغريبة! روى ليا في آخر حديثو: 
قاؿ لي القوتمي خذ بيتا واسكف فيو! أنت رجؿ وطني فضمؾ معروؼ، فاقبؿ 

د إلى أصحابيا! قمت لو لـ نقبؿ، ياشكري بؾ، ىبة قبؿ ضيافتنا حتى تعود الببل
. مع أف عواطفؾ عزيزة عمينا! وقالت سعاد يومذاؾ الكممة التي ستظؿ  اليـو
ترددىا: احتؿ الييود ببلدا؟ أخذوا بيوتا مفروشة، أخذوا ذىب النساء، سجادا 
وثريات، وحتى مؤونة! أخذوا مدنا بحدائقيا وشوارعيا وأسوارىا ومساجدىا 
وكنائسيا وأضرحتيا، أخذوا قرى مزروعة بأشجارىا، مع بيادرىا! بعد انصراؼ 
صدقي مف بيتيا طمبت سعاد مف زوجيا أف يسعى لصدقي بعمؿ. وسيصبح 

 صدقي مدير االونروا.

قي الشيخ طاىر الطبري في الناصرة، وتحمؿ احتبلليا. طمب الييود مف ب
طاىر مف ابنو خير أف يسّمـ كؿ عربي أف يضع سبلحو أماـ بيتو. فطمب الشيخ 

سبلحو. يسّمـ السبلح الذي دافع بو عف مدينتو؟ اليتحمؿ ذلؾ الذّؿ! لكف ىؿ 
يعصي أباه؟ دخؿ إلى غرفتو وأطمؽ النار عمى نفسو. كاف خير في الرابعة 

 والعشريف مف عمره، وكاف أحد المدافعيف عف طبرية. 

في جنيؼ أماـ البحيرة: عد عقود قاؿ زوج إحدى بنات الطبري لزوجتو وىما ب
كنت طالبا داخميا في مدرسة صييوف في القدس، وكاف معي في المدرسة طبلب 
ييود. قاؿ لي أحدىـ وأنا أستعد في العطمة لمعودة إلى بيت أىمي: أنتـ تشموف 
اليواء في العطمة، ونحف نتدرب عمى السبلح! ظننتو يومذاؾ يشكو لي حرمانو 

د "أوالد الميتة"؟ كيؼ يمكف أف يحتؿ أوالد الميتة مف العطمة! أال نسّمي الييو 
 ببلدنا!

مر ابف صدقي الطبري سنتيف عندما أخرج اإلنكميز أىمو مف طبرية. اف ع  ك
ومع ذلؾ حفظ أطياؼ بيتو في ذاكرتو ورسميا مف حديث أبيو وأمو وجدتو 

عنيا؟  وأخواتو. زار طبرية. ووقؼ أماـ بيت أىمو. أيف الحدائؽ والورود التي حدثوه
أصبحت مواقؼ سيارات! قطعت األشجار وأصبح البيت مركز شرطة. رأتو 
شرطية واقفا أماـ البيت فسألتو: لماذا تقؼ ىنا؟ قاؿ: ألف ىذا بيتي! سألتو: ىؿ 
تريد أف تدخؿ إليو؟ ىؿ يقوؿ ليا: حقي! رد: نعـ. ودخؿ معيا فوجد الغرؼ في 
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ـ، وغرفا سفمية لممكاتب. أما الطابؽ األرضي قد قسمت قسميف، غرفا عميا لمنو 
أراضي الطبري التي كانت تمتد عمى التبلؿ قبؿ البيت وبعده، فأصبحت بيوتا 
لممياجريف الييود! ولـ يجد ابف صدقي بيوت أجداده في المدينة. عرؼ مف 

 اإلشارات أنيا ىدمت. بنيت في مكانيا فنادؽ.     

ة البمدية. عرفو ييودي كف زوج ابنة صدقي تبّيف فندؽ أىمو في شارع جنينل
عربي ىناؾ ودعاه إلى بيتو. اعترؼ لو: عشنا في أماف معكـ! ىؿ قاؿ لو 

 الحقيقة؟ بعد ماحدث، مف يميز الصدؽ مف الكذب؟  

ي زورؽ في بحيرة زوريخ قالت إحدى بنات الطبري لزوجيا: بحيرة طبرية ف
عمرىا أحمى!  أجمؿ مف ىذه! قاؿ: تبدو لؾ كذلؾ ألنيا بعيدة! ردت: أبدا، طوؿ

تذكرت كـ كانت البحيرة نظيفة، واستعادت طعـ السمؾ الذي كاف ينقؿ بالمجف إلى 
بيت أبييا. وّسخ اإلسرائيميوف مياه البحيرة، صبوا فضبلتيـ فييا! عندما زارت 

 طبرية لـ تذؽ السمؾ: يبدو أف أياـ البحيرة الجميمة رحمت معنا!
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وبنات شقير والسيدة فاطمة اليشرطية العكي عد االحتالؿ زارت سعاد بنات ب

قالت: تختبرنا الدنيا فوؽ كؿ مااختبرتنا بو! خرجت مف في بيروت. وفرجيني، 
عكا، مثمكـ، بالثياب التي عمي. حممت معي "كـ ذىبة" وقفنا بيا عمى أرجمنا. 
ساعدنا شكري القوتمي الذي جمعتو بعبد الرحيـ أياـ الدراسة والثورة العربية 

أف حديقة البمدية بنات العكي يا تأخبر رة فمسطيف، وىذه األياـ التعيسة! وثو 
صارت مدرسة لألكاديمية البحرية اإلسرائيمية! أخذ الييود مدينة بنى آباؤنا في 
عصور جوامعيا وقبابيا وسورىا وحدائقيا. ويّدعوف أف فمسطيف كانت صحراء 

ـ الباشا الذي كنا نستحـ قبؿ أف يحتموىا! ماذا كاف ليـ في عكا؟! أخذوا حما
فيو، جعموه متحفا! أخذوا السراي القديمة، بيف جامع الجزار وحماـ الباشا، التي 
كانت ثكنة عثمانية وصارت مدرسة بنات، وجعموىا مصحا لممدمنيف عمى 

 المخدرات. اهلل "يقرضيـ"! 

 
الت سعاد ليف في مرارة: ربما ىـ الذيف بنوا جامع الرمؿ وليـ فيو ضريح ق

! وجامع 0806ظاىر العمر! وجامع البحر، الذي جدده سميماف باشا في سنة 
المعمؽ قرب ساحة الكراكوف! وجامع الزيتوف، جنوب الزاوية الشاذلية! وجامع 
الزاوية الشاذلية! وجامع السور، عمى ظير السور الشرقي بيف سينما البرج ومكتب 

ذيف بنوا كنيسة القديس زوجي عبد الرحيـ وبنؾ األمة العربية! ربما ىـ ال
، وكنيسة القديس 0597جورجيوس وديرىا التي بنيت أياـ فخر الديف المعني سنة 

أندراوس التي تطؿ عمى شارع الفاخورة، وكنيسة البلتيف وديرىا! وربما ىـ الذيف 
رصفوا حارات عكا، المبمطة، الرمؿ، النمرود، المجادلة، القمعة، الفاخورة، وساحة 

حة الموماف، وشارع الجزار، وشارع صبلح الديف! وربما ىـ الذيف الكراكوف، وسا
شيدوا أبراج سور عكا، برج الكومندار وبرج السمطاف وبرج السنجؽ قرب منارة 
عكا، وبرج الحديد! وربما كاف ليـ السوراف البحرياف جنوب المنارة حتى برج 

ء، وبرج الساعة السمطاف! وقيوة خريستو  التي كانت تسمى قيوة البحر! والمينا
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احتفاال بربع قرف مر عمى عرش السمطاف عبد  0911المرتفع الذي بني في سنة 
 الحميد! 

ألتيا بنات العكي يومذاؾ في بيروت: ياسعاد، تشتميف الذيف احتموا بمدنا أـ س
تأخذيننا في جولة فييا؟ ردت سعاد: أشتميـ! يستطيع أي ييودي مياجر أف 

العودة إلى بيوتنا وبمدنا! تحـر عمينا مدينتنا والحديقة يعيش في عكا، وتحـر عمينا 
 التي نظميا أبوؾ، والبيجة، ومابناه لنا ظاىر العمر والجزار!

ـ تكف سعاد صادقة تماما! كانت تتجوؿ في عكا وىي تتذكر تفاصيميا أماـ ل
بنات العكي في بيروت. فقالت وىي تشرب القيوة: تعرفيف ماذا أدىشني في عكا 

تيا أوؿ مرة؟ السور! السور العظيـ المرتفع الذي يمفيا مف البحر والبر. يـو رأي
لعب ابني عمى سطحو مع األوالد كرة القدـ. وصعدت معؾ  إلى سطحو قرب 
مدرسة الفرقة عمى ممريو العريضيف ووصمنا إلى البرجيف الصغيريف المذيف يطبلف 

سور اآلخر الخارجي. عمى المدينة. بعد الخندؽ العريض خارج السور تأممنا ال
تبعنا ىذيف السوريف المتوازييف مف شرؽ المدينة إلى غربيا. وتصورنا مياه البحر 
التي كانت تفتح عمى الخندؽ فتجعؿ عكا جزيرة! كأني اآلف ىناؾ والشمس تغرب 
في البحر! لـ نعرؼ األياـ التي كانت فييا بوابة السور الكبيرة في الشرؽ تغمؽ في 

يقصد عكا إلى البقاء خارجيا حتى الصباح. لكننا كنا نستمتع  المساء فيضطر مف
بأف ذلؾ مف ماضييا! يـو رجعت بنتي مف المدرسة ورددت لي ماتعممتو عف 
السور استمعت إلييا كأني أشرب فنجاف قيوة قرب البحر! "بنى السور االسكندر 

حجارة. وجدده المقدوني في القرف الرابع قبؿ الميبلد. أدخؿ فيو الصميبيوف بعض ال
ظاىر العمر. وحصنو أحمد باشا الجزار. كانت قرب البوابة الحديدية غرؼ يقيـ 
فييا الجنود لذلؾ سميت المدرسة المبلصقة ليا مدرسة الفرقة". صفقت لبنتي 
وقمت ليا نسوا أف يعمموؾ أف حديقة البمدية الجميمة زرعيا العكي! احفظي تاريخ 

عف ببلدنا ليحتميا غرباء؟! ياسعاد، لـ يخطر  عكا! فيؿ كنت أتصور أننا سنبعد
ذلؾ أيضا لمشيخ طاىر الطبري القاضي الشرعي، واللمشيخ أسعد قدورة! قالت 
سعاد ساخرة: حدثني عبد الرحيـ أمس عف القمعة. كأنو اشتاؽ إلييا! أنا تجولت 

ي بكف في البمد، لكف عبد الرحيـ جرني إلى القمعة التي سجف فييا! قاؿ ألـ تكف ف
منتصؼ الجزء الشمالي مف السور مقابؿ الجية الشمالية لجامع الجزار؟ قمت لو: 
تماما! قاؿ: ألـ يكف فييا برج الخزنة والثكنة العثمانية والجبخانة؟ قمت تماما! ويـو 
سجنؾ اإلنكميز وضعوؾ في جزء القمعة في الطرؼ الشمالي الغربي الذي جعموه 

لكف المعتقميف لـ ييتدوا إليو كي ييربوا سجنا! قمت لو إف تحت السجف سرداب 
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منو! فيربوا في ذلؾ اليـو المشيود مف النافذة التي قصوا قضبانيا، ورأتيـ ابنتؾ 
وىـ ييربوف عابريف مدرستيا! فقاؿ: يساعدنا القوتمي، والنشعر في الشاـ بأننا 
ا: غرباء. لكني أشتيي أف أعود ولو إلى سجف عكا! كررت لو ماسمعناه مف آبائن

حب الوطف قتّاؿ! قاؿ: يخرب بيت اإلنكميز، يستمتعوف ببمدىـ، ويحكموف عمينا 
 بالموعة في حب ببلدنا!       

اف آخر بيت سكنتو سعاد في عكا خارج السػور، مقابػؿ فبركػة الكبريػت، فػي ك
المنطقة التي نظميا الميندس األلماني شوماخر، وقسـ فييا األرض قطعا، في كػؿ 

مػػػف طػػػابقيف. ىنػػػاؾ الشػػػط الغربػػػي، عػػػز الػػػديف، الطػػػالع األوؿ، منيػػػا بيػػػت مسػػػتقؿ 
الطػػالع األعػػوج، شػػارع فبركػػة الكبريت،منطقػػة جنينػػة البمديػػة، منطقػػة شػػارع بيػػروت، 

 الفجر، شارع بيروت، شارع صفد. سجمت سعاد
 وقالت ألوالدىا: اكتبوه كيبل تنسوه!ؾ.ذل
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: لجأت إلى بيروت أنيا صادفت يوركيف سعادلفرجيني بيروت روت في 
أف تجمعات المدف والقرى كانت تدرؾ أنيا وىي تنقؿ ليا عنوانيا مثمنا! ىؿ 

الفمسطينية ستبقى متماسكة وستكوف شيادة عمى شعب في انتظار بالده؟! 
قالت  سعاد قبؿ أف تنصرؼ: يعمؿ عبد الرحيـ اآلف في القضاء، في دمشؽ. 

 فمماذا اليأتي أنيس ليشتغؿ معو؟ 

 
يا زوجة أنيس عندما تمتقياف في دمشؽ: الدنيا ضدنا ياست سعاد! تقوؿ لس
ميؿ الجوزي في مقيى الكماؿ، رجع أنيس  اجتماعبعد  أنيس بنصري الجوزي وا 

ساىما. روى لي أنيـ تذكروا الناس والمقاىي والنزىات والسيرات في عكا! أدار 
؟ لـ يجبني. ظيره لي ووقؼ مع الميؿ. سألتو تريد أف تشرب قيوة، أـ كأس شاي

سألتو: ربما تريد كأس عصير؟ سأضع لؾ فيو قشرة ليموف تنعشؾ! لـ يجبني. 
عندما عدت بكأس الميموف وجدتو غائبا.. أصيب بشمؿ نصفي! التريد لو الدنيا 
أف يشتغؿ في مينتو! لكف سورية حنت عميو. عني بو الدكتور أحمد السواح 

ة ورفضا أف يأخذا منو أجرا. ودبر والدكتور جماؿ األتاسي في مستشفاىما في حما
لو أكـر الحوراني وخميؿ كبلس، المذاف عرفيما مف أياـ عكا، وظيفة مدرس في 
حماة.  وىانحف نسكف في حارة الدباغة، يدّرس أنيس المغة اإلنكميزية والفرنسية في 
مدارس حماة. يغري الطبلب: المغة باب إلى ثقافة أخرى. بيا تعّرفوف الدنيا 

ببلدنا. في أياـ الحروب تتعمـ الببلد المحتمة لغة عدوىا لتقاومو! فالمغة بقضايا 
ليست كممات وقواعد لغوية فقط، بؿ عالـ فيو حضارة وحوار وصراع ودفاع! لذلؾ 
لـ يرسب أي طالب مف طبلبو في امتحانات الشيادة! عوضو عف مينتو حب 

، تذكريف أننا لـ نعرؼ الناس. يزوره المحافظ ورجاؿ البمد، والطبلب. ياست سعاد
التعصب في عكا. عشنا فييا المسيحي بجوار المسمـ الفي أحياء متمايزة. في 

 حماة أيضا يحترمنا الجيراف ويحبوننا. 

است سعاد، يكتب أنيس اآلف باسـ مستعار في جريدة العاصي الحموية ي
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رؤساء! وجريدة النصر الدمشقية. قالت سعاد: ىذا أفضؿ مف كتابة الرسائؿ إلى ال
ردت زوجة أنيس: صحيح! كتب أنيس إلى تشرتشؿ وجاءه جواب منو. كتب إلى 
الممؾ عبد اهلل فطمبو الممؾ ليحاوره. وكاف في الطريؽ إلى عماف عندما حدث 
انقبلب حسني الزعيـ فعاد أنيس إلى بيتو وقاؿ لي: كانت المصيبة ىناؾ، 

سعاد: كتب عبد الرحيـ  فأصبحت ىنا! ولـ يعد يكتب رسائؿ لمرؤساء! قالت ليا
أيضا إلى تشرتشؿ. واحتفظنا بجوابو إلينا. فميأخذه الييود الذيف احتموا بيتنا! توىـ 

 العرب أنيـ بالكبلـ ييزوف النخوة! ىناؾ التيز السياسييف غير المصالح!

مرة أخرى. ستقوؿ فرجيني: كأننا  فرجينيعد عشريف سنة ستجتمع سعاد بب
نعـ، كأننا تركنا عكا أمس. ماأطوؿ الزمف  خرجنا باألمس ياست سعاد!

وماأقصره! كبر األوالد، تعمموا، أثثنا بيوتنا، صارت المخيمات أحياء ثابتة، 
صارت لنا ىنا قبور، وولد لنا ىنا أوالد يتكمموف ليجتنا. اشتغؿ كثير منا في 
 الخميج، وفي أنحاء الدنيا. لكف أال يوجعؾ الشوؽ إلى عكا؟ يوجعني ياست سعاد!
يوجع حتى بنتي سموى التي زوجت أوالدىا في كندا! أضيفت إلى عكا، ياست 
فرجيني، الضفة الغريبة في حرب حزيراف، وسيناء والجوالف! لكف "إذا ماكبرت 
مابتصغر"! في إسرائيؿ يتذكرنا جيراننا الييود العرب بالخير بعد أف ذاقوا 

ية أنيا اصطحبت المستوطنيف! روت لي سوسف التي أخذت الجنسية األمريك
أوالدىا لتزور صفد. عرفيا ييودي مف جيرانيا فنصحيا: التوقفي السيارة ىناؾ، 
سيسرقونيا! أوقفييا ىنا! قاؿ ليا: يرحـ أيامكـ! وحمميا تحيات لجيرانو العرب! 
قالت: صفد كما كانت، في مكانيا عمى الجبؿ وفي طرازىا. ما تزاؿ بيوت العرب 

ناىا ليكسب اإلسرائيميوف منيا السياح! قالت فرجيني: فييا كما كانت! كأننا بني
بجواز سفر أمريكي أو كندي يستطيع الفمسطيني أف يزور ببلده! نحف، يصعب 
أف نمتقي بأىمنا! بعد عشريف سنة مف الفراؽ جاء إخوتي مف الضفة إلى عماف 
ليروني. وصموا في عطمة العيد. فطمبت مف صاحبتي التي تعرؼ زوجة وزير 

ع أف تؤمف لي جواز سفر. فوعدتيا: إذا لـ تحصؿ عميو الميمة سيصميا في الدفا
صباح الغد إلى بيتيا. وصدقت. وصمني الجواز في الساعة الثامنة صباحا. لكف 
اسمي لـ يكف موجودا عمى الحدود األردنية كما وعدني إخوتي! تأخر! فبقيت 

ذف سأحممؾ إلى عماف ىناؾ إلى الميؿ. قاؿ لي رجؿ ىناؾ: إذا لـ يؤمنوا لؾ اإل
بنفسي! اطمئني! في الميؿ اتصؿ الضابط بوزارة الداخمية وبيف لممناوب أني لـ أر 
إخوتي منذ عشريف سنة، والبد أف ىناؾ إذنا لكنو لـ يصؿ إلى الحدود بعد. التزاؿ 
في الناس شيامة ياست سعاد! وىي التي تخفض السور المنصوب بيف بمد وآخر! 
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وتي الذيف صاروا مف "عرب إسرائيؿ"! ىؿ رأيت مثؿ ىذا في عماف التقيت بإخ
الظمـ؟ شمحونا ببلدنا ونسبوا مف بقي منا إلى إسرائيؿ التي لـ تكف موجودة! تنقموا 
في ببلد الدنيا دوف أف يسأليـ أحد مف ذبحتـ ومف سرقتـ. ونبلحؽ نحف كأننا 

 إرىابيوف مشبوىوف!

ورائحة الزعتر، ورطوبة  يؿ لسعاد أف الغرفة امتؤلت بأطياؼ القرى،خ
الحارات وعراقة السور. لمع صدؼ القدس، ولفح لوف الفجر القباب والمآذف، 
وتوىجت قبة الصخرة، وفاح زىر الميموف. طافت سعاد مع أىؿ فرجيني في 
بمدىا. الرحمة عمى أبيؾ الذي قسـ الرزؽ في حياتو! لو تأخر سنة يافرجيني 

بيف! صادروا أراضيؾ فقط! لماذا إذف أتى لصارت أراضيو كميا مف أمبلؾ الغائ
إلى ىنا مف يطمب أف يشترييا منؾ؟! أحسنت ألنؾ رفضت أف تبيعييا! ردت 
فرجيني: خبرني إخوتي أف إسرائيؿ أعمنتيا منطقة عسكرية! سألتيا سعاد: يعني 
أخذوىا ألنؾ رفضت أف تبيعييا! لمف إذف كاف يريدىا مف طمب أف يشترييا؟! 

 ف صكوؾ شرائيا "بالفضة"؟!                اليزالوف يريدو 
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صدت ابنة محاـ مف أصحاب عبد الرحيـ سعاد. ياخالتي، الأريد الرجؿ ق

الذي طمبني! أساس الزواج، المحبة! ساعديني عمى أىمي الذيف قبموه! أسكتتيا 
ذا لـ تستطيعي خبئي قمبؾ! نريد أف نخفؼ الحمؿ  سعاد: اعممي الحب بيدؾ! وا 

أبيؾ! أـ أف حبو ليس حبا؟! لـ تتذكر سعاد تعاستيا مع زوجيا األوؿ! لـ عف 
تتذكر أنيا فرضت عمى خالتيا حقيا في أف تختار زوجيا الثاني! كأف مايصح 
في فمسطيف اليصح لمف أصبحوا الجئيف! قاومتيا الشابة: ياخالتي، الأريد ىذا 

رية؟ النت سعاد: لف الرجؿ! كأنو مار بطرس! تذكرىا بتمثاؿ مار بطرس في طب
نسمح لؾ بأف ترفضي الخطيب القادـ! ىذه المرة لؾ والمرة الثانية لنا! مف حظ 

 الصبية أف الخطيب الثاني تاجر لبناني. 

 
رؽ الباب صدقي الطبري، فخمصيا مف لـو نفسيا. ييؼ مف صدقي نسيـ ط

حباتيا. طبرية. تعود البحرة، وحديقة البمدية، والشاطئ الذي كانت تقصده مع صا
وتبدو ليا حتى أياـ حزنيا في طبرية حموة. ىؿ نعيش اليـو لنتذكر الماضي، 
ياصدقي؟ سألتؾ، يـو أسست البنؾ، ىؿ ستمنع بيع األراضي لمييود؟ اشتريت 
ألفي سيـ مف أسيـ البنؾ. واشترى عبد الرحيـ خمسمائة سيـ. السيـ بعشر 

ج خميؿ وضع في البنؾ أكثر ليرات. ضحكت يومذاؾ: تستكثراف مااشتريتماه؟ الحا
منكما! قمت لؾ: ليينأ بما وجده! يستحؽ الكنز. لكف مالنا ياصدقي مف عرؽ 

 جبيننا!  

اف األصحاب يحبوف أف يستعيدوا كيؼ انقمب مصير الحاج خميؿ. لـ ك
يتصوروا أف غناه موقت، وأنيـ سيكونوف جميعا فقراء. كاف الحاج يمتقط سنابؿ 

اديف. وكاف يعزؿ "الششامي". خبلؿ التعزيؿ وجد خابية القمح التي تقع مف الحص
فييا ذىب. خبأ األتراؾ المنسحبوف أمواليـ في أضرحة األولياء وفي الخانقات 
والجوامع، حفروا الجدراف وأخفوىا فييا وطينوىا. حمموا بأف يعودوا يوما إلييا. ثـ 

مبل في جيوبو رسموا ألوالدىـ الخرائط التي توصميـ إلييا. وسيعود بعضيـ حا
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الخرائط التي مات مف رسميا. كاف الحاج خميؿ مف المحظوظيف الذيف وجدوا 
الذىب حيث اليمكف البحث عنو. فاشترى أسيما في بنؾ األمة الذي أسسو 
صدقي. واشترى بيتا في القدس، وأرسؿ ابنا مف أبنائو ليدرس في دمشؽ، واآلخر 

 إلى الجامعة األمريكية في بيروت.  

تبلؿ فمسطيف راحت أمواؿ البنؾ. لـ يحسب صدقي أف طبرية بلؿ احخ
ستسقط وىو في دمشؽ يطمب األسمحة لممدافعيف عنيا. وصؿ إلى الشاـ الجئا، 
فقيرا. حكى لسعاد أف أفضؿ الرجاؿ يطمبوف بناتو لمزواج. فيؿ يوزعيف بيف 

تيف. بيروت والكويت وعماف! مف يبلقييف ياصدقي، يتبيف األسرة العريقة التي رب
أميرات! طوؿ وجماؿ وكماؿ! أخبلؽ وتيذيب وأصوؿ! يعجبف الباشا والوزير! 
التخؼ إذا تفرقف، فالدـ لف يصبح ماء! بنات األصؿ الينسيف أىميف! ىؿ يكشؼ 
لسعاد فرحو وتأثره مف وفاء األصدقاء؟ لـ يبؽ، ياسعاد، إال أف يضعوا في جيبي 

 ماال! 

مو ومعارفو وقت الضيؽ! يجدىـ! تظف، ياصدقي، أف اإلنساف اليجد عمال
زوارؾ ىـ الناس الذيف ساعدتيـ وصادقتيـ وسيرت معيـ في بيروت وطبرية 
وحيفا ودمشؽ! الفضؿ ليـ عميؾ. نزلت بنا المصيبة ولـ تنزؿ بيـ. والدنيا ديف 
ووفاء! قالت سعاد لزوجيا يومذاؾ في غضب: ىذا رجؿ تعود أف يتوسط لغيره 

ده! فزار عبد الرحيـ مدير االونروا: صدقي الطبري رأس واليطمب شيئا لنفسو! ساع
 طبرية، حتى وظيفة مدير التربية صغيرة عميو!   

حاوؿ سعاد أف تخفؼ عف صدقي! فيؿ تقوؿ لو إنو أفضؿ مف التاجر ت
الذي طرؽ بابيا أمس؟ تاجر مف حيفا، غني ومعروؼ، كاف ممف تبرع لمثورة 

ف زوجيا فقالت لو تفضؿ، نستقبؿ أصحابو السورية، ولمثورة في فمسطيف. سأليا ع
في غيابو! خرج ىذا التاجر مف حيفا بالثياب التي يمبسيا فقط. لـ يصدؽ أنو نجا 
مف المذبحة. فيمت سعاد أنو دوف طعاـ. فمدت السفرة لو. جمس إلى طاولة 
الغداء. قالت لو التنتظر عبد الرحيـ فقد يتأخر! ليس معو ثمف غداء! قاؿ ليا: 

معي مفتاح الصندوؽ الحديد! أخذ الييود أراض فقط؟ أخذوا أمواال وذىبا خرجت و 
 وكنوزا. أخذوا حتى الستائر والفراش! يجب أف يسعى لو عبد الرحيـ عند القوتمي!    

أت أثر الدموع في عيني صدقي. لـ تسألو. تركتو يشرب قيوتو في ىدوء. ر 
ارتو إلى حوراف حيث اشترى منتظرة أف يمسؾ قمبو بيده. ىدأ نفسو وحدثيا عف زي

بعض أقربائو أرضا زرعوىا. قالوا لو: سموى سألتنا مرات عنؾ. سموى؟ تمؾ 
الصبية اليتيمة التي خّمصيا مف رجؿ سيء السمعة وزّوجيا مف أحد رجاؿ 
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العشائر في حوراف؟! قالوا لو: زرىا! وأعطوه حصانا ليصؿ إلييا. لـ يجدىا فخرؽ 
بؽ حتى الغداء. في طريقو سمع اسمو، ردده الصدى العادات، شرب القيوة ولـ ي

كأنو آت مف أمكنة عديدة. تمفت. لـ يتبيف أحدا فسار. سمع: "ياصدقي الطبري، 
ويف رايح"! أتتو الكممات مقطعة لكنو سمعيا. ورأى امرأة تركض مف بعد. 
ركضت، ركضت ولوحت بمنديؿ طويؿ لعمو منديؿ رأسيا.. ثـ ركعت عمى 

أيت سموى، ياسعاد! جميمة كما كانت وأحمى. أرادت أف تقبؿ يدي األرض. فعاد. ر 
وسحبتيا منيا. بكت، بكت حتى قّطعت قمبي. فيمت خوفي عمييا فقالت: كمو 
خير، كمو خير ياصدقي. سألت عنؾ الناس منذ وقعت النكبة، وماعرفت أراضيؾ 

ذا لـ حتى رأيت أىمؾ. وبدأت تخمع ذىبيا: خذ ياصدقي، إذا لـ يعد عندي ذىب  وا 
ترد لؾ عشيرتي الديف سأسرؽ ألعطيؾ! أتى دوري في البكاء، ياسعاد. بكيت، 
بكيت. بقيت تتذكرني وىذا أثمف عندي مف الذىب. ألبستيا ذىبيا وقمت ليا: حتى 
الزوج اليحؽ لو أف يمس مصاغ امرأتو! عدت معيا وماأحمى ترحيب زوجيا بي! 

ء في قمب الناس، ياسعاد! استبقوني ياخوفي مف المدينة التي تأكؿ الخير والوفا
 ثبلثة أياـ وأنا لـ أبؽ عند أىمي ىناؾ غير ليمة!  

فرؽ أوالد الطبري في الخميج والمدف العربية. شيد بعضيـ مزارع في حوراف. ت
لـ يستطع صدقي أف يكوف مزارعا مثميـ. وىاىو يفكر في أف حياة اإلنساف ليست 

تيي بموت! في اإلنساف تاريخ مدينتو وأسرتو، حياتو الشخصية التي تبدأ بمولد وتن
أمكنتيا، ذكرياتيا، سيرة أىمو، كؿ مايجعؿ حياتو واسعة وممتدة في أزمنة اليممكيا 
فرد. انتزعت منو بالقوة تمؾ الحياة التي شيدتيا أجياؿ في أسرة كبيرة، في بمد. فبدأ 

 يضع حجرا فوؽ حجر في حياة جديدة لـ يدفئيا أحد قبمو!  

سنوات ستسمع سعاد ضحكتو: يحب ابنو فتاة فقيرة التريد أمو لو أف عد ب
يتزوجيا! كأني أنا نفسي لست فقيرا اآلف! شكت لو سعاد أوالدىا: مف كاف 
يتصور، ياصدقي، أننا سنجتمع في دمشؽ لنحكي عف ىمومنا؟ مف بقي لنا منيـ؟ 

ا فقط، لـ تقّسميا فقط ىؿ ربيناىـ لمغربة؟ لـ تسرؽ منا الدوؿ األجنبية ببلدنا وبيوتن
وتخترع حدودا بيف بمد وآخر، بؿ شردت أوالدنا في الدنيا. إسرائيؿ تريد ىذا 
 الشتات. فالشباب المتفرقوف في األرض ميما كانوا موىوبيف، ذرات وليسوا شعبا! 

كف لماذا يغرقاف في الكآبة؟ لف تنتيي أبدا عبلقة الفمسطينييف بوطنيـ ل
رية. سألتو: كيؼ حاؿ قريبتؾ باىرة؟ لـ تنتظر جوابو. المسروؽ! أعادتو إلى طب

حكت: كاف أىميا يسمحوف ليا بزيارة الست شفيقة! تذكر أف اآلالتية في الحفبلت 
عند خالي كانوا يجمسوف خمؼ ستار وتستمع النساء إلييـ. جمس سعيد مرة مكانيـ 
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عيد وعزؼ عمى العود وغنى. فسمعتو باىرة. وكنت أنت تردد "سعيد قاؿ وس
عمؿ"، فأحبتو. قالت لي: اخطبوني لو! نقمت ذلؾ لسعيد فقاؿ: كيؼ، والببلد 
التستقر عمى حاؿ وأنا أتنقؿ بيف مدينة ومدينة؟ وكيؼ أتزوج فتاة الأعرفيا؟ قمت 
لو: جميمة، بيضاء، شقراء، بشرتيا مثؿ الورد، ليا لفة ذراع تشتيي العيف النظر 

ادييا ست الدار. تعرفو، رجؿ كريـ مفتوح إلييا، يفضميا أبوىا عمى إخوتيا فين
البيت لنا ولكؿ مف يريد مف أصحابنا. حتى أننا نقوؿ لسنا مقطوعيف، عندنا دار 
عمي الشيخ! يخطب الرجاؿ باىرة فتقوؿ لنا لف أتزوج إال مف سعيد! ذات يـو قاؿ 
 ليا أبوىا: طمبؾ ابف الزعبي، وأنا أعطيتو. روى ليا زوجيا فيما بعد: النصيب!
طمبت أمؾ فمـ يعطوني إياىا ألني كبير، وأعطوىا ألبيؾ! فتفرجي عمى النصيب! 

 أعطوني ابنتيا!

تعرؼ، ياصدقي، كيؼ غنت مع سعيد؟ فتحنا باب الغرفة، جمس ىو قرب أ
الباب، وجمست ىي في الغرفة الثانية. عزؼ ورافقتو في الغناء. كاف صوتيا حموا. 

اآلخر مف قبؿ. قمت لو يومذاؾ: تحبؾ! رافقتو وكأف كبل منيما عزؼ وغنى مع 
سأؿ سعيد في ذلؾ المساء أخاىا: كيؼ تجري الخطبة عندكـ لتعطوا أخواتكـ؟ 

 فرد: ياسعيد، تطمب أخواتنا مف أبينا. لو طمبف منا لياف األمر!   

تذكرت سعاد الرسائؿ التي خاطتيا في حواشي ثوبيا وأوصمتيا إلى        
تو في الطناجر الكبيرة لممعتقميف. طار كؿ ذلؾ في الثوار. والطعاـ الذي طبخ

اليواء؟ تبدد األلـ والمجد؟ وتبدد الشيداء والثوار في الجباؿ، والقرى المحروقة، 
والنساء المواتي استقبمف المتطوعيف العرب بالزغاريد، وحممف ليـ الماء، والفبلحوف 

نسحاب؟ أيمكف أف الذيف دفنوا معيـ الشيداء، وأىؿ القرى الذيف حموىـ في اال
يمحى كؿ ذلؾ ياصدقي؟ مستحيؿ، ياسعاد! قد يبقى الغرباء في بيوتنا ومدننا 
وحواكيرنا، يناموف عمى أسرتنا ويجمسوف عمى كراسينا ويزرعوف أراضينا، طواؿ 
حياتنا. وقد ينبت العشب والشوؾ فوؽ أنقاض قرانا المنسوفة. لكف أوالدنا أو 

ـ. سيبقوف أينما كانوا غصة لممستوطنيف الغرباء. أحفادنا سيعودوف إلييا ذات يو 
 ياسعاد، نحف وىـ، والزماف طويؿ! 
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رفت سعاد فيما بعد أف بيتيا، كاألوقاؼ، كتسع قرى مف قرى المثمث، ع

" التي تحتميا أمالؾ الغائبيف"أصبح مف كالمدف العربية، كاألراضي الزراعية، 
 حسيف: مت أوالدىا قصيدة راشد . فعمّ إسرائيؿ

 
 هلل أصبح غائبا ياسيديا

 ادر إذف حتى بساط المسجدص

 بع الكنيسة فيي مف أمالكوو 

 بع المؤذف في المزاد األسودو 

 تى يتامانا أبوىـ غائبح

 ادر يتامانا إذف ياسيديص

 نا لو عصرت رغيؼ خبزؾ في يديأ

 رأيت منو دمي يسيؿ عمى يديل

ريب سكنوا في بيوت ألؼ مياجر غ خمسة وأربعوف ندما قرأت سعاد أفع
يافا العربية، وأف أربعيف ألفا سكنوا في بيوت حيفا العربية، وأف خمسة آالؼ سكنوا 
في  بيوت عكا العربية، قالت ألوالدىا: تقاسـ المياجروف والجنود الغنائـ! ولكف 

تنا؟ تصوروا ياأوالد و ىؿ يعرفوف قيمة السجاد التبريزي والكاشاني الذي نمده في بي
المستوطنوف  سجادة! سيتحضريخطؼ خطؼ مف بيتنا مقعدا، وآخر مياجرا ي

وبيادرنا لكف تذكروا أنيـ نيبوا بيوتنا  في ببلدنا. سنواتالمتوحشوف عندما يعيشوف 
! تذكروا أنيـ عصابات ذبحت أىؿ ببلدكـ، وأنكـ نجوتـ صدفة! تذكروا وشجرنا

نتـ أبناء حضارة عظيمة، أنيـ أسسوا دولتيـ عمى القتمى والبيوت المنيوبة! وأنكـ أ
خذوا، ىذه صور المسجد األقصى، وىذه صور قبة ألنكـ صغار! بعد التعرفونيا 

  الصخرة، وىذه كنيسة الميد في بيت لحـ، وىذه كنيسة القيامة، تفرجوا عمييا!

: يعني أخذوا ثيابي وشرائط مصطفىالتي سألت  عائشةىممت سعاد ىمس أ
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 يامف تراه سرؽ ثوبيؿ تتساءؿ سعاد يدة؟ فشعري؟ وأخذوا كتبؾ ودفاترؾ الجد
الخمري الذي تركتو عمى السرير! صارت تجمع أوالدىا كمما وصميا خبر عف 
"الببلد". ولف تسمي أبدا الجيش اإلسرائيمي إال ىاغاناه: طردت الياغاناه أىؿ قرية 
المجدؿ مف بيوتيـ، وسيجتيـ باألسبلؾ! قالت حكومة إسرائيؿ إف سكاف المجدؿ 

عمييا! لذلؾ طردتيـ إلى مصر! اعتقمت شرطتيـ امرأتيف وخمسة أطفاؿ  عبء
 !  ألنيـ دوف رخصة إقامة في يافا! ووضعتيـ عمى الحدود وىـ بمبلبس النـو

اأوالد اسمعوا: قاؿ عضو الكنيست اوف "صار منظر البمد أكثر جماال دوف ي
ؼ عربيا في العرب! أستمتع كثيرا بالسفر مف تؿ أبيب إلى حيفا ألني الأصاد

 الطريؽ". 

سمعوا: قاؿ عضو الكنيست الياىو ىاكرممي: "لست عمى استعداد لمقبوؿ ا
 ولو بعربي واحد، والبواحد مف األغيار. أريد أف تكوف إسرائيؿ كميا ييودية".

سمعوا: قاؿ يوسؼ فايتس "تقرر نقؿ سكاف ترشيحا الزراعية إلى قرية معميا ا
ة شركس. ويثير موقعيا القمؽ. فكرت في نقميـ المجاورة... يسكف قرية الريحاني

إلى مقربة مف قرية كفر كنا ليكوف في إمكاننا استيطاف رأس األحمر والريحانية 
... شاىدنا الخرائب المبعثرة التي قرر الجيش إجبلء سكانيا عنيا...  وعمما وديشـو

قعو االستيطاف العبري ليذا القطاع ضروري. إنو قطاع رائع بطبيعة أرضو ومو 
 االستراتيجي". 

بمدكـ يعجبني،  ،صوروا ياأوالد ضابطا غريبا أشقر يقوؿ ألىؿ الببلد ارحموات
 ماعندكـ تصريح إقامة، ويأخذ بيوتنا ويقوؿ إنيا أمبلؾ غائبيف! ،أو يقوؿ ارحموا

ؿ كانت سعاد تدرؾ أنيا كانت تربي في ابنيا زياد الشوؽ إلى فمسطيف ى
 ا.وتميد لقتمو عمى بوابتي

 
 نتيى الجزء الثالث ا

 مف 
 حب في بالد الشاـ
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 0967. مجموعة قصص. دمشؽ أحب الشاـ -

 0979. مجموعة قصص. وزارة الثقافة في القمب شيء آخر -

 0983. دراسات أدبية. اتحاد الكتاب العرب كتاب ومواقؼ -

 0984. مجموعة قصص. وزارة الثقافة في سجف عكا -

 0989المدينة العربية. دمشؽ  . عفاليجرة مف الجنة -

   0991. مجموعة قصص. اتحاد الكتاب العرب مكاف لمغريب ال -

. عف المدينة العربية. دمشؽ دمشؽ ذاكرة اإلنساف والحجر -
0993 

 0995. رواية. اتحاد الكتاب العرب حب في بالد الشاـ -

 0997. مجموعة قصص. اتحاد الكتاب العرب مممكة الصمت -
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 .2111العرب،
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