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لكل هناية بداية
كــم يعيــش هــذا العــامل يف ضاللـ ٍـة عميــاء! وجهالـ ٍـة جهــاء ،فــرى العـ ِ
ـال
َ
َ ْ
ـل ،واحلــي كميـ ٍ
كجاهـ ٍ
ألن العقـ َ
ـت؛ َّ
ـول أصبحــت مســجون ًة مأســور ًة لســيادته أو
ّ
جاللتــه ،أو حرضتــه ،فهــي حالــة مــن اجلهــل الفاضــح ،والغبــاوة املســتحكمة.

لكــن اخلــر يف حممــد ﷺ وأمـ ِـة حممــد ﷺ إىل يــو ِم الديــن ،ولــوال هــذا
الصعــداء
حركــت يــدً ا ،وال جـ ّـردت قلـ ًـا ،وخلرجــت إىل ُ
اخلــر وهــذه اخلرييــة ملــا ّ
ـم سـ ّلم سـ ّلم.
ـأر ،اللهـ َّ
أجـ ُ
ـر عــا يف خاطري
ـم ،وعجز اللســان عــى أن ُيعـ ِّ َ
رغــم أ َّنــه قــد خــرس القلـ ُ
ووجــدي ،إال أننــي قــد رشعتــه وأشــهرته يف حماولــة متنيــت هلــا النجــاح بــأن
تصــل لولــدي وأخــي وصديقــي وجــاري ووطنــي وعاملــي بــأرسه؛ َّ
ألن األقــام
يف أيــدي أصحاهبــا أمانــة وضمــر ال ُيبــاع وال ُيشــرى ،فالقلــم ســاح يمكنه أن
هيــدم ويقتــل ،ويمكنــه أن يبنــي وحيمــي.
ســاح قــد تكــون كلامتــه أقــوى مــن الرصــاص عندمــا تُالمــس القلــوب
والعقــول ،لذلــك خلقــت الفراغــات بــن الكلــات والعبــارات؛ ليمألهــا
اإلنســان ،ولتجــد القلــوب هلــا مكا ًنــا ،والعقــول هلــا موط ًئــا تطــر حيــث شــاء اهلل
هلــا ْ
أن تطــر أو هتبــط _إن شــاءت_ عندمــا يبــدأ إيامنــك بقدراتــك.
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ـمس تقاتــل
فــا أرى احليــاة إال معركــة ،الشــتا ُء يقاتــل الصيــف ،والشـ ُ
القمــر ،والنمـ ُـر ُيطــارد اإلنســان ،واإلنسـ ُ
ـب ُيطــارد
ـان خيشــى الكلــب ،والكلـ ُ
َ
القطـ َة ،والقطــة تطــارد الفــأر ،والفــأر ُيفــزع اإلنســان ،معركــة احليــاة ودورهتــا.

ِ
ِ
األبيــض
والباطــل،
احلــق
بــن
اخلــر
بــن
ِّ
َ
والــرَ ،
لتبقــى املعركــ ُة َ
ِّ
ومأسـ ٍ
ـلوبٍ ،
آرس ْ
ومسـ ٍ
ـن ظــاملٍ ومظلــو ٍم ،ســالِ ٍ
ـور،
واألســود ،مــع وضــد ،بـ َ
ب ْ
ٍ
ضحيــة وجــاد ،بــن ســج ٍ
ان وســجني.
ّ
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ـال أن هيــد َم بنــاء الباطـ ِ
فمحـ ٌ
ـل فــرد واحــد يف عــر واحــد ،وإ َّنــا هيدمــه
أفــراد متعــددون يف عصــور متعــددة ،فيهـ َّـزه ُ
ـن أحجــاره،
األول هـ َّـز ًة تُباعــدُ مــا بـ َ
ـص الثــاين منــه حجـ ًـرا ،والثالـ ُ
ـث آخــر ،وهكــذا حتــى ال يبقــى منــه حجـ ٌـر
ثــم ُينقـ ُ
ـوح الشـ ِ
ـمس يف ســائها.
عــى حجــر ،وتظهـ ُـر احلقيقـ ُة واضحـ ًة وضـ َ

يــرع احلــق يف ميــدان؛ َّ
ألن احلــق وجــو ٌد،
يســتطيع الباطــل أن
وال
َ
ُ
بقوتــه ،ويأســهم يف غلبتــه ،وإغفاهلــم
والباطــل عــد ٌم ،إ َّنــا يرص ُعــه جهــل العمــل َّ
ـدرك عــدم الباطـ ِ
ـدث يف ميداننــا؛ ألنَّنــا ُنـ ُ
النــدا َء بــه والدعــاء لــه ،وهــذا لــن حيـ َ
ـل؛
لذلــك مــا ِز ْلنــا نُقاتلــه ونُصارعــه جيـ ًـا بعــد جيــل.
ـر قائمــة ميداهنــا الكــرة األرضيــة ،وجنودهــا
وتبقــى معركــة اخلــر والـ ِّ
ـاحها الســيف والقلــم ،وأجســادهم األقويــاء الذيــن يســتطيعون
البــر ،وسـ ُ
أن يرصخــوا وســط هــذه املعمعــة رصخــة الشــجاع يف املعركــة؛ لتصــدر صــوت
حريــق أعــواد القصــب؛ ل ُيعلنــوا للعــامل عــن فكرهــم وعلمهــم ،أو لِ ُيظهــروا
آالمهــم ومعاناهتــم وأفاعيـ َـل ظل ـ ِم الدهـ ِـر هبــم ،أو لِلســببني م ًعــا.
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ٍ
ِ
معركــة يف
وســط أكــر
أ َّمــا الفلســطيني منــذ ســبعني عا ًمــا وتزيــد ،يف
ـخ البرشيــة ،ور ْغــم ِّ
كل االهتامــات بأ َّنــه خـ َ
تاريـ ِ
ـاع! وفـ ّـر َط يف وطنــهَّ ،إل
ـان! وبـ َ
ِ
أ َّنــه مــا َ
وسـ َ
زال ُي َم ْع ِمــع ،يـ ُ
قياســا مــع العــامل الكبري
ـط هــذا امليــدان الصغــر ً
ـرخ ْ
يف قلبــه ،الــذي تُقــدَّ ر مســاحته بسـ ٍ
ـف كــم ،2وتــزدا ُد تس ـ ًعا.
ـبعة وعرشي ـ َن ألـ َ
مــا زال يقـ ُ
ـت ُأدافــع ،رغــم
ـت أقــاوم ،مــا زلـ ُ
ـول :هــا أنــا ذا مل أمــت ،مــا زلـ ُ
ختــاذل املتخاذلــن ،وتطبيــع املتطبعــن ،فــا للظلــم ،ال لالحتــال ،ال للســلب،
ال للنهــب ،ننتــر أو نمــوت ،فــا مــات كريــم ،وال عــاش ذليــل.

ال َ
يعــرف عنهــا العــامل إال
زال الفلســطيني ُيقــدِّ ُم التضحيــات التــي ال
ُ
ٍ
ـس ،والغا َيل
ـس والنفيـ َ
ـر؛ أل َّنــه _ببســاطة_ اخلــر ليس كالعيــان ،فقــدّ َم النفـ َ
اليسـ َ
والرخيــص ،الشــهيدَ واألســر ،ومــا َ
ليــر َخ
زال ُم ْش ًعــا صوتَــه وقلمــه؛
َ
ُ
ـم احلُ َّجـ َة عــى القــايص والــداين،
ـر اليــو َم يكتـ ُ
ـب؛ ل ُيقيـ َ
ويكتــب ،وهــا هــو األسـ ُ
ِ
ِ
ـب ِم ـ ْن رح ـ ِم املعانــاة ،ومــن آتــون املعركــة هــو أصـ ُ
ـدق وأبلــغ.
فــا ُيكتـ ُ

ـم أ َّنــه ليــس بكاتـ ٍ
ـس بروائــي ،لكنَّــه
ـم أ َّنــه ليـ َ
يكتـ ُ
ـب ،ويــروي رغـ َ
ـب رغـ َ
ـرض عليــه ْ
أن يكتــب ،ف ُق ِّيــدت ُحر َّي ُتــه ،حتــى موضــوع كتابتــه مل
ـب مــا ُفـ َ
يكتـ ُ
ِ ِ
ـج قص ـ ًة أقــرب
ـار وح َّلـ َـق بخيالــه وواقعــه؛ لينسـ َ
ـار بانتقائــه ،فطـ َ
َي ُعــد لــه اخليـ ُ
ِ
ِ
ِ
للواقــع منهــا إىل اخليــال ،ركَّبهــا م ـ ْن بــن آالف األحــداث والوقائــع واحلقائـ َـق
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
خمتـ ً
جر َبـ ُه
ـزل إياهــا يف شــخصيات حمــدودة ،ومعلومــات مثبتــة ،وواقـ ٍع ُمعــاشَّ ،
َ
ـزدادون عــد ًدا.
وخاض ـ ُه حــوايل مليــون فلســطيني ،ومــا زالــوا يـ
َ
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1
َخ َر َج َومل ْ َي ُعدْ
ـات املوت ـ َة األوىل ،موت ـ َة احليـ ِ
أن يقـ َ
ون ْ
ـاة الدُّ نيــاُ ،د َ
ـول ودا ًعــا،
فجــأةً ،مـ َ
ـس إىل رمحته تعــاىلَ .
انتقل ليكـ َ
حتت
ـون َ
ـرج ومل َي ُعــد ،انتقـ َـل إىل رمحتــه ،لكـ ْن ليـ َ
خـ َ
رمحـ ِـة ظــاملٍ َيدَّ ِعــي العــدل ،وسـ ٍ
ـارق يدَّ عــي احلـ َـق ،ومسـ ٍ
ـافر يدَّ عــي اإلقامــة ..إنــه
ـر مظلـ ٍم ،وأي ظلـ ٍم وظــام! بــل ظلـ ٍ
الصلــف بعينــه؛ ل ُيدفـ َن يف قـ ٍ
بعضهــا
ـات ُ
ُّ
ّ
فـ َ
ـرج يــدَ ُه مل ْ َي َكــدْ يراهــا.
ـوق بعــض ،إذا أخـ َ
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ِ
َّ
ـارب
تأخـ َـر يف االتصــال ،ازدا َد قلـ ُـق العائلــة ،بحــث عنــه األهـ َـل واألقـ َ
ـاب بحـ َ
ـث األ ِّم عــن رضيعهــا ،فلــم تقــع آذاهنــم عــى أدنــى
واألصدقــا َء واألحبـ َ
خــر ،ومل يتع ّثــروا ببصيـ ِ
انطلق بعد صــاة الفجر
ـص أمــل ،فــكل مــا يعرفونــه أ َّنــه
َ
ْ
ـافرا ،شــهر رمضــان املبــارك؛ لزيــارة بيــت اهلل احلــرام ،وزيارة نبيــه حممد ﷺ.
مسـ ً
مل يتجــاوز الثامنــة عــرة مــن عمــره إال أ َّنــه تــرك خلفــه دراســته وأهلــه
_خاصــة والــده_ الــذي كان يعتمــد عليــه اعتــا َد الرضيــع عــى أمــه ،وأصدقــاءه
الذيــن كانــت لــه املكانــة يف قلبهــم وهلــم يف قلبــه ،تــرك خلفه الشــارع الــذي أح ّبه
واحرتمــه وقــدّ ره فيــه كل مــن رآه.
10

ـرف قيم ـ ُة النَّعمــة إال
ال تُعـ َـرف قيمــة األشــياء إال عنــد فقدهــا ،وال تُعـ ُ
بعضــا مــن قيمتــه إال َّ
أن موتــه كان
عنــد زواهلــا ،ورغــم َّأنــم كانــوا يعرفــون ً
صاد ًمــا ،وفقدانــه كان ُمفج ًعــا.

األب راجــع حســاباته يف ملـ ِ
ـح البــر ،كــا ســكرات املــوت التــي يــرى
ـط تارخيــه ُيعـ َـر ُض أمامــه قبــل ْ
ـجى عــى فــراش املــوت رشيـ َ
أن يرتــدَّ
فيهــا ا ُملسـ َّ
إليـ َ
ـك َط ْر ُفــك ،يــا ليتنــي مل أصفعــه عندمــا ّاتــم ظلـ ًـا بكــذا وكــذا ،يــا ليتنــي مل
أث ِّقــل عليــه احلمــل ،آه ..لقــد قصــم ظهــري!
ـت ُأشــعره باحلــب واحلنــانُ ،أ َّجهــز لــه حســاءه قبــل أن
األم :يــا ليتنــي كنـ ُ
يعــو َد مــن عملــه الشــاق ،فقــد كان مــن املدرســة للعمــل ومــن العمل للمدرســة،
ليتنــي مل أ ُقــل لــه« :كُلنــي» عندمــا كان يطلــب طعامــه ،يــا ليتنــي قلــت لــه:
أن أكـ َ
ـزت ْ
ـون
ـج رأســه أثنــاء العمــل ،قالــت :يــا ويلتــاه أعجـ ُ
ســامتك ،يــوم ُشـ َّ
كاألمهــات.
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األخ ..األخــت ..يــا ليتنــا ُكنَّــا نُســاعده ،فقــد كانــت الدنيــا عــى ِ
رأســه،
رغــم صغــر ِس ـنِّه كان يعمـ ُـل عمـ َـل الكبــار!
األطفــال منهــم ..مــا أصدقهــم ..قبـ َـل ْ
ُلوثهــم األيــام ،فلــم ينامــوا
أن ت ِّ
ألنــم اعتــادوا النــو َم يف أحضانــه وليــس أحضــان أمهــم ،وإســناد
ليلهــم؛ َّ
رؤوســهم إىل صــدره وكتفــه ،والقبــض عــى أذنــه ومداعبتهــا حتــى الصبــاح.
الصديــق ..احلبيــب ..واجلــار ،يــا ليتنــا و َّدعنــاه ،يــا ليتنا ســهرنا وتســامرنا
معــه ،يــا ليتنــا وقفنــا بجانبــه كــا كان يفعــل ،يــا ليتنــا ســافرنا ومتنــا معــه ،فاملــوت
مــع اجلامعــة رمحــة ،يــا ليتنــا مل نُولــد لنشــهد يو ًمــا عصي ًبــا كهــذا ،فيــوم القيامة عىل
ِ
ُعمــر بي ًتــا بــل أخربــت!
اشــتداده أرحــم ،لكــن مــذ ُخلقــت (يــا ريــت) فلــم ت ِّ

اســو َّدت الدُّ نيــا بظــا ٍم حالــك فلــم َي ُعــد أحــدٌ يــرى ،وال يــدري َأ ُهـ َـو
ـح رضيـ ًـرا ،فقــد وقعــت داهيــة الدواهــي ،ومصيبــة
ســواء الواقعــة أم أ َّنــه أصبـ َ
املصائــب ،وخربــت البيــوت العامــرة ،ومــا بكــى إذ بكــى الباكــون إال لفقدانــه،
فلقــد غربــت الشــمس الباهــرة.

ٍ
رصخــات أمطــرت
وقضــت مضاجعهــم ،رصخــوا
ســهروا ليلهــمَّ ،
ـدب فيهــا اليــأس
دمو ًعــا قــدَّ اخلــدود ،فــإذا مــا نظــرت إليهــم وجــدت قلو ًبــا يـ ُّ
ـب اآلجــال يف األعــار ،وأكبــا ًدا مقروحــة ،لــو عرضتهــا يف ســوق اهلمــوم
دبيـ َ
ـدت مــن يبتاعهــا منــك بأبخــس األثــان.
واألحــزان مــا وجـ َ
بــدأت الزيــارات واملراســاتٌ ،
كل يذ ُكــر مــا مــى مــن أيامــه وســالف
عهــده ،راح الغــايل ،راح األمــل ،احليــاة ،القمــر ،النجــم ،الفــرح .مل يعد للســعادة
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مــكان ،وأصبــح الكــون فار ًغــا _بالنســبة هلــم_ َّ
إن يف ذلــك آليــة للمتفكريــن،
وعــرة للمعتربيــن.
أن اإلنسـ َ
الطامــة األكــر واألعظــم مــن هــذا ك ِّلــه َّ
ـان ال يثبــت عــى رأي،
فــا تغرنكــم هــذه املشــاعر املؤ َّقتــة ،وال تلــك املدائــح املغدقــة ،غــدً ا أو بعــد
ـورا ،وســتدخل لغــة املصالــح ،هبــا تتحــول املالئكــة إىل
غــد ،ســتصبح هبــا ًء منثـ ً
شــياطني والشــياطني إىل مالئكــة ،والغــزال إىل قــرد ،والقــرد إىل غــزال ،وربــا
تبــدَّ ل غزالهنــا بقرودهــا ،فمعمعــة احليــاة كل يشء فيهــا وارد.
لقد خرج (يوسف) ومل ْ َي ُعدْ بعد!
12
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2
ِِ
ِ
الش ْم ِ
ش ُ
وق َّ
ني
س ال َينْتَظ ُر النَّائم َ
ُُ
ٌ
ُ
صامــت،
قــرآن
ينطــق بوجــود اهلل ووحدانيــة اهلل ،فالكــون
الكــون
ُ
ٌ
ـون ناطـ ٌـق ،وحممــد ﷺ قــرآن يمــي ،فـ ُّ
ـكل مــا حولــك يســتدعي ْ
والقــرآن كـ ٌ
أن
ـون ومــا فيــه عب ًثــا فـ ُّ
تتف َّكــر فيــه ،فلــم ُيلــق الكـ ُ
ـكل يشء خلقنــاه بقــدر.

أن يتسـ َّلل أول خيـ ٍ
كان نو ُمــه ُســباتًا ،اســتيقظ باكـ ًـرا قبــل ْ
َ
ـط للفجــر مــن
نافذتــه ،صــى الفجــر ،فاطمــأن قلبــه ،وارتفعــت كفــاءة عملــه ،ودارت دورتــه
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مرحــا ،نشــ ًطا هبــا ،ثــم اســتعدَّ الســتقبال غــاز
فأصبــح
الدمو َّيــة،
مرتاحــاً ،
ً
َ
أراح أعصابــه َّ
ونشــط فكــره وبــث احليــاة يف عضالتــه ،وبــدأ
األكســجني الــذي َ
ينتظــر األشــعة فــوق البنفســج َّية التــي بــدأت تــزداد نســبتها مــع بــزوغ الشــمس؛
لتحـ ِّـرض جلــده عــى صن ـ ِع فيتامــن (د) الــذي يث ِّبــت الكالســيوم يف العظــام؛
لتــزداد قــوة وصالبــة.
بــدأت تعمــل مــادة الكورتيــزون؛ لتزيــد مــن فعاليــة اجلســم وترفــع مــن
نســبة السـكَّر؛ لتبلـ َ
ـغ فعاليــة األعضــاء أعــى درجاهتــا.
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أعظم بكثـ ٍ
ـر م ْن ْ
ـح عا ًملــا ،عار ًفــا ،مــدركًا َّ
أن
أن أوامــر اهلل وخملوقاتــه
أصبـ َ
َ
ـدة َف ِحكَمها ِ
نُفسهــا بع َّلــة واحــدة ،أو بحكمـ ٍـة واحـ ٍ
وع َللهــا ال ُت َعــدُّ وال ُ ْت َص.
ِّ

ـب (يوســف) ْ
خري من
أن
َ
أحـ َّ
يذهب بعيــدً ا؛ ليتفكَّر ويتد َّبر ،فتفكُّر ســاعة ٌ
ِ
املرشفة،
عبــادة ســنة ،فشــدَّ رحاله وحزم متاعــه؛ قاصدً ا بيــت اهلل احلرام ،الكعبــة َّ
مركز األرض ،مركز اجلاذبية األرضية ،أول ٍ
نقطة ت ُ
جتذب
ـمس،
ُ
ُرشق عليها الشـ ُ
َّ
َّ
النــاس مــن مجيـ ِع أنحـ ِ
ـاء العــامل لزيارهتــا ،بلوهنــا األســود الالئــق هبــا ،وكســائها
َ
ٍ
ِ
ـع للنــاس،
ـي بــاء الذهــب ،أول بيــت ُوضـ َ
املطـ َّـرز _يدو ًيــا_ بخيــوط احلريــر املطـ ِّ
بب َّكــة ،م َّكــة .ذكريــات احلبيــب ،نقيــة نقــاء قلــب حممــد ﷺ ،ناصعــة البيــاض ،إذا
كأنــا كومــة ثلج عىل قمــة جبل.
مــا نظـ ْـر َت إليهــا مــن الفضــاء _رغــم ســوادها_ َّ
ذهــب بخيالــه ،بفكــره ،بعقلــه ،بأحالمه إىل هنــاك ،قبل أن خيرج بجســده
ـأن املــوت الــذي مل يــره مــن قبــل ينصــب لــه فِ َخاخــه بدهـ ٍ
مــن هنــا دون علــم بـ َّ
ـاء
َ َُ
ـرا _حســب التصنيــف العاملــي_ مل يتجــاوز الثامنــة
تــام الرس َّيــة ،فــا زال صغـ ً
عــرة مــن عمــره.
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َّإل الفلســطيني كــا املعذبــن ُيو َلــدُ رجـ ًـا؛ لذلــك بإمكانــه أن ُيــدْ ِر َك َّ
أن
أيضــا ْ
أن يموتــوا وألتفــه األســباب ،فنُصبــت لــه فِخــاخ املوت
الصغــار ً
بمقــدور ِّ
وشــباكه عــى معــر رفــح الــري الفاصــل بــن فلســطني ومــر «أم الدنيــا».
سـ َّلم جواز ســفره ســو ًيا مــع صديــق العائلة (أمحــد) إىل صاحــب ال ِّلباس
اك أسـ ٍ
األزرق مــن خلــف ِمنصــة مرتفعــة ،والــذي بــدوره مــرره عــر ُشـب ٍ
ـود ِمـ َن
َّ
َّ
متحص ٍ
ــن يف مكتبــه ،وتَبِعهــم مجيــع املســافرين،
الزجــاج ا ُملص َّفــح إىل جبــان
ُّ
ِّ
واحــدً ا فواحــدً ا ،وعــادت اجلــوازات بعــد الفحــص والتدقيــق والتمحيــص،
وبــدأوا يتحركــون باجتــاه احلافلــة ،إال هــو ،أحــروا لــه حقيب َتــه وقالــوا :انتظــر!
الــركَّاب ،وقلبــه خيفــق أ ًملــا ،وبــدأت
انتظــر وعينــاه مل تُفارقــا حافلــ َة ُّ
َ
عالمــات االســتفهام وعالمــات التعجــبَ ،أضاعــت الرحلــة؟! َأضاعــت زيــارة
احلبيــب؟!

ٍ
بعيــد ُمو ِّد ًعــا« :ال تقلــق ،كــن صل ًبــا
أشــار إليــه الرفيــق (أمحــد) مــن
َ
كــا عهــدت أبــاك مــن قبلــك ،املــوت للرجــال ،ونحــن ال نمــوت إال ُوقو ًفــا
كاألشــجار».
يلتفــت يمنــ ًة ويــرةً ،ال يــرى إال املقاعــدَ والكــرايس
انتظــر وهــو
ُ
واجلــدران واملمــرات واألزقــة ّ
والشـ َبابيك وعــال النظافــة واحلراســة ببدالهتــم
ـاف لغتهــم وهلجتهــم ،ال يســمع غــر صــوت أنفاســه ،ودقــات
املختلفــة اختـ َ
قلبــه ،هــدو ٌء خيرتقــه َطــرق األبــواب وصفقهــا ،واخلطــوات التــي ختطــو كل
حــن.
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ينظــر إىل َّ
اللفتــات يف القاعــة ،يقــرأ أعــى أحــد شــبابيكها «جــوازات
ُ
املرصيــن»ُّ ،
الشــباك الثــاين «جــوازات األجانــب» ،يبحــث بنظــره عــن األجانــب
الصحــراء قبل دقائق؛ ليكتشــف
فــا جيــد إال نفســه واملســافرين الذيــن ابتلعتهــم َّ
فجــأ ًة أ َّنــه أصبــح أجنب ًيــا مــع سـ ِ
ـبق اإلرصار والرتصــد.

تكــون أجنبيــا يف ٍ
هــل ُي ُ
َ
عقــل ْ
بلــد عــريب؟! أم أنَّــه جــرت العــادة أن
أن
ً
ُيطلــق لفــظ األجنبــي عــى كل غريــب عــن البلــد األم؟! لكــن ملــاذا يف (ســوريا)
يكتبــون «جــوازات اإلخــوة العــرب» ،ويف اجلزائــر _بلــد املليــون شــهيد_ ،ممــر
خــاص وش ـ ّباك خــاص يف مطاراهتــا أعــاه الفتــة «الفلســطينيون».
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الحــت لــه هنــاك نخلــة ،بــل نخيــل صنــوان وغــر صنــوان ،تتاميــل مــع
اهلواءَّ ،
كأن الوحي أنزل إىل مريم العذراء ﵝﭐﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ
ﳐ ﳑ ﳒﵜ [مريــم ،]25:رط ًبــا فيــه املغنيســيوم واملنغنيــز والنحــاس

والكالســيوم والبوتاســيوم ،يمــدُّ اجلســم بالطاقــة ويوفــر لــه النمــو والتجــدّ د،
ويــزود جســم احلامــل
ويســهل عمليــة الــوالدة ،ويقلــل مــن كميــة الــدم،
ِّ
بالس ـكّريات ســهلة اهلضــم ،ويزيــد مــن إدرار ال ّلبــن ،فســبحان الــذي خلقــه.
َّ
كأن تلــك النخلــة و ّدعتــه ،وكأ َّنــه أدرك أ َّنــه لن يرى اللــون األخرض الذي
يبعــث عــى الــرور والبهجــة داخــل النفــس بعــد اليــوم ،قالــت لــهَ :أ ْم ِعــن النظر
هنــا ،وكلــا انشــغل بفكره هـ َّـزت إليه بجذعهــا وداعبــت الرياح شــعرها؛ لتلفت
انتباهــه؛ ألهنــا كانــت تعلــم َّ
أن ســاعة املــوت قــد اقرتبــت ،وأن األجــل قــد حــان.
الكــريس كأ َّنــه أفصــح يف تلــك القاعــة وقــال :لــن تقعــدَ عــى مثــي بعــد
ِ
ٍ
ٍ
استنشــق منّــي بقــدر مــا تســتطيع فلــن تــرى
ورأفــة،
برمحــة
اليــوم! واهلــواء:
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بعــد اليــوم هــوا ًء بنقائــي! والشــمس املنبعثــة مــن خلــف القاعــةُ :خـ ْـذ ِمنّــي مــا
تســتطيع مــن الــدفء والطاقــة ،فلــن تــراين بعــد اليــوم إال يف املناســبات ،إن كان
هنــاك مناســبات!!

عــى حـ ِ
ـن غـ ّـرة ،قطــع خلوتــه صاحــب لبـ ٍ
ـاس أزرق ،مصطح ًبــا إيــاه إىل
غرفـ ِـة التفتيــش اليــدوي ،وأخــذت املجنّــدات حقيبتــه إىل التفتيــش اإللكــروين،
هنــا أصبــح (يوســف) ُيـ ُ
وأصبح يرســم
ـدرك نــوع وشــكل املــوت الــذي ينتظــره،
َ
بخيالــه شـ ً
ـكل هندسـ ًيا للقــر الــذي سـ ُيلحد فيــه ،وطري ًقــا لرحلتــه مــع صديقه،
لــو كُتــب هلــا النجــاح ،وســيبقى يف رصا ٍع فكــري ،تــارة مــع نفســه ،وتــارة مــع
صديقــه ،وتــارة مــع االثنــن يف ٍ
آن واحـ ٍـد ،حتــى يلتبــس عليــه األمــر مــع مــن
هــو؟ مــع نفســه أم مــع صديقــه؟!
هــي معمعــة األفــكار ،كــا معمعــة احليــاة ،كــا معمعــة احلرائــق ،ومعمعة
احلروب.

17

المعمعة

3
ُم َعانَا ُة َش ْع ٍ
متَل
ب ُْ
ٍ
ـتوطنة
محــل اخلائــن الــذي يتحــدث العربيــة (يوســف) مــن املعــر إىل مسـ
قريبـ ٍـة عــى متــن عربيــة عســكرية صغــرة ،بالــكاد تتَّســع إىل اثنــن أو ثالثــة ،أنزله
منهــا ،وأجلســه مك َّبـ ًـا باحلديــد عــى كريس مــن الفــوالذ ،بجــوار م ْب َولــةُ ،م َغطى
ٍ
ـض خشـ ٍ
ـاش أبيـ ٍ
العينــن بعصبـ ٍـة ِمـ ْن قـ ٍ
بالســواد ،وحقيبتــه بــن رجليه،
ـن ُمطــط َّ
ينتظــر املجهول.
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رضرا ،ومل
الشــمس تــزداد ُســطو ًعا ،وتُكـ ِّـر عــن أنياهبــا ،وتُصبــح أكــر ً
يبـ َـق إال فكــرة احلريــة ،حريــة طـ ٍ
الســاء ،فذهــب إىل صديقــه (أمحــد)
ـر حملـ ٍـق يف َّ
الــذي وضــع حقائبــه أســفل البــاص ،فقــد رآه يصعــد البــاص ،ال ُبــدَّ أ َّنــه ســار بــه
خــارج أرض املعــر ،مسـ ً
ـتقبل طريــق الصحــراء وهو يســتند برأســه إىل الزجاج،
و ُيطلــق العنــان لنظــره حتــى خــط األفــق ،ليقـ ّـوي بــره وتــزداد حدّ تــه وكفاءتــه
كلــا نظــر أبعــد ،ولــن ّ
يمــل؛ ألنــه أول مــرة سيكتشــف العــامل ،وإن أصابــه
امللــل والتعــب ،ســيتابع عــدّ ّ
اللفتــات «القاهــرة  370كــم ،القاهــرة  369كــم،
القاهــرة  360كــم.
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ينظــر إىل بحــر الرمــال الذهبــي ،هنــاك حيــث تالمــس الســاء أرض
البيــداء ،تلــوح لــه اجلبــال يف األفــق ،بالــكاد يرى قوافل الســفن جتــوب الصحراء
مــع صغارهــا ،واألغنــام مــع راعيهــا ،يــا هلــذا النقــاء! هنــا يعــرف حجــم الكــون،
فالســاء الدُّ نيــا واألرض ومــا بينهــا بالنســبة للســاء الثانيــة كحلقــة يف فــاه،
والســموات الســبع ،واألرضــون الســبع ومــا بينهــا يف فــاه ،بالنســبة لعــرش
الرمحــن ،كيــف لعقــي الصغــر ْ
ـي هــذا احلجــم؟!
أن َيعـ َ
وجتمــع هنــاك ،بعــض املــزارع اخلــراء،
جتمــع هنــاّ ،
بيــوت متفرقــةّ ،
والنباتــات الصحراو َّيــة ،أطفـ ٌ
ـال حيملــون ثــار اخلــوخ بأيدهيــم ،يبيعوهنــا عــى
قارعــة الطريــق ألصحــاب املركبــات املرسعــة ،امــرأة صحراو َّيــة حتمــل شــي ًئا
عــى رأســها ،وصغريهــا متشـ ِّب ٌث بطــرف ردائهــا ،صغــار بمالبســهم املدرسـ َّية.
آثــار آليــات عســكرية ،ودبابـ ٍ
ـات عتيقــة حمروقــة ،كومــة مــن اخلــردة مــن آثــار
َّ
حــرب 1956م1967 ..م1973 ..م.
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منــذ أن ُخلقنــا ونحــن نــرى الدبابــات تُد ِّمــر بيوتنــا ،وتقصــف مســاكننا،
وختـ ّـرب َع َمرنــا ،واليــوم نراهــا ركا ًمــا مد ّمــرة.
مــاذا كانــت تفعــل هنــا؟! حتــى الصحــراء طمعــوا هبــا واســتكثروها عــى
أصحاهبــا ،فعـ ًـا قــوم ال يأتــون النــاس نقــرا ،عيوهنــم إىل مــا يف أيــدي غريهــم،
ْ
وإن كان ِق ْطمــرا.
حيــاة يف الصحــراء ،طريــق طويــل حتــى القاهــرة ،أربــع إىل مخــس
ســاعات ،لك ـ َّن (أمحــد) ســيقصد اإلســاعل َّية ،عــر خــط العريــش  -القنطــرة
إىل نويبــع ،تــاركًا املعــر احلــدودي خلفــه ،ثــم رفــح املرصيــة ،ثــم (املطلــة)
ســائرا وســط مــزارع اخلــوخ ،و(املاســورة) وقريــة (أبــو طويلــة)( ،الكوثــر)،
ً
ـم ُمنحنــى املــوت
(القواســمة) ..يتقــدم ويتقــدم حتــى موقــع القــوات الدول َّيــة ،ثـ َّ
الــذي ســقط عليــه املئــات مــن الضحايــا بســبب حــوادث الســر القريــب مــن
جتمــع (العبيــدات) ثــم (الكاســكه) _قريــة مــن قــرى العريــش_ ،حتــى يصــل
يســة) و ُيواصــل مــع هذه الطريــق ال َّطويل
(الر َ
ال ِّتــال الرمل َّيــة الرشق َّيــة يف منطقــة ِّ
التــي تتســع وتضيــق ،وتتشــابك وتتشــعب األســاء يف رأســه فــا يعــرف َم ـ ْن
قبــل َمـ ْن ،وال َمـ ْن بعــد مــن ،حتــى يصـ َـل «نُويبــع» ،ليصعــد املعد َّيــة املســافة ثامين
عــرة ســاعة تقري ًبــا.
الرقــم هــو نفــس رقــم ســنوات عمــري التــي مضــت ،لكــن ش ـتَّان بــن
هــذه وتلــك ،بــن رقــم ورقــم ،الطريق وعــرة ،واحلــوادث مميتة ،صديقــي (أمحد)
بجــوار الســائق؛ ألنــه ال حيــب النــوم ،حيــب الطبيعــة ،اكتشــاف املســتقبل ،يقــظ
وحــذر؛ خو ًفــا أن تأخــذ الســائق ِسـنَ ٌة مــن النــوم ،فيهــوى هبــم ســبعني خري ًفــا إىل
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قعــر الــوادي ،ولــن جيــد حينهــا مــن ينقذهــم مــن نقــاط التفتيــش ،واإلســعاف
بعيــدة ،واملستشــفيات أبعــد.
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يتفكَّــر يف الــذي خلــق الكــون ،بــل خالــق األكــوان ،وكيــف خلــق
اإلنســان وقــدّ ر لــه رزقــه ،النــاس وســط البطحــاء ،مــن أيــن يرشبــون؟! مــن
أيــن يأكلــون؟! كيــف يتحملــون األيــام املعمعانيــة ،والليــايل القارســة؟! كيــف
يرزقــون عــى هــذه الطرقــات؟! رغــم أنــه ممنــوع أن تقــف مركبــات األجانــب
املحــارصة باحلراســة مــن أمامهــا وخلفهــا ،ممنــوع عليهــا أن تقــف عــى قارعــة
الطريــق ألي سـ ٍ
ـبب مــن األســباب قديـ ًـا كانــوا ُي َّرحلــون عــر احلافــات مــن
املعــر إىل املطــار مق َّيــدي األيــدي ،متا ًمــا كاألســر يف ســجون االحتــال.
كيــف يتعلــم األطفــال؟! أيــن املــدارس؟! أيــن معــامل احليــاة؟! ملــاذا ال
يدخلــون مــن التيــه كبنــي إرسائيــل؟! إن الــذي تك َّفــل بعــد احلــرب العامليــة
الثانيــة أن ُيافــظ عــى النســبة الثابتــة بــن الذكــور واإلنــاث ،هــو الــذي حافــظ
عــى هــذا اإلنســان وســط الصحــراء ،وســخر لــه كل يشء.
بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة ،أصبحــت نســبة النســاء إىل الرجــال ،أرب ًعــا
إىل واحـ ٍـد ،وماهــي إال أعــوام قليلــة حتــى عــادت النســبة إىل تلــك التــي وضعهــا
وحدَّ هــا خالقهــا ،فأصبحــت مائــة ومخســة باملائــة ذكــور ،ومخســة وتســعني باملائة
إنــاث ،وهــذه النســبة ثابتــة يف كل البــاد ،وكل األمصــار ،وكل القــارات ،ويف
كل األزمــان ،رغــم أن هــذا عقيــم ،وتلــك عاقــر ،وذلــك ال ُينْجــب إال إنا ًثــا إال
َّ
أن النســبة تبقــى ثابتــة ،فالــذي تك َّفــل هبــذا تك َّفــل بــذاك ،وهلل يف خلقــه شــئون.
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املقســم إىل حــارات ،كل حــارة
اصط َّفــت املركبــات عــى اإلســفلت َّ
حاجــزا أمــام (املعدّ يــة) ،ومــا إن تفتــح بوابتهــا
أمامهــا برميــل فــارغُ ،يشــكِّل
ً
حتــى يتقــدَّ م صاحــب البذلــة العســكرية ُمبعــدً ا الربميــل جان ًبــا ،ســاحمًا ألربــع
مركبــات مــن كل حــارة بالدخــول ،متن ِّقـ ًـا بــن احلــارات فا ًحتــا ومغل ًقــا ،حتــى
آخــر مركبــة.
تُغلــق الســفينة (املعديــة) فمهــا ،وتطبــق عــى أســناهنا مبتلعــة محولتهــا،
وتســر هبــم قاصــدة الــر الثــاين ،أعتقــد جاز ًمــا َّ
أن (أمحــد) مل يض ّيع تلــك الفرصة
الذهبيــة ،ونــزل مــن البــاص؛ ليتشــبث بجــدار (املعدّ يــة) احلديــدي ،ينظــر
إىل نجــوم الســاء مـ ّـرة ،وإىل انعكاســاهتا عــى املــاء مــرة أخــرى ،حمدِّ ًقــا نظــره،
خمرت ًقــا املــاء الالمــع ،حماولــ ًة منــه لرؤيــة الشــعاب املرجانيــة اجلميلــة يف قعــر
البحــر األمحــر ،يريــد أن يقفــز ويغــوص بــن الشــعاب؛ لــرى األســاك الطليقــة
وهباءهــا ،احلــرة ومجاهلــا ،احلــذرة مــن الوقــوع يف ِشــباك صيــاد ،أو صنــارة هـ ٍ
ـاو،
ـج.
فــإن كانــت األســاك قــد نجــت فــإن (يوســف) مل ينـ ُ
ســاعة تقري ًبــا مــن نويبــع حتــى العقبــة يف (املعدّ يــة) التــي يوجــد هبــا
درجــة أوىل ودرجــة ثانيــة ،الســفر مريــح واملناظــر خالّبــة مــا بــن جبــال الــدول
األربــع (مــر ،فلســطني املحتلــة ،األردن ،الســعودية) كــا الطريــق مــن نويبــع
إىل القاهــرة ،سلســلة جبــال صامتــة شــاخمة ،وواحــات وســط الصحــراء،
واســراحات ،وشــوارع مرصوفــة هادئــة متــر مــن نفــق الشــهيد أمحــد محــدي
حتــت قنــاة الســويس ،حتــى تصــل القاهــرة بعــد ســبع ســاعات.
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4
اخل َلئِ ُق ُك ُّلها ت َْشكُر و َقدْ َت ْغ ُفو والنُّجوم ُك ُّلها س ِ
َقدْ ت َْشكُو َو َ
اه َر ٌة
َ
َ
َ ُ ُ َ َ
اقــرب الليــل مـ ْن ُمنتصفــه ،بــل أوشــك الفجــر عــى البــزوغ؛ ل ُيعلــن عن
يــوم جديــد ،عــى عملــك شــهيد ،و َلــن يعــود إىل اليــوم املوعــود ،و(أمحد) يســر،
يواصــل الطريــق ،بجســده ،يــرى الكــون وأرساره كــا يــرى األعمــش ،جســده
عــى الكــريس ،خيالــه ،مشــاعره ،هنــاك مــع صديقــه (يوســف).
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جالســا بجســده ،لكـ َّن قلبــه مــع
(يوســف) مقعــد عــى الكــريس ُمك َّبـ ًـا،
ً
(أمحــد) الــذي يــرى ويتحــدث مــع صديقــه (يوســف) ،هيــذي باســمه ،يــرخ
عليــه ،إيام ًنــا منــه بـ َّ
ـأن الصــوت ســيصل كــا وصــل صــوت عمــر بــن اخلطــاب
حمــذرا :يــا ســارية اجلبــل؛ َّ
ألن (أمحــد)
إىل قائــد اجليــش ســارية ،عندمــا نــاداه
ً
ي ِ
ؤمــن بالعلــم ،يعلــم َّ
أن هــذا هــو (البــث التلبــايت) الــذي عجــزت البرشيــة عــن
ُ
صناعتــه ،كــا عجــزوا عــن صناعــة املوجــات القصــرة واملتوســطة والطويلــة،
فأقــى مــا فعلــوه ،أن اكتشــفوا وجودهــا واســتغلوها.
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ـس عــى الكــريس الفــوالذي ،مك َّب ًل مــذ فارقتنــي ،بجوار
البــدَّ أ َّنــك جالـ ٌ
ـب نفايــات ،واألهــم ممــر مشــاة ،حتــت حـ ِّـر الشــمس ،وســياط
دورة ميــاه ،أو مكـ ِّ
اجلــاد ،وبــرد الليــل ،تتلقــى ال َّلكــات مــن الداخلــن واخلارجــن ،الذاهبــن
يتحمــل اجلــوع
واآليبــن ،بصــر وإيــان ،جســدك النحيــف ،كيــف لــه أن
َّ
جالســا
والعطــش؟! التعــب واإلرهــاق؟! العذابــات واآلالم؟! أمــا زلــت
ً
كل هــذه الســاعات؟! مــاذا حــدث هليكلــك العظمــي؟! تف ـكَّك؟! أم تســاقط
كأوراق الشــجر؟! كيــف تعــرف الوقــت؟! حتـ ًـا جــردوك مــن ســاعتك.
أنــت صاحــب عــذر ،الصــاة ال تســقط عنــك بحــالّ ،
صــل بوضــوء
ِ
ً
مســتقبل القبلــة أو
مضج ًعــا ،بعينيــك ،بقلبــك،
أو بغــره،
قائــاَّ ،
جالســا أو ً
ً
ـم وجــه اهلل،
مســتدبرها ،ال فــرق عــى أي حــال كنــت ،أينــا تولــوا وجوهكــم فثـ َّ
عليــك باخلشــوع والدعــاء؛ لتصعــد مــن عــى كرســيك إىل الســاء ،ســيجلو اهلل
فرحــا.
عنــك احلــزن ،وســيذهب عنــك اهلــم وســيبدلك مــكان حزنــك ً
كــن كالــذي ذهــب لِصالتــه ،تد َّبــر قــرآن ربــه ،صعــد بخيالــه إىل الســاء؛
لــرى النــور ويدخــل يف حالــة اخلشــوع التــام ،كــا الصــويف الــذي ُي ِّلــق يف
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الفضــاء ،حالــة مــن االنخطــاف _كــا تســميها الروايــات_ بســكني نحــروا حلــم
رجلــه؛ ليقــف نزيــف
قدمــه ،بمنشــار نــروا عظمــه ،بالزيــت املغــي غمســوا ْ
رشايينــه؛ حتــى ال ينتــر املــرض إىل أحــد أعضائــه األخــرى وهــو ال يــزال يف
حالــة اخلشــوع حتــى انتهــى مــن صالتــه ،مــن يســتطيع أن يفعــل ذلــك؟! كان
عــى يقــن أنــه يســتطيع أن خيشــع ،لذلــك طلــب أن تبــر قدمــه وهــو يف هــذه
احلالــة ،الصــاة حلقــة الوصــل بينــه وبــن خالقــه ،فــكان له ذلــك ومل خيذلــه ربه.
ال عليــك ،قــد صدّ قــوا قصص الروايــات ،وغرائب األديــان ،ومعجزات
والكهــان ،وأســاطري الزمــان ،صدّ قــوا مــن يســر عــى اجلمــر!! ومــن
ال ُع َّبــاد
َّ
يصــي يف املغــارة منقط ًعــا عــن العــامل بــا طعــام أو رشاب ،صدّ قــوا (النــر فانــا)
ومل يصدقــوا اخلشــوع عنــد املســلمني وهــو أســهل وأبســط.
اإليــان يزيــد وينقــص ،يزيــد بالطاعــات ،وينقــص باملعــايص ،فارفــع
منســوب إيامنــك للقمــة ،ستشــعر حينهــا باخلشــوع وقيمتــه ،فــا يشــو َب ّن إيامنــك
ريــاء ،ال دهــان ،وال خيالــط يقينــك خــداع وال كــذب ،أنــت أنــت ،كــن كــا أنت،
كالثلــج الناصــع يف صحــراء ســيبرييا.
حيملــك اثنــان بلباســهام العســكري بعــد منتصــف الليــل ،وأنــت ُمثقــل
باجلــراح ،ومــرج بدمائــك ،وعــى متــن عربــة عســكرية ،ســمعت عــن تلــك
ـرا ،رحلــة اآلالم ،مئــات ،بــل آالف مــن أبنــاء الشــعب قــد ســلكها،
الطريــق كثـ ً
مــن معــر رفــح الــري إىل الطريــق احلــدودي حتــى أقــرب مركــز ،ومقــرة لدفــن
املقبــوض عليهــم يف قبورهــا ،حــوايل الســاعة أو تزيــد.
ستســر بــك قافلتــك العســكرية بحراســها مــن معــر رفــح الــري إىل
مقــرة (عســقالن) بقبورهــا املوحشــة ،حتــاول إســناد رأســك إىل ظهــر الكــريس،
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راف ًعــا إيــاه اىل الســاء؛ لتتمكــن مــن حتــت الغاممــة مــن رؤيــة أضــواء اجلــادة
املحفوفــة بأشــجار (الكينيــا) الضخمــة الشــاهقة املتشــابكة ،تستنشــق آخــر
جرعــات مــن اهلــواء النقــي املع ّطــر برائحــة زهورهــا.
َت ُعــدّ الالفتــات ،تقــرأ أســاء بعــض املغتصبــات باإلنجليزيــة والعربيــة،
وأســفلها بالعربيــة _التــي ال تعــرف كيــف تُقــرأ_ أســاء الشــوارع ،مفرتقــات
الطــرق ،اإلشــارات الضوئيــة ،املســافات ،تــاركًا مــن خلفــك يمنــة أو يــرة،
عزاتــة ،مفتاحيــم ،أوفوكيــم ،كوســوفيم ،العــن الثالثــة ،املواقــع
رفــحّ ،
العســكرية ،النمــر ،أبــو مطيبــق ،ناحــل عــوز ،ملكــة ،ال تذكــر أهيــا قبــل اآلخــر،
وأهيــا التــايل ،حتــى تصــل مفــرق (ســعد).
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إىل (عســقالن) يــزداد اخلــط الرسيــع اتســا ًعا ،واملركبــات زعي ًقــا،
ـرا ،واألضــواء إنــارة ،عــن يمينــك بــاد ال تعرفهــا ،اغتصبوهــا
والشــاحنات زفـ ً
قبــل ميــادك ،يعرفهــا أبــوك وجــدك ِشــرا ِشــرا وفِــ ِ
را ،وعــن يســارك
را فــ ً
ً
ً
ً
تلــوح يف األفــق أضــواء أبــراج غــزة خمرتقــة حلكــة الليــل ،فقــد قلبــوا اجلغرافيــا
رأســا عــى عقــب ،فقــد خرجــت مــن أقــى اجلنــوب واآلن أنــت يف
يف ذهنــك ً
أقــى أقــى الشــال ،تنظــر إىل اجلنــوب لــرى منــه شــال بلــدك« ،غــزة».
مــا زلــت تتلـ ّـوى مــن اجلــوع ،تلـ ِّـوي األفاعــي املضطربــة فــوق الرمــال
امللتهبــة حتــت الشــمس املحرقــة يف صحــراء املجهــول ،تســر بــا دليــل ،صحراء
ـت
تتخ ّللهــا حقــول ألغــام؛ لتزيــد التعقيــد تعقيــدً ا ،رغــم ذلــك مل تيــأس مــا زلـ َ
حم ِّل ًقــا بعيــدً ا نحــو الفضــاء؛ لتبحــث عــن كوكــب أو نجــم أو شــهاب عابــر يدلك
عــى الطريــق ،وهيديــك الســبيل ،فــا نجــم ســهيل ،وال نجــم الشــال لريســم
لــك املســار لتصــل إىل بـ ّـر األمــان.
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5

يب يف ال َب َل ِد الن ِ
حتَــاه لِلغ َِر ِ
َازحِ مـَـا َذا بِنَ ْف ِس ِه َصنَ َعا
َوا َر ْ َ

ـــار َق َأ ْح َبــا َب ُه َف َمـــا ا ْن َت َف ُعــــــوا بِال َع ْي ِ
ش ِم ْن َب ْع ِد ِه َوال ا ْن َت َف َعا
َف َ
مــرت الســاعات ،األهــل األحبــاب ســعداء بــا أقــدم عليهــم ابنهــم
َّ
األكــر يف هــذا الســن املبكــر ،وبــدأوا ُي ِّمنــون ،يتوقعــون طريــق الرحلــة ،الوالــد
والوالــدة ،هلــم جتــارب ســابقة ،زاروا البيــت احلــرام أكثــر مــن مــرة ،حيفظــون
الطريــق الربيــة إىل البلــد احلــرام ،كــا لــو أهنــم مرشــدون ســياحيون ،يم ِّيزوهنــا
كــا مت ِّيــز الشــاة خرافهــا مــن بــن القطيــع.
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اآلن مــازال (يوســف) و(أمحــد) ينتظــران يف صالــة املعــر احلــدودي،
معــر رفــح الــري ،انطلقــوا ،بــدأوا املســر إىل العريــش يف الطريــق الطويــل،
طــول املعانــاة ،إىل اإلســاعيل َّية ،حيتاجــون إىل آخــر الليــل ليصلــوا (نويبــع)،
ينتظــرون مواعيــد عمــل (املعدّ يــة) للعبــور إىل الــر الثــاين.
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رغــم أن غيــاب (يوســف) عــن البيــت يشء رتيــب رتابــة األذان
والصــاة ،اعتــاد األهــل عليــه منــذ طفولتــه ،فلــم يكــن يردعــه رادع عــن
اخلــروج ليـ ًـا للســهر ،التمتــع هبــدوء الليــل ،ســكونه ،نجومــه ،أجرامــه ،ينــام يف
املســاجد مــع املشــايخُ ،يرابــط عــى الثغــور مــع الثــوار ،يرصــد حتــركات العــدو
وتروعهــم يف القــرى واملدن حتت جنــح الظالم،
وقوافلهــم التــي هتاجــم اآلمنــن ّ
كاللصــوص وقطــاع الطــرق إال أن هــذا الغيــاب كان خمتل ًفــا ،له شــكل آخر ،ربام
هــو القلــق الطبيعــي ،ربــا ملعرفــة خطــورة الطريــق ،ربــا لألوضــاع األمنيــة مــع
بدايــة انتفاضــة األقــى ،ربــا.
يرت َّقبــون اتصالــه ،كــا يرتقــب الغريــق ســواد الســفينة ،متعطشــن لســاع
صوتــه تع ُّطــش القرصــان إىل ســفينة ضالــة ،مدركــن كامئــن املــوت التــي ينصبها
االحتــال عــى املعابــر واحلواجــز ،فقــد أصبحنــا يف بلــد احلواجــز.
مل حتدثهــم أنفســهم _ربــا_ يو ًمــا أن ابنهــم قــد يكــون مقاو ًمــا لــه يــد يف
ـرا ،حديــث عهــد باحليــاة،
عمــل مــن أعــال الثــوار هنــا أو هنــاك ،فــا زال صغـ ً
صغــارا ،فهــم كــا أغلــب
مــع أن فلســطني ال يوجــد هبــا صغــر وال تنجــب
ً
اآلبــاء ،ال يعلمــون عــن أبنائهــم غــر أســائهم ،وإذا ازداد العــدد ،نســوا األســاء
أيضــا!
ً
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حلــاُ ،مطي ًعــا ،مؤمنًــا فليحمــد اهلل ،ففــي ظــل
ـارا ،صا ً
مــن رزقــه اهلل ولــدً ا بـ ً
بدايــة االنفتــاح ،وعــر العوملــة ،والــذي يــزداد مــع مــرور الســنني ،خاصــة يف
ظــل التقــدم التكنولوجــي الــذي بــدأ بالتســارع ،رسعــة الــرق ،فلــم يعــد ولــن
يعــود لآلبــاء عــى األبنــاء مــن فضــل ،وال حتــى فضــل الوجــود ،ولــن تعــود
الرتبيــة لعهــد القريــة والبيــدر ،فالتوفيــق والفضــل ً
وأخــرا مــن اهلل ،أمل
أول
ً
تســمع أن شـ ً
ـيخا أنجــب لِ ًّصــا ،وأن جاهـ ًـا أنجــب عا ًملــا ،وأن وضي ًعــا أنجــب
رشي ًفــا ،ورشي ًفــا قــد أنجــب وضي ًعــا! فمــن الــذي هــدى هــذا وع َّلمــه ،وأضــل
ذاك وأجهلــه؟! أيــن َدور اآلبــاء الذيــن ينامــون؟! وأيــن األبنــاء الذيــن يســهرون
ويتســكعون؟!
األطفــال الذيــن يتشــاجرون ،يتكايــدون عــى ســذاجتهم كــا الصغــار،
الــكل ُيــديل بدلــوه ،أخــي ســيحرض يل الدميــة التــي طلبــت ،وخيــرج لســانه
ألختــه وأخيــه اللذيــن بدورمهــا ُيعيــدان لــه الغيــظ والكيــد ،وأنــا س ـ ُيحرض يل
أخــي ســيارة كهربائيــة ،وأنــا ســيحرض يل عروســة كبــرة ومجيلــة ،أمجــل مــن هــذا
الــدُّ ب القديــم.
تزدحم الغرفة باملتســامرين ،املشــاغبني ،األب ينظرُ ،يشارك صغاره ،وأنا
طلبــت منــه أن جيلــب يل صفيحــة متــر من متــور املدينــة املنـ ّـورة ،لكن عىل َر ْسـ ِـلكم
متهلــوا قليـ ًـا ،إن أخاكــم مل يصــل (املعديــة) بعــدِ ،
أرجئــوا أحالمكــم إىل الغــد،
َّ
مــا زال املشــوار يف بدايتــه ،والطريــق بأوهلــا ،أمامــه أســبوعان عــى األقــل ليعــود.
األم كــا األمهــات ،تنزعــج مــن هــذا احلديث ،النــار تأكل قلبهــا كام تأكل
احلطــب ،باحلاســة الســابعة _حاســة األمومــة_ تستشــعر املســتقبل ،تكتشــف
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اخلطــر ،كمخلوقــات اهلل تستشــعر الكــوارث قبــل حدوثهــا بأيــام ،فتنطلــق
مهاجــرة ،مغــادرة منطقــة اخلطــر ،لكـ َّن األم أ َّنــى هلــا أن ُتاجر ،هيهــات هيهات،
فهــي راســخة رســوخ الشــعاب املرجانيــة ،رســوخ الصخــر يف قعــر املحيــط.
لــج هبــم
األصدقــاء يتســامرون ،الثائــرون يفتقــدون ،يشــتاقون ،وقــد َّ
جلاجــا طــار بعقوهلــم ،وذهــب بألباهبــم ،هدِّ ئــوا مــن َر ْو ِع ُكــم ،كــا
الشــوق إليــه ً

يقــول املثــل« :مــا خــرج مــن القــر غــر امبــارح العــر» .ســيعود وستشــبعون
ـتكحلون أعينكــم برؤيتــه حــدَّ امللــل.
منــه حــدّ التخمــة ،وسـ ّ
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األعــام ،العــات ،اخلــاالت ،األخــوال ،كل يف حياتــه الرتيبــة ،فــا أحــد
يعلــم بــا يــدور مــن حولــه ،فكيــف ســيعرف مــا جيــري بعيــدً ا عنــه ،خاصــة َّ
وأن

(يوســف) كان يســتعني عــى قضــاء حوائجــه بالــر والكتــان ،مهــا كان األمــر
بســي ًطا ،فكــر ِسـنَة وحتــدَّ ث ثانيــة عــى طريقــه اليابانيــن ،دائــم الصمــت ،يعتــر
أ َّنــه ليــس مــن حــق أحــد أن ي َّطلــع عــى يشء ال يعنيــه ،يكــره القيــل والقــال،
يغضــب عندمــا جيــد احلديــث مــع أحدهــم قــد طــال قليـ ًـا ،كثــر احلركــة عــى
طريقــة املكــن األملــاين ،تــزداد فعاليتــه ورسعتــه كلام حتــرك أكثر ،حيــب االختصار
والنتائــج ،فــا تقــاس العقــول باألعــار ،فكــم مــن صغــر عقلــه بــارع ،وكــم من
كبــر عقلــه خـ ٍ
ـاو فــارغ.
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6
األرواح جنود جمنّدة ،ما تعارف منها ائتلف ،وما تناكر منها اختلف
اسـتُبدلت األرواح ،وبقيــت األجســاد ،فـ ُـروح (يوســف) كانــت تســافر
حيــث جســد (أمحــد) الــذي مكثــت ُروحــه بجــوار (يوســف) ،فـــ (أمحــد) مــع
(يوســف) ،و(يوســف) مــع (أمحــد) ومهــا مــع اهلل ،الــذي ليــس هلــم ســواه ،يف
هــذه املعمعــة.
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(يوســف) يبــذل ُقصــارى جهــده عــى أن يــزم ،ويتاملك نفســه ،و ُيمســك
ُحلمــه بــن يديــه؛ لري ّكــز يف مســتقبله القريــب ،وقــره الذي سـ ُيقبل عليــه ،فالعامل
الــذي ينتظــره مل ّفــع بالغمــوض واألرسار ،ومــا زال غــر عـ ِ
ـالٍ بــا تكتمــه ضامئــر
األيــام مــن احلــوادث العظــام ،واخلطــوب اجلســام ،لكــن حماوالتــه تفشــل،
ويذهــب حيــث صديقــه (أمحــد).
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(املعديــة) قــد فغــرت فاها للحافلة؛ لتســمح لــه بالدخول ،ليصــل إىل الرب
متجهــا إىل احلــدود األردنية الســعودية،
الثــاين باجتــاه األردن ،إىل (العقبــة) لينــزل
ً
عــر طريــق صحــراوي ،بعــد تفتيــش املركبــة بد ّقــة مــن مجيــع جوانبهــاً ،
تفتيشــا
حمكــا ،مــن ثــم التأكــد مــن اجلــوازات ،فاملســر يف الرمضــاء ،طرائق جبليــة ِ
وع َرة
ً
اجتاهــا ،وال َم ْع َلـ ًـا يــدل عــى احليــاة ،باســتثناء يافطــة املســافات،
ال تعــرف فيهــا ً
وســفينة صحــراء هنــا أو هنــاك ،وكلــا مــرت الســاعات يف املســر عــى قمــم
اجلبــال ،فــوق اجلســور أو قعــر الوديــان فهــم الــركاب تعليــات املرشــد ،وبــدأت
مالمــح احليــاة بالبــزوغ ،اســراحة هنــا ،حمطــة وقــود هنــاك ،بيــوت شــعر،
حيوانــات بر َّيــة ،طيــور جارحــة ،أشــجار خــراء ،بعــض مســاكن املــدن ،إىل أن
يصــل املدينــة املنــورة ،يأخــذ قسـ ًطا مــن الراحــة ،بأجــرة يوميــة ،ليلــة واحــدة يف
إحــدى الفنــادق؛ لينطلــق اجلميــع من جديد إىل مكــة املكرمة عىل بعــد  400كم.
مهــا ف َّكــر (أمحــد) بصديقــه (يوســف) فلــن يســتطيع أن يشــاركه املعانــاة،
(أمحــد) يف رحلــة عــى متــن حافلــة مرحيــة ،يتحدث مــع رفــاق الدرب ،ويســتمع
را،
إىل املرشــد ،وينــزل يف هــذه االســراحة أو تلــك ،وكالبــر لــن يســتطيع صـ ً
فيســأل ويكـ ّـرر و ُيلــح؛ ليعــرف االســراحة القادمــة التــي لــو صــر لرآهــا ،حتــى
يضيــق املرشــد بــه ذر ًعــا.
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سيكتشــف برحلتــه عا ًملــا جديــدً ا بصحرائــه ،جبالــه ،رمالــه ،حيواناتــه،
اســراحاته ،مدنــه ،طرائقهــا ،مســاكنها ،إضاءاهتــا ،أنوارهــا ،إىل أن يصــل
فيتعــرف عــى طيــب وكــرم أهلهــا ،عاداهتــم وتقاليدهــم ،هلجتهــم ،لباســهم
الشــعبي ،نقــاء قلوهبــم وســامة صدورهــم.
بــن الفينــة واألخــرى يعــود (أمحــد) إىل صديقــه (يوســف) الــذي عجــز
خيالــه وفكــره _رغــم اتســاعه_ عــن رســم صــورة لرحلــة أمل (يوســف) الــذي
بقــى وحيــدً ا يف فضائــه وصحرائــه ،فشــتان بــن دم يســيل ،وخيــال جيــول،
فيدعــو اهلل لــه بالرمحــة والثبــات ،فهــذا أقــى مــا يســتطيع ،يف ّكــر كيــف ســيتّصل
باألهــل ليســأهلم ،فربــا يكــون (يوســف) قــد منــع مــن الســفر ،وعــاد إىل أهلــه
مثــل الكثرييــن ،وقــد يكــون اصطــاده االحتــال ،وأحيــل اىل قبــوره ،ومدافنــه،
كعــادة األكثــر ،فأصبــح شــغ ُله الشــاغل يف الطريقــة والكيفيــة التــي سيســأل هبــا
عــن صديقــه ،وخيتــار الكلامت املناســبة ،يســتبدهلا ويســتبدهلا ،يتمنــى أن ال ختونه
الكلــات والعبــارات ،و ُيــوايس نفســه ،حلينهــا فــرج.
لكـ َّن (يوســف) مــازال خياله يســتطيع أن يرســم له الطرائق التي ســلكها
وسيســلكها (أمحــد) ،فقــد درســها قبــل الرحلــة وعاشــها وخــر بعــض حمطاهتــا،
فأصبــح ُيقــدّ ر تقديـ ًـرا هــذه املحطــات ،يعيــش معهــا حم ّطــة حم ّطــة ،و ُيضيــف إليها
املحطــة احلاليــة ،الواقعيــة التــي يســكن فيهــا جســده اآلن ،وتقطــن هبــا ُج ّثتــه،
والتــي كانــت خــارج احلســابات ،خطــوة غــر متوقعــة خطاهــا غص ًبــا عنــه.
هنــاك فغــرت (املعديــة) فاهــا ،وهنــا أدارت املقــرة بوابتهــا اإللكرتونيــة
ِ
وحراســهُ ،
وتكــم
الضخمــة؛ لتبتلــع العربــة العســكرية التــي تُقـ ُّـل (يوســف) ّ
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أنياهبــا عليــه ،خيــرج احلــارس مــن ثكنتــه ليتأكــد مــن العربــة ومحولتهــا ،فيســمح
هلــا بالدخــول ،فيجــد أن الثعبــان األقــرع قــد فغــر فــاه؛ اســتعدا ًدا البتالعهــا،
فيتوقــف فــوق لســانه الســام ،و ُيفتّــش ً
تفتيشــا دقي ًقــا عمي ًقــا مــن األســفل،
األعــى ،الداخــل ،اخلــارج ،اجلوانــبُ ،يد ّقــق يف البطاقــات ،يتأكــد مــن كل يشء،
ثــم ينفــث الثعبــان العربــة مــع بعــض ســمومه؛ لتدخــل اجل ّبانــة بعــد بواباهتــا
الثــاث؛ لتفــرغ احلمولــة يف املقــرة الفســيحة ،وتسـ ّلم اجل ّثــة املتحركــة حلــراس
اجل ّبانــة؛ ليامرســوا طقوســهم ونفــث ســمومهم عــى هــذا الرفــات ،قبــل أن
خيتــاروا هلــا حلــدً ا مالئـ ًـا.
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(أمحــد) وصــل (امليقــات) عنــد (بيار عــي) _موضع إحــرام أهل الشــام_
احلممــات املمتــدة لعــرات األمتــار،
أول مــا يفعلــه دخــول املســجد ِّ
متوج ًهــا إىل َّ
ليخلــع مالبســه ،يســتحم ،يتطهــر ،يســتبدل مالبســه املدنيــة بمالبــس اإلحــرام،
قطعتــن ناصعتــي البيــاض ،ال حتتــوي عــى خيــط وال رســم وال تطريــز ،إال
النســاء ،األبيــض عــادة وليــس دائـ ًـا دليــل الطهــارة والنقــاءُ ،يصــي ركعتــن،
لب ّيــك اللهــم عمــرة ،يدعــو ،يبتهــل يف طريقــه إىل مكــة ،بيــت اهلل احلــرام ،الكعبــة
املرشفــة.
ّ
نــزل (يوســف) مــن العربــة العســكرية ،معصــوب العينــن ،مق ّيــد اليدين
والقدمــن ،رســيفا ،اســتلمه صاحــب لبــاس أزرق ،حاقــد ،ذميــم ،دميــم اخللقة،
ف ّتــش حقيبتــه ،صــادر طعامــه ،مالبســه ،وجـ ّـرده بــا كياســه ،وأصبــح لــه احلــق
بــأن يأمــر وينهــى ،اخلــع حــذاءك ،انــزع ســاعتك ،فــك حزامــك ،ادخــل يف
اجلهــاز ،ال يــرن ،اخلــع مالبســك ،تفتيــش يــدوي ،ثــم اختــار لــه مالبــس بنيــة
اللــون؛ لريتدهيــا بـ ً
ـدل مــن مالبســه ،وبابــوج بالســتيك ًيا.

المعمعة

بنطــال وقميــص ،يبعثــان عــى الكآبــة ،رغــم أن اللــون البنــي هــو اللــون
ـارا ،وهــو اللــون الســائد عــى الكــرة األرضيــة إال أنــه ممــل ،يــدل عىل
األكثــر انتشـ ً
الرتابــة ،وعــدم الفكاهــة ،وعــدم التطــور ،ودليــل عىل املســئولية وااللتــزام ،وأي
ـجان الذي
مــكان أحــق مــن الســجن هبــذا اللــون ،ومــن حيــب هــذا اللــون ،كالسـ ّ
اختــاره ،فدليــل عــى أنــه حيــب البحــث عــن عيــوب اآلخريــن ،ويعطــي انطبا ًعــا
بالرخــص والشــح يف ظــروف معينــة ،فمــن أرخــص وأبخــل وأقبــح وأقــذر مــن
هــذا الســجان؟!
قـ ّـر الســجان (يوســف) مــن كل يشء ،حتــى مــن كرامته _لو اســتطاع_
قبــل مالبســه ،ثــم و ّقــع عــى ورقــة مقتنياتــه التــي صادرهــا وهــو يقلــب بطاقــة
هويتــه احلمــراء التــي اختارهتــا (دولتــه) للفلســطيني؛ لتنتقم مــن الدولــة العثامنية
التــي كانــت تفــرض عليهم اللبــاس األمحــر ،وتسـ ّلمهم البطاقة احلمــراء ،وترفق
معهــم احلــراس ،عنــد زيارهتــم إىل فلســطني قبــل أن حيتلوهــا ويغتصبوهــا؛ ألهنــا
ال تأمــن رشهــم ومكرهــم ،وقــد حصل املحــذور ،فأثنــاء وبعد وقبــل االحتالل،
ـارا.
عاثــوا فيهــا فســا ًدا ثــم ســلبوها ورسقوهــا ،وعاثــوا فيهــا خرا ًبا ودمـ ً
جتــرع (يوســف) األمل ،واإلهانــة ،والــذل ،دون مــوت ،وهــو ينظــر إىل
ً
صاحــب اللبــاس األبيــضُ ،مــدركًا ،أن ليــس كل مــا يــرق فضــة ،وليــس كل
أبيــض دليــل النقــاء ،طـ ّـل عليــه شــيطان بلبــاس مالئكــة ،خبيــث بلبــاس طاهــر،
ونظــر نظــرة حاقــدة ،وبسـ ّبابته أعــاد نظارتــه إىل أعــى أنفه ،ثــم جذهبا إىل أســفله،
ودون مالحظاتــه ،وو ّقــع أســفل الورقــة ،ليســت الســعادة هــي الضحــك،
فضحــك (يوســف) رغــم األمل ،هلــذا الفحــص الطبــي املتطــور ،فحــص عــن
بعــد ،كأنــه جهــاز تتحكــم بــه عــن طريــق (الريمــوت) احلاكــوم.
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مبــارشة إىل غرفــة املحقــق القريبــة ،جلس (يوســف) عىل كــريس ،تقرتب
مقعدتــه مــن األرض ،مقيــد اليديــن ،مك ّبــل القدمــن ،كل رســغني مــع بعضهــا
البعــض ،وقيــد ثالــث مــن سالســل القدمــن إىل حلقــه مث ّبتــة يف األرض ،أمامــه
طاولــة مكتــب املحقــق ،يعلوهــا جهــاز حاســوب ،عــن يمينهــا ش ـ ّباك مغلــق،
ُمســدلة عليــه الســتائر ،أســفلها مبــارشة مك ّيــف هــواء بعــرض الشــباك ،يزفــر
زفــرات الــرد ،يبــدأ (يوســف) باالنكــاش عــى نفســه ،أصفــر لونــه ،انتصــب
شــعره ،حيجــز اهلــواء الســاخن داخــل جســده ،وبــدأت عمليــة (االســتقالب)
بتحويــل الغــذاء إىل طاقــة ،وأضيفــت ملعــة األوردة والرشايــن لتقلــل مــن كميــة
الدمــاء التــي جتــول فيهــا؛ ليحتفــظ اجلســم بحرارتــه املختزنــة مــن حــرق املــواد
ـرارا كلــا مكــث أمــام هــذا املك ّيــف ال ّلعــن.
الغذائيــة ،لذلــك يــزداد لونــه اصفـ ً

ً
يفــرك يد ْيــه
انتظــر وقتًــا كان
كفيــا وكاف ًيــا ألن ُيشــعره بالــرد ،فبــدأ ُ
املق ّيدتــن ببعضهــا ليشـ ُعر بقليــل مــن الــدفء ،وتــزداد حــدة التوتر مــع كل زفرة
وكل حركــة خلــف البــاب اخلشــبي ،ومــع كل صــوت قرقعــة مفاتيــح ،أو قيــود.

فجــأة دلــف إليــه مــن البــاب ،طويــل قامــة ،ضخــم اجلثــة ،حليــق
الشــارب ،أمــرد ،كثيــف شــعر الــرأس ،عريــض املنكبــن ،هاد ًئــا هــدوء الذئــب
ـض عــى فريســته ،يريــد أن يمثــل دور األب احلنــون املهتــم ملصلحــة
قبــل أن ينقـ َّ
ولــده؛ ألنــه يــدرك أن أفضــل طريقــة إلضعــاف اخلصــم ،إقناعــه بأنــك تقــف اىل
جانبــه ،وتتــأمل ألملــه ،كأنــه الناصــح األمــن.
جلــس عــى كرســيه وهــو ي ّلــف ســا ًقا فــوق أخــرى ،جــذب كرســيه إىل
الطاولــة؛ حتــى التصــق هبــا كرشــه ،وبنظــرة مليئــة بــكل األوصــاف ،واألصناف
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التــي تعرفهــا والتــي جتهلهــا من احلقــد ،الكــذب ،اخلداع ،النفــاق ،ألقــى التحية،
فتــح حاســوبه ،أمســك بالفــأرة ،قلــب صفحــات حاســوبه ،وبعربيــة ممتــازة:
«أهـ ًـا (يوســف) ،أهـ ًـا وسـ ً
ـهل ،لقــد اشــتقنا لك ،مــن زمــان واحنا بانتظــارك».
أنــا الكابتــن (أورى) ،املحقــق يـ ّـي بــدّ ه يمســك ملفــك وحيقــق معــك،
ويــا ريــت تتعــاون معــي شــوي ،حتــى مــا تعذبنــي وال أعذبــك.
	،،،،-
	-جعان؟! تاكل؟!
	-الء!
	-طيب ترشب شاي ،قهوة؟ ،الخ؟
شكرا ع كرم الضيافة!
	-الءً ،
	-اخنا اليهود كُرما ،بس إنتو يا العرب ما بتعرتفوا هبيك.
	.،،،،-
	-طيب ترشب كاسة مي؟
	 -بإشارة من (يوسف) برأسه رفض.
	-بالش ،بتدخن؟
شكرا.
	-الءً ،
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واصــل اللــص النظــر إىل حاســوبه ،وبــدأ بقــراءة بعــض املعلومــات التــي
يعتقــد أهنــا ســتهز اجلالــس أمامــه ،أو عــى األقــل جتعلــه حــران.
	-آه( ،يوسف) عيل نور أبو عرمان.
	-آه!
	-أخــوك حســن وخــر وحممــد ،وخواتك ســعاد وفاتــن وعبــر ،وأمك
ســلوى حامــل ســكان ديــر البلح
	.،،،،-
40

	-أها صحيح معلومايت؟
	-آه ،هو إنت بتسأل ّ
ول بتجاوب؟!
	-ال أنا بقولك خبيبي إنه اخنا بنعرف كل يش!
	-واهلل! مــا إنــت لــو ســألت أي ولــد يف الشــارع ،راح يقولــك هــذي
املعلومــات! ويــن اجلديــد؟!
	-ال بــس فيــه شــغالت إخنــا وبــس بنعرفهــا ،وإنــت حلالك كــان بتعرفها
خبيبي.
	،،،،،-
نطــول عليــك ،بــدّ ك حتكيلنــا إياهــا ،يعنــي بــدّ ك تكُــص
	-حتــى مــا ّ
الكصــة.
ّ

المعمعة

	!.،،،،-
خمرب كبري خبيبي ،ومن تنظيم خمربني.
	-إنت ّ

	-مــا كل فلســطني بالنّســبة إلــك ُمر ّبــة ،حتــى الرضيــع والــي يف بطــن
أ ّمــه ،والـ ّـي يف ظهــر أبــوه كــان!
	-مــايش ،بــا إنــك فيلســوف كــان ،أنــا مــا بــدّ ي أطــول عليــك وال عــى
أروخ ،أوالدي وزوجتي بيســتنوين ،وأنا مســتعجل.
حــايل ،الوقــت اتأخــر بــدي ّ
	-أ ّية أوالد وزوجة؟ العامل كله نايم هاحلني!
	-ال إخنا بنسهر خبيبي آخر األسبوع زيكم اخلميس بالليل.
	!،،،،،-
	ّ -يل ُقص ال ُقصة خبيبي.
	-أي ِقصة هاي؟

	-عمليتك ضد جيش الدفاع ،جيشنا يعني.
	-أي عملية؟ وأي جيش دفاع؟ وأي بطيخ؟
	-جيشنا يعني خبيبي ،جيش «دولة إرسائيل».
	-آآآه ،جيشــكم!! ومــن وكتيــش بــاهلل صــار جيــش دفــاع ،يعنــي ع
احلســاب انتــو مســاكني ،وبتدافعــوا عــن حالكــو؟! يعنــي مــا بتهامجــوا؟! لــكان
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كمــل عليهــا ســنة
مــن الــي احتــل البلــد ودمرهــا ســنة 1948م؟ ومــن الـ ّـي ّ
1967م؟! غــر القمــع والدمــار اليومــي ،ومــن اليل احتــل لبنان ســنة 1982م؟
وانطــرد مهــزوم ســنة 2000م؟! ومــن الــي عمــل العاميــل يف مــر؟! ،أكمــل
ّ
لســه مــا
ول بيكفــي؟ أصـ ًـا الوقــت مــش راح يكفــي ،راح خيلــص عمــري وأنــا ّ
حكيــت إيش؟!
	-اخنــا مــش يف السياســة هلحــن خبيبــي ،نخنــا يف موضــوع معـ ّـنُ ،قص
ُصــة وخ ّلــص ،طلبــي زغري وبســيط حتى ترجــع ألهلك برسعة ،يـ ّـا خبيبي.
الك ّ
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ثــم تنــاول قصاصــة ورق كتــب عليهــا بالعربيــة ،وطواهــا بــن اصبعيــه،
ومدّ هــا إىل يــد (يوســف) وواصــل بلغتــه العربيــة املمتــازة ،رغــم اخللــل الواضح
يف بعــض خمــارج حروفهــا:
	-وهي دليل إين بعرف كل يشء.
	،،،،،،-
	-افتحهــا ،وبتعــرف إين بعــرف عنك كل يش ،وبعــرف أرسارك ،وبعرف
أصحابــك ،وبعــرف مــع مني بتســهر ،ومع مني بتطلــع وبتنزل ،ومع مــن بتاكل.
	-بالراحة علينا يف هاملعمعة مع ،مع ،مع ،مع.
	-طيب افتح الورقة ،واتأكد بنفسك خبيب.
فتــح (يوســف) الورقــة ،فوجــد فيهــا اســم (عــاد) الــذي كان معــه يف
العمليــة العســكرية ضد جنــود االحتــال ،فأصابتــه الصدمــة ،وكادت جوارحه
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تفضحــه ،وكاد ُيفصــح عــن خبيئــة نفســه ،لكنــه ز ّمهــا ،وهنرهــا ،فقطــع (أورى)
عليــه خلوتــه وصدمتــه.
	-أهاا! يعني ما بدك تكص الكصة.
	-اهلل أكرب خلمتني يف هالقصة تبعتك كل شوي قص القصة!
	-بــاش براحتــك ،بكــرة الصبــح بيجيــك ّ
الــي مــا بريحــم ،خــي
املحككــن يكتلــوك هــان.
	،،،،-
	ُ -روح نــام ،وارتــاح ،وكُل ،وفكــر بكالمــي ،وبكــرة الصبــح بنحكــي،
«ليــا تــوڤ» خبيبــي _يعنــي تصبــح عــى خــر بالعــريب_ ،ونظــر إىل ســاعته
واســتطرد قائـ ًـا :بوكــر تــوڤ خبيبــي يعنــي صبــاح اخلــر بالعــريب؛ ألنــه مــش
أروخ ،وكــان ســاعة راح يســتلمك املســلخ!
ضايــل إيش للصبــح ،أنــا رايــخ ّ
يتجمــد أكثــر
خــرج املحقــق وصفــق البــاب خلفــه ،وتــرك (يوســف)
ّ
ـجان ســمني ،حليــم ،ألبــس الغاممــة يف
وأكثــر ،وبعــد وقــت قليــل دخــل عليــه سـ ّ
رأســه ،وفـ ّ
ـك قيــده مــن األرض ،وتأكــد مــن إحكامــه عــى القدمــن ،وجــذب
(يوســف) مــن قيــده ،وســار بــه نحــو البــاب ،ونــزل بــه درجاتــه األربــع ،وتقــدّ م
بــه يف دهاليــز املقــرة ،ومــن زقــاق إىل زقــاق ،ومــن درجــات معــدودة هاويــة ،إىل
درجــات معــدودات صاعــدة ،وهــو يــرخ بــن احلــن واآلخــر (درج ،درج)
ويمنــة ويــرة ،ثــم يــرة ويمنــة.
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أصــوات ختــرق اآلذان ،قرقعــة مفاتيــح ،وجــر سالســل ،حتــى أوقفــه،
وفــك قيــده ،ورفــع الغاممــة عــن عينيــه ،بعــد أن فتــح با ًبــا حديد ًيــا ثقيـ ًـا جيذبــه
مقســمة بقضبــان حديديــه دقيقة ،هلا
إليــه ،يف ثلثــه العلــوي تقطــن فتحــة صغريةّ ،
بــاب بحجــم ك ّفــة اليــد عــى شــكل مــزالج عريــض لفتحهــا وإغالقهــا ،أوســطه
فتحــة أطــول وأعــرض ،هلــا بــاب بحجمهــا ،يغلــق ويفتــح برفعــه أو انزالــه
لألســفل.
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زج بـــ (يوســف) يف ظلــات القــر ،ودفــع البــاب خلفــه بقـ ّـوة ،ليلتصــق
ّ
لســانه باحلائــط ،وقرقــع بمفاتيحــه التــي أدارهــا يف البــاب؛ ليحكــم اإلغــاق
عــى اللســان ثــم يزيــد قفـ ًـا مــن عنــده ،ثــم يغــادر.
تــرك (يوســف) مــن خلفــه وحيــدً ا ،فــر ًدا يتســاءل عــن حالــه ،ويفكــر
باملــه ،ويتعــرف عــى واقعــه اجلديــد.
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7
َ
احلابل بِالنَابِل
يف بــاد احلواجــز ،العــرة بالزمــن ،وليــس باملســافات ،يمكــث املســافر
ليجتــاز بضعــة أمتــار ،ويمكــث دقائــق ليجتــاز بضعــة كيلــو مــرات ،وذلــك
حســب مــزاج الطاغيــة ،حســب أوامــر النّســخ التــي استنســخها فرعــون
الســادي ،وحســب الفخــاخ املنصوبــة ،والكامئــن املرســومة.
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كانــت املصيــدة الكــرى والفــخ األعظــم ِّ
والشــباك األمتــن عــى حاجــز
(أبــو هــويل) يف قطــاع غــزة ،الــذي يفصــل بــن مدينــة (ديــر البلــح) ومدينــة
(خــان يونــس) ،فاصـ ًـا جنــوب القطــاع عــن وســطه ،كــا قــال حممــود درويــش
عنــد زيارتــه إىل غــزة« :يف ذلــك الليــل املقطــع باحلواجــز ،واملســتوطنات ،وأبراج
املراقبــة ،حيتــاج املــرء إىل علــم جغرافيــا جديــد؛ ليعــرف احلــدود الفاصلــة بــن
اخلطــوة واخلطــوة التاليــة ،بــن املمنــوع واملســموح ،كصعوبــة العثــور عــى
الغامــض والواضــح يف اتفاقيــات أوســلو».

46

آه يــا درويــش ،قلــت ذلــك قبــل أن تــرى هذا احلاجــز ،فامذا كنت ســتقول
يسـ َلم من ذلك
لــو رأيتــه وهــو يعــذب الطــاب ،التجــار ،الســكان ،املــارة؟! وال ْ
حتــى أطفــال املــدارس! مــاذا كنــت ســتقول اليــوم عــن ثامنامئــة ومخســن حاجـ ًـزا
وتزيــد يف الضفــة الغربية؟!
حاجــز عبــارة عــن برجــن إســمنتيني ،كثكنــة عســكرية ،بينهــا حــوايل
 400مــر تقري ًبــا ،بالــكاد تــرى الزجــاج املص ّفــح الضيــق أعــى الــرج ،بصعوبــة
تــرى فوهــة البندقيــة ،كأنــه ٍ
واد بــن جبلــن ،يعتــي اجلنــود كل جبــل ،بحيــث ال
يراهــم املــارة ،بمكــرات الصــوت يأمــرون وينهــون ،عــن بعــد يتحكمــون يف
املكونــة مــن جــري حديــد ثقيــل ،منصوبــة حتــت كل بــرج خشــية أن
البوابــات ّ
تدامههــا مركبــة ّ
ـارا ورمــا ًدا وجتعلهــا أثـ ًـرا بعــد عــن.
مفخخــة تقلبهــا غبـ ً
تصطــف مئــات ،بــل آالف العربــات واملركبــات مــن كل األشــكال
واألحجــام واألنــواع واألصنــاف واأللــوان ،كأهنــا مكدّ ســة فــوق بعضهــا
البعــض ،يف مشــهد مهيــب ،تنتظــر أن ينبــح ذلــك الكلب؛ ليســمح هلــا بالدخول
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عــر احلاجــز الــذي عرضــه يســمح لســيارة واحــده ذها ًبــا وإيا ًبــا ،تصطف خلف
بعضهــا ُمش ـكّلة أطــول قطــار ،مل تتعــرف عليــه البرشيــة بعــد.
يتفنّــن ذلــك القاتــل تعذيــب وإهانــة املــارة ،فــا قانــون حيكــم ترصفــات
الســادي ،فتــارة يطلــق الرصــاص يف اهلــواء ،وينبــح بمكــرات الصــوت آمـ ًـرا
يقشهــم مــن
ركاب إحــدى املركبــات بالنــزول ،خاصــة ليــايل الــرد القــارسّ ،
مالبســهم حتــت التهديــد والوعيــد ،كــا جيــر الفلســطيني يف الضفــة الغربيــة
والقــدس أن هيــدم منزلــه بيــده ،وحتــى ال تــأيت آلياتــه وضباعــه ،وجتعلهــا ركا ًمــا
تعويضــا عــن الطعــام
وحطا ًمــا ،وفــرض غرامــة ماليــة عــى صاحــب البيــت
ً
جلنــوده وعــن الــراب آللياتــه.
ُيغلــق احلاجــز مــن اجلهتــن ،يأمــر الــركاب بالنــزول وخلــع مالبســهم
وتركهــا يف املركبــة التــي يقودهــا الســائق إىل الطــرف اآلخــر ،وهــم يركضــون
خلفــه عــراة ،عىل مشــهد ومــرأى املــارة ،وعنــد الوصــول إىل الربج الثــاين ،حينها
يقــرر صاحــب الــرج أن يرتــدوا مالبســهم ،ويفتــح هلــم البوابــة احلديديــة ،أو
يأمرهــم بااللتفــاف مــرة أخــرى ،والعــودة مــن حيــث أتــوا ،ليقــرر الــذي أمرهــم
أول مــرة مــا شــاء بشــأهنم.
لذلــك كانــت هــذه األبــراج واملواقــع العســكرية واملســتوطنات املحيطــة
هبــا ،هد ًفــا دائـ ًـا لرجــال املقاومــة ،وللثــوار ،فاقتحموهــا عــدة مــرات بســيارات
مفخخــة ،كــا فعــل «ســامي عبــد الســام» ورفاقــه ،ثــم حفــروا األرض مــن
حتتهــم بأظافرهــم ،وأكلوهــا بأنياهبــم ليخرجــوا هلــم مــن حيــث مل حيتســبوا ،كــا
حــدث يف موقــع (حمفوظــة) العســكري.
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ومــرة يســمح هــذا املتســلط لعــدد مــن املركبــات بالدخــول ،لتقــع بــن
فكــي الضبــع ،الــذي ُيكــم عليها اإلغــاق بأنيابــه ،ثم يوجــه كامــرات املراقبة؛
بح ًثــا عــن هدفــه املنشــود ليخــرج مــن جحــوره ،مــن خلــف التــال التــي رفعهــا
ليتســر هبــا ،ومكعبــات اإلســمنت التــي بناهــا لتحميــه مــن رصــاص األحــرار؛
لتحــارص اجلــراء العربــات املحــارصة أصـ ًـا ،فيلتــف حوهلــا بمدرعاتــه وآلياتــه
العســكرية ،كــا تلتــف الدالفــن حــول طــرد الرسديــن ،فينهشــوا منهــا حتــى
متتلــئ البطــون ،لكــن الفــرق أن الرسديــن قــد ُيكتــب لبعضهــا النجــاة ،أمــا هنــا
األعــن املتوجهــة إليــك ،فأنــت داخــل قفــص حمكــم.
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يتقدمــون نحــو املركبــة املســتهدفة مبــارشة ،يبحثــون عــن فريســتهم التــي
مصوبــة نحــو الــرؤوس والصدور،
ســقطت يف هــذه احلفــرة ،يفتشــون ،بنادقهــم ّ
يصــادرون البطاقــات الشــخصية ،ينبشــوهنا ،حتــى حيصلــوا عــى مبتغاهــم مــن
أفــراد املقاومــة الثائريــن ضــد االحتــال.
(حسن) كان أحد من وقعوا يف هذا الفخ ،كان اهلدف املرصود ،والفريسة
املنتظــرة ،تناولتــه األيــدي بالصفــع ،واأللســن بالشــتائم ،واألقــدام بالــركل،
وأعقــاب البنــادق بالــرب؛ ألن الذئــب ال يتخىل عــن أنيابه ،حتى ألقــوه داخل
آليــة عســكرية بــن األقــدام ،وحتــت الكــرايس ،كجــرذ ظهــر فجــأة واقتحــم عــى
اجلنــود خلوهتــم ،فتناولــه كل واحــد منهــم بــا يف يديــه ،وبــكل مــا أويت مــن قــوة.
مق ّيــدً ا عــى عينيــه عصبوا الغاممــة ،دون ســؤال أو جــواب؛ ألن يف عقلهم
الباطنــي َّ
أن مــن تأتيهــم األوامــر الفرتاســه هــو أســد جســور ،وحمــرف ،جيــب
فرغــون خوفهــم املكبــوت بالــرب
االحــراس منــه قبــل أن ينقــض عليهــم ،ف ُي ّ
والــراخ ،ليشــعروا بنشــوة نرصهــم.
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يبقــى يــرخ بصمــت ،حتــى أنزلــوه كشــاة تقــاد إىل املذبــح ،لكــن الشــاة
يبقــى عليهــا صوفهــا ،أمــا هــو فلــن يبقــى عليــه إال جلــده املمــزق ،املل ّطــخ
بالســائل األمحــر ،الــذي تد ّفــق مــن فمــه وأذنــه ،ومــن مســافات شــعره ليتغـ ّـر
لــون جلــده الــذي كانــت عليــه طبقــات متعــددة مــن الثيــاب التــي ارتداهــا كــي
تقيــه بــرد الشــتاء ،وبــرد الليــل األشــد ،لكــن بفنائهــا أصبــح الــرد ال يطــاق
والســياط ال حتتمــل ،فقــد كانــت حادثتــه هــذه بدايــة الشــتاء الــذي ال تعرفــه مــن
تقلباتــه أهــو شــتاء أم صيــف.

ٍ
ٍ
وأنــات تتعــاىل مــن شــدة األمل،
وآهــات،
بجــواره يســتمع إىل رصاخٍ ،
فأصبــح هيــذي ،ويعتقــد أن أحــدً ا يتضامن معــه ،ويأمرهــم بالتوقف ،أنســاه األمل
أن يف العذابــات ال أحــد يتضامــن مــع أحــد ،الــكل نفــي نفــي ،حتــى أعــز
ـرا عــن يــوم احلا َّقــة إال
النــاس وأقرهبــم وأطهرهــم ،هنــا ال خيتلــف احلــال كثـ ً
غــزة التــي تتضامــن وتدافــع عــن اجلميــع وال تيــأس ،حتــى مــع األســاك يف قعــر
املحيــط ضــد احليتــان وأســاك القــرش.
إنــه (مــراد) ألقــى القبــض عليــه ،ممتشـ ًقا ســاحه ،متمنط ًقــا بالذخــرة يف
أحــد املســتوطنات املجــاورة التــي يأخــذ جنــود وحــراس هــذا احلاجــز قس ـ ًطا
مــن الراحــة بداخلهــا؛ لينتقــم مــن أفاعيلهــم بأبنــاء شــعبه عــى هــذا احلاجــز.

بعــد اشـ ٍ
ـتباك مسـ ّل ٍح ،متــت الســيطرة عليــه ُمصا ًبــا ،واقتــادوه إىل املدافــن
دون أن تشــفع لــه إصابتــه ،ومل جتــد يف القلــوب إال قســوة ،فــكان عذابــه أشــد،
ـب املِلــح عــى جرحــه.
يصـ ُّ
كمــن ُ
مــع اقــراب الليــل ،انتهــت عــدّ ة وجبــات مــن العذابــات ،واآلالم،
حيــاول كل منهــا التعــرف عــى اآلخــر ،بح ًثــا عمــن يــوايس أو يتوجــع ،بعــد
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أن أدركا أهنــا يف نفــس املــأزق ،ولــكل منهــا حكايتــه ،وهــذا يســأل مــن
معــي؟ وذاك يقــول معــك! واجلنــدي يــرخ ،وال تســمع إال املعمعــة ،فأنَّــى
هلــم التعــارف ،وهــم معصوبــو األعــن كاألعمــى ،ومقيــدو األيــدي واألقــدام
كاألفــدع ،مثقلــون باجلــراح واآلالم كاألبــر.
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يف شــاحنة عســكرية ضخمــة ،اختفيــا بــن أقــدام اجلنــود التــي داســتهم،
واألفــواه التــي أســبغتهم باإلهانــات والشــتائم ،وحتــت جنــح الظــام فغــرت
بوابــة (كيســوفيم) فاهــا ،بالقــرب مــن مقــرة املرصيــن الذيــن قاتلــوا عــى أرض
فلســطني ،ابتلعتهــم داخــل احلــدود وهم يشــعرون بإنارة الشــوارع التــي تلمع يف
أعينهــم مــن حتــت الغاممــة املعقــودة عــى أعينهــم ،ويترضعــون إىل اهلل ،ويطلبــون
النجــاة لتــرع هبــم الشــاحنة أكثــر لريتاحــوا مــن هــذه الوجبــات ،حتــى لــو كان
هنــاك وجبــات أخــرى ،فتغيــر الوجــوه رمحــة ،فربــا تكــون الوجبــات القادمــة
أرحــم وإن كانــت أســوأ يســتطيعوا _عــى األقــل_ التقــاط أنفاســهم مــا بــن
النــزول واســتئناف الوجبــات مــن جديــد.
ســارت هبــم العربــة العســكرية شـ ً
ـال ،ودارت هبم من شــارع إىل شــارع،
ومــن جــادة إىل أخــرى ،يف ظــل خربطــة اجلغرافيــا ،وصلــوا بعــد مــا يزيــد عــن
الســاعة مدينــة (عســقالن) املحت َّلــة ،وابتلعهــم الثعبــان األقــرع ،وكان هلــم
نصيــب مــن ســمومه ،حتــى نفثهــم يف املقــرة الفســيحة ليختــار لــه شــياطينها
القبــور الالئقــة ،ويبــدأ بمامرســة فعــل منكــر ونكــر بــل مهــا أرحــم.
فمــن يــداوي هــذا اجلــرح املعــروض للفرجــة؟! ال أحــد ،وســيرتك حتــى
خيمــص لوحده!
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8
ِحكْم ُة حكِيمٍ ،وجها َل ُة ج ِ
اه ٍل
َ َ ْ َ َ َ َ
ُيــروى َّ
ـرا يف النصــب واالحتيــال ،داهيـ ًة يف املكــر واخلداع،
أن رجـ ًـا خبـ ً
والفضــل يعــود إىل غبــاء القــوم ال لذكائــه ،أجــر محــاره أن يبتلــع قط ًعــا ذهبيــة،
ثــم نــزل بــه إىل الســوق ،فــكان كلــا َنَـ َـق ،تســاقط مــن فمــه بعــض منهــا.

وحار ُهــم حــال احلــار العجيــب ،فنظــروا إليــه
رأوا،
اســتغرب القــوم مــا ْ
َ
نظــرة الطامــع احلاســد ،وإلهنــاء اخلــاف ،افتُتــح املــزاد العلنــي ،وبــدأ كل طامــع
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يزيــد بالســعر ويرفــع الثمــن ،حتــى حــازه أحدهــم ،بأضعــاف ثمنــه ،وبأضعــاف
ثمــن قطيــع بأكملــه ،وبأضعــاف الذهــب الــذي حشــاه املحتــال يف فمــه.
عــاد الفائــز باحلــار العجيــب إىل أهــل بيتــهُ ،يدّ ثهــم مــا كان مــن أمــر
احلــار الــذي مل يعــد ال للنهيــق وال لزفــر الذهــب.
اجتمــع القــوم إىل بيــت القــايض فســاقهم كالقطيــع إىل منــزل املحتــال،
رحبت هبــم ،وأطلقت
فكانــت زوجتــه باســتقباهلم ،وملــا عرفــت خبيئة أنفســهمّ ،
مبتهجــا بحريتــه.
رساح كلــب مأســور لدهيــا منــذ زمــن ،فانطلــق إىل اجلبــال
ً
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بعــد قليــل مــن االنتظــار ،عــاد الــزوج جيـ ّـر تــوأم كلــب زوجتــه املتآمــرة
معــه ،فأخــذت الصدمــة مأخذهــا يف نفــوس القــوم ،طمعــوا ،وحتاســدوا،
ـدرب ،الــذي مل يعهــدوا عــى
ونســوا ســبب زيارهتــم ،وانشــغلوا بأمــر الكلــب املـ ّ
ـض اخلالف،
كالهبــم أن تفعــل فعلــه ،فتعالــت الرصخــات ،وعــادوا للمــزاد؛ لفـ ِّ
واشــروه بثمــن باهــظ كــا احلــار وزيــادة.
فــرح اخلبيــث بفعلتــه ،ورىض عــن زوجتــه ،وعــاد الطـ ّـاع ،الغبــي ،بكلبــه
ـارا إىل اجلبــال ،الح ًقــا
الــذي مل يصــل بــه بــاب بيتــه حتــى انفلــت منــه هار ًبــا ،فـ ًّ
فرحــا بحريتــه.
بأخيــه ً
اجتمــع القــوم يف قاعــة حمكمتهــم ،فرفــض اللــص احلضــور ،فذهبــوا
للبيــت الــذي رسق عقوهلــم قبــل أن يــرق ماهلــم ،فاســتقبلتهم الزوجــة اخلبــرة
بشــأهنم ،فأجلســتهم يف غرفــة األضيــاف النتظــار زوجهــا ،ودخلــت خمدعهــا
لتضــع شــي ًئا سـ ً
ـائل حتــت ردائهــا.
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رحــب باألضيــاف سـ ً
ـائل زوجتــه :وهــل قمــت بواجــب
عــاد الــزوجّ ،
الضيافــة؟! ،فقالــت :ال! ،فــرخ عليهــا رصخــات لــؤم وخبــث« :هــؤالء
كرباؤنــا ،ســادتنا ،عل ْيــة قومنــا ،وشــيوخنا ،بدوهنــم ال قيمــة لنــا ،وفضلهــم علينا
وعــى املدينــة وقراهــا كبــر».
مل َي ُعــد املــكان يتَّســع للقــوم الذيــن انتفخــت رؤوســهم حــد االنفجــار،
وبــدأوا ُيداعبــون حلاهلــم ،ويعدّ لــون مــن غطــاء رؤوســهم وتشــققت شــفاههم
فرحــا ،وطربــت آذاهنــم هلــذا املديــح ،ومتنــوا أال
ابتســامة ،وطــارت قلوهبــم ً
ينقطــع بحــال.
ومــا زال املحتــال يؤنّــب زوجتــه ويزجرهــا وينهاهــا ،ويغــدق عليهــم
خنجــرا عــن يمينــه،
املدائــح ،ووســط املعمعــة ،والغضــب املصنــوع ،اســتل
ً
نصلــه يدخــل يف غمــده ،فطعــن زوجتــه طعنــة نجــاء ،اخرتقــت الكيــس
املــيء بالســائل األمحــر املخفــي حتــت ردائهــا ،فســلبتها نفســها يف حلظــة واحــدة،
واهنمــرت الدمــاء ،وتناثــر بعــض منهــا عــى األضيــاف ،فأوجســوا منــه ِخيفــة،
ـارا
ـم هبــم لــوال أن ْ
رأوا مزمـ ً
مهــوا بــه وهـ َّ
وقالــوا« :لقــد جئــت شــي ًئا نُكــرا» ،و ُّ
بيــده ،ينفــث فيــه خداعــة ،فتاميــل القــوم عــى أنغامــه كــا األفاعــي ،فانتصبــت
الزوجــة واقفــة ،ووســط ذهــول القــوم ،دخلــت الزوجــة خمدعهــا ،منتزعــة كيس
الــدم ،مســتبدلة مالبســها وعــادت حلاهلــا.
نــي القــوم ســبب قدومهــم ،وأخــذوا يتجادلــون ،ويتناجــون يف أمــر
املزمــار ،الــذي ُييــي املوتــى ،فوقــع االختيــار عــى أحدهــم؛ ليدفــع مقابلــه ألــف
ألــف قطعــة ذهبيــة ،وقطي ًعــا مــن الغنــم زيــادة ،ومــا ُســمي الذهــب ذه ًبــا إال ألنه
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يذهــب بعقــول النــاس ،ومــن كــرم اللــص املحــرف ،وعلمهــم برسائــر نفــوس
ـارا ،مــا فعلــت بنفوســهم.
القــوم ،أهــدى لــكل واحــدً ا منهــا مزمـ ً
ليجربــوا وخيتــروا املزامــر عــى زوجاهتــم،
عــاد القــوم إىل بيوهتــم ّ
فاســتيقظت املدينــة عــى كومــة مــن اجلُثــث ،وأصبــح املــكان يفتقــر إىل النســاء،
وخــر املجتمــع أهــم أعمدتــه.
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اجتمعــت املدينــة عــن بكــرة أبيهــا عــى املحتــال ملــا علمــوا مــن أمــره،
وســالف عهــده فأحكمــوا وثاقــه ،وأدخلــوه يف كيــس كبــر ،وشــدّ وا عليــه
رشي ًطــا ،ومحلــوه عــى األكتــاف وســاروا بــه طريــق البحــر ،فلــا أهنكــوا وتعبــوا،
اســتظلوا حتــت ظــل شــجرة ،فداعبــت جلودهــم نســائم الربيــع ،فأخذهتــم ِسـنَة
مــن النــوم ،مـ ّـر خالهلــا راعٍ ،حــاره أمــر الكيــس املتحــرك ففتحتــه خلسـ ًة ،وإذ بــه
ذاك املحتــال ،فقــال الراعــي :مــا شــأنك؟! قــال :هــؤالء قومــي يريــدون إجباري
عــى الــزواج مــن ابنــة امللــك ،جلامهلــا وغناهــا وحســبها ونســبها ،ولكنــي وهلــان
و ُمتيــم بابنــة عمــي ،وأرغــب بالــزواج منهــا ،ولــن أتــزوج غريهــا.
جــاءت الفرصــة الذهبيــة إىل الراعــي الطامــع ،فقــال :أنــا أتزوجهــا ،فقال
املحتــال وهــو يفتــح رأس الكيــس :إ ًذا ليــس لــك إال أن تدخــل هنــا ،قبــل أن
يشــعروا بنــا ،فدخــل الراعــي مرس ًعــا ،وهــو يف قمــة النشــوة والســعادة فــز ّم
اخلبيــث الكيــس ،وأحكــم القيــد عــى عنقــه ،وتــرك الراعــي ملصــره.
نظــر اخلبيــث إىل قطيــع غنــم الراعــي ،فســاقه أمامــه ،وعــاد إىل زوجتــه
يبرشهــا بآخــر ِح َيلــه ،فأعجبــت بدهائــه وكافأتــه بطعــام شــهي ،وليلــة محيم ّيــة،
ومحــام ســاخن ،أنســاه تعــب يومــه.
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صباحــا قــاد اللــص القطيــع إىل الســوق ،ليبيــع منــه مــا شــاء ،فــرآه أهــل
ً
املدينــة ،فتح ّلقــوا حولــه ،ومحلقــوا أعينهــم ،ومل يصدّ قــواّ ،
رأوا ،أأنت
وكذبــوا مــا ْ
أنــت؟!! نعــم أنــا ،ومــا الغرابــة؟ مــا بكــم وكأن عــى رؤوســكم الطــر ،لقــد
ألقينــا بــك يف قعــر البحــر ،وتأكدنــا مــن موتــك ،واملدينــة وقراهــا تشــهد.
لكنكــم مل تعــودوا بجثتــي ،عندمــا وصلــت إىل القعــرُ ،فتــح الكيــس
ٍ
وح ّ
بحــر صغــرة
ــل الوثــاق ،وخرجــت وإذ بحوريــة
وأزيلــت األثقــالُ ،
مجيلــة ،تنفســت مــن ثغرهــا وداعبــت شــعرها حتــى ذهبتــم و ُعدتــم أدراجكــم،
فأخرجتنــي إىل الشــاطئ ،وأعطتنــي كنـ ًـزا متواض ًعــا ،اشــريت بــه هــذا القطيــع،
واألهــم أهنــا أخربتنــي عندمــا ينفــذ مــايل ،أن أحــر إىل أختهــا الكــرى ،األكثــر
ثــراء ومجـ ً
ـال ،فســألتُها :وأيــن أجدهــا؟ قالــت :يف األعــاق بعــد امليــل العرشيــن،
حيــث األمــواج العاتيــة.
مل يكمــل املحتــال كذبتــه ،وقبــل أن يطلــب منهــم شــي ًئا ،تســارع كبــار
القــوم إىل مراكــب الفقــراء ليعتلوهــا ،فأبحــروا ،وتســ ّلق معهــم مــن تســلق،
فأثقلــت القــوارب ،وضاقــت بمــن عــى متنهــا ،ومــا إن أبحــرت ،وبــدأت
األمــواج تتالطــم هبــا ،وهــي تعلــو وهتبــط حتــى بــدأ الرعــب يــدّ ب يف القلــوب
دبيــب اآلجــال يف األعــار ،حتــى غرقــت املراكــب ،وأصبحــت مســكنًا ومــأوى
لألســاك ،واجلثــث طعا ًمــا للحيتــان ،ومل يرجــع إىل الشــاطئ غــر ِقطــع مــن
ـرس يف القــاع ،فامتــوا مجي ًعــا بطمعهــم وغبائهم ،فلــم يتعلموا
اخلشــب ،الــذي مل يـ ُ
ال مــن أخطــاء غريهــم ،وال مــن أخطــاء أنفســهم ،فامتــت عقوهلــم وقلوهبــم قبــل
أن متــوت أرواحهــم وجثثهــم ،وأصبــح اللــص املحتــال املغتصــب ســيدً ا عــى
املدينــة ،يأمــر وينهــى ،وحيكــم ويرســم.
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كان هــذا املحتــال ،املحتــل ،اللــص ،يمثل الكيــان الصهيوين الــذي احتل
فلســطني ســنة 1948م وكانــت زوجتــه الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،التــي
أبــادت اهلنــود احلمــر ،واحتلــت أرضهــم ،فاالثنــان كان احتالهلــم إحالل ًيــا ،ومــا
زالــت تســاعد الكيــان علنًــا يف كل مســاعيه ،وخبثــه ،وحيلــه ،بعــد أن اســتلموا
الرايــة مــن الدجاجــة بريطانيــا التــي باضــت هــذا الكيــان ومــا زالــت ترعــاه يف
اخلفــاء؛ ألنــه غــر رشعــي.
وكان أهــل املدينــة قــادة العــرب ،وحكامهــم ،ورؤســاءهم ،وملوكهــم،
واملتســلقني املنتفعــن وأبواقهــم ،الذيــن أصبحــوا مجي ًعــا ُجث ًثــا متحركــة ،عبيــدً ا
عنــد ســيدهم اللــص وزوجتــه.
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إن اللــص يــرق مالــك ،لكــن الكــذاب املحتــال يــرق عقلــك ،بــل
وعقــل أحفــادك ،لقــد رسقــوا واغتصبــوا وســلبوا أريض ومــايل وممتلــكات أيب
وعائلتــي وشــعبي؛ ألهنــم يملكــون القــوة ،وإن كانــت يف حينهــا بســيطة إال أننــا
ال نملــك أمامهــا شــي ًئا غــر اإلرادة ،واملــؤمل واملوجــع ومصيبــة املصائــب أن هــذا
كان بتخــاذل العــرب ومســاعدهتم وتراجعهــم وبغبائهــم.
لكــن مل ولــن يســتطيعوا رسقــة عقــي أو تشــويه فكــري ،لذلــك مثــل
الكثرييــن مــا زلــت وأنتــم مثــي نطالــب بح ّقنــا الــذي مل ولــن يســقط بالتقــادم.
حاصنــا العــدو
هاجرنــا مــن قريتنــا إبــان النكبــة ســنة 1948م ،عندمــا َ
الســارق ،وأعــدم الكبــر ،وداس الصغــر ،واغتصــب البكــر ،وبقــر بطــون
احلوامــل ،وحــرق البيــوت ،ودمــر املســاجد ،فأهلــك احلــرث والنســل ،وعــاث
ـرزا.
يف األرض فســا ًدا ،وجعــل مــا عليهــا صعيــدً ا ُجـ ً
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هاجــرت القــرى واملــدن األخــرى إ ّبــان حــرب ســنة 1967م ،التــي
أســموها «النكســة» ،ليخ ِّففــوا مــن وطــأة العــار الــذي حلــق هبــم يف تلــك احلــرب
نازحــا ،ليخففــوا مــن
التــي اســتمرت ســتة أيــام ،فهاجــر الشــعب ،وأســموه ً
ّ
ذلــم ،ومــن النــاس مــن كانــت هــذه هجرتــه الثانيــة ،عندمــا طــرده العــدو مــن
أرضــه ،التــي هاجــر إليهــا أول مــرة ،كغــزة والقــدس ،والضفــة الغربية ،وســيناء،
واجلــوالن ،فهاجــر الشــعب هجرتــن ،ليــس لــه وطــاء غــر أديــم الــراب ،وال
غطــاء غــر قطــع الســحاب.
تفتخــر اجليــوش العربيــة بحروهبــا ضــد االحتــال عــى أرض فلســطني،
ويف عيــد اجليــش مــن كل عــام يفتخــرون باملجــد املصنــوع ،ويتباهــون بفخــر
موضــوع ،فيعــدّ دون ،ويــردون ،حتــى حروهبــم بــن أنفســهم ،وكأننــا لســنا
أبنــاء البلــد ونعــرف احلقيقــة املــرة التــي حدثــت حينهــا ،ونعــرف موضــع قــدم
كل جيــش وكل جنــدي وكل كلمــة تلفــظ هبــا إىل اآلن ،ومازالــت اآلثار شــاهده
حتــى اليــوم ،والنتيجــة أن فلســطني ،األرض اإلســامية العربيــة حمتلــة مــن قبــل
وضيــع ،ذليــل ،أصبــح ســيدً ا.
ً
طفــا ،وشــهدت النكســة شــا ًبا ،والتحقــت
خرجــت مــن البلــد
بالفدائيــن الثــوار يف األردن ،الضفــة الرشقيــة للنهــر ،كنّــا نعــر احلــدود،
ونجتــاز حقــول األلغــام ،وننفــذ العمليــات العســكرية ضــد االحتــال،
ونلتقــي باملحاربــن الفلســطينيني القادمــن مــن ســوريا ولبنــان ،وقــد ُأص ْبــت،
واعتقلــت مــرات ومــرات ،وكان نصيبــي أن أكــون يف لبنــان ســنة 1982
م ،عندمــا خضنــا أرشس احلــروب مــع االحتــال ،ثــم كان نصيبنــا ضمــن
االتفــاق ا ُملــرم أن نخــرج إىل تونــس بحـ ًـرا ،ثــم رج ْعــت إىل الوطــن مــع الســلطة
الفلســطينية ســنة 1994م ،وقــد اشــتعل الــرأس شــي ًبا ،بموجــب اتفــاق
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أوســلو اللعــن ،ومــا زال يف العمــر بقيــة ،واحلكايــة تطــول بطــول أعامرنــا.
أمــران جيعالن اإلنســان أكثر حكمــة ،الكتب التي يقرؤها ،واألشــخاص
الذيــن يلتقــي هبــم ،وقــد التقــى (الشــيخ) الكثــر مــن األشــخاص يف العديــد من
البلــدان ،والكثــر مــن املناســبات ،ومــن كل األعــار ،فأصبحــت لديــه اخلــرة،
بــأن يعــرف الشــخص الــذي يلتقــي بــه مــن أول نظــرة.
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التقــى (الشــيخ) ألول مــرة بـــ (يوســف) يف أقبيــة التحقيــق ،يف زنازيــن
عســقالن ،ألجــزاء قليلــة مــن النهــار ،وبعـ ٍ
ـض مــن الليــل ،يف هــذه الســويعات
ـيم مل يتجــاوز الثامنــة عــرة مــن
َخـ ِـر مــن أمــر (يوســف) مــا خــر ،رآه شــا ًبا وسـ ً
عمــره ،صحتــه أكثــر مــن كالمــه ،شــارد الذهــن.
دخــل صائـ ًـاُ ،يصــي ،لــه ورد مــن القــرآن والتســابيح ،فق ّلــا جتــد هــذه
الصفــات بــن أترابــه وأبناء جيلــه واألغرب أنه يقــوم بآداب النــوم كاملة ،يتوضأ
بغســل أطرافــه ،جيلــس عىل فراشــه مسـ ً
ـتقبل القبلــة ،راف ًعا كفيــه بمــوازاة صدره،
ينفــث فيهــا ثال ًثــا ،ثــم يقــرأ اإلخــاص والفلــق والنــاس ،ثم يمســح ما اســتطاع
مــن جســده ،ويكــرر ذلــك ثال ًثــا ،ثــم ينــام عــى شــقه األيمــن وك ّفــه حتت رأســه.
كان الشــيخ يراقــب (يوســف) ملــا وجــد فيــه مــن حســن اخلُلــق حتــى
ســأله بابتســامة :ومــاذا تقــول يف التســبيح؟ فقــال :ســبحان اهلل ،احلمــد اهلل ،ال
إلــه إال اهلل ،اهلل أكــر ،أســتغفر اهلل العظيــم وأتــوب إليــه ،ال حــول وال قــوة إال
بــاهلل ،حســبي اهلل ونعــم الوكيــل ،ســبحان اهلل وبحمــده ،ســبحان اهلل العظيــم،
اللهــم صـ ِّـل عــى حممــد وعــى آلــه وصحبــه ،كل تســبيحة مائــة مــرة ،لتصبــح أل ًفا
يف الصبــاح ،ومثلهــا يف املســاء ،وأضيــف إليهــا وســط النهــار ،ال إلــه إال أنــت
ســبحانك إين كنــت مــن الظاملــن.
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ُأعجــب الشــيخ بـــ (يوســف) وازداد احرتامــه وتقديــره لــه رغــم أنــه مــن
جيــل أحفــاده ،وف ّكــر أن يعطيــه ممــا لديــه ،ليعيــش زمانــه وزمانــه ،وخيــره عــن
فوائــد مــا يقــوم بــه مــن الناحيــة العلميــة والصحيــة ،ويلفــت انتباهــه إىل أمهيــة
الطاقــة يف جســم اإلنســان ،ومركزهــا ،وفوائــد الصــاة؛ ألن (يوســف) بالتأكيــد
وحتـ ًـا يعلــم األمهيــة التعبديــة ملــا يقــوم بــه ،ويعلــم الثــواب والعقــاب ،فــأراد
الشــيخ أن يضيــف لــه شــي ًئا جديــدً ا ،ويعلمــه أهــم يشء يف العبــادات وهــو
اخلشــوع واالنخطــاف ،يريــد لــه أن يكــون واع ًيــا مــدركًا لــكل مــا يــدور مــن
حولــه ،خاصــة األشــياء الرتيبــة.
ثــم أضــاف (الشــيخ) :ومــن ع ّلمــك هــذا قــال (يوســف) :هــذا بعــض
ـي ،فقــد كان يرســلني منــذ طفولتــي إىل املســجد ،وأمكــث
فضائــل والــدي عـ ّ
الليــايل الطــوال مــع مجاعــة التبليــغ والدعــوة الذيــن هلــم الفضــل األكــر ،فقــد
تربيــت روح ًيــا وأخالق ًيــا عــى أيدهيــم ،وعلمــوين اخلطابــة ،كــا تربيــت وطن ًيا يف
بيتــي ً
أول ،ثــم مارســت مــا تعلمــت يف صفــوف املقاومــة ،أمــا املدرســة وبالرغم
مــن تفوقــي إال أهنــا مل تعلمنــي غــر القــراءة والكتابــة والقليــل مــن املعلومــات
العامــة.
أدرك (الشــيخ) مــدى رجاحــة عقــل (يوســف) وذكائــه ،حتــى تنبــأ
بمســتقبله ونجاحــه ،وانتبــه (الشــيخ) كذلــك إىل براعتــه يف اإلصغــاء وفهمــه
ومقصــوده ومــا بــن الســطور رغــم لغتــه الفصيحــة التــي يكثــر مــن
لكالمــه
ُ
احلديــث هبــا حتــى مــع العامــة ،خاصــة يف املواعــظ والــدروس التــي ُيقدّ مهــا،
والتــي كان (يوســف) شــاهدً ا عليهــا هــذه الســاعة ،ويعــي (الشــيخ) أن َمــن
ـت نَجــا ،وأفلــح الســاكت الصموت ،ومتنــى لـ (يوســف) النجــاة والفالح.
َص َمـ َ
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الشــيخ (أبــو جابــر) أشــعث أغــر ،كأنــه مــن العــر احلجــري ،يســر
اهلُوينــى ،حيملــه خيالــه وأحالمــه أكثــر ممــا حتملــه أقدامــه ،ال يتحــدث إال لفائدة،
ويســهب بذلــك ،ويــأيت بالقصــص املمتعــة ،ويســتخلص منهــا احلكمــة.
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يقــول احلكايــة كعــادة اخلتيــار الــذي يتحدث عــن ماضيه ،الــذي يرى فيه
نفســه أكثــر ممــا يتحــدث عن واقعــه الذي ال يــرى فيــه إال موته ،يكثر مــن الصيام
والقيــام والدعــاء ،فلــم يبـ َـق يف العمــر إال أق ّلــه ،حمــارب قديم ،فدائــي ،خرب احلياة
وشــؤوهنا ،كــا خــر عــدوه وأكاذيبــه ،صامــت ،مــع خالقــه إن مل جيــد مــن ُيدثــه،
ال ينســجم مــع األحاديــث اجلوفــاء ،كاألطــال الصامتــة ،لكنهــا ُتدِّ ثــك عــن
تاريــخ قديــم ،عندمــا تقــول الكثــر عــن زماهنــا ،فهــي خرســاء ناطقــة ،تاريــخ
لوحــده .تــرى ذلــك يف جتاعيــد وجهــه (كاألم الفلســطينية ترى خريطة فلســطني
مرســومة يف جتاعيــد وجههــا) وشــيب رأســه ،وتــآكل أســنانه ،وانحنــاءة ظهــره.
اعتقلــه االحتــال مــن (وادي القلــط) ولــه معــه حكايــة وتاريــخ،
وال يض ّيــع فرصــة إال ويتحــدث عــن هــذا الــوادي ،وينتظــر فرصــة أخــرى،
حولــوه
ليتحــدث عــن تارخيــه ،ألقــوا بــه يف قبــور (املســكوبية) أيا ًمــا عديــدة ثــم ّ
إىل قبــور (عســقالن) أيا ًمــا مديــدة.
بــدأ (الشــيخ) موعظتــه بتلــك القصــة ،فباملثــال يتضــح املقــال ،وخــر
الــكالم مــا قــل ودل _وإن كان أســهب_ حتــدث بحرقــة وأمل ومــرارة ،وإجيــاز
مقارنــة بــا يملــك مــن تاريــخ ،وكعادتــه ختــم بمقولــة« :وللحديــث بقيــة» ،ففي
املســجد تبــدأ بالقصــة ،لكــن الســجان ال يســمح لك بإمتامهــا ،فتختــر وتودع،
وتقــول :للحديــث بقيــة ،لتكمــل احلكايــة أو الــدرس بعــد عــام ،أو عامــن ،أو
عــرة ،دون عــرة للزمــن الــذي مــر ،أو للعمــر الــذي انقــى.
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9

َأ ْل َقو ُه ِف َغ َيا َب ِة ُ
اجلب
متحسســا مصــدر الصــوت ،فقــد كان (الشــيخ)
دخــل (يوســف) قــره
ً
يتحــدث بتلــك القصــة إىل رفــاق زنزانتــه ،يف جـ ّـو أقــرب للظــام منــه إىل النــور،
رح ّبــوا بــه ،وواصــل (الشــيخ) حديثــه ،وجلــس (يوســف) يســتمع وهــو شــارد
الذهــن إال أن القصــة أمتعتــه وجذبتــه ،فأحســن االســتامع حتى انتهى (الشــيخ).
قــام (يوســف) لنومــه ،بعــد أن مــارس عبادتــه ،وقــد الحــظ نظــرات
(الشــيخ) التــي مل تُفارقــه مــذ دخــل الزنزانــة ،فراعــه أمــره ،وظــن بــه ال ُظنــون،
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جاسوســا مــن خفافيــش الليــل ،فهــذا املــكان أوكارهــم ،ومــن
فربــا يكــون
ً
الصعــب هنــا أن يميــز بــن الصالــح والطالــح ،بــن َمــن معــك ،ومــن عليــك،
وتبقــى يف معمعــة مــع نفســك.
أمخاســا بأســداس،
كان النــوم شـ ً
ـحيحا تلــك الليلــة ،و(يوســف) يــرب ً
ســاعة يثــور ويغضــب ،وســاعة يغفــو وهيــدأ ،يف ّكــر بحالــه ،وبمــن حولــه ،لكــن
أجــواء القــر املكتــظ بالنــزالء مل تســمح لــه أن خيلــو بنفســه ،فمــر الليل عــى مهل
كأنــه ســلحفاة تصعــد جبـ ًـا شــديد االنحدار.
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وخــزه (الشــيخ) ،لصــاة الفجــر ظنًــا منــه أنــه غـ ّ
ـط يف النــوم مــن شــدة
َّ
وصــى ،وجلــس مــع نفســه يدعــو ،ويســتغفر،
توضــأ،
التعــب ،فنهــض ثــم ّ
ومــا هــو إال وقــت قصــر حتــى اســتقبل (الشــيخ) مــن فتحــة تتوســط البــاب
_يســموهنا (أشــناف)_ شــي ّئا مــن طعــام ورشاب.
تبــادال أطــراف احلديــث ،فاســتيقظ اآلخــرون ،والتفــوا حــول مائدهتــم،
ـوزع (الشــيخ) عــى كل واحــد منهــم كــرة خبــز ورشحيــة جبــن وكأس شــاي،
فـ ّ
وكل صنــف ال َي ُمــت الســمه بصفــة ،وال يشــبهه بحــال إال باألســاء.

وجــد (الشــيخ) فرصــة ليتحــدث إىل (يوســف) عــى وجــه الرسعــة
بعدمــا عــرف أنــه ألقــي القبــض عليــه باألمــس ،فــأدرك بخربتــه أن
(يوســف) هنــا باخلطــأ ،أو قصــدً ا ،ليشــعر بالوحــدة واالكتئــاب والضغــط
النفــي عنــد عزلــه ،فحـ َـذره مــن بعــض أســاليب وحيــل ومكــر اجلواســيس
الذيــن يبحثــون عــن أي معلومــة ،بــن جــدران الزنازيــن ،والذيــن يطلــق
عليهــم اســم (العصافــر) ،ففــي العــامل أمجــع الطيــور هــي رســل اهلل،
وحولوهــا إىل رســل الشــياطني ،هنــا للجــدران آذان!
إال هنــا ظلموهــا
ّ
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دس املفتــاح
مــن خلــف البــاب تتــرب أصــوات قدمــي مــارق حمتــال ّ
الثقيــل أنفــه الغليــظ يف البــاب ،ودار دورتــه ،وفتــح عــى جثــث ملقــاة عــى
األرض ،ورصخ بأعــى صوتــه( :يوســف)؟
	-آه ،نعم!
	-تعـــال ،اطلع ّبره.

خــرج (يوســف) إىل الزقــاق ،أســند ظهــره إىل اجلــدار اخلشــن ،ودار
املفتــاح الــذي يشــبه مفاتيــح العــودة الغليظــة عند الفلســطينيني دورته العكســية،
فأغلــق البــاب ،وعــادت املفاتيــح إىل مكاهنــا عــى خــارصة الســجان ،الــذي ق ّيــد
(يوســف) مــن يديــه ،ثــم ركــع حتــت قدميــه وأحكــم وثــاق رســغيه ،ثــم اعتــدل،
بيديــه تـ ّـوج رأســه بعصبــة ،كــا يتـ ّـوج امللــوك ،لكنهــا تنــزل مــن أعــى الــرأس
إىل عينيــه ،أشــبه بنظــارة البحــر متا ًمــا ،وهــي عميــاء ،حمشـ ّـوة باإلســفنج ،حماطــة
باجللــد األســود ليتمكــن مــن اقتيــاد ذبيحتــه إىل املســلخ الــذي يريــد دون أن
تعــرف مــن أيــن دخلــت ،وال مــن أيــن خرجــت هــذه السالســل وهــذه التــاج،
رغــم اإلذالل واملهانــة ،والتــي يســعى هــذا اخلائــن املخــادع مــن خالهلا أن ُيشــعر
األســر باإلحبــاط واليــأس ،ويــارس هــذا الســجان مــن خالهلــا هوايتــه ل ُيشــبع
غريزتــه املريضــة ،ونفســيته الذليلــة ،ليتلـ ّـذذ عــى آالم أعــزل ليــس لــه حــول وال
قــوة ،وليعـ ّـوض النقــص الــذي يتم ّلــك نفســه ،ويعـ ّـوض االضطهــاد الــذي حلــق
بمجتمعــه ،فيفــرح فــرح اجلــراء بحليــب أمهاهتــا ،وهــو يقيــد األســر.
مــارس هــذا اللــص هوايتــه عــى (يوســف) ،ثــم جذبــه مــن يديــه املثقلتني
بالقيــود ،وســار بــه بضــع خطــوات ،مل تتجــاوز الدقيقــة ،ثــم أســنده إىل اجلــدار يف
زقــاق جديــد ،ومــارس نفــس اهلوايــة ،بطريقــة عكســية ،تنــاول مفاتيــح عــودة
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الفلســطينيني مــن مكاهنــا ،واختــار أن ًفا مــن أنوفها ،فــزج به منتصف البــاب فدار
ـر البــاب يف يديــه وهــو جيذبــه للخــارج ،فرتكــه مرش ًعــا.
دورتــه العكســية ،فـ ّ

دفــع (يوســف) أمامــه داخــل قــر جديــد ،واســتجمع الســجان قــواه،
ليدفــع البــاب احلديــدي الثقيــل إىل مكانــه ،ويعيــد املــزالج الــذي يتوســط البــاب
لتعــود األقفــال لتــارس دورهــا الــذي صنعــت مــن أجلــه.
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تقــدّ م (يوســف) خطــوة واحــدة ،وإذ باملتلصــص يســحب بقــوة بــاب
ـف اليــد ،مســتقرة أعــى البــاب ،تعمــل كــا
كـ ّـوة صغــرة ،ال تتجــاوز حجــم كـ ّ
املــزالج ،اختلــس النظــر بلمــح البــر؛ ليتأكــد مــن نفســه أنــه أدخــل (يوســف)
بــن األربعــة اجلــدران ،فيلتفــت (يوســف) إىل الصــوت فيجــد أنــه عــاد إلغــاق
الكـ ّـوة بقــوة ،وانــرف.

ألقــى (يوســف) بنفســه يف أحضــان قــره الــذي تفــوح منــه رائحــة
املــوت ،ورطوبــة العذابــات ،ورصخــات اآلالم ،وظلــات اجلــب ،هنــا بــدأت
اخللــوة ،واألفــكار املكتظــة التــي ال تصحــو إال عندمــا يريــد أن ينــام ،يف ظــل
الســمة الطافحــة عــى القــر باســتثناء قرقعــة املفاتيــح
اهلــدوء القاتــل الــذي كان ّ
التــي تفعــل أفاعيلهــا يف العقــل والقلــب ،آآآه ،لــو يعــرف اإلنســان مــا خيبــئ لــه
املســتقبل ،ومــرور الســاعات واأليــام الســتطاع أن يتحكــم بذهولــه عــى األقل،
ونبضــات قلبــه ،وبأحالمــه.
يف حلظــات الصمــت الرهيبــة املرعبــة كان حيــدِّ ق يف األفــق لــرى البعيــد
قبــل وصولــه ،لكــن أي أفــق ذلــك الــذي حتملــه القبــور الضيقــة املظلمــة؟!
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10
ُظ ُلم ٍ
ت َب ْع ُض َها َف ْو َق َب ْع ٍ
ض
َ
فغــر احلــوت األزرق فــاه الضخــم ليمـ ِّـرر مــن بــن أنيابــه ليبتلــع حتــت
جنــح الظــام الدامــس (حســن) و(مــراد) وهــو يتلــذذ عــى آالمهــا وعذاباهتــا
وآهاهتــا ،وليحكــم قبضــة أســنانه ويلــوك جثتهــا بــن أرضاســه العريضــة ،حتى
إذا اهنــكا مــن الــراع واملصارعــة ،بصــق هبــا أمــام الســجان الــذي مل يكــن يف
قلبــه رمحــة ،وال رأفــة ،وأجســادمها مرضجــة بالدمــاء ،وأقدامهــا ال تقــوى عــى
االنتصــاب ،يرتنحــان كــا ترتنــح األشــجار وســط الريــاح.
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قشمهــا مــن كل يشء ،ليظهــر إليهــا الشــيطان بلبــاس املالئكــة،
ّ
يتحســس بعينيــه مصــدر الســائل األمحــر ليقــرر رغــم اجلــراح الغائــرة ،والدمــاء
النازفــة ،واأللــوان املزر ّقــة ،واملص ّفــرة ،والوجــوه الشــاحبة ،واملعــامل املتغــرة،
والرصخــات املدويــة ،وبقمــة احلقــد والعنجهيــة ،ال حاجــة لألدويــة! ال يوجــد
كســور! واجلــراح ســتربأ لوحدهــا! ويو ّقــع أســفل أوراقــه ،وينادي إىل الســجان،
ِ
ـجان بمالبــس
أدخ ْلهــم إىل أي قــر؛ ليغســلوا دماءمهــا ،ممــرض بلبــاس قاتــل ،سـ ّ
طبيــب ،ضبــع عــى هيئــة إنســان.
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أحــر الســجان قيــده ،وغاممتــه ،أدواتــه التــي ال تفارقــه ،حتى لــو كانت
احلركــة ال تتجــاوز املــر الواحــد ،فهــي مصــدر فرحتــه وســعادته ،عندمــا يراهــا
ـارا لــكل واحــد منهــا حفرة
عــى ضحيتــه ،فق َّيــد وغمغــم ،ودفــع هبــا أمامــه ،خمتـ ً
مــن حفائــر املــوت التــي ال تزورهــا شــمس ،وال يطــل عليهــا قمر ،وال متــر عليها
نظافــة البــر غــر الرطوبــة ،والروائــح الن ّفاثــة املنبعثــة مــن مرحاضهــا ،ومتاعهــا
القليــل العتيــق عتــق هــذه القبور.
مكــث كل واحــد منهــا وحيــدً ا ،حيــاول التعــرف عــى قــره وحفرتــه،
كطفــل يتعلــم املســر ،ورضيــر يتحســس الطريــق ،يتعثــر هبــذه وتلــك ،وكلــا
حتــرك رصخ رصخــة مكتومــة مــن آثــار اجلــراح.
يف زاويــة القــر بالــكاد رأى مقعــدة مرحــاض ،تقــدم إليهــا ،واتــكأ عــى
جدارهــا القصــر ،فوجدهــا تســحب املــاء ســح ًبا ،وتشــفطه شــف ًطا ،بصوهتــا
متلمســا ،جدراهنــا اخلارجيــة ،لعلــه
املزعــج الــذي يتجــاوز خريــر املــاء ،فتقــدم
ًّ
يلتمــس شــي ًئا غــر النتــوءات ،فتع ّثــر بصنــدوق حديــدي صغــر أملــس ،كأنــه
مص ّفــح ،يتوســطه قطعــة حديديــة صغــرة ،مثقــوب أوســطها ليخــرج املــاء منهــا
رضاعــة األرنــب يف قفصــه.
كأهنــا ّ
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حتســس حتــت قدميــه فرشــة رقيقــة مهرتئــة ،وغطــاء بال ًيــا ،بلونــه املقــزع،
ّ
جلــس مرتب ًعــا متأ ًملــا ،حيــدق فيــا حولــه ،حتــى ســقط رأســه عــى صــدره ،ثــم
بــدأ يميــل حتــى كاد أن هيـ ِ
أرضــا عــى وجهــة ،فعــاد خمال ًفــا هــوى جســده،
ـوى ً
شــاخصا بــره إىل ســاء قــره ،والنعــاس يداعــب
ُملص ًقــا ظهــره بــاألرض،
ً
أجفانــه ،ينظــر إىل نــور خافــت يقــرب مــن األصفــر أو الربتقــايل ،بجــواره
فتحتــان دائريتــان ،مغطاتــن بقطــع حديديــة ،مث ّبتــان يف الســقف ،حتتــوي عــى
عــرات الثقــوب املتالصقــة ،واحــدة للزفــر واألخــرى للشــهيق ،لكنــه ال
يشــعر إال بزفــر صقيعهــا.
جــذب الغطــاء عــى نفســه ليتقــي الــرد املنبعــث مــن الســقف ،لكنــه مل
حيتمــل رائحــة عفونتــه ،فأعــاده إىل منتصــف جســده ،لكــن الرائحــة مازالــت
ً
منكمشــا عــى نفســه ،واض ًعــا ك ّفيــه
تقتحــم أنفــه ،فــال عــى شــ ِّقه األيمــن
بــن فخذيــه ،جاذ ًبــا ركبتيــه إىل بطنــه ،ينظــر إىل اجلــدار الــذي ال يشــبه جــدران
الزنازيــن امللســاء التــي نراهــا يف األفــام واملسلســات ،املكسـ ّـوة بالكتابــات،
والشــعارات ،والرســومات واجلــدران املرتفعــة ،التــي يعلوهــا ُش ـ ّباك تتســلل
عــر قضبانــه ِ
وشــب َاكه أشــعة الشــمس التــي تكشــف عــن الغبــار املتطايــر يف
ـاخصا ببــره إىل الســاء،
اهلــواء ،جيلــس أو يقــف الســجني وســط الشــعاع ،شـ ً
راف ًعــا يديــه طال ًبــا رمحــة ربــه أن تتنـ ّـزل عليــه ،يبحــث عــن الشــباك أو أي دليــل
حيــاة ،فــا جيــد إال اجلــدران.
هنــا كل يشء اختــر بعنايــة فائقــة مــن قبــل خمتصــن وخــراء ،فاجلــدران
خشــنة ،مليئــة بالنتــوءات ،حتــى ال تأخــذ راحتــك عنــد االتــكاء عليهــا ،أو
االســتناد إليهــا بلوهنــا الرمــادي الــذي يــدل عــى امللــل واحلــزن واالكتئــاب
والوحــدة والعزلــة ليلتصــق هــذا الشــعور بالســجني طــوال أهــم مرحلــة يف
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مدفنــة مرحلــة التحقيــق وليتســنى للمحقــق املحتــال أن يســيطر عــى عقــل
ضحيتــه ،ويأخــذ منهــا مــا يريــد ،وحيصــل عــى مبتغــاه ،بــأرسع وقــت ممكــن،
وبأقــل جهــد مبــذول لريتفــع شــأنه عنــد زمالئــه يف غابتهــم املوحشــة.
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قــد أثبتــت الدراســات والتجــارب عنــد زوجتهــم (الواليــات املتحــدة
األمريكيــة) أن هنــاك نقطــة يف عقــل وذهــن اإلنســان إذا وصــل إليهــا املحقــق،
فيســتطيع أن حيصــل مــن املتهــم عــى اعــراف كامــل ،واألخطــر مــن ذلــك أنــه
بمقــدوره أن يــزرع األفــكار التــي يريدهــا يف رأس املتهــم وأن يشــكّله كيــف
يشــاء ويكــون كأداة ط ّيعــة يف يــده ،حتــى إن املتهــم يقبــل العمــل كجاســوس
لديــه دون تــردد أو معمعــة ،هــذه النقطــة ال يســتطيع املحقــق املحتــال أن يصــل
إليهــا إال بوضــع املتهــم يف ظــروف سـ ّيئة مــن العزلــة واحلرمان والضغــط النفيس
والتعذيــب واليــأس واإلحبــاط ،مقعــدة املرحــاض مقابــل كـ ّـوة البــاب مبــارشة،
ليشــعر املحتــال الضحيــة أهنــا حتــت املراقبــة الدائمــة ،مــن حلظتهــا األوىل إىل
هنايــة حياهتــا ،ولينــال مــن كرامتهــا ،وعزهتــا ،وكربيائهــا ،بكــر حاجــز احليــاء
فيهــا ،فــإن كــر هــذا ،فســتهون وســتنكرس كثــر مــن احلواجــز األخــرى ،قطعــة
إســمنتية ال تتجــاوز الشــرين أو الثالثــة ،مث ّبتــه يف أحــد اجلــدران ،معلقــة بــا
أرجــل ،بحجــم صحنــن متجاوريــن ،متثــل منصــة الطعــام ،حتــى تؤثــر عــى
فكــر األســر ،وجتعلــه يضيــق بضيقهــا ،فــا تعــرف ســب ًبا لوجودهــا ،كــا توجــد
أختهــا يف نفــس اجلــدار ،أســفل منهــا لتمثــل مقعــدً ا تاب ًعــا للطاولــة.

كـ ّـوة أعــى البــاب ،ليبقــى املعتقــل حمدّ ًقــا هبــا ،منتظـ ًـرا خربهــا رغــم أهنــا
مصــدر اإلزعــاج الدائــم بالنســبة لــه ،لكثــرة ســحب وإعــادة مزالجهــا ،حتافــظ
عــى التوتــر الدائــم واخلفقــان املســتمر ،إضافــة للمراقبــة التــي ال تنقطــع.
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11
َخبِ ٌري َع ِالٌَ ،و َحلِ ْي ٌم َحائِ ٌر
العزلــة مملكــة األفــكار( ،يوســف) وحيــدً ا يف الظلــات ،يفكــر بحالــه
تــارة ،وبصديقــه (أمحــد) يف بــاد احلجــاز تــارة.
مــاذا يعرفــون عنــي؟ هــل وصــل صديقــي احلــرم؟ كيــف عــرف هــؤالء
عــن نشــاطي؟ اآلن ربــا (أمحــد) يدعــو اهلل عنــد رؤيتــه الكعبــة ،اللهــم زد
ـت هنــا؟
هــذا البيــت تعظيـ ًـا وترشي ًفــا؟ يف أي زنزانــة أنــا؟ مــن أي بــاب دخلـ ُ

69

فكر وأدب السجون

هــل اســتطاع (أمحــد) أن يدخــل مــن بــاب الســام؟ أم أن االكتظــاظ واملعمعــة
منعتــه مــن ذلــك؟ هــل يعــرف املحقــق تفاصيــل عمــي مــع املقاومــة؟ اســتيقظت
األفــكار عندمــا أراد أن ينــام ،إمــا أن تستســلم لــه أو يستســلم هلــا ،فانتصــب
يمــي فــوق فرشــته ،خطــوات معــدودة لألمــام ،ثــم يــدور مكانــه ومثلهــا مــرة
أخــرى ،واألفــكار تــدور أرسع ممــا يــدور جســده كــا تــدور النيرتونــات حــول
نــواة الــذرة ،ال يســتطيع اإلمســاك هبــا ،أو الســيطرة عليهــا ،وال التحكــم هبــا أو
العثــور عــى طــرف خيــط وســطها ،ال نقطــة ارتــكاز يرتكــز عليهــا.
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وســط املعمعــة ،رصاع أفــكار ،اختــاط أحــداث ،تَشــا ُبك املواقــف،
متجهــا
هــل (أمحــد) وصــل خــط البدايــة؟ دخــل صحــن الكعبــة؟ هــل وقــف
ً
إىل احلجــر األســود؟ هــل رأى الضــوء األخــر ليبــدأ مــن عنــده الطــواف؟
ً
ـمرا
هــل قــال :بســم اهلل ،اهلل أكــر ،ثال ًثــا؟ هــل انطلــق أم مــا زال
مندهشــا متسـ ً
مكانــه؟ ،خاش ـ ًعا ،باك ًيــا ،داع ًيــا ،سـ ً
ـائل مــواله الرمحــة بحــايل؟!
ال تعــرف أفــكاره أهتتــم بحاهلــا؟! أم حتلــق وتطــر مــع حــال صديقــه،
فهنــاك املتعــة ،وهنــا النقمــة ،األهــم اآلن أن هتتــم بنفســها ،لكــن هــذه طبيعــة
تتحصن
األفــكار ،ليــس هلــا مينــاء ترســو عليــه وال مطــار حتــط فوقــه ،وال قاعــدة
ّ
فيهــا ،كل مــا يطــر يقــع إال األفــكار ،فمتــى ســأخرج مــن هنــا؟! ومتــى ســأعود
إىل أهــي؟! هــل سـ ُيكتب يل أن أســافر مــن جديــد؟! ،األهــم مــن هــذا كلــه ،مــاذا
يعرفــون؟ وكيــف الســبيل إىل اخلــاص؟! متــى ســأخرج للســؤال؟! لقــد قــال
يل ذاك اللعــن غــدً ا؟! متــى ســيأيت الغــد؟! لقــد أتــى وانتهــى؟!( ،الشــيخ) قــد
مـ ّـرت عليــه األســابيع؛ ألنــه لــن يعــرف ،ولــن يتلــو عليهــم مــن لدنــه ذكـ ًـرا،
ولــن يستســلم ولــن تنطــي عليــه خــدع الذئــاب ،وحيلهــا ،وأصنافهــا ،وألواهنــا،
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وأشــكاهلا املتعــددة ،النتيجــة ،وحســب القانون ،ســيمكث ثالثة شــهور ،تســعني
يو ًمــا بالتــام والكــال ،قابلــة للتحايــل عــى القانــون ومتديدهــا الســتكامل مجــع
كافــة املعلومــات واألدلــة ،باعتقــال كل مــن لــه صلــة بــه ،خاصــة مــن جيــل
الشــباب الذيــن جيهلــون هــذا الواقــع ،وليــس هلــم جتــارب ســابقة ليســقطوا
داخــل هــذا املســتنقع اآلســن لتلتقطهــم الفخــاخ النتنــة ،ولتنطــي عليهــم ِ
احليــل،
ويصدقــوا املكــر واخلــداع ،وليعرتفــوا عــى (الشــيخ) لتتــم إدانتــه باعرتافهــم
عليــه ،حســب قانــون (تامــر) اللعــن.
لكــن لــن يرتكــوا (الشــيخ) يف قبورهــم يــرح ويمــرح ويرتــع ،ويقــص
حيا
حكاياتــه وتارخيــه عــى النزالء دون حســيب أو رقيــب ،بل ســيجلبون له ترص ً
مــن املحكمــة ،يســمح هلم باســتخدام العنــف معــه (التحقيق العســكري) بحجة
مهمــة ،ســتنقذ أرواح األبريــاء وتلغــي مفعــول عمــل القنبلــة
أن لديــه معلومــات ّ
نكرا.
املوقوتة التي خيفي شيفرهتا ،والتي ستنفجر يف أي حلظة ،وسيعذبونه عذا ًبا ً

ال يفكــر (الشــيخ) القديــم ،صاحــب التجــارب ،كــا يف ّكــر املســتجد،
كثريا
فـ(الشــيخ) يعلــم مســار التحقيــق معــه ،خطــوة بخطــوة؛ لذلــك ال يكــرث ً
للمســتقبل ،وال ينشــغل بزنزانتــه ،فهــو يعرفهــا أكثــر ممــا يعــرف أي شــخص
آخــر ،وعــى عالقــة قديمــة وصداقــة طويلــة منــذ أن كانــت عامــود خيمــة ثــم
ـدارا يف العــراء ثــم أربعــة جــدران ،ثــم أصبحــت عــى
أســاكًا شــائكة ثــم جـ ً
هيئتهــا احلاليــة ،ومــا زال القاســم املشــرك آالم التعذيــب والوحــدة والعزلــة،
وأقســامها ،كان يف الثالجــة عار ًيــا.
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ير ّكــز (الشــيخ) عــى اســتغالل هــذه اخللــوة مــع ربــه بالدعــاء ،التســبيح،
الصلــوات ،اخلشــوع ،االنخطــاف ،مواعــظ للنــزالء ،خي ّفــف عنهــمّ ،
يشــد
مــن عزمهــم ،يــؤازر ،يــوايس ،فعــادة مــن انتهــي التحقيــق معهــم ،وســقطوا
حمطمــة ،ينتظــرون اخلــروج
يف املصيــدة ،مــا زالــوا يندبــون ح ّظهــم ،ونفوســهم
ّ
مــن القبــور الضيقــة ،واحلفائــر املعتمــة ،إىل املدافــن واجل ّبانــات األكثــر اتســا ًعا
ليقابلــوا املحامــن ،ويــزوروا األهلــن ،لتبــدأ حياهتــم الثانيــة.
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(حســن) مشــغول بجراحــه أكثــر ممــا هــو مشــغول بأمــر حفرته ،مشــغول
يف ماضيــه ،أكثــر مــن مســتقبله ،يفكــر بزوجتــه وأبنائــه ،بأختــه التــي هاتفهــا،
وأخربهــا بقدومــه ،ومــا زالــت تنتظــر ،وأبنــاء أختــه الذيــن ينتظــرون هدايــا
خاهلــم ،ومــا زال لدهيــم األمــل ،فربــا تأخــر بســبب احلاجــز املغلــق الــذي هــو
حديــث الســاعة يف قطــاع غــزة ،يعرفــه الرضيــع قبــل الكبــر ،وربــا لزمحــة الســر
أيضــا بســبب هــذا احلاجــز ،وربــا عــاد إىل البيــت ،ويســتغل وق ًتــا آخــر ،تكــون
ً
الطريــق فيــه ســالكة هنايــة األســبوع ،بســبب إجــازات اجلامعــات والتجــار.
هــي تفكــر بأخيهــا وختــرع األعــذار ليبقــى األمــل ،وهــو حيــزن حلاهلــا،
وحيــدث نفســه ،فربــا اتصلــت بأمــي ،أو زوجتــي ،ربــا اآلن كل واحــد منهــا
يظــن أننــي عنــد اآلخــر ،أو يف الطريــق إليــه ،ومل يفكــر أحدهــم بخيــار ثالــث،
هــل رآين أحــد دون أن أراه؟ هــل أبلــغ الســائق أهــي؟ فهــو ال يعرفنــي؟ كيــف
ســيب ّلغ؟ ربــا أبلــغ جهــاز األمــن الوطنــي الفلســطيني عــن مواصفــايت؟ ربــا،
يوشــك رأســه عــى االنفجــار ،فــا جــواب ،واحلــرة ســيدّ ة املوقــف.
متلبســا ،أو كــا
(مــراد) يعــرف ســبب اعتقالــه ،ألقــي القبــض عليــه
ً
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يقولــون باجلــرم املشــهود ،وسـ ُيحاكم اجلــاد الضحيــة عــى فعلهــا ،وســتنقلب
ُتهــم الضحيــة أهنــا اجلــاد.
املوازيــن لت َّ
خــرج مــن بيتــه عــى أنــه لــن يعــود ،مل خيطــر ببالــه أن هنايتــه الســجن ،وأن
مــا زال يف عمــره بقيــة ،وأن ورقتــه مل تســقط بعــد ،كان يتمنــى املــوت شــهيدً ا يف
ســبيل ر ّبــه ،ثــم وطنــه ،مــن أجل هذا خــرج ،أما الســجن فلــم يكن يف حســاباته،
وال ضمــن التوقعــات ،فلــم يســمع عنــه وال عن أســاليبه ،وال كيف ســيواجهها،
لكــن كل يشء دون املــوت هيــون ،هكــذا كان يظن ،وما زال ،أكثــر ،أكرب ،أقىص،
أســوأ مــا ســيفعلونه ،ســيقومون بقتيل هنــا ،وهذا هــدف خروجي ،لكــن رسعان
مــا يكتشــف ســوء تقديــره ،فاملــوت مــرة واحدة أســهل ،وأحــن ،وأحــب إليه من
املــوت الــذي ســيتعرف عليــه يف كل يــوم ،وكل ليلــة ،وكل ســاعة ،وكل دقيقــة،
وكل حلظــة ،وسيشــتاق للمــوت الــذي ضاعــت فرصتــه مــن بــن يديــه ،ولن جيد
إال هــذا املــوت اجلديــد احلديــث املتكــرر دون أن يســلب الــروح مــن جســدها.
ال يعلــم أن التفكــر هبــذه الطريقــة يزيــد الطــن ب ّلــة ،ولــن جيــدي نف ًعــا؛
ألنــه ال يعلــم العواقــب ،وال كــم مو ًتــا ســيموت ،وال كــم ســنة ســتتبخر مــن
عمــره يف غيابــة اجلــب.
ال يعــرف أن عليــه التفكري بطريقة خمتلفة ،ينترص هبــا عىل الذئب املحتال،
ولينجــو مــن مكــره ،ولؤمــه ،وخبثــه ،وليزيــل احلبــال امللتفة حــول رقبتــه ،فاألمر
أعقــد ممــا يتخيــل ،وليــس هبــذه الســهولة والسالســة والبســاطة التــي يظــن.
رغــم أنــه ألقــي القبــض عليــه بالدليــل القاطــع إال أن املاكــر يريــد
االعــراف .فالــذي كان ذاه ًبــا إىل املــوت ،بإمكانــه أن يعــرف عــى نفســه
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ظنًــا منــه أنــه سـ ُـريح نفســه مــن عنــاء التحقيــق ،وســينقذ أصدقــاءه مــن عنــاء
املالحقــة واملطــاردة ،وســيحافظ عــى أرسار املقاومــة واســتمراريتها؛ ألنــه
ُمــدان عــى مجيــع األحــوال ،لكــن احلقيقــة حتــى لــو كان هنــاك دليــل ،فتحقيــق
املخابــرات (الشــاباك) يمكنــك التــزام الصمــت ،وعــدم التوقيــع عــى أي ورقــة،
وتتحمــل العــذاب ،وبعــد االنتهــاء ،احلــل عنــد املحامــن ،لكــن حتقيــق الرشطــة
يمكــن إدانتــك بالدليــل والربهــان ،حتــى لــو مل تتفــوه بكلمــة واحــدة ،لذلــك
جيــب أن تتحــدث وتد ّلــل وتربهــن لتقنــع الرشطــة ،أمــا (الشــاباك) فالصمــت
كفيــل النجــاة ،وحتمــل القليــل أو الكثــر مــن املعانــاة.
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االعــراف سـ ّيد األدلــة ،هــذا مــا يريــده جهــاز األمــن العــام (الشــاباك)،
واألهــم عنــده مــن ذلــك ماهيــة االعــراف ،املعلومــات ،التفاصيــل ،الصغائــر،
موقــع املنــزل ،اجلــران ،الشــوارع ،املعــارف ،األصدقــاء ،الزمــاء ،األقــارب،
عالقــة كل واحــد باآلخــر ،املشــاكل ،اخلالفــات الزوجيــة ،األزمــات املاليــة،
احلــب ،العشــق ،اإلدمــان ،نقــاط ضعــف يبحــث عنهــا املحتــال ليســقط مــن
يســتطيع منهــم مسـ ً
ـتقبل يف شــباك اخليانــة والعاملــة ،ثــم يبحــث عن األشــخاص
الذيــن عملــت معهــم ،مــن جنــدَّ ك؟ أرســلك؟ خ ّطــط لك؟ مســئولك؟ مســئول
املنطقــة؟ ســاعدك؟ حيمــل أفــكارك؟ رفقــاء دربــك وســاحك؟ مــن أيــن املــال
والســاح؟ ،أعـــد الليــايل ليلــة بعــد ليلــة وقـــد عشــت دهـ ًـرا ال أعــد الليــايل يمــر
يــوم ،فيــوم ،ثــم يــوم آخــر ،رتابــة قاتلــة ،روتــن مدمــر ،ملــل ،أمل ،ال تطــورات،
ال جديــد ُيذكــر ،ال حتقيــق ،تفكــر ،وهواجــس ،بنفــس العبارات ،نفــس اجلمل،
نفــس املوضــوع ،وذات األســئلة ،مــا أن تنتهــي مــن آخرهــا ،حتــى تعــود ألوهلــا،
ثــم ازدحــام وأزمــة ســر الكلــات ،فــا أن تصــل نصــف الفكــرة ،حتــى تقطــع
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الطريــق ،وتعــود للبدايــات ،ترســم اخليــاالت ،الســيناريوهات ،آالم تــزداد،
أوجــاع ،صــداع ،خيــوط تتشــابك ،ال تســتطيع فرزهــا ،وال إمســاك طــرف
منهــا ،نفــق مظلــم ،ال تــرى النــور آخــره ،ال مســتجدات يف كل يــوم يمــي ،غــر
األرق ،قلــة النــوم ،قرقعــة املفاتيــح ،جــر القيــود ،خطــا الســجان الثقيلــة ،خيفــق
القلــب هلــا ،تــزداد نبضاتــه ،ترتفــع األنفــاس ،آالم الـ ّـرة مركــز طاقــة اجلســد
كلهــا دامهتــه مفاجــأة ،قرقعــة ،أو رصاخ هنــا أو هنــاك ،هــذا ينــادي ،ذاك يــرد،
صــوت أذان قــادم مــن بعيــد ،كأهنــا مئذنــة مســجد املدينــة ،عندمــا يصــل صوهتــا
القــرى البعيــدة ،ال تعــرف احلقيقــة مــن اخليــال ،مــن مــع؟ مــن ضــد؟ وســط هذه
املعمعــة ،مــن يد ّلنــي عــى الطريــق؟
البــاب ُيفتــح بســبب ،ولغــر ســبب ،عــرات املــرات ،طعــام ،رشاب،
ثــاث مــرات يوم ًيــا ،مــا عــدا هنايــة األســبوع مــرة أو مرتــن ،تســتخلص،
وتســتصلح منــه وجبــة ال تتجــاوز كــرة خبــز ،رشحيــة جبــن ،لعقــة مربــى،
ثــاث حبــات زيتــون ،نصــف أو ربــع خيــارة ،بيضــة ّ
مهشــمة قلبهــا أزرق
وظهرهــا بنــي اللــون ،رشاب ال يتجــاوز كأس شــاي ثقيــل بــارد ،حلــو أو مــر،
ــب فيــه ،فبئــس الــراب
بطعــم البالســتيك املســتمد مــن الكــوب الــذي ُص ّ
وســاءت مرتفقــا ،هــذا يســمى طعا ًمــا ،وذاك يســمى رشا ًبــاٌ ،
وكل مــن اســمه
ـض محـ ٍ
حممــل
رافضــا اهلبــوط للمعــدة رفـ َ
بــراء ،طعــام يع َلــق يف جــدار البلعــوم ً
ـار ّ
بأكيــاس اإلســمنت صعــود تلــة يف شــارع مرصــوف ،ال يصعــد إال بدفعه ألعىل،
ـب املــاء فوقــه ليــزداد وزنــه ،فيســاعده عــى اهلبــوط ،مع
والطعــام ال ينــزل إال بصـ ّ
قليــل مــن الزقزقــات ،والرتبيــت عــى الظهــر ،إن وجــدت مــن ير ّبــت ،فاألثقــال
ليســت دائـ ًـا مــرة ،فأحيا ًنــا جتلــب املنافــع.
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نقــرا دون كلــل
تُالزمــك عصافــر بطنــك ،تنقــر عــى جــدار معدتــك ً
أو ملــل ،وتتمنــى أن تطــر قليـ ًـا لتنــام دقائــق معــدودات ،لكنهــا تأبــى إال أن
بعضــا ،وشــحمك باالحــراق والذوبان،
تالزمــك ،ليبــدأ جســدك يــأكل بعضــه ً
لتشــعر بوزنــك الــذي يتناقــص ،يتهــاوى يو ًمــا بعــد يــوم ،وتالحظــه بنفســك مع
مــرور األيــام حتــى ال يبقــى إال هيـ ً
املص َفــر،
ـكل عظم ًيــا ،يكســوه اجللــد املجعــدْ ،
ـرارا ،ومللئــت منــه رع ًبــا.
لــو نظــرت إليــه لوليــت منــه فـ ً
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تفتيــش يومــي ،أســبوعي ،ثــاث مــرات ،مــع كل وجبــة طعــام ،يوم ًيــا،
ويزيــد العــدد ،وال تزيــد الوجبــات بــل تنقــص ،انتقــال مــن قــر إىل قــر ،من حلد
محــام كل بضعــة أيــام ،يف أحــد
إىل حلــد ،مــن بــاب إىل بــاب ،مــن زقــاق إىل زقــاقّ ،
األزقــة الطويلــة ،ببابــه املفتــوح ،ليــارس نفــس اهلــدف مــن مقعــده املرحــاض
كــوة البــاب ،ومائــه الصــدئ ،وصابونــه النتــن ،أو ليخــرج
القاطــن قبالــة ّ
ليلتقطــوا لــه صــورة شــخصية ،برقــم عــى صــدره ،ليلغــى مــن اليــوم اســمك،
لتصبــح رقـ ًـا بالنســبة هلــم ،كــا مقابــر األرقــام ،لكــن الفــرق أن هنــا قبــور أحيــاء
أمــوات ،وهنــاك مدافــن أمــوات أحيــاء.
ويمــر يــوم ،ويمــي يــوم ،ثــم يــوم آخــر ،ذهــاب ،إيــاب ،لكــن دون
املــراد ،دون املبتغــى ،وأنــت تتقلــب بفكــرك ،أكثــر ممــا يتقلــب جســدك ،تدعــو
ربــك أكثــر ممــا تصــي وختشــع ،فاخلشــوع حيتــاج إىل متريــن ،وتدريــب ،وهــدوء،
وطمأنينــة ،فالديــن كلــه حســن عالقــة مــع احلــق ،وحســن عالقــة مــع اخللــق،
أمــا حســن العالقــة مــع احلــق ،فــا تتحقــق إال بالصــاة ،هــذا الفــرض املتكــرر
الــذي ال يســقط بحــال ،وحيتــاج إىل اخللــوة ،والرتكيــز كــي تصــل إىل النــور،
لتحصــل عــى األجــر والثــواب كامـ ًـا ،فنعــم الثــواب وحســنت مرتفقــا.
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أمــا ُحســن العالقــة مــع اخللــق ،فــا خلــق هنــا لتحســن العالقــة معهــم،
فهــم مســخ ،جثــث ميتــة ،وإن كانــت تتحــرك ،فاملحتــال اللــص هــو ميــت بغــر
ذكــر اهلل ،وأنــت حــي بذكــر اهلل ،فهــذا امليــت املتحــرك ،ال جيــدي معــه إال ســوء
املعاملــة والعالقــة لكــي تنجــو مــن مكــره وخداعــه وحيلــه وفخاخــه التــي
ينصبهــا يف كل مــكان لكــي ُيســقطك يف شــباكه ورشكــه.
اجلميــع ،الــكل يف وحدتــه ،يف ظلامتــه ،يف حلــده ،يفكــر كيــف ســركّز يف
موقــف مــن املــايض يدخــل عليــه الــرور ،أو يركــز ليخشــع يف صالتــه ،حتى ال
يصــاب باجلنــون ،البــدّ أن يصــل إىل مرحلــة االنخطــاف لــرى النــور املمتــد مــن
الســاء إىل األرض حتــى خيــرج مــن هــذا الواقــع ،ويبــذل جهــده ل ُيســيطر عــى
الشــيطان ،الوســواس اخلنّــاس ،ليطــرد وســاوس (خنــزب) ،الــذي يــأيت ليفســد
الصــاة بإلغــاء خشــوعها ،وهــذا أول مــا يفقــده الديــن ،وآخــر مــا يفقــده يفقــد
الصــاة.
ليــس كل مــن صـ ّـى صـ ّـى ،وإنــا تقبل الصــاة ممــن تواضع لعظمــة ربه،
ـف شــهواته عــن املحــارم ،ومل ُيــر عــى املعصيــة ،ويطعــم اجلائــع ،ويكســو
وكـ ّ
العريــان ،ويرحــم املصــاب ،ويــؤوي الغريــب؛ ليصبــح نــور وجهــه أضــوأ عنــد
ـورا حتــى
اهلل مــن نــور الشــمس ،وليجعــل اهلل اجلهالــة لــه حلـ ًـا ،والظلمــة لــه نـ ً
يدعــو اهلل فيلبيــه ،ويســأله فيعطيــه ،و ُيقســم عليــه فيــره؛ لذلــك قــال اهلل تعــاىل:
ﵝﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﵜ [املؤمنون.]2 - 1:
حتــاول الرتكيــز ،لكــن األمــر أكــر مــن ذلك يــا عائشــة ،إنــه يــوم القارعة،
ٌ
كل مشــغول بنفســه ،يبقــى الســؤال ،بــل األســئلة تتالطــم يف جــدران مججمتك،

77

فكر وأدب السجون

تالطــم األمــواج العاتيــة بالقــوارب املتآكلــة ،تبحــث عــن اجلديــد ،عــن بــر
األمــان ،الــذي ال يعــرف طريــق الوصــول إليــه أحد ،متــى ســيعرف القضية؟ من
ســيخربه مــا لــه ومــا عليــه؟! مــن معــه؟ ومــن ضــده؟ مــا الــذي أوصلــه إىل هنــا؟
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يواصــل حديثــه النفــي ،أريــد أن أك ّلــم أحــدً ا ،عــى األقــل يدّ لنــي عــى
طريــق اخلشــوع ،خيفــف مــن آالمــي ،أال يوجــد رفيــق هنــا؟! ســأموت إذا مل
ـرس؟!
أنطــق ،اختنقــت مــن قلــة الــكالم وكثــرة الصمــت ،هــل أصبحــت أخـ ً
أريــد أن أشــكو ،أن ُأفـ ّـرغ مــا بداخــي ،أريــد أن أرصخ فيــرخ عــي الســجان
الــذي ال يــكاد يفقــه قـ ً
ـول ،يتحــدث مع اجلــدران تــارة ومــع احلــرات الزاحفة،
وتــارة أخــرى مــع الطائــرة التــي يتخيــل وجودهــا ل ُيشــعر نفســه أنــه مــا زال ح ًيــا،
مــا زال عاقـ ًـا مل يفقــد صوابــه.
يســر مجيــع مــن يف هــذه املدافــن بالعــرات دون أن يعــرف أحدهــم
اآلخــر ،وإن عــرف ،فــا يعــرف املــكان ،تســمع األصــوات ،متــي األيــام اململــة
دون حتديدهــا أو حتديــد ســاعاهتا ،ومــا إن تتمكــن مــن ضبــط بنــدول الوقــت
لديــك حســب العــدد ،ووجبــات الطعــام ،حتــى تباغتــك ِسـنَة مــن النــوم ،فــا
تعــرف أهــي غفــوة أم نــوم عميــق! فتعــود خربطــة الزمــن ،لتبــدأ مــن جديــد
مراقبــة العــدد ،ووجبــات الطعــام ،وآثــار النــوم عــى وجــوه احلاقديــن لتضبــط
مــرة أخــر وحتــدّ د ،وتقــدر وقتــك بأكثــر دقــة.
تُصــي مخــس صلــوات يف اليــوم والليلــة كــا فرضهــا اهلل ،وتقــدر الفــارق
تقديــرا ،أو عــى صــوت أذان ال تعــرف ألي صــاة ،أو ترفــع األذان
الزمنــي
ً
ُأحــاد ،وتصـ ّـي فــر ًدا ،وتســر األيــام ،كــا ســار بنــو إرسائيــل يف التيــه أربعــن
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ســنة ،حتــى تغـ ّـر اجليــل الــذي عــى ربــه ،وأنســت مكانــك ،وكانــوا مجاعــة
يف التيــه ،وهنــا تفرقتــم آحــا ًدا ،وقبــل حــظ األربعــن ،جتتمعــون ،وتُســاقون إىل
حفركــم ُزمـ ًـرا ،بعــد انتهــاء التحقيــق.

مــا بــن اآلحــاد والزرافــات ،جتــري األحــداثُ ،
وتــاك القصــص،
ويســأل الســائلون ،وجييــب املجيبــون ،ويفــرز أهــل النــار إىل النــار ،وأهــل اجلنــة
إىل اجلنــة ،لكــن هــذه احلفــر واملدافــن مــن يدخلهــا ال خيــرج إال إىل جهنــم التــي
تتفــاوت يف حرارهتــا ،وهليبهــا ،وإحراقهــا ،ثــم يــا أهــل النــار خلــود بــا مــوت،
ويــا أهــل اجلنــة ،فــا جيــد هلــا أهـ ًـا ،وال جيــد مــن يســتحق احلريــة يف نظــره،
فيوفــر املنــادي عــى نفســه الــراخ؛ لينــادي مــن جديــد عــى مــن ســيقتادهم
إىل ســؤال الشــياطني التــي حتولــت إىل ســيد يســيطر ،وحيكــم ،ويأمــر ،ويزجــر،
الدنيــا أصبحــت تســر للخلــف ،بالعكــس ،باملقلــوب.
قبــل الســؤال مــى األســبوع عــى البعــض ،واألســبوعان عــى البعــض
اآلخــر ،والثالثــة عــى القليــل منهــم ،يف حالــة الرقابــة ،واألحــداث املكــررة ،يف
األقبيــة املعــدودة ،وآذان اجلــدران املعهــودة حتــى يــأيت الغــد الــذي قــال عنــه
ذلــك الشــيطان األكــر ،الــذي ختتلــف حســاباته عــن حســاباتك ،فالغــد بالنســبة
لــه ربــا بعــد أســبوع وربــا بعــد اثنــن ،حتـ ًـا ليــس اليــوم التــايل.
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12
الص ُموت
الساكِ ُ
ت َّ
َقدْ َأ ْف َل َح َّ
ومتــي األيــام( ،يوســف) ترتبــع حولــه اجلــدران ،وتغلق دونــه األبواب،
وتالزمــه األفــكار ،وخيــرق ليلــه بــكاء االنخطــاف ،واأليــام تُعمــل مبضعهــا يف
خطــوط وجهــه وجســده ،لتشـكّله كيــف تشــاء ،وســكني الوقــت حيــز قلبــه قبــل
عقلــه ،وهــو يســبح يف أمــواج الليــل ،وتعصــف بــه ريــاح الذاكــرة ،منتظـ ًـرا ذاك
الغــد ،أمــال عنقــه باجتــاه الصــوت ،وكتــم أنفاســه مرتق ًبا مــا ســيحدثُ ،مدِّ ًقا إىل
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البــاب ،اقــرب خطــو اخلطــوات ،وقرقعــة املفاتيــح التــي تســتعد لفتــح األقفــال،
صــوت املــزالج والسالســل.
زج املفتــاح الثقيــل أنفــه العريــض داخل البــاب ،ودار دورته ،واســتجمع
ّ
الســجان قــواه ليجــذب إليــه البــاب الثقيــل الــذي كشــف عــن (يوســف)،
ّ
مفتوحــا
الرابــض خلفــه وســط قــره ،رصخ بأعــى صوتــه وهــو حيمــل القيــد
ً
بيــده .أنــت (يوســف)؟! ،نعــم! ،تعــال.
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انتفــض (يوســف) كريشــة وارتعــش كورقــة ،منــذ أيــام وهــو ينتظــر هــذه
اللحظــة ،لكــي يعــرف مســتقبله ،لكــن عندمــا جــاءت احلقيقــة وبانــت ،اختلــف
احلــال ،وازداد القلــق ،وفعــل األدرينالــن فعلــه ،وارتفــع منســوبه ،تقــدم ببــطء
حزا ،كام حيــز الق ّيد
فــوق الفرشــة الباليــة ،انتعــل
بابوجــا بالســتيك ًيا حيز األصابــع ً
ً
رســغيه ،جذبــه الســجان من كتفه مسـ ً
ـتعجل ،وأســنده إىل اجلــدار ،وأحكم القيد
والغاممــة ،كعادتــه يف إتقــان عملــه ،ودفــع البــاب بقــوة ،وأحكــم إغالقــه ،خو ًفــا
أن تتــرب نســمة هــواء نقيــة مــن اخلــارج ،وليحافــظ عىل رطوبــة ونتانــة املكان.
وجــره كشــاة
بقســوة وعنــف ،جــذب (يوســف) مــن حديــد ُرســغيه،
ّ
متســمرت بــاألرض ،واســتعصت عــى املســر ،لتواجــه الســكني التــي تبحــث
عــن وريدهــا ،لتنحــره ،وهــو يتــأمل مــن جـ ّـر السالســل التــي حتــز رســغيه ،ومازال
يتعلــم املســر هبــا ،فمشــية احلــر ليســت كمشــية الراســغ ،تقــدم بــن األزقــة،
والســجان يــرخ (دغــج) فــا يفهــم املقصــود ،فيرضب الســجان قدمــه بقدمه،
رضبــة خفيفــة ،يفهــم منهــا أنــه محــار عليــه أن يرفــع رجلــه ،ليصعــد ثــاث
أرضــا؛ ألنــه
درجــات ،ويتقــدم بضــع خطــوات ،ثــم (دغــج) فيســقط (يوســف) ً
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أخطــأ التقديــر ،فهــذا الــدرج بعكــس ذاك ،فيعتــدل واق ًفــا ،وال حاجــة ألن ينــزل
مــرة أخــرى فالســقوط اختــر الطريــق ،واحلاقــد يبتســم عــى معاناتــه ،وينتظــره
دون أن يقــدم لــه مســاعدة.
يتقــدم إىل ممــر آخــر ،ويســ ّلمه احلاقــد إىل األحقــد ،فيتقــدم (يوســف)
ككفيــف مل جيــد إال طفـ ًـا مشــاغ ًبا شــق ًيا يرشــده إىل الطريــق ،يوقفــه ،جيذبــه مــن
كتفــه ،ثــم يضغــط عليــه بقــوة ،ويكــرر كلمــة عربيــة ال يفهمهــا ،ليجلســه عــى
مقعــدة كــريس ،أو كــريس بــا ظهــر فيرتكــه ويذهــب.
يمكــث (يوســف) يف مكانــه مرتعــدة فرائصــه ،يبــذل جهــده ليتعــرف
عــى مكانــه ،فليــس لــه إال أن ُيصيــخ الســمع ،ل ُيحلــل األصــوات مــن حولــه،
بعــد أن رفــع رأســه لــرى مــن حتــت الغاممــة ،فلــم يــر إال طــرف درج ،فمكــث
يســتمع إىل أصــوات السالســل ،وحديــث الشــياطني ،وصفــق األبــواب،
وقرقعــة املفاتيــح ،ويســتخدم حاســة الشــم ،الرائحــة نفاثــة مــن حولــه ،رائحــة
الزهــور ،مخــور ،عطــور ،طعــام ،رشاب ،معطــر غســيل ،مســتحرضات نســائية،
بــودرة جســم ،اختلــط اجلميــل بالقبيــح ،الروائــح العطــرة بالروائــح الكرهيــة،
الطيبــة باخلبيثــة ،فأنجبــت رائحــة قلبــت املــزاج ،وأضافــت الصــدر وأوغرتــه،
فســال األنــف ،وبصــق الفــم ،فاختنــق كأنــا يص ّعــد يف الســاء ،حيتــك املــارة
بكتفــه ،وصــوت السالســل خيــرق أذنــه ،وصفــق األبــواب كل بضعــة دقائــق
تقشــعر األبــدان ،وختفــق هلــا القلــوب ،ليــدرك (يوســف) أنــه أمام مكتــب حمقق،
ينتظــر دوره ،يعــرف أترابــه مــن رائحتهــم النتنــة ،املنبعثــة مــن مالبســهم التــي
ترشبــت عفونــة ورطوبــة قبورهــم ،ثــم برائحــة عرقهــم املتلبــد عــى جلودهــم
ـحاب ،يعرفهــم مــن آهاهتــم ،مــن أنينهــم ،ولغتهــم ،رصخــات
تلبــدّ الســاء بالسـ ّ
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جــدال بيزنطــي ،تــأيت مــن اجتــاه البــاب اخلشــبي القابــع أمامــه الــذي مـ ّـر عليــه
الســاعة ،وهــو يصــدر رصيـ ًـرا ،مل يبــق يف (يوســف) مفصــل عــى مفصــل ،وال
ُســامة عــى ُســامة ،يتاميــل ،يرتنــح ،ينحنــي ظهــره مــع رأســه حتــى يســقط بــن
ظهرا يســتند إليــه ،حيـ ّـرك مقعدتــه ،وهيـ ّـز بقدميه ،ال
فخذيــه ،ثــم يعتــدل فــا جيــد ً
يعــرف احلــل ،فــاآلالم تغــزو كل شــعرة يف جســده ،كــا غــزا االحتــال كل شــر
مــن أرضــه ،واألفــكار حلقــت إىل الســاوات الســبع ،ثــم غاصــت إىل األرضــن
الســبع ،وال يلــوح يف األفــق إال الفــراغ.
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فجــأة ،وقــف بجــواره عابــر ســبيل ،أســند ك ّفــه الثقيــل إىل كتــف
ـرا ،جــاء الفــرج ،ســيقف (يوســف) لتعتــدل عظامــه،
(يوســف) فاســتبرش خـ ً
وجيلــس كل مفصــل مكانــه ،ويتدفــق الــدم يف عروقــه ،بعــد أن كاد أن يتج ّلــط
يف رشايينــه ،وكاد أن يوقــف نبضــات قلبــه ،األمــر ليــس هبــذه الســهولة ،بــكل
اســتهتار وبســاطة رفــع صاحــب الكــف كفــه ،وغــادر ،وواصــل طريقــه ،وبعــد
ثــوان صفــق البــاب خلفــه ،تــاركًا (يوســف) وقــد حتطمــت أحالمــه وتبخرت يف
رصاع نفــي وعــذاب جســدي مــع اآلالم وتزاحــم األفــكار.
كل يشء مــدروس بعنايــة فائقــة ،وخم ّطــط لــه بدقــة متناهيــة ،ليصــل
بـ(يوســف) إىل مرحلــة وحالــة مــن اإلحبــاط واليــأس ،يفكــر كيــف ســيضع
حــدًّ ا هلــذا العــذاب وهــذه اآلالم ،وبــأي ثمــن! كــا تفعــل ضحايــا فــرق املــوت،
متــزق جســدها مــن اجلــراح يف املــاء
يزجــون بالضحيــة العاريــة وقــد ّ
عندمــا ّ
املشـ ّبع بامللــح ،ليتغلغــل حتــت جلودهــم املتسـ ّلخة ،ليحــدث أ ًملــا ،املــوت أرحــم
ـارا،
منــهّ ،
فتفضــل الضحيــة أن تُغــرق نفســها حتــت املــاء ،لتمــوت غر ًقــا وانتحـ ً
مــر ًة واحــدة ،عــى أن متكــث هبــذا العــذاب ،تواجــه املــوت عــرات املــرات،
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فيــدرك اجلــاد ذلــك ،فيغطــس يف املــاء الــذي ال يؤثــر بجســده الســليم ،لينقــذ
الضحيــة ،ويتلــذذ عــى عذاباهتــا.
قمــة الســاد ّية ،فهــل ســيصمد؟ يصــر؟! يتحمــل (يوســف)؟ أم يفضــل
ّ
االنتحــار؟ باالعــراف عــى كل يشء! ويبــوح بــا يعــرف! ويؤلــف مــا ال يعرف.
ســاعة أخــرى أو تزيــد ،عــاد صاحــب الكــف الثقيلــة ُلييــح عــى رقبــة
(يوســف) مــن جديــد ،جاذ ًبــا إيــاه مــن رقبة قميصــه ،فيقــف ،وجيره مــن تالبيبه،
يســر ببــطء شــديد ،يشــعر بالــدم يتدفــق يف أوردتــه ،كأن قريــة نمــل بــدأت تســر
حتــت جلــده ،وحتفــر بيوهتــا يف عضالتــه ،بصعوبــة تقــدم بضــع خطــوات ،وبعناء
صعــد ثــاث درجــات ،فأيقــن أنــه داخل غرفــة املحقــق ،رائحــة اهلــواء ،حركته،
برودتــه ،نفــس املشــاعر التــي دخــل هبــا أول مــرة ،قبــل أيــام إىل هــذا املكتــب،
حــن قــال لــه :إىل امللتقــى ،غــدً ا أراك ،أزال صاحــب الكــف امللــوث بدمــاء
الثائريــن ،وآالم الراســغني خلــف اجلــدران ،امللطخــة أياديــه بدمــاء الشــهداء
مــن النســاء واألطفــال عــى ثــرى هــذا الوطــن احلبيــب ،أزال بيــده النجســة
الغاممــة عــن عينــي (يوســف) ليكشــف عــن نفســه ،وجــه بــا مــاء ،مائــل إىل
الطــول ،صفيــق ،حــاد الصــوت ،أقــرب إىل النهيــق تــارة ،والعــواء أخــرى منــه
إىل الزعيــق ،لعابــه يتناثــر كلــا نطــق ،كــا الــكالب عندمــا يعــرق لســاهنا ،فيتطاير
لعاهبــا ،أنــف طويــل ،تقطــن أعــاه نظــارة طبيــة شـ ّفافة صغــرة.
تقــدم وجلــس خلــف مكتبــه ،وتــرك احلــارس راك ًعــا حتــت أقــدام
(يوســف) ،يوثقهــا بحلقــه فوالذيــة مثبتــة يف أرضيــة املكتــب ،ثــم اعتــدل ليجمع
ويكــم وثاقهــا ،لكــن (يوســف) قــد
يــدي (يوســف) إىل يــدي الكــريسُ ،
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ســنحت لــه الفرصــة ،وقــد اســتغلها ،فقبــل أن يقيــده احلــارس ،اعتــدل ومتايــل
بنصــف دائــرة يمنــة ثــم يــرة ،حتــى ســمع طقطقــة عظامــه ،يريــد أن ُيســوي
بنانــه ،ضار ًبــا قدميــه بــاألرض ،حمــركًا فيهــا الســائل األمحــر ،ثم جلــس ،وأكمل
احلــارس عملــه ،ثــم انــرف صاف ًقــا البــاب خلفــه.
تلصصــا عــى املعلومات التي أرســلها جواسيســه
فتــح ال ّلــص حاســوبه ُم
ً
وعمــاؤه ،و(يوســف) حيــدق بــه ،ويفكــر بــكالم املحقــق األول ،وينتظــر مــا
عر ًفــا عن نفســه.
ســتفصح عنــه شــفتا هــذا املحتــال الــذي التفــت إىل (يوســف) ُم ّ
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ً
ً
وســهل (يوســف) ،أنــا الكابتــن (موشــيه) _يعنــي «موســى»
أهــا
بالعــريب_ ،أنــا مــش املســئول األول عــن ملفــك! بــس أنــا مســئول املنطقــة
عندكــم! ،ال تســتغرب ،إخنــا يف (دولــة إرسائيــل) خبيبــي ،ضبــاط املخابــرات
موزعــن عــى كل املناطــق ،حتــى لــو مــا فيــه إلنــا جيــش فيهــا عــى
«الشــاباك» ّ
األرض ،بــس إلنــا معاونــن وجيــش مــن املســاعدين! ،آه خبيبــي ،إخنــا زي
(أمريــكا) حمتلــن العــامل كلــه ،وكل مــكان إلــه مســئول ،بيتابع شــو بيصــر هناك،
زي مــا بنتابــع شــو بصــر يف «تــل أبيــب».
وبلهجتــه الثقيلــة ،وعربيتــه املمتــازة التــي يغلــب عليهــا حرف اخلــاء ً
بدل
مــن احلــاء ،والــكاف أو األلــف بــدل القــاف ،والــدال مــكان الــذال ،وبعــض
املمــدود ،والــراء املهرتئــة اهــراء الفرشــة يف زنزانتــه ،إال أنــه يفهــم كل الكلــات
ويعــرف معناهــا الصحيــح وإن كان يلفظهــا بشــكل غــر صحيــح.
املهــم إن َتــا كنــت مع املخــرب (عــاد) ومعلوماتنــا أكيــدة ،والطيــارة بدون
طيــار صورتــك وصــورك موجــودة عنّــا ،وتعال شــوف.
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وأدار شاشــة صنــدوق حاســوبه إىل (يوســف) واســتطرد يف احلديــث
شــارحا جغرافيــة املــكان وطبيعــة مــا حــدث ،هــدا البحــر خبيبــي ،وهــادي
ً
األكــوام مــن دمــار البيــوت ،إنتــو الــي حطيتوهــا مــش إخنــا ،وهــدا األســفلت،
وإنتــو كنتــو هــون ،وهــون صــار االشــتباك ،ومــن هــون طلــع الطــراد مــن البحــر
وأطلــق النــار عليكــو.
أعــاد املحتــال شاشــته إىل مكاهنــا ،وظــل يقلــب صفحاهتــا ،وحيــرك
فأرهتــا ،وحيــدق النظــر ،دون أن ينبــس ببنــت شــفه ،وتــرك (يوســف) غار ًقــا يف
صدمتــه ،التــي وجــدت صداهــا يف نفســه ،بار ًقــا بــره ،حمدّ ًثــا نفســه ،إال أنــه
ســيطر عــى أعصابــه ،ومتالــك نفســه ،وبقــي هادئًــا يفكــر يف اجلــواب ،وهــو
جيهــل املســموح واملمنــوع مــن الــكالم ،ونفســيته املنهــارة التــي يبــذل جهــده
ليز ّمهــا ال تســمح لــه بالتفكــر العميــق ،فالذهــن املشــوش ال ينجــو مــن اخلطــأ،
وبقــي تفكــره ســطح ًيا ،خطــؤه أكثــر مــن صوابــه ،كمــن يتعلــم مــن كتابــه دون
شــيخه ،جمهولــه أكثــر معلومــه ،يفكــر ،ويفكــر ،لكــن ال يعــرف أيــن وصــل ،وال
بــاذا يفكــر.
معمعــة أفــكار وهواجــس ،والصمــت ســيد املوقــف ،ألن الفــم املطبق ال
يدخلــه الذبــاب ،فأيــن املفــر؟! ،كال ال وزر.
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13
ِ
ال ُي َسافِ ُر َغ ْ َي ِ
الو ْح َش َة
الو ْحدَ ةََ ،و َل ُي َساه ُر َغ ْ َي َ
وجــد (يوســف) لنفســه قصــة يتذكرهــا ،وإن كانــت غــر مهمــة ،وزد
عــى ذلــك العقــل املشــوش ال يقــدر أن ينجــو مــن النســيان ،يف ملــح البــر نقــر
ـور رأســه أعــاد ذاكرتــه إىل الــوراء ،برسعــة الــرق ارتســم املشــهد أمامــه
عصفـ ٌ
مــن جديــد ،يف ّكــر بصــوت مرتفــع ،كال ال حتــرك بــه لســانك لتعجــل بــه.
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خ ّططــت بنفــي هــذا املوقــع العســكري ،ورســمت خارطتــه عــى
دفــري املــدريس ،زرتــه مــرات ألعاينــه عــن قــرب ،سـ ّلمت املعلومــات كاملــة
أليب احلســن ،ك ّلمنــي بعــد شــهر ،أخــرين أن أجهـ ّـز نفــي غــدً ا للمبيــت خــارج
املنــزل ،مل يفصــح يل عــن الســبب ،كنــت جد ًيــا ملتز ًمــا ،التقيتــه بعــد صــاة
املغــرب يف املســجد الكبــر ،خرجــت مــن الصــاة ،انتظرتــه أمــام البــاب ،تأخــر،
وجــدت صديقــي (عــاد) حاولــت أن أجتاهلــه ،لكنــه كان يبحــث عنــي ،فتقــدم
مرس ًعــا وسـ ّلم بابتســامته التــي مل تفارقــه ،يتحــدث إ ّيل ونظــره إىل هنايــة اجلــادة،
كأنــه ينتظــر أحــدً ا ،ثــم أفصــح يل عــن خبيئــة نفســه.
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	ُ -روح ّ
نتمشى ،هلقيت بيصل (أبو احلسن)
	-مني (أبو احلسن) وأبو بطيخ؟!
	-مــن اآلخــر إنــت نــازل معــي هاملشــوار ،وأنــا مــا كنــت أعــرف إنــك
ـت تنزل معي توصلنــي ،و»أبو
شطي إنه إنـ َ
بتشــتغل مــع (أبو احلســن) بــس كان َ ْ
تصورنــا وقريــت الوصيــة.
احلســن» وافــق ،وقــال يل إنــك بتشــتغل معنــا ،حينــا ّ

	-تصورتــوا؟! وص ّيــة!!؟ و َلــه ،مشــاويرك بيخوفــن ،وفيهــن مــوت،
أنــا الـ ّـي بعرفــك!! ليكــون زي مشــوار الــكالب يف املنطقــة الرشقيــة ملــن طلعــو
عليكــو ،وقعــدت تســبح عــى األرض وتعـ ِّـوي زهيــن حلــد مــا رشدن ،واهلل إنــك
جمنــون! مــن ويــن وكيــف أجــت عــى بالــك هالفكــرة؟!
	-بتيجــي مــع اهلُبــل ُدبــل ،مــا بيختلــف كثري املشــوار ،هنــاك ارجعنــا منّو،
أمــا هـــذا مــا أظن! ألين ســأترك الدنيــا وأهاجر ،ألن مــن عليها _ك ّلــوا_ طناجر.
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	-ط ّيــب يــا عمــي الطنجــرة ،اهلل جيزيــك اخلــر ويبــارك فيــك ع هالثقــة
الـ ّـي راح تطـ ّـر رقابنــا مــن وراهــا.
	-مــايش يــا عــم ،صحيــح أنــا مــش زمــان بعرفــك ،بــس بعــرف صحابك
مــن واحنــا صغــار ،وحكــويل عنــك ،وأنــا جربتــك قبــل هيك.
	-يا ســيدي انجز وســيبني من الربم الفايض والكالم اليل ما بيطعم خبز.
	-ال خبــز وال عــدس ،خلــص الوقــت من األصــل ،وانحنينــا قدّ امه؛ ألنه
مــا بينحنــي قدّ امنا وال ُعمر كامن خلص ،أها ،وهي ســيارة «أبو احلســن» وصلت.
	-من وين له س ّيارة هظا أبو جلده ،أبو كمونّة.
	-أنا عارف شاحذها من التنظيم بيكون ،اطلع.
و(يوســف) واصــل قصتــه مــع نفســه وحيادثهــا ،فــا حتتــاج الذاكــرة أكثــر
مــن ثانيــة لتعيــد رسد األيــام والشــهور والســنوات املنرصمــة أمامها.
عــادة (يوســف) اهلــدوء فــا يتفاجــأ ،ال يســتغرب ،ال يندهــش ،أو
ـرا ملــا يــدور
األصــح أن ردود األفعــال هــذه ال تظهــر عــى ُم ّيــاه ،ال يكــرث كثـ ً
مــن حولــه ،لكــن طلــب صديقــه (عــاد) بــأن يكــون الصاحــب يف الســفر،
واخلليفــة يف اجلهــاد ،وانتبــه إىل (عــاد) عندمــا رفــض اجللــوس يف املقعــد
األمامــي ،لكــن اعتقــد أنــه مــن بــاب االحــرام ليس إال ،طلــب من (يوســف) أن
جيلــس يف املقدمــة عندمــا اسـ ّ
ـتقل املركبــة التــي توقفــت بعــد قليــل أمــام حانوت،
نــزل (عــاد) واشــرى العصــر والبــزر واملكــرات ،وبطاقــة شــحن للجــوال
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اجلديــد ،الــذي طلبــه (أبــو احلســن) مــن (يوســف) ،فاســتعاره مــن ابــن خالتــه،
ثــم ســارت املركبــة جنو ًبــا ،ثــم دارت غر ًبــا ،ومل يوقفهــا إال شــاطئ البحــر.
املهمة بالتحديد ،ومل يلتفت للمقعد اخللفي
مل يكن (يوسف) يعلم طبيعة ّ
جيهــز فيــه نفســه ،ويســتبدل ثيابــه ويمتشــق ســاحه ويتمنطق
الــذي كان (عــاد) ّ
بالقنابــل وخمــازن الرصــاص االحتياطية ،لكنــه انتبه إىل القنابــل اليدوية املوجودة
حتــت قدميــه ،والســاح الــذي عــن يســاره ،بينــه وبــن الســائق (أبــو احلســن).
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توقفــت املركبــة ،البحــر مــن أمامهــا ،وديــر البلــح عــن يمينهــا،
ومســتوطنات العــدو التــي حتجــز خــان يونــس عــن يســارها ،طلــب «أبــو
احلســن» منهــم النــزول ،فقــال (يوســف):
	-احنا وين راحيني؟!
	-يــا راجــل! هللقيــت مش عــارف ،ع العمــوم إذا بيصري معــك إيش بتنزل
ع الشــط وبتنســحب عىل ّ
الشــال ،وأنا بكون بأســتناك يف املعســكر عند املدارس.
	-يبدو إين افهمت ،بس بتوصلو وبرتجع!
نــزال م ًعــا ،والتفــت العربــة يمن ـ ًة مســتقبل ًة مدينــة ديــر البلــح عــى خــط
البحــر ،تاركــة خلفهــا (يوســف) و(عــاد) واملســتوطنات ،والبحــر عن يســارها،
واألرايض الزراعيــة عــن يمينهــا.
ابتلــع الظــام العربــة ،فقــد عمــد (عــاد) إىل ليلــة مــن الليــايل الســوداء،
فلبســها ،وتل ّفــح بردائهــا ،وألقــى بنفســه مــع (يوســف) يف بحرهــا األســود،
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ومازالــت أمواجهــا ترتامــى هبــا حتــى ألقتهــا إىل أكــوام الــركام التــي ســاروا
ـت مــش بتعــرف املنطقــة
بينهــا ،يتجاذبــان أطــراف احلديــث ،فقــال (عــاد) :إنـ َ
واملــكان؟! وخططــت لعمليــة تعملهــا هــان؟
	-آه يا فالح!
	-طيــب وليــش مســتغرب؟ هــي املــكان ،وأنــا االستشــهادي الــي بــدّ و
ينفــذ العمليــة.
	-يــا عينــي مــايش ،بــس أنــا مــش هيــك خططــت ،أنــا بــدي عبوتــن
مســاطر ،وحــدة الزم أزرعهــا حتــت ع الشــط ،واحلفــر يف الرمــل ســهل ،وعنــدي
َمـ َـرة بألــف زملــة ،هــي بتجيــب معهــا نســوان وكارة ومحــار ،وبزرعــن العبــوة،
والثانيــة إحنــا بنزرعهــا هنــاك بالزبــط بــن تلتــن الرمــل الــي عامــات حاجــز
لألمــن الوطنــي ،يعنــي يف نــص اخلــط املنكــر ،ألنــه يــا حبيبــي أول مــا يصــر
االشــتباك ،راح تطلــع دبابــة مــن حتــت ،فبتالقــي العبــوة قدّ امهــا ،وراح تيجــي
الثانيــة مــن عــى األســفلت ،وأول مــا تدخــل ل ّفــة احلاجــز ،بتكــون العبــوة يف
وجهــا ،افهمــت؟ أقنعتــك؟ صــح؟
	-ال ،قــال (أبــو احلســن) إنــه أجــا نــاس مــن غــزة خمتصــن ،وعاينــوا
املــكان وقالــوا فــش داعــي للعبــوات.
	-واهلل! وأنــا مــايل وماهلــم ،شــو دخلنــي يف الــي خلفوهــم ،أنــا الــي
بعــرف النتائــج!
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ـي أنــا بــدي أســتنا جنــود الرجليــة ،الــي بيطلعــوا يتمشــوا
	-مــايش يــا عمـ ّ
مــن املســتوطنة.
	-طيــب هــذي نــص العمليــة ،والنــص الثــاين؟ ملــن تطلــع الدبابــات شــو
بــدك تعمــل بالســاح وأنــا مــا معــي ال ســاح وال زفــت.
	-مــايش إنــت بــس وص ّلنــي وارجــع ،وإذا أجــت الدبابــات راح تنــزل
اجلنــود يمشــطوا املــكان ،وأنــا بــن هالــردم واحلجــار.
	-ال حــول وال قــوة إال بــاهلل العــي العظيــم يف هالليلــة الــي إهلــا أول مــا
إهلــا آخــر مــع ِشــكلك.
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	-حبيبــك ،أنــا مــش راجــع ،والليلــة فرصــة للتنفيــذ ،وأنــا مــا صدّ قــت
فهمــت أبــوي إنــه عنــدي امتحانــات
بــرة البيــت ،وبالعافيــة ّ
واقــدرت أنــام ّ
ورايــح أقــرأ عنــد صاحبــي يف الــدار.
	-قــوم يــا عــم قــوم ،لنشــوف آخرهتــا هالليلــة مــع بــوزك ،ويــن رايــح
وجهــز ســاحك ،واســحب األقســام وخـ ّـي احلبــة
جتــري اســتنا؟! هــات الشــنتة ّ
يف بيــت النــار ،واشــوية اشــوية امــي وراي.
	-وين وراك؟! أنا قدامك ألنه السالح معي.
	-يــا أفنــدي امــي وراي عــى األقــل لــو وقعنــا بكمــن ،حيصلنــي
الرصــاص قبلــك.
	-آآه!! وبعدين!؟
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	-شو آه؟! يعني بكون معك وقت تاخد ساتر ،وتب ّلش االشتباك.
	-وإذا طخونا مع بعض يا شاطر؟!
	-يا راجل اهلل معنا! هو إحنا أحسن من اليل ماتوا!
	-اعرفــت ليــش أنــا طلبتــك تكــون معــي ،ألنــه مــا حــدا راح يمــي
قدّ امــي ويوصلنــي بقلــب ورب.
	-مــش وقــت بطــوالت ونعــرات وه ّيــات ،ومــرت خالــك مــش هــان ال
راح تشــوفني وال تشــوفك ،ر ّكــز يف الطريــق يــا عينــي وديــر بالك تقــع أو تزحلق
للجــرف بــاش مــا أشــوفك إال وإنــت
األرض وعــرة ومليانــة حجــار ،انتبــه ُ
(الطــراد)،
تتكــر ،وراح يكشــفنا ابــن هاحلــرام
واصــل الشــط ،حينهــا راح
ّ
ّ
والقمــر حلالــه كفيــل إنــه يكشــفنا لــو انزلنــا حتــت.
	-مايش يا سيدي ،توكل عىل اهلل.
	-خلص ،يعطيك العافية ،بتتعب.
	-مش قدّ ك ،هههه.
	-خليك اضحك إنت ،شايف هاي التلة.
	-آه ماهلا؟
	-ماهلــا يف البنــك ،بدنــا نوخذهــا ســاتر ،بنتمــدد يف نصهــا ،راســنا فــوق،
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وجســمنا حتــت ،وهيــك بنكشــف الشــط والبحــر عــى ضــو القمــر ،وكــان
األســفلت ،متــام؟
	-مايش متام.
	-األهــم مــن هيــك هــاي املنطقــة بــن جــرف البحــر واألســفلت ،مليانــة
حجــار وعمــدان باطــون ،واملشــكلة إهنــا عتمــة فــإذا أجــو منهــا فــراح يشــوفونا
بــدون مــا نشــوفهم فر ّكــز فيهــا كو ّيــس أكثــر مــن الشــط واألســفلت.
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اســتلقى (عــاد) عــى بطنــه أعــى التلــة ،و(يوســف) بجــواره حيــدّ ق كل
منهــا يف اجتــاه ،وعــاد يصـ ّـوب فوهــة بندقيتــه أمامــه ،وجلســا قليـ ًـا ينتظــران،
حتــى ســمعا صــوت أذان العشــاء قاد ًمــا مــن املدينــة ،خمرت ًقــا هــدوء الليل ،فســأل
(يوســف) عــاد معــك وضــوء؟
	-آه.
	-ط ّيب هات سالحك وقوم صيل.
	-مايش ،شو رأيك أصيل يف غرفة األمن الوطني أسرت إيل؟
	-مــايش بــس حــاول اختــر ،مــش تقعــد ألــف ســنة ،صـ ّـي الفــرض
والســنة بتصليهــا هــان بعينــك ،وإنــت برتاقــب؛ يــا بتصــي صــاة
وخلــصّ ،
اخلــوف مــا احنــا يف حالــة حــرب ،أو صــاة الطالــب واملطلــوب ،ألنــه كــان
لســه بتســمع كان رصت خملــص ،ومــا
شــوي راح نصــر مطارديــن ،قــوم إنــت ّ
لســه معهــم أربــع خلمــس ســاعات حتــى يطلعــوا مــن املســتوطنة.
تقلــق ّ
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صــى عــاد صــاة خاشــع مــو ّدع ،فكانــت هــذه آخــر صــاة لــه ،تأخــر
فنــزل (يوســف) يمــي خلســة يبحــث عنــه ،فوجــده داع ًيا باك ًيــا ،اختلــس النظر
واســرق الســمع ،فلــا وجــده يف عــامل آخــر مــن النريفانــا ،تركــه وعــاد إىل موقعــه
يرتقــب ،ثــم حلــق بــه عامد بعــد أن أهنــى صالته وانتهــى من خلوتــه مصطح ًبا معه
أرضــا ينتظر.
غطــا ًء خفي ًفــا عســكر ًيا للتخفــي بلــون األرض ،تل ّفــع بــه ،وانبطــح ً

مكثــا حتــى منتصــف الليــل الــذي ســجا ،جلــس شــجا ًعا يرت ّقــب ،نامت
املــدن مــن تعبهــا ،وأرهــق األزواج مــن غــرس زرعهــا ،واســتيقظت الــكالب
عــن رزقهــا ،واللصــوص تفتــش عــن املغفلــن ،وتقتحــم خلــوة النائمــن،
وختــرج القــوارض مــن جحورهــا ،تفزعهــا بــن احلــن واآلخــر ،حني ينســجامن
مــع نغــات هديــر البحــر ،وعــاد يتعامــل مــع الكلــب حتــى طــرده ،نامــت
العيــون إال عيوهنــا.

بعضــا مــن القنابــل اليدويــة التــي
تقاســا ســاحهام ،فأخــذ (يوســف) ً
ارتصــت بمحــاذاة رأســيهام أعــى التلــة ،يتناوبــان املراقبــة ،ينتظــران عــى أهبــة
االســتعداد ،وجييبــان عــى هاتــف (يوســف) يطمئــن عليهــا (أبــا احلســن).
اقرتبــت عقــارب الســاعة أن تشــر إىل الثانيــة بعــد منتصــف الليــل،
ـر عــى عــودة صديقــه،
(يوســف) يرفــض العــودة ،وعــاد جيمــع ســاحه ،و ُيـ ّ
فوقــت املعمعــة قــد اقــرب ،والليــل أوشــك أن ينجــي.
 اســمع (يوســف) أنــا جاهــز ،وكل مــا أفكــر يف هالدنيــا َب َلقيهــا ايشتافــه ،وأتفــه مــن التافــه ،ملهــاش أي قيمــة ،ومــا بعــرف عــى شــو النــاس
متمســكة فيهــا ،الــي آخرهتــا موتــه ،وأنــا عامــل هالعمليــة هلل ،ويف ســبيل اهلل،
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وكل مــا يوســوس يل إبليــس بأتذكــر إين رايــح أقابــل ريب ،شــو بــدي أحســن
مــن هيــك لقــاء ،وأنــا طلبــت الشــهادة ،وحــدّ دت لنفــي كيــف أمــوت ،وهيــك
بكــون عملــت إيش للغالبــة واملســاكني الــي اليهــود بيذلوهــم ويبهدلوهــم عــى
احلواجــز ويف الســجون ،ود ّمــروا بيوهتــم ورموهــم يف الشــوارع ،فحتــى تعيــش
األجيــال القادمــة ،البــد أن يضحــي جــزء كبــر مــن األجيــال احلاليــة.
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	-أنــا راح أمــوت عشــان أمي وأمــك ،وأختي وأختــك ،وعيلتي وعيلتك
وأوالدهــم وأوالد أوالدهــم ،واحلــارة واملخيــم واملدينــة ،والشــعب كلــه ،يعنــي
أنــا طلبــت وحــدّ دت ،ال حــدا حكــى معــي ،وال حــدا لعــب بــرايس ،وال حــدا
أقنعنــي وال كل الــكالم الفــايض الــي بتســمعه ،الــي بيطلعــوه ع االستشــهادية،
وزيــادة عــى هيــك ،أنــا أعطيــت (أبــو احلســن) ورقــة بالرســومات واملقاســات
واملــواد لصناعــة صــاروخ ،وقبــل هيــك عملــت اثنــن ،وجربــت واحــد منهــم
ونــزل عــى «نيتســاريم» ونجــح واحلمــد اهلل ،والثــاين عنــد صاحبــي يف «الربيــج»
بــروح جتيبــه ،ويــا ريــت تكملــوا طريقــي مــن بعــدي ،وجتربــوا وحتاولــوا ألــف
مــرة ،وراح تنجحــوا يف النهايــة ،وحتزبــط معكــو.
 مــايش يــا عــم ،صايــر حتكــي حكــمُ ،د َر َر مــا شــاء اهلل ،هــذا احلكــي يــاســيدي وهــاي الوصايــا بس يف األفــام ،إحنا يف فلســطني الواحد منّــا بيطلع من
الــدار ،بتق ّلــه أ ّمــه ويــن يــا ابنيــه ،بقلهــا رايــح استشــهد ،وبريجــع إهلــا بعــد ســاعة
حاملينــوا عــى أكتافهــم ،وعــى املقــرة وأ ُّمــه وراه بتزغــرد ،غريــب هالشــعب!
ّأول ثــاث رصاصــات اخرتقــت قب ّعــة (يوســف) واهلاتــف املحمــول،
وقنبلــة يدويــة بمحــاذاة رأســه ،أخرجــت هل ًبــا أحــرق شــق وجهــه األيمــن،
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فتدحــرج حتــى أســفل التلــة ،يلــوك الرمــال بــن أســنانه ،ويستنشــق الغبــار،
فســمع عــاد ينــادي مــن بــن أكــوام الــركام بصــوت خافــت مكتــوم:

	(-يوســف)( ،يوســف) ،قــومَ ،ص ْح ِصــح ،انســحب برسعــة أنــا جاهــز،
مــا انتبهــوا غــر إلــك ،خليهــم يلحقــوك.

اســتجمع (يوســف) قــواه التــي خــارت وأرسع مــن بــن الــركام تــاركًا
عــاد خلــف ســاتر إســمنت ،عنــد طرفــه فوهــة البندقيــة ،أحلــق (يوســف)
اخلطــوة باألخــرى ُمنــي الظهــر ،كأنــه يمــي عــى أربــع ،تفاد ًيــا للرصــاص،
الــذي خيــرق األرض عــن يمينــه وعــن ِشــاله ،حتــى اخــرق مالبســه ،واســتمر
الــرج احلديــدي املجنــزر املص ّفــح يطــارده بمدفعــه ّ
ورشاشــه ،حتــى وصلــت
الدبابــة احلاجــز الرمــي ،ودخلــت مركــزه ،فأفرغــت محولتهــا مــن اللصــوص.
ضلــت املجنــزرة طريقهــا ،فأعلــن (يوســف) عــن نفســه أمامهــا ،وســار
بضــع خطــوات أمامهــا عــى األســفلت ،ومــا إن تأكــد مــن رؤيتهــا لــه حتــى ألقى
بنفســه رش ًقــا إىل منحــدر بجانــب الطريــق ،فابتلعتــه األرايض الزراعيــة التي كان
يتوســطها بيــت قــروي ،التفــت حولــه وســار َشـ ً
وجها لوجــهً ،
طفل
ـال ،وإذا بــه ً
أعــزل نحي ًفــا مره ًقــا أمام أحدث دبابة عســكرية عــى األقل يف الرشق األوســط.
قذفتــه بقذيفــة مســارية ،وشــاء اهلل أن تصله القذيفة بالتزامن مع ســقوطه
جتمــد (يوســف) مكانــه قليـ ًـا،
ً
متدحرجــا مــن أعــى منحــدر ال يتجــاوز املرتيــنّ ،
حتــى أدارت اآلليــة ظهرهــا معتقــدة أنــه قتــل ،فواصــل طريقــه بــن البيــوت
النائمــة ،وقبل أن تســتفيق من غيبوبتها وســباهتا ،انتقل من حــارة إىل حارة ،ومن
جــادة إىل جــا ّدة ،حتــى ابتلعتــه املدينــة ،وهــو يســمع أزيــز الرصــاص مــن بعيــد.
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ظـ ّـل عــاد يف مكانــه راسـ ً
ـخا رســوخ الصخــور التــي أمامــه يف قعــر البحر،
ثاب ًتــا ثبــات أكــوام الركام التي بــن يديه ،كالروايس الشــاخمات ،يطلــق الرصاص
بــكل ثقــة عــى اللصــوص الذيــن هجـ ّـروا أجــداده قبــل مــا يزيــد عن نصــف قرن
مــن قراهــم ،ود ّنــس كبريهــم «شــارون» املســجد األقــى بأقدامــه قبــل العامني،
ومنــذ ذلــك احلــن وعــرات الشــهداء يرتقــون كل يــوم يف غــزة ،والضفــة
الغربيــة ،والداخــل املحتــل ،و ُيــؤرس املئــات دفا ًعــا عــن أرضهــم ومقدســاهتم،
ومــا بــن التهجــر والتدنيــس ،مئــات املذابــح واملجــازر التــي ارتكبــت يف كل
قريــة ُه ّجــرت ،ومل يشــتهر منهــا إال القليــل ،ســواء يف فلســطني أو لبنــان أو مــر
وســوريا ،كديــر ياســن ،وصــرا وشــاتيال ،وقانــا األوىل والثانيــة ،وكفــر قاســم،
ـارة ،وعيــون البقــر ،وجمــزرة األقــى ،واحلــرم اإلبراهيمي،
ّ
ونحالــن ،وعيــون قـ ّ
ومــن قبلهــم فعلــت أمهــم بريطانيــا يف جمــزرة (يعبــد) التــي قتلــوا فيهــا الشــيخ
عــز الديــن القســام ورفاقــه ،فــا يمكــن للفلســطيني أن ينســى عذابــه ،وعــذاب
أجــداده ،وكــا يقــول املثــل عندهــم« :عمــر األســى مــا بينتســى».
عــادة اللصــوص ،جتدهنــم أحــرص النــاس عــى حيــاة ،يــود أحدهــم لــو
يعمــر ،تلــك أمان ّيهــم ،لــن
يعمــر ألــف ســنة ومــا هــو بمزحزحــه مــن العــذاب أن ّ
يرضــوا عنــك وال عــن غــرك حتــى تتّبــع ملتهــم ،ولــن يرضــوا ،هــم الســفهاء
فاحذرهــم ،خيادعــون اهلل ،فكيــف بخلــق اهلل؟! ينقضــون عهــد اهلل مــن بعــد
ميثاقــه ،ويقطعــون مــا أمــر اهلل بــه أن يوصــل ،ويفســدون يف األرض ،فكيــف
بميثاقهــم ووعدهــم مــع البــر؟! قتلــوا أنبيــاء اهلل ،فــاذا ســيفعلون بأتبــاع
حصنــوا قراهــم
األنبيــاء؟! كــا فعلــوا بحــواري املســيح _عليــه الســام_ ّ
جلــدر اإلســمنتية التــي ابتلعــت وســلبت أرايض العبــاد ،وضمهــا اللــص إىل
با ُ
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الصلــف الــذي ال يعادلــه ظلــم ،حتصنــوا داخلهــا
نفســه ،وا ّدعــى ملكيتهــا ،هــذا ّ
واختبئــوا كالفئــران يف جحورهــم ،ال تراهــم لتقاتلهــم كــا الرجــال ،كاألفعى يف
أوكارهــا ،فلــن يقاتلــوا إال يف قــرى حمصنّــة أو مــن وراء ُجــدر.
رغــم ذلــك ففــي قديــم الزمــان ،اقتحــم عليهــم نبــي اإلســام حممــد ﷺ
قراهــم ،وحصوهنــم ،بعــد أن غــدروا وخانــوا ونقضــوا العهــد وامليثــاق ،فدخــل
عــى بنــي قريظــة ،وبنــي النضــر ،وبنــي قينقــاع ،وخيــر ،وفــدك ،ووادي القرى،
وتيــاء ،ود ّمــر حصوهنــم كحصــن ناعــم ،الصعــب ،النطــاة ،الشــق ،النــزار،
والقمــوص ،صــدق فيهــم قــول اهلل قديـ ًـا ،ومــا زالــت الصــورة تتكـ ّـرر أمامنــا
حدي ًثــا :ﵝﭐﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ
ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
ﲯﵜ [احلــر.]14 :
الســبع الشــداد بالـ ُّـرج التــي أطلقوهــا مــن قذائفهــم ،وتل ّبــدت
امتــأت ّ
اجــا ،وازدحــم
املعــرات بالطائــرات العموديــة التــي أنزلــت
ثج ً
رصاصــا ّ
ً
ر باحلصــون
الشــاطئ بالضفــادع البرشيــة ،واليــم بالــزوارق احلربيــة ،والــ ّ
املتحركــة املجنــزرة الفوالذيــة املص ّفحــة ،بمدافعهــا املرشعــة ،فأصبحــت الســاء
ِ
ـارا ،واألرض إىل ســاحة معركــة ،الــكل اجتمع
اجــا
ً
س ً
وهاجــا ،انقلــب الليــل هنـ ً
وصـ ّـوب ســاحه عــى نقطــة واحــدة ،ومركــز واحــد ،اســمه (عــاد).
تســتمع املدينــة إىل أزيــز الرصــاص وهدير الدبابــات ،وحتليــق الطائرات،
واألم واألب واألهــل يراقبــون مــن بعيــد مــن رشفــة منزهلــم ،واألم تدعــو اهلل أن
حيفــظ املقاتــل ويثبتــه وينــره ،يلهــج لســاهنا بالدعــاء دون توقــف ،كــا أمهــات
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فلســطني عنــد ســاع دوي االنفجــارات ،وهــي ال تعلــم علــم اليقــن أن هــذا
العمــاق يكــون ابنهــا ،لكــن قلبهــا يقــول هلــا أن هــذا خيصـ ِ
ـك ،قطع ـ ٌة منــك،
ّ
وكل أبنــاء فلســطني أبناؤهــا.
الت ّفــوا حولــه كــا الضبــاع حــول فريســتها ،وهــو يطلــق النــار يف كل
االجتاهــات ،ويصيــب هــذا ،وجيــرح ذاك ،وتــأيت النازعــات غر ًقا عــى الكافرين،
ويســتغيث هذا ويســقط ذاك ،وتتســابق الناشــطات نشـ ًطا عىل املؤمنني ،ليســقط
واق ًفا كام أشــجار أرز لبنان ،الشــاهدة عىل كل شــهيد ،وكل جمزرة ،قصة ،حكاية،
روايــة ،ثــورة ،عــى كل قطــرة دم ســقطت وهــي تثــور ضــد الظلــم واالحتــال.
102

مــازال (يوســف) عــى كــريس التحقيــق يــروي قصته لنفســه ،وهــو يدرك
أن اللــص ال يعــرف بخســائره ،هكــذا تعو ّدنــا عليــه ،حيــب أن يظهر دائـ ًـا بمنظر
القــوى الشــجاع ،اجليــش الــذي ال ُيقهــر ،صاحــب أضخــم ترســانة عســكرية
يف الــرق األوســط ،الــذي انتــر عــى اجليــوش العربيــة يف ســتة أيــام ،فهــل
يــا تــرى ســيعرتفون لـ(يوســف) بحقيقــة مــا جــرى مــع صديقــه (عــاد) يف تلــك
الليلــة الليــاء ،وتلــك املعركــة حاميــة الوطيــس ،حتـ ًـا ســيعرتفون إمــا اآلن وإمــا
أمــام املحكمــة ،اآلن فرصتهــم ل ُيظهــروا أنفســهم بمظهــر الضحيــة.
الــرق األوســط ،االســم الــذي اخرتعــه العــامل الظــامل ،الــذي انتــدب
«إرسائيــل» الحتــال العــامل العــريب ،نيابــة عنــه؛ لتبقــى غــدّ ة رسطانيــة تنهــش
يتحــد ،أو يقــوى ،أو أن يطـ ّـور مــن
وتُضعــف اجلســم العــريب ،كلــا حــاول أن ّ
نفســه ،اخرتعــوا هــذا االســم ليكــون هلــذه الدولــة املارقــة موطــئ قــدم ،فالــرق
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األدنــى منــذ األزل معروفــة ُدولــه ،وجغرافيتــه ،وتارخيــه ،وأعراقــه ،وأجناســه،
مــن بــاد الرافديــن ومــر القديمــة ،وإيــران القديمــة ،وأرمينيــا واألناضــول،
وبــاد الشــام املعروفــة ،ومثلــه الــرق األقــى الــذي يشــمل جمموعــة دول
رشق آســيا كالصــن وتايــوان واليابــان والكوريتــن ومنغوليــا ،فــا هــذه وال
تلــك وال هــذا وال ذاك ،يشــمل عــى هــذه (الدولــة) أو هــؤالء القــوم ،فــكان
البــدّ مــن تغيــر التاريــخ ،واجلغرافيــا ،ليتــم زج هــذا الكيــان ،وهــذا اجلســم
الغريــب ،وهــذه الغــدّ ة ،وســط هــذا املــكان ،دون أن يكــون منبــو ًذا مــن أحــد،
هــذا الفــن يف الكــذب واخلــداع واالحتيــال ،يف كــذب الكذبــة وتصديقهــا.
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14
ك ِمن َ
َأ ْن ُف َ
َان َأ ْجدَ ًعا
ْك َوإِ ْن ك َ
ابتهاجــا بفــرح أنــاس ،ه ّبــت
اقرتبــت الســاعة مــن أنــاس ،وانشــق القمــر
ً
نــرا،
املرســات عر ًفــا ،عصفــت العاصفــات ،حلقــت املالئكــة النــارشات ً
وتبعتهــا الفارقــات فر ًقــا ،وجــاء يــوم الفصــل ،الذاريــات تــذرو الــراب يف
وجــوه أنــاس ،واحلامــات حتمــل األمطــار رمحـ ًة بأنــاس فهــل مــن حميــص ،مــن
معمعــة الدّ نيــا وحســاباهتا؟!
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دجاجــا ،وأخــرى تســقط يف الســياج _كــا يقــول املثــل_،
أنــاس تــأكل
ً
أنــاس وجوههــم نــارضة! وآخــرون وجوههــم بــارسة! اجلنّــة ُأزلفــت مــن
أنــاس! واجلحيــم ســ ّعرت ألنــاس! قــوم يف النعيــم ،وقــوم يف الســعري.
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مضــت األيــام وانقــى منهــا مــا يقــرب األســبوعني ،و(يوســف) تُز ّيــن
أطرافــه األغــال ،ويعيــش يف الرصيــم عــى كــريس اآلالم يف مكانــه ال يتزحــزح،
ويــأيت العيــد ويلبــس ّ
اللبســون اجلديــد ،واألم بدمعتهــا :العيــد ألصحابــه،
ولســت مــن أصحابــه ،لكنهــا مضطــرة أن تبتســم وهتنّــئ الزائريــن ،واألب
بحرستــه ينظــر إىل أطفالــه ،الدنيا ال تقف ملوت أحد ،والشــمس ال تَكســف لفقد
أحــد ،والقمــر ال ُيســف ل ُبعــد أحــد ،واحلياة كاحلياة ،ال تشــبه إال نفســها ،تســر
ومتــي ،وتنقــي وال تتوقــف ،والقطــار كالقطار ،يســر لكنه يتوقــف يف حمطته.
ويمــي العيــد وينقــي ،و(يوســف) ال يعــرف إن عــاد العيــد أم ال،
فقــد اعتقــل مــع اقــراب دخــول العــر األواخــر مــن رمضــان ،واأليــام نُســخ
ـجان يقــدّ م وجبــة ،ويو ًمــا ثــاث وجبــات ،فمــرة يصــوم ،ومــرة
كربونيــة ،والسـ ّ
يفطــر ،لكــن حســب احلســابات الغــر دقيقــة ،والتوقعــات وســؤال الســجان،
حتـ ًـا هــذه األيــام العيــد.
يقــدّ ر أنــه العيــد ،وهينّــئ نفســه ،ويســتذكر (أم عــاد) وهــي تزغــرد ،يــوم
ٍ
راض مطمئــن ،وتق ّبلــه
أن جاءهتــا بــرى استشــهاد ابنهــا ،وهــي تو ّدعــه بقلــب
مــن جبينــه بصــر وثبــات ،أنتــم الســابقون ونحــن الالحقــون ،ومتنــى لــو كانــت
أمــه يف نفــس املوقــف لتو ّدعــه ،أرحــم مــن املــوت الــذي يــراه كل حلظــة دون
ُمــو ّدع.
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مل يعــد بــه الرشيــط ليســتذكر ،أو ليفتــح دفــر مذكراتــه ،مــن ناحية قســاوة
احلــال ،وبطــش الســجان ،ومــن ناحيــة أخــرى ال ذكريــات للعيــد يف ذاكرتــه،
الســنة الـــ  365يو ًمــا ورب ًعــا،
كــا البــر ،وال خيتلــف عــن أي يــوم مــن أيــام َّ
صــاة ،إفطــار ،لبــس جديــد ،دور ٌة عــى أربعــة بيــوت للمعايــدة ،مــع الوالــد،
العــم ،اإلخــوان ،أبنــاء العــم ،صــاة الظهــر ،فقيلولــة ،صــاة العــر ،فرعــي
األغنــام حتــى املســاء ،صــاة املغــرب ،إطعــام األغنــام وســقايتها وحلبهــا،
صــاة العشــاء ،ثــم إىل النــوم.
هكــذا كان يف رتابــة حتــى خروجــه الــذي مل يعــد من بعــده ،فال زيــارات،
ال رحــات ،ال مالهــي ،متنزهــات ،ألعــاب األطفــال ،ال وقت للتلفــاز ،ويصنع
الوقــت ليـ ًـا ،ليخــرج لريابــط ،ويرصــد ويقــاوم ،حتــى ُحــرم مــن اللعــب مــع
أطفــال احلــارة واملخيــم؛ ألنــه ســكن أطــراف املدينــة بــا حــارة وال خميــم ،فــا
ذكريــات يتحـ ّـر عليهــا ،أيتذ ّكــر شــي ًئا مل يــره؟!! أم يــرى شــي ًئا مل يفعلــه!
رغــم هــذا احلرمــان وهــذا الظلــم هلــذه الطفولــة إال أنــه كان لــه األثــر
اإلجيــايب عــى نفســه يف أقبيــة التحقيــق ،فلــم يضعــف ومل ينــل الســجان مــن
عزيمتــه ،وكان أعــزب ،فــا زوجــة وال أبنــاء ،وال عشــيقة ،ليهتــم ألمرهــم،
ويشـكّلوا لــه نقطــة ضعــف يســتغلها ذاك اللــص ،الــذي مل جيــد لـ(يوســف) يــدً ا
تؤملــه ليضغــط عليهــا ويبتـ ّـزه هبــا ،غــر والديــه ال َّلذيــن مل يشـكّال نقطــة ضعــف
عنــد (يوســف)؛ ألنــه يعــرف صمودمهــا وثباهتــا يف النــوازل ،فقــد فقــدوا مخســة
مــن األبنــاء ،ومل يقولــوا إال :هلل مــا أخــذ ،وهلل مــا أعطــى ،فلــم يكــن قل ًقــا حياهلام.
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مــا أرسع تقلبــات األيــام ،ومــرور األزمــان ،ومــا أبطأهــا عنــد االنتظــار،
واألســوأ عنــد النســيان ،فلــم متــض الشــهور وال الســنوات ،ل ُينســى يف غيابــة
اجلــب ،فيعقــوب عليــه الســام ظــل مشــتا ًقا البنــه (يوســف) _عليــه الســام_
حتــى ابيضــت عينــاه مــن احلــزن وهــو كظيــم ،ومل ييــأس ،وانتظــر اللقــاء عمـ ًـرا
مديــدً ا ،حتــى حتقــق ،لكــن ليــس كل اآلبــاء يعقــوب ،وال كل األبنــاء (يوســف)،
وليــس كل األمهــات اخلنســاء التــي بكــت ،ورثت أخاهــا (صخـ ًـرا) يف اجلاهلية،
وصــرت عــى فقــد أبنائهــا يف اإلســام.
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تقــدّ م ابــن عــم (يوســف) طال ًبــا يــد أختــه ،ففــرح مــن فــرح ،و َقبــل مــن
ـب ،لكــن القطــار مل يتوقــف،
ـب مــن غضـ َ
َقبــل ،واعــرض مــن اعـ َـرض ،وغضـ َ
ومل ينتظــر أحــد ،كــا مل ينتظــر أحــد (يوســف) ،ليأخــذ رأيــه ،أو _عــى األقــل_
ليصــل عنــه أدنــى خــر.
اســتعدت العائلــة وجتهـ ّـزت ،هنــأت العـ ّـات واخلــاالت ،وبــارك األعــام
واألخــوال ،وفــرح اجلــران ،وزارهــم األصدقــاء ،وانتظــرت األخــت بســعادة
لزيــارة املحكمــة الرشعيــة ،حلــم حيــاة كل فتــاة ،لتجلس أمــام قاضيها للســؤال:
زوجــا عــى ُسـنَّة اهلل ورســوله؟
هــل تقبلــن بــه ً
ويســتعد ويل األمــر ليضــع يــده يف يــد نســيبه ،بمباركــة ّ
الشــيخ ،وبعــد
الســؤال واجلــواب ،ســيكتب العقــد ورشوطــه ،ويو َّقــع عــى عقد ِ
احلــل من مجيع
األطراف ،ثم ُيعلن عنهام زوجني عىل ســنة اهلل وســنة رســول اإلسالم حممد ﷺ.

عقــد حـ ّـل ،وليــس عقــد مت ّلــك ،كــا يعتقــد الرجــال أن الزوجــة أصبحت
ملـكًا لــه ،بــل هــو عقــد حـ ّـل ،لتصبــح حاللــه ،يــرى منهــا ،ويفعــل فيهــا مــا كان
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ُيــرم عليــه قبــل ال َعقــد ،مــن الــذي زرع هــذه األفــكار املقلوبــة املعكوســة يف
فرضــا مصنو ًعــا؟!
عقــول البــر؟! فأصبحــت ً
الــزواج ملــن اســتطاع البــاءة ،ومــن مل يســتطع فعليــه بالصيــام ،ليــس
الصيــام عــن الطعــام والــراب فقــط؛ ألن العلــم أثبــت زيــادة ومضاعفــة
الشــهوة اجلنســية عنــد الصيــام املعــروف ،أمــا الصيــام املقصــود هنــا هــو الصيام

عن الكالم ﵝﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﵜ [مريم ]26 :

فالصيام ِوجاء ،ويســاعد عىل النســيان ،فاحلديث يف األمر يثري الغرائز وينم ّيها.

املشــهد تتشــابه فيــه األســاء ،حمكمــة وقـ ٍ
ـاض ،ســؤال وجــواب ،أوراق،
أمــوال ،توقيــع ،ختــم ،قاعــة ،شــهود ،لكــن هنــا يعلــن زواج ،فتقــام األفــراح،
الســمر ،ويبــدأ شــهر العســل ،ودخــول الدنيــا مــن أوســع
الســهرّ ،
االحتفــاالتّ ،
أبواهبــا.

أمــا هنــاك ُيع َلــن عــن املــوت ،فتقــام اجلنائــز واألحــزان واألتــراح،
ودخــول اجل ّبانــات واحلفــر والقبــور مــن أضيــق أبواهبــا ،وكــا يقــول (مــارك
تويــن) :موســيقى الزفــاف ،وموســيقى احلــرب ،متشــاهبتان ،فكلتامهــا تســبق
املعركــة ،لكــن شــتان بــن معركــة ومعركــة ،معركــة املــوت ومعركــة احليــاة.
را عــن الغائــب ،هــذا عــامل املتناقضــات،
رغــم هــذا وذاك ،ينتظــرون خ ـ ً
ويتمنــون لــه العــودة ،ليشــاركهم أفراحهــم ،ويبقــى التضامــن مــع االبــن املفقــود
الــذي مل ُيعــرف مكانــه بعــد ،ال يتجــاوز املشــاعر والعواطــف ،ويف أحســن
الظــروف واألحــوال الســؤال عنــه لــدى املؤسســات احلقوقيــة والدوليــة
كالصليــب األمحــر الــدويل ،أو تذيــب كحــل العــن فينســاب عــى اخلــدود
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ويضيــع عنــاء الوقــوف أمــام املــرآة هبــا ًء ،ويذهــب اجلــال ،وتظهــر احلقيقــة،
ً
طويــا.
فاألقنعــة ال تــدوم عــى الوجــوه
وأب وأب ،تربيـ ٌة وتربيــة ،قلــوب
فــرق كبــر بــن عائلــة وعائلــة ،أ ٌم وأمٌ ،
وقلــوب ،فـ(حســن) منــذ حلظــة اختفائــه تو ّقــف الزمــن يف بيتــه ،وتعط ّلــت
عقــارب احليــاة ،بــدأت خليــة النحــل تعمــل ،تبحــث وتُن ّقــب ،ق َلبــوا األرض
رأســا عــى عقــب ،كــا ِ
يقلــب املحــراث الرتبــة لزراعتهــا.
ً
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ـزوج
وتأجــل حتــى إشــعار آخــر ،تـ ّ
ألغــوا زواج أخيــه املقــرر بعــد شــهرّ ،
زواجــا مكتو ًمــا مكبو ًتــا صام ًتــا صمــت اجلــدران ،بــا طبــل وال زمــر،
جارهــم ً
ٍ
ـرح بــا فــرح ،احرتا ًمــا ملشــاعر جرياهنــم ،وآلــت األم عىل
بــا أغــان وأهازيــج ،فـ ٌ
نفســها أال ختــرج مــن بيتهــا حتــى يعــود إليهــا البعيــد (حســن) ،وعــزم اإلخــوة
واألخــوات عــى أن ال يشــاركوا يف مناســبات األعــراس حتــى عــودة أخيهــم.
هنــاك عائــات ال يشــعر االبــن بوجودهــم ،أو اهتاممهــم ،أو ح ّبهــم،
أو تعاطفهــم ،ويتعـ ّـود عــى ذلــك ،ويتعايــش معــه عــى أنــه أمــر طبيعــي ،مــا مل
تُثبــت لــه األيــام عكــس ذلــك ،فيتحــول إىل صخــرة صـ ّـاء ،ومــع مــرور الزمــن
والســنوات ،تصــل إىل القطيعــة التامــة إال مــن الواجــب الرشعــي.
وهنــاك ِمــن األهلــن َمــن َيشــعر االبــن مــن اللحظــة األوىل بوجودهــم،
الهتاممهــم ألمــره ،والســؤال عنــه ،والشــوق والتــوق إليــه ،وفعــل املســتحيل
ألجلــه ،والعمــل عــى إرضائــه ورفع مقامــه ،واستشــارته يف كل صغــرة وكبرية،
إضافــة إىل احلــب واحلنــان والعطــف الــذي يشــعر بــه ،ليــس مــن خــال كالمهم
فحســب ،بــل مــن خــال أفعاهلــم ،فيحبهــم أكثــر ويعشــقهم لدرجــة الشــغف،
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ليــس ألهنــم جمــرد أهــل وعائلــة ،بــل ألهنــم أصبحــوا الصديــق واحلبيــب،
والقريــب ،والســند ،فيشــتاق إليهــم شــوق اجلدبــاء إىل املــاء ،ويعشــقهم عشــق
عنــرة لعبلــة ،وتت ّيــم روميــو بجوليــت.
ش ـتّان بــن حمكمــة وحمكمــة ،بــن واقــع وواقــع ،بــن أســاور الذهــب
وأســاور الفــوالذ ،بــن مقعــد االســفنج وريــش احلــام ،وكــريس احلديــد
واللجــام ،بــن مــن يســمع ومــن يشــاهد ،كــا الفــرق بــن الثــرى والثر ّيــا.
شـتَّان بــن احلقيقــة واخليــال ،بــن الواقــع واألحــام ،متا ًمــا كالفــرق بــن
حــرب ُتــروى وحــرب ُتـ َـرى ،شــتان بــن مــن ُيــب ويثبــت حبــه بعملــه ،ومــن
رب األكــوان خالق العاملني إلــه احليوات،
حيــب وال يعمــل ،إذا كان اإليــان بــاهلل ّ
هــو مــا وقــر يف القلــب وصدّ قــه العمــل ،فاإليــان دون عمــل هبــاء ،غثــاء ،كغثــاء
الســيل ،فكيــف بــن البــر الذيــن يدّ عــون احلــب ،الصداقــة ،األخــوة ،األبـ ّـوة،
األمومــة ،النّــرة ،الدعــم ،التضامــن ،وأقــى مــا يفعلــون الشــعارات اجلوفــاء،
واخلطابــات الرنّانــة ،فلــكل يشء حقيقــة ،فــا حقيقــة قولــك وادعائــك؟!
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الغضــب يــؤدي إىل ارتفــاع شــحوم الــدم ،فتتص ّلــب الرشايــن ،ويث ّبــط
حركــة األمعــاء ،و ُيضعــف جهــاز املناعــة ،و ُيشــتّت العقــل ،ويتفــوه اللســان
بأشــياء مــا كان لــه أن يتفـ ّـوه هبــا لــو كان حليـ ًـا ،ملعرفتــه بخطورهتــا ،وخطــورة
نتائجهــا.

فكر وأدب السجون

لذلــك كان ُخ ُلــق احللــم ســيد األخــاق ،وقــد هنــى نبــي اإلســام حممــد
(ﷺ) عــن الغضــب فقــال :ال تغضــب ،ال تغضــب ،ال تغضــب ،وقــال« :ليــس
بالص َعــة ،ولكــن الشــديد مــن يملــك نفســه عنــد الغضــب» ،فهــو ريح
الشــديد َّ
قويــة ،تطفــئ مصبــاح العقــل.
يــدرك (الشــيخ) بخربتــه هــذه املعــاين ،ويعلــم كذلــك هدف هــذا املحتال
الــذي يريــد أن يغرقــه يف َحالة من الوعــي والالوعي ،حتت وطــأة التعذيب الذي
ال تظهــر آثــاره عــى اجلســد ،الــذي يتحــول إىل هيــكل عظمــي ،يكســوه اجللــد.
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وصــل ترصيــح املحكمــة ،ليامرســوا التحقيــق العســكري عــى أيــدي
خربائهــم وخمتصيهــم ،فــا يمكــن أن خيــرج (الشــيخ) غــدً ا ،ويقــولّ :
عذبــوين،

ويرفــع الشــكاوى للمحاكــم ،فــأول ســؤال :لــكل يشء حقيقــة فــا حقيقــة
قولك؟! فال دليل ،ال جراح ،ال دماء ،ال آثار سياط ،ال تس ّلخات ،وإن ُوجدت
أي
خطــأ ،فلــن يــراه أحــد حتــى يــرأ وتلتئــم اجلــراح ،ولن جيــد ندبــة ،ولن يثبــت ّ
فحــص طبــي أن بــه خلـ ّ
ا مــا إال بعــد ســنني ،بعــد أن تســقط القضيــة بالتقــادم.

ِق ّلــة النــوم التــي تصــل بــه إىل مرحلــة اهلذيــان واجلنــونَّ ،
الشــبح ،التعليــق
مــن يديــه ومهــا أعــى رأســه ،وبالــكاد يقــف عــى أطــراف أصابعــه لســاعات
طــوال وأيــام قصــار قبــل االنتقــال إىل أســلوب آخــر مــن أســاليب احلقــد
واحلقــارة والقــذارة ،يمكــث هــذه الســاعات طــوال الليــل أو النّهــار ،بــن غــرف
اللصــوص واملحتالــن ،ليفاجئــه كل مــار بلكمــة يــد أو ركلــة قــدم ،أو بصقــة أو
رصخــة أو شــتيمة ،ليبقــى منبــه التوتــر ،وانتظــار املجهــول يق ًظــا ،كناقــوس يــدق
يف عــامل النســيان.
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يتحــول إىل خفــاش ،وطــواط ليــل يف مغــارة ،معلــق مــن قدميــه ،ليصــب
الســائل األمحــر يف وعــاء رأســه ،فتتضخــم رشايينــه ،حمدثــة ضغ ًطــا هائـ ًـا عــى
املــخ ،جيــف الــدم يف األطــراف ،فيتحــول اللــون أصفــر ،أزرق ،ثــم ســوا ًدا،
ويضــاف إليــه اخلنــق باملــاء ،أو بقبضــة اليــد ،حتــى جيهــد القلــب والرئتــن.
حــاول املحتــال وحــاول ،وجـ ّـرب اللــص وجـ ّـرب ،لكنــه بــاء بالفشــل،
وهــو يوقــن أنــه سيفشــل ،لكنــه لــن يعلــن عــن فشــله قبــل أن ينهــك خصمــه،
ويبــذل كل جهــده لريســله إىل املــوت ويعيــده ،ليخرجــه مــن قــره بعاهــة
مســتديمة ،ال تكشــف آثارهــا إال بعــد حــن ،متا ًمــا كالثائــر الــذي يعلــن إرضا ًبــا
احتجاجــا عــى اعتقالــه ،الســيايس ،اإلداري ،بــدون
مفتوحــا عــن الطعــام،
ً
ً
هتمــة ،االحتجــاز االحــرازي ،حتــى يشــاء اللعــن ،ويعطــي أوامــره للقــايض
باإلفــراج عنــه.
بالرغــم مــن أن كل مــن يعمــل يف مؤسســة النصــب واالحتيــال يعلــم
علــم اليقــن أن هــذا الثائــر املنتفــض ســينترص يف النهايــة ،وسـ ُيجربون عــى تنفيذ
مطالبــه إال أهنــم يرتكونــه يتعــذب ويامطلــون يف التفــاوض حتــى يدخــل مرحلــة
اخلطــر وتته ّتــك أعضــاؤه الداخليــة ،ويــزور الســاء يســلم عــى أهلهــا ويعــود،
ثــم يســتجيبون لــه ،مــع االحتيــال يف الكلــات واأللفــاظ ،ليكتشــف الشــجاع
بعــد أيــام قليلــة أنــه أصيــب بالقرحــة وفقــدان إحــدى الكليتــن ،وخلــل يف أداء
البنكريــاس ،أدى لوصــول بعــض الفريوســات إىل األمعــاء أو الــدم ،وبالتــايل
عــاج مــدى احليــاة ،هــذا غــر البواســر والنواصــر ،وعــر اهلضــم ،وآالم
األســنان واللثــة ،وتســاقط الشــعر ..إلــخ.
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أمهلــوه ،تركــوه ليــأكل ويــرب ويرتــاح ً
بعضــا مــن الدقائــق،
قليــاً ،
تســمح ألعضائــه بالراحــة ،وألعصابــه باالرختــاء ،وجلســده أن يــرد ،ولدمــه أن
يتدفــق ،هــذا الــدم الشــحيح الــذي حيتــار ،أيذهــب ليوقــظ أعضــاء جســده التــي
أصيبــت بالشــلل ،أم يذهــب إىل املعــدة ،ليهضــم كــرة اخلبــز ،وإن كانت ضئيلة
تلــك الطاقــة املوجــودة فيهــا فهــو بحاجتهــا ،كل اجلســم بحاجــة إىل هــذا الــدم،
ويرتكــون املجــال لعقلــه أن يعطــي األوامــر لــكل ســامة وشــعرة ،لالســرخاء
واالســتعداد للنــوم.
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ارختــاء كامــل للجســد النحيــل ،فجــأة يدامهــه مــن يتعامــل مــع نفســه
أكثــر مــن إلــه ،مــر هــو وقومــه أن اهلل خادمهــم _تعــاىل_ عــا يقولــون ،ليعذبوه
ـرا ،فتكــون العذابــات واآلالم أشــد وطــأة ،فبعد تلك
عذا ًبــا نكـ ًـرا ،لريهقــوه عـ ً
ً
أصــا إىل
الدقائــق أجلســوه عــى كــريس بــا ظهــر ،ومــددوا ظهــره املنحنــي
مقعــدة الكــريس ،فعكســوا انحناءته ،ففتحــت ذراعــاه بجانبيه ،كجناحــي طائر،
فغــرز أصابــع قدميــه بــاألرض كاألوتــاد ليحافــظ عــى توازنــه خشــية االنقــاب
أو االنــزالق ،كالرافعــة اآلليــة ،فجمعــوا يديــه أســفل ظهــره ،فشــدو الوثــاق إىل
الوثــاق ،اليديــن إىل الرجلــن ،اقرتبــت األربعــة األرســغ مــن بعضهــا ،ليصبــح
جســده كاملــوز يف قوســه ،فــا يســتطيع الشــيخ أن حيمــي نفســه مــن الرضبــات
املنهالــة عــى بطنــه املشــدود ،وال من رائحة الكيس النتن الذي ألبســوه يف رأســه.
ومتــر الدقائــق ومتــي الســاعات ،يلــج الليــل يف النهــار ،والنهــار يف
الليــل ،وهــو يتحــول مــن حالــة إىل حالــة ،لكــن املنحنــي انحنــاءة املــوز ال يعنيــه
إال التفكــر بآالمــه ،ومتــى وكيــف ســتنتهي؟! وكيــف الســبيل واخلــاص
والتغلــب عليهــا؟! وبــن هــذا وذاك اســراحات اجلــاد والضحيــة يف ميداهنــا،
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مع ّلقــة ،أو ماكثــة بقوســها ،تعــاين مــن اآلالم ،وتتحمــل اجلــراح ،ليعــود إليهــا
املحتــال مــن جديــد ،الغ ًيــا فــرة الراحــة بــن املراحــل ،يواصــل بدلــو مــن مــاء
منهمــر عــى الكيــس ،ليبتــل ،فيغلــق املســامات فيمتنــع اهلــواء مــن الولــوج،
والتــرب إىل أنــف (الشــيخ) ،فرائحــة الكيــس تكفــي لقتلــه ،فــازداد احلــال
مــع املــاء خطــورة ومشــقة ،ومــا إن بــدأ يلفــظ أنفاســه األخــرة ،ليواجــه املــوت
ببســالة حتــى يســارع اجلــاد _الــذي يراقــب عقــارب ســاعته باســتمرار_ إىل
جتريــد رأســه مــن الكيــس برسعــة الــرق ،فاحلســابات بالثانيــة ،وحلظــة واحــدة
كفيلــة بقتلــه ،وهــو ال يريــد لــه املــوت بعــد ،ليســمح لــه بشــهقة واحــدة ،تعيــد
لــه احليــاة مــن جديــد ،ثــم يعيــد الكيــس مــرة أخــرى ،فيزفــر (الشــيخ) داخلــه،
ـب املــاء ،و ُيعيــد ،و ُيكــرر مــرة ،ومــرة ،ومــرة ،كــا جتتمــع
ويعــود اجلــاد لصـ ّ
األكلــة إىل قصعتهــا ،اجتمعــوا عــى الضحيــةٌ ،
وكل يس ـ ّلط ســياطه عــى عضــو
مــن أعضائــه ،يتفنــن يف إتالفــه وإعطابــه.
عذابات صاحب التجربة ،ختتلف عن آالم املســتجد ،فاملســتجد كالطفل
ودرب نفســه
الــذي حيبــو اســتعدا ًدا للميش ،و(الشــيخ) تعلــم املــي ،والركضّ ،
عــى الطــران حتــى طــار ،مــن حلظتــه األوىل ،حتــى حلظتــه األخــرة وهــو يعيــش
يف عــامل آخــر ،تعـ ّـود عليــه جيــدً ا منــذ نعومــة أظفــاره ،منــذ أن تعلــم الصــاة،
مخــس مــرات يف اليــوم ،ثــم تعلــم ،وجرب اخلشــوع فيهــا حتى نجــح ،وبتكبريها
اســتمتع ،وبقرآهنــا صعــد ،ومــارس تســبيحها ودعائهــا ،حتــى أصبــح يصــل إىل
الــذروة ،ويــرى النــور املمتــد مــن الســاء إىل أرضه ،غــاص يف خيالــه ،وطار حتى
رأى مالئكــة ر ّبــه حت ّلــق يف الســاء وهــي تز ّفــه إىل اجلنــان ،مرحلة مــن االنخطاف
الكامــل ،كلــا زادت الســياط كـ ّـر وه ّلــل ،وكلــا اشــتد اجلــاد ،دعــا وصــر.
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آمــن (الشــيخ) بالــركات والصلــوات ،ومل يؤمــن بالعــادات واللعنــات،
فــا يــكاد الســامع يميــز ،إن كان يــرخ آه أم يصــدع ،اهلل أكــر ومــا دونــه
أصغــر ،إن كان يقــول :ال ،أم يقــول ال حــول وال قــوة إال بــاهلل العــي العظيــم،
وال قــوة للبــر ،حســبي اهلل ونعــم الوكيــل ،فهــو يكفينــي ليعيننــي عــى عــذايب،
فمــن كفــاه اهلل مــن النــار وقــال :يــا نــار كــوين بــر ًدا وســا ًما عــى إبراهيــم ،عندمــا
زج بــه النمــرود إىل النــار ،قــادر عــى أن يقــول للعــذاب كــن بــر ًدا وســا ًما عــى
ّ
(الشــيخ) ،مــن كان اهلل معــه فمــن عليــه؟!
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املســألة تتعلــق بالثقــة بينــك وبــن خالقــك ،تتعلــق بإيامنــك بخالقــك،
بالتــوكل عليــه ،بحبــك لــه ،بالتزامــك أوامــره ،والبعــد عــن نواهيــه ،باملحاوالت
والتجــارب لتتقــرب منــه حتــى تنجــح برفــع منســوب إيامنــك وتفــوز.
عجيــب أمــر البرش ،حياولــون وحياولــون ،وجيربــون وجيربــون القرب من
امللــوك واألمــراء ،مــن الســادة والقــادة ،وال حياولــون وال جيربــون القــرب مــن
ملــك _إال مــن رحــم ريب_ وهــو أســهل وأقــرب ،ال حيتــاج إىل تكلفــة ،وال إىل
واســطة وال إىل موعد ،وال إىل هندام ،وال إىل مكان ،عىل أية حال جيوز التقرب.
مــن ســمع كالم اهلل يف اجلاهليــة ،قبــل اإلســام ،قــال إن لــه حــاوة وإن
عليــه لطــاوة ،وإنــه ملثمــر أعــاه ،مغــدق أســفله ،وإنــه ليعلــو وال ُيعــى ،وإنــه
ليح ّطــم مــا حتتــه .فــاذا ســتقول أهيــا العـ َ
ـال اليــوم؟! يــا مــن تدعــي احلضــارة
والتقــدم والتطــور ،ال عــذر اليـــوم.
انتهــت اجلولــة مــع (الشــيخ) لتبــدأ جولــة أخــرى ،جولــة اهلـ ّـز الشــديد،
الضغــط عــى األعصــاب ،والقبــض والعــر ،أجلســوه عــى ذلــك الكــريس
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املهــرئ ،بــا ظهــر يســتند إليــه ،ســاعات مقيــد القدمــن ويــداه خلــف ظهــره
حتــى أهنكــت قــواه وخــارت مــن ق ّلــة النــوم ،ونصــف اجللســة ،وتعذيــب
اجلــوالت الســابقة ،وهــم يراقبــون املشــهد ،واحــدً ا تلــو اآلخــر ،يدخلــون عليــه
بــن الفينــة واألخــرى ،ســؤال واحــد ،نعــرف أن ســاحك مدفــون يف (وادي
ِ
الق ْلــط) ،يف أي كهــف؟ وأيــة مغــارة؟ ويف أي جبــل؟ حــدّ د لنــا املــكان وســنطلق
أفمــن يدخــل هنــا خيــرج؟!
رساحــك ،عــادوا خلداعهــم وكذهبــمّ ،

حتــى إذا أدركــه اإلغــاء ،دخلــوا عليــه بدَ ْلــو صفعــوه بامئــه ،وأزالــوا
الكيــس مــن رأســه ،اجتمــع عليــه العــدد مــن الذئــاب ،تقــدم إليــه كبــر القطيــع
وجهــا لوجــه ،حتــى اصطدمت ركبتــاه بمقعدة الكــريس ،وأنزل كفيــه الثقيلتني،
ً
لتســتقرا فــوق كتفــي (الشــيخ) ،ودون ســابق إنــذار جذبــه بقــوة إليــه وأعــاده
رضابــة الناقوس ،ثــم التف من خلف (الشــيخ)
عــرات املــرات ،فاهتــز اهتــزاز ّ
وكـ ّـرر اهلــز حتــى فقــد (الشــيخ) بــره ،فلــم يعــد يــرى غــر الليــل إذا عســعس.
جــاء خبــر األعصــاب ،فقــد حانــت فرصتــه وتأخــرت جولتــه ،فصــب
جــام غضبــه بخــرة متناهيــة عــى (الشــيخ) ،بإصبعــن مل يســتعمل ســوامها،
الســبابة واإلهبــام ،وضغــط عــى عصــب رقبتــه ،ككامشــة يتوســطها قضيــب
حديــد رقيــق ،فيضغــط ويــرك ،و(الشــيخ) يتــأمل ،ويســتنجد فقــط بربــه ،ويشــدّ
عــى أعصابــه ،والــدم يفــور يف رأســه ،والعــرق يتصبــب مــن وجنتيــه ،وليــس
أمامــه إال التحــدي والصمــود ،وبــره بــدأ يعــود رويــدً ا رويــدً ا.
ثــم تنــزل كامشــة الضبــع مــرة أخــرى إىل العصــب الواصــل بــن الرقبــة
والكتــف ،عصــب الرتقــوة ،وهــو أشــد وطــأة وأقســى عذا ًبــا ،وجولــة تتبعهــا
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جولــة ،و(الشــيخ) عــى ضعــف أعضائــه ونحولــة جســده ،يتحمــل ويصــر،
الكمشــة إىل عصــب أشــد وأخطــر ،عصــب اإلبــط ،ويتفنــن بالضغــط
فتنــزل ّ
ناصــب نفســه خلــف (الشــيخ) مــرة ،وأمامــه مــرة ،مــرة بيــد،
عليــه ،وهــو
ٌ
وأخــرى بيديــن ،مــرة يمنــة ،وأخــرى يــرة ،وثالثــة عــى االثنــن م ًعــا.
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أمــا الضغــط والــرب عــى أعصــاب وعضــات األطــراف املشــدودة،
القــدم ،الفخــذ ،الب ّطــةُ ،رســغ القــدم ،الــورك ،الفقــرات العنقيــة ،وكذلــك جوزة
الصــدغ ،رأس املعــدة ،البطــن ،وإدخــال أصابــع اليــد حتــت األضــاع
العنــقُ ،
الســائبة الكاذبــة ،بــن احلجــاب احلاجــز والقفــص الصــدري ،كل هــذا هيــون
أمــام إدخــال األصابــع يف احلفــرة الواقعــة بــن الرقبــة والكتــف ،حتــى تصــل
را بأعــى صــوت ،ويشــهق شــهق ًة ال
عظــم اللــوح ،ليــرخ (الشــيخ) مكــ ً
ويكــرر،
تفرقهــا عــن شــهقة املــوت ،فيرتكــه ذاك الســادي ويعــود ،ويعــود،
ّ
ويكـ ّـرر ويتلـ ّـذذ ،ويتلـ ّـذذ حتــى يفقــد (الشــيخ) وعيــه متا ًمــا.
مزاحــا ،كعــادة
هــذه احلفــرة املليئــة باألعصــاب ،الضغــط عليهــا والوخــز ً
الشــباب كفيــل أن يسـ ّبب أ ًملــا شــديدً ا يســتمر أيا ًمــا ،فــا بالــك لــو كان الضغــط
مقصــو ًدا ،فهــو كفيــل أن يســبب لــه شـ ً
ـلل تا ًمــا ،وإن نجــا مــن ذلــك ســيبقى يتأمل
عالجــا يشــفي أو خي ّفــف ،غــر املسـكّنات.
لســنوات دون أن جيــد
ً
ال تســتطيع أن حتــدّ د أي جولــة أخــف وأهيــا أثقــل ،هــذه أم تلــك ،لكــن
ممــا ال شــك فيــه أن كل جولــة هــي أســوأ مــن األخــرى ،كلــا دخلــت جول ـ ٌة
لعنــت أختهــا ،حتــى إذا ا َّداركــت مجي ًعــا ،ازداد العــذاب ضع ًفــا عــى ضعــف.

المعمعة

16
املشبحاه (امليلودراما)
اجتمــع القــوم ،يلمــزون ،يغمــزون ،يتناجــون ،باإلثــم والعــدوان،
خيط ّطــون ،يد ّبــرون إلرســال (يوســف) إىل أكــر مصيــدة أعدّ وهــا لــكل
فلســطيني دخــل حفائرهــم؛ ليســقط يف بئــر عميقــة ســقط فيهــا ســواه ،األعظــم
مــن األرسى ،ل ُيدخلــوه إىل أضخــم مــرح عرفــه التاريــخ ،للتمثيــل عليــه
مبــارشة ،كمرسحيــة ال تشــبهها مرسحيــة ،األدوار متقنــة ،ال جمــال للخطــأ أو
إعــادة املشــهد.
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اختــر املمثلــون بعنايــة فائقــة ،هلــم احلريــة يف ارجتــال املشــاهد ،العــرة
أن تكــون النتيجــة كــا يريــد الذئــب األعظــم لتلتــف ّ
الشــباك وحتكــم قبضتهــا
والشــباك تلــو ّ
عــى الضحايــا ،و ُيوضــع الطعــم تلــو الطعــمّ ،
الشــباك ،حتــى تقــاد
الضحيــة إىل البئــر الــذي ســتقام عــى فوهتــه املرسحيــة ،وستشــارك الضحيــة يف
أحــد األدوار ،بــل وســتأخذ دور البطولــة بعــد أن تبتلــع الطعــم وتنطــي عليهــا
احليلــة حتــى تســقط يف أعــاق بئــر هــي أعمــق مــن بئــر ســيدنا (يوســف) عليــه
الســام حتــى يصــل إىل األرض الســابعة.
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مل يســتغرق اللقــاء زمنًــا طويـ ًـا مــع (يوســف) ،وهــو غــارق يف أحــداث
قصتــه ،مــع صديقــه عــاد واملحقق ينظــر إىل صندوق حاســوبه ،ويطقطــق بأزرار
لوحــة مفاتيحــه تــارة ،وبقلمــه تــارة أخــرى ،ويشــاهد الكلــات ،ويضغــط عــى
زر الطباعــة ،لتخــرج األوراق تبا ًعــا ،بلغتــه العربيــة املركّبــة مــن اللغــة القديمــة،
وخليــط مــن العربيــة الفصيحــة ،واإلنجليزيــة وقليــل مــن الروســية ،وغريهــا،
ففــي كل عــام يدخــل عليهــا بضعــة آالف مــن الكلــات اجلديــدة.
ال يفهم (يوسف) ما املقصود ،وما الذي يدور.
يسأله املحقق :بتعرف تقرا عربي؟
	-الء.
	-طيــب ،هــذه األوراق خبيبــي مكتــوب فيها اســمي واســمك ،والتاريخ
باليــوم والســاعة ،والـ ّـي قلتلنــا إ َّياه
	!! --------
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ـي اســم التنظيــم كتبتــه،
	-حســب معلوماتنــا إنتــا تبــع تنزيــم خمـ ّـرب وهـ ْ
وإنــك كنــت مــع صاحبــك (عــاد أبــو عيشــة) وكُنــت بتشــارك يف عمــل الطالب
يف جملــس الطلبــة يعنــي ،وكــان بتطلــع يف املســرات واملظاهــرات ،بــس ضــل
شــغلة خبيبــي ،مــن كان مســئولك الـ ّـي ّنزمك (أبو احلســن) ّ
والل (أبــو جماهد)؟
	-أبو جماهد وأبو احلسن.
	-كويس خبيبي ،ومني كان معكم يف االجتامعات يف اجلمعية؟
	-حممد ،حسن ،صالح ،جمدي ،عامر ،عيل ،عليان.
	-مني هذول؟ شو عيلتهم خبيبي؟ مني أبوهم؟ وين ساكنني؟
عرفني ،مش إنتو بتعرفوا كل ايش؟!
	-شو ّ

	-خبيبي إنتا واخد ّ
كذاب.
	!! --------

	-طيب مايش ،اميض هون ،حتت.
القانــون ال حيمــي املغفلــن ،واجلاهــل عــدو نفســه ،ظــل (يوســف)
إقــرارا بــا قــال املحقــق ،ثــم و َّقــع أســفل الورقــة،
صامتًــا ،لكــن صمتــه كان
ً
وهــذه إدانــة أخــرى ،وهــو ال يعــرف املكتــوب بالضبــط وهــذا غبــاء آخــر.
ربــا ظــل صام ًتــا ظنًــا منــه أنــه مل يفعــل شــي ًئا ذا قيمــة ،فالــكل يفعــل مــا
فعــل وأكثــر بكثــر؛ ألنــه جيهــل أن جمــرد االنتــاء إىل حــزب أو تنظيــم ،هــذا
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يعنــي احلكــم عليــه مــن ســنة إىل ثــاث ســنوات ،وال يــدري أن العمــل الطــايب،
أيضــا ،مــن ســنة إىل ثــاث ،وأكثر منه رجــم احلجارة،
واملنشــورات ،واملســرات ً
والســاح ،والزجاجــات احلارقــة ،حتــى جتمــع لنفســك آخــر النهــار مــن مخــس
إىل عــر ســنوات قابلــة للزيــادة.
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الصمــت عنــد املخابــرات ّ
(الشــاباك) يفيــد املتهــم عــى أال يكــون
وصمــت نجــوت ،وإن ســألك:
إقــرارا ،فــإن ســألك وقلــت :ال،
الصمــت
َّ
ً
ـكت هلكــت ،أمــا الصمــت عنــد الرشطــة ،فيعتــر
وأجــاب نفســه وســمعت وسـ ّ
إدانــة ،وال يكفــي أن تقــول :ال ،فيجــب أن تــأيت بالدليــل والربهــان ،وإن مل تـ ِ
ـأت
بــه وكان الدليــل يف يــد حمقــق الرشطــة فأنــت مــدان ال حمــال ،مثــل اإلدانــة عنــد
(الشــاباك) عــى اعــراف الغــر حســب قانــون (تامــر).
أ ّمــا الكارثــة هــي مســاعدة االستشــهادي ،أو التخطيــط لعملية عســكرية
دون املشــاركة باليــد ،فهنــا الــدَّ ال عــى الــيء كفاعلــه ،والــرايض واملؤيــد،
والداعــم ولــو بشــق كلمــة ،كالفاعــل متا ًمــا.

إذا أرشــدت مقاو ًمــا إىل الطريــق ،و َق َتـ َـل أحــد قطــاع طرقهــم ،وانتقــل
الفاعــل إىل رمحتــه تعــاىل ،واملقتــول إىل جحيمــه تعــاىل ،ووصلت املعلومة فســيتم
مصــادرة املرشــد حتــى إلقــاء القبــض عليــه ودفنــه يف هــذه املدافــن ،وســتحكم
عليــه املحكمــة بالســجن املؤبــد مــدى احليــاة غــر الغرامــات املاليــة.

وأكثــر مــن ذلــك ،فلــو رأى أحدنــا رؤيــا يف منامــه بعمــل عســكري هنــا
أو هنــاك ،وشــاء اهلل أن تتحقــق الرؤيــا ،و ُقتــل أحــد اللصــوص يف مــكان يبعــد
عــن الرائــي ألــف ميــل ،ووصلــت املعلومــة ،كان ســواء هــو واملرشــد واملســاعد
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والفاعــل ،حقيقــة ال خيـ ً
ـال ،واق ًعــا ال أحال ًمــا ،حياســبون عــى املضغــة واجلرعة،
والنومــة ،والقعــدة ،واحلقيقــة ،واخليــال ،واحللــم والعلــم ســواء.
يف مدينــة (رام اهلل) ومــن قبلهــا يف خميــم (الربيــج) اجتمــع العا ّمــة عــى
جنــود االحتــال ،فقتلوهــم حتــت الــرب ،فتــم القبــض عــى كل مــن شــارك،
وحكــم عــى كل واحــد منهــم مؤبــدً ا مــدى احليــاة ،وكانــوا عــرات الشــباب،
ُ
رغــم أن القانــون الــدويل العاملــي ال يعــدم أحــدً ا ،وال حيمــل القضيــة أحــدً ا ،بــل
يســجن هــذا عــى الكلمــة ،وذاك عــى الركلــة ،واآلخــر عــى الرضبــة ،وتعــرف
هــذه بعمليــة ( )Lynchحســب القانــون الــدويل ،أي إعــدام دون حماكمــة
قانونيــة.
اعتقــد (يوســف) أن األمــر طبيعــي ،وأيــام وســيخرج مــن هــذه احلفائــر،
وهكــذا أقنعــه املحتــال ،وألنــه جيهــل جمريــات التحقيقــات ،وخباياهــا ،صــدّ ق،
وحتــت الضغــط النفــي الــذي مـ ّـر بــه طــوال أكثــر مــن أســبوعني مل يعــد يفكــر
بشــكل ســليم ،وعقلــه أقــرب للمتعطــل منــه إىل املشــتغل.
دخــل ضابــط رشطــة بلباســه املــدين ،حليــق اللحيــة والشــارب ،قصــر
القامــة ،كبــر ســن ،قليــل قــدر ،منتفــخ األوداج ،حليــم ،يلثــغ كــا يلثــغ صاحبــه،
املكــر واضــح وضــوح الشــمس يف عينيــه ،مســتهرت ال مبـ ٍ
ـال ،اســتلم األوراق من
املحقــق ،وفــك قيــد (يوســف) مــن األرض ،وحـ ّـل قيــد يديــه مــن املقعــد ،ومحــل
السالســل بيــد ،وباألخــرى األوراق.
وقــف (يوســف) الــذي شــعر باحلريــة ،ألول مــرة يشــعر أنــه طليــق
أصبــح ،شــعر بالســعادة وهــو يســر مــع ضابــط الرشطــة _رغــم قــر املســافة_
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بــا قيــد ،والــدم يــري يف عروقــه دون موانــع أو حواجــز ،والضابــط يتحــدث
إليــه ،ويســأل عــن اســمه وحالــه ،ويطمئنــه!!
وإســه هيــك خلصــت التحقيــق ،بــس أنــا مــا
	-مــا تقلــق قصتــك زغــرةَّ ،
فهمــت شــو يعنــي مشــوار؟ يعنــي مثـ ًـا إذا بــدّ ك تــروح عــى البنــك ،بتقــول بدي
أصل مشــوار؟
	-آه ،بالزبط.

126

إســه إخنــا بدنــا نعمــل إلــك الئحــة اهتــام بنــود
	-أهــا فهمــت ،ط ّيــب ّ
يعنــي ،مــن هــذي األوراق الــي كانــت عنــد املحقــق.
ســار االثنــان م ًعــا ،غــادرا غرفــة التحقيــق ،ونــزال درجاهتــا الثــاث،
وتقدمــا يف املمــر ،و(يوســف) ينظــر يمنــة ويــرة إىل األبــواب املوصــدة،
وســاملها القصــرة ،وأزهــار الزينــة ،واألشــجار الصناعيــة الصغــرة ،املقيديــن،
الراســغني ،املشــبوحني ،املع ّلقــن أمــام كل بــاب ،وبجــوار كل درج ،وتذكــر
نفســه يف األيــام املاضيــة ،وهــو جالــس مكاهنــم تلــك الســاعات ينتظــر قرقعــة
املفاتيــح ،السالســل ،والرائحــة الن ّفاثــة مــن حولــه.
الضابــط يواصــل املســر ،حيــادث (يوســف) ليشــعره باهلــدوء ،والراحــة،
واألمــان ،وينتقــان مــن هــذه اجلهــة إىل اجلهــة املقابلــة ،ويصعــدان الدرجــات
املعــدودة ،فيجــذب الضابــط مفتاحــه مــن عــى خارصتــه ،ويــزج بأنفــه الرفيــع
القصــر وســط البــاب اخلشــبي ،فيــدور دورتــه ،ليكشــف عــن غرفــة ال ختتلــف
ـرا عــن ســابقتها ،يدخــان ،يتقدمــان ،جيلــس (يوســف) عــى مقعــد مريــح
كثـ ً
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نو ًعــا مــا ،بظهــر مــن اإلســفنج واجللــد األســود ،جيلــس الضابــط عــى كــريس
مكتبــه الــذي يــدور بــه حيــث شــاء.
الزفــة ،وحيوهلــا
يقــرأ الضابــط أوراق املحقــق ،و(يوســف) كاألطــرش يف ّ
إىل ثالثــة بنــود ،األول :االنتــاء إىل حــزب حمظــور ،أي عضويــة يف منظمــة غــر
مــرح هبــا ،خمالفــة حســب التعديــل (( )85أ) ( )1ألنظمــة الدفــاع زمــن
ّ
الطــوارئ للعــام 1945م.
البنــد الثــاين :حماولــة التآمــر والتســبب باملــوت مــع ســبق اإلرصار
والرتصــد ،خمالفــة حســب املــادة (( )50أ) حســب تعليــات األمــن والدفــاع عام
1970م وحســب املــواد  19 - 14ألمــر العمــل باملســئولية العامــة عــن املخالفــة
(منطقــة قطــاع غــزة) رقــم ( )162لعــام 1968م.
البنــد الثالــث :تأديــة خدمــات لصالــح من ّظمــة غــر مــرح هبــا ،خمالفــة
حســب التعديــل (( )1( )85ج) ألنظمــة الدفــاع زمــن الطوارئ لعــام 1945م،
وحتــت كل بنــد يــرح يف بضعــة أســطر ماهيــة املخالفــة وتفاصيلهــا.
	(-يوســف) خبيبــي ،إخنــا هيــك خ ّلصنــا ،وهــذي اســمها الئحــة
وفهمتــك ايــاه،
االهتــام ،املحامــي تبعــك برتمجهــا وأنــا قريــت لــك املكتــوب
ّ
يعنــي خلــص التحقيــق معــك ،وبعــد شــوي بتطلــع عــى الســجن.
	-خلص يعني ما ضل إيش؟
	-آه.

127

فكر وأدب السجون

	-وكتيش بأطلع؟ بعد أكم يوم يعني؟
	-ما بعرف بالزبط ،حسب الفراغات يف السجون.
	-بــس ضايــل عليــك التّوقيــع هــون _وأشــار إىل أســفل الورقــة_ وكــان
بدنــا ال َب َصــات إلديــك ورجليــك ،وصــوره جديــدة ،مــع رقمــك ،أمــا الـــ
( )DNAبعديــن.
	-طيب ،وبعدين شو بصري؟!
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	-زي مــا قلــت لــك بتطلــع ع الســجن ،وبتــزور أهلــك كــان! وبتشــوف
املحامــي! ويــزورك الصليــب!
	-مــايش ،حســب علمــك وخربتــك أكــم ســنة بأحكــم عــى الــي يف
الــورق؟
	-مــا بعــرف ،إنــت مــا تفكــر يف املوضــوع ،وبعديــن عمليــة الســام
ش ـ ّغالة ،واملفاوضــات ماشــية وراح يعلنــوا عــن اجلولــة الفلســطينية ،وكلكــوا
حرتوحــوا لبيوتكــوا.
	-املفــروض أن التحقيــق قــد انتهــى وحصــل اللــص عــى مبتغــاه ،و ّقــع
(يوســف) وغمــس كفــه باحلــر ،ودمغــه عــى الــورق ،وعــاد إىل زنزانتــه يمســح
يديــه ويفكــر باإلفــراج وبعمليــة الســام!
جل ـ ّن العديــد ،وإن كانــت اآلمــال
لــوال ُفســحة األمــل ،ملــات الكثــر ،و ُ
ـارا كاذبــة وأحــام املنامــات ،فالغريــق يتع ّلــق بحبــال اهلــواء،
إشــاعات وأخبـ ً
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واملحتــال حيــرص أشــد احلــرص عــى نــر املعلومــات املخادعــة ،ملردودهــا
اإلجيــايب عــى حتصيــل املعلومــة مــن املتهــم ،ففــي كل بقــاع األرض تنتــر أخبــار
تتعلــق عليهــا اآلمــال.
يف فلســطني تنتــر أخبــار اإلفراجــات بعمليــة الســام ،لتســيطر الفكــرة
عــى عقــل املعتقــل يف أقبيــة التحقيــق ،فيعــرف ظنًــا منــه أنه سـ ُيفرج عنه ،ونســى
أو جتاهــل أو غفــل أو واســى نفســه وأومههــا _أن هنــاك اآلالف مثلــه_ ،وكذلك
تنتــر أخبــار صفقــات التبــادل بــن االحتــال واحلــزب الفــاين ،وإن مل يوجــد
أرسى مــن ق ّطــاع الطــرق لــدى املقاومــة ،ف ُيشــاع أن املحاكــم ســتعتمد قانــون
(الشــلييش) فمــن يقـ ِ
ـض ثلثــي فــرة حمكوميتــهُ ،يطلــق رساحــه.
أمــا بــاد امللــوك ،فتنتــر أخبــار العفــو امللكــي يــوم العيــد ،أو يــوم عيــد
ميــاد جاللتــه! أو ميــاد األمــر ،أو األمــرة ويف بــاد الرؤســاء كذلــك تنتــر
إشــاعات اإلفراجــات حلســني الســر والســلوك ،أو عفــو رئــايس بمناســبة
املولــود اجلديــد أو احلفيــد أو زواج االبــن ،إنــه األمــل إن ُف ِقــد فســيخرتعه
اإلنســان اخرتا ًعــا؛ ليعيــش عــى األمــل ،والغريــق يتش ـ ّبث ّ
بقشــه ،وهــو يعلــم
أهنــا ال تغنــي وال تســمن مــن جــوع.
الســواد األعظــم يســر ،يتابــع حلقــات هــذا املسلســل ،ومشــاهد هــذا
الفيلــم املتتاليــة املتتابعــة ،كل شــخص لــه مسلســله وفيلمــه ،وكلهــا متشــاهبة،
هنــا امليلودرامــا ،التمثيــل املبالــغ يف تعبــره العاطفــي ،واالنفعــاالت واحلركات،
بالكاد ختتلف يف مشــهد هنا أو مشــهد هناك يف األســاء ،وأشــكال الشخصيات،
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بدايــة مــن املشــهد ،واحللقــة األوىل عنــد االعتقــال ،إىل املشــهد األخــر ،وهنايــة
احللقــة واملسلســل.
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(حســن) و(مــراد) كانــت حلقــات مسلســلهام ال ختتلــف عــن مسلســل
(يوســف) والعــرات املوجوديــن يف نفــس اللحظــة معــه يف هــذه املدافــن ،دون
أن يعــرف أحدهــم اآلخــر ،ال خيتلــف إال يف نقطــة البدء عند االعتقــال ،والطريق
ً
وركل ،اإلصابــات ،رقــم القبــور،
التــي ســاروا هبــا ،ومشــهد التعذيــب رض ًبــا،
األرقــام املتسلســلة التــي محلوهــا ،أســاء اللصــوص الذيــن احتالوا عليهــم ،عدد
أيــام عزهلــم ،مقــدرة كل واحــد منهــم عــى الصــر والتحمــل ،املشــاعر ،اخلــوف،
القلــق ،التوتــر ،القبــول والرفــض ،اجلــوع والعطــش ،الصــاة وعدمهــا ،الدعــاء
وعدمــه ،فهــو اختــاف البــر ،كــا خلقهــم رهبــم ،أفــام هنديــة متا ًمــا ،نفــس
الســيناريو والقصــة والعقــدة واحلــل مــع اختــاف الشــخصيات.
هنــرا
كجــداول املــاء ،تتســاقط مــن القمــم،
ّ
لتصــب يف القعــر ،مكونــ ًة ً
يســر باجتــاه املصــب ،ويف ذاك املــكان الفســيح هتامجــك احليتــان وأســاك القــرش
حتــى ال تُبقــي منــك إال هيـ ً
ـكل عظيـ ًـا ال فائــدة منــه.
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17
َترانْس ِسي َباريان َ
(أ ْط َول ِسكة َح ِديد)
جــاء اليــوم املوعــود ،بعــد ســاعات مــن إبــاغ (يوســف) أن التحقيــق
قــد انتهــى وأنــه ســيخرج إىل غــرف الســجن وأقســامه ،ذاك املحقــق قــال
غــدً ا ،ومل يـ ِ
ـأت الغــد إال بعــد أكثــر مــن أســبوع ،وتتالــت األيــام حتــى وصلــت
األســبوعني ،وهــذا الرشطــي قــال غــدً ا عندمــا تكــون هنــاك فراغــات ســتخرج،
فأتــى الغــد بعــد ســاعات ،نــادى املنــادي (يوســف)؟ ،رد (يوســف) :آه ،نعــم.
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خــرج (يوســف) مــن حلــده كاملعتــاد ،بعــد أن أصبــح حيفــظ كل خطــوة
خيطوهــا ،فعجلــة الزمــن هنــا تــدور كــا يــدور احلــار حــول الرحــى ،فيبــدأ مــن
نقطــة ويعــود إليهــا ،ثــم تبــدأ وتعــود ،بحيــث لــو شـ ّـذت عــن اخلــط املرســوم ق ْيد
أنملــة فلــن يكــون الشــذوذ إال بمقــدار ذرة.
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حيــاة رتيبــة ،يمكــن مالحظــة الشــذوذ مهــا كان متناهــي الصغــر
بســهولة ،مــن رتابــة األبــواب إىل قرقعــة املفاتيــح ،ولبــس الغاممــة ،القيــود،
الســر كاألعمــى الراســف ،يمنـ ًة ،يــرةً ،درج يصعــد أو ينــزل ،إىل األمــام رس،
توقــف ،إىل اليســار در ،توقــف ،فــك القيــد ،التأكد مــن اهلو ّية ،اســتالم األمانات
املســموحة ،تســليم األمانــات غــر املســموحة إىل احلــارس ،ترحيــل.
دخــل (يوســف) إىل غرفــة التفتيــش ،كالتــي دخلهــا أول مرة ،خــرج فر ًدا
إىل مركبــة ( ،)GMCفتحــت باهبــا اخللفــي ّ
كالشــباك عــى مرصاعيــه ،بــاب آخــر
يف الداخــل ،مص ّفــح باحلديــد ،مــيء بالثقــوب املرصوصــة ّ
كالشــباك ،أوســطه
قفــل وأعــاه آخــر.
جذبــه الســجان إليــه ،وانســحب للخلــف ً
نــازل مــن املركبــة ،تقــدّ م
أرضا ،والسالســل
(يوســف) فرفــع قدمــه إىل الدرجــة األوىل ،واألخــرى بقيــت ً
تصلهــا ببعضهــا ،تشـ ّبث بيديــه املك ّبلتــن باحلديــد ،بكــريس إســفنجي ،القابــع
بــن البابــن ،حمنــي الظهــر ،أحلــق رجلــه الثانيــة بــاألوىل ،مــازال عــى انحناءتــه،
تقــدّ م حتــى جلــس عــى كــريس عريــض عــن يمينــه ،أســند ظهــره إىل ظهــره ومدّ
قدميــه إىل أخيــه الــذي يقابلــه.
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صعــد احلــارس خلفــه ،جلــس عــى كرســيه اإلســفنجي ،جــذب البــاب
الفاصــل بينــه وبــن (يوســف) ووضــع القفــل مكانــه وأحكــم إغالقــه ثــم أغلــق
عــى نفســه البــاب اخلارجــي ،وأحكــم حــارس آخــر إغالقــه عليهام مــن اخلارج.
دار حمــرك املركبــة ،كــا دارت مروحــة التكييــف ،وتقدمــت حتــى بوابــة
الســجن ،وفــوق احلفــرة ،كحفــرة امليكانيكــي متا ًمــا ،توقفــت املركبــة ونــزل
حراســها ،وخــرج حــراس البوابــة مــن غرفــة مراقبتهــم ،نــزل أحدهــم إىل احلفرة
املضــاءة بأنابيــب النيــون ،ثــم دار حــول املركبــة ونظــر إىل مــرآة ضخمــة أمامــه
لتكشــف لــه ســقف املركبــة ،ثــم فتــح أبــواب املركبــة ،وفحــص حتــت كــريس
الســائق ،وكــريس (يوســف) ،واحلــارس اخللفــي ،ثــم سـ ّلم احلــراس ســاحهم،
وصعــدوا املركبــة وأغلقــوا أبواهبــا ،وفتــح هلــم احلــارس البوابــة األماميــة
الفوالذيــة والتــي تعمــل عــى شــكل مــزالج.
خرجــت املركبــة إىل ســاحة الســجن األماميــة ،اخلارجيــة ،موقــف
ســيارات املحق ّقــن واحلــراس عــن يمينــه ،وحمكمــة صغــرة كبيــت الصفيــح عن
شــاله ،الســجن مــن خلفــه ،وقضبــان حديديــة تصطــف بجــوار بعضهام بشــكل
عمــودي ،تشــكّل بوابــة الســجن الرئيســية ،تتقــدم املركبــة ،فيفتــح حــارس
البوابــة بوابتــه ،فتلفــظ بالعربــة إىل الشــارع الرئيــي ،تلتــف يمنــة ليبقــى الســجن
عــى يمــن املركبــة ،وقبالتــه عــى الشــارع اآلخــر مبنــى ســوق جتــاري ضخــم.
أســند (يوســف) رأســه إىل ظهــر الكــريس لــرى شــي ًئا مــن حتــت الغاممــة،
فيشــاهد عــن يســاره احلــارس مــن خلــف البــاب احلديــدي الفاصــل بينهــا،
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وخيــرق زجــاج البــاب الثــاين لــرى املركبــات وشــاحنات اللصــوص املارقــن
مــن خلفــه ،مــن أمامــه ،ومــن خلــف ظهــره ،يراقــب هنــا وهنــاك ،لــرى مجــال
الطبيعــة كلــا أرسعــت املركبــة ،وروعــة املرسوقــات ،جباهلــا ،أحراجهــا ،وأناقــة
طرقهــا ومبانيهــا ،وزينتهــا ،وهباءهــا ،فيســتمتع هبــذا اجلــال اخلـ ّـاب ،واملركبــة
تواصــل طريقهــا حتــى ســقطت الغاممــة ،واســتقرت يف رقبتــه ،فصعــدوا باملركبة
مــن فــوق اجلســور ،وأخــرى كانــت هــي فوقهــم ،واخرتقــوا األنفــاق القصــرة
والطويلــة ،املعتمــة واملضــاءة.
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_تقديــرا_ أن
مــرت الدقائــق وانقضــت ،واقرتبــت عقــارب الســاعة
ً
ّ
تتجــاوز الســاعة األوىل ،وهــو يفكــر يف هــذه الطبيعــة التــي رسقهــا اللــص
ومــازال يــأكل مــن خرياهتــا ،وكأهنــا أصبحــت ملـكًا رشع ًيــا ،هــذه الطبيعــة التــي
قاتــل الثــوار مــن أجلهــا ،ودفنــوا يف تلــك القبــور الســتعادهتا ،ومازالــوا حجــر
عثــرة أمــام هــذا اللــص الطامــع الــذي ال يكــف عــن التفكــر والتخطيــط؛ لنهب
والســيطرة عــى مــا تبقــى ،ومــا زال ينظــر إىل البــاد العربيــة املجــاورة مجعــاء،
والعــرب ال يفكــرون إال يف إرضائــه ،والصلــح معــه ،لعمــري إهنــا ملفارقــة
عجيبــة ،غريبــة يف ذا الزمــان ،أفــراد بصــدور عاريــة تقــاوم دولــة ،و ُدول جمتمعــة
تتــو ّدد للــص يدعــي احلــق.
اقرتبــت املركبــة مــن املدينــة (مدينة القــدس) ،عاصمــة فلســطني األبدية،
املســلوبة ،املغتصبــة ،املصــادرة ،املدنَّســة ،أوىل القبلتــن ،فيســتمتع بشــوارعها
التــي مل يرهــا يف أحالمــه ،وأبنيتهــا األثريــة التــي كان يقــرأ عنهــا ،أناســها الطيبــن
الذيــن لطاملــا ســمع عنهــم ،دكاكينهــا ،متاجرهــا القديمــة التــي لطاملــا اشــرت له
جدّ تــه اهلدايــا منهــا ،الطمأنينــة والســكينة التــي نزلــت عــى أنبيــاء اهلل حــن صــى
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هبــم رســول اإلســام مجاعــة يف رحلــة اإلرساء واملعــراج ،ســكينة أقـ ّـر هبــا كل من
زار املدينــة مــن غــر املســلمني.
ـارة واملركبــات ،مــن (عســقالن)
تســر املركبــة ببــطء وســط معمعــة املـ ّ
ـارا،
إىل (القــدس) مضــت الســاعة والنصــف تقري ًبــا قبــل أن تــدور املركبــة يسـ ً
ودقائــق معــدودة وتلتــف يــرة مــرة أخــرى ،ثــم يمنــة مقتحمــة بوابــة ضخمــة
قديمــة يعلوهــا قــوس مــن احلجــر األثــري ،فتتوقف يف ســاحة مســتطيلة الشــكل
فســيحة ،مكتظــة باملركبــات اخلاصــة والرشطيــة ،مســلخ (املســكوبية) ،املبنــى
الــرويس القديــم الــذي اســتأجره اللــص مــن روســيا.
اليــوم انتهــى العقــد بينهــا ،فأنشــأ اللــص بجــواره مبنــى ضخـ ًـا شــاه ًقا،
بعضــا ،ناطحــة ســحاب ،لكنهــا بطريقــة
يتجــاوز عــر طبقــات فــوق بعضهــا ً
عكسـ ّية ،عــى الطريقــة اليابانيــة ،حتــت األرض َد َركات بــدل أن تكــون درجات،
مركـ ًـزا ومسـ ً
ـلخا جد ًيــا بطريقــة حديثــة ،حتتــوي عــى عــرات املكاتــب ،وعــدد
مــن اجل ّبانــات يف جوفهــا عــرات احلفائــر ،واملدافــن ،وأقســام الرشطــة،
والبصــات ،واإلدارة املدنيــة ،والنســاء ،واألطفــال ،والتحقيــق ،والقبــور،
واملخابــراتٌ ،
كل لــه جنــاح ،وجنــاح خــاص للعمــاء _اجلواســيس_ املعروفني
باســم (العصافــر).
هبــط (يوســف) مــن املركبــة ،أزالــوا غاممتــه ،اصطحبــه احلــراس جيــرون
قيــوده مــن بــن املركبــات ،وصــل إىل بــاب حديــدي صغــر ،ضغــط أحدهم عىل
زره الســحري ،فكشــف هلــم عــن درج طويــل ،قطعــة واحــدة ،شــديد االنحدار،
يتجــاوز العرشيــن درجــة ،بالــكاد عرضــه يتســع الثنني ،صعــد بصعوبــة ،وببطء
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أشــد ،حيــذر مــن السالســل أن حتــز قدميــه ،دار يمنــة إىل مبنــى قديــم ،وســط
معمعــة مــن البــر ،عــرب ،هيــود ،يتزامحــون أمــام ُشـ ّباك مــن الزجــاج ّ
الشــفاف،
مفتــوح أســفله ،يفصــل بينهــم وبــن مكاتــب أفــراد الرشطــة الذيــن يتابعــون
حواســيبهم وهواتفهــم إلنجــاز معامــات الوافديــن.

وزج بملف (يوســف) األصفر
تقــدم أحــد احلــراس إىل أحــد الشــبابيكّ ،
إىل الرشطــي ،نظــر ،ق ّلــب ،فحــص ،و ّقــع ،ختــم ،أعــاد امللــف ،ثــم تقــدّ م مــع
(يوســف) إىل هنايــة الزقــاق ،سـ ّلم امللــف إىل مكتــب صغــر مســتقل ،ثــم يمنــة
حتــى آخــر املمــر ،ثــم يــرة توقفــوا مجي ًعــا.
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خــرج إليهــا متحــدث بالعربيــة ،حـ ّـر َرا قيــوده ،اســتلمه العــريب ،أدخلــه
إىل أول غرفــة يف هــذا اجلنــاح ،الــذي مل يــر (يوســف) فيــه أكثــر مــن غرفتــن
أو ثــاث ،املــكان مكتــظ باألبــواب مــن مجيــع االجتاهــات ،بــن كل ممــر وممــر،
بــن كل ل ّفــة ول ّفــة ،دورة ودورة ،جنــاح وجنــاح ،قســم وقســم ،زقــاق وزقــاق،
وجــود األبــواب هنــا وهنــاك فــرض عــن ،مــع اختــاف اشــكاهلا وأحجامهــا
دورهــا الــذي صنعــت مــن أجلــه.
وألواهنــا ،لتــارس ْ
غــادر احلارســان ،و(يوســف) مــازال واق ًفــا ،يستكشــف مــا يــدور
مــن حولــه ،قاطــع العــريب الغريــب خلوتــه ،طويــل القامــة ،معتــدل الــوزن،
حليــق اللحيــة والشــارب ،كأنــه عائــد مــن صالــون حالقــة ،ت ُفــوح منــه رائحــة
الصائــب) وأدخــل
العطــر ،سـ ّلم ،ألقــى التح َّيــة وعـ ّـرف عــن نفســه بكنيتــه (أبــو ّ
(يوســف) إىل الغرفــة وانــرف.
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هنــا (يوســف) يســافر مــن مقــرة (عســقالن) إىل املســلخ (املســكوبية)،
وعمــه هنــاك يســافر مــن غــزة إىل مــر إىل الصني ،جيــول البــاد متاجـ ًـرا بأمواله،
ّ
متنزهــا بــن مجــال الكــون والطبيعــة ،وهــو يف قمــة الســعادة واحلريــة.
إخوانــه وأخواتــه خيرجــون يف كل صبــاح إىل مدارســهم ،وجامعاهتــم،
ورحالهتــم املدرســية ،واألب خيــرج إىل عملــه يف كل صبــاح ،واألم تســتيقظ
ُرجــل شــعر بناهتــا ،وتعــد إفطارهــا ،وتــودع اجلميــع ،وتواصــل
قبــل اجلميــع ،ت ّ
أعــال بيتهــا.
املركبــات ،العربــات ،الســيارات ،الشــاحنات ،اإلنــس ،اجلــن ،احليــوان،
البــر ،احلجــر ،الشــجر ،البحــر ،النهر ،الشــمس والقمــر ،الليل والنهــار ،الكبري
والصغــرٌ ،
كل يف فلــك يســبحون ،ويــدور كــا كتــب اهلل هلــا أن تــدور ،هــذا
يعقــب هــذا ،وذاك يلــج يف ذاك ،هــؤالء يظهــرون ،وهــؤالء يغيبــون ،الصغــار
يكــرون ،وقط ًعــا وحتـ ًـا ال ينســون ،والكبــار يموتــون ،واملوتــى ُياســبون ،وإىل
اخللــود يف جنــة أو نــار.
إال الراســغني( ،يوســف) ومــن معــه ،ومــن هــم عــى شــاكلته ،فــا هــم
فتعزهيــم ،وال هــم باألحيــاء فتبــارك هلــم ،وال هــم بالصغــار ليكــروا،
باألمــوات ّ
وال بالكبــار ليموتــوا ،فهــم يف عــامل آخــر مــن تلــك العــوامل التــي خلقهــا اهلل ،التي
يعــرف اإلنســان بعضهــا وجيهــل أكثرهــا ،مــن عــامل اإلنس وعــامل اجلــن واحليوان
والنبــات والبحــار ،أو عــامل الغيــب وعــامل الشــهادة ،أو عــامل الـ ّـذر ،والــراب،
واألصــاب ،واألرحــام ،والدنيــا ،والــرزخ ،والبعــث ،واحلــر.
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طالــت الطريــق ،كأنــه عــى متــن قطــار يســر عــى أطــول ســكة حديــد يف
العــامل ،سـكّة حديــد «ترانــس ســيباريان» ،التــي تقــرب مــن العــرة آالف كيلــو
مــر يف القطــاع الــرويس لوحــده ،متجــاوزة املــدن والقــرى ،املــزارع واحلقــول،
وكذلــك املناطــق الزمنيــة ،فتتجــاوز مــا يزيــد عــن ســبع مناطــق زمنية خمتلفــة ،كام
يتجــاوز (يوســف) مدنــه وقــراه املســلوبة ،املحت ّلــة ،كــا يشــعر أنــه مـ ّـر عــن ســبعة
آالف منطقــة زمنيــة ،هكــذا يفعــل االنتظــار للمجهــول الــذي ربــا خيــرج يف أي
حلظة ،إنه االنتظـــــــار.

138

المعمعة

18
َص ِد ٌيق ِف ثِ َي ِ
اب َعدُ ٍو
ُحفــر تســرها أغصــان األشــجار ،فخــاخ تُدفــن حتــت الرمــالِ ،ش ـ َباك
شـ ّفافة تُنصــب يف اهلــواء ،أنــاس تغفــل وتســقط ،وأنــاس تغــوص وتغــرق ،أيــام
متــي ومتــر بح ْلوهــا و ُمرها ،بســعادهتا وتعاســتها ،بأفراحهــا وأتراحها ،بعســلها
وبصلهــا ،بفومهــا وق َّثائهــا ،بشـ ْـهدها وعلقمهــا ،ذهــب األبيــض وانقــرض وبقي
الســواد واســتقر.
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بعضــا مــن التحقيــق ،وكان يظنّــه ك ّلــه،
يف (عســقالن) أهنــى (مــراد) ً
وعانــى مــا عانــى مــن آالم االنتظــار ،حتــى خــرج بمركبــة الـــ ( )GMCبعــد
متوج ًهــا إىل مدينــة (بئــر ســبع) ُم ّمــع مدافــن (إيشــل)
التفتيشــات الرتيبــة،
ّ
ويشــمل عــى عــدّ ة ج ّبانــات :إيشــل ،ديــكل ،أوهــى كيــدار ،إيلــه ،عــى بعــد 45
دقيقــة ،عــن يمينــه املــزارع واحلدائــق ،حتــى يــرى أبــراج غــزة الســكنية تلــوح لــه
قبــل األفــق ،وعــن يســاره الكــروم والــورود ،وب َّيــارات احلمضيــات ،حتــى يــرى
ناطحــات ســحاب املــدن املحتلــة مــن اللــد والرملــة وتــل الربيــع ،حتــى يقتحــم
ـاوزا املفــرق األول بإشــاراته الضوئيــة ،واملبــاين واملســاكن
زمحــة املدينــة ،متجـ ً
واملحـ ّ
ـال التجاريــة ،ثــم املفــرق الثــاين ،ثــم الثالــث بإشــارته املروريــة ،ال يفصــل
بــن الواحــد واآلخــر إال اليســر ،بالــكاد ُتــرع حتــى تتوقــف ،ليطل عىل ســوق
اخلضــار الكبــر ،ثــم مقــرة املدينة العربيــة ،التي يلحــدون موتاهــم يف تراهبم ،ثم
جتمــع املولــدات الكهربائيــة عــى اجلهة املقابلــة ،وأبنيــة مراكز التســوق التجارية،
ـص غالبــه
ومواقــف الســيارات أســفلها ،ثــم موقــف باصــات اجلنــوب املخصـ ّ
لنقــل آالف اجلنــود صبيحــة كل يــوم إىل قواعدهــم العســكرية الربيــة واجلويــة،
وتــزداد معمعتــه يــوم األحــد.
يــرك املدينــة مــن خلفــه ،عــن يمينــه وشــاله ،تســتمر يف حياهتــا
املعتــادة ،ليصــل إىل بدايــة بيــداء النقــب ،فــا يقتحــم منهــا إال أقـ ّـل مــن مخــس
دقائــق ،وأمــام إشــارة أخــرى ،يتوقــف ثــم يــدور يــرة ،يف طريــق أســفلتي
متعــرج ،عــن يمينــه بيــوت الصفيــح واخليــام وبيــوت الشــعر ،األغنــام يف
حظائرهــا ،والنــوق يف مرابضهــا ،والبــدو يتنقلــون بــن هــذا وذاك ،وعــن
يســاره املدينــة التــي تركهــا خلفــه ،يفصــل بينهــا وبينــه ســاحة يتوســطها مبنــى
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ً
معمــا ،يليــه املنطقــة الصناعيــة.
ضخــم ،يعلــوه الصفيــح ،يبــدو مصن ًعــا أو
تتقــدم املركبــة مرسعــة قافــزة مــن فــوق سـكّة حديــد القطــار التجــاري،
خيــرج حــارس مــن ثكنتــه العســكرية ،يفتــح بوابتــه القديمــة التــي ال تتجــاوز
منبطحــا قري ًبــا مــن األرض ،عــادة يرتكــه واق ًفــا ،ليســمح
عامــو ًدا مــن الفــوالذ
ً
للمركبــة بدخــول حــدود الســجن.
يتقــدم بنفــس الطريــق التــي تتوســطها جزيــرة عــى شــكل دائــرة ،مركزها
نخلــة ،أنصــاف أقطارهــا مثلثــة الشــكل ،واحــد بالعشــب ،وأخــر باألحجــار،
وثالــث بالعلــم ،لتشــكل لوحــة مزخرفــة ،عــن يمينهــا شــارع معبــد يــؤدي إىل
ســجن (إيلــه) اجلديــد ،تتقــدم املركبــة تــدور بنصــف دائــرة ،ثــم تعتــدل لتواصــل
طريقهــا املســتقيمة القصــرة ،عــن يمينهــا رصيف وموقــف للمركبــات تصطف
فيــه عــرات املركبــات حتــى جــدار الســجن ،وعــن يســارها ِش ـ َباك قديمــة،
وأرض صحراويــة شــبه مســتوية ،تشــكل ســاحة تفصــل بــن الســجن واملدينــة.
تلتــف املركبــة يمنــة لتقــف أمــام بوابــة شــاهقة ،نســخة أصليــة عــن
أخواهتــا يف كل اجل َّبانــات تعلوهــا وعــن جوانبهــا كامــرات املراقبــة ،عــن يمينهــا
موقــف الســيارات ذاك ،وعــن يســارها مبنــى رخــام خــاص باألهلــن الزائريــن
أبناءهــم ،يســ ّلمون أوراقهــمُ ،يفتّشــون ً
تفتيشــا دقي ًقــا ،ثــم إىل نفــق قصــر،
يتعــذب فيــه كبــار الســن ،ينزلــون ،يمشــون قليـ ًـا ،ثــم يصعــدون ُسـ ّل َمة شــديد
االنحــدار ،ثــم يتفرقــون حســب أوامــر احلــراس إىل قاعــات الزيــارة.
يف ظهــر املركبــة تصبــح املدينــة عــى بعــد مئــات األمتــار ،ويف صدرهــا
البوابــة الضخمــة تفتــح فاهــا ،تبتلــع املركبــة ،تغلــق عليهــا ،تقــف فــوق احلفــرة،
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ينــزل احلــراس ،تفتيــش كأخيــه يف (عســقالن) مــن كل اجلوانــب ،تســليم
الســاح ،ثــم تُفتــح البوابــة األماميــة ،الثانيــة ،تدخــل املركبــة إىل املقــرة ،خلفهــا
مطعم،
بوابتــان مغلقتــان ،يمينهــا حديقــة آخرهــا مبنى مــن حجر الرخــام ،يم ّثــل
ً
ومركــزا لقيــادة املنطقــة اجلنوبيــة ،وبعــض األجنحــة املختلفــة ،أمــام املركبــة
ً
شــارع ،عــى بعــد عــرات األمتــار يمنــة مبنــى ســجن (ديــكل) يقابلــه يســار
الشــارع مبنــى ســجن (أوهليكيــدار) وكل مبنــى يمثــل عــد ًدا مــن الطبقــات،
األقســام ،قاعــات االنتظــار ،غــرف التفتيــش وأجهزتــه ،العيــادات ،خمــازن،
وبــن هــذه األبنيــة ،حمكمــة ،خمبــز ،مطبــخ ،مصانــع ،معامــل ،وورش خمتلفــة،
الســجناء اجلنائيــن مــن أبنــاء (الدولــة).
يعمــل هبــا ّ
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ـارا ،يســارها تلــك البوابــة ،ثــم
ال تتقــدم املركبــة إىل هنــاك ،بــل تــدور يسـ ً
أســاك شــائكة إلكرتونيــة ،خلفهــا كالب احلراســة ،خلفهــا اجلــدار اإلســمنتي
أيضــا األســاك اإللكرتونيــة ،تعلوهــا أســاك شــائكة حلزونيــة،
الــذي تعلــوه ً
وكل بضعــة أمتــار بــرج مراقبــة أعــى الســور ،لتشــكّل مجي ًعــا خطــوط دفــاع
ومحايــة ثالثيــة متتاليــة ،أســاك ،كالب ،جــدار ،باإلضافــة إىل الطريــق التــي
تســر فيهــا مركبــات ودوريــات احلراســة حــول الســجن باســتمرار.
عــن يمــن املركبــة مبنــى ســجن (ايشــل) بوابتــه احلديديــة البيضــاء التــي
تدخــل فيهــا أحيانًــا حافــات الرتحيــات ،بجوارهــا بــاب ال ُيشــبه أبــواب
الســجون ،تصعــد ثــاث درجــات وتدخــل صالــة صغــرة ،كــا تدخــل إىل أي
مؤسســة ،أو مستشــفى ،أو مبنــى جتــاري فيــه عيــادة لســجون اجلنــوب ،ســواء
َّ
دخــل القــادم اجلديــد مــن هنــا ،أو مــن البوابــة العتيقــة عتــق هــذا الســجن ،فــإىل
التفتيــش مبــارشة.
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نــزل (مــراد) مــن املركبــة ،عــاد إىل قصــة التفتيشــات ،ومــن ردهــة إىل
ردهــة ،ومــن زقــاق إىل آخــر ،ومــن بــاب إىل أبــواب ،ومــن ممــر إىل ممــر ،حتــى
آخــر البدايــة ،ليلــج إىل قســم صغــر ،غرفتــن إىل أربــع متقابــات ،بينهــا ممــر
عريــض هنايتــه بــاب يفتــح إىل ســاحة صغــرة (فــوره) _يســموهنا_ مســقوفة
بقضبــان احلديــد املختلفــة ،الدقيقــة ،الغليظــة ،األســاك املســ ّطحة الشــائكة
احللزونيــة ،الكامــرات ،لتشــكل ســاء ثامنــة ،يتكــئ البعــض إىل جدراهنــا حتــت
شــمس الصبــاح ،أو ظــل املســاء ،يمــي البعــض ليحافــظ عــى نشــاط دورتــه
الدمويــة ،وآخــرون يامرســون الرياضــة ،ومنــر للمالبــس لتجــف ،وتغادرهــا
رائحــة العفونــة والرطوبــة ،حديــث هــذا مــع ذاك إلعــادة ذكريــات املــايض
القريــب ،الــذي حــدث يف التحقيــق ،أكثــر مــن ذكريــات املــايض البعيــد ،وحيــاة
احلريــة التــي ال يعــرف عنهــا شــي ًئا غــر نفســك.
مل يكــن (مــراد) وحيــدً ا يف رحلتــه القصــرة هــذه ،بــل كان يصطحبــه كبري
ســن ملتـ ٍ
ـح ،شــيطان عــى هيئــة شــيخ ،منافــق كاذب عــى هيئــة مؤمــن صــادق ،مل
تكــن الغاممــة عــى رأس أحدهــم ،ليتمكنــا مــن رؤيــة بعضهــا البعــض ،ويتحدثا
حســب خطــة إبليــس ،فعـ ّـرف النــرب الرشيــر عن نفســه.
	-أنا الشيخ (أبو العارف) ،من القدس العاصمة ،من العيسو ّية.
ً
	ً -
وسهل ،أخوك (مراد) من غزة البطولة.
أهل

	-يــا هــا ،أحســن نــاس ،أبطــال واهلل ،ياريتنــي مــن غــزة ،كيــف حالــك؟
ويــن رايح؟!
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	-واهلل احلمــد اهلل ،مــا بعــرف ،ب ّلغــوين ّإن خلصــت حتقيــق ،وطالــع ع
الســجن.
	-وكَّعت؟ وبصمت!
عمــه،
	-انتبــه (مــراد) إىل اختــاف اللهجــة ،وق ْلــب احلــروف ،كلهجــة ّ
فأجــاب :آه ،آه.
	ِ -م ّية امل َّية خ ّيه.
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وبــدأ ينصحــه نصيحــة األريــب ال َلســن ،يعظــه موعظــة الشــيخ اجلليــل
ـت رايــح ع الســجن،
ـت هــي خ َّلصــت حتكيــك ،وفعـ ًـا انـ َ
والعــامل النبيــل ،إنـ َ
اســمع ،أنــا موجــود يف ســجن (ايشــل) ،يف كســم  ،11ع الطابــق الثــاين ،إذا مــا
كربنــا نِ َصــل،
ّ
فو ُتــوك عنــدي َب ْب َكــى أبعــث لــك رســالة ،بتواصــل معــك ،املهــمَّ ،
هســه بــروح عــى كســم زغــر ،ثــاث أربــع
ديــر بالــك عــى حالــك ،وإنـ َ
ـت َّ
غــرف ،بياخــذوا بياناتــك ،وبيســألوا عــن قضيتــك ،وعــن التحكيــك ،بتعبــي
االســتبيان ،بتكتــب كُل يش ،وأنــا بحــاول أزورك حتــى أســتعجلهم بطلوعــك.
	-مش فاهم إيش ،شو غرف؟ وشو قسم؟ وإيش أكتب؟!
إنــت جديــد ،فــازم يعرفــوك ،ويســألوا
إنــت هالقيــت ،يعنــي اآلن َ
	َ -
عنّــك بـ ّـرة ،تنظيمــك ،معارفــك ،جريانــك ،ويعرفــوا شــو اعرتافاتــك ،حتــى
أوالد جمموعتــكّ ،
والــي كانــوا معــك.
	-كيف يعرفوا؟ ما يسألوا املحامي وخ َلصنا؟!
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	-الء هــون يف غرفــة اســمها الغرفــة األمنيــة ،هــاي عبــارة عــن ا ُملنخــل
فلمــن تفــوت
الــي بينخلــوا فيــه النــاس ،وهــون تنظيــات ونظــام مــش فــوىضّ ،
بيجيــك املســئول األمنــي ،وبتحكيلــه كل يش بتعر َفــه ،أو بتكتبــو كتابــة ،ومــا
ختــاف ،ومــا تقلــق ،وبتتعــرف عــى الشــباب ،وهــون فيــه غــزازوة كثــر ،وبتطلــع
معهــم ع (الفــورة) كل يــوم ،وبتعيــش حياتــك ،وبعديــن بتشــوف حســن
ســامة!! هـ ّـوه عنّــا يف الســجن ،وراح يقابلــك!!
	-فورة؟!

	-آه ،يعنــي الســاحة الـ ّـي بنطلــع عليهــا الصبــح واملســا نِتشـ ّـمس ،حتــى
مــا نع ّفــن يف الغــرف ،وإنتــا ليــش قلقــان ،ال تفكــر كثــر ،وبتطلــب التلفــون حتى
تك ّلــم أهلــك.
	-تلفون؟!
وبتطمــن ،بــس برسعــة
مهربــة ،بتح ّتــي مــع أهلــك
ّ
	-آه عنّــا تلفونــات ّ
املوجــه األمنــي ،ومســئول التنزيــم ،حتــى تطلــع برسعــة عالســجن
خ ّلــص مــع ّ
واألقســام ،وبتعيــش ويــن بــدّ ك ،وبتّشــلم أهلــك كل يــوم ،وفيــه اشــتري أجهــزة.
اســتطاع (مــراد) أن يفهــم هــذه اللهجــة ،ففــي األصــل هــي هلجــة
عمــه األكــر وكل
قرويــة ،وهكــذا كانــت ومازالــت جدّ تــه تتحــدث ،وكذلــك ّ
مــن هاجــر مــن البــاد عــام 1948م فلــم يســتغرب إال مــن احلــروف التــي ال
يســتقر عــى لفــظ واحــد هلــا ،وأحيا ًنــا تتحــول معــه احلــروف كأهنــا ليســت هلجته
األصليــة ،أدخــل هلجــة القريــة عــى هلجــة املدينــة ،وهلجــة غــزة عــى هلجــة الضفة
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عــى هلجــة الداخــل املحتــل ،كأنــه يقلــد تقليــدً ا ،فينجــح أحيا ًنــا وخيفــق أخــرى،
ـرا ،ومل يف ّكــر مل ًيــا هبــذه اللهجــة؛ ألهنــا عــى مجيــع
لكــن (مــراد) مل يكــرث كثـ ً
األحــوال جديــدة عليــه ،وال يســتطيع أن جيــزم إن كانــت هلجتــه أم مصطنعــة.
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مــن أيــن لـ(مــراد) أن يعــرف أن َمــن يســأله عــن يشء مل يعــرف عليــه فهو
جاســوس (عصفــور) حتــى لــو كان والــده ،مــن أيــن لــه أن يعلــم أن هــذا الشــيخ
العابــر الثرثــار الــذي يــرع يف كالمــه رسعــة الغــزال أمــام األســد ،هــذا الشــيخ
الــذي ختــم عــى جبينــه سـ َـمة الصــاة أنــه شــيطان (عصفــور) ،وكيــف ســيعرف
ـارا وخرا ًبــا ،ه َّيــأ عقلــه وفكــره
أن هــذا املاكــر قــد عــاث يف رأســه فســا ًدا ودمـ ً
وقلبــه وجوارحــه ونفسـ ّيته _رغــم اســتهجاهنا_ ألن تتقبــل اآليت ،وتتعاطى معه
بسالســة ،وكيــف لــه أن يعــرف أن هــذا املحتــال قــد أعــدّ ه إعــدا ًدا كامـ ًـا ،يف
أي شــخص
هــذه الدقائــق املعــدودة ألن ُيــرج كل أرساره عنــد أول ســؤال مــن ّ
ال يعرفــه ،كيــف لــه أن يعــرف أن هــذا رفيــق الــدرب (عصفــور) قــد رسق عقله،
وســيرسق حياتــه وعمــره وزهــرة شــبابه بعــد أيــام قليلــة! أ ّنــى لــه أن يعــرف أن
هــذا الزاهــد هــو األذن التــي تزرعهــا املخابــرات بــن الســجناء يف مجيــع أنحــاء
العــامل ،وإن كان الشــكل هنــا ال ُيشــبهه شــكل ،إال أن اهلــدف واحــد ،احلصــول
عــى معلومــة أو البحــث عــن نقــاط ضعــف املتهــم ،ليتــم الضغــط عليــه،
ومســاومته عليهــا وابتــزازه هبــا ،حتــى ينالــوا مرادهــم.
أ ّنــى لـ(مــراد) أن يعــرف أنــه ذاهــب إىل قســم بأكملــه عمالء ،جواســيس،
حمتالــون ،ممثلــون ،لصــوص ،ماكــرون ،خبثاء ،ســيطر عليهم عدوهــم برذائلهم؛
ألنــه مــن الســهل أن حتكــم البــر برذائلهــم مــن أن حتكمهــم بفضائلهــم،
أســموهم (عصافــر) وأصبــح االســم شــائ ًعا ،فلــم يكتفــوا بظلــم البــر ،بــل
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وتدربــوا عــى يــد أكــر اخلــراء ،لكــن التجربــة
ظلمــوا ُرســل األنبيــاء ،تع ّلمــوا ّ
واملامرســة لســنوات جعلــت الطالــب يتفــوق عــى األســتاذ ،فمــن الصعوبــة
بمــكان أن تعثــر هلــم عــى خطــأ ولــو بســيط؛ ألن مــن األصــل وضعــك وحالتك
النفســية ال تســمح لــك بالتفكــر العميــق ،والتمييــز بــن الغــث والســمني.
كل مــا يريــده األســر اآلن هــو التحــدّ ث ،إخــراج األرسار اجلاثمــة
عــى صــدره كاجلبــال كصخــرة بــال ،يريــد أن يزحزحهــا ،ولــن تتزحــزح
إال بمســاعدة آخــر ،ال هيــم كيــف وال أيــن وال مــن ،املهــم أن تتدحــرج قبــل
االختنــاق ومفارقــة احليــاة ،يريــد أن يتحــدث إىل البــر ،أو إىل الــورق ،فأ ّنــى
لـ(مــراد) أن يعــرف أنــه عــى أكــر مــرح ،مع أطــول مرسحيــة مل يعرفهــا التاريخ
البــري بعــد ،وســيكون لــه دور البطولــة دون أن يعلــم.
توجــه قبلــه بيــوم ،إىل الشــال ،مع رفيــق درب آخــر ،إىل (جمدو)
(حســن) ّ
وهــو يف املركبــة مقيــدً ا ،بعــد التفتيشــات املعهــودة واالنتظــارات املســمومة،
القيــود ،الغاممــة املعروفــة ،ســارت املركبــة بــه عــى غــر هــدى منــه ،ال جيد سـ ً
ـبيل
للخــاص مــن األفــكار التــي تــدور يف رأســه دوران الكواكــب والنجــوم ،غــر
أنــه يعــرف شــي ًئا مهـ ًـا ،أنــه مــن قطــاع غـ ّـزة ،وأرسى غـ ّـزه يرتكــزون يف مدافــن
اجلنــوب (نفحــة ،رامــون ،النقــب ،ايشــل ،أوهــى كيــدار) ويعــرف أن املحقــق
أبلغــه أنــه خــارج إىل مدفــن (جمــدو) أو (عوفــر) مل يعــد يذكــر؛ ألن التحقيــق
انتهــى معــه ،فــأدرك (حســن) أن هنــاك كارثــة ،ملــاذا إىل ســجون الشــال؟!
مصيبــة بانتظــاره ،يس ـ َبح يف ظلــات املجهــول ،نفــق مــن العتمــة ،حتـ ًـا األمــور
ال تســر يف االجتــاه الصحيــح.
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وصــل (جمــدو) بعــد ســاعات ،مل يتمكــن مــن رؤيــة يشء ،ال مــن الغاممــة
وال مــن احلديــد ،فقــد أجلســوه عــى كــريس إســفنجي ،مريــح ،عريــض،
مســتطيل ،مص ّفــح ،يفصــل بــن الصنــدوق اخللفــي ،وصنــدوق الســائق،
وبابــه جانبــي ،ال يشــبه إال القــر ،أو صنــدوق املوتــى اخلشــبي ،ال يســمح غــر
هبرطقــات الرفيــق ،الــذي أ ْمــره أصبــح مكشــو ًفا ،بإرادتــه كشــف عــن نفســه،
ســار حتــى وجــد نفســه أمــام ثغــر احلــوت العمــاق الــذي يبتلــع املركبــات
ويكــم عليهــا اإلغــاق مــن األمــام واخللــف ويلوكهــا ويق ّلبهــا بلســانه ،وبــن
ُ
خارجــا مطل ًقــا رساحهــا،
أســنانه وأنيابــه ،حتــى يتأكــد مــن ســامتها ،فيلفظهــا
ً
لتواجــه مصريهــا األســوأ.
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فحــص ومتحيــص ،تفتيــش ُمــذل ومهــن ،حتــى دخــل إىل معمعــة
األبــواب واألزقــة ،ومــن زقــاق إىل زقــاق ،ومــن بــاب إىل آخــر ،حتــى وصــل
جنــاح املــرح املعــد لألالعيــب ،قســم قديــم يتوســطه ممــر ،ســقفه أقــواس ،كــا
األبنيــة األثريــة ،أربــع غــرف تقابلهــا مثيالهتــا ،مفتوحــة غال ًبــاُ ،يطلقــون عليهــا
ـادرا.
قســم  ،20يغـ ّـرون الرقــم نـ ً
دخــل (حســن) إىل الغرفــة األوىل ،كمهاجــر نــزل يف بــاد الغربــة ،ال
حجــرا ،بــادر احلضــور حمادثتــه بالســؤال ،والت ّعــرف عليــه،
بــرا وال
ً
يعــرف ً
ّ
احلــام ،بعــض األساســيات ،مالبــس داخليــة
أحــروا
احلــاق ،جهــزوا ّ
وخارجيــة ،صابــون ،شــامبو ،بشــكري ،شــفرة حالقــة ،وغــره.
وصــل (يوســف) إىل مــرح (املســكوبية) مل يعــد هنــاك فرصــة ألن
يف ّكــر أكثــر يف صديقــه (أمحــد) يف بــاد احلرمــن ،الــذي أهنــى أداء العمــرة وزار
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بعضــا مــن األماكــن املقدّ ســة األثريــة ،واشــرى اهلدايــا ذات الــدالالت الدينيــة،
ً
والعــزة ،غــزة هاشــم،
واســتعد للرحيــل عائــدً ا إىل فلســطني ،إىل غــزة اإلبــاء
ّ
وفجــأة ،دون ســابق إنــذار ،باغتــه أمــر جلــل ،ال حيــدث عــادة مــع أبنــاء جيلــه،
لتنــوح عليــه النائحــات ،وتســتقبله الســاوات.
(حســن) وصــل إىل (جمــدو) ،بأقســامه ،مــن األول حتــى التاســع ،مــن
را ،بشــكله املــدرج،
أســفل اجلبــل حتــى القمــة ،مــن ارتفــاع مــر حتــى ثالثــن مـ ً
قديم ،وكأن القســم
ـاورا ،قســم  10القديــم ،بجــوار القطــار ً
لكنــه دخــل قسـ ًـا جمـ ً
حتــت جــر القطــار ،ومــازال يســمى باســمه.
(مــراد) وصــل إىل (إيشــل) الــذي أخطــر مــا فيــه أن لصوصــه املحتالــن
(العصافــر) مــن كبــار الســن ،واملشــايخ ،فــا يشـ ّ
ـك فيهــم شــاك ،وال تدخــل
لقلــب (مــراد) الريبــة بوطنيتهــم وانتامئهــم واخالصهــم.
ثم تبعهم ،وسبقهم العرشات إىل هذه املسارح ،ودور السينام.
يف كل موقــع مــن تلــك املواقــعُ ،يكتــب ســيناريو احلــوارُ ،
وتتــار
الشــخصيات وأســاؤها ،حســب املعلومــات الــواردة عــن كل أســر ،بحيــث
تتناســب الشــخصيات مــع ثقافــة وطبيعــة الشــخص وميولــه ،إن كانــت
إســامية ،علامنيــة ،يســارية ،وتتناســب مــع البيئــة التــي قـ ِـد َم منهــا ،وســكنه،
ومنطقتــه ،وجريانــه ،ومعارفــه ،وثقافتــه ،فيتــم انتحــال أســاء شــخصيات
معروفــة يف املجتمــع ،كاألرسى القدامــى الذيــن تُتــداول أســاؤهم وصورهــم
عــى اإلعــام املســموع واملرئــي واملقــروء ،وهــذا احلــال ال يســمح ألحدهــم أن
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ـرا بالصــورة التــي أمامــه ،الواقعيــة ،والصــورة التــي كان يراهــا عــى
يف ّكــر كثـ ً
وســائل اإلعــام ،وســيبتلع ال ُطعــم!
فاإلســامي ،تكــون الشــخصيات مــن حولــه _إضافــة إىل أهنــا معروفــة_
متد ّينــة ،ملتحيــة ،مواظبــة عــى صلواهتــا ،صيامهــا ،خطبهــا ،مواعظهــا ،رزانتها،
هدوئهــا ،غــض نظرهــا عــن التلفــاز ،اإلكثــار مــن عبــارات (أخــوك يف اهلل ،هلل،
مــن أجــل اهلل ،يف ســبيل اهلل ،اليقــن ،التــوكل عــى اهلل ،الذكــر ،الدعاء ،التســبيح،
أيضــا (أبــو جماهــد ،أبــو الــراء ،أبــو احلســن،
الصــر) ،األســاء والكُنــى إســامية ً
أبــو احلســن ،أبــو خدجيــة ،أبــو دجانــة).
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العلــاين ،واليســاري ،الشــخصيات غــر ملتزمــة دين ًيــا ،ال بصــاة ،وال
ـب ،الشــتائم ،األلفــاظ الســوقية البذيئــة النابيــة ،تكثــر
بصيــام ،بــل تكثــر مــن السـ ّ
مــن احلديــث عــن اجلنــس والنســاء وأحواهلــن ،لتُمتــع الشــباب ،هتتــم بالدخــان،
والقهــوة ،واألفــام ،وختتــار لنفســها ألقا ًبــا مع ّينــة ،وأســاء القدامــى مــن الثــوار
واملناضلــن (أبــو وديــع ،أبــو جــورج ،أبــو النــار ،أبــو الصامــد ،أبــو الوفــا ،أبــو
جنــدل ،أبــو حنظلــة) ،واأللقــاب كذلــك (احلــوت ،الســبع ،الضبــع ،هتلــر،
احلنكــش ،عرتيــس ،عفريــم ،كرنــوشُ ،ج ْحــدُ ر).
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19

ا ُمل ْح ِس ُن ِف ثِ َي ِ
اب ا ُمل ِسء
دخــل (يوســف) الغرفــة ،عـ ّـرف كل زميل عن نفســه ،وتبعهم (يوســف)
باملثــل ،وظــل جيــول ببــره يف الغرفــة ،عــن يمينــه يف الزاويــة رسيــر بطبقتــن
(بــرش) كــا يســميه الســجناء يف البــاد العربيــة ،من حميطهــا إىل خليجهــا ،يقابله
بــاب احلــام الــذي عــى يمينــه ،وعــن يســاره (برشـ ْـن) آخــران بينهــا مــر واحد،
ْ
و(الربشــان) عــن
وســاحة صغــرة تتوســط الغرفــة( ،الــرش) عــن يمينهــا،
يســارها ،وشــباك يعلــوه صنــدوق تلفــاز أمامهــا واحلـ ّـام خلفهــا.
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دقائــق ،حتــى غلــت القهــوة ،احلســاء جاهــز ملــن يلتهمــه ،احلــاق،
وأدواتــه ،الصابــون ،املالبــس ،بعــد ســاعة مــن الراحــة ،الطعــام الشــهي،
الــراب اللذيــذ ،واحلـ ّـام املنعــش ،خــرج (يوســف) إىل رسيــره الــذي أعــدّ وه
ورتبــوه ،وطلباتــك أوامــر.
تقدم إليه أحدهم،
	-أهـ ًـا وسـ ً
ـهل ،ألــف احلمــد هلل عــى الســامة خ ّيــي ،هــون إن شــاء اهلل
برتتــاح ،وأمتنــى لــك إقامــة قصــرة يف هــذه الســجون الظــامل أهلها .شــو شــكلك
مــش عارفنــي؟
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	-ال واهلل! ما حصل ّل الرشف وشفتك قبل هيك!
	-يــا راجــل ركّــز؟! أنــا حســن ســامة مــن عندكــم مــن غــزة ،مــن
خانيونــس ،مــا شــفت يل صــورة قبــل هيــك؟!
ً
	ً -
وسهل يا سيدي ،ال واهلل مش فاكر!
أهل
	-اســمع يــا زملــة ،أنــا صــار يل أكثــر مــن عــر ســنني يف الســجن ،وهــاي
الغرفــة اســمها الغرفــة األمنيــة ،ا ُملنخــل يعنــي ،كل واحــد الزم يدخــل هــون،
وبنوخــذ منــه كل البيانــات واالعرتافــات ،ونســأل عنــه بـ ّـره ونتأكــد مــن هويتــه،
بعــد هيــك بيطلــع ع الســجن؛ ألنــه بتعــرف ،مــا بدنــا حــدا خيرتقنــا ،وهــذول
اليهــود أوالد كلــب ،دايـ ًـا ببعتولنــا اجلواســيس والــكالب تبعوهنــم.
	!،،،،،،،-
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املوجــه األمنــي ،يعنــي املســئول ،وشــو مــا بيســألك
	-هــأ بيجيــك ّ
بتجاوبــه ،ألنــه هـ ّـوه الوحيــد املخـ ّـول هبالــي ،أو هظــاك الشــاب مــن غــزة كامن،
موجــه الغرفــة ،إذا بــدك خت ّلــص برسعــة ،وتطلــع ،احكــي معــه ،بيعطيــك
هـ ّـوه ّ
ورقــة وقلــم ،وبتكتــب براحتــك وأقــل مــن راحتــك ،بــس هاحلــن ع ّبــي
االســتبيان ،واألهــم مــن هــذا ك ُّلــه إذا فيــه ايش رضوري بــدّ ك تبلغــو للتنظيــم
بـ ّـره ،قــول ،يعنــي إذا اعرتفــت عــى حــدا ،أو بــدّ ك حتـ ّـذر حــدن ،أو أي معلومــة
مســتعجلة بــدّ ك توصلهــا ،هالقيــت بنبعــث بنجيبلــك التلفــون ،عنّا هــون تلفون
رسي ،وكــان راح يــزورك مســئول التنظيــم هاليومــن ،إذا
مهـ ّـرب ،هاظــا إيش ّ
بيصــر جمــال.
يســتمع (يوســف) هلــؤالء ،كــم يتحدثــون ،يرسعــون ،دون توقــف ،ال
يعطــون فرصــة للــرد أو التفكــر ،ومل ينتبــه إىل كالم اخلائــن وهلجاتــه املتشــابكة
تشــابك األســاك الشــائكة ،كلــات فصيحــة ،وأخــرى عام ّيــة ،حتــى أدخــل
والتصنــع يف لفــظ
اللبنانيــة القرويــة ،املدنيــة ،مل يشــك (يوســف) يف التك ّلــف
ّ
الكلــات ،بــل ألتمــس لــه العــذر فلربــا طــول فــرة الســجن واالختــاط
بالثقافــات املختلفــة واللغــات املختلفــة أ ّثــرت بــه وشــوهت لغتــه التــي أدخــل
ـرت خمارج
عليهــا الكلــات العربيــة واإلنجليزيــة ،وكذلــك هلجتــه األم التــي تغـ ّ
حروفهــا ،واســتبدلت بعــض كلامهتــا ،كــا حيــدث مــع كل أســر ومــع كل مهاجر
خبــرا بلغــة اجلســد ،ولكــن لــو أمعــن
إىل بــاد الغربــة ،و(يوســف) ليــس
ً
النظــر يف عينيــه وحركــة يديــه وتقلبــات وجهــه ،ألفصحــت عــن خبيئــة نفســه،
ولفضحــت أرسار هــذا املحتــال.
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ربــا عقلــه الباطنــي ،الفطــرة الســليمة ،شــعرت بذلــك؛ ألن (يوســف)
رفــض احلديــث أو الكتابــة إال أمــام (أبــو الصائــب) الــذي ارتــاح ملــرآه ،ولــن
يفصــح بــيء إال أمامــه.
يف صبيحــة اليــوم التــايل ،جــاء (أبــو الصائــب) مبتسـ ًـا ،دخــل الغرفــة،
دب الرعــب
سـ َّلم ،ألقــى التحيــة ،مل يصــدّ ق (يوســف) مــا رأى ،وراعــة منظــرهَّ ،
يف قلبــهَ ،م ـ ْن هــذا؟! هــذا ليــس مــا كان باألمــس! حــذاء عســكري (بســطار)
_كــا يقــول إخواننــا األتــراك_ يف قدمــه ،رأســه مدبــوغ بطبعــة (املارينــز) ،رائحة
فواحــة ،مالبــس أنيقــة!
عطــر زكيــة ّ
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أصبــح (يوســف) يف ريــب مــن أمــره ،رفــض الــكالم أو الكتابــة أو
اإلفصــاح عــن أرساره ،باســتثناء أنــه كتــب اســمه وعنوانــه وهاتــف أهلــه
وحتصيلــه العلمــي واحلــزب الــذي ينتمــي إليــه.
(أبو الصائب) مربتًا عىل كتف (يوسف)ً ،
سائل:
	-شــو يــا راجــل مــا بــدّ ك حتكــي؟ كالــويل بــدك تكلمنــي ،كــول ،احكــي،
كل ٌ
أنــا بســمع وزي مــا بيكولــو ّ
آذان صاغيــة.
	-ال وال يش ،ما فيه عندي ايش أحكيه ،خالصة.
	-كيــف؟ احكــي قصتــك ،حتــى خت ّلــص وتطلــع عنــد الشــباب ع
الســجن ،آه شــكلوا عجبــك األكل ،املقلوبــة ،اجلــاج ،العســل ،القهــوة ،احلليب،
املشــاوي ،ال تكلــك ،فيــه عنــد الشــباب فــوق أكثــر مــن هيــك ،وبيطبخــوا
حلاهلــم ،مــش ز ْينــا بنجيــب مــن املطعــم جاهــز.
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	-من املطعم؟ جاهز!
	-قصــدي مــن مطبــخ الســجن ،مــا عليــك مــن هــذي التفاصيــل ،بكــرة
بتطلــع ،وبتتعــرف ع الســجن شــوي شــوي ،ألنــه عــامل غري الـ ّـي بتعرفــه ،وحياتو
حيــاة ثانية.
	-يا سيدي بنعيش وبنتعلم ،وبنتعرف كامن.
لكــن (يوســف) احتــار يف الكلــات واحلــروف كيــف يلفــظ القــاف مــرة
بشــكل صحيــح مــن حلقــه ،ومــرة تصبــح كا ًفــا مــن وســط لســانه ،ومــرة يقــول
إســه ،هــو
هســه ومــرة ّ
قــل ومــرة كلُ ،ثــم ُشــل ،ويقصــد «كُل الطعــام» ،مــرة َّ
ومــن يف الغرفــة عندهــم معمعــة يف احلــروف ،مــرة هــذا ،هــادا ،هاظــا ،هيــدا ،ال
يثبتــون عــى حــرف وال يســتقرون عــى رأي.
واصل (أبو الصائب) حديثه،
ّ
تكــول ،انســيت أكو ّلــك إنُّــو بيســلم عليــك (أبــو
	-قــل يل ،قبــل مــا
احلســن) كثــر الســام ،وبيقولــك ال ختــاف ،إنتــا يف أيــدي أمينــة ،واحكيلنــا عــى
كل إيش حتــى نبعــث لــه ،حتــى يوخــذ احتياطاتــه ،هـ ّـوه والشــباب.
	-اهلل يس ـ ّلمو ،قــل لــه :مــا فيــه جديــد ،غــر إهنــم بيعرفــوا إ ّنــه أنــا الــي
وص ْلنــا.
كنــت مــع عــاد وإنــه هــو الــي ّ
	-وغري هيك؟!
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	-وال يش هــي كل القصــة وكل االعرتافــات ،وإذا بــدّ ك إيش ثــاين،
ُح ّطــويل حمامــي ،وبتســألوه هــو أعــرف وأدرى.
اشــتاط (أبــو الصائــب) غض ًبــا ،وفقــد صوابــه وبــدأ صوتــه يرتفــع شــي ًئا
فشــي ًئا ،حتــى فــاض الكيــل وبــدأ الــراخ ،التهديــد ،الوعيــد ،وفقــد صــره
عندمــا اهتمــه (يوســف) بــأن هــذه أعــال جواســيس ،ورفــض احلديــث معــه،
فهــدّ ده قائـ ًـا :راح تنــزل زاويــة ،ونكتــب فيــك تعميــم يلــف ع كل الســجن ،إنــو
إنــت رفضــت حتكــي ،ومشــكوك يف أمــرك ،ثــم خــرج ُيولــول وحيــدث نفســه،
موجه الغرفة إىل (يوسف) بوجهه احلاقد.
وتقدّ م ّ
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إنت الزم تنزل زاوية.
	-اسمع أنا مضطر لتنفيذ األوامرَ ،
	-شو يعني؟!
	-يعنــي بتدخــل (الــرش) ،وممنــوع حــدا حيكــي معــك أو حتكــي مــع
حــدا ،وحنســكّر عليــك ببطانيــة ،حتــى مــا تشــوف حــدا ،وأكلــك ورشبــك
إنت
بيصلــك لعنــدك ،حلــد مــا جيــي التنظيــم وحيق ّقــوا معــك ،ألهنــم بيشـكّو إ ّنــو َ
عميــل ،باعتينــك اليهــود ختــرق صفوفنــا.
دخــل يوســف يف صومعتــه يومــن بليلتيهــا ،يصــول وجيــول بفكــره
وتنهــار نفســيته ،وتعــب مــن كثــرة نومــه ،وتص ّلبــت رشايينــه ،فبــدأ حيــدث
نفســه لينتقــل هبــا مــن هــذا احلــال إىل حــال آخــر ،ومــن هــذا الواقــع إىل واقــع
أفضــل ،فبــدَّ ل ،وبقيــت اجلثــة مكاهنــا ،فأينــا يكــن فكــر اإلنســان يكــن العقــل
والفكــر ال يســتطيع االحتــال أن حيــارصه ،وال يســتطيع الرصــاص أن خيرتقــه،
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عــاد ملامرســة تع ّلــم اخلشــوع ،فبــدل أن يغــرق يف أفــكار ال تغنــي وال تســمن مــن
جــوع ،وتذهــب بــه إىل مهالــك الــردى.
درب نفســه عــى اخلشــوع ل ُيطعمهــا مــن جــوع ويأمنهــا مــن خــوف،
ّ
جالســاُ ،ير ّكــز يف أركان صالتــه ،يتف ّكــر يف معــاين كلامهتــا ،ينجــح تــارة
ُي ّصــي
ً
ويفــق أخــرى وحيــاول مــن جديــد ،ومــا أن تدامهــه أفــكار الواقــع حتــى يقطعها
ُ
ويعــود لتمرينــه وعالقتــه مــع ر ّبــه ،قليـ ًـا قليـ ًـا ،رويــدً ا رويــدً ا ،حتــى وصــل إىل
االنخطــاف ،اخلشــوع الكامــل ،ذرفــت عينــاه ،ذاق حالوتــه ،نــدم عــى ماضيــه،
عــى النعمــة التــي أضاعهــا مــن بــن يديــه ،فقــد كانــت صالتــه عــادة ،رتابــة ،
محــل َ
يعلمــه اخلشــوع ومل
روتينًــا ،حــركاتّ ،
الذنــب لــكل كبــر مل ينصحــه ومل ّ
وحتم
ُيدَ ّربــه عليــه ،لكنــه اآلن تع َّلــم ،فــذاق النعمــة ،احلــاوة ،العســل والشــهدً ،
مــن يتلـ ّـذذ بالطعــم مـ ّـرة ســيعود إليــه كل مــرة ،وهنــا تعـ ّـرف عــى اهلل و أحبــه
و َعشــقه َو َع َرفــه ،فمعرفــة اهلل تســبق حمبتــه ،والصــاة الكاملــة اخلاشــعة ،هــي
التــي ترشــد إىل الســاء.
(الــرش) ،اقتحــم عــى
عــاد املخــادع الــكاذب (أبــو الصائــب) فتــح ُ
(يوســف) خلوتــه ،فلــم يشــعر بــه حتى وخــزه ،وابتســم ابتســامه الثعلــب املاكر.
	-ال تزعــل منــي ،عنّــا قانــون ومــا بنســمح بالتجــاوز ،وأي حــدا بتجــاوز
بنعاقبــه ،وإنتــا مــا بــدّ ك حتكــي ،يعنــي إنتــا ُم ّتهــم بإنــك جاســوس.
رصخ (يوســف) :مــن اجلاســوس؟ إنتــا وكل عيلتــك اجلواســيس ،مــش
إنتــا ســألت (أبــو احلســن)؟! وقا ّلــك مــن أنــاُ ،روح انقلــع مــن ِخلقتــي ،بتســأله
وبتعمــل الــي بــدّ ك إيــاه!
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عرفنــا ،يمكــن ربطــوك يف
فقــال (أبــو الصائــب) غاض ًبــا :واحنــا شــو ّ
التحقيــق ،وســقطت ،ورصت تشــتغل معهــم ضدّ نــا.
الشفــا واملحرتمــن حتــى أشــتغل
	-أبــوك عــى أبوهــم ،مــا اشــتغلت مــع ُّ
مــع ِشــكلك ِ
وشــكل اليهــود تبعينــك يــا واطــي يــا ابــن احلــرام.
تعصــب وال تثــور ،هــي التنظيــم جاهزيــن يقعــدوا معــك يف
	-مــايش ال ّ
الغرفــة الثانيــة ،إنــت جاهــز؟
	ُ -طز فيك وفيهم ،طب ًعا جاهز.
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	-طيــب يـ َّـا قــوم إلبــس برجلــك خلينــا نــروح نشــوفهم ،شــوي بــس
ويلهــوا ويشــغلوا الرشطــي حتــى نــروح ع الغرفــة
الشــباب يشــوفوا الطريــقّ ،
الثانيــة بــدون مشــاكل وبــا مــا يالحظــوا علينــا.
نــادى املنــادي مــن مــكان قريــب( :أبــو الصائــب) ي ـ َّ
ا يـ َّـا جاهزيــن،
اطلعــوا برسعــة.
فخــرج (يوســف) و(أبــو الصائــب) إىل الغرفــة املجــاورة التــي ال
ـرا عــن ســابقتها غــر أهنــا أوســع ،و(أبرشــها) أقــل عــد ًدا ،يســتند
ختتلــف كثـ ً
ملثمــن
إىل أحــد جدراهنــا ثالثــة مقاعــد ،جيلــس عليهــا ثالثــة أشــخاص ّ
بالســواد ،مقن ّعــن بــكل معــاين اخلبــث والســوء واخلــداع والقــذارة واحلقــارة،
أمامهــم منضــدة مســتطيلة ،يعلوهــا يشء مــن لفائــف التبــغ ،املرشوبــات،
املكـ ّـرات ،وقفــوا مجي ًعــا عندمــا أقبــل عليهــم ،س ـ ّلموا بحــرارة ،طأطــأ ٌ
كل
تناجــوا باإلثــم والعــدوان،
برأســه ،مل ينبــس أحدهــم ببنــت شــفة ،جلســوا،
ْ
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َعرفــوه وهــو هلــم ُمنكــر ،شــاركهم الوســيط (أبــو الصائــب) الــذي بــدوره
طلــب مــن (يوســف) عــدم الــكالم إال عــن طريقــه بحجــة أن ال يتعـ ّـرف عــى
أصواهتــم عنــد خروجــه إىل الســجن واللقــاء هبــم هنــاك.
املوجهــن ،يعنــي املســئولني عــن التنظيــات يف
	-هــذول يــا (يوســف) ّ
الســجن والزم حتكــي كل يش إهلــم ،حتــى مــا تســوء األمــور أكثــر مــن هيــك.
ّ
	-وليش ما يكشفوا عن وجوههم؟!
	-هيــك القانــون ،حتى نحافظ عىل الرس ّية وع حياهتم ،وما حتكي غري ّملن
ـت بتجاوب.
روين بذاين  ،وبيســألوا ،وأنا بنق ّلك الســؤال وإنـ َ
هــه بيخـ ّ
أســألكّ ُ ،
أصبــح (يوســف) يف وضــع ال ُيســد عليــه ،وال يعــرف مــن هــؤالء ،مــن
امللثمــن املطاردين
يكونــون؟! مــاذا يم ّثلــون؟! ملــاذا ال
يتكلمــون؟! عــى طريقــة ّ
ّ
يف انتفاضــة احلجــارة ســنة 1987م ،عندمــا كانــوا يكتبــون الشــعارات عــى
اجلــدران ،فــا يتحدّ ثــون إال (بال َبسبســة) كــا ينــادون عــى القطــط.
بــدأ احلــوار وطــال ،هــؤالء يتناجــون ،و(أبو الصائــب) ينقــل النجوى إىل
(يوســف) لتصبــح علنًــا ،كأنــه مرتجــم ،و(يوســف) جييــب بــا ال يريــدون حتــى
غاصــوا يف التفاصيــل ،وتراشــقوا باالهتامــات ،وتعالــت األصــوات حتــى فقــد
(يوســف) الســيطرة عــى نفســه عندمــا اهتمــوه بالعاملــة ،وأ ّنــه ســينزل بــه بيــان
عمــم عــى كل الســجون ،ليعــرف اجلميــع مــا كان مــن أمــره ،ويرفضوا
رســميُ ،ي ّ
اســتقباله ،ويعــود إىل الزنازيــن أو إىل أقســام املحميــن ،العمــاء ،الذيــن تقــوم
مصلحــة الســجون بحاميتهــم.
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َف َقــد (يوســف) البوصلــة ،وأعمــى الغضــب بصريتــه قبــل بــرهُ ،
وختــم
وكلــا َعــا صوتــه وارتفــع غــاص يف
عــى قلبــه ،وأصبــح يــرخ وهيــذي،
ّ
الوحــل ووقــع ،أنــا مــش عميــل يــا أوالد الكلــب ،يــا مـــ ،،يا شـــ ،،يا جواســيس،
أنــا الــي كنــت مــع (عــاد) أنــا الـ ّـي ،أنــا ،أنــا،
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مــا أن انتهــى حتــى أزال أصحــاب اللثــام القنــاع عــن رؤوســهم ،فعرفهم
وهــم لــه عارفــون ،ســقطت ورقــة التــوت ،ظهــرت العــورات وبانــت ،شــعر
(يوســف) باملصيبــة ،وقــف جامــدً اُ ،م َّنو ًما مغناطيسـ ًيا ،تغيل األفــكار وتتدافع يف
رأســه ،انطلقــت الرصاصة بــل الرصاصات ،وإذا خرجــت الرصاصة وانطلقت
ـكرا خبيبــي عاملعلومــات الق ّيمــة ،ســام ،شــاو.
فــا تعــود إىل جراهبــا ،قالــوا :شـ ً
تركــوه بــن األحيــاء واألمــوات ،أدرك أنــه وقــع يف املصيــدة ،ممــا ال يســع
للشــك جمـ ً
ّ
للريــب مكا ًنــا ،بالدليــل القاطــع اجلــازم ،فقــد كانــوا املحق ّقني
ـال ،وال ّ
الذيــن مجعهــم (موشــيه) يف األيــام األوىل ليتناجــى معهــمُ ،هــم ُهــم (ألكــس)
و(مــارون) و(إلــدار).
قبــل أن يســتفيق (يوســف) مــن غيبوبتــه ،ومــن وقــع صدمته ،جذبــه (أبو
ـلمه إىل الســجان ،أعــاد إليــه
الصائــب) مــن يــده ،وخــرج بــه إىل بــاب القســم ،سـ ّ
ـلمه إىل احلـ ّـراس الذيــن أحــروه أول مـ ّـرة ،وهــو جيــر خيبتــه قبــل
القيــود ،سـ ّ
أن جيــر سالســله ،جيــر أذيــال اهلزيمــة ،يمــي متاميـ ًـا كاألفــدغ ،عــاد بخيبــات
األمــل ،ونوبــات األمل ،لكــن األوىل نحتاجهــا كــي نتعلــم بالتجربــة كيــف ننجح،
والثانيــة نحتاجهــا لنتعلــم الصــر ،تع ّلــم ،وجـ ّـرب ،وصــر ،لكــن هــذا ســيكلفه
ســنوات ليــس هلــا عــدد مــن اآلالم.
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آب كــا ذهــب ،بنفــس املســار عــاد ،نفــس الطرائــق مــى ،لكنــه مل يـ َـر
َ
حولتــه إىل جثـ ٍـة
شــي ًئا هــذه املــرة ،فو ْقــع الصدّ مــة مــا زال جاثـ ًـا عــى صــدرهّ ،
تتن ّفــس بصعوبــة حــد االختنــاق ،مضــت الدقائــق ،جتــاوزت الســتني ،حتــى
وصــل إىل نقطــة االنطــاق ،البدايــة التــي انطلــق منهــا ،دخــل كقــادم جديــد،
تفتيــشُ ،مــرض ،تدويــن بيانــات ،توقيــع ،أمانــات ،إىل املحقــق مبــارشة.
أرســغه ،مثبتًــا يف األرض كالبعــر،
جلــس عــى الكــريس ،مقيــدً ا مــن ُ
حارســان ضخــا اجل ّثــة ،بالــكاد يتســع البــاب ألحدمهــا عــن يمينــه ويســاره،
واملحقــق املحتــال الــذي وصــل قبلــه (مــارون) أمامــهُ ،يق ّلــب صفحــات
حاســوبه كــا العــادة ،يــدوس عــى أزراره ،وخيتــم بــزر الطباعــة ،ختــرج األوراق
مــن الطابعــة تبا ًعــا بــكل كلمــة نطــق هبــا أمــام املقنعــن الذيــن كان هــو أحدهــم.
واصــل (يوســف) صمتــه ،فلــم يعــد باســتطاعته التعليــق بعــد أن فعـ َـل
كبــرة ،خيشــى أن يتفـ ّـوه بكلمــة فيفعــل كبائــر أخــرى ،ويغــوص يف الوحــل أكثر،
غريــق يبحــث عــن ســبيل نجــاة ،مـ ّـرت الســاعات وهــو عــى حالــه ،واللــص
واحلــراس مكاهنــم،
(مــارون) يــروح وجيــيء ،يغــادر ويعــود ،ذها ًبــا وإيا ًبــا،
ّ
يقعــدون ويقومــون ،يتحادثــون ويصمتــون ،وهــو ثابــت مكانــه كوتــد خيمــة،
مل يتخ ّلــل هــذا اللقــاء إال مجــل ،عبــارات ،كلــات معــدودات( ،مــارون)
يعــرف احلالــة النفســية لـ(يوســف) ،يف هــذا الوقــت بالــذات ،تركــه هيــدأ
وختف وطــأة الصدّ مــة ،فأصعــب يشء عىل احلــر أن ُيغدر،
ليســتوعب مــا حــدث
ّ
واألشــد أن يكــون الغــادر موثو ًقــا بــه ،فقــد وثــق هبــؤالء األرسى ،املناضلــن،
املجاهديــن الثائريــن ،املالئكــة ،لكنــه اكتشــف _بعــد فــوات األوان_ أهنــم
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ليســوا كذلــك ،معتقــدً ا أن مرحلــة وفــرة اجلواســيس كانــت يف الزنازيــن عندمــا
اكتشــف أمرهــم ،وانتهــى منهــم ،لكــن اللعبــة كانــت أكــر مــن خيالــه وفكــره.
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َأ ّنــى لـ(يوســف) أن يعــرف أن جاســوس الزنازيــن هو َمن كشــف نفســه،
َأنّــى لــه أن يعلــم ّ
أن (خفافيــش الليــل) _كــا يســموهنم_ يف أقبيــة التحقيــق،
ُجعلــوا ليحرقــوا أنفســهم ،لكــي ُيلغــي األســر هــذا احلســاب مــن ذهنــه ،أ ّنــى له
أن يعــرف أن هنــاك أقســا ًما بأكملهــا ،مليئــة بالعمــاء (العصافــر) ،حتاكــي متا ًمــا
واقــع األرسى وأقســامهم احلقيقيــة ،أ ّنــى لــه أن يصــدّ ق أن (العصافــر) هــم مــن
أبنــاء جلدتــه ،ممــن هربــوا وفـ ّـروا إىل عدوهــم ،باعــوا أنفســهم بثمــن بخــس،
فضلــوا العــدّ و عــى الصدّ يــق ،البعيــد عــى القريــب ،احلــرام عــى احلــال،
َّ
الكــذب عــى الصــدق ،اخليانــة عــى الوفــاء ،الدّ عــارة عــى الطهــارة ،الــر عــى
النفــع ،الوضاعــة عــى الــرف ،باعــوا الغــايل بالرخيــص.
كيــف لـ(يوســف) أن يعــرف مــن البدايــة أن هــذه املركبــة الصغــرة
( )GMCليســت للتوصيــات إىل الســجون ،بــل هــي للنقــل واملهــات اخلاصــة
العاجلــة ،كهــذه الســفرية أو إىل املستشــفى ،للســفر إىل مــرح العمليــات
البطوليــة ،وكذلــك حلـ ّـراس (البوســطة) ،حافلــة الرتحيــات ،البــاص املص ّفــح
املــيء بــاألرسى مــن وإىل الســجون املختلفــة ،واملحاكــم املتنوعــة ،والعيــادات
املتفرقــة ،عــى امتــداد هــذا الوطــن املحتــل.
وأرص عىل الصمت ،رغم
كيــف لـ(يوســف) أن يعــرف أنه لو مل يغضــب،
ّ
ـرا إىل املدافــن مـ ّـرة أخــرى،
الزاويــة ورغــم االهتــام الشــنيع ،فإنــه ســيعود منتـ ً
أرص عــى اهتامهــم بالعاملــة ،ونطــق بكلمــة أنتــم (عصافــر) ورماهــم
وأنــه لــو ّ
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هبــا ،فعــى الفــور ســيعيدونه مــن حيــث أتــى أو ســرح ّلونه إىل موقــع آخــر مــن
الكــرة بنفــس النســخة.
مواقعهــم ،عــى أنــه الســجن احلقيقــي ،وســيعاودون
ّ
أنــى لـ(يوســف) أن يعلــم بعــد أن ســقط يف الــرك واعــرف أو كتــب مــا
كتــبّ ،
أن الفرصــة مــا زالــت ســانحة أمامــه لريفــض االعــراف مــرة أخــرى أمام
(مــارون) اللعــن ،ويرفــض التوقيع ،ويتهم نفســه بالكذب ،خاصــة يف ظل عدم
وجــود دليــل ،لكنّــه و ّقــع ،ظنًّــا منه أن األمــر انتهــى ،وأصيب باخليبــة واإلحباط.
بعد ساعات من إمهاله ،أعاده (مارون) املحتال إىل مدفنه.
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20
غي ال َّث ْع َل ُ ِ
َي َط ْب ُعه
ب ج ْلدَ ُه َو َل ُيغ ِّ ُ
ُي ّ ُ
يف كل موقع حيلة ،يف كل مكان مصيدة ،يف كل ناحية ُتاك مكيدة ،حسب
الشــخص ،حســب احلالــة ،املهــم أن تكــون النتيجــة واحــدة ،الســقوط والدمــار.
عــززوا ثقتــه هبــم ،أعطــوه
(مــراد) يف «إيشــل» مل يســألوه عــن يشءّ ،
الطمأنينــة بأهنــم يعرفونــه ،يعرفــون أهلــه ،أصدقــاءه ،حزبــه ،مســئوله ،عملــه
خميمــه ،حارتــه،
العســكري ،تفاصيــل حياتــه ،أومهــوه أن كل َمــن يف الغرفــة مــن ّ
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املخيــات ،القــرى املجــاورة ،نســجوا لــه شــبك ًة مــن العالقــات االجتامعيــة
واملعــارف الومهيــة ،هــذا كان صديــق والــده يف زمانــه ،هــذا كان جارهــم وانتقــل
مــع الســلطة إىل الض ّفــة الغربيــة ،وذاك كان زميـ ًـا خلالــه أيــام الدراســة ،وذلــك
كان رشيــك عمــه يف جتارتــه ،وآخــر كان يعمــل مــع نســيبه عنــد االحتــال قبــل
االنتفاضــة األوىل ،وآخــرون زاروا منطقتــه أكثــر مــن مــرة ،ويعرفــون احلــارة
وشــوارعها ،ودورهــا ،وذاك كان يف مهمــة جهاديــة ،طــارده االحتــال وآواه
كثريا
أهــل احلــي ،نســجوا لــه واق ًعــا حاكــوا فيــه الواقــع ،ففــي الســجن احلقيقــيً ،
جتــد هــذه العالقــات ،والــكل يعــرف الــكل عــن طريــق طــرف ثالــث أو رابــع،
موجهــا للغرفــة ،رشحــوا لــه عــن طبيعــة هــذه الغرفــة وطبيعــة عملهــا
ـم ع ّينــوه
ً
ثـ ّ
يف اســتقبال كل قــادم جديــد ،كيف ّيــة التعامــل معــه ،املطلــوب منــه ،فحصــل
(مــراد) عــى دور البطــل يف هــذا الفيلــم اليومــي واملسلســل املســتمر بحلقاتــه
املتتابعــة ،املتتاليــة التــي تصــل أن تكــون كالشــعاع ،لــه بدايــة ،وليســت هلــا هنايــة.
بــدأ (مــراد) يــارس عملــه عــى أكمــل وجــه ،حيصــل عــى اعرتافــات
ا ُملغـ ّـرر هبــم ،املســاكني ،ويســتدرجهم كــا كان يســتدرج العصفــور إىل ّ
فخــه يف
طفولتــه ،ويــزج هبــم نحــو املصيــدة ،واحــدً ا تلــو اآلخــر ،ومــن يرفضــه يقنعــه
و ُي ْق ِســم لــه األيــان املغ ّلظــة _وهــو صــادق_ ويطيــل الــرح ،وا ُملخــرج واملنتــج
و ُمعــد الســيناريو ينظــرون ،يراقبــون ،ســعداء هبــذه النتائــج الباهــرة ،وهــذا
األســلوب ،االقنــاع واإلبــداع.

(مــراد) مل يكتــب اعرتافــه بعــد ،مل ُيطلــب منــه ،مل يتحــدث عــن قضيتــه،
فهــو فــوق ُ
الشــبهات ،معــروف للجميــع ،ثــم متــر األيــام والليــايل ذات العــدد،
تقــدّ م إليــه ا ُملخــرج:
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 بيس ـ ّلم عليــك شــباب احلــارة( ،أبــو جماهــد) و(أبــو عــي) وكل ِّالشــلة
وبيقولولــك ّملــن يكــون معــك وقــت اكتــب إلنــا يف دفــر كل يش صــار معــك،
مــن يــوم مــا تنظمــت لليــوم ،والــي اشــتغلت معهــم حتــى نراجــع األرشــيف،
ـي مهــم حتــى يعرفــوا اخللــل الــي صــار معــك ،ومــن الـ ّـي ســلمك؟!
وهالـ ّ
أل ُّنــه التحريــات عندهــم أثبتــت إ ُّنــو فيــه جاســوس يف دائرتــك فــازم يط ّلعــوه،
ويعرفــوا مــن هــو ،احتــال املعلومــات الـ ّـي راح تبعتهــا إهلــم يكــون فيهــا طــرف
خيــط أو دليــل وإنتــا مــش داري ونايــم عــى أذنيــك؟!
أســهر (مــراد) ليلتــه بكتابــة قصــة حياتــه ،منــذ أن ُخلــق حتــى اللحظــة،
عــى دفــر مــن أربعــن ورقــة ،األحــداث ،التأريــخ ،األســاء ،املواقــع.
أ ّنــى لـــ (مــراد) أن يعــرف أن هــذه حيلــة إلســقاط الشــاب الــذي بالــكاد
الــرب وال ّلكــم والــركل
تعــرف عليــه عــى احلاجــز عنــد االعتقــال وحتــت
ّ
ّ
وبالــكاد رأى شــكله ،لكنَّــه مــا زال يذكــر اســمه (حســن) ،والقاســم املشــرك
بينهــا أهنــا سيســجالن بنفــس تاريــخ ،وســاعة االعتقــال ،وهــذا كفيــل بــأن
ينشــئ بينهــا عالقــة صداقــة يف هــذه القبــور.
أعــدٌّ وا ً
فخــا حمكـ ًـا لـ(حســن)؛ ألنــه يعلــم مــن بعــض أصدقائــه ،ودرس
شــي ًئا عــن التحقيــق ،و(العصافــر) ،لكنــه مل خيــض التجربــة ومعلوماتــه نظريــة،
فأعــدوا لــه حيلــة خاصــة تنطــي عليــه ،وتثبــت لــه صحــة معلوماتــه.
زود (حســن) الورقــة ببياناتــه الشــخصية ،وبــدأ يشــك يف
ففــي (جمــدو) َّ
هــذا الواقــع ،ورابــه شــأهنم ،وكلـ ّـا شـ َّ
ودعمــوا لــه شــكوكه
ـك بــيء عـ ّـززوا
ّ
بترصفاهتــم وأفعاهلــم املكشــوفة ،فأحــروا لــه علبــة ســجائرُ ،ختــم عليهــا خ ْتــم
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الســلطة الفلســطينية ،وكذلــك مــروب الـــ( )XLمــن اســترياد الســلطة ،وهــذا
زاد ظنونــه ،ثــم أحــروا لــه طعا ًمــا ال خيتلــف عليــه اثنــان أنــه قــادم مــن أحــد
املطاعــم الفخمــة.
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بــدأوا يتناجــون بصـ ٍ
ـوت مســموع ،حتــى قطعــوا شــكوكه باخلــر اليقــن،
كــا قطعــت جهيــزة قــول كل خطيــب ،ومل يكتفــوا ،فطلبــوا منــه أن يعــرف عــى
أشــياء مل يعــرف عليهــا عنــد املخابــرات ،وهلجتهــم واضحــة املالمــح بأهنــا
عرب ّيــة ،عربيــة مصطنعــة ،لبــاس مريــب ،وكبريهــم الــذي علمهــم الســحر،
اجتاهــا،
حليتــه أوشــكت أن تصــل حزامــه( ،أبــو عــي) ينادونــه ،ال يعــرف للقبلــة ً
وال للعبــادة طري ًقــا ،فكيــف جاءتــه ِسـ َـمة الســجود عــى جبينــه؟! ربــا اســتخدم
الكــي اخلفيــف ،كــا كان يفعــل العمــاء يف انتفاضــة احلجــارة 1987م.
ـرح هلــم بذلــك ،وحــا َدث مــن حولــه ُمـ ّـذ ًرا،
أيقــن أهنــم (عصافــر) ،فـ ّ
انقضــوا
لكنــه اكتشــف أن كل الغرفــة بأفرادهــا ،كل القســم بنزالئــه (عصافــر)ّ ،
أرضــا ،أحكــم قيــوده ،وإىل حــراس
عليــه ،قيــدّ وه ،س ـ َّلموه إىل الســجان ،جـ َّـره ً
املركبــة الصغــرة التــي مــن املســتحيل أن تنقلــه مــن أقبيــة التحقيـ ِـق إىل الســجن
بواســطتها ،فمــن صعــد عــى متنهــا يكــون ســفره إىل (العصافــر) ،مستشــفى،
مركــز حتقيــق آخــر ،أو عائــدً ا مــن (العصافــر) إىل التحقيــق.
فرحــا ســعيدً ا بإنجــازه ،اكتشــف احليلــة ،مل
اســتقل (حســن) املركبــة ً
ـرا،
يســقط يف املصيــدة ،انتبــه إىل ّ
فوهــة الــركان وســيعود مــن حيــث أ ّنــى منتـ ً
ثــم بعــد التفتيــش امللعــون ،التدقيــق املشــئوم ،األزقــة الكئيبــة ،الزوايــا املظلمــة،
الروائــح النتنــة ،كاألعمــى والكفيــف واألعشــى ،عــى غــر هــدى ،إىل املحقــق
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ـف ،أبــدى
ـف بالكـ ّ
املحتــال الــذي ح ّيــاه ،س ـ ّلم بحــرارة ،وصافــح أخــرى ،الكـ ّ
إعجابــه بذكائــه ،ثــم اســتطرد:
خلصــت ،روخ ارتــاخ ع زنزانتــك،
واهلل وزبطــت معــك خبيبــي ،هيــك ّ
اليــوم أو بكــرة بتطلــع ع الســجن.
	-مايش ،بس بدي آكل.
	-أوك ،يف الزنزانة.
	-ما بدّ ي أكل الزنازين مقرف ،بدي ساندويتش ،ودخان وقهوة.
	-آه بيطلعلك.
طلــب املحقــق الطعــام والــراب ،ألتهــم (حســن) كل يشء حتــى
ـم قيــده الســجان ،وجذبــه مــن كتفــه وهــو جيــر قيــوده بــن
أصابتــه التخمــة ،ثـ َّ
األزقــة ،حتــى أســند ظهــره إىل احلائــط ،فأدخــل أنــف مفتاحــه الغليــظ يف الباب،
ودار دورتــه ،واســتجمع قــواه ،فجــذب البــاب ،ودخــل (حســن)ُ ،أغلــق الباب،
أرضــا ،تفــوح مــن حولــه رائحــة العفونــة ،الرطوبــة املنبعثــة من الفرشــة
اســتلقى ً
والبطانيــة ،واســتعد لينــام نومــة هنيئــة
مل يمــض الكثــر مــن الوقــت ،حتــى نــادى الســجان مــن كــوة البــاب ،بعد
ـت طالع فوق ع الســجن ،إجهــز ،راجعلك.
أن ســحب مزالجهــا( :حســن)؟ إنـ َ
ثــم عــاد إليــه بعــد الدقيقتــن تقري ًبــا ،وأرجــع القيــد والغاممــة ،اجلــر،
الــدرج ،األز ّقــة ،حتــى غرفــة االنتظــار بجــوار صالــة التفتيــش وأجهزهتــا
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اإللكرتونيــة التــي بــدأ يعتــاد عــى طريقهــا وأشــكاهلا ،أرفــق الســجان معــه
مررهــا إىل احلــارس الــذي اســتلم
مقتنياتــه الشــخصية يف كيــس خــاصّ ،
(حســن) فأدخلــوه املركبــة التــي حفــظ شــكلها وهندســتها ،أحكــم احلــارس
عليــه األبــواب ،وســاروا بــه إىل البوابــة الشــاهقة ،والتفتيــش الــذي أصبــح يعلــم
كــم دقيقــة يســتغرق ،ثــم إىل مبنــى املركــز التجــاري أمــام الســجن ،يرتكــه ويدور
يمنــة إىل شــوارع املدينــة بنفــس الطريــق التــي ســار هبــا (مــراد) مــن قبلــه ،ومــن
(عســقالن) إىل (بئــر الســبع)  45دقيقــة ،حتــى بوابــة (ايشــل) ومثلــه ويزيــد يف
التفتيشــات واالنتظــارات ،حتــى يدخــل عنــد (مــراد) رفيــق رحلتــه.
170

ّ
شــك (مــراد) إن كان هــذا (حســن) أم ال ،كأنــه هــو ،تقدَّ مــا ،تعارفــا،
كأهنــا صديقــان محيــانُ ،ولِــدَ ا م ًعــا ،ال توأمــان وال جــاران بــل واحــد يف اثنــن،
واثنــان يف واحــد ،عاشــا م ًعــاُ ،ســجنا م ًعــا ،هكــذا يفعــل الســجن بالبــر يف
هــذا العــامل ،يلتقــي الواحــد باآلخــر مــرة واحــدة ،دقيقــة واحــدة ،يفرتقــان
بعــد أشــهر أو ســنوات يلتقيــان ،يذكــر كل واحــد منهــا باآلخــر ،بذلــك اللقــاء
وتلــك اللحظــات التــي ال يذكراهنــا إال كاألحــام ،فتنشــأ عالقــة صلبــة صالبــة
الصخــور الصــاء ،كأهنــا يعرفــان بعضهــا منــذ أن تعـ ّـرف والتقــى آدم بحـ ّـواء،
واختذهــا ســكنًا لــه ،هنــا عالقــة احلــظ ،كورقــة (اليانصيــب) ،كبطيخــة مغلقــة،
إمــا أن تكشــف لــك عــن محرهتــا ،وإمــا عــن بياضهــا.
أخــذ (حســن) قســ ًطا مــن الراحــة ،وأســهر (مــراد) ليلتــه عــى راحــة
جهــز لــه ملبســه ،مســتلزماته ،بحكــم أنــه األقــدم
زميلــه ،وأ ّعــد لــه طعا ًمــاّ ،
ـص عليــه
ويعــرف اجلميــع ،الحــظ (حســن) مــا يقــوم بــه (مــراد) فســأله ،فقـ َّ
القصــص ،وروى لــه الروايــة ،اســتغرب (حســن)! وأخــره مــا كان مــن أمــره
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مــع هــؤالء (العصافــر) يف (جمــدو) ،لكــن (مــراد) طمأنــه بــأن الواقــع متشــابه؛
لذلــك املخابــرات تســتغل هــذا احلــال وحتاكــي هــذا الواقــع ،وأســهب يف الرشح
والتفاصيــل.
حتــى اليــوم التــايل ،يتجاذبــان أطــراف احلديــث ،وتعم ّقــا وتعر ّفــا أكثــر
ـرا مــن الصداقــة والثقــة املتبادلــة ،وتبـ ّـن هلــا أن هنــاك
عــى بعضيهــا ،بنيــا جـ ً
صداقــات عائليــة قديمــة ،وانقــى يــوم آخــر ،و(حســن) وســط هــذا الســوق،
هــذه املعمعــة ،الفــوىض ،يراقــب ،يرصــد ،يشــاهد مــا يــدور مــن حولــه.
كلمــة مــن هنــا كلمــة مــن هنــاك ،وإذ بـ(حســن) يقتنــع بــكالم صديقــه
ويـ ّـرد قلمــه وجيـ ّـره عــى ســطور أوراقــه ،فتنهمــر دمــوع الــراع ختــط الكلــات
ُ
عــى الرقــاع ،دون أن يعلــم أنــه ســيأتيه يــوم ســتمطر مدامعــه د ًمــا ،ي ُقــدّ خــدوده
ند ًمــا عــى مــا فعــل.
َّ
الفــخ األول كان مكشــو ًفا؛ ليســقط يف
أنّــى لـ(حســن) أن يعــرف أن
املصيــدة الثانيــة؛ ليظــن أن مرحلــة (العصافــر) انتهــت يف الزنازيــن مــرة ،ويف
قســم (جمــدو) مــرة ،ولــن يتوقــع أن تكــون هنــاك مــرة ثالثــة.

اآلن فقــط ،انتهــت هــذه املرحلــة( ،العصافــر) بعــد أن أخــذ ال ّلــص
ورسق كل مــا يف رأســه ،فلــم تعــد هنــاك حاجة أو ســبب لوجودمها هنــا ،فأقلهام
خارجــا؛ ليقفــزا مــن
الســجان واحلــراس م ًعــا بعــد تفتيشــهام ،ولفظتهــا البوابــة
ً
فــوق ســكة احلديــد ،ثــم يمنــة إىل مدينــة (بئــر الســبع) ،وجتــاوزا مفرتقــات طرقها
األربــع ،وإشــاراهتا املروريــة ،وممــرات مشــاهتا ،وأســواقها ،ومراكزهــا التجارية،
ومنطقتهــا الصناعيــة ،ثــم إىل احلقــول ،وب ّيــارات احلمضيــات ،حتــى اســتقبلتهم
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مدينة (عســقالن) املحتلة ،التي أســموها (أشــكلون) وأســمو ســجنها (شيكام)،
مدينــة «ابــن حجــر العســقالين» ،املدينــة القديمــة العتيقــة األثريــة ،التــي َقتل فيها
داود عليــه الســام جالــوت ،وآتــاه اهلل امللــك واحلكمــة وع َّلمــه مــا يشــاء ،كان
ذلــك يف (جمــدل عســقالن) يف قلعــة (أفيــق) كــا أســاها الكنعانيــون.
بــدآ يشــعران أهنــا ذاهبــان إىل حيــث انطلقــا ،لكــن مل خيطــر ببــال أحدمهــا
أهنــا كانــا يف املصيــدة ،وال زاال حيملقــان يف بعضهــا ،ورويــدً ا رويــدً ا تتــرب
تــرب املــاء يف الشــقوق ،ازداد اخلــوف والقلــق،
إليهــا الشــكوك والظنــون ُّ
حتــى وجلــا أبــواب الســجن.
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ّ
الشــك والغضــب ،مل
القلــب خيفــق( ،حســن) يرمــق صديقــه بنظــرة
يفصــح ،والشـ ّ
ـك يــزداد ويغــزو ،لكــن الشــك ليــس كاليقــن ،واليقــن ليــس
كعــن اليقــن ،ومــا ُيــرى ليــس كــا ُيــروى.
مــرا عــى موقفــه ،وأال يثــق بأحــد،
كان حر ًيــا بـ(حســن) أن يبقــى ّ ً
فالشــك داء لكنــه قــد يع ّلــم احلكمــة ،فأيــن ذهــب الشــك منــك؟! وأيــن ذهبــت
احلكمــة عنــك؟!

ترجــا مــن املركبــة إىل التفتيــش ،كالــذي ُمـ ِ
ـورس عليهــا قبــل ســاعة،
ّ
الســيامي عــن بعضــه ،ذهــب كل واحــد منهــا
إىل القيــود ،الغاممــة ،وانفصــل ّ
يف طريقــه ،وعــادت األرسار والغمــوض إىل ســابق عهدهــا ،وعــاش كل منهــا
مشــاعر اللحظــة األوىل التــي دخــا فيهــا القبــور قبــل أســابيع ينتظــران املجهول،
ويظنّــان ببعضهــا الظنــون.
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لكــن اليــوم أصبحــا يعرفــان أزقــة املدافــن ،احلــراس ،القيــود ،املواعيــد،
احلممــات،
الطعــام ،الــراب ،مكاتــب التحقيــقّ ،ثلجــات التعذيــب القديمــةّ ،
العــدد ،التنقــات ،الرصخــات ،العفونــة والرطوبــة ،وهــذا ال هيــم يف يشء ،فــا
يســيطر وحيتــل مكانــه يف العقــل والوجــدان أن التحقيــق قــد انتهــى ،وخرجــا من
تلــك املقابــر ،فلــاذا العــودة مــرة أخــرى؟! أكانــت تلــك النفخــة األوىل التــي
يســتيقظ فيهــا مــن يف القبــور؟! واليــوم جــاء احلســاب؟! ثــم اخللــود يف جنــة أو
نــار؟! يف حريــة أو اعتقــال؟!
أمـ َ
ـال (حســن) رأســه نحــو الصــوت القــادم مــن خلــف البــاب ،شــعر
بوقــع قرقعــة املفاتيــح يف قلبــه ،اخرتقــت دورة املفاتيــح أذنــه ،قبــل أن ختــرق
ـاخصا بــره نحــوه
خــرم البــاب ،جــذب الســجان البــاب ،لــرى (حســن) شـ ً
ينتظــره ،فــرخ:
أنت حسن؟!
	َ -
	-آه.
	-تعال خبيبي ،حتقيق.
ّ
املحشــوة باإلســفنج ،ق ّيــد
أســنده إىل اجلــدار ،ألبســه الغاممــة املطاطيــة
أطرافــه األربعــة ،جذبــه مــن تالبيبــه بعنــف حتــى بــاب مكتــب املحقــق ،أجلســه
عــى املقعــد املعهــود بــا ظهر ،خشــبه املهــرئ ،قوائمــه احلديدية املعوجــة ،انتظر
طويـ ًـا ،يشــتم الرائحــة النفاثة اجلميلــة ،القبيحة ،الزكيــة ،النتنة ،معمعــة روائح،
ـززة.
حتــى كاد أن خيتنــق مــن األفــكار واهلواجــس والتنبــؤات قبــل الروائــح املقـ ّ
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جــاء الوعــد ،انتصــب واق ًفــا ،رسى الــدم يف عروقــه ،صعــد تلــك
الدرجــات ،صفــق احلــارس البــاب خلفهــا ،أجلســه عــى ذاك الكــريس ،القيــد
يف أرســاغه ،وزاد قيــدً ا جديــدً ا ،جيمــع يديــه بقدميــه ،ثــم بسلســلة إىل حلقــة
فوالذيــة يف أرضيــة املكتــب.
وصــل املحقــق ،زاد عــى حقــده ،وحيلــه ،وخداعــه ،ابتســام ُة شــاتة
بحــال (حســن) ومــا حــدث لــه ،فحــن يبكــي الشــجاع يضحــك اللئــام.
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	-أهـ ًـا وسـ ً
رجعنــاك؛ ألنــه فيــه
ـهل (حســن) ،ال ختكــي خبيبــي ،إخنــا ّ
وصلولنــا ،وب ّلغونــا بتطــورات
معلومــات جديــدة ،مجاعتنــا الــي بيشــتغلوا معنــا ّ
جديــدة.
	!،،،-
الســجن عنــد مجاعتــك ،كتبــت هــاذي
	-وحتــى تفهــم أكثــر ،إنتــا يف ّ
األوراق ،وضحــك عليــك صاخبــك (مــراد) ،وخـ ّـاك تقــع يف الفــخ وتعــرف
ع كل يش ،وهــاذا توقيعــك ،يعنــي ال تغ ّلبنــي خبيبــي ،ومــا تفكــر.
أخــرج اجلبــان األوراق إىل (حســن) ،اقــرب منــه ،رفعهــا أمامــه ،كبطاقــة
محــراء يف مبــاراة كــرة قــدم ،و(حســن) متمســمر يف مكانــه ،مثقل بقيــوده ،كخيمة
تشــدّ ها احلبــال مــن كل جانــب ،خشــية أن حت ّلــق مــع الريــاح ،يتص ّبــب عر ًقــا،
حيــاول جتفيفــه ومســحه بكتفيــه ،ال يقــوى عــى الــكالم ،معمــع قليـ ًـا ثــم عــاد
لصمتــه مــن هــول صدمتــه ،صمــت صمــت القبــور الدارســة ،يرفــض كل يشء،
االعــراف ،التوقيــع ،الــكالم ،النقــاش ،حتــى يئــس الضبــع منــه ،فأرســله إىل
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الضبــع األزرق ،ذاك الرشطــي الــذي مل يـ َـر غــره ،الــذي بــدوره أعــدَّ لــه الئحــة
اهتــام ،مسـ ً
ـتكمل الالئحــة األوىل ،و(حســن) ينظــر ويســمع ،ويرفــض التوقيــع
أو اإلجابــة ،فلــم يكــرث اخلبيــث ،فاصطحبــه إىل التصويــر الفوتوغــرايف ،ثــم
البصــات ،حتولــت أطرافــه إىل أداة طيعــة ،يغمســها اللئيــم يف اخلبــز ،ويدفعهــا
عــى ورقــة ،يق ّلــب كيــف يشــاء ،حتى أخــذ ُمــراده ،ثــم أعــاده إىل زنزانتــه وحلده.
أرضــا بعينيــه اجلاحظتــن الشــاخصتني إىل ســاء
اســتلقى (حســن) ً
رستــه ،مركــز
مدفنــة ،أســند ســاعده األيــر فــوق جبينــه ،وك ّفــه األيمــن يعتــي ّ
طاقــة جســده ،منهــا كان يتغــذى يف رحــم أمــه ،يشــعر باحلــرارة التــي تنبثــق منهــا
كاحلمــم الربكانيــة ،يتذكــر جدّ تــه وهــي تعالــج األطفــال الذيــن ترتفــع حــرارة
أجســادهم ،بحاممــة بريئــة تنتــف الريــش مــن أســفل ذيلهــا ،فتضــع مؤخرهتــا
الــرر ،لتمتــص حــرارة املريــض ،فتهبــط حــرارة اجلســد كأهنــا
يف جتويــف
ّ
اكتشــفت مركــز طاقــة اإلنســان قبــل أن يكتشــفه علــاء اجلســد والطاقــة ،حتــى
الــرة؛ لتعالــج أمــراض األعصــاب
أهنــا لتضــع قطــرات زيــت الزيتــون يف
ّ
ـرة التــي جتمــع فيهــا أشــياءها
واملفاصــل ،لربــا أهنــا اعتقــدت كــا أن عنــق الـ ّ
هــو مركزهــا ،فــإن الــرة هــي مركــز اجلســد الــذي جتتمــع إليــه كل خاليــاه ،ثــم
ـرة آال ًفــا مؤلفــة مــن البكترييــا النافعــة التــي
جــاء العلــاء واكتشــفوا أن يف الـ ّ
ً
أشــكال وأحجا ًمــا وكل
للــرة
تســتخدم يف صناعــة اجلبــن ،ثــم وجــدوا أن
ّ
شــكل لــه داللتــه ،فهــذا يــدل عــى اخلصوبــة ،وذاك يــدل عــى السـ ّـمنة ،مــرض
الربــو ،ضعــف العضــات ،الفتــق ،إلــخ.
ـجى عــى األرض كجثــة هامــدة ،نــي أهلــه ومــا كان يف ّكــر فيه،
ظـ َّـل ُمسـ ّ
نــي احلر ّيــة ،وقلــق العائلــة ،أصيــب بالزهايمر دفعــة واحــدة ،كأن احليــاة بدأت
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معــه مــن ّتوهــا ،ال يتذكــر إال صديقــه اجلاســوس اخلائــن _كــا يظــن_ ،أي ذنــب
رر الــذي جيعــل (مــراد) يبيــع نفســه؟ ويعمــل لصالــح
يغتفــر إال اخليانــة ،مــا املـ ّ
ـدوه ،وإن كان ضعــف! فكيــف لــه أن ينْصــب يل رشكًا؟! ألســقط فيــه ،ملــاذا
عـ ّ
ـذرت النــزالء يف (جمــدو)؟! ملــاذا مل خيــرين؟ اســو ّدت الدنيــا
مل حيـ ّـذرين كــا حـ ُ
أمامــه ،مل جيــد لصوتــه ســام ًعا ،وال ألســئلته جمي ًبــا ،شــارد الذهــن حــران ،يذهب
بعيــدً ا ويعــود قري ًبــا ،يصــل نصــف الطريــق ،ويقطــع ،وعــودة إىل ذي بــدء،
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يف نســخة طبــق األصــل ،كمثلــث متســاوي األضــاع ،انطبــق عــى
أخيــه ،فأصبحــا اثنــن يف واحــد ،بزوايــاه الثالثيــة املتســاوية ،خــرج مــن مدفنــه،
ومشــى رســي ًفا ،إىل املقعــد اخلشــبي املهــرئ ،يف مكتــب اللــص املحتــال ،اختلف
املثلــث قليـ ًـا فأصبــح بزاويــة قائمــة _تســعون درجــة_ ،لكنــه بقي مثل ًثــا ،أفصح
املحتــال عــن خبيئــة نفســه ،وأخــرج أوراقــه وعرضهــا أمــام (مــراد).
	-هــاذي أوراقــك الـ ّـي كتبتهــا عنــد تنظيمــك خبيبــي ،وإنتــا يف الســجن،
رة ،هــذي أوراقــك ّ
ول الء؟!
إخنــا مســكناها يف اخلبــز ،كانــوا بدهــم هيربوهــا لـ ّ
	-ال مش أوراقي.
	-الء هــاذا خ ّطــك ،ال تتزاكــى خبيبــي ،هاحلــن بنجيــب خبــر اخلــط،
وهـ َّـوة بيقـ ّـرر ،إذا إلــك أو مــش إلــك.
	!..،،،-
	-اميض هون ،حتت ،وروخ ابصم واتصور ،وارجع ع زنزانتك.
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	-ع شو أميض؟! أنا ما بميض عىل إيش أنا ما بعرفو.
	-متــي أو مــا متــي زي بعضــو ،بــس أنــا بأنصحــك متــي أحســن؛
علشــان حماميــك يقــدر يســاعدك.
مــرة أخــرى صــدَّ ق (مــراد) املحتــال ،وو ّقــع األوراق ،ثــم أرســله إىل
ضابــط الرشطــة ،الــذي أخــذ أقوالــه مــرة أخــرى ،وأكمــل الئحــة االهتــام ،و َّق َع،
وبصــم ،وأعــاده إىل مدفنــه.
َّ
مــا بــن كل كلمــة وكلمــة ،مجلــة ومجلــة ،عبــارة وعبــارة ،فعــل وفعــل،
مرحلــة ومرحلــة ،متــر الدقائــق ،وغال ًبــا الســاعات ،وأحيا ًنــا األيــام مــن االنتظــار
وأفاعيلــه.
جالــس ينظــر إىل األفــق ،وأي أفــق حتملــه هــذه اجلــدران ،تر ّبــع وســط
قــره ونصــب مرفقيــه إىل فخديــه ،وأســند كف ّيــه إىل صدغيــه ،وأســقط برأســه
أرضــا.
بينهــا ينظــر ً
أرجــع رشيــط التســجيل قليـ ًـا ،فنخــرت ذاكرتــه فكــرة أدرك مــن خالهلا
مصيبتــه ،بــل مصائبــه ،فنــدب حظــه عــى مــا صنــع بنفســه ،لكــن هــذا ُيتمــل
و ُيطــاق ،فالــرر عائــد إىل شــخصه ،لكــن أ ّنــى لــه أن يغفــر لنفســه خطيئتهــا
بحــق صديقــه ،ودخــل يف حيــص بيــص ،وتعقبتــه اهلمــوم ،ومل يســتطع أن يكبــح
رصخاتــه ودموعــه ،يبحــث عــن خيــط يتشـ ّبت بــه ،أو حبــل نجــاة ليجــد بدايــة
ملــا يــدور ،وحيــوم برأســه وفوقــه ،فــا جيــد يف النهايــة إال اهلواجــس والنــدم
والدمــوع التــي بــدأت تنهمــر مــن مدمعــه.
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العبــارة اخلارقــة احلارقــة ،الرصاصــة املدمــرة املزلزلــة التــي مل ولــن تفارق
جاسوســا مــن وجهــة نظــر صديقــه ،فكيــف
عقلــه وذاكرتــه ،أنــه اآلن أصبــح
ً
ُســيثبت براءتــه؟! ال بــدّ أن اخلــر قــد انتــر انتشــار النــار يف اهلشــيم ،فكيــف
ســيقابل النــاس؟! ومــاذا ســيقول؟! مــن ســيصدّ قه؟! مــن سـ ّ
ـيكذبه؟! فأصبــح
يف وضــع وحالــة ال ُيســد عليهــا ،كــا لــو كان يســر يف التيــه قبــل أن يصــل
أربعــن ســنة فأيــن املفــر؟!
ستكتشــف احلقيقــة يو ًمــا ،وســتعرف أنــك وصديقــك أســدان غــدر
الزمــان هبــا.
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كالب.
تــأس من غدر الزمــان فطالـام رقصت عىل جثث األسود
ُ
ال َ
كالب.
والكالب
ما خطبها تعلو عىل أسيادها؟! األسدُ أسدٌ
ُ
ُ
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21
ال ُع ْز َل ُة َم ْ َل َك ُة األ ْفك ِ
َار
وميــزه هبــذه القــوة عــن بقيــة
لقــد أودع اهلل يف اإلنســان قــو ًة إدراكيــة،
ّ
املخلوقــات ،وهــذه القــوة اإلدراكية تســتلزم طلب احلقيقة ،فقد خلــق فيه حاجة
ـب هــذه احلاجــة العليــا ،ومــا مل يبحــث اإلنســان عــن
عليــا للمعرفــة ،ومــا مل تُلـ َّ
احلقيقــة ،ومــا مل يبحــث عــن رس وجــوده وعــن غايــة وجــوده ،وعــن أفضل يشء
يمكن أن يفعله يف وجوده ،فقد هبط من مستوى إنسانيته إىل مستوى ال يليق به.
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وهــذا البحــث حيتــاج إىل هــدوء ،واهلــدوء ال يتح ّقق إال باخللــوة ،واخللوة
ال تتحقــق إال باحللــوى عنــد الوضيــع ،وال تتحقــق إال يف الكهــوف وفــوق
القمــم عنــد الرشيــف؛ ليســتقبل األشــعة التــي تبــن إمكانياتــه ،وتظهــر أهدافــه؛
ولتَخــرج اهلالــة مــن جســمه _فيــا بعــد_ لتــرح جتاربــه املاضيــة واحلــارضة.
لذلــك جتــد كل باحــث عــن احلقيقــة يعتــزل النــاس ،جيــوب الصحــاري
والقفــار ،يعتــي قمــم اجلبــال ،يبنــي الصوامــع ،حيتمــي بالكهــوف ،فلــم تتنــزل
الرســاالت الســاوية عــى أنبيــاء اهلل إال يف الغــار ،املقطــم ،الكهــوف ،أو
األماكــن النائيــة.
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حالــة منــذ آدم عليــه الســام ،حفــظ التاريــخ األســاء ،وحفظــت
الطبيعــة األمكنــة رغــم تقلباهتــا ،وبقيــت اجلبــال بكهوفهــا ،والقفــار بحجارهتــا
شــاهدة ،ومــن أراد منهــا أن ين ّقــض إقامــة اإلنســان ليصمــد أمــام عوامــل التعرية
والكــوارث الطبيعيــة ،كــا قرأنــا عــن البيــت احلــرام ،وبيــت املقــدس ،وكنيســة
املهــد والقيامــة ،وكذلــك القــاع واحلصــون العديــدة.
الرهبــان
كان (الشــيخ) يبحــث عــن هــذه األماكــن ،فوجــد ضال ّتــه عنــد ّ
الذيــن وجــدوا ضا ّلتهــم قبلــه يف كهــوف وجبــال فلســطني ،يف (ديــر ِ
الق ْلــط) أو
ْ
الســان جــورج) أقــدم الكنائــس يف فلســطني ،وإن كان غــر مشــهور منــذ
(ديــر ّ
القــرن اخلامــس امليــادي 480م ،وكانــت يف هــذا الــوادي معــامل احليــاة منــذ
القــرن الثالــث ق.م.
ســفوح اجلبــال كأهنــا زاويــة قائمــة ،شــديدة االنحــدار ،أســفلها (وادي
ِ
الق ْلــط) املمتــد ملســافة  45كــم بــن أرحيــا والقــدس ،فيــه امتــزاج احلضــارات،
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عــدد كبــر مــن األديــرة ،املقامــات اإلســامية ،رش ًقــا ترى قريــة (النبي موســى)،
وغر ًبــا قــر هشــام ،وبينهــا كنيســتان.
وســط املنحــدرات الصخريــة ،جتــد الكهــوف ،أماكــن عبــادة الرهبــان
الذيــن يبحثــون عــن اخللــوة ،االنخطــاف ،اخلشــوع ،واجلــال ،فــزادوا وزرعــوا
الــوادي املــيء بالينابيــع والعيــون (عــن قــارة ،عــن الفــوار ،عــن العجــوز «التي
فيهــا نبــع العكبــة ونبــع العــروس» ،عــن معقــر ،عــن وادي القلــط) مخســة عيون
تغــذي املنطقــة.
وجــدوا ضالتهــم ،شــعروا َّ
وص ُلــوا إىل
ورأوا النــورَ ،
بلــذة عبادهتــمْ ،
االنخطــاف ،كــا حــدث مــع (ســرابيون) الــذي وصــل إىل مرحلــة االنخطــاف
حتــى أنــه مل يشــعر بمــن حولــه ،كان جســده يف مــكان وفكــره يف مــكان آخــر،
عــاش معــه الفــأر حتــى أصبــح يؤذيــه ،حتــى أشــاع احلســاد أنــه أصيــب باخلبــل
واجلنــون كــا تــروي الروايــات.
زارهــم (الشــيخ) ومل يكــن ضي ًفــاُ ،أغــرم بالطبيعــة ومجاهلــا ،فهــي قريبــة
مــن ســكناه ،حيفــظ جغرافيتهــا ،أكثــر ممــا حيفــظ قبيلتــهَّ ،
يتمشــى يف قعــر الــوادي،
يف ّكــر يف عظمــة ربــه وخملوقاتــه ،يثبــت لنفســه كــم د ّقــة الصنعــة تــدل عــى عظمة
الصانــع ،يســتظل بظــل شــجرة أســفل الــوادي ،يصــي مــا شــاء اهلل لــه أن يصــي،
حتــى ال يشــعر بمــن حولــه.
وتــارة جيلــس أمــام (عــن الفــوار) يتفكــر يف مائهــا ،أســائها ،يركــض
ببــره خلــف املــاء الــذي يبــدأ باالنحســار حتــى خيتفــي ،فــرى القعــر عــى بعــد
بضعــة أمتــار ،أيــن يذهــب املــاء بأســاكه؟ ،كأن اهلل خاطبهــا يــا أرض ابلعــي
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مــاءك ،وكأنــه أمرهــا وغيــض املــاء فاســتجابت ألمــر رهبــا ،ومــا هــي إال دقائــق
ذات عــدد ،حتــى فــار التنــور مــرة أخــرى ،وفــاض املــاء بــا جــرى.
جيلــس (الشــيخ) يتّكــئ عــى شـ ّقة الســاعات ،يتفكــر بحــال املــاء ،ينطــق
باســم اهلل جمراهــا ومرســاها ،و ُيلقــي بســفينة تطفــو عــى ســطحها ،ويتســاءل عن
حــال املــاء ،فربــا هــذا عائــد لعمليــة املــد واجلــزر يف البحــر ،أو ربــا هنــا نبــع مــاء
نــوح _عليــه الســام_ وهنــا غيــض املــاء واســتوت عــى اجلــودي ،وعــى أيــة
حــال فهــي آيــة مــن آيــات اهلل ،ومعجــزة مــن معجزاتــه.
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ينظــر إىل كهــوف الرهبــان املعلقــة يف اجلبــال ،الراهــب يــديل دلــوه ،ثــم
يعــود إليــه ممتل ًئــا بالطعــام والــراب ،كذلــك كل صبــاح ،برتابــة حتــى يعجــز،
فتكــون هــذه إشــارة املــوت ،فيصعــد إليــه الرهبــان ،جيلبــون ج َّثتــه ،يفصلــون
عنهــا رأســها ،ثــم حيتفظــون بــه مــع اجلامجــم يف ديــر جمــاور ،ثــم يدفنــون اجل ّثــة
يف مدافنهــم.
(الشــيخ) ال يكــف احلديــث عــن هــذا الــوادي ،جنّــة اهلل يف أرضــه،
أســموه وادي اجلــال ،ووادي اإلرادة ،األرض التــي أنشــأ اهلل اإلنســان منهــا
واســتعمره فيهــا.
يواصــل احلديــث و ُيســهب يف عالقــة األديــرة بالســكان املحليــن منــذ
وعمــت الفوىض،
الفــرة العثامنيــة ،عندمــا متــر ّدت املنطقــة عــى دفــع الرضائــبّ ،
فجمــع الســكان بناهتــم وأرســلوهن إىل د ْيــر قريــب ،اختبــأن حــوايل الشــهر،
حتــى ُسـ ّـمي الديــر بديــر البنــات ،وهــو يشــبه ديــر البنــات يف مدينــة املســيح،
مدينــة بيــت حلــم.
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ٌ
كل يقــدّ س يو ًمــا ،املســيحيون يقدّ ســون يــوم األحــد؛ ألنــه اليــوم الــذي
قــام بــه يســوع مــن املــوت _وف ًقــا ملعتقداهتم_ ،ويقــدس املســلمون يــوم اجلمعة،
يــوم عيدهــم األســبوعي؛ ألنــه خــر يــوم طلعــت عليــه الشــمس ،فيــه خلــق آدم،
وفيــه أدخــل اجلنــة ،وفيــه أخــرج منهــا ،وال تقــوم الســاعة إال يــوم اجلمعــة ،فيــه
الصعقــة ،ومــا مــن مســلم يمــوت يــوم اجلمعــة أو ليلتهــا إال وقــاه
النفخــة ،وفيــه ّ
اهلل فتنــة القــر ،ويفض ّلــون يــوم االثنــن واخلميــس ،أيــام مباركــة ،تُرفــع فيهــا
أعــال العبــادة إىل الســاء.
كــا يقــدس اليهــود يــوم الســبت ،يــوم الراحــة ،اليــوم الــذي اســراح
فيــه الــرب مــن اخللــق _حســب معتقداهتــم_ ومــن ح ّقهــم أن يســرحيوا يو ًمــا يف
األســبوع كــا اســراح الــرب يــوم الســبت ،ويبــدأ مســاء اجلمعــة ،حتــى غيــاب
شــمس الســبت ،هــذا اليــوم الــذي يعرفــه كل َمــن يف مدافــن األحيــاء ،يف أقبيــة
التحقيــق ،مــن طعامــه ورشابــه ،فــا يشــعلون فيــه النــار ،وال يلمســون أزرار
اإلنــارة ،وال الكهربــاء ،يشــعلون مــا أرادوا قبــل دخــول العيــد ،ويبقــى عىل حاله
حتــى هنايــة العيــدُ ،يعــدّ ون الطعــام يــوم اجلمعــة ،ويبقــى عــى نــار هادئــة ،طعــام
بعضــا مــن البقوليــات والبطاطــس أو اجلــزر الكامــل،
(حِيــم)ً ،
حمــدّ د يســمونّه َ
و ُيطبــخ ،و ُتــوزع معــه قطــع اخلبــز ورشائــح اجلبــن والبيــض البنــي البــارد وح ّبــة
مــن خضــار أو فاكهــة لليــوم ك َّلــه.
يستمر الشيخ (أبا ُجبري) دون ك َلل أو ملل ،مساء كل ليلة ،ليقطع الوقت
قبــل أن يقطعــه بإلقــاء املواعــظُ ،يع ّلــم الصــاة ،كيفيــة اخلشــوع ،طــرد الشــياطني
يقصهــا عــى زمالئــه الراســخني بــن
ومــا توســوس بــه ،ثــم يرجــع بذكرياتــه ّ
يعرفهــم ببالدهــم التي انقطعــوا عنها بفعــل االحتالل،
اجلــدران ،يقـ ّ
ـص جتاربــهّ ،
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الــذي قطــع اجلغرافيــا بــن قطــاع غــزة ،غــزة البــؤس والبــأس ،والضفــة الغربيــة،
وقســم وجــزأ ،ومنــع أي شــكل مــن أشــكال التواصل،
ضفــة الزيتــون والفــأسَّ ،
حتــى أصبــح اإلنســان غري ًبــا يف وطنــه ،ال يعــرف عنــه مــا يعــرف اللــص.
بعضــا ممــا عنــده ،فمتعتــه أن ُيثــري
مل يبــق أمــام (الشــيخ) إال أن ُيعطــي ً
اآلخريــن بتجربتــه ،فقــد تعـ َـذب مــا فيــه الكفايــة ،وجتـ ّـرع اآلالم دون مــوت،
وهــو يصــدع أحــدٌ أحــد ،وســرد يو ًمــا إىل نــار الدنيــا قبــل نــار اآلخــرة ،فبئــس
الــورد املــورود.
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الســياط
انتهــت مرحلــة العذابــات واآلالم مــع الشــيخ ،بقــي حتــت ّ
وقســوة اجلــاد حتــى أدانــوه باعرتافــات غــره عليــه ،فلــم يعــد هنــاك حاجــة ألن
ينبــس ببنــت شــفة ،وقــد القــى ألوا ًنــا مــن اجلحيــم ،فح ّلــوا وثاقــه وأرجعــوه إىل
القــر األكــر ،واحلفــرة األعظــم ،املســاحة ،تســع فرشــات ملتصقــة ببعضهــا،
ودورة امليــاه حتمــل الرقــم ( )1جيتمــع فيهــا كل مــن ينهــي مرحلــة التحقيــق،
حتــى لــو جتــاوز العــدد عــدد الفرشــات فأصبــح مخســة عــر أو عرشيــن حتــى
مكدســن كالكنــب.
لــو نامــوا ورديــات ،أو عــى جنوهبــم ،أو
ّ
النــوم عــى شـ ّـق واحــد بالتنــاوب ،ال جمــال للنــوم عــى البطــن أو الظهــر،
أو مــدّ اليديــن ،الغطــاء مشــرك ،بطانيــات باليــة ،فــا للــدوران يمنــة أو يــرة،
احلديــث مشــرك ،ال خصوصيــة ،اإلخــراج بــدون إحــراج ،كل يشء مســموع
علنًــا ،األصــوات والروائــح ،الذنــب واحــد ،اهلــم واحــد ،األمل واحــد.
صباحــا حتــى احلاديــة عــرة ،اجلميــع األقبيــة ،وكل
احلـ ّـام مــن الثامنــة
ً
ـجان ،و ُيؤجــل االســتحامم
واحــد ونصيبــه ،فربــا ينفــذ الوقــت أو ينشــغل السـ ّ
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للغــد ،يف أحــد األزقــة اثنــان ،متجــاوران ،مســتطيالن ببابــن منفصلــن،
مفتوحــن ،مــاء صــدئ ،وملعقــة صابــون ســائل نتــن ،نصيــب هــذا القــر ســاعة
لــكل فــرد مخــس دقائــق.
ال مالبــس الســتبداهلا ،األهــم املالبــس الداخليــة ،فيوم يغســلها ويعل ّقها
عــى نتــوءات اجلــدران ،ويف الليــل ُيلبســها اإلنــارة لرتتدهيــا االضــواء فيخفــت
شــعاعها ،ويبقــى باملالبــس اخلارجيــة ،فيــوم هبــا ويــوم بدوهنــا.
نُســبح مــن القــرآن الكريــم ،يقــرأ النــزالء مــا شــاء اهلل هلــم أن يقــرأوا،
يتناقشــون ،يتســامرون ،عــى مــرأى ومســمع مــن اجلميــع ،حتــى يغــزو النّعــاس
بعضــا مــن الوقــت ،ختفــت
باكـ ًـرا عينــي (الشــيخ) ،فيســتأذن ،فينــام يف الزاويــة ً
األصــوات ،مراعــاة للنائــم ،ومــا أن يداهــم النعــاس أعــن البق ّيــة حتــى يســتيقظ
ً
منكمشــا عنــد البــاب ،خيلــو مــع
(الشــيخ)؛ لي ُفســح هلــم مكا ًنــا للنــوم ،فيجلــس
ر ّبــه مــع القــرآن والتســبيح ّ
والذكــر ،حتــى ينفصــل ويدخــل االنخطــاف ،ويــرى
النــور ،ويــزداد اإليــان ،وتقلــل اآلالم ،ويناجــي رب األنــام ،حتــى يســتيقظ
ـجان عــن الوقــت ،فيــؤذن ،فينهــض اجلميــع
النيــام لصــاة الفجــر ،يســأل السـ ّ
رة ،أو بجــدار القــر اخلشــن ،ويمســحون
يرضبــون أك ّفهــم باألغطيــة املغــ ّ
وجوههــم وأيدهيــم ،يتيممــون خشــية األمــراض اجللديــة ،يصلـ ّـون مجاعــة ثــم
ينــام مــن ينــام ،ويبقــى مــن يبقــى للتســبيح واالســتغفار والذكــر.
كــوة البــاب ،فيفتــح ويغلــق
ينــادي املنــادي مــن مــكان قريــب ،مــن ّ
عــرات املــرات يف اليــوم والليلــة ،يدخــل هــذا ،خيــرج ذاك ملقابلــة ممثــل
الصليــب األمحــر الــدويل ،يعــود ،يأخــذ الثــاين ملقابلــة املحامــي ،يعــود ،وكل
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الــدرج ،الــراخ ،عثــرات
واحــد بنفــس طريقــة القيــد ،الغاممــة ،األز ّقــة،
ّ
الطريــق ،فهــذا فــرض عــن ،الثالــث الســتكامل البصامت ،يعــود ،فالرابــع ألخذ
صــورة شــخص ّية حتمــل رقمــه ،يعــود ،اخلامــس للرشطــة؛ للتعــرف عــى بعــض
صــور األهــل ،األقــارب ،اجلــران ،ثــم الســادس الســتالم اخلبــز مــن الزقــاق،
والســابع جللــب الطعــام مــن نفــس الزقــاق ،وواحــدٌ بعد اآلخــر لالســتحامم ،ثم
الثامــن إىل أحــد منظــات حقــوق اإلنســان ،ممثليهــم أو حماميهــم ،يعــود ،التاســع
إىل املحقــق لــورود معلومــة جديــدة ،يعــود ،العــارش نقـ ٌـل إىل حفــرة أخــرى مــن
حفائــر املــوت.
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يف اليــوم التــايل كاألول لكــن ختتلــف الوجهــة ،فمــن زار املحامــي أمــس،
فاليــوم يــزور الصليــب األمحــر ،وغــدً ا الرشطــة ،وبعــد غــد الطعــام ،وقــد يــزور
كل هــؤالء يف يــوم واحــد ،ودون جديــد يكـ ّـرر ذلــك يف اليــوم التــايل.
ُيفتــح البــاب كعادتــه ،فيدخــل احلــادي عــر ،والثــاين عــر ،والثالــث
عــر ،بــن كل واحــد وآخــر ســاعة مــن الزمــن ،كالتــي بــن العائــد مــن زيــارة
املحامــي ،وزيــارة الصليــب ،الــكل عائــد مــن تلــك املصيــدة ،مــن الــرك الــذي
نُصــب لــه ،فســقط فيــه ،من عنــد (العصافري) ســواء من (إيشــل) أو (املســكوبية)
أو (جمــدو) أو (عوفــر) ،ومثلهــم هنــاك يف حفائــر مــوت (املســكوبية) و(اجللمــة)
و(بيتحتكفــا) و(عــكا) الــري ،وال أحــد يعلــم عــن أحــد ،لكنهم يســرون عىل
نفــس خطــا الروايــة نفســها ،فقــط خيتلــف املــكان واالســم ،واجلميــع كــا هنــا يف
(عســقالن) ينتظــرون اخلــروج إىل الســجن ،فمنهــم مــن أمــى األربعــن يو ًمــا،
ومنهــم مــن أمــى اخلمســن والســتني والســبعني ،وقليــل مــن جيــوز ذلــك.
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22

َم ْـوتَى َع َل َق ْي ِد َ
احل َي ِاة
جــذب الضخــم البــاب الثقيــل إليــه بقــوة ،فكشــف لــه عــن نــزالء عرشة،
نُحــل األبــدان ،جــوع األكبــاد ،مل تــرك هلــم مهــوم األيــام إال هيـ ً
ـكل مــن العظــم،
تلمــع يف رأســه عينــان جائعتــان ،ال يســتقران يف حمجرهيــا إال إذا اســتقر الزئبــق
الدحــراج يف قــرار مكــن.
منظرا يســتهوي
دخــل (يوســف) ،فهاهلــم أمــره ،وهالــه أمرهم ،فقــد كان ً
القلــوب القاســية ،ويذيــب األفئــدة املتحجــرة كأنــه وكأهنــم أصحــاب الكهــف،
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ولــو رأى أحدهــم نفســه بمــرآة ملــا اســتهجن حــال أخيــه إال أن العيــون ال تــرى
نفســها إال بمــرآة ،فنظــروا إليــه نظــرات متازجهــا الرمحــة ،وختالطهــا الشــفقة؛
ألهنــم يعرفــون موطــن قدومــه ومــا حــل بــه يف وكــر األفاعــي التــي ال ترحــم،
وال تشــفق ،وهــي تنفــث ســمومها داخــل عقلــه وجســده وســنوات عمــره ،ومــا
ـم جيــري يف عروقــه.
زال مفعــول السـ ّ
أنشــأ يســأهلم واحــدً ا فواحــدً ا ،مــا شــأهنم؟ ومــا خطبهــم؟ وهــو يقــف
وقفــة املستبســل املســتميت خشــية أن يكونــوا أمثــال الســابقني ،ال يــدري مــا
يصنــع بحالــه ،وظ ـ ّن هبــم الظنــون ،واعتقــد أهنــم َتتَبــع لذلــك املسلســل.
188

أدرك (الشــيخ) مكنونــات نفســه ،فكر ًمــا ال أمـ ًـرا طلــب منــه اجللــوس
وذكــره بنفســه يــوم أن التقــى بــه أول مــرة،
واالســراحة ،وهــدَّ أ مــن روعــه،
ّ
وا ّدكــر (يوســف) نصائحــه ،فــازداد كمــدً ا وأ ًملــا؛ ألنــه مل يتعــظ مــن تلــك
يتصورهــا عقلــه الصغــر.
النصائــح ،وكانــت احليلــة أكــر مــن أن
ّ
ـص
مــن يـ َـر ابتــاءات ومصائــب غــره َ ُيــن عليــه ابتــاؤه ومصيبتــه ،فقـ ّ
(الشــيخ) عــى (يوســف) العذابــات واآلالم التــي رآهــا واجلميــع يشـنّف آذانــه،
ـاخصا برصه ،ال يريد (الشــيخ) لـ(يوســف) أن يكون مع البائســن ،وال يصل
شـ ً
إىل حــد املنكوبــن ،فأســمعه مــا هتـ ِـو لــه األفــاك عج ًبــا ،وختــر لــه اجلبــال هــدَّ ا،
وشــكا له ما ُيقلق نفســه يف عاملها ،وســيزعج عظامه غدً ا يف مرقدها ،شــكا فوجد
محــا ،ليــس بيــده حيلــة إال الدعــاء؛ ألن احلــال ســواء.
ســام ًعا ،وبكــى فوجــد را ً
ِ
يطمئـ ّن هلــم ،وقــد تع ّلــم الــدرس
بــدأت تتبــدّ د ظنــون (يوســف) ،وبــدأ
جيــدً ا ،فلــن يتفـ ّـوه بكلمــة واحــدة خــارج النّــص غــر مــا اعــرف به ،ومــا حدث
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معــه ،يبحــث عمــن يواســيه ،ويتنبأ لــه بالعواقب ،ويســترشف له املســتقبل ،فهذا
هيــون عليــه ،وذاك يتنبــأ لــه باحلكم عامني ســجنًا ،والثالــث يتنبأ بعــرة ،والرابع
بخمســة عــر عا ًمــا ،كأنــه املــزاد ،ويطــول الــرح والتحليــل ،فهذا يقــول عندك
تنظيــم ،وذاك عنــدك ختطيــط ،واآلخــر عنــدك حماولــة قتــل وهــذا أخطــر البنــود
التــي تصنّــف بـــ (( )51أ) ،فــا يعــرف مــن يصــدّ ق؟ ومــن ّ
يكذب؟ و ْقــع صدمة
الكــذب ،واخلــداع ،والكارثــة التــي حدثــت معــه عنــد (العصافــر) مــا زالــت
ماثـ ًـا أمامــه جاثمــة عــى صــدره ،جاثيــة عليــه ،ال يســتطيع نســياهنا أو تناســيها.
مذكراتــه مــع اللصــوص املحتالــن ،ويروي
كل واحــد بــدأ يقــص أجــزاء ّ
فصــول روايتــه ،وحلقــات مسلســله ،فلم جيــدوا اختال ًفــا إال يف األماكن وأســاء
الشــخصيات وألقاهبــا ،إال (باهــر) فقــد كانــت مشــاهد مسلســله مكــررة ،يف
أماكــن معــدودة ،بطريقــة ختتلــف يف الشــكل عــن ســابقاهتا ،وتتفــق يف اهلــدف.
ألقــي القبــض عــى (باهــر) متمنط ًقــا حزامــه الناســف الــذي حــدث فيــه
خلــل تقنــي ،فلــم ين َفجــر كــا ُخطــط لــه ،فأصيــب (باهــر) إصابــات بالغــة يف
بطنــه وأطرافــه ،نقلــوه إىل املستشــفى ،بــن األحيــاء واألمــوات ،ومــا أن بــدأ
يتعــاىف يف مستشــفى (بارزيــاي) ،جــاء املحقــق يريــد أن يأخــذ إفادتــه ،مسـ ً
ـتغل
خلع الضــادات،
إصابتــه ،مــارس عليــه كل أنــواع التعذيــب ،منعــه مــن الــدواءَ ،
داس عــى جراحــه التــي كانــت لســانًا يشــكو ،لســانًا أنطــق ،وأفصــح مــن لســان
الرثــاء ،واصــل املحتــال ،التهديــد ،الوعيــد ،النهــر ،الزجــر ،يرتكــه يف غرفــة بــن
أرســغه ،مثب ًتــا يف أعمــدة ألعمــدة رسيــره ،عــن
املــرىض ،مكبـ ًـا باحلديــد حــول ُ
يمينــه حــارس ،عــن يســاره آخــر ،خلفــه رسيــر مجيلــة مريضــة رسطــان ،أمامــه
مشــلول عــى كرســيه املتحــرك ،مــن حولــه اجلميــات ،ممرضــات بــا حيــاء،
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صبــاح كل يــوم يأخذنــه لقضــاء حاجتــه ،ثــم االســتحامم ،واســتبدال املالبــس،
وإعادتــه إىل مكانــه ،عامــات النظافــة العربيــات ،املحجبــات ،العفيفــات،
عجــوز مريضــة أمــراض العجائــز ،كل مــن حولــه عــريب أو يتحــدث بالعربيــة،
ضبــاع بلبــاس األســود.
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ً
وصل بليىل ،هذا يســتغل احلراس ليطعمه مما لديه ،شــفقة
اجلميــع يدّ عــي
هترب له ما يريد من مســتلزمات
عليه ،واآلخر يســأل عن حاله ،وعاملة النظافة ّ
حتــى هاتفهــا املحمــول ،اكتشــفوا أمرهــا ،طردوهــا مــن عملهــا قبــل أن يضغــط
عــى أزراره ،حــزن (باهــر) عليهــا حــزن الثــكاىل ،وصاحــب الكــريس املتحــرك
يأخــذ رقــم هاتــف والــده ،يكلمهــم ،ويطمئنهــم عليــه ،وينقــل الرســائل بينهــم.
مكــث األيــام ذات العــدد وســط هــؤالء ،ثقتــه تــزداد هبــم يو ًمــا بعــد يوم،
حتــى رح ّلــوه إىل مستشــفى آخــر (أســاف هروفيــه) ،حــزن عــى زمالئــه الذيــن
ـرا ،غري الشــخصيات،
تركهــم ،فكــم كانــوا كرمــاء معــه ،هنا مل خيتلــف الواقع كثـ ً
املــرىض ،املحقــق ،ظــل يف رحلــة عالجــه ،املحقــق يــارس هوايــة الســادي،
املــرىض والعــال يتعاطفــون ،خياطــرون ملســاعدته ونقــل املعلومــات ألهلــه ،قبل
أن يــرأ ويتعــاىف ،أهنــوا عالجــه ،أرســلوه إىل أقبيــة التحقيــق ،يف تلــك املدافــن،
القبــور ،وجــد أمامــه كل املعلومــات ،القليلــة والكبــرة ،العظيمــة واحلقــرة ،كل
حــرف مهــس به ،بالســاعة والدقيقــة ،والثانية واللحظــة ،وقبله اليــوم ،والتاريخ،
وبعــده التوقيــع ،حينهــا فقــط أدرك الكارثــة ،فــدارت بــه الغرفــة ،دوران الكــرة
األرضيــة حــول نفســها ،يف رمشــة عــن دارت أفــكاره دوران الكواكــب حــول
الشــمس ،كيــف لتلــك العجــوز أن ختــون؟! كيــف لذلــك املشــلول املســكني
عــى كرســيه أن يكــون عميـ ًـا؟! كيــف لعاملــة النظافــة أن تكــون (عصفــورة)
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قــذرة؟! كيــف نصبــوا يل مصائدهــم يف (بارزيــاي) ،ثــم يف (أســاف هروفيــه)؟
قمــة التك ّلــف
كيــف صدّ قتهــم؟! ووثقــت هبــم؟! مــن
َّ
عــي؟! ّ
صــب هــؤالء ّ

والتعمــل ،الكــذب والتمثيــل ،مل حيتمــل قلبــه الصغــر تلــك األحــداث ،فعجــز
ّ
عجــزه ،ســقط مغشـ ًيا عليــه ،ســارع احلــراس لفــك قيــوده مــن املقعــد واألرض،
جــاء الشــيطان بلبــاس املالئكــة ،كــا ال يقــاس احلنــان باألحضــان ألن هنــاك
يضحــك بــن أحضانــك ويطعنــك مــن اخللــف بخنجــر اخليانــة ،متا ًمــا كــا
مــن
ّ
فعلــت (العصافــر) تلــك مــع اجلميــع ،كذلــك ال يقــاس البيــاض بالنقــاء ،وال
الســواد باخلبــث ،فالكفــن أبيــض ،والكحــل أســود ،وبينهــا يكمن الفــرق ،أخذ
عــرق يــده اليــرى ،ضغــط عليــه بإهبامــه ،نظــر يف ســاعته ،قــاس النبــض ،أخــذ
ـف حولــه الرشيــط ،نفــخ األنبوبــة نفخــات متتاليــات ،قــاس الضغط،
ســاعده ،لـ ّ
أخــذ الســاعة بيــده ،وضعهــا عــى صــدره ،مجــع أدواتــه ،ثــم صفعــه بكــوب مــاء
ـأوه متأ ًملــا بشــدّ ة مــن وقــع
بــارد ،فاســتيقظ مكفهـ ًـرا ،ممتق ًعــا ،شــاحب الوجــه ،يتـ ّ
احلادثــة ،ابتلــع لعابــه بشــق األنفــس ،حــاول أن يســتجمع قــواه ،فســارع احلراس
زجــوا بجثتــه داخــل هــذه احلفــرة ،عنــد زمالئــه النــزالء ،اســتمع
جلـ ّـره ً
أرضــاّ ،
إىل كوارثهــم ،مصائبهــم ،فهانــت عليــه مصيبتــه ،وواســاها بــأن مــا ال يمكــن
عالجــه ال بــد مــن حتملــه.
نادى املنادي املعتاد:
	-يوسف.
	-آه ،نعم!!
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خيمــن ،ر ّبــا حمــا ٍم؟ صليــب؟ حقــوق إنســان؟ تصويــر؟
خــرج (يوســف) ّ
بصــات؟ رشطــة؟ تشــخيص؟ خمابــرات؟ حتقيــق؟ ّ
تبخــرت كل اخليــارات،
عندمــا شــعر بضــوء الشــمس حتــت الغاممــة ،و َأعــدم كل معتقداتــه عندمــا أزال
احلــارس غاممتــه ،وأزال احلديــد مــن يديــه ،وأبقــى مــا يف قدميــه عــى حاهلــا،
ورأى بــأم عينيــه قاعــة حمكمــة.
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ال تبتعــد القاعــة أكثــر مــن دقائــق معــدودة مــن املــي رســي ًفا ،واالنتظــار
أكثــر عنــد البوابــة ،تستنشــق رائحــة حمروقــات العربــات عنــد مدخــل الســجن،
تلــك املحكمــة التــي ربــا يزورهــا األســر مــرة كل بضعــة أيــام ،أو مرة يف الشــهر
لتمديــد فــرة اعتقالــه عــى ذ ّمــة التحقيــق ،وربــا ال يزورهــا هنائ ًيــا ،و ُيمــدّ د غياب ًيا
ينــوب عنــه حمامــي دولــة أو النيابــة نفســها.
ظــل واق ًفــا ،ينظــر إىل القاعــة ،دخــل القــايض ،املحامــي! ،فالــذي عـ ّـن
هــذا عـ ّـن ذاك ،إهنــا (الدولــة)! ،انــرى إليــه املحامــي ،و(يوســف) ال يعــي مــا
يــدور ،أخــره :متديــد ســبعة أيــام عــى ذ ّمــة التحقيــق ،وبعــد الســبعة األيــام،
شــيك مفتــوح ،أي تبقــى يف الســجن تــزور املحاكــم إىل حــن إصــدار قــرار
احلكــم ،ثــم و َّقــع ،ختــم ،وكذلــك القــايض ،وتبــادال األوراق ،مل يســتغرق
املشــهد كلــه أكثــر مــن مخــس دقائــق!
وســط هــذه املعمعــة ،اســتقبل احلضــور الضيــف اجلديــد (حســن) الــذي
متســمر مكانــه كصنم عنــد الباب ،كمــن رأى شــيطانًا عىل هيئته احلقيقيــة ،فدفعه
الســجان البــاب وانرصف،
الســجان قليـ ًـا مــن ظهــره ،فتقــدم خطــوة ،ثم أغلــق ّ
فأســند (حســن) ظهــره للبــاب ،ومل ينبــس ببنــت شــفة ،فبــادره احلضــور:
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وعليكــم الســام ورمحــة اهلل وبركاتــه ،ودون تفكــر منــه قــال :الســام عليكــم.
فــكان مــن أمــره مــا كان مــن أمــر (يوســف) مــن قبلــه ،وكان مــن حالــه
مــا كان مــن حــال كل قــادم جديــد ،عائــد مــن مصيــدة (العصافــر) ،ومــا زال
يؤرقــه ويؤملــه ،فانــرى إليــه اجلميــع هــذا بكلمــة مواســاة،
و ْقــع الصدمــة ّ
واآلخــر بوصيــة احلــق والصــر ،هــذا يداعبــه وذاك يامزحــه ،حتــى بــدأت مظاهر
االبتســامة تشــق شــفتيه.
جلــس وســط قــره كاملولــود يف البيــت ،خيلــق دائــرة مغناطيســية يكــون
مركزهــا اجلــاذب ،تــدور يف فلكــه عــى مــدار ســاعات اليــوم ،يتبادلــون أطــراف
احلديــث؛ ل ُيخرجــوا (حســن) مــن حالــة اإلحبــاط واليــأس والقهــر إىل حالــة
الواقــع والصــر واألمــل؛ ألن األمــل هــو قــوة الضعيــف املســتعصية عــى
املقايضــة ،ففــي األمــل مــا يكفــي مــن العافيــة لقطــع املســافات الطويلــة يف الــا
وداو ْوا جرحــه ،حتــى أصبــح يــرى البعيــد
مــكان الواســع إىل املــكان الضيــقَ ،
يقــرب ،وا ُملغلــق يفتــح.
األهــم أن ظنونــه بصديقــه (مــراد) ذهبــت أدراج الريــاح ،وأدرك َّ
أن
صديقــه ســقط يف الفــخ ،ومل يكــن يعلــم ِعظــم الكامئــن املنصوبة ،فهدأت نفســه،
ـف احلمــل عــن كاهلــه؛ ألن بمقــدور اإلنســان أن يبتلع
والتمــس العــذر لــه ،وخـ َّ
ويستســيغ غــدر الغــادر ،وخيانــة اخلائــن ،لكــن ال يســتطيع أن حيتمــل ذلــك مــن
الصديــق واحلبيــب ،فظلــم ذوي القربــى أشــد مضاضــة.
يف أحــد أز ّقــة املدافــن ،زقــاق أولــه بــاب ثقيــل مــن الفــوالذ ،وآخــره
آخــر ،األول حيمــل الرقــم ( )10والثــاين حيمــل الرقــم ( ،)11دخلــه (مــراد)
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مصدو ًمــا ،كعــادة كل جديــد يف هــذا احلــال ،يف هــذا املــكان ،القــر قــر ،املدفــن
مدفــن ،وإن اختلــف شــكله أو حجمــه ،طمــر الســجان (مــراد) يف القــر األخري،
ليجــد ً
بسـ َّلم حديــدي ،وآخــر أمامــه ،هنايتــه يقطــن
(برشــا) إســمنت ًيا عــن يمينــهُ ،
محــام ،يقابلــه دورة ميــاه إفرنجــي ،ســاحة بحجــم ثــاث فرشــات،
يف كل زاويــة َّ
مــن اجلــدار إىل (األبــراش) إىل طــرف املرحــاض واحلـ ّـام.
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تقــدّ م (مــراد) ومل جيــد مكا ًنــا خلطــو قدميــه ،بعــد أن نــزل النــزالء مــن
فــوق (أبراشــهم) وقــام اجللــوس مــن عــى فراشــهم ،اجلميــع اســتقبل (مــراد)
ـارة _رغــم جهلهــم مــن يكــون_ فمنهــم صاحــب
باالبتســامة واألحضــان احلـ ّ
وضمتــه،
التجربــة ،فتذ ّكــر تلــك الصــدور التــي احتضنتــه ،ول ّفــت أيدهيــا حولــه
ّ
ثــم طعنتــه بخنجــر اخليانــة ،وبــادره الزمالء بالســؤال عنــه ،والتعريف بأنفســهم.
كأ ّنــه جثــة هامــدة يف أحضاهنــم ،يف ّكــر كيــف هلــذا القــر الض ّيــق ،كل هذا
الضيــق أن يســتوعب هــذا العــدد مــن املوتــى ،نُحــل األبــدان ،جــوع األكبــاد،
طــاردون ،ال
كأنــم الثــوار القدامــى ،املطــاردون يف الصحــاري والــراريُ ،ي َ
ّ
وقــت لدهيــم حللــق حلاهــم ،أو ترجيــل شــعورهم ،وقد نفــذ طعامهــم ورشاهبم،
ومل يبــق هلــم إال رب الســاء حيفظهــم.
بــدأ يتأقلــم مــع الواقــع ،وبــدأت شــفتاه تفصحــان عــن حاهلــا وآالمهــا
وأوجاعهــا ،تقصــان ال َقصــص ،وتعلنــان عــن املصيبــة الواقعــة عــى رأســه،
لفعلــه بصديقــه ،فهــذه كبــرة ال تُغتفــر ،تركــه الزمــاء حتــى فضفــض ،وهــدأ
فقصــوا عليــه قصصهــم ،فالقصــص قنطــرة العبــور فــوق هنــر الزمــن،
روعــهّ ،
ْ
ِ
وفيهــا العــر ،حتــى ختمــوا لــه بــأن هنــاك ح ًقا ،وهنــاك باطـ ًـا ،وســتظهر احلقيقة
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يو ًمــا ،وســينترص احلــق؛ ألن احلــق فــوق اجلميــع ،كاملضامــن فــوق العناويــن،
واملبــادئ فــوق األشــخاص ،واملؤمنــون بعضهــم لبعــض ن ََصحــة متــوادون ،وال
عليــك مــن املنافقــن الذيــن كان بعضهم لبعــض َغششــة متحاســدين ،متآمرين،
خائنــن.
حتـ ًـا صديقــك اآلن إن مل يــأت هلــذه الزنزانــة ،فســيكون يف زنزانــة رقــم
( )1وسيســتمع لزمالئــه ورفاقــه كــا اســتمعت لنــا ،وســيعرف احلقيقــة ،فــا
داعــي للقلــق واخلــوف والتوتــر ،فاســتبرش (مــراد) ،ودعــا اهلل وتوســل إليــه ،أن
يكــون مــا قالــوا حقيقـ ًة وليــس مواســاة ،وأن يكــون صديقه (حســن) قــد التمس
ـذرا ،لكنــه يريــد أن يــرى احلقيقــة ،ويقابــل صديقــه؛ ليقطــع شـكّه وفزعــه
لــه عـ ً
الــذي مــا زال يصفــر مثــل الريــح يف أذنيــه.
اجلميــع يف تلــك املصيــدة كان يكــذب ،و ُيم َثــل ،بقصــد وبغــر قصــد،
بحســن ن ّيــة وبســوء ن ّيــة ،فالكــذب حبالــه قصــرة ضعيفــة ،وســيظهر الصــدق
يو ًمــا ،وتصــدع احلقيقــة لرياهــا اجلميــع؛ ألن احلقيقــة بــن الــكاذب والــكاذب،
كاحلبــل بــن اجلــاذب واجلــاذب ،كالمهــا ســينتهي بــه األمــر إىل االنقطــاع،
عندهــا ُيعــرف الصــادق مــن الــكاذب ،والوضيــع مــن الرشيــف ،وس ُيكشــف
يو ًمــا عمــن يناغــي األطفــال ح ًبــا ،ومــن يناغيهــم كذ ًبــا.
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23
ِنَا َية َأ ْم بِدَ ا َية َج ِديدَ ة،؟!
يف هــذه القبــور املظلمــة التــي تُعشــعش فيهــا الرطوبــة َع ْشعشــة عالمــات
االســتفهام يف الــرؤوس ،هــذه املدافــن التــي ال ينفــذ إليهــا شــعاع مــن أشــعة
الرمحــة اآلدميــة ،وال ُهتــب عليهــا نســمة مــن نســات اإلحســان البــري ،التــي
ـدوي يف جوانــب القبــور دوي املــوج الثائــر يف
ت ُعــج هبــا رصخــات موجعــةُ ،تـ ّ
البحــر الزاخــر.
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هنــا تنتظــر اجلثــث املكدّ ســة ،تَكــدّ س الكتــب املهرتئــة يف مكتبــة قديمــة
مهجــورة ،يف كل يــوم وليلــة يلجهــا النــزالء ذوو العــدد ،وخيــرج منهــا مثلهــم،
ويبقــى فيهــا مثالهــم ،بــن خــارج إىل الســجن وأقســامه ،ومتن ّقــل بــن قبــور
التجمــع يف (عســقالن) ً
مثــا حاملــة األرقــام (.)11( ،)10( ،)1
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الــكل أهنــى هــذه املرحلــة (التحقيــق) ومــا زال ينتظــر ،ويعــدّ األيــام
ســهل مرورهــا وجــود
والليــايل ،وبرمحــة اهلل وإحســانه متــر ومتــي ،ومــا ُي ّ
(الشــيخ) هنــا ،وأمثالــه هنــاك ،والصــاة ،واملواعــظ ،واألغــاين ،وأناشــيد
احلــب ،والصــر ،والوطــن ،واحلديــث ذو الفائــدة ،وتكــرار املــايض ،فحتــى
الــكالم املكــرر ذو فائــدة؛ ألنــه اكتشــاف لعــامل جديــد ،وزرع أمــل يف قلــوب
بائســة ،وحييــي نفــوس يائســة.
مــن اليــوم ،مــن اآلن ،ســتبدأ تنظــر إىل األشــياء بمنظــور آخــر ،ســتهتم
وســتعرف قيمــة األشــياء التــي مل تكــن لِتُعطــي هلــا بـ ً
ـال ،واهتام ًمــا ،لــوال واقعــك
اجلديــد ،فاهلــواء النقــي ،الشــمس الســاطعة ،األمطــار الغزيــرة ،البحــر اهلــادر،
الشــوارع املليئــة بغبــار إســمنت األبنيــة املنهــارة املدمــرة ،احلــار عــى قارعــة
الطريــق ،الديــك يطــارد الدجــاج ،األغنــام يف مراعيهــا ،اإلبــل يف مرابضهــا،
الــكالب يف حراســة حدائقهــا ،القطــة مــع صغارهــا ،نبتــة (ال ُق ّريــص) جانــب
الــوادي( ،الفطــر) حتــت األشــجار ،النــدى فــوق األوراق ،رائحــة البنزيــن
ـب النفايات
والســوالر ،حتــى حصــان م ْيــت ،جيفــة تأكلهــا الديــدان بجانب مكـ ّ
رائحــة ،مزرعــة الدواجــن ،رجيــع رضيــع عــى مالبســك ،بــول طفــل عــى
قدمــك ،ال ّلعــب يف الوحــل والطــن ،أو يف جمــاري الــرف الصحــي يف املخيــم
صباحــا ،صــورة فوتوغرافيــة ..الســاء
وأزقتــه ،أطفــال املــدارس يف الســابعة
ً
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ُ
وسيشــوقك منظرهــا وإن كانــت عاد ّيــة
بأجرامهــا ،ســتعرف قيمــة هــذه النِ ّعــم،
ـززة ،فــا بالــك برغيــف خبــز طابــون ،مــع زعــر وحبــة زيتــون ،يف موســم
أو ُمقـ ّ
البيــدر أو قطــف الزيتــون ،أو ُحضــن أم حنــون ،أو النــوم فــوق أزهــار احلنّــون.
إذا كنــت فوضو ًيــا أو عاد ًيــا ،هنــا ســتتعلم االنضبــاط ،االلتــزام ،اإليثــار،
ال ّطاعــة ،النّظــام ،الرتتيــب ،النظافــة ،االعتــاد عــى النفــس ،مــن اآلن تصقــل
الطبــاع اخلشــنة ،تُنــار النفــوس املظلمــةُ ،تــذب األخــاق اجلافية ،تــرق القلوب
توســع الصــدور احلرجــة؛ ليتم ّكــن كل واحــد مــن التعايــش ،التأقلــم،
القاســيةّ ،
االنســجام ،االنخــراط مــع اآلخريــن يف هذا املجتمــع _إن أراد_ وإال فســتنقلب
رأســا عــى عقــب ،ويــزداد الســوء ســو ًءا ،والســواد ســوا ًدا ،والعتمــة
املوازيــنً ،
ظلــات ،وســيعيش بــن زمالئــه شــق ًيا منبــو ًذا.
اجلميــع ينتظــر ســاعة الصفــر ،كــا ينتظــر املحكــوم باإلعــدام مقصلتــه،
يرتقبــون املجهــول ،تُفتــح األبــواب عرشات املــرات ،وتغلــق دوهنــم ،ال يعرفون
ســب ًبا النتظارهــم ،أو موعــدً ا خلروجهــم ،حتــى يــأيت اليــوم املوعــود ،خيــرج
الواحــد منهــم إىل القيــد والغاممــة ،واألز ّقــة التــي افتقدهــا ،فمنــذ أيــام مل يرهــا،
حتــى يصــل غرفــة التفتيــش واالنتظــار ،يفتــش مــن شــعر رأســه إىل أمخــص قدمه
ليتأكــد اللصــوص أنــك أنــت أنــت ،وأنــه هــو هــو ،ال أحــد غــرك أو غــره ،ومل
يتقمــص أحــد شــخصيتك أو شــخصيته ،يســتبدل بذلــة الســجن ال ُبنيــة الباليــة
ّ
بأخــرى جديــدة ،يســتلم حقيبــة بن ّيــة أو ســوداء مــن القــاش أو اجللــد ،عليهــا
كــا عــى صــدر قميصــه ،شــعار الســجون املكـ ّـون مــن حرفــن ،مالبــس داخلية،
خارجية ،غطاء فرشــة (وجه) ،ومعـــلقة ،ومعـــجون أســنان ،ومعـــجون حالقة؛
ألنــه معـــدوم ،وأشــعروه باملعـــروف ،بعــد أن أطعمــوه حطــب املعكرونــة،
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وجـ ّـردوه مــن كل معـــلومة ،وأســقطوه يف فــخ كلامهتــم املعـــسولة ،ثــم تركــوه يف
ـب ُيمعمــع ويــرخ ،ليالزمــه الشــعور أنــه مــا زال وســط املعمعــة.
غيابــة اجلـ ّ
انتظــر يف قاعــة االنتظــار (األمتنــاه) أســوأ مــن اجل ّبانــات ،الفــرق ،لوهنــا
أبيــض ،أو مائــل إىل األصفــر ،جدراهنــا ملســاء مطليــة بغبــار الســنني ،أســاء
ورســومات الراســغني ،وقضباهنــا الفوالذيــة التــي تشــكل مقعديــن طويلــن
مســتطيلني ،يرتكــزان عــى جداريــن مــن جدراهنا ،حتــى انتهى اللــص والباحث
عــن املمنوعــات ،وأي ممنوعــات ســتخرجها تلــك املدافــن،
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انتهــى مــن بحثــه وتفتيشــه مــن عــدد مــن النــزالء ،ا ُملرحلــن ،تأكــد مــن
كل واحــد أنــه هــو هــو ،ال غــرهّ ،و ّزع عليهــم املســموح مــن مالبســهم املدنيــة
وخزهنــا يف خمــزن األمانــات،
وأحذيتهــم التــي صادرهــا عنــد القبــض عليهــمّ ،
ٌ
دون لــكل
كل باســمه ورقمــه ،وأرجــع إليهــم ســاعاهتم اليدويــة املســموحة ،ثــم ّ
كاهلويــة ،جــواز الســفر ،املحمــول ،الســاعة الثمينــة،
واحــد منهــم املمنوعــاتّ ،
أمــا الرخيصــة فقــد اســتلمها أصحاهبــا ،وأي مبلــغ مــايل ،اجلاكيــت ،بنطــال
صة ،ختــم عــى الورقــة،
اجلينــز ،بلــوزة الصــوف ،احلــزام ،اخلاتــم ،ثــم ّ
زمهــا يف ُ ّ
و ّقــع ،احتفــظ كل طــرف بنســخةٌ ،
وكل عــرف مــا لــه ومــا عليــه.
وتم
انتظــر حتــى جــاء سـ ّ
ـجانو الســجن ،واصطحبوا كل أســر إىل قســمّ ،
اســتقبال كل واحــد فيهــم ،كــا اســتقبال (العصافــر) ،ومســئوهلم ،لكــن هنــاك
اخلديعــة ،وهنــا احلقيقــة ،دخلــوا (عســقالن) ،تبعثــروا عــى أجنحتــه وأقســامه،
قســم  ،4 ،3 ،12 ،11إلــخ.
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وكل قســم بغرفــه الصغــرة التــي تتســع خلمســة (أبــراش) أي عــرة
(برشــا) بقدرة اســتيعابية ألربعــن ً
نــزالء ،أو الكبــرة التــي تتســع لعرشين ً
نزيل.
وهنــا بدايــة جديــدة ،وليــس هنايــة ،وحيــاة حديثــة بفصوهلــا ،حلقاهتــا،
أجزائهــا ،نظامهــا ،التزامهــا ،أحزاهبــا ،تنظيامهتــا ،بســجنائها وســجانيها والعالقة
ـم بجميــع جوانــب أجزائه،
بينهــم ،واقـ ٌ
ـع حتتــاج إىل األشــهر والســنوات لكــي تلـ ّ
وفصولــه ،وتارخيــه.
*

*

*

الفاجعــة التــي ّقربــت (يوســف) مــن (أمحــد) عندمــا افرتقــا عىل احلــدود،
األول يف طريقــه إىل القبــور ،واألخــر يف طريقــه إىل القصــور ،هــي نفــس
الفاجعــة التــي قر ّبــت (مــراد) مــن (حســن) فأصبــح كل اثنــن منهــا كأخويــن
أليفــن ،رضيعــي ثــدي ،ضجيعــي مهــد ،فليــس كل مــن أنجبــت أمهاتنــا كان
ً
أخــا ،وليــس كل مــن قــال أحبــك صــار حبي ًبــا ،فــاألخ يف خوفــه ،واحلبيــب يف
غريتــه ،كــا املطــرب يف ذوقــه ،واملؤمــن يف قلبــه.

ثــم رضهبــا الدهــر برضباتــه ،فــاألوالن افرتقــا إىل األبــد يف احليــاة الدنيــا،
فبعــد أربعــن يو ًمــا ،بالتــام والكــال ،مــن يــوم ذلــك الفــراق ،مالــت شــمس
(أمحــد) ،وأخــذت باالنحــدار ،بعــد أن عــاد إىل غــزة العـ ّـزة واإلبــاء ،ويف ريعــان
شمســه ،املــوت ال يســتأذن
الشــباب ،دون ســابق إنــذار ،دون مقدّ مــات ،أف َلــت ُ
يتأجــل وال ّ
يؤخــر ،إىل ال ّلحــد ،حيــاة
أحــدً ا ،ال حيــايب أحــدً ا ،إذا جــاء األجــل ،ال ّ
الــرزخ ،ثــم إىل حمكمــة ســاحتها القيامــة ،جنودهــا املالئكــة والزبانيــة ،قاضيهــا
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العــدل ،شــهودها اجلــوارح واألعضــاء ،احلســاب فيهــا باخلردلــة والــذرة ،ثــم
إىل جنّــة عرضهــا الســموات واألرض ،تصعــد إىل املنزلــة التــي كتبهــا اهلل لــك،
أو هتبــط إىل النــار ،لتســتقر يف إحــدى الــدركات التــي أوصلتــك أفعالــك إليهــا،
مــات (أمحــد) موتـ ًة واحــدة ،ومــا زال (يوســف) يمــوت كل يــوم مــرات.
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أمــا األخــران ،فقــد احتضنهــا الدهــر بأحضانــه فاجتمعــا ،ومل ُيكتــب
أرضــا عــى
هلــم الفــراق بعــد ،يف ســاحة ســجن (عســقالن) كان (مــراد) يرت ّبــع ً
ســجادة صــاة ،يســتمتع بحــرارة شــمس ذاك الصبــاح ،وهــي تداعــب جلــده،
وتعيــد إليــه حيويتــه ،حتــى دخــل عليــه (حســن) دون أن يــراه ،اقــرب منــه
خلســة ،حتــى انتصــب أمامــه ،فــرأى قدميــه ،ثــم رفــع رأســه ،فوجــد صديقــه
(حســن) ،فأعــاد ُمســق ًطا رأســه إىل صــدره ،ذرفــت دموعــه ،ومــا بكــى إذ بكــى
إال ألنــه شــعر بخطيئتــه ،وعظيــم ذنبــه ،مل يســتطع أن يرفــع عينيــه يف وجــه
صديقــه ،أو أن يواجهــه ،وضاعــت الكلــات ،وخانتــه العبــارات.
ـم صديقــه إليــه بحــرارة ،وق ّبــل
ســارع (حســن) وجلــس القرفصــاء ،ضـ ّ
رأســه ،ور ّبــت عــى كتفــه ،واهنــال عليــه بكلــات احلــب واملواســاة ،وصـ ّـره،
تفهــم ملــا حــدث معــه،
ومل جتــف دموعــه ،حتــى ســاحمه صديقــه ،وأعلمــه أنــه ُم ّ
ثــم أفلتــه ونظــرا لبعضهــا نظــرة رمحــة وشــفقة عــى حاهلــا ،وقامــا يــدوران
ّ
دورة الكواكــب والنجــوم ،يعيــدان مــا كان مــن أمــر الســتني يو ًمــا التــي مضــت
بآالمهــا ،وأوجاعهــا ،ومرارهتــا ،وعلقمهــا ،وســوادها ،خيط ّطــان لبدايــة جديدة،
حيلــان أحال ًمــا مديــدة ،امتــداد عمرهــا الغامــض ،يف عاملهــا املجهــول.
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تعرفــا عــى (الشــيخ) الــذي مل يبخــل
يف نفــس املــكان ،يف هــذه الســاحةّ ،
عليهــا بنصائحــه ،بعــد أن أمــى التســعني يو ًمــا يف تلــك األقبيــة ،كــا التقــى
(الشــيخ) بالذيــن اعرتفــوا عليــه ،وفتحــوا مغاليقــه للعــدو ،وســيقيض ســنوات
طويلــة ،ممــا تبقــى مــن عمــره القصــر الــذي أوشــك عــى األفــول ،بســبب مــا
أفصحــت عنــه ألســنتهم مــن أرساره ومكنونــات نفســه الثمينــة.
واصــل (الشــيخ) هدفــه يف احليــاة ،مجيــع املســتجدين ،حت ّلقــوا حولــه
يف حلقــة كبــرة ،تراقبهــم كامــرات املراقبــة أعــى الســاحة ،وهــم يبحلقــون
فيــه ،ويش ـنّفون آذاهنــم ،وهــو يوصيهــم ،ويســترشف مســتقبلهم بخــرة املعلــم
العــارف ،واخلبــر املجــرب ،والطبيــب املعالــج ،لســانك حصانــك ،إن صنتــه
صانــك ،وإن خنتــه خانــك وإن أهنتــه أهانــك.
أنتــم اآلن يف بدايــة مرحلــة جديــدة مــن أعامركــم ،يف حم ّطــة مــن أعقــد
حم ّطــات دنياكــم ،لــكل زاويــة يف الســجن آذان ،ليكــن ســمعكم وصمتكــم ،أكثر
مــن حديثكــم وكالمكــم ،أليــس الذيــن اســتحقوا اهلاويــة هــم الذيــن صــدق
فيهم قول اهلل :ﵝﭐﱠ ﱡ ﱢﱣﵜ [الشعراء ،]212 :فالصمت مهارة،

عليكــم أن تُتقنوهــا.

ليكــن الكتــاب صديقكــم ،فخــر جليــس يف هــذا الزمــان كتــاب ،تعلموا
ـم انطلقــوا إىل
منــه عــى أيــدي املعلمــن ،تعلمــوا لغــة عدو ّكــم؛ لتأمنــوا مكــره ،ثـ ّ
مــا حت ّبــون مــن العلــم ،ســتجدون املدرســن ،افهمــوا منهــم؛ ألن مــن كان شــيخه
كتابــه ،كان خطــؤه أكثــر مــن صوابــه.
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ـرا بقضاياكــم ،الواقعــة حدثــت وانتهــت ،كل يشء يبــدأ
ال تف ّكــروا كثـ ً
ـرا ثــم يكــر ،إال املصائــب تبــدأ كبــرة ثــم تصغــر ،املحامــون ســيتابعون
صغـ ً
وهيتمــون ،وســيتواصل معهــم أحزابكــم وتنظيامتكــم يف الداخــل واخلــارج،
فقــط فكـ ّـروا كيــف تســتغلون أوقاتكــم ،واالهتــام بصحتكــم ،احــذروا الــرد،
فــا تتكئــوا إىل اجلــدران التــي تتص ّبــب عر ًقــا مــن الرطوبــة ،ال تتعــو ّدوا النــوم
الكثــر ،النــوم مكْســلة ،الرياضــة منْشــطة ،أفضــل عـ ٍ
ـادة يف الســجن أن ال يكــون
غــروا ،بدّ لــواّ ،نوعــوا حتــى ال مت ّلــوا ،إذا تعودتــم عــى النشــاط
لكــم عــادةّ ،
بأشــكاله ســتبقون إىل آخــر يــوم نشــطاء ،والعكــس.
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غــذاء اجلســد الر ّياضــة والطعــام ،غــذاء العقــل الكتــاب والعلــم ،غــذاء
الــروح الدعــاء والصــاة ،والصــاة ال تكتمــل إال باخلشــوع واالنخطــاف
واالنفصــال واالنتقــال مــن عــامل األرض ،والطــران إىل عــامل الســاء ،وإذا اختــل
أي أســاس مــن هــذه األســس الثالثــة ،فســيختل ميــزان حياتــك كلهــاِ ،
كالقــدْ ر
ال جيلــس إال عــى ثــاث أرجــل.
بعــد أســابيع ،أو أشــهر قليلــة ،وســعيد احلــظ منكــم بعــد أيام ،ســتزورون
تقصــوا عليهــم معاناتكــم وآالمكــم ،داروا دموعكــم،
أهليكــم ،فإ ّياكــم أن ّ
ٍ
حتكمــوا بمشــاعركم بابتســامة ،اســتقبلوهم باملــزاح
ســيطروا عــى عواطفكــم،
ّ
داعبوهــم ،فالزيــارة األوىل ،اللقــاء األول ،هــو الــذي يــرك االنطبــاع اإلجيــايب أو
الســلبي يف ذاكــرة ذويكــم ،فاجعــل هــذا الطابــع أن يكــون طاب ًعــا إجياب ًيــا ،عــى
كل واحــد منكــم أن ُيشــعر أهلــه بأنــه يف فنــدق ســبعة نجــوم _لــن يصدّ قوكــم_
خاصــة األ ّمهــات والزوجــات ،حتــى ال يمتْــن كمــدً ا وحزنًــا عليكــم ،فــإن
االنطبــاع املرســوم يف ذاكرهتــم ،املحفــور يف رؤوســهم ،أنّكــم عــى دوالب
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املدجــج باملســامري احلــادة ،والفحــم امللتهــب ،وإن كان الــدوالب
التعذيــب ّ
أرحــم مــن معاناتكــم هــذه ،لكــن حاولــوا أن تغـ ّـروا الفكــرة يف رؤوس ذويكم،
رأف ـ ًة بحاهلــم ،ورمحــة وشــفق ًة هبــم وعليهــم.
رويــدً ا رويــدً ا ،ســتتعرفون عــى تاريــخ هــذه اجلــدران ،وأفاعيلهــا
لتعضــوا عليهــا بالنواجــذ عــى مــا حق ّقــوا
باألبطــال ،وتضحيــات الشــجعانّ ،
مــن إنجــازات ،ومــا حصلــوا عليــه مــن امتيــازات ،فكانــت الســجون كمدافــن
الزنازيــن ،بــدون فرشــات ،ثــم خــاض الســابقون احلــروب واملعــارك ضــد
الســجان يف االرضابــات املفتوحــة عــن الطعــام فانتزعــوا مــن بــن فكــي الضبــع
ِ
األهــل ،املعجــون ،التلفــاز،
ال َف ْرشــات ،الصابــون ،الوســادة واألغطيــة مــن
الراديــو ،املروحــة ،القمقــم ،القــرص احلــراري ،فمــرض َمــن مرض ،واستشــهد
مــن استشــهد ،ســيتم ترحيلكــم إىل ســجون َّ
الشــال واجلنــوب ،إىل ســجن
(إيشــل) يف بئــر الســبع ،وإىل (نفحــة) يف صحــراء النقــب ،هنــاك استشــهد
عــي اجلعفــري عــام 1980م ،وســتتعرفون عــى الســجون وأســائها ومواقعهــا
وتارخيهــا ،فهــي تزيــد عــن الثالثــن.
ســأختم لكــم بقصة الشــهيد عــي اجلعفــري؛ ألنــه كان يف (وادي الق ْلط)،
الــذي ســمع منــي بعضكــم حكايــة الــوادي ،قلــت لكــم حينهــا (للحديــث بق ّية)
ـت
واآلن جــاء وقــت التتّمــة ،فســأتلو عليكــم منــه ذكـ ًـرا ،فافقهــوا قــويل :دخلـ ْ
جمموعــة مــن الثــوار الفلســطينيني عــر هنــر األردن ،اجتازتــه كــا اجتــازت
حقــل األلغــام ،وكان منهــم الشــهيد عــي اجلعفــري عــام 1969م ،وجتــاوزت
املجموعــة العديــد مــن النقــاط ،حتــى وصلــت شــايل (وادي القلــط) ،عندهــا
اكتشــفت أهنــا مالحقــة مــن ِقبــل رس ّيــة عســكرية لالحتــال الصهيــوين ،يقودها
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امللقــب برجــل املهــات (عوفــر) ،ومــا زالــت صورتــه مع ّلقــة يف أحــد كهــوف
ّ
تلطخــت يــداه
وح ّوهلــا االحتــال إىل مــزار؛ ختليــدً ا لِ ِل ّصهــم الــذي
الــواديَ ،
بدمــاء الثــوار ،واستشــهد مــن استشــهد ،واعتقــل مــن اعتقــل ،واصطحبوهــم
إىل أقبيــة التحقيــق ،عــر طائــرة عموديــة ،ومنهــم مــن ألقــوه مــن الطائــرة ،وكان
والــدي شــاهدً ا عــى ذلــك ،ثــم ُأفــرج عــن املعتقلــن يف صفقــة تبــادل 1985م.
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أ ّمــا عــي اجلعفــري ،مل تنتــه مســرة نضالــه هنــا كــا اجلميــع ،فواصــل
املســرة يف الســجون ،فقــد خــاض معركــة إرضاب 1980م ،يف ســجن (نفحــة
الصحــراوي) وكان أحــد الذيــن ت ّعرضــوا إىل التغذيــة ال َقرسيــة ،ممــا أدى إىل
دخــول الطعــام داخــل رئتــه؛ فاستشــهد بطـ ًـا رمحــه اهلل.
لـم تـكن هـذه املعركـة الوحـيدة بـل كـانت هناك طائـرة (حـسـن سـالمـة)
التـــي ألـقـــت اخلليــة عــى بعــد  800مــر عــن األرض بســوء تقديــر مــن الط ّيــار
الــذي كان مــن املقــرر أن يعطيهــم اإلشــارة للقفــز عىل بعــد  300مرت ،فاستشــهد
أحدهــم يف اهلــواء ،وألقــي القبــض عــى اخلليــة ،التــي كان هدفهــا إعــادة هيكلــة
جمموعــات الثــوار يف الضفــة ،ومهامجــة ومالحقــة العــدو يف كل مــكان ،حســن
ســامة ابــن الض ّفــة الغربيــة ،أمــا حســن ســامة ابــن قطــاع غــزة ،مــا زال يقبع يف
الســجن ،بعــد أن أذاق العــدو الويــات.
إ ّياكم أن تفقدوا احرتامكم ألنفســكمّ ،
فإن أخطر ما يف الســجن ،أن يفقد
اإلنســان احرتامــه لذاتــه؛ ألنــه إن فعــل ،صــارت رقبته بيد جـ ّـاده ،وصــار يتق ّبل
منــه الصفعــة يف وجــه الكرامــة عــى أهنا ُق ْبلــة يف خد الـ َـر ّض ،ومل يكن اجلاســوس
جاسوســا كـــ (العصافــر) _مثـ ًـا_ إال ألنــه وقبــل كل يشء فقــد احرتامــه لذاتــه.
ً
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بضعــة أيــام حتــى تفـ ّـرق القــوم آحــا ًدا ،إىل ســجون وج ّبانــات الشــال
واجلنــوب ،ومنهــم مــن بقــي؛ ليبدأ كل واحد منهــم مرحل ًة جديد ًة مــن عمره ،يف
باستيالت عدّ وه ،يف عامل الظلامت ،فلم تكن هذه النهاية بل كانت بداية جديدة.
*

*

*

َّ
جترعه ،لكن (يوســف)
إن مــن الرزايــا مــا ال ُيطــاق احتاملــه ،وال ُيســتطاع ّ
بعضا مــن أفكارها،
ُمــر عــى أن يبــدأ يعـ ّـود نفســه أن تُغـ ّـر مــن عاداهتــا ،وحتـ ّـول ً
حتــى تُواصــل مســرة احليــاة ،وال ينقطــع هبــا احلبــل وســط الطريــق ،ســيصبح
تصــا للصدمــات ،مســتعدً ا للمفاجــآت ،فــا ي ْفلــت اإلنســان مــن ظلمــة
ُم ً
الرحــم إال إىل ظلمــة العيــش ،وال يفلــت مــن ظلمــة العيــش إال إىل ظلمــة الرزايا
واملصائــب ،وال يفلــت مــن ظلمــة الرزايــا إال إىل ظلمــة الســجن ،وال يفلــت
مــن ظلمــة الســجن إال إىل ظلمــة ظلــم ذوي القربــى ،وال يفلــت مــن ظلمهــم
إال إىل ظلمــة القــر ،ثــم أنــوار أو ظلــات ،وكــا قــال (املنفلوطــي)« :مــا أكثــر
ـم ،وال
ـم إال إىل هـ ّ
مهــوم الدنيــا ،ومــا أطــول أحزاهنــا ،ال يفيــق املــرء فيهــا مــن هـ ّ
يرتجحــون فيهــا مــا بــن ِص ّحــة
يرتــاح مــن فاجعــة إال إىل مثلهــا ،واليــزال َبنُوهــا
ّ
ـح لــكل مهمــوم
ومــرض ،وفقــر وغنــى ،وعـ ّـز وذل ،وســعادة وشــقاء ،فــإذا صـ ّ
أن يم ُقــت حياتــه ،ولــكل حمــزون أن يقتــل نفســه ،خلــت الدنيــا مــن أهلهــا،
واســتحال املقــام فيهــا ،بــل اســتحال الوفــود إليهــا وتبدّ لــت ُسـنّة اهلل يف خلقــه،
ولــن جتــد لس ـنّة اهلل تبديــا ،ولــن جتــد لس ـنّة اهلل حتويــا».
يف أشــهر معــدودة ،مل تتجــاوز الثالثــة ،فقــدَ (يوســف) صديقــه (عــاد)،
ومــا أن اســتفاق ،حتــى دخــل حفائــر املــوت وعذاباهتــا وآالمهــا وأوجاعهــا
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ومفاجآهتــا ،ومــا أن اســراح حتــى ُفجــع بصديقــه (أمحــد) ،فــاذا خت ّبــئ
حتــا ســتكون األيــام حبــى
لــه األيــام؟! ومــاذا ســيكون احلــال بعــد ســنةً ،
باملفاجــآت ،وكل يــوم ســيخرب عن جديد ،أناس يف الشــقاء ،وأناس يف الســعادة،
أيامــه ُحبــى بالتطــورات ،وهــو يعلــم أن أمــه حبىل بالبنــات ،وأوشــكت أن تضع
محلهــا ،لكنــه ال يعلــم أن أختــه التــي خطبــت قــد تزوجــت ،ومحلــت ،واقرتبــت
انتفاخــة بطنهــا مــن ال ّلحــاق ببطــن أمهــا ،وأخــاه بــدأ يبحــث عــن زوجــة ،لينفــخ
ِ
عمــه طلبــوا يدهــا ،وعــى موعــد مــع
ـرة مــن بطــن أمــه وأختــه ،وابنــة ّ
بطنهــا ،غـ َ
زوجهــا؛ ليبــذر زرعــه بأرضهــا ،لتلحــق بركــب نســاء عائلتهــا ،وابنــة عمتــه بــدأ
جــوع احلنــان يدامههــا ،وشــعور وجــع اخلــوف منــه يغــزو جســدها ،وهــذا يــزرع
وذاك حيصــد ،أن يســمع اإلنســان عــن املــوت أرحــم بألــف مــرة مــن أن يــرى
إنســانًا يمــوت أمامــه( ،يوســف) مل يـ َـر األمــوات ،لكنّــه رأى نفســه ،رأى مــوت
قلبــه املعـ ّـذب إال مــن ذكــر اهلل ،جيــول بعينــه ،يــدور بفكــرهُ ،يمعــن النظــر فيمــن
حولــه مــن احلجــر والبــر ،كســجني بئــر عميقــة ،خــرج منهــا بعــد مــا يزيــد عــن
أربعــن عا ًمــا ،ودخــل املدينــة التــي يذكرهــا صحــراء جــرداء ،كأنــه ُولــد مــن
جديــد ،ســيتعلم املناغــاة ،ثــم الكلــات األوىل حتــى يصبــح لديــه لغــة يتعايــش
الســيطرة عــى نفســه ،لكــن الدهشــة تفضحــه،
هبــا مــع هــذا الواقــع ،حيــاول ّ
جــدران ،أســاك ،قضبــان ،ســجان ،أرسى أمضــوا العــرة والعرشيــن عا ًمــا،
لغــة ،عالقــات ،جمتمــع مص ّغــر عــن اخلــارج ،بلغتــه اخلاصــة ،وواقعــه األكثــر
خصوصيــة ،ال يمكــن أن تُشــ ّبه حالــه ال بطفــل يكتشــف احليــاة ،وال بمنفــى
يف صحــراء ســيبرييا عــاد بعــد مخســن ســنة ،وال برائــد فضــاء يكتشــف قــدرة
اخلالــق ،وال بغريــب دخــل املدينــة ،وال بأصحــاب الكهــف ،هــو كــا هــو ،م ّيــت
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ـجانيه.
يف احليــاة الدنيــا ،يستكشــف حياتــه األخــرى قبــل اآلخــرة يف مدافــن سـ ّ
زار (يوســف) املحكمــة ،اســتلم الئحــة االهتــام ،مرتمجــة إىل العربيــة ،عاد
هبــا إىل ســجنه مهمو ًمــا ملــا قــرأ يف أول صفحاهتــا ،فطواهــا ومل ُيكمــل ،يف ســاحة
الســجن أكمــل قراءهتــا ،عكس ـ ًيا ،فــرأى الرشطــي الشــاهد (دافيــد كوهــن)،
والنيابــة (أمــر ليفــي) ،رفــع بــره قليـ ًـا ،فرأى كلــات أثــارت فضوله ،فســارع
ـدوه ،يفرح لبطولة صديقــه (عامد)،
اىل بدايــة الورقــة األخــرة ،يكتشــف كذب عـ ّ
تظهــر حقيقــة اجلبنــاء ،اللــص الــذي ُيفــي احلقيقــة ،أهــذا مــا فعلــه بكــم (عــاد)
وجهــا لوجه كالرجــال ،واختبأتم
البطــل الثائــر ،الــذي مل هيــب املــوت ،واجهكم ً
خلــف حتصيناتكــم كالفئــران ،واليــوم تعرتفــون ،وهتــدون عــى أنفســكم.
البند الرابع :ماهية املخالفة /حماولة التسبب باملوت عن قصد،
خمالفــة حســب املــادة (( )51أ) ألمــر العمــل بشــأن تعليــات األمــن العام
1970م ،واملــادة ( )19ألمــر العمــل باملســئولية التامــة عــن املخالــف (منطقــة
قطــاع غــزة) رقــم ( )162لعــام 1968م.
تفاصيــل املخالفــة ،/عــاد أبــو عيشــة بقــي يف املــكان ،وحرضت قـ ّـوة من
أربعــة جنــود وقائدهــم مــن وحــدة (شــكيد) ملــكان اختبــاء املتهــم و(أبو عيشــة)،
ووصلــت املــكان مدّ رعــة ،نــزل منهــا ثالثــة مقاتلــن ،والذيــن وجــدوا (أبــو
عيشــة) خيتبــئ وراء ت ّلــة رمليــة ،وفقــط فوهــة بندقيتــه بــارزة ،وكانــوا مكشــوفني
يف منطقــة مفتوحــة ،أطلــق (أبــو عيشــة) ص ْليــة ناريــة نحوهــم ،ومنهــا أصيــب
اجلنــدي (أمــر ليفــي) بأربــع رصاصــات ،رصاصــة بيــده اليمنــى ،ورصاصــة
بيــده اليــرى ،ورصاصــه يف الفخــذ اليمنــى ،وشــظايا يف القــدم اليــرى ،قائــد
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القــوة (جــال هارمتــان) أصيــب برصاصــة يف ظهــره ،ورصاصــة علقــت يف واقــي
الرقبــة ،يف هــذه املرحلــة بســبب خلــل يف ســاح (أبــو عيشــة) ،تقــدم إليــه قائــد
وجهــا لوجــه بــن (أبــو عيشــة) وقائــد الفصيــل عــدّ ة
الفصيــل ،بــدأت معركــة ً
دقائــق( ،أبــو عيشــة) ألقــى ثــاث قنابــل يدويــة باجتــاه (أمــر ليفــي) ســقطت
قــرب رأســه ،لكــن مل تنفجــر ،قائــد الوحــدة أخــذ ســاح قائــد القــوة املصــاب
(جــال هارمتــان) ،وأطلــق النــار عــى (أبــو عيشــة) حتــى استشــهد األخــر ،يف
هــذه املرحلــة حــرت قــوات أخــرى ،اس ـتُدعيت مــن ِقبــل (جــال هارمتــان)،
ّ
ومشــطت املنطقــة ،والحقــت املتهــم .1هـــ.
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أخــرا اعرتفتــم أهيــا األوغــاد ،ومل َ كل هــذا احلقــد مــن النيابــة (أمــر
ً
ليفــي)؟! أهــو نفســه الــذي كان يف املعركــة؟! أم هــو مــن أقاربــه حيمــل نفــس
االســم؟! أهــو تشــابه أســاء ليــس إال؟! فليكــن مــن يكــون ،املهــم أن هــذا
االعــراف أســعد (يوســف)؛ ألنــه بمثابــة وســام رشف لصديقــه (عامد) ونيشــان
بطولــة ،رغــم أن الوســام األكــر هــو وســام ّ
الشــهادة يف ســبيل اهلل واألوطــان.
مل يكــن (يوســف) يطــرب لصــوت األغــاين ،فــا تع َلــق مقاطعهــا يف
رأســه ،لكــن بــن صبــاح وصباح ،يســتيقظ باكــرا ،وقد ِ
علقــت يف رأســه ِحكمة،
ً
آيــة ،حديــث رشيــف ،مجلــة مجيلــة ،مقولــة ثمينــة ،اليــوم يــدور وحيدً ا ،يف ســاحة
الســر مــع ذاتــه ،احلديــث مــع نفســه ،شــارد
ســجنه ،حيـ ّ
ـب الوحــدة ،اخللــوةّ ،
الذهــن ،يــردد كلــات ال يعــرف مصدرهــا ،وال تتمتهــا ،علقــت يف رأســه كــا
ـب أن أدفــن وحــدي ،ال قبــي
تعلــق مقاطــع األغــاين رؤوس مــن يطــرب هلــا ،أحـ ّ
وال بعــدي أحــد ،ينظــر مــن حولــه ،وإذ بالكثرييــن ُدفنــوا قبلــه هنــا ،كــا َدفــن َمن
قبلــه هنــاك ،وكل يــوم يدفنــون مــن بعــده ،فــكل يــوم يمــوت املاليــن ،ويولــد
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ـت حــن تولــد ،لكــن املهــم
املاليــن ،وال أحــد يعلــم هبــم ،ليــس املهــم َمــن أنـ َ
ـر
مــن أنــت حــن متــوت ،ترعبــه هــذه الكلــات ،يســتذكر ،يؤ ّلــف ،خيربــط ،يكـ ّ
اللغــة ،فــا أحــد يســمعه غــر نفســه ،اكتبــوا فــوق قــري ،كان هنــا ،و ّمــر عابـ ًـرا،
كأنــه شــعر أمحــد الشــهاوي؟!
ال يعلــم مــن أيــن هــذه الكلــات ،وهــذه العبــارات ،ادفنــوين واق ًفــا،
ـت ،فادفنــوين واق ًفــا؛ ألننــي قضيــت كل حيــايت راك ًعــا ،يــا هلــذا القــول
إذا مــا مـ ّ
الغجــري القديــم ،صحيــح قــى (يوســف) عمــره راك ًعــا ،لكــن أي ركــوع
هــذا الــذي حيملــه مــن مل يتجــاوز الثامنــة عــرة مــن عمــره ،إنــه الفلســطيني،
يكــر يف غــر أوانــه ،هوســه باخلشــوع واالنخطــاف والتــدرب عليــه جعلــه
حيــب الوحــدة ،والعزلــة ،ونجاحــه باخلشــوع جعــل أفــكاره تطــر بعيــدً ا ،إىل
استكشــاف املســتقبل الغامــض البعيــد ،اليــوم يقــول هــذه العبــارات؛ ألهنــا
علقــت صدفــة بظهــر لســانه ،وربــا يكشــف لــه املســتقبل يو ًما عــن خبيئة نفســه،
ـرارا.
ـرارا وتكـ ً
فــر ّدد حينهــا هــذه الكلــات بقصــد ،ومــن صميــم القلــب ،مـ ً

عندمــا أمــوت ،ادفنــوين واق ًفــا؛ ألننــي قضيــت حيــايت كلهــا راك ًعــا ،أليب،
لعمــي ،خلــايل ،لصديقــي ،جلــاري ،لوطنــي أمجــع ،ولن
ألمــي ،ألخــي ،ألختــيّ ،
أكــون يو ًمــا ،وال حلظــة راك ًعــا لســجاين.
سمـــاء باسمــي،
أحـــب أن أدفن وحدي،
ّ
ال قبيل وال بعدي أحـــــد،

211

فكر وأدب السجون

اكتبــــوا فوق قبـــري،
كــــانهنــــــا،
عـــابرا،
ومـــر
ً
ّ
سأطلب من اخل ّياط،
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أن خييــط جيو ًبــا لكفنــي ألمحــل فيهــا بطاقــات ظلــم كل مــن ظلمنــي،
وأشــهرها غــدً ا إىل ريب ،ليأخــذ يل حقــي الــذي ال أريــده مــن أحــد ،ال يف الدنيــا،
رب،
وال يف اآلخــرة ،اتركــوين وحيــدً ا ،ال معــي ،وال ضــدي ،يكفينــي أننــي مــع ّ
فهــو نصــري ،مــع دينــي ،مــع وطنــي ،ال يعنينــي اخلائــن أو اللــص ،أو املتسـ ّلق،
ســأبقى مــع اجلميــع ،رغــم أن الــكل باع ،ســأبقى آحــا ًدا يف هــذه املعمعــة ،أمعمع
ـلم ،وأحلقنــي بالصاحلــن.
وأرصخ لكــي يســمعني قــري ،توفنــي مسـ ً
وســار (يوســف) حيــث اخلطــا ،يف ســاحة الســجن برتابة ،وهنايــة مرحلة،
وبدايــة حيــاة جديــدة ال يعــرف أحــد كم ســنة ســتكون مدهتا.



