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البئر والتين
كان جدي يجل�س هناك ..يف مواجهة البعيد ..من ورائه املخيم ومن
�أمامه الغياب...
ينظر وحي ًدا باجتاه وطن كان لنا ،ر�أ�س جدي يكاد يغو�ص يف
حجره ،مل يكن هناك �أح ٌد بهذه التلة ال�صغرية غريه ،ال�شم�س قد اختفت...
اقرتبت وجل�ست بجانبه ،وقلت دون �أن �أنظر �إليه:
م�ساء جدي ٌد �سيح ّل مبخيمنا.
ٌ
ت� ّأملت بحر�ص املخيم الذي هو �أ�سفل "التلة" ،ت� ّأملته خيمة خيمة..
وت� ّأملت اخليام املجاورة خليمتنا عن اليمني وعن ال�شمال ،وكذلك بع�ض
الفتحات التي تتفرع من خيمة لأخرى م�شكّلة �شوارع �ضيقة لوطن � ّأ�س�س
على عجل؛ فوجدت فتحات �صامتة حزينة ،ك�أنها جدران ت�شعرك فقط
داخلي ،وقفت واجتهت قليال
ب�أمل
ّ

أجر ذلك الإح�سا�س املرعب معي؛ بح ًثا عن ٍ
بيت خمتلف
للأ�سفل و�أنا � ّ
�أو عن خيمة من فرح كما كان من قبل يف قريتنا ،نظرت جمد ًدا لعمق
الفتحات من الغرب ومن ال�رشق ،ثم عاودت النظر لبيتنا  /خيمتنا،
الإح�سا�س هو هو ..مل يتغري!!
يخف بع�ض ال�شيء!!
ومل ّ
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خفي قاب�ض للروح� ،شيء �أخر�س ال يبوح �إال ب�أمل
هناك �شيء ما ّ
�شديد� ،أمل ي�صعب على طفل ا�ستيعابه وحتمله ،نعم كان هناك بع�ض
الأ�شياء التي قد ت�ساعدك �أو تتخيل �أنها ت�ساعدك على الهروب من هذا
الإح�سا�س املقزز ..الب�شع!!
وهناك �أنا�س ..وحياة تبد�أ يف التفتح كزهرة حزينة ..وحيدة ..من�سية
جتف
أي�ضا مالب�س ب�ألوان خمتلفة مل ّ
من �صاحبها وراعيها ،وهناك � ً
كم من الأحالم
بعد� ،ساكنة ال تتحرك ،من�شورة �أمام وعلى اخليام ،هناك ٌ
أخريا ..ا�ست�سلمت
يجري هنا وهناك ،هناك كانت ال�شم�س منذ قليلً � ،
لل�صمت.
ثم نظرت جلدي الذي ال يزال ر�أ�سه يغو�ص يف حجره� ،أنا هنا يف
منت�صف امل�سافة� ..أغو�ص يف غياب حا�رض �أمامي� ..أغو�ص يف جدي
ومنزلنا الذي كان...
تف�صلني عن جدي ب�ضع خطوات  -م�ساف ٌة قليلة  -ولكن ..ما هي
امل�سافة؟
و ..ملاذا حتل بي الآن؟ هل امل�سافة  -فقط  -تقا�س باخلطوات
أي�ضا؟
والأمتار� ..أم ببعد الروح عن اجل�سد � ً
اخلطوات ثقيل ٌة يا جدي ،كنت بالفعل عاج ًزا عن ال�سري� ،سواء للوراء
قدمي اللعينتني ال تطاوعاين،
�أو للأمام� ،أود الو�صول جلدي ،ولكن
ّ
وددت �أن �أ�رصخ مناد ًيا �إياه و...
�آمره:
قم و�ساعدين يف ال�سري �إليك.
ٍ
بحرف ،خ�ضعت لل�صرب ..وه ّد�أت من نف�سي عندما قلت
مل �أتفوه
هام�سا:
ً
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من امل�ؤكد �أنه� ..إذا كان هنا �أطفال يلعبون الآن؛ ملا وقعت فري�سة
أخريا وجل�ست مرة �أخرى بجانبه،
يف رِ�شك هذا الإح�سا�س املرير ،و�صلت � ً
ولكني كنت م�ستف ًزا من انحناء ر�أ�سه ذلك.
لذلك؛ نظرت باجتاه ما ينظر �إليه بحجره ،وكانت املفاج�أة يل؛ فلم
نائما كما كنت �أظن ،و�إمنا كان ينظر فرا�شة ا�ستقرت يف
يكن جدي ً
حجره؛ ف�س�ألته:
ماذا تفعل يا جدي؟
قال� :أون�س الفرا�شة يا ولدي.
كان جدي يف �أواخر الثمانني من عمره ،يتمتع ب�صحة جيدة ..وكذلك
الذاكرة� ،أذكر �أنه مل ِ
دائما من انحناءة
يعان من مر�ض ما ،و�إمنا ي�شكو ً
الظهر ،وذلك �شيء عادي يف ال�شيخوخة ،جدي يدعى يا�سني �أو ..ال�شيخ
يا�سني  -كما ينادونه هنا يف بلدتنا.
�س�ألت جدي جمددا:
�أما لها �أن تطري �أف�ضل؟
ف�أجاب� :أال ترى� ..إنه مو�سم حزين يا ولدى!!!
كانت �إجابته بالن�سبة يل كال�صاعقة ،ال فيما يخ�ص الفرا�شة؛ و�إمنا
يف كلمة حزين ،ف�أنا كنت �أفكر منذ دقيقة يف احلزن والأمل ،عندما كنت
�أنظر للجدران واملنازل ..فهل كان يعرف جدي فيما كنت �أفكر؟ �أم هو
�إح�سا�س عام اليوم؟ �أم �أن احلزن هوجمرد �صدفة بلدتنا اجلديدة� ..أق�صد
خميمنا؟ �أم �أن بلدتنا هي ال�صدفة العابرة يف حزن دائم.
بف�ضول طفويل� ..س�ألته مرة �أخرى:
�أي مو�سم يا جدي ..و�أين بقية الفرا�شات؟
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حر�صا
�أجاب ال�شيخ يا�سني  -دون النظر يل ،ودون فعل �أي حركة،
ً
منه على عدم �إزعاج هذه الفرا�شة:
ٍ
بدخان
مو�سم الفرا�شات يا ولدي� ،أال ترى ال�سماء؟!! كم هي مليئة
كثيف!!ّ � ...أما الأخريات؛ فقد هربت؛ حيث الزهور هناك غرب ال�شم�س.
معرت�ضا على نربة جدي يف احلديث:
�س�ألت  -بحدة -
ً
وملاذا مل تهرب هي الأخرى؟
قال جدي ب�صرب و�سكينة:
�إنها مري�ضة يا ولدي...
فالحقته ب�س�ؤال �آخر  -قبل �أن يغو�ص يف �صمته مرة �أخرى:
وملاذا تهرب� ..ألي�ست ال�شم�س وبع�ض الزهور هنا ؟
�أراد جدي �أن ينهي حديثه عندما رد بح�س ٍم وحزن:
هذه لي�ست بلدتنا� ..إننا �ضيوف يا ولدي.
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2
علي مالحقة جدي بالأ�سئلة ..ال ل�شيء
حقيقة الأمر؛ كان �صع ًبا ّ
مري�ضا� ،إذ ولدت بعيبٍ يف النطق
يخ�صه؛ و�إمنا يعود الأمر �إيلّ ..فقد كنت
ً
أي�ضا  -لدي حرفان ال �أ�ستطيع
 يقول عنه البع�ض “التهتهة” ،وً � -نطقهما �أب ًدا؛ هما الراء والالم ،كل كلمة بداخلها الالم والراء �أجد �صعوبة
يف النطق بها ،ومع ذلك� ..أعترب �أنني حمظوظً ؛ لأنني ال �أنطق كلمات:
احلرب  -ال�سالم  -النار.
نعم� ..أعرف ر�سم هذه الكلمات ،و�أعرف �أن �أخطّ ها� ،أتخيلها ،ولكنني
ال �أنطق بها �أب ًدا نط ًقا كالآخرين ،و�أحيا ًنا �أ�شعر باحلزن وال�ضعف عندما
�أنطق كلمات �أخرى ب�صورة م�شوهة ..مثل :وردة \ فرا�شة \ زهرة \ بحر،
أي�ضا  -منذ والدتي هكذا؛ فقد �أك�سبتني عاهتي حب
وكنت حمظوظً ا ً � -
قدما �أطول
الآخرين ،وبخا�صة عائلتي ،وعندي م�شكلة �أخرى ..هي �أن يل ً
من الأخرى قليلاً  ،لذلك؛ �أعرج عندما �أم�شي ،وال �أ�ستطيع اجلري بحرية-
ك�سائر الأطفال.
كنت يف التا�سعة من عمري ،وكنت قد ولدت هناك يف قريتنا..
على اجلانب الآخر من املخيم ،نحن الآن يف منت�صف ال�سنة الثانية
بعد الإبعاد واحلرب� ،أق�صد حرب  ..48حرب النكبة  -كما يقولون،
الهدنة �أعلنت �أم�س � -أق�صد هدنة الإبعاد ،كنت �أذهب �إىل مدر�ستي و�أرى
الزيتون �صباح م�ساء ،وجدي كان والبئر �شي ًئا واح ًدا.
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�أحتدث العربية والعربية ،وبع�ض الإجنليزية و�أحب القراءة� ،أعرف
�أنني كنت حمظوظً ا لذلك ،و�أدرك �أننا نعي�ش يف ظل احتالل من العدو،
أي�ضا  -ما ال ي�ستطيع �أي �شخ�ص �آخر  -خارج بالدنا -
ولكن �أدرك ً � -
�أن يدركه ،وهو �أن كل �شيء هنا عاجز عن ت�سمية نف�سه:
املخيم \ اال�ست�شهاد \ الفجر \ العودة \ اخلال�ص \ ال�سالم \ احلرب
\ اجلنون \ البحر \ املدفع \ احلمامة \ الدبابة....
اجلبل \ التل \ الأر�ض...
الزيتون \ العقل \ اجلنون \ البنت \ احللم...
الآخر \ �أنا.
نعم ..ال يدرك ذلك من مل يع�ش جتربتي ،فنحن هنا اختالط ال�رضوري
بـ الـال �رضوري ،نحن ان�صهار العادي بـ الال عادي ،نحن ن�ضع اخلبز
بجانب املوت ،ن�ضحك ونبكي ،ونفهم احلجر  -هكذا تقول �أمي:
باحلجر نبني ..وباحلجر نحلم ..ويف احلجر ن�شم رائحة اخلبز
و�أوالدنا.
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3
رجعت بتفكريي وحوا�سي �إىل جدي املاكث بجانبي ..وبعد فرتة من
ال�صمت �س�ألته:
و�أين هي بلدتنا من هنا يا جدي ..هل تراها الآن؟
قال:
خلف اجلبل مبواجهة حقول الزيتون والتني.
يل
�س�ألت مرة �أخرى ..فقد كنت �أريد �إجابة �أخرى مقنعة لطفل ف�ضو ّ
بطبعه:
جميع البلدان بها جب ٌل وزيتون يا جدي؟
قال  -وكان �صوته �أجمل من مرتل قر�آن:
تعلّم �أال ت�س�أل عن الأ�سماء يا بني ،اتبع الفرا�شات ،فبلدتنا هناك
حيث �أول الريح ،وحيث ت�ستقر الفرا�شات حول البئر.
وتخ�ص الفرا�شة ،كنت
جدي كان يف حالة غريبة ..ال ينطق بجملة �إال
ّ
أي�ضا � -أنه الآن �شخ�ص
�أ�ست�شعر بكاء جدي غري املرئي ،و�أ�ست�شعر ً � -
دائما ،ك�أنه يحادث �أح ًدا ،من ينظر جلدي يف هذه
�آخر غري الذي هو عليه ً
عادي يف � ٍآن ،ك� ّأم تخرج ثدييها وتر�ضع
اللحظة يتوقع العادي والال
ّ
الفرا�شة حلي ًبا من حنني� ،أو �أنه يتح�س�سها كامر�أة حبيبة ..عادت �إليه
يحمم �ضناه الأوحد.
يحمم الفرا�شة بلطف ..ك�أ ّنه ّ
بعد طول غياب� ،أو �أنه ّ
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وحماول �أن �أح�صل منه على
حماول الفهم �أكرث،
لذلك؛ قلت له -
اً
اً
�شيء يل� ،شيء يعينني على التقرب من هذا الغياب املطلق واحلنني
الأبدي يف عيون ُمزارعٍ هرم هو جدي:
يا جدي� ..أميكن �أن تكون هنا بالدنا؟
قال:
تخ�ص �أباك ووالد �أبيك وجدك
تخ�صك وحدك ،و�إنمّ ا
ال ..بلدتك ال
ّ
ّ
و�أجداد جدك ،وهكذا� ..إىل �أول الن�سل� ،أتفهم ذلك يا بني؟
ف�أيقنت ما و ّد جدي �إي�صاله �إيلّ.

4
ف�صل ال�صمت بيني وبني جدي مرة �أخرى� ،أعرف �أن جدي ي�أتي �إىل
أهداف
هذه التلة من �أجل ال�صمت كهدف يف حد ذاته ،ثم تتفرع �أحيا ًنا � ٌ
�أخرى فرعية ،ي�أتي جدي ويكون قليل الكالم وحزي ًنا ،ي�أتي كل يوم
�شهرا وهو هكذا� ،أما
يجل�س طويلاً ويعود �إلينا مع �أول الليل ،ثمانية ع�رش ً
�أنا؛ فمن �آن لآخر �أجيء �إىل هنا رغبة يف ا�سرتجاع �سنواتي الأوىل التي
متذكرا بيتنا ومن كانوا بجانب حقلنا هناك ،بالأخ�ص
ال �أملك غريها،
ً
دائما ،يتحدث
رجلاً يدعى �أبراهام ،كان يهود ًيا جميلًا ..ك�أول اخللق ً
العربية بطالقة ،ال ت�شعر �أب ًدا �أنه من ديانة �أخرى ،كان ال�صاحب الأول
كثريا ما يلج�أ جلدي عندما ت�ستع�صي
جلدي ،وكان
دائما يلً ،
مبت�سما ً
ً
ماهرا مثل جدي ،ومل يكن لديه حقل،
مزارعا
عليه الأر�ض ،فهو مل يكن
ً
ً
و�إمنا م�ساحة بداره �أ�شبه بحديقة �صغرية.
جدي كانت له حقول كثرية ،و�أحيا ًنا كان جدي يلج�أ �إيل �أبراهام
مبا�رشا
عندما يف�شل يف امل�سائل احل�سابية ،و�أعتقد �أن ذلك كان �سب ًبا
ً
يف ف�شل جدي بالتجارة �أي�ضا� ،أبراهام كانت له حفيدة يف مثل عمري،
تعي�ش وحدها مع اجلد ،فقد كان االبن � -أق�صد الأب ل�سارة  -غريب
الأطوار وعنيفًا ،ذات ليلة م�ضى ومل يرجع ،كنت و�سارة كالتني
بع�ضا ..ولكن كلاً منا يثمر على حدة� ،أي على
والزيتون ،يجاور بع�ضنا ً
طريقته اخلا�صة.
عاد جدي من �صمته البعيد و�س�ألني:
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�أال تزال ترغب العودة ملدر�ستك؟
قلت :نعم
قال :غ ًدا يوم �آخر ...و�صمت مرة �أخرى ،لكن هذه املرة مل يدم �صمته
كثريا؛ حيث �إن الليل قد زحف كثعبان خبيث ،و�رشع جدي يف العودة
ً
علي بيد ..وباليد الأخرى كانت الفرا�شة،
للمخيم احلزين ،ا�ستند جدي ّ
حتركنا للأ�سفل ببطء وانك�سار  -كالعادة ،ليل جديد يف وطن بديل
وخيمة من حليب ،ولكن ..كيف احلليب دون حق ٍل وعن ٍز وبئر!!

5
�أبي كان عك�س جدي ..فهو ا�ستطاع �أن يجد عملاً  ..كـ مزارع ،فقد
أنا�س ا�ستطاعوا �أن يجدوا العمل،
ورث ذلك عن جدي ،ومثل �أبي ..هناك � ٌ
وباخت�صار ..ت�ستطيع �أن تقول �إنهم قد ت�أقلموا مع هذا الو�ضع اجلديد..
والبلد ،ولكن على الرغم من كل هذا؛ فلم يفقد �أحد املفتاح الذي بجيبه،
كم كانت كثرية هذه املفاتيح التي تدل على منازل هناك ،كان اجلميع
يحتفظ مبفتاح منزله بجيبه �أو يف رقبته ،يختل�س النظر �إليه �أحيا ًنا يف
�أوقاته ال�صعبة احلزينة.
كانوا يت�أملون مفاتيحهم ..كـ الزوج الذى يت�أمل عرو�سه ب�أول
وندما علي حلظات م�ضت،
يو ٍم من الزواج ..يف رغبة للحظة قادمة..
ً
احلقيقة� ..أن الأمور باملخيم كانت �صعبة ج ًدا يف البداية� ،سواء على
الطرف امل�ضيف �أو علينا ،وكان الغريب �أننا رغم حتدثنا لغة واحدة هي
اللغة العربية ،ف�إنه بداية ..كان الطرفان ك�أنهما مل ي�سمعا عن اكت�شاف
ا�سمه اللغة ،والأغرب� ..أن كل ٍ
طرف عندما يتحدث مع الآخر ..ف�إنه يجد
�سيلاً من اللغة ك�أنه هو املكت�شف الأول ملا ي�سمى اللغة.
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�أمي ..وهي قريبة لأبى وابنة عمه ،كانت مثلي مولودة بعاهة هي
الأخرى ،ف�أمي ولدت بذراع �أوحد� ،أما الآخر فلم تعرفه يوما ما� ..سواء
عندما كانت يف بطن �أمها� ،أو عندما خرجت منه ،ومع ذلك؛ فكانت
ت�صنع جميع الأ�شياء ،ت�صنعها بذراع �أوحد دون م�ساعدة من �أحد ،كانت
عنيدة �شي ًئا ما� ..أمي ،وكانت جميلة ج ًدا ،جمالها ُين�سي من ينظر �إليها
�أحيا ًنا �أنها بذراع �أوحد ،و�أحيا ًنا هذا اجلمال يجرب من ينظر �إليها على
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البكاء ..نتيجة عدم وجود الذراع الآخر،اليوم حتدي ًدا كانت �أمي متار�س
واجبها جتاه املخيم ،حيث �إن اليوم هو ورديتها...
يف رعاية ال�سيدة املعمرة «�أم مرمي» ،تلك التي هي �أكرب من باملخيم
�س ًنا ،كانت وحيدة ،فقد تركت �أ�شالء عائلتها هناك بقريتنا ..قبل و�أثناء
حرب النكبة اللعينة،كان االتفاق ال�ضمني يف املخيم� ..أن ترعى ال�سيدة
�أم مرمي امر�أة كل يوم ،هكذا كانت دورة الأيام بالن�سبة لأم مرمي
وبالن�سبة لن�ساء املخيم ،واليوم ..هو ميعاد �أمي مع �أم مرمي ،هذه ال�سيدة
قو�سا ،فقد كان انحناء ظهرها �شدي ًدا ج ًدا.
التي ت�شبه ً
�أم مرمي �صغرية مثل قطة ،ولكن الغريب �أن �أ�سنانها و�شعرها كانا
ال يزاالن ب�أح�سن حال ،فقط حتول ال�شعر من اللون الأ�سود �إىل اللون
قو�س ميلك �رسدا ًبا من
الأبي�ض� ،أم مرمي قطة مليئة بالبيا�ض� ،أو هي ٌ
احلكايات ،كانت عندما حتكي جت ُد يدَها تعبث ب�أ�شياء يف علب من �صاج
بجانبها ،كانت تخزن كل �شيء يف علبٍ �أو �رصة �صغرية ..حتى امل�أكل،
�أذكر �أنها كانت بالقرية ال متلك دوال ًبا يف منزلها ،كان بيتها مكو ًنا
من �رسير وبع�ض الأ�شجار وكثري من العلب وال�رصر ،كنا  -ك�أطفال -
نعتقد �أنها تخزن وتخبئ احلكايات يف هذه ال�رصر والعلب ،وال تخرج
كما من
منها �شي ًئا �إال ح�سب الطلب�،أم مرمي �أ�شبه بكتب متنقلة ،تعرف ً
احلكايات ال تقدر على تخيله.

غبارا.
� ً
ألواحا من ال�صابون وقد �صارت ً
حقيقة ..كنت �أ�سمع بف�ضول؛ ف�أنا �أع�شق هذه املر�أة العجوز ،حتدثت
�أمي عن النقود التي وجدتها ب�إحدى �رصر �أم مرمي ،والغريب ..كان
تعليق �أم مرمي على النقود  -ذلك ما روته �أمي  -هنا نقود يا �أم مرمي؟
�أجابت التي يف حجم قطة:
يوما ما.
دعيها و�ش�أنها �ستكون ن�صي ًبا لأحد ً
علقت �أمي:
�أنت �سيدة كتوم يا �أم مرمي؟
�أجابت �أم مرمي:
احلكايات علمتني هذا.
خا�صا لأمي منذ �أن كنا بقريتنا.
احلقيقة �أن �أم مرمي تكن ح ًبا ً

بالطبع �أمي مكثت عندها النهار كله ،ونحن الآن ليلاً  ،ولكن �أمي
وهى تعد لنا الطعام يف ح�ضور �أبي وجدي ،حكت لنا قليلاً عن تفا�صيل
يومها مع �أم مرمي ..عندما �س�ألها �أبي:
كيف حال �أم مرمي اليوم؟
كثريا
كما من العلب ،و�أنها وجدت ً
حكت �أمي �أنها �أعادت ترتيب ً
تف�صل بعد مت�آكلة من العفن!! ووجدت �أي�ضا
من �أثواب الأقم�شة التي مل ّ
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حاول �أبي التنفي�س عن غ�ضبة امل�ؤقت ،ورغبة منه يف الإف�صاح عما
و ّد �أن يقوله جلدي ،ولكنه عجز يف حينها� ،أبي كانت تخرج منه الكلمات
�رسيعة متعاقبة ،ولكن �أمي �أوقفته عندما قالت:

6
بد�أنا ن�أكل يف �صمت ..قطعه جدي عندما نظر لأبي وقال:
�سي�أتي اليوم الدليل.
جدي عندما ي�أمر �أو ينظر فقط؛ فذلك يعنى �أنه ال مفر من التنفيذ،
ابت�سمت �أمي ولكن �أبي  -علي م�ض�ض  -قال ب�صوت متذبذب:

ديار هناك ،و�إن متنا يف �سبيل الو�صول �إليها ،فذلك �أكرم لنا من
لنا ٌ
البقاء هنا.
�أدركت الآن �صعوبة ما نحن فيه ..وودت �أن �أحلق بجدي ،لذلك؛
جال�سا القرف�صاء �أمام اخليمة ،الليل ينت�صف
خرجت بح ًثا عنه ،كان
ً
الآن تقري ًبا ،بعد فرتة ق�صرية جاء الدليل.

�أال ميكن �أن يكون هذا الأ�سبوع املقبل ،البد يل من �إمتام عملي هنا!!
�أجاب جدي بح�سم معهود:
اليوم �سرنحل� ..أما الأر�ض التي تعمل بها؛ فلها راعٍ � ،أنت ل�ست مالكًا
لها� ..أتفهم؟
كنت ال �أعرف من هو الدليل ،وملاذا ي�أتي هنا ؟ ولكن ..عندما قال
جدي� :سرنحل ،تذكرت جملته يل� :أمازلت ترغب يف العودة ملدر�ستك؟
لذلك �س�ألت جدي:
هل �سي�سمحون لنا بالدخول يا جدي؟
علقت �أمي :هناك هدنة الآن.
�أجاب جدي دون �أن ينظر لأحد ..فقد كان يت�أهب للوقوف عل قدميه:
هذه مهمة الدليل ...وان�رصف خلارج اخليمة.
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7
ملثما وبه انحناءة خفيفة
�آه من هذا الدليل!!! لغز هو الآخر ،كان ً
�شاخما كاجلبل يف هيئته ومالب�سه ،يرتدي
يف ظهره ،ومع ذلك؛ كان
ً
جلبا ًبا مييل �إىل االبي�ض ،ومن فوقه جاكت �شتوي ،وعلى كتفيه يتدىل
�شال طويل ،فقد كنا يف ال�شتاء ،بيده �سيجارة م�شتعلة ،الغريب �أنني
عندما دققت فيه النظر؛ �أح�س�ست �أنني �أمام رجل قد جاء من �أزمان
بعيدة ،ترجع �إىل الدولة الأموية ،نعم ..حتدي ًدا الدولة الأموية؛ لأنني قد
�سميته معاوية �سواء قبل �أم رف�ض ،بالطبع مل يكن ذلك هو ا�سمه ،ولكني
ر�أيت �أن هذا اال�سم هو املالئم له ،فقد كان الدليل �أ�شبه مبن خرج من
كتب ت�سري على قدمني ،والدليل
كتاب
تاريخي قدمي ،نعم� ..أم مرمي هي ٌ
ّ
أي�ضا ُ -ولد وخرج من كتاب ،ولي�س من بطن امر�أة مثلنا ،حتدث جدي
� ًمع الدليل قليلاً بعد التحية الأوىل ،وهنا ..طلبت من جدي �أن ميهلني،
بع�ض الدقائق لأو ّدع و�أنظر املخيم ملرة �أخرية.
وافق جدي و�أمرين �أال �أت�أخر �أو �أذهب بعي ًدا عن حميط خيمتنا ،كانت
خيمتنا يف املنت�صف من املخيم ،حتركت جتاه الغرب ..حيث م�ؤخرة
قمرا يولد على ا�ستحياء
املخيم؛ فوجدت هناك عندما نظرت �إىل ال�سماء ً
وبطء ،اجتهت و�أنا �أدور حول املخيم من اخلارج �إىل ال�رشق؛ فلم �أجد
�شي ًئا،عدت �إىل املنت�صف ..وخالل جولتي ال�رسيعة �سمعت �أ�صوا ًتا
خر�ساء مكتومة لآراء تنح�رص يف جماعتني؛ الأوىل ترى �رضورة
املجازفة والرحيل ،وكانت هذه اجلماعة �أقل من الأخرى التي ترى
�رضورة البقاء هنا حتى يتبدل الن�صيب وحده ،اقرتبت من خيمتنا..
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فوجدت �أمي بجانب �أبي وجدي ..ي�ستعدون للرحيل �إىل الداخل� ،رصنا
ك�أم مرمي ..نرحل ببع�ض ال�رصر ،وكثري من احلزن املخلوط بفرح
العودة ،ومت ّني التوفيق يف الهروب �إىل بيتنا الذي كان� ،أمي حتمل �رصة
على ر�أ�سها ،و�أخرى بيدها الوحيدة ..واملحرومة من �أخرى ت�ست�أن�س بها
يف حلظات �رضورية ..كتلك اللحظة الآن�،أبي كانت على كتفه �رصتان؛
الأوىل تراها من الأمام ،والثانية تتدىل للخلف.
مل يكن يحمل �شي ًئا ،وكذلك �أنا ،حتركنا يف �صمت ،الدليل �أمامنا
ونحن نتبعه ،بالت�أكيد كان البع�ض يح�س مبا نفعله الآن ،ولكن مل يخرج
�أحد ليقول لنا...
�شي ًئا.
خرجنا من حدود البلد امل�ضيف ،وبد�أت رحلتنا املت�سللة �إىل بالدنا.
كثريا ويتحدث قليلاً ،
الدليل ..كان
ماهرا ح ًقا وخفيفًا كالريح ،يدخن ً
ً
يحفظ طر ًقا �رسية فعلاً وي�سري بثقة ،ال يتلفت �إال عندما ي�صل حدود قرية
وي�رشع يف دخول �أخرى.
نهارا ،اليوم متطر وغ ًدا دون �شم�س ،هكذا كنا
كنا ن�سري ليلاً ونختبئ ً
تقريبا يف رحلتنا.
كنت �أحفظ خراب الأمكنة بعني طفل وذاكرة �شاب ،ال يهم الآن �إذا
كنت �أحكي يف حدود اللحظة الآن� ،أم �أحكي من خالل �سنوات تف�صلني
عن هذه اللحظة.
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8
ر�أيت ك�أنني قد عدت �إىل �أوائل القرن التا�سع ع�رش �أو �أواخر القرن
الثامن ع�رش ،واختيار هذا الوقت ال يعود� ،إىل حم�ض خيال طفل ،و�إمنا
يعود �إىل ما تذكرته من مدر�سي املف�ضل منذ �سنوات ،فكان يهود ًيا
وكان يحكى مرة لنا عن تاريخ بناء مدر�ستنا� ،أق�صد االبتدائية ،فقال
�إنها ترجع �إىل العام  ،1880وا�ستطرد يف حكيه متداخلاً يف ق�صة
�أخرى ،ق�صة جاك ،القاتل ال�سفاح، ،اجلزار ،الذي كان مقر ًبا من العائلة
املالكة يف بالد الإجنليز ،هذا ال�سفاح قد �أ�صيب ب�سبب عاهرة مبر�ض
خطري؛ فقرر قتل الن�ساء بطريقة ب�شعة ،كانت الأ�رش�س يف حينها ،هذا ما
تذكرته� ،أما ما ر�أيته؛ فكان �شي ًئا تعجز عن و�صفه الكتب �أو احلكايات
التي ترويها �أم مرمي.

جدي والدليل كانا يتحدثان ب�صوت ٍ
مقتول،
عال عن �أ�سماء من نراه
اً
و�أحيا ًنا عن �أ�سماء القرى ،و�أحيا ًنا �أخرى عن �أ�سماء الآبار واحلقول،
ولكن كانا ي�صمتان عندما ي�شاهدان مفاتيح ملنازل دون �أيد مت�سك بها،
�أو عندما يريان ج�س ًدا بال وجه!!!
جدي� ..أن تنظر له يف تلك اللحظة تعجز عن فهم ما بداخله ،ال �أق�صد
حم�سو�سا من اجلميع ،ولكن �أق�صد ما �سيفعله
احلزن ،فذلك بالطبع كان
ً
كرد فعل� ،أو عندما ي�صل �إىل قريتنا ..ماذا �سي�صنع بنا وبنف�سه؟
الغريب� ..أنى كنت �أفكر يف �سارة وجدها �أبراهام !! هل ال يزاالن
هناك؟ هل �س�أراهما مرة �أخرى؟ هل ال تزال مدر�ستنا وقريتنا؟
�أمي كانت يف حلظات ال�صمت تفعل �شيئني بانتظام� ،إما �أن تبكى،
و�إما تنوح مغنية ب�صوت منخف�ض ،ولكن ال�شيء الثاين كان يزعج الدليل،
فهو يود �أن يتم عمله يف هدوء ،وكان حم ًقا ،فعلى الرغم من انخفا�ض
وا�ضحا مع
�صوت �أمي؛ ف�إن ال�صوت كان يذهب �ضعيفًا ويعود قو ًيا
ً
خطرا علينا وعلى مهمة الدليل فعال،
�صدى ال�صوت ،وذلك ال�صدى ي�شكل ً
خ�صو�صا �أنه
كثريا بكل الطرق املمكنة �أن تكف عن الغناء،
لذلك؛ �أمرها ً
ً
أي�ضا.
غناء حزي ًنا � ً
كان ً

أ�شجارا يف مكان وجذورها يف مكان
ر�أيت جثثًا تنق�صها �أجزاء ،و�
ً
�آخر ،ر�أيت �أجزاء من منازل تقف وحيدة دون ح�صان على بابها �أو راعٍ
لها ،ر�أيت رائحة �آبار ولي�س هناك ما يدل عليها ،ر�أيت هاملت ،و�شبح �أبيه
أمطارا
ينتقل من جثة �إىل �أخرى ،ومن �شجرة مبتورة �إىل �أخرى ،و�شممت � ً
ٍ
حقول تنتظرها
تنزل حزينة ب�سبب فقدانها لأهل ي�ستقبلونها مهللني� ،أو
ثمارا �أو فاكهة ،ر�أيت �إل ًها خلف قو�س هو املتبقي من
لتنجب كالن�ساء ً
قرية ما ،قو�س ي�شبه قو�س �أم مرمي ،تلك القطة املليئة ب�شعر �أبي�ض ،ر�أيت
امر�أة مقتولة وهى تزرع �أمام بيتها ،ر�أيت اجلميع يختبئ من قدوم جاك
ال�سفاح حتى الفئران ،ر�أيت �سقوط بابل كما حكت لنا �أم مرمي.

�أنا ل�ست من بالدك يا بني ،ولكنني ع�شت ببالدك �أكرث من ع�رشين
عاما.

كان ذلك �صع ًبا علينا ،فماذا لو كنت �أنا هو من يحدث له ذلك؟ قتل
علي �أي�ضا هو �أن
يبد�أ من قتل وينتهي لقتل ،كان ما يزيد الأمور حز ًنا ّ

وقال الدليل ا�سم بلده الأ�صل ،وكانت قريبة من حدود بلد املخيم،
و�أ�شار �إىل �أنه من ال�صحراء ولي�س من البدو ،وال �أعرف ملاذا �أكد �أنه لي�س

26

يف مرة كنا ن�سرتيح ..ووجدتها فر�صة مالئمة ل�س�ؤال الدليل:
من �أي القرى �أنت يا معاوية؟
مبت�سما من ا�سمه اجلديد الذي مل يكن ا�سمه احلقيقي م�ؤك ًدا:
ف�أجاب
ً
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أي�ضا.
من البدو ،ومل يف�صح عن ا�سمه ،ومل �أهتم � ً
مرت دقيقة من �صمت� ،أ�شعل الدليل خاللها �سيجارة و�أزاح ال�شال
من على كتفيه واعتدل يف جل�سته كمن ي�ستعد للطعام � -أي جل�س
مرب ًعا ،ي ٌد بها ال�سيجارة وي ٌد تعبث بحجره يف الال �شيء ،جدي كان قد
نع�س قليال ،و�أبى كان �شارد التفكري ،و�أمي كانت تعد بع�ض القهوة يف
جانب �أ�سفل �شجرة ق�صرية �صلعاء ،وفج�أة ..ا�ستطرد الدليل يف منولوج
طويل  -بالن�سبة لعادته البخيلة يف احلديث دائما وقال:
ع�شت يف �سائر قرى هذا البلد� ،أنتقل من قرية �إىل �أخرى� ،أبيع �أثواب
القما�ش ،من قبل كنت عامل بالأجرة ،ثم �رصت بائع القما�ش اجلنوبي
 كما يلقبني اجلميع� ،أجلب القما�ش من ال�شام ومن �إيران�،أحمل فوقيوما ما
ظهري ثياب العر�س والفرح جلميع الأعمار ،مل �أتزوج ومل �أملك ً
آبارا
ً
مفتاحا لبيت� ،أ�سكن و�أنام حلظة �أن �أتعب من ال�سري فقط� ،صاحبت � ً
وحقول ،ور�أيت ماليني االبت�سامات من ب�رش مروا بقلبي مرور
أ�شجارا
و�
اً
ً
الكرام� ،أحيانا �أبيع الثياب دون �أن �آخذ ثمنها ،و�أعود املو�سم التايل
مع الريح فيدفعون يل القدمي واجلديد ،جاء االنتداب وقلّت التجارة،
جاء املهاجرون منهم واندثرت التجارة ،بحثت عن عمل ينا�سب هديف
أخريا وجدته؛ وهو �أن �أ�صبح دليلاً لدروب �أحفظ عدد ذرات
ورغبتي ..و� ً
ترابها وح�صاها� ،أعرف متى تنبت بها نبتة �شيطانية ومتى تنام� ،أتفهم
يا بني؟
�أنا �س�أموت يف طريق بني بلدين �أو بني قريتني ،ول�ست �أخاف ذلكّ !!
ما دمت �س�أموت ،راحلاً فال خوف وال حزن يا بني ،وع�شت بال�صحراء
يف بالد جتاه غرب ال�شم�س ،عامان �أجوب �رشق وغرب هذه ال�صحراء،
واقرتبت من بحر الرمال ،ولكن ق�صة ال�صحراء �ستعرفها فيما بعد.
كانت �أمي بجانبي تن�صت للدليل يف حديثه ..وكذلك �أبي ،جدي
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كثريا من حديث الدليل ،كم هو حزين هذا
ا�ستيقظ من نعا�سه وابت�سم ً
الدليل يف هذه اللحظة ،وكم يعانى وكم كنا حمظوظني عندما امتلكنا
مفاتيح ديار لنا ،رغم حر�ص الدليل املفزع على عدم البكاء بينما هو
يحكي ،ف�إن بع�ض الدموع قد نزل منه عنوة ،وهنا تداخلت �أم مبك ٍر علّها
تخرجه من هذه احلالة ..وقالت له:
�أتعرف �أن الأثواب التي ا�شرتتها منك �أم مرمي ،ال تزال حتتفظ بها ،لكن
للأ�سف� ..صارت قطع �صغرية ممزقة ومهرولة نتيجة العتة والركنة!!!
�أجاب بذكاء ..فقد فهم �أن �أمي ا�صطنعت هذه اجلملة لتغري جمرى
حديثه الأول:
بالت�أكيد مل تكن تعرف حكاية بها �رس تخزين القما�ش.
�صمت �أتاح يل فر�صة �أن �أ�سرتجع
ابت�سم اجلميع ثم عاد ال�صمت،
ٌ
ق�صة قد روتها يل �أم مرمي ،بالإ�ضافة �إىل عدم زواج الدليل ..و ر�ؤية
أق�صها
وجه �أمي ..كل هذا �ساعدين على �أن �أ�سرتجع تلك احلكاية ،وبد�أت � ّ
على الدليل ،بالطبع مل �أكن ولن يكون هناك �أحد يف مهارة �أم مرمي
عندما حتكي ،ليكن ،كانت حكاية قمر الزمان وبدور ،ذلك الثنائي
الذي ميلك كل اجلمال واجلاه ،ولكن كلاً منهما ال يرغب يف الزواج،
وذات ليلة ..يجمع بينهما عفريتان ،ثم يفرتقان مرة �أخرى ،ويتزوج
قمر الزمان ب�أخرى وكذلك بدور ،وينجبان ،ولكن هنا �سحر احلكاية
و�سحر احلياة يف ذلك الأوان من الزمان ،كل امر�أة تع�شق ابن الأخرى
على عك�س طبيعة الأ�شياء ،فالأجدر بكل �أم �أن تع�شق ابنها ،ذلك لأنه
جزء منها على الأقل ،الطفالن �أو الأخوان ،الأجمد والأ�سعد ..ميران بلعبة
اللقاء والفراق نف�سها ..كما حال قمر الزمان وبدور من قبل ،وتنتهي
احلكاية ،كان الدليل مع رحيله هو قمر الزمان مع بدور ،وكذلك �أمي مع
ذراعها املفقود هي بدور مع قمر الزمان ،ولكن �أمي مل تلتق ولو ملرة
بهذا الذراع للأ�سف� ،أما �أنا ..فقد كنت قمر الزمان و�سارة هي بدور.
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دعها و�ش�أنها يا بني !! فلها م�صري �آخر ال نعلمه!! فقط متتع برائحتها.

9
بد�أنا الرحيل ليلاً  ..وكانت هذه هي الليلة الأخرية ،فهمنا ذلك عندما
قال الدليل:
مع �أول الفجر �سن�صل قريتكم.
كان اليوم هو اليوم اخلام�س ع�رش من رحيلنا من املخيم ،ق�ضينا
نهارا نختبئ ..نرى ون�صمت،
�أربع ع�رشة ليلة ..ن�سري ،و�أربعة ع�رش
ً
ن�سرتيح ومن�ضى ،نحلم ونحزن ،نفكر ونتخيل ،وال جديد يحدث يف الأفق
غري القتل وطقو�س احلياة اليومية املرنة اخلبيثة متل�ؤنا.
�رسنا الليلة اخلام�سة ع�رشة وراء الدليل  -كالعادة ،كنت ب�أول
م�رصا على �أن
الرحلة
ً
�أح�صي اخلطى من املخيم �إىل القرية التي لنا ،ولكن ..مل �أ�ستطع،
ك�سول� ،إ�ضافة �إىل �أنني
كان يتطلب ذلك الكتابة والت�سجيل ،ولكني كنت
اً
ركزت يف �أ�شياء �أخرى.
وا�ضحا ولي�س خبي ًثا كعادته يف
�أي�ضا يف تلك الليلة ..كان القمر
ً
الليايل ال�سابقة،
وبعبورنا حقلاً ر�أيت وردة �صغرية بغ�صن ال �أعرف كيف له القدرة
على حملها ،فقد كان �ضعيفًا هو الآخر ،انحنيت ورغبت يف نزع الوردة،
ولكن �صوت جدي الذي كان خلفي منعني عندما قال:
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ركبتي وقربت �أنفي منها؛ و�إذا بي �أ�شم رائحة غريبة ..ال
جل�ست على
ّ
هي باجلميلة وال بالكريهة ،و�إمنا تن�سحب لداخلك بنعومة فذة مطاطية،
�أح�س�ست بها يف ج�سدي عندما �أ�صابتني رع�شة قوية ،كانت وردة عادية
لونها �أبي�ض� ،أغم�ض عيني لثانية...
ف�إذا بالوردة متد وريقاتها وتتح�س�س خدي ،هل ذلك حم�ض خيال
طفل؟
�أم �أن الوردة ت�شكرين لرتكها ؟ يف غ�صنها؟ �أم هي ت�أمرين ب�شي ما؟
ال �أعرف؟
عادت الرع�شة بينما �أنا �أقف و�أ�ستعد ملتابعة �سريى معهم ،ودون
تفكري �أو ت� ٍأن �رصخت جلدي الذي كان قد �سبقني قليلاً :
جدي ...جدي� ..أو ّد �أن �أ�صري حاملاً للورود.
وا�ضحا كالقمر الذي
�ضحك اجلميع ..وجاء �صوت الدليل من ظهره
ً
فوقنا:
حامل الورود ال ي�ستقر يف مكان يا بني!!
�أجبت و�أنا �أ�رسع اخلطى جتاههم:
دائما و�س�أحمل الورود.
ليكن� ..س�أكون املكان املتغري ً
مرت ال�ساعات والدقائق ..و�إذا ب�أول �ضوء للفجر ي�أتي ..و�إذا بنا �أمام
قريتنا� ،صدق الدليل ..مع �أول الفجر �سن�صل ..وها نحن قد و�صلنا.
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أر�ضا وبد�أ...
�أبي �سجد � ً
يلطم خديه م�ستعي ًنا برتاب ال �أعرف �إن كان من تراب حقلنا!! �أم من
�أحذية جنود مروا هنا وفعلوا كل هذا.

10
قو�سا وراءه ف�ضاء� ،أيعقل �أن تت�شابه قريتنا مع بقية القرى،
وجدنا ً
فقط ما تبقى منها قو�س كقو�س �أم مرمي� ،إن تنظر جهة ال�رشق جتد
�شجرة التوت القدمية ،ومن امل�ؤكد بجانبها البئر ،و�إن تلتفت قليلاً
ناحية الغرب جتد مقابر ،ومن ورائها يف البعيد القليل ..مزرعة جديدة
للعدو ،يت�ضح �أنها يف البدايات ،ولكن� ..أين منزلنا واملنازل املجاورة
له؟ �أين بيت �أبراهام ؟ �أين مدر�ستي ي ما كنت متى نظرت جتاه اجلبل
فتلمحها؟
كنا ك�أننا وقفنا �أمام �صورة قدمية ج ًدا ..باهتة املالمح ..يجب عليك
الرتكيز والرتكيز كي ترى فيها �شي ًئا ما قد ي�ساعد على حتديد معاملها،
هكذا كانت قريتنا كباقي القرى التي مررنا بها ،جمرد �صورة م�شوهة
باهتة ال تقدر على �إيجاد �شيء فيها يدل على حياة �سابقة.
مذهول ،كان ميكن �أن نتخيل ذلك من
م�سمرا مكانه
كان كل منا
اً
ً
خالل كل ما مررنا به؟ ولكن كنا �ضحية الأمل الإن�ساين� ،أمل �أن تكون
قريتنا حمظوظة بع�ض ال�شيء �أو كل ال�شيء!!
كان �أول من نطق هو جدي قال:
الأوغاد...
ومل يكمل فقد �سقط مغ�ش ًيا عليه.
32

�أمي ..رمت ال�رصتني وبد�أت جترى وتولول ب�صوت ٍ
عال غري مبالية
بن�صائح الدليل من
قبل ب�رضورة خف�ض ال�صوت ،كانت جتري للداخل خلف القو�س،
الدليل و�ضع ر�أ�سه عمود ًيا على قدميه و�صمت ،بالت�أكيد الدليل كان
يعرف ما �آلت �إليه قريتنا ،لكنه مل يتحدث �أب ًدا عن هذا ،مثلما افتعلنا
نحن الأمل يف �إيجاد ما كان يجب �أن نتوقعه.
مرت �ساعة ببطء �سخيف ،ا�ستجمع جدي قواه ،ووقف ،نظر �إىل �أبي
أي�ضا وجد �أمي ال تزال هناك تبحث خلف القو�س
الذي ال يزال يلطم ،و� ً
باجتاه ال�شمال� ،أ�شار يل جدي باالقرتاب و�أم�سك بيدي واجته ناحية
�شجرة التوت.
الدليل �أوقف جدي عندما قال:
ال بد يل �أن �أن�رصف يا �سيدي ،قلبي ي�شارككم الأحزان.
ترك جدي يدي ،و�أخرج نقو ًدا من جيبه ،ولكن الدليل مل يرتك له
فر�صة ،فقد بد�أ ين�رصف وهو يقول:
يكفي ما �أنتم فيه يا �سيدي.
رفع جدي يده حمي ًيا الدليل و�أكمل خطواته جتاه ال�شجرة ،توقف
جدي �أمام البئر التي كانت قبل ال�شجرة بثالث خطوات فقط ،وجل�س..
حرك جدي ب�صعوبة �أحد احلجارة التي ت�سد فتحة البئر ،و�إذا ب�شيء
ّ
خرايف يحدث �أمامي ،وك�أن جدي حتول لعفريت ،ليجمع ما بني قمر
الزمان وبدور ،كلما زاد جدي الفتحة ال�صغرية التي �صنعها ب�إزاحته
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للحجر؛ خرجت الفرا�شات من البئر ،يا �إلهي� ..رسب يخرج من البئر،
فرا�شات جميلة الألوان ،حلظة تف�صلك عن حلظة ما�ضية وهذه هي
احلياة ،موت وحياة� ،إلهي �ساعدين ..فكم من الأ�سئلة يحوط بي ،كيف
يوما؟
�شهرا وخم�سة ع�رش ً
للفرا�شات �أن تعي�ش داخل البئر ..ثمانية ع�رش ً
هل �صنعها جدي الآن؟
هل هي هنا تنتظر جدي؟ �أم �أن جدي الذي ينتظرها...؟

قلت� :أفهم يا جدي.
كانت تلك الإجابة هي ما ينتظرها جدي قبل �أن يرحل ،مات جدي
ركبتي تاركً ا� ،صورة وفرا�شات ،بد�أت �أ�رصخ مناد ًيا �أمي و�أبي،
على
ّ
�أنظر �إىل جدي و�أنظر �إىل ال�صورة ف�أدرك �أن جدي والفرا�شات ..هو قمر
الزمان وامللكة بدور.

يا �إلهي� ..إنني قد ن�سيت الفرا�شة املري�ضة� ،أيعقل ما يفعله جدي بي
الآن؟
اعتدل جدي وبوجهة ابت�سامة بريئة و�أخرج من جيبه ورقة مكورة
وبها فتحات ،و�إذا به يخرج من الورقة الفرا�شة املري�ضة ويطلقها
لتن�ضم �إىل �رسب الفرا�شات ،جدي يكاد �أن يرمى بي يف اجلنون!
يحتفظ بالفرا�شة خم�سة ع�رش يوما ،ويقول يل عندما كنت باملخيم..
قريتنا هناك ،حيث �أ�رساب الفرا�شات ،جدي ال ي�ؤن�س الفرا�شة و�إمنا
ت�ؤن�سه الآن �أ�رساب من الفرا�شات!! �أيقنت �أن جدي عفريت ،ورغبت �أن
يح�رض يل �سارة �أو مدر�ستي.
أي�ضا � -أن الفرا�شات مل
الغريب �أنني مل �أطلب ذلك ،والغريب ً � -
تبتعد ،و�إمنا ظلت تطوف ب�أعلى الفتحة فوقنا ك�أنها يف مو�سم احلج،
مل يهد�أ جدي من �صنع مفاج�آته معي ،وحترك حول البئر وجل�س يحفر
كي�سا من البال�ستيك ،بداخله قطعة
الأر�ض بجانب حافة البئر ،ف�أخرج ً
حال بالدليل ،ثم �أخرج �صورة قدمية له ولأبراهام،
من القما�ش ،تذكرك اً
وحكى يل عن تاريخ ال�صورة الذي يرجع لأكرث من خم�سة وع�رشين
عاما ،خب�أها جدي هنا قبل رحلينا �إىل املخيم ب�أيام ،مل تكن �سارة
ً
بال�صورة ،فهي مثلي طفلة ،مد جدي يده بال�صورة يل وقال:
احتفظ بها �أنت� ،أتفهم� ..أنت؟ �إنها يل مع رج ٍل كان طي ًبا� ،أتفهم؟
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شرفة تكفي لمساءات عدة
هنا بقرية �أخرى؛ �أبد�أ للمرة الرابعة حياة �أخرى ،من قبل قريتنا..
ثم املخيم ..ثم قريتنا ..ثم هنا ،حيث انتقلنا يف اليوم نف�سه الذي مات
منزل� ،أو بالأ�صح
فيه جدي �إىل �أحد �أقارب �أبي ،كان رجلاً طي ًبا� ،أعطانا اً
مهدوما ،قرية لي�ست بالكبرية
ن�صف منزل ،فقد كان اجلزء اخللفي منه
ً
وال بال�صغرية ،بها �شوارع و�أزقة ومدر�سة التحقت بها ،القرية بها خليط
أي�ضا يف ظل االحتالل �أو �أوقات احلرب
من ال�سكان ،كان من العجيب �أنه � ً
دائما حياة حتدث وتنمو على مهل ،كان هذا يتزوج ونح�رض يوم
هناك ً
أي�ضا ،كانت هذه
عر�سه ،وتغني له ن�ساء ويرق�ص رجال ،و ُتعد املوائد � ً
أنا�س يبنون بيو ًتا ويهدمون �أخرى ،كان ي�أتي
تلد وذاك ميوت ،كان � ٌ
�أنا�س ويرحل �آخرون ،تبقى منازل ويتبدل ال�ساكنون ،جنود من العدو
ي�أتون ويذهبون لقرية �أخرى ،نذهب �إىل املدر�سة وفى العطالت نلعب
ونذهب للجبل.
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يف البداية ..عانت �أمي من ترتيب هذا املنزل و�إزاحة الأحجار يف
اجلزء املهدوم ،كنت �أنا وهي فقط ،لأن �أبي قد وجد عملاً ب�رسعة غريبة،
�رشيرا ،و�إمنا لأنه مات يف
كثريا على جدي ،ال لأنه كان
مل نكن قد حزنا ً
ً
املكان الذي اختاره ودون تداخل من �أيد غريبة ،و�أرجو بعد عمر مديد �أن
ينال الدليل رغبته يف موت حمبب كما �أراد ،جاءتنا �أخبار من املخيم
�أن �أم مرمي قد ماتت بعد رحيلنا ب�ساعات� ..أي �أول النهار ،كانت �أمي
أي�ضا  -لأنها هي التي حممت و�ساعدت �أم مرمي يف �آخر يوم
�سعيدة – � ً
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لها على قيد احلياة ،امر�أة بذراع �أوحد هي �آخر من �سمع القطة املليئة
ب�شعر �أبي�ض ،وذراع �أوحد هو �آخر من حممها.
�أحببت مدر�ستي اجلديدة ..ولكن لي�س بحجم حبي ملدر�ستي القدمية،
مل �أكن بعد على ا�ستعداد لالنخراط يف �صداقات ،كانت حدود عالقاتي
أي�ضا
مع زمالئي يف املدر�سة تنتهي بانتهاء اليوم الدرا�سي ،وت�سمح � ً
بع�ض املرات باللعب معهم قليال ،مل يكن لعيب فيهم ،و�إمنا لأين كنت
أي�ضا �صعوبتي يف
م�أخوذًا بالفرا�شات� ،إ�ضافة لعاهتي يف النطق ،و� ً
اجلري  -كما قلت �ساب ًقا ،فلي قدم �أطول من الأخرى ،لذلك؛ وجدت
الوقت و�رصت �أ�س�أل عن الفرا�شات و�أجمع كل معلومة عنها ،و�ساعدين
مدر�سي باملدر�سة يف ذلك؛ بعدما �أخربته �أن تلك و�صية جدي يل ،ومل
�أخربه عن �شيء �آخر،كانت ال�صورة التي تركها يل جدي تخ�صني وحدي،
حتى �أمي و�أبي مل يعرفا عنها �شي ًئا ،مل �أعد �أفكر يف عاهاتي ،كنت �أحب
ال�سري وحدي ..لعل وع�سى �أقابل �شبح �سارة.
�أمي كانت تعتقد �أنى خالل وقت ق�صري �س�أحتول �إىل فرا�شة �أو
�س�أ�صري جمنو ًنا.

2
أزهارا باجلزء املهدوم من اخللف ملنزلنا،
حاولنا �أنا و�أمي �أن نزرع � ً
لكن هذه الزهور كانت ت�أبى اال�ستمرار ،كيف لها �أن تنبت و�سط �أكوام
من احلجارة ،كيف لها �أن ت�أخذ حي ًزا كان غرفة يوم ما؟ كيف لنا �أنا
و�أمي باخلربة التي كانت عند جدي جلعلها ت�ستمر يف النمو هذه الأزهار،
غ�ضب من ف�شلنا الدائم:
لذلك؛ �س�ألت �أمي وكلي
ٌ
ترى لو كان جدي هنا ..هل كان مبقدوره �أن يزرع زهرة يف حجر
ٍ
حائط قدمي؟
من
�أجابت �أمي:
الأزهار لها احلقول والبيت ل�صنع اخلبز يا ولدى!!
أنواعا �أخرى من النباتات و�رصنا جنرب ونف�شل� ،إال
مل ني�أ�س ..جلبنا � ً
أخريا عندما �أح�رضنا بع�ض النباتات اجلبلية وال�صحراوية،
�أننا جنحنا � ً
بكثري من احلظ وقليل من الأمل ..نبتت زهرتان بجانب غ�صن من لبالب
�صغري ،بد�أ ي�صعد وي�صعد �إىل �أن و�صل �إىل ال�سطح ،كم كان ن�شيطً ا هذا
كبريا،
�صربا ً
اللبالب ،اكت�شفت مع �أمي �أن زهور املنازل متعبة وتتطلب ً
وحر�صا يف حجم املاء الذي ي�صلها.
ً
�رصت �أكرب �أنا الأخر مثل اللبالب و�أتقدم يف درا�ستي ،ف�أنا على
و�شك االنتهاء من املرحلة التي ي�سمونها الثانوية.
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اجلميع � -أق�صد الطالب  -يتحدثون كال�سابقني يف املخيم ..بع�ض
يود الرحيل وبع�ض
يرى البقاء وال�صمود ،وكنت �أنا �أفكر يف الدليل والفرا�شات والورود،
و�ساعدين على ذلك �رشفتان �صغريتان ،الأوىل مبنزلنا وتطل على
اجلزء املهدوم� ،أي تطل على الزهرتني واللبالب ،كانت �رشفة احلجرة
�صغرية ،تكفي لأن ترى القمر والزهرة وقليلاً من ال�سماء وال�سطح ،كنت
�أنظر منها على ما نزرعه� ،أت�أمل ف�شلي مع �أمي يف البداية ،و�أرى عندها
الدليل ي�صعد من �سطحنا �إىل قبة ال�سماء.
� ّأما ال�رشفة الأخرى؛ فكانت بالف�صل يف املدر�سة ،تطل على اجلبل
البعيد ،و�أتذكر جملتي جلدي:
جميع البلدان بها جبل وزيتون.
كانت �أ�سفل اجلبل �شجرة فعلاً للزيتون ،كنت �أراها من مكاين و�أنا
بف�صلي ،و�أحيا ًنا �أرى بع�ض الفرا�شات وهى تعرب اجلبل ،هذه ال�رشفة..
كم من الأ�شياء قالها املدر�س ومل �أنتبه ب�سببها ..كم كنت �أود �أن �أكون
ليلاً بف�صلي لأرى وحدي اجلبل وال�شجرة.
هذه ال�رشفة ..وتلك التي باملنزل ..كانتا �أوفى من كتب اجلغرافيا،
تدالن على جبل و�شجرة وزهرتني و�سطح وقمر ،دون اال�ستفا�ضة يف
�أرقام �أو خرائط؛ �سواء قدمية �أو معدلة ،هما �رشفتان تبوحان مبا تراه
من خاللهما لي�س �أكرث وال �أقل.

3
�أبي بد�أ مير�ض من �آن لآخر ،و�أحيا ًنا كان ال يذهب �إىل العمل ،على
اجلانب العام؛ كانت الأهايل ترحل ..ترحل تاركة منازلها ل�ضيوف جدد
غرباء ..ال يبت�سمون �أب ًدا.
خطر ببايل والد �سارة حفيدة �أبراهام� ،أين هو؟ وماذا ي�صنع؟ وملاذا
ترك �أباه وابنته وم�ضى؟ لذلك؛ ذات يوم قلت لأمي� :إين حلمت ب�أبراهام
�أم�س ،ي�سري وحي ًدا ويطلب م�ساعدتي ،ولكني كنت عاج ًزا عن فعل �شيء،
فقد كنت مربوطً ا ب�أ�شياء ت�شبه ال�سال�سل!!
قالت �أمي:
�إنه ف�أل �سيئ يا بني!!
كنت بالفعل قد حلمت بذلك ،ومل �أخرتع هذا احللم بهدف ا�ستدراج
�أمي للحديث عن �سارة ،كان احللم عجي ًبا ،ومبكان �أ�شبه ب�رسداب ،ومل
يكن هناك �سوى �أنا املربوط ،وهو ينزف �أمامي ،ال�رسداب طويل وخميف
يف حد ذاته� ،س�ألت �أمي عن والدة �سارة  -ومل �أهتم بالف�أل ال�سيئ الذي
حتدثت عنه �أمي:
يوما ما؟
هل ر�أيت والدة �سارة ً
�أجابت �أمي:
ال...
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وعقبت قائلة بعد دقيقة من �صمت:
�سمعت ذات يوم جدك يتحدث مع �أبراهام ،فقد كان ي�شكو �أبراهام
من ابنه ومن ت�رصفاته الغريبة ،كانت ح ًقا غريبة ،ال يلقي ال�سالم علينا،
ويخرج ثم يعود بعد �أيام ،ال �أحد يعرف �أين يذهب؟ ومع من يق�ضي
�أيامه بعي ًدا عن قريتنا ومنزله؟! كان عندما يعود يت�شاجر مع �أبيه،
وي�أتي الأب جلدك كي يف�ضف�ض عن نف�سه قليلاً  ،وذات يوم  -قبل �أن
�ألدك بثالثة �أيام  -عاد االبن بعد اختفاء معتاد منه ،و�إذا به يحمل طفلة
ر�ضيعة ،ويقول �إنها ابنته ،ومل ي�رصح من هي هذه املر�أة الأم؟ وملاذا مل
ت� ِأت معه؟ واختفى من بعدها �إىل الآن يا بني ،احلمد هلل �أن الطفلة كانت
على و�شك �إمتام عامني ،و�إال ..ل�صارت الأمور م�شكلة لأبراهام.

4
رغما عني ،فقد
متر الأيام والأفكار تت�شابك كالعقدة اخلبيثة بر�أ�سي ً
كثريا �أن �أف�صل بيني وبني �أفكاري ،كف�صلي ل�سارة عن �أبيها،
حاولت ً
�أحاول �أن �أ�ستخل�ص �صورة نقية للأ�شياء ،كتلك ال�صورة التي �أورثها
يل جدي � -أق�صد �صورته مع �أبراهام  -ولكن ال مفر؛ ف�أنا �أن�ضج مثل
اللبالب الن�شيط مبنزلنا اخللفي� ،رصت �أعرف ما هو االنتداب الربيطاين
الذي� ..أح ّل بنا ،ومن بعد �أورثنا لبلد �أعلن قبل احلرب �أنه �سيحل حملنا،
وعرفت ما هي حدوة احل�صان ،وملاذا يتحدث عنها الكثري ،كانت احلدوة
هي طريقة العدو يف حما�رصة القرى ،كانوا يحا�رصون القرية من جميع
اجلهات �إال جهة واحدة ،وبالطبع هي جهة الهروب من العذاب والتهجري.
�رصت �أعرف املنظمات � -أق�صد الثالث منظمات ال�شهرية يف ذلك
الوقت  -التي فعلت هذا ،ومتى بد�أت فعله� ،سواء يف �أيام االنتداب
الإجنليزي� ،أو يف حلظة �إعالن الدولة اجلديدة ،جماعات منهم تفعل
القتل والتخريب عن قناعة مرعبة ،وحب ميتلك جميع جوانب الإ�رصار،
كانوا مثل جاك ال�سفاح ،ولكن نحن ل�سنا بعاهرة ومل ن�صبهم مبر�ض
خطري مثل احلال مع جاك!!
وو�سط كل هذا� ..أفكر يف �سارة!!!
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أي�ضا  -هناك ف�أل �سيئ �سي�أتي يا بني  -كما
وو�سط كل هذا ً � -
قالت �أمي  -وتذكرت الدليل عندما �أكمل يل رحلته يف ال�صحراء ،فقد
حكى يل �أنه اجته ل�صحراء املغرب ب�شمال �أفريقيا وق�ضى بها عامني،
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وذلك عندما �ضل القافلة� ،صار وحي ًدا و�سط َح ّر مرعب ،ي�أكل العقارب
والثعابني ويخرتع املاء ،واخرتاع املاء هو ما جذبني لتذكر احلكاية
الآن ،فكان ي�أتي ببع�ض اجلريد ثم ي�ضع فوقه بع�ض الأحجار ال�صغرية،
التي هي متوافرة لديه ،ثم ي�ضعها فوق اجلريد ،ويغطيها بطبقة �أخرى
من اجلريد ،ويرتكها �ساعات و�ساعات ،وعندما يعود يجد بفعل احلرارة
هذه الأحجار قد ُولدت منها املياه ،و�أذكر ..كان يقول:
النخلة بال�صحراء ر�أ�سها يف احلريق وجذورها يف املاء ،ف�إذا بحثت
عن املاء يف ال�صحراء يجب عليك البحث عن النخلة ،و�إن وجدتها ومل
جتد �أ�سفلها املاء ،فولده من حجارة وجريد!!!
علي – كالدليل � -أن �أولّد
�أرى �أيامي املقبلة هي ال�صحراء ،و�أنا ّ
املاء من حجر وجريد ،كما �أنبتت �أمي الزهرة يف حجر قدمي.

فراشة على نهد

غير مكتمل لكنه ينمو بخفة
مطر ال�صليب يعلن عن قدوم مو�سم ال�شتاء ،هكذا كان ا�سم �أول
الأمطار ال�شتوية لدينا ،رمبا يرجع اال�سم �إىل ال�صليبني �أو �إ�شارة منا
أي�ضا غريوا ا�سم قريتنا القدمية عندما جا�ؤوا،
عنهم ،وال�صليبيون � ً
ولكنها رجعت ال�سمها بعدما رحلوا ،والآن بقي اال�سم ومل تبق القرية،
ومع ذلك هناك جدي يحر�س البئر و�شجرة التوت ،كنت باجتاه مدر�ستي،
ولكنى مل �أكن �أرغب يف الذهاب اليوم ،لذلك؛ قررت �أن �أجته للجبل ،يبدو
�أن الف�أل ال�سيئ هو ما جعلني �أ�شعر ب�رضورة غيابي من املدر�سة اليوم،
مهزوما حزي ًنا ،ولكن يولد احللم من بطن
أ�سريا
وكنت � -رصاحة ً � -
ً
احلزن ،وتولد الفرحة يف �صحبة الآه ،كلحظة �أن تلد �أم طفلاً  ،تلده وهى
تت�أمل!!! ت�رصخ!! ومع ذلك؛ تبت�سم بعد حلظة،ها هي الدنيا وها نحن!!!
ال نعرف ما تخبئه الأقدار و�إن كنا نبذل ق�صارى جهدنا لتفادي ما
ال نرغب فيه ،ولكن الآن يحدث ما رغبت فيه ،ي�أتي بعدما قد اعتقدت �أنه
لن ي�أتي �أب ًدا ..ك�أن تولّد املاء من جريد وحجر...
ر�أيت �سارة ت�أتي من بعيد يف مواجهتي ،الهواء اخلفيف خلفها
ي�سبقها ،اقرتبت �أكرث ،وكنت قد ت�سمرت مكاين ،فمن املمكن �أن تكون
�أخرى �شبيهة لها� ،أو �أن تكون عفريتة انتحلت وجه �سارة!!
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رتا ،نعم بد�أت
�سنوات مل �أرها ،ومع ذلك ..مل تتبدل مالحمها �سنتيم ً
تت�شكل كبنت ،وبطريقها المر�أة طب ًعا ،ن�سيت حزين وهزميتي ،وقلت �إن
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�أمي �أ�ساءت التعبري عندما قالت� :إنه ف�أل �سيئ يا ولدى؟
�سارة  -وهي تقرتب  -كانت متثل ب�شكل �ساخر ك�أنها �شخ�ص تائه
كفيف ،احلقيقة �أنها منذ �صغرها وهى ماهرة يف التمثيل ،لكم �أرعبتني
عندما كانت متثل �أنها ميتة �أو مري�ضة.
تبادلنا التحية واالبت�سام و�رصنا نحكي ونحكي �إىل �أن و�صلنا �إىل
اجلبل ،بجانب �شجرة الزيتون ،هناك بد�أ ال�صمت ،وبد�أت �أنظر ل�رشفتي
التي بالف�صل ،وفكرت � -صام ًتا:
هل الذي يجل�س مكاين الآن بالف�صل يرانا؟ هل �إذا ا�ستطاع� ...سيعرف
�سارة؟ و�سيعرف �أنها حفيدة �أبراهام؟
جاهدت يف اخلروج من هذه الأفكار ومن �رشفة ف�صلي التي �أحبها
مثل حبي لهذه اللحظة ،ب�أعلى اجلبل كان بع�ض الفرا�شات يعرب باجتاه
�آخر خلف اجلبل ،نظرنا �إليها �إىل �أن عربت ،وهنا ..حتدثت عن الفرا�شات
و�أنواعها وفائدتها للنبات وللإن�سان واحليوان ،كنت ك�أين قد حتولت
ر�صا ،اقرتب النهار من
�إىل كتاب ناطق ير�ص الكلمات واملعلومات ً
املنت�صف ،وكانت ال�شم�س عمودية ،و�شم�س ال�شتاء مغرية على البقاء
دائما ،كنت �أحكي و�سارة تبت�سم ،ويف حلظة حمددة� ،أ�شارت
يف رحابها ً
بيدها داللة على �رضورة �صمتي وترك احلديث لها ،مل تقل غري كلمة
ٍ
قمي�ص يطل من �أ�سفل جاكت ،قالت:
واحدة ..بينما كانت تفك �أزرار
انظر...

هذه الفرا�شة التي تالم�س ليل نهار نهد �سارة ،ثم �أغلقت �سارة قمي�صها
و�س�ألتني:
�أنت يف ال�سنة الأخرية ،ماذا �ستفعل بعدها؟ ..كانت تق�صد بعد
املرحلة الثانوية.
قلت:
�أود �أن �أحمل الورود.
قالت:
مل �أفهم؟
قلت:
�أود �أن �أكون حاملاً للورود.
قالت:
ملا ال تفكر �أن تكتب يف جريدة؟
قلت� :أي جريدة؟
قالت:
جريدة احلزب ال�شيوعي.
و�صارت حتكي عن احلزب ون�شاط احلزب ،و�أن هذا احلزب هو �ضد
كل ما يحدث هنا.

و�أخرجت نهدها الأمين ،حملته هي من �أ�سفل بكفها ،وكاد الكف �أن
و�شما لفرا�شة
يبتلعه  -فقد كان
ً
�صغريا  -ور�أيت ما مل �أ�صدقه �إىل الآنً ،
�صغرية ،يا �إلهي...

بالطبع كنت �أرى �أنها �صغرية للحديث عن هذه الأ�شياء وكذلك �أنا،
لكنها نفت ر�ؤيتي عندما قالت:

فرا�شة تنام على نهد غري مكتمل لكنه ينمو ب�رسعة ،كم �رصت �أح�سد

يجب �أن تنظر �إىل الأمام� ..أنت مع احلزب �ستنال بطاقة وبها �ست�صبح
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حمبو�سا يف القرية
كات ًبا ،وت�ستطيع �أن تنتقل بحرية �أكرث ،و�إال �ستظل
ً
ولن ترحل منها!!!
�س�ألتها عن جدها  -ومل �أخربها بالطبع عن ال�صورة التي تركها يل
جدي  -فقالت:
انتقل �إىل املدينة املقد�سة �أو مدينة احلائط  -كما يقولون -و�أنا هنا
عند عمي بقرية بجانبك خلف اجلبل� ،س�ألتها:
ومل َ �أنت هنا الآن بقريتنا؟

ال�سفاح ،هاهو الف�أل ال�سيئ!! �صدقت �أمي.
�سارة تقول �إنها ال توافق عما يفعله ،و�أنا انتظرت طويلاً �أن �أقابلها،
علي �أن �أفعل؟
تقول �سارة احلزب واحلزب ..ولكن ..قريتنا مل تعد ،ماذا ّ
كنا نتحدث عن الفرا�شات وهي �أرتني فرا�شة ت�سكن نهدها الأمين،
و�صارت هي ابنة ..قاتل!!!!

�شيء ما جعلني �أراها مثلي ،حتتاج ملاء ال�صحراء ،هذا ال�شيء هو
غياب والديها عنها و�صورة جدها التي معي والفرا�شة.

قالت :كنت بطريقي ملدر�سة هنا لرتك دعوة من احلزب.
�س�ألتها:
وهل ما زلت تذهبني للمدر�سة؟
�أجابت:
بالطبع.
�ساد �صمت ،ثم قالت:
�أتعرف ماذا يعمل �أبي؟
قلت:
ال.
قالت:
�أبي مل �أره حتى الآن ،ولكن علمت من جدي وعمي  -وفى احلزب
�أي�ضا يعلمون ذلك � -أنه يعمل يف تلك اجلماعة ال�شهرية ،وقالت اال�سم..
وكان مفاج�أة يل� ،إنها �أ�شهر اجلماعات الثالث امل�سئولة عن تدمري قرى
ب�أكملها� ،إنه يعمل بطريقة حدوة احل�صان� ،إنه يقتل ويقتل� ،إنه جاك
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2
رجعت البيت وكنت بال ر�أ�س� ،أح�ست �أمي ،ومل �أخربها ،لكنها حتدثت
عن والد �سارة ،وكانت تعرف  -هي الأخرى  -لكنها �أ�ضافت:
وكثريا ما
كنا نعلم ذلك قبل �أن تولد �أنت ..وقبل �أن ي�أتي بطفلته،
ً
اعرت�ض �أبوه ولكنه اعتدى عليه بال�رضب ،وهدده بالقتل؛ لأنه دافع عن
جدك مرة ،ثم اختفى.
قلت:
قابلت �سارة اليوم.
قالت �أمي:
ح�س ًنا… ومل ت�ضف كلمة.
مرت ال�سنة وتعمدت �أال �أفكر يف �سارة ،بد�أت �أبحث عن �شيء يخربين
أنا�سا من �أهلي ،و�أنه
الكثري عن هذا احلزب ،ووجدت �أن به ً � -
أي�ضا ً � -
ميتد لتاريخ قدمي ،و�أنه بالفعل ال يوافق على اال�ستبداد من جانب الدولة
اجلديدة �أو من جانب الأفعال التي ترتكبها اجلماعات اخلطرة ،وبالطبع
منها التي بها والد �سارة.
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3
تكررت ال�صدفة مرة �أخرى ،ال �أق�صد �صدفة لقاء �سارة ،و�إمنا ال�سكن
بالقرية التي بها �سارة ،فقد انتقلنا من جديد للمرة اخلام�سة يف حياتي
لقرية �أخرى ،كانت هذه املرة ب�سبب مر�ض �أبي وعمله اجلديد بتلك
أي�ضا ،و�أود الإ�شارة �إىل �أن �أبي كان مبقدوره �أن ي�أمرين
القرية
مزارعا � ً
ً
بالعمل� ،أو يجعلني �أترك املدر�سة ،ولكنه مل يفعل �أب ًدا ،كان يرى �أنني
دائما هي
متعلما و�أن �أ�صري
يجب �أن �أكون
مدر�سا ،ولكن الأقدار لي�ست ً
ً
ً
ما نرغبها؛ فقد ت�سري ال�سفن يف اجتاه �آخر و�إن كان �ضد التيار والريح،
كم كان حنو ًنا هذا الأب ،و�إن كان ال يعرب عن ذلك بجمل ..و�إمنا ب�أفعال،
هذه املرة ن�سكن على حدود القرية بجانب حقل ،ومنزلنا اجلديد -
بخ�ص كبري ،كالعادة ..بد�أنا كل �شيء من
تقري ًبا  -ب�أول احلقل ،و�أ�شبه ُ
علي ر�أيت �أنه من ال�رضوري فعله ،بد�أت �أذهب
جديد ،وزاد �أمر جديد ّ
�إىل احلزب� ..أ�ستمع ..و�أقر�أ ،وبد�أت �أتدرب على الكتابة بجريدة احلزب ،مل
تكن جريدة باملعنى املتعارف عليه الآن؛ و�إمنا  -باخت�صار -بع�ض
�صفحات قليلة يف �شكل جريدة.
�رصت رفي ًقا �ضمن الرفاق ،و�رصت �أرى �سارة بانتظام ،كتبت
وكتبت ..وكم من الأوراق مزقت؟ الكثري.
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بذات القوة التي هي عليها الآن ،وكانت تعمل مع االنتداب �ضد ثورتنا،
ومن بعد انقلبت على االنتداب يوم �إعالن الدولة اجلديدة قبل حرب
النكبة مبا�رشة.

4
أخريا ..كتبت مقالة عن قرية افرتا�ضية ،قد تكون يف �أي مكان ما من
� ً
العامل ،وي�أتي �إليها �شخ�ص �أعمى ميتلك كل �شيء ،ويبد�أ البط�ش وظلم
اجلميع ،مل تعجب املقالة اجلهات احلاكمة لنا ،واكتفوا بتحذيري من
الإ�ساءة لهم ..ولو ب�شكل م�ستعار� ،أعطى التحذير �أمي احلجة ال�صائبة
يف القول:
معلما.
�أ�س�أت االختيار يف العمل ..يجب �أن تكون ً
مل �أهتم ..و�صممت على عملي اجلديد الذي مل يكن عملاً باملعنى
أتقا�ض رات ًبا ،و�إمنا �أتقا�ضى ت�شجي ًعا
املعروف ،فلم �أكن موظفًا ..ومل �
َ
وتنفي�سا عما �أح�سه� ،رصت الآن يف الع�رشين من عمري ،ومل �أرغب يف
ً
�إمتام درا�ستي ،و�أحببت احلزب ،عرفت �أ�شياء عن العامل املحيط بنا وعن
بالد �أخرى ،وعن ثورات حتدث هنا وهناك ،وعن بالد تتحرر ،وبالد
حتاول ،كنا يف �أوائل ال�ستينيات من هذا القرن ،املذياع يتحدث عن
احلرب واحلب ،وتف�صل بني االثنني الأغاين الوطنية التي ت�أتي من بلد
قريب لنا� ،رصت قار ًئا جي ًدا للأدب� ،أقر�أ كل ما يقع حتت يدي ،وبد�أ ينمو
وقا�ص ..وممثلون  -كما �سارة،على اجلانب الآخر ..يزداد
�شاعر
بيننا
ٌ
ٌ
مر�ض �أبي وغ�ضب �أمي مني.
كتبت املقالة الثانية ..وهي عن ثورتنا القدمية التي امتدت ثالث
�سنوات يف عهد االنتداب ،وكانت العام  ،1936و�أ�رشت �إىل تلك
اجلماعات التي هي ال�سبب الآن فيما نحن فيه ،مل تكن وقت االنتداب
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وكانت النتيجة ...دخلت املعتقل �أربعة �أ�شهر� ،أربعة �أ�شهر من جتربة
�أخرى وحياة �أخرى� ،أن تتحدث عن احلرية �شيء؛ و�أن تدخل املعتقل
�شيء �آخر ،تعذيب يف ال�صباح وامل�ساء ،املعتقل باخت�صار �أداة خلقت
أول ،ون�سيان �أنك متتلك احلق يف التفكري،
للن�سيان ،ن�سيان ما ت�ؤمن به � اً
املعتقل هو قلب دولة مت�شي على قدمني� ،إن توقف القلب؛ ماتت هذه
أعمارا خمتلفة ،ولكن
الدولة ً
عمرا ،ر�أيت � ً
توا ،كنت �أ�صغر من باملعتقل ً
يوما ما.
حدث يل ما مل �أتوقع �أن يحدث ً
يف يوم ..جاء احلار�س ومعه �آخر؛ و�إذا بهما يتحدثان عن العيب
بقدمي ولغتي ،وبالتدريج ..اتخذ املزاح من جانبهما حي ًزا �آخر ،وبد�أ
عدوك
االثنان يف �أمري بخلع مالب�سي ،مل يكن هناك �أ�سو�أ من �أن يرى ُ
عورتك ،ولي�س هناك �أق�سى من و�ضع طرف �سالحه مب�ؤخرتك� ،أيعقل �أن
�شخ�ص من �أجل �أمره بالن�سيان فقط� ،أو من �أجل
 يو�شك �أن ُ -يغت�صبٌ
تكملة املزاح.
ق�ضيت الأيام الأخرى يف املعتقل بعد هذه احلادثة ك�أين يف ذهول،
ال �أنطق وال �أفتح عيني ،فقط كانت تخطر ببايل قريتي وجدي والفرا�شات
والدليل ،ومل تخطر �سارة ،كنت �أرى -ب�شكل افرتا�ضي  -والد �سارة� ،أراه
ب�صورة �صنعتها �أنا ،فلم ي�سبق يل �أن ر�أيته� ،أراه يقول يل:
�أنت هنا لأين �أردت �أن تكون هنا.
خرجت من املعتقل؛ فوجدت �أبى قد مات ،و�أمي تنتظرين وحيدة،
جاء الرفاق؛ ومل �أحتدث عن و�ضع ال�سالح مب�ؤخرتي ،قررت االنتقال من
هذه القرية ،وعدم الكتابة يف ال�سيا�سة مرة �أخرى ،لكن �صدي ًقا يل من
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احلزب� ،ساعدين يف االلتحاق بجريدة �أخرى بقرية �أخرى ،و�سيوفر يل
املنزل� ،أعطاين خطا ًبا من �سارة تركته يل معه قبل رحيلها.
يومان و�س�أرحل لقرية �أخرى� ..أنا ،قر�أت �أكرث من مرة اخلطاب الذي
تركته يل �سارة ،كان يحتوى على الآتي:
“�أحبك...
يوما ما ،ولكنى ال �أ�ستطيع منع
�س�أفتقدك ،و�أعرف �أنك �ستن�ساين ً
نف�سي من االعرتاف ب�أين �أحبك ،ا�ستطاع �أبى �أن يوفر يل ال�سفر �إىل
�أمريكا لدرا�سة التمثيل� ،أنا مل �أره ،ولكنه �أر�سل كل �شيء مع عمي� ،أرجو
�أن ت�صدقني ،مل �أ�ستطع فعل �شيء و�أنت باملعتقل� ،سواء لك �أو لأبيك قبل
وفاته.
�سوف �أرا�سلك من هناك.
�سارة”.
كثريا من تاريخ بالدي ،وكانت مثل جدها حتب
كانت �سارة تعرف ً
التني والزيتون ،ولكن هي رحلت الآن ،كنت على و�شك قبول عر�ض
�صديقي بالعمل ال�صحفي والكتابة يف الأدب �أو الفن ،ولكن موت �أمي
الذي حدث قبل رحيلنا بيوم غري كل �شيء داخلي�،أنا الآن وحيد ،اعتقلت
أنا�سا
�أربعة �أ�شهر فمات والدي ،وخرجت لتموت �أمي ،و�أنا ال �أود �أن �أرى � ً
مرة �أخرى� ،أريد مكا ًنا بعي ًدا� ،أريد �أن �أحمل الورود  -كما �رصخت من
قبل مع جدي والدليل ،نعم هذا ما �أريده ،فذات الذراع الأوحد مل تعد
ولن تعود ،ماتت �أمي مفتقدة لذراع ومنزل ،ومات �أبي بينما كان يحلم
بامتالك حقل واحد مما تركه والده.
هذا ال�صديق ..هو ذاته الذي قدم يل العر�ض الأول ،ا�ستوعب ما �أريده
وقال عندما زارين يف وفاة �أمي:
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�س�أجعلك تذهب حيث الورود ،ولكن ..دعني �أرتب الأمور ،ال يجب
أي�ضا على و�شك الرحيل �إىل رو�سيا لدرا�سة
اال�ستعجال� ،أتفهم؟ �أنا � ً
أي�ضا اعتقلت مثلك ،ولكن احلياة ت�سري� ،أتفهم؟ من
الإخراج ال�سينمائي ،و� ً
يود حمل الورود ،ينبغي له �أن ميلك حرية االنتقال ،وبعملك �صحف ًيا
�ستنال حريتك ،لن �أجربك على الكتابة بال�سيا�سة؛ ولكن ت�ستطيع �أن
تكتب يف الفن والأدب ،و�س�أ�ساعدك� ،أتفهم؟ وخالل هذه الفرتة ت�ستطيع
الإقامة عندي.
مل �أملك �إال �أن �أجيبه:
نعم �أفهم.
ذهبت معه ملنزله ،كان ملي ًئا بالكتب ،كان من �أ�رسة غنية متحررة،
يف بداية الأ�سبوع قر�أت؛ لعلي �أن�سى قليلاً ما حدث يل ،ولكن كان وجها
عيني ،فكرت يف موت �أمي و�أبى ،وحزنت ملوتهما
احلار�سني ال يفارقان
ّ
بعي ًدا عن جدي ،و�رصت �أح�سد جدي على �إ�رصاره على املوت بجانب
بئره و�شجرته وو�سط حقله.
علي
فكرت ً � -
أي�ضا  -فيما كُ تب علي ّومل �أالحظه من قبل ،لقد كُ ِتب ّ
الرتحال كالدليل ،من قرية لقرية ..ومن منزل ملنزل ..ثم خلُ�ص ..ثم منزل
ل�صديق ،وت�أكدت �أنى ال �أنتمي �إىل ما ينتمون �إليه ،وال هم ينتمون �إىل
ما �أنتمي �إليه� ،أنا و�سط طرفني يف املنت�صف ،وهما يتحركان مبنطق:
هل �أنت �ضد �أم مع؟!
�أنتمي ل�شعب ن�صفه باخلارج ون�صفه بالداخل� ،أنتمي لأر�ض هم
يوما ما� ،أنا
يقولون ..لنا ،ونحن نقول� ..أر�ضنا ،وع�شنا هنا وكنتم بيننا ً
�أنتمي لـ (التني والزيتون) وطور �سنني.
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كما من الأعمال
احلقيقة� ..ساعدين �صديقي ً
كثريا ،وقد قر�أت عنده ً
كثريا عن
الأدبية ،التي ما كنت لأقر�ؤها لو مل �أكن عنده ،كان يتحدث ً
ال�سينما ،ويقول �إنها العامل الأ�سا�سي لفهم هذه الدنيا كحال الكتب� ،إنها
ال�سحر القادم ،وبها �س ُت�صنع حروب ويكون �سالم ،بها ت�ستطيع �أن ت�أمر
كما ت�شاء ،وبها ت�ستطيع �أن تعتقل من ت�شاء وبكامل �إرادته� ،إنها القوة
م�سكون بال�سينما و�أنا
القادمة يا �صديقي  -على حد قوله ،ال�صديق
ٌ
م�سكون بالورود والفرا�شات ،و�سارة مثله م�سكونة بال�سينما ،كنت �أرى
ٌ
�أن �سارة يجب �أن حتبه هو ولي�س �أنا.
�إنهما مت�شابهان يف هدف واحد ،كان مثلي هذا ال�صديق ،نحيفًا،
والده يعمل عملاً م�رشفًا ،وتعود �أ�رسته للحاكمني القدامى ببالدنا؛ �إنه
من �أ�رسة متوغلة يف العمل النيابي وال�سيا�سي ،جده كان ير�أ�س ق�ضاء
كثريا ما قال يل
�إحدى املدن الكبرية ،وحتت �إمرته كان قطاع كاملً ،
فيلما
فيلما عني  -كان يق�صد ً
�صديقي هذا� ..إنه عندما يرجع �سيعمل ً
ت�سجيل ًيا ،ا�ستطعت مب�ساعدته �أن �أبد�أ الكتابة الفنية ،ومتكنت منها قليلاً ،
�صارت عندي بطاقة تثبت عملي باجلريدة املبتدئة ،كان يتحدث عن
خمرجني هناك يف العامل الآخر ،وكانت ر�ؤية الأفالم متثل �صعوبة
بالغة� ،رصت �أتابع ما تفعله ال�سينما يف بالد عربية جماورة ،كان
خمرجا يهود ًيا،
�شجاعا هذا ال�صديق ،يذهب حيث ي�شاء ،وبد�أ ي�صاحب
ً
ً
جاء من �أمريكا الالتينية وا�ستقر هنا  -كحال اجلميع غريه ،الكل ي�أتي
لأر�ضنا ويقول :وطنه الأم ،وال �أعرف كيف يكون الوطن الأم؟ مل يكن
�أحد منهم قد ولد هنا �أو �أحد من �أجدادهم� ،إنهم قبل �إعالن الدولة كانوا
يجهلون موقعنا على اخلريطة ،ولكن �أُعلنت الدولة و�رصنا  -نحن -
الغرباء.
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قبل رحيله �إىل رو�سيا ب�أيام كان قد رتب كل �شيء يل �أي�ضا  -كما
وعد ،وحدثت �صدفة غريبة ،حيث �أخذين �صديقي معه ملدينة �أخرى
ملدة يوم واحد ،كنا يف �أواخر ال�سنة الثالثة بعد ال�ستني من هذا القرن،
ذهبنا لر�ؤية خمرج �إيطايل ،جاء يح�رض لفيلم عن امل�سيح �أو �أحد �أتباعه،
كان املخرج نحيفًا � -أي�ضا  -ونظرته حادة حا�سمة ،كان يتحدث
الإجنليزية ،ومعه فريق عمل ،كانت هي املرة الأوىل يل التي �أرى بها
كثريا
كامريا �سينمائية ،املخرج ا�سمه “بيري باولو بازولينى” ،حتدث ً
حوارا وكان �سب ًقا
معنا وحتدث عن �إيطاليا وعن ال�سينما� ،أجريت معه
ً
يل بالطبع  -يف ذلك الوقت.
الغريب� ..أنه كان يعرف حكايات (�ألف ليلة وليلة)� ،س�ألته عن
فيلما عنها
قمر الزمان وبدور؛ فقال �إنه مغرم بها،
ويوما ما �سي�صنع ً
ً
وباال�سم نف�سه.
مهما
�أجرى -املخرج  -معنا لقاءات م�صورة ،وتعلمت منه �شي ًئا ً
يل� ،أال وهو ..ال بد �أن حتب ما تقتنع به وتدافع عنه للأبد ،احلقيقة ..كان
هذا املخرج مثل ًيا جن�س ًيا ،ولكنه مل يحاول مطل ًقا معنا ،كان لطيفًا..
عابرا كعابر �سبيل مي�ضى حلاله بعد ..بع�ض احلوار ..وبع�ض الكلمات.
ً
مرت �سنة �أخرى ،ثم رحلت جتاه هديف ومطب ًقا ن�صيحة بازولينى،
يجب �أن �أدافع عنه للأبد� ،أعطاين ال�صديق العنوان للمكان الذي ينتظرين،
و�سافر �إىل رو�سيا هو الآخر ،كان رحيل كلينا يف حلظة واحدة ويوم
واحد ،و�أخربين �أنه �سريا�سلني دائما باخلطابات  -مثلما قالت �سارة
من قبل.
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ساق واحدة

في وطن صغير
كنت على قناعة تامة مبا �أفعل ،وكنت �أعلم �أنى �أ�سري �ضد التيار،
�أق�صد �ضد كل ما يحيط بي �سواء من �أهل بالدي �أو من جانب العدو،
كانت الأمور العامة ت�سري من �سيئ لأ�سو�أ ،ولكنى �أريد �أن �أ�صري وردة
فقط ،ولكن كالفرا�شات ..ال بد يل من الذهاب �إىل منبع الورد� ..إىل �أحد
يزرعها ويرعاها� ،أحد يعرف متى ت�صحو ومتى تنام ،وقد �ساعدين
ال�صديق للو�صول لهذا يف املكان الذي �أجته �إليه الآن ،هناك �شيء �آخر
كان يحدث؛ فقد تكونت منظمة لنا باخلارج ممثلة من بع�ض اجلنود
تتحرك وتتكون لفعل �شيء ما ،وكانت �رسية بالبداية طبعا ومتتد
لتاريخ طويل.
كانت القرية اجلديدة باحلدود ما بني املدينة املقد�سة ومدينة �أخرى،
�صديقي �أخربين �أنها لي�ست بقرية  -كما �أظن  -و�إمنا مكان معزول ،و�أن
الرجل الذي هناك يعرف كيف ي�ؤمن نف�سه ،ومل يقل �صديقي �أكرث من
هذا.
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()2
دائما يرتبط برحيلي ،ال�شتاء مو�سم يف العام ي�أتي
�إنه ال�شتاءً ..
ويذهب بكل ما يحمله من مفاج�آت ،بالن�سبة يل ..ال�شتاء هو من املوا�سم
الذكية بعك�س ال�صيف ،فال�صيف ت�ستطيع توقع حال كل يوم بهّ � ،أما
ال�شتاء؛ فهو كاملهرة التي يجب عليك تروي�ضها ،مو�سم متقلب مفاجئ،
دائما خافتة ومريحة للعني� ،أما
بالإ�ضافة �إىل �أن �شم�س ال�شتاء تكون ً
برودته فتنع�ش الأفكار وترتبها ،ومطره يغ�سل الأقدام من خطوات
أ�شجارا
للوراء كانت ،ها �أنا �أ�صل لغايتي ،نظرت على البعد؛ فر�أيت �
ً
بع�ضا ومكونة دائرة ،اجلبل من اخللف
عالية مرتا�صة بجانب بع�ضها ً
يغلق الدائرة ،كان املكان �أ�سفل اجلبل ،ال هو بالوادي وال بال�سهل ،و�إمنا
مكان يف حد ذاته ،ومغلق على ذاته ،مثلما تغطي طب ًقا بطبق.
كلما ت�أملت الأ�شجار ي�صيبني الإح�سا�س ب�أين �أجته �إىل غابة ما،
وبتدقيق النظر ثانية �أكت�شف �أنى متجه لفخ ،وقد يكون من املمكن �أن
هناك من ينتظرين ببندقية �أعلى اجلبل و�سيقتلني عندما �أ�صل!! ولكن
للحقيقة ..بعي ًدا عن هذه الأفكار؛ كان لدي ف�ضول عارم لال�ستقرار بهذا
املكان ،كانت خ�رضة الأ�شجار العالية والدائرية يف � ٍآن واحد ت�ساعدك
على الهروب من الأفكار ال�رشيرة وال�سيئة ،وت�ؤهلك لال�سرتخاء لي�س فقط
يف الفكر ..و�إمنا �إىل ال�سري بت� ٍأن ك�أنك ت�سري على املاء ،لذلك؛ على الرغم
من قرب املكان �أمام عيني؛ ف�إنني �أخذت امل�سافة يف �أكرث من �ساعة.
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()3
دخلت املكان من بني �شجرتني ،ور�أيت ما ال ت�صدقه عني� ،أمام عيني
جنة من ورد و�أزهار متنا�سقة الألوان ،جنة من فرح و�أملا�س� ،أيعقل �أن
تكون هناك جنة يف بالد احلروب؟ يا �إلهي! �أميكن �أن يكون ر�ضاك عني
كبريا �إىل هذا احلد؟ ت�سمرت مكاين ومل �أتزحزح خطوة ،وجالت عيناي
ً
باملكان كله ،ورود و�أزهار وبع�ض �أ�شجار التني والفاكهة والزيتون
والعنب،ومب�ؤخرة املكان �أ�سفل اجلبل هناك خ�ص كبري وبجانبه خ�ص
�صغري،قلت:
ها هو احل�صن الذي �أبحث عنه.
هد�أت فرحتي ..وحاولت �أن �أنظر �إىل احلقل من جميع اجلهات ،و�إذا
بي �أالحظ مفاج�أة �أخرى ،نعم ..هذا احلقل مثل جدي؛ ال يتوانى عن
أي�ضا ،الورد يف ممرات ،واملمرات متال�صقة،
تقدمي املفاج�آت كال�شتاء � ً
لي�س هناك �أ�شجار عالية و�سط الورد �أو باملمرات ،عندما تت�أمل املمرات
بوردها؛ جتد كلمة تخطر بذهنك ..الكلمة مقروءة �أمامك ومق�صودة،
املمرات تكتب كلمة على الأر�ض� ،أت�صدق هذا؟!
�أميكن �أن يكون الزارع قد ق�صد هذه الكلمة ،ذهبت مينة وي�رسة،
�شمال وجنو ًبا؛ لعلني �أت�أكد �أنني ال �أ�صطنع هذه الكلمة ،ولكن الكلمة
اً
هنا وا�ضحة �أمامي ،تقر�أ نف�سها بنف�سها وتقول:
وطن �صغري.
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كانت الكلمة هي :وطن �صغري!!!
�أميكن �أن يكتب وطن بورد يف بالد احلرب وفى جزء يكاد يكون
من�س ًيا هنا؟
اخلُ�ص الكبري يقف على حرف الواو ،واخل�ص ال�صغري يقف على
حرف النون� ،أما كلمة �صغري؛ فلم يكن هناك ما يقف عليها ،فقط ورد
وممرات غري حماطة ب�شيء.
حتركت �إىل املنت�صف باجتاه اخل�ص الكبري؛ و�إذا به يخرج منه رجل
ب�ساق واحدة ،والأخرى غري موجودة ،بيده ع�صا كبرية يت�سند عليها ،ها
قدما ،ومن قبل ع�شت
�أنا ك�أين �أدور� ..أدور و�أعود لبدايتي ،الرجل يفتقد ً
ذراعا ،رجل بقدم واحدة يكتب (وطن �صغري) ويزرع ور ًدا
مع �أم تفتقد ً
يف زمن احلرب ،يا �إلهي� ..أنا بجانب رجل ي�صنع اجلمال من دون �ساق،
تبادلنا التحية ،و�س�ألني:
هل جئت هنا مبفردك؟
�أجبت:
نعم يا �سيدي.
قال:
ح�س ًنا ..فهنا ال ي�أتي الغرباء.
وددت �أن �أ�شكره على قبول ح�ضوري ..ولكنه �أجاب مقاط ًعا:
ال تقلق ف�أنت من طرف �صديق ،ابن ل�صديق عندما كانت هناك حيا ٌة
�أخرى.
ثم �ساد �صمت.
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4
الرجل ذو ال�ساق الواحدة يتحدث قليلاً كالدليل ،ومل �أ�ستطع �صنع
ا�سم له كما فعلت مع الدليل  -عندما قلت معاوية ،الرجل ال تليق به
الأ�سماء ،لذلك؛ اكتفيت بو�صفه  -كما هي احلال �أمامي  -ذو ال�ساق
الواحدة الذي يزرع الورد.
كثريا مع الغرباء،
كان ذو ال�ساق الواحدة مثل اليابانيني ال يتحدث ً
علي �أن �أ�ستحوذ على ثقته ،ويكون
ال بد له من الثقة � اً
أول ،وكان يجب ّ
هذا مبتابعته جي ًدا فيما يفعل ،و�أن �أثبت له �أين �أحب الورد ،و�أين جئت
قدميا،
هنا من �أجلها ،كان ميتلك الرجل  -ذو ال�ساق الواحدة -
ً
مذياعا ً
كان املذياع يتحدث عن احلب واحلرب ،وملي ًئا ب� ٍ
أغان من بالد خمتلفة.
�أعتقد �أنه لي�س هناك على وجه الأر�ض ال يحب الورد بهذا ال�شكل مثل
هذا الرجل ،كان يعرف كل وردة على حدة ..مبا حت�س ومبا تقول ،متى
حتتاج �إليه ومتى حتتاج  -فقط � -أن ينظر �إليها من بعيد ،يعرف متى
تنام كل وردة �أو زهرة ومتى ت�صحو ،يعرف ما حتب �سماعه �أو ما ال
مبكرا.
مبكرا وينام ً
ترغب يف �سماعه ،كان كالورد ي�صحو ً
�صار يرقبني بحذر وي�شجعني كلما فعلت مثلما يفعل بال�ضبط ،كان
ت�شجيعه اطالعي على حياته �شي ًئا ف�شي ًئا ،بعد �شهرين بد�أ الرجل يتحدث
معي قليلاً عن نف�سه؛ فقال �إنه ميلك من العمر �سبعني� ،أربعني ق�ضاها
عاما من قبل.
هناك ،وثالثني هنا ،مل يقل �أين ق�ضى الأربعني ً
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بد�أت متر الأيام وال�شهور ،وبد�أت �أعمل مبفردي ،كان الورد كالعرو�س،
يجب عليك تزينيها بجانب رعايتها ،ويجب �أال تخطئ يف كمية املياه
أي�ضا  -باملري�ض الذي يحتاج جرعة من
عندما تعط�ش ،فكانت �أ�شبه ً � -
الدواء ،ال يجب �أن تن�سى ميعاد اجلرعة ،وال �أن تعطيه �أكرث مما يحتاج.
أي�ضا  -جنهز بع�ض الورد للبيع ،وكانت دورة اليوم بالن�سبة
كنا ً � -
يل هكذا:
ن�ستيقظ قبل ال�شم�س ،نتوجه �إىل الورود وننظف املمرات ،فقد يكون
بها بع�ض الأوراق امللقاة من فعل ريح الليل ،ثم نحف الورد والأزهار،
وكذلك الأ�شجار ال�صغرية ،وننتقى بع�ض الفاكهة التي قد طابت على
�أغ�صانها ،ثم ن�سقى اجلميع ،وهنا ..ن�سرتيح ،ن�صنع اخلبز ونعد الفطور
لنا ،جنل�س يف �صمت ،ثم نعود مرة �أخرى للأ�شجار العالية ،ونحففها
أي�ضا ،وندور حول املكان ب�أكمله من اخلارج ،نعود عند الظهر ،ن�سرتيح..
� ً
وقد ن�أكل و�أحيا ًنا ال ،وقت الع�رص والغروب نبد�أ يف جمع الورد الذي
�سي�أتي امل�شرتى لأخذه يف اليوم التايل ،هكذا  -تقري ًبا  -دورة اليوم ،ال
دوما.
يزورنا �سوى امل�شرتى وال�سائق الذي ي�صاحبه ً

5
امل�شرتي رجل ق�صري ..بدين ..مرح ..كثري الكالم ..ن�صفه منا ومنهم،
متزوج من يهودية ،قارب ال�ستني من عمره ،وكانت حلظة جميئه �صعبة
دائما على الرجل ذي ال�ساق الواحدة ،ال لأنه يكره امل�شرتى؛ ولكن لأنه
ً
دوما ،كان ذلك بالبداية� ،أما من بعد؛ ف�رصت �أنا
احلديث
على
يجربه
ً
من يتعامل مع امل�شرتي ،الغريب �أنه كان ي�أتي يل بالر�سائل من �صديق
ومن �سارة �أحيا ًنا ،ومل �أعرف ملاذا ت�صل �إليه ثم يو�صلها هو �إيلّ ،نعم..
ال�سبب الظاهر� ..أنه باملدينة وله عنوان حمدد ،ولكن متى وكيف ت�سنى
لأ�صدقائي �أن قابلوه و�أخربوه ب�أن يو�صل اخلطابات �إيلّ؟! ال �أعرف.
أي�ضا
املهم كان يتحدث معي ،وكان طي ًبا ح ًقا ،كان رجلاً متدي ًنا � ً
دوما �إن النبي حممد قد تزوج يهودية.
ي�صلى اخلم�س �صلوات ،ويقول ً
أي�ضا ال �أعرف ..ملاذا ي�رص
عاما عندما كان �شا ًبا ً � -
منذ �أربعني ً
دوما على ذكر ذلك يل؟  -كان من �أغنياء املدينة املقد�سة ،واحلقيقة..
ً
يوما من �أين �أنا ..ولأي
ألني
س�
ي�
فلم
يعنيه،
ال
فيما
أنفه
�
ليح�رش
يكن
مل
ً
عائلة �أنتمي ..وكيف يل بالو�صول �إىل الرجل ذي ال�ساق الواحدة؟
دائما ي�شكر وميدح ذا ال�ساق الواحدة ،ويلقبه
على العك�س؛ كان ً
متاما ما يقوله امل�شرتى:
بواهب احلياة يف زمن باهت ،هذا ً
واهب احلياة يف زمن باهت ..هذا الرجل ذو القدم الواحدة.
ُ
مرت �سنوات وحدثت حرب و�سيطرت الدولة القدمية على �أماكن
�أخرى ،وبد�أت �سبعينيات هذا القرن ،مل يكن الرجل ذو ال�ساق الواحدة
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يهتم ب�أي �شيء خارج هذه الدائرة اخل�رضاء التي يزرعها ،وال �أعرف
�إن كان ميلكها �أم ال ،و�رصت مثله؛ �أعرف العامل من مذياع ومن بع�ض
خطابات ت�أتى من �أ�صدقاء ،بد�ؤوا ين�سحبون واح ًدا تلو الآخر �إىل �أن ظل
فقط �صديقي املخرج ،الذي �سافر لدرا�سة الإخراج ،ولكنه مل يعد.
�سارة� ..آخر خطاب و�صلني منها حتدثت فيه عن ال�سينما و�أمريكا
ومدينة هوليوود هناك ،وحتدثت عن �أنها تعرفت على خمرج يدعى
أي�ضا عن �أنها تعرف �آخرين الآن ،و�أنها ر�أت
“�سبيلبريج” ،وحتدثت � ً
خمرجا من بعد ومل تتحدث معه� ..أال وهو املخرج الفريد هت�شكوك،
ً
ولكن؛ يف العام الأخري مل ي�صلني �أي خطاب من �أحد.

()6
يف ذات ليلة ب�أواخر �شتاء هذا العام الأخري يل بهذا املكان� ،أح�س
الرجل ذو ال�ساق الواحدة بتعب �شديد ،كان �صاف ًيا ج ًدا يف هذا اليوم ذاك
الرجل ،حتدث عن ما�ضيه بطريقة ودودة رحيمة مبا�رشة ،كان بالت�أكيد
�شخ�صا �آخر غريه عن حياته ال�سابقة ،وكنت �أنا هذا الآخر،
يود �أن يخرب
ً
كان الرجل بحاجة �إىل الكالم والكالم ،بغ�ض النظر عن تعبه ومر�ضه
الذي يح�سه الآن.
حكى يل عن قدمه التي تركها مع �أوالده وعائلته يف �أثناء االنتداب
الربيطاين لبالدنا وقت الهجوم على قريته مب�ساعدة اجلماعات الأخرى
التي هي بالت�أكيد �إحدى اجلماعات التي ن�ش�أت من الدولة اجلديدة قبل
الإعالن عنها ،وبالت�أكيد من هذه اجلماعات تلك التي يعمل بها والد
�سارة ،وحكى يل كيف �أن هذه اجلماعات نف�سها انقلبت على االنتداب
ع�شية بدء �إعالن الدولة اجلديدة.
كما حكى يل �أنه يدفع للدولة اجلديدة مقابل تركه هنا؛ �أي يف هذا
احلقل ،يدفع �رضيبة �سنوية لهم ،و�إذا مل يدفع �سينتهي كل هذا اجلمال
حقول كثرية ،و�أن هذا احلقل الذي نحن به
هنا ،وحكى �أنه كان ميلك
اً
الآن كان معروفًا للجميع قبل النكبة وال يزال ،ولكن ..ال �أحد يجر�ؤ على
احل�ضور �إىل هنا �سوى امل�شرتي فقط ..وهم؛ عندما ي�أتون لأخذ ال�رضيبة،
هم �أرادوا عزل املكان وهو كان يبحث عن مكان معزول.
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وا�ستمر الأمر هكذا ..ومبرور الأيام ازداد مر�ض الرجل ذي ال�ساق
الواحدة ،وبد�أت قدمه الوحيدة يف �إخراج �صديد غريب وكثيف ،كان
على �أن �أرعى الورد والرجل� ،أحممه ..و�أحمله ليق�ضى حاجته� ..أ�صنع
ّ
له امل�أكل وامل�رشب� ..أنظف قدمه كل ن�صف �ساعة من هذا ال�صديد ،كان
يرف�ض �أن �أحمله للمدينة �أو نذهب لطبيب يف �سيارة امل�شرتى ،كان
يقول:
املهمة انتهت يا بني ،غ ًدا لن ي�أتي� ،أ�شم النهاية يا ولدي كما �أ�شم
الزهور ،قريبة ج ًدا وحتاوطني.
ٍ
ي�رص على القول:
كثريا �أن �أخفف عنه
حاولت ً
بكلمات؛ ولكنه كان ّ
غ ًدا لن ي�أتي.
رغبت يف �أن يرى هذا الرجل �صورة جدي و�أبراهام ،والغريب �أنه
عرف جدي من ال�صورة وعرف �أبراهام وقال يل:
كثريا عندما كنت �أمتلك قدمي
�إنهما رجالن طيبان ،جل�ست معهما ً
الأخرى ،كنت �سعي ًدا �أنه يعرف جدي و�أبراهام ،مل �أخربه �أن ابن �أبراهام
و�سكت.
يعمل باجلماعات التي دمرت حقوله و�أ�رسته و�سلبت منه قدمه،
ّ

يا بني ..يل طلب واحد و�أنت طيب� ..ستفعله!
قلت:
بالطبع يا �سيدي
قال:
�أريد �أن تدفنني ب�أعلى اجلبل ولي�س و�سط الورد.
كنت �أتوقع �أن يطلب مني العك�س ،و�أنهى حديثه معي عندما ر�أى
ذلك العك�س بعيني قائال:
يا بني فوق اجلبل لن ي�أتي �أحد� ،أما احلقل؛ فغدا �سيكون احلقل
منازل ،وبعد غد �ستهدم املنازل ،وبعد بعد غد �ستمر من هنا ال�سيارات،
و�أنا ال �أحب �أن مت�ضي من فوقى ال�سيارات� ،أتفهم يا بني ،وهناك �شيء
تكف عن زراعة الورد ،فقط؛
�آخر و�أخري؛ �إذا مل تقرر البقاء هنا ،فال بد �أن ّ
انتظر �أن تبيع ذلك املوجود الآن ..ثم ام�ضِ .

مل تدم �أيام الرجل مع املر�ض ،ع�رشة �أيام فقط ،وقبل دقائق من
رحيله دعاين  -كما دعاين جدي من قبل عند البئر  -وهم�س يل قائال:
هذا احلقل لك من بعدي �إذا �أردت البقاء فيه ،يكفيك فقط �أن تدفع
أي�ضا ،و�إن مل تكن تريده؛ فخذ هذه النقود
ال�رضيبة ،امل�شرتى يعلم هذا � ً
عما تريد.
وابحث ّ
كانت نقو ًدا كثرية ،كل ما باع به الورد كان يف يده ،حاولت
التخفيف عنه ،ومده ب�أمل ولو �ضعيفًا ،لكنه كان يعلم �أن ال�ساعة على
و�شك ..وتقرتب منه ،فهم�س ثانية وقال:
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هذا القرن تبد�أ.

7
مات الرجل ونفذت ما قاله ،دفنته �أعلى اجلبل ،وكنت  -كما توقع
الرجل ذو ال�ساق الواحدة عندما �أعطاين النقود � -أ�ستخدمها حال �أال
�أ�ستقر هنا ،بالفعل كنت �أعتزم الرحيل حتى من قبل مر�ضه ،كنت �أود �أن
�أجته للمدينة املقد�سة و�أبيع الورد هناك ،الآن ترك يل الرجل ما يكفى
ال�ستئجار حمل وغرفة ،كنت غري الرجل وغري جدي؛ فاالثنان قد ق�ضيا
�صغريا� ،أفتقد ر�ؤية النا�س وال�شوارع� ،أريد �أن
حياة �أخرى من قبل ،وكنت
ً
�أحدث �أو �أ�سمع �آخرين ،و�إذا بقيت هنا �س�أموت وحي ًدا ،نعم� ..أريد �أن �أحمل
الورد ولي�س زراعة الورود� ،أريد �أن� ..أن �أبيعها و�أظل و�سط النا�س� ،أنا
مل �أخلق لالنعزال هكذا مثل ذي ال�ساق الواحدة� ،أريد بيع الورد بطريقة
الدليل عندما كان يبيع الثياب.

يف ال�شهر العا�رش من هذه ال�سنة  -بينما �أجته للمدينة املقد�سة
 حدثت احلرب مرة �أخرى ،انت�رص البلد العربي يف البداية ثم حدثتالهدنة ،ال تتخيل حجم الأمل الذي ولد مع هذه احلرب ،توقع اجلميع
�أن البلد العربي �سيكرر (حطني) مرة �أخرى ،وحت�س�س اجلميع مفتاحه
القدمي وقرر �أن يزيح ال�صد�أ عنه ،ف�سرنجع �إىل منازلنا ،ولكن الهدنة
قتلت جميع الأحالم ،واحلقيقة كان البلد العربي يحارب من �أجل �أر�ضه،
ولي�س من املفرت �ض عليه املحاربة من �أجلنا ،كانت هذه �إحدى م�شاكلنا
منذ حرب النكبة ،ننتظر من بلد �آخر احلرب من �أجلنا ،ولكن ..هل يعقل
�أن نطلب من �آخر املوت من �أجل حقولنا؟!
ومفتاحا
مذياعا و�رصة ،ونقو ًدا
كنت بالطريق وقت احلرب؛ �أحمل
ً
ً
ملحل ومنزل �صغري لي�سا ملكًا يل بالأ�سا�س ،و�إمنا ملك امل�شرتى وذي
ال�ساق الواحدة ،و�صلت املدينة املقد�سة مع بداية الهدنة للحرب اجلديدة.

بينما �أنتظر االنتهاء من بيع الورود جاء امل�شرتى �أكرث من مرة،
وخبرّ ته عما �أنوى فعله؛ فعر�ض على امل�ساعدة من جانبه ،وتعهد �أن
يرعى احلقل و�أننا بحاجة �إىل احلقل ،فبدونه لن جند ما نبيعه ،وهنا
منزل كان عنده للإيجار ،فقد كان ميتلك
حدث التايل؛ �أعطاين امل�شرتى اً
�أكرث من منزل ،و�أعطاين املحل ،وقال:
�س�أ�ستقر هنا مكان الرجل ذي ال�ساق الواحدة؛ ف�أنا �أحب �أن �أنتهي
هنا مثله ،و�أظن �أن زوجتي لن ترف�ض ،دعني �أدبر الأمر.
ما �أردت معرفته عن الورد فقد عرفته� ،أحن الآن �إىل �رشفة و�شارع،
وعلي الذهاب �إىل املدينة املقد�سة ،كانت ال�سنة الثالثة بعد ال�سبعني من
ّ
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بريق المحذوف
تقوم الإن�سانية على دعائم كثرية من الت�ضاد؛ منها على �سبيل
أي�ضا بجانب هذه التيمات
املثال :اخلري وال�رش ،التذكر والن�سيان ،ولكن � ً
�شاخما كجبل من
الإن�سانية املختلفة؛ هناك �شيء خا�ص يقف وحي ًدا
ً
اجلليد �أو من ال�صخر ،ال يهم من �أي �شيء يتكون هذا اجلبل ،املهم �أنه
كائن يف حد ذاته ..ك�أنه ي�ضيء بداخل كل منا دون �أن ن�شعر به� ،إنه
الروح� ،إنه املحذوف �أو احلذف  -كما يقول عنه البع�ض ،نعم ..نحن
ننتمي للمحذوف ونختبئ به� ،آدم كان باجلنة ،ثم حتولت هذه اجلنة
ملحذوف غائب ،و�رصنا معه � -آدم  -ننتمي للمحذوف  /اجلنة ،وهناك
مئات من املحذوفات كحال اجلنة ،وبت�أملي لذاتي وملن حويل؛ وجدت
أي�ضا �أحن و�أنتمي ملحذوف ما بداخلي وبداخل كل �شيء من حويل،
�أنني � ً
و�صول لذراع �أمي ولقدم الرجل ذي ال�ساق
بداية من حريف الالم والراء..
اً
الواحدة ،املحذوف حلم � /أمل  /رغبة  /هدف  /غائب  /حا�رض ،ولكن
دائما �أب ًدا يظل هناك وحده.
ً
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�أذكر مرة �أن �صديقي �أر�سل يل خطا ًبا طويلاً من رو�سيا ،ويتعلق
باملحذوف ،بالطبع �صديقي كعادته يربط جميع الأمور بال�سينما و�أنا
�أربط الأمور بالورد والفرا�شات ،كان يتحدث عن فيلم ي�سمى(البيت
الأحمر ..للمخرج ديلمر ديفز) ..وذكر �صديقي الفيلم بالتف�صيل ،وكانت
ق�صته تتلخ�ص يف حماولة �شاب وفتاة اكت�شاف املنزل الأحمر الذي
بالغابة ،ذلك املنزل الذي مل ي�سبق لأحد �أن �شاهده من قبل ،وبالو�صول
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للمنزل تكت�شف الفتاة من �أبيها ومن �أمها ،ويكت�شف ال�شاب من هي
حبيبته التي يجب �أن يهب لها روحه ،هذه هي قما�شة الفيلم من اخلارج.
�أما من الداخل؛ فيخبئ الفيلم تفا�صيل �أخرى منها� :أن الرجل الذي
تبنى الفتاة هو والدها ،و�أنه هو الذي قتل زوجته التي هي بالتبعية
أي�ضا  -من �صنع �أ�سطورة املنزل الأحمر والهالة
�أمها ،وكذلك هو ً � -
مبني على
التي حتيط به من غمو�ض ،كان �صديقي يحكى �أن الفيلم
ٌ
فكرة منزل ال يظهر طوال الفيلم ،ولكنه حا�رض يف كل م�شهد� ،صديقي
كان يخلط ما بني الفيلم و�سارة ،ويتمنى لو ت�صبح الفتاة يف الفيلم
هي �سارة ،تبحث عن البيت الأحمر هي الأخرى ،لعلها تكت�شف من هي
�أمها ومن هو �أبوها ،كنت �أقر�أ اخلطاب و�أركز يف �شيء بعي ًدا عن �سارة
و�أمها� ،أركز يف املنزل الأحمر ،كيف لفيلم �أن يتكلم عن �شيء (ال يوجد)
وي�ستطيع التعبري عن ذلك؟ كيف يحذف ب�رص ًيا ما هو مهم للم�شاهد؟
كيف يك�شف ذلك املحذوف فقط يف �آخر الفيلم؟
أي�ضا،
�أدركت �أن هناك قيمة للحذف �أحيا ًنا ،وهناك بريق للمحذوف � ً
مثل رغبتنا يف العودة ملنازل نعرفها وتعرفنا ،ولكنها حمذوفة الآن،
�إذن؛ �أ�ستطيع �أن �أحتدث لآخر عن منزل (ال يوجد) ،عن �شجرة (ال توجد)،
عن ذراع (ال يوجد) ،نعم ..ها هنا اكت�شايف لقيمة احلذف الذي قامت به
�أم مرمي �أحيا ًنا؛ عندما كانت حتكي.
مرت �أيام وفكرة بريق احلذف مل تفارق ر�أ�سي ،ولكني �أدرك �أن احلياة
فيلما ،و�أن �أهلي يودون عدم وجود املحذوف ،وبالطبع ..كذلك هي
لي�ست ً
�أمنيتي ،نحن نود �أن ترجع القرى وتزهر الأ�شجار ثانية ،كرغبة جميع
�أحفاد �آدم يف عودة اجلنة املحذوفة ،وو�ضع حد لهذا اخل�صام والغياب
يتفجر ال�س�ؤال التايل:هل يرجع املحذوف وحده دون
الال نهائي ،هنا
ّ
فعل ما من جانبنا؟ بالطبع ال! وهل �سيفقد املحذوف قيمته �إذا عاد؟
مل �أعرف �إجابة ال�س�ؤال الثاين �إىل الآن ...ولكنى كنت على يقني من �أنه
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�سيتوالد من عودة املحذوف حمذوف جديد.
أي�ضا ..ر�أيت �أنه من الأف�ضل حذف بع�ض الأ�شياء واحلوادث عندما
� ً
أرقاما ،ولكن؛ �أنا
قررت حكي ق�صتي� ،أعلم � ّأن هناك �أحدا ًثا تاريخية و� ً
ال �أهتم بذلك ،فكل ما �أرغب احلديث عنه هو طفل يرغب يف حمل الورد
يف زمن احلرب ويهتم بالفرا�شات ،مل �أ�شعر للحظة بوجوب �رسد هذه
الأحداث وت�أريخها ،كما مل تكن عالقتي ب�أبي عالقة قوية مثل عالقتي
بجدي �أو ب�أمي �أو بزارع الورد ،لذا؛ كان من الطبيعي �أن �أف�ضل املحذوف
يف عالقتي بوالدي عن ذكره ،كل تلك الأفكار كانت كالقملة ت�أكل فروة
أي�ضا
ر�أ�سي و�أنا �أغادر حقل الرجل ذي ال�ساق الواحدة ،وطال املحذوف � ً
�سارة وجدها يف بع�ض الأ�شياء ،ولذلك؛ �رست اخلطوات مغم�ض العينني
ك�أين تائه يف حلم ما ،كنت �أحلم �أحالم اليقظة و�أنا �أ�سري� ،أول ما حلمت
به كان غري ًبا ح ًقا ،كنت �أ�سري يف طريق طويل ي�صل قريتني بع�ضهما
بع�ضا ،وفى املنت�صف  -عندما و�صلت قرب اجلبل  -وجدت �سيارة
ً
واقفة وبها كثري من اجلنود ،على البعد كانت تقرتب فتاة من بالدنا
�شعرها ين�سدل من ورائها ورائحته ت�سبقه ،كانت تقرتب وال�شم�س تغرب
ببطء ك�أنها تف�سح املجال لهذا اجلمال ال�شارد ،الذي يقرتب بثقة مرعبة.
أي�ضا ،كلما
نزل اجلنود وترا�صوا يف مواجهة الفتاة ،كنت قد اقرتبت � ً
اقرتبت الفتاة قويت الريح ،وعندما �صارت العيون تكت�شف بع�ضها
بع�ضا؛ قامت العا�صفة؛ فطارت العربة ،وكل جندي ت�شبث بالأر�ض
ً
ب�صعوبة ،وبد�أ يطلق النار يف جميع االجتاهات ،الفتاة كانت يف ثوب
عر�س �أبي�ض طويل ،وبالتدريج� ..سقطت �أمطار لونها �أحمر ،وحتدي ًدا
كانت الأمطار نقاطً ا من الدم ال�ساخن امللتهب ،حتولت �أنا لطائر ي�رصخ
وي�رصخ يف الف�ضاء وفى العا�صفة ،ثم حتولت لكلب ،و�أخري حتولت
ل�سلحفاة ومل �أحتول بعدها ل�شيء �آخر� ،أما الفتاة؛ فلم تتحول لأي �شيء،
ولكن الدم يحوطها ويف دورانه ال�رسيع املخيف حولها مينع عنها
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الطلقات يف البداية قبل �أن يتحول اجلنود لنباتات �صحراوية ،ثم لف�أر
�ضخم ..ب�ألف قدم و�ألف فم.
بعد فرتة تقارب ال�ساعة ..عدت لذاتي ،ومن بعد؛ وجدتني بالفعل
متاما والدم ي�سيل
�أمام �سيارة جنود وفتاة مقتولة �أ�سفلها ،الفتاة عارية ً
من بني قدميها ،ومن الوا�ضح �أنه دم العذارى� ،أنظر �إىل الفتاة �أ�سفل
ال�سيارة واجلنود ينظرون �إيل وال�سالح م�صوب جتاهي� ،أوقفني اجلنود
وفت�شوا �رصتي ومالب�سي ،ثم �أمروين بالذهاب ومتابعة �سريى �إىل حيث
�أجته� ،أ�رشت بيدي �إىل الفتاة؛ ف�إذا بهم ينزلون على �رض ًبا و�س ًبا وفج�أة
حتولت لكلب بالفعل؛ فارتعب اجلميع ،خرجت الفتاة ب�صعوبة من �أ�سفل
ال�سيارة ،و�إذا بكل �شيء يختفي بعد دقائق معدودة ،احلقيقة ..ال �أعرف
�إذا كنت قد قمت باحلذف هنا؟! �أو �أن هذا جمرد تخيل؟! �أم ترى...
ماذا حدث فعلاً ؟

76

دراجة تخبئ قنبلة في أحشائها
كنت يف الأ�سبوع الأول مبدينة اهلل وك�أنى قد حتولت لنملة ن�شيطة
تود معرفة كافة ال�شقوق واخلبايا ،وكانت طبيعة املدينة ت�ساعد على
هذا الن�شاط ،منازل متجاورة؛ مت�ساوية العلو �أحيا ًنا و�أحيا ًنا �أخرى جتد
منزل �أعلى من الآخر ،طرق �أ�شبه مبمرات �رسية ،عبارة عن �أزقة �صغرية
اً
ت�صلك من باب لباب ،وحكاية الأبواب ب�سيطة ج ًدا وخمت�رصة ،فكل
باب هو �أول كل حي و�آخره فى نف�س الوقت ،الأمر له عالقة باحلماية
الع�سكرية منذ القدم ،وهناك �أكرث من بلد عربى ي�شرتك فى نف�س ال�صفة،
وذلك �أمر طبيعي فمنذ القدم وبالدنا تقوم على حكومات ع�سكرية و�إن
اختلفت م�سميات الع�صور ،الأمر املثري بالن�سبة يل يف مدينة اهلل هو �أن
تراها من �أعلى �سواء من تلة �أو من �سطح منزل� ،إنها ا�شبة ب�سحلفاة ثابتة
ال تتحرك� ،سحلفاة تر�سم لوحة ب�ألوان رمادية مثل ر�سومات بيكا�سو.
كانت رغبتي يف �إطالق طائرة ورقية ملحة ،كنت �أح�س �أن يل طفولة
�ضائعة يف هذه املدينة التي مل �أولد بها ،رائحة اجلدران ولون الأبواب
واملنازل بها عبق غريب ،عبق يت�سلل �إليك فى �سهولة مرعبة وعندما
يتمكن منك يجربك على ال�سري وال�سري دون توقف ،تلك ال�شوارع ال�ضيقة
امللتوية \امل�ستقيمة\ال�صاعدة والهابطة كالأرجوحة الناعمة ال جتعلك
تتوقع �أب ًدا �أنك هنا يف قلب م�شكلة احلرب وال�سالم ،كيف يكون هنا القتل
والأ�شخا�ص على خمتلف الديانات يغدون وي�أتون بال توقف؟؟ كيف
يكون القتل هنا والقمر يحر�س �أبواب مدينة اهلل و�أزقتها؟؟
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ولكن احلقيقة تظل حقيقةً ،و�إن امتلكنا كل مكونات اخليال ،فربغم
أي�ضا،
نظرتي هذه ملدينة اهلل اجلديدة �إال �أن حوادث القتل كانت هناك ،و� ً
كانت النا�س تنظر �إليك وك�أنك الغريب الذى ال بد له من الرحيل ،غربة
يف بلدك وغربة داخلك ،تلك الغربة التي ت�أكلك من العظم قبل اللحم ،كم
� ِ
أنت قا�سية �أيتها احلياة ،ولكن البد لنا من �أن نحياك.

رحيمة ،تقتلني املدينة املقد�سة عندما �أ�ست�سلم حلبها ،وعندما �أحتاط
ٍ
بدالل ومك ٍر كثري� ،أنا هنا يف املدينة املقد�سة ،ويجب
منها تالحقني
�أن �أعي�ش ،ويجب �أن �أجربها على اخل�ضوع لظلي ولوردي� ،إنه رهان
وعلي �أن �أربحه بكل ما يتطلب من ت�ضحية ،ومن بعد قد �أفكر يف الذهاب
ّ
ملدينة البحر.

عامة املدينة املقد�سة� ،سحر من حكايات� ،أ�شبه بحكايات القو�س
املليء بال�شعر الأبي�ض � -أق�صد �أم مرمي � -أينما حطت قدماك ،تكت�شف
�شبحا من املا�ضي ،يختلف عن �شبح هاملت ،حائط يبكي لهم ،وبالن�سبة
ً
لنا منه عرج الر�سول ،م�سجد بقبة فريدة �شاخمة� ،أبواب تعلن بداية كل
حي و�شارع� ،أزقة من ون�س ،ها هو تخيلي امل�سبق عن مدينة اهلل ،التي
تعجز عن اختيار مالكها ،ويف�شل اجلميع يف فهم �صمتها الأبدي ،مدينة
لي�ست ملكًا لأحد� ،إنها مدينة اهلل اجلديدة ،هكذا هي كما هي ،قد تكون
ملك طف ٍل �أو �شيخٍ �أو امر�أة ،لكن لن تكون �أب ًدا ملكًا لبندقية �أو معتقل.
مدينة ت�صلح لألف دين و�ألف ملة �إن �أرادوا �أن يعي�شوا بها فقط؛
ولي�س �أن يقتتلوا ،الأطفال يلعبون لعبة الع�سكر واحلرامية يف بطون
�شوارع لي�ست بعيدة عن �شجر التني والزيتون ،والأحالم تختبئ من قنبلة
يف �أح�شاء دراجة� ،أو طلقات تطلع من فوهة دبابة ك�شيطان لعني� ،أنا�س
يعزفون مو�سيقاهم بجانب �ساحة احلائط ،و�أنا�س تنزف مو�سيقاهم يف
�صمت ،ت�ستمر رغبات يف ال�سري البطيء مثل قطارات بداية القرن ،و�أنا..
ي�سري وردي باجتاه مل يخرته ،اجتاه يجربك على االنتقام �أو التحلي
بال�صرب املرن وقوة الإرادة ،مدينة اهلل اجلديدة بخيلة يف �شم�سها،
وعفيفة يف �أمطارها ،وخبيثة يف ظلمها.
وقهرا هي العوا�صم ،فبها
دائما �إن �أق�صى البالد �رشا�سة
يقولون ً
ً
تكمن جميع خبايا ال�رش والغدر ،مدينة عا�صمة هي مدينة خبيثة و�إن
كانت مدينة اهلل اجلديدة ،كيف ملدينه تخجل من احلقول �أن ت�صبح
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أي�ضا ،ال�سنة الأوىل كم كانت
كان منزل الرجل قري ًبا من املحل � ً
�صعب ًة ومثرية! اجلميع مل يرحب بوجودي ،كلهم �أرادوا طردي ،ولكن
أي�ضا
كثريا يف البداية ،كنت على و�شك دفع ال�رضيبة � ً
امل�شرتى �ساعدين ً
هنا ،كما كان يدفع الرجل ذو ال�ساق الواحدة عن حقله ،التحقت جمد ًدا
باحلزب ال�شيوعي ،كان الرفاق يعرفون رفاق احلزب القدامى بقريتنا
ال�سابقة قبل الرحيل جتاه الورد ،ر�أيت �أنه من الأف�ضل ا�ستخدام ما
�ساعدين فيه �صديقي من قبل� ،أال وهو البطاقة اخلا�صة باجلريدة ،ال بد
يل من الدفاع عن ذاتي ،لي�س بالورد بداية؛ و�إمنا ب�أوراق كما يريدون،
العوا�صم حتب �أن تكون ر�سم ًيا يف تعامالتك� ،أن تكون رجلاً ميلك حي ًزا
ما من وظيفة ما ،و�إال �أكلتك العوا�صم ،لذلك؛ ا�ستطعت االلتحاق بجريدة
وبد�أت �أكتب عن ال�سينما مرة �أخرى ،وكانت هنا دار للعر�ض ال�سينمائي،
أي�ضا التليفزيون قد بد�أ يف البث،
فال�سينما هنا تعود خلم�سينيات القرنً � ،
القرن اجلديد يتعامل بال�صورة احلية ،فال وقت حلكايات �أم مرمي �أو
لوحات ع�رص النه�ضة.
كان حم ًقا � -صديقي  -يف حبه لدرا�سة ال�سينما ،وحل�سن احلظ جاء
خطاب منه يقول �إنه �سيعود قري ًبا ج ًدا ،بالطبع كنت مدي ًنا له ،ومدي ًنا
أي�ضا لأنه ميتلك عنوا ًنا ثاب ًتا ت�ستطيع
للم�شرتى الذي �ساعدين هنا ،و� ً
اخلطابات �أن تعرف طريقي من خالله ،كان هناك حديث غري عادي عن
فيلم ي�سمى املبارزة لـ”�سبيلربج” الذي تعرفت عليه �سارة؛ عندما قالت
ووا�ضحا
ذلك يف خطاب منذ زمن ،كان الفيلم ب�سيطً ا وقو ًيا وحمد ًدا
ً
وخمادعا يف �آن واحد ،يتحدث عن رجل يف �سيارة يتعر�ض ملطاردة
ً
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من قاطرة �أو �شاحنة برتول من خلفه ،دون معرفة لل�سبب� ،أو �أية خلفية
أي�ضا احلديث عن
تو�ضح ملاذا كل هذا الغ�ضب والرغبة يف قتله! كان � ً
خمرج منهم  -يدعى مو�سى  -ال ينقطع ،هنا تذكرت حديث �صديقي يل
عندما قال قبل �أن يرحل �إىل رو�سيا:
�سالما� ،إنها القوة القادمة،
ال�سينما بها ت�صنع حرو ًبا وبها ت�صنع
ً
وبها ميكن لك �أن تعتقل من ت�شاء بكامل �إرادته.
كتبت مقالة عن هذا املعنى دون اخلو�ض يف �أية اتهامات ،كنت
خمادعا كالفيلم ..تقري ًبا ،كان الفيلم قد �صنع منذ عامني ،احلقيقة ال
ً
حرا للتمهيد يف تنفيذ ما
�أو ّد �أن �أدخل املعتقل من جدي� ،أنا �أو ّد �أن �أكون ً
دائما قبل �سفره:
رغبت فيه� ،أق�صد حمل الورد،
ً
وكثريا ما �س�ألت �صديقي ً
ملاذا ال توجد �أفالم عن الورد يف حد ذاتها؟
كان يجيب:
روحا ..والروح تتطلب �إن�سا ًنا..
الورد يتطلب ي ًدا ..واليد تتطلب ً
منزل ..واملنزل يتطلب قرية ..والقرية تتطلب مدينة..
والإن�سان يتطلب اً
واملدينة تتطلب بل ًدا.
نعم ..الورد يتطلب كل هذا ،ولكن؛ قد ميكن �أن يكون الورد بل ًدا يف حد
ذاته والرجل ذو ال�ساق الواحدة �أثبت هذا من قبل.
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�أ�ستيقظ يف مدينة اهلل اجلديدة م�صحو ًبا  -يف الغالب  -بر�ؤية م�شو�شة
للأمور ،ك�أين ال �أذكر ا�سم اليوم �أو التاريخ الذي نحن به الآن ،و�أظن �أن
هذا �أمر طبيعي؛ عندما ال حتب ما ال تفعل� ،أو عندما ت�شعر بانك�سار ما
أي�ضا ،فالأمور
يتخلل حلمك مبكر ،ومدينه اهلل اجلديدة لها يد يف هذا � ً
بها مثل باقي بالدنا؛ تكرر نف�سها وال تتزحزح �أب ًدا عن االختالف �أو
ترك م�ساحة لالختالف ،القتل نف�سه  /الرعب نف�سه  /الظلم نف�سه ،تطلع
وجتف ال�سماء ،وكل فرد هو ما هو؛ يحلم
ال�شم�س وتغرب ،وتنزل �أمطار
ّ
بانتظار جودو ،ونحن نعرف �أ ّنا جوده لن ي�أتي �أب ًدا ،الكتابة يف اجلريدة
قرارا ما.
ت�أكل حلمي كالف�أر ال�صبور ،و�أنا يجب �أن اتخذ ً
فهناك من يحقق حلمه �أو من هو يف طريقه لتحقيق حلمه ،وها هي
�سارة قد اختفت بح ًثا عن حلمها ،ولكن؛ كانت �أخبارها هنا يف اجلرائد
تتحدث عن جنمة يهودية بد�أت ت�سطع يف هوليوود ،وبدلت ا�سمها
لت�صبح �إيرما ،هي �أحبت التمثيل وتفعل ما حتب الآن ،وغ ًدا �ست�صنع
مر�سوما على ورق من خيال
عما عرفته من قبل ،وط ًنا
ً
وط ًنا يختلف ّ
�شخ�ص مل يع�ش �أبدا بيننا ،ومل يعرف �أين و�سارة كنا نلعب يف احلقل
نف�سه والأر�ض نف�سها ،التي كانت ملكًا جلدي .
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احلياة بال �صديق حياة ميتة ،ال�صديق يختلف يف قيمته عن قيمة
جمربا على حبك �أو الت�ضحية من �أجلك،
الزوجة �أو الأخ ،ال�صديق لي�س
ً
بعك�س الزوجة �أو الأخ ،فهناك رابط خفي يجربهما على الإخال�ص لك
مثل عقد الزواج �أو رابط الدم ،لذلك؛ كنت �أنتظر عودة �صديقي بلهفة
غريبة ،كنت �أ�شعر �إن مل يعد �أنني لن �أقدر على بيع الورد� ،أعرف �أنني ال
يجب �أن �أربط �صديقي بحلمي ،ولكن ذلك ما كنت �أ�شعر به.
ويف �صباح يوم؛ نفذ �صديقي وعده وعاد ،عاد �صديقي وبد�أت احلياة
نوعا ما ،وبد�أت بيع الورد بجانب عملي املتقطع �صحف ًيا،
يف الهدوء ً
بد�أت �أنفذ يف حلمي كال�سهم م�صحو ًبا بقوة خفية �سحرية ،وهي عودة
�صديقي ،وبكامريته ال�صغرية التي عاد بها؛ كان يلمح �أن قوته نفذت
بقلبي وا�ستقرت داخله للأبد ،طلب منى �أن �أ�ساعده يف عمل فيلم ق�صري
�شهورا قبل البدء يف
معه ،وافقت ،كنت مت�أك ًدا �أن التنفيذ �سي�ستغرق
ً
الت�صوير الفعلي للفيلم ،الذي ما زال جمرد فكرة الآن.
ال مير يوم �إال ويتحدث �صاحبي عن ال�سينما وما �شاهده يف رو�سيا
أي�ضا كان
وما تعلمه ،كان معج ًبا ج ًدا مبخرج يدعى تاركوف�سكي ،و� ً
كثريا املخرج م�صطفى �أبو علي ،وكان مثله قد در�س باخلارج
يحب ً
أعمال مميزة.
وي�صنع � اً
�صديقي املخرج يحكي مثلما حتكي �أم مرمي ،وله طريقة مغرية
جتربك على الرتكيز معه يف �أثناء احلكي ،كل مرة يحكي فيها؛ �أكت�شف
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أي�ضا ،كان يقول
كم هو عميق �سحر ال�صورة امل�صورة ،وكم هو �صعب � ً
دائما:
ً
خمرج ال يعرف احلكي �أو ال يعرف كيف يكتب احلكي؛ ال ي�صح له �أن
يعمل وراء الكامريا ،وكان حم ًقا.
�صديقي ي�س�ألني �أ�سئلة �أعجز عن �إجابته عنها ،ي�س�ألني عن �أبراهام
وعن عالقتي ب�سارة ،كنت �شغوفًا بق�صته العاطفية التي حكى عنها مع
فتاة رو�سية ،ولكنه �أخربين �أن الق�صة انتهت قبل عودته ،و�أنه رف�ض
دائما:
الزواج منها على الرغم من رغبتها يف العودة معه ،كان يقول ً
�أنا تزوجت الكامريا.
يوما ما،
كنت ال �أملك التعليق لأين مثله تزوجت الورد ،ولن �أطلقه ً
حتى �إن قابلت “بدور” حبيبة “قمر الزمان”.
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كانت اجلهة التي متثلنا كاملفاتيح التي نحملها م�سكينة ،تنتقل من
بلد لبلد ك�أن الرتحال م�صريها كم�صري من متثلهم ،نعم ..كانت عنيدة
هذه اجلهة وحمبوبة وقوية ،ولكن �أن تود ا�سرتداد منزلك من �شخ�ص
فيلما عن وردة� ،أحيا ًنا تنال
يقيم به �أمر �صعب ك�صعوبة �أن ت�صنع ً
الت�أييد هذه اجلهة ،و�أحيا ًنا يتطلب منها انتزاعه من البالد الأخرى،
وجدت جهتنا فر�صة للجلو�س يف اتفاقية ال�سالم بني البلد العربي الذي
خا�ض احلرب الأخرية والدولة املعلنة منذ �أعوام قبل حرب النكبة ،ولكن
مل حت�رض جهتنا ،احلقيقة ..كانت هذه االتفاقية حمل خالف �شديد من
اجلميع.
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كنت ال �أهتم �سواء باحلرب �أو ال�سالم ،ف�أنا ال �أعرف حتى النطق
بهاتني الكلمتني ،كان املح ّل يتقدم يف العمل ،وبد�أت التهرب من
الكتابة والإخال�ص للمحل ،املحل بالن�سبة يل كان هو الرهان على
وجودي يف �أر�ضى و�أر�ض مدينه اهلل اجلديدة ،لذلك؛ كنت على ا�ستعداد
علي
لتحمل �أي �شيء من �أجل هذا املحل ،جاءت دعوات كثرية تعر�ض ّ
�إجراء حوار �أو فيلم ت�سجيلي عني ،عن رجل يبيع الورد يف بالد احلروب،
لكنني رف�ضت جميع العرو�ض.
بتقدم املحل؛ ا�ضطررت لال�ستعانة ب�شاب للعمل معي ،هناك من
يتحدث عن منظمتنا  /جهتنا ،وعن قائدنا اجلديد وعن �رضورة تكوين
جي�ش �رسي للحرب؛ كنت �أذهب �إىل ال�سينما من وقت لآخر ب�صحبة
�صديقي ،بد�أ يف تنفيذ فيلمه الأول ،وا�ستطاع �أن ينفذه بعدما قابل
فيلما يتحدث عن �صعوبة زوج يريد
العديد من ال�صعوبات ،فقد كان ً
الذهاب لبلده مرة �أخرى؛ حيث يود ر�ؤية زوجته ،ولكنه قد فقد جواز
�سفر.
خربا حزي ًنا بالن�سبة يل،
جاء خرب من بعيد عن حقل الورد ،وكان ً
فقد تويف امل�شرتي وكان الورد ي�أتي من خارج البالد ومن حقول �أخرى
داخلها ،ومل يكن ،بحق كالورد الذي كان يزرعه الرجل الذي بقدم واحدة،
تفر م�رسعة بجميع جراحها وكل ال�صمت الذي
و�صارت الأيام وال�شهور ّ
تكنه يف ظالل �شم�سها.
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مرت �سنوات مل �أرغب يف الزواج ،كنت �أويف بعهدي لزواجي من
الورد ،مل �أتذكر �سارة� ،أق�صد �إيرما �إىل �أن �صنع �صديقي فيلمني �آخرين،
�صار  -حلد ما  -معروفًا ،و�صاحب خمرجني �آخرين ،منهم املعتدل يف
تفكريه ،ومنهم الذي ي�ستخدم ال�سينما �ضدنا كالبندقية ،ولكن والد �سارة
دائما ما
ابن �أبراهام ،ها هو الآن �أراه� ،أعرفه� ،أت�أكد من مالحمه التي ً
تخيلتها كتخيلي الدائم للحار�س الذي و�ضع طرف ال�سالح مب�ؤخرتي،
تدور الدنيا هنا ب�شكل عجيب،ها هو والد �سارة حديث اجلميع هنا ،فقد
جنح يف الو�صول لرئا�سة احلكومة اجلديدة يف الدولة اجلديدة  /الدولة
العدو ،الذي �أخربين �أنه هو� ..صديقي عندما قال يل:
رئي�سا للحكومة اجلديدة ،وهو يكره ذاته
�أر�أيت والد �سارة� ..أ�صبح
ً
قبل �أن يكرهنا!
�إذن ها هو الأب الذي ترك ابنته ورحل ،ثم عاد لي�سفرها �إىل �أمريكا،
ها هو الذي �رضب �أبراهام؛ لأنه يجل�س مع جدي ،ماذا لو عرف �أن �سارة
قالت يل ذات يوما �أحبك؟؟
وماذا لو عرف �أنى هنا �أبيع الورد؟؟ وتذكرت �شي ًئا غري ًبا� ،أنا هنا
منذ �أعوام يف مدينة اهلل اجلديدة ومل � َأر �أبراهام؟ ُترى� ..أمات؟ لكنه كان
ي�صغر جدي بنحو ع�رشة �أعوام؟
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كان �صديقي � -أحيا ًنا  -ي�سجل خطواتي باملحل بكامريته ،ومل
يوما ما �إنه �سي�صنعه عني �أم ال؟
�أكن �أعرف؛ هل ذلك هو الفيلم الذي قال ً
كان يتبعني بالكامريا عندما �أحترك بدراجتي و�أنا �أو�صل الورد لزبون
ما �أو ملحل ما.
�أحب عملي و�أحب حتدي ًدا �أن �أو�صل الورد بنف�سي على دراجتي ،ف�أنا
�صغريا �أن �أكون حاملاً للورود ،والآن� ..أ�شعر ب�أين �أ�ستجمع كل ما
رغبت
ً
فقدته من قبل� ،أمي � /أبي  /جدي  /حريف الالم والراء  /و�أتخل�ص من
قدما �أطول من الأخرى� ،أنا بدراجتي �أ�شعر بحرية كاملة،
فكرة �أن يل ً
يوما ما� ،أو قد
�أمر بدراجتي هنا وهناك ،ولكن دراجتي قد حتوي قنبلة ً
ت�صري جمرد دراجة ال حتمل �إال الورد!!
ليكن ..ففي احلياة م�سموح بكل �شيء.

ضجيج الوردة
بالطبع مل تكن احلياة وردية ،وكذلك كنت �أعي ذلك ،كان القتل
والت�رشيد ،وكان العزل� ،إنهم ميلكون حدوة احل�صان والبندقية؛ ونحن
نحاول ونحاول ،ولكنني على امل�ستوى ال�شخ�صي ال �أعرف ال�سالح،
ع�شت بجانب الفرا�شات والورد والرتحال؛ فكيف يل با�ستخدام �سالح؟
�أنا �أعرف الكتب والكتابة ،وهناك �شاعرنا يكرب ويكرب ويحارب بق�صيدة،
مثل �صديقي يحارب بكامريته ،و�أنا �أحارب بوردة� ،أثبت بالوردة �أنني
حي� ،أبيع لأحياء يقدرون احلياة ويفهمون لغة الورد� ،أنا �أدرك �أن مدينة
اهلل اجلديدة ال حتب البندقية ،و�أنها خر�ساء� ،أعرب بدراجتي مثل الريح
طائرا ب�صحبة وردة ،لل�سيا�سة �أنا�سها
يف �أزقة و�شوارع ،علّني �أموت
ً
علي �أن �أفعل؟ �أعجز عن التفكري؟!
وللحرب �أنا�سها ،ماذا ّ
�أنا ل�ست كوالد �سارة �أ�ستطيع �أن �أقتل ،ولكنى يجب �أن �أدافع عن
بلدي ،وال بد �أن �أقتل؟! التفكري يقتلني ،كم من املرات حتدثت يف ذلك مع
�صديقي املخرج ،لكنه مثلي ال ي�ستطيع �أن يقتل!!
�أذكر القرى التي مررت بها ،و�أذكر الآن �أن الو�ضع �أ�صعب� ،أذكر
احلار�س يف املعتقل ،و�أذكر الدليل و�أم مرمي ،ر�أ�سي �سينفجر بي ،ومع
ذلك؛ فلحياة ت�سري بكل م�ساوئها.
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�أتود ر�ؤيتها يا �سيد �أبراهام؟
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ذات يوم ..جاء �صديقي و�أخربين �أن �سارة �ستكون باملدينة املقد�سة
مع فيلم لها ،والغريب �أنني باليوم نف�سه ذهبت �إىل �ساحة احلائط،
وهناك؛ ملحت �سي ًدا عجو ًزا ،ي�سري ور�أ�سه يكاد يلم�س قدميه ،كنت راك ًبا
دراجتي ،وكدت �أن �أ�صطدم به ،ولكنني تفاديته ونزلت من على دراجتي؛
و�إذا به �أبراهام� ،سنوات و�أنا هنا ومل �أره ،وعندما يقول �صديقي �إن �سارة
�ستكون هنا بعد غ ٍد ..ثم �أرى جدها ..مل يكن كل ذلك �صدفة ،و�إمنا الف�أل
ال�سيئ الذي �أخربتني به �أمي من قبل ،قلت له باندها�ش: 
�سيدي �أبراهام.
علي� ،أخربته بوفاة
علي يف البداية؛ وبعد دقائق ّ
مل ّ
تعرف ّ
يتعرف ّ
كثريا ..لكنه قال:
جدي و�أمي و�أبي ،وحزن ً
من الأف�ضل لك يا بني �أال توقفني مرة �أخرى� ،أخ�شى عليك من حرا�س
ابني.
قلت:

التفت وقال:
اختفت احلقول والفرا�شات يا بني!!
ذهبت وراءه وقلت:
�أتعلم �أن �سارة �ستكون هنا بعد غ ٍد؟
�أجاب:
نعم.
قلت:
و�أنا �س�أح�رض.
قال:
من الأف�ضل ال ..يا بني� ،أما ال�صورة؛ ف�أح�رضها غ ًدا� ،سنتقابل هنا
حذرا �صحبتك ال�سالمة يا ولدى.
ب�ساحة احلائط ،ولكن؛ كن ً
احلقيقة ..كنت �سعي ًدا لر�ؤيته ،ومل �أترك م�ساحة لتحذيره يف منعي
من الذهاب له غ ًدا.

معي �صورة لك �أنت وجدي� ..أتود ر�ؤيتها؟
مل يجبني وم�ضى ،الغريب �أنه حتدث بالعربية ومل ينطق كلمة عربية؛
مع العلم �أنه يتقنها.
�رصخت:
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قاطعني  -وهو يردد كلمة واحدة:
�أحمق.

3

ثم طار على هيئته الأوىل ب�إ�ضافة قليلة ..وهى �أنه تدىل منه ورد
حمروق.

ق�ضيت الليلة يف قراءة ديوان �شعر ل�شاعرنا ،ثم منت ،كان احللم
غري ًبا ،وعك�س ما قر�أته من ق�صائد �شاعرنا الكبري ،هذه هي املرة
الثانية التي �أحلم فيها ب�أبراهام ،وهذه املرة مل يطلب م�ساعدة مني
كاحللم الأول ،بل العك�س؛ كان يبت�سم يف احللم ،ي�أتي مقرت ًبا من حملي،
ال يدخل ،و�إمنا فقط يعرب الباب �أكرث من مرة دون كلمة واحدة ،وعندما
ٍ
لثعبان
حتول
خرجت لتحيته �أو دعوته للدخول واحت�ساء ال�شاي؛ وجدته ّ
غريب ،ن�صفه الأعلى فرا�شة بجناح �أوحد دون الثاين ،ون�صفه الأ�سفل
�أقدام كثرية ..كثرية ..تعجز عن �إح�صاء عددها� ،رصخت:
�سيدي �أبراهام ..ملاذا �أنت هكذا؟
مل يجبني ..وبد�أ يطري ويحط فوق نوافذ ال�شارع وهو ينظر يل ،وكل
نافذة يحطّ عليها يتحول لونها مبا�رشة �إىل لون غري �ألوان الطيف ،لون
متعب للعني وقبيح ج ًدا ،حاولت ال�رصاخ مرة �أخرى:
�سيدي �أبراهام ..ملاذا �أنت هكذا؟
ف�إذا به يعود ويقول:
يجب تغيري النوافذ!!
�س�ألته:
ملاذا كنت من قبل بهيئة...
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ذهبت للمحل يف ال�صباح كاملعتاد ومعي ال�صورة؛ ف�أخربين
العامل  -الذي يعمل عندي  -ب�أن بع�ض اجلنود �أتوا �إىل هنا ،فت�شوا
املكان وهر�سوا الورد ب�أقدامهم ،احلقيقة مل تكن تلك م�شكلة يل؛ لأن
الورد اجلديد �سي�أتي اليوم ..وبالفعل؛ جاء ..ولكن ملاذا ير�سل والد �سارة
جنوده؟ وهل ح ًقا �أر�سلهم هو؟ و�إن كان ..فما ذنب الورد؟ �أمل يكن يف
مقدورهم �أن يقتلوين بر�صا�صة وينتهي الأمر؟!! وهل مل يكن هناك ما
يفعله بحكومته �أف�ضل من هر�س الورد وت�رشيد قرى وقتل �أبرياء؟ �أمل
يكن يف مقدوره التفكري يف جعل �شعبه ونحن نعي�ش �أف�ضل مما نحن
وا�ضحا من حرا�س والد �سارة،
إنذارا
ً
فيه؟ ولكن ..الوا�ضح �أن ذلك كان � ً
ذهبت �إىل �أبراهام ،وا�ستغرق الأمر دقيقة واحدة ،ومبجرد �أن ر�أى
ال�صورة بكى الرجل العجوز وتركني ،كنت �أرغب يف �إخباره باحللم الذي
ر�أيته؛ ولكن مل يعطني الفر�صة ،بالإ�ضافة �إىل �أنى خجلت من الإ�رصار
هرما ك�أنه يقرتب من
على �إخباره باحلال التي ر�أيته بها ،فقد كان ً
موت حمقق.
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ملحوظة يجب الوقوف عندها برهة:
�ضجيجا يف مدينة اهلل اجلديدة بالن�سبة حلرا�س
املحل نقطة ت�صنع
ً
املدينة ،ومع ذلك؛ كنت �أ�رص على �إعادته للحياة ،عندما يريدون �إلبا�سه
اخلر�س ،نقطتي لن تكف عن ال�ضجيج ما دمت ح ًيا ،وما دام الورد
يزرع هناك يف مكان ما بالأر�ض ،يدمرون املحل ..يدمرون املنزل..
ال يهم� ،س�أبيع الورد و�إن جل�ست بحافة الر�صيف ،كانت معي �أوراق
تثبت ملكيتي للمنزل واملحل ،واملعروف يرجع للم�شرتي عندما كتب يل
و�رشاء قبل وفاته مبا�رشة ،وبعلم زوجته ،يل منزل وىل ورد
االثنني بي ًعا
ً
و�س�أظل �أدافع عنهما للأبد ،نعم� ..إعادتهما للحياة كل مرة ت�ستنزفني،
ولكن؛ لي�س هناك �أجمل من ر�ؤيتهما يعودان للحياة ول�صنع ال�ضجيج
مرة �أخرى� ،رشفات منزيل الآن تعجز عن الوقوف لتطل على ما تريد يف
بع�ضا ،ولكن
ال�شارع الكائن �أ�سفلها ،وحوائط حملي تتباعد عن بع�ضها ً
ما زال هناك مت�سع للنوم واحللم ،ومت�سع للورود ،وهذا يكفى الآن يف
مدينة اهلل اجلديدة ،نعم� ..أحيا ًنا �أجد �صعوبة يف احل�صول على الورد،
و�أحيا ًنا �أخرى ..ال �أجد �صعوبة يف ذلك ،ورغم كل �شيء� ،أتنف�س ليل
نهار ما �أرغب فيه.
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والدك يقتلني ببطء �شديد ،ك�أنه يتلذذ بفقدي جل�سمي خطوة خطوة،
ولكن مل يكن لها عنوان حمدد كحال جميع امل�شاهري للأ�سف ،بالإ�ضافة
�إىل �أنني ال �أعرف �إيرما ،ولكنى �أعرف �سارة عندما كانت ال تتجاوز
الع�رشين من عمرها.

كنت �أنوي الذهاب ل�صديقي ،ولكن طلقة من بندقية �أ�صابتني بينما
�أنا عائد �إىل حملى ،احلمد هلل �أنها مل ت�صبني يف مكان خطري ،جاء
بع�ض الأ�شخا�ص و�أخذوين �إىل حملي الذي يبعد مب�سافة خم�س دقائق
بدراجتي ،جاء ال�صديق و�أخذين �إىل امل�ست�شفى ،ومل تكن الإ�صابة خطرية،
م�ساء لر�ؤية �سارة
خرجنا يف ال�صباح التايل ،ومن املفرت�ض �أن نذهب
ً
كثريا ما يتحدث عن �أن �سارة �صارت �أخرى ،لي�س فقط
وفيلمها� ،صديقي ً
يف اال�سم؛ و�إمنا يف الفكر ،وذكر يل م�شاجرة عابرة بينهما عندما ر�آها
�صدفة؛ اتهمته ب�صفة ال ميكن �أن تقال هنا ،وكنا نود الذهاب فقط لر�ؤية
الفيلم ولي�س لتحيتها.
تركني ال�صديق مبنزيل وم�ضى ،املحل كان مغل ًقا يف هذا اليوم،
ذهبت عيناي يف النوم قليال ،و�إذا باملنزل ي�شتعل فيه احلريق ،ومل
�أ�ستطع الهروب ،مل�ستني النار ومل �أد ِر �شي ًئا بعدها ،مل �أد ِر �إال و�أنا
بامل�ست�شفى مرة �أخرى ،كان ذلك بعد ثالثة �أيام من احلريق �أو االنفجار
مبعنى �أ�صح ،مل ت� ِأت �سارة ومل �أرها هي وفيلمها اجلديد ،فقط �أر�سلت مع
�صديقي ورقة وكلمة واحدة ،وكانت مكتوبة بالإجنليزية وبها الآتي:
“ حتياتي.
يجب �أن ت�أخذ حذرك.
�سارة”.
كنت يجب �أن �أر�سل لها الرد و�أقول:
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من البالد الأخرى ،كنت �أحمل غ�ضبى بوجه م�شوه وذراع �أوحد� ،أرميه
و�أنده به �أمي وجدي و�أبى� ،أقذف غ�ضبي وي�صاحبه الدليل �إىل مكانه
الذي ال بد �أن ي�صل �إليه ،الغ�ضب كان يف امل�سافة بني يدي واجلندي
انتقاما مل�ؤخرتي،
انتقاما لبئر و�شجرة ،ي�رصخ
هناك ببندقيته ،يغنى
ً
ً
هكذا الأيام اجلديدة مع الغ�ضب.

مهدما هو الآخر
مر �شهران و�أنا بامل�ست�شفى ،خرجت؛ فوجدت املحل
ً
للمرة التي ال �أعرف عددها الآن ،بد�أت يف �إعادة املحل مرة �أخرى للحياة
م�شوها يف الوجه قليلاً  ،وال �أ�ستطيع ا�ستخدام يدي
 كالعادة ،و�رصتً
الي�رسى� ،أو حك وجهي بيدي الأخرى� ،رصت ك�أنني �أمي بذراع �أوحد
رغم وجود ..الثاين ،بد�أ املحل يف العمل مرة �أخرى ،وم�ضت للأمام قليال
احلياة ،وربطتني عالقة �صداقة ب�أم ر�ضا؛ تلك التي ت�شرتي وردة واحدة،
و�س�أخربكم بها من بعد.
جناحا تلو الآخر ،و�رصت �أ�شعر
�صار �صديقي املخرج يح�صد
ً
بالتعب من وقت لآخر ،مرت �سنوات قليلة ،كانت البالد تفقد �أح�شاءها
�أكرث ف�أكرث ،وا�ستحال التحرك من قرية لأخرى ،و�صار من هو باخلارج
مكانه ..ومن بالداخل مكانه.
كم من زوجات ال ي�ستطعن ر�ؤية �أزواجهن!! وكم �شيخ افتقد ر�ؤية
ابنه!! لذلك؛ كان اجلميع على �شفا هوة من االنفجار ،وحدث �أنه ذات
يوم  -ب�سبب قتل بع�ض العمال منا يف بلدة �أخرى  -انفجر الغ�ضب
والرف�ض وحدثت املعجزة الأوىل ،معجزة الغ�ضب ،معجزة تخرج من بئر
م�صاحبة ل�شجرة تني وزيتون ،وفى حلظة تلونت احلوائط والنوافذ� ،صار
للفرا�شات ل�سان وحلم ،وانتبه اخلارج لنا ،و�صار �صديقي ي�سجل كل
ذلك بكامريته ،ف�أنبتت الق�صائد عرو ًقا وعر�شت منازل ،ثم ا�ستيقظت
مفاتيح هذه املنازل ،تلك املفاتيح ال�صدئة يف اجليوب ،وكذلك الت�أييد
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يف منزل ،ي�سمع حائطً ا يناديه ،ولكن املنزل به حوائط كثرية ،فيقع مرة
أخريا،
�أخرى ولكن هذه املرة ال يحلم ،ويتكرر ال�صوت ،وي�ستطيع حتديده � ً
�إنه ي�أتي من فتحة �أ�سفل الباب ،يتحرك جتاهها؛ فيجد روحه بها تنظر
�إليه ،وبيدها الريح والأمواج ،وهنا يتحول الرجل حلجر ت�أخذه الرياح
لي�ستقر يف البحر.

هناك تفا�صيل مفيدة مغرية لالنتباه الآن � -أي�ضا ،تفا�صيل ت�شبه
أحالما متقطعة ،كتلك التي ت�سمى �أحالم اليقظة ،قد ت�صيبك �أي�ضا
� ً
بال�صداع عندما تفيق متاما من نومك ،كخرب مقتل بازولينى يف
العام � ،1975أو م�شهد �أن يعرب جدي من كف يدي ك�أنه املاء ،ويف البعد
�أبي ي�رصخ ب�صوت مكتوم ،تعجز عن �سمعه �أمي ،بينما هي هناك جتهز
اخلبز� ،أو �أنه مل يتكرر اعتقايل بينما تكرر ل�صديقي املخرج ،وكل مرة
يخرج �صام ًدا قو ًيا ،لكن النقطة املهمة يل الآن؛ �أنه مل يتكرر اعتقايل!!
عندما �أركز الآن �أجد �أنه �أمر مق�صود عدم اعتقايل جمد ًدا �إىل الآن ،فلم
يعد مفي ًدا لهم ،ف�أنا حما�رص ومعتقل داخل وردي � ،أبراهام يحا�رصين
يف احللم ويراقبني ،وابنه ير�أ�س احلكومة وحفيدته تر�سم حدود الورد
فلم االعتقال؟
ب�أفالم م�صورةَ ،
�أنا�س بالدي معتقلون داخل وردة مل جتد فر�صة للإزهار ولو مرة
واحدة �أبدية� ،أذكر تف�صيلة �أخرى بعيدة؛ هي �أم مرمي عندما حكت يل
حكاية يف جمل ق�صرية متوا�صلة حمددة ،قالت:
رجل يخرج ليال �إىل البحر ،ينظر �إىل املاء؛ في�سمع موجة تناديه،
يذهب جتاه ال�صوت ،ولكن الأمواج تتالحق ،وال يعرف �أية موجة حتدي ًدا
تناديه ،ال�صوت يذهب ويجيء ،الرجل تزداد حريته ،فيقع على حرف
البحر ،ويغو�ص يف حلم ق�صري ،يفيق؛ فيجد البحر �صحراء ،وي�أتيه �صوت
من ريح ،ولكن الرياح تتعدد ،فيقع ويحلم مرة �أخرى ،يفيق؛ فيجد نف�سه
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يف بالدنا البحر ..ومل �أذهب �إىل البحر� ،أمل يكن هذا �شي ًئا حمز ًنا؟
احلقيقة ..كنت �أفكر يف
الذهاب �إىل مدينه البحر ،كتكملة للرتحال كالدليل� ،أو كالفرا�شات،
ولكني كنت يف متاهة �أخرى ،متاهة املدينة املقد�سة تلك ،التي منعتني
من فهم حكاية �أم مرمي عن الرجل الذي ،حتول حلجر يف البحر بهدف
بناء منزل يال�صق حافة املوج ،كنت �أحلم ببيع الورد بجانب البحر� ،أن
بئرا كما �صنع جدي من احلقل بي ًتا� ،أو كما �صنع الرجل
�أجعل من البحر ً
ذو الواحدة وط ًنا من املمرات والورد.
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ذات �صباح ،يف اليوم العا�رش من الغ�ضب ،وكانت دراجتي �أمامه،
اقرتبت ج ًدا من دراجتي؛ و�إذا بها تنفجر من �أثر قنبلة ل�صقت بها،
يف ،كنت �أرى
كنت على بعد خطوتني ،انفجرت القنبلة يف الورد و ّ
ال�سحابة ال�سوداء املحيطة باملكان من �أثر االنفجار ،و�أرى وريقات
الورد تتطاير ك�أ�شالء تبحث عن هروب �سيف�شل ،كانت ال�صورة بجيبي،
�أ�صابني االنفجار �أنا الآخر ،ولكنى ما زلت على قيد احلياة مرة �أخرى،
أي�ضا بعد
املفرت�ض �أين ميت الآن ،ولكن كُ تب يل عمر جديد� ،أدركت ذلك � ً
ما نظرت عيناي �إىل الغرفة بامل�ست�شفى ،الغرفة بها مئات ومئات من
الفرا�شات ..تدور وتدور وهى ت�رصخ وت�رصخ ..ك�أن هناك من يجلدها
�أو من يالحقها ببندقية ،كانت الفرا�شات خمتلفة عن تلك التي خرجت
بع�ضا وت�سقط ميتة ،الغرفة
من البئر ،الفرا�شات تتخبط يف بع�ضها ً
ت�ضيق م�ساحتها التي يفرت�ض �أن تظل هي كما هي ،فال يعقل �أن متت�ص
الفرا�شات م�ساحات الأمكنة� ،أ�شعر ب�رسيري يكاد يبتلعني ويبتلع
الفرا�شات التي ت�سقط ميتة.
كنت �أو ّد الهروب من ال�رشفة ،ولكن كيف يل اليوم �أن �أرى ال�رشفة
دوما منفذًا للـ هناك وحا�رضة الغياب،
منفذًا للهروب ،و�أنا الذي يراها ً
هل �أنا يف حلظة موتى؟ و�إذا كنت ..فلماذا كل هذا الأذى يالحق
الفرا�شات؟ لن �أموت الآن ..م�ؤكد ،فموت بال وردة �أو فرا�شة �سعيدة ،ال
يعد مو ًتا طبيع ًيا ،الغريب �أن جميع الأطباء مل يجدوا حلاً لهذه الفرا�شات
وال للأطفال �أ�سفل الفرا�شات ،وال هناك من حل لنزع حجارة من يد طفل
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يرقد جانبي على �رسير مال�صق ،كيف لهم بنزع حجر ي�ؤن�سه؟ من جديد
�إين �أنزف ..ومن جديد � -إذا قدر يل اخلروج  -يجب �أن �أعيد املحل ملا
كان عليه ،ومن جديد �س�أبحث عن ون�س يل مثل هذا الطفل الراقد جانبي،
نعم ..هذا الطفل الذي تتحدث مالحمه بينما هو نائم ،ولكن هذه املرة
كانت قوية ..اجلراح ،كان يزورين ال�صديق ويطلعني على ما ا�ستطاع �أن
ي�سجله ،كان الأطباء ي�ؤكدون �أنه من الأف�ضل يل عدم اخلروج ،فقد كانت
اجلروح قوية وم�ؤثرة ،وكانت قدماي تنزفان كذي ال�ساق الواحدة ،كيف
يل عدم اخلروج؟
تذكرت الدليل و�رصخت:
�إين مري�ض لأين ال �أرى الورد وحملى!! �أنا كالدليل� ..إذا انق�ضت فرتة
دون رحيل �أمر�ض!! ولكن الكل مل يكن بحاجة للورد والدليل ،نعم ..هم
حمقون يف عدم �سماعي ولكني حمق يف الدفاع عن حملي ،بالإ�ضافة
�إىل �أنني �أو ّد الذهاب للبحر يف مدينة �أخرى ،عامة ..كنا ليلاً  ،تذكرت
بازولينى وتذكرت كلمته:
يجب �أن تدافع عما حتب.
ا�ستجمعت قوتي وكنت �أنزف ،ت�سللت من �رسيري وخرجت من
الغرفة ،عربت املمرات احلزينة ،ومل ت�صاحبني الفرا�شات� ،صار باب
امل�ست�شفى �أمامي ومن ورائه ال�شارع ،ها �أنا �أنفذ ما �أريد ،وكان ذلك
كفيلاً بدعمي بقوة ت�ساعدين �ضد النزيف الذي يجتاحني كما جتتاح
�سيارة وردة م�سكينة ،عربت الباب واجتهت ب�صعوبة لأول �شارع ،ملحت
حجرا بالأر�ض يبدو �أنه �سقط من يد طفل م�صاب بينما هم يدخلونه
ً
امل�ست�شفى.
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مقهورا ،حزي ًنا� ،صوت ينادى ا�سمي
جاءين �صوت يزحف� ،ضعيفًا،
ً
من بعيد ،وي�ضيف :يا حامل الورد � -صفة يل ،هذا ال�صوت �أعرفه ،كما
يعرف الطري مكان الأ�شجار� ،إنه الدليل ومن خلفه املر�أة التي ت�سكن
جاري ،تلك ال�سيدة التي تنتظر عودة ابنها من الأ�رس منذ ع�رشة �أعوام،
وقفت قبل �أن �ألتقط احلجر ،وخرجت منى ابت�سامة حتية للدليل ،الدليل
كان مثلى يتجه باجتاه الال غد ،مك�سور  -هو  -هذه املرة ،يخرج
من فم ال�شارع ك�رساب �سيمر ،ومير دون هوادة ،ال�سيدة من خلفه تتبعه
ناحيتي ،قال الدليل:
كيف حالك يا حمل الورد؟
�أجبت:
ذراعا و�أ�صاحب وجهي امل�شوه!!
�أفقد ً
قال:
�أتعلم من ميلك حقل الرجل ذي ال�ساق الواحدة الآن؟
قلت:
ال.
قال:
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�أبراهام ،الذي �شارك جدك احلياة وال�صورة.
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قلت:
خبريا بالزراعة!!
�إنه عجوز ولي�س
ً
قال:
جي�شا من
احلقل بجانبه قرية لهم ،وبها طرق مر�صوفة ،وهو يقود ً
العمال ،وال يتحدث �إال العربية.
�س�ألت الدليل ..و�إىل �أين تتجه؟
قال:
�أجته مع هذه ال�سيدة نحو احلدود باجتاه املعتقل لر�ؤية ابنها.
و�أ�ضافت ال�سيدة:
هدموا منزيل يف ال�صباح يا ولدى ،ومل يعد هناك مكان لو�ضع
الورد الذي �آخذه منك ،و�أ�شعر ب�أين �س�أموت قري ًبا ،وال بد �أن ي�صل مفتاح
املنزل �إىل ولدى ،وهذا الرجل يعرف طر ًقا �رسية وبع�ض الأفراد الذين
�سيو�صلون املفتاح لغايته.
�س�ألني الدليل:
ماذا تفعل هنا ..وملاذا مل تظل بداخل امل�ست�شفى؟
قلت:
وملاذا مل تتزوج �أنت؟
أي�ضا مثلى جتاه
ففهم الدليل واملر�أة املعنى اخلفي الذي يحركهما � ً
حياة �أخرى ،ان�رصفا االثنان ببطء ،ولكن مل تكتمل �أهدافهما بعد.
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املر�أة التي تريد �إعطاء املفتاح البنها والتي مع الدليل ،كانت
جارتي باملنزل� ،سيدة
طيبة ،ت�صنع اخلبز ،والقهوة ،ثم جتل�س �ساعات حتدث نف�سها ،يف
البداية كنت �أظنها مري�ضة باجلنون ،ثم تغريت نظرتي لها �شي ًئا ف�شي ًئا،
زوجها �أ�صيب من �أثر قنبلة �صغرية ومات ،ومل يكن لهما غري االبن الذي
باملعتقل ،ورغم كل هذا الظلم الناجت من حياة عبثية مبدينة اهلل اجلديدة،
ف�إن هذه املر�أة بها �إ�رصار عجيب على انتظار ولدها ،وكانت ت�أتى كل
دائما با�سم
يوم �إ ّ
يل لت�شرتى الورد ،احلقيقة ت�أخذ وردة واحدة ،وت�سميها ً
أي�ضا
ابنها ر�ضا ،كان من ميزة اال�سم �أنه يحتمل املذكر وامل�ؤنث ،و� ً
يحتمل �صفة ال�شكر يف بع�ض من معناه ال�شعبي ،تدخل املحل؛ فتكون
ر�ضا يف يدي ،ثم بد�أت �إعطاءها الوردة جما ًنا ،وهى باملقابل تهديني
وكثريا ما جل�ست بجانبها بينما
كثريا ما حتدثنا
ً
اخلبز وبع�ض القهوةً ،
غناء جميلاً �صاف ًيا عن �أحبة يتالقون
هي حتدث نف�سها ،و�أحيا ًنا تغني ً
وكثريا ما غطيتها،
وينعمون بحياة �سعيدة ،كانت تنام وهي تتحدث،
ً
لتنعم ب�أحالمها يف دفء كامل ،كانت ت�س�ألني عن �سبب عزويف عن
الزواج ،وتقول:
مبجرد �أن يخرج ر�ضا �س�أزوجه زينة بنات ال�شارع ،ومن اجلائز �أن
تغري ر�أيك �أنت و�أخطب لك معه وتتزوجان يف يوم واحد.
كنت ال �أملك �إال الإجابة بال�شكر و�أنى �أنتظر عودة ر�ضا.
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يف يوم �س�ألتها عن �سبب �رشائها لوردة كل يوم؛�أجابت:
وردة تعيد رائحة الولد يا بني ،وت�ؤن�س البيت �إىل �أن يعود ولدي.
كانت متتلك هذه املر�أة قدرة ال�شعراء يف التعبري ،ليتها كانت تكتب
ال�شعر ح ًقا.

13
�ساترا على ل�ص ،و�أحيانا يخبئ �أ�شياء �ضارة
الليل �أحيا ًنا يكون
ً
لأنا�س طيبني ،ال جنوم اليوم وال قمر ب�سماء مدينة اهلل اجلديدة ،فقط..
�أ�صوات و�أ�صوات تتداخل وتتداخل لت�صنع �ضو�ضاء وميعة لإن�سانية
كاملة ،ك�أن هذه الأ�صوات تخت�رص الأعمار على خ�رص امر�أة� ،أ�صوات
�سيارات للإ�سعاف و�سيارات جلنود من العدو� ،رصاخ هنا وهناك ك�أن
القيامة الآن.
كنت مازلت مكاين ب�أول ال�شارع وعلى مقربة مني يتحرك الدليل
و�أم ر�ضا ،و�أ�سفل قدمي احلجر الذي ملحته قبل احلديث معهما ،التقطته
يف
ب�صعوبة بالغة ،و�إذا بي �أعتدل لأقف ،ف�أرى �صوت طلقات ت�ستقر ّ
وفى الدليل و�أم ر�ضا ،الطلقات ت�ستقر ك�أنها وجدت بيتها عقب حلظة
من ال�شك يف وجود هذا البيت ،كانت الطلقات متعاقبة ك�أنهم ي�ضعون
بجانب كل حجر طلقة ،هل �سبق لأحد �أن ر�أى ال�صوت؟ �أو �أح�س املاء؟
هل من �أحد قد �سمع الفرا�شات؟ �أو ر�أى ابت�سامات الورد؟ هل من �أحد
رحل م�صحو ًبا بقو�س مليء بال�شعر الأبي�ض باجتاه الفردو�س؟ ها �أنا
كل هذا الآن ،جتيء حلظتي ،كما جاءت ملن كانوا قبلي وملن �سيجيء
من بعدي.
الرجل ذو ال�ساق الواحدة قال ذات مرة:
لي�س يل يوم �آخر ،و�إمنا هناك �أيام �أخر لغريي ولوردة.

108

109

14
�أبراهام ميلك حقل الورد وعنده جي�ش من العمال ،هكذا قال الدليل
من قبل ،ولكن؛ ملاذا هذا احلقل حتدي ًدا؟ وملاذا مل يخربين عندما قابلني،
وهل هو ي�ستقر به �أم يذهب هناك كل يوم ،ويعود للنوم باملدينة
املقد�سة؟ نعم ..الآن �أعيد ترتيب الأفكار� ،أق�صد �أنني �أدرك ذلك الآن
و�أنا �أذهب بال عودة!! كم هو غريب الر�أ�س الذي ال يفكر ،وكم هو حمزن
كثريا
ذلك الر�أ�س الذي يدرك الأمور بعد فوات الأوان� ،أبراهام كان ي�أتي ً
ويحوم حول حملي ،كنت ال �أعرفه ،فقط �أعرف �أن عجو ًزا يراقب حملي،
كل يوم كعادة ال�سيدة �أم ر�ضا عندما ت�أتي لأخذ وردتها الوحيدة ،ينظر
كثريا ما �أخربين العامل معي بهذا ،ب�أن هذا العجوز الذي
املحل ومي�ضيً ،
يحوم حول حملّي ال ي�أتي �إال يف غيابي ،وعندما �أقابل �أبراهام يحذرين،
وال يتحدث �إال العربية ،ها هو احللم يخرج من ر�أ�سي ليتج�سد حقيقة،
أي�ضا يف �سارة،
و�أت�أكد من �أن هذا العجوز املراقب يل هو �أبراهام!! �أفكر � ً
ف�أجد �أنها تعرف حملي ومل تزرين ولو ملرة واحدة ،تكتفي بخطابات
�أ�شبه مب�سكنات من دكتور ال يرى �إال موت مري�ضه املحقق ،لذلك؛ ميكر
أفالما متجد
عليه ببع�ض الكذب اجلميل� ،سارة على اجلانب الآخر ت�صنع � ً
بل ًدا ولد من �إعالن للهرب من م�سئوليه حتمله يف مكان �آخر ،ت�شرتك
�سارة مع �آخرين يف �صنع تاريخ عرب �شا�شة ال يتعدى طولها �أكرث من
مرتين ،ملاذا عجزت عن فهم كل هذا؟ وملاذا مل �أ�ستطع فهم �صديقي
املخرج ..عندما ن�صحني ب�رضورة النظر �إىل �سارة وجدها على �أنهما
جمرد ٍ
ما�ض ،يتوقف عند ...حدود البئر و�شجرة التني.
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�أعود ملوتى بعد تلك التقاطعات املرنة احلزينة التي عربت بر�أ�سي،
الطلقة يف �صدري� ،أعتدل ب�صعوبة و�أبحث عن الدليل واملر�أة التي كانت
منزل
ت�شرتى وردة وحيدة يف مدينة اهلل اجلديدة؛ ف�أجدهما ي�شكالن اً
منزل نوافذه من دم وبع�ض �أوراق من ال�شارع،
مر�سوما على الأر�ض ،اً
ً
مل يكن هناك مفتاح بالأر�ض ،فاملفتاح برقبة �أم ر�ضا ،هكذا متوت
الأحالم ب�سهولة و�رسعة يف مدينة اهلل اجلديدة  /القد�س.
روحا
رغرغت عيناي بالدموع الأخرية يل ،وملحت يف �سكرة املوت ً
تخرج من طفل ،طف ٍل ال ينطق الالم والراء ،طف ٍل له قدم �أطول من الأخرى،
ومع ذلك؛ �أحب ...وردة .../
�صورة .../
فرا�شة .../
حجرا  /يف بالد احلرب ،ثم مات ..يف مدينه اهلل اجلديدة.
ً
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