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المقدمـة
ّ
قال :هي عصايُ ،أ ّفرق بها ما اشتبك ِمن أغصان شوك ّية
المنزلقات الصخر ّية ،وال أتوكّأ
حتّى نَسلك ،وأستعي ُن بها عند ُ
عليها ّإل قليالً.
بعد ِّ
كل فريضة صبح ،أمشي مسافة ساعة ونِصف ،أشعر ّ
بأن
ّ
كل خطوة مح ّطة نصرّ ،
وأن حلقات النصر بِعدد الخطوات ِمن
بيتي إلى هذه المغارة .ستّة أشهر في المغارة األولى -وأشار
أسس ُّ
كل يو ٍم فيها
بِ َيده إلى فجوة أوغل فيها ظالم عميقَّ ،-
لِميدان الحق؛ لهذا كان زمنها نخبة أ ّيام الله.

ُ
فضل هذا الكهف ّ
هدى ،فاستح ّقوا
أن الذين أووا إليه زادهم الله ً
األرض بعد أربعين سنة ،ال يتيهون فيهاِ ،
تأتمنهم على مائها
حكم ًا-وشجرها؛ أربعين سنة َبلغوا فيها ُأشدَّ هم ،فاستح ّقوا ُ

عت شرايينه بين «لبنان» و«فلسطين»
توز ْ
عرشه في القلبّ ،
و«سوريا» و«العراق» و«اليمن» وبالد أخرى -الله يعلمها.-
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نصر ،لهم بسملة وبصمة .تبدّ ِ
كتاب ٍ
ِ
مستهل ّ
ّ
لت
كل
في
َ
َ
ٍ
ٍ
ٍ
الساحات ما بين ٍ
ومدن وقرى،
وماء وصحراء،
وقيظ،
ثلج
ٍ
تموهوا ،وما بدّ لوا
لو وانخفاض،
وداخل وساحل .وما ّ
و ُع ٍّ
بت َبشرتهم ،وصدور
تشر ْ
تبديالً .وجوه آالف المجاهدين ّ
حملت قلوبهم.
آالف المجاهدين
ْ

قصة بِأقالم لبنان ّية ،سور ّية،
في «العصا الرابعة» عشرون ّ
ألن ّ
ُنتق أحداثها انتقاء؛ ّ
كل حدث في ميادين
وإيران ّية ،لم ت َ
المقاومة هو صفوة .و«العصا الرابعة» لن تتركك -أ ّيها القارئ
المتأ ّمل -على كرس ّيك في مكتبك ،وال متّكئ ًا على أريكة تتابع
الحدث ِمن ُبعد؛ َستُعينك «العصا الرابعة» على التن ُّقل بين
ستتموه وتستَتر مع ّ
كل
البساتين والقرى والمدن والغابات،
ّ
حرف ،ستثوي إلى صخور الجبال ،ستشعر بِأشواك األراضي
ستتحسس قدماك حرار َة اإلسفلت المحموم ،ستقنص
الوعرة،
ّ
ٍ
ِ
جدار بناية ،ستحمل معوالً وتقاومَ ،قلم ًا
فجوة في
عدوك ِمن
َّ
وتقاوم ،وستنقل قبضة للصواريخ ،وترصد أهداف ًا في «الجليل
األعلى».
يسر مركز المعارف للتأليف والتحقيق بالتعاون مع جمع ّية
ّ
إحياء التراث المقاوم ،أن يضع بين أيديكم هذه الباقة من
الروايات والقصص األدب ّية التي تحكي بطوالت مجاهدين

ةـمّدق ملا
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والعزة،
وشهداء س ّطروا أسمى معاني الشرف والكرامة
ّ
لتبقى قصصهم خالدة في الوجدان ،محفورة في الذاكرة ،كما
فأثمرت نصر ًا إله ّي ًا عزيز ًا.
دماؤهم التي روت هذه األرض،
َ
جمع ّية إحياء التراث المقاوم

«نربيش»

(((

الكاتب كريم عايص

هذه ليلة ال تشبه ما مضى ِمن ال ّليالي العشرين الفائتة؛
محمد سلمان» ال يخطو أ ّية خطوة ّإل
تتحرك بِكَسل« ،وأبو
ّ
ّ
ٍ
وح َذر.
بعد رصد َ

قضى ساع ًة تقريب ًا ُمنطوي ًا تحت سفرة الــدرج -المكان
األكثر أمن ًا في ٍ
منزل على طرف «عيتا الشعب» لِناحية الجنوب،
قبالة شمال فلسطينّ ،-إل ّ
أن اإلقامة الطويلة في المكان نفسه
ال تُعدُّ سلوك ًا عسكر ّي ًا صحيح ًا؛ لذلك أشار إلى «فارس» بِأن
يتبعه إلى المنزل المجاور.
التجسس لِينتقل على
وبينما كان األخير يتت ّبع مسار طائرة
ُّ
وتيرتها ِمن مكانه ِ
حرص ًا منه على ّأل تكتشفهما ،-سمع((( ُمستوحاة ِمن بعض َمرويّات «عيتا» متّ وز 2006م.
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محمد سلمان» بما ُيشبه الهمس« :اسحب معك
َ
صوت «أبي ّ
ذاك «النربيش» الممدود عند شجرة الصنوبر بمحاذاة سور
المنزل».
انتقل «فارس» ون ّفذ ما ُطلب إليهّ ،إل ّ
التعجب
أن أمارات
ّ
واالستهجان ِمن َط َل ِ
«الحاج سلمان» وص َل ْت حدّ االستقباح
ب
ّ
في ِمثل هذا الظرف العصيب ،لكنّه عالج «النربيش» ،وأعاد
مدّ ه ِ
وتحصن -إلى أطول ما يمكن أن يبلغه.
من حيث استترّ
َ ُ
عاش لحظات حبلى بِمشاعر غريبة غير معهودةِ ،من
التوجس العائد إلى تو ُّقف القصف ِلكثر ِمن ساعتين.
ُّ

انتقل «فارس» أثناءها إلى إجراء بعض التعديالت على
محمد
تموضع الشباب ،بِحسب ما وصل لِـ «أبــي
أماكن
ُ
ّ
ٍ
العدو.
معلومات جديدة عن
سلمان» ِمن غرفة العمل ّيات ِمن
ّ

المطبق المكان ،وأضفى عليه هيبة غريبة.
سا َد الصمت ُ
شر َع ِ
ت الطائرات الحرب ّية اإلسرائيل ّية في اإلغــارة بِ ٍ
شكل
ّ
تحت على مصاريعها.
متواصل وكثيف،
وكأن أبواب جهنّم قد ُف ْ
الخطر ي ِ
يترصدهُ ،يريد أن ينال ِمن مسا ّم جسمه
حدق به،
ّ
ُ
ك ّلها .لذا ،لم يكن يستخدم الجهاز ّإل لِضرورات استثنائ ّية ال
يستطيع تقديرها غيره.

»شيبرن«

13

تتفرس بالجزئ ّيات والتفاصيل
طائرات
المس ّيرة ّ
التجسس ُ
ُّ
الدقيقة ك ّلها ،متل ّفت ًة إلى الجهات ك ّلها ،وهو يتر ّقب قدوم
العدو؛ ينتظر وصوله لِ ُيحكم اإلطباق وفاق ًا لِما أعدّ وخ ّطط.
ّ
ٍ
التصق بالحائط ،تمتم -بِ
أمسك بِ ّ
صوت
رشاشه كأنّه روحه،
َ
ٍ
مفهومة نابعة ِمن ٍ
قلب كأنّه ينبض ِل ّول
مالئكي -بِكلمات غير
ّ
ِعشق،
ضطر ًا -بعض ُمعاونيه لِيطمئ ّن.
وتف ّقدَ ُ -م ّ

لف الغبار الكثيف المتصاعد
وما هي ّإل دقائق قليلة حتّى ّ
تجمع الكثير منه أمام عينيه ،فلم َي ُعد بِمقدوره أن يفعل
المكانّ .
شيئ ًا؛ لقد َف َقد القدرة على تمييز األشياء ِمن حوله ،فالغارة
خاطفة ،والصاروخ ِمن العيار الثقيل.
غ ّطــا ُه ركام المنــزل المؤ ّلــف ِمــن طابِق ْيــن .كاد يختنــق،
فالهــواء انعــدم .وأطرافــه الثالثــة تحــت حجــارة المنــزل ،أ ّمــا
َ
ّ
تتحســس
أخــذ ْت
ــت طليقــة.
يــده اليســرى
المهشــمة فبق َي ْ
ّ
طــرف «النربيــش» ،تتحــرق شــوق ًا إليــه ،تعيــد تفحصــه مــر ٍ
ات
ُّ
ّ
ّ
ومــرات ،وتُه ِ
دهــده.
َ
ّ
األول ِمن علوم
وبعد أن عثر عليه بِجانبه ،بدأ الــدرس ّ
الحياة :الشهيق والزفير .حينما وضع طرف «النربيش» في
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المحيطة،
فمه ،أخذ هوا ًء صافي ًا عميق ًا يحمل عبق الحقول ُ
ِ
المد ّمر
فيما كان الطرف اآلخر من «النربيش» خارج المبنى ُ
العدو ك ّلها.
َيهزأ ِمن ترسانة
ّ

ِ
المذياع
الساحيل
الكاتب قاسم
ّ

َ
أحوال
المذياع وسيلة التواصل الوحيدةَ ،يتف ّقد عن طريقه
العالم ،وكان ينتظر فيه شيئ ًا ما :خبر ًا ينتشله ِمن عزلته التي
ضاق خناقها بعد رحلة «هاشم» األخيرة.
كان صديق ًا أنيس ًاَ ،ب ْسمته تُعيد ترتيب العالم ِوفاق ًا لِمزاج
الصمت؛ كيف يكون الصمت بهذه البالغة والفصاحة في نُطق
الحروف وإخراجها ِمن مخارجها الصحيحة ِمن دون ضجيج
همس ًا -كما تلك األحرف األربعة القصيرة الناعمةأو صفير َ
السريعة :هاِ ...شم؟

الص ْحب ينتظرونه ،وهو يتأ ّمل في المرآة مل ّي ًا؛ ُيص ّفف
َ
شعره بِعناية شديدة ،ويتأ ّمل تناسق األلوان ،القميص ،البنطال،
الحذاء ...يمسح الحذاء كثير ًا؛ لم يكن ِمن النوع الفاخر ،لكنّه،
في قد َم ْيه ،يبدو َب ّراق ًا َب ِه ّي ًا.
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يطول االنتظار َخلف الباب ،و َيتهامس الصحب -كما
العادة -بِضحكات مكتومة« :شو ما خلصت العروس بعد؟
خ ِّلصنا بقا يا َز َلمة».
وها هي «بيروت» ،له فيها عرس ِمن نو ٍع آخر؛ كانت تثير
ِ
ب الممزوج بالبساطة والعفو ّية
الح ّ
في روحه الريف ّية الكثير من ُ
والطالقة .هو ُيح ّبها ُح َّب ْين؛ ُح ّب ًا ِلبيه الذي تُذكّره به شوارعها،
وح ّب ًا له ،لِذاك الذي يسكن
بِبِ ّزته العسكر ّية ذات اللون الداكنُ ،
عيني طفولته على الشاطئ والرمل والسمك
أعماقه .لقد فتح ْ
البحارين ،لكنّه كان مهووس ًا بالبحر،
والملح والزبد وأغاني ّ
بالصمت ،باألضواء الخافتة البعيدة ،وبقايا ترانيم قديمة.

كان ُيحدِّ ث أصدقاءه عن البحر كأنّه أسطورة مسحور ٌة
مرصود ٌة مسكون ٌة بالصمت واألســرار ،هل تعرفون اتّساع
البحر؟! ال شيء يمكن أن َيحدّ ه ،أن يحتويه ،أن يمأل عين ْيك
وسمعك ،ويشغلك عن الكون ك ّله .ومن الغريب أنّه كأس
َ
بحر و َدمع.
الملح الوحيدة ،والملح ٌ

يفتح أصدقاؤه أفواههم َمشدوهين أمام هول األسطورة:
ثم لِماذا الملح؟ َمن تراه الذي
َ
«أح ّق ًا هو كبير بهذا الحجم؟! ّ
المجهدة ،ولماذا؟ ْ
إن كان ُحلو ًا،
قام بِهذه
المهمة الخطيرة ُ
ّ
سيشرب العطاشى إن أعوزتهم األنهارِ ،
فلماذا الملح؟».
َ

عايذ ِملا
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َي ّ
ظل صامت ًاَ ،يتركهم مع األسئلة الساذجة ،وال يجيب.

ـي» يستحضر العاصي.
في الطريق إلى شاطئ «األوزاعـ ّ
لِماذا قفز إلى ذاكرته اآلن كما تقفز سمكة فوق سطح الماء
ِ
الدوار
تختبر الهواء؟ تذك َّر كيف
غطس ل ُيخرج شا ّب ًا َس َحبه ّ
َ
إلى قعر النهر ،و َع ِلق بين سيقان ال َق َصب .تذك َّر كيف قفز إلى
ِ
دت على الصنّارة
تمر ْ
الماء ل ُيخرج سمكة «ترويت» كبيرة ّ
وسحب ِ
ت الخيط بعيد ًا ،كيف انزلقت ِمن بين يديه وعاندته
َ
ِ
طويالً ،لكنّه أمسكها من خياشيمها أخير ًا ،ورمى بها إلى
الض ّفة .تذك َّر الرحلة اليوم ّية إلى النهر الــذي صار ُخبزه
«دوار عبد
و ُأنسه .وتذك َّر اآلن أسماء َ
قفز ْت إلى شف َت ْيهّ :
«دوار الحجر»...
الهادي»ّ ،
في
«األوزاعــــي» حــارة الص ّيادين ،المراكب الخشب ّية
ّ
الصغيرة التي تفوح منها روائــح السمك والملح والعرق
الساخن والشمس .في
«األوزاعـــي» القمصان المهلهلة،
ّ
القبعات البسيطة ،األحذية الخفيفةِ ،
والشباك التي تصلح ّ
لكل
ّ
شيء؛ ألكياس النايلون ،والقناني البالستيك ّية ،والصدَ ف،
والسمك...
ها هو يدخل الفسحة قبالة الشاطئُ ،ينادي «مصطفى» ابن
شيخ البحر والسمك في
«األوزاعــي» ،ويخرجان مع ًا على
ّ
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والشباك والصنّارة ِ
متن «الشختورة»((( ،بالقبعات ِ
العدّ ة التيّ
يتسربالن بها لإلبحار قبالة البوارج الحرب ّية اإلسرائيل ّية القريبة
ِمن الشاطئ ،-ويخفيان بين ِ
الشباك قنّينة األوكسيجين وثياب
ُ
التدرب المحفوف بالموت،
التدرب ال َق ِلق،
ال َغ ْطس؛ إنّه
ُّ
ُّ
التدرب تحت عيون الذئاب واألضواء الكاشفة.
ُّ
لكن -على الرغم ِمن ذلك -يختلف ال َغطس هنا عن ذاك
الحر هنا أكبر ،الرؤية
الذي كان ُيمارسه في العاصي؛ االنكشاف ّ
شديدة النصاعة ،والماء يبدو أثقل بِكثيرٍ .آه لهذا الماء كم هو
محمل بالملح ،بالمناديل ،بالبواخر ،واألشرعة ،واألحالم،
ّ
والقراصنة ،والمغامرين ،والهاربين إلى ُرؤاهم!
َمرده األرعن ،ماؤه الو ّثابِ ،حداؤه األصيل،
لك ْن للعاصي ت ّ
الــدوار حول نفسه؛ يــدور -كما
غابات القصب ،ورقصة
ّ
السطح بال َقعر.
«الدراويش» -لِيصل
َ

هنا ،على شاطئ «عدلون» ،يبدو الليل في كانون ثقيالً؛
للتو
ستارة كثيفة ،يتخ ّللها ضباب
شتائي شبه ش ّفاف .نزلوا ّ
ّ
سمع في
بين شجيرات الموز ،وتس ّلموا عتادهم
الحربي .لم ُي َ
ّ
تلك الساعة ِمن ساعات الليل صوت واحدّ ،
الكل في صمت
المتأهبة .الموج
ُمطلق ،كأنّما يتبادلون الحديث بِعطر األرواح
ّ
((( القارب الصغري
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والبحر واألفق البعيد وأوراق الشجيرات تظ ّللهم ،كم تشبه
مت ِمن
َ
السعف أورا ُقها الكبيرة! كأنّما ُخل َق ْت لهم ،أو ُص ّم ْ
أجلهم في هذا الليل الغريب؛ َيلتحفونها ،يستظ ّلونها ،يلبسون
ٍ
ِ
ُسور
سندسها لميقات قريب .كم تشبه غابات القصب التي ت ّ
الملونة وأسراب ّ
البط المهاجرة!
النهر ،تأوي إليها العصافير
ّ

البارجة الحرب ّية على ُبعد كيلومترين تقريب ًا ،ممتدّ ة ،ثقيلة،
وتتوزع في الماء .وبين
المبهرة،
ّ
عالية ،تنبعث منها األضواء ُ
ّ
تترصد أجسام ًا
الكشافات الضوئ ّية
الحين واآلخــر ،جولة
ّ
َمشبوهة.
ِ
ثم
َبذلوا جهد ًا كبير ًا ليملؤوا القارب ْين الم ّطاط ّيين بالهواءّ ،
توزعوا ثالث ًة ثالث ًة في ّ
كل قارب ،وتف ّقدوا أسلحتهم وعتادهم
ّ
محرك
للمرة األخيرة .ش ّغل «عبد الرحمن» ّ
والسترات الواقية ّ
األول ،فتهادى خفيف ًا في البحر الساكن؛ ها هو البحر
القارب ّ
يستقبلهم .هم والبحر والسماء شيء واحد ال يمكن أن يتّسع
له هذا الكون ك ّله.
ّ
المحرك .تهادى المركب
دوي ًا .أط َفؤوا
ظل الصمت ُم ّ
ّ
الكانونيُ .يتقن هؤالء
ّسعت ِمن حوله دائــرة الليل
وقد ات ْ
ّ
البحارة موسيقى الصمت ،نشيد الصمت ،صالة الصمت،
ّ

صوم الصمت .يتناجون ،يتناغون ،يتراسلون بالريح والعيون
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المالحة ،ويتقنون في الوقت نفسه طواعية ِ
المجذاف ،توازن
الموج ،تأويل الغرق بالغوص ،بالطفو ،بالتأ ُّمل ،وقراءة وجه
البحر والسماء.

استعدّ «عبد الرحمن»َ ،جلس على ُركبة ونصف ،أخذ
نفس ًا عميق ًا طويالً ،ث ّبت القاذف على كتفهَ ،رفع األ ّمان ،وضع
منتصف البارجة في مدى عينِه ال ُيمنى المفتوحة ،ت َْمتَم ،و َأ ْط َلق.
ِ
ثم انهمر
قل َق الصمت .اشتعل البحر أرجوان ّي ًا .قذيفة ثانيةّ ،
الرصاص ِمن ّ
المتوسطة.
الرشاشات
ّ
الصوت الصباحي اآلن مشوش ًا ِمن ِ
المذياع القديم
يأتي
ُ
ّ
ّ
المتر ّبع فوق مسند ّ
حرك القرص قلي ً
ال لِيسمع« :ن ّفذت
القشُ .ي ّ
واستهدفت بارج ًة حرب ّي ًة
المقاومة عمل ّيتها البحر ّية األولى،
ْ
إسرائيل ّي ًة في عرض البحر ،قبالة شاطئ عدلون.»...
يخض الدماء و َيسكن العروق!
ٍآه للبحر ،لِهذا الهوس الذي ّ
لكأس ِم ِ
ٍ
ِ
كأس جديد!
لحه الذي ال يصحو ّإل على
ٍآه
على الشاطئ نفسه ،وقف أصدقاء «هاشم»« :عبد الرحمن»،
«محمود»« ،رسيل»« ،حسين» ،و«حسين»َ .س ّمروا أعينهم في
اطي
البحر طويالً ،وانتَظروا .سيعودون على متن القارب الم ّط ّ
صوب قاذفه ،وال يزال ال َعرق
نفسه .ال يزال «عبد الرحمن» ُي ّ
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البارد يتص ّبب غزير ًا .ال بدّ ِمن ّ
أن عط ً
المحرك،
ال ما طرأ على
ّ
وهم ُيصلحون ال ُع ْطل اآلن.

مرت ثالثة أ ّيام على ذلك ال ّليل
سيعودون .ال ،سيعود .الّ ...
ممزقة
المضيء .لم َي ُعد «هاشم».
ْ
عادت سترة واحدة ّ
الكانوني ُ
ّ
«دوار عبد الهادي»
بالشظايا والرصاص .لم َيعد «هاشم» ،لك ّن ّ
ّ
ظل يدور ،وقد تسارع دورانه بِجنون ،لم َيعد له صاحب؛ هكذا
قال العارفون بالماء .وظ ّلت المرآة وحيدة في الغرفة الصغيرة
الغرة والعينَ ْين البحر ّيت ْين.
تتر ّقب ّ

كوي بِعناية شديدة ّ
ظل مع ّلق ًا على
الم ّ
وحده القميص َ
الرملي في «عدلون» ،كان مفتوح ًا
شجيرة موز عند الشاطئ
ّ
تحرق ًا ِلن يحتضن
كشراعُ ،ي ّ
لوح بِك ُّمين طويلين أزر َق ْينُ ،م ّ
البحري البعيد.
عطر الجسد
ّ

ِ
الدوار -ر ّبماِ ،-من
«سيأتي مع العاصي يوم ًا .سيخرج من ّ
بين شجيرات القصب التي كانت تأوي إليها العصافير الصغيرة
ِ
وأسراب ّ
دواره ِمن
البط المهاجرة في الليلَ .من َد َخل النهر من ّ
باب «الدراويش»َ ،من دخل البحر ِمن ثقوب القصب ،س ُيغنّيه
الموج لحن ًا َيجيء مع الريحَ .من ما َل َح العاصي ال بدّ ِمن ْ
أن
يعود».

شهاب الدين أوزبك
الكاتبة إيامن علو ّية

بِضع حصوات؛ تلك هي الهد ّية التي أحضرها معه لِزوجه
ِ
ِ
السفر .ولوال أنّه صاحب الجود،
وبعض رفاقه من رحلة َ
الحت َف َظ بها ِحفظ الصائغ لِلماس.

تقمص لبوس كوانين ،عندما استعدّ
كــان الربيع قــد ّ
الموكب في أواخر أ ّيام الرحلة لالنطالق ِمن «بيشاور» -أو
والتوجه نحو
ما ُيطلق عليها «مدينة الزهور» في «باكستان»-
ُّ
«أفغانستان» لِزيارة المجاهدين في إحدى قواعدهم العسكر ّية
بِالقرب ِمن العاصمة «كابول».
َج َ
يش ْين ُمحتشدَ ْين،
َبدا الغيم الداكن في ميدان السماء ك َ
ٍ
وتساقط لِ َم ٍ
طر قريب.
فصدة تُنبِئ باحتدا ٍم
بينهما تقطيبة ُم ّ
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ِمن داخل إحدى غرف مبنى الحوزة العلم ّية في «بيشاور»،
وقف الس ّيد «عابد» أمام الخريطة ،وسار بإصبعه في الطريق
َ
ست ساعات للوصول
الــذي سيسلكها الموكب« :أمامنا ّ
اللزمة النطالقنا ك ّلها جاهزةّ ،إل ّ
تقريب ًا .الترتيبات ّ
أن بعض
العوائق يمكن لها أن تصادفنا أثناء الطريق؛ فعند قرية «دارا آدم
ّ
والمهربين على
محال ومصانع لِت ُّجار األسلحة
خيل» تمتدّ
ّ
تواجد أجهزة االستخبارات
جان َب ْي شارعها الرئيسُ ،مضاف ًا إلى ُ
األميركية في غير منطقةِ .
ومن الممكن أن ُيفاجئنا ٌ
قتال بين
ّ
ِ
بعض الفصائل المتناحرةّ .إل ّ
أن ذلك لن يشكّل حاجز ًا أمام
وصولنا «س ّيد شهاب الدين» ،فأنت ِمن آل «أوزبك» ،وأنتم
ٍ
توافق مع الجميع».
على
لم ي ُك ْن تقدير الس ّيد «عابد» لِمسافة الطريق خاطئ ًا ،لك ّن
سرعة السائق القصوى ق ّلص ِ
ت الوقت .وإنّه ،وإن كان لِهذا
َ
حسناتهّ ،إل ّ
المصور ظ ّلت -نتيجة ذاك-
أن كاميرا
ّ
األمر َ
طريحة ُعنقه ،فالمشاهد بدَ ْت تسابقه في المسير؛ لقد ظ ّن
أنّه سيفلح في التقاط بعض الصور بعدما قطع الموكب ثالثة
أرباع المسافة ،واجتاز َمعبر ِ
الحدودي ،ودخل
«وش شامان»
ّ
األراضي األفغان ّيةّ ،إل أنّه أثِم في ظنّه عندما بدأ يتأرجح
َيمنة ويسرة فوق تجاعيد األرض ،ويضرب رأسه في سقف
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الس ّيارة عندما تقفز فوق ُبثور صخر ّية كبيرة في طرقات جبل ّية
تعرجة ض ّيقة.
ُم ّ
عرش الخوف في قلبه ِمن أن يلقى َحتفه بين جذوع األشجار
ّ
الباسقة عندما وجد نفسه على رأس الجبل ،في الطريق الموازية
التفت إلى
لِتاجها ،وهو قد كان منذ بعض الوقت بِموازاة جذعها.
َ
ِ
ألم به ،فوجده
«شهاب الدين» في الخلف ل ُيحدّ ثه ،ع ّله َينسى ما ّ
الحواف السميكة ،وقد غفا كما لو أنّه في
خالع ًا ن ّظارته ذات
ّ
ِعرزاله الهادئ.

مع حلول المساء ،تو ّقف الموكب أمام بيت «منصور»،
حمد» أن يكون مح ّط ًة للمبيت قبل
الذي شاء القائد
األفغاني « ُم ّ
ّ
االنطالق في الغد ،وقال -وهو يصعد َدرج َت ْين صغيرتين:-
تعرض لِقصف ِمن
«منصور أحد المجاهدين األشــاوسّ ،
مرات عدّ ة ،ونجا بِأعجوبة».
الطائرات ّ
استراح الوفد في غرفة االستقبال الواسعة على ُف ٍ
رش رقيقة،
ّ
الرثَ .يسكن في إحدى زواياها
ُم ّزق بعض أطراف ِغطائها
ٍ
طيني
تنّور االستقبال لِ ُيكرم
َ
الضيف بِرغيفه الساخن ،في منزل ّ
متواضع ،شأن أمثاله ِمن منازل القرية.
لم َي ُطل المكوث ،حتّى بدأت تتوافد أطباق ِمن الطعام
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الشهية بِلونها األحمر .وما إن امتدّ ِ
ت األيدي إلى األطباق
ّ
المقل ،فلم يكُن
حتّى َلهجت األلسن،
واحمرت العروق في ُ
ّ
َيعلم «شهاب الدين» ومرافقوه ّإل ّ
المكون الرئيس للمائدة
أن
ّ

الحارة.
هو التوابل
ّ

الله وحده يعلم ما الذي رآه «شهاب الدين» في ابن «منصور»،

صاحب العين ْين الزيت ّيت ْين والسحنة التراب ّية والنمش المنقوش
ِ
يتحول رج ً
ال
على وجن َت ْيه ،وقد انتُز َع ْت منه مالمح الطفولة ل ّ
بِ ِ
الطشت واإلبريق لِ َيغسل له يديه
هيئة طِفل ،عندما قدّ م إليه
َ
على المائدة؛ تلك عادة أخرى ِمن عادات القومّ .قربه وأدناه،
بل جعله ِمن حوار ّييه في تلك السهرة الدافئة بالحديث عن
الصف بين المسلمين.
الجهاد ووحدة
ّ

تفتّق الصبح عن وجه سماء أذه َب ْت فيه قتام ُة الغيم نضارتَه،

وانطلقت َعجالت الموكب.
ْ

كان الس ّيد «شهاب الدين» يتأ ّمل في الجبال الممتدّ ة على
جان َب ْي الطريق .يصعب على َمن ال يعرف هذا الرجل ج ّيد ًا

أن ُيدرك ما يختزنه خلف صمته وتقاسيم وجهه المائلة إلى
ِ
السرور والوجد عندما يكون في طريقه إلى
الحزن أكثر من ُ
ِ
المرات عانقهم في مخ ّيلته قبل أن َيصل
المجاهدين؛ كم من ّ
إليهم!
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ٍ
أرض
أثناء الطريق ،أخرج «عابد» يده ِمن النافذة مشير ًا إلى
ٍ
خاوية على عروشها ،وقال« :كانت قري ًة آهل ًة بِسكّانها ِمن قبل
أن يبيدها قصف الطائرات».

ثم أردف ،وقد تراجعت نبرة صوته« :قضى في يوم
أطبقّ ،
واحد ثمانيمئة ِمن أهلها تقريب ًا ،و ُدفنوا في مقابر جماع ّية».
استأذن الس ّيد «شهاب الدين» بضع دقائق لِ ُيص ّلي مع الوفد،
وعاد بِبِضع حصوات قال إنّها مقدّ سة؛ ألنّها ُجب َلت بدماء
الشهداء.

وما إن انطلق الموكب ِمن جديد حتّى بدأت ُحبيبات المطر
ثم أخذ حجمها يكبر لِتنحدر نزوالً على
تنقش واجهة الس ّيارةّ ،
صارت تصفعه بِ ِ
ثم
الزجاج ،إلى أن
ْ
ّ
قوة لتتفلطح دوائر أوسعّ ،
وغز ِ
الزجاج غشاو ٌة جع َلت
ت
سريع ًا -بدأ الهطول غزير ًاَ ،َ
صورة الخارج ضبابية ،على إيقا ِع هزي ِم ٍ
ٍ
صاخب ُمنبعث
رعد
ّ
ِمن حنجرة السماء.
مضى ِمن الساعة ثالثة أرباعها ،أفرغ الغيم أثناءها ما في

حوصلته ،والموكب وصل إلى إحدى طرقات األودية .فضح

الهشة ،إذ ّ
المطر حقيق َة الجبال ّ
عجز ْت عن امتصاص
إن تربتها َ
ُ
ِ
ِ
ِ
الماء ،ليتحول الوادي جرف ًا من السيولِ ،
فعل َقت الس ّيارات
ّ
ْ
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الثالث في المكان ،وبدأ الماء َينفذ إلى داخلها ،لِيغدو الطريق
إلى «كابول» مستحيالً ،فالمسافة ال تزال بعيدة .وأصبح ُج ّل
ِ
سحب الس ّيارات لِيعودوا
َه ّم «عابد» أن يتمكّن الوفد من ْ
أدراجهم.
حمد» إلى طرف الجبل ،حام ً
ال جهازه ،لِيب ّلغ
ّ
توجه « ُم ّ
ِ
المجاهدين بإلغاء الزيارة ،ف َلحق به «شهاب الدين» وسأله:

«كم تبلغ المسافة إلى أقرب موقع للمجاهدين؟».

 لدينا نقطة مراقبة في أعلى ذلك الجبل ،وصعوبة الطقستَحول دون وصولنا إليها.
 -ب ِّلغهم بِ َمجيئنا إليهم.

تمتم
الم ّ
تعجب والطرف المرفوع إلى السماءَ ،
بين ابتسامة ُ
«محمد»« :يبدو ّ
أن دعاءهم قد استُجيب».
ّ
صور ،وأحد
مشى «شهاب الدين» ،القائد
الم ّ
«محمد»ُ ،
ّ
المرافقين ،في َبطن الجبل ،بِأقدا ٍم تنغرز في الوحل مع ّ
كل
خطوة ،فتخرج أكثر ثِقالً .ساروا ،وساروا.

ّ
مشاق الصعودَ ،ل ِز َمتهم استراحات عدّ ة ،حتّى إذا ما
مع
َت فيها نقطة المراقبة ،قال القائد لـ«شهاب
وصلوا إلى مسافة بان ْ
الدين»« :تو ّقف!».
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عدد ِمن المقاومين نزلوا ِمن الموقع ،يدُ ّسون أقدامهم في
ّ
وكأن
الجبل ،فال تكاد تالمس التراب الموحل ِمن رشاقتهم،
تت أقدامهم .رموا أرواحهم باتّجاه أفراد الوفد،
ثبتت فث َّب ْ
األرض ْ
يجولون بأبصارهم بين الوجوه ،وقبل أن ينبسوا بِبِنت َش َفة،
«محمد» -مشير ًا إلى «شهاب الدين» :-الس ّيد
عرف القائد
ّ
ّ
الموسويُ ،مم ّثل حزب الله في لبنان ،جاء ُيحدّ ثكم عن
ع ّباس
ّ
تجربة المقاومة اإلسالم ّية في مواجهتها الصهاين َة(((.

املوسوي (رض) شارك يف مؤمتر كشمري يف إسالم آباد يف باكستان،
((( السيّد عبّاس
ّ
يف 1990/03/24م ،وكانت له زيارة عىل هامش املؤمتر مع املجاهدين إىل مواقعهم.

«بيدر»
َ
الكاتبة والروائ ّية ريمة راعي

ِ
جلست و«بيدر»
الح َبق،
ُ
بعد أن انتهينا من زراعة شتالت َ
ِ
على حا ّفة قبر أ ّمــي ،نستنشق ّ
الصندل الذي
بخور خشب
غارق في ِ
يحترق في صحن صغير فوق القبرٌّ .
ٌ
أخيلة
وكل منّا
وهلعها األخير.
مريرة حول َلحظات أ ّمي األخيرةَ ،

كان ماث ً
ال أمامي -في تلك ال ّلحظة -مشهد ُحفرة ضخمة،
المدني ،بِمالبسهم البرتقال ّية الفاقعة
يتحرك فيها عناصر الدفاع
ّ
ّ
المتم ّثلة في إخراج
مهمتهم المريرةُ ،
التي تتنافى َبهجتها مع ّ
ِ
الحفرة التي كانت ّأول َمقبرة جماع ّية تُكتشف في
الجثث من ُ
ُ
ف
كنت و«بيدر» وعدد ِمن الناجين ِمن أهل القرية ِنق ُ
قريتناُ .
الحفرة ،نضع مناديل ورق ّية على أنوفنا لِنتحاشى
فوهة ُ
عند ّ
الرائحة الكريهة ،ونص ّلي كي ال يكون أح ّباؤنا مدفونين فيها،
مفضلين أن يبقى مصيرهم مجهوالً على أن يكونوا ضحايا
ِّ
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المجازر الوحش ّية التي ارتكبها التكفير ّيون الذين هجموا على
قرى مجاورة.
قريتنا ،وعلى عشر ً
كنّا نأمل أن تكون أ ّمي قد اختُطِ َف ْت مع النساء واألطفال
الذين جمعهم التكفير ّيون في شاحنة كبيرة ،وساقوهم نحو
جهة مجهولة؛ كان ذلك االحتمال أكثر رحم ًة ِمن أن تكون قد
ُقت َل ْت على أيديهم.
ٍ
لحظة صرخ «بيدر» وهو يشير بِ َيده إلى ج ّثة ُمختفية
وفي
أبيض عليه ورود خضراء وحمراء« :هذه
المعالم ،ترتدي ثوب ًا َ
عباءة أ ّمي».
قت في الثوب ،واستعدْ ُت صورة أ ّمي وهي ِتقف أمامي
حدّ ُ
بِعباءتها الجديدة التي أحضرتُها لها في عيد األ ّم ،تَضحك وهي
ُمسد قماشها بِ ِرفق على جسدها ،وتقول« :كان أبوك -رحمة
ت ّ
حب القماش المزركش بالزهور».
الله عليهُ -ي ّ
ٍ
كطفل صغير،
ضممت يومها أخي إلى صدري .راح يبكي
ُ
وأنا أبكي أ ّمي ،وأبكي «بيدر» َمعها ،فقد كنت أعلم ّ
أن الشعور
بالذنب َيقتله؛ هو الذي يعدّ نفسه ُمذنب ًا ،ألنّه أضاع أ ّمي.
صح ْونا على صوت رجل يصيح:
في ذلك اليوم المشؤومَ ،
«التكفير ّيون قتلوا الجنود الذين َيحمون مدخل القرية ،وراحوا
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أسرتهم».
يقتحمون البيوت ،ويقتلون أصحابها النائمين في ّ

كان صراخ الرجل يمتزج بالتكبيرات وأصوات الرصاص
والقذائف ،وكان الوقت قبل الفجر بِقليل ،والناس الذين
صحوا على أصوات الصراخ والرصاص ،راحوا يركضون
َ
ِ
ُ
الرجال ف َرق ًا؛ منهم َمن
ُحفاة مذهولين نحو األحراج .انقسم
الجحافل الحاقدة ،ومنهم
وقف على األسطح ُيطلق النار على َ
َمن راح يجمع النساء واألطفال ،ويركض بهم نحو األحراج.
كان الهاربون ِق ّلة ِمن المحظوظين ِمن أصحاب البيوت
البعيدة عن مدخل القرية ،الذين تسنّى لهم أن يعرفوا باكر ًا
بِهجوم التكفير ّيين على حاجز الجيش ،فشكّلوا حشد ًا بشر ّي ًا
بأي حال ِمنراح يركض نحو األحــراج ،ولم يكن ممكن ًا
ّ
األحوال -أن يلتفت أحد منهم إلى الخلف.

ذراعي ،وأركض
كنت أحمل رضيعي الصغير النائم بين
ُ
ّ
محاولة ّأل أصدر أية شهقة أو ِ
ِ
آهة َوجع بِ ِ
سبب األشواك التي
ّ
قدمي الحافي َت ْين« .بيدر» وأ ّمي وجيراننا كانوا يركضون
تخترق
ّ
وسط الحشود.
«بيدر» الذي لم َي ُعد جسده النحيل َيحمله ،رمى بِنفسه
خلف صخرة ،تسترها شجيرات شائكةّ ،
وظل ُمختبئ ًا إلى
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أن خ َف َت صوت القذائف ،حينها ّقرر معاودة السير .وما إن
نهض ِمن بين الشجيرات حتّى سمع صوت ًا يصيح« :س ِّلم
نفسك».
رفع «بيدر» يديه ،واستسلم لِمصيره ،إذ كان يظ ّن أنّه سيرى
يوجه نحوه
خلفه داعش ّي ًا يحمل سيف ًا ،لكنّه رأى جند ّي ًا سور ّي ًا ّ
بندق ّيته .وبعد أن أدرك ّ
كل منهما ّ
عدو ًا ،قال له
أن اآلخر ليس ّ
الجندي« :ال َ
سوري».
جندي
ف ،أنت بِأمان .أنا
تخ ْ
ّ
ّ
ّ
كان «بيدر» حينها في الثامنة عشرة ِمن عمره ،كان شا ّب ًا
وسيم ًا ،أبيض البشرة ،واسع العين ْين ،فخور ًا بِشعره األسود
الملمعة.
الكثيف الذي ير ّده إلى الخلف ،ويث ّبته بالكريمات
ّ
كان يملك صوت ًا رخيم ًا ،وكان يغنّي في أعراس القرية ،وكان
ُي ِس ّر لي بأنّه ال يريد أن يصبح طبيب ًا كما تتمنّى أ ّمي ،بل إنّه يحلم
تهتز أمامه الرؤوس ،ويضع الناس
في أن يصبح مغنّي ًا مشهور ًا ّ

أيديهم على قلوبهم حين يستمعون إليه.

أتأ ّمله اليوم وهو ّ
مرت سبع
يرش الماء على قبر أ ّمي؛ لقد ّ
ٍ
سنوات على ذلك اليوم الرهيب ،الرابع ِمن آب عام 2013م،
وها هو ينتصب أمامي مرتدي ًا مالبسه العسكر ّية الزيت ّية،
حفرت نفسها في وجهه الملفوح بِأش ّعة
وثمة تجاعيد دقيقة
ْ
ّ
الشمس .لم ُيصبح «بيدر» ُمغنّي ًا يص ّفق له الناس ،لك ّن البذرة
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التي زرعها أبي وأجدادي في تربة هذه األرض الط ّيبة ،قد نبتت
ال َمنح نفسه كام ً
وأثمرت رج ً
ال كُرمى لِبالده .أبتسم له،
ونمت
ْ
ْ
ِ
وأعلم ّ
سمائها -تبتسم.
أن أ ّمي الشهيدة -في

العصا الرابعة
والروائي سديف محادة
الكاتب
ّ

مرات في
على مدى أربعين سنة يبتسم الله للقصر ثالث ّ
اليوم ،ف ُيقيم س ّيد القصر صالته لِدلوك الشمس إلى غسق الليل
وقرآن الفجر.
ٍ
فجوات ثالث يبتسم الله للقصر ،ومع فجوة الفجر
ِمن
يستيقظ الفتية اآلوون إليه على هدهدات أغصان الشجر؛
ُس ُررهم التي عليها يتقابلون .وس ّيد قصرهم يطوف عليهم
بإبريق شايه ،يسكبه في قوارير ِمن التنك أحس َن َغ ْس َلها بعد
ِ
المد ّمس ،وحمدوا الله
فتى ح ّبات الفول ُ
أن تقاسم سبعة عشر ً
الشهي.
على نعمة عشائهم
ّ

بِ ّ
كل تلقائ ّية ،كانت ذاكرتي تعيد إنتاج سرده ،يتماوج فيه
الحنين ،والمكابرة على الدمع ،والرجولة ،وأشواك الجبل
المتكسرة تحت نعل ْيه ،وما في نظرات أ ّمه ِمن ماء «نبع الطاسة»،
ّ
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ٍ
وما في عين َْي أبيه ِمن َخ َب ِ
طفلة
ب «حصان الع ّباس» ،وموسيقى
تغنّي َعود َة أبيها على ش ّباك الغرفة المط ّلة على بق ّية الزقاق
الم ِ
نفلت ِمن سياج الشجر.
ُ
كل تلقائية ،تداخلت المشاهدِ ،
بِ ّ
فغ ْب ُت عن الطريق إلى ّأول
ّ
ٍ
لقاء كان بيننا ،وقتها ذكر قصره كثير ًا.
غبت عن الطريق الذي أسلكه ِمن «بيروت» إلى الجنوب،
ُ
المنفرجات
ِمن غير أن
َ
ألتفت إلى أجمل مناظر أح ّبها؛ تلك ُ
ضت عن
وعو ُ
البحر ّية المتمادية على المكان بِ ُغنجها ك ّلهَّ .
الرباعي ،بِتسارع د ّقات القلب،
سرعة س ّيارتي ،ذات الدفع
ّ
شعرت بأنّني ِ
أستق ّل قلبي إليه ،فأضمن الوصول قبل
حتّى لقد
ُ
ٍ
مكان ما ِمن جبال الجنوب.
الموعد المحدّ د إلى

علي أن ألتزم حــدود السرعة القصوى المسموح بها،
ّ
ِ
فالتجاوز بالنسبة إلينا حرا ٌم من قبل أن يكون غرامة.
ُ
وصلنا مع ًا ،إنّه هو ،بِ ّ
كل ما خ َّطه صعود الجبال الوعرة،
وليالي الغابات والكهوف في وجههِ ،مــن خرائط تُشبه
ناظري الشهيد «الس ّيد
كثير ًا تلك التي كان يبسطها تحت
َ
الموسوي» أثناء التخطيط لِعمل ّية نوع ّية على المواقع
ع ّباس
ّ
«س ُجد» ،وهنا «بئر كـ ّـاب» .هذه
اإلسرائيل ّية« :هنا موقع ُ
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المسافة هي ّ
خط األفق ،سنتجنّبها ما أمكن حين االنقضاض
على الموق َع ْين».
إنّه هو ،بِضحكته ووقاره ك ّله.

إنّه هو ،بِالمدى المفتوح ك ّله في وجهه كمساحة هذا األفق؛
وجهه فيه شجر ،ومطر ،وأزهار ِقندَ ْول ،وقربة ماء .وفي بعض
ٌ
شوك ووجع.
زوايا وجهه

انحدَ ر بس ّيارته في أحد األوديــة ،وتبعتُه بِس ّيارتي -مع
بالعجلة ،حتّى إذا رك َن س ّيارته في
العجلة
َ
صديق أديب -حذو َ
ٍ
ّ
منزل كأنّه
فعلت مثله .وإذا بي أمام مدخل
ظل أحد السفوح،
ُ
ِقطعة ِمن المكان.

ِ
ٍ
ضحكة ،بِ
استقب َلنا بِ
رحابة ّبوابة منزله وما يحيط بها ِمن
ٍ
«سطيحة» أعلى البيت،
مساحة خضراء ،لِيصعد بنا إلــى
توس َطها
ْ
تماهت مع طبيعة المكان .وحول طاولة ُبنّ ّية عتيقةّ ،
وجوز وإبريق شاي وأكوابه ذات القياس
وزبيب
عراقي
تمر
ٌ
ٌ
ّ
ٌ
الكبير ،ج َلسنا.
تيسر ِمن ِعدّ ة تُسعفنا في رحلة السير والسلوك
ّ
جه َز ما ّ
عصوات ذات عقد في طرفها ،تشبه
صعود ًا إلى «مقا ِم كهف»َ :
عكاكيز قديمة؛ أربع عصوات نفتح بها ما تشا َبك ِمن أغصان
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أكثرها في درب هذا الصعود العنيد!
شوك ّية ،وما َ

لم أكُن أدري ّ
خلف أودية العشق
أن المكان المقصود يقع
َ
ٍ
السبعة ،بِ ّ
وضوء
وهدى وعت ٍم
كل ما فيها ِمن حيرة وضياع
ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وضجر ،بِ ّ
تناقضات صارخة؛
كل ما فيها ِمن
وصبر
وأمل
وخيبة
َ
أودية تشبه ن ْفسي تمام ًاّ ،
كل درب فيها يلوم درب ًا مجاور ًا ،فال
يبدو ِمن معالمها سوى ال ّلوم.

ومقام الكهف هذا ال يحتاج إلى أستاذ في العرفان ،وال إلى
طريقة مألوفة أو غير مألوفة.
وآي ُة َم ْن ب َلغ هذا المقا َم أن يكون راسخ ًا في دروب الصبر
وال ّليل ،خبير ًا في ّ
فك رموز لغة األرض والشجر ،وافتراش
الزاد على الصخر.

تقدّ َمنا بِنفسه ،هذا البارع في فنون االحتيال على أذرع
الشوك المتر ّبصة بالمص ّعدين ،والصخور ،واالنحدارات
الشديدة.
أربعون سن ًة كافي ٌة لِيبلغ فيها أشدّ ه ،وما تاه يوم ًا واحد ًا في
األرض؛ ّ
أرضه ،والبندق ّية مطو ّية بِ َيمينه.
إن األرض ُ

المرة الوحيدة التي أتن ّبه فيها إلى األشياء ك ّلها؛ ال
هي ّ
المرة الوحيدة التي أ ّدعي أنّني أتن ّبه فيها إلى
تؤاخذني يا ّ
رب ،هي ّ
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األشياء ك ّلها :كيف ينظر بِعمق ،كيف يهدهد األمكنة ،كيف يمسح
فوهة البندق ّية،
على خدود جذوع الشجر ،كيف ترتاح بسمته على ّ
ٍ
مكان
كتف
كيف تضعف عينُه إلى درجة دمعة ،كيف تُر ِّب ُت ك ّفاه َ
ٍ
ثم قال بِ
أخمن:
صوت ما
ُ
استطعت أن ّ
أطال النظر فيه بِصمت؛ ّ
َأ ُحزن ًا كان أم فرح ًا« :هنا كان ُيص ّلي صاحب السجدة الطويلة،
حمود»؛ كان يسجد ِمن أذان الفجر حتّى
الشهيد «ع ّباس ّ
حمود» كان عارف ًا ،كان قائد االستطالع
الشروق« .ع ّباس ّ
«س ُجد» و «بِئر ّ
كلب» .على الرغم ِمن تسعة
لدينا في عمل ّيت َْي ُ
عشر ربيع ًا ،كان عارف ًا وقائد ًا؛ ّ
إن القيمة ال تنتظر عدد السنين.
وتعج ْب ُت.
ْت
أخ َبرني قبل شهادته بِيومين أنّه لن يعود ،ضحك ُ
ّ
سألته ما أدراه .أجاب بأنّه رأى روحه فوق جسده ِ
عقب صالة
دامعة .وفِعالً ،استشهد «ع ّباس» في العمل ّية ولم ي ُعد ،حتّى
جسده لم َي ُعد.»...

ٍ
نهض بما ال يشبه ّ
نهوض س َبق ،حين كان صديقي يص ّلي
كل
َ
حمود» الراكن إلى صخرة جبل ّية
ركعتين في « ُم َص ّلى ع ّباس ّ
َنبت الزم ُن في أرضه
كمخبأ ،وقد غ ّيره
بعض الشيء -ما است ََ
شوكي .وتاب ْعنا المسير إلى القصر ،وهو ُيؤ ّدب
الض ّيقة ِمن نبات
ّ
المهمة -وهي
عصاي هذه
األشواك ال ّلئيمة بِ َعصاه ،لِ ُيو ّفر على
َ
ّ
العصا الثانية ،-فيما لم يلجأ صديقي كثير ًا إلى استخدام عصاه
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ِ
ِ
همة َغ َب ْطتُه عليها في سيرنا إلى
وهي الثالثة ،-لما يتمتّع من ّ«مقام َقصر».

بعد جهد ،ومــحــاوالت ق ْب ٍ
ض على األنــفــاس السريعة
الهاربة ،بل ْغنا القصر ،في مسير ساعتين جبل ّيت ْين .أنا الذي
األول قبل شهرين -أحلم بِ َجولة طويلة
كنت -منذ ال ّلقاء ّ
فيه ،أتخ ّيل نقوشه الفنّ ّية القديمة ،وما فيه ِمن هياكل ،نافورة
ِ
المتنوعة ،ما
مياه باحتِه ،تماثيله ،ما نضج ِمن ثمار أشجاره
ّ
المؤرخون والشعراء والمبدعون والمفكّرون في سج ّله
خ ّلفه
ّ
ِ
مدونات مخ ّلدة ،أسماء َمن َحكموا ،و َمن عبروا...
الذهبي من ّ
ّ
ٍ
كنت ّتواق ًا إلى اإلنصات إلى ألف حكاية وحكاية فيه.
ُ
سألت في مزيج ِمن
حاج؟ ِمن أين ندخله؟»
ُ
«أين قصرك يا ّ
التلهف واالستهجان.
ُّ
 -إنّه هنا.

أشار بِضحكة عين ْيه إلى ُب ْعد خطوت ْين؛ فجوة بِ ُقطر ِمتر،
صخري س ّلحه الشجر بِسنان شوك ّية كثيفة،
قاتمة ،ذات محيط
ّ
وحن َْت عليه أشجار نفض ّية بِظِاللها العميقة الخضرة.

دخلنا ثالثتنا عبر هذه الفجوة زحف ًا؛ كان هو ّأولنا ،تب ْعتُه أنا
تحسس ًا بِعصاي المكان قبل أن ألج ِمن الفجوة ،وكذلك فعل
ُم ّ
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صديقي الذي لم ت ُفتْنا ظرافته طوال المسير.

يا إلهي! لوال هذه الفجوات الثالث في أعلى الكهف
ليل دامس؛ كهف عميق في قلب ٍ
الستحال المكان إلى ٍ
جبل،
ُ
قناديل من الصخر ،وفي
الل ُه أعلم أين ينتهي .في جدرانه
سقفه .أرضه رائح ُة أهل الكهف ،وتن ُّق ُل ضوء الشمس البطيء
َزاو ُر عليه طيلة النهار.
وهي ت َ
األول ،حين روى لي «س ّيد القصر»
تذك ُ
ّرت فور ًا لقاءنا ّ
حكايته األولى مع القصر؛ كيف جمع السالح مع االجتياح
اإلسرائيلي وخ ّبأه فيهّ ،
كل ليلة كان يقصد قصره ،يتبادالن
ّ
الضحك :هذا بِشفتيه ،وذاك بِما تس َّلل إليه ِمن ضوء الشمس،
وكيف أوى ِ
الفتية «السبعة عشر» إليه .حدَّ ثني عن أغصان
الشجر التي اتّخذوا منها ِ
أسـ ّـرة ،عن ستّة أشهر قضوها فيه
ّ
اإلسرائيلي ،عن
المحتل
يخ ّططون وين ّفذون العمل ّيات ضدّ
ّ
المأكل والمشرب .حدَّ ثني عن الكهف/الوطنّ ،
بكل ما فيه
وس َمر .وحدَّ ثني -بِمرارة
من حميم ّية
ّ
وحب وسخاء واحتضان َ
أيض ًا -عن الوطن/الكهفّ ،
بكل ما كان فيه ِمن استسالم
وانهزام واستغالل وخيانة ونهب.
علي فرحات» عن ّ
كل
حدّ ثني القائد
ّ
الجهادي الرائع «أبو ّ
علي فرحات» .وأقسم علينا -أنا وصديقي
شيءّ ،إل عن «أبي ّ
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األديبّ -أل نروي شيئ ًا ّإل بعد رحيله.
ِمن ِ
زمن «القصر» إلى زمن «ال ُق َصير» َمسيرة بِ َعكس لغة
التصغير ،تشبه إلى حدٍّ ٍ
اليومي ِمن الكهف إلى
كبير صعوده
ّ
النصر.

الجهادي
أمس ،وأنا أحلم بِموعد جديد قريب مع القائد
ّ
علي فرحات»ّ ،
السماعة؛ صوت
فتحت
رن هاتفي.
ُ
ّ
«أبي ّ
متهدّ ج ال يشبه كثير ًا صوت صديقي األديب.
«لماذا تغ ّير صوتك يا س ّيد؟!».

قصة س ّيد القصر.
 -صار بإمكاننا -يا صاحبي -أن نكتب ّ

تبيض عيناي،
بكيت كثير ًا ،وتمن ُ
ُ
ّيت لو أبكي أكثر حتّى ّ
ّ
تقطت لها
مما تب ّقى ِمن «جزمة س ّيد القصر» التي ا ْل
ُ
مسح ًة ّ
لعل ْ
متحف
أتيت بها إلى منزلي لِتكون
َ
ثم ُ
صورة عند فجوة الكهف ّ
ِ
إلي َبصري.
ما تب ّقى لي من العمر ،تُعيد ّ
ّ
االثني عشر
ّصلت بابنتي ذات
أقفلت
الخط مع صديقي ،وات ُ
ُ
ْ
ربيع ًا« :رزان ،حبيبتي ،لقد رحل س ّيد القصر».
عرفت ذلك ِمن صمتها على
أخـ َـذت الصدم ُة «رزان»؛
ُ

الهاتف.

بكت «رزان» كثير ًا ،كنت أسمع نشيجها عبر الهاتف؛
ْ
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«رزان» التي ِ
أذن لها «س ّيد القصر» أن تراف َقنا إلى مقام الكهف،
في رحلة السير والسلوك.

بكت طوي ً
مج َهد ًا،
ثم
ْ
ْ
التقطت ن َفس ًا ْ
ال هذه الصغيرةّ ،
أفرط بِهدية «س ّيد القصر» ،سيكون لي فيها حاجة
وقالت« :لن ّ
أفرط
مع الزمن ،سأع ّلقها في جدار غرفتي كعالمة ن ّ
ُبوة؛ لن ّ
بـ «الـعصا الرابعة».

الحرب ال تمزح
الكاتبة رق ّية كريمي

خفت ،ال أخفي ذلك.
ُ

الحرب تعني الحرب ،وعندما تكون وسط الحرب ،يكون
كنت تجلس في بيتك تشرب
عما إذا َ
الوضع ُمختلف ًا تمام ًا ّ
العدو.
وتحب أن تدخل الشاشة لِتصفع
الشاي ،تُتابع األخبار،
ّ
ّ
وجدت نفسي
كنت أظ ّن .فجأةً،
أنا
ُ
مما ُ
ُ
خفت ،على العكس ّ
خلف ّ
الرشاش ،وكانت النار تشتعل ِمن األرض ومن السماء.
كنت أرى كيف ّ
أن التراب ُيقت َلع ِمن األرض و َينتشر في الهواء؛
ُ
كنت أرتعد خلف ّ
الرشاش.
ُ

سمعت صوت ًا يهمس في أذني« :ماذا
قدمي ترتعدان.
رأيت
ُ
ُ
ّ
ارجع ،والدتك في انتظارك ،خطيبتك في انتظارك،
تريد هنا؟
ْ
ارجع».
ْ
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ٍ
وجدت نفسي أعودّ .
ّ
بأقل ِمن
ثوان،
وبأقل ِمن
رجعت،
ُ
ُ
ٍ
رأيت «حسن» ،كان يحفر األرض بِأصابعه ِمن شدّ ة
ثوان،
ُ
األلم ،والدم ينزف من مالبسه العسكر ّية ،وكان يحاول أن
ُيقاوم لِيقوم.
رأيت «جواد» ،يتالشى كامل جسده.
ُ

رأيت «محسن» ،والدته كانت مريضة ،ولم يكن لها غيره.
ُ
رأيت ثقب ًا كبير ًا وسط حاج َبيه.
ُ
«علي»« ،كاظم» ...كنت أشعر بالدوران.
رأيت
ّ

لم ينسحب أحد« ...قاسم» كانت خطيبته في انتظاره ،مثلي
ِ
إلي بِعين ْيه
أنا.
ُ
رأيت الدم يجري من أذنه وشف َت ْيه ،وكان ينظر ّ
عيني ،فلم أستطِع.
المفتوح َت ْين.
ُ
حاولت أن أغمض ّ

«بكيت اإلمام
سمعت -مـ ّـرة أخــرى -صوت ًا كالهمس:
َ
ُ
الحسين Qلِسنوات ،واآلن تَهرب ِمن وسط المعركة؟».

أجهشت بالبكاء .لم يهرب أحدٌ غيري .كانوا ُيقاومون
ُ
ك ّلهم ،وفي ّ
كل لحظة كان يسقط أحدهم.
العدو وأقتلهم
أحب أن أدخل معقل
كنت متر ّدد ًا ،وكنت
ُ
ّ
ّ
عما نستطيع أن نفعله.
جميع ًا .ولكن ،أحيان ًا ،يختلف ما نُح ّبه ّ
ف خلف ّ
كنت
عدت إلى مكاني.
حاولت أن ِأق َ
الرشاشُ ،
ُ
ُ

زمت ال برحلا

49

أرتعد ،أصابعي كانت ترتعد ،فالحرب ليست مزحة ،وال
تستطيع أن تلومني ّإل عندما تكون مكاني.

وربطت قدمي
ـدت َحبالً ،أخذتُه
ُ
في تلك ال ّلحظة وجـ ُ
وصرخت تحت ٍ
مطر من ّ
ّ
زخات الرصاص« :لن
بالرشاش،
ُ
لك أن تؤ ّثري في وقفتي يوم القيامة .لن أسمح ِ
أسمح ِ
لك .ال
َ
طرة ِمن دمي .لن أسمح ِ
ف هنا إلى آخر َق ٍ
ترتعديِ .
لك أن
سأق ُ
تهربي .أتفهمين؟!».
نسيت ّ
أن خطيبتي في
قتلت نفسي هنا ،ذبحتُها في لحظة.
ُ
ُ
نسيت والدتي حتّى.
نسيت والدي،
انتظاري،
ُ
ُ
ِ
ِ
أذني ِمن شدّ ة موجة
َ
انتهت العمل ّية .كان الدم ينزف من ّ
ٍ
عيني بِ
هدوء ،والمسعف يسألني« :هل
أغمضت
االنفجار.
ُ
ّ
أنت بخير؟ هل تسمع صوتي؟».
«الحرب هي الحرب ،وعندما
وأنا ُأر ّدد هذه الجمل بِهدوء:
ُ
عما إذا كنت تجلس
تكون وسط الحرب فاألمر ُم
ٌ
ختلف تمام ًا ّ
وتحب أن تدخل
في بيتك تشرب الشاي ،تتابع األخبار،
ّ
العدو .الحرب هي الحرب .لو لم تَقتل نفسك
الشاشة وتصفع
ّ
العدو».
وسط المعركة ،ستقتلك قبل أن يقتلك
ّ

عاد عاشقاً
حممد نارص الدين
الكاتب دّ .

في مثل هــذه ال ّليلة ،كــان أبــي المريض -الــذي ساءت
يدس علبت َْي ّ
دخان في جيب قميصه.
أحواله في الحربّ -
ترى هل ّ
«س ُجد» -الذي يعرفه
إن «كوع النجاصة» عند ّأول ُ
منذ الصغر حين كان ينزل إلى «العازار ّية» ليبيع الكتب -ال
يزال في مكانه؟ تلك األسماء التي يحفظها ك ّلها وح ّف َظنا إ ّياها
إخوتي وأنا -عن ِظهر قلب« :شير الغرابات»« ،خ ّلة زينب»،
الحمى»« ،شكارة عبد الله»ُ ...يخرج
«عرض األطلب»« ،مرج ّ
ويسميها بِاألسماء الغريبة تلك.
السيجارة ِمن ال ُعلبة،
ّ

عند الثامنة صباح ًا ،مشت س ّيارتنا مع ذلك الطابور حتّى
كنت ،ك ّلما تو ّغلنا صعود ًا ،أنظر إليه جالس ًا
«الزهراني».
ُ
بِ َجانبي ،و ُمث ّبت ًا َن َظره في األفق .أعرف ما يجول في خاطره:
ُ
الرفيع» هناك في األعلى ،في ّأول «زفتا» ،حيث
«الجبل
هل
ُ
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للمرة األولى:
«س ُجد» البعيدة؟ أوقفني ّ
ُيمكنك أن تُبصر بيوت ُ
«انتظِر قليالً»َ .سحب ِمن السيجارة حتّى ظننتُه قد ابتلع عقبها،
سـ َّـرح شعره بِ َيديه كما لم يفعل منذ زمن بعيد ،ونظر في
كنت -عبر مقاعد الس ّيارة -قادر ًا
«سجد»ُ ،
المرآة .عند َمفرق ُ
تحسس ضربات قلبه .وعند «كوع النجاصة» ،أوقفني:
على ُّ
«و ّلعيلي سيجارة يا نورا».
َ
نزل العاشقان ِ
من الس ّيارة ،ومشيا عند ل ّفة الكوع حتّى اختفيا
كل زهرة في تلك الطريقَ ،ل َمسا ّ
تحسسا ّ
كل غيمة،
في األفقّ .
وانحنَت على أقدامهما العصافيرَ .وصل أبي إلى بيته شا ّب ًا
سرح َ
الشعر ،وسيم ًا ،ق ّبل بِعينيه الجدران والحديقة،
عاشق ًاُ ،م ّ
ثم مات بعد ٍ
شهر واحد.
ّ
اإلجاص عند الكوع تُخرج في أيلول ِمن بين أغصانها
شجرة ّ
ثمرة وحيدة ،ت ِ
ُدحرجها الريح إلى قبره عند تخوم «الرفيع».
أحض ُر أنا أيض ًا سجائري لِحرب
تَغسل «نورا» رخامته بِ ِرفقّ .
قادمة؛ «شير الغرابات»« ،خ ّلة زينب»« ،عرض األطلب»،
وأعرف حتم ًا ّ
أن «الرفيع» سيكون في مكانه.

خبز ورصاص ال يُدركان
والروائي عبد القدّ وس األمني
الكاتب
ّ

جميعهم على أه ّبة االستعداد لاللتحام المباشر؛ التحام
انتظار ٍ
طفل لِفجر العيد.
انتظار صائ ٍم إلفطاره،
لطالما انتظرنا ُه
َ
َ

ـك ،فبعد رمـ ِ
أصبح االلتحام وشيك ًا بال شـ ّ
ـي طائرات
االستطالع قنابلها الدخان ّية بِتلك الغزارة البالغة اإلسراف،
ِ
ِ
وزعنا األدوارٌّ :
كل في
المشاة ،عندها ّ
ستار ل َت َقدُّ م ُ
َعل ْمنا أنّها ٌ
مجهزين
المحصن نسب ّي ًا،
مكانه
المموه قدر اإلمكان ،جاهزين ّ
ّ
ّ
ٍ
َ
وكثير ِمن الغضب المقدّ س
والحذر،
بِخليط ِمن الفرح والتر ُّقب
واألحالم القديمة التي اقتر َب ْت لِ ّ
تدق أبواب واق ٍع كالشمس.
ٍ
حجر ِمن
الجنّة على ُبعد خطوات ،ها هي على مرمى
رأت،
القلب ،على مرأى العين ومسمع األُ ُذن ،حيث ما ال عين ْ
ٍ
وال ُأذن سم َع ْت ،وال خطر على ِ
قلب َبشرّ ،
أشواق
تدق باب
ٍ
شرعة بالوجد.
ُم
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إنّه اليوم الثالثون للحرب .في األ ّيام القليلة التي خ َل ْت،
ننقض عليهم كال َقدر
طاردناهم كما ُيطارد الفئران ،كنّا
ّ
المحتوم ،و َنـ َـذرهــم آل ـيـ ٍ
ـات تحترق مدهوشة ،فيما كانوا
ّ
يتوزعون بين الموت والجراح والجنون .أ ّما نحن فقد َش َفينا
ّ
جم ٍ
ٍ
بعض الغليل ،غير ّ
وقهر قديم.
أن البئر عميقة مليئة
بغضب ٍّ
ٍ
مقربة ِمن «بركة دبل» ،ع ّطلنا د ّبابتين ِمن
قبل يومين ،وعلى
وجرافة؛ كان لِعويلهم ٌ
آذان في الجبال صاغية.
الجيل الجديد ّ
مكمننا ،سمعنا ّ
أن مجموعة ثانية في
وفي غمرة انسحابنا إلى َ
ٍ
عنصر تقريب ًا ،كانوا قد غرقوا في بحر
مكان آخر تشتبك مع مئة
المفاجأة ،و َبدَ وا -كعادتهمُ -مسربلين بالخوف .د ّم َرت لهم
جراف ٌة ود ّباب ٌة ،فيما هم غارقون في النار والدخان والموت األحمر.
ّ
ص ّبوا جا َم غضبهم على «رشاف» ،تلك البلدة التي نزلت
إليها السماء «-رشاف» ذات الموقع المم ّيز في القلب والتاريخ
والجغرافيا -لِتفقد هدوءها الفريد دفعة واحدة .وها هي اآلن
بعد انحسار دخان القنابل ،تتن ّف ُس ِمن صدورنا التي ضاق
وسعها بِفار ٍغ ِمن ٍ
صبر استهلكْنا رصيده منذ عشرات السنين.
يجب أن أقنّن في ما تب ّقى لي ِمن رغيفي ،فقد يطول مكوثي
هنا؛ «ما ألـ ّـذ َطعم هذا الخبز! بِعين الله أنـ ِ
ـت وما تفعلين
-س ّيدتي.»-
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أرض أنج َب ْت أمثالها؛ حين قلنا لها يجب أن تغادري
بورك ْ
َت ٌ
الضيعة ،بكَت كمن يطلب منها تَرك وليدها ،ثم قالت -بِ ٍ
رجاء
َ ْ
ُ
ّ
ْ
«لدي طحي ٌن وحطب».
حار يشوبه إصرار:-
ّ
ٍّ

قت مثل هذا الخبز ّ
قط .لست وحدي
تذو ُ
وأنا ُأقسم أنّني ما ّ
َمن أذهله مذاقهّ ،
تذوقه َف َعل .قضم ٌة منه تحمل نكهة
كل َمن ّ
ّ
كل ما ّ
عجيب أمر هذا الخبز! أخي في الجوار ،هل
لذ وطاب؛
ٌ

لديه ما يكفي منه؟

فردي كثيف؛ إنّهم هنا،
وأخير ًا ،بدأنا نسمع صوت رصاص
ّ
إذ ًا .أصوات بشر ّية« :س ِّلم ت َْس َلم».
قلت في نفسي« :سنس ّلم أرواحكم إلى بارئها لِيتك ّفل هو
ُ

بالباقي».

كل ٍ
ٍ
كان ّ
كحبيس
جزء ِمن جسدي وروحي جاهز ًا متح ّفز ًا
ِ
علم ُت أنّهم تمركزوا على
في انتظار إطالق سراحه الوشيكْ .
كقو ٍة استطالع ّية.
َمقربٍة منّا ،واقتحموا ثالثة منازل ّ

وزحفت باتّجاه نصيبي ،وحين
توزعنا على المنازل الثالثة،
ُ
ّ
ٍ
سمعت أصواتهم وقرقعة
مقربة من مدخله،
أصبحت على
ُ
ُ
سالحهم .بقيت في مكاني مختبئ ًا يحدوني أمل أن يخرجوا
ِ
طماعون ،ال يقتلنا الطمع بل
لفتك بهم جميع ًا؛ فنحن ٌ
أناس ّ
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به نقتل ،غير ّ
أن الفئران لم تخرج.

اقتربت ِمن النافذة،
دهر ،ولم أعد قــادر ًا على االنتظار،
ُ
ٌ
ٍ
دفعت رأسي وأعدْ تُه بِحركة سريعة ،عيناي التقطتا صورة
ُ
انتصبت واقف ًا ،وعبر النافذة
جند َّيين ِيقفان في وسط الغرفة.
ُ
الزمني
وأطلقت رصاصتين انعدم الفارق
ســدّ ْد ُت ج ّيد ًا،
ُ
ّ
بينهما ،وبأ ّم العين وأبيها رأيتهما يسقطان دونما حراك ،فيما
تعتمل في داخلي مشاعر باهر ٌة مضيئ ٌة ال حصر لِمفاعيلها.
بدأت االلتفاف إلى الجهة الثانية ،وهناك ،على شرفة المنزل
ُ
انتصبت مباعد ًا
في الجهة المقابلةُ ،جند ّيان يستطلعان المكان.
ُ
فتحت
ساقي .عظامي ولحمي وبندق ّيتي أصبحت كتل ًة واحدة،
ُ
َّ
قلبي ّ
وأطلقت غضبي نار ًا ورصاص ًا ،فاختل َط ْت
ورشاشي،
ُ
خر
زغــردة الرصاص بِصراخ البارود ،ورأيتهما يسقطان؛ َّ
ٍ
ككيس فار ٍغ بال ُقرب ِمن الجدار ،فيما سقط اآلخر ِمن
أحدهما
على الشرفة ،واستقب َلتْه األرض بِصخرها ج ّث ًة هامدةً .في تلك
رأيت أحد المجاهدين يرمي قنبل ًة في البيت الثاني.
األثناء،
ُ
وتك ّف َل بالثالث ُمجاهدان.
قوة صهيون ّية قد تقدّ مت -في ذلك الحين -ناحية
كانت ّ
تراكم ْت،
صلوات
مسجد البلدة؛ هناك كان المجاهدون.
ٌ
َ
وخلف حصون من دعـ ٍ
ـاء مستجابُ ،أقيمت صال ٌة ال مثيل
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لِ َقبولها ،إذ لم يكن بينها وبين الله حجاب.

علو ُمنخفض،
طائرات االستطالع عـ ْ
ـادت تُح ّلق على ٍّ
ٍ
مكان إلى آخر ،تُسقط أمامنا قذائفها حين ًا ،وخلفنا
تُالحقنا ِمن
أحيان ًا .ونحن نركض خلف الشهادة ،نسبقها حين ًا ،ونتخ ّلف
عنها أحيان ًا .وبينما هي تُعانق عريس ًا من المجاهدين ،كان
ُيالحقها آخــر بِــشـ ٍ
ـوق الهــث ،في مــطــاردة مــزدوجــة؛ نحن
تمزق قلبي أسف ًا،
والشهادة
وعدونا .وفيما أنا في تلك الحالّ ،
ّ
ّ
ألن ذخيرتي نفدَ ْت.
انسحبت إلى «مجمع الشهيد أبو ذر» حيث أخيَ ،ل َع ّلي ِ
أجد
ُ
ّ
ّ
ٍ
مقربة منه ،اكتح َل ْت عيناي بِرؤيته
وصلت إلى
الذخيرة .وحين
ُ

يهتز بين يديه ،يختلط أزيز
وهو ُ
كرمح ،وسالحه ّ
يقف منتصب ًا ُ
رصاصه بِصوت يمأل األرض والسماء« :يا حسين» .وبين
ّ
زخ ٍة وأخــرى ،إذ يتناهى إلى أسماعنا صراخ الجنودَ ،شعر
إلي مبتسم ًا .وفيما هو عائدٌ ُيكمل قصيدته،
بِوجودي،
َ
فالتفت ّ
ٌ
صاروخ من طائرة استطالع في المسافة
طائر إليه ،سقط
وأنا ٌ
المتب ّقية بيننا ،انتشر غبارها في ّ
كل مكان حام ً
ال الحجارة
ورائحة البارود.
كت جسدي ِمن حضن األرض ،رافع ًا عنّي الحجارة،
حر ُ
ّ
ـدأت أناديه ،جامع ًا ُح ّبي
وعيناي تسبران غور الضباب .بـ ُ
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رت النداء ،وحين لم أسمع جواب ًا،
كر ُ
وذكريات طفولتنا ك ّلهاّ .
حملت جسدي ،متّكئ ًا على روحي ،راكض ًا باتّجاهه ،متع ّثر ًا
ُ
بالركام وبِمشاعري الملتاعة التي ازداد تد ّفقها مع ّ
كل خطوة.
ثم بجراحه التي كانت ال تزال تنزف في أكثر
ُ
التقيت بِدمائهّ ،
ٍ
حياة فيه.
ِمن مكان ،وأنا -في إعصار لهفتي -أبحث عن
تلحق
علمت ِمن حجم اإلصابة أنّها غادرت ُمسرعة مشتاقة لِ َ
ُ
بالركب المبارك.
ٍ
ٍ
تو ّقف الزمان ينظر إلينا بِ
جامدة مدهوشة ُمتناهية
لحظة
الطول ِ
والقصرّ ،
كأن الزمان لم يكن يدري :أ َيقف أم يسير؟ كأنّه
كان في المكان وغادرا مع ًا لِيتسنّى لي َحفرها في ذهني؛ تلك
تقاسمنا فيه ّ
كل شيء :خطواتنا
اختصرت عمر ًا
اللحظة التي
ْ
ْ
كبرت ك ّلما
الصغيرة األولى والكبيرة األخيرة ،أحالمنا التي
ْ
ّسعت ُخطاناِ ،
وعشقنا المشترك لِكربالء وما صن َع ْت.
ات ْ

وضعت رأسه في
جلست بالقرب منه دهر ًا امتدّ دقائق.
ُ
ُ
مسحت الغبار عنه ،فطالعتني مالمح وجهه هادئ ًة
حضني،
ُ
ٍ
قره ،مالمح
ُمشبع ًة بالرضى؛ مالمح َمن وصل بعد جهد إلى َم ّ
َت ِمن خلفها
للتو بما َيشتهي.
مسحت دموعي ،فبان ْ
ُ
َمن فاز ّ
ٍ
ٍ
حضنت سالحه
عجيب حتّى احتوتْني.
باضطراد
عزيم ٌة ن ََمت
ُ
والذخيرة ك ّلها.
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بدا ّ
كل شيء بعد ذلك عجيب ًا باهر ًا ،ما الذي يخرج ِمن سالح
أخي؟! كان رصاص ًا حارق ًا خارق ًا ،ال الدروع وال الجدران،
رأت مثل هذا الرصاص ِمن قبل،
وال حتّى الصخور ،كانت قد ْ
يدي.
فقد كان يفتك فتك ًا ذريع ًا وهو ّ
يهتز بين ّ

الجدار والميعاد
عيل حسني محادي
الكاتب ّ

ٍ
أخرجت ِمن جيبي رسال ًة
حجر في دشمتي،
جلست على
ُ
ُ
قديمة مال لون ورقتها إلى األصفر الباهت .ال أعلم لماذا
الخاص ،وأحضرتها
أخرجتُها باألمس ِمن صندوق مذكّراتي
ّ
معي إلى العمل ،ولكنّني ال أزال أتذكّر تلك الرسالة ،وتأتي
اإلسرائيلي أن يبني الجدار.
على بالي منذ ّقرر جيشنا
ّ
المغ ّلف« :مناحيم شاليط».
ُ
قرأت اسم جدّ ي على ُ
فتحت الرسالة:
ُ

من وزارة الهجرة في دولة إسرائيل
إلى السيد مناحيم شاليط المحترم

ندعوكم إلى القدوم إلى دولتكم إسرائيل بأسرع وقت.
نحن نرحب بكم هنا في أرض األجــدادِ .
ومن هنا سوف
ّ
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تبدأ دولتنا الكبرى .هنا أرض الميعاد وأرض األمان .هنا
يجب أن تستثمر أنت ويهود العالم ك ّلهم أموالكم وتح ّققوا
أحالمكم .أوروبا لم تكن ّإل بالد ًا مؤ ّقتة .اآلن لديكم وطن
يجب أن تساعدوا في بنائه .األرض أمامكم مفتوحة للزراعة
«الليطاني»
ولِبناء البيوت والمصانع ،هنا في «أورشليم» وفي
ّ
وفي «األردن» وفي «سيناء» ،وقريب ًا جدّ ًا في ّ
كل مكان ِمن
النيل إلى الفرات .ال يوجد حدو ٌد أمام جيشنا .لقد سيطرنا
على ّ
كل شيء.
البيت مه ّيأ ،وكذلك
اليهودي
في انتظار قدومكم أ ّيها
الوفيُ .
ّ
ّ
األرض.
وزارة الهجرة

دولة إسرائيل.

تعرجاتها
أعدت َط ْوي الرسالة كما فتحتها.
ُ
ُ
حافظت على ّ
ك ّلها .ال أزال أذكر اليوم الذي أعطاني إ ّياها والدي وأخبرني
كيف وص َلت إلى جدّ ي في «بولونيا» ،وكيف سافر هو مع
والده عندما كان صغير ًا.
«هل ستقف الرسالة هنا؟! أص ً
ّرت
ال ليس لي أوالد بعد» فك ُ
متسائالً.
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يدي على حا ّفة
وقفت بِخمول ،كأنّني شبه مشلول.
ُ
ُ
وضعت ّ
المحصنة بالكاميرات
طاقة صغيرة أرصد منها في الدشمة
ّ
ألقيت
واألســاك الشائكة المكهربة والصخور العمالقة.
ُ
وبلعت لعابي.
نظرةً،
ُ

«دولة إسرائيل الكبرى ها؟! هل صدّ ق جدّ ي وأبي ذلك
تمتمت متهكّم ًا.
الهراء؟»
ُ
ُ

نظرت إلى األمــام ،كان الجدار أمامي كأنّه سدّ السجن
ُ
ِ
المفسدين
شعرت بأنّني ِمن قوم يأجوج ومأجوج
واليأس.
ُ
المحاصرين .ومن سخرية ال َقدَ ر أنّنا نحن َمن بنينا الجدار
أن الجدار يرتفع ّ
ثت عقلي .بدا لي ّ
كل
بِأنفسنا لِنحتمي به .حدّ ُ
يو ٍم أكثر .ولكن ال يزال يظهر بعض ما في الطرف اآلخر؛ هناك
على الت ّلة المقابلة ،صورة تطالعني ّ
كل يوم.
رجــال حزب الله مصط ّفون في عـ ٍ
بدت
ـرض
عسكريْ .
ّ
أقدامهم اليسرى على األرض ،واليمنى مرفوعة في الهواء
فينقض .وقد
تته ّيأ للهبوط ،كأنّها حين تهوي ستُزلزل الجدار
ّ
كُتب في أعلى الصورة بال ّلغ َت ْين العرب ّية والعبر ّية« :يا قدس ...
إنّنا  ...قادمون».

موعد مع الحبيب
الكاتبة نبال رعد

كنت
مهمتي َملء األكياس بالرمل وصنع السواترُ .
كانت ّ
كنت
أحصي عدد ح ّبات الرمل؛ ال تسألوني :كيف؟ لكنّني ُ
أحصيها .أعرف أنّكم ستقولونَ « :مجنون .و َمن يحصي ح ّبات
فاألهم
قصتي،
الرمل؟» .سأترك إخباركم عن ذلك إلى آخر ّ
ّ
حادث جعل قلبي يضرب كالطبل في ٍ
ٌ
ليل ساكن ،حتّى
فيها
ِخ ْل ُت ّ
أن الكون ك ّله قد سمع تلك الخفقات.

كنت منشغ ً
ال ُأرتّب أكياس الرمل بعضها فوق بعضها اآلخر
ُ
في منطقة «البوكمال» ،وكان ِمن عادتي أن أضع األكياس
بِ ٍ
هندسي وكأنّني ُأل ّبس بيتي الذي أحلم أن أمتلكه يوم ًا؛
شكل
ّ
كنت أرصفها ،وروحي
حجارة طبيع ّية بِنقش
يدوي مم ّيزُ ،
ّ
تسرح بين الفينة واألخرى ناحية الحبيب فأس ِّلم عليه وأذكر
عطشه :السالم عليك يا أبا عبد الله ،فأتناسى بِذلك عطشي ،إذ
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ّ
إن المسافة بين الساتر ومكان الماء البارد تتط ّلب ذهاب ًا يمكن
أن ّ
يؤخرني عن عملي؛ فهناك بالقرب ِمن الماءُ ،مزحة ِمن أخٍ
في نوبة حراسة ،وأخرى ِمن أخٍ في استراحة ،وثالثة ِمن قائد...
وأنا -بِ ّ
أتحمل
رت أن
كل صراحة« -ما بِلقى غمزة» .لذلكّ ،قر ُ
ّ
«علي» يناديني« :يا محتال ،شو
العطش وأكمل عملي .فإذا بـ
ّ
تفضل مطلوب باالسم».
عامل؟ ّ

قوة ّإل بالله ،خير هأل؟
 ال حول وال ِّ
وجرني ك ٍ
َكبش َخلفه ،وأنا
َس َحب ما في يدي من أشياءّ ،
أصرخ به ضاحك ًا« :لك ِح ّل عنّي».
التجمع ،فإذا الجميع في حركة ،والفرح
وصلنا إلى مركز
ّ
يمأل وجوههم .مــاذا يحصل؟ صــار رأســي ضباب ًا ،وقلبي
أحسست ّ
لملمت نفسي،
هم ًا يحصل.
كاد ينفجر؛
ُ
ُ
أن أمر ًا ُم ّ
ونفضت شعري
ونفضت الغبار والتراب عن ثيابي ووجهي،
ُ
ُ
ُمــمـ ّـرر ًا أصابعي خالله ،وبِقلق أكبر ِمــن قلق هجوم على
دخلت الغرفة.
التكفير ّيين،
ُ
ِ
رميت
ومــن دون أن أنظر إلى أحد أو أتص ّفح الوجوه،
ُ
وجلست بالقرب ِمن الباب؛ لدينا
السالم على الحاضرين،
ُ
ضيف يجلس على َلبِنة ،واإلخوان من حوله ،راح يتك ّلم عن
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ثم
الجهاد وفضله،
ُ
وكنت كأنّني في غيبوبة ال أعرف سببهاّ .
سحب ّأوالً يكون
قال« :سنُجري اآلن ُقرعة ،واالسم الذي ُي
ُ
ِ
زوار اإلمام الحسين .»Q
من ّ
تر ّدد اسم اإلمام في رأسي كالصدى ،ولكن -بِبساطة-
التزمت الصمت ،ولم أنبس بِبِنت َش َفة ،فح ّظي أنا أعرفه ج ّيد ًا،
ُ
رحت أتأ ّمل مالمحه،
ف ماؤه؛ لذلك
لو
ذهبت إلى البحر َل َج ّ
ُ
ُ
كنت مطرق ًا أفكّر في هيبته ،وعندما
يشع نور ًا وطيبةُ .
وجهه ّ
رفعت نَظري ،فإذا به يق ّبل رأسي ،ويقول« :أنت
اقترب منّي،
ُ
رجل السواتر؟».
ضحكت -كعادتي -وقلت« :خادمكم».
ُ

حنو األب -أجاب« :بل أنا خادم ّ
كل مقاوم منكم».
لكنّه -بِ ّ

بدأت
ـدت إلى مكاني ،عندها فقط
ُ
عاد إلى مكانه ،وعـ ُ
أتص ّف ُح الوجوه .كان أحد اإلخوة قد كتب أسماءنا جميع ًا على
أوراق صغيرة ،ووضعها في علبة ِمن الكرتون.
ّ
تنسل ِمن
مدّ يدَ ه إلى العلبة؛ كانت تمتدّ بطيئة ،وروحي
بدني ،وكنت أقنع نفسي ّ
بأل أفكّر كثير ًا ،وال أعيش األوهام.
وبينما أنا أصارع مشاعري وأفكاري ،قرأ القائد« :األخ نجيب
عيني مباشرة.
صطيفي (جواد)َ ،من يكون؟» .ونظر في ّ
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ِ
فوكزني «هادي»
لِوهلة ،لم
أستجب ،وكأنّني في ُحلمَ ،
-وكان يجلس بِجانبي« :-هذا أنت! هذا أنت!».

وقفت إلى جانبه ،وأنا أطير فرح ًا ،وهو
قمت ك ََمن به َخدَ ر،
ُ
ُ
يتأ ّمل وجهي بِضحكته الجميلة ،ويقول« :حينما تدخل صحن
اإلمام الحسين ،Qس ِّلم عليه ،واهمس في القفصّ :
«إن
قاسم سليماني ق ّلدني زيارتك»».

دخان األنبياء
والروائي د .صالح إبراهيم
الكاتب
ّ

ثم َصرف ذهنه
تحرك «ناجي» ُبعيد المساء ،تذكّر «ديمة»ّ ،
ّ
«ازحف بِبطء حتّى تصل إلى «صخرة
إلى ما قاله «حاتم»:
ْ
ابق هناك حتّى يغمر الضباب المكان؛ نحن في موسم
الج ْرن»َ .
ُ
الندى .تابِع زحفك حتّى «سنديانة الظهيرة» .اقط ِع الشريط بين
السنديانة و«الصخرة الزرقاء» ،واع ُب ْر .هذه المسافة الوحيدة
الخالية ِمن األلغام؛ أنت تعرف سبب ذلك .تابِ ْع زحفك حتّى
تبتعد عن برج المراقبة « ،»3بعدها تقدّ م إلى «ت ّلة الزعرور».
صوب الطريق الجنوب ّية ،داخل
بالقرب ِمن الشجرة األخيرة
َ
شجيرات الط ّيون ،ت ِ
وتابع إلى «وادي
َجد جهاز التفجيرُ .خ ْذه،
ْ
تمر ِمن هناك ّ
كل يوم بين السابعة والثامنة
ال َغ َجر» .القافلة ّ
ابق على مسافة مئة متر ِمن الطريق في أسفل الوادي.
صباح ًاَ .
تمر اآلل ّية األولى بِجانب «صخرة األوق ّية»َ ،ف ِّجرَ ،ف ِّجر
حين ّ
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ستتحرك المجموعة األولى في
األولى .بعد التفجير مباشر ًة
ّ
فور تفجيرك اآلل ّية.
الجهة المقابلة .ال دور لك معها؛
ْ
انسحب َ
ِ
حاو ْل أن تنسحب ِمن الطريق المعروفة .قد ال تستطيع االلتزام
بهذه التفاصيل ك ّلها؛ ارت ِ
التطورات».
َج ْل بِحسب
ّ
ٍ
استمر أكثر
زحف
وصل «ناجي» إلى «صخرة الجرن» بعد
ّ
ِمن ساعة -بِحسب تقديره ،-استندَ إليها ،أخذ ن َفس ًا عميق ًا،
أحس ّ
جاف ،شرب قليالً ،اجتاحته رغبة في التدخين،
أن فمه
ّ
ّ
ِ
لكنّه كان يعرف أنّه على بعد مئة متر فقط من «الشريط»ّ ،
وأن
يتلمس الصخر خلفه،
إشعال سيجارة يعني اكتشافه .مدّ َيده ّ
وتذكّر« :حاتم أعطاها هذا االسم؛ صخرة الجرن ،بعدما حفر
فيها ُجرن ًا صغير ًا .بعدهاّ ،
كل واحد منّا حفر جرن ًا ،ع ّباس
وأحمد وأنا.»...
سأل نفسه« :كم ِمن الوقت مضى؟ عشر سنوات؟».

استرجع بعض
لم ُيجهد نفسه في حساب تلك المدّ ة،
َ
كلمات «حاتم»« :نحن في موسم الندى».
اقترحت
ثم فكّر ،منتظر ًا الضباب« :مجموعات المراقبة
َ
ّ
ِ
ضروري من وقت
المرة .تغيير الطرقات
ّ
الدخول من هنا هذه ّ
ِلخر .يجب ّأل أفكّر بما سأفعله؛ هذا يزيدني توتّر ًا .الضباب.
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الضباب .يجب أن يأتي الضبابِ .من أين يأتي الضباب؟».
ابتسم لِسخافة السؤال ،وأجاب متسائالًِ :
«من الماء؟ أم
َ
الماء منه؟».

الجو صافي ًا تمام ًا ،والهدوء
مرة ،رأى
ّ
الت َف َت حوله غير ّ
تكون
والعتمة يل ّفان المكان ،عاد إلى تساؤالته« :كيف َّ
ثم تصاعد ِمن األرض إلى
الضباب في البداية؟ هل كان ما ًء ّ
ثم نزل إلى األرض؟».
السماء؟ أم كان بخار ًا ّ
بت إلى ذهنه كلمات «حاتم»
تسر ْ
حاول أن يجيب ،لك ْن ّ
ثانية« :هذه المساحة الوحيدة الخالية ِمن األلغام».
تحسس الحربة المع ّلقة في حزامه ،وعاد إلى التفكير في
ّ

الضباب« :ال أحد يستطيع اإلجابة عن هذا السؤال .ولك ّن
ِ
ِ
ثم
الضباب ينزل من السماء إلى األرض قطرات من الندىّ ،
يتحرك بين السماء واألرض».
يعود إلى السماء بخار ًا؛ هو ّ
تم ّلكته رهبة غامضة حين وصل إلى هذه ِ
الفكرة .بدا كأنّه
تحوالته
للمرة األولى -يفكّر في حركة الضباب تلك ،في ّّ
بين الماء والبخار بين األرض والسماء.
«تابع إلى وادي الغجر،
ّفر ْت إلى ذهنه كلمات «حاتم»:
ْ
َمر ِمن هناك».
القافلة ت ّ
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ٍ
آلي إلى ذخائره ،على الرغم ِمن أنّه تف ّقدها
مدّ يده
بشكل ّ
تحركه.
مرة قبل ُّ
غير ّ
لفحت َوجهه نسمة باردة ِمن جهة الغرب ،الت َف َت فلمح
ْ
ِغاللة ِمن الضباب تنساب بِهدوء ،تنعكس عليها بعض األضواء
أحس بِبعض التوتُّر .انت َظر .انت َظر.
المس ّلطة من البرج رقم «ّ .»3
«جمود النسيم يعني
تجمدت ،أو هكذا َبدا لهُ :
ولك ّن النسمات ّ
عدم انتشار الضباب؛ هذا يعني االنسحاب».

ـدويــة .فكّر في
ْ
وقعت هــذه الكلمة األخيرة في ذهنه مـ ّ
االنسحاب بعد تفجير ال ُع ّبوة .عا َد ْت إلى ذهنه كلمات «حاتم»:
ِ
التطورات».
«ارتج ْل بِحسب
ّ
قال لِنفسه« :االرتجال يعني عدم التفكير بِرو ّية».
ولكنّه غ ّير رأيه بعد قليل« :االرتجال هو التفكير بسرعة ،أو
العمل بسرعة».
لفح ْت خــدّ ه النسمات ثانية ،أدار نظره صوب الغرب
َ
سريع ًا ،رأى الضباب َينتشر ،توتَّرت أعصابهَ ،شدّ على مقبض
ِ
مسوغ« :جدّ ي يقول:
ُبندق ّيته ،و َف ّر وجه جدّ ه إلى ذهنه من دون ّ
نمو الكوسى والخيار .ينسى ال ّلوبياء.
الضباب يساعد على ّ
اتركْه.
يتحدّ ث عن القمح والشعير ...يقول :إذا غل َبك الموسم ُ
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الندى رحمة .احصدْ ه في موسم الندى .الندى حنون .الضباب
النبي».
دخان ّ

أصبحت النسمات أكثر ُبرودة اآلن .الضباب يتقدّ م ،يقترب.
سره« :بعد قليل سأزحف .مئة متر
د ّقات قلبه تتسارع .قال في ّ
و َأ ِصل إلى السنديانة .عندما أقطع الشريط وأدخل ينتهي هذا
التوتّر .حين أبدأ العمل أعيشه ،أملكه ،يملكني؛ ال أخاف».
ويتسرب إلى ذهنه وجه جدّ ه ثانية« :جــدّ ي ،جــدّ ي ،أنا
ّ
خائف اآلن ،قليالً .جدّ ي ال يذكر الزهور؛ الضباب في مرحلة
ِ
ندى يقترن بالورود .لماذا ال يذكر ذلك؟ جدّ ي
من مراحله ً
وروده القمح.
وعادت إلى ذهنه كلمات «حاتم»« :حاول أن تنسحب ِمن
الطريق المعروفة».

ثم جنوب ًا وشماالً.
الت َف َت نحو الغرب ،ونحو الشرقّ ،
ِ
تحرك.
الضباب ينتشر ،يتك ّثف ،يصبح جيش ًا من سكون ُم ّ
يتحسس عدّ ته ِمن جديد.
تعنف د ّقات قلبه ،يأخذ نفس ًا عميق ًا،
ّ
«فجر اآلل ّية األولى».
تقتحمه كلمات «حاتم»ِّ :
ينقلب على صدره ،يزحف.
ٍ
ِ
أي
سره -وهو ُيحكم زحفه بِعناية مخافة إصدار ّ
قال في ّ

العصا الرابعة

74

صوت« :-عند السنديانة ،تَهون».

(((
َجمد في
وفجأة ،انزلق ضوء «البروجكتور» قريب ًا منه ،ت ّ
بت إلى ذهنه
مألت َسمعه د ّقات قلبه وأنفاسه،
مكانه،
وتسر ْ
ْ
ّ
فكرة ارتاح لها« :أنا مغمور بالعتمة والضباب .ال ُيمكن لهم
أن َيروني».

اهتز لها« :وأنا ال أراهم».
ثم اجتاحته فكرة ّ
ّ
فتحرك ثانية.
انت َظر قليالًَ ،هدأّ ،

قدّ َر المسافة بينه وبين السنديانة بِخمسين متر ًا .أخذ ن َفس ًا
ثم أسرع في زحفه .الحت له السنديانة ،اقترب منها،
عميق ًاّ ،
وضع يده على جذعها .الت َف َت إلى اليمين وإلى اليسار ،وحاول
أن ُيطلق نظره إلى األمام قدر المستطاع ،فانكش َف ْت له مساحة
ض ّيقة جدّ ًا .استرجع كلمات «حاتم»« :هي المساحة الوحيدة
الخالية ِمن األلغام ،وأنت تعرف سبب ذلك».
مدّ يده نحو الحربة يريد انتزاعها لِ َق ْطع الشريط ،لكنّه عَدَ ل
عن ذلك ،وغرس أصابعه في التراب إلى اليسار ِمن جذع
يتفحص الرقعة الض ّيقة تلك ،بين الجذع
السنديانة .أراد أن
ّ
والصخرة .كان متأكّد ًا ِمن خ ُل ّوها ِمن األلغامّ ،
ألن الصخرة
الكهربائي.
((( املصباح
ّ
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متّصلة بالجذع ِمن األسفل ،وهي مغ ّطاة بِطبقة رقيقة ِمن
التراب الناعم ال تسمح بِزرع األلغام؛ لذلك َم ّرر أصابعه في
ٍ
التراب بِ
حركات دائر ّية بطيئة ومتوتّرة.

مدّ يده ثانية نحو الحربة ،وقبل أن تصل إليها ،انتفض
فجأةً -لِصوت حاد صر على مقربة منه .م َل َك نفسه بعد ٍثوان،
َ
َ
ٍّ ّ
ِ
إذ َقدّ ر ّ
أن الصوت ناتج من حشرة بين األسالك .ولكن ،ثاني ًة،
آدمي قريب جدّ ًا ،غير مرتفع ،لكنّه واضح.
صوت آخر؛ صوت ّ
مرتا ،ورآهم ،ثالثة جنود ،يفصله عنهم الشريط وبِضعة
ثانيتان ّ
أمتار.

فوهة ّ
دت
تجم ْ
أدار ّ
رشاشه نحوهم .إصبعه على الزنادّ .
عيناه باتّجاههم .راو َدتْه فكرة سريعة« :أستطيع أن أقتلهم ،لكن

أموت بعد لحظات».

تا َبعوا َسيرهم بِمحاذاة الشريط ،نحوه ،الواحد خلف
فوهة ّ
رشاشه« :أرميهم بالرصاص ،أم
اآلخر .تا َبعهم بِعين ْيه وبِ ّ
أرمي قنبلة وأتبعها بالرصاص؟».

األول منه .ثالثة أمتار تفصله عنه .ازداد
اقترب
الجندي ّ
ّ
توتّره« :أرميهم؟»ِ .متران« :أرميهم؟».
والفوهة ،ابت َعدوا.
تو ّق َف ْت أنفاسه .مضوا .عيناه تتبعانهم
ّ

العصا الرابعة

76

أحس بِبعض المرارة والخيبة ،ن َِدم
أرخى أجفانه وإصبعه.
ّ
لِلحظات« :كنت أستطيع َق ْت َلهم».
أحس
هدأ قليالً .تمنّى لو يستطيع أن يشرب .بعد قليل
ّ
مهمتي».
بِبعض الراحة .غادره إحساسه بالندم« :هذه ليست ّ
وقرر أن ينتظر طوي ً
ال قبل َق ْطعه الشريط« :ر ّبما عادوا».
ّ
تحسس شقوقه:
وضع يده ثانية على ِجــذع السنديانة.
َّ
كبر ْتِ .جذعها مثل وجه
«تجاعيد؛ هذه تجاعيد السنديانةَ ،
جدّ تي» .وغزاه وجه «ديمة» لِلحظات .أغمض عينيه .صرف

ذهنه عنها .استرجع كلمات «حاتم»« :تجد جهاز التفجير،
وتابع إلى وادي الغجر».
ُخذه،
ْ
أحس بِتَعب في زنده؛ اكتشف ّ
أن يده ال تزال مرفوعة إلى
ّ
جذع السنديانة .أراحها ،وتذكّر :كان في السادسة حين تس ّلق
للمرة األولى.
هذه السنديانة ّ

أحس
َفـ ِـر َح بِذلك ّأول األمر ،ولكن عندما ّقرر النزول،
ّ
أحس هو بالغيظ .قال له
بِصعوبته .ضحك «حاتم» حينها.
ّ
«حاتم»« :يجب أن نفكّر بالنزول أيض ًا».
بت كلمات «حــاتــم» إليه ثانية« :ارتـ ِ
ـجـ ْـل بِحسب
تسر ْ
ّ
التطورات».
ّ
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وكادت تصعقه المفاجأة الثانية .لم َي َر ُهم ّإل وقد اقتربوا
منه .عادوا ،الجنود الثالثة أنفسهمُ .هم اآلن على مقربة منه.
تجمدت أنفاسه .مضوا
لم يستطِع رفع يده صوب الزناد.
ّ
ثانية .اب َت َعدوا .ارت َ
أحس بِخدر في قدميه
َخ ْت عضالت وجههَّ .
تراجيدي؛ عرف هذا
وفخذ ْيه ،وبِ َوجع في صدره .اعتراه هدوء
ّ
الهدوء ،إنّه إشارته لِلبدء بالعمل ِ
الجدّ ّي ،وسالحه للتغ ّلب
على التوتّر والخوفَ .ج ّرب هذا الهدوء كثير ًا؛ هو يعرف أنّه
الحدث تمام ًا.
إذا اعتراه ،أصبح داخل َ
سحب الحربة ِمن ِغمدهاّ .
فك الغمد ِمن الحزام .شبكهما.
قطع الشريط .شريط ًا آخر .وثالث ًا .أزاحها .أدخل يده ورأسه.
حاجز آخر .قطعهَ .ع َبر.
ٌ
«إلى ت ّلة الزعرور» وعد نفسه.

مرة أخرى -عادت إليه« :تابِ ْع زحفككلمات «حاتم» ّ
حتّى تبتعد عن البرج رقم «.»»3

لم َي ُعد يخشى ذاك البرج« :إ ّنــه اآلن إلى يميني .هم ال
يراقبون هذه المنطقة .أنا في الداخل ،وهم يراقبون الخارج».
ٍ
صمم ًا.
زحف نصف ساعة تقريب ًا .ارتاح قليالًَ .بدا مطمئنّ ًاُ ،م ّ
وجهه نحو السماء ،كان الظالم كثيف ًا ،والضباب كثيف ًا.
أدار َ
َ
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أحس بالبرودة .استرجع
أحس -فجأةً -بِعطشه ،فشرب بِرو ّيةّ .
ّ
«فجر اآلل ّية األولى».
وجه «حاتم» من دون إرادةِّ :
َغمرته مح ّبة عظيمة لِـ «حاتم»« :عندما أعود »...لم يستطِع
يقرر اآلن ماذا سيفعل لِـ «حاتم» بعد عودته.
أن ّ
َ
وصل إليها ُقبيل
ّقرر أن يتابع زح َفه إلى «ت ّلة الزعرور».
الفجر .اتّجه نحو شجيرات الط ّيون .مدّ يده ،فاستخرج الجهاز.
حم َله ،وتابع سيره نحو «وادي الغجر».

«وادي الغجر» هو الوادي الذي يلي «ت ّلة الزعرور» مباشرة.
حين وصل إليه ،أسند ظهره إلى شجرة زيتون ،قــدّ ر أنّها
أغمض عينيه قلي ً
ال
على مسافة مئة متر ِمن «صخرة األوق ّية».
َ
وفتحهما ،فاستطاع أن ُيم ِّيز الصخرة.
ُ
تلك الصخرة يعرفها ُمذ كان في الخامسة .كانت بالنسبة
إليه أكبر صخرة في العالم .وكان االمتداد المق ّعر ِمن أعالها
إلى أسفلها -الزحليق َة بالنسبة إليه -أحلى شيء في العالم.

تذكّر اآلن كيف كان يتس ّلقها بِصعوبة ،وحين يصل إلى
قمتها يمدّ د جسده في الزحليقة ،ويتركه ينساب حتّى يصل إلى
ّ
ثم يتس ّلقها ثانية.
األرضّ ،
استعاد ،وهو ينظر إلى الصخرة ،الحديث الذي جرى بينه
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وبين جدّ ته في طفولته مرار ًا؛ سألها ّأوالً« :لماذا اسمها صخرة
األوق ّية؟».
صوب أهل القرية،
«حم َلها المارد بِ ُخنصره ،ورماها
َ
أجابتهَ :
وأحس أنَها خفيفة بِ َوزن أوق ّية».
َّ
َ -من هو المارد؟

 مــارد .ال نعرف ِمن أين جاء .هجم على القرية ود ّمربيوتها.
 َمن َح َفر الزحليقة فيها؟ -هذه آثار خنصره.

 -وماذا جرى له بعد ذلك؟

 اجتمع أهل الضيعة ،وهجموا عليه .هرب. -هل هذه حكاية يا جدّ تي؟ أم حقيقة؟

 -هي حكاي ٌة ،ولكنّها حقيقة.

وحدّ ق في الصخرة
ابتسم «ناجي» اآلن ،وكا َد يضحكَ ،
«سأفجرها فوقهم».
تمام ًا:
ِّ
استطاع أن يم ّيز الزحليقةَ ،فقدّ ر أنّه على مقربة ِمن الفجر:
«ساعتان أو ثالث ،وتأتي القافلة».
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أحس بِتوت ٍُّر خفيف .أغمض عينيه قليالً ،فبدا له أنّه قد َسها.
ّ
لف المكان ِمن حوله.
انتفض .رأى نور الفجر َي ُّ
ص ّلى الصبح مسرع ًا ،وهو جالس في مكانه .انتفض قلبه.
تد ّفق الدم إلى وجهه ورأسه وأصابعه.

«فجر اآلل ّية
دو ْت في رأســه كلمات «حاتم» ُمــجــدّ د ًاِّ :
ّ
األولى».
ارتفعت يده من دون إرادة منه إلى
وغزاه وجه «ديمة»،
ْ
مستوى وجهه؛ كان يرفع أصابعه دائم ًا إلى وجهها.
ِ
واقعه .اكتشف
وقع نور الشمس على وجهه ،فأعاده إلى
ّ
أن يده مع ّلقة في الهواء ،فأراحها .نظر إلى «صخرة األوق ّية»:

«فجر اآلل ّية األولى».
ِّ

َكوم على نفسه .وضع يده على الجهاز ،وركّز نظره على
ت ّ
الطريق قبالة الصخرة .أصبح في وضعه هذا كتلة ِمن التر ّقب
والحذر.

بعد انتظار خاله طويالً ،أخذ نفس ًا عميق ًا ،وأراح قدميه.
تسر َب ْت إلى ذهنه فكر ٌة َش َحنَتْه باألمل والمرارة واإلرباك مع ًا:
ّ
«ال أصدّ ق أنّهم احت ّلوا هذه األرض».
ٍ
رفع نظره إلى التالل البعيدة« :أعرفها ،أعرف ّ
حجر فيها،
كل
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ّ
فجر اآلل ّية األولى».
وكل شجرة .متى تأتي القافلة الملعونة؟ ِّ

تنهد،
تسرب إلى عقله احتمال عدم مرور القافلةّ .
ارتعد إذ ّ
م َ
أل صدره بالهواء ،وت ََم ْلمل.
مرة جديدة؛ قالت له« :بعد سنة ونصف
فكّر في «ديمة» ّ
ـزوجّ .أول شــيء سنفعله هو أن نضع زهــور ًا على قبور
نــتـ ّ
الشهداء».
ّ
ابتل طرف عينه .فكّر ،أو ر ّبما همس« :نعم .نضع الزهور
ونتزوج .نعم».
على قبور الشهداء،
ّ
وفجأةً ،الهدير« :هو الهدير .القافلة».

الجهاز
انتفضت .جذب
تبق خل ّية واحدة في جسده ّإل
لم َ
ْ
َ
ثم أرجعه إلى حيث كــان .عيناه ال تفارقان محيط
صوبهّ ،
الصخرة.
ثم الزمجرة والصرير يمآلن الوادي.
الهدير يقوى ،يقتربّ .
ظ ّن ّ
أن «وادي الغجر» -في تلك اللحظات -أصبح مجموعة
أصداء لِصرير آالف اآلل ّيات واآلالت.

تسارعت .ظهرت اآلل ّية األولى ،والثانية
عن َف ْت د ّقات قلبه،
ْ
«فجر اآلل ّية
ثم الثالثة .تقدّ َم ْت باتّجاه الصخرة:
ِّ
خلفهاّ ،
األولى».
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بِضعة أمتار تفصله عن الصخرة .يده على الجهاز ،وعيناه
فت أنفاسه ،وص َلت اآلل ّية
على اآلل ّية ،ال يرمش له جفن .تو ّق ْ
األولى إلى قبالة الصخرة تمام ًا .ضغط حيث يجب أن يضغط،
واهتز الوادي ،فدَ ّوى .اختلج صدره .سمع انفجارات متالحقة
ّ
فجرتُها».
في اآلل ّيات المصطدمة بعضها بِبعضها اآلخر« :نعمَّ ،

سقطت فكرته كالسكّين ،وامتأل الوادي باألزيز .لمح -بعد
ْ
لحظات ِمن التفجير -بعض عناصر المجموعة األولى« :ال
ِ
ب».
دور لك معها .انسح ْ
أدار ظهره لِـ «وادي الغجر» ،وانطلق غرب ًا.

بعد عشر دقائق -بِحسب تقديره -كاد يصطدم بِعدّ ة آل ّيات
متّجهة نحو الوادي .رمى جسده على األرض خلف شجرة
ِدفلى« :ر ّبما ال تستطيعِ .
ارتج ْل».
ّقرر أن ينسحب شماالًِ ،من حيث أتى.

ال أحد يدري كيف تو ّلدت تلك الحكايات في الضيعة،
بعدما طال غيابه .الشباب يعرفون ّ
أن «حاتم» -فقط -يمكن له
أي خبر أو ينفيه .و«حاتم» أعطى كلمته واختفى« :ال
أن يؤكّد ّ
نعرف عنه شيئ ًا».
على الرغم ِمن ذلك ،انتشرت أثناء غيابه تلك الحكايات
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المتناقضة أحيان ًا ،والمتقاطعة أحيان ًا أخرى.
ُ

تقول الحكاية األولى« :ناجي اشتبك مع مجموعة كومندوس
العدو المجموعة
في وادي الغجر ،فأبادها .وانت َظر حتّى أرسل
ّ
وانسحب جنوب ًا».
لما وص َل ْت أبادها أيض ًا،
َ
الداعمةّ .
بعض الذين يروون الحكاية ُيكملونها بِقولهم« :ناجي وصل
وانضم إلى مجموعة فدائ ّية هناك».
إلى أرض «فلسطين»،
ّ

وبعضهم اآلخر يكملها على نحو ُمغاير« :انسحب في
البداية جنوب ًا ،لكنّه اصطدم بمجموعات كبيرة من األعداء،
فعدَّ ل ُخ ّطته ،واتّجه غرب ًا .وصل إلى شاطئ البحر ،أودع
سالحه عند بعض الشباب ،وتَخ ّفى على مركب متّجه ًا إلى
ِ
البرِ ،من «سوريا»».
«تركيا» ،وسيعود من طريق ّ

وتروي حكاية ثانية أخبار ًا «مؤكّدة» عن بطوالته« :أباد
فجرها بِحيلة
مجموعت ْين كاملت ْين .وبعدما الحقته مروح ّيةَّ ،
ذك ّية جدّ ًا؛ ربط مجموعة ِمن قنابله بعضها بِبعضها اآلخر،
وع ّلقها في أعلى شجرة حور ،وقام بِــدورات متتالية يناور،
مرت
ويرمي باتّجاه الطائرة رصاص ًا غزير ًا .استدرجها حتّى ّ
بالقرب ِمن تلك الشجرة ،وصـ ّـوب رصاصه نحو القنابل،
رت ،وأسق َطت الطائرة».
فتفج ْ
ّ
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تَفرح بعض الوجوه بِتلك الحكايات ،ويحلم كثيرون به
« ُم ْعتَلي ًا غمامة» أو «مرتدي ًا ثوب ًا أخضر فضفاض ًا» أو «آتي ًا على
ظهر د ّبابة» أو «هابط ًا بِمظ ّلة في ساحة الضيعة».
ولك ّن «الشباب» الذين يسمعون تلك الحكايات واألحالم
يهزون رؤوسهم ويتبادلون نظرات يفهمونها ج ّيد ًا،
مع ًا ّ
وينسحبون.

وصح ْت في ما بعد ،رواها
ثبتت
أخير ًا ،حكاية واحــدة ْ
ّ
«حاتم» على مسمع الشباب ،لكنّها انتشرت قبل األوان.
رت بعضهم اآلخر
وسم ْ
وقعت كالسيف على رؤوس بعضهمّ ،
الم ّر؛ حكاية قصيرة جدّ ًا حكاها
إلى حائط التر ّقب واالنتظار ُ
على َع َجل ،واختفى ثانية« :استشهد ،وسنسحب ج ّثته».
عاد «حاتم» بعد أسبوع .يروي َمن رآه فور عودته أنّه كان
منهك القوى ،مصاب ًا بِجروح عدّ ة في عنقه وصدره ويده،
ممزق الثياب ،حزين ًا ،حزين ًا.
ّ

ويــروي بعضهم أنّه بكى ،ولم يخبرهم بما حصل حتّى
صباح اليوم التالي.
قال «حاتم»« :كانت ج ّثة «ناجي» بالقرب ِمن «صخرة
الجرن» ،أصيب في طريق انسحابه .اكتشفوا الج ّثة .تقدَّ موا
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ّ
وفخخوا المكان .كنّا نراقبهم .بعد يومين ،حاو ْلنا تفكيك
ـحــب الج ّثة .اكتشفونا .أمطرونا بالرصاص
وسـ ْ
األلــغــام َ
المرة الثانية تفجير األلغام ،ولكن
والقذائف .استط ْعنا في ّ
ناري
سحب الج ّثة .تقدّ موا نحونا تحت غطاء
ّ
أخ َف ْقنا في ْ
حاولت
كثيف .انسحبت المجموعة انسحاب ًا عشوائ ّي ًا.
ُ
االنسحاب ،لم أستطِع .حوصرت بِأحزمة نار ّية .تقدَّ موا نحو
كنت قريب ًا منها إلى
الج ّثة ،ص ّبوا فوقها المازوت ،وأحرقوهاُ .
كنت أسمع فرقعتَها وهي تحترق .تصاعد الدخان
درجة أنّني ُ
منها كثيف ًا .أخذ الدخان يختلط بالضباب ويتالشى فيه ،وينتشر
تركت المكان ،والدخان يعلو ِمن األرض صوب السماء،
معه.
ُ
والضباب ينزل ِمن السماء صوب األرض».

ح َفر الحرب
ُ
عيل حسني محادي
الكاتب ّ

ٍ
مت على
دخلت باحة منزلنا بعد غياب
شهر كامل ،س ّل ُ
ُ
جلست أستريح تحت شجرة الصفصاف
ثم
ُ
ّ
والدي وإخوتيّ ،
حب .كانت أ ّمي تغسل بعض األواني في البِركة ،وأبي
التي ُأ ّ
يقرأ الصحيفة على كرس ّيه الخيزران تحت داليته العزيزة.
راح إخوتي التوأم «حمزة وحنان» ،البالغان ِمن العمر عشر
ٍ
شيء ما ،تمسكه «حنان» بِكلتا يديها.
سنوات ،يتنازعان حول
«أنا وجدتُه قبلك» ،تقول حنان.

 ولكنّني أنا َمن َح َفر الحفرة. أنا سأستعملها ِل ٍمهم؛ سأضعها مسند ًا لِدُ ميتي.
مر ّ

 -بل أنا َمن سيصنع منها مسدّ س ًا.

ّ
لت أ ّمي مبتسم ًة ،وهي تنظر إلى ساحة التنازع« :هل
تدخ ْ
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خاصتي؟ سوف أصادرها
نسيتما أنّكما أضعتُما مد ّقة الثوم
ّ
ِلستخدمها في ّ
دق الثوم».
«ولماذا ال أستعملها مسند ًا لِكُتبي مثالً؟»ّ ،
تدخل أبي
فــجــأةًِ -مــن حيث لم يحتسب أحــد .فابتسموا ِحذرين
ْ
محتارين؛ هل ُيمازحهم أم يتك ّلم بِ ِجدّ ؟
«ما هذا الــذي َسحركم جميع ًا حتّى تتنافسوا عليه؟»،
ّ
لت محاوالً أن أفهم ما يجري.
تدخ ُ
«مــاذا؟! ال ت ُق ْل إنّك تريدها أنت أيض ًا!» ،قال «حمزة»
فابتسمت له.
محتدّ ًا،
ُ

«انظر يا أخي» -قالت حنان وهي تناولني ذلك الشيء-
«لقد وجدناها ونحن نحفر في البستان لِنزرع شجرة».
أصابتني الرعشة والخوف ،وأنا أنظر غير ُمصدّ ق.

ثم -فجأةً -رميتُها
مد ْد ُت يدي وأنا أرتجف ،أخذتُها بِهدوءّ ،
بِسرعة ِمن فوق السور ،وأنا أصرخ« :انبطحوووووووواااااا».
ٍ
رفعت رأسي ،فوجدتني منبطح ًا َوحدي ،كر ّد ِة
ثوان
بعد
ُ
ِ
تدر ْب ُت عليها في الــدورات القتال ّية ،بينما كان
فعل طبيع ّية ّ
ـي كما ينظرون إلى مجنون َقفز
أبــواي وإخوتي ينظرون إلـ ّ
أمامهم فجأةً.
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نهضت عندما طال الوقت ولم أسمع صوت انفجار.
ُ
قمت بِبعض اإلجراءات االحتراز ّية،
أجريت اتّصاالً بعد أن ُ
ُ
المختصون ِمن المقاومة ،وأخذوا قطعة الحديد.
فجاء
ّ

ال يزال أبي مدهوش ًا ،وأ ّمي مرتعبة ،غير مصدّ َق ْين ّ
أن ما
كان يلعب به ولداهما طوال النهار قنبل ٌة قديمة ِمن مخ ّلفات
الحرب.

عند عودتي ِمن اإلجــازة التالية ،كان في حقيبتي ُدمية
بالستيكي ،ومد ّقة
الخاص ،ومسدّ س
كالعروس مع كرس ّيها
ّ
ّ
ثوم خشب ّية ،ومسندان ُمزخر َفان للكتب.
مت لِ ٍّ
كل هد ّيته ،وأنا أبتسم ،وأقول« :أرجوكم أن تتركوا
قدّ ُ
اآلثار الحرب ّية مدفون ًة في ُح َف ِرها».

قميص
الكاتبة والروائ ّية ريمة راعي

في وقت مغيب الشمس ،وكما هي عادتها ّ
كل يوم ،كانت
الريفي الذي
كرسي الخيزران أمام باب بيتها
«جفرا» تضع
ّ
ّ
تمتدّ أمامه فسحة مزروعة بأشجار البرتقال وال ّليمون ،تُحملق
في شيء ما أمامها ،وال تحيد النظر عنه .وما إن الح خيال ِمن
الكرسي ،وراحت تُحدّ ق فيه بِتم ُّعن،
نهضت عن
بعيد ،حتّى
ْ
ّ
اقترب الخيال أكثر ،ازداد التر ُّقب في عينيها ،وحين
وك ّلما
َ
وجلس ْت
ّضحت مالمح القادم ،أطل َق ْت «جفرا» تنهيدة،
ات
ْ
َ
ُمجدّ د ًا.
ملوح ًا بِ َيده.
«مرحب ًا يا جفرا» ،هتف لها ّ
 أه ًعمي «حميد».
ال ّ

 -كيف حالك يابنتي؟
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عمي.
 -بِخير يا ّ

ّيني طريقه ،بينما عادت «جفرا» لِتجلس
تابع الرجل الست ّ
على كرسيها ،وتتابع تر ّقبها األبدي لِقادم َلم ِ
يأت بعد .وبعد
ّ
ّ
فوقفت «جفرا» مــا ّدة رقبتها كي
دقائق ،الح خيال جديد،
ْ
ِ
وتتنهد ِمن جديد.
عادت لِتَجلس
ثم
ْ
ّ
تتح ّقق من هو ّيتهّ ،

وركوة وفنجانا قهوةَ ،ج َلس
أمام طاولة عليها صين ّية ّ
فض ّية َ
«نادر» ينقل عينيه بين محتويات المكان البسيطة :كرس ّيان
وطاولة وأريكة ،وجدران فارغة ّإل ِمن صورة فوتوغراف ّية
مؤ ّطرة ،تظهر فيها «جفرا» بِثوب زفاف ،وبالقرب منها رجل
مموهة .وعلى الرغم ِمن ّ
أن عمر هذه الصورة
بِمالبس عسكر ّية ّ
ال يتجاوز السنتينّ ،إل ّ
أن «جفرا» -الجالسة قبالة أخيهاَ -بدَ ْت
أخت ًا كبرى لِتلك الشا ّبة السعيدة التي تلمع كَشمس.
ُصرين على البقاء هنا وحدك؟ تعالي
َ
همس «نادر»« :لماذا ت ّ
ِ
ِ
معي إلى ّ
عليك».
وأبوك قلقان
اللذق ّية ،أ ّم ِك
 ال أستطيع أن أترك البيت. -لماذا؟

 -أخشى أن يعود «نديم» وال يجدني.

« -جفرا» ،بقاؤك وحيدة في هذه القرية ليس صواب ًا.
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 -هذا بيت زوجي ،ولن أخرج منه ّإل إلى القبر.

 -ماذا بعد يا «جفرا»؟

 -سأبقى في انتظاره.

 «جفرا» ،لقد ُعرف مصير الجميع ّإل هو؛ ر ّبما لن يعودأبد ًا ،تو ّقفي عن انتظاره.
 ال ت ُق ْل هذا« .نديم» وعدني أنّه سيعود.صاحت «جفرا» والدموع تسيل ِمن عينيها ،فأشاح «نادر»
ْ

عينيه عن دموعها ،وعاد إلى الحملقة في الصورة على الجدار.
مر َر ْت «جفرا» أصابعها تحت الصنبور لِتتح ّقق ِمن ّ
أن المياه
َّ
وضعت منشفة نظيفة ومالبس مطو ّية بِعناية على
ثم
ْ
ْ
باتت ساخنةّ ،
قت ِمن
الحمام،
ومشت نحو باب الدار ،تح ّق ْ
ْ
الكرسي أمام باب ّ
ّ
ّ
دت
ثم
عادت إلى غرفة النوم .تمدّ ْ
ْ
أن المزالج ُمحكم اإلغالقّ ،
ِ
محاولة تجاهل صوت الزيزان
وأغمضت عينيها
في سريرها،
ْ

فتحت عينيها ،وراحت
لبثت أن
ْ
يلي ،لكنّها ما ْ
وعواء الكالب ال ّل ّ
تتأ ّمل السقف ،كما هو حالها منذ سنة ونصف السنة؛ المدّ ة التي
استغرقها حصار الفرقة السابعة عشرة التي يخدم فيها زوجها.
تغص ك ّلما وض َع ْت لقمة طعام في َفمها ،وهي تفكّر :ماذا
كانت ّ
يأكل اآلن؟ هل الطعام الذي ُيلقى إليهم ِمن الطائرات الحرب ّية
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يكفيهم جميع ًا؟ وهل ِ
يصل إليهم؟ كانت تسمع عن ّ
أن الكثير ِمن
تلك األطعمة يسقط في ِيد داعش التي تحاصر المكان ،فيبقى
الجنود من دون طعام إلى حين وصول الطائرة الثانية ،لك ّن
«نديم» -في االتّصاالت النادرة معها -كان يقول لها« :نحن
ثم يطلب منها
رجال ،وطعامنا هو النصر» ،ويتظاهر بالغضبّ ،
مرة ثانية.
عدم سؤاله عن الطعام
ّ
الدنيوي ّ
لك ّن صبرها الــذي استمدَّ تْه ِمــن رســوخ إيمان زوجها
وصالبته ،تالشى حين ّ
رن هاتفها في منتصف إحدى الليالي
المشؤومة ،لِ ُيخبرها أخوها عن معارك عنيفة يشهدها محيط
ممهد ًا
مقر الفرقة ،بعد أن َف َّجر أحدُ االنتحار ّيين نفسه بِعربةّ ،
ّ
ِ
ِ
الطريق لهجوم عنيف من التكفير ّيين.
ٍ
كانت األخبار تأتي متتابعة عن قصص بطولية لِ
جنود
ّ
مقرهم ،وكانت «جفرا» تالحق أخبار
استماتوا في الدفاع عن ّ
السوري في مطار «الطبقة»
َمن وصل منهم إلى نقاط الجيش
ّ
و«عين عيسى» ،وتُحاول الوصول إلى أرقام هواتف َمن وصل
إلى أهله منهم كي تسأل عن «نديم» .أخ َبرها أحدهم ّ
أن زوجها
ّ
األمامي للجبهة ،للتغط ّية على
الخط
ومجموعته كانوا في
ّ
رفاقهم أثناء االنسحاب .و ُمقاتِل آخر أخبرها أنّه رآه يسحب
جثمان أحد رفاقه ،لك ّن دخان قذيفة حجبته عنه ،وال يعلم ماذا
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حدث له .كان ّ
كل واحد منهم لديه صورة أخيرة لِـ «نديم» وهو
يرمي القذائف باتّجاه التكفير ّيين ،أو يحمي رفيق ًا بٍصدره ،أو
يسحب جثمان آخر ،لك ّن أحد ًا لم يعلم أين هو.

وبمرور أسبوعين ،تو ّقف الجميع عن انتظاره ،وتق ّبل والداه
التعازي به .لكن «جفرا» لم ِ
ترتد السواد ،ولم ت ِ
َقبل العزاء ِمن
ّ
َت ّ
كل مساء تجلس أمام باب بيتها ،تنتظر عودته.
أحد .بات ْ

لحة على الباب،
كانت «جفرا» نائمة حين سم َع ْت طرقات ُم ّ
فتح ْت عينيها بِ َفزع ،وهي تسمع الطرقات تشتدّ وتصبح أكثر
َ
ِ
مست« :من؟».
وه ْ
قوةَ .
نهض ْت من السرير ،سارت نحو البابَ ،
ّ
 -أنا.

ٍ
همست «جفرا» بِ
صوت ُمرتجفَ « :من أنت؟».
ْ

 -أنا يا «جفرا».

فتحت «جفرا» عينيها على اتّساعهما ،أزالــت ِ
المزالج
ْ
وفتحت الباب ،لِتحدّ ق في بذلة عسكر ّية
بِأصابع مرتجفة،
َ
رفعت رأسها إلى ٍ
وجه مغ ّطى
ثم
ْ
مغ ّطاة بِ ُبقع الدماء المتخ ّثرةّ ،
بالجراح ،يبتسم لها.
ٍ
همست بِ
صوت ُمرتجف« :نديم! هذا أنت؟».
ْ
هز «نديم» رأسه ،فشدّ تْه «جفرا» ِمن ذراعه إلى داخل البيت،
ّ
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ُمرر أصابعها في
تشم رائحته ،وت ّ
عان َقتْه وهي تنتحب ،وراحت ّ
دت».
تراجعت إلى الخلف،
ثم
وهتفت« :لقد ُع َ
ْ
ْ
شعرهّ ،
دت».
همس «نديم»« :نعمُ ،ع ُ
َ

لست ُحلم ًا؟
َ -

لست حلم ًا.
 ال؛ ُأمس َكتْه «جفرا» ِمن يده ،وسح َبتْه نحو األريكة ،فجلس
وضعت
ثم
عليها ،بينما
ْ
ْ
ركعت هي على األرض عند قدميهّ .
تتلمس الجراح الغائرة التي
يديها حول وجهه ،وراحــت ّ
ِ
وتالحق الدماء المتخ ّثرة
تغ ّطي نصف وجهه األيسر ورقبته،
ِ
تمرر أصابعها المفجوعة
بِأصابعها .فتحت أزرار قميصه ،ل ّ
على ٍ
ثم سألته« :أين كنت؟».
جرح عميق يخترق صدرهّ .

حكى لها «نديم» أنّه ورفاقه قاتلوا حتّى الذخيرة األخيرة،
و َمن استشهد ِمنهم وجد أخ ًا يسحب جثمانه ،ويحمله على
ظهره كي ال يقع في أيدي التكفير ّيين .وهو -على الرغم ِمن
القوة كي
الجراح في صــدره ووجهه -كان ال يــزال يملك ّ
يحمل رفيقه الذي أصيب بِقذيفة في صدره فاستُشهد .وسار
مسافات طويلة حام ً
ال إ ّياه على ظهره ،إلى أن وصل إلى أحد
بيوت «الر ّقة» ،فطرق بابه وطلب المساعدة .صاحب البيت
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كان رج ً
ال رافقه إلى أحد الحقول حيث دفن رفيقه ،وما إن
أهال التراب على جثمانه ،حتّى تهالك ،و َفقد الوعي.
مر َع َل ّي من الوقت بين يدي
«لم أكن أعرف أين أنا ،أو كم ّ
كنت أعلم أنّني بين يدي الله».
هذا الرجل األمين ،لكنّني ُ

انحن َْت «جفرا» على يديه ،وراحت تق ّبلهما ،وهي تهمس:
عدت يا بطل!».
«لقد
َ

وبينما هي تساعده في َخلع قميصه ،قالت له« :المياه في
الحمام،
الكرسي أمام
الحمام ساخنة ،ومالبس نومك على
ّ
ّ
ّ
والعشاء على الطاولة».
َت «جفرا» القميص الذي َخلعه «نديم»ّ ،قربته ِمن
أمسك ْ
ُمرر
أنفها،
ْ
وراحت تستنشق رائحة الدماء والتراب والبارود ،وت ّ
ابتسمت ،وسارت نحو
تمهل على بقع الدم الجا ّفة.
ْ
أصابعها بِ ُّ
أخرجت مطرقة ومسمار ًا،
فتحت أحد األدراج،
المطبخ،
ْ
ْ
وراحت تطرق المسمار في
ومشت نحو باب الدارَ ،فتحته،
ْ
ْ
الباب ِمن الخارج ،وع َّلقت القميص فيه.

وابتسمت وهي تتركه طليق ًا من
نظر ْت إلى المزالج،
َ
ثم َ
ّ
دون أن تغلقه.
للتو ،ونورها راح يغمر الحقول ،ويغمر
الشمس
ْ
أشرقت ّ
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منزالً ريف ّي ًا صغير ًا أمامه فسحة مزروعة بأشجار البرتقال
ثمة قميص،
نسي أصحابه إغالقه ّ
وال ّليمون ،وعلى بابه الذي َ
فتألألت بقع دماء؛ هي التميمة التي
الشمس سط َع ْت عليه،
ْ
تحمي أهل هذا البيت.

تقاطع
ُ
الكاتبة رق ّية كريمي

كنت واقف ًا خلف إشارة المرور عند التقا ُطع.
رآني ِمن بعيدُ .
فرأيت بريق الفرح في عين ْيه المتعب َت ْين .أخذ
ابتسم مسرور ًا،
ُ
َ
ِ
إلي بِصعوبة.
عصاه محاوالً المرور من بين الس ّيارات ،ووصل ّ
نظرت إليه .كان يبحث داخل الس ّيارةَ .
تالشت البسمة عن
ُ
ضرب
المتعب؛ المتعب ِمن الحرب ،المتعب ِمن الفقر.
َ
وجهه ُ
ونظرت إليه.
فأنزلت الزجاج،
بِأصابعه على النافذة،
ُ
ُ
«وین الس ّید علي؟».

مرة أخرى إلى روحــي ،طاف في كياني ك ّله،
عاد األلم ّ
ووصل إلى عمق عظامي.
وقلت والحزن يغمرني« :استشهد».
نظرت إليه،
ُ
ُ
تجمد في مكانه لِلحظة ،كأنّه لم يكُن يريد أن ُيصدّ ق؛ لم
ّ
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حب أن يصدّ ق ّ
الشاب الذي كان دائم ًا ينزل ِمن
أن ذلك
ّ
يكن ُي ّ
تمر الس ّيارات
الس ّيارة هنا ،يسأله عن حاله ،ويساعده ،بينما ّ
ك ّلها أمامه ِمن دون أن ينظر سائقوها إليه حتّى ،استشهد اآلن.
مر ْت وهو يبيع المناديل الورق ّية بهذه العصا وبِقدمه
كَم سن ًة ّ
المبتورة عند هذا التقا ُطع؟ ال أعلم.

مرةً،
علي يشتري دائم ًا مناديله ك ّلها.
ُ
ضحكت ّ
كان الس ّيد ّ
مألت
وقلت له« :ماذا تريد أن نَفعل بِهذه المناديل ك ّلها؟ لقد
َ
ُ
أي شيء.
الس ّيارة بها» .كان يضحك من دون أن يقول ّ
شعرت بِ ٍ
جبل ِمن األلم في عين ْيه عندما وضع
نظرت إليه،
ُ
ُ
كنت
المرهق ،وبكى في الشارع؛ ُ
يديه المتعبتَين على وجهه ُ
وقلت في نفسي :أنت ال
دمعت عيناي،
أنظر إليه بِصمت،
ُ
ْ
تعرفه كثير ًا وتبكي هكذا ،كيف عساي أبكي وأنا أعرفه ج ّيد ًا؟
لست الوحيد .هل تعلم ّ
أن الفقراء في الكثير ِمن
أعرف أنّك َ
َ
يرون
شوارع «حلب» المزدحمة كانوا يعرفونه؟ عندما كانوا
س ّيارته ،يركضون إليه مباشر ًة و ُينادونه« :س ّيد علي! س ّيد
علي!».
كان ينزل ِمن الس ّيارة ويك ّلمهم جميع ًا ،وعندما يركبها ِمن
بقي شيء في َجيبك؟
جديدُ ،
كنت أضحك ،وأقول له« :هل َ
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قريب ًا ستكون فقير ًا مثلهمَ .يكفي ،هل ستبقى هكذا حتّى ال
يبقى معك شيء؟» ،فيضحك.

لست أنت فقط« ،أبــو سليمان» أيض ًا بكى؛ في مح ّطة
َ
يهتم لـِ «أبي سليمان» بِمالبسه المتّسخة
البنزينَ ،من كان
ّ
ِ
علي»
يهتم لـ «أبي ّ
علي»؟ َمن كان ّ
ورائحة البنزين غير «الس ّيد ّ
في المستودعات العسكر ّية ،بين التراب والغبار ،غير «الس ّيد
وكنت قد
علي»؟ أنت ال تعرفه وتبكي هكذا ،كيف أبكي أنا
ُ
ّ
رأيت صالة ألف ليلة وليلة؟ عندما كنّا نعود في منتصف ال ّليل
ُ
قدمي،
ف على
ِمن أصعب
المهمات ،لم أكن أستطيع أن ِأق َ
ّ
ّ
عيني،
كنت أراه يص ّلي ،بينما أنا لم أكُن أستطيع أن أفتح
ُ
ّ
ٍ
مكان ِلرمي نفسي فيه وأنام ،حتّى ِمن دون
وأبحث عن ّأول
تلك الب ّطان ّية القديمة.
كنت
أنت ال تعرفه وتبكي هكذا! كيف ال أبكي أنا ،وقد ُ
أعرف أنّه في ّ
كل يوم يقرأ سورة األنعام في الس ّيارة ،على
الطريق ،وقت االستراحة ،بعد الصالة وقبلها؟! شكر ًا ِل ّن الله
َم ّن علينا به لِيكون ِمن المجاهدين.

كنت أراه ّ
كل يو ٍم ُيص ّلي صالة جعفر
كيف ال أبكي ،وقد ُ
مرة بعد صالة ال ّليل ،وأخرى بعد صالة الظهر؟!
مرتين؛ ّ
الط ّيار ّ
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هل تعلم ماذا تعني صالة جعفر الط ّيار؟ ر ّبما َص ُعب علينا
مرة واحدة في حياتنا ك ّلها ،فقد نشعر
أن نص ّلي هذه الصالة ّ
مرتين في اليوم ،هل تصدّ ق؟!
بالدوارّ ،إل أنّه كان يص ّليها ّ
كانت هذه وصفة أحد ال ُعلماء له عندما كان يبحث عن الشهادة.
ٍ
الشاب يبكي بِ
صمت،
كنت أنظر إليه ِمن نافذة الس ّيارة ،كان
ُ
ّ
شعرت أنّه يحمل على
وأنا ُأشاهد مالبسه القديمة المتّسخة.
ُ
أكتافه الضعيفة جب ً ِ
الهم والتعب؛ تعب أ ّيــام الحرب
ال من ّ
والدمار ،تعب الفقر واإلهانة في شوارع «حلب» المزدحمة،
علي
ِمن أجل رغيف الخبز.
ُ
وكنت أتذكّر ابتسامة «الس ّيد ّ
َسيت أنّني في التقا ُطع
الزنجاني» ومالمحه الجميلة .لِلحظة ن ُ
ّ
ِ
أخرجتني من أفكاري أصــوات أبواق
عند إشــارة المرور.
َ
الس ّيارات ِمن خلفي ،حتّى ّ
أن أحدهم أخرج رأسه ِمن الس ّيارة،
نمت وسط الشارع؟».
وقال« :هل َ
تركتُه وعصاه ومناديله الورق ّية في الشارع ،لكنّني ال أزال
أراه بواسطة مرآة الس ّيارة الصغيرة ،جالس ًا على حا ّفة الرصيف،
تهتز ِمن شدّ ة البكاء.
وأكتافه ّ

شرفة «سلوى»
ُ
الكاتبة هال ضاهر

ِ
أرهفت السمع إلى سلسلة
أيق َظها الهدير وارتجاج األرض،
ِ
نظر ْت في ساعة معصمها :إنّها الرابعة
الم ّ
شوشةَ .
من األصوات ُ
فجر ًا؛ موعد مرور اآلل ّية العسكر ّية اإلسرائيل ّية.

وخرج ْت إلى
أشع َل ْت فتيل القنديل المع ّلق على الحائط،
َ
عدني
الم ّ
الشرفة الكائنة في الجهة الخلف ّية .صرير المزالج َ
أشــاع الخوف في بدنها .كان صوت وقع األقــدام َيجعلها
تتحرى« :اهدئي كُرمى لِعيون
ترتعد ،لكنّها ّ
شج َع ْت نفسها كي ّ
همس ْت لِنفسها.
أيمن»َ ،
مر الموكب عند سفح الجبل القريب ِمن الطريق ،سالك ًا
َّ
َت مبتعدة
دربه بِشكل
تحرك ْ
تصاعدي باتّجاه الموقع ال ّل ّ
ّ
حديّ .
أت دفترها الصغير بين
بِضع خطوات إلى الخلف ،حيث خ ّب ْ
جلس ْت على األرض،
أحجار حوض الحبق وراء ُخ ّم الدجاجَ .
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وانبر ْت تكتب:
ورأسها َيستند إلى إطار البابَ ،

 المصابيح تبقى مشتعلة طول الوقت. ينبعث ِمن الموقع شيء أشبه بِضوء ينطفئ ويشتعلِ
مرات متتالية؛ شيء ُمضيء كأنّه شرارة ُشعلة صغيرة جدّ ًا،
ل ّ
ِمثل نج ٍم يومض.
الموكب س ّيار ٌة بيضاء تسير بِ ُبطء.
 تتقدّ مَ
 خرج ِلستقبال الموكب ِمن الدشمة الثالثة مجموعةجنود.
 لحظة .ال يبدو استقباالً؛ هو تبديل بين العناصر .استغر َق ِت
العمل ّية ك ّلها خمس ًا وعشرين دقيقة ،بعدهاّ ،
حل السكون ِمن
جديد.

على مدار األسبوع ترصد «سلوى» بِصمت؛ العينان ّ
تحلن
وتسجالن ّ
ّ
كل شاردة وواردة.
محل الكلمات،
ِّ
رأت ،ثم وضع ِ
المزهر.
ت الدفتر في َجيب فستانها
ّ
َ
كت َب ْت ما ْ ّ
لم تكن تنظر إلى هذا الورق كَشيء ما ّد ّي جامد ،بل إنّها تراه
كإنسان َيفيض بِالمشاعر.

غاص ْت في الذاكرة البعيدة ،يوم حكى لها «أيمن» كيف
َ
المعبر؛ عندما كان طفالً ،طلب ِمن
تكسر ُحلمه عند قارعة َ
ّ
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«جرافة» لِ َيجرف الرمال واألحجار حول
أ ّمه أن تشتري له لعبة ّ
ِ
جرافة لم تكن تملك ثمن ًا
المنزل .فأعط ْت ُه وعاء قديم ًا ليتخ ّيله ّ
لها ،لكنّه تل ّقى منها وعد ًا بِأن تحصل على تصريح وتصحبه
إلى «بيروت» لِزيارة خالته التي ستشتري له ما يريد.
تحمل سفر ًا بعيد ًا إلى «بيروت» ،بعد الخضوع ِلجراءات
ّ
ِ
المعبر؛ رحلة تبدأ من السادسة صباح ًا حتّى السادسة مسا ًء،
َ
َسي التعب ك ّله عندما حصل
موعد الوصول إلى بيت خالته .ن َ
الحلم.
الجرافة ُ
على ّ
في طريق العودة إلى القرية أراد أن يحضنها ،لك ّن السائق
وضعها مع باقي األمتعة فوق سقف الحافلة .وصلوا إلى
الشخصي ،رمى أحد العمالء
المعبر ،وفيما خضعوا للتفتيش
ّ
َ
نف على األرض بغية تفتيشها ،فتكسر ِ
األمتعة والحقائب بِع ٍ
ت
ُ
ُ
ّ َ
انحدر ْت دموعه فوق خدّ ْيه ،وصار َيركُله بِقدمه،
الجرافة.
َ
ّ
قائ ً
كسر َت
ال بِنَبرة يشوبها الحزن والغضب« :أ ّيها الوحش! ْ

جرافتي».
ّ

مسح ْت دموعها ،وهي تنتظر انبالج ضوء النهار ،وغ َف ْت
َ
على تلك الحال.
سم َع ْت طرق ًا على الباب ،فانس َّل ْت ِمن فراشها .رأتْه ِمن
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وراء زجاج النافذة التي تُفتح على باحة الدار ،وقد َلوى وجهه
ال ناحية الطريق ،وفي لمح البصر انتقال إلى ُ
األسمر قلي ً
الشرفة.
ٍ
وجاءت بِ
رغيف ولبن .أكل صامت ًا .نظر إليها
أع َطتْه الدفتر،
ْ
ِ
الم ّ
حتل».
بِ ُح ّنو ،وقال« :ال طعم للخبز بِ ُوجود ُ
عاو َدها الخوف ما إن توارى عند ُمنعطف الطريق ،فابته َل ْت
إلى الله ّأل ُيصي َبه َمكروه.
مر ِ
ت الساعات ،ساع ًة بعد ساعة ،وال خبر عنه.
ّ

عند العصر ،سم َع ْت صوت طلقات نار ّية في الخارج.
دي يقترب ِمن ّ
ركض ْت إلى ُ
ظل
َ
ندي بِلباس َل ْح ٍّ
الشرفة ،فإذا بِ ُج ّ
ٍ
رجل آخر عر َف ْت ُه ِمن قامته النحيلة .أصابه في وجهه مباشرةً،
الجندي بِد ّق ِة تصويبه .ظ َّل ْت «سلوى» تُراقب بِركة الدم
وقد ُس َّر
ّ
الحصى في الطريق،
الصغيرة التي كانت تنتشر بِ ُبطء بين صغار َ
انزلق سالح «أيمن» بِب ٍ
طء ،وهوى على األرض.
في حين َ
ُ

بعد سبعة أ ّيــام ،كانت «سلوى» على تلك ُ
الشرفة ،قبالة
روع نفسه.
الم ّ
الموقعُ ،يالحقها المشهد ُ
مر ٌ
رتل ِمن اآلل ّيات العسكر ّية ،وهناك ،تحت
بعد لحظاتَّ ،
انفجرت ُع ّبوة ناسفة .غ ّطى الدخان الكثيف
أديم التراب،
ْ
المكان .وفي دقائق انجلى عن أشالء الجنود.

»ىولس« ةفرُش

107

ِ
العدو يهرعون ِمن
البوابة تُراقب جنود
ّ
اقتر َب ْت «سلوى» من ّ
وإلى الموقع ،بحث ًا عن الشبح الفاعل ،فيما كانت هي تبتسم
الحصى.
المنساب بين صغار َ
للدم ُ

ٌ
لوحة زيتيّة
عيل حسني محادي
الكاتب ّ

المضيئة أمامي في غرفة العمل ّيات ،أتن ّقل
أنظر إلى الشاشة ُ
ُ
بِنَظري بين الشاشات :هنا أشاهد مجموع ًة تقتحم تحصينات
الجرافات ترفع
العدو ،وهناك أشاهد اآلل ّيات تتقدم .هنا
ّ
ّ
ِ
طهر الطريق
السواتر ،وهناك سالح اإلسناد يرمي بالمدفع ّية ل ُي ّ
أمام المهاجمين.

العمل ّية تسير كما هو ُمخ ّطط لها ،بِــأروع صورة .صوت
ّ
موسيقي يتبادل المقاومون
زخات الرصاص َبدا كأنّه ُس ّل ٌم
ّ
ٍ
معزوفة
األول َف ُيجيبه الثاني ،وهكذا ،في
توزيع أنغامه؛ يعزف ّ
عالم ّي ٍة في مستوى إبداعها.
العدو يتقهقر .الشمس تميل
المهمة تنجح.
أنا أراقب بِ ِد ّقة.
ّ
ّ
إلى المغيب ،وت ِ
ُسدل ستار ًا أحمر في األفق.
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أرسلت هذه الكلمات
حاج عالء ،ع العافية»
ُ
«ع العافية يا ّ
الميداني.
على الجهاز ،أخاطب القائد
ّ
حاج .شو رأيك بالمشهد؟
 يعافي قلبك يا ّ -لوحة ،لوحة يا «عالء» .تِسلم زنودكن وقلوبكن.

ِ
بالفعل -لوح ًة رائعةكنت أشاهد
لم أكُن أبالغ أبد ًا ،فقد ُ
الس ْمر.
ترسمها أيادي فنّانين؛ لوح ًة إله ّي ًة بِزنود رجاله ُ
اطمأننت إلى انتهاء العمل ّية بِنَجاح.
ُ

وضعت جهاز ّ
هت إلى الخارج كي
سلكي،
الل
وتوج ُ
ُ
ّ
ّ
أتحضر للصالة.
َّ
ٍ
«حاج ،انظر»،
انفجار َد ّوى على إحدى الشاشات:
صوت
ُ
ّ
قال أحد المعاونين في الغرفة.
نظرت بِسرعة.
ُ

الحاج عالء» -تابع المعاون« -هنا كان قبل االنفجار».
«إنّه
ّ

أمسكت الجهاز بِسرعة وأنا أنظر في الصورة التي تنقلها
ُ
المسعفين الذين يركضون نحو
الكاميرا المع ّلقة بِخوذة أحد ُ
«الحاج عالء».
ّ
عبوة زرعها التكفير ّيون عند باب غرفة عمل ّياتهم
«يبدو أنّها ّ

ي
ةّيتز ٌةحول
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ِ
المعاون مجدّ د ًا وهو ُيد ّقق في تفاصيل
قبل فرارهم» ،قال ُ
الصورة على الشاشة.
الحاج على األرض.
وصل المقاومون ،وكان
ّ

«حاج عالء ،فل ُي َط ْم ِئنني
ضغطت على جهازي ،وقلت:
ُ
ّ
الحاج».
أحدُ كم على
ّ
«الحاج عالء» لِ ُيجيبني،
المسعفين أن يأخذ جهاز
ّ
أراد أحد ُ
ولك ّن «عالء» أمسك جهازه بِنفسه ،وقد اصطبغ وجهه ويداه
بال ّلون األحمر ،لِيتكامل مع ُحمرة البديع في األفق.
كنت أنظر إليه في الشاشة أمامي ،يلفظ كلماته األخيرة،
ُ
َ
حاج -لوح ًة زيت ّية».
جعلت
وهو يبتسم« :لقد
ُ
لوحتك -يا ّ

جلة
ح َ
الرجل الذي يحمل َ
حممد نارص الدين
الكاتب دّ .

ـف يدي
أعــرف تضاريس «الجبل الرفيع» كما أعــرف َكـ ّ
هذه؛ أحفظه عن ظهر قلب .وحين يأتي وافدٌ جديد لِيلتحق
اإلسرائيلي في تلك الفترة
بِمجموعتي الصغيرة التي أرهقت
ّ
ِمن أوائل التسعينات ،لم أ ُك ْن بِحاجة إلى أن أفرد الخريطة على
الطاولة ،وأحدّ د نقاطنا بِالقلم والمسطرة؛ كان يكفي أن أبسط
كف يدي بِوضع ّية ُمس ّطحة ،وأرفع األصابع األربعة وفاق ًا
ظاهر ِّ
َ
لِزاوية «تسعين»؛ هذه «عربصاليم» ِمن جهة الزندِ ،
الش ّق في
وسط ِ
الزهراني» في أسفل الوادي،
اليد في المنخفض هو «نهر
ّ
المنتصبة هي الجبل الرفيع».
واألصابع األربعة ُ
َنــدخــل بِعتادنا ورجالنا بِــسـ ّيــارة «الفولفو» ِمــن جهة
حررة .نَركن الس ّيارة في ّ
ظل شجرة الجوز
الم ّ
«عربصاليم» ُ
«الحاجة أ ّم فايز» ،وتسرح البنادق والرجال
بالقرب ِمن بيت
ّ

العصا الرابعة

114

باتّجاه النهرِ .من نزلة «أ ّم فايز» نفسها ،جدّ تي «أ ّم سالم» كانت
تَنزل بــ «ال َلكَن»((( وصابون الغار في الزمان الغابر ،لِتوقد النار
وتغسل ثياب العائلة وأكياس َل ْبنة الماعز الفارغة .ولِ ُوعورة
الطريق ،كنّا نتندّ ر ّ
للتو يتّسخ ثانية
أن الغسيل الذي ُن ِّظف ّ
وتسب النهر
بالغبار عند الصعودَ ،فت َِصل جدّ تي إلى األعلى
ُّ
والغسيل و«ال َعزارة».
َلم ِ
أحقد يوم ًا على النهر كما فع َل ْت «ستّي أ ّم سالم» ،لكنّني
عاتبتُه بِمرارة َم ّرة وحيدة؛ كان ذلك حين َ
أخذ « ُمصطفى».
وصلت مجموعة ِمن الشباب «البيارتة»((( يومها .كان علينا
ْ
أن نَعبر النهر في منتصف كانون ،والنهر حامل .النقطة اآلمنة
لِلعبور -والتي ال تكشفها طائرة «أ ّم كامل» ال ّلعينة -تقوم حيث
ٍ
ٍ
خاف
أربعة ِمثل دا ّب ٍة جريحة.
أمتار
ُيزمجر النهر شتا ًء فوق
َ
البيروتي يومها ،إذ كان عليه أن َيقفز بِحمولة الظهر
الشاب
ّ
ّ
ِ
التي ت َِز ُن أربعين كيلوغرام ًا تقريب ًا -من صخرة إلى صخرة،َقفز ًة مهولة.
وخاف « ُمصطفى» ِمن أن ترصد الطائرة
الصمت دقيقة،
سا َد
َ
ُ
البيروتي،
الشاب
حركة المجموعة الصغيرة ،فأخذ العتاد ِمن
ّ
ّ
معدني كبري كان يستخدم يف ال َعجن أحياناً ،ولِجمع األواين املتّسخة لِغسلها
((( وعاء
ّ
أحياناً أخرى.
((( الشباب القادمون ِمن بريوت.
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وضمه إلى عتاده .تع ّث َر ْت ِر ْجل « ُمصطفى» وهو يقفز ،وأخذه
ّ
النهر.
انحس َر
عثرنا عليه بعد يومين غافي ًا لِألبد بين صخر َت ْين.
َ
النهر بعدَ ها ُمعتذر ًا عن خطأ الطبيعة ،فسامحتُه.

الحجلة .خالي «عفيف» -الذي
في طفولتيُ ،
كنت أطارد َ
أهداني البندق ّية -قال لي يومها« :تع ّلم أن تنظر في الشجر
ُصوب عليها بـ
ُحب األعالي ،وحين ت ّ
والصخور؛ الحجلة ت ّ
ِ
طوع رأسك وكتفك مع حركة الط ْير».
«الج ْفت»ِّ ،

َلم تخذ ْلني هذه النصيحة حين ُع ِّين «عميرام ليڤين» قائد ًا
العدو .كانت ال ّلعبة بيننا وبين
لِمنطقة شمال النهر في جيش
ّ
شم
اإلسرائيلي في «الرفيع» في الكمائن أشبه بـ «ي ّلي سبق ّ
ّ
الح َبق»(((.
َ
لِ ٍ
بالحدْ س أيــن َيكمن جنود
كنت أعــرف
فترة طويلة،
ُ
َ
«غوالني»؛ عند أ ّية منطقة كاشفة في الجبل والجوار« :ربعة
الحاجة عفيفة»« ،الب ّيورة» ،أو بئر الماء الصغيرة
الجبل»« ،قبو
ّ
عند «خ ّلة البير».

لبناني قديم ،يعني أ ّن َمن يسبق اآلخر ،يُدرك الغرض املطلوب.
((( َمثَل
ّ
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المل ّقب بـ «األرنب» -مهامه،حين
استلم «عميرام ليڤين» ُ
َ
صار عدد شهدائنا يتضاعف في الكمائن.
الجبل،
عيني ،وحدّ ُ
ث ّب ُ
قت مل ّي ًا في تفاصيل َ
تت المنظار على ّ
ِ
«س ُجد» حتّى «الحريق» في الجهة الجنوب ّية.
من أسفل موقع ُ

استدعيت تشكيالت المقاومة في «الرفيع»
في المساء،
ُ
ك ّلها« :حدِّ قوا مل ّي ًا في األشجار؛ هذه الشجرة بالقرب ِمن
ب األمر أن
رصدْ ها يا «فايز» ،ولو تط ّل َ
الجوان ّية» مثالًُ ،ا ُ
«الربعة ّ
تُراقبها يوم ًا بِكامله».
ٍ
ست ،وحين َه ّم «فايز» بِإنزال المنظار
بعد انقضاء
ساعات ّ
عن الشجرة ،بعد أن َح ِف َظ عدد العصافير التي تدخل إليها أو
تخرج منهاَ ،ل َحظ ّ
يتحرك ،فأمطره بِوابِ ٍل
أن « َفنْد الشجرة»
ّ
العدو مقتل اثن ْين ِمن
ِمن الرصاص .وفي اليوم التالي ،أعلن
ّ
«غوالني» ،فق َل ْبنا الطاولة على «ليفين».
بين «ليفين» وكمائن «الرفيع»ِ ،كــدْ ُت أنسى «عبد الله»؛
ولدي الصغير الذي أع َطتْني أ ّمه صورة شمس ّية له الت ُِق َط ْت ِعند
صور.
الم ِّ
«عامر» ُ
ِ
ِ
ُسمى «نقطة
ُ
الج ّ
كنت « ُأن َْوضر» أحيان ًا من نقطة لنا في ُ
بت ّ
المقاومة المؤمنة» على ِ
بيت جدّ «عبد الله» ِل ّمه ،عند بيدر
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«عربصاليم» المقابلُ ،أحدّ ق ملي ًا في الصورةٍ :
«آه لو تَحملك
ّ
أ ّمك في حضنها ،وتخرج إلى الشرفة اآلن!».
أنتظِر قليالً ،و ُأعيد الصورة إلى َجيب الجعبة.
ِ
تسمى
من «نقطة المؤمنة» إلى نقطة آمنة في «الرفيع» ّ
«االستراحة» مسافة مكشوفة ِمن مئت َْي ِمتر لِموقع «السويدا»؛
كان علينا أن نقطع تلك المسافة في ّأول الفجر ،حين ترسل
«س ُجد» لنا ضبابها ،فتدخل مجموعاتنا تحت جناحه زرافات
ُ
ِ
ووحدان ًا إلى «االستراحة».
أدخلنا َمـ ّـرة في الضباب «مدفع َ »106يـ ِـزن أكثر ِمن مئة
اإلسرائيلي الذي لم يعرف كيف تنهال
كيلوغرام ،لِيج ّن جنون
ّ
عليه وعلى دشمه القذائف ِمن مسافة قريبة.
ذلك النهار ِمن 1996مِ ،
العدو بإحدى مجموعاتنا في
علم
ّ
الجو ،أو
الجبل؛ لع ّلها «أ ّم كامل» أو طائرة االستطالع في
ّ
ّ
الخاصة بالمجموعة.
الالسلكي
تنص َت لِموجة
إن
ّ
العدو قد ّ
ّ
ّ
المروحي على «الرفيع» بِكثرة .استشهد مقاومان،
أغــار
ّ
المكشوفة بين نقطة «المؤمنة»
وتُركَت األعتدة في المسافة َ
و«االستراحة».
في مساء اليوم التالي ،كان القرار قد ات ِ
ُّخذ بِالمشورة مع
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غرفة عمل ّيات المقاومة« :ال ُيمكن ِلحد غير «سالم ع ّبود» أن
يسحب ذلك العتاد ِمن الجبل».

تضمني إلى «إبراهيم
ُ
انطلقت قبل منتصف ال ّليل بِمجموعة ُّ
كنت متي ّقن ًا ّ
العدو َيكمن على
أن
آخرينُ .
ّ
عيسى» ومقاو َمين َ
الجرداء بين النقط َت ْين.
ال َعتاد ،وينتظرنا فوق المسافة َ
دت على ك ّفي مر ّبع الكَمين« :انظروا .سيكمن «ليڤين»
حدّ ُ
ِ
شكل حرف ِ Lمن نقطة عالية .ليس علينا
وجنود «غوالني» على
َكسر الكمين ِمن جهته
سوى أن ّ
نلتف على «شير الغرابات» ون َ
اليسرى».
ف عليه ِ
الغربان دائم ًا،
تجاوزت الشير الــذي كانت ِتق ُ
ُ

وانتص َب ْت فوقي «شقفان الهوا» ،حيث كان الهواء َيلعب ُلعبته
استدرت يمين ًا،
المفضلة مع السنديان في أعلى «الرفيع».
ُ
ّ
رت ّ
أن بداية الكَمين ستكون بعد مئة متر ِمن النقطة التي
و َقدّ ُ
نسميها
ظهر ْت صخرة ُم ّ
جوفة كنّا ّ
أقف عليها اآلن تقريب ًا ،إذ َ
أشر ُت لِـ «إبراهيم» بأنّني سأتّجه
«الحضن» أمام نظري تمام ًاْ .
تمو ُضع الكمين.
إلى الصخرة ،وسأعطيه «إحداث ّية» حول ْ
واستحضرت -مباشرةً -ما
قت في الشجرة القريبة،
ُ
حدّ ُ
ُقلتُه لِـ «فايز».

ةلَجَح لمحي يذلا لجر لا
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ٍ
فعرفت
أمتار عشرين،
اإلسرائيلي على ُبعد
كان القنّاص
ُ
ّ
أنّنا في «فم التنّين» .كش ْف ُت الكمين وك ََش َفني؛ في ِعلم ال َعسكر
أمر كمين ُمحكم ،فهذا
قاعدة في غاية البساطة :حين ُيفتضح ُ
يعني فشله تمام ًا .لكن بالمقابلّ ،
فإن ُفرص النجاة لِمجموعة
ٍ
كاملة تكاد تكون َمعدومة.
صغيرة في وجه كتيبة
أشرت لِـ «إبراهيم» بأن َيأمر الشا َّب ْين اآلخرين بِالرجوع،
ُ
وفتحت النار على الكَمين ،فبد َأت النيران ِمن بنادق الـ M18
ُ
تنهمر َع َل ّي كالمطر .تقدَّ م «إبراهيم» لِ ُيساندني ،فعالجه القنّاص
ٍ
بِ
رصاصة في وجهه.
َحملوا نَعش «سالم ع ّبود» ،وطافوا به في أز ّقة «عربصاليم».
كان «الحاج خليل» ِ
الحربي -قد تمكّن ِمن
من اإلسعافّ
ّ
الج ّث َت ْين.
َس ْحب ُ
ِمن َمشاهد ال َغ ْسل والدفن:
األرجل ُممتلئة بالـ «خردق» والشظايا.
ُ

 اإلصــابــات في الــصــدر ،إذ ّفجرت
«المقنبالت» ّ
إن ُ
الجيب.
الرصاص الذي كان في َ
 المعطف األخضر النايلون َبقيت منه قطعة فوق شجرةالسنديان.
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«الحاج خليل» أنّه وجد في َجيب المعطف صورة
يقول
ّ
صغيرة ،تَب َّل َل ْت بالدم.
كان «عبد الله» بين أحضان أ ّمه على ُشرفة الجدّ  ،عند
البيدر ،في السابعة صباح ًاُ ،يشير بِ َيده الصغيرة نحو الجبل،
َيبسطها ،فيرى «عربصاليم» ِمن ناحية الزندَ ،خ ٌّط في ال ُعمق فيه
الزهراني» ،وفوق األصابع األربعة بِزاوية تسعين «جبل
«نهر
ّ
لوح له ِمن بعيد.
الرفيع» ،وفوقه َر ُج ٌل يحمل حجلة ،و ُي ّ

للبولوني
حكيت
حين
ُ
ّ
عن «حيفا»

حممد نارص الدين
الكاتب دّ .

خرب».
«افتَح بابُ ،م ّ

بناني،
كان ذلك أ ّيام القبضة الحديد ّية الشهيرة في الجنوب ال ّل ّ
1985م؛ دخل «شيمون» أو «شمعون» بِرفقة مسؤول األمن في
جيش َل ْحد «فارس أبو سمرا» حارتنا الواقعة بين نزلة النهر وحارة
«نجد» ،التي ُس ّم َي ْت بِذلك منذ َ
أخذ العسكر «العثم ّل ّي» ُث ّلة منها
ُهر ْت بِذلك أغنيتها التي
إلى الـ «سفر َبرلك» في «الحجاز» ،واشت َ
ُير ّددها ّ
الكل في بلدتنا« :يا حارة نَجد بدّ ك ّبوابي /عمنّو فيكي
ملقى الشبابي».
سمعت صراخ ًا ِمن الطابق األعلى أيض ًا؛ زوجة ابني البِكر
ُ
ِ
أصر ْت على ْ
«الرينجرات»
أن يخلعوا
ّ
«-الحاجة فاطمة»ّ -
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قبل أن َيدخلوا لِتَفتيش البيت ،إذ كانت قد َ
«ش َط َفت» األرض
«الحاجة فاطمة» والنداء على
هذا الصباح .وبين صــراخ
ّ
وجدت حربة البندق ّية في وسط صدري تمام ًا:
خرب»،
ُ
«الم ّ
ُ
ِ
خرب».
«إمش قدّ اميُ ،م ِّ

«الحاجة مريم» هي الوحيدة التي كانت تقول إنّني
زوجتي
ّ
ُأخرب عليها ساعة النوافل حين « ُأ ِ
غرغرها» إن أطا َلت الصالة
ِّ
ِ
المستح ّبةَ ،ف َلم أعرف لماذا َن َعتني «شيمون األبرص» بِهذه
ُ
ِ
الصفة.
أخذوني إلى ّأول نزلة النهر .أخذ العميل «أبــو سمرا»
ِ
ِ
خربين ِمن هون
الم ّ
«األقسام» من بندق ّيته ،وقال لي« :مرقوا ُ
عن اليمين .لوين بِتو ّدي هالطريق؟ قول أو بقوصك».
وقلت ِ
بالعبر ّية« :إلى حيفا».
نظرت في عين «شيمون»،
ُ
ُ
خرب؟».
صرخ بي «شيمون»« :إنت بتعرف حيفاُ ،م ِّ

أجبتُه ُمباشرةً« :هذه الطريق تقود إلى شارع ّتل «هاشومير»».
لت له إنّني أعرف «حيفا» أكثر ِمنه،
ُذ ِهل «األبرص» حين ُق ُ

واشترطت عليه أن َيأمر كلبه -هكذا أسميتُه باالسم -أن ُينزل
ُ
ُبندق ّيته عن وجهي.
الجراد.
ترحمنا فيها على َ
كانت سنة قاسي ًة في الثالثينات؛ َّ

 »افيح« نع ّينولوبلل ُتيكح نيح
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قوت يومنا.
علي» حامل بـ «أسمى» ،ولم َنكُن لِن َِجد حينها َ
«أ ّم ّ
بِ ْعنا «شقفة» أرض في «الحافر» ،واشترينا « َبغلة» نزلت بنا ِمن
وادي «كفر رمان» حتّى «الخردلي»ِ ،
«الخردلي» حتّى
ومن
ّ
ّ
ّ
«الحاجة مريم»« :يا
«ميس الجبل» فـ «بنت جبيل» ،حيث غنّت
ّ
بنت جبيل فيكي الفرفحيني /فيكي الكحل لِل َع ْين اليميني».
ِ
ـاج إبراهيم
بعدها ،دخلنا «ف َلسطين»ُ ،يرافقنا «الــحـ ّ
الحلونجي» الذي كان صاحب فِكرة الرحيل عن «جبل عامل»
ّ
إلى «حيفا».
كنت حديث العهد بِصناعة
ِعشنا في «حيفا» أ ّيام ًا ِعجاف ًاُ .
تضج بـ «الحلونج ّية» القادمين
«السمسم ّية» ،وشوارع «حيفا»
ّ
كل َحــدْ ٍ
ِمن ّ
رت في ذلك الصباح أن أدخل
ب وصــوب .قـ ّـر ُ
«النصابين» في «حيفا»،
شارع «هشومير» ،شارع ال ّلصوص و
ّ
ووضعت « َبسطة السمسم ّية» على الرصيف.
ُ
تقدّ م أحد أوالد اليهود بِ َح ٍ
ذر ِمن «البسطة» لِ َيسرق ح ّبة
المزدحم ،فيتع ّثر
بالسكّر ،و ُيهرول مسرع ًا نحو السوق ُ
مطل ّية ُ
لت
فتوس َلني ّأل أؤذيهُ .ق ُ
بِ َحجر في الطريق .رفعتُه عن األرضَّ ،
«تعالُ ،
َ
أحضرت
سأعطيك ح ّبة ثانية ،لكن سأخبرك ِمن أين
له:
ُ
«النبي ُس ُجد (تسيفانيا)»»؛ كان
هذه «السمسم ّية»؛ إنّها ِمن عند
ّ
ِ
اليهود َيحضرون في الفصح ِمن ّ
«س ُجد»
كل عام لزيارة مقام ُ
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القابع على أعلى ت ّلة فوق القرية .جمدَ ْت ح ّبة «السمسم ّية» في
الصبي.
َح ْلق
ّ
«انتظر قليالً» ،قال لي وهو يركض.

بعد دقائق ،وقف أوالد اليهود في الطابور أمام «البسطة»؛
كان أحدهم َيضع ِقرش «العثم ّل ّي» على الطاولة ويأخذ ح ّبة
دت
قت البسطة» قبل ُمنتصف النهار ،و ُع ُ
ِمن «السمسم ّية»« .ن ّف ُ
طافح حتّى آخره بِالقروش
«الو ْزرة» البيضاء
ٌ
إلى البيتَ ،و َج ْيب َ
«الحاج إبراهيم» مستغرب ًا ،وسألني« :أين
«العثم ّل ّية» .القاني
ّ
استرز ْق َت في ذلك النهار؟».
ِ
السر.
أخبرتُه باسم الشارع ،لكنّني َل ْم ُأ ْعطه كلمة ّ
«الحاج إبراهيم» في اليوم التالي « َبسطة» حمولتها
َح ّضر
ّ
ثالثة أضعاف ما َيعرضه في كـ ّـل يــوم ،وا ّتــجــه إلــى شارع
«هشومير».

ـاج إبــراهــيــم» خلف ّأول ولــد َيــســرق ح ّبة
ركــض «الــحـ ّ
«سمسم ّية» عن الطاولة ،لِ َيعود و َيجد األوالد اآلخرين قد
سرقوا « َبسطته» عن آخرها.
بقي منها تفصيل
ُ
قلت لـ «شيمون»« :هذه هي ّ
القصة التي َ
َبسيط».

 »افيح« نع ّينولوبلل ُتيكح نيح
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ألح في أن أخبره إ ّياه ،فاشتر ْط ُت عليه أن يقول لي أين كان
ّ
أهله في ذلك العام .أجاب بِ َح َذر« :في بولونيا».
لت له« :حسن ًا ،لقد َسرقتُم «السمسم ّية» و«حيفا» ،وها هو
ُق ُ
«س ُجد» في األعلى ،لِماذا ال تسرقونه هو أيض ًا؟».
النبي ُ
ّ
سم ْع ُت شتيمة بالعبر ّية ِمن «شيمون» لِـ «فــارس» الذي
الملعونة .رج ْع ُت إلى الدار ،وكانت «أ ّم
أدخله هذه الحارة َ
علي» قد فر َغ ْت ِمن النافلة.
ّ

حديد
الكاتب حممود طبق

لم َ
أسأم يوم ًا ِمن كَوني ُجند ّي ًا؛ أمارس حياتي بِ ٍ
طبيعي.
شكل
ّ
أستيقظ صباح ًا ِمن دون أن أنام أصالً.

لي نافذة مرصوفة بِأكياس ُممتلئة بالترابُ ،أ ّ
طل منها على
الخراب ك ّله الممتدّ أمامي منظر ًا طبيع ّي ًا لم تَسأم منه عصافير
المكان ،و ُألقي التح ّية على نافذة ُمقابلة استَباحها الرصاص
ِمن دون ٍ
إذن ُمس َبق.
لي صديق ٌة اسمها «كالشنكوف» ُأح ّبها كثير ًا وتُح ّبني؛ بيننا
أحاديث ُع ّشاق ال تُباحَ ،أ ِ
كشف أمامها أسراري ،وأنا مطمئ ّن
إلى أنّها لن ت َِش َي بي؛ لها أوراق ثبوت ّية وتصريح دخول ،وأنا
ال أملك أوراق ًا ثبوت ّي ًة وال جواز َسفر؛ اسمي سبعة أرقام في
ِس ّ
جلت هذا الوطن .على العموم ،نحن سعيدان بِهذه العالقة
وحفنة الشهور.
ذات السنوات التسع َ
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صنعت سرير ًا ِمن فوارغ قذائف دب ٍ
ابة كانت بِجوار هذا
ُ
ّ
البناء ،ولوح ًا خشب ّي ًا نجا بِأعجوبة ِمن جحيم ما يحصل.

تُشاركني الغرف َة فــأر ٌة صغيرة ،فش َل ْت محاوالتي ك ّلها
ِ
الجاف.
رت أن أتق ّب َلها جار ًة لي ،تأكل بقايا ُخبزي
ّ
فقر ُ
ل َط ْردهاّ ،

ال كهرباء هنا ،نعتمد على الشمع أحيان ًا ،وعلى النار أحيان ًا
أخرى.
حوزتي أوراق نقد ّية تَكفي لِشراء علبة « َمتّة» واحدة،
بِ َ
ِ
ـرف ليس بِمقدور أغلب
السكّر؛ وهــذا َتـ ٌ
ونصف كيلو من ُ

الجنود القاطنين هنا أن ينعموا به.

لي أربع ساعات في ال ّليل أهرب فيها ِمن ضجيج الرصاص،
أجلس فيها خلف الدشمة ،وأعيد ترتيب أفكاري ونفسي.
ني تصغيان إلى
عيناي مفتوحتان على ما يمكن أن يحدث ،و ُأ ُذ ّ
ّ
كل نبض في المكان ،سوى نبضي أنا.

ألبس الثياب نفسها منذ عا ٍم كامل ،وأنتعل الحذاء نفسه
أيض ًا منذ ثالثة أعوا ٍم تقريب ًا.
لم أسأم ِمن كَوني ُجند ّي ًا ُيمارس حياته بِ َش ٍ
طبيعي؛ أنا
كل
ّ
المكوم ك ّله أمامي ِمن فضالت
فقط َس ِئ ْم ُت الحديد ،الحديد
ّ
الحرب وبقايا موتنا الذي لم ُيصهر.
أنا -ح ّق ًاِ -
مت الحديد.
سئ ُ

شكراً ألنّك خذَ ْلتَني
والروائي عبد القدّ وس األمني
الكاتب
ّ

كان االنتظار صعب ًا عليه ومرير ًا ُمذ كان صغير ًا؛ باص
تقل طــوالً
وانتظارات ُأخــرى ،كانت ال ّ
ْ
وإنالمدرسة،
ٌ
ٍ
كجرادة تنهش أوراق الشجر .كان االنتظار يأكل
َق ُص َرت،-
رأس «حبيب» ،فاالنتظار يسحب الزمان ،كالم ّطاط ُيضاعف
ِ
قب في قارورة
طولهَ ،يسحب من بنك الصبر رصيده ،هو ُث ٌ
الطمأنينة الهادئة ُي ِ
تجف
هرق ماءها رويــد ًا رويــد ًا إلى أن
ّ
وتتش ّقق.
يقوم «حبيب» تارك ًا ِمنظار الرصد ،نافض ًا يد ْيه بِعصب ّي ٍة
َسي «حبيب»
ظاهرة« :متى تأتون أ ّيها ال َقتَلة؟» لو يأتون اآلن َلن َ
ورفاقه المسافات التي قطعوها ك ّلها ،الصخور واألقــدام
المتورمة ،الجوع والعطش ،والنار التي في القلوب.
ّ
عاد «حبيب» إلى عيون منظاره ،يمسح ما تطاله ِمن القرية التي
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كانت -من قبل أن تعصف بها همجيتهم ِ
وحقدهم الرهيب-
ّ
سقطت سهو ًا على كتف الجبل؛ «دبل» .و َمن
قطع ًة ِمن الجنان
ْ
كان لِ ُينكر جمال «دبل»؟ ال تتركك «دبل» لِتسأل عن مكانتها
ٍ
في القلب ،بل تأخذ قلبك إلى ّ
مكان فيها ،فتتركه أنت طائع ًا
كل
موزع ًا على نوافذ بيوتها ،وشوارع حاراتها ،وأبواب دكاكينها،
َّ
ٍ
مما فعلوه بها! ٍآه
وأشجارها وأعشاش عصافيرها .أ ّما اآلن ،فآه ّ
ِمن النار التي تعصف في القلب! إنّها بِمقدار ما عصف ِحقدهم
سقطت سهو ًا ِمن الجنان.
بهذه القرية التي
ْ

انتظار الباص لم يكن َيحمل هذه النار التي تمتدّ إلى أصغر
َع َص ٍ
ب في جسد «حبيب»« :الله أكبر! لقد جاؤوا .رأيتُهم .الله
أكبر!».

القوي،
قفز «حبيب» واضع ًا يد ْيه على رأسه ،يدور بِ َجسده
َ
ّ
ٍ
اللمع َت ْين حماس ًةّ ،
بِعينيه ّ
جزء ِمن جسده َيضحك لِهذا
كل
الصيد الثمين .وبدا صوته مرتعش ًا بِهذه السعادة الغامرة ،وهو
يقول لِ ٍ
ثالثة ِمن الفتية الذين َس َر ْت إليهم سعادته كالعدوى،
فأجسادهم وأرواحهم موصولة بِ ٍ ِ
المقدّ س
حبل من الغضب ُ
بِجسد وروح قائدهم «حبيب»َ « :دخلوا ثالثتهم إلى المنزل،
ٍ
يتلوى
المنعطف» وأشار إلى
طريق يمتدُّ كأفعىّ ،
في زاوية ُ
صاعد ًا باتّجاه الجبل.
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أكثر ِمن ن َِشطة .لحظات ،وأصبح
د ّبت في المكان حرك ٌة ُ
ٍ
ّ
شيء جاهز ًا .ق َّبل «حبيب» الصاروخ ُقبل ًة سريع ًة أو َد َع فيها
كل
أوجاعه وأوجاع ِجراح َمن سبقوه ِمن الشهداء ك ّلها ،أوجاع
الثكالى واليتامى ،أوجاع الجدران المهدّ مة ،أوجاع األشجار
والطرقات والصخور .د َّقق «حبيب» مر ًة أخرى في الهدف،
ومسدَ على رأس الصاروخ ،قائالً« :نستودعك الله».
ّ
انطلق الصاروخ هادر ًا ،عنيف ًا ،ج ّبار ًا ،تُرافقه عيون الفتية،
يتوجه إلى الهدف
وقائدهم ُمستبشرة تتابع الصاروخ وهو
ّ
ُمباشرةً« :وياله! ما الذي َيحدث؟».
«عجيب!».

هذا يضع يده على فمه كَمن يكتم صرخ ًة ،وذلك يترك
عب الدهشة ع ّب ًا ،و«حبيب» َيضع يديه على
فمه مفتوح ًا َي ّ
ٍ
ٍ
وحيرة ،لقد
عجب
لت مالمح وجهه إلى صرخة
تحو ْ
رأسهّ .
رأى الجميع الصاروخ ،لكن قبل وصوله إلى الهدف بِقليل
ستغرب بات ٍ
ٍ
انحرف مرتفع ًا بِ ٍ
عمودي .تاب َعتْه األع ُين؛
ّجاه
شكل ُم
ٍّ
الصاروخ الذي غ ّير رأيه فجأةً ،بدأ يتس ّلق جبل «القوزح»
ِ
الجبل
للمكمن ،تارك ًا المنزل الهدف ،ل َيختفي خلف َ
المقابل َ
ِمن دون أن ينفجر.
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كادت تنفجر شرايين «حبيب»« :لماذا أ ّيها الصاروخ؟
لماذا؟» لم ُيخطِئ «حبيب» ،لقد د ّقق بِ ّ
كل شيءِ ،ل ّن الصيد
وأي
كان ثمين ًا .آه! تأكل الحسرة َقلب «حبيب»؛ أين أخطأ؟ ّ
يتصرف بِهذه الطريقة العجيبة؟
خطأ يجعل الصاروخ
ّ
قوة ّإل بالله».
«إنّا لله وإنّا إليه راجعون .ال حول وال ّ

«حبيب» يــذرع المكان ،و ُيجاهد في تهدئة نفسه« :ما
بالك يا «حبيب»؟ ال تذهب نفسك عليه حسرات ،ليس ِمن
عادتك» ُ -يحدّ ث نفسه« -أنت مؤمن .هذا التاريخ الطويل ك ّله
ِمن العمل ّيات والمعارك .ما بالك يا «حبيب»؟ أنت القائد ذو
الخبرة الطويلة .أستغفر الله وأتوب إليه».
بدأت ألسنة النار في قلب «حبيب» تخبو شيئ ًا فشيئ ًا .قال
ِ
خير لكم».
لنفسه« :عسى أن تكرهوا شيئ ًا وهو ٌ
مر ًة أخرى،
وسريع ًا استعاد رباطة جأشه ،ماسك ًا زمامها ّ
وهو يستعدُّ  ،تارك ًا منظار المراقبة لِ َع ْين الفتى التي َظ ّلت تُراقب
ثم انشغل واآلخرين في إعداد الصاروخ الثاني .يتأكّد
َكن َْسرّ ،
ِمن الصاعق« :لماذا لم ينفجر الصاروخ السابق؟ إنّا لله وإنّا

إليه راجعون!».

جاهز لالنطالق ،وهو يتّجه إلى حيث
الصاروخ الثاني
ٌ
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الرصد للتأكُّدَ .صرخ الفتى الراصد« :إنّها مجموعة كبيرة .ال.
ليس الهدف القديم .انظر».
متوجه إلى الزاوية األخــرى ِمن
نظر «حبيب» .المنظار
ّ
الشارع ،حيث المشهد الرائع :جنود يدخلون في مرآب
للس ّيارات؛ مرآب ِمن أصل ثالثة تقبع على جانب الشارع
جندي ،يتبعه اثنان ،ثالث ورابــع...
الهارب نــزوالً .يخرج
ٌّ
سابع .بعضهم ي ِ
حمل سالح ًا ،وبعضهم اآلخر ِمن دون درع.
َ
ِ
سبعة جنود بالقرب من المدخل؛ كم عدد الجنود في الداخل
يا ترى؟
ٍ
طلب ِمن الراصد المتابعة وإخباره بِ ّ
جديد فور ًا ،فيما
كل

ال في صدره ّ
هو يركض باتّجاه الرامي ،حام ً
اللهث أفراح
ِ
ألف عيد ،يدوس بأقدامه األسى السابق ك ّله ،صارخ ًا بالشا َّبين
المتسائلين« :حرزان .حرزان .هدف حرزان».
ٍ
كان عليهم أن ُيغ ّيروا بِ
سرعة مكان التصويب .قال أحد
الشا َّبين« :أنت تحمل الصاروخ».
هز «حبيب» رأسه« :نعم».
ّ

الشاب إلى مساعده ،فسأله «حبيب» ُمستغرب ًا« :وأنت،
نظر
ّ
ماذا تفعل؟».
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قال ضاحك ًا بِثقة« :أنا أرمي الصاروخ»؛ ضحكة مجبولة
بِقلق َمن يخاف ضياع ال ُفرصة الغالية.
ٍ
ٍ
ٍ
مكشوفة لِطائرات
وعرة
طريق
تابع الثالثة َركضهم في
الحربي ،وصلوا الهثين إلى المكان
االستطالع والطيران
ّ
المطلوب ،وشرعوا في إعداد المربضَ .وكَمن يضع طف ً
ال
في سريره ،أرقدوا الصاروخ بِ ٍ
عناية مقدّ سة ،فيما ذهب الثالث
لِ َج ْلب صاروخٍ آخر بِ
ٍ
حماس ُمتد ّفق .كان «حبيب» وصاحبه
على الرغم ِمن حركتهم السريعة -يعمالن بِد ّقة« .حبيب»ِ
يتأكّد ِمن ّ
كل شيء بِسرعة ،قائ ً
«حاول أن تصيب
ال لِصاحبه:
الشمالي للمرآب حيث دخل الجنود».
الباب
ّ
دقائق عص ّية هارب ٌة ِمن سجن الزمان ،وانطلق الصاروخ
المصنّع ِضدّ الدروع ،هادر ًا بِ َغضب.
«يا الله!».

بان األسف على وجه «حبيب» واضح ًا« :ماذا فعلت؟ لقد
أصبت الباب األيمن».
َ

عادت مالمح «حبيب» إلى الزغردة؛ إنّه
ولكن سرعان ما
ْ
مما كانوا يتو ّقعون.
ٌ
مرآب واحدٌ َمفتوح ،عدد كبير ،أكبر ّ
ٍ
كنحل َف َّر ِمن قفيره؛ إنّهم جنود النخبة
بدأ الجنود يخرجون
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ِمن لواء المظ ّل ّيين (غوالني).

كان خروج ًا يشفي الغليل؛ ثالث ٌة يخرجون يحملون النار
بِأجسادهم ،أو تحملهم النار ،يقفزون على األرضَ ،يرمون
بأنفسهم على اإلسفلت ،يضربونه بِأيديهم وأقدامهم .وآخر
يخرج زاحف ًا .ذاك يرمي بِنفسه على جانب الطريق ،يتق ّلب في
التراب ،فتشتعل الحشائش.
يطلب «حبيب» -وعيناه تلتحم مع المنظار -بِجزء ِمن دقيقة
ٍ
مشحونة ُس ِر َق ْت على عين الزمن ،أن ينطلق الصاروخ الثاني
هادر ًا ،حام ً
ومهجرين؛
ال أوجاع الناس ِمن أسرى وجرحى
ّ
الشمالي،
أوجاع األشجار والحجارة والمنازلُ ،مخترق ًا الباب
ّ
صانع ًا جحيم ًا هائالً.
ابتسم «حبيب» .ابتسم جسده ،يــداه ،أقدامه ،حتّى ثيابه
الممزقة ،وهو يراهم يركضون ويزحفون -بِنارهم
العسكر ّية
ّ
وجراحهم وخوفهم -باتّجاه الحقل المقابل ،حتّى ِمن دون أن
يساعدوا جريح ًا في الداخل.
استطاع «حبيب» والمجاهدون بعد ذلك تغيير موقعهم ِمن

قبل أن تد َّك ُه الطائرات.

نظر «حبيب» إلى الصاروخ ،وبِفرح غامر ،قال لِرفاقه« :لم
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َأر في حياتي مثل هذا الصيد العظيم».

األول َل َخ ِسرنا
فأجابه صاحبه ّ
موضح ًا« :لو انفجر الصاروخ ّ
هذا الصيد العظيم ك ّله».

حين سمع «حبيب» بعد ذلك في المذياع أنّهم -في بيانهم
هز رأسه
العسكري -اعترفوا بِتسعة قتلى وتسعة عشر جريح ًاّ ،
ّ
بالصور،
ساخر ًا« :ما أكذبهم! ليت أعين المنظار تحتفظ
َ
َلشاهد العالم الك َِذب الفاحش».
فل ُيق ّللوا ما شاؤوا ِمن خسائرهم ،غير ّ
أن الحقيقة ستبقى
واحدة« :لقد كان إنجاز ًا عظيم ًا».
شعر باالمتنان لِصاروخه الذي لم ينفجر ،وقال ك ََمن يعتذر:
«شكر ًا ِلنّك خذ ْلتَني».

