
سكجها باسم

مات سيرةروائية/كتاباملقدّ

سكجها باسم

1



ي لَيلى، أمّ ديّة، إلى هَ
قَد يَكتشفون وقُراء، من أحباء، ريضة، عَ ويلة، قائمة طَ إلى ها: وَبَعدَ

احلياة، ة ولذّ املؤقت، واإلستقرار بالتشرّد، لفاً مَحكومون سَ أنّهم مثلي
والعرض، بالطول :“عِشناها بأنّنا عي مَ يتّفقون ن مَ إلى وأيضاً: وتعبها...

والطول“... رض بالعَ تنا وعاشَ

“1” ولكن أنا،

مات املقدّ كتاب روائية/ سيرة
2013 الطبعة األولى

سكجها باسم املؤلف:

basem.sakijha@gmail.com
من أعمال الغالف لوحتا
املعاني ناتاشا الفنانة

املعاني تصميم الغالف: ناتاشا

JORDAY والتوزيع/ للنشر األردني اليوم الناشر:

140 الصفحات- عدد

Me, However... By Basem Sakijha

إستعادة نطاق في أو تخزينه منه جزء أيّ أو الكتاب هذا إصدار بإعادة وال يُسمح محفوظة، احلقوق جميع
املؤلف من مُسبق ي خطّ األشكال دون إذن من شكل أو نقله بأيّ املعلومات،

جها سكّ إبراهيم باسم

.1957 - دس القُ مواليد
صحف عربية، ة في عدّ عمل

بعضها،  حترير ورأس
صحافي يومي. عمود متفرغ لكتابة

مؤلفاته:
رواية احلليب/ درب

رواية / وأبيض أسود
سيرة صحافية صحافة، ولكن/

يوميات رمادية/ أيام
متخصصة ودراسات كتب عدة له وصدرت
واحلريات الفساد ومحاربة الشفافية في

وغيرها. الصحافية،
ونقابة األردنيني، الكتاب رابطة في عضو

منتدى الشفافية ورئيس األردنيني، الصحافيني
في فرع الشفافية الدولية. األردني، ومؤسس
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األوّل، الطابق 77،في الغرفة جدار على
لوحة ستشاهدون اللوفر، متحف من

تُغتفر، تاريخية ال تَشي بكذبة ضخمة،
نَفسها، احلرية، من عاصمة فيها وتَهرب

ومنّي، ومن يافا، تَهرب منّ التاريخ،
اللوحة:  دها دامغة، تؤكّ فاحلقيقة

القادر... عبد ي، جدّ رأس ع قَطَ نابليون
آالفاً، ت ذَبَحَ ، التي  احلبّ مدينة فيا
بالفنّ تتحايلني أنت رؤوساً، ت عَ وَقَطَ

على حاضرك، وسحر ريشته، وسرّ البديع،
أين ستهربني باريس، يا املاضي. باريس،

نا. هُ زلتُ ما وأنا منّي،
... ولكنّ اً، حيّ زلت ما
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تقدمي:

جمال اخلطيب  بقلم: الدكتور

فنابليون... نابليون، ا فأمّ
لّ نَت كُ كَ وَسَ س، واألَنفُ واملكان، جالت الزمان، رّةٌ حُ تمرّدةٌ، مُ فَرُوحٌ باسم ا وأمّ
باسم، ”الزير“ ليلى“ ”أبو إلى سالم، الزير ليلى..املهلهل“ ”أبو ن مِ تمرّد: مُ ، أو رّ حُ
فُرسان ورافقت فيعذرا“، ميوت أو لكاَ ”مُ يُحاول القيس  أمرئ مع رَكبت روح
َت بعباءة احلالج، وَجنَ عت تَلَفّ والقادسية، اليرموك، في الفتح والتعريب، رّاء وقُ
في حتلّ بَقيت لكنّها وتوارت، بتت، وكُ وانطلقت، توثّبت، اج. سيف احلجّ من
وصلت من في وَوَصلت القمع،  وسيف الكبت ة مََّ عِ تقاوم جيل، بعد  جيل
وغافلنا رَ،ّ , مَ رّ مُ دَهر رفتُه منذ عَ امي. لم تلده الذي باسم صديقي، إلى إليهم،

بسرعة.
احلُرية  فكرة أن أعتقد وال حرية منه، أكثر ن هو مَ ه بَعدَ وال قبله، أعرف لم
باسم. مغادرته، أكثر من في ترغب وال له، تأنس آمنا َ مُستقرا لها د جتَ والتمرّد
فعلى تَشكيل، أو ، حبٍ أو سَ ٍ رْق، طَ أيُّ يُغيّره ولم ظرف، وظيفة، أو حتكمه لم
قالب في أيِّ يوضع أن على يا صّ عَ فصار لْقه، خَ بعد سر كُ قد أن قالبه األغلب

كان.
مطلق: بشكل به والتحكم باسم، على السيطرة في جنح وحيد شيء

القلم!
أو مشكلة، أو متاهة، أي  في له خِ ويُدْ يريد، إلى حيث باسم يقود لم القَ
السيطرة على صاحب الوحيد جنوم. هو خمس فندق أو سجن، غنى أو أو فقر،

أبيه“! سر ”الولد أن يُثبت إنفك ما الذي باسم،
رواية أول مقدمة يوماَ  تبَ كَ الذي األول”، سكجها“ إبراهيم اهللا رحم 
، يَده قلمٌ في الفتى وُلد فقد أصاب، قد إال أظنّه وما دساس”، ”العرق أن لباسم:

. نابليون في مواجهة لتضعه به أجنحةٌ طارت ه ولرُوحِ  ، قَوْلٌ فِيه وفي
فقصة احلرية را على رأس جيش مُستعمِ األخير، هذا إلى لنا وَصَ أما كيف
ً وعدا ل لتتحوّ اجلنرال تعويذة هنا. سرت إال تكتمل ولن ا، عنّ ً بدأت هناك،بعيدا
أخرى حامالً األيام، فيما غادر باسم غابرها، ليقف مرة قادم في بلفور يد على

وإلى..... وإلى إلى ما ان، إلى عمّ القدس إلى إلى يافا من الترياق
الكتاب األوّل:
مات املُقدّ
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(1) مة املُقدّ

، واحلُبّ لب، ط القَ مَسقَ ان... مّ عَ

ب ن التَعَ ومَسكَ

!ً عاديّاً، أبدا اني العمّ املساء ذلك يَكن لم
لرئيس قالتي مَ لّمت سَ أن بعد العودة إلى املنزل، مسيرة بدأتُ كنتُ
في احلساب العادي، طريق سيستغرقني، األقدام، في على سيراً التحرير،
الطريق عن إنحرفت إن فَما ، ذلك بكثير من أكثر منّي أخذ لكنّه ، ساعةً
ل شكّ كثيف، مطر حتّى إنهمر املسافة، ألختصر جانبي، في شارع العام،

... في  دقائق سيوالً
ليُالمس مالبسي، يتخلّل باملاء أشعر بدأت نتُ كُ أيضاً، دقائق، وفي
اإليطاليّة، األفالم في كما مُضحك،  مشهد  من جزءاً وصرت جسدي،
أغنية رت كّ أضحك، وَتَذَ أكن لم لكنّني فيدريكو فيلليني، طريقة على
أكن لم لكنّني فأبدع، كيلي، جني عليها رََقَصَ التي املطر“، حتت ” أمشي

أرقص ...

ر ينفُ يكاد بالدم عرتُ وَشَ جسدي، ومالبسي، من يَقطر املاء  وبدأ 
من ارة أجرة سيّ مترّ كانت ما كلّ ،ً وقَهرا يظاً غَ ولكن دِفئاً، ال وجهي، من

لي بإيقافها. في وضع يسمح ن فلم أكُ جانبي،
قر ... الفَ درجة إلى فلساً، مُ نت كُ يقولون: وكما فراناً, نت طَ كُ

أيضاً. باحلُزن، أشعر نت كُ ولعلّني
بلل. والبَلل

لماء، العُ اه ما سمّ وهو نُقصان. متّ إذا ما شيىء لكلّ قالت العرب: وكما
أيضاً، مع العلماء، والعرب إتّفقتُ لهذا ية“، احلدّ ”املنفعة قانون ذلك، بعد

. آخر ماء من فال ضير املاء، من الكم بهذا غرقت دمتُ ما بأنّني وقرّرتُ
ذبحها... بعد لخها، سَ يُضيرها ال فالشاة

متر، مئتي نحو املقرّرة يَبعد عن مسيرتي جها سكّ إبراهيم شارع كان
لت وتأمّ الفاحتة، وقرأت اجلميلة، اللوحة أمامَ وَقفتُ لت. وَصَ فتوجهت إليه.
وقلمي، وإسم مهنيّتي، يشتري أن تاجر فيه عليّ رَضَ عَ كان ،ً بنى كبيرا مَ
في وقلت فضحكت، دينار، ألف  وعشرين بخمسة  املُغلقة، صحيفتي

بالش ... يا : سرّي
قضيتها ثالثاً، ساعات منّي لتستغرق وطالت، الطريق، طالت ثمّ
التي حتت السماء، قف، وأخيرة حتت سَ وأخرى شجرة، حتت مرّة بالتوقّف
رت، تذكّ لكنّني  بالذات، املساء  ذلك في احلامتي، الكرمَ ها غيومُ رت كّ تَذَ
“احلكومة..وماري عنوان: حتمل كانت للتو. سلّمتها مقالتي، التي أيضاً،
آالفاً معها رت وتذكّ رك، في الكَ اخلبز ثورة أرضيّة على أنطوانيت“، كتبته
ذلك روح وظلّت وأغلقت، تها، أسسّ حف ومجلتني، صَ وثالث مقاالت، من
وإستقالليته، ومواقفه، ومهنيته، مهنته، ورّثني الذي إبراهيم، الرجل،
مام حَ رب  سَ كَ رأسي فوق حتوم إسمه، قَبل وسجنه، صحفه،  وإغالق

املواصلة. يف وَسَ البقاء، ني وَيَشحذ فيّ سكّ اللحظة، قَسوة يَقيني
اهللا... سيفرجها د لنفسي: نت اؤكّ وذاك،كُ هذا بني وما

اإلختبار رحلة وواصل  عاد ولكنّه أشهر، بعد له، احلَمدُ فَرجها، وَقَد
آخرها، على عليّ فَتَحها ثمّ ،ً حرا جُ صارت حتى وضيّقها فضيّقها مرّات،
ذلك التراب حتى ستتواصل والفرج الضيق رحلة أنّ وأظنّ آخر آخرها، على

األمر. آخر في ني، سيضمّ الذي
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(2) مة املُقدّ

يَافا...
وَرَقُ احملكمة،
بكاي مَ ائط وَحَ

... قدمي بَيني، وبني نابليون، ثأر
يُغتفر ... أو يُنسى، الذي ال النوع، ذلك ن مِ

بحادث أو الدماغ،  أو القلب، في بجلطة فُجأة، مري، عُ انقصف  ولو
أورّث هذا ف فسوّ أصدقائي، من لكثير دث حَ كما آخر، بب سَ أليّ أو سير،
الدنيا، يوم في حتّى آخر بعده، من والقادمني وحفيده، وإلبنه، الثأر إلبني،
أن ميكن  ال يُغتفر. ال األكبر، ي جدّ حقّ في بونابرت، نابليون  ارتكبه فما

أنساه... كن أن ميُ ال ال، يُغتفر.
... ة لم أعرف القصّ وليتني،

في احلصني، يافا  سور  من اجلنوبي، اجلانب  قائد أن أعرف لم ليتني،
الكعكاني، القادر عبد كان عشر،  الثامن القرن  من األخير العام  ذلك
من ليحميها يافا، إلى درغام، قرية من القادم مياطي الدُ الثامن، ي دّ جَ
من البرّ، من  كذباً، الشرق  عمامة إرتدى الذي ذلك  فجاءه بحر،  عدوان
الفئران الناس أكل حتّى وحاصره، وحاصره، معه، ومن فحاصره مصر،
يقول: القادر وظلّ عبد وأوراق شجر البرتقال، احلشيش، بخوا وطَ والديدان،

عليّ وبَخلت ،ً ثيرا كَ حتّى اآلن، أعطتني الدنيا، فقد األمر، حقيقة وفي
للحبيب، وتلك احلبيب ة ضمّ درجة إلى نونة حَ دوماً، لكنّها كانت، أكثر،
يبرّر قول ما للموت  يجعل ما أقسى. هو ما اء جَ كرى. فبعدها للذِ أيام 

العجائز. حتبّها التي املبشرات تلك وعن االسباب، د تعدّ عن املتنبي
باملاء املليئ املبكي، املضحك املشهد ذلك على سنوات مرّت فقد
ل ستُشكّ حلظة  لتأتيني املاضي، القرن تسعينيات في وكان والبَلل،
فلو شيئ، الضحك من فيه وليس قسوة، أكثر آخر، سوريالياً مشهداً
حيته ضَ لذهبت ،ً أحدا تُصيب نزلي أن على مَ أطلقت رَصاصات لِسبع ر قُدّ
األفعى التي لتلك ر قُدّ ولو هناك. أكن لم ألنني إبني، بناتي، أو من واحدة
ملا دمي، في ها مّ سُ تبث أن وهاجمتني، الغابة، في املنعزل بيتي دخلت
بحركة فقفزت فوقي، يَنهار املاء زان خَ أحلظ لَم  ولو اآلن، أكتب  كنتُ
إبنتي تَفتح لي لم ولو جسدي، م لتهشّ عجيبة، قَدرية فوية الإرادية، وعَ
في بنا، السيارة إنقالب بعد جسدي، على الضاغط األمان زام حِ ند هِ

سير مروّع، الحترقنا. حادث
يُقرّر وكأنّه معها، املوت، بدا مَالك مع لَصيقة واجهات مُ تلك كانت
عام، لتجعل من أقلّ خالل دثت حَ أنّها والغريب حلظة أن يَتركني، آخر في
األولى، للمرة بَطله، سأكون فأنا شخصية. ضرورة الكتاب هذا إجناز من

بأنني: أخلّصها التي حياتي، في واألخيرة،
.ً مَعسورا ً...وعُشتُ يسورا مَ عِشتُ

إلى وتعرّفت بوصولها، ألحلم أكن لم  غرافيا جُ إلى ،ً كثيرا سافرتُ
يَجمع ما أملك فيها لم أيّام، عليّ رّت مَ ثمّ في التاريخ، يُذكرون أناس
مرّة، وفي واحدة،  مرّة ثالثاً،  ارات سيّ وإقتنيتُ السفر، جواز رسوم جتديد
أملك لم ألنّني نة كاملة، سَ طريق، رف طَ الوحيدة، على ارتي ظلّت سيّ

إصالحها. ثمن
ما ولعلّ أكثر، ومغضوباً غاضباً، وكنتُ أيضاً، اً ومرضيّ راضياً، نت وكُ
وهو الذي البداية، عبد القادر، هو ي الثامن، جدّ بونابرت مع فَعله نابليون

املَغضوبة. الغاضبة املَرضية، الراضية هذه الروح ل شكّ
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الذي باجلنديّ يل احلامية بالتنكّ قائد ونصح بل، للتنازل. ال للتفاوض، ال
لكنّ الفرنسي.  القائد  إلى برأسه وَبَعث بنفسه، قَتله نابليون،  أرسله 
صل جيش بونابرت، وَحَ فرنسياً من ً موفدا األمر، إستقبل نهاية في القائد،
مسّ بعدم ارم، من ذلك عة موقّ وورقة بالدخول السلمي، على وعد منه

أيّة شجرة ... أو قطع بيت، أو هدم أيّ بشر، إيذاء أيّ أيّ روح، أو
يُضمر كان عبد القادر، وعناد بصمودها، يافا فعته الذي صَ نابليون، لكنّ
فقتل ببراءة، أبوابها فتحت التي املدينة، ل دَخَ رجيم. شيطان كأيّ الشرّ،
الثامن. ي جدّ هو ورجالً أضافياً شخصاً، وأربعني وأربعمئة أربعة آالف منها
بالقتل اجلماعي فلم يبخل هؤالء أوّالً، الرجال بقتل جنوده رَ أمَ ببساطة:
مع ستشحّ الذخيرة أنّ التالي، اليوم في إكتشف، لكنّه بالرصاص،
شخص لقتل رصاصتني من أكثر إستخدام وضرورة الكبيرة، األعداد تلك
ا، عكّ إلى الشمال، إلى الذاهبة حملته في كان سيؤثّر وكلّ ذلك واحد،
ا ورمبّ اخلالفة، مركز األستانة، ليحتلّ إلى يصل حتّي فاإلسكندرون، ور، فَصُ
فيحتلّ مسقط قدونيا، مَ إلى ويواصل للمسلمني، خليفةًَ نفسه يُعلن

للعالم... ً نفسه، إمبراطورا هناك، الكبير، فيؤكد، اإلسكندر رأس
منه... أكبر أنّه اهول، قبره في الكبير، يُثبت لإلسكندر أن أراد

... إذن ة، همّ مُ كانت الذخيرة
بالسالح القتل بل الرصاص، إستخدام بعدم التالي، اليوم في رَ، أمَ
سكان من واألطفال، والنساء من الرجال الباقني جنودُه ع مَ فجَ األبيض،
ببقر قَتلهم،  في أيّام، ثالثة ة وملدّ وأخذوا، ة، العامّ الساحة في يافا،
على اإلبقاء يريد جرمة. كان مُ أعصاب رؤوسهم، ببرود وقطع بطونهم،
بالنسبة سكر العسكرية، فالعَ إستراتيجياته كانت ضمن وهذه اجلنود،
فليصبح، هؤالء، وغنائم. قَتل، عن مجرّد باحثني أهداف، بال هويّة، بال له
تشتعل كانت التي حاله، وأفكاره، لسان هذا كان حربي. في باً طَ حَ إذن،
ي، جدّ مع وتضامنوا لكنّهم رفضوا، من جيشه. جزءاً ليكونوا ذهنه، في
يافا، على الشاطئ، شاطئ اللعني، نابليون وَقف أنفسهم. مع تَضامنوا
في الغائصة البرتقالة  إلى الغاربة، الشمس إلى الغرب، إلى  يَتطلّع
مسقط إلى اليمامة، زرقاء بَصيرة ملك لو نظرُه، سيوصله ما إلى البحر،
صغيرة سفينة بحجم جزيرة سوى ير لم ولكنّه كورسيكا، جزيرة رأسه

... الشاطئ ً من ا جدّ املاء، قريباً تنتصف
آدم ... رأى صخرة

األمواج من قهر ط، املتوسّ على الذوبان في عصيّة ظلّت الصخرة التي
عليها وضع التي الصخرة إلى األرض. اء مع حوّ عودته د شهدت فَقَ آدم، منذ
فيظلّ فيضانها، في لتغرق الدنيا جنس نوعان، كلّ من وفيه فلكه، نوح
اإلنحسار. مع جديد، من لتبدأ مبا عليها، الدنيا ر فتتدمّ معه، ومن طائفاً
برة عِ بونابرت أراده الذي  الدمياطي، الكعكاني القادر  عبد ي جدّ صخرة
هذا، ذهب بأمر. إليه وأسرّ سيّافه باحلضور، رَ أمَ لهؤالء اجلنود الرافضني.
عدوا صَ مبركب. الفرنسيني، اجلنود من  وبعض ي، بجدّ دقائق بعد وعاد 
هني متوجّ فوا، جذّ فوا، الواقفة، وجذّ بكلّ هيبته ي، جدّ مهم يتقدّ عليه،
نحو بقهم واقفاً، ثمّ سَ ي كان جدّ لوا. واقفاً. وَصَ ي الصخرة. ظلّ جدّ إلى

مال. وجَ وأنفة، ، عزّ عينيه وفي الصخرة،
به: ً مأسورا سيبقى وَبَحرُها تذكره، يافا ستظلّ التالي، املشهد،
البحر، إلى وصل زكياً، شالالً الدم تنافر عبد القادر. رأس السيّاف قَطع
الذي تفاخر للّمجرم الرأس، وأتى به مل السيّاف القاني. حَ باألحمر نه فلوّ
ولم إنتصر، أنّه وظنّ رصاصتني، عليه فأطلق املزعومة، املؤقتة، بلحظته
ولن جرميته، تنس لم ذرية،  منهما سيكون ولدين، ي  جلدّ أنّ يعرف يكن

.ً أبدا تفعل
البعض بعض وعن نابليون،  منذ  وأهلي، يافا،  عن سأكتبه  ما وكلّ
والروايات الشرعية، وثائق احملكمة إلى وإرحتاالتهم، يَستند تشرّداتهم من
وبوح بالية، مجلّدات في عتيق، وَرَق مجرّد أنّها ومع الباقية، الشفاهية

يَعود. أنه علّمنا تاريخ أيضاً فهي الكبار، من حميم
وسيعود.
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(3) مة املُقدّ

مصر...
بَيتُ
مر قَصيد العُ

هذا أليس وسألني: عربة“ ”وادي في أميركي، صحافي منّي إقترب
ما أقول، يَفهم لم أبي. عليّ ناه جَ هذا بسرعة: عليه رَددت ً رائعاً؟ منظرا
يُكتب أن لب طَ وكيف املعرّي، العالء ة أبي قصّ له أشرح أن وكان صعباً
أحد. على نيتُ جَ وما يقول: الذي أيضاً، وعجزه البيت، هذا طر شَ قبره على
فقد ريعة، سَ منها أكثر متسرّعة كانت األمر، حقيقة في إجابتي، على أنّ
وأوالدهم وأوالدنا، أنفسنا على جنيناه جميعاً كنّا ما اليوم، صدنا، ذلك حَ

بعدهم. من
املتناثر بار، والغُ ،ً نارا تلتهبُ تكاد  ورؤوسنا مودية، عَ الشمس كانت
أبو مصطفى زميلنا جاء حني الهواء،  من بقليل  يَختلط األجواء، في 
لنقي، واإلسرائيلي، األردني العلمني: عليهما مرسوم بطاقيّتني لبدة
ولبس واحدة، سلّمني رؤوسنا. تضرب التي ياط، السِ هذه إستطعنا، ما
طواقي“. تردّدت فكلّه ”تلبيس إلبسها، الشمس حامية، قال: األخرى، ثمّ
، إغريقيّ تراجيدي مشهد من إرادية، وكأنّني جزء ال وبحركة ، ثمّ للحظة،
يواصل هذا ومع سلفاً، مَصيره يعرف قدره، إلى مدفوع البطل حيث

اإلحتفال. وتابعت الطاقية، لبست القدر، ذلك إلى املضيّ

غير ،1979 في العام غادرتها فقد القاهرة، رت تَذكّ القائظ، ذلك اليوم في
أمراً صارت أيامها، كامب ديفيد، إتّفاقية بلد أحببت: فُراق على ،ً أبدا نادم،
العاصمة شوارع إلى قادمون اليهود بأنّ الكثيرين، عات توقّ وبدأت واقعاً،
في تغلي الدماء  كانت هناك. سيرفرف اإلسرائيلي العلم  وأنّ املصرية،
بدأ حلمهم أنّ باغتة، مُ حلظة في وَجدوا، الناصريني، الذين نحن عروقنا،
فيها وتركت غادرتها، ذكرى. من أكثر تَعد لم فلسطني باإلنحسار، وأنّ
عيونهم، أمام يدور الذي هذا تصديق الرافضني املصريني،  األصدقاء كلّ

واحد. إسرائيلي وفيها إليها، سأعود أنّني للحظة، ، أظنّ ولم
فحزمت عادةً، احملبّون يُغلب كما سنوات، خمس بعد لبني، احلنني غَ لكنّ
مطار في املعلّقة الكبيرة، اللوحة بأنّ أفاجأ، ما أوّل ألفاجأ، أمتعتي،
املفاجآت. آخر هذه آمنني“.ولم تكن بسالم أدخلوها لت إلى:“ حتوّ القاهرة،
لوحة ردهته في لقت وعُ ”أمان“، إسم حمل الذي اجلديد، الفندق  ففي
إلتقيت ما أوّل  كان الروحية“، املشروبات م يقدّ ال إسالمي، فندق تقول:
املصعد، وفي اإلجنليزية، أفرادها  ث يتحدّ أجنبية،  سياحية مجموعة

أين أنتم؟ الرجل: من فسألت العبرية، ثان يتحدّ بزوجني منها، فوجئت
دس. القُ من قال: هناك؟ أين من أخرى، مرّة سألت، إسرائيل. أجاب:
لت وحتوّ واضحة، وجهيهما على الدهشة ت بَدَ فيها. ولدتُ لقد قُلت:
يقينهما بأنّني من ا، أتت، رمبّ التي بة، املتحسّ ته النظرات حَ فَضَ خوف إلى
ليخرج املصعد، توقّف  عليهما. وأجهز سكيناً، أو مسدساً،  سأشهر 
أمام أمرّ حني وصرت، طويلة. إرتياح زفرة ألف ألقيا أنّهما وأظنّ اإلثنان،
هناك بأنّ اآلخرين، أبلغا الزوجني أنّ بدا إذ ريب، مُ بصمت أقابل اموعة،

الفندق. في فلسطينياً
إنّ اإلسرائيليني كثيرون منهم قال املصريني، األصدقاء حوار مع وفي
بينها ً حاجزا تخلق أن إستطاعت  القاهرة وإنّ القاهرة،  إلى يأتون ال
قُلت: بأن اإلستفزاز، وبالغت واموعة، املصعد، ة قصّ فسردت وبينهم،
قبلها، وإحتضنني، إحتضن الغرباء، ما بلد طال في بالغربة، أشعر إنّني
فيها إحتلّت  فإسرائيل  مصر، تعد لم مصر، وأضفت: خمساً،  سنوات 

فلسطني. مكان
ا، كنّ التالي، اليوم وفي إسكندر. أمني صديقي احلضور بني وكان
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ألفاجأ باملارّين، دوماً املكتظّ باشا، سليمان شارع في ى نتمشّ أمني وأنا،
في يسيران املصعد، في بهما إلتقيت اللذين اإلسرائيليني، بالزوجني
يسيران كيف أنظر املقصودان... الزوجان هما هذا اجلهة املقابلة. قُلت:
وواجههما، قائالً، بصوت الشارع، أمني ع قَطَ كاملة، وبعفوية ة. تامّ بحرية
عربية. فلسطني عربية، في الشارع: فلسطني من كان عه كلّ مِ عال، سَ
لي، يُثبت منه أن مطلوباً كان وال أمني، مع وقار يتناسب املوقف يكن لم
أراد أنّه لكنّ الواضح عربية، بأنّ فلسطني يعتقد زال ما أنّه اجلميع، أمام

مصر. سوى تكون لن قبلي، أنّ مصر لنفسه، يؤكد أن
اموعات مشاهد وتكرّرت، أمامي، أخرى، واحدة إثر سفراتي، وتكرّرت
أنّنا درجة إلى نراه عادياً، صرنا إنّنا فلنقل أو صار عادياً، فاألمر اإلسرائيلية،
الثورة، بعد  منتخباً نائباً عاماً بعشرين بعدها صار الذي أمني، إلتقينا،
بنقائه، املصريني عقول أخذ  الذي التاريخي  صديقنا  وحمدين صباحي،
الصديق إلتقينا البريّة، أيامنا متثّل  التي وناصريته بفرادته، رهم حَ وسَ
قاهري، مَطعم في الناصر، عبد جمال خالد املهندس الدكتور الراحل 
ملا من رمز، أكثر وفي األمر إسرائيلية، وفود طاوالت، إحتلّتها ة عدّ لتقابلنا

نعيشه من واقع.
الزمن، إلى الوراء في وأعود

دس... زمان القُ إلى
أظنّ وال مصر، بدأ في عائلتنا املعروف أنّ أصل حينها، أعرف، أكن لَََم فَ
سوى الزمالك عن أعرف نتُ كُ وال االن، تى حَ ذلك تَعرف نفسها العائلة أنّ
تركتُ ملاذا بالطبع، أعرف، وال مَجهول، لسبب أشجعه، رياضي فريق أنه
أنّ وأظنّ حتبّه، والدتي أنّ سوى الناصر عبد عن أعرف كنتُ متابعته، وال
إنفصل البعث، حني أنه تَرك حزب ع مَ منه، كرجل وزوج، والدي كان يَغار
يَبكي، أبي شاهدت أنني وال أنسى املتّحدة، العربية اجلمهورية عن بسوريا
ان عمّ فيه إتّشحت الذي الصباح ذلك ناصر. رَحيل صباح للمرة األولى،

أهلية مجانيّة. حرب فتوقّفت باألعالم السود،
فذلك وآخره، العالم، بتدى مُ هي أنّها سوى مصر، عن أعرف أكن لم
املصري التلفزيون يُتابع كان احلارة، في تلفزيون بأول والده أتى الطفل الذي
تَفخر ظلّت تَستقبل صديقاتها، والدتي وحني كانت املقدسي، بيته من

فقد كان أبي، أما إلى بيتنا، مبصر كلّها يأتي الذي السحريّ اجلهاز بذلك
لها فيُسجّ كلثوم، بأم التي تأتي من الشهر، خميس أول بليلة ً مَسحورا
كبير، مايكروفون عبر اسطوانتاه،  تلتفّ  عريق جهاز  على الراديو، من
ً مَضطرا وكان تلك، مثل من ليلة، وفي الليلة، طوال الصمت علينا فكان
الغالية، الوالدة  لليلى، الصارمة  تعليماته فأصدر  اجلريدة، في هر للسَ

كان. ما وكان وأخفقت، بتسجيل احلفلة،
زُرت حني اهول، شق العِ شيئاً، سوى ذلك مصر، عن لم أكن أعرف
كيف أذكر ولست ،1969 العام صيف ذَلك في وكان األولى، للمرة القاهرة
ملحمة طويلة، بقصيدة  ً وعدا لي مل حَ الذي العبقري،  ترتيبها كان
الناصرية، مصر  في اآلن، نحن، مر. العُ قصيد بيت فيها مصر شعرية،
نهاية أمي بطن وفي بسمة، وأختي وأنا نهاية وخالتي وليلى إبراهيم
أنهى األول وخالد. غالب خاالي: احلميم املطار في ينتظرنا العنقود لينا،
جتارة في فتح والتشارك وأقنع والده بالبقاء، القاهرة، في جامعة دراسته
بسنتني، بعدها رقت، حُ التي القاهرة،  أوبرا مقابل  محلّ في أقاربنا، مع
وما اجلميلة، بالدنيا، العبثية، رحلته من ضِ هناك كان الذي خالد، والثاني

حتسده  190 مرسيدس سيارة  حينها ومعه حقاً، مُ اللحظة، حتى  زال
القاهرة. شوارع عليها

الصبي، الطفل فذلك احلواضر، واصم العَ عن حلظتها، غريباً، أكن لم
وزار على الروعة، بُنيت مدينة وبيروتُ ومرات، مرات، أهله بيروت مع زار كان
قبل وتاريخها أهلها، قبل زرها، وبرّها قبل جُ بَحرُها ل يُذهِ التي إسطنبول
ه بسيارة جدّ فركب بأوروبا، آسيا يربط جسر فيها يكن لم آنها، وحينَها
حول حوار لبها غَ ألخرى قارة عتيقة لينتقل من الكبيرة، على السفينة
تكن، مع لم ولكنّها العمر، مدار على يزورها وظلّ وأحبّها، املالئكة، جنس

أخرى، قصة وتلك له، كلّه هذا
له، أنها حلظتها، له، فقد أعلنت ذلك كلّه، غير كانت القاهرة ولكنّ

بطبعه. كرمي فالعاشق بإعالن حبه، يبخل ولم بّه، حتُ
ملصر، عاشقاً زلت، وما ، وكنتُ

رتي. لقاهِ
يبدأ مصر حر فَسِ كاملة، ليلة كامل، شهر في ، منتُ أنني أظنّ  وال
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وتعيش كأنه النهار، الليل تعيش هناك، ينتهي. ال ولكنّه باغتة، بلحظة مُ
يافا، وعِشقهم: أهله، موطن زار ، صبيّ ولطفل، القمر، كأنها الشمس
قبل دس، القُ في املسلوب بيته أمام  الرصيف  على وَبَكى أشهر، قبل 
والدي أنسى ولستُ واحلياة، رح، بالفَ مألى املهزومة القاهرة كانت قليل،
نهاية إلى بيده ً مَشيرا اإلسكندراني، املنتزه قصر  في ونحنُ لي،  يقول 
والدي أن أعرف حينها، أكن، لم الناصر. عبد بيت هناك البحر: لسان
أعرف أنني نت كُ وال وقليل، سنة بعد حار، نادر بدمع عبد الناصر، سيبكي
قلبية، لسبب ذبحة أول الشفاء في على سرير الراقد سأبكي إبراهيم
خمس، بيتي لسنوات لي أعرف أنّ مصر ستكون كنتُ وال رحيل الزعيم،

العمر. قصيد ص يُلخّ واحدٌ بيتٌ هي
يَشي ال قد محايد، عنوانٌ شقة 28/ األوقاف/ مأمورية شارع 6 الدقّي-
كان املَكان، واألمكنة مَ ولغيري:  لي، كان كان، املكان، ولكنّه مَ مالية بجَ
للقاهرة، اآلسرة فولية الطُ زيارتي على مس، خَ سنوات فتمرّ أيضاً،

شقة  األوقاف/ مأمورية شارع 6 الدقي- هناك: واإلسكندرية، ألصل إلى
منهما الصدأ نال بسريرين، املفروشة الصغيرة، ة الشقّ لتلك ويا  ،28
مختلطة، أصواتاً زقاق ميتلئ على تُطلّ بالية، وبلكونة نال، ومقاعد ما
صغيرة، عائلية وإشتباكات ضحكات، بني ماء، ألبريق يتسع ال ومطبخ
ة هي الشقّ تلك ال تَعرف كيف تبدأ، أو تنتهي، باعة، وصراخات ونداءات
باألرقام، يُفتح سحري بقفل فجاء جمال  مفتاح،  لبابها يكن لم التي
حريّة فيه س نتنفّ ا كنّ كان مَ ذَلك منهم. نتُ كُ لقليلني، سرّه  أعطى
هناك. قت  حتقّ حياتنا،  عنوان كانت التي اإلشتراكية، أنّ أتذكر كاملة.
الثَريّ في وليد، الكبير أخيه تَصله من التي النقود يَضع كان صديقي
لألصدقاء تاركاً منها، منه كلّ يوم حاجته ويأخذ كأس، في السعودية،
حميمة. أيام تلك الضرورية. حاجتهم على منها املشاركة باحلصول ريّة حُ
جمال، الدائم وساكنها مُستأجرها، ورائعني. أنقياء، أشقياء، فيها كنّا

ان: أنا. عمّ بر عِ دس، القُ من اآلتي وصديقهما سمره، أبو صالح ومعه
أعمارنا اآلتية من نت تفاصيل تَكوّ أعرف. كيف ال هناك؟ رنا صِ كيف
أريد وال ر، أتذكّ ال  أعرف. ال سيجارة؟ خان لدُ يتّسع ال الذي  املكان، ذلك
ميألون أشخاصاً تضمّ ومساءات، وَعَصريات، باحات، صَ وى سِ ر، أتذكّ أن

عفهم. ضَ عزّ في ولو نَرجسيني، كانوا وكلّّهم الذاكرة برائحة النَرجس،
سرّ خوف قلوبهم في يحملون شباب ناكفات ومُ ونقاشات، حوارات،
كنّا دخان، سحابات فتُطلق يتقاسمونها، تَبغ ولفافات وسحره، اآلتي،
الدكرور، بوالق في شرارتها تبدأ ثورةً األمر، آخر في ستُمطر، بأنها ر نتندّ
مُظاهرات شوارع مصر، كلّها، لتُشعل واملطرية، شبرا فتلتقطها زُقاقات

التحرير. ميدان حتتلّ
حماد، محمد السناوي، عبداهللا تسعة: فيه كنا مَشهداً اآلن، كر، أتذّ
أسعد سمره، صالح أبو اخلطيب، جمال صباحي، حمدين الدين، مجدي بدر
من حتتنا، اجليزة ميدان إلى نتطلّع وأنا، الفار، القادر عبد واملرحوم خلف،
على سنحرص مصر، تتحرّر أن بعد محمد: قال حني العابر، بيتي بلكونة
وباغتني بنظرته وجمال، متثاالن لصالح باشا سليمان ميدان في يكون أن

للذكرى! شيئ يكون لك فسوف تخف، ال وقال: البيضاء،
الفجر، قُبيل وتفرّقنا ،1977 يناير من عشر الثامن مساء ذلك كان
قبل قرأنا، ا كنّ عمان. الى ً مسافرا الصغيرة، حقيبتي ملت حَ أن بعد
السادات في رفع قرارات تفاصيل ليالً، تصدر التي ”اجلمهورية“، في قليل
الشارع، في  كلّها مصر كانت حتى الصباح،  يَطلع يكد ولم األسعار. 
كمال كتبها شعارات يرددون وهم املظاهرات، عشرات يقودون واألصدقاء

عيطة. أبو
الذي ذلك  ولكنّ  لالسوأ،  يظنّونه وكثيرون يتغيّر، الزمن أنّ حيح صَ
ذ مُ أهلها، واختَبر، بِر، وخَ حلوها، وذاق رّها، مُ أعتاب على ومرّ مصر، عرف
إلى العودة سوى اآلتي يرى في  ال النهايات، من اقترب حتى صبياً، كان
وتفاصيل عودتي حبّي، من هروبي بأسباب بدأت مصر. إلى النيل، الرجوع
العلم مشهد حياتي، أنسى في ولن أنسى، لست  بأنّني وأنهي إليه،
ذلك بعد القاهرة، في اإلسرائيلية السفارة على  يرُفع الفلسطيني

ستروى. قصص ولي، عندي، وملصر بزمانات،
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(4) قدمة املُ

دس، القُ
ر، كّ وسُ ، لحُ مِ
وأزقة، وَتَوابل،
وحنني

دس. القُ ادرت غَ حني الوراء، إلى ألتفت لم
غرناطة، سلّم مفاتيح أن بعد الصغير، اهللا عبد أبي مثل أفعل لم
حني لوط، زوجة مثل أفعل ولم مجة، سَ تاريخية هزلة مَ رَمز فصار
لم الصبي، الطفل، فذلك امللح، من عموداً فاستحالت خلفها، تَطلّعت
أوّل غامرة، هي مُ هناك كانت قليل. بعد ستسقط مدينته ليعي أنّ يكن
هو مكان، مِن البيت، متاع حتمل التي أقود قائد الشاحنة، أن عمري: هام مَ
قَلبي، مسقط سيكون إلى مَكان املُزمن، اآلتي، رأسي، وحنيني مسقط

تعبي. مَ ومَكمن
سبب اآلتية، وال مر العُ مَجاهيل أعرف أكن فلم أُدمع، حتّى أو لم أبك،
فيه يعيش أحبّه، مكان إلى الذهاب دَهشة متلّكتني املفاجئ، فقد الرحيل
أمام عاماً، لوقفت أربعني من خمسة مر أكثر العُ بي عاد ولو أقاربي، كلّ
يذهب أنه يكن يعرف لم أيضاً، هو ولكنّه، اخلروج، رفضي وأعلنتُ والدي،

كما دس، إليها: القُ يَعود دينة أحبها، ولن ً مَ ا مُضطرّ اهول، وسيغادر إلى
يافا. التي عَشقها: مدينته البشرية، ضمير وأنف عن أنفه، رغماً غادر

بأثر اآلن،  أملكه، أن كن ميُ أملكه، وال تَرَفَ لم وذلك ال، سأقول: نتُ كُ
مَشيت ما كلّ أنفي، روائح توابلها وبخوراتها تَعبق التي فالقدس رجعي،
الكثير غيرها، الكثير سكنتُ وقد تسكنني، زالت ما عتيق، سوق في

الكثير.
لي م يُقدّ أنّه السلط، إبن عربيات، سمير صديقي ظنّ حني نُثرثر، ا نّ كُ
وعشرين كذا كن إنه سَ فقال وبيوتها، املدن، بني تِرحاله في رقماً قياسياً
أخذت ملّا ظنّه خاب أبدي. الة رحّ فهو ولهذا، األسرّة، مئات على ونام بيتاً،
العلم األبيض، واستسلم. رفع بيتاً الثالثني إلى وصلت وعندما ، العدّ في
في عشر ستة ان،  عمّ في سبعة القدس، في بيوت ثالثة : أعدّ نتُ كُ
من املُكوث، بعد سنوات اآلن، لبتني. غَ قال: وهنا دبي، في أربعة القاهرة،
ل سجّ ولعلّه والقارات، املدن، بني بعدها ل تنقّ غلبني، فقد سمير أنّ أظنّ

.ً مرا عُ اهللا فيه، إن أعطاني قياسياً، قد أغلبه رقماً له
البيوت، من أبعد إلى الذكريات، فذهبت في  التِرحال حالة تني ذَ وأخَ
النجوم بعدّ أشبه األمر كان عليها. التي منت األسرّة، في عدّ بدأت وعبثاً
تنقالً حياتي فأراها إلى أتطلع شاطئ البحر امليت. على صافية ليلة في
النفسية الدائرة هذه ولعلّ وفنادق، وبيوت، وأماكن، مدن، وإرحتاالت:
الغابة هذه دبني، في بوجودي تُغلق  أن أرادت  التشتت، على املفتوحة
من وكثيراً العزلة، من قليالً لي  قت التي حقّ الساحرة، أألخاذة اآلسرة

اإلستقرار. أقول: وال والبَيات، الكمون،
ة، قصّ أكثر من وتلك

رواية. من أقلّ
يكون أن ثالً، مَ مبعنى، تّصلة، مُ إستقرار سنوات حياتي، في أعش، فَلم
أبناء يعرفه ترف ذلك فيه. الذي سأموت بيتي هو به، ولدت الذي بيتي
فقود مَ فهو وبالتأكيد، املستقرة، واتمعات الكبيرة، التاريخية املدن
يافا، من اخلروج يستمع إلى قصص مثلي، عاش طفولته لواحد بالنسبة
بالهجرة ً املرء سعيدا يكون كيف القدس. من خروجه أيضاً فيها وشهد
قائد جانب إلى أجلس وأنا الفرح،  من أطير دتُُ  كِ ولكنّني القدس؟ من
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جبل إلى اجلوز،  وادي من متوجهة بيتنا  أثاث حملت التي الشاحنة،
عمان. بيتنا في إلى القدس، في بيتنا اللويبدة: من

في ان حتمل عمّ وكانت قَليالً، إالّ عمري، من عشرة احلادية كنتُ في
الكبيرة ومع العائلة والدي، مع واحد بيت في لإللتقاء العودة نقطة ذهني
أن بعد ان، عمّ في للعمل أشهر، بثالثة قبل ذلك تركنا إبراهيم أيضاً، كان
له ومثّلت والقدس، يافا فيها في التي عمل ”فلسطني“، صحيفة أغلقت
علينا ليُلقي ان، عمّ من هاتفنا وفجأة، الضياع، الدائم بيته رحيله حتى
ا أمّ أثاثنا، مع ملتني حَ التي الشاحنة تلك مع صباحاً لَنا وَصَ الرحيل، خبر
على السائق، مع أجرة، واتفق سيارة في بسمة فغادرا وأختي ووالدتي هو

عمان. مشارف على لقاء مكان
سأراه كنت الذي القدس، مشهد إلى ورائي تطلعت أنني ر أتذكّ ال
ولكنّ احملزنة،  الدرامية األفالم في  يكون كما  عربياً، مرّة آلخر  حلظتها
أدخل وأنا حني بَكيت، سنة، من بأقلّ ذلك بعد كانت احلقيقية، الدراما
تَبوح بأنها لم وكأنّها الصخرة قبّة بَدت بعيد ن وَمِ إلى مشارف القدس،
رة. مبكّ إنتهت طفولتي وأن ً كما الفائت، أبدا يكون لن وأن اآلتي لي، تَعد
قبل منها يوم اجلمعة،، رحيلنا وكان األسود، اإلثنني يوم لت رَحَ القدس
أكون ال  أن عاثرٌ  ظٌ حَ هو هل أدري ولست اجلرائم، جرمية من أيام ثالثة 
أن أم احلياة، مدى قائمة الرسمية املقدسية هويّتي حينها، لتظلّ هناك،
بيتي، يقتحمون اإلسرائيليني، اجلنود مشهد من فأعفاني خدمني، احلظّ

الزمن،. عدل وغياب فلتي، غَ في
املدنية األحوال دائرة إلى هبت فَذَ سفري، جواز جتديد أردت يوم في
املوظف إليه عاد اإلجراءات. عليّ ل ويسهّ مديرها، هناك  ليستقبلني
ان؟ عمّ أنت مواليد هل وسألني: قد فوجئ، وكأنه املدير فبدا بامللف، املعني
ولكنّ امليالد،  شهادة تقول هكذا  ردّ: القدس. في  مولود فأنا ال، أجبته:
تَريد فماذا املنتهي، سفرك جواز وكذلك ان، عمّ مواليد بأنك ك يفيد ملفّ
في اجلغرافيا. إنتماءات مَضامني وَيَحمل بيثاً، خَ ؤاله سُ كان  نكتب؟ أن
نَفسها، تَبوح عن ارت بداياتها، وَصَ في إرتباكات الهويّات األيام، كانت تلك
الناس تَختصر واإلستالب، ياع، الضَ أزمنة ففي يئاً، فَشَ يئاً، ل، شَ جَ بخَ ولو

وغيرها. والطائفة، والدين واجلغرافيا بالدمّ رب، القُ حياتها مبساحات

كأيّ ببطء،  وُجودها ن عَ تُعلن كانت افيّة، الناس أحاديث عنوان
في: ص تتلخّ البَشر األسئلة عن ارت صَ قليل. علناً بعد مُ سرّ سيصبح
وباتت هو دينه؟ ما رقه، عِ هو أية عشيرة؟ ما ن مِ عائلة؟ ن أية مِ أين؟ ن مِ
وأكثر، واخلؤولة، العمومة أبناء درجات إلى وتتشظى خ، تتفسّ األسئلة 
اآلن، فأنا، موضوعنا، هو هذا ليس ، ولكنْ نفسي. اللهمّ إلى: تصل أن إلى
ة القصّ فيها. وُلدت بعاً، فأنا طَ دس القُ إجابة. قُلت: ينتظر ؤال سُ أمام
مواليد لوالدي، وظنّ أنني من زميل بها قام لي إجراءات أوّل جواز سفر أن
إلى طويلة، ولسنوات كان، ما وذلك اإلستمارة، على ذلك فكتبً ان، عمّ
األردنية نسيته جِ على ل صَ حَ في األمر، أنّ والدي التصويب. الطريف متّ أن
بلد في دتا توحّ النهر تي فّ ضِ ألنّ وال الجئاً، باعتباره 1949، ليس العام في
غيرة كانت صَ ورقة على  تبتُ كُ امللك، من شخصية بإرادة ولكن واحد،
عن الصادر الفلسطيني،  سفره جواز إبراهيم من أخذ أن بعد  أمامه،
ما له: وقال فلسطني“، ”عموم حكومة عبر احلسيني، املفتي، أمني احلاج
أكثر، الطريف، كان. ما وهذا منه. أفضل سفر جواز لك يكون أن رأيك
ظروف في األردن،  إلى الجئني جاؤوا وأهله عربياً، ليس سألني الذي أنّ

شكل آخر. في معها ومتّفقة شكل، في أهلي عن جلوء مختلفة
أخرى... ة قصّ وتلك

ان وعمّ رأسي، مَسقط  دس القُ تلفزيوني: لقاء في قُلت  يوم، وفي
صادقاً ولكنّني كنت وهناك، ن هنا الكثيرون، مِ مني قلبي، فزعل مَسقط
إلى واشنطن، وَصلتُ كنتُ يوم، وفي متاماً، احلال واقع هو فهذا نفسي، مع
وفوجئت الواليات، بني شهر لقضاء األميركية، اخلارجية من دَعوة في
دولة عشرة إحدى من املشاركني من غيري  على يعرّفني الذي بامللف،
غير األمر إسرائيل. كان القدس في مواليد أردني من فالن، بن فالن بأنني
جتاوزت احلادية الساعة أن من الرغم وعلى للسكوت، قابل وغير مُحتمل،
الطوارئ، دليل على إسمها املذكور باملسؤولة إتّصلت مساء، عشرة
بهذه تعريفي متّ إذا عمان، إلى بالعودة دتها وهدّ غَضبي. لها وأوصلت
وماذا بارد:  نائم بصوت ردّت صباحاً. األول االجتماع في الوقحة الصورة

إسرائيل. في هي التي القدس، في ومولود أردني، فأنت نكتب، أن تريد
ر، تُقدّ حتّى أو  تَعرف، ديقة، صَ بعدها ارت صَ التي جوديث،  تكن لم
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من اآلتي هذا  وأن الروتينية،  اإلجراءات وجهل هلها، جَ من أكبر األمر أن
يتنازل حتى أن ميكن ال مُستحيل مع إسرائيل، الم سَ مرحلة دخلت بالد
في وُلدت كصرخة: حني بدا لعلّه نفعل، مُ بصوت عن الشكليات. قُلت
تعرفني، ال نتِ كُ الهاشمية، وإذا األردنية اململكة من جزءاً كانت القدس،
مُشكلتي، تكون ولن املوضوع، فهذه مُشكلتكم، هذا خارجيتك، ووزارة
نفسه األميركي أن املوقف تعرف، خارجيتك وزارة وال تعرفني، ال كنت وإذا
قاسية، كانت شتيمة و“كذا“ إسرائيل، لـ“كذا“ بضمّ القدس يعترف ال
املوضوع. بدا عن وأكتب ان صباحاً، إلى عمّ وسأعود وكارثة، مأساة فهذه
ق سأحتقّ قالت: دبلوماسية، وباعتبارها مبوقفي، فوجئت جوديث واضحاً أن

بك. عن املوضوع، وأعاود اإلتصال
عن إعتذارها فأبلغتني الساعة، نصف  متضي أن  قبل فِعالً، عادت،
وهذا صباحاً واضحاً، التصويب سيكون املقصود، وأن غير املؤسف املوقف
مواليد من أردني، بأنني  األوراق، حب سَ بعد تعريفي، متّ فقد فعالً، متّ ما
فقط، ذهني في ولو القدس، حرّرت بأنني وظننتُ ، فَرحتُ األردن. القدس/
تال كورمان، الناقص: حلمي القصير، ووهمي من يوقظني جاء من ولكن
إسرائيل غير  تعرف ال ولكنها مهاجرون، أهلها اإلسرائيلية: اليهودية

وطناً.
ة، قصّ وتلك

ستُروى... قصص، من

(5) قدمة املُ

دُبي،
الكتابة، أوّل
هيلي، وأليكس
وكونتاكينتي،
جد ابع وَسَ

دبي... يا دُبي،
واحد. ارع شَ كلّه، في تختصر العالم، دينة مَ يا

اإللكترونيات، يَبيعون يابانييني نفسه، الشارع في ناك، هُ تلتقي، سَ
يشبه مبا يَعملون وأفارقة املالية، لألوراق سوقاً سون يؤسّ وأميركيني
ً وبَدوا واجليش،  واحلكومة، البيوت، في  مون يَخدِ وباكستانيني خرة، السُ
ً وهنودا ،ً وأخبارا ً وقصصا، روايات، يبيعون اباً تّ وكُ والعود، البخور يَبيعون

شيئ. كلّ يبيعون
دخلتها ليالً.

فقد مَعي، دُبي لته ما فَعَ األولى، وهذا النَظرة من بّ حتُ أن كن ميُ املدن
طويالً لساناً يُشكل اخلور كان . اجلوّ من أتطلّع عليها وأنا قلبي،  رت أسَ
البرّ. داخل البحر من  كيلومترات خمسة اليابسة. وجه  في البحر ه ميدّ
ً زائرا دخلتها دُبي، ودِيرة. تني: ضفّ له لكنّ املاء، مالح مختلف، نوع من نهر
أحتفظ سنوات. مس خُ أيّام، فَقضيت فيها مسة  خَ هناك بنيّة املكوث
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قليلة، شوارعها كانت األيام، التي تلك ن مِ ميلة، جَ بذكريات حبيبتي من
ومطارها الهانئون، القليلون ها  وناسُ الفضاء،  على املفتوح وبحرُها 
وَليمة وَعد للفجر م يُقدّ الطازج كها مَ سَ وسوق األرجاء، د حدّ احلميم مُ
ومركباً املاء، على تتالأل ال ترى فيه سوى أضواء الذي ، البهيّ وخورها فاخرة،
ال لوة، حُ بأغان تترمنّ  يومها،  من هاربة مَجموعة يَحمل  عتيقاً، شبياً خَ

كلماتها. تفهم
من قَهر ومثقفني عرباً هاربني حافيني صَ أيّامها، ، دبيّ في ا، فيها، كنّ
الساحرة. املدينة الوادعة والهدوء، في األمان الذ مَ إلى خبها، وَصَ بالدهم،
فُراقاً، وعشرين مسة خَ بعد  زُرتها حني لهذا وأكثر، هذا،  بكلّ أحتفظ
في رفة الغُ نافذة من اجلديدة تفاصيلها ل أتأمّ في الفندق، البقاء لت فَضّ
قرن، ربع بعد فراق حبيبته لقاء من نا، هُ اف، خَ أنا، ، فاحلبيبُ الثامن، الطابق
يره الكثيرين غَ هي رفت عَ بَعد أن ل، املتحوّ الزمن آثار مفاجأة من شي وَخَ
اللذيذ القبلة طعم لعلّ . العشرات فعشقهنّ يرها غَ رف وَعَ م، فَعشقتهُ

غايرة. مُ نكهة يَحمل بات منها، عليه د تعوّ الذي اآلسر،
أول مقالة، تبتُ وَكَ قابلة، مُ أوّل أجريت وفيها بر، خَ أوّل دبي، نَشرت في
شاسعة مساحات  يستغرق عليّ حنانُها وكان تاب، كِ أوّل وأصدرت 
دمعة، ذَرفت غادرتها وحني وجداني، يجتاح معانقتها ودفء قلبي، من
سريعاً، أعود بأن وَوَعدته مكتوم، حشر الشيخ صديقي ، ودّعتُ أن بعد
الزمان. من قرن رُبع بعد وال أعود، أزورها أنا فها لتني، ذَ خَ السرعة ولكنّ
نزل والدي، وَمَ ملنزلي، احلنني لبني غَ بقليل، السفر قُبيل ليلة، آخر وفي
والثاني بالناطحات، حاط مُ األول أن ألكتشف إليها، فأخذني  ريدتي، وَجَ
ت حافَظَ التي «البيان» أما قليل، بعد يُهدم وقد تطوير، منطقة من ضِ
يرها من غَ ت بَدَ وأبي، عيبي الشُ رياضُ بَناها وَقَد اخلارجي، مَشهدها على

آخر، مكان في أنني لظننتُ دامى، القُ من واحد يَعرفني لم ولو الداخل،
ن ذكريات.وَمِ مجرد الذكريات، غير دبي حبيبتي من إذن، لي، يبقى وال

مر، العُ ذَلك ن مِ الذكريات، تلك
هذا... كتابي سرّ يَحملّ ما

”اجلذور“ في رواية ؤلف مُ األسود، األميركي أليكس هيلي، الكاتب كان
بأسابيع قبلها التالي. اليوم في سيصل بأنّه لمت عَ حني هرته، شُ أوج

زيارته اإلسرائيلي  التلفزيون في تابعت ،1981 العام بدايات  من قليلة، 
كان باسرائيل. املعجبة وتصريحاته وبيغني، مائير ولقاءه ، تلّ احملُ لبلدي
عنه، مع واحد خبر يرد فلم له، ينتبه لم العربي اإلعالم ريباً. غَ احلدث ذلك
إشتُهر الذي الرجل أنّ باعتبار ة. مهمّ إسرائيل إلى كهيلي شخص زيارة أنّ
رتّبت الغفران.  صكّ ويعطيها عنصرية، دولة أكبر يزور بادانته العنصرية،
يُثنني لم صحافياً، كميناً نفسي في ضامراً وصوله، يوم في ،ً موعدا معه
ال الرجل خطيئة ارتكب فقد بأعماله، وإعجابي له، السابق حبّي  عنه

السرائيل. بزيارته فلسطني، على تُغتفر، وتطاول
كاني... مَ في هيلي، أليكس يا بك فأهالً إذن،

في دبي... جمهوري، وبني ملعبي، أرض في
أعماله، مديرة لتستقبلني الفخم، الفندق إلى وصلت املوعد، في
ً مثيرا أوّله، في  عادياً طويالً،  صحافياً   ً حوارا معه وأبدأ عليه، وألتعرّف
واملسلسل السابقة، وأعماله  الشهيرة، روايته سألته عن نهاياته. في
األسئلة من ذلك وغير الواليات املتحدة، في السود وأوضاع التلفزيوني،
عليه التعب. بدا أن إلى والعرض، الشرح في فاسترسل املتوقعة، العادية
هل هي سألته: عندما حلظة، أية املقابلة، في سينهي أنّه واضحاً كان
املرة بأنّها ردّ أقصد. ما إلى لَم ينَتبه الشرق األوسط؟ فيها تزور أوّل مرة
شاهده ما ولكنّ فقط، والصحراء النفط له تعني كانت وأنّها األولى،
لكن قائالً: باغتّه بها، أعجب وأنّه كذلك، ليست بأنّها يثبت اآلن حتى
املفاجأة كانت نا هُ زرتها؟ هل أيضاً، األوسط في الشرق احملتلة فلسطني
مررت أنّني  وأذكر نَعم، إسرائيل... زُرت لقد فقال: وجهه، على واضحة 

ولكن بسرعة. إسمها نابلس، مبنطقة محتلة
فلسطني أيضاً هي إسرائيل لكنّ قلت: بأن إستفزازه، في بالغت
في أحتدث أن  أريد ال أنا منه: بأكبر لالستفزاز استجاب وقد  ردّ، احملتلة.
،ً كثيرا البالد  بتلك أعجبت إنّني لك  أقول أن أريد لكنّني السياسة،
ببساطة: أجبته دبي؟ من من أين أنت... أنت لست لي... قُل أكثر، وبناسها
الكتاب أهمّ من أنت عنه، نتحدث ما هذا ليس ولكن فلسطني، من أنا..
أريد التاريخ. في عنصرية والعباد البالد أكثر وتزور للعنصرية، املناهضني

موقفك منها؟ حول إجابة صريحة،
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كينتي، كونتا مع فَعل كما أصله، إلى ويعود ، بدويّ كلمة الحظوا بدوي،
أجيال. سبعة إلى

وفي املتحدة، العربية اإلمارات من مطرود شبه أيامها، هيلي، خرج
لعيناً أنّ أتدري بزيارته: أصالً أبلغني الذي لصديقي، قال سفره،  ليلة
ولم ،(A Bloody Palestinian started all this ) ذلكّّ كلّ بدأ فلسطينياً
القدس، من فلسطينيٌ البيطار) (نسيب ذلك صديقي أن يعرف يكن
أن قبل نفسي، وكرّست التالي، اليوم في املعني بهذا مقالة فكتبت

صحافياً. اآلخرون، يفعل
وها هذا الكتاب، وَعد باعتبارها البال، في محفورة تلك احلادثة، ظلّت
عنّي، فَلسطيني، بَدوي عن هيلي، يكتبه لم ما فأكتب، يأتي، الوقت هو

أنا:

لن أنّني ق دّ صَ قال: ولعبتي.  ملعبي، في، وَدَخل ي،  التحدّ وّ جَ لَكه مَ
اإلسرائيليني. تَفكير من ذلك، فأنا معجب بطريقة وأكثر الزيارة، تلك أنسى
اجلماعة هي روح وهذه دائماً، نحن يقولون إنّهم أنا، ال يقولون مسؤولوهم

جناحهم؟ سرّ إنّها العمل. في
باألسئلة فأمطرته ميني، كَ في فأكثر،  أكثر،  ع يَقَ أنّه واضحاً كان
عريضة، مثيرة، عناوين كلّها، تصلح، التي إجاباته عليّ طلت وَهَ املستفزّة،
ي فَهَ وغير ذلك، خريطة املهنة، على تضع صحافياً ناشئاً، أن لها ميكن
واتخذه أحبّه، كاتب من تأذّى فلسطيني لشاب صغيراً ثأراًشخصياً ق حتقّ
املقابلة، أوقف متوقعة،  حلظة  وفي موقف. أوّل في ذل خُ ولكنّه مثاالً،
أخرى. قال: أسئلة لدي ولكنّ رددت: .ً غدا محاضرة لديّ تعبت، وقال: لقد

لقد انتهت املقابلة! آسف،
تنتهي أسئلتي. قبل أن املقابلة، يُنهي هو أن فعالً: أردته ما ذلك وكان
، وأهمّ أوّل، أحمل نتُ كُ باخلروج. واستأذنته وأوراقي،  لتي، مُسجّ حملت
أنهي أن وعليّ الغروب،  قُبيل  الوقت كان ياتي.  حَ في  حافي صَ بق سَ
التحرير مدير هاتفني وحني التالي، اليوم في لتظهر بسرعة  كتابتي
مة مقدّ في زلت وما اخلوري، ليل خَ اللبناني األصيل، احلبيب، أستاذي العام،
بعدها بنفسه املساحة الالزمة، وأشرف أفرد جرى، ما له وخلّصت الكتابة،
خب الصَ أوّل حامالً التالي اليوم جاء احملترفة. والصياغة العناوين، على
املوضوع أنهيت فقد هيلي. قة ألليكس وكارثة محقّ اخلاص، حافي الصَ
أن قبل املقابلة أنهى ولكنه يجيبها، أن عليه كان مفترضة بأسئلة 
ً سبعة ائدا عَ فلسطيني، صبيّ عن جذور يَكتب ال ملاذا ها: وأهمّ يفعل،
ولو ميلك ال واحد أم فلسطني، هذا، في أحقّ من إلى الوراء، لنعرف أجيال
إلى سبعة فيها وعودته اجلذور، روايته إلى أملّح نتُ كُ ً فيها؟ واحدا ً جذرا

العبيد. سرقة تبدأ في أفريقيا، مع أجيال ألميركيني سود
جامعة طالب فيه قابله الذي واألخير،  األول، السؤال  هو ذلك  وكان
رَفَض الطالب محاضرته. أن يُلقي حيث يُفترض التالي، اليوم العني، في
هيلي ل وَصَ وَحني دَخلوا، اجلامعة، إدارة إصرار وَمع  احلضور، البداية في 
السؤال، ذلك يَسأله أن الطالب إحتاد رئيس وكلّفوا له، هورهم أداروا ظُ
فلسطيني بي صَ عن سيكتب بأنّه هيلي  فردّ السبعة، األجيال حول
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(6) مة قدّ املُ

البداية:
مصطفى
بـ“سكجها“ الشهير

جها، كّ سَ اإلسم،
عشرةً ألتَ سَ ولو اآلن، حتّى ، يُحلّ لَم ،ً لُغزا اته طيّ في يَحمل وَقَد ظلّ
مختلفة، على عشر إجابات حلصلتَ العائلة، إسم معنى أهلي عن من
بدأوا يكونون فقد وهكذا في الذَهب، صة متخصّ العائلة أنّ من ستبدأ
مسعود، ألمي، ي جدّ قناعة اإلسم، وكانت ر وحتوّ الذهبية، النقود “ بـ“سكّ
ن شارع، وهناكَ مَ كلمة وتعني هناك، من أصلنا وأنّ بأنّ الكلمة تُركية،
إلى أنّ يُعيدونها أنّ الكلمة تركية، ولكنّهم أي نفسها، يحمل القناعة
عبد إبني اليتيمني على أطلقه اللقب، صاحب ليافا العثماني احلاكم

األب. لبطولة تكرمياً تبنّاهما بعد أن القادر،
ت. املؤقّ احللّ جها سكّ طية تعني كلمة متوسّ الشرق اللهجات في
يُصلحه، أن دون ،ً مكسورا اً كرسيّ ار النجّ لك ج يُسكّ أن املمكن فمن
”مسوكج“، كلمة تأتي هنا ومن متاما“ً، املستقيم غير أيضاً ”اخلطّ وتعني
التفسير، في أحار العائلة،  عن أصل إسم  أمامي الناس  يتساءل وحني

إلى يدفعني التحليل ولكنّ إستسالمي... عن أعلن األمر نهاية  وفي
ففي رقي. العِ بانتمائه وليس اإلسم،  تركية بأصل  ي جدّ تفسير تبنّي
ى يسمّ شارع في ومررنا في إسطنبول، ووالدتي ووالدي معه نتُ كُ يوم
ساللتنا تعود  أن فكرة  والدي تعجب ولم احليرة، فأخذتنا سكيجهي،
كان مسعوداً ولكنّ التخلّف، برأيه لنا مت قدّ التي العثمانية، تركيا إلى
غريباً، موقفه يكن ولم أتراكاً، نكون  ا  رمبّ وقال: شفتيه، فمطّ  ،ً سعيدا
إلى ذهابنا ر يفسّ هذا، برأيه، ولعلّ من قُبرص، التركي اجلانب من ه فأمّ
محالت بيع عدد من الشارع في كان واوهرات. والذهب الصياغة مهنة

الذهب...
من أحد  قه  يُصدّ لم مبا  يوم، في فاجأني، إبنه، غالب، خالي أنّ على
قرية من وحتديداً املصرية، دمياط من هو املوثّق املعروف أنّ أصلنا العائلة،:
ميكن سكجها ال كلمة باعتبار أنّ به كت األمر، وشكّ إستغربت درغام،
بني فيها مصر، وعشتُ فأنا أعرف األحوال، من حال في أن تكون مصرية،
سيفوز مَن بإبتسامة بعدها عاد دقائق، فتركني منهم، كواحد أهلها
رة مصوّ وثائق أمامي: محتوياته وفَرَد رَح, بِفَ فَتحه مغلّفاً، يَحمل ي، بالتحدّ
األردنية، اجلامعة مكتبة من ومختومة قدمية، عربية مَكتوبة بخطوط

واألردنية. ووزارتي اخلارجية املصرية
بني ضياعي  فَمع  اخلاص، كنزه بسرّ  لي  يُفشي وكأنّه غالب، بدا
وضع مل جُ هني نحو وجّ والفهم، للقراءة، وقتاً طويالً ستتطلّب كلمات
القادر عبد بالسيد الشهير محمد متكررة: أسماء حتمل عليها عالمات
الشهير بسكجها، ومحمد الكعكاني الدمياطي الكعكاني الدمياطي،
ثمّ بـ“سكجها“، الشهير  الكعكاني  القادر  عبد  محمد ومصطفى
التالية األجيال وثائق جميع لتبدأ والدمياطي، الكعكاني، إسم يختفي

العائلة. إسم باعتباره سكجها تذكر
في اجلامعة باحث أمامه ر ذَكَ وحني مبصر، مَسحور غالب أنّ ة، القصّ
احملكمة الشرعية وثائق ضمن بالصدفة، عمله، خالل الحظ أنّه األردنية
مصر، من العائلة أصل بأنّ يعتقد وأنّه وذاك، بهذا تنتهي أسماء بيافا،
ينوي، خالي وكان والتوثيق، والتصوير، أكثر، للبحث توظيفه إلى سارع
الوثائق إستكمل إستعادة جنسيته املصرية، وحني ذلك كلّه، على بناءً
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نقابة ومن دمياط، من  هناك، له يُتابع ن مَ مصر في  ف وظّ ان، عمّ من
أخذ وهذا منهم، العائلة أنّ احملكمة وثائق التي تذكر األشراف القاهرية
سها مؤسّ جاء حيث احلجاز، من األوّل أصل العائلة أخيرة: لقناعة غالب
فاستقر في دمياط، اإلسالمي، والفتح العاص، بن عمرو جيش مع اهول
السعودية، اجلنسية دفه هَ فليس الً، مطوّ أمامها يتوقّف لم ة قصّ وتلك
األمر، له ستكفل وثائقه أنّ قناعته وفي املصرية، جنسية، سوى أية وال

قانونية. سوابق له وجود أكدوا محامييه هناك أنّ باعتبار
أخرى.. ة قصّ وتلك

أوّل به، نُعت حيث الصدفة، شكل أخذ جها سكّ إسم يكون وقد
بالسيد“، :“الشهير محمد إبن بسكجها“، ”الشهير محمد نُعت: من
جالت، السّ في حتى عليه مصطفى الذي حافظ وأيضاً آلخر، أو لسبب
مدى مئتني فعلته العائلة على الحق، وما وقت في أخوه ما فعله وكذلك
بإسم ال لذلك التشبّث وجيه سبب هناك يكون أن وال بدّ السنوات، من

وأحياناً الضحك... النكتة، وأحياناً االستغراب، سوى يثير
أمين الكبير السوري أنّ الفنان باإلسم الطريفة املرتبطة من القصص
وبالطبع، سكجها“، ”هيثم كوميدي مسلسل في نفسه ي سمّ زيدان
إستياء األمر أثار وأيامها وطرافته. لغرابته، العائلة، إسم إختار فقد

أكثر. ال ً مسلياً، أمرا سنوات بعد أجده اآلن ولكنني العائلة،
الواليات إلى  هاجر الذي فخر، حسام املصري صديقي كان وحني
جاهني، صالح خاله وعبقرية وطرافة بديهة  رعة سَ وَرث وكان املتحدة،
واجلالسني، يداعبني احليّة، وصاحب النكتة الكاريكاتور، ورسام الشاعر
في يسيران رجالن كان هناك مرة: مليون املعادة الشهيرة، نكتته فيطلق
ردّ البلكونة“. قاعد على ”شفت سكجها لآلخر أحدهما فقال الشارع،

بلكونة؟! الثاني: يعني إيه عليه
الشرعية، احملكمة وثائق كلّ  تُشير الذي  ذلك سكجها، مصطفى
ويؤسس ويشتري، يشتري، بل االمالك، من شيئاً يبيع ال ثرياً كان بأنّه
صار يافا، شخصيات أهمّ من ويصبح الصغيرة، اخلاصة المبراطوريته
إلى بيت ينتمي أنّه أي األشراف“، فخر في الوثائق بـ“جناب يُسبق إسمه
في األشياء أصل هو هذا ولعلّ محمد،  الرسول  إلى وينتسبُ ة، النبوّ

وما تلك األوقات، يافا عالم في الوجاهة والسلطة واملال عالم إستكمال
هذه. أيامنا حتى زال

العائالت  هذيان مسألة إلى مرّة، فوصلنا حقوقية، ناشطة أحاور نت كُ
ولهذا ،ً ذكورا لم يُنجب مُحمد ببساطة: قالت ، إلى النبيّ إنتسابها بإدّعاء
على التي تستحوذ الذكورة بجينات إليه  اإلنتساب عي يدّ أن ألحد فال
إلى ستعود العائالت، كلّها، شجرات لرأيت ً أوالدا أجنب ولو العربي، العقل
والعائالت، والعشائر الناس، عند اإلنتماء هذيان ولكنّ  نفسه، الرسول
أصالً، يرفضونها فكرة إختراع إلى  لُغوية، وصلت أفكار عن يتفتّق ظلّ
ذلك إلى ينتمون اآلن الذين فكلّ وهكذا باإلناث، ألصول تبدأ اإلنتماء وهي
، النبيّ إلى النبوة، ال بيت في أصولهم إلى يعودون التاريخ يقولون إنّهم
كلّ أنّ مع الرسول، بنات إلى يعود أنثوي، بإسم شجراتهم لتنتهي
تعودوا أن  كرجال، عليكم، أنهت قولها: لرجال. تسبقها التي األسماء 
قوها. تخترعوا الكذبة، وتصدّ أن قبل ،ً جيدا روا إلى عقولكم، وتُفكّ قليالً

قبل تضع  الوثائق صارت الذي سكجها،  مصطفى سمعها لو تُرى 
كان هل  النبي، بيت أحفاد من واحداً باعتباره األشراف، فخر إسمه

لعنته. عليه أنّه سيطلق أو سيحاورها،
  1249 العام أنّه في وهي الوثائق، عنها ث تتحدّ ملصطفى، أخرى ة قصّ
املسيحي  الطرابلسي ”خليل الشرعية احملكمة إلى معه إصطحب 1833
ينطق وجعله  الشرعي التمييز املميز العاقل البلوغ درجة عن القاصر
وسلم، عليه اهللا صلى محمد ولرسوله بالوحدانية ويقرّ بالشهادتني
م موالنا كَ :“وَحَ الوثيقة وتُضيف االسالم“. دين األديان سوى سائر من ويتبرأ
عني الدجاني سليم أفندي حسن الشيخ يافا، وجهاء بحضور الشرعي،
ومييز الدين، في مسألة سنني سبع بعد يعقل صبي أيّ بأنّ وأفتى العلماء
اجلميع، مسمع من على إسالمه“ ”يصحّ وقال: الطيب“، من اخلبيث بني

عمره. من الثامنة يتعدى ال طفالً كان خليل املدعو أنّ ر نتصوّ أن ولنا
الدينية، املالية شرعيّته مكانته إلى يضيف مصطفى كان بالطبع،

يتزوّج الدنيا... الدين وإنّ الدين، تتزّوج الدنيا إنّ نا، أقوله، هُ ما
أخرى... ة قصّ وتلك
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(7) قدمة املُ

القادر، عبد
، مَجنون احلبّ
نابليون، رمي غَ
الرأس ومقطوع

نون، جُ حلظةَ كانت
خالص.. نون جُ

الدنيا كانت فقد إلى يافا، على الذهاب عبد القادر فيها وافق التي تلك
مع ل وتنقّ السلطان، من عَسكر أبعد بكثير، فهو منها، أبعد إلى أخذته
واحلجاز القبلي، والوجه األناضول وسوريا إلى وحمالته. وصل حروبه نَزوات
دمياط، في أخرى، حياة بدء من بدّ كان ال وزيادة. ذلك يَكفي، أيضاً، وكلّ
في متثّل كانت ولكنّها صبياً، منها خرج فقد قليالً، عرفها التي بلده

الرحلة. منتهى األمر: نهاية
ومزرعة آمن، بيت حيث  النهائية، غايته  واألسرة هدفه، الزواج كان
وفي القليل، الباقي، العمر طوال فيها يعيش واملتوسط النيل طرفي على
بنات سارة، من ما تزوّج وسرعان وناسه،، بني أهله، إستراحة فترة فهي
له أنتج بحنان زوجته مع ته ضمّ عائلته، حارة في رفة غُ وبنى أعمامه،
أهله، بني سيتواصل هنا، مر العُ أنّ وظنّ أشهر، بعد تسعة إبنه ياسني

آخره. حتى

مصر من إليه أرسل  وقد بالك  فما طلب، له يُردّ  ال الباشا ولكنّ
وسيكونون يافا، إلى ثالثة أصدقاء، سيرافقونه من نة مكوّ احملروسة بعثة
ونسبه، عن حسبه الثالثة ثه حدّ شيئ. كلّ ستطال التي اليمنى ذراعه
بها من حلق الذي الدمار وعن مبكانها، ً فأسرته مارا عرفها التي يافا وعن
اإلعمار، وعن جناح إعادة لعرش السلطان، وعن اخلائن الذهب أبي حصار
فقائد العالي، املقرّبني للباب من واحداً ليصبح ى وسيترقّ جناح، سيليه
كان نفسه قرارة وفي به، ليحلم  يكن لم مهمّ  مركز يافا حامية في

الكسل. دمياط، حياة في هنا، فقد ملّ ،ً سعيدا
ال يحبّون التقاعد. األزمان، كلّ في فالعسكر

عمله يبدأ أن حاسماً: كان القرار ولكنّ أموره، لتهيئة مهلة طلبَ
وأكثر بل، .ً فورا السفر أنّ عليه يعني أسبوعني، وهذا خالل في يافا، هناك،
قبل سنوات، سريعة، لزيارة ولو دمياط، إلى بالعودة ر يُفكّ أن ال هذا: من
لبدء حياة سارة وياسني معه، يصطحب أن اهللا، وقرّر على ل توكّ وهكذا

جديدة هناك.
ولكنّ قافلة يافا، إلى الطريق منتصف في العريش، في وترتاح القوافل
مال جِ من هناك فليس ، ذلك احلدّ إلى تكن تَعبة الصغيرة لم القادر عبد
املسافرين، ليسامر الشجيّ بصوته يسرح وَحاد حراسة، وكلب ونوق
تقعد، وال الدنيا فتقوم فتاة لقاء يختلس وشاب الناس، ومناكفات بني
السينما. شاشات على تظهر التي الرومانسية التفاصيل تلك وكلّ
ياسني، وزوجته سارة، إبنه فقط معه كان كلّه، ذلك من شيئ من ليس
ثالثني حملاربة وجاهزين الشنوب، مفتولي فرسان وثالثة بالطبع، وسالحه،
لم تَركبه سارة، واحد جمل معه كان وأيضاً األمر، لزم إذا طريق قاطع
فكان يونس، خان مشارف على إالّ دمياط، من اخلروج منذ ميلّ أو يكلّ
خفيفة ضربات وأحياناً رقبته، على بنكزات فيستفزّه يُجاهد أن عليه
كانت ولكنّها خربة، بعيد بدت من القلعة التي تلك إلى ليصل بالسوط،

عالية. ناً بأبراج مُحصّ ً كبيرا األمر بناء حقيقة في
القلعة اخلان، بوابة تح فَفَ ،ً الصغيرة، فورا القافلة على تعرّف احلارس
على صغيرة، وكان رفة غُ على ولسارة، له، القادر عبد العسكرية، وحصل
ليلة كانت وتلك العسكر. عشرات بني كبير رواق في يناموا أن رسان الفُ
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والستر، فالدفء، فائدة، غير قارس، وللعباءة فالبرد األكبر، ي جلدّ تاريخية
خيمة إلى عباءة ل عَصا حتوّ من وغاية، غاية عنوانان يندرج حتتهما مليون
بطانية إلى ل تتحوّ أخرى  إلى  اإلستقرار، تعرف ال صحراء في  صغيرة،
لباس إلى غطاء، أيّ ورته يَحمل عَ ال جسد ستار إلى بارد، ليل تدفئ في

وأنواعه. وللجنس والنار، للدفء مفتوحة طريق العباءة الوقار. م يقدّ
حني  ياسني، طفلهما وحتتوي وتالعب زوجها، باءة عَ تلبس سارة  كانت
القادر عبد يَعرف لم ناعمة. بفروة نة املبطّ العباءة داخل بجسده دسّ
يَظنّ سكران سكران، ولكنّه اآلن ،ً مرا خَ حياته يَقرب في لَم هو بل كر، السُ
فتفضحه، باب ثُقبَ تَتَخلّل عيناً عالية ة كوّ من املُطلّ املكتمل القمر
،ً تِبرا رمالها من فتجعل كلّها، سيناء تُضيئ سراجات مجموعة والنجوم

وجهها. على الذهبية اخليوط لتنعكس خالصاً،
سارة... وجه

وكان إبنهما ياسني، وحتضن فِراشاً، تتّخذها األرض، على م تتكوّ كانت
من ذ تتخّ كانت سارة إبنه؟ من يغار أن للرجل كن ميُ هل تُرى يَشتعل.
احباً صَ أكثر، أو حينني بعد سيُصبح، الذي الياسني، لذلك ة مخدّ عباءتها
أصحابه: ورواق رواقاته، على حافظ  ولكنّه األرواح،  إحتالل ميثّل جلامع 
نني، سِ بعد نابليون، أمام سيقف الذي القادر عبد الكبير. يافا جامع
سارة، أمام اآلن يجلس أمامه، رأسه يتدحرج ثمّ ،ً عنيدا شرساً، مقاتالً
ثالثة قطع من أصالً، املتعب، جسده إشتعال إطفاء توسالً مُ ضعيفاً،

إليها. الشوق من أكثر تعب، إلى يافا، ومُ الطريق في الصحراء، أرباع
وستأتي نُطفة، فيها زرع أنّه عجيبة رية دَ بقَ رفا عَ أراد، ما له كان وملّا
الذي ذلك على إسم واختلفا ،ً محمدا يه سيسمّ إنّه فسارع للقول ر، كَ بذَ
د مّ حُ ما خير األسماء بأنّ ناً تيمّ ً محمدا أراده إلى بطنها، بعد، يصل، لم
القادر، عبد محمد الثاني، إذن، إبنه إسم القادر، وسيكون عبد وهو بد، وعُ
أن أرادت والتَعبيد. هي التَحميد النبوي، احلديث بجزئي فسيحيط وهكذا
سيّد، سنناديه: وقالت: محمد، سيّدنا إلى يرمز فهو السيّد، إسمه يكون
تنادينا فالناس ولهذا ة، مكّ من أنّ أصلنا من احلجاز، تنسى وال وأضافت:

هناك. ا من منّ جاء من ألوّل بآل السيد، نسبة دمياط في
يتعلّق األمر إنّ وقُلت ياسني، سميّت أنت احلسم:  يُشبه  بشكل ردّ

إسمه سيكون الثاني. تسمية تُريدين  أنت وها  يَس، القرآنية: باآلية
تكن ولم . محمدّ إسمه سيكون يعني قائالً: على أسنانه، وشدّ محمد،
للشيخ برى الكُ فهي اإلبنة واإلقناع، لتنقص سارة، العقل، واحلوار، يل حِ
من قصص الكثير عليها الشرع، ومرّ اجلامع، وقاضي إمام السيّد، محمد
فخرجت يل الكالم، حِ من الكثير وكثير احلكمة، منه كثير وأخذت والدها،

السيد“. ”محمد سنسميه إذن، :ً صاغرا أمامه سيقف الذي بالقول
من كَ يف السَ وَيَحمل ويُعطيها، األوامر، يأخذ عسكري، القادر عبد
وال حنوناً، صديقاً فصارت له الطبنجة وتعلّم إستعمال أصابعه، يُداعب
سيكون فاإلسم باإلنتصار، شعر وهنا أو الهزمية، اإلنتصار، سوى يعرف
إبنه سيذكر التاريخ أنّ يعرف يكن ولم ”السيد“، به أحلق ولو  مُحمد،
بعد ولو حني، بعد  ولو  ، ”بسكجها“ بالشهير مقترناً  السيد“  ”محمد
جتوب عائلة، س ستؤسّ ونُطفته، نشوته، حلظة يعرف أنّ يكن لم موته.

قليالً. إالّ سنة، مئتي بعد عليها، وتتوزّع األرضية، الكرة
وناما... وأغفيا، إتّفقا،

الطريق طوال هادئاً فبدا البَحر، على نفسه سَ كَ عَ رائق، صباح وكان
ذلك، من وأكثر سيناء، في الذي عرفوه لذلك  متاماً، املُناقض، الساحلي
مغرب قُبيل عبد القادر ماله، حني رآه في جَ رعباً مُ يافا مشهدُ كان فقد
ويُلقي كالسحر، ج يتموّ يساره، على فالبحر بعيد، من الربيعي، اليوم ذلك
وبيده صدره، إلى ضمّ إبنه ياسني اذ، موجة موجة. أخّ شاطئ مبائه على
يافا. هي هذه السحر: يُشبه مر لها بِعُ هامساً سارة، بيد أمسك الثانية
قُرب هناك، وقال: بيتنا سيكون بعيد، إلى فُجأةً، وأشار باصبعه يدها، ترك
املشهد على تستحوذ كانت هناك. ستعيش الصغيرة، عائلتنا اجلامع.
أضاف: البحر، على يُطلّ الذي التل من نقطة أعلى فوق عالية، مئذنة

املئذنة. قُرب هناك، هناك،
املستقبل ة نحو، املئذنة، املمتدّ يده ها يدُ سحبت بل تنبس، لم سارة
كانوا نومها. إلى تعد ولم القادر، وعبد ياسني، بهما ت وضمّ اهول،
ير الواضح فَغَ ر، يتغيّ كان املشهدُ كلّ إقتراب، ببطء، ومع يافا من يقتربون
البر. دمار عن يُعلن صار حاله، على ظلّ الذي البحر مال وجَ يتّضح، بدأ
رُبع يافا شبه فشيئاً. شيئاً نفسه عن يُعلن بدأ احلقيقي يافا مشهد 
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(8) مة قدّ املُ

مَسعود،
ي، األمّ اليتيم،
. والثريّ ، القويّ
بَرلك“، ر فَ ”سَ من
الصحافة وتِبر الذهب، تُراب إلى

كان مسعود... إسمه
خر... الصَ يَفلق لّ ظَ ه وَحظّ

هارباً ل جّ سُ ألنّه عتقل، مُ وأبوه وُلد د فَقَ هر، بالقَ لئت مُ ياتَه أنّ حَ مع
عرفنا مُسلمة  قبرصية ألمّ  برلك*“، ”السفر أيام السلطان، جيش من
مع يَجد لم املعتقل، من األب اد عَ وحني كان فاطمة، إسمها أنّ الحقاً
كان الولدان؟ أين فسألها: ي، ألمّ ي جدّ مسعود، الرضيع  سوى زوجته
رَخ، صَ وملّا كتت، فَسَ ومحمد، سليمان يعرفهما، اللذين إبنيه يقصد
ااعة. رَض مَ ماتا في عن املأساة: بصوتها الضعيف أفرجت د، وتوعّ د، دّ وَهَ
ووعده على الدنيا، وحقده معاناته، مع املعتقل، من يعود كان خالد، الذي
وعزّ حياته، ألق إستعادة على سيساعدانه اللذين بولديه الشخصي
زواجهما. أنهت طلقات، ثالث عليها  فألقى  ل،  يتحمّ لَم يافا،  في أهله
أرحم، كانت هذه ولعلّ طلقات، بثالث النار، عليها يُطلق هو لم بالطبع،

الذهب، أبي شؤم يور حوله طُ حتوم راب خَ األخرى أرباعها فثالثة  مدينة،
كلّ ما فسرقوا جنوده ببيوتها، وَعبث سورها، كبيرة من أجزاء ر دمّ بعد أن

الدنسة. أياديهم إليه وصلت
التي سارة“، ”أبو عائلة أصل القادر، عبد زوجة سارة، كانت ي هَ تُرى
أصالً بتجارة صة اآلن، ومتخصّ عائلتنا، حتى مع نسب عالقات لها ظلّ

وصياغة الذهب؟
قُبيل الذهب“، ”أبي إسم مل حَ شخص يد على يافا دمار كان هل تُرى،
ونصف قرن من أكثر بعد عائلتي، بذهاب ر قَدَ نبوءة كان األكبر، نا دخول جدّ

ان؟  في عمّ والذهب، الصياغة مهنة القرن، إلى
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وأخذ رجعة. غير إلى القة طَ ثالث، وميني ثان وميني أوّل عها بيمني فَ صَ بل
لعلّه زّهر، تزوّج من واحدة من العائلة، إسمها وسرعان ما مسعود، منها

بزهر البرتقال.. ن تيمّ
مَسعود،  ألمي  ي دّ جَ حياة ولكنّ بعد، ما في ستأتي قصص تلك
ه  أمّ طلّق أب مع كذلك، بدأت ميالدية، 1915 العام في  آنذاك، الرضيع 
سنوات في ي، والتَحدّ فة، باملناكَ فتواصلت الصخر، ظروف تَكسر ضمن
كانت ما ً وكثيرا عائلة كبيرة، بني ً نفسه وحيدا وَجد ً ما طفولته، وكثيرا
أسطورة إنّه كان هنا، سوى لكم، أقول لَستُ . اجلدّ في حلظات له لَبة الغَ

ملاذا؟ ،ً فورا وستعرفون، صغيرة،
كلّ العائلة في القليلني من بعده، وأنا والدي، قريب، كان وقت حتّى
أدري لست  واوهرات. الذهب، التاريخية: احلرفة في  يعملوا لم الذين
رجوا من أغلبهم خَ الثابت أن املهنة، ولكن هذه األمر على استقرّ كيف
عنهم نعت مَ بها، بأس ال مالية مبالغ مَعهم يَحملون ان،  عمّ إلى يافا 
بدأوا مسعود، ومنهم منهم، وكثيرون بل، مُخيمات، في العيش جتربة
ما سرعان ولكنّها مختلفة، مجاالت وفي ،ً فورا جتاراتهم وإستثماراتهم

اللماع. املعدن استقرت على
ً ارا جتُ أو برتقال، بَيارات أصحاب أغلبهم، أو كلّهم، كانوا، يافا، في
الذي يافا ذَهب نجم مَ البرتقال كان االحوال، كلّ في  به، متخصصني
السفن فتقف ضحلة، املياه حيث الصغير، مينائها ومن ينضب، ال
الصغيرة، املراكب عبر احلموالت لتصلها البحر، في بعيدة الضخمة 
خاص. بشكل أوروبا إلى ناديق خشبية، في صَ آالف األطنان، ر تُصدّ كانت
الفرنسية، يعرف أنّ أباه كان ذكرياته في أن يكتب والدي إذن، غريباً، ليس
دّ جَ دّ  جَ قاتل لُغة من  فاكتسب شيئاً  هناك،  جتّار من  مع  تعامل لعلّه

نابليون. ه: دّ جَ
ذكره... سيأتي أمر، وذلك

مهنة عن عم والدي، إبن زهير، أبو احلفيظ، ابتعد عبد ملاذا وال أعرف،
لعلّه لعائلتنا هناك، الوحيد كان الذهب، لبيع يافا محالً في أهله، وافتتح
اال، وال أعرف، في سبقوه الذين سارة، ابو عائلة مع عالقته استفاد من
الهجرة، ان، بعد عمّ محل ذهب في لفتح يُسارع أبو زهير ملاذا لم أيضاً،

سوق في صياغة محل  أوّل صاحب فكان مسعود، ذلك  إلى فسبقه
الشابسوغ، شارع وفي التاريخية، لعة القَ أعتاب على الشهير، الذهب
وخالد، غالب إبناه، سيتزّوج شركسية، لعشيرة العريق اإلسم ذلك

قَرن. رُبع بعد منها، جميلتني
واقعية لرواية أساساً تصلح الدنيا، ع مَ ي، ألمّ ي جدّ مسعود، ة قصّ
من أكثر إسمه من يَحمل ظلّ ولكنّه يكتب، وال يَقرأ، ال أمياً، مثيرة: كان
سبعة ان عمّ إلى يافا معه من مل عمره. حَ احلظّ في فلم يجانبه نَصيب،
ر عمّ الذي أبيه من وِرثته مع واستعاد، ،ً نقدا فلسطيني جنيه ألف عشر
الذي األمة، بنك من مثلها  السنوات، من قليل بعد  ان، عمّ في فمات 
عمان وهو إلى مسعود وصل فقد إذن، يافا. في املودعني مستحقات رف صَ
الوافر، ه حظّ املال: من أهمّ هو ما ومعه هذه األيام، حسابات في مليونير

وامرأة حامل. وولد، وثماني بنات
إخوته وعائالت الصغيرة، عائلته مع يافا غادر أنه ، احلظّ حكايات من
ياع، والضَ التفرّق، بون يتحسّ كانوا مُستأجرة. حافلة في أبيّه، وزوجة وأبيه
كان وشاحنة يافا سيارته في الذي ترك مجموعة. مسعود، في فَخرجوا
نزول جانب إلى بشاحنته أشهر،  بَعد البرتقال، يُفاجأ، لنقل يستخدمها
املدرج يقع سفحه  وفي املغاور، ى جبل يُسمّ كان (تاريخياً اجلوفة جبل
اليه ه فتوجّ حمولة، يُفرغها من يافا من أحد معارفه ويُشاهد الروماني)،
لك جئت ي: بجدّ فُوجئ وقد خائفاً، الرجل رخ صَ (فَرده). مُسدسه رافعاً

لك! يافا خصيصاً من بها جئتُ من يافا، بشاحنتك
عادة وتلك زامه، حِ مُسدس على دون يَتحرك ال  أنه عنه معروفاً كان
أخت زوجته تَعيش كانت : أهمّ حظّ حادثة ة وثمّ بل، الزمته العمر كلّه،
إلى إنتبهت هناك بيتها نافذة غزة، ومن في العلمي، آل من زوجها، مع
إلى غزة، جاؤوا وزوجها وأبناءهما أختها فظنّت أنّ متوقفة، سيارة مسعود
ذهنها، في األمر إختالط ومع ان، إلى عمّ رحلوا أنّهم تعلم كانت لكنّها
عنهم البحث ولكنّ السيارة، ليجد فسارع وأبلغته. بزوجها، إتّصلت
فتمّ باعتباره صاحبها، بتشغيلها، وبدأ جاء أنّ رجالً على جدوى، دون كان
إتّصال رى جَ ملكيتها. إدّعائه على أصرّ ألنّه السيارة، عليه، وعلى احلجز
فتح حني أنّها له، اجلميع أمام غزة، وأثبت إلى فَسافر ان، عمّ في دي، مع جَ
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البطارية! على توقيعه يضع كان أنّه املفاجأة احملرّك، فكانت باب
كبرت، أن بعد ينتابني صار الذي التساؤل ولكنّ عنه، معروفة ة قصّ تلك
غزة، إلى ان من عمّ جدي سافر كيف أصلها: من في الرواية ك أشكّ فبدأتُ
سؤال ان؟ وهو بسيارته لعمّ عاد كيف وأكثر: ، طريق بريّ هناك من وليس
التاريخية، معلوماتي باستهزاء من ً، فضحكت مؤخرا ي، أمّ على طرحته
بَعد، فلسطني، جنوب إحتلت إسرائيل تكن لم فأيامها شاطر، قالت: يا
ومنها العربية، الرشرش  أم  هناك كان أصالً. موجودة غير إيالت وكانت
إحتلت إسرائيل وأنهت: وغزة، األردن بني مفتوحة  البرية الطريق كانت 

الهدنة. بعد اتفاقيات العقبة، خليج حتى وما بعدها، النقب، صحراء
ولكنّ ليلى تاريخية، براءة وأعطيته إنتصرت ألبيك، فقد ي، أمّ يا ً شكرا
مسدساً، ثمّ ناداني، وسلّمني غزة، إلى سفره وفي ليلة ك، جدّ كانت تزيد:
سأغيب قال: النار. أطلق قريبة، وعلّمني كيف خالء منطقة أخذني إلى
شخص، فهذا سينفعكم. أيّ خطر من أليّ البيت تعرّض وإذا أيام، عدة
مسعود اآلن، أنّ وأفهم، عمرها، من عشرة اخلامسة في حينها، ي، كانت أمّ
بالكم باإلناث، فما الذكور، يَرحم ال عالم اجلرأة، في بناته في يبني كان
في اخلامسة، والثاني األول في طفلني، ما يزاالن كانا إبنيه وأنّ خصوصاً
املسدس؟ من النار أطلقت ي: وهل أمّ أخوات. سألت ثماني ه، بني أمّ حضن
واهللا النوم. فرشة حتت به أحتفظ ظللت ولكنّني ال، وقالت: حكت، ضَ

السيارة. وغامناً، ومعه مسعود، ساملاً عاد فقد سلّم،
إسمه ع يوقّ كان أنّه أنسى ولستُ اً، أميّ كان مسعود إنّ قُلت
وبعد حياته، في يَسحرني ظلّ هذا الرجل رفاً. حَ رفاً حَ وببطء، بالعكس،
في عاش الذي برلك“، ”سفر مجاعة من اآلتي ، لذلّك األميّ فكيف رحيله،
أن لَه وكيف يافا، في األموال تلك كلّ يجمع أن وديّة، عائلية غير بيئة
ً عتبرا مُ سوقاً مع السنوات صار الهجرة، في بلد للصياغة، محالً يُؤسس

للذهب؟
في والدي  مَسارات تأخذني لم لَو أقول، وبصراحة بَوح: كالم هذا
عامله، إلى مسعود ألخذني وحالوتهما، وتعبهما، والكتابة، الصحافة، 
فيفتتح ويكبر يكبر، قد الذهب، يبيع صغير محلّ في مري عُ فأكملت
تُراث سرت خَ سأكون مر املُفترض، ذلك العُ ولكنّني في وفروعاً، فروعاً، له

ليست مري: ورّثت إبني مهنة نهاية عُ وال أقول إنّني سأكون، في والدي،
له.

سيكرهني... إبني، إبراهيم، كان
أقبل... سيتركني كان أبي، إبراهيم، أنّ أظنّ وال

الغالية، إبنته إبن  فأنا خاص،  بشكلّ يُحبّني،  كان  مسعود ولكنّ
أنهي نتُ كُ وحني وأحياناً، ه، عمّ إبن إبن كنتُ فقد وأيضاً، غوال، وكلّهن
وهو لي، حبّه عن يُعلن كان محلّه، في له، الصحف لعناوين قراءاتي
ك أمّ جانبيّ من سكجها، أجداده كلّ الذي الوحيد أنت البوح: في البخيل
ولكنّني حياته. مسيرة في اإلستمرار بذرة فيّ يَزرع أيامها، كان، وأبيك.
معروضات بني مقابله، صغيرة طاولة إلى أجلس نتُ كُ أصغي، أكن لم
كان حني وأقرأ. أحمله، أفتح كتاباً يأتي الزبائن، وملّا الذهب، وأستمع له،
ليلقي ويعود ، عليّ حلو وجهك ويقول لي: يعود، دسمة، بيعة من ينتهي

هنا! مستقبلك، نصائحه:
جناح ة قصّ فهو الصحافي  وبالتعبير صغيرة، أسطورة  مسعود،
صنع أنّه بذراعه، أي عليها حصل فقد الشعبي ا بالتعبير أمّ حقيقية،
ذلك ينعكس أن يُفترض مالكاً، وكان ثرياً، كان أنّ والده بنفسه، مع حياته
تُعاني، أن عليك له: ل يُسجّ كان ر دَ القَ ولكنّ حياته، بداية من عليه، كلّه

نفسك. تاريخ تَصنع وأن
األميركية اجلامعة خرّيج ال تَقع، لعرفناه أن برلك ر فَ لسَ كان لو ي، جدّ
كان والده لعلّ أو الزمان، ذلك الفلسطينيني الرواد كل بيروت، كما في
احلقوق، انية، كلية في احلقّ األستانة، اسطنبول، فيدرس إلى سيبعث به
في الدولة العثمانية برملان ”املبعوثان“، مجلس في عضواً فيصبح ليتدرّج
السياسي، والتاريخي، الظرف ضحية كان خالد والده أيامها، ولكنّ آخر
أن بعدها له ر فقد قُدّ ورغده، العيش بقهر املغموسة القدرية يافا ورحلة
عن يعرف ال إلبنه الذي أورثه ما وهذا له، رفيقاً عاد احلظّ فقد ثرياً، يعود
من أصل كانت أنّها يؤكد كان وأحياناً مُسلمة، قُبرصية أنّها ه سوى أمّ

املتوسطية. أهلها في اجلزيرة وعاش تركي،
كلّ  له:  ويقول  ي، جدّ يستفزّ سالمة أحمد صديقي كان يوم وفي
لم إبراهيم. مسعود نعرف منكم سوى ال فنحن شيئاً، تَعني ال أموالك
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فبعد ثالث بنات ذات مغزى: معاني حتمل حياته في األسماء كلّ وكانت
طالعها ن وميُ فدوى، جاءت ونوال، وليلى سهام : هنّ عادية أسماء حملن
ى فسمّ اإلناث إجناب سئم أنّه ويبدو فريال، اخلامسة ى سمّ ثمّ بالبرتقالة،
معه غلب ألنّه هكذا  اه وسمّ غالب جاء  ثمّ ”نهاية“، السادسة  إبنته
والده، إسم على خالد يُسميّه أن له ينبغي كان أنّه مع حكاية اإلجناب،
كان عليه ثمّ جتارية، نتاج صفقات أمواالً معها حملت إنعام التي وجاءت
كانت الذي الذكر جاءه وأخيراً هذا يكفي، بأنّ منه إعالناً ي نُهى يُسمّ أن
إسم على خالد اه ان، وسمّ عمّ في فولدته خالل الهجرة، حامالً به زوجته
يافا، في  لو بقي ماذا  يقول: العائلي وسؤالنا اإلجناب، عن وتوقّف والده،

البنات، واألوالد؟ عدد في القياسية األرقام سيضرب كان فهل

........................................
هي األولى (28/1/1915 - 3/2/1915) السويس ترعة بحملة كذلك وتعرف برلك السفر حملة *
العاملية احلرب أثناء في مصر في البريطانية القوات على العثمانية الدولة شنتها عسكرية حملة

أوروبا. في للقتال الرجال أرسل في ذلك فشلهم بعد السويس، لكن قناة على لالستيالء األولى
بعد شنت حرب أول ألنها كذلك وسميت األولى“، ”احلرب وتعني تركية وكلمة (السفربرلك)
آنذاك الوضع املتردي من الرغم على والترقي االحتاد قبل حزب من الثاني احلميد عبد السلطان إزاحة

اجلماعي“. معناها ”الترحيل أيضا أن العثمانية، وقيل للدولة
منها محاولة أملانيا، في مع اجلديدة التركية السلطة األولى، حتالفت العاملية اندالع احلرب مع
الكبرى الدول ألطماع هدفا كانت والتي لها، اخلاضعة البالد في لسلطتها املستمر االنهيار إليقاف
حرب خوض إلى التركية بالسلطات دفع مما وفرنسا، بريطانيا اخلصوص وجه وعلى آنذاك، السائدة
الدول اخلاضعة من شعوب غالبيتهم كانت اجلنود من كبيرة أعداد وجتنيد هذه الدول، مع ضروس
شبان أعداد كبيرة من وذهبت برلك، بالسفر الحقا فيما عرف العربية، البالد من وخاصة لسلطتها،

دفنوا. ماتوا أو أين أحد يعرف ولم يعودوا، لم منهم وكثير احلرب، هذه العرب إلى
املشرق العربي في اإلنسان أوجاع إحدى األولى) العاملية احلرب أيام برلك (وهي السفر أيام متثل
وأهل الفالحون وطورد قسرا املنورة واملدينة الشام أهالي بالد العثمانية الدولة فقد جندت العربي
فشل بعد أوروبا في للقتال أرسلوا بحيث الرشد،[3] سن  ناهزوا الذين الصبيان القطعان وحتى
والبؤس فانتشر الفقر الضرورية، وعناصر احلياة إهماال للزراعة سبب مما السويس. قناة في احلرب

العربي. املشرق واجلهل في
راسخة زالت ما سنوات ثالث خاللها طوال املروعة والقصص برلك) حرب السفر (أيام ذكرى إن
القرى تفتش العثمانية القوات كانت فقد املنورة حتى اآلن، واملدينة الشام  بالد أهالي أذهان في 

احلرب. تلك أتون إلى الشيوخ وحتى والرجال الشبان وترسل واملدن
الضباط لصف واخليول (النفر)، للجنود املشي هي  الوقت ذلك في التنقل  وسيلة كانت
وميسكون األفراد منافذها جميع من القرية العثمانيون يطوقون وكان ((اخليالة)). املسؤول والضابط
إلى فالذهاب على األهالي عصيبة األيام تلك جعل مما املساجد). (أئمة الدين رجال باستثناء جميعا
السكان من املؤن مبصادرة قاموا العثمانيني أن إلى باإلضافة هذا رجعة. غيابا بال يعني برلك سفر

تلك احلملة. لتمويل الضرائب من املزيد وفرضوا اجليش إلطعام

ه، عمّ وإبن لنسيبه وتقديره حبّه كلّ ومع اللحظة، تلك في ليجامل يكن
في قوله، وبالنسبة اً حقّ كان مُ .ً بزا خُ ال تُطعم الصحافة ولكنّ عليه: ردّ
ملعبه، حيث كان يأخذ الدنيا إلى يريد. طوال حياته، يعرف ما ، ظلّ للمال
بخطر فقدان املسكون ه وأيضاً: حسّ ً، التجارة. جيدا وما يعرفه ه، وحظّ
لم ي، أمّ شخص على وجودي خطر من كله األمر يُشّ أن ميكن وما املال،

احلروف. فكّ مرحلة إلى يصل
بيارات منطقة فأمام زعجة،  مُ وأحياناً درجة عجيبة، إلى قوياً وكان
على طفل، وهو إسمه، على أبوه  اها سمّ املسعودية.  إسمها  برتقال
أنقاض على أقيمت بنايات مجموعة ل يتأمّ واقفاً ظلّ يافا، مشارف
لم يدمع. رته بنفسها. يز ذكّ جمّ شجرة املكان سوى من يبق ولم الشجر.
يافا، زيارة من الذين يعودون كلّ قلبه. في كان يبكي وأظنّه صامتاً، ظلّ
بسنوات ذلك بعد مكانها. في زالت ما شجرة اجلميز إنّ يقولون اآلن، حتى
محمود حيدر الشاعر  صديقي من واستعرت  املوقف، ذلك عن كتبت

يقول: مقطعاً
يز مّ جر اجلُ شَ يا

ً؟ عاقرا ل تَظَ هل
يز اجلمّ ر جَ شَ يا

أنتَ ادُ
ً وحاضرا غائباً

وابتاع برتقاالً، ففوجئ بسنوات، النكبة بعد إلى لندن، سافر مَسعود
برتقالة: تُغلّف كلّ التي الشفافة الورقة على املكتوب له يُترجم بوالدي
إبنته، بإسم ناً تيمّ ”ماركة فدوى“، الذي أطلق هو ي جدّ كان فدوى. جافا/
خبّأ سبعة بأنّه لها  أسرّ أنّه حتى له، مقرّبة التي ظلّت خالتي فدوى،
مكروه. حدث له إذا إستعمالها ميكن البيت، ثالجة جسم في دينار آالف
لندن، إلى يافا أرضه في اآلتية من البرتقالة يرى تلك أتخيّله، اآلن، وهو

وتقلّباتها. الدنيا، يلعن وهو
بفتاة تي جدّ وفاة بعد تزوّج أنّه مفارقة، ل شكّ وما والغريب، الطريف،
يُقارب الذي هو خالي  ولداً له وأجنبت فدوى، إسم حتمل يافيّ أصل من
جتاوز السبعني، وقد الدنيا، مار بِعَ اً تيمنّ عمران، اه سمّ إبنتي، سنّ عمره
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في العجمي، طفلة التي كانت تلك، صارت وليعرف هؤالء كيف معرفتهم،
ه جدّ إسم يحمل لم الذي إبنه على ليتعرّفوا وأيضاً الكبير، أخيهم زوجة
وأحب، اآلن، بعد الطائرة. في ً كثيرا صراخاً بكيت إنني أمي قالت لي علي.
ً على ً مبكرا إنذارا باعتباره الطفولي بكائي أفهم أن نصف قرن أكثر من

الفضاء. في أتاني عتيق، عراقي حزن
من بكثير  بَعدها لبغداد، زياراتي أكثر ولكن طائرة، في ذلك كان 
يتذكر أن املولود لذلك ميكن ال األولى، فرة السَ من  .ً بَرا كانت  السنوات،
عشرة سنة، أربع بعد ،ً برا إليها سافر الذي الصبي لذلك شيئاً، ولكنّ
جوالت تسبق شهية، إفطارات  في والدبس القيمر القليل:  يتذكر أن
يستغرق ومآذن  ساحرة،  أسواق في الت وجتوّ احلبانية، بحيرة إلى تصل
وهدايا ومراكب،  ،ً سورا وجُ  ً ساحرا  ً ونهرا األفق،  من بعضاً فسيفساؤها
أصبعك رؤية من يجعل الذي الغبار من والكثير للمقرّبني، أخذناها

مستحيالً.
أخرى، سنة عشرين يستغرق أن املشاهد  تلك عن للبُعد وكان
موقف وصار له بر كَ الطفل والزائر ان، عمّ الى عادوا بغداد فمضيفونا في
الدنيا كانت األجواء. فوق باملرور التفكير  مبجرد  له يسمح ال  سياسي،
صحيفتي حترير رئيس من لب طَ القنصل العراقي أن درجة إلى ،ً تغيّرت كثيرا
مبدعنيْ عراقيني شيوعيني كانت عن كتبت مقالة، ألنني دبي من ترحيلي

لي، كان هل الراضي. تُرى، ومهدي الالمي جمعة هما: العراق، من هاربني
جنل أصافح وأنا صورتي،  أن تخيّل، مجرّد  أتخيّل، أن اللحظة،  تلك في
معه، الصحافية مقابلتي  بعد دي، عُ حسني، صدام العراقي الرئيس
مبصافحة سأحظى أو أنّني ”اجلمهورية“؟ صدر على سنوات بعد ستنشر

الرشيد؟ فندق في نفسه، صدام
تَطابقت ذلك الذي العراق، أكتب عن الناس، ولكنني عن ال أكتب اآلن، أنا،
أهله، توافقات حكمه، وفي أنظمة تناقضات نحوه، في مَشاعري عندي
التناقض“ في ”التكامل قولة:  مَ أن يبدو فال ومجازرهم، وتعاركاتهم، 
املنساب فراته، وفي ،ً ادرا هَ دجاله، اآلتي من جبال للعراق، في سوى تصلح
إلى الذاهب العرب  شط في يلتقيان ،ً آسرا ناعماً الصحراء ساكناً عبر

وفارسي. عربيّ بني أيضاً، ويتناقض ويتباين، إسمه، يتشابك خليج

(9) مة قدّ املُ

بغداد،
كامل مرٌ عُ
التناقُض ل تَكامُ من

صدفة... لم يأت فَعشقي للعراق إذن،
نابضاً ً غيرا صَ القلب، بحجم كان ذ مُ بحبّه تَفَ هَ لب فالقَ وإذن،
حياتك في سيكون له بلد فهذا حولك، لّع تَطَ : بأنْ حياة رضيع يَستنطق

حياة. اآلتية
من وليس لي ،٥٨ في العام ألوّل مرّة دخلت بغداد أنّني ،ً مؤخرا ، عرفتُ
أن أبي التي أرادها والدتي، مَحموالً على صدر سنة، من أقلّ سوى العمر
كان وموسى. وأخويه محمود حلمي، وزوجها أخته وصال معرفة تستعيد
الهجرة معها أخذتهم سنوات بعد بغداد، في العيش على عوا جتمّ هؤالء
ببيروت، االميركية  اجلامعة خريج  تي عمّ زوج وألنّ  والقاهرة، عمان إلى
مهمّ لعمل وعالقاته كفاءاته لته أهّ فقد يافا، في وعضو مجلس بلدي

والعمل. اإلقامة زوجته ألخوي فتدبّر بغداد، في
اجلميع تعرف كانت ولعلها والعشرين، الثانية في كانت حينها، ي، أمّ
آخر لتستعيد بلد إلى رها يُسفّ االن إبراهيم ولكنّ في يافا، طفلة وهي
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إنقطاع بعد مرة، أول العراق زُرت أنني فأجد السفر، جواز إلى وأعود
صدام ختم مطار يحمل اجلواز األخيرة فكان ن مِ ا أمّ ،88 العام في طويل
إلى تهدف كانت حملتنا التي الطائرة أنّ األمر في والعجيب الدولي،
األيام ولكن أنّنا كسرناه، وظننا ،حينها، على العراق، اجلوي احلصار كسر

سر. كُ قد نفسه أنّ العراق لنكتشف بعدها مرّت
صدام معها أنهى التي حلبجة،  ذبحة  مَ مناسبة:  كانت ولألولى
تتصل أن غريباً وكان عاملية، ة ضجّ أثارت التي إيران، تلك مع حسني حربه
حسب تشهد، دولية صحافية بعثة إلى ألنضمّ السفارة العراقية بي
الكيماوية. االسلحة إستخدام حول الغربي  اإلعالم ”أكاذيب“ قولها،
لم ً، كما أخيرا العراق، سأزور ألنني رفضها، ميكن ال دعوة فهي سافَرت،
ففي األخيرة، تكون انها لن اآلتية، السنوات مع إتضح وكما أوالً، تكن

مرة. عشرة ثماني بعدها، العراق، زَرت أنني سفري جوازات
من املشهد مدنية. طائرة بغداد، أقلعت بنا قُرب عسكري، من مطار
الشمس إنعكاس دجلة سطح على يلتمع حلظة فَفي احر، سَ النافذة
يَهرب ما سرعان ولكن النخيل، بغابات مُحاطة نادرة كجوهرة فتبدو
قاعدة في الطائرة بَطت هَ الصحراء. بُنّي املشهد على ليسيطر األخضر،
كان التوقف، مكان نحو البطيئ توجهها ومع العسكرية، السليمانية
امليغ، مقاتالت مكامن يعدّ يساري،  إلى اجلالس  الباكستاني، زميلي
عسكرية؟ قاعدة  هذه هل فسأله: املرافق، جانبنا إلى  رّ  مَ أن وصادف
ولم وإستنكار، إستفهام، بنظرة زميلي  إليّ  تَطلّع ال! بخشونة:  أجابه
إنكار في كانت، أيامها، تُبالغ التي األمنية العراقية، يعرف العقلية يكن
بلغ فإنكار حلبجة، يكون أن ما يُفترض في دث حَ ما ا أمّ الواضح. الواقع
سوى شيئ، ال حيث هناك، باحلافالت. ما مكان إلى ذهبنا العبث. حدّ
بيده املرافق أشار ملّا ع، نتجمّ ا كنّ سطحه، إلى صعدنا  عسكري مبنى
مذبحة؟ هل آثار ترون أنظروا، هل لبجة، حَ هناك تقع وقال: مال، إلى الشَ
إلى الذهاب نَستطيع هل سألناه: كيماوية؟ أسلحة رائحة ون تشمّ

زيارتنا! ضمن برنامج ليس ال، فهذا أجاب: هناك؟
بدعوة حلبجة، لنزور العالم أنحاء من اآلتني عشرات الصحافيني، كنّا
الرواية ق أن نُصدّ ويُفترض بنا ال شيئ، إلى اآلن، نتطلع، ولكنّنا عراقية،

بكياً، ويحمل شكل التأكيد مُ مُضحكاً، األمر سوريالياً، كان الرسمية.
الشمال آخر في هناك نفيها.  من بكثير أكثر املذبحة،  على  الضمني 
فاروق راقي: عِ صديق أول إلى القاهرة، إلى تَعود ذاكرتي كانت العراقي،
قرية من وهو أقلية، الشيعة واالكراد العراقي، الشيعي ردي الكُ احلاج،
ثني مبرارة، يُحدّ كان فاروق هنا. من قريبة ان تكون يُفترض خانقني، التي
أظنّه نتُ وكُ األكراد، ألهله معقول ير  غَ إضطهاد عن  بالبكاء، وأحياناً

محلّه. غير كان في ظنّي أنّ ولكنّ الواضح يُبالغ،
فاروق؟ يا اآلن، أين أنت، تُرى

االيرانية العراقية  احلرب  حيث دبي، إلى أيضاً، ذكرياتي، في دت، وعُ
العراقيني اجلنود مئات يَعرض وتلفزيون طهران دمويتها، عزّ في العبثية
محلي نهر هة املشوّ جثثهم يسحب رة)  (احملمّ خورمشهر في القتلى،
أن الذاكرة على عب صَ العرب. شطّ  ليُلقيهم في غزير، شتاء مع هادر
حروب في تكرّر  مثلها أنّ املؤسف  اّانية. الدموية املشاهد تلك متحو 
أنّها درجة إلى وتناقضات، بتشابهات، تكرّر، وداخلية. خارجية أخرى،
العقل. بوصلة أفقدتنا ما ً وكثيرا ووجدانياً، وعاطفياً، سياسياً، أربكتنا،

تعاملت لقد كتابي: في أيّ مكان في  سأفعل كما هنا، وسأعترف،
أحبّ أن عليّ فكان مياومة، بالقطعة، كأيّ عامل والقيادات، األحداث، مع

أكرهه، وهو وكان عليّ أن إسرائيل، وهو يضرب بصواريخه حسني، صدام
ذاهبني سياحية ا في حافلة نّ كُ الريح. واملنطقة، في مهبّ بلده، يضع
خبر إستمعنا إلى حني بيروت، في السنة ورأس األضحى بعيد لالحتفال
إبنتي كانت أيام،  بعد العودة طريق  وفي يناي،  عَ ت عَ فأدمَ ام،  صدّ نق شَ
الفتاة تلك إليّ ثت حتدّ حني املكان، يلفّ والهدوء في مقعد بجانبي، نائمة
أقلّ بصوت املمرّ. سوى  عنه يفصلني  ال مقعد في  اجلالسة العراقية،
يعيشون ألنّهم بغداد من بها هربوا أهلها بأنّ لي أسرّت الهمس، من
أكثر: أسرّت بإغتصابها. د تُهدّ رسائل وا تلقّ أن بعد شيعية، مناطق في
وقبّلت فأدمعت، إبنتي، مر عُ في كانت لإلغتصاب. لي صديقتان تعرضت

فَرَح. حبيبتي جبني
أنهت زميلة كانت سنة، عشرة خمس من أكثر قبل بغداد، رت تذكّ
بعد لها. زميلة على عرّفتني حني باء“، ”ألف لة معي لقاءها الصحافي
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وإلى آخر مكاتب، إلى بيوت من معي في إرحتاالتي، ل تتنقّ ما زالت وليد
العمر.

أهديت حني ، عليّ كرمه من بعضاً للعراق أردّ أن حاولت أكون وَقَد 
بدر الرائع يدّ بخط أصلية نادرة رسالة الصائغ عدنان العراقي الشاعر
على كلمة  فتفاجئني الشاشة،  أمام أجلس نتُ  كُ السياب. شاكر 

قالت: بغداد، ليالي إلى تأخذني االنترنت،
حترير رئيس - سكجها باسم  الكاتب  الصديق لي م  قدّ ان،  عمّ في يوم، ”ذات
رسالة - الثقافي ً لقسمها محررا فيها أعمل كنت األردنية، التي خبر صحيفة أخر

وما  بغداد) 10/10/1956 ـ في (مؤرخة السنوات الراحلة حتمل عبق متهرئة، مصفرة
السياب. شاكر أنها لبدر صارخاً: طاولتي من قفزت سطورها حتى بعض قرأت أن
من القريبني  أصدقائه أحد بيروت من له حملها قد كان نعم! مبتسماً: لي قال
يعد كان والذي يكتب شعره بالفرنسية، مورلي، الذي كان عزمي السوري الشاعر
اهولة الرسائل من وهي املعاصر، العربي الشعر في اددين أحد كبار حينها في
وتنقلت معي وكتبي، أوراقي بني الرسالة هذه حملتُ وقد اآلن. حتى تُنشر لم التي
هي فالسويد. وها فبيروت فدمشق عمان من متنقالً عشتها التي الطواف في رحلة

أمامكم، اآلن
فها  به، قُمت مبا فَخور أنا وأقول: عدنان، قاله ممّا إقتباسي أنهي، هنا
عراقيّة، ثقافية عرية شِ بثروة إحتفظت أنّني لي، ل يُسجّ التاريخ هو

أصحابها. إلى وأعدتها مطر“، مطر ”مطر لصاحب:
ولن أكون.. ،ً وَلستُ شاعرا

ذلك، وظلّ كَ يَظنّني كان البياتي الوهاب عبد الشعراء ولكنّ أستاذ
في فجأة، البياتي، وُجود كان أفعله. لم ما وهذا عر، الشِ لكتابة يَدفعني
في رة متفجّ وصدى وفعل صوت يحمل بداية التسعينيات، في ان، عمّ
راحلنا، بدعوة من اجلاردنز، على طرف شارع بيته في إلتقيته اآلن. بغداد
يَكبرني كان أصدقاء. صرنا املصلح، وفي حلظة أحمد التاريخي ير السهّ
وبالضرورة، أحبّني، ولكنّه ،ً را قَدَ باملئات أصغره وكنتُ ،ً مرا عُ بالعشرات
املرّات، عشرات  معه سهرتُ وتضاعف بعده. لقائه، قبل أتى له  فحبّي
وما بغداد، عن ثه وكنتُ أحدّ فنشرتها، قصيدة ”فاطمة“، أهداني ليلة وفي
التفاصيل. تفاصيل يعرف كأنّه ، يبتسمّ وكان لها، زياراتي بعد إليها آلت
كان .ً أحدا تؤذ ولم  ألهله، بيتاً  تستوطن كانت  أفعى عن مرّة ثني وحدّ
بغداد إلى من الدائم، رحيله بسرّ لي باح يوم وفي .ً آسرا كالمه صوفياً

وحتادثنا دجلة، ضفاف على فتمشيّنا نواس، أبو شارع في تصادفنا يومني
هناك، من إنّها  فقالت ، للتوّ إنتهت التي اجلنوب وإنتفاضة احلرب، عن
ذَت فأخَ تعاطفي، أبديتُ  حني  مشاعري  في  صادقاً نتُ وكُ النجف، من
في وآخر احلرب، في شقيقني لها، واحد مقتل عن ثتني وَحدّ البوح، في
تنبعث احلَطب روائح كانت النجف. قبّة قصف مَشهد ن وَعَ االنتفاضة،
إعتَذرَت، بدعوى أنّها وجبات املسقوف، فدعوتها لواحدة. عن تُعلن حولنا،
مقاعد خشبية على اجللوس شاركتني ولكنّها قليل، قبل وجبتها تناولت
يغتصب كيف  لي  ل تُفصّ أخذت ثمّ اجلميل،  النهر ضفاف على بالية،
اجلامعيات. كانت ن كَ سَ في أماكن البنات الشيعة، املسؤولني كبار أبناء
في د، متوقّ حطبّ ب أمام يتعذّ احليّ السمك النهري ل أتأمّ وأنا ثني، دّ حتُ
واحدة، لقمة ولو  تناول، أستطع ولم أدمع،  نت وكُ تُراثية، عراقيّة  أكلة
عن األوّل اإلسم عن العراق. سأعلن ذكر شهوتها مع تتملّكني وجبة من
سفري أهدتني قطعة فضيّة وقُبيل وفاء، ليومني: عرفتها التي صديقتي
وعلى وجهها الثاني:“إنّا رسي“، الكُ ”آية وجه نُقش عليها من مستديرة،
منذها، كنت، مفاتيحي مع سلسلة زالت ما  بينا“، مُ فتحاً لك فتحنا 

دس. والقُ حدثتها عن يافا بالطبع،
وفاء؟ أين أنت يا تُرى

وجه على ثل ذلك مِ ثلهم في وليس مِ ر، رام البَشَ رَم، وكِ أهل كَ العراقيون
ً. عرباً أو فارسيني أو يهودا مسيحيني أو سنّة أو شيعة كانوا إن األرض. 
وغيرها، وامللّة، والطائفة، واألصل، الدين، في يُفرّقهم ما فهناك ،ً أكرادا أو
دهم. رَمَ يوحّ الكَ درجة قطع الرؤوس، ولكنّ ويذهبون إلى ويتقاتلون عليها،
أصله أعرف ال نايف، الذي صديقي الفنان وليد في مرسم كنّتُ ليلة وفي
ونتوافق، م، ونتخاصَ ونتحادث، ونتسامر، نسهر، اللحظة، حتى فصله وال
ألشكال رائعة وتقنيات بتفاصيل بيده، رسمه خشبي اجز حَ فأعجبني
هو فقال: املُتقنة، الرسومات عشرات وليلة. ليلة ألف من مستوحاة
فأنا أغادر، أن لي حتى كان السهرة، مجاملته، وأكملنا على شكرته لك.
ي. اجلوّ احلصار لتكسر جاءت حافلة مع مجموعة في ان عمّ إلى ً ا مُسافر برّ
يقف الرائع، الفنّي عمله جانبه وإلى صديقي، أشاهد نت كُ الفجر، عند
وهدية بالكرم، العراقيني مجنونون إنّ  لكم  قُلت .ً نتظرا مُ احلافلة، عند
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إلى إسبانيا إلى بيروت إلى موسكو إلى الشرقية برلني إلى  القاهرة
يَسكنها، لم األماكن، ولكنّه تلك في عاش كان. مَ عن يَبحث كان ان، عمّ
بأنّ علي أبو لي أسرّ  العراق. في الغائب  الوطن له ستكون  أنّها وظنّ
من اإلنتهاء بعد التالي العراقي الرئيس يكون أن عليه عرضوا األميركيني
طبعاً، فرفضتُ شاطئ دجلة، على بيتاً لي قال: رتّبوا ثمّ وضحك، صدام،
ذلك، عن رف عَ دام صَ ألنّ قال: تضحك؟ ملاذا سألته: الضحك. في وغرق
شاطئ على قصوره. مَن ً عليّ واحدا العراق، عارضاً إلى أعود أن لي فبعث
”نيروز“ مطعم فاتورة نَتقاسم وأنا، واملصلح، ذلك، وهو، يقول كان دجلة.

الثالث. اني العمّ الدوار على
من مذهولني  وقفنا  الكويت، قواته إجتاحت حني الذي  ام، صدّ و هُ
ال اآلن ولكنّني معه، عليه وقفنا الدنيا حتالفت وحني اهول، إلى إدخالنا
تقول: وهي الكويت، في تعيش فاضلة، فلسطينية سيدة حديث أنسى
حتسباً ملقتلي الهواتف، ن أرقام مِ ما لديّ كلّ طفلي سد جَ على لت جّ سَ
لتسليمه عليه طريق يَعثر من أمام وليكون امي، الصدّ اإلحتالل  خالل

أو األصدقاء. لألهل
عاماً. ثالثة وعشرين بعد إبنتي، زوج صار الطفل ذلك

(10) مة قدّ املُ

املغرب،
املكان،  حر سِ
واملفاجآت:

محمد،  سيرة يروي ي ركِ كَ

فاس القاهرة إلى يافا إلى من

بِسحرها... ئني تُفاجِ املغرب ظلّت
وأهله ذ من إحتاللها وحتريرها، الكويت، املُنقَ في املولود إبنتي زوج ن وَمِ
الذي الغزّي الفلسطينيّ نَفسه: إليه أصل احملتلّة، القدمية غزّة من 
أشبه بالد أنّها املغربي حر السِ ذلك ن فَمِ مغربية، جنسية اآلن، يَحمل،
فصار ا، منّ الغرب أخذه تُراث العريقة. الدول بتراث حتتفظ محميّة بخزانة
ذلك، من  وأكثر د،  والتعدّ ع، والتنوّ والطائفة، واجلنس، اجلنسية، يحترم
سنة. ألف قبل منها هاجروا الذين أبنائها جاهزة السترداد جغرافيا فهو
من املغرب فلسطني إلى أوّل أفواجهم الذين جاء العلمي، آل أنّ ة القصّ
السنني، من من العشرات وكذا ألف قبل احلروب الصليبية، من لتحريرها
لتسهيل سفرها، وجوازات جنسياتهم، األصلية بالدهم إليهم أعادت 
إحتضنتهم، ن دول مِ ذلة حصلوا عليها سفر مُ من وثائق حياتهم أمور
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الرباط. في البحتة
الكاملة، محمد ة قصّ يعرف أحد هناك كان إن اللطيف عبد سألت
في اآلن موجود ألنّه جيد ك  وحظّ القطاونة، سالم  إنّه طبعاً،  أجاب:
أجاب: هنا؟ عائلة القطاونة لديكم هل وسألته: القطاونة، دت عُ الرباط.
يعود وأصله السنوات، منذ عشرات هنا  عاش  فقد اآلن، مغربي هو ال،
سالم من يكون أن إذن، ، بدّ فال عن القطاونة، أعرف وألنني الشرق، إلى

الكرك.
والرباط، والكرك ومكناس وصنعاء يافا صغيرة، الدنيا هي كم روا تصوّ
هاتفياً اللطيف  عبد لي ورتّب السحر. كأنّها غريبة، حلظة في جتتمع

سالم. مع مقابلة
البحريني والناشط املصري أكرام ملعي، القسّ ا: كنّ التالي، اليوم في
االندلسية فوق حدائق ممرّات في نتحاور اللطيف، وعبد خميس، جعفر
الغرناطي، احلمراء وقصر املكان بني التشابه املذهل الرقرق حول أبي نهر
سارعت، ملاذا أعرف ولست  باصرار، تقصدني نظرات  باغتتني حني
إلى بيدي  فأشرت  هو؟ أين : عليّ ردّ سالم. وصل اللطيف: لعبد  وقلت 
العينان ظلّت إنّه هو، قال: نعم على ممرّ مواز. مهيب طويل يسير رجل
سارع يعرفني، وكأنّه اهول،  من اآلتي بدا، غريب. بفضول تتأمالني
لي: وقال القبالت، وتبادلنا عليّ بحرارة، وسلّم نحونا، القطاونة بالتوجه

كذلك؟ سكجها، أليس أنت
الطربوش لَبست عنك؟ قال: لو غرباء ثالثة فنحن عرفت، وكيف سألته:
الشوارب، يحبّ  يكن  لم  ولكنّه وحبيبنا، أستاذنا، هو،  إنّك  لقلت  اآلن
متاماً وقامته كان نحيفاً مثلك، وعيونه كعيونك، كثيف، شنب لك وأنت

كقامتك.
وجميلة... غريبة، الدنيا هي كم إلهي، يا

رت محمد سكجها  تصوّ كنتُ فقد يقولون، كما الولد خلاله، ثلثي وألنّ
خاب ري تصوّ ولكنّ اجلسد، ممتلئ القامة، قصير أبيض، والدي، في هيئة

الثلثني... والده خال من أخذ أنّني أنا من فيبدو أيضاً، املرّة هذه
وبصدفة زمان، وال مكان، ال من أتاني الذي احلبيب، سالم القطاونة، ذلك
فعرفت محمد، عن ثني يُحدّ أخذ يافا، غادرتنا مذ مرتّباً ًَ ميعادا تكون تكاد

عليهم. وتتمننّ
أقول:

بجمالها. رني، وَتأسُ تَسحرني، املغرب ظلّت
يرتوي ال املرء ذلك. بعد عَشقتها فقد األولى، من النظرة أحبّها وإن لَم
في زياراتي م لي نفسها، تُقدّ كانت  املاء بل بشربه، فقد إلى النظر من
بحر في تصبّ رقيقة ً الغرام أنهارا ذلك حتى صار قَطرة، قَطرة املتكررة،

متوسط، ومحيط أطلسي.
نه وسمعت منه عَ بّه، أحَ الذي والدي خال سكجها، ويبدو أنّ محمد
تة، املتزمّ احملافظة، يافا تقدمياً، في متعلماً، إجتماعياً، رجالً ً، كان كثيرا
التي هي  اآلسرة، حبيبتي تي، جدّ عفيفة فأخته العشرين، القرن أوائل
لها ”كمال“ علبة لشراء أسارع نت كُ حني عاملي، السيجارة إلى أدخلت
وأنا املطفأة، سجائرها أواخر من تعلّمت التدخني فقد وهكذا القدس، في
خفيف، ورق في اففة امللوخية أوراق نلفّ أن علينا كان وبعدها طفل،
بأنّها أمامي تفخر كانت التي رئانا. وهي تقتل زالت ما جمرات ونولعه
بكلمات داعبتني ما ً وكثيرا أملانية، تبشيرية تعلّمت القراءة في مدرسة
عفيفة األيام.  تلك من بها ذاكرتها إحتفظت الغريبة، اللغة تلك من
الكتب، وفي جديد بكلّ لها يأتي والدي وظلّ الطراز األوّل، قارئة من كانت
وليس كلّّها، عليها أتيتِ لقد عليها: ليردّ فزعلت، بواحد، لها يأت لم يوم

كتاب! يوم كلّ سوى أن أؤلف لك في أمامي حلّ من
مجموعة إلى وأنضمّ الفندق، في ردهة ع أتسكّ الرباط، في اآلن، أنا،
بنفسه: عرّف قبل، من أعرفه لم واحد بينهم كان مغربيني، أصدقاء 
ويده يدي كانت بنفسي. فعرّفت  مكناس،  من  النجادي اللطيف عبد

يافا؟ جها من سكّ عليها، وسألني: بل شدّ يطلقها، تتصافحان، فلم
يسألني أن  املكان،  ذلك  وفي اللحظة، تلك في أتوقعه  ما آخر كان
في لدينا كان وقال: عاد، نعم، :ً فورا فقلت وأصلها، عائلتي عن مغربي
مات فقد شخصياً، لم أعرفه إسمه سكجها، مشهور مدرّس مكناس
للذاكرة للعودة  أحتج  لم املدينة. رموز  ومن معروف،  ولكنّه زمان، من
يافا هجرة من محمد، والدي، خال أخذت اإلرحتاالت أنّ أعرف ً، فأنا كثيرا
بالصدفة الباقي أعرف أن عليّ كان ولكنّ املغرب، ثمّ اليمن مصر إلى إلى
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(11) قدمة املُ

ان، عمّ زَمان
اإلشتباك، زمان
اللويبدة زمان

صغيرة.. ان مّ عَ كانت
تضاريسها بسبب فيها، نَقف منطقة أي من أرباعها، ثَالثة نرى ا نّ وكُ
وبنيانها جباالً، يها نسمّ كنا تالل سبع فوق وتربّعها اجلميلة، العجيبة،

باحلجر. يَعترف إال ال الذي املُعتّق،
على تُغلق صارت البنايات أنّ درجة إلى ،ً كثيرا برت كَ ان، عمّ وكبرت
األرصفة، كان مَ الشوارع حتتلّ الرؤية، وصارت جال واألسطح، مَ البلكونات،
املزروعة اخلصبة واألراضي واملزارع، باع، الضِ البعيدة، حيث التالل  وباتت
رحلوا الذين القدامى، آهلة بالسكان مح، أمكنة والقَ والبامية، وس، قّ بالفَ
نا، وهناك، وهُ هنا، من اآلتني اجلدد وللسكان إلى غربها، عمان رق شَ من
فاللويبدة، ان، في عمّ إالّ شرقاً، الغرب فيه يصير كان مَ من ليس وهناك.
يكون أحبّ أن فصارت شرقها. الصغيرة، غرب املدينة الوادعة كانت آخر

به. إالّ يليق ال فالشروق الشرق، في اللويبدة، جبلي،
حرب  على في ذلك العام، كانت مفتوحة على الفوضى، ان، عمّ  ولكنّ
ار حقيقيون، ن. كان هناك ثوّ مَ ضدّ ومَن ن، مَ ن مع ال يُعرف فيها مَ أهليّة
زيفاً، زيّهم  لبس ن  مَ هناك وكان فلسطني، لتحرير باملقاومة إلتحقوا

املغربي للمناضل صديقاً املغرب، في احلسيني أمني احلاج رجل كان أنّه
الفلسطينية التحرير ملنظمة ً لدودا ً عدوا الفاسي، ل عالّ التاريخي
”فلسطني“، حملت عنوان هناك للمفتي مجلة وكان يُصدر فتح، وحركة
بالفصحى ويتحدث مكناس، في العربية اللغة درّسي مُ أوائل ومن
يشتم الدنيا كان حني خصوصاً اليافية، بلهجته احتفظ ولكنّه غالباً،
كان حتى وفاته. أوراقه وحقيبة بطربوشه أيضاً، والسياسيني. احتفظ،
ذهبية بسلسلة املربوطة الساعة ويحرّك دائماً يده ً، ويرفع كثيرا يدخن
أتت التي تلك النهاية، حتى بشبوبية دائمة بخامته. ويعبث إلى حزامه،
حني في تسكني األلم. األخيرة أيامه فقضى العظم، نخاع في بسرطان
ممثلون منهم جنازته الكثيرون، وحضر فلسطني، بعلم جثمانه لُفّ مات،

السلطات املغربية... عن
مسيرتها بدأ التي العائلة  بتلك  وآخر، يوم  بني الدنيا، وتُفاجئني
موعة أشهر برسالة قبل بعثت فقد بونابرتي، رأسه بقرار قُطع رجل
أماكن فيها عن أسألهم أقاربي، من شباب أسسها الفيس بوك على
أنحاء على موزّعون أنّهم ألكتشف وأجدادهم، أبائهم وأسماء تواجدهم،
منهم الواحد ال يعرف احلاالت من كثير وفي القارات، فعلياً، في كلّ األرض،

ه. عمّ إبن
وال بالعائالت، وال والنسب، باحلسب ً كثيرا يهتّمون الذين من ولستُ
أو عنها، أبحث وال أبي، عن ذلك وورثت واملدن، واملناطق  باجلغرافيا  حتّى
عاشه، الذي والتشتت، التشرّد، ذلك عن تُعطي مثاالً ألنّها إالّ فيها، أكتب
من ظلماء ليلة في خرجوا الذين الفلسطينيني أحفاد هؤالء ويعيشه
أنّهم وظنّوا وغيراتها، وغيرها،  وغيرها،  وغيرها،  وغيرها،  وغيرها، ، يافا،

قليل. بعد إليها سيعودون
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التنظيمات تَتناسل  كانت  أيّامها، والفدائيني. داء الفِ سمعة خ ولطّ
للعقل يَعد  ولم عقالها، من األمور فانفلتت عجيبة، أرنبية بطريقة
كانوا الكالشينكوفات، يحملون بية صِ لنا، أصدقاء أنّ أذكر صاحب. من
معنا، مُسبق بترتيب الهواء في النار فيُطلقون املدرسة، سور يقفون وراء
في وجودنا من خطراً هناك أنّ بافتعال ودفاترنا كتبنا مل حَ إلى لُنسارع

كرة القدم. لنلعب سينمائياً، أو فيلماً ونذهب لنحضر ، فنخرج، الصفّ
جنلس اللويبدة، باب ا، شَ نّ كُ أكثر قليالً، بسنة، أو قبل، بَعدها مُ يوم في
تداعية مُ نُشاهد عمارة قابلنا، مُ ان عمّ جبل على املَطلّ عند احلجارة على
أنّها الهندسة سالح أعلن أن بعد أمامنا تَنهار والقذئف، الرصاصات من
ارات. للسيّ موقف اآلن، هي، في مكانها. مبهارة حرّمة، فُنَسفها مُ منطقة
األزور، بن ضرار مدرستنا، كانت سنوات ثالث من بأقلّ قبله يوم، وفي
وأزورهم، أنسباء منهم  أعرف نتُ وكُ فلسطني، من النازحني، تستقبل
لم شيئاً وكأنّ شهرين بعد دراستنا تابعنا الحقاً، نا أبناء املدرسة، ولكنّ

يكن.
كان  الذاكرة، على القاسي عب، الصَ أيلول في سنوات، بثالث بعدها
ف شاب قَصَ حني املوت اّاني، رائحة مبنديل، ح املُلفّ بأنفي ، عليّ أنّ أشتمّ
السيطرة تَقصد  عسكرية قافلة م تتتقدّ مجنزرة نصف جي بي  باآلر
متها، ر مقدّ فدمّ التراسنطة، ً على حدود عودا صُ املرور وحتاول اجلبل، على
كانت باحة في وتستقرّ مدرستي، ور سُ م فتحطّ الوراء، إلى لتتراجع
إذا عليكم،  أكذب درسني.  بني األوقات  فُسحة في الطالب لقاء مكان
زالت أسبوعاً، ما هناك متروكني بَقيا اللذين اجلندين، موت رائحة إنّ قُلت

وتقتله. تستحوذه، فهي أنفي، تزكم
ونحن خيف، سَ اني جّ مَ رصاص في تَشتعل، واملعارك بأيام، وقبلها،
يكون أن يُفترض أيلولي شهر أواخر في ماء لقطرة ف نتلهّ جفاف في
ويتسابق العبدلي، طلعة من شاحنة على ماء زان خَ يَصل مبلوالً، طرفه
مع بجسده القويّ من ماء، فيتعارك عديّ اخلطيب املستطاع ألخذ الناس
قه بتفوّ ً فخورا ويبدأ الصنبورة، إلى املاء، إلى تنكته، ويصل الناس، حامالً
في املاء مع ويختلط الدم، لينفرّ رصاصة، رَقبته ت فتباغِ التنكة، مبلء

السيارات. عَجالت آثار محتها الشارع، إلى أن على آثارها ظلّت سيولة

حنّا متري أيضاً: طائشة وبرصاصة آخر، انيّ مجّ قَتل وجاء دي، عُ راح
حفريات في دُفن متري خاصاً. وقعاً له ألنّ إسمه أتذكر وسأظلّ منّه،
مات به. الذي نفسه الفرعي في الشارع للمجاري بها بدأت كانت البلدية
سوى ان، عمّ أنحاء في ا يجري عمّ نعرف لم نكن أيلول، إشتباكات عزّ في
من اخلارجية اإلذاعات نسمعه في ظللنا والقذائف، وما الرصاص أصوات
صار متاماً، رت دُمّ احلسني  في جبل مناطق هناك  أنّ تؤكد وكلّها أخبار،
محمود. شقيقه وخصوصاً هناك، يَسكنون أقاربنا من فكثير يغلي، أبي
ر، اآلن، أتذكّ وأنا ولكنّني ي، عمّ بيت إلى الذهاب قرّرت كيف ولستُ أعرف
علم ترفع سيارات هناك كانت بإمتياز. إنتحارية جنونية خطوة أعتبرها
واحدة منها، في األحمر، وفوجئت بأحد معارفي، عصام اجلقة، الصليب
إيصالي على لي، وافق توسّ مع إستنكر، لكنّه، هناك. يقلّني إلى أن فرجوته
يبدأ طويل درج على بالصعود بعدها، بدأت، تقريباً. الطريق منتصف إلى
األمور ة. القمّ ليصل إلى السفح فيخترق شارع السلط، حيث الوادي من
قوات هناك كانت الفرير، مدرسة شارع إلى وصولي ومع متاماً، هادئة،
دوار السير إلى فتابعت وجودي، سبب عن أحد يسألني اجليش، ولم من
بعد نفسه، الدوار على معطوبة دبابات بثالث ألفاجأ فراس، مكسيم/
الهثاً أدخل كنتُ قليلة دقائق اخلوف، وفي متلّكني إخترقت الرصيف، أن
كان الثاني، الطابق في بلكونة وعلى وهناك، البيت، إلى يؤدي زقاق إلى
ولكنّ بخير. بأنّهم لي يعلنون وكأنّهم يقفون، وإبنته وإبناه وزوجته ي عمّ
مبفاجأة متكنّي تختلط كانت أيضاً، علينا  باإلطمئنان املعلنة فرحتهم
سلّم. ولكنّ اهللا عودتي، طريق من عليّ وخوفهم إليهم، الوصول  من

يقتلني. أن كاد معي، جرى أبلغت أبي مبا حني
قيادات جابر من فايز احلاج كان اإلنفجار. من منزلنا أيضاً، اهللا، سلّم وَقَد
يستعمله يكن ولم بيتنا، حتت تسوية يَستأجر مَساحة الشعبية اجلبهة
إلطالق منطقتنا وفي يوم تعرّضت ر. فَ على سَ باعتباره ظلّ دائماً ً نادرا إالّ
الدرج، باب جدار رصاصة  واخترقت احلسني، جبل  من صادر كثيف نار
ونسيبنا وجارنا، صديقي نزل غازي منه دخان. خرج واضحاً ثقباً فأحدثت
إلى املتفجرات، فسارعنا كمية من هناك ليكتشف أنّ الباب ففتح الحقاً،
جابر فايز احلاج القريبة. اإلمتصاصية احلفرة في فوراً ورميناها إخراجها،

سكجها باسم

5859

سكجها باسم



درعا جانب إلى قرية هناك إنّ أقول حني أكثر سيستغربون ولكنّهم
السورية حمص جانب إلى أخرى وهناك اللويبدة، خربة ى تسمّ السورية
هناك موريتانيا  في العربي العالم أقصى وفي اللويبدة، ى وتسمّ أيضاً 
من القرب على ا أمّ السودان، في وكذلك اللويبدة، إسم حتمل مقاطعة
وعلى اخلليل، جنوب وفي فلسطني، في قبلةٍ بُعد وعلى انية، العمّ اللويبدة
فلسطينية قرية هناك  كانت فقد املشؤوم، دميونة مفاعل من مقربة
باألرض، اإلحتالل اها سوّ فقد هناك، تعد لم ولكنّها اللويبدة، إسم حملت

النووية. للنفايات مكباً مكانها وأقام
النادر فمن لهذا أيضاً، بها يليق والليمون باللويبدة، يليق والياسمني
أخذك إذا ا أمّ جتدهما يتصدران املكان، وال هنا بيت إلى حديقة أن تدخل
أنواع روائح فستأسرك الشوارع، في جولة إلى الصيف، في البيوت، قيظ

آخر. مكان في تعرفونه، لن بأنّكم أعدكم عبق، في اتلطة الورود
لم اللويبدة ولكنّ مؤسفة، أحداثاً ان عمّ شهدت السبعني في 
بكثير، منها، أقسى عرف فغيره عنه، ثتكم حدّ ما إالّ إالّ قليالً، يشهدها،
وتسامحه، وعقالنيته، هدوئه، في نعرفه الذي املكان هو جبلي ليظلّ
العتيق هو  التناقض. حساب على والتعدد، ع والتنوّ احلوار وتفضيله
ألكتشف إليه، وأعود وأغادره، به، أعيش ان، كنبيذ املسيح، عمّ كسحر
قبل مرة اول التقيته كما مثله، هي هي الروح ولكنّ تغيّرت، الوجوه أن
وتتغيّر هي، كما األشياء  تبقى  اللويبدة في جميلة.  انية، عمّ والدتي، 
املدينة ان، وصخب عمّ ضجيج من الهاربني ل نفوس تتبدّ وال اشكال الناس،
وفيه األشياء، املعتّق من يكون اللويبدة، في بالالشيئ. املشحون امللعون،
في ان، حبيبتي عمّ قمر مع الشمس، بضوضاء مأسورة تنعتق أرواح ومعه
كان إذا ملكاني؟ يستعيدني ملكان ان هل ميكن قلب قلبي. قلبي، وسط

ان الكبيرة؟ جتتاحه عمّ الذي اللويبدة، الباقية، ان فعمّ يفعل، ان لواحد
النهار،  ز  عِ ظالماً في ولغيري، لي،  ظلمك  كان ولو ان، عمّ يا أحبك

.ً تُكرّرينه، أبدا ولن أيلول، درس الدرس، تعلّمت أنّك فيك أُحبّ وأَحبُ ما

عينتيبي، مطار عملية في إستشهد ولكنّه بعدها، ان، عمّ إلى يَعد لم
قبل رهائن. لتحرير أوغندا التي سافرت إلى اإلسرائيلية الفرقة برصاص
بيته، مائدة على القاهرة نت في كُ صادف أن قليلة، بسنوات إستشهاده
نّا وقال: كُ ضحك معنا، حدث ما رويت له أن بعد املتفجرات، عن فسألته
ة قصّ عن ث يتحدّ هوليوودي فيلم ناك هُ احملتلة. فلسطني إلى سنهربها

رحيله. وطريقة عينتيبي، وعملية جابر، فايز
رأيناه الذي ذلك ااني، الفوضى، والقتل على مفتوحة كانت ان، عمّ
نريده أن يعود، ال أبناؤنا، وذلك ما يعرفه ال ما وذلك أخرى، بالد يُكرّس في
على روحها في أن تطغى ينبغي التي هي اللويبدة التاريخية روح وتظلّ
بكم فأهالً محيط. أكبر على أحياناً، تطغى، البريئة فاجلزيرة ان، عمّ
مع إنقرضت ظنناها نبتةٍ إسمَ ل مَ الذي حَ انيِ العمّ اجلبلِ في اللويبدة،
بعفوية الذي أنتج اجلبلِ الربيع. في حدائقنا إلى تعود هي وها العمران،
من نتَ كُ اذة. ولو أخّ طبيعيةً مجتمعيةَ فسيفسائيةً عبقريٍ لوحةً انٍ فنّ
هنا من جارَك أنّ لالحظت والسبعينيات الستينيات في اجلبل ان  سكّ
وجارَه السلط، من أتى هناك  من وجارَك القفقاس،  من أتى شركسي
ويافا، والطفيلة، الكرك، من ذلك وجارَ نابلس، من هذا وجارَ الشام، من
هناك كان فقد ملوريتانيا وحتى واليمن، ومعان، واحلجاز، وبيروت، وبغداد،

نصيب.
عاصمة ثقافية ان، إلى ع عمّ توسّ مع ، اجلبلُ ل يتحوّ أن غريباً يكن ولم
أنحاء في لت جتوّ إذا وأنت والتعدد، ع التنوّ تكامل على بُني للمدينة، فقد
عن تعلن التي  اللوحات عينيك على ستستحوذ ما اللويبدة فسرعان
أسماء ا أمّ احلكومية، غير واملنظمات الفنية، واملعارض الثقافية، املراكز
اجلنوبي، اجلبل طرف د في بن حنبل املتشدّ أحمد تبدأ عند فال الشوارع
فأحمد وبينهما الشرقي، الطرف في ر املتنوّ عبده عند محمد تنتهي وال
هؤالء وإلى الرائع، املصري التونسي وبيرم العظيم شوقي شاعر مصر
املرآة إلى يتطلع أنّه مرّة كتب الذي الرزاز مؤنس احلبيب فشارع الصديق

اللويبدة. جبل فيرى
اللويبدة، إسم يستغربون من الذين هم العشرات... وكثيرون وغيرهم
وانقرضت، إستأثر وجودها، نبتة نادرة على إسم انياً إختراعاً عمّ ويظنّونه
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(12) مة قدّ املُ

بيروت،
بيروت يا
املدن احرة سَ يا
وآسرتها

وَبَيروتَ احلبيبة، بيت إلى الدخول غف بِشَ يأتي اآلسرة، املدن دُخول
،ً اجلبل، برا إليها من نَزلت أنها ستأسرك إذا في دن الدنيا، مُ كلّ تتجاوز
تسحرك وَبَيروتُ سَ شبابنا، وبدايات وصبانا، طفولتنا، في نا نفعل كُ كما
ناك، هُ تدريجي: هبوط في في أجوائها، وبدأت بدخولها الطائرة أت بَطّ إذا

بالشعر. أشبه كالماً البرّ مع يَتباسط البحر سترى حتت،
إلى أي وال أستمع قَلبي. يَشتعل ،ً بَرا أو ،ً وا جَ بَيروت، من نَقترب حني
تتطلّعا مساحة لعينيّ روحي أن يَترك زال، متي، وما ولي، وكان صَ حَ كالم
صاف مع أخضر بني وبحر، برّ بني يُزاوج الذي املبدع، الرباني إلى املشهد
يَحمل أزلي، بّ حُ صراع في بالبياض، يختلط خالص وأزرق البُني، من قليل
املاء، في على اليابسة إنتصار تناقضات وتكامالت اجلغرافيا. أظنّ أن معه
في الروشة ببقاء صخرة نفسه عن يُعلن كان األزلي، اللبناني الصراع

العاتية. وأمواجه البحر، وجه
الص كخَ ، عتّقةٌ مُ ، تيقةٌ عَ قِصصٌ لبنان، في عائلة، كَ ولَنا شخص، كَ ولي

ة وَنَبوّ البيكاديللي، في فيروزية وليال وصباحاتٌ وترانيمُ كاياتٌ وحَِ النبيذ،
در، وتناهيد وديع، وبراءة الصَ مال جنبالط، كَ فاء وَصَ نُعيمة، رزال وعِ جبران،
وساروال، أيضاً!، شو، والرد شو، والهورس احلمرا وَجتَليّات  روّة،  مُ وأفكار 
بالشهداء. يقترن إسمها صار األجساد، لبيع كانت بُرج وساحة وفردان،
مع العائلي بنا نَسَ تاريخ ا أمّ خالصة، بَيروتية فَقِصصي بنفسي، سأبدأ

بيروت. عن الدنيا. احرة سَ ن عَ ، اآلن، أكتبُ أنا وها رابُلسي. لبنان فَطَ
ميشال اجلنرال مع  قضيناه الذي الكامل، اليوم ذلك  إلى وأعود 
الفرنسية، األردنية، اللبنانية، حبيب، رندا الرابية، في بيته في عون،
البرنامج وصاحب الكاتب سميح املعايطة اإلنسانية، الواضحة الهوية
فاز الذي اجلنرال ر يجمعنا مع دَ القَ كان وأنا. والوزير بعدها،  التلفزيوني،
بعد سيتحالف بأنّه لنا يُعلن األصوات، املسيحيني برملانياَ، بأعلى بتمثيل
إنتهاء وبعد  ولكنّه مستغرباً، كان األمر الشيعي. اهللا حزب مع قليل 
حسن مع تاريخي إتّفاق لتوقيع ه يتوجّ كان مباشرة، الهواء على مقابلتنا

نصر اهللا.
عشاء، إلى دعوة هنا وتوجّ أغراضنا، زمنا حَ ألنّنا التوقيع، ذلك نشهد لم
الطريق، بأننا في الدعوة، صاحب توني لي أسرّ الساحل. إلى اجلبل نازلني
جونيه، شاطئ أطراف عند جعجع، سمير عون، صم خَ عرَين في سنكون
أن كانت لفاً سَ احملتومة  النتيجة معه،  لقائنا  عن أعلن ال أن  عليّ وأنّ
ً را موفّ فغادر لغرميه، مَدحي سمع البحر، على املطلّ املطعم،  صاحب
مقابلة عليكم كان فقط: روجه، خُ قبل قال كالمياً، إشتباكاً وعليه عليّ

ال اجلنرال. احلكيم،
وتتوافق، وتتباين فتتناقض األمور، فيه، تَختلط ، عاديّ يوم لبناني وذلك
على تزجلاً تُنهي أن وبعد ساعة، من أقلّ ففي متاماً، غرافيّته جُ هي كما
ل وتتشكّ آسرة. مياه في رملي، ثمّ تسبح شاطئ على ستركض الثلج،
في وتظلّ تُهيّئه عيّنة، مُ دائماً، من مَشاهد الصبي الفوتوغرافية، ذاكرة
جنلس الدة: خَ لقطة كانت وتلك اجلمال، عن بح القُ لتمييز اآلتي  مره عُ
أمام نافذة زُجاجية جبلي، جة، في مطعم توهّ مُ ب طَ جانب موقدة حَ إلى
البحر موجات بعيد، بعيد، تبدو ن ومِ جات الشجر القريبة، متوّ تُطلّ على
مع ليجتمع األفق، آخر املمتدّ إلى البحر زُرقة بياضها في تتخلّل وكأنّها
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ناعمة. سمائية زُرقة
في ولبنان، سوريا بني احلدودي، املصنع مركز نَدخل أطفاالً، ا، كنّ
ال أنسى عابر، مطعم في شتورة، في نتوقّف ما وَسرعان ي، جدّ سيارة
مشهورة لبنانية راقصة باملناسبة بديعة مصابني“، وكانت إسمه:“بديعة
وهو لبنة بالنعناع. ساندويتش بطلب فأكتفي السينما والليل، مصر في
بعد ما حتى ذائقتي، على ما زال يستحوذ جماله ولكنّ ، عاديّ ساندويتش
يُعلن كان أنّه سرّه ولعلّ الكتابة، هذه حلظة عاماً، حتى خمسة وأربعني

من بيروت. أنت تقترب لي:
عنّي، تبحث أن أردتَ ولو الدائم،  البيروتي عنواننا  كان احلمرا، شارع
اإلحتفال ذلك أعيش فستجدني أحد،  عنّي  ليبحث يكن ولم حينها،
”جيروسالم هاوس“، إسم يحمل كان صغير، نُزل من صباحاً املزمن. أخرج
من بيروت. وهي لبنانية حيفا، من فلسطيني وزوجة. هو لصاحبيه زوج
وكان بلده، في تزوّجا ولكنّهما مكانها، في دراسته أثناء حبّ ة قصّ عاشا
إلى بيت أبيها ال يُحوّ وأن بلدها، إلى قليل بعد اللجوء يكون أن طبيعياً
دس. الذكريات القُ احملبّة جامعة إسم مل حَ احلمرا، أطراف على حميم نُزل
إلى رصيف من ذاهباً في احلمرا، أتسكع فها أنا أيضاً، وجميلة، تعبة، مُ
الروشة، إلى فأصل نحو البحر، مسيرتي د األشياء أواصل تنفُ وحني رصيف،
أنّ أظنّ كنتُ اإلنتحار؟ ونها صخرة يسمّ ملاذا جمالها: ل أتأمّ وأنا وأتساءل،
داخل اجلزيرة، اجلبل، إلى الصخرة حتى يصلون يسبحون كانوا املنتحرين
من الكثير أنتظر أن عليّ وكان بأنفسهم، يرمون ثمّ فيتسلّقونه. البحر،
املُرتفع، جانب من القفز يَنتحرون ببساطة، مبجرد السنوات ألعرف أنّهم
الذي املكان، ذلك في حياته من شخص أنهى م كَ تُرى البحر. على املُطلّ

باحلياة؟ اإلحتفال سوى يستأهل ال
تليق املُبهرة األضواء أجمل. درامياً منحى تأخذ األمور كانت املساء، في
اللبنانية الطيّعة وبلهجاتهم مثلي، عني املتسكّ الناس وأصوات بالشارع،
املنبعثة وباألغاني السيارات، بأصوات تختلط اللذيذة، الطائعة املائعة 
كان اعة. اللمّ املالهي لوحات وبأضواء اللحوم، شيّ وبروائح املقاهي، من
واجهة حيث احلمرا، عادلة مُ صعبة، لذيذة معادلة في يختلط الذهن 
تستحوذ الدرجة العاشرة، ملمثالت من عارية شبه صوراً سينما تعرض

عن تُعلن  البيكاديللي  مدخل عند راقية ويافطة الشاب، يون  عُ على 
ممّا بأكثر تذكرة أشتري علني جَ الذي  ما  تُرى لفيروز. ”لولو“ مسرحية
في حضرت ذاكرتي، وقد في بَصمة لتضع ”لولو“، جيبي، فأحضر يحتمله
مسرح وفي براغ، الباريسية، وأوبرا الباستيل البرلينية، وأوبرا هول امليوزك
فنيّة روضاً عُ بعدها بأعمار، الكثير، هذه غير النيويوركي، وفي برودواي في
زالت ما البيروتي البيكاديللي في لفيروز ”لولو“ مسرحية ولكنّ اذة، أخّ
املكان، أمام مررتُ  كثيرة، كثيرة، سنوات بعد ذاكرتي. في ناعماً  وشماً
زالت ما املسرح، وجود عن تُعلن التي اللوحة، أنّ مع باخلراب، أشبه فكان

موجودة.
جغرافيا فيقولون: وأنا، اللبنانيون أصدقائي ، فَُ نتناكَ ما ً وكثيرا
إمتداد لبنان جغرافيا  عليهم: فأردّ لبنان، جلغرافيا إمتداد فلسطني 
إلى التعارك الكالمي، املناكفة تأخذنا كانت وأحياناً فلسطني، جلغرافيا
أيضاً تعرف احلدود، والتاريخ ال واحدة، فاجلغرافيا سهالً، حلّها كان ولكنّ

احلدود. يعرف ولم واحد،
عائلة مع باً نَسَ لبنان  في  اليافية، سكجها عائلة  لنا،  أنّ والدليل،
أن يكون قبل سنة، وعشرين مئة أكثر من إلى يَعود اجلسر الطرابلسية،
هناك لنا إنّ ي أمّ وَتَقول فلسطني، لم حُ هناك يكون أن وقبل هناك لبنان،
املقابل، وفي إبراهيم، وبالضرورة، وأمي: ألبي الثاني ي جدّ والد ميراثاً لزوجة
النَسب، هذا في اجلميل الضائعة، احملتلة في يافا، ميراثاً ”اجلسر“ آلل فإنّ

 : أنّ التاريخية، والعالقة
اجلسر محمد باهللا العارف الشيخ  إبن حسني الشيخ إبن محمد ”الشيخ
وأيضاً اللبناني، النواب  س  رئيساً صار  الدمياطي،  املائي الصيادي الطرابلسي
في ملادة تطبيقاً اللبنانية، اجلمهورية لرئاسة  السنّي املُسلم وهو  نفسه، ح رشّ
املفوض السامي ولكنّ للفوز، مؤكدة شبه فُرصة له وكانت أيامها، اجلديد الدستور
سدة إلى وصول مُسلم  يرفض كان (الذي بونصو هنري أوغست آنذاك  الفرنسي، 
دباس بعد املقبل الرئيس يكون بأن املاروني للبطريرك ً وعدا أن قطع بعد الرئاسة 

وحل  بالدستور، العمل بتعليق يقضي قرار 10 أيار 1932 بإصدار بتاريخ قام مارونياً)
وللحكومة للدولة مؤقتاً رئيساً دباس شارل وتعيني احلكومة، وإقالة النيابي، الس

للتجديد“. قابلة واحدة سنة ملدة

أوّل سيصبح كان الذي ة عمّ أنّ يذكر لم ولكنّه التاريخ، يذكره ما  ذلك

سكجها باسم

6465

سكجها باسم



شارعي. من
عالمة لت شكّ ولكنّ تلك الزيارات، وتكرّرت تكرّرت، وتكرّرت، وبعدها،
رمزين: مروان بعدها سيشكالن شخصني، املؤمتر في التقيت فقد فارقة،
راح قتيالً والثاني فاشل، هدف إغتيال كان أوّل األوّل تويني، وجبران حمادة،
أنّ والعجيب، الغريب، واملريب، جنبالط. كمال كما متاماً طرق، فرق مَ على

االرثوذكسي. وخال تويني درزيّ حمادة
فجغرافيّته الفهم، على اً عصيّ ليس ولكنّه ع، التوقّ على عَصيّ ولبنان
ًما تقترب إللتهاب حياته، دوماً، ساخنة، باردة، وكثيرا جتعل ناسه، وتفاصيل
بعد صقيعاً. لتصبح وتبرد وتبرد وتفتر تفتر وبعدها املاء، وغليان اجلُرح،
عَكس املرور، ذاهبني احلمرا، شارع في ى نتمشّ وأنا، هند إبنتي ا، نّ كُ سنتني،
األشهر، من قليل قبل ر فُجّ الذي احلريري، رفيق الفاحتة على روح لقراءة
وليقول املرور، من جحافل خيام ولتردعنا املكان، من بُعد أمتار إلى فنصل
خارطة طريق ستأخذنا إلى بيده أشار هناك. من تذهب واحد: عليك أن لي
فريق من ألنّه فوبّخني نا، هُ الضريح ولكنّ وقُلت: ، إعترضتُ مسيرة. إلى
قُلت كتابي، من مكان، غير في أختصر. أن عليّ وكان للحريري، نقيض
قليل، فبعد باملياومة، السياسية دنيانا مع التعامل، في إنّنا مضطرون
رة املدمّ اجلنوبية الضاحية إلى لتقلّنا أجرة سيارة نوقف وأنا، إبنتي ا، نّ كُ
ممنوع وهو ، يافيّ أصل سائقها من أنّ اإلسرائيلية، ولنكتشف الغارات من
بنا فيجول مخيّم شاتيال، في ويسكن رخصة سواقة، هويّة، ومن من
ولم العدو، ضحايا عدوان أرواح على الفاحتة فقرأنا املنطقة، أنحاء في 
األصدقاء. ضحيّة راح الذي روح على الفاحتة قراءة بقليل، قبلها، نستطع،

ساخناً. زال ما احلريري دم بعدها: كتبتُ
بيروت، فتتهادى نحو تَهبط ببطئها املعهود طائرتنا ليلة، كانت في
ضوء إنعكاس فيها اتلط اللحظة سحر وبني اليسار، وذات اليمني ذات
سحابة رأيت حني اخلوف متلّكني سمائها، على ومتوّجه مائها، على القمر
بقليل، احلريري رفيق إغتيال بعد اآلن نحن السماء. تخترق أسود دخان
هناك، إلى ، أشرت بأصبعي ما زالت تستحوذ على عينيّ وصورة االنفجار
خوفي زاد ثمّ أحادث نفسي، نتُ كُ ،ً ا ردّ أجد هواجسي، فلم أخفي أن دون
بأن جانبي اجلالس إلى لذلك فأعلنتُ الغيم، مع يتزاوج الدخان رؤية مع

إبراهيم. الثاني: ي جدّ زوجة كانت لبنان، في سنّي مُسلم جمهورية رئيس
ما زالت التاسع عشر، القرن أواخر في صغيرة، كانت هي الدنيا، التي ها
هي ي، جدّ رأس نابليونها ع قَطَ التي فرنسا أنّ لتُعلمني وتصغر، تصغر
الطائفية يَشطب أن اللبنانيني، أنسبائنا من واحداً نعت مَ التي فرنسا
لَم الطوائف عنوانه. لَو وفي بلد صارت بداية تكريسها السياسي، في
رئيس أوّل اجلسر محمد الشيخ الباريسي، لصار السامي املفوّض ل يتدخّ
لدينا ولصار والالطائفية، العلمانية،  عالم في  لبنان وَلَدَخلت سنّي، 
الطوائف، إلى آخر وسنة، وأرمن ودروز وشيعة مارونيني جمهورية رؤساء
قبره. من حتّى حياتنا، في ل يتدخّ بونابرت ولكنّه املناصب، وكذلك في كلّ
واجلسر من سكجها املتناسبتني العائلتني أنّ أصل أيضاً، أعرف، أنا وها
الشريف ب النَسَ عيان تدّ وإنّهما املصرية، البحرية النهرية دمياط مدينة
في املهجر، دت وجتدّ األصل، عالقات عائلية في بينهما كانت ا ورمبّ للرسول،

ويافا. طرابلس في الهجرة، قبل
مع  أيامي آخر  1974 العام في فيروز، ”لولو“ ليلة في اآلن، نا،  ولكنّ
سنة،. وعشرين ستّ نحو وصلها إعادة أنتظر ظللتُ التي حبيبتي،
جندته بالسيف يطلب الشام، في كمال جنبالط إلى إستمعت أن فبعد
بالسيف مقتله بر خَ إلى إستمعت أن وبعد األسد، حافظ من الدمشقي،
دُ سَ جَ لي. تَعد لم فهي بيروت. أدخل أن ال قَررت لنصرته، به طالب الذي
حيلة، يدي في وليس أزورها، أن لي فكيف غتصباً، مُ صار مُعشوقتي
إلى دخلت كانت ألنّها  للقائي، جاهزة تكن لم فهي أيضاً، وبالطبع

املوت. مطحنة
تفاصيل السياسة، السنوات، لتتغيّر والعشرون من تلك الستّ ومترّ
إحتاللها، شكل من الشام ف ولتُخفّ الواقع، على نفسها وتفرض
أميركية، مؤسسة من أتت أنّها املفارقة بيروت. لزيارة دعوة ولتصلني
كنتُ ما آخر ولكنّ العربي، مؤمتر سيتناول اإلصالح في الوطن واملناسبة:
ذهني: إلى ورد ما وأوّل  اإلصالح، من  النوع  ذلك هو حلظتها، به، ر أفكّ
وبحمايتها، واشنطن، باب من ولو بيروت، إلى العودة على إذن، قادر، أنا
ما ولكنّ املنتصر، املكتوب بطريقة التاريخ أرفض أنا تُناديني. فاجلغرافيا
احلمرا، من قريب فندق في سأنزل أنّني وذاك، هذا، من أكثر للقبول، دفعني
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اب، الركّ أربك األمر أنّ درجة إلى اخلوف بالغتُ في حتترق، وأظنّ أنّني بيروت
وهبطت الطائرة بسالم.

من هناك  هل بها: مستقبليني رتُ مَ غَ أسئلة ومع األرض، على
إلى درجة ني تصدّ اإلجابات رب، كانت ن حَ مِ إشتباك، ن مِ إنفجار، حريق،
إلى أخذني  عليه  خوفي وأنّني لبنان، بهذيان أصبت بأنّني ظننتُ  أنّني 
عرفتُ بطلبي. يأتيني وهو يضحك، النادل  كان الفندق، في الهلوسة.
تلك فتطلق ليالً، زيالتهم، اللبنانيون فيها يحرق منطقة هناك منه أنّ

السحابة...
اهللا، يا

الليلة... في تلك عليك، كم خفتُ بيروت، يا
رق. حتُ سة، أن زبالتك، املُكدّ على يقني، بأنّ على أنا م وكَ

(13) مة قدّ املُ
فِلسطني ه عَ وَمَ ل، اجلَمَ ار طَ حني

ل، فحسب... اجلَمَ يَطر لم
معه... كلّها فلسطني طارت بل

ث يتحدّ أحد ال بجناحني، ويطير. مالً جَ كان أبيب تل شعار ملدينة فأوّل
وما أجدادنا، ه عاشَ الذي اجلهل مدى إلى يرمز ألنّه األمر ولعلّ السبب، عن
ي جدّ أيّام وَقَعت احلادثة هذه أن تكون بدّ وال اللحظة. حتّى نعيشه زلنا
أبيب، تُصبح تل أن يافا عربي من أمام ع يهودي توقّ حني والدي، والد علي،
هذا األمر سيكون : اليافيّ له فقال فلسطني، في اليهود دولة عاصمة
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ر. تصوّ أن الفيلم مشاهد على ألنّ أوقفه الباهي ميتدّ ولكنّ
العام ربيع مساء، في جاء أن إلى الليلة، تلك خمس على سنوات مرّت
تُعلن التلفزيون اإلسرائيلي أخبار نشرة غير سارة: حمل مفاجأة ،1990
الصحافية. صحيح ومؤمتراتها ”البالد“، في وجولتها كريستي، جولي زيارة
الزيارة ولكنّ  لإلسرائيليني، ً إنتصارا إعتباره ميكن ما هناك تقل أنّها لم
تعرض كانت التي فالنجمة متوقعة،  غير أمل  خيبة كانت ذاتها بحد

اآلخرون. فكسبها جتاوباً، جتد لم العرب خلدمة نفسها
فلسطينية شخصية مع كالمي قطع هاتفاً أنّ املقابل، في ر، وأتذكّ
وكان خليجية، دولة في مهمّ إعالمي موقع في كانت كبيرة، إعالمية
املناصرة ة، املمثلة االجنليزية املهمّ إعمال وكيل اخلطّ من اآلخر اجلانب على
تشتري أن صاحبنا، من هذا، طلب ردغريف. فانيسا للفلسطينيني،
”الفلسطينيون“ فيلم  بيع حقّ  ميثّله الذي البلد في التلفزيون محطة
قائالً: أمامنا ح وتبجّ األخير، فرفض بعدها، ذاع صيته الذي بطولتها، من
أن يطلب الفيلم، أو عن يسأل دون أن قال ذلك، إالّ. ليس ، فنّ جتّآر إنّهم

املعروض. السعر عن يسأل أن حتى أو مشاهدته،

يوم، كلّ معنا تتكرّر التي نفسها، ل اجلَمَ ة قصّ هي

زمن في جرى القصير احلوار ذلك أنّ أيضاً، ، بدّ اجلمل. ال يَطير حني حقيقة،
من تل عظيمةً يافا تبدو ففيها  املنشورة، للوحة الفنان  إلتقاط رسم
ما بني البحر، الذي يفصل شاطئ على ى تتلهّ مال وتظهر معها جِ أبيب،

كان، وما صار.
التذكارية األختام  والدليل اليهودي، ع توقّ ق وحتقّ كان، ما كان فقد
تلك نحو قرن على وبعد واآلن، اليافي، أمل اللوحة، وخاب حتت املنشورة
طبيعي لساحلها إمتداد مجرّد الربيع“ ”تل كان التي يافا، احلادثة، تبدو

والفشل. اخليبة، ة قصّ يروي فولكلوري مكان وكأنّها الشمالي،
صديقي مع الليلة تلك السيارة، ركوب إلى أسارع أن طبيعياً وكان
ريفية منطقة في مهجور قصر إلى هني متوجّ البرقاوي،  فتحي
شباب نحن ا، منّ فمن كريستي، جولي سنقابل لي: قال أن بعد تونسية،
”دكتور في برزت التي اإلجنليزية،  املمثلة هذه تسحره لم السبعينيات،
العالم. في جماهيرية األكثر النجمة وصارت الشريف، زيفاغو“ مع عمر
في متثّل قال: هناك؟ كريستي تفعل  وماذا  فتحي: سألت الطريق في 

املوشومة. الذاكرة عنوان: سيحمل الباهي، رضا إخراج من فيلم
يتحدث ة الفيلم، الذي قصّ بشرح الباهي القدمي، ليبدأ دخلنا القصر
كريستي ربطت  دة معقّ حبّ وعالقة الفرنسي، اإلستعمار فترة عن
أداعبه وكنتُ ر، مَ باملستعَ ر املستعمِ عالقة رمزية في تونسي، بشاب 
علينا، دخلت حني كريستي، جولي كإستعمار إلستعمار مرحى بقولي:
جمالها مسحات من الكثير الكثير  وحتمل عباءة تونسية، تلبس هذه،

املعروفة. جاذبيتها وكلّ القدمي،
أالتخافني علىحياتكهنا، بقولي: الباهيعليها، بعدأنعرّفنا فاجأتها،
اإلسرائيلية املقاتالت كانت حمام الشط؟ غارة بعد إسرائيلي، قصف من
بشهرين. ذلك قبل عرفات، ياسر مقرّ حيث املنطقة، تلك على أغارت
على تخافني أال قُلت: لبنان! زرت اخلطر، لقد على دت تعوّ ً، فقد أبدا ردّت:
مع تعاملك بعد وشأنك، يتركوك لن فاإلسرائيليون بالدك، في سمعتك،
أعمل ذلك، فأنا ني ال يهمّ قالت: التشهير؟ أدوات كلّ ميتلكون وهم العرب،
في مستعدة للعمل فأنا ذلك من وأكثر بقناعات اآلخرين، ال بقناعاتي،
أن كان للحوار .ً محايدا كان إذا الفلسطينية، عن املشكلة يتحدث فيلم
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حتى اآلن. بها أحتفظ زلتُ ما فخمة، حائط خشبيّة
شارع يسير في رأيته ولو العائلة، من األشقر اجلانب ميثّل كان علي،
حتى في مهنته بالغ إجنليزيا مستشرقا اليافي لظننته عوض اسكندر
ذلك على فاملؤشرات ،1886 العام في ولد أنّه بدّ يلبس القمباز. وال صار

سنة،  وخمسون أربع العمر من 1940 وله في العام مات أنّه كثيرة، منها
حني مات  1903 العام في حديثاً البالغ العاقل األكبر الولد كان ومنها أنّه
احملكمة. له وثائق تُشير ممّا ذلك، غير ومنها فلس، مُ شبه ابراهيم والده
جهده من عليه زاد وما مصطفى، والده من ورثه ما ابراهيم خسر فقد
وطريقة وزيجاته، سفراته، إفالسه واستدانته كانت سبب أنّ بدّ وال وعرقه،
أورث حياته، والذي في لعبته الذي لعب معه احلظّ املتردّي وذلك حياته،

الثاني. ولده خلالد، ووفرته ، عثارته لعليّ
أن يصبح عليه كان ذلك الوقت، في مجتمع يافا، في كبير، وكأيّ ولد
من حزيران، من عشر احلادي اخلميس، يوم ففي الوالد، وفاة عند األب
الرزاق وعبد القادر وعبد وخالد علي حاسم، لقاء هناك كان ،1903 العام
دائن هناك  : مهمّ ألمر العائلة يجمعون الشرعية، احملكمة العائدين من
صاعقة إبراهيم تركها فرنساوية، ليرة وعشرين بخمسة يطالب جديد
الوضع، بشيئ رح علي شَ وبيوت. بيارات من معها ميراثه أخيرة ينتهي
كان الثاني األخ ولكنّ خالد تبدو، كما مظلمة الدنيا ليست أنّ الثقة: من
كان وهذا ما املستقبل. في لنستردها اآلن، الديون كلّ فلندفع حاسماً:

قرار. من
كذلك، وإخوته البرتقال، جتارة التجارة، في ً جيدا أبلى قد علي كان
املمتلكات كلّ شراء إعادة خطة حال. أحسن على تسير ة اخلطّ وكانت
تي جدّ زوجته، وكانت حليفاً له.  يكن لم احلظّ أنّ على األب، التي خسرها
طريقة عن  تتحدث تكن ولم كالبدر،  كان وجهه  إنّ لي تقول عفيفة، 
في وهي ولعلّها، الصعبة، الطفولية عن أيامه أسئلتي من وتهرب موته،
في كان فقد إالّ جماله، العمر من ر تتذكّ أن ترفض ،كانت أيامها أواخر
غير مات في حبيباً األحوال: وفي كلّ ،ً ً شاطرا وتاجرا ذكياً، جميالً، روايتها
وهل تردّ: ً؟“ كانت فقيرا مات ”ملاذا أسألها:  كنت ستّي“، يا ”ولكن أوانه،
احلجارة عليها فتهطل يافا، على سيغضب اهللا أنّ ع أن يتوقّ ألحد كان

(14) مة قدّ املُ

األوّل: اجلدّ
العاثر، احلظّ علي،

السماء من وحجارة

تركناها، والراديو مفتوح...
من رحليهم  على اليافيّون أطلقها التي التَعبيرات، من كانت تلك 
بعد عودتهم من يقني على كانوا  أنّهم  للشرح  محاولة في بلدهم،
عائلتنا عند حياته الراديو، الذي له يعرف، في ي لم بيت جدّ ولكنّ قليل،
ت، التزمّ درجة إلى حافظاً، مُ تديناً، مُ كان فعلي تُروى. ة قصّ الصغيرة،
الساعة، وضع نع مَ كما حراماً، باعتباره بيته إلى الراديو دخول نع وَمَ
قَبله وبعده، وما الفجر فهناك األذان، من إنطالق يأتي أنّ التوقيت باعتبار

وما بعدهم، قبلهم وما والعشاء، واملغرب هر والظّ
”باي“، نوع من كبيراً راديو دس القُ في لبيته والدي إشترى ما أوّل وكان
إرحتاالتي، وساعة مع وأضعته إرحتاالته، ضمن به الثمن، إحتفظ الغالي
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املطر؟ بدل
تَصمت. وكانت

وإسم بعد، الثامنة يتجاوز لم طفل على صعباً، سؤاالً ذلك وكان 
كبيرة، دوماً، ستّي وكانت حسرة من نصيبي، يكون أن كان ينبغي علي
نت كُ ولهذا فقد أخرى، ة قصّ وتلك أبيه، إسم على ني يسمّ والدي لم أنّ
أسأل وكنت سنة. عشرة بسبع والدتي قبل مات الذي  بالرجل  اً مهتمّ
كانوا الدماغ.  في  جلطة ببساطة: فيجيبني أبوك، مات  كيف والدي: 
الطبّ بسيطاً، والناس كان األيام، تلك في الدماغ. في نقطة يسمونها

املناسب. غير الدواء فأعطاه احلالة خطورة الطبيب يعرف ولم أبسط،
فقط!

أمطرت التي السماء ة  قصّ أعرف حتى ،ً كثيرا أنتظر  أن عليّ وكان
في  مر العُ مغامرة يدخل  1938 العام في كان  ي. جدّ دماغ على  حجارة
يدفع أنّه أي بير“، في ”ميّة بأسلوب البيارات من الكثير من فَضَ جتارته،
بعد النهائية، احلصيلة لتكون عليه، متّفقاً مبلغاً ألصحابها ماً قدّ مُ
النجاح، مؤكد البيارات إلى نظرته مع املوسم بدا  كاملة. له احلصاد، 
ليحصل بل واستدان ميلك، كلّ ما عمره، فاستثمر صفقة يدخل أنّه وظنّ

قُصف. هو الذي مره ولكنّ عُ إليه يده، ما تصل كلّ على
حمل العام ذلك شتاء ولكن البَرَد، وال يعرفون الثلج، يافا أهل ولم يكن
واألهم الثلوج، وتساقطت الغزيرة فهطلت األمطار قوية، عاصفة لهم
كان صغير. حجر حجم إلى يصل حجمه كان الذي ”البَرَد“ هو هذا من
حبّات بأحمال مألى البيارات حيث أشجار ،1939 من العام آذار في  ذلك
كامالً، املوسم ومعها  فأعطبتها، البَرَد، حبّات إخترقتها التي  البرتقال

ي. جدّ رأس على أمطرت تي إنّها قالت جدّ التي احلجارة وهذه هي
إلى أيضاً العاصفة  وأدّت البواب:“ لعلي اجلميلة يافا كتاب ويقول
لوحظ أنّه كما يافا، ميناء في الصخور على املراكب من العديد تكسير
جرفتها والقوارض التي األفاعي كبيرة من كميات الساحل على تكومّ قد
فيها يرى التي األولى املرة البحر، وكانت إلى شاطئ ميتة وهي السيول

سميكاً“. لم يكن الذي الثلج املدينة منظر سكان
نفسه د وَجَ حياته، فقد طوال علي على األصعب هي األيام تلك كانت

في أقعدته الدماغ، في جلطة ثمّ لتصيبه البيت، فلزم ديناً، مَ عدماً، مُ
بعدها الروح. أسلم أشهر، الفراش ستة

حائط حياة أمام األيام، تلك إذن، في نفسها، وجدت عفيفة، تي جدّ
وأكبرهم وأبناؤها الثالثة وصال، الوحيدة إبنتها املستحيل، فمعها تُشبه
صعبة، حياة لتتواصل مصاغها، فباعَت عشرة، الرابعة في كان الذي أبي،
البحث حاولت الكويت، في .ً را مبكّ العمل رحلة يبدأ أن والدي على وكان
ماتت فقد بوابة املقبرة، عند الفاحتة وقرأت أستطع، فلم تي، جدّ قبر عن
أنساها تطلب الهجرة، ولستُ بعد محمود، زيارتها إبنها خالل عفيفة
أنّها كانت تعرف من الكويت. العودة لها تذكرة يشتري ال أن والدي من

تعود. لن
في يافا، ضاع ي قَبرُ جدّ

أمامي... ضائع تي جدّ وقبر
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(15) قدمة املُ
ونابليون، أنا،
اللوفر في

احلريّة؟ دينة مَ باريس،
تاريخه، وال من يَهرب مكان إنّها عليك، ذب كَ فقد ذلك، لكَ ن قَال مَ
العالم إلى ر دّ وصَ اآلتي، قَهرها الدنيا بعضاً من ل مّ حَ بأنّه يَعترف أن يُريد
هدية ومعه ومساواة، إخاء، رية، حُ الثالث:  الكلمات  شعار حتت مع، القَ

صار ، الذي األصمّ احلجري التمثال نيويورك: لرمز العالم اجلديد، تاريخيّة،
وأن ي، جدّ تقتل أن كلّه، ذلك كلّ ع مَ باريس، تَنس ولم احلرية، متثال ى: يُسمّ

إلحتالل فلسطني. بعدها، بلفور، اللورد منها أخذه ،ً وعدا تُطلقَ
احلب؟ مدينة باريس،

والشعراء، احملبّون، إليه يَهرُب مكان فهي قك، دَ صَ فقد ذلك، لَك قال ن مَ
ن مِ واألهم بالدهم، في مون واملُعدَ واملنبوذون، والسياسيون، والروائيون،
مونتمارتر“، بكلّ ”جمهورية عون في الذين يتجمّ امون الرسّ هؤالء جميعاً:
وعابرات، باقيات، لوحات في فيعبّرون وإبداعاتهم، ونرجسيّتهم، نزقهم،

قلوب. نبضات عن
آن. في الذها، مَ وباريس مَجهضها،  وباريس الفكرة،  رَحم باريس، هي
رقم دينون، الغرفة جناح األوّل، الطابق في اللوفر. تحف مَ في اآلن، ، أنتَ
البارون رسمها  عليها: تب  كُ التي الشهيرة، نابليون  لوحة ل  تتأمّ ،77
في يافا، الطاعون مرض لضحايا نابليون زيارة غروس، ومتثّل جان أنطوان
التي برى، الكُ الكذبة تلك على فتضحك ،1799 آذار من عشر احلادي في

وتتساءل: نفسها، اللوحة تفضحها
خم، الضَ الرسم هذا أمام مرّوا الذين البشر، ماليني لعشرات كيف
ينتبهوا ال أن اجلدار، على هذا ربّعاً، مُ ً أربعني مترا يستغرق مساحة الذي
اليوم ذلك يافا، في من شمس احلقيقة أوضح والتزوير؟ التزييف، حلجم
أن يُصبح فكيف للطاعون ،1799 العام من الثالث، الشهر من الثامن،
يزور أن دوى، والعَ باملوت،  املوسوس لنابليون  وكيف وليلة؟ يوم في وباء
على مبنديل ولو ط، يتحوّ أن دون الفتّاك، الطاعون مرضى مستشفى
أن تكون أمامه اليافيّ العاري الشرقي وجه الرجل ملالمح وكيف وجهه؟
يلبسون، في اللوحة نفسها، أصال جنوده، وجنوده من ولواحد فرنسية،
عنه تُبعد وكأنّها تبدو وهي يده، حلركة وكيف البونابرتي؟ العسكري الزيّ

الشافية؟ املسيحية اليسوعية باليد تُشبّه أنْ اليافيّ العاري،
الساذجة؟ الدرجة هذه إلى  احلقيقة، تُزوّري أن  باريس، يا ، لَكِ يف كَ
فها هو كذبها؟ ة في الفجّ املُنتصر، بطريقة التاريخية احلكاية تَروي وأن
في فنحن اللوحة. خلفية يَستغرق دم، الهَ تُراب وغبار اإلنفجارات، دُخان
مواجهة حلظة أمام بأيام، ونحن بعدها وليس املذبحة، إذن، املعركة، عزّ
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يأسرنا، بتراث يُفاجئنا وها هو باريسيّ بيوتنا، من بيت يضمه كان حجر
الثقافة، النور، أحبّها، حيث: باريس التي هي التاريخ. هذه فينا ويستعيد
الباستيل، العنف، باريس، ا أمّ وكامو، سارتر، املسارح، الثورة، املالذ، ، احلبّ
نابليون، أحبّ ال فال أحبّها، ااني، البيغال وجنس االستعمار، املقصلة،
حامالً فَرسه، على يختال أمام متثال له بسنوات، ذلك بعد ، وقفتُ وقد
مدخل متحف باحة ً إلى فورا ، وذهبتُ يافا، إلى وكأنّه يدخل سيفه، فرأيته
الثقافي، لرمزها جتد لم احلديثة فرنسا هرم،. من  نعت  صُ التي اللوفر، 
احلديدي إيفل برج مت قدّ أن بعد زجاج، من رمزاً الفرعوني هرمنا سوى
لم تبنوا ملاذا القول: سوى مخيّلتي متلك ولم صناعية، لثورة ً رمزا البارد
قذيفة بونابرت الذي أطلق ذلك الهول، متثاالً ألبي الهرم، ذلك إلى جانب
قائماً، وراح الهول أبو أنفه، وبقي من سوى جزء ر يُدمّ فَلَم مدفعه عليه،

اخلسارة. في نابليون وحياة أنف
كالمي... على تَشهد والقاهرة

باريس... يا باريس،
به وجاء من لؤلؤ، اس الغطّ أحضر وما الصائغ، نَع ما صَ وبينك، بيني
سماء به وجادت ماس، من الطبيعة معادالت نعته  وَصَ شعر، من  نزار 
وقماش، بلون بيكاسو وفعله صحراء، على ماء من بالغيم مشحونة
ياسمينة وشحنته حبيبة، شفتي بلون حمراء شقائق من ربيع ووهبه

صيفية... ليلة أجواء في عبير من
كافور، عن املتنبّي كتبه وما  اد، احلدّ نع صَ ما وبَينك، بَيني باريس،
بها تم شَ سريعة بهمة  مُ وَكلمات وك،  شَ مِن وَرد نبتة  ساق ووضعته
مرفوض، زائر وجه بها متظاهرون وأحذية ألقم حكومته، رئيس مواطن

حبيبته. خيانة عن بالصدفة، رف، عَ وحبيب
ر أيضاً. ذَ وحَ لَه، أحبّك، بِوَ

األثير: اني العمّ كاني وَمَ بلي، جَ على إحتالل مت صمّ التي باريس، هي
كان اجلبل، به يبدأ ار  دوّ هناك، لدينا، كان أرادت. ما لها  وكان اللويبدة،
املنطقة، يَسقي برجاً ماء يعتلي خزّان وسطه ألنّ في ار احلاووز، ى دوّ يُسمّ
قرار إتّخذ والبرج، اخلزان  ولِقدم  واملواسير، الضخّ بر عِ املاء وصول  ومع
علي محمد دوار  اجلديد:  بإسمه نعرفه فصرنا كان، ما وهذا باإلزالة،

وتفاصيل ارّم، وجه لوا تأمّ رأسه. قطع ثمّ بقتله، وقراره ي، بجدّ بونابرت
وجه لوا وتأمّ قَليل، بعد اآلتية، جرميته عن يُعلن وهو الباردة، مالمحه
أمام رأسه يحني أن دون ربّه،  لقاء يستقبل عار،  واقف، وهو الضحية،
يقف الذي فصفعه هذا كلّها، البشرية مصير سيقرّر نّ أنّه ظَ الذي ذلك

وعنفوانه. صموده، بجرأة أمامه
بني  وبونابرت. ي، جدّ بني األخيرة املواجهة ببساطة، متثّل، اللوحة،
كلّ ع وَمَ لهذا، إيّاه، يَسلبه أن يريد الذي وذلك ه، حقّ عن يُدافع الذي ذلك
الكذب عن  فقط ليس تَعتذري، أن باريس يا عليك وَسحرك، جمالك، 
بحقّ مذبحة على وأيضاً، على جدار، ولكن، لوحة في والتزوير والتزييف

األكبر. جدي وقطع رأس يافا، أهل
فهل ،ً فورا فوافقت، باريس، لزيارة الفرنسية السفارة دَعتني يوم في
لدينا برنامج السفير: قال ؟ األبديّ عاصمة العشق يرفض زيارة من هناك
رولو إريك لقاء مع :ً فورا أجبته، ناً؟ عيّ مُ شيئاً تَطلب ولكن هل لك، حافل
البيت إلى وأنا، ندخل احلوامدة موسى الشاعر شهر، بعد ا، نّ كُ بيته. في
الفلسطيني الهوى، فنشرب الفرنسي، اليهودي ر املُفكّ للكاتب العريق
ونتّفق حول سياسات،  ونتخاصم ونتجادل تب، كُ ونتحادث عن القهوة، 
والفنانني الكتّاب إلى فوصلنا ورواياته، وشعره واألدب، فلسطني، على
رولو، أشار حينها موليير. من األسماء، الكثير من ضِ ، الفرنسيني، وذكرتُ
املكتبة حتتوه لم التي الغرفة  الوحيد في مقعدي، هو لف خَ جدار إلى
الكاملة، العربية بلغته وقال، الكتب، آالف ت وضمّ املكان، إستغرقت التي
لم أفهم، موليير. مَسرح دار هذا جِ واري مصر: وحَ أزقة من اآلتية ولهجته
وهذا م فيه عروضه، يُقدّ موليير كان الذي املكان هو هذا بأنّ فشرح لي
ن ملِ القدمية. فرنسا روح ليعيش إشتراه ولهذا املكان، من الباقي اجلدار هو
الكوميدي فهو املؤلف األسماء، ذهنه في أو إختلطت يعرف موليير، ال
وخمسني مئة من أكثر قبل عاش الذي  الباريسي،  والشاعر املسرحي،

بونابرت. نابليون وجود من سنة
قرية من  صديقي اجلدار. ل ونتأمّ النظرات، نتبادل وأنا، موسى صرنا،
مذبحة، إسرائيل فيها ارتكبت التي الفلسطينية، اخلليل السموع في
رؤية في التفكير ترف مجرّد منلك دس، وال القُ وهجرة يافا، مذبحة من وأنا

سكجها باسم

7879

سكجها باسم



(16) مة قدّ املُ

الهويّة، سؤال
س ومسدّ
الرأس على

د، وتتمدّ ان، عمّ تسترخي
األخضر واليابس، طريقها في وتأخذ

األردن عاصمة فكأن السلط، إلى أيامي، غير من يوم، في تصل وَسَ
ال الذي الزمن مع املستحقة، التاريخية مكانتها ستستعيد األولى 
املدرسة صاحبة املدينة حدت جَ التي السياسة، يَظلم، وكأنّ مساحات
اجلغرافيا، يجذب مغناطيس التاريخ وكأنّ ، احلقّ تتقلّص لصالح األولى،
يُعلن أنه شعيب، سيظلّ ووادي الغرب، إطاللة بُني على الذي املكان وكأن

وينتظر إستعادتها. القدس، أطراف باق، يَحرس نا، هُ
ليمان سُ أيام املقدس،  بيت صخرة االساطير:”كانت من واحدة تقول
عليها التي القبة إرتفاع وكان ذراعا، عشر إثنا إرتفاعها السالم، عليه
بني ذهب، من غزال ميالً، وفوق القبة عشر إثني وروي ميالً، ثمانية عشر
بالليل“. أنت، ضوئها على البلقاء، نساء تَغزل مراء حَ ياقوتة، أو عينيه درة،
املبدع: بهذا اخليال يوماً، شيئاً تَقرأ لم القدس، لكنّك نحاز إلى قطعاً، مُ
بُعد يعشن على اللواتي مثالً، السلط في البلقاء، لنساء ميكن فكيف

إنتاج أعادت أمواالً فدفعوا ان، عمّ إلى الفرنسيون، جاء أن إلى العجلوني،
إسمه أنّ باريس“. املفارقة ساحة ى“ يُسمّ صار بال هوية. ليُصبح املكان
دمشق، قُرب ميسلون قيادات معركة أهمّ ميثّل كان ”العجلوني“، تلّ احملُ
غارو، هو نابليون، أحفاد من الشام، مع قائد باريس فيها إحتلت التي تلك

أخرى. ة قصّ وتلك
باريس؟ يا معي، ، لَكِ ما

قَلعتي، من العزيز أعزّ  إلى وحتّى ان، عمّ إلى يافا،  من تُالحقيني
أبي في ذكريات هذه: فَلَكِ ومسقط حبّي، إذن، وجبلي، ”اللويبدة“، مكاني،
التربية وزارة ذكرياتي أنّ ومن الفرنسية، ث يتحدّ ي كان جدّ أنّ املكتوبة،
شعشاعة، شكري مدرسة إلى لنا، ثت بَعَ السبعينيات بدايات في
األستاذ ولكنّ به، لنا ضمن برنامج ثقافي، فسجّ الفرنسية، للغة بأستاذ
التي الكبيرة، النارية دراجته على مبجيئه الشباب، نا، نحن يستفزّ كان
يخرق كان فصوتها بعيدة، مسافات من وصولها قُرب عن تُعلن كانت
بأسلوب املدرسة أمام بإيقافها ويتباهى  اني،  العمّ الرينبو شارع دوء هُ
العمر يسبقنا في مرّات. لم يكن ة عدّ يغسلها في اليوم إستعراضي، ثمّ
الصبايا من إلنتباه بإثارته أكثر، نا، يستفزّ كان لهذا قليلة، سنوات سوى
الهواء، من الدراجة عجلتي بتفريغ  عليه، فتوافقنا  القريبة. املدرسة

وصرنا، بعدها، أصدقاء! بها، ايئ عن توقّف أن إلى يومياً،
من كذبة تاريخية، نته وما تضمّ في اللوفر، إلى لوحة نابليون وأعود
نفسي شحن  وأعدت لتها  وتأمّ هناك، إلى ذهبت ما كلّ  إنّني ألقول 
فأقف األثير من املتحف، دائرة شرق املتوسط، اجلزء إلى أسارع بالغضب،
ها خطّ التي الكتابات بتلك الفخر ميألني البازلتي،  ميشع حجر أمام 
إسرائيل جنوب بني وإنتصاره على ثأره ألبيه، عن وتتحدث الذيباني امللك

األردن....
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ياقوتة الصخرة، ضوء على أن يغزلن، بالليل ،ً كيلومترا اخلمسني على يزيد
ألزواجهن، أثواباً

على املدن تكون أن أحب  الساحرة، عاتها وتنوّ القدس،  إبن وألنني
لصالة، يدعو رخيم من صوت ينطلق األذان وحيث وكنائس، مآذن هيئتها،
أصالً، وضعت، آسرة أجراس  وأصوات  مشوش،  مايكروفون  من وليس

لقيامة احلق. املوتى، إليقاظ
ولكنّ قريباً، رأسه مَسقط يزور أن  بغداد،  في حوامتة، نايف وَوعدني
ربع تَنتظر السلط، أن أطراف على زي، بلدته في هرتي معه، سَ على كان
في عزّ كان ولقاؤنا الهويّات، وتوزيع اإلفتراق، بدء زمن في وَعده كان قرن.

الواقع. تكريسها على ارض بدء
طارئة،  جللسة الفلسطيني املركزي الس دعا  عرفات ياسر  كان
مليس ا، نّ كُ وهناك الغربية احملتلة، الضفة إرتباطه عن فكّ أعلن فاألردن
بعد أحداث خروجه منذ األردن يدخل لم الذي نلتقي حوامته وأنا، أندوني
بلده السلط فيه سيزور الذي الوقت عن له سؤالي أنّ أظنّ نتُ أيلول، وكُ
ألنّ حينها، يُنشر، فاجأني بقوله: سأزورها قريباً. اللقاء لم ولكنّه عبثياً،
بسنة في ذلك بعد نشرته ولكنّني التداول، من ممنوعاً كان الرجل إسم
فأنا مكان آخر، في ستأتي تفاصيل وتلك خبر“، ”آخر أعداد صحيفتي أوّل

السلط. في ه عمّ بيت في معه عشائي عن اآلن، ث، أحتدّ
باألسئلة أمطره نتُ كُ اخلارج، في افتقده طاملا ، شهيّ منسف فبعد
ومثل مُسلّحاً، فلسطينياً يقود تنظيماً أردني شرق كونه مثل احملرّمة،
الهوية أثّرت كيف وبالتالي: إسالمية، بيئة وسط  مسيحياً  كونه
حوامتة الفكرية إمكانات أنّ قناعتي في النضالية؟ مسيرته على والديانة
التي تلك من أكبر مساحات الحتالل تاريخياً تؤهله كانت والشخصية
ميكن أن ً ملا حدودا ظلّت ترسم والديانة أسئلة الهوية إليها، ولكنّ وصل
أنّ وأظنّ  ،ً جديدا كوبياً سيجاراً يطلب وهو الرجل، ى أنسّ لستُ  يكون.

قناعاتي. د يؤكّ وهو الدمع، تغالبان كانتا عينيه
أزمة فيه بدأت زَمن في  تبتها كَ لي، مقالة عن  بحثي كان وعبثاً،
واألشخاص، األماكن بني ذاكرتنا تضيع فكما الصورة، ر  بتصدّ الهويّات
ألنّ أجدها،  لم بأنني ربي وأحمد اإلرحتاالت، بني وكتبنا أوراقنا تضيع

، وأعزّ، أهمّ من قلبي، ومحفورة في ذاكرتي، ولعلّها في زالت مقدمتها ما
تقول: كانت كتبت. ما

أردني أنت هل ويسألني:  راسي،، في مسدساَ يضع  من كَ ”كان
ال إجابة  من وتخلّصني  النار، تطلق  أن  عليك فأجبته: فلسطيني؟  أم 
فهد الدكتور صديقه ولكن املئات، عنه تَب أبي، كَ مات  وحني أملكها“،
كان بعدها: ككليشيه  تُستخدم صارت بجملة، حياته خلّص  الفانك
باختصار ذلك، األردنيني. بني فلسطينياً وكان الفلسطينيني، بني أردنياً
عليه أبي، كان ما هو اجلدل، يحتمل وشفاف، وصريح، وال واضح، محكم،

أنا. عليه أظنّني وما
كان ينبغي اً نصّ ”احلمراوي“ رواية صاحب من رمضان الرواشدة وأقتبس
كان يقول: ”مثلما توقفت، الة ولكنّ لي، مجلة من عدد في يُنشر له أن
وقطعة ودمه حلمه يرى وهو فلسطينياً أيضاً، هواه، كان جنوبياً، احلمراوي
يكون ال  فكيف فلسطيني، ونصف أردني،   نصف أردسطيني، قلبه.
كعامل البناء في يكدح أبي كان  يافا، هناك، في فلسطينياً؟ احلمراوي
فلسطينياً اآلن لكنتُ  األربعينيات، منذ البقاء له قيّض ولو بسيط،
أردنياً أكون أن كيف لي املسمومة. األنياب وتنهشني ً ً مؤقتا، جوازا أحمل
أن أكون هناك، أو الرائعة احلبيبة حيث القدس، بأورشليم معلّق وقلبي

الشراه“. جبال على معلقة زالت ما وروحي فلسطينياً،
ولستُ قلمي. من رجت خَ وكأنّها وأشعر متاماً، أتبنّاها، كلمات تلك
على يديه  بوضع شخص فاجأني  حني دس، القُ في صر العَ ذلك  أنسى
ولكنّني حمارنة، ملصطفى كان أنا؟ الصوت ن مَ إحزر يسألني: وهو ، عينيّ
فندق هو، في كان ولكنّه هنا؟ اني العمّ صديقي يفعل إستبعدت، فماذا
بعد األولى. مدرستي من وقريباً القدمي، املقدسي بيتي من أمتار بُعد على
حميم، دير في األولى مصطفى مدرسة نزور بيت جاال ا في نّ كُ ساعة،
لنصل احلارات في ل نتجوّ وبعدها  إيفرست، دير  إلى اجلبل نصعد ثمّ 
عن األوالد  من مجموعة يستوقف لي: مادبا إبن صديقي، مفاجأة إلى
ه أمّ خرجت  لنا. أحدهم: قال البيت؟ هذا ليسألهم: ملن الكرة، لعبهم
أصحابه ولكنّ البيت، في هذا نسكن وقالت: نحن احلديث، سمعت التي
وهذا ألدمعت، مكان صديقي كنتُ لو في األردن. مادبا من احلمارنة من دار
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حتى املساعدة،  أمكنتني حيثما أساعد والنهار، الليل من ساعات فيه أقضي
عندي لوضع يعقدون إجتماعاتهم رؤوسهم فكان ااهدين، وبني بيني العرى توثقت
تزحف وهي الليل البهيم، ظالم يلفها اجلماعات تتسلل بدأت منزلي، ومن اخلطط.
تبنيّ أن بعد يام“، ”بات في املرتفع الكازوز معمل املفرقعات لتنسف حتمل الرمال على

نزوح وأدى إلى احلي بأكمله، الذي أرهب ذلك الرصاص مصدر وأنه اللدود، عدونا أنه
بطالً يخسروا أن بعد الذاهبون فيعود بالفشل، تبوء جميع اخلطط وكانت سكانه..

ليلة. بطلني في كل أو
غريباً لم بينهم والحظت منزلي، إجتماعه في الرؤوس مجلس عقد يوم، وفي
خرجت حتدث إذا املنكبني عريض الصدر، واسع الطول، فارع شاباً قبل. كان من أره
منذ أحسست، ولقد سحيق. عميقة، كأمنا هي آتية من مكان من فمه الكلمات
لي وأكد فتطاع، تأمر أن دت تعوّ عادية،  غير شخصية  أمام أنني األولى، الوهلة

وتكلّف. إحترام به من يحيطونه ااهدين رؤوس كان ما هذا إحساسي
ألول  يدخله الذي صاحب املنزل بوصفي إلي يقدم أو أقدم إليه، أن طبيعياً وكان
العمليات”، ”مائدة ثم تصدر قسوته... اامالت من ببرود زادت تصافحنا ولقد مرة،
إعتبروا أنفسهم الذين الرؤوس من إلى املوقف وراح يستمع أن ندعوها، نحب كنا كما
احلديث أطراف فنتجاذب املنزل، في ً وحيدا ساعات بعض في أجدني أركان حربه، وكنت
اآلن يقضي العربي، اجليش ” في مرشح ” أنه وعلمت منه وخاصة. عامة شؤون في
تسيل التي األرض احلدود في بني مناطق متنقالً إجازته يقضي أجل إجازته... فترة

متعبة! مرعبة من إجازة يا لها الدماء... عليها
منا كل  ووثق املودة، عرى بيننا  توثقت أن بعد صديقي  وأقول صديقي-  وأخذ
وفنون القتال الهدف، الرصاص وإصابة إطالق على احلي شباب أخذ يدرّب بصاحبه-
تأكد إذا رصاصة إال منهم يطلق الواحد ال أن إليهم املشددة أوامره من وكان األخرى.

عنده! األثيرة الصفة كانت وهذه يهودياً... ً خنزيرا ستصيب أنها من
وكانت الكازوز، بإجتاه معمل هو  يطلقه برصاص صائب هذه أوامره يتبع وكان
ميكن ال التي والليلة من اجلميع. اإلعجاب إنتزع حتى ،ً خنزيرا تسقط رصاصة كل
وراح ااهدين، رؤوس حربه من أركان مجلس فيها التي عقد تلك هي أنساها، أن
معمل اخلالد بنسف قراره وإتخذ ...” العمليات مائدة ” على نشرت يدرس خرائط
نقل في يساعده واحد  رفيق مع الليل، بظالم يتسربل أن  اخلطة وكانت الكازوز.
املفرقعات، تتفجر  أن بعد إال  جانبنا، من واحدة رصاصة تُطلق ال وأن  املتفجرات،
الليل، وأخذت منتصف بعد الواحدة زحفه في وبدأ رفيقه. مع لتغطية إنسحابه
على النوافذ من خالل عيوننا رت تسمّ وقد متثاقلة... متباطئة متر والدقائق الثواني

البطل؟ هذا يعود هل بل أكثر: ينجح.... هل املقابل.... تُرى الكازوز معمل
السلط.... ينتظرون عودته أو إربد أو الكرك في وأوالده البطل زوجة لي ومتثلت
على اآلن يزحف فتاهم أن يَدور بخلدهم ميكن أن كان هل الصبر... بفارغ من ”إجازته”
كاد الشك وهذا يعد، لم وإذا األيام؟ على تخلد خارقة ليسجل بطولة األبيض الرمل
وهنا أرملته وأيتامه؟ تفعل لم يعد، ماذا الرهيبة هذه، إذا اإلنتظار ساعة في يقتلني

أنّ يؤكد لي هو وها طفولته، بيته الذي شهد يزور هو فها فعله أيضاً، ما
بيتاً. في فلسطني له

مبتداها ”صور والدي: لكتاب مقدمة مرّة، قعوار، فخري صديقنا كتب
ة قصّ الكتاب وضمن ذلك ان“، عمّ في منتهاها صور وهي قائالً :“ يافا“، في
يخفى وهل  عنوان:“ حتت  ،1950 العام في نشرها  إبراهيم كان  قصيرة
فهي الهويات، صراع قبل ما أيام تختصر أنّها إلى وباالضافة البطل“،

وتقول: اخلروج، قُبيل يافا حياة عن فكرة تُعطي
س ملَ وملّا تذكرني!؟ تزال لعلك ما بقوله: حتى إبتدرني قبالتي، يَجلس ”لم يَكد
رأسه عن وأزال قدميه، على متاماً، إنتصب خصه شَ أذكر بأنني ال ما ينبئ حياي مُ في
غير متثيلية بحركة إخفاءهما محاوالً شاربيه إصبعه على ووضع وعقاله، كوفيته
بدوري أنتصب  رأيتني فقد  املفاجأة، بهذه أخذت ولعلّني واآلن؟! قال:..... ثم بارعة،
إلى رأسه، قمة من بصري أنقل وأنا متثاقلة، بخطوات إليه أتقدم ثم قدمي، على

قليلة. غير مسافة وبينهما قدميه، أخمص
يقول كما فكري- زناد أقدح رحت منه، أقترب وأنا عنه تفصلني التي الثواني وفي

بطلعته املهيبة... أمامي الواقف العمالق لعلني أتذكر هذا الكتّاب!-
تفصلني تعد لم إذا حتى إبتسامته، عن شفتيه إنفراج زاد منه، إقتربت وكلما
بهجوم فاجأني ثم وأخذ يقهقه، شاربيه عن رفع إصبعه قصيرة، خطوة غير عنه
ذلك بادلته زعزعتني، ومع املفاجأة أن أخفي وال والعناق.... والضم القبالت عنيف من
يربت، وأجيب على كان كما ظهره على أربّت ورحت وأوقع، منه هجوم بهجوم أشد
معا نخرجه الذي الصوت مع مرحب” تختلط بـ: ”يا بسرعة يطلقها التي ”يا هال”

ضربنا ظهورنا! في
نظرة إليه أنظر أزال ما وأنا الوراء، إلى خطوة وتأخرت واحد، آن في بعضنا وأفلتنا

كرسيه. إلى هو وعاد مكتبي، إلى عدت ثم بتذكر.. أن يحاول من
عليه، وقفت، وهجمت قد كنت أن يتمّ جملته، وقبل تتذكر... ال ذلك ومع قال:
بنواف!“. ولكني مرحب يا مرحب بنواف.. يا ” وعي: أردد دون وأنا حقيقية، أعانقه بحرارة
في كنت أقيم يافا.. إلى أعود بذاكرتي إلى الوراء... أعود دهشتك، في طويالً ال أتركك
والذي اجلبالية، حي أقصى اجلنوب من في نقطة يحتلّ آخر من طابقني، مؤلّف منزل
األبيض. برملها من األرض منبسط غير اليهودية ” يام ” بات مستعمرة تفصله عن

الشاطئ،  من هذا، لقربه منزلي ولذة في راحة كل 1948 أجد وإذا كنت قبل عام
أعقاب قرار في اليهود املناوشات مع بدأت منذ فإنني املدينة، ضوضواء عن وبعده
هدفا كان ذلك أنه املدينة، وسط إلى عنه النزوح في جدياً أفكر التقسيم، أخذت
موقعه أن ذلك إلى  يام”.. أضف ”بات من يأتيه طائشاً- أو  ً زا اليهود- مركّ لرصاص
اإلنطالق نقطة يكون ألن حه رشّ املنطقة، في يام“ وأعالها إلى ”بات نقطة كأقرب

ااهدين. عمليات في
املنزل على أتردد ورحت دون األثاث، العائلة أكتفي بنقل أن آثرت أو آلخر، ولسبب
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أرمن، جيران ولدينا وأنّني أردني، فلسطني، من رّدوا شُ أرمن فلسطينيني،
وسارع أجرته، أخذ عدم إصراره على للردّ، سوى الكلمات من يجد فلم

بالذهاب في طريقه.
عليه، وقد تَصغر لَعنة أيضاً، تكون، قد ولكنّها الهوية فخر لصاحبها،
العرب مقولة فيها لتصدق أيضاً، والبصر البصيرة، لتُعمي الدنيا معها

أرنبة األنف. من أبعد عدم الرؤية عن
بحر ن مِ من ماءين، يَسيراً ً زءا جُ برّها يَحتلّ ربية، دولة عَ في ذلك كان
نتُ كُ حني إسمني، واحد، يحمل خليج في بَحرين ن  مِ هناك، وبَحر هنا، 
يتعلق بالنزاهة كتاب في فَصل تَضمني فاقترحت طويلة، جلسة أرأس
من أوّل هو اخلطاب بن عمر  اخلليفة أنّ يذكر ً صغيرا اً نصّ الوطنية
التاريخ، في الشكاوى“ ديوان أو بـ“أومبودزمان“ ى يسمّ ما نظام إستحدث
في سويدي ملك النظام، وأوّلهم تبنّوا ذلك ممّن بإعتراف الكثيرين وذلك
إنتاج كتاب على نَعمل عرب، باحثني مجموعة كنّا عشر. التاسع القرن
إبن ذكر بعدم يطالب زميل، لباحث بثورة وفوجئت ص، تخصّ مُ مشترك
هو رته بأنّ عمر أبي طالب مكانه، وملا ذكّ علي بن اإلمام ووضع اخلطاب،
البالغة، نهج هو  كامالً كتاباً لعلي بأنّ ردّ والتنفيذ، الفكرة، صاحب
هناك وكان يناصرونه، كثيرين ووجد نشاء، ما منه نقتبس أن نستطيع
أشعلت وكأنّني  وبدا، بالضجيج، القاعة فإمتألت يُناصرونني، كثيرون

صغيرة. طائفية، أهلية، حرباً
”سمرقند“، رواية مقطعاً من  رت تذكّ أنّني مع  موقفي،  على أصررت
أكن ولم إسمه، اإلعالن عن اخليام من مر عُ فيه يخشى ألمني معلوف،
التالية األيام في إليّ سينظرون املوجودين نصف أنّ ألعرف اليوم ذلك
وسنة، شيعة بني سينقسم البلد ذلك أنّ أكن ألعرف ولم بعني الريبة،

العربي. الربيع إسمه: مُضلّل عنوان وحتت سنوات، بعد
أم سنياً كنتُ إذا ما أصالً، أعرف، أكن لم األربعني، بلغت حتى أنا،
منذ والدتي، أعرف، ولكنّني رشدان، بيان، مُ حَ عندي وعلي، مر شيعياً، فَعُ
إنسان وقبله عربي، وقبلهما وفلسطيني، وأردني ، وأردنيّ فلسطينيّ أنّني

ة أخرى. قصّ وتلك لم. ال يقبل الظُ ولكنّه اجلميع، يحترم

احلمقاء. الفكرة هذه لهول أرتعد كنت
كانت هكذا دائماً.. يبتلعهم ارم الكازوز معمل وكان ذهبوا، كثيرين ولكن
حتى تتزايد قلبي بدقات شعرت  أو عشر، منها،  مضت خمس وكلما متر، الدقائق
احلبيب، اإلنفجار دوى ننتظر، كنا مما أسرع وفجأة... ضلوعي، بني يقفز من أن ليريد

حصن اخلنازير! إنهار هللا... لقد حمداً رعد... هزمي أو صاعقة قصف كأنه
وإطالق ورفيقه، للبطل تغطية العودة به وعي، نريد بغير الرصاص نطلق ورحنا
الدقائق ننتظر... وعادت كنا الرصاص مع الوكر... ذلك من باخلالص العنان لفرحتنا
لرفيقه أو له يظهر ال وثالثون.... والبطل ااز وعشرون عشر القاتل... ببطئها متضي
ولكن.... الغائبني... عن يبحث من نوفد أن رأيي من وكان القلق، بنا أخذ يستبد أثر.
املاء، صفحة على تنعكس احلمراء خيوطه واخذت الفجر، إنبثق وعندما نبحث؟ أين
حول ذراعه يلف بعيد... كان أحدهما من شبحني على الشاطئ أن نشاهد أمكننا

اآلخر. عنق
من الصحراء جرحاً إبن في خلفت املغامرة البطالن، وقد أو عاد البطل، عاد وهكذا
إبتدرني الذي ”نواف” هو هكذا وساماً. اليوم- حتى هو- يسميه .... طائشة رصاصة
اجليش في ضابط البطل؟ و”نواف” اليوم يخفى تزال تذكرني؟ وهل ما لعلك بقوله:

إجازة! ليس في العربي... ولكنه
زمان فذلك  كالم، كثير إلى منّي  حتتاج ال وهي هنا، ة القصّ تنتهي
أيام إلى لنصل ر، البَشَ د يوحّ والنقاء الناس، جتمع فلسطني فيه كانت
ه. ضدّ الداخل في يحمل منّا الواحد أنّ النواب: ر مظفّ مقولة فيه تصدق

اف. نوّ ة والدي مع بقصّ وإنتهيت نايف، مع تي بقصّ واملفارقة أنّني بدأت
هنا، تنته لم بالطبع، ولكنّها،

األميركية، أجنيليس لوس مدينة في الليل، نتصف مُ بعد ذلك كان
إلى العنوان. السائق دَللت بعد أن عدت إليها، وَصَ أجرة، أوقفت سيارة حني
تركيا من كنت ويسألني: إذا السيارة، يوقف أن قليلة، قبل دقائق مَضت
األردن، من ربي عَ بأنّني أجبته األتراك. مع أتعامل  ال أنا تنزل.  أن  فأرجو 
بالسائق، تعرّف التي  البطاقة إلى  نظرت  الطريق. في  ومضى فاعتذر،
عن فسألته بـ“يان“، عائلته إسم األصل، إلنتهاء أرمني أنّه واضحاً فكان
أرفض أن أرمني وأنا بسبب الشنب، أنّك تركي، ظننتُ قال: سبب فعلته.
من أفرادها، ً كثيرا ذبحوا أن بعد عائلتي تّتوا شَ فقد األتراك، مع أتعامل
قُبيل وصولنا، تشرّد. رحلة بعد أميركا، إلى وصل كيف لي، بسرعة، وروى
ولديّ دس،  القُ مواليد  من وأنّني يافا، من أهلي أنّ ة  قصّ له إختصرت 
عن ومنها أهله، عن لي تلك التي رواها من املشابهة القصص عشرات
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فاروق الشاشات: على سوى أراهم شخصيات ال واحدة، مع طاولة طويلة
محسن وزهير جهاد، أبو إياد،  أبو حبش،  جورج حوامته،  نايف القدومي،
التابع الفلسطيني، ”الصاعقة“ لتنظيم زعيماً وكان نا، هُ أذكره، الذي
يطالبوننا كثيرون  طويل: حوار من ضِ قال، ألنّه السوري، البعث حلزب
احملتشدة، الكبيرة القاعة في كنّا التالي، اليوم في السادات. أنور بإغتيال
الثورة قادة حكمه، وكلّ وأركان األسد يجلس حافظ األوّل، الصفّ وفي
اللبنانية، الوطنية احلركة أركان وكلّ عرفات، ياسر الفلسطينية وأولهم

وأوّلهم كمال جنبالط.
الشهر  في ،  1975 العام من أكتوبر  األول/ تشرين في اآلن، نحن،
فيها ألقى عرفات خطبة دعا اللبنانية. األهلية احلرب مر عُ من السادس
ألوّل مرّة له أستمع نت وكُ لت إسرائيل، تدخّ إذا الثورة، حماية إلى األسد
كمال جنبالط، في هو بل هنا، املوضوع ليس ولكنّ جماهيري، خطاب في
احلبّ أسباب كلّ يَجمع يساً قدّ فأراه تَفتنني، شخصيّته كانت الذي

األسد، بدأه القاعة بتصفيق ت ة، هاجَ املنصّ على وقف والتقدير، وحني
لبنان في بسيفكم نضرب أن نريد فيقول: له، كالمه ه يوجّ ولستُ أنساه
األصلب، هو الدمشقي فالسيف بَليغة، ملة جُ كانت الرئيس. سيادة يا
كيمة، جملة حَ تكن لم ولكنّها أيضاً، القدمي، واحلديث، في تاريخنا واألبتر،

قليل. األيام، بعد ستعلن كما
مَسمعي، وعلى مواربة، ودون بصراحة، األسد، يدعو جنبالط كان
يدخل السوري اجليش كان أشهر، ثالثة وبعد بلده، في عسكرياً ل للتدخّ
وحاصرت باألمس، ضيوفه اته قوّ فحاربت  متاماً،  ناقض  مُ ولسبب لبنان،
ومصدرنا مصر،  في أدرس  أيّامها، نت، كُ رته. ودمّ الزعتر.  تل  مخيّم
ي“ أمّ بز خُ إلى :“أحنّ أغنية كانت يوم وفي كارلو. مونت إذاعة اإلخباري
كمال إغتيال عن ليُعلَن توقفت ولكنّها الراديو، تَستغرق ودرويش ملارسيل
ف املتصوّ املناضل السياسي أراده الذي الدمشقي السيف جنبالط. 
التسعة ذي الشاب  ذهن في ل تُشكّ حلظات، تلك زّ عنقه. جَ له، داعماً 
فليس قوني، صدّ ويُقرّر. ر، ويُعيد التفكير، يُفكّ وجتعله قناعات، عاماً عشر
الذي من ذلك أكثر القول، وخيانة وتدليس، ومواربة، كذب، ونفاق، هناك
األإض على وتشاهدون شيئ، إلى تَستمعون أن شخصياً، تَعيشونه

(17) مة قدّ املُ

الدِمشقي، يف السَ
نبالط، جُ وكمال
األسد وحافظ

الشام وكانت بَيروت، السنوات،  تلك في الغالبة، لنا، الوجهة كانت
نأكل أن بعد ع، احلميدية، ونتبضّ سوق في ل نتجوّ العودة، في مكان توقّف
صباحاً ونتزوّد ليلة، ننام ثمّ  بكداش، عند  الشهيرة الشامية البوظة
الوقت كان إذا ا أمّ كانت العادة، تلك ان، إلى عمّ ونعود حلوياتها، بأطايبب
للشام، يصاً خصّ الوجهة فكانت ،ً منعقدا الدولي دمشق ومَعرض صيفاً،
في الزبداني، أو بَرَدى، ة ضفّ على مطاعم أكثر، بني أو أسبوعاً، فيها نَقضي

الالذقية. إلى مرّة الطريق وأخذتنا
أربعة عنها أبعدتني فارقات  مُ ملت  حَ التي  تلك لها،  زيارتي أنّ على
بالصدفة: أتت واحدة. ليلة سوى عابر، لم يَدم مرور باستثناء عاماً، وثالثني
املشاركة العربية اجلبهة مؤمتر حلضور ومدعوّ نقيباً للصحافيني، والدي
حسن الدكتور األطباء نقيب ز للسفر مع هّ جَ الفلسطينية، الثورة في
في لعطل الترتيبات، تغيّرت األخيرة اللحظة وفي بسيارته، خريس
ما وهذا أبي،  بهما سيارة أقود  أن السريع احللّ  فكان  وهكذا السيارة،

كان.
للضباط فاره ومنتجع،  وفندق، ناد، وهو الشرق، قصر  في نزلنا
حضور أسباب والدي لي ن وأمّ العمال، قاعة املناسبة: موقع من بالقرب
على نفسي دت وَجَ حفل عشاء برعاية حافظ األسد. وأوّلها الفعاليات،
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الرؤية، متنع لمة الظُ تتخلّل التي فاألضواء حولي، تطلّعت عبثاً  لَهون؟
كان هو، أقابله، أن ع نتُ أتوقّ من كُ . آخر فجاء إليّ ينتظر، لَم لكنّ الصوت

فعالً. هو كان ولكنّّه
في انية، العمّ سهراتُنا ت إمتدّ الذي احلبيب، الشاعر عدوان، ممدوح
كانت املمدوح الذي ذلك اهللا. شاء ما إلى اهللا حمدان، عبد ديقي صَ بيت
بَعد ميوت، عليه أن كان الذي ذلك األمكنة. صوته، متأل ة حكته، وبحّ ضِ
صديقنا مع تكن لم معنا. البديعة السهرة وأكمل اللعني. باملرض حني،
الذاكرة، في سيبقى مشهد  ذلك لنوصله. سوية  فخرجنا سيارة،
يوسف، جانب إلى األمامي، املقعد  في  هو نشره. روحه على ولتعذرني
بيده فيؤشر سكنية، عمارات مجموعة  إلى  نصل الطريق. في يقودنا
أنتظر زلت ما أنا زوجتي، بيت هو بل بيتي، هناك ويقول: إحداها، إلى
ثمّ يبكي، أخذ ثمّ ومن ت، كَ سَ بيت. على احلصول منذ سنوات وسنوات
ال أن عليّ يعزّ  قال:  الدموع، مباء روحه يغسل وكأنّه بدا،  ينتحب، صار
ليست حلظات تلك مطعم. مائدتي، في بيت، أو في على ضيوفي تكونوا
مقهورون, فمبدعونا بإمتياز، عربية هي بل فحسب، الطابع دمشقية

تُسامحني. روح ممدوح ولعلّ وحنيناً، وجوعاً، ولوعة، سجناً،
تأتي، أيضاً... أن على دمشق وكان

كل، الشَ على أصالً مَطبوعون وألنّنا قليالً، أكثر سنة، أو عشرون مرّت
دمشق ظننتُ أنّ مياومة، ال مّ بالقطعة، وكأنّنا عُ السياسات وَنَتعامل مع
وما السورية، التلفزيونية باملسلسالت أنغمس نتُ كُ تغيّرت. السياسة
دراسات بقراءة  وأعجب النظام، ر بتغيّ تَشي إبداعية قفزات من  فيها
كانت وبعده،  ذلك، وقبل الغذائي، اإلكتفاء إلى وصلت سوريا أنّ تُثبت
اللبناني. ألوّل اهللا حزب من خالل وقوف أمام إسرائيل، أبدع مت قدّ سوريا

العدو. على النصر بنشوة شعرت حياتي، في مرّة،
أحمد الزبيدي، سامي طويلة، انية عمّ سهرة في قرّرنا األجواء، تلك في
وسط هاشم، عند فطورنا  يكون  ال أن وأنا، جبرين، سميح النعيمات، 
في إالّ نسمع عنها مأكوالت ال بأنواع سامي دنا وَعَ الشام. في بل ان، عمّ
على بلدة الزبيدية، وكان على ررنا مَ طريقنا املسلسالت الدمشقية. في
املُفجع الذي السير حادث من سنوات خمس قبل ارته، سيّ قيادة مَقعد

أمري. سمت وَحَ لت، كّ تشّ إذن، قناعتي، نقيضه.
لدمشق... ال

إليها... أعود لن ال،
ومجزرة لبنان، رات تَطوّ ن مِ قراري، واب صَ لتؤكد السنوات مترّ، وكانت
في ر أُقصّ لَم وكاتباً، حافياً، صَ صرت وألنّني اإلسرائيلي، واإلجتياح حماة،
دمشق لزيارة مهنتي فيه أخذتني وقت جاء أنّه على موقفي، عن اإلعالن
املاغوط، ومحمد حلام دريد مع مبقابلتني بقاَ صحافياً سَ أردت يوماً وليلة.
أصدر أّيامها، نت، كُ مهرجان جرش. مسرحية في لهما ستُعرض اللذين
العالقات في املهرجان. التوزيع إمتياز على لتُ صَ وصورة“، وحَ ”صوت مجلة
إشتباكات إلى يوصل كاد توتّر بعد عزّها، في صارت السورية االردنية
ما أقصى أنّ عرفتُ وكنتُ وإغتياالت، لتفجيرات أوصل أنّه حدودية، مع

الدخول. من مينعوني أن هو معي أن يحصل ميكن
دمشق. إذن، ذاهبٌ إلى أنا،

سألنا وحني سيارته صباحاً، في وأنا، العالن، يوسف صديقي سافرنا،
حلام دريد سنقابل وقُلنا: دمشق، في  نفعله سَ ا عمّ السوري ف املوظّ
إنّكم له وقولوا  عليه، لي سلّموا وقال: ،ً فورا اجلوازين تَم  خَ قليل، بعد
عنده، وجودنا مَشهد إلتقاطه ذَكياً لدرجة كان احلدود. في روا تتأخّ لم
في العرب املواطنني مشاكل تناول حلام لدريد  شهير  فيلم ومضمون 
البعض، بعضنا إلى وأنا، يوسف تطلّعنا، شقيقني. بلدين  بني احلدود

سوريا. في صامتة. فنحن وجهنا إبتسامة على وكانت
األرض، حتت تَسوية في مَكتبه في حلّام نُقابل  ا  كنّ تني، ساعَ خالل
مع مؤثّر فلقاء الفندق، في غفوة ثمّ توما، باب في مَطعماً جنتاح وبعدها،
فيها، بعد لنا باح بَرَدى، على تُطلّ التي غرفتنا شرفة في املاغوط محمد
يعد لم في بلده حياته وأنّ تبها، التي كَ دريد مَسرحية بأنّه بطل كأسني،
املاغوط لسان ألنّ نا، هُ تسجيلها، كن ميُ ال كثيرة، أشياء معنى. قال لها

فقط! وماض، ولكبار الكبار جارح،
واملوسيقى، بالقدود، متتلئ سهرة شامية، ليلة من بدّ ال إنتهينا، وكان
وضحك، جميل، وثمّ بصخب أغلبها بإنصات، ى ، مَضَ واحلبّ والصوفية،
جابك شو باسم وَلَك  بعيدة:  طاولة  من  صوت جاءني  أن  إلى ودبكة،
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(18) قدمة املُ

تب كُ
مر، العُ بَقايا في
الرَقصة، هي:

لقة،   الطَ
األخيرة

جامحاً شعوراً هناك أنّ سوى الكتاب، لهذا بب سَ من هناك وليس
الثمرة هذه قطف األنحاء، محاوالً يجول في املوت مالك بأنّ النفس يَجتاح

لم تنضج بعد: ثمرة روحي... التي
رواية، في يظهر أن له مَحسوباً كان الكتاب، في هنا، ممّا وكثير، كثير،
ر نُقدّ فحني كثير، احلساب، وأكثر من سب حَ دوماً يأتي ال احملسوب لكنّ
الذي للقدر غافلة مُ من أكثر ليس الكتاب وهذا يضحك، أن للقدر بدّ ال
فعلته على د تعوّ الذي الضاحك ال عليه، املضحوك ت، فيصبح هو يُباغَ
ال هنا القضاء يَسود أن واألمل اهللا، قضاء له سوى رادّ ً ال ظنّها أمرا حتى

القدر!
غلّف جرّد مُ مُ أيضاً، كان كثير وهو حياتي، في كثير، ممّا كتبت وكثيرٌ،
وحتى وقراءاتي، بي، احمليطني وجتارب عنّي، وجتربتي، ث رسالة تتحدّ يحمل
صريحة، وجدانية وكتابات ومقاالت، روايات، في استخدمتها الرموز التي
مبرض إبتلي من كلّ هو حال حالي وأظنّ أنّ كانت حتوم حولي، نة، مُضمّ أو
الكاتب، قبل القارئ ويعرفه ،ً جديدا ليس وهذا الكتابة، وفيروس القلم،

في اه  فدفنّ نفسها،  الطريق على له. ضحايا عائلته أفراد وكلّ  راح هو
على اإلطمئنان أراد ألنّه ،ً فجرا دمشق إلى طريقنا في التي زرناها البلدة،
ظلّ الذي أنّ والده مع املكان، الشام، بحبّ مهووساً كان صديقي أهله.
األردن، إلى للهروب منها، إضطرّ  سنوات، أربع السوري  البرملان  في نائباً

الهويّة. على معه الناس يُسجن صار عسكري، إنقالب بعد
رَشوة  ف وظّ مُ لبَ طَ أن  بَعد بسرعة، املعامالت أجنزنا احلدود، على
سحر في نتغنّى ا نّ وكُ القيادة، مقعد على سامي مكان لستُ جَ دفعناها.
تَظهر تكاد الشمس إلى مشارفها. حني وصلنا العتيق، دمشق، وتاريخها
ذاهبني جنود الشارع من قاطعي حافل جَ تواجهنا وها هي السماء، في
سوى تَشي ال وفوضى العسكرية، على يدلّ ال بهندام معسكراتهم، إلى

خربانة، واهللا ربانة، خَ بقوله: فباغتني بالفوضى،
لم  الذي ، السوريّ األردني البَدويّ ديقي صَ يا سامي، يا  رحمك اهللا،
مع فتاة حوار في إستغرق الذي صديقي يا بلدين. بني ً دودا حُ أهله يَعرف
جبل قاسيون من دمشق، على مطعم يُطلّ في بالصدفة، تعرّفنا إليها
ألنّه فقط بالشموع، مُضاءً حناً صَ املُعتّقة املدينة  تبدو  حيث الرائع، 
وُلدت، هناك، وهي من كانوا أهلها أنّ  أقصد اجلوالن. من أنّها إكتشف 
إلى دموعها، إلى أوصلت سامي العميقة، أسئلة ولكنّ دمشق، في نا، هُ
قَسوة عن تُعلن كانت علينا لقب ”النازحني“. يُطلقون زالوا قالت: ما أن
ضحيّة أنا يقول: ها لسان حالها كان إلى بلده. بلده خص جلأ من شَ حياة

األهل. ضحية أصبحت التي العدو،
خربانة. واهللا خربانة، يقول لي: كان سامي ولسان حال
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أولئك. أنسى أو هؤالء، على
أحاول. سأظلّ ولكنّني

، وحدي ومن أحبّ أعيش به امليت، على البحر شاطئ لي كان يوم في
وادي يخترق صغير سيل لي كان يوم وفي للمؤمترات،  ً مركزا اآلن صار 
إشارات فصار أشاء، أعبره متى اآلمنة، الصغيرة الوادعة ان عمّ في صقرة،
وفي ذكرى، يُصبح الذي اجلميل بشتم عابقاً ،ً أقف عندها مُضطرا ضوئية
يصل تلّة، وتصبّ في واد تخترق طبيعة وقناة ماء، ني، نَبع عَ لي يوم كانت
ألتحف حينها، ، كنتُ ب. حتسّ دون عارياً فيها أستحمّ األردن، نهر إلى
ملا تذكاري مجرّد نصب اآلن هي وها والقمر، والنجوم والفضاء السماء

زالالً. يسمى: ماء كان
األماكن، نَستني أجدها، فقد أعد لم مكان بصمة كلّ في لي كانت
وال زمان في وليس العلّة أجدهم، أعد لم زمان أصدقاء، كل في لي وكان
نيناً، وَحَ وَنَزقاً، باً، ضَ غَ املمتلئ أنا، فيّ تكون فقد إنسان، في وال مكان، في

وَتناقضاً، اً، وَحبّ وَقلقاً، وفاً، وَخَ ياة، وَحَ
آخره، آخر حتى آلخره،  عمري  فسأعيش بشيئ،  يضيرني لن وهذا
الدول، من شئت ما وسأزور كتبي، نهايات وأكتب التشطيبات، وسأضع
حتت امليت البحر وسأسبح في كاز، سراج ضوء الغابة، على في وسأعيش
حياتي ألوّث فلن بعد الشاطئ، املاء العمران أكل لو حتى كامل، قمر ضوء

نها سوى بالصفاء. ألوّ في أوّلها، ولن أفعله مبا لم آخرها في
هذا الكتاب، هدف هو وذلك األخيرة، بقايا العمر في تي خطّ هي، تلك،

سيليه. وما

الكتابة... لُعبة األمر، تَكمن روعة حقيقة في وهنا،
نَفسي، عن ث أحتدّ فأنا قليالً، إالّ لأللغاز،  مكان ة  ثمّ ليس  إذن، هنا،
رواية شكل على بدأت كتابته كنتُ ما ألغي دون أن املمكنة، بالصراحة
محاكم من أتت تاريخية على وثائق وأنا“، واعتمدت ”نابليون عنوانها كان
مثل متعددة بأشكال نشرته ما ألغي أن أو بعائلتي، وتتعلق شرعية،

وهناك... هنا من وأجزاء األخيرة“، رمادية“، و“الطلقة ”أيام
مالك وحي  من الكتابة وأعيد املوت، مالك وحي من أكتب نا، هُ أنا،
وتطول، تطول،  قد  التي احلياة، مالك وحي  من وأكتب، وأكتب املاضي،
وقد املوت، أسابق إنّني أقوله ما الكتابة، حلظة وتقصر، حتّى أو تقصر،
فعل مع غيري، األمر، كما آخر في غالبني ولكنّه يسبقني، أو أسبقه،

األحوال. مطلق في اجلميع، مع سيفعل وكما
... ولكنْ

تشطيبات تَنتظر فلديّ كتب مر، العُ من ى تبقّ في ما هذه األثناء، وفي
في بنيته الذي البيت ولديّ  أزورها، أن جغرافيا تستفزّني ولدي ونهايات،
تفرّغي وينتظرن حلظة ينتظرون وكثيرات كثيرون ولديّ ويشتاق لي، غابة
لديّ سطح البحر امليت. فوق كامل، قمر حتت ليلة لقضاء ، ولهنّ لهم،
القليل عندي سوى وليس للقائه، ف وأتلهّ وينتظرني، الكثير ممّا أفعله،
مزدحم، شارع على إسعاف  سيارة كما يُداهمني فالعمر  الوقت، من
إلى اجلسد بهذا األمر آخر في هناك، ليصل ويصارع سائقها هنا، يترفّق

الرزاز. أخي مؤنس رأي على حلظة املوت، الدنيا، حلظة احلياة، حلظة
أنّني إختطفتها ظننتُ ما ً عابرة، وكثيرا الدنيا حلظة أنّ أعرف كنتُ
أقلّ وعند ، وال أقلّ أكثر ال حلظة تظلّ ولكنّها فقط، لي، لي هو ما إلى
اآلن، مثلهم مع أنا كما اء كثيرين، أحبّ مع هناك سأكون اللحظة من
أسير العادة، أسير ستظلّ متى إلى إذن: يُداهمني، ظلّ الوجوديّ فالسؤال

اآلخرين؟ أسير رف، العُ أسير الطبيعة،
نَسي أن يُضيف: سارتر، ولكنّه بول جان قاله هذا ما اجلحيم، هو ر واآلخَ
الناس من املاليني ولديّ والتأنيث،  التذكير بإعتبار األخرى،  هي اجلنّة إنّ
أن وأريد  عرفتهم، ممّن اآلالف وهناك أعرفهم، أن وأريد أعرفهم،  لم  ممن
أن أتعرّف منه تبقى مبا أستطيع فلن يُداهمني: الوقت أنّ على أنساهم،
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الكبير، يافا جامع وَقف ”متولي“ عليّ سلطاني بأمر فأصبح املستفيدين،
في وَجاهة مَنصب سيعطيه وهو املدينة، في أهمّ مَكان على ه والّ أنّه أي
الناس من هجرة مَجذب صار مكان في البناء، إعادة عملية فيها بلد بدأت
ضمن يافا، إلى اآلتون كان تُرى لو إلهي... األموال. يا ق وتدفّ والشام، مصر
عائالت، نوا كوّ الذين أحفادهم، أنّ أحفاد يعرفون املكان، في اإلزدهار ذلك
هل بزمن: ذلك بعد الفلسطينية، النكبة مع منها، سيهاجرون وحياة،
يكن لم الزمان، ذلك ففي حال، أية على أصالً؟ إليها  سيصلون كانوا
محمد وإسمه تخلّى إبنه، الذي السيد“ محمد لـ“ وال ال لياسني، ممكناً
أن ”سكجها“، سلطانيّ هو تركيّ بلقب يقترن وصار اللقب،  عن أيضاً
جانبه، إلى باجللوس بالكم فما  بعيد،  ن  مِ ولو  السلطان برؤية يَحلما 
الشيخ ا أمّ محمد، إبداء الرأي؟ ذلك وأحياناً التجرؤ على معه، واحلديث
عائلة أبيه، إسم عن يتخلّ فلم سلطانية، هدية بأوّل حظي ياسني، الذي
الكعكاني، القادر عبد املرحوم إبن “ ”املتوليّ إسمه ياسني وظلّ وأجداده،

أخرى. ة قصّ وتلك الكبير. يافا جامع وَقف تولّيه إلى نسبة واملتولي
أقفز إلى العثماني، ألنّني سلطانهما عن أو عنهما، ث، هنا، ال أحتدّ فأنا
الثامن، احلفيد إلى لي، الزمان ألصل ونصفه من قرن بأكثر من بعده ما
إلى أصل ومراكش، وصنعاء وبغداد وتونس  وبيروت ان وعمّ دس القُ إلى
فقد عرفات، والرئيس ياسر حسني، امللك هما: عربيّني، رجلني إلى زمني،

أشياء. معهما لي أن يكون املاضي، ذلك من اآلتي أنا لي، كان
البعيدة،: الشخصية الذاكرة من مَشهدين إلى عودتي، في وأبدأ،
أهلية حرب في أيلولي تَعارك بَعدها، صاحبيهما، بني باعد  مَشهدين
اإلختالف إلى رجعا ومن ثمّ بَعده، وتوافقا، وتالقيا كاسرة، ولكنّهما عادا
عظيمني، صمني وَخَ لدودين، صديقني ظالّ فقد  ذلك ومع  والتعارض،
مني، أكثر يعرفهما من عنهما ث حتدّ سيرتني في املوت دهما وحّ أن إلى
واقع من اإلثنني عن أحتدث إذن، هنا، أنا، وأكثر. أكثر التاريخ، وسيذكرهما

بالسالطني. األجداد، وعالقاتهم سيرة يخدم ومبا جتارب شخصية،
على مستلقياً  عمار  أبي مبشهد الذاكرة تُنعشني  أعود، أن وقبل
ال منلك جانبه، إلى عمرو وفاء وزميلتي وأنا األردنية، سرير املدينة الطبية
املقاتالت عن ”بُسطاره“ وبحثت الدنيا، غل شَ فالرجل الذي تُقال، كلمة
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الزمان هذا ورؤساء وملوك سالطني األستانة، عن

دي جَ الدمياطي، اليافي  بالسيّد، ”الشهير محمد يكون  وأن بدّ ال
نابليون قَطع الذي ذَلك القادر،  عبد والده بطولة  من إستفاد السابع،
،ً وَعدا واألحفاد لألبناء معها حتمل باملوت،  تنتهي التي البطولة  رأسه.

أيضاً. ولي د، حملمّ دث حَ ما هذا ولعلّ
حادثة  أتت بها معة سُ من يَستفيد كان اآلتية، مره عُ سنوات ففي
باحيات وَصَ والبيارات  والدكاكني املقاهي في يافا، نَهارات  عنها ثت حتدّ
األسطورة. يشبه مبا لألبناء، تُروى حكايةً مَساءاتها عتها  ووضَ النساء، 
برعاية فأمر سليم السلطان إلى  وصلت التي  البطولية، ة القصّ تلك
أوّل رأسه للمقطوع األكبر اإلبن ياسني أن يكون الطبيعي أبنائه، ومن



لّم سَ فلسطني. ليحرّروا السالح، على  وتدرّبوا  للثورة، إنضموا  الذين
إسماً يَحمل  منهم واحد كلّ وكان ،ً واحدا ً واحدا الطابور على القائد 
الذي احلركي، وكان إسمي وغيرها، غيفارا، أبو احلديد، أبو غَضب، حركياً:
الذهن: في التذكارية اللقطة تلك أنسى  وال اللطف“، ”أبو أختره:  لم
الطفولية الفدائية العسكرية قيافتي بكامل عمار، أبي على أسلم أنا
صبيانيّة: بصرامة نفسى الكالشنكوف، وأعرّف على وأحمل الساذجة،
وملن لي، كالمه هاً موجِ حينها، أفهمها لم وبنكتة ، عليّ ردّ أبو اللطف.

ورانا! ورانا اللطف، أبو شو معه:
إلى مائدة بي فيصل ،ً بعيدا يَسرح أن خليالي ما كان األيام، تلك في
الطاولة متاماً، وحول احلسني، جانب إلى أجلس أنا امللكي: القصر غداء في
هو امللك بعدها، أنّ لي، أسرّ الكركي خالد الدكتور األردني، احلُكم أركان
ة قصّ كتب الذي ذلك معرفة أراد فقد جانبه، إلى بإجالسي أمر  الذي 
تلك حول جرى الذي احلديث من الكثير أذكر بيوم. قبلها إخبارية مثيرة
عبد صديقي، ، عليّ هيبته تستحوذ كانت أنسى كيف ولكنّني ال املائدة،
مؤسس التميمي، بيوض أسعد الشيخ عن ثني حدّ كان العتوم، اهللا
احلسني: مع لقاء من بعد خروجه له قال ”اجلهاد اإلسالمي“، الذي حركة
لكني مَ د فَقَ لم يستجب لي، ربّي ولكنّ نّي هيبته، ينزع مِ أن اهللا دعوت

أريد. ما كلّ أستطع قول ولم حضوره،
أن دون داخلي، من اخلوف، ذلك نزع  الذي  نفسه، هو،  احلسني ولكنّ
، ثمّ أسأله، وأخذت عت، فتشجّ كالماً، ه لي وجّ حني عنه هيبته، تتخلّى
جاللة صغير، فسألته: سيجار علبة وأخرج جيبه إلى مدّ يده حلظة، وفي
”مارلبورو ن يُدخّ أنّه عنه املعروف كان سجائرك؟ نوع غيّرت هل  امللك،
إلى بعفوية، سارعت، األطباء! نصيحة هي :ً وقال ساخرا حك، ضَ اليتس“.
مني قبل الكبير وبتواضع نحو سيجاره، ومددتها سجائري، والعة إخراج
وكانت ب، بتحسّ علبتي فأخرجت سيجارتك؟ وأين بالقول: سارع إشعالها.

نوع السجائر؟! عن تسأل إذن، لهذا، وقال: فضحك، اليتس“، ”مارلبورو
مرورية إشارة أمام يتوقّف كان بأيام، الغداء ذلك فبعد اهللا، رحمه
سنوات، بثالث قبله ا أمّ .ً دينارا بعشرين صحيفتي من ليشتري نسخة
رئيس ولكنّ  أيام، أربعة توقيفي بعد للسجن، ذاهب أنّني أظنّ فكنتُ 

فلسطينيته بسرّ مأل الناس الذي والرجل بيروت، حصار خالل اإلسرائيلية
أرضي سير حادث من م مُهشّ مريض كأيّ أمامنا، يستلقي اخلالصة،
التي الصغيرة فالطائرة  بالطبع، ذلك، من أكبر كانت ة  القصّ فجع. مُ
سيحطّ الذي الريح“، ”بساط باعتبارها العالم، أنحاء في بها ل يتنقّ كان

كان وجهه ليبيا. صحراء قادر في وَقَعت بقدرة فلسطني، أرض على به
قَبّلتُ عينيه.  وتعتلي وجناته، متأل الدموية، الزهرية والكدمات مورّماً،
عف ضَ حلظات فتلك يقول، أحبّ أن أسمع ما كان ولم وابتعدت. بينه، جَ
ما على إهتمامي. شكرني وأظنّه معه، مواجهتها أمتنى أكن لم جسدي،
إلى إستمعنا حتى جبينه، إلى شفتاها ووصلت بيده، وفاء أمسكت إن
رى جَ ما الغرفة. من إخالؤنا متّ وبلحظة الطريق. في يّدنا سَ املكان: هياج
حتى الة، النقّ على خروجه ورافقه في عمار، زار أبا ً، أنّ امللك فورا بعدها،
التي فالطائرة املطار، إلى نقلته التي املروحية، إلى أخذته التي السيارة،

أخذته إلى تونس.
في األردن  من رج خَ الذي فعرفات آسرة،  فارقة، إنسانية حلظة تلك
األردن سوى يَختار ال قتل، مَ من ، هارباً كويتيّ بزيّ ً تنكرا مُ املشؤوم، أيلول
استنفر الذي رَضياً، واحلسني عَ يكون أن ال ميكن ادث حَ من لتطبيبه، مكاناً
اخلطر، الصة خُ حينها، له، مثّل رجل على للقضاء وعالقاته، جيشه،

بعد الشفاء. ما إلى ويصطحبه بيته، في بتطبيبه يأمر د البقاء، هدّ ومُ
بالفراق... حافل مر عُ في فارقة، حلظات تلك

على مئات مثلي مع اصطففتُ حني عمري، من الثامنة في نتُ وقد كُ
مرور موكب امللك حسني، نَنتظر القدس، في صالح الدين، شارع رفي طَ
بالهتاف. أصواتنا الكشافة، رفعنا فرقة من قائد اإلشارة أعطينا وحني
الطلّة الثالثيني ذو مترّ بهدوء، وذلك الشاب املكشوفة امللك سيارة كانت
أتذكر الشمال. اليمني، وذات ذات حاً ملوّ العسكرية، قبّعته يرفع املهيبة
بذلك يليق يُالق جتاوباً لم الكبير، باجنازي حفاوتي  عن ألهلي حديثي أن

برؤية امللك. الفرح الطفولي،
حني مري عُ من عشرة الثالثة في نتُ كُ مر: العُ من اجلانب اآلخر، وعلى
ننتظر ان، عمّ جبل النزهة، في في معسكر عشرات مثلي مع اصطففتُ
الشباب، د ليتفقّ الذي سيأتي فهو عمار، أبا الفلسطينية  الثورة قائد
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فقد واحدة، وكأنّهما متقابلتني، ينني  سكّ دّ حَ على يقف عرفات  كان
من موقفه، وكان الشقيق رج وَخَ املوت، من االستراتيجي احلليف اقترب
األميركية على الطريقة التفاوض ا فإمّ بشراسة، األبواب يطرق املرّ اخليار
موقف هذا كان االولى. عرفات إختار املعادلة. من الشطب أو اإلسرائيلية،
براغماتية وهي ني. سكّ إلى ني سكّ من روب الهُ العاصفة: املُنحني أمام
قريبة، صارت أنّ فلسطني ليظنّ فَيَنتشي معروفة عنه. يَسبق، أحياناً،
مع حتى ولكنّه، ه بالواقع، يُواجَ حني  يرها، غَ الكثير، الكثير ويُحبط في

للفلسطينيني. له. فلسطني يعرف أنّ يظلّ هذه،
يذهب فصار بأسئلتي، عنه أبعدته أظنّني سيئ، مزاج في ار عمّ أبو كان
الطاولة، على  معنا، الثالث كان حلظة، وفي املعروفة عنه، النكتة إلى
ننتها إيّاها. ظَ لّمني سَ ثمّ شيئاً، أمامه صفراء صغيرة على ورقة يكتب
تقول: إنّها قليل، بعد إكتشفت ولكنني جانباً، فركنتها قترحاً، مُ ؤاالً سُ
في حلظة، زالت معي). (ما تُريد“ ما منه أطلب مزاج ممتاز، في عمار أبو ”األخ
أريدك قُلت:  ل. تفضّ قال: منك. طلب لديّ بالقول: عرفات ياسر فاجأتُ 
سينعش فهذا ته، وصحّ أحواله، عن تسأله وأن اآلن، بوالدي، ل تتصّ أن
طبيباً، فبدا واقترح ته، وصحّ أبي، عن املقابلة خالل ألني، سَ كان قلبه؟
بطلب عقته صَ وكأنّني حريقاً، داخله في أشعلت وكأنّني كالمي، مع
عادة، يفعل، كما مالياً ظنّ أنّني سأطلب دعماً لعلّه يتوقعه. ولم يُريده،
دخل إبراهيم. لي أطلبوا صوته: بأعلى ار عمّ أبو رَخ صَ الصحف، أصحاب
كانت رائدة، فسكرتيرته، ولم يكن لهم داع، الشخصي، احلرس الغرفة إلى
ولم احلميم، اإلتّصال وجرى الهاتف، رقم منّي فطلبت ل، وتُسجّ موجودة،
للقول: يُسارعني ابراهيم ان، كان عمّ دت إلى عُ حني معه. إنّني ألبي يقل
يكن لم أبي بي؟ حني إتّصل نتَ معه كُ ار، هل عمّ أبو وبني بينك، شو صار
التلميذ، في مطلق يفوق واملعلم علّمي، مُ كان األمور. ربط عن ليغفل

األحوال.
القاهرة، في ار عمّ كان أبو قليلة، أشهر تنتهي، وبعد تبدأ، وال القصص
كان أشهر، وبعد مهيب، حفل في دس“، ”القُ وسام: بأوّل والدي يُكرّم
نتُ كُ سنتني وبعد والدي، يُعزّيني فيها بوفاة حميمة برسالة لي يبعث
كان بأشهر وبعدها  ألوسلو، إنتقادي في قَاسياً صحيفتي، في ه أقف ضدّ

قليل قبل وصلني لي: يقول نفسي أمامه، كان وَجدتُ الذي اإلستخبارات
أهلك. مع الغداء مائدة على لتكون  ،ً فورا عنك، يُفرج بأن سيّدنا أمر
بأقلّ هذه، بعد، عمره. في يطيل أن للملك اهللا ودعوت عيناي، أدمعت
الصحافيني، كبار ً سلفاً مع قررا مُ احلسني يَقطع إجتماعاً كان سنة، من
عليكم أنّ وأعرف  سكجها، إبراهيم أخونا بوفاة ”أعزيكم لهم:  ويقول

الحق“. وقت في سنجتمع الدفن، إلى الذهاب
بأبويته وحمايته، نت أشعر وكُ إنسانيته، ً في آسرا احلسني امللك كان
لت جّ سُ التي القضايا وَصل عدد في يوم من بعيد. ولو أردني، مواطن كأيّ
رسالة فكتبتُ تسع، إلى حكومية، وبرعايات صحافية، ألسباب ي ضدّ
رسمية، غير بطرق إيصالها لوسائل أفتقر لم أنّني ومع له، شخصية
وجه لة. لستُ أنسى كرسالة مسجّ إلى مكتب البريد، وبعثتها ذهبتُ
بوظيفته،، قام ولكنّه تساؤالت، وجهه على ارتسمت الذي ف املوظّ
ستصل؟ أنّها تظنّ هل سألني: ثمّ صندوقه، وأودعها لها، وسجّ تَمها، فخَ
وقد األمر، آخر في ستصل ولكنها قبلها، الكثيرين، على ستمرّ قُلت:

وصلت.
مستشفى في موجوداً وكان أشهر، بثالثة احلسني، يرحل أن قبل
إنتقادات نت تضمّ إليه“، إشتقنا  عنوان:“ حتت  مقالة كتبتُ أميركي،
من فصلي قرار التالي اليوم في لي ملت فَحَ األردن، في يجري ملا قاسية
كان باسم إذا له: إتّصل مبسؤول كبير، وقال امللك أنّ عرفت، بعدها، عملي.
بعيدة عني، ليست ان مّ عَ خربانة. فهي خربانة، الدنيا إنّ سكجها يقول
ساعات. خالل وسأكون هناك الطائرة، محرك ل أن أشغّ سوى عليّ وليس
إالّ ألفي اآلن أكتب وال املقبل، اجلزء في عنها قد أكتب ة أخرى، وتلك قصّ

ه. الرجل الكبير حقّ
دَخلت حني ،1991 العام تونس، في ربيع من املساء، ذلك أنسى ولست
يلبس كان فيل“. ”ميتوال شارع في التونسي عرفات ياسر مكتب إلى
يَنعى، برجل أشبهه أن فأحببتُ ”الكلبك“، روسي، دبّ فَرو من طاقية
يُتابععلى”السيانان“، محاكمات كان السوفياتي. روحاإلحتاد ويستحضر،
عينيه، من كادت تفر التي أن الدمعة، فظننتُ في الكويت، الفلسطينيني
يومها، الثانية. اخلليج حرب من اخلارج اروح، العربي الواقع على ر تتحسّ
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ار“. عمّ أبو بـ:“األخ مناداته على أصرّ فقد عفوياً، كان أيضاً، ردّه، أنّ وأظنّ
يُكسر، لَن ساعتها، أنّّه ، صوته، وظننتُ فيها مرّة سمعت آخر تلك كانت
كسرته، فلسطينه ولكنّ عصيّ على الكسر، مرن أنّه على دنا عوّ فقد

ميكن أن تكون. ما بأقلّّ تكون، أن لها يقبل لم ألنّه
أخرى. قصص كتبي، ، في بّي، ولَكَ عرفات، حُ ياسر يا لك،

فسافرتُ فُندق، في غرفة بانتظاره، أياماً للقائه، فيتركني لتونس يدعوني
عنها يُجب لم سؤالً ثالثني ة قصّ عنوان: حمل موضوعاً ونشرت روباً، هُ
منصب مع فلسطني، أعود إلى منه أن رض سنتان، ليأتيني عَ عرفات. ومترّ
أجد فلم أعود إليها، أن أيامها، دون اهللا، رام زُرت ألبّي. أن فحاولت ، سخيّ
أن يُفترض وكان غزّة، في رمضان، وهو ا في نّ كُ للبقاء. يدفعني ما فيها
أن زميلتي، ورتّبت مع العيد، أيام أوّل مع هناك، مائدة غدائه على أكون
ربتُ هَ ان. عمّ إلى العودة إلى أسارع نتُ كُ الصباح، في ولكنّني معاً، نَذهب
وأظنّني، واللويبدة، ان، عمّ وغزة، إلى األردن، اهللا رام في فلسطني، وَهم ن مِ

إلى وَهم. وَهم من أهرب نتُ كُ األحوال كلّ في
أفعل لم كما املُفترضة، رّرة احملُ اهللا  رام غادرت حني ورائي، أتطلع لَم
عبد اهللا أبي مثل أفعل ولَم الزمان، من عقدين قبل دس، القُ حني غادرت
ولم تاريخية، رمز مهزلة فصار غرناطة، سلّم مفاتيح أن بعد الصغير،
امللح، من عموداً فاستحالت خلفها، تَطلّعت حني لوط مثل زوجة أفعل
وال يحبّها، ألنّه إالّ اآلن، رام اهللا، يترك ال العاقل، البالغ الرجل ولكنّ ذلك

إليها. يعود بأنّه يشعر ال ألنّه سوى ترابها، في قدم مكان يجعل له
يعرف ال فالكبير  ،ً غارا صِ ولهم حَ يَجمعون أنّهم بار،  الكِ مُشكلة
الكبار، عالم يحتوون الذين غار ا الصِ أصالً، أمّ كبير ألنّه أمامه، الذي جم حَ
مع تكرّرت ة قصّ تلك أمامهم. يقفون الذين بحجم هؤالء أنّهم فيظنّون
أجد لم لذلك، عليهم، عبئاً بهم احمليطون فصار احلقيقيني، كلّ الزعماء

اهللا، واحلمد هللا. رام في قدماً لي
الوجودية احلرب املسدود، في في الباب ار عمّ أبو ودخل سنوات، ومرّت
له فَلم يكن نومه، سرير لت وَصَ إسرائيلية، جرّافات أمام وكان األخيرة له،
في ووجدتني فلسطني، وآخره أيضاً، حياته، له في مبدأ أوّل عن أن يتخلّي
اني، عمّ مَطعم في الهاتف، يناولتي فراعنه، حماده بصديقي أفاجأ حلظة
بسرعة، ق فَ خَ وقلبي ج، تهدّ صوتي أنّ وأظنّ ، اخلطّ على ار عمّ ويقول: أبو
أقولها أن أظلّ وأمتنى لك، أقولها مرّة أوّل هذه الرئيس، ”سيادة :ً فورا ألقول
نابع حقيقيّ عن تضامن تعبّر عفوية، جملة العمر“. كانت نهاية حتّى
القدمية، الدولية، املعادالت كلّ حاولت الذي الرجل ذلك مع القلب، من
لنا. فلسطني أنّ بحقيقة أمسك أنّه التاريخ، رّد  شطبه من اجلديدة،

سكجها باسم

102103

سكجها باسم



أنت، للقات. تخزينه في بالغ بعد أن إتّخذ قراره للعصور، العابر املتسلّط،
مبساحة ينتهي بدرج لتُفاجأ قامتك، فتنحى صغير، باب من تدخلُ هناك،
وتظنّ طحن أزلية، رحلة كبير يدور حول نفسه في ل مَ يحتويها جََ صغيرة
إلى يأخذك ،ً باباً صغيرا من البخور، فيفتح نادر على نوع بائع تفاوض أنك

واملاء. والزهر بالشمس متتلئ باحة إلى ليصل املاضي، بسحر رواق عابق
ما هُ دين، متوحّ واحدين، ومكان زمان في كلّه، التاريخ، جتتاح أنت
كيف كانت ليعرف يسرح أن احلفيد أيّها خليالك فهل ،1987 العام صنعاء
درّسا مُ والدك فيها خال عاش حني وثالثني سنة، ثمان ذلك صنعاء قبل
القاهرة، كانت له هجرة وأول يافا، من له هجرة ثاني في العربية، للغة

سنة؟ أقل من سوى ميكث فيها ولم
ة أخرى. وتلك قصّ

منتطي كنّا أنّنا مع وطال، طال الليل، ذلك صنعاء، إلى السفر طال وقد
نستعيد تريدنا أن ال وكأنّها بعنف، املطار أرض على ت باص“ حطّ طائرة ”إير
بسالم نهبط أن ر قَدّ اهللا لكنّ بلقيس، شبح نلتقي أو السالفة، أيامنا
وصلنا البحر. سطح متر عن آالف ثالثة نحو ترتفع املطار، التي على أرض
على ما قابلنا أوّل لكنّ ، اجلوّ من لها نتأمّ الشمس، لهذا لم تطلع قبل أن
حاجز صنعاء، شوارع إلى ووصلنا رسمية، سيارة ركبنا أن بعد األرض،
يحمل عشرة، السادسة يتجاوز لم اً صبيّ باملناسبة وكان قائده، أصرّ أمن
من ننزل وأن فيها،  ق ويُدقّ سفرنا، جوازات يرى أن على الكالشينكوف، 

الطبيعة. السفر..على جوازات أصحاب أنّنا من ق ليتحقّ السيارة
اليمن من صحافية مجموعة قابلنا  ما  أوّل كان الفندق، وفي
احلصول على أفرادها أصرّ الوحدة) قبل متّت (الزيارة اجلنوبي الدميقراطي،
هناك. أنّ القات مممنوع اإلحلاح عرفت سبب عن سألتُ وملّا ”القات“، على
عبد الدكتور الكبير اليمني الشاعر معيّة في كنّآ التالي، اليوم في
أهمّ قصيدة وألنّ صنعاء، مثقفي اليومي، مع مجلسه في املقالح، العزيز
دوائر الساعة السليمانية“، من عنوانها :اخلروج ديوانه وحمل للمقالح،
الدفاع وأنّ حاضر، القات أن  أتوقعه ما آخر كان  ”القات“، تُهاجم كانت
القات جلسات املثقفني أنفسهم. وتكرّرت من يأتي وفوائدة، أهميّته، عن
قال: ماضغه، في يفعله القات ما جنوبي ميني مثقف من وعرفت يومياً،
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(20) قدمة املُ

ن، اليَمَ
املكان،  رُ سِ
والزمان:
وليلة، لَيلةِ ألفُ

سليمانية،   وساعةُ

أنت، اآلن،
الزمان. قدمي في وأنت،

مرقند سَ وحواري الرشيد، بَغداد أزقة في أيضاً، ولكنّك، صنعاء، في أنت
قرطبة وجامع معاوية، فيها شعرة تُقطع ال شام حميدية وحارات اخليام،
الشعر يَستجدي  حيث عكاظها وسوق  والطائف  رشده، وإبن الكبير 
السياسة، بخبايا املعتّق  بخورها روائح  وإختالط واألستانة الذهب، 
اآلتية الناس أجناس وسحر وفاس بالقباقيب، تُقتل رّ الدُ وشجرة والقاهرة
كلّ في أنت العجيب. وبازارها وطهران ضائعة، وصحراء ضائع أندلس من
ذكراها تقتلك التي دس، القُ األزمان، وأيضاً وفي األماكن، تعبر كلّ تلك
يحمل بيّ صَ مشهد أو ل، متجوّ بائع بصوت فتُباغَت فُجأة، تأتيك، حني

النعناع. وتبيع تَقتعد زاوية وجه عجوز أو خناً، سُ خبزاً
داخل سور وليلة، ليلة ألف سحر تعيش ولكنك صنعاء، في اآلن، أنت،
أذان بعد الكبيرة بوابتها يُغلق اإلمام كان الصغيرة، التي العتيقة املدينة
احلاكم لعلّ السليمانية. السلطانية الساعة أسيرة فتعيش املغرب،



مينياً زميالً ث أحدّ نتُ كُ واشنطن، وفي أيضاً، بسنوات، وبعدها وتعاطيه.
بها جاء أوراق القات، من رزمة باحضاره ليلتها التجربة، ففاجأني تلك عن
إعتذرت، ولكنّني في مضغها، سنتشارك منه أنّنا اً ظنّ له، أصدقاء من

تُعاد. ال فتلك جتربة
الهجرة في اليمن، بعد عاش أنّه محمد خال والدي أعرف عن نتُ وكُ
أيضاً، ة مهمّ ذكرى له هناك ترك أنّه أعرف أكن لم ولكنّني يافا، من
من في صنعاء، هناك ليس وجدت التالي: مرّة، غوغل بحثي على فخالل
سكجها. محمد الشامي األستاذ يذكر ال من بداية اخلمسينيات، جيل

سبتمبر. 26 صحيفة في القليسي، عبدالصمد هذا كتب
وهل القات؟ بتجربة ، اليافيّ الشامي، األستاذ يا ذلك ررت مَ هل تُرى،
وأنت الغرب، آخر إلى الشرق، املغرب، من آخر اليمن إلى من لرحيلك كان
نتَ أنّك كُ أم بالقات، أسر الوطن كلّه، عالقة سرّ مِن رَب، العَ وسط من

غيرها؟ في بلدك، فلسطني عن تبحث
طاونة، املغرب، القَ املُهاجر إلى الكركيّ صديقك لي قال ن مَ يا ، نتَ كُ هل
فلم تُالق مكانك، عن بحثاً وتهرب، فتهرب، مثلي، تفعل إنّني أشبهك،

مثلك؟ أفعل أنا، أو حائط؟ سوى
املغربية... فاس في قبرك وجدت الشامي، األستاذ يا أنت،

منه..، لك ألثأر نابليون، عن أبحث وأنا، ما زلتُ

يُصبح طلق أنّه أي ”البلبل“ مرحلة ى وتُسمّ األولى بثالث مراحل، املاضغ ميرّ
فيصبح األسد، مرحلة والثانية بيسر، أعماقه في ما فيقول اللسان،
ر يُفكّ خامالً، فيصبح فيها احلمار مرحلة والثالثة مقداماً، شجاعا فيها

سائالً! إحتسى إذا وال يخرج منها إالّ بينه ونفسه،
البحر على ديدة احلُ مدينة إلى الوصول  زيارتنا جدول ضمن وكان
ويهبط سيارتني، إلى بالكاد يتّسع رعب، مُ طريق في رحلتنا، بدأت األحمر.

باإلضافة إلى  تسكنك، التي الدهشة تتخيّل أن ولك متر 3000 إرتفاع من
لكنّ قاعاً. له ترى ال واد حيث الشارع، طرف إلى مييناً تنظر وأنت الرعب،
د على التعوّ من قليل وبعد ماهر، سائق من عليه، ً مقدورا كان هذا، كلّه
كميات الصندوق اخللفي، وأخرج ففتح فجأة، السائق توقّف لكنّ املنظر،
الذي سارع العجيبة، سلّمها للمرافق تلك النبتة اليمنية أوراق كبيرة من
جانبي في إلى اجلالس زميلي برأي األمر وكان مجموعات، ترتيبها في إلى
السرّ لهبوط وومفتاح املأساة، ة قمّ العابد توفيق األستاذ اخللفي املقعد
إلى نصل وكدنا اإلعتراض، حاولنا الوادي. ذلك قاع وسريع، إلى مضمون،
كلّ السائقني السائق أنّ د وأكّ برفض بارد، بل نواجه ا ل، ولكنّنا كنّ التوسّ
وهنا لم التركيز، مينحهم ألنّه القات يتعاطون بالذات الطريق تلك على
وذهب للصحافة، شيهدين يقول لي: سنذهب أن من اً بُدّ صديقي يجد
للعينني. مجرّد إقفال أنّه الحقاً إكتشفت، لكنّي عميقاً، لي نوم بدا في
أندم، لن أنّني على ً املشاركة، مؤكدا املرافق عليّ رَضَ عَ وقد أنا، ا، أمّ

التجربة. ضت القات، خُ سرّ، وسحر، هذا أحببت معرفة وألنّني
مرحلة في واصلت، فمررت لكنّني البداية، الطعم، في أستسغ لم
“ً ”أسدا صرت وبعدها رائق، كلّ شيئ مبزاج في ث نتحدّ وأخذنا ”البلبل“،
الساحرة، العجيبة اجلغرافيا فيها ل أتأمّ عادية، حولي باتت الطريق حيث
رأس منها كلّ تعتلي التي واحلجرية بطوابقها املتعددة والبيوت الطنية
التي ”احلمار“ مرحلة إلى وصلت حتى اذة،  األخّ والبساتني  تلّة، أو جبل
متيقظاً على حلظة، طوالهما أمن لم  منها،  للخروج يومني منّي  أخذت

منها. ال بدّ كان على جتربة نادماً كلّ حركة،
سنوات بعد لنكشف  اليمن، في ذهبنا  أينما  يُقابلنا، القات  وظلّ
القات، بزراعة للجنوبيني السماح الوحدة كان دولة قرارات أوّل قليلة، أنّ
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(21) قدمة املُ

واجهات الزَمان: مُ
سكجها محمد

من   يَشتري
بَطيطو لوم شَ

يافا، تقول الشرعية في احملكمة صادرة عن وثيقة أمام مشدوهاً، وقفتُ
العام من األول شهر جمادي اخلامس والعشرين من يوم اخلميس، وفي إنّه

ميالدية،  العام 1857 من من شهر يناير اخلميس يوم هجرية، املوافق 1273
مببلغ وبيارة أرضاً بطيطو شلوم من يشتري سكجها محمد احلاج كان

مرّة  كلّ وفي مرّات، قراءتها دتُ وأعَ وقرأتها، قرأتها، أسدي، 25000 غرش
اليهود، أراضي نشتري كنّا إذن، فنحن، واعتزاز، وفخر، بزهو، أشعر نتُ كُ
بسنوات مة، املنظّ بدء الهجرات الصهيونية قبل ذلك وكان العكس، ال

قليلة.
واحملامني، املعارف، من بعضٌ علينا توافَد اآلن، من قليلة، سنوات وقبل
بدعوى ولها، وحَ يافا في أجدادنا أراضي بيع على توقيعاتنا جمع يحاولون
هؤالء وكان  غيرنا، بإسماء تبت وكُ إستثمرت أصالً وأنّها تَعود، لن أنّها
األمم قرارات عنه ث تتحدّ الذي التعويض هو هذا أنّ حجة يستخدمون
القرارات، فسياسية من اآلخر اجلانب وهي العودة، مسألة  ا أمّ املتحدة،
أسارع، نتُ  كُ فيها. التأثير الضعفاء،  نحن  مقدورنا، في وليس ودولية، 
محمد السابع، نا  جلدّ نقول وماذا وأقول: الوثيقة، تلك إلبراز حينها،
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أرضاً بطيطو من إشترى الذي وهو يافا، في قبره في بسكجها“، ”الشهير
ألحفاد باعوا أحفادك إنّ له نقول هل سنة؟ وخمسني قبل مئة وبيارة،
أنا واخلجل.  بالصمت، أُقابل وكنتُ والبيارة؟ األرض تلك بطيطو  شلوم
البوصلة فضياع التفكير، من النمط ذلك على أحداً ألوم هنا، ، لستُ
كتاب في ذلك ل  أسجّ ولكنّني هذا، من ألكثر وأوصل، يوصل، العامة

صغير.
من رفتَ عَ ن مَ أوّل بطيطو كان هل د محمّ نا دّ جَ يا تُرى أتساءل: وهنا،
كانوا الوثائق إنّهم أكدت وقد معهم، عالقاتُكم كانت كيف تُرى اليهود؟
كنتَ تعرف لو تُرى اليهود“؟ بـ“حارة يت سمّ حارةٌ ولَهم حياتكم، ً من جزءا
كنت، وهل موقفك؟  سيكون ماذا أحفادك، سيطردون هؤالء أحفاد أنّ
الحقاً، وجودَهم، خون يُرسّ ستتركونهم  يافا،  أهل كلّ وبعدك وقبلك

واحلنني؟ التشرد، والدم، ذلك بكلّ التاريخ لنا ليأتي
اليهود أوّل إلى دس، القُ إلى  األمام، إلى الزمن، بعقارب سأسارع 
املقدسي، اجلوز وادي أبناء لنا  ً مشهودا يوماً األربعاء  كان لي. بالنسبة
بيوتنا، إلى مدارسنا خاللها من نَعود أن يُفترض التي الغداء، فترة ع فَمَ
الصاعد الدين، صالح شارع من النازل الطريق تَعتلي تلّة فوق ع نتجمّ ا كنّ
أن مترّ وما احلجارة، من ر جنمع ما تيسّ أن بعد الشيخ جراح، حيّ إلى بعده
في نتبارى حتى هداسا، مستعمرة إلى الذاهبة التموين سيارات قافلة
إحداث على قادرة بالطبع، الصغيرة، حجارتنا تكن لم باحلجارة. رميها 
آخرها، على حة املصفّ الصغيرة الشاحنات في بسيطة، ولو  أضرار، 
خاللها من يرى فال السائق، ً أمام جدا نافذة صغيرة من متاماً، إالّ املُغلقة
كلّ ملل، بال نواصل عملنا، ا كنّ كله، ذلك إدراك نا، مع لكنّ سوى الطريق،

أربعاء. هر ظّ
هداسا فموقع إتفاقات الهدنة، ً من جزءا اليهودية كانت القافلة تلك
متاماً، مقابل منزلنا ة جبل، قمّ احملتلة، على غير دس القُ أراضي داخل كان
متوينية برحلة  اإلتفاقيات نتهم  أمّ يهود  به ويعيش  أفق، بُعد  على وإن
تلك قدنا فَفَ يوم األربعاء، فترة الغداء، فوجئنا بإلغاء يوم في أسبوعية.
له أنّ نظنّ كنّا عدو من الطفولي لإلنتقام األسبوعية التاريخية الفرصة
فهي وبالتأكيد الشكل، تقصد هنا وإنساني باملرّة، إنساني غير شكالً

املضمون. في تتطابق
من تلك وبالقرب فهنا، دس، القُ بيتك في أمام تقف أنا، يا اآلن، أنت،
كان اليهود، سيارات قافلة على احلجارة منها ترمي كنّتَ التي  التلة،
متر خمسمائة على يزيد بعد ال وعلى أيضاً، وهنا، .1967 العام حتى بيتك
كعمرك، الصغير، خليالك كان هل تتساءل: كنت ”األخرى“، القدس من
مدينة بشوارع، رباً: غَ اخلمسمائة  األمتار هذه بَعد هناك، أن يتصور أن

كثيرين... وحياة؟ وناساً ودكاكني، ومنازل
وُلد حينها، يكن، صبي، لم من جر، حَ بُعد رَمية متر، خمسمائة هي
اآلخر، هو هذا الغاصب، ولعلّ يهودي، على ره جَ حَ اآلن، يرمي لعلّه، بعد،

أنت. سترميه.. كنت آخر حجر مدى في يعيش كان
ر. ال تذكُ في حياتك. يهودي أول شاهدتَ متى أن تتذكر: اآلن، وحتاول،
حياتك، في تراه الذي األول تلفزيون، بجهاز مرّة، والدك، جاء ر: تتذكّ لكنّك
الناصر. أحد عبد ليرى خصيصا القاهرة، قناة على يفتح أن د وكان يتعمّ
اخرى، لغة الشاشة على آخرون. أناس  ظهر  البحتة، وبالصدفة األيام،
كان يهود“. ”إنّهم فأجبت: . سألتَ هؤالء؟” ن “مَ مختلفة. وسحنات
ليسوا اليهود ”لكن التجريبية. فترته في حينها، االسرائيلي، التلفزيون
إنّهم ”نعم... أجابوا: أهلك. من مَسمع على مستغرباَ، ، تساءلتَ أناسا“.
أبعد شيئاَ اليهود“: ” ور تتصّ طفولتك، في كنتَ متاماً، هكذا، حيوانات“.

البشر. عن يكون ما
في  ان، عمّ في وقعت طريفة، حادثة يذكر، بالشيئ والشيئ  وتتذكر،
آسيوية، مالمح ذو شخص كان بقليل: حزيران بُعيد حرب ،1967 العام
بسوء يُنذر شيئ ثمة يكن ولم املدينة، وسط مكتظ، في شارع يسير في
ذلك إلى بيده وكان يشير اليهودي، يهودي...إحلقوا أحدهم: رخ صَ إلى أن
فحاول حوله، الناس جتمهر أنه ياباني. بعد، ما في الذي تبني، الشخص
كان لهذا، اليهودي، الدم إلى ش تتعطّ ”فاجلماهير“ أين؟ إلى لكن الهروب،
املركز الى به يُذهب أن قبل والصفع، الركل من نصيبه يأخذ أن عليه

اليابانية. في السفارة أنه دبلوماسي ليُثبت األمني،
فأنت، لك بيئتك، مته قدّ ملا طبقاً اليهودي، ور تتصّ كنتَ متاماً، هكذا،

أيضاً. تعرفه لن وأظنّك تعرفه، لم إذن،
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في ولدت أين ترى، كما  العربية أتكلّم  وأنا  للعرب، صديقاً  كان ووالدي
قال، ور. السّ داخل القدمية، دس القُ دس، القُ قُدس في أجبت:  القدس؟
عربية كذلك. قُلت: لكنها كانت وأنا ق، ال تُصدّ قد وجهه: وبسمة تعتلي
بلدي وأنت، أنا نقول، ال ملاذا املواجهة: ً مُختصرا ردّ، كذلك؟ آنذاك... أليس

وبلدك؟
لوهلة، شعرت، الزمان. في وال املكان، في ال احلوار، يُرضني لم ولم أجب.
آبه غير ظهري، وأدرت  فتركته،  عريني، في ، عليّ يهودي  إنتصار  هذا أنّ

بالبروتوكوالت،
في إسرائيلي يهودي مواجهة عن مقالة كتبتُ التالي اليوم في
بكابلويك، الصدفة القدس، لتجمعني أكثر، فزرتُ أو سنة، مرّت ان. عمّ
ياسر زوجة صارت مَن الطويل والدة رميوندا شريك قرّاعني، عند إبراهيم
الفلسطيني، الصحافية اخلدمات  مكتب في بسنوات، بعدها عرفات،
: طبعاً. قلتُ اليوم؟ ذلك لي قلت على ما مُصراً زلتَ أما فبادرني يومها:
مؤكدا قرّاعني، عنه ودافع هجومياً، وأحياناً جارحاً، نتُ وكُ ال، مطوّ وحتاورنا
ال التي األخبار وأنّه ينشر الفلسطينيني، الصحافيني كلّ يناصر أمنون أنّ
كابلويك، ليلحقني باخلروج، إستأذنتُ الكالم. آخر نشرها، إلى يستطيعون
مع املقدسيّة باللهجة  ثا  متحدّ معي، وميشي ين، الدّ صالح شارع في
. مقدسي قحّ أنّه لي: يُثبت أن أراد  املارّين. لعلّه وبعض  احملالت، أصحاب
لكنّني اليهودية، القدس الغربيّة، القدس إلى معا نذهب أن عليّ وألحّ

أنا. قدسي واحدة، هي: هناك قدساً أنّ ً على مؤكدا اعتذرت،
حترّره حول فيها أنصفته مقالة، عنه فكتبتُ نعيه، بر خَ قرأت يوم وفي
قُدسي هي دس القُ أنّ على رأيي، على أصررتُ ولكنّني الصهيونية، من
وشرائه بسكجها“ ”الشهير عن وثيقة محمد أعرف ،يومها، أكن ولم أنا،
ي جدّ تلتقي مع حني تُرى، لسألته: أعرف كنتُ ولو بطيطو، شلوم أرض
ماذا آمنني؟ تُرى سالم في أجدادك تَرك وقد له، ماذا ستقول في اآلخرة،

اازر؟ من ما فعلوا، فعل أجدادك، وقد لك، سيقول

أولى... مواجهة كانت وتلك

ان: عمّ في املواجهة األولى
كابليوك أمنون

وقلعتي، مون، مدينتي، نفسها، عَ ان، عمّ 1984في العام في ذلك كان
أيام عصيّة عليهم ظلّت في كتابهم العتيق، ألنهاّ اليهود من امللعونة
فيه وضع ذ مُ عرفته الذي الثقافة، ذلك املكان قصر داود، وفي ملكهم
من يعرف وال د، تتمدّ صغيرة ملدينة  ر  يؤشّ بّ حُ على فبُني حجر،  أوّل
وغيرها وبيزا االيطالي، ببرج إيفل الباريسي، يُقارن أنّه كان اآلن يشاهده
وكان مستقبلها، لنفسها تصنع ان عمّ كانت عريقة. مدن رموز من

فراداتها. لها ليصنعوا كلّ خياالتهم يستخدمون بُناتها
الوطني الس  فكانت املناسبة ا أمّ والزمان، املكان، كان ذلك 
فاجأني بيروت، حني من شهرة األكثر اخلروج الشهير، بعد الفلسطيني،
األردني، الشيوعي للحزب املركزية اللجنة  عضو الصديق الكبير، األخ
جانبه، إلى يقف  شخص إلى بتعريفي مضية، سعيد محمد  حينها،
سحبها، أستطع فلم فعالً، امتدت قد يَدي كانت قائال: آمنون كابلويك.
َن ملِ وقع احملظور. فقد وهكذا، عليه. سلّمت لكنني أن أفعل، ميكن وكان
مهماً، إسرائيلياً حافياً صَ كابلويك، أقول: كان أمنون كان من يعرفون ال
نَشر، اإلسرائيلية. الصحافة إلى باإلضافة ”لوموند“ الفرنسية، في يَكتب

يُقهر“. ال ذلك بعشرين عاماً كتاب: ”عرفات الذي لقائنا بعد
كابلويك.. أمنون قُلت: التالي. احلوار من وبينه، بيني ، بدّ ال وكان
في :ً مستنكرا سألته غيره. ما آمنون.. أنا نعم ردّ: غيره؟ ما كابلويك..
فرنسي، اآلن، أنا، بعينيك، تراه ما هذا قال: الثقافة؟ قصر في ان، هنا، عمّ
عنك معت سَ أجبت: قبل؟ من تَعرفني هل فرنسي، سفر بجواز دَخلت
القدس. بلدي طبعاً، قال: في أين تعيش؟ لي، لكن قل وقرأت لك، ،ًَ كثيرا
هادئاً: ظلّ كالمي ولكن تشنّجت، وجهي تقاسيم أنّ وأظنّ عليه، رددت
فيها، ولدت أيضاً وأنا بسرعة: ردّ فيه. ولدت فقد أنا.. بلدي القدس لكنّ
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فلسطني حافة على الثانية، املواجهة
نحمياس فيكتور

كالعادة... ة، قِصّ الثانية، وللمواجهة
جانب إلى بقلبي، قلبي، يَربط الذي اجلسر، حافة على نت  كُ فقد
هم جدّ لزيارة سنوية رحلة في ، ذاهبني ملت أبنائي، للتوّ التي حَ احلافلة
على ستتهادى التي احلافلة تلك اهللا. في رام هم وأخوالهم ألمّ تهم وجدّ
أنقى تعميد نهر األرض، أنهار وأنقى وأحلى أقدم عتيق، فوق خشبي جسر

نهر األردن. املسيح: البشر،
وفرِحة. وغاضبة  حزينة بِطاقات مشحونة تكون هناك، اللحظات، 
من املشاعر املعادلة وفي تلك مكاني، لو كنتَ عليك سيسيطر التناقض
أراه مصرية، بلهجة العربية ث يتحدّ ستّينيّ رجل يُفاجئني اتلطة،
عن كثيرة تفاصيل يعرف بأنّه باسم. أستاذ مرحباً بالقول: األولى، للمرّة
فيها، وحني أصررت شاركت لي، وحضر ندوة كتاب غير كان قرأ حياتي.
كان االسرائيلية. السفارة فيكتور نحمياس من قال: إسمه، على معرفة

مغزى، يحمل والظرف داللة، يحمل املكان
اللقاء أرفض وظللتُ لقائي، مطالبته في ميلّ يكلّ ولم لم يومها، ومن
بلدي، وهي أنت حيث ولدتَ القاهرة، في نلتقي قد  له: قلت ان. عمّ في
ان عمّ في ولكنّ وجودك أيضاً، بلدي وهي أنا، حيث ولدت القدس في أو
بلدي بل هي بلدي. رددت: قال: ولكنّ القدس في لقائي. احلقّ يعطيك ال
أسبوعياً الهاتف على الطرشان حوار  من  النوع هذا على وظللنا أنا،
في يلتقيني أن عمله مغادرته قبيل واستبسل ان. عمّ في وجوده طوال
على فأصررت قال، كما الناس، عن بعيداً أي العتمة“، و“في أريد، مكان أيّ
بعضاً معي ويناقش يهاتفني، ظلّ القدس، ومن زحزحة. أدنى دون موقفي
الفضائية مع كاميرات  ان إلى عمّ احلضور على أصرّ يوم وفي أكتب، مما

ر... املتكرّ الطبيعي اجلواب فكان ملقابلتي، االسرائيلية

إلى القاهرة من ذكرياته، عن يكتب  أنّه  ليبلغني هاتفني يوم وفي
فيه للقاهرة حبّي  عن عبّرت فقد  الكتاب  سيعجبك قال:  فلسطني.
لي يحمل  البريد كان بأشهر، بعدها  لفلسطني.  حبّي عن أعبّر كما
ة قصّ والفرعي: مرتني، ولد الذي ”الرجل الرئيسي: وعنوانه الذي الكتاب
العنوان كلمة في كتب أنّّ وأعجبني إسرائيل“ إلى هاجر يهودي مصري
للبلد الكاتب بثّه الذي  احلنني هذا فيه أعجبني كما عاد، وليس هاجر 
اجلنسية مصري يحمل يهودي يعتبره بلده، فهو زال فيه وما ولد الذي

االسرائيلية...
إلى أنا وأعود القاهرة، إلى تعود  أن رأيك  ما وسألته: عنه، فكتبتُ
دون بالطبع، ، ظلّ سؤال وذلك العصر؟ قضيّة بذلك فنحلّ فلسطني،

وفاته، خبر قرأت بسنة وبعدها إجابة،
قَد ة قصّ لي  كانت ألبنائي، أخرى  زيارة  وفي نفسه، اجلسر على
ان، وحترّك آخر عمّ من الطريق في تأخرنا قد نّا كُ التاريخ. نادرة في تكون
جم حَ شاهد الذي املدير ولكنّ احملتلة،  فلسطني إلى الداخلة احلافالت
سيارته ركب وإحلقني. سيارتك إركب بالقول، سارعني األوالد، إحباط
كان نفسه. اخلشبي اجلسر  حيث إلى  به  فلحقت السائق، جانب  إلى
فأوقفتها سيارته، أوقف فعالً. اجلسر عبرت التي احلافلة أمر بإيقاف قد
األقدام، على اجلسر سيراً عبر باملرور لعائلتي سيسمح أنّه وراءه، وظننتُ
األمر كان هناك. بالقول: أوصلهم إلى احلافلة، ولكنّه فاجأني إلى وصوالً
اإلسرائيليون واجلنود احملتلة، األرض اآلخر اجلانب فعلى باملستحيل، أشبه
شهد الذي اجلسر بسيارتي على فمررتُ ،ً جادا ولكنّه كان هناك، يقفون
وركبوا األوالد، ونزل البيت،  أثاث شاحنة حتمل على دس القُ من خروجي
أرض على رسي الكُ آية أقرأ مة سيارتي، وأنا مقدّ فأدرت احلافلة املنتظرة،
جسر فيروز ته سمّ اجلسر نفسه، ذلك الذي عبر دت احملتلة، وعُ فلسطني
سوى دقيقتني، تستغرق لم اليوم ذلك وعودتي، العودة، األحزان، وجسر

ذهولي، ودهشتي، وانفعاالتي. وسط
مباذا ويسألني: لي القهوة، م عزيز العدوان“، يُقدّ ”أبو كان مكتبه في
من خروجنا تفاصيل أشرح له وأنا ج، يتهدّ صوتي كان أنّ وأظنّ شعرت؟
على خروجاً بسيارتك، تدخل جعلتك لهذا قوله: أنسى ولستُ دس، القُ

سكجها باسم

114115

سكجها باسم



قريبة. فلسطني أنّ تعرف أن أردتك وألنّني كلّ البروتوكوالت،

إلى املغرب من الثالثة، املواجهة
أسيدون سيون

املنطقة ليالً، في نت هناك كُ اللحظة، من تلك وسنوات، سنوات، بعد
في الناشط أسيدون،  سيون املغربي اليهودي صديقي مع نفسها،
إلى الهجرة ترض لم آالف عَشرات أفراد وأحد عديدة، حقوقية مجاالت
شاطئ عند تتهادى سيارتي كانت املغرب. في البقاء لت وفضّ فلسطني،
بأصبعي إلى األضواء حني أشرت الصغر، أيام يها نسمّ كنا كما البحرة،
شريط وأدرت دس، القُ هي تلك له: وقُلت اجلبال املقابلة، من أعلى اآلتية
املتّزن صديقي  فأجهش العودة“، ”جسر  فيروز أغنية على التسجيل 
القدس ألنّ قال: بكيت؟ ملاذا سألته: ان، عمّ إلى العودة طريق في بالبكاء.
رب على ذلك القُ زيارتها وأنا أستطيع ولكنني ال لك، تعني كما لي تعني

الصهيونيني. من محتلة أنّها لسبب منها
سلسلة عليه، بعد ألطمئن سيون أهاتف نتُ كُ أيضاً، سنوات، بعد
يهودية، مرافق أهدافها وكانت البيضاء، الدار شهدتها غبية تفجيرات
إرحلوا الباقني: املغاربة لليهود يقولون كانوا بها قاموا الذين وكأنّ وبدا
قدمي من نحن، هكذا، عشرات اآلالف. األعداء عدد من لنزيد إلى فلسطني،

اجلهل. من بالكثير العادلة، لقضايانا نُسيئ الزمان:

الرابعة املواجهة
كورمان تال

اإلسم: تال كورمان
إسرائيل البلد:

جماعية بزيارة منهم، سأكون املشاركني، الذين قائمة قرأته في ما هذا
األميركية. توقّفت اخلارجية متها نظّ أميركية، واليات ة لعدّ صة متخصّ
آخر، مثل إلسم إختصار األوّل إسمها أنّ إلى ظنّي وأخذني اإلسم، أمام
عائلة فلسطينية وهي قُرمان،  عائلتها: إسم وأنّ أو غيره، أو ناتالي، تاليا،
فهي أعرفها بعد، لم وتفاءلت بصديقة، ،1948 عرب أنها من معروفة، أيّ

فلسطني. من هناك، أهلي من
أن يخيب. الظنّ كثير على ولكن، كان

احلقيقة كانت للوصول، التالي اليوم وفي واشنطن، إلى سافرتُ فقد
بولندا، من أهلها إسرائيلية.  يهودية كورمان، تال ظنوني.  كلّ ب تُكذّ
أهلهما مع  طفلني هاجرا ولكنّهما  الدنيا، آخر في  هناك وُلدا والداها
كانت عندنا هي التي هيرتسليا، في تال لهما لتوُلد فتزوّجا، بلدي، إلى
يَبعد مسجدها املعروف سوى وال علي“، ”سيدنا ى تُسمّ ساحلية قرية

الكعكاني  ياسني ي جدّ الذي كان ذلك يافا الكبير، جامع عن كيلومتراً 15
سنة. مئتي قبل وقفه متولّي
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نحن علينا، هل ني؟ السكّ من احلدّ  هذا إلى صغيرة  الدنيا هل تُرى،
ومع احلنني، ومع كرى، الذِ ومع اخلروج، مع نتجرّع السمّ أن البالد أصحاب
أهلها الهاربون املاضي،  ذلك كلّ من أتت التي تال، الدنيا؟ مصادفات
تباغتني، اآلن أمامي قتالً، هي أهلي ليُشبعوا اآلتون ومذبحة، قتل، من
إذن، ك، عمّ إبنة فأنا عمومتكم، أبناء  إنّنا  تقولون بكلمات: وتداعبني،
كبحر زرقاوين بعينني جميلة، صبية لتها، تأمّ إسمها. عن رّفت وَعَ
التاريخ، ضحية شعرت بأنّها إنّني اآلن، القول، من وَلَن أهرب فلسطني،
ولكنّنا، اجلالدون، م هُ الضحية وأهلها م فأهلي هُ متاماً، ليس ولكن مثلي،

ضحايا. وهي، أنا،
في نا، أمامَ الشاشات، وكانت اخلبر، كانت فلسطني هي األيام، تلك في
فيه فلسطيني، وما ملكان إسرائيلي إجتياح عن ث نرتاده، تتحدّ كلّ مكان
بعملية فلسطيني ردّ عن بساعات كانت تُعلن وبعدها اني، مجّ قتل من
تأتي وحني الشاشات، جتتاح ظلّت الدماء إستشهادية. حماسية فدائية
أكن فلم وبالطبع، ولكنّني، جتتاحني، الفرحة كانت فلسطينية، عملية
، رسميّ عربيّ بيان كأيّ يراق، املدنيني الذي دم عن عن إعتذاري سوى أعلن
نفسه، الشيئ تفعل هي، وكانت، وأعيد السبب للسياسات اإلسرائيلية،
لإلرهاب، األمر تُعيد ظلّت أكثر، كان وبالطبع، فلسطيني، أيّ موت فمع
نعيش كنّا فقد غريباً، ذلك يكن ولم الفلسطيني، اإلسالمي والتطرف
كانت األقصى، إنتفاضة وبدء نيويورك“. في ”البرجني بعد عملية، ما أيام
أصل حول واملداورات املناورات الكالمية، من فيها ما فيها لتبسة، عالقة مُ
كانت ولكنّها واحلقوق، التاريخ، عن احلديث في أغلبها وظلّلت األشياء،
أسبابه، لم نكن لو وحتّى اآلن، الواقع هو هذا القول: إنّ إلى دوماً، تلجأ،

تغييره. يستطيع لن ً أحدا فإنّ
ً الفاحصة، متهيدا باآلالت التفتيش  في طابور نصطفّ نّا كُ يوم، في
بسهولة، أنا اآلن كيف سأمرّ لي: سترى قالت حني طائرة، إلى لدخولنا
املالمح كامل بالطبع، أنا، مالبسك. خلع حتى تفتيشك فسيتمّ أنت ا أمّ
بالضرورة وهذا عيونها، من تنفر تكاد الغربية فالهيئة هي ا أمّ العربية،
شكل وعلى يها، حتدّ إلى دفعني الذي ما أعرف لستُ تقصد. كانت ما
حصل إذا ا أمّ ماتشاءين، منّي فلك تتوقعني، ما  حصل إذا قُلت: رهان.

نتُ وقبلت. كُ حكت، ضَ دوالر. ورقة على لي توقّعي أن فعليك  العكس،
ال أن رصت حَ ألنّني زامورها لن تُطلق بعد قليل، حتتها، سأمرّ أنّ اآللة أعرف
إطالق إنذارها ثالث اآللة واصلت ولكنّ كان، ما وهذا معدن، أيّ معي أحمل
حني رفة التفتيش، وسارعت غُ إلى فأُخذت مترّ حتتها، تال ظلّت حني مرّات،
ووضعت قلمي، فأعطيتها جانبي بإخراج ورقة دوالر، إلى لتجلس جاءت
لك، وليست لي أنّ فلسطني على وقّعت اآلن د لَقَ لها: توقيعها، فقلتُ

مري! عُ طوال الدوالر بهذا وسأحتفظ
خارجها وأنا البحر، على رؤية فلسطني، تستيقظ في اآلن تال ولكن
ع وقّ وثيقة يوم في سأجد أنّني يومها، أعرف، أكن ولم بالعودة، أحلم
على بطيطو،  يوسف اخلواجا  بشهادة اليهودي، بطيطو شلومو  فيها

.1857 العام في سكجها محمد احلاج ي جلدّ وبيارة بيعه أرضاً
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(22) قدمة املُ

املَكتبات، نَطوي
تُب... نَطوي الكُ ما كَ

يُعلن أثير مكان يَساري على البيروتي. احلَمرا شارع في ى أمتشّ اآلن، أنا،
تُعيدني الصغيرة  اللوحة النساء، ألبسة تبيع ت محالّ بني نفسه، عن
صدئة، حديدية وكأنني قطعة فتسحبني، “مكتبة أنطوان“، احلياة: إلى
كان، مَ تّسع  مُ إلى بي يودي  صغير، باب ن مِ أدخل  مغناطيس. وكأنّها 
حميم، أثير، بَق عَ إلى ألصل دَرَجاً أنزل ثمّ ة بالكتب، مكتظّ رفوفاً ل فأتأمّ

الكتب. رائحة إلى حبيب،
أبي. ر أتذكّ

ذلك إلى أدخل وأنا يُراودني، كان الصبا، من يَقترب طفالً، نتُ حني كُ
يشتريه الناس، كتاب، هنا، الرفوف، على لي يكون أن نهاري: لم املكان، حُ
احملفور باخلشب غلّفاً ً، مُ عزيزا ثميناً، كتاباً فقد إشتريت اليوم ذلك في ا أمّ
من عليها املاء رشح مع جمالها ضاع ثمينة، لوحة كان عنوان. عليه

اآلمن. ومالذي احلميم، مكاني في دبّني، قف السَ
كم ترُى عظيم: وارحتاالتها الدنيا، على تبي وَعَ يفرض نفسه، التساؤل
حميم كتاب من م كَ الرحيل؟ زحمات  في  وضاعت بنيتها، مكتبة من
عشرات آالف، أم هي هل كان؟ مَ إلى كان مَ ن مِ الذاهب العمر حية ضَ راح
وهي املكتبات، أولى القدس، في مكتبة أبي، كانت قليلة. مببالغة اآلالف،
أسيرة فتعيش الورق تلتهم دودة دمناَ، مُ زمناً، مُ قارئاً منّي نعت صَ التي

او ليوسف السباعي، رواية أصغر كانت أيامها، تنتهي. وال تبدأ، لعوالم
سبعمائة صفحة. عن ال تقل القدوس، عبد إحسان

بالطبع، عندي منها، وبَقي ان، القدس، وعمّ مع إرحتاالت وراحت املكتبة،
الصغير البيت كراكيب بني قابعاً هنا، كرتونة في هذا جند الكتب. بعض
،وقتها، أشتري أكن لم مالبس. خزانة أرفف بني وذلك باألشياء، املُثخن
كانت االت، فهذه عن ث أحتدّ ولن مكان، كلّ في كانت حولي الكتب، فقد
ي“ ”عمّ احلبيب الراحل  ”فلسطني“، صحيفة صاحب كان ضاء. الفَ متأل
وهكذا، األردن، في الوحيدة التوزيع دار أيضاً، معها ميلك، العيسى رجا
اإلصدارات كلّ حامالً فَجر، كلّ للمنزل، أبي يَعود أن الطبيعي من فكان

لألردن. تَصل التي والشهرية، واألسبوعية، اليومية، الصحافية،
كانت ولعلّها الريشة، فاخر أخضر سائل، بر حِ بِقلم يكتب إبراهيم كان
مجموعة وحتتها زُجاجة، طحه  سَ تَعتلي مكتب  على خالصة، ذهبية
والكتب، واالت الصحف تتوزّع فكانت هذه فوق ا أمّ حميمة. صور من
”ليس صغري: في ه رشيقاً، ناعماً، وظلّ ينصحني كان خطّ املرتّبة. وأوراقه
فقط لوحة، عليها تَرسم ال فأنت جميلة، طوط قلمك تكون خُ أن ضرورياً
يطبع كان من هناك أنّ فلسفة ذلك، بالطبع، ومقروءة“. واضحة تكون أن
ستقتضي إعادة فاملسألة املهمة، وإالّ هذا على ل يُسهّ أن فعليه بَعده،
إلى فونها ً، ويصفّ واحدا ً واحدا أيامه، يطبعون باألحرف، كانوا، الطباعة.
نصائحه، في أبي، كان وجمالً. هل كلمات فتصبح بعضها البعض، جانب

والكتابة؟ للصحافة، يُهيّئني
العمر، إرحتاالت مع منّا الضائعة واملكتبات، الكتب، عن اآلن، أنا أكتب،
ولعلّ بأس، ال عوالم التقنيات. في وأسرح تفاصيل أبي، إلى أذهب أنا وها
على مادة رصاصية، بأحرف بَدأت فاجلُمل التي  الرحيل، فكرة يفيد ذلك
أعمدة لتصبح رَحلت ثمّ  ومن ورق،  على مالً  وجُ حروفاً لتصبح  رَحلت 
على تُصنع كاملة صفحة ثمّ رَحلت لتُصبح ومن ر، وتُصوّ تُلصق كاملة
كاملة، الصور ومعها نة ملوّ لتُصبح رَحلت ثمّ ومن وأبيض، أسود شاشة
األملنيومية، ً، دون اللوحات فورا هكذا املطبعة، إلى لتذهب رَحلت ثمّ ومن
عشناها، السنوات، من  العشرات زمن إستغرقت رحلة  في ذلك، وكلّ
وأنشر، ر، أكتب، وأصوّ اللحظة، هذه في عليه، اآلن، أنا ما إلى كلّها، لنصل
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أنّ سينسى، وسيم أنّ أظنّ وال أنسى، وال احللوين، عليا  بعيون تتغنّى
إلينا، جاءت تينا أنّ بالطبع، ننسى، ولن النافذة. جانب على حطّ نورساً
آتيان أنّنا تعرف ولم أتراكاً، ظنّتنا فقد نفهم، لم ما بالتركية ثت فتحدّ
دين ومتوحّ التاريخ، في ومنغمسني اجلغرافيا، في  متجاورين  بلدين  من

املأساة. على
وقت في تأتي تَنّورين  وموسيقى  النافذة، حافة  على يَحطّ  النورس
أنّ ليؤكدا اهول، من يأتيان رمزان البعيدة، الضيعة عن فيه ث نتحدّ
عالم في نعيش أنّنا على  لتؤكد فُجأة، يم، الغَ من  تأتي إشارات هناك
أبي مكتب أمام بل هنا، اآلن، نعيش ال  ولكنّنا أحياناً. ورموزه،  يب،  الغَ
أنسى، وكيف أنسى، ولستُ  دس،  القُ في بيتنا  في  السطح، الزجاجي
األخضر، لتقع باحلبر القلم تعبئة فأحاول وأقلّده، مكانه، أجلس نَفسي
مكان. كلّ في احلبر ى وليتفشّ املكتب، على زجاج زجاجها احملبرة، ويُكسر
رت أنّني دمّ بغير  أبي سيُقنع شيئ وال أمامي، فآثار اجلرمية ريقي، بَلَعت
احلبر، بها فت ونشّ الصحف، معت جَ ارم، الطفل بعفوية أغراضه.
الزجاج، حتت تخلّل ما قد كان منه كثيراً ولكن سلة زبالة، ورميتها في
من ناعماً، غضباً حمل التالي، اليوم وشهادات. ،ً صورا ر، دمّ ما في ر، ودمّ
ي أمّ غضب إبنه. لنفسه في ً هناك تأكيدا وجودي رأى في لعلّه حليم، أب

كالعادة. عليه، ً مقدورا كان ولكنّه أكبر، كان
بعض من على سها أسّ جديدة، مكتبة يبني والدي كان ان وفي عمّ
ببعض رفوفها تعبئة  في وآخر، أساهم وقت  بني وَصرت، دس، الٍقُ كتب
ومع بها، ليهتمّ أبي يكن  لم ترجمة  مُ روايات  وأغلبها  أشتريها، كتب
إلى تذهب أو تضيع، تب إلى منزل آخر كانت الكُ ورحيلنا الرفوف، تزاحم

وهكذا، جديد، منزل إلى جديد رحيل مع تُفقد ثمّ الصناديق،
صغيرة مكتبة تأسيس  لنا يُتيح األزبكية سور كان القاهرة، وفي
لنا صديقاً دفع ما هذا ولعلّ األسعار، بأرخص املستعملة، الكتب من 
ما وهذا إعادتها، باستعارتها، وعدم  تب، الكُ إباحة سرقة  فتوى إلصدار
أنّ أعرف ولم كتبي، على وأضعه إسمي، يحمل ختماً أشتري جعلني
نقتنيها ا كنّ التي  فالكتب بكارثة، بسنتني بعدها لي سيتسبب هذا
بعد ان عمّ إلى دت عُ يوم وفي الناصرية، التجربة عن وأغلبها سياسية،

بعد الفعل ردود تأتيني ذلك: من وأكثر بل مكاني، من أحترك دون أن وحدي،
يقرأه واقعاً،  ً أمرا ليصبح  بشيئ، فيه ر أفكّ وقت هل سيأتي  تُرى، ثوان.

عيونهم؟ هات اللحظة ذاتها، ويرون أحداثه بأمّ في الناس
قبل سنوات وسنوات، نُشر الذي جوناثان“، ”النورس هل لكتاب  تُرى،
حتى يقرأه، لم ن مَ على حقيقة؟ يُصبح  أن أبي، مكتبة من وقرأته
فجوناثان هذا، كتابي يُنهي أن قبل  حتى  فَيفعل، يُسارع أن اللحظة،
وتعلّم ،ً وحيدا وحلّق جميل، بحر فوق منه فهرب سربُه، نَبذه الذي النورس
أستطيع، ولن أستطع، لم ق ما حقّ علّم، دون مُ بنفسه، الطيران، أسرار

.ً حتقيقه أبدا
فيّ أثّر ليفينجستون، جوناثان النورس أسطورة الصغير، الكتاب ذلك
وفيه يافا، زرقة فيه نتُ أستحضر كُ بحر، لعلّني ففيه التبنّي، درجة إلى
العتيق، امليناء فوق هادئ شاهدتها تتسلّى بطيران أيضاً، يافا، وفي نوارس،
كلّها، وهذه، وحترّر، وإنعتاق، حرّية، وفيه وفشل، وندبات، وجروح، نبذ، وفيه

متثّلني.
سوى النوم، لنا ليس فندق جميل، مَقطوعني في إسطنبول، في كنّا
فالعاصفة البوسفور، أمام عشر، السادس الطابق في هر والسَ واألكل،
مطار يُغلق سنوات، منذ مرة  وألوّل السفر،  من  متنعنا النادرة الثلجية
أعرف أكن لم .ً وبحرا ً ا برّ القدمي، العالم أغلب كانت حتكم التي املدينة،
ً أمتارا يَصعد كان يافا، في العلو. هذا إلى يحلّق أن على قادر النورس أنّ
من املشي، الكثير مع الشيئ نفسه، كان يفعل كازابالنكا وفي ويهبط،
النورس فقد طار األستانة، يا اسطنبول، يا اهللا إسطنبول، ا هنا في أمّ
املشهد على املشرف األخير، فوق، عند الطابق فوق، هناك، ، حتّى وصل إليّ
ارات وعبّ ومراكب فن سُ فوقه ومترّ ساحرة، أضواء فوقه تتألأل املاء كلّه: 

صوت تينا. على وتترمنّ موسيقية، فرقة أنغام على راقصة تتهادى
لبنان وسحر سرّ يحمل الذي صديقي  ورفيقي،  تُغنّي، تينا كانت
نفهمها، ال الكلمات التي مع وننساب األحلان، مع نتثنّى وأنا، حرب، وسيم
يُعلن صديقي كان اللحظات التي تلك وفي أغنية وأخرى، كلّ بني ث ونتحدّ
بدا وكأنّه حلناً فيروز، بدأت الفرقة لها تنورين، التي غنّت من ضيعة أنّه لي
التي الكلمات ترديد في فأخذنا الرحبانية، الزيادية الفيروزية األغنية تلك
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صديقي بيت سرير في حتت كبيرة، ووضعتها حقيبة في كتبي نت أمّ أن
من ثمانية ويُعتقل الدولة، أمن مباحث من البيت ليُداهم جمال،
التنظيم وعن عنها، تسألني املباحث وألجد األصدقاء، ومعهم احلقيبة،

بأشهر. بعدها الناصري، الشعبي
وأغلب لصاحبها، تهديد مصدر الدوام، على كانت، املمنوعة، تب والكُ
شباب، تّاب كُ مجموعة رنا  أتذكّ حرّمة، مُ كانت األزمان  تلك  في كتبنا 
وناهض مضية سعيد ومحمد العجلوني وابراهيم الرزاز مؤنس منهم:
ويوسف عبد ضمرة ويوسف فركوح والياس مدانات وعدي حتّر وعدنان
زيادين، يعقوب التاريخي الشيوعي القائد بيت في نسهر وأنا، العزيز،
املعتقل من الغرايبة هاشم بخروج إحتفاء الثمانينيات، منتصف في
رفة مكتبته غُ إلى به فلحقت خليل، أبو غمزني حني سنوات، سجن بعد
املمنوع كتابه من  نسخة الرفوف بني  من وأخرج الباب أغلق العامرة.
قبّلته، حميماً. إهداء منه األولى الصفحة على  ر وسطّ ”البدايات“،
قراءته، أن أعيد عليّ كان وزنّاري. بعد أشهر، ظهري بني الكتاب وأخفيت
فقد الورقة، أزال ن مَ أسأل لم  زّقت. مُ قد  األهداء صفحة أنّ ألكتشف

. عليّ خوفاً فعلتها، أو فعلها،
لها، مغادرتي ومع كتبي، أوّل ونشرتُ بل مكتبة، أسست دبي وفي
ذاهباً، أنساني  لستُ روايتي. مرجتعات وباقي عنها، أتخلّى أن عليّ كان
وزّعت الكتاب، التي احلكمة مكتبة إلى طه ناشي الكاتب صديقي مع
تزد لم  بأنّها ففوجئت بيع، قد النُسخة من كم ملعرفة لهفتي ومعي

اخلمسني. على الصحافة زادوا في عنه كتبوا الذين مع أنّ املائتني، على
بيتي في رفة غُ أرض إمتألت حني وآخرها ر، وتكرّ ضياع املكتبات، وتكرّر
كانت في صناديق كرتونية، املُعبّأة الكتب آالف فأعطبت باملاء، الريفي

الرفوف. نقلها إلى تنتظر
النافذة، طرف على النورس فيها حطّ التي الليلة تلك اسطنبول، في
العثماني، األرشيف  مكتبة زيارة من  الثلج منعني كيف ر أفكّ أخذت
التي حافظت اجلامعة األردنية مكتبة ولكنّ يافا، وثائق تفاصيل ملعرفة

أجدادي. من التقدير عن ذلك، فلها كلّ أغنتني الوثائق، على
ومنّي بعدهم.

(23) قدمة املُ

واإلبن،   األب
الصحافة وروح

تُنسى... لتلك اللحظات أن ل، وَهَ
بتاريخ املعبأة الدرجات على بي وتنزل اليُمنى، بيدي سك متُ ي،  أمّ
نزيف بدماء تُغمر ولكنّها اآلن السور، داخل العمود إلى من باب دس، القُ
إلى وتتطلّع تَسحبني بسرعة، ليلى، األخرى. يدي في اخلُنصر من أصبعي
املستوصف، إلى دخولنا دون أن تتوقّف. مع وصول أبي تنتظر كانت الوراء.
كان به، وُلدتُ الذي ذلك املشفى الصغير، على يطلقونه وهو إسم كانوا
وعلى يُطبّب، أن اجلُرح وقت للشرح، فعلى هناك يكن لم وصل. قد أبي
فوصل ، احللّ أنّه ظنّ مبا الطبيب قام وصلُها. يُعاد تهتّكت أن التي ظام العِ
ظلّ الذي للولد، مالمةً األب واألم حديث ميأل دنا، وعُ اجلبص، ووضع العظام،

يُخطئ. لم أنّه يُعلن
واقفاً، ليبقى عنه اجلبص أزالوا فقد أصبعي، لم يُطبّب الطب،ّ ذلك
األطباء، بي يرتادان نة، سَ من أكثر أبواي، وظلّ ما. رسالة يُعلن وكأنّه
اليائسة، احللول من معها وعشرات األصبع، لذلك ة، األشعّ وعشرات صور
فيضع الشهير، انية امللحمة العمّ صاحب رضا“، ”احلاج إلى ي جدّ ليأخذني
ببراءة، عليها رددت بأسئلة، ويغافلني يَدى، على الزيتون زيت من قليالً هذا
ليصل معه، وأنا فيسأل، أجيب، وأنا ويسألني، يدي، معها يُداعب وظلّ
جبل ولعلّ رفيق،  بحزم ه شدّ أن إلى أجيب، وأنا فيسأل، أصبعي،  إلى
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حرّك وقال: في وجهي، إبتسم ولكنّه حلظتها، سمع صرختي، القلعة
دقائق، بعد إلى أصبعي تطلّعت ولكنّني حركته، أبكي من نتُ كُ أصبعك.

احلقيقي. أصبع لي وعاد العظم، إلتصاق راح أضحك. وأنا
أجاهد أن باألطباء، والثانية أثق ال أن األولى: مر، العُ الزمتا عادتان وتلك
يوم، وفي في الصباح، إيقاظي أجل من غيري وأن يُكافح النوم، أجل من
على حرصت أنّني مع  املغرب، من ان عمّ إلى العودة رحلة عليّ اعت ضَ
الساعة على اخللوي منبّه عليه، وضعت وزيادة  بإيقاظي، الفندق إبالغ

ان. عمّ إلى رحلتها منتصف في والطائرة إستيقظت لكنّني املطلوبة،
في البيت  أنّني ألكتشف أفقتُ 1970 من متوز والعشرين صباح الثالث
فقد قليالً، إالّ سنة عشرة املُراهق ذي األربع يطل إستغراب ولم وحدي،
بالقول: سوى تزد املستشفى، ولم في والدي أنّ خالتي، وأبلغتني جاءت
ذلك قبل  بإنتظاري. ألنّهم هناك إلى بالذهاب وأمرتني بجلطة، أصيب
وراجع بالتعب، شعر ألنّه للندن زيارة ووالدتي والدي ع قليلة قَطَ بأسابيع

بالطبع، يفعل ولم التدخني، بوقف طبيباً لينصحه
في ”كنت“ علب خمس ن ويدخّ بالسكري، مزمناً مريضاً كان إبراهيم،
يكن لم مكتبه أمام دوماً، اجلالس، املراسل أنّ كثيرون وكتب عنه اليوم،
وكان بآخر، إليه ليأتي ً واحدا يُنهي إن فما قهوة، فنجان ليطلب ينتظره
ساعة عشرة  ثماني ويعمل سابقتها،  من اجلديدة  السيجارة يُشعل
هذه هي ما الدنيا، ولكن وعيت على أعرفها منذ هذه أمور إنقطاع، دون

في املستشفى؟ وجوده تستدعي ”اجللطة“ التي
وجهه،  في  رح جُ بأنّه ساذج طفولي تفسير ً فورا ذهني إلى وَرَد   
لقب لنا زميل على  نُطلق ا نّ كُ بإعتبارنا ندبة، لديه األمر  ل  وسيشكّ
تلك أنّ أعرف أكن ولم وجهه، في قدمي  جرح أثر  يَحمل ألنّه  ”الوط“،
لم لعلّها نفسيتي، أحد مفاصل حياتي، وندبة في لي ل ستشكّ احلادثة
تبكي، وهي ي هناك: أمّ العائلة ألجد املستشفى، وصلت االن. حتّى تُشف
حالة صمت، في  واآلخرون واجم، مسعود ي وجدّ بسمة، أختي حتتضن
صغيراً باسم زال ما اآلن: إليّ  نَظراتهم تفسير  أستعيد  رجعي،  وبأثر
ضنتني فَحَ ي ألسألها، أمّ إلى ذَهبتُ عائلة. ل مسؤولية وحتمّ اليُتم، على
الثماني اخلطر من ساعات ميرّ أن وعليه خير، اهللا وقالت: إن شاء وقبّلتني،

الرجال، عالم إلى إدخالي في وصارماً كعادته، قويّاً كان ي جدّ واألربعني.
ر، ادّ نائماً بفعل أبي رأيتُ بالواقع. ليواجهني الغرُفة، ً إلى فورا فأخذني
أن دون بخشونة، فوراً فأخرجني بَكيت، األوكسجني. بجهاز ومربوطاً
القلب، في  ندبة بل الوجه، في رحاً جُ ليست فاجللطة وهكذا يُعلّق،

روحي. في ندبة العمر، طوال وصارت،
بيت في همساً: خاالتي إحدى ردّت األوّل. سؤالي هذا كان لينا؟ أين
لم يكنّ إنّه يقوالن والداي كان وكما طفلة، زالت ما كانت لينا ك. جدّ
العائلة على لتُضفي جاءت ولكنّها احلياة، إلى تأتي  أن لها مخططاً
لتداعبها تتخاطفها كانت أنسى أنّ األيادي ً، وال جديدا الصغيرة طعماً
فإنّ ،ً جدا طويالً ساعة واألربعني الثماني ملرور إنتظارنا وإذا كان وتالعبها،
إستغرق فقد ،ً جدا كثير أطول بكثير، التالية كان اخلطر لساعات إنتظارنا

وحني  ببطء، الـ48 الساعات تلك عبرت كلّه. الباقي العمر لي بالنسبة
مستشفى في غامرة فرحة  كانت إبراهيم جسد عن  األجهزة أزيلت
وحني ،ً ً واحدا والسالم والتهنئة، واحدا لإلطمئنان اجلميع ودخل فلسطني،
للحظة، تركه سوى منّي أجد ولم رأسي، فداعب وقبّلته، دخلت دوري جاء
شبه تلك  وكانت إليه، ودخلت  لينا،  وحملت  الغرفة،  من فيها خرجت 

خطيئة منّي.
باألوكسجني، موصول وأنفه جسده، متأل واألجهزة وأنا، إلينا، لينا تطلّع،
كان جديدة. بجلطة يلهث، وأصيب بصعوبة، وصار س يتنفّ به فشعرت
أدخل طفلته؟ ن الذي مَ يُعاتب: الطبيب إلى بعد ساعة أن أستمع عليّ
لكنّ اهللا الصحيّة، النكسة وراء بالوقوف يتّهمني وكأنّه كان يلومني،
ضمير بتأنيب  أشعر ظللتُ  أنّني أخفي ال املوت. من أبي وعاد  سلّم،
كان والدي سنة، أنّ عشرين بعدها بأكثر من أعرف لي أن وكان طفولي،
عليها. ويطمئن لينا، حتّى يزوّج عمره في بأنّ يُطيل ي، أمّ أمام ربّه، يدعو

زواجها بأشهر. بعد مات الغريب أنّه
األحبة، وَفُقدان املوت، دا عَ ما ويكبر،   ً صغيرا يبدأ زن حُ كلّ إن ويُقال 
ولكنّه لم الناس، بعض مع معي حدث هذا ر. يَصغُ ثم ً كبيرا يَبدأ فهو 
الصديقات، أيّتها أحبّهم. عليكنّ  وآخرين والدي،  فقدان  مع كذلك يأت
نحن ا فإمنّ املوتى، عن حني نكتب أنّنا تعرفوا أن األصدقاء، أيّها وعليكم
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صديقي مقولة هنا، أنسى، وال مي. تقدّ بأثر ولو أنفسنا،  عن نَكتب 
طابور في تصطفُّ أنّك ستعرف فأنت أبوك، ميوت حني د اخلطايبة: محمّ

اإلنتظار.
الثمانينيات، بداية في ،ً كثيرا زريقات، حرّان الدكتور لكالم أنتبه ولم
نحتاج وقد بدأت، تنتبه لشرايينك، فالتصلّبات أن عليك ألبي: قال حني
كان ألنه كان السخرية، موقف أبي الطبيعي قلب مفتوح. لعملية قريباً
غذائية مية حِ ترك السجائر قبلها بسنوات، ومارس فقد العكس، يظنّ
أنني املشكلة أقل. وال أكثر، ال كان عارضاً له، إذن، بالنسبة واألمر، صارمة،

منزّالً. كالمه كان ذلك، فقد على والدي وافقت
رَضي التي حترير ”صوت الشعب“، رئاسة عن زل عُ كان األيام، تلك في
أسسها كان التي ”الشعب“، عمره صحيفة أنقاض على فيها يكون أن
جعله الذي هو عب الصَ الظرف ذلك أن ويبدو ها. ترخيصُ حب وسُ فأغلقت
يقول: كان القلب لسان ولعلّ قلبه،  في  السريع اخلفقان بذلك  يشعر

بنا. يَرض لم ولكنّه ، بالهمّ رَضينا
أصعب. اجلرّاح اً طبيّ ظرفاً أن أعيش عليّ كان سنوات، ذلك بسبع بعد
قبل أبي. قلب في قسطرة عملية على يُشرف صالح سهيل املعروف
العمليات غرفة من  خرج حني ولكنّه متفائالً، بدا بأجهزته الدخول
قلبه. في رأى هناك، ا عمّ ألسأله به، أحلق لم الظنون. أخذتني مُسرعاً،
الذي رآه صالح ذلك عن فيها تساءلت مقالة فكتبتُ هربتُ نحو قلمي،
هناك لت جتوّ أنّك بدّ بدّ أنّك رأيت فلسطني. ال ال وقُلت: إبراهيم، قلب في
بشكل فلسطني تُظهر لعماد حجاج رسمة ونشرتها مع يافا، شوارع في

املفتوحة. بالشرايني ميتلئ قلب
الطبيب، فسألت منّي، وأجرأ أعقل، كانت بسمة، أختي، أنّ على
لم ل. حَ من هناك وليس أبيك، قلب متأل التصلّبات  بصراحة: ليجيبها
نتعب. كلّنا ولكنّنا حقيقي. كان يَتعب. هذا صحيح، ذلك بأنّ ألقتنع أكن
ته، بصحّ فهو، إذن، ونضحك، الدنيا، على ر ونتندّ نتجالس، ونتحادث، ا نّ كُ
دعوة يلبّي أن عليه  أحلحت ولهذا السفر،  يحبّ كان  سيزول. والعارض
في املطار العارض. ذلك تُزيل لعلّها لنشاطه، تُعيده لعلّها لزيارة اليابان،
حني ولكنّهما العمري، وعمر خريسات هاشم للزميلني وأودعته ودّعته،

الشارع. جانب إلى اجللوس درجة إلى يتعب، كان إنّه قاال عادا
ومسؤولياتها يافا، عاش الذي فهو ل األلم، حتمّ قادر على أعرف أنّه نتُ كُ
أنّ مالكيّته وأعرف أسد، بجرأة الهجرة ل حتمّ أنّه وأعرف أبيه، وفاة بعد
من يناله بدأ األلم ولكنّ  ويغلبها، يغلبها، وظلّ الدنيا،  عليه بت صعّ
في يوم، عرفتُ حياتي. أيام أسوأ كانت وتلك عنه. يُعلن قدميه، فصار 
من الكويت، اإلسالمي، جاء املستشفى في صاً متخصّ هناك طبيباً أنّ
زياد، أنسى لستُ .ً وعدا مَ غنيمة أبو زياد وصديقي، والدي، صديق لي فرتّب

قدمه. سوى بتر حلّ من هناك ليس أذني: يَهمس في وهو
ل حتمّ ل فضّ ولكنّه أكثر، إبراهيم لعاش ، يتمّ أن احللّ لذلك كان ولو
الوقوف. كيف أنسى على قادر غير نفسه يرى أن على املوت، حتى األلم
يأكل الدود على صبر أيّوب يقول:  وهو معه،  عِشته الذي األلم ذلك
أبي، إبراهيم، حبيبي، جسد تأكل الغرغرينا كانت أفعل. وها أنا جسده،

التشهيد. عالمة مرفوع وأصبعه يده، تُالمس ويدي ورحل
واقف. وهو مات، أراد: ما احلبيب، إلبراهيم له، وكان

إبراهيم إصرار إبنك مع شعورك هو ما ش: قمّ سألني ناصر يوم وفي
د يؤكّ الولد ألنّ فخور، أنا كأب عفوياً: كان ردّي بالصحافة؟ العمل على
لست أيضاً، أن يكرّرها. وأضفت: وكأب، هنا مبسيرة والده، ويريد قناعته
ناصر، إبتسم وبطريقته، ه. وجدّ والده مسيرة سيكرّر ألنّه متاماً، ،ً سعيدا
يوم وفي مجلس، غير في  يكرّرها وصار بالتعبير، اإلعجاب  على دليالً
جتربة في يخوض أن لباسل (إبنه) حتبّ هل هربت من السؤال، فسألته:
بجدارة إعتراف هذا فسيكون طبعاً، أجاب: ؟ السكنيّ حدّ  على العيش

والده. حياة
يتبادلون والدي  أصدقاء كان ماذا أعرف ال فأنا  األمر، حقيقة وفي
على متاماً أنّه كان ولكنّني أعرف عالقتي بالصحافة، حول معه، األحاديث
في تناقض عجيب لها، وقارئاً الصحافة، عامالً وجودي بني واحدة مسافة
مبسيرة كإبن إعترافي لتأكيد وجودي فيها يتمنّي كان فهل مريب، غريب

حترق عمره؟ أن قبل قلبه حرقت مهنة عن إبعادي يريد كان أنّه أم أبيه،
عالقة كانت ولكنّها األب عالقة صداقة، إبراهيم مع تكن عالقتي ولم
شركة يابانية، بدعوى مع سائقاً العمل من مينعني لم الذي فهو ة، أخوّ
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في اجلامعية، دراستي مصاريف في ألساهم  عامة، عالقات رجل أنّني
الطني ولزيادة صحيفته، إغالق بعد البقاء في صراع يكافح فيه كان وقت
أسميها سياسية، أن أحبّ دراسية، ألسباب رسبتُ في سنة نت كُ بلّة
أيضاً. املسؤولية يَحمل الشراكة، في الصغير أنّ على ضمناً، فتوافقنا،

إعترف ولكنّه الحق، وقت في إالّ كاتباً، األبّ إبراهيم  بي ولم يعترف
حتقيقات لي حني نشر في اجلامعة، ر، وأنا مبكّ وقت في بصحافيتي لي
فيه درساً علّمني آخر، حدث بيننا كان قبلها ولكنّ بأسماء مستعارة،
ذكراها،  في 23 يوليو، ثورة عن أكتب أن إقترحت عليه يوم ففي صعباً،
قرأ، إليه. مها  أقدّ صفحة بعشرين ً فخورا نتُ كُ أيّام ثالثة وبعد فوافق،
نتُ كُ واإلختصار. التحرير، من كثير إلى بحاجة إنّها قال: ثمّ وقرأ، وقرأ،
العارف: بجهل عليه, فرددتُ بأنّه بلغ آخر العلم، ظاناً بنفسه، ً ا عتزّ مُ شاباً
أرض على فتناثرت األوراق، رمى  أكتب.  ما أحد  لي  يُحرّر أن أرضى ال أنا

عمرك صحافياً. في لن تُصبح إذن، رفة، وقال: الغُ
أبلغوني كثيرين مع تكرّر مهنته، وذلك مشهد في صارماً، قاسياً، كان
قال التلّ محمد اباً، وكتّ صحافيني أصبحوا ما منه، احلزم ذلك بأنّهم، لوال
إنّه وأضاف ذلك، قال  الشبول  وفيصل ذلك، قال  طمليه  ومحمد ذلك،
ألنّها الصحافة مهنة غير عن بالبحث إبنه باسم، نصح كما نصحه،

ارة. وغدّ قاسية، متعبة،
األردنية، الصحافة عميد كتب ولكن“، ”صحافة، كتابي مة قدّ مُ في
أستطع لم أخي باسم، أوراق أقلّب وأنا الكايد: املرحوم محمود أستاذنا
من باسم“ ”أبو سكجها إبراهيم  والزميل األخ املرحوم صورة  أبعد  أن
حلياة ومتحرك حيّ إمتداد فهي اليوم، أقرأها كما يقرأها وأتخيّله أمامي،
باسم أوراقه، أو في احلروف به دبّج الذي األسلوب الرشيق في إن والده،
حلروف متاماً واملشابهة باسم كلماته خطّ بها التي املتراقصة اجلميلة،
السمحة الروح في أو من كلماته، يفوح الطيّب الذي س النَفَ في أو والده،
املُتعبة واملشرّدة، حياته طيلة باسم، أبو الصحافة فقيد بها حتلّى التي
ع والترفّ بالصدق، احلافل وعمره الشريف، العفيف تاريخه إمتداد وعلى

واإلستقالل.

(24) قدمة املُ
إسرائيل
حتى تُالحقني
دبني ازة، اجلزّ

هانئة... قرية وهي ازة، اجلزّ إسمها:
للروح،  ؤذية سياحية مُ نتجعات مُ صار ما أطراف دبني، على غابة في
حرها وسِ الذي يَقتلها، مالها جَ وى سِ لها ذنَب ال فاتنة، أردنية جغرافيا في
على دفء عائشاً سكني فيها، مِن خمس سنوات بعد الذي يغتصبها.
أو ببرق السماء، جنوم حتتوي أو كامل، بقمر ليلي ومضيئاً والكاز، احلطب
أوّل تأتي الكهرباء، تُنسيك حياة، رسالة وَمضة أجنبتا غيمتني تزاوَجَ بني
األشجار، العصافير عن ر فَتنفُ ضخم، سياحي بناء لتحفر أساس جرافة
السكون من غابة في أرضي لغم إنفجار فَصوت نباح، دون الكالب وتهرب
من وغبار دخان سوى أر فلم تَطلعت حولي نووية. قنبلة دى صَ يَحمل
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أن الدنيا، إنفجارات من الهارب أنا ، عليّ صار جر، الفَ ذلك بَعد بعيد.
احلرب إلى ولتعيدني  املاضية، احلروب أصوات إلى يوم، كل في أستمع،
عن أحتدث لن الذي. إلى مَ هدوئي، الى حتى تالحقني ظلت األيلولية التي
بقايا عن احلديث أحبُ ال أنا ذاكرتي. من مَحوها أحاول أيام ة، فتلك القصّ

نفسي. وبني بيني، جرت حرب
يُالحقني... تاريخ عن ث سأحتدّ ولكنّني

مر، العُ آخر في ومَسكني احلبيب بيتي، ناك، إلى إلى هُ الطريق ففي
فينزل السيل،  ة ضفّ على  تتوقّف سياحية، حافالت تُقابلني ما ً كثيرا
التذكارية. الصور باملاء، ويلتقطون أياديهم ويغسلون لون، ويتجوّ ابها ركّ
باألنهر يُقارن ال صغير سيل مجرّد فهو غريباً، لي بالنسبة األمر كان
فلسطيني األرض، ومن بقاع كلّ ن مِ ضفافها هؤالء، من أتى التي الكبيرة
أسطوري رمز هو بل زيارات سياحية، مجرّد لم يكن أنّ األمر على احملتلة.
زمن يعقوب، إلى الوراء، إلى  سنة آالف أربعة خالله من يعودون توراتي،
صارع ته  ضفّ وعلى  يبوق، ى يُسمّ كان  الذي  النُهير، هذا قَطعه  ة  وقصّ

إسرائيل... ليصبح إسمه اهللا غيّر وهناك مالكاً،
بيتي إلى طريقي حتى يافا، منذ تُالحقني ورائي، ورائي،  إسرائيل
فوجدته الذ. مَ عن الدنيا، في وبحثت، ، بحثتُ التي البعيدة الغابة في
العتيقة، القدمية وعهوده وأساطيره، التاريخ، في أبحث، وهناك هناك،
كانت حول السيل، اليهودية، االستيطان محاوالت من أوائل أنّ فأكتشفُ
أتوا الذين العشرات حاربوا املنطقة أهل ولكنّ مخاضة يبوق، الزرقاء، نهر
األسطورة، النُهير السكن حول قاصدين التاسع عشر، القرن أواخر في

دبني. غابة في اجلزازة، في بيتي، إلى في طريقي ذلك وكلّ وطردوهم،
يكتمالن ال دفئان وهما الروح. فيدفئ مر القَ ا أمّ اجلسد، الشمس تُدفئ
ي جدّ كان سنة. وأربعني ستّ قبل إليه تعرّفت مكان وذلك هناك. إالّ 
البحث يُعيد كان لعلّه األماكن، في ل والتجوّ الطبيعة، مسعود أسير
ساحر، طريق من هناك، إلى يأخذنا  وكان غيره،  في الضائع مكانه عن
احلمضيات، في موسم الليمون، وأنواع روائح زهر جهاته كلّ من تأتيك
الطريق يعد لم يافا. يَشتمّ روائح كان أنّه ، في السرّ هو ذلك ولعلّ ، معنيّ
أيام ضبابية الذكريات، ولكنّني تلك . سدّ فقد إحتلته بحيرة اآلن، ،ً موجودا

ونحن الزرقاء، سيل على قدميها تضع تي نصف املشلولة جدّ أنسى ال
، ولكنّ السيل،  مع  ن تتكوّ بَحرات في يتالعب السمك نُراقب األطفال
النار، يُشعل ومسعود الشجر، بني دبّني، تنتهي في دوماً، كانت، طريقنا
أن بعد  ، املشويّ اللحم على التهافت ليبدأ األسياخ، يهيّئن  وخاالتي

اجلميع. نفوس رائحته جتتاح
تهتّك مُ سر جِ إلى نزوالً الرمان،  تلّ من تأخذنا  كانت  الطريق، تلك
ومساحات وحمضيات بساتني لوز وحوله رائقة، حتته مياه صغير، جتري
ذلك بُني بالذات، املكان ذلك في هناك، اخلضروات. بأنواع تُزرع شاسعة
على قضت ، السدّ بذلك أتت التي احلضارة أنّ واملؤسف، الكبير،  السدّ
فصارت العادمة، واملياه  املصانع، مبخلفات جاءت حني املكان، جماليات
تنتقم هل تُرى حقيقية. نقمة نعمة، ستكون أنّها نا ظنّ التي البحيرة،

ر الزائف؟ وجه التطوّ في لسانها وترفع نا، الطبيعة لنفسها، هُ
ومنه املكان، ذلك في صغيرة أرضاً إشتريت سنة، ثالثني من أكثر بعد
األيام. إلى تلك غابة، ويعيدني في مزروعاً يكاد يكون بيت اآلن، في أكتب
صديقي يكد ولم  دبني، في اجلزازة، أطراف على بيتي، في  إذن، اآلن، أنا،
عاد حتى  الصغيرة، املزرعة على تعرّف جولة في يذهب جبرين سميح
هنا، تعيش أن تَستطيع كيف كلمات:  لسانه  وعلى ذعر، عينيه وفي
سألته: مجنون، فعالً لي: أنت يقول أن البركة؟ وكاد في حيّتان فهناك
ألجد وذهبت العصا، حملت متر. نحو يديه مبدّ أجاب حجمهما؟ وما هو
وبعد املاء، الفارغة من البركة شرتا في حُ وقد احلجم، متوسطتي حيّتني
في وساعدني سميح، ع فتشجّ األولى، قتل إستطعت سريعة، مناورات

الثانية. قتل
مجموعة بهدية: البناء علّم مُ فاجأني املساء، من ذلك سنوات، قبل
أساسات يحفر وهو حر، جُ أخرجها من إنّه قال  زجاجي، إناء في قارب عَ
نت كُ بأشهر، بعدها، ولكنّني ان، عمّ الى وعدت الرعب، فملكني املنزل،
أم مشهد من الليل في منتصف ربت هَ وفي يوم بيدي، العقارب ألتقط
ان، عمّ الى دت وعُ سريري، جانب إلى مشيتها في تتهادى وأربعني أربعة

النوم،. الى وأعود املنزل، خارج أزيحها اآلن، فأنا ا أمّ
سطح على  غرفة في بيضتني بُومةٌ ت عَ وَضَ قليلة، سنوات وقبل
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صغيرين جميلني، ستا فَرخني فقّ أن الى حترسهما، وهي وتابعتها املنزل،
معها، طارا حتّى األكل، على وتعلّمهما يومياً، ضر لهما فأرين كانت حتُ
املوسم، أعادت فعل األمر، ووضعت من نفسه الوقت وفي بسنة، وبعدها
عليها، فتعاونّا نأسرها، أن وأنا، مفاضلة غسان فقررنا، البيضتني،
ولكنّ بحبل، وربطناها الرهيب، مخلبها من صديقي ليُجرح واصطدناها،
أصواتاً رهيبة، مطلقاً الليل طوال املكان حول ظلّ يحوم زوجها، أو رفيقها،

إطالقها. فقررنا به، سيأتي رعب من باهول د ويتوعّ دنا، وكأنه يُهدّ
تابعت أزواجاً، يطير األحمر الطوق ذي األسود، السنونو من هناك نوع
من غرفة في الطني، من بيت شكل على هما عشّ يبنيان منه زوجني
برجليه، ويحمل مبنقاره، ويجبله التراب على الذكر يبصق حيث منزلي،
ترتيب األنثى حيث العش، فيتركها لتتولّى بها إلى ليطير صغيرة قطعة
من كلّ رت  أسَ عمرانية، أعجوبة رأيته  حتى  إنتهى، إن ما الذي البناء، 

شاهدها.
واحلشائش، األبصال يأكل الذي ”اخللند“ فخرج األرض، رَثتُ حَ سنة وفي
نفقاً وحفر جدوى، حيث عاد دون فطاردته األرض، حتت يحفرها أنفاق من
”أسد“ بسالحف كان يأتيني كلبي ما ً من دقيقة، وكثيرا أقلّ ً في جديدا
وفصوالً، حتمل فصوالً الكلب هذا وحكاية أنيابه، من بقوقعتها حتتمي
نضح: صهريج على قرأتها مأثورة، جملة لي ط يُخطّ أن غسان رجوت وقد
استطاع ولكنّه رق أسد، سُ سنتني بعد كلب. ديق صَ من يرٌ خَ صديقٌ كلبٌ
األخيرة بظروف فُقد للمرّة أنّه على ويعود، وظلّ يُفقد والعودة، الهروب
ر، أخذته الرعونة والتهوّ من كانت تَقترب التي أنّ جرأته، غامضة، وأظنّ
ألنّه، من االسطورة، تقترب كانت املنطقة، في أسد معة سُ حتفه. إلى
أن له  ر وقُدّ ليالً،  الغابة مجاهل إلى يصل وصار جترأ قصير، وقت وفي
وساندته. كالب أخرى عت تشجّ أن بعد عن املنطقة، البرية اخلنازير يُبعد
اإلسرائيلي النار إطالق من هرباً صيفاً، احملتلة، تأتي فلسطني كانت اخلنازير
راباً خَ فتعيث منطقتنا، إلى لتصل اجلبال، وتصعد النهر، فتقطع عليها،
ادي وحصّ األغنام، ورعاة األطفال، وتُخيف حتبّها، التي العنب كروم في
راح الذي أسد، ولكنّ دبّني، غابة إلى حتى تُالحقنا إسرائيل قارة حَ القمح.

ببسالة. خلنازيرها ى يتصدّ كان غامضة، ظروف ً في أخيرا

انيون العمّ رادي بُسرعة. مُ فحصلت على بال كلب، العيش أستطع ولم
حني تكبر، ولكنّها لألفالم، ومتابعاتهم نزقهم، لسبب يشترون الكالب

 TAKER ما حصل مع صديقي للتخلّص منها، وهذا يبحثون عن طرق 
معه، فصار رفيقي وإسمه وصلني الذي عزرائيل، / األرواح قابض / تيكر
االميركية السلطات نَعت  مَ الذي الشرس، روتوايلر نوع  من هو الدائم.
عزيز. أعزّ فهو ذلك، في ة محقّ وكانت قرارها، عن عادت ثمّ فترة، إقتناءه
جيرمان نوع  من الكلبة بيلال،  صديقتي إستقبلت قصير،  وقت بعد
فخفت عليها لدرجة ،ً فورا ومرضت، الثاني، شهرها شيبرد، وكانت في
رفيقة بيلال صارت قليل، بعد الصباح. إلى معي فَغفت ضنتها، حَ انني
األمومة، فصارت بلغت سنّ أن إلى شهر، بعد ً أمامه، شهرا تكبر لتيكر،
وأختار األصيلة، الكالب ر أنواع مُصدّ ومنذها، صرتُ قران، عقد زوجته دون
مزرعتي الصغيرة في يولد بعناية، ففي كلّ سنة، لها اجلديدة العائالت

.ً جروا عشرين نحو
الكائنات، مع وقصصي احليّتني، ة وقصّ سميح، الى أعود ان وقبل
وأعجبت، قرأت أنني أتذكر اانني. تفاح آسرة، برية نبتة عن سأحتدث
من بعدها وصديقي والدي لصديق اانني“ ”تفاح رواية ذهني، في وعلقت
في مرات إلتقيته وحني عنها، اتساءل ظللتُ يخلف، ولكنني يحيى بعيد
وجود نبتة الى أرضي في العنوان، وفي يوم إنتبهت سرّ عن أسأل تونس، لم
خضراء، وتُنتج ثمرات تبدأ بكثير، أكبر ولكنه اخلس، يُشبه غريبة، ورقها
كحبة ”أسكدنيا“ فتُصبح وتصفرّ، تصفرّ، الناعمة الربيع وشمسه ومع
املنطقة أهل من العارفني سألت اللذيذة. الشمام ولها رائحة مستويّة،
مفعول اجلنّ لها ان درجة الى أسطورية وهي اليبروح، تُسمى: ألعرف أنها
كما تُفيد، ولكنها للجنون، فيذهبون اخلَضار، في مرحلة آكليها رؤوس في
املتخصصة إبنتي، أن املفارقة تنضج. ان بعد الرجال صحة في السحر،
فيها إكتشفوا أن اإلسرائيليني إلى وبحثت، لتصل التغذية، بحثت، في

السرطان. من ألنواع عالجاً
ث عن يتحدّ العهد القدمي، فكتاب تنتهي، ال معي، إسرائيل، قصص
إسمه صار الذي ”يعقوب“ فزوجتا سة، قدّ مُ باعتباره النادرة النبتة هذه
كأية تتصرفان كانتا  اللتان وراحيل،  ليئة الزرقاء،  سيل عند  ”إسرائيل“
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أثمن ”ليئة“ جتد لم  يوم وفي النبتة،  تلك عرفتا  هذا، زمننا  في ضرّتني
مثل اانني، من تفاح اليبروح، وهي املقدسة، الثمينة ”اللفاح“ نبتة من
مخدع إلى بإدخالها راحيل لتُقنع رشوة الصغير، بيت بستان في التي
يلفح كونه من يأتي ”اللفاح“ إسم لعلّ معه. وتنام يعقوب“، ”إسرائيل/

اجلنة“ أيضاً. اح ”تفّ ونه يسمّ وكانوا العقل،
تُالحقني. إسرائيلية، أسطورة فهناك بستاني، في حتى

املرقّطة الرفيعة تلك ر  ألتذكّ احليّتني، وقصة سميح، إلى وأعود 
وكيف النافذة، صغيرة في البيت، من فتحة الى دخلت  التي الطويلة
غير لوجه، فاقتلها، وجها الجدها أبحث ظللتُ ولكنني واختفت، هربت،
انّنا كثيراً أقول: كابوساً. جلعلته حلمي في لو كانت مواجهة، من خائف
تُصبح حتّى األولى، التجربة من منرّ ان ما  ولكنّنا  املواجهة،  نخشى ما
يُخيف، اللهم أن يستأهل في الدنيا ما وبصراحة فال شيء عادية ، األمور

أخرى. قصة وتلك النفس. مواجهة سوى
خروج ة عن قصّ ثني يُحدّ دبّني، في البناء علّم مُ بكر، أبو وكان صديقي
إلى الكرك، ثمّ املفرق، فلسطني جنوب من لهم وتنقّ السبع، بئر من أهله
وكان بيتي، من غزّة القريب مخيّم في بعد سنوات، بهم، األمر لينتهي
املأوى في لهم هيأت التي عر“ ”بيوت الشَ التاريخية الهجرة رحلة بطل
يستعرض بكر أبو كان الغذاء. لهم ن أمّ الذي الغنم وقطيع محطة، كل
زالت ما والدته أنّ ذِكر على حني أتى أهله، سمعها من التي كلّ احلكايات
باقية وحيدة كذكرى البيوت، تسند كانت التي اخلشبية، باألعمدة حتتفظ
القدمية، أبو بكر بالشاحنة وصل التالي، بعد فجر اليوم السبع، بئر من
فلسطينية، صحراوية شجرة  من أُخذ  عتيقاً،  خشبياً  عموداً يحمل
كرم والدة وكان دبني، في بيتي في اآلن ليستقرّ اجلهات، كلّ في ل وتنقّ
عليه، حتافظ وأن عنه، تتخلّى ال أن مشروطاً: أهدتني إيّاه التي بكر أبي
زال ما الذي السبع، من بئر اآلتي عر، الشَ بيت مود عَ يا عنك، لَن أتخلى
بك، ساحتفظ أرباع القرن، ثالثة على زاد عمره الذي رغم مبتانته، يحتفظ
وعكا في يافا بيوتهم، مبفاتيح الفلسطينيني ماليني يحتفظ متاماً كما

فلسطني. في والقرى املدن وكلّ وحيفا والقدس
مقبلة... تب كُ أخرى، في ص قصّ فله نابليون، بالثأر من ي حقّ ا أمّ
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