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اإلهداء

إلى شباب
ذهب ما بين حرب وحصار
فضاع وتاه.

5

"يا رفيق َّ
الدرب
تاه َّ
الدْر ُب مّنا  ..في الضباب
يا رفيق العمر
العمر  ..وانتحر الشباب
ضاع
ُ
ِ
آه من ّأيامنا الحيرى
ارت  ..في التراب
تو ْ
ِ
آه من آمالِنا الحمقى
تالشت كالسراب"
ْ

فاروق جويدة
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1ـ علبة ألوان
ألصقت إعالنات مسابقة الرسم على جدران المدرسة .كانت الجائزة مغرية
دوما
جداً ،وهي حقيبة هدايا من اليابان ،وهي ذات الجوائز التي توزع ً

على أوائل الصفوف ،واألصح ألول ثالث مراتب ،أما أنا فطوال سنواتي
الدراسية كنت أحصل على الترتيب الرابع وحتى العاشر .لم يحالفني الحظ
ألتقدم في المراتب الثالثة األولى ،مع أن الفارق بيني وبين المرتبات التي
تسبقني تكون فقط باألعشار ،فعلى سبيل أن أكون  % 98.4والمرتبة
الثالثة  .% 98.5شيء بسيط لكنه كان يعني أني لن أحصل على جائزة
اليابان تلك!
تلك الجوائز غنيمة سنوية تأتي مرة واحدة في السنة الد ارسية بعد الفصل
الدراسي األول ،حين تظهر النتائج ،وترصد الدرجات والمراتب ،يتمتع
الفائزون بالجائزة بحقيبة يابانية على شكل "صرة" ،أو كيس قماشي مزركش
بالرسوم من نوع "ميكي ماوس"" ،هالو كيتي"" ،النمر الوردي"" ،تويتي"،
زخرفات لمضارب كرة ،أو سوبر مان ،وبات مان ،وغير ذلك!

8

وكان لون "الصرة ،أو الكيس" هو الفيصل في اختيار صاحبه ،فاأللوان
الفاتحة تذهب للطالبات ،واأللوان الغامقة تذهب للطالب ،والصفوف

ٍ
بشكل جزئي حتى الصف السادس!
االبتدائية كانت مختلطة

دق قلبي وأنا أق أر إعالن المسابقة ،وبعدها نمت ليالي طويلة أحلم بيدي
طا بطبع "هالو كيتي" ،وأغلب وقتي نها ًار
كيسا
ورديا مرق ً
قماشيا ً
ً
تحتضن ً
رحت أفكر كيف لي أن أقوم برسمة تستحق الجائزة!
فتذكرت معرض الرس ِم في مدرسة "األيتام" ،الذي قمت بزيارته مع رحلة
مدرسية مخصصة ألوائل الطلبة ،في سنة دراسية سابقة .تذكرت تقنيات
تطويع المواد الجافة في لوحة .تذكرت اللوحات التي رأيتها والتي كان ت
تصنع بواسطة الطباعة عبر شرائح البطاطس أو البصل ،وكذلك كانت
بعض اللوحات تستخدم أوراق الشجر الجافة وبعض األغصان الرفيعة!
كم كانت دهشتي يومها طاغية .بقيت أقف أمام كل لوحة وأنا مذهولة
كمن يرى شيئًا عجيبًا.
ظللت ببراءتي الطفولية ،أحوم في المطبخ دون أن تدري أمي ،وأفتح
"البرطمانات" التي تحتفظ فيها باألرز ،الفاصولياء الجافة ،الحمص
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الجاف ،وغير ذلك من البقوليات! وأخي ًار ط أر لي أن أستخدم عيدان

"المعكرونة"!

ثم اشتريت صمغًا بنصف شيكل ،وورق  ،A4وجلبت كرتونًا كان يرميه
البقال دومًا بعد أن يفرغ البضائع ،وهكذا بدأت أطبق فكرتي!

قصصت الكرتون في ذات مقاس ورقة  ،A4ألصقته فوقها بالصمغ ،ثم
تركتها تجف قليالً ،قبل أن آتي بعلبة ألواني المائية الرخيصة ،وأصنع لونًا
ٍ
وبشكل
سماويًا كخلفية ،ثم أتركها تجف ،ألرسم بعدها بقلم الرصاص،

خفيف أرضية ،وردة ،وسماء ،وبدأت ألصق حبات الفاصولياء كأرضية

صخرية ،وأثبت عود المعكرونة كساق وردة ،أما المعكرونة الحلزونية
فألصقتها كبتالت تصعد فوق الساق النحيل ،وأتيت بالقطن المخصص
لتضميد الجروح ،وجعلت منه ثالث غيوم متفرقة!
تركت اللوحة كلها لتجف قبل أن أقوم بتلوين المعكرونة والفاصولياء
باأللوان المائية ،ليكون الساق أخضر ،والبتالت حمراء ،والفاصولياء بنية
اللون! أشرقت نفسي وأنا أرى اللوحة وقد تطابقت مع مخيلتي تماماً .خبأتها
فو ًار بعدما انتهيت ،وانتظرت أن يشرق صباح اليوم التالي!
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لم أنم تلك الليلة .بقيت أتقلب على جانبي إلى أن رأيت أشعة الشمس
تخترق النافذة ،نهضت من الفراش ،أرتدي مريولي المدرسي المخطط،
وأعدل من ياقتي البيضاء ،وأدع أمي تمشط شعري على هيئة ذيل حصان،
ال ويمينًا ورائي كلما
فيكون الذيل عاليًا ،بينما شعري الناعم يترنح شما ً

أسرعت في سيري ـ ـ ـ وهو ما كان يغيظ كثي ًار من الطالبات ذوات الشعر
الخشن أو المتموج ـ ـ وخرجت إلى ساحة المدرسة كالبرق عند الساعة
السادسة والنصف صباحاً.
وصلت غرفة المديرة .طرقت بابها مستأذنة أن أقوم بتسليم لوحتي!
فوجهتني للمعلمة "فلورندا" ،أردد في داخلي :رباه ،المعلمة فلورندا! كم
كانت أمنيتي أن تقوم بتدريسي مادة الرسم ،لكنها لم تفعل وال مرة ،كان
نصيبها دومًا صفوفًا أخرى غير صفي!
ويا لحظي ،ولجت إلى غرفة المعلمات ،أسأل عن "األنطي فلورندا"

ليخبروني أنها لم ِ
تأت بعد ،ويرن جرس طابور الصباح ،ألذهب إليه خائبة
جداً وأنا أودع لوحتي داخل حقيبتي المدرسية وأدعو أال تتساقط الفاصولياء

أو الغيوم أو أعواد المعكرونة ،ألن الصمغ الذي ألصقتها به كان من النوع
الرخيص جدًا وليس صمغًا أبيض كما كان يستوجب األمر!
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قلت لنفسي ،سأعود إلى غرفة المعلمات في الفسحة المدرسية .وهكذا
أمضيت الحصص الدراسية األولى الثالث قلقة من أن ترى "دعاء"،
شريكتي في المقعد الدراسي ،لوحتي .وبقيت أحرس الحقيبة بنظري وهي
قابعة أسفل المقعد ،وأكون حذرة عند سحب كتبي ودفاتري في كل حصة
بانتباه شديد ،فمجرد تخيلي الحتمال سقوط حبة فاصولياء من اللوحة
يميتني ،فهذا يعني نسف جهودي وحلمي كله ،وقد اختصر في جائزة
اليابان التي داعبت مخيلتي وحرضت نفسي على الحبور المسبق ،وأنا ال
أدري حقًا إن كنت سأحصل على جائزة ،كل ما كنت أعلمه أني بذلت
جهدي ألستحق!

عندما دق جرس الفسحة ،أمسكت دعاء بيدي ،وقالت :هيا لنتسابق نحو
المقصف ،لنرى من ستخترق الزحام أوالً ،لتشتري لنفسها ساندويشا! تعللت
بأني سأذهب إلى المرحاض ،وبأني نسيت أن آخذ مصروفي اليومي من
والدي ،وبق يت واقفة حتى وجدتها تذهب مع بقية الفصل.
بعد أن فرغت مقاعد الفصل كلها وبقيت فيه وحدي ،أمسكت بلوحتي،
قبضت عليها كقلبي ،وخطوت إلى غرفة المعلمات ألجد "األنطي فلورندا"
تأكل سندويشًا من الفالفل وتشرب شايًا مخم ًار برفقة المعلمات!
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كانت تجلس هادئة ،تضع سا ًقا فوق ساق ،وكانت تملك لكنة مثل التنويم

المغناطيسي حين تتحدث ،األصح أنها كانت شاعرية جداً مثل مجالها

الذي تمارسه ،وهو الفن!

ناديتها وأطلعتها على ما بين يدي لتفغر فمها من الدهشة واإلعجاب،
ولتأخذ مني لوحتي وتطلع بقية المعلمات عليها ،ليتعجبن من تطويع
الفاصولياء والمعكرونة داخل لوحة .معلمة ما ،ألقت كلمتين أو ثالثًا في

أذن "األنطي فلورندا" ألجدها تتوجه فو ًار إلى المخزن وتقول لي "اتبعيني".

ال :ما الذي "وشوشتها" به المعلمة
رحت أتبعها وقلبي يخفق متسائ ً
األخرى؟!
وجدتها تدخل المخزن ،تفتح خزنة ما ،تتناول علبة ألوان كبيرة مغلفة
بكرتون عليه حروف يابانية ،وفيها أصابع ألوان شمعية وخشبية ،تضعها
لك ،و ِ
"األنطي فلورندا" بين يدي ،وهي تقول لي" :هذه ِ
أنت تستحقينها،
ِ
ألنك مبدعة" .ولم يكن عقلي يوم ذاك يعلم حق العلم ما تعنيه كلمة عميقة
ككلمة مبدعة ،كنت في الصف الرابع فقط! وكل إحساسي تتمحور حول
الكنز الذي حزته!
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طرت إلى الفصل ،كانت الطالبات يرجعن إلى مقاعدهن ،ومن فرحتي
الشديدة بحت للطالبات بما جرى ،وصفت لهن اللوحة ،وعرضت عليهن
علبة األلوان ،وكدت أموت من السرور ،وصار حديثي يوم ذاك هو علبة
األلوان التي حصلت عليها ،ولم أدع أحدًا أعرفه إال وأخبرته عن علبة

األلوان التي أتت من اليابان!

بعد ذلك بأسبوع ،أعلنت أسماء الفائزين على المنصة أمام المدرسة كلها،
وكنت بينهم وتم إعطاؤهم جوائز عادية ،عبارة عن آلة حاسبة وأدوات
هندسية ،كم حزنت! وكم شمتت دعاء ألن إدارة المدرسة لم تلتزم وتسلم
الفائزين جوائز يابانية! ولم يعجبني أنها شمتت ،فأخرجت علبة ألواني من
حقيبتي

ألباهي

بها!

بعد ذلك بثالثة أيام ،خرجت مع ص ديقاتي إلى ساعة الفسحة ،كن أوائل
معا ويتحدثن عن إنجازاتهن الفصلية ،وبينما أنا أتمشى
الفصل يسرن ً
ٍ
بشكل عنيف كطبول الحرب التي ال يوقفها كالم .ط أر
معهن ،دق قلبي
لي أن أبحث عن دعاء بين بنات فصلي ،ودون سبب أردت أن أبحث
عنها ،شيء بداخلي أخبرني أنه يجب العثور عليها فو ًار .بحثت في كل

م كان من الممكن أن تتواجد فيه ،في حمامات البنات ،خلف الصفوف
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الخلفية ،في حديقة المدرسة الجانبية ،خلف المقصف ،وأخي ًار قلت ألعثر

عليها في الفصل!

كان باب الفصل موارباً ،نظرت عبر فتحته ،وجدتها تقف وظهرها في

اتجاهي ،ودون أن تشعر بقدومي ،كانت جديلتها الثخينة تتحرك مع تحرك
يديها بخفة كأيدي لص ماهر ،وهي تفتح "سحاب" حقيبتي ،وتمد يدها إلى
العمق ،لتخرج علبة األلوان اليابانية ،وأنا أشهق بيني وبين نفسي ،أراها
تفرغ العلبة من األلوان كلها في حقيبتها .أرادت أن تعيد العلبة فارغة إلى
حقيبتي ،وهكذا وجدتني أخترق ساحة الجريمة ،أشدها من جديلتها الطويلة
كمن يشد حبل المشنقة على نحر الجاني .تركتها تصرخ كما تريد ،فقد
سرقت حلمي .سحبتها من شعرها وهي تمشي خلفي حتى وصلت غرفة

بنفور ِ
المديرة وأنا أردد ٍ
باد لكل من كان جالسًا حول طاولة مديرة المدرسة:
هذه سارقة ،سارقة بالجرم المشهود .سرقت ألواني اليابانية!
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2ـ خطأ إداري عظيم

يا للهول ،يا للكارثة ،إن ذلك لم يصب أبا وسام أبداً خالل مسيرته المهنية
الممتدة على اتساع ثالثين عامًا ،قضاها بين أسوار مدرسة وكالة الغوث

الدولية االبتدائية لذكور المخيم ،لقد أدرج في ملف التوظيف حاجة المدرسة

إلى "أستاذ مرحلي" بدالً من "أستاذ رياضيات" فماذا يفعل اآلن ،بعدما
أرسل القائمة لإلدارة العليا ،ودخل القرار حيز التنفيذ ،وال يمكن بالطبع
لمدرس مرحلي أن يقوم بالمهام الوظيفية ألستاذ رياضيات للصفوف
االبتدائية العليا!
جلس خلف مكتبه ،وقدماه تدقان في األرض دقاً منتظماً كأنه فعل موسيقي
مدروس ،يتوافق طردياً مع ما يدور في مع مل دماغه من حلول صامتة ال

تجعل ارتكاب خطأ بهذا السوء ينتشر عند المعلمين كلهم! وجد نفسه

يصطحب قدميه ليجول على الصفوف التي كان يجب أن تلتقي بمعلم
رياضيات ال بمعلم مرحلي!

16

صعد إلى الطابق الثاني .سمع مشاغبات الطلبة ،وكلما توغل في الممرات
الفاصلة بين الصفوف ،بدأ يقتنع أكثر بأن نظامه اإلداري هو نظام
ضعيف ،يحتاج إلى إعادة تقييم وترميم ،كان يتعذر عليه دوماً فعل أي
إصالحات ،وإن كان هو قد تعذر عليه ،فالمعلمون أيضًا من كادره

التدريسي ال يتوانون عن التكاسل .وهكذا بقي يتمشى بين الفصول الدراسية
في جميع المباني والطوابق ،كمن يمشي في صحراء قاحلة ويفكر بكيفية
زراعتها ،وقبل أن يزرع حقًا يفكر كم هو صعب موسم الحصاد!
وبينما هو يعود أدراجه إلى مكتبه ،وينزل عبر الدرج بوتيرة سريعة بقدميه
النحيلتين ،فإذ بكاحله يلتوي ،وقدمه تعرقله ،فيسقط من الدرجة الثالثة
عشرة حتى األولى ،ويصبح خب ًار في الفسحة المدرسية لكل الطلبة ،فالمدير
قد "انكسر" !

انكسار المدير أو مروره في فترة أزمة يعني مزيدًا من وقت الفراغ لكل

التالميذ ،مزيدًا من اللعب في ساحة المدرسة ،وكثي ًار من كرة القدم التي

يشعلها صفير المشجعين ،وإن غاب المدير أيضاً ،لعب مدرسو مادة
الرياضة ضد بعضهم بعضا كـ "كريستيانو" و "ميسي" وتخرج كل الصفوف
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ٍ
حصص دراسية وقتًا
لتحضر تلك المباراة التي تتخذ من آخر ثالث

إلجرائها ،وتدعو كل الطلبة لتشجيع العب واحد فقط!

وبما أن المدير ُحمل إلى المستوصف العام بجوار المدرسة ،وعاد منه إلى

بيته ،فقد تم استغالل الفرصة .أقاموا المباراة الكبرى بين مدرسي الرياضة
"فؤاد" و "جليل" وكان األول ذا بينة ضخمة وعضالت بارزة كأنها قدت
من صخر جبال مقدسية ،أما الثاني فهو مثل عود القصب ،له ساقان
تسعفانه بالجري نحو الكرة .وكثي ًار ما كان فؤاد يفوز بالتشجيع من الطلبة
على عكس جليل!

وفي الفرصة السانحة ،قرر "جليل" أن يستعيد سمعته الرياضية ،والتقى
أمام فؤاد في الساحة ،وبدأت المباراة مع أشعة الشمس العمودية ،وعال
هتاف المشجعين ،ارتفع الصفير والتصفيق ،تضاعفت األيدي التي تلوح
لفؤاد ،واألصوات التي تردد اسمه ،ليتميز "جليل" من الغيظ ،وتتعاظم
ال"
روحه في داخله ،فيقرر أن يفوز في هذه المباراة ،وإال لن يكون "جلي ً
بعد اليوم !
المبارة ،والكرة على الخط في منتصف الساحة .ت ازحم كل من فؤاد
ا
بدأت
وجليل عليها ،وإذ كان جليل يناور لكي يحوز الكرة ،فإن فؤاد يستخدم قوته
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العضلية ليركلها ،ويبقيان على هذا المنوال حتى يحرز فؤاد هدفين مقابل
صفر من األهداف لجليل!
ولم يبق أي أحد في الصفوف ،حتى المعلمون كانوا من المشجعين في
الصفوف األولى ،وبواب المدرسة كان حاض ًار أيضًا ،وهو ما جعل "هدى"

تخترق الحشد الذكوري الملتهب بالعرق والصياح كالماخور ،وتخرق
طريقها باتجاه البواب فتسأله عن "غرفة المدير":
 المدير؟ غير موجود كيف؟ غير موجود كسر ساقه ،فغادر من بديله؟ نائبه؟ ال يوجد أحد ،إن كان األمر ضرورًيا فلتعودي غدًا غدًا ،حسنًا فليكن في الغد.ٍ
كشهاب
وقبل أن تستدير لتعود من حيث أتت ،التقت عيناها دون قصد

سماوي سريع في فضاء عيني جليل ،ارتعش هو ،انتفضت أوصاله،
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ٍ
بجليل آخر ،ليس له من تفسير ،يدفع
استعاد طاقته ،ليعود إلى المباراة
الكرة بطاقة سحرية فيأخذها بين قدميه حتى حقق ثالثة أهداف متتالية،
ال في عيون الجميع! وهكذا عاد طالب المدرسة إلى بيوتهم
صار فيها بط ً
ٍ
بأخبار طازجة لعائالتهم "فالمدير قد انكسر ،وجليل العصفور أحرز ثالثة

أهداف أمام الجبل فؤاد" .أما جليل ،فشعر بالتعب وجلس يرتاح إلى جوار
بواب المدرسة الذي غلى له فنجان قهوة بنكهة فوزه البطولي ،ثم فتحا
حديثاً موارباً:
 من البنت التي جاءت إلى منتصف مدرسة ذكور! ال أعلم ،لم أشاهدها من قبل. ماذا أرادت؟ المدير. ربما أخت أحد الطلبة، لو كان كذلك النتزعت أخاها من وسط الحشد، ال أدري من تكون ،ولكن على األرجح ستعود في الغد!20

انصرف جليل ،وقد تفتحت في نفسه حدائق وبساتين وسط صحراء كانت
قاحلة لفترة طويلة ،صحراء تعشش فيها أنواع الشوك والصبر ،هادئة
صامتة ،ال تبوح بجراحها بل تستكين!
في صباح اليوم التالي ،عند الساعة السادسة والنصف صباحًا ،كانت

"هدى" قد وصلت للتو باب المدرسة حين توقفت سيارة "سوبارو" مهترئة،

وترجل منها المدير على عكازين ،فعرفت أنه هو استوقفته قائلة:
 أنت المدير؟ صحيح.لترد بحماسة شديدة " أنا هدى .المعلمة الجديدة".
ازدرد ريقه ،وإذ به يتصفح مالمحها فتكاد تكون مثل فتاة في التاسعة من
عمرها وقد حملت على رأسها حجابًا ،وعلى جسدها الهيكلي جلبابًا .نظر

إليها قبل أن يحرك ساقه المكسورة إلى األمام ،فوجدها نيرة الوجه ،هادئة
المالمح ،وديعة ،تشع عيناها بقبس نور ،تصيب الرائي بانفجارات رحيمة!
قطع نظره وقال لها :اتبعيني! تبعته ،وخطت نحوه ببطء كما هي خطواته
مكسورة مترنحة ،تبعته وهي تنفجر من السعادة!
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حين قابلت المدير ،أطلعها على مهامها الوظيفية ،فقد منحها حصص
الرسم ،لتمارس فيها دروس التقوية لضعيفي التحصيل الدراسي .أشار لها
إلى الصفوف والشعب وأوقات زيارتها لها! بدت متحمسة رغم إدراكها أن
هذه مهام تهميشية ولكن رائحة البر وال عدمه! ستحصل على راتب في
نهاية الشهر .هذا هو المهم!
أما المدير ،فقد استغرب كثي اًر إرسال معلمة ال معلم .إن ذلك يحدث في

الدوائر التعليمية األخرى ،لكنه ألول مرة يحصل في مدرسته .للمرة األولى
تخترق امرأة جدران التدريس في وسط ذكوري كامل ،وقد ساعده هذا التفكير
وشجعه على أن ي جلب ابنته "سعاد" كي تدرس مادة الرياضيات وهكذا
يتالشى خطؤه ،سيقنع ابنته التي لم يبق على تخرجها الجامعي سوى عام
واحد ،أ ن تقوم بمهامها بشكل طوعي ،وقد يدفع هو ثمن خطئه كمدير
ووالد فيشجعها بالمكافآت المادية !
ال ،فقد أصبحت كل من هدى وسعاد صديقتين .كانت
وهذا ما حصل فع ً
سعاد قد بدأت ترنو إلى فؤاد ،أما هدى فإنها ال تحيد قيد أنملة عن مبادئها،
رغم مالحظتها لنظرات "جليل" وهي تتوجه إليها بسها ٍم ثاقبة ،لكنها تجاهلته
تمامًا ،فقد أقنعت نفسها بأن مكانها هو للعمل ومن أجله ال غير!
22

ومع األيام ،فرضت هدى رؤيتها على الساحة اإلدارية للمدرسة ،فشاع
الهدوء والنظام ،وأصبح الطابور الصباحي تحفة فنية بشرية يشارك بها
جميع الطلبة على مختلف فئاتهم الدراسية ،ووجد فيها أبو وسام ،أداة عقلية
فذة تضاف للكادر البشري ،فقد بدأ كل شيء يتغير في النظام المدرسي،
والمس هذا التغير الجميع وأشدهم تغي ًار كان "جليل".
ذات يومٍ ،اجتمعت هدى وسعاد في الفسحة المدرسية ،تراقبان الطلبة،
تقيمان مدى تغير السلوك وانضباطه .قالت هدى :يمكن للمرأة أن تفعل
ما ال يفعله الرجل!
فندت سعاد كالمها بأنه موجه تجاه أبيها ،فقالت لها بلباقة :هل تعلمين
أن وجودك في هذه المدرسة عبارة عن "خطأ إداري عظيم" أدفع ثمنه أنا؟
لترد هدى وقد فهمت المغزى :ال أقصد شيئًا عن والدك ،سلم حقًا ألجل
هذا الخطأِ ،
فأنت ال تعلمين كم كان خطؤه هذا حبل نجاة لي!
 حبل نجاة؟ نعم كيف!23

 اآلن كما تعلمين ،أقطن بقرية "جحر الديك" بالقرب من الحدود، طيب! سقطت قذيفة على البيت قبل عام ،فذهب أبي وأخوتي ،وبقيت أنا وأميوأخواتي الخمسة .وطوال الفترة السابقة لم يكن لدينا أي مصدر دخل،
وخطأ والدك العظيم ،إنما هو سهم دعاء والدتي المتكرر في صلوات قيام
الليل .وأنا أعلم أن وظيفتي مؤقتة ،لكن راتبها سينجينا لعام أو عامين على
األكثر.
 إني آسفة يا هدى. -لماذا تأسفين ،هكذا كتب علينا أن نعيش ،هذا هو الواقع! لماذا تبكين،

أنا نفسي لم ِ
أبك!

وفي هذا اليوم ،قصت سعاد على والدها ما حدث لهدى ،ليرفع تقري ًار إداريًا

ال يثني به على المعلمة هدى ويطلب تثبيتها في الوظيفة .وقد أرفق
عاج ً

مع التقرير قا ئمة باإلصالحات اإلدارية والتربوية التي أسهمت بها!
استقبل أبو وسام بعدها تقري اًر بالموافقة ،يطويه في ظرف بانتظار أن تأتي
هدى إلى دوامها ،لكنها لم ِ
تأت ،على عكس ما هو متوقع منها دومًا!
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هاتفتها سعاد :
تأتي إلى الدوام!
ـ لماذا لم ِ
ـ خمني! اليوم عقد قراني على "جليل"!

3ـ شمس اآلخر!

كان خليل وسامي أصدقاء ُعمر يمتد من باب روضة األطفال ،حتى
أبواب الجامعة ،وظل ممتدا فيما يشبه دائرة تدور مع اثنين ال يفرق بينهما
شيء .كان الكل في المخيم يعرفون عمق عالقتهما وتشابههما الذي ال
يخفى على عين أحد! ولشدة ما يصطحبان بعضهما بعضا دومًا إلى ذات

األماكن يفكرهما الناس الغرباء أخوين من لحم ودم ،ثم حين يدركون
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الحقيقة تجتاحهم تعبيرات الدهشة ويؤكدون على مدى تشابه المالمح
بينهما وخاصة اتساع العيون العسلية والرموش الكثيفة الطويلة ،فبات كل
منهما شمس اآلخر!
لكن هناك شيئًا ال يعلم ه الناس عنهما ،شيئًا يفعله واحد منهما ويرفضه

اآلخر ،وبات كل منهما يقنع اآلخر بوجهة نظره ،األول يريد أن يسحب

الثاني إلى مربعه ،والثاني يريد أن يجتذب اآلخر إلى دائرة تفكيره ،وكانا

يحاوالن دوماً الوصول إلى ٍ
شبه كامل في التوجهات ،لكن محاوالتهما كلها
كانت فاشلة ،يكتنفها الغموض أحيانًا ،وتلوكها األسباب المجهولة لكل
و ٍ
احد منهما!
صا ار يفكران بالطريقة التي تقول مهما كان المحيط عميقاً هناك عمق لم

يلمسه أحد بعد ،وغاية واحد منهما هي السباحة حتى الوصول إلى

الشاطئ ،أما الثاني فكان يحب كثي ًار الغوص حتى يستكشف ما يريد

ويحصل على اللؤلؤة!

وكانت لؤلؤة خليل هي فلسطين كلها غير ناقصة وال منقوصة ،ال يريد لها

أن تعود إلى أبنائها وقد نقصت شب ًار أو ضلعًا لو ٍاد ،أو قدت من جبالها

صخرة ما! أرادها كاملة ،مع أ ن سامي كان يقنعه أن الكمال دومًا هلل
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وحده ،وأنه في المرحلة الحالية يكفي أن نحارب حضاريًا عبر الثقافة

والموسيقى والكرنفاالت! لكن خليل قال له يوما ما :الوطن ال يعود بالقبالت
الحارة والمجامالت المنافقة واألحضان الخادعة ،الوطن يعود بلغة
الرصاص!
ال لكل شيء ،حتى لقضية تاريخية كبرى
كان سامي يرى في الحوار ح ً

ٍ
بشكل جارح مع خليل ،بل حينما
كقضية فلسطين! لكنه لم يشأ أن يختلف

غطاء
رأى إص ارره كف عن محاوالت إقناعه بالحلول السلمية ،وصار
ً
لنشاطاته المتعددة التي ال تدري بها حتى والدته!
بدأ خليل ينخرط في سلك المقاومة منذ تخرجه من الجامعة .مأل وقته
بالتدريبات العسكرية المكثفة فكان يخرج من ساعات الفجر األولى ويعود
مع غروب آخر شعاع شمس ،وشيئًا فشيئًا صار يرتقي برتبه داخل أجنحة
المقاومة ،حتى وصل لمهمة عميقة وسرية وخطرة ،تردد كثي ًار قبل أن
ٍ
لغطاء لما قال له ما قال!
يطلع سامي عليها ،ولوال الحاجة

لجأ في يو ٍم من أيامه الغارقة بهموم الحياة إلى سامي وهو يقول له بتردد:
حدس األم وغريزتها أقوى ما يكون ،تخيل يا سامي ،الحجة أمي رغم
ضعف بصرها شمت التراب على بدلتي العسكرية ،آه وهللا ،وشمت ملح
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البحر ،وكانت على وشك أن تحقق معي قبل أن أقول لها ألصمتها :ال
داع !
تتوهمي أشياء ليس لها ٍ
ٍ
باستنكار :ألست تغسل بدلتك العسكرية بنفسك!
سأله سامي
ل يجيبه خليل :صحيح ،وأنشرها على حبل الغسيل ،لكن صدف ذلك الوقت
أن أمي اهتدت بيديها إلى حبل الغسيل لتنتزع منه منديل رأسها!
رد سامي متعجباً :سبحان هللا ،شمت رائحة التراب وملح البحر في البدلة

العسكرية

غسلها

وبعد

أيضاً!

 إن غريزة األم وحدسها أقوى مما نتخيل.ـ وماذا ستفعل اآلن؟
 أفكر بأن أضع بدلتي العسكرية عندك ،بما أنك تسكن وحدك في غرفةعلى السطح.
 -هذا طلب بسيط.
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يضحك سامي قبل أن يكمل كالمه :وسأغسلها لك أيضًا بأجود المعطرات

كي

ال

تفوح

منها

رائحة

التراب

وملح

البحر.

هكذا اتفق االثنان ،على أن تكون غرفة سامي على سطح المنزل هي
المخبأ السري لبدلة خليل العسكرية .اطمأن خليل أن أمه الكفيفة لن تشم
بدلته بعد اليوم ،ولن يكون بوسعها أن تتنبأ أيضًا بما يفعله!
وكانت نشاطات خليل غالبًا ما تتم في عمق البحر ،فيغوص تحت الموج
كأنه سمكة تضرب بزعانفها كل ذرات الماء حولها فتثور وتنساب وتجد

لها طريقًا يحررها من المغتصب .كانت أنشطة الغوص جزًءا من خطة
تحرير الوطن ،فهم يريدون للبحر أن يفرج عنه أيضًا ،أن ال تطفو على

سطحه بوارج أو قاذفات ،وال أن تغوص في مائه غواصات عدو تستبيح
حرمة أسماك تعرف موطنها ومن فيه جيداً ،وتميز الدخيل وتحاول مثل

خليل أن تلفظه بكل قوتها!

وفي حين ال يكون النشاط العسكري بحريًا ،فإنه يكون أرضيًا ،ليس فوق

األرض بل تحتها ،فهناك مدن عميقة ،وأخاديد ،وأنفاق ممتدة لتثير الرعب
في بني صهيون ،حين يفكرون مجرد تفكير بأن تطأ أقدامهم أرضا لست

لهم!
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كانت مهمة الغوص أو حفر األنفاق وتمهيدها أمري ن في غاية الجد ،يسخر
لهما خليل كافة تفكيره وطاقته الذهنية ،ويطوع قدراته الجسمانية التي
يمنحها له جسده الطويل الفارع في إنجاز ما ال يستطيع أقرانه أن ينجزوه،
وإن استطاعوا فيكون هو أسرعهم في التنفيذ ،وهكذا استحق دومًا أن يكون
في المقدمة!

وكونه في المقدمة  ،كان يجبره أن يغسل بنفسه البدلة العسكرية ،أما بدلة
ال بتأدية المهمة ،رغم أنه يذهب للبحر ببدلته
الغوص فكان ماء البحر كفي ً
العسكرية فتلقط جزيئات القماش ذرات الملح وتبقى عالقة بها ،وأمام
الشاطئ

كان

يخلعها

ويرتدي

البدلة

الجلدية

ويغوص!

ٍ
بشكل دقيق على هذه التفاصيل ،ولوهلة أو وهلتين وهو
كان سامي مطلعاً
يستمع إلى أحداث ما يقع مع خليل يزدرد ريقه متمنيًا أن يكون في ميدان

البطولة الموصوفة له ،لكنه يتراجع ،شيء ما فيه يجعله ال يتقدم ،هو ال

يريد أن يموت هكذا ببساطة بطلق ناري .يريد أن يموت ميتة عادية .أن
يعيش

كإنسان

فقط

عادي

ال

غير!

كانت عاديته تحتم عليه أن يتولى غسل ثيابه في غرفته على السطح.
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كان قد بدأ يمهد لنفسه بأن يستقر وينشئ أسرة .بدأ خطته بغرفة على
السطح ،تلك الغرفة التي يغسل فيها ثيابه ،ويعلقها بعد ذلك على حبل
ٍ
عصر وبينما هو يقوم بالغسيل تناثر بعض الماء على
الغسيل ،وذات
اإلبريز الكهربائي! فتعطلت شبكة الكهرباء في غرفته!
تأفف من هذه المصيبة ،ثم قام بنشر الغسيل ،وحرص أن يجعل البدلة
العسكرية الخاصة بخليل في زاوية الحبل قريبة من سور السطح ،كي ال
تراها عيون الجيران! وبعدما انتهى ،خرج يبحث عن خليل ليخبره بمصيبته
الجديدة ،لكن خليل لم يكن متفرغًا ،والنهار بدأ يتالشى ،وهو لن يستطيع

أن يقضي ليلة معتمة ،فتذكر سامر!

سامر يقطن في الحارة التي تبعد عن سامي عدة أمتار .كان زميله ف ي
الصف العاشر ،وترك مقاعد الدراسة ليلتحق بورش الكهرباء ويصبح
كهربائيا متمرسا بعد عدة سنوات ،يجول ببيوت المخيم المعطوبة ويقيم
خرائبها الكهربائية ،واكتسب صيتًا لجودة صيانته ،مما جعله وفير الرزق،

فتزوج مبك اًر وأنجب ثالثة أطفال!

ذهب إليه سامي وأخبره بالعطل الكهربائي الذي أصاب غرفته ،واصطحبه
عبر دراجته الناري ة إلى سطح البيت ،حيث غرفته واإلبريز المطل على
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حبل الغسيل ،وهناك لمحت عيون سامر البدلة العسكرية المحشورة في
زاوية الحبل كأنها تختبئ من سور السطح خشية أن تكشف!
قبض سامر ثمن أداء مهمته ،وأشعلت األنوار فوق رأس سامي فقضى
ليلة ُمنارة ،ليلته األخيرة قبل أن يشاع عنه في الحارة والحارات المجاورة
أنه عسكري برتبة ضخمة ،ونسبت له مهام لم يؤدها أبدًا!
وبينما تلك األخبار تغزو سمعه يومياً ،وتسربت إلى أقربائه فعظموه وبجلوه

باعتباره سامي المقدام الذي يقدم نفسه فداء للوطن على ٍ
طبق من ذهب!

وفي ليلة سمر طويلة كان يخلو الرفيقان بها ويضحكان على اإلشاعات
التي تهرول بين الناس كاألقدام الحافية ،ارتجت األوضاع األمنية،
وارتجفت األرض على وقع قصف صواريخ الطائرات اإلسرائيلية ،وكان
سامي على سطح المنزل يستمع إلى األخبار من مذياع صغير يعمل عبر
أعمدة الكربون ،ويقول المذيع إن الطائرات تحلق في السماء فوق
ٍ
بقصف مدروس للقيادات العسكرية!
المحافظات وقد بدأت للتو
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ارتجف قلب سامي متوجسًا على حياة خليل الذي غادره دون وداع ،لكنها

كانت رجفته وتوجسه األخير قبل أن يتالشى مع السطح والغرفة وحبل
الغسيل!
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4ـ سوبارو

ال ،وعيناي منظار يبحث عن سيارة تقلني
نزلت إلى رأس المخيم مستعج ً
إلى المدينة ،لدي أوراق يجب أن أسلمها ،لدي موعد لم يتبق عليه بالضبط
سوى عشرين دقيقة .وقفت على خط صالح الدين الرئيسي ،أنتظر أن
تتوقف لي مركبة ما ،لكن السيارات التي تأتي من جهة الجنوب كانت
ممتلئة .بقيت واقفًا تحت السماء أعد دقائق انتظاري ،أعد الغيوم القليلة

التي تتفسح كأنها في جولة تفتيشية عن أحوال الخالئق!

مضت عشر دقائق وقوفاً ،وأخي اًر ها هي ذي سيارة تتجه نحوي ،تأخذ

منحى قريبًا مني ،وتتوقف .سيارة "سوبارو" كل ما فيها مهترئ! أبوابها

تآكلت بفعل الصدأ ،مقاعدها إسفنج كاكي مملوء بالفجوات ،تجلس عليها
فتحس بز ٍ
نبرك يخز قفاك ،كنت أحس فيه بقوة كلما اجتازت السوبارو مطبًا

في الطريق .رأيت السائق يبتسم لي من خالل المرآة .لم أعره انتباهاً .تلك

ابتسامة أعرفها .بوابة لحديث وفضفضة السائقين التي تبدأ منذ أول راكب
حتى آخر راكب ،من صفاتهم أن يلعنوا كل شيء ،أن يتذمروا حتى من
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ذباب الهواء ،أن ال يشكروا وال يحمدوا ،أال يستبصروا النعم .وأنا "سائد"
شاب في سنته الدراسية األخيرة في الطب ،أردت أن يمضي يومي على
خير ،متجنباً االستماع إلى أي شيء ينذر بالمزاج السلبي!
فجأة قال السائق " :الحمد هلل ،أنت األول ،الحمد هلل".
ولم أفهم شيئًا أول ماذا؟ وما مناسبة هذا الحديث؟ ال بد وأن السائق وجد

حيلة ليبدئ حديثًا ما .وقررت أن أبقى صامتاً ،لكن السائق ردد " :الحمد

هلل ،الحمد هلل ،أنت األول منذ ثالثة أيا ٍم بالضبط".

ها هو السائق يمهد لحيلته ببدء الحوار بضخ المزيد من الفضول في
نفسي اللوامة ،فهو بدأ يتساءل أول ماذا؟ وفوقها ثالثة أيام ماذا؟ لم أكن
أفهم شيًئا لكني قررت أيضاً الصمت.
يعود السائق ليقول " :الحمد هلل ،الحمد هلل ،إنها أول ثالثة شواقل تأتي
دفعة واحدة منذ أسبوع" .يلقمني مزيدًا من الفضول .يمنحني جرعات

تساؤل غير محمود .أريد أن أسبر أغواره ،لكني ال أريد أن يفتح في
صباحي حديثًا سلبيًا بكل تأكيد قبل موعدي المهم ،وإذ بالسائق يلقي

رصاصته األخيرة قائالً " :هل تصدق ...أنت أول راكب يركب سيارتي
35

من ثالثة أيام" ،ثم يكمل بهدوء وهو يشيح ببصره إلى الركاب الواقفين
على نواصي الطرق بانتظار س يارة تحمل هياكلهم اللحمية الثقيلة .أشار
السائق بيده تجاه الركاب فلم يتقدم منهم أحد ليركب ،وإذ به يستدير بكامل
وجهه تجاهي وهو يقول" :أنت ابن حالل ،أنت لست مثلهم ،انظر إنهم
يرفضون الصعود إلى سيارة سوبارو" .يريدون مرسيدس أو هونداي أو
سيارة مرصعة باأللماس لتقل حضراتهم! قل لي :أنت لست مثلهم ،صحيح!
أنت معدنك أصلي ،نظيف ،نقي  ،وال بد أن ضميرك أنبأك بأن سيارتي
السوبارو هذه غير عادية وأنهم ـ الركاب ـ ال يعرفون قيمة األشياء الحقيقية!
واستمعت بذهول وأنا واجم لكل ما أفرجت عنه شفتا السائق من كلمات،
ال أسمر ،نحيالً ،له شارب
أنظر إليه وأنا أستوعب كالمه فأجده ،شاباً طوي ً

كث وعريض مستقيم استقامة بارزة ،وذقن محددة خلقياً.

وقد تراءى لي أن هناك شبهًا كبي ًار بيني وبين السائق ،شبهًا جسمانيًا،

وبريقًا متشابهًا في العينين ،لكني لن أبدي أي ردة فعل لكل ما قاله سائق
غريب .أغريب هو حقاً؟ أنا ال أعرف!

ثم ،ما شأني بقيمة السيارة ،نظرت إلى الوقت ووجدت أن الدقائق تنفذ
مني ،فوكزت كتف السائق من الخلف طالبًا منه أن يسرع كي ال يفوتني
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موعد تسليم األوراق .تبادل معي نظرات ٍ
عتب وحاول أن يدوس بكل
قوته على البنزين لكي ينقل راكبه الوحيد إلى موعده المهم.
 ما هو موعدك المهم؟ سأعتمد أوراق تخرجي من كلية الطب ،كما سأؤدي القسم الخاصبمزاولة المهنة بعد عدة شهور!
 ذكرتني بنفسي قبل سبع سنوات!ودون وعي مني سألته :ماذا حصل قبل سبع سنوات؟
قال السائق :أديت قسم مزاولة مهنة الطب!
وفي البداية ظننت أنني وقعت في مركبة مدمن مخدرات ،مدمن ترمال،
مدمن حشيش من نوع غريب ،وهذه المركبة المهترئة ما هي إال تضليل
ال فقي ًار ،فيهملون
لحواجز التفتيش .ربما يقولون سيارة مهترئة تعني رج ً

تفتيشها!

لكن السائق فتح طبلون السيارة ،وأخرج هويته الشخصية وبعدها األوراق
التي تثبت صحة كالمه بأنه طبيب عام ،ومتخرج من أعرق جامعات غزة
قبل

سبع

سنوات

بالضبط!

ووجدت نفسي وقد وقع قلبي بين فخذي وأنا أتساءل :ماذا حصل لك؟
37

أخذ السائق أنفاسه بشهقة قبل أن يرد :الحكاية طويلة ،كل ما في األمر
أن الحروب أكلت األخضر واليابس ،وهذه السيارة التي تركب بها هي
مقابل ثمن كليتي اليمنى ،الكلية التي بعتها ،لتعيش إسراء ،ابنتي الوحيدة
التي تبقت على قيد الحياة! ذهبوا كلهم ،ذهبوا !
وأحسست بنفسي أعظم سيارة السوبارو ،وبأني داخل ٍ
يخت فيروزي يعبر
محيطاً من ٍ
دماء ياقوتية! أردت أن أحتوي السائق كيفما شاء ،لكن أيادي

الصمت كتفتني وأوقفتني ،جمدتني ،بدا لي أن الصباح حزين ،ومن

األفضل أن أؤجل الموعد كله ،وأفوت تسليم األوراق ،وتأدية القسم ،وأن
أصادق أبا إسراء وأضرب موعدًا يوميًا مع سيارة السوبارو عند خط صالح
الدين ،تماماً عند رأس المخيم!
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5ـ مزرعة الدجاج

في الشارع المقابل لشاطئ البحر ،تتواجد عائلة ممتدة كجذور زيتونة
عتيقة ،فيها الجد ،والجدة ،واألعمام ،والزوجات واألبناء ،يشتركون معًا في
فالحة األرض ،ويتناوبون على الحصاد ،كل حسب دوره المتفق عليه.

وإلى جانب األرض الواسعة جداً ،التي يلتقي اخضرارها بزرقة السماء

وهدير البحر ،كانت هناك مزرعة أخرى للدجاج ،فيها يجمع صغار العائلة
الكبيرة ا لبيض ،ويضعونه في صناديق كرتونية مخصصة ،كل بيضة في
ٍ
بحرص شديد جداً ،فهذه
فجوة عميقة كأنها محجر العين ،يتعاملون معها

البيضة

هي

سر

بقائهم

على

قيد

الحياة!

في الوقت الحالي ،ال تفيد شهادات األعمام ،وال زوجاتهم وال أبناؤهم
الكبار ،هذا الزمن العكسي لغزة ُيعاش اضط ار ًار ،وما تفيد فيه سوى الحرفة
التي تغذي البطن الجائع ،أي أن الزراعة والفالحة ،وتربية الدجاج وجمع

البيض تعادل أعلى المهن وأغالها خارج كوكب غزة الدري!
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ومن باب هذا المنوال ،كان الكل يعمل حتى لو تفجرت أوردتهم وصناديقهم
العضلية ،فالبقاء حتى غروب الشمس واجب إلزامي على كل فرد ،ال يمليه
عليه أحد ،وخاص ًة حازم وابنا عميه فؤاد وحسون  ،فإنهم يخرجون في

مها ٍم بطولية منذ ساعات الفجر األولى ،يدخلون المزرعة من بابها الطويل،
يضعون العلف والماء للدجاج ،ويجمعون البيض ٍ
بتأن وحذر ،ثم يتناول
كل واحد منهم عددا قليال ليذهب به إلى أمه لتعد وجبة الفطور من البيض
المقلي مع الخضار أو المسلوق وإلى جانبه البطاطس المسلوقة أيضاً.
وفي الشتاء العنيد ،دخل منخفض جوي ،فشحب الطقس ،وزمجرت
السماء ،وزأرت الرياح ،وتناهت إلى سماع الصغار أصوات مرعبة تتكرر
في آذانهم ،تفتح في ذاكرتهم صفحات الحروب ،أصوات القنابل،
والصواريخ المتفجرة ،وأزيز الرصاص ،تذكرهم بالدماء التي جرت على
األرض ،وتذكرهم غصبًا كيف أنهم لم يتناولوا من محاصيل تلك العام
خشية أن تكون قد سقيت بدماء الشهداء ،فقاموا بتكريم الزرع ودفنه إلى

جوار من ذهبوا! ينعت جراحهم يومذاك .جميعهم كانوا يفهمون معنى
الحرب ،تلك الكلمة التي يتلقاها الطفل منذ هبوطه من الرحم.
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في ذلك اليوم انتهى غاز الطهي ،وال بد أن تتم تدفئة الدجاج بأية طريقة،
وإال يموت كل ما في المزرعة مرتجفاً .وقف حازم وقفة العالم بجميع
شؤون الدجاج وتربيته واقترح أن يبات ليلته في المزرعة ويشعل حطبا

كثير كي يشيع الدفء في المكان! ولم يكن والده يؤيده لوال الحماس الذي
ا
دب في أوصال فؤاد وحسون أيضًا !
وهكذا توجهوا إلى المزرعة في وسط العتمة ،غاصت أقدامهم في الطين
المعجون بماء السماء ،فحفرت آثار سيرهم ،حتى وصلوا وسمعوا قأقأة
الدجاج تتعالى كصرخة مستغيث ،جمعوا الحطب في الزاوية اليمنى
للمكان ،وجلب حسون بعض العلف ليرميه فوق الحطب كي تشتعل النيران
بسهولة ،واشتعلت فانعكست على وجوه الثالثة بلون برتقالي داكن ،أنشأ
الضياء خياالت ثالثة رجال خلف ظهورهم كانوا يتمددون ليزدادوا طوالً،
فيهاب الدجا ج ويزيد ارتجافه كلما ارتفعت الح اررة ،ففي هذه الليلة هناك
ثالثة غرباء سيحرسون الدفء.
قال حسون :هل رأيتم جرة غاز الطهي ،لقد شعرت بثقلها وأنا أجلب
العلف!
كشف فؤاد عن ابتسامة سخيفة :ال يوجد غاز ،أكد الجميع عدم وجوده!
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ردد حازم :إنها لعنة الحصار يا قوم ،ال غاز  ..ال "خراب بين".
حسون :أين "خراب البين" ِ
ليأت وينهي هذه الدنيا!
فؤاد :ينهيها؟ طيب و الدجاجات لمن؟
قهقه حازم  :ألهل الجنة مثالً!
يعود حسون ليؤكد لهم أن جرة الغاز ثقيلة الوزن ،وال بد أن أعمامهم لم
يفحصوها أو يتأكدوا من خلوها ،وأقنعهم ليذهبوا بدورهم ويتأكدوا ،فتلقف
كل من فؤاد وحازم الجرة الطويلة ،ووجدوها حقاً ثقيلة الوزن! أصابتهم
الحيرة كيف لكبار العائلة أن ينسوا أن لديهم غاز طهي؟

قرر حازم أن يركب الجرة ويوصلها بنظام تدفئة المزرعة ،وهذا ما حصل
بالفعل .دحرجوا الجرة األسطوانية الطويلة في الممر الذي يقسم المزرعة
إلى نصفين ،وكان دفعها إلى األمام صعبًا وشاقًا ألن األرضية ترابية

ورطبة ودبقة جعلت أيديهم وثيابهم الصوفية تتسخ سريعًا ،وإذ وهم

يدحرجونها معًا تتفلت من أيديهم وتواصل طريقها إلى النهاية وحدها

باندفاع عجيب ،قالوا لبعضهم ربما بفعل الريح!
ٍ
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صرخ السماء المستمر ،تعاونت أيديهم على ربط الجرة ثم أتى
ا
وتحت
ٍ
بصوت إنفجاري يخترق األجواء
حسون بشعلة نار ،ليشعل نظام التدفئة وإذ

مزمج ًار مع الكون ويدوي في المكان ،وكل ما فيه يتحول إلى ندف يحلق
إلى أعلى  ..وأعلى ..وأعلى!
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6ـ مغترب

تلقيت دعوة لحضور زفاف أخت صديقتي ،التي أشيع عنها أن "حظها
يفلق الحجر" ألنها ببساطة اقترنت بزو ٍج "مغترب"  ،هذا يعني بين بنات
المخيم "عريس لقطة" يضمن ثالثة أشياء هامة للحياة الرغيدة وهي :توافر
المال ،وحرية التنقل خارج إطار غزة المحاصر ،والتحرر من قيود
المجتمع!
تلقفت البطاقة وأنا أستعيد صوت إسراء وهي تقنعني بأن "قرص العروس
من فخذها يوم زفافها ،سيجعلها تتزوج بعدها في أقرب وقت ممكن" وكثيرة
هي الحوادث التي جعلت هذا االعتقاد مؤمنًا به ،فكثي ًار ما خطبت بنات
المخيم بعد قرصهن لفخذ عروس ما!

وكنت أعزوه إلى الجمال األخاذ
كنت ال أصدق ذلك االعتقاد،
ُ
وحدي ُ
اللواتي تتمتعن به ،فيأتي لهن الخاطب في كل يوم ،لينتقين ما يروق لهن.
كن يعرفن أن الخيار األكبر في أيديهن ،فهن في األصل لهن جمال المدن
العريقة ،المدن التي تركها األجداد قس ًار تحت جبروت مغتصب ،فورثن
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عن

األجداد

مبادئ

الجمال

والثورة

والتمرد!

وفي المخيم تُعرف بنات مدينة يافا من النمش البرتقالي الذي يكسو

مالمحهن ،وبنات اللد من استواء مالمحهن وعيونهن الواسعة ،وبنات بئر

السبع من سمرتهن المحببة وشعرهن الفاحم المتسلسل على جذعهن الرفيع،

أما بنات القرى فكان نصيبهن من الجمال ساح ًار وواف ًار مثل و ٍاد يخترق

األرض وعلى جانبيه خضرة مترامية بال نهاية ومن فوق ذلك سماء هادئة

وديعة وشمس دافئة ،لذلك كم كان محظوظًا من يأخذ بنت المخيم ،فهي

دروب وتضاريس وتاريخ!
في أصلها كون له
ٌ

كانت إسراء وأختها من قرية الجورة بعسقالن ،فيهن ينابيع الجمال ،إسراء
لها عيون بزرقة البحر األبيض المتوسط ،وأختها لها عيون بلون األحراش،
أما بشرتهن فمخملية بلون رمال البحر ،وشعرهن كالعليق له لون كستنائي
رائع!
احترت أنا في الدافع الذي قد يدفعني لتلبية الدعوة ،فمن المعروف عني
أنني ال أحبذ األعراس ،وهي بالنسبة لي صداع مرير .تساءلت بيني وبين
ذاتي إن كان لدي فضول ألرى "العريس اللقطة" ،مثلي مثل معشر فتيات
المخيم ،أم أنني سأحترم صديقتي وأذهب ألرى "زينتها" التي ستمضي في
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صنعها ست ساعات على أقل تقدير لدى صالون تجميل مشهور ،جعلتني
أعدها بمحاولة الحضور ألرى الطلة البهية لها وألختها!
وهكذا بعد ساعات وجدتني قد مللت من التفكير باألمر ،وعزمت على
الذهاب إلى العرس في اليوم التالي.
*
ذهبت وحدي .كانت قاعة الفرح ممتلئة جدًا إلى بابها .بصعوبة بالغة

حشرت جسدي لكي أتقدم قليالً وأرى ال منصة التي يجلس عليها العروسان.
اقتحمت حشد النساء المتراصات .شعرت بالنصر المبين وأنا أحرز تقدمًا
في توغلي إلى الصفوف األمامية بداخل القاعة!

رأيت إسراء من بعيد ،رفعت يدي ولوحت لها م ار اًر وتك ار اًر حتى التقت
عيوننا بتحية عن بعد ،وها هي تراني وترفع يدها كراية استسالم تمنحني
راحة أنها علمت بقدومي ،وتلك راحة الضمير في تأدية الواجب في وقته.
بقيت واقفة في مكاني مستندة بجذعي على عمود ضخم ومستدير من
األعمدة الرخامية التي يرتفع عليها سقف القاعة .استندت ألرى العروس
ترقص برزانة كأميرة انفلق عنها البحر فأظهرها من بين أمواجه ،وكان

ٍ
رجل عادي ،أقوى
صاحب الحظ هو العريس وليس العكس ألنه مثل أي
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ميزاته أنه رجل مغترب .وعلى أي حال حسمت األمر بأن ال أحد سيؤلف

ٍ
بشكل ال يصدق!
كالماً عن هذا الزفاف سوى أنه كان مزدحمًا

عندما شعرت بالملل ،استدرت ألعود أدراجي .بدأت أدفع النسوة بجسدي
كمن يعاكس موجا بشريا .كنت أشق طريقي عنوة ،إلى أن اصطدمت
ٍ
ببدن سامق كجدار عريض ،ممتلئ كصخرة عنيدة ال تبرح مكانها،
نظرت إلى الوجه وإذ هي امرأة أعرفها ِ
بكل تأكيد .تهللت المرأة وهي تقول:
سنااااء  ..صحيح ...سناء ِ
أنت؟

ـ صحيح يا خالة!
لتبدأ الخالة بعصري في األحضان العميقة ،وتقبيل خدودي بتحيات سالم
تعوض سير الزمن ،فيلتصق بعض العرق بوجهي ،لكنها ال ترفع يدها
لتمسحه وال تشمئز .أعلم أن الخالة "نظايفية" جداً  ،وأن الواقعة التي ال

تنسى كانت من أجل مفهوم النظافة كما أشيع!
ِ
تزوجت؟
ـ

سألت الخالة وهي تفتش أناملي بعينيها تبحث عن "دبلة" زواج.
ـ ال  ..ليس بعد.
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ـ معقول  ..كل هذا الجمال لم يعثر عليه أحد.
ـ النصيب يا خالة  ..قولي لي  ..كيف أسماء!
ـ أسماء هللا يسعدها  ...ادعي لها.
ـ خير يا خالة  ..جرى لها شيء؟
ـ تزوجت مغترًبا في السويد ومعها ستة أوالد.
ـ ما شاء هللا  ..ستة ..متى تزوجت هي!
ـ بعد ما خرجتم من الحارة بكذا سنة.
ـ يعني تزوجت صغيرة!
ـ صحيح وهي بصف عاشر!
ـ طيب ..هللا يسعدها  ..سلمي عليها.
ال أدري لماذا شعرت بالحنق ،أردت أن أجد أسماء القديمة ،أشد شعرها
كما كنا نفعل في زقاق الحارة القديمة ،أود أن يعود ذلك اليوم ،الذي أُك ِذ ب

فيه كل ما أخبرتها به عن الغربة الجميلة ،الغربة التي كنت أتحدث عنها
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حتى أجعلها تثمل من األحالم .كنت أسرد بصغر سني كل ما عشته
ورأيته في السويد ،لكني لم أخبرها أبداً عن السكاكين التي تخز خاصرة
كل مغترب! لم أطلعها على الوجه اآلخر!

حتى عندما جلبت لها فرشاة أسنان وردية ،وقلت لها :هذي لك من السويد،
ولم تكن الفرشاة في غالفها البالستيكي .قام والدها برميها في سلة القمامة
أمامي مدعيًا كذبي ،وخوفًا من أن تكون مستعملة وغير نظيفة ،واحتدت
ٍ
يومئذ ارتكب جريمة
أسماء وأ ضربت عن الطعام ثالثة أيام .كان والدها
ال تغتفر حين رمى حلمها بالسويد في سلة قمامة!
دخلت البيت .أغلقت بابه خلفي .أنا اآلن في بيتي ،وأسماء من يعلم كم
مرة

تلعن

برد

الغربة

في
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اليوم

الواحد،

وتلعنني!

7ـ دينار هالل

في المستشفى األردني ،القريب من الشارع الرئيسي ،يقف هالل "الغلبان"
تحت الشمس منتظ ًار وصول قافلة الوفد الطبي ،ليس الستقباله ،بل كي

ُيطلع الممرضين واألطباء على خبر وصول القافلة فيخرجوا الستقبالها،
ألن أوقاتهم ثمينة ،أم ا وقته هو تحت الشمس بالمجان ،فشغلته الوحيدة
هي أن يعد لهم أكواب القهوة والشاي كلما زعقوا باسمه" :يا هالاال .واحد
قهوة سادة" .أو "يا هالااااال .خمر لنا إبريق شاي" .وخالف ذلك كان يقوم
بأعمال روتينية ،كمسح الدرج بين الطوابق ،أو شطف األرضيات ،وأحيانًا

المراحيض ،وهذه مهام إضافية يقوم بها نياب ًة عن زميله أبي حجر ،فقد
كان مسنًا بعض الشيء!

طال وقوفه .نزت من جبينه وصدغيه قطرات عرق مالحة ،تتسرب إلى
أطرافه ،أو تتجمع في عنقه من الخلف ،فتصير نقطة كبيرة ،تتبعها نقاط
عرق تجعلها أغلظ ،فيتشكل خيط رفيع من العرق يسير فوق عموده الفقري

بتؤدة ،يبتل قميصه من الظهر ،كما يبتل من تحت إبطيه ،بعر ٍق مالح،
له رائحة نفاذة جدًا ،وهي عالمة فارقة تميز هالل في األيام الالهبة!
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قال هالل لنفسه :يا رب ،ألم يفكروا أن يأتوا إال في منتصف أغسطس،
والشمس بعز السماء! يا رب متى يصلون؟
يتراجع وهو ينظر حوله باحثًا عن ٍ
ظل أو فيء ،ليجده تحت يافطة محل
البقالة ،يتراجع بخطواته قليالً فيصير في الظل ،يمسح جبينه ،يقرفص،

ويداعب األرضية الرملية بأنامله ،وهو ينظر إلى ناصية الشارع الرئيسي،
فيتعذر عليه رؤيتها .تؤلمه نفسه ،يحتار إن كان عليه أن يرجع ليصل ب
جذعه تحت الشمس مرة أخرى! لكنه يقرر أن يستريح!
اما على أطراف أصابعه
يضع ثقل وزنه البالغ خمسة وثمانين كيلو جر ً
التي تبدو بارزة من صندل ال يستحق أن يطلق عليه اسمه لشدة ما فيه
من اهتراء! لكنه وفي إذ يحمل صاحبه ويقي باطن قدميه من اإلسفلت
الالهب والرمال المحمصة بالشمس .يجلس "هالل" ينظر بعينيه جيئة
وذهابًا ،يمسك عودًا رفيعًا وجده وهو يداعب الرمل ،ثم راح ينكش أسنانه،

ويحك لثته ،وبيده األخرى يحس ذقنه التي استطالت دون رغبة منه ،فيفك ر
كما يفكر دوماً :متى يتغير الحال!
قال له زميله أبو حجر ذات مرة" :طالما ال تعرف القراءة والكتابة وال
األرقام ،إذن ال تتوقع لحالك أن يتغير" .لكنه لم يرد ،صلى يومها وهو
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يقول " :يارب .يا رب .كيف لي أن أتعلم قراءة وكتابة وأرقام وأنا صرت
على مشارف األربعين من عمري"؟
أربعون عاما ،هي عمر فارغ ،ال يملك فيه سوى جذعه الطويل ،وحرقة
ٍ
عمل يحتاج إلى طاقة تهد
أيامه ،وعضالته البدنية التي تسخره ألي

الجبال .وكان هو جبل األعمال الصعبة ،فينقل العفش ،ويشتغل في نقل
الحجارة ورفع الرمل وأعمال البناء في الوقت الذي تتوفر فيه مثل تلك
األعمال ،أو أن أصحاب هذه األعمال يبحثون عنه لكي يقوم بمجهود
كبير مقابل بعض الشواكل .وكان يرضى بأي شيء .الرضى سمته في
الحياة!
بالتغير ،سمع أبواق سيارات
وبينما هو سارح في الفيء ،يمني نفسه
ُ
وضجيجا .نهض من مكانه ومشى مهروالً حيث كان سابقًا .رأى
متالحقة
ً
ٍ
بشكل مبكر على غير العادة ،وتصطحب عريسًا
قافلة فدعوس فرٍح تجول

على ظهر إحدى السيارات ،يهلل العريس ويفرد جناحيه كالطير في الهواء،
ومن خلفه أسطول يحمل جوقة ،تتعالى أصوات الدق والطبل ،فيحس
بأوصاله ترقص ،وقلبه يعزف أحاسيس جديدة أمام هذا المشهد المهيب
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الذي تمنى أن يكون هو بطله ،لكن كيف؟ متى؟ تلك أسئلة صعبة تطرق
صخرة صدره وعقله فتصيبه بالضيق والصداع كلما فكر باألمر!
عاد ليفكر باستحالة التنفيذ ،هل يملك أمواالً؟ ال .إنه ال يملك أجرة الطريق
ليعود إلى البيت ،فكيف سيمتلك مه ًار يحوز به إنسانة تطويه ويطويها؟

وتنجب له فيمأل البيت الذي ورثه عن أبيه بالصوت والضجيج الذي يهب
الحياة!
يأتي أبو حجر فجأة ،فيجده منتصباً في وقفة حجرية ،وكزه من الخلف
وهو يقول :ظن نت أن القافلة أتت ولم تبلغ األطباء والممرضين!

يقطع هالل كالم أبو حجر :ال ،كان فدعوس .اسمع يا أبا حجر ،أنا
قررت يصير لي ابن مثل حجر ابنك!
يقول أبو حجر وهو يستهزئ :عندي لك عروس بدينار ،اسمها رشا!
يتهلل وجه هالل ،وهو يرد  :إن كان المهر دينارا ،سهل الموضوع!
يقول له أبو حجر وهو يقترب من أذنه كمن يوشوشه بموضوع هام :عليك
بالدينار يا هالل!
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وكان هالل محدود التفكير ،كثير التصديق لما يسمع ،له قلب وردة ،وبراءة
طفل ،ووجه سموح ،ومسحة جمال تجعل من يراه يحبه ،لكن من يتعاملون
معه يأخذون طيبته وتصديقه السريع لما يقال على أنه سذاجة تستحق
السخرية ،وهكذا غالبًا ما يتصرف معه أبو حجر!
صار (هالل) أمام مهمتين هما :أن يراقب الطريق كي يرصد قدوم القافلة،

وأن يحصل على دينار أردني بأقرب ٍ
وقت ممكن! لكن كيف سيحصل
على دينار؟ هو غالبًا ال يملك أجرة طريقه ،فيتسلق على عربة كارو تنقله

إلى الحي الذي يسكن فيه ،وإن لم يحالفه الحظ يقف في منتصف الشارع
الرئيسي ويوقف أي شاحنة تقل الخضار فيركب في صندوقها الخلفي،
واضطر أكثر من مرة أن يضع نفسه فوق الخزان األسطواني لسيارة نقل

ٍ
بشكل جذري كي ال يسقط على األسفلت فيهرس تحت
الماء ،يتشبث بها

دينار
عجالت المركبات! لم يجد أمامه ملجأ إال أن يدعو ربه أن يرزقه ًا
كي يحوز على رشا!
ورشا تلك لم تكن إال خياالً ضرب مخيلة أبي حجر فجأة ،فأحب أن يتندر
على هالل ،ظل يروح ويجيء متسائالً عن القافلة ،لكنه في كل طلة يسرد
ال من تفاصيل رشا ،يقول له إنها بيضاء حليبية ال سواد في
عليه تفصي ً
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جلدها ،لها وجه كأنه الرغيف الطالع من لهب الفرن للتو ،وعيون كالمها،
إذا نظرت إليهما انصهر جوفك .وكان يذوب كلما سمع وصفًا لها ،فيدعو
في سره أكثر!

كادت الشمس أن تغيب ،وقافلة الوفد لم ِ
تأت ،والشارع الرئيسي ٍ
خال من
السيارات قال لنفسه :ربما تأجل موعدهم! آثر أن يهم بالعودة إلى الداخل،
عندها سمع أبواقًا تثور من بعيد ،فوقف على ناصية الطريق ،وشاهد

أسطوالً آخر من السيارات وبعض اإلسعافات بعده ،فجرى إلى الداخل

ينبئهم بما رأى! وما هي إال دقائق معدودة حتى كان كل الكادر الطبي
على أهبة االستعداد لمصافحة الوفد الطبي المتكون من عشرين طبيبًا في
جعبتهم معونات على هيئة أجهزة طبية وأدوية نفدت من قطاع غزة كله!

ابتعد هالل عن الحشد ،وانزوى وهو يراقب المصافحات والمجامالت
البروتوكولية  ،حتى دخل الوفد إلى قاعة االجتماعات ،وهناك بحث أبو
حجر عن هالل ،فوجده منزويًا .حركه من تجمده وقال له ":اصنع ثالثين
فنجاناً من القهوة السادة ،وال تسرح في رشا وال في غيرها ،ما فيه بنات

بدينار!
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أحس هالل برأسه يتقلص ،وقلبه يتمدد ،وبصره يتالشى ،جرجره أبو حجر
من طرف قميصه حتى زحزحه من مكانه وأخذه من ذهوله حتى المطبخ،
وهناك وضع له إبريقا كبي اًر على عين الغاز ،وأشعل النيران ،وقال له:
عندما يغلي الماء ضع القهوة ،وبعد أن تجهز أحضرها للضيوف!

كان الماء يغلي ،وكل ما في (هالل) يفور ،طفرت من عينه دمعة وهو
سهوا في الركوة .،لم ينتبه لها
يضع عشرة مالعق قهوة .سقطت الدمعة ً
هالل ،لكنه صبها في الفناجين ،وامتثل ألمر أبي حجر وبدأ يوزع القهوة
طبيب بين
على األطباء تباعًا ،وقبل أن ينتهي من التوزيع ،ناداه
ٌ
ال :ما اسمك؟
المجتمعين متسائ ً
ـ هالل.
ـ يا هالل ،إنها ألذ قهوة أتذوقها في حياتي .خذ هذا الدينار كبقشيش مني!
ال
حملق هالل في الدينار وهو يتوسط باطن يده الخشن .نظر إليه طوي ً
ِ
القاعة ،ألقى الدينار في سلة
وهو يسحب خطواته ،وقبل أن يخرج من
القمامة!
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8ـ ابن شهيد
يمشى بكل تؤدة إلى منصة تكريم أبناء الشهداء الحاصلين على درجة
االمتياز في الفصل الدراسي األول ،بعدما صرخ األستاذ في الميكرفون

ِ
باسمه كأنه أراد متعمدًا اسماع منطقة خزاعة كلها ،بالتحول العجيب الذي
صار عليه "عبد الرحمن هوراني" .أمسك درع التفوق ،وقبض على كيس

مغلف هو هدية التكريم ،متشوقًا لمعرفة ما فيه!
استقبل التهنئة من زمالء صفه الذين كانوا يقتربون منه ويطالبونه بفتح

ٍ
بصوت حازم :سأفتحها أمام أمي،
الهدية ،لكنه أبى غير مستكبر .قال لهم
عندما أصل البيت ،وفي الغد أقول لكم ما هي!

ثم سمع صليل ضحكة رنانة تأتي من وراء الجمع الصغير المحيط به،
ضحكة معهودة ،إنها ضحكة "سلطان" المستفز ،لقد اقترب منه ومن
ال" :منذ متى وأنت تُعد من األوائل ،دومًا ما كنت
زمالئه ونظر فيه قائ ً

من المتأخرين ،هاهاهاها .هل تتذكر درجة األربعة والنصف من عشرة

في الرياضيات العام الماضي؟ ها ها ها"؟

57

وقبل أن يكمل سلطان ضحكته الساخرة ،وجد نفسه طريحًا وسط ساحة

المدرسة أثر لكمة مفاجئة! وبعد هنيهة كان كالهما في غرفة المدير،

يعاقبان! األول السته ازئه والثاني لردة فعله العنيفة ،كما قال المدير!
وهكذا تبعثرت فرحة التكريم .اشمأ ز عبد الرحمن من سلطان ،تمنى لو أن ه
يختفي من أرض المدرسة كلها .عاد إلى البيت محتقنًا بالدموع .ألقى كيس

الهدية في حجر أمه ثم ركض إلى غرفته دون أن تنفرج شفتاه عن كلمة
واحدة .حارت والدته في شأنه ،لكنها فتحت الكيس ،مزقت اللواصق،
ٍ
بنطال من قماش الجينز األصلي ،ومن تحته قميص أزرق،
فكشفت عن
مع ساعة يد جميلة مزركشة برسوم الكرتون ،وشهادة تكريم من الكرتون
المقوى ،لقد زقزقت عصافير قلبها وهي تمسك القطعة تلو األخرى ،وأخي ًار

ها هي تمسك ثيابًا جديدة!

دفعت باب غرفة عبد الرحمن وقالت له :قف! فلم يستجب ،شدته من

ٍ
ال هيا! ال مزيد من الدلع!
مرفقه األيمن
وبلهجة آمرة قالت له :قف معتد ً
ليهب من فراشه منتصباً .تضع بنطال الجينز على خصره ،تمعن نظرها

في طول البنطال وتعاين مقاسه عبر بصرها سريعًا ،تتأكد من تطابقه

تحمد هللا وتشكره على عطاياه المفاجئة!
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" وأخي ًار ،يا ولدي ،صار البنطال يصنع على مقاسك ،من يوم يومك وأنت
طويل ،يشهد هللا كم أتعب في األسواق لكي أحصل على مقاس يناسبك".

ثم قبل أن تخرج قالت له" :مبارك التكريم ،أبوك هللا يرحمه يفتخر فيك ،يا
ليته

عاش

ليرى

هذه

الشهادة".

*
في صباح اليوم التالي ماتت كل رغبة كانت تدفعه للذهاب إلى المدرسة
وقطع طريق طويل إليها ،طريق يستنزف قواه ،ويستهلك محتوى معدته
القليل ،ويبدد طاقاته ،ويجعله يحتقر الروتين المدرسي ،والفسحة على وجه
الخصوص ،ألنها فسحة بال مصروف ،يعني وقتًا فارغاً بال متعة .حتى
المكتبة لم يعد يجد فيها مالذه ،إنها غرفة تحقيق المعلمين ،واستجواباتهم

المستمرة له عن حاله ،ونظرات الشفقة التي ترتسم على الوجوه وهي
تحاكيه .يشمئز من التعامل مع أقرانه ،أولئك الذين يمتلكون آباء يعملون،
مطبخ عامر بعدة
يمنحونهم كل صباح مصروفا وقبلة وساندوتش من
ٍ
أصناف ،أما هو فقد تقرحت معدته من ساندوتشات الزعتر اليومية ،وكره
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انكبابه المفاجئ على الدراسة .كان يعرف أنه يهرب من دنياه وهو ما زال
في هذا العمر .إحدى عشر سنة فقط!
لكنه مضى إلى المدرسة مضط ًار على أثر تقريع والدته له واتهامه

بالتكاسل .جعلته يرتدي الثياب الجديدة ،ألبسته الساعة في معصمه
ال نحو حاجبين
النحيل ،ومشطت له شعره تاركة غرته الناعمة تتساقط قلي ً
كثيفين ،من تحتهما عينان بلو ٍن بندقي ُمحمر ،لهما نظرة ملتهبة حادة
وشك االنطالق!
في فوهة مسدس على
كرصاصة
خرج إلى الطريق الرملي .قال بينه وبين نفسه" :آه لو زادت الهدية حذاء
تغز لحمه ،وما أشد ألمها
بعد ،فالرمل يعبر إلى صندله ويصبح دبابيس ُ
في الظهيرة حين ُيكوى الرمل بلهيب الشمس" .لكنه كان يتمنى! يعرف في

ق اررة نفسه أنه ال فائدة من األمنيات!

قبل باب المدرسة بمترين ،كان سلطان يمشي مع أصدقائه فلمح عبد
لهمز ٍ
الرحمن ولم يترك فرصة يقنصها ٍ
ولمز فقال ":اليوم يوم العيد ،عنا
زميل بثياب جديدة".
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سمع عبد الرحمن ولم يشأ أن يرد ،فهو يدرك أن الغيظ والكيد قد مأل نفس
سلطان بعدما فاتته فرصة التميز هذا الفصل الدراسي والفصل الذي قبله،
إنه ال يحتمل أن ينتقل عبد الرحمن من تقدير جيد جدًا إلى ممتاز مرتفع
على مدار فصلين فقط ،وبعدما استشهد أبوه!

كانت الشائعات تنتقل في الوسط المدرسي على ٍ
طبق من ذهب ،وكلها
وصلت إلى أذنه ،قالوا ألن أباه شهيد فقد حاباه المعلمون ،زودوا له درجاته،
غششوه اإلجابات الصحيحة في بعض األحيان ،وأحيان أخرى كان
المعلمون يقومون بمسح إجاباته ثم كتابة اإلجابة الصحيحة ومن ثم
يدرجون له درجة كاملة عقب كل اختبار! وهكذا تفوق!
لقد بكى في بادئ األمر لكنه اعتاد ،فاألمر لم يكن كذلك .واسته تلك
الحقيقة!
ال" :هل تدري أن كل ثيابك
عندما لم يرد على سلطان ،استفزه سلطان قائ ً
السابقة من "البالة" حتى صندلك اآلن من البالة ،إنه لمن العيب أن يموت
أبوك بفعل اليهود ،ثم تشتري لك أمك ثياب اليهود".
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دوت في أذنيه قنابل انفجارية يتردد صداها مع العبارة التي سمعها كجملة

ٍ
كلمات متقاطعة عسيرة التكون والنشوء ،وفي جنباته تحتقن أوردته
من
بالدماء ويتصاعد اللون األحمر إلى شحمتي أذنيه ،فأوداجه ،ثم يصير
بياض عينيه بلون الجمر المتقد ،يكور غضبه ككرة ثلجية في كفيه ثم

يقذفها إلى منتصف بطن سلطان لكن ه يهرب في اللحظات المناسبة وساقاه
يسابقان بعضهما .لحق به عبد الرحمن إلى داخل ساحة المدرسة ،فإذ هو
وقت طابور الصباح ،وجميع الطالب متهيئون للدخول إلى الصفوف ،كان
مشهدهما وهما يجريان متالحقين يجذب عيون الجميع فتشرئب األعناق
إليهما .لم يدع سلطان مكانًا خلف الصفوف إال مر عليه ،كان يسترق
النظر للخلف وهو يلهث ،فيجد فهداً سريعًا يتعقب أثره كأنه اآلن في

حضرة وحش ضار! فمتى تنتهي جولة االفتراس!

كأنه استفزاز الذئب ألسد الغابة ،والدائرة سباق ال ينتهي ،وقدما سلطان
تعبتا وأدرك أنه تورط وليس بوسعه أن يستمر ،لكن ماذا يفعل؟ وهو الذي

ال يمتلك ساقين تعمالن مثل سهمين انطلقا من ٍ
وتد قوي الشد تساعدانه
على مسابقة الريح مثل عبد الرحمن!
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وجد نفسه يتوقف ،يأخذ أنفاسًا الهثة ،يمد كفيه إلى األمام ،يفتحهما على
اتساعهما كأنهما شمسان بيضاويان نياب ًة عن منديل أبيض يؤشر

باالستسالم ،ينادي عبد الرحمن :توقف ،توقف ،سأقول لك شيئاً ،شيئًا

مهمًا ،أرجو أال تمد يدك!

يسحب سلطان أنفاسه إلى صدره لكي يسمح ببعض الرحمة ،يرى سلطان
ٍ
بشيء ما :اسمع مني يا عبد الرحمن ،ما قلته لك
قد انتصب كمن ظفر
ليس كذباً ،رأيت أمك مرات عديدة تذهب إلى محل البالة ،ربما كان سبب
ذلك طول قدميك ،لست أدري! لكنها الحقيقة!

لم يرد عبد الرحمن أن يصدق ما سمعه ،مهما كان السبب ،فمن غير
الجائز له أن يرتدي ثيابًا من "البالة" ،تلك محالت ال ُيعرف مصدر
بضاعتها ،سمع ذلك مرات عديدة من بعض التالميذ ،لقد أكدوا يومها
لبعضهم بعضا أنها مجهولة المصدر ،وأن أغلبهم يرتدونها ،خاصة في
الشتاء

ألنها

ثقيلة

ودافئة

وذات

ثمن

رخيص!

اآلن ،فكر ،ماذا سيفعل لسلطان؟ حشره في ازوية عمود أسمنتي يتوسط
سور المدرسة .قال له :ستعتذر لي اآلن؟ ألنك تماديت فذكرت سيرة أبي
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وأمي! وضغط بقفصه الصدري على صدر سلطان فقال له :سأعتذر إن
كان كالمي كذباً!
ـ كذباً كان أم صحيحًا ستعتذر.
ـ لن أعتذر إال أن كان كذبًا.

ـ هو كذب بالتأكيد.
ـ أقول لك لقد رأيتها وغيري أيضًا رأوها.
ـ أعلم أنك تكذب وغيرك يكذب.
ـ وإن كان صحيحًا.
ـ لن يكون صحيحًا ألنه لن يكون هناك محالت بالة من "اليهود".
قال له وهو يشد تالبيبه ويضغط على حنجرته إلى الحد الذي ارتعد فيه
جسد سلطان كله وأوشك أن يبول على نفسه من الخوف!
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تركه يذهب ،حين سمعا اسمهما ُينادى عبر الميكرفون إلى غرفة المدير
ليعاقبا مرة أخرى بالطرد يومًا كامالً ،فحمال حقيبتيهما وخرجا من باب
المدرسة ! لكن عبد الرحمن لم يذهب إلى البيت ،أخذته قدماه إلى المسجد
الكبير في منتصف منطقة خزاعة الحدودية ،المسجد الذي أدرك مكانه
أول مرة حين انتهت الحرب بعد  51يومًا ،فبحث هو وأمه عن أبيه الذي

لم يعد .وطال انتظارهم له .كانوا قد قرروا ثالثتهم أن يلتجئوا إلى مدرسة
ٍ
بشكل جماعي،
وكالة الغوث الدولية مثلهم مثل ناس المنطقة الذين هربوا

كانت القنابل تتساقط من المدافع المختبئة خلف السلك الحدودي الشائك،
وكانت الطائرات الحربية تلقي بأثقالها فوق البيوت المتناثرة في المنطقة،
فتحيطها هدماً ،أو تعري أساساتها ،فكأنه لم يتبق شيء يبشر بالحياة!

وبعد يومين من لجوئ هم ،أصيب عبد الرحمن بنزلة معوية حادة ،كانت
أمعاؤه فاقدة لمقود السيطرة ،ورغم أن أمه ووالده تناوبوا على نقله إلى
المرحاض إال أنه فعلها على نفسه ،وصاروا حيارى ،ألنهم لم يجلبوا معهم
ثيابًا ألي و ٍ
احد منهم ،وهكذا بقية الناس ،حملوا أرواحهم فقط كي ينجوا
من

حرب

صليل

فتاكة!

أمضى ليلة كاملة في المرحاض وهو نصف ٍ
عار ،قال أبوه أنه سيذهب
منذ الصباح الباكر إلى البيت ،ليجلب بعض الحاجيات ،أبى أن يصرح
65

أن ذهابه كان من أجل بعض المالبس الداخلية والثياب ،وفي صباحه
ذاك ،صدته زوجته قائلة أنها ستتدبر األمر ،لكنه أصر ،وكان الوحيد
خرج

الذي

من

اللجوء!

مكان

لكنه لم يعد! بقوا في انتظاره ،ولم يفقدوا األمل فتدبرت أمه موضوعه،
جلبت حجاب ر ٍ
أس من بعض النسوة ،ولففته حول خاصرته ،ثم بقي عبد
الرحمن منزوياً عن الجميع إلى انتهاء الحرب!
حين انتهت وجد أبوه في حمام الجامع ،برفقته ثالثة آخرين ،مقيدين من
أرجلهم ،وأيديهم إلى الخلف ،عيونهم معصوبة ،جذوعهم مقسومة،
ال بوسع أشعة الشمس أن تنبثق منه .كان كل مكان ف ي
وأجسادهم غربا ً
جسد والده مخترقاً بالرصاص الرفيع ،مما جعل دماءه تُصفى إلى آخرها
بينما

روحه

أطلقت

فور

سراحها

ما

رأت

وأحست!

إنه ال ينسى مشهد أبيه فوق رجال آخرين كأنهم يبكون بعضهم بعضا،
وال ينسى صراخ أمه حين تقدمت المشهد ثم فقدت النطق لثالثة أشهر
متواصلة! أما أخواله فترفق به أغلبهم ألنه :ابن شهيد!
كان أبوه إنسانًا أعزل ،لم يكن مقاتالً وال مقاومًا ،فلماذا تمت تصفيته

بوحشية إجرامية! هل يعقل اآلن ،أن تبتاع أمه حاجيات قتلة أبيه! لهذا
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قرر أن يذهب إلى محل البالة .استوقف ال بائع ،سأله عن مصدر
البضاعة ،فأجابه أنها ُمتبقي ماركات قديمة لم تبع في بلدانها.
ـ لم تباع ..أين؟
ـ في إسرائيل".
ـ ال يوجد شيء اسمه إسرائيل!
*

في صباح اليوم التالي ،تسللت ألسنة دخان حريق ـ محل "البالة" الوحيد
في المنطقة ـ إلى جميع بيوتها!
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 .9األخوة

كان رجال الحارة كلهم يحسدونه ،وإن لم يكونوا كذلك فعالً ،فهم يشعرون
بالغبطة تمأل صدورهم وتنتقل إلى ألسنتهم بالقيل والقال ،كلما رأوه عائدًا
بعد صالة العشاء من عمله في المدينة ،حتى يكاد يكون في أنظارهم رجل

المخيم الوحيد الذي يمتلك مهنة تدر عليه راتبًا شهرياً!
وليس غريبًا أن ُيطرق باب بيته في أخاديد الليل ،فيفتحه فزعًا ،ليسمع
صوتًا يتوارى خلف الباب المرأة محتاجة ،أو شيخ أضناه العوز ،أما عند
ساعة عودته للبيت ،فكان يجد طفالً أو طفلين ،يتوسالن بعض القطع

النقدية ،ولم يكن يبخل ،رغم أن راتبه الشهري بالكاد يكفي أسرته وأحفاده
أيضًا!
كانت مسؤولياته كثيرة ،لذلك لطف هللا أحاطه عندما نضبت فرص العمل،
وانتشرت البطالة في القطاع كله ،وعجز الرجال ،وقهروا حين قروا في
بيوتهم ،أو صارت نواصي الطرق ،نوادي عصرية لتجمعاتهم وثرثراتهم،
ومراقبتهم للرائح والغادي!
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وعلى هذا ،كان أبو سامر محور نميمتهم غالبًا ،يحكون عنه كأنهم جميعًا

يعيشون معه في ذات البيت ،يدخلون معه إلى الصالة ،فغرفة المعيشة،
فغرفة النوم ،وال يبدو صعبًا عليهم إن أدركوا أنه أيضًا قد استحم قبل

دخوله المسجد لصالة الفجر ،فرائحة "الشامبو" الذي يستخدمه كانت فواحة

تشي بأنه من النوع الفاخر ،أما هم فكانوا يكتفون باالستحمام مرة في
األسبوع قبل صالة الجمعة ،وكانوا يستخدمون "الصابونة النابلسية" األثرية
المشهورة!
وفي يو ٍم من أيام شهر يوليو ،مألته رطوبة تلتف حول األعناق ،وكسته
مسحة صفراوية كأنه يوم مريض شاحب ،اختبأت فيه الشمس خلف غيو ٍم
عكرة ،اخترق أبو سامر تجمع رجال الحارة في منتصف الظهر ،بخطو ٍ
ات
مهرولة ،فقالوا :لقد هرب من القيظ إلى فيء زوجته وأوالده ،يا له من
محظوظ ،يأخذ فسحة بكل سهولة! ثم قال أحد الرجال :أما نحن فكلنا
فسحتنا

على

مدار

وأخذوا

الساعة!

يقهقهون

جميعهم!

ٍ
بوجه غير الوجه الذي أدمنت رؤيته
ارتابت زوجته عندما رأته يدخل
مبسوطًا سهالً .كانت سحنته كأنها غرابيب سود ،فانقبضت ،وتمتمت في
سرها" :يا رب الخير ،أيكون قد أتى بخير"؟ لكنه لم يكن يبشر بأي خير،
فقد انكفأ نائمًا على وجهه بعدما خلع حذاءه وجواربه دون أن يناديها .بدا
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كل

شيء

مختلفًا،

حالة

مثل

الطقس

الغريبة!

في الليل ،أيقظها ":يا سمية ،يا سمية" ففتحت عينيها بتثاقل وحركت نفسها

بك ٍ
سل ناعم ،متأهبة لسماع كلمة غزل ،كما اعتادت منه في مثل هذه
األوقات ،لكنه قال :أنا عاطل يا سمية!
ـ من قال لك؟ ال بد أنه غيور.
ـ أقول لك عاطل!
ـ وأنا أقول لك ما فيه بعدك!
انتفضت من فراشها ،وهي تزيح اللحاف البنفسجي الصيفي من السيتان
الناعم البراق ،وتجلس ،تتطلع فيه ،وتتفحص مدى وعيه ،وتبحث عن
احتمال للنعاس أو الهذيان الليلي ،لكنها رأته واعيا ،ينظر إليها بعيني
صقر .قال لها :وقع الفأس بالرأس.
ـ أي فأس وأي رأس؟ ماذا تقول أنت!
ـ انتهت المشاريع في البلد!
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ـ م ثل كل مرة يقولوا لك نفس الشي ،لكن ما يستغنوا عنك ،يومين ثالثة
ثم يتصلوا بك لتعود!
ـ صعب هذي المرة ،بل يكاد يكون مستحيالً .ما في تمويل جديد وال وعود
تمويل محلي أو إقليمي أو دولي!
ـ يعني العالم صارت كلها ضدنا!
ـ من زمان!
ـ اسمع .ال بد أنه مجرد كالم فارغ .األفضل لك أن تنام مثلي وأال تفكر
كثي ًار!
ودست نفسها تحت الفراش .حاول أن ينام متمنيًا أن يكون كالمًا فارغًا،

وفي البدء مشت أيامه عادية كأنها أيام إجازات أو نقاهة اضط اررية بفعل
الواقع ،وها هو ذا ال يقلق وال يسأل ،ينتظر إلى جانب جواله ليتصلوا به

في أي وقت غير متوقع ،كما قالت زوجته ،ف ال غنى لهم عن إشرافه
الدقيق على مشاريعهم المعمارية!
مضى اليوم ،واليومان ،والثالثة ،فالسبعة ،فالعشرة ،وعندها دق ناقوس
أعصابه  ،وعزفت أوتاره لحن الخطر .بدأ الصداع يزوره في الصباح
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الباكر ،ويأخذه في جوالت واسعة حول االحتماالت القادمة التي ال تبشر
بأي خير كما طمأنته سمية!
من يطعم األحفاد األيتام؟ من سيدفع مصاريف الجامعات ألبنائه األربعة؟
هذا غير فواتير البيت ،والماء ،والكهرباء ،واالتصاالت ،ثم إن ما لديه من
متبقي الراتب األخير بدأ ينفذ ،وال مدخرات معه ،لقد كان مبدأ سمية المالي
دوماً" :اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب" .وكان يصرف إلى

أقصى ما يستطيع!

لم تخل صالة بيته من العزائم والوالئم بمناسبة أو بدون مناسبة ،لقد شاع
كرمه ،وعطاؤه في األرجاء .كان لسانه يسبقه في دعوة الغير إلى عزيمة،
أو وليمة يجتمع عليها األصحاب والخالن ،هذا غير مسؤوليته المفاجئة
التي حلت عليه يومًا ،حين أصبحت ابنته الكبرى أرملة وهي في الثالثة

والعشرين ،وبين ساعديها ثالثة أطفال صغار جدًا!

لقد رفضت أن تبقى لدى أهل زوجها لشدة ما القت لديهم من بخل ،فهي
ابنة الكريم الجواد الذي لم ينقص عليها شيئاً ،وبقي يردد لها منذ كانت
في أحضانه أ نها لو طلبت "لبن العصفور" ألتى لها به ،وهكذا اعتادت
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دومًا على أن تجد كل ما تطلب ،لم يكن أبوها يبخل قط ،لذلك لن يبخل

على أبنائها أيضاً ،فأضيف إلى أسرته ثالثة أفراد جدد!

وفي البيت عشرة أفراد ،تسند ظهورهم إليه ،أمعاؤهم أيضاً ،وطموحاتهم،

وأحالمهم ،ومستقبلهم ،وتعليمهم ،فماذا هو فاعل اآلن ،ولم يدق جواله بعد
!
قالت له سمية" :خبرتك في المهنة كبيرة ،عشرون سنة ،ال بد وأن مكانًا
آخر يبحث عنك ،فاذهب لتبحث عن شاغر".

أحست االبنة الكبرى بمأزق والدها ،فحضرت له ملفًا يحتوي على سيرته

الذاتية وأوراقه المهنية التي تثبت جدارته ومؤهله! وخرج كمن يذهب إلى
محكمة تفصل بين الواقع واألحالم!

انتظرته زوجته وابنته وهما تستغفران ،وتسبحان وترددان األدعية ،فقد
شعرتا بالتوجس ،بدأ المال ينقص ،ومؤونة البيت تقل ،وفي األيام القادمة
قد يسوء الحال .من يدري إلى أين سيؤول الوضع؟ قالت البنت متشائمة
ألمها :يا ويلتنا إن لم يعمل أبي ،هل سنصير مثل بيوت الجيران ،نبقى
على

العدس

طوال

األسبوع
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وال

نجد

غيره"؟

نهرتها أمها أن ال تجلب السوء بكالمها ،وقالت لها" :ما له العدس ،أليس
نعمة؟"
لكنها تمردت" :نعمة ،وابنتها سمر الذين في آخر الشارع ،كل يوم يشحذون
من

أبواب

الناس

بيوت

الخلفية".

غضبت أمها ":أنت تتوهمين سوء الحال ،وتعيشين بأوهامك".
ترد ناقمة ":يا رب يكون وهماً .لكنه الواقع يباغتنا اآلن .لقد وصلنا

الطاعون .وصل .و البد من حيلة!".

تنهض أمها من جانبها وهي تردد" :ال حول وال قوة إال باهللُ .جنت البنت".

وكانت االبنة الكبرى تفكر بأبنائها الثالثة :إن ضاق الحال ،وقلت اليد،
سيشعر أبوها بالثقل ،سيستصعب أن يكون مضيافاً ،فماذا تفعل ،إنه من

المستحيل أن تتراجع فتعود إلى شقة زوجها الذي مات شهيداً ،لماذا تعود
ليقول أهل زوجها أبوها طردها ،ويشيعوا الشائعات ،وتصير على األلسن

حكاية الموسم!
جلست تقلب في ذاكرتها صفحات الشقة الواسعة ،وأطفالها يقفزون من
أريكة إلى أخرى ،كان لديها خيار أن تبقى ،لكنها بفعل الحزن ،وجدت
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نفسها تتصنع الحجج ،لتخرج من البيت ،لئال يهاجمها شبح الحزن والفقد،
لقد قالت أن بيت أبيها له طقس حميمي سينسيها فقدها؟ فهل نسيت؟ ال!
فهل تعود؟ ال .إن كرامتها قرار .وهي كانت قد قررت!
عند صالة العصر ،رجع أبو سامر ،متهلالً ،أخبرهم أنه طبع من ملفه
نسخا عديدة ،وزعها على كل ما يعرفه من الشركات المعمارية .لقد وصف
ألبنائه كيف انبهر الكل بحجم سيرته الذاتية ،وكيف قالوا له بالحرف
الواحد :أ ين كنت يا أبا سامر عنا؟ واستبشرت سمية بالخير وتطلعت في
ابنتها

الكبرى

نظرة

مستهزئة

بتشاؤمها

السابق!

في األيام التالية ،دخلت العائلة كلها في أجواء انتظار رنين جوال أبي
سامر ،أن ينطق صندوق المكالمات الصغير ٍ
بخبر يجعل األوردة الباردة

تتدفأ ،أن يستمعوا ٍ
لنبأ عظيم ،يعيد شريان الحياة إليهم! ولكن انتظارهم
طال مثل األيام الصيفية الحارقة الرطبة ،وكان أبو سامر ال يملك ما

يجعل بينه وبين بعبع الفقر سدًا ،هذا إن لم ِ
يأت األمل له بمعجزة ما!
أحس الجميع بالخطر ،أحسوا كلهم أنهم ينجرفون نحو الهاوية ،وصار

طلب النقود من أبي س امر يتطلب شجاعة تسبقه أسئلة تقريعية لذات
السائل ،إن كان األمر المراد فعله بالنقود ضروريا وحتميا ،مثل شراء علبة
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"صلصة طماطم" أو "تعبئة أسطوانة الغاز" أو "عالج للحفيدة" التي
مرضت فجأة!
وبدأت األسئلة تقل مع األيام .أحس األبناء الجامعيون أن مستقبلهم
التعليمي ُمهدد ،ومصيرهم أصبح مجهوالً ،فماذا هم فاعلون! كيف لهم أن

يساعدوا أبا سامر ،إذا كان هو الذي يحمل خبرة عملية "قد البلد" قد ضاقت
عليه ولم يجد شاغ ًار يتسع له!
وفكر األبناء فجأة هكذا بقيادة والدتهم وأختهم الكبرى ،أن يسحب والدهم
قرضًا بكفالة أحد أصدقائه األعزاء ،لكي يسددوا األقساط الجامعية وإال لن

يستطيعوا تجاوز فترة االختبارات!

بدأت سمية تمهد ا لموضوع ألبي سامر ،تقول له عندما يضع رأسه على
وسادته إلى جوارها:
ـ أهم ما في الحياة ،مستقبل األوالد.
ـ أي مستقبل في هذي البلد؟
ـ اليوم سيء صحيح ،لكن غداً من يدري قد يكون أحسن.
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ـ األحسن لو أراد القدوم ألتى منذ ثالثة عشر عامًا.
ـ عمر الحصار ال يدوم.
ـ أنت تحاصرينني يا سمية بالفراش حتى.
ـ المهم ،أقول لك ،الجامعة ومستقبل األوالد ال يضيع ،هم سند الغد.
ـ سند الغد عند هللا ،أنا ممكن أموت في الوضع الحالي.
تدع الشؤم.
ـ ال سمح هللا ،ال ِ
ـ سأنام.
ـ تصبح على خير ،وفكر باالقتراض من أبي أحمد.
ـ ال حول وال قوة إال باهلل.
في صباح اليوم التالي ،طلب من ابنته الكبرى أن تعد له فنجاناً من القهوة،

ٍ
بصوت ٍ
عال من المطبخ بأن القهوة نفدت ،فيحمل نفسه إلى بقالة
لتجيبه
ال،
"الحارة" ويطلب على بن د الدين "علبة قهوة" ،يصده البائع باحت ار ٍم قائ ً

بأن قائمة الدين قد طالت ،وديون التجار لديه قد زادت ،وهو بناء على
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سوءا ،فينصرف وقد بدأ
الحال قد منع الدين كي ال تزيد أحوال تجارته ً
يسترجع مذاق م اررة القهوة في فمه!
فكر هل يعود للبيت بدون قهوة ،فيفهمون أن ال حاجيات بعد اليوم من
"البقالة"! هل سيرضى لنفسه أن تسوء األحوال أكثر من ذلك؟ جلس على
قارعة الطريق ناحية المسجد ،تواريه بعض ظالل السور المائل .أطرق
يفكر :اآلن لو لم تكن ابنته الكبرى وأحفاده لديه ،فإن موازنة إدارة البيت
ستقل ال تزيد! ما الذي سيمنع ابنته من أن تعود إلى بيت زوجها المرحوم!
أيرضى أن يقول الناس عنه أنه لم يستطع إيواءها ،ويمنح ألسنة المخيم
حديثًا وقصة يغتابونها ،ذلك حل جزئي لتخفيف أزمته لكنه غير معقول!

ثم إنه لم يترك مكانًا إال وطرقه من أجل العمل ،فماذا يفعل؟

وبينما هو جالس يعصر بكفيه صدغيه ،مر من جانبه أبو أحمد فوكزه
ال أمامه فيعتبرها
لكي يرفع رأسه ،ويثير انتباهه .ها هو يجد أبا أحمد ماث ً
إشارة من هللا ،يعتبر قدومه على حين غرة إليه ،رسالة ربانية وإلهامًا بأحقية

اقتراح زوجته سمية بالتنفيذ ،فتنفست أضالعه ،وهي تقبض على يد الرجل

بالسالم والترحيب وتقبيل الوجنتين ،ثم دعاه ليجلس معه في الظل!
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قال أبو أحمد :من السبعة التي يظلهما هللا في ظله "رجالن تحابا في هللا"
وأحسب

أننا

كذلك.

كانت تلك العبارة  ،اإلشارة الثانية التي تؤكد له أن ينفذ كالم زوجته ،أن
يقترض ألجل مستقبل األوالد التعليمي ،فهم السند في الشيب ال غيرهم!
قطع أبو أحمد صمت أبي سامر وقد الحظ عليه إمارات الوهن الشديد
فسأله:
ـ هل أنت مريض؟
ـ كال.
ـ ما بك؟
ـ أتأمل جمال كالمك.
ـ إننا أخوة وأشد .قل لي ما هو سبب وهنك.
ال .وأنت تعرف بقية الدوامة التي
ـ من المؤكد أنك علمت .أصبحت عاط ً
تأتي بعد ذلك.
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ـ إن كان ينق صك نقود  ..خذ مني بقدر ما تشاء وحين يعطيك هللا تسدد
"براحتك".
ـ وهللا ال أحتاج أنا  ،لكن األوالد "جامعة ودراسة ومصاريف".
ـ أها  ..بم تفكر إذًا؟
ـ هل تسمح أن أسحب قرضًا على اسمك؟
ـ قرض!
ـ صحيح .إن لم يكن به أي إحراج.
وانتفض االثنان ،ذهبا إلى البنك المركزي ،وقعا بعض األوراق ،سحبا
بعض النقود ،وعاد أبو سامر بالقهوة ،واللحم ،والخبز الساخن! وامتألت
بطون العائلة ونامت تلك الليلة نومة هانئة طويلة لم تتقلب بها جوانب
األوالد وال األحفاد.
ذهبوا إلى جامعاتهم ،واالبنة الكبرى استكانت وهدأ روعها ،واألمل يترجم
إلى دعوات ربانية في سجود وخشوع طويل ،ومناجاة واستغاثات لكي
تحصل معجزة ويرن الهاتف ،يبلغ أبا سامر بتوفر شاغر ما!
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مع األيام ،تحول أبو سامر إلى ٍ
أسد رابض في عرينه ،حزين ،يأكل دواخله
القهر ،وتتغذى قلة الحيلة على كبريائه ،صمته طويل ،الكالم معه يحتاج
إلى دراسة بحثي ة مطولة ،وبطاقة إذن بالدخول إلى معترك  ،وبطاقة أمان
تمنح من يتحدث معه درعًا واقيًا من عصبي ة مفاجئة أو رص كالم جارح
ال داعي له!

ازداد ثقل الهم ،تعاظم على صدره ،كيف يسدد اآلن األقساط ،القرض،
كيف يهرب من وجه أبي أحمد ،يهرب منه في أي مكان يحتمل ظهوره،
يهرب من البقال ،يهرب من عيون الجميع ،يهرب كمن ارتكب جريمة
شنيعة يندى لها الجبين!
ماذا يفعل وقد حاصرته حبال الدنيا وشنقته وهو يحيا صريعاً !
بدأت ابنته األخرى تحس بالخطر ،كان يراها تثرثر وتشكو ألمها ،وحين
تراه إلى جانبها أو على وشك أن يعبر من محيطها تصمت ،كما يصمت
ال جميع ،كما تصمت جدران البيت وتتستر على وجوده! لقد بدأت االبنة
تمهد أنها ستعود إلى بيت زوجها فقد اشتاق أطفالها لرائحة أبيهم!
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قالت لها أمها وهي تطبخ العدس :ترجعين ،تتراجعين عن قرار أعلنته أمام
الجميع ،تبيعين كبرياءك!
ـ من أجل األوالد يهون كل شيء.
ـ من أج ل األوالد أم أن الجيب أفلس ،والعقل طار!
ـ قولي ما ستقولينه ،سأعود للبيت.
ولملمت أغراضها ،ومتاعها ،وحزمت حقائبها ،وأطفالها يتباكون كما
علمتهم ،كي يهونوا األمر على صدر جدهم ،فودعهم إلى باب البيت،
وقبلهم من جبينهم واحدًا تلو اآلخر ،وكان يق أر في عيون ابنته ،نهايته

المقبلة!

في منتصف الشتاء ،رفع أبو أحمد قضية لدى المحكمة ،يريد استرداد
نقوده ،لقد نسي األخوة ،نسي الحال ،نسي الوضع واألعذار ،تذكر نقوده،
ألن ابنه الكبير المتزوج حديثًا أصيب بالسرطان في دمه ،فأنفق كل ما
لديه على عالجه ،وأصبح يفتش في دفاتره القديمة ،وكا ن أبو سامر آخر

من يتواجد في هذه الدفاتر!
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10ـ في حضرة الرب

قبل الفجر بقليل ،كنت أجلس على المقاعد الرخمة ،في صالة االنتظار
بمطار القاهرة الدولي ،أمسك معصمي وأشد طرف معطفي ألكشف عن
ال ألرى
الساعة فأجدها ثابتة وهي تؤشر إلى الثالثة صباحًا ،أرفع رأسي قلي ً

النائمي ن على المقاعد من المسافرين ،أو الذين افترشوا األرض .أدرت
عنقي لليسار ،وإذ بمسافرين جدد يملؤون صالة االنتظار التي بجوار
الصالة التي أتواجد فيها ،بيني وبينهم عدة حواجز معدنية ،بدأوا يتوافدون
بعضهم وراء بعض ويجلسون في أقرب المقاعد إليهم .رفعت وجهي إلى
الشاشة التي تشير إلى موعد انطالق الطائرات ،كان ما يزال على موعد
طائرتي ساعتان ،والطائرة التي بعد رحلتي تنطلق بعدها بساعة ،أي إن
كنت سأحلق عند الساعة الخامسة ،هم سيحلقون عند الساعة السادسة!
مللت ،رحت أسير بين الممرات ،أو أشتري القهوة ألبقى في أشد لحظات
انتباهي .كنت أصطحب أمي معي لكنها كانت مع النسوة يتمددن في
الصالة المخصصة لصالة النساء! وعلى هذا بقيت أتجول بين الناس،
أطالع مالمحهن المرهقة وإذا ما مللت أعود ألجلس!
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وفي جلوسي كنت أنظر إلى المسافرين في الصالة المجاورة ،ولمحت وجهًا

أكاد أعرفه ،لكن هذا الوجه بدنه يتحرك جيئة وذهاباً ،ينقل األمتعة ،فال

تثبت رؤيتي له! قلت لنفسي إنه هذيان الفجر ،ليس من المعقول أن

أتصادف أنا وهو في ذات المكان ،خاصة في "مطار" كهذا .واألدهى أننا
سنقلع إلى ذات الوجهة المكانية بفارق ساعة زمنية!
ضحكت بيني وبين نفسي حين ط أر لي خاطر أننا في ذات المكان وذات
الوجهة ونحن ظالم ومظلوم! وإلى أين نتوجه؟ إلى بيت هللا الحرام! قلت:
غير معقول ،فماذا يفعل في حضرة الرب وقد تدنست يداه بحقي! هذا
شيء مستحيل لمن هو مثله!
نهضت من الكرسي .توجهت إلى مكان النسوة النائمات ،كن كالجثث
الميتة تعبًا وإرهاقًا ،بحثت بين أجسادهن المتكومة عن جسد أمي ،ميزته
سريعًا ،وضعت حقيبتي بجوارها وصنعت منها وسادة ما ،رميت جسدي

على األرض ،أرخيته بالحيز الصغير الذي اختلسته من بين الزحام،

حاولت أن أنام ،أستريح ،تنفست بعمق ،عددت إلى الثالثة ،لكن هاجسي
بدأ يشتعل :هل رأيته فعالً؟ هل كان هو؟ يا ترى هل تاب؟ هل يأتي إلى
ال علي أن
بيت هللا ليكفر ذنوبه وخطاياه؟ هل أسامحه؟ هل سيكون سه ً
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أسامحه؟ إن المسامحة شيء صعب على النفس حين يتعلق األمر بحقوقها
وكرامتها! ال .المسامحة في المواضيع الكبرى ليست حالً ،الحل هو أن

يتذوق العلقم الذي أطعمه لغيره! هل أنام؟ نومي سيكون صعباً .علي أن
أتأكد من وجوده! لكن كيف؟ ليس بوسعي أن أذهب إلى الصالة المجاورة
للمنتظرين! بقيت أتقلب والنيران بداخل أوردتي تذكرني بضيمي المسبق.
تذكرني بكل األشياء التي ارتكبها بحقي! تذكرني كيف جعلني أفقد نفسي
في هذا العالم!
مضت ساعة وأنا أتقلب في الضيق المتاح لي ،قررت النهوض ،توجهت
إلى "المراحيض" غسلت وجهي ،نظرت عميقًا لعيني في المرآة ،وقلت يا

هللا كم تغيرت أنا؟ كم بدا وجهي أكثر ابيضاضًا واتساعاً! هل هذا ما يفعله

البكاء المستمر؟ هل يفرز إلى خارج الجسد كل سمومه وآهاته فينقي البشرة
ويبسطها! أم أن عيوني لم تعد تبصر كما قبل ،بها بعض الغبش الذي
يأتي أحيانًا فيمد نفسه أمام مشهد أود بشدة لو أراه ،بوضوح هل غبشت
رؤيتي وتخيلت وجوده؟ هذا هو االحتمال األصوب!

توضأت ،خرجت إلى صالة االنتظار ،يبدو لي أن عدد الناس قد
تضاعف ،جلست على المقعد الوحيد الفارغ ،كان مالصقًا للباب المؤدي
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إلى صاالت الصالة ،وهكذا فجأة صدح أذان صالة الفجر ،حمدت هللا،
ذلك يعني أن موعد الطائرة يقترب! وأنا جالسة هناك ،بدأ الرجال يتوافدون
قريباً من الباب الذي أجلس بقربه ،يذهبون ناحية المساحة المخصصة

لصالتهم ،كنت أراهم واحدًا تلو اآلخر يتقدمون من جميع األنحاء ،حتى

اقترب هو مني ،رأيته بوضوح دون غبش ،وضوح تام ،رأيته بشعره الشبيه
بشعر النسوة ،المنحني على األكتاف ،بعينيه الخضراوين الذئبتين،
بانحناءته التي تمنح من يراه شعو اًر بأنه وقور ،لكنها القشرة التي ال يعرف

ما

في

قبل

لبها

كسرها!

احتشدت االختناقات بشكل متتال في صدري وصار النفس لوهلة صعبًا

جداً كأني في قاع محيط ال يوفر لي مجال تنفس ،بل يسحبني بجاذبيته
إلى أعمق بؤرة فيه فأمتلئ باالختناق وأغرق .أحسست بالكرسي تحتي

يتمدد ويصبح محيطًا أغرق فيه ،وليس لي حيلة صراخ أو تخبط ألمسك
بيد ٍ
أحد لينقذني ،تمامًا مثل شعوري ذلك اليوم!
وأنا غرقى ،أتت أمي من حيث ال أدري لكي أصلي صالة الفجر معها.
انتبهت لي ،لشحوبي المفاجئ ،الصفراري الليموني الذي يطغى علي عند
كل حادثة صعبة فيفضحني .قلت لها :إن ه تعب السفر .هذه أول مرة
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أسافر!
واطمأنت ،كنت أصلي معها ،في زاوية الصالة  ،أنا وهي كل واحد في
مكان! وحين انتهينا كان الرجال الذين صلوا انتهوا ،وخرجوا بمنظومة
مرتبة ،واحد وراء اآلخر ،بقيت أراقبهم من بعيد ألتأكد أني متأكدة من
وجوده ،وإذ بي ألمحه مرة أخرى!
كانت رؤيته المتكررة صفعات لذاكرتي ،تفتح فيها الصفحات السوداء التي
تجاهد الروح بخفتها لنسيانها تمامًا أو تناسيها لتستمر دائرة الحياة بالدوران!
لتبقى النفس قادرة على بث طاقتها بين كم هائل من البشر وحوادث الدنيا

الدنية!
بعد أقل من ساعة ،كان الميكرفون ينادي كي نستعد للصعود إلى الطائرة.
وقفنا كما أرادوا منا ،في المنطقة المخصصة ،فحصوا جوازات السفر
وتذكرة الطيرانُ ،نقلنا بباص كنا فيه واقفين نحو مدرجات الطائرة ،وكانت
تلك أول طائرة في حياتي ،طائرة أردت لو كانت بش ًار بإحساس ألصرخ

أحدا يذكرني بشيء ال
فيها أن تنتشلني بعيداً ،إلى مدينة ال أعرف فيها ً
أريد أن أتذكره! وددت لو أقول لمضيفة الطيران وهي تصحبني إلى مقعدي
أن تطلب من ربان الطائرة أن يغير وجهتها .ال أريد أن أجتمع أنا وعدوي
87

في مكان واحد ،في حضرة الرب! فالحضور اليوم دنيوي وليس أخرويًا.

هل بوسعي أن أقتص منه دنيويًا وقد وقف العالم ضدي؟
حلقت الطائرة ،بطريقة لم تدهشني كما توقعت ،شعرت أني بداخل ثالجة
ال عند كل مطب هوائي ،لم يكن حظي أن أجلس جانب نافذة
تتراقص قلي ً
ألنظر نحو األرض أو غيوم السماء كما يتاح لكل مسافر ،بل جلست في
منتصف الطائرة بأجواء قاتمة وفيها استشعرت يداً تمتد إلى ذاكرتي،

بدءا من أول الحكاية إلى آخرها!
وتنتشل كتاب القضية وتتصفحه ،تقلبه ً
وتعرض علي صو ًار لوجوه الناس الذين حسبتهم أحباء فكانوا ألد األعداء!
ماذا أفعل وسط هذه المعمعة التي تثور بين أسوار ذاتي؟

قررت أن أنام .أجبرت نفسي أن أنام ،دعوت أن أنام ،النوم هربًا من كل

ٍ
ال لكل حزن .النوم صديق حان ال يتخلى عندما يتخلى
أمر خانق ،النوم ح ً

اآلخرون .ونمت!

في النوم رأيتني قبل سنة ونصف ،وارفة الظالل وأنا أتقدم لألمام ،وفي
طريقي رأيته مثل الحمل الوديع ،تقدم نحوي ومد يده ،وحين ضمن يدي
سلب مني ظاللي ،وأوراقي ،وضوئي ،ثم تركني ألذبل ،فذبلت ،وفي آخر
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مرحلة حين أكدوا لي قرب موتي ،رأيته ينشر ضوئي في األكوان ،يأخذ
أوراقي فيمهد بها طريقه ،آثرت أال أفعل شيئاً ألني في طريقي للموت ،في

آخر مرحلة من مراحل الحياة ،هل بقي في قدرة على نزاع أو صراع أو
جدال! ال .سأصمت! سأمضي إلى حتفي كما هو محتوم!
وانزويت في خضم آالمي ،ألوك ما يعصر جسدي ،أهدئه حينًا ،أطمئن

روحي أحياناً .وفي فجأة نورانية ،قررت أن أعيد الوقوف ،وقفت ألصرخ
من جديد ،أنادي لكل من شهد ضوئي وظاللي بأن هذا القبس لي ،هذا

اللون لي ،هذه األشياء لي وقد شهدتموها !
ولكن ،من يقف مع جثة ميتة؟ من يرى الحق في أوردة ضعيف يتهالك،
بينما الحمل الوديع يزهو بفخر! يضحك الحمل ،فيصفقون لضحكاته،
ال يستظل
لهمساته الغزلية ،يمنحونه بطاقة الصوت ،فها هو ذا ينشر ظال ً
بها الجميع ،ونو ًار ل ُبه وجع ليس فيه ،فحشده لنفسه ،وما كان لمن شهد
والنور!
للظالل
يهلل
أن
إال
الواقعة
رجعت من صرخاتي وحدي ،وركبت طائرة .ارتجفت الطائرة ،فصحا كل
من كان نائمًا فيها ،وعال صوت يخبر الجميع أن الطائرة على وشك

الهبوط.
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في مدينة هللا ،عند الحجر األسود ،في وسط الزحام ،دعوت كثي اًر أن أنسى

ِ
الكعبة لم
كل شيء .في كل شوط درت فيه من األشواط السبعة ،حول
أكن أنسى أن أدعو بأن أنسى كل شيء! كل شيء يا رب أريد أن أنسى!
سعي سعيته تمنيت لو يعاد خلقي من جديد مرة أخرى ،ألبذر
وفي كل ٍ
ٍ
لظالل ونور جديد! وفي نهاية المسعى ،بحثت عن أمي فوجدتها في
بذرة

صحبة أ ٍم أخرى تصف لها ابنها الذي ذهب يبيع ظالالً ونو اًر!
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11ـ المشروع

تحت شجرة الليمون المتعانقة مع أذرع شجرة الزيتون الممتد والمتداخلة مع
أشجار تحيطها ،جلس "فؤاد" يهرس البيض المسلوق في قصعته المعدنية،
يضغط بقوة روحه على أنامله التي تمسك قطعة خبز طري ،ويجعل
البيض هريسًا فيمزجه مع رشة من زيت الزيتون البكر الذي عصره ظهر

البارحة ،ويرش أخي ًار بعض الملح والفلفل األسود ،وينادي على أخته سلمى

وأمه لتتناوال معه الفطور ،فتأتيان من داخل الدار مهرولتين.

يقول فؤاد :تفضلن هذا البيض الذي جمعته من تحت الدجاج فج اًر؟
تسأل سلمى كأنها عجوز مصابة بالزهايمر :كم بيضة جمعت اليوم؟
ـ ثالث بيضات وهلل الحمد.
ـ ست دجاجات ينتجن فقط ثالث بيضات؟
ـ أي ،الحمد هلل على عددنا نحن الثالثة!
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ـ طيب ،إذا الدجاج صار "فقري".
ـ ال تكملي كالمك ،ستسألين كالعادة ما الحل لوضعنا؟
ـ أكيد ،نموت من الجوع مثالً  ،أم ستبقى أنت في البيت على الدوام مثل
النساء تناظرنا ونناظرك!
ـ لقد فكرت .بما أني فقدت العمل قبل شهرين ولم يتغير الحال ،فال بد من
مشروع.
تقتحم أمه النقاش :يا ويلتي ،مشروع ماذا؟ من أين رأس المال؟ هل هذي
البلد بلد مشاريع؟ وضع قطاع غزة كله "ميت" ،الناس ما معها تآكل ،وأنت
تقول لي مشاريع! أنا أقول لك يا أمي ،ألغي الفكرة من رأسك ،كل الناس
صارت فقيرة!
ترد سلمى وهي تومئ برأسها :صحيح كالم أمي ،كل مشاريع البلد ف ي
وقتنا الحالي وقت حصار من ثالث عشرة سنة كلها مشاريع فاشلة بامتياز،
والنتيجة مضمونة.
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تتوقف لقيمات البيض الساخنة في حلق فؤاد ،يستعصي لعابه أن يبلع ما
في فمه ،تتوقف ضروسه عن الطحن ،ويتطلع إلى أمه وسلمى وهما
تحاكمان فكرته قبل أن تستمعا إليها كاملة!
ينهض من جلسته التربيعية ويطرق بالملعقة على الصحن المعدني
كالقاضي الذي يطرق بمطرقته إلصدار حكم نهائي .وقف فؤاد ،يبلع كل
ما في فمه وصرخ فيهما بهدوء مفتعل وهو يقول :اسمعاني جيداً أوالً،

الفكرة رهيبة ،وعليها طلب كبير.

تنم عن سلمى ضحكة سخرية وتضع يدًا فوق يد وهي تقول :آه ،تفضل

يا "أفندي" .فيغتاظ منها فؤاد لكنه يجيب :اآلن  ،لو نظرنا لحال القطاع
كله فالناس تقبل على أهم حدثين وهما :الزواج ،وبيوت العزاء!
ترد سلمى ببالهة :ما فهمت ،ما العالقة!
يجيبها فؤاد كمن نزل عليه دهاء وذكاء فجأة :العالقة كالتالي :اآلن لو
قمنا بشراء معدات األفراح ،والعزاء سنقوم بتأجيرها ،وسنضمن مصدر
دخل للبيت ،ألن الناس إما تتزوج أو تموت!
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تصمت سلمى ،لكن أمها تبادر بالقول :حتى الزواج يا أمي ،صار معدوم
في

الشباب

البلد،

ما

معها

حتى

تآكل

تتزوج!

يضحك فؤاد ويقهقه :ربما ،لكن صديقي تزوجا بدون مهر ،أقلك كيف؟
ببساطة

كل

واحد

أخذ

منهم

أخت

الثاني!

تضع أمه يدها على خدها وهي تولول :يا ويلتي على شباب اليوم وبنات
اليوم ،ربي يعينهم ،حتى الفرحة ما لهم نصيب فيها!
تنظر سلمى ألمها وهي تقول :تخيلي يا أمي تزوجيني بدون مهر ،بدون
زفة،

بدون

وصالة

فدعوس،

فرح

كبيرة!

تحدج ها أمها بنظرة طويلة وترد :ال ،ابقي عند أمك أفضل ،يا أما كل
شيء

كامل

ومكمل،

يا

بالها

من

فرحة

منقوصة!

يحتد فؤاد على نقاشهما السخيف :اآلن المطلوب أن تساعداني ب أرس
المال!
تنظ ارن إليه وتجيبانه :من أين لنا لنساعدك برأس المال؟
وقبل أن تسري بعض العصبية في أوصاله وعلى لسانه أجابهما :نبيع ما
لديكما من ذهب.
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ال
ترد سلمى وقد التهبت نفسها :أتطيل نظرك إلى عقدي الذي أدخرت طوي ً
ألشتريه! عقد خفيف ،ما يسوى ،الذي يسمعك يقول ذهب  ..يحسب في
بيتنا كنز!
ترد أمها :صادقة سلمى ،وأنا مثلها ،ما عندي إال أسورتين من رائحة أبوك
هللا

تحب

يرحمه،

مني!

تأخذه

يتأفف فؤاد ،يكره عاطفة النساء الزائدة ،يصبح من العسير عليه أن يتعامل
معهما أحياناً ،أو أن يصل إلى نقطة اتفاق راضية يتوافقون عليها هم
الثالثة دون مد وجزر في الكالم والنقاش أو الجدال أيضًا ،لقد رأت نفسه

أن يصمت ،فال يجيبهما  ،وإذا ما استشعرتا خطر الفاقة وبعبعها المقترب
منهما ،ستأتيان له بما تكتنزان من مدخرات وذهب .على األقل فكرته
صائبة ،سيعمل على تدوير رأس المال وتشغيله ،بدالً من بيع الذهب
البسيط ليصرفوا يوميًا إلى أن ينتهي ما معهم من مدخرات وخالفه!
حصل ما تنبأ به بعد ثالثين يومًا بالضبط .هرولتا إليه ،ودلتاه على صائغ
أمين في آخر المخيم ،وقالت له أمه :أبو مروان ،رجل أمين ،سيعطيك

قيمة

الذهب

بالضبط

دون

أن

ينقص

لك

دينا ًار

منه!

وتؤيدها سلمى ،فيأخذ عقدها وسواري أمه ويذهب ليبتاع ويحصل من أبي
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مروان الصائغ على مائتين وخمسين دينا ًار ،يحول عملة الدينار إلى شيكل

فيحوز على ما قيمته ألف وثالثمئة شيكل ،يأخذ منهما أجرة طريقه من
المخيم إلى سوق "فراس" في مدينة غزة ،وهناك يستعرض البضاعة المتاحة
من "كراس واسكمبالت" ومعرشات!
يحتار وهو يتجول بين المعروض .يفكر بالموازنة التي معه ،فيشتري ما
يعادل عشرين كرسياً وعشر اسكمبالت وعريشة واحدة ،بالكاد تبقى معه
أجرة طريق عودته إلى المخيم و أجرة " التكتوك" الذي سيوصل البضاعة
بيته!

إلى

تهلل وجهه وهو يفتح باب البيت على اتساعه ليدخل البضاعة التي
ابتاعها ،وقفت أمه وأخته على الشباك ،تنظ ارن إلى الحمولة التي يتم
بعد ،بينما يتجمع أوالد
تنزيلها من "التكتوك" فتحاوالن عد الكراسي عن ُ
الجيران لينظروا إلى ما يحصل ،ثم يتقدم أكبرهم إلى فؤاد وهو يحمل
أغراض المعرش الوحيد الذي اشتراه ويسأله :سلمى تزوجت؟ عندكم فرح!
يضحك فؤاد ويقول للولد :يا ليت سلمى تتزوج ،سنفرش الحارة كراسي

ٍ
يومئذ!

يسأل الولد ببالهة وهو يرفع سرواله الساحل :ها!
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يقول فؤاد بروحه الطويلة :هذه بضاعة للتأجير ،لو علمت أحدًا بحاجة
إلى الكراسي لغرض فرح أو عزاء قل له " تأجر من فؤاد".
يجيبه الولد :آه ،فهمت! لكن..
يقف فؤاد كالجندي الذي تربص بعالمة خطر قريبة منه ويسأل الولد :لكن
ماذا؟
يجيبه الولد هازئاً :أال تدري أن أهل المخيم كله تركوا عادة استئجار كراسي
وأغراض الفرح والعزاء ،ألنهم مفلسون غالباً .يجمعون الكراسي وما

يحتاجون إليه من بعضهم بعضا .أال تعلم يا أستاذ فؤاد بحيلتهم هذه!
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 .12سر شجرة الجميز

اخترقت آخر خيوط الشمس شجرة الجميز العالية ،بدت أوراقها بلو ٍن غير
لونها ،وهي تتراقص بخفة مع نسيم آذار ،فتبدو بتدرجها اللوني كأنها
حبات "مانجو" متناهية الصغر ،وبينها تختبئ حبات "الجميز" الصغيرة
جداً ،الحبات اللذيذة التي يشتهيها "سليم" كلما مر من الحارة متوجهاً إلى

"السوبرماركت" ليأتي بطلبات والدته المختلفة! أحياناً كثيرة يسأم من

الذهاب واإلياب ،ويكره جدًا كونه االبن األكبر ألمه ،فهو كثير الخدمة
لكل ما يكون خارج سور البيت! كانت أمه تميزه عن باقي أخوته وتمدحه
أمام اآلخرين وتثني عليه بـ "هللا يرضى عليه"" ،هللا يخليه لي إياه" ،ليرد
اآلخرون "يجعل ه من البارين"! لكنه كره بشكل أو بآخر كونه "البكر"
صاحب تأدية المهمات والطلبات التي ال تنتهي.
كان كرهه في األصل ينبع من شجرة الجميز هذه ،التي تسحره كلما مشى
تحت فروعها التي تأبى أن تتواضع ناحية األرض قليالً ليقطف حبة أو
ال
حبتين كلما اشتهت نفسه! كم مرة قال لنفسه :آه لو أستطع أن أطول قلي ً
ال" ألعب بها وأفوز! لكن
فقط ،ألقطف الحبات ،وأحول العجراء منها "قلو ً
98

عمره أحجمه عن الفعل ،كان يبلغ تسعة أعوام فقط ،ويتمنى لو يكبر
ٍ
وعرض يمكنه من القطف! لكنها الدنيا ال تأتي كيفما
ويصبح ذا طول
رغب الواحد.
ألن شجرة الجميز كانت ع نيدة وفي عنادها أسرار يعرفها سليم ،فالشجرة
كانت الوحيدة في منتصف أرض بوار ،وأصبحت األرض بقدرة قادر
حك اًر على آل "غباش" ،فبنوا بيتاً فيها ،لكنهم باركوا الشجرة ولم يقتلعوها،
جعلوها تتوسط الدار ،وتركوا فروعها تتعالى خارج السقف ،فكانت فجوتها

في السقف منارة لضوء الشمس وآللئ الجميز التي تتدلى كالثريا وقد
تتساقط أحيانًا لوحدها فال يتحملون عناء قطفها من أفرعها العالية ،وتمتعوا

كثي اًر بنعمتها.

يعرف حكاية الشجرة من "أمين" الولد الكبير في هذه الدار الذي صادقه
جديدًا وبقي منتظ ًار لفرصة يقتنصها كي يتذوق الجميز وهو حالل عليه.

أمين الذي أخذه من يده في يوم قائظ إلى عتبة من عتبات الحارة ،وعرض
عليه الشجرة والقصة واألسرار وقال له بالحرف الواحد :هذه المعلومات

بيني وبينك ،ال تخرجها ألعز الناس عليك! ووعده "سليم" بأن يكون كل
ما عرف س ًار أبديًا .ولكي يوثقوا عهد االحتفاظ بالسر أدخله أمين بسرعة
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ٍ
بمسمار صدئ جدًا ،وخطوا على جذع شجرة
البرق إلى دارهم ،وفقط أتوا

الجميز حرفي اسمي هما ،فنز من جذع الشجرة صديد قال عنه أمين :هذا
مثل العسل ،إكسير خلود الشباب ،تذوقه يا سليم ،تذوقه ،سيطول عمرك!
ل يتشجع ،ويلعق جذع الشجرة بسرعة شديدة ،قبل أن يخرج من صحن
الدار أحد فيرى أفعالهما السرية!
قضى سليم ليلته موجوعاً بآال ٍم مبرحة في بطنه ،كانت أمعاؤه مثل األفاعي

الصغيرة التي فقست من بيضها للتو ،تتحرك في كل األنحاء ،وتع ض
نفسها بنفسها .في بطنه بدت المعارك كأنها أبدية لن تنتهي ،وكافح كيال
يصرخ ،فإذا صرخ سيجبرونه باألسئلة أن يعترف باألسرار ،وظل طوال
الليل صريع آالمه الصامتة ،العنًا في سره "أمين" وإكسير خلوده وشبابه،

ما ضره لو مات عجو اًز ،أيطمع بالعمر!

وعندما أتى الصباح أشرقت روحه ،واجتاز عتبة آالمه ،فارتدى مالبسه
ليخرج إلى مدرسته ،وتجاوز أمه وأهل بيته ،أخذ منها "ساندويتشه" وخرج،
إذ به يجد أمين ينتظره وهو يقول" :اليوم فرصتنا ،أهل بيتي ذهبوا إلى
عرس أقاربنا ،والبيت فارغ" ،ليشرئب عنق سليم باتجاه أمين وهو يسأله:
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"يعني

ستسمح

لي

بالصعود

إلى

شجرة

الجميز" ؟

ـ طبعاً ،اليوم سوف أطلعك على سر الشجرة الكبير.
ـ سر؟
ـ طبعًا.
ـ أال تنتهي أسرار هذه الشجرة؟
ـ تبقي سر واحد ،ستندهش عندما تسمعه.
ـ انظر يا أمين ،لدي إحساس يخبرني إن كل ما تقوله لي من خيالك.
ـ خيالي!
ـ صحيح! أي إكسير قلت لي عنه ،لم أنم طوال الليل من ألم بطني.
ال ثم يرد عليه كالواثق مما يقول :هذا مفعوله بدأ يمشي في
يرتبك سليم قلي ً
دمك ،ما عليك من الودع دامه اختفى ،اآلن قل لي :ستأتي إلى الدار أم
ال ؟ إن كنت لن تأتي أخبرني كي نذهب إلى المدرسة وال نتأخر.
ـ إن ذهبنا إلى الشجرة ،سنتغيب عن المدرسة ،صح؟
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ـ صحيح ،وهذا يوم لن يتكرر لو بعد ألف سنة!
يقع سليم في حبال التوجس والحيرة والقلق ،هل يثق بأمين لدرجة أن
يذهب خلفه في كل ما يقول؟ هل يرفض فال يجد في المستقبل القريب أو
البعيد فرصة سانحة لمعانقة ال شجرة التي على ما يبدو وقع في غرامها؟
ال طوال عمره ،التواء فروعها وجذعها
إنها الشجرة التي لن يرى لها مثي ً
يبث في نفسه الحماس لكي يتسلقها فرعاً فرعاً ،ويتزحلق على جذعها
الجنوبي الثخين ،يريد أن يسكن فجوتها التي تقع أسفل الجذع األسطواني،

الفجوة التي أحدثتها الطبيعة وتقلباتها فأهلتها لتكون مسكنًا لجرذان وفئران.

ومرة كما قال له "أمين" سكنت الفجوة قطة عمياء أشفق عليها أهل الدار

حتى أسلمت روحها ،ولم يسكن الفجوة أي قطة بعدها ،اقتصرت على
الجرذان التي استنزفت أصحاب البيت في مالحقتها وطردها حتى سئموا
في ذات فترة وقرروا أن يقطعوا الشجرة كلها ،لكن أبو سليم أجهض قرارهم
ألن الشجرة مباركة ،مباركة بطريقة عجائبية!
قال سليم لنفسه :سوف أذهب ،وبعد ذلك لن أعود إلى دار سليم أبداً ،ولن
أخطو من حارتهم أو أتجه إلى السوبرماركت ناحيتهم .سأقطع مسافات

أطول في البحث عن سوبرماركت آخر ،وسألبي طلبات والدتي من أنحاء
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أخرى غير ناحية شجرة الجميز هذه .وأقنع نفسه وشغفه وحماسه أن هذه
آخر مرة .ولم يطلع أمين على ق ارره بأنها ستكون المرة األخيرة!
وهكذا فتح أمين باب دارهم القرميدي المقوس من أعاله ،وخطا االثنان في
الممر الذي يتسلق على جدرانه نبات الشباط واللبالب ،واتجهوا ناحية
صحن الدار ،فكانت الشجرة كعجوز هرمة عمرها ستون ألف عام ،وبدت
فجوتها السفلى كالفم الذي يكاد أن ينطق فيرحب بمجيئهما معاً ،وكانت

الشمس قد ارتفعت في شروقها فعبرت بعض األشعة وألقت ضوأها على
فجوتين متوازيتين في جذع الشجرة فصارتا كعينين تنظران في سليم
وتحملقان في وقفته المبهورة ،وكان حقًا مبهو ًار أو مرتعدًا ،فهو ألول مرة

يرى شجرة الجميز بهذه الطريقة أو تتهيأ له كأنها إنسان طاعن في السن
يريد أن يتحرك من مكانه فيلقي القبض عليه بين األحضان .وكانت
كبير يتسع المدى آلخره!
الشجرة بفروعها وأغصانها وأوراقها ،حضنا ا
قال أمين :الشجرة أمامك ماذا تريد أن تفعل؟ هل نقطف بعض الجميز؟
ـ أنا لم أذق جميز شجرتكم أبداً.
 إذًا سوف نتسلق اآلن.103

يتجهان إلى الجذع ،ويرميان حقيبتيهما ،وينتشيان من السعادة لهذه
المشاغبة السرية ،ويألفان الشجرة سريعاً ،فيتزحلقان على الجذوع الكبيرة،

ويتقاف ازن من جذع إلى آخر كأنهما قردان في غابة فسيحة ملكهما لوحدهما
فقط.
أخذ سليم أسفل قميصه وثناه كقصعة قماشية ،وشرع يلتقط حبات الجميز
المرجانية ويضعها فوق بعضها البعض ،ويلتقم بعض الحبات وهو يجني،
يبهره أمين بأنه التقط حبًا كثي اًر ،فيرد عليه أنه سوف يجني حتى يشبع،
ال يلعب بها في اإلجازة
وإذا شبع سيلملم الجميز األعجر ليجعله قلو ً
الصيفية ،فينبهر أمين لتلك الحيلة التي لم تخطر على باله يومًا ،لينزل

تحت الشجرة ويبحث عن الحبات العجراء ،يغار منه سليم فيتهمه

باالستيالء على حيلته ،ويتفقان أن يتناصفا حبات الجميز العجراء قبل أن
يغادر سليم الدار.
يتذكر سليم السر الكبير ،لقد مضت ساعة ولم يخبره أمين شيئًا ،لذلك

ناداه من أسفل الشجرة وهو يسائله عن النسر .يتنحنح أمين ،قبل أن يصعد

إلى الجذع العلوي إلى جوار سليم ليجلسا متدليي القدمين ،ثم يقول لسليم
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سأقص عليك اآلن ،وستعتبر في النهاية نفسك أنك لم تسمع أبدًا ،فيومئ
سليم برأسه وهو يؤرجح قدميه بحماس لما سمعه!

ينظر أمين إلى المدى الواسع من السقف ،ويبدأ قوله :انظر يا سليم ،هل
تعلم لماذا لم يقطعوا هذه الشجرة؟ سأخبرك ..الحقيقة هي كالتالي :هذه
ليست شجرة فقط بل طريق طويل إلى مدننا البعيدة! يسأل سليم :أي مدن؟
تقصد :غزة ،ورفح وخانيونس! فيقهقه أمين وهو يرد :هذي مدن قطاع
غزة ،لكننا في المخيم أيضًا ولسنا في مدينة حتى ،وهذا ال يمنع أن يفكر

آ باؤنا بكيفية الوصول إلى المدن البعيدة .مدن فلسطين كلها .فلسطين
الكاملة! يندهش سليم لما سمع فيسأل كاألبله :باهلل  ..أي مدن بالضبط؟
وكيف يصلون؟
ـ اآلن أنظر ،هذه الشجرة لها جذور تمتد تحت األرض وعمرها آالف
السنين ُ ،يقال كما سمعت إن جذورها تمتد من رأس الناقورة حتى بير
سبع ،وتعبر من صفد ،الجليل ،عكا ،حيفا ،طبريا ،الناصرة ،بيسان ،يافا،
اللد ،الرملة ،المجدل ،عسقالن ،وهذا غير القرى والمناطق األخرى!
يشرد ذهن سليم منسجمًا مع ما يقوله أمين ،فيسأله :كل هذي المدن ،ما
نزورها ،بسبب اليهود!
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فيجيبه أمين ببعض الندم :إيه ،لألسف ،كل شيء محرومون منه سببه
اليهود!
يحتد سليم غاضباً :يلعنهم ،تخيل اآلن لو أننا نستبدل شجرة الجميز

بدونمات

من

بيارات

البرتقال

والزيتون

وغيره!

ال كنا هنا ،كان ضعنا في البيارات ورجعنا ألهلنا بعد
يضحك أمين :لو فع ً
أسبوع أو أسبوعين!
يسترخي سليم على الجذع أسفله وهو يأكل بعض حبات الجميز :أيضًا
كان بقينا نأكل برتقال طوال الوقت!

يقول له أمين :وبعد ما نأكل برتقال ونجني كل الحمضيات في بطونا
سوف نحمض!
يرد سليم :نحمض! ما لقيت إال هذي الكلمة.
يقفز أمين من الجذع إلى أسفل وهو يقول ألمين :ابق مكانك ،سأذه ب
إلى (الحمام) وعندما أرجع ،سأكمل لك!
وذهب أمين إلى الحمام ليس ليقضي حاجته ،بل ليفكر ببقية القصة التي
سيسردها على سليم ،وبينما هو يحشر نفسه في زاوية الحمام يصم أذنيه
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بيديه ،ويغمض عينيه ليتخيل أحداثًا لم تقع سيقصها بشكل يسترعي انتباه

أمين ،يفتح أبوه باب الدار ،ويتوجه نحو صحن الدار ليأخذ محفظته التي
نسيها قبل ساعتين فيرى "سليم" مسترخيًا على جذع شجرة الجميز! ويأك ل
كما يحلو له ناعمًا باالطمئنان والسكينة! تساءل كيف دخل هذا الولد إلى
صحن الدار؟ كيف اجتاز األقفال ،هوى على رقبته بضربة مفاجئة! وسحبه

إلى الخارج وبقي يشده ويقرعه باألسئلة ويطلب منه أن يدله على بيتهم
كي

إلى

يشكوه

وكان ذلك آخر العهد بين أمين وسليم!
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أبيه!

13ـ دمعة

كانت تحرك طبخة "الدمعة" وتلف على رأسها فوطة كي ال يمتزج عرق
جبينها بالطبيخ ،تحرك الطبخة على عين الغاز ،تتساءل بينها وبين نفسها
هل أوش كت الجرة أن تنتهي؟ إن انتهت ستعود للطبخ على الحطب .كم
تلعن لجوءها إليه! إن الطبخ على حطب يكلفها أن تتحول األواني من
معدنية إلى السواد ،وستقضي وقتًا وهي تفرك االسوداد الفاحم تحت الماء

الجاري ،ستنهد عضالت ساعديها ،وسينتهي بها كل مساء خائرة القوة،
خشنة اليدين ،وأخي ًار يأتي زوجها لينظر في يديها ويتأفف م ن خشونتهما

ويقول لها في ليلتها :يا ليتك ترجعين عروسا يا سامية .يا ليت!

لكنها ال ترجع ،بل تمعن في الصالبة والجمود وتتحول مع األيام إلى جٍب ل
برو ٍح ال تحس وال تشعر ،ومهما ألقي على ذلك الجبل من سها ٍم يومية
فإنه ال يخترق وال يصاب بأذى ،ألن القشرة الخارجية صخرية قاسية عسيرة
التأثر ،إال في حالة واحدة وهي دموع أيوب! التي تطرق القشرة فتنخرها
ال وتزيد فجوتها كلما بكى أكثر ،فتثور غريزة سامية األمومية وتصير
قلي ً
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تهدئ ابنها وتخدعه بما يسمح له عقله بالتصديق به فعندما عاد من
مدرسته قال لها إن األوالد الذين في سنه يلعبون بطين صلصال اشتروه
من المكتبة التي بجوار باب المدرسة ،فذهبت وعجنت بعض الطحين
ووضعت فيه بعض العصفر وشكلت له طينة صلصال صفراء تكفيه
وتزيد ،ومن فرحة الطفل بالكمية الوافرة التي ظن أن أمه اشترتها له راح
يوزع منها على أقرانه .تفحصها األقران ،شموا بها رائحة شيء غريب،
كانت رائحة العصفر ،لكنهم ال يعرفون العصفر ،ولم يقولوا شيئاً ،بل راحوا

يعطون أيوب من صلصالهم الملون بألوان أخرى مثل األحمر ،واألخضر،
واألسود.
يوم طبخة "الدمعة" يكون آخر أيام األسبوع ،وتنزل فيه سامية إلى سوق
الخميس وهو اليوم الوحيد المخصص في المخيم للسوق .يأتي الباعة من
ٍ
بسطات بضاعتهم من الخضار والفاكهة
أنحاء قطاع غزة ،يرصون على

والتوابل واألسماك واللحوم وكل ما تشتهيه األنفس ،ولكن قليل من يشتري.
أما سامية فكانت تتعمد الذهاب في آخر النهار ،في الساعة التي يدلل
بها الباعة على ما لديهم من بضاعة ،ينادون بحناجرهم عن العروض

ٍ
بشيكل واحد،
والشروات ،فتستغل هي حاجتهم ،وتأخذ شروة بكسة بندورة
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تحملها فوق رأسها ،تذهب بها إلى تحت الماء الجاري ،وتفرز الحبات،
تضع البندورة السليمة من العيوب والخدوش والعفن أو بعض الهرس في
وعاء عميق ،أما التي تضررت كلها أو بعضها فتصنع منه طبخة الدمعة،
تسبك البندورة تحت النار ،تضيف لها بعض األسرار التي علمتها إياها
أمها ،وهي أسرار رهيبة ،تجعل طبخة الدمعة ذات طعم حاذق ال ينسى،
وتفلفل إلى جانب الطبخة كوب أرز ،أرز الكابونة القصير الذي تستلمه
ٍ
بتوفير شديد ،تحسب
من وكالة غوث الالجئين كل ثالثة أشهر ،فتستعمله
حساب األكل لثالثة أفراد ،وقد تتنازل عن حصتها إذا ما عاد زوجها
بشهية مفتوحة.
وفي يوم الطبخة هذه ،جاء الولد من المدرسة يقول :يا أمي  ،يوجد رحلة
 ،يوم الخميس القادم ،ويلزمني أدفع لألستاذ  10شواكل!
تحس بأن الفوطة الملتفة حول رأسها نضغط على صدغيها فتشطر دماغها
لنصفين وتهذي بداخلها :ماذا يقول هذا الولد ،ال نحن وال أجواء المدارس
هذه ،لم يمر على دخوله الصف األول االبتدائي سوى شهرين ،كم طلبا
بدءا من رزم الدفاتر التي أشفق
نفذت له بشق األنفس وطلوع الروح! ً
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أخواله عليها بها ،إلى زي المدرسة الذي أهدته خالته إياه وكملته بالشنطة!
إلى متى ستحمل شفقات المقربين قبل غيرهم!
وتركت المغرفة من يديها ،ونزلت إلى مستوى أيوب .طأطأت رأسها ،وقالت
له :إلى أين ستكون الرحلة ،وأنا سوف آخذك بنفسي هناك! كانت تقول
سترضيه إلى
بنفسها ستنسيه أمر الرحلة بعود "أسكيمو" بنصف شيكل! ا
أن ينسى األمر! لكنه ولد عنيد قال لها :أريد أن أذهب مع أصحابي،
أصحابي كلهم قالوا الزم تروح معنا!
تبتئس وتقول له :طيب ،إلى يوم الخميس القادم فرج! غير ثيابك!
يذهب أيوب لي غير ثيابه ،وبعد دقائق تضع له طبخة الدمعة ،وتكثر له
من األرز الثلجي المفلفل ،تحرك له صحن الدمعة ،وتتحرك نافورة دموع
غير منفجرة مع أنفاسها الحارقة ،تحاول أن تمنع النافورة من الفوران ،تأخذ
شهقات وتحاول أن تذكر هللا وتحوقل ،تتذكر معنى الصبر ،تواسي نفسها
وهي تقول :حالنا أفضل بكثير من غيرنا ،ما زال فوق رأسنا سقف "زينقو"
بينما هناك عائالت كثيرة صارت تتشرد في الشوارع ما معها أجرة بيت أو
شقة! وتسكت! تهدأ أنفاسها ،تنتظم إعداداتها النفسية ،تتوشح بأمل تغير
الحال!
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**

كان زوج سامية محاميًا ،ال يأخذ راتبًا ،نقوده محصورة بمدى كسبه لقضية

ما ،والقضية تأخذ في مجراها سنة وسنتين ،وإذا ما أخذ عشر قضايا في

السنة يحوز على قضيتين أو ثالثة ،ال يتجاوز ما يأخذه ألفي شيكل ،وذلك
مصروف سنة ،كان األفضل أن يؤخذ كراتب شهر! تقول لها أمها :أبوك
وأخوتك يحلمون بربع ما يأخذه زوجك في هذا الوضع! فتتذكر أيام "العز"
عند أبيها وأخوتها الستة ،الكل كان يعمل أما اآلن ،فأعمالهم حرفية تأتي
إليهم بالقطارة ،وغالبًا حين يضيق زوجها عليها ويبخل ،يبخل بشدة

يالحظها أهلها ،يشفقون بكرمهم الشحيح عليها وعلى أيوب ،وكم كرهت
هي أن تبقى في مواقف الشفقة والحرج!
واعتزمت أن تطالب زوجها بعشرة شواكل أليوب .قررت أن يذهب الولد
إلى الرحلة ،ولو ستجوع أسبوعاً ،يكفي أنها ما زالت تذكر تلك الحادثة

التي أمرضتها شه ًار كامالً ،ولن تسمح لألمر أن يتكرر ،فقبل سنة حين

كان الطفل في رياض األطفال طلبت معلمته من صفه كله أن يأتوا بخمسة
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شواكل ألجل حفلة الفواكه ،كتبت المعلمة على دفتر أيوب "الرجاء دفع 5
شواكل لحفلة الفواكه التي ستقيمها الروضة يوم الثالثاء لكي يتعرف
األطفال على كل نوع من الفاكهة واسمها" .ضحكت يومها وهي تق أر.
حسبت سريعًا في عقلها الخمسة شيكل بوسعها أن تشتري بها طبخة

سبانخ ،طبخة ملوخية ،شروة بندورة وشروة خيار! وتسكت معدتهم لمدة

أسب وع كامل! وتأتي هذه المعلمة التي بدت لسامية أنها "وقحة وقليلة حياء"
بهذا الطلب في هذه األحوال! فما كان منها إال أن ترد على المعلمة
برسالة  :سوف أقوم بتغييب أيوب يوم الثالثاء ألن البيت كله ال يوجد به
اآلن شيكل" .وتحزن المعلمة في اليوم التالي وتخبر المديرة التي تعفي
أيوب من الدفع وترد المعلمة على سامية في آخر ورقة بدفتر ابنها بأال
تغيبه ألن الحفلة صارت مجانية لجميع األطفال ،فتفهم الحيلة وترسل ابنها
في يوم الثالثاء ومعه حبتا خيار وتنتظر عودته من روضته على أحر
من الجمر ليأتي متحمساً ويسرد لها وقائع ما حدث كأنه فات النعيم،

يصف لها ثمرة الكيوي وكيف كان مذاقها الذعاً وشكلها غريباً ،يقول لها

عن الموز ،األجاص ،التفاح ويعد لها ما جلبه أقرانه من بيوتهم ،وقبل أن

يخلع حقيبته عن كتفيه يخرج لها حبتي الخيار من جيبتي بنطاله وهو
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يقول لها  :يا أمي الخيار خضار ليس فاكهة .أال تعلمين؟؟ تعالي على
روضتي كي تتعلمي معي!
يضحك على غباء والدته وتضحك معه ضحكة سرعان ما اختفت بمجرد
أن انطوى أيوب في فراشه!
ال قبل
ال شيك ً
اآلن ستجلب العشرة شواكل بالتقسيط المريح .ستتدبرها شيك ً
موعد الرحلة وتجمعها ألجل خاطر هذا الصغير أيوب .ولكن كيف؟ هل
سيقطع زوجها جلده ألجل طلب هذا الصغير؟ زوجها الذي ال يفتأ يقول
إن األيام القادمة غير مضمونة مثل القضايا التي يستلمها قد تكون كلها
خاسرة وال يمتلك أي قرش يأكلون به ليو ٍم قادم ،لهذا انتهج التقتير .يقول
لها كثي ًار أنه ليس ببخيل ،األصح أن تقول إنه موفر ،لكن التوفير بنظرها
كان يجلب الكثير من الحرمان والتقشف والذل والشفقة التي تراها في عيون

الناس الذين ال يرحمونها أبدًا ،يرون زوجها خارجًا كل صباح إلى النيابات

والمحاكم فيظنون أنهم في غنى عن العالمين ،لكن من يرى ما خلف

الستارة من؟ تراها الجارات ،فيحترن في أمرها ،يذكرن لها أن جلبابها هو
هو منذ السنة الماضية ،لماذا ال تشتري غيره؟ والجارات نفسهن ال يشترين
شيئًا لكنهن يقلن لها كالمًا يحز في نفسها أيامًا كثيرة من باب أن زوجها
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ال عن
يراه الجميع "يشتغل" حتى تمنت في غالب األوقات أن يسجل عاط ً
العمل .كل شيء وال تنظير الناس والجيران الذي يجعل الهم يتفاقم فال
تطيق البقاء وال السكن في حارتها المليئة بالنميمة!
ال في هيئتها التي نسيتها
انتظرت زوجها عند العصر ،وحاولت أن تغير قلي ً
تمامًا ،ارتدت ما يخفي ترهالتها ،وأبرزت عنقها العاجي الرفيع ،وأنزلت

خصالت شعرها السوداء الفاحمة فأصبحت إطا اًر لوجه خبا نوره مع ضنك

األيام .حاولت أن تبتسم ،تدربت على االبتسام! حضرت اللقمة له ،وتأهبت
لدخوله كما يتأهب محكوم باإلعدام لسماع موعد إعدامه! راجعت في
عقلها سريعًا الصياغة التي ستسرد بها الطلب ،تحيرت بين صيغ كثيرة

راودتها ،ثم استقرت على أن تبدأ بمقدمة تحفيزية ثم تطلب!

وفجأة احتل جسد جوزها الفارع صالة البيت ،نظر إليها بسرعة ،وقال لها:
خير!
ـ كل خير يا طير.
ـ من متى كلمة طير.
ـ ما عليك ،سأضع لك الغذاء.
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تختفي ،تعود بصينية معدنية وعليها بقية طبخة الدمعة ،وبقية األرز!
ينظر للصينية يسألها :ها ،على أساس أن اليوم ملوخية!
ـ تعرف ما في ثوم! كيف أقدح قدحة الطبخة!
ـ حجة فارغة ،تأخذين سنين ثوم من أي جارة ،وقفت الطبخة على الثوم!
ـ وهللا كم مرة وال مرة سأظل أذهب ألم داوود وأطلب منها "صلصة ،وال
فلفل أسود ،وال ملح  ،وال بصلة ،وال ثوم"؟
ـ عادي الناس لبعض ،ال تكبريها.
ـ ما أكبرها .لكن عيب!
ـ الوضع ما فيه عيب!
ـ يقولون إنك تشتغل .الكل يحكي فيك!
ـ الكالم عمره ما ينتهي .مثل ما قال جورج وسوف!
ـ مزاجك في مكانه.
ـ وحدي ربك يا سامية.
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ـ المهم الولد يلزمه  10شواكل للرحلة يوم الخميس القادم ،ولو بدك اعتبر
ما طالبة للبيت شيء وهات الفلوس للولد!
ـ ِ
أنت بعقلك؟
ـ بعقلي طبعًا.
ـ قومي ،ألقلب الصينية في وجهك.
ـ ستدفع للولد.
ـ لن أدفع.
ـ ستدفع للولد.
ـ لن أدفع.
ـ أقول لك ستدفع يعني ستدفع.
ُيجن من لهجتها اآلمرة ،يمسك بصحن الدمعة ويسكبه فوق شعرها األسود
الفاحم .ترتدي ثوبها ،تهرول في آخر النهار تجاه بيت أبيها ،يفتحون لها،
يشهقون لمنظرها الذي تفوح منه رائحة البندورة المسبوكة ،يعرفون ما
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حصل ،يسكتون ،يقول لها أبوها :طيب ،لحظة غضب ،تعدي يا بنتي!
لكنها تنتحب أكثر ،وتقول له :أريد أن أتطلق ،ما عدت أحتمل!
ينتفض أبوها .يقوم من مكانه .تتغير لهجته الحنونة إلى نبرة جافة ،قاسية،
صاعقة

ويقول

لها:

عندي

ما
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بنت

تتطلق!
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