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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لهذا ال�تاب:
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�لمه مهمة:
، من منطلق حرص الجميع ع� � هذا العمل هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��
� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته

االجتما�� والعل�� والتق��
�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل

طب��� .
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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تفص�ل ثانوي
روا�ة..

 

ال�ات�ة: عدن�ة ش��� 
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ن�ذة عن الروا�ة..
� �قعة من

"آب 1949, �خّ�م قائُد كت��ة عسك�ّ�ة مع جنودە ��
لون العرب.

�
� أنها ممرٌّ �سل�ه الم�سل

الصحراء النقب, ُ�ش��ه ��
�
�� 

ٌ
 فلسطي�ّ�ة

ٌ
�عد أ��� من خمسة عقود, تنطلق فتاٌة موظفة

�
 إ� كشف مال�سات حادثة جرت ��

ً
رحلة صوب النقب ساع�ة

.  بتفاص�ل ثان�ّ�ة ش��ّ
ً
ذالك المعسكر, مستعينة

نا
�
عدنّ�ة ش��� ادي�ة فلسطي�ّ�ة, حازت روايتها "مساس" و "�ل

�ع�ٌد �ذات المقدار عن الحّب" جائزة مؤسسة ع�د المحسن
القّطان

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ـ ١ ـ
ك عدا ال�اب. مساحات شاسعة جرداء لم �كن هنالك ما يتحرَّ
تعاق�ت ح�� السماء مرتجفة تحت وقِعه ِ�ُسكون، ف�ما �اد
� رسمت ضوُء شمس الع� الحاّد أْن �محَو الخطوط ال��
ە من � ة ال�اهتة الصفرة. �ان �ّل ما �مكن تمي�� مرتفعاتها الرمل�َّ
�
ا واهنة الَتَوْت ع� غ�� هدى �� تفاص�ل هذە المرتفعات حدود�

ن
ّ

لتها ظالل رف�عة لن�ات ال��
�
انحناءات وانعطافات مت�اينة، تخل

ء ع� �
طت التالل. عدا ذلك، ال ��

ّ
� رق الجاّف وللحجارة ال��

� جثم اإلطالق، فقط امتداد هائل لصحراء النقب القاحلة، ال��
فوقها ق�ظ شهر آب.

� المح�ط �انت أصوات
اإلشارة الوح�دة ع� وجود ح�اة ما ��

� المعسكر، � تجه��
�� � عواء مت�اعدة وجل�ة الجنود المنهمك��

ا � تهادت إ� مسمعه، ف�ما جال بنظرە ع�� الناظور، معاين� وال��
المشهد المن�سط أمامه من َمْوِضِعه فوق إحدى التالل. وع�
ْسع� الضوء الساطع ل��ە، تابع مجرى الدروب

�
غم ِمْن ل الرَّ

� وآخر � �ّل ح�� ا ب�� ف�
ِّ
ة، متوق � الرمال وأخاد�دها برو�َّ

قة �� الض�ِّ
ا، أزاح الناظور � هة أطول. أخ�� ا النظر فيها ل�� عند إحداها، مد�م�
صة له، � الحقي�ة المخصَّ

عن عي��ه، مسح العرق عنه، وضعه ��
جاە ا �اتِّ ثم شّق ط��قه داخل هواء الع� القوّي المشدود، عائد�

المعسكر.
� و�قا�ا جدار سق�فة نصف وا ع� سق�فت�� � وصلوا هنا، ع�� ح��
مة، �� �ّل ما نجا من الم�ان �عد القصف العن�ف الذي مهدَّ
، � � السق�فت�� � �دا�ة الحرب. ل�ن اآلن، �جانب هات��

ض له �� تعرَّ
ة، ب�نما صوُت دّق  الق�ادة والخ�مة الرئ�س�َّ

ُ
انتص�ت خ�مة

� س�أهلها األوتاد والقض�ان من أجل نصب الخ�م الثالث ال��
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� م
الجنود، �ان �مأل الفضاَء. وقد أ�لغه نائ�ه رئ�س العرفاء، الذي
هم أزالوا جميع الر�ام والحجارة من

َّ
�ادر للقائه لدى عودته، �أن

ا، تعمل مجموعة من الجنود ع� ترم�م المنطقة؛ وحال��
ات ق�ل حلول � ة التجه��

َّ
الخنادق. عّقب هو أنَّ عليهم إتمام �اف

الظالم، ثم طلب منه إ�الغ رق�اء الفرق و�عض العرفاء والجنود
�
� خ�مة الق�ادة ��

�� ّ � � الفص�لة، �الحضور الجتماع جان��
قدم ��

َ
األ

الحال.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ها إ� داخلها ا ع�� مأل ضوء شمس الع� فتحة الخ�مة، ممتد�
� ة العد�دة ال�� ا النتوءات الصغ�� ن� ا �أنَّلين�سط فوق الرمل، مب�ِّ لتها أقدام الجنود ع� سطحه. افتتح هو الحد�ث شارح�

�
ش�

ة أثناء تواجدهم هنا، ستكون، �اإلضافة إ� مهّمتهم الرئ�س�َّ
اقها، � من اخ�� ل��

�
ة مع م� ومنع الم�سل ترس�م الحدود الجن���َّ

� من النقب وتنظ�فه من �قا�ا تمش�ط القسم الجنوب ــــــ غر��
ة ُتف�د َّ� ة ج�ِّ العرب، فهنالك معلومات من مصادر عسك��َّ
هم س�قومون

َّ
، �ما أن � ل��

�
�ات لهم ول�عض الم�سل بوجود تحرُّ

ف عليها ة الستكشاف المنطقة والتعرُّ ة يوم�َّ َّ�جوالت استطالع�َّ
ة �عض الوقت، إ� عن كثب. وقد �ستغرقهم �ّل هذە العمل�َّ
� هذا

� هنا إ� أن �سَ�ِتّب األمن �ال�امل �� هم س��قون مرا�ط��
ّ
أن

ة ومناورات الجزء من النقب. كذلك، سُ�ْجرون تم��نات يوم�َّ
� ظروف

ب ع� س�ل القتال �� ة الجنود للتدرُّ ة مع �ق�َّ عسك��َّ
ة والتأقلم معها. صحراو�َّ

� حركة �د�ه فوق الخ��طة ع�� استمع الحضور إل�ه مت��ِّ
� �دا موقع المعسكر فوقها نقطة سوداء المن�سطة أمامهم، وال��
. و�ذ لم ث رمادّي كب��

�
ها داخل مثل � ة �ال�اد �مكن تمي�� صغ��
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 لحظات، حّول
َ
ق أّي منهم ع� ما ق�ل، ساد السكوُن الخ�مة

�
�عل

ب � تص�َّ هو خاللها نظرە من الخ��طة إ� وجوههم الواجمة ال��
منها العرق، وراحت تتألأل ِ�ِفْعل الضوء القادم ع�� فتحة
ه عليهم ال�شد�د

َّ
اهم إ� أن ا إ�َّ ه� الخ�مة. عاد ُ��مل حديثه منبِّ

ا إ� الفص�لة، ع� وا حديث� ن انضمُّ ة ِممَّ ع� الجنود، و�خاصَّ
� حال نقص أحدهم أّي

هم العسكرّي؛ و�� العنا�ة �عتادهم و���ــِّ
هم ة. كذلك عليهم تذك�� معّدات أو مال�س، عليهم إ�الغه م�ا��
ا. ورة الحفاظ ع� نظافتهم الشخصّ�ة وحالقة ذقونهم يوم�� ���
ثم، ق�ل أن �فكَّ االجتماع، طلب من السائق وأحد الرق�اء
زوا أنفسهم للخروج معه �ن، �أن �جهِّ � مّمن �انوا حا�� وع��ف��

� المنطقة.
لّ�ة �� ة أوَّ � جولة استطالع�َّ

�عد قل�ل ��
ا له، خذها مسكن� � اتَّ � ال�� ق�ل الجولة، عّ�ج ع� إحدى السق�فت��
� السابق قرب المدخل،

� كّومها �� ح�ث �ا�� بنقل أغراضه، ال��
� ة �انت ب�� إ� إحدى زاو�ا الغرفة. �عدها، حمل صف�حة معدن�َّ

، ثم أخ�ج من داخل � وعاء صغ��
األغراض وسكب منها الماء ��

لها �الماء المصبوب
�
، �ل

ً
ة ع� ش�ل ك�س م�شفة حقي�ة قماش�َّ

� الوعاء، ومسح بها وجهه م��ً� العرق عنه. عاد وغسلها من
��

. ارتدى قم�صه � جد�د، ثم خلع قم�صه، ومسح منطقة اإل�ط��
قها

�
ا وعل د� ثان�ة، و�عد أن انت� من تزر�رە، غسل الم�شفة ج�ِّ

� الحائط. ثم حمل الوعاء إ�
ع� أحد المسام�� المدقوقة ��

خارج السق�فة، سكب محتواە من الم�اە الوسخة فوق الرمل،
� أحد أر�انها،

ة أغراضه �� وعاد �ه إ� الغرفة، وضعه �جانب �ق�َّ
وخ�ج.

ة المجموعة � مقعدە خلف الِمْقَود، و�ق�َّ
�ان السائق �جلس ��

� غدا ن طلب منهم االنضمام إل�ه �قفون حول المرك�ة، وح�� ِممَّ
َّ
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جه
َّ
ّ منها، ب�نما ات �

ع� مق��ة منهم، اعت� هؤالء القسم الخل��
ّ �جانب السائق، الذي عّدل من جلسته، هو إ� المقعد األما��
ك ل�ستو�� هديرە ل المحرِّ ق�ل أن �مّد �دە إ� زّر المفتاح و�شغِّ

الصاخب ع� الفضاء.
� التالل الشاح�ة الصفرة � ط��قهم ب�� ��

ّ
ا، شاق انطلقوا غ���

ْ��ُعهم سحب كث�فة من
َ
� �لِّ صوب، ف�ما راحت ت

ام�ة �� الم��
ا، � ان�ثقت من تحت إطارات المرك�ة واندفعت عال�� الرمل، ال��
� . وقد �ان منها ما ُ�ص�ب الجالس��

ً
ة َّ�

�
ل
�
حاج�ة المشهد خلفهم �

� محاولة
� المؤّخرة، ما حدا بهم إ� إغالق أعينهم وأفواههم، ��

��
لتفادي دخول الغ�ار إليها. ولم تكن أمواج السحب هذە
�

ا وتال��  �عد تواري المرك�ة �ع�د�
َّ

�أش�الها المت�اينة لتهمد، إ�
�ها �ال�امل. عندها، �انت الرمال تعود وتحّط بتؤدة صوت محرِّ
فتهما

�
� اللذين خل � المتواز��� ة الخّط�� ع� التالل، مخّففة من حدَّ

عجالت المرك�ة فوقها.
�ط الحدود دون أن �لغوا خطَّ الهدنة مع م�، ح�ث تفّقدوا ��
اب الشمس من خّط اقه. ومع اق�� يرصدوا أّي محاوالت الخ��
األفق، �عد أن �ان الحّر والغ�ار قد ناال منهم، أمر السائق
�العودة إ� المعسكر. خالل تلك الجولة، لم �صادفوا أّي �ائن
ة � تحّدثت عن ثمَّ غم من التقار�ر ال�� � المنطقة، ع� الرَّ

سواهم ��
�ات فيها. تحرُّ

�
وصلوا المعسكر ق�ل حلول الظالم، مع أنَّ زرقة السماء ��

� الح فيها � داخل العتمة، ال��
ة أوشكت ع� التال�� ق�َّ الجهة ال��

� الم�ان لم ت�ته
ات �� � التماع واهن ل�ضعة نجوم. �انت التجه��

ه �جب إتمام �ّل
َّ
�عد، فأعلن هو، حال نزوله من المرك�ة، �أن

ء ق�ل الجلوس إ� مائدة العشاء، عندها �شطت حركة �
��



9

� أنحاء الم�ان ِبِهّمة
الجنود، الذين أخذت خ�االتهم تدور ��

و��عة أ��� من ذي ق�ل.
� ق�عت داخلها ظلمة حال�ة، فوقف اّتجه �عدها إ� سق�فته ال��
وسطها للحظات، ق�ل أن �عود إ� ال�اب و�فتحه ع� م�اع�ه،
قة

�
� السق�فة قل�ً�. تناول الم�شفة المعل

ة العتمة �� لتخّف حدَّ
لها �قدر من الماء

�
ا، �ل � �انت قد جّفت تمام� ع� الحائط، وال��

ة، وأخذ �مسح ة من الصف�حة المعدن�َّ الذي سك�ه فوقها م�ا��
العرق والغ�ار عن وجهه و�د�ه. انح�� ثان�ة فوق أغراضه وتناول
قند�ً�، رفع زجاجته، ثم وضعه ع� الطاولة دون أن �شعل
� الداخل ل�ضع دقائق

ه غاب ��
َّ
طة �العد�د من النجوم، �ما أنَّفت�له، وترك السق�فة. ومع أن
َّ
فقط، �انت السماء اآلن مرق

فتها �ال�امل، لدرجة �دا معها أنَّ الل�ل ه�ط ع�
�
العتمة قد غل

أ،
�
ا، عادت خ�االت الجنود تتل� � تلك األثناء أ�ض�

الم�ان �غتة. و��
ل إل�ه ب��ُق نور

�
ّ الذي �سل وأصواتهم تصدح داخل الل�ل ال�ح��

المصابيح المضاءة، القادم من فتحات وشقوق خ�م الجنود
ة. والخ�مة الرئ�س�َّ

ا مجرى العمل فيها، د� � مرافق المعسكر، متفقِّ ع هو �جول ب�� ��
ة ترم�م الخنادق وتهيئة مناطق التدر�ب. �دا س�� ة عمل�َّ و�خاصَّ

األمور ع� ما يرام، عدا أنَّ الساعة �انت قد تجاوزت الثامنة
� الساعة

� العادة �جتمعون لتناول وج�ة العشاء ��
مساء، وهم ��

جهوا ه لم �مض� ال�ث�� من الوقت ح�� اتَّ الثامنة �الض�ط. ل�نَّ
ة، ل�جلسوا حول الموائد الط��لة. ا إ� الخ�مة الرئ�س�َّ جم�ع�

ة، قصد هو سق�فته �قودە إليها ضوء القمر �عد العشاء م�ا��
المكتمل والنجوم المتناثرة فوق خّط األفق الدا�ن. جّهز نفسه
ا الغطاء للنوم، ثم أخمد فت�ل القند�ل واستل�� فوق ال��ر دافع�
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ا �ال�امل، فقد �انت حرارة الجّو
�
ا جسمه مكشوف

�
ا عنه، تار� �ع�د�

ا ا مد�د� ة. �ان يوم� � أثقلت الغرفة شد�دة؛ ومع ذلك نام م�ا�� ال��
ا ع� الجميع: ٩ آب ١٩٤٩.

�
وشاق

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 ما فوق فخذە ال��ى. فتح عي��ه ع� ظلمة

ٌ
أ�قظته حركة

ا. هنالك
�
� الغرفة. �ان جسمه ينضح عرق

حال�ة وحّر شد�د ��
�ائن تحت نها�ة �واله �قل�ل، تحّرك ثان�ة إ� األع� ثم
� إ� له من ح��

�
� الفراغ �مأل الفضاء، يتخل ف. واصل طن��

ّ
توق

� �حراسة المعسكر، آخر صوٌت خافت لحراك الجنود المو�ل��
ما رغاء وصفق ال��ــــح لسقوف الخ�م، وعواء �لب �ع�د ور�َّ

ِجمال.

�
�عد برهة من الجمود، دفع برأسه إ� األمام و�ظهرە إ� األع� ��

آٍن واحد و�رفق. مع ذلك، تحّرك ال�ائن من موضعه، فعاد
جاە ساقه؛ ل�نَّ

ِّ
ل ��ە �ات � مطرحه، إ� أن حوَّ

وجمد هو ��
ه صار

َّ
� له ما الذي �ان فوقها، مع أن ب��ِّ

ُ
العتمة القاتمة لم ت

� الغرفة، وأوتاد
� ظّل األثاث واألغراض �� �اإلم�ان اآلن تمي��

�أت عليها ألواح السقف، فقد �ّ�ب ع��
ّ
� ات الخشب ال��

الشقوق إ� السق�فة ضوٌء �امد، �ان مصدرە القمر. فجأة،
ا، ثم أ�ع إ� انقّض ب�دە ع� ال�ائن وخلعه عن فخذە �ع�د�
القند�ل الموض�ع ع� الطاولة وأشعله، ولحظة ان�عث الله�ب
� ال��ر ة ب�� من فت�له، �ا�� �طوف �ه فوق الفسحة الممتدَّ
 تماُ�ل ظالل �عض الح�

َّ
والطاولة. و�ذ لم ت�ُد فيها حركة إ�

ة إثر دوران القند�ل فوقها والتدقيق فيها، المنثور ع� األرض�َّ
زوا�ا الغرفة، وقرب

َ
ْحَته، ف

َ
وّسع دائرة �حثه ل�شمل ال��ر، ثم ت

ة أغراضه، ثم ة، و�ق�َّ ال�اب، ثم حْول حقي�ته وصندوق العدَّ
ِّ
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جاە السقف، فالفراش ثان�ة، وقرب حذائه،
ِّ
الجدران وأعالها �ات

� الحائط،
قة ع� المسام�� المدقوقة ��

�
َفَض مال�سه المعل

َ
ثم ن

�
، �ما �� ة الغرفة �أ�ملها و�تأنٍّ ة أخرى، ثم أرض�َّ وتحت ال��ر مرَّ

ه الذي �ان
�
ا مساحة ظل � ذلك زوا�اها، فالجدران والسقف، وأخ��

يتقافز حوله و��نّقل من جهة إ� أخرى ع� غ�� هًدى. ثم هدأ،
ب القند�ل � الغرفة. �عدها، قرَّ

َهدأ الضوء معه، �ما الظالل ��
َ
ف

اق، ف�انت � ان�عث منها إحساس خف�ف �االح�� من فخذە ال��
تان محمّرتان. ي�دو �أنَّ ال�ائن �ان تحت نورە نقطتان صغ��

ا. أ�ع منه، ولدغه ق�ل أن �طيح �ه �ع�د�
ة، ورجع إ� فراشه، أطفأ المص�اح، ركنه �جانب صندوق العدَّ
اق � العودة إ� النوم، فقد أخذ اإلحساس �االح��

دون أن ينجح ��
ا، ليتحّول المن�عث من موضع اللدغة فوق فخذە يتفاقم تدر�ج��

مع حلول الفجر إ� ما �ش�ه سلخ الجلد عن اللحم.
ا إ� الركن ح�ث تجّمعت أغراضه، ا مّتجه� � ترك فراشه أخ��

ً� ع��
�
طها ضوء شمس الص�اح الذي سقط فوقها م�سل

ِّ
يرق

ّ �الماء، تناول �
� ألواح السقف. مأل الوعاء المعد��

الثقوب ��
، ثم غمسها ف�ه ق�ل أن �ع�ها قة �أحد المسام��

�
الم�شفة المعل

. ارتدى � و�مسح بها وجهه وصدرە وظهرە ومنطقة اإل�ط��
ف هناك

ّ
قم�صه ثم بنطاله الذي رفعه ح�� أع� الرك�ة، ليتوق

ً� موضع اللدغة فوق فخذە. �ان قد تكّون اآلن ورٌم هنيهة متأمِّ
� تحّولتا إ� سواد، ف�ما األلم ي��عث � اللت�� خف�ف حول النقطت��
ا نها�ة القم�ص تحته، ثم منهما. رفع �واله ح�� النها�ة واضع�
اە عند العالمة ال�ائنة فوق ا إ�َّ ت� شّد حزامه حول خ�ە مث�ِّ
قماشه. غسل الم�شفة، أعادها إ� موضعها السابق فوق

ِّ
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�ة ع� الح�طان والسقف
ِّ
المسمار، أل�� نظرة شاملة ومتأن

ة، وغادر. واألرض�َّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ة ذلك الص�اح مع دنّو الشمس من أنهوا جولتهم االستطالع�َّ
� لم �عد �مقدورهم تحّمل رمضها، وال منتصف السماء، ح��
� �اتت أجزاؤها تلسع ، وال�� � المرك�ة أ���

تحّمل الجلوس ��
ة ١٠ آب الواحد فيهم حال مّسها لشّدة حرارتها. ما ق�ل ظه��

.١٩٤٩
قة ة الض�ِّ

�
� المعسكر �ستكينون إ� المناطق الُمِظل

�ان الجنود ��
� ان�سطت تحت �محاذاة الخ�م، فالمساحات الفس�حة ال��
ة ة رمل فيها حرارة األشعَّ ت �ّل ذرَّ ة وامتصَّ الشمس م�ا��
ة تواجدهم طة فوقها منذ الص�اح، حالت دون إم�ان�َّ

�
المسل

ا هو، فقد دفعه المغص الحاّد الذي انتا�ه أثناء الجولة، فوقها. أمَّ
ة إ� سق�فته حال أن ترّجل من المرك�ة، دون ال الق�ظ، م�ا��

� المعسكر.
د األوضاع �� ف عند خ�مة الق�ادة أو تفقُّ

ُّ
التوق

� الوعاء.
ا �� � الص�اح ال يزال را�د�

�ان الماء الوسخ �عد اغ�ساله ��
ا من السق�فة. حمله إ� الخارج، وأف�غ محتواە فوق الرمل ق����
ثم مألە ثان�ة �الماء النظ�ف الذي سك�ه من الصف�حة. خلع
قة �أحد

�
، ثم تناول الم�شفة المعل ّ مال�سه عدا �واله الداخ��

لها �الماء، و�ا�� �مسح بها جسمه. �دأ بوجهه، ثم
�
، �ل المسام��

َصْدرە، وما استطاع الوصول إل�ه من ظهرە.
َ
ل إ� رقبته، ف تحوَّ

ا، ق�ل أن ي�تقل إ� مسح ذراع�ه و��ط�ه. غسل الم�شفة مجّدد�
� تفاقم ا موضع اللدغة، ال�� �انت ساقاە آِخَر ما مسح، مس�ث���
قها

�
ا وعل د� االحمرار حولها وحجم الورم. �عدما غسل الفوطة ج�ِّ

� زاو�ة الغرفة
ا ��

�
ا �ان مركون � ا صغ��

�
فوق المسمار، حمل صندوق
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َتَحه وتناول
َ
مع أغراضه، وعاد نحو الطاولة. وضعه فوقها، ثم ف

م ا من المعقِّ ا و�عض القطن والشاش. وضع ش�ئ� م� من داخله معقِّ
� ف منطقة اللسعة �حذر شد�د. ح�� فوق القطن، وان�ف ينظ�

جه إ� ال��ر واستل�� فوقه. �ان
َّ
انت�، لّفها �الشاش، ثم ات

ج حاّد قد �دأ �ستو�� ع� ظهرە وكتف�ه. �شنُّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� ما �خّص استكشاف المنطقة
ها �دت لهم مجد�ة ��

ّ
مع أن

ف ع� خ�ا�اها، لم تأِت جولة �عد الظهر �أّي حص�لة �� والتعرُّ
َمْت كث�اُن الرمل ز�

�
. ل � ل��

�
ق �العثور ع� م�سل

�
األخرى ف�ما يتعل

ها، دون أن تفصح
َ
� أحاطت بهم من �ّل صوب سكون الرت��ة ال��

عن أثر ما فوقها سوى لعجالت مركبتهم.
� المعسكر، مع تقّدم النهار واستمرار احتدام حرارة الجّو،

ب�نما ��
� بها خالل ء خلف الظالل، الحق�� واصل الجنود زحفهم ال���
ه هو تنّقلها فوق ما امتّد من مساحات �محاذاة الخ�م. وقد توجَّ
لدى عودته إ� مجموعة من ب�نهم، ضّمت �ضعة جنود قدا�،
ة. غم من تفاقم حّدة المغص الذي انتا�ه ق�ل الظه�� وذلك �الرَّ
ْ اليوم، ق�ل أن �ستف�هم �

َ �ادر ب�طالعهم ع� تفاص�ل جول��
ة أثناء حول مدى تأقلمهم مع ظروف الم�ان وحرارة الجّو خاصَّ
� �قومون بها. َعقب االستماع إ� ردودهم التدر��ات ال��
ورة تواجدهم هنا والخض�ع د ع� ��

�
المقتض�ة، استأنف يؤك

� مهاّم
ة عن مشاركتهم �� َّ� لهذە التدر��ات، كونها ال تقّل أهمِّ

ة وصمودهم، ة خارج نطاق المعسكر. فلوجودهم هنا عامَّ ح���َّ
دة، دوٌر ة محدَّ ات عسك��َّ � عمل�َّ

�غض النظر عن انخراطهم ��
� الس�طرة ع� المنطقة وت�ب�ت خّط الحدود الجد�د

مركزّي ��
ُهم الفص�لة

ّ
. إن � ل��

�
اق الم�سل مع م� وتأمينه من محاوالت اخ��
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ا منذ إعالن � تصل هذە النقطة األق� جن��� األو� والوح�دة ال��
� الحفاظ ع�

ة ال�املة �� ح�لت إليهم المسؤول�َّ
�
الهدنة، وقد أ

أمنها.
� ط��قه إ� سق�فته، عّ�ج ع� خ�مة الق�ادة، ح�ث �ان نائ�ه

��
� أعقاب جولة �عد

ورق�اء الفرق والسائق يرتاحون هناك ��
� جولة أخرى ق�ل المغ�ب.

هم س�نطلقون ��
َّ
الظهر، وأعلمهم �أن

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
، غ�� أّن �ّل ما كشف ، فالتا�� � اليوم التا��

ثم أخرى، فأخرى ��
ة وسحب غ�ار، �دا هّمها مالحقتهم الم�ان عنه هو زوابع رمل�َّ
� إ�قاف عملّ�ات

والع�ث بهم. مع ذلك، لم تفلح هذە الزوابع ��
� أن �ح�ط سكون التالل الجرداء من ع��مته ع�

�حثهم، وال ��
� المنطقة من عرب، �ما الق�ض ع�

العثور ع� ما ت���َّ ��
� من ب�نهم، والذين �انوا ��عون �االختفاء داخل ل��

�
الم�سل

ة، حالما �سمعون هدير المرك�ة. فقد �انت تل�ح ال�ث�ان الرمل�َّ
� التالل، اقص ب�� ا خ�االتهم السوداء الرف�عة و�� ت��

�
أمامه أح�ان

ون ع� ل�ْن عندما تهدر المرك�ة نحوها، ثم ي�لغونها، ال �ع��
أحد منهم.

�ان الق�ظ، أو العتمة، وحدهما فقط القادر�ن ع� إنهاء تلك
ه بهم نحو المعسكر المطاردات، ح�ث �طلب من السائق التوجُّ
� �دأت ل حرارة الشمس، أو ح�� � ال �عود ب�م�انهم تحمُّ ح��

ظلم.
ُ
ت

ومع حلول الظالم، �ِخّف ِثَقل الهواء وكثافته، وتأ� الجّو درجة
محتملة من الحرارة، ي�شط إثرها الجنود الذين منذ مجيئهم هنا
� �لوذون تهم المعسكر، وال ح�� ظالل الِخَ�ِم ال�� ك غالب�َّ لم ت��
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�
ة. وهكذا، �� ة اليوم�َّ بها حال انتهائهم من تدر��اتهم العسك��َّ

� المنطقة،
ي �� المساء، تروح أصوات أحاديثهم وضح�اتهم تدوِّ

� �خلدون إ� خ�مهم للنوم، ف�ما ة، ح�� ح�� الساعة العا��
�قصد هو سق�فته.

ة، ت�ّ�ب إ� فضائها، من � سق�فته، تكون العتمة حال�ة ق��َّ
و��

وقت إ� آخر، أصوات ت�دو للوهلة األو� همهمات ومقاطع
� صفق ال��اح ا تمي�� جل�ة مبهمة، إ� أن �صبح �اإلم�ان تدر�ج��
لقماش الخ�م فيها، وخ� الجنود الذين �قومون ع� حراسة
ا صوت طلقات لها جم�ع�

�
المعسكر ونداءاتهم الم�اغتة، يتخل

ما رغاء ِجمال. �ع�دة، أو ن�اح �الب، ور�َّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� الغرفة �صع��ة، ف�ما هو
س الهواء الثق�ل �� �ان عرقان، ي�نفَّ

جالس إ� الطاولة المنثور فوقها �ضع خرائط، ت�نا� إل�ه تلك
� رأسه. لم

ة الصداع �� � فاقمت من حدَّ األصوات ال�ع�دة، وال��
�كن قد خلع مال�سه وال ح�� حذاءە، الذي أغرقت رط��ة العرق
� داخله منذ الص�اح. �ان ع ف�ه أصابع قدم�ه المحبوست�� المتجمِّ
ب من منتصف الل�ل: ١١ آب ١٩٤٩. سحب �د�ه الوقت �ق��
ة الطاولة، ثم ث�� ساق�ه تحتها ونهض عن

َّ
جاە حاف

ِّ
ب�طء �ات

ا جسمه �أ عل�ه ��عة ساند�
َّ
ه عاد وات

َّ
 أن

َّ
ا، إ� ّ واقف� ال�ر��

جه إ�
َّ
ا. ات ا عم�ق� َفس�

َ
المتهاوي ��لتا �د�ه، ق�ل أن �سحب ن

�ِه،
�
� ركن الغرفة، ثم انح�� فوقه، وضع �د�ه ع� ِقْفل

الصندوق ��
ا غطاءە. دفع ب�دە ال�م�� داخله وأخ�ج عل�ة وفتحهما رافع�
رصاص. وقف ثان�ة وعاد إ� الطاولة، وضع عل�ة الرصاص
� جيوب صدرّ�ته ب�دين

� محتواها �� ِّ فوقها وان�ف �ع��
، ب�نما أخذ العرق �قطر من حدود منا�ت شعر رأسه � مرتعشت��
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� �انت � ف�غ، تناول بندقّيته ال�� فوق صدغ�ه ووجن��ه. ح��
مركونة إ� الطاولة، وضعها ع� كتفه، وترك السق�فة.

� الخارج غ�� شد�دة، مع أنَّ القمر أقّل ا�تماً� ِمّما
�دت العتمة ��

ا�ة المعسكر �انتظار ف برهة عند بوَّ
ّ
. توق � �ان عل�ه ق�ل ل�لت��

جاە
ِّ
ا �ات أن �فتحها الجنود الواقفون ع� حراستها، ثم انطلق غ���

� ابتلعته �أناة داخلها. التالل حال�ة السواد ال��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

م�� ط��ً� تحت وطأة المغص الحاّد الذي ق�ض ع� �طنه
� ظهرە. وقد جعلت خطواته تضطرب وتوازنه �ختّل

ج �� وال�شنُّ
ت تحت قدم�ه �منخفض أو مرتفع � امتدَّ ما غافلته الرمال ال��

�
�ل

� ان�ثقت ف عن المس�� نحو العتمة ال��
ّ
. مع هذا، لم يتوق صغ��

� إ� آخر أصوات ع��ل �ع�دة، إ� أن � طّ�اتها من ح�� من ب��
�اغته منحدر قوّي ر� �ه ح�� نهايته.

ا ج� ا، هّم �الوقوف، ل�نَّ َ�َشنُّ � � كّفت الرمال عن سح�ه أخ�� ح��
ا ق�ض ع� أطرافه، أوقعه فوق الرمل ثان�ة. عندها، عّدل حاد�
ا َفس�

َ
� هيئة جلوس، ثم أخذ ن

ة جسمه قل�ً� ل�صبح �� من وضع�َّ
� صدرە.

ج أنفاسه، دون أن ُي��ل االنق�اض �� ا حدَّ من تهدُّ عم�ق�
� م�انه، عيناە مثّ�تتان �المدى الممتّد

ا �� ا سا�ن� � جالس�
وقد ���

أمامهما وأش�عه الظالم �السواد، ف�ما �دە ال��ى فوق فخذە
� رجع تتحّسس موضع اللسعة من خلف �واله. �عد وقت، ح��
ن�ض قل�ه ي�طؤ �عد أن �ان قد �سارع إ� درجة االختناق أثناء
، ثم ناح�ة ال�سار. �ان وحدە � سقوطه، دار برأسه ناح�ة ال�م��
� أنحاء السماء

ت �� � ت�ع�� � التالل. رفع ��ە �اتجاە النجوم ال�� ب��
ح�� قمم التالل، القمر �شّق ط��قه ب�نها نحو خط األفق
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ّ الدا�ن. ثم أزاح �دە عن ساقه وحّطها �جان�ه ع� الرمل، � الغر��
َقَد توازنه

َ
ا �جسمه إ� األع� �� ينهض، غ�� أنَّ جسمه ف دافع�

ا، واتجه ع� الفور و�اد �سقط، فاستدرك نفسه ��عة واقف�
قها، ل�عود السواد

�
� انتص�ت أمامه و�دأ ي�سل ة ال��

�
ة إ� التل م�ا��

� عي��ه إ� أن وصل قّمتها. وهناك عند القمة، وقف
�غ��

� الفضاء المظلم الذي
هنيهة، ثم دار حول نفسه مج�ً� نظرە ��

قة وقد راحت ّدد أصوات الع��ل المتفرِّ ا�تنفه، تالمس أذن�ه ب��
ر صداها، �ح�ث لم �عد من الممكن تحد�د جهة التالل تكرِّ
� ر�ضت ا من العتمة ال�� صدورها. �دت �ما لو أنها �انت جزء�

. �
� �ل صوب.. ثم رجع �م��

فوق هضاب الرمل المن�سطة ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ە ح�� آخر الل�ل، إ� أن �دأ الظالم ينج�� � مس��
استمّر ��

وطّ�ات التالل تنكشف تحت ضوء الفجر. وقد ساد الجوَّ عندها
ا ل إ� جسمه قارص�

�
ق مال�سه و�سل د الذي اخ��  من ال��

ٌ
نفحة

ة جعلت جسمه ي�تفض �قّوة عظامه، فأخذته رعشة ق��َّ
. �

ف عن الم��
ُّ
ى �ه إ� التوق ًوتنّفسه �ضطرب من جد�د، ما أدَّ

 أّن حلقه أصدر �غتة
َّ

حاول أن �سحب أنفاسه ع� مهل، إ�
� رأسه و��دأ ؤ، دفعه إ� أن �ح�� صوت سعال مكبوت وتجشُّ

ؤ. �التقيُّ

�
قة ��

�
عندما انتهت ن��ة الغث�ان تلك، تناول مطارة الم�اە المعل

، أزاح الغطاء عنها ثم قّ��ــها من فمه، � خا�ە ب�دين مرتجفت��
ات. �عد أن �صقه، وهدأ قل�ً�، ة مرَّ ومضمض الماء ف�ه عدَّ
ة أع� من د، و�وت�� دَّ رجعت األصوات اآلت�ة من خلف التالل ت��
� ذي ق�ل. �ان �ما لو أنَّ ضوء الفجر �ّدد ُ�عدە عنها ع� ح��

سه �ضطرب وجسمه يرتعد، ف�ما سارع ينقل ة. فعاد تنفُّ غرَّ
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� طّوقته من جميع الجهات. � أنحاء التالل الموحشة ال�� ��ە ب��
� أخذت تعلو وتعلو، ة صوب تلك األصوات، ال�� ثم انطلق م�ا��
ما ق�ت المسافة ب�نهما، ح�� صار �اإلم�ان

�
�ما ن�ض قل�ه، �ل

� �عضها. عندها، كّف عن المس�� للحظات، ثم عاد �خطو، تمي��
� لم �كن رغم االرتجاف الذي استو� عل�ه، نحو األصوات، ال��
مصدرها سوى جنود الفص�لة. ر�ــع ساعة �ان مقدار الوقت
الذي استهل�ه للعودة إ� المعسكر الذي �ان قد غادرە ق�ل

ة ساعات. عدَّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

غ�� ضوُء الصبح الواهن قمَم التالل المح�طة �المعسكر، وقد
� أنحائه الجنود الذين اس��قظوا للتّو، �عضهم �خ�ج من

تناثر ��
� الصفِّ

� داخلها، ب�نما آخرون أخذوا أما�نهم ��
الخ�م أو �خت��

� مناشفهم ع� أ�تافهم أو حول ان الم�اە، حامل�� َ�محاذاة خزَّ
ا�ة � اجتاز البوَّ ة. وح�� أعناقهم، �انتظار دورهم الستخدام الحنف�َّ
جاە سق�فته، شّد �لٌّ منهم قامته ق�ل أن

ّ
ا بهم �ات ة عابر� الرئ�س�َّ

� الفراغ، لتأد�ة
ا عي��ه �� �� ة نحو رأسه، مص�ِّ يرفع �دە ال�م�� �خفَّ

ة له. التح�َّ
�انت عتمة دافئة تقبع داخل السق�فة. رّد ال�اب خلفه وتقّدم
نحو الطاولة، خلع حزام الرصاص ووضعه عليها، ثم دنا من
ة ع� الحائط إ� �مينه. ُال��ر وجثا فوقه �عد أن ركن البندق�َّ
� موضعه ل�عض الوقت، انح�ت أثناءە العتمة

ا �� � جامد�
وقد ���

ج اآلن ُيْثِقل ا وَوَضَحْت تفاص�ل الغرفة. �ان ال�شنُّ ا رو�د� رو�د�
جاە قدم�ه، و�دأ �خلع

ِّ
جميع أنحاء جسمه. انح�� ب�طء �ات

ّ إ� األصفر ال�اهت. �
ه من الب��ِّ

َ
ل غ�اُر الرمل لون حذاءە الذي حوَّ

ا �جسمه إ� األع� ثم تناَول الحذاء ��لتا �د�ه ونهض دافع�
َّ
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جه إ� ال�اب، فتحه ووقف عند
َّ
�جهٍد جعل َوْجَهه ينق�ض، وات

ا هالة
�
ن ب �ّل فردة �األخرى، ُم�وِّ مدخل السق�فة، و�ا�� ���

ا حوله. �عدها، رجع إ� الداخل، دفع �الحذاء من الغ�ار تدر�ج��
ته، ثم

َّ
، خلع قم�صه و�نطاله ووضعهما ع� حاف ّ تحت ال�ر��

� اللفافة
ق �� ته، وان�ف �حدِّ

َّ
ه إ� ال��ر، جلس ع� حاف توجَّ

� غّطت موضع اللسعة فوق فخذە ال��ى. �ان المرهم ال��
األصفر قد �ّ�ب إ� ظاهر الشاش األب�ض. عاد ورفع رأسه،
� أرجاء الغرفة ع� مهل، عدا عن المواضع

وأخذ �طوف �عي��ه ��
ق فيها ضوُء الصبح الشقوَق، ح�ث حّول ��ە عنها � اخ�� ال��
� انت� من معاينة الغرفة، ح�� ظهرە ب�طء نحو ��عة. ح��
الفراش واستل�� فوقه. وع� الفور، سارعت تتقافز أمام عي��ه
ا �الطاولة فالحزام فوقها، �قع سوداء، ثم قطع األثاث، �دء�
� ع� � الحائط، ومال�سه ال��

فالصندوق، والوعاء، والمسام�� ��
� ألواح السقف

ْحته ورقع الضوء الُمتناِثرة ��
َ
، فحذاؤە ت ّ ال�ر��

وال�اب، ثم المعسكر، وال�ث�ان الُمظِلمة، فالمنحدر الذي سقط
ث بها، فالقمر واألفق القاتم، عنه والرمال وهو �حاول ال�ش�ُّ
افة وهو � الحائط واللفَّ

ّ والمسام�� �� � ع� ال�ر�� ومال�سه ال��
� ال��ر. ثم عاد وقعد

َب من موضعه ��
َ
َوث

َ
ها عن ساقه، ف

�
�حل

ا، مّد �د�ه نحوها ب�طء � � موضعها. أخ��
افة �� فوقه. �انت اللفَّ

�ط الشاش من ال�د ها. وقد �انت �ّل �د تتلّقف ��
�
و�ا�� �فك

� أخذ لون المرهم األخرى مع �ّل نصف استدارة للّفافة، ال��
� موضع� ِ�َعْينه، ل�ْن أشّد

ة �� د الظهور �ّل مرَّ األصفر فوقها ُ�عاو�
ل ��ە �ط �ال�امل. وما إن حوَّ ا عن سا�قه، ح�� حّل ال�� غمق�
ا برأسه إ� األع�، نحو موضع اللدغة، ح�� هّب من م�انه دافع�
افة �ط اللفَّ �� �

ق �� ة مّرات، ثم عاد �حدِّ ا ر�قه ��عة عدَّ �الع�
طته ع�

ّ
� رق . عدا عن آثار� المرهم ال��  من �دە ال�م��

�
الذي تد�
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�
� العد�د من المواضع. تقّدم

طوله، �ان �س�جه قد اضطرب ��
ب حزام الرصاص، ثم �ط فوقها، قرَّ نحو الطاولة، وضع ال��
ا خفض رأسه ورجع يتأّمل الورم الذي تكّور فوق فخذە ممتلئ�
قه حلقة حمراء فحلقة زرقاء، � وسطه، تطوِّ

�القيح األصفر ��
فسوداء.

� الصف�حة لتنظ�ف جسمه، ثم
استهلك نصف ما ت���َّ من ماء ��

ا من حقي�ته، �ما تناول من صندوق انت�� طقم مال�س نظ�ف�
العّدة المركون إ� جوارها لّفافة شاش جد�دة و�عض القطن
م فوق ا من المعقِّ م جروح وعل�ة المرهم. سكب �عض� ومعقِّ
ف منطقة الورم �حذر شد�د، ثم غمس القطن وان�ف ينظ�
د ما علق بها ع� موضع اللسعة. � عل�ة المرهم ومسَّ

سّ�ابته ��
ة أخرى، فثالثة ورا�عة، لدرجة أوشك المرهُم وقد أعاد ال�ّرة مرَّ
فيها ع� أن �حجب الورَم. و�عد أن ضّمد موضع اللسعة
ا لّفافة الشاش الجد�دة، ارتدى طقم مال�سه النظ�ف مستخدم�
ة ال��ر وأسلم أذن�ه إ�

َّ
ووضع حذاءە، ثم جلس ع� حاف

� األصوات القادمة من الخارج، ل�شاركه العتمة الواه�ة ال��
� أنحاء الغرفة.

ت �� ان���
� تلك األثناء، ضوضاٌء أثارتها حركة الجنود

عّجت الم�ان ��
�
� �دا�ة النهار و��

� اليوم، ��
�� � ت�� � مرَّ

� عادة ما تأ�� الَ�ِشطة ال��
ة � تأذن حرارة الجّو لهم �ممارسة التدر��ات العسك��َّ نهايته، ح��
� أنحاء المعسكر. فجأًة قفز من موضعه فوق ال��ر

ل �� والتجوُّ
م ا عي��ه قدر ما أتاح له تورُّ � السقف، فاتح�

ا من ركن �� �� مق��
جه نحو

َّ
ق ف�ه. �عد قل�ل، ات أجفانه أن �فعل، ثم جعل �حدِّ

ة ْسِعه، ِلَ�ِلجه ضوء حاّد سقط ع� أرض�َّ َتَحه ع� و�
َ
ال�اب وف

ها، الغرفة عند فتحة المدخل دون أن يتقّدم إ� جوفها و�ن��
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ت أصوات الجنود المن�عثة من جهة الخ�م. ثم رجع
�
كذلك َعل

ا � �ان يتأّملها ِمْن ق�ل، ووقف أمامها دافع� إ� جهة السقف ال��
ه

َّ
 أن

َّ
ة أخرى. إ� ا النظر فيها مرَّ ق�

ِّ
برأسه أقرب ما �مكن إليها مدق

� ذلك ط��ً�، ف�عد لحظات، خفض رأسه ��عة إ�
لم �ستمّر ��

ك عنقه ف�ما هو يرمش عي��ه �كثافة. عاد
�
األسفل، وان�ف �دل

ا نحو زاو�ة الغرفة الق���ة من ال�اب، وانح�� فوقها. استمّر جاثم�
ل ��ە � م�انه، يتأّمل رقعة �عينها ل�عض الوقت، إ� أن حوَّ

��
ا نحوە. جه حاب�� جاە الركن الذي تكّدست ف�ه أغراضه، ثم اتَّ �اتِّ
� صار ع� مق��ة شد�دة من صندوق العّدة، سح�ه إ� وح��
األمام ونظر خلفه. �ان عنكبوت ذو أقدام رف�عة �لتصق �جزئه
. مّد �دە ال�م�� إل�ه وسحقه، ق�ل أن يواصل َحْبَ�ُه نحو ّ �

الخل��
ة ت��ض تحته، حا�ت ال��ر. �انت �ضعة عنا�ب صغ��
تة، ة ميِّ ا علقت داخله خنفساء رماد�َّ �خيوطها الدق�قة ب�ت�
� سحبها إ� الخارج. عاد وانح�� إ� األسفل معسها �حذائه ح��
� لمح ال��، قفز

اها بتؤدة. و�� ا إ�َّ ة، معاين� ا رأسه من األرض�َّ �� مق�ِّ
ة عّدة ات صغ�� إ� مواضع مختلفة فيها، سحق خاللها ح��

�انت تدّب فوقها.
ة. ط ح�طانها �عي��ه برو�َّ � الغرفة، اآلن �مشِّ

استأنف دورانه ��
عنكبوتان وفراشة؛ أ�ادها، ثم صعد فوق الطاولة ثان�ة، ودفع
ل، جاە الركن األوَّ ا ��ە �اتِّ �� برأسه إ� األع� نحو السقف، مص�ِّ
اقص أمام عي��ه، ا من العتمة راحت ت�� ا وخطوط� غ�� أنَّ �قع�
تالها سواد تاّم، ح�� اختّل توازنه و�اد �سقط، فنّط ��عة إ�
ة

َّ
ا برأسه ع� حاف ّ وارت� فوقه ملق�� األسفل، سحب ال�ر��

�ن. الطاولة، ثم أطبق جفن�ه المحم�َّ
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ة من إحدى حواّف ة صغ�� �ت ح�� � غضون ذلك، اق��
و��

� الجدران، فاّرة � المّ�سع الحاصل ب�نها و���
ة، وانزلقت �� األرض�َّ

إ� الخالء.
�عد وقت، فتح عي��ه وأخذ يرمش جفن�ه من جد�د، ثم رفع
ا ع� صدغ�ه بوجٍه رأسه عن الطاولة، وقّرب راحت�ه منه ضاغط�
ل إ� فضاء الغرفة رغاء ِجمال وعواء �لب، ل�نَّ

�
م. ثم �سل متجهِّ

� أنحاء المعسكر عادت
�ون و�دورون �� أصوات الجنود وهم يتدرَّ

ا فوق � جالس�
ا عي��ه. وقد ��� تغلبها. رجع وأطبق جفن�ه مغلق�

�
وها وُ�عدها وحّدتها، ��

�
، ت�اين ُعل ، تح�طه أصوات ش��َّ ّ ال�ر��

ذلك الص�اح ال�ا�ر، ١٢ آب ١٩٤٩.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� وثالثة لم �مض� ال�ث�� من الوقت ح�� صعد، برفقة رقيب��
� ارتَقْت درج . وقد الحق �ُ�ە قدَمه ال�م�� ح��

َ
جنود، المرك�ة

ّ ح�ث ْتها، ق�ل أن تندفع أسفل المقعد األما��
�
المرك�ة ثم ترك

ل الغ�ارات وساعات هوى �جسمه. إ� �سارە، استقّر محوِّ
ة، ثم عادت ال�قع ت عقار�ــها �عص��َّ ّ� � اه�� الق�اس الخمس ال��
ة أخرى لوقت أطول. السوداء لتحجب ��ە ل�ضع لحظات، ومرَّ
� اعتادوا ا من الخرائط ال�� ة دون أن �فتحوا أ�� غادروا هذە المرَّ
� مثل هذە الجوالت. �ان هو

� السابق ق�ل االنطالق ��
دراستها ��

قد أشار فحسب إ� السائق �أن �قودهم نحو جهة �عينها.
ة رسمت

�
جاە تل ا �دە �اتِّ �� ة،» قال �اقتضاب مص�ِّ

�
«نحو تلك التل

ا من خّط األفق. مقطع�
ە وف�ما التهمت عجالُت المرك�ة الرمَل تحتها ق�ل أن تن��
أ
�
� الهواء ليتحّول إ� سحب غ�ار ط��لة جعلت تتل�

�صخب ��
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� تعاق�ت �غ�� خلفهم �العادة، ان�فوا هم يرقبون التالل ال��
� قادهم ة ال��

�
ْ الدرب. ل�ْن ما إن وصلوا تلك التل � �لل ع� جان��

� خّط
نحَوها، ح�� أشار إ� أخرى حاذت األفق ووقعت ��

� �لغوها للتّو. وع� هذا المنوال، واصلوا مستق�م مع ال��
فوا ق�ل إحداها

ّ
� قمم التالل، إ� أن توق � ب�� ل�� جولتهم متنقِّ

د �عض اآلثار فوق الرمل. لتفقُّ
ك وقد ساد هدوٌء ش�ه تاّم الم�اَن ما إْن سكن هدير المحرِّ
هم لوا من المرك�ة، خال من أصوات خافتة أصدرها مس�� وترجَّ
�وا �عض الماء � فرغوا، �� ع� الرمل أثناء مجرى �حثهم. ح��
� صّوب ة» ال��

�
وعادوا إ� المرك�ة لالنطالق ثان�ة نحو «تلك التل

ا َفس�
َ
، ق�ل أن �سحب ن ّ هو ب�دە نحوها من ع� مقعدە األما��

ا أرغمه ع� أن �غمض عي��ه. وعندما رجع وفتحهما، عم�ق�
� أشار إليها �ست�� خلف �قع سوداء أخذت تتقافز ة ال��

�
�انت التل

�
ا كّفه �� ة مجنونة. و�غتة، رفع �دە �اسط� أمام عي��ه مثل ح��

ام الصمت ع� الفور. �عد � ا الجنود إ� ال�� الهواء �حّدة، دافع�
ك، ل�ْن ق�ل أن ل المحرِّ ُهَنْيهة، عاد وأومأ إ� السائق �أن �شغِّ

�فعل هذا، عال ن�اح �لب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� ا�سّل الحت من �ع�د أشجار الدوم وال�طم ون�ات القصب ال��
فت المرك�ة

ّ
� جذوعها الناحلة نبُع م�اە شحيح. وما إن توق من ب��

ا ا منحدر�
�
جاهها، سال� ا �اتِّ ق�التها، ح�� وثب هو من مقعدە را�ض�

ا دفعه إ� األسفل برفق، ف�ما لحق �ه �قّ�ة أفراد رمل��
ما صّوب ناظ��ه إ�

ّ
ه لم �لتفت نحوهم البّتة، إن المجموعة. ل�نَّ

أجمة األشجار أمامه، ح�ث صدر من خلفها اآلن إضافة إ�
عواء ال�لب، رغاء ِجمال. وحالما حّطت قدماە عند نها�ة
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� �عان ما انح�ت، ا أغصانها ال��
�
ق �

المنحدر، غادر نحوها مخ��
� حول النبع �جمود. وقد �اشفة عن نفر� من العرب الواقف��
� انفتحت ع� آخرها، �ما عيون التقت عيناە �عيونهم ال��
ى عواء ة �ضع خطوات ما إن دوَّ َقَزْت من م�انها فارَّ

َ
� ن الِجمال ال��

ا. ثم خ�ج صوت إطالق رصاص كث�ف. ال�لب عال��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ء من الهدوء. �ان اآلن �
ا، وساد الم�ان �� � هدأ عواء ال�لب أخ��

�علو فقط نح�ب مكبوت لفتاة تكّورت كخنفساء داخل ث�ابها
� راح السوداء، وحف�ف أوراق أشجار الدوم وأعواد القصب ال��
ا الجنود �ج��ون ب�نها. و��نما قام هؤالء بتمش�ط الم�ان �حث�
� تلك ال�قعة

ل روث الماش�ة �� عن أسلحة ما، ان�ف هو يتأمَّ
ة. ثم أخذ �طوف اء المحاطة �كث�ان رمل جرداء النهائ�َّ الخ��
ة كساها ة فوق األرض، أش�ه بتالل صغ�� � الِجمال المرم�َّ ب��
ها جم�عها

َّ
غم من أن ة. وع� الرَّ العشب ال�ا�س. �ان عددها ستَّ

تة، وراحت الرماُل تمتّص دماءها إ� جوفها بتؤدة، �انت ميِّ
صدرت حر�ات طف�فة من أطراف �عضها. وقد استقّر ��ە هو
ة عشب �ا�س استلقت قرب فم أحدها، وتّم اقتالعها ع� ضمَّ

� ما زالت حب��ات الرمل عالقة بها. من جذورها، ال��
� الم�ان. مّشط الرقي�ان والجنود

ة أسلحة �� وا ع� أ�َّ لم �ع��
ا إ� ال�تلة � المنطقة عّدة مّرات دون جدوى. التَفَت هو أخ��
ا بها

�
، ثم غار عليها ممس� ّ� � ما زالت ت�� رة السوداء ال�� المتكوِّ

ة، فعاد ن�اح ال�لب �علو، ب�نما ازداد علّو ��لتا �د�ه وهّزها �قوَّ
ا نحيبها �� ل�ختلط ب��احه، فدفع برأسها نحو األرض، ُمْطِ�ق�
� التصقت بها لزوجة اللعاب والُمخاط �دە ال�م�� ع� فمها، وال��
الذي سال من أنف الفتاة والدم�ع من عي�يها، �ما اجتاحت
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اە ع� أن �دير رأسه إ� الناح�ة األخرى. ة إ�َّ رائحُتها أنَفه، ُمج��ِ
ب �دە الثان�ة ل�ّنه ما ل�ث أن عاد واستدار نحوها، ق�ل أن �قرِّ

ة. � عي�يها م�ا��
ا ��

�
ق ا سّ�ابته ع� شفت�ه، محدِّ من فمه واضع�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
� االمتداد المظلِّ الضّيق �محاذاة

ة الجنود �جلسون �� �ان غالب�َّ
الخ�م لدى وصولهم المعسكر، وحينما أنزلوا الفتاَة وال�لَب من
جاههم. ّ للمرك�ة، ترك �عضهم الظالل وتقّدموا �اتِّ �

القسم الخل��
� انعكست وقد حّول هو نظرە من منطقة الخ�م إ� الرمال ال��
ة الساطعة، ثم إ� المرك�ة، ما  شمس ما ق�ل الظه��

ُ
ة فوقها أشعَّ

اهما ب�قع ة إ�َّ دفع �درجات مختلفة من الضوء إ� عي��ه، مغش�َّ
ة، زاد من حّدة كثافتها تقافُز الذ�اب من حولهم. سوداء ورماد�َّ
ا ع� نائ�ه الذي �ان قد �ادر �سؤاله حول ما � حّط ��ە أخ��
ء ل�ضع لحظات. �

عساهم أن �فعلوا �الفتاة. لم �جب هو ���
� �عضهما ب�عض، إ� أن خفض رأسه نحو اە ملتصق��

�
� ف�

ة، ثم رّد �أنَّ��� ا جفن�ه وسحب �ضعة أنفاس قص�� الرمل مط�ق�
� السق�فة الثان�ة، و���ال أحد الجنود

ا �� عليهم وضعها حال��
ة حال، ال �مكنهم � شأنها. ع� أ�َّ

ا �� رون الحق� حراستها، وس�قرِّ
� رفع رأسه ثان�ة، مْقِفرة. ح��

�
� هذە المنطقة ال

إطالق �احها ��
صّوب ��ە نحو الجنود الذين �انوا قد تجّمعوا حولهم اآلن،
ه و�ّ�اهم أن �ق��وا الفتاة. ثم

ّ
ٍد، إن وقال لهم �صوت واضح� مهدِّ

ا سق�فته. تركهم قاصد�
ولحظة دخل السق�فة، اّتجه نحو ال��ر واستل�� فوقه، ق�ل أن

ە س�ات عميق. � ل�أُ�َ م�� �غلق جفن�ه المتورِّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

َّ
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ة
َّ
ر من م�انه، وجلس ع� حاف

َ
فتح عي��ه وتحّرك ب�طء و�َحذ

ال��ر. �عد برهة، رفع �دە ال��ى إ� وجهه ومّسد َوْجَنَ��ه
ا نحو ال�اب وفتحه ع� ب�اطنها، ثم وقف ع� ساق�ه مّتجه�
ل من

�
مْعِتم، �سل

�
وسعه، فنفذ �عض الضوء إ� فضاء السق�فة ال

ا الم�ان. د� � أطّل برأسه ع�� فتحة ال�اب متفقِّ حول جسمه ح��
� من الوقت �� ترجع

لم ينم ط��ً�، ع� األقّل ل�س �ما �ك��
ا إ� الداخل الظالل لتنفرد �مساحة أ��� من الرمال. دار عائد�
ط جدرانها وزوا�اها وسقفها � أنحاء الغرفة، �مشِّ

ع �طوف �� و��
ة، معسها ب�دە � التقطتا حركة ثالث عنا�ب هشَّ �عي��ه، اللت��
ع� الفور. توّجه عقبها إ� الركن الذي جمع ف�ه أغراضه، سكب
ة ، ثم تناول من صندوق العدَّ ّ �

� الوعاء المعد��
قل�ً� من الماء ��

، وان�ف قها فوق أحد المسام��
�
ة عل أدوات الحالقة ومرآة صغ��

ام الثالثة الماض�ة، يتأّمل انع�اس وجهه فيها. ع� مرِّ األ�َّ
� أخرى،

ا �� � �عض األما�ن واحمرار�
ا �� ته اسمرار� ازدادت ���

� �ان عته، ال�� ة حول األجفان، رغم مواظبته ع� ارتداء ق�َّ و�خاصَّ
ا ع� جب�نه. ّ واضح� حّدها األما��

ل
�
�ه وذقنه، ثم �ل وضع قل�ً� من صابون الحالقة فوق خدَّ

� الوعاء ورفعها إ� وجهه،
الفرشاة �الماء النظ�ف المسكوب ��

ته ناصعة الب�اض. وحالما وأخذ �دور بها فوقه ح�� غدت ���
� ال�دا�ة من منطقة

ف�غ، عاد ي��ل الصابون عنه �المو�، ��
، و�عدها من منطقة العنق. ومع نها�ة �ّل حركة له، � الوجنت��
� راح لونها �م�ل �التدر�ــــج �انت تعلق �المو� رغوة الصابون ال��
ّ الفاتح، �عد أن اختلط بها شعر الذقن �

من األب�ض إ� الب��ِّ
ات الرمل. ومن ثم �سحب المحلوق ال�اهت الصفرة، أش�ه �ذرَّ
� ة الوعاء، م��ً� ما تجّمع فوقه من رغوة، وال��

َّ
المو� ع� حاف
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� الوعاء ب�طء شد�د، ح�� تصل سطح الماء،
لق �دورها �� � ت��

ْسِلها، ف�ما �� تطفو فوقه. وت�دأ �التفّتت هناك ع� ر�

�
�عد انتهائه من حالقة ذقنه، حمل الماء الوسخ الذي تجّمع ��

ا عن جهة المدخل، ثم الوعاء إ� الخارج وسك�ه فوق الرمل �ع�د�
رجع إ� السق�فة ودارى ال�اب خلفه، ل�ْن ل�س ح�� النها�ة،
ا من الضوء من اال�سالل خلفه إ� الداخل. سكب ا قدر� ن�

�
ُمَم�

� الوعاء من جد�د، خلع مال�سه وفّك
الماء من الصف�حة ��

ادة دون النظر إ� موضع اللدغة، الذي �ان قد استحال الضمَّ
ه لم �عد ُ�ْصِدر أّي ن�ع

َّ
ن، مع أن اآلن إ� ما �ش�ه الج�ح المتعفِّ

ة أخرى عن ا مرَّ � السق�فة، ُمحِجم�
من األلم، و�دأ �ستحّم ��

ة الجنود. االستحمام مع �ق�َّ
ً� الم�شفة �الماء من الوعاء، دعك قطعة الصابون بها، ثم ل أوَّ

�
�ل

�ه. عاد وغسل الم�شفة، ومسح بها
َ
ن
ُ
ذ

�
مسح وجهه، رقبته وأ

�طنه، وما استطاع الوصول إل�ه من ظهرە، ق�ل أن �غسلها من
ا المنطقة جد�د و��تقل إ� ذراع�ه و��ط�ه، فساق�ه، ماسح�
ة أخرى، ة شد�دة، مرَّ

ّ
المح�طة �موضع اللدغة فوق فخذە برق

� الحال،
دون أن ينظر إليها. مع ذلك، ارت�� اللعاب إ� حلقه ��

ّ�ة. فدفع رأسه إ� األع� ��عة وجعل ي�نّفس �عمق وَرو�
ا �الصابون د� َسل الم�شفة ج�ِّ

َ
�عد َمْسح� منطقة الحوض، غ

ا
�
قها ع� الحائط، ثم رجع إ� ال��ر واستل�� فوقه، تار�

�
وعل

جه نحو صندوق
َّ
جرحه دون تضم�د. نهض ثان�ة �عد وقت، وات

� ركن الغرفة، وتناول منه لّفافة شاش جد�دة و�عض
العّدة ��

ف م فوق القطن ونظ� ا من المعقِّ م. سكب �عض� القطن والمعقِّ
ة فوق ساقه. َّ�

�
ە �ل الج�ح ع� عجلة، ثم لّفه �الشاش دون شدِّ

� أعاد المعّقم إ� الصندوق، ثم مال نحو حقي�ة القماش ال��
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ا فاحت منه استلقت �جان�ه، وأخ�ج منها طقم مال�س نظ�ف�
�ة، و�ن �انت واهنة، نفذت إ� أنفه وق�عت داخله رائحة طيِّ

� من جد�د.
للحظات ق�ل أن تخت��

� احتّك قماشها الجاّف النظ�ف ان�ف يرتدي مال�سه ال��
ة � الجدراَن واألرض�َّ �جلدە، ف�ما راح �جول �عي��ه المحمّرت��
ا من � وآخر. �ان الهدوء تام� � ح�� اهما ب�� ا إ�َّ والسقف، ُمْغِمض�
ا، جه صوب ال�اب الذي �ان موار��

َّ
حوله. �عدما وضع حذاءە، ات

� المشهد الذي امتّد
ق �� فتحه ع� آخرە، ووقف هناك �حدِّ

ّ الشمس، ثم � � طرفها الغر��
� غالبّ�ته السماُء، و��

أمامه، �شغله ��
الرمال، فالخ�م والسق�فة الثان�ة، وال�لب الراقد ع� �عد مسافة
جاە �اب

ِّ
ة، ينظر �ات ا برأسه ع� أطرافه األمام�َّ ة منها ملق�� قص��

السق�فة الموصد، الذي جلس أحد الجنود ق��ه �حرسه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ا ما إن �ات ع� مق��ة من ا ع� أطرافه نا�ح� شّب ال�لب واقف�
ما توّجه إ� الجندّي

َّ
ه لم �لتفت إل�ه، إن

ّ
السق�فة الثان�ة، غ�� أن

� ع�� إ� الداخل، ح�ث لم الحارس، وأمرە أن �فتح ال�اب. ح��
� السق�فة، استدار

ن الضوء الذي رافقه من دحر العتمة ��
�
يتمك

�
ا، وطلب من الحارس الذي وقف ي�تظر �� ع� الفور عائد�

الخارج أن ُ�ح�� الفتاة و�لحق �ه.
ا، فأ�طأ من د� �عد أن ابتعد �ضع خطوات، عال ن�اح ال�لب مجدَّ
�عة مش�ه، دون أن �لتفت إ� الخلف؛ خفض رأسه قل�ً�
ا أمامه �خّفة ه الذي ارت� فوق الرمل، زاحف�

�
جاە ظل

ِّ
فحسب �ات

جاە خّزان الم�اە، ف�ما ان�ف
ِّ
ا المعسكر �ات ە مجتاز� خالل مس��

ا. ذ ما ُطِلب منه. �ان الوقت ع�� الحارس ينفِّ
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�
عندما وصل الخّزان، دار نحو الجندّي الحارس الذي �ان �م��

ا �ذراع الفتاة، وال�لب ي��عهما، وطلب منه أن
�
� أعقا�ه ممس�

��
جاە خ�م الجنود، الذين غادر عدد

ِّ
�لزم م�انه، ثم جال بنظرە �ات

ان هم جهوا صوب الخزَّ
َّ
� ظالل الخ�م وات

منهم أما�ن جلوسهم ��
ا، يتا�عوە ما أخذ �جري أمامهم بنظرات ثابتة. وقد أمر هو أ�ض�
أّول من استقّر ��ە عل�ه �أن �ح��ِ خرطوم م�اە و�وصله
ة، فانطلق ذلك الجندّي ع� الفور نحو مركز المعسكر �الحنف�َّ
ات. استمّر جمع الجنود � ُجِمَعت فيها المعدَّ إ� النقطة ال��
ق من حولهم بنقل ��هم منه و�� الفتاة �صمت، ب�نما

�
المتحل

ل راح هو يرقب ال�لب الواقف ع� مق��ة منه، ق�ل أن �حوِّ
� امتدادها نحو

� سا�قت كث�ان الرمل �� جاە الخ�م ال��
ِّ
نظرە �ات

السماء ال�اهتة الزرقة.

�
رجع الجندّي �عد قل�ل �حمل خرطوم م�اە التّف حول ذراعه ��

ا �أحد طرف�ه ة نحو الخّزان، دافع� جه م�ا��
َّ
حلقات م�ساو�ة، وات

ة. طلب الضا�ط منه إثرها أن ُ�ح�� إل�ه هة الحنف�َّ إ� فوَّ
، فر� الجندّي �لّفة الخرطوم إ� األرض، لتنطلق �

الطرف الثا��
م

�
جاهه. ولحظة �سل

ِّ
خلفه فوق الرمل �سالسة حينما تقّدم �ات

الخرطوم، هّب الضا�ط نحو الفتاة ون�ع ب�دە ال��ى الغطاء
األسود عن رأسها، ثم عاد ودفع بتلك ال�د و��دە ال�م��
�
ة �� هة الخرطوم، إ� ز�ــــج ث��ــها وشّدە �قوَّ الممسكة �فوَّ

، عندها شّق السكوَن صوٌت حاّد نجم عن � � المعا�س�� جاه��
ِّ
االت

ا الثوَب معه ح�� خلعه تم��ق الثوب. ثم دار حول الفتاة جاذ��
ا، ور� �ه إ� أ�عد ما �مكنه، �اإلضافة إ� ش��َّ الِخَرق عنها تمام�
� �س�جها رائحة روث

� وضعتها الفتاة ع� جسمها وجمعت �� ال��
�فة عادة ما ُ�ْحِدثها البول و�فرازات األعضاء الماش�ة، ورائحة ح�ِّ
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ْتها رائحة عرق حديثة.
�
ة، ورائحة حموضة عرق قد�م َعل التناسل�َّ

�
��� � ا ��لِّ هذە الروائح النّفاذة، ال�� وقد أخذ الهواء �عبق تدر�ج��

منها ما هو عالق �جسم الفتاة، ما اضطّرە إ� أن �دير رأسه إ�
ا است�شاق الهواء � �ّل فينة وأخرى، متفاد�� هذە الجهة أو تلك ب��
ا، رجع �ضع خ� إ� الخلف، وطلب من � � مح�طها. أخ��

��
ا ق��ه، أن �ذهب الجندّي الذي أح�� الخرطوم و�ان واقف�

ة. و�فتح الحنف�َّ

�
ا من ثقله �� ار الم�اە إ� الخرطوم، زائد� �عد لحظات، اندفع ت�َّ

هة وترك الماء �د الضا�ط، الذي أزاح إص�عه �غتة عن الفوَّ
ً� لونه إ� اته، محوِّ � ذرَّ ها فوق الرمل و��ّ�ب ب�� ق ع��

ّ
يتدف

ه �عان ما
َّ
 أن

َّ
� الظالل. إ�

أقرب ما �كون �لون الرمل الرا�د ��
هة نحو الفتاة، لت�دأ الم�اە �اال�س�اب فوق جسمها. ه الفوَّ وجَّ

ا قدر اإلم�ان أن ان�ف يرّشها �الماء �قامة مقّوسة، متفاد��
جاهات، ف�ما أخذ �دور

ِّ
� جميع االت

ي�لغه الرذاذ المتطاير ��
ق الم�اە من �طنها إ� رأسها وظهرها وساقيها

ّ
ً� تدف حولها، محوِّ

ا إ� � التصقت بهما حب��ات الرمل، ثم صعود� وقدميها، اللت��
ا الم�اە من �ل�غ ن�

�
لها �ال�امل، ممك

�
نصفها العلوّي ثان�ة. �عد أن �ل

هة الخرطوم ب�بهامه، ثم دار جميع أنحاء جسمها، حجب فوَّ
ل جندّي ق حوله، وطلب من أوَّ

�
برأسه نحو حشد الجنود المتحل

� الحال.
وقع عل�ه نظرە أن �ح��ِّ قطعة صابون ��

� جاە الفتاة ال��
ِّ
لون ��هم ف�ما ب�نهم و�ات استأنف الجنود ينقِّ

تكّورت فوق الرمل ترتعد، ح�� وصلْت قطعة الصابون وانزلقت
من �د الجندّي إ� �د الضا�ط، فإ� الرمل عند قدميها. أشار هو
نحو قطعة الصابون ب�دە ال�م�� الممسكة �فّوهة الخرطوم،
. وقد ب�نما أخذت ال��ى تحوم حول رأسه وصدرە ع� التوا��
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ا، ح�� علت �عض القهقهات ك سا�ن� �ق�ت �� جامدة ال تحرِّ
المكبوتة من جهة الجنود. عندها �خ نحوها �صوت حاّد،
اها أن تلتقط قطعة ا إ�َّ ة، آِمر� ا عي��ه إ� عي�يها م�ا�� �� مص�ِّ
�
� الحال خمدت قهقهات الجنود وهمهماتهم، و���

الصابون، و��
لهاث ال�لب �حفُّ الفضاء وحدە. مّدت الفتاة �دها ب�طء نحو
قطعة الصابون، ح�� التقطتها. �ان الماء يرشح من جسمها، ثم
عت تدير قطعة الصابون فوق رأسها، استقامت قل�ً� و��
ا ط�قة رق�قة من رغوة ا رو�د� �ه رو�د� فصدرها، الذي راحت تغطِّ
الصابون الب�ضاء، ُمْخِف�ة ل�عض الوقت، سمرة جلدها
� تلك األثناء، أحال هو ��ە نحو رقعة الرمل

واصفرارە. ��
ما

َّ
ة، إن ا عنها �المرَّ � طّوقتها. لم �ِسل الم�اە �ع�د� الم�لول ال��

� رفع رأسه إ� الفتاة من . ح�� � مح�طها الم�ا��
امتّصتها الرمال ��

ة ة جسمها، و�خاصَّ جد�د، �انت رغوة الصابون تغّ�� غالب�َّ
ق

ّ
الجزء األما�� منه. فأزاح إبهامه عن فّوهة الخرطوم لتتدف

ه عاد وأ�ع �ضغط ب�بهامه وسّ�ابته
َّ
 أن

َّ
ا، إ� د� ها مجدَّ الم�اە ع��

ة أ��� اها، جاعً� الم�اە تندفع �قوَّ ا إ�َّ ق� ع� طرف الفتحة مض�ِّ
�ــها نحو الفتاة. و�� مسافة أ�عد، ثم ص�َّ

ا �الرغوة الب�ضاء إ� ا دافع�
�
�ا�� ي��ل الصابون عن جسمها، أح�ان

مناطق منه لم تكن قطعة الصابون قد طالتها، ذلك ع�� توج�ه
ة الصابون ها. �عد أن أزال غالب�َّ الفّوهة وتّ�ار الم�اە الم�ساب ع��
ة عنها، حجب فتحة الخرطوم ب�بهامه، ثم أمر ب�غالق الحنف�َّ
 المجموعة

ُ
ْت جل�ة

�
دون توج�ه �المه إ� جندّي �عينه. وف�ما َعل

ا ب�نّ�ه ع� أطرافه المشدودة، � ال�لب واقف�
حوله من جد�د، ���

ة. �غتة، صاح الضا�ط �الجندّي الذي ا �عص��َّ �ّ الهث� لسانه يه��
ّ�ث قل�ً�، ثم أزال ة، وطلب منه ال�� � ط��قه إلغالق الحنف�َّ

�ان ��
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ة ها مرَّ ق ع��
ّ
إبهامه عن فّوهة الخرطوم وأخذت الم�اە تتدف

ة نحو ال�لب. ل�ن ما إن انهمرت الم�اە فوقه أخرى، هذە المرَّ
ا، فتعالت ضح�ات الجنود، ب�نما اب�سم هو، ح�� فّر ال�لب هار��
فت الم�اە، ر�

ّ
� توق ة. وح�� ثم عاد وأمر الجندّي ب�غالق الحنف�َّ

�الخرطوم ع� الرمل.
ا عن الخرطوم، مال�س ا، ل�س �ع�د� �انت ملقاة ع� الرمل أ�ض�
ت الشمس ألوانها، ف�دت أقرب

�
� أْ�ل قة، ال�� ئة الممزَّ الفتاة المه��

ت. ما تكون إ� الن�ات الجاّف الم�ِّ
� تنف�ذە، ولم

ا راح ي��ارى �ضعة جنود �� أصدر من جد�د أمر�
ا، وآخر � رجع أحدهم حامً� قم�ص� �مض� ال�ث�� من الزمن ح��
� مّدها نحو ا، تناولهما هو منهما ب�دە ال�م�� ال�� � �واً� قص��

الفتاة.
 منها القم�ص وال�وال ل�عض

�
� الهواء، يتد�

قة ��
�
�ق�ت �دە معل

�ت منها �د الفتاة ال��ى، حينما حاولت الوقت، إ� أن اق��
مة جسمها، والذي �انت � ما أمكنها من مقدِّ

ال�م�� أن تغ�ِّ
� هذە الغضون قد جّففت ال�لل عنه، عدا عن نقاط

الشمس ��
ّ � الجانب السف��

� �عض أجزائه، �ما ��
قة من الماء �ق�ت �� متفرِّ

ق ��ە �ه
�
له جزؤە العلوّي. وقد تعل

�
من ثديها األ�من ح�ث ظل

ا ة أخرى نحو �دها. �انت �دها ق���ة جد� للحظات، ثم حّوله مرَّ
من �دە، فسارع �فتح �دە، ل�ْن ق�ل أن تمسك �دها �المال�س،

وقع ال�وال والقم�ص ع� الرمل.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ة أعضاء � مظهرها �ق�َّ
ها الجد�د، شابهت الفتاة �� �ارتدائها ز�ــِّ

الفص�ل الذين تجمهروا حولها، �اس�ثناء شعرها الذي أ���
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� الجنود، تجّعدە وطوله ع� �عض االختالف. دار هو �عي��ه ب��
ة جد�دة: تعق�م شعرها فه �مهمَّ

�
ض، و�ل ح�� وقعتا ع� الممرِّ

ُض الحشَد � المعسكر. ترك الممرِّ
ا من ان�شار القمل �� وقّصه منع�

ض حامً� حقي�ة جعا �عد دقائق، الممرِّ برفقة أحد الجنود، ل��
 فاحت منها رائحة وقود.

ً
ا، والجندّي صف�حة � ا صغ�� ومقعد�

جه
ّ
َّ ع� األرض، فالحقي�ة �جان�ه، ثم ات ُض ال�ر�� وضع الممرِّ

إ� الفتاة، سحبها من ذراعها وقادها نحو المقعد، ودفع كتفيها
إ� األسفل ح�� تجلس عل�ه. انح�� فوق حقي�ته وأخ�ج منها
قّفاز�ن، ارتداهما برشاقة، ثم أومأ إ� الجندّي أن ُ�ْح��ِ إل�ه
الصف�حة. تناولها منه، و�ا�� �سكب الوقود منها فوق شعر
د ا، ثم عاد �مسِّ ا. وضع الصف�حة جان�� الفتاة، إ� أن غمرە تمام�
�
� و�� ة عند منا�ت الشعر خلف األذن�� جلدة رأسها �أناة، و�خاصَّ

ا من ا ومقص� ا، تناول مشط� � مؤّخرة الرأس �محاذاة العنق. أخ��
ا حول درجة الق� حقي�ته، ورفع عي��ه إ� الضا�ط، مستف��
، فجعل � � عل�ه قّص شعرها. أجاب الضا�ط ح�� األذن��

� ي���� ال��
� خصالت الشعر، ا فاصً� �مساعدة المشط ب�� ض خط� الممرِّ

ا من جلدة رأسها ناصعة الب�اض. ا إ� الضوء قدر� �اشف�
ان�ف الجنود يرقبون شعر الفتاة وهو ي�ساقط حولها فوق
الرمل �سكون، ف�ما أمسك الجندّي الحارس وجندّي ثاٍن
دان فراءە األصفر الفا�� �الوقود الذي �ال�لب، وأخذا �مسِّ
�
ْت جسَم الضا�ط �� ا. وقد ع�� سك�اە فوقه من الصف�حة أ�ض�

غم من شمس الع�  دامت للحظات، ع� الرَّ
ٌ
تلك األثناء رعشة

ة. طت أشّعتها الحارقة فوقهم م�ا��
�
� سل ال��

. عّقم � وقت قص��
ة قّص شعرها �� ض من عمل�َّ ف�غ الممرِّ

ّ عقب ذلك، ف�ما جمع أحد الجنود المقّص والمشط وال�ر��



34

رها حالما الشعر المقصوص المتناِثر فوق الرمل داخل خرقة، كوَّ
م النار انت�، ووضعها فوق كومة مال�س الفتاة الممّزقة، ثم أ��

ا �أمر من الضا�ط. بها جم�ع�
� التهمت � منأى عن النار ال��

ة فوق الرمل، ��
وقد �ق�ت م�ع��َ

� دوائر
كومة المال�س، �ضُع خصالت شعر سوداء الَتّفْت ��

ة. صغ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ع�دت الفتاة إ� السق�فة الثان�ة، وعاد الجندّي الحارس وال�لب
�
أ

ق حشد الجنود، � تفرَّ � ح��
� أمام ال�اب، �� إ� موقعيهما السا�ق��

� خلفهم جاە ظالل الخ�م، تارك��
ِّ
ا �ات ا رو�د� � رو�د� م�سحب��

ا. من اآلن الضا�ط ونائ�ه ورق�اء الفرق الثالثة ي��احثون مع�
، وتنص�ب ّ �

� الح�طة �ش�ل اس�ثنا��
ا عليهم تو��ِّ فصاعد�

� نقاط مختلفة من المعسكر،
ة من الجنود �� مجموعات إضاف�َّ

ا من ق�ام �عض العرب خالل األسابيع القادمة ب�نف�ذ س� توجُّ
ّ ضّدهم �عد حملة اليوم. �ال�س�ة للفتاة، هجوم انتقا��
� إحدى

كها �� ، أو ي�� ّ ها هو إ� مكتب الق�ادة الرئ��� س�ح��
� أقرب فرصة �سنح له، إذ ال �مكنهم

ة �� عات الع���َّ التجمُّ
� مطبخ

� هذە األثناء، س�دعونها تعمل ��
االحتفاظ بها ط��ً�. ��

المعسكر.
ة ومن ا�ة الرئ�س�َّ ا نحو البوَّ  أنَّ�عد ذلك، ترك هو المجموعة مّتجه�

َّ
دّ�ة ��عة، إ� ة، ل�جري جولة تفقُّ ثم صوب التالل الغ���َّ

ا، فقد جلس فوق إحدى � � أطرافه منعه من االبتعاد كث��
ج �� ال�شنُّ

فه
�
التالل الق���ة، وراح �عاين المشهَد األصفر األجرد الذي غل

دة للجنود وهم ينادون ع� الصمُت، خال من أصوات مت�دِّ
ا أو يتضاحكون. ثم قفزت أمام ��ە صورة الجمل �عضهم �عض�
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ة أعشاب مقلوعة من المل�� فوق الرمل، �قرب فمه ضمَّ
جذورها، فالفتاة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
جاە

ِّ
�ان قد غفا ل�عض الوقت. فتح عي��ه، عاد ينظر �ات

ت �دە ال��ى إ� الورم فوق المعسكر إ� �مينه، ف�ما امتدَّ
فخذە، وراحت تتحّسسه من خلف البنطال. ثم نهض و�دأ
ا عن المعسكر. �انت الشمس اآلن جاە الشمس، مبتعد�

ِّ
� �ات

�م��
ا من خّط األفق. ق���ة جد�

صت األصوات القادمة من جهة
�
ا إ� أن تقل ە غ��� � مس��

استمّر ��
ا، هوى � اختفت تمام� الخ�م، لدرجة لم �عد �مكن سماعها. وح��
ة وهو �لهث واللعاب �عت�� حلقه. فوق إحدى ال�ث�ان الرمل�َّ
ق نظرە �امتداد الصحراء

�
سحب �ضعة أنفاس �عمق، ف�ما تعل

ة إ� قرص الشمس. ا النظر م�ا�� ة، متفاد�� صوب الجهة الغ���َّ
�ت من السادسة ما زالت حرارة الجّو شد�دة، مع أنَّ الساعة اق��

مساًء�
ثم اختفت الشمس خلف التالل، وهّ�ت �سمة خّففت قل�ً� من
� الجهة

د فوق خّط األفق �� دُّ ثقل الهواء، �ما التمع نجم ب��
ا نحو ة، فوقف هو ع� ساق�ه �جهد، ودار عائد� ق�َّ ال��
المعسكر، �س�قه نجم المساء ذاك، ثم صوت ن�اح ال�لب الذي
�
ما تقّدم ��

�
ا �ل � الفضاء، و�زداد ارتفاعه تدر�ج��

ّدد �� راح ي��
تها.

َ
ِمُد ُزْرق

�
�

َ
ە، وأخذت عتمة المغرب ت�ّ�ب إ� السماء وت مس��

مساء ١٢ آب ١٩٤٩.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� وصل المعسكر، فقصد السق�فة �ان ال�لب ما زال ي�بح ح��
ا � الحال، �ح�ث ازداد ن�اح ال�لب حّدة ما إن صار ق����

الثان�ة ��
� ع� ما

ا إن �ان �ّل �� منها. خاطب الجندّي الحارس مستفِ��
ە الفتاة يرام، فرّد هذا ِ�ـ أجل. وفجأة، ينفتح �اب السق�فة، وتع��
عة وغ�� مفهومة اختلط فيها ن�اح �ر ��لمات متقطِّ و�� ت��� وت��

ال�لب المستمّر.
ة، َب�ل حلول الظلمة التامَّ

ُ
� ذلك الوقت من �عد الغسق، ق

و��
ّدت الفتاة لتصبح من

َ
� راح فمها �طلق لغة مغايرة عنهم، اْرت ح��

ة غم من منظرها الشد�د الش�ه ب�ق�َّ جد�د غ���ة عنهم، �الرَّ
� المعسكر.

الجنود ��
� السق�فة، الزم الجندّي الحارس م�انه وقد أر�� ��ە إ� �م��
جاە الضا�ط الذي راح يهّز رأسه

ِّ
ا النظر �ات �� إ� الرمل، متجنِّ

ِ�ُفتور.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ة �مناس�ة نجاح جولتهم � وج�ة احتفال�َّ أَمَر ذلك المساء بتجه��
ء. �

ة �عد جوالت عّدة، لم يثمر ال�حث خاللها عن �� الص�اح�َّ
� تمام الساعة

وفور أن جلس آخر جندّي إ� مائدة العشاء ��
الثامنة مساًء، وقف هو وحّ�ا جمع الجنود، ثم �ا�� �ش�د
�
� الدفاع عن المنطقة وحمايتها، «فالجنوب ال يزال ��

َّ�دورهم ��
� وسعنا للصمود وال�قاء ف�ه، و��

خطر، وعلينا أن نفعل �ّل ما ��
سنفقدە.

�
 نتوا�� عن تك��س �ّل ما أوت�نا �ه من قّوة وعزم ��

َّ
«علينا أ�

س��ل بناء هذا الشّق من دولتنا ال�افعة، وحمايته والحفاظ عل�ه
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منا �أن نخ�ج لل�حث عن العدّو �دل ز�
�
لألج�ال القادمة، ما ُ�ل

انتظار ظهورە، «فمن ينوي قتلك، عاجله �القتل».

�
«�ما ال �مكننا الوقوف ومشاهدة مساحات شاسعة من األرا��

، تحت � المن��
لوف من أبناء شعبنا ��

ُ
القادرة ع� اس��عاب األ

وطأة اإلهمال، أو ترانا غ�� قادر�ن ع� العودة إ� وطننا. فهذا
� و�عض ل��

�
ء ف�ه عدا الم�سل �

ا اآلن، ال �� الم�ان الذي ي�دو بور�
. و�ذا �ان � ، قد مّر �ه أجدادنا منذ آالف السن�� ال�دو وال�ع��
ة العق�م خاّصتهم، يرفضون ا لقانون العاطفة القوم�َّ العرب، وفق�
� أن � مقاومتنا، مفّضل��

وا �� � هذە المنطقة واستمرُّ
فكرة ع�شنا ��

ت��� جرداء، علينا عندها أن نتّ�ف كج�ش، فال حّق ألحد فيها
ا ط��لة، �ستأثر

�
أ��� مّنا، �عد أن أهملوها وتركوها مهجورة قرون

بها ال�دو وقطعانهم. �ل من واجبنا أن نمنعهم من التواجد هنا
ة �قلعون وال يزرعون، ومواشيهم ا.. فال�دو عامَّ وطردهم نهائ��
اء � المساحات الخ�� ة، جاعل�� ت�تلع �ّل ما �متّد أمامها من خ��
�
ا �عد يوم. ب�نما نحن سنقوم ��لِّ ما �� القل�لة ت�ناقص يوم�

وسعنا من أجل أن نمنح الفرصة لهذە المساحات الشاسعة أن
ا عن تركها، ع� ما �� عل�ه تزهر وتصبح أهً� للع�ش، عوض�

ان.
�
اآلن، مجد�ة غ�� مأهولة �الس�

ن
�
� نتمك ة إ�داعنا ور�ادتنا، ح�� «وهنا �التحد�د س�تّم اخت�ار قوَّ

م
�
ة، ومركز للتعل من تح��ل النقب إ� منطقة مزدهرة ومتح��ِّ

� مناطق الشمال والمركز.
والتطّور والثقافة، ع� غرار ما فعلنا ��

اجع هذە المساحات ا، ست�� ا ت�دو قاحلة تمام� ها حال��
َّ
فمع أن

ة ا مع غرس األشجار و��شاء المشار�ــــع الزراع�َّ ة تدر�ج�� الصحراو�َّ
ن أبناء شعبنا من الع�ش فيها. ل�ْن، ليتّم

�
� يتمك ة، ح�� والصناع�َّ

ا ر� اوة و�� ً� أن نقهر أشّد أعداء هذا الم�ان �� �ّل هذا، �جب أوَّ
ِّ
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ر الحما�ة له قدر اإلم�ان. ووجودنا هنا هو نقطة
ِّ
�ه، وأن نوف

ال�دا�ة لتحقيق هذە الرؤ�ة.

�
� هذا الم�ان المقفر المعزول اآلن، فعً� �شارك ��

نا، ��
َّ
«إن

، نحن ال � منطقة الجنوب. و�التا��
معركة الوجود وال�قاء ��

ك ��
َ
 ن

َّ
ا. �جب أ� ة أ�ض� ة فحسب، �ل وقوم�َّ ة عسك��َّ ي مهمَّ نؤدِّ

 للقحل ولع�ث العرب وحيواناتهم
ً
النقب صحراَء جرداَء ف��سة

�ه.
� وجدناها عند وصولنا إ� هنا ع� ر�م �الع�ارة ال��

�
«وهنا أذك

ما
َّ
م، «ل�س المدفع الذي س�نت�، إن الجدار ش�ه المهدَّ

اإل�سان»».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ت ال�ؤوس والصحون ش�ه فارغة فوق الطاوالت مع ان���
� اب حفل العشاء من نهايته، ب�نما الجنود ما زالوا م�شغل�� اق��

� حالة من الصخب ا والقهقهة �صوت عاٍل، محدث�� �الحد�ث مع�
ام السا�قة. �انت هذە والم�ح لم �شهدها المعسكر خالل األ�َّ
ات الجميع مرتفعة منذ أن � �دت فيها معن��َّ ة األو� ال�� المرَّ
ِتِه،

�
ا، فرغم ِقل � ذلك أ�ض�

وا �المنطقة، وقد �كون للن��ذ دور ��
�
حل

ن �ّل جندّي من تناول �عض� منه هذە الل�لة.
�
تمك

ة ا، وقف الضا�ط مرَّ � حوا� الساعة التاسعة والنصف تق����
و��

� ووجه شد�دي االحمرار، وها اليوم معهم إ� المعسكر، وقال إنَّأخرى وطلب من الجمع الهدوء. �عين�� � أح�� رهم �الفتاة ال��
�
ذك

هنالك �ضعة جنود عبثوا معها. فساَد صمت ثق�ل، كتم حالة
� سادت الخ�مة ح�� تلك اللحظة. الم�ح ال��
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ة مضت �ضع دقائق، لم ين�س خاللها أحد ��لمة، ما زاد من حدَّ
ه

َّ
ا �أن � أجواء الخ�مة، إ� أن عاد �خاطبهم ثان�ة، ُمْعِلن�

التوّتر ��
ا أن يرسلوا اهم لالخت�ار: إمَّ ا إ�َّ س�ضعهم أمام خ�ار�ن، داع��

�الفتاة إ� المطبخ للعمل هناك، أو أن �عبثوا بها جم�عهم.
� شدوِهِهم ل�عض الوقت، ِمنهم َمن راح ي�حث

استمّر الجنود ��
� ارت�اك

ا عنهم �� لونه �ع�د� بنظرە عن إجا�ة عند اآلخ��ن، أو �حوِّ
� ما �قول، ا إن �ان الضا�ط �ع�� ور��ة، فلم �عرف أحد منهم تمام�
ا، ِمً�. ل�ْن تدر�ج��

َ
ا لإل�قاع بهم، أو قد �كون ث ه ينصب فخ�

َّ
أم أن

ّ هائج لت ��عة إ� ص�اح جما�� قة، تحوَّ علت أصوات متفرِّ
. �

راح ينادي �الخ�ار الثا��
� أخذ استمّر الدوّي والصخب يه�منان ع� فضاء الخ�مة، ح��
ة اق�سام � ما ب�نهم �حماس حول ك�ف�َّ

طون �� الجنود �خطِّ
� ل للجنود التا�ع�� � اليوم األوَّ ص�� وقتهم مع الفتاة، مخصِّ

ة الثان�ة، واليوم � لجنود الحظ��
ة األو�، واليوم الثا�� للحظ��

ض وف��ق الص�انة ة الثالثة، والسائق والممرِّ الثالث للحظ��
� مجموعة منفصلة.

والمطبخ مع الرق�اء ��
� م�انه، قال �صوت واضح عاٍل

ا، وق�ل أن يرجع للجلوس �� � أخ��
ا إ� � ث هذە، مش�� ه إن مّس أحدهم الفتاة، فعندها س�تحدَّ

ّ
إن

� ركنها إ� �مينه. بندقّيته ال��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ة إ� السق�فة الثان�ة، وطلب من جه م�ا�� عقب العشاء، اتَّ
ا، الجندّي الحارس أن ُ�ح�� الفتاة و�لحق �ه، ثم انطلقوا جم�ع�
هو، وخلفه الجندّي الحارس والفتاة، وخلفهم ال�لب، نحو
� ُجِمَعت � الط��ق إ� هناك، إ� النقطة ال��

ج �� سق�فته. وقد ع�َّ
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� وسط المعسكر، ورجع �عد برهة
فيها مختلف المعّدات ��

ا، سارع الجندّي لي�ناوله منه و�حمله �دً� ا مط��� �حمل ��ر�
عنه.

عندما �لغوا سق�فته، تناول ال��ر المطوّي من الحارس وجل�ه
� الخارج �انتظارە، ح�ث

إ� الداخل، ب�نما مكث اآلخرون ��
أدركهم �عد لحظات ضوء المص�اح، ثم صوت تح��ك �عض

� الغرفة.
األثاث ��

ظهر الضا�ط �عد قل�ل ع�� ال�اب، وطلب من الحارس أن �ضع
� هو عند

� الجهة ال��ى من السق�فة، و���
الفتاة قرب ال��ر ��

لها صوت
�
لت حوله، يتخل

�
� �ش� � العتمة ال��

ق �� المدخل �حدِّ
لهاث ال�لب الذي وقف �جان�ه. �انت النجوم ترت�� �أعدادها
ا � سماء الل�ل الصاف�ة، ح�ث �دت أشدَّ صغر�

ة �� ة م�ع�� الالنهائ�َّ
ا هذە الل�لة مقارنة مع الل�ا�� السا�قة، وأش�ه �ذّرات وأقّل التماع�
� تناثرت ع� عت�ة ال�اب وتألألت �فعل ضوء المص�اح الرمل ال��
الخافت، المن�عث من الداخل. ولم �لتفت نحو الجندّي
� دار الحارس الذي �ان قد خ�ج اآلن ووقف خلفه، ل�ْن ح��
ه، اضطَ�َ�ْت حركته قل�ً�. وق�ل أن �غادر الم�ان، َحظ�

�
�جسمه ول

ام م�انه قرب ال�اب، وأن �منع أّي أحد من الدخول إ� � أمرە �ال��
. السق�فة. س�عود هو �عد ساعة ع� األ���

� ان�ثقت منها جاە الخ�م، ال�� ّ الصغ�� �اتِّ ه�ط المنحدر الرم��
أحاد�ُث الجنوِد الخافتة إ� رحاب العتمة. ومع استواء الرمال،
ە ً� مس�� ها م�مِّ َ َ ة، وَع�� ا�ة الرئ�س�َّ جاە البوَّ

ِّ
� �ات مال إ� جهة ال�م��

� جولة ��عة حول المعسكر.
صوب التالل الق���ة، ��
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� ا المنطقة، و�لغ نقطة ال�دا�ة ال�� د� �عد أن أ�مل جولته متفقِّ
ا ظهَرە للمعسكر وَوْجَهه نحو ع فوق الرمل مدير� انطلق منها، ت��ــّ
حلّ�ة شد�دة السكون. �انت

�
� �لِّ صوب، ك

التالل المن�سطة ��
ّدد خالل الل�ا�� السا�قة قد � راحت ت�� األصوات ال�ع�دة ال��
اختفت، �ما خمدت أحاد�ُث الجنود اآلن. وفجأة، ازدادت حّدُة
� تفاقم توّرمهما نحو � اللت�� سواد الل�ل، فدار �عي��ه الجاحظت��
ا من � شّعت سا�ق� المعسكر. �انوا للتّو قد أطفأوا األضواء ال��
ة، �عد أن فرغوا من أعمال التنظ�ف فيها داخل الخ�مة الرئ�س�َّ
َفَض ما علق �ه من رمل،

َ
َهَض، ن

َ
. ثم ن ّ عقب عشائهم االحتفا��
ا صوب المعسكر. وم�� عائد�

� �ان فيها ة ذاتها ال�� � الوضع�َّ
�ان الجندّي الحارس قرب ال�اب ��

ا رأسه ع� أطرافه � ال�لب واضع�
� تركه. ق�الته �ستل�� ح��

ء �ان ع� ما يرام، ّ�ح �
ة. �عد أن اطمأنَّ أنَّ �ّل �� األمام�َّ

� تمام الساعة
ا منه العودة ثان�ة �� ته، طال�� الحارس من مهمَّ

ا. السادسة ص�اح�
ه

َ
جاە ال�اب وفتحه ل�دخل، فداهم ظهَرە وأطراف ثم مّد �دە �اتِّ

ه استأنف
َّ
 أن

َّ
ال�شّنُج �غتة، ما حدا �جسمه إ� التقّوس، إ�

ْ�ل إ�
َ
� قّ��ــها ِمن ق دخوله السق�فة، ح�� وصل الطاولة ال��

، ووقف عندها. �ان الصمت �
ا لل��ر الثا��

�
الحائط ل�فسح م�ان

ا، تعّجه رائحة حّ��فة ق�ّ�ة، تغلبها رائحة الوقود. و�عد مط�ق�
ل صوت أنفاس مضط��ة إ� فضاء الغرفة، َتِ�َعه

�
قل�ل، �سل

� ال��ر.
صوت حركة خف�فة ��

نت �دە من أن
�
� موضعه برهة من الزمن، ح�� تمك

ا �� � جامد�
���

�
�ستهدي إ� المص�اح الموض�ع فوق الطاولة و�شعله. و��

أعقاب ذلك، ظهرت الهيئة الجد�دة للغرفة، مع إضافة ال��ر



42

ى إ� رسم ّ من م�انهما السابق، ما أدَّ ونقل الطاولة وال�ر��
ة. أش�ال جد�دة من الظالل ع� الجدران واألرض�َّ

، قوائم ��رە، ثم زوا�ا
ً
�ا�� ب�جراء فحصه الشامل للغرفة. �دا�ة

الصندوق، وخلف الحقي�ة واألغراض، والزاو�ة إ� �سار ال�اب،
ّ والطاولة، ثم زاو�ة � وأقدام ال�ر��

فال�اب، وقوائم ال��ر الثا��
ة والح�طان، والسقف وزوا�اە جم�عها، ح�ث الغرفة، واألرض�َّ
� إحداها عنكبوت صغ�� �ظالل ضخمة. فسحب

ظهر ��
ّ إ� ، صعد فوقه، سحق العنكبوت، ثم نزل، جّر ال�ر�� ّ ال�ر��
موضعه السابق، وجلس فوقه. خلع حذاءە ودفعه تحت
جه إ� ، ثم وقف، خلع مال�سه، ووضعها عل�ه. اتَّ ّ ال�ر��
ة، تناول منه عل�ة المرهم وضّمادة جد�دة، صندوق العدَّ
ع �فّك ته، ثم ��

َّ
وحملهما معه إ� ال��ر، جلس ع� حاف

ف موضع اللدغة و�ضع افة عن فخذە. ل�ْن ق�ل أن ينظ� اللفَّ
� جسمه لدرجة منعه من

ج �� المرهم فوقها، استفحل ال�شنُّ
افة ق��ه ع� ال��ر، ثم دنا . ترك المرهم واللفَّ ك أ��� التحرُّ

�جهد، ار�سمت معالمه ع� وجهه، من المص�اح وأطفأە، لُ�ِغ��
الظالم الدامس ع� السق�فة ثان�ة. دفع ظهرە �حذر نحو

ا فوقه، ونام. د� الفراش متمدِّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

�
ا ��

�
ا والهواء جاف س �ضيق. �ان الحّر شد�د� اس��قظ وهو ي�نفَّ

ا ل�عض الوقت. أّي حركة � موضعه سا�ن�
�� �

الغرفة. ���
� جسمه من جد�د، قد �عقبها

ج �� سُ�ْصِدُرها �انت س�ث�� ال�شنُّ
ه رجع وأغمض عي��ه، محاوً� سحب � رأسه. ل�نَّ

صداع حاّد ��
ها �عان ما �انت تعود وتضطرب. ما زال

َّ
أنفاسه بتؤدة، مع أن

فضاء الغرفة المظلم �عبق برائحة حارقة فاحت من الركن الذي



43

ها الخانق، السقف الوا�� شغلته الفتاة، وزاد من حّدتها وتأث��
وال�اب الموصود. لم �كن �مقدورە هو الفرار من هذە الرائحة
ا. ومغادرة السق�فة. عل�ه ال�قاء مع الفتاة ح�� السادسة ص�اح�
ب�نما لم تتجاوز الساعة الثالثة والنصف �عد. استدار ع� جن�ه
ا ظهرە األ�من، ثم عاد ودار ع� جن�ه األ��، نحو الحائط، مدير�
ة أخرى، تغزوە � تواجدت الفتاة فيها. وراحت مرَّ إ� الجهة ال��
ا الصور من أحداث اليوم والل�لة السا�قة، ما دفع �النوم �ع�د�

عنه.. فتح عي��ه ثان�ة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ة ذاتها، جسمه صوب � الوضع�َّ
صحا. �ان قد غفا وهو ��

جاە السقف واستل�� ع� ظهرە، فعال الحائط. دار قل�ً� �اتِّ
ها ال��ر

�
� احتل صوت حركة طف�فة قادمة من زاو�ة الغرفة ال��

ق � هو �حدِّ
� ضّمت الفتاة ساقيها ب�ديها. ��� ، ح�� �

الثا��
ب ع�� ثق��ه. لقد تعّدت � الضوء الشاحب الم��ِّ

�السقف، ��
ا، ف�ما �� ال تزال مس��قظة. دار الساعة اآلن الرا�عة ص�اح�
ف برفق �جسمه نحو الحائط ثان�ة، ف�ما راح ضوء الفجر �خفِّ

ها. � الغرفة وحرارة جوِّ
ة الظالم الدامس �� من حدَّ

 من العتمة، �دا إثرها �ما لو أنَّ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ٌ
فجأة، غمرت السق�فة موجة

الوقت راح يرجع أدراجه نحو الل�ل �دل أن يتقّدم صوب النهار.
د الذي انقّض عل�ه، وقد رافق حلول العتمة هذە، موجة من ال��
جاە الحائط. ثم ا جسمه �اتِّ س� � فخذ�ه، مقوِّ وجعله �دفع �د�ه ب��
� ساق�ه � من ب�� �دأ يرتجف. �عد وقت، سحب �د�ه المرتجفت��
اە �ذراع�ه، إذ عاودە المغُص ا إ�َّ �� ودفع بهما إ� �طنه، ُمغطِّ

الشد�د.
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اصات ال��ر
ّ
�ّ ورف واصل جسُمه يرتجف �عنف، ح�� �دأ يه��

� خارج الفراش نحو . فجأة، دفع �ساق�ه المرتجفت�� ّ� تحته ت��
ا فراشه الذي سكن عندها.

�
ة، ووقف عليهما �مشّقة، تار� األرض�َّ

ا جسمه ب�د�ه محاوً� تدفئته، � م�انه يرتعد، ضام�
ا �� � واقف�

���
� �انت ع� ة الغرفة ال�� ف�ما راحت قدماە تمتّص برودة أرض�َّ
� مثل هذا الوقت قب�ل حلول الفجر، مضاعفة من حّدة

أشّدها ��
ة أخرى. � فراشها مرَّ

ارتجافه؛ ثم عال صوت حركة ��
، الذي �

م نحو ال��ر الثا�� �عد لحظات، تحّرك من موضعه وتقدَّ
ته

َّ
� غّرة. ثم المست ساقه حاف ا ع� ح�� ا حاد� أصدر ��ر�

ة ال�اردة، �خالط صوُت ارتجاف أنفاسه، صوَت أنفاس� الحد�د�َّ
رت فيها الفتاة. وما إن � تكوَّ مضط��ة اندفعت من الزاو�ة ال��
أوشك أن �دفع �جسمه إ� داخل ال��ر، ح�� مأل �اُخها
� الخارج، فانقّض هو عليها

ا عواء ال�لب �� ، أْعَقُ�ه فور�
َ
الغرفة

ا ب�دە عن فمها محاوً� سّدە. عندها أط�قت �أسنانها ع� �احث�
ه ��عة سحب �دە ودفع �الثان�ة إ� شعرها، �دە وعّضته. ل�نَّ
َتْت من

�
ل
َ
اء ما علق �ه من وقود وف � أصا�عه جرَّ الذي ا�سّل من ب��

ه عاد وأطبق ب�دە ال��ى ع�
َّ
 أن

َّ
ة، إ� ق�ضته للحظة قص��

� ق�ضة هوى بها ع� وجهها. �عدها، لم
عنقها وأح�م ال�م�� ��

هة، ح�� ا فوقها ل�� � موضعه منحن��
� هو ��

��� . تتحّرك الفتاة أ���
ا صدى

�
ا جسمه المرتجف من جسمها، تار� �� مال نحو ال��ر مق�ِّ

� صدرها.
ّدد �� ع ي�� ن�ض قل�ه الم�سار�

� الخارج، ف�ما أخذ أز�ز ال��ر من تحته
استمّر ال�لب �عوي ��

ا �عد أن أدفأ جسمه قل�ً�، يتال�� �التدر�ــــج، إ� أن همد تمام�
� فضاء الغرفة

ل�ّن صوت أنفاسه المرتجفة استمّر �دّوي ��
� الخارج، إ� أن جاء عواء

المعتم، ي�ناوب معه ن�اح ال�لب ��
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، ت�عه حف�ف ش�ه مكتوم ألطراف ال�لب و�� ت�تعد �ا�س أخ��
� الرمل، ل�حّل هدوء �امل.

عن ال�اب وتغطس ��
جاە منطقة اللسعة، و�ا�� أغلق جفن�ه، ثم مّد �دە ال��ى �اتِّ

يتحّسسها �حذر شد�د، جائً� �أصا�عه فوق تّل الورم المكشوف
� ، ال�� ة جعلتها �ال�اد تلمسه. و�عد ذلك، دفع ب�دە ال�م��

ّ
برق

ة � أعقاب عضَّ
ة �� حمل طرفها اآلن حلقة من الخطوط الصغ��

� فوق ساقها.
الفتاة، إ� األسفل ل�ستل��

ة، رجع يرتعد إثرها من جد�د، فدار عصفت �ه رعشة ق��َّ
ا �دە ال��ى ع� ه ل�لصقه �جسم الفتاة، واضع�

�
�جسمه �ل

� ا من ح�� �طنها، وال�م�� تحت ظهرها. استمّر يرتجف، منتفض�
إ� آخر من أسفل ظهرە وح�� رسغ�ه، ف�ما أخذ قل�ه �طرق
� عاد ضوء الفجر � نقطة التحام صدرە �صدرها، وال��

�عنف، ��
، أ�عد �دە ال��ى عن � الخافت �كشف انحناءاته. �عد ح��
�طنها، وأمال �جسمه �أ�مله فوق الجانب األ�� من جسمها،
ه ال��ى تحت قم�صها نحو ثديها األ�من، ح�ث ا �كفِّ داس�
ا تكّورت فوقه مّتخذة ش�له. ثم دفع �جسمه فوق جسمها، رافع�
قم�صها إ� األع�، ح�� عنقها. وجعل دفُء جسمها موجات

االرتعاش تتال�� من جسمه �التدر�ــــج.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� فمها، وال��ى ت�شّ�ث �صدرها األ�من،
�انت �دە ال�م�� تغ�ِّ

� راح ��ر ال��ر �علو سكون الفجر، ثم �حتّد و�ت�اثف، ح��
� الخارج.

افقه عواء ال�لب �� ل��
 �عد

َّ
ا، لم يهمد العواء الحاّد خلف ال�اب إ� � و�ذ همد ال��ر أخ��

زمن.
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞
� �انت �دە ال�م�� ال تزال �سّد فمها، لعابها الل�ج يْنحِ�س ب��

. ما نام نصف ساعة، ل�س أ��� أصا�عه، عندما فتح جفن�ه. ر�َّ
� كتمت فمها، � أصا�عه ال��

�� 
ٌ
ة رعشة وقد �درت للحظة قص��

ا من � الحال. �ان االرتجاف قد زال اآلن تمام�
ها اختفت �� ل�نَّ

ة ذاتها دون حراك، ف�ما �� هامدة تحته، � الوضع�َّ
�� �

جسمه. ���
ح�� غفا ثان�ة.

ة. رفع نصف جسمه العلوّي قل�ً�، � ة وج�� ه صحا �عد ف�� ل�نَّ
ا س� وسحب �دە ال�م�� من ع� شفتيها ومّدها إ� صدرە متحسِّ
نقطة طَ�َعها فوقه أحد أزرار قم�صها المرف�ع ح�� أع� صدرها.
�� ال تزال سا�نة تحته، �دە ال��ى ت�شّ�ث بثديها األ�من. أعاد
اها فوقه، وراح �عّم الفضاَء، إضافة ا إ�َّ �دە ال�م�� إ� فمها ُمْحِ�م�
� الخارج، ضوُء الفجر الذي

إ� ��ر ال��ر وعواء ال�لب ��
� أرجاء الغرفة ع� مهل.

�سط خيوطه ال�اردة ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� مواضع
غزا أجواء الغرفة خل�ط من الروائح الن�نة، تغلغلت ��

� فيها رائحة الوقود مختلفة من أنفه وحلقه، وأمكنه التمي��
القادمة من شعرها، �لتحم فيها طعم حموضة كث�ف، ف�ه
�
د من أسفل �طنه، �ما حمل ��

َ
ّ من الحالوة، َوف �

طرف خ��
�فة خدشت أذن�ه �حرقتها الحاّدة. وفوقها نهايته رائحة ح�ِّ
مجتمعة، استقّرت رائحة �اردة �ش��ــها الزنخة، ان�عثت من وجه
الفتاة الخامد. ثم �دأ اللعاب يندفع إ� مؤّخرة حلقه ولسانه،
ا برأسه إ� األع�، تناول قم�صه و�واله فقفز من الفراش دافع�
ّ وارتداهما ��عة، ثم ه�ع نحو ال�اب � ع� ال�ر�� الموضوع��
ا لت خطوط ضوء رف�عة ع�� شقوقه. شّد ال�اب فاتح�

�
الذي �سل
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ا. وقد وثب ا عم�ق� َفس�
َ
اە، ثم دفع برأسه خارج إطارە وسحب ن إ�َّ

� اللحظة
� الخارج، ع� أطرافه ��

ا �� ال�لب، الذي �ان مستلق��
� انفتح ال�اب فيها، و�دأ �عوي وهو �قفز و�دور فوق الرمل ال��

�ُخ� ماثل هدوؤها هدوَء ان�شار ضوء الصبح فوق المعسكر.
ا وَحلَّ الصبُح بهوائه الطرّي، غ�� أنَّ �ان الفجر قد انق�� تق����
ة من السماء، ق�َّ � الجهة ال��

ت �� ط�قة خف�فة من الغيوم امتدَّ
� ضوئها الشاحب

ة الشمس ال�ا�رة، ف�دا المشهد �� ت أشعَّ س��
� أنحاء المعسكر الذي توّزع

ة. جال هو �عي��ه �� مائً� إ� الرماد�َّ
ضت وِّ

ُ
ة نقاط مراق�ة، ب�نما الجندّي الذي ف الجنود ف�ه عند عدَّ

ة حراسة الفتاة، واقف قرب مدخل السق�فة الثان�ة، إل�ه مهمَّ
ا منه الحضور ع� الفور. فهتف نحوە طال��

� وصل الجندّي، أمرە أن �دخل الغرفة و�نقل الفتاة من ح��
ا �أنَّ رائحتها ن�نة. �عد هناك إ� السق�فة الثان�ة، مض�ف�
ة ة �أرض�َّ لحظات، عال صوت احت�اك أطراف ال��ر الحد�د�َّ
اب الغرفة، صوٌت حادٌّ �صّم اآلذان، ثم ازدادت حّدته مع اق��
� انغرست أقدام ه خّف فجأة ح�� ال��ر من مدخل السق�فة، ل�نَّ

ا.. � الرمل، ثم اخت�� تمام�
ة �� ال��ر األمام�َّ

ت
�
� سحب ال��ر الذي ما انفك

راح الجندّي الحارس �جاهد ��
� �ّل فينة وأخرى، إ� أن ح�� � الرمل ب��

قوائمه تنغرس ��
ا وفق �عة جندّي آخر لمساعدته. وقد لحقهما ال�لب، ماش��
ت مغ� عليها، جسمها

�
� ظل نقلهما ال��ر �محاذاة الفتاة، ال��

. � �� �ّ مع إ�قاع حركة الجنديَّ يه��
� واصل فضاؤها �ف�ع �الروائح ا إ� سق�فته، ال�� دخل عائد�
الن�نة، ما دفع �اللعاب إ� حلقه ثان�ة، فدار ��عة إ� الخارج،
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، ف�ما ّ �
ا �عض الهواء الن�� ووقف عند مدخل السق�فة، مست�شق�

� اللذين حمال ال��ر، وال�لب �� ان�ف يتابع بنظرە الجنديَّ
جه

َّ
� �لغا السق�فة، وضعا ال��ر أمام �ابها، ثم ات ي��عهما. ح��

ة الموصولة ان الم�اە وفتح الحنف�َّ الجندّي الحارس صوب خزَّ
ق منها إ� داخل السطل الموض�ع أسفلها

َّ
ا الماء يتدف

�
�ه، تار�

ا  وحمل السطل عائد�
َ
ة ا. �عد برهة، أغلق الجنديُّ الحنف�َّ تمام�

�
جاە السق�فة الثان�ة. وما إن وصلها، ح�� سكب الماء ��

ِّ
�ات

ا السطل ع� جسم الفتاة الهامد فوق ال��ر، ففّر ال�لب مبتعد�
� لم �سمح جاهه، وكذلك ع� الرمال ال��

ِّ
مع تطاُير �عضه �ات

ٍە إ� جوفها. ل�ّنه ما كعادتها تلّقفته ���
َّ
للماء �الس�الن فوقها، إن

�
� سوف تخت�� ، ال��

ة من الرمل المتخ��ِّ ا صغ�� ترك خلفه رقع�
اق الغيوم ا، فقد �دأ ضوء شمس الصبح الناعم �اخ�� ق����
� ط��قها إ� الزوال

� �انت �� ة، وال�� ق�َّ � الجهة ال��
الشّفافة ��

ان ال��ر إ� داخل السق�فة الثان�ة، ثم ا. سحب الجند�َّ أ�ض�
خرجا وأقفال ال�اب خلفهما. ورجع هو إ� داخل سق�فته، وأغلق

ال�اب وراءە.
غ�� أنَّ الرائحة الن�نة ما زالت هناك، وقد دفعته إ� ال�اب من
ّ �
جد�د، ل�فتحه ح�� نصفه، ع� أن �ع�� هواء الصبح الن��

�
ع ُ�ع�د ترت�ب األثاث �� والضوء الخافت إ� داخل السق�فة. ��

ّ إ� ا الطاولة وال�ر�� � السابق، جار�
الغرفة إ� ما �ان عل�ه ��

جه نحو
َّ
� ان�ماش وجهه. �عدها، ات

وسطها �جهٍد �انت معالمه ��
� الوعاء، ثم حمله إ�

صف�حة الماء وسكب نصف محتواها ��
� ة، ثم قطعة الصابون ال�� الطاولة. عاد وتناول الم�شفة الصغ��

ب من الطاولة. ا رائحتها ب�نما هو �ق�� قّ��ــها من أنفه، مست�شق�
، ثم بنطاله، وفجأة جمدت ّ خلع قم�صه ووضعه ع� ال�ر��
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حركته. �ان الورم فوق فخذە قد ان�جس، وأض� موضع
ج ف�ه القيح � ن، الذي ام�� اللسعة فجوة من اللحم المت��ل المتعفِّ

�فة. األب�ض والزهرّي واألصفر، وفاحت منه رائحة ن�نة ح�ِّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� ما برحت �شتّد زرقتها خّط عصفوٌر أسود صغ�� السماَء ال��
، ف�ما خطا هو نحو ّ ة األفق الرم��

َّ
ما ابتعدت الشمس عن حاف

�
�ل

المرك�ة. عندما وصلها، قفز فوق المقعد خلف المقود، شّغل
ة من النقب. ة الغ���َّ ك، وانطلق نحو الجهة الشمال�َّ المحرِّ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
غم من أنَّ منتصف النهار لم �حّل �عد، لم �مض� ال�ث�� ع� الرَّ

مت ما تقدَّ
�
من الوقت ح�� دفعه الق�ظ ألن يوقف جولته، ف�ل

ب ُة �� ها نحو قلب السماء، ازدادت حدَّ � مس��
الشمس ��

تها التالل، �ما ضاعفت حرارتها من ثقل الهواء. أشعَّ
ك المرك�ة، فسما الهدوُء الهضاَب، �ما فاحت رائحة سكن محرِّ
ة ؤ مرَّ � حلقه الحاجة إ� التقيُّ

� الفضاء، �عَثْت ��
وقود حاّدة ��

ا نحو جه� � فوق الرمل، متَّ
أخرى. ترّجل من المرك�ة و�دأ �م��

� أغارت عل�ه تلسع ظهرە، ة الشمس ال�� الغرب، وراءە أشعَّ
ة جّراء ال�اب. واألفق أمامه يرتّج �عص��َّ

� التالل القاحلة، رقعة ا، ب�� ە إ� أن ان�ثقت �ع�د� واصل مس��
جاهها،

ِّ
� �ات

، ثم عاد �م��
ً
ف ُهَنْيهة

ّ
ة، فتوق

َّ
غّطتها أعشاب جاف

� لم تعد اآلن �س�قه إليها ال�قع السوداء المتقافزة أمامه، وال��
تفارق ��ە. وحينما وطأت قدماە تلك الرقعة، تال�� السكون
ف الفضاء، وعال صوت احت�اك العشب ال�ا�س

�
الثق�ل الذي غل

�قدم�ه، �ما تحّطم �عضه تحتهما. وقد تنّقلت عيناە خالل
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لت رقعة العشب هذە، �ان
�
� ش� � الن�اتات ال�� ە هذا ب�� مس��

ها �ص�الت ضخمة الحجم. أ���
ة ذاك،

َّ
ة واطئة قا�لت حقل األعشاب الجاف

�
ارت� فوق منحدر تل

� طّوقته من جميع ة ال�� � المرتفعات الرمل�َّ
ق �� ثم ان�ف �حدِّ

. ّ �
�� ّ ال�� � طرفها الشما��

ا �� جاهات، ووقفت المرك�ة �ع�د�
ِّ
االت

� الرمل إ� �مينه،
قه بتج��ٍف �ان ��

�
حّول نظرە من المرك�ة وعل

وانطلقت منه و�ل�ه أ�اب من النمل العمالق، الذي أعاد ترت�ب
� أش�ال جد�دة خالل حركته ال��عة. رفع ��ە

ُحب��ات الرمل ��
ة الصفراء ثان�ة نحو �قعة العشب ال�ا�س والسهول الرمل�َّ
�
ت �� المن�سطة أمامه. وفجأة، اجتاحته موجة من الحّر، ان���

� فوق الرمل
جسمه �له�ب النار، ودفعت �ه إ� األسفل، ل�ستل��

عته ، ثم مّد �دە ال��ى إ� ق�َّ ة. أل�� برأسه ع� راحته ال�م�� َّ�
�
�ل

�  الوقود ال��
ُ
ل�سحبها فوق جب�نه، فداهمْت عندها أنَفه رائحة

ا، اە ع� أن �شيح بوجهه جان�� ة إ�َّ علقت ب�دە ال��ى، مج��
لتفاديها قدر اإلم�ان. وقد دار �أنفه �ال�امل نحو الرمال، ح�ث
ة، وتصاعدت راح �ست�شق الهواء الذي ركد فوق سطحها م�ا��

منه رائحة خف�فة من الجفاف.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

رجع إ� المرك�ة، جلس ع� المقعد خلف المقود، وصّوب
� حرق ضوُء الشمس � نحو كث�ان الرمل ال�� عي��ه الثق�لت��
ا �قدمه ك دافع� المنعكس فوقها وجَهه المتعب. أدار المحرِّ
ما دارت

َّ
ك، إن  أّن المرك�ة لم تتحرَّ

َّ
ال�م�� فوق دّعاسة الوقود، إ�

� موضعها داخل الرمل. رفع قدمه عن الدّعاسة، أخذ
عجالتها ��

�ضعة أنفاس عم�قة، ثم داس فوقها ثان�ة، فقفزت المرك�ة من
ة. ق�َّ ة ال�� موضعها ق�ل أن تنطلق نحو الجهة الجن���َّ



51

ا ه� ا�ة، موجِّ عند وصوله إ� المعسكر، استق�له ال�لب عند البوَّ
نحوە عواءە الهائج. ترّجل من المرك�ة، ف�ما ابتعد �ضعة جنود
جاهات مختلفة، أعقبهم

ِّ
� ات

�� � عن السق�فة الثان�ة، ماش��
ا خلفه ال�اب ر بنطاله ��عة، شاد� جندّي خ�ج منها وهو يزرِّ

الذي لم �كن �حرسه أحد.
ة حراسة ا �اسم الجندّي الذي أو�ل إل�ه مهمَّ صاح الضا�ط مناد��
� �لغها، عال رّد جاە السق�فة الثان�ة. ح��

ِّ
� �ات

الفتاة، وهو �م��
� تلك اللحظة �الض�ط،

ا من خلفه، ل�ن �� الجندّي الحارس قادم�
ته الفتاة و�� ت�خ وتنحب. دار هو انفتح �اب السق�فة وع��
نحو الجندّي الذي �ان اآلن ع� �عد خطوات منه، وطلب منه
جاە

ِّ
أن �ع�دها إ� السق�فة، فأ�ع هذا نحوها و�ا�� �جّرها �ات

ها حاولت أن تقاومه وأن تدير رأسها نحو
َّ
 أن

َّ
�اب المدخل، إ�

ا رائحة �� الضا�ط، الذي دار برأسه إ� الناح�ة الثان�ة، متجنِّ
�
� الفضاء. استمّرت الفتاة ��

أ خلفها ��
�
� راحت تتل� الوقود ال��

� . وح�� َ
َّنحيبها و�اخها ح�� �عد أن أدخلها الجندّي السق�فة

خ�ج وأوصد ال�اب خلفه، صّوب الضا�ط نظرە إل�ه، وأمرە �أ�
ا نحو سق�فته. يتحّرك من م�انه، ثم غادر مّتجه�

� تلك األثناء، تحّول ع��ل الفتاة إ� �شيج �ال�اد �مكن
و��

ا. سماعه، جاعً� عواء ال�لب �خمد تدر�ج��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� دخل السق�فة، داهمت أنفه ع� الفور �قا�ا الرائحة الن�نة. ح��
قة

�
ة المعل ا، ثم تناول الم�شفة الصغ�� ترك ال�اب مفتوح�

ه ال��ر
�
� الركن الذي احتل

ب الهواء الراقد �� ع ��� �المسمار، و��
ة تلو األخرى نحو ال�اب، � الل�لة الماض�ة، محاوً� دفعه مرَّ

الثا��
� طرد الرائحة من الغرفة، ح�� سقطت

فخارجه. واصل �جاهد ��
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ة ثم ر� بها ع� الم�شفة من �دە. التقطها ثان�ة من فوق األرض�َّ
ط الغرفة �عي��ه من موضعه ح�ث ، و�ا�� �مشِّ ّ ة ال�ر��

َّ
حاف

ه عاد ّ وجلس فوقه، ل�نَّ وقف. �عد لحظات، سحب ال�ر��
اته. سكب من ا إ� الركن الذي استقّرت ف�ه حاج�َّ جه� ونهض متَّ
� الوعاء، ثم خلع قم�صه، فحذاءە

الصف�حة �عض الماء ��
وجور��ه، و�نطاله الذي علق �أطرافه �عض الشوك والقّش
لها �الماء، ثم مسح بها قطعة

�
ال�ا�س. تناول الم�شفة، �ل

رها فوق وجهه وعنقه. غسل الم�شفة، مّسد الصابون، ومرَّ
ر قطعة الصابون بها ثان�ة، ثم مسح صدرە وذراع�ه. غسلها، مرَّ
قطعة الصابون فوقها من جد�د، ومسح إ�ط�ه. ثم غسلها
� ف�غ ومسح ساق�ه دون أن �فّك الضمادة عن موضع الج�ح. ح��
ا وأعادها إ� د� من مسح جسمه �ال�امل، غسل الم�شفة ج�ِّ

م�انها السابق.
� فاحت منها رائحة عرق خف�فة، مع ارتدى مال�سه ذاتها، وال��
�ة ان�عثت منها كذلك. خ�ج من السق�فة حامً� أنَّ رائحة طيِّ
الوعاء، سكب ما ف�ه من ماء فوق الرمل، ثم أعادە إ� الداخل،

جه �عدها إ� السق�فة الثان�ة.
َّ
وات

� �ان الجندّي الحارس وال�لب �جلسان قرب ال�اب، ل�ْن ح��
ا منهما، وقف ال�لب ع� أطرافه وأخذ �عوي، �ما صار ق����
ً� إ� ال�لب، ثم رفعه إ� ا. صّوب ��ە أوَّ وقف الحارس أ�ض�
الجندّي، وأمرە أن �ذهب و�طلب من نائ�ه الرق�ب والسائق أن
ة ��عة، ثم أن �ع�� ع� � مهمَّ

� الحال للخروج ��
ئا نفسيهما �� يهيِّ

� �ه إ� المرك�ة، ح�ث س�كون �انتظارە.
مجراف و�أ��

ا قرب ال�اب � هو واقف�
مر �ه، ب�نما ���

�
انطلق الجندّي لتنف�ذ ما أ

ينظر إ� ال�لب الذي هدأ ن�احه، وأخذ اآلن �غمض عي��ه و�دير
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ة، علت جل�ة من � الم�ان. �عد برهة قص��
رأسه، مج�ً� ناظ��ه ��

جهة خ�مة الق�ادة، فدار هو بنظرە نحوها. خ�ج النائب الرق�ب
� � ح��

ً�، ي��عهما الجندّي الحارس. و�� والسائق من فتحتها أوَّ
جاە

ِّ
ه النائب الرق�ب والسائق نحو المرك�ة، م�� الحارس �ات توجَّ

عت فيها المعّدات قرب خ�مة الق�ادة. � ُجمِّ النقطة ال��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وقف النائب الرق�ب والسائق قرب المرك�ة، �انتظار الضا�ط
جه إليهم، خلفه ال�لب، ف�ما ركض

َّ
الذي قاد الفتاة أمامه وات

ا ب�دە.
�
الجندّي الحارس ص��ــهم من الجهة األخرى حامً� مجراف

�
� تلك األثناء، نهض كذلك �عض الجنود من أما�ن جلوسهم ��

��
ظالل الخ�م، وراحوا يتا�عون ما �جري أمامهم. �ان الهدوء،
الذي أثقلته حرارة شمس الص�اح المرتفعة نحو السماء، قد عّم
� قرب جاە جمع الواقف�� المعسكر، إ� أن علت �خة أحدهم �اتِّ
، الذي ا استعادة بنطاله القص�� المرك�ة ق�ل انطالقهم، طال��

� األمس للفتاة �� ترتد�ه.
منحه ��

ا، ال�لب �جري وراءها محاوً� اللحاق بها � �ت المرك�ة أخ�� تحرَّ
�
دون جدوى، صوت ن�احه �ط�� ع� هدير محّر�ها اآلخذ ��

ة. � الهضاب الرمل�َّ  ب��
ً
ة َّ�

�
االبتعاد، ح�� اختفت �ل

ا عن المعسكر عندما أمر السائق � ولم �كونوا قد ابتعدوا كث��
ة من الوقود. ات كب�� َّ� ه ال تتوافر �حوزتهم �مِّ

َّ
ا �أن ق�

�
ف، معل

ُّ
�التوق

ً� ثم ت�عه ال�اقون. أمر الجندّي ك، ونزل هو أوَّ هدأ المحرِّ
� تلك

�ن و�عرض نصف م�� �� الحارس �حفر حفرة �طول م��
ها. و�انت ا إ� رقعة من الرمل لم تختلف عن غ�� � النقطة، مش��
� هوت كّف المجراف فوق �ضع دقائق مضت فقط، ح��

ً
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 بهدوء الرمل، لتحفن أ��� قدر
ً
ة

ّ
� أشار إليها، شاق المنطقة ال��

نت ذراع الجندّي وعصا
�
� �ه إ� أ�عد نقطة تمك

ممكن منه، وتل��
المجراف من الوصول إليها.

ا، خال ة الحفر تجري �سكون ��اد �كون مط�ق� راحت عمل�َّ
قة حف�ف المجراف وهو �حمل الرمل و�ر�� �ه، وأصوات متفرِّ
� المعسكر تناهت إليهم من خلف التالل،

�ان مصدرها الجنود ��
�ح�ث أفقدها ال�عد حّدتها، وجعلها مبهمة أش�ه �الهمهمات. ثم
ل و�� و�

�
� غّرة. �انت الفتاة ُتَول عال صوت �اخ حاّد ع� ح��

� الفضاء
تركض فاّرة. ثم سقطت فوق الرمل ق�ل أن ُ�سَمع ��

� الجانب األ�من من رأسها. وساد
ت �� � استقرَّ صوت الطلقة ال��

الهدوء من جد�د.
صه �غ�� عناء، ق من رأسها إ� الرمل الذي امتَّ

َّ
راحت الدماء تتدف

� اللذين ة فوق ردفيها العار��� ة شمس الظه�� ف�ما تجّمعت أشعَّ
�انا �لون الرمل.

ترك الجنديَّ �عمل ع� شّق الحفرة، والنائب الرق�ب والسائق
ب السائق � اق�� �قفان ق��ه، ورجع إ� المرك�ة. �ان يرتجف، ح��
ما لم تمت؛ ال �مكنهم تركها هكذا، ها ر�َّ

َّ
منه �عد برهة، وقال له إن

ه ما �ش�ه
�
د من موتها. استمّر هو يرتجف، �شل

�
ْل التأ� ُ�َفضَّ

ا السائق أن �طلب من ك فمه آِمر� � األمعاء، ق�ل أن �حرِّ
ق �� التمزُّ

� الفضاء
نائ�ه الرق�ب أن �قوم �ذلك. �عدها �قل�ل، انطلق ��

ة أخرى. ص��حة ١٣ صوت سّت طلقات، ثم حلَّ السكون مرَّ
آب ١٩٤٩.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ة مفسحة المجال لرؤ�ة المعسكر ثان�ة، انقشعت التالل الرمل�َّ
� ا �اهت�اج؛ وح�� ح�ث �ان ال�لب وهو �جري نحوهم نا�ح�

ف أمامها، ل�ْن ل�س عن الن�اح.
ّ
فت المرك�ة، توق

ّ
توق

جه النائب الرق�ب والسائق والجندّي ترّجلوا من المرك�ة، واتَّ
نحو خ�م الجنود، وهو إ� سق�فته، ي��عه ال�لب الذي ما زال
ا، دار الضا�ط نحوە ورفسه �حذائه، فنّوص � جاهه. أخ��

ِّ
�عوي �ات

جاە سق�فته. ە �اتِّ ا، ف�ما أ�مل هو مس�� ال�لب �حّدة وفّر مبتعد�
� دخلها، استق�لته موجة حّر شد�دة، ترافقها مسحة وح��

خف�فة من الرائحة الن�نة.
� ة، وتناول من هناك قطعة الصابون، فّتتها ب�� توّجه إ� ركن العدَّ

� شغلها � المنطقة ال��
ها �� أصا�عه إ� قطع شد�دة الصغر، ثم ن��

� من ق�ل. رجع إ� الركن، وتناول صف�حة الماء،
ال��ر الثا��

جه إ� صندوق � الوعاء وحمله إ� الطاولة، ثم اتَّ
سكب ما فيها ��

ة، وأخ�ج من داخله قطعة صابون جد�دة. عاد إ� الطاولة، العدَّ
� الماء، وحمل ما استطاع منه إ� وجهه، ثم تناول

وضع �د�ه ��
� � اللت�� � �د�ه الرطبت�� قطعة الصابون الجد�دة، ولّفها ب��

ة زوا�اها القاس�ة. مسح وجهه �ما � من حدَّ لت��
�
مّسدتاها، مقل

ا. �عدها، �دأ د� علق ب�د�ه من رغوة صابون، ثم غسله �الماء ج�ِّ
ا. �ّشف وجهه و�د�ه ب�طء، الَخَدْر �ستو�� ع� جسمه تدر�ج��
ته،

َّ
ا �دە ال�م�� خارج حاف جه إ� ��رە، واستل�� فوقه، ماد� ثم اتَّ

� اخت�أت تحت �ح�ث المست أصا�َعه برودُة الهواء الواهنة ال��
� أثقلت الغرفة. � منأى عن حرارة الجّو ال��

ال��ر، ��
 ما

ٌ
� �السقف حركة و�اد �غفو عندما غزت فجأة عي��ه المثّ�تت��

 ألحد
َّ

ها لم تكن إ� ع� صدرە، فهّب من م�انه ونفضها عنه، ل�نَّ
ق �السقف، أزرار قم�صه الذي تحّرك أثناء تنّفسه. عاد �حدِّ
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ا �عي��ه أجزاءە المختلفة، إ� أن ُسمع خدٌش خف�ٌف ع� د� متفقِّ
. ة الغرفة، دغدغ أذنه ال�م�� أرض�َّ

� الهواء، وأخذ
ب ال�لب من كّف �دە ال�م�� المن�سطة �� اق��

�ه. وراح ارتجاج ن�اح ال�لب
�
�شمشمها، ثم أط�قها فجأة ع� فك

� �ان صوت انزالق أطرافه ع� � ح��
المكبوت ي�ّ�ب إليها، ��

ة وهو �حاول اإلفالت من ق�ضته، �مأل الفضاء. و�جاهد األرض�َّ
ە فانزالقه ع�

ّ ة تع�� ، ازدادت وت�� ما جاهد أ���
�
ال�لب. و�ل

ة ��ر ال��ر الذي ة، وارتجاج ن�احه المكبوت، �ما حدَّ األرض�َّ
ا، فانزلق ال�لب � استل�� الضا�ط فوقه، إ� أن فتح هذا �َدە أخ��

ا وهو �لوذ �الفرار. ا عال�� ع� األرض ق�ل أن ينطلق عواؤە �ا�س�
ة ال��ر، ب�نما ال��ى فوق

َّ
�ق�ت �دە ال�م�� ممدودة خارج حاف

صدرە، ال تزال �ف�ح منها مسحة خف�فة من رائحة الوقود.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ـ ٢ ـ
�عد أن انته�ُت من تعليق الستائر أمام النوافذ، استلق�ُت فوق
ة المقا�لة �عوي �ال انقطاع.

�
ال��ر. حينها �دأ �لب ما ع� التل

�ان الوقت ما �عد منتصف الل�ل، ولم أغُف رغم إنها�� الشد�د،
ا، فقد د� فه ج�ِّ ز الب�ت وأنظ� �عد أن قض�ُت اليوم �أ�مله أجهِّ
اشف والمناشف ة، وأعدُت غسل ال�� مسحُت األثاث واألرض�َّ
ا ق�ل أن ا، �ان الب�ت نظ�ف� ه، م�دئ��

َّ
� المطبخ.. مع أن

ة أوا�� وغالب�َّ
دة وا س�ِّ هم أح��

َّ
� المالك �أن

�� ا، إذ أخ�� د� أ�دأ ب�نظ�فه ج�ِّ
ة، ام عدَّ ا لتفعل ذلك. وقد استأجرت هذا الب�ت ق�ل أ�َّ �ص� خصِّ
د ا، الب�ت ج�ِّ � الجد�دة. عموم� ة �عد استالم وظ�ف�� م�ا��
 أّن �ّل هذا لن

َّ
� هناك لط�فون. إ�

دة، وزمال�� والوظ�فة ج�ِّ
َّ عواء �

ب البّتة ع� اإلحساس �القلق والذعر الذي أ�قظه ��
�
يتغل

�
� سأس��قظ �� ال�لب المتواصل تلك الل�لة. �غّض النظر، ح��

، مصدرە ل�س � إحساس �الر�� ، س�نتاب�� ص�اح اليوم التا��
قة أمام نوافذە. وقد

�
ما الستائر المعل سوى نظافة الب�ت، ور�َّ

ها، ح�ث سأجلس �ّل ص�اح ة قرب أ��� � الزجاج�َّ وضعت طاول��
� س�مّر � ح��

� ق�ل الذهاب إ� عم�� الجد�د، ��
ب قهو�� وأ��

� ح�اة
، ما سيو�� �ع��� � ان وأوالدهم الثالثة وس�حّيون�� الج��

ف ع� ساحة خلفّ�ة خفّ�ة عن األنظار. فالحدود هانئة ���
ام � ة، و�جدر االن��اە إليها واالل�� � األش�اء كث�� المفروضة هنا ب��
� المرء عواقب أل�مة، �ما وأن

�التحّرك وفقها، ما ِمن شأنه أن ���
ء. �

غم من �ّل �� ا من اإلحساس �الطمأن�نة ع� الرَّ �منحه قدر�
ك وفق الحدود وعدم تجاوزها غ�� أنَّ الذين نجحوا ب�تقان التحرُّ
ا ح�� أركض م�عة ة، أنا لسُت من ب�نهم. فما إن أرى أحد�

�
هم قل

 �خطوة. وال ينجم أيٌّ من
ً
نحوە وأقفز عنه، أو أتجاوزە خلسة
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�
� هذە الحالة عن و�� أو عن رغ�ة مبّ�تة ��

�� � ف�� هذين الت�ُّ
ا ما، ح�� ما عن �الهة. فما إن أتجاوز حد�

ّ
مقاومة الحدود، إن

أنزلق داخل هّوة عم�قة من اإلحساس �االضطراب. إنَّ األمر،
ك � التحرُّ

م �� ب�ساطة، أقرب إ� الخراقة. و�ذ أدركت فش�� المحتَّ
� قدر ما ا، قّررت أن أ��� داخل حدود بي�� � وفق الحدود وأخ��
ان وأوالدهم ة، �مكن للج�� استطعُت. ثم، وألنَّ للب�ت نوافذ كث��
، � ها ورؤ�ة تجاوزي للحدود ح�� وأنا داخل بي�� � ع�� الثالثة رؤ���
� �عض األح�ان. ل�ْن،

� سأ�� إغالقها �� ��
َّ
قُت الستائر، مع أن

�
عل

� أ�ون ف�ه، � الب�ت ح��
ا وحدي �� � أتواجد دائم� ��

َّ
و�ما أن

� اە العالم الخار�� ، وهذا �ّل ما س�� � ال غ�� فسأجلس إ� طاول��
ام دون أن أفعل ذلك، � �ضعة أ�َّ

� ستم�� ه ح��
َّ
، لدرجة أن �

م��ّ
� �ّل ص�اح ه اشتاق إ� رؤ���

َّ
ان األوسط إن س�قول �� ابن الج��

ّ رُت جلو�� الص�ا�� َقْد برَّ
�
ل
َ
� «أعمل». أجل، ف  إ� طاول��

ً
جالسة

� «أعمل». وأنا عادة «أعمل» ق�ل ��
َّ
المطّول هذا أمام اآلخ��ن �أن

ا ح�� الذهاب إ� عم�� الجد�د، الذي س���� �ال�س�ة �� جد�د�
ل من � أيِّ لحظة من الزمن عل�ه أن يتحوَّ

� ال أدري �� ��
ّ
النها�ة، ألن

عم�� الجد�د إ� عم�� فحسب، �ما وسأ��� ف�ه ح�� ساعة
� ��

ّ
ّ ع� موا�بتها، ألن رة من الل�ل، فاقت قدرة الحارس الل��� متأخِّ

ا، ألنَّ ال�لب ع� ر� � الغالب سأصل المكتب وأ�دأ دوا�� متأخِّ
��

� العودة
� الل�ل ولن أنجح ��

�� � ة المقا�لة عادة ما س�صحي��
�
التل

رًة ثم أصل إ� عم�� إ� النوم ح�� حلول الفجر، فأصحو متأخِّ
� ح�� � بي��

� ال �حدث أّي من هذا، سأ��� �� رًة. وح�� الجد�د متأخِّ
� «أعمل»، ع� ماذا؟ آِخر ساعات الص�اح، جالسة إ� طاول��

ا ف�ه، ل�ْن � لألمور قد ي�دو م�الغ�
ك أنَّ وص�� ْدر�

�
ع� �ّل حال، أ

� ع�
� وصفتها للتّو، و�� عدم قدر�� هذا �عود للمش�لة ال��
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� أغا�� � األش�اء، ما �جعل�� ة، ب�� � الحدود، �ما فيها المنطق�َّ تمي��
ة الناس. ل من شأنه، مقارنة مع غالب�َّ

�
� تقي�م أمر ما، أو أن أقل

��
� ّ ال�� ارَة النقل العمو�� ة س�َّ ة عسك��َّ � ُتوِقُف دور�َّ مثً�، ح��

ل ما �طّل ع�� �ابها هو فّوهة ها إ� عم�� الجد�د، وأوَّ
�
أستقل

ة، أطلب من الجندّي بتلعثم، ع� األغلب �س�ب البندق�َّ
� رؤ�ة

ّ أو �طلب م��ِّ ث إ�� � يتحدَّ ا ح�� الخوف، أن ي��حها جان��
، . عندها، عدا أنَّ الجندّي يروح �سخر من تلعث�� � �� �طاقة ه��َّ
� أ�الغ، فال حاجة لخلق ��

ّ
ف، ألن

ُّ
اب �التأف

�
ي�دأ َمن حو�� ِمن الر�

ر. الجندّي لن �طلق النار علينا، و�ن حدث وفعل، مثل هذا التوتُّ
� أفهم ��

ّ
�� من مجرى األمور، �ل العكس. أجل، إن

لن �غ��ِّ تدخُّ
ام، أو ح�� ما �عد ساعات، أو أ�َّ

َّ
�ّل ذلك، ول�ن ل�س لحظتها، إن

�
ف ذاته �� . هذا ع� س��ل المثال. ل�ْن، �مكن رصد الت�ُّ � سن��

ا من خلع �عض المال�س خالل الفحص مواقف ش��َّ أخرى، �دء�
ة ذا�لة ّ ع� حاجز ما، وح�� السؤال عن سعر خسَّ � األم��
ف، �جلس وسط سوق رام جة من �ائع خضار غ�� مح�� مخمِّ
هللا للخضار المغلق خالل عطلة يوم الجمعة، و�طلب ثالثة
� أفتقد القدرة ��

ّ
ة. ثم، وألن ة العاد�َّ أضعاف السعر العادّي للخسَّ

ا ما �كون وقع مثل هذە � ، كث�� ّ �
ع� تقي�م األمور �ش�ل عقال��

، �ح�ث ال أعود أفقه � � وتزعزع��
، إذ تهّز�� ّ ا ع�� المواقف شد�د�

� إ� تجاوز الحدود ثان�ة �درجة ي �� ما �جوز وما ال �جوز، ما يؤدِّ
ّ  أنَّ �ّل القلق والخوف واالضطراب النف��

َّ
أ��� من ذي ق�ل. إ�

� نطاق
� �حدث هذا التجاوز �� الناجم عن ذلك، ي��ّدد ح��

� أجلس . ف�م م�سامحة لعبور الحدود �� العزلة، ح�� � عزل��
� «أعمل» ع� موض�ع سنحت �� الفرصة وحدي إ� طاول��

. ّ هذا، ال غ�� �ا��شافه خالل جلو�� الص�ا��

�
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� ذكرُت الموقف مع ب أّي إر�اك ح�� س�ِّ
�
� لم أ ��

ّ
ع� فكرة، أتم��َّ أن

نا نح�ا هنا تحت
َّ
فصح عن أن

�
� أ الجندّي أو الحاجز، أو ح��

االحتالل. أصوات إطالق الرصاص وصّفارات الدورّ�ات
ا المروحّ�ات والطائرات الح��ّ�ة والقصف،

�
العسك�ّ�ة، وأح�ان

ارات اإلسعاف، ل�ست فقط جم�عها �سبق تليها صّفارات س�َّ
ا � أن تكون جزء�

ات األخ�ار العاجلة، �ل وتزاحم ن�اح ال�لب �� ���
من صوت الفضاء. والوضع ع� هذا الحال منذ وقت ط��ل
ن هم ع� ق�د الح�اة، ه لم يبَق هنالك ال�ث�� ممَّ

َّ
ا، �ح�ث إن جد�

قة �ش�ل الح�اة
�
ة المتعل ر التفاص�ل الصغ��

�
قادر�ن ع� تذك

� سوق
جة �� ة المخمِّ ا ق�ل ذلك، كتفص�ل الخسَّ الذي �ان سائد�

مفَ�غ منه، أنَّ ما جعل
�
الخضار المغلق مثً�. لذا، من ال

�
� لمقالة ما ��

الموض�ع، الذي ا��شفته ذات ص�اح خالل قراء��
ة ق �الحادثة الرئ�س�َّ

�
، لم �كن يتعل �

إحدى الصحف، �ستحوذ��
�
ة، أو ِلَنُقْل تحدث �� ُرها. فمثل هذە األمور عاد�َّ

�
� تورد ِذك ال��

ا من ق�ل ك سا�ن� ة ما تحدث، ولم أحرِّ مثل هذا الس�اق. �ل ل���
ا، اس��قظُت � ص�اح يوٍم آخر، و�ان ماطر�

تجاە أيٍّ منها. مثً�، ف��
� أمام النافذة ا، ما حال دون جلو�� إ� طاول�� ر� من النوم متأخِّ
ة. ه إ� عم�� الجد�د م�ا�� ة «للعمل»، واضطررت للتوجُّ ال�ب��
ّ ق�ل ارة النقل العمو�� � وصلُت الموقف، ونزلُت من س�َّ ثم ح��
ارات، ا من الماّرة والس�َّ دّوار الساعة �قل�ل، وجدُت الشارع خال��
ة تقف أمام �قالة «البندي». ل�ْن، ة عسك��َّ �ما لحظُت دور�َّ
�
ي �� � األمر ما هو خارق للعادة، واصلُت مس��

ه لم �كن ��
ّ
و�ما أن

� وصلُت إ� �دا�ة جاە المعا�س نحو عم�� الجد�د. وح��
ِّ
االت

ي إ� المكتب، لفَت المرء الوح�د، الذي صادفته الشارع المؤدِّ
ل، ح�� تلك اللحظة، ان��ا�� إ� أنَّ المنطقة تخضع لحظر تجوُّ
وأنَّ الج�ش �حا� إحدى العمارات الق���ة. وهنا، لم أجد ما
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�
. ثم هناك، �� �

ا، وأ�ملت ط���� � األمر أ�ض�
هو غ�� اعت�ادّي ��

، � ة للمب�� ح�ث يتواجد مكت�� ا�ة الرئ�س�َّ وسط الشارع ق�الة البوَّ
ا، بوجوب الحفاظ � ، وأخ�� مُت در��

�
. �عد أن تعل � لمحُت جندّي��

� مثل هذە المواقف، لّوحت
�� �

� وع� ر�اطة جأ��
ع� هدو��

� أعمل داخل المب�� الذي ��
ّ
لهما قائلة �صوت واضح� واثق، أن

، ثم أسند �قفان أمامه. عندها جثا أحدهما ع� ركبته ال�م��
ته نحوي، هة بندقيَّ ا فوَّ �� ك�ع �دە ال��ى ع� الرك�ة الثان�ة مص�ِّ
، ألحت�� � � �انت إ� �مي�� وع� الفور، قفزُت إ� شجرة الدوم ال��

�أغصانها الشائكة من طلقات رصاص لم تخ�ج ع� أّي حال.
ته نحوي، ب بندقيَّ فه هذا، �أن �صوِّ و��نما لم �كن ت�ُّ
ّ اآلن أن أجد ه ع��

َّ
ا ألن أفهم قصدە، وأن ، �ان �اف�� ّ �

�اإل�سا��
�
ا آخر للوصول إ� عم�� الجد�د، فح�� اآلن، لم أجد �� ط��ق�
� ّ أن أعود أدرا�� �لِّ هذا ما هو غ�� معهود، �ح�ث يتوّجب ع��

إ� الب�ت. و�الفعل، و�سهولة، قفزت عن األسوار والحدود
� والبيوت، وأعتقد أنَّ القفز عن الحدود هنا

� الم�ا�� الفاصلة ب��
ة من ر للغا�ة، أل�س كذلك؟ إ� أن وصلت إ� الجهة الخلف�َّ َّ م��
ه لم �ح�� إ� المكتب ذلك

َّ
المب�� الذي أعمل داخله. و�ما أن

، رحت أزاول مها�� دون إزعاج أّي �
الص�اح سوى ثالثة من زمال��

، و�التا�� �ش�ل جّ�د ومكّثف للغا�ة، إ� أن جاء أحد شخص ��
�ت، � احتجَّ ، وح�� �

� دون اس�ئذا�� هؤالء الزمالء وفتح نافذة مكت��
م زجاجها، فقد أخطر  س�تحطَّ

ّ
قال إنَّ عل�ه أن �فعل ذلك و��

ر إحدى العمارات المجاورة ه س�فجِّ
َّ
ان المنطقة �أن

�
الج�ُش س�

ان، وهو ما حدث �الض�ط �عد �ضع � يرا�ط داخلها ثالثة ش�َّ ال��
، تحّطم � المب��

دقائق، إذ ��� هذا الزم�ل فتح نافذة واحدة ��
ة لحظة تفج�� العمارة. مع ذلك، �انت ن��جة زجاجها م�ا��
� ال ُتطاق، فقد اندفعت عقب االنفجار الذي �فتحه نافذة مكت��
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�
ا، سحٌب كث�فة من الغ�ار الذي رأ�ت منه ما هّز المكتب حق�
� � وح�� ع� �دي الممسكة �القلم، ما دفع��

�حّط ع� أورا��
ة هذا ة، و�خاصَّ طيق الغ�ار �المرَّ

�
ف عن العمل، فأنا ال أ

ُّ
للتوق

� ا ُيث�� القشع��رة ح�� � تصدر صوت� ة ال�� الن�ع منه، �ذّراته ال�ب��
� يروح المرء �خّط �القلم تحتّك األوراق �عضها ب�عض، أو ح��
، � ة ِمنه ِمن ع� مكت�� � من إزالة آِخر ذرَّ ��

�
� ثان�ة. وهنا، قد �طرأ لل�عض أنَّفوقها. وفقط، �عد تمك

� الرج�ع إ� أورا�� أمكن��
� ال�شّ�ث �الح�اة أو

� هذە ع� العمل تعكس رغ�ة �� مواظب��
ها، أو اإل�ار ع� غم من محاولة االحتالل تدم�� حّبها ع� الرَّ
� ا، ال �مكن�� أنَّ هنالك ما �ستحّق الح�اة ع� هذە األرض. حسن�

� األمر
، �ّل ما �� � � حال��

ث �اسم اآلخ��ن، ل�ْن �� أنا �الذات التحدُّ
ن، أو معرفة � ه ل�س �مقدوري الح�م ع� األمور �ش�ل م��ّ

َّ
هو أن

� عمله �غ�� � �مكن��
ما �جب أو ما ال �جب الق�ام �ه، و�ّل ما ���

� إ� � بي��
، أو الجلوس �� � � مكت��

عواقب وخ�مة هو العمل ��
ة، ح�ث سي�س��ّ �� قراءة تلك المقالة � أمام النافذة ال�ب�� طاول��
ق

�
� أ��� ما شدَّ ان��ا�� إليها �التحد�د، هو التفص�ل المتعل ال��

� ص�اح
� ع� ذكرها. لقد جرت ��

� تأ�� بتار�ــــخ وق�ع الحادثة ال��
ما، س�صادف �عد ر�ــع قرن �الض�ط، ص�اح م�الدي. �الطبع، قد
� إ� تلك الحادثة

ة خالصة، حق�قة أنَّ ما شّد�� ت�دو هذە نرجس�َّ
� هو مثل هذا التفص�ل الثانوّي، مقارنة مع

وجعلها �ستحوذ��
� �مكن وصفها �المفجعة. وهو ة األخرى ال�� تفاص�لها الرئ�س�َّ
ه

َّ
ة عند المرء. إن جس�َّ ا، وجود هذا الن�ع من ال�� أمر محتمل جد�

ة الذات وعلّو شأن ّ نحو االعتقاد �خصوص�َّ �
َمْ�ٌل رّ�ما تلقا��

 أن �حّبها و�ّل ما
َّ

� تقودها، لدرجة ال �مكن للمرء إ� الح�اة ال��
� �ش�ل خاّص، وال الح�اة

� ال أحّب ح�ا��
ق بها. ل�ْن، �ما أ��ّ

�
يتعل

� هذا الشأن ينصّب ع� ال�قاء
�� �

ا أّي جهد من طر�� ، وحال��
ً
ة َّعامَّ
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� �
ة ينطبق جس�َّ � أنَّ �شخ�ص ال��

� أشّك �� ��
َّ
ع� ق�د الح�اة، فإن

اە � إ�َّ
ما هو أمر آخر، له صلة أ��� �عدم قدر��

َّ
 هنا. إن

ً
ة َّ�

�
ل
�
� ّ ع��

� األش�اء، والح�م ع� األمور �ش�ل � الحدود ب�� ع� تمي��
� كث�� من األح�ان إ� رؤ�ة خراء

�� � ي �� ، ما يؤدِّ ّ �
ّ وعقال�� �

منط��
الذ�ا�ة ع� اللوحة، ول�س اللوحة نفسها. و�مكن للوهلة األو�
� قد تدفع المرء عقب تفج�� عمارة عة، ال�� � السخ��ة من هذە ال��
قرب م�ان عمله الجد�د، �أن ي�ا�� فقط �الغ�ار الذي أثارە
� ان الثالثة الُمْحَتم�� ها وحّط ع� مكت�ه، ال مقتل الش�َّ تفج��
�
داخلها، ع� س��ل المثال. ل�ن، مع هذا، يوجد من يرى ��

ة، � �أشّد التفاص�ل ثان��َّ ك�� أسلوب الرؤ�ة هذا، و�ف�د �ال��
�الغ�ار ع� المكتب أو خراء الذ�ا�ة ع� اللوحة، الس��ل الوح�د
للوصول إ� الحق�قة، إن لم تكن الدل�ل القاطع عليها. �ل
ا.. هم ال ون �الفّن �ّدعون ذلك �أنفسهم. حسن� هنالك مختصُّ
� ك�� ما ال��

َّ
�طالبون �مالحظة خراء الذ�ا�ة ع� اللوحة �الض�ط، إن

ق مثً� إذا ما ، للتحقُّ ة فيها، ال األ��� َّ� ع� التفاص�ل األقّل أهمِّ
� دون، �حسبهم، ح��

�
ة أم م�ّ�فة. فالمقل �انت هذە اللوحة أصل�َّ

ة ��ف لوحة ما، ي�تبهون إ� التفاص�ل الرئ�س�َّ � �قومون ب��
ة الجسم، و�التا�� ة فيها، �استدارة الوجه أو وضع�َّ والمهمَّ

ما ان�بهوا إ�
�
هم قل ينجحون بتقل�دها ع� أتّم وجه، ل�نَّ

� أصابع
ة، كحلقة األذن واألظافر �� ة الهامش�َّ التفاص�ل الصغ��

� نقلها �ش�ل
ي بهم إ� اإلخفاق �� ال�د أو القدم، وهو ما يؤدِّ

ه �مكن
َّ
ا ع� الفكرة ذاتها، أن �امل. �ما و�ّد�� آخرون، اعتماد�

تك��ن صورة عن واقعة ما أو أمر لم �سبق للمرء أن َشِهَدە، ع��
ة �غ�� ذي � قد �جدها ال�ق�َّ ، وال�� ة ش��ّ مالحظة تفاص�ل صغ��
� أنَّ ثالثة

� هذە الروا�ة، �أ��
ة، مثلما �شهد روا�ة قد�مة. �� َّ� أهمِّ

� الحال �قوم هؤالء اإلخوة
َّإخوة التقوا رجً� أضاع جمله، و�� �
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�
� �جه

ه جمل أب�ض وأعور، �حمل ��
َّ
ته أمامه: إن

�
بوصف ضال

هم رأوە،
َّ
، واحدة مملوءة �ال��ت والثان�ة �الخمر. ال �دَّ أن � ِقْ�َ�ت��

قهم و�ّتهمهم ه ال �صدِّ ��خ الرجل. ال، لم يروە، �جيبون. ل�نَّ
��قة َجَمِله. ف�ح�� األر�عة أمام المح�مة، ح�ث ت��ت براءة
� ك�ف أمكنهم معرفة

اإلخوة الثالثة، �عد أن �كشفوا للقا��
ش�ل حيوان لم �سبق لهم أن رأوە قّط ع�� مالحظة أصغر
ها �ساطة، ��ثار أعقاب الجمل المت�اينة فوق التفاص�ل وأشدِّ
� ا�سك�ت من ِحْمله الرمل، و�عض قطرات ال��ت والخمر ال��
. ثم كون تار�ــــخ الحادثة جّراء عرجه، ونتف من َوَ�رە المتح�ِّ
� �ستع�دها تلك المقالة هو التفص�ل الذي أثار ان��ا�� ال��

ه فعً� ل�س هنالك ما هو خارق للعادة
َّ
�التحد�د، قد �عود إ� أن

�
ة �� ة، إن تّمْت مقارنتها مع األحداث اليوم�َّ � تفاص�لها الرئ�س�َّ

��
م�ان �ط�� عل�ه صخب االحتالل والقتل الدائم. وحادثة تفج��

العمارة �� مثال واحد فحسب ع� ذلك. ح�� االغتصاب. �ل
ة. � الح�اة اليوم�َّ

ما كذلك ��
َّ
� الحروب فقط، إن

هذا ل�س �جري ��
� أّي من هذە ا، ولم �شغل�� ا األمران مع�

�
قتل أو اغتصاب، وأح�ان

� نجَمْت عن مقتل الحوادث من ق�ل، �ما ف�ه هذە الحادثة، ال��
اها، ب�نما تفص�ل قتل فرد � المقالة إ�َّ

�� �
أشخاص آخ��ن �ما �أ��

. ف�ّل ما هو غ�� �
واحد من ب�نهم فقط هو الذي �ستحوذ��

ة � �انت الخاتمة لعمل�َّ � حالة القتل هذە، ال��
معهود إ� حدٍّ ما ��

� ما سيوافق
ها وقعْت ��

َّ
ا، �مكن القول، إن ة أ�ض� اغتصاب جماع�َّ

، ال �مكن . �التا�� �عد ر�ــع قرن �الض�ط، يوم مولدي، ال غ��
، أو وجود را�ط � � الحدث�� اس��عاد احتمال توارد عالقة ما ب��
� � قد �صادفها المرء ب�� ّ ب�نهما، ع� غرار العالقات ال�� �

خ��
ة عشب ما من جذورها، �ح�ث ْقَتلع ضمَّ

ُ
� ت الن�اتات مثً�، ح��

 لتعود وت��ت
َّ

ا، ل�س إ� ه تّم الخالص منها نهائ��
َّ
�عتقد ال�عض أن
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� الم�ان نفسه �عد ر�ــع قرن
عش�ة من الفص�لة ذاتها من جد�د ��

� الوقت ذاته، أدرك أنَّ اهتما�� بتلك الحادثة
من الزمن. ل�ْن، ��

� بتجاوزي ع� أساس تفص�ل ثانوّي كتار�ــــخ وقوعها، ين��
ا � بها، أن�ف يوم�� ة أخرى. لذا، منذ معرف�� م للحدود مرَّ المحتَّ
ا، و�التا�� عدم اإلت�ان ع� ورة تناسيها تمام� ألقنع نف�� ���
� هذا الشأن. فتار�ــــخ حدوثها ال �مكنه أن

رة �� خطوة ما متهوِّ
ا ال مفّر من إغفال أحداث

�
ه أح�ان

َّ
ى الصدفة ال�حتة، عدا أن يتعدَّ

� الحا�� ال �قّل هوً� عنها؛ ذلك إ�
، إذا �ان ما �جري �� �

الما��
� ذات فجر ن�اح ال�لب، �سا�قه ع��ل ر�ــــح شد�دة.

أن صّحا��
� ة، ال�� أ�عت إ� النوافذ �� أغلقها، ح�� وصلت النافذة ال�ب��
ها مدى قسوة ال��ــــح و�� �شّد العشب والشجر ع� غ�� �دا ع��

جاهات، ب�نما األوراق
ِّ
� جميع االت

هًدى، جاعلة أغصانه تتما�ل ��
فوقها تتلّوى مرتجفة تارة إ� األمام وتارة إ� الوراء، ت�اد تتمّزق
اسة ع�ث ال��ــــح بها. والن�ات ب�ساطة ال �قاوم. تحت وطأة ��
ه هّش، وأنَّ ال��ــــح �مكنها أن تفعل �ه

َّ
فقط �س�سلم لحق�قة أن

� أغصانه، حاملة قه وتع�ث �ه و�أوراقه، وتع�� ب�� ما �شاء، تخ��
ة أخرى، � �لِّ صوب. ومرَّ

�� �ه �� معها ن�اح ال�لب الهائج ل��
� ما

مجموعة من الجنود �أ�ون فتاة، �غتصبونها، ثم �قتلونها ��
س�صادف �عد ر�ــع قرن يوم مولدي؛ هذا التفص�ل الثانوّي،
� إ� األ�د � �ه اآلخرون، س�الزم��  أن �سته��

َّ
الذي ال �مكن إ�

� � ومهما حاولت تناس�ه، ح�ث س���� حق�قته تع�ث ��
ا ع��ِّ رغم�

ّ من ضعف وهشاشة، تماثل هشاشة األشجار �
�ال انقطاع، ِلما ��

ا ال يوجد هنالك ما حق� المنتص�ة أما�� خلف زجاج النافذة. ور�َّ
� س��ل الوصول

�� ، ة منه، هذا التفص�ل الصغ�� َّ� ما هو أ��� أهمِّ
� ال تكشف عنها تلك المقالة ب�غفالها إ� الحق�قة ال�املة ال��

روا�ة الفتاة.



66

� الفضاء ح�� آِخر ساعات الص�اح،
د �� دَّ � ن�اح ال�لب ي��

���
َّ أن ، إ� أن �ات ع�� �

ا ع��ِّ � وتارة �ع�د�
ا م��ِّ تحمله ال��ــــح تارة ق����

صل ��اتب
ّ
أنطلق إ� عم�� الجد�د. ل�ن ق�ل أن أفعل، أت

ة الواثقة ، �عد أن أنتحل شخص�َّ ّ � إ�ائ���
المقالة، وهو صحا��

، محاولة عدم التلعثم قدر المستطاع، ف نف�� من نفسها. أعرِّ
سه أيٌّ من . وال �حمِّ صا��

ِّ
ح س�ب ات ة، ثم أوضِّ ك�احثة فلسطي��َّ

� �حوزته حول األم��ن. أسأله إن �ان ب�م�انه من�� الوثائق ال��
ه مع

َّ
ق أن

�
� المقالة. أعل

الحادثة. �ج�ب أن �ّل ما لد�ه موجود ��
، إن وددُت ذلك، ، ف�قول �� ذلك وددت االّطالع عليها بنف��
� متاحف

. أسأله أين؟ �� � الذهاب وال�حث عنها بنف�� �مكن��
ة من تلك ّ والحر�ات الصهيون�َّ وأرش�فات الج�ش اإل�ائ���
الحق�ة، وتلك المختّصة �منطقة الحادثة. وأين تقع؟ يرّد
�
� تّل أب�ب و��

ها �� ە ��اد ينفد، إنَّ مقارَّ � �أنَّ ص��
�صوت ���

ة � كفلسطي��َّ
ا إن �ان ب�م�ا�� � النقب. أسأله مجّدد� شمال غر��

دخول هذە المتاحف واألرش�فات؟ ف�ج�ب ق�ل أن �ضع
ا ما �مكنه أن �حول دون ذلك. ه ال �جد س���

َّ
اعة الهاتف، أن سمَّ

ا، عدا �طاقة ا ما �مكنه أن �حول دون ذلك أ�ض� وأنا ال أجد س���
قها،

ِّ
� توث . موقع الحادثة والمتاحف واألرش�فات ال�� � �� ه��َّ

� أما�ن �� خارج
جم�عها تقع، �حسب تقس�م الج�ش لل�الد، ��

ا من الحدود ، ل�س �ع�د� نطاق منطقة «ج»، وأ�عد منها �كث��
� � اإلت�ان عليها ب�طاق�� مع م�؛ ب�نما أطول رحلة �مكن��
� إ� عم�� � من منطقة «أ» �� من بي�� ��

َّ
� تعلن �أن اء ال�� الخ��

ا، �مكن ألّي فرد من منطقة «أ» الذهاب ه، قانون��
َّ
الجد�د. مع أن

ة ة وعسك��َّ إ� منطقة «ب»، إن لم �كن هنالك أس�اب س�اس�َّ
تها، �اتت هذە األس�اب ة تحول دون ذلك. ل�ْن ل��� اس�ثنائ�َّ
ة، القاعدة، �ح�ث لم �عد �خطر ب�ال ال�ث�� مّمن هم االس�ثنائ�َّ
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�
ا، �� من منطقة «أ» الوصول إ� منطقة «ب». أنا شخص��

� منطقة ة، لم أصل ح�� حاجز قلند�ا الفاصل ب�� السنوات األخ��
ر �الذهاب إ� م�ان هو

�
«أ» ومنطقة «ب»، فك�ف �� أن أفك

� منطقة «د». �ل ح��
من ال�عد لدرجة يوشك معها أن �كون ��

ما «ج»، و�ن �انوا من أهل منطقة «ب» ال �مكنهم ذلك، ور�َّ
ة خارج أهل القدس، فحال ن�س أّي من هؤالء ��لمة �الع���َّ
� � ح��

�� ، ّ كب�� � مناطق سكناهم، يتحّول وجودهم إ� تهد�د أم��
ان منطقة

�
مسم�ح لهم �الطبع، �ما هو األمر �ال�س�ة لس�

� ُ�ْقِ�لون عليها �استمرار، � منطقة «أ»، وال��
«ب»، التواجد ��

غم من أنَّ هذە المنطقة �اتت أقرب ما ا، �الرَّ
�
و�قطنون فيها أح�ان

� عم�� الجد�د، مثً�، إضافة إ� َمْن هم ِمْن
تكون إ� السجن. ��

أمثا�� من منطقة «أ»، هنالك ال�ث�� من الزمالء من تلك
المناطق، وهم �الفعل لطفاء. فقد أفض�ُت ألحدهم، و�� زم�لة
� إ� الذهاب إ� من منطقة «ج» من القدس، عن حاج��
ة؛ فمن المعتاد ة شخص�َّ منطقتها، أو أ�عد �قل�ل، لمتا�عة قض�َّ
أن �حتاج أهل منطقة «أ» إ� الذهاب إ� منطقة «ج» ألس�اب
ا مثلما �حتاج أهل منطقة «ج» إ� الذهاب إ� ة، تمام� شخص�َّ
ّ ة. حينها عرَضْت تلك الزم�لة ع�� منطقة «أ» ألس�اب شخص�َّ
� النها�ة، و�ش�ه

نا إخوة ��
�
استعارة �طاقة ه�ّ�تها الزرقاء، ف�ل

ا، ع� األقّل من وجهة نظر الجنود ع� الحاجز. �عضنا �عض�
� أمر الفت�ات من أصله، فهم لن

قون ��
ِّ
هم ال �دق

ّ
فعدا عن أن

، كونهم � � �طاقة ه�ّ�تها و�ي��
� الصورة �� ا إ� الفرق ب�� ي�تبهوا أ�د�

�ال�اد ينظرون إ� المرء الواقف عند الحاجز لشّدة ازدرائهم له،
� الصورة

� العادة، �ختلف ش�ل المرء ��
ه ��

َّ
زد ع� ذلك، أن

ق عامه � �كون قد التقطها ما إن طبَّ المرفقة �ال�طاقة، ال��
� �سهولة ا. أجل �مكن�� ا. حق� ، عن ش�له الحق� �السادس ع��
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�
� نعود ع�دها إليها ح��

�
� وأ � حاج��

تها، أق�� استخدام �طاقة ه��َّ
ة. إ� العمل مع �دا�ة األسب�ع القادم. ال عجلة هنالك �المرَّ
� رام هللا مع أصدقاء لها. �الطبع،

� �� نها�ة األسب�ع ��
وستم��

� �قُت ال�طاقة من حقي�تها، ��
ّ
إن تّم ا��شاف أمري، فسأقول إن

� الحذر وعدم
ّ تو��ِّ � �لِّ األحوال، ع��

طها. ل�ْن �� ح�� ال أورِّ
ام � ع� آِخر أ�َّ

ر. �التأ��د، سأ�ذل �ّل جهدي. وهكذا، �� التهوُّ
� تلك وأستع�� �طاقة ، أقصد زم�ل�� ّ ّ الرس�� الدوام األسبو��
ارة ارات، الس�ئجار س�َّ كة إل�جار الس�َّ جه إ� ��

َّ
تها، ثم أت ّه��َّ

� مناطق ما �عد «ج» إ�
نمرتها صفراء، ال �مكن للمرء السفر ��

� �حاجة إ�
� أهّم بتوقيع العقد، يّتضح �� �أ��ِّ �مثلها. ل�ْن ح��

� � لم أوّد أن أثقل أ��� ع� زم�ل�� ��
ّ
�طاقة اعتماد ال أمل�ها. وألن

� عم�� الجد�د وأطلب مساعدته،
صل بزم�ل آَخر �� ��

َّ
تلك، أت

�
ارة ن�ا�ة ع��ِّ � الحال، و�ستأجر الس�َّ

ف�ح�� إ� مكتب اإل�جار ��
� العقد كسائقة

�� � ا �طاقة اعتمادە �عد أن �درج�� مستخدم�
كة، ثم أستلم المفاتيح. فعً�، ف ال�� ة، �ما نصحنا موظ� إضاف�َّ
ة � من م�ا�� ا �منع�� ا. واآلن، لم أعد أجد س��� � لطفاء جد�

زمال��
ه ما

َّ
� تقّ�� الحق�قة ال�املة حول تلك الحادثة، سوى أن

�� � �� مهمَّ
� ة ال�� ارة الب�ضاء الصغ�� إن أجلس ع� المقعد خلف مقود الس�َّ

ك، ح�� ي�ا�� ما ل المحرِّ استأجرتها للتّو، وأدير المفتاح ألشغِّ
ل اها لتتحوَّ ا إ�َّ ، محِ�م� �ش�ه العنكبوت �ح�ا�ة خيوطه من حو��
اقه، ا إ� ما �ش�ه الحاجز، الذي ال �قوى المرء ع� اخ�� تدر�ج��
ه الخوف من

�
ه حاجز الخوف، �ستهل

َّ
ة هشاشته. إن  لشدَّ

َّ
ل�س إ�

الحاجز. فطالما سمعُت أّن ظروف عبور حاجز قلند�ا اليوم،
يوم الس�ت، من أسوأ وأصعب ما �كون، فعدا أنَّ �ّل أهل
اء الخضار الطازجة من سوق القدس �أتون إ� رام هللا ل��
ّ من � مزاج انتقا��

حس�تها أو لقضاء حاج�اتهم، �كون الجنود ��
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� �
ض أن َ � ما ُ�ْف��َ

ونهم ع� العمل �� عابري الحاجز الذين �ج��
�كون يوم عطلتهم، يوم الس�ت، الذي الرّب نفسه ارتاح ف�ه.
ة مغلقة ع� أيِّ حال، جميع المتاحف واألرش�فات اإل�ائ�ل�َّ
ا. � رأس� � �ح��

ة �� � الم�ا�� ه ال �مكن��
َّ
� أن اليوم للس�ب ذاته، ما �ع��

ة عائدة إ� � الب�ضاء الصغ��
ار�� ع� األقّل ل�س اليوم. أقود س�َّ

� التفك�� من جد�د حول ما
، ح�ث س�سنح �� الفرصة �� � بي��

ا عن اال�س�اق خلف أف�ار ما ال�ّف نهائ�� ن��ُت اإلقدام عل�ه، ور�َّ
ص من

�
رة، ستكون عواقبها أل�مة ال محالة، ثم التخل متهوِّ

� قادرة ع� كشف تفاص�ل حادثة االغتصاب ��
َّ
االعتقاد �أن

ا ع� ما يرو�ه والقتل تلك �ما عاشتها الفتاة، ول�س فقط اعتماد�
الجنود الذين أقدموا ع� ذلك، �ما �فعل �اتب المقالة. فهذە
�
ت ��

�
ِتل

ُ
ا. وكون الفتاة ق � تمام�

ُمهّمة تقع خارج نطاق حدود قدر��
ة أنَّ موتها �جب � البتَّ ما س�كون يوم مولدي �عد ر�ــع قرن ال �ع��
� ، �ح�ث �صبح من واج�� �

� وأن �متّد إ� ح�ا�� أن �خّص��
� أنا �الذات أن أقوم بهذا، مع �ّل اس�نطاق روايتها. �ل ال �مكن��
ة من إحسا�� . �اختصار، ال جدوى البتَّ � تلعث�� وتعتع��

ها نكرة، وس���� نكرة لن َ�ْسمع أحد
َّ
ة نحوها، و�أن �المسؤول�َّ

� الوقت
ة أخرى، هناك قدر ال ُ�حَتمل من الشقاء �� صوتها. ومرَّ

الحا�� الذي ع� المرء مجابهته، فال حاجة �� للس�� وال�حث
ته. ل�ْن، ّ أن أ�� الموض�ع برمَّ . ع�� �

� الما��
عن الم��د منه ��

وما أن تحّل العتمة �أرجاء الب�ت، ح�� �عود عواء ال�لب ل�فتك
ا، � ا مضج�� ح�� ساعات الفجر، عندما أغفو أخ�� ، قاض� � ��
�
� ��عة، وأحمل م�� �ّل ما ��

ب قهو�� رة، فأ�� وأصحو متأخِّ
ارة � نها�ة الساحة، أجد الس�َّ

الب�ت من خرائط ق�ل أن أغادر. ��
ة الشمس ت�اد تغمر ة تقف �انتظاري، أشعَّ الب�ضاء الصغ��
� دفء حلو لم � أفتح �ابها وأدخل، �لّف�� ة، وح�� نوافذها األمام�َّ
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�
قة. أعهد مثله منذ وقت ط��ل، �أخذ �عّزي نف�� المذعورة األر�
ف

ّ
ا�ة المدخل، ح�ث أتوق ك ثم أنطلق نحو بوَّ ل المحرِّ أشغِّ

�انتظار اللحظة المناس�ة ِلُول�ج الشارع، ب�نما صوت إشارة ضوء
ا.

�
� إذ � المضط��ة. إ� ال�م�� ات قل��

َّ
ل دق

�
� يتخل الغّماز نحو ال�م��

. وأجد �عض المعالم � � ولو راجلة منذ سن�� جه إ� ال�م��
َّ
لم أت

ُت المنطقة، ة ع�� ْ الط��ق �ما �انت عليها آِخر مرَّ � ع� جان��
�
� كفر عقب، �قا�لها ملحمة أبو ع�شة ��

�مطحنة القمح ��
ّ الذي �حجب مب�� ام�س، ثم خّط أشجار ال�و المغ�� سم��

� � ح��
م، �� ّ مقا�ل مدخل المخ�َّ � معهد قلند�ا للتدر�ب المه��

لته � محصِّ
ْت، ما جعل من المشهد ��

�
ة قد ت�ّدل معالم أخرى كث��

� الشارع قد ازدادت
غ�� مألوف، �ما أنَّ المطّ�ات والحفر ��

ا ، وقد رحت أحاول تفاديها قدر ما استطعت، تمام� �ش�ل كب��
ْفُت

ّ
، إ� أن توق �

� خل�� � أما�� وتلك ال�� ارات ال�� �ما فعلت الس�َّ
ارات الواقفة � نها�ة صّف الس�َّ

م قلند�ا �قل�ل، �� �عد مدخل مخ�َّ
جاە المرآة

ِّ
�انتظار عبور الحاجز، وع� الفور، أرفع ��ي �ات

ب اإلحساس �الذعر لة تجنُّ ارة، محاو� قة وسط الس�َّ
�
المعل

� لم أعد ��
ّ
ب عن النظر إ� نقطة التفت�ش، فأ��شف أن

ّ
ت الم��

ارات المنتِظرة. هنالك ع� األقّل سبع � صّف الس�َّ
ة �� األخ��

�
ة الرج�ع �� ، وراحت تحول اآلن دون إم�ان�َّ �

ارات تقف خل�� س�َّ
� ل ��ي إ� جهة ال�سار ال�� ا ثم أحوِّ ا عم�ق� َفس�

َ
. أسحب ن � رأ��

ة. ، م��لة كب�� � ارات. و�� �مي�� ها محّل لبيع إطارات الس�َّ
�
احتل

� السابق، �ان هناك
الم��لة جد�دة وكذلك الجدار خلفها. ��

ل المرء رؤ�ة مه�ط مطار ّ تعلوە أسالك شائكة، �خوِّ س�اج ش���
� امتدادە ح�� األفق. اآلن، الجدار هو الذي �متّد ح��

قلند�ا ��
نه ع�ارات ورسومات مختلفة، منها اقت�اسات من األفق، ت��ِّ
، ورسومات ، ورقم هاتف �ائع عبوات غاز للط�� � � حمورا�� قوان��
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�
�
� أشاهد فيها الرسومات �� ة األو� ال�� . إنَّ هذە المرَّ ل�انك��

ت، تقف
َّ

� الصحف والمج�
الواقع. كنت قد رأيتها من ق�ل ��

ارات ك صّف الس�َّ ة. و��نما لم يتحرَّ ات مهمَّ ا شخص�َّ
�
أمامها أح�ان

سوى �ضعة أمتار، كنت قد انته�ت من دراسة جميع الشعارات
ا والرسومات المخطوطة فوق الجدار، الذي لم تبَق عل�ه تق����
نة، إضافة إ� صّد �م هائل من األوالد الذين رقعة غ�� ملوَّ
ة. آِخَرهم �انت فتاة حاولوا ب��� أش�اء ال حاجة �� بها �المرَّ
ة، شعرها منكوش ووجهها أسمر، �س�ل المخاط من أنفها، صغ��
ا � وتناولُت من داخلها مند�ً� ورق�� ت�يع العل�ة. فتحُت حقيب��
ف أنفها، فاختطَفْته �� من وقّدْمُته إليها، طال�ة منها أن تنظ�
�دي ع� الفور واختفْت عن األنظار. ثم وق�ل أن تل�ح أمام
� ، ظهر �عض األوالد ثان�ة، محاول�� �  االستفراد ��

ُ
الخوف فرصة

ل المشهد إ� ة. ان�فت عنهم بتأمُّ ة هذە المرَّ ب��� مناد�ل ورق�َّ
ة. ال ة الالنهائ�َّ ، �التحد�د، الم��لة الجد�دة �ألوانها الم�ع�� � �مي��
ه ال �مكن استخالص ال�ث�� مّما �مكن إعادة استخدامه من

َّ
ا �أنَّ�ّد أن م�

�
ها �األحرى عصارة ال��الة، ِعل

َّ
ات هذە الم��لة. إن � ط�َّ ب��

ال�ث�� من علب الطعام المحفوظ الفارغة، جالسة اآلن ع�
ع�ع داخلها ن�اتات فات أو درجات البيوت ت�� حواّف ال��
�
مختلفة، أو ع� موقٍد ما �غ�� داخلها الماء، ب�نما قنا��

� البيوت، مملوءة
جات ��

َّ
و�ات تصطّف ع� رفوف الث� الم��

� مثل هذا الق�ظ. وفضالت
�الماء ال�ارد الالزم إلطفاء العطش ��

� نها�ة اليوم أمام الدجاج أو الماش�ة، ثم ال�الب
الطعام ستمتّد ��

� تقوم �حراستها، إ� أن تجهز عليها القطط �ال�امل. ثم ال��
ّ �أغط�ة للطاوالت أو �

أوراق الجرائد، �عد أن أّدت دورها اإلضا��
ا قد يندلق فوقها من صحون الطعام، ة، لتحميها ممَّ األرض�َّ
ان األفران عاجً� أم آجً�، ومعها ما ت���َّ من ستلتهمها ن��
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� لم ُ�ْسَتخدم الحتواء ما أمكن من صناديق الورق الصلب ال��
� ال��ت وال��تون وما شا�ه ذلك

ال�طاطا وال�صل والثوم، وقنا��
ة ا، األ��اس ال�الس��ك�َّ � � المخازن. وأخ��

من المؤن المحفوظة ��
مهمالت،

�
ا ال � � مهّمتها �احتواء �ّل ما هّب ودّب، وأخ��

س�ستمّر ��
� ارت�� لت�ت�� هنا. رجعْت الفتاة من جد�د، وذلك �عد عبور س�َّ

ل الم��لة، إذا سارعت تطرد � تأمُّ
� من انغما�� �� فقط، وان�شلت��

ارة خالل غ�ابها، ل�ستأنف األوالَد الذين �انوا قد التصقوا �الس�َّ
اي أن ، راج�ة إ�َّ �

فْت ق�ل أن تخت��
ّ
�أنف نظ�ف من ح�ث توق

ي العل�ة منها. أن�ف أتأّمل وجهها ثم جسمها اله��ل، أش��
� ج�ب بنطالها

ا �� ّ مدفوع� �
عندما ألمح طرف المند�ل الور��

ا س�ستخدمه ح�� آخر رقعة نظ�فة ها �� أ�ض�
َّ
. ي�دو أن الصغ��

� ال ��
َّ
ر ما قلته لها من ق�ل، �أن منه. أرفع ��ي إ� وجهها، وأ�رِّ

ا، أحّب مضغ العل�ة. ل�ْن، �ما لو أنَّ ما قلته لها للتّو �ان غ�ار�
� أشّد ��

َّ
ي العل�ة منها. �عد وقت، أرّد �أن � أن أش��

و�ستمّر ترجو��
ه ال ي�دو أيُّ

َّ
ْت، غ�� أن

�
ي العل�ة مهما حاول ا منها ولن أش�� عناد�

اء العل�ة، ف�ما �� ة برجائها �� ��� وقع� لما قلُته عليها، مستمرَّ
ا، � ارة. أخ�� ، ثم محتوى الس�َّ � إ� مال��� تنقل ��ها من حقيب��
أقول لها إنَّ م�انها هو المدرسة ول�س بيع العل�ة ع� الحاجز.
ة اء أو أنَّ قدراتها العقل�َّ ها ل�ست صمَّ

َّ
د من أن

�
ة، أتأ� ل مرَّ وألوَّ

ة. أجل، لقد ة العطلة الص�ف�َّ � ترّد أنَّ اآلن ف�� محدودة، ح��
اء العل�ة منها. أسألها عن عالماتها ��� �

جو�� �س�ُت. ثم تعود ل��
اء �� �

دة، ق�ل أن تطلب م��ِّ ها ج�ِّ
َّ
� المدرسة. ترّد �حماس أن

��
� تجنيها من بيع العل�ة من جد�د. أسألها عّما تفعل �النقود ال��
ها تحتفظ بها

َّ
، إن

َّ
ّد �� العل�ة، إن �انت تمنحها لوالديها مثً�، ف��

�
ي أش�اء لها �� ها س�ش��

َّ
ج�ب أن

ُ
لنفسها. أسأل ك�ف س�نفقها. ت

ي العل�ة منها. أ�حث عن � أن أش��
الع�د، ثم تعود وترجو��
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�
ة ، ثم أتناول منها �عض القطع النقد�َّ � � داخل حقيب�� محفظ��
� ال أر�د أّي عل�ة. ��

ّ
ة، مردفة القول �أن وأمّدها نحو الفتاة الصغ��

ْ عل�ة ع� المقعد الذي � � ثم تر�� �علب��
تأخذ �� النقود م��ِّ

� ��
ّ
، وتفّر هار�ة. وعندها فقط، أن��ه إ� أن � � قرب حقيب�� �جان��

� ا من نقطة التفت�ش ع� الحاجز، لدرجة أمكن�� �تُّ ق���ة جد�
� �غتة ألم معها رؤ�ة الجندّي وهو �فحص أوراق أحدهم، في�تاب��
، ح�ث �عود عنكبوت الخوف �دّب � جس��

� وخدر �� � قل��
��

� أنحاء الم�ان،
 إّ�اە �التدر�ــــج. تدور عيناي ��

�
ف�ه شا�

ف برفقتها � وتخفِّ
ة، عساها تأ�� � رؤ�ة الفتاة الصغ�� مستجديت��

ها �انت قد
ّ
، غ�� أن � من حّدة اإلحساس �الذعر الذي ا��سح��

اختفت �ال�امل، فألِصُق نظري �المنتظ��ن أمام نقاط التفت�ش
� قض�ان ون ب�� ا وهم �ع�� ا فرد� ، أتا�عهم فرد� � الجت�ازها راجل��
قة، ف�ما أحاول سحب أنفا�� �عمق ة الض�ِّ ا�ة الحد�د�َّ البوَّ
و��طء. هؤالء الذين هم ع� قدر من الحظ� �ح�ث ُ�ْم�نهم
هم قادرون

َّ
عبور الحاجز، �ل ح�� الوقوف واالنتظار عندە، إن

ل من منطقة إ� أخرى م�� شاؤوا، دون أن �حتاجوا ع� التنقُّ
� عملهم الجد�د.. ثم

ة زم�لة لط�فة لهم �� إ� استعارة �طاقة ه��َّ
� ��

ّ
ا، ف�ال�اد ِنْمُت الل�لة السا�قة، �ما أن � منهكة تمام� ��

َّ
أتثاءب. إن

رة وحاالت الخوف والقلق � المتهوِّ
فا�� ا تع�ُت من ت�ُّ حق�

� أوقع نف�� بها. إن لم يتّم ا��شاف أمري، وما واالضطراب ال��
� تخّ�ل حجمها، ّتب ع� هذا من مصائب ح�� ال �مكن�� ي��
ة، فذلك فقط � إ� الب�ت �عد الفحص م�ا�� سأعود أدرا��
ة � هذە. أِعُد نف�� �ذلك ثم أتثاءب مرَّ ا لحال�� �مكنه أن �ضع حد�
. أرى �دي و�� �

ب الجندّي م��ِّ � �ق�� � منتصف تثاؤ��
أخرى، و��

� ع� ت�� ة زرقاء. علبتا العل�ة ال تزاالن مرميَّ تمدُّ نحوە �طاقة ه��َّ
�
ْقُرط �� كة ُسنُّ . اسم العل�ة «َمْسْت»، صناعة �� � �المقعد �جان��
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� �
ب الجندّي ا. ثم ��� ع�د نظري إ� األمام وال أرى ش�ئ�

�
الخل�ل. أ

. وأن��ه. ُ�ع�د ال�طاقة � ه ي��د أن �صّحي��
َّ
ارة �ما لو أن سقف الس�َّ

، إذ أخاف . وأ��� � �أن أنطلق. وأنطلق. إ� األمام. أ���
ّ و�أمر�� إ��

ات األمن ة، س�ن��ه الجندّي و�ّل قوَّ � م�ا�� إن عدت أدرا��
الواقفة ع� الحاجز ألمري. ل�نَّ الط��ق إ� األمام �عد الحاجز
�قل�ل مسدودة �الجدار، وكذلك الط��ق إ� ال�سار. خ�اري

ق ح�� ، ح�ث �متّد شارع ضيِّ � ه إ� ال�م�� ّالوح�د هو التوجُّ
ّ أن أفعل، إ� األفق لم أسل�ه قّط من ق�ل، وال أعرف إن �ان ع��
� ارة �س�� نحوە، ثم فوقه، �حاذيها إ� جهة ال�م�� � أترك الس�َّ ��

َّ
أن

� مه�ط مطار قلند�ا، و�� جهة ال�سار أرض بور تتمّ� فوقها ب��
ا منها، قة، لم أجرؤ ع� أن أسلك أ�� الفينة واألخرى طرقات ض�ِّ
ا� � �ل�ح أما�� حاجز آَخر. ت�� وهو أمر �عان ما سأندم عل�ه ح��
� النوم.

� رغ�ة شد�دة �� ، تجتاح�� � و�ذ �عود الخوف �سحق قل��
ارة، ح�� أتثاءب فة من �عة الس�َّ ب من الحاجز مخفِّ وما إن أق��
، عندها �

ە �ك��ّ �
�قّوة، فاتحة ف�� ع� وسعه. فأسارع لَس��ْ

�
�� �

ف وأن أم��
ّ
 أتوق

ّ
ا، و�ش�� ب�دە �أ� � الجندّي أ�ض� �َحّيي��

ة َّ� ق طرق تعلوە �افطات عّدة �الع�� ، ح�� أصل مف�� �
ط����

ة، منها ما �ش�� إ� ال�سار نحو «أورشل�م َّ� � ة واإلنجل�� والع���َّ
ارة � نحو «تل أب�ب ــــــ �افو». أدور �الس�َّ (القدس)»، و�� ال�م��
ة الط��ق

َّ
ات األمتار ع� حاف ، ثم أوقفها �عد ع�� � إ� جهة ال�م��

. جس�� �ان يرتجف. أللتقط أنفا��
� جميع أنحائه،

أحاول أن أهدأ، وال أهدأ، فقد استقّر الخوف ��
ة لأل�. وال � مث�� ��

ّ
. �م أن ا ��اد يتال�� لدرجة �ات معها خف�ف�

 أثرُت
َّ

� الوقوف هنا ط��ً�، و�� ه ال �مكن��
ّ
أدري أين أنا، �ما أن

�
. أسارع إ� تناول ما حملت م�� من خرائط �� الشبهات حو��
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� ْوق المقود. من ب��
َ
� َوف ، وأ�سطها ع� المقعد �جان�� � حقيب��

هذە الخرائط ما هو صادر عن مرا�ز لأل�حاث والدراسات
ِهر حدود المناطق األر�ــع، ومسار الجدار، وحركة ة، وُ�ظ� الس�اس�َّ
ة. خ��طة أخرى ة وغزَّ ة الغ���َّ � الضفَّ

االس��طان والحواجز ��
� ح�� العام ١٩٤٨، ثم أخرى، ِهر ما �انت عل�ه فلسط�� ُتظ�
ارات وصادرة عن وزارة الس�احة كة إ�جار الس�َّ اها �� � إ�َّ منحت��
ة وفق الحكومة ِهر الشوارع والمجّمعات السكن�َّ ة، ُتظ� اإل�ائ�ل�َّ
د نقطة تواجدي ة. �أصابع مضط��ة، أحاول أن أحدِّ اإل�ائ�ل�َّ

ا. � ة. لم أبتعد كث�� ة فوق الخ��طة األخ�� الحال�َّ
مع ذلك، ال س��ل للرج�ع اآلن.

ا. أجل، ال س��ل للرج�ع اآلن، �عد أن تجاوزت ا عم�ق� َفس�
َ
 ن

ُ
آُخذ

ة ة والنفس�َّ ة والجسد�َّ ة والجغراف�َّ الحدود جم�عها، العسك��َّ
ل ا عن الموقع األوَّ ة �حث� ة. أعود إ� الخ��طة اإل�ائ�ل�َّ والعقل�َّ
طة الحجم ه نقطة سوداء متوسِّ

َّ
ه إل�ه. إن الذي وددت التوجُّ

ة َّ� � وغ�� �ع�دة، �علوها �لمة «جافا»، مكت��ة �أحرف إنجل��
ة ومركز ة، ل�ْن غل�ظة. هناك تقع �عض المتاحف العسك��َّ صغ��
ة ل�َّ � العثور فيها ع� معلومات أوَّ � �مكن�� أرش�ف الج�ش، ال��
� �اتب المقالة. أ�ا�� بتحد�د المسار حول الحادثة، �ما أ�لغ��
األفضل للوصول إ� تلك النقطة، مستعينة �مختلف الخرائط
�
� تقع �� � نقطت�� ا أق� المسافات ب�� ه م�دئ��

َّ
. فمع أن � م�� �اع هكذا مسار، ل�س ألنَّال�� � اتِّ ا ال �مكن�� خّط مستق�م، فعل��

د �عض الخرائط،
�
ه، �ما ُتؤك

ّ
ما ألن

َّ
الطرقات غ�� مستق�مة، إن

ي إ� هنالك حاجزان ع� األقّل فوق المسار األق� الذي يؤدِّ
� ل�ست ، وال تلك ال�� �

� �حوز�� ه ال الخرائط ال��
َّ
�افا. �ما أن

، قادرة ع� تحد�د مواقع الحواجز الطّ�ارة، أو ع� �
�حوز��
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� ما برحت تقود إ� ة، ال�� ة بناء الجدار المستمرَّ موا��ة عمل�َّ
ا �ذكر هذە � لم أسمع أحد� ��

ّ
إغالق العد�د من الطرقات. �ل إن

ه شهد مثً� حادث س�� فوقها
َّ
ة منذ سنوات؛ �أن الط��ق القص��

ى صندوق ُخضار من أحد ال�اعة الذين عادة ما �جلسون أو اش��
ع� قارعتها. وهذا السقوط من الحد�ث ال �مكنه أن �كون
ه لم �عد �مقدور أحد السفر فوق

ّ
� أن � الغالب، �ع��

ما، ��
َّ
ا. إن سهو�

تلك الط��ق. لذا، إن أردُت مواصلة ما أنا مقدمة عل�ه، محاطة
�أقّل ما �مكن من المخاطر، من األفضل أن أسلك الط��ق
ون نحو منطقة � �سل�ها اإل�ائ�ليُّ الط��لة ل�ْن ال��عة، ال��
ارة فوق الشارع ب�طء ك، وأعود أقود الس�َّ ل المحرِّ الساحل. أشغِّ
� َتَف�ُّع و�ــهدوء و�حذر. �عد �ضعة أمتار، �ظهر إ� جهة ال�م��
ا �ق��ة � إ� رام هللا مرور�

� الما��
�� �

الشارع الذي �ان �ف��
� إ� �افا أو

� ط����
ات، �� ات المرَّ ب�تون�ا، وكنت قد سل�ته ع��

�
ا، �ما ارتفعت �� ه مسدود اآلن. لقد تّم إغالقه هو أ�ض�

َّ
ة. إن غزَّ

ة �ارتفاع ثمان�ة أمتار، تماثل � ألواح إسمن��َّ نهايته إ� جهة ال�م��
� بناء الجدار، ورأيتها عند حاجز قلند�ا،

ا تلك المستخدمة �� تمام�
� ما �ش�ه الحصن. «سجن عوفر»، �ش��

ل�ْن هنا تجّمعت ��
ا عن هذا السجن � ال�افطة �جانب الط��ق. كنت قد سمعت كث��
� أراە فيها، ة األو� ال�� ة، ل�ن هذە �� المرَّ � األخ�� خالل السن��
� ِخَضّم موجة

� العام ٢٠٠٢، ��
فهو حد�ث العهد؛ تّم إ�شاؤە ��

� جمع الج�ش �ّل من � ر�يع ذلك العام، ح��
إعادة االجت�احات ��

� الساحات
�� � ة ودون الخمس�� هم فوق سّن السادسة ع��

� عم�� الجد�د،
هم إ� هنا. أحدهم زم�ل �� ��

�
ة ثم َحمل العامَّ

ة أمامنا ذكرى ا، أصله من رفح، والذي استعاد مرَّ وهو لط�ف جد�
� �انت تتدافع إ� أنفه خالل ا، ح�� رائحة الزفت المسكوب حديث�
نومه فوق اإلسفلت أثناء شهور اعتقاله وقتها. خلف السجن،
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� وراء صّف أشجار ال�و، أمكن ة تخت�� هنالك قاعدة عسك��َّ
ة � السابق أن �لمح ع�� جذوعها وأغصانها وأوراقها اإلب��َّ

المرء ��
ة الرا�ضة داخل السقائف ا�ات والمرك�ات العسك��َّ ة، الد�َّ َّ المغ��
جاە القدس، ارة عائدة �اتِّ ق، أدور �الس�َّ الضخمة. عند المف��
ّ سلوك شارع رقم ٥٠ إ� فوق الشارع رقم ٤٤٣؛ يتوّجب ع��
جاە �افا. � ثان�ة �اتِّ � ف�ما �عد، ثم شارع رقم ١ إ� ال�م�� ال�م��
ارة فوق شارع ٤٣٣ ب��ّقظ، إ� أن ألمح �عد أواصل ق�ادة الس�َّ
د دَّ � ي�� ا آخر فوقه، ف�عود صدى ن�ضات قل�� وقت قص�� حاجز�
َّ ما �ش�ه خيوط ش�كة � اقص أمام عي�� ، ف�ما يروح ي�� � رأ��

��
� من الحاجز. ال �ّد �� من أن ا�� العنكبوت الممّزقة. يزداد اق��
ە. الجنود الذين اصطّفوا عندە ال �ع�أون ب��قاف أحد، �من أع��
ّ . ع�� �

ار�� ا من �عة س�َّ � ف كث��  أخفِّ
َّ

ّ أ� � الغالب. ع��
فيهم أنا ��

� �ال�امل � ل�ْن �عد الحاجز، ت��ّدد ثق�� . وأع�� � سأع�� ��
ّ
أن أثق �أن

وال أعود أدري أين أنا� وال أعرف إن كنت قد سل�ت هذا الشارع
� ال�دا�ة، أم ال. فالشارع الذي عهدته ح��

من ق�ل �ما َحِسْ�ُت ��
� هذا � ح��

د االلتواءات، �� ا ومتعدِّ � �ان ضّ�ق� ق�ل �ضع سن��
ا �ارتفاع خمسة أمتار

�
ساع واالستقامة. �ما أنَّ جدران شد�د اال�ِّ

�
ة، تجّمعت �� ْت ع� جان��ه، تليها م�اٍن جد�دة كث��

�
قد َعل

ة، مستوطنات لم تكن موجودة من ق�ل أو �انت ش�ه غ�� مرئ�َّ
تها. أرفع � �انت هناك، اختفت غالب�َّ ة ال�� ب�نما القرى الفلسطي��َّ
ا عن أّي أثر لهذە القرى ولبيوتها ا �حث� د� َّ ج�ِّ � رأ�� فاتحة عي��
ة أش�ه �الصخور فوق الهضاب، تصل ب�نها المتناثرة بتلقائ�َّ
� انحناءات عد�دة، ل�ْن �غ�� جدوى. لم

أ ��
�
قة تتل� طرقات ض�ِّ

ي، لم � مس��
ما استمّ��ت ��

�
� أّي منها. و�ل �عد من الممكن تب��ّ

أعد أعرف أين أنا� ح�� لمحُت، إ� جهة ال�سار من الط��ق،
ُت ْ َ � فعً� َع�� ��

ّ
دُت عقبها من أن

�
ا، تأ� ا آخر مسدود� ا فرع�� شارع�
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�ّ � السابق، فهذا الشارع الفر��
ات �� ات المرَّ هذە الط��ق ع��

ة �ات اإلسمن��َّ اب و�عض المكعَّ المسدود اآلن �كومة من ال��
ارة عند مطلع الضخمة، �قود إ� قرى الج�ب. أوقف الس�َّ
� اب واإلسمنت ال�� ب من كومة ال�� ل منها، وأق�� تفّرعه، ثم أترجَّ

ه ال �مكن تح��كها، �ما
َّ
ا و�أن د من وجودها تمام�

�
سّدته، ح�� أتأ�

ارة أخرى اجت�ازها. و�� جم�لة، � وال ألّي س�َّ
ار�� ال �مكن لس�َّ

� وتارة نحو ال�سار، عابرة � تما�لها تارة نحو ال�م��
هذە الط��ق، ��

� ة ال�� � التالل المرشومة �أشجار ال��تون والقرى الصغ�� ب��
ارة، أفتح فها السكون، ح�� ب�ت إ�سا. أرجع إ� الس�َّ

�
�غل

ة، وأدرس ثان�ة المسار الخ��طة الصادرة عن الجهة اإل�ائ�ل�َّ
ا، �عد الهبوط

�
ون عادة نحو الساحل. إذ الذي �سل�ه اإل�ائ�ليُّ

� شارع رقم ٥٠، �جب عندها سلوك الط��ق
إ� عمق الوادي ��

ة ، ثم الس�� عل�ه لف�� � ال��ــــع شارع رقم ١ الذي يتف�َّع إ� ال�م��
� المنطقة المحاذ�ة

ق ��
ِّ
ط��لة، دون الح�اد �منة أو ��ة. أدق

ظِهر الخ��طة، مأهولة
ُ
� ت�دو حس�ما ت لشارع رقم ١، وال��

تان الوح�دتان �المستوطنات �األساس. الق��تان الفلسطي�يَّ
� رافا. أعود وأفتح الخ��طة ال�اديتان فوقها، هما: أبو غوش وع��
� ح�� العام ١٩٤٨، وأجول ب��ي فوقها، ر فلسط�� � تصوِّ ال��
ها � تمَّ تدم�� ة العد�دة، ال�� � أسماء القرى الفلسطي��َّ لة ب�� متنقِّ
ف ع� عدد منها والقادم �د قاطنيها ذلك العام، فأتعرَّ �عد ���
� ، مثل ق��ة لفتا، والقسطل، وع�� �

� ومعار��
منه �عض من زمال��

�ارم، والمالحة، والجورة، وأبو شوشة، وسار�س، وعنا�ة،
تها أسماء ت�دو مجهولة �ال�س�ة وجمزو، ودير ط��ف. ل�نَّ غالب�َّ
ا ما �الوحشة. خ��ة العمور، ّ إحساس� �

، لدرجة راحت تث�� �� ��
ج، وخ��ة الب��رة، و��ت شنة، وسلب�ت، ، وال�� � و��� ماع��
ة، ودير أبو َّ� ِّ والق�اب، وال�ن�سة، وخرو�ة، وخ��ة زك�ّ�ا، وال��
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، وجنداس، والحديثة، وأبو الفضل، وكسال، �
سالمة، والنعا��

ە كب�� � ة. من�� ع�د نظري إ� الخ��طة اإل�ائ�ل�َّ
�
ة. أ وأخرى كث��

� اآلن مساحة جميع هذە القرى.
ە «كندا»، �غ�ِّ � ا ُ�ْد� من�� جد�

ارة، وأنطلق فوق شارع رقم ك الس�َّ ل محرِّ أغلق الخرائط، أشغِّ
ة، إ� أن أصل الط��ق ٥٠ دون أن أواجه أّي عائق هذە المرَّ
ال��عة الط��لة. �عد وقت من المس�� فوقها، أ�دأ بهبوط ج�ال
َقما �ش�� ال�افطات، والذي

ْ
ف � و� ق ب�ت ش�م�� جاە مف��

ِّ
القدس �ات

� � ع� اسم الق��ة الق���ة ال�� ّ ب�ت سوس�� قد �كون اسمه األص��
� منها

� الخ��طة من العام ١٩٤٨، ولم تعد موجودة. ���
تظهر ��

ا �أشجار ب�ت واحد فقط لم يتّم هدمه، ألمحه إ� �ساري محاط�
ق األعشاب حجارته. ال�و، تخ��

ة، فوق ط��ق ت�اد اق المشهد ��عة كب�� ارة اخ�� تواصل الس�َّ
ا. مع ذلك، ال أ�ّف عن النظر إ� الخ��طة تكون مستق�مة تمام�
�
ا من أن أتوە ��

�
، خوف � ة المفرودة فوق المقعد �جان�� اإل�ائ�ل�َّ

ة �عد غ�اب ط��ل، � �غ��ة كب��
ثنا�ا هذا المشهد الذي �شعر��

ات الحاصلة له، مواصً� التأ��د ع� الغ�اب مع �ّل التغي��
� أسماء المدن والقرى

ّ ف�ه؛ �� � ال�امل لوجود ما هو فلسطي��
� الئحات اإلعالنات المكت��ة

المخطوطة فوق ال�افطات، و��
� � حديثة العهد، وح�� الحقول الشاسعة ال��

� الم�ا��
ة، و�� َّ� �الع��

ها �عد اختفاء، تعود
َّ
 أن

ّ
� و�� �ساري. إ� تحّد األفق إ� �مي��

ة ع� الذ�ا�ة لتحوم حول اللوحة، وت�دأ تطفو تفاص�ل صغ��
� بهذا الوجود خلسة. غس�ل م�شور خلف

طول الط��ق ���
ة وقود، ثم سائق مرك�ة �طيئة أجتاُزها. شجرة دوم محطَّ
�سة قد�مة. ثم �ضعة رعاة � الحقول �مفردها، و�ِّ ت�تصب ب��
ع�د ��ي إ�

�
�قفون مع قطيع ماش�تهم ع� تّل �ع�د. أ

َّ �
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ه
َّ
ة أخرى من أن د مرَّ

�
ة، للتأ� ة للحظة قص�� ، والذي ت���ِّالخ��طة اإل�ائ�ل�َّ � ّ سلوك مخ�ج كيبو�س جال��وت إ� ال�م�� ع��

ا �ضع �افطات ضخمة، ذلك ما إن ت�دأ م�اٍن مه الحق� �مقدَّ
جه إ�

َّ
� األفق. من هناك، سأت

شاهقة حديثة البناء تل�ح ��
جاە

ِّ
� المس�� �ات

ال�سار، فوق شارع سالمة، ح�ث سأستمّر ��
� إليها، � توّجه�� مدينة �افا، أو «�افو»، �ما تعلن الالفتات ال��
�
ذلك إ� أن ينج�� خّط األفق األزرق. ال�حر� ها هو، ��

� غ�اب تحّول خاللها إ� لون أزرق فاتح الحق�قة، �عد سن��
. و�روح ال�حر اآلن، ال الالفتات، محا�د ع� الخ��طة، ل�س أ���
� نحو المدينة، ح�ث ال أقوى ع� مقاومة اختالس النظر

�قود��
ارة � �لِّ فينة وأخرى، ف�ما أنا أقود الس�َّ إ� زرقته المرتعشة، ب��
فوق الشارع ال�ئ�ب الذي تحاذ�ه معامل وورشات لتصليح
� إحدى

� حادثة� ��
ب �� ارات، ذلك ح�� أوشك ع� ال�س�ُّ الس�َّ

ة، ج تحت شمس الظه�� ة إ� سطحه المتوهِّ � القص��
الِتفاتا��

ة و�� حمراء ا إ� عبوري اإلشارة الضوئ�َّ ر� أن��ه فجأة، ل�ن متأخِّ
ف

ّ
� �لٍّ منها ثالثة مسارات، و��عة تتوق

� تقاطع ألر�ــع طرق ��
��

ا� ما الذي فعلته� �عد أن أع�� . ت�� � أع�� ارات وتدع�� جميع الس�َّ
، ف�ما ارة �جانب الط��ق أللتقط أنفا�� التقاطع، أوقف الس�َّ
� و�ثقلها. �ا

� جميع أطرا��
�عود اإلحساس �الخدر �متّد ��

� أن
� تجاوزە. وال أنجح �� ، هذا الحّد �الذات ال �مكن�� � لخراق��

ارة ما زالت � ع� الفور، فالس�َّ
ك من م�ا�� ّ التحرُّ أهدأ. ل�ْن ع��

. أرجع أقودها ��عة ب�دين �
ارات خل�� تعيق حركة الس�َّ

، ف�ما قدماي �ال�اد تق��ان ع� دوس � � مرتجفت�� خف�فت��
اسات الوقود والغ�ارات والفرامل، ح�� أصل إ� نها�ة دعَّ
جاە

ِّ
، �ات الشارع، فأدور إ� جهة ال�سار �ضعة أمتار ل�س أ���

� . ح�� ّ ، متحف تار�ــــخ الج�ش اإل�ائ��� � � �ح��
ة األو� �� المحطَّ
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� � �
ف ا �خفِّ ارات الخاّص �ه ش�ه فارغ، ممَّ أ�لغه، أجد موقف الس�َّ
ة إ�جاد م�ان ه كذلك �جعل من مهمَّ ، ل�نَّ � ة اضطرا�� من حدَّ
ا إ� حدٍّ ما. فال أدري إن �ان ا صع�� ارة ف�ه أمر� �عينه أركُن الس�َّ
� الظّل، أم أقرب ما �مكن من المدخل،

من األفضل أن أوقفها ��
� م�ان ال يرغب

� نقطة آمنة ومكشوفة لمنع �قتها، أم ��
أم ��

ضها ولو ل من احتمال تعرُّ
�
ارته ف�ه، و�ذلك أقل � صفِّ س�َّ

أحد ��
ة ن من ركنها �عد برهة ل�ست قص��

�
لخدش �س�ط. و�عد أن أتمك

ة د، أضع جميع الخرائط وقم��� الذي خلعته لشدَّ دُّ من ال��
� ع� ت�� � العل�ة المرميَّ ِحُق بها علب��

�
ل
�
، ثم أ � � حقيب��

الحّر، ��
، �عد أن أفتح إحداهما وأتناول من داخلها � المقعد �جان��
ر منهما، فعدا

�
. ع� األقّل، أمتّص السك � ف��

� وأرميهما �� قطعت��
ا منذ الص�اح. القهوة، لم أتناول ش�ئ�

ە جاە مدخل المتحف بروّ�ة، ثم أع��
ِّ
� �ات

ارة وأم�� أخ�ُج من الس�َّ
ة صوب صندوق التذا�ر، جهة م�ا�� جاە ردهة االستق�ال، متَّ

ِّ
�ات

ا �قف خلفه. يرفع الجندّي رأسه نحوي ح�ث أ��شف أنَّ جند��
� ة زم�ل�� � رؤ�ة �طاقة ه��َّ

م نحوە. وال �طلب م��ِّ ا. أتقدَّ مب�سم�
� أتركها داخل الحقي�ة. أمّد رسوم �طاقة الدخول اللط�فة، ال��
� �طاقة � الرسوم ق�ل أن �منح��

نحوە. و�الفعل، ي�ناول م��ِّ
� خزانة الودائع،

�� � َّ ترك حقيب�� ه ع��
َّ
� �أن الدخول، ثم ُ�ْعِلُم��

ا من . ال �دَّ أن �كون ارتداؤە الزّي العسكرّي جزء� ل�س أ���
ا ل�سج�ل � ا صغ�� � � ودف�� المعرض. آخذ م�� فقط محفظ��
� � الداخل، �ما �علم��

ا، فالتص��ر ممن�ع �� المالحظات وقلم�
� آلة تص��ر. أغادر ردهة

ا. ل�ّنه، ع� أّي حال، ل�س �حوز�� أ�ض�
� يتوّجب ع� المرء االستق�ال صوب ساحة المتحف، ال��
ة، �ما ن من دخول قاعات العرض السّت ع��

�
عبورها �� يتمك
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� ألُج اە الجندّي مع التذكرة. وح�� � إ�َّ ب الذي منح�� َت�ِّ
�
�ش�� ال�

� ع� الفور ضوء أب�ض حاّد �ع�� ال��، الساحة، �ستق�ل��
تها، وراح نت منه أرض�َّ سه نحوي الح� األب�ض الذي تكوَّ

�
عك

� الواقع، أنا ال
�� . � ا �لسع األذن�� ا م��ع� ي فوقه يث�� ضج�ج� مس��

غم من ذلك، أواصل أطيق الح� مثلما ال أطيق الغ�ار. ع� الرَّ
لة تفادي تفاقم ضجيج � أنحائها، ل�ْن �حذر، محاو�

�� �
دورا��

ة القد�مة ، ح�� أن��ه إ� أنَّالح�، ب�نما ��اد خ�اُل �عض المرك�ات العسك��َّ � ّ ش�ه المغمضت�� � ة فوقها ي�لغ عي�� المن���
ا ة وفق� ة واألخ�� ة السادسة ع�� ب �ش�� �أنَّ هذە �� المحطَّ َت�ِّ

�
ال�

� القلق ��� ة. و�ذ �ع�� ت�ب المعرض، �عد ز�ارة الصاالت الداخل�َّ ل��
ح من ق�ل كون تجوا�� هذا ال يتما�� مع المسار المق��
تها، أتوّجه ع� الفور ّ التج��ة برمَّ ه قد �فسد ع��

َّ
المتحف، وأن

إ� صالة العرض األو�. ولحظة تطأ قدماي مدخلها، تاركة الحّر
�
، تعت�� القشع��رُة �د�� �

ج الذي أثقل الساحة خل�� الشد�د الل��
ف، فأسارع إ� جا�� من المك�ِّ

ِّ
جّراء الهواء ال�ارد المتدافع �ات

�
� ودف�� مالحظا�� � �محفظ�� ّ الممسكت�� �

َّ ّ �ك�� تغط�ة ذرا��
�
�� � � مع حقيب�� � الط��لت�� ْ�� لتدفئتهما، فقد تركُت قم��� ذا ال�مَّ

، خزانة الودائع. ل�ْن �غ�� جدوى. �عود االرتجاف �ع�ث �جس��
 من جندّي �قوم ع� حراسة

َّ
ا إ� ف�ما أجول الصالة الفارغة تمام�

ا إلثارة ارت�ا�ه، � منع�
الم�ان. وأحاول جاهدة الس�طرة ع� ارتجا��

� الصالة. من
� المعروضات �� مواصلة التجوال ع� مهل ب��

ضمن هذە المعروضات، أجد خ��طة لمنطقة الجنوب، و�عض
� الجنود المتمرك��ن هناك المراسالت بواسطة التلغراف ب��
ة. ة �طول�َّ ات، تغلبها ع�ارات �شج�ع�َّ ة نها�ة األر�عي��َّ خالل ف��
ا، ثم أستدير نحو ا عم�ق� َفس�

َ
 أنَّ االرتجاف ال �كّف. آخذ ن

َّ
إ�

�
. أدور بهدوء، وأستمّر �� جا��

ِّ
ق �ات ِّالجندّي الحارس وأجدە �حدِّ
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� �
�
جاە الصالة الثان�ة. هناك يتال�� ارتجا��

ِّ
ي مبتعدة �ات مس��

� تّم ة ال�� �التدر�ــــج أمام مجموعة من الصور واألفالم الدعائ�َّ
ات من ِقَ�ل �عض ات واألر�عي��َّ ة الثالث�ن�َّ � ف��

إنتاج �عضها ��
ة، �ما �ش�� المعلومات المرفقة. � الس�نما الصهيون�َّ طالئع��
، � � فلسط��

� اليهود �� �� األفالم تعرض ح�اة المهاج��ن األورو�يِّ
�
ة �� ّ والح�اة التعاون�َّ � العمل الزرا��

ة انغماسهم �� و�خاصَّ
�
� �دايته ��

� ف�لم �عينه من ب�نها، تظهر �� المستوطنات. يوقف��
� ال�ادر مساحة جرداء، تدخلها فجأة مجموعة من المستوطن��

ة، والذين ي�دأون ب�ناء ب�ج عاٍل وسقائف �مال�سهم القص��
� �جتمع � ح��

ة، إ� أن ي�ت�� الف�لم بها َمْبِ�ّ�ة �ال�امل، �� خش��َّ
ة. � حلقة دائ��َّ

قصوا م�شا��� األ�دي �� المستوطنون أمامها ل��
�ط ثان�ة، فأ�ا�� ب�عادته إ� نقطة ال�دا�ة، أحاول رؤ�ة ال��
عندها ي�دأ المستوطنون �فّك حلقة الرقص والرج�ع إ�
� انتهوا من بنائها للتّو، و�أخذون بتفك�كها السقائف ال��
م و�تحم�لها فوق الع��ات، ثم �خرجون من ال�ادر. أعود وأقدِّ
� ة تلو األخرى أب�� �ط إ� األمام ثان�ة. ثم أرجعه إ� الوراء. مرَّ ال��
� ّ عدم إضاعة وق�� ه ع��

َّ
ر �أن

�
كها، ح�� أتذك

�
المستوطنات ثم أف�

ّ ز�ارة صاالت عد�دة أخرى ومشاهدة أ��� هنا، فال يزال ع��
� ح�� معروضاتها، ثم رحلة ط��لة ال تزال �انتظاري. أ�مل جول��

ا أمض�ت ا أطول ممَّ � أمكث فيها وقت� أصل الصالة السادسة، ال��
� الصاالت السا�قة، إذ تضّم معروضاتها مال�س ومعّدات

��
ة مختلفة ارتداها جنود مصنوعون من الشمع. ووفق عسك��َّ
تها خالل المعلومات الواردة، جرى االعتماد ع� استخدام غالب�َّ
ات. أالحظ أنَّ الزّي العسكري وقتها اختلف عن ة األر�عي��َّ ف��
� غامق، لون الزّي الحا�� للج�ش، فب�نما الحا�� لونه أخ�� ز���
ة، �علوها � �او�ل ط��لة وقص��

�� �
الزّي القد�م رمادّي، و�أ��
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� �
حزام ع��ض من القماش، �ه ج�ب جلدّي لحفظ السالح،
ة لتخ��ن الرصاص، وم�ان مخّصص وكذلك جيوب صغ��
ا ما �جري ر�طه � هذە األحزمة أ�ض� ارة الم�اە. من ب�� لتعليق مطَّ
حول الخ� وأخرى حول الصدر. �ما و�ضع جنود الشمع
ة ع� ة وكب�� حقائب من القماش ع� ظهورهم، وقّ�عات صغ��
� يرتديها ا بتلك ال�� رؤوسهم. أّما أحذيتهم، ف�� ش�يهة جد�
� منتصف الصالة، ُوِضعت

. ثم �� � الوقت الحا��
الجنود ��

ات َضْت داخلها مختلف المعدَّ ة ضخمة، ُعر� صناديق زجاج�َّ
ة � اسُتْخِدمْت آنذاك، من ب�نها علب حد�د�َّ � الطعام ال��

وأوا��
ة مستط�لة الش�ل، تّتصل بها سلسلة م��وط بها ملعقة صغ��
ات أخرى، �أدوات الحالقة ، إضافة إ� معدَّ � ��

�
وشوكة وسك

مات ا، وقفْت مجسَّ والصابون و�� آخرە. إ� جانب هذە جم�ع�
� �انت � �انت تأوي الجنود أو تلك ال�� ر الخ�م ال�� ة تصوِّ صغ��
ُ�سَتخدم كقاعات لتناول الطعام، أو الجتماعات الق�ادة. أنتقل
� ال تحتوي ع� معروضات ف�ما �عد إ� الصاالت التال�ة ال��
ة. ا، ذلك ح�� أ�لغ الصالة الثالثة ع�� � �� االهتمام كث�� �س��
� ة جميع أنواع األسلحة الخف�فة ال�� تحوي الصالة الثالثة ع��

ات. أطوف وحدي ب�نها جرى استعمالها ح�� الخمس�ن�َّ
لة أش�الها وأحجامها المختلفة وأحجام طلقات س، متأمِّ بتوجُّ
ة، وأقرأ ما رصاصها المعروضة معها داخل صناديق زجاج�َّ

. �ش�� ة تو�� ف أمام بندق�َّ
ّ
ح �ان��اە، ق�ل أن أتوق يرافقها من ��

اش ة �� ع�ارة عن مدفع رشَّ المعلومات المرفقة �أنَّ هذە البندق�َّ
� العام ١٩١٩، ومن

ّ األصل، صنعه جون ت. تومسون �� �� أم��
»، وقد جرى استخدامه �ش�ل واسع � �سميته «تو��

هنا تأ��
ة ات الحلفاء، و�خاصَّ ة الثان�ة من ق�ل قوَّ خالل الحرب العالم�َّ
ا � حرب العام ١٩٤٨، والحق�

ضّ�اط الصّف وقادة الدورّ�ات، ثم ��
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�
� حرب ؟ي�نام، إضافة إ� حروب أخرى

ة، ثم �� � الحرب ال�ور�َّ
��

ح، �مقدرته ع� ة. و�متاز هذا السالح، �ما �ض�ف ال�� كث��
� الوقت ذاته،

تص��ب الرصاص ع� الهدف ح�� مدى �ع�د، و��
ي � دف��

� القتال عن كثب. أرسمه ��
م �ه ��

�
�القدرة ع� التح�

� كنت ذات يوم أرسم ��
ّ
امة رديئة، مع أن . �م �تُّ رسَّ الصغ��

ة ة عال�ة. ل�ْن اآلن خطوط رس�� حادَّ
َّ
وأنقل األش�ال �دق

ە من ش�ل السالح، �ح�ث لم ا شوَّ مضط��ة، وتفتقد التوازن، ممَّ
� ص�اح ١٣ آب

ا فعً� �سالح الج��مة الذي اْسُتْعِمَل �� �عد ش�يه�
، �

� الصالة، فأنتفض من م�ا��
١٩٤٩. وفجأة، �علو هدير قوّي ��

ة إ� و��دأ جس�� �االرتجاف. ثم، أغادر الصالة الثالثة ع��
�
ف برودته ع� فضائها �أ�مله. �� الساحة ق�ل أن ُ�ْحِ�م المك�ِّ

� اسُتْعِملت ة ال�� الساحة، أصطدم من جد�د �المرك�ات العسك��َّ
� ال�دا�ة، و�موجة الحّر الثق�ل والضوء

ها ��
ُ
ة وشاهْدت � تلك الف��

��
 أنَّ اللون األخ�� الغامق لقم�ص

َّ
األب�ض الذي �ع�� ال��، إ�

� الصالة األو�، و�ان
الجندّي الحارس الذي لمحته من ق�ل ��

ّ قل�ً�. ل�ن ل�س � � الساحة هو اآلخر، أراح عي��
�جول اآلن ��

ة. ومع بوادر عودة اإلحساس �الذعر، أترك الساحة � النفس�َّ حال��
� من خزانة مّتجهة نحو ردهة االستق�ال، أستع�د حقيب��
� أجدها ال ة، ال�� � الب�ضاء الصغ��

ار�� جه إ� س�َّ
َّ
الودائع، ثم أت

� الواقع، ال حاجة �� أن
ارات. �� � موقف الس�َّ

تزال تقف وحدها ��
ة � هذە المتاحف الرسم�َّ . لن تكسب�� � هذە المدينة أ���

أمكث ��
� ع� أّي معلومة، أو ح�� تفص�ل ذي ق�مة، �مكنه أن �عين��
ل رس�� ، ألتأمَّ اس�نطاق روا�ة الفتاة. أعود وأفتح الدف�� الصغ��

ة ، ح�ث َ�َدْت أقرب إ� قطعة خش��َّ ة التو�� األه�ج لبندق�َّ
� الحقي�ة، ثم أتناول

ئة منها إ� سالح قاتل. أضع الدف�� �� مه��
� القادمة فوقها. د مساري نحو وجه�� ة ألحدِّ َّالخ��طة اإل�ائ�ل�َّ
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�
جه إ� الط��ق ال��ــــع رقم ٤ الذي �قود إ� الجنوب،

َّ
ّ أن أت ع��

ة، إ� ال�سار نحو شارع رقم ٣٤، ثم ثم �عد عسقالن وق�ل غزَّ
� �� � فوق شارع ٢٣٢، ح�� أصل محطَّ عند سديروت إ� ال�م��

، ثم أتناول العل�ة من � القادمة. أر�� الخ��طة ع� المقعد �جان��
ارة، وأنطلق. � منفضة الس�َّ

� بها ��
ف�� وأل��

� تحت تلك الخ��طة، تقبع الخرائط األخرى، �ما فيها تلك ال��
� لم �� � ح�� العام ١٩٤٨، ل�نَّ ر ما �انت عل�ه فلسط�� تصوِّ
� ما أعرف من أشخاص أصلهم من هذە

ة. �ك�� أفتحها هذە المرَّ
ت حول �افا وح�� المناطق، �� أدرك �م من القرى والمدن امتدَّ

عسقالن إ� وقت ل�س �ال�ع�د، ق�ل مسحها عن وجه األرض.
أّما ع� طول الط��ق، فقد اجتمعت أسماء مدن ومستوطنات
وأش�ال بيوت وسهول ون�اتات وشوارع و�افطات ع��ضة ووجوە
جة من � من جد�د، مؤجِّ

، لتعود وت��ذ�� � ها ترافق��
�
ناس، �ل

، إ� أن ألمح نقطة � ر �القلق أثناء رحل�� َّ إحسا�� غ�� الم��
اب

�
دون �طاقات ه�ّ�ات ر� طة يتفقَّ تفت�ش �قف عندها رجال ��

ة ع� مشارف رهط. ها هم� �ما وهنالك حافلة ب�ضاء صغ��
ة االستعداد الخت�ار ة الشارع، ع� أه�َّ

َّ
ّ �قف ع� حاف �� ��

ات
َّ
إحدى المرك�ات ومن ثم إ�قافها و�خضاعها للفحص. ت�دأ دق

ح�ل ��ي
�
. �جب أن أ �

� أد�� حل��
� �الخفقان م�سارعة �� قل��

� ق�ل أن أدفع ب�دي ال�م�� َتِفُت نحو حقيب��
�
ل
�
عنه. و��عة، أ

� أجدها، أتناول ْ العل�ة، وح�� � داخلها، �احثة عن إحدى علب��
قة

�
، ثم أ�ا�� �مضغها معل � ف��

منها قطعة عل�ة وأرميها ��
ّ أن أهدأ. ام�ة إ� �سار الط��ق. ع�� ��ي �حدود التالل الم��
� الساعة،

ا �� � � ك�لوم�� ارة �انت �س�� ��عة �سع�� ومع أنَّ الس�َّ
� �لِّ م�� تتقّدمه نحو نقطة التفت�ش، ح��

أ ��
�
ها أخذت تتل�

َّ
 أن

َّ
إ�

ُّ
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� مواصلة
ا عند �لوغها إّ�اە، فأ�لع ر��� ف تمام�

ُّ
أوشكْت ع� التوق

� تجتازە، تعود فجأة ل�س�� وفق � اللحظة ال��
مضغ العل�ة، ثم ��

� �ل�ح مشهد رجال ا ح�� ا عم�ق� َفس�
َ
�عتها السا�قة. وآخذ ن

ارة وهم م�شغلون �فحص قة وسط الس�َّ
�
� المرآة المعل

طة �� ال��
ّ �� ْهُر ال�� اب الحافلة الب�ضاء، ع� مق��ة منهم ظ�

�
ه�ّ�ات ر�

ارات الماّرة أمامه، ال يزال ع� أهّ�ة انتقاء الذي وقف يتأّمل الس�َّ
إحداها و�خضاعها للفحص.

ّ أواصل جلو�� خلف المقود، إ� أن �عود التعب ينقّض ع��
ارات قد ة أخرى، فأر�� برأ�� إ� الوراء. �انت اآلن حركة الس�َّ مرَّ
ا إ� الحّد الذي ة، وقد تقّدمُت جن��� خّفت إ� درجة كب��
ة، اس��دلْت ف�ه تالَل الرمل الب�ضاء المرشومة �الحجارة الصغ��
َعت فوق �عضها تالُل رمال صفراء �دت ناعمة الملمس، ُزر�
� جة ال�� ة كئ��ة، أش�ه �الخّسة المخمِّ ن�اتات ضامرة ذات خ��

ف بثالثة أضعاف سعر حاول ب��� إّ�اها ذلك ال�ائع غ�� المح��
� حس�ة رام هللا المغلقة. مع ذلك، أوقف

ة �� ة العاد�َّ الخسَّ
ارة قرب أحد هذە الحقول �� أرتاح قل�ً�. أتناول العل�ة من الس�َّ
لة أن أغفو َّ محاو� � � المنفضة، ثم أطبق جف��

ف�� وأضعها ��
ا � ال أنجح؛ �ما لو أنَّ إحساس� � مقعدي. ل�ّن��

لدقائق فقط ��
ا، �عد أن أفقد � � من ذلك. وأخ�� ، وراح �منع�� � �القلق قد لسع��
�ً . أفتح أوَّ � � أن أرتاح، أتناول الخرائط من المقعد �قر��

األمل ��
� ة وأحاول تحد�د النقطة ال�� تلك الصادرة عن الجهة اإل�ائ�ل�َّ

أنا فوقها �االعتماد ع� الرقم المكتوب ع� آِخر �افطة لمْحُتها
، ه قص��

َّ
� خطٍّ مستق�م، مع أن

ّ الس�� �� �جانب الشارع. ت���ّ ع��
� القادم، والذي �دا فوق الخ��طة نقطة سوداء

ل�ل�غ هد��
� �حر أصفر واسع. �عدها ألتقُط الخ��طة

ا �� ة وح�دة تق���� صغ��
�
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ِلقها ��عة إذ
ْ
غ

�
� أ � تصف ال�الد ح�� العام ١٩٤٨، ل�ّن�� ال��

� ي�دو أنَّ ال�حر األصفر ة ال�� � الف�ع، فالقرى الفلسطي��َّ �جتاح��
� هذە

ا، تظهر �� ة قد ابتلعها تمام� � الخ��طة اإل�ائ�ل�َّ
ال�ادي ��

ات، أسماؤها ت��د القفز من فوق الورق نحوي. الخ��طة �الع��
ارة ثان�ة، وأنطلق صوب نقطة مرادي. ك الس�َّ أشغل محرِّ

� شارع � قلب التالل الصفراء، �متّد ب�نها و�ي��
وأراها من �ع�د، ��

ق، تصطّف األزهار وأشجار النخ�ل القزمة عند ّ ضيِّ � إسفل��
� إ� بيوت ذات قرم�د أحمر. مستوطنة

� تف�� نهايته ال��
، ّ � أصل الحاجز المنصوب عند مدخلها الرئ��� �م». ح��  أنَّ«ن��

َّ
، إ� ّ ارة وأمكث فيها، �انتظار أن �طّل أحدهم ع�� أوقف الس�َّ

ا�ة ب أ��� من البوَّ ا من ذلك ال �حدث. �عد وقت، أق�� ش�ئ�
ا داخلها، فأنزل � ال ألمح أحد� ة ومن غرفة الحراسة، ال�� الحد�د�َّ
ا. أمسك �قض�ان ة جد� جه إ� البّوا�ة. الشمس ق��َّ

َّ
ارة وأت من الس�َّ

. أرجع إ� ة، ثم أشّدها إ� الخلف وأفتحها بنف�� البّوا�ة الحارَّ
ارة ، أرجع إ� الس�َّ �

ا�ة، ثم أنزل، أغلقها خل�� ارة، أع�� البوَّ الس�َّ
ا إ� وأنطلق فيها ع� مهل داخل المستوطنة، ح�ث أصل ��ع�
ا. إ� ا تمام� ه الجزء القد�م منها. الم�ان ي�دو مهجور�

َّ
ما ي�دو أن

ا ا خش��� ان م�اە �علو برج� � إسط�ل ضخم، و�جان�ه خزَّ ة سقائف، �ش�ه إ� حدٍّ�مي�� ا، و�� �ساري الشارع، �ل�ه عدَّ قد�م�
�
� الف�لم المعروض ��

ة �� ها عند الظه��
ُ
� شاهدت كب�� تلك ال��

� �افا. ع� األغلب، هذا هو موقع الج��مة.
متحف الج�ش ��

� اْسُتْخِدَمْت �مسكن لقائد ما تكون هذە السق�فة �� ال�� ر�َّ
ا �� ح�ث تمَّ احتجاز الفتاة � ت�دو أشّد ِقَدم� الفص�لة، وتلك ال��
ارة ة الجنود. أترّجل من الس�َّ ومن ثم اغتصابها من ِقَ�ل �ق�َّ
لهما، ق�ل أن . أقف أمامهما ل�عض الوقت، أتأمَّ � جاە السق�فت��

ِّ
�ات

ِّ
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ب منه، . أق�� جاە مخزن كب��
ِّ
� �ات

أدور حولهما قل�ً�. ثم أم��
، ثم الخّزان ع� � فأجدە مقفً�. أعود إ� الدوران حول السق�فت��
� �غتة اإلحساس الجهة األخرى من الشارع، إ� أن ي�تاب��
، ما أنَّ هذا الخوف موجود طول الوقت داخ�� �الخوف. أو ر�َّ
ارة � م�� �شاء، مثل اآلن، فأرجع إ� الس�َّ َحْسب �داهم��

َ
وهو ف

ك، ل المحرِّ . �جب أن أهدأ. أشغِّ ئ نف�� ��عة وأحاول أن أهدِّ
جاە مدخل المستوطنة. ل�ْن، ق�ل وصوله

ِّ
� �ات وأعود أدرا��

� الشارع الذي يتف�َّع إ� جهة ال�سار. ال
جُه �� ب�ضعة أمتار، أتَّ

� المغادرة بهذە السهولة، �عد �ّل ما �ا�دته من أجل �مكن��
ارة �غ�� وجهة واضحة فوق الوصول إ� هنا. أروح أقود الس�َّ
ت ة، امتدَّ الشارع الذي حاذت جان�ه األ�� بيوت حديثة كب��
ة، و�� جان�ه األ�من أمامها مساحات من العشب شاحب الخ��
� تمّطت ە تالل الرمل ال�� انتصب س�اج شائك، ظهرت ع��
� أنحاء

ارة �� � داخل الس�َّ
�سكون ح�� السماء. أواصل دورا��

ا � ، إ� أن ألحظ أخ�� المستوطنة، ف�ما ال تزال �� خال�ة من ال���
ا نصف مفت�ح، تمتّد أمامه ا زجاج�� � أبواب بيوتها الموصدة �ا�� ب��
� منتصف الشارع

ارة �� ات، فأوقف الس�َّ ش�كة حما�ة من الح��
ا ال يرّد،  أنَّ أحد�

َّ
ا. إ� ة مرح�� َّ� � ��عة وأقفز منها، صائحة �اإلنجل��

ا». �عد لحظات، �طّل ة أخرى �صوت أع�، «مرح�� فأصيح مرَّ
ة من عمرە. أسأله عن مقّر � الثامنة ع��

ما �كون �� شاّب ر�َّ
� الشاّب إ� المدخل ه�� أرش�ف المستوطنة أو متحفها. يوجِّ
ا؛ هناك مقّر المتحف � ا �� مب�� أب�ض صغ�� ، واصف� ّ الرئ���
� اإلحساس

ارة ل�غمر�� . أعود إ� الس�َّ �
�� ا، �خ�� واألرش�ف مع�

ي ح�� أصل مدخل �الخوف ثان�ة. مع ذلك، أواصل مس��
ة ع� ارة ق�ل نها�ة الط��ق، هذە المرَّ المستوطنة، فأوقف الس�َّ
، لينضّم صوت َطْرِقه �

قارعته، ثم أنزل منها وأغلق ال�اب ورا��
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ِ �
ُب من مب�� أب�ض قد�م � سادت الفضاء. أق�� لزقزقة العصاف�� ال��
. أق�ع ال�اب، وأنتظر أمامه صغ�� �ش�ه الذي وصفه الشاّب ��
ة، َّ� � ا �اإلنجل�� ل�عض الوقت. ال أحد ُ�ج�ب. �عدها أصيح مرح��
� الرّد من

� لحظات ق�ل أن �أ��
ة أخرى �صوت أع�. تم�� ثم مرَّ

� �دا�ة
. أدور نحو مصدر الصوت، ألجد رجً� �� �

خل��
ة الثالثة، ثم ا للمرَّ . أقول مرح�� � ات من عمرە �قف ق�ال�� � الداخل. �قول إنَّالس�عي��َّ

أسأله إن �ان �عرف إذا ما �ان هنالك أحد ��
� حول ما أر�د �الض�ط. أقول األرش�ف مغلق اآلن، ثم �سأل��
�م ف ع� تار�ــــخ ن�� � وددت التعرُّ ��

ّ
�صوت �ش��ه االلتجاج، إن

الع ع� �عض الوثائق عن كثب، من أجل �حث أج��ه واالطِّ
ا لهذە الغا�ة. يرّد حول المنطقة، ولقد جئت من م�ان �ع�د جد�
ه هو الشخص المسؤول عن

َّ
ة من الصمت أن �عد برهة قص��

ا تّم ه رسم��
َّ
المتحف واألرش�ف، وس�فتحهما ألج�� فقط، مع أن

إغالقهما الساعة الواحدة �عد الظهر. أشكرە �حماسة ع� ذلك،
� ُ�ف�ع العصاف�� لشّدة طرقه لحظة � ��اد دوّي ن�ض قل�� � ح��

��
� ف�� ب من وجهينا. �عرِّ ي�ا�� �فتح ال�اب. ثم ندخل، العرق يتص�َّ

ط غرفة ش�ه ة تتَوسَّ � للجلوس إ� طاولة كب�� �اسمه، ثم يوّجه��
� �اب فارغة، ق�ل أن �دنو من خزانة حائط ب�ضاء تقف إ� �م��
� ب�نما ي�ا�� �فتح المدخل. الحّر شد�د، أل�س كذلك؟ �سأل��
فات.

�
ج منها �عض المغل ة داخل الخزانة، و�خ�� جوار�ر صغ��

ه
َّ
� الواقع ال �مقته. إن

ه ��
َّ
ق هو أن

�
أجل، ال ُ�طاق، أج�ب، ف�عل

ال�ا ال�ا. لقد هاجر من أس�� � أس��
رە إ� حدٍّ ما �حرارة الجّو ��

�
�ذك

ات، ومنذ أن وصل هنا وهو �قطن المستوطنة. � الخمس�ن�َّ
��

ها
َّ
؟ إن � . و�ح�� � �خطر ب�ا�� ل اسم غ�� عر�� ؟ أج�ب �أوَّ واس��

� المنطقة
ة �� ة ــــــ االجتماع�َّ دراسة حول التضار�س الجغراف�َّ

ات. �عود هو ات وح�� �دا�ة الخمس�ن�َّ ة نها�ة األر�عي��َّ خالل ف��
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فات عّدة تناولها من
�
إ� الطاولة ح�ث أجلس، حامً� معه مغل

ات الصور ، ثم ي�دأ ب�خراج ع�� � الجوار�ر، و�جلس قر��
اها فوق سطح الطاولة الشد�د ا إ�َّ ة من داخلها، ناثر� الفوتوغراف�َّ
. ا مث�� ا مختص� ه ل�س �احث�

َّ
ح �� أن � هذە األثناء، ���

الب�اض. ��
هو فقط يهوى التص��ر والتار�ــــخ، وهذا ما جعله �عمل ع�
� محاولة لحفظ تار�ــــخ وأرش�ف

إ�شاء هذا المتحف ال�س�ط ��
� عن تار�ــــخ ث�� �م. أ�دأ بتقل�ب الصور، �عد أن أسأله أن �حدِّ ن��
المستوطنة. و��دأ الحد�ث �صوت هادئ وواضح، ال �ش��ه أّي
تلعثم أو تعتعة أو التجاج، لدرجة ي�دو معها أش�ه �خ�ط دقيق
ال التواء ف�ه، ول�س من السهل ألحد أن �قطعه، «ُوِضَع حجر
� ل�لة الغفران من العام ١٩٤٦، ذلك إ�

�م �� األساس لتأس�س ن��
عت مجموعة من جانب ع�� مستوطنات أخرى، ح�ث ��
»، ومن الش�اب أفراد حركة الش�ي�ة «هشوم�� ه�سع��
ة � الذين وصلوا إ� ال�الد مع نها�ة الحرب العالم�َّ �� األورو�يِّ
� النقب. �ان الهدف من هذە الحملة وقتها

الثان�ة، ب�نائها ��
� منطقة الجنوب.

توسيع رقعة االس��طان اليهودّي ��
«وهكذا، تحت جنح الظالم و�حما�ة حركة الهاجانا و�ق�ادتها،
خرجت ثالثمائة شاحنة محّملة �أ��� من ألف شخص نحو
اض أو مضا�قة أحد لهم، �من فيهم السلطات النقب، دون اع��
ت�ب للحملة ا، إذ ّتم ال�� � لم تعرف عن األمر ش�ئ� ة ال�� �طان�َّ ال��
ة. ومن هذە ة �املة وح�� دون معرفة الو�الة اليهود�َّ َّ� ِّ��
سة من الش�اب الذين توّزعوا القافلة، وصلت مجموعة متحمِّ
ا أمكن �لوغها، �ن مرك�ة، إ� أق� نقطة جن��� ع� خمس وع��
�ش�ت

�
ة. هناك أ وتقع ع� مق��ة من مدينة رفح والحدود الم��َّ

�م فوق منطقة ُتد� دانغور، ع� اسم ثرّي يهودّي م�ّي، ن��
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� نها�ة
� ذلك الجزء من النقب ��

�� �
�ان قد اقت�� �عض األرا��

ات. الثالث�ن�َّ
ات العال�ة وروح الش�اب ألعضاء «وقد انعكست المعن��َّ
�م �ش�ل خاّص أثناء استعداداتهم سة لن�� المجموعة المؤسِّ
ا �عد يوم ت احتماالت �ش��ــها تزداد يوم�

�
� ما انفك للحرب، ال��

آنذاك. فب�نما راحوا �حفرون الخنادق و�مارسون التدر��ات
� �الع�ادات و�تدّر�ون ع� تقد�م زون المال�� ة و�جهِّ العسك��َّ
� المساء

�� للجر� خالل النهار، ان�فوا ��
اإلسعاف األوَّ

ا َمقاِطع من � برفقة األ�ورديون، و�قرأون مع�
ي�شدون األغا��

ا أجواٌء �م عموم� ب ال�الماح العسكرّي. �انت قد سادت ن�� َت�ِّ
�
ك

ة الحرب، مع أنَّ أعضاءها ة �شطة ح�� عش�َّ ة وثقاف�َّ اجتماع�َّ
اته قرب �اتوا ع� علم تاّم �أنَّ الج�ش الم�ّي �حشد قوَّ
، وهو ما حدث ضون لهجوم كب�� هم قد يتعرَّ

َّ
الحدود، وأن

ار من العام � ١٤ أ�َّ
�الفعل. ف�عد إعالن تأس�س دولة إ�ائ�ل ��

ات الج�ش ل مستوطنة تهاجمها قوَّ �م أوَّ ١٩٤٨، �انت ن��
ته، تّم الم�ّي، ح�ث تعّرضت لقصف عن�ف من ق�ل مدفعيَّ
سيها، � فيها ومقتل ثمان�ة من مؤسِّ

إثرە تدم�� جميع الم�ا��
� أعضاء المجموعة

 أنَّ �ا��
َّ

ة آخ��ن. إ� �اإلضافة إ� ج�ح عدَّ
� صّد الهجوم �البنادق � الخنادق، محاول��

استمّروا يرا�طون ��
ق العسكرّي غم من التفوُّ . وع� الرَّ اش، ال غ�� و�أسلحة الرشَّ
ة، أ�ان ذلك �الرجال أم �العتاد، مقارنة مع ات الم��َّ ال�ب�� للقوَّ
د الج�ش الم�ي خسائر فادحة، أعضاء المستوطنة، تك�َّ
اها وشأنها ا إ�َّ

�
�م، تار� اجع عن هجومه ع� ن�� اضطّر إثرها لل��

ە نحو الشمال. مواصً� مس��
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�م، �أعضائها ال�سعة ون معجزة نجاح ن�� «وُ�ح�ل ال�ث��
ّ يتمّتع � �أسلحة خف�فة، �صدِّ ج�ش نظا�� ح��

�
� المسل واألر�ع��

� ف�ه ما �قارب األلف، إ� روح �عتاد �امل، و��لغ عدد المقاتل��
ت بها المجموعة، واستمرار أفرادها

�
� تحل الع��مة والتصم�م ال��

� المستوطنة،
� نقاط المراَ�طة المختلفة �� صال ب�� ك واالتِّ �التحرُّ

ا �� هم لن �س�سلموا، فقّرر، تجنُّ
َّ
ما جعل الج�ش الم�ّي ُ�درك أن

، عدم المكوث هناك واالستمرار �الزحف إ� إلضاعة الوقت أ���
األمام.

� أما�ن
ّ العن�ف �� «�عد هذا الهجوم، وف�ما دام القصف اليو��

� الخنادق
�م تحت األرض �� � ن��

أخرى، استمّرت الح�اة ��
ة مقتل ثمان�ة من . وتركْت هذە التج��ة، و�خاصَّ � والمال��
سيها الش�اب الذين �ان �عضهم من أ�� نجا أعضاؤها من مؤسِّ
ص �م، وتتلخَّ � أورو�ا، أثرها العميق ع� طابع ن��

محرقة اليهود ��
ة �ان قد خّطها أعضاء المستوطنة ع� قطعة قماش �ع�ارة رم��َّ
ة الحرب خالل احتفالهم بيوم قوها ع� أحد الجدران عش�َّ

�
عل

ار. وقد �ق�ت هذە الع�ارة، والجدار الذي ل من أ�َّ � األوَّ
ال �� العمَّ

� �عد الهجوم، وما زال ُ�ْحَت�� بها هنا ح�� َقت فوقه سالم��
�
ُعل

يومنا هذا».
ا ّ �صورة ذلك الجدار الذي �دا قائم� ثم �انتهاء حديثه، �دفع إ��
�ط أب�ض ع��ض، مخطوط عل�ه � الر�ام، �علوە �� وحدە ب��
ما

َّ
: «ل�س المدفع الذي س�نت�، إن ة ع�ارة ترجمها �� َّ� �الع��

ا صور لقافلة مرك�ات عالقة ت ع� الطاولة أ�ض� اإل�سان». ان���
� الرمل، وللمنطقة ق�ل إ�شاء المستوطنة، ولألعضاء

��
ة أش�ه �الزّي، لونها � الذين ارتدوا مال�س قص�� س�� المؤسِّ
رمادّي، ثم المراحل المختلفة لبناء المستوطنة، وشملت �ضع
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ة. هنالك كذلك صور لعدد من سقائف، إحداها قاعة طعام كب��
ان المنطقة من ال�دو

�
أعضاء المستوطنة �جلسون مع �عض س�

ا و�ب�سمون. أسأله ا إ� ال�ام�� ثون إليهم، أو ينظرون مع� و�تحدَّ
�
� والمهاج��ن اليهود �� �� ان الفلسطي�يِّ

�
� الس� حول العالقات ب��

ة. ممتازة، يرّد، فقد نصب أعضاء المستوطنة خ�مة تلك الف��
ب وا ل��ارتهم ول�� ض�افة الستق�ال �دو المنطقة، الذين ح��
ة، �شأت صداقة حم�مة ة قص�� ا، و�عد ف�� الشاي �النعناع مع�
، أودع ال�دو إثرها سيوفهم مع ش�ي�ة � � الطرف�� وِثَقة شد�دة ب��
ِطَعت مع �شوب الحرب. لماذا؟ هل

ُ
�م. ل�نَّ العالقات ق ن��

نة أثناء الحرب، أو ة مواجهات أو حوادث معيَّ �انت هنالك ثمَّ
، �ض�ف، ، ُ�ج�ب. ل�نَّ

ّ
ح�� �عدها، أّدت إ� ذلك؟ أسأله. ��

� أعضاء األ�ة هذە �� الحروب، تقطع العالقات ح�� ب��
ا قل�لة حدثت �عض

�
ا. «و�عد الحرب؟» «أح�ان

�
الواحدة أح�ان

� المنطقة من
�� �

� من ��� � أعضاء المستوطنة و��� المناوشات ب��
عرب، والذين تقوم قطعان ماش�تهم من وقت إ� آخر �التهام
� التا�عة للمستوطنة». «هل وصل األمر

� األرا��
المزروعات ��

ا ما إ� حدِّ مقتل أحدهم، رجل أو امرأة، من هذا الطرف أو يوم�
ه ال �عرف عن مثل هذە الحوادث. ثم �عد لحظات

َّ
ذاك؟» يرّد أن

� صادفها، من الصمت، �ض�ف أنَّ حادثة القتل الوح�دة ال��
لت �عد نها�ة الحرب

�
ة �ش� � وحدة عسك��َّ

�انت أثناء تطّوعه ��
� المنطقة. «ما

�� � ل��
�
ة ال�حث عن م�سل تها الرئ�س�َّ و�انت مهمَّ

� من خنق ات قل��
َّ
�� هذە الحادثة؟» أسأُل محاولة منع دق

ة ه ذات يوم، خالل إحدى جوالتهم، وجدوا جثَّ
َّ
. يرّد أن �

صو��
� ح �� أنَّ العرب ح�� � ب�� ق���ة، ثم ��

ة �� ة مرم�َّ فتاة �دو�َّ
. و�م � ب��

تها �� ف فتاة، �قتلونها ثم يرمون �جثَّ � ت�ُّ
ون ��

�
�ُشك
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ق، وأنَّ مثل هذە العادات موجودة
�
يؤسفه مثل هذا األمر، �عل

عندهم.
«�عد حرب االستقالل،» �ختتم �دە، «ّتم التوّصل إ� قرار
� بنقل المستوطنة إ� موقعها الحا�� الذي ي�عد حوا�

���
». «لماذا؟» ا شماً� عن موقعها األص�� � �ن ك�لوم�� خمسة وع��
ا ألنَّ �س�ة هطول ا، وثان�� ً� ألنَّ هذە المنطقة أشّد أمن� «أوَّ
� الموقع

�� � ة هنا أع� �كث�� من تلك ال�� األمطار السن��َّ
السابق».

ة حول ا ف�ه معلومات كث�� �� � كت�ِّ � نها�ة ال��ارة، �منح��
��

�
� تقف �� ارة ال�� جه إ� الس�َّ المستوطنة وتار�خها. أشكرە، ثم أتَّ
� أجلس خلف المقود وأ�ا�� � �ص�� ووفاء. وح��

الخارج، ت�تظر��
� َجَمْعُتها للتّو ة المعلومات ال�� ب، أ��شف أنَّ غالب�َّ َت�ِّ

�
بتقل�ب ال�

ب، �ل وهنالك موقع َت�ِّ
�
� ال�

�� المعلومات ذاتها الواردة ��
� الحصول ع� معلومات

�� � ّ للمستوطنة �مكن للراغب�� �
و�� إل���

الع عل�ه. ل�س هذا فقط موقع الج��مة، �ل إنَّ �ّل ة، االطِّ إضاف�َّ
� المض��ة هذە، � حصلُت عليها جّراء رحل�� تلك المعلومات ال��
� أمام النافذة � بي��

�� � � ح�ازتها، ب�نما أنا جالسة إ� طاول�� أمكن��
ة. ال�ب��

ة �ظهر فيها موقع ب خ��طة صغ�� ع� األقّل، �حوي ال�ت�ِّ
َق ما ا��شفُت للتّو، و�حسب

ْ
ف المستوطنة القد�م الذي و�

�م، إنما دانغور �س�ة إ� ا، اسمه الحا�� ل�س ن�� ب أ�ض� َت�ِّ
�
ال�

ارة ك الس�َّ اسم المنطقة ق�ل إ�شاء المستوطنة فوقها. أدير محرِّ
ا � �كون الحارس جالس� ة، ال�� ا�ة الرئ�س�َّ وأّتجه داخلها نحو البوَّ
� ألنطلق فوق الشارع

ا ع��ِّ � م�انه ق��ــها، ف�فتحها ِعوض�
ا �� � وأخ��

� تالل صفراء سا�نة ترتعش �َعَصِ�ّ�ة � ب��
األسود الذي �قود��
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ا، ال ألمح أّي تحت سطوة ال�اب. ومع أّن الوقت ال يزال ع��
� ا فوق التالل ال�� � أسل�ها، وال ح�� �ائن� ارات فوق الشوارع ال�� س�َّ

تن�سط ع� جان�يها. هنالك فقط �عض األشجار، ح�ث أع�� من
ما تقّدمُت

�
� إ� آخر �كرم موز أو مانجو أو أفو�ادو. ل�ْن �ل ح��

ا، اشتّد االنط�اع �أنَّ المنطقة مهجورة �ال�امل، إ� أن أصل جن���
� معسكر للج�ش. ها إ� �ساري، و�� �مي��

َّ
ا. إن � نقطة مرادي وأخ��

ارة ع� طرف الشارع ق�ل ا. أركن الس�َّ
�
لم �غادروا الم�ان إذ

المعسكر �قل�ل، ثم أنزل منها. الطقس ال يزال شد�د الحرارة،
ت�ه

َّ
ْت ع� حاف َ � فوق اإلسفلت الذي ت�ع��

ة. أم�� والشمس ق��َّ
ة، �محاذاة س�اج ت إ�اح�َّ

ّ
قة من مج� ات الصفحات الممزَّ ع��

المعسكر الذي ت�دو قمم خ�م عد�دة خلفه، دون أن أ�� أّي
� العبور إ� الجهة األخرى. ثم �عد

دة �� دِّ أ قل�ً� م��
�
جندّي. أتل�

ة، موقع الج��مة، دون لحظات، أقطع الشارع وأّتجه إل�ه م�ا��
ة غ�� ته رمل�َّ ، أرض�َّ ە صغ�� � . الم�ان ي�دو أش�ه �من�� ّ�ث أ��� ال��

ة مست��ة، تن��� فوقها �عض أشجار ال�افور والمقاعد الخش��َّ
� نهايته من الجهة ال��ى، ي�تصب

، و�� � ه�� ِّ� صة للمت�� المخصَّ
� رأيتها من ة الع�ارة ذاتها ال�� َّ� ، مكتوب فوقه �الع�� ّ � مب�� إسمن��
� إحدى الصور، وترجمتها: «ل�س المدفع

�م �� � متحف ن��
ق�ل ��

ە، فوق الرمل. � � أنحاء المن��
ما اإل�سان». أدور ��

َّ
الذي س�نت�، إن

ة المب�� ، وأما�� م�ا�� � اآلن أص�حت أشجار ال�افور إ� �مي��
� إ� سطحه، ا يوصل�� جُه إل�ه، ثم أصعد درج� ، فأتَّ ّ � اإلسمن��
� إ� ة تراودها من ح�� لينفسح أما�� مشهد شاسع لسهول رمل�َّ
ة، فمساحات مزروعة �األشجار، ثم آخر حقول �اهتة الخ��
ة �عض لها خ��

�
ة و��ضاء تتخل جدار، تل�ه صفوف بيوت رماد�َّ

ها رفح،
َّ
ّوى إثرها �اضطراب. إن

�
األشجار، جعلت خّط األفق يَتل

، تمتّد، إضافة إ� � ا. إ� جهة ال�م�� � س�بتلع الشمس ق���� ال��
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�
هضاب الرمال، المساحات المزروعة �أشجار الموز والمانجو
ارة ق�ل قل�ل. أعود أتأّمل الموقع ُت بها �الس�َّ � ع�� واألفو�ادو ال��
ْت أشجار ال�افور معظم مساحته، إ� جهة ال�سار، والذي َس��َ
جاە ، �عد ترّدد، �اتِّ ّ � ة مجمل تفاص�له. ثم أرفع عي�� ُمخف�َّ
المعسكر. ال أرصد أّي حركة داخله. ِخَ�ُمه سا�نة، وكذلك
� أنحائه. أدير ��ي �حذر نحو

ة �� ة المن��� المرك�ات العسك��َّ
� من معرفة ن��

�
� ال ُتَم� � أبراج المراق�ة، وال��

الفتحات المعتمة ��
ا، أترك � � اآلن، أم ال. أخ�� � الداخل، يرقبون��

إن �ان هنالك جنود ��
� ات المب�� ال�� � ط�َّ � ب��

السطح وأه�ط الدرج ثان�ة، ل�قود��
ها الشاهق المرَء عن مح�طه، �ح�ث ال �عود من وُّ

�
�فصل ُعل

� �لِّ صوب. وأ�اد
ء عدا عن اإلسمنت �� �

الممكن رؤ�ة أّي ��
� ح�� تطأ قدماي الرمل من جد�د.

أختنق، فأ�ِّع من خطوا��
ا عن أثر ما لسقائف أو � الم�ان بتؤدة، �حث�

وهناك، أعود أدور ��
لخنادق. اآلثار القل�لة ال�اق�ة ف�ه، و�ش�� إ� وجود مستوطنة أو
، ت�دو ، �� ع�ارة عن خّط خندق صغ�� �

� الما��
معسكر ما ��

اء ولو � سندت جدرانه حديثة العهد، ال اه�� أ��اس الرمل ال��
ها ل�ست . ل�نَّ ض��ً� فيها. ثم ألمح فوق الرمل آثار خ� ل���
ة. ام عدَّ ة؛ خطوطها لم تعد دق�قة. قد تعود إ� ما ق�ل أ�َّ حادَّ
ء ع� اإلطالق. ال �مكن للمرء أن �لمح فوق �

ة من ال��الة. �ل إنَّعدا ذلك، ال �� الرمل أّي تفص�ل آخر، ولو ح�� قطعة صغ��
ِصَ�ْت �جانب

ُ
ة ن � حلقات حد�د�َّ

قة ��
�
أ��اس القمامة المعل

ا، وال�الس��ك الذي ُصِنعت ة، �انت خاو�ة تمام� المقاعد الخش��َّ
� ال أجد أّي تفص�ل، ��

ّ
منه ال يزال �لتصق �عضه ب�عض. ومع أن

� ما
� حدثت فوقه �� � �الج��مة ال��

ّ وال ثانوّي، ��� ال رئ���
�
�� �

س�صادف �عد ر�ــع قرن �الض�ط يوم مولدي، أواصل دورا��



98

� رفح،
اب الشمس من أسطح البيوت �� ا ومع اق�� ە. الحق� � المن��

ها، وأغادر.
�
ارة، أستقل جاە الس�َّ أجتاُز أرضه، ثم أقطع الشارع �اتِّ

ة الواطئة المرشوم �عضها � التالل الرمل�َّ أستمّر �التجوال ب��
�الن�اتات و�عضها �األشجار �ال وجهة واضحة، ل�ْن دون أن
�
� نها�ة المطاف أجوب ��

�� � ��
َّ
ا عن الموقع. و�ذ أدرك أن � أبتعد كث��

ارة �جانب � هذا، أوقف الس�َّ حلقات، وال جدوى ُتر�� من تجوا��
�
ل منها وأدخل أحد ال�روم. فوق الرمل، �ستل�� الط��ق، أترجَّ

� حلقات
� الشجر ق�ل أن تدور �� ت�ب ب�� خراط�م م�اە، تمتّد ب��

ها
�
� �وب األشجار، أّول م�ساو�ة حول جذوعه. أ�دأ �المس�� ب��

غم من ة، �الرَّ يتكّون من أشجار عال�ة ت�دو أوراقها شد�دة الخ��
 منها ثمر األفو�ادو.

�
� غّطتها، و�تد� ط�قة الغ�ار الخف�فة ال��

أمدُّ �دي نحو إحدى تلك الِثمار، ضاغطة �أصا��� فوق جلدها
ي نحو �وب األشجار المنخفضة الخشن، ثم أواصل مس��
ها أشجار المانجو. تتحّسُس �دي جلد ثمرها

َّ
الواقعة خلفها. إن

�
� م�ملة ط����

الناعم، ل�ْن األشّد قسوة من ثمر األفو�ادو. أم��
� جاە كرم أشجار الموز خلفها، ح�� أصل نهايته، ل�ستق�ل�� �اتِّ

� األوراق الضخمة. ضوء آِخر النهار الذي راح �ف�ض من ب��
. ثم أدور �جس�� �

� م�ا��
و�عد قل�ل من الطواف ب�نها، أتهالك ��

ّ بزرقة السماء ال�اهتة ال�ئ��ة، � قة عي��
�
� ع� ظهري، معل

ألستل��
ل ع�� أوراق الموز،

�
ف�ما ضوء ما ق�ل المغ�ب الواهن، الذي �سل

. أ��� مستلق�ة فوق الرمل، تاركة الشعور �العجز �
�كسو��

� ال أجد ��
ّ
ا أنا هنا. إن � إ� إحساس عظ�م �الوحدة. عبث�

�قود��
ْد ولو قل�ً� من � هذە إ� اآلن لم تز� ة ما أ�حث عنه، ورحل�� �المرَّ
� السا�قة حول الحادثة. و�التدر�ــــج، ي�دأ اإلحساس معرف��
� ي�دأ ضوء الشمس �الوحدة يتحّول إ� إحساس �القلق، ح��
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ّ أن أنهض وأعود إ� � و�وشك المساء أن �حّل. ع��
�التال��

� � األشجار ال�� ارة. أدفع �جس�� ناهضة، وأ�دأ �المس�� ب�� الس�َّ
ة وال مخ�ج منها، فأ�دأ �الركض ة النهائ�َّ � غرَّ ت�دو ع� ح��
ارة، أفتح �ابها وأتهاوى فوق �أق� �عة ممكنة ح�� أصل الس�َّ
� الحال. أتناول

ّ مغادرة المنطقة �� المقعد خلف المقَود. ع��
، ألدرس مسار العودة إ� رام � ة الملقاة �قر�� الخ��طة اإل�ائ�ل�َّ
هللا. شارع رقم ٢٣٢ ح�� شارع رقم ٣٤، والسلوك ف�ه إ�
ال�سار ح�� الط��ق ال��عة رقم ٤٠، ومن هناك إ� جهة
ع�د

�
، ح�� أصل شارع رقم ٤٤٣، و�عدها أذكر الط��ق. أ � ال�م��

ل � فوق الخرائط األخرى، ثم أشغِّ الخ��طة إ� المقعد الجان��
ارة وأنطلق. ك الس�َّ محرِّ

ارة وأبتعد عن الموقع، ح�� أهدأ قل�ً�. � الس�َّ
ل�ْن، ما إن أنطلق ��

ا ما، أو ا أطول، سأ��شف ش�ئ� ما إن مكثُت هنا وقت� � الواقع، ر�َّ
��

� ن��
�
ق �الحادثة، تمك

�
� إ� تفاص�ل جد�دة تتعل

ا �قود�� أجد خ�ط�
� وشوك

من �شك�ل صورٍة ما حول ما مّرت �ه الفتاة. �ل و�قود��
� قضاء الل�لة هنا. ِلَم ال؟

الشمس ع� المغ�ب إ� التفك�� ��
ل شخص هه إ� أوَّ السؤال هو «أين؟»، وهو سؤال سأوجِّ
قة ارة ل�عض الوقت فوق شوارع ض�ِّ � الس�َّ

أصادفه. فأظّل أدور ��
ا سوداء لمساحات ُطر�

�
ن أ مستق�مة تتقاطع مع �عضها، لتكوِّ

ة لتعبئة الوقود �عد ة صفراء، إ� أن أصل محطَّ تها رمل�َّ غالب�َّ
ارة الذي �اد �خلو ً�، أمأل خّزان الس�َّ مغ�ب الشمس �قل�ل. أوَّ
ة األو� من الوقود �عد تجوا�� ط�لة اليوم، و�انت هذە �� المرَّ
، وقد سكْ�ُت �عض الوقود � أفعل فيها ذلك بنف�� � ال��

� ح�ا��
��

جه إ� الشخص . �عدها، أتَّ � ة خراق�� ع� �دي و�نطا�� لشدَّ
� إل�ه رائحة ة لدفع الحساب، �س�ق�� المسؤول عن المحطَّ

َّ َّ
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ه ال َ�ْعَ�أ برائحة الوقود
َّ
ّ أن ه شاّب لط�ف، ومن الطب���

َّ
الوقود. إن

ة وقته هنا. أسأله عن م�ان � غالب�َّ
، كونه �م�� �

المن�عثة م��ِّ
� �الذهاب إ� مستوطنة � المب�ت ف�ه، فينصح�� ق��ب �مكن��
ها للسّ�اح من ان بتأج��

�
�م؛ هنالك غرف �قوم �عض الس� ن��

�م ثان�ة. وفق مُت له نف�� كسائحة. إذن ن�� َقْد قدَّ
َ
، ف أمثا��

، وط��ق الوصول ا عن موق�� الحا�� � الخ��طة، �� ال ت�عد كث��
ا�ة عند � أ�لغ حاجز البوَّ ة. ح�� ه نحوها م�ا�� إليها سهلة. وأتوجَّ
ل من � م�انه، فأترجَّ

، ال أجد الحارس �� مدخلها �عد وقت قص��
ارة، أقودها ع�� ، أعود إ� الس�َّ ا�ة بنف�� ارة، أفتح البوَّ الس�َّ

ارة وأنطلق نحو ا�ة، ثم أرجع إ� الس�َّ ا�ة، أنزل، أغلق البوَّ البوَّ
�
ها ��

ُ
� اعتقْدت قلب المستوطنة. ثم لحظة أع�� �السقائف ال��

ّ�ة
�
دة �ل ال�دا�ة موقع الج��مة، أنظر إليها �غ�� م�االة، م�دِّ

ة � المرَّ
إحسا�� السابق �القنوط فاالضطراب عقب رؤ�تها ��

� أن��ه اآلن ي فوق شوارع المستوطنة ال�� األو�. أواصل مس��
ج إ� فقط إ� أنَّ أسماءها �� ع� أسماء أزهار مختلفة. أع�ِّ
� داخل

ارة، �خت�� ا �قف أمام س�َّ � حالما ألمح شا�� شارع ال�اسم��
ّ الجزُء األع� من جسم رجل آخر. أه�ط من �

صندوقها الخل��
� المب�ت ف�ه هذە ارة وأحييهما، ثم أسألهما عن م�ان �مكن�� الس�َّ
� إ� اال�شغال �محتوى صندوق

الل�لة. و��نما �عود الرجل الثا��
ا داخله �عد أن رفع رأسه � نصفه األع� مجّدد�

ارة، ل�خت�� الس�َّ
� العادة �قوم بتأج�� مثل هذە

ه ��
َّ
لرؤ�ة من القادم، يرّد الشاّب �أن

ه لألسف لم تبَق لد�ه غرف شاغرة لهذە
َّ
الغرف بنفسه، غ�� أن

ُزل آخر
ُ
ء من الخي�ة، إن �ان �عرف عن ن �

الل�لة. أسأله ���
� �الرج�ع إ� الشارع الذي جئت � إل�ه، فينصح�� ��

�
�مكنه أن �دل

جس. هناك ه ق�ل نهايته نحو ال�سار، إ� شارع ال�� منه والتوجُّ
ل الشارع إ� جهة � أوَّ

� ب�ت ض�افة �قع ��
قد أجد غرفة شاغرة ��
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� �
ة ال�سار. ثم �ستدرك قائً�، «لحظة»، و��ناول من حقي�ة جلد�َّ
ه

َّ
صال �أحدهم. إن

ّ
ا نّقاً�، و��دأ �االت � حزامه هاتف�

قة ��
�
ة معل صغ��

� الواقع
جس، ولد�ه �� � شارع ال��

ل �� � يتحّدث مع صاحب ال��
ك». أشكرە ع� لطفه الشد�د آِخر غرفة شاغرة «لحسن حظ�
ل � جه إ� هناك. و�انت قد �دأت تعّتم. عندما أصل ال��

ّ
ق�ل أن أت

ه
َّ
جس، أجد صاح�ه �انتظاري ع� الرص�ف. ومع أن � شارع ال��

��
ا م إل�ه نف�� وس�ب وجودي هنا وفق� � من أ�ون، أقدِّ ال �سأل��
�م، �� أتفادى إثارة � ن��

لما قلت لمسؤول المتحف واألرش�ف ��
ل، ع�� حد�قة � � صاحب ال��

. و�قود�� شكوك أّي أحد حو��
� الجهة المقا�لة لب�ته. أجد السق�فة نظ�فة

ة، إ� سق�فة �� كب��
� �دأت ع� � لتلك الل�لة ال�� ا أجرة مبي�� م� �ة. أدفع له مقدَّ

َّ
ومرت

ا إ� �اب المدخل، ح�� �ستق�لنا ظلمة التّو، إذ ما أن نعود مع�
ا إ� ب�ته، ب�نما أ�مل أنا جه� ل متَّ � � صاحب ال�� ك�� حال�ة. ي��
� والخرائط، أقفلها ثم ارة، أتناول منها حقيب�� � إ� الس�َّ

ط����
أرجع إ� السق�فة، أضع الحقي�ة ع� طاولة المطبخ، ثم ألحظ
� لم أتناول ��

ّ
ء أ�لته �ان العل�ة. �ل إن �

ر أنَّ آِخر ��
�
جة وأتذك

َّ
الث�

جة وأفتحها.
َّ

جه إ� الث�
َّ
ء منذ الص�اح عدا العل�ة، فأت �

أّي ��
� ال ��

ّ
� داخلها. آ�ل قل�ً� من ال�عكة، إذ إن هنالك كعكة وعلبتا ل��

الء � ما �كون ال�� ا �� �األ�ل منها أم ال. ر�َّ أعرف إن �ان مسموح�
السا�قون قد تركوها خلفهم، ف��ل منها قل�ً� ثان�ة، ثم أخ�ج.
� الضوء الذي أنار مدخل السق�فة، وأت�ّ�ث �ضع لحظات، أط��
� لمحُتها لدى وصو�� ن من رؤ�ة األرجوحة ال��

�
ح�� أتمك

ّ . ثم أتوّجه إليها داخل الل�ل المخم�� � � قزمت�� � نخلت�� ممدودة ب��
� فوقها، ح�ث أن�ف أراقب الضوء الخافت للنجوم

وأستل��
ك من موض�� � جميع أنحاء السماء. وال أتحرَّ

ال�ع�دة المنثورة ��
� ط�قة خف�فة من

ل فو��
�
ه �دأت ت�ش�

َّ
لوقت ط��ل، لدرجة أن
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�
� فوق

الندى، ذلك إ� أن ألمح فجأة كتلة سوداء دا�نة تم��
�
ه �لب. و��

َّ
ف أمام األرجوحة. إن

ّ
العشب وتّتجه نحوي، ثم تتوق

. فأحاول الحال، يروح وجود ال�لب هذا �دفع الخوف إ� نف��
ح�ح، ف�ما � � م�انه ال ي��

ا �� ه ي��� واقف�
َّ
 أن

ّ
ة تلو األخرى، إ� طردە مرَّ

ول من األرجوحة � � النها�ة ع� ال��
�� � ، ما يرغم�� � الف�ع �شتّد ��

. ل�ْن، وق�ل أن أدخلها، أنظر إ� الوراء نحو � والعودة إ� سق�ف��
.
ً
ة َّ�

�
ة. �ان قد اخت�� �ل ا �المرَّ � ال أجد له أثر� ال�لب، ل�ّن��

� � الشد�د وعدم رغب�� غم من تع�� حال دخو�� السق�فة، و�الرَّ
� إ� � تلتصق �� � رائحة الوقود ال�� � االستحمام، تدفع��

ة �� البتَّ
ام. أدخل حوض االستحمام، أغلق الستارة، ثم أفتح الحمَّ
ة وغزارة، ما ة، و�ندفع تّ�ار الم�اە الدافئة فوق جس�� �قوَّ الحنف�َّ
� لست �حاجة ألن ��

ّ
� رام هللا، �ما أن

� لست �� ��
ّ
� �أن

ر��
�
�ذك

ه إن لم أغلق
َّ
أستحّم هذە المّرة برفقة اإلحساس �القلق، �أن

� الخّزان من ماء دون أن أترك
ة ��عة فسأن�� �ّل ما �� الحنف�َّ

ف جس�� �ط�قة كث�فة من رغوة الصابون،
�
ان. ثم أغل ا للج�� ش�ئ�

لة إزالة ما تكّدس فوقه من عرق وغ�ار ورائحة وقود. محاو�
ة، ح�ث أترك الم�اە الغ��رة ت�ساب �عدها، أعود وأفتح الحنف�َّ
�
ا، ح�� من ذكرى تّ�ار الم�اە الشحيح �� فه تمام� فوق جس�� لتنظ�

ة والخروج � رام هللا، ما �جعل القرار ب�غالق الحنف�َّ
�� � حّمام بي��

د أنَّ ما
�
ا، إ� أن �ات من ش�ه المؤك ا أ�ض� من الحّمام صع��

�
استهل�ُت من م�اە خالل حّما�� هذا �ساوي ما أستهل�ه ��

. عندها، � � بي��
�� ّ العادة خالل أسب�ع �امل من االستحمام اليو��

ه ة. ثم أ�ا�� بت�ش�ف جس�� ق�ل أن ألفُّ أسارع إ� إغالق الحنف�َّ
� ال تزال ا حاملة مال��� ال�� � �الم�شفة، وأخ�ج من الحّمام أخ��
جُه إ� طاولة

ّ
ت��عث منها رائحة الوقود ورائحة عرق خف�فة. أت

َّ
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ة أحد ال�را�� والبنطال ع�
َّ
المطبخ، أضع القم�ص ع� حاف

 أن تزول عنهما تلك الروائح، ثم أدفع
ً
َ�ِتهما، آِملة آَخر لَتْه��

ُف عند رّف
ّ
� إ� ال��ر، أتوق

� ط����
� تحت الطاولة. ��

�حذا��
صغ�� اصطّفْت فوقه مجموعة ض��لة من ال�تب، ضّمت ب�نها
ة. ا حول الط�� وحول الفّن عامَّ ة للمنطقة، وكت�� دالئل س�اح�َّ
جه إ� غرفة النوم. أدخل ال��ر الذي

َّ
أتناول أحد كتب الفّن، وأت

ّ �عد ا �الراحة س�ستو�� ع�� ي���ِّ فراشه المستق�م �أنَّ إحساس�
. فوق ُته م��

�
قل�ل، ثم أفتح ال�تاب ال�ب�� والثق�ل الذي حمل

إحدى صفحاته األو�، تظهر لوحة تصّور رجً� وجهه محمّر
ا أب�ض، �جلس بهدوء ع� قل�ً�، يرتدي �ذلة سوداء وقم�ص�
� ف�ه،

� �ما �أ�� ة، ال�� َّ� ه كتاب حول حركة الفّن التعب��
َّ
. إن ّ كر��

انون � عاشها الفنَّ خة بتج��ة القتل والخراب والدمار ال�� ملطَّ
ت إ� تحّولهم من ة األو�، وأدَّ األلمان إّ�ان الحرب العالم�َّ
جه نحو �ش��ه حاّد

ّ
ّ إ� أسلوب ات أسلوب الرسم ال�الس���

ل الرسومات
�
� �ش� لش�ل اإل�سان ولمح�طه. الخطوط ال��

هة. أستمرُّ ة، مضط��ة، ومشوَّ � ال�تاب فعً� حادَّ
العد�دة ��

� بتقل�ب صفحاته، ح�� أصل مقتطفات من �عض الرسائل ال��
� رسالة �عود تار�خها إ�

� لزوجته. �� ان�� كتبها أحد هؤالء الفنَّ
ا جّراء َرت تمام� ة ُدمِّ : «�األمس مررنا �مق�� �

٨�٦�١٩١٥، �أ��
َرت القبور وظهرت التواب�ت فيها �أ��� جِّ

ُ
القصف، ح�ث ف

� هذە القبور ضت القنا�ل سا��� ات غ�� الم��حة. لقد عرَّ الوضع�َّ
ة، �ما وأمكن رؤ�ة عظام لضوء النهار �أقّل األش�ال احتفال�َّ
� التواب�ت المفتوحة ع�

وشعر و�عض مال�س الجثث ��
: �

� رسالة أخرى من تار�ــــخ ٢١�٥�١٩١٥، �أ��
مصار�عها». ثم ��

� خطوط ملت��ة، ب�نما وجوە ب�ضاء
«تمتّد الخنادق كجروح ��

� المظلمة. ما زال كث�� من الرجال �جّهزون تطّل من المخا��
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�
ْت من ب�نها، من �لِّ حدب وصوب، القبور، ��

�
� أطل مواقعهم ال��

� � تجّمعت الجثث حولهم وهم جالسون قرب مخابئهم و��� ح��
ا من الخ�ال؛ �ان هنالك رجل �ق�� �� أ��اس الرمل. ي�دو األمر ��

� قرب مخبئه. الح�اة هنا تحّولْت إ� مفارقة
ْ ��
َ
ال�طاطا فوق ق

ْ�ِ�ُ لوحة تظهر فيها فتاة
�
مضحكة». فوق صفحة أخرى، أ

ها سقطت
ّ
عار�ة مستلق�ة ع� �طنها فوق الرمل، �ما لو أن

غلق
�
فوقه، جسمها �لون صفارە، وشعرها قص�� أشعث أسود. أ

�
� المص�اح وأغفو، إ� أن �ع�د�� ط��

�
ا، ثم أ ال�تاب، أضعه جان��

إ� الصحو عند ساعات ما ق�ل الفجر، صوُت انفجار ثق�ل،
� ال أحلم. أصيخ ��

ّ
ي��عه �عد لحظات آَخر، ثم آَخر، وآَخر. إن

جم �� ُ�ْعدي ا إ� أصوات القذائف. و�روح ثقلها ي�� د� �سم�� ج�ِّ
ة، � غزَّ

ه �ع�د، خلف الجدار. ��
َّ
عن الم�ان الذي �جري قصفه. إن

� �كون � صوت االنفجار ح�� ما رفح. و�ّن الفرق كب�� ب�� أو ر�َّ
� �كون المرء ع� َمْ�َعدة من الم�ان الذي �جري قصفه، أو ح��
ة وال صوته ا �المرَّ ع� مق��ة منه. فَدْويُّ هذا القصف ل�س ق���
ما هو عميق ثق�ل، أش�ه �صوت دقٍّ مت�ا�� ع� ط�ل

َّ
ا، إن مزعج�

� تنجم عنه، ال تهّز المب�� الذي ضخم. كذلك االنفجارات ال��
م نوافذە ّ خف�ف، وال تحطِّ � ه خش��

َّ
أتواجد داخله، مع أن

� وأفتحها، ال
� أنهض من فرا�� ها مغلقة. ثم ح��

َّ
ة مع أن الزجاج�َّ

ل هواء
�
ما ي�سل

َّ
ز الملمس، إن  سحُب غ�ار كث�ف مقزِّ

َ
تغمر الغرفة

ظ إ� أصوات الفجر الطرّي الناعم إليها. أواصل اإلنصات ب��قُّ
� إ� إحساس غامض �القرب

� تقود�� رة، ال�� االنفجارات المتكرِّ
له التوق لسماع صوت القصف عن كثب،

�
ة، يتخل من غزَّ

ها، وراح غ�ابها � �جري تفج�� � ال��
ات غ�ار الم�ا�� وتحّسس ذرَّ

� �مدى ُ�عدي السحيق عن �ّل ما هو معهود، �ل
اآلن �شعر��

� � إل�ه. ل�ْن ق�ل أن أدع االضطراب �ستفرد ��
واستحالة عود��
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� �
ّ من جد�د، أرجع إ� ب اإلحساس �الهلع والقلق إ�� ة، و���َّ َّ�

�
�ل

ال��ر وأغفو ثان�ة.
� خّفت رائحة � الص�اح ال�ا�ر، أس��قظ، أضع مال��� ال��

��
جه إ�

َّ
العرق المن�عثة منها قل�ً�، ل�ن ل�س رائحة الوقود، وأت

ك ل المحرِّ ، ق�ل أن أشغِّ �
ها، ثم أطرق ال�اب خل��

�
ارة، أدُخل الس�َّ

جاە موقع
ِّ
ل. أغاِدر �ات � وأترك الم�ان دون أن ألمح صاحب ال��

� التوّجه. وقد �دت الج��مة، فعدا عنه، ال أعرف أين �مكن��
ة � المرَّ

ا �انت عل�ه �� ة أق� �كث�� ممَّ الط��ق إل�ه هذە المرَّ
� إل�ه خطوط التالل المنحن�ة، ثم

� راحت ترشد�� � ح��
األو�، ��

كروم األفو�ادو والمانجو والموز، ال الخرائط. وعندما أ�لغه،
� �دايته،

ا، فال يزال النهار �� ما أقّل َحر� أجدە �ما تركته �األمس، ر�َّ
ة الشمس �ما أنَّ ط�قة خف�فة من الغيوم راحت �س�� أشعَّ
� ثان�ة �ع�ارة: ّ الذي �ستق�ل�� � جه نحو المب�� اإلسمن�� �قة. أتَّ الُم��
ما اإل�سان»، ثم أصعد درجه.

َّ
«ل�س المدفع الذي س�نت�، إن

من سطحه، تل�ح رفح ثان�ة و�� تحّد األفق، يتصاعد منها هذا
الص�اح بهدوء دخاُن القصف، ق�ل أن يتال�� داخل زرقة
ة الجدار الذي � �ادت أن تتما� مع رماد�َّ السماء ال�اهتة، ال��
�
ة بيوت المدينة خلفه. هنالك �عض من الزمالء �� أخ�� غالب�َّ

ا، قادمون من رفح ومن مناطق عم�� الجد�د، وهم لطفاء جد�
ان ما �ظهر أمامهما من مشهد ّ تمتصَّ � ة. فأدع عي�� � غزَّ

أخرى ��
ألجل هؤالء الزمالء، الذين ما برحوا منذ أعوام عد�دة �انتظار

� لهم ز�ارته. ت��ــــح� ما �ج��

�
ة ق���ة وأجلس فوقها �� ة رمل�َّ

�
، ثم أّتجه إ� تل أنزل درج المب��

� � ال�� � عل�ة الل�� ظالل إحدى أشجار ال�افور. أتناول من حقيب��
� المستوطنة، �ما ملعقة

�� � � سق�ف��
جة ��

َّ
حملتها م�� من الث�
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� الذي يروح ا، ثم أ�ا�� �أ�ل الل�� ة أخذتها من هناك أ�ض� صغ��
� إ� آخر، ف�ما هما تجوالن الم�ان ّ من ح�� � ب�اضه �لسع عي��
� األمس.

� َشَهْدُتها �� � تفاص�له الرت��ة ال�� لتان ب�� بتؤدة، متنقِّ
جذوع األشجار المندفعة من داخل الرمال، والخندق المرّمم
، والمعسكر ّ � ، الع�ارة المخطوطة ع� المب�� اإلسمن�� الصغ��
، أدفع � � من تناول الل��

ع� الجانب اآلخر من الشارع. �عد انتها��
� �� أقف، عندها ألحظ �غتة ما ي�دو

، مستعينة �ك��ِّ �جس��
، ثم أن��ه إ� �

ة ألطراف �لب ع� الرمل ع� مق��ة م��ِّ ��ثار حادَّ
ّ من �

� �لِّ صوب. عندها �عود الخوف ل�س��قظ ��
ها تن��� ��

َّ
أن

ما الجنود ارة، ف��َّ � بهدوء نحو الس�َّ
جد�د. مع ذلك، أحاول الم��

أ قدر
�
� اآلن. وهكذا، أتل� � المعسكر يراقبون��

� أبراج المراق�ة ��
��

ي، جائلة ب��ي نحو جذوع األشجار وأوراقها � مس��
اإلم�ان ��

ة. فالرمال الم��وصة � الخش��َّ ه�� ِّ� ة، ومقاعد المت��
َّ
ش�ه الجاف

ّ ال تزاالن ت��دان اإل�اع �
 أنَّ سا��

َّ
جّراء المس�� حول الخندق. إ�

ر العل�ة. أدفع
�
� الحال، فأتذك

ارة ومغادرة الم�ان �� � إ� الس�َّ ��
� ��غ قطعت��

ْ
ف
�
ْ العل�ة، أ � � وأتناول إحدى علب�� �دي داخل حقيب��

. أ�ا�� �مضغ ، ثم أدفعها إ� ج�ب بنطا�� � ف��
من داخلها ��

�
� ما زلت أحملها �� � ال�� ، ق�ل أن أرفع عل�ة الل�� � ف��

العل�ة ��
ارة. ِتَب عليها، ح�� أصل الس�َّ

�
، وأقرأ ما ك ّ � �دي ال��ى أمام عي��

، وعل�ة � ّ �جان�� أفتح ال�اب، أضع الحقي�ة ع� المقعد األما��
ك بهدوء، ل المحرِّ � الفارغة خلف عصا الفرامل، ثم أشغِّ الل��
ب وأنطلق إ� األمام �محاذاة س�اج المعسكر الذي حاولت تجنُّ
ە. أقود � النظر إل�ه قدر اإلم�ان، و�دل ذلك، تأّمل مح�ط المن��
جاە المعا�س للذي قدمُت منه، ح�� أصل نها�ة � االتِّ

ارة �� الس�َّ
�
�� . � جاه�� � اتِّ

الشارع �عد �ضعة أمتار، وهو يتفّ�ع �دورە ��
ت مرك�ات � و�قود إ� رفح، اصطفَّ ي إ� جهة ال�م�� الشارع المؤدِّ
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ات الجنود، راح ة عد�دة، وقف حولها ع�� ومدّرعات عسك��َّ
�عضهم يتأرجح �منة و��ة ف�ما هم ي��ادلون أطراف الحد�ث.
ة اجت�اح لرفح. أدور � عمل�َّ

هم ع� وشك االنطالق ��
َّ
ي�دو أن

ا عن �ّل منطقة � �ع�د� ناح�ة ال�سار، فوق الشارع الذي ��ف��
�
ي �� � مس��

ة �� ا، مستمرَّ
�
ق جه �� ة وما س�حّل بها. من هناك، أتَّ غزَّ

� التالل ارة، أدور كذ�ا�ة مضط��ة ع� غ�� هدى ب�� الس�َّ
� إ� آخر صفوف من قْتها من ح�� � اخ�� ة ال�� والمساحات الرمل�َّ
أشجار ال�و أو ال�افور. و�واصل الوقت مرورە دون أن أستهدي
ة

َّ
ارة إ� حاف ا، أوقف الس�َّ � إ� قرار حول ما �جب أن أفعل. أخ��

، وأفتح الخ��طة ّ �
الط��ق، أتناول الخرائط من المقعد الخل��

ا عن رقم الشارع الذي أنا ف�ه. لقد وصلُت ح�� ة �حث� اإل�ائ�ل�َّ
ا، ح�ث ألحظ� إ� جهته

�
ق هنا. ثم يتابع ��ي مس�� الشارع ��

� منطقة
ز جم�عها ��

�
ك ة ل�عض ال�لدات، ت�� ة أسماَء ع���َّ الشمال�َّ

ث. خارج هذا
�
� ش�ل أقرب إ� المثل

رها �ضعة شوارع �� تؤطِّ
ة مساحة جنوب النقب شاغرة، عدا عن ث، ت�دو غالب�َّ

�
المثل

ا �مناطق للتدر�ب العسكرّي، أو �ضع نقاط مخّصصة إمَّ
� منطقة

ق ��
ِّ
ة. أعود ألدق ة فرد�َّ للمستوطنات، أو لمزارع إ�ائ�ل�َّ

ة. �عد وقت، أضع ل مرَّ � أقرأها ألوَّ ث، وأسماء ال�لدات ال��
�
المثل

، ألتقط العل�ة من ف�� � ّ �قر�� ا فوق المقعد األما�� الخ��طة جان��
ا حركة � المنفضة، ثم أنطلُق شماً�. وتعود تدر�ج��

وأرميها ��
ارات فوق الشوارع �االزد�اد، ما جعل المنطقة ت�دو أقّل الس�َّ
ة ذات مهجورة. كذلك، ازداد ان�شار الحجارة والصخور الصغ��
� ت�ّدلت ت��تها من رمال �اهتة ة فوق الهضاب، ال�� الظالل الحادَّ
ارة فوق الشارع، إ� � الس�َّ

الصفار إ� غ�ار أب�ض. أواصل ق�اد��
ه �مكن

َّ
ا يتفّ�ع إ� جهة �سارە، و��دو أن ا تراب�� أن ألمُح فجأة در��

فة من � ع� الفور، مخفِّ ارة سلوكه، فأشّغل غّماز ال�م�� للس�َّ
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� منه، وأسل�ه. وقد سّهل ان�شار الح� من ا�� � مع اق�� �ع��
� الَحِذرة لها،

غم من ق�اد�� ارة فوقه، ل�ْن، ع� الرَّ حركة الس�َّ
ا سحب كث�فة من الغ�ار، �عان ما تحّولْت إ� هالة ثارت عال��
َبْته

�
ل
َ
، فقد انفسح منظر غ � ا ق�ال�� . أمَّ �

فت المشهد برّمته خل��
�
غل

ة، � زادت شمس ما ق�ل الظه�� التالل الجرداء الموحشة، ال��
ة فوقها، من حّدة قسوتها. و�عد ة المن��� والحجارة ال�ث��
� خلف

لحظات، ظهرْت قمم �ضعة سقائف، أخذْت تخت��
ي فوق ، أثناء مس�� التالل، ثم تعود لتظهر من جد�د ع� التوا��
ا عندما �تُّ ع� مق��ة �ضعة أمتار ْت تمام�

�
الدرب، ح�� انجل

ارة ا نحو الس�َّ ، راح يركض م�ع� �
ا هّب لمالقا�� منها. �ما أنَّ �ل��

اسة، وقد حاولُت تجّن�ه قدر اإلم�ان، �� ال أدهسه، ا ��� نا�ح�
� ارة. ثم ح�� � وواصل مالحقة الس�َّ

ه لم �أ�ه �محاوال��
َّ
 أن

َّ
إ�

�
�� ا ب��احه، ما أج�� متها، مستِمر� أوقفتها أخذ �حوم حول مقدِّ

ارة �انتظار أن يهدأ و��تعد، أو أن �ظهر � الس�َّ
� منه. غ�� أنَّع� أن أ��� �� ص��

�
أحدهم ِمن داخل إحدى تلك السقائف، ل�خل

� أنحاء الم�ان
ا من هذا لم �حدث. وأروح أجول بنظري �� ش�ئ�

ا من � شغلْته و�ان �عضها مب��� ا عن أحد، أتأّمل السقائف ال�� �حث�
القصدير، ب�نما أخرى من حجارة الطوب، تعلو أسقفها ألواح
ة تفّرقْت فوقها الصخور، ع� األغلب القصدير وأغلفة �الس��ك�َّ
لت�ب�تها أمام وجه ال��ــــح. عدا عن هذە السقائف، هنالك �ضعة
حظائر خال�ة من الماش�ة، بّوا�اتها مفتوحة. الم�ان ي�دو ش�ه
، أو �طّل ليتحّرى أمر �

مهجور. و�� اآلن لم �خ�ج أحد لمالقا��
ارة وسحب غ�ار. هذا العواء المستمّر وما َسَ�قه من هدير س�َّ
ا عن إشارة ما حول هذە ة ثان�ة �حث� أتناول الخ��طة اإل�ائ�ل�َّ
ا لها. فراغ أصفر تاّم �شغل � ال أجد أثر� ��

َّ
ة، غ�� أن ال�لدة الصغ��

ع�دها إ�
�
� أخال أنَّ موقعها فوقها. أغلق الخ��طة وأ الرقعة ال��
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�
ف . ال �ّد أنَّ هذە إحدى قرى النقب غ�� المع�� � المقعد �جان��
ة � �سمع المرء بها. أدير نظري نحو خّزانات الم�اە المن��� بها ال��
� جهاتها

� توّزعت �� � أنحائها، ثم �عض المرك�ات القد�مة ال��
��

المختلفة، واختفت إطارات عدد منها لتحتّل م�انها الحجارة،
ة األبواب وعجالت الق�ادة واألضواء إضافة إ� اختفاء غالب�َّ
ارة، � ال�قاء داخل الس�َّ والمقاعد. ال أعرف �م من الوقت �مكن��
، �

� �اتت الحرارة فيها ال ُتطاق. ب�نما ال�لب ما زال �حا��� ال��
ارة مع أنَّ ن�احه قد هدأ قل�ً�. ل�ْن ما إن أحاول فتح نافذة الس�َّ
�� �دخلها �عض الهواء، ح�� �عود لي�بح نحوي �اهت�اج، فأ�ع
��

ة فيها فقط، ثم أستأنف تأمُّ إلغالقها، م�ق�ة ع� فتحة صغ��
� ألمح فجأة ما �ش�ه لتفاص�ل الم�ان. أُعدُّ سّت سقائف ح��
ه �عود ظالل رأس، قد �كون لفتاة، �طّل ع�� مدخل إحداها، ل�نَّ
ن من فتح النافذة، ودفع

�
� لمح ال�� ق�ل أن أتمك

�� �
و�خت��

� أعود وأرفع �� ا». ل�نَّ ها صائحة �صوت عاٍل «مرح�� رأ�� ع��
اسة ثان�ة. جا�� ��� ا �اتِّ الزجاج ��عة، إذ إنَّ ال�لب ينقّض نا�ح�
ة � قدر مستطا�� ع�� الفتحة الصغ��

مع ذلك، أحاول دفع صو��
� صوب الفتحة

رة نداءا�� � النافذة، مكرِّ
� أ�ق�ت عليها �� ال��

� اختفت الظالل داخلها. ل�ّنها ال ترّد؛ ن�اح ال�لب المعتمة ال��
. و�عد أن أفقد األمل من �

فحسب، الذي �ط�� ع� صوت ندا��
، أس�سلم إ� الصمت، الذي �دأ �عتل�ه ّ ّد ع�� ا س�� أنَّ أحد�
� ��

ّ
ا الشّك حول إن كنت فعً� قد رأ�ت تلك الفتاة أم أن تدر�ج��

ارة. �دل توّهمت رؤ�تها. ثم يهدأ ن�اح ال�لب، دون أن �فارق الس�َّ
ّ الشاحب. عندها أم�ل اب الرم�� � أمامها فوق ال��

ذلك، �ستل��
، � �حذر شد�د نحو النافذة الثان�ة �محاذاة المقعد �جان��
وأفتحها ب�طء، محاولة عدم إثارة ان��اە ال�لب قدر اإلم�ان، آِملة
� ف من سطوة الحرارة ال�� ها و�خفِّ أن �جري �عض الهواء ع��
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�
ا من هذا لم �حدث،  أنَّ ش�ئ�

ّ
ارة، إ� راحت تتعاظم داخل الس�َّ

� من �لِّ صوب. و�ذ �ستمّر
و���� الق�ظ الشد�د �حا���

� ما عساي أن
ر ��

�
� مقعدي، أفك

� الم�ان، أغرق ��
السكون ��

، ثم � ا. �عد �ضع لحظات، أعّدل من جلس�� أفعل. ال أدري حق�
ا. أدور جا�� أ�ض� جاە ال�لب الذي �ان ينظر �اتِّ أعود أنظر �اتِّ
ها ق�ل � لمحُت ظالل الفتاة ع�� ب��ي نحو فتحة السق�فة ال��
� ��

ّ
قل�ل، ل�نَّ العتمة وحدها فقط ما زالت تطّل منها. ال �ّد أن

� فتحات مداخل السقائف
تخّ�لت الفتاة. أنتقل إ� التحديق ��

ها أحد، ق�ل أن األخرى ونوافذها الموصدة ع� أن �طّل ع��
ان الم�اە الق��ب من إحداها، وألمح جاە خزَّ ل ناظريَّ �اتِّ أحوِّ
ة. ته م�ا�� � تحت حنفيَّ

خاب�ة زرقاء ش�ه مليئة �الماء، �ستل��
جاە حظائر ا. ثم أروح أنظر �اتِّ ا تمام� إذن، الم�ان ل�س مهجور�
� ُبِ�َ�ْت منها، ة ومواّد الخردة ال�� الماش�ة، إ� األلواح القصدي��َّ
� � السقائف، وال�� ت حولها و��� � ان��� فالمرك�ات القد�مة ال��
�
�� ، ّ ناتها عن �ّل ما هو طب��� غم من ُ�ْعِد مكوِّ ا، �الرَّ �دت مع�

ل ارة، أشغِّ ا، أمّد �دي نحو مفتاح الس�َّ � وئام تاّم مع الطب�عة. أخ��
� جئت منها. حينها يهّب � الدرب ال��

ك، وأدور بها ألعود �� المحرِّ
�
. ألمحه �� � ا من جد�د، ق�ل أن �لحق �� ال�لب ع� أطرافه نا�ح�

� إ� أن علْت الفضاَء سحُب الغ�ار،
ارة يركض خل�� مرآة الس�َّ

. أصل إ� �
حجبته وحج�ْت مشهد السقائف والتالل �أ�مله ع��ِّ

، نحو الشّق � ، ح�ث أّتجه إ� جهة ال�م�� ّ الشارع الرئ���
ة أخرى، دون دافع واضح، �ما لو � من النقب مرَّ الجنوب ــــــ غر��
�
ي �� . أواصل مس�� � لم أعد قادرة ع� مغادرة الم�ان أ��� ��

َّ
أن

ة � عادت تتحّول ت��تها إ� رمل�َّ ارة مجتازة التالل الجرداء ال�� الس�َّ
ارات فوق الطرقات تخّف �اهتة الصفار، �ما وأخذت حركة الس�َّ
ا. الحركة الوح�دة اآلن �اتت لل�اب، الذي ح�� اختفت تمام�
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اءى فيها أط�اف، ة، وت�� ك �عص��َّ جعل الشوارع والتالل تتحرَّ
� لمح ال��، إ� أن ألمح

ق المرء النظر فيها تتال�� ��
ِّ
لحظة �دق

ق إحدى ا، تقف ع� قارعة الط��ق ق�ل مف�� فجأة امرأة عجوز�
ارة ا منها. أفتح نافذة الس�َّ ارة ��عة ق���� الطرقات، فأوقف الس�َّ
ء، أو إن �انت ترغب �

� مساعدتها ��� وأسألها إن �ان �مكن��
بتوص��� إّ�اها إ� م�ان ما.

� ارة. وما إن تجلس إ� المقعد �جان�� تصعد العجوز الس�َّ
ق �جزء

�
وننطلق، ح�� نلوذ �لتانا �الصمت، �� �ّل واحدٍة يتعل

مختلف من المشهد المح�ط بنا. أنا أنظر أما�� إ� الشارع الذي
جة، وقد أخذت ت��ّدل ألوانها من ُصْفرة ق التالل المتموِّ �خ��
�

، �ما ��� � ّ خف�ف، ب�نما �� تنظر نحو جهة ال�م�� �
�اهتة إ� ب��ِّ

التفاتة رأسها الملفوف �عص�ة سوداء �مثل سواد ث��ــها. و�ذ
ا من وجهها � الفينة واألخرى، أرى جزء� ق النظر إليها ب�� أس��
�
� تركتهما ترتاحان �� ة، ثم كّفيها اللت�� رته تجاع�د حادَّ الذي سطَّ
� � أ��� من أيِّ كّف�� حضنها فوق ث��ــها األسود، و�دتا متماسكت��

هما عروق زرقاء أش�ه �خطوط . �انت تخطُّ �
� ح�ا��

رأيتهما ��
ّ لحظة أوقْفُت �

� رم�ت بها ع� المقعد الخل�� الخرائط ال��
ات من عمرها. � الس�عي��َّ

. �� ع� األرجح �� ارة آلخذها م�� الس�َّ
� مثل عمرها اآلن ع� األغلب، لو لم

�انت الفتاة ستكون ��
دة قد سمعت �الحادثة، فمثل هذە ما تكون هذە الس�ِّ ُتْقَتل. ر�َّ
اهم الحوادث �انت ستصل مسمع �ّل أها�� النقب، ُمرِه�ة إ�َّ
� ا، وال �مكن أليٍّ من سمع بها أن �كون قد �سيها. �مكن�� جم�ع�

أن أ�دأ �سؤالها عن المنطقة، ومنذ م�� �� تع�ش هنا، ثم أنتقل
ا عنها. ا إ� سؤالها حول الحادثة، و�ن �انت تعرف ش�ئ� تدر�ج��
ا . �ستمّر الصمت ب�ننا، مشابه� غ�� أنَّ ال�لمات ال تخ�ج من ف��
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ا ق�ضته ام�ة من حولنا، محِ�م� �امتدادە صمت الطب�عة الم��
ارة ف فجأة، فأوقف الس�َّ

ّ
� التوق

دة م��ِّ علينا إ� أن تطلب الس�ِّ
ة، ثم ّ م�ا�� � ّجل �� منها. ل�ن ق�ل أن تفعل، تنظر إ� عي�� وت��
ّ إ� �سار الشارع، ال جاە درب رم�� �ستدير مبتعدة بهدوء �اتِّ
ة مالحظته، أو تصّور �مكن للمساف��ن ع� الطرقات اإلسفلت�َّ
�
� فوقه ح�� تخت��

ه قد �قود إ� م�ان ما. ت�دأ العجوز �الم��
َّ
أن

ارة، جميع آثارها داخل تالل الرمل، ب�نما أنطلق أنا داخل الس�َّ
� لم ��

ّ
، ثم الندم، ألن � � اإلحساس �غ�ابها من المقعد �جان�� يرافق��

، ال متاحف ها ��
َّ
� إن � أقَو ع� سؤالها حول الحادثة. �ا لخراق��

� قد تملك تفاص�ل ما الج�ش أو المستوطنات وأرش�فاتهم، ال��
� ع� ا��شاف الحادثة �ما عاشتها الفتاة. �مكنها أن تعين��
ما ازداد �عدي عنها ازداد

�
ا إ� الحق�قة �املة. و�ل � والوصول أخ��

�
ارة، وأدور بها عائدة �� . �غتة، أوقف الس�َّ فه�� لألمر، فند��

ْت عندها
�
� نزل جاە الذي قدمُت منه، ح�� أصل النقطة ال�� االتِّ

ارة �محاذاة الشارع، ثم أ�ا�� �ال�حث فوق العجوز. أركن الس�َّ
� عن �لدة أو ق��ة ما إ� جهة ال�سار، قد

� �حوز�� الخرائط ال��
ع تكون توّجهت إليها العجوز. ل�ن ال إشارة ُتف�د بوجود أّي تجمُّ
قة ة تظهر فقط نقاط متفرِّ ّ هناك. فوق الخ��طة اإل�ائ�ل�َّ � سك��
ا خلف الشارع، تف�د بوجود منطقة فوق منطقة تقع �ع�د�
ارة وأجتاز تدر�ب عسكرّي ومجال إلطالق النار. أنزل من الس�َّ
�

ق الذي رأيُتها �سل�ه. أم�� ّ الضيِّ جاە الدرب الرم�� الشارع �اتِّ
� ا ما خلف التالل ال�� � أ��شف ش�ئ� ��

�
�ضع خطوات فوقه، عل

�قود إليها، ل�نَّ تالً� أخرى تلْت تلك التالل. عندها أروح أدرس
� ذلك إن قدُت ارة فوق الدرب. �مكن�� ة سفري �الس�َّ إم�ان�َّ
ارة، ثم ّ إ� الس�َّ � نحو الشارع الرئ��� ارة �حذر. أعود أدرا�� الس�َّ
� تالل � هذە الدرب ب��

. وتقود�� ّ جه داخلها نحو الدرب الرم�� أتَّ
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� ة �عان ما تفسح عن منظر �ختلف عن �لِّ ما َشِهْدُت ح��� رمل�َّ
� التالل الصفراء، إ� أن تل�ح ها ب�� ارة مس�� اآلن. تواصل الس�َّ
� قلبها �عض أشجار الدوم وال�طم ون�ات

� غّرة �� ع� ح��
ه إليها ع� القصب. ال �دَّ أنَّ هناك نبع ماء. وال أقاوم فكرة التوجُّ
ا ما � ة، وكث�� � تف�د �أنَّ هذە منطقة عسك��َّ غم من اإلشارة ال�� الرَّ
� أصبح ع� مق��ة � مناطق «ب». ثم ح��

�صطدم بها المرء ��
ارة، ثم أنزل وأ�دأ �المس�� نحوها. من تلك األشجار، أوقف الس�َّ
، أخذ وقع أقدا�� فوق وف�ما ساد سكون مطبق حاّر ِمن حو��
� فوقه �حذر،

ّ اإلحساس �الوجل، فحاولُت الم�� �
الرمل يث�� ��

� عن �ّل ما ة، ما شغل�� � عل�ه أشّد ما تكون خفَّ
جاعلة خطوا��

ي الحِذر � أخطو فوقها. أستمرُّ �مس�� هو حو�� عدا الرقعة ال��
ا فوق الرمل. أدنو منه قل�ً�، ثم ا مرم�� هذا إ� أن ألحظ ش�ئ�
ه غالف رصاصة. أمّد �دي إل�ه

َّ
�ة ��ي إل�ه. إن � فوقه مق�ِّ أنح��

ا، وعندها أرى د� وألتقطه. أرفع الغالف أمام وج�� ألتأّمله ج�ِّ
ا من اِلجمال � أشجار الدوم، قط�ع� ع� �عد �ضعة أمتار، ب��
� �دوري. ال أدري ما

� م�ا��
، فأجمد �� ّ �

ا �� � م�انه �اهت�
ا �� جامد�

ان كهذا. �شيح الجمالن � حقل ن��
الذي تفعله هذە الِجمال ��

ات جاە الشج�� � و�دوران �اتِّ
� بنظرهما ع��ِّ الواقفان إ� جهة ال�م��

� الرمل، ثم
ه منع�ج ��

َّ
الق���ة منهما، قافَ�ْ�ن برشاقة عّما ي�دو أن

�ختف�ان ب�نها. �عدها، ت�دأ الجمال األر�عة ال�اق�ة �� كذلك
�المس�� بهدوء فوق الرمل الذي كتم صوَت خطاها، الحقة
� خلف األشجار ذاتها. أنهض واقفة،

� اآلخ��ن لتخت�� �الجمل��
جاە ، ثم أستدير عائدة �اتِّ � �دي ال�م��

غالف الرصاصة ال يزال ��
ارة، تاركة تلك اِلجمال تر� �سالم. عندها، أ�� مجموعة الس�َّ
� �صمت من الجنود يتوّسطون رحاب المشهد الشاسع، واقف��
� موجة حّر شد�دة و��دأ � الحال، تجتاح��

. و�� جا�� ُّينظرون �اتِّ
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� � �
ري لن �غ��ِّ من ّ أن أهدأ ع� الفور. توتُّ ا. ع��

�
ب عرق جس�� يتص�َّ

� �دي غالف رصاصة، فأفتحها و�سقط
مجرى األمور. ثم ��

ّ أن أعود وأواصل غالف الرصاصة ع� الرمل �سكون. ع��
� ب��ات و�ــهدوء، ودون أن أع�� وجودهم أّي اهتمام، إ� مش��
ف

ُّ
اي �التوق ا إ�َّ جا�� آمر� ارة. ل�نَّ أحد الجنود ��خ �اتِّ الس�َّ

� الحال، ينطلق
، ف�ما يرفع آخرون أسلحتهم نحوي. و�� �

م�ا��
� جس��

� رأ�� �عنف، والخدر ل�متّد ��
� ل�دّق �� صوت ن�ض قل��

� ة الب�ضاء ال�� ارة الصغ�� هم ان�بهوا إ� الس�َّ
َّ
ه. ال �دَّ أن

�
ل�شل

ة، وال محالة أثارت شكوكهم، وقد دخلت المنطقة العسك��َّ
� الحصول ع� ما

� تملك الحّق �� طة ال�� صلوا �ال�� �كونون اتَّ
ارة �شاء من معلومات من ضمنها ه�ّ�ة صاحب هذە الس�َّ
ارات كة تأج�� س�َّ ها تا�عة ل��

َّ
ة الب�ضاء، ل�ك�شفوا أن الصغ��

� منطقة «أ»، ومستأجرة من ِقَ�ل رجل هو
ة مقّرها �� فلسطي��َّ

� �صّ��ون ان منطقة «أ»، ول�س من ق�ل امرأة �ال��
�
ا من س� أ�ض�

. أجل، � أغا�� جاهها اآلن أسلحتهم. �جب أن أهدأ. ال �ّد أن�� �اتِّ
� ّ أن أهدأ. أمّد �دي، نحو جي�� . ع�� �العادة. العل�ة. أين ��

ألتناول من داخله عل�ة العل�ة.
� �دي ثم صدري، �ل�ه

� ما �ش�ه الح��ق الحاّد ��
فجأة، �غمر��

أصوات إطالق نار �ع�دة.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
(تمت �حمد هللا وتوف�قه)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
ن�ذة عن الروا�ة..

ـ ١ ـ
ـ ٢ ـ
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