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ريبورتاج املرايا والظالل
الجزء الثالث من ثالثية صانع الفخار
ثالثية ملحمية

أحمد ضحية
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نعم ،لإلمرباطورية ..ال ،لشعوبها!
ونستون تشرشل

قد حيصل أن الدولة تأخذ مبظاهر القوة والبطش ،لكنها
إفاقة /قريبة اخلمود ،أشبه بالسراج عند انتهاء الزيت منه،
فإنه يتوهج لكن سرعان ما ينطفئ..
ابن خلدون
❁❁ ❁
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لك أنت..
أحمد
❁❁ ❁

6

لحظتان لﻦ تﻨﻤﺤﯿا مﻦ ذاﻛﺮتﻪ :الﻠﺤﻈﺔ الﺘﻲ ﻏادر ﻓﯿﻬا
مﺴﻜﻦ ﻫﯿﻠﺪا ﺑﻌﺪ ﺳﻬﺮة داﻓﺌﺔ ،ﻓﯿﻤا ﻛان النﻬار ﯾﺘﻤﻄﻰ
مشرئﺑا ﺧﻠﻒ ناﻓﺬة مﻜﺘﺒﻪ ،عندما أعتقل!
والﻠﺤﻈﺔ الﺘﻲص ﻛان ﻓﯿﻬا الﻨﻬار ﯾﺬوي ،والشمس تﺘﻬاوى
ﺧﻠف اﻷﻓﻖ الﻐﺮﺑﻲ ،ﻓﯿﻤا الجنﻛوﯾز ﯾﺪﻓﻌﻮنﻪ إلﻰ داﺧﻞ
الﺰنﺰانﺔ ،ﻓﯿﻄﻮي لﯿﻞ الﺒﻠﺪة ،آﺧﺮ الﻨﻬارات الﻤﺴﻜﻮنﺔ
ﺑﺼﻤﺖ الﻨاس وﺑﺆﺳﻬﻢ ،الﺬي انﻔﺠﺮ ﺑﻐتﺔ عﻠﻰ ﻫﺬا الﻨﺤﻮ
الﻤﺪمﺮ! ﻓﺘﻼشﻲ ﻛﻞ شﻲء داﺧﻞ انﻔﺠارات تﯿار ﻏﻀﺒﺘﻬﻢ
الﻌارمﺔ!..
ﻃﺮق عﻠﻰ الﺒاب ﺑﺘﻮتﺮ ..جاءه ﺻﻮت ﻫﯿﻠﺪا مﻦ الﺠانﺐ
اﻵﺧﺮ:
"حاﺿﺮ ،حاﺿﺮ لﺤﻈﺔ"..
وتقﺪمﺖ ﺧﻄاﻫا ﻓﻲ شﺮاﯾﯿﻨﻪ ،وﻗﻠﺒﻪ ﯾﻨﺘﻔﺾ ﺑﺸﺪة!
وﻓﯾما ﻛان جادﯾن جانو ﯾﺳترد أنﻔاﺳﻪ من النﯾران التﻲ
أشﻌﻠتﻬا ﻫﯾﻠدا ،ﻛانت ﻫتاﻓات ﻏﻔﯾرة تنﻌقد ﻓﻲ ﻗﺑﺔ الﺑﻼد
اﻷﺳﯾرة ،والجموع تﻌتﺻم أمام القﯾادة الﻌامﺔ لقوات
"الجنﻛوﯾز" ﻓﯾما ﺻوت ﻗطار دار ﺻﺑاح ﯾﻬد القﺿﺑان ﻫدا،
وﯾمﺿﻲ دون توﻗف ..ﯾﺑطﻰء لﯾرﻛب عمال المدن ،ﻛﻼت
الموانﻲ ،المراﻛﺑﯾﺔ ،حشاشﺔ القﺻوب ،ترﺑالﺔ القرى
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ﻓﻼحﯾن الﺑﻠدات ﺧارج التﺧطﯾط ،تﻼمﯾذ المدارس ،اﻷﻓندﯾﺔ،
لﯾﻔرﻏﻬم جمﯾﻌا ﻓﻲ مﯾدان االعتﺻام!
وﻗﺒﻞ أن ﯾﺘﻮﻗﻒ الﻬتاف والقﺼﻒ ،ﻛانﺖ اﻷرض ﻗﺪ زلﺰلﺖ
زلﺰالﻬا ،وتﺒﯿﻦ لﻠمرﯾود والﻤﻌﺘقﻠﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ،انﻬﯿار جﺪران
الﺴﺠﻦ!
ﻛان اﻷﻫالﻲ المﻐﺑونﯾن ﻗد اندﻓﻌوا ﯾحطمون الﺠﺪران
الﻤﺘﺪاعﯿﺔ لﻠﺰنازﯾﻦ ..تﺪﻓقﻮا ﯾﻠﺘﺤﻤﻮن ﺑﻬﺬا الﺴﯿﻞ الﻬادر،
لﻨﻬﺮ مﻦ أرواح أﺑﻄال عﺸﺮات الﻌﺼﻮر ،الﺘﻲ تﻌاﻗﺒﺖ عﻠﻰ
الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ..انﺑثﻖ ﻓﻲ ﻫﺬه الﻠﺤﻈﺔ الﻜﻮنﯿﺔ الﺨالﺪة ،مﻦ
مﺴام القﺒﻞ اﻷرﺑﻌﺔ!
الﺜﻮار الﻤﺴﻠﺤﻮن ﯾقﻮدﻫﻢ الﺨﺰﯾﻦ ،حﻤﻠﻮا أﺳﻠﺤﺘﻬﻢ ومﻀﻮا،
ﯾﺤﻤﻮن الﺠﻤﻮع الﻬادرة ،الﺘﻲ ﻛان ﯾقﻮدﻫا ﺻانﻊ الﻔﺨار،
وﯾﻔﺴﺤﻮن لﻬا الﻄﺮﯾﻖ ،لﺪك آﺧﺮ ﻗﻼع وحﺼﻮن ،آﺧﺮ حاﻛﻢ
عام ﯾﻨﺤﺪر مﻦ أﺳﺮة الﻤقﺪس ﺳﺮه الﻤالﻜﺔ ،تﺴﺒقﻬﻢ ﻫﺘاﻓاتﻬﻢ
وﻫﻢ ﯾﺤﻤﻠﻮن طﯾﻔا متﻼشﯾا عﻠﻰ أعﻨاﻗﻬﻢ ،ﯾشﻖ ﻫﺘاف روحﻪ
عﻨان الﺴﻤاء ،وﯾﺮج اﻷرض رجا:
انﻄﻠﻖ الﻤﺘﻈاﻫﺮون ،ومﺰﯾﺪا مﻦ الﺠﻤاﻫﯿﺮ الﺜائﺮة ،تﻨﺸﻖ
عﻨﻬﻢ تﻐرﯾدات "ود دﺑرك" ..تنشﻖ عنﻬم ﻛﺘﺐ الﺘارﯾﺦ
والﺤﻜاﯾات واﻷحاجﻲ ..تﻨﺸﻖ عﻨﻬﻢ اﻷرض ،وﯾﺘقﺪمﻮن
الﺼﻔﻮف ،مﻤﺴﻜﯿﻦ ﺑﺄﯾﺪي ﺑﻌﻀﻬﻢ الﺒﻌﺾ ،وﻫم ﯾﺤﻤﻠﻮن
ﺑﯾن جوانحﻬم أشﺑاح أحﺑاﺑﻬم .ﻛانت ﺻﺪورﻫﻢ عارﯾﺔ،
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وﻫتاﻓاتﻬم تشﻖ ﻓﻀاء الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة الﺮحﺐ ،ﻛﻐﻀﺒﺔ رﯾاح
الﻬﺒﺒاي الجﺳورة ،وعﯿﻮنﻬﻢ تﻠﻤﻊ ﻛالﺒﺮق الﻌﺒادي المﺧاتل!
جاءوا مﻦ ﻛﻞ ﻓﺞ..
ﺧﺮجﻮا مﻦ زﻗاﻗات "الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ" ..مﻦ ﺳاحﺔ ﺻانﻊ
الﻔﺧار الﻌتﯾقﺔ ،ومﯾدان الحرﯾﺔ ،وﺑﯾوت القش والﺻﻔﯾح ﻓﻲ
أطراف المدن!
جاءوا مﻦ حﻮاري الﻤﺪﯾﻨﺔ الﺰاﻫﯿﺔ ..ومﻦ ”أنﺪاﯾات“ الﺒﻼد
اﻷﺳﯾرة ..جاءوا مﻦ ﻓﺮﻗان و ”حﻼالت“ دار الﺮﯾح ،ومﻦ
”ﻛﺮاﻛﯿﺮ“ الﺠﺒال والﻮدﯾان ،جاءوا!..
ومﻦ ﻏاﺑات الﺼﻌﯿﺪ ،ومﻦ أﺳﻔﻞ الﻨﻬﺮ ،جاءوا..
ومﻦ دار ﺻﺒاح حﯿﺚ تﺸﺮق شﻤﺲ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،شﺤﯿﺤﺔ
ومﻨﻬﻜﺔ! وتﻮحﺪوا جﻤﯿﻌﻬﻢ :الﻤﺸﺮدﯾﻦ ،الﺴﺠﻨاء الﺳﯾاﺳﯾﯾن
المﺧﺿرمﯾن ﻓﻲ ﺳﺠﻮن "الترح و تور الجر" ﺧﺮجﻮا مﻦ
ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮر مﺬﻛﺮاتﻬﻢ ،الﻛنداﻛات طالﺑات الجامﻌات،
اﻷﻫالﻲ الﺬﯾﻦ ﻓقﺪوا مﻼمﺤﻬﻢ ،ﻓاﻛﺘﺴﺒﻮا مﻼمحا جﺪﯾﺪة،
نﺒﻼء "ﻛﻠﯾوة الﺒائﺪة" ،الﺒاعﺔ عﻠﻰ ﻗارعﺔ اﻷرزاق ،ﻓﻲ
الﻄﺮﻗات واﻷرﺻﻔﺔ ،الﺴاعاتﯿﺔ الﺬﯾﻦ ﻛانﻮا ﯾﻤارﺳﻮن
إﺻﻼح الﺴاعات ،ﻓﻲ ﺑﺮنﺪات الﻤﺤﻼت ،ﻓﻠﻢ ﯾﻌﺪ مﺠﺮى
الﺰمﻦ مﻔﻬﻮما ﺑالﻨﺴﺒﺔ لﻬﻢ ،ﻓﻬﺠﺮوا ﻃﺒﻠﯿاتﻬﻢ ،وودعﻮا ﻫﺬه
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الﻤﻬﻨﺔ الﯾائﺳﺔ ﺑﺤﺰن ،حﻤﻠﻮا عﺪة شﻐﻠﻬﻢ الﺪﻗﯿقﺔ ،وانﺪمﺠﻮا
ﻓﻲ مﺴارات الﺠﻤﻮع.
مﻔﻠﺴﯿﻦ الﻤﺤﻄﺔ الﻮﺳﻄﻰ ،الﺬﯾﻦ ﯾﻨﺘﻈﺮون مﻮاﺻﻼت ال
تﺄتﻲ ﻓﻲ محطﺔ المﻠﯾون عاطل ،الﻔﻨانﯿﻦ الﺒﺆﺳاء ﻓﻲ
شارعﻲ الﻨﯿﻞ و الﻐاﺑﺔ ،و”أتﻨﻲ“ عﻠﻰ الﻤﺼاﻃﺐ وتﺤﺖ
أشﺠار الﻠﻮعات واﻷﺳﺌﻠﺔ ،ﻫﺆالء الﺬﯾﻦ دأﺑﻮا عﻠﻰ رﺳﻢ
وجﻮه مﻠﺘاعﺔ ﻏامﻀﺔ ،ﺧدد الﺤﺰن ﻗﺴﻤاتﻬا ،ﯾﺮﺳﻤﻮن اﻵن
وجﻮه ﻏاﺿﺒﺔ ،وﯾﻨﺤﺪرون مﻊ الﺴﯿﻞ..
ﺑاعﺔ الﻜﺘاب الﻤﻔﺮوش عﻠﻰ اﻷرض ،والﺒاعﺔ الﻤﺘﺠﻮلﯿﻦ
والﻤﻬﻮوﺳﯿﻦ مﻦ ﺻﻐار الجنﻛوﯾز ،الﺬﯾﻦ ﯾﻮزعﻮن
مﻨﺸﻮراتﻬﻢ الﺪﯾﻨﯿﺔ ،ﻓﻲ الﻤﻮاﺻﻼت الﻌامﺔ ،ﯾﺨﯿﻔﻮن الﻨاس
مﻦ عﺬاب القﺒﺮ ،وأﻫﻮال ﯾﻮم القﯿامﺔ ،ﻫﺬا القﺒﺮ الﺬي دﻓﻨﻮا
ﻓﯿﻪ اﻷﻫالﻲ أحﯾاء ،لﯿقﯿﻤﻮا ﻗﯿامتﻬم عﻠﻰ أرض وﻗائﻊ ما
جﺮى وﯾﺠﺮي مﻦ عﺬاب ،أدرﻛﻮا لﻠتو ﻫﺮاء اعﺘقاداتﻬﻢ،
ﻓانﺪرجﻮا ﻓﻲ الزحام!
الﺒاعﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق الﻔﻮاﻛﻪ الﻤﻌﻄﻮﺑﺔ ،ﺑائﻌات الﺸاي والﺘﺴالﻲ
والﻔﻮل الﻤﺪمﺲ والﻄﻌﻤﯿﺔ ”والﺪﻛﻮة“ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق الﺸﻌﺒﯿﺔ،
والﻤﺘﺴﻮلﯿﻦ والﻤﻌاﻗﯿﻦ ..ﺿﺤاﯾا الﺤﺮوب اﻷﻫﻠﯿﺔ واﻷﺧﻄاء
الﻄﺒﯿﺔ الﻔادحﺔ ،والﺒﯿﺌﺔ الﺼﺤﯿﺔ الﻜارثﯿﺔ ،تﺼﺪروا
الﺠﻤﻮع!
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ﺑائﻌات الﻬﻮى الﻤﻨﺘﺸﺮات عﻨﺪ مﻨﺤﻨﯿات الﺸﻮارع
والﺪروب ،وﻓﻲ الﺰحام الﻌام ،والﻤﯿادﯾﻦ الﺘﻲ ﺿاﻗﺖ ﺑﻤا
رحﺐ الﻮﻃﻦ ،وزﺑائﻦ مﺤﻼت الﻔﻮل واﻷﻗاشﻲ والشاورما
الﻤﻐﺸﻮشﺔ!..
ﻛانﻮا جﻤﯿﻌا ﻛﺄﻫﻞ الﻜﻬﻒ ،ﯾﻔﯿقﻮن اﻵن مﻦ نﻮم عﺸﺮات
الﺴﻨﻮات ،ال ﯾﺄﺑﻬﻮن لﻌﺮﺑات الﺮدع الجنﻛوﯾزي ،الﺘﻲ
اﺧﺘﺒﺄت ﻓﻲ زواﯾا الﺸﻮارع ،والﺰﻗاﻗات ،مﺴﺘﻌﺪة ﻹﻃﻼق
آالت القﻤﻊ ﻓﻲ أي لﺤﻈﺔ.
تﺪﻓقﻮا ﻛﺴﯿﻞ عارم ﯾﺠﺘاح ﻛﻞ شﻲء :مﺄﺳاتﻬﻢ االجﺘﻤاعﯿﺔ
الﻌﻤﯿقﺔ ،وادي اﻵالم ..ﻗﻮز الﻤﺮاثﻲ ..ود أم جﺒﻮ ..ﻛﺘﺐ
الﺘارﯾﺦ الﺰائﻔﺔ ..ﺳﻬﻮل اﻷحﺰان ..شﺠﺮة الﻠﻌﻮت ﺳﯿﺌﺔ
الﺮائﺤﺔ ..ﺑﯾوت اﻷشﺑاح ﻓﻲ القﻠﻌﺔ الﻌﺮﯾقﺔ ..القﯿادة الﻌامﺔ
لقﻮات الجنﻛوﯾز الﻤﺴﻠﺤﺔ ،الﻤﺨﻄﻮﻃات الﺰائﻔﺔ ..تقارﯾﺮ
الﻤﻨﻈﻤات الﺪولﯿﺔ ..ﻗﺒﻮر الﻤقﺪس ﺳﺮه وأﺳﻼﻓﻪ وأحﻔاده،
ﻓﻲ مقﺒﺮة عائﻠﺘﻪ الﺒﺪﯾﻌﺔ.
جﺮف الﺜﻮار والﻤﺘﻈاﻫﺮوﻦ واحﺮﻗﻮا ﻛﻞ شﻲء ،ﻓﻠﻢ ﯾتﺑﻖ
ﺳﻮى اﻵثار الﺪارﺳﺔ لحﯾاة ﺑﻜامﻠﻬا ،ﻓﻲ عﺼﻮر ﺑﻜامﻠﻬا..
ﻛانﺖ ﻫﻨا ذات عﺼﺮ ،مﺘﺪاﺧﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ أرﺑﻚ حﯿاة أﻫالﻲ
الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة!
مﻦ ﻫﻨا ذات زمان ..ذات مﻜان ،نﻬﻀﺖ ﺑﻼد ﻛﺑﯾرة أﺧﺮى،
مﻦ رماد حﺮﯾقﻬا انﺒﻌﺜﺖ مﻦ جﺪﯾﺪ ،شﻌﺒا نﺒﯿﻼ واحﺪا
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وأرﺿا شاﺳﻌﺔ مﻮحﺪة! لﻮح لﻬا ﺻانﻊ الﻔﺨار ﺑﻜﻔﻪ ،تﻠﻮﯾﺤﺔ
أﺧﯿﺮة واﺧﺘﻔﻰ ،مﺒﺘﺴﻤا .ﻓﻲ الﻤﺪى الﻼمﺘﻨاﻫﻲ ﻷﻓﻖ الﺒﻼد،
الﺸﺠﻦ!
الﺘﻲ ولﻠﻤﺮة اﻷولﻰ عﺒﺮ تارﯾﺨﻬا تﺼﺒح وﻃﻦ! لﻜﻦ ما الﺬي
جﺮى ﻗﺒﻠﻬا ،وﻗاد إلﻰ ﻛل ﻫﺬه الﻮﻗائﻊ واﻷحﺪاث؟
❁❁ ❁
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عﺼﺒﻮا عﯿﻨﯿﻪ ،داﺧﻞ الﻌﺮﺑﺔ الﺼالﻮن الﻤﻈﻠﻠﺔ ،واجﻠﺴﻮه
مﻨﻜﻔﺌا عﻠﻰ رﻛﺒﺘﯿﻪ ،ﻓﻠﻢ ﯾﺴﺘﻄﻊ تﺤﺪﯾﺪ وجﻬﺘﻬﻢ!
عﻨﺪما تﻮﻗﻔﺖ الﻌﺮﺑﺔ وﺳﻂ ﻓﻨاء واﺳﻊ ،رأى جﺪارا عالﯿا،
وشﻢ رائﺤﺔ النﻬر ،ﻓﺄدرك أنﻬا القﻠﻌﺔ ..ﺳﺠﻦ القﻠﻌﺔ..
أﻓﺮﻏﻮا جﯿﻮﺑﻪ مﻦ محتوﯾاتﻬا ،وﻗادوه مﻦ الﻔﻨاء ذو اﻷﺳﻮار
الﻌالﯿﺔ ،عﺒﺮ دﻫﻠﯿﺰ ﻃﻮﯾﻞ إلﻰ ﻏﺮﻓﺔ ،لﻢ ﯾﺴﺘﻄﻊ ﻓﻲ الﻌﺘﻤﺔ
تﺤﺪﯾﺪ مﺴاحﺘﻬا أو محتوﯾاتﻬا لوﻫﻠﺔ ..ثم تﺒﯿﻦ ﻓﯿﻬا أشﺒاح
لﻤﻌﺘقﻠﯿﻦ ﻛﺜﺮ! ..دﻓﻌﻪ أحﺪﻫﻢ ﺑقﺴﻮة ،ﻓﺨﻄا إلﻰ الﺪاﺧﻞ وﻫﻮ
ﯾﺘﺮنح!
دﻫﻤﺖ ﺧﯿاشﯿﻤﻪ رائﺤﺔ زنﺨﺔ ..مﺰﯾﺞ مﻦ رائﺤﺔ إﻓﺮازات
ﺑشرﯾﺔ وجﺮذان مﯿﺘﺔ! ..شﻌﺮ ﺑاﺧﺘﻨاق ﻗاس ﻓﻲ رئﺘﯿﻪ،
وﺑشئ ﯾﺘﺴﻠﻞ داﺧﻞ ثﯿاﺑﻪ ،ﯾقﺮﺻﻪ ﺑﻐﺘﺔ ،ﻓانﺘﻔﺾ.
ناداه شﺒح أحﺪ الﻤﻌﺘقﻠﯿﻦ:
"تﻌال ﻫﻨا ،اجﻠﺲ ﻗﺮﺑﻲ"
لم تﻛن عﯾناه اعتادتا الﻌﺘﻤﺔ ﺑﻌﺪ ..مﺸﻰ ناحﯿﺔ الﺼﻮت
ﺑﺤﺬر ،ﺧﺸﯿﺔ أن ﯾﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ أي شﻲء! ..عاد الﺼﻮت مﺮة
أﺧﺮى ﯾﺴﺄلﻪ:
"أنا عﻠﻲ عﻠﻮب ،ما اﺳﻤﻚ أنﺖ؟"
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جاﻫﺪ اﺧﻔاء ارتﺠاف نﺒﺮات ﺻﻮتﻪ وﻫﻮ ﯾﺮد:
"جادﯾﻦ ..جادﯾﻦ جانﻮ"
"ما الﺬي جاء ﺑﻚ إلﻰ ﻫﻨا؟ ..دوالرات؟"
تﺤﺴﺴﻪ شئ ،تﺒﯿﻦ ﻓﯿﻪ ﺳﯿﺠارة ،ﻛان ﻗﺪ مﺪﻫا لﻪ عﻠﻲ
عﻠﻮب..
"ال ،أنا مﻮﻇﻒ ﺑﻤﻌﻬﺪ جار الﻨﺒﻲ جارو ﻷﺑﺤاث الﺘارﯾﺦ
ودراﺳات اﻵثار"
ﺿﺤﻚ عﻠﻮب ﺿﺤﻜﺔ ﺳاﺧﺮة..
ﺳﻤﻊ ﺻﻮت احﺘﻜاك عﻮد ثقاب وﻫﻮ ﯾﺸﺘﻌﻞ ،ورأى عﻠﻰ
ﺿﻮءه الﻮجﻪ الﻨﺤﯿﻞ لﻤﺤﺪثﻪ ،الذي أشﻌﻞ الﺴﯿﺠارة وأﺧﺬ
نﻔﺴا عﻤﯿقا ..ثم ﺧرج ﺻوتﻪ ﯾﺑدد الدﺧان المنﻌقد حذاء
وجﻬﻪ:
"ﻗﻠت لﻲ آثار؟ وﻫﻞ تﺮﻛﻮا لﻨا آثار؟"
ﻓتذﻛر جادﯾﻦ الﺸاعﺮ "حﻤﯿﺪ" ..ومﺮت عﻠﻰ ﺧاﻃﺮه أشﻌاره
ﻛﻠﻬا دﻓﻌﺔ واحﺪة! ..أﺑﻌد الﺴﯿﺠارة عﻦ شﻔﺘﯿﻪ ،وﻫﻮ ﯾﺘﻨﻔﺲ
ﺑﺤﺮﻗﺔ:
"الﺤقﯿقﺔ أنا مﻬﺘﻢ ﺑاﻵثار والﺘارﯾﺦ ..أدرس الﻤﺨﻄﻮﻃات"
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مﺮة أﺧﺮى ﺿﺤﻚ عﻠﻮب وﻫﻮ ﯾﺴﺄل:
"ولﻤاذا تﺪرﺳﻬا؟"
رد دون تﺮدد:
"ﻷجﺪ تﻔﺴﯿﺮا لﻜﻞ ﻫﺬا الﺬي ﯾﺤﺪث لﻲ ،لﻚ ..لﻜﻞ الﻨاس ﻓﻲ
ﻫﺬا الﺒﻠﺪ! الﺑﺪ أن ثﻤﺔ إجاﺑﺔ ما ﻓﻲ الﻤاﺿﻲ"
ﺑﺼﻮت مقﺘﻀﺐ ﺳﺄل المﻌتقل:
"وﻫﻞ وجﺪتﻬا؟"
ﻛانﺖ أﺳﺌﻠﺔ عﻠﻮب مقﺘﻀﺒﺔ ،حادة ،حاﺳﻤﺔ..
ﺳاد ﺻﻤﺖ عﻤﯿﻖ وﻫﻮ ﯾﺘﺄمﻞ ﺳﺆالﻪ ..أحﺲ ﺑﺸﻲء ﯾﺘﺴﻠﻞ
ﺑﻨﻄالﻪ ،نﻔﺾ ﺳاﻗﻪ ﺑﺸﺪة شﻌﺮ مﻌﻬا ﺑﻌﻠﻮب ﻫﻮ اﻵﺧﺮ
ﯾﻨﺘﻔﺾ ،ﻓقال ﺑﺼﻮت ﺧاﻓﺖ:
"آﺳﻒ"..
ﺿﺤﻚ عﻠﻮب ﺿﺤﻜﺔ واﻫﻨﺔ:
"ال تتﺄﺳف ،ﺳرعان ما ﺳﺘﻌﺘاد الﺒﺮاﻏﯿﺚ والﺠﺮذان ،لﻮ
ﻃال ﺑقاؤك ﻫنا ..ﺳﯿﺼﺒﺤﻮن أﺻﺪﻗائﻚ الﺪائﻤﯿﻦ"..
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ﺳﺮح جادﯾﻦ ﺑﺨﯿالﻪ ،ﻛان ﻗﺪ شارف ،عﻠﻰ ﻓﻚ ﺑﻌﺾ رمﻮز
الﻤﺨﻄﻮطﺔ التﻲ ﺧﻠﻔﻬا الﺨﺰﯾﻦ وراءه ،ورﺑﻤا ﻛان
ﺳﯿﺘﻮﺻﻞ إلﻰ نﺘائﺞ مﻬﻤﺔ ،لﻜﻨﻪ اﻵن ﻫﻨا ..شﺄن ﻛﻞ شﻲء
ﻓﻲ ﻫﺬه الﺒﻼد الﻤﺴﺠﻮنﺔ ،الﻤﻌﺘقﻠﺔ ،الﻤﻤﺰﻗﺔ! ..ﻛﻞ شﻲء
ﻓﯾﻬا ﻏﯿﺮ ﻗاﺑﻞ لﻼﺳﺘﻜﻤال! أولﯿﺲ تارﯾﺨﻬا عﺒارة عﻦ
تﻤﺰﻗات مﺘﺼﻠﺔ؟!
منذ عﺮﻓﺖ ﻫﺬه الﺒﻼد "الﻨﻈام والﺴﻠﻄﺔ" ،ﻇﻠﺖ أﻃﺮاﻓﻬا ﻓﻲ
الﺼﻌﯿﺪ والﺴاﻓﻞ ودار الﺮﯾح ودار ﺻﺒاح ،مﻌﺰولﺔ عﻦ
مﺮﻛﺰﻫا ﻓﻲ الﻮﺳﻂ ،الﺬي لﻄالﻤا ارتﺒﻄﺖ ﺑﻪ ﻓﯿﻤا ﯾﺸﺒﻪ
االتحاد الﻮاﻫن!
ﻫﺬا االتحاد الذي ﻇﻞ شﻌﺐ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ﻓﻲ "ﻗﺒﻠﻬا
اﻷرﺑﻌﺔ" ﯾراﻗﺑﻪ ﻓﻲ ﺻﻤﺖ حذر ،تتناﻫشﻪ الﻬواجس
والظنون! مﺜﻠﻪ اﻵن ،ﯾﺘﺤﺴﺐ مﺠﯿﺌﻬﻢ ﻓﻲ أي لﺤﻈﺔ لﻠﺘﺤقﯿﻖ
مﻌﻪ!..
الﺘﺤقﯿﻖ حﻮل شﻲء رﺑﻤا لﻢ ﯾﺨﻄﺮ عﻠﻰ ﺑالﻪ! ..تﺮى ﻫﻞ
ﯾﺘﻬﻤﻮنﻪ ﺑالﻌﻼﻗﺔ مﻊ إﺳﺮائﯿﻞ أو الﻌﻤالﺔ لﻠﻐﺮب؟! ﻓقﺪ
أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه تﻬﻤا جاﻫﺰة ،لﺘﺒﺮﯾﺮ إﻏﻼق الﻤﺮاﻛﺰ الﺜقاﻓﯿﺔ
والﻤﻌاﻫﺪ الﺒﺤﺜﯿﺔ!
ﻓقﻂ عﻠﯿﻪ أن ﯾﺘﺤﺴﺐ ،ﻛﻤا ﻇﻞ شﻌﺐ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ﻓﻲ
حالﺔ مﻦ الﺘﺤﺴﺐ الﺪائﻢ ،ﻃﻮال تارﯾﺨﻪ ﯾﺘﺤﺴﺐ ..وﯾﺮاﻗﺐ
ما ﯾﺠﺮي ،دون أن ﯾقﻮل ﻛﻠﻤﺘﻪ الﻔاﺻﻠﺔ!
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مﺘﻰ ﺑﺪأ ﯾﻨﺘﺒﻪ؛ وتﺘﻨاﺳﻞ داﺧﻠﻪ جﺮثﻮمﺔ الﺘﺤﺴﺐ؟..
أﻫﻲ تﻠﻚ الﻠﺤﻈﺔ ،الﺘﻲ أوعﺰ ﻓﯿﻬا ﯾﻬﻮد الﺴﻠﻄﻨﺔ الﻌﺜﻤانﯿﺔ،
لﻠﺒاشا مﺤﻤﺪ عﻠﻲ ،ﺑاالﺳﺘﯿﻼء عﻠﻰ ﻛﻨﻮز الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة
ونﻬﺐ مﻮاردﻫا؟!
الﯿﻬﻮد ﯾﺸﻤﻮن رائﺤﺔ الﻜﻨﻮز أﯾﻨﻤا وجﺪت! ولﺬلﻚ وﺻﻞ
"دﯾﻔﯿﺪ روﺑﯿﻨﻲ" أول رحالﺔ ﯾﻬﻮدي إلﻰ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ﻓﻲ
١٥٣٠م ومﻦ ثﻢ تﻮالﺖ ﻫﺠﺮات الﯿﻬﻮد..
جاءوا مﻦ ﻛﻞ أنﺤاء ﺳﻠﻄﻨﺔ آل عﺜﻤان ..عﻤﻠﻮا ﻛﻤﻤﺜﻠﯿﻦ
تﺠارﯾﯿﻦ ،لﺒﻌﺾ الﺸﺮﻛات الﻤﺼﺮﯾﺔ الﻄامﺤﺔ لﻠﺘﻮﺳﻊ
جﻨﻮﺑا ،وانﺘﺸﺮوا حﺘﻰ وﺻﻠﻮا "دار الﺮﯾح" الﺒﻌﯿﺪة ،حﯿﺚ
تﻐﺮب شﻤﺲ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة مﻨﻬارة ،ذاوﯾﺔ! ..وﻫﻨاك ﻃاب
لﺒﻌﻀﻬﻢ الﻤقام واﺳﺘقﺮوا.
ﺑﻞ ﻏﯿﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ دﯾﻨﻪ واﺳﻤﻪ لﯿﻌﯿﺶ وﺳﻂ الﻨاس واحﺪا
مﻨﻬﻢ! ولﻢ تﻨقﻄﻊ ﻫﺠﺮاتﻬﻢ .ﻇﻠﻮا ﯾﺘﻮاﻓﺪون الﻰ أن تﻜاثﺮت
أعﺪادﻫﻢ ،ﻓﺘﻢ االعﻼن رﺳﻤﯿا عﻦ تﻜﻮﯾﻦ جالﯿﺔ ﯾﻬﻮدﯾﺔ ﻓﻲ
 ١٩٠٨ﺑﻮﺻﻮل الﺤاﺧام "ﺳﻮلﻮمﻮن مالﻜا" مﻦ مﺼﺮ،
والﺬي عﻤﻞ ﻛﺒﯿﺮا لﻠﺤاﺧامات؛ إلﻰ حﯿﻦ وﻓاتﻪ ﻓﻲ عام
 ١٩٤٩ﺑﯿﻨﻤا ﻇﻞ مﻮﺳﻰ ﺑﺴﯿﻮنﻲ -مﺆﺳﺲ أول مﻌﺒﺪ ﯾﻬﻮدي
ﻓﻲ أمﺪرمان -رئﯾﺳا لﻠﺠالﯿﺔ الﯿﻬﻮدﯾﺔ حﺘﻰ وﻓاتﻪ ﻓﻲ
 ..١٩١٧ﻛﻞ ما أﺑقاه عﻠﻰ ﻗﯿﺪ الﺤﯿاة ،ﻓقﻂ انﺘﻈار وعﺪ
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الﻠﻮرد ﺑﻠﻔﻮر؛ ﺑالﻮﻃﻦ القﻮمﻲ لﻠﺸﻌﺐ الﻤﺨﺘار! ..تﻠقﻰ
الرجل الﻮعﺪ ورحﻞ!
تﺮى ما الﻔﺮق ﺑﯿﻦ "الجنﻛوﯾز" والﯿﻬﻮد؟ ..ﻛﻼﻫﻤا ال
ﯾﻌﺘﺮف ﺑاﻵﺧﺮ ،وﻛﻼﻫﻤا ال وﻃﻦ لﻪ ،ﯾﺤاول أن ﯾﺰرع
نﻔﺴﻪ ﺑالقﻮة ،وﺑﻄﺮق ﻏﯿﺮ مﺸﺮوعﺔ ،ﻓﻲ أرض لﯿﺴﺖ
أرﺿﻪ!
الﻔﻜﺮة نﻔﺴﻬا ،الﺘﻲ تﺒﻨاﻫا الﻌﺮب ،ﺑﺰراعﺔ أنﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ أرض
اﺳﺒانﯿا! ومﻊ ذلﻚ أﺧﺬ الﺤﻜام "الجنﻛوﯾز" الﻤﺘﻌاﻗﺒﯿﻦ،
الﻤﺘﺤﺪرﯾﻦ مﻦ ﺳﻼلﺔ الﻤقﺪس ﺳﺮه ،ﯾﻐﺬون مﺸاعﺮ
الﻜﺮاﻫﯿﺔ ﺑﯿﻦ شﻌﻮب الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ﺿﺪﻫﻢ!
وﺑﺘﻨﺴﯿﻖ أمﯿﺮﻛﻲ إﺳﺮائﯿﻠﻲ مﺼﺮي مﻊ "الجنﻛوﯾزي" حﻔﯿﺪ
حاﻛﻢ عام الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة وﻗﺘﻬا ،تﻢ تﺮحﯿﻞ الﯿﻬﻮد الﻔﻼشا
من دار ﺻﺑاح إلﻰ إﺳﺮائﯿﻞ ﻓﻲ  ١٩٨٥ومﻦ ثﻢ تﻢ ﻫﺪم
الﻤﻌﺒﺪ الﯿﻬﻮدي ﺑالﺨﺮﻃﻮم ﻓﻲ  ١٩٨٧ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﻮلﻰ أحﺪ
الﻤﺼارف "الجنﻛوﯾزﯾﺔ" عﻠﻰ اﻷرض ،الﺘﻲ أﻗﯿﻢ عﻠﯿﻬا
ذلﻚ الﻤﻌﺒﺪ ،ﻓﻲ ﺻﻔقﺔ عقارﯾﺔ شاﺑﻬا الﻐﻤﻮض!
وﺑﻬﺬا أﺳﺪل الﺴﺘار عﻠﻰ نﻔﻮذ ووجﻮد الﯿﻬﻮد ﻓﻲ الﺒﻼد
الﻜﺒﯿﺮة؛ مﺨﻠﻔﯿﻦ وراءﻫﻢ ما ﻫﻮ أﺳﻮأ  -تﺮﻛﺔ الﻤقﺪس ﺳﺮه:
"الجنﻛوﯾز!"..
❁❁ ❁
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أنا ”ود دﺑرق ﺑن زرزور الدوري“ ،ﻛنت موجودا ﺻﺑﯾحﺔ
أحرق ﺻانﻊ الﻔﺧار! وﻛنت موجودا أﯾﺿا عندما داﻫم
عﺳس "الجنﻛوﯾز" مﻌﻬد جار النﺑﻲ جارو ،واعتقﻠوا جادﯾن
جانو.
ﻛنت لحظتﻬا أﻏرد أعﻠﻰ شجرة الجﻬنمﯾﺔ الحمراء ،التﻲ
تمد أﻏﺻانﻬا إلﻰ مﻛتب جادﯾن جانو ..أنا الشاﻫد الوحﯾد
عﻠﻰ ما حدث!..
أال تﺻدﻗوننﻲ؟!..
لقد ﺳمﻌتﻪ وﻫو ﯾقول:
"ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺘﻠﻮا داﺧﻞ ﺑﯿﻮتﻬﻢ!"
ﻗال ﺑﺮوﻓﯿﺴﻮر مﺤﻤﻮد ،وﻫﻮ ﯾﻤﻌﻦ الﻨﻈﺮ ﻓﻲ وجﻪ جادﯾﻦ،
الﺬي ﻛان مﻨﻬﻤﻜا ﻓﻲ ﻗﺮاءة الﺘقﺮﯾﺮ .وﻗد ﺑﺪى ﻛﺄنﻪ لﻢ
ﯾﺳمﻌﻪ ،إذ اﺳﺘﻤﺮت عﯾناه تﻠﺘﻬﻢ الﺴﻄﻮر ... :أﻓاد أن
"الجنﻛوﯾز" وﺻﻠﻮا مﻊ القﻮات الﺨاﺻﺔ ﺑالﻤقﺪس ﺳﺮه ﻓﻲ
ﯾﻮم الﺴﻮق ،حاﺻﺮوا اﻷﻫالﻲ ،ثﻢ دﺧﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ إلﻰ الﺴﻮق،
لﻨﻬﺐ اﻷمﻮال والﻤﻮاشﻲ ،ومﻦ ثﻢ ﺑﺪأوا ﯾقﺘﻠﻮن اﻷﻫالﻰ،
عﺸﻮائﯿا دون تﻤﯿﯿﺰ.
وﻗﺪ رأى الﻨاجﻲ الﻮحﯿﺪ ﺑﻌﯿﻨﯿﻪ الﺠﺜﺚ:
"ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺘﻞ ﺑاﻃﻼق الﻨار ،وآﺧﺮون ﻃﻌﻨا ﺑالﺤﺮاب"..
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ﻓﯾما أﻓادت احﺪاﻫﻦ:
"لقﺪ ﻛﻨﺖ مﻊ والﺪي ،عﻨﺪما وﺻﻞ الجنﻛوﯾز ﻓﺠﺄة إلﻰ
القﺮﯾﺔ ،ﻓﻲ تﻤام الﺴاعﺔ الﺴاﺑﻌﺔ ﺻﺒاحا ،أﺧﺬوا ﯾﻄﻠقﻮن
الﻨار ﻓﻲ ﻛﻞ االتﺠاﻫات ،ﻫﺮﺑﺖ ﻷحﺘﻤﻲ ،ولﻜﻦ أﺻﺒﺖ ﻓﻲ
ﻗﺪمﻲ الﯿﺴﺮى ،وﻗﺘﻞ والﺪي داﺧﻞ مﻨﺰلﻨا ،ﻛﺬلﻚ ﻗﺘﻞ والﺪ
زوجﻲ ،ﻛان "الجنﻛوﯾز" عﻠﻰ ﻇﻬﻮر ﺧﯿﻮلﻬﻢ وجﻤالﻬﻢ"..
وﯾﻀﯿﻒ زعﯿﻢ عﺸﯿﺮة ﻓﻲ الﻤﻨﻄقﺔ ،مشﯾرا إلﻰ إحﺮاق
ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻗﺮﯾﺔ ،وﻗﺘﻞ ما ال ﯾقﻞ عﻦ ألﻔﯿﻦ مﻮاﻃﻨا! ﻓﻲ الﻬﺠﻮم
اﻷول ،الﺬي ﻛان مﺪعﻮما ﺑالﻤﺮوحﯿات ،مﺆﻛﺪا أن حاﺿﺮة
دار الﺮﯾح ،عﻠﻰ تﺨﻮم الﺼﺤﺮاء ،والﺘﻲ تﺒﻌﺪ عﻨﻬﻢ ﺑﺤﻮالﻲ
ثﻤانﯿﻦ ﻛﯿﻠﻮ مﺘﺮا ،ﻛانﺖ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى مﺴﺮحا لﻠﻬﺠﻤات
الﻤﺘﻜﺮرة ،إلﻰ أن أنقﺬتﻬا ﻃائﻔﺔ "ﺻانﻊ الﻔﺨار" ﻓاحﺘﻠﺘﻬا
وأﺧﺬت تﺪاﻓﻊ عﻦ ﺳﻜانﻬا ،لﻜﻨﻬا أمام ﺿﻐﻂ الﺠﯿﺶ
الجنﻛوﯾزي ﺑﻔﺮﻗﻪ الﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،اﺿﻄﺮت لﻼنﺴﺤاب تﺠاه
الﺼﻌﯿﺪ..
"ومﻊ ذلﻚ ﻇﻠﺖ الﻤﺪﯾﻨﺔ ،تﺘﻌﺮض لﻠقﺼﻒ الﺠﻮي،
واالجﺘﯿاح الﺒﺮي مﻦ آن الﺧﺮ"
وﻗد ﺑدى واﺿﺤا أن الﻬﺪف ﻫﻮ :تﻔﺮﯾﻎ الﻤﺪﯾﻨﺔ مﻦ ﺳﻜانﻬا!
❁❁ ❁
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أنا المنشﻖ المرﯾود جﺑر الدار المرﯾود ،والمرﯾود جدي ﻛان
اﺳمﻪ رجب ،لﻛن نﺳاء الﺑﻠدة القدﯾمﺔ ﻛنﯾنﻪ ﺑالمرﯾود ،وتﻠك
ﻗﺻﺔ طرﯾﻔﺔ ،إذ ﻛان جدي رجب ،ماﻫرا ﻓﻲ نﺳﺞ شﺑاك
ﺻﯾد الﺳمك ،وﻓتل الحﺑال ،ونﺳﺞ المشﻠﻌﯾﺑات والﺑروش
والنطوع ،التﻲ تﺿاﻫﻲ ﻓﻲ نﻌومتﻬا منﺳوجات الحرﯾر
الﺻﯾنﻲ والﻔارﺳﻲ والﻬندي .وﻷنﻪ ﻛان ﺑارعا ﻓﻲ نﺳﺞ
النطوع ،التﻲ تﺳتﺧدمﻬا النﺳاء ﻓﻲ الدﺧان لشد أجﺳامﻬن،
و تﻌطﯾر ﻓروجﻬن ،وجﻌﻠﻬا أﻛثر ﺿﯾقا ،المتاع أزواجﻬن،
ﻛن عندما ﯾقﺻدنﻪ ﯾقﻠن لﻪ ﺑحﯾاء ،وﻗد ﺧﻔﺿن مقانﻌﻬن
وﺑراﻗﻌﻬن:
”نرﯾد نطﻌا ﯾرﻓﻊ راﺳنا مﻊ المحﺑوب“
ﻛان جدي ذﻛﯾا لماحا ،ورث الذﻛاء عن أﺳﻼﻓﻪ نﺑﻼء "ﻓاز"
الﻐاﺑرﯾن ،ﻓﯾﻔﻬمﻬن ..ثم أﺻﺑحن ﯾنادﯾنﻪ ﺑرجب المحﺑوب،
وﺑمرور الوﻗت أﺧذن ﯾﻛتﻔﯾن ﻓقط ﺑﻛﻠمﺔ ”المرﯾود“ إلﻰ أن
حل إﺳم المرﯾود محل إﺳمﻪ!
❁❁ ❁
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وﻛﻤا انقﺴﻢ أﻫالﻲ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ﺑﺳﺑب الﻌراب وﻫﻮ حﻲ،
ﻫا ﻫﻢ ﯾﻨقﺴﻤﻮن ﺑﺴﺒﺒﻪ اﻵن ،إلﻰ ﻓﺮﯾقﯿﻦ وﻫﻮ مﯿﺖ! ﻓﻤا أن
نﻌﻰ الﻨاعﻲ الﻌﺮاب ،حﺘﻰ ﺳارع الجنﻛوﯾز ،الﺬﯾﻦ ال زالﻮا،
تﺼﻠﻬﻢ ﺑﺂل الﻤقﺪس ﺳﺮه أشﻮاق و تﻬﻮﯾﻤات ،ﯾﺘﺮحﻤﻮن
عﻠﯿﻪ وﻫﻢ ﯾﺮددون:
”الﺮجﻞ ﺻار ﻓﻲ ذمﺔ اﷲ ،إن أﺧﻄﺄ أو أﺻاب ،ال تﺠﻮز
عﻠﯿﻪ ﺳﻮى الﺮحﻤﺔ ،ﻓقﺪ ﺻار ﺑﯿﻦ ﯾﺪي ﷲ“
ﻫﺬا الﻤﯿﻜانﯿﺰم الﺪﻓاعﻲ ،الﺬي ألقاه الجنﻛوﯾز ﺑﻮجﻪ الﻨاس،
لﻢ ﯾﺠﻌﻞ الﻔﺮﯾﻖ الﺜانﻲ الﺬي ﻗﻮامﻪ الﺴﻮاد اﻷعﻈﻢ مﻦ أﻫالﻲ
الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،ﯾﺘﺮاجﻊ عﻦ ﺻﺐ جام لﻌﻨاتﻪ ،عﻠﻰ الﻌﺮاب
وﻛﻞ ﺳﻼلﺘﻪ الﺨﺒﯿﺜﺔ ،وأتﺒاع ﻫﺬه الﺴﻼلﺔ ،الﺘﻲ وﺻﻔﻬا ﻓﻲ
ﻓﻮران ﻏﻀﺒﻪ عﻠﯿﻬا ﺑـ”الﻤارﻗﺔ!“
ولﻢ ﯾﺨﻔﻲ أﻫالﻲ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ﻛﺬلﻚ ﻏﺒﻄﺘﻬﻢ لﺴﻤاع ﻫﺬا
الﻨﺒﺄ الﻌﻈﯿﻢ ،ﺑﺮحﯿﻞ الﻌﺮاب ﻏﯿﺮ مﺄﺳﻮف عﻠﯿﻪ ،إلﻰ أﺳﻔﻞ
ﺳاﻓﻠﯿﻦ ،جﺰاء ما اﻗﺘﺮﻓﺖ ﯾﺪاه الﻤﻠﻮثﺔ؛ ﺑﺪماء الﻤﻼﯾﯿﻦ مﻦ
أﻫالﻲ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة شﯿﺒا وشﺒاﺑا وأﻃﻔاال ونﺴاء! أو ﻫذا ما
ﻛان ﯾقال تحت أﺳقف الﺑﯾوت الواطئﺔ ،واﻷزﻗﺔ المظﻠمﺔ!
ﻛان الﻌﺮاب ﻗﺪ أﺻﯿﺐ ﺑﺬﺑﺤﺔ ﻗﻠﺒﯿﺔ ،إثﺮ ﯾﻮم عﻤﻞ شاق ﺑﺪار
"حﺰﺑﻪ الجنﻛوﯾزي" ﺑﻌﯿﺪ عﻮدتﻪ إلﻰ مﻨﺰلﻪ ،ﻗﺒﯿﻞ مﻐﯿﺐ
الﺸﻤﺲ ﺑقﻠﯿﻞ!
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ومﻨﺬ الﻠﺤﻈﺔ الﺘﻲ ﺑﺪأت أﺳﺮتﻪ؛ تﺘﺪاول مﻊ اﻷﻃﺒاء ﻓﯿﻤا
أﺻاﺑﻪ ،حﺘﻰ تﺴﺮب الﺨﺒﺮ ،وانﺘﺸﺮ وشاع ﺑﺴﺮعﺔ الﺒﺮق!
ﻛﺄن أﻫالﻲ ﻫذه الﺑﻼد من الحقد ،لدرجﺔ أنﻬم ﻛانﻮا ﯾﻨﺘﻈﺮون
ﻫﺬا الﺨﺒﺮ ،عﻠﻰ أحﺮ مﻦ الﺠﻤﺮ؛ مﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﯾﻠﺔ!
انﺘﺸﺮ الﺨﺒﺮ عﺒﺮ الﺘﻠﯿﻔﻮنات ،ووﺳائﻞ الﺘﻮاﺻﻞ
االجﺘﻤاعﻲ ،أجﻬﺰة اﻹعﻼم الجنﻛوﯾزﯾﺔ الﺮﺳﻤﯿﺔ ،ﻓﻲ مﺸﻬﺪ
لﻢ ﯾﺘﻜﺮر ،مﻨﺬ تﺂمﺮ الﻌﺮاب وتور الجر الﺤاﻛﻢ الﻌام
الجنﻛوﯾزي مﻌا ،عﻠﻰ اﻏﺘﯿال ﺻانﻊ الﻔﺨار ،زعﯾم مقاتﻠﻲ
الﺼﻌﯿﺪ ،ﻗﺒﯿﻞ االنﻔﺼال!
تقاﻃﺮ الجنﻛوﯾز مﻦ ﻛﻞ مﻜان :جاءوا مﻦ ما وراء الﺒﺤﺮ
الﻤالح وتﺨﻮم الﺼﺤﺮاء ،ومﻦ "القﺒﻞ اﻷرﺑﻌﺔ" ..جاءوا،
ﯾﻌﺰون أﺳﺮة الﻔقﯿﺪ ،و ﯾﻠقﻮن عﻠﯿﻪ نﻈﺮة الﻮداع اﻷﺧﯿﺮة،
ﻗﺒﯿﻞ أن ﯾقﺒﺮ الﺜﺮى وإلﻰ اﻷﺑﺪ ،وتﻨﻄﻮي مﻌﻪ أﺳﻮأ ﺻﻔﺤات
تارﯾﺦ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة!
أو ﻫذا ما توﻫمﻪ اﻷﻫالﻲ ،وﻫم ﯾشﯾﻌون جثمانﻪ ﺑالﻠﻌﻨات،
التﻲ ﻛانوا ﯾﺄمﻠون أن ﯾتقﻠب عﻠﯾﻬا ﻛالجمر ،داﺧﻞ ﻗﺒﺮه
ﻛثﯾف الظﻠمﺔ ،شﺪﯾﺪ الﺒﺮودة والﻮحﺸﺔ!
إذا ﻛان مﺸﺮوع الﻌﺮاب ﻫﺮاء ،إذن لﻤاذا ﯾﺼﺮ ﻫﺬا
الﻔﺮنﺴﻲ الﻐﺮﯾﺐ؛ ﻓﻲ ﻫذه الﻠحظﺔ ﺑالذات التﻲ مات ﻓﯾﻬا
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الﻌراب ،أن ﯾﺤﺘﻔﻞ ﺑﻌﯿﺪ مﯿﻼد اﺑﻨﺘﻪ ﻓﻲ أﻫﺮام الﺒﺠﺮاوﯾﺔ؛
وﯾقﯿﻢ لﻬا ﻛﻞ ﻃقﻮس دﯾانﺔ ﺑائﺪة ﻏامﻀﺔ؟!
وإذا ﻛان ﻫﺮاء ،عﻨﺪما ﻫﺪمﺖ أﻫﺮام الﺒﺠﺮاوﯾﺔ لﻠﻤﺮة
اﻷولﻰ ،ﻫﻞ ﻛان ذلﻚ ﻓﻌﻼ ﺑﺤﺜا عﻦ الﺬﻫﺐ ،الﺬي ﺳال لﻪ
لﻌاب الﺒاشا الﻛﺑﯾر ،أم ﻛان ﺑﺤﺜا عﻦ شﻲء آﺧﺮ ،ال ﯾﻌﻠﻤﻪ
مﺆرﺧﻲ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة؟
وتﻠﻚ "الﻤﺴﻼت" الﺘﻲ ال تﻜاد تﺨﻠﻮ مﻨﻬا مﺪﯾﻨﺔ مﻦ مﺪن
الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،حﺘﻰ نﺼﺐ الﺠﻨﺪي الﻤﺠﻬﻮل ﻓﻲ ﻗﻠﺐ
الﻤﺪﯾﻨﺔ الﺰاﻫﯿﺔ ،ﻫﻞ ﻫﻮ رمﺰ لﺪﯾﻦ ﻗﺪﯾﻢ انﻄﻮى ﻛﺴﺮ ﻓﻲ
جﻮف الﺘارﯾﺦ؟..
وتﻠﻚ الﺤﻤﻰ؛ الﺘﻲ انﺘاﺑﺖ الﺤاﻛﻢ الجنﻛوﯾزي الﻌام اﻷﺳﺑﻖ،
ﻓﺄعﻠن نﻔﺳﻪ إماما لﻠقرن ..ﻫﻞ ﻫﻲ مﻌﺰولﺔ عﻦ ﻫﺪمﻪ
لﻤﺴﻼت حﻮش الﺨﻠﯿﻔﺔ؟ ..أم أنﻬا أم ﻛواﻛﯾﺔ نﻔﺴﻬا ﻓﻲ
نﺴﺨﺘﻬا اﻷولﻰ والﺜانﯾﺔ ﺑﻤقﻮالتﻬا الﻐﺮﯾﺒﺔ :ﻫﻞ تﺘﺼﻞ ﻓﻌﻼ
ﺑالروح الﻌظﯾمﺔ؟ أم أنﻬا تﺨﻔﻲ ﺑﯿﻦ مقﻮالت مقتﻔﻲ اﻷثر
والﺠﻤاعﺔ ،دﯾانﺔ ﻗﺪﯾﻤﺔ انﻄﻮى عﻠﯿﻬا تارﯾﺦ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة؟
وما الﺬي أﺧﻔاه الجنﻛوﯾزي الﻛﺑﯾر حﯿﻦ ﻗال:
" ...واعﻠﻤﻨﻲ الروح الﻌظﯾمﺔ ﺑﺄننﻲ المقدس ﺳره واﺧﻠﻔﻨﻲ
ﺑالﺠﻠﻮس عﻠﻰ ﻛﺮﺳﯿﻪ مﺮارا“
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ما ﻫﻮ مﺴﻜﻮت ﻫﺬا الﻜﻼم؟..
وﻫﻞ ﻫﺬا الﺬي ﻇﻨﻪ تﺸﺮشﻞ ﻫﻮ ما حﺪث ﺑالﻔﻌﻞ ،أن الرجل:
"وﺿﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﻮب ﻗﻮمﻪ الﺮوح والﺤﯿاة ،وحﺮر ﺑﻼده مﻦ
الﺤﻜﻢ اﻷجﻨﺒﻲ .إن ﺑﺴﻄاء الﻨاس الﻐﻼﺑﺔ ،الﺬﯾﻦ ﻛانﻮا
ﯾﻌﯿﺸﻮن شﺒﻪ عﺮاة ،وﻗﻮتﻬﻢ ال ﯾﺨﺮج عﻦ ﻛﻮنﻪ ﺑﻌﺾ
الﺤﺒﻮب الﺠاﻓﺔ ،ﻓﺠﺄة وجﺪوا مﻌﻨﻰ جﺪﯾﺪا لﻠﺤﯿاة ،ﺑﻌﺪ أن
اﺳﺘﻄاع أن ﯾﻐﺮس ﻓﻲ ﺻﺪورﻫﻢ الﺤﺲ الﻮﻃﻨﻲ الﺠارف،
والﻮازع الﺪﯾﻨﻲ القﻮي"..
إذن لﻤاذا وﺻﻔﻬﻢ ﻓﻲ اﻵن نﻔﺴﻪ ﺑﺄنﻬﻢ" :أعﺪاء اﷲ؟!"..
ﻛﯿﻒ ﯾﻜﻮن وازعﻬﻢ الﺪﯾﻨﻲ ﻗﻮي ،وﻓﻲ اﻵن نﻔﺴﻪ ﯾﻨاﺻﺒﻮن
ﷲ الﻌﺪاء؟!
ﻫﻞ حقا اﻷمﺮ ﻛان ﻛﻤا رآه تﺸﺮشﻞ ،أم ﻛﻤا رواه ﻏﺮدون:
"ﯾﺠﺪ الﻤﺮء تﺴﻠﯿﺔ ﻓﻲ تﺼﻮر ﻫﺬا الﻤﺰﯾﺞ الﻌﺠﯿﺐ ،مﻦ
الﺒﺸﺮ ،الﺬي ﯾﺮاﻓﻖ المقدس ﺳره :أوروﺑﯿﻮن ﻗﺴاوﺳﺔ
وراﻫﺒات .اﻏﺮﯾﻖ وﺿﺒاط نﻤﺴاوﯾﻮن"..
أي نﻮع مﻦ اﻷدﯾان ،ﻫﺬا الﺬي ﯾﺠﻤﻊ وﯾﻮحﺪ أدﯾان
مﺨﺘﻠﻔﺔ؟ ..ولﻤاذا اﺿﻄﺮب المقدس ﺳره وتﻠﺠﻠﺞ لﺪى
ﺳﻤاعﻪ ﺑﻤقﺘﻞ ﻏﺮدون ،ﻫﻞ حقا ﻛان جادا ﻓﻲ مقاﯾﻀﺘﻪ
ﺑﻌﺮاﺑﻲ؟ أم أن ثﻤﺔ ما ﻫﻮ أعﻤﻖ مﻦ ذلﻚ مﺸﺘﺮﻛا ﺑﯿﻨﻬﻤا؟
25

ولﻤاذا مات المقدس ﺳره ﺳﺮﯾﻌا ﺑﻌﺪ ﺳقﻮط المدﯾنﺔ الزاﻫﯾﺔ؟
ﻫﻞ ﻛان مﻮتﻪ ﻃﺒﯿﻌﯿا؟ أم أن مﻬﻤﺘﻪ انﺘﻬﺖ ﻓﺳمم؟ ..ولﻤاذا
أمﺮ ﻛﺘﺸﻨﺮ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺮداد المدﯾنﺔ الزاﻫﯾﺔ ،ﺑﺈﺧﺮاج ﺑقاﯾا
المقدس ﺳره مﻦ القﺒﺮ الﻌﻤﯿﻖ ،ﻓﻲ الﻐﺮﻓﺔ الﺘﻲ تﻮﻓﻲ ﺑﻬا،
ثﻢ احﺮﻗﻬا وﻓﺮق رمادﻫا ﻓﻲ الﻨﯿﻞ!
ﻫﻞ ﻛان ﯾﻨﺘقﻢ لﻐردون ﺑاشا ،أم ﻛان ﯾﺆدي ﻃقﻮس دﯾانﺔ
ﻗﺪﯾﻤﺔ ﻛذلك الﻔرنﺳﻲ؟ وﻛﯿﻒ ﯾﻨﺘقﻢ إذا أراد ،مﻦ ﺑﺮئ! ﻓﻬﻮ
ﯾﻌﻠﻢ أن المقدس ﺳره ﻛان أحﺮص عﻠﻰ حﯿاة ﻏﺮدون؟
وﻫﻞ ﻗائﺪ ﺑقامﺔ ﻛﺘﺸﻨﺮ ،ﯾﻨﺴاق النﺘقام ﺑﻬﺬا الﺒﺆس؟ وﻫﻮ
الﻐازي الﺬي ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ ود ﻫؤالء اﻷﻫالﻲ المﺳاﻛﯾن،
أما ﻛان اﻷحﺮى ﺑﻪ االنﺘقام لﻬﺬا الﺸﻌﺐ مﻦ الجنﻛوﯾزي ود
تﻮرالجر الثانﻲ؟
إذن ﺑموت الﻌراب حﻔﯾد المقدس ﺳره ﻛانت ﻓﺿاءات الﺑﻼد
اﻷﺳﯾرة تحتقن ،وتنذر ﺑﺄن ثمﺔ شئ ما ..ﯾﻔﺻل ﺑﯾن
عﺻرﯾن ﺳﯾحدث ﻓﻲ أي لحظﺔ!
❁❁ ❁
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ﻗﺑﯾل الﻔجر ﺑقﻠﯾل ،تقدم ﺧاتم الدولﺔ ﺑجﯾشﻪ من أﺑواب
"ﻛﻠﯾوة" الﻌاﺻمﺔ التﻲ أنﻬﻛتﻬا "عﺳل الجنﺔ" ﻛﺑرى
زوجات المﻠك الراحل ،والتﻲ ﻛانت ترى أحقﯾﺔ اﺑنتﻬا
الﻔاتنﺔ ،ﺑمﻠك "ﻛﻠﯾوة" ﺧﻠﻔا ﻷﺑﯾﻬا ،اﻷمر الذي لم ﯾرق
ﻷمراء اﻷﺳرة المالﻛﺔ ،الذﯾن تدنﻔوا ﺑﻌشﻖ اﻷمﯾرة اﺑنﺔ
المﻠك القتﯾل!
وعندما أدرﻛت "عﺳل الجنﺔ" أن ما ظﻠت تحﻠم ﺑﻪ طوال
عمرﻫا ،ﻓﻲ أن تﺻﺑح اﺑنتﻬا المﻠﻛﺔ ،ﻫو أﻗرب لﺳراب
ﯾحﺳﺑﻪ الظمئﺂن ماء! أﺻاﺑﻬا الﻐﺑن الشدﯾد ﻓقررت االنتقام!
وﻫﻛذا أﻏرت أمراء ونﺑﻼء ﻛﻠﯾوة ﺑﺄنﻬا ﺳتزوج اﻷمﯾرة،
لمن اﺳتقر المﻠك ﺑﯾن ﯾدﯾﻪ! ﻓﺄﺧذوا ﯾحﯾﻛون المؤامرات،
وﯾدﺳون الدﺳائس ﺿد ﺑﻌﺿﻬم الﺑﻌض!
وﻓﯾما ﻫم منشﻐﻠون ﺑالﺻراع عﻠﻰ اﻷمﯾرة والمﻠك ،ﻛان
جواﺳﯾس "ﺧتم الدولﺔ" ﻗد رﻓﻌوا إلﯾﻪ تقارﯾرﻫم ،وﻫﻛذا
اﻗتحمت جﯾوشﻪ المدﯾنﺔ ،من ﻛل االتجاﻫات ..تدمر وتحرق
ﻛل شﻲء ﻓﻲ طرﯾقﻬا ،لتﺻﺑح "ﻛﻠﯾوة" أرﺿا محروﻗﺔ!
ﺧالﯾﺔ من الحﯾاة! لم ﯾﺑﻖ ﻓﯾﻬا ﺧتم الدولﺔ عﻠﻰ شﻲء!..
ﻓﻛل شﻲء أﺻﺑح أثرا ﺑﻌد عﯾن :الﻛنائس ،ﻗﺻور المﻠك
واﻷمراء والنﺑﻼء ..دور اﻷﻫالﻲ الﻐﺑش ..أﯾاﻗﯾن الﻌظﯾم ود
دﺑرق ،تمثال اﻹلﻪ اﺑادماك وﺻقر الجدﯾان ،الﻠذان ﻛانا
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ﯾزﯾنان مﻌاﺑد المدﯾنﺔ المحروﻗﺔ ..شجرة الجﻬنمﯾﺔ الحمراء
التﻲ ﺑنﻰ ﻓﯾﻬا طائر الجنﺔ المﻠون عشﻪ!..
وﺑﻌد أن أﺳر ﺧاتم الدولﺔ ،اﻷمﯾرات وﺑنات النﺑﻼء ،أمر
جنده ﺑﺈشﻌال النار ،ﻓﻲ ﻛل أرﻛان المدﯾنﺔ! ﻓانتشر حرﯾﻖ
مﻬول ،اﺳتمر ﻷﯾام ﯾﻠتﻬم ﺑﺄلﺳنتﻪ ،التﻲ لم ﯾﺧف اوارﻫا ﻛل
أثر :ﺑقاﯾا المﻌاﺑد والﻛنائس والقﺻور ..الحدائﻖ والﺑﯾوت
واﻷﺳواق ..ﻛل شﻲء تحول إلﻰ رماد؛ ﻛﺄنﻪ لم ﯾﻛن
حﺿارة ،ﺑﻛل مرﻛﺑات عناﺻرﻫا المتنوعﺔ! ذات ﯾوم!
انمحت "ﻛﻠﯾوة" من الوجود ،وتحولت إلﻰ رماد ،ﻓﯾما جﯾش
ﺧاتم الدولﺔ ﻗد ﻏادر المدﯾنﺔ ،لﯾﻌﺳﻛر عﻠﻰ مﺑﻌدة منﻬا!
وﻛانت ﻛﻠما تﺿاءلت شﻌﻠﺔ الحرائﻖ ،ﯾﺄمر جنده ﺑتﻐذﯾتﻬا
من جدﯾد!
ﺑﻌﯾد ﺳقوط المدﯾنﺔ مﺑاشرة ،وﻓرار الناجﯾن من أمرائﻬا
ونﺑﻼئﻬا ،وتﻔرﻗﻬم ﻓﻲ جﻬات دار ﻓاز ودار الرﯾح والﺻﻌﯾد
والﺳاﻓل ،أمر ﺧاتم الدولﺔ جنده ﺑمطاردتﻬم والﻠحاق ﺑﻬم،
وأال ﯾترﻛوا منﻬم أحدا عﻠﻰ ﻗﯾد الحﯾاة!
ﺑﻌض اﻷﻫالﻲ الذﯾن أﺻاﺑﻬم الرعب ،لﻬول ما رأوا ،أعﻠنوا
تﺑنﯾﻬم الدﯾن الجدﯾد ﻓﻲ الحال! والذﯾن ﻓروا ﻓﻲ لحظات
الﻬجوم اﻷولﻰ ،ناجﯾن ﺑجﻠودﻫم .تﻔرﻗوا ﻓﻲ أﺻقاع الﺑﻼد
اﻷﺳﯾرة ،واﺧتﻠطوا ﺑشﻌوﺑﻬا ،وﺑمرور الوﻗت لم ﯾﻌد منﻬم،
من ﯾذﻛر اﺳم موطنﻪ "ﻛﻠﯾوة" وأﺻﻠﻪ الﻔازي الﻌرﯾﻖ إال
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لماما ،ﻓقد اندﻓن داﺧﻠﻬم حنﯾنﻬم لﻠوطن القدﯾم ،وانحﻔر ﻓﻲ
وجدانﻬم نوع ﻏرﯾب من اﻷﺳﻰ والشجن! وعندما تثور
داﺧﻠﻬم لوعﺔ الذﻛرﯾات ،ﯾقﺳمون عﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬم ﺑﻛﻠﯾوة
ﻓﯾقولون:
”اﻗﺳم ﺑﻛﻠﯾوة القمرﺑوﺑا ،ﺑﻠد الجد والحﺑوﺑﺔ الﻠﻲ ﯾﻐطس
الحجر ،وﯾطﻔح الﻛرﻛﻌوﺑﺔ“..
ثم ال تﻔتﺄ ذﻛرﯾاتﻬم تتراجﻊ ،أمام ﺿﻐط حاﺿر المنﻔﻰ الذي
ﯾﻌﯾشونﻪ ،ﻓﯾتراءى لﻬم أمل إعادة مجد أﺳﻼﻓﻬم ﯾوما ما..
ﻓﻲ زمن ما ،مﺳتحﯾﻼ تماما!
ﺑﻌد مئات الﺳنوات الشئ نﻔﺳﻪ ﺳﯾحدث ﻷحﻔادﻫم ﻓﻲ دولﺔ
"تور الجر" الجنﻛوﯾزي الثانﻲ ،إذ لن ﯾﻛون ﻏرﯾﺑا عﻠﻰ
اﻷﻫالﻲ المناﺻرﯾن لتور الجر ﻗﺑل أن تدور ﺑﻬم الدوائر،
أن ﯾتحولوا إلﻰ مناوئﯾن ،ﯾرﺑطﻬم عﻠﻰ شﻌب اﻷشجار
الجاﻓﺔ ،حتﻰ أن الﻌاﺑرﯾن ﯾرثون لحالﻬم وﯾﺳﻌون الطﻌامﻬم
ﺧﻠﺳﺔ من جنده ،والدموع تﺳﯾل عﻠﻰ ﺧدودﻫم المتﻐﺿنﺔ!
ﻛان تور الجر ﯾمﻌن ﻓﻲ تﻌذﯾب ﺑﻌﺿﻬم ،ﺑالجﻠد ﺑﺄﻏﺼان
الﺸﻮك حﺘﻰ الﻤﻮت ،أو ﯾﺿﻌﻬم ﻓﻲ ﻏﺮف ﺿﯾقﺔ ال نواﻓذ
لﻬا ،تﻠقﻰ عﻠﯾﻬم الﻌقارب داﺧﻠﻬا ،وﯾمنﻊ عنﻬم الﻤاء واﻷﻛﻞ،
إلﻰ أن تنقطﻊ تﺄوﻫاتﻬم وحشرجاتﻬم .وﯾوزع زوجاتﻬم
وجﻮارﯾﻬم عﻠﻰ رجالﻪ.
29

وﻛان جنده عندما ﯾداﻫمون أحد ﻗادة الدولﺔ المﻐﺿوب
عﻠﯾﻬم ،ال ﯾﻌﻄونﻪ الﻔرﺻﺔ لﯾﻠﺑس "مرﻛوﺑﻪ" ﻓﯾجرونﻪ
حاﻓﯿا ،وﻓﻲ طرﯾقﻪ إلﻰ الﺳجن ﯾﺿرب وﯾدﻓﻊ دﻓﻌا ،ال
ﯾﺄﺑﻬون لﺳقوطﻪ.
ﻛان تور الجر حاﻛما عاما رﻫﯾﺑا ،ﺻادر أﻗوات اﻷﻫالﻲ
وﻏﻼلﻬم الطﻌام جﯾشﻪ من الجنﻛوﯾز ،اﻷمر الذي دﻓﻊ
الﻤﺰارعﯿﻦ لﻠﻛف عن الزراعﺔ ،ﻓما لﺑثت أن أﺻﯾﺑت الﺑﻼد
اﻷﺳﯾرة ﺑمجاعﺔ طاحنﺔ .ﻓﺑحث الناس عن أي شئ ﯾﺄﻛﻠونﻪ،
ﻓﺄﻛﻠوا حﺘﻰ الجﻠود الجاﻓﺔ وورق الشجر!
ﻛما ﻛان تور الجر ﯾحب التقﻠﯾل من شﺄن رجالﻪ الذﯾن ال
ﯾﺳتﻠطﻔﻬم وال ﯾجد ﻗرﯾنﺔ ﺿدﻫم ،ﻛاﻷمﯾر "أﺑو زنود" الذي
لم ﻛان ﻛﻠما رآه ﯾﺧاطﺑﻪ ﺑﺳﺧرﯾﺔ:
"انﺖ ﯾا أﺑو زنود ﻫﻮﯾﻦ اﺧﻮانﻚ ،لﻤﺘﯿﻦ ﺑﺘﺪس مﻦ الﻤﻮت"
وعﻨﺪما انتقل أﺑو زنود من جواره إلﻰ احدى ﺿواحﻲ
المدﯾنﺔ الزاﻫﯾﺔ ،أرﺳﻞ لﻪ أحد مﺳاعدﯾﻪ ﯾراﻗﺑﻪ .ﻓﻛان ﯾﺴئ
إلﯾﻪ ﻛثﯾرا .ﻓقد عزلﻪ من ﻗﺑل من االﻗطاعﯾﺔ التﻲ ﻛان
ﯾحﻛمﻬا ،وأرﺳل أحد الﺑﻐاث لﯾحل محﻠﻪ ،ﻛما عزلﻪ مﻦ
ﺳﻼح الﻨار ،وولﻰ عﻠﯿﻪ أحﺪ عﺒﯿﺪه ،واﺑﺪل مﺤﺼﻠﻲ
الﻀﺮائﺐ ﺑﻌﺒﯿﺪه ،أو مﻦ دﻓﻊ لﻪ أﻛﺜﺮ .ﻓانﺘﺸﺮت الﺴﺮﻗﺔ
والﺮشﻮة ﻓﻲ ﺳائر الﺑﻼد اﻷﺳﯾرة.
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وﺧتم عﻠﻰ حﯾاة اﻷمﯾر أﺑو زنود ﺑاالنتحار ﺑارﺳالﻪ لﻔتح
الدولﺔ المجاورة أﺳﻔل النﻬر ،ﻓﻲ جﯾش ﻗوامﻪ ثﻼثﺔ ألﻒ مﻦ
اﻷﻃﻔال والﻨﺴاء ،ﺑﺪون مﺆن! ﻓشاﻫد من نجا أﺑو زنود
ﯾﺼاب ﺑالﺪوار ﺑﺳﺑب الجوع والوﻫن ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺒﺮ لﻠﺼﻼة
وجﻠﺲ عﻠﻰ اﻷرض.
ﯾﺒﺪو أن تارﯾﺦ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،مﻨﺬ ﺳقﻮط "ﻛﻠﯾوة" ﻇﻞ ﯾﺪور
ﻓﻲ حﻠقﺔ جﻬﻨﻤﯿﺔ ،ﺳﺮﯾان الﺰمﻦ ﻓﯿﻬا ﯾﻨﻄﻠﻖ مﻦ النقطﺔ
نﻔﺳﻬا ،لﯿﻌﻮد إلﯿﻬا مﺮة أﺧﺮى ،ﻓﯿﺘﺸاﺑﻪ الﺴﻼﻃﯿﻦ والﻤﻤالﻚ
والجنﻛوﯾز واﻷﻫالﻲ ،ﻓﻼ ﻓﺮق ﺑﯾن المﻛوك والﺧﻠﻔاء
والحﻛام الﻌامﯾن ،الﺬﯾﻦ تﻌاﻗﺒﻮا عﻠﻰ حﻜﻢ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة!
تﺘﺒﺪى وجﻮﻫﻬﻢ جﻤﯿﻌا ﻓﻲ ﻓﻀاء الﺰنﺰانﺔ ،وﻛﺄنﻬﻢ ﯾﺨﺮجﻮن
ألﺴﻨﺘﻬﻢ ﻷﻫالﻲ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،وﻫﻢ ﯾﻬﺰون أذونﻬﻢ ﻛاﻃﻔال
أشقﯿاء ،لﻜﻦ مﻦ نﻮع ﺧاص ..ﻏﯿﺮ إنﺴانﻲ ،ال ﯾﻤﻠﻚ
مﺸﺮوعا لﻜﻞ الﻨاس ،ﺧﺒﺮاتﻪ الﻤﻮروثﺔ ..ﻛﻞ ﺧﺒﺮاتﻪ ﻓﻲ
الﻬﺪم والقﻤﻊ والﻨﻬﺐ!
ﯾﺒﺪون جﻤﯿﻌﻬﻢ ﻓﻲ الﺘﻌامﻞ مﻊ ﻫﺬه الﺒﻼد ﻛﺄنﻬا ﺿﯿﻌﺔ..
مﻠﻜﯿﺔ ﺧاﺻﺔ ورثﻮﻫا عﻦ آﺑائﻬﻢ ،لﯿﺲ ﻷحﺪ الﺤﻖ ﻓﻲ
مﺸارﻛﺘﻬﻢ ﺧﯿﺮاتﻬا ،ﻓﻼ أحﺪ مﻦ أﻫﻞ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة
"مﻮاﻃﻨا" ﻓﻲ ﻫﺬا "الﻮﻃﻦ" وﻜﻤا ﻗال أحد الﻤقﺪﺳﺔ أﺳﺮارﻫم
"نﺤﻦ الﻤﻠﻮك وﻫﻢ الﺮعﯿﺔ؟!" إذ تﻌنﻲ عﺑارتﻪ الشﻌب ولﯾس
الﻐزاة.
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ﻓﯾما ﻛان ود دﺑرق ،ﯾتﺄمل وﻗائﻊ ما جرى ،ﻛانت عشوشﺔ
التﻲ درجت عﻠﻰ انتظاره طوال ﺳنوات عمرﻫا ،تحس
ﺑوجوده القرﯾب ،الﻛائن ﻓﯾﻬا!..
أﺑدا لم تﺧب إحﺳاﺳاتﻬا ﺑوجوده الطاغ حولﻬا ﯾوما ،ولﻛن
ما من أحد ﻓﻲ ﻗﺑائل الطﯾور ،ﻛان ﯾﻌﯾر انتﺑاﻫا لذلك ،والﯾوم
تﺄﻛد ﺻدق إحﺳاﺳاتﻬا ،ﻓﻬاﻫو ود دﺑرق ﯾشﻖ عﺑاب الﻬواء
ﺑجناحﯾﻪ!
منذ أﺳاﺑﯾﻊ ﻛانت تﺳمﻊ زﻗزﻗتﻪ تحمﻠﻬا الرﯾح ،وﻫﻲ تﻼمس
أﻫداب عشﻬا ..زﻗزﻗﺔ حمﯾمﺔ ﻛﻌادة ود دﺑرق ،تتﺧﻠل القش،
لتﻠقﻲ عﻠﻰ مﺳامﻌﻬا أﻏنﯾات الشوق والحنﯾن لجﺳمﻬا النحﯾل
وعشﻬما الداﻓئ!
وﻓﯾما ﻛانت ﻫذه الﺧواطر تترى عﻠﻰ ﺑالﻬا ،وﻫو ﯾحﻠﻖ
تجاﻫﻬا ،ﻛانت ذاﻛرة ود دﺑرق ال تزال عالقﺔ ،ﻓﻲ اﻷزمنﺔ
المتداﺧﻠﺔ لﻠوﻗائﻊ واﻷحداث التﻲ عاﺻرﻫا ،أو شﻬدﻫا
طوال حﯾاتﻪ .وﻫو ﯾﻛرر لنﻔﺳﻪ:
”أنا ود دﺑرق أﻗﺳم ﺑﺄﺑادماك ،أننﻲ ﺳمﻌت ورأﯾت ﻛل
شئ!“..
نﻌم رأﯾت وﺳمﻌت ﻛل شئ ،من موﻗﻌﻲ حﯾثما أتﻠﺻص!
من أعﻼ نواﻓذ القﺻر المﻠﻛﻲ ،أو ﻏﺻن شجرة رامﯾﺔ
ﺑﻔروعﻬا عﻠﻰ نواﻓذ مقار الﻌﺳس الﺳري ،أو تﻠك الﻛوات
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الﺻﻐﯾرة الﯾتﯾمﺔ ﻓﻲ زنازﯾن المﻌتقﻠﯾن ،الذﯾن ”ﻓنقﺳت“ ﺑﻬم
الدنﯾا ،أو ذلك الرف ﻓﻲ الﻐرﻓﺔ الﺳرﯾﺔ لموالنا الشﯾﺦ
الﻬمﯾم ،أو ﻓﻲ الﻔراغ ﺑﯾن الﺳقف والجدران ،حﯾث أﺿم
حﻔﯾف جناحﻲ عﻠﻰ جﺳدي ﺑﻬدوء ،ﻓﻼ ﯾشﻌر ﺑﻲ أحد ،أو..
انﺳرب –ﻛما أﻓﻌل دائما– ﺑجﺳدي ﻓﻲ ﻫدوء وأﺳمﻌﻬم،
ﯾتجادلون ..ترتﻔﻊ أﺻواتﻬم وتﺧﻔت .ﯾتﺂمرون وﯾقتﺳمون
الﻐنائم ،وﯾﺧططون لمزﯾد من النﻬب والقتل والتﻌذﯾب!
رأﯾت ﻛل ذلك ،ولطالما روﯾتﻪ لﻛم ومﺧالﺑﻲ الﺻﻐﯾرة
تتشﺑث ﺑﺳﻠك الﻛﻬرﺑاء ،أو ﺑﯾن ﻓتحات عمود النور ،أو
الﺧشﺑﺔ الﺑارزة من الﺑرندة ،أو نواﻓذ ﺑوﻓﯾﻬات الﺻحف.
حﻛﯾت لﻛم ﻛشاﻫد عﯾان وأنا أزﻗزق عﻠﻰ حﺑل الﻐﺳﯾل ،أو
شجرة الﻠﯾمون ،لﻛنﻛم لم تﺄﺑﻬوا! ﺑل عمد أطﻔالﻛم إلﻰ رمﯾﻲ
ﺑالنﺑال! لم تﻔﻬموا ما أﻗول! ..لم تترﻛوا لﻲ ما أﻗول!
نﻔض "ود دﺑرق" من رأﺳﻪ ﻫذه الﺧواطر التﻲ ال تﻔارﻗﻪ،
واﺳتل جﺳده النحﯾل من جﺳد "عشوشﺔ" ،الممددة تحتﻪ ﻓﻲ
نﻌومﺔ رﯾشﻬا ،ﺑﻌد أن ارتﺧت أعﺻاﺑﻬما وﻫمدت ،وحﻠﻖ
ﻛطائر الﺑﻠدة القدﯾمﺔ الﺧالد وﻫو ﯾنﺳﻠﺦ ،موﺧوزا ﺑﺄشواك
شجرة الجﻬنمﯾﺔ الحمراء ،التﻲ نمت محل شجرة (الﻠﻌوت)
ﺳﯾئﺔ الرائحﺔ ،تﻠك التﻲ ﺻﻠب عﻠﻰ ﻓروعﻬا (ﺻانﻊ
الﻔﺧار) اﻷول وأحﻔاده عﺻرا إثر عﺻر ،وحﻠﻖ مثﻠﻪ،
ﯾقطر من رﯾشﻪ الدم ،ومن عﯾنﯾﻪ الدموع!
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ﻓﻲ ﻏﯾاب ود دﺑرق الطوﯾل ،ﻛانت أﯾام عشوشﺔ تمﺿﻲ
عﻠﻰ وتﯾرة واحدة ،ال شئ ﺳوى الﺑحث عن ﻗوت لﻔراﺧﻬا،
الذﯾن ال تتذﻛر آﺑائﻬم الﻌدﯾدﯾن!
لﻛن رﺑما تتذﻛر ﺑﻌﺿﻬم لماما ،ﻓﻬﻲ رﺳمﯾا زوجﺔ ود
دﺑرق ،الذي ال تﻌرف ماذا ﯾﻔﻌل ﻓﻲ ﻏﯾﺑتﻪ الطوﯾﻠﺔ ،رﺑما
حط رحالﻪ اﻵن ﻓﻲ ﺑﻼد الثﻠوج أو عند ﻏاﺑات االﺳتواء،
ﯾﺿاجﻊ ما ﯾحﻠو لﻪ من عﺻاﻓﯾر الﺑﻼد الﺑاردة أو الداﻓئﺔ!
ﻓود دﺑرق الذي تﻌرﻓﻪ ،ﯾتمتﻊ ﺑذوق ﺑائس ال ﻓرق عنده ﺑﯾن
حﺳناوات الﻌﺻاﻓﯾر وﺑﻐاثﻬا ،ﻓﻬو ﯾؤمن ﺑحﻛمﺔ الطﯾور
المﺄثورة ”الﻔحل ال ﯾﻌاف!“ واﻷمر ﻛذلك ،ال ﯾﺿﯾرﻫا أن
تشﺑﻊ رﻏﺑاتﻬا مﻊ الطﯾور المﻬاجرة والنازحﺔ من آن ﻵﺧر،
وتنشﻐل ﺑرعاﯾﺔ ﺑﯾﺿﻬا ،وإطﻌام ﺻﻐارﻫا زﻏب
الحواﺻل ،وتﻌﻠﯾمﻬم الﺧطوات اﻷولﻰ ﻓﻲ القﻔز والطﯾران،
وتقنﯾات اﻹﻓﻼت من ﺻائدي الﻌﺻاﻓﯾر!
ومﻊ ذلك لم تﻛن ﻛل ﻫذه االنشﻐاالت ،ﺑﻛاﻓﯾﺔ ﻷن تطرد ذلك
اﻹحﺳاس اﻷلﯾم ،الذي ﻛان ﯾتمﻠﻛﻬا شوﻗا لجناحﻲ ود دﺑرق،
الذي لﯾس ﻛمثل ﻓحولتﻪ ﻓحولﺔ ،ﺑﯾن أجناس الﻌﺻاﻓﯾر
ﻗاطﺑﺔ ،ﻓﻲ مشارق اﻷرض ومﻐارﺑﻬا!
الحﻖ ود دﺑرق الﻫثا ،لحظﺔ ﻏامﺿﺔ؛ ﯾتﻔﻠت ﺿﯾاءﻫا
داﺧﻠﻪ ،ﻓﯾومض وﯾنطﻔئ ﻛﺈشارات ”مورس“ ترﺳل رﺳائل
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ﺑﻌﯾدة؛ إلﻰ عالم آﺧر مشتﻬﻰ ،أو ﻛﺄﺿواء ﻓنارات الﺑحر
المﻠون ،ﻓﻲ الﻠﯾالﻲ موﻏﻠﺔ الحﻠﻛﺔ.
ﻓﻲ مثل ﻫذه الﻠحظات الراجﻔﺔ ،التﻲ ﯾنﻬد ﻓﯾﻬا حﯾﻠﻪ ،ﯾحدث
لﻪ ما ﯾشﺑﻪ الﻛشف! تﺳﻠﻠت ﺳمﻌﻪ زﻗزﻗﺔ عشوشﺔ ﻓﻲ شﻐف:
”اشتقت إلﯾك ﻛثﯾرا ﯾا حﺑﯾﺑﻲ“
ﻓرد ﺑﺻوت متﻬدج:
”وأنا ﻛذلك .اشتقت إلﯾك ﻛثﯾرا ﯾا حﺑﯾﺑتﻲ“
”أﯾن ﻛنت ﻛل ﻫذا الوﻗت؟!“
”ﺳاﻓرت مﻊ الطﯾور المﻬاجرة ،اﻛتشف عوالما جدﯾدة“
”أما أنا؛ ظﻠﻠت انتظرك ﻓﻲ عش الﺑﯾت القدﯾم“
ثم ﻏردت ﺿاحﻛﺔ ﺿحﻛتﻬا الﻌذﺑﺔ ذاتﻬا ،التﻲ ال تﺧطئﻬا
مﺳامﻌﻪ ،ﻛانت ﻓرحﺔ ﺑﻌودتﻪ ﺑﻌد ﻏﯾاب طوﯾل! ﻓﺄﺧذت
تتﺄمل وجﻬﻪ الﺻﻐﯾر ،وﻗد أنﻌﻛﺳت عﻠﻰ منقارﻫا ﺧﯾوط
أشﻌﺔ الشﻔﻖ الﻬادئﺔ:
”ود دﺑرك ،ﻫل ﺳتتزوج مرة أﺧرى ﻛﻌادتك ،ﺑﻌد رحﯾﻠﻲ
أم أننﻲ آﺧر زوجاتك؟“
”لم أﻓﻛر ﺑذلك مطﻠقا“
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”حﺳنا ،ﻓﻛر ﺑﻪ اﻵن“
”اﻵن؟ لماذا اﻵن ﺑالذات؟!“
”ﻷننﻲ أرﯾد أن أعرف ذلك اﻵن“
”حﺳنا ،إن أﻗﺳمت لك عﻠﻰ أي إجاﺑﺔ ﻓﻠن تﺻدﻗﯾننﻲ .لن
تﺻدﻗﻲ ﺳوى اﻹجاﺑﺔ التﻲ تتوﻗﻌﯾنﻬا ﺳﻠﻔا“
”إذن ،ﻫل ﺳتحﺑﻬا ﻛما أحﺑﺑتنﻲ“
”رﺑما تﻛون مﺧتﻠﻔﺔ عنك ،ﻓالطﯾور ال تتشاﺑﻪ“
لم ﯾﺧالﺞ عشوشﺔ أدنﻰ شك ،أن ﻓﻲ حﯾاة ود دﺑرك المدﯾدة،
الﻛثﯾر من الﻌﺻﻔورات الﻼتﻲ مررن دون أن تﺧﻠﻔن أثرا،
ورﺑما ﺧﻠﻔن أثرا ،لم تﺳتطﻊ حاﺳتﻬا اﻷنثوﯾﺔ اﺳتشﻔاﻓﻪ،
لقدرة ود دﺑرك الﺑارعﺔ ﻓﻲ إﺧﻔاء ﻛل أثر لﻌﻼﻗاتﻪ المتﻌددة!
ﻛما لم ﯾﺧالجﻬا الشك ﺑﺄنﻬا الوحﯾدة ،من دون ﻛل
الﻌﺻﻔورات الﻼتﻲ عرﻓﻬن ،عمرت مﻌﻪ لﻌقود طوﯾﻠﺔ ،ﻓقد
ﺳمﻌت عن حﺑﯾﺑاتﻪ وزوجاتﻪ الﺳاﺑقات ،الﻛثﯾر من الحﻛاﯾا،
لذلك عندما تزن حﻛاﯾاتﻬن جمﯾﻌا مﻊ حﻛاﯾتﻬا مﻌﻪ ،ترجح
ﻛﻔتﻬا!
ﻛانت عشوشﺔ ﻗد ولدت عﻠﻰ عﻬد االحتﻼل اﻷول ،الذي
أﺻﺑحت منذه الﺑﻼد الﻛﺑﯾرة أﺳﯾرة ،ﯾتﻐﯾر الحﻛام واحدا تﻠو
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اﻵﺧر ،لﻛن ﯾﺑقﻰ االﺳتﺑداد والنﻬب والظﻠم والﻔقر نﻔﺳﻪ،
ﻓتمﺿﻲ الﺑﻼد اﻷﺳﯾرة من الﺳئ إلﻰ اﻷﺳوأ.
منذ تﻌﻠمت الطﯾران ﻓﻲ طﻔولتﻬا الﺑاﻛرة ،لم تﻌد تﻌتمد عﻠﻰ
أمﻬا ﻓﻲ طﻌامﻬا ،أﺧذت تطﯾر وحدﻫا تﺑحث عن حﺑات
الذرة المتﺳاﻗطﺔ أمام الطواحﯾن ،أو زرائب الﻌﯾش ،أو
المزارع ﻓﻲ ﺿواحﻲ الﺑﻠدة القدﯾمﺔ ،حﯾث التقت ود دﺑرك
ﻷول مرة ،راﻛا عﻠﻰ ﻗندول عﯾش لم ﯾنﺿﺞ ﺑﻌد ،تﺑادال
التحاﯾا!
وﯾوما ﺑﻌد ﯾوم أﺻﺑح ﺑمثاﺑﺔ أب روحﻲ لﻬا! عﻠمﻬا الﻛثﯾر
مما تحتاجﻪ لﻠنجاة ﺑنﻔﺳﻬا ﻓﻲ ﻫذه الﺑﻼد الﻌرﺿﺔ لﻠمجاعات
من وﻗت ﻵﺧر ..عﻠمﻬا ود دﺑرك االدﺧار ،ورﻏم أنﻪ ﻛان
ﯾﻛﺑرﻫا ﺑمئات الﺳنوات ،إال أنﻬا تزوجتﻪ ،ومنحا مﻌا لﻠحﯾاة
ﻛثﯾر من الﻌﺻاﻓﯾر ،التﻲ تﻔرﻗت ﻓﻲ أنحاء الﺑﻼد اﻷﺳﯾرة،
ﻓﯾما ﻫاجر ﺑﻌﺿﻬا ﻓﻲ ﻗﺑل الدنﯾا اﻷرﺑﻌﺔ.
ﺑﻌض عﺻاﻓﯾرﻫا زﻏب الحواﺻل ،اﺧتطﻔتﻬم نﺑال اﻷطﻔال
اﻷشقﯾاء ،وﺑﻌﺿﻬا ﻗﺿﻰ نحﺑﻪ ﺑالمرض ،ﻓﯾما ﻫددت
النﺳور ﻓﻲ المواﺳم القاحﻠﺔ ﺑﻌﺿﻬم.
لﻛن ﻛل ذلك لم ﯾﻛن ﯾحزنﻬا ،مثﻠما ﻛان ﯾحزنﻬا ،اﺻطﯾاد
أولئك الشﺑان الذﯾن ﻫاجر أﺳﻼﻓﻬم من ﻏرب أﻓرﯾقﯾا إلﻰ
ﻫذه الﺑﻼد ،ﻓامتﻬنوا ﺻﯾد الﺳمك والطﯾور!
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ﻓﻬﻲ إن تنﺳﻰ ال تنﺳﻰ ﻛﯾف ﺑﯾﻊ عشرة من عﺻاﻓﯾرﻫا
الجمﯾﻠﺔ ،ﻷطﻔال أشقﯾاء ﺑﻼ ﻗﻠب!
لقد شﻬدت عشوشﺔ ﻓﻲ ﺳنوات المجاعات المتﻛررة ،ﻛﯾف
ﯾﻠجﺄ الناس لﺻﯾد الطﯾور ،وﯾﺄﻛﻠون حتﻰ الﻔئران
والزواحف الجائﻌﺔ ،لﯾئدون حدة جوعﻬم.
لقد شﻬدت الﻛثﯾر من المﺂﺳﻲ واﻷحزان ،وعانت ﻏﯾاب ود
دﺑرك لﺳنوات طوﯾﻠﺔ ،واﻗتحام أتﺑاع المقدس ﺳره لﻠﺑﻠدة
القدﯾمﺔ عﻠﻰ جثث الﻐزاة الﺑﯾض وجﯾوش المﺳتﻌمرﯾن
المحﻠﯾﯾن الجدد ﺑﻌد الجﻼء ،وﻫﻲ تجتاح الﺻﻌﯾد ودار
الرﯾح! ..ولطالما رﻓﻌت ﯾدﯾﻬا إلﻰ الﺳماء ،تﺳﺄل الروح
الﻌظﯾمﺔ عتﻖ ﺻﻐارﻫا المﺳترﻗﯾن ﻓﻲ اﻷﻗﻔاص.
تﺳحﺑت الشمس ،وﻏطت ﺑﺄشﻌتﻬا الشاحﺑﺔ ،أﺳطح الﺑﯾوت
الواطئﺔ ،وﺑدأت تنحﺳر عن اﻷزﻗﺔ المﻠتوﯾﺔ ،الﺻاعدة إلﻰ
أعﻠﻰ الﺑﻠدة ،والمنحدرة إلﻰ أﺳﻔﻠﻬا جﻬﺔ النﻬر و ”الجاﺳر“.
لم تﻛن ﺑﻌﯾدة ،ﻫﻲ المﺳاﻓﺔ الﻔاﺻﻠﺔ ،ﺑﯾن مﺳﻛن ود دﺑرق
والﻌش القدﯾم ،حﯾث ﻛان ﯾﻠتقﻲ عشوشﺔ ﺧﻠﺳﺔ ،من عﯾون
الﻌوازل ﻗﺑﯾل ﻫجرتﻪ!
حﻠﻖ ﯾشﻖ أجواء الﺑﻠدة القدﯾمﺔ الموحشﺔ ،ﺑﺑﯾوتﻬا المظﻠمﺔ،
المﺑنﯾﺔ من الطوب اﻷﺧﺿر واﻷحمر المحروق ،وطوب
اﻷﺳمنت الﺑﻠوك .وأﺑواﺑﻬا المﺻنوعﺔ من الﺻﻔﯾح والحدﯾد
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والزنك ،وﺧشب الﺳنط ،وأشجارﻫا ﻏﯾر المتناﺳقﺔ.
وشوارعﻬا التﻲ تﺂﻛل رﺻﻔﻬا اﻷﺳﻔﻠتﻲ ،منذ أزمان ﺑﻌﯾدة.
ودروﺑﻬا وطرﻗاتﻬا المترﺑﺔ ،التﻲ تﻌﺞ ﺑالمﺳتنقﻌات.
وحﯾشانﻬا وحﯾطانﻬا ،التﻲ تﻔوح ﺑرائحﺔ الروث والﺑول
والﺑﻌر والﻌرق ،ومﺧﻠﻔات الﺑشر ،والدجاج والحمام
والﻛﻼب والقطط!
ﻛانت الﺑﻠدة القدﯾمﺔ ،أشﺑﻪ ﺑﻠوحﺔ ﻗذرة تجﺳد ﻓوﺿﻰ
مﻌمارﯾﺔ ،تتداﺧل ﻓﯾﻬا أمزجﺔ المﺳتﻌمرﯾن ،والﺳﻛان
المحﻠﯾﯾن المﺳتﻌمرﯾن ،وأذواﻗﻬم .وتنﺑﻌث منﻬا روائح
ﻏرﯾﺑﺔ ،ال تطاق! ..تداﺧﻠت ﻓﻲ تﺧطﯾطﻬا ومﻌمارﻫا
وأشجارﻫا ،أزمنﺔ ﻏاﺑرة مﻊ أزمنﺔ مﻌاﺻرة ،وأزمنﺔ لم
تﺄت ﺑﻌد ،ومناﺧات وﺑﯾئات وروائح متناﻓرة ،وﻛل شئ ﻓﯾﻬا
ﻛان ﺑقدر ما ﻫو مثﯾر لﻠمﺧاوف والظنون ،ﻛان ﻓﻲ اﻵن
نﻔﺳﻪ مثﯾرا لألحزان والشﻔقﺔ!
الﺑﻠدة القدﯾمﺔ ،ﺑﻠدة ﯾﺧنقﻬا الﺧوف واﻷوﺳاخ ،تحﻠﻖ ﻓﻲ
الﻔﺿاءات التﻲ تحﯾط ،ﺑﺑﯾوتﻬا ﻓتشﻌر ﺑاالنحناء واالﺧتناق،
وتداﻫمك مشاعر مﺿطرﺑﺔ ،ومﺧتﻠطﺔ ال ﻫوﯾﺔ محددة لﻬا!
عند ﺑداﯾﺔ الشارع الرئﯾﺳﻲ الح لود دﺑرق مﺑنﻰ الﻛنﯾﺳﺔ،
الذي تﺳﻛن عشوشﺔ ﻓﻲ ﺳقف الﺑﯾت القدﯾم ﺧﻠﻔﻪ! ..مﺑنﻰ
ﻛﺑﯾر من الطوب اﻷحمر المحروق ،ﯾنتﺻب ﺑﯾن أشجار
النﯾم المتﻔرﻗﺔ ﺑمﻬاﺑﺔ ،ولﻛن ﻛئﯾﺑا وموحشا! ..رﺑما أن شﻛﻠﻪ
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التارﯾﺧﻲ الﻐامض ،ﻛان ﻫو ما ﯾﺳرب إلﻰ النﻔس ،ذلك
اﻹحﺳاس ﺑالﻬﯾﺑﺔ والﺧﯾﺑﺔ ،وﯾدﻓﻊ ﺑود دﺑرق لﻠﻐناء (ﺑﺑوح)
حزﯾن!
ﻛان مﺑنﻰ الﻛنﯾﺳﺔ ،ﯾنﻬض وﺳط مﺳاحﺔ ﻛﺑﯾرة من اﻷرض،
مطﻼ عﻠﻰ الشارع الرئﯾﺳﻲ ،الذي ﯾقﺳم الﺑﻠدة نﺻﻔﯾن .تمتد
ﺧﻠﻔﻪ الجروف ،التﻲ ﻛانت الﻛنﯾﺳﺔ تﻌتمد عﻠﻰ
الﺧﺿروات ،التﻲ تزرعﻬا ﻓﯾﻬا اعتمادا ﻛﺑﯾرا ،إذ تطﻌم
منﻬا القﺳاوﺳﺔ والرﻫﺑان والﻔقراء.
لم تﻛن الﻛنﯾﺳﺔ تؤجر عماال لزراعﺔ جروﻓﻬا ،واﻹعتناء
ﺑﻬا .أو لحﺻاد ﺧﺿرواتﻬا وﺑطﯾﺧﻬا وشمامﻬا ،إذ ﻛان
الرﻫﺑان والراﻫﺑات ،ﻫم من ﯾقومون ﺑذلك!
مﺑنﻰ الﻛنﯾﺳﺔ من الداﺧل ،تﻐطت ﻛل جدرانﻪ ،ﺑالنقوش
المﻠونﺔ ،التﻲ تﻌود لﻌﺻور "ﻛﻠﯾوة" الزاﻫرة ،والتﻲ ﻛانت
تﻌطﻲ انطﺑاعا ﻗوﯾا ،أنﻬا ﺑنﯾت؛ ﺑنﯾﺔ أن تﻛون أي شﻲء
آﺧر ،عدا االنتماء لدﯾن محدد!
ومن الﺧارج ﻛان أثر النﯾران عﻠﻰ المﺑنﻰ واﺿحا ،إذ ﯾﺑدو
أن ثمﺔ محاوالت ﻹحراﻗﻪ ،تمت أﻛثر من مرة ..وما ﯾﻠﻔت
النظر ،أن ثمﺔ نوع ﻏرﯾب من أشجار الجﻬنمﯾﺔ الحمراء،
ﯾنمو ﺑطول ﺳور الﻛنﯾﺳﺔ ..ﺑﻌض اﻷﻫالﻲ ترﺳﺧت داﺧﻠﻬم
ﻗناعﺔ تامﺔ ،أن وردة الجﻬنمﯾﺔ الحمراء ،أﺧذت لونﻬا من
دم المﺳﯾح ،ﻓﻬم لﯾس لدﯾﻬم أدنﻰ شك ،أن ”حوار“ المﺳﯾح
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الذي أﻗنﻊ "الﻛنداﻛﺔ" ﺑتﺑنﻲ "المﺳﯾحﯾﺔ" ﻗﺑﯾل مﻐادرتﻪ عائدا
إلﻰ "أورشﻠﯾم" ﻛان ﻗد أحﺿر مﻌﻪ شﯾئا من دم محﻔوظ
لﻠمﺳﯾح ﺑطرﯾقﺔ مﻌﯾنﺔ ،ودﻓنﻪ ﻫنا لﯾﻠون ﻫذه الشجرة ،التﻲ
عثر تحتﻬا ﻗﺑل أﺳاﺑﯾﻊ ﻗﻠﯾﻠﺔ ،عﻠﻰ جمجمﺔ لم ﯾﻌرف لﻬا
نوع أو ﺻاحب ،أثناء محاولﺔ أحد القﺳاوﺳﺔ حﻔر حوض
جرجﯾر حولﻬا!
ولم ﯾﺳتطﻊ أحد تﻔﺳﯾر وجود ﻫذه الجمجمﺔ ﻫنا ﺑالذات! مﻊ
أنﻪ لو ﻛانت ﻗد وجدت ﻓﻲ أي مﻛان آﺧر ،ﻛان الﺳؤال نﻔﺳﻪ
ﺳﯾﻛون ﻗائما:
"لماذا ﻫنا ﺑالذات؟"
ومﻊ ذلك شجرة الجﻬنمﯾﺔ الحمراء ،التﻲ ترمﻲ ﺑﺄﻏﺻانﻬا
عﻠﻰ حﻠﻖ ﺑاب الﺳنط الﻛﺑﯾر ،الذي ﻫو المدﺧل الوحﯾد
لﻠﻛنﯾﺳﺔ ،لﻠمﻔارﻗﺔ وعﻠﻰ عﻛس عادة (ﺻقور الجدﯾان) ﺑنﻰ
طائر الﺑﻠدة القدﯾمﺔ الﺧالد ،عشﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻬا! وأشاع اﻷﻫالﻲ
عنﻪ ،أنﻪ ﯾحرس ﻗطرات دم المﺳﯾح ،التﻲ ﻓﻲ الوﻗت ذاتﻪ،
تمد تراب الجﻬنمﯾﺔ ،ﺑالﺧﺻوﺑﺔ ،وتحمﯾﻬا من الدﯾدان
والحشرات الﺿارة ﺑالجذور!
تﺧطﻰ (ود دﺑرق) ﻓﻲ طﯾرانﻪ مﺑنﻰ الﻛنﯾﺳﺔ .ﻛان الطرﯾﻖ
الﻌام ،ال ﯾزال مﺑتﻼ ،لم تتمﻛن شمس شﻬر مﺳري -
أﻏﺳطس -الجارحﺔ ﺑﻌد ،من تجﻔﯾف الﺑرك والمﺳتنقﻌات
الﺻﻐﯾرة ،التﻲ تناثرت عﻠﻰ مداه!
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وجوه متﻔرﻗﺔ ﻫنا وﻫناك ،لمارة أنﻬﻛتﻬم ﺿﻐوط الحﯾاة..
نقر عﻠﻰ مدﺧل الﻌش مﺻوﺻوا ﺑتوتر ،ﻓﺄطﻠت عشوشﺔ،
ﻓﻲ ﻛامل ﺑﻬاء مﺧالﺑﻬا المحناة ،ورﯾشﻬا المﻐﺳول ،الذي
تﻔوح منﻪ رائحﺔ اﻷﻗحوان الﺑري ،التﻲ تشﺑﻪ رائحﺔ
الﻛاﻓور.
عندما ﯾحﻠﻖ حول الﻛنﯾﺳﺔ ،تترى عﻠﻰ ﺧواطره ﻛشرﯾط
ﺳﯾنمائﻲ وﻗائﻊ وأحداث ما جرى ،ﻓﻠطالما رأى ود دﺑرق
ﻓﻲ حﯾاتﻪ الﻌامرة ﺑالوﻗائﻊ واﻷحداث ﻛثﯾرون ،ﯾتﺑﺧترون
ﻓﻲ اﻷرض تﯾﻬا ،ال ﯾدرون أنﻬم ال ﯾمﻠﻛون من أمرﻫم شﯾئا.
ﻛان ﯾراﻫم دائما ﻛمن ﯾﺳﯾرون عﻠﻰ شﻔا واد عمﯾﻖ مﻐمﺿﻲ
الﻌﯾون ،تﺧتطﻔﻬم اﻷﻗدار أو تذلﻬم ﻓجﺄة ،ﻓﯾﺳقطون من
عﻠﯾائﻬم ،لﯾدرﻛوا ﻷول مرة ﻓﻲ حﯾاتﻬم ”ﻛم ﻫم ﺑؤﺳاء!“..
ومن ثم تحوم زواﺑﻊ اﻷمراض المنقرﺿﺔ حولﻬم ،عندﻫا
ﻓقط ﯾتذﻛرون ”الروح الﻌظﯾمﺔ“ التﻲ ﻛانوا ﻗد ألقوا ﺑﻬا ﻓﻲ
ﻏﯾاﻫب النﺳﯾان .ﻓﯾذﻫﺑون لﻠﻌﻼج ﻓﻲ اﻷردن ،لﯾﺻﺑحوا
ﻗادرﯾن عﻠﻰ الﻌمرة والحﺞ وانتظار الﺧاتمﺔ التﻲ
تترﺻدﻫم!
حدق ﺑوجﻪ عشوشﺔ ،ﻛان واﺿحا لﻪ أنﻬا ﻛﻌﻬده ﺑﻬا ،تﻌتنﻲ
ﺑمﺧالﺑﻬا ورﯾشﻬا ومنقارﻫا عناﯾﺔ ﻓائقﺔ!..
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تقدم منﻬا ﻓﻲ شوق حارق ،واحتﺿنﻬا ﺑجناحﯾﻪ ،وشﻌر
ﺑﺧدر ،ﻛدﺑﯾب النمل ﻓﻲ المﺳام ،ﯾتﺳﻠل ﺧﻼﯾاه ،ﺧﻠﯾﺔ ﺧﻠﯾﺔ،
ﯾطﻠﻖ ﻓﯾﻪ نارا ال أول أو آﺧر لﻬا!.
ﻛانت الشمس ﻗد شارﻓت عﻠﻰ المﻐﯾب .ﺑﻌﯾنﯾﻪ الﻠتﯾن تدﻓقت
منﻬما شﻬوة عارمﺔ ،أﺧذ ﯾتﺧﻠل ﺑمنقاره ،رﯾش عشوشﺔ،
ﯾتحﺳس جﺳمﻬا المتناﺳﻖ ،المتﻔجر ﺑالحﯾاة.
رﻏم مرور الﺳنوات ،ال ﯾزال حﺑﻬما ﯾزداد عنﻔوانا ،وال
تزال ﻛما لحظﺔ رآﻫا أول مرة ،عﺻﻔورة رشﯾقﺔ .ﯾﻔوح
منﻬا مزﯾﺞ اﻷﻗحوان والقمﺑﯾل والرﯾحان الﺑري ،القوي..
عشوشﺔ حﺑﻪ الممﯾز ،التﻲ اﺻطﻔتﻪ ﻫو وحده ،من ﺑﯾن
زحام آالف الﻌشاق ،من عﺻاﻓﯾر الحﺳون والﻛنارى
والﻌندلﯾب والﺑﻼﺑل ،الذﯾن تﻐزلوا ﻓﯾﻬا جمﯾﻌا ﺑﺄعذب
التﻐرﯾدات دنﻔا ﺑﻌشقﻬا ،حتﻰ طارت شﻬرة ﻏزلﯾاتﻬم ﻓﻲ
اﻵﻓاق ،تتﺧطﻰ حدود الﺑﻼد اﻷﺳﯾرة ،لتﺻل مﺳامﻊ
النوارس ﻓﻲ الﺑحر المﻠون ،ﻓتحمﻠﻬا ﻓﻲ رحﻠتﻲ الشتاء
والﺻﯾف ،عﺑر الﺳواحل والﺧﻠجان ،إلﻰ الشرق اﻷﻗﺻﻰ
وﺳﯾﺑﯾرﯾا ،لتﻐردﻫا مﻊ الﺑطرﯾﻖ ﻷولئك "الﺳانات"
المجتمﻌون تحت ﺳقوف ”الدوما والﻛرمﻠﯾن“ من ﺑﻼشﻔﺔ
الﺳمان ،ومناشﻔﺔ ألﻛﺳاندرﯾن ،وطﯾور الﺑﻼﺑل والحجل،
والحدأة ..والﻌﺻﻔور الﻬندي وعﺻﻔور الﺳنونو
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والطاووس والقطا ،وﻛل ﺳدنﺔ النظام القﯾﺻري القدﯾم!
الذﯾن ﯾتﻌانقون ،إثنﯾن إثنﯾن! ﯾﺑحثون ﻓﻲ أﺻولﻬم المنﺑتﺔ!
ثم تطﯾر ،لتﺻدح ﺑﻬا عﻠﻰ أﺳقف المﺑانﻲ المحﯾطﺔ ﺑمﯾدان
تﯾان منﺔ ،والﺳاحﺔ الحمراء" ،لﻠراﺳتات" المنشقﯾن من
طﯾور القﺑرة والقطقاط و الﻠﻐد ،وﻓﻠول نظام اﻷﺳر الﺻﯾنﯾﺔ
الﺑائد من ﻗنﺑرة ،وﻛوﻛال ولقﻠﻖ وواق ،وﯾمام ،وﺑقاﯾا اﻷﺳر
االمﺑراطورﯾﺔ القدﯾمﺔ ،التﻲ تﺳﻌﻰ ﺑجد لتقوﯾض الثورة
الثقاﻓﯾﺔ ،ﯾقودﻫا طائر الوروار ،ودجاج اﻷدﻏال ،وحمام
الﺻﯾن الﻌظﯾم" ،وأﺳﯾاد الرﺻﺔ والمنﺻﺔ" من دﻫاﻗنﺔ أﺳرة
وﻗواق ،وﻏرنوق ،المتحدرتﯾن من ﺻﻠب الطﯾور المقدﺳﺔ،
التﻲ ألﻬمت ﻛﯾم إﯾل ﺳونﻎ ،وﻛاﺳترو وﺳانﻛارا الﻌناﯾﺔ
ﺑالﻔﻼحﯾن الﻔقراء والحﯾاة الﺑرﯾﺔ!
جمﯾﻌﻬم ﻫؤالء وأولئك ،ﯾوحدون أﺻواتﻬم ﻓﻲ تﻐرﯾدة
واحدة "واﻗﻔﺔ ﻗنا" ،تشﻖ ﻓﺿاءات ﺳﯾﺑﯾرﯾا وﻏوانتانامو
ومنﻔﻰ ومﻌتقﻼت الشرق اﻷوﺳط الﻛﺑﯾر ،لتتﻠقﻔﻬا ﻓﻲ
عﺑور ﻫا إلﻰ أﻓرﯾقﯾا طﯾور الﺑﺑﻐاء ،والﺑاز ،والﺑاشﻖ،
واﻷوز والﺑومﺔ والنﺳر ونقار الﺧشب ،المتواطئﯾن مﻊ
الجنﻛوﯾز وﺑوﻛو حرام .وجﯾش الرب وألوﯾﺔ ﻛامﺑونﻲ.
وﻓﯾما تراﻗب طﯾور الﻛارﯾﺑﻲ الموﻗف ﺑتحﻔظ وتوتر
شدﯾدﯾن ،تﺄتﻲ طﯾور "القﺑل اﻷرﺑﻌﺔ" تﺧطب ود عشوشﺔ،
التﻲ ال تﺄﺑﻪ لﻬم ،وتﻔرد جناحﯾﻬا لتمنحﻪ ﻫو ود دﺑرق –
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شﺧﺻﯾا ،وحده ال شرﯾك لﻪ ،وإلﻰ اﻷﺑد ﻗﻠﺑﻬا الﯾانﻊ ،الندﯾان
ﻓﻲ ﻫذه الﺑﻠدة الﺿائﻌﺔ!
”اشتقت إلﯾك ﻛثﯾرا“
ﻗال ود دﺑرق وﻫو ﯾﻛاد ﯾﻌتﺻرﻫا ﺑﯾن جناحﯾﻪ ،وﯾنﺳﻰ
إرﻫاق رحﻠتﻪ الطوﯾﻠﺔ ،والجمجمﺔ والﺑﻠدة القدﯾمﺔ وﻛل شئ!
ﻛﻌادتﻪ ،ﯾﺳتﯾقظ ود دﺑرك ﻓﻲ الﺻﺑاح الﺑاﻛر ﻗﺑل أن تنشر
الشمس جدائﻠﻬا ،ﻓﯾندﻓﻊ مزﻗزﻗا ﻓﻲ أرجاء الﺑﻠدة القدﯾمﺔ،
شاﻗا الﻬواء ﺑجناحﯾﻪ ..ﯾرك ﻫنا وﻫناك ،إلﻰ أن تتﺳحب
ﺧﯾوط الشمس إلﻰ مراﻗدﻫا ،ﺧﻠف اﻷﻓﻖ الﻐامض ،تمﻬد لـ
الﻠﯾل ﻛﻲ ﯾﻠقﻲ ﺑﻛﻠﻛﻠﻪ.
ﻓﻲ الﺧرﯾف ﯾﺧﻠد إلﻰ ”وﻛنتﻪ“ ﻓﻛل شئ ﻓﻲ الﺑﻠدة عندﻫا،
ﯾﺻﺑح مﺑتﻼ ،ﻓالﺑﻠدة القدﯾمﺔ ﻛﻐﯾرﻫا من مدن الﺑﻼد
اﻷﺳﯾرة ،تﺧﻠو من المجاري ،تﻌانﻲ ﺳوء التﺻرﯾف..
ترﻛد المﯾاه ،وتتزاحم جﯾوش الﺑاعوض والذﺑاب تنﻬش
أجﺳاد اﻷﻫالﻲ ،وتﻔوح الروائح الﻌطنﺔ تحقن رئﺔ الﺑﻠدة،
وﯾﺻاب الناس ﺑنوع ﻏرﯾب من االﻛتئاب ﺧرﯾﻔا ،ﻓﻼ تﺳتﻌﯾد
الﺑﻠدة القدﯾمﺔ حﯾوﯾتﻬا إال مﻊ مقدم الﺻﯾف ،حﯾن تجﻔف
أشﻌﺔ الشمس الﺑرك ،وتتراجﻊ جحاﻓل الناموس والذﺑاب.
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ﻛانت أﯾامﻪ ال تﺧﻠو من لﻬو ومرح ،وﻫو ﯾﻌﺑث ﺑﺄطﻔال
الﺑشر ﻓﯾجﻌﻠﻬم ﯾطاردونﻪ ﺑنﺑالﻬم .تﻠك الﻠحظات تﺑﻌث ﻓﻲ
نﻔﺳﻪ الﺳرور .رﻏم ما ﯾﺻﯾﺑﻪ من إنﻬاك الﻛر والﻔر.
تنﻬد ود دﺑرق ﺑوجﻪ عشوشﺔ ﻓﻲ أﺳﻰ:
من ﻛوة ناﻓذة الزنزانﺔ ﻛنت أﺳمﻊ حﻛاﯾا المرﯾود لﻠﺳجﯾن
اﻵﺧر..ﻛان ﻫذا ﻓﻲ الزمن الذي ﻛنت أتنقل ﻓﯾﻪ ﺑﻛثرة ،ﺑﯾن
ﻛوات زنازﯾن الﻌﺳس ومﻛاتﺑﻬم ،وﻫذا ﯾﻌنﻲ أننا ﻛنا ﻓﻲ
مطﻠﻊ القرن الجدﯾد!
وﻗتﻬا لم أﻛن ﻗد ﻗررت ﺑﻌد مﻐادرة الﺑﻼد اﻷﺳﯾرة ،إذ ﻛنت
ال أزال مﻐرما ﺑك ..ﻛنت تشدﯾننﻲ إلﻰ ﻫذه اﻷرض ،ﻛانك
ال تزالﯾن تﻠك اﻵنﺳﺔ "عشوشﺔ" التﻲ التقﯾتﻬا ﻷول مرة ﻓﻲ
زمان ﻏاﺑر!..
لقد ولدت محروما من اﻷﺑوﯾن ،ﻓقد ماتت والدتﻲ عشوشﺔ
الﻛﺑرى ،ووالدي ود دﺑرك الثالث عشر ،ﻓﻲ وﻗت مﺑﻛر من
ﺳنﯾن حﯾاتﻲ اﻷولﻰ ،وترﻛانﻲ وحﯾدا تﻌﺻف ﺑﻲ اﻷنواء،
ال مﻠجﺄ لﻲ ﺳوى ﻗﻠب شجرة القمﺑﯾل الﻌجوز ،ﻓﻲ ﻗﻠب دار
الرﯾح ،حﯾث آوي إلﻰ عشﻲ الذي ﺑنﯾتﻪ من القش والورتاب
ﺑﯾن أﻏﺻانﻬا الﻌتﯾقﺔ المتﻛاثﻔﺔ ،التﻲ تﻔﯾد الرواﯾات الﺳرﯾﺔ،
أنﻬا الشجرة نﻔﺳﻬا ،التﻲ ولد تحتﻬا ﺳﯾدنا ﯾﺳوع! ..وﻫزت
والدتﻪ أﻏﺻانﻬا ،لﯾﺳاﻗط القمﺑﯾل رطﺑا جنﯾا ،وﻫﻲ رواﯾﺔ
ﻗطﻌا تتﻌارض مﻊ الرواﯾﺔ المﻌﻠنﺔ عن شجرة النﺧﯾل ،التﻲ
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من المﺳتحﯾل أن تنمو ﻓﻲ ﻫذا الجزء من جﻐراﻓﯾا الﻌالم
ومناﺧﻪ المشﺑﻊ ﺑالرطوﺑﺔ والﺻدأ!
وﺑالطﺑﻊ وﻗتئذ لم ﯾﻛن ﻫناك من ﯾقﻠﻖ لطﯾرانﻲ ﻓﻲ ﺳاعﺔ
ﻛﻬذه أو ﯾرتاب ﻓﯾﻪ ،وحتﻰ لو تم رمﯾﻲ ﺑحﺻاة" ،وﻓرﻓرت"
وﻓﺻل ود الﺳرة رأﺳﻲ عن جﺳدي وذﺑحنﻲ اﻷطﻔال
المجرمﯾن ،وشوونﻲ وأﻛﻠونﻲ ،أو حتﻰ ألقوا ﺑجثتﻲ
الﺿئﯾﻠﺔ لﻛﻠب حاجﺔ الﺳرة! ﻓﻌﻠﻰ اﻷرجح لن ﯾﻼحظ ذلك
أحد! ..ﻓجمﯾﻌﻬم إﺑتداء ال ﯾﻼحظون وجودي!
عﻠﻰ الدوام منذ تﻔتحت عﯾناي عﻠﻰ ﻫذه الدنﯾا ،ﻛانت
مشﻛﻠتﻲ مﻊ اﻷطﻔال ،الذﯾن لطالما اعتقدت أنﻬم أوﻏاد ،ال
ﺿمﯾر لﻬم ،ﻓﻠطالما "ناشونﻲ" ﺑنﺑالﻬم ،ونجوت ﺑﺄعجوﺑﺔ
من حﺻاة مرﻗت مروق الﺳﻬم من الرمﯾﺔ! وﻛادت تحطم
جناحﻲ الواﻫنﯾن!
أنﻔقت الجزء اﻷﻛﺑر من ﺧﺑرتﻲ ﻓﻲ الحﯾاة ،محاﺻرا
ﺑحشود ﻫؤالء اﻷشقﯾاء الﺻﻐار ،المﺳﻛونﯾن ﺑالﺧوف
والﻬواجس والظنون ،نتﯾجﺔ الﻌنف المنزلﻲ ،الذي ﯾﻔرﻏونﻪ
ﻓﻲ إﺻطﯾاد ﺑنﻲ جنﺳﻲ ،تارة ﺑالنﺑال المﺻنوعﺔ من الﻠﺳتك
الداﺧﻠﻲ لﻠدراجات ،وتارة ﺑالشراك المنﺳوجﺔ من شﻌر ذﯾل
الﺧﯾول الﻬرمﺔ ،أو الﻌﺻب الذي ﯾﺻنﻊ منﻪ ﺻﯾادﯾن
الﺳمك شﺑاﻛﻬم.
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ﻫؤالء اﻷطﻔال المﻼعﯾن ﯾﺧتﻠﻔون عن أطﻔال ﺑنﻲ جنﺳﻲ
من عﺻاﻓﯾر و زرازﯾر أودوري .ﻛما ﯾحب الشﻌراء
الﺑائﺳﯾن تﺳمﯾتنا! ﻓﻬذه اﻷﺳماء الثﻼثﺔ ﻫﻲ إﺳم لﻠﻛائن نﻔﺳﻪ،
الذي ﻫو أنا (ود دﺑرق) ،ورﺑما تﻛون ﻫناك أﺳماء أﺧرى،
ﯾطﻠقﻬا عﻠﻲ الناس ﻓﻲ ﻗﺑل "اﻷرض اﻷرﺑﻌﺔ".
ﻓمن دون عﺻاﻓﯾر ﻛثﯾرة ،أنا الطائر المنزلﻲ والﺑري
الوحﯾد ،اﻷﻛثر انتشارا ﻓﻲ ﻫذا الﻌالم الحزﯾن!..
ﻓﺄﻗارﺑﻲ وعائﻠتﻲ الممتدة ﯾﻌﯾشون من المحﯾط إلﻰ المحﯾط،
ومن الﺻحراء إلﻰ الﺻحراء ،ومن الﻐاﺑﺔ إلﻰ الﻐاﺑﺔ ومن
النﻬر إلﻰ النﻬر ،ﯾمﻛنك أن تجدنا ﻓﻲ ﻛل ﻗارات الدنﯾا ،عدا
ﻗارة "أنتارﻛتﯾﻛا" الﺑاردة ،وذلك ﻷننا جﯾنﯾا نمﯾل لمجاورة
الﺑشر ،والﺳﻛنﻰ مﻌﻬم ﻓﻲ دورﻫم ،إذ نﺑنﻲ أعشاشنا ﻓﻲ
الﻔراﻏات الﺻﻐﯾرة ﺑﯾن الﺳقف والجدار ،أو ﻓﻲ ﻗﻠب
اﻷشجار المنزلﯾﺔ.
وجﯾنﯾا أﯾﺿا ،ﺑنﻲ جنﺳﻲ ال ﯾﺳتنﻛﻔون الﺳﻛنﻰ ﻓﻲ ﺑﯾوت
القش أو القﺻور ..ﺑﯾوت الجالوص أو أي ﻓجوة داﺧل
ﻏرف الﺑﯾوت "ورواﻛﯾﺑﻬا وﻛشاشاتﻬا" ،ﻓنحن ﺑمثاﺑﺔ أﻫم
الرموز ،ﻓﻲ ثقاﻓﺔ الﻌدﯾد من دول الﻌالم.
ﻫا أنا اﻵن ﻓﻲ آﺧرﯾات أﯾامﻲ ﺑﻌد عمر مدﯾد ،ﻓﻲ ﻛل جزء
من جﺳمﻲ أثر لحﺻاة ﻗاتﻠﺔ ،تمﻛنت من تﻔادﯾﻬا ﺑﺄعجوﺑﺔ،
أو أثر لشرك من شﻌر ذﯾول الﺧﯾل -ﺳﺑﯾب -ﻗاطﻊ تﺧﻠﺻت
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منﻪ ﺑنﺿال مﺳتمﯾت ،ﻓﺧﻠف ندوﺑا ﺑارزة عﻠﻰ ﻗدمﻲ
وﺳاﻗﻲ ،ﻓشل الزمن ﻓﻲ مداواتﻬا.
وأنا ﻓﻲ ﻫذه الﺳن الطاعنﺔ ﻓﻲ التارﯾﺦ ،اتﺄمل ﻓﻲ ﻗﯾﻠوالتﻲ
اﻵﺧﯾرة ،أعدادنا التﻲ ﻓﻲ تراجﻊ مﺳتمر! ﻓﻲ شتﻰ أنحاء
اﻷرض ،وﺑوتﯾرة متﺳارعﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض الﺑﻠدان الﺑاردة ،التﻲ
ﺑﻠﻐت ﺑﻬا الﻐﺑطﺔ أشدﻫا ،وﻫﻲ تمتﻊ ﺑﺻرﻫا ﺑرؤﯾﺔ رﻓرﻓﺔ
أجنحتﻲ ﻓﻲ محل لﺑﯾﻊ الطﯾور ،أو ﻓﻲ منزل أو داﺧل أجمﺔ،
أو ﻓﻲ ﻗﻔص مﻌﻠﻖ عﻠﻰ شجرة ،أو عندما ﯾروننﻲ "راﻛا"
ﻓوق أحد حواف أﺳطح المنازل ،أو أﺳرح وأمرح ﻓﻲ إحدى
الﺑرك ،الﻫﯾا ﺑنثر ﻗطرات الماء حولﻲ!
منذ وﻗت لﯾس ﺑﻌﯾد ،ﺑدأ ﻓﺿول الﺑشر حولﻲ ﯾتنامﻰ ،إذ
اﻛتشﻔو ﻓجﺄة لﻠمرة اﻷولﻰ ،أنﻬم ال ﯾمﻠﻛون مﻌﻠومات ﻛاﻓﯾﺔ
عنﻲ ،مﻊ أننﻲ الطائر الذي ﯾﻛاد أن ﯾﻛون الوحﯾد ،الذي
جاورﻫم منذ اﻷزل! ..لقد انتﺑﻬو ﻓجﺄة أن مﻌﻠوماتﻬم حولﻲ
شحﯾحﺔ شح (ﻓﺄر المﺳﯾد) .ﺑشﺄن التارﯾﺦ التطوري لﺑنﻲ
جنﺳﻲ من (ﺳﻼلﺔ ود دﺑرك الﻌظﯾم) ..الذي لطالما اعتقد
الﺑشر ﻓﻲ ﻛل أنحاء الﻌالم ،أنﻪ ﺑمثاﺑﺔ اﻷﯾقونﺔ المقدﺳﺔ،
لجﻠب الراحﺔ والﺳﻛﯾنﺔ.
ﻓالﻌالم الجدﯾد الذي اﻛتشﻔﻪ ﻛولومﺑوس مثﻼ ،مثﻠما ظل
وطنا ﺑدﯾﻼ واﻓتراﺿﯾا لﺑنﻲ الﺑشر ،ﻛان لﺑنﻲ جنﺳﻲ من
الطﯾور حظﻬم ﻓﻲ الﻬجرة إلﯾﻪ ،وﻓﻲ الحقﯾقﺔ لم نﻬاجر إلﯾﻪ
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ﻛالﻐزاة اﻷوروﺑﯾﯾن ،ﺑل إﺳتجﺑنا لدعوات أﻗارﺑنا ،ﻓﻲ
ﻏاﺑات وأنﻬار الﻬنود الحمر ،ﻫذا ﻛل شئ!
ومن مﻔارﻗاتنا ﻛﻌﺻاﻓﯾر دوري ،حمل أﻗارﺑنا ﻫناك اﺳم
ﻗﺑائل الﻬنود اﻷﺳاﺳﯾﺔ ،التﻲ ﯾتواجدون ﻓﻲ ﻏاﺑاتﻬا،
ﻛزرزور الشﯾروﻛﻲ ،ودوري الناﻓاﻫو ،عﺻﻔور
التشوﻛتاو ،وﻫﻛذا اﻷمر نﻔﺳﻪ مﻊ زرازﯾر تشﯾﻠﻲ ،اﺑاتشﻲ،
القدم الﺳوداء ،والﺳو.
ولرﺑما ﯾدﻫش الﺑشر الجﻬﻼء ،إذا عﻠموا أن ﻗﺑائل ود دﺑرك
ﻓﻲ ﻏاﺑات الﻬنود الحمر تحمل ﺳماتﻬم ﻓﻲ الذﻛاء والحﻛمﺔ
والﺻﻔاء الروحﻲ والشجاعﺔ واﻹﻗدام ،ولذلك ﺑﺈمﻛان ود
دﺑرق أﺑاتشﻲ أن ﯾﻬزم نﺳرا جﺑﻠﯾا ﺿارﯾا ،ﺑالﺳﻬولﺔ نﻔﺳﻬا
التﻲ ﯾﻠتقط ﺑﻬا دودة ماﻛرة تنزلﻖ ﺑﯾن مﺳام الطﯾن!
وﻓﻲ الحقﯾقﺔ دونا عن ﻛل الﻬجرات الﻌظﯾمﺔ ،ﻛانت رحﻠﺔ
ﺑﻌﺿنا من المﺧﻠﻔﯾن ،الذﯾن تﺄﺧروا ﻓﻲ تﻠﺑﯾﺔ دعوة أﻗارﺑنا،
ﻓﻲ ﻏاﺑات الﻬنود الحمر ،مماثﻠﺔ لرحﻼت الﻌﺑﯾد الذﯾن رﺳت
ﺑﻬم ﺳﻔن النﺧاﺳﺔ عﻠﻰ موانئ الﺳاحل الشرﻗﻲ لألطﻠﺳﻲ
الرﻫﯾب!..
وﻷﻛون أﻛثر دﻗﺔ ﻓﺈن المﺳؤول عن جﻠﺑﻬم ﺑتﻠك الطرﯾقﺔ
المﻬﯾنﺔ ،ﻫو ذلك النﺧاس الشﻬﯾر "ﯾوجﯾن شﯾﻔﯾﻠﯾن" الذي
اﺳتمد ولﯾام شﻛﺳﺑﯾر منﻪ ،أﺳماء ﻛل الطﯾور ،التﻲ اﺳتﻌان
ﺑﺄحزانﻬا ﻓﻲ مﺳرحﯾاتﻪ الﺳاﯾﻛوﺑاتﯾﺔ الدامﯾﺔ!..
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ﻫذا المدعو ﯾوجﯾن ،لﯾس ﺳوى النﺧاس نﻔﺳﻪ المﻬووس
ﺑاﺳترﻗاق ﻛل طﯾور الﻌالم الواﺳﻊ ،وجﻠﺑﻬا لزرعﻬا ﻓﻲ
الﻌالم الجدﯾد ،الذي ادعﻰ المﺄﻓونان ﻛولومﺑس وﻓاﺳﺑوتشﻲ
اﻛتشاﻓﻪ!
ومما ﻫو مثﯾر لﻠدﻫشﺔ زعم "مارك راﻓﯾنﯾت" ،الﻌالم
المتﺧﺻص ﻓﻲ أﺑحاث تطور الﻛائنات الحﯾﺔ ،ﻓﻲ جامﻌﺔ
أوﺳﻠو ،أن تطورنا ﻛﺄﺑناء ود دﺑرق ،لم ﯾﻌالﺞ ﺑشﻛل ﺻحﯾح!
وانطﻼﻗا من إﺳم ”ﺑاﺳر دومﯾﺳتﯾﻛوس“ الذي أطﻠقﻪ عﻠﯾنا
أمثالﻪ ،العطاء ﺳﻼلتنا ﺻﺑﻐﺔ عﻠمﯾﺔ منذ المﻠحد ﺳئ الﺳمﻌﺔ
"داروﯾن" وﺻوال إلﻰ آﺧر عالم أحﯾاء ﯾﻬودي من
مﻌاﺻرﯾﻪ ،ظن ﻫؤالء وأولئك أنﻬم ﻗتﻠونا ﺑحثا!
وﯾتوجب ﻫنا أن ال ننﺳﻰ المثقﻔﯾن و اﻹنﺳانﯾﯾن وذوي
االﻫتمامات التراثﯾﺔ ،الذﯾن ظﻠوا ﯾﻛرﺳون ﺑنﻲ جنﺳﻲ ﻛرمز
ﻏامض ،أﯾنما ﯾمموا وجوﻫﻬم مشرﻗا ومﻐرﺑا!
وما ﻫو محزن حقا ،ﻫو ما لوحظ من تراجﻊ ﻷعدادنا،
لدرجﺔ التﻬدﯾد ﺑاالنقراض .ﺧاﺻﺔ مﻊ تزاﯾد نشاط أطﻔال
الﻌالم الﻔقﯾر اﻷشقﯾاء ﻓﻲ اﺻطﯾادنا.
ﻓﻬم ﺧﻼﻓا ﻷطﻔال الﻌالم الﻐنﻲ ومتوﺳط الحال والﻔقﯾر،
والﻔقﯾر جدا ،حرموا من مﺑاﻫﺞ ﻛثﯾرة ،ﻛالتﻲ ﯾمنحﻬا
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الﻛمﺑﯾوتر ،وﻗﺑائﻠﻪ المﺧتﻠﻔﺔ من جنس التاﺑﻠت واالﯾﺑاد
وﻫﻠمجرا!
ﻓالﻔقر المدﻗﻊ ﻷطﻔال ﻛﺄطﻔال ﻫذا الﺑﻠد الجنﻛوﯾزي الحزﯾن،
ﯾحﺻر مﺑاﻫجﻬم ﻓﻲ اﺻطﯾادنا ،دون رحمﺔ ،عﻠﻰ ﺳﺑﯾل
إزجاء الوﻗت والتﺳﻠﯾﺔ!
ﺻدﯾقنا مارك راﻓﯾنﯾت ﻓﻲ أﺑحاثﻪ اﻵﺧﯾرة التﻲ واظﺑت
دورﯾﺔ ”ذا روﯾال ﺳوﺳﯾتﻲ“ ،عﻠﻰ نشرﻫا ،ﺳﻠط الﺿوء
ﺑشﻛل مرﻛز عﻠﻰ تارﯾﺦ تطور وتﻛﯾف ﺑنﯾﺔ جنﺳنا ،أحﻔاد
ود دﺑرق الﻌظﯾم ،وﻛان راﻓﯾنﯾت ﻗد ﺧﻠص ﻓﻲ الﺑحث الذي
أجراه ﺑﻬذا الﺻدد إلﻰ نتﯾجتﯾن مدﻫشتﯾن .اﻷولﻰ :أن الﺳﺑب
ﻓﻲ تﺄﻗﻠم وتﻛﯾف أحﻔاد ود دﺑرق الﻌظﯾم عﻠﻰ الﻌﯾش ﺑجانب
الﺑشر ،ﯾتمثل ﻓﻲ االرتﺑاط الذي اﺳتمر ﺑﯾنﻬما عﺑر الزمن.
ﻓمنذ ﻏادر جزء من أﺳﻼﻓنا موطنﻬم اﻷﺻﻠﻲ ”إﻓرﯾقﯾا“،
إلﻰ أوروﺑا الﻔﯾﻛتورﯾﺔ ،أﺧذ الﻔﯾﻛتورﯾﯾن االنجﻠوﺳاﻛﺳون
المتﻔائﻠﯾن ،وﺧﺻوﺻا اولئك المتحدرﯾن من الﻔاﯾﻛنﻎ
اﻷشرار ،ﯾنظرون إلﯾنا ﺑقنزحتﻬم المﻌتادة ،ﻛﺄﯾاﻗﯾن تشﻌر
ﺑﺄنﻬا ال تزال ﻓﻲ موطنﻬا الداﻓئ ،رﻏم الﺑرودة التﻲ تﻛتنف
ﻛل شئ ﻓﻲ الجزﯾرة الﺑرﯾطانﯾﺔ الﻛئﯾﺑﺔ!
وذلك ﻷنﻬم اﺳترﻗونا ،ووﺿﻌونا ﻓﻲ أﻗﻔاص الزﯾنﺔ ،ﺑﻌد أن
ﺑﻌثت رﻓقتنا لﻬم ﻓﻲ الحدائﻖ الﺳرور .وﻓﻲ الحقﯾقﺔ تجوالنا
ﻓﻲ حدائقﻬم ﻓﻲ مﺑدأ ﻫجرتنا ،لم ﯾﻛن لرﻓقتﻬم أو ﺑﻌث
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الﺳرور إلﻰ نﻔوﺳﻬم المﻌذﺑﺔ ،وإنما ﻷننا ﻛنا ﻛﻛل
المﻬاجرﯾن مجرد الجئﯾن مشردﯾن ﯾﺑحثون عن المﺄوى
والقوت واﻷمان! ال أﻛثر وال أﻗل!
ﻓالرﻏﺑات اﻷﺧرى تﺄتﻲ ﺑﻌد ذلك عادة ،والحﻖ ﯾقال ﻓقد
طاب لنا المقام ،نظرا لتﻌرﻓنا عﻠﻰ طﯾورﻫم الحﺳناوات
المﺧتﻠﻔات عن طﯾورنا الﻐﺑشاء الشاحﺑﺔ! وﺻحﯾح أننا لﺳنا
ﺑوﺳامﺔ عﺻاﻓﯾرﻫم الذﻛور ،إال أن ﻓحولتنا دﻓﻌت
حﺳناواتﻬم المﻛتنزات أن ﯾﻐرمن ﺑنا حتﻰ نﺳﯾنا اﻷﻫل
واﻷوطان!
رﻏم أن الجنﻛوﯾز الﺧﺑثاء أﺧذوا ﯾﺳرﺑون نوعا من التﻔﻛﯾر
الموﺳوس ،ﯾﺻورنا نحن أحﻔاد ود دﺑرق الﻌظﯾم
المﻬاجرﯾن ،ﻛﻌمﻼء ﺿد أوطانﻬم المﺳتﻌمرة!
الحقﯾقﺔ اﻷﺳاﺳﯾﺔ أننا انتشرتا ﺑانتشار الزراعﺔ ،ﺑالتالﻲ
الحﺿارة ،وذلك ﻷننا طﯾور مدنﯾﺔ ﺑاﻷﺳاس!
ولﻠمﻔارﻗﺔ عندما أجرى راﻓﯾنﯾت مقارنﺔ لﻠحمض النووي
لنا ﻛود دﺑرق منزلﻲ ،مﻊ أﻗارﺑنا الﺑرﯾﺔ تﺄﻛد لﻪ تماما ﺑما ال
ﯾدع مجاال ﻷي شك ،أننا المنزلﯾون شﻌب مدنﻲ ،تﺄﻗﻠم
وتﻛﯾف عﻠﻰ الﻌﯾش جنﺑا إلﻰ جنب مﻊ الﺑشر ،ﺑﺳﺑب
االرتﺑاط الذي اﺳتمر ﺑﯾننا عﺑر الزمن.
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ﻓﻔﻲ أمﺳﯾﺔ ﺑاردة حالﻛﺔ الظﻠمﺔ ،جﻠس راﻓﯾنﯾت ﺧﻼلﻬا ﻓﻲ
مﻛتﺑﻪ ،لﯾﺑدأ تحﻠﯾل ﻫذا اﻷمر ،ﻓوجد أن ﻫناك جﯾنﯾن
"مورثﯾن" مﺧتﻠﻔﯾن ،وﺑﻌد ﺑحث مﺿن أدرك أن الجﯾن
اﻷول ،ﯾﻠﻌب دورا ﻓﻲ تحدﯾد شﻛل الجمجمﺔ وﻫﯾئتﻬا وﺑنﯾتﻬا
ومظﻬرﻫا الﺧارجﻲ ،وﻫو ما رﻓﻊ من ترمومتر حماﺳتﻪ
لﻠمﺿﻲ ﻗدما ﻓﻲ التﻌرف عﻠﻰ الجﯾن الثانﻲ ﺑمجرد رؤﯾتﻪ،
ﻷنﻪ جﯾن موجود ﻓﻲ الﻛﻼب والﺑشر!
وﻫذا ﯾﻌنﻲ أننا والﺑشر والﻛﻼب أﻗارب ﺑحﻛم الجﯾنات
المشترﻛﺔ! وﻫذا ﯾﻔﺳر تﻛﯾﻔنا والﺑشر والﻛﻼب ،مﻊ النظام
الﻐذائﻲ النشوي.
ﻫذه المﻌﻠومات الجدﯾدة عن أﺻولنا ،عندما نقﻠناﻫا إلﻰ
أﻗارﺑنا ﻓﻲ إﻓرﯾقﯾا ،أثارت ﺑﻠﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺑائل وﺑطون وأﻓﺧاذ
وعشائر ود دﺑرق ،وجﻌﻠتﻬم ﯾﺳتﻌﯾدون التﻔﻛﯾر ﻓﻲ نمطنا
الﻐذائﻲ!
ﻓﻐالﺑﯾﺔ أحﻔاد ود دﺑرق الﻌظﯾم ،تتﻐذى عﻠﻰ الحشرات عندما
تﻛون ﻓﻲ ﻓترة رعاﯾﺔ ﺻﻐارﻫا .ﻛاالنﺳان ﻓﻲ مﯾﻠﻪ ﻷﻛل
حشرة الجراد!
وتمﯾل لﻠتﻐذي عﻠﻰ الحﺑوب طوال الﻌام ،ﺑاﺳتثناء ﻓترة
التﻛاثر ..ومن ﻫذا المنظور ،رﺑما ﯾﻛون تطور جماجمنا
مرتﺑطا ﺑتحول ﻓﻲ النظام الﻐذائﻲ لﯾﺻﺑح مؤلﻔا من
الحﺑوب ،التﻲ تنمو ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ الزراعﯾﺔ .وﻫﻛذا ﯾرجح
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ﺻدﯾقنا راﻓﯾنﯾت أن الشﻛل الذي تتﺧذه جماجمنا ،ما ﻫو إال
"تواﻓﻖ" مﻊ طﺑﯾﻌﺔ التﻐذﯾﺔ.
وﻫﻛذا ،أﻗارﺑنا ﻓﻲ إﻓرﯾقﯾا ال ﯾزالون منشﻐﻠﯾن ﺑالتﻔﻛﯾر عﻠﻰ
نحو مﺧتﻠف ،ﻓﻲ ﺑنﯾﺔ جنﺳنا ﻛﻌﺻاﻓﯾر ،وﻗراﺑتنا ﺑالﺑشر
والﻛﻼب! ﺧﺻوﺻا ﺳﻼلتنا المتحدرة من ود دﺑرك الﻌظﯾم،
آﺧر أحﻔاد طائر الجنﺔ المقدس ،الذي ﻫﺑط مﻊ أﺑو الﺑشر
آدم ،وﻛان أنﯾﺳﻪ وجﻠﯾﺳﻪ ﻗﺑل عثوره عﻠﻰ حواء ،وتجاﻫل
آدم وجوده ﺑﻌد ذلك ،ﻛما ﯾحدث الﯾوم مﻌنا من جﯾراننا
الﺑشر ،الذﯾن نﺳاﻛنﻬم المنازل!
وﻷن جدنا ﻫﺑط مﻊ آدم ،تجد جنﺳنا شائﻊ الوجود ومﺄلوف
ﺑشدة ،ﻓﻲ الدﯾانات والتارﯾﺦ الﺑشري ،والذي رﺑما ﯾرى
الﺑﻌض اﻵن أحد أﺑناء جنﺳنا ،ﻓﻲ ﻫذه الﻠحظﺔ ﺧارج ناﻓذتﻪ،
ورﺑما أن ذلك ﺳﯾدﻓﻌﻪ ،لﻠتﺄمل ﻓﻲ الﻛﯾﻔﯾﺔ التﻲ ﯾتشاﺑك ﺑﻬا
تارﯾﺦ تطور أﻗارﺑﻪ ،من ﺑنﻲ جنﺳنا ﺑشﻛل وثﯾﻖ لﻠﻐاﯾﺔ!
إن احﺳاﺳنا ﺑﻬموم الﺑشر ﻓائﻖ الشﻔاﻓﯾﺔ ،ورﺑما لذلك أجد
نﻔﺳﻲ مدﻓوعا دﻓﻌا لﻼطﻼل من ناﻓذة تﻠك الزنزانﺔ ،عﻠﻰ
أولئك الﺳجناء أﻏرد لﻬم ،عﻠنﻲ أﺳري عنﻬم ﺑﻌض الشئ،
ﻓﻲ محنتﻬم الجنﻛوﯾزﯾﺔ القاﺳﯾﺔ!
❁❁ ❁
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أﺧﺒﺮتﻪ ”ﻫﯾﻠدا“ ،أنﻪ ﺑالﻜﺸﻒ اﻵثاري عﻠﻰ الجمجمﺔ،
المزﯾﺞ من جمجمﺔ ود دﺑرق وانﺳان ﻗدﯾم ،عﺜﺮ اﻵثارﯾﻮن
”الﺑﯾض“ عﻠﻰ ذرات ﻓﻀﯿﺔ دﻗﯿقﺔ تﺤﺸﻮ اﻷﺿﺮاس الﺴﻔﻠﻰ.
عﻠﻤاء ”مﻌﻬﺪ جار الﻨﺒﻲ جارو“ ،الﺬﯾﻦ عﺜﺮوا مﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻓﻲ
أحﺪ ﺑﯿﻮت الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ عﻠﻰ ﻏﺮﻓﺔ ،ﻓﻲ إمﺘﺪاد اﻷرض الﺘﻲ
تﻨﻬﺾ عﻠﯾﻬا الﻜﻨﯿﺴﺔ الﻌتﯾقﺔ ،عﻠﻰ ﺑﻌﺾ الﻜﺘﺐ
والﻤﺨﻄﻮﻃات القﺪﯾﻤﺔ ،واﻷثاث الﻤﻜﺴﻮر ،وﺻﻨﺪوق
ﺧﺸﺒﻲ ﺻﻐﯿﺮ مﻦ اﻷﺑﻨﻮس ،مﻐﻠﻖ ﺑالﻤﺴامﯿﺮ ﺑﺈحﻜام..
ﻓﻛانوا ﯾﻌﻮلﻮن ﻛﺜﯿﺮا؛ عﻠﻰ نﺘائﺞ الﻔﺤﺺ عﻠﻰ تﻠﻚ
الﺠﻤﺠﻤﺔ ،لﻔﻚ الﻄﻼﺳﻢ الﻤﺘﻌﻠقﺔ ﺑﻜﺸﻔﻬﻢ ﻓﻲ ذلﻚ الﺼﻨﺪوق
القﺪﯾﻢ ،الﺬي عﻨﺪما ﻗامﻮا ﺑﻔﺘﺤﻪ ،وجﺪوا شﯿﺌا ﻏﺮﯾﺒا :جﻤﺠﻤﺔ
ﻏﺮﯾﺒﺔ الﺸﻜﻞ ،تﺮﻗﺪ ﻓﻲ ﻗاع الﺼﻨﺪوق ،عﻠﻰ ﻗﻤاش ﻏﯿﺮ
مﻌﺮوف ،ﯾﺮجح أنﻪ لنوع منقرض من نﺳﯾﺞ دودة القز!
ما لﻔﺖ نﻈﺮﻫﻢ ،أن ﻫﺬه الﺠﻤﺠﻤﺔ ،أﺻﻐر حﺠﻤا مﻦ جﻤﺠﻤﺔ
اﻹنﺴان الﻄﺒﯿﻌﻲ الﻤﻌﺮوﻓﺔ! ﻛﻤا أنﻬا تﻌﺮﺿﺖ لﻠﻜﺴﺮ أعﻠﻰ
الﺠﺒﻬﺔ ،لﻜﻦ الﻤﺬﻫﻞ حقا ،ما وجﺪوه مﻦ مﻨﺤﻮتات ﻏﺮﯾﺒﺔ،
مﺤﻔﻮرة عﻠﻰ الﺠﺰء اﻷمامﻲ مﻦ الﺠﻬﺔ الﯾمنﻰ لﻠﺠﻤﺠﻤﺔ،
ولﻜﻦ الﺸﻲء اﻷﻛﺜﺮ إثارة لﻺﻫﺘﻤام ،أن ﻫﺬه الﺠﻤﺠﻤﺔ تﻜاد
تﻜﻮن مﻄاﺑقﺔ لﻠﺠﻤﺠﻤﺔ ،الﺘﻲ تﻢ الﻌﺜﻮر عﻠﯿﻬا مﺆﺧﺮا ،تﺤﺖ
شﺠﺮة الﺠﻬﻨﻤﯿﺔ الﺤﻤﺮاء ،ﺑرﻓقﺔ ﺑﯾﺿﺔ متحجرة ﻷنثﻰ
عﺻﻔور ”ود دﺑرك!“ وﺑﻌﺪ الﻔﺤﺺ والﺘﺤﻠﯿﻞ ،تﻮﺻﻞ
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عﻠﻤاء ”مﻌﻬﺪ جار الﻨﺒﻲ جارو“ ،الﻰ أن ﻫﺬه الﺠﻤﺠﻤﺔ،
عﻤﺮﻫا ﯾﺼﻞ إلﻰ أﻛﺜﺮ مﻦ ثﻼث آالف ﺳنﺔ!
لﻜﻦ الحﻈﻮا أن عﻈام ﻫﺬه الﺠﻤﺠﻤﺔ ،أرق مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ،
عﻠﻰ الﺮﻏﻢ مﻦ أنﻪ ،ﯾﺒﺪو أنﻬا تﻨﺘﻤﻲ لﺬﻛﺮ ،تﺠاوز الﺨﻤﺴﯿﻦ
مﻦ عﻤﺮه! وﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ اﺧﺘﺒارات الﺤﻤﺾ الﻨﻮوي ،أن
الﺠﻤﺠﻤﺔ تﺤﺘﻮي عﻠﻰ الﻜﺮومﻮﺳﻮم إﻛﺲ و واي ،ما ﯾﺪلل
عﻠﻰ جنﺳﻬا الﺑشري ،ومﻊ ذلﻚ ﯾﺸﯿﺮ الﺒﻌﺾ ،إلﻰ أنﻬا لﺬﻛﺮ
مﻬﺠﻦ ،مﻦ إنﺴان وﻛائﻦ آﺧﺮ ﻏﯿﺮ ﺑﺸﺮي اﺳتوطن ﻫذه
الﺑﻼد!
الﺑاحثﯾن المتﻌجﻠﯾن اﺳتﺑقوا ﻓحص الﻌﻠماء ،واﺳتدعوا إلﻰ
أذﻫانﻬم تﻠﻚ الﺤﻜاﯾﺔ القﺪﯾﻤﺔ ،عﻦ أن ﺻانﻊ الﻔﺨار ،أمﻪ
إحﺪى حﻮرﯾات الﻨﻬﺮ ،مﺳتنتجﯾن من الﺤﻤﺾ الﻨﻮوي لألم،
أنﻪ لشئ ﻏﯿﺮ ﺑﺸﺮي!
ﻗﺴﺴﺔ ﻛنﯾﺳﺔ الﺑﻠدة القدﯾمﺔ ،رﻏم شﻛوﻛﻬم ﻓﻲ الشﯾطان ،ﻛان
رأﯾﻬﻢ مﺨﺘﻠﻔا ،لﻛنﻪ عﺿد ﻓﻲ الوﻗت نﻔﺳﻪ رأي عﻠماء ”مﻌﻬد
اﻷئمﺔ والدعاة“ إذ رجﺤﻮا أنﻬا جﻤﺠﻤﺔ ”نﺒﻲ تﻠﻚ الﺪﯾانﺔ
القﺪﯾﻤﺔ الﻐامﻀﺔ“ ،الﺘﻲ ﺳﺒقﺖ مﯿﻼد ﯾﺴﻮع ﺑﺂالف
الﺴﻨﻮات ،وﺑﻌﺜﻬا ”أرتﻛنﻲ ﻓرعون ﻛﻠﯾوة الﻌظﯾم“ مﻦ جﺪﯾﺪ،
لﻠقﻀاء ،عﻠﻰ دﯾانﺔ ”عمون“ ﻓﻲ ”ووشك“ الﺑائدة ،وأن ذلﻚ
الﺮجﻞ الﺬي ﻫﺪم ﻫﺮم ”الرﺑجاوﯾﺔ“ ،إنﻤا ﻛان ﯾﺒﺤﺚ عﻨﻬا
ﻫﻲ ،لﺘﺄﻛﯿﺪ شﻜﻮﻛﻪ حﻮل اﻹلﻪ ”درماس“.
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لﻜﻦ مﺠﻤﻮعﺔ أﺧﺮى مﻦ الﺒاحﺜﯿﻦ ”الزنﺞ“ المتحدرﯾن من
ممﻠﻛﺔ ”ﻛﻠﯾوة“ الﺑائدة ﻛانﺖ ”ﻫﯾﻠدا“ ﻗﺪ تﺒاحﺜﺖ مﻌﻬﻢ،
ﯾﻌﺘقﺪون أنﻪ ﺑالﻔﺤﺺ والﺘﺤﻠﯿﻞ ،تﺒﯿﻦ أن ﻫﻨاك ما ﯾﺸﯿﺮ إلﻰ
ﻃﻔﺮة جﯿﻨﯿﺔ! رﺑما تﻌﻮد لﻠﻤﺠﻤﻮعﺔ الﻐامﻀﺔ ،الﺘﻲ ﯾﻨﺴﺐ
إلﯿﻬا ”ﺑﻌاعﯾت“ ”ممﻠﻛﺔ ﻓاز“!
ﻗالﺖ ﻫﯾﻠدا وأنﻔاﺳﻬا الﺪاﻓﺌﺔ تﻠﻬﺐ وجﻪ جادﯾﻦ:
”اﻗﺘﺮح الﻌﻠماء (الﺑﯾض) إعادة الﺤﻔﺮﯾات ،ﻓﻲ الﻤﻨﻄقﺔ حﻮل
الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ والﻤﺪﯾﻨﺔ الﺰاﻫﯿﺔ ،الﺘﻲ تﻀﻢ ﺑﻌﻀا مﻦ
الﻜﻬﻮف الﺤﺠﺮﯾﺔ والﺠﯿﺮﯾﺔ واﻷﺳﻤﻨﺘﯿﺔ الﻌﺪﯾﺪة ،وﻛﺬلﻚ
الﻤﻨﻄقﺔ حﻮل جﺒﻞ الراﻫﺑات!“
مﺮر جادﯾﻦ أﺻاﺑﻌﻪ الﻨﺤﯿﻠﺔ عﻠﻰ ﺧﺪﻫا:
”ﻓﻌﻼ تﻠﻚ الﻤﻨﻄقﺔ ،مﻠﯿﺌﺔ ﺑاﻷﺳﺮار ،ﻓقﺪ تﻢ الﻌﺜﻮر ﻫﻨاك مﻦ
ﻗﺒﻞ ،عﻠﻰ ﺑقاﯾا أجﺰاء ﻫﯿاﻛﻞ عﻈﻤﯿﺔ ،لﺨﻤﺴﺔ عﺸﺮ رجﻼ،
ﻓﻲ مقﺒﺮة جﻤاعﯿﺔ ،عﻠﻰ عﻤﻖ ﺳﺘﺔ أمﺘار ،ﯾﺮجح أنﻬﻢ
اﻷولﯿاء الﺬﯾﻦ اجﺘﻤﻌﻮا ،ﺑﻌﯿﺪ ﺻﻠﺐ ﺻانﻊ الﻔﺨار مﺒاشﺮة!“
وﻗﺘﻬا ﻛانﺖ ﻗﺪ راجﺖ حﻜاﯾﺔ ،تﻔﯿﺪ أن جنﻛوﯾز الﻤقﺪس ﺳﺮه،
داﻫﻤﻮﻫﻢ ﻓﻲ اجﺘﻤاعﻬﻢ ذاك ،وﻗﺘﻠﻮﻫﻢ ﻓﻮرا!! لﻜﻦ ﻛانﺖ
الﻨﺘائﺞ ،الﺘﻲ تﻮﺻﻞ إلﯿﻬا الﻌﻠماء الﺑﯾض مﺨﺘﻠﻔﺔ!
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إذ ﻛﺸﻒ الﺘﺂﻛﻞ عﻠﻰ اﻷﺳﻨان ،وﺧﻄﻮط الﻨﻤﻮ ﻓﻲ عﻈام
الﺠﻤﺠﻤﺔ ،أن تﻠﻚ الﻬﯿاﻛﻞ عﻤﺮﻫا أﻛﺜﺮ مﻦ ثﻤانﯿﺔ عﺸﺮ ألﻒ
ﺳﻨﺔ ،ﻛﻤا أنﻬا تﻌﻮد ﻹناث ﺑالﻐات ،ولﯿﺲ ذﻛﻮر ،ﻛما تﻛشف
ﺧﺼائﺺ عﻈام الﺤﻮض والﺴاق!
❁❁ ❁
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اﻷﻫالﻲ الﺬﯾﻦ ﻓقﺪوا القﺪرة عﻠﻰ الﺨﻮف ،لﻬﻮل ما عاشﻮه
عﻠﻰ عﻬﺪ الﺤاﻛﻢ الجنﻛوﯾزي الﻌام ،الﺬي ﺧﻠﻖ مﻨاﺧا
مﺮوعا ،مﺸﺤﻮنا ﺑالﺸﻚ والﺮﯾﺒﺔ..
ولﻜﺜﺮة ما شﻜﻮا وارتاﺑﻮا ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ الﺒﻌﺾ ،ما عادوا
ﯾﺄﺑﻬﻮن ،مﻦ ﻫﻮ الﺨائﻦ أو الﻌﻤﯿﻞ أو الﻤﺨﺒﺮ الﺤقﯿقﻲ ﺑﯿﻨﻬﻢ!
ولﻢ ﯾﻌﺪ ﯾﻬﻤﻬﻢ مﻦ ﻫﻮ الﻤﻨاﺿﻞ ،الﺬي ﯾﺤﻤﻞ عﻠﻰ ﻛﺘﻔﻪ
حﻤامﺔ ﺑﯿﻀاء ،وﻏﺼﻦ زﯾﺘﻮن أﺧﻀﺮ ،أو الﻤقاتﻞ الﺜﻮري
الﺠﺴﻮر ،الﺬي ﯾﺤﻤﻞ مﺪﻓﻌا رشاشا!
لﻢ ﯾﻌﺪ ﯾﻬﻤﻬﻢ مﻦ ﻫﻮ الﻤﺘﻮاﻃئ ،أو الﻤﺜقﻒ أو الﻤﺘﺂمﺮ أو
الﺴﯿاﺳﻲ.
إذ تﻜﺜﻔﺖ ﻛﻞ مﺸاعﺮﻫﻢ واحﺴاﺳاتﻬم ﺑﻤا حﻮلﻬﻢ ،وما عانﻮه
لﻌقﻮد ﻃﻮﯾﻠﺔ ،وتﺮﻛﺰت ﻓﻲ ﺑﺆرة واحﺪة :الﻐﻀﺐ الﺬي
تﻔﺠﺮ داﺧﻠﻬﻢ ﺑﻐﺘﺔ ،ﻛانﻔﺠار مﺪوي ،لﺮﻛام أحﺰان وﺑﺆس
مﺌات الﺴﻨﻮات!
لﺬا ﻛانﻮا أشﺒﻪ ﺑﺴﯿﻞ جارف ،لﯿﺲ ﺑﺈمﻜان شئ إﯾقاﻓﻪ!..
ﻓﺒﻐﺘﺔ تﻠﺒﺴﺘﻬﻢ روح جﺪﯾﺪة ،تﺨﺘﻠﻒ عﻤا ألﻔﻮه ﻓﻲ أنﻔﺴﻬﻢ.
ما عادوا ﻫﻢ أولﺌﻚ الﻨاس ،الﺬﯾﻦ لﻄالﻤا تﺠﻨﺒﻮا االحﺘﻜاك
ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ ،عﻠﻰ ﻏﯿﺮ ما ﻛان عﻠﯿﻪ أﺳﻼﻓﻬﻢ ،ﻓﻲ أزمﻨﺘﻬﻢ
الﻐاﺑﺮة ،ﯾﺘﻔاعﻠﻮن مﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ الﺒﻌﺾ ..ﯾﺄمﻨﻮن لﺒﻌﻀﻬﻢ
الﺒﻌﺾ ،وال ﯾﺨﺸﻮن إﯾﺪاع أﺳﺮارﻫﻢ؛ ﺻﺪور ﺑﻌﻀﻬﻢ
الﺒﻌﺾ! تﻐﯿﺮ ﻛﻞ ذلﻚ ،عﻠﻰ عﻬﺪ اﻷﺳﺮ الجنﻛوﯾزﯾﺔ
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الﻤالﻜﺔ ،الﺘﻲ أﺳﺴﻬا الﻤقﺪس ﺳﺮه اﻷول ،ﺻاروا أشﺒﻪ
ﺑالﻐﺮﺑاء ،حﺘﻰ داﺧﻞ ﺑﯿﻮتﻬﻢ ،وﺑﯿﻦ أﻫﻠﯿﻬﻢ وأﺑﻨائﻬﻢ
وأشقائﻬﻢ!
ال ﯾﻌﺮﻓﻮن ﺑﻌﻀﻬﻢ! تﺤﯿﺘﻬﻢ عاﺑﺮة ..ﻓﻬﻢ دائﻤا عﻠﻰ عﺠﻠﺔ
مﻦ أمﺮﻫﻢ ،وﺑالﻜاد ﯾﻬﺘﻤﻮن لﻤا ﯾﺤﺪث حﻮلﻬﻢ!
لﻢ ﯾﻜﻦ ﻷي عﯿﻦ ”نﺠﯿﻀﺔ“ أن تﺧطئ مﻦ أول نﻈﺮة ،رؤﯾﺔ
ما ﯾﻌﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﺪورﻫﻢ!..
ﻛان واﺿﺤا ﺑﺠﻼء ،أنﻬﻢ تﻌﺒﯿﺮ ﻓاﺿح ،عﻦ وﻃﻦ مﺜقﻞ
ﺑالﻬﻤﻮم والﺪﯾﻮن ..وجﻮﻫﻬﻢ تﻨﻄﻖ ﺑﺬلﻚ ..ﻫﺆالء الﻨاس
ﻃﻔح ﺑﻬﻢ الﻜﯿﻞ ،ﻓﻬﺒﻮا ﯾﺤﻄﻤﻮن ﻗﻮالﺐ الجنﻛوﯾز ،الﺘﻲ
أعادت ﺻﯿاﻏﺘﻬﻢ ،عﻠﻰ ﻫﺬا الﻨﺤﻮ الﺒﺸﻊ!
❁❁ ❁
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إذن ﻓﻲ تﻠﻚ الﻈﻬﯿﺮة الﻜالﺤﺔ ،المقﺑورة ﻓﻲ أزمنﺔ ﺳحﯾقﺔ
منﺳﯾﺔ ،حمل أعﯿان الﺑﻌاعﯾت إلﻰ حﻔﯿﺪ ﻓاز ﺧﻄﻄﻬﻢ
وأﻓﻜارﻫﻢ ،تﺼﻄﺮع داﺧﻠﻬﻢ مﻔاﻫﯿﻢ مﺘﺼارعﺔ ،ﺑﻤﺜاﺑﺔ
الﻤﺨاض لﻤﺸﺮوع نﻤﺖ ﺑﺬرتﻪ اﻷولﻰ ،وشﺒﺖ تﺪﻓﻊ
ﺧﻄﻮاتﻬﻢ لﻠقاء أﺑورﻛﺑﺔ ،عﻠﻰ ﺑﻌﺪ مﺴﯿﺮة ﯾﻮم مﻦ جﺒﻞ
الري ،حﯿﺚ عﺴﻜﺮ ﺑﺠﯿﺸﻪ ،ﻗادما مﻦ رحﻠﺔ ﻃﻮﯾﻠﺔ ﻓﻲ دار
الﺮﯾح.
وما أن وﺻﻠﻮا ووجﺪوه جالﺴا عﻠﻰ (ﻛﻜﺮه) ﻓﻲ ﺧﻠﻮتﻪ
الﺑدﯾﻌﺔ ﻛﺄنﻪ ﯾﻨﺘﻈﺮﻫﻢ ،حﺘﻰ الذوا جﻤﯿﻌا ﺑالﺼﻤﺖ
وانﺘﻈﺮوا حﺘﻰ ﯾﺄذن لﻬﻢ ﺑالﺤﺪﯾﺚ .وﻃال ﺻﻤﺘﻪ وﺻﻤﺘﻬﻢ،
إلﻰ أن ﺳﺄلﻬﻢ:
”وجﻮﻫﻜﻢ تﺤﻤﻞ ﺧﺒﺮا“
ﻓﺮدوا:
”نﺤﻦ ﻫﺬا (الﻤﻚ) (أﺑﯿﻨاه) ﻓﻤا تﺪﺑﯿﺮك ﻓﯿﻪ؟“
ﻓقال لﻬﻢ:
”أنا ﻗﺒﻞ ده ﻗﻠﺖ ما ﯾﺒقﻰ لﯿﻜﻢ (مﻚ) وال لﻨا ”ﺳﯿﺪ“ لﻛنﻛم
ترﻛتم تﺪﺑﯿﺮي واﻵن جﯾتو تجقﻠﺑو ،ﻓاشﯿﺮوا ﺑﺸﻮرتﻜﻢ“
ﺳﻜﺘﻮا لﺒﺮﻫﺔ مﻦ الﺰمﻦ ثﻢ ﻗالﻮا:
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”نﻔﺼﻞ لﻚ لﻮ أذنﺖ لﻨا“
”أذنﺖ لﻜﻢ“
”ﻛﻤا تﻌﻠﻢ نﻜﻞ الﺴﻠﻄان أب ﻛردوس ﺑاتﺒاعﻚ ﻛﻠﻬﻢ ،حﺘﻰ
نﺤﻦ لﻢ نﻨﺠﻮ ﻓﻲ ﻏﯿاﺑﻚ“
”جﺌﻨا نﺒاﯾﻌﻚ عﻠﻰ عﺰلﻪ ،والﺤﻠﻮل مﺤﻠﻪ“
تﻤﻠﻤﻞ أﺑﻮ رﻛﺑﺔ ﻓﻲ مﺠﻠﺴﻪ وﻗال:
”لﻜﻦ ﻫﺬا ال ﯾﺠﻮز ،ﻓالﻤﻮانﻊ ﻛﺜﯿﺮة“
”ﺑﻞ ﻗﻞ أن ﻛﻞ أﺳﺒاب عﺰلﻪ مﺘﻮﻓﺮة وأﻫالﻲ الﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓﻲ
ﺻﻔﻨا“
أﻃﺮق أﺑو رﻛﺑﺔ ﻗﻠﯿﻼ وحﻚ ذﻗﻨﻪ ،ﻓﺴﺄلﻪ أحﺪ اﻷعﯿان:
”ﯾﺒﺪو أن ﻷمﯿﺮنا رأي آﺧﺮ ﻏﯿﺮ ما نﺮى؟!“
زﻓﺮ أﺑﻮ رﻛﺑﺔ ﺑﻌﻤﻖ وﻗال:
”إن ما ﯾﺸﻐﻠﻨﻲ اﻵن ﻫﺬه اﻷزمات؛ الﺘﻲ تﻜاد تﻌﺼﻒ
ﺑالﺴﻠﻄﻨﺔ ،ﻓقﺪ نﻤﻰ إلﻰ عﻠﻤﻲ أن اﻷتراش ﻓﻲ ﻃﺮﯾقﻬﻢ إلﯿﻨا
ﺑﺠﯿﻮشﻬﻢ ،ﻓﯿﻤا الﻤﻠﻚ واﻷمﺮاء مﻨﺸﻐﻠﯿﻦ ﺑالﺼﺮاع عﻠﻰ
الﺴﻠﻄﺔ والﻨﺴاء ،وﯾﺸﻐﻠﻨﻲ أﻛﺜﺮ ﺻﺮاعﻨا مﻊ دار الرﯾح،
63

وأتﺴاءل ﻫﻞ ﻫﺬا الﻮﻗﺖ مﻨاﺳﺐ لﻌﺰل الﻤﻠﻚ ،وﻛﻞ ﻫﺬه
اﻷﺧﻄار تﺤاﺻﺮنا مﻦ ﻛﻞ إتﺠاه؟!“
¤¤¤
ﻫا ﻫﻲ ظﻼلﻬم تﺧرج اﻵن من مرﻛز الﻌتمﺔ :ﺻانﻊ الﻔﺧار،
ود دﺑرق ﺑن زرزو الدوري ،حامد القطﻲ ،المرﯾود،
جمﯾﻌﻬم ..جمﯾﻌﻬم من ﻛثاﻓﺔ الﻐﺑار ،ﯾﺧرجون..
ﯾتﺳﻠﻠون مﻮجات االنﻔﺠارات ،ﺧﻠل الﺘﺮاب ونﺜار الﻄﻮب
الﻤﺘﻔﺘﺖ عﺒﺮ الﻨﻮاﻓﺬ ،التﻲ أﺻاﺑت وجﻮﻫﻬﻢ وأجﺴادﻫﻢ.
ﻛان القﺻف ﻗد أدى إلﻰ انﺨﻼع ﺑاب الﺰنﺰانﺔ ،وﺳقﻮﻃﻪ
عﻠﯿﻬﻢ ..ﺧﺮجﻮا مﻦ شﺪة الﺨﻮف ﯾﺘﺤامﻠﻮن عﻠﻰ أجﺴادﻫﻢ
الﻤﻨﻬﻜﺔ .ﻛانﻮا مﺼﺪومﯿﻦ! وﻫﻢ ﻗاب ﻗﻮﺳﯿﻦ أو أدنﻰ مﻦ
ﺑورة الظﻠمﺔ الﻌمﯾاء!
شﻌﺮ جادﯾﻦ جانو ﺑﺄلﻢ ﻓﻲ رأﺳﻪ ..تﺤﺴﺴﻪ ..وجﺪه جﺮحا
ﯾﺴﯿﻞ دما .وﻗﺘﻬا ﻛان القﺼﻒ ﻗﺪ تﻮﻗﻒ .ﻓﺘﻠﻔﺖ حﻮلﻪ لﯿﺮى
الﻤﺸﻬﺪ :تﺼﺪعﺖ جﺪران الﺰنازﯾﻦ ،وانﺨﻠﻌﺖ حﺘﻰ
الﻜﻮات ،الﺼﻐﯿﺮة ،الﺘﻲ ﻛانﺖ ﺑﻤﺜاﺑﺔ نﻮاﻓﺬ ..ﻓﯾما ود دﺑرق
مﻐمﻰ عﻠﯾﻪ ،وﻫو مﺳتﻠﻖ ﻓﻲ اﺳتﺳﻼم عﻠﻰ ظﻬره .حمﻠﻪ
ودﺳﻪ ﻓﻲ جﯾﺑﻪ!
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ﺑﻌﺾ الﻤﺴاجﯿﻦ ﯾﻬﺮﺑﻮن ،ولﻢ ﯾﻜﻦ ﻫﻨاك أي مﻦ
”الجنﻛوﯾز“ لﯿﻮﻗﻔﻬﻢ.
ﻓﯿﻤا رﻓاﻗﻪ ﯾﻔﺮون مﺘﻔﺮﻗﯿﻦ ،ال ﯾﻠﻮون عﻠﻰ شئ! تﺠﻮل
جادﯾن ﻓﻲ أنﺤاء الﻤﻜان الﻤﻬﺪم ﺑحذر ..ﻛان أﻏﻠب المﻌتقﻠﯾن
مﺻاﺑﯾن ﺑﺈﺻاﺑات ﺑالﻐﺔ ،وﻗد ﺑدى ﻛل شئ حولﻪ ،أشﺒﻪ ﺑـ
”أﻃﻼل دارﺳﺔ!“ ﻓقﺪ ﻛان واﺿﺤا أن الﺒﻨاﯾات ،دمﺮت
ﺑﺈﺻاﺑات ﻏاﺿﺑﺔ ،ﻓﻲ ﻫذا الﻔﺿاء المنﻬار!
لﻢ تﺒﻖ االنﻔﺠارات الﺮﻫﯿﺒﺔ ،ﺳﻮى عﻠﻰ جﺪر مﻦ عﺘﻤﺔ
آالف الﺴﻨﻮات ،تﺤﯿﻂ ﺑﺨﺼﺮ الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ ..تﺤﺼﺮ ﺿﻮء
ﻏامﻀا ،ﯾﺴﻌﻰ حﺜﯿﺜا لﻔﺘح ثﻐﺮة ﯾﻔﻠﺖ مﻨﻬا ،لﯿﻬﺸﻢ ﻫﺬه
الﺠﺪران الﺼﻤاء ،وﯾﺒﺪد ﻫﺬه الﻈﻠﻤﺔ الﻛثﯾﻔﺔ ،الﺘﻲ تﺴﺘﻤﺪ
حﻠﻜﺘﻬا مﻦ اﻷﻓﻜار الماﻛرة والمراوﻏﺔ لﻠشﯾﺦ الﻬمﯾم
الﻌراب!
ومﻦ مﻨﺒﻊ الﺤﻜاﯾا الﺨﺮاﻓﯿﺔ واﻷﺳاﻃﯿﺮ ﺿارﺑﺔ القﺪم! ﻛان
وﻗﺘا حالﻜا جﺪا ،لﻜﻨﻪ ﻏﯿﺮ مﺤﺪد ﺑﻠﯿﻞ أو نﻬار ،ﻓقﻂ حﻠﻜﺔ..
وجﺪ نﻔﺴﻪ ﯾﻤﺸﻲ ﻓﯿﻬا ﻏرﯾﺑا ووحﯿﺪا!
ﺧﻄﻰ ﻓﻲ شارع ﻃﻮﯾﻞ مﺘﺮب ،مﺘﻌﺮج ،مﻈﻠﻢ الﻤﺒانﻲ ،ال
ﯾﺬﻛﺮ أنﻪ رآه مﻦ ﻗﺒﻞ!
مﻦ ﺿﻌﻒ أﻫالﻲ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،اﺳﺘﻤﺪ الجنﻛوﯾز ﻗﻮتﻬﻢ!
أرﻫقﺘﻬﻢ وأرﻫﺒﺘﻬﻢ الﻔﻈائﻊ الﺘﻲ ﻇﻠﻮا ﯾﺮتﻜﺒﻮنﻬا،
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ﻓاﺳﺘﺴﻠﻤﻮا ..ﺑﻞ أﺻﺒﺤﻮا أشﺒﻪ ﺑﻤﻮتﻲ ،إذ ال تﺮى عﻨﺪما
تﺠﻮب ﻓﻲ شﻮارع ﻫﺬا الﺒﻠﺪ الﻤﻨﻬار ،المﻬدد ﺑدمار وشﯾك،
ﺳﻮى رجال الﻌﺼاﺑات والﻤﺠﺮمﯿﻦ والﻤﺤﺘالﯿﻦ واالنﺘﻬازﯾﻦ
والﻤﺘاجﺮﯾﻦ ﺑاﻷﺧﻼق والﺳاﺳﺔ الﻌطالﻰ والﺴﻮﻗﺔ!
تﺮى ﻫﻞ ﻛان ﻛﻞ ﻫﺆالء مﻀﻄﺮﯾﻦ الرتﻜاب ما ارتﻜﺒﻮا
مﻦ جﺮائﻢ؟ وإن ﯾﻜﻦ لﯿﺲ ﺑاﻹمﻜان تﻐﯿﯿﺮ الﻤاﺿﻲ،
ﻓﺑاﻹمﻛان ﺻﻨاعﺔ حﯾاة أﻓﻀﻞ ،مﻦ رﻛام ﻫﺬا الﺳقط المرﯾر.
زحﻒ جادﯾﻦ ،مﺒﺘﻌﺪا عﻦ االنﻔﺠارات الﺘﻲ ﺑاتﺖ أﺻﻮاتﻬا
تﺒﺘﻌﺪ وتﻨﺄى ،ﻓﺘﺄتﻲ ﺧاﻓﺘﺔ ﺧﻼل أﻏﺒﺮة الﺮماد وانﻬﯿار
اﻷﺑنﯾﺔ ،الﺘﻲ ﯾﺘﺪﻓﻖ ﺧﻼلﻬا ﺿﻮء شاحﺒا ،ال ﻫوﯾﺔ لﻪ! ﻓﯿﻤﺸﻲ
حﺜﯿﺜا ،حﺜﯿﺜا ﻓﻲ وجﻞ .ﻗاﺻﺪا الﺑﯾت حﯾث تقﯾم ”ﻫﯾﻠدا“ .لﻢ
ﯾﺨﻄﺮ عﻠﻰ ﺑالﻪ رؤﯾﺔ أحﺪ ﺳﻮاﻫا!
ﺧﻼل اﻷﻏﺒﺮة ودﺧان االنﻔﺠارات ،ﻛانﺖ تﺘﺒﺪى لﻪ الﻮجﻮه
والﺒﻨاﯾات والﻨﻬﺮ الﻌﻛر ،المﺧتنﻖ ﺑالطمﻲ ونﺑاتات
”المﻌونﺔ“ ،حتﻰ ال ﯾﻛاد ﯾتﻌرف عﻠﯿﻪ ،وﻫﻮ ﯾﻌﺒﺮ تحت
الﺠﺴﺮ ،إلﻰ الﺠانﺐ اﻵﺧﺮ مﻦ الﺒﻠﺪة!
ﻛﻞ شﻲء ﺑﺪى ﻏﺮﯾﺒا :أشﺒاح الﺠﺒال الﺒﻌﯿﺪة ﻓﻲ ﻗﻔا الﺒﻠﺪة،
الﺘﺮاب ،أشﺠار ”الﻨﯿﻢ“ الﺘﻲ تﻈﻠﻞ الﺸﻮارع ،والﺠﻬﻨﻤﯿات
الﻤﻠﻮنﺔ ،الﺘﻲ تﺘﺪلﻰ لﺘﺤﺘﻀﻦ أﺳﻮار وأﺑﻮاب الﻤﻨازل
القﺪﯾﻤﺔ ،وجﻮه اﻷﻃﻔال الﻤﺬعﻮرﯾﻦ ،الﺬﯾﻦ ﻓقﺪوا ألﻔﺘﻬﻢ
وﺑﺮاءتﻬﻢ ،ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﺑﺪت ﻛﺄنﻬا شاﺧﺖ ﻓﺠﺄة!
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الﺒﻠﺪة ﺑﻜامﻠﻬا ﻛانﺖ ﻏارﻗﺔ ﻓﻲ ﻏﻼلﺔ ﻏﺮﯾﺒﺔ مﻦ الﻬﻮاجﺲ
والﻈﻨﻮن! ﯾﺘﺪﻓﻖ مﻨﻬا الﻐﻤﻮض عﻠﻰ نﺤﻮ مﺤﯿﺮ ،ﻓﯿﻐﺮﻗﻪ
ﻓﻲ نﻮع ﻏﺮﯾﺐ مﻦ الﺬﻛﺮﯾات والﻤﺮارات ،الﺘﻲ لم ﯾﻛن
واثقا ،إن ﻛانﺖ جﺰء مﻦ تﺠﺮﺑﺔ حﯿاتﻪ أم ﻫﻮ ﯾﺘﻮﻫﻤﻬا! إذ
ﻛان لﻬا ﻃﻌﻤا ﻏامﻀا ومﺤﯿﺮا ﻫﻮ اﻵﺧﺮ..
ﻓﻲ الﻌﺰلﺔ اﻷﺑﺪﯾﺔ الﺘﻲ ﺳﯿﺞ ﺑﻬا الجنﻛوﯾز أرﻛان الﺒﻼد
اﻷﺳﯾرة ،ﻓقﺪت اﻷنﻬار والﻮدﯾان الﺘﻲ عﻠﻰ إمﺘﺪاد الﺒﻼد،
ﻗﺪرتﻬا عﻠﻰ الﺠﻤﻮح ﻛﻤا ﻛانت ﻗﺒﻞ مﺌات الﺴﻨﻮات
الﺨﻮالﻲ ،وأﺧﺬ ﻛﻞ شﻲء ﯾﻔقﺪ مﻼمﺤﻪ وﻃﻌﻤﻪ ورائﺤﺘﻪ
ﺑﻤﺮور الﻮﻗﺖ!
وﻫﻮ ﯾﻌﺒﺮ الﺠﺴﺮ ،شﻌﺮ ﺑﻨﻬﺮ الﺒﻠﺪة تﺘﺠﺪد ﻓﯿﻪ الﺤﯿاة ،ﻛﺄن
الﻜائﻨات الﺘﻲ تﺴﺒح داﺧﻠﻪ ،تﻨﻬﺾ مﻦ ﻏﯿﺒﻮﺑﺔ آالف
الﺴﻨﻮات ،ﻓﺘﺘﺪﻓﻖ ﻓﻲ شﺮاﯾﯿﻨﻪ الﻤﺘﻮﻓﺰة..
ﺧﺮج مﻦ الﻤﻌﺘقﻞ ،أشﺒﻪ ﺑﻜائﻦ ﻏﺮﯾﺐ ..حاول أن ﯾﺘﺨﯿﻞ
نﻔﺴﻪ ﻓﻲ مرآة ﺧﯾالﻪ ،وعﻨﺪ نﻬاﯾﺔ الﺠﺴﺮ ،مﻀﻰ ﺑﺨﻄﻮات
واﺳﻌﺔ ،ﻗﻮﯾﺔ ،تﻜاد تﻬﺰ اﻷرض تﺤﺘﻪ!
ﺑﺪى مﺪﯾﺪ القامﺔ ﻛﺸﺠﺮ الﺒان ،عﯿﻨاه ﻏائﺮتﯿﻦ ،ﯾﻠﻮح ﻓﻲ
ﻗاعﻬﻤا ﻃﯿﻒ ﺑﻨﻲ ﺧﻔﯿﻒ .ﻛان ﺑﺘقاﻃﯿﻌﻪ الﺤادة ،الﺘﻲ ال
تﺘﻼئﻢ مﻊ حﺠﻢ وشﻜﻞ أذنﯿﻪ ،وحاجﺒﯿﻪ الﻜﺜﯿﻦ الﻠﺘان ﯾﻜادان
ﯾﺪﻓﻨان جﻔﻨﯿﻪ الﻌﻠﻮﯾﯾن تﺤﺘﻬﻤا! ﯾﻌﻄﻲ اﻹحﺴاس ﺑاالنﺘﻤاء
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إلﻰ عالﻢ آﺧﺮ ،ﻏﯿﺮ ﻫﺬا الﻌالﻢ ،الﺬي ﯾﺘﻜﺒﺪون عﻨاء الﻌﯿﺶ
ﻓﯿﻪ!
لﻄالﻤا أعﺘقﺪ الﺬﯾﻦ ﯾﺮتادون ”اﻷنﺪاﯾات“ مﻦ أﻫالﻲ الﺒﻠﺪة
القدﯾمﺔ ،ﺑﻌﺪ أن تﻌﺒﺚ ”الﻤﺮﯾﺴﺔ“ ﺑﺮؤوﺳﻬﻢ ،أن ﻓﺠﺮ مﻼﯾﯿﻦ
الﺴﻨﻮات ،لﯿﺲ ﺑﺈمﻜانﻪ تﺒﺪﯾﺪ ﻫﺬا الﻈﻼم الﺬي ﯾﺤﺴﻮنﻪ حﺘﻰ
ﻓﻲ الﺪروب ،واﻷزﻗﺔ ،والﺸﻮارع ،الﺘﻲ تﺨﺮج مﻦ الﺒﻠﺪة
القدﯾمﺔ ،وتقﻮد ﺑمﻛر ﻓﻲ تﻌرجاتﻬا المراوﻏﺔ إلﻰ أﻃﺮاف
الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،دواﺧﻠﻬﻢ الﺘﻲ انﻄﻔﺄت عﻠﻰ أحﻼم
مﺠﻬﻀﺔ! ..تقود ”شﺒاﺑﯿﻚ“ الﺒﯿﻮت الﻮاﻃﺌﺔ وﻛﻞ شئ!
ورﻏﻢ أن الﺸﻤﺲ تﺸﺮق ﻓﻲ مﯿقاتﻬا ﻛﻞ ﯾﻮم ،دون أن تﺘﻐﯿﺐ
ﯾﻮما واحﺪا ،ورﻏﻢ أن القﻤﺮ ﯾﻨﺒﺜﻖ ﻓﻲ مﻮعﺪه دون تﺄﺧﯿﺮ،
إال أن احﺴاﺳﻬﻢ ﺑجدر عازلﺔ ،متﻠﻔﻌﺔ ﺑظﻠمﺔ حالﻜﺔ الﺳواد،
ﻇﻞ ﯾﺘﻌاﻇﻢ ﻛﻠﻤا تقﺪم ﺑﻬﻢ الﻌﻤﺮ ،وأﺻﺒح مﺠﺮد ”عﺒار“
واحﺪ مﻦ أردأ أنﻮاع ”الﻤﺮﯾﺴﺔ“ ،ﺑﺈمﻜانﻪ أن ﯾﺄتﻲ ﺑﺂﺧﺮﻫﻢ!
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”الﺨﻄﻰ الﺘﻲ مﺸاﻫا ”أرتﻛنﻲ الﻌظﯾم“ ﺑﻌﺪ مﺌات الﺴﻨﻮات،
تﻨﻌﻄﻒ ﻓﻲ مﻨﺤﻨﯿات زمﻦ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة“..
ﻗال جادﯾﻦ جانﻮ وﻫو ﯾنﻔث دﺧان ﺳﯿﺠارتﻪ ،وﯾﺮاﻗﺐ
تﻤﻮجات الﺪﺧان ،الﺘﻲ أﺧﺬت تﻨﺒﺜﻖ ،مﻦ دوائﺮﻫا الﻤﺘﻼشﯿﺔ،
وجﻮه زمﻼئﻪ ﻓﻲ "مﻌﻬﺪ جار الﻨﺒﻲ جارو لﺪراﺳات الﺘارﯾﺦ
وأﺑﺤاث اﻵثار" وﻫﻢ ﯾﺘﺄمﻠﻮن أحﻮال الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ﻓﻲ
الﺘقارﯾﺮ الﻔاجﻌﺔ! وﯾﺮونﻬا وﻫﻲ تﻨﺤﺪر ،إلﻰ ﻗاع الﻬاوﯾﺔ
ﺑﺒﻂء مﻤﯿﺖ ،وال ﯾﻤﻠﻜﻮن شﯿﺌا ﻹﯾقاف ﻫﺬا االنﺤﺪار!
”الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة الﻜﺒﯿﺮة تﻤﻮت ،تﻠﻔﻆ أنﻔاﺳﻬا اﻷﺧﯿﺮة،
تقﻀﻲ شﻌﻮﺑﻬا عﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬا الﺒﻌﺾ!“
ﻗال ﺑﺮوﻓﯿﺴﻮر مﺤﻤﻮد مﻮجﻬا حﺪﯾﺜﻪ لﺠادﯾﻦ جانﻮ ،الﺬي
أﻃﺮق رأﺳﻪ ﻗﻠﯿﻼ ﻗﺒﻞ أن ﯾقﻮل:
”ﻃﻮال تارﯾﺨﻬا ﻛانﺖ حﺮوﺑﻬا تﻠﺪ إحﺪاﻫا اﻷﺧﺮى ،اﺑﺘﻠﻌﺖ
دوﯾﻼتﻬا ﺑﻌﻀﻬا الﺒﻌﺾ ،وﻇﻠﺖ تﺒﻠﻊ إلﻰ أن أﺻﯿﺒﺖ
ﺑالﺘﺨﻤﺔ ،ﻓﺘﻔﺠﺮت“
”الﻤﺸﻜﻠﺔ اﻵن ﻫﻲ الجنﻛوﯾز ،ﻓﻬﻢ ال ﯾقﺒﻠﻮن ﺑاﻵﺧﺮﯾﻦ،
مﺸﻜﻠﺔ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة أن ﯾقﺒﻠﻮا ﺑﻌﻀﻬﻢ ،أن ﯾﻨﺘﻤﻮا لﻬﺬه
اﻷرض ،وﯾﻔﺘﺨﺮوا ﺑانﺘﻤائﻬﻢ لﻬا ،دون أشﻮاق ﻷرض
ﻫاجﺮ مﻨﻬا أﺳﻼﻓﻬﻢ ..تﺮﻛﻮﻫا وراءﻫﻢ مﻨﺬ عﺼﻮر ﺳﺤﯿقﺔ،
ﻫﺬا ﻫﻮ الﺤﻞ“
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مﺪ ﺑﺮوف مﺤﻤﻮد ﯾﺪه ﺑﻤﻠﻒ أحﻤﺮ الﻠون لﺠادﯾﻦ وﻫﻮ ﯾقﻮل:
”ﻫﻞ اﻃﻠﻌﺖ عﻠﻰ ﻫﺬا الﺘقﺮﯾﺮ( :نﻈام ﯾقﺘﻞ شﻌﺒﻪ؟)“
أﺧﺬ جادﯾﻦ ﯾقﻠﺐ ﺻﻔﺤات الﻤﻠﻒ ،ﻗﺒﻞ أن ﯾقﻮل:
”مﺮرت عﻠﯿﻪ مﺮورا عاﺑﺮا ،لﻢ ﯾﻜﻦ لﺪي وﻗﺖ لﻜﻦ ﺳﺄﻗﺮأه
اﻵن“
ﻛان الﺘقﺮﯾﺮ عﺒارة عﻦ اﻓادات الﻼجﺌﯿﻦ ،والﻨازحﯿﻦ مﻦ
مﻨاﻃﻖ الﺤﺮب ،لﻤﻨﺪوﺑﻲ "مﻨﻈﻤﺔ الﺤقﯿقﺔ والﺴﻼم" الﺘﻲ
ﻛﺸﻔﺖ مﺆﺧﺮا عﻦ اﺳﺘﺨﺪام نﻈام الﻤقﺪس ﺳﺮه ،ﻷﺳﻠﺤﺔ
مﺤﻈﻮرة ومﺤﺮمﺔ ،ﻓﻲ حﺮﺑﻪ الﺸﺮﺳﺔ ﺿﺪ ﻫﻮامﺶ الﺒﻼد
اﻷﺳﯾرة!
ﻛﺬلﻚ أشار الﺘقﺮﯾﺮ ،الﺳﺘﺨﺪام الﺮﺻاص الﺤﻲ والﻤﻄاﻃﻲ،
ونﻮع ﻏﺮﯾﺐ مﻦ الﻐاز ،ﯾﺆﻛﺪ الﺨﺒﺮاء أنﻪ نﻮع نادر
الوجود ،تﻢ اﺳﺘﺨﺪامﻪ ﻓﻲ ﻗﻤﻊ الﺘﻈاﻫﺮات الﻄﻼﺑﯿﺔ!
أﺧﺬت عﯿﻨا جادﯾﻦ تﺠﺮﯾان عﻠﻰ الﺴﻄﻮر ﺑﺴﺮعﺔ ﺧاﻃﻔﺔ،
إلﻰ أن تﺨﻄﻰ الﻤقﺪمﺔ ،وأﺧﺬ ﯾقﺮأ ﺑﺼﻮت مﺴﻤﻮع الﻫﺚ،
ثﻢ أﺧﺬ ﺻﻮتﻪ ﯾﺨﻔﺖ شﯿﺌا ﻓﺸﯿﺌا ،إذ ﻛان ما ﯾقﺮأه مﻦ اﻓادات
ﯾﺒﺪو مﺮعﺒا حقا!
ﺑﺪأ الﺘقﺮﯾﺮ ﺑﺈﻓادة ﯾائﺳﺔ ﻷحد المﻬجرﯾن:
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”لقﺪ ﻓقﺪت ﻛﻞ شئ ،ولﻢ ﯾﻌﺪ لﺪي ﺳﻮى أﺻاﺑﻊ الﯿﺪﯾﻦ“..
وﻗال آﺧﺮ ﺑﻐﺿب وﻗد تﺳاﯾل الزﺑد من شدﻗﯾﻪ:
”ال أرﻏﺐ ﻓﻲ الﻌﻮدة ،ما دامﺖ ال تﻮجﺪ ﺿﻤانات ،لﺴﻼمﺔ
أﺳﺮتﻲ“..
وﻓﻲ ﺧوف مرﯾﻊ روى ﺻﺒﻲ ﯾﺒﻠﻎ مﻦ الﻌﻤﺮ ثﻼثﺔ عﺸﺮ
عاما ،أن مﻠﯿﺸﯿات وجﻬاز عﺳس الجنﻛوﯾز ،اﺧﺘﻄﻔﺘﻪ مﻦ
أحﺪ الﺤقﻮل ،واﻗﺘادتﻪ إلﻰ مﺨﯿﻢ ﺑالقﺮب مﻦ حﺪود الﺼﻌﯿﺪ،
وﻫﻨاك جﺮد مﻦ مﻼﺑﺴﻪ وتﻌﺮض لﻠﺠﻠﺪ الﻤﺒﺮح!
ﻓﯾما أﻛد آﺧﺮ ﺑﺄﺳﻰ ،أنﻪ تﻌرض لﻼﻏتﺻاب وأحﺘﺠﺰ ،ﻓﻲ
أحﺪ الﻤﺨﯿﻤات الﺨاﺻﺔ ﺑـ الجنﻛوﯾز لﻤﺪة ثﻼثﺔ أﺳاﺑﯿﻊ ،إلﻰ
أن تﻤﻜﻦ مﻦ الﻬﺮب ..ووﺻف أحﺪ زعﻤاء القﺮى ﻓﻲ ﻏﺑن،
ﺻﻮر الﻌﻨﻒ ﺿﺪ الﻨﺴاء ،ﺧﻼل الﺤﺮب الﺘﻲ أعﻠﻨﻬا الﺤاﻛﻢ
الجنﻛوﯾزي الﻌام ،لﻨﻈام الﻤقﺪس ﺳﺮه:
”ﻛانﻮا ﯾﺄتﻮن وﯾﺄﺧﺬون نﺴائﻨا وﺑﻨاتﻨا ،وﯾتﻠذذون ﺑاﻏﺘﺼاﺑﻬﻦ
عﻠﻰ مﺮأى منا“..
ﻓﯾما حﻛت امﺮأة ﺑﺻوت منﻛﺳر ،أن مﺠﻤﻮعﺔ مﻦ
الﻤﻬاجﻤﯿﻦ ،ﯾﺮتﺪون مﻼﺑﺲ مﺪنﯿﺔ وعﺴﻜﺮﯾﺔ ،اﻗﺘادوﻫا مﻊ
مﺠﻤﻮعﺔ مﻦ الﻔﺘﯿات ،حﯿﺚ تﻌﺮﺿﻦ لﻼﻏﺘﺼاب مﺮارا،
عﻠﻰ مﺪى ثﻼثﺔ أﯾام .وﻗالﻮا لﻬﻦ:
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”عﻨﺪما نﺄتﻲ الﻤﺮة القادمﺔ ﺳﻮف نﺒﯿﺪﻛﻢ جﻤﯿﻌا ،ولﻦ نﺑﻖ
ﻃﻔﻼ واحﺪا عﻠﻰ ﻗﯿﺪ الﺤﯿاة!“..
وعﻠقﺖ مﻨﻈﻤﺔ الﺤقﯿقﺔ والﺴﻼم ،عﻠﻰ الﺠﺰء اﻷول مﻦ
الﺘقﺮﯾﺮ ﻗائﻠﺔ” :إن نﻈام الﻤقﺪس ﺳﺮه ،ﯾﺘﺤﻤﻞ مﺴﺆولﯿﺔ ما
ﯾﺠﺮي مﻦ (تﻄﻬﯿﺮ) ﻓﻲ دار الﺮﯾح ،وأنﻬا ﺳﺘﻌﻤﻞ عﻠﻰ
تﻮثﯿﻖ القﺘﻞ الﺠﻤاعﻲ لﻠﺸﻌﺐ ،ﺑﻞ ﻗﺘﻠﻪ حﺘﻰ أثﻨاء أدائﻪ
شﻌائره الدﯾنﯾﺔ ،وتﺪنﯿﺲ مقدﺳاتﻪ .ﻛﻤا ﺳﺘﻮثﻖ أﯾﻀا
اﻹعﺪامات الﺴﺮﯾﻌﺔ لألﻫالﻲ الﺑﺳطاء ،وإحﺮاق الﻤﺪن
والقﺮى ،واﻹﺧﻼء ﺑالقﻮة ،ﻷﻫل اﻷرض وإحﻼل ﻏرﺑاء
محﻠﻬم ،واالﺳتﯾﻼء عﻠﻰ ممتﻠﻛاتﻬم وأراﺿﯾﻬم الﺰراعﯿﺔ
الﺸاﺳﻌﺔ..
ﺳﻨﻮثﻖ لﻜﻞ شﻲء ولﻦ نﺘﺮك ﻓﺮﺿا ناﻗﺼا“
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ﻓﻲ تﻠﻚ الﻈﻬﯿﺮة الﻜالﺤﺔ ،المقﺑورة ﻓﻲ أزمنﺔ ﺳحﯾقﺔ منﺳﯾﺔ،
وﻓﯿﻤا تﺤﺮك عﺪد مﻦ أعﯿان الﺑﻌاعﯾت الﺬﯾﻦ ﺑﻠﻎ ﺑﻬﻢ الﻐﻀﺐ
مﺪاه ،عﻠﻰ مﻤارﺳات الﺴﻠﻄان أﺑوﻛردوس ،وجﻬﺘﻬﻢ مقﺮ
إﻗامﺔ الﻮزﯾﺮ أﺑو رﻛﺑﺔ ﺑالقﺮب مﻦ جﺒﻞ (الري) ،حﯿﺚ
ﯾﻌﺴﻜﺮ جﯾشﻪ .أﺧذوا ﯾﻐﺬون الﺨﻄﻰ ال تﻮﻗﻔﻬﻢ حﺘﻰ الﺤﻮجﺔ
لﺸﺮﺑﺔ ماء! مﺪﻓﻮعﯿﻦ ﺑاﻷمﺮ الﺠﻠﻞ!
ﻛان واﺿﺤا أن (ممﻠﻛﺔ ﻓاز) تﻌﯿﺶ أﺳﻮأ مﺮاحﻞ حﯿاتﻬا،
ﺑﻌﺪ أن ﺧﺑﺄ ﺑﺮﯾﻖ الﺮﻗاﺑﺔ الﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ونﻔﻮذﻫا ،الﺬي لﻄالﻤا
ﻛان الﻌﻀﺪ ،الﺬي ﯾﺴﻨﺪ أعﻤﺪة الﺪولﺔ،ﻛﻠﻤا ﻫﺒﺖ عﻠﯿﻬا
أعاﺻﯿﺮ الﺪاﺧﻞ أو الﺨارج.
ﻫﺬه الﺮﻗاﺑﺔ الﻌﺴﻜﺮﯾﺔ الﺼارمﺔ ،الﺘﻲ عﺰلﺖ مﻦ ﻗﺒﻞ
الﺴﻠﻄان (أونطﺔ الﺜالﺚ) ،ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻬﺘاره وﻇﻠﻤﻪ لﻠﻨاس،
وانﻬﯿاره اﻷﺧﻼﻗﻲ الﻤﺮﯾﻊ ،وال مﺒاالتﻪ ﺑاﻷعﺮاف
الﺴائﺪة!..
ﻫﺬه الﺮﻗاﺑﺔ الﺘﻲ أجﺒﺮت ”جﺑور الﺧامس“ ،عﻠﻰ الﻨﺰول
عﻨﺪ رﻏﺒﺔ الﺠﯿﺶ ،وإحقاق الﻌﺪل ﺑﯿﻦ الﻨاس ،ﻓانﺼاع
مﻜﺮﻫا ،ﺧﺸﯿﺔ ثﻮرة اﻷمﺮاء الزنﺞ أحﻔاد مﻠﻮك (ﻛﻠﯾوة)
ونﺒﻼئﻬا الﻐاﺑرﯾن! ﻫﺬا الﺠﯿﺶ الﺬي لﻄالﻤا تﺼﺪى
لﻠﻤﺆامﺮات ،داﺧﻞ اﻷﺳﺮة الﻤالﻜﺔ ،وﺧاض حﺮوب الﺴﻠﻄﻨﺔ
ﺿﺪ الﺘﻤﺮدات ﻓﻲ جﺒال (ﻓاز) ،والﺼﻌﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﻗﺑائل
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(الجﻠك!) وﻓﻲ دار الﺮﯾح ﻹﺧﻀاع أﻫالﻲ الﻬشاﺑات وﻗﯾزان
المراﻓﻌﯾن..
ﻫﺬا الﺠﯿﺶ الﻤﺘﻤﺮس ﻓﻲ الﺤﺮوب الﺪاﺧﻠﯿﺔ ،ﺧاض الﺤﺮب
تﻠﻮ اﻷﺧﺮى ﺿﺪ اﻷتراش الﻐزاة أﯾﻀا! لﻢ ﯾﻜﻦ ثﻤﺔ ﺳﻠﻄان
مﻦ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻓاز الﻤﺘﻌاﻗﺒﯿﻦ ،ال ﯾﺨﺸﻰ ﻏﻀﺒﺔ ﻫﺬا الﺠﯿﺶ،
الﺬي لﻄالﻤا ﺧﺒﺮ الﺘﺂمﺮ والﺤﺮوب والﺘﻤﺮدات ﻫﻨا وﻫﻨاك،
ﻓﻲ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة مﺘﺮامﯿﺔ اﻷﻃﺮاف! ﻓﻠﻄالﻤا ﺧﻠﻊ
الﺴﻼﻃﯿﻦ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮء اﻹدارة والﺤﻜﻢ ،واالﺳﺘﻬﺘار
ﺑﻤقﺪرات الﺸﻌﺐ والﺪولﺔ ،لﻜﻦ الﻠﺤﻈﺔ الﺘﻲ ﯾﻮاجﻬﻬا ﻫﺬا
الﺠﯿﺶ اﻵن ،عﻠﻰ عﻬﺪ الﺴﻠﻄان أﺑوﻛردوس ،تﺨﺘﻠﻒ عﻦ
ﻛﻞ ما واجﻪ مﻦ لﺤﻈات!
ﻓﻔﯾما ﻛان أعﯿان (الﺑﻌاعﯾت) ﯾقﺘﺮﺑﻮن مﻦ مقﺮ اﻗامﺔ ﻗائﺪ
الﺠﯿﺶ أﺑورﻛﺑﺔ عﻠﻰ مقﺮﺑﺔ مﻦ جﺒﻞ الﺮي ،ﻛان الﺘﺠار
الﺠﺪد ،الﺬﯾﻦ تﻤﻜﻨﻮا ﺑﺪأب ﺻﺒﻮر مﻦ تﻔﻜﯿﻚ احﺘﻜار
الﺴﻠﻄان أﺑوﻛردوس لﺘﺠارة الﺴﻠﻄﻨﺔ ،ﻗد اﺳتﺻحﺑوا اتﺑاع
ﺻانﻊ الﻔﺧار ،ﻛﺪرع واق ،تﺤﺴﺒا ﻷي مﻮاجﻬﺔ مﺤﺘﻤﻠﺔ،
مﻊ ﺳﻠﻄان ﺿﻌﯿﻒ ﻛنمر جرﯾح ،أﺧذ نﻔﻮذه عﻠﻰ ﻗﻄاعات
ناﻓﺬة ﻓﻲ شﻌﺒﻪ ﯾﻨﺤﺴﺮ وﯾتﺑدد!
ﻛان ﻫﺆالء الﺘﺠار ،ﻗﺪ الﺘقﻮا ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳاﺑﻖ ﺑاتﺑاع ﺻانﻊ
الﻔﺧار الﻨاﻓﺬﯾﻦ ،ومﻦ ثﻢ الﺘقﻮا ﺑﺄعﯿان الﺑﻌاعﯾت وتﺒاحﺜﻮا
مﻌﻬﻢ جﻤﯿﻌا ،ﻓﻲ أمﺮ انﺘﺸال الﺴﻠﻄﻨﺔ مﻦ تﺪاعﯿﻬا
74

الﻤﺘﺴارع ،الﺬي ﻛان الﺴﺒﯿﻞ الﻮحﯿﺪ ﻹﯾقاﻓﻪ ،ﻫﻮ إزالﺔ
الﺴﻠﻄان أﺑو ﻛردوس وتﻨﺼﯿﺐ أﺑورﻛﺑﺔ مﺤﻠﻪ!
ﻛانﺖ ﻫﺬه الﺤﺮﻛﺔ الﺪؤوﺑﺔ ،ﺑﻤﺜاﺑﺔ إعﻼن عﻦ مﻮلﺪ ”ﻗﻮى
جﺪﯾﺪة“ ،عازمﺔ ال عﻠﻰ تﻔﻜﯿﻚ االحﺘﻜار الﻤﺰمﻦ لﻠﺴﻠﻄان
لﺜﺮوات الﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ أﯾﻀا عازمﺔ عﻠﻰ القﻀاء
عﻠﻰ أي مﻈﻬﺮ لﻠﻨﻔﻮذ اﻷمﻮمﻲ ،الﻤﻮروث مﻦ ”ﻛﻠﯾوة
الﺑائدة“ ،الﺘﻲ ﻓﯿﻤا ورثﺖ ﻓاز مﻮاﻗﻊ ﺳﻠﻄﺘﻬا ،ﻇﻠﺖ تﺴﻌﻰ
جاﻫﺪة إلﻰ إلﻐاء والقﻀاء عﻠﻰ ﻛﻞ مﻮروثاتﻬا اﻷﺧﺮى،
الﺘﻲ ﺳادت ﻵالف الﺴﻨﻮات!
ﻫﺆالء الﺘﺠار الﺬﯾﻦ رأوا الﻌالﻢ ،ﺑﺤﻜﻢ حﺮﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ الﺠﻐﺮاﻓﯿا
الﻮاﺳﻌﺔ لﻠﺒﻼد اﻷﺳﯾرة والﺠﻮار! ﻛانﻮا مﺪﻓﻮعﯿﻦ ﺑﻐﺒائﻦ
شﺘﻰ! ﻓالﻨﻈام اﻷمﻮمﻲ الﺬي حﻜﻢ الﺴﻠﻄﻨﺔ ،وﻗﻒ ﺳﺪا مﻨﯿﻌا
ﺑﻮجﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻲ اﻹﻗﺘﺮان ﺑﺤﺒﯿﺒاتﻬﻢ مﻦ اﻷمﯿﺮات ،إذ ﻛانﺖ
الﺴﻠﻄﺔ تﻨﺘقﻞ مﻦ الﺴﻠﻄان ﻷﺑﻦ أﺧﺘﻪ ،إذا لﻢ ﯾﻜﻦ لﻪ ولﻲ
عﻬﺪ مﻦ ﺻﻠﺒﻪ ،وال ﯾﻜﻮن الﺴﻠﻄان ﺳﻠﻄانا ،إال إذا ﻛان مﻦ
نﺴﻞ ﺑﻨات ”الحور“ ،وﻛان الﺨال شقﯿﻖ اﻷم والﻤﻜﻨﻰ ﺑـ”ﺳﯿﺪ
القﻮم“ ذو ﺳﻠﻄﺔ عﻈﯿﻤﺔ ﻓﻲ الﺒﻼط الﻤﻠﻜﻲ ،إذ ﯾقﻮم ﺑﺈدارة
القﺼﺮ وتﻌﻠﯿﻢ اﻷمﺮاء ،ولﻪ وحﺪه تﺴﻨﺪ مﻬﻤﺔ ﻗﺘﻞ الﺴﻠﻄان
إن أرادوا عﺰلﻪ.
وﺑﻤﻮجﺐ ﻫﺬا الﻨﻈام لﻢ ﯾﻜﻦ أي ”مانجﻠك“ لﯿﺼﺒح مﻜا أو
أرﺑاﺑا ﻓﻲ (مﻤﻠﻜﺔ ﻓاز) إن لﻢ ﯾﻜﻦ مﺘﺰوجا ﺑﺈحﺪى ﺑﻨات
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”الحور“ وﻫﺬا ما ﺳﺒﺐ إنﻐﻼﻗا ﻓﻲ اﻷﺳﺮة الﻤالﻜﺔ ،إذ أن
أﺑﻨاء اﻷراﺑﯿﺐ ال ﯾﺼﺒﺤﻮن أراﺑﯿﺒا ،إذا لﻢ ﯾﻨﺠﺤﻮا ﻓﻲ
الﺰواج ﺑﺈحﺪى حﻔﯿﺪات ”الحور“ مﻦ ﺳﻼلﺔ الﺑﻌاعﯾت
المنحدرﯾن من الجوار ﻓﻲ الﺳاﻓل!
وﺑﺬا ﻛﺜﺮ اﻷراﺑﯿﺐ ”الﺴاﺑقﯿﻦ الﻔاشﻠﯿﻦ“ ﻓﻲ إﺳﺘﻌادة
أراﺑﯾﺑﯾتﻬم ،ما ﺧﻠﻖ ﻏﺒائﻨا وﺳﺨﻄا ،عﻠﻰ الﻌﺮف والﺘقالﯿﺪ،
ﻓقﺪ وجﺪوا انﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ مﻨﺰلﺔ ﺑﯿﻦ ”اﻷتﺒاع“ و”الﺴادة!“
وﻫﺆالء ﻛانوا ﻫﻢ الﺮﺻﯿﺪ الذي نﻬل منﻪ ﺻانﻌﻲ الﻔﺧار
ﻓحﺻدوا ﻛثﯾرا من اﻷتﺑاع المدﻓوعﯾن ﺑﻐﺑائن ال حدود لﻬا!
لﺬا عﻨﺪما اجﺘﻤﻊ التجار مﻊ ﻛل ﻫﺆالء ﺑﺄعﯿان الﺑﻌاعﯾت،
ﻛانﻮا محتقنﯾن ﺑﻌﺸﺮات اﻷﻓﻜار ،الﺘﻲ تﺠﺪ دعﻤا مﻦ ﻓﺌات
عﺪة ،ذات مﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻹنقﻼب عﻠﻰ الﻨﻈام الﺴائﺪ ،الﺬي
أعﻄﻰ الﺴﻠﻄان واﻷﺳﺮة الﻤالﻜﺔ ﻛﻞ شئ ،وحﺮمﻬﻢ مﻦ ﻛﻞ
شئ!
لﻜﻦ لﻢ ﯾﻜﻦ ”الﺴﻠﻄان -اﻹلﻪ“ ،ﻫﻮ ذاتﻪ! ﻓقﺪ ﺧﻔﻔﺖ ﻗﺪراتﻪ
مﻨﺬ انقﻼب ”أرتﻛنﻲ“ ﻗﺒﻞ مﺌات الﺴﻨﻮات ،ﻓﺼار ﻛﺴﻠﻄان،
مجردا من ﻗدراتﻪ الﻤاورائﯿﺔ ،ﻛﻤﻠﻚ لﻠﺸﻤﺲ والﻈﻞ،
الﻤﺨﻔﻲ والﻈاﻫﺮ ،الﻤﺤﺴﻮس والﻐﯿﺮ مﺮئﻲ .وانحﺻرت
ﺳﻠطتﻪ عﻠﻰ اﻷرض وما عﻠﯿﻬا ،محتﻔظا ﺑالقدرة عﻠﻰ ﻗﺘﻞ
مﺨالﻔﯿﻪ متﻰ رﻏب ذلك!
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وﺧﻔﺖ ﻫﺬه القﺪرات أﻛﺜﺮ ،ﺑاتﺴاع نﻔﻮذ اﻷدﯾان الجدﯾدة التﻲ
ﺑدأت تﻐزو ممﻠﻛﺔ أرتﻛنﻲ مترامﯾﺔ االطراف ،من آن ﻵﺧر!
إلﻰ أن ﻫﯾمن آﺧر اﻷدﯾان الﻐازﯾﺔ عﻠﻰ ممﻠﻛﺔ ﻓاز الﺑائدة،
التﻲ تحدر منﻬا المﻠوك والحﻛام الﻌامﯾن الجنﻛوﯾز!
❁❁ ❁
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انﻛمش المرﯾود ﻓﻲ رﻛن ﻗﺻﻲ من الزنزانﺔ ،وﻫو ﯾﺳتﻌﯾد
ﻓﻲ ذاﻛرتﻪ المﺿطرﺑﺔ ،التﻲ تتداﺧل ﻓﯾﻬا وﻗائﻊ التارﯾﺦ،
ﻓتﺧتﻠط الممالك والجﻐراﻓﯾا والناس ،وتتداﺧل اﻷزمنﺔ!
لﻛﺄنﻪ ﯾﺳقط ﻓﻲ ثقب زمنﻲ منﻪ وإلﯾﻪ ..ﯾرى وجﻪ الﺧﻠﯾﻔﺔ
"تور الجر" ﻛالحا متجﻬما ﯾﺧﻠو من أي عﻼمﺔ ﺻﻼح!..
ﯾرى أمراء (أم ﻛواﻛﯾﺔ) ﻓﻼ ﯾﺳتطﯾﻊ تمﯾﯾزﻫم عن الجنﻛوﯾز،
وﯾرى الﺑﻼد اﻷﺳﯾرة ﺑﺳنواتﻬا القاﺳﯾﺔ الﻌجاف ،المتجددة
ﻓﻲ ﻛل عﺻر ،ﻓﯾتنﻬد ﺑحﺳرة.
ﯾتمﻌن جادﯾن جانو الحﻔﯾد وجﻬﻪ ﺑﺈشﻔاق وﯾقول مﻌزﯾا:
”لﺳت الوحﯾد ..جرثومﺔ الﺿﻼل واﻹﺳتﺑداد ورثناﻫا من
أﺳﻼﻓنا ﻓﻲ التارﯾﺦ الﻐاﺑر ،والتارﯾﺦ الذي نﻌﯾشﻪ اﻵن!“
ثم ﯾﺻمت لﺑرﻫﺔ وﯾتاﺑﻊ:
”ﻫؤالء جمﯾﻌا منذ عﺻر ﻛﻬنﺔ ﻛﻠﯾوة الﺑائدة ،أﺻﺑحوا
ﺑمرور الوﻗت ،طائﻔﺔ دﯾنﯾﺔ مﻬمتﻬا ﻗﻠقﻠﺔ اﻷﻫالﻲ و إرﻫاﺑﻬم
وتﺧوﯾﻔﻬم .جمﯾﻌﻬم ﯾمثﻠون عقﻼ واحدا ،لﻬذه الﺑﻼد
الحزﯾنﺔ! ..أنﻪ تحالف تارﯾﺧﻲ رﻫﯾب؛ تجده ﻓﻲ ممﻠﻛﺔ
ﻗرﺿاﯾﺔ ،وﻓﻲ دولﺔ "تور الجر" ،وتجده ﻓﻲ الدولﺔ الممتدة
منذ منتﺻف القرن الماﺿﻲ .وﻗدر ﺻانﻊ الﻔﺧار ﻓﻲ ﻛل
زمان مواجﻬﺔ ،ﻫذا التحالف!..
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وأرتﻛنﻲ وعرﻗﻠﺔ ،وﻛﺳار رﻛب أم ﻛواﻛﯾﺔ ،وﺻانﻊ الﻔﺧار
الحﻔﯾد ،ما ﻫم إال الشﺧص نﻔﺳﻪ ،الذي ﻗاد ﻫذه الثورة
المجﯾدة ،واﺳتشﻬد ﻓﻲ إعتﺻام القﯾادة الﻌامﺔ ،لتحﻠﻖ روحﻪ،
وتتماﻫﻰ ﻓﻲ روح ﺻانﻊ الﻔﺧار ..مﻊ ﻛل اﻷرواح التﻲ
تماﻫت عﻠﻰ مر الﻌﺻور ،ﻓﻲ روح ﺻانﻊ الﻔﺧار الﺧالدة!
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من ﺧﻠل أﻏﺻان الجﻬنمﯾﺔ الحمراء ،رأى ود دﺑرق الﻐﯾوم
الرمادﯾﺔ ،وﻗد حجﺑت ﺿوء الشمس الوﻫاج ،واﻷرض
المﻔروشﺔ ﺑﺑﺳاط ﺿﺑاﺑﻲ ،وتنﺑﻪ من شروده عﻠﻰ زﻗزﻗﺔ
عشوشﺔ ،التﻲ ﻛانت تﺳﻌﻰ جاﻫدة الطﻌام ﻓراﺧﻬا الجدد.
وﺑطﺑﯾﻌﺔ الحال لم ﯾتجرأ لﯾﺳﺄلﻬا الﺳؤال المتوﻗﻊ:
”أﺑناء من ﻫؤالء؟“
ﻓﻬو ﯾﻌﻠم ﻗد ﯾﻛون والدﻫم أحد طﯾور الموانئ ،التﻲ ”ترك“
عﻠﻰ الﺳﻔن ،أو طائرا مدجنا ال ﯾﻔارق ﺳقف منزل ﻗدﯾم،
ورﺑما أحد تﻠك الﻌﺻاﻓﯾر التﻲ تتﺧﻠف ﺳﻬوا عن أﺳراب
ﻫجرتﻬا ،ﻓتنقطﻊ ﺑﻬا الﺳﺑل عن اﻷﻫل واﻷوطان.
وﻓﯾما ﻫو منشﻐل ﺑﻬذه الﺧﯾاالت ،ﻛانت عشوشﺔ توﺑﺦ أحد
ﻓراﺧﻬا ،الذي ال ﯾرﯾد أن ﯾﻔتح منقاره ،لﯾتﻠقﻰ منﻬا الطﻌام،
ﻛان ﻗد ﺑدى شاحﺑا ﻛالﻌﻠﯾل ،وتﺳاءل ود دﺑرق ترى ﻫل
ﯾشﻌر ﺑﺄن حال عشوشﺔ ﯾزداد ﺳوءا ،وﻫﻲ تراه عﻠﻰ ﻫذه
الحال المزرﯾﺔ!
❁❁ ❁
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أنا ”ود دﺑرق ﺑن زرزور الدوري“ ،ﻫا أﻗﻌﻲ اﻵن وحﯾدا،
ﻓﻲ عشﻲ ﺑقﻠب شجرة ”الجﻬنمﯾﺔ الحمراء“ أتﺄمل أحوال
الﻌالم والناس ،ﻓﻲ ﻫذا الﺑﻠد "القردود" ﻏﯾر آﺑﻬا لزمﻬرﯾر
شتاء ،أو "ﺻﯾف ﻗﯾطونﻲ" ..المﺑالﯾا "ﺑﺑرق عﺑادي" أو
زﻓﯾف "الﻬﺑاﯾب والﻛتاحات" التﻲ تدﻓﻊ" ،اعﺻار الشﯾطان"
لﯾحاﺻر عالمﻲ الﺻﻐﯾر ،وﯾﺑﻌثر عشﻲ ﻗشﺔ ﻗشﺔ!
لم ﯾﻌد ﻓﻲ ﻫذا الﻌالم ،ما ﯾثﯾر اﻫتمامﻲ ،حتﻰ زخ "مطر
الﻌﯾنﺔ" ،عﻠﻰ ﻏﯾر عادتﻪ ،ﻓﻲ وحدتﻲ الﺑدﯾﻌﺔ ،ﯾتﺧﻠﻰ عن
مﺳؤلﯾاتﻪ التارﯾﺧﯾﺔ ،وﯾحﺻر ﻫطولﻪ ﻓﻲ ذاﻛرتﻲ ..ﯾﻐرﻗنﻲ
ﻓﯾما مﺿﻰ من وﻗائﻊ حﯾاتﻲ وأحداثﻬا المؤﺳﻔﺔ!
من ﺑﯾن ﻛل أﻓراد ﺳﻼلتﻲ عﺑر التارﯾﺦ ،عشت طوﯾﻼ جدا،
عاﺻرت أنﺑﯾاء ال ﯾﻌرﻓﻬم أحد ،ولﻔتت انتﺑاﻫﻲ تﻌالﯾم
”ﻫرمس ومانﻲ ومزدك“ ،ﻫؤالء الذﯾن لرﺑما لم ﯾﻛونوا
ﯾﻌرﻓون أنﻔﺳﻬم ،ﻛرﺳل لﻬذه الﺑشرﯾﺔ المﻌذﺑﺔ!
ﻓﻲ مراﻫقتﻲ الﺑاﻛرة ،ﻗﺑل مئات الﺳنوات ،أحﺑﺑت (عشوشﺔ
اﻷولﻰ) ،عندما ﺳمﻌتﻬا تزﻗزق عند (ﻗﯾف) النﻬر:
”أنا نرجس الﺳنونو ،ﺳوﺳنﺔ اﻷودﯾﺔ ،ﺑﯾن الشوك ،ﻛالتﻔاح
ﺑﯾن شجر الﻌشر والﻠﻌوت ،ﻛذلك حﺑﯾﺑﻲ ﺑﯾن الشﺑان"
ﯾا لتﻠك الﻠحظات ،عندما أتذﻛر تﻠك الشﻬوات ..اﻵن ،رﻏم
مرور مئات الﺳنوات ،أشﻌر ﻛﺄنﻬا تحدث لﻠتو ،ﻓﯾﻬﯾﺞ ﻓﻲ
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الشجن ،وﯾتوتر ﻓﻛري ،وﯾنتﻔض وجدانﻲ ،وتحمر عﯾناي
وتﻐرورﻗان شﺑقا!
ثم ﻛاﻵتﻲ من إحدى الرحﻼت الطوﯾﻠﺔ ،طائرا ﻵالف
اﻷمﯾال دون توﻗف .أﺻوﺻو ﺑﺻوت أﻛثر رﺧامﺔ ،من
ﺻوت طائر الﻛﺳتناء!
ذلك الطائر الوحﯾد ﺑﯾن الطﯾور ،الذي ﯾﻌتقد الﺑشر ﻓﻲ ﻗدرتﻪ
عﻠﻰ ترتﯾب اﻷﺻوات! ﺑحﯾث تحمل مﻌانﻲ أو رﺳائل
مﺧتﻠﻔﺔ عﻠﻰ التواﺻل ﻓﯾما ﺑﯾنﻬا! ..الﻛائن الﺑشري
المﻐرور ،ﯾظن أن ما ﯾﺻدر عنا ،لﯾس ﺳوى ،ﻫمﻬمات
ﻏامﺿﺔ ال مﻌنﻰ لﻬا!
ﺳﯾمﺿﻲ وﻗت طوﯾل ،ﻗﺑل أن ﯾﻌرف ،أنﻬا أﺻوات مرتﺑﺔ..
منﺳقﺔ ..ﻛما اﻛتشف "ﺳﻠﯾمان الحﻛﯾم" ذلك من ﻗﺑل!..
ﺑﻬذه اﻷﺻوات نتواﺻل مﻊ ﺑﻌﺿنا ﺑﻌﺿا ،نﻌﯾد ترتﯾﺑﻬا ﻓﻲ
نظام مﻌﯾن ،حﺳب مقتﺿﻰ الرﺳائل ،المراد تمرﯾرﻫا لﺑقﯾﺔ
الطﯾور أو طائر مﻌﯾن أو حﯾوان محدد! وﻏالﺑا ال نحتاج
لمترجمﯾن ،ﻓﻲ تواﺻﻠنا مﻊ ﺑﻌض الزواحف والمواشﻲ!
ترى ﻛم من الوﻗت ﺳﯾمﺿﻲ ،لﯾدرك ﺑنﻲ اﻹنﺳان ،أن
اﻷﺻوات التﻲ ﯾﺻدرﻫا أﺑناء جنﺳنا من ﻗﺑائل الطﯾور ،ﻫﻲ
لﻐتنا ﻓﻲ التواﺻل مﻊ ﻫذا الﻌالم ،المﺳﻛون ﺑﺻمت الحقﯾقﺔ،
والﻐارق ﻓﻲ مﺂﺳﻲ الﺑشر؟!..
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وأنﻬم لﯾﺳوا الوحﯾدون ﺑﯾن الﻛائنات ،الذﯾن ﯾﻔﻛرون
وﯾﺳتطﯾﻌون الﻛﻼم!
❁❁ ❁

ثم ماذا عنﻲ أنا المنشﻖ المرﯾود؟
ﺑاﺧتﺻار ﯾا ﺳادتﻲ أنا ﻛﻐﯾري مثل ﻛثﯾرون عﺑر تارﯾﺧنا
القدﯾم والحدﯾث ،ﻛنت مجرد أداة ..أحد اﻷدوات التﻲ ترﯾد
إلﻐاء ﻫذا التارﯾﺦ ،وﻛتاﺑﺔ تارﯾﺦ جدﯾد ،من وحﻲ أﻓﻛار
الشﯾﺦ الﻬمﯾم وﻛﻬنتﻪ ،الﺻادرة منﻬم ﻫم ﻛﺑشرﯾﯾن،
والمﺳتﻠﻬمﺔ لتارﯾﺦ من الجﺑر واالﺳتﺑداد الﺻحراوي
الﺑدوي.
الﻬمﯾم الﻌراب مثﻠﻪ مثل أي ﺑشري طامح ﻓﻲ الﺳﻠطﺔ
والﻬﯾمنﺔ ،ﯾرﻏب أن ﯾﻛون مﺧتﻠﻔا عن اﻵﺧرﯾن ..ﻛنت
تﻠمﯾذه النجﯾب ،الذي ﯾﻌﯾش أشواﻗﻪ وتﻬاوﯾمﻪ وأحﻼمﻪ
وطموحاتﻪ الﺑشرﯾﺔ! ﻛانﻬا أوامر إلﻬﯾﺔ..
ﻫذا ما ﻛنتﻪ انا المرﯾود جﺑر الدار المرﯾود ،وﻛما عﻠمتم،
أنﻲ لم انحدر من أﺳرة من أعﯾان الﺑﻠدة القدﯾمﺔ ،أو عائﻼتﻬا
الجنﻛوﯾزﯾﺔ الﻛﺑﯾرة ،ﻓﺳﻼلﺔ أﺑﻲ عﺑر تارﯾﺧﻬا القدﯾم؛ ﺑﻌد
أن ﻓقدت نﺑالتﻬا ،ظﻠت تمتﻬن ﺻناعﺔ الﻔﺧار.
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وعندما ﺿرﺑتﻬا رﯾاح التطور ،امتﻬنت ﺻناعﺔ مشﻐوالت
الﺳﻌف ﺑدء ﺑــ ”ﻓتل“ الحﺑال وﺻناعﺔ ("الﺑروش والنطوع
والمقاشﯾش والمشﻠﻌﯾﺑات وتجﻠﯾد الﺑناﺑر والﻌناﻗرﯾب")،
مرورا ﺑحﻔر اﻵﺑار والزراعﺔ ﻓﻲ مشارﯾﻊ وﺿﻊ الﯾد -
ﺧارج التﺧطﯾط -و ﺑناء "القطاطﻲ والرواﻛﯾب" و”رﺑﯾط“
"عروش" ﺑﯾوت الطﯾن! ..ومﻊ ذلك ﻛنت واحدا من أعﺿاء
"حزب الﻌراب" المﻬمﯾن القﻼئل!
منذ حداثﺔ ﺳنﻲ! لم أمارس مﻬنﺔ أجدادي ،ولم أتﻌﻠم ﻓﻲ
الﺧﻼوى ،ﺑل لم أﻗرأ أي من اﻷناجﯾل أو التوراة ،التﻲ آمنوا
ﺑﻬا ﻓﻲ الماﺿﻲ الﺳحﯾﻖ ،ولم ﯾنتاﺑنﻲ أي نوع من الﻔﺿول،
لﻠتﻌرف عﻠﻰ إالﻫﻬم "أﺑا دماك" ﺑل نﻠت تﻌﻠﯾما مدنﯾا رﻓﯾﻌا،
إﻗتداء ﺑﺳنﺔ الﻌراب الذي نال تﻌﻠﯾما تﺧطﻰ إجازة القانون!
❁❁ ❁

عندما ﻛانت الﺳرة ﻓﻲ رﯾﻌان شﺑاﺑﻬا ،ﻛان ﻏاﯾﺔ حﻠمﻬا
الرحﯾل عن ﻫذه الﺑﻼد اﻷﺳﯾرة ،وﻓﻲ الحقﯾقﺔ لم ﯾﻛن ذاك
حﻠم الﺳرة وحدﻫا ،ﻓقد حﻠم شﺑاب وﺻﺑاﯾا الﺑﻠدة القدﯾمﺔ
جمﯾﻌﻬم الحﻠم نﻔﺳﻪ.
ﻓﻲ ﺻﺑاﻫا ﺧرجت ذات مرة من الﺑﻠدة القدﯾمﺔ مقررة
الرحﯾل ،ولﻛن ﻓﻛرت ﺑﺄن تؤجل ﻫذا اﻷمر ،إلﻰ أن تﺧتطف
ﯾد القدر والدتﻬا ،التﻲ تﻌانﻲ من ﻛل عﻠل الﺑﻼد اﻷﺳﯾرة..
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أحﺳت الﺳرة وﻗتﻬا أن انتظارﻫا لن ﯾطول ،ﻓالزمن
المرتقب ﻓﻲ طرﯾقﻪ إلﯾﻬا.
الﺳرة تﻌذﺑت ﻓﻲ حﯾاتﻬا ﻛثﯾرا ..ﺧدمت طوﯾﻼ ﻓﻲ ﺑﯾﻊ
الﻛﺳرة والطﻌمﯾﺔ والﻠقﯾمات ،وﻗﺑل أن ترﻛن إلﻰ دﻛانتﻬا،
التﻲ تﺑﯾﻊ ﻓﯾﻬا التواﺑل والﻌﻼجات الشﻌﺑﯾﺔ ،ﻛانت ﻗد عمﻠت
ﻗﺑﻠﻬا لﺳنوات ﻓﻲ ﺑﯾﻊ الشاي ،الذي ترﻛتﻪ لتﺧدم ﻓﻲ الﺑﯾوت.
ذات مرة عمﻠت ﺧادمﺔ عند إحدى الﻌائﻼت الثرﯾﺔ ،إلﻰ أن
ﻗرر رب الﻌائﻠﺔ المﻠتحﻲ المتﺧم ،أن ﯾتﺧذﻫا عشﯾقﺔ ﺑمنﺄى
عن عﯾون زوجتﻪ ،ﻓﺻممت عﻠﻰ إنﻬاء ﺧدمتﻬا ،وﻏادرت
الﺑﯾت ،مﺧﻠﻔﺔ وراءﻫا مرارة ﻗاﺳﯾﺔ .ومن ما ادﺧرتﻪ ﻓﻲ
ﺳنوات مﻌاناتﻬا ،اﻓتتحت محﻠﻬا الﺧاص لﻠتواﺑل واﻷعشاب
واﻷدوﯾﺔ الﺑﻠدﯾﺔ.
وﻗتﻬا ﻛان أﻫل الﺑﻼد اﻷﺳﯾرة ﻗد ﻫﺑوا إلﻰ ثورتﻬم الثانﯾﺔ،
ﻓﺄحرﻗوا ﺑﯾوت الجنﻛوﯾز والتجار الجشﻌﯾن ،والﻌﺳس
الﺳري ،ورجال الدولﺔ الﻔاﺳدﯾن .ﻛان ﻛﺄن ألف شﯾطان
انطﻠﻖ من الجحﯾم ،لﯾحل ﻓﻲ أجﺳادﻫم الناحﻠﺔ وأرواحﻬم
المﻌذﺑﺔ ..ﯾحرﻗون وﯾﺿرﺑون من ﯾﻌترض طرﯾقﻬم ،ولﺳان
حال ﻛل منﻬم ﯾقول:
”ال أﺳتطﯾﻊ أن أتحمل الظﻠم ﺑﻌد الﯾوم“
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ﻛانت أﺧﺑار الثورة ﻗد انداحت وتمددت .تمأل أرﻛان الدنﯾا
اﻷرﺑﻌﺔ ،وأﺧﺑار اﻷﻫالﻲ الثائرﯾن الرﻫﯾﺑﺔ ،تﻐرد ﺑﻬا طﯾور
الﺧﻼء ،وﯾحمﻠﻬا عواء الذئاب وأﺻوات زواحف اﻷرض
وحشراتﻬا ..حتﻰ الﻬوام التﺻقت ﻓﻲ جﻠود الدواب،
وتطوعت لتحمل اﻷﺧﺑار من مﻛان إلﻰ مﻛان..
الرعاة الرحل الذﯾن تقطﻌت ﺑﻬم ﺳﺑاﺳب الﺻحاري
ووﻫ ادﻫا ،ﺳمﻌوا ﺑما جرى! وما من أحد لم ﯾﻛن ﯾتوﻗﻊ أن
ما حدث ﺳﯾحدث ،ﻓقد تﻔجرت آﺧﯾرا ﻗﻠوب اﻷﻫالﻲ ،ﺑما
انشحنت ﺑﻪ من آالم وعذاﺑات ﻗرون طوﯾﻠﺔ ،ﺿد ﻫؤالء
المﺳتﻌمرﯾن المحﻠﯾﯾن ،الذﯾن لطالما اعتقدوا أن الﺳوط
ﺳﯾﺧمد النﯾران المشتﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻠوب الناس ،أو رﺑما ﺳتﻛون
الﺧناجر أو المشانﻖ أو حتﻰ الﺑﯾﻊ ﺑالمزاد الﻌﻠنﻲ ،ﻓﻲ
ﺳاحات أﺳواق النﺧاﺳﺔ ،وﺳماﺳرة الﻌقارات واالراﺿﻲ
ﻓﻲ القﺑل اﻷرﺑﻌﺔ ،ﺳﯾﻛون ﻛل ذلك رادعا لنقمتﻬم الجامحﺔ.
والﻐﺿب لما حل ﺑﻬم و ﺑثرواتﻬم!
ﺧطر ﻓﻲ ذﻫنﻬم أﺧﯾرا ،أن المﻌامﻠﺔ الﻠطﯾﻔﺔ ،من شﺄنﻬا أن
تحد من اندﻓاعﻬم ،ﻓما ﻛان من الحاﻛم الﻌام وزوجاتﻪ
الﻌدﯾدات ،إال أن تﺧﻠوا عن ﻛﺑرﯾائﻬم الزائف ،وﻗﺻدوا
زائرﯾن مﺑتﺳمﯾن ،ﺑﻌض اﻷﻫالﻲ ممن ﻛانت ترﺑطﻬم ﺑﻬم
ﺻﻼت ﻓﯾما مﺿﻰ ،ﻗﺑل اﺳتﯾﻼء الحاﻛم الﻌام عﻠﻰ الﺳﻠطﺔ،
لﻛن ﻛان الوﻗت ﻗد تﺄﺧر ﻛثﯾرا عﻠﻰ اﻹعتذار أو الندم!
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لطالما تﺳاءل ود دﺑرق ﻓﯾما إذا عاش ﻫؤالء جمﯾﻌا،
ﺑمﺧتﻠف مﻠﻠﻬم ونحﻠﻬم! حﯾاة مشترﻛﺔ .لﻛانوا ﺳﻌداء؟
لﻛن اﻷمور ال تمﺿﻲ عﻠﻰ النحو الذي ﯾتﺧﯾﻠﻪ ،أو تﺑشر ﺑﻪ
حﻛاﯾات الجدات ،وﻫن ﯾﺳردن عﻠﻰ أحﻔادﻫن ،انتﺻار
الﺧﯾر عﻠﻰ الشر ﻓﻲ نﻬاﯾﺔ اﻷمر ،لﯾطردن من أذﻫانﻬم شﺑح
الﺻراع عﻠﻰ ﺳقط متاع الدنﯾا ،وﯾﻌدن ﺑالﺧﯾر الوﻓﯾر ﻓﻲ
ﺧاتمﺔ المطاف واﻷمن من الﺧوف والجوع.
ما رآه ود دﺑرق ﻓﻲ الثورة الثالثﺔ ،ﻓﻲ ذلك الﯾوم ،ﻛان
حﻛاﯾﺔ من نوع آﺧر ،ﻓﻬﻲ حﻛاﯾﺔ ال ﯾمﻛن أن ﯾطوﯾﻬا
النﺳﯾان ،ﻓقد ﺑزغ ﻓجر ﯾوم طالما توﻗﻌﻪ ،وﯾدرك أن ﻛثﯾرون
حﻠموا ﺑﻪ! ﯾوم شﻬد ﻫروب الجنﻛوﯾز ،ولﻌﻠﻌﺔ الرﺻاص
ﻓﻲ اﻷجواء!..
ﻓما أن رك ﻓﻲ ذلك الﯾوم ﯾنﺿو عن رﯾشﻪ وعثاء الطﯾران،
وانﻬاك التحﻠﯾﻖ ،حتﻰ ﺧﯾل إلﯾﻪ أن ما ﯾحدث ﻫو ﯾوم
الحﺳاب الﻌظﯾم ،ﻓﯾما ﻛانت عشوشﺔ وﻗتئذ ﻗاﺑﻌﺔ ﻓﻲ عشﻬا
مذﻫولﺔ متﺳائﻠﺔ عن ﺳر ﻫذا الﯾوم الﻐرﯾب ،الذي انشقت
ﻓﯾﻪ اﻷرض عن ﺑشر ال عد وال حﺻر لﻬم ،حتﻰ ﺧﯾل لﻬا
أن اﻷموات عﺑر االف الﺳنوات ﺑﻌثوا من جدﯾد ،وتدﻓقوا
مﻊ الجموع الﻬادرة.
❁❁ ❁
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لم ﯾﻛن ثمﺔ من ﯾتوﻗﻊ ﻫذا التﻔﻛك المرﯾﻊ لـ”نظام الحاﻛم
الﻌام“ الذي لطالما زعم أنﻪ لن ﯾﺳﻠم الﺳﻠطﺔ ،إال لﻠﺳﯾد
المﺳﯾح المنتظر!
حتﻰ أنظمﺔ الجوار ﻛانت تنظر إلﯾﻪ ”ﻛﺳوﺑر نظام“ لم تﻬده
ﻫﺑات الجماﻫﯾر وال انتﻔاﺿاتﻬا .لم تﻬده االنقﻼﺑات
والتحرﻛات الﻌﺳﻛرﯾﺔ المناوئﺔ .لم ﯾﻬده ﻏزو القوى
المﺳﻠحﺔ ،التﻲ توﻏﻠت داﺧل أحﯾاء حاﺿرتﻪ.
ﻛان ﻛالقط ﯾنجو ﻓﻲ ﻛل مرة أشد تماﺳﻛا ،أو ﻫذا ماﻛان
ﯾطﻔو عﻠﻰ الﺳطح ،الذي ﯾﺧﺑئ تحتﻪ ”مﯾت ﺑحر“ لم تنقذه
ﻗشﺔ ،وال ﻛل نﺑاتات عشﺑﺔ مﻌونﺔ النﯾل الودﯾﻌﺔ!
ﻓجﺄة أو ﻛما اعتقد ﻛثﯾرون ،أن ما حدث حدث ﻓجﺄة،
انقﺳمت اﻷجﻬزة اﻷمنﯾﺔ والجﯾش والمﻠﯾشﯾات ،ﻓﻲ الﻠحظﺔ
ذاتﻬا التﻲ تﻔجرت ﻓﯾﻬا شوارع حاﺿرة الﺑﻼد الﻛﺑﯾرة
ومدنﻬا!..
تﻼمﯾذ المدارس .طﻼب الجامﻌات .رﺑات الﺑﯾوت،
المزارعﯾن الﺳاﺑقﯾن ،أرﺑاب المﻌاشات اﻹجﺑارﯾﺔ،
والمحالﯾن إلﻰ الﺻالح الﻌام .القرى والﻔرﻗان ..الحﻼالت
والﺑﻠدات ..ﺿحاﯾا التﻌذﯾب واالعتقاالت التﻌﺳﻔﯾﺔ..
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أرواح ﻛل ”ﻓطاﯾس“ الحرب! ﻗتﻠﻰ حرب الﺻﻌﯾد الطوﯾﻠﺔ..
الﻛنداﻛات ..ﺿحاﯾا االﻏتﺻاب والنظام الﻌام والﻌنف
المنزلﻲ!
لم ﯾﻛن ثمﺔ أحد لم ﯾﺧرج لﯾمأل الشوارع ﺑالﻬتاف ﺿد
الرﺻاص المﺿاد ،لﻠشﻌارات الﻐﻔﯾرة التﻲ ترددﻫا
الجموع ،التﻲ جاءت من ﻛل ﻓﺞ من ﻓجاج الﺑﻼد اﻷﺳﯾرة..
مشﯾا عﻠﻰ اﻷﻗدام ..عﻠﻰ ظﻬر الحمﯾر والﺧﯾول والجمال!
المواتر ،الرﻛشات والﺑﺻات .حتﻰ القطار الذي ﯾقﺳم الﺑﻼد
اﻷﺳﯾرة ﺑطولﻬا وعرﺿﻬا ،أﺧذ ﯾتﻐشﻰ مدن الﺻﻌﯾد..
الﺳاﻓل ودار ﺻﺑاح ،التﻲ تزاحم ﺳﻛانﻬا تﻠﺑﯾﺔ لﻠﻬتاﻓات
المدوﯾﺔ ،التﻲ حاﺻرت القﺻر الجنﻛوﯾزي الﻌام .وﻗﯾادة
الجﯾش ومﺑان الﻌﺳس الﺳري!
ﻛان اﻷعمﻰ ﯾحمل المﻛﺳر ..رجال الطرق الﺻوﻓﯾﺔ وﻛﺑار
الﺳن والجدات ..ﻛل ﻫؤالء وأولئك ﺿرﺑوا ﺑﺧروجﻬم عﻠﻰ
الحاﻛم ”الﻔتوى التﻲ ﻛﻔرتﻬم جمﯾﻌا“ عرض الحائط،
وﺧرجوا ﯾﻠتحمون مﻊ الجماﻫﯾر التﻲ ﺳﺑقتﻬم؛ ال تﺧشﻰ
دوي الرﺻاص الذي ﻫطل ﻛالمطر ،ومألت دماء الشﻬداء
مﯾدان االعتﺻام والشوارع ..اﻷحﯾاء.
لم ﯾتراجﻌوا.
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ﻛان الجمﯾﻊ مﺻرا عﻠﻰ إﺳقاط الحاﻛم الﻌام ونظامﻪ أو
الموت! وﻫم ﯾﻬتﻔون ملء حناجرﻫم الﺑﻬﯾﺔ” :الحرﯾﺔ أو
الموت!“..
❁❁ ❁

وﻫو ﯾحﻠﻖ ﻓﻲ ﺳوق الﺳﻌف ،رأى عوج الدرب ﯾدﺧل
راﻛوﺑتﻪ ،وﻗد اندﻓﻊ وراءه عدد من ﺻﺑﯾﺔ الورنﯾش
المﺿطرﺑﯾن وعمال الدﺑاﻏﺔ ،وﺻرﺧوا جمﯾﻌا ﺑﺻوت
واحد:
”انﻬض ﯾا ود الﺑﺻﯾر ..انﻬﺿﻲ ﯾا ﺧالتﻲ الﺳرة ،وشاﻫدي
الﺧﻼص لقد أﺻﺑحنا أحرارا“
أمﺳك أحد ﺻﺑﯾﺔ الورنﯾش ﺑﯾدي الﺳرة ،التﻲ لطالما
أطﻌمتﻪ ،والدموع تنﺳاب عﻠﻰ ﺧدﯾﻪ .لﻔحت الﺳرة ثوﺑﻬا
وﺳوتﻪ ،واتجﻬت نحو الطرﯾﻖ لتشﻬد الﯾوم الﻌظﯾم.
ﻓﻲ ذلك الﯾوم رأت المتﻛﺑرﯾن والمتﻌجرﻓﯾن ﯾﺧرون أذالء،
تﺿرب جنوﺑﻬم المﺳﻛنﺔ ،وﻗد ألقﯾت من نواﻓذ دورﻫم
مﻼﺑس الحرﯾر الﺧﺿراء والمﺧمﻠﯾﺔ!
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ﻛما رأت الﻌدﯾد من المشردﯾن ،ﯾﺳحقون حدﯾقﺔ القﺻر
الﻛﺑﯾر ،ﺑﺄﻗدامﻬم .وﯾشرعون الﺑواﺑﺔ الﻛﺑﯾرة عﻠﻰ
مﺻراعﯾﻬا..
ﻛان ﻓﻲ داﺧل ذلك القﺻر الﻛﺑﯾر أحد ﺳادة الجنﻛوﯾز الﻌتاة
وزوجاتﻪ وأﻫﻠﻪ ،انتزع ﻫذا القﺻر من أحد اﻷﻫالﻲ
اﻷثرﯾاء ،واﺳتولﻰ عﻠﯾﻪ ﺑوﺿﻊ الﯾد ،وجﻌل الحرس عﻠﻰ
أﺑواﺑﻪ..
ﻫا ﻫو ﯾﺳقط اﻵن تحت ﻫتاﻓات اﻷﻫالﻲ ،الذﯾن الشئ ﯾمنﻌﻬم
من عﺑور ﻛل ﺑواﺑات الدنﯾا ،ﻓﻲ ﻫذه الﻠحظﺔ المجﯾدة!.
حزم ود الﺑﺻﯾر ما تﯾﺳر من منﻬوﺑات ﻓﻲ ﻗطﻌﺔ من
القماش ،ووﺿﻌﻬا عﻠﻰ رأﺳﻪ وﺧرج ﺑاتجاه الﺳاﻓل!
❁❁ ❁
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ذلك الﺻﺑاح القارص ،والشتاء ﯾتثاءب ﻓﻲ الﺧﻼﯾا والﻌظام،
لمحت نطﻌا من الﺳﻌف ..ﻛان نطﻌا مزرﻛشا ﺑﺄلوان”
التﻔتﺔ“ والحناء ،ومحﻠﻰ ﻓﻲ ذوائﺑﻪ ﺑالودع وﺻدف الﺑحر
المﻠون!
ﺑدى واﺿحا من زرﻛشتﻪ الﺑدﯾﻌﺔ ،أنﻪ ﺻنﻊ ﺑﺄﯾدي نﺳاجات
ونﺳاجﯾن متﻌددي الﺧﺑرات ،ﻓﻲ دار الرﯾح والﺳاﻓل،
ﻓزﺧرﻓتﻪ ال تشﺑﻪ أﯾﺔ زﺧرﻓﺔ رأﯾتﻬا من ﻗﺑل.
حدثتنﻲ نﻔﺳﻲ ﺑﺿرورة الحﺻول عﻠﻰ ﺳﻌﻔات من ﻫذا
النطﻊ الجمﯾل ،أﻫدﯾﻬا لﻌشوشﺔ تزرﻛش ﺑﻬا عشنا.
وﻓﯾما ﻛنت اتﻔحص النطﻊ ،ﻗﻔزت إلﻰ ﺧاطري ذﻛرى
ﺑﻌﯾدة ،لﯾوم عاﺑر ،ﻓﻲ تارﯾﺦ ﻏاﺑر ،من ﺳنﺔ المجاعﺔ
اﻷﺧﯾرة ،ﻓﻲ اﻷعوام الﺳﺑﻌﺔ ،التﻲ تﻠت ﻓﯾﺿان النﻬر.
وﻗتﻬا انتشرت اﻷمراض واﻷوﺑئﺔ والحشرات ،وأﻗحﻠت
اﻷرض حتﻰ ﺻارت ﺑورا وجف الماء ،تﻔشت الﻛولﯾرا
والمﻼرﯾا ﺑﯾن الناس ،وأﺳقطت النﺳاء أحمالﻬن ،وتدﻫورت
حال الحﯾاة ،ﻓتجمﻊ اﻷﻫالﻲ تحت شرﻓﺔ ﻗﺻر الحاﻛم الﻌام
ﯾﺳتﻌطﻔونﻪ ،وﻫم ﯾﺳتﻌﯾدون ﻓﻲ ذاﻛراتﻬم مﺑتدى انقﻼﺑﻪ،
وما ﺑذل من وعود ،ﺑﻌد أن رمﻰ ﺑالحاﻛم الﻌام الﺳاﺑﻖ اﺑو
ﻛردوس ﻓﻲ الﺳجن ،حﯾث ﻗتل وﻫو ﯾحاول ﻓض عراك
مﻔتﻌل نشب ﺑﯾن ﺳجناء عنﺑره!
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ومن ثم ﻗﺑﯾل أن تنتﻬﻲ شﻬور عدة زوجﺔ الحاﻛم الﻌام
الﺳاﺑﻖ ،تزوجﻬا ودﺧل عﻠﯾﻬا! ..وﻛنت أنا ود دﺑرق الشاﻫد
الوحﯾد عﻠﻰ ﻛل ما جرى ،رأﯾتﻪ وﺳمﻌتﻪ ،من أعﻼ أﻏﺻان
الجﻬنمﯾﺔ وﻫو ﯾﻬدئ اﻷﻫالﻲ ..وﯾﻌدﻫم ،ورأﯾتﻪ ﺑﻌد
انﺻراﻓﻬم من ﻗﺻره ،الذي ﻛانوا ﻗد حاﺻروه ،وﻫو ﯾﺄمر
عﺳﺳﺳﻪ الﺳري ﺧﻠﺳﺔ ،ﺑقتل من ”حان أجﻠﻪ“ واعتقال
الناجﯾن!
مثﻠما رأﯾتﻪ وﺳمﻌتﻪ ﻗﺑل عقود ﺧﻠت ،وﻫو ﯾتﻠو ﺑﯾانﻪ اﻷول
عﻠﻰ مﺳامﻊ اﻷﻫالﻲ ،ﯾﺑشرﻫم ﺑﻔجر جدﯾد! نﻌم ،مرة أﺧرى
رأﯾتﻪ ،ﻓﻲ ذلك الﯾوم الﺑﻌﯾد ،عندما حطﯾت عﻠﻰ الﺳﻠك
الشائك ،أثناء تﻔقده ثﻛنات الﺿﺑاط الجدﯾدة.
رأﯾت عﯾنﯾﻪ وﻫما تتناﻫشان جﺳد امرأة جمﯾﻠﺔ ،تﻌﺑر أمام
إحدى الدور .أﺧﺑره عﺳﺳﻪ الﺳري أنﻬا ،زوجﺔ ﺻدﯾقﻪ ﻗائد
الجﯾش ،ولم تمض ﺳوى أﯾام ﻗﻼئل ،حتﻰ انﻔجرت طائرة
ذلك القائد أثناء عودتﻪ ،من أحراش الﺻﻌﯾد..
ﺳﯾﺳﺄلنﻲ أطﻔالﻛم وﻫم ﯾطاردوننﻲ ﻛﻌادتﻬم ﺑالنﺑال:
”وماذا ﻓﻌﻠت زوجﺔ القائد“
ﺻﻪ! أنﻬا لﯾﺳت ﻗﺻﺔ ﻗﺑل النوم! أنﻬا الحقﯾقﺔ ،لقد ﻓرحت
ﻓرحا شدﯾدا ،ﻓقد أﺑدلتﻬا الروح الﻌظﯾمﺔ ،ما ﻫو ﺧﯾر من
زوجﻬا!
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عندما ﺳمﻊ الحاﻛم الﻌام شﻛوى الناس ،الذﯾن أحاطوا
القﺻر ﻛﺄﺳورة ،أرﺳل ﺻدﯾقﻪ المقرب الترح ﻗائد الﻌﺳس
الﺳري ،إلﻰ منزل الشﯾﺦ الﻌراب ”ﻛﺑﯾر ﻛﻬنتﻪ“ ﻓﺄﺑﻠﻐﻪ ﻛﺑﯾر
الﻛﻬنﺔ ،أن الﺑﻼء لن ﯾحل عن ﻫذه الدولﺔ ،إال ﺑﻌد القﺻاص
من ﻗاتل ﻗائد الجﯾش!
ﻓﺄرﺳل الحاﻛم الﻌام إلﻰ ﻛاﻫن ﯾدعﻰ ”حاﺿر الﻐاﯾب“ ﻛان
عﻠﻰ عﻠم ﺑقﺻﺔ ﻗتل ﻗائد الجﯾش ،لﻌﻠﻪ ﯾﺻل إلﻰ دلﯾل
محﺑوك لقاتل آﺧر ،وﻛان ”الﻐاﯾب“ ﻓﻲ آﺧرﯾات أﯾامﻪ ،ﯾرﯾد
أن ﯾنﺄى ﺑنﻔﺳﻪ عن اﻷﻛاذﯾب ،التﻲ لطالما ﺻاﻏﻬا،
لﯾﺳتﺧدمﻬا الحاﻛم الﻌام ،لدحض أﻛاذﯾب ﻫذا الشﻌب
المﻔتري ،ﻓتﻬرب عن اﻹجاﺑﺔ!
لﻛن ﻗائد الﻌﺳس الﺳري ﻫدده وأﺻر عﻠﯾﻪ ،ﻓقال لﻪ:
”لقد تﻌﺑت من اﻷﻛاذﯾب ،وأرى أنﻛم لﺳتم ﺑحاجﺔ لمن ﻫو
مثﻠﻲ ،ﻓقد ﻓقتمونﻲ ،ﯾمﻛنﻛم تﻠﻔﯾﻖ أي شئ ﺑﺳﻬولﺔ
وﺳﯾﺻدﻗﻪ الناس ﻛما أعتادوا .لﻛن ،أﺑﻠﻎ الحاﻛم الﻌام عنﻲ،
أنﻪ ﻫو القاتل ،وما ال ﯾﻌﻠمﻪ أن القتﯾل شقﯾقﻪ“
ﻓﺻﻌﻖ ﻗائد الﻌﺳس الﺳري وأرﻏﻰ وأزﺑد وﻫاج وماج:
”أنت ﻛاذب“
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”لقد أنﻔقت عمري ﻛﻠﻪ ﻓﻲ اﻷﻛاذﯾب ،حتﻰ لم ﯾﺑﻖ منﻪ شئ،
وﻫذه ﻫﻲ الحقﯾقﺔ الوحﯾدة ،وإن شئت ﻓاذﻫب إلﻰ الﻌراب
الﻬمﯾم ﻛﺑﯾر الﻛﻬنﺔ ،ﻓﺳتﻌﻠم حﯾنﻬا ﺻدق رواﯾتﻲ“
نﻌم ،أنا ود دﺑرق رأﯾتﻪ ﺑﺄم عﯾناي وﺳمﻌت ما دار ﺑﯾنﻬما
من حوار!..
ﺑل ﻗﺑل عقود ﺧﻠت ،ﺧﻠدت إلﻰ أعﻠﻰ ﺳور أحد الﺑﯾوت
المطﻠﺔ عﻠﻰ ﻛومﺔ ﻗمامﺔ ﻛﺑﯾرة ﻛجﺑل ﺻﻐﯾر ،ورأﯾت إمرأة
ترمﻲ ﺑطﻔل ،ذلك الطﻔل أﺻﺑح ﻓﻲ مقﺑل اﻷﯾام ﻗائدا لﻠجﯾش!
نﻌم ،شاﻫدت ﻛﺑﯾر الﻛﻬنﺔ ،وﻫو ﯾﻠتقط طﻔﻼ حدﯾث الوالدة،
مﻠقﻰ ﻓﻲ ﻛومﺔ القمامﺔ تﻠك ،ﻓحمﻠﻪ وتﺑﻌتﻪ حتﻰ وﺻل إلﻰ
داره ،وﻛان أن وجد الﻐاﯾب ﻫناك ﺑانتظاره ﻓﻲ شﺄن من
شؤون الدنﯾا!
وﻫﻛذا لم ﯾﻌرف أحد ﺳوى الشﯾﺦ الﻬمﯾم ﻛﺑﯾر الﻛﻬنﺔ
والﻐاﯾب ،حتﻰ ﻫذه الﻠحظﺔ التﻲ ﺻﻌﻖ ﻓﯾﻬا الترح ﻗائد
الﺑولﯾس الﺳري ،الذي لطالما توﻫم أنﻪ ﯾﻌرف الشاردة
والواردة ،وما تﺳر ﺑﻪ أنﻔس اﻷﻫالﻲ وال تﻌﻠنﻪ ،وﻫو عﻠﻰ
ﻛل شﻲء ﻗدﯾر!
❁❁ ❁
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ﻓﻲ أمﺳﯾﺔ من أواﺧر الﺻﯾف الﻠحوح ،لذلك الﻌام الﻛئﯾب،
جﻠس ود دﺑرق عﻠﻰ ﻏﺻن شجرة الجﻬنمﯾﺔ لﯾﺑدأ ﻓﻲ
اﺳتﻌادة ذاﻛرتﻪ وما ارتﺑط .ﺑﻬا من وﻗائﻊ وأحداث،
لﻌﺻاﻓﯾر ﻓﻲ مشارق اﻷرض ومﻐارﺑﻬا ،رﺑطتﻪ ﺑﻬم
ﺻﻼت طﯾﺑﺔ!
ﻛانت أﻓﻛاره ﻗد ترتﺑت تماما ﻓﻲ ذﻫنﻪ ،واﺧتﻔت تﻠك الﺳحب
التﻲ ﻛانت تحﯾطﻬا .وﻛما جرت الﻌادة ،أﺧذ ﯾﺿرب الﻬواء
ﺑجناحﯾﻪ ،دون أن ﯾطﯾر ،عﻠﻪ ﯾﺑﻌث شﯾئا من النشاط إلﻰ
جﺳمﻪ المتﻠﻬف ،منذ أﯾام لﻠقاء عشوشﺔ!
وﻓﻲ الﻠحظﺔ التﻲ شرع ﻓﯾﻬا "ود دﺑرق" ﺑاﺳتﻌادة ذﻛرﯾاتﻪ
التﻲ ال ﻗﯾمﺔ لﻬا .ﻛما ظن وﻗتﻬا! ..ولﻛن ﺑﻌد عشرات
الﺳنوات ،ﺳﯾﻌثر عﻠﻰ ﻫذه الذﻛرﯾات ﻓرﯾﻖ من المﺳتﻛشﻔﯾن
القادمﯾن من عالم آﺧر ﺑﻌﯾد جدا ،وﯾقرأون ما ﺧطﻪ رﯾش
ود دﺑرق عﻠﻰ ﻗشر ﺑﯾض عشوشﺔ المتحجر ،الذي وجدوه
مﻐمورا تحت أمتار من رماد أﺳود ،ﻏطﻰ ﺳطح اﻷرض
ﺑالﻛامل.
وﺑذا ﯾﻛون ”ود دﺑرق“ ﻗد تمﻛن أﺧﯾرا من تحقﯾﻖ الﺧﻠود
الﺳمﻪ ،ﺑوﺻﻔﻪ الﻛائن الذي اﺳتﻌاد ذﻛرﯾاتﻪ عﻠﻰ ﻗشر
الﺑﯾض الذي لم ﯾﻛتب لﻪ التﻔقﯾس ،ﻓﻛان شاﻫدا عﻠﻰ
انقراض ،آﺧر شﻬود محتمﻠﯾن لﻌﺻور ﺑائدة.
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ﻓﻲ الحقﯾقﺔ ،لم تتجاوز ذﻛرﯾات ود دﺑرق ﺳوى أﺳطر
زﻗزﻗﯾﺔ ﻗﺻﯾرة ،ﻓﯾما انطوت عﻠﯾﻪ مﺧطوطات الﺧزﯾن،
التﻲ جاء ﻓﯾﻬا:
”ﻓﻲ الﺑدء ﻛانت الروح الﻌظﯾمﺔ .ﺧﻠقت الدﯾناﺻورات،
ﺑﻛﻠمﺔ منﻬا ،ﻓجاء الﻛﻬنﺔ وﺳائر الحﯾوانات .ثم الطﯾور،
ﻓالﺑشر الذﯾن أﺧترعوا آالت الدمار ،التﻲ ﻗتﻠو ﺑﻬا ﺑﻌﺿﻬم
الﺑﻌض ،ثم لم ﯾﺑﻖ شئ ﺳوى ﺑﯾض عشوشﺔ المتحجر! الذي
رﺑما ﯾجده عالم آثار مﻐﻔل ﺑﻌد مئات الﺳنوات ،ﻓﯾظن أنﻪ
حﺻل عﻠﻰ اﻹجاﺑات الشاﻓﯾﺔ حول ما جرى! ﻓﯾترجم ﻛل
الﻌﺑارات ،التﻲ عﻠﻰ ﻗشر الﺑﯾض إلﻰ مﻌان لم تﺧطر عﻠﻰ
ﺑال ود دﺑرق مطﻠقا!
حتﻰ تﻠك الﻌﺑارات التﻲ تﺻف حال الﻌمﯾان ،ﯾظن أنﻬا
تتحدث عن ﻗوم ﺑوﺳﻌﻬم الرؤﯾﺔ إلﻰ مدى أوﺳﻊ من راحﺔ
الﺑال!
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وﻓﯾما روى (الﻬدﻫد ﺑن زرزور الدوري) عﻠﻰ ﻫامش
مﺧطوطﺔ ”ﺻانﻊ الﻔﺧار“ ،نقﻼ عن الﺧزﯾن ،أنﻪ وﻗﺑﯾل
ﺳقوط (ممﻠﻛﺔ ﻛﻠﯾوة) ﺑقﻠﯾل ،ﻛان ثمﺔ شﻌب من ﻛﻬنﺔ اﻹلﻪ
(أﺑادماك) ﺑﻌائﻼتﻬم وﺧدمﻬم وحشمﻬم ،ﯾﻌﯾشون ﻓﻲ ثﻛنﺔ
منﻔﯾﺔ ،ظل مﻠوك الرماة ﯾﺧﺻﺻونﻬا لﻬم.
ﻫذا الشﻌب الﺻﻐﯾر ،ﻛانت ثﻛنتﻪ أشﺑﻪ ﺑمدﯾنﺔ ﺻﻐﯾرة
ﺑمﺳرحﻬا الدﯾنﻲ ،وشﻌرائﻬا الﻔحول ،ومﻐنﯾﯾﻬا ذوي
اﻷﺻوات الﻌذﺑﺔ ،ونﺳائﻬا الجمﯾﻼت .لﻛن ودون توﻗﻊ،
اﺧتﻔﻰ ﻫذا الشﻌب الﺻﻐﯾر ،ﻗﺑﯾل ﺳقوط ﻛﻠﯾوة ﺑقﻠﯾل ،ولم
ﯾﻌثر لﻪ عﻠﻰ أثر ،ﺑل لم ﯾتم الﻌثور عﻠﻰ أي شئ ،منحوت
أو مدون ﯾشﯾر إلﯾﻪ!
ﺑل عﺑر عشرات اﻷجﯾال ،ﻛان ﺑﻌض اﻷﻫالﻲ ﯾتواترون
عن أﺳﻼﻓﻬم الحﻛاﯾا ،ﺑﺄن ﻫذا الشﻌب الﻐائب ،تﻔرق ﻓﻲ
أرﻛان اﻷرض ،وﺳﯾﺄتﻲ ذات ﯾوم ﺑﻛل الﻌﻠوم ،التﻲ جمﻌﻬا
عﺑر مئات الﺳنوات ،من مﺧتﻠف الحﺿارات ،وﯾقﯾم
حﺿارة لم ولن ﯾشﻬد الﻌالم مثﻠﻬا!
ﻓﯾما أﻓراد عائﻠﺔ الﺑﺑﻐاء الﻌرﯾقﺔ ،ﯾتﻔقون عﻠﻰ أن ﻫذا الشﻌب
وحﺿارتﻪ مﻔقودان ،وأن ﺻانﻊ الﻔﺧار عندما ﯾظﻬر،
ﺳتقوده طﯾوﻓﻪ ،طاوﯾﺔ المﻛان والوﻗت ،إلﻰ حﯾث تﻌﯾش
أجﺳاد طﯾوف ﻫذا الشﻌب مﻔقودة ﻓﻲ منحنﯾات الزمن!
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ﺑحث المرﯾود ﻓﻲ ﻛتب المؤرﺧﯾن ،و(القوالﯾن) من ﻛتﺑﺔ
التراجم والﺳﯾر والمذﻛرات ،الذﯾن دونوا مشاﻫدات
عﺻرﻫم ومشاﻫد حﯾاتﻬم ،عﺳﻰ أن ﯾجد ما ﯾشﯾر إلﻰ ﻫذه
الحﻛاﯾات ،التﻲ أوردﻫا الﻬدﻫد ﻓﻲ ﻫوامش ﺑحثﻪ الشﻬﯾر!
تﻠك الﻠﯾﻠﺔ تﻌشﻰ ود دﺑرق مﻊ عشوشﺔ ..وعﻠﻰ الﺿوء
الوردي الحالم لحشرات الﺧنﻔس المﺿﯾئﺔ ،التﻲ ﻛانت تحﻠﻖ
ﻓﻲ ﻓﺿاء الﻌش الﺻﻐﯾر ،ﺑدال عن أن ﯾتحدثا عن الحب،
تحدثا حول ﻫذا اﻷمر ،الذي عندما أﺧﺑر عشوشﺔ عنﻪ،
ﻗالت وﻫﻲ تﻬز جناحﯾﻬا:
”من أﯾن جئت ﺑﻬذه الحﻛاﯾا“
ﻓقال:
”ﻫوامش الﻬدﻫد عﻠﻰ مﺧطوط ﺻانﻊ الﻔﺧار“
وﻓﻲ الحقﯾقﺔ ﻫذه الﻬوامش والمذﻛرات جمﯾﻌﻬا ،ﻛتﺑﻬا
الﺧزﯾن ،زاعما أنﻪ ﺳمﻌﻬا من منقاري الﻬدﻫد وود دﺑرق،
إلﻰ أذنﯾﻪ حﯾث تناﻫت إلﻰ أذنﯾﻪ مﺑاشرة ،مؤﻛدا عﻠﻰ إلمامﻪ
الواﺳﻊ ﺑﻠﻐﺔ الطﯾر والحﯾوان!
وﻫﻛذا ،منذ ﺳمﻌت عشوشﺔ ﺑما ورد ﻓﻲ المﺧطوطﺔ؛ لم
تﻌد المﺧطوطﺔ شاﻏل ود دﺑرق وحده ،إذ ﺑدى أنﻬا انﻐمﺳت
ﻓﯾﻬا أﻛثر منﻪ! إلﻰ درجﺔ أن ﻓوجئ ﺑﻬا ،ﻓﻲ عطﻠﺔ نﻬاﯾﺔ
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اﻷﺳﺑوع ،تدﺧل عشﻪ لﯾراﻓقﻬا إلﻰ حﯾث عثرت مﺻادﻓﺔ،
عﻠﻰ حقﯾﺑﺔ ﺑﻼﺳتﯾﻛﯾﺔ مﻬترئﺔ ،لم تدر محتوﯾاتﻬا لوﻫﻠﺔ،
ﻓاﺑتﺳم شادﯾا ﻛالﺑﻠﺑل ،وﻫو ﯾمﺳح ﺑﻌﯾنﯾﻪ الﻛتب واحدا تﻠو
اﻵﺧر ،ثم ﻫدل ﻛالﯾمام مجﯾﺑا عﻠﻰ التﺳاؤل ،الذي أطل من
عﯾنﯾﻬا الحائرتﯾن:
”ﻛتب تارﯾﺦ ..تارﯾﺦ الﺑﻼد اﻷﺳﯾرة“
ﻓقالت مذﻫولﺔ:
”لم؟“
”ﯾﺑدو أن الﺻدف ترﯾدنا أن نﻌرف حقﯾقﺔ ذلك الشﻌب
الﺻﻐﯾر ،الذي اﺧتﻔﻰ ،دون أن ﯾترك ﺧﻠﻔﻪ أثرا! ﻗد نجد
إشارة أو مﻌﻠومات ما ﻓﻲ ﻫذه الﻛتب“
وﻫﻛذا شرعا ﻓﻲ ﺻﻔﯾر ﺧاﻓت ﯾقﻠﺑان ﺑمﺧالﺑﻬما ﻓﻲ ﺻﻔحات
الﻛتب:
الﺑﻠدة القدﯾمﺔ عﺑر القرون :لحمام ﺑن ﯾمام الﺑطﻲ ،تارﯾﺦ
الﺑﻼد الﻛﺑﯾرة :لطاؤوس ﺑن ﺑطوط الﻬدﻫودي ،مدﺧل إلﻰ
تارﯾﺦ دار الرﯾح :لﻠﺑوم ﺑن أﺑﻲ الجدﯾان الشاﻫﯾنشاﻫﻲ،
تارﯾﺦ دار ﺻﺑاح الحدﯾث :لحﺳون ﺑن زرزور ﺑن أﺑﻲ
عقاب الجﺑﻠﻲ ،إلﻰ آﺧره من دراﺳات وأﺑحاث محققﺔ
لجﻬاﺑذة مؤرﺧﯾن وآثارﯾﯾن شﻌوب الطﯾور المقﯾمﺔ
100

والمﻬاجرة ،والتﻲ شارك ﻓﻲ تحقﯾقﻬا ،ﺑﻌﺿا من الﺑﻌثات
الﻬامﺔ لﻌﻠماء التارﯾﺦ واﻵثار ،من ممالك طﯾور الحﺑارى،
والنﺳور ،والﻌقﺑان ،والدوري وأﺑومرﻛوب ﻓﻲ الشرق
اﻷﻗﺻﻰ وﺳﯾﺑﯾرﯾا والﻬند والﺳند وﻓارس!
الذﯾن ﻗاموا ﻓﻲ الحقﯾقﺔ ﺑترجمتﻬا أﯾﺿا إلﻰ لﻐات الطﯾر
الحﯾﺔ ،ﻓﻲ مراﻛز تﻔﻛﯾر الﺑاﻗﯾر ،ومﻌﻬد أم جﻛتﻲ لﻠتارﯾﺦ
المﻌاﺻر!
وعﻠﻰ مدى أﻛثر من شﻬر ،ﻗﻠب ود دﺑرق ﺑجناحﯾﻪ ﺻﻔحات
تﻠك الﻛتب ،التﻲ ظن أنﻪ رﺑما ﯾجد ثمﺔ ممرا ،ﯾﻠوح منﻪ
ﺿوء ﻓﯾﻌﺑراه إلﻰ حﯾث ﯾجدان مﻌﻠومات واﻓﯾﺔ ،حول ما
حﻛﻰ الﻬدﻫد! لﻛن دون جدوى!
لﯾس ثمﺔ ما ﯾشﯾر ،إلﻰ أن ما أورده ﺑروﻓﯾﺳور ﻫدﻫد،
ﯾنطوي عﻠﻰ أي ﻗدر من الﺻحﺔ! اﻷمر الذي ﯾشﻛك ﻓﻲ
نزاﻫﺔ أولئك المحققﯾن من آثارﯾﯾن وعﻠماء تارﯾﺦ!
❁❁ ❁

101

ﺳﺄل الجنﻛوﯾزي راﻛﺐ الﻔﺮس الﺴﻮداء ،اﻷﻫالﻲ الﻤﺘﺠﻤﻌﯿﻦ
عﻠﻰ مﺒﻌﺪة مﻦ اﻷنقاض الﻤﺤﺘﺮﻗﺔ لﻜﻨﯿﺴﺔ الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ:
”مﻦ رأى مﻨﻜﻢ ﺻانﻊ الﻔﺨار الﺤﻔﯿﺪ؟“
ﻓﺮد أحﺪﻫﻢ:
”لقﺪ مات مقﺘﻮال… مﻨﺬ الﯿﻮم اﻷول لﻠﻐﺰو"..
تﻌالﻰ ﺻﻮت مﺘﻮتﺮ مﻦ ﺧﻠﻔﻬﻢ:
”ﯾقال أن ﺑﻌﺾ اﻷﻫالﻲ عﺜﺮوا عﻠﻰ جﺜﺘﻪ ،عﻠﻰ مﺒﻌﺪة مﻦ
(الﺠاﺳﺮ) ﻓﺪﻓﻨﻮﻫا مﺤﻞ شﺠﺮة الﻠﻌﻮت ،الﺘﻲ حﻠﺖ مﺤﻠﻬا
الﻨﺨﻠﺔ!“
ارتﻔﻊ ﺻﻮت أحﺪﻫﻢ:
”ال ﺑﻞ ﯾقﻮلﻮن أنﻪ ﻏادر إلﻰ دار الﺮﯾح ،ﻗﺒﻞ الﻐﺰو ﺑﺄﯾام!“
”ﺑﻞ ﻏادر إلﻰ الﺼﻌﯿﺪ ﯾا رجﻞ ،جﻤﯿﻌﻬﻢ ﯾقﻮلﻮن ذلﻚ!“
”ومﻦ ذاك الﺬي دﻓﻦ تﺤﺖ الﻨﺨﻠﺔ ،ألﯿﺲ ﻫﻮ؟“
”ﻛﯿﻒ ﯾﻜﻮن ﻫﻮ؟ ..ﻫﻮ ال ﯾﻤﻮت؟!“
ﻛانﺖ رأس الجنﻛوﯾزي تﺴﺘﺪﯾﺮ تﺠاه ﻛﻞ مﺘﺤﺪث ،وعﯿﻨاه
تﺘﺴﻌان دﻫﺸﺔ .ال ﯾﺼﺪق ما ﯾﺘﺤﺪث ﺑﻪ الﺠﻤﻊ!..
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جﺰ أﺳﻨانﻪ ..نﻔﺮت عﺮوق جﺒﯿﻨﻪ وعﻨقﻪ ..تﺮجﻞ عﻦ ﻓﺮﺳﻪ،
وانﺘﺼﺐ وﺳﻄﻬﻢ ﻛﻤارد مﻤﺸﻮق .ولﺸﺪة ﺧﻮﻓﻬﻢ ،ﺧﯿﻞ لﻬﻢ
أن عﻨقﻪ تﺴﺘﻄﯿﻞ وتﺴﺘﻄﯿﻞ ،حﺘﻰ ﯾﺨﺘﻔﻲ رأﺳﻪ ﺧﻠﻒ
الﺴﺤاب!
ارتﻌﺪت ﻓﺮائﺼﻬﻢ مﻦ الﺨﻮف ،وﻫﻮ ﯾﺼﺮخ ﻓﻲ وجﻮﻫﻬﻢ
ﻛالﻤﺠﻨﻮن:
”ﻫﻞ جﻨﻨﺘﻢ؟ ال ﯾﻤﻮت؟ أي أنﺳﻲ ﻫﺬا الﺬي ال ﯾﻤﻮت؟"
ﻓقال أحﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻮف:
”أنﻪ مﺮﺑﻮع القامﺔ“
ﻓقاﻃﻌﻪ آﺧﺮ:
”ال ﺑﻞ ﻃﻮﯾﻞ جﺪا ،حﺘﻰ ﯾقال أنﻪ ﯾﻤﺪ ﯾﺪه ﯾﺸﻮي الﺴﻤﻚ،
الﺬي تﻬﺒﻪ لﻪ ﺻﺪﯾقاتﻪ حﻮرﯾات الﻨﻬﺮ ،ﻓﻲ الﺸﻤﺲ!“
تحﺳس الجنﻛوﯾزي ﺳﯿﻔﻪ ،وﻫﻮ ﯾﺴﺘﺸﯿﻂ ﻏﻀﺒا:
”جﻤﯿﻌﻜﻢ ﻛﻔﺮة ﻛاذﺑﻮن ،وﯾﺒﺪو أن أحﺪﻛﻢ لﻢ ﯾﺮاه ،أو
ﯾﻌﺮﻓﻪ!“
ﻓﺄﻛﺪ أحﺪﻫﻢ:
”ﻛﻞ مﻦ رآه لﻠﻤﺮة اﻷولﻰ ،ﻛانﺖ تﻠﻚ ﻫﻲ الﻤﺮة اﻷﺧﯿﺮة!“
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ﻓقاﻃﻌﻪ أحﺪﻫﻢ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺴﺘﺮﺳﻞ:
”ﺑﻞ لﻢ ﯾﺮه أحﺪ ال أوال وال آﺧﯿﺮا ،ﻓﻬﻮ ال ﯾﻠﺘقﻲ الﺒﺸﺮ!
ﻓﻜﯿﻒ ﯾﺘﺤﺪث مﻌﻬﻢ؟!“
ﻛان واﺿﺤا أن الجنﻛوﯾزي ،ﻗﺪ أﺻاﺑﻪ الﯿﺄس والقﻨﻮط،
ﻓاﺳﺘﺴﻠﻢ .شﺪ لﺠام ﻓﺮﺳﻪ ،وﻗﻔﺰ عﻠﻰ ﺻﻬوتﻪ ،وانﻄﻠﻖ
مﺒﺘﻌﺪا ﯾﺘﻤﺘﻢ ﺑﻜﻠﻤات مﺒﻬﻤﺔ ،تارﻛا اﻷﻫالﻲ ﺧﻠﻔﻪ
ﯾﺼﻄﺨﺒﻮن ،حﻮل أمﺮ ﺻانﻊ الﻔﺨار!
وﻓﯿﻤا ﻫﻢ ﯾﺘﻐالﻄﻮن ،ﻛان الﻬدﻫد الﺤﻔﯿﺪ ،ﯾﻠﺘقﻲ لﺤﻈﺘﻬا
ﺻانﻊ الﻔﺨار ،وﯾﺨﺒﺮه عﻦ ﻗﺘﻞ الجنﻛوﯾز لﺤﺒﯿﺒﺘﻪ
”الﻜﻨﺪاﻛﺔ!“
اتﻜﺄ ﺻانﻊ الﻔﺨار عﻠﻰ ذاتﻪ ،وﻫﻮ ﯾﺸﻌﺮ ﺑﻨﺼﻞ حاد ﯾﺨﺘﺮق
ﻗﻠﺒﻪ ..تﻤاﺳﻚ ﻗﻠﯿﻼ ﻗﻠﯿﻼ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺴﺄل الﻬدﻫد:
”من ﯾجﯾئنﻲ ﺑقاتﻠﻬا؟!“
لﻢ ﯾﺠﺪ الﻬدﻫد جﻮاﺑا ،وود لﻮ ﻗال لﻪ:
"أنا آتﯾك ﺑﻪ ﻗﺑل أن ﯾرتد طرﻓك"
لﻜنﻪ لﻢ ﯾﺠﺮؤ ،ﻓاشاح ﺑﻮجﻬﻪ الﺸاحﺐ ،حﺘﻰ ال تقﻊ عﯿﻨﯿﻪ
عﻠﻰ عﯿﻨﻲ ﺻانﻊ الﻔﺨار .ﻛانﺖ أعﻤاﻗﻪ مﺮتﺒﻜﺔ ،مﻬﺰوزة.
نﻜﺲ رأﺳﻪ ثﻢ عاد ﻓﺮﻓﻌﻪ ،وجاﻫﺪ ﺑمنقار مرتﻌش ﻛﻲ ﯾقﻮل
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ﻛﻠﻤﺔ واحﺪة ،لﻜﻦ جﻬاده لﻢ ﯾﺜﻤﺮ ،ﻓﺨﺮ مﺘﻬالﻜا عﻠﻰ جناحﯾﻪ،
حتﻰ تﺧﻠﻌت ﺑﻌض رﯾشاتﻪ ،ﻓﺄﺧذ ﯾﺘﻤﺘﻢ ﺑﻬدﻫدة ﻏﯿﺮ
مﻔﻬﻮمﺔ!
حﺪق ﻓﯿﻪ ﺻانﻊ الﻔﺨار مﻠﯿا ،وﻫﻮ ﯾﺘﺮاجﻊ إلﻰ الﺨﻠﻒ ،دون
أن ﯾﻨﺒﺲ ﺑﺒﻨﺖ شﻔﺔ .و ﻛﻔقاعﺔ ﻓﻲ ذلﻚ الﻤﺴاء الﺤﺰﯾﻦ
انﻄﻔﺄ!
ﻛان ﻗﺪ اﺧﺘﻔﻰ تارﻛا الﻬدﻫد وحﺪه ،الﺬي ما لﺑث أن انﻔجر
ﻓﻲ عاﺻﻔﺔ مﻦ الﻬدﻫدة اﻷﺳﯾانﺔ ،تﺘﻨاﻫﺸﻪ الﻤﺨاوف
والﻬﻮاجﺲ والﻈﻨﻮن!
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ﻓﯾما اﻷﻓﻛار تشتﻌل داﺧﻠﻲ ،ﻛان ﺻدﯾقﻲ طائر الﻛﺳتناء
المﻠﻛﻲ ﯾﺻوﺻو "جﺞ ..جك .جﻛجك ..جك )..أثناء
إطﻌامﻪ لﻔراﺧﻪ! ﻛان ﯾقول أنﻪ ﺳﯾﻌاﻗب ﻛل من لم ﯾﺄﻛل
منﻬم .ودﻫشت ﻛثﯾرا حﯾن التﻔت إلﻰ ﻗائﻼ:
"جﻛجﺞ..ﻛﺞ..ﻛجﻛﺞ..."..
ﻛان ﯾﺳﺄلنﻲ إن لم أﻛن مرتﺑطا ﻓجر الﻐد ،لنطﯾر مﻌا ،إلﻰ
مﻛان وﻓﯾر الﻐذاء اﻛتشﻔﻪ ،مﺻادﻓﺔ ،أثناء طﯾرانﻪ ،ﺑحثا عن
طﻌام لﻔراﺧﻪ حدﯾثﺔ التﻔقﯾس!
رﺑما ﯾﻌتقد االنﺳان —المﻐرور— ﺑاﺳتﻌﻼئﻪ ،وﺳﻌﯾﻪ
ﻹلﻐاء الﻠﻐات اﻷﺧرى وإحﻼل لﻐتﻪ محﻠﻬا أن لﻐتنا،
الﺑﺳﯾطﺔ ،لﯾﺳت ﺳوى ظاﻫرة ﺑدائﯾﺔ من ظواﻫر اﻷﻗﻠﯾات
والشﻌوﺑﯾﯾن ،ﻓﻲ شﻌوب وأمم الطﯾر! ﻓاﻹنﺳان ﻛﻌادتﻪ ﯾحب
مﻐالطﺔ اﻷرﻗام ،ولﻲ عنﻖ الحقائﻖ ،وطمس ﻫوﯾﺔ ﻛل ما
ﻫو ثاﺑت عﻠمﯾا ﺑالدلﯾل ،إذا تﻌارض مﻊ توجﻬات ثقاﻓتﻪ
الﺳائدة!
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انﻛمش "المرﯾود" ﻓﻲ رﻛن ﻗﺻﻲ من الزنزانﺔ ،وﻫو
ﯾﺳتﻌﯾد وﻗائﻊ حﯾاتﻪ ،ﻓﻲ ذاﻛرتﻪ المﺿطرﺑﺔ ،التﻲ تتداﺧل
ﻓﯾﻬا وﻗائﻊ التارﯾﺦ ،ﻓتﺧتﻠط الممالك والجﻐراﻓﯾا والناس
وتتداﺧل اﻷزمنﺔ!
لﻛﺄنﻪ ﯾﺳقط ﻓﻲ ثقب زمنﻲ منﻪ وإلﯾﻪ! ﯾرى وجﻪ الﺧﻠﯾﻔﺔ
(تور الجر الثانﻲ) ﻛالحا متجﻬما! ..ﯾرى أمراء "أم ﻛواﻛﯾﺔ"
ﻓﻼ ﯾﺳتطﯾﻊ تمﯾﯾزﻫم عن "الجنﻛوﯾز" ﻓﯾما الﺑﻼد اﻷﺳﯾرة،
ﻫﻲ ذاتﻬا ﺑﻌجﻔﻬا المتجدد ﻓﻲ ﻛل عﺻر! ﯾتنﻬد ﺑحﺳرة.
وتجري عﻠﻰ ﺧدﯾﻪ دمﻌتان مشنوﻗتﯾن!
ﯾتمﻌن جادﯾن جانو الحﻔﯾد وجﻬﻪ ﺑﺈشﻔاق وﯾقول مﻌزﯾا:
”اﻷمر ال ﯾﺳتحﻖ ،ﯾا مرﯾود .اﻷمر ال ﯾﺳتحﻖ ﯾا عزﯾزي“
❁❁ ❁
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”نﻌم مﺳتحﯾل“..
أنا المنشﻖ المرﯾود رجب المرﯾود .أؤﻛد ذلك ،ﻓجذوري
تمتد إلﻰ ﻛﻠﯾوة .أﺳﻼﻓﻲ ﻫم أولئك اﻷمراء والنﺑﻼء ،الذﯾن
ﻓروا ﺑجﻠودﻫم ،لﯾتحالف أحﻔادﻫم مﻊ أحﻔاد جﻼدﯾﻬم الﻐزاة،
الذﯾن ﺧرﺑوا موطنﻬم الﺑدﯾﻊ!
لذا عندما أتﺳاءل اﻵن ،إنما تتﻔجر أﺳئﻠتﻲ ،من منﺑﻊ
جراحات ﻗدﯾمﺔ ،لم تﺳتطﻊ مئات الﺳنوات ،التﻲ عﺑرت
عﻠﻰ أجدادي ،أن تطمرﻫا ﺑالنﺳﯾان ﻓتندمل!
ترى ﻫل ﻛنت الوحﯾد الذي مر أﺳﻼﻓﻪ ،ﺑﻬذه التجرﺑﺔ؟..
أﺑدا .ال ،ال ..ﻓالجنجوﯾد الﻬارﺑﯾن من ﻗمﻊ أﺑناء عمومﺔ نﺑﻲ
الدﯾن الجدﯾد ،الذﯾن دانت لﻬم الﺳﻠطﺔ ،عﻠﻰ إرث ذلك النﺑﻲ،
ﻫرﺑوا من ﺻحارﯾﻬم القاحﻠﺔ ،وحﻠوا ﺿﯾوﻓا– الجئﯾن ،ﻓﻲ
القﺑل اﻷرﺑﻌﺔ لﻠﺑﻼد اﻷﺳﯾرة.
ﻫؤالء الجنﻛوﯾز ،ﻛالمﻠﻬمﯾن من ﻗوى ﺧﻔﯾﺔ ،ﻓجﺄة نشطوا
ﻓﻲ ﻛل أنحاء الﺑﻼد الﻛﺑﯾرة ،التﻲ لجﺄوا إلﯾﻬا ،ﯾﺻاﻫرون
رؤﺳاء القﺑائل واﻷعﯾان!
ومثﻠما تمﻛنوا من القﺿاء عﻠﻰ ﻛﻠﯾوة ،ﺑمثل ﻫذا النوع من
المﺻاﻫرات ،التﻲ انﺑنت عﻠﯾﻬا تحالﻔات ،ﯾﺳﻌون اﻵن
لتﺄﺳﯾس ممﻠﻛﺔ ﺧاﺻﺔ ﺑﻬم عﻠﻰ أنقاض ﻓاز!
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وﻫﻛذا من الﻌدم عﻠﻰ أنقاض ﻛﻠﯾوة وﻓاز نﻬﺿت (ممﻠﻛﺔ
ﻗرﺿاﯾﺔ الﺳمراء) ﺑتحالف ﻫؤالء الجنﻛوﯾز مﻊ النﺑﻼء
واﻷمراء ،الذﯾن لﻔظتﻬم ﻛﻠﯾوة الﺑائدة ،ﺑﺳﺑب تﻛالﺑﻬم عﻠﻰ
المﻠك ،لﻠحﺻول عﻠﻰ ﻗﻠب امرأة تﺄﻛل وتشرب وتتﻐوط،
وتحﯾض ﻛﻛل النﺳاء؟!
تحالﻔوا مﻊ الﻐزاة ،رﻏﺑﺔ ﻓﻲ االنتقام ،من ممﻠﻛﺔ ﻛﻠﯾوة التﻲ
حرمتﻬم الزواج من حﺑﯾﺑتﻬم ،دون أن ﯾﻌﻠموا ،أنﻬم ﻓﻲ ﻫذه
الﻠحظﺔ ،ﯾﻛونون الجنﯾن الذي ﺳتنجﺑﻪ دولﺔ تور الجر
الجنﻛوﯾزي .ﺑﻌد مئات ﻗﻠﯾﻠﺔ من الﺳنوات!
وما حدث ﻓﻲ الﺻﻌﯾد والﺳاﻓل ودار ﺻﺑاح ،ﻫو الشئ نﻔﺳﻪ
الذي حدث ﻓﻲ دار الرﯾح ،إذ نﻬﺿت ممالك القﺑل اﻷرﺑﻌﺔ
لﻠﺑﻼد اﻷﺳﯾرة ،ﻓﻲ تحالف الجنﻛوﯾز ،القادمﯾن عﺑر
الﺻحراء الﻛﺑرى ودرب اﻷرﺑﻌﯾن ..واﻷﺧدود المﻠون،
لتشﻛﯾل ﻫذا الﻠقاء الﻔرﯾد ﺑﯾن دار الرﯾح ودار ﺻﺑاح ..و
لحﻛم ﻛامل تراب الﺑﻼد الﻛﺑﯾرة ،ﻓﻲ "دولﺔ الﺧالد تور
الجر!"
ﻛﯾف ننظر لﻛل ﻫذه التحالﻔات الثنائﯾﺔ ،ﻓﻲ منﻌطﻔات
مﺻﯾرﯾﺔ ،عﺑر ﺧﻼلﻬا تارﯾﺦ الﺑﻼد اﻷﺳﯾرة ،ﻓوﺳمتﻪ ﺑما
نراه اﻵن؟!
ﻫل ﻛنت أول المنشقﯾن؟ ال ،ولم أﻛن آﺧرﻫم ،ﻓﻛثﯾرون
مثﻠﻲ ،ﻛرﻫوا رؤﯾﺔ ﻫذه التحالﻔات ،التﻲ زادت الناس ﻓقرا
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وﻗﻬرتﻬم ،ﻓزرعت ﻓﯾﻬم الﺧوف من ﻛل شئ ،وتﺳﺑﺑت ﻓﻲ
ﻛل ما حل وﯾحل ﺑﻬم ،إﺑتداء من جرائم الزنا والﻠواط،
وانتﻬاء ﺑحاالت الطﻼق واالنتحار ،ﻓالﺑﻼد الﻛﺑﯾرة التﻲ لم
ﯾﻛن ﺑﻬا ﺳوى حﻠﻔﯾن ﻓقط" :المقدس ﺳره" و"ﺻانﻊ
الﻔﺧار؟!" انقﺳم الحﻠﻔان لﻌشرات اﻷحﻼف الموالﯾﺔ
والمﻌارﺿﺔ ،ﯾمﯾنا وﯾﺳارا ووﺳطا!
ﻓﻲ ﻛل زﻗاق من أزﻗتﻬا حزب موال ومﻌارض ،ﻓﻲ ﻛل
ﺑﯾت ..ﻓﻲ المحال التجارﯾﺔ والمﯾادﯾن والمرﻛﺑات الﻌامﺔ،
وتحت اﻷرض وﻓوﻗﻬا!..
وعﻠﻰ ﻓروع اﻷشجار ،وأعماق النﻬر! أحﻼف وجواﺳﯾس
ﻓﻲ ﻛل مﻛان! وجمﯾﻌﻬا تدعﻲ اﻹﯾمان ﺑوحدة مﻛونات
الشﻌب من إنﺳان وجﻐراﻓﯾا ،وشجر وحجر ،طﯾر
وزواحف ،ونﺑاتات ومشاة عﻠﻰ ﻗدمﯾن وثﻼث وأرﺑﻊ!
أولﯾس ود دﺑرق من مﻛونات ﻫذا الشﻌب؟
إذن لماذا تتﻔقون جمﯾﻌا عﻠﻰ أﺻطﯾاده؟!
ﺑل حتﻰ شﻌوب الﺑﻼد اﻷﺳﯾرة المتوحشﺔ ،التﻲ ﻫجرت
الﻐاﺑات واﻷودﯾﺔ واﻷنﻬار ،ﺑﺳﺑب الحروب اﻷﻫﻠﯾﺔ طوﯾﻠﺔ
اﻷمد ،التﻲ وجد جنﻛوﯾزﻫا ﻓﻲ الﻐاﺑات والودﯾان والجﺑال،
مﻼذا آمنا ،تﻌﻬدوا ﺑﺈعادتﻬا!
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ﻛﯾف ال أﻛون انقﺳامﯾا ،ﻓﻲ وطن ﻛل ما ﻓﯾﻪ منقﺳم؟!..ﻛل
شﻲء ﯾنشﻖ عن ﻛل شئ ،مﻊ الﻔﺳاد الذي ﺧﻠﻖ مجتمﻌاتا
مﺄزومﺔ ،ﺿد نﻔﺳﻬا!
أحﻼف دمرت مشاعر ﻛل ﻛائنات الﺑﻼد اﻷﺳﯾرة الحﯾﺔ..
أﯾنما تﻠﻔت ال تجد ﺻدﯾﻖ أو رﻓﯾﻖ ،حتﻰ أﺧوة الحﻠف
الواحد ،أﺻﺑحوا أعداء ﯾتحﯾنون الﻔرص لﻼنقﺿاض عﻠﻰ
ﺑﻌﺿﻬم!
أنا المرﯾود لـم ﯾﻌـد عنـدي رﻓﯾـﻖ! ولذلك انشقﯾت؛ وﻓﻲ
نﻔﺳﻲ حﻠم أن أﻛون "حﻠﻔا لﻠمنشقﯾن" ،أنا رئﯾس الحزب وأنا
ﻛل اﻷعﺿاء ،ولن اﺳتﻌذ ﺑاهلل من ﻫذه "اﻷنا" ﻓمن مثﻠﻲ؟
لﯾس ثمﺔ ما ﯾﺧﯾﻔنﻲ ﺳوى شﻲء واحد ،أن انشﻖ عن حﻠﻔﻲ
الذي ﻛونتﻪ ﺑنﻔﺳﻲ ﻛما ﻓﻌل الﻌراب الﻬمﯾم ،وﻛما ﻛان "تور
الجر" ﺳﯾﻔﻌل ،لو لم ﯾمت ﺑﻌد اﺳترداد الﺑﻠدة القدﯾمﺔ
ومحاﻛمتﻪ وﺑطانتﻪ ﺑﺄشﻬر ﻗﻠﯾﻠﺔ!
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”الﻌﺮاب -الﻬمﯾم“ الﺬي ورث عﻦ جﺪه الﻤقﺪس ﺳﺮه اﻷول،
ﻛﻞ جﯿﻨات الﺨﺒﺚ والﺪﻫاء ،ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ما ﺻﻨﻌﺖ عائﻠﺘﻪ
الﻤﺠﯿﺪة ،مﻦ أمﺠاد؛ عﺒﺮ تارﯾﺦ الﺒﻼد الﻜﺒﯿﺮة ،ﻫا ﻫﻮ ﯾﻤﻮت
اﻵن؛ ﻛﺠﯿﻔﺔ ﺑائﺳﺔ دون ورﯾﺚ! مﺧﻠﻔا أتﺑاعﻪ ﯾتامﻰ ،ال
وجود لﻬم دونﻪ!
ﺳﻼلﺔ الﻤقﺪس ﺳﺮه عﻠﻰ أﺧﺮﯾات عﻬﻮدﻫا ،اﺿﻤﺤﻠﺖ
ﺧﺼﻮﺑﺘﻬا ﻓﻲ إنﺠاب الﺬﻛﻮر ،ولﻢ تﻌﺪ تﻨﺠﺐ ﺳﻮى اﻹناث،
لﺬا ﻓﻜﺮ آﺧﺮ الﻤقﺪﺳﯿﻦ ﻓﻲ مﻞء الﻔﺮاغ ،ﺑالﺑحث عن طﻔل
ﯾتﺑناه ،وﯾنشئﻪ عﻠﻰ مﺑادئ ﺳﻼلتﻪ اﻵﯾﻠﺔ لﻼنقراض ،ﻓوجد
ﺿالتﻪ ذات ﺻﺑﯾحﺔ ﻏامﺿﺔ ،عندما ﻛان متوجﻬا ﺧارج
الﺑﻠدة القدﯾمﺔ..
إذ رأى عﻠﻰ إحدى أﻛوام القمامﺔ لﻔاﻓﺔ ﺑﯾﺿاء تتحرك ،ﻛان
ﺑداﺧﻠﻬا شئ حﻲ ،وعندما التقطﻬا وﻗﻌت عﯾناه عﻠﻰ طﻔل
حدﯾث الوالدة ،ﻓتﺑناه ﻓﻲ الحال.
ﻛان ﻫذا الطﻔل الجنﻛوﯾزي الﺻﻐﯾر ،ﻫو ما ﺳﯾﺻﺑح ذات
ﯾوم تور الجر الثالث ﻗائد الجﯾش ،الﺬي ﻛان من نﻌومﺔ
أظﻔاره ،الﯾﻜاد ﯾﺮﻓﻊ عﯿﻨﯿﻪ ﺑوجﻪ أحد ..دائﻤا ﯾﺒﺪو مﻜﺴﻮرا
ومﻨﻜﺴﺮا منذ وعﻰ الدنﯾا ﻓﻲ ﻛنف الﻌراب!
والﺬي ﺑالﻔﻌﻞ ﺳﯿﺼﺒح ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬه الﺮعاﯾﺔ الﺨاﺻﺔ ،ﻗائدا
عاما لجﯾش الﺑﻼد اﻷﺳﯾرة! ولﺴﻨﻮات ﻃﻮﯾﻠﺔ ،أﻛﺜﺮ مﻤا ﻛان
مﺘﻮﻗﻌا ،ﻗﺒﻞ أن تقﻀﻲ عﻠﻰ حﯾاتﻪ ﻗنﺑﻠﺔ انﻔﺠﺮت ﺑﻐتﺔ ﻓﻲ
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الطائرة التﻲ تقﻠﻪ إلﻰ الﺻﻌﯾد ،ومن ثم تدك ﺑﻌدﻫا ،شﻌوب
الﺑﻼد اﻷﺳﯾرة عﺮش الحاﻛم الجنﻛوﯾزي الﻌام إلﻰ اﻷﺑﺪ!
لﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﺨﻄﺮ عﻠﻰ ﺑال الﻌﺮاب أﺑﺪا ،أن الحاﻛم الﻌام،
ﺳﯾتولﻰ ﻗﯾادة الجﯾش أﯾﺿا ﺑﻌد أن ﻗتل ﻗائده ،محتﻔظا ﻓﻲ
الوﻗت نﻔﺳﻪ ﺑﺳﻠطاتﻪ ﻛحاﻛم عام.
ﻛما لم ﯾﺧطر عﻠﻰ ﺑالﻪ أﺑدا ،أنﻪ ﺳﯿﻨقﻠﺐ عﻠﯿﻪ ﻫو نﻔﺳﻪ ذات
ﯾﻮم وﯾﺬﯾقﻪ الﺬل والﻬﻮان ،إلﻰ أن تﻮﻓﻲ ﻛﻤﺪا! تراﻓقﻪ مرارة
ال حﺪ لﻬا ،وآالف الﻠﻌﻨات تﻮدعﻪ مﺜﻮاه اﻷﺧﯿﺮ ،ﻏﯿﺮ
مﺄﺳﻮﻓا عﻠﯿﻪ!
الجموع الﻐﻔﯾرة التﻲ شارﻛﺖ ﻓﻲ تﺸﯿﯿﻊ جﺜﻤان الﻌﺮاب إلﻰ
الﻤقاﺑﺮ .ﻛان ﺑﻌﻀﻬا ،ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﺴﺘﻮثﻖ أن الﺮجﻞ ﻗﺒﺮ ﻓﻌﻼ،
ولﻦ ﯾﻌﻮد ﺑﻌﺪ اﻵن لﻤﻤارﺳﺔ ﻫﻮاﯾاتﻪ القﺒﯿﺤﺔ ،ﻓﻲ الﺘﻼعﺐ
ﺑﻤﺸاعﺮ الﻨاس ومﺼائﺮﻫﻢ .ﻛانت ﻗد أرﺑﻜﺖ حﺮﻛﺔ الﺴﯿﺮ
والﻤﺮور ﻓﻲ الﻤﺪﯾﻨﺔ الﺰاﻫﯿﺔ ،ﺑﻌﺪ أن أﻏﻠﻖ الجنﻛوﯾز،
الﺠﺴﺮﯾﻦ الﺮئﯿﺴﯿﯿﻦ عﻠﻰ الﻨﻬﺮ!
تﺼﺪر الﺠﻤﻮع أنﺼاره وتﻼمﯿﺬه الجنﻛوﯾز ،الﺬﯾﻦ تﻮزعﻮا
ﺑﯿﻦ حﺰب الﺤاﻛﻢ الﻌام الﺬي انقﻠﺐ عﻠﯿﻪ ،ﻓانﺸﻖ عﻦ حزب
الجنﻛوﯾز الﺮئﯿﺴﻲ ،الﺬي ﻇﻞ الﻌراب ﯾﺘﺰعﻤﻪ ،الﻰ أن
واﻓﺘﻪ الﻤﻨﯿﺔ!
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اﻷحﺰاب الجنﻛوﯾزﯾﺔ المتوالﯾﺔ والمتﻌارﺿﺔ عﻠﻰ الﺴﻮاء،
شارﻛﺖ ﻓﻲ الﺘﺸﯿﯿﻊ! والﻤﻔارﻗﺔ أن عﺪدا مﻦ حﺮﻛات ﺻانﻊ
الﻔﺨار الﻤﺴﻠﺤﺔ ،أرﺳﻠﺖ ﺑﺮﻗﯿات تﻌازي ،رﺑﻤا لﺬر الﺮماد
ﻓﻲ الﻌﯿﻮن ،أو درءا لﺸﻤاتﺔ ،أو رﻏﺒﺔ ﻓﻲ الﻈﻬﻮر ﺑﻤﻈﻬﺮ
الﻌقﻼء الﻤﺘﺴامﺤﯿﻦ مﻊ الﻌﺮاب ،عﻠﻰ ﻛﻞ ما ارتﻜﺐ مﻦ
جﺮائﻢ ﻓﻲ حﻖ شﻌﻮﺑﻬﻢ ،الﺘﻲ حﻤﻠﻮا النتزاع حقﻮﻗﻬا
الﺴﻼح!
ﻛان ﻓﻲ مقﺪمﺔ الﻤﻌﺰﯾﻦ ،عﺸﯿﺔ مﻮاراة جثمانﻪ الﺜﺮى،
الﺤاﻛﻢ الﻌام الجنﻛوﯾزي ،الﺬي نﻌاه أﯾﻀا عﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ
ﺑالﻔﯿﺴﺒﻮك ،مﺮﻓقا ذلﻚ ﺑﺘﻐﺮﯾﺪة عﻠﻰ تﻮﯾﺘﺮ ،مﺒﻠﻠﺔ ﺑﺪمﻮع
تﻤاﺳﯿح الﯿﻜﺘﺮونﯿﺔ ،ﻓاﻗﺖ ﺧﯿال الﺨﻮارزمﯿات الﻜﻤﺒﯿﻮتﺮﯾﺔ
لﻠﻬﻜﺮز الﻬﻨﻮد!
لﻜﻨﻪ ﺑﻨاء عﻠﻰ نﺼح مقﺮﺑﯿﻦ ،ﺳﺮعان ما ﻏادر إلﻰ ﻗطر
ﻓﻲ طرﯾقﻪ إلﻰ ”اﺳتانﺑول“ ﻗﺑﯾل الﺘﺸﯿﯿﻊ ،ﺑقﻠﯾل ،وﻗﺒﻞ أن
ﯾﺴﺘﺮﺳﻞ ﻓﻲ أحﺰانﻪ الﺰائﻔﺔ عﻠﻰ ﺻانﻌﻪ ،الﺬي انقﻠﺐ عﻠﯿﻪ!
جنﻛوﯾز حﺰب الﻌﺮاب انﺸﻐﻠﻮا ﺑﻌﯿﺪ الﺪﻓﻦ مﺒاشﺮة ،ﺑاﻹجاﺑﺔ
عﻠﻰ ﺳﺆال:
مﻦ ﺳﯿﺨﻠﻒ الﻌﺮاب؟
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ﺧاﺻﺔ أن الﻤقﺒﻮر ،ﻫﻮ آﺧﺮ أﻓﺮاد ﺳﻼلﺔ الﻤقﺪس ﺳﺮه!
ورﻏﻢ ﻛﻔاحﻪ الﻄﻮﯾﻞ ،لﻢ ﯾﺮزق مﻦ ﺻﻠﺒﻪ ﺑﻤﻦ ﯾﺨﻠﻔﻪ ،لﺬا
ﺳارعﺖ اﻷمانﺔ الﻌامﺔ لﺤﺰﺑﻪ ،إلﻰ االنﻌقاد!
ووﻓقا لﻠﻨﻈام اﻷﺳاﺳﻲ ،اﺧﺘارت ﻓﺠﺮ الﯿﻮم الﺘالﻲ لﻠﻮﻓاة،
أحﺪ شائﻬﻲ الﻮجﻮه من ﺻنائﻊ الﻌراب ،لﻄالﻤا لقﺒﻪ أعﺪائﻪ
داﺧﻞ حﺰب الﻌﺮاب نﻔﺳﻪ ،ﺑالﺸﯿﺦ ”الﻀﺒﻊ“ ﻛﺄمﯿﻦ عام
مﺆﻗﺖ ،لﺤﺰب الﻌﺮاب الﻤقﺒﻮر ،إلﻰ حﯿﻦ انﻌقاد مﺠﻠﺲ
شﻮرى الﺤﺰب ،الﺬي ﻛان ﺑﻌﺾ أعﻀائﻪ ،ﻗﺪ نﻔاﻫﻢ الﺤاﻛﻢ
الجنﻛوﯾزي الﻌام ،ﻓﻲ ﺻﻔقات ﻏامﺿﺔ إلﻰ إﺳرائﯾل ودول
أﺧرى ﻏرﺑﯾﺔ ،تﺮﺑﻄﻪ ﺑﻤﺨاﺑﺮاتﻬا ،ﺻﻼت ﺳﺮﯾﺔ ﻏﯿﺮ
مﻌﻠﻨﺔ! لﺘﺴﺘﻔﺪ تﻠﻚ الﺪول مﻦ مﻌﻠﻮماتﻬﻢ ،عﻦ حﺮﻛات
االرﻫاﺑﯿﯾن الﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ،الﺘﻲ أﺳﺳوﻫا ﻓﯾما مﺿﻰ ،أو تﻠك
التﻲ رعﻮﻫا أو ﯾﺪﯾﺮون مﻠﻔاتﻬا!
وﻫﻜﺬا أعﻠﻦ اﻷمﯿﻦ الﻌام الﺠﺪﯾﺪ ،أن مﺠﻠﺲ الﺸﻮرى
ﺳﯿﻨﻌقﺪ ،ﺑﻤﺠﺮد وﺻﻮل أعﻀائﻪ من الﻤﻨﻔﻰ!
ولﻢ ﯾﻤﺾ عﻠﻰ ﻫﺬا الﺘﺼﺮﯾح ﺳﻮى ﯾومان ،حﺘﻰ وﺻﻞ
الﺤاج ”ﺧاﺑﻮر“ أحﺪ الﻤﻨﻔﯿﯿﻦ مﻦ القﯿادات الﺒارزة ،ﺑﻌﺪ
ﻏﯿاب دام عشرون عاما ،إثﺮ انقﻼب الﺤاﻛﻢ الﻌام عﻠﻰ
عﺮاﺑﻪ!
جﻤﻮع اﻷﻫالﻲ ،ﻛانﺖ ال تﺰال تﻤﻠﺆﻫا وﺳاوس ،ﺑﺄن الﻌﺮاب
عﻠﻰ ﻗﯿﺪ الﺤﯿاة ،رﻏﻢ أنﻬﻢ شﻬﺪوا مﻮاراتﻪ الﺜﺮى ﺑﺄم أعﯿﻨﻬﻢ!
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ﻓﻬﻢ ال ﯾﺼﺪﻗﻮن لﺸﺪة ما عاشﻮه مﻦ ﺑﺆس وأحﺰان ،ﺑﺴﺒﺐ
ﻓﻜﺮتﻪ الﻤﺪمﺮة عﻦ ﺑﻨاء الﺪول!
أحﺪ رؤﺳاء اﻷحﺰاب الجنﻛوﯾزﯾﺔ التارﯾﺧﯾﺔ ،ورئﯿﺲ
وزراء آﺧﺮ نﻈام جنﻛوﯾزي ،اﺧﺘاره شﻌب الجنﻛوﯾز ،ﻛان
الﻌﺮاب ﻗﺪ دﺑﺮ ﺿﺪه االنقﻼب ،الﺬي أﻃاح ﺑﻪ وجاء ﺑالﺤاﻛﻢ
الﻌام مﺤﻠﻪ ،ﻗال مﺘﺒﺠﺤا:
”حﻔاﻇا عﻠﻰ إرث اﻵﺑاء ،اﺳﺘﺒﺪلﻨا ﻗﺒﻀﺔ رﺧﻮة ،ﺑقﺒﻀﺔ
مﺤﻜﻤﺔ!“
وﻓﻲ الﺤقﯿقﺔ رئﯾس الوزراء الجنﻛوﯾزي الﺴاﺑﻖ ،الﺬي لﻢ
ﯾﻨﺲ ﻫﺬه الﻌﺒارة أﺑﺪا ،ﻛان ﯾﺠاﻫﺪ الﺧﻔاء ﻏﺒﻄﺘﻪ ،ﻓقال وﻓﻲ
داﺧﻠﻪ ﯾﻌﺘﻤﻞ حقﺪ مﺮﯾﺮ عﻠﻰ الﻤقﺒﻮر:
”إن الﺒﻼد ﻓقﺪت مﻔﻜﺮا وعالﻤا ،جﻤﻊ ﺑﯿﻦ الﻔﻜﺮ والﻌﻤﻞ“
وأشار إلﻰ اتﻔاﻗﻪ مﻌﻪ ﻓﻲ مﻮاﻗﻒ عﺪة ﺿﺪ االنقﻼﺑات ،الﺘﻲ
ﻇﻠﺖ تﻬﺪد اﺳﺘقﺮار الﺑﻼد اﻷﺳﯾرة! ولﻢ ﯾﻨﺲ أن ﯾﺸﯿﺮ إلﻰ
ﺧﻼﻓﻪ مﻌﻪ ،حﻮل عﺪد مﻦ ﻗﻀاﯾا شﻌﺐ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة..
ﻓﯾما ﻛانت ﻫذه اﻷمور تجري ،ﻃالﺒﺖ حﺮﻛات ﺻانﻊ
الﻔﺨار ﻓﻲ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،الجنﻛوﯾز أن ﯾﺘﺨﺬوا مﻦ رحﯿﻞ
الﻌﺮاب ،مﻨاﺳﺒﺔ لﻠﻌودة إلﻰ ﺻواﺑﻬم وﯾﻛﻔوا عن االﺳتﺑداد
واﺳتﻌﺑاد اﻷﻫالﻲ المﺳاﻛﯾن .ﻓانﺑرى مﺤﻠﻠﯿﻦ وﺻﺤﻔﯿﯿﻦ
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وﻛﺘاب القﻮى الجنﻛوﯾزﯾﺔ ،الﻤﻮالﯿﺔ لﻠﺤاﻛﻢ الﻌام
والﻤﻌارﺿﺔ لﻪ ،لﻠتﺻدي لمطالب حرﻛات ﺻانﻊ الﻔﺧار،
وذﻫﺑو مﺬاﻫﺐ عﺪة ،ﻓﻲ اﺳﺘﻌادة ماﺿﻲ الﻌﺮاب وحاﺿﺮه،
ﻗﺒﯿﻞ وﻓاتﻪ ،وتﺄثﯿﺮه عﻠﻰ حﯿاة الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،مﻨﺬ ﺑﻠﻎ الﺤﻠﻢ
وﺧﻠﻒ الﻤقﺪس ﺳﺮه اﻷب الﺮﻫﯿﺐ!
و”شﺮﻗﺖ“ أﻓﻜار ﻫﺆالء و”ﻏﺮﺑﺖ“ ﺑﻤا أﺳالﻮا مﻦ مﺪاد ،ﻛﻤا
عﻦ لﻬﻢ! مﻊ إدراﻛﻬﻢ الﺘام ،أن الﺮجﻞ لﻢ ﯾﻜﻦ وﻗﻮمﻪ
وحﺰﺑﻪ ،ﺳﻮى عﺒﺌا ثقﯿﻼ عﻠﻰ ﻛاﻫﻞ ﻫﺬه الﺒﻼد الﺤﺰﯾﻨﺔ!
وأنﻪ ال ﯾﺴﺘﺤﻖ ﺳﻮى الﻠﻌﻨات!
وﻓﻲ الﺤقﯿقﺔ أن مﻮت الﻌﺮاب ،ﺑقﺪر ما أﻃﻠﻖ أحﻼم
الﻄامﺤﯿﻦ ﻓﻲ الﺤﻠﻮل مﺤﻠﻪ ،مﻦ ﻗادة أحﺰاب الجنﻛوﯾز ،إال
أن ما ال شﻚ ﻓﯿﻪ ،أن ﻗﺪاﺳﺘﻪ ﻛان عﺒﺌا ﻛﺒﯿﺮا ،انﺰاح عﻦ
ﻛاﻫﻞ الﺤاﻛﻢ الﻌام ،الﺬي أدرك أنﻪ ﺳﯿﻨﺠح ﻓﻲ تﻌﺰﯾﺰ ﻗﺒﻀﺘﻪ
ﻓﻲ مقﺒﻞ اﻷﯾام ،ﺑقﻮة الﻨﯿاشﯿﻦ الﺘﻲ تقﻠدﻫا عﻠﻰ جﻤاجﻢ
اﻷﻫالﻲ ،وﯾﻜﺮس انﻔﺮاد حﺰﺑﻪ ﺑالﺴاﻃﻮر ،دونا عﻦ ﺳائﺮ
أحﺰاب الجنﻛوﯾز ﻓﻲ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة الﺘﻌﯿﺴﺔ!
وﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻫﺆالء وأولﺌﻚ ،ﻛان ثﻤﺔ تﻼمﯿﺬ وأنﺼار حقﯿقﯿﯿﻦ
لﻠﻌﺮاب ﯾﻔﺘقﺪونﻪ ،وال ﯾﻔﺘﺄون مﻦ آن ﻵﺧﺮ ﯾقﺼﺪون ﺑﯿﺘﻪ،
ﯾﺒﻜﻮن عﻠﻰ جﺪرانﻪ ،الﺘﻲ ﺑاتﺖ أشﺒﻪ ،ﺑـ أﻃﻼل مﻌﺒﺪ ﻗﺪﯾﻢ،
لﻄالﻤا ذرﻓﻮا عﻠﻰ حﻮائﻄﻪ دمﻮع الﺘﻤاﺳﯿح ،رﻫﺒﺔ وﺧﺸﯿﺔ
هلل!
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نﻌم ،أنا الﻤﺮﯾﻮد رجﺐ الﻤﺮﯾﻮد ،آﺧﺮ الﻤﻨﺸقﯿﻦ مﻦ حﺰب
الﻌﺮاب .وﻓﺨﻮر ﺑـ انﺸقاﻗﻲ .ﺳﺘﺴﺄلﻮنﻨﻲ:
”ﻫﻞ اعﺘقﻠﺖ وعﺬﺑﺖ وﻗﺘﻠﺖ الﻨاس؟“
ﺳﺄجﯿﺐ:
”نﻌﻢ ..ﻓﻌﻠت ذلك ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﷲ ﻛما ظننت!“
”ما اﻷشﯾاء التﻲ ﻓﻌﻠتﻬا؟“
”ﺑﻞ ما الشئ الﺬي لﻢ أﻓﻌﻠﻪ! ﻓﻌﻠﺖ ﻛﻞ شﻲء ﻹعﻼء ﻛﻠﻤﺔ
ﷲ ،أو ﻫﻜﺬا ﻇﻨﻨﺖ :أن اﻷمﺮ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑاعﻼء ﻛﻠﻤﺔ اﷲ!“
”لﻤاذا تﺒﺪل ﻇﻨﻚ؟“
”اﻛﺘﺸﻔﺖ أنﻨﻲ إنﻤا اعﺘقﺪ ﻓﻲ ﻛﻼم الﻌﺮاب ،أﻓﻜار الﻌﺮاب..
اﻛﺘﺸﻔﺖ أن ﻛﻞ ما ﻛﻨﺖ أﻓﻌﻠﻪ؛ ال عﻼﻗﺔ لﻪ إال ﺑﺈعﻼء ﻛﻠﻤﺔ
الﻌﺮاب! إﻛتشﻔت أن ﻛل ما ﻓﻌﻠتﻪ من وحﻲ أﻛﺬوﺑﺔ مﺤﺾ!“
”ﻫﻞ أﺿﻠك الﻌﺮاب ،ﻛﻤا أﺿل المنتظر أﻫالﻲ الﺒﻼد
اﻷﺳﯾرة؟“
”ال؛ لﻢ ﯾﻀﻠﻠﻨﻲ ،ﻛﻐﯿﺮي ﺿﻠﻠﺖ نﻔﺴﻲ ،أنا الﻤﺴﺆل الﻮحﯿﺪ
عﻦ أﻓﻌالﻲ ،ولﻜﻦ ﻫﻞ اﺳﺘﺤﻖ القﺻاص وحدي؟“
”ال“..
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”ﻫل تﻌتقدون أنﻛم أﻓﺿل منﻲ؟“
وﺿحك وﻫو ﯾتﺄلم من التﻌذﯾب ،ثم أﺿاف ﺑﺻوت واﻫن:
”إذا ﺻدﻗونﻲ ،إن ﻛان حزب الﻌراب ﻫو ﻛﻬنﺔ مﻌﺑد آمون،
ﻓﺄنتم ال تﺧتﻠﻔون عن أرﻛمانﻲ ﻛثﯾرا“
”ماذا تﻌنﻲ؟“
”أعنﻲ أن ﻗدر ﻫذه الﺑﻼد أن ﯾﻛون زمنﻬا دائرﯾا ،ﯾﺑدأ لﯾنتﻬﻲ
إلﻰ حﯾث ﺑدأ“
”لﻛننا ال نﺑتدع دﯾنا جدﯾدا“
اﺑتﺳم ﺳاﺧرا:
”ﺳﺘقﻮلﻮن لﻲ وﺳﺄﻗﻮل لﻜﻢ ..أنا الﻤﻨﺸﻖ الﻤﺮﯾﻮد ،آﺧﺮ أحﻔاد
الﻨﺒﯿﻞ ”أﺑورﻛﺑﺔ“ الﻤﺘﺤﺪر مﻦ "ﻛﻠﯾوة" الﻌﻈﯿﻤﺔ الﺑائدة ،إلﻰ
ﻫﺬه الﺒﻠﺪة الﻜﺌﯿﺒﺔ الﺳﺑﺧﺔ ،الﺘﻲ أرﻫقﺖ الﻨائﺤات!“
❁❁ ❁
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تنﻬد ود دﺑرق:
ما ﻗاد لﻬﺬه الﻮﻗائﻊ واﻷحﺪاث ،إن ﻃائﻔﺔ ﺻانﻊ الﻔﺨار اﻷم،
حﺴﻤﺖ ﺧﯿارﻫا ..اﺧﺘارت الﺤﺮب ،ﻷن الﺤﺮب دﺧﻠﺖ
ﺑﯿﻮت الﻨاس ،عﻠﻰ ﻃﻮل الﺒﻼد وعﺮﺿﻬا ال تﺨﻠﻮ أﺳﺮة مﻦ
ﻗﺘﯿﻞ..
مﻼﯾﯿﻦ المﻔقودﯾن والقتﻠﻰ والﻤﻨﻔﯿﯿﻦ والﻤﻌﺘقﻠﯿﻦ والﻀﺤاﯾا،
الﺬﯾﻦ حﺼﺪ رﺻاص الجنﻛوﯾز أرواحﻬﻢ .لﻢ تﻜﻦ الﺤﺮب
الﺨﯿار اﻷﻓﻀﻞ ،لﻜﻨﻬا ﻛانﺖ أﻓﻀﻞ الﺨﯿارات الﺴﯿﺌﺔ!
لﺬا ﻗﺮر ﺻانﻌﻲ الﻔﺨار الﺤﺮب ،ﻷجﻞ وﺿﻊ حﺪ ونﻬاﯾﺔ
لﻬﺬه الﻤﺄﺳاة ،الﺘﻲ لﻢ تﻠﻮح ﯾﻮما ﻓﻲ أﻓﻖ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة،
نﻬاﯾﺔ لﻬا!
❁❁ ❁
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انﻜﻤﺶ الﻤﺮﯾﻮد عﻠﻰ رﻛﻦ ﻗﺼﻲ مﻦ الﺰنﺰانﺔ ،وﻫﻮ ﯾﺴﺘﻌﯿﺪ
ﻓﻲ ذاﻛﺮتﻪ الﻤﻀﻄﺮﺑﺔ ،الﺘﻲ تﺘﺪاﺧﻞ ﻓﯿﻬا وﻗائﻊ الﺘارﯾﺦ،
ﻓﺘﺨﺘﻠﻂ الﻤﻤالﻚ والﺠﻐﺮاﻓﯿا والﻨاس ،وتﺘﺪاﺧﻞ اﻷزمﻨﺔ!
لﻜﺄنﻪ ﯾﺴقﻂ ﻓﻲ ثقﺐ زمﻨﻲ مﻨﻪ وإلﯿﻪ ..ﯾﺮى وجﻪ "تور
الجر" ﻛالﺤا مﺘﺠﻬﻤا! ..ﯾﺮى أمﺮاء ”أم ﻛواﻛﯾﺔ“ ﯾتوﺳطﻬم
الترح ﻓﻼ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ تﻤﯿﯿﺰ الجنﻛوﯾز عﻦ الجنﻛوﯾز ،وﯾﺮى
الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،ﺑﺴﻨﻮاتﻬا القاﺳﯿﺔ الﻌﺠاف ،الﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ ﻛﻞ
عﺼﺮ ،ﻓﯿﺘﻨﻬﺪ ﺑﺤﺴﺮة.
ﯾﺘﻤﻌﻦ جادﯾﻦ جانﻮ الﺤﻔﯿﺪ وجﻬﻪ ﺑﺈشﻔاق وﯾقﻮل مﻌﺰﯾا:
”لﺴﺖ الﻮحﯿﺪ ..جﺮثﻮمﺔ الﻀﻼل واﻹﺳﺘﺒﺪاد ورثﻨاﻫا مﻦ
أﺳﻼﻓﻨا ﻓﻲ الﺘارﯾﺦ الﻐاﺑﺮ ،والﺘارﯾﺦ الﺬي نﻌﯿﺸﻪ اﻵن!“
وﯾﺻمت لﺒﺮﻫﺔ ثم ﯾﺘاﺑﻊ:
”ﻛﯿﻒ ﻗﺮأنا عﻼﻗﺔ ﻜﻬﻨﺔ أرتﻛنﻲ ﺑالمقدس ﺳره ،وعﻼﻗﺔ
أﺑورﻛﺑﺔ ﺑاﺑﻲ ﻛردوس ﺑتور الجر ﺑالترح ..ﻛﯾف ﻗرأنا
الﻌﻼﻗات التﻲ رﺑطت ﺑﯾن ﻫؤالء وأولئك ممن ﺻاﻏوا
وجودنا الحﻲ؟! ..جﻤﯿﻌﻬﻢ ﯾﻤﺜﻠﻮن عقﻼ واحﺪا ،لﻬﺬه الﺒﻼد
الﺤﺰﯾﻨﺔ..
أنﻪ تﺤالﻒ تارﯾﺨﻲ رﻫﯿﺐ؛ ﻫﺬا الﺬي ﻛان ﻗﺪر ﺻانﻊ الﻔﺨار
مﻮاجﻬﺘﻪ ،عﻠﻰ مﺮ الﻌﺼﻮر واﻷزمنﺔ ..ﻛﯿﻒ نﻨﻈﺮ إلﯾﻪ؟“
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لﺬا عﻨﺪما أتﺴاءل اﻵن ،إنﻤا تنحدر أﺳﺌﻠﺘﻲ مﻦ مﻨﺒﻊ
جﺮاحات ﻗﺪﯾﻤﺔ ،لﻢ تﺴﺘﻄﻊ مﺌات الﺴﻨﻮات الﺘﻲ عﺒﺮت عﻠﻰ
أرماث اجﺪادي ،أن تﻄﻤﺮﻫا ﺑالﻨﺴﯿان ﻓﺘﻨﺪمﻞ!
ﻫﻞ ﻛﻨﺖ أنا المرﯾود الﻮحﯿﺪ الﺬي مﺮ أﺳﻼﻓﻪ مﻦ ﻫﻨا؟ ﻓﻬﻨاك
ﻓﻲ جﻬﺔ الﺳاﻓل ودار ﺻﺑاح ،مﺮ الﻌاﺑﺮون ،ﻓﺘﺄﺳﺴﺖ مﻤﻠﻜﺔ
زمردة عﻠﻰ أنقاض مﺼاﻫﺮة ﺑنﻲ دﻫب لﺮؤﺳاء "ﻗﺒائﻞ
الﻬﺑﺑاي" الشﯾئ نﻔﺴﻪ الﺬي ﻗﻀﻰ عﻠﻰ ﻛﻠﯾوة ،لﺘﺘﺄﺳﺲ عﻠﻰ
أنقاﺿﻬا ﻓاز وﻗرﺿاﯾﺔ الﺳمراء مﻦ الﻌﺪم ،ﺑﺘﺤالﻒ "ﺧاتم
الدولﺔ" مﻊ الﻨﺒﻼء واﻷمﺮاء "ﻓﻲ ﻗرﺿاﯾﺔ الواعدة" أولئك
الﺬﯾﻦ لﻔﻈﺘﻬﻢ ﻛﻠﯾوة ﺑﺴﺒﺐ تﻜالﺒﻬﻢ عﻠﻰ الﻤﻠﻚ ،لﻠﺤﺼﻮل
عﻠﻰ ﻗﻠﺐ امﺮأة ال تﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﯿﺮا عﻦ مﻼﯾﯿﻦ الﻨﺴاء؟!
تﺤالﻔﻮا مﻊ الﻐﺰاة ،رﻏﺒﺔ ﻓﻲ االنﺘقام مﻦ الﻤﺪﯾﻨﺔ ،الﺘﻲ
حﺮمﺘﻬﻢ الﺰواج مﻦ حﺒﯿﺒﺘﻬﻢ ،دون أن ﯾﻌﻠﻤﻮا أنﻬﻢ (ﯾﻜﻮنﻮن)
الﺠﻨﯿﻦ ،الﺬي ﺳﺘﻨﺠﺒﻪ (أم ﻛواﻛﯾﺔ) ،ﺑﻌﺪ مﺌات ﻗﻠﯿﻠﺔ مﻦ
الﺴﻨﻮات!
والﺸﻲء نﻔﺴﻪ حﺪث ﻓﻲ دار الﺮﯾح ،إذ نﻬﻀﺖ مﻤﻠﻜﺘﻬا ﻓﻲ
تﺤالﻒ الجنﻛوﯾز ،القادمﯿﻦ عﺒﺮ الﺼﺤﺮاء الﻛﺑرى مﻊ
شﻌب الوادي ،وﻫﺬا الﻠقاء الﻔﺮﯾﺪ ﺑﯿﻦ دار الﺮﯾح ودار
ﺻﺒاح ..الﻐﺮب والﺸﺮق ..لﺤﻜﻢ ﻛامﻞ تﺮاب الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة
ﻓﻲ ﻓترة أم ﻛواﻛﯾﺔ وما تﻼﻫا مﻦ عﻬﻮد!
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ﻛﯿﻒ نﻨﻈﺮ لﻜﻞ ﻫﺬه الﺘﺤالﻔات الﺜﻨائﯿﺔ ،ﻓﻲ مﻨﻌﻄﻔات
مﺼﯿﺮﯾﺔ ،عﺒﺮ ﺧﻼلﻬا تارﯾﺦ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،ﻓﻮﺳﻤﺘﻪ ﺑﻤا
نﺮاه اﻵن؟!
ﺑاﺧﺘﺼار ﯾا ﺳادتﻲ أنا ﻛﻐﯿﺮي ..مﺜﻞ ﻛﺜﯿﺮون عﺒﺮ تارﯾﺨﻨا
القﺪﯾﻢ والﺤﺪﯾﺚ ،ﻛﻨﺖ مﺠﺮد أداة ..ﻛﻨﺖ أحﺪ اﻷدوات الﺘﻲ
تﻨﻔﺬ أﻓﻜار الﻌﺮاب ،الﺼادرة مﻨﻪ ﻫﻮ ﻛﺒﺸﺮي ،والﻤﺴﺘﻠﻬﻤﺔ
لﺘارﯾﺦ مﻦ االﺳﺘﺒﺪاد.
ﻓالﻌراب ﻛﺄي ﺑﺸﺮي ﻃامح ﻓﻲ الﺴﻠﻄﺔ والﻬﯿﻤﻨﺔ ،ﯾﺮﻏﺐ
أن ﯾﻜﻮن مﺨﺘﻠﻔا عﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ .ﻛﻨﺖ تﻠﻤﯿﺬه الﻨﺠﯿﺐ ،الﺬي
ﯾﻌﯿﺶ أشﻮاﻗﻪ وتﻬاوﯾﻤﻪ وأحﻼمﻪ وﯾﺑشر ﺑﺑشرﯾاتﻪ
وﻃﻤﻮحاتﻪ الﺒﺸﺮﯾﺔ! ﻛانﻬا أوامﺮ إلﻬﯿﺔ ..ﻫﺬا ما ﻛﻨﺘﻪ أنا
الﻤﻨﺸﻖ الﻤﺮﯾﻮد جﺒﺮ الﺪار الﻤﺮﯾﻮد!..
ﺻﻤﺖ الﻤﺮﯾﻮد ،وﻛﻞ الﻮجﻮه تﺘﻐﻀﻦ مﻼمﺤﻬا وتﻨﻔﺮد ﻓﻲ
الﺳﻛون الذي ﺧﯾم عﻠﻰ الزنزانﺔ ..أشاح جادﯾﻦ وجﻬﻪ عﻦ
الﻤﺮﯾﻮد ،وتﻨﻬﺪ تﻨﻬﯿﺪة عﻤﯿقﺔ ،ﻗاﻃﻌا الﺼﻤﺖ ،الﺬي ﻫﯿﻤﻦ
عﻠﻰ ﻓﻀاء الﺰنﺰانﺔ ﺑﻜﻠﻜﻠﻪ ،ﻗﺒﻞ أن ﯾقﻮل:
”ﻫﻜﺬا ﺑﺪأت الﺤﻜاﯾﺔ ،مﻦ مﻨﺘﺼﻒ مﺴاﻓﺔ الﺘارﯾﺦ ،ﻓﻲ تﻠﻚ
الﻈﻬﯿﺮة الﺒﻌﯿﺪة الﺤارﻗﺔ ،مﻦ ﻇﻬﯿﺮات ﯾﻮم مﻦ أﯾام ﻗﺒﻞ
الﻤﯿﻼد ،حﯿﺚ اجﺘﻤﻊ ﻛﻬﻨﺔ مﻌﺒﺪ آمﻮن ،عﻠﻰ جﺒﻞ الﺒﺮﻛﻞ،
ﯾﺘﺪاولﻮن ﻓﻲ أمﺮ الﻤﻠﻚ أرﻛامانﻲ "ارجﻤﻨﯿﺲ" الﺬي ﺑات ال
ﯾﺄﺑﻪ لﺴﻠﻄانﻬﻢ عﻠﯿﻪ ،وال ﯾﺮجﻊ لﻬﻢ ﻓﻲ القﺮارات الﻤﻬﻤﺔ،
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وال ﯾﻨﻔﺬ ما ﯾﺄمﺮونﻪ ﺑﻪ ،ﻫﻢ ﻛﻬﻨﺔ آمﻮن الﻌﻈﯿﻢ ،ﻗال ﻛﺒﯿﺮ
الﻜﻬﻨﺔ:
”لﻄالﻤا تﺨﻠﺺ ﻛﻬﻨﺔ آمﻮن مﻦ مﻠﻮك أعﻈﻢ شﺄنا مﻦ
ارﻛﻤانﻲ ،ﻓﻤا ﺑالﻨا نﺤﻦ نﺘﺮدد اﻵن“
ﻓﺮد ﻛاﻫﻦ آﺧﺮ:
”ارﻛﻤانﻲ لﯿﺲ ﻛالﻤﻠﻮك اﻵﺧﺮﯾﻦ ،لﻢ ﯾﻤﺮ عﻠﻰ "ﻛﻮش"
الﻌﻈﯿﻤﺔ مﺨادعا مﺘﻤﺮدا مﺴﺘﺒﺪا مﺜقﻔا مﺜﻠﻪ“
ﻗال أحﺪ الﻜﻬﻨﺔ الﺤﻜﻤاء:
”ﻛان ﺧﻄﺄ ﻛﺒﯿﺮا أن تﺮﻛﻨاه ﯾﺮى الﻌالﻢ؛ ﻓﯿﺴاﻓﺮ لﻄﻠﺐ الﻌﻠﻢ
ﻓﻲ أﺻقاع الدنﯾا ..الﺑﺪ أن ذلﻚ ﻏﯿﺮه ﻛﺜﯿﺮا“
”إذن“..
ﻗاطﻌﻪ أحدﻫم:
”إذن لﯿﺲ أمامﻨا ﺳﻮى الﺤﯿﻠﺔ“
ﻓانﺘﻔﺾ ﻛﺒﯿﺮ الﻜﻬﻨﺔ ﻓﻲ مﺠﻠﺴﻪ عﻠﻰ دﻛﺔ الﺼﺨﺮ؛ وﻗال
ﺑﻐﻀﺐ:
”نﺤﻦ اﻵلﻬﺔ ،ﻛﻬﻨﺔ اﻹلﻪ الﻌﻈﯿﻢ آمﻮن ،الﺬي ﯾﺨﺸاه ﻛﻞ مﻦ
ﻓﻲ اﻷرض ،ﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﻤﻌﻨا ،اﻛﺘﺒﻮا لﻪ أمﺮنا“
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نﻈﺮ الﻜﻬﻨﺔ ﻓﻲ وجﻮه ﺑﻌﻀﻬﻢ الﺒﻌﺾ ،ولﻢ ﯾﺴﺘﻄﻊ أحﺪﻫﻢ
أن ﯾﺘﻔﻮه ﺑﺤﺮف ،ﺑﻌﺪ أن أمﺮ ﻛﺒﯿﺮﻫﻢ ﺑﻤا أمﺮ .تﺮددوا
لﺒﺮﻫﺔ ،ﻗﺒﻞ أن ﯾﺸﺮع أحﺪﻫﻢ ﻓﻲ الﻜﺘاﺑﺔ عﻠﻰ ورﻗﺔ ﺑﺮدي
ط ازجﺔ ،رﺳالﺔ إلﻰ ارﻛﻤانﻲ ﯾﺄمﺮونﻪ ﻓﯿﻬا ﺑاالنﺘﺤار ﻛﻤا
جﺮت الﻌادة ،تﻨﻔﯿﺬا ﻹرادة اﻹلﻪ الﻌﻈﯿﻢ آمﻮن!
وعﻨﺪما أدﺧﻞ الﺤاجﺐ الﺮﺳالﺔ إلﻰ أرﻛﻤانﻲ ،وﻗﺮأﻫا
اﻷﺧﯿﺮ ،شﻌﺮ أنﻬﻢ أعﻄﻮه ﻓﺮﺻﺔ الﺘﻌﺠﯿﻞ ﺑﻤﻮتﻬﻢ ،ﻓﻠﻄالﻤا
ﻛﺮه ادعائﻬﻢ احﺘﻜار الﺪﯾﻦ ،وﻫﻢ ﻓﻲ الﺤقﯿقﺔ ﯾﺴﺘﻐﻠﻮنﻪ
الحﺘﻜار الﺪنﯿا ،ولﺬلﻚ ﺑﺪال عﻦ االنﺘﺤار ،أﺻﺪر ﻓﻲ الﺤال
مﺮﺳﻮما ،ﯾﺠﺮد الﻜﻬﻨﺔ مﻦ ﺳﻠﻄاتﻬﻢ اﻹلﻬﯿﺔ ،وإلﻐاء
االﻏﺘﯿال الﻄقﻮﺳﻲ لﻠﻤﻠﻚ ،ومﻦ ثﻢ زحﻒ ﺑﺠﻨﻮده عﻠﻰ مﻌﺒﺪ
آمﻮن ﻓﻲ جﺒﻞ الﺒﺮﻛﻞ ،حﯿﺚ ال زالﻮا مﺠﺘﻤﻌﯿﻦ ،وﻗام ﺑﻗﺘﻠﻬﻢ
جمﯾﻌا! وﻫﺪم الﻤﻌﺒﺪ عﻠﻰ جثثﻬم!
ومﻦ ثﻢ أمﺮ ﺑﺘﺸﯿﯿﺪ ﻫﺮمﻪ ﻓﻲ مﺮوي (الﺒﺠﺮاوﯾﺔ) ﺑﺪال عﻦ
نﺒﺘﺔ (نﻮري) .مﻨﺘقﻼ ﺑﻤﺮﻛﺰ الﺪﯾﻦ والﺜقاﻓﺔ والﺤﻀارة مﻦ
موﻗﻌﻬما القﺪﯾﻢ!
ﺑﻌﺪ أن اﺧﺘﺮع ﻛﻬﻨﺘﻪ الﺠﺪد ،الﺬﯾﻦ انﺘقاﻫﻢ ﺑﻌﻨاﯾﺔ "الﻜﺘاﺑﺔ
الﻤﺮوﯾﺔ" واﺑﺘﺪع اﻹلﻪ دماس الﻔﯾل إلﻪ الﺸﻤﺲ والﺨﺒﺰ
والﺤﺮﯾﺔ! الﺬي ﯾﻀاﻫﻲ آمﻮن ﻗﻮة ،وانﻜﻔﺄ عﻠﻰ "ﻛﻮش"
ﯾﺒﻨﻲ وﯾﻄﻮر وﯾﺠﺪد ﻓﻲ ﻛﻞ شئ!
❁❁ ❁
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ﺑﻌﺪ جﺪال ﻃﻮﯾﻞ وأﺧﺬ ورد نﻬﺾ أﺑﻮ رﻛﺑﺔ؛ ونادى الﻤﻨادي
ﻓﻲ ﻗادة الﻌﺴﻜﺮ! وﻓﯿﻤا ﻛانﺖ حﺪة الﺼﺮاع ﺑﯿﻦ ﻓاز ودار
الرﯾح تﺸﺘﻌﻞ ،والﻨﺰاع داﺧﻞ اﻷﺳﺮة الﻔازﯾﺔ الﺤاﻛﻤﺔ تﺘﺴﻊ
ﻫﻮتﻪ ،نﺸﻂ أعﻮان أﺑﻮ رﻛﺑﺔ ﯾﻬﯿﺌﻮن اﻷوﺿاع لﻌﺰل الﻤﻠﻚ،
مﺴﺘﻌﯿﻨﯿﻦ ﺑﻨﺒﻼء ﻓاز الﺳاﺧطﯾن!
وﻫﻜﺬا أﺧﯿﺮا اجﺘﻤﻌﺖ ﺳائﺮ الﻌﻨاﺻﺮ الﻤﺘﻀﺮرة اﻷﺧﺮى
حﻮل "دعﻮة الﺑﻌاعﯾت" ﺑقﯿادة الﻨﺒﯿﻞ الﺸاب أﺑﻮ رﻛﺑﺔ ،الﺬي
الﺘﻒ حﻮلﻪ "أتﺑاع ﺻانﻊ الﻔﺧار" الﺬﯾﻦ ﻫﻢ عﻨاﺻﺮ شﺘﻰ
مﻦ أجﯿال جﺪﯾﺪة مﻦ "نﺒﻼء ﻛﻠﯾوة الﺒائﺪة" و"أمﺮاء الﺤﺮب"
و"الﺠﻨﻮد" مﻦ "الﻌﺒﯿﺪ" و"الﺘﺠار" و"الﻔقﺮا" ..وﻛان ﻗائﺪﻫﻢ
"أﺑﻮ رﻛﺑﺔ" الﻨﺒﯿﻞ الﺸاب مﻦ "ﻓاز" ،ﻗﺪ شﻖ ﻃﺮﯾقﻪ إلﻰ ﻗﻤﺔ
القﯿادة الﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ "دار الرﯾح" "ودار ﺻﺑاح" ﺑجﻠده
وحنﻛتﻪ وعزمﻪ.
االلﺘﻔاف الﺬي وجﺪتﻪ "حﺮﻛﺔ أﺑو رﻛﺑﺔ الﺘﺼﺤﯿﺤﯿﺔ" ما ﻛان
لﯿﺘﻢ إال لﻔﺴاد الحاﻛم الجنﻛوﯾزي الﻔازي اﺑو ﻛردوس،
وانﻔﺮاده ﺑالﺴﻠﻄﺔ وﻗﺘﻠﻪ ﺑقﯿﺔ "اﻷﺳﺮة الﻤالﻜﺔ مﻦ نﺳل
الﺳﻠطان الﺳاﺑﻖ".
ﻛﻤا أن اﺑو ﻛردوس ﻏﯿﺮ وﺑﺪل ﻓﻲ اﻷنﻈﻤﺔ ،الﺘﻲ تﺤﻜﻢ
وتﻨﻈﻢ "الﺴﻠﻄﻨﺔ" وتﺠﺮأ عﻠﻰ أﻓﻌال ذمﯿﻤﺔ ،أﻫﻮنﻬا القﺘﻞ
والﻨﻬﺐ ،ﻛﻤا ﻗﺘﻞ أحﺪ ﺻانﻌﻲ الﻔﺨار ،مﻤﻦ ﻛانﻮا أﻫالﻲ ﻓاز
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ﯾﻜﻨﻮن لﻪ الﺤﺐ والﺘقﺪﯾﺮ! وﺑالﺠﻤﻠﺔ ﻗﺪ ﻇﻬﺮت مﻨﻪ أمﻮر
شﻨﯿﻌﺔ ،نﻔﺮت مﻨﻪ ﻗﻠﻮب رعﯿﺘﻪ!
لﺬا ﻇﻬﺮ أﺑو رﻛﺑﺔ ،الﺬي ﻛان ﻗﺪ شﻜﻞ مﺮﻛﺰا مﺤﻮرﯾا ﺑﻌﺪ
انﺘﺼاراتﻪ المجﯾدة ،التﻲ تﻐنت ﺑﻬا الحﻛامات ،ﻓﻲ حروﺑﻪ
ﻓﻲ دار الرﯾح والﺻﻌﯾد .ﺑﻤا أﻇﻬﺮه ﻓﻲ الﻤﻌارك مﻦ ﻗﺪرات
عﺴﻜﺮﯾﺔ مﺒﺪعﺔ! ﻛﻤا أنﻪ ﻛان ﺻاحﺐ شﺠاعﺔ ﺧﻄاﺑﯿﺔ،
وﻗﺪرة ﻓﺬة عﻠﻰ الﻤﻮاجﻬﺔ رﻏﻢ أنﻪ (ﻛان تﻤﺘاما)!
ﻗﺼﺪ "أﺑﻮ رﻛﺑﺔ" ﻓاز ﺑﻌﺪ "اتﻔاﻗﻪ" مﻊ "أعﯿان الﺑﻌاعﯾت"
عﻠﻰ عﺰل "اﺑوﻛردوس" ومﻌﻪ الﺠﯿﺶ و"الﻌﺒﯿﺪ" ومﻬﻤﺸﯿﻦ
أﻃﺮاف الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة و"أمﺮاء الﺪولﺔ" ونﺰل "ﺑقوز
التنﺑاك" حﯿﺚ أﺧﺬ الﻤﻮاثﯿﻖ والﻌﻬﻮد ،وأرﺳﻞ مﻨاورا ،إلﻰ
"مرجان" اﺑﻦ "أﺑوﻛردوس" ﯾﻠﻮح لﻪ "ﺑﺄن ﯾﺤﻞ مﺤﻞ أﺑﯿﻪ!"
وعﻨﺪما جاءه الﺮد اﯾﺠاﺑا ،تﺤﺮك ﺑﺠﯿﺸﻪ ﻗاﺻﺪا "ﻓاز" الﺘﻲ
ارﺳﻞ وﻫﻮ عﻠﻰ أﺑﻮاﺑﻬا "لﻠﺴﻠﻄان اﺑوﻛردوس" اﻷمان،
ﻓﺧرج اﻷﺧﯾر إلﻰ "ﻗمرﺑوﺑا" ﻓﻲ ذلﺔ ومﺴﻜﻨﺔ!
حﺮﻛﺔ أﺑﻮ رﻛﺑﺔ الﺘﺼﺤﯿﺤﯿﺔ؛ ﻛانﺖ أول انقﻼب أﺑﯿﺾ ﻓﻲ
تارﯾﺦ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة! امﺴﻚ ﻓﯿﻬا ﺑﻤقالﯿﺪ اﻷمﻮر عﻤﻠﯿا ،ﺑﯿﻨﻤا
ولﻰ اﺳﻤﯿا اﺑﻦ الﺴﻠﻄان الﻤﺨﻠﻮع ﻗﺒﻞ أن ﯾقﺘﻠﻪ ﻓﯿﻤا ﺑﻌﺪ،
لﯿﻌﯿﻦ جراب الﻔﯾل شقﯿﻖ الﺴﻠﻄان الﻤﺨﻠﻮع مﺤﻠﻪ!
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ﺳﻌﻰ أﺑﻮ رﻛﺑﺔ ﻹزالﺔ الﻤﻈالﻢ ،وعﺪل ﻓﻲ الﺮعﯿﺔ وأحﺴﻦ
إلﻰ أتﺑاع ﺻانﻊ الﻔﺧار ،وﻫﻜﺬا اﺳﺘﻤﺮت ﺳﻠﻄﻨﺔ الﺑﻌاعﯾت
عﻠﻰ انقاض ممﻠﻛﺔ ﻓاز ،إلﻰ أن ﺳقﻄﺖ تﺤﺖ ﺳﻨاﺑﻚ ﺧﯿﻞ
الﻐزاة اﻷتراش.
ﺻﻤﺖ جادﯾﻦ ،ﻓﺤﻚ الﻤﺮﯾﻮد رأﺳﻪ وﻫﻮ ﯾقﻮل:
”لﻜﻦ لﻢ تﺘﻮﻗﻒ القﺼﺔ ﻫاﻫﻨا ،عﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑالﻨﺴﺒﺔ لﻲ أنا
الﻤﺮﯾﻮد ،الﺬي عاش حﯿاة الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ﻓﻲ تارﯾﺨﻬا،
ورأى الجنﻛوﯾز الﺬﯾﻦ جﯿﺸﻬﻢ الﻌﺮاب ،وﻫﻢ ﯾﻤﻮتﻮن تﺤﺖ
المجنزرات ﻓﻲ الﺻﻌﯾد ودار الﺮﯾح ،لﯿﻨﺰع عﻨﻬﻢ الﻌﺮاب
ﻓﻲ ﺧاتﻤﺔ الﻤﻄاف ﺻﻔﺔ الﺸﻬﺪاء ،وﯾﺼﻔﻬﻢ ﺑـ "الﻔﻄاﯾﺲ!"..
ﻫﺆالء الﻔﺪائﯿﯿﻦ ﻛانوا رﻓاﻗﻲ ،ﻫﻞ ﻛانﺖ أرواحﻬﻢ رﺧﯿﺼﺔ،
ال ..لقﺪ آمﻨﻮا ﺑﺄﻓﻜار الﻌﺮاب ،ﻛﻤا آمﻦ الﻔقراء والمﺳتﻌﺑدﯾن
ﺑﺻانﻊ الﻔﺧار! ﻓﻠﻢ تﻬﻤﻬﻢ الﺤﯿاة ..انﺘﺤﺮوا ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ما
آمﻨﻮا ﺑﻪ ،ﯾﻤﻨﻮن أنﻔﺴﻬﻢ ﺑحورﯾات ال مثﯾل لجمالﻬن ،ﻓﻲ
عالم آﺧر ﻏﯾر ﻫذا الﻌالم!!
لﻜﻦ حقا ﻫﻞ ﻛان مﺸﺮوع الﻌﺮاب ﻫﺮاء؟! ..ﻫﻞ ﻛان مﻨﺒﺘا،
أم حﻠقﺔ مﺘﺼﻠﺔ ﺑﺤﻠقات ﺳﻠﻔﺖ؟
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الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ ،عﻠﻰ عﻬﺪ الﻨﻈام الﺬي أﺳﺴﻪ الﻤقﺪس ﺳﺮه
اﻷول ..ﻫﺬا الﻨﻈام الﺬي تﻌاﻗﺐ عﻠﯿﻪ حﻜام عامﯿﻦ ،مﻦ أﺳﺮة
الﻤقﺪس ﺳﺮه الﻤالﻜﺔ ،عﻬﺪا أثﺮ عﻬﺪ ،ﻇﻠﺖ نﻤﻮذجا مﺼﻐﺮا
لﻜﻮن الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،ﻓقﺪ ﻛانﺖ مﺮﻛﺰا لﻠﻤﺪﯾﻨﺔ الﺰاﻫﯿﺔ،
ولﻠﺒﻠﺪات والقﺮى والﻔﺮﻗان والﺤﻼالت حﻮلﻬا ،الﺘﻲ ﻇﻠﺖ
ﺑﻤﺜاﺑﺔ ﻫﻮامﺶ ،تﻌﻜﺲ عﻠﯿﻬا الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ أزماتﻬا.
ثﻤﺔ تﻔاعﻞ ﻏﺮﯾﺐ ،ﺧﻔﻲ ﺑﯿﻦ الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ وﻫﻮامﺸﻬا ،إذ
ﯾﺘﺠاور الﺜﺮاء والﻔقﺮ ،رﻓﻌﺔ الﻤﻜانﺔ والﻀﻌﺔ ،الﻤﻌﺮﻓﺔ
والﺠﻬﻞ.
لﺬا أﺻﺒﺤﺖ الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ ،ﺑﻤﺜاﺑﺔ مﺨﺘﺒﺮ ﻏﺮﯾﺐ ،ﯾﻤﻜﻦ
ﺧﻼلﻪ دراﺳﺔ ﻛﻞ شﻲء عﻦ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،ومﻔارﻗاتﻬا
وعﻮالﻤﻬا الﺒائﺴﺔ!
ﻓانﺨﻔاض مﺴﺘﻮى حﯿاة أﻫالﻲ الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ ،وانﺨﻔاض
مﺴﺘﻮى أحﻼمﻬﻢ ،ﻫﻮ الﻤﺴﺘﻮى الﻤﻨﺨﻔﺾ نﻔﺴﻪ ،ﻓﻲ ﻛﻞ
جﺰء مﻦ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة .لﯿﺲ ﻫﺬا ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻓقﺪان الﺸﻌﻮر
ﺑالﻤﺴﺆولﯿﺔ ،والﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ إحﺪاث ﻓﺮق ،تﺠﺪه ﻓﻲ وجﻮه
اﻷﻫالﻲ ،ﺑﻄﻮل الﺒﻼد وعﺮﺿﻬا.
درجﺔ مﺮوعﺔ مﻦ الﺒﺆس والﯿﺄس ،ﻓﻜﻞ الﻨاس تﺮﻛﯿﺰﻫﻢ
انﺤﺼﺮ ﻓﻲ نقﻄﺔ واحﺪة :الﻠﻬﺚ ﺧﻠﻒ لقﻤﺔ الﻌﯿﺶ ،الﺘﻲ
ﺑاتﺖ عﺰﯾﺰة وﺑﻌﯿﺪة الﻤﻨال!
129

ﻓﺮﻏﻢ الﺨﯿﺮات الﻤﻬﻮلﺔ ،الﺘﻲ حﻈﯿﺖ ﺑﻬا الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة،
إال أن أﻫﻠﻬا ﻇﻠﻮا ﯾﻌﯿﺸﻮن ﺿﻨﻜا مﻔزعا! أدى لﺘﻔﺴﺦ
مﺨﯿﻒ ،وتﻔﻜﻚ لﻠﺮواﺑﻂ الﺘﻲ تﺮﺑﻂ الﻨاس ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ ،ﺑﺪء
ﺑاﻷﺳﺮة ،مﺮورا ﺑالﻤﺠﺘﻤﻊ الﻜﺒﯿﺮ ،وﺻﻮال لﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑالﺒﻼد
اﻷﺳﯾرة ﻛﻮﻃﻦ!
ﻓﺄول ما تﻼحﻈﻪ الﻌﯿﻦ ﺑﻨﻈﺮة عاﺑﺮة :ﺿﻌﻒ االنﺘﻤاء! ﻓقﺪ
ﻓقﺪ اﻷﻫالﻲ ثقﺘﻬﻢ ﻓﻲ الﻨﻈام والﺪولﺔ؛ مﻨﺬ أمﺪ ﺳﺤﯿﻖ ،ﺑﺴﺒﺐ
إرﻏامﻬﻢ عﻠﻰ أداء واجﺒات ،ال تقاﺑﻠﻬا حقﻮق ﯾﺴﺘﺤقﻮنﻬا!
ورﺑﻤا ﻫﺬا ﻫﻮ الشئ الﻮحﯿﺪ ،الﺬي نﺠح ﻓﯿﻪ الﻨﻈام ،الﺬي
أرﺳﻰ ﻗﻮاعﺪه الﻤقﺪس ﺳﺮه اﻷول :إﺧﻤاد روح االنﺘﻤاء
لﻬﺬه الﺒﻼد الﺴﻤﺮاء الﺠﻤﯿﻠﺔ ،وﻗارتﻬا الﺴﻮداء الﻨﺒﯿﻠﺔ ،ﺑﻜﻞ
الﺴﺒﻞ!
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ﻛانﺖ مﻠﯿﺸﯿات الجنﻛوﯾز ،ﻗﺪ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻷﻫالﻲ ﺑاﯾﻌاز مﻦ
الﺤاﻛﻢ الﻌام ،الﺬي اتﻬﻢ ﻃائﻔﺔ ﺻانﻊ الﻔﺨار ﻓﻲ دار الﺮﯾح،
ﺑﺪعﻢ ثﻮار الﻄائﻔﺔ الﻤﺴﻠﺤﯿﻦ ﻓﻲ الﺼﻌﯿﺪ ،ﻓﺒﺪأ الجنﻛوﯾز
عﻤﻠﯿاتﻬﻢ ﺑﺴﺮﻗﺔ الﻤﻮاشﻲ ،وﺧﻄﻒ الﻔﺘﯿات ،لﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﻦ
ﻛﺴﺒاﯾا أو ﻛﺨﺪم ﻓﻲ الﻤﻨازل ،أو ﻓﻲ أعﻤال الﺰراعﺔ ،أو
ﻛﺮعاة دون أجﺮ ،وﻫﻮ نﻮع مﻦ االﺳﺘﺮﻗاق لﻢ تﺸﻬﺪه الﺒﻼد
اﻷﺳﯾرة حﺘﻰ ﻓﻲ أشﺪ عﺼﻮرﻫا الﻤﻈﻠﻤﺔ حﻠﻜﺔ!
❁❁ ❁
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ﻓﯾما ﺑروف محمود ﻏارﻗا ﻓﻲ مقﻌده الوثﯾر ،ﺧرج جادﯾن
عن ﺻمتﻪ وأﺧذ ﯾقرأ التقرﯾر ﺑﺻوت مﺳموع:
وﻓﻲ إﻓادات ناجﯿﺔ ،تﻤﻜﻨﺖ مﻦ الﻬﺮب مﻦ الﻤﺪﯾﻨﺔ
الﻤﺤﺘﺮﻗﺔ ،أنﻬا ﻗﻄﻌﺖ أﻛﺜﺮ مﻦ أرﺑﻌﯿﻦ ﻛﯿﻠﻮ مﺘﺮا ،لﺘﺼﻞ
إلﻰ دولﺔ الﺠﻮار ،عﻠﻰ رجﻠﯿﻬا ،وأﻛﺪت أن ﻫﻨاك إعﺪامات
ﺳﺮﯾﻌﺔ نﻔﺬﻫا الجنﻛوﯾز ،عﻨﺪما اﻗﺘﺤﻤﻮا الﻤﺪﯾﻨﺔ ﺻﺒاحا،
وﻛﺴﺮوا الﻤﺘاجﺮ وأﺧﺬوا اﻷمﻮال والﺴﻜﺮ ،وجﻤﯿﻊ
الﺒﻀائﻊ.
ﻛﻤا ﻗﺘﻠﻮا ﻛﻞ مﻦ رأوه ،ثﻢ اﻗﺘﺤﻤﻮا ﺑﻌﺪ ذلﻚ عﻠﻰ اﻷﻫالﻲ
ﺑﯿﻮتﻬﻢ:
"إنﻬﻢ ﯾﺄتﻮن إلﻰ الﻤﻨازل ،ﺑﺤﺜا عﻦ الﺮجال والﺼﺒﯿﺔ لقﺘﻠﻬﻢ.
لقﺪ ﻗﺘﻠﻮا شقﯿقﻲ ،ﺻاحﺐ مﺘﺠﺮ عﻤﺮه ثﻤانﯿﺔ عﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ
الﺴﻮق .لقﺪ ﻗﻄﻌﻮا أشﺠار الﻔﻮاﻛﻪ ﻓﻲ مﺰرعﺘﻨا لﺘﻐﺬﯾﺔ
جﻤالﻬﻢ"
وأﻓادت امﺮأة أﺧﺮى ﻛانﺖ ﻗﺪ رأت الجنﻛوﯾز ﯾﺪاﻫﻤﻮن
ﻗﺮﯾﺘﻬا:
"نﻬﺒﻮﻫا ،وأحﺮﻗﻮﻫا ،ﺑﯿﻨﻤا ﻛان الﺮجال ﻓﻲ الﺨارج ..زوج
إﺑﻨﺘﻲ ﻛان نائﻤا ﻓﻲ الﻤﻨﺰل .ﻓاﯾقﻈﻮه وﺿﺮﺑﻮه ﺿﺮﺑا شﺪﯾﺪا.
ﺑﻜﻌﻮب الﺴﻼح ،والﻌﺻﻲ حﺘﻰ ﻓارق الﺤﯿاة"..
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ﻓﯿﻤا ﻗالﺖ أﺧﺮى:
"وﺻﻞ الجنﻛوﯾز ،ﻓﺄمﺮونﻲ ﺑﻤﻐادرة الﻤﻜان .جﻠﺪوا الﻨﺴاء
واﻷﻃﻔال ،وﻗﺘﻠﻮا ﻃﻔﻠﺔ ﺻﻐﯿﺮة عﻤﺮﻫا ﺳﻨﺘان ،ﻃﻌﻨا
ﺑالﺴﻜﯿﻦ عﻠﻰ ﻇﻬﺮﻫا"
وشاﻫﺪت امﺮأة اﺑﻨﻬا ﯾﺴﺤﺐ مﻦ مﻨﺰلﻪ:
"لقﺪ ﻗﯿﺪوا ﻗﺪمﯿﻪ وﯾﺪﯾﻪ ،ثﻢ ذﺑﺤﻮه عﻠﻰ مﺮأى مﻦ الﻨاس.
ﻛانﻮا ﯾﺮتﺪون الﺰي الﻌﺴﻜﺮي الﺮﺳﻤﻲ ،وﯾﺤﻤﻠﻮن اﻷﺳﻠﺤﺔ،
و ﯾﻤﺘﻄﻮن الﺨﯿﻞ والﺠﻤال .ﻛان اﺑﻨﻲ أعﺰال عﻨﺪما ﻗﺘﻠﻮه،
وﻛﻨﺖ ذاﻫﺒﺔ إلﻰ الﺼﻼة عﻨﺪما أﺻاﺑﺘﻨﻲ شﻈﯿﺘان ،إحﺪاﻫﻤا
ﻓﻲ ﻛﺘﻔﻲ الﯿﺴﺮى .واﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻲ ،ﻓﺤﻤﻠﻨﻲ أﺧﻲ إلﻰ
الﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ الﻤﺪﯾﻨﺔ .أعﺮف أناﺳا أعﺪمﻮا ،مﺜﻞ ﻛرشوم
ﻛوﻛو ..عﻨﺪما ﻛﻨﺖ ﻓﻲ الﻤﺴﺘﺸﻔﻰ جاء الجنﻛوﯾز ﺑﺤﺜا عﻦ
الﺮجال الﺬﯾﻦ لﻢ ﯾﻤﻮتﻮا لﯿﻠﺤقﻮنﻬﻢ ﺑالﺬﯾﻦ ﻗﺘﻠﻮﻫﻢ"..
ﻛان الجنﻛوﯾز ﯾﻬﺘﻔﻮن وﻫﻢ ﯾﺮددون:
"انﺘﻢ مﻌارﺿﻮن لﻠﺤاﻛﻢ الﻌام ،والﻤقﺪس ﺳﺮه .ﺳﻮف
نﺴﺤقﻜﻢ .أنﺘﻢ عﺒﯿﺪنا ..ﺳﻮف تﺒقﻰ دار الﺮﯾح ﻛﻠﻬا ﺑﺄﯾﺪﯾﻨا.
نﺤﻦ الجنﻛوﯾز! الﺤاﻛﻢ الﻌام إلﻰ جانﺒﻨا ،وﻃائﺮاتﻪ إلﻰ
جانﺒﻨا .تﻤﺪنا ﺑالﺬﺧائﺮ والﻤﺆن ،وأنﺘﻢ لﯿﺲ لﺪﯾﻜﻢ شﻲء!"..
132

وﯾﻤﻀﻲ الﺘقﺮﯾﺮ ﻓﻲ وﺻﻒ الﻬﺠﻮم اﻷول عﻠﻰ تﻠﻚ
الﻤﻨﻄقﺔ:
"حاﺻﺮ الجنﻛوﯾز القﺮﯾﺔ وأﻃﻠقﻮا الﻨﯿﺮان ،عﻠﻰ الﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ
الﻌﺰل ،ﻓقﺘﻠﻮا ﻛﻞ مﻦ وﻗﻊ ﻓﻲ أﯾﺪﯾﻬﻢ ،ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺘﻞ داﺧﻞ
الﻤﻨازل ،ﻓﯿﻤا ﻫﺮب الﺒاﻗﻮن .أما ﻓﻲ الﻬﺠﻮم الﺜانﻲ ،ﻛانﺖ
القﺮﯾﺔ ﺧالﯿﺔ مﻦ الﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ،ﻓقام الجنﻛوﯾز ﺑﺴﺮﻗﺔ
الﻤﻤﺘﻠﻜات وحﺮق الﻤﻨازل .وتﺪمﯿﺮ ما ﺑقﻰ مﻨﻬا .وﻓﻲ نﻔﺲ
تﻮﻗﯿﺖ ﻫﺬا الﻬﺠﻮم ،تﻌﺮﺿﺖ ﻗﺮى أﺧﺮى لﻠﻬﺠﻮم أﯾﻀا!"
وأدلﻰ أحﺪ الﻨاجﯿﻦ ﺑﺸﻬادتﻪ ﻗائﻼ:
"ﻛان ذلﻚ ﻓﻲ ﯾﻮم الﺳوق ..عﺪد الجنﻛوﯾز ﻛان ﻛﺒﯿﺮا جﺪا،
ومﻦ لﻬﺠات ﺑﻌﻀﻬﻢ ،ﻛان واﺿﺤا أنﻬﻢ مﻦ جنﻛوﯾز
الﺠﻮار ،وﻛانﻮا مﺰودﯾﻦ ﺑﻌﺮﺑات ﻛﺜﯿﺮة ،ﻓاجﺄونا ﺑالﻬﺠﻮم
عند الﻔجر .وﻗﺘﻠﻮا ﻛﻞ مﻦ وجﺪوه ﺑاﻷﺳﻠحﺔ الﻤﺤﻤﻮلﺔ عﻠﻰ
الﻌﺮﺑات"..
وتﻌﺮﺿﺖ ﻗﺮﯾﺔ أﺧﺮى ،ﻓﻲ الﺘﻮﻗﯿﺖ نﻔﺴﻪ لﻠﻬﺠﻮم مﻦ ﻗﺒﻞ
جنﻛوﯾز آﺧﺮﯾﻦ ،أﺧﺒﺮ أحﺪ ﺳﻜانﻬا وﻓﺪ الﻤﻨﻈﻤﺔ ﻗائﻼ:
"الجنﻛوﯾز أحﺮﻗﻮا مﻨازلﻨا ،وﺳﺮﻗﻮا مﻮاشﯿﻨا ومﻤﺘﻠﻜاتﻨا،
ﺳﺮﻗﺔ الﻤﻮاشﻲ تﺤﺪث مﻨﺬ عﻬﺪ الﻤقﺪس ﺳﺮه اﻷول ،ولﻜﻦ
حﺮق القﺮى أمﺮ جﺪﯾﺪ!
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لقﺪ جاءوا عﻠﻰ ﻇﻬﻮر الﺨﯿﻮل والﺠﻤال ،مﺰودﯾﻦ ﺑالﻜﺜﯿﺮ
مﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ الﻤﺪمﺮة ،ﻫﺬا ﻏﯿﺮ اﻷلﻐام الﺘﻲ زرعﻮﻫا ،ﻓﻲ
أماﻛﻦ مﺘﻔﺮﻗﺔ ،ال ﯾﻌﻠﻤﻬا أحﺪ ﺳﻮاﻫﻢ ،ﻓقﺪ مات ﺑﻬا أو ﺑﺘﺮت
أﻃﺮاﻓﻬﻢ ﻛﺜﯿﺮون ،أنﻨا نﻌﺮﻓﻬﻢ ،ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ مﻦ نﻔﺲ الﻤﻨﻄقﺔ،
ولﺪ أﺳﻼﻓﻬﻢ ﻫﻨا وعاشﻮا ﺑﯿﻨﻨا ،ونﻌﺮﻓﻬﻢ أﺑا عﻦ جﺪ ..واحﺪا
واحﺪا ،ﻛﻨا أﻛﺜﺮ مﻦ أﺧﻮة ،ولﻄالﻤا تﺰوجﻮا مﻨا وتﺰوجﻨا
مﻨﻬﻢ ،ال نﺪري ما الﺬي حﺪث لﻬﻢ ،ﻓﺄﺻﺒﺤﻮا ﯾقﺘﻠﻮنﻨا،
ﺑﻌﻀﻬﻢ ال نﻌﺮﻓﻪ ،ﻓقﺪ جاءوا مﻦ دول أﺧﺮى ،حﺘﻰ لﻬﺠﺘﻬﻢ
نﻔﺴﻬا مﺨﺘﻠﻔﺔ ،لﻜﻨﻬا لﻐﺔ الجنﻛوﯾز ذاتﻬا!
لقﺪ ﻫاجﻤﻮا الﺮجال الﻌﺰل واﻏﺘﺼﺒﻮا الﻨﺴاء .وﻗﺘﻠﻮا
اﻷﻃﻔال ..،نﺤﻦ مﺮعﻮﺑﯿﻦ!"
وأﺿاف آﺧﺮ:
"ﻛﺬلﻚ ﻛانﻮا ﯾﺮﻛﺰون عﻠﻰ ﻗﺘﻞ الﺸﺒاب .لﻜﻦ ذلﻚ لﻢ ﯾﻤﻨﻌﻬﻢ
مﻦ ﻗﺘﻞ الﻤﺴﻨﯿﻦ والﻌﺠﺰة ،الﺬﯾﻦ ال تﺴﻌﻔﻬﻢ عاﻫاتﻬﻢ
وﺻﺤﺘﻬﻢ عﻠﻰ الﻬﺮب!"
الﻤقﺪس ﺳﺮه وجنﻛوﯾزه لﻄالﻤا رﻏﺒﻮا ﻓﻲ ﻓﺼﻞ الﺼﻌﯿﺪ
ودار الﺮﯾح ،ﻛانﻮا ﯾﺸﻌﺮون ﺑﻬﺬه اﻷجﺰاء مﻦ الﺒﻼد االﺳﯾرة
عﺒﺌا عﻠﻰ ﻫﻮﯾﺘﻬﻢ الﻤقﺪﺳﺔ وعﺮﻗﻬﻢ الﻨقﻲ! ﻓﺸﯿﺪوا اﻷﺳﻮار
الﻌازلﺔ..
134

وﻗﺘﻬا ،لﻢ ﯾﻜﻮنﻮا ﯾﻌﻠﻤﻮن ،أن ﻓﻲ ﺑاﻃﻦ أرض ﻫﺬه اﻷجﺰاء،
مﻦ الﺒﻼد االﺳﯾرة .تﻜﻤﻦ ثﺮوات ومﻌادن ال حﺼﺮ لﻬا!
وعﻨﺪما عﻠﻤﻮا ،ﻗﺮروا إﺑقاء ﻫﺬه اﻷجﺰاء جﺰء مﻦ الﺒﻼد
االﺳﯾرة لﻜﻦ ﻛﯿﻒ وﻗﺪ ﻇﻠﻮا ﯾﺸﯿﺪون الﺠﺪران الﻌازلﺔ ﻃﻮال
تارﯾﺨﻬﻢ ،ﻛﯿﻒ ﯾقﻨﻌﻮن ﻫﺬه الﺸﻌﻮب ،ﻫﺆالء اﻷﻫالﻲ
الﻄﯿﺒﯿﻦ ،الﺬﯾﻦ عﺒﺮوا انﻬار الﻤﺬاﺑح إلﻰ شﻮاﻃئ الﻌﺒﻮدﯾﺔ
والﻤﺠاعات ،وحﺮوب الﻤﻮارد ﻓﻲ أوﻃانﻬﻢ الﻤﻨﻬارة ،ومﻊ
ذلﻚ ﯾتحمﻠون عﺐء الﻨﺰوح عﺒﺮ الﺤﺪود ،مﻦ الﺠﻮار نﺘﯿﺠﺔ
الﺠﻔاف والﺘﺼﺤﺮ.
ﻫﺬا الﻀﻐﻂ الﺴﻜانﻲ الﻤﺮوع لﻨازحﯿﻦ مﻦ الﺨارج
وجنﻛوﯾز الﺪاﺧﻞ ،عﻠﻰ ﻫﺬه الﻤﻮارد الﺸﺤﯿﺤﺔ ،ولﺪ مﺂﺳﻲ
ال ﯾﻤﻜﻦ تﺼﻮرﻫا! ..ﻛﯿﻒ ﺑﺈمﻜانﻬﻢ إﻗﻨاع ﻫﺆالء ،لﻠﺘﻮحﺪ
مﻌﻬﻢ مﺮة أﺧﺮى ..الﻢ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮا إلﻰ ﻏﻨائﻬﻢ الﺤﺰﯾﻦ الﺬي
ﯾﺤﻤﻞ شﻜاوى آالف الﺴﻨﻮات ،الﻢ ﯾﺴﻤﻌﻮا شﻌﺮﻫﻢ وﻫﻮ
ﯾﻜﺸﻒ عﻦ أثﺮ ال ﯾﻨﻤﺤﻲ لﻠﻤﺄﺳاة؟
ﻫﺆالء الﻨاس ..ﻫﺆالء الﻨاس لقرون ﻃﻮﯾﻠﺔ ،تﺸﺒﺜﻮا ﺑﻬﺬه
اﻷرض الﻤﻨﺒﺴﻄﺔ دون أﺳﻮار ،لﻢ تﻌﺪ ﻫﻲ اﻷرض ذاتﻬا،
عﻨﺪما شﯿﺪت اﻷﺳﻮار مﺘﻄاولﺔ ،تﺒﻠﻎ عﻨان الﺴﻤاء ،لﻢ
ﯾقﺮروا الﻤﻐادرة ..لﻢ ﯾقﺮروا االنﻔﺼال ..ﻛان الﺠﻼدون
الجنﻛوﯾز ،ﻫﻢ الﺬﯾﻦ ﯾقﺮرون ﻛﻞ شئ عﺒﺮ الﻌﺼﻮر ،ومﻊ
ذلﻚ ﻇﻠﺖ حﯿاتﻬﻢ رﻏﻢ ﻗﺴﻮتﻬا تﻤﻀﻲ ،مﺘﺸﺒﺜﺔ ﺑالحﻠم ﺑﻐد
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أﻓﻀﻞ ،إلﻰ أن ﺑﺪأ القﺘﻞ الﻤﻨﻈﻢ ﺑاﺳﻢ الﺪﯾﻦ والﻮﻃﻦ
والﻬﻮﯾﺔ! ﻓﻜﯿﻒ ﯾﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬا ..ﻛﯿﻒ؟
❁❁ ❁

ﻓﻲ رأس جادﯾﻦ جانﻮ ،تﻮمﺾ وتﻨﻄﻔئ عﻠﻰ نﺤﻮ مﺘقﻄﻊ
ﻛﻞ الﺤﻮارات ،الﺘﻲ دارت ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻦ زمﻼئﻪ الﻤﻌﺘقﻠﯿﻦ ،ﻓﻲ
ﻫﺬه الﺰنﺰانﺔ الﻀﯿقﺔ ،الﻤﻨﻔﯿﺔ ﻓﻲ الﺘارﯾﺦ والﺠﻐﺮاﻓﯿا..
تﻤﺮ ﺑﺨاﻃﺮه حﺮﻛﺔ الﻨاس والﺸارع ..ﻫﺆالء الﻨاس الﺬﯾﻦ
ﻫﯿﻤﻦ الﺸﻚ والﺮﯾﺒﺔ عﻠﻲ نﻔﻮﺳﻬﻢ ،حﺘﻰ لﻢ ﯾﻌﻮدوا مﺒالﯿﻦ
ﺑشئ ،ﻛانﻮا ﯾﻨﺘﻈﺮون الﻌﯿﺪ ﺑﻔارق الﺼﺒﺮ ،لﯿﺰوروا اﻷحﺒﺔ،
وﯾﻌانقﻮنﻬﻢ وﻫﻢ مﻤﻠﺆﯾﻦ ﺑالﺸﻮق والﺤﻨﯿﻦ ،وﯾﺼاﻓﺤﻮن
الﻐاشﻲ والﻤاشﻲ ،وﯾﺒﺘﺴﻤﻮن ﺑوجﻪ اﻷعداء ولﺴان حالﻬﻢ
ﯾقﻮل:
"الﺪنﯿا عﯿﺪ"..
ﻛان "ﻛﻼمﻬﻢ أنﻐام ،ولﻐﻮﻫﻢ ﺑﺴام ،وحﯿﻦ ﯾﺘقاﺑﻠﻮن ﯾﻨﻄقﻮن
ﺑالﺴﻼم" ..حﺘﻰ أﻏﻨﯿاتﻬﻢ ﻛﻠﻬا ﻛانﺖ شﻮﻗا ورﯾﺪ ،ﯾﻤأل
ﺳﺮورﻫﻢ القﻠﺐ مﻨﻪ وإلﯿﻪ!..
مﻦ الﻐﺒاء أن نﺘﺴاءل عﻤا حﺪث لﻬﻢ ،ﻓالﺤاﻛﻢ الﻌام مﻨﺬ ﺑﯿانﻪ
اﻷول ،ﺑﻌﺪ نﺠاح انقﻼﺑﻪ الﻌﺴﻜﺮي عﻠﻰ المقدس ﺳره أﻛﺪ
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ﺑﻮﻗاحﺔ ،أن مﻦ أراد إﺳقاﻃﻪ ،ﻓﻠﯿﺤﻤﻞ الﺴﻼح ،وﻛﺸﻒ عﻦ
نﯿﺘﻪ ﻓﻲ الﺒقاء عﻠﻰ ﺻﺪور الﻨاس ،ﻛاتﻤا أنﻔاﺳﻬﻢ ،إلﻰ أن
ﯾﻨﻤﺤﻲ مﻦ ذاﻛﺮة اﻷﻫالﻲ ،ﻛﻞ أثﺮ لﺘارﯾﺨﻬﻢ الﻐاﺑﺮ الﻤﺠﯿﺪ.
مﺤﻮ اﺳﻢ ﺻانﻊ الﻔﺨار والﺨﺰﯾﻦ وأرﻛﻤانﻲ ،وﺑﻌانﺨﻲ،
الﻜﻨﺪاﻛﺔ ،والﺸاﯾﺐ جقﻨﺪي حاﻓﻆ تارﯾﺦ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة..
مﺤﻮﻫﻢ مﻦ مﺼﻠﺤﺔ اﻵثار ومﻦ دار الﻮثائﻖ ،ومﻦ
الﻤقﺮرات الﻤﺪرﺳﯿﺔ ،وﺳﺤﻖ ما تﺒقﻰ مﻦ آثار لﻤﻌﺒﺪ
الﺒﺮﻛﻞ ،وﻛﻞ الﻤﻌاﺑﺪ القﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ الﺒﻼد االﺳﯾرة!
ومﻊ ذلﻚ ،ﻫﺬا الﺴﺤﻖ الﻤﻨﻈﻢ ،انﻌﻜﺲ ﻛﻨﺼﻞ ﺻﺪئ ،ﺿﺪ
نﻈامﻪ الﺸائﻪ ،ﻓﻈﻠﺖ الﺘﻈاﻫﺮات تﺨﺮج ،والﺠﻤاﻫﯿﺮ تﻬﺘﻒ
ﻓﻲ شﻌاراتﻬا ،ﺑﻜﻞ اﻷﺳﻤاء الﺘﻲ حاول مﺤﻮﻫا مﻦ ذاﻛﺮة
الﻨاس ووجﺪانﻬﻢ.
ﺑﻌﺜﻮا تارﯾﺨﻬﻢ الﻤﺠﯿﺪ ،مﻦ ﻏﯿاﻫﺐ االﺳﺘﺒﺪاد والﺘﻮاﻃﺆ
والﺘﺂمﺮ والﻨﺴﯿان ،واﺧﺬت ﻛﻞ ﻗﻄاعات الﺸﻌﺐ تﻌﻤﻞ ﺳﺮا،
عﻠﻰ ﻛنس الجنﻛوﯾز ونﻈام الﻤقﺪس ﺳﺮه ،إلﻰ مﺰﺑﻠﺔ
الﺘارﯾﺦ!..
الﻨﺤاتﯿﻦ والﺮﺳامﯿﻦ ،الﺬﯾﻦ ﻫﺠﺮوا ﻓﻨﻬﻢ مألوا الﺸﻮارع
ﺑﻤﻨﺤﻮتات ولﻮحات رمﻮز الﺘارﯾﺦ الﻐاﺑﺮ ،الﺴﯿاﺳﯿﯿﻦ
والﻤﺜقﻔﯿﻦ والﻤقاتﻠﯿﻦ ،وزعﻮا مﻨاشﯿﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ مﻜان ،حﺘﻰ
ﻗﺼﺮ الﺤاﻛﻢ الﻌام نﻔﺴﻪ ،ﻛانﺖ ﻛﻞ الﺸﻮاﻫﺪ تقﻮل ،أن شﻌﺐ
الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ﯾﻨﺘﻔﺾ ،ﻓاﻷﻫالﻲ الﺬﯾﻦ أﺧﺬوا ﯾﻄﻠقﻮن .عﻠﻰ
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تﻈاﻫﺮاتﻬﻢ أﺳﻤاء رمﻮز الﺘارﯾﺦ الﻤﺠﯿﺪ ،اﺳﺘﻌادت أرواحﻬﻢ
ذواتﻬا ،مﻦ اﻷﺳﺮ .ﻓانﻄﻠقﻮا ﯾﺘﻈاﻫﺮون ﻓﻲ جﻤﻌﺔ الﻜﻨﺪاﻛﺔ،
وﻓﻲ تﻈاﻫﺮة ﺧﻤﯿﺲ ارﻛﻤانﻲ الﻐاﺿﺐ ،اثﻨﯿﻦ ﺻانﻊ الﻔﺨار
الﻮلﻲ الﺼالح ،ثﻼثاء الﺸاﯾﺐ جقﻨﺪي حاﻓﻆ الﺘارﯾﺦ ،أرﺑﻌاء
الﻨﺒﯿﻞ أﺑﻮ رﻛﺑﺔ..
وﻫﻜﺬا شﺤﺬت ذاﻛﺮة اﻷﻫالﻲ ذاتﻬا ،تحﯾﻲ وجﺪانﻬا الﺴﻠﯿﺐ،
وتﺸﯿﻊ مﻨاﺧات مﻦ الﺘﻮتﺮ ،تﻌﻢ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،ﻓﺘﻤﺘﻠئ
الﺸﻮارع والﻄﺮﻗات ﺑﻤﺪرعات الﺠﯿﺶ الجنﻛوﯾزي وحﺰب
الﻤقﺪس ﺳﺮه!
ﻓﻲ الﺰنﺰانﺔ ،الﺘﻲ ال ﯾﻌﺮف مﻮﻗﻌﻬا ﺑالﻀﺒﻂ مﻦ جﻐﺮاﻓﯿا
الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ ،ﺑﻌﺪ أن رحﻠﻮه واثﻨﯿﻦ مﻦ زمﻼئﻪ ،إلﻰ وجﻬﺔ
ﻏﯿﺮ مﻌﻠﻮمﺔ ،إلﻰ ﻫﻨا ﻫﺬا الﻤﻜان..
ﯾﺘﻜﻲء جادﯾﻦ ﺑﺮأﺳﻪ عﻠﻰ جﺪار الﺰنﺰانﺔ ،وﺻﻮت تﻨﻔﺲ
الﻤﻌﺘقﻠﯿﻦ وﻏﻄﯿﻄﻬﻢ ،ال ﯾﻔﺘﺄ ﯾﺸﻮش أﻓﻜاره الﻤﻨﻬﻜﺔ ،الﺘﻲ
ﯾﺤاول اﺳﺘﺠﻤاعﻬا جاﻫﺪا .ﯾﻌﻮد ﺑﺬاﻛﺮتﻪ لﻠﻮراء ،إلﻰ تﻠﻚ
الﻠﺤﻈﺔ الﺘﻲ داﻫﻢ ﻓﯿﻬا الجنﻛوﯾز مﻜﺘﺒﻪ ،ﻓﻲ تﻠﻚ الﺼﺒﯿﺤﺔ
الﻐائﻤﺔ.
ﻛان ﻗﺒﻞ أن ﯾﺘﻬالﻚ جﺴﺪه الﻔارع ،الﺬي ال زال ﯾﺤﻤﻞ آثار
ﺳﻬﺮة لﯿﻠﺔ الﺒارحﺔ مﻊ ﻫﯿﻠﺪا ،عﻠﻰ الﻤقﻌﺪ الﻤﺘﺤﺮك ﺧﻠﻒ
مﻜﺘﺒﻪ ،ﻗﺪ ﺳﻤﻊ ﺻﻮت جﻠﺒﺔ ﺧارج الﻤﻜﺘﺐ .وﻗﺒﻞ أن ﯾﻨﻬﺾ
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لﯿﺴﺘﻮﺿﺤﻬا ،داﻫﻢ مﻜﺘﺒﻪ ﺧﻤﺴﺔ من الجنﻛوﯾز المﺳﻠحﯾن
ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ أوتﻮماتﯿﻜﯿﺔ ﻗﺼﯿﺮة ،انﺘﻬﺮه أحﺪﻫﻢ ﺑﺤﺪة:
"انﺖ جادﯾﻦ جانﻮ؟"
اتﺴﻌﺖ عﯿﻨاه الﻤﺘﺴائﻠﺘﯿﻦ ،ﻓﺸﺤﺬ ﻗﺪرتﻪ الﻤﺪﻫﺸﺔ ،ﻓﻲ
الﺤﻔاظ عﻠﻰ ﻫﺪوء أعﺼاﺑﻪ ،ﻓﻲ الﻈﺮوف الﻌﺼﯿﺒﺔ ،ورد
ﺑﻬﺪوء:
"نﻌﻢ انا جادﯾﻦ"
وﺑﻌﺪ أن ﺑﻌﺜﺮوا ﻛﻞ شﻲء ﻓﻲ مﻜﺘﺒﻪ ومﻛتب ﺑروف محمود
ومﻜاتﺐ زمﻼءه ،ونقﺒﻮا ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻮﺻﺔ ﻓﻲ الﻤﻜان ،أشار
الﺮجﻞ ﺑﻤقﺪمﺔ ﺳﻼحﻪ ،إلﻰ الﺒاب ﻓﻲ حﺰم:
"تﻌال مﻌﻨا"
لطالما ﻛان ﯾتحﺳب لﻬذه الﻠحظﺔ ،ﻛما ﻇﻞ شﻌﺐ الﺒﻼد
اﻷﺳﯾرة ﯾﺘﺤﺴﺐ ،وﯾﺮاﻗﺐ ما ﯾﺠﺮي!
ﻛان ﯾﺮاﻗﺐ ﻛﻞ شﻲء ..لﺬا عﻨﺪما أعﻠﻨﺖ ﻛﻨﯿﺴﺔ الﺒﻠﺪة
القﺪﯾﻤﺔ ،أنﻬا تﺮاجﻌﺖ عﻦ إحﺮاق تﻠﻚ الﺠﻤﺠﻤﺔ ،الﺘﻲ
وجﺪﻫا القﺴﯿﺲ ﻏﺑوش ﻛوة تﺤﺖ تﺮاب شﺠﺮة الﺠﻬﻨﻤﯿﺔ
الﺤﻤﺮاء ،وﻗﺮرت إﻫﺪائﻬا لﻤﻌﻬﺪ جار الﻨﺒﻲ لﺪراﺳﺘﻬا،
متﺧذة ﺑﺬلﻚ ﻗﺮارا ثﻮرﯾا ،نال اﺳﺘﺤﺴان الﻤﻌﻬﺪ ،ﻓﻲ الحقﯾقﺔ
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لم ﯾﻛن القس ﻏﺑوش ﯾﺄﺑﻪ ﻛثﯾرا لﻌقﯾدة الﻛنﯾﺳﺔ ﻓﻲ عدم نﺑش
ﻗﺑور الموتﻰ!
لﻜﻦ مﻦ الﺠانﺐ اﻵﺧﺮ ،أﺧﺬ مﺴﯿﺤﯿﯿﻦ الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ
الﻤﺘﻄﺮﻓﯿﻦ ،ﯾﺘﺴاءلﻮن عﻦ مﺪى تﺠﺬر اﻹﯾﻤان والﻮرع
ومﺤﺒﺔ ﺳﯿﺪنا ﯾﺴﻮع ،ﻓﻲ وجﺪان ﻫﺆالء القﺴاوﺳﺔ الﻌﻠﻤانﯿﯿﻦ
الﻜﻔﺮة! مﻨﺬﻫا ﻗاﻃﻌﻮا ﺻﻼة ﯾﻮم اﻷحﺪ ﻓﻲ الﻜﻨﯿﺴﺔ ،الﺘﻲ
ﻗﻞ زوارﻫا أﺳاﺳا مﻨﺬ زمان ﺑﻌﯿﺪ!
ولﻢ ﯾﺼﺪق عﻠﻤاء الﻤﻌﻬﺪ أنﻔﺳﻬم ،والﺬﯾﻦ ﻛانت تﺪور حﻮلﻬﻢ
شﺒﻬات ﻛﺜﯿﺮة ،ﺑﺄنﻬم أﺧﯿﺮا حﺼﻠﻮا عﻠﻰ الﺠﻤﺠﻤﺔ ،ﻫﺬه
الﻬﺪﯾﺔ الﻐالﯿﺔ الﺘﻲ مﻨﺤﺘﻬا لﻬﻢ الﻜﻨﯿﺴﺔ ،ﺑﻌﺪ أن تﻤﻜﻦ القﺲ
ﻏﺑوش ﻛﻮة ،مﻦ إﻗﻨاع رﻫﺒانﻬا وﻗﺴﺴﺘﻬا ،ﺑﺈﻫﺪائﻬا لﻠﻤﻌﻬﺪ!
وما أن حﺼﻞ عﻠﯿﻬا الﻤﻌﻬﺪ ،حﺘﻰ ﺑﺪأت الﻤﺮاﺳﻼت ﺑﯿﻨﻪ
ومﺮاﻛﺰ الﺒﺤﻮث اﻵثارﯾﺔ ﻓﻲ الﻌالﻢ الﻮاﺳﻊ ،ومﻦ ثﻢ حﻤﻠﺘﻬا
ﻫﯾﻠدا ﺑﻌﻨاﯾﺔ وﻃارت ﺑﻬا إلﻰ ألﻤانﯿا!
زﻓﺮ جادﯾﻦ جانﻮ زﻓﺮة حارة ،وانﺘﻔﺾ عﻠﻰ ﺻﻮت ﺑاب
الزنزانﺔ ﯾﻔﺘح ﺑﺸﺪة ،مﻔﺴﺤا لﺼﻮت ﻏﻠﯿﻆ ،أجﺶ:
"جادﯾﻦ جانﻮ"
"نﻌﻢ"
"تﻌال مﻌﻨا"
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تﺤامﻞ جادﯾﻦ عﻠﻰ جﺴﺪه ،ونﻬﺾ مﺘﻜﺌا عﻠﻰ الﺠﺪار،
جﺮجﺮ رجﻠﯿﻪ ،الﻠﺬاﻦ شﻌﺮ ﺑﻬﻤا ثقﯿﻠﺘﯿﻦ ،ال تقﻮﯾان عﻠﻰ
حﻤﻠﻪ ،مﻦ أثﺮ الﺠﻠﻮس عﻠﻰ اﻷرض مقﻌﯾا!
عﻨﺪ مﺪﺧﻞ الﺒاب ،دﻓﻌﻪ أحد الجنﻛوﯾز إلﻰ الﺨارج ﺑﻌﻨﻒ،
ﻓﻮﻗﻊ عﻠﻰ اﻷرض وﻫﻮ ﯾﺘﺄوه مﻦ اﻷلﻢ ..جﺬﺑﻪ الجنﻛوﯾزي
ﺑقﺴﻮة وﻫﻮ ﯾﺼﺮخ ﻓﯿﻪ:
"انﻬﺾ ﯾا اﺑﻦ الﻜﻠﺐ ..أنﺖ لﻢ تﺮى شﯿﺌا ﺑﻌﺪ"
ﻛانﺖ ﯾﺪه الﺜقﯿﻠﺔ؛ ﻗﺪ أحﻜﻤﺖ ﻗﺒﻀﺘﻬا عﻠﻰ ﯾاﻗﺔ ﻗﻤﯿﺼﻪ،
دﻓﻌﻪ أمامﻪ وﻫﻮ ﯾﻠﻄﻤﻪ ،وﯾﺮﻛﻠﻪ مﻦ آن ﻵﺧﺮ.
شﻌﺮ جادﯾﻦ ﺑﺬل ومﻬانﺔ ال حﺪود لﻬﻤا ،ﻛان ﯾﺘﺄوه وﻫﻮ
ﯾﺴﻤﻊ ﺻﺮﺧات ﻏاﯾﺔ ﻓﻲ اﻷلﻢ والﻌﺬاب ،تﻨﺒﻌﺚ مﻦ
الﺰنازﯾﻦ حﻮلﻪ .وﻛانا ﻛﻠﻤا تقﺪما ومﺮا ﺑﺄحﺪ الجنﻛوﯾز
ﯾﻀﺮﺑﻪ ﺑقﺒﻀﺔ ﯾﺪه أو ﯾﺮﻛﻠﻪ..
ال أحﺪ ﻫﻨا ﯾﺴﺄل الﻤﻌﺘقﻞ عن جرﯾمتﻪ ،ﻓﻬﻮ مﺴﺘﺒاح لﻠﺠﻤﯿﻊ،
الﻜﻞ ﯾﻀﺮﺑﻪ ،ﯾﺸﺘﻤﻪ ،ﯾﺒﺼﻖ عﻠﻰ وجﻬﻪ! ال ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ حﻤاﯾﺔ
أي جﺰء مﻦ جﺴﺪه الﻤﺴﺘﺒاح..
ﻛانﻮا ﯾﺠﺪون لﺬة ﻓﻲ مﺤاولﺔ ﻛﺴﺮ روحﻪ!..
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مﺘﻌﺘﻬﻢ ..ﻏاﯾﺔ مﺘﻌﺘﻬﻢ انﺘﻬاك ﻛﺮامﺘﻪ و إذاللﻪ ،شﻌﺮ ﺑﻜﻢ
ﻫﻮ مﻨﻬﻚ و مﻨﺘﻬﻚ وحﺰﯾﻦ! إلﻰ حﺪ ﯾﻄﻐﻰ عﻠﻰ االحﺴاس
ﺑاﻷلﻢ! ..وﻛانﻮا ﯾﺮدﻓﻮن ﺿﺮﺑﻬﻢ لﻪ ﺑـ الﺒﺬاءات:
"عﻤﯿﻞ ..ﺻﻬﯿﻮنﻲ ..مﺘﻤﺮد"..
"ﺳﻨﺮﯾﻚ جﺰاء الﺨﯿانﺔ"..
"ﺳﺘﺘﻤﻨﻰ لﻮ لﻢ تﻮلﺪ!"..
ﻗاده الجنﻛوﯾزي عﺒﺮ الﻔﻨاء ،ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ مﻌقﺪة مﻦ
الﻤﻤﺮات واﻷﻓﻨﯿﺔ الﺼﻐﯿﺮة ،ذات االﺿاءات الﺸاحﺒﺔ ،و
ﻛانﺖ رائﺤﺔ الﻨﻬﺮ مﻦ آن ﻵﺧﺮ ،تﻨﺒﺜﻖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻓﻨﯿﺔ
ﺧاﺑﯿﺔ ،ال تﻜاد اﻷنﻒ تﺘﺤﺴﺴﻬا!
أﻓﻀﻰ ﺑﻬﻤا أحﺪ الﻤﻤﺮات إلﻰ ﺑاب مﻮارب ،أوﻗﻔﻪ
الجنﻛوﯾزي لﺒﺮﻫﺔ وتقﺪم ﻫﻮ إلﻰ الﺪاﺧﻞ ،ثﻢ عاد ﯾﺠﺬﺑﻪ.
ﻛان أنﻔﻪ وﻓﻤﻪ ﯾﻨﺰﻓان ،وﻫﻮ ﯾﺨﻄﻮ ﺧﻼل الﺒاب ،وﻛان ثﻤﺔ
رجﻞ ﺧﻤﺴﯿﻨﻲ ،ﯾﺠﻠﺲ ﺧﻠﻒ مﻜﺘﺐ أنﯿﻖ ،رﻓﻊ رأﺳﻪ عﻦ
مﻠﻒ أمامﻪ وﺳﺄل الجنﻛوﯾزي:
"ﻓﺘﺸﻪ مﺮة أﺧﺮى جﯾدا"..
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أمﺮه الجنﻛوﯾزي ﺑﺨﻠﻊ ﻗﻤﯿﺼﻪ وﺑﻨﻄالﻪ ،وأﺧﺬ ﯾﻔﺘﺶ ثﯿاﺑﻪ
الﺪاﺧﻠﯿﺔ ،ﺑﺪى لﻪ ما ﯾﺤﺪث عﺒﺜﯿا ،ولﻢ ﯾﺨﻄﺮ عﻠﻰ ﺑالﻪ أﺑﺪا..
أنﻬﻰ الجنﻛوﯾزي تﻔﺘﯿﺸﻪ الﻌﺒﺜﻲ وﻫﻮ ﯾقﻮل:
"انﻪ نﻈﯿﻒ ﺳﯿادتﻚ"..
"ارتﺪي ثﯿاﺑﻚ"..
ﻗالﻬا دون أن ﯾﺮﻓﻊ عﯿﻨﯿﻪ عﻦ الﻤﻠﻒ ،وﻇﻞ الجنﻛوﯾزي
واﻗﻔا ..ﺧﯿﻢ ﺻﻤﺖ عﻤﯿﻖ لﻔﺘﺮة لﯿﺴﺖ ﻗﺼﯿﺮة ،ال ﯾﺴﻤﻊ ﻓﯿﻬا
ﺳﻮى ﺻﻮت تقﻠﯿﺐ ﺻﻔﺤات ورق الﻤﻠﻒ ،رﻛﺰ جادﯾﻦ
عﻠﯿﻪ ،ﺧﻤﻦ أنﻪ ال ﯾقﺮأ ..ﻓقﻂ ﯾقﻠﺐ اﻷوراق أمامﻪ ،ﻓﻜﺮ ﻓﻲ
الﻐاﯾﺔ مﻦ ذلﻚ ﻓﻠﻢ ﯾﻔﻬﻢ شﯿﺌا!
رﻓﻊ الﻀاﺑﻂ الجنﻛوﯾزي عﯿﻨﯿﻪ عﻦ الﻤﻠﻒ أﺧﯿﺮا ،ووجﻪ
حﺪﯾﺜﻪ لﻠﻌﺴﻜﺮي الجنﻛوﯾزي:
"ﯾﻤﻜﻨﻚ االنﺘﻈار"..
ثﻢ الﺘﻔﺖ إلﻰ جادﯾﻦ ﺑﻮد ،وﻫﻮ ﯾﺮﻛﺰ ﺑﺻره عﻠﻰ ﺧﯿﻂ مﻦ
الﺪم ﯾﻨﺤﺪر مﻦ أنف جادﯾن:
"تﻌال ،تﻔﻀﻞ ،أجﻠﺲ ﻫﻨا ..ﯾﺒﺪو أن ﻫﺆالء اﻷﻏﺒﯿاء أﺳاءوا
مﻌامﻠﺘﻚ ،رﻏﻢ أنﻨﻲ حﺬرتﻬﻢ أن ال ﯾﻤﺴﻮك ،نﺤﻦ نقﺪر الﻌﻠﻢ
والﻌﻠﻤاء ،لﻦ ادعﻬﻢ ﯾﻔﻠﺘﻮن ،ﺳﺂﺧﺬ لﻚ حقﻚ"..
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تقﺪم جادﯾﻦ وجﻠﺲ عﻠﻰ الﻜﺮﺳﻲ ﺑﻤﻮاجﻬﺔ الﻀاﺑﻂ
الجنﻛوﯾزي ،ﯾﻔﺼﻞ ﺑﯿﻨﻬﻤا الﻤﻜﺘﺐ اﻷنﯿﻖ ،واﺑﺘﺴﻢ ﻓﻲ ﻗﺮارة
نﻔﺴﻪ ﺳاﺧﺮا:
”ﻫﻞ ﯾﻈﻨﻨﻲ ﻃﻔﻞ! ﯾﻨﺨﺪع ﺑﻜﻠﻤﺔ!“
ﻗﻄﻊ ﺧاﻃﺮه ﺻﻮت الﻀاﺑﻂ الجنﻛوﯾزي" :اﺳﻤﻚ وﺳﻨﻚ..
وعﻨﻮانﻚ..."..
"جادﯾﻦ ..جادﯾﻦ جانﻮ ..ﺳﺘﺔ وﺧمﺳﯾن ﺳﻨﺔ ،الﺒﻠﺪة
القﺪﯾﻤﺔ..."..
عﻠﻰ حﯿﻦ ﻏﺮة تقﺪم الجنﻛوﯾزي الﻮاﻗﻒ عﻠﻰ الﺒاب ،وﻫﻮى
عﻠﻰ ﺻﺪﻏﻪ ﺑﺼﻔﻌﺔ ﻗﻮﯾﺔ ،جﻌﻠﺖ رأﺳﻪ ﯾﺪور ،ﻓاﺳﺘﺤال ﻛﻞ
شﻲء حﻮلﻪ ،إلﻰ ﺿﺒاﺑﻲ مﻠﻮن ﻏائﻢ!
"الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ ﯾا ﻛﻠﺐ؟ الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ؟ اتﻈﻨﻨا ال نﻌﺮف
عﻨاوﯾﻨﻚ اﻷﺧﺮى؟"
ﻛان وجﻪ جادﯾﻦ مﺘﻮرما ،دامﯿا ،وذﻫﻨﻪ مﺸﻮشا ﯾﻜاد ال ﯾﻌﻲ
ما حﻮلﻪ ..ﻗال الﻀاﺑﻂ ﻛﻼما ﻛﺜﯿﺮا ،وتﻔﻮه الﻌﺴﻜﺮي ﺑﺸﺘائﻢ
أﻛﺜﺮ ،وﺻﻔﻌاتﻪ تﺘﻮالﻰ عﻠﻰ وجﻬﻪ وﺻﺪﻏﻪ ،ﻓﺘﺮتﺞ أذنﻪ
وﯾﺸﻌﺮ ﺑﻄﻨﯿﻦ ﻃﺒﻠﺘﻬا ،وﻛﻞ شﻲء حﻮلﻪ ﯾﺒﺪو لﻌﯿﻨﯿﻪ ،مﺜﻞ
نﯿﺠاتﯿﻒ لﻔﯿﻠﻢ ردئ الﺘﺼﻮﯾﺮ ،ﻛﻤا ﺑﺪت لﻤﺴامﻌﻪ
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اﻷﺻﻮات ،أشﺒﻪ ﺑﺄﺻﺪاء ﺑاﻫﺘﺔ ،ال تﻜاد اﻷذن تﻤﺴﻚ
ﺑﺘﻼﻓﯿﻔﻬا!
لﻢ ﯾﻜﻦ ﻗادرا عﻠﻰ أن ﯾﺴﻤﻊ أﺳﺌﻠﺘﻬﻤا ،أو ما ﻛانا ﯾقﻮالن!
ﺑﺠﻬﺪ ﯾﻔﻮق ﻃاﻗﺔ احﺘﻤالﻪ ،الﺘقﻂ ﺳﺆال الﻀاﺑﻂ الجنﻛوﯾزي:
"ما ﻫﻲ ﻃﺒﯿﻌﺔ عﻤﻠﻚ ﻓﻲ الﻤﻌﻬﺪ؟"
"انا ﺑاحﺚ ..ﺑاحﺚ ﻓﻲ اﻵثار والﺘارﯾﺦ"
ﻗال الﻀاﺑﻂ ﻓﻲ ﻏﻀﺐ:
"عﻦ أي شﻲء تﺒﺤﺚ؟ ﻫﻞ تقﺼﺪ أنﻨا مﺰﯾﻔﯿﻦ لﻠﺘارﯾﺦ ،وأننا
ال ننتمﻲ لﻬذه الﺑﻼد ،وأنﻚ تﺮﯾﺪ إثﺒات ذلﻚ؟"
"ال؛ ال أنا لﻢ أﻗﻞ ذلﻚ ..أنا مﺠﺮد مﻮﻇﻒ ﻓﻲ الﻤﻌﻬﺪ،
مﻮﻇﻒ ﻛﺒاحﺚ ﻫﺬه مﺠﺮد وﻇﯿﻔﺔ"
ﻫﻤﻬﻢ الﻀاﺑﻂ الجنﻛوﯾزي وﻗال ﺑﺼﻮت حاول أن ﯾﺠﻌﻠﻪ
لﻄﯿﻔا:
"أرى أنﻚ شﺨﺺ مﺘﻌاون ،ألﯿﺲ ﻛﺬلﻚ؟ وﺳﺘﺨﺒﺮنا عﻦ
الﺠﻬات الﺘﻲ تﻤﻮل الﻤﻌﻬﺪ ،وعﻼﻗﺔ الﻤﻌﻬﺪ ﺑالﻨﺰاعات ﻓﻲ
الﺒﻼد "اﻷﺳﯾرة"..
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"ال أدري عﻤا تﺘﺤﺪث ،الﻤﻌﻬﺪ مﻨﻈﻤﺔ مﺪنﯿﺔ تﻄﻮعﯿﺔ ،تﻤﻮل
نﻔﺴﻬا مﻦ عائﺪ مﺸارﯾﻌﻬا ،اﺿاﻓﺔ إلﻰ أنﻬا تﻜﻠﻒ ﺑﺄﺑﺤاث
أو تقﺘﺮح مﺸارﯾﻊ ﺑﺤﺜﯿﺔ ،مﯿﺰانﯿﺘﻬا ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ مﻦ الﺠﻬات
الﺑحثﯾﺔ الﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﻬﺬه الﺒﺤﻮث ،وﺑﻌﺾ ﻫﺬه الﺠﻬات حﻜﻮمﯿﺔ،
الﻤﻌﻬﺪ ﻗانﻮنﻲ وﯾﻌﻤﻞ تﺤﺖ ﺳقﻒ القانﻮن ،وال عﻼﻗﺔ لﻪ
ﺑالﻨﺰاعات واﻷزمات"..
"نﺤﻦ نﻌﻠﻢ عﻦ جﻬاتﻨا الﺤﻜﻮمﯿﺔ ،أنا أﺳالﻚ عﻦ المانحﯾن
اﻷجانب :من ﻫم وما ﻫﻲ أﻫداﻓﻬم ..وﻛﯿﻒ تﻔﺴﺮ وجﻮد
تقﺮﯾﺮ ﻛالﺬي وجﺪناه عﻠﻰ مﻛتﺑك :نظام ﯾقتل شﻌﺑﻪ ،نحن
نقتل الشﻌب؟"
"ﻛﻤا ﻗﻠﺖ لﻚ أنا مﺠﺮد مﻮﻇﻒ ،ال أعﻠﻢ شﯿﺌا عﻦ اﻷمﻮر
االدارﯾﺔ ،وﻛﻞ ما أعﻠﻤﻪ ذﻛﺮتﻪ لﻚ ..ﻫﺬه ﻫﻲ حﺪود مﻌﺮﻓﺘﻲ
ﻛﻤﻮﻇﻒ ..أما الﺘقﺮﯾﺮ ﻓﻬﻮ مﺒﺬول ﻓﻲ الﺸﺒﻜﺔ الﻌﻨﻜﺒﻮتﯿﺔ،
لﯿﺲ ﺳﺮا ،واﻫﺘﻤامﻲ ﺑﻪ جاء مﻦ اﻫﺘﻤامﻲ الﻌام ﻛﺄي مﻮاﻃﻦ
ﺑﻤا ﯾﺪور ﻓﻲ وﻃﻨﻪ ،ﺑﺸﻜﻞ عام"
"أنﺖ ﻛﺬاب ..ﯾﺒﺪو أنﻚ ﺳﺘﺘﻌﺒﻨا مﻌﻚ"
ومﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻛﺬاب مﺮة أﺧﺮى تقﺪم الﻌﺴﻜﺮي الجنﻛوﯾزي،
وﻫﻮى ﺑﺼﻔﻌﺔ مﺪوﯾﺔ عﻠﻰ وجﻪ جادﯾﻦ ،وﻫﻮ ﯾﺼﺮخ ﻓﻲ
وجﻬﻪ:
"عﻤﯿﻞ ،ماﺳﻮنﻲ ،جاﺳﻮس ..ﺻﻬﯿﻮنﻲ"
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ﺑﺼﻖ جادﯾﻦ أحﺪ اﺳﻨانﻪ الﻤﻬﺸﻤﺔ ،وﺻﻮت الﻀاﺑﻂ ،ﯾﺄتﻲ
ﻛﺼﺪى مﺸﻮه ،ﻛﺄنﻪ ﯾﺨﺮج مﻦ ﻗﻌﺮ ﺑﺌﺮ عﻤﯿﻖ:
"انﺖ تﻬﺪر وﻗﺘﻨا ،اعﺘﺮف ﺑالﺤقﯿقﺔ ،ﺑﻜﻞ ما تﻌﺮف اﻓﻀﻞ
لﻚ ،وإال ﺳﯿﺄﺧﺬك ﻫﺬا الﻌﺴﻜﺮي إلﻰ ﻏﺮﻓﺔ الﺘﻌﺬﯾﺐ..
اعﺘﺮف إن أردت أن تﺨﺮج مﻦ ﻫﻨا حﯿا؟"
"ﺑﻤاذا اعﺘﺮف؟ ﺑﻤاذا أﻗﺴﻢ لﻚ لﺘﺼﺪﻗﻨﻲ! لقﺪ ﻗﻠﺖ ﻛﻞ ما
أعﺮف ﻓﻲ حﺪود عﻠﻤﻲ"
"تقﺴﻢ؟! وﻫﻞ أنﺖ مﺆمﻦ لﺘقﺴﻢ؟ ﻓﻲ أي دﯾﻦ تﻌﺘقﺪ ﯾا عﻤﯿﻞ
ﯾا ﻛاﻓﺮ ..ﻫﻪ ..أي دﯾﻦ؟"
ود جادﯾﻦ أن ﯾقﻮل لﻪ:
"أنﺘﻢ الﻌﻤﻼء ،أنﺘﻢ الﺬﯾﻦ لﻄالﻤا تﺂمﺮتﻢ عﻠﻰ ﻫﺬه الﺒﻼد
وروحﻬا وتارﯾﺨﻬا وأدﯾانﻬا وثقاﻓاتﻬا وشﻌﻮﺑﻬا!"
عﻨﺪما دﻛﺖ جﯿﻮش مﺤﻤﺪ عﻠﻲ ﺑاشا الﻤﺼﺮي اﻷلﺒانﻲ،
ﻗﯿاﻗﺮ وﻃﻮاﺑﻲ الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ  ١٨٢١وأﺻﺒﺤﺖ الﺒﻼد
الﻜﺒﯿﺮة مﻔﺘﻮحﺔ عﻠﻰ مﺼارﯾﻌﻬا لﺨﯿﻮلﻬﻢ ،ماذا حﺪث؟..
أﺻﺒح الجنﻛوﯾز عﻤﻼء لﻬﻢ ،ﯾﻮالﻮنﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ شئ ،ال
ﯾﺮﯾﺪون لﻤﺼالﺤﻬﻢ أن تﺘﻀﺮر!
وما أن ﺑﺪأت مﺼالﺤﻬﻢ تﺘﻀﺮر ،حﺘﻰ تﻬاﻓﺘﻮا ..جاءوا
لﺸﻌﺐ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة وﻗالﻮا:
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"نﺤﻦ أمﺔ واحﺪة ،أمﻨا واحﺪة ،لﻢ نﺄتﻲ مﻦ ما وراء الﺒﺤﺮ
الﻤالح وتﺨﻮم الﺼﺤﺮاء ﺑﻨﺴاء ،تﺰوجﻨا ﻫﻨا وولﺪنا ﻫﻨا،
أﺳﻼﻓﻨا ماتﻮا ﻫﻨا ،تﻌالﻮا نقاتﻞ مﻌا ﻛﺘﻔا ﺑﻜﺘﻒ ﻫﺆالء الﻐﺰاة.
ونﻬﺪم الﺠﺪار الﻌازل!"
تﻨاﺳﻰ شﻌﺐ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ﻛﻞ ذﻛﺮﯾات الﻤاﺿﻲ الﺒائﺲ:
الﺮق ،الﺘﻌﺬﯾﺐ ،القﺘﻞ ،اﻹذالل ..وﻗاتﻞ مﻌﻬﻢ ﻛﺘﻔا ﺑﻜﺘﻒ،
حﺘﻰ ﻫﺰم الﻐﺰاة! ..ماذا حﺪث؟ عاد الجنﻛوﯾز ﺳﯿﺮتﻬﻢ
القﺪﯾﻤﺔ!
وعﻨﺪما جاءت جﺤاﻓﻞ اﻷوروﺑﯿﯿﻦ الﺒﯿﺾ ،واجﺘاحﺖ الﺒﻠﺪة
القﺪﯾﻤﺔ ،مﻀﻮا ﻓﻲ ﻃﻠﯿﻌﺔ جﯿﺶ الﻐﺰو ،ﯾقﻮدونﻪ دلﯿﻼ
لﻤﻌﺮﻓﺘﻬﻢ دروب ومﺴالﻚ وﺳﺒاﺳﺐ ووﻫاد ﻫﺬا الﻮﻃﻦ
الﺸاﺳﻊ؛ واﺻﺒﺤﺖ أرض الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة مﺸﺮعﺔ عﻠﻰ
مﺼارﯾﻌﻬا ،لﺴﻨاﺑﻚ ﺧﯿﻠﻬﻢ! ..ماذا حﺪث؟ ..تﺤالﻒ
الجنﻛوﯾز مﻊ الﻐﺰاة الﺒﯿﺾ؛ نﻈﯿﺮ االمﺘﯿازات الﺘﻲ مﻨﺤﺖ
لﻬﻢ ،وﺻاروا الﺴﻮط الﺬي ﯾﺠﻠﺪ ﺑﻪ الﻐﺰاة ،شﻌﺐ الﺒﻼد
اﻷﺳﯾرة!
وﻛانﻮا ﻓﻲ ﻃﻠﯿﻌﺔ الﻤقاولﯿﻦ ،اﺳﺘﻐﻠﻮا حاجﺔ اﻷﻫالﻲ الﻔقﺮاء
لﻠقﻮت ،اﺳﺘﺨﺪمﻮﻫﻢ عﻤاال لﺘﻤﺘﯿﻦ الﺠﺪار الﻌازل ،مﺜﻠﻤا
اﺳﺘﺨﺪمﻮﻫﻢ مﻦ ﻗﺒﻞ أدواتا لﺘﺠارة الﺮق!!
ثﻢ أﺧﺬت تﻄﻠﻌاتﻬﻢ تﺘﻨامﻰ ،حﻨﻮا لﻤاﺿﯿﻬﻢ القﺪﯾﻢ ﻓﻲ حﻜﻢ
الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،ﻓﺠاءوا مﺮة أﺧﺮى لﺸﻌﻮﺑﻬا ..جﻠﺴﻮا مﻌﻬﻢ
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ﻓﻲ الﺘﻜاﯾا ،ﻓﻲ ﺳﺠﻦ القﻠﻌﺔ ،ﻓﻲ اﻷحﺮاش ،ﻓﻲ اﻷنﺪاﯾات
ﻓﻲ الﻮدﯾان ،تﺤﺖ أشﺠار القﻤﺒﯿﻞ وتﺤﺖ ﺳقﻮف الﺒﯿﻮت
الﻮاﻃﺌﺔ ،أو الﻌﺮاء ،حﯿﺚ ال ﺳقﻒ!..
جﻠﺴﻮا مﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ مﻜان وﻗالﻮا:
"نﺤﻦ أمﺔ واحﺪة ،الﺪم نﻔﺴﻪ ﯾﺠﺮي ﻓﻲ عﺮوﻗﻨا ،ﻓﺘﻌالﻮا
نﺨﺮج ﻫﺆالء الﻄﻐاة مﻦ ﺑﻼدنا"
تﺄمﻞ شﻌﺐ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة وجﻮﻫﻬﻢ الﺨادعﺔ ،وال تﻔﺘﺄ
ذﻛﺮﯾات الﺨﻮازﯾﻖ الﺘﻲ نﺼﺒﻮﻫا لﻪ تﻄارده ،ﻗال:
"نﺤﻦ ال نﺜﻖ ﺑﻜﻢ"
ﻓﺒﻜﻮا وﻗالﻮا:
"ﺑﻞ نﺤﻦ ﺻادﻗﯿﻦ ﻫﺬه الﻤﺮة ،اعﻄﻮنا ﻓﺮﺻﺔ واحﺪة"
وﻫﻜﺬا ﻗاتﻞ مﻌﻬﻢ ﻛﺘﻔا ﺑﻜﺘﻒ ،الﻰ أن حﻤﻞ القﻄار الﻐﺰاة
تﻮدعﻪ اﻷﻏﻨﯿات:
"ﯾا ﻏﺮﯾﺐ ﯾﻼ لﻲ ﺑﻠﺪك"
ثﻢ ماذا حﺪث؟ عاد الجنﻛوﯾز ﺳﯿﺮتﻬﻢ القﺪﯾﻤﺔ! ﻛانﻮا
ﯾﺨاﻃﺒﻮن أﻫالﻲ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ﺑﻠﺴان ﻛﺸﻌﺐ واحﺪ ،وعﻨﺪما
ﯾﺠﻠﺴﻮن إلﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ الﺒﻌﺾ ﻓﻲ جﻠﺴاتﻬﻢ الﺨاﺻﺔ ﯾقﻮلﻮن:
149

"ال نﺤﻦ جنﻛوﯾز ﻫﺆالء الﻌﺒﯿﺪ الﺴﻮد لﯿﺴﻮا ﻗﻮمﻨا ،نﺤﻦ
أﺻﺤاب دم نقﻲ ونﺴﺐ شﺮﯾﻒ ،جﺪنا ذلﻚ الﻨﺒﻲ الﻤقﺪس
ﺧﻠﻒ تﺨﻮم الﺼﺤﺮاء"
ﺑﻞ ﻫﺘﻒ شاعﺮﻫﻢ الﺘقﺪمﻲ اﻷمﻤﻲ اﻷﻛﺒﺮ:
"نﺤﻦ جنﻛوﯾز الجنﻛوﯾز!"..
ﯾقﺼﺪ أنﻬﻢ أﻗﺤاح أﻛﺜﺮ مﻦ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻲ جﻠﺪتﻬﻢ؛ ذوي الﺪم
الﻤﺨﻠﻮط ،ﺧﻠﻒ تﺨﻮم الﺼﺤﺮاء والﺒﺤﺮ الﻤالح!
وﻗال أحﺪ مﻔﻜﺮﯾﻬﻢ ﺑﻌﺪ عﻮدتﻪ مﻦ ﻏﯿاب ﻃﻮﯾﻞ ،ﻓﻲ ﺑﻼد
الﻔﺮنﺠﺔ ﺑﻮﻗاحﺔ وجﺤﻮد:
"لقﺪ امﺘألت الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ ﺑﺬوي الﻌقائﺪ الﻤﺸﺒﻮﻫﺔ،
والﺴﺤﻨات الﺴﻮداء الﻐﺮﯾﺒﺔ ،ﻫﺬا الﺤﺰام اﻷﺳﻮد ﯾﺨﻨﻖ الﺒﻠﺪة
القﺪﯾﻤﺔ!'
"الﺤﺰام اﻷﺳﻮد؟!"
مﻨﺬ أول حاﻛﻢ عام ﻛان واﺿﺤا ،أن الجنﻛوﯾز ﺳﯿﻈﻠﻮن
ﯾﺴﺘﺄثﺮون ﺑالﺒﻼد اﻷﺳﯾرة وﺧﯿﺮاتﻬا ،مﺜﻞ ﻛﻞ مﺮة.
الﺴﻨﻮات الﻄﻮﯾﻠﺔ الﺘﻲ ﻗﻀﻮﻫا ﻓﻲ الﺤﻜﻢ ،راﻛﻤﺖ تﺠارﺑﻬﻢ
وﺧﺒﺮاتﻬﻢ وأﺳالﯿﺒﻬﻢ ﻓﻲ الﻐﺶ والﺨﺪاع ،ﻓﺄﺧﺬوا ﯾﺒﺘﺪعﻮن
ﻃﺮﻗا جﺪﯾﺪة ،لﺘﻜﺮﯾﺲ ﻛﻞ شئ ﺑﯿﺪﻫﻢ.
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ﻛانﺖ أﻫﻢ أدواتﻬﻢ ﺑﺬل الﻮعﻮد ..الﻜﺜﯿﺮ مﻦ الﻮعﻮد لﺸﻌﺐ
الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،الﺘﻲ ال ﯾﻨﻔﺬ مﻨﻬا شئ! إذ ﯾقﺒﺾ اﻷﻫالﻲ
الرﯾح ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اتﻔاق!
ومﻊ ذلﻚ ﻇﻠﺖ شﻌﻮب الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،ﺑﺼﺒﺮ شﺪﯾﺪ تﺸﺮح
لﻠجنﻛوﯾز ،أن ﻗﯿﻤﻬﻢ الجنﻛوﯾزﯾﺔ ال تﻨاﺳﺐ حقﯿقﺔ حﯿاة الﻨاس
ﻓﻲ ﻫﺬه الﺒﻼد ،وأنﻬﻢ لﯿﺲ ﺑاﺳﺘﻄاعﺘﻬﻢ تﺒﻨﯿﻬا ﺑالﻜامﻞ ،ﻛﻤا
أنﻬﻢ ال ﯾﺘﻌﻤﺪون رﻓﻀﻬا ﺑﻞ ﯾﺤاولﻮن أن ﯾﻜﻮنﻮا أنﻔﺴﻬﻢ،
وأن مﺤاوالت ﻓﺮض ثقاﻓﺘﻬﻢ الﺼﺤﺮاوﯾﺔ القاحﻠﺔ عﻠﯿﻬﻢ ،لﻢ
تﺆدي ﺳﻮى لﺘﺸﻮﻫﻬﻢ ،وتﺤﻄﻢ أي أمﻞ ﻛﻲ ﯾﻜﻮنﻮا أمﺔ
واحﺪة ،ال تﺘﻨازعﻬا أﻓﻜار لﻢ تﻨﺒﺖ مﻦ تﺮﺑﺘﻬا ،وﻓﻲ مﻨاﺧﻬا
وتﺤﺖ ﺳﻤائﻬا ،وﺑﻤاء ﻫﺬا الﻨﯿﻞ وﻫﺬه اﻷودﯾﺔ ،وﻓﻲ ﻛﺮاﻛﯿﺮ
ﻫﺬه الﺠﺒال ،وﺑﯿﻦ تﻼل ﻫﺬه القﯿﺰان ،وﻓﻲ أدﻏال ﻫﺬه
الﻐاﺑات ،وانﺒﺴاط اﻷرض القﺮدود الﺸاﺳﻌﺔ!
لﻜﻦ الجنﻛوﯾز لﻢ ﯾﺄﺑﻬﻮا! حاولﻮا أن ﯾﺸﺮحﻮا لﻬﻢ أنﻬﻢ عﺮﻓﻮا
اﻷدﯾان ،ﻗﺒﻞ أن ﯾﺒﻌﺚ نﺒﻲ ،إلﻰ الﺒﺪو ما وراء الﺒﺤﺮ الﻤالح،
وتﺨﻮم الﺼﺤﺮاء القاحﻠﺔ ﺑﺂالف الﺴﻨﻮات! وأنﻬﻢ عﻨﺪما
عﺮﻓﻮا الﺤﻀارة ونﻈﻢ الﺪولﺔ وإدارتﻬا ،ﻛان الجنﻛوﯾز
مﺸﺮدون ﻓﻲ الﺼﺤﺮاء ،ﯾﺘﻮﺳﺪون الﺮمل! حﺪود مﻌﺮﻓﺘﻬﻢ
ال تﺨﺮج عﻦ ﺻﻮى الﺴاري وعﻼمات الﻄﺮﯾﻖ إلﻰ مﻨﻌﺮج
الﻠﻮى ،الﺬي ال تﻔﺘﺄ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ تﺘﻠﻔﺖ ﺑﺤﺜا عﻨﻪ ،وﻫﻢ ﯾﻄﻮﻓﻮن..
ﯾقﺒﻠﻮن ذا الﺠﺪارا وذا الﺠﺪارا!
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ﻇﻠﻮا عﻠﻰ الﺪوام ﻓﻲ ﻛﻨﻒ ما ﯾﻜﻔﻲ مﻦ اﻷدﯾان ،ﺑالقﺪر الﺬي
جﻌﻠﻬﻢ ﯾﺪرﻛﻮن ،أن ﻫﺬه الﻀﻤائﺮ الﺸقﯿﺔ الﻤﻌﺬﺑﺔ ،لﻬﺆالء
اﻷﻫالﻲ الﻄﯿﺒﯿﻦ ،لﻢ تﻌﺪ ﻗادرة عﻠﻰ تﺤﻤﻞ مﺰﯾﺪ مﻦ اﻷلﻢ
والﺘﻤﺰق ،الﺬي تﺤﺪثﻪ تﻨاﻗﻀات أﻓﻜار الجنﻛوﯾز الﻤﺮﺑﻜﺔ!
ورؤﯾﺘﻬﻢ الﻤﻤﺰﻗﺔ لﻠﻌالﻢ ،والﺘﻲ تﻤﺰق ﻛﻞ شﻲء حﻮلﻬﻢ!
ﺑقﺪرتﻬا الﺮﻫﯿﺒﺔ عﻠﻰ تﺒﺪﯾﺪ الﺘارﯾﺦ واﻹنﺴان والﺠﻐﺮاﻓﯿا!
ﻛان اﻷﻫالﻲ ﯾﺘﺤﺪثﻮن عﻦ الجنﻛوﯾز لﻜﻨﻬﻢ ﻏﯿﺮ راﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ
الﺤﺪﯾﺚ إلﯿﻬﻢ! لقﺪ ﯾﺌﺴﻮا مﻨﻬﻢ وﻇﻠﻮا مﻊ ذلﻚ مﺘﻨازعﯿﻦ:
ﻛﯿﻒ ﺑﺈمﻜانﻬﻢ الﺘﺴﻠح ﺑﺜقاﻓﺔ الﺜﻮرة ،دون أن ﯾقﻄﻌﻮا مﻊ
الﻤاﺿﻲ!
ﻫﺬا الﻤاﺿﻲ ﺑﻌﻀﻪ عﺰﯾﺰ عﻠﯿﻬﻢ! ﻫﻨاك ﻓﻲ الﻐاﺑات ﻛانﻮا
ﯾﺴﺘﻀﯿﺌﻮن ﺑﻨارﻫﻢ ﻫﻢ ال نار الجنﻛوﯾز ال ﯾﺘﺤﺪثﻮن إلﻰ
الجنﻛوﯾز ﺑﻞ ﯾﺘﺤﺪثﻮن إلﻰ أنﻔﺴﻬﻢ عﻦ الجنﻛوﯾز وأﺻﻮاتﻬﻢ
تﺮتﻔﻊ وتﻨﺨﻔﺾ ..وﻫﻢ ﯾقﻮلﻮن:
مﻦ ﻇﻼم ﻫﺬه الﻐاﺑات حﺘﻤا ﯾﻨﺒﺠﺲ ﻓﺠﺮ جﺪﯾﺪ ،تﻜﻨﺲ ﻓﯿﻪ
آثار ﻫﺬه الﺜقاﻓﺔ ،الﺘﻲ تﺮﯾﺪ إﺧﻀاع الﻨاس وتﺠﺮﯾﺪﻫﻢ مﻦ
إنﺴانﯿﺘﻬﻢ ..القﻀاء عﻠﻰ تقالﯿﺪﻫﻢ ولﻐﺘﻬﻢ ..ﻫﺬه الﺜقاﻓﺔ الﺘﻲ
تﺠﻌﻠﻬﻢ ﯾﺰرعﻮن لﺘﺄﺧﺬ زرعﻬﻢ و ماشﯿﺘﻬﻢ وأرﺿﻬﻢ ،مﻦ
ﯾقاوم ﯾﻤﻮت ومﻦ ﯾﺨﻀﻊ ﯾﺘﺸﻮه!
"اعﺘﺮف"
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وأﻏﺮﻗﻮه ﺑﺄﺳﺌﻠﺘﻬﻢ الﻨﻬﻤﺔ ،اﺳﺘﻔﺮغ ﻛﻞ اﻹجاﺑات الﻤﻤﻜﻨﺔ،
شﻌﺮ ﻓﻲ أعﻤاﻗﻪ ﺑﺨﻮاء مﺮﯾﻊ ،ﻛأنﻪ ﯾﻬﻮي مﻦ مﻜان عال،
عال وﯾﺴقﻂ ﻓﻲ ﻫﻮة ال ﻗﺮار لﻬا! أوﻗﻔﻮه لﺴاعات ﻃﻮال ﻓﻲ
الﺸﻤﺲ الﻼﻫﺒﺔ ،ﻛان ﯾﺸﻢ ﻓﻲ جﺴﺪه رائﺤﺔ مﺰﯾﺞ مﻦ الﺸﻮاء
والﻌﺮق الﻠﺰج ،ﺑﺴﺒﺐ الﺮﻃﻮﺑﺔ الﻌالﯿﺔ ﻗﺮﯾﺒا مﻦ الﻨﻬﺮ،
وﻛان الﻐﻀﺐ الﻌارم داﺧﻠﻪ ﯾﻨﻜﺘﻢ ،ال ﯾقﻮى عﻠﻰ االنﻔﺠار!
"اعﺘﺮف"
وﻫﻮى الجنﻛوﯾزي مﺮة أﺧﺮى ﯾﺼﻔﻌﻪ ﺑقﻮة ،ﻓﺄﻏﻤﻲ عﻠﯿﻪ!..
ورآﻫا ﻓﻲ إﻏﻤائﻪ ..ﻫﯾﻠدا ،تﻠﻮح ﺑﻜﻔﻬا ﻓﻲ ﻗﻠﻖ ،وﺑﻌﯿﻮنﻬا
نﻈﺮة مﺘﺴائﻠﺔ لﻜﻦ أﺳﯿانﺔ ،حﺰﯾﻨﺔ ..أﯾﻦ أنﺖ ﯾا ﻫﯾﻠدا؟ ال
تقﻠقﻲ ،ﻓﻔﻲ الﺰنﺰانﺔ الﻤﻌﺘقﻠﯿﻦ أﻫﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ،ﻗﺮﺑﺘﻬﻢ الﻤﺄﺳاة
وﺳﯿاط اﻷﺳﺌﻠﺔ ،الﺘﻲ تﻠﺴﻊ الﺬاﻛﺮة ،والﻬﺮاوات الﺘﻲ تﻔﺮي
الﻈﻬﻮر ،والﻠﻜﻤات الﺘﻲ تﺠﻌﻞ الﻮجﻪ مﻨﺘﻔﺨا ﺑالﻜﺪمات..
أحﺒﻚ ﻫﯿﻠﺪا ..أحﺒﻚ…
ال ﯾﺸﺒﻌﻮن مﻦ ﻓﺮي لﺤﻢ الﻤﻌﺘقﻠﯿﻦ ،وال ﯾﺮتﻮون مﻦ دمائﻬﻢ
الﻤﺘﻔﺠﺮة ،انﺘﻔﺾ ﺑاب الﺰنﺰانﺔ ﺑﺸﺪة ،لﯿﻨﺸﻖ عﻦ جنﻛوﯾزي
ﺿﺨﻢ الﺠﺜﺔ ،اﻗﺘﺤﻢ نﻌاﺳﻬﻢ ،ﻗﺒﺾ عﻠﻰ ﻗﻔا جادﯾﻦ وشﺪه
ﺑقﻮة ،رﻛﻠﻪ أمامﻪ ﻓاﺻﻄﺪم رأﺳﻪ ﺑالﺠﺪار ،ﻓقﻮم مﺴاره
ﺑﻠﻜﻤﺔ ،عﻠﻰ ﻓﻤﻪ .دﻓﻌﺘﻪ الﺑﺘﻼع دمﻪ! وﻫﻮ ﯾﺼﺮخ:
"اﺳﺘقﻢ أﯾﻬا الﻌﺒﺪ اﻷﺳﻮد"
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ﻫﺆالء الﻨاس ﻏﺮﯾﺒﻮن حقا ،اﺧﺘﺮعﻮا الﻨﻈام الﺪاللﻲ
لأللوان ،ﻓقﻂ لﯿﺰرعﻮا ﻓﻲ وجﺪان الﻨاس أن الﻠﻮن اﻷﺳﻮد
ﻛﺮﯾﻪ ،وﯾﺠﺐ إذاللﻪ واﺳﺘﻌﺒاده! لﻮ ﻗﺘﻠﻮا ﻛﻞ مﻦ ﯾﺮونﻬﻢ
ﺳﻮدا ﻓﻲ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة مﻦ ﺳﯿﻨﻈﻒ أوﺳاﺧﻬﻢ ،ومﻦ
ﺳﯿﺰرع لﻬﻢ لﯿﺄﻛﻠﻮا ،مﻦ ﺳﯿقاتﻞ ﻃﻮائﻒ ﺻانﻊ الﻔﺨار نﯿاﺑﺔ
عﻨﻬﻢ ،لﺘﻈﻞ الﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﯾﺪﻫﻢ ﯾﻌﺰون وﯾﺬلﻮن مﻦ شاءوا!
الﺜﻮار الﻤقاتﻠﯿﻦ لﻢ ﯾﺘﺤﻮلﻮا لﻮحﻮش ،إال لﻠقﻀاء عﻠﻰ
وحﺸﯿﺔ الجنﻛوﯾز .الﺤاﻛﻢ الﻌام ﯾﻌﺮف ذلﻚ ،لﺬا ﻓﺘﻨﻬﻢ لﯿقﺘﻠﻮا
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀا ،حﺘﻰ ﯾﻔﺸﻠﻮا ﻓﻲ مﺠاﺑﻬﺘﻪ ﻫﻮ ..واالن ﻫﻢ
ﯾﻌﺮﻓﻮن ذلﻚ ،لﺬا تﺪنﻮ أﻃﺮاﻓﻬﻢ ،لﺘﻠﺘقﻲ ﻓﻲ ﻃائﻔﺔ واحﺪة..
ﻃائﻔﺔ ﺻانﻌﻲ الﻔﺨار الﻤﺘﺤﺪة.
❁❁ ❁
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ﻛالﻄﻮاﺑﻲ ﻏﺮﺑﻲ الﻨﻬﺮ ،وﻫﻲ تﻨﻬﺪ تﺤﺖ ﺿﺮﺑات مﺪاﻓﻊ
اﻹنﺠﻠﯿﺰ ،تﺤﺸﺮج ﺻﻮت جادﯾﻦ ﻓﻲ الﻔﻀاء الﻤﻠﻐﻮم،
لﻠﺰنﺰانﺔ الﻮجﻠﻰ :الﺨﻠﯿﻔﺔ ود تور الجر الثانﻲ ،ﻛان ال ﯾﺤﺐ
الﺮجال اﻷﻗﻮﯾاء ،ﻛان ﯾﺠﻤﻊ حﻮلﻪ الﻀﻌﻔاء الﻤﺘﻤﻠقﯿﻦ ،الﺬﯾﻦ
ال ﯾﻌارﺿﻮنﻪ .وﯾﺮﻏﻢ زواره عﻠﻰ الﺠﻠﻮس عﻠﻰ اﻷرض،
مﻬﻤا عﻼ شﺄنﻬﻢ! ﺑﯿﻨﻤا ﻫﻮ جالﺲ عﻠﻰ الﻌﻨقﺮﯾﺐ!
لﻢ ﯾﻜﻦ ثﻤﺔ مﻦ ﯾﺠﺮؤ عﻠﻰ الﺤﺪﯾﺚ أمامﻪ دون إذن ،أو
الﺤﺪﯾﺚ إلﯿﻪ وﻫﻮ ﯾﺘﻄﻠﻊ ﻓﻲ وجﻬﻪ! ..أحﺪ الﺸﻮام الﺬﯾﻦ
أﺳﻠﻤﻮا ﺑالقﻮة- ،ﻛان أحﻮال -ﻛاد أن ﯾﻔقﺪ رأﺳﻪ ،ﻷن الﺨﻠﯿﻔﺔ
ﻇﻦ ﺧﻄﺄ ،أنﻪ ﯾﻨﻈﺮ إلﯿﻪ!
ﻛان ود تﻮر الجر الثانﻲ ،عﻨﺪما ﯾﺒﻌﺚ رﺳﻮلﻪ إلﻰ أي
شﺨﺺ ،ﯾقﻒ الﺮﺳﻮل أمامﻪ وﯾﺼﻔﻖ ،ثﻢ ﯾﺴﺘﺪﯾﺮ جارﯾا،
ﻓﯿﺘﺒﻌﻪ الﺸﺨﺺ مﻬﺮوال أﯾا ﻛان مقامﻪ ،دون أي اعﺘﺒارات
لﻠتراتﺑﯾﺔ االجتماعﯾﺔ!
ﻫﺆالء الﻨاس الﺬﯾﻦ جﻌﻠﻬﻢ الﺨﻠﯿﻔﺔ ﯾﻬﺮولﻮن ،ﺻﻔﻌﻮا أﺑﻮاﺑﻬﻢ
ﺑﻮجﻪ رﺳﻞ ود تور الجر ﺑﻌﺪ ﻫﺰﯾﻤﺘﻪ ﻓﻲ الﺑﻠدة القدﯾمﺔ،
راﻓﻀﯿﻦ دعﻮتﻪ لﻬﻢ ﺑالﻬﺮوب مﻌﻪ إلﻰ دار الﺮﯾح ،لﯿﻠقﻰ
حﺘﻔﻪ ﻓﻲ أم ﺿروس وحﯾدا ،ﻓتنطوي مﻌﻪ ﺻﻔﺤﺔ اﺳﺘﺒﺪاده
إلﻰ اﻷﺑﺪ!
تﻨﻬﺪ الﻤﺮﯾﻮد:
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"حقا ﻛان مﺴﺘﺒﺪا ال نﻈﯿﺮ لﻪ ،ال ﯾﺘﻮرع عﻦ ارتﻜاب أي
جﺮم ،حﺘﻰ أنﻪ ﺳﻤﻢ شقﯿﻖ حامد أب روﻛو ﺑالﺸﺮاب ،رﻏﻢ
أنﻪ لﻢ ﯾﻜﻦ ﯾقﺪم شﺮاﺑا لﺰواره! ﻓقﺪ ﻛان شﺪﯾﺪ الﺒﺨﻞ!"
ﻫﻤﻬﻢ جادﯾﻦ:
"ﻫﺬا ﯾﻔﺴﺮ ﺳﻠﻮك الجنﻛوﯾز ﺿﺪ الﺴﻜان اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ ﻓﻲ دار
الﺮﯾح ،ﻓﻲ ﻫﺬه الﺤﺮب الﺪائﺮة اﻵن ،وﯾﺸﺮح ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ عﻠﻰ
عﻬﺪ دولﺘﻬﻢ ﺑقﯿادة ود تور الجر الثانﻲ ﻓﻲ الﺑﻠدة القدﯾمﺔ ذلﻚ
الﻮﻗﺖ!"
❁❁ ❁
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وﺑﻌﺪ أن انﺼﺮف حامد أب روﻛو ﻗال ﻷﻫﻠﻪ:
"ﺑﻌﺪ الﺸﺮﺑﺘﻮ عﻨﺪ ود تور الجر ،أنا مانﻰ ﺻاﺑح لﻰ ﺑﻜﺮة"
ﻓقالﻮا لﻪ:
"انﺖ وﻛﺖ عارف شﺮﺑﺘﻮ لﯿﻪ؟"
ﻓﺮد:
"ﺧﻔﺖ ﻛان ما شﺮﺑﺘﻮ ،ﯾﺴﻮي ﻓﯿﻨﻲ شﻲ ،ﯾﻤﻜﻦ ما أﻗﺪر
عﻠﯿﻪ ،ﯾﺨﺠﻠﻜﻢ"
وﻓﻌﻼ لﻢ ﯾﺼﺒح عﻠﻰ أب روﻛو ﺻﺒاح آﺧﺮ ..ﺻﺒح مﯿﺖ!
وﻛذلك ﻗﺘﻞ رجب عﺑد الداﯾم ﺑالﺴﻢ ،عﻨﺪما عﻼ شﺄنﻪ وﺻار
مﺤﺒﻮﺑا ومﻨﻊ جﻨﻮده مﻦ نﻬب الﻨاس .حﺘﻰ اﺻﺒح مﻀﺮب
الﻤﺜﻞ:
"رجب عﺪل والﺠﺪاد ﻗﺪل"
اﻷمﯿﺮ حﺳان ﻗائﺪ ﺳﻼح الﻤﺪﻓﻌﯿﺔ ،وﻛﻤا ﻗال ﺳالم الدﻫنون
لﻛﺑاﺳﺔ مﻬﺪدا الﺑﻌاتﻲ حمدان:
"ﺑاﻛﺮ ﯾﺠﻲ اﺑقرجﺔ وتقﯿﻒ الﻬﺮجﺔ"
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والﺬي ﻛان لﻪ القﺪح الﻤﻌﻠﻰ ،ﻓﻲ حﺼار وﻓﺘح المدﯾنﺔ
الزاﻫﯾﺔ .أرﺳﻠﻪ ود تﻮر الجر ﻓﻲ مﻬﻤﺔ وﻫﻤﯿﺔ لﺑﻠﺑل
درمنقرة حﯿﺚ أعﺘقﻞ ووﺿﻊ ﻓﻲ القﯿﻮد ،ولﻢ ﯾﻨقﺬه ﺳﻮى
احﺘﻼل الﻔرنﺳاوﯾﯾن الﺑشﻲ إذ ﺳﻠﻤﻮه لﻠنﺻارى ﻓمات ﺑﻌﺪ
االحﺘﻼل..
ﻛﺑاﺳﺔ الﻔارس الﻤﻐﻮار ،الﺬي ﻫﺰم شواطﯾن ﺑﯾك ﻓﻲ مﻌﺮﻛﺔ
ا لﺳﻔروك وﻓﺘح دار الرﯾح لود تور الجر ،ﻗﺘﻠﻪ أﺑو درﻗﺔ
ﺑﺄمر منﻪ ،ﻷن ود تور الجر لﻢ ﯾﻨﺴﻰ أن ﻛﺑاﺳﺔ ﻗﺪ جﻠﺪه،
عﻨﺪما ﻛان عﺒﺪا ،ﻗﺒﻞ أن ﯾﻠﺘﺤﻖ ﺑﺨﺪمﺔ شواطﯾن ﺑﯾك .وﻫﻛذا
أرﺳﻞ إلﯾﻪ رأس الﺒﻄﻞ ﻛﺑاﺳﺔ ..وﻛﺑاﺳﺔ حتﻰ الرمﻖ
اﻷﺧﯾر ،ﻛان ﯾﻀﺤﻚ ﻓﻲ وجﻪ جﻼدﯾﻪ..
الﺑﻌاتﻲ أب جﯾقﺔ ،الﺬي ﻛان متطرﻓا ،واجﻪ نﻔﺲ مﺼﯿﺮ
ﻛﺑاﺳﺔ ،إذ اتﻬمﻪ ود تور الجر ﺑالﻛﻔر والزندﻗﺔ مﻌا! وشنقﻪ
ﻷنﻪ تﺠﺮأ وﻗال رأﯾﻪ ﻓﻲ المجازر التﻲ أوﻗﻌﻬا الجتﻛوﯾز ﻓﻲ
دﯾار الﺑﻌاعﯾت .والمجازر التﻲ ﻗادﻫا تور الجر ﺑنﻔﺳﻪ ،ﻓﻲ
دار ﺻﺑاح والتﻲ دﻓﻌت اﻷمﯾر أب درﻗﺔ إلﻰ الﻔرار
واالحتماء وعشﯾرتﻪ ﻓﻲ جﺑال "ﻛتري".
ومﻦ أﺳﻮأ الﺤﻮادث ،تﻠك التﻲ عﻠﻖ عﻠﯾﻬا ﻛﺳﺑان ﻗائﻼ أنﻪ
ال ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﻌﻤﻞ شﯿﺌا ،ﯾﺴﺐ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ مﻮتﻪ:
"وجﻌﺘﻨﻲ شﺮدة الﻛنجس الزول ﻛان ﺑﯾتنﺑر وﯾقول ﺑﯾاﻛل
الجمر ،ﻛﻠو طﻠﻊ ﻛﻼم ﺳاي"
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ﺑﻌﺪ الﻬﺰﯾﻤﺔ ﺳاق ود تور الجر نﺴاء عشﯾرة الﻛنجس ﺳﺑاﯾا
عارﯾات! من دﯾارﻫن إلﻰ الﺑﻠدة القدﯾمﺔ! وﻛانﻮا ﯾﻌﻄﻮنﻬﻦ
الﻌﯿﺶ الﺤﺐ ﻷﻛﻠﻪ مﺜﻞ الﻐﻨﻢ .واﺧﺘار تور الجر اثﻨﺘﯿﻦ مﻦ
الﻛنجﺳﯾات ﻛﻤﺤﻈﯿات وﺳﺮاري ،رﻏم أنﻪ ﻛان ﯾمتﻠك
عشرات الﺧﻼﺳﯾات مﻦ ﻛﻞ ﻗﺒائﻞ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة..
ﯾﺤﻜﻲ ﻛﺳﺑان:
"ذﻫﺒﺖ مﻊ محجوب الجرادة لﺰﯾارة الﻌامﻞ محمد ود الطﯾنﺔ
لﻤﺮﺿﻪ ،وجﺪنا مﻌﻪ مﻼزمﯿﻪ :اﻷمﯿﺮ عﺑد الﺻمد وعﺑد
الﻌاطﻲ والرﺿوان ،وﻛﻠﻬﻢ مﻦ الﺑﻌاعﯾت وأمامﻬﻢ ﻛﻔتﯾرة
الﺸاي .وﻓﺠﺄة ﺳﻤﻌﻮا ﺻﻮت الﺒاﺑﻮر اﻵتﻲ ﺑﻨﺴاء الﻛنجس
الﻼتﻲ أﺳﺮن ﺑﻌﺪ الﻤﺠﺰرة .ﻓﻀﺮب محجوب الجرادة
ﻓﺨﺬﯾﻪ ﻗائﻼ:
"ﻛﺐ لﻲ ﺳرﯾﻊ ..أنا ماشﻲ لتور الجر ﯾﺪﯾﻨﻲ ﻛنجﺳاوﯾﺔ
اﺳﻮﯾﻬا ﺳﺮﯾﺔ"
ﻓﻤا تﻢ ﻛﻼمﻪ إال ونﻬﺾ ود الطﯾنﺔ الﻤﺮﯾﺾ ،وﺻﻔﻌﻪ عﻠﻰ
وجﻬﻪ ﺻﻔﻌﺔ ﻛادت تﻠقﯿﻪ عﻠﻰ اﻷرض ،وﺿﺮب الﻛﻔتﯾرة
ﺑﺮجﻠﻪ ﻗائﻼ:
"وﻛﻤان تﺸﺮب الﺸاي ﻓﻲ ﺑﯿﺘﻲ تﺸﺮب الﺴﻢ"
ﻓﻐﺿب الجرادة:
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"ﯾا محمد تﻀﺮﺑﻨﻲ؟!!"
ﻓﺮد عﻠﯿﻪ:
"واﻗﺘﻠﻚ ..وﻫﻞ تور الجر ﯾقﺪر ﯾﻌﻤﻞ الﻛنجﺳاوﯾات
ﺳﺮاري؟ وﻫﻞ ﯾقﺪر ﯾﻌﻤﻠﻬﻢ ..إذن ما الﺑﻠدة القدﯾمﺔ تقﯿﺪ
نار؟"
وﺧﺮج الجرادة ﻏاﺿﺒا ،وتﺑﻌﻪ اﻷمﯾر عﺑد الﺻمد ﻓﺰعا،
ورجﻊ ود الطﯾنﺔ لﺴﺮﯾﺮه وﻫو ﯾﺒﻜﻲ ،ﻓﻨﻬﺾ الرﺿوان
وﻗال:
"واﷲ ﯾا ود الطﯾنﺔ تور الجر ما ﯾﺮﺿﻰ ﯾﺠﻌﻞ
الﻛنجﺳاوﯾات ﺳﺮاري"
وﺑﻌﺪ أن ﺧﺮجﻮا ﻗال ﻛﺳﺑان:
"ﻓﻲ مﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﯾام ،تﻌﻤﻞ مﺜﻞ ﻫﺬا الﻌﻤﻞ ،وتﺘﻜﻠﻢ مﺜﻞ ﻫﺬا
الﻜﻼم؟"
ﻓﺮد:
"أنا عارﻓﻚ جﺒان ،ماذا ﯾﺮﯾﺪ الجنﻛوﯾز أن ﯾﻌﻤﻠﻮا لﻨا أﻛﺜﺮ
مﻦ ﻫﺬا ،وما ﻗﯿﻤﺔ الﺤﯿاة ﺑﻬﺬه الﺤالﺔ؟!"..
وذﻫﺐ الجرادة مﺘﻬﯿﺠا ،شاﻛﯿا لﻠمقرﺑﯾن من تور الجر.
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وعﻨﺪما تﺄﺧﺮالﺑﻌاعﯾت ﻓﻲ الﺤﻀﻮر لﻠﺑﻠدة القدﯾمﺔ تﻨﻔﯿﺬا
ﻷمﺮ تور الجر ،أرﺳﻞ اﻷﺧﯾر جﯿﺸا أوﻗﻊ ﻓﯿﻬﻢ مﺠﺰرة
ﺑﺸﻌﺔ ،وأﺧﺬ ﺳﺒﻌﺔ وﺳﺘﯿﻦ مﻦ رؤﺳائﻬﻢ ونﺴائﻬﻢ وأﻃﻔالﻬﻢ
إلﻰ الﺑﻠدة القدﯾمﺔ ،وﻗام ثﻼثﺔ مﻦ أﻛﺒﺮ جﻼدﯾﻪ ،ﺑقﻄﻊ أﯾﺪﯾﻬﻢ
وأرجﻠﻬﻢ ،وشﻨقﻮا ﺑﻌﺪ ذلﻚ!
وﺑالﺮﻏﻢ مﻦ أن الﺿحاك ﻛان مﻦ أﺻﺪﻗاءه الﻤقﺮﺑﯿﻦ .وﻫو
الرﻛن الرﻛﯾن ﺑﯾن أرﻛان وأعﯾان دار ﻓاز ،إال أن تور الجر
أجﺒﺮه عﻠﻰ حﻀﻮر ﻗﺘﻞ أﻫﻠﻪ الﺑﻌاعﯾت .وعﻨﺪما تﺄﺧﺮ
اﻷمﯿﺮ "ﺑرﻛاوي" ﻓﻲ الﺤﻀﻮر ،تﻌﺮﺿﺖ ﻗﺒﯿﻠﺘﻪ إلﻰ
مﺠﺰرة ﺑﺸﻌﺔ ،وأرﺳﻞ أﻃﻔال ونﺴاء ﻗﺑﯾﻠتﻪ ﺳﺑاﯾا إلﻰ الﺑﻠدة
القدﯾمﺔ ،وﺑﯿﻌﺖ ﻗﻄﻌانﻬﻢ ﺑﺮﯾالﯿﻦ أو ثﻼثﺔ لﻠﺜﻮر أو الﺠﻤﻞ،
ﺑﺪال عﻦ ﺳﺘﯿﻦ رﯾاال مجﯾدﯾا.
وﺑﻌﺪ ﻗتﻠﻪ ﻷﻫالﻲ الﺻﻌﯾد أﺧﺬ الﻜﺜﯿﺮون مﻨﻬﻢ ﻛﻌﺒﯿﺪ ﻓﻲ
ﺻﻨادل مقﻔﻮلﺔ ،ﻓمات أﻏﻠﺒﻬﻢ اﺧتناﻗا ..وﺑﻌﺪ ﻫﺰﯾﻤﺔ ﻗﺑﯾﻠﺔ
الردوك اﺳﺘﺒاح مﻤﺘﻠﻜاتﻬﻢ ،وأﺑاح دمائﻬم ،اﻷمر الذي جﻌﻞ
ﻛﺜﯿﺮا مﻦ أﻗﺴام الردوك ﯾﻨﺘﺴﺒﻮن إلﻰ القﺒائﻞ الﻤﺠاورة.
ﻛانﺖ أنﻔاس جادﯾﻦ الﻫﺜﺔ ،مﺘﻼحقﺔ ،والﻌﺮق ﯾقﻄﺮ مﻦ
جﺒﯿﻨﻪ ،عﻠﻰ ﺻﻔﺤات الﺘقﺮﯾﺮ ،وﺑﺮوف مﺤﻤﻮد ﺻامﺖ ال
ﯾﻨﻄﻖ ﺑﺤﺮف!
❁❁ ❁
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جﺬﺑﻪ الﻌﺴﻜﺮي الجنﻛوﯾزي مﻦ ﯾاﻗﺔ ﻗﻤﯿﺼﻪ ،وﻫﻮ ﯾﺪﻓﻌﻪ
أمامﻪ ،ﻓﻲ شﺒﻜﺔ مﻦ الﻤﻤﺮات ،إلﻰ أن أﻓﻀﻰ أحﺪﻫا إلﻰ
ﺑاب ﺻﻐﯿﺮ ،ﻓﺄﺧﺮج مﻔﺘاحا مﻦ جﯿﺒﻪ ،ﻓﺘﺤﻪ ودﻓﻌﻪ عﺒﺮه
ﺑﻌﻨﻒ ،حﺘﻰ وﻗﻊ عﻠﻰ اﻷرض ﻏائﺒا عﻦ الﻮعﻲ!
آﺧﺮ شﻲ ﺳﻤﻌﻪ ،ﺻﻮت الﺒاب ﯾﻐﻠﻖ مﻦ ﺧﻠﻔﻪ!..
عﻨﺪما أﻓاق ،تﺒﯿﻦ زنﺰانﺔ ﺿﯿقﺔ ومﻜﺘﻈﺔ ،شاحﺒﺔ الﻀﻮء!..
ﻛانﺖ اﺿاءتﻬا تﺘﺴﻠﻞ مﻦ ﻛﻮة ﯾﺘﯿﻤﺔ ،ﺻﻐﯿﺮة تﻜاد تﻠﺘﺼﻖ
ﺑالﺴقﻒ ،تﺒﯿﻦ ﺧﻼل ﺿﻮئﻬا الﺸاحﺐ ،وجﻮه ناحﻠﺔ مﺮﻫقﺔ،
تﻀﺞ ﺑاﻷلﻢ والﺤﺰن والﻌﺬاب!
ﻛانﻮا جﻤﯿﻌﻬﻢ مﺜﻠﻪ ،ﯾﺤﻤﻠﻮن اثﺮ الﺘﻌﺬﯾﺐ ﻓﻲ وجﻮﻫﻬﻢ
الﻤﺘﻮرمﺔ ،الﺘﻲ ﺧﺪدﻫا اﻷلﻢ ،وعﯿﻮنﻬﻢ الﺘﻲ تﻨﻄﻖ ﺑالﺤﺰن
والﺨﻮف والﻌذاب!
انﺘﻈﺮ احﺪﻫﻢ ﯾﺴﺄلﻪ ،ﯾقﻮل أي شئ ،لﻜﻦ لﻢ ﯾﺴﺄلﻪ أحﺪ .ولﻢ
ﯾقﻞ شﯿﺌا ﻷحﺪ ..جﺮ جﺴﺪه عﻠﻰ اﻷرض الﺨﺸﻨﺔ ،ﯾﺒﺤﺚ
عﻦ مﺘﻜﺄ عﻠﻰ الﺠﺪار ،الﺬي احﺘﻠﻪ الﻤﻌﺘقﻠﻮن ﺑﻈﻬﻮرﻫﻢ.
اﻓﺴح لﻪ أحﺪﻫﻢ مﻜانا ﺑﯿﻨﻬﻢ ،دون أن ﯾﻨﻄﻖ ﺑﻜﻠﻤﺔ.
ﻛانﻮا جﻤﯿﻌا مﺴﻜﻮنﯿﻦ ﺑﺨﻮف ورعﺐ .رﺑﻤا ،ﺧﻮف مﻦ ﻛﻞ
شئ ..ﯾﻮاﺳﻮن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻤﺖ ﻗاتﻞ! ﻗﻄﻊ ﺻﻮت
مﺘﺤﺸﺮج الﺼﻤﺖ:
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"ﻫﻞ ﺳﯿقﺘﻠﻮنﻨا؟"
رد احﺪﻫﻢ:
"ال أدري"
تﺬﻛﺮ ﺻانﻊ الﻔﺨار ،وتﺴاءل:
"تﺮى ﻫﻞ مﺮ ﺑﻤا ﯾﻤﺮ ﺑﻪ ﻫﻮ اﻵن؟ تﺮى ﻫﻞ عﺬﺑﻮه ﻫﻜﺬا،
ﻗﺒﻞ أن ﯾقﻄﻌﻮا جﺴﺪه أشﻼء ،وﯾﺤﺮﻗﻮنﻪ مﺼﻠﻮﺑا عﻠﻰ
ﺻﻠﯿﺐ شﺠﺮة الﻠﻌﻮت؟"..
ﻫﻮ جادﯾﻦ جانﻮ لﻢ ﯾﻌﺪ ﯾﻔﻬﻢ شﯿﺌا .ال ﯾﺠﺪ اجاﺑات ﻷﺳﺌﻠﺘﻪ.
ال ﯾﻔﻬﻢ لﻤاذا ﯾﻌﺘقﻠﻮنﻪ؟ وال لﻤاذا ﻇﻠﻮا ﯾﻄاردون ﺻانﻌﻲ
الﻔﺨار ،وﯾﺴﺘﻬﺪﻓﻮنﻬﻢ ﺑالقﺘﻞ؟ وال ﻛﯿﻒ ﯾﺠﯿﺒﻮن عﻦ ﻫﺬا
الﺴﺆال؟
ﻫﻞ اعﺘقاد ﺻانﻊ الﻔﺨار ،ﺑقﺘﻠﻬﻢ لﺘارﯾﺦ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة،
وﺳﻌﯿﻪ الﺪؤوب ﻹعادتﻪ إلﻰ الﺤﯿاة ،جﺮﯾﻤﺔ؟
ﻫﻞ نﻬﻠﻪ مﻦ روح ﻫﺬه الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ الﻤﻌﺬﺑﺔ ،وتﻌﻄﺸﻪ
لﺘﺨﻠﯿﺪﻫا ﻛﻨﻤﻮذج لﻠﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،عﻤﻞ ﯾﻌاﻗﺐ عﻠﯿﻪ؟
حﻜﻰ اﻷﻫالﻲ عﻦ ماﺿﯿﻬﻢ الﻌﺮﯾﻖ ﻵالف الﺴﻨﻮات ،ﻗﺒﻞ أن
تﺨﻠﻖ أمﺔ الجنﻛوﯾز ﻓﻲ مﻮﻃﻨﻬا اﻷﺻﻠﻲ وتﻈﻬﺮ لﻠﻮجﻮد..
ﻗالﻮا:
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عﻠﻰ ﻫﺬه اﻷرض ،ﻇﻞ أﺳﻼﻓﻨا ،ﯾﻠﻌﺒﻮن أدوارا عﻈﯿﻤﺔ ﻓﻲ
الﺪراما اﻹنﺴانﯿﺔ لﻠﻌالﻢ القﺪﯾﻢ ..ﻫﻨا عﻠﻰ ﻫﺬه اﻷرض
ازدﻫﺮت حﻀارات وﻗامﺖ دوﯾﻼت وتﻮالﺖ ﻫﺠﺮات ﻓﻲ
ﻓﺘﺮات مﺘﻌاﻗﺒﺔ ،جﻌﻠﺖ مﻦ ﻫﺬه اﻷرض الﺸاﺳﻌﺔ ،مﺴﺮحا
ﻛﺒﯿﺮا لﻠﻌقائﺪ واﻷﻓﻜار ولﻠﺤﯿاة!
اشﺘﺮك اﻷﻫالﻲ عﺒﺮ الﺘارﯾﺦ ،ﻓﻲ تﺸﻜﯿﻞ مﻼمح الﺒﻼد
اﻷﺳﯾرة ،ﺑالقﺪر نﻔﺴﻪ الﺬي أثﺮوا ﺑﻪ ﻓﻲ أحﺪاث الﺠﻮار
وتﺄثﺮوا ﺑﻬا ،وﻫﻜﺬا ﻇﻠﺖ نقﻮشﻬﻢ عﻠﻰ الﺼﺨﺮ والﺤﺠﺮ
والﻔﺨار ،تﻮثﻖ لﺤﯿاتﻬﻢ ﻓﻲ الﺴﺠﻞ الﻌام لﻠﻔﻌﻞ اﻹنﺴانﻲ!..
وﻗﻮتﻪ وﻗﺪرتﻪ وحﻀﻮره الﻤﻬﯿﻤﻦ!
الﻔﺮنﺴﻲ ﻓﺮدرﯾﻚ ﻛﻠﻮد اﻷب الﺮوحﻲ الﻛتشاف آثار الﺒﻼد
اﻷﺳﯾرة أﻏﺮى الﺒاشا الﻛﺑﯾر ﺑالﺬﻫﺐ ،ﻓﻲ ﻫﺬه الﺒﻼد
الﺸاﺳﻌﺔ ،لﻢ ﯾﺨﺒﺮه عﻦ نﻮاﯾاه الﺤقﯿقﯿﺔ ،ﻓﻲ تﻌقﺐ آثار
ﻫﺆالء الﻨاس الﺴﻮد ،وتارﯾﺨﻬﻢ الﻐامﺾ!
اﻷمﺮ نﻔﺴﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﻮرﺧارد وﻓﯿﺮلﯿﻨﻲ ،ﺑﺬرﯾﻌﺔ الﺒﺤﺚ عﻦ
الﻜﻨﻮز ،الﺘﻲ ﻛان الﺒاشا ﯾﺘﻌﻄﺶ لﻨﻬﺒﻬا!
ﻫﺬا القﻨاع-الﺬي راح ﺿﺤﯿﺘﻪ أحﺪ االﻫﺮامات الﻌﻈﯿﻤﺔ
لﻤﺮوي! أﺧﺒﺮوﻫﻢ أن ﻗﻮى الﻌالﻢ الﻜﺒﺮى ،وﻫﻲ تﺘﺒادل
اﻷدوار عﺒﺮ الﺘارﯾﺦ ،ﻇﻠﺖ تﻨﻈﺮ لﻬﺬه اﻷرض ،تﺘﻄﻠﻊ
إلﯿﻬا ..ﻓﻬا ﻫﻮ مﻠﻚ ﺑﺮوﺳﯿا ﻓﺮﯾﺪرﯾﻚ ولﯿﻢ الﺮاﺑﻊ ،ﯾﺒﻌﺚ
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رﯾﺸارد لﺒﯿﺲ ﺧﺼﯿﺼا ،لﺮﺳﻢ ﺧﺮائﻂ مﻨاﻃﻖ اﻵثار ،وﻫﻮ
ما ﻓﻌﻠﻪ متحف اﻹمﺑراطورﯾﺔ التﻲ ال تﻐﯾب عنﻬا الشمس.
ﻇﻞ عﻠﻤاء اﻵثار والﺘارﯾﺦ والﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﯾﺘﻮاﻓﺪون دون
انقﻄاع ﺧﻼل عشرات الﺴﻨﻮات ،لﻔﻚ ﻃﻼﺳﻢ الﺮمﻮز
الﻤﻔقﻮدة ،لﺤﻀارات وشﻌﻮب الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،الﻤﺘﺴﻤﺔ
ﺑﺤﺰن شقﻲ! وأﺳﻰ ولﻮعﺔ ال شﺒﯿﻪ لﻬﻤا!
ﻛانﻮا ﯾﺤاولﻮن اﻛﺘﺸاف مﻨاﺑﻊ ﻫﺬا الﺤﺰن ..مﺼﺪر ﻫﺬا
اﻷﺳﻰ ..مﺴارب ﻫﺬه الﻠﻮعﺔ ..ﻛانﻮا ﯾﺤاولﻮن الﻤﺤاوالت
ذاتﻬا ،الﺘﻲ ﯾﺤاولﻬا جادﯾﻦ جانﻮ اﻵن! الﻛﺘﺸاف ﻫﻮﯾﺔ
ﻫﺆالء اﻷﻗﻮام الﺴﻮد ،الﺬﯾﻦ تﺮﻛﻮا ﻓﺆوس ﯾﺪوﯾﺔ ﻛﻤﺨﻠﻔات
حﻀارﯾﺔ ،ﻷﻛﺜﺮ أزمﻨﺔ الﻌﺼﻮر الﺤﺠﺮﯾﺔ ﻗﺪما ..ﻫﻨا ﻓﻲ
ﻫﺬا الﻤﻮﻗﻊ ،الﺬي ﺳﯿﺼﺒح اﺳﻤﻪ ﺑﻌﺪ مﺌات اﻵالف مﻦ
الﺴﻨﻮات "ﺧﻮر أﺑو حجل" عﻠﻰ مﺒﻌﺪة مﻦ مقﺮن اﻷودﯾﺔ..
ﻛانﺖ ﻫﻮﯾﺘﻬﻢ ال تﻨﺘﻤﻲ ﻷي عﻨﺼﺮ أﺳﻮد عﺮﻓﻪ الﺘارﯾﺦ!..
ﻓﻬوﯾﺘﻬﻢ مﺼﺒﻮﻏﺔ ﺑﻠﻮن ورائحﺔ وطﻌم ﻫﺬا الﻤﻜان!
مﺜﻞ ﻫﺬه الﻤﺨﻠﻔات تﻢ الﻌﺜﻮر عﻠﯿﻬا ﻓﻲ مﺨﺘﻠﻒ ودﯾان
وﺳﻬﻮل الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،مﻦ أﻗﺼﻰ دار الﺮﯾح حﺘﻰ دار
ﺻﺒاح ،ومﻦ أﻗﺼﻰ الﺼﻌﯿﺪ حﺘﻰ الﺴاﻓﻞ.
ﺑﻞ أﻗﺪم إنﺴان "ﺑﻮرتﻮ -ﺑﺸﻤان" ﻓﻲ ﻫﺬه القارة ،عﺜﺮ عﻠﻰ
جﻤﺠﻤﺘﻪ ﻫﻨا ﺑﯿﻦ الﻨﻬﺮ والﺳﻬول المنحدرة من الﺻﻌﯾد ودار
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ﺻﺑاح ،حﯿﺚ ﯾنحدر النﻬر الﻌﻛر من أعﻠﻰ ﻫﺿﺑﺔ الشمس،
وﯾﻌﺑر الﺳﻬول الواﺳﻌﺔ لﯾﻠتقﻲ ﻗرﯾنﻪ عﻠﻰ مقﺮﺑﺔ مﻦ
"اﺑوحجل!" ﻓﻲ ﻗﻠﺐ دار ﺻﺒاح! جﻮار الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ!
مﻦ مﺨﻠﻔات ﻫﺆالء القﻮم ،عﺮف الﻌالﻢ أن أﻫﻞ الﺒﻼد
اﻷﺳﯾرة ﻓﻲ أزمﻨﺘﻬﻢ الﻐاﺑﺮة ،ﻛانﻮا ﺻﯿادﯾﻦ مﻬﺮة ،حﯿﺚ لﻢ
تﻜﻦ ﻫﻨاك ،ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷرض الﺸاﺳﻌﺔ ،ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﯿﻦ ألﻒ ﺳﻨﺔ
ﺻﺤﺮاء ﻛﻤا اﻵن!
ﻓالﻨﻬﺮ ..ﻫﺬا الﻨﻬﺮ ﻏﯿﺮ مﺠﺮاه عﺒﺮ الﻌﺼﻮر ،لﯿﻨﺤﺪر مﻦ
الﺼﻌﯿﺪ لﻠﺴاﻓﻞ ،ﻓﻲ مﺠﺮى جﺪﯾﺪ!
النﻬر ،ﻫذا النﻬر ﻛانﺖ لﻪ مﺌات الﺮواﻓﺪ ﻓﯿﻤا مﻀﻰ ،تﺘﺨﻠﻞ
الﻐاﺑات واﻷراﺿﻲ الﺰراعﯿﺔ القﺮدود ..لﻢ تﻜﻦ ﻫﻨاك
ﺻﺤﺮاء واﺳﻌﺔ ﻛﻤا اﻵن ،ﻓالﻨﺒات ﯾﻜاد ﯾﻐﻄﻲ ﻛﻞ شﺒﺮ!
وعﻠﻰ ﻃﻮل ﻓﺮوع الﻨﻬﺮ ورواﻓﺪه ،عاش أﻫالﻲ الﺒﻼد
القﺪماء ﻓﻲ الﻌﺼﺮ الﺤﺠﺮي .ﻫﻨاك ..حﻮالﻲ  ٤٨ﻛﻠﻢ أﺳﻔﻞ
الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ ،حﯾث تﻢ الﻌﺜﻮر عﻠﻰ مﺮﻛﺰ حﻀاري ،ﻗائﻢ
عﻠﻰ ﺻﻨاعﺔ الﻔﺨار ،ذي الﺤﻮاف الﺴﻮداء!
عﺮف الﻌالﻢ من مﺧﻠﻔاتﻪ ،أن أﻫالﻲ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،ﻓﻲ
عﺼﻮرﻫﻢ الﺤﺠﺮﯾﺔ القﺪﯾﻤﺔ ،عﺮﻓﻮا الﺰﯾﻨﺔ والﺤﻠﻲ ،ونﻮع
مﻌﯿﻦ مﻦ الﺴﻬام ..ﻛﻤا عﺮﻓﻮا اﺳﺘﺌﻨاس الﺤﯿﻮان ،ومﺒادئ
الﺰراعﺔ والﺼﯿﺪ مﻦ الﺒﺤﺮ والﺒﺮ والﻐاﺑات!
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ﻛﻞ مﻦ اﻃﻠﻊ عﻠﻰ تﻠﻚ الﻤﺨﻠﻔات ،الﺘﻲ تﻌﻮد إلﻰ أﻛﺜﺮ مﻦ
أرﺑﻌﺔ آالف ﺳﻨﺔ ،وﻗﻒ مﺸﺪوﻫا ،ﯾﺸﻌﺮ ﺑﺮﻫﺒﺔ ﻏامﻀﺔ،
مﺼﺪرﻫا ﻃﯿﻒ ﯾﻨﺒﺜﻖ مﻦ ﻫﺬه الﻤﺨﻠﻔات ،ﯾﺸﻜﻞ وجﻬا
ﻏامﻀا ﻓﻲ الﻤﺪى الﻼمﺘﻨاﻫﻲ ،لﯿﺮﺑﻚ جادﯾﻦ جانﻮ ،الﻤﻨﻜﻔئ
عﻠﻰ مﺨﻄﻮﻃات الﺨﺰﯾﻦ ،ﺑالﺘﺴاؤل الﻤﻠح:
تﺮى ﻫﻞ ﻫﻮ ﻃﯿﻒ ﺻانﻊ الﻔﺨار اﻷول!
تﺮاﻗﺺ نﻮر ﺑاﻫﺖ ﻓﻲ آﺧﺮ الﻤﻤﺮ الﻄﻮﯾﻞ ،أﺧﺬ الﻌﺴﻜﺮي
الجنﻛوﯾزي ﯾﺠﺮه عﻠﻰ الﺒﻼط اﻷﺳﻤﻨﺘﻲ الﺨﺸﻦ ،لتمتزج
حشرجﺔ جﺴﺪه عﻠﻰ الﺒﻼط ،مﻊ ﺻﺮﯾﺮ اﻷﺑﻮاب الﺤﺪﯾﺪﯾﺔ،
وﻫﻲ تﻔﺘح وتﻐﻠﻖ.
لﻜﺰه حﺬاء الجنﻛوﯾزي الﺸﺮس ،وﻫﻮ ﯾﺪﻓﻌﻪ وﯾﻐﻠﻖ الﺒاب
وراءه ،امﺘﺪت أﯾﺪي زمﻼئﻪ الﻤﻌﺘقﻠﯿﻦ ،مﻦ نﺒﻊ آالمﻬﻢ
وأحﺰانﻬﻢ تﺴﻨﺪه ،وأﺻﻮاتﻬﻢ الﻮاﻫﻨﺔ تﻬﻤﺲ ﻓﻲ ألﻢ:
"تﺠﻠﺪ ﺑروﻓﯾﺳور جادﯾﻦ ..تﺠﻠﺪ ..ﺳﯿﻨﺘﻬﻲ ﻛﻞ ﻫﺬا الﻌﺬاب
ﻗﺮﯾﺒا"
ثﻼثﺘﻬﻢ ،ﺑﻮجﻮﻫﻬﻢ الﻨاحﻠﺔ ،الﺘﻲ ال ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺨﻄﺌﻬا ﻓﻲ
ﻫﺬه الﻈﻠﻤﺔ ..ﺑﺄﺻﻮاتﻬﻢ الﻮاﻫﻨﺔ الﺘﻲ تﺘﺪﻓﻖ حﺰنا..
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الﺰمﻦ ﻓﻲ الﻤﻌﺘقﻞ ﯾﺘﻮﻗﻒ ،تﺘﺴﺮب الﺬﻛﺮﯾات الﺒﻌﯿﺪة،
والﺤﻜاﯾات الﺘﻲ ﺧﻠﻔﻮﻫا وراءﻫﻢ ..تﺴﻠﻞ ﺻﻮت مﺮتﻌﺶ
وﻓﻲ نﺒﺮات مﺘﻮتﺮة أﺧﺬ ﯾﺤﻜﻲ:
"ﻛﻨﺖ شاﻫﺪا عﻠﻰ عﺸﺮات الﻤﺠازر ﻓﻲ دار الﺮﯾح ،رأﯾﺘﻬﻢ
وأنا ﻃﻔﻞ ﯾﺤﺮﻗﻮن ﻗﻄار الﺮﻛاب ،الﺬي ﯾﺤﻤﻞ أﻫالﻲ
الﺼﻌﯿﺪ ،وﯾﺮﻗﺼﻮن ﺑﻔﺮح عﻠﻰ ﺻﻬﻮات جﯿادﻫﻢ حﻮلﻪ!..
ﻓﺘﺬﻛﺮت تور الجر اﻷول! لﻜﻢ ﻛانﻮا ﯾﺸﺒﻬﻮنﻪ!
رأﯾﺘﻬﻢ ﯾﻜﻮنﻮن الﻤﻠﯿﺸﯿات ،ﯾﺴﻠﺤﻮنﻬا ،ﯾﺤﺮﻗﻮن القﺮى
والﻔﺮﻗان والﺤﻼالت ،رأﯾﺖ مﻠﯿﺸﯿات الجنﻛوﯾز وجﻬاز
عﺳﺳﻬم ﯾﻌﺘقﻠﻮن مﺌات اﻷﻫالﻲ ،رأﯾﺘﻬﻢ ﯾﻌﺬﺑﻮنﻬﻢ وﯾقﺘﻠﻮنﻬﻢ
وﯾﺪﻓﻨﻮنﻬﻢ ﻓﻲ مقاﺑﺮ جﻤاعﯿﺔ! رأﯾﺘﻬﻢ ﯾﺤﺮﻗﻮن القﺮى
وﯾﻐﺘﺼﺒﻮن الﻔﺘﯿات والﻨﺴاء أمام أزواجﻬﻢ ،آﺑائﻬﻢ ،أشقائﻬﻢ،
أﺑﻨائﻬﻢ..
ﻛانﻮا ﯾقﺼﻔﻮن القﺮى والﺤﻼالت ﺑﻄائﺮات االنﺘﻨﻮف ،ثﻢ
ﺑالﻼنﺪﻛﺮوزرات
القﺮى
مﻠﯿﺸﯿاتﻬﻢ
تﺤاﺻﺮ
والﻼنﺪروﻓﺮات ،ﻛانﻮا ﯾﻬﺠﻤﻮن عﻠﻰ ﺻﻬﻮات جﯿادﻫﻢ وﻫﻢ
ﯾﻬﺘﻔﻮن ﺑﻐﺒﻄﺔ ،وألﺴﻨﺔ الﻨار تﺸﺘﻌﻞ لﺘﺤﺮق ﻛﻞ شﻲء.
رأﯾﺘﻬﻢ أنا الﻤﺮﯾﻮد..
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ﻛنت واحدا منﻬم ،أنا شاﻫﺪ اﻹثﺒات الجنﻛوﯾزي الﻤﻨﺸﻖ..
حامﺪ القﻄﻲ ،لﺬلﻚ أنا مﻌﻜﻢ ﻫﻨا! ولﺬلﻚ أﻓﻬﻢ ما تقﻮل ﯾا
رجﻞ!..
ران عﻠﻰ ﻓﻀاء الﺰنﺰانﺔ ﺻﻤﺖ عﻤﯿﻖ ،أﺻﯿﺐ الﺠﻤﯿﻊ
ﺑﻬاء الﺴﻜﺖ .وأﺧﺬ رأس جادﯾﻦ جانﻮ لﺤﻈﺘﻬا ،ﯾﺪور ﺑﺸﺪة،
ﻛﺄنﻪ ﯾﺤﻠﻖ ﻓﻲ ﻇﻠﻤﺔ ال حﺪود لﻬا!
تﻨﻬﺪ جادﯾﻦ ﻓﻲ حﺰن وأﺳﻰ! ﻫﺆالء الﻤﺸﻮﻫﯿﻦ ﯾﻐﺘﺼﺒﻮن
الﻨﺴاء ،ثﻢ ﯾمﺿون إلﻰ الﺤﺞ لﻐﺴﻞ ﺧﻄاﯾاﻫﻢ ،وﻫﻢ ﯾﻜﺜﺮون
مﻦ الﺼﻼة عﻠﻰ الﻨﺒﻲ!
ﯾقﺘﻠﻮن اﻷﻃﻔال والﺸﯿﻮخ ،ثﻢ ﯾﺼﻠﻮن الﺼﺒح حاﺿﺮا ﻓﻲ
جﻤاعﺔ!
أي جﻨﻮن واﺧﺘﻼل وتﺸﻮه ﻫﺬا!
❁❁ ❁
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أنا الﻤﻨﺸﻖ الﻤﺮﯾﻮد ،لﻄالﻤا أﺻﺑت ﺑالحزن وأنا أﻗرأ
اﻷشﻌار عﻠﻰ شاﻛﻠﺔ:
الرجال تﺧشﻰ وتﻬاب مرﻗتنا
ﻓرش الﺑﯾت حرﯾر ترﻗد عﻠﯾﻪ ﻓرﺧتنا
ﻫذه اﻷشﻌار الﺑائﺳﺔ ،الناﺿحﺔ ﺑالتمﯾﯾز ،واالﺳتﻌﺑاد ،التﻲ
تذﯾﻌﻬا عﻠﻰ المأل أجﻬزة إعﻼم الحاﻛم الﻌام ..أو تﻠك
اﻷشﻌار التﻲ تنﺿح ﺑالحﺳرة واالنﻛﺳار ﻛقول شﯾﺦ
الﻌرب:
”ناﺳا ﻗﺒاح مﻦ دار ﻏﺮب ﯾﻮم جﻮنا
جاﺑﻮا الﺘﺼﻔﯿﺔ ومﻦ الﺒﯿﻮت مﺮﻗﻮنا
أوالد ناﺳا عﺰاز مﺘﻞ الﻜﻼب ﺳﻮونا
ﯾا ﯾاﺑا الﻨقﺲ ،ﯾا االنﺠﻠﯿﺰ الﻔﻮنا..
إذ أتﺳاءل عن مقدار الظﻠم واﻷلم الذي تنطوي عﻠﯾﻪ ﻫذه
الﻛﻠمات وﻫﻲ تﺳتجﯾر ﺑالﻐرﯾب .ﻫل ﻛان ذلك ﻗﺒﯿﻞ ﻓرار
شﯾﺦ الﻌرب الشاعر من الﺑﻠدة القدﯾمﺔ ،وإرﺳالﻪ لندﯾمﻪ
لﺸﺮاء ﻏطاء مﻦ الﺴﻮق ،ﯾقﯾﻬم شر الﺑرد ﻓﻲ ﻓرارﻫم..
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عﻨﺪما عاد الندﯾم ﺑﻌد وﻗت لﯾس ﺑالقﺻﯾر ،وﻛان ﺻﺑر شﯾﺦ
الﻌرب ﻗد نﻔد ،وﻗد تناﻫشتﻪ المﺧاوف والظنون ،ﻓﺧاطﺑﻪ
ﺑاﺳتﯾاء:
"ﻫا زول ﻫا عاﯾز تﻛتﻠنا عشان ﻏطا ،الﺰول ده ﯾﻤﻜﻦ ﯾﻐﯿﺮ
رأﯾﻮ الﺒﻄانﯿﺔ ﺧﻠﻬا ،الﻨﺒقﻰ مارﻗﯿﻦ"
وتور الجر ﻛان ﻗﺒﻠﻬا ﻗﺪ نﺪم عﻠﻲ الﺴﻤاح لﺑﻌض شﯾوخ
الﻌرب ﺑمﻐادرة الﺑﻠدة القدﯾمﺔ ،ﻓﺄرﺳﻞ ﻓﻲ طﻠب ﺑﻌض الذﯾن
عﻨﺪما ﺑﻠﻐﻫم مﺮﺳال تور الجر ﻗالوا لﻪ:
"ﻗﻮل لﻲ تورك الﻌرﺑان ﺧالﻔوا رأﯾﻚ"
ﻓﻐﻀﺐ تور الجر وأمﺮ ﺑاعﺘقال أﻗارﺑﻬم الذﯾن ﯾﻌﯾشون ﻓﻲ
الﺑﻠدة القدﯾمﺔ .وﺻادر أموالﻬم وأﺧﺬﻫم مﺤﻤﻮلﯾن عﻠﻲ
الﻌناﻗرﯾب ،إلﻰ ﺳﺠﻦ التﺄﺑﯾدة.
وعﻨﺪما مرت ﺑوارج اﻹنجﻠﯾز ﺑﻌﺪ مﻌﺮﻛﺔ "ام ﺻﯾقﻌون"
ﺑﺿواحﻲ الﺑﻠدة القدﯾمﺔ ﺧﺮج أﻫﻞ "الﻛوﯾك" لﻤﻼﻗاتﻬا
ﺑالﺰﻏارﯾﺪ والﺘﻬﻠﯿﻞ ،إال أن الﺒﻮاﺧﺮ ﻛانﺖ مﺴﺮعﻪ نحو
الﺑﻠدة القدﯾمﺔ ،ﻓﻠﻢ تﺘﻮﻗﻒ لتﻠقﻲ امتنانﻬم.
ﻓقامت ﻛتﯾﺑﺔ من ﻛتائب تور الجر ،ﺑاالنﺘقام مﻦ أﻫﻞ
الﻛوﯾك ،وﺳاﻗﻮا الﺸﯿﻮخ والﻨﺴاء واﻷﻃﻔال أمامﻬﻢ ،ونﻬﺒﻮا
ﻛﻞ شئ ،حﺘﻰ الﺜﯿاب مﻦ أجﺴام اﻷﻫالﻲ .إلﻰ أن تﻤﻜﻦ شﯾﺦ
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الﻌرب الشاعر من ﺧﺪاع ﻛتﯾﺑﺔ تور الجر ،وإﻗناع ﻗائدﻫا
ﺑﺈرجاع الﻨﺴاء واﻷﻃﻔال والﺸﯿﻮخ ،حﺘﻰ ال ﯾﺸارﻛﻮﻫﻢ الﺰاد
والﻤاء ،وﻫﻢ ﻗﺪ ﯾﻮاجﻬﻮن جﯿﺸا ﻏازﯾا ،ثﻢ ﻏاﻓﻠﻪ ومﻦ مﻌﻪ
ﻓﻬﺮﺑﻮا ﻓﻰ الﻠﯿﻞ وعﺒﺮوا الﻨﻬﺮ.
ﻓﻲ عﻬﺪ تور الجر عانﻰ ﻛل اﻷﻫالﻲ الذﯾن عﺿدوا دولﺔ
تور الجر ودعوتﻬا ،مﻨﺬ مﯿﻼدﻫا عﻠﻰ عﻬد الﻐزاة اﻷتراش،
لﻛنﻪ اﺿطﻬدﻫم ﻓﯾما ﺑﻌد ،وأذاﻗﻬم من الﻛﺄس نﻔﺳﻬا التﻲ
أذاﻗوﻫا لآلﺧرﯾن ،الذﯾن احتقنوا الﻐﺒﻦ الﻤﺘﺮاﻛﻢ!
ﻛان تور الجر ال ﯾقل ادعاء عن المقدس ﺳره ،الذي رﻓﺾ
أن ﯾﺴﻠﻢ وﯾﺮد عﻠﻰ ﺧﻄاب "وود ﻫاوس" ﻗائﻼ:
"إذا ﻗﺘﻠﻨاﻛﻢ ﻓﺴﻨﺠﺪ ﻛﻞ ما وعﺪنا ﺑﻪ ،أما إذا ﻗﺘﻠﺘﻮنا ﻓﻠﻦ تﺠﺪوا
إال جﺒﺔ مﺘﺮوزة وحﺮﺑﺔ مﺮﻛﻮزة"
مﻦ اعﺘﺮض عﻠﻰ ﻫﺬا اﻹﺿﻄﻬاد ،عﺰل أو ﺳﺠﻦ أو
ﺿﺮب .ولقﺪ اجﺘﻤﻌﺖ الﺜﻼثﺔ لﺒﻌﺾ اﻷﻫالﻲ اﻷوﻓﯿاء .إذ
ال ﯾمر ﯾوم إال وﯾﺄمر تور الجر ﺑﻀﺮب أحدﻫم ﺧﻤﺴﻤائﺔ
ﺳﻮط .عﻠﻰ ﺻﻠﺒﻪ إلﻰ أن ﯾتقرح ،ثﻢ عﻠﻰ ﻇﻬﺮه إلﻰ أن
ﯾﺆتﻰ ﺑﻪ مﻨﺒﻄﺤا عﻠﻰ حﻤار ،ﻓﻼ ﯾﻬﺘﺪون إلﻰ مﻜان ﯾﻀﺮب
عﻠﯿﻪ ،ﻓﯾﺿرﺑونﻪ عﻠﻰ لﺳانﻪ ووجﻬﻪ.
وعندما طﻔت شﻛوك الﺑﻌض إلﻰ الﺳطح حول ﺻدق دعوة
المقدس ﺳره الراحل ،وﺧﻠﯾﻔتﻪ تور الجر وﻗال الناس:
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”المقدس ﺳره ﻏشانا وتور الجر ﻛﺬب عﻠﯿﻨا"
ﺿرب تور الجر أعناﻗﻬم .وﺻادر أموالﻬم وﺳجن الﺑﻌض
وﻛان الواحد منﻬم ﻓﻲ طرﯾقﻪ إلﻰ المشنقﺔ ،ﯾرﻓﺾ شرب
الﻤاء ،الﺬي ﯾقدم لﻪ .وﯾﺄﺧﺬ الحﺑل ﺑنﻔﺳﻪ وﯾﺿﻌﻪ حول عنقﻪ.
وﻛان دماس أحد الرجال القﻼئل الذﯾن تﺼﺪوا لرﻏﺑات تور
الجر ﻓﻲ إﻫانﺔ اﻵﺧﺮﯾﻦ ،إذ رﻓض أن ﯾجري عندما ﻃﻠﺐ
منﻪ تور الجر ذلك ..وﻗال:
”ﯾا تور الجر ،الﻜﺮعﯿﻦ الﺒﺘﺘﻌﻠﻢ الﺠﺮي ما ﺑﺘقﯿﻒ!"
ﻓنﻛل ﺑﻪ وﻗﺑﯾﻠتﻪ ،ووﺿﻊ ﻛﺑارﻫم ﻓﻲ اﻷﻏﻼل حﺘﻰ ماتوا..
وﻫﻛذا لم ﯾنقض عﻬد "المقدس ﺳره" وتور الجر ،إال ومات
ثﻠﺚ أﻫﻞ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ﺑﺴﺒﺐ الحروب واالﺳتﺑداد ،وﺳﻮء
إدارة الدولﺔ!
وعﻠﻰ الرﻏم من حرص ﺑﻌض الوجﻬاء عﻠﻰ إنتﻌال
"الشقﯾانﺔ" وارتداء الـ"جﺒﺔ" المرﻗﻌﺔ التﻲ ﯾتمﯾز ﺑﻬا أتﺑاع
المقدس ﺳره ،إال أنﻬم عندما ﯾمرون ﺑجنﻛوﯾز ”تور الجر“
ﯾﻬجمون عﻠﯿﻬﻢ وﯾﻔﺘﺸﻮن جﯿﻮﺑﻬﻢ ،وﯾﺄﺧﺬون الرﯾاالت التﻲ
داﺧﻠﻬا! ثم ﯾقومون ﺑرﻛﻠﻬم وﺿرﺑﻬم.
وذات مرة رأى تمﺳاح شقﯾﻖ تور الجر ،اﻷمﯾر دماس عﻠﻰ
حماره ،ﻓﺄمره أن ﯾنزل منﻪ ﻷنﻬم ﯾﺤﺘاجﻮنﻪ ﻷحﺪ الﻌﺒﯿﺪ،
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الﺬي ﻛان ماشﯿا ،ﺑﺮﻏﻢ أن دماس ﻛان ﯾﻠﺑس مﻼﺑﺲ أتﺑاع
المقدس ﺳره الممﯾزة ،وﯾﻌﻠﻖ "الﺘﺮﻛاش" الﺬي تﻮﺿﻊ ﻓﯿﻪ
الﺤﺮاب الﺼﻐﯿﺮة ،عﻠﻰ ﺳﺮج الﺤﻤار!
ثم زﻓﺮ حامﺪ القﻄﻲ ﻓﻲ وجﻪ جادﯾﻦ والﻤﺮﯾﻮد ،زﻓﺮة،
ﺧﺮشﺖ أذون الﻤﻌﺘقﻠﯿﻦ الﺬﯾﻦ انﻜﻔﺄوا عﻠﻰ أﻛﺒﺮ مﺂﺳﯿﻬﻢ
الﻮجﻮدﯾﺔ لﺤﻈﺘﻬا!
¤¤¤
ﻓﻲ الﺴاعات اﻷولﻰ مﻦ الﻔﺠﺮ ،جاء عﺪة عﺴاﻛﺮ جنﻛوﯾز.
أﺧﺮجﻮﻫﻢ جﻤﯿﻌا ،ودﻓﻌﻮﻫﻢ ﺑاتﺠاه ﺳﯿارات مﻈﻠﻠﺔ مﺴﺘﻌﺪة
لﻠﺘﺤﺮك ،ﻛانﺖ جاثﻤﺔ ﻓﻲ الﻔﻨاء الﻮاﺳﻊ ،عﺼﺒﻮا أعﯿﻨﻬﻢ
واوثقﻮﻫﻢ ،ودﻓﻌﻮﻫﻢ ثﻼثﺔ ثﻼثﺔ إلﻰ داﺧﻞ الﺴﯿارات ،ﺑﺪى
لﺠادﯾﻦ أن الﺠﻤﯿﻊ ﯾﺸﻌﺮون ﻓﻲ ﻫﺬه الﻠﺤﻈﺔ ﺑﺪنﻮ أجﻠﻬﻢ،
ﻛان ذلﻚ واﺿﺤا ﻓﻲ وجﻮﻫﻬﻢ الﻤﻨﺘﻔﺨﺔ الﻤﺘﻮرمﺔ ،الﺘﻲ
جﻔﺖ عﻠﯿﻬا ﺑقاﯾا الﺪماء ،ﻗال أحﺪﻫﻢ ﺑﺼﻮت ﻫامﺲ ﺑاﻛﻲ
مﻨﻬار:
"ﻗﻠﺖ لﻜﻢ ﺳﯿقﺘﻠﻮنﻨا ،وﯾﺮمﻮن جﺜﺜﻨا ﻓﻲ الﻨﻬﺮ أو ﻓﻲ أي
ﺧﻼء"
رد اﺧﺮ:
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"ﺳﻤﻌﺖ أن لﺪﯾﻬﻢ آﺑارا أﺳﻤﻨﺘﯿﺔ ﺑﻐﻼف ﺳﯿﺮامﯿﻚ ،مﺤﻜﻤﺔ
الﻐﻠﻖ لﻬﺬا الﻐﺮض ،ﯾﺬوﺑﻮن ﻓﯿﻬا الﻨاس ﺑﺤامﺾ الﻜﺒﺮﯾﺘﯿﻚ"
ﺻﺮخ ﻓﻲ وجﻮﻫﻬﻢ أحﺪ الﻌﺴاﻛﺮ:
"ﻓﯿﻤاذا تﺘﺤﺪثﻮن ..اﺻﻤﺘﻮا ﯾا ﻛﻼب"
وانﻬال ﯾﺸﺘﻤﻬﻢ ﺑﻜﻞ ما تﻮﻓﺮ لﻪ مﻦ ﺑﺬاءات..
ﻓﻲ مﺜﻞ ﻫﺬه الﻠﺤﻈات ،تﺘﻮارد عﻠﻰ الﺨاﻃﺮ ﻛﻞ ذﻛﺮﯾات
الﻤﺮء ،مﻨﺬ الﻄﻔﻮلﺔ حﺘﻰ الﻠﺤﻈﺔ الﺮاﻫﻨﺔ ..ﯾﺘﺬﻛﺮ ﻛﻞ شئ،
حﺘﻰ الﺠﺮائﺮ الﺼﻐﯿﺮة والﻔﺘﯿات ،الﻼتﻲ أحﺒﻬﻦ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات
الﻤﺮاﻫقﺔ! وﻛﻞ شﻲء!
شﻌﺮ جادﯾﻦ وﻫﻮ مﻨﻜﻔئ داﺧﻞ الﺴﯿارة ،أنﻬا تﺴﯿﺮ عﻠﻰ
ﻃﺮﯾﻖ مﺘﻌﺮج ﻛﺜﯿﺮ الﻤﻨﺤﻨﯿات ،وتﻨﺘقﻞ مﻦ ﻃﺮﯾﻖ مﺴﻔﻠﺖ
ﻵﺧﺮ وعﺮ ،رﺑﻤا ﻷﻛﺜﺮ مﻦ ثﻼث ﺳاعات ،وتﺘﻮﻗﻒ أحﯿانا
ﻷﻛﺜﺮ مﻦ رﺑﻊ ﺳاعﺔ ،ثﻢ تﻌاود الﻤﺴﯿﺮ ،حﺘﻰ تﻮﻗﻔﺖ لﻔﺘﺮة
تﺰﯾﺪ عﻦ ثﻼثﯿﻦ دﻗﯿقﺔ ،ثﻢ ﻓﺘﺤﺖ أﺑﻮاﺑﻬا وأمﺮوا ﺑالﻨﺰول:
"انﺰلﻮا ﯾا عﻤﻼء ﯾا ﻓﺠﺮة ﯾا ﻛﻔﺮة"
أوﻗﻔﻮﻫﻢ ﺻﻔا واحﺪا ،وﻫﻢ ﯾﻠﻜﺰونﻬﻢ ﺑﺄﻓﻮاه أﺳﻠﺤﺘﻬﻢ
القﺼﯿﺮة ،دون أن ﯾﻔﻜﻮا وثاﻗﻬﻢ ،أو ﯾﺤﻠﻮ الﻌﺼاﺑات عﻦ
عﯿﻮنﻬﻢ!
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مﻀﻰ الﻮﻗﺖ ثقﯿﻼ ،وﺧﯿﻢ ﺻﻤﺖ ﻗاتﻞ ،مﺸﺒﻊ ﺑﺮائﺤﺔ
الﻨﻬﺮ ..ﻛانﻮا ﻓﻲ مﻜان ﻗﺮﯾﺐ مﻦ الﻨﻬﺮ ،الﺬي أثار دعاشﻪ
ﻛﻞ ﻫﻮاجﺲ وﻇﻨﻮن ومﺨاوف الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،ﻓﻲ رأس
جادﯾﻦ دﻓﻌﺔ واحﺪة..
حاول جادﯾﻦ أن ﯾﺘﻤاﺳﻚ ،أن ﯾﺼﺮف عﻨﻪ اﻷﻓﻜار
الﺴﻮداوﯾﺔ عﻦ الﻤﺼﯿﺮ الﻤﺘﻮﻗﻊ ،ﺑالﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﻲ شئ آﺧﺮ ،أي
شئ ﺳﻮى ﻫﺬه الﻠﺤﻈﺔ ،ﻓﺴﺮح ﻓﻲ الﻤﺨﻄﻮﻃﺔ وﻫﻮامﺶ
الﺨﺰﯾﻦ ،ﺳﺮح ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷرض ،الﺘﻲ ﻗﺒﻞ مﯿﻼد الﻤﺨﻠﺺ
ﯾﺴﻮع ﺑﺜﻼثﺔ آالف ﺳﻨﺔ ،ازدﻫﺮت ﻓﯿﻬا ﺻﻨاعﺔ الﻔﺨار،
ازدﻫارا مﻨقﻄﻊ الﻨﻈﯿﺮ ،وازدﻫﺮت إلﻰ جانﺒﻪ ﺻﻨاعﺔ
الﻨﺤاس أﯾﻀا ،حﯾث ﻛانت الﻜﺘاﺑﺔ ﻓﻲ أﻃﻮارﻫا اﻷولﻰ
ﺑالﺮمﺰ والﺼﻮر ،ﻓتم نحت ﺻقﺮ الﺠﺪﯾان ﻓﻲ ﻛل أﺑواب
المدﯾنﺔ ..ﻃائﺮ الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ الﺨالﺪ ،رمﺰا لﻺلﻪ الﻤﻠﻚ.
وحﻔﻈﺖ الﻨقﻮش الﺘﻲ تﺼﻮر أﺳﺮى مﺜﻠﻬﻢ اﻵن ،ﻓﻲ ﻫﺬه
الﻠﺤﻈﺔ ،عﻠﻰ ﺻﺨﻮر الﺠﺒال أﺳﻔﻞ الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ ،ذﻛﺮى
مﻌارك وحﺮوب ،ﺧاﺿﻬا أﻫالﻲ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ﺿﺪ الﻐﺰاة.
ﻛانﺖ الﻨقﻮش الﺘﻲ تﺸﻜﻞ رموزا دائرﯾﺔ وﺧطﯾﺔ ،تﻜﺸﻒ
ﺑﺠﻼء أن مﻌارك دارت ﻫﻨا ،عﻠﻰ مقﺮﺑﺔ مﻦ الﻨﻬﺮ .دائﻤا
مﻌارك الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ ،حول الﻨﻬﺮ!
وتﻤﻀﻲ الﻨقﻮش ﻓﻲ شﻜﻞ دائﺮتﯿﻦ ،داﺧﻞ ﻛﻞ مﻨﻬﻤا ﺧﻄﯿﻦ
مﺘقاﻃﻌﯿﻦ عﻤﻮدﯾا ،وﻓﻮق أحﺪﻫﻤا ﻃائﺮ ﯾﺸﺒﻪ ﺻقﺮ
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الﺠﺪﯾان ،وﻓﻮق اﻷﺧﺮى عﻼمﺔ ﻏامﻀﺔ ،والﺮمﺰ ﺑﻤﺠﻤﻠﻪ
رﺑﻤا ﯾﻌﻨﻲ ﻛﻠﻤﺔ "مﺪﯾﻨﺔ" ﺑﻤﻌﻨاﻫا القﺪﯾﻢ ،ورﺑﻤا الﻤقﺼﻮد أن
القﺘال؛ الﺬي دار انﺘﻬﻰ ﺑﺨﻀﻮع الﻌﺼاة! ﻫﻜﺬا ﻓﻜﺮ جادﯾﻦ!
وحﻤﻠﺖ الﻨقﻮش ﺻﻮرا ﻷشﺨاص مﻠﺘﺤﯿﻦ ،تﺸﺒﻪ ﺳﺤﻨﺘﻬﻢ
الجنﻛوﯾز اﻷوائﻞ ..ﻛانوا ﻓﻲ مﻈﻬﺮﻫﻢ ،المحﻔور ﻓﻲ
الﻨقﻮش عﻠﻰ الﺼﺨﺮ ،أثﺮ الﺒﺆس والﺘﻌﺐ والﺨﻮف الﻌﻤﯿﻖ،
الﺬي ﻛﺸﻔﺘﻪ نﻈﺮاتﻬﻢ الﺰائﻐﺔ ،وﻗﺮﻓﺼﺘﻬﻢ ﻓﯿﻤا ﯾﺸﺒﻪ الﺠﺐ،
والﺸﯿﺦ الﻮﻗﻮر الﺬي ﯾقﻒ ﺑﻌﯿﺪا ﯾﻨﻈﺮ إلﯿﻬﻢ عاﺑﺲ الﻮجﻪ،
وﻫﻮ ﯾﺸﯿﺮ ﺑﺴﺒاﺑﺘﻪ ﻓﻲ حﺮﻛﺔ تﻬﺪﯾﺪﯾﺔ واﺿﺤﺔ! ..ﻛﺄنﻪ ﯾﺤقﻖ
مﻌﻬﻢ!
ما ﯾﺸﻲ عﻦ نﺒﺆة ﻏامﻀﺔ! ﻛﺄن الﺸﯿﺦ ﻛان ﯾﺤﺬر مﻦ ﻫﺆالء
الﻤﻠﺘﺤﯿﻦ ،ذوي الﺴﺤﻨﺔ الﻐﺮﯾﺒﺔ ،الﺬﯾﻦ ﺳﯿﺤﯿﻠﻮن حﯿاة الﺒﻼد
الﻜﺒﯿﺮة شقاء وﺿﺠﺮ ،ﺑﻌﺪ آالف الﺴﻨﻮات!
لﻜﻦ ما ﯾﻠﻔﺖ االنﺘﺒاه ،ﻗﺮﻓﺼﺘﻬﻢ ﻓﻲ الﺠﺐ ،ﻛﺄنﻬﻢ ﺑانﺘﻈار
مﺤاﻛﻤﺔ ،ما ﯾﺸﯿﺮ مﻊ عﺒﻮس الﺸﯿﺦ الﻮﻗﻮر ،وحﺮﻛﺔ
ﺳﺒاﺑﺘﻪ ،أنﻬﻢ أﻗﺘﻠﻌﻮا اﻗﺘﻼعا! وتﻢ الﺰج ﺑﻬﻢ ﻫﻨا! ﻓﻲ الﻤﻜان
الﻮحﯿﺪ الﺬي ﯾﺴﺘﺤقﻮنﻪ ،ﻛﻤا تﺸﯿﺮ الﻨقﻮش!
ما ﯾﻠﻔﺖ الﻨﻈﺮ حقا ،أن ﻫﺬه الﺴﺤﻨات ﻫﻲ نﻔﺴﻬا ﺳﺤﻨات ما
عﺮﻓﻪ اﻵثارﯾﻮن "ﺑالﻤﺠﻤﻮعﺔ الﻐامﻀﺔ" والﺘﻲ ﺑﺮزت إلﻰ
الﺴﻄح ،ﺑﻌﺪ ﺳقﻮط حﻀارة مﺮوي ،والﺘﻲ ﯾﺰعﻢ الﺒﻌﺾ،
أنﻬا الﻤﺠﻤﻮعﺔ نﻔﺴﻬا الﺘﻲ ،ﺑﻌﺪ آالف الﺴﻨﻮات ﯾﺘﺤالﻒ
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الﻤﻨﺤﺪرون مﻨﻬا ،مﻊ "نﺑﻼء ﻛﻠﯾوة" ﻓﻲ جنوب النﻬر،
والﻛﯾرا ﻓﻲ دار الﺮﯾح ،وﻏﯿﺮﻫﻢ مﻦ أﻫالﻲ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة
ﻓﻲ ﻗﺒﻠﻬا اﻷرﺑﻌﺔ ،لﺘﻤﺘﻠﻲء ﺑالﺪوﯾﻼت!
ﻫﺬه الﻤﺠﻤﻮعﺔ لﻢ ﯾﺒﺬل اﻵثارﯾﻮن والﺒاحﺜﻮن ،ما ﯾﻜﻔﻲ مﻦ
مﺠﻬﻮدات لﻤﻌﺮﻓﺘﻬا ،واﻛﺘﻔﻮ ﺑﻮﺻﻔﻬا ﺑالﻐﻤﻮض ،رﺑﻤا
لقﻨاعﺘﻬﻢ ﺑﻼجﺪوى ،الﻜﺸﻒ عﻦ ﻫﺬا الﻐﻤﻮض ،والﺰﻫﺪ ﻓﻲ
مﻌﺮﻓﺘﻬا ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ أﻛﺜﺮ ،حﺘﻰ اعﺘاد الﺪارﺳﻮن عﻠﻰ ﻫﺬا
الﻮﺻﻒ!
لﻜﻦ جادﯾﻦ ﻇﻞ ﯾﻌﺘقﺪ ،ﻓﯿﻤا ﯾﺸﺒﻪ االلﻬام الﺨﻔﻲ ،الﺬي ال
تﺴﻨﺪه أدلﺔ ،أنﻬﻢ أﺻﻞ الجنﻛوﯾز! وذلﻚ ﻷن حﻀارتﻬﻢ
الﻐامﻀﺔ ،اعﺘﻤﺪت ﻓﻲ اﻗﺘﺼادﻫا عﻠﻰ ﺻﻨاعﺔ الﺘﻮاﺑﯿﺖ
واالعتﯾاش من تﺤﻨﯿﻂ الﺠﺜﺚ .ﺑﻞ وانﺼﺮﻓﺖ أﯾﻀا
لﻤﻤارﺳﺔ االﻏﺘﯿال ﺑاﻷجﺮ!
لﺬلﻚ ﻛﻞ ما ﺧﻄﺮت ﻗﺮاءاتﻪ عﻦ ﻫﺬه الﻤﺠﻤﻮعﺔ عﻠﻰ ﺑالﻪ،
ﯾقارن ﺑﯿﻦ عاداتﻬا الﺴﯿﺌﺔ ﻛﺪﻓﻦ االتﺒاع مﻊ ﺳﯿﺪﻫﻢ ،عﻨﺪ
وﻓاتﻪ .وﻗﺘﻞ اﻷب لﺒﻨاتﻪ ،ﺑﺪﻓﻨﻬﻦ أحﯿاء! وعادات الجنﻛوﯾز!
ﻛﺬلﻚ ﺳﺤﻨاتﻬﻢ ﻛﻤا تﺒﯿﻨﻬا الﻨقﻮش ،مﺸاﺑﻬﺔ "لﺳحنات"
ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻓاز والﺤﻜام الﻌامﯿﻦ؛ وأمﺮاء الﺑﻠدة القدﯾمﺔ
والمدﯾنﺔ الزاﻫﯾﺔ والﻌﺮاب ،وﺳﺤﻨﺔ ﻫﺬا الﻀاﺑﻂ الﺬي حقﻖ
مﻌﻪ ،وعﺴاﻛﺮه الجنﻛوﯾز الﺬﯾﻦ عﺬﺑﻮه! ﻗﺒﯿﻞ اعﺘقالﻪ ﺑﺄﯾام
ﻗﻠﯿﻠﺔ.
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ﻛان عﻠﻤاء الﻤﻌﻬﺪ ،ﻗﺪ عﺜﺮوا عﻠﻰ الﻌﺪﯾﺪ مﻦ الﻤقاﺑﺮ
الﺠﻤاعﯿﺔ ،وشﺒﻪ الﺪﻓﻦ ﺑالﺠﻤﻠﺔ ،تﺤﻮي آالف الﻀﺤاﯾا،
الﺬﯾﻦ ﻗﺒﺮوا مﻊ اﺳﯿادﻫﻢ ،إلﻰ جانﺐ القﺒﻮر ،الﺘﻲ ﺑﯿﻨﺖ
الﻜﺸﻮﻓات أنﻬا ﻹناث ﺻﻐﯿﺮات!
وﻛان جادﯾﻦ ﻗﺪ اﻓﺘﺮع مقارنﺔ ،ﺑﯿﻨﻬا وﺑﯿﻦ الﻤقاﺑﺮ الﺠﻤاعﯿﺔ،
الﺘﻲ دﻓﻦ ﻓﯿﻬا الجنﻛوﯾز ﻛﺜﯿﺮون مﻦ أﻫالﻲ الﺼﻌﯿﺪ دار
الرﯾح .ﺑﻞ وحﺘﻰ أعﻀاء الﻤﺤاوالت االنقﻼﺑﯿﺔ الﻔاشﻠﺔ!
ﻫﺬه الﺪراﺳﺔ الﻤقارنﺔ ،عﻨﺪما نﺸﺮتﻬا المﻌاﻫد الﻤﻌﻨﯿﺔ
ﺑتارﯾﺦ انتﻬاﻛات حقوق اﻹنﺴان ﻓﻲ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،جﻠﺒﺖ
جادﯾﻦ إلﻰ ﻫﻨا ..ﻫﺬا الﻤﻌﺘقﻞ الﺮﻫﯿﺐ!
الﺬاﻛﺮة عﺬاب ..تﻌﻤﻞ ﻓﻲ الﻤﻌﺘقﻞ ﺿﺪ الﻨﺴﯿان ،عﻜﺲ
عقارب الﺰمﻦ ،ﻓﯿﺘﺪﻓﻖ القﻠﺐ ﺑالﺤﻨﯿﻦ إلﻰ ﻫﯿﻠﺪا ،الﺤﻜاﯾا،
الﺼﻮر ،الﻤﺸاﻫﺪ والﻮﻗائﻊ الﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ حﯿاة عاشقﯿﻦ،
وتﻀارﯾﺲ الﻮجﻮه الﻌﺪﯾﺪة الﺘﻲ تﺨﻠﻠﺖ مﺴﯿﺮتﻬﻤا..
الﺬاﻛﺮة ﻓﻲ الﺰنﺰانﺔ تﺴﺘﻌﯿﺪ اﻷحﺪاث وتﺮتﺐ الﻮﻗائﻊ ،وﻓﻲ
ﺻﺒﺮ دؤوب تﻨﺴﺠﻬا حﺪثا تﻠﻮ آﺧﺮ ،وواﻗﻌﺔ تﻠﻮ أﺧﺮى..
وﻫﻲ تﻨﻬﻞ مﻦ روح ﻫﺆالء الﻤﻌﺘقﻠﯿﻦ الﻤﻌﺬﺑﯿﻦ ،الﺬﯾﻦ آﺧﺮ
حﻠﻢ ﯾﺤﻠﻤﻮنﻪ ،ﻫﻮ الﺨﺮوج عﻠﻰ ﻗﯿﺪ الﺤﯿاة أو ﺳالﻤﯿﻦ ،ومﻊ
ذلﻚ ﯾﻐﻨﻮن ﻓﻲ لﯿﻞ الﺴﺠﻮن الﺻﺑاحات الحﯾﯾﺔ المتوارﯾﺔ
ﺧﻠف أﻓﻖ ال نﻬائﻲ الحﻠﻛﺔ.
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ﻛانﻮا ﯾﻐﻨﻮن ،ﯾﻔﻠﺘﻮن أحﻼمﻬﻢ مﻦ عقالﻬا ،ﺑﻜﻞ جﻨﻮن
الﺤﺰن ،وﺑﻜﻞ اﻷﺳﻰ والﻌﺬاب ..ﻫﺆالء الﻤﻌﺘقﻠﯿﻦ الﺬﯾﻦ
عاشﻮا جﻬﻨﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ مﻜان مﻨﺬ ولﺪوا ،ظﻠوا ﯾولدون ﻓﻲ
أﻏﻨﯿات مﺤﺠﻮب شرﯾف ..لﯾل الﺳجون ﻛاﺑﻄال اﻷﺳاﻃﯿﺮ
القﺪﯾﻤﺔ ،دون أن ﯾﺄتﻮ لﻠﺼﻌﯿﺪ ﺑﺴﯿﺮة!
ﯾﻨﺴﻮن حﯿاتﻬﻢ الﺘﻲ ﻛانﺖ ﻓﻲ الﺼﻌﯿﺪ ،الﺴاﻓﻞ ،دار الﺮﯾح
و و ..وﯾﻨﺴﻮن جﻬﻨﻤﻬﻢ اﻵن ،ﻓﻲ ﻫﺬا الﻤﻌﺘقﻞ الﺮﻫﯿﺐ ،ﻓﻼ
ﯾﻌﻮدوا ﯾﺘﺬﻛﺮون ﺳﻮى أﻏﻨﯿات الﺸﻤﺲ والﺨﺒﺰ والﺤﺮﯾﺔ،
ﻓﺘﺘﺴﻊ داﺧﻠﻬﻢ مﺴاحات اﻷمﻞ ﻓﻲ الﺨﺮوج ولقاء احﺒاﺑﻬﻢ..
أمﻞ ﯾﻀﻲء حﯿاتﻬﻢ الﻮعﺮة ،الﻤﻈﻠﻤﺔ ،الﺘﻲ لﻄالﻤا ﺑﺤﺜﺖ
عﻦ مﻌﻨﻰ لﻠﺤﯿاة ،ﻓﻲ ﻫﺬه الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة القاﺳﯿﺔ!
❁❁ ❁
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تﻮجﻪ نﻔﺮ مﻦ أﻗﺮﺑاء المقدس ﺳره ،ﯾﺸﻜﻮن تور الجر
وﯾﻄﻠﺒﻮن إلﯿﻪ إعﻔاؤه! ﻓجاء رد المقدس ﺳره أن أمرﻫم
ﺑﻄاعﺘﻪ والﺘﺄدب مﻌﻪ ،ﺑﻤﻨﺸﻮر ﻛﺘﺐ وﻗﺮئ ﺑالﺑﻠدة القدﯾمﺔ،
وأرﺳﻞ إلﻰ أنﺤاء الﺪولﺔ ،ﻓﻬو ﺑالنﺳﺑﺔ لﻪ ﺑمنزلﺔ الﺻدﯾﻖ
لﻠنﺑﻲ الﻛرﯾم -ﻛما ﻗال -إذن ﻓﻌﻞ تور الجر ﻛﻞ ما ﻓﻌﻞ،
ﺑﺮﺧﺼﺔ مﻦ اﷲ ورﺳﻮلﻪ ،ومﺒارﻛﺔ مﻦ المقدس ﺳره!
ﻓاﷲ و المقدس ﺳره ﻫﻤا الﻠﺬان امﺮاه ﺑارتﻜاب ما ارتﻜﺐ
مﻦ جﺮائﻢ ،ولﯿﺲ لﻠمقدس ﺳره مانﻌا ﻓﻲ ذلﻚ! ﻓتور الجر
لﯿﺲ ﺳﻮى أداة تﻨﻔﺬ إرادة ﷲ والمقدس ﺳره!
أولﯿﺲ ﻫﻮ مﺸﺮوع الﻌﺮاب نﻔﺴﻪ ،الﺬي لقﻲ ﺑﺴﺒﺒﻪ الﻤﻼﯾﯿﻦ
مﻦ أﻫﻞ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة حﺘﻔﻬﻢ ،وانﺘﻬﻰ ﺑﻤﻦ ﺑقﻰ حﯿا إلﻰ
الﺘﺸﺮذم والﺘﻤﺰق ،والﻔقﺮ والﻔﺴاد واالنﺤﻄاط!!
❁❁ ❁

ﺧﻠﻌﻮا عﻨﻬﻢ الﻌﺼاﺑات ،وﻓﻜﻮا وثاﻗﻬﻢ .حالﻤا اعﺘادت
أعﯿﻨﻬﻢ الﻀﻮء ،أﺧذ جادﯾﻦ ﯾﺘﻔﺤﺺ الﻤﻜان ،الﺬي ﺑﺪى
ﻛﺪائﺮة مﻦ اﻷﺑﻨﯿﺔ الﻤﻠﺘﺼقﺔ ،الﺘﻲ ﯾﺘﻮﺳﻄﻬا ﻓﻨاء واﺳﻊ،
تﻨﺘﺼﺐ ﻓﻲ مﺮﻛﺰه شﺠﺮة نﯿﻢ ﻫﺮمﺔ.
ﻛان الﻌﺴاﻛﺮ الجنﻛوﯾز جﻤﯿﻌﻬﻢ ﺑﺄزﯾاء مﺪنﯿﺔ ،تقﺪم مﻨﻬﻢ
أحﺪﻫﻢ ،وﻫﻮ ﯾقﻮل ﻓﻲ تﺸﻒ:
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"مﻦ ﯾﺠﯿﺌﻨا ﻫﻨا مﻔقﻮد ،ومﻦ ﯾﺨﺮج مﻮلﻮد ،ﻫﺬا إذا ﺧﺮج"
ﻗال آﺧﺮ ﻓﻲ ﺻﻮت ﯾﻨﻢ عﻦ حقﺪ ﻏﺮﯾﺐ:
"ال ﯾﺮﺳﻠﻮن أحﺪ إلﻰ ﻫﻨا ،إال إذا ﻗﺮروا تﺼﻔﯿﺘﻪ ،ماذا ﻓﻌﻠﺘﻢ
لﺘﺘﻮجﺐ تﺼﻔﯿﺘﻜﻢ ،ما ﻫﻲ جﺮائﻤﻜﻢ؟!"
ﻇﻞ ثﻼثﺘﻬﻢ ﺻامﺘﯿﻦ ،لﻢ ﯾﻔﻪ أحﺪﻫﻢ ﺑﻜﻠﻤﺔ ،ﻓﻬﺠﻢ عﻠﯿﻬﻢ
الﻌﺴاﻛﺮ الجنﻛوﯾز وانﻬالﻮا عﻠﯿﻬﻢ لﻜﻤا ولﻄﻤا ورﻛﻼ ،وﻫﻢ
ﯾﺸﺘﻤﻮن وﯾقﻮلﻮن:
"عﻨﺪما نﺴﺄلﻜﻢ ﯾﺠﺐ أن تﺮدوا"
ﻓﺄجاب ثﻼثﺘﻬﻢ وﻫﻢ ﯾﺘﻠﻮون مﻦ اﻷلﻢ:
"ال نﻌﺮف ،ال نﻌﺮف ..لﻤاذا ال تﺼﺪﻗﻮن؟!"
وانﺨﺮط أحﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻜاء مﺮﯾﺮ…
لﯿﺲ ﺳﻬﻼ أن تﺮى رجﻼ ﯾﺒﻜﻲ ،ﻓالﺮجال مﺠﺮد ﺿﺤﻜﻬﻢ
ﺑﻜاء! ﻫﻜﺬا ﻇﻠﺖ ثقاﻓﺔ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ﻵالف الﺴﻨﻮات،
الﺮجﻞ ال ﯾﺒﻜﻲ ،لﻜﻦ الجنﻛوﯾز اﻵن ادمﻮا ﻛﻞ القﻠﻮب،
ﻓﺄﺻﺒح حﺘﻰ الﺮجال ﯾﺒﻜﻮن مﻦ الﻤﺮارات ،واﻹﻫﺪار
واالمﺘﻬان واﻹذالل..
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شﻌﺮ جادﯾﻦ ﺑﺤﺰن ال حﺪ لﻪ! ﻗادوﻫﻢ إلﻰ مﺪﺧﻞ مﺒﻨﻰ ﻛﺒﯿﺮ،
وعﺒﺮوا ﺧﻼل عﺪة مﻤﺮات .ثﻤﺔ مﻌﺘقﻠﻮن آﺧﺮون ،مﻈﻬﺮﻫﻢ
وآثار الﻀﺮب والﺘﻌﺬﯾﺐ عﻠﯿﻬﻢ ،ﺑﻤﺜاﺑﺔ ﺑﻄاﻗﺔ ﻫﻮﯾﺔ،
تﻤﯿﺰﻫﻢ عﻦ الﻌﺴاﻛﺮ الجنﻛوﯾز ﻓﻲ زﯾﻬﻢ الﻤﺪنﻲ.
تﺠاوز ثﻼثﺘﻬﻢ ..المﻌتقﻠﯾن ﯾقﻮدﻫﻢ الﻌﺴﻜﺮي الجنﻛوﯾزي
إلﻰ ﺑاب ﻓﻲ نﻬاﯾﺔ الﻤﻤﺮ ،ﻛانﻮا جﻤﯿﻌﻬﻢ جﻮعﻰ ،تﻨﻬﺶ
أمﻌائﻬﻢ نﻔﺴﻬا! جادﯾﻦ لﻢ ﯾﺬق شﯿﺌا ،مﻨﺬ الﻠﯿﻠﺔ الﺘﻲ ﺳﺒقﺖ
ﻓﺠﺮ إعﺘقالﻪ .ﻛان جائﻌا وعﻄﺸا ومﺘﺄلﻤا ..انﻬار احﺪﻫﻢ:
"نﺤﻦ جﻮعﻰ ،عﻄﺸﻰ ،أعﻄﻮنا ماء ﺑاﷲ عﻠﯿﻜﻢ"
ﻓانﺘﻬﺮه أحﺪ الﻌﺴاﻛﺮ الجنﻛوﯾز:
"وﻫﻞ ﯾﻀﯿﺮك الﺠﻮع والﻌﻄﺶ ،وأنﺖ ﻫﻨا مﺤﻜﻮم عﻠﯿﻚ
ﺑالﻤﻮت ..اﺻﻤﺖ"
وتقﺪم عﺴﻜﺮي آﺧﺮ ،لﻄﻤﻪ ﺑقﻮة ،حﺘﻰ انﻜﻔﺄ عﻠﻰ ﻇﻬﺮه! لﻢ
ﯾﻔﻪ ﺑﻌﺪﻫا أحﺪﻫم ﺑﺤﺮف ،اﺳﺘﺴﻠﻢ ثﻼثﺘﻬﻢ لﻠﺠﻮع والﻌﻄﺶ!
وﺳﺮح جادﯾﻦ ﺑﺨﯿالﻪ ال ﯾﺼﺪق نﻔﺴﻪ ،وﯾﺘﺴاءل:
ﻫﻞ حقا نﺤﻦ أحﻔاد أﺳﻼﻓﻨا الﺬﯾﻦ وﺻﻔﻬﻢ الﺨﺰﯾﻦ ،اﻷﺳﻼف
الﺬﯾﻦ عاشﻮا حﯿاتﻬﻢ مﻌﺰزﯾﻦ ومﻜﺮمﯿﻦ ،ﯾﻐﻀﺒﻮن لﻤﺠﺮد
إﻫانﺔ شﻌﺐ آﺧﺮ لﻠﺨﯿﻮل ،وﯾجتاحون ﺑﻠﺪانا ﺑﻜامﻠﻬا لﺮﻓﻊ
الﻀﯿﻢ عﻨﻬا؟
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ﻫﻞ نﺤﻦ حقا أحﻔاد ﺻانﻌﻲ الﻔﺨار ،أولﺌﻚ الﺬﯾﻦ عاشﻮا ﻓﻲ
الﺤاﺿﺮة الﺤﺪودﯾﺔ أﺳﻔﻞ الﻨﻬﺮ ،ﻓﻲ "أرض اﻷﻗﻮاس" حﯿﺚ
ﯾﺠﺮي الﻨﻬﺮ مﺴﺮعا إلﻰ مﺼﺒﻪ ،ﻓﻲ الﺒﺤﺮ الﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻫﻨاك
حﯿﺚ تﻢ الﻜﺸﻒ عﻦ مﺪﯾﻨﺔ أثﺮﯾﺔ ﻛامﻠﺔ ،تﻌود ﻵالف
الﺳنوات..
ﻛشﻔت اﻵثار عن أﻫﻠﻬا ،أولئك اﻷﻫالﻲ الﻤﻬﺮة ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام
القﻮس ،والﺬﯾﻦ ﺳﺘﻄﻠﻖ عﻠﯿﻬﻢ جﯿﻮش الجنﻛوﯾز ﻓﻲ الﻐﺰو
الﺜانﻲ ﺑﻌﺪ آالف الﺴﻨﻮات ،لقﺐ "رماة الﺤﺪق" تﻌﺒﯿﺮا عﻦ
ﻫﺬه الﻤﻬارة ،الﺘﻲ ﺿﻌﻀﻌﺖ مﻌﻨﻮﯾات جﯿﺸﻬﻢ ،ﻓﺠﻨﺤﻮا
لﻌقﺪ اتﻔاق لﻠﺴﻼم!
ﻫﻞ حقا نﺤﻦ أحﻔاد ﻫﺆالء؟
وإذا ﻛﻨا ﻓﻠﻤاذا نﺼﻤﺖ ،عﻠﻰ ﻫﺬا الﺬي ﯾﻔﻌﻠﻪ الجنﻛوﯾز ﺑﻨا؟
أحﺬﯾﺔ الجنﻛوﯾز تﻨﻐﺮس ،ﻓﻲ ﺧاﺻﺮة جادﯾﻦ ﻛالﺨﻨاجﺮ.
تﺪﻫﺴﻪ عﻠﻰ اﻷرض ،وتﻄﺤﻨﻪ ،ﻓﯿﺘﺪﻓﻖ نﻬﺮ مﻦ اﻷلﻢ.
ﻗﯿﺪوه ،القﻮا ﺑﻪ ﻓﻲ ﻗﻌﺮ ﺑﺌﺮ وتﺮﻛﻮه ،ال ﯾﺪري لﻜﻢ مﻦ الﻮﻗﺖ
لﺒﺚ ،وﻫﻮ ﯾﺸﻌﺮ ﺑﺤﯿاتﻪ تﻨﻄﻔﻲء ﻛﻌﻮد ﻛﺒﺮﯾﺖ ،ﻓﺘح عﯿﻨﯿﻪ
واﻏﻤﻀﻬا ،وأﺧﺬ ﯾﻜﺮر إﻏﻼﻗﻬﻤا وﻓﺘﺤﻬﻤا عﻠﻪ ﯾﺤﺲ
ﺑالﺤﯿاة ،ﻓﺘﺠﻲء ﻫﯿﻠﺪا ﺑﺤﺰنﻬا ،نﺠﻤﺔ تﺘألﻷ ﻓﻲ ﻓﻀاء الﺒﺆس
واالﻛﺘﺌاب ،ﯾﺸﻌﺮ ﺑانﻜﺴار روحﯿﻬﻤا ﻓﻲ ﻗﻌﺮ ﻫﺬه الﺒﺌﺮ
الﻤﻈﻠﻤﺔ! مﺜﻠﻤا ﯾﺸﻌﺮ ﺑﺘﻨاﻗﻀات أﻓﻜاره ،ﻓﻲ ﻫﺬه الﻠﺤﻈﺔ
الﺘﻲ ﯾﺸﺘﺪ ﻓﯿﻬا اﻷلﻢ.
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لﻄالﻤا تقﺪم عﻠﻰ الﺪرب ذاتﻪ دون مﺴاومﺔ ،ﯾﺘﺒﻊ ﺧﻄﻰ
ﺻانﻊ الﻔﺨار ،مﺜﻠﻪ ..ال ﯾﺴاوم ،مﺘﻮاﺿﻌا مﺘﺸﺪدا،
ومﺘﻮحﺪا ،مﻮلﻌا ﺑالﺮﻓاه ،الﺮﻓاه لﻜﻞ الﻨاس ،وال ﯾﺤﺐ
اﻷﻏﻨﯿاء ،الﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﺄثﺮون دون الﻔقﺮاء ﺑﻜﻞ شئ ،زاﻫﺪا
ومﻊ ذلﻚ ال ﯾﺘﺤﻤﻞ الﻔﻠﺲ ،ﯾﺒﺸﺮ ﺑالشئ نﻔﺴﻪ ،الﺬي ﯾﺤﻜﻢ
حﯿاتﻪ وﺳﻠﻮﻛﻪ..
ﻓﻬﻮ ﻛﺼانﻊ الﻔﺨار ،ﻛالﻤﺴﯿح أو مﺤﻤﺪ أو مارﻛﺲ ..ﻛﻜﻞ
اﻷنﺒﯿاء ،الﺬﯾﻦ ﺑﺸﺮوا ﺑالشﻰ نﻔﺴﻪ ،الﺬي حﻜﻢ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﺑﯿﻦ
الﻨاس! ﯾﻔﻌﻠﻮن ما ﺑﺸﺮوا ﺑﻪ ،وﯾﺒﺸﺮون ﺑﻤا رﻏﺒﻮا ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻪ..
ﻃالﺒﻮا أنﻔﺴﻬﻢ ﺑالﻤﺴﺘﺤﯿﻞ ،وتﺴاﻫﻠﻮا مﻊ الﻨاس ،ﺑﻞ لﻢ
ﯾﻄالﺒﻮﻫﻢ ﺑشئ ،ﺳﻮى ﻷنﻔﺴﻬﻢ! ال أحﺪ ﯾﺤﺒﻬﻢ وﯾﻜﺮﻫﻬﻢ ﻓﻲ
الﻮﻗﺖ نﻔﺴﻪ ،إذ لﻢ تﻜﻦ ﺳﯿﺮتﻬﻢ تﺨﻀﻊ الحﺘﻤال ثالﺚ ﺑﯿﻦ
االحﺘﻤالﯿﻦ!
ﻫﻜﺬا ﻛان ﺻانﻊ الﻔﺨار ،وحاول ﻫﻮ جادﯾﻦ جانﻮ أن
ﯾﻜﻮنﻪ ..أن ﯾﺘﺒﻊ ﺧﻄاه ﻓﺘﻠقﻔﺘﻪ الﺴﺠﻮن!
❁❁ ❁
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ﻛان جﯿﺶ الﻐزو اﻹنجﻠﯾزي منﻬﻛا ،مﺘﺸﺮزما ﻫﺮب مﻨﻪ
الﻜﺜﯿﺮون ،و لﻢ تﻜﻦ ﻗﯿادتﻪ ذات ﻛﻠﻤﺔ واحﺪة ،ولﻜﻦ ما ﻛان
ﯾﺠﻮل ﻓﻲ أذﻫان ﻫﺆالء الﻐزاة المحتقنﯾن ﺑالﺻﻠف الوراثﻲ،
وما ﻛانﻮا ﯾقﻮلﻮنﻪ لﺠﻨﻮدﻫﻢ ،إنﻬﻢ ﺳﯿﻮاجﻬﻮن "دراوﯾﺶ" ال
عﻠﻢ لﻬﻢ ﺑﻔﻨﻮن القﺘال ،وإنﻬﻢ مﻌﺰولﻮن ﻗﻠﯿﻠﻮا الﻌﺪد!..
لﻜﻦ وعﻨﺪما ﺻﻌﺪ جﻨﺪي االﺳﺘﻄﻼع أعﻼ الﺸﺠﺮة ،رأى
شﯿﺌا لﻢ ﯾﺘﻮﻗﻌﻪ!
رأي جﯿﺶ ﻛامﻞ الﻌﺪة والﻌﺘاد ،رأي آالف الﺒﺸﺮ عﻠﻲ مﺪ
الﺒﺼﺮ ،أناس ﯾﺮﻓﻌﻮن الﺮاﯾات ،و ﯾقﻔﻮن ﻓﻲ ﺻﻔﻮف
مﺘﻨاﺳقﺔ ،لﻢ ﯾﺼﺪق عﯿﻨﯿﻪ ﻓﻔﺮﻛﻬا ثﻢ ﻓﺘﺤﻬا..
ﻓﺮأى أناس مﻦ مﺨﺘﻠﻒ اﻷجﻨاس؛ ومﻦ مﺨﺘﻠﻒ الﺪﯾانات!
رأي حﺘﻰ الﺮاﻫﺒات ﻓﻲ ذلﻚ الﺠﯿﺶ ،ﻓﻌﻠﻢ أن ﻗائده ﻏﺮر
ﺑﻬﻢ ،وأن جﯿﺸﻪ ﺳﯿﻬﻠﻚ ،وإنﻪ ال مﺤالﺔ ﻫالﻚ ﻓﯿﻤﻦ ﺳﯿﻬﻠﻚ!
ﻓﻮﻗﻊ مﻐﺸﯿا عﻠﯿﻪ!
وﻓﯿﻤا ﺑﻌﺪ ،الﻌﻜﺲ تﻤاما!! جﯿﺶ ﻛﺘﺸﻨﺮ الﺬي انﺘﺼﺮ عﻠﻰ
تور الجر ،ﻛان ﯾﻀﻢ الﻜﺜﯿﺮﯾﻦ مﻦ جﻨﻮد المقدس ﺳره وتور
الجر ،أولﺌﻚ الﺬﯾﻦ تﻢ أﺳﺮﻫﻢ ،ورجﻌﻮا مﻊ ﻛﺘﺸﻨﺮ ،لﯿﺤارﺑﻮا
رﻓاق الﺴﻼح القﺪامﻰ .ﻓﻤا أشﺒﻪ الﻠﯿﻠﺔ ﺑالﺒارحﺔ ،ﻓالﺤاﻛﻢ
الﻌام ﯾﻮاجﻪ ﻓﯿﻤﻦ ﯾﻮاجﻪ اﻵن ،رﻓاق الﺴﻼح مﻦ ﻗﺪامﻰ
الجنﻛوﯾز المنشقﯾن!
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ما الﻔﺮق إذن ﺑﯾن المقدس ﺳره والﻌﺮاب ،ﯾحﻛﻲ تور الجر
ﻷﺻﻔﯾائﻪ:
"ﻓﯿﺄتﻲ الﻨﺒﻲ وﯾﺠﻠﺲ مﻌﻲ وﯾقﻮل" :شﯿﺨﻚ ﻫﻮ المقدس ﺳره
ﻓﯿقﻮل إنﻲ مﺆمﻦ ﺑﺬلﻚ ،ﻓﯿقﻮل :مﻦ لﻢ ﯾﺼﺪق ﺑﻪ ﻛﻔﺮ .ﻗالﻬا
ثﻼث مﺮات"
وﯾﺬﻛﺮ ﻓﻲ مﻨﺸﻮر عﺮف ﺑﻤﻨﺸﻮر الﺪعﻮة ،شﺑﯾﻪ ﺑمنشورات
الﻌراب "واعﻠﻤﻨﻲ الﻨﺒﻲ ﺑﺄنﻲ المقدس ﺳره واﺧﻠﻔﻨﻲ
ﺑالﺠﻠﻮس عﻠﻰ ﻛﺮﺳﯿﻪ مﺮارا ،ﺑﺤﻀﺮة الﺨﻠﻔاء واﻷﻗﻄاب
والﺨﻀﺮ ،وجﻤﻊ مﻦ اﻷولﯿاء الﻤﯿﺘﯿﻦ وﺑﻌﺾ مﻦ الﻔقﺮاء
الﺬﯾﻦ ال ﯾﻌﺒﺄ ﺑﻬﻢ ،وﻗﻠﺪنﻲ ﺳﯿﻔﻪ ،واﯾﺪنﻲ ﺑالﻤﻼئﻜﺔ الﻌﺸﺮة
الﻜﺮام ،وأن ﯾﺼﺤﺒﻨﻲ عﺰرائﯿﻞ داﯾﻤا ،ﻓﻲ ﺳاحﺔ الﺤﺮب
أمام جﯿﺸﻲ ،وﻓﻲ ﻏﯿﺮه ﯾﻜﻮن ورائﯿا .وأن ﯾﺼﺤﺒﻨﻲ
الﺨﻀﺮ داﯾﻤا وﯾﻜﻮن إمامﻨا ﺳﯿﺪ الﻮجﻮد ،وﺧﻠﻔائﻪ اﻷرﺑﻌﺔ
واﻷﻗﻄاب اﻷرﺑﻌﺔ ،وﺳﺘﯿﻦ ألﻒ ولﻲ مﻦ اﻷمﻮات"
لقﺪ ﺻﺮح المقدس ﺳره ﯾا ﺳادتﻲ ،أن تور الجر ولﻲ مﻦ
أولﯿاء اﷲ ،وشﻬﺪ لﻪ ﺑالﻌﺼﻤﺔ ﻓقال:
"واعﻠﻤﻮا أن جﻤﯿﻊ أﻓﻌالﻪ وأحﻜامﻪ ،مﺤﻤﻮلﺔ عﻠﻰ الﺼﻮاب،
ﻷنﻪ أوتﻲ الﺤﻜﻤﺔ وﻓﺼﻞ الﺨﻄاب"
وﺧﻮف مﻦ عارﺿﻪ ﺑﺨﺴﺮان الﺪنﯿا واﻵﺧﺮة ،حﯿﻦ ﻗال:
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"ومﻦ تﻜﻠﻢ ﻓﻲ حقﻪ ولﻮ ﺑالﻜﻼم الﻨﻔﺴﻲ جﺰما ،ﻓقﺪ ﺧﺴﺮ
الﺪنﯿا واﻵﺧﺮة؛ ذلﻚ ﻫﻮ الﺨﺴﺮان الﻤﺒﯿﻦ ،وﯾﺨﺸﻰ عﻠﯿﻪ مﻦ
الﻤﻮت عﻠﻰ ﺳﻮء الﺨاتﻤﺔ ،والﻌﯿاذ ﺑاﷲ ..وإن رأﯾﺘﻢ مﻨﻪ
أمﺮا ﺧالﻔا ﻓﻲ الﻈاﻫﺮ ،ﻓاحﻤﻠﻮه عﻠﻰ الﺘﻔﻮﯾﺾ ﺑﻌﻠﻢ اﷲ،
والﺘﺄوﯾﻞ الﺤﺴﻦ“
لﺬلﻚ ﻛﺮﻫﻪ عﻠﻤاء عﺼﺮه! ﻛﻤا ﯾﻛرﻫﻪ جادﯾﻦ اﻵن!
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ﺳﻤﻊ ﺻﻮت الﺘﻜﺔ الﻐﻠﯿﻈﺔ لﻠﻤﻔﺘاح ،ﻓﻲ الﺒاب الﺨارجﻲ،
ومﻦ الﻔﺘﺤﺔ الﻀﯿقﺔ لﻠﺒاب الﺜانﻲ ،نادى الﻌﺴﻜﺮي:
"ﻫاﻛﻢ"…
وﻗﻒ اثناﻦ مﻦ الﻤﻌﺘقﻠﯿﻦ ﺑﺴﺮعﺔ ،وتقﺪما نﺤﻮ الﻔﺘﺤﺔ .مﺪ
الﻌﺴﻜﺮي لﻔاﻓﺔ ﻛﯿﺲ ﺑﻼﺳﺘﯿﻚ ،وجﺮﻛانﺔ زﯾﺖ مﻠﯿﺌﺔ ﺑالﻤاء،
وﻛﻮب مﻦ الﺼﻔﯿح ،ﻫﻮ ﻓﻲ الﺤقﯿقﺔ ،عﻠﺒﺔ ﺻﻠﺼﺔ ﻗﺪﯾﻤﺔ
ﻓارﻏﺔ ،مﺜﻞ جﺮﻛانﺔ الﺰﯾﺖ الﻔارﻏﺔ ،الﺘﻲ أعﯿﺪ تﻌﺒﺌﺘﻬا
ﺑالﻤاء الﻌﻜﺮ!
ﻛانﻮا ﻇﻤﺂنﯿﻦ ﯾﻜاد ﯾقﺘﻠﻬﻢ الﻌﻄﺶ ،ﺻﺐ أحﺪﻫﻢ الﻤاء ﻓﻲ
ﻛﻮب الﺼﻔﯿح الﺼﺪئ ،وأﺧﺬ ﯾﺪﯾﺮه عﻠﯿﻬﻢ! ﻛان ﻃﻌﻢ الﻤاء
ﻏﺮﯾﺒا ،ﻛﺄنﻪ مﻤﺰوج ﺑﻌﺮق أعﻀاء اﻹﺧﺮاج الﺒﺸﺮﯾﺔ!..
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ﻓﻀﻮا الﻠﻔاﻓﺔ ،وجﺪوا ﻓﯿﻬا أرﻏﻔﺔ محشوة ﺑﻔﻮل مالح جدا،
ﯾﻜاد ﯾﻜﻮن المﻠح أﻛﺜﺮ مﻦ الﻔﻮل نﻔﺴﻪ! واﺻﺒﺤﺖ تﻠﻚ ﻫﻲ
الﻮجﺒﺔ الﯿﻮمﯿﺔ الﯿﺘﯿﻤﺔ ،ﻛﻞ ﯾﻮم ﻓﻲ نﻔﺲ الﺘﻮﻗﯿﺖ ،ﯾﻤﺪ
الﻌﺴﻜﺮي الﻠﻔاﻓﺔ ﺑالﻜﯿﺲ نﻔﺴﻪ ،والﺠﺮﻛانﺔ نﻔﺴﻬا ،والﻤاء
نﻔﺴﻪ والﻔﻮل الﻤالح نﻔﺴﻪ ،حﺘﻰ ﻓقﺪوا إحﺴاﺳﻬﻢ ﺑالﺰمﻦ!
ﻛان ﻛﻞ شﻲء ﯾﺘﻢ ﺑﻄﺮﯾقﺔ آلﯿﺔ ،ﻛﻞ شﻲء ﻫﻮ نﻔﺴﻪ ،الﻮجﻮه
الﻨﺤﯿﻠﺔ ،الﺘﻲ تﻜاد تﺸارف عﻠﻰ الﻤﻮت ،ﺑقاﯾا الﺪم الﻤﺘﺠﻤﺪة
ﻓﻲ الﻮجﻮه ،الﺸﻔاه الﯿاﺑﺴﺔ الﻤقﺸﺮة ،حﺸﺮات الﺒﻖ
والﺒﺮاﻏﯿﺚ والﻔﺌﺮان الﺼﻐﯿﺮة ،الﺘﻲ تﺘﺠﻮل عﻠﻰ الﺠﺪار
ﺧﻠﻒ ﻇﻬﻮرﻫﻢ ،رائﺤﺔ الﻨﻬﺮ الﻤﻜﺘﻮمﺔ ،الﺰحام.
لﻢ ﯾﻜﻦ ﺑﻮﺳﻊ أحﺪﻫﻢ أن ﯾﻤﺪ رجﻠﯿﻪ ،ﯾﻨامﻮن مقﺮﻓﺼﯿﻦ،
ﯾﺴﺘﻨﺪون عﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ وعﻠﻰ الﺠﺪران ..ﻫﺬه الﺘﺠﺮﺑﺔ
القاﺳﯿﺔ وحﺪتﻬﻢ ،جﻌﻠﺘﻬﻢ أﻛﺜﺮ شﻔاﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻹحﺴاس ﺑﺂالم
ﺑﻌﻀﻬﻢ ،ﺑﻬﺬا الﻌﺬاب الﺬي تﻨﻀح ﺑﻪ وجﻮﻫﻬﻢ ،وﻫﺬا
اﻹعﯿاء الﺮﻫﯿﺐ ،الﺬي تﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺧﻠﯿﺔ ،ﻓﻲ أجﺴادﻫﻢ
الﻨﺤﯿﻠﺔ الﻤﻨﻬﻜﺔ ،الﻤألى ﺑالﺘقﺮحات ،ﯾﺸﻌﺮون ﻛﺄنﻬﻢ ﻛﻞ
واحﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه الﻤﺄﺳاة ،الﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ عﻠﯿﻬﻢ!
ﻛان جادﯾﻦ ﯾﺸﻌﺮ أن الﺒﺆس والﺤﺰن ،الﻠﺬان ﯾﻌﯿﺸﻬﻤا اﻵن
مﻊ رﻓاق الﺰنﺰانﺔ ،لﻬﻤا حﺰن وﺑﺆس الﻌالﻢ ﻛﻠﻪ! حﺰن
ﻓﺮﯾﺪ ،ﯾﻨﺒﻊ مﻦ أعﻤاق تارﯾﺦ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ووجﺪانﻬا
الﺠﺮﯾح! ﻓﯿﺘﺴاءل:
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ﻫﻞ ،إلﻰ جانﺐ ﻛﻞ القﯿﻢ ،الﺘﻲ اتﺴﻤﺖ ﺑﻬا الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة
عﺒﺮ تارﯾﺨﻬا ،ﻛان الﺤﺰن والﺒﺆس ،ﻗﯿﻤا مﺘﺠﺬرة ﻛﺒقﯿﺔ
القﯿﻢ ،ﻛﻤا ﯾﺸﻌﺮ ﺑﻬا اﻵن؟
❁❁ ❁

اﺑﺘﻠﻊ جادﯾﻦ ﺻﻮتﻪ ،اثﺮ دﺧﻮل جنﻛوﯾزﯾان انﺘﺼﺒا ﻓﻮق
رأﺳﻪ ،ثﻢ جاء الﻤﺤقﻖ وﻃﻮح ﺑﺠﺜﺘﻪ ﻓﻮق الﻜﺮﺳﻲ ،ﺧﻠﻒ
مﻜﺘﺒﻪ .أشﻌﻞ ﺳﯿﺠارا ﻓاﺧﺮا ،وﻗﺬف عﻮد ﻛﺒﺮﯾﺖ ﺑﻮجﻪ
جادﯾﻦ ،رن جﺮس الﺘﻠﻔﻮن ،أﺧﺬ ﯾﺴﺘﻤﻊ وعﯿﻨﯿﻪ تﺘﻔﺠﺮان
ﻏﻀﺒا ،لﻢ ﯾقﻞ ﺳﻮى عﺒارة واحﺪة:
"مﻈاﻫﺮة ..مﺴﻠﺤﻮن!"…
ثﻢ ﻗﻔﺰ مﻦ ﻛﺮﺳﯿﻪ ﺑﻐﺘﺔ ،ومﻦ عﯿﻨﯿﻪ ﯾﻨﺒﺜﻖ شﺮر مﺪمﺮ ،ثﻢ
أشار إلﻰ الجنﻛوﯾزﯾان ﺑﻨﻈﺮة ﺧاﻃﻔﺔ ،وﻗﻔﺰ تﺠاه الﺒاب
ﯾﻐادر الﻤﻜﺘﺐ ،ﻛقﻂ مﻔﺰوع..
شﻌﺮ جادﯾﻦ أن ثﻤﺔ أمﺮ عﻈﯿﻢ ﯾﺪور ﺑالﺨارج!
❁❁ ❁
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ﻓﻲ ﻏالﺐ اﻷوﻗات ،لﻢ ﯾﻜﻮنﻮا ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن ،تﻤﯿﯿﺰ الﻮﻗﺖ أثﻨاء
الﯿﻮم .الﻌﺴاﻛﺮ الجنﻛوﯾز ال ﯾﺨﺒﺮونﻬﻢ ،ﻛانﻮا ﯾﻌﺮﻓﻮن
الﻮﻗﺖ ﺧﻼل القادمﯿﻦ الﺠﺪد ،أو عﻨﺪما ﯾﺘﻢ اﻗﺘﯿاد أحﺪﻫﻢ
لﺘﻌﺬﯾﺒﻪ ،أو الﺘﺤقﯿﻖ مﻌﻪ ،حﺘﻰ ﻫﺆالء لﯿﺲ مﺆﻛﺪا مﻌﺮﻓﺘﻬﻢ
ﺑالﻮﻗﺖ ،ﻷي ﺳﺒﺐ مﻦ اﻷﺳﺒاب ،الﺘﻲ أﻫﻤﻬا الﺨﻮف
الﺸﺪﯾﺪ ،الﺬي ﯾﻔقﺪ الﻤﺮء ،القﺪرة عﻠﻰ الﺘﺮﻛﯿﺰ ،ﻓﻲ أي شئ
آﺧﺮ عﺪا ما ﺳﯿﺤﺪث!
ﺑالقﺪر نﻔﺴﻪ ﻛان تﻌاﻗﺐ الﻔﺼﻮل عﻠﻰ مﻌﺘقﻞ القﻠﻌﺔ الﺮﻫﯿﺐ
ﻓﻈﯿﻌا ،ﻓﻔﻲ الﺼﯿﻒ الﻼﻫﺐ ،تﺼﺒح الﺠﺪران الﺤﺠﺮﯾﺔ ﻓﺮنا
ال ﯾﺤﺘﻤﻞ ..ﻗﻄﻌﺔ مﻦ الﺠﺤﯿﻢ ،ﺧاﺻﺔ ﻓﻲ شح الحﺻﺔ
الﯿﻮمﯾﺔ مﻦ الﻤاء ،الﺬي ال ﯾﺘﻌﺪى جﺮعات ﻗﻠﯿﻠﺔ لﻜﻞ مﻌﺘقﻞ،
ﺑالﻜاد تﻜﻔﻲ ﺑﻞ رﯾقﻪ وﺧﻼﯾاه ..االﻏﺘﺴال ﻫﻨا حﻠﻢ ﺑﻌﯿﺪ
الﻤﻨال.
ﺑﻤﺮور الﻮﻗﺖ ﻛانﻮا ﯾﺸﻌﺮون ،أن جﻠﻮدﻫﻢ انﺪﺑﻐﺖ ﺑالﻌﺮق
وإﻓﺮازات الﺠﺴﻢ ،الﺘﻲ تﺰﻛﻢ اﻷنﻒ ﺑﺮائﺤﺘﻬا ،ﻛانﺖ
أظاﻓرﻫم وشﻌﻮرﻫﻢ ﻗﺪ ﻃالﺖ ،وﻓﺮوات رؤوﺳﻬﻢ أﺻﺒﺤﺖ
مﺴﺘﻌﻤﺮة لﻠقﻤﻞ والﺼﯿﺒان ،واشﻜالﻬﻢ تﺒﺪلﺖ ..أﺻﺒﺤﻮا أشﺒﻪ
ﺑﺴﻌالﻰ أو أشﺒاح..
ﻛانﺖ دورة الﻤﯿاه داﺧﻞ الﺰنﺰانﺔ نﻔﺴﻬا ،ﻓﻲ رﻛﻦ مﻨﻬا،
لﯿﺴﺖ دورة مﯿاه ﻓﻌﻠﯿﺔ ،مﺠﺮد جﺮدل ﻛﺒﯿﺮ ﺻﺪئ ،ﯾﻔﺼﻠﻪ
عﻦ مﺮأى الﻤﻌﺘقﻠﯿﻦ ،ﺳاتﺮ ﻗﻤاش مﺘﺴﺦ ومﻬﺘﺮئ!
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أن ﻛان ثﻤﺔ مﻌان مﺨﺘﻠﻔﺔ لﻠقﺬارة واالتﺴاخ ،ﻓﻬﺬا أﺳﻮأﻫا
عﻠﻰ اﻹﻃﻼق! ﻫﺬه الﺒﻼد الﻮاﺳﻌﺔ ،ال ﯾﻨقﺼﻬا الﻌﺮاء
الﺸاﺳﻊ ،الﺬي لﻄالﻤا اﺳﺘﺨﺪمﻪ اﻷﺳﻼف ،ﻓﻲ عﺼﻮرﻫا
الﺴﺤﯿقﺔ ،ﻛﺪورات مﯿاه.
ورﻏﻢ أنﻪ ﻛان عﺮاء ،إال أنﻪ ﻛان ﯾﺤﻤﯿﻬﻢ مﻦ اﻷنﻈار،
ﺧﻠﻒ دﻏﻞ أو تﻠﺔ ﺻﻐﯿﺮة أو أﻛﻤﺔ شﺠﯿﺮات مﺘﻜاثﻔﺔ..
وﻫﺬه اﻷرض الﺮحﺒﺔ ،لﻢ تﻌﻮزﻫا ﯾﻮما الﻤﯿاه ،ﻓﺤﺘﻰ ﻓﻲ
ودﯾان دار الﺮﯾح الﺒﻌﯿﺪة ،الﻤﺮء لﯿﺲ ﺑﺤاجﺔ ﻷﻛﺜﺮ مﻦ نﺒﺶ
الﺘﺮاب ،لﯿﺤﺼﻞ عﻠﻰ الماء من "المشﯾش ،الجمام" ﻓﯿقﻀﻲ
حاجﺘﻪ آمﻨا دون ﺧﻮف ،ﻓﻜﯿﻒ لﻬﻢ ﻫﻨا جﻮار الﻨﻬﺮ؛ وﻓﻲ
ﻫﺬا الﻌﺼﺮ الﺬي ﯾﻌﺞ ﺑالﻤﻨﻈﻤات الﺤقﻮﻗﯿﺔ ،ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻫﺬا
الﻨﻤﻂ الﻐﺮﯾﺐ مﻦ االعﺘقال؟
ﻫﻞ تﻌﯿﺶ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،ﻓﻲ مﻨﺤﻨﻰ زمﻨﻲ آﺧﺮ ،ﻫﻞ تﻌﯿﺶ
عﺼﺮا آﺧﺮ؟؟! مﻦ أﯾﻦ جاء ﻫﺬا الﻨﻤﻂ مﻦ الﺘﻌﺬﯾﺐ ،مﻦ
أﯾﻦ وﻓﺪ الﯿﻬا؟ ﺑاﺑﺘﻼع دوﯾﻼتﻬا الواحدة تﻠو اﻷﺧرى؟
ﺿﯾف جدﯾد ،ﻗﺬﻓﻮا ﺑﻪ وﺳﻂ زحام الﺰنﺰانﺔ الﻤﻜﺘﻈﺔ ،جﺜﺔ
تﻜاد تﻜﻮن ﻫامﺪة ،ووجﻪ مﻐﻄﻰ ﺑالﻜﺪمات والﻨﺰﯾﻒ .ﻛان
واﺿﺤا أن ثﻤﺔ أﻛﺜﺮ مﻦ ﻛﺴﺮ ﻓﻲ ﯾﺪﯾﻪ ورجﻠﯿﻪ ،اﻷلﻢ
والﺪماء الﻤﺘﺨﺜﺮة ،أعادا رﺳﻢ مﻼمﺤﻪ مﻦ جﺪﯾﺪ..
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لﻤﻠﻢ أﻃﺮاﻓﻪ ﻗﺮب زاوﯾﺔ الﺠﺪار ،ﻛان زائﻎ الﻌﯿﻨان ،مﺮعﻮﺑا
ﺑﺸﺪة ،وﻏﯿﺮ راﻏﺐ ﻓﻲ الﺤﺪﯾﺚ.
انﻄﻔﺄت حﻜاﯾات الﺠﻤﯿﻊ ،ﺳﻜﻨﺘﻬﻢ الﺮﯾﺒﺔ ،والﻮجﻮم ،تﺒادلﻮا
ﻓﯿﻤا ﺑﯿﻨﻬﻢ نﻈﺮات ارتﯿاب مﻔﻬﻮمﺔ ،ثﻢ انﻔﺠﺮوا مﺮة أﺧﺮى
ﯾﻐﻨﻮن ..وﯾﺸﻌﻠﻮن ﻓﺘائﻞ الﺤﻜاﯾا ،الﺘﻲ تﻨﻔﺠﺮ ﻓﻲ وجﻮﻫﻬﻢ
الﻤﻨﻬﻜﺔ.
تﺠاﺳﺮ جادﯾﻦ ودنا مﻨﻪ ،ﻗﺮر اﻛﺘﺸاﻓﻪ ،رﺑﺖ عﻠﻰ ﻛﺘﻔﻪ
وﻗال:
"أتﺴﻤح لﻲ ﺑالﺠﻠﻮس ﻗﺮﺑﻚ؟"
ﻓﻠﻢ ﯾﺮد ،اﻛﺘﻔﻰ ﺑالنظر إلﻲ جادﯾﻦ ﻓﻲ ذﻫﻮل ،وﯾﺪه ﻏﯿﺮ
الﻤﺼاﺑﺔ تﺘﺤﺮك ﺑﺘﻮتﺮ ،وﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﻛﺪمات وجﻬﻪ عﻦ
عﺼﺒﯿﺔ وحﺪة ،تﺧتﺑئ ﺧﻠﻒ ﺑقاﯾا الﺪم الﻤﺘﺠﻤﺪ..
"اتﺮﻛﻨﻲ ﻓﻲ حالﻲ"
ﻗال الﺮجﻞ ،ﻓﺪنا منﻪ جادﯾﻦ ﻛﺄنﻪ لﻢ ﯾﺴﻤﻊ شﯿﺌا ،وﻗال
ﺑﻠﻄﻒ:
"نﺤﻦ ﻫﻨا أشﺒﻪ ﺑﺄﺳﺮة واحﺪة ،لﯿﺲ لﻨا ﺳﻮى ﺑﻌﻀﻨا ،ما
اﺳﻤﻚ؟"
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ﻏﺮس الﺮجﻞ رأﺳﻪ ﺑﯿﻦ رﻛﺒﺘﯿﻪ؛ ﺑﻌﺪ أن ﻗال ﺑﺼﻮت
مﺮتﺠﻒ:
"حامﺪ ..حامﺪ القﻄﻲ ،جنﻛوﯾزي مﻨﺸﻖ"...
ثﻢ اﺑﺘﻠﻊ لﺴانﻪ ،وﺳاد ﺻﻤﺖ عﻤﯿﻖ!
❁❁ ❁

ﻛان الجنﻛوﯾز ﯾﺠﺒﺮون الﻨاس عﻠﻰ الﺼﻼة ،الﯾﻬﻤﻬﻢ إن
ﻛﻨﺖ حقا تﺼﻠﻲ أو ال ،ﻓقﻂ عﻠﯿﻚ أن تﺼﻠﻲ ،ﻓالﻤﻌﺘقﻞ
ﻓﺮﺻﺘﻚ لﻠﺘﻮﺑﺔ!
الﺒﻌﺾ ﻛان ﯾﺘﯿﻤﻢ والﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻛان ال ﯾﺄﺑﻪ ،ﺑﻞ ﻛانﻮا
جﻤﯿﻌا ال ﯾﺄﺑﻬﻮن ،ﯾقﻔﻮن ﺻﻔا لﻠﺼﻼة ..ﻓقﻂ تﻔادﯾا لﻐﻀﺐ
الجنﻛوﯾز!..
إذا تﺠﺮأ أحﺪﻫﻢ وﻃﻠﺐ ماء لﻠﻮﺿﻮء ،ﻛان ﯾقاﺑﻞ ﺑﻜﻞ أنﻮاع
الﺘﺤقﯿﺮ:
"ﻫﻞ لﺪﯾﻚ رب ..ﻫﻞ لﺪﯾﻚ دﯾﻦ ..تﺼﻠﻲ لﻤﻦ؟"
ﻛان الﻤﻌﺘقﻠﯿﻦ دائﻤا مﻤﺰﻗﯿﻦ؛ ﻓﺈن ﺻﻠﻮا مﺸﻜﻠﺔ وإن لﻢ
ﯾﺼﻠﻮا مﺸﻜﻠﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﻛﻞ اﻷحﻮال ال ﯾﻔﻠﺘﻮن مﻦ الﺸﺘائﻢ
واالﻫانات ورﺑﻤا الﺘﻌﺬﯾﺐ!
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عﻨﺪما تﺘﺪاعﻰ مﺜﻞ ﻫﺬه الﻮﻗائﻊ إلﻰ ذاﻛﺮة جادﯾﻦ ،ﯾﺸﻌﺮ
ﺑﺒﺮد ﯾﺨﺰ عﻈامﻪ ،لﻬﻮل الﻔارق الﻜﺒﯿﺮ ،ﺑﯿﻦ ماض ﻫﺬه
الﺒﻼد وحاﺿﺮﻫا ،ﺑﯿﻦ المﺳتنﯾرﯾن الﺬﯾﻦ ﻛانﻮا حﻮل
أرﻛﻤانﻲ ،والﺮجﺮجﺔ والﺪﻫﻤاء ،الﺬﯾﻦ احاﻃﻮا ﺑالﻌﺮاب
والﺤاﻛﻢ الﻌام الجنﻛوﯾزي ﻛﺄﺳﻮرة.
ﻓﯿﺤﺪق ﻓﻲ وجﻪ القﻄﻲ ،الجنﻛوﯾزي الﻤﻨﺸﻖ ،وﻫﻮ ﯾﺤﻜﻲ:
"ﻛانﺖ الﻨﺴاء ﯾﺘﻌﺮﺿﻦ لﻺﻏﺘﺼاب ﻛﻞ ﯾﻮم ،وﻫﻦ ﻓﻲ
ﻃﺮﯾقﻬﻦ لﺠﻠﺐ الﻤاء ،ﻓالجنﻛوﯾز حﻮل اﻵﺑار وﻓﻲ الﻮدﯾان،
ال ﯾﺘﺮﻛﻮنﻬﻦ ﯾﺄﺧﺬن الﻤاء ،الﺬي ﯾﺤﺘاجﻦ إلﯿﻪ إال ﺑﻌﺪ
اﻏﺘﺼاﺑﻬﻦ"
ﻏﻄﻰ وجﻬﻪ ﺑﻜﻔﯿﻪ وﺑﻜﻰ ..وﻫﻮ ﯾﻜﺮر:
"ﻛﻨﺖ مﻌﻬﻢ ..نﻌﻢ ﻛﻨﺖ مﻌﻬﻢ"
رﺑﺖ جادﯾﻦ عﻠﻰ ﻛﺘﻔﻪ ،أراده أن ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ الﺤﻜﻲ ،ﻛانﺖ
ذاﻛﺮتﻪ تﻮثﻖ ﻛﻞ حﺮف ﯾﻨﻄﻖ ﺑﻪ حامﺪ القﻄﻲ ..ﻗال لﻪ
ﺑﺼﻮت عﻤﯿﻖ:
"لﺴﺖ وحﺪك مﻦ تﻢ تﻀﻠﯿﻠﻪ ،لقﺪ ﺿﻠﻠﻮا شﻌﺒا ﺑﻜامﻠﻪ ،شﻌﺐ
ﺑﻜامﻠﻪ مﺘﻮرط ،لﺴﺖ وحﺪك!"
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"لﻜﻨﻨﻲ ﻛﻨﺖ مﻌﻬﻢ ،ﻗﺘﻠﺖ ،واﻏﺘﺼﺒﺖ وﺳﻤﻤﺖ آﺑار الﻤﯿاه،
وأحﺮﻗﺖ القﺮى ،ﻛﻨﺖ أنﻔﺬ ﻛﻞ ما ﯾﺄمﺮ ﺑﻪ الﻌراب وتور
الجر"
وانﺨﺮط ﻓﻲ ﺑﻜاء حار..
❁❁ ❁

ﻛان الﻤﻌﺘقﻠﯿﻦ ﻓﻲ حالﺔ تﻐﯿﺮ دائﻢ ،ﺑﻌﻀﻬﻢ ﯾﻤﻮت ،ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﯾﻄﻠﻖ ﺳﺮاحﻪ ،ﺑﻌﻀﻬﻢ ﯾﻨقﻞ إلﻰ زنازﯾﻦ أﺧﺮى ،وﯾﺤﻞ
مﺤﻠﻬﻢ مﻌﺘقﻠوﻦ آﺧرون ،أﺳﺮى الﻤﻌارك الﺪائﺮة ﻓﻲ دار
الﺮﯾح ،أو جﻨﻮب الﻨﻬﺮ اﻷزرق والﺠﺒال أدنﻰ دار الﺮﯾح.
وﻛانﻮا ﻏالﺒا مﺼاﺑﯿﻦ ﺑﺸﻈاﯾا أو ﻃﻠقات نارﯾﺔ.
لﻢ تﻜﻦ تقﺪم لﻬﻢ أي رعاﯾﺔ ﻃﺒﯿﺔ ،وال تﻀﻤﺪ جﺮاحﻬﻢ ،ﯾﻠقﻮن
ﺑﻬﻢ إلﻰ زنازﯾن االعتقال ﯾﻨﺰﻓﻮن دمﻬﻢ ﻗﻄﺮة ﻓقﻄﺮة،
ﯾﻮاجﻬﻮن مﺼﯿﺮ الﻤﻮت أو الﻤﻮت!
ﻛان الﻤﻌﺘقﻠﯿﻦ أمﺜال جادﯾﻦ ﯾﺘﻌﺬﺑﻮن ﻛﺜﯿﺮا ،وﻫﻢ ﯾﺮونﻬﻢ
ﯾﺘﺄلﻤﻮن وﯾﺘﺄوﻫﻮن وﯾﺘﻌﺬﺑﻮن ،وتﺘﻌﻔﻦ جﺮاحﻬﻢ ،و تﺘﺨﺜﺮ
ﻓﺘﺼﺒح مﻨﺒﺘا لﻠﺪﯾﺪان ،وتﺼﺒح رائﺤﺔ الﺰنﺰانﺔ ،أﺳﻮأ مﻦ
ﻫﺬا الﻌﺬاب نﻔﺴﻪ!
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ﻛانﻮا ﯾﺘﻠﻮون مﻦ اﻷلﻢ ،وال أحﺪ ﯾﻤﻠﻚ شﯿﺌا لﺘﺨﻔﯿﻒ عﺬاﺑﻬﻢ
وآالمﻬﻢ ،ﻛﻞ ﺧﺮق ثﯿاب الﻤﻌﺘقﻠﯿﻦ الﻤﻬﻠﻬﻠﺔ الﻤﺘﺴﺨﺔ ،ﻛانﺖ
ال تﻜﻔﻲ لﺘﻀﻤﯿﺪ جﺮاح الﻮاحﺪ مﻨﻬﻢ ،وإذا اﺳﺘﺠﺪى احﺪا
الجنﻛوﯾز ﻹحﻀار ﻃﺒﯿﺐ ،ﻛان ذلﻚ ﯾﻌﻨﻲ أن ﻗﯿامﺘﻪ ﻗﺪ
ﻗامﺖ! تﺮك ﻫﺆالء الﺠﺮحﻰ لﻤﻮاجﻬﺔ الﻤﻮت ،الﺬي ﻛان
ارحﻢ مﻦ الﺠﺤﯿﻢ الﺬي ﯾقاﺳﻮنﻪ!
وﻛان جﺮحﻰ الﻤﻌارك ﻫﺆالء مﻜﻮثﻬﻢ ﻓﻲ الﻤﻌﺘقﻞ ال ﯾﻄﻮل،
ﻓﻤﻦ ﻇﻞ عﻠﻰ ﻗﯿﺪ الﺤﯿاة ،ﻛانﻮا ﺳﺮعان ما ﯾﺄﺧﺬونﻪ ،إلﻰ
الﺘﺤقﯿﻖ ثﻢ ال ﯾﻌﻮد مﺮة أﺧﺮى ،ولﻢ ﯾﻜﻦ الﻌﺴاﻛﺮ الجنﻛوﯾز
ﯾﺨﻔﻮن أنﻪ ﯾﺘﻢ ﻗﺘﻠﻬﻢ ودﻓﻨﻬﻢ جﻤاعﯿا ،ﻓﻲ حﻔﺮ أعﺪت
ﺧﺼﯿﺼا لﻬﺬا اﻷمﺮ!
ﻓ الجنﻛوﯾز ﻛانﻮا مﻐﺮمﯿﻦ ﺑالقﺘﻞ الﺠﻤاعﻲ ،والقﺒﺮ
الﺠﻤاعﻲ! ..القﺘﻞ والقﺒﺮ الﺠﻤاعﻲ ﺳﻤﺔ الزمﺖ تارﯾﺨﻬﻢ
ﻓﻲ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،مﻨﺬ ﻏﺰوﻫا أول مﺮة ﻗﺒﻞ مﺌات
الﺴﻨﻮات!
مﺘﻰ ﺑﺪأ تارﯾﺦ الﺒﻼد االﺳﯾرة ﯾﻨﻌﻄﻒ عﻦ مﺴاره؟
عﻨﺪما تﺤالﻒ نﺑﻼء ﻓاز ،الﻤﺘﺤﺪرﯾن مﻦ ﻛﻠﯾوة الﺑائدة مﻊ
الجنﻛوﯾز ،وتﻤﺨﺾ ﻫﺬا الﺤﻠﻒ عﻦ دولﺔ تور الجر ،ﻫﻨا
ﻓﻲ ﻗﻠﺐ دار ﺻﺒاح ،مﺮﻛﺰ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة..
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ﺳﯿﺒﺪأ تارﯾﺦ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة وحﻀارتﻬا الﻌﺮﯾقﺔ مﻨﺬئﺬ ،ﻓﻲ
االنﻌﻄاف إلﻰ مﺴار زمﻨﻲ ﺧارج ﺳﯿاﻗﻬا الﺘارﯾﺨﻲ ،وتﺒﺪأ
ﻓﻲ انﺤﺪار ال ﯾﺘﻮﻗﻒ.
تﺒﺪأ عقائﺪ الﻨاس ﻓﻲ االﺿﻄﺮاب ،ولﻐاتﻬﻢ ﻓﻲ االنﺤﺴار،
اﻷمﺮ نﻔﺴﻪ حﺪث ﻓﻲ دار الﺮﯾح لﯿﺼﺒح الﻄﺮﯾﻖ ﺳالﻜا
لﺘﺤالﻒ "الجنﻛوﯾز" مﻊ "ﺑﯾوتات أﻫالﻲ الﺑﻼد اﻷﺳﯾرة"
وتﺄﺳﯿﺲ أﺳﺮﻫم الحاﻛمﺔ ﻓﻲ دار الﺮﯾح ودار ﺻﺑاح
والﺳاﻓل.
حﻜﻰ اﻷﻫالﻲ وﻓﻲ الﺤقﯿقﺔ ،ﻛان الجنﻛوﯾز لﯿﺴﻮا ﺑﺤاجﺔ إلﻰ
حﻜاﯾاتﻬﻢ ﻓﻬﻢ ﯾﻌﺮﻓﻮنﻬا ،ﺑﻞ عاشﻬا أﺳﻼﻓﻬﻢ و ﯾﻌﯿﺸﻮنﻬا
اﻵن!
ﻗال حامﺪ القﻄﻲ:
"ﻓﻲ الﻤﺮة اﻷولﻰ أرﺳﻞ الﺤاﻛﻢ الﻌام ،عﺪة ألﻮﯾﺔ مﻦ
الجنﻛوﯾز ﺑﺤﺠﺔ تﻔﺮﯾﻖ القﺒائﻞ وﻓﺾ االشﺘﺒاك ،ﻓﻲ دار
الرﯾح .والقﻀاء عﻠﻰ عﺼاﺑات الﻨﻬﺐ الﻤﺴﻠح .ﻗامﺖ ﻫﺬه
القﻮات ﺑﺤﺮق وتﺪمﯿﺮ أﻛﺜﺮ مﻦ عﺸﺮﯾﻦ ﻗﺮﯾﺔ ،وإحﺮاق
امﺮأة مﻊ مﻮلﻮدﻫا ،الﺬي لﻢ ﯾﺒﻠﻎ ﺧﻤﺴﺔ أﯾام ﺑﻌﺪ؛ ونﻬﺒﺖ
أمﻮال زوجﻬا ،الﺬي أﺻﯿﺐ ﺑﻌﺪﻫا ﺑاﺧﺘﻼل عقﻠﻲ ،لﻬﻮل ما
حﺪث لﻪ وﻷﺳﺮتﻪ ،ﻓﻲ نﻔﺲ الﺘﻮﻗﯿﺖ ،ﻛانﺖ ﻗﻮات أﺧﺮى
ﺑقﯿادة أحﺪ الجنﻛوﯾز ﻓﻲ ﺿﻮاحﻲ الﻤﻨﻄقﺔ ،وأثﻨاء ﺻﻼة
الﻈﻬﺮ ،ﻗﺪ ﻗامﺖ ﺑﺈﻏﻼق أﺑﻮاب مﺴﺠﺪ الﻤﻨﻄقﺔ ،واﻃﻼق
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الﻨار مﻦ ﻛﻞ االتﺠاﻫات عﻠﻰ الﻤﺼﻠﯿﻦ ،ﻓقﺘﻞ أﻛﺜﺮ مﻦ
ﺧﻤﺴﯿﻦ شﺨﺼا ﻓﻲ الﺤال.
ارتﻜﺐ الجنﻛوﯾز ﻫﺬه الﻤﺠازر ،تﺤﺖ مﺴﻤﻰ "الﺨﻄﺔ
اﻷمﻨﯿﺔ لﺪار الﺮﯾح"!
ﺧﻼل ﻫﺬه اﻷحﺪاث ،تﻢ حﺮق وتﺪمﯿﺮ وتﻬﺠﯿﺮ أﻫالﻲ القﺮى
والﺤﻼالت والﻔﺮﻗان ،دون رحﻤﺔ .تﻼزم مﻊ ﻫﺬه اﻷحﺪاث،
القﺒﺾ عﻠﻰ أعﻀاء حﺮﻛﺔ ﺻانﻊ الﻔﺨار .ﻛﻤا تﻢ اعﺘقال
أحﺪ ﻗادتﻬا ،والﺘﺤقﯿﻖ مﻌﻪ ﻓﻲ ﻛﺒﺮى حﻮاﺿﺮ دار الﺮﯾح،
ومﻦ ثﻢ تﺼﻔﯿﺘﻪ ﺳﺮﯾﻌا دون مﺤاﻛﻤﺔ ،تﺤﺖ إشﺮاف حاﻛﻢ
دار الﺮﯾح ،الﻤﻔﻮض ﺑﺴﻠﻄات مﻄﻠقﺔ ،مﻦ الﺤاﻛﻢ الﻌام
الجنﻛوﯾزي تور الجر الراﺑﻊ!
اجﺘﻤﻊ حاﻛﻢ دار الﺮﯾح ،مﻊ ﻗﯿادات ﻃائﻔﺔ الﻤقﺪس ﺳﺮه،
لﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ تﺼﻔﯿﺔ اﻷﺳﺮى .ﻓاﺳﺘقﺮ االجﺘﻤاع عﻠﻰ
دﻓﻦ ﻛﻞ ﻫﺆالء أحﯿاء ﻓﻲ مقاﺑﺮ جﻤاعﯿﺔ ،ناحﯿﺔ وادي
المرﻓﻌﯾن ،عﻠﻰ مقﺮﺑﺔ مﻦ ﻗﻮز الﻤﻄالﯿﻖ"
ﻛانﺖ ذاﻛﺮة جادﯾﻦ تﺪون ﻛﻞ حﺮف ﯾﻨﻄقﻪ حامﺪ القﻄﻲ،
ﻛﺄنﻬا تﺘﺸﺮب أنﻔاﺳﻪ الﻼﻫﺜﺔ ،وﻫﻲ تﺰﻓﺮ الﻜﻠﻤات
والﺤﺮوف المتﻼحقﺔ ،ولﻜﻦ الحادة والمشﺑﻌﺔ ﺑالﺤﺰن.
واﺻﻞ حامﺪ القﻄﻲ:
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"ثﻤﺔ مﺠﺰرة أﺧﺮى تﻤﺖ ﺧﻠﻒ "ﻗﻮز الﻌﺮدﯾﺐ" إذ ﻗﺘﻞ
الﻌﺸﺮات ﺑﻮاﺑﻞ رﺻاص الجنﻛوﯾز ،ﻛانﻮا ﯾﻄﻠقﻮن
الﺮﺻاص دون ﻫﻮادة ..ﺑﻌﺪ ﻫﺬه الﻤﺠﺰرة ﺑﯿﻮمﯿﻦ ﻛﻌادتﻬم،
تﻢ إﺑﻼغ الﺸﺮﻃﺔ وﺑﻌﺪ أن نقﻞ الﻀﺤاﯾا إلﻰ الﻤﺸﺮحﺔ،
تﺠﻤﻊ اﻵالف مﻦ اﻷﻫالﻲ ،لﻠﺘﻈاﻫﺮ ﺿﺪ ﻫﺬه الﺠﺮﯾﻤﺔ
الﺒﺸﻌﺔ .إال أن الﺴﻠﻄات الجنﻛوﯾزﯾﺔ ﻗامﺖ ﺑﻤﺤاﺻﺮتﻬﻢ ﺑﻜﻞ
أنﻮاع الﺴﻼح ،وأمﺮت أﺳﺮ الﻀﺤاﯾا ﺑاﺳﺘﻼم الﺠﺜﺚ .وإال
ﺳﺘﻜﻮن الﻌﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻤﺔ.
وتﻀامﻦ مﻮاﻃﻨﻲ دار الﺮﯾح مﻊ أﺳﺮ الﻀﺤاﯾا ،وﻃالﺒﻮا
ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺒاب ،إذ لﻢ ﯾﻌﺮف لﻠﻀﺤاﯾا أي انﺘﻤاء ،ﺳﻮاء
لﻄائﻔﺔ ﺻانﻊ الﻔﺨار أو ﻏﯿﺮﻫا ،ﻛﻤا ﻃالﺒﻮا ﺑﻤﺤاﻛﻤﺔ
الﻤﺠﺮمﯿﻦ .مﻨﻔﺬي ﻫﺬه الﻤﺠﺰرة.
ولﻜﻦ الﺴﻠﻄات رﻓﻀﺖ ذلﻚ وأعﻠﻨﺖ تﻬﺪﯾﺪاتﻬا ،عﺒﺮ
مﻜﺒﺮات الﺼﻮت .وأمﻬﻠﺖ الﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ رﺑﻊ ﺳاعﺔ ﻓقﻂ
لﻤﻐادرة الﻤﻜان .وإال ﺳﻮف تﻄﻠﻖ عﻠﯿﻬﻢ الﻨار مﻦ اﻷرض،
ومﻦ الﺠﻮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إحﺪى مﺮوحﯿاتﻬا ،الﺘﻲ ﻛانﺖ تﺤﻠﻖ
وﻗﺘﻬا ﻓﻮق رؤوس الﻨاس.
وعﻨﺪما انقﻀﺖ الﻤﻬﻠﺔ ،وتﺤﺮﻛﺖ الﻤﺮوحﯿﺔ تﺠاه
الﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ،اﺿﻄﺮوا لﻠﻬﺮب ،ﺧﻮﻓا مﻦ الﻬﻼك"
"ولﯿﺲ ﻫﺬا ﻓﺤﺴﺐ"
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ﻗال القﻄﻲ،
"ﻓﻌﻠﻰ الﺠانﺐ اﻵﺧﺮ مﻦ وادي المرﻓﻌﯾن ،اعﺘقﻞ عﺳس
النظام الجنﻛوﯾزي ثﻤانﯿﺔ مﻮاﻃﻨﯿﻦ ،ﻗامﻮا ﺑﺘﻮثﯿقﻬﻢ ﺑالﺤﺒال،
ثﻢ جﺮﻫﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ عﺮﺑات النﺪ روﻓﺮ ،إلﻰ أن تﻨﺼﻠﺖ
أﻃﺮاﻓﻬﻢ .ﻓﺘﻮﻓﻲ اثﻨان مﻨﻬﻢ ﻓﻲ الﺤال.
أما الﺒقﯿﺔ ﻓقﺪ ادﺧﻠو رؤوﺳﻬم ﻓﻲ اﻃارات ﺳﯿارات ﻗدﯾمﺔ،
ﺑﻌﺪ أن ﺳﻛﺑوا عﻠﯾﻬا مﻮاد حارﻗﺔ .وأشﻌﻠﻮا ﻓﯿﻬا الﻨار ،ﻓماتوا
جﻤﯿﻌا مﺘﺄثﺮﯾﻦ ﺑالحرق!
وعﻨﺪما عﻠﻢ ذووﻫﻢ ﺑاﻷمﺮ ،ﻗامﻮا ﺑﻔﺘح ﺑﻼغ ،ولﻜﻦ
الﺴﻠﻄات ﻗالﺖ ﺑﺄن الﺠﻨاة مﻦ عﺼاﺑات الﻨﻬﺐ الﻤﺴﻠح،
وﻃائﻔﺔ ﺻانﻊ الﻔﺨار ،وأنﻬﻢ ﻗاومﻮا ﺳﻠﻄات الﺠﯿﺶ
الجنﻛوﯾزي.
❁❁ ❁

حﯿﻦ نقﻠﻮه مﻦ ﺳﺠﻦ القﻠﻌﺔ ،إلﻰ ﻫﺬا الﻤﻌﺘقﻞ الﻤﻨﻔﻲ ﻓﻲ
الﺘارﯾﺦ والﺠﻐﺮاﻓﯿا ،و دﻓﻌﻮه إلﻰ ﻫﺬه الﺰنﺰانﺔ ،واﻏﻠقﻮا
ﺧﻠﻔﻪ الﺒاب ،تﻌﺮف ﺑﻌﻀا مﻦ الﻨﺰالء الﺴاﺑقﯿﻦ ،الﺬﯾﻦ ﻛانﻮا
مﻌﻪ ﻓﻲ مﻌﺘقﻞ القﻠﻌﺔ..
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ﻛانﺖ وجﻮﻫﻬﻢ ﺑﺸﻮشﺔ ومﺮحﺒﺔ عﻠﻰ ما ﺑﻬﻢ مﻦ ﻛﺮب،
ﻛانﻮا ﯾﻌﻠﻤﻮن ﺑالﻀﺒﻂ ما ﯾﺸﻌﺮ ﺑﻪ ،ثﻤﺔ ﻛﯿﻤﯿاء ﻏﺮﯾﺒﺔ تﺮﺑﻂ
الﻤﻌﺘقﻠﯿﻦ ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ الﺒﻌﺾ ،ﯾﺘﻜﺜﻒ احﺴاﺳﻬﻢ ﺑﺂالم وأحﺰان
ﺑﻌﻀﻬﻢ.
حاولﻮا أن ﯾﺒﺪدوا وحﺸﺘﻪ ،ﻓقﺪ مﺮوا ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ االنﺘقال مﻦ
مﻌﺘقﻞ ﻵﺧﺮ ،لﺬا ﻛانﻮا ﯾﺪرﻛﻮن تﻤاما ما ﯾﺸﻌﺮ ﺑﻪ اﻵن،
ﺳﺄلﻪ أحﺪﻫﻢ:
"ﻫﻞ اعﺘﺮﻓﺖ؟"
"ﺑﻤاذا اعﺘﺮف؟ لﻢ ارتﻜﺐ جﺮما اعﺘﺮف ﺑﻪ ،ما ﯾﻄﻠﺒﻮنﻪ ال
أمﻠﻜﻪ"
اﺑﺘﺴﻢ آﺧﺮ وﻫﻮ ﯾﺮﺑﺖ عﻠﻰ ﻛﺘﻔﻪ مﻌﻀﺪا:
"عﻔارم ..عﻔارم"
ﺳﺄل آﺧﺮ:
"ﻫﻞ وجﺪو لﺪﯾﻚ وثائﻖ؟"
"وثائﻖ؟ أي نﻮع مﻦ الﻮثائﻖ؟"
"ﻛﻞ الﻤﻌﺘقﻠﯿﻦ ﻫﻨا ﺳﺒﺐ اعﺘقالﻬﻢ؛ انﺘﻤائﻬﻢ لﺤﺮﻛات ﺻانﻊ
الﻔﺨار الﻤقاتﻠﺔ؛ ﻓﻲ أﻃﺮاف الﺒﻼد االﺳﯾرة"
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"ال ،لﯿﺲ لﺪي ﺻﻠﺔ ﺑﺄي نﻮع مﻦ الﺤﺮﻛات والﻄﻮائﻒ ،أنا
ﺑروﻓﯾﺳور جادﯾن جانو ،مﺠﺮد ﺑاحﺚ ..ﺑاحﺚ ﻓﻲ الﺘارﯾﺦ..
مﺠﺮد مﻮﻇﻒ"
ﻛان أﻛﺜﺮ ما ﯾﺆرق الﻤﻌﺘقﻠﯿﻦ؛ الﺠﻮاﺳﯿﺲ الﺬﯾﻦ زرعﻬﻢ
الﺠﻨﺠﻮﯾﺪ وﺳﻄﻬﻢ ،وأﻛﺜﺮ ما ﯾﺰعﺠﻬﻢ انﻜﺴار أحﺪﻫﻢ تﺤﺖ
وﻃﺄة الﺘﻌﺬﯾﺐ ،ومﻊ أنﻬﻢ ﻛانﻮا ال ﯾﺠﺪون ﺻﻌﻮﺑﺔ ،ﻓﻲ
اﻛﺘﺸاف الﺠﻮاﺳﯿﺲ والﻤﻨﻜﺴﺮﯾﻦ ،إال أنﻬﻢ ﯾﻈﻠﻮن ال
ﯾﺸﻌﺮون ﺑاﻷمان ﺑﺴﻬﻮلﺔ ،ﻓﻜﻞ مﻌﺘقﻞ ﻫﻮ مﺤﻞ شﻚ
زمﻼءه ،إلﻰ أن ﯾﺜﺒﺖ الﻌﻜﺲ.
الﻤﻌﺘقﻞ الﺬي رﺑﺖ عﻠﻰ ﻛﺘﻔﻪ وﻫﻮ ﯾﺮدد :عﻔارم ،وﺿﻊ ﻛﻔﻪ
عﻠﻰ ﻛﺘﻔﻪ مﺮة أﺧﺮى ،وﻫﻮ ﯾقﻮل ﺑﺤﻨﻮ:
"أنا عﺘام ،عﺘام اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،نقﯾب عمال الﺳﻛﺔ الحدﯾد ،ال
تﺨﻒ ،الحوش لﯾس ﻓﯾﻪ ﺑﻠوم ،ال تﺨﺶ شﯿﺌا الﺪار أمان"
ثﻢ لﻢ ﯾﺰد ،تﺄمﻞ جادﯾﻦ وجﻬﻪ ﻃﻮﯾﻼ ،ﻛانﺖ مﻼمح وجﻬﻪ
وتقاﻃﯿﻌﻪ ونﻈﺮاتﻪ الﻬادئﺔ ﻛﻨﺴﺮ عﺠﻮز ،وﻛﻞ شﻲء ﻓﻲ
ﻗﺴﻤاتﻪ ﯾﺆﻛﺪ أنﻪ ﺧﺒﺮ الﻤﻌﺘقﻼت والﺴﺠﻮن لﺴﻨﻮات ﻃﻮﯾﻠﺔ.
"ﻫﻞ احﻀﺮوك ﻫﻨا وحﺪك؟"
ﻗال عﺘام ،ﻓﺮد عﻠﯿﻪ جادﯾﻦ ﺑاﻗﺘﻀاب:
"ال مﻌﻲ اثﻨﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ ،ال أدري أﯾﻦ ذﻫﺒﻮا ﺑﻬﻤا"
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"احﻀارك إلﻰ ﻫﻨا ﯾﻌﻨﻲ أن ﺑقائﻚ ﺳﯿﻄﻮل ،ﻓﻜﯿﻒ نﻔﺴﻚ
عﻠﻰ ذلﻚ"
"لﻤاذا؟ أنا لﻢ أﻓﻌﻞ ما ﯾﺴﺘﺤﻖ ذلﻚ!"
"وال أي مﻨا ﻫﻨا ﻓﻌﻞ ما ﯾﺴﺘﺤﻖ ذلﻚ .أنﻬﻢ ﻛﻨﻤﺮ جﺮﯾح؛
اﻵن ﯾﺘﺨﺒﻄﻮن وﯾﻀﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ اتﺠاه ،ﻓقﺪ انﻔﺘﺤﺖ عﻠﯿﻬﻢ
ﻛﻞ الﺠﺒﻬات ﺑﻌﺪ االنﻔﺼال ،الﺬي ﻫﯿﺄ لﻬﻢ ﻗﺼﺮ نﻈﺮﻫﻢ؛
أنﻪ ﺳﯿﺘﺮتﺐ عﻠﯿﻪ تﻮﻃﯿﺪ ﺳﻠﻄانﻬﻢ إلﻰ اﻷﺑﺪ ،ﻓﺨاب ﻇﻨﻬﻢ،
ﻓالﻤﺸﻜﻠﺔ لﻢ تﻜﻦ ﯾﻮما الﺼﻌﯿﺪ ،الﻤﺸﻜﻠﺔ مﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺘﻬا
الجنﻛوﯾز"
"ألﯿﺲ ﻫﻨاك أمﻞ ﻓﻲ إﻃﻼق ﺳﺮاحﻨا؟"
"نﺤﻦ ال نﻔقﺪ اﻷمﻞ أﺑﺪا"
لﻠﻤﺮة اﻷولﻰ وعﻨﺪما شﻌﺮ االنجﻠﯾزي ،الﺴﻜﺮتﯿﺮ اﻹداري
لﻠﻤﺪﯾﻨﺔ الﺰاﻫﯿﺔ ،حاﺿﺮة الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ﺑﻨﺬر اﺿﻄﺮاب؛ ﻗﺪ
ﯾقﻮض مﺼالح االمﺑراطورﯾﺔ التﻲ ال تﻐﯾب عنﻬا الشمس،
دعا إلﻰ عقﺪ مﺆتﻤﺮ ﻓﻲ حاﺿﺮة الﺼﻌﯿﺪ ،ﻫﺪﻓﻪ ﺑﺤﺚ تﻤﺜﯿﻞ
أﻫالﻲ الﺼﻌﯿﺪ؛ ﻓﻲ مجﻠس الﺑﻼد اﻷﺳﯾرة وإنشاء مجﻠس
مﻨﻔﺼﻞ لﻬم ،ﻛان ﯾﺤاول اشﺮاﻛﻬم ﻓﻲ الﺴﻠﻄﺔ ،لﺘﺤقﯿﻖ ﺳﻼم
دائﻢ .ﻓﺠاء إلﻰ الﻤﺆتﻤﺮ ﻗادة ﻃﻮائﻒ ﺻانﻊ الﻔﺨار ﻓﻲ
الﺼﻌﯿﺪ؛ والﻤﻮﻇﻔﯿﻦ الﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ،وﻓﻲ ﻏﻀﻮن ثﻼث ﺳﻨﻮات
مﻦ ﻫﺬا الﺤﺪث؛ تﻢ الﺸﺮوع ﻓﻲ ﻫﺪم الﺠﺪار الﻌازل!
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لﻜﻦ ﺑﻌﺪ أﻗﻞ مﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات أﺧرى ،ﺑﺪى واﺿﺤا لﻄائﻔﺔ
ﺻانﻊ الﻔﺨار ،أن ما تﻢ ﻛان زائﻔا ،ﻓﺒﺪأت "نقارة الﻮرل"
تﻌﺰف لﻠﺤﺮب ،ﻓﺘﻤﺮدت لﻠﻤﺮة اﻷولﻰ إحﺪى ﻃﻮائﻒ ﺻانﻊ
الﻔﺨار ،الﺘﻲ ولﺪت ﻓﻲ أحﺮاش ﻏاﺑات الﺼﻌﯿﺪ.
ﻓﺈحﺪى اﻷورﻃات ،الﺘﻲ ﻛان ﯾقﻮدﻫا أحﺪ أحﻔاد الﺨﺰﯾﻦ
طﺑﻠﺔ ،تﺤﻤﻞ الﺮﻗﻢ ﺻﻔﺮ ،ﺿﻤﻦ أورﻃات جﯿﺶ الجنﻛوﯾز،
ثارت وﻗﺘﻠﺖ ﻛﻞ القادة الجنﻛوﯾز ثﻢ زحﻔﺖ ﺑﺴﻼحﻬا
وعﺘادﻫا إلﻰ داﺧﻞ حاﺿﺮة الﺼﻌﯿﺪ ،الﺘﻲ شﯿﺪﻫا الجنﻛوﯾز
والﻐﺰاة الﺒﯿﺾ عﻠﻰ شاﻛﻠﺔ الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ ،وﻗﺘﻠﻮا ﻛﻞ مﻦ
لﯿﺲ مﻦ الﺼﻌﯿﺪ!
"ﻛانﺖ مﺠﺰرة رﻫﯿﺒﺔ!"
"نﻌﻢ راح ﺿﺤﯿﺘﻬا أﻛﺜﺮ مﻦ مائﺔ وعﺸﺮﯾﻦ جنﻛوﯾزﯾا،
وأرﺑﻌﯿﻦ من االنجﻠﯾز واﻷﻏارﯾﻖ والﻄﻠﯿان!"
ﻛان واﺿﺤا أنﻬﻢ ﻗﺪ ﻓاض ﺑﻬﻢ الﻜﯿﻞ ،وأنﻬﻢ ﯾﺴﺘﻬﺪﻓﻮن
الﻐﺰاة وحﻠﻔائﻬﻢ الجنﻛوﯾز! وﻫﻜﺬا لﺘﺴﻌﺔ عﺸﺮ عاما أﺧﺮى
لﻢ ﯾﺘﻮﻗﻒ القﺘال .وﺑﻌﺪ أن ﻏادر الﻐزاة الﺑﯾض ،وانﻔﺮد
الﻐزاة المحﻠﯾﯾن ﺑالﺤﻜﻢ ،رﻓﻀﻮا أن ﯾﺠﻠﺴﻮا إلﻰ ﻃﻮائﻒ
ﺻانﻌﻲ الﻔﺨار.
رﻓﻀﻮا االﺳﺘﺠاﺑﺔ لﻤﻄالﺒﻬا الﻌادلﺔ واﺧﺘاروا الﺤﺮب ،ولﺬر
الﺮماد ﻓﻲ الﻌﯿﻮن اﺳﺘﻨادا إلﻰ ﺧﺒﺮتﻬﻢ الﻌﻤﯿقﺔ ﻓﻲ تﻔﺘﯿﺖ
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اﻷﻫالﻲ ،وشﻖ وحﺪتﻬﻢ ،مﻨﺤﻮا ﺑﻌﺾ ﻗادة ﻃائﻔﺔ ﺻانﻊ
الﻔﺨار الﻤﺘﻬاﻓﺘﯿﻦ الﻤﺘﺄثﺮﯾﻦ ﺑﺄﻓﻜار الﺨﺰﯾﻦ ،مﻨاﺻﺐ
رﻓﯿﻌﺔ..
ﻛان تﻌﯿﯿﻨﻬﻢ اﺳﻤﯿا ،رمﺰﯾا مﻀﻠﻼ ،إذ ﻛانﻮا عاجﺰﯾﻦ عﻦ
ﻓﻌﻞ أي شﻲء لﺼالح اﻷﻫالﻲ ،وﻓﻲ الﻮﻗﺖ نﻔﺴﻪ ﻛان
الجنﻛوﯾز ﯾقﻮلﻮن لألﻫالﻲ:
"ﻫﺆالء ﻫﻢ أوالدﻛﻢ ،احﻤﻠﻮا مﻄالﺒﻜﻢ الﯿﻬﻢ ،نﺤﻦ ال دﺧﻞ
لﻨا"
ﻓانﺼﺮف اﻷﻫالﻲ إلﯿﻬﻢ ،ﯾﺴﺄلﻮنﻬﻢ عﻦ مﻄالﺒﻬﻢ حقﻮﻗﻬﻢ،
ﻓﻜﯿﻒ ﯾقاﺑﻠﻬﻢ أﺑﻨائﻬﻢ؟
ﯾﺰجﺮونﻬﻢ ،ﯾﻌﺘقﻠﻮنﻬﻢ ،ﯾﻌﺬﺑﻮنﻬﻢ ،ﯾقﺘﻠﻮنﻬﻢ ..انقﺴﻤﺖ ﻃائﻔﺔ
ﺻانﻊ الﻔﺨار إلﻰ ﻃائﻔﺘﯿﻦ احﺪاﻫﻤا تﺘﺒﻨﻰ تﻌالﯿﻢ ﺻانﻊ
الﻔﺨار اﻷﺻل ،وأﺧﺮى تﺘﺒﻊ ﺧﻄﻰ الﺧزﯾن طﺑﻠﺔ!
وﻫﻜﺬا ﺑدى واﺿﺤا لﻄائﻔﺔ ﺻانﻊ الﻔﺨار اﻷﺻﻞ ،أن ال
ﺳﺒﯿﻞ أمامﻬا ﺳﻮى إعادة تﺮتﯿﺐ ﺻﻔﻮﻓﻬا ،وﻫﻜﺬا ﻛﺜﻔﺖ مﻦ
نﺸاﻃﻬا ﻓﻲ الﻤﻨﻔﻰ ﺿﺪ الﺤاﻛﻢ الجنﻛوﯾزي الﻌام ،لﻜﻨﻬا
انقﺴﻤﺖ إلﻰ ﻓﺼائﻞ أﺧﺮى ،حﻤﻠﺖ أﺳﻤاء مﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛاتﺤاد
ﻃﻮائﻒ ﺻانﻊ الﻔﺨار ،الﺬي رأى؛ أن الﺨﯿﺮ لﺸﻌﺐ الﺒﻼد
اﻷﺳﯾرة ﻓﻲ انﻔﺻال الﺼﻌﯿﺪ ،ﺑدال عﻦ إتﺤاده مﻊ أﺳﻔﻞ
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الﻨﻬﺮ ،إذا أﺻﺮ الجنﻛوﯾز عﻠﻰ االنﻔﺮاد ﺑﺤﻜﻢ ﻛامﻞ الﺒﻼد
الﻜﺒﯿﺮة؟
أدى ﻫﺬا االعﻼن إلﻰ مزﯾد مﻦ الﻌﻨﻒ والقﻤﻊ والﺤﺮب ﺑﯿﻦ
الﻄﺮﻓﯿﻦ ،ومﻦ ثﻢ مﻦ داﺧﻞ ﻫﺬا الﻔﺼﯿﻞ ولﺪت ﻃائﻔﺔ "أﻓﻌﻰ
ﺻانﻊ الﻔﺨار" الﺘﻲ ﺻﻌﺪت الﺤﺮب ،ﻓﺄﺻﺒح الجنﻛوﯾز ﻓﻲ
الﺼﻌﯿﺪ ﯾﻌﯿﺸﻮن تﻬﺪﯾﺪا دائﻤا ..ﻓقﺪوا إحﺴاﺳﻬﻢ ﺑاﻷمان،
وأﺻﺒﺤﻮا ﻓﻲ ﺧﻮف مقﯾم مﻦ الﻬﺠﻤات الﻤﺒاﻏﺘﺔ ،الﺘﻲ ﻛانﺖ
تﺸﻨﻬا أﻓﻌﻰ ﺻانﻊ الﻔﺨار الﺴﻮداء.
ﻫﺬا الﺨﻮف دﻓﻊ الجنﻛوﯾز إلﻰ تﺒﻨﻲ تﻜﺘﯿﻜﻲ؛ لﺴﯿاﺳﺔ
تﺴامﺤﯿﺔ زائﻔﺔ .ﻓﺪعﺖ إلﻰ مﺆتﻤﺮ آﺧر ،ﻓﻲ حاﺿﺮة
الﺼﻌﯿﺪ ﺑﻌﺪ عامﯿﻦ مﻦ ﺑﺪاﯾﺔ الﺘﺼﻌﯿﺪ .لﺤﻞ مﺸﻜﻠﺔ اﻷﻫالﻲ
مﻊ الجنﻛوﯾز ،وتﻨازعﺖ الﻤﺆتﻤﺮ رؤﯾتان:
ﻓﺒﯿﻨﻤا تﺒﻨﺖ ﻃائﻔﺔ ﺻانﻊ الﻔﺨار اﻷﺻﻞ ﺑقاء الﺼﻌﯿﺪ مﻮحﺪا
مﻊ الﺴاﻓﻞ ،ﻛﺪولﺘﯿﻦ ﺑﺠﯿﺶ مﻮحﺪ القﯿادة ،رأت اﻷﻓﻌﻰ
الﺴﻮداء أن ال ﺑﺪﯾﻞ عﻦ تقﺮﯾﺮ الﻤﺼﯿﺮ تﻤﻬﯿﺪا لﻼنﻔﺼال
الﺘام!
لﻜﻦ لﻢ ﯾﻮلﻲ الجنﻛوﯾز أﻫﻤﯿﺔ لﻤا ﻃﺮح ،لﻢ ﯾﺪرﺳﻮه ،لﻢ
ﯾﻨاﻗﺸﻮه ،إذ اﻛﺘﻔﻮا ﺑاﻹﺻﺮار عﻠﻰ ﻓﺮض ادارة اﻗﻠﯿﻤﯿﺔ مﻦ
عﻨاﺻﺮﻫﻢ ،مﻦ أﻫﻞ الﺼﻌﯿﺪ .أولﺌﻚ الﺬﯾﻦ رمﺰتﻬﻢ إﺳمﯾا
ﻓﯿﻤا مﻀﻰ؟
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وﻫﻜﺬا اتﺴﻌﺖ ﻓﺠﻮة الﺜقﺔ أﻛﺜﺮ! ﻓاﺳﺘﻌﺮت الﺤﺮب أﻛﺜﺮ! ﺑﻞ
مﻀﺖ ﻃﻮائﻒ ﺻانﻊ الﻔﺨار ﻓﻲ الﺼﻌﯿﺪ ﺧﻄﻮة أﻛﺒﺮ،
ﺑﺘﻜﻮﯾﻨﻬا لﺤﻜﻮمﺔ الﺼﻌﯿﺪ الﻤﺆﻗﺘﺔ ،الﺘﻲ أﺻﺒح اﺳﻤﻬا
"جﻤﻬﻮرﯾﺔ الﻨﻬﺮ ،ﻓﻲ الﻤﻨﻔﻰ" والﺘﻲ اﺳﺘﻨﻔﺮت لﺪعﻤﻬا أﻫﻞ
القﺒﻞ اﻷرﺑﻌﺔ!
ﻛانﺖ ﻫﺬه الﻤﺮحﻠﺔ مﻦ الﺘﺼﻌﯿﺪ إﯾﺬانا ﺑﻤﺠﻲء حاﻛﻢ عام
جنﻛوﯾزي جﺪﯾﺪ ،ﺳﻌﻰ مﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ حﻜﻤﻪ لﺤﻞ ﻫﺬه الﻤﺸﻜﻠﺔ،
الﺘﻲ ﻇﻠﺖ تﻬﺪد وجﻮد الجنﻛوﯾز وﺑﻄانﺘﻬﻢ ﻓﻲ حﻜﻢ الﺒﻼد
اﻷﺳﯾرة ﻓﺄعﻠﻦ ﻓﻲ الﺑدء اعﺘﺮاﻓﻪ ﺑالﺘﺒاﯾﻦ والﻔﻮارق ﺑﯿﻦ
ﺻﻌﯿﺪ الﻨﻬﺮ وﺳاﻓﻠﻪ ،وحﻖ أﻫالﻲ الﺼﻌﯿﺪ ﻓﻲ تﻄﻮﯾﺮ ثقاﻓﺘﻬﻢ
وتقالﯿﺪﻫﻢ ﻓﻲ نﻄاق الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة االشتراﻛﯾﺔ الﻌﻈﻤﻰ
الﻤﻮحﺪة.
لﻜﻦ ﻛان ﻫﺬا إعﻼنا تﻜﺘﯿﻜﯿا مﺆﻗﺘا مﻦ الجنﻛوﯾز ،عﻦ الﺘﺨﻠﻲ
عﻦ نﺸﺮ ثقاﻓﺘﻬﻢ ودﯾﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻌﯿﺪ الﻨﻬﺮ ،ولﺬلﻚ جاء رد
ﻃﻮائﻒ ﺻانﻊ الﻔﺨار ﻓﻲ الﺼﻌﯿﺪ مﻔﺤﻤا:
"نﺤﻦ ﺿﺪ الﺸﯿﻮعﯿﺔ والﺘﺪﺧﻞ الﺸﯿﻮعﻲ اﻷمﻤﻲ!"
ومﻊ ذلﻚ وﻗﻌﺖ ﻃائﻔﺔ ﺻانﻊ الﻔﺨار مﻊ الﺤاﻛﻢ الجنﻛوﯾزي
الﻌام ،عﻠﻰ اتﻔاق ﻓﻲ "الﺰﻫﺮة الﺠﺪﯾﺪة" عاﺻﻤﺔ ﻫﺿﺑﺔ
الشمس ،الﺘﻲ ﻛانﺖ تﺤﺘﻀﻦ ثﻮار الﺼﻌﯿﺪ ،ﯾقﻀﻲ ﺑﺄن
ﯾﺤﻜﻢ الﺼﻌﯿﺪ نﻔﺴﻪ! ﻓﻲ إﻃار الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة الﻤﻮحﺪة.
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دمﺞ ﻫﺬا االتﻔاق مقاتﻠﯿﻦ اﻷﻓﻌﻰ الﺴﻮداء ،ﻓﻲ جﯿﺶ الﺤاﻛﻢ
الجنﻛوﯾزي الﻌام ،ﻫﺬا االتﻔاق لﻢ ﯾﺮق لﻄﻮائﻒ ﺻانﻊ
الﻔﺨار ﻓﻲ دار الﺮﯾح ،ﻓﻮﺻﻔﻪ أحﺪ زعﻤائﻬﻢ القﺴﺴﺔ ،مﻦ
داﺧﻞ "ﻛﺮﻛﻮره" ﻓﻲ الﺠﺒال أدنﻰ دار الﺮﯾح ﻗائﻼ:
"أنﻪ ﺧﯿانﺔ ﻷﻫالﻲ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ!"
وانﺘقﺪﻫا ﺻانﻌﻲ ﻓﺨار آﺧﺮون ﺑﺄنﻬا:
"ﺳﻠﻄﺔ مﻔﺮﻏﺔ الﻤﺤﺘﻮى ،ﻓالقﺮارت الﻤﺼﯿﺮﯾﺔ ال تﺰال ﺑﯿﺪ
الجنﻛوﯾز ﺑﻨﺺ االتﻔاق!"
ومﻊ ذلﻚ ﺑقﺪر ما الﺘﺰم الﻤقاتﻠﯿﻦ الﺴاﺑقﯿﻦ ﺑاالتﻔاﻗﯿﺔ ،ﺑقﺪر
ما ﻛﺸﻔﺖ االتﻔاﻗﯿﺔ تﻬاﻓﺘﻬﻢ ،إذ ﺑﺪا واﺿﺤا أن رﻓاق اﻷمﺲ،
أﺿﺤﻮا ﯾﺘﻨاﻓﺴﻮن مﻨاﻓﺴات حادة ،التﺨﻠﻮ مﻦ اﻷﺑﻌاد الﺬاتﯿﺔ
والﺸﺨﺼﯿﺔ ،ﺑﻞ وتﻌﻤﻖ ﻓﯿﻬﻢ االحﺴاس القﺒﻠﻲ الﻀﯿﻖ ،الﺬي
وﻇﻔﻮه ﻓﻲ ﻫﺬا الﺘﻨاﻓﺲ ،لﺘﺮجﯿح ﻛﻔﺔ مﺂل الﺴﻠﻄﺔ لﻤﻦ!
وما ﻫﻮ أﺧﻄﺮ أنﻬﻢ ﻛانﻮا ﯾﻌانﻮن نقﺼا حادا ومﺰمﻨا ﻓﻲ
مﻬارات اﻹدارة ،ﺑﺴﺒﺐ انﻌﺪام الﺨﺒﺮة والﺘﺠﺮﺑﺔ ،وتﺮتﺐ
عﻠﻰ االتﻔاﻗﯿﺔ حﺮﻛﺔ تﺒﺸﯿﺮ دﯾﻨﻲ حادة ،رمﻰ ﻓﯾﻬا حﻠﻔاء ﻛل
طرف ﺑثقﻠﯾﻬما.
ﻓﯾما ﻃائﻔﺔ ﺻانﻊ الﻔﺨار اﻷم مﺸﺪوﻫﺔ تﺮاﻗﺐ ما ﯾﺠﺮي ﻓﻲ
ذﻫﻮل تام! إلﻰ أن انﻔﺠﺮت اﻷوﺿاع ﺑاعﻼن الﺤاﻛﻢ
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الجنﻛوﯾزي الﻌام ،عﺰمﻪ عﻠﻰ تﻄﺒﯿﻖ ﻗوانﯾن منﺳوﺑﺔ لﻠدﯾن،
وﻫﻜﺬا لﻢ تﺠﺪ ﻃائﻔﺔ ﺻانﻊ الﻔﺨار اﻷم ﺑﺪا عﻦ الﺨﺮوج عﻦ
ﺻﻤﺘﻬا! إذ ﺑﻠﻎ االحﺘقان ذروتﻪ! ﻓﺄوعﺰت الحﺪى ﻓﺮﻗﻬا
الﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑالﺘﻤﺮد ،وتﻮحﯿﺪ ﻃﻮائﻒ ﺻانﻊ الﻔﺨار ﻓﻲ ﻃائﻔﺔ
واحﺪة ،وﺑالﻔﻌﻞ رﻓﻀﺖ ﻫﺬه الﻔﺮﻗﺔ تﻨﻔﯿﺬ أوامﺮ ﺻادرة مﻦ
"ﺳاﻓﻞ الﻨﻬﺮ" ﺑﻤﻐادرة مﻮﻗﻌﻬا ﻓﻲ "الﺼﻌﯿﺪ" واالنﺘقال إلﻰ
الﺴاﻓﻞ.
وﻗﺘﻠﺖ ﺿﺒاط الﻔﺮﻗﺔ الﺬﯾﻦ ﯾﻨﺘﻤﻮن إلﻰ الﺴاﻓﻞ وﻓﺮت إلﻰ
الﻐاﺑات ،ﻓﺄرﺳﻞ الﺠﯿﺶ الجنﻛوﯾزي ﻗائﺪا مﻦ أﻫﻞ الﺼﻌﯿﺪ
ﻹﻗﻨاع الﻤﺘﻤﺮدﯾﻦ ﺑﻔﺾ الﺘﻤﺮد ،لﻜﻨﻪ انﻀﻢ إلﯿﻬﻢ ﺑﻞ أﺻﺒح
ﻫﻮ مﻦ ﯾقﻮد الﺘﻤﺮد!
وﻛان ﻫﺬا الﺘﻤﺮد إﯾﺬانا ﺑﻤﯿﻼد "الﺠﯿﺶ اﻷﻫﻠﻲ لﺘﺤﺮﯾﺮ الﺒﻼد
اﻷﺳﯾرة!" الﺬي ﻇﻞ ﯾﺨﻮض حﺮﺑا شﺮﺳﺔ ﺿﺪ الجنﻛوﯾز،
تﻜﺒﺪ ﻓﯿﻬا الﺠﯿﺶ الجنﻛوﯾزي ﻫﺰائﻤا مﺘﻮالﯿﺔ وﺧﺴائﺮ
ﻓادحﺔ.
ﻛان واﺿﺤا أن اﻷمﻮر ﺑﺪأت تﺨﺮج عﻦ ﯾﺪ الجنﻛوﯾز!
ﻓﺄﺻﺒح الﺘﺬمﺮ داﺧﻞ جﯿﺸﻬﻢ ومﺆﺳﺴاتﻬﻢ حالﺔ عامﺔ.
وتﺪﻫﻮرت الﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ الﺠﯿﺶ والﺸﻌﺐ الﺬي لﻢ ﯾﻜﻒ عﻦ
الﺘﺴاؤل:
"لﻤاذا الﺒﻨادق مﻮجﻬﺔ دائﻤا الﻰ ﺻﺪور أﺑﻨائﻪ ﻓﻲ الﺪاﺧﻞ،
وال تﻮجﻪ لﺪحﺮ الﻐﺰاة؟!"
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ومﻦ جﻬﺔ أﺧﺮى تتالت اﻹدانات واالتﻬامات الﻤﺘﺒادلﺔ ،ﺑﯾن
الﺠﯿﺶ والﺤاﻛﻢ الجنﻛوﯾزي الﻌام وﻃاﻗﻤﻪ! وﺑات مقاتﻠﻮ
ﺻانﻊ الﻔﺨار أﻗﺮب مﻦ أي وﻗﺖ مﻀﻰ لﺘﺤقﯿﻖ أﻫﺪاﻓﻬﻢ!
شﻌﻮب الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة الﺘﻲ لﻄالﻤا جﻨﺤﺖ لﻠﺴﻠﻢ أعﯿﺘﻬا
الﻮعﻮد الﻜاذﺑﺔ واالتﻔاﻗات الﺰائﻔﺔ!
"لﻢ ﯾﻌﺪ لﻠﻜﻼم جﺪوى ..لﻢ ﯾﻜﻦ الﺼﻤﺖ مﻤﻜﻨا"
ﻗال عﺘام مقاﻃﻌا القﻄﻲ:
"ﻫﺆالء الﻨاس أشﻌﻠﻮا نﯿﺮان حﺮب ﺑﺸﻌﺔ ،مﻨﺬ ﻗﺮروا انﺘﺰاع
أراﺿﻲ أﻫالﻲ دار الﺮﯾح مﻦ مﻼﻛﻬا ،ومﻨﺤﻬا لقﺒائﻞ
الجنﻛوﯾز الﻤﺘﺮحﻠﺔ مﻦ مﻜان ﻵﺧﺮ ،عﺒﺮ تارﯾﺦ الﺒﻼد
اﻷﺳﯾرة ،ما أدى ﻷعﻤال الﻌﻨﻒ والﻌﺪاء ،وجﻌﻞ دار الﺮﯾح
تﺮزح تﺤﺖ وﻃﺄة حﻜﻢ عﺴﻜﺮي وإجﺮاءات اﺳﺘﺜﻨائﯿﺔ ،اتﺴﻊ
ﺧﻼلﻬا نﻄاق االعﺘقاالت ،ومﻮرﺳﺖ ﻓﯿﻬا أنﻤاط ﻏﯿﺮ
مﺴﺒﻮﻗﺔ مﻦ الﺘﻌﺬﯾﺐ ،والﺘﻤﺜﯿﻞ ﺑالﺠﺜﺚ.
ﺳﺮح القﻄﻲ ﺑﺬاﻛﺮتﻪ ﻗﻠﯿﻼ ،ﻗﺒﻞ أن ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ الﺤﻜﻲ:
"ﻛﻮن حﺰب الﺤاﻛﻢ الﻌام تﺤالﻔا مﻦ ﻛﻞ ﻗﺒائﻞ الجنﻛوﯾز،
اﺳﺘﻬﻞ نﺸاﻃﻪ ﺑﻤﻬاجﻤﺔ ﻗﺮى دار الﺮﯾح ﻓقام ﺑﺤﺮﻗﻬا
وتﺪمﯿﺮﻫا جﻤﯿﻌا ،ﻗﺘﻞ آالف الﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ مﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ الﻬﺠﻤات،
وتﻤﺖ ﺳﺮﻗﺔ ونﻬﺐ ﻛﻞ الﻤﻮاشﻲ ،مﻌﻈﻢ ﻫﺬه الﻬﺠﻤات ﻛانﺖ
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تﺘﻢ لﯿﻼ ،ﻓﻌﻨﺪ وﺻﻮلﻬﻢ لﻠقﺮﯾﺔ ﯾﺒﺪأ الجنﻛوﯾز ﻓﻲ إشﻌال
الﻨﯿﺮان ﻓﻲ ﻛﻞ القﺮﯾﺔ.
والﻤﻮاﻃﻨﻮن الﺬﯾﻦ ﯾﻬﺮﺑﻮن .تﺤﺼﺪﻫﻢ الﻨﯿﺮان .وتﺘﻮاﻓﻖ
الﻬﺠﻤات مﻊ مﻮاﺳﻢ الﺤﺼاد .وﺑﻬﺬا تقﻮم الﻤﻠﯿﺸﯿات
ﺑﺘﻌﺮﯾﺾ اﻷﻫالﻲ ،لﺨﻄﺮ الﻤﺠاعﺔ ،وإجﺒارﻫﻢ عﻠﻰ ﻫﺠﺮ
أرض أجﺪادﻫﻢ.
"ﻛانت ﺑﻌض الطائرات التﻲ تقﺻف االﻫالﻲ ،تنتمﻲ
لﻠجوار الﻌرﺑﻲ ،وﻛان ﯾقاتﻞ مﻌﻨا جنﻛوﯾز مﻦ دول عرﺑﯾﺔ
عدﯾدة ،ﯾﻌﺘقﺪون أن ﻫﺬه الﺤﺮب لﻨﺼﺮة عقﯿﺪتﻬﻢ وعﺮﻗﻬﻢ"
الﺤﺮب لﻢ تﺴﺘﺜﻨﻰ أي جﺰء مﻦ جﻐﺮاﻓﯿا دار الﺮﯾح ،ﻛانﺖ
ﯾﻮما ﺑﻌﺪ ﯾﻮم تﺘﺼاعﺪ ﺑﺼﻮرة أﺳﻮأ مﻦ الﯿﻮم الﺬي ﺳﺒﻖ.
وﻛانت الﻤﻠﯿﺸﯿات تﺴﺘﺨﺪم الﻼنﺪﻛﺮوزرات الﻤﺤﻤﻠﺔ
ﺑالﻤﺪاﻓﻊ ،وتﺴﺘﺨﺪم الﺨﯿﻮل .واثﺮ ﻛﻞ ﻏارة ﻛان اﻷﻫالﻲ
الﻨاجﯿﻦ ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن لﻠﺘﺸﺮﯾﺪ ،ﻓﯿﻔﺮون إلﻰ دول الﺠﻮار.
وﻗد ﺑﺪا واﺿﺤا أن نﻈام الﺤاﻛﻢ الﻌام ﯾﺴﻌﻰ ﻹﺑادة أﻫالﻲ
دار الﺮﯾح ،لتحل مﺤﻠﻬﻢ ﻗﺒائﻞ الجنﻛوﯾز الﺘائﻬﺔ ﻓﻲ
الﺼﺤﺮاء الﻜﺒﺮى والﺠﻮار..
ﻓﺒﯿﻨﻤا ﻛان الﺤاﻛﻢ الﻌام ﯾﻤﺪ مﻠﯿﺸﯿات الجنﻛوﯾز ﺑالﺴﻼح
والﻤﻌﺪات والﻌﺮﺑات ،والﺘﺪرﯾﺐ .ﻛان ﻓﻲ الﻮﻗﺖ نﻔﺴﻪ ﯾﻨﺰع
ﺳﻼح اﻷﻫالﻲ ،الﺬﯾﻦ ﺑاﻷﺳاس ﯾقﯿﺪ ﻗانﻮن الﻄﻮاريء حقﻬﻢ
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ﻓﻲ الﺪﻓاع عﻦ أنﻔﺴﻬﻢ وحﺮﯾﺘﻬﻢ ﻓﻲ الﺤﺮﻛﺔ .ﻛﻤا ﯾﻌﺮﺿﻬﻢ
ﻫﺬا القانﻮن الﻌﺮﻓﻲ لﻼعﺘقاالت الﺠﻤاعﯿﺔ ،والقﺘﻞ ﺧارج
نﻄاق القﻀاء.
ﻛان واﺿﺤا أن ما ﯾﺠﺮي ﻫﻮ تﻄﻬﯿﺮ عﺮﻗﻲ مﻜﺘﻤﻞ
اﻷرﻛان ،وﻫﻮ اﻷمﺮ الﺬي دﻓﻊ ﻃائﻔﺔ ﺻانﻊ الﻔﺨار إلﻰ
حﻤﻞ الﺴﻼح ،دﻓاعا عﻦ اﻷﻫالﻲ الﻌﺰل اﻷﺑﺮﯾاء ،ﺧاﺻﺔ
ﺑﻌﺪ أن تﻢ اتﻬامﻬﻢ ﺑﺠﺮﯾﻤﺔ لﻢ ﯾﺮتﻜﺒﻮﻫا ،ﺑقﺘﻞ عﺪد مﻦ
زعﻤاء ﻗﺒائﻞ الجنﻛوﯾز ،الﺬﯾﻦ ﻗﺘﻠﻮا ﻓﻲ الﺤقﯿقﺔ نﺘﯿﺠﺔ
ﺻﺮاعات داﺧﻞ تﺤالﻔﻬﻢ ،تﺘﻌﻠﻖ ﺑاﻗﺘﺴام ما اﺳﺘﻮلﻮا عﻠﯿﻪ
مﻦ أراﺿﻲ.
ﻓﺼﺮح الﺤاﻛﻢ الﻌام ﺑاعﺘﺒار ﻛﻞ اﻷﻫالﻲ ﺧارجﻮن عﻠﻰ
القانﻮن ،ما لﻢ ﯾﺴﻠﻤﻮا أعﻀاء ﻃائﻔﺔ ﺻانﻊ الﻔﺨار إلﻰ
الﺴﻠﻄات ،التﻲ اعﺘﺒﺮتﻬم ﻃاﺑﻮرا ﺧامﺴا ،مﻨاﻫﻀﻮن لﻨﻈام
الﻤقﺪس ﺳﺮه.
وحﺘﻰ تﻜﺘﻤﻞ أرﻛان اﻹﺑادة تﻢ اﻏﻼق الﻤﻨﻄقﺔ .وحﻈﺮ عﻠﻰ
أى مﻮاﻃﻦ مﻐادرتﻬا .حﺘﻰ ال ﯾﻨﺠﻮ أحﺪ مﻦ الﻬﺠﻮم
الﻜاﺳح ،الﺬي تﻢ اﻹعﺪاد لﻪ مﻦ ﻗﺒﻞ الجنﻛوﯾز.
ﻓﻀﻼ عﻦ اﻷرواح الﺘﻲ أزﻫقﺖ ،والﻤﻌاﻗﯿﻦ وذوي الﻌاﻫات
الﻤﺴﺘﺪﯾﻤﺔ مﻦ ﺿﺤاﯾا الﺤﺮب.
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ﺧﺴﺮ اﻷﻫالﻲ مﺴاﻛﻨﻬﻢ الﺘﻲ أحﺮﻗﺖ ومﻮاشﯿﻬﻢ وأمﻮالﻬﻢ
الﺘﻲ نﻬﺒﺖ ،وشﻬﺪ ﻗﻄاع الﺒﺴﺘﻨﺔ الﺼﻐﯿﺮ ،لﻜﻦ القﻮى
والﺤﺪﯾﺚ ،ﻓﻲ اﻗﺘﺼاد دار الرﯾح نﻜﺴﺔ ﺧﻄﯿﺮة.
إذ أﻗﺘﻠﻌﺖ أشﺠار الﻔاﻛﻬﺔ .وﻓقﺪت اﺳﺘﺜﻤارات ﻛﺒﯿﺮة مﻦ
الﺴﯿارات وﻃﻠﻤﺒات الﻤﯿاه والﻤﺤارﯾﺚ والﻤﻄاحﻦ ،وما
ﯾﻤﻜﻦ تﺴﻤﯿﺘﻪ "القﻄاع الﺤﺪﯾﺚ الﺼﻐﯿﺮ الﻨامﻲ ﻓﻲ اﻗتﺻاد
دار الرﯾح".
❁❁ ❁

ﺳﺄل جادﯾﻦ زمﯿﻠﻪ الﻤﻌﺘقﻞ ،الﺬي ﻛان ﯾﻜﺜﺮ مﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ:
"وانﺖ مﻦ وﯾﻦ ،وما ﻗﺼﺘﻚ؟"
"أنا مﻦ "ﻛﺘﺮي" .ﻛﻨﺖ أﻫﺮب اﻷﺳﻠﺤﺔ والﺬﺧائﺮ مﻦ دار
الﺮﯾح ،إلﻰ جﻨﻮب الﻨﻬﺮ .لﻜﻦ عﻨﺪما اعﺘقﻠﻮنﻲ لﻢ ﯾﻀﺒﻄﻮا
مﻌﻲ شﯿﺌا ﯾﺆﻛﺪ نﺸاﻃﻲ.
مﺮرت ﺑﻨقﻄﺔ تﻔﺘﯿﺶ أمﺮونﻲ أن أجﻨﺐ .ﻓﺘﺸﻮا الﺒﻮﻛﺲ الﺬي
ﻛﻨﺖ أﻗﻮده ،ولﻢ ﯾﺠﺪوا شﯿﺌا! ﻛﻨﺖ أعﻠﻢ مﺴﺒقا أن ﻫﻨاك ﺧائﻦ
وشﻰ ﺑﻲ ،لﻢ ﯾﻜﻮنﻮا ﯾﻌﻠﻤﻮن أنﻨﻲ ﺑﺪلﺖ الﻌﺮﺑﺔ ،وﻓﻲ الﻠﺤﻈﺔ
الﺘﻲ ﻛانﻮا ﯾﻔﺘﺸﻮن عﺮﺑﺘﻲ ،ﻛانﺖ الﻌﺮﺑﺔ اﻷﺧﺮى ﻗﺪ
وﺻﻠﺖ لﻠﻄائﻔﺔ ﻓﻲ الﺠﺒال أدنﻰ دار الﺮﯾح.
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ﻛانﻮا ﯾﺪرﻛﻮن أن ثﻤﺔ ﺧﺪﯾﻌﺔ حﺪثﺖ ،ﻓﻬﻢ مﺘﺄﻛﺪون مﻦ
مﺼﺪر مﻌﻠوماتﻬم ،لﻜﻦ لﻢ ﯾﻜﻦ ﺑﯿﺪﻫﻢ دلﯿﻞ ﻓﺮمﻮنﻲ ﻫﻨا.
ﻫﺬا ﻛﻞ شﻲء!"
والﺘﻔﺖ جادﯾﻦ ﺑﻮجﻬﻪ إلﻰ مﻌﺘقﻞ آﺧﺮ:
"وانﺖ ،ما ﻗﺼﺘﻚ"..
ﺻﻤﺖ لﺒﺮﻫﺔ ﻗﺒﻞ أن ﯾقﻮل:
"ﻗﺼﺘﻲ التﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﯿﺮا عﻦ ﻗﺼﺘﻪ ،أﻫﺮب الﺴﻼح إلﻰ
الﺜﻮار ﻓﻲ الﺠﺒﻞ ﺻﻌﯾد دار الﺮﯾح .لﻢ ﯾﻜﻮنﻮا مﺘﺄﻛﺪﯾﻦ مﻦ
أمﺮي ،لﻢ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮا إثﺒات شئ ،ﻓقﺪ اعﺘقﻠﻮنﻲ ﻓﻲ حﻤﻠﺔ
عﺸﻮائﯿﺔ ،ﻃالﺖ ﻛﻞ مﻦ ﯾﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ انﺘﻤائﻬﻢ لﺜﻮار الﺠﺒﻞ.
رأﯾﺖ أﺑﺮﯾاء ،أعﺮف أنﻬﻢ أﺑﺮﯾاء ﻗﺘﻠﻮا أمام ناﻇﺮي"
"لﻤاذا ﻗﺘﻠﻮﻫﻢ؟"
"تﻮاجﺪوا ﻓﻲ الﺰمان والﻤﻜان الﺨﻄﺄ!"
مﻨﺬ أﻛثر من ﺳﺑﻌﺔ عقود ﺑﺪأت اﻷحﺪاث ﻓﻲ دار الﺮﯾح
تﺘﺪاعﻰ ،ﻓﺒﻌﺪ أن نﻤﻰ إلﻰ عﻠﻢ أﺑﻨاء دار الﺮﯾح ،المﺑتﻌثﯾن
ﻓﻲ القﺑل اﻷرﺑﻌﺔ ،عﻦ نﯿﺔ الﻐزاة الﺑﯾض ﻓﻲ ﻓﺼﻞ دار
الﺮﯾح ،عﻦ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،وﺿﻤﻬا إلﻰ مﺴﺘﻌﻤﺮات
مﺠاورة ،لﺘﻜﻮﯾﻦ ﻛﻮمﻨﻮلﺚ ..أرﺳﻠوا وﻓﺪا مﻦ أرﺑﻌﺔ من
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زمﻼئﻬم ،عﺮﻓﻮا ﺑانﺘﻤائﻬﻢ الﻤﺘﻄﺮف لﻄائﻔﺔ ﺻانﻊ الﻔﺨار،
لﺘقﺼﻲ الﺤقائﻖ.
ومﻦ ثﻢ تﺴارعﺖ اﻷحﺪاث الﺘﻲ وﺻﻠﺖ ذروتﻬا ،ﺑﺄن ﻗامﺖ
جﻤاعﺔ مﻦ ﻃائﻔﺔ ﺻانﻊ الﻔﺨار ،ﺑﺈحﺮاق عﻠﻢ الﻐزاة
المﺳتﻌمرﯾن ..وﻫﻮ مالﻢ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ أي مﺴﺘﻌﻤﺮة أﺧرى!
مﻦ جﻬﺔ أﺧﺮى تﺴﺮﺑﺖ شائﻌﺔ ،أن الﻐزاة ﯾﻨﻮون تﻨﺼﯿﺐ
أحﺪ الجنﻛوﯾز مﻠﻜا عﻠﻰ دار الﺮﯾح ،وﻫﻮ أمﺮ ﺳﯿﺼﺒح تقﻠﯿﺪا
ﯾﺘﺒﻌﻪ الﺤﻜام الجنﻛوﯾز ﻓﻲ الﻤﺪﯾﻨﺔ الﺰاﻫﯿﺔ ،إذ ﺳﯿﻈﻠﻮن ﻓﻲ
ﻛﻞ عﻬﻮدﻫﻢ ،ﯾﺼﺪرون نﻮاﺑا جنﻛوﯾز إلﻰ الﺼﻌﯿﺪ ودار
الﺮﯾح وﻏﯿﺮﻫا ﻛﻤﻤﺜﻠﯿﻦ لﻬﻢ!
اﻷمﺮ الﺬي أثار حﻔﯿﻈﺔ الﺤﻜامات والﻤﯿارم ،ﻓانﻄﻠقﺖ
الﺘﻌﺒﺌﺔ الﻌامﺔ والﺤﺸﺪ الﺸﻌﺒﻲ.
لﻜﻦ ﺑﻌﺪ عام مﻦ اﺳتﺑدال الﻐزاة الﺑﯾض ﺑمﺳتﻌمرﯾن
محﻠﯾﯾن ،انقﺳمت جﻤاعﺔ مﻦ ﻃائﻔﺔ ﺻانﻊ الﻔﺨار ﻓﻲ دار
الﺮﯾح ،أﻃﻠقﺖ عﻠﻰ نﻔﺴﻬا اﺳﻢ لﻬﯿﺐ ﺻانﻊ الﻔﺨار!
ولﻢ تﻬﺪأ اﻷمﻮر ﻗﻠﯿﻼ ،حﺘﻰ أعﻠﻦ مقاتﻠﻮن مﺘﻄﺮﻓﻮن مﻦ
ﻃائﻔﺔ ﺻانﻊ الﻔﺨار حرﺑﻬم الﻤقﺪﺳﺔ عﻠﻰ الجنﻛوﯾز،
وتﻮالﺖ االنقﺴامات ﻓﻲ ﻃائﻔﺔ ﺻانﻊ الﻔﺨار اﻷم ﺑﺪار
الﺮﯾح.
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وجﻤﯿﻌﻬا من حمﻠت الﺳﻼح ومن لم تحمﻠﻪ ،الﺘقﺖ حﻮل
ﺧﯾارﯾن:
"الحرﯾﺔ أو الموت"..
وﻫﻲ مﻄالﺐ الﺼﻌﯿﺪ ودار ﺻﺒاح وأﻃﺮاف الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة
نﻔﺴﻬا ،الﺘﻲ ﻛانﺖ تﺮﻓﻌﻬا ﻃائﻔﺔ ﺻانﻊ الﻔﺨار ﻓﻲ ﻛﻞ مﻜان!
وﻫﻜﺬا تﻮالﺖ عﺒﺮ الﺴﻨﻮات الﺤﺮﻛات االنقﺴامﯿﺔ
واالحﺘﺠاجﯾﺔ واالنﺘﻔاﺿات ،الﺘﻲ وﺻﻠﺖ إلﻰ مﺮحﻠﺔ
مﺘقﺪمﺔ ،ﺑﺪعﻢ مﻦ ﻃائﻔﺔ ﺻانﻊ الﻔﺨار ﻓﻲ الﺼﻌﯿﺪ ،ﺑﺜﻮرة
ﺻانﻊ الﻔﺨار ،الﺬي ﺻﻠﺐ عﻠﻰ احﺪى اشﺠار الﻨﯿﻢ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ
الﻤﺪﯾﻨﺔ الﺰاﻫﯿﺔ ،لﯾﻠحﻖ ﺑمن ﺻﻠﺑوا من أﺳﻼﻓﻪ المﯾامﯾن.
عﺒﺮت انتﻔاﺿﺔ ﺻانﻊ الﻔﺧار المجﯾدة اﻷﺧﯾرة ،عﻦ تﺤﺮر
ﻃائﻔﺔ ﺻانﻊ الﻔﺨار ﺑﺪار الﺮﯾح أﺧﯿﺮا ،مﻦ الﻮﻫﻢ وﺧﯿﺒﺔ
اﻷمﻞ ،الﺘﻲ أﺻاﺑﺖ الﻄائﻔﺔ ﻓﻲ الﺼﻌﯿﺪ مﻦ ﻗﺒﻞ! ﺑانﻜﺸاف
الﺨﺪﯾﻌﺔ وﺳقﻮط أﻗﻨﻌﺔ الﻨﻔاق الجنﻛوﯾزﯾﺔ!
ورﻏﻢ ﻓﺸﻞ ﻫﺬه الﺜﻮرة إال أنﻬا مﺜﻠﺖ مﻨﻌﻄﻔا حادا ،إذ شﻜﻠﺖ
اﻷﺳاس الﺬي مﻬﺪ ﺧﯿار القﺘال ﻓﻲ دار الﺮﯾح ،ﺑﺘﺤﻮل ﻛامﻞ
لﻄﻮائﻒ ﺻانﻊ الﻔﺨار ﻓﻲ ﻫﺬا االتﺠاه!
ﻫﺬا ما ﻛان ﯾﺠﺮي ﻓﻲ دار الﺮﯾح ،ﻓﻤا الﺬي جﺮى ﻓﻲ الﺠﺒال
أدنﻰ دار الﺮﯾح وﺻﻌﯿﺪ الﻨﻬﺮ الﻌﻛر ،ﻗال حامﺪ القﻄﻲ:
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"تﻢ الﺘﻜﺮﯾﺲ لﺤالﺔ الﻄﻮارئ .ومﻨﻊ دﺧﻮل االﻏاثﺔ وأﻃﻠﻖ
الجنﻛوﯾز ﯾﺪﻫﻢ ﻓﻲ دﺧﻮل اﻷماﻛﻦ الﻌامﺔ والﺨاﺻﺔ.
والﺘﻔﺘﯿﺶ دون إذن أو أوامﺮ .وتﺤﺪﯾﺪ إﻗامﺔ وحﺮﻛﺔ
الﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ .واالﺳﺘﯿﻼء عﻠﻰ الﻤﻤﺘﻠﻜات الﺨاﺻﺔ ،ﺑﺤﺠﺔ
اﺳﺘﺨﺪامﻬا ﻓﻲ مﻼحقﺔ الﺠﻨاة .مﻦ عﺼاﺑات الﻨﻬﺐ الﻤﺴﻠح.
ﻛﻤا تﻢ الﺘﺸﻬﯿﺮ ﺑالﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺑاﺳﻢ الﺪﯾﻦ .ﻓﻲ ﻗﻀاﯾا أﺧﻼﻗﯿﺔ
ﺑاﺳﻢ الﻤﺤاﻓﻈﺔ ،واﯾقاف حﺮﻛﺔ الﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺑالﺴﯿارات ،ﻓﯿﻤا
عﺮف ﺑﺼﻤﺖ الﺤﺮﻛﺔ .ﻓﻲ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع اﺑﺘﺪاء مﻦ لﯿﻠﺔ اﻷحﺪ
وحﺘﻰ ﺻﺒﯿﺤﺔ الﺜﻼثاء!..
ﻓﺘﻌﻄﻠﺖ مﺼالح الﻨاس .وﻛان ذلﻚ ﺑﺤﺠﺔ تﻮﻓﯿﺮ الﻮﻗﻮد،
"اﺳﺘﻌﺪادا لﺘﺤﻤﻞ الﻤﺸاق ومﺤارﺑﺔ الﻐرب الﻛاﻓر "..
ثﻢ أﺻﺒح الﺴﻤاح لﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺑالﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﯾﻮم الﺼﻤﺖ
"االثﻨﯿﻦ" ﻛﻞ اﺳﺒﻮع عﻦ ﻃﺮﯾﻖ تﺼﺪﯾﻖ ﺑﺮﺳﻢ مالﻲ .ﻛﻤا
تﻤﺖ إزالﺔ مﻨازل ﺑﻌﺾ الﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ،ﻷﻏﺮاض ﺑﯿﻊ اﻷرض
ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﺳﺘﺜﻤارﯾﺔ دون ﺳاﺑﻖ إنﺬار .وعﻨﺪما أوﻗﻔﺖ
الﻤﺤﻜﻤﺔ الﻤﺨﺘﺼﺔ تﻠﻚ اﻹجﺮاءات .لﻢ تﻌﺘﺮف ﺳﻠﻄﺔ
الﻄﻮارئ ﺑﺄمﺮ الﻤﺤﻜﻤﺔ.
وتﺪﺧﻞ الجنﻛوﯾز ﻓﻲ أﺧﺺ ﺧﺼﻮﺻﯿات الﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ،إذ
أﺧﺬوا ﯾﻬاجﻤﻮن ﺑﯿﻮت الﻨاس ،وﯾﺪﺧﻠﻮن عﻠﻰ الﺮجال وﻫﻢ
عﻠﻰ أﺻﻼب زوجاتﻬﻢ! وﻛادت أن تﺤﺪث ﻓﺘﻨﺔ دﯾﻨﯿﺔ! عﻨﺪما
الحﻖ ﻫﺆالء أحﺪ الﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ،مﻦ أﺑوﯾن مﺧتﻠﻔﻲ الﻌقﯾدة.
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وحﻜﻤﻮا عﻠﯿﻪ ﺑالﺠﻠﺪ لﻌﻼﻗﺘﻪ ﺑﻔتاة لﯾﺳت عﻠﻰ عقﯾدتﻪ،
أﻓﻀﺖ إلﻰ الزواج.
❁❁ ❁

ﺑﻌﺪ أن ﻛﻔﻮا عﻦ اﺳﺘﺪعائﻬﻢ لﻠﺘﺤقﯿﻖ ﻷﻛﺜﺮ مﻦ أﺳﺒﻮعﯿﻦ،
عادوا مﺮة أﺧﺮى ،ﯾﺄﺧﺬون مﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم اثﻨﯿﻦ أو ثﻼثﺔ
لﻠﺘﺤقﯿﻖ ،وما أن ﯾﻨﺘﻬﻮا مﻦ الﺘﺤقﯿﻖ مﻊ الﺠﻤﯿﻊ ،حﺘﻰ ﯾﻌﯿﺪوا
الﺘﺤقﯿﻖ مﺮة ثانﯿﺔ.
ﻛان الﻤﻌﺘقﻠﯿﻦ ﯾﻌﻮدون مﻦ الﺘﺤقﯿﻖ ،ﻓﻲ حال مﺰرﯾﺔ ،مﻦ
شﺪة الﻌﺬاب واﻹرﻫاق .وجﻮﻫﻬﻢ مﺘﻮرمﺔ مﺪماة ،و أﺳﻨانﻬﻢ
مﻬﺸﻤﺔ ،والﺤﺮوق تﻜاد تﺤﺘﻞ ﻛﻞ جﺰء مﻦ أﯾﺪﯾﻬﻢ
وأجﺴادﻫﻢ!
وجاء دور جادﯾﻦ ..نادوه ﺑاﺳﻤﻪ ﻓﺨﺮج مﻦ الﺰنﺰانﺔ،
ﺑﺼﺤﺒﺔ جنﻛوﯾزي أﺧﺬ ﯾﺪﻓﻌﻪ دﻓﻌا ﺑﻤقﺪمﺔ ﺳﻼحﻪ ،وﻛان
ﺑانﺘﻈاره أرﺑﻌﺔ مﻦ الﺤﺮس ،أحﺪﻫﻢ ﯾﺮتﺪي الﻠﺒاس الﻤﺪنﻲ
الﻤﻤﯿﺰ لﻌﺳس الجنﻛوﯾز .ﻗﯿﺪوه وعﺼﺒﻮا عﯿﻨﯿﻪ ،وأﺧﺮجﻮه
مﻦ الﻤﺒﻨﻰ ،وألقﻮا ﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﯿارة النﺪ ﻛﺮوزر ،ومﺸﻮا ﺑﻪ
مﺴاﻓﺔ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺘﻮﻗﻔﻮا ،وﯾﻨﺰلﻮنﻪ ﻓﻲ ﺑﻨاء آﺧﺮ لﻢ ﯾﺴﺘﻄﻊ
الﺘﻌﺮف عﻠﯿﻪ!
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اﺳﺘقﺒﻠﺘﻪ ﺻﺮﺧات اﻷلﻢ الﻤﺮﯾﻌﺔ ،الﺘﻲ ﯾﻄﻠقﻬا الﺨاﺿﻌﻮن
لﻠﺘﻌﺬﯾﺐ ﻓﻲ ﻫﺬه الﻠﺤﻈﺔ! ﻛانﺖ ﺻﺮﺧاتﻬﻢ شﺪﯾﺪة اﻷلم ،تﻨﻔﺬ
مﻦ أذنﯿﻪ إلﻰ عﻈامﻪ ،ﻓﺘﺼﯿﺒﻪ ﺑقﺸﻌﺮﯾﺮة مﺨﯿﻔﺔ ،وتﻨﻔﺬ إلﻰ
روحﻪ ﻓﺘﺸﺮﺑﻬا ،وإلﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﺘﺸﺮﺧﻪ ،وتﺪﺧﻞ ﻓﻲ نﻔﺴﻪ روع
ال حﺪ لﻪ!
ﻛانﺖ ﺻﺮﺧات الﻤﻌﺬﺑﯿﻦ والﺠﻼدﯾﻦ تﻤﺘﺰجان ،الﺘﺄوﻫات
والﺒﻜاء والﺸﺘائﻢ الﻤقﺬعﺔ ،الﺘﻲ تﻄﻔح ﺑالﻐﻞ والﺘﻠﺬذ
والﻈﻔﺮ! ..مﺸﻬﺪ مﻦ اﻷﺻﻮات الﻤﻌﺬﺑﺔ والﻤﻌﺬﺑﺔ ﯾﺨﺘﺮق
الﺬاﻛﺮة والﻮجﺪان ،ﻓﻼ ﯾﻨﻤﺤﻲ أﺑﺪا!
أدﺧﻠﻮه ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ تﻜاد تﻜﻮن عارﯾﺔ ،إال مﻦ ﻛﺮﺳﻲ ،وﻃاولﺔ
رﺻﺖ عﻠﯾﻬا ﻛﻞ أدوات الﺘﻌﺬﯾﺐ ،الﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ تﺨﯿﻠﻬا!
وأﺧﺬوا ﯾﺮﻛﻠﻮنﻪ وﯾﻀﺮﺑﻮنﻪ ﺑﻜاﺑﻼت الﻜﻬﺮﺑاء ،وﺑﻌﺪ وﻗﺖ
ال ﯾﺪري ﻛﻢ دام ،أدﺧﻠﻮه عﺒﺮ ﺑاب جانﺒﻲ ،عﻠﻰ مﺤقﻖ ﺑادره
ﺑاﻷﺳﺌﻠﺔ:
"ﻗﺒﯿﻠﺘﻚ؟"
"ﻗﺒﯿﻠﺘﻲ ﻫﻲ الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ ،الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ..ﻛﻞ الﺒﻼد
اﻷﺳﯾرة"..
"اتﺮﯾﺪ أن تﺘﺤاذق؟!"
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ﻗال الﻤﺤقﻖ ﻓﻲ ﻏﻀﺐ ،وﻫﻮ ﯾﻬوي عﻠﻲ ﺻﺪﻏﻪ ﺑﺼﻔﻌﺔ
مﺪوﯾﺔ .الﻌﺴﻜﺮي الجنﻛوﯾزي ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻫﻮى عﻠﻰ ﻇﻬﺮه
ﺑﺴﻠﻚ ﻛﻬرﺑاء وأﺧﺬ ﯾﺠﻠﺪه ﺑﻐﻞ! ﻓﺄﺧﺬ ﯾﺼﯿح وﯾﺘﻠﻮى مﻦ
اﻷلﻢ ..ﻗال الﻤﺤقﻖ مﺮة أﺧﺮى:
"تﺮﯾﺪ أن تﺮتاح أم تﺮﯾﺪنا أن نﺰﯾﺪك؟ أعﺘﺮف وﺳﻨﺮﯾﺤﻚ
مﻦ الﻌﺬاب!"
"لﯿﺲ لﺪي ﻗﺒﯿﻠﺔ ،ال أعﺮف لﻨﻔﺴﻲ ﻗﺒﯿﻠﺔ ،ﻫﻜﺬا وجﺪت
نﻔﺴﻲ"
"ﻛﻤا تﺸاء ،ﯾﺒﺪو أنﻚ ﺳﺘﺘﻌﺒﻨا مﻌﻚ .ﯾﺠﺐ أن تﻌﺘﺮف ،ال
أحﺪ ﺑﺈمﻜانﻪ أن ﯾﺼﻤﺪ ،ﻓاﺧﺘﺼﺮ عﻠﻰ نﻔﺴﻚ الﻌذاب وجاوب
إجاﺑات مﺤﺪدة ..ﯾﺠﺐ أن تﻌﺘﺮف ،لﺘﺨﺮج"
جﺬﺑﻪ أحﺪﻫﻢ ودﻓﻌﻪ ﺑﻌﻨﻒ إلﻰ ﻏﺮﻓﺔ أﺧﺮى؛ ﻛﻞ ما اﺳﺘﻄاع
تﻤﯿﯿﺰه ﻓﯿﻬا ثﻼثﺔ عﺴاﻛﺮ ،ﺑﺪت وجﻮﻫﻬﻢ مﺄلﻮﻓﺔ! ..ألقﻮا ﺑﻪ
عﻠﻰ اﻷرض ،وأوثقﻮا رجﻠﯿﻪ ﺑﻌﺼا وحﺒﻞ ورﻓﻌﻮﻫﻤا ،ثﻢ
أﺧﺬوا ﯾﻀﺮﺑﻮنﻪ ﺑﺴﻠﻚ ﻏﻠﯿﻆ..
تﻤالﻚ نﻔﺴﻪ ﻗﻠﯿﻼ مﻊ الﻀﺮﺑات اﻷولﻰ ،لﻜﻨﻪ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ
االﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ تﺤﻤﻞ اﻷلﻢ ،ﻓﺄﺧﺬ ﯾﺼﯿح مﻦ شﺪة اﻷلﻢ..
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اشﺘﺪ ﺿﺮب الﺠﻼد وامﺘﺪ ،ﻓﺸﻌﺮ ﺑﺮجﻠﯿﻪ تﺘقﺪان ﺑﻨار ﯾﺴﺮي
حﺮﻫا حﺘﻰ ﯾﺼﻞ إلﻰ دماﻏﻪ ،الﺬي أﺧﺬ ﯾﻐﻠﻲ ..أعادوه مﺮة
أﺧﺮى إلﻰ الﻤﺤقﻖ الﺬي ﻗال لﻪ:
"ﯾﺒﺪو أنﻚ اﻵن ﺻﺮت أعقﻞ وﺳﺘﺨﺒﺮنﻲ ﺑالﺤقﯿقﺔ ..ﺳﺘﺨﺒﺮنا
عﻦ ﻗادتﻚ ﻓﻲ الﺘﻨﻈﯿﻢ الﺴﺮي"
"لﻢ أﻛﺬب عﻠﯿﻚ لﻢ أذﻛﺮ ﺳﻮى الﺤقﯿقﺔ ،أنا مﺠﺮد مﻮﻇﻒ
ﻓﻲ مﻌﻬﺪ"...
ولﻢ ﯾﺘﺮﻛﻪ ﯾﻜﻤﻞ إذ ﻫﻮى عﻠﻰ ﺻﺪﻏﻪ ﺑﺼﻔﻌﺔ مﺪوﯾﺔ وأﺧﺬ
ﯾﺼﺮخ ﻓﻲ وجﻬﻪ ﻛالﻤﺠﻨﻮن:
"ﯾﺠﺐ أن تﻜﻒ عﻦ ﻫﺬه االﺳﻄﻮانﺔ الﻤﺸﺮوﺧﺔ ،ﻛﺬاب! مﻦ
تﻌﺮف مﻦ القﯿادات الﻤﯿﺪانﯿﺔ لﺤﺮﻛات ﺻانﻊ الﻔﺨار ،وﻛﯿﻒ
ﯾﺘﻢ الﺘﻨﺴﯿﻖ الﻤﯿﺪانﻲ ﺑﯿﻨﻬا؟ أجﺐ"
وﺑﺼﻮت آلﻲ مﻨﻬﻚ وﻫﻮ ﯾﻜاد ﯾﻔقﺪ الﻮعﻲ أجاب:
"ال أعﺮف أحﺪا .أنا مﺠﺮد…“
"ﻛﺬاب! ﻗﻞ :مﻦ تﻌﺮف مﻦ ﻗﯿادات الﺤﺮﻛات الﻤﺴﻠﺤﺔ
وﻛﯿﻒ ﯾﺘﻢ الﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻨﻬا؟"
"ال أعﺮف أحﺪا ،ﺻﺪﻗﻨﻲ ال أعﺮف أحﺪا ..أنا مﺠﺮد ﺑاحﺚ
ﻓﻲ الﺘارﯾﺦ"..
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"اعﺘﺮف ..ﻫﻞ تﻠقﯿﺖ تﺪرﯾﺒا عﺴﻜﺮﯾا ،وﻛﻢ ﻗﺘﻠﺖ مﻨا،
اعﺘﺮف"
"أنا مﺪنﻲ ،لﻢ أﻗاتﻞ ﯾﻮما ولﻢ أرى القﺘال إال عﻠﻰ شاشات
الﺘﻠﻔﺰﯾﻮن ،وﺻﻔﺤات الﻜﺘﺐ ال أﻓﻬﻢ ﻓﻲ القﺘال؛ وال اؤمﻦ
ﺑﻪ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ لﻠﺘﻐﯿﯿﺮ ،ﻓﻜﯿﻒ ﺳﺄﻗﺘﻞ؟!"
"اﺳﻤﻊ ﯾا ﻃﺮﻃﻮر! ﺳﺘﻌﺘﺮف وإال ﻓﻤا رأﯾﺖ مﻦ الﻔﯿﻞ إال
ﻇﻠﻪ! أعﺘﺮف ﻛﯿﻒ ﯾﺘﺼﻠﻮن ﺑﻚ وتﺘﺼﻞ ﺑﻬﻢ اعﺘﺮف ﯾا
ﻛاﻓﺮ"
ﻛان جﺴﺪه ﯾﺸﺘﻌﻞ مﻦ اﻷلﻢ ،وﻛﻠﻤاتﻬﻢ تﺤﻔﺮ ﻓﻲ وجﺪانﻪ
جﺮاحا ﻏائﺮة ،ال تﻨﺪمﻞ! لﻢ ﯾﻜﻦ لﺪﯾﻪ ما ﯾقﻮلﻪ لﻬﻢ! ﻫﺠﻢ
عﻠﯿﻪ أحﺪﻫﻢ ،و أﻃﻔﺄ ﺳﯿﺠارتﻪ عﻠﻰ رﻗﺒﺘﻪ .ﻓﺼاح مﺘﺄلﻤا،
وﻫﻢ الزالﻮا ﺑﺈﺻﺮار عﻨﯿﺪ ﯾﻠﺤﻮن عﻠﯿﻪ ﺑاالعﺘﺮاف .ﻓﻲ تﻠﻚ
الﻠﺤﻈات لﻮ ﻛان ﯾﻤﻠﻚ شﯿﺌا لﻼعﺘﺮاف ﺑﻪ لﻔﻌﻞ ،لﻌﻠﻪ ﯾﺨﻔﻒ
مﻦ الﻌﺬاب ..ﻫﺬا الﻌﺬاب الﺬي جﻌﻞ الﻤﻮت ﻗاب ﻗﻮﺳﯿﻦ أو
أدنﻰ ،ﯾﺘﺮاءى أمامﻪ ..ﻫﯿﻤﻨﺖ عﻠﯿﻪ ﻓﻜﺮة الﻤﻮت ..أﺧﺮجﻮه
وﻗال أحﺪﻫﻢ:
"ﺳﺘﻌﺘﺮف اﻵن وإال ﻗﺘﻠﻨاك"
ووﺿﻊ ﻓﻮﻫﺔ الﺒﻨﺪﻗﯿﺔ ﻓﻲ جﺒﻬﺘﻪ وﻫﻮ ﯾﻔﻚ الﺘﺄمﯿﻦ وﯾقﻮل:
"ما رأﯾﻚ تﻌﺘﺮف أم أنﻬﻲ حﯿاتﻚ؟"
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"وﷲ ما عﻨﺪي أي شﻲء أعﺘﺮف ﺑﻪ ،وإال ﻛﻨﺖ اعﺘﺮﻓﺖ"
واﻃﻠﻖ الﻨار ..شﻌﺮ جادﯾﻦ ﺑالﺒارود ﯾﻠﺴﻊ وجﻬﻪ ،وﺑﺼﻢ ﻓﻲ
أذنﯿﻪ ..لﻮﻫﻠﺔ ﻇﻦ أنﻪ مات ..لﻜﻨﻪ لﻢ ﯾﻤﺖ ﺑﻌﺪ .ﻛان ﻓﻲ حال
مﻦ الﺮعﺐ والﻬﻠﻊ ال ﯾﺪري أﻫﻮ حﻲ أم مﯿﺖ ،ثﻢ انﺘﺒﻪ لﻤا
حﺪث ..لﻢ ﯾﻄﻠﻖ الﻌﺴﻜﺮي الجنﻛوﯾزي الﻨار عﻠﻰ رأﺳﻪ ،إذ
حﺮف ﺑﻨﺪﻗﯿﺘﻪ ﻓﻲ آﺧﺮ أجﺰاء الﺜانﯿﺔ ،ﻓﻤﺮت الﻄﻠقﺔ ﺑﺠانﺐ
أذنﯿﻪ.
ﻓﻲ الﻤﺮة الﺜانﯿﺔ الﺘﻲ أﺧﺬوه ﻓﯿﻬا لﻠﺘﺤقﯿﻖ ،ﻛان الﻤﺤقﻖ ﻫﺬه
الﻤﺮة أﻗﻞ عﻨﻔا ..لﻢ ﯾﻌﺬﺑﻮنﻪ .أﺧﺬت لﻬﺠﺔ الﻤﺤقﻖ تﻠﯿﻦ .وجﻪ
لﻪ اﻷﺳﺌﻠﺔ ذاتﻬا الﺘﻲ ﺳﺄلﻪ إﯾاﻫا ﻓﻲ الﻤﺮة الﺴاﺑقﺔ .ثﻢ ﻗال
لﻪ:
"عﺮﻓﻨا ﻛﻞ شﻲء ﺑﺸﺄنﻚ وال داعﻲ لﻺنﻜار ،عﺮﻓﻨا ﻗﺒﯿﻠﺘﻚ
ومﺴﺆلﯿﻚ والﺨﻼﯾا الﺘﻲ تﺪﯾﺮﻫا ،عﺮﻓﻨا ﻛﻞ شﻲء .اﻷحﺴﻦ
لﻚ أن تﺨﺒﺮنا ﺑالﺤقﯿقﺔ .ﻗﻞ لﻨا مﻦ تﻌﺮف مﻦ القﯿادات
وأﺧﺒﺮنا ﺑﻤا تﻌﺮف .إذا أﺧﺒﺮتﻨا وﻛﻨﺖ تﺮﻏﺐ ﺑالﺘﻌاون
مﻌﻨا ،وعﺪ مﻨﻲ أن نﻄﻠﻖ ﺳﺮاحﻚ .ال تﻈﻦ أنﻨا ﺿﻌﻔاء!
نﺤﻦ اﻵن ﺑاﺳﻄﯿﻦ ﺳﻠطتنا عﻠﻰ اﻷرض ،والﺒﻼد اﻷﺳﯾرة
ﻛﻠﻬا ﻓﻲ ﻗﺑﺿتنا ،وﻛﻞ جﯿﻮب ﺻانﻊ الﻔﺨار والﻌﻤﻼء
نﻌﺮﻓﻬﻢ! وعﻤا ﻗﺮﯾﺐ ﺳﻨقﻀﻲ عﻠﯿﻬﻢ دﻓﻌﺔ واحﺪة ،نﺤﻦ االن
نﺤاﺻﺮﻫﻢ ،وﻗﺮﯾﺒا ﺳﺘﺴﻤﻊ أنﻨا أﺧﻀﻌﻨاﻫﻢ لﻮﻛﻨﺖ التﺰال
حﯿا! ﺳﻨﻌﺪمﻬﻢ جﻤﯿﻌا ،وأنﺖ ﻗﺒﻠﻬﻢ! ﻷنﻚ ﺑاشﺘﺮاﻛﻚ مﻌﻬﻢ
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ﺧائﻦ مﺜﻠﻬﻢ! ﺳﻨﻄﻌﻢ جﺜﺘﻚ الﻜﻼب! اﻷﻓﻀﻞ لﻚ أن تﺘﻌاون
مﻌﻨا ﻓﻨﺤﻦ اﻷﻗﻮﯾاء ،مقاﺑﻞ عﺪم اعﺪامﻚ ،حﺮﯾﺘﻚ،
وﺳﻨﻌﻄﯿﻚ وﺿﻌا مﻬﻨﯿا مﻤﯿﺰا ،وﺳﺘﺼﺒح ثﺮﯾا جﺪا ،ﻫﺬه
اﻷرض أرﺿﻨا نﺤﻦ ،نﻔﻌﻞ ﻓﯿﻬا ما نﺸاء ،ولﯿﺴﺖ أرﺿﻬﻢ،
وال ﯾﺠﺮؤون عﻠﻰ مﺠﺮد الﺤﻠﻢ ﺑﻬا ﺳﻨﻬﺰمﻬﻢ ،مﺜﻞ ﻛﻞ مﺮة،
ﻓﺄﻓﻀﻞ لﻚ أن تقﻒ ﻓﻲ ﺻﻔﻨا وتﺘﻌاون مﻌﻨا .ماذا ﻗﻠﺖ؟"
"واﷲ مﺜﻞ ما ﻗﻠﺖ لﻜﻢ ﻓﻲ الﺴاﺑﻖ أنا مﺠﺮد مﻮﻇﻒ ،ﺑاحﺚ
ﻓﻲ مﻌﻬﺪ ﺑحثﻲ .وإن ﻛﻨﺘﻢ ﻗﺪ عﺮﻓﺘﻢ ﻛﻞ شﻲء عﻨﻲ ،الﻤﺆﻛﺪ
ﻓﻲ اﻷمﺮ أنﻜﻢ ﺳﺘﻌﺮﻓﻮن أنﻨﻲ ﺑﺮئ من ﻫذه االتﻬامات ،وال
ﺻﻠﺔ لﻲ ﺑﺄي ﻃﺮف ﻓﻲ الﺤﺮب"
ﯾﺒﺪوا أنﻬﻢ ﻛانﻮا ﻗﺪ تﯿقﻨﻮا مﻦ ﺻﺤﺔ ﻛﻼمﻪ ،وأنﻪ ال ﺻﻠﺔ لﻪ
ﺑﺄحﺪ ،ﻓﻠﻢ ﯾﻠﺤﻮا عﻠﯿﻪ ﺑﻌد ذلك ﻓﻲ الﺘﺤقﯿﻖ ﻛﺜﯿﺮا ،ولﻌﻠﻬﻢ لﻢ
ﯾﺤﻀﺮونﻪ إال لﯿﻌﺮﺿﻮا عﻠﯿﻪ التﻌاون مﻌﻬﻢ ،لﯿﺼﯿﺮ
جاﺳﻮﺳا ﺿﺪ أﻫﻠﻪ وﻗﻮمﻪ ،ولﻤا لﻢ ﯾﺠﺪوا مﻨﻪ تﺠاوﺑا أعادوه
إلﻰ الﻤﻌﺘقﻞ.
االعﺘقال الﺬي ﻃالﻪ ،ﻛان ﺿﻤﻦ حﻤﻠﺔ اعﺘقاالت ،ﺑﺴﺒﺐ
الﺘﺼاعﺪ الﻤﻔاجئ لﻮتائﺮ الﺤﺮب ﻓﻲ الﺠﺒال أدنﻰ دار
الﺮﯾح ،ﻓﯿﻤا ﯾﺸﺒﻪ حﺮﺑا أﻫﻠﯿﺔ ثالﺜﺔ ،ﻓﻤا جﺮى وﯾﺠﺮي ﻫﻨاك
ﻛان نﺴﺨﺔ ﺑالﻜﺮﺑﻮن عﻤا جﺮى وﯾﺠﺮي ﻓﻲ الﺼﻌﯿﺪ وأعالﻲ
دار الﺮﯾح ،ﻓالﺤﺮب الﻤقﺪﺳﺔ لﻠجنﻛوﯾز ﻓﻲ الﺠﺒال ﻛﻤا ﻓﻲ
ﻏاﺑات الﺼﻌﯿﺪ ،لﯿﺲ ثﻤﺔ ﻓﺮق ..ذات القﻤﻊ والﻮحﺸﯿﺔ!
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رﻏﺒﺔ الجنﻛوﯾز ﻓﻲ االﺳﺘﯿﻼء عﻠﻰ الموارد والﺜﺮوات،
جﻌﻠﺘﻬﻢ ﯾﺠﻌﻠﻮن مﻦ ﻫﺬه اﻷجﺰاء مﻦ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة أرﺿا
مﺤﺮوﻗﺔ!
ﻓﺒﻌﺪ الﻬﺪوء الﻨﺴﺒﻲ الﺬي ﺳاد الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،اثﺮ الﺑروتﻛول
واالتﻔاق الﻠذان رعاﻫما الﻐرب ،ﻓاﻓﻀﯿا لﻔﺼﻞ لﻠﺼﻌﯿﺪ عﻦ
الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،انﺪلﻌﺖ الﺤﺮب ﺑﯿﻦ ﻃﻮائﻒ ﺻانﻌﻲ الﻔﺨار
والجنﻛوﯾز مﺠﺪدا ،وﻗﺒﻞ اﺳﺘقﻼل الﺼﻌﯿﺪ عﻦ الﺒﻼد
اﻷﺳﯾرة ،أنﺸﺄت ﻃائﻔﺔ ﺻانﻊ الﻔﺨار اﻷﺻﻞ ،تﺤالﻔا واﺳﻌا
مﻊ ﻛﻞ ﻃﻮائﻒ ﺻانﻊ الﻔﺨار ﻓﻲ الﺒﻼد اﻷﺳﯾرة ،وﻫﻜﺬا
اعﺘﺒارا مﻦ تﻠك الﻠحظﺔ ،تﻀﺮر أﻛﺜﺮ مﻦ مﻠﯿﻮنﻲ شﺨﺺ
مﻦ اﻷﻫالﻲ ،وﻓﺮ أﻛﺜﺮ مﻦ مﻠﯿﻮن إلﻰ ﺑﻠﺪان الﺠﻮار مﻊ
اشﺘﺪاد القﺘال!
وﻗﺒﯿﻞ انﺘﺨاﺑات الجنﻛوﯾز المﺧجوجﺔ الﺘﻲ درجت عﻠﻰ
تنﺻﯾب تور الجر ﻓﻲ ﻛل دورة انتﺧاﺑﯾﺔ ،منذ اﺳتﺑدل الﻐزاة
الﺑﯾض ﺑمﺳتﻌمرﯾن محﻠﯾﯾن ،تﺼاعﺪت وتﯿﺮة الﺤﺮب ﻓﻲ
تﻮﻗﯿﺖ االﺳﺘﻔﺘاء ،لﻤﻨﻊ اﻷﻫالﻲ مﻦ إﺑﺪاء رأﯾﻬﻢ حﻮل الﻮحﺪة
واالنﻔﺼال.
لﺬا وﻗﺒﯿﻞ االﺳﺘﻔﺘاء ﺑقﻠﯿﻞ ،أنشﺄ الجنﻛوﯾز ﻃﺮﻗا تﺮاﺑﯿﺔ
وﺧﺰانات لﻨقﻞ الﻨﻔﻂ ،ومﻦ ثﻢ ﺑﺪأوا ﯾﻨﺸﺮون مﺴﻠﺤﯿﻬﻢ ﻓﻲ
الﻤﻨﻄقﺘﯿﻦ ،ﺧﺼﻮﺻا ﺻﻌﯿﺪ الﻨﻬﺮ الﻌﻛر ،حﯿﺚ الﻤﻨﺸﺂت
226

الﻌﺴﻜﺮﯾﺔ القﺪﯾﻤﺔ واﻷﺧﺮى الﺠﺪﯾﺪة ،الﺘﻲ شﺮعﻮا ﻓﻲ
ﺑﻨاءﻫا ،ما ﻛﺸﻒ الﻨﻮاﯾا الﺘﻲ ﯾﺒﯿﺘﻮنﻬا.
وﻫﻜﺬا انﺪلﻌﺖ حﺮب ﺿﺮوس ،لﻠﺴﯿﻄﺮة عﻠﻰ الموارد الﺘﻲ
تﺬﺧﺮ ﺑﻬا الﻤﻨﻄقﺘﯿﻦ! تﻜﺒﺪ ﻓﯿﻬا الﻄﺮﻓان ﺧﺴائﺮ ﻓادحﺔ! ﻓﯿﻤا
ﻓﺮ اﻷﻫالﻲ وﻗﺘﻬا ،إلﻰ ﺻﻌﯿﺪ الﻨﻬﺮ وشﯿﻚ االنﻔﺼال!
حاول وﺳﻄاء مﻦ الﺠﻮار تﻬﺪئﺔ اﻷوﺿاع ،عﺒﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ مﻦ
الﻤﺤادثات والﻤﻔاوﺿات ،لﻜﻦ ﻛﻞ الﻮعﻮد الﺘﻲ ﺑﺬلﻬا
الجنﻛوﯾز تﻢ نقﻀﻬا ،واﺳﺘﻤﺮت الﺤﺮب .ﻓاﺿﻄﺮ الجوار
والﻌالﻢ إلﻰ نﺸﺮ ﻗﻮات حﻔﻆ ﺳﻼم ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ اﻷشﺪ تﻮتﺮا!
مﻨاﻃﻖ الﻨﻔﻂ والذﻫب!
لﻜﻦ ذلﻚ لﻢ ﯾﺨﻔﺾ درجﺔ الﺘﻮتﺮ .ﺑﻞ ﺳارت اﻷمﻮر عﻠﻰ
نﺤﻮ أﺳﻮأ .ﺑﺘﻜﺜﯿﻒ الجنﻛوﯾز لﻠقﺼﻒ والقﺘﻞ الﻌﺸﻮائﻲ،
وتﺠﺮﯾﺪ حﻤﻼت وحﺸﯿﺔ ﻹﺑادة الﺴﻜان اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ .ﻛانﺖ
حﺮﺑﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﻃﺮاف ﻛﻤا ﻫﻮ حال حﺮب أﺳﻼﻓﻬﻢ :ﺧالﯿﺔ
مﻦ الﺸﺮف ،وال نﻬاﯾﺔ لﻬا ﺳﻮى تﺪمﯿﺮ ﻛامﻞ أجﺰاء الﺒﻼد
اﻷﺳﯾرة ،وﻫﻮ ما ﺑﺪا ﯾﻠﻮح ﻓﻲ اﻷﻓﻖ!
❁❁ ❁
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ثﻤﺔ أﺳﺮار ،تﺠﻌﻞ الﻤﺮء أحﯿانا عاجﺰا عﻦ الﺘﺨﻠﺺ مﻤﻦ
ﯾﻜﺮﻫﻬﻢ ،وﻓﻲ الﻮﻗﺖ ذاتﻪ ،ﻛﻠﻤا رآﻫﻢ تﺠﺪدت داﺧﻠﻪ ﻛﻞ
اﻷحﺰان الﻤﻨﺴﯿﺔ!
أﺳﺮار ﻛﻬﺬه الﺘﻲ تﻜﺸﻒ عﻨﻬا ﻗﺴﻤات وجﻬﻲ الﻤﺮﯾﻮد
والقﻄﻲ ،ﻫﺬان الﻮجﻬان الﺒائﺴان الﺒاحﺜان عﻦ ﻏﻔﺮان
ﯾﺴﺘﻌﺼﻲ حﺘﻰ عﻠﻰ اﻷنﺒﯿاء.
تﻠﻔﺖ ﻓﻲ الﻮجﻮه حﻮلﻪ وﻫﻤﻬﻢ:
"لﯿﺲ ثﻤﺔ أنﺒﯿاء ﻫﻨا!"
ﺑقﻲ ورﻓاﻗﻪ ﻓﻲ الﻤﻌﺘقﻞ ،ﻛالﻤﻌﺘاد ﯾﻌانﻮن الﺠﻮع والقﺬارة
والقﻤﻞ والﻨﻤﻞ والﺤﺸﺮات .وﻛان ﻛﻠﻤا تﻤﻌﻦ وجﻮﻫﻬﻢ
حﻮلﻪ ،ﯾﻨﺘاﺑﻪ شﻌﻮر ﺻادم ،إذ ﯾﺒﺪون ،مﺨﺘﻠﻔﯿﻦ عﻦ الﯿﻮم
الﺬي ﺳﺒﻖ ،ﻛﺄنﻬﻢ ﯾﻬﺮمﻮن وﯾﺸﯿﺨﻮن ﺑﺴﺮعﺔ ﯾﺻﻌب
ﻗﯿاﺳﻬا ،أو مﻼحﻈﺘﻬا!
لﻄالﻤا تﺄلﻢ وحﺪه ،لﻜﻨﻪ لﻢ ﯾﺸﻌﺮ ﯾﻮما ﺑاﻷلﻢ ،عﻠﻰ ﻫﺬا الﻨﺤﻮ،
الﺬي ﯾﺸﻌﺮ ﺑﻪ اﻵن ،ﻓﻲ ﻫﺬه الﻠﺤﻈﺔ الﺸائﺨﺔ ،ﻛﻮجﻮﻫﻬﻢ
الﺘﻲ تﻜﺸﻒ عﻦ ألﻢ ومﻬانﺔ ال حﺪ لﻬﻤا!
وﻓﯿﻤا ﻫﻮ ﻏارق ﻓﻲ ﻫﺬه الﺘﺄمﻼت ،ﻗﻄﻌﺖ الﻜﻬﺮﺑاء ﻓﺠﺄة
وأﻇﻠﻢ ﻛﻞ شئ ،ثﻢ لﻢ تﻤﺾ ﺑﺮﻫﺔ حﺘﻰ انﺘﺰعﻪ انﻔﺠار
مﻔاجئ ،انﺨﻠﻌﺖ لﻪ ﻗﻠﻮب الﺠﻤﯿﻊ! ﻛان الﺴﺠﻦ ﯾﺘﻌﺮض إلﻰ
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ﻗﺼﻒ مﺒاشﺮ وعﻨﯿﻒ ،ﺑﺪى واﺿﺤا انﻬﻤاره ،مﻦ ﻛﻞ
االتﺠاﻫات!
أﺻﻮات انﻔﺠارات القﺬائﻒ القﻮﯾﺔ الﺘﻲ أﺻاﺑﺘﻬﻢ ﺑﺮعﺐ
شﺪﯾﺪ ،دﻓﻌﺖ ﺑﻬﻢ لﻼلﺘﺼاق ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ ،ﻛﺄنﻬﻢ ﯾﺠﺪون ﻓﻲ ذلﻚ
حﻤاﯾﺔ مﻦ الﻤﻮت ،أو االﺻاﺑﺔ!
ﺳﺄل ﺻﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ الﻐﺒار عﻦ مﻌﻠﻢ ﺑارز مﺤﺪد ،أعﺘاد أن
ﯾﻌﺮف مﻮﻗﻊ ﺑﯿﺖ ﻫﯿﻠﺪا مﻨﻪ ،ﻛان ﯾﻌﻠﻢ أنﻪ ﻫﻨا ﻓﻲ مﻜان ما،
لﻜﻦ الﻐﺒار ﯾﺤﺠﺐ عﻨﻪ مﻌالﻢ اﻷحﯿاء الﺴﻜﻨﯿﺔ ،الﺘﻲ تﻐﻄﺖ
ﺑﺮماد االنﻔﺠارات ،ﻓﺄشار أحﺪﻫﻢ:
"مﻦ ﻫﻨا"..
وﻗال آﺧﺮ:
"ال ﯾﺒﻌﺪ ﻛﺜﯿﺮا ،إذا ﺳﻠﻜﺖ ﻫﺬا الﻄﺮﯾﻖ"
ﻛان ﻃﺮﯾقا ﺿﯿقا مﺘﺴﺨا ،مﺤﺘﺮق اﻷشﺠار ،اﺑﺘﺴﻢ وﻫﻮ
ﯾﺘﺬﻛﺮ مﺼﺮﯾﯿﻦ وﺳﻂ الﺒﻠﺪ عﻨﺪما تﺴﺄلﻬﻢ عﻦ مﻜان ما
تقﺼﺪه ،وال ﯾﻌﺮﻓﻮنﻪ ،ﻓﯿقﻮلﻮن:
"ﺑﺺ حﻀﺮتﻚ ،تاﺧﺪ أول ﯾﻤﯿﻦ ﻓﻲ شﻤال ﻓﻲ ﯾﻤﯿﻦ"..
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ﯾﺮمﻮن ﺑﻚ ﺑﺤﺴﻦ نﯿﺔ ﻓﻲ مﺘاﻫﺔ انﻌﻄاﻓات النﻬائﯿﺔ ﯾﻤﯿﻨا
وﺸﻤاال ،ﻓقﻂ ﻷنﻬﻢ ﯾﺠﺪون ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ أن ﯾﺮدوا عﻠﻰ
ﺳﺆالﻚ ،ﺑﺄنﻬﻢ ال ﯾﻌﺮﻓﻮن الﻤﻜان الﺬي تقﺼﺪه!..
رائﺤﺔ الﻨﻬﺮ الﺘﻲ تﻐزو ﺧﯿاشﯿﻤﻪ اﻵن مﺸﺒﻌﺔ ﺑالﺪﺧان،
تﺴﺘﻌﯿﺪ إلﻰ ذاﻛﺮتﻪ ﺑﻌﺾ الﺬﻛﺮﯾات ..أﺧﺒﺮتﻪ ﻫﯿﻠﺪ:
"ﻗﻬﻮة عﻤﻚ عﻮض ،مﺴﻜﻨﻲ ﺧﻠﻔﻬا ﺑﺸارعﯿﻦ"
لﻄالﻤا حﺪثﺘﻪ ﺑﺤﻤاس عﻦ ﻗﻬﻮة عﻤﻚ عﻮض ،الﺘﻲ ﻛانﺖ
مﺘﻜﺄ لﻠﻤﺠﺮوحﯿﻦ ﺑانﺼال ﺧﺬالن حﺒﯿﺒاتﻬﻢ ،واﺳﺘﺮاحﺔ
لﻠﻤﺴاﻓﺮﯾﻦ ،رﯾﺜﻤا ﯾﺮتﺸﻔﻮن الﺤﻠﯿﺐ الﻤقﻨﻦ ﺑالﻠقﯾمات ،أو
ﯾﻠﺘﻬﻤﻮن الﺒاﺳﻢ ثﻢ ﯾﻮاﺻﻠﻮن ﻃﺮﯾقﻬﻢ ،ومﻠﺘقﻰ لﻠﺒاحﺜﯿﻦ عﻦ
أرزاﻗﻬﻢ ﻓﻲ أعﻤال الﺒﻨاء ،ﻓﻜﻞ مقاولﯿﻦ الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ وعمال
الﺑناء ،ﯾﺘﺠﻤﻌﻮن ﻫﻨا ﯾﻨﺘﻈﺮون أرزاﻗا ﻗﺪ تﺄتﻲ وﻗﺪ ال تﺄتﻲ!
ﻗﻬﻮة عﻤﻚ عﻮض أحﺪ رمﻮز الﺒﻠﺪة القﺪﯾﻤﺔ مﻨﺬ ﻛانﺖ مﺨﺰنا
لﻠﺠﻠﻮد الﻤﺪﺑﻮﻏﺔ ،ﻓﺤﺘﻰ اﻵن ،رﻏﻢ مﺮور ﺳﻨﻮات ﻃﻮﯾﻠﺔ،
مﻨﺬ اﺻﺒﺤﺖ ﻗﻬﻮة ،ﺑامﻜان ﺧﯿاشﯿﻤﻚ أن تﺘﺤﺴﺲ تﻠﻚ
الﺮائﺤﺔ الﻐامﻀﺔ لﻠﺠﻠﺪ الﻤﺪﺑﻮغ ﺑالقﺮض والﻤﻠح اﻷجاج!
ﺳﺄلﻬا دﻫﺸا:
"ﻫﻞ تﺮتادﯾﻦ القﻬﻮة؟"
ﻓﻀﺤﻜﺖ:
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"لﯿﺲ لﻬﺬه الﺪرجﺔ ولﻜﻦ ﻛﻞ الﺬﻛﻮر مﻦ أﻓﺮاد أﺳﺮتﻲ ،ﻛانﻮا
ﯾﺮتادونﻬا ،وال تﺨﻠﻮ حﻜاﯾاﻫﻢ الﯿﻮمﯿﺔ عﻨﻬا"
لﺤﻈﺘان لﻦ تﻨﻤﺤﯿا مﻦ ذاﻛﺮتﻪ ،الﻠﺤﻈﺔ الﺘﻲ؛ ﻏادر ﻓﯿﻬا
مﺴﻜﻦ ﻫﯿﻠﺪا ﺑﻌﺪ ﺳﻬﺮة داﻓﺌﺔ ،ﻓﯿﻤا ﻛان الﻨﻬار ﯾﺘﻤﻄﻰ لﯿﻮلﺪ
ﺧﻠﻒ ناﻓﺬة مﻜﺘﺒﻪ ،لﺤﻈﺔ داﻫﻢ الﺠﻨﺠﻮﯾﺪ مﻜﺘﺒﻪ واعﺘقﻠﻮه!
والﻠﺤﻈﺔ الﺘﻲ ﻛان ﻓﯿﻬا الﻨﻬار ﯾﺬوي وتﺘﻬاوى شﻤﺴﻪ ﻓﻲ
اﻷﻓﻖ الﻐﺮﺑﻲ ،ﻓﯿﻤا الجنﻛوﯾز ﯾﺪﻓﻌﻮنﻪ إلﻰ داﺧﻞ الﺰنﺰانﺔ،
ﻓﯿﻄﻮي لﯿﻞ الﺒﻠﺪة ،آﺧﺮ الﻨﻬارات الﻤﺴﻜﻮنﺔ ﺑﺼﻤﺖ الﻨاس
وﺑﺆﺳﻬﻢ الﺬي انﻔﺠﺮ ﻓﺠﺄة عﻠﻰ ﻫﺬا الﻨﺤﻮ الﻤﺪمﺮ! ﻓﺘﻼشﻲ
ﻛﻞ شﻲء داﺧﻞ انﻔﺠارات تﯿار ﻏﻀﺒﺘﻬﻢ الﻌارمﺔ!
ﻃﺮق عﻠﻰ الﺒاب ﺑﺘﻮتﺮ ..جاءه ﺻﻮت ﻫﯿﻠﺪا مﻦ الﺠانﺐ
اﻵﺧﺮ:
"حاﺿﺮ ،حاﺿﺮ لﺤﻈﺔ"
وتقﺪمﺖ ﺧﻄاﻫا ﻓﻲ شﺮاﯾﯿﻨﻪ ،وﻗﻠﺒﻪ ﯾﻨﺘﻔﺾ ﺑﺸﺪة!
٢٠٢١ –٢٠١٦
ﺑنﺳﯾﻠﻔانﯾا ،تﻛﺳاس،
ﻓﯾرمونت ،مﯾتشﯾﻐان
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