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  مقدمة

تجربة عشت معهم ، بوغيدا، "ست شخصيات تبحث عن مؤلف"أالفسفوري، و  جواد، ليلى، حليمة، شاستري، 
واخر أحراش عجلون في االردن في أعلي في مخيمات لبنان، ومنطقة  دا  كانوا شهو عليهم، و  ا  غنية، كنت شاهد

، كما يقول "لويجي "لم يكن كل منا شخصية واحدة، بل كان كل منا عدة شخصيات"ات القرن العشرين. يستين
ت حب المسرحية العالمية الشهيرة "س( صا10/12/1936-28/6/1867بيرانديلو" الكاتب االيطالي الشهير )

، والحائز على جائزة نوبل لآلداب. 1931في روما عام  مرة رضت ألول شخصيات تبحث عن مؤلف"، التي ع  
يقول بيرنديلو "كل واحد منا له شخصيات متعددة بعدد االمكانيات التي تكمن فينا، فبالنسية للبعض يكون كل 

 ن الشخص الواحد يكون شخصا  إ. بل ما  تما مختلفا   ة آلخرين يكون شخصا  ، وبالنسبمحددا   واحدا   منا شخصا  
هم، ئ. كان الستة هؤالء، وزمال"عند كل عمل جديد، كما انه شخص آخر في عالقته مع كل شخص آخر جديدا  

معينين، وربما سيكونون آخرين بالنسبة للقراء، بل قد يبدون مختلفين لكل قارئ على  ورفاقهم بالنسبة لي اشخاصا  
 حدة. 

 

تجربة عشت معهم ، بوغيدا، "ست شخصيات تبحث عن مؤلف"أالفسفوري، و  يمة، شاستري،جواد، ليلى، حل 
واخر أحراش عجلون في االردن في أعلي في مخيمات لبنان، ومنطقة  عليهم، وكانوا شهودا   ا  غنية، كنت شاهد

ل "لويجي ، كما يقو "لم يكن كل منا شخصية واحدة، بل كان كل منا عدة شخصيات"ات القرن العشرين. يستين
حب المسرحية العالمية الشهيرة "ست ( صا10/12/1936-28/6/1867بيرانديلو" الكاتب االيطالي الشهير )

، والحائز على جائزة نوبل لآلداب. 1931في روما عام  مرة شخصيات تبحث عن مؤلف"، التي ع رضت ألول 
ي تكمن فينا، فبالنسية للبعض يكون كل يقول بيرنديلو "كل واحد منا له شخصيات متعددة بعدد االمكانيات الت

 ن الشخص الواحد يكون شخصا  إ. بل تماما   مختلفا   ة آلخرين يكون شخصا  ، وبالنسبمحددا   واحدا   منا شخصا  
هم، ئ. كان الستة هؤالء، وزمال"عند كل عمل جديد، كما انه شخص آخر في عالقته مع كل شخص آخر جديدا  

ن، وربما سيكونون آخرين بالنسبة للقراء، بل قد يبدون مختلفين لكل قارئ على ينيمع ورفاقهم بالنسبة لي اشخاصا  
 حدة. 

عشووووت معهووووم ، بوغيوووودا، "سووووت شخصوووويات تبحووووث عوووون مؤلووووف"أالفسووووفوري، و  جووووواد، ليلووووى، حليمووووة، شاسووووتري، 
حووووراش عجلووووون فووووي أعلووووي فووووي مخيمووووات لبنووووان، ومنطقووووة  علوووويهم، وكووووانوا شووووهودا   ا  تجربووووة غنيووووة، كنووووت شوووواهد

لوووووم يكووووون كووووول منوووووا شخصوووووية واحووووودة، بووووول كوووووان كووووول منوووووا عووووودة "ات القووووورن العشووووورين. يواخووووور سوووووتينأن فوووووي االرد
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( 10/12/1936-28/6/1867، كمووووووووا يقووووووووول "لووووووووويجي بيرانووووووووديلو" الكاتووووووووب االيطووووووووالي الشووووووووهير )"شخصوووووووويات
فوووووي  مووووورة حب المسووووورحية العالميوووووة الشوووووهيرة "سوووووت شخصووووويات تبحوووووث عووووون مؤلوووووف"، التوووووي ع رضوووووت ألول صوووووا

زة نوبوووووول لووووووآلداب. يقووووووول بيرنووووووديلو "كوووووول واحوووووود منووووووا لووووووه شخصوووووويات ، والحووووووائز علووووووى جووووووائ1931رومووووووا عووووووام 
، محوووووووددا   واحووووووودا   متعوووووووددة بعووووووودد االمكانيوووووووات التوووووووي تكمووووووون فينوووووووا، فبالنسوووووووية للوووووووبعض يكوووووووون كووووووول منوووووووا شخصوووووووا  

عنووووود كووووول  جديووووودا   ن الشوووووخص الواحووووود يكوووووون شخصوووووا  إ. بووووول تماموووووا   مختلفوووووا   ة آلخووووورين يكوووووون شخصوووووا  وبالنسوووووب
هوووووم، ئ. كوووووان السوووووتة هوووووؤالء، وزمال"قتوووووه موووووع كووووول شوووووخص آخووووورا انوووووه شوووووخص آخووووور فوووووي عالعمووووول جديووووود، كمووووو

معينوووووين، وربموووووا سووووويكونون آخووووورين بالنسوووووبة للقوووووراء، بووووول قووووود يبووووودون مختلفوووووين  ورفووووواقهم بالنسوووووبة لوووووي اشخاصوووووا  
 لكل قارئ على حدة. 

تجوووواوزت قوووود كوووون ألكننووووي رسوووومتهم كمووووا كووووانوا بالنسووووبة لووووي فووووي تلوووو  الفتوووورة، وضوووومن تلوووو  ال وووورو . حينهووووا لووووم 
 رفووووووةالمع. كووووووان عنوووووودي بالروايووووووةذا صووووووت تسووووووميتها إعنوووووودما كتبووووووت هوووووو   الروايووووووة،  الثامنووووووة عشوووووورة موووووون عمووووووري 

 والتجربوووووة  أبوووووو غيووووودا، وأبوووووو كنعوووووان.... سوووووعاد، ،الفوسوووووفوري، حليموووووه : شاسوووووتري،العديووووودةبشخصوووووياتها  العميقوووووة
دّون موووووا أن أالعشووووورين دفعتنوووووي واخووووور سوووووتينات القووووورن ألهوووووا، فوووووي  عليهوووووا ومعاصووووورا   التوووووي كنوووووت شووووواهدا   يوووووةالغن

 بيوم.  شاهدت وسمعت يوما  

 ،بيتنووووا فووووي مخوووويم بعلبوووو  فووووي لبنووووان، وغووووادرت الووووى بووووالد المهجوووورتركووووت  تلوووو  االوراب المكتوبووووة بخوووو  اليوووود فووووي 
عثوووووور علووووووى هوووووو   األوراب بعوووووود أ ن أوحوووووودها،  والصوووووودفة، الصوووووودفةالوووووودنمارء.  شوووووواءت  خيوووووورا  أبوووووواري  و ، المانيووووووا 

هشوووووت  عنووووودما قووووورأت  هووووو   األوراب مووووون جديووووود. ةالطويلوووووكووووول هووووو   السووووونين   يالحقنووووويالملوووووت  بووووودأ السوووووؤال. كوووووم د 
وراقووووي أتركهووووا ضوووومن أم أهوووول أدققهووووا وأدفعهووووا للنشوووور،  عموووول بهوووو   األوراب أ علووووي أن بشووووكل شووووبه دائووووم: موووواذا 

 غير المنشورة التي تكتظ بها خزانتي 

 (:ة ه   األوراب )الروايةباعبط ، وقراري الحقا  كانت وراء ترددي أوال   ةساسيأثالثة عوامل 

 نجزتها في الدنمارءأكونراد التي  ، وموضوعها روايات الكاتب جوز اإلنكليزي في األدب  ة رسالة الدكتورا  -1
وراقي كرواية. فعندما يقرأ القارئ رواية "قلب ال الم"، أبطباعة  بالمجازفة ا  تردد كتير أ، جعلتني (1991)

  ."شتان بين الثرى والثريا"... ه ا ماقلته في نفسيقول . سي"أو "اللورد جيم" أو "نوسترومو
مهدمه )هي قريتي لوبيه(، والمقابالت  فلسطينية ةتاريخ قريحصولي على منحة ألربعة سنوات للبحث في  -2

كثر من عشر بالد، ومقابالت مع الضباط االسرائيليين أالتي انجزتها مع ما يناهز خمسمائة شخص في 
عن  اإلسرائيلي(، ومئات الوثائق من األرشيف فاشلة ، )بعد عّدة محاوالت1948  امع القرية احتلواال ين 
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الن ر  ألعاد كل ه ا دفعني  (mahmoud.dk//: http) وتاريخها وعائالتها وعدد آبارها )لوبية(  القرية
حيدة ربعة عقود، إذ أدركت األهمية القصوى لكل قصاصة ورب. فالصورة الو أباألوراب التي كتبتها قبل 

... تدفع مئة دوالر للحصول اإلسرائيلي األرشيفلقرية لوبيه قبل تدميرها بالكامل )مثال( موجود  فق  في 
يين، صانعيه الحقيق بأقالموالمعاصر لم ي كتب بعد  الحديثباء واألجداد!!! إن تاريخنا على صورة لبلد اآل
 .الفنيةرغم عيوبها  ن ترى النور،أ الروايةوان له   : آن اآليضا  أفقلت في نفسي 

كثر من مرة على طباعة ه   األوراب)الرواية( أالصديق العزيز والمعلم الكبير ابو نائل شجعني، وحثني  -3
صدقاء لعب بو نائل وعدد من األأي تعديل جوهري على المخطوطة األصلية. فتشجيع الصديق أبدون 

بو نائل مشكورا بتدقيق أقام الصديق  ود. وقدربعة عقأالنور بعد  الروايةالدور األساس، والحاسم، كي ترى 
 .ن تبقى معبرة عن سن الكاتب، وثقافته عند كتابتهاأوراب، مع الحرص ه   األ

                    المسوووووووووووتحيل،  هوووووووووو   تجربوووووووووووة مجموعووووووووووة مووووووووووون الشووووووووووباب والشووووووووووابات الووووووووووو ين تجوووووووووورأوا علوووووووووووى اقتحووووووووووام  أخيوووووووووورا  و 
                       ن، بموووووا لهوووووا مووووون ينعوووووت اآلأفكوووووارهن، وفرشووووووا األر  بووووو ورا أألفكوووووارهم و  ودفعووووووا زهووووورة شوووووبابهم وشوووووبابهن ثمنوووووا  

، والعدالووووة والكرامووووة حريووووةالثمووووار وشوووووء، لت نشوووور فووووي عصوووور الحووووراء العربووووي بمووووا فيووووه موووون ربيووووع يلهوووو  بألحووووان 
 .وما به من انتكاسات وخيبات.......وما زال موسم الحصاد بعيدا  

، تقرأوهووووووواكوووووووم: بعوووووووة، أكوووووووون قووووووود تخليوووووووت عنهوووووووا لوراب... وبمجووووووورد دفعهوووووووا للمطهوووووووا أنوووووووا ذا أقوووووووّدم لكوووووووم هووووووو   األ
 ...و عليهاأوتحكمون لها 

 

 

 محمود عيسى

  الدنمارء -كوبنهاغن
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بحووووووالي أربعوووووة آال  فلسوووووطيني إلوووووى أحووووود المعسوووووكرات القريبوووووة مووووون  1948سووووونة القسووووورية الهجووووورة دفعوووووت     
اثنوووووي كيلوووووو  بنوووووان، والووووو ي سووووومي باسوووووم أحووووود جنوووووراالت فرنسوووووا )ويفووووول(. وعلوووووى بعووووود حوووووواليمدينوووووة بعلبووووو  فوووووي ل

سوووووم أحوووود الجنوووووراالت، إأقووووويم تجمووووع فلسوووووطيني آخوووور فوووووي ثكنووووة سووووابقة للجوووووي  الفرنسووووي سووووومي أيضووووا  ب قوووود متوووور
فكانووووت ثكنووووة )غووووورو( التووووي مووووا لبثووووت أن نقلووووت بووووأمر الدولووووة فأصووووبحت اليوووووم جووووزءا  موووون مخوووويم الرشوووويدية فووووي 

 ور في الجنوب اللبناني. منطقة ص

جمووووون النوووواس بووووادئ ذي بوووودء، وبعوووود أن تأكوووودوا فووووي ثكنووووة ويفوووول التووووي اعتبوووورت مخيمووووا  فلسووووطينيا ، اسووووتقرت     
موووون اسووووتحالة العووووودة إلووووى بلوووودهم فووووي الموووودى المن وووووور، اصووووبحوا مكوووورهين علووووى سووووكن هوووو   البركسووووات حيوووووث 

ر يتوووووو كرون أيووووووام البوووووورد القووووووارس شووووووتاء كانووووووت مخصصووووووة لخيووووووول الوووووودرء الفرنسووووووي. ال زال الجميووووووع موووووون الكبووووووا
لعوووووودم تعووووووود أهووووووالي فلسووووووطين علووووووى بوووووورد بعلبوووووو  ، ريوووووووم الهجوووووورة والوووووو ي أودى بحيوووووواة بعووووووض األطفووووووال الصووووووغا

 وثلجه.
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فكانووووت مهنووووة الزراعووووة هووووي  ، بوووودأ النوووواس بممارسووووة حيوووواتهم اليوميووووة بعوووود أن شووووعروا بشوووويء موووون االسووووتقرار
أمووووا الرجووووال فكووووانوا  .البقووووان، وخصوصووووا  القطووووان النسووووائي السووووائدة فووووي تلوووو  الفتوووورة ومووووا زالووووت حيووووث يمتوووود سووووهل

فووووووي الغالووووووب يعملووووووون فووووووي البنوووووواء وصووووووب البوووووواطون وتعبيوووووود الطرقووووووات وغيرهووووووا موووووون األعمووووووال الحوووووورة. وبوووووو ل  
 ي قطاعي الزراعة والبناء.اصبت المخيم مصدرا  جيدا  لليد العاملة الرخيصة، وخاصة ف

بوووووق ثموووووة عشوووووائرية المتواجووووودة سوووووابقا  فوووووي فلسوووووطين، فلوووووم يحطموووووت الهجووووورة إلوووووى حووووود موووووا البنيوووووة العائليوووووة وال
مخووووواتير ووجهووووواء لهوووووم نفووووو  النفووووووذ السوووووابق. وموووووع ذلووووو  فوووووي بقعوووووة اقووووول مووووون كيلوووووومتر مربوووووع تووووووزن مجموووووون 

حووووي الصووووفافرة و نسووووبة إلووووى صووووفورية و  اآلال  القليلووووة علووووى عوووودة أحيوووواء موووون المخوووويم الشووووبيه بالسووووجن. فكووووان
و والكسوووواير والفرارضووووة وغيوووورهم و )وغوووودت هوووو   التسووووميات  ةالشووووفا عمريووووة و والمجادلووووة و قريووووة المجيوووودل واللوابنوووو

زا  للقووووورى التوووووي أرغمووووووا علوووووى الهجوووورة منهوووووا حيوووووث حاف وووووت هووووو   القوووورى علوووووى سوووووكنهم بوووووالقرب مووووون بعضوووووهم رموووو
 مع بعض االستثناءات.البعض(، حتى عالقات الزواج ما زالت سائدة 

الحقووووووا  لتخفووووووف موووووون بعووووووض العووووووبء المووووووادي  جوووووواءت خوووووودمات الوكالووووووة )وكالووووووة غووووووو  الالجئووووووين أونووووووروا(
 ،ففتحووووووا مطعموووووا  للصوووووغار وخصوصوووووا  طوووووالب المدرسوووووة، ومقووووورا  لتوزيوووووع الحليوووووب علوووووى األطفوووووالعلوووووى األهوووووالي 

وال موووووانع  "،بقجوووووة مالبووووو " وأحيانوووووا  يوزعوووووون الثيووووواب الباليوووووة حيوووووث يكوووووون لكووووول عائلوووووة ،ومركوووووز توزيوووووع طحوووووين
 للهزء بأوضان النزوح.« أبو فردة»ا  البعض بمخيم إذا كان فردة ح اء واحدة في البقجة. ل ل  سم

دخل درء الدولة أوال  إلى المخيم في مطلع الخمسينات في مهمة حفظ األمن. فكان المهم بالنسبة لهم شهريا  
الصهم للدولة، وجاء الحقا  المكتب الثاني بكل ثقله وكابوسه وقرفه أن يعبئوا دفتر الضب  كيفما كان حتى يثبتوا إخ

مسموح بها. بقي المخيم لفترة طويلة من الزمن الر  اإلرهاب على الناس بكافة الطرب المسموح بها وغير ليف
أثرت بالمد ر المباشر بالتيارات السياسية السائدة في أعقاب الهجرة، ويستثنى من ذل  قلة قليلة تيبمعزل عن التأث

ت الهجرة أهالي ه ا المخيم إلى التقوقع على وبعضهم بالحزب السوري القومي االجتماعي. لقد دفع ،الناصري 
م وكان البعض من أهالي بعلب  يحاول االتصال بالمثقفين والمتعلمين من هؤالء المهاجرين، بغية تن يمهم أنفسه

القومية وجماعة الحاج أمين الحسيني والحزب الشيوعي، لكن فنشطت في البداية األحزاب الناصرية و  ،في أحزابهم
دون تأثير فعال بين الناس طوال فترة الخمسينات وصوال  إلى بداية العمل المسلت وتأثير  على  يقيت ه   األحزاب

 جماهير المخيم.

ي المخيم وشرعت فبدأت الحركة أكثر نشاطا  ف ،بقي الوضع هك ا إلى أن تم تأسي  من مة التحرير الفلسطينية
 ،وأحيانا  الت اهر في المناسبات الوطنية ،ى التحرءمجموعة من الشباب بتوزيع المنشورات السرية للتحريض عل

أيار وغيرها من المناسبات، وجمع التبرعات من القرى اللبنانية المجاورة  15ك كرى وعد بلفور وتسليم فلسطين و
برعات مدفوعا  بحماس عارم أحيا األمل في النفوس، وقد سبقها أيضا  لصندوب المن مة. وقد كان اإلقبال على الت
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فكانت بعض النساء ترمي ببعض حليهن ال هبية في صندوب التبرعات مع ما  ،ة أخرى لدعم الثورة الجزائريةحمل
وصا  على وخص كان لها من قيمة في تل  الفترة. فكان ه ا المد دافعا  أكثر للمخابرات لتشديد القبضة اكثر فأكثر

 قطان الشبيبة المتحم .
دأ اإلعووووداد الطويوووول سوووولت بالتواجوووود بشووووكل سووووري فووووي المخوووويم، وبووووفووووي تلوووو  الفتوووورة بوووودأت طالئووووع الكفوووواح الم

 .1969للعمل العلني في المخيمات وال ي برز للعيان عام 

جوووووزء كبيووووور مووووون الشوووووبيبة ينطلوووووق فوووووي فتووووورات العطووووول الصووووويفية الطويلوووووة وحتوووووى أيوووووام الجمعوووووة واألحووووود مووووون 
 ورة.ل أسبون على مدار السنة للعمل في ورش البناء والزراعة في القرى المجاك

كووووووان جووووووواد أحوووووود هووووووؤالء الشووووووبيبة، يحموووووول زوادتووووووه، رغيووووووف خبووووووز وبيضووووووتين وحبووووووة بنوووووودورة، ليوووووو هب فووووووي 
، يحوووواول باسووووتمرار التهوووورب موووون أيووووام العموووول الطويلووووة وحوووور أيووووام هالصووووباح للعموووول فووووي )تصووووريم( البصوووول وقلعوووو

أخوووو  ويتوووو رن بحجوووو  مختلفووووة كووووي يتغيووووب ربووووع سوووواعة هنووووا وثلووووث سوووواعة هنوووواء حتووووى ينقضووووي النهووووار ليالصوووويف 
يووود  عصوووا  يضووورب بهوووا كووول فوووي نهايتوووه ليرتوووان وأحيانوووا  يزيدونوووه ربوووع ليووورة. وكوووان صووواحب العمووول توووارة يحمووول ب

ال أن مووووون يتوووووأخر عووووون اللحووووواب بالموكوووووب وتوووووارة أخووووورى يغوووووازل هووووو   الفتووووواة أو تلووووو ، حيوووووث ال تسوووووتطيع الفتووووواة إ
بعوووود أن تكووووون دفعوووووت تسووووكت عوووون هوووو   المعاملووووة كووووي يمضووووي يوووووم العموووول لتعووووود إلووووى أهلهووووا بووووالثال  ليوووورات 

 حوالي الليرة والنصف ثمن زوادتها.

تموووووتم جوووووواد بينوووووه «. أو  إن ظهوووووري يوووووؤلمني و ال أسوووووتطيع أن اسوووووتمر بهووووو ا العمووووول وبهووووو   النقوووووود القليلوووووة»
واألهووووم موووون ذلوووو   ،اكثوووور حريووووة واحصوووول علووووى ليوووورات اكثوووور وبووووين نفسووووه، البوووود أن أجوووود عمووووال  آخوووور أكووووون فيووووه

غيووووواب العامووووول أو  نووووو ل رب العمووووول الووووو ي ين ووووور إلوووووى سووووواعته لحسووووواب فتووووورةأن ال أعوووووود اسووووومع شوووووتائم هووووو ا ال
عّجووووول طولوووووت يوووووا ابووووون القحبووووة... أنوووووت لوووووي  بتحكوووووي موووووع زميلتووووو ، ممنوووووون، هوووووون »العاملووووة فوووووي المرحوووووا  و 

جوووواجتي ال تتعبووووي نفسوووو  كثيوووورا ... حوووورام هاإليوووودين النوووواعمين عموووول موووو  طووووق حنوووو ... وانووووت يووووا غزالتووووي، يووووا د
 «.يتبهدلوا...

به الفووووو  حوووووامال  علوووووى رأسوووووه طاقيتوووووه المعروفوووووة الصوووووحاب األعموووووال متأبطوووووا  العصوووووا ضوووووي بأسووووولو وهكووووو ا يم
 مكفهّرا  المع الوجه كالح اء الجديد.

فتووووواة محووووواوال  تقبيلهوووووا عووووواد جوووووواد إلوووووى البيوووووت غاضوووووبا  عنووووودما رأى رب العمووووول فوووووي إحووووودى األيوووووام ممسوووووكا  ب
 بالقوة وهي تدفع به إلى أن فاجأهم.

 «.بتعد يا كلب وال تأِت غدا إلى العمليا ابن الشرموطة... الماذا أتيت إلى هنا »

لووووم تكوووون سووووعاد ذات الوجووووه البوووودري والعينووووين الحووووالمتين تبلوووو  عامهووووا الثالووووث عشوووور. تركووووت المدرسووووة بعوووود 
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تركوووووب يوميوووووا  البووووواص فوووووي الصوووووباح لينقلهوووووا  آلن منووووو  أربوووووع سووووونواتهوووووي ابتووووودائي و إلاأن أنهوووووت الصوووووف الرابوووووع 
هول البقوووووان الواسوووووعة لتعوووووود فوووووي المسووووواء. ال طعوووووم ليووووووم عطلوووووة أو غيووووور ... إال عنووووودما موووووع اآلخووووورين إلوووووى سووووو

رتفوووووع درجوووووة الحووووورارة كثيووووورا  فوووووي جسوووووم هووووو   الفتووووواة أو تلووووو  فتضوووووطر مكرهوووووة علوووووى االسوووووتراحة طالبوووووة المعووووو رة ت
يووووول متمنيوووووة أن تصوووووحوا مووووون المووووور  بعووووود يووووووم و فيووووورد الوكيووووول الفلسوووووطيني بنبرتوووووه الحوووووادة والغفوووووران مووووون الوك

أم     فتووووووورد «طيووووووب اسووووووومحل  بيوووووووومين فقوووووو  وأكثووووووور مووووووون هيوووووو  بشوووووووطب اسوووووووم  موووووون مجمووووووووعتي )مفهووووووووم(»
هللا يوفقوووو  يووووا أبووووو شوووواكر، هللا يسوووومع منوووو ، سووووتنهض سووووعاد اليوووووم موووون الفووووراش، هللا يخليوووو  ألوالدء، »سووووعاد: 
 «.ت  يا أبو شاكر ولو...احسبها بن
قالهووووووا «... أجوووووود عمووووووال  آخوووووورأحاول أن والوووووودتي، سوووووو ال أريوووووود أن اذهووووووب اليوووووووم إلووووووى تصووووووريم البصوووووول يووووووا»

حزينووووة وهووووي تحسووووب  ةعلووووى األر . أجابووووت والوووودة جووووواد بنبوووور  ةالووووزواد جووووواد بعوووود أن ركوووول البوووواب بقدمووووه راميووووا  
يووووور يوووووا جوووووواد، موووووريض يّموووووه  اسوووووتريت خ»ضووووومنا  أن عليهوووووا أن تووووودفع لصووووواحب الووووودكان قيموووووة الووووودين الشوووووهري. 

 «بتوكل يا ولديإذا كنت مريضا  اليوم.، شايف وجه  اصفر، لي  ما

انووووا مووووريض وال  ال»أجوووواب جووووواد وهووووو يخوووورج بسوووورعة موووون البوووواب كمووووا دخوووول وبنبوووورة غضووووب الشووووباب و 
، لوووم يكووون جوووواد قووود بلووو  الثالثوووة عشووور «هيووو  بووودي اتووورء عملوووي مووون الزراعوووة، يلعووون أبوهوووا مووون صووونعة !!شوووي
عهووووا بالسوووووب موووول أكيوووواس ورب ويبيحي .ن عموووور  بعوووود. فكووووان عليووووه أن يعموووول باسووووتمرار حتووووى وقووووت الدراسووووةموووو

ويصوووووونع منهووووووا أكيوووووواس ورب صووووووغيرة. وكووووووان التجووووووار فووووووي  ،موووووون مووووووزارن الوووووودجاج األكيوووووواس الكبيوووووورة ويشووووووتري 
سوووووووب الخضووووووار ال يعيوووووورون جووووووواد أي اهتمووووووام وهووووووو يطلووووووب ثموووووون الكيلووووووو أربعووووووين قرشووووووا فيعطونووووووه خمسووووووة 

فسووووه بووووبعض قرشووووا مهووووددين إيووووا  إذا لووووم يقبوووول و يمضووووى جووووواد بالعووووا  ريقووووه متحسوووورا وفرحووووا بالوقووووت ن نيوعشوووور 
جسووووومه لوووووم يعووووود يحتمووووول  أربوووووان الليووووورات التوووووي فوووووي جيبوووووه. األب ال يعمووووول إال بعوووووض الوقوووووت فوووووي البووووواطون،

وهوووو يحمووول تنكوووة البووواطون إلوووى الووودور الخوووام  أو السوووادس. فقووود وقوووع مووورة هوووو وكوووي  االسووومنت مووون أعلوووى 
  .لسلم فهوى على األر ، رآ  صاحب العمل موبخا  وشاتما  أَلنه دلق الكي  على األر ا

وووور الورشووووة وهوووو   العمليووووة مووووا غوووودا  شووووو اجوووواني منوووو  و » بتوووووفي معنووووا خلِّووووص وخرجوووو   ال تووووأتي، انووووت بتخسِّ
سووووأل جووووار  أبووووو رشوووويد القووووادم موووون «.. لوووو !إيووووا أبووووو جووووواد لووووي  مووووا تطالووووب بضوووومان صووووحي «. تعووووود للبيووووت بقووووا

 اليرموء في سوريا حيث يعيشون بمثل هك ا إجراءات.. مخيم

نوووووودنا واذا كّثرتهووووووا بتوكلهووووووا هوووووو   الضوووووومانات غيوووووور موجووووووودة ع ايوووووو  ضوووووومان صووووووحي وضوووووومان زفووووووت...»
شووويخ.. هللا بيوووورزب يوووا أبووووو رشووويد ومووووا  حووودا قوووودء و أتوكوووول علوووى هللا يووووا وبتمشوووي، تمووووزط بريشووو  بهووووا الوووبالد ومووووا

 . «بقى من العمر اكثر ما مضى

يوووووود أن اعموووووول عنوووووودء و سووووووأل جووووووواد صوووووواحب المقهووووووى المنووووووتفخ الجووووووال  وراء الطاولووووووة بجبهووووووة يووووووا عووووووم أر 
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السوووووماء الصوووووافية  رجيلوووووة نافخوووووا  بهوووووا إلوووووىيضوووووة ورأس قليووووول الشوووووعر يمّسووووود شوووووواربه توووووارة ويمووووو  نفسوووووا  مووووون األعر 
. تووووارة أخوووورى، ليصوووونع مووووا يشووووبه المحرقووووة موووون أنفاسووووه المتواصوووولة. وبوووودون أن يلتفووووت إلووووى جووووواد هوووودر سووووائال .»
كووووان «. اتي  و كنووووت طالووووب وعالمتووووي ممتووووازة ومعووووي شووووهادة بعالموووو«انووووت شووووو كنووووت تشووووتغل قبوووول يووووا صووووبي»

صووووا  وهووووو داخوووول البيووووت جووووواد موووون األوائوووول بووووين الطووووالب، وكووووان يتصووووور بووووان الدراسووووة هووووي كوووول شوووويء وخصو 
بصووووير أسووووتاذ بعوووود كووووم سوووونة... هللا يحف ووووه وبوووودر عليكوووووا  ،  إيووووا لووووهللا يخلي»: ألمووووه  النسوووووةأو خارجووووه تقووووول 
 «.الخير إن شاء هللا

 لكن بدون انفعال: وأجابه المعلم القابع كالكدي  خلف الطاولة بحّد  و 

ووووِدَم جوووووواد مووووون طوووووز المعلوووووم «.. ألشوووووو طووووز.. ايووووو  يعنوووووي طالوووووب. خووووو  ارمووووي هالورقوووووة فوووووي النهووووور  » ص 
ن المفاجوووووأة والبهتوووووة. تنووووواول الورقوووووة ورماهوووووا فوووووي النهووووور القريوووووب ولكووووون يووووود المعلوووووم الممووووودودة بالورقوووووة ايق توووووه مووووو

ه فووووي العموووول العسووووكري، هكوووو ا ت شوووواهد موووون طاولووووة المعلووووم وعوووواد ليقووووف امامووووه باسووووتعداد بووووالرغم موووون عوووودم تمّرسوووو
المعلووووم وهووووو يضووووع الجموووورة  قووووالووووو « برافوووووا بكوووور  تعووووال موووون الصووووبت فوووواهم»العسووووكرية فووووي االفووووالم السووووينمائية و

بووووه قبوووول قليوووول موووون  قمووووا لحوووومعلووووم و.. اجابووووه جووووواد والفوووورح بوووواد علووووى وجهووووه ناسوووويا   حاضوووور يوووواو  .علووووى التنبوووواء
م سوووووتعطيني لكووووون كووووو»هانوووووات.. واسوووووتدرء متسوووووائال  ن اإلوهوووووو الووووو ي تووووورء عملوووووه فوووووي الزراعوووووة هربوووووا مووووو ةاهانووووو
 . المعلم متسائال قال.. هل عندء بدلة سوداء تلبسها اثناء العمل  ةخلص يا ولد تعال بكر »  «يوميا  

ووووو سووووأحاول أن احصوووول علووووى بدلووووة.. اذن اتفقنووووا و اجابووووه المعلووووم و سووووأعطي  ليوووورتين يوميووووا  و غوووودا  تحضوووور  
 العمل السادسة مساء . الساعة الثامنة صباحا  وتنهى

وووووو لكووووون يوووووا ولووووودي حيووووواة المقهوووووى صوووووعبة كموووووا أسووووومع عنهوووووا. هنووووواء سوووووّكيرين يضوووووربون ، وتبقوووووى حتوووووى »
والوووووودتي ادن  لووووووي  يووووووا" واد بعوووووود أن عرفووووووت بعملووووووه الجديوووووود.. تسوووووواءلت والوووووودة جوووووو«... المسوووووواء والطريووووووق طويلووووووة

 ". سة ستفتت بعدئ استطيع العمل اال شهرا  واحدا  الن المدر  تنسى بأنني ال بالتوفيق وال

ن للوووووووتعلم فوووووووي مدرسوووووووة األونوووووووروا و   األخووووووور ؤ كوووووووان يقطعهوووووووا جوووووووواد وزموووووووال ،المسوووووووافة تتجووووووواوز الكيلوووووووو متووووووورين
اذ علووووويهم االنطوووووالب مووووون البيوووووت صوووووباح كووووول يووووووم فوووووي  .لبووووورد الشوووووديدحتوووووى فوووووي فصووووول الشوووووتاء والوووووثل  وا ،البعيووووودة

 م تكووووون بالحسوووووبان المووووون قريوووووب والالسادسوووووة والنصوووووف للوصوووووول إلوووووى المدرسوووووة السووووواعة الثامنوووووة. المواصوووووالت لووووو
 من بعيد.

، ثوووووم امتووووودت حتوووووى العاشووووورة بحجوووووة  ومضوووووى جوووووواد بعملوووووه وامتووووودت سووووواعات العمووووول حتوووووى الثامنوووووَة مسووووواء 
 .قهى وجود زبائن كثر في الم

اتفقوووووت معووووو  حتوووووى السادسوووووة، تسووووواءل جوووووواد بغضوووووب موووووع الوكيووووول المنووووودوب عووووون المعلوووووم و  أنووووواوووووو لكووووون 
نوووووووه آلوووووووة أوتوماتيكيوووووووة، معطيوووووووا  أتين والمتحووووووورء كذو العينوووووووين الحووووووواد رمنوووووووي الناشوووووووف الوجوووووووههووووووو ا األ أجابوووووووه»
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 وامر هنا وهناء له ا الشغيل أو ذاء، امرا  وناهيا  في المقهى...األ

تموووووتم جوووووواد فوووووي نفسوووووه حانقوووووا . كوووووان يطوووووالع فوووووي المجوووووالت « حسووووونا  أنوووووت وكيووووول وَأنوووووا فلسوووووطيني وسووووونرى »
أن ال أحوووود يسووووتطيع تحصوووويل حقووووه إال بنفسووووه. لقوووود  عوووون نقابووووة  لعمووووال المقوووواهي والمطوووواعم. لكنووووه يعوووور  جيوووودا

لحالووووة تعلووووم جووووواد سوووور المهنووووة وبوووودأ يعوووور  كيووووف يأخوووو  البخشووووي  موووون هوووو ا الزبووووون أو ذاء، بوووول وصوووولت بووووه ا
« بهوووووو   القيمووووووة حصوووووولت علووووووى حقووووووي الطبيعووووووي»إلووووووى أن حاسووووووب إحوووووودى الطوووووواوالت ولووووووم يوووووودفعها للصووووووندوب. 

سوووورب، أال يوجوووود أحوووود ليضوووومن لووووي حقووووي، أنووووا ال  رب سووووامحني علووووى عملووووي، إلووووى السووووماء.. يووووا هنيهووووةون وووور 
طاولوووة، وووو كوووان يؤلموووه فوووي البدايوووة أن يووورد علوووى تصوووفيقة األيووودي لندائوووه إلوووى ال«. حصووول علوووى حقوووي فقووو ألكووون 

ثوووووم يحمووووور وجهوووووه إذا دخووووول المطعوووووم أو المقهوووووى أحووووود المعوووووار ، لكنوووووه اعتووووواد هووووو   الحالوووووة خوووووالل هووووو   الفتووووورة 
ا  فوووووي تلووووو  الفتووووورة عووووون تحديووووود سووووواعات العمووووول وحقووووووب العموووووال، القصووووويرة مووووون عملوووووه. لقووووود قووووورأ كتابوووووا  صوووووغير 

كانوووووا الجوووووواب...  فحووووواول فوووووورا  أن يتحووووود  موووووع رفاقوووووه فوووووي العمووووول عووووون هووووو ا الكتووووواب. لكووووون القهقهوووووة والضوووووح 
 «اشتغل وما تتدخل بالسياسة احسن ما يطردوء بكر  ويلعنوا أبونا وأبوء...»

ن بلوووووود  /فلسووووووطين/ ماعوووووودا تلوووووو  المناسووووووبات فووووووي المدرسووووووة لووووووم يكوووووون مسووووووموحا الحوووووود أن يووووووتعلم شوووووويئا  عوووووو
عوووووود بلفووووووور وذكوووووورى التقسوووووويم حيووووووث يجتمووووووع الطووووووالب والمدرسووووووين ومنوووووودوب عوووووون المخووووووابرات فتلقووووووى القليلووووووة كو 

انشووووووواء هللا سووووووونعود إلوووووووى بلووووووودنا فلسوووووووطين بقيوووووووادة الووووووودول العربيوووووووة »كلموووووووات بحووووووو ر وبحووووووورص شوووووووديد وأخيووووووورا : ال
 يقرن الجرس ويدخل الطالب.«. الحكيمة والمخلصة

يتقووووودم جوووووواد وأربعوووووَة مووووون رفاقوووووه بطلوووووب إلوووووى مووووودير المدرسوووووة كوووووي يعملووووووا علوووووى تأسوووووي  فرقوووووَة كشوووووفية و  
الشووووغلة... انتبهوووووا لدروسووووكم، وارجعوووووا إلووووى الصووووف ومووووا  ايوووو  ويوووون عايشووووين انتوووووا بعوووودكم صووووغار علووووى هوووو  »

 و« بدي قالقل في المدرسة بعدكم حليب وبدكم وقت كثير حتى تصيروا لبن

. صووووغار صووووغار، هووووه. ههووووههدائمووووا األسووووطوانة نفسووووها » تم الووووبعض موووون الخمسووووةهوووو   اإلجابووووة  تموووو مووووا»
نبتسووووم لقهوووور السوووولطات نصووووبت موووون هووووو الكبيوووور فووووي عوووورفهم  حتووووى يصووووبَ  الشوووويب  رأسوووونا ونصووووبت متووووزوجين و 

خووووو  هوووووو   المجموعووووووة مووووون الكتووووووب واقرأوهووووووا وأنوووووا أحبوووووو  هوووووو   »دعونووووووا نجوووووورب غيووووور  أجوووووواب جووووووواد » .. «كبوووووار
يووووا عمووووي أنووووا كنووووت فووووي الكشووووا  موووون زمووووان لكوووون كمووووا توووورون كبرنووووا ولووووم نعوووود »يد أجوووواب األسووووتاذ سووووع« الفكوووورة

موووون تجربووووة الوووورئي  عبوووود الناصوووور فووووي  أ عجووووَب جووووواد  بالكتوووواب الوووو ي قوووورأ  وكانووووت«. نصوووولت اآلن لهوووو   الشووووغلة
فتوووورة االحووووتالل اإلنكليووووزي لمصوووور، فووووأكثر موووون قووووراءة هوووو   الكتووووب التووووي تركووووت تووووأثيرا  جووووديا فووووي نفسووووه ونفوووووس 

 ن رفاقه وأشعلت فيهم الروح الوطنية وأججتها.اآلخرين م

فوووووي تلووووو  الفتووووورة ن  موووووت رحلوووووة إلوووووى الجنووووووب وذلووووو  لرؤيوووووة سوووووكة الحديووووود وبعوووووض المنووووواطق فوووووي الجنووووووب 
 كقلعة صيدا والحدود.
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تناقلووووووت مجموعووووووة الطووووووالب الخبوووووور «. شووووووباب سوووووون هب لرؤيووووووة فلسووووووطين. سوووووونكحل اعيننووووووا برؤيووووووة بلوووووودنا»
خلوووووف »يم الطوووووالب قسوووووم فلسوووووطين كوووووي ينشووووودو  بوووووالقرب مووووون الحووووودود.. بفووووورح واضوووووت وبووووودأ احووووود األسوووووات ة بتعلووووو

ى تلووووو  الوووووتالل تقوووووع ب الهجووووورة وعلووووتلوووو  الهضوووووبة سعسوووووع، وهنووووا جلووووو  اهلنوووووا لالسووووتراحة فوووووي رموووووي  فووووي اعقوووووا
لوووووم يكووووون يسووووومع سووووووى هووووو ا المووووودرس الووووو ي اجووووو  الحَمووووواس فوووووي «. مدينوووووة )صوووووفد( وهنووووواء فوووووي الخلوووووف طبريوووووا
وعنووووودما »قوووووت عينوووووا  بالووووودمون وهوووووو يتوووووابع التعريوووووف بهووووو   المنطقوووووة، نفووووووس الطوووووالب والهوووووبهم بالحمووووواس اغرور 

الشوووووري  فصووووورط فينوووووا ضووووواب    انشووووودنا نشووووويد القسوووووم كانوووووت الوديوووووان الحبيبوووووة تنشووووودها معنوووووا ايضوووووا . ذهبنوووووا إلوووووى
األموووون ارجعوووووا للخلووووف... لكوووون لووووم يأبووووه لصووووراخه احوووود. اسووووتطان اكثوووور موووون عشوووورين طالبووووا أن يكمشوووووا حفنووووة  

بلووووودهم ورفعووووووا قبضووووواتهم المليئوووووَة بوووووالتراب وانشووووودوا ذلووووو  القسوووووم الووووو ي صوووووعق ضووووواب   مووووون التوووووراب و مووووون توووووراب
اسووووووتدعى علوووووى اثرهوووووا األسووووووتاذ جهووووواد إلووووووى  األمووووون ومرافقيوووووه وهووووووم يووووورون تلوووووو  المفاجئوووووة علوووووى الحوووووودود والتوووووي

بيووووروت )ليأكوووول نصوووويبه( فعوووواد الينووووا االسووووبون الثوووواني حليووووَق الوووورأس باديووووة  علووووى وجهووووه اثووووار  الضوووورب. فمووووا كووووان 
 «الطالب اال أن استقبلو  بنف  القسم ال ي علمهم ايا . من

موووه أيوووث كانوووت ، ح65لوووم يووونَ  جوووواد أن يحضووور معوووه حفنوووة  مووون التوووراب فوووي مسووواء ذلووو  اليووووم مووون سووونة 
فوووووي حياتوووووه. وموووووازال الطوووووالب  كلوووووةأجمووووول أكووووول لتكوووووون بووووو ل  تطوووووبخ الفوووووول االخضووووور، فوضوووووع الحفنوووووَة موووووع األ

 الحجارة بالدم ويرموها في الداخل. صبغوا بعضصابعهم ليأيروون لآلخرين كيف جرحوا 

ات كوووووان مقوووووررا لهووووو   الووووورحالت أن تعوووووم كووووول مووووودارس الفلسوووووطينيين، لكووووون اوقفوووووت فوووووورا بنووووواء علوووووى تعليمووووو
 السلطة ون را لنتائجها الخطيرة على الطالب.

وسووووووووارت ألول موووووووورة م وووووووواهرة  صوووووووواخبة  موووووووون ذلوووووووو  المخوووووووويم  ،لتزيوووووووود األوار أوارا   67وقعووووووووت حوووووووورب سوووووووونة 
ولكوووووون السوووووولطة فووووووي الطريووووووق عملووووووت علووووووى اطووووووالب النووووووار والضوووووورب بأعقوووووواب  ،بتعووووووداد  إلووووووى بعلبوووووو  الصوووووغير

وهربوووووت مجموعوووووة مووووون  ،سووووويق إلوووووى مكاتوووووب المخوووووابراتالبنوووووادَب إلوووووى أن تفرقوووووت الم ووووواهرة بوووووالقوة . سووووويق مووووون 
 العمال والطالب إلى سوريا خوفا  من المالحقة.

  تسوووواءل صووووديقه وهووووو يهووووم بوووودخول بيووووت  «م ن سووووليم قوووود أ طلووووق سووووراحه بوووواألأجووووواد بوووو هوووول عرفووووت يووووا»
 جواد متورم الجسم وال يستطيع أن يتحرء.

وووول  أن نوووو هب غوووودا  جابووووه جووووواد بغضووووب بوووواد علووووى أدعنووووا نوووو هب لنوووورا ...  محيووووا . لكوووون بيتووووه مراقووووب وأ فضِّ
 بالمساء و

البوووووأس. لكووووون لمووووواذا النتصووووول بوووووبعض الشخصووووويات الوطنيوووووة فوووووي بعلبووووو . انهوووووم سيسووووواعدوننا إذا طلبنوووووا »
ون وخصوصووووووووا  أننووووووووا سوووووووومعناهم فووووووووي مناسووووووووبات عديوووووووودة بووووووووأنهم سووووووووند لنووووووووا... نريوووووووود أن نوقووووووووف اعتقووووووووال العوووووووو

 منا عن رأيه. ت وضربها لمجرد أن يعبر الواحدالمجموعا
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ووووو )طووووق طوووواب طوووواب( ويتتووووالى الضوووورب علووووى جووووواد وزميلووووه بعوووود مووووا كووووادوا أن « تن وووويم م وووواهرة يووووا كلووووب»
 م على االضراب..ينجحوا في تحريض طالب المدرسة بالقرب من المخي

و ادخلوووووا... شوووووارب الكبووووار فيكوووووا دسووووناها و  المرحووووا ، لووووم يعوووود ينقصوووونا اال انووووتم يووووا بالعووووي  ىلووووإادخلوووووا »
اسووووووتقر جووووووواد  وزميلووووووه  فووووووي المرحووووووا  وأ قفوووووول علوووووويهم البوووووواب  لحوووووووالي سوووووواعتين «. ناقصوووووونا زبوووووواين زّيكوووووووا.. خشوووووووا

 «.خنازير و حسابنا معكم الحقا   رجوا يااخ  »سمعوا بعدها صراخا  وهتافا  ومفتاحا  يدور بالقفل 

لبثووووووا أن  أن يووووو هب إلوووووى المدينوووووَة ويبلِّووووو  بعوووووَض المدرسوووووين الووووو ين موووووالقووووود اسوووووتطان رفويوووووووق  ثالوووووث  لجوووووواد 
تووووووا إلوووووى المخووووويم ليقيمووووووا امووووووام أن ّمووووووا م ووووواهرة  مووووون الصوووووفو  التحووووووق بهوووووا بعوووووض  المؤيووووودين مووووون االهووووووالي و 

إلوووووووى جوووووووي   االنضوووووووماميني وبوووووووأن يتووووووواح للشوووووووباب الحريوووووووة للفلسوووووووططوووووووالبوا فيوووووووه ب ا  خطابيووووووو ا  المدرسوووووووة مهرجانووووووو
 ية التعبير في المخيم.التحرير وممارسة حر 

ووووِفَي بَعووووود  مووووون اللكموووووات والضووووربات المميتوووووة علوووووى كافوووووة أنحوووواء جسووووومه. بقوووووي ثمانيوووووة  لووووم يكووووون سوووووليم قووووود ش 
اعتووووواد أن عشوووور سووووونة يعموووول فوووووي البوووواطون حتوووووى أن كتفووووه اليمنوووووى أصووووبحت اكثووووور ارتفاعووووا مووووون اليسوووورى التوووووي 

شووووة عنوووودما كووووان يسوووواعد  فووووي رفوووووع يحموووول عليهووووا تنكووووة البوووواطون. لووووم ينسووووا  جووووواد منوووو  شووووهرين وهووووو فووووي الور 
التنكوووووة حتوووووى يصووووول بهوووووا مكوووووان تليوووووي  الجووووودران. كيوووووف ال يعمووووول جوووووواد فوووووي البووووواطون واألجووووورة سوووووت ليووووورات، 

فووووي اليوووووم األول  وجهووووه مباشوووورة عنوووودما عوووواد جووووواد ىثالثوووة أضووووعا  العموووول فووووي الزراعووووة وفووووي المقهووووى، نووووام علووو
موووووا أن الح الصوووووباح حتوووووى نهوووووض جوووووواد  لوووووم تشوووووأ أموووووه  أن توق وووووه للووووو هاب إلوووووى العمووووول. لكووووونمووووون العمووووول، و 

بوووودون زوادة راكضووووا  إلووووى ورشووووة البنوووواء التووووي سووووجن بهووووا هووووو وغيوووور  الحقووووا. لقوووود تقاسووووم سووووليم وجبووووة الغووووداء مووووع 
لوووودء كووووان رفيقوووي فووووي العموووول جوووواد )تعووووال يوووا جووووواد كوووول معوووي. أنووووا اعوووور  ظروفووو  وظوووورو  والوووودء. مسوووكين وا

« تووووزب »الورشووووة، غوووودا سووووأتكلم مووووع المعلووووم حتووووى طوووووال عشوووور سوووونين. تعووووال وسأسوووواعدء بقوووودر اسووووتطاعتي فووووي 
 الماء وبعض الشغالت الخفيفة األخرى...

 «قل لي يا سليم لماذا اعتقلوء، وهل حقا  وزعت مناشير تدعو فيها إلى اإلضراب »

هم الووووبعض أذن سووووليم وخاصووووة أن الجيووووران يسوووومعوا بعضووووتسوووواءل جووووواد وهووووو يهموووو  همسووووا  بووووالقرب موووون 
حيوووووووث ال يسوووووووتر بوووووووين العائلوووووووة واألخووووووورى اال نصوووووووف حوووووووائ  غيووووووور ممتووووووود إلوووووووى فوووووووي تلووووووو  البركسوووووووات الطويلوووووووة 

 السقف.

      لقووود تووووم اسووووتبدال الخووووي  بعوووود سوووونوات طويلووووة موووون الهجووورة ببنوووواء نصووووف حووووائ  بووووين العووووائالت. فقوووو  كانووووت 
   البركسووووات الطويلووووة وأحيانووووا  يوووودخل الشووووخص لوووويال  ليجووووود تفصوووول العائلووووة عوووون األخوووورى قطعووووة قموووواش فووووي هووووو

 جاورة دون دراية أو قصد.نفسه في الغرفة الم

أجابوووووه سوووووليم محووووودقا  بعينوووووه الواسوووووعتين محووووواوال  النهوووووو  قلووووويال  لكنوووووه عووووواد « أراء تكبووووور بسووووورعة يوووووا جوووووواد»
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لفقووووووري أوالد لقوووووود كسووووووروا لووووووي عووووووامودي ا»إلووووووى وضووووووعيته السووووووابقة وهووووووو يعووووووض علووووووى شووووووفتيه موووووون شوووووودة األلووووووم 
السووووعر، قوووول لووووه بووووأني عاموووول وعنوووودي  الكلووووب آط... حوووواول أن تسووووتدعي لووووي دكتووووور يووووا جووووواد، اتفووووق معووووه علووووى

جابوووووه جوووووواد بسووووورعة فاتحوووووا  البووووواب موووووع زميلوووووه أ« وال يهمووووو  يوووووا سوووووليم«... »سوووووبعة أوالد لوووووي  معوووووي نقوووووود كثيووووورة
 كي يطلبوا الدكتور من المدينة.

«. ينوووووة الطبيوووووةنسوووووتطيع أن نسووووواعد سوووووليم بتكووووواليف المعا كيوووووف»سوووووأل جوووووواد زميلوووووه « موووووا رأيووووو  فرحوووووات»
.. فووووي صووووندوب الطالووووب الوووو ي عملنووووا  يوجوووود حوووووالي عشوووور ا فرحووووات فرحوووو يعينوووو لمعووووت« جووووواد عنوووودي فكوووورة»

 ليرات، ما رأي   تساءل فرحات والفرح ما زال باد على محيا .

 «ن نقنع البقية لكن ه ا يحتاج إلى اجتمان لجنة الصندوب، وسليم غير طالب كيف نستطيع أ»

اهمون بقروشووووووهم المحوووووودودة فووووووي أجابوووووه جووووووواد وهووووووو يسوووووتعر  فووووووي مخيلتووووووه مجموووووون الطووووووالب الوووووو ين يسووووو
 ه ا الصندوب، وذل  لمساعدة أي طالب يقع في مشكلة.

وال يهموووووووو  يووووووووا شوووووووويخ انووووووووا مسووووووووتعد أن اتحموووووووول المسووووووووؤولية، إذا لووووووووم نسوووووووواعد سووووووووليم وغيوووووووور  فمووووووووا هوووووووود  »
. إن سووووليما  قووووام بعموووول  نحوووون نقوووووم بووووه اآلن. أصووووبت عملنووووا مشووووتركا  الصووووندوب، هوووول نبقووووى طالبووووا  موووودى الحيوووواة

 «.الدكتور إلحضارنسرن وعلينا أن 

ركوووووض فرحوووووات ولحقوووووه جوووووواد إلوووووى عيوووووادة الووووودكتور يسوووووتدعيانه إلوووووى غرفوووووة سوووووليم الوحيووووودة والتوووووي يعوووووي  
وغرفوووووووة  والكريووووووودورفيهوووووووا موووووووع أوالد  السوووووووبعة وزوجتوووووووه، المطوووووووبخ والصوووووووالون، وغرفوووووووة النووووووووم وغرفوووووووة الطعوووووووام 

ف، ينقصووووها المرحووووا  فقوووو  الجلوووووس، كلهووووا فووووي غرفووووة واحوووودة طولهووووا سووووتة أمتووووار بعوووور  أربعووووة أمتووووار ونصوووو
 «...العو  بسالمتكم شباب»ألنه في الخارج وعلى بعد مئة متر من البيت. 

كووووان للكلمووووة َوقووووع الق نبلووووة علووووى العائلووووَة وجووووواد وفرحووووات، ومووووا لبثووووت القنبلووووة  أن انفجوووورت فووووي عويوووول  وبكوووواء  
قميصووووووه طالبووووووا   شوووووود الوووووودكتور جووووووواد موووووون« عشوووووورون ليوووووورة إذا سوووووومحتم»ع الحووووووي  كلووووووه  خووووووالل لح ووووووات... جموووووو

 معنا عشر ليرات دكتور إنه عامل ولي  معه نقود... أجابه جواد والدمون تمأل عينيه...»المبل  وو 

تفووووو علوووويكم وووووو تجووووار لحووووم بشووووري،  «... »الحووووق علووووي مووووا اتفقووووت معكووووم قبوووول أن احضوووور معكووووم، هوووواتهم»
 على تفري  غضبه.والغضب يلفه ويدا  ترتجف  لعدم قدرته  تتمتم فرحا« تى انتم يا انسانيينح

لووووم يعوووور  الجميووووع  بموووووت سووووليم إال فووووي اليوووووم التووووالي. لقوووود جوووواءت وفووووود  موووون مختلووووف الموووودن موووون اقربائووووه 
 اعتلووووى احوووود وبلدتووووه وسووووارت فووووي المقدمووووة خارطووووة فلسووووطين وواكووووَب الوووودرء والمخووووابرات الجنووووازَة... فووووي المقبوووورةَ 

 القادمين كتف زميله وبدأ الكالم:و

وووووِمَع صووووووت  مووووون موووووؤخرة «لمجووووورمين قووووواتلي المناضووووول العموووووالي سوووووليملووووون نسوووووكت بعووووود اليووووووم علوووووى ا» ، وس 
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الجنووووازة يهوووودد  ويتوعووووود لكوووون الجمهوووووور تحووووت التوووووأثير الحماسووووي للخطوووووب وموووون فووووورط حقوووودهم وكووووورههم علووووى موووووا 
صوووور المخووووابرات والوووودرء بقبضوووواتهم وبالحجووووارة إلووووى أن هربوووووا َسووووببو  لسووووليم هجموووووا جموعووووا  متالحقووووة علووووى عنا

 انتصار  حققه ابناء المخيم العزل على جالديهم. م تسيل، فكان ب ل  أولجميعا  ودماء بعضه

 لمعت في ذهن جواد فكرة  شراء السالح، البد من السالح لن تنقع العصي  والحجارة  مع األوغاد.

سوووووالح.. ل... لكوووووون  هووووووا»سووووووالح... فووووووجق فرحووووووات بووووواالقتراح وووووو فرحووووووات موووووا رأيوووووو  بوووووان نشووووووتري قطعوووووَة 
 «.له... ومن أين نشتريهالنقود، ثم كيف نستعم

قامووووووت قواتنووووووا بنسووووووف نفووووووق »لقوووووود بوووووودأت تصوووووول بعووووووض الجرائوووووود السوووووورية بالبالغووووووات العسووووووكرية المتتاليووووووة. 
المة، عيلبوووووون ردا  علوووووى مخططوووووات العووووودو بتحويووووول مجووووورى نهووووور األردن وعوووووادت المجموعوووووة إلوووووى قواعووووودها سووووو

 «دمرت المنشآت ولم ي َصب أحد  مقاتلينا االبطال...

ت: توووودمير مجنووووزرة، ضوووورب كمووووين موووون إغووووارة علووووى مووووؤخرة العوووور  العسووووكري فووووي القوووودس، وتلتهووووا البيانووووا
 نسف  عبارة ، حرب  الشعب طريقنا للنصر...

تبووووودو كانوووووت حليموووووة  فوووووي نفووووو  الّصوووووف الووووو ي يووووودرس فيوووووه جوووووواد وفرحوووووات وبووووواقي رفاقوووووه فوووووي البكالوريوووووا. 
 بووووووالقرب موووووون جووووووواد فووووووي نشوووووويطة مختلفووووووة عوووووون المجموعووووووِة الباقيووووووة موووووون البنووووووات. بوووووول كانووووووت تتجوووووورأ وتجلوووووو   

الصووووووف... كووووووان خجووووووال  ومرتبكووووووا  بعووووووض الشوووووويء وهووووووي تجلوووووو  بقربووووووِه بابتسووووووامتها المرحووووووة وشووووووعرها المنثووووووور 
جووووواد فووووي  علووووى الكتفووووين وذلوووو  الوجووووه الموووودور بعينووووين تخفيووووان رغبووووة  مووووا أو طلووووب مووووا أو ال شوووويء كمووووا تصووووور

 ذهنه.

تكلموووووت حليموووووة  « فوووووي موضوووووون خووووواصجوووووواد ووووووو أريووووود أن اكلمووووو  »وامتوووودت الصوووووداقة إلوووووى اكثووووور مووووون ذلووووو  
« فووووووي البيووووووت عنوووووودكم»بعوووووود أن انتهووووووى درس  الفيزيوووووواء. لكوووووون أيوووووون  تسوووووواءل جووووووواد مرتبكووووووا  موووووون هوووووو ا الطلووووووب. 

مراقووووب مووون كوووول قوووادم إليووووه، أفضوووول هنوووا.. لقوووود كوووان يوووودرء جوووواد بووووأن بيتوووه  ..أجابوووت حليموووة بتووووودد. آ.. آ.. أنوووا
ال  علووووووى مكتووووووب المخووووووابرات ويسووووووجل اسوووووومه عنوووووود وكوووووول غريووووووب يووووووأتي موووووون خووووووارج المخوووووويم وووووووو عليووووووه أن يموووووور أو 

مسوووووؤول المفووووورزة، وعنووووود مووووون ذاهوووووب وموووووا يريووووود ومتوووووى يغوووووادر المخووووويم... إذن ال بوووووأس يوووووا جوووووواد، سووووون هب بعووووود 
ا. اجابوووووت حليموووووة بنبرتهوووووا الواثقوووووة الدراسوووووة إلوووووى بيتوووووي. انوووووا اسوووووكن فوووووي بيوووووت منفووووورد ونسوووووتطيع أن نأخووووو  حريتنووووو

 ريعان الشباب.اقة واألمل و مختتمة كالمها بابتسامة مفعمة بروح الصد

لوووووم يسوووووع جوووووواد اال أن يقبووووول الووووودعوة، وقووووود الحوووووظ العيوووووون التوووووي ترقبوووووه وهوووووو يووووودخل البيوووووت، لكنهوووووا كانوووووت 
 واثقة بنفسها وبعملها وتعر  من تصادب وكيف.

قتربوووووت منوووووه أكثووووور ع أن اثوووووق بووووو  بشوووووأن بعوووووض المسوووووائل و واوووووو لقووووود عرفتووووو  عووووون قووووورب يوووووا جوووووواد واسوووووتطي
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اريووووودء « هووووو   دفووووواتر تبرعوووووات للمقاوموووووة»وصووووووتها يكووووواد ال يسووووومع وهوووووي تحمووووول بعوووووض الووووودفاتر فوووووي يوووووديها... 
أن تسوووووواعدني فووووووي مخوووووويمكم وبووووووين اصوووووودقائ . أرجوووووووء أن يبقووووووى هوووووو ا سوووووورا  بيننووووووا كووووووي ال اتعوووووور  للسووووووجن.. 

 «.مالحقون مثلكم ايضا .. فنحن

تمووووووتم جووووووواد فووووووي داخلووووووه لكنووووووه أوقووووووف تفكيوووووور  وتحجوووووورت عينووووووا  « موووووون أنووووووتم»نحوووووون  لم بصوووووويغةإنهووووووا تووووووتك
وكانوووووت « حليموووووة اريووووود أن اتصووووول بهوووووم»الواسوووووعتان علوووووى الووووودفاتر وبوووووان السووووورور علوووووى وجهوووووه وارد  قوووووائال  .. 

بهوووووؤالء، بالووووو ين اعطووووووء هووووو   »   أجابوووووت حليموووووة مندهشوووووة قلووووويال . «بمووووون»أصوووووابع يديوووووه تووووورقص مووووون الفووووورح 
وبووووودا واضوووووحا  بأنهووووا تتووووونف  بسووووورعة غيوووور عاديوووووة رافعوووووة  احسووووت حليموووووة برعشووووة تجوووووري فوووووي جسوووودها.  «األوراب

خصوووووولة  موووووون الشووووووعر تتوووووودلى علووووووى جبينهووووووا العووووووالي، وهووووووي ال تعوووووور  لموووووواذا يطلووووووب جووووووواد هوووووو ا الطلووووووب بهوووووو   
سووووومع « نتهووووى الحووووو ر والسوووورية. و..لكووووون انت وووور قلووووويال  يووووا جوووووواد وعليوووو  أن تكووووون فوووووي م»السوووورعة وتسوووواءلت  

حليموووووة  أمجوووووواد فوووووي معطفوووووه دفتووووورين وجلووووو  هادئوووووا . و ذ بووووو علوووووى البووووواب فأخووووو ت حليموووووة الووووودفاتر ودسطووووورب 
 تدخل ومعها صينية القهوة وتعود بعد أن القت السالم.

« كووووووال، ال يمكوووووون أن اعلمهووووووا بشوووووويء»تسوووووواءل جووووووواد بصوووووووت هووووووام  « هوووووول تعوووووور  والوووووودت  بنشوووووواط  »
ي تكووواد   المتسووواق  بكثافوووة وبوووالرغم مووون شووودة البووورد التوووجوووواد  يكووواد  يووورقص مووون الفووورح. فبوووالرغم مووون الوووثلوغوووادر 

تجّموووووود الووووووّدم فووووووي العووووووروب انطلووووووق جووووووواد يعوووووودو بدفئووووووه المحوووووواط بووووووالثل ، وبوجنتيووووووه المتوووووووردتين موووووون الووووووركض 
 وابتسامته التي ترتسم على الشفا  وكأنه يحاور شخصا  قريبا  إلى قلبه.

م أحووووود  األعوووووراس حيوووووث يخووووورج المخووووويم واد أن يجووووود زموووووالء  بسوووووهولة. فقووووود كوووووان فوووووي المخووووويلوووووم يسوووووتطع جووووو
 ،والسوووووووجاد  بالووووووودنا ديووووووو  وأطفالوووووووه وشووووووويوخه للمشووووووواركة. العوووووووري  يركوووووووب علوووووووى فووووووورس موووووووزين شوووووووبابه ونسووووووواء

والفتيوووووات خلفوووووه يحملووووونو صوووووواني الزهوووووور والوووووورود مغنوووووين تلووووو  األغووووواني التوووووي يرددونهوووووا فوووووي كووووول األعوووووراس، 
ووووحلوا بعاحلووووق يووووا حووووال» ل طويوووول موووون الرجووووال يصووووفقون موووورددين خلووووف وأمووووام العووووري  يمتوووود حبوووو« بوووواتواب ومسِّ

وعنووووودما يشوووووتعل الحمووووواس  بهوووووم وخصوصوووووا  عنووووود مووووورورهم أموووووام مكتوووووب « يوووووا حاللوووووي ويوووووا موووووالي»ان أبوووووو عووووودن
وكوووووأنهم بووووو ل  « سووووويف الووووودين الحووووواج أموووووين. سووووويف الووووودين الحووووواج أموووووين..»الووووودرء والمخوووووابرات يوووووردد الوووووبعض 

عوووووودنان العتابووووووا التووووووي توووووو كر بفلسووووووطين  ي أبوووووووويغنوووووو ،عوووووون كووووووربهم وكوووووورههم بهوووووو   العبووووووارات وغيرهووووووايفّرجووووووون 
ويبووووووودأ  ،فوووووووي إحووووووودى الباحوووووووات حيوووووووث ي تووووووواَبع الغنووووووواء  والووووووورقص  « السوووووووحجة»وبآموووووووال العوووووووودة القريبوووووووة. وتنتهوووووووي 

مح وظووووا  حيووووث يبوووودو  ،الراحووووِة والحلوووووى  "بكيتووووات"  بالتوافوووود علووووى الطاولووووة واضووووعين ؤ اصوووودقاء العووووري  واقربووووا
 أكثر..ذل  العري  كلما كان علوُّ األكياس 

بووووودأت المجموعوووووة  بتن ووووويم عملهوووووا وبوضوووووع لووووووائت الشوووووباب الموثووووووب بهوووووم ولووووووائت مضوووووادة. وبووووودأت عمليوووووة 
فكووووووار والمشوووووواريع التووووووي تووووووراود االتصوووووواالت بشووووووأن التبرعووووووات وبشووووووأن العموووووول الجموووووواعي وغيرهووووووا موووووون تلوووووو  األ
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 ي تل  ال رو  التي يمرون بها.مجموعاِت مختلفِة من قطاعات المخيم ف

 العواقووووووَب لووووووم تكوووووون سووووووهلة  فكانووووووت بحجمهووووووا أكبوووووور ممووووووا توقعتووووووه تلوووووو  ى مووووووا يوووووورام لكوووووونّ وسووووووار العموووووول علوووووو
وال يكووووواد يخلوووووو اسووووووبون بووووودون أن تطلوووووب مجموعوووووة مموووووون  .وبووووودأت حملووووووة االعتقووووواالت ،الطليعوووووة مووووون الشوووووباب

 التع يب ويعودون.إلى بيروت أو ثكنة ابلت كي يالقوا نصيبهم من  بأمرهمي َش ُّ 

لوووه، اقفوووول علووووى نفسووووه بووواب غرفتووووه الوحيوووودة فووووي  المغووووامرات الجريئووووة بالنسووووبةعووواد جووووواد مرهقووووا  بعوووود احووودى 
وبابهوووووا التنووووو  المرقوووووع مووووون عووووودة امووووواكن ليمنوووووع المووووواء مووووون التسووووورب إلوووووى الغرفوووووة « الزينكوووووو»المخووووويم بسوووووطحها 

ا يريووود أن يكتوووب شووويئا  موووا لوووم يعرفوووه وقبوووع خلوووف طاولتوووه التوووي تزكوووزء ألقووول حركوووة، بعووود أن أحضووور ورقوووة وقلمووو
فوووووي حياتوووووه بعووووود أن طفوووووت كيووووول الصوووووبر  فوووووي تلووووو  الليلوووووة. كوووووان علوووووى وشووووو  اتخووووواذ قووووورار مهوووووم بشوووووكل واضوووووت

قبوووول يووووومين « ابلووووت»خصوصووووا  بعوووود أن سوووواقو  وثالثووووة آخوووورين إلووووى ثكنووووة  ،المعجووووون بووووالمرارة واأللووووم فووووي نفسووووه
 ة كي يتم منع الشغب بين األهالي.بتهمة انهم شباب واعون، ل ا عليهم التعاون مع السلط

)الضووووورب المبووووورح علوووووى « الفلقوووووة»لقووووود كانوووووت «. الوووووب  وثّقووووول علوووووى رجليووووو »ه: و  ليقوووووول لووووولقووووود جووووواء أبووووو
َلب  إلى ابلت أو بيروت.  القدمين( مؤكدة لكل من ي طو

وامتووووودت لح وووووة االنت وووووار طوووووويال  وهوووووو جوووووال  إلوووووى طاولتوووووه مستعرضوووووا  كافوووووة الصوووووور التوووووي رآهوووووا موووووؤخرا  
 ليكسوووور األسوووونان األماميووووة لفلسووووطيني تجوووورأ  صووووورة احوووود عناصوووور المخووووابرات وهووووو يمسوووو  شاكوشووووا  وخصوصووووا  

ر بغضوووووب إليوووووه رافضوووووا  أمووووور  بوووووالمجيء إلوووووى المركوووووز. كوووووان ذلووووو  اموووووام اكثووووور مووووون ثالثوووووين شخصوووووا  جووووويء ون ووووو
بهووووووم خصيصووووووا  كووووووي يشوووووواهدوا المن وووووور تحووووووت حراسووووووة مسوووووولحين وعناصوووووور موووووون الوووووودرء. ومووووووا زال جووووووواد فووووووي 

موووون وموووواذا يريوووود بالضووووب  فووووي هوووو   اللح ووووة لووووم يووووألف حالووووة الكتابووووة بعوووود، عوووون موووواذا يكتووووب  ل المخووووا . إنووووه
 دته إلى الغرفة وعقارب الساعة تشير إلى الثانية عشرة ليال ... ال يعر .التي قا

اموووووواج افكوووووار  تتصوووووارن وتتصوووووادم فوووووي اتجووووواهين متضوووووادين إلوووووى أن سووووومع قرعوووووا  قويوووووا  علوووووى بووووواب التنووووو  
 رقه من دوامة صراعه الفكري الحاد..الخارجي انق ته من غ

 وكان الباب مفتوحا  الحتماالت شتى في ذل  الحين.« لباب مفتوح  تفضل امين نعم»

لمووواذا الضووووء موووا زال منوووارا  فوووي »لوووم يكووون احووود غيووورهم. هوووم، هوووم دائموووا  فوووي مثووول تلووو  السووواعة مووون الليووول: 
بقوووووي اآلخووووور واقفوووووا  بوووووالقرب مووووون الطاولوووووة هووووو   اللح وووووة المتوووووأخرة مووووون الليووووول  قالهوووووا أحووووود حوووووراس الليووووول بينموووووا 

 ألوراب البيضاء على الطاولة.يتصفت ا

لووووووم يعوووووور  جووووووواد فووووووي تلوووووو  اللح ووووووة بمووووووا «. أنووووووا طالووووووب واسووووووتعد المتحانوووووواتي واكتووووووب بعووووووض.. افكوووووواري »
يجيووووب، هوووول يقووووول لهووووم حقيقووووة مووووا يوووودور فووووي راسووووه  ولكوووون لموووواذا فووووي هوووو   اللح ووووة بالوووو ات جوووواءوا ومووووا الوووو ي 
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 ارة الشيطانية في منتصف الليل.يبغونه من ه   الزي

احووووودهم واالسوووووتهزاء بووووواد علوووووى محيوووووا  وابتسوووووامة سوووووخرية تلوووووف بووووووز  الووووودائري قالهوووووا « تكتوووووبأفكوووووار مووووواذا »
هوووول »والوووو ي مووووا تموووورس إال بهوووو ا الوووونم  موووون االبتسووووامات بعوووود عشوووورين سوووونة قضوووواها فووووي خدمووووة حووووراس الليوووول 

نوووووت مازلوووووت فوووووي هووووو ا السووووون المبكووووورة. أ. و عنووووودء افكوووووار.. هوووووي.. هوووووي.. اهللا زمووووون، اصوووووبحت تفكووووور يوووووا خووووورا..
قلوووويال  وجوووووواد شوووووارد الوووو هن يسوووووعى جهووووود  وصووووومت « ع مووووون وزعوووووت هوووو ا البيوووووان التحريضوووووي ضوووودنا قوووول لنوووووا موووو

انووووا لووووم أغووووادر الغرفووووة منوووو  أن عوووودت موووون »لتمالوووو  اعصووووابه المتوووووترة قبوووول دخووووولهم. اجوووواب بعوووود مهلووووة قصوووويرة 
 «.ل ل اعتر  بالحسنى افض»المدرسة، انني غير مسؤول عن... 

 اهللا، إني...

ه الرجوووول الثوووواني باللكمووووات المتواصوووولة علووووى وجهووووه، حتووووى عبووووارة عنوووودما انهووووال عليوووولووووم يووووتت لجووووواد انهوووواء ال
افقدتوووووه توازنوووووه. فوووووارتمى علوووووى األر ، بعووووود أن توووووابع الحوووووارس ركلوووووه بكلتوووووا قدميوووووه حتوووووى شوووووعر جوووووواد بالووووودوار 

 وهو صاحب الجسم الضعيف أصال .

لقووود ذهوووب قبووول يوووومين إلوووى يووود مووون احووود بينوووه وبوووين نفسوووه التهاموووه بالبيوووان، لوووم يكووون جوووواد بحاجوووة  إلوووى تأك
 أن ي قنووووع صوووواحب المطبعووووة بووووان يطبووووع البيووووان الوووو ي يوووودعو بوضوووووح إلووووى االضووووراب طوووورابل  واسووووتطان بحيلووووة  

احتجاجوووووا  علوووووى امووووور اصووووودر  رئوووووي  حوووووراس الليووووول بتوقيوووووف كووووول مووووون لوووووه عالقوووووة بحادثوووووة خطوووووف ميكروفوووووون 
ا  لقوووووووانين الدولووووووة. بهوووووو ا كان المخوووووويم مسووووووؤولين عوووووون الحوووووواد  وسوووووويعاقبون وفقوووووومكتبووووووه واال سوووووويكون جميووووووع سوووووو

 ادون المطلوبين والمشاغبين لطرفهم كي ينالوا العقاب الشديد.كانوا ين ن يفو كر االم

يووووتم اسووووتدعاء كوووول عشوووورة »تالهووووا بعوووود ذلوووو  تنفيوووو  التهديوووود  .فووووي اليوووووم التووووالي موووون التهديوووود لووووم يسوووولم احوووود
، قسووووووم مخصووووووص قيووووووادة فووووووي بيووووووروت وهنوووووواء يوووووودخلون إلووووووى غوووووور  مختلفووووووةموووووون سووووووكان المخوووووويم إلووووووى مقوووووور ال

بات الكوووورابي  وهلووووم جووووّرا.. وعنوووود العصوووور تعووووود المجموعووووة إلووووى المخوووويم للفلقووووات، وقسووووم للبكسووووات، وقسووووم لضوووور 
منتفخووووووي األرجوووووول ومتووووووورمي األجسوووووواد، وقوووووود انتفخووووووت أرجلهووووووم وتوّرمووووووت أجسووووووادهم علووووووى أن تووووووأتي المجموعووووووة 

يلة التعوووو يب. هوووو ا الحوووواج كوووو ا دواليوووو . كوووول مجموعووووة تستفسوووور سووووابقتها عوووون وسوووواألخوووورى فووووي اليوووووم التووووالي وه
طشوووووت مووووون المووووواء السووووواخن موووووع الملوووووت كوووووي يخفوووووف ورم رجليوووووه، وذلووووو  الطالوووووب مصوووووطفى يضوووووع رجليوووووه فوووووي 

وثالووووث  ،ابوووون األربعووووة عشوووور ربيعووووا  ينووووام علووووى فرشووووته عوووواجزا  عوووون الحركووووة لضووووربة قويووووة علووووى عووووامود  الفقووووري 
ئووووة عصووووى أخوووورى إذا لووووزم وهووووو غيوووور مهووووتم ويفوووواخر بأنووووه يسووووتطيع أن يأكوووول م يضووووح  بأنووووه أكوووول مئووووة عصووووا

ن على ا  لمجموعة التي ست هب في اليوم التالي...األمر، كي يهوِّ

قالهووووا احوووودهم قبوووول أن يركلووووه الركلووووة «. غوووودا  السوووواعة الرابعووووة مسوووواء تكووووون فووووي مكتبنووووا يووووا كلووووب... فوووواهم»
ب فكوووووان موجوووووودا  حتوووووى ينوووووادوا بوووووه المطلووووووبين إلوووووى المكتووووو األخيووووورة مغوووووادرا  غرفوووووة جوووووواد.. لوووووم يعووووود المكروفوووووون 
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 ميل.البد من قدومهم بأنفسهم، إنه تواضع ج

 ،مووووا زال جووووواد متكئووووا  علووووى رجوووول الطاولووووة وكووووأن  مووووا حصوووول كووووان حلمووووا وسوووو  ضووووجي  افكووووار  المتصووووارعة
 .لقوووووود مووووووروا بوووووواألم  علووووووى بيووووووت المفتووووووي كووووووي يوقووووووف الضوووووورب، ولكوووووون اإلجابووووووة كانووووووت غامضووووووة قبوووووول اللقوووووواء

را  عفوووووويتهم، ولوووووم يكووووون هنووووواء، وذهبوووووت المجموعوووووة أخيووووو وذهبووووووا إلوووووى بيوووووت رئوووووي  الووووووزراء فوووووي طووووورابل ، علوووووى
مر  موووون مفتووووي المدينووووة )اليحفوووووفي( بعوووود أن هوووودد بتطوووووير االعتصووووام إذا ألتعتصووووم فووووي الحسووووينية فووووي بعلبوووو  بوووو
 لم يوقف الضرب.. فأوقف الضرب..

ورأى عبووووور  فتهوووووا ضوووووربة البووووواب فوووووي رأسوووووهونهوووووض جوووووواد علوووووى قدميوووووه فاتسوووووعت دوائووووور الصووووودى التوووووي خل
ى الطاولووووة موووون وجهووووه، تلوووو  النقطووووة البعيوووودة التووووي كووووان يبحووووث عنهووووا طوووووال الرفيووووع الوووو ي سووووال علووووخووووي  الوووودم 

 «.غدا يجب أن أغادر»الليل. رأى ذل  القرار ال ي أراح ه ا الجدل والصراط القائم في ذهنه... 

يق ووووا  حتووووى الصووووباح، السوووواعة السادسووووة ذهووووب إلووووى بيووووت لووووم يسووووتطع جووووواد أن ينووووام فووووي تلوووو  الليلووووة، بقووووي 
 يقه فرحات وسلمه القرار مكتوبا .رف

 و انت ر قليال  وو خلينا نحكي في الموضون.

أنووووا ايضووووا  اريوووود أن اذهووووب، انت وووور حتووووى »اجوووواب فرحووووات وهووووو يهووووم بووووالنهو  ليقووووف بووووالقرب موووون جووووواد 
 غد وسن هب سويا .

و توووورء اتخوووو ت قووووراري وال يمكوووون الرجووووون عنووووه وووووو إلووووى اللقوووواء وووووال، أبووووق انووووت هنووووا رتووووب بقيووووة الشووووباب وانووووا 
 فاجأة.جواد بيت رفيقه مخلفا صديقه م هوال  من الم

 اخرج ثيابه ولب  قميصين وكنزة وجاكيت بالرغم من أن الطق  حار جدا  في ذل  اليوم

 «.والدتي وو أريد أن أذهب إلى بيروت ألسجل بالجامعة وو ال تحسبي شيئا  » 

احسوووون  ي مصوووواري  بالجيبووووة الجوانيووووةخبووووو  ،ويوفقوووو  و احتوووورس موووون والد الحوووورام« يسووووهل عليوووو  يموووويوووووو هللا 
 اجابته والدته وهي تودعه إلى باب البيت.«. ل  اياهنما يسرقو 

وداعووووووا  وال ألخوتووووووه الصووووووغار، لووووووم يالعووووووب احوووووودا .  ألبيووووووهتلكووووووأ جووووووواد فووووووي مشوووووويته قلوووووويال . لووووووم يقوووووول حتووووووى 
تسوووووم ر فوووووي » «عهوووووم للمووووورة األخيووووورة، ال أعووووور  ايووووون سوووووتلقي بوووووي الريووووواحممكووووون اال أعوووووود ثانيوووووة أريووووود أن أود»

 «ته الصغيرة التي احبها كثيرا ...مكانه راغبا  بعمق أن يودن والد  واخ

وووووو انقوووو   تسوووواؤل امووووه موووون حيرتووووه وتووووردد  و ال « هوووول نسوووويت شوووويئا  يووووا جووووواد تفقوووود هويتوووو  لتكووووون نسوووويتها»وووووو 
 .لم ان  شيئا  
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ول متراكضوووووووة، طووووووورب البووووووواب وراء  وامتووووووودت اموووووووام عينيوووووووه المغووووووورورقتين بالووووووودمون سوووووووهول متراميوووووووة، سوووووووه 
واالكووووواط الموحلووووة الموصوووولة إلووووى البيووووت والجوووورذان التووووي قامووووت فووووي  ،تختوووورب البنايووووات وخشووووب حبووووال الغسوووويل

شووووايف  هووووي وووووو هووووي وووووو العمووووى ويوووون عيونوووو  وووووو موووو »الصووووباح تتنووووز  فووووي األزقووووة لتسووووتحم قلوووويال  بضوووووء الشووووم : 
أجوووواب أحوووود كهلووووة «. لمخوووويم، العميووووان طرشووووان والمفتحووووين عميووووانا لصووووبت و يلعوووون ديوووون هوووواا علووووى سوووويعة هووووا

جنوووووب جوووووواد الووووو ي داهموووووه فجوووووأة لووووودى المخووووويم بعووووود أن اصوووووطدم بعوووووامود خشوووووب ممتووووود مووووون سوووووقف الخشوووووابية لت
 خروجه من بيته.

وازدادت السووووووهول مووووووا زالووووووت تووووووركض وووووووو اسووووووتوت االر  فووووووي عينيووووووه خيوووووووط العوووووورب تسوووووويل موووووون جبهتووووووه، 
ن واصووووطدامه ببنووووت جووووار  الصووووغيرة عينووووا  احموووورارا وووووو سووووهر ودمووووون وقلووووق وفرحووووة االنتصووووار علووووى الوووو ات والووووودا 

األفكووووووار تتالحووووووق  ...بالموووووواء الوووووودالف منووووووه  ي يوووووونّ  رتين فووووووي سووووووقف غرفتووووووه الوووووووجثمووووووان سووووووليم بعينيووووووه المسوووووومّ 
 ...تتسارن وو ولم يألف جواد نفسه إال وهو يركض ويركض، لم يح  بقدميه ابدا  

 طق، طق، طق -

   أجاب صوت مستيق ا  لتوِّ  من نومه العميق.«مين» -

اهوووووال »وموووووا زال يلهوووووث مووووون شووووودة التعوووووب بعووووود أن سوووووار وركوووووض ثالثوووووة كيلوووووومترات.. « اد افوووووتتأنوووووا جوووووو »
وكرشوووووه  ،وفموووووه الواسوووووع مووووون التثووووواؤب ،اجابوووووه حسوووووين بشوووووعر  المنفووووووش«.. ة الصوووووبتاعجوووووواد ووووووو خيووووور علوووووى سووووو

 امامه. المدلوء

مهوووووم، قوووووررت الووووو هاب إلوووووى القواعووووود. إلوووووى  بوووووأمرصوووووبحت تسوووووعة مووووو  بكيووووور وال شوووووي و جيتووووو  السووووواعة ا»
عمل لوووووووو  مشووووووووكلة كبيوووووووورة إذا لووووووووم تسوووووووواعدني، عليوووووووو  سووووووووأوال داعووووووووي لالعتوووووووورا  اطالقووووووووا .  ،مركووووووووز انطالقهووووووووم

ايصوووووووالي عبووووووور الحووووووودود اآلن، واطلوووووووب منووووووو  شووووووويئا  واحووووووودا ، أن تمووووووور علوووووووى البيوووووووت وتتفقووووووود اوضووووووواعهم فوووووووي 
 «غيابي..

 «لكن...»عميقا بعد أن كر كل ه   الكلمات بدون توقف  واخ  نفسا

واقتووووورب مووووون حسوووووين وكأنوووووه يهوووووم فوووووي ضوووووربه إن هوووووو « ن  وسوووووت هب معوووووي اآلكووووون وال شوووووي و الوووووبلال »
 عار  طلبه.

لقووووود أدرء حسوووووين أن ال مجوووووال للتراجوووووع بوووووالرغم مووووون موووووراهنتهم علوووووى جوووووواد بانوووووه سووووويكون ركيوووووزة اساسوووووية 
يوووووه موووووؤخرا  وكوووووان حلقوووووة الوصووووول موووووع الثوووووورة. واسوووووتمرت االجتماعوووووات لهوووووم فوووووي المخووووويم. لقووووود تعووووور  جوووووواد عل

غوووات شوووهور فوووي كووول اسوووبون تقريبوووا . وتوووم تن ووويم اكثووور مووون مجموعوووة فوووي المخووويم وبووودأت البالألكثووور مووون ثالثوووة 
 بالقواعد. لاللتحابوالمناشير تصل تباعا  و ومأل جزء  من الشباب استمارات العمل 
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اجووواب «. اذهوووب انوووت وربووو  فقووواتال وانوووا هوووا هنوووا قاعووودون »موووا يقوووال وووو لكووون علوووّي أن اكوووون القووودوة ولوووي  ك
 قنعه بالبقاء قليال  من الوقت.جواد حسين وهو ي

مووووووع احوووووود العووووووارفين  كيلووووووومتراتفووووووي المسوووووواء كووووووان جووووووواد علووووووى نقطووووووة الحوووووودود السووووووورية بعوووووود سووووووير سووووووتة 
بة لووووه هووووو الوصووووول، بطبيعوووة المنطقووووة بعثووووه حسووووين معووووه. لووووم يوووور جووووواد مالمووووت وجووووه هوووو ا الوووودليل. المهووووم بالنسوووو

م موووون الخووووو  الوووو ي سوووويطر علووووى الوووودليل فكانووووت المسووووافة قصوووويرة جوووودا ، لووووم يكوووون الوقووووت سوووووى لح ووووات بووووالرغ
 التي كانت تجوب المنطقة في ذل  الحين لمطاردة المهربين. اللبنانية من دوريات السلطة
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 . "وصلنا يا شباب  انزلوا " 
شوووونكو  وأصووووبت يوووورى فووووي الواقووووع مووووا كووووان ممنوعووووا  موووون وأخيوووورا  اكتحلووووت عينووووا جووووواد بالكوفّيووووة المرّقطووووة والكال

 على صفحات الجرائد في مخيمات السجون في لبنان.رؤيته 

إلوووى أحووو  جوووواد ألول مووورة بوووأن لوووه قاموووة  أطوووول مموووا كانوووت لوووه سوووابقا . رأسوووه بووودأ يرتفوووع أكثووور وهوووو ين ووور 
وحركووووووات « مغوووووور»تلوووووو  الوجووووووو  السوووووومر التووووووي يموووووور بجوارهووووووا وصوووووووال  إلووووووى مقوووووور القيووووووادة. خوووووويم وبركسووووووات و 

 سريعة هنا وهناء.

 و قف و أطفق النور و من 
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 «تنام الليلة في تل  الخيمة وبعد يومين ست هب إلى الالذقية الدورة تبدأ األسبون المقبل»

قالهوووووووا قائووووووود المعسوووووووكر ذو الوجوووووووه الحووووووواد وقامتوووووووه المنتصوووووووبة متمنطقوووووووا  بمسدسوووووووه، مقووووووودما  الشوووووووكر للجنوووووووود 
 المعسكر. السوريين ال ين أوصلوا جواد إلى

قالهوووووا جوووووواد بووووونف  اللهجوووووة العسوووووكرية وكأنوووووه ابووووون الكوووووار منووووو  سووووونوات طويلوووووة، بعووووود أن «... حاضووووور»وووووو 
 القيادة. ن من غرفةوقف وقفة عسكرية مقلدا  من كانوا يدخلون ويخرجو 

موووون  واسووووتلقى علووووى األر ، نووووام الجميووووع فووووي الخيمووووة. رغووووم التعووووب الشووووديد واإلرهوووواب« ّته  كووووو»أخوووو  جووووواد 
لووووووم يسووووووتطع أن  ...لووووووركض وعوووووودم نومووووووه الليلووووووة الماضووووووية، والضووووووربات التووووووي نالهووووووا موووووون المخووووووابراتالمشووووووي وا

ويوووووودا  متشووووووابكتان تحووووووت يغمووووووض عينيووووووه موووووون شوووووودة الفوووووورح، عينووووووا  الصووووووقة فووووووي سووووووقف الخيمووووووة المحوووووودودب 
والهوووووواء يلعوووووب فوووووي  ،وركوووووب جوووووواد خيالوووووه ومضوووووى.. الوووووريت تلفوووووت وجهوووووه، شوووووعر  يتمايووووول موووووع الوووووريت ...رأسوووووه
 يقف لح ة على جنبي الجواد الطائر. ماز الوالمه ،صدر 

بقووووي سوووواعة فووووي الفضوووواء علووووى هوووو   الوضووووعية إلووووى أن سوووومع  .والسووووماء أيضووووا   ،لووووم تعوووود األر  موجووووودة
 .الصفارة.. لإلفطار

مووود يووود  بسووورعة بوووالقرب مووون رأسووووه ليأخووو  الوووزوادة وكوووأن قطوووار  العموووول قووود فاتوووه.. و هوووا و مووواذا و أيووون أنوووا و 
 هم  في نفسه.

 «لى طابور الرياضة ثم اإلفطاريا أط و إبسرعة »و 

األعووووادي. وقووووف قوووودمت ثلووووة موووون الحوووورس لرفووووع وتحيووووة العلووووم، ووسوووو  نشوووويد.. بووووالدي، بووووالدي فووووتت ثووووورة ع
جميوووووووع مووووووون فوووووووي المعسوووووووكر فوووووووي اسوووووووتعداد عسوووووووكري، رؤوس مرفوعوووووووة وبصووووووووت تتجووووووواوب معوووووووه المرتفعوووووووات 

تن ووووويم اإلفطوووووار والمتبقوووووون يتوزعوووووون المجووووواورة، مجموعوووووة لحراسوووووة المسوووووتودعات وبوابوووووات المعسوووووكر، أخووووورى ل
 وعتين كبيرتين تحت قيادة ضابطين لمتابعة دورة التدريب في منطقة جبليه قريبه.في مجم

 «.لل هاب إلى الالذقية  جواد... أنت جهز نفس»و 

 و أنا جاهز حضرة المدرب.

دة وهوووووو أجابوووووه المووووودرب بلهجوووووة ودو « ال لوووووي  حضووووورة و بووووول أط، لوووووي  عنووووودنا حضووووورات وأسوووووياد هنوووووا»وووووو 
ي ال يفوووورز إال عالقووووات العبوووود برئيسووووه. فووووي الثووووورة فقوووو  تسووووق  وتووووزول يعوووور  ذلوووو  الوووونم  موووون المجتمعووووات الوووو 

 ه   الحواجز.

 دخلت السيارة باب المعسكر القريب من الالذقية.
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بعووووود خمووووو  سووووواعات مووووون القيوووووادة المتواصووووولة تنووووواوب فيهوووووا جوووووواد والسوووووائق مختلوووووف أطووووورا  الحوووووديث عووووون 
 ي ظرو  أفضل من فلسطينيي لبنان.جواد يتحس  أن فلسطينيي األردن ليسوا ف الثورة وشجونها وبدأ

يوووووا أط... كوووووان حوووووراس الباديوووووة يوووووأتون لقريتنوووووا، فوووووال يقبلوووووون إال بوووووأن يجلسووووووا علوووووى حشوووووّية الصوووووو ، »وووووو 
أو  ،ويمتطوووووون جيوووووادهم ويووووو هبون بعووووود أن يكونووووووا قووووود أنجوووووزوا مهموووووتهم فوووووي إهانوووووة هووووو ا ،ونووووو بت لهوووووم الزغاليووووول

تصووووور. لووووم « صوووووت العوووورب»ان يفووووتت الراديووووو علووووى المخفوووور للتحقيووووق بحجووووة أنووووه كووووبالوووو هاب إلووووى  تبليوووو  ذاء
ينقطووووع السووووائق عوووون مواصوووولة حديثووووه بعوووود أن اسووووتمع أيضووووا  عوووون مخووووابرات لبنووووان، فكووووان يقطووووع كثيوووورا  حووووديث 

 جواد المسترسل ليقول و 

فووووي الليوووول قبوووول عشوووور سوووونوات وسووووحبو   قلقيليووووةووووو نفوووو  القصووووة معنووووا يووووا جووووواد و جوووواؤوا إلووووى والوووودي فووووي قريووووة 
هرة التووووووي انطلقووووووت فووووووي مختلووووووف موووووودن الضووووووفة الغربيووووووة اسووووووتنكارا  للعوووووودوان الثالثووووووي علووووووى لخروجووووووه فووووووي الم ووووووا

مصوووور، واتهموووووو  يومهووووا أنوووووه شووووويوعي وكووووافر، سووووواقو  أموووووامهم وهووووم يووووورددون هوووو   العبوووووارات وقووووود سوووومعنا بعووووود فتووووورة 
عوووووار  السووووولطة ولوووووم يخووووورج إال فوووووي فوووووي قلوووووب الصوووووحراء حيوووووث يسوووووجن كووووول مووووون ي« الجفووووور»طويلوووووة بأنوووووه فوووووي 
.. أكووووواد يوووووا جوووووواد أن ال أعووووور  والووووودي وأنوووووا أن ووووور إليوووووه بعينيوووووه الضوووووامرتين وجسووووومه 1967سووووونة أعقووووواب حووووورب 

النحيوووول، وذقنووووه الطويلووووة.. لقوووود هووووزل كثيوووورا  ولكوووون بريووووق عينيووووه يلمووووع أكثوووور فووووأكثر وهووووو يشوووود علووووى يوووودي. مودعووووا  
ييوووووودي ، عشوووووور سوووووونين ولووووووم أوقووووووع اسووووووتنكاري للحووووووزب وتأاآلن دورء يووووووا ابووووووراهيم، شوووووود حيلوووووو  واطلووووووع زي أبوووووووء»

 «.ولن أخرج.. قلقيليةو أسلم  الراية يا إبراهيم وأنا سأبقى هنا في « للسلطة

كوووووان إبوووووراهيم يضوووووغ  أكثووووور فوووووأكثر علوووووى دعسوووووة البنوووووزين وهوووووو ينطوووووق بكلموووووات، شووووود حيلووووو ، خليووووو  زي 
علوووووى هووووو   الحالوووووة يسوووووت كر أيوووووام أبووووووء، أسووووولم  الرايوووووة.. لقووووود نسوووووي نفسوووووه ونسوووووى بوووووأن بقربوووووه جووووووادا  ومضوووووى 

 أحد الحراس و قف و أوراب السيارة والهويات.. همسية التي قضاها في بلد  إلى إن استوقفالماضي القا

هووووا هووووو المعسووووكر بمسوووواحته الواسووووعة وثووووال  بنايووووات كبيوووورة وجمووووون غفيوووورة موووون الشووووباب موحوووودي األزيوووواء و 
 منت را  دور . ببدلة الكاكي، والوجو  السمر، كل يمس  بقصعة الطعام

طينيي لبنووووان وجاءنووووا أموووور بإلحاقووووه بالوووودورة الحاليووووة و قووووال األط إبووووراهيم بعوووود ووووو أط حلمووووي و جووووواد موووون فلسوووو
أن أدى التحيووووووة المتعووووووار  عليهووووووا فووووووي صووووووفو  الفدائيووووووة، وخوووووورج تاركووووووا  جووووووواد وقائوووووود المعسووووووكر وحوووووودهم فووووووي 

 (.3/68)معركة الكرامة الغرفة الواسعة المغطاة جدرانها بصور الشهداء.. ربحي، الفسفوري 

ى تلوووو  المعركووووة أيووووام قليلووووة فتحووووت للثووووورة آفاقووووا  واسووووعة للعموووول فووووي األردن بعوووود ان لووووم يكوووون قوووود مضووووى علوووو
 كانت تعطي المكافآت لمن يرشد على عناصر الثورة في منطقة الغور.

أخبرونووووا  ووووو أهووووال  وسووووهال  أط جووووواد، يعطيوووو  العافيووووة، البوووود أنوووو  عانيووووت قلوووويال  للوصووووول إلووووى معسووووكرنا. لقوووود
 عن  إخوان  في المنطقة..
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تمووووتم جووووواد فووووي نفسووووه، وبنبوووورة عسووووكرية و بوووودأ األط  . ال أعوووور  بهووووم فووووي المنطقووووة لووووي اخوووووان ، أنوووواووووو هووووا
 حلمي بجبهته العالية وحاجبيه المنعقدين على قصبة أنفه ووجهه الحليق، يمأل بعض األوراب.

رد جوووووواد بسووووورعة ولوووووم يكووووون قووووود « فوووووارا..تشوووووي.. تشوووووي.. غي»وووووو « مووووواذا ترغوووووب أن يكوووووون اسوووووم  الحركوووووي»
علووووى موووووت تشووووي فووووي غابووووات بوليفيووووا سوووووى بعووووض الوقووووت. مووووازال يحفووووظ بعووووض المقوووواطع عوووون ظهوووور  انقضووووى

يوووووا والووووودتي سوووووأبقى أحمووووول السوووووالح طالموووووا يوجووووود » قلوووووب مووووون كلموووووات تشوووووي فوووووي رسوووووالته األخيووووورة إلوووووى والدتوووووه و
مهووووم أن يحموووول موووون بعوووودي الرايووووة مناضوووول مضووووطهدين فووووي هوووو ا العووووالم. ال يهمنووووي كيووووف وأيوووون سأموتووووو، لكوووون ال

 «.آخر..

و أجابوووووه األط حلموووووي بعووووود أن  آخووووور جوووووواد. اختووووور اسوووووما   يوووووا وووووو لقووووود سوووووبق  رفيوووووق آخووووور يحمووووول هووووو ا االسوووووم
 استعر  لوحة األسماء الحركية المتواجدة أمامه.

 إذن أفضل أن يبقى اسمي جواد إذا سمحتم لي.

  فووووي ع أمنيووووه وحفاظووووا  علووووى سووووالمت  أيضووووا  سووووتتعر ووووو ال يووووا أط عليوووو  أن تختووووار اسووووما  آخوووور وذلوووو  لوووودواف
المسووووتقبل علووووى ذلووووو ، انوووو  لووووم تتعووووور  بعوووود علووووى محيطووووو  جيوووودا ... أجابووووه حلموووووي بلهجووووة المناضوووول المحنووووو  

 ال ي تمرس في معتقالت ه ا الن ام أو ذاء.

مشوووووويرا  بوووووو ل  إلوووووى صووووووورته المعلقووووووة فوووووووب رأس األط « الفسووووووفوري »وووووو اختووووووار أن أحموووووول اسووووووم ذاء الشوووووهيد 
 مي.حل

 مل االسم بالوراثة أجابه حلمي واالبتسامة بادية على محيا .و لكن أخا  عندنا يا أط جواد وهو يح

ووووووو أصوووووور أن يبقووووووى لووووووي هوووووو ا االسووووووم أيضووووووا . قووووووال جووووووواد هوووووو   العبووووووارة ومازالووووووت عينووووووا  عووووووالقتين بووووووبعض 
 العبارات المكتوبة بأسفل الملصق لتعر  بالشهيد.

 عليه التواجد بها.ي عد أن حدد له األط حلمي السرية التو ال بأس يا جواد فليكن ل  ه ا. وب

ووووو موقعوووو  فووووي السوووورية األولووووى عنوووود األط مصووووطفى وشوووود علووووى يوووود  )أتمنووووى لوووو  التوفيووووق فووووي الوووودورة وان 
أدى «. سووووووأعمل كوووووول جهوووووودي يووووووا أط حلمووووووي« »تحموووووول اسووووووم هوووووو ا البطوووووول حتووووووى يبقووووووى شووووووهداؤنا أحيوووووواء بيننووووووا

ررة لكووووووول المقووووووو« الكوووووووت»توووووووه الكووووووواكي وقصوووووووعة األكووووووول و التحيوووووووة وخووووووورج إلوووووووى المسوووووووتودن ليحصووووووول علوووووووى بدل
 متدرب.

                                                                                                                                                                                                               كتوووووووووووووووووة»طوووووووووووووووووار الفسوووووووووووووووووفوري فرحوووووووووووووووووا  وهوووووووووووووووووو يلوووووووووووووووووب  بدلوووووووووووووووووة الكووووووووووووووووواكي حوووووووووووووووووامال  تحوووووووووووووووووت ابطوووووووووووووووووه 
والووووووبعض منهوووووو  موووووون تعووووووب  ،الووووووبعض يضووووووح  ...متوجهووووووا  إلووووووى غرفتووووووه و الشووووووباب منتشوووووورون هنووووووا وهنوووووواء« 

كّبووووووول روحملوووووووت رشاشوووووووي.. أنووووووا يوووووووا أخوووووووي.. آمنوووووووت بالشووووووعب المضوووووووّيع والم»التوووووودريب وأغووووووواني الثوووووووورة تصووووووودح 
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 .[ال. ال. ال. ال يؤجل .. والدين حق  جيال منجل... دين علينا دماؤنالتحمل بعدنا األ

وقووووف الفسووووفوري يصووووافت زمووووالء  فووووي السوووورية فووووردا  فووووردا  فووووي فتوووورة االسووووتراحة سووووابحا  فووووي نشوووووة اللح ووووة، 
طووووار، هوووو   مجموعووووة الكويووووت، وألووووم الماضووووي وهووووو يرقووووب معووووالم هووووؤالء الرفوووواب الوووو ين تجمعوووووا موووون مختلووووف األق

ردن وهوووووواذان الشووووووابان موووووون فرنسووووووا وذاء ال يعوووووور  العربيووووووة اتووووووى موووووون إيووووووران.. جمعووووووت هووووووؤالء وتلوووووو  موووووون األ
 عروس واحدة.. وقضية واحدة مخلفين وراءهم سنين ال ل والروتين، واالغتراب عن ال ات.

حاضووووووورات علوووووووى وبووووووودأ التووووووودريب علوووووووى الكموووووووائن واالغوووووووارات بعووووووود أن أعطيوووووووت السووووووورية حووووووووالي عشووووووورة م
 نو .اماستعمال الكالشنكو  والسي

 سمع الصفارة ويباشر التدريب بكافة أنواعه.في الصباح الباكر ت   

يووووووردد « لموووووواذا هوووووو ا التوووووودريب القاسووووووي، ال يجوووووووز هوووووو ا»لقوووووود زالووووووت الفرحووووووة والسوووووورور موووووون وجووووووه الكثيوووووورين 
واالسووووتقرار المعيشووووي فووووي بيوووووتهم  تأخوووو هم المفاجووووأة بهوووو ا االنتقووووال السووووريع موووون الهوووودوء ،الكثيوووورون هوووو   العبووووارة
 يدِة في التدريب.إلى الصعوبات الشد

غووووووادر حوووووووالي عشوووووورين عنصوووووورا  المعسووووووكر بعوووووود مضووووووي شووووووهر موووووون التوووووودريب القاسووووووي متوووووو رعين بحجوووووو  
 منهم عاد إلى لبنان..مختلفة، حتى أن بعضهم قفز ليال  عن السور وهربوا في اتجاهات مختلفة وقسم 

يرددهووووووا الموووووودرب حووووووامال  البندقيووووووة « زحووووووف، ازحووووووف و ال ترفووووووع جسووووووم ا»سووووووهل الشوووووووء يمتوووووود طووووووويال .. 
 برصاص حقيقي يطلقه هنا وهناء بين أجسام الشباب.

 وصليات متتالية من الرصاص.« أسرن العدو وراءء، أسرن»

شوووواب بوووواد عليووووه آثووووار التوووونعم فووووي  ووووو يرددهووووا« الحالووووةهيلعوووون أبووووو هيوووو  توووودريب مووووا حوووودا عوووواد يتحموووول »ووووو 
 دول المهجر.

يووووا أط، هنووووا يولوووود الرجووووال و أجابووووه الفسووووفوري بصوووووت خافووووت والعوووورب الحووووار يتصووووبب موووون تتحموووول ووووو بوووودء 
 جبهته وصدر .

وبووووووين التووووووردد وبعووووووض أصوووووووات االسووووووتنكار وأحيانووووووا  الشووووووتم وصوووووول المجمووووووون إلووووووى نهايووووووة حقوووووول الشوووووووء 
 «.طووووووابور ، اجمووووووع... اسووووووتعد»متوووووور المليئووووووة بالشوووووووء و  يالمووووووائتمنهكووووووي القوووووووى بزحووووووف  ةبصوووووودورهم الموووووودما

 يضع يد  على الجروحواصطف الجميع وامارات الغضب تكسو وجوههم والبعض 

لكوووووون بوووووودون هوووووو   الصووووووعوبات ال يمكوووووون أن تسووووووتطيعوا مواجهووووووة  و أنووووووا أعوووووور  بووووووأن الووووووبعض مسووووووتاء،» 
د زحفنوووا كيلووووو متوووورين فووووي وسووووترون أشوووود مووون ذلوووو  وأقسووووى فووووي الحيووواة العمليووووة. لقوووو ،العووودو فووووي حوووورب عصوووابات

وب حولنووووووا، قرب موووووون القوووووودس حتوووووى اسووووووتطعنا أن نفلوووووت موووووون الطووووووب المضوووووور إحووووودى المعووووووارء موووووع العوووووودو بوووووال
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 «.ركضنا أكثر من ثال  ساعات متواصلة بدون استراحة، ستعرفون ذل  غدا  في الممارسة العملية

جّيوووووودة بمصووووووداقّية قائوووووود كووووووان المتوقووووووع أن يصوووووورط قسووووووم كبيوووووور موووووون السوووووورية اسووووووتنكارا ، ولكووووووّن معوووووورفتهم ال
 مصاعب ردن الجميع بأن ال ينبسوا ببنت شفه.السرية وتصورهم لآلتي من ال

ومضووووى الطووووابور رمووووال   إلووووى المعسووووكر ليصووووحوا موووون بعوووود سوووواعة موووون النوووووم علووووى آثووووار قنابوووول ورصوووواص 
 داخل الغر  وصياح ووجو  مقنعة تجوب في طوابق البنايات زارعة الرعب في القلوب الفتية..

 المعسكر.عدو يقتحم المعسكر و انتبا ، انتبا ، العدو داخل و ال

خائفووووووا  فووووووي ظووووووالم الغرفووووووة الوووووودام ، كوووووول األنوووووووار مطفووووووأة ورشووووووقات الرصوووووواص وقنابوووووول  ي وقووووووف الفسووووووفور 
أفضوووول لووووي أن »الوووودخان والقنابوووول الصوووووتية تزيوووود خوفووووه أكثوووور فووووأكثر، موووواذا يفعوووول، لووووم يكوووون أحوووود فووووي الغرفووووة، 

ي نفسوووووه، صوووووراط، ردد جوووووواد فووووو« لووووون يكتشوووووفني العووووودو.. مووووواذا، عووووودونا هنوووووا أبقوووووى فوووووي هووووو   الزاويوووووة الم لموووووة،
 قنابل، كالم غير مفهوم، لغة عبرية.

، ركووووووض الفسووووووفوري مهووووووروال  الميكروفووووووون ردد صوووووووت « الجميووووووع إلووووووى سوووووواحة المعسووووووكر»أنيوووووور المعسووووووكر 
 إلى الساحة، لم يكن قد وصلها بعد ربع العدد من المتدربين.

 « ام في الساحةاجمع بسرعة و الجميع انت»

ان وضوووووعكم التووووودريبي  هوووووا األخووووووة و انطلوووووق صووووووت األط حلموووووي.وووووو هووووو ا أول طوووووابور ازعووووواج تعيشوووووونه أي
 مازال ضعيفا  وحتى ه   اللح ات مازال البعض ينضم إلى الطوابير.

ممووووا جعوووول الجميووووع بموووون فوووويهم قائوووود « هوووو ا مووووزح إذا  هووووا»أطوووول أحوووود العناصوووور موووون فوووووب الطووووابق الثالووووث، 
 ء في الضح  المدوي في الساحة.المعسكر يشار 

 ،وووووو قالهوووووا أحووووود قوووووادة السووووورايا وازداد الضوووووح  أكثووووور فوووووأكثر« هن أحووووود قووووود عملهوووووا تحتوووووالمهوووووم أن ال يكوووووو »وووووو 
 والجميع ين رون إلى المراحيض وهم يرون عنصرين خارجين لتوهم بعد أن سمعوا صوت الضح .

فكانووووت فتوووورة الطعووووام فووووي بعووووض  ومضووووى التوووودريب علووووى هوووو   الحالووووة موووون الصووووعوبة حتووووى ألفتووووه السوووورايا،
وأحيانوووا  يضوووع هووو ا المووودرب « رموووال» قائق، علوووى الجميوووع انهووواء األكووول وهوووم فوووي حالوووةاألحيوووان ال تتجووواوز الووود

و ذاء حصووووووى صووووووغيرة فووووووي قصووووووعة بعووووووض المقوووووواتلين حتووووووى يووووووتم تعويوووووود المقوووووواتلين علووووووى مختلووووووف أصوووووونا  
مووووون هنووووواء إلوووووى البركوووووة حيوووووث علوووووى الحيووووواة ومشوووووقاتها. وفوووووي الليووووول يوووووأمر األط مصوووووطفى الجميوووووع النهوووووو ، و 

لليووووول بعوووووود ركوووووض حوووووووالي امووووول ثيووووووابهم ويعوووووودوا بعوووووودها إلوووووى المعسووووووكر فوووووي منتصووووووف االجميوووووع أن ينزلوهووووووا بك
 سبع كيلو مترات بالثياب المبللة وبعدها على الجميع النوم به   الحالة.

 فسفوري مطلوب إلى قائد المعسكر.
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يشوووورح لهووووم خصووووائص سووووالح قوووواذ  الوووودبابات،  نهووووض بسوووورعة موووون الوووودائرة المجتمعووووة حووووول الموووودرب وهووووو
ل واحوووودة وهووووو يوووورى والوووود  وعمووووه وركووووض إلووووى غرفووووة قائوووود المعسووووكر وكوووواد أن يتوقووووف علووووى رجووووال اربووووي جووووي 

 وقائد المعسكر ين رون إليه.

وووووو تفضووووول يوووووا فسوووووفوري و َرَموووووَق عموووووي والووووودي بسووووورعة مسوووووتهجنا  هووووو ا االسوووووم، بعووووود أن صوووووافحتهم، بوووووادرني 
تعووووب وخصوصووووا  أنوووو   ي والوووودء طلووووب أن تعووووود إلووووى المخوووويم ألن والوووودت  وضووووعهاقائوووود المعسووووكر و أط فسووووفور 

 د أسرت . فاألمر يعود ل .المسؤول عن العائلة حيث ان  وحي

 -: قاطع الفسفوري كلمات األط حلمي مستهجنا  

حتوووووى لوووووو  الحقوووووة باسوووووتمرار! واالعتقوووووال فوووووي الموووووراحيض!!لمموووواذا! أعوووووود للمخووووويم! للسوووووجن والمطووووواردة! وا" 
 " .إطالقا .. (السجن)لم يبق غيري في الدورة لن أعود إلى ذاء المعسكر 

ازداد والوووود جووووواد شووووحوبا  موووون هوووو   اإلجابووووة حيووووث بوووودا عليووووه اإلرهوووواب والتعووووب، محوووودقا  فووووي األر  بعينيووووه 
 :الثابتتين شابكا  أصابع يديه وكأن ال حول له وال قوة مست كرا  بالتأكيد أقوال زوجته

 "بقيت معه..  ولن أتركه هناء حتى لو ،و ال سألحق به بمفردي ،حدء يا أبا جوادال تعود و "

لووووف  األربعووووة صوووومت  مطبووووق  قطعووووه صوووووت القائوووود و أقولهووووا موووورة أخوووورى، نحوووون نعوووو رء ل روفوووو  حيووووث أنوووو  
 وحيد عائلت .

لمعوووو رة ووووو قووووراري هووووو البقوووواء واالسووووتمرار فووووي الوووودورة وبعوووودها سووووأذهب لمتابعووووة عملووووي فووووي القواعوووود و أرجووووو ا 
 بخاطركم. ...رةالمحاض إلكماليا والدي و بخاطرء عمي، أط حلمي أنا عائد 

أقفوووول الفسووووفوري البوووواب دون أن يموووود يوووود  لتوديووووع والوووود  الوووو ي تكبوووود الكثيوووور للوصووووول إلووووى هوووو ا المكووووان بعوووود 
 الوالوووووداسوووووت كر  .أن تفقووووود مواقوووووع كثيووووورة للثوووووورة فوووووي دمشوووووق وغيرهوووووا، تاركوووووا  إيوووووا  فوووووي لح وووووات صووووومت عميقوووووة

ومسوووووت كرا  أيضوووووا  الواقوووووع المعيشوووووي  36نفسوووووه عنووووودما كوووووان يافعوووووا  وهوووووو ينقووووول الطعوووووام للثووووووار فوووووي الجبوووووال سووووونة 
رزب سوووووى األيووووام القليلووووة التووووي كووووان يعملهووووا فووووي البوووواطون عنوووودما تتوووويت بوووودون أي مووووورد عيشووووه يالصووووعب الوووو ي 
 له صحته ذل ..

رورقووووووت عينووووووا  بالوووووودمون مشووووووفقا  علووووووى صووووووقت عينووووووا الفسووووووفوري بوالوووووود  وهووووووو خووووووارج موووووون المعسووووووكر واغتلا
بووووة، التفووووت أبووووو جووووواد إلووووى الخلووووف كووووي يوووورى ولوووود  آلخوووور موووورة.. لكوووون الوالوووود الوووو ي كابوووود األموووورين فووووي حيوووواة الغر 

 ن الكاكي حليقي الرؤوس.. يصعب معرفة جواد بينهم.الجميع يلبسو 

 رفع يد  بالهواء مودعا  دون أن يرى ولد  وقفل عائدا ..

مووووا علووووى ركبووووة  إصوووووت الموووودرب هكوووو ا تضووووع الق يفووووة وتهيووووق األمووووان وتجلوووو    تهووووادى إلووووى أذنووووي جووووواد»
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 «.أو هك ا منبطحا  ونصف 

وضووووغ  علوووووى الزنوووواد.. ويوووووا لهووووول الكارثوووووة لقوووود اشوووووتعل اثنووووان مووووون الشووووباب وانطلقوووووت الق يفووووة لتووووودمر جوووووزأ 
يقووووة موووون موووون مسوووورح معسووووكر التوووودريب، ومووووا لبووووث الشووووباب أن موووواتوا فووووي اليوووووم الثوووواني متووووأثرين بووووالحروب العم

 اثر الق يفة..

أكثوووور فووووأكثر.. كووووان علوووويهم تعلووووم اجتيوووواز  لووووم تقووووف األمووووور عنوووود هوووو ا الحوووود موووون المصوووواعب بوووول اسووووتمرت
كوا األيووووودي وبووووودأت عمليوووووة االجتيووووواز، ولكووووون الثالثوووووة الووووو ين فوووووي المقدموووووة بقووووووا وحووووودهم تتقووووواذفهم النهووووور.. فشوووووب

هم. لقووووود كووووواد أحووووود المووووودربين أن يغووووورب أموووووواج النهووووور الحوووووادة وتراجوووووع البووووواقي، وفشووووولت كووووول الجهوووووود فوووووي إنقووووواذ
مشوووودوهين لمن وووور ثالثووووة يموتووووون غرقووووا  أمووووامهم علووووى بعوووود أمتووووار وهووووو يحوووواول انتشووووال أحوووودهم، وقووووف الجميووووع 

 ستطيعوا فعل شيء.قليلة دون أن ي

شوووّيع الثالثوووة فوووي اليووووم التوووالي ولوووم نووور المووودرب مووورة أخووورى فقووود نقووول للمحاكموووِة كموووا نقووول ِمووون قبلوووه مووودرب 
 ات.قاذ  الدباب

را  لطووووووابير اإلزعووووواج تمضوووووي أيوووووام عووووودة دون أن يسووووومت ألحووووود بوووووأن يخلوووووع حووووو اء  وذلووووو  اسوووووتعدادا مسوووووتم
صووووووور المتووووووووأخر عقوبوووووووات متعوووووووددة،.. وكانوووووووت المسوووووووويرة وتفاديوووووووا  للتوووووووأخير عووووووون الطووووووووابور )والووووووو ي يكلوووووووف العن

لشوووووباب الطويلووووة و مئوووووة وخمسوووووون كيلوووووو متوووور و آخووووور عمووووول فوووووي الووووودورة، لتزيوووول الترهووووول والتشوووووحم مووووون أجسووووواد ا
د الثووووووورة، مناضوووووولين تحملوووووووا ولتضووووووعهم بعوووووود أسووووووبون فووووووي الباصووووووات الجوووووواهزة لوووووونقلهم إلووووووى جهووووووة مووووووا فووووووي قواعوووووو

 الكثير خالل الخمسة أشهر التدريبية.
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 في )األغوار(  اوال:
عشوووورة  كمووووا اجتوووواز بعضووووهم حوووودود لبنووووان قبوووول ذلوووو . كوووول ،المجموعووووات حوووودود األردن فووووي ال ووووالم أيضووووا  اجتووووازت 

حقيقووووووي ولووووووي   صوووووواصبر  ،بقيووووووادة دليوووووول. لقوووووود كووووووان الحوووووو ر علووووووى أشوووووود ، وبيوووووود كوووووول عنصوووووور سووووووالحه الفووووووردي
كانوووووت األوامووووور تقضوووووي بعووووودم االشوووووتباء موووووع أي جنووووودي عربوووووي حتوووووى ولوووووو اضوووووطر المناضووووول أن يسووووولم  ".فشووووون "

 مشترء.سالحه، ألننا ال نرفع سالحنا إال بوجه عدونا ال

لكووووون المجموعوووووات اجتوووووازت الحووووودود بأموووووان.. ومووووون السووووول  حيوووووث نقطوووووة التجموووووع توووووم توزيوووووع الموووووائتي مقاتووووول 
وهكووووو ا أمضوووووى  .نووووواطق األردنيوووووة.. إلوووووى القطوووووان الشووووومالي، إلوووووى األوسووووو ، إلوووووى الجنووووووبالجووووودد علوووووى مختلوووووف الم

الفسوووووفوري ومجموعتوووووه )حيوووووث اسوووووتحق أن ينوووووال قائووووود مجموعوووووة مووووون التووووودريب الجيووووود فوووووي الووووودورة( ليلوووووتهم األولوووووى 
 ليستقلوا بعدها إحدى السيارات العسكرية إلى منطقة الغور، إلى الحدود مع الحلم الدائم.. ،في اربد

الجبووووال التووووي طلووووت عليووووه موووون  تسوووواءل  الفسووووفوري بموووورح وهووووو ين وووور إلووووى»أيوووون ذاهبووووون اآلن يووووا أط..  ووووو
، ن ووووور السوووووائق إلوووووى السوووووائل  "أليسوووووت تلووووو  جبوووووال فلسوووووطين" .فووووووب الهضووووواب المرتفعوووووة المشووووورفة علوووووى الغوووووور

 أه   المرة األولى التي تزور فيها األردن و« متسائال  

 و نعم يا أط ه   أول مرة..

اآلن سوووووتة كيلوووووو متووووور وتلووووو  هوووووي جبوووووال فلسوووووطين. نبعووووود  ،هبوووووون إلوووووى الشوووووونة الشوووووماليةاآلن ذا نحووووون »وووووو 
 «.ستمّل من ه   المنطقة بعد أيام ،عن الحدود

فنضووووطر أن  ،كوووول أسووووبون نتعوووور  للمحاصوووورة موووون بعووووض الضووووباط»أجابووووه السووووائق والنرفووووزة باديووووة عليووووه 
أجابووووووه  ،«علينووووووا أن نصووووووبر ونصوووووومد يووووووا أط ولكوووووون»نبقووووووى أيامووووووا  عديوووووودة بوووووودون أن يصوووووولنا تمويننووووووا اليووووووومي و 

 سا  وقوة والفسفوري وهو المشتعل حما

أجابووووه  علووووى كوووول حووووال، أهووووال  وسووووهال  فيوووو . ة ،الصوووونعا ووووو بعوووودء طوووواز  يووووا أط، بوووواين عليوووو  جديوووود علووووى هوووو
 السائق وقد باتت القساوة على تجاعيد وجهه أكثر وأكثر..

 .«ددةانوووووه خوووووري  سوووووجون ومشووووواب متعووووو»همووووو  الفسوووووفوري فوووووي نفسوووووه  ،«رالكوووووا»فوووووي وووووو يبووووودو أنوووووه قوووووديم 
 ،تلووووف القضووووايا و ذاء يحوووودثهم عوووون ابنووووه الصووووغير واشووووتياقه الشووووديد لووووهكانووووت بقيووووة المجموعووووة توووودردش فووووي مخ

 واآلخر يروي لهم عن عمله في الكويت.. وهك ا إلى أن وصلوا إلى قلب الشونة.

فوووووي  .دلشوووووعب يقووووودم المزيووووووهوووووا هوووووو ينبوووووون ا ،)أهوووووال  وسوووووهال  بالشوووووباب، قبووووول أسوووووبون فقووووودنا مهووووواجر وفوووووارس
العك (. بووووودا المفوووووو  السياسوووووي متأججوووووا  ومووووونفعال  و نعوووووم علوووووم الحسووووواب النووووواقص ال يعوووووو ، أموووووا عنووووودنا فووووو
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 وسنزداد أكثر وأكثر ألن قضيتنا عادله، والنصر حليف الشعوب دائما .. ،أيها األخوة ها أنتم عشرة

لشووووووواي فوووووووي إحووووووودى الغووووووور  التوووووووي تعوووووووانق الجميوووووووع وهوووووووم يسوووووووتقبلون المجموعوووووووة الجديووووووودة ويقووووووودمون لهوووووووم ا
ف، ممزقوووووووة بالشووووووو ايا مووووووون كووووووول جانوووووووب.. وابتووووووودأت حفلوووووووة سوووووووق تعرضوووووووت للقصوووووووف المباشووووووور، فأصوووووووبحت بووووووودون 

 التعار .

ووووووو نعوووووورفكم علووووووى األط أبووووووو غيوووووودا، قائوووووود القاعوووووودة. أشووووووار المفووووووو  بيوووووود  إلووووووى ذلوووووو  الشوووووواب األشووووووقر ابوووووون 
أهوووووال  أهوووووال  بالشوووووباب، يوووووا هوووووال )»وهوووووو يوووووردد  ،الثالثوووووين عاموووووا  اآلتوووووي مووووون غوووووزة واالبتسوووووامة تكووووواد ال تفوووووارب شوووووفتيه

خووووواني خوووو وا راحووووتكم، اللووووي بوووودوا ينووووام ينووووام ألن مشووووواركم طويوووول، يووووا هووووال بالشووووباب. هللا اعملوووووا أكوووول للشووووباب، إ
 يحييكم(.

لووووووم يكوووووون الفسووووووفوري قوووووود شوووووواهد موووووون قبوووووول آثووووووار قصووووووف وتوووووودمير. كووووووان يسوووووومع موووووون والوووووود  كيووووووف دخوووووول 
ففقووووودوا  ،ريوووووا، وكيوووووف استبسووووول األهوووووالي فوووووي الووووودفان عووووون قوووووريتهمبوووووالقرب مووووون طب« لوبيوووووه»الصوووووهاينة قوووووريتهم 

أربعوووووين شوووووهيدا  علوووووى حووووودود القريوووووة، لكووووونهم اسوووووتطاعوا أن يصووووودوا المهووووواجمين الصوووووهاينة مووووودة طويلوووووة قبووووول أن 
تسوووووواعد المهوووووواجمين الوووووودبابات والطووووووائرات، فكووووووان موووووون نتيجووووووة ذلوووووو  الصوووووومود أن دمووووووروا القريووووووة ومحوهووووووا موووووون 

 «.ب منهابيت واحد اليوم من قريتنا، بنوا مستعمرة بالقر  لم يبق يا ولدي»الخارطة.. 

، لكوووووون الطووووووائرات تطووووووورت وأصووووووبحت ميووووووراج وفووووووانتوم، والوووووودبابات 68واليوووووووم عووووووام  ...48روايووووووات عووووووام 
والرشوووووواش لووووووم يعوووووود يسووووووخن بسوووووورعة ممووووووا يضووووووطر الرامووووووي ان يسووووووقيه بموووووواء أو بوووووودماء  ،أصووووووبت لهووووووا جنووووووازير

 ن يعلمون شبيبتهم و كل شيء تغير.أضعف شباب طاقم الرشاش كما كان النازيو 

توارثهووووا األبنوووواء عوووون اآلبوووواء موووون فلسووووطين، إلووووى حيوووواة المهجوووور إلووووى يالحيوووواة، إرادة الحريووووة، مووووا عوووودا إرادة 
 حياة النضال مرة أخرى.

يوووووأتي المزارعوووووون فوووووي الصوووووباح مووووون قووووورى مختلفووووووة ويووووو هبون إلوووووى بيوووووارات الفواكوووووه للعمووووول وتبقوووووى القريووووووة 
صوووول علووووى القريووووة كعقوبووووة أصوووورت أن تبقووووى بووووالرغم موووون القصووووف المتوا ،لووووة قليلووووةخاليووووة  موووون أهلهووووا مووووا عوووودا ق

هوووووو   القلوووووة التووووووي أصوووووبحت متالحمووووووة حياتيوووووا  مووووووع هووووو   المجموعووووووات باللبووووواس الموووووورق   .«المخوووووربين» إليوائهوووووا
وأسووووولحتهم الخفيفوووووة التوووووي بعثوووووت فووووويهم روح المقاوموووووة والصووووومود بعووووود االنتصوووووار الجميووووول الووووو ي حققتوووووه  والكوفيوووووة
ن يوووووروا خسوووووائر الصوووووهاينة مخلفوووووة علوووووى أر  لوووووة فوووووي معركوووووة الكراموووووة حيوووووث اسوووووتطاعوا بوووووأم أعيووووونهم أتلووووو  الق
 المعركة.

طع الشووووووم  بحرارتهووووووا الالهبووووووة فووووووي تحيووووووث تسوووووو ،القريووووووة تبوووووودو كجثووووووة هاموووووودة وخصوصووووووا  فتوووووورات ال هيوووووورة
ى فصوووووول الصوووووويف وال تعووووووود إليهووووووا الحيوووووواة إال عصوووووورا  عنوووووودما يعووووووود المزارعووووووون موووووون عملهووووووم فووووووي الطريووووووق إلوووووو

لطوووورب المختلفووووة موووون القريووووة تحسووووبا  لعبووووور العوووودو واسووووتعدادا  وفووووي الليوووول عنوووودما ينتشوووور الفوووودائيون فووووي ا ،قووووراهم
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 للعمليات الليلية التي تنطلق من هناء.

، سووووواء أكانووووا فووووي سووووويةتوطوووودت صووووداقة متينووووة بووووين أبووووو غيوووودا والفسووووفوري فكانووووا يقضوووويان مع ووووم وقووووتهم 
 كات العدو..القاعدة أو في االستطالن اليومي لتحر 

قووووال أبووووو غيوووودا للفسووووفوري الوووو ي كووووان يغوووو  فووووي « لالسووووتطالن جهووووز نفسوووو  يووووا فسووووفوري، سوووون هب اآلن»ووووو 
السووووواعة تشوووووير إلوووووى الثانيوووووة  .نووووووم عميوووووق مووووون التعوووووب، وهوووووو يتجوووووول فوووووي المنطقوووووة مسوووووتطلعا  القووووورى المحيطوووووة

 صباحا ، عاد الفسفوري للنوم مرة أخرى وكأنه في حلم.

شوووووها علوووووى أر  وهوووووو نصووووف نووووواهض موووون بطانيتوووووه التووووي يفتر  ،ب الفسووووفوري هووووا، إلوووووى أيوووون اآلن   أجوووووا»
الغرفوووووة نائموووووا  بووووودون غطووووواء مووووون شووووودة الحووووور، متوسووووودا  البطانيوووووة األخووووورى، حيوووووث لوووووم يكووووون للواحووووود أكثووووور مووووون 

 بعدين.« دبر نفس »بطانيتين و 

أمامنوووووا مسوووووير لمووووودة سووووواعة ونصوووووف، وعليووووو  أن تحتووووورس فوووووي المسوووووير وابوووووق رشاشووووو  جووووواهزا  ستشوووووترء »
 «.منطقةا في الدورية القادمة والبد ل  أن تتعر  على المعن

أجابووووووه الفسووووووفوري وهووووووو ال يصوووووودب بأنووووووه سيشووووووارء فووووووي المعركووووووة « إذن سووووووأدخل معكووووووم إلووووووى الووووووداخل»ووووووو 
 المقبلة.

ووووو ال يووووا فسووووفوري، سوووويكون موقعوووو  فووووي الحمايووووة فووووي البدايووووة أنووووت ومجموعتوووو ، ثالثووووة موووونهم فقوووو  يكونووووون 
شووووويت  وال توووووتكلم ألننوووووا ة سوووووتكون فيهوووووا حتموووووا . واآلن أسووووورن فوووووي مريوووووة الالحقوووووولكووووون الدو  ،برفقوووووة راموووووي الهووووواون 

 نقترب من مواقع العدو.

رائحوووووة شوووووجر البرتقوووووال تنتشووووور فوووووي تلووووو  المنطقوووووة والصوووووباح ينوووووبل  رويووووودا رويووووودا وخريووووور الميوووووا  يتهوووووادى 
 ليعز  ذل  النشيد الخالد للمرج المزهر مع الصباح..

ان وووور تلوووو  ة بندقيتووووه و تن ووووران فووووي مختلووووف االتجاهووووات مووووع فوهوووو اقتوووورب أبووووو غيوووودا موووون الفسووووفوري وعينووووا 
، هنووووواء فقووووودنا قبووووول أسوووووبون و كموووووا قوووووال لكوووووم أخوووووي المفوووووو  مهووووواجر وفوووووارس. صووووومت قلووووويال  "جيشووووود"مسوووووتعمرة 

 ولم يعد يسمع له أنفاس.

 أجابه الفسفوري بصوت مسمون.»و حدثني قليال  أط أبو غيدا عن تل  الدورية 

رون، هنووووووواء هووووووو ا يسووووووومونه المشووووووو»وتوووووووابع معرفوووووووا :  ،«كموووووووائن العووووووودو وووووووو اخفوووووووض صووووووووت ، إننوووووووا بمحووووووواذاة 
وهووووو   التوووووي تلموووووع أمامنوووووا بووووورء للسوووووم  أقامهوووووا الصوووووهاينة ، "دجانيوووووا"، وتلووووو  مسوووووتعمرة "بيوووووت يوسوووووف"مسوووووتعمرة 

 «.لتكون حاجزا  مائيا  وموردا  اقتصاديا  لهم..

وووووو بسوووووورعة  والحووووووت بعوووووود قليوووووول بعووووووض األشووووووكال التووووووي تموووووور ،فووووووي الطريووووووق اآلخوووووور ةمع صوووووووت مجنووووووزر س 
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 الرؤيا الواضحة.ئال  دون متخطية شجر القصيب ال ي يقف حا

ووووو اسوووومع يووووا فسووووفوري، أال توووورى  تلوووو  هووووي المجنووووزرات التووووي سنضووووربها بعوووود غوووود. هووووا هووووي تووووأتي لتسووووحب 
 ،الكمووووائن قبوووول طلووووون الفجوووور. ون وووور أبووووو غيوووودا إلووووى السوووواعة كووووي يحوووودد بدقووووة موعوووود قوووودوم وذهوووواب المجنووووزرات

كوووول يفكوووور فووووي اتجووووا ،  .لووووةنووووين علووووى الجهووووة المقابنووووت ثالثووووة. تسوووومرت عينووووا االثوعوووود مجمووووون المجنووووزرات، فكا
بووووي جووووي، والوووو ي حملووووه أبووووو غيوووودا موووون تلوووو  المنطقووووة، هووووي ذات المنطقووووة أبووووو غيوووودا توووو كر فووووارس، رامووووي اآلر 

التوووووي ين ووووور إليهوووووا اآلن وهوووووو يوصووووويه آخووووور لح وووووة باالهتموووووام بخطيبتوووووه التوووووي كوووووان علوووووى موعووووود للوووووزواج منهوووووا 
والكوفيوووووة  ،والخوووووو  يهوووووز جسووووومها ،ويووووون فوووووارس يوووووا أبوووووو غيووووودا    تسووووواءلت ليلوووووى ...لدوريوووووةبعووووود عودتوووووه مووووون ا
حاملووووووة المجرفووووووة فووووووي يوووووودها اسووووووتعدادا  للوووووو هاب إلووووووى البيووووووارات فووووووي الصووووووباح للعموووووول مووووووع  ،ملتفووووووة حووووووول عنقهووووووا

والوووودها.. أبووووو غيوووودا، هوووول حصوووول شوووويء لفووووارس، هوووول...  وغصووووت وهووووي تن وووور إلووووى أبووووو غيوووودا الوووو ي كووووان فووووي 
 ين ر إلى قميصه والدم ينتشر بقعا متناثرة عليه.تل  اللح ة 

وقوووود كووووان للح ووووات يوصوووويني بهووووا قبوووول ان يفووووارب الحيوووواة  ،ووووو لووووم اسووووتطع ان اتمالوووو  أعصووووابي أمووووام ليلووووى»
اخترقوووووووت صووووووودر  وهوووووووو عائووووووود بعووووووود ان اسوووووووتطان ان يووووووودمر آليتوووووووين حضووووووورتا إلوووووووى  500مووووووون صووووووولية رشووووووواش 

حوووووه ان توووووتم حفلوووووة العيووووود فوووووي الوووووداخل ووافقنوووووا جميعوووووا المسوووووتعمرة لتطويوووووق مجموعوووووة االقتحوووووام. لقووووود كوووووان اقترا
 «.على الفكرة يا أط فسفوري 

وووووو أبوووووو غيووووودا هووووو ا الرجووووول الطيوووووب الهوووووادئ الووووو ي سووووواقته الحيووووواة مووووون غوووووزة إلوووووى الغوووووور والووووو ي اسوووووتطان ان 
 يقيم عالقات ودية مع كل الفالحين المتواجدين في المنطقة، يبكي وهو يت كر فارس.

 و أبو غيدا

تجموووود فيووووه كوووول شوووويء  ،والفسووووفوري اتسووووعت عينووووا  اكثوووور وبانووووت الوووودمون فووووي مقلتيووووه ،دالووووم يجووووب أبووووو غيوووو
ماعووووودا هوووووزة الكالشووووونكو  فوووووي يووووود  و لوووووي  فقووووو  فوووووارس... ومهووووواجر أيضوووووا، مهووووواجر بقيوووووت جثتوووووه هنووووواء لوووووم 
نسووووتطع ان نخرجووووه معنووووا. ولموووواذا نخرجووووه   دعووووه يرتوووواح فووووي التووووراب الوووو ي مووووات موووون اجلووووه، دعووووه ينووووام بوووود ء  

 ات بهدوء وحنان...يار بين اتالم الب

لووووم يكوووون الفسووووفوري قوووود تعووووود ذلوووو  الحنووووان الرجووووولي الوووو ي يقووووود إلووووى البكوووواء أحيانووووا. لقوووود درس فووووي الكتووووب 
بووووان البكوووواء صووووفة النسوووواء، وهكوووو ا كووووان يقمووووع نفسووووه عنوووودما يهتووووز قلبووووه وعاطفتووووه لمشووووهد يقتضووووي البكوووواء أحيانووووا  

... 

بنووووا إلووووى الناصوووورة. لقوووود زحووووف حتووووى وصوووول ذه ووووو الزلووووت يووووا فسووووفوري أتوووو كر مهوووواجرا  قبوووول شووووهرين عنوووودما»
 «ذل  هو بيتنا يا ابوغيدا» :واشار لي بإصبعه ،على بعد خمسين مترا
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والوووووودوريات تطوووووورب  ،والبيووووووت مراقووووووب باسووووووتمرار ،لووووووم يجوووووورؤ ان يوووووودخل بيتووووووه، لقوووووود تركووووووه منوووووو  فتوووووورة طويلووووووة
غيووووودا أزورهوووووا  أبوووووادعنوووووي يوووووا  ،ممكووووون ان تكوووووون أموووووي اآلن مسوووووتيق ة»البووووواب باسوووووتمرار بحثوووووا عووووون مهووووواجر... 

وخصوصووووووا بعوووووود ان أنجزنووووووا هوووووودفنا  ،وقوووووود منعتووووووه خوفووووووا موووووون الوووووودخول فووووووي معركووووووة جانبيووووووة»ولووووووو لوووووودقيقتين. 
 بضرب أحد المطارات القريبة بالصواريخ الموقوتة، ونريد العودة قبل البدء بالتمشي  ...

  للعدو.ئيا  تدارء أبو غيدا الموقف قبل بداية الفجر، فقد كانوا في منطقة قريبة ومكشوفة جز 

 و اركض خلفي يا فسفوري، دعنا نبتعد عن المنطقة قبل أن ن كَشف..

 ولم تمض بضع ثوان على استعداد  للركض و ذ بصوت ق يفة مدوية  تسق  بالقرب منهما.

 و خ  األر  يا فسفوري، لماذا وقفت بكامل طول  ألم أح رء من اننا مكشوفان هنا.

بوووووو غيووووودا المتالحقوووووة لوووووم تجعووووول لوووووه مجووووواال  لالستسوووووالم للخوووووو  ر أارتبووووو  الفسوووووفوري للموقوووووف ولكووووون أوامووووو
 والخطر المفاجق.

ووووو اركووووض بأقصووووى سوووورعة خلفووووي و يوووواء أن ترفووووع رأسوووو .. وهكوووو ا اسووووتطان الوصووووول إلووووى العبووووارة قبوووول أن 
 تصطادهما الق يفة الثانية التي لم تسق  بعيدا  عنهما سوى أمتار قليلة.

شوووووفنا وسووووويأخ ون احتياطوووووات مّشوووووددة فوووووي المنطقوووووةفور وووووو علينوووووا تأجيووووول الدوريوووووة ألسوووووبون يوووووا فسووووو  ،ي. لقووووود ك 
أجابوووه الفسوووفوري وهووووو  ،وأنوووا واثوووق مووون نفسوووي ،لقووود تووودربت بشوووكل جيووود علوووى قوووواذ  الووودبابات .قوووال أبوووو غيووودا»

 يرسم في مخيلته صورة فارس ال ي لم يلتق به ولم يعرفه..

 «.ببقع من دم فارسطخ ثم لي طلب آخر من  أط أبو غيدا.. أن تعطيني ه ا القميص المل»

 «.حتى نعود للقاعدة سالمين يا فسفوري »

ووووو عووووور  أبوووووو غيووووودا بحكوووووم تجاربوووووه السوووووابقة، انهوووووم يوووووأتون لالسوووووتطالن  ،مع بوووووالجو صووووووت طوووووائرتينلقووووود س 
 وأحيانا  يباشرون القصف إذا تعرضت مجنزراتهم للرماية. ،باستمرار

أعلووووى القيووووادات حتووووى تتحوووورء المووووراوح  فقووووةووووو بوووورج المراقبووووة عنوووودهم يحوووورء طووووائرة، وعنوووودما يحتوووواج إلووووى موا
أجوووواب أبووووو غيوووودا وهووووو يتوووو كر عمليووووة خروجووووه موووون غووووزة ومالحقووووة القوووووات المنسووووحبة بالطووووائرات المقاتلووووة دون »

أن يووووورى فوووووي الجوووووو طوووووائرة عربيوووووة. موووووازال يووووو كر زوجتوووووه وابنوووووه الصوووووغير وهوووووم يمسوووووكون بوووووه قبووووول لح وووووات مووووون 
وات يووووووا صووووووديقي، سوووووويدخل المدرسووووووة ويكبوووووور سوووووون لقوووووود اصووووووبت عموووووور  اآلن خموووووو »معوووووورفتهم بقوووووورب رحيلووووووه.. 

وبتشووووووكيل جووووووي   .ويكبوووووور يووووووا فسووووووفوري.. عمووووووري اآلن خمسووووووة وثالثووووووين سوووووونة، خوووووودمت فووووووي الجووووووي  المصووووووري 
وهووووا أنووووا اآلن كمووووا ترانووووي.. مووووا أجموووول أن يكووووون اإلنسووووان حوووورا  سوووويدا  لنفسووووه يووووا  ،التحريوووور دخلتووووه فووووورا  فووووي غووووزة

غيوووووودا فووووووي حديثووووووه المتواصوووووول وكأنووووووه يحموووووول بووووووو ومضووووووى أ .فسووووووفوري، سووووووتعر  ذلوووووو  موووووون تجربتوووووو  الخاصووووووة
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همووووووم السووووونين الطويلوووووة ويرتووووواح اآلن ليلقوووووي هووووو ا العوووووبء موووووع بوووووزو  الشوووووم  المرسووووولة شوووووعاعها فووووووب بيوووووارات 
وكأنووووه شووووعان ينضوووو  الخاليووووا الضووووامرة  ،ووجووووه أبووووو غيوووودا اتسوووواعا   ،الليمووووون والبرتقووووال لتزيوووود الخضوووورة اخضوووورارا  

 في تجاعيد وجهه.

واتجهوووووووا « علماشوووووووي»وصوووووووحن فوووووووول  ،احتسووووووويا كووووووووبين مووووووون الشووووووواي بالنعنوووووووان ا ،السووووووواعة الثامنوووووووة صوووووووباح
 بعدها إلى القاعدة.

 الحموووود ى علووووى السووووالمة  أبووووو غيوووودا و مرحبووووا  يووووا أط و قالهووووا شوووواب طويوووول مزّنوووور بالرصوووواص ومسوووودس برواننوووو  
 ، وسيارة الالندروفر تنت ر  خارج الغرفة.

القطووووووان يريوووووودء فووووووورا . أنووووووا فووووووي انت ووووووارء منوووووو   آموووووورووووووو أط أبووووووو غيوووووودا مطلوووووووب فووووووورا  لغرفووووووة العمليووووووات و 
 ساعتين.

 أنا جاهز أط جمال، على فكرة األط الفسفوري قائد المجموعة الجديدة التي التحقت بنا قبل أيام.»

أجووووووواب األط جموووووووال وهوووووووو يصوووووووافت الفسوووووووفوري بحووووووورارة »يوووووووا مرحبوووووووا بالشوووووووباب  . وووووووو أهوووووووال ، أهوووووووال ، وسوووووووهال  
 «.شفتيهوطر  ابتسامة بادية على 

لووووم نوووور ضوووواب  العمليووووات فووووي  ،إنووووه ضوووواب  عمليووووات القطووووان، يبوووودو أن األموووور علووووى درجووووة موووون األهميووووة»
 «.مثل ه   الساعة المبكرة

 قالها أحد المقاتلين المتواجدين سابقا  في القاعدة.
المنطقوووووة غووووواب أبوووووو غيووووودا ثالثوووووة أيوووووام، وكوووووان جميوووووع مووووون فوووووي القاعووووودة مووووووزعين أثنووووواء فتووووورة النهوووووار فوووووي 

 ،هب إلووووى المقهووووى للعووووب الووووورب والشووووي  بووووي ، وآخوووورون يدردشووووون مووووع بعووووض المووووزارعينم يوووو وقسوووو ،المجوووواورة
والالمووووووع تحووووووت الشووووووم  يهموووووو  بووووووأذن « ةالليبوووووور »وشووووووعر  المرتووووووب علووووووى  ةوهوووووو ا أبووووووو كنعووووووان بياقتووووووه المكويوووووو

 الفتيات هنا جيدات.« روح معاي نبحث عن شي لقطه»الفسفوري. 

 ضايا.  االبتعاد عن ه   القعن مشاركته ناصحا  إياضح  الفسفوري واعت ر 

أو  انتوووووا دوختوووووني بالحووووديث عوووون العالقووووة مووووع الجموووواهير، ألووووي  هوووو ا تالحووووم عنوووودما نقوووويم عالقووووة مووووع »ووووو 
 «.الفتيات  الزم يعني فق  مع الرجال، انتو بتقولوا في الكتب أنو المرأة نصف المجتمع

لوووووبالد، أن نحتووووورم تقاليووووود هووووو   االمنطقوووووة تختلوووووف، علينوووووا أيوووووو  بووووو  العوووووادات يوووووا أبوووووو كنعوووووان فوووووي هووووو   »وووووو 
 «.األمور في لبنان تختلف نسبيا  

 أجابه الفسفوري بهدوء وأبو كنعان منزع  ويتكلم بصوت عال.
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 «.يا شيخ، يبدو أن الكافور في المعسكر هد حيل »

نووووا  وشووووماال  ومضووووى ضوووواحكا  لينضووووم إلووووى مجموعووووة لعووووب الووووورب فووووي القهوووووة وعينووووا  تلصلصووووان وتبرقووووان يمي
ائوووودات موووون البيووووارات، ثووووم ال يلبووووث أن يتمشووووى علووووى طوووور  الشووووارن مختوووواال  ن الغوووواص بالعووووامالت الععلووووى الشووووار 

 ،كنعوووووان ن يوووووف  دائموووووا   اموووووع فوووووارب بوووووأن أبووووو ،ي الكووووواو بوووووو إليوووووه بوووووأفالم  ر النووووواظرَ  كّ ببدلتوووووه المموهوووووة المكويوووووة، ت ووووو
يتبعووووه بيووووان  الواحوووود فينووووا طلقووووة رصوووواصرأسوووومال »ومرتووووب فوووووب العووووادة ويلمووووع موووون رأسووووه حتووووى أخمووووص قدميووووه. 

يقهقوووووه الجميوووووع علوووووى كلماتوووووه وروح المووووورح التوووووي ال تفارقوووووه « ألوووووف جبوووووان يوووووا شووووويخ وال كلموووووة هللا يرحموووووهالشوووووهادة، 
 . حتى وهو يسير في الدورية إلى األر  المحتلة، وال يسكت إال بعد األمر المشدد

لقادمووووووة. بوووووودأت   فووووووي األيووووووام القليلووووووة اوأخيوووووورا  جوووووواء أبووووووو غيوووووودا وبوووووودا علووووووى الفووووووور أن شوووووويئا  مووووووا سوووووويحد
وشوووووورطان وقنابوووووول  ،لكاتيوشووووووا تتواجوووووود فووووووي أحوووووود الكهووووووو  البعيوووووودة عوووووون القريووووووة، وسوووووواعات توقيووووووتصووووووواريخ ا

 وأسلحة إضافية، ومسدسات، وعبوات صواعق وغيرها من األدوات الضرورية للعملية.

 

 طبريــــــــا  :ثـانـيــــاً 

 كانت األوامر واضحة.. طبريا..

ارتهوووووووا. وأهملهوووووووا الصوووووووقيع مووووووون كووووووول جانوووووووب لت لشوووووووبابها بطلوووووووب عاجووووووول لزيلؤلوووووووؤة الجليووووووول ال هبيوووووووة أرسووووووو
تجمووووودت أعضووووواؤها عووووون الحركوووووة، هّودوهوووووا، سووووويجوها و وصووووول السووووويف رأس القلوووووب فصووووورخت بوووووأعلى صووووووتها 

 ،رة تضوووووح يووووولوووووّي، البحإتعوووووالوا... تعوووووالوا... انهوووووم يحووووواولون دفنوووووي حّيوووووة  فوووووي بحيرتوووووي. زحفوووووت جبوووووال سووووويرين 
لكنووووووووي مشووووووووتاقة لكووووووووم يووووووووا أحبووووووووائي، مشووووووووتاقة إلووووووووى انسووووووووانكم  فووووووووي القووووووووان، واحتضوووووووونتني ،راقص بأمواجهوووووووواوتتوووووووو

 «.التوقيع طبريا»المهاجر.. انا في االنت ار.. 

وووو قالهوووا أبوووو كنعوووان وهوووو يووورى أبوووو غيووودا صووواعدا  الكهوووف المعلوووق فوووي سوووفت « اقتربوووت آخرتنوووا يوووا شوووباب»وووو 
 الشغلة جد كما يبدو.. ،«كل واحد يكتب وصيته» ...الجبل خلف الشونة

قووووع أبووووو كنعووووان خطووووأ . فقوووود أعطيووووت األواموووور باالسووووتنفار الكاموووول والحيطووووة والحوووو ر الشووووديدين حتووووى يتو لووووم 
ال يعوووور  القرويوووووون بالحركوووووة، للعوووودو عيوووووون فوووووي كووووول مكووووان. وبووووودت حركوووووة غيووووور عاديووووة لتنفيووووو  المهموووووة غيووووور 

والقووووووودرة علوووووووى  ،طوووووووورة كبيووووووورةنسوووووووبة الخ ...هوووووووي قصوووووووف لوووووووبعض المنشوووووووآت العسوووووووكرية فوووووووي طبريووووووواو  ،عاديوووووووةال
 ق العدو عملية صعبة ومعقدة.الوصول إلى عم

قبوووول ثالثووووة شووووهور لووووم يسووووتطع رفيقنووووا » ،انطلووووق أبووووو غيوووودا علووووى غيوووور عادتووووه بلهجتووووه الووووودودة« شووووباب»
وعوووووووادت الدوريوووووووة  ،حسوووووووين الضووووووواوي ومجموعتوووووووه مووووووون الوصوووووووول إلوووووووى طبريوووووووا. لقووووووود اصوووووووطدموا بعووووووودة كموووووووائن
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  هووووو   المهموووووة هووووودافها، ولكننوووووا اآلن سوووووننفأن توفوووووق فوووووي الوصوووووول إلوووووى أ  بخسوووووارة شوووووهيدين مووووون شوووووبابنا بووووودون 
ولكوووون عبوووور طريووووق آخوووور، آملووووين بأننووووا سوووونوفق فووووي الوصووووول هوووو   الموووورة. البوووود موووون وصووووول هديووووة ناريووووة دافئووووة 

وابتسوووووم قلووووويال  مسوووووتعيدا  هووووودوء محيوووووا  الوووووودود » ،إلوووووى طبريوووووا حتوووووى تقيهوووووا شووووور الصوووووقيع والمووووووت شوووووبه المؤكووووود
 «.اتيوشاهدية صواريخ الك»

العوووووارفين فوووووي المنطقوووووة مووووون األخووووووة / عبووووواس وموسوووووى. آ  عبووووواس ة االسوووووتطالن مووووون توووووم اختيوووووار مجموعووووو
ان لهووووو ا العبووووواس نفووووو  المالموووووت لووووو ل  »تووووو كر الفسوووووفوري مخيموووووه بعووووود أن كووووواد ينسوووووا  وينزعوووووه مووووون تفكيووووور  »

 «.العباس، عامل الباطون ال ي اغتالته أيدي ال الم بالتع يب الشنيع

م فوووووي الثوووووورات المتعوووووددة مختلوووووف األقطوووووار بعووووود أن سووووواهسوووووين عاموووووا  التوووووي قضووووواها فوووووي عبووووواس ابووووون الخم
أصووووور أن يبقوووووى موووووع الثووووووار عنووووودما طرقووووووا بووووواب بيتوووووه فوووووي الغوووووور ليووووودلهم فوووووي الدوريوووووة األولوووووى  ،فوووووي فلسوووووطين

علوووووى ممووووورات الميوووووا  فوووووي نهووووور األردن لنسوووووف نفوووووق عيلبوووووون. ومنووووو  ذلووووو  الحوووووين يتوووووابع عملوووووه فوووووي النهوووووار فوووووي 
وينت وووورهم فووووي  ،سوووواعد الشووووباب فووووي الموووورور عبوووور المخاضوووواتلليوووول يوفووووي ا ،مجوووواورة لخوووو  التموووواسالبيووووارات ال

العووووووووودة ليووووووووؤمن لهووووووووم الطريووووووووق وهووووووووو العووووووووار  بالمنوووووووواطق المزروعووووووووة باأللغووووووووام فووووووووي كووووووووال الطوووووووورفين األردنووووووووي 
 اإلسرائيلي.

ان فوووي أوقوووات فراغوووه كووو .لقووود تووورء عبووواس زوجوووة لوووه فوووي بيسوووان موووع ولووود صوووغير لوووم يعووود يعووور  عنوووه شووويئا  
ر  فووووووي األفووووووق البعيوووووود، إلووووووى بيسووووووان محوووووواوال  أن مشوووووور  علووووووى القريووووووة ويسوووووورح ن وووووويصووووووعد إلووووووى قمووووووة الجبوووووول ال

 يسترجع شيئا  ما تكاد ال اكرة أن تنسا  مع الزمن وقساوة أيام العمل الطويلة.

بقوووووي علوووووى العهووووود الووووو ي قطعوووووه لزوجتوووووه بوووووأن تنت ووووور حتوووووى يعوووووود.. وموووووازال العهووووود قائموووووا .. ازداد وجهوووووه 
لتوووووي يرعاهوووووا يوميوووووا  بعووووورب جبينوووووه الخمسوووووين وكأنهوووووا اتوووووالم الحوووووواكير ا وارتسووووومت التجاعيووووود فوووووي وجهوووووهجفافوووووا ، 

كيلوووووووو غراموووووووا  لوووووووم تووووووونقص ولوووووووم توووووووزد هوووووووو.. هوووووووو.. كانوووووووت النسووووووواء فوووووووي العمووووووول يحووووووواولن محاكاتوووووووه وممازحتوووووووه 
ولكووووون يووووورد علووووويهن بابتسوووووامة بووووواردة ويمضوووووي  .«عصوووووفور باليووووود أحسووووون مووووون عشووووورة علوووووى الشوووووجرة يوووووا عبووووواس»

دما تغنووووووي البنووووووات أغوووووواني العشوووووواب المعروفووووووة العاطفيووووووة التووووووي  تتووووووأج  عنوووووو عموووووول قامعووووووا  نفسووووووه، ونزواتووووووهفووووووي ال
 «.األخرس»وآخرون يقولون « عباس الصامت»معروفا  للجميع باسم  صارباللهجة البدوية، حتى 

بقووووووي عبوووووواس وموسووووووى فووووووي المنطقووووووة الحدوديووووووة ألكثوووووور موووووون أسووووووبون، بعوووووود أن جهووووووزوا أنفسووووووهم بمووووووا يكفووووووي 
وريوووووة ألكثوووووور مووووون عشووووور سوووووونين، س فوووووي العموووووول، يعمووووول علوووووى الطاالسوووووتطالن. موسوووووى صووووووديق عبووووواألسوووووبون 

الوحيوووود موووون قريووووة العدسووووية )وهووووي قريووووة علووووى التموووواس المباشوووور مووووع العوووودو( الوووو ي رفووووض الهجوووورة وبقووووي سوووواكنا  
بووووالقرب موووون بيتووووه  .ووالدتووووه العجوووووز ،وولديووووه الصووووغيرين أيضووووا   ،فيهووووا حتووووى هوووو   اللح ووووات مووووع زوجتووووه العاملووووة

تمووووور فوووووي  "المخووووربين"القريوووووة بعوووود أن يلمحووووووا دوريووووة مووووون تقصوووووف الوووودبابات  يحتمووووي بوووووه عنوووودما ،لجووووأ صوووووغيرم
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حيوووووووث يتعووووووو ر علوووووووى أبوووووووراج مراقبوووووووة العووووووودو  ،القريوووووووة أو خارجوووووووة منهوووووووا وهوووووووي تصوووووووعد مووووووون البيوووووووارات الكثيفوووووووة
 .اكتشافهم

رشوووويد الوووو ي أتووووى مجووووددا   .بوووواقي المجموعووووة تعوووود نفسووووها فووووي القواعوووود الخلفيووووة منت وووورين نتيجووووة االسووووتطالن
ويضووووووع  ،خوووووورائ ، فووووووتت الخارطووووووَة وبوووووودأ يقووووووي  المسووووووافاتريبيووووووة فووووووي الخووووووارج علووووووى الصووووووواريخ والموووووون دورة تد

 ويحدد نقطة انطالب الصواريخ. ،عالمات ونقاطا  على خ  سير الدورية

أط أبوووووو غيووووود ، إذا ضوووووربنا الصوووووواريخ بوووووالقرب مووووون مسوووووتعمرة هووووواؤون ومووووون شووووواطق البحيووووورة بالضوووووب  »وووووو 
 «.رية المقصودةإن الصواريخ لن تصل األماكن العسكف

وهووووووو يقلووووووب علووووووى الطاولووووووة مجموعووووووة موووووون األوراب التووووووي تحوووووودد  ،قالهووووووا رشوووووويد بلهجووووووة الواثووووووق موووووون نفسووووووه
 لها.. صلوأقصى مسافة ي ،خصائص صاروط الكاتيوشا

كيوووووف هووووو ا الحكوووووي و أط أبوووووو غيووووودا الحووووود األقصوووووى للصووووواروط « مووووواذا   أجابوووووه أبوووووو غيووووود  باسوووووتهجان»وووووو 
م، ومعنوووووووووى هووووووووو ا أن  8400  خارطوووووووووة ألهووووووووودافنا العسوووووووووكرية هوووووووووي ( متووووووووور بينموووووووووا المسوووووووووافة علوووووووووى ال8200)

 الصواريخ لن تصيب األهدا .

قوووووة فووووي األر  تمنعنووووي ووووو هوووو ا كووووالم ال يركووووب علووووى عقلووووي يووووا رشوووويد، الدوريووووة يجووووب أن نقوووووم بهووووا، وال 
موووون تنفيوووو  الدوريووووة أجوووواب أبووووو غيوووودا، وعينووووا  محمرتووووان موووون شوووودة الغضووووب وموووون المفاجووووأة التووووي أتووووا  بهووووا رشوووويد 

 يوم، وارد  قائال .ال

ووووو يووووا رشوووويد إذا كنووووت خائفووووا  موووون النووووزول معنووووا فووووال تخوووورج لنووووا حججووووا  مختلفووووة. باسووووتطاعت  أن تبقووووى هنووووا 
. الصووووواريخ يجووووب أن تصوووول إلووووى أهوووودافها المحووووددة نسووووتطيع أن نضووووع فووووي القاعوووودة، أنووووا ال أفهووووم فووووي الخوووورائ 
 حشوة زيادة للصاروط كي يصل هدفه.

 ال يمكن أن..يفة هاون حتى تضع له حشوة و لكن أط أبو غيدا ه ا لي  ق 

البوووود »لووووم يسووووتطع رشوووويد أن يكموووول كالمووووه وهووووو يوووورى أبووووو غيوووودا خارجووووا  موووون المغووووارة بغضووووب  شووووديد موووورددا  
 «.مهما يكن من إنجاز الدورية

حيوووث  ،سووووى الفسوووفوري  اأحووود يوووهبقوووي رشووويد محتف وووا  بموووا دار مووون حوووديث موووع أبوووو غيووودا سووورا  لوووم يطلوووع عل
ويووودا  تلوحوووان فوووي الهوووواء علوووى  ،المغوووارة بعووود أن غادرهوووا أبوووو غيووودااللوووون قابعوووا  وحووود  فوووي الحوووظ رشووويد ممتقوووع 

 غير عادته..

 تساءل الفسفوري.« مال  يا رشيد»و 

و غيووووودا عووووون وضوووووعية الصوووووواريخ والمسوووووافات وهوووووو غيووووور مسوووووتعد أن يسووووومع موووووا وووووو يوووووا أخوووووي شووووورحت ألبووووو
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 التعب.. أقوله. الصواريخ ستسق  في الماء ولن يجدينا نفعا  كل ه ا

لقووووووود تووووووودرب الفسوووووووفوري أيضوووووووا  علوووووووى الخارطوووووووة والبوصووووووولة، فمسووووووو  الخوووووووي  وبووووووودأ يقوووووووي  المسوووووووافات مووووووون 
إلووووووى أن وجوووووود المخوووووورج  ،إلووووووى الكنيوووووورتوموووووون سوووووومخ  ،و لووووووى الحمامووووووات ،هوووووواؤون إلووووووى طبريووووووا، و لووووووى الكنيوووووورت

 أخيرا .

 ،الكنيووووورتعنووووودي اقتووووراح أن نضووووورب المواقووووع فوووووي « موووووارات الجوووودإقووووال الفسوووووفوري وعلووووى وجهوووووه »ووووو رشووووويد 
وهوووي تبعووود عووون طبريوووا أقووول مووون كيلوووو متووور، وهنوووا أيضوووا  يوجووود موقوووع عسوووكري مشووويرا  بيووود  إلوووى دائووورة قريبوووة مووون 

 ا  ضمن مرمى الصواريخ فما رأي  أط رشيد.. طبريا مشار إليها بمجمع عسكري؛ وه   األهد

منوووووي تهوووووو لوووووي  عنووووودي أي اعتووووورا  علوووووى ذلووووو  يوووووا أط لكووووون مازالوووووت توووووؤلمني كلموووووات أبوووووو غيووووودا وهوووووو ي
بووووأنني خووووائف وال أرغووووب فووووي المشوووواركة فووووي الدوريووووة. لقوووود تألمووووت كثيوووورا  للوووو ي سوووومعته منووووه، لووووم يعوووور  الخووووو  

ثووووووال  دوريوووووووات. لووووووم أعووووووور  الخووووووو  إال فوووووووي طريقووووووه إلووووووى قلبوووووووي حتووووووى اآلن وقووووووود شوووووواركت فوووووووي أكثوووووور مووووووون 
 اللح ات األولى التي أسمع بها صوت الق ائف، وبعدها يصبت كل شيء عاديا .

أبوووووو غيووووودا موووووازال غاضوووووبا  منووووو  استشوووووهاد زميليوووووه مهووووواجر  ،أجابوووووه الفسوووووفوري  ال يوووووا رشووووويد(وووووو )ماشوووووي الحووووو
 ،م  للدوريوووووة كثيووووورا  وهوووووو كموووووا تووووورى موووووتح ،وقووووود جووووواءت لوووووه الفرصوووووة ألن يووووورد علووووويهم بضوووووربة أقووووووى  ،وفوووووارس

ويتهمنوووووا بأننوووووا عووووواجزون عووووون اجتيووووواز الحووووودود، وكووووول دورياتنوووووا هوووووي مووووون  ،وخصوصوووووا  أن العووووودو يشوووووك  فينوووووا
إلوووووى  ط. لقووووود كنوووووت بووووواألم  معوووووه علوووووى الحووووودود السوووووتطالن بعوووووض المواقوووووع، ولكووووون اسوووووتدعاء خلوووووف الخطوووووو 

 مقر غرفة العمليات قطع عليه الدورية(.

رة واقتوووورب موووون رشوووويد معتوووو را  و لقوووود كنووووت موووونفعال  يووووا رشوووويد أرجووووو فووووي هوووو   اللح ووووة دخوووول أبووووو غيوووودا المغووووا
يوووووة، يوووووا شووووويخ هللا يلعووووون الشووووويطان أنوووووا المعووووو رة، تعوووووال أفهمنوووووي موووووا يجوووووب عملوووووه ولكووووون شووووورط عووووودم إلغووووواء العمل

 كنت منرفز قبل أن اتي إلى هنا..

ه موووون بوووو مووووا لحووووقكووووان العتوووو ار أبووووو غيوووودا وقووووع شووووديد فووووي نفوووو  رشوووويد الوووو ي بووووادر لمصووووافحته متناسوووويا  
خلوووووص، »إهانوووووة قبووووول قليووووول، وجلووووو  الثالثوووووة للمشووووواركة فوووووي تحديووووود خووووو  السوووووير واألهووووودا  الواجوووووب ضوووووربها.. 

 «..ي تن روا على الخريطة أحسن ما يطلع شي يقصر مسافة الصواريخاجح ،خلينا نتوكل على هللا

أخوووووووي روح عنوووووود عموووووور فووووووي »وتفوووووورب الثالثووووووة وهووووووم يضووووووحكون، إلووووووى أن بووووووادر أبووووووو غيوووووودا الفسووووووفوري و 
وأنووووا « بسوووورعة يوووواخوي »لشووووونة ودعووووه يووووؤمن مسووووامير أكثوووور للقووووواذ  ألن المنطقووووة التووووي سوووونرمي منهووووا طينيووووه ا

 رى شو صار باالستطالن.ذاهب إلى عباس وموسى حتى ن

طووووورب الفسوووووفوري البووووواب مفاجئوووووا  عمووووور مضوووووطجعا  علوووووى الحوووووائ  مسووووورحا  ن ووووور  فوووووي البيوووووارات التوووووي تمتووووود 
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الشووووماء عبوووور البوووواب المخلووووون للغرفووووة المعوووودة لنوووووم مجموعووووة الصووووواريخ. لكوووون أمامووووه لتصوووول إلووووى جبووووال سوووويرين 
محووووودقا  فوووووي البيوووووارات وكأنوووووه ضوووووى وم ،عمووووور لوووووم يفاجوووووأ ب هوووووور زميلوووووه فوووووي البووووواب، فووووورد علوووووى السوووووالم ببووووورود

 يحاور عزيزا  في قلبه..

 وووو عمووور ويووون سوووارح، هووول جهوووزت المسوووامير. يقوووول لووو  أبوووو غيووودا بوووأن تحضووور العووودد مضووواعفا  كوووي تثبوووت
القوووووواذ  فوووووي األر  الطينيوووووة و وقووووود أدرء الفسوووووفوري علوووووى الفوووووور بوووووأن عمووووور البووووود أنوووووه غوووووارب فوووووي ماضووووويه 

قالهووووا بعوووود أن اضووووطجع بووووالقرب منووووه نوووواظرا  موووون البوووواب « رهوووول تفكوووور فووووي شوووويء يووووا عموووو»وذكرياتووووه فسووووأل و 
ت  ، هوووول وصوووولأخبرنووووي كيووووف حووووال أهلوووو »إلووووى ذات البيووووارات والجبووووال وكأنهووووا تحوووووي طالسووووم عسوووويرة الحوووول. 

 «.رسالة من الكويت

كووووان عموووور قوووود أخبوووور الفسووووفوري بجووووزء موووون تفاصوووويل حياتووووه هنوووواء.. سووووحب عموووور نفسووووا  عميقووووا  موووون صوووودر  
عنوووووه بووووواقتراب الفسوووووفوري منوووووه ونطوووووق بصووووووت هوووووادئ مووووون الشوووووفا  الضوووووامرة وعينوووووا   وكوووووأن كابوسوووووا  قووووود انفووووورج

فتوووووحتين ويديووووه مسووووبلتين ضووووى موووون رعووووب شووووديد تاركووووا  عينيووووه ممازالتووووا تحوووودقان حتووووى تخالهمووووا عينووووي ميووووت ق
 بالقرب منه.

وقبووووول أسوووووبون بالضوووووب  كنوووووت قووووود عووووودت موووووون  .وووووو أتعووووور  يوووووا صوووووديقي، لقووووود سوووووبق أن شووووواركت بوووووودوريتين
قلووووويال  بجلسوووووته ومضوووووى يوووووروي لجوووووواد قورة دوريوووووة نهاريوووووة لضووووورب إحووووودى المجنوووووزرات و اعتووووودل دوريوووووة فوووووي البوووووا

أمووووام عينووووي فووووي وضووووت النهووووار، السوووواعة بعووووض التفاصوووويل و تلوووو  هووووي الموووورة األولووووى التووووي أرى بهووووا األعووووداء 
تصوووووور أنهوووووا الدوريوووووة األولوووووى التوووووي تنفووووو  فوووووي هووووو   المنطقوووووة منووووو  بدايوووووة العمووووول فوووووي وضوووووت  .التاسوووووعة صوووووباحا  

سووووووتة جنووووووود بطووووووواقيهم الحربيووووووة ووجوووووووههم المختلفووووووة.. اعتوووووودل عموووووور أكثوووووور فووووووي جلسووووووته  ،هووووووار. لقوووووود رأيووووووتهمالن
وحاجبووووا  الكثيفتوووووان ينعقووووودان علوووووى قصوووووبة أنفوووووه وهوووووو  ،يال  وبووووودأت وجنتوووووا  تحموووووران قلووووو ،واسووووتعاد حماسوووووا  مفقوووووودا  

منووووو  السووووواعة  تصوووووور يوووووا أط فسوووووفوري، بوووووالرغم مووووون البووووورد الشوووووديد فوووووي الصوووووباح حيوووووث كنوووووا هنووووواء»يتوووووابع... 
الثانيوووووة صوووووباحا  أنوووووا واحووووود الشوووووباب العوووووراقيين وثالوووووث مووووون المجموعوووووة كنوووووت أرتجوووووف مووووون البووووورد، ولكووووون عنووووودما 

اموووول طووووولي متناسوووويا  الخطوووور الوووو ي يقتوووورب موووون كوووول رامووووي آربووووي جووووي وقفووووت هكوووو ا بك سوووومعت صوووووت المجنووووزرة
 سفوري بأنني أخطأتها..وكم كانت مفاجأة لي ف ،ورميتها ،وانت رت حتى أطلت المجنزرة ببوزها اللعين

وأنوووووت تعووووور  أنووووي قووووود تووووودربت علوووووى اآلربووووي جوووووي والبووووود أن يكوووووون  ،لقوووود كنوووووت مازلوووووت ارتجوووووف موووون البووووورد
 ن من إصابة الجسم المتحرء.الرامي ثابتا  على األر  ليتمك

وبوووودأ يحوووورء يديووووه ورأسووووه وكوووول مووووا يسوووواعد  للتعبيوووور عوووون  ،اسووووتعاد عموووور موووورة أخوووورى دفقووووة حموووواس متجوووودد
د أحوووودا ، وعلوووووى ن فيصوووول بووووالقرب منوووووي ومفتوووور  أن ينوووواولني الق يفوووووة الثانيووووة ولكوووون لوووووم أجووووالموقووووف و لقوووود كوووووا

ا فسووووفوري و يووووا خوووووي، التوووودريب غيوووور عوووون الفووووور قفووووزت كووووي أهوووورب موووون المنطقووووة المكشوووووفة إلووووى البيووووارة. آ  يوووو
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الحيوووواة العمليووووة. كووووان الرصوووواص يتنوووواثر بووووين قوووودمي وأنووووا أقفووووز قفووووزات مختلفووووة غيوووور عووووار  بمووووا يحصوووول فووووي 
 اللح ة. تل 

، تمووووتم الفسووووفوري فووووي نفسووووه «لقوووود كووووان علووووى حووووق موووودربنا عنوووودما كووووان يقسووووو علينووووا كثيوووورا  فووووي التوووودريب»ووووو 
ى عموووور بكوووول جوارحووووه و حساسووووه وأرد  عموووور بصوووووته الوووودافق ون رتووووه فاتحووووا  أذنيووووه وعينيووووه وفمووووه مسووووتمعا  إلوووو

 الشاردة.

ب بالرشاشوووووات و حووووودى الووووودبابات لقووووود انقلبوووووت المنطقوووووة إلوووووى جحووووويم والمجنوووووزرات الحدوديوووووة الثالثوووووة تضووووور »
وزميلووووووي العراقووووووي الوووووو ي  ،منصووووووور .يفووووووة. لووووووم أعوووووور  أيوووووون ذهووووووبتضوووووورب القوووووو ائف علووووووى مكووووووان انطووووووالب الق 

ولوووووى يشووووواركنا فوووووي الليووووول حيوووووث أصووووور أن يشوووووارء تلووووو  الدوريوووووة بوووووالرغم مووووون أنوووووه نسووووويت اسووووومه، كوووووان للمووووورة األ
سووووه فووووي رأسووووه قووووائال : امووووا ضووووعا  مسدوجوووواء وا ،موووون قاعوووودة أخوووورى. وكووووان قوووود توووورء الجووووي  المووووراب  فووووي األردن

ان تقبلووووووني معكوووووم أو أطلوووووق النوووووار علوووووى رأسوووووي. المهوووووم يوووووا فسوووووفوري لوووووم أعووووور  عووووونهم شووووويئا  وزحفوووووت وقفوووووزت 
قفووووووزات إلووووووى أن وصوووووولت البيووووووارة، وكووووووم كانووووووت مفاجووووووأة لووووووي صووووووعود إحوووووودى طووووووائرات الميووووووراج مختلووووووف أنوووووووان ال

يمشووووطون المنطقووووة الغربيووووة والجزائووووري )رامووووي وقصووووفها مكووووان الحمايووووة علووووى قنوووواة الغووووور. لقوووود كووووان الصووووهاينة 
نوووووزرات المنطقوووووة الشووووورقية. فبووووودال  مووووون أن يرموووووي علوووووى المج البيوووووارةالووووودكتريو  فوووووي مجموعوووووة الحمايوووووة( يمشووووو  

 أ رأسه ليتقي الرصاص المنهمر عليه من الطائرة وبدأ بالرمي دون أن يعر  بأنه يرمي علينا(.خب

ه فوووووورا  فووووووي الجهووووووة األماميووووووة ويبوووووودو أن أسووووووونان ضووووووح  الفسووووووفوري وابتسووووووم عموووووور حيووووووث بووووووان فوووووووي فمووووووه
األماّميووووة قوووود انكسوووورت فووووي هوووو   القفووووزات البهلوانيووووة بعوووود أن هوووووى علووووى حجوووور فووووي الطريووووق وتووووابع كالمووووه مووووع 

الشووووووم  قوووووود شووووووارفت علووووووى المغيووووووب مرسوووووولة شووووووعاعها األحموووووور لتووووووداعب رؤوس شووووووجيرات الموووووووز ومخترقووووووة  أن
خضوووووراء المنتشووووورة أموووووام الغرفوووووة لتضوووووفي علوووووى الحوووووديث جووووووا  الخطووووووط المتوازيوووووة ألشوووووجار الليموووووون والبرتقوووووال ال

 حالما يريت األعصاب المتوترة وس  ه ا السكون العارم.

غيووووور علينوووووا وكأنهوووووا غرفوووووة كبيووووورة سووووواقطة علوووووى رأسوووووي، لقووووود رأيوووووت لقووووود ن ووووورت يوووووا أط إلوووووى الطوووووائرة وهوووووي ت
موووون إمكانيووووة رؤيتووووه لووووي،  الطيووووار مباشوووورة حيووووث نزلووووت الطووووائرة علووووى ارتفووووان موووونخفض جوووودا ، وقوووود انتووووابني القلووووق

فمووووع كوووول إغووووارة جديوووودة علووووى الموقووووع كنووووت أدفوووون رأسووووي فووووي التووووراب كووووي ال أرا  وال يرانووووي، لكوووون الهوووود  كووووان 
تصووووووورت بووووووأن تلوووووو  القنوووووواني النازلووووووة موووووون جسووووووم الطووووووائرة المغيوووووورة ليسووووووت إال قناديوووووول  يووووووة.. لقوووووودمجموعووووووة الحما

غووووور. انووووه النابووووالم يووووا عزيووووزي كمووووا عرفووووت عاديووووة، ولكوووون النووووار اشووووتعلت بصووووورة واسووووعة علووووى أطوووورا  قنوووواة ال
 الحقا ..

وكوووواد يصوووورط  ةدمت بمنصووووور فووووي البيووووار طلقوووود نسوووويت ان أخبوووورء بووووأنني اصوووو»هووووا و قالهووووا عموووور مسووووتطردا  
وال أخفووووي عليوووو  بووووأن ن رتووووه قوووود أخووووافتني عنوووودما  ،ما أمسووووكته موووون رجلووووه، لقوووود كووووان يرتجووووف موووون الخووووو عنوووود
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ال ال. ال أريوووووووود أن »ور الطووووووووائرة المغيوووووووورة، صوووووووورط فوووووووووجق خلفووووووووه. تصووووووووورت أنووووووووه ميووووووووت، فعنوووووووودما رأى منصوووووووو
 مستعد للبكاء.ورفع رأسه وبوز  يأخ  وضع الطفل ال« أموت

وري أمووووام الطووووائرة، وعنوووودما سوووومعنا خرشووووفة بووووالقرب منوووووا، لقوووود كانووووت كتلووووة موووون الرعووووب الصووووامت يووووا فسووووف
، ال يمكوووون أن يكووووون زميلنووووا العراقووووي، فهووووي اصوووووات م تعووووددة وكلمووووات أصووووارح  القووووول بووووأن شووووعر رأسووووي قووووب 

 بلهجة  عبرية  ولم يكن معي حتى سالح فردي..

يف وال بوووووالش آ  و هيووووو  الشوووووفا»فوووووي هووووو   اللح وووووة دخووووول أبوووووو كنعوووووان الغرفوووووة وأخووووو  يجوبهوووووا شووووورقا  وغربوووووا  و 
قوووودود وخوووودود زي الووووورود. يووووا عمووووي أنووووا مووووا عوووودت أحتموووول، عنوووودما أعووووود موووون الدوريووووة سووووأطلب موووون أبووووو غيوووودا أن 

قطووووع أبووووو كنعووووان الحوووووار الوووودائر بووووين عموووور « شووووهد هللا يرحمووووه و طيووووب وبعوووودين.. يخطووووب لووووي ليلووووى. فووووارس است
اسووووومع معوووووي، الحقوووووين علوووووى مووووور تعوووووال والفسوووووفوري و يوووووا أبوووووا كنعوووووان اسوووووكت خلينوووووا نسووووومع بووووواقي القصوووووة مووووون ع

 لكن أجابه بنرفزة  مرحة.« قال الفسفوري ملحا  على أبو كنعان بالجلوس»تزويج  بعدين، 

. عمووووور سووووويموت كموووووا يوووووتكلم عووووون دوريتوووووه العتيووووودة، ألوووووم يخبووووورء كيوووووف بيمووووووت وووووو يوووووا شووووويخ كوووووم مووووورة الواحووووود
. مسووووكين يووووا عموووور، كووووان شووووفناء علووووى التلفزيووووون وصوووورت  ههيهوووو ههيهوووو ههيهوووو.. بالبيووووارةحوووواولوا القووووبض عليووووه 

بطووووول، موووووين داري فيووووو  اآلن، مرموووووي بغرفوووووة بوووووال سوووووقف وال بووووواب و قومووووووا انهضووووووا، قاعووووودين زي النسووووواء فوووووي 
، علووووووى األقوووووول بتالقووووووي حوووووودا الحيطووووووانعوهن، غوووووودا  صوووووووركم رح تتعلووووووق ا، ودعووووووالغرفووووووة، قوموووووووا شوووووووفوا الصووووووباي

 يزعل علي  غير أم  وأبوء، قوموا ودعوا..

 ومضى أبو كنعان كعادته وبكامل أناقته وبدلته المكوية بحد ي بت العصفور كما يقال..

اطة وووووووو بتعووووووور  يوووووووا فسوووووووفوري، أتمنوووووووى أن تكوووووووون لوووووووي روح المووووووورح التوووووووي عنووووووود ، انوووووووه يأخووووووو  األموووووووور ببسووووووو
سووووتمرار، وال يغشوووو  من وووور ، وعنوووودما تقووووع الواقعووووة و ال يهوووورب إطالقووووا  ويبقووووى بروحووووه المرحووووة حتووووى فووووي أشوووود با

اللح ووووات دقووووة وخطووووورة، هكوووو ا اسوووومع موووون الشووووباب فووووي القاعوووودة.. أرد  عموووور عنوووودما خوووورج أبووووو كنعووووان موووون 
بعوووودين يووووا صوووول لوووو  البوووواب ولكوووون الفسووووفوري يريوووود أن يتووووابع سوووومان مووووا حصوووول لعموووور.. ارجوووووا أن تتووووابع موووواذا ح

 عمر فأجابه:

يوووووا شووووويخ أبوووووو كنعوووووان معوووووا  حوووووق، قووووووم حتوووووى نحتسوووووي كوبوووووا  مووووون الشووووواي فوووووي المقهوووووى ونتوووووابع الحوووووديث »
الحقووووووا ، الوقووووووت طويوووووول وأمامنووووووا أيووووووام وليووووووالي طويلووووووة نقضوووووويها سوووووووية، ال تسووووووتعجل يووووووا فسووووووفوري، وال يهموووووو .. 

منصوووووور كوووووي يعلقوهوووووا فوووووي وصوووووورة المهوووووم أنهوووووم سوووووجلونا فوووووي عوووووداد المفقوووووودين وكوووووانوا يبحثوووووون عووووون صوووووورتي 
اليوووووم التووووالي.. شووووهداء. لقوووود خوووورج زميلنووووا العراقووووي بطريقووووة سووووحرية، لووووم نسووووتطع نحوووون االنسووووحاب حتووووى سوووواعة 

 «.متأخرة من النهار، كان علينا اجتياز تلة يشر  عليها العدو

ر قصووووة خروجووووه موووون يومضووووى عموووور يضووووح  ضووووحكا  خفيفووووا  وهووووم فووووي الطريووووق إلووووى المقهووووى متابعووووا  تصووووو 
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 أزب.الم

كانوووووت قووووودما منصوووووور ترقصوووووان مووووون الخوووووو  وهوووووو يجتووووواز التلوووووة. مئوووووة متووووور كانوووووت أطوووووول مسوووووافة فوووووي »
العمووووور، دهنتوووووه بوووووالطين حتوووووى أصوووووبحت ثيابوووووه طينيوووووة اللوووووون وعووووودت ألحوووووق بوووووه بعووووود أن حملوووووت كيسوووووا  وعليوووووه 

بعوووووود أن ابتعوووووودت عوووووون المنطقووووووة حوووووووالي . ورب موووووووز واضووووووعا  أسوووووولحتنا فيووووووه حتووووووى أوهووووووم العوووووودو بووووووأني مووووووزارن
أموووام موجووووات  تترانوووي سووووالما  يوووا فسووووفوري موووا عوووودا تلووو  األسووونان األماميووووة.. لوووم أشووووعر بأنهوووا تحطموووومترين كيلوووو 

الرصووووواص والقووووو ائف المتتاليوووووة. لقووووود كنوووووت فوووووي التووووودريب مووووون العشووووورة األوائووووول فوووووي الووووودورة، ولكووووون هنوووووا األموووووور 
 تختلف، الحياة العملية تختلف يا صديقي.

 تساءل الفسفوري.« كانت تقترب منكملم تخبرني عن األصوات العبرية التي »و 

حكالوووو  أبووووو كنعووووان. لقوووود كانووووت دوريووووة موووون األعووووداء بعوووود أن عرفوووووا بووووأن عووووددنا قليوووول واسووووكتوا الحمايووووة »ووووو 
بقصووووف الطيووووران بالنابووووالم للمواقووووع الخلفيووووة، تقوووودموا علينووووا فووووي البيووووار ، لووووم يكوووون معووووي حتووووى سووووالح فووووردي. موووون 

نووووووت مجووووووردا  موووووون السووووووالح و اختبووووووأت تحووووووت شووووووجرة الموووووووز المفتوووووور  أن يحمينووووووي زميلووووووي العراقووووووي وهكوووووو ا ك
وكسووووورت أوراقهوووووا الواسوووووعة حتوووووى غطوووووت محيطوووووي بشوووووكل كامووووول وكووووو ل  عمووووول منصوووووور والخوووووو  بووووواد علينوووووا، 
عينووووا  مليئتووووان بالرعووووب وخصوصووووا  بعوووود قصووووف الطيووووران، لوووووال صوووووت الطيووووران المغيوووور علينووووا لكنووووا اآلن علووووى 

ن، لقوووود صوووورط موووون الخووووو  وهووووو يوووورى النووووار توووونفل  لتغطووووي شاشووووة التلفزيووووون اإلسوووورائيلي كمووووا قووووال أبووووو كنعووووا
 «.ابني، ابني، لي أوالد، ال أريد أن أموت»مساحة واسعة 

المهووووم أنووووه فعوووول كمووووا فعلووووت بعوووود إن طردتووووه موووون مكوووواني حيووووث ال يتسووووع المكووووان ألكثوووور موووون واحوووود. فكووووان 
قوووودام ت وووورى موووون منصووووور يلهووووث بطريقووووة مسووووموعة، أشوووورت إليووووه بإصووووبعي أن يكووووم فمووووه، وبعوووود دقووووائق كانووووت األ

مسوووافة غيووور بعيووودة عبووور البيوووار . ولكووونهم مشووووا بخووو  موووواز ولوووم يتقووودموا إلوووى مواقعنوووا، موووع كووول خطووووة يبتعووودون 
فيهوووووا كوووووان شوووووعر رأسوووووي ينوووووزل قلووووويال  وكنوووووت أرى وجوووووه منصوووووور مووووون خوووووالل األوراب شوووووبيها  بوجوووووه ميوووووت منووووو  

داهموووووا موووووقعي. أنووووا واثووووق بووووأن أسووووبون. تصووووور يووووا فسووووفوري لووووم يخطوووور ببووووالي مطلقووووا  مووووا علووووي أن أتصوووور  إذا 
منصووووووور غيوووووور مسووووووتعد ألن يفوووووو  أموووووووان البندقيووووووة فووووووي تلوووووو  اللح وووووووة.. ان.. ان الحوووووورب رهيبووووووة يووووووا عزيوووووووزي، 

 رهيبة، لكن ال خيار لنا، إنها طريق الخالص للحرية.

مووووازال الفالحووووون يغووووادرون القريووووة للتوجووووه إلووووى اربوووود وغيرهووووا بالباصووووات الطويلووووة التووووي عفووووا عليهووووا الووووزمن، 
اليووووووم أنوووووت سووووورقت عشووووور دقوووووائق زيوووووادة مووووون حصوووووتي فوووووي المووووواء يووووورد »موووووون بصووووووت عوووووال ويتصوووووايحون يتكل

الموووووزات أوعوووو  « نكووووّي »تعووووال أنووووت وأخوووووء حتووووى  ةآخوووور و كوووو اب حولووووت القنوووواة علووووى الليبوووورة و يووووا حميوووود بكوووور 
 ستوى يا عمي... أبو هالعمر الزفت..اشاي  ما « ىتنسى، يلال يا أخي وين صارت كباية الدفل

 .مستفزا بيعي جدا  في ذل  الجو أن يكون أبو كنعانمن الط
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 تساءل الفسفوري مع أنه يراها للمرة األولى.« أليست تل  ليلى يا عمر»و 

ووووو نعووووم هووووي، هووووي بعينهووووا خطيبووووة فووووارس. لقوووود أصووووبت الجميووووع ينادونهووووا بخطيبووووة فووووارس فكووووم هووووو واهووووم أبووووو 
 ى النسيان.كنعان إذ يتصور بأنها ستقبل به إال إذا ساعدتها األيام عل

وموووووازال أبوووووو كنعوووووان محووووودقا  فوووووي وجههوووووا األسووووومر المووووودور كالبووووودر وعيناهوووووا الواسوووووعتان برموشوووووهما الطويلوووووة 
وخصووووورها الممشووووووب والكوفيوووووة المعقوووووودة بأناقوووووة علوووووى عنقهوووووا. لقووووود عرفهوووووا الفسوووووفوري مووووون ن ووووورات أبوووووو كنعوووووان 

 ،وهووووون يتجووووواذبن أطووووورا  الحوووووديثالمسوووووتمرة للزاويوووووة المتواجووووودة فيهوووووا موووووع زميالتهوووووا فوووووي انت وووووار البووووواص الثووووواني 
وعنوووووودما يغيووووووب  ،وين وووووورن خلسووووووة إلووووووى هووووووؤالء الشووووووباب القووووووادمين موووووون مختلووووووف الووووووبالد، إنهوووووون يعوووووورفن الجميووووووع

ويتسووووّقطن أخبووووار  بممازحووووة حميوووود وموسووووى أثنوووواء العموووول وهوووون يتوجسوووون شوووورا  موووون  ،أحوووودهم يتسوووواءلن عنووووه سوووورا  
وثوووواني يوووووم يكووووون  ،باب فووووي المسوووواء فووووي المقهووووىالغيوووواب. لقوووود الفوووووا هوووو   الحالووووة منوووو  فتوووورة طويلووووة، يجتمووووع الشوووو

هوووووو ا الوووووو ي كووووووان يجلوووووو  بوووووواألم  فووووووي زاويووووووة المقهووووووى وهووووووو يبتسووووووم »العوووووودد ناقصووووووا  واحوووووودا  فيعوووووورفن اسوووووومه: 
ال قبوووول يوووووم موووور بووووالقرب منووووا وقووووال يعطوووويكم العافيووووة بصوووووت غيوووور مسوووومون والخجوووول بوووواد علووووى » . «لصووووديقه
يوووووا حسووووورتي علوووووى أموووووه، بعمووووور الوووووورد، فتجاوبهوووووا امووووورأة  هللا يرحموووووه، خسوووووارة علوووووى شوووووبابه،»تووووورد ثالثوووووة « وجهوووووه

فووووووال توووووورد الصووووووبايا علووووووى « كبيوووووورة هللا يقلعكوووووون انتوووووووا بوووووودل هالشووووووباب، الي بووووووال، هوووووون بيموتوووووووا وانتوووووووا عايشووووووات
 كالمها وكأنهن يسلمن جدال  وبدون نقاش بأفضلية وأولوية الشاب على الفتاة.

حب المقهووووى وهووووو يقوووودم لهوووو ا كاسووووة الشوووواي ولوووو اء يرددهووووا أبووووو الوليوووود صووووا« يووووا هووووال، يووووا هووووال بالشووووباب»ووووو 
يقولهووووا أحوووود المووووزارعين بحنووووق وغضووووب. يوووورد « يوووواّل يووووا أبووووو وليوووود البوووواص راح يمشووووي، خلينووووا نلحووووق»السندويشووووة و 

أبووووووو الوليوووووود / الشووووووباب أبوووووودى يووووووا أط، الحقووووووين الوووووو  و فيسووووووكت المووووووزارن وكأنووووووه يخشووووووى االحتجوووووواج علووووووى شوووووويء 
المحووووووالت والحوانيووووووت عنوووووودما يعرفووووووون هويووووووة الشوووووواب الفوووووودائي و مقوووووودس متعووووووار  عليووووووه. الكثيوووووور موووووون أصووووووحاب 

 أو كأس الشاي.. البوظةيرفضون أن يتقاضوا أجرة السيارة مثال  أو أجرة الحالقة أو ثمن صحن 

ولوووووو احنوووووا مقصووووورين بواجبنوووووا انتووووووا فخرنوووووا وعزتنوووووا و هللا يحميكووووووا يوووووا »)موووووا بجووووووز يوووووا عموووووي هووووو ا حقووووو ( 
 في المنطقة، فيتراكض األهالي بسرعة إلى الباصات. وتسمع انفجارات لق يفتين«.. شباب

موووووا بتوووووردوا علوووووى قووووو ائف إسووووورائيل بتوووووردوا.. هوووووا. يووووورد سوووووائق البووووواص الووووو ي يكووووول لسوووووانه وهوووووو « علوووووي»وووووو 
مووووون الفالحوووووين الووووو ين ألفووووووا هووووو   الحالوووووة، فبقووووووا  ةيسوووووتعجل هووووو ا وينوووووادي ذاء.. فيمضوووووي الجميوووووع موووووا عووووودا القلووووو

ن شوووويئا  لووووم يكوووون مووووع بعووووض الحوووو ر تتخوووو   الوووودوريات باالبتعوووواد أوكوووو مووووع تلوووو  المجموعووووات التووووي تجوووووب القريووووة
ويجلسوووووون قريبوووووا  مووووون أحووووود المالجوووووق، أو يصوووووعدون إلوووووى سوووووفت الجبووووول و لوووووى  ،عووووون الشووووووارن المكشووووووفة للعووووودو

 . صاروط« اثخن»المغر المصفحة حيث ال يؤثر فيها 

كووووانوا مجتمعووووين حووووول  حيووووث يجتمووووع رشوووويد، الفسووووفوري، عموووور وأبووووو كنعووووان، ةدخوووول أبووووو غيوووودا إلووووى المغووووار 
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راديووووو الترانزسووووتر، يسووووتمعون إلووووى صوووووت الثووووورة وعوووون العمليووووات فووووي القطووووان األوسوووو  والجنوووووبي وفووووي الووووداخل 
 عادت قواتنا إلى قواعدها سالمة/ خسرنا شهيدين وعهدا  على مواصلة النضال.  /

ر المصوووووباح وووووو لمووووواذا ال يوجووووود عمليوووووات فوووووي منطقتنوووووا  تسووووواءل رشووووويد وهوووووو يشوووووب  يديوووووه علوووووى قدميوووووه ونوووووو 
التوووووي ال تسوووووتطيع الووووودخول  ةينشووووور ضووووووء  المتوووووراقص علوووووى الوجوووووو  السووووومر وعلوووووى أنحووووواء مختلفوووووة مووووون المغوووووار 

إليهوووووا إال منحنيوووووا  و الخارطوووووة ملقوووووا  علوووووى صوووووندوب القووووو ائف واألسووووولحة الفرديوووووة متكئوووووة علوووووى الحوووووائ  الرطوووووب 
لمعلبوووووات الناشوووووفة يسوووووتعان للمغوووووارة حيوووووث تنتشووووور البطانيوووووات المفروشوووووة بشوووووكل قبووووور وفوووووي الزاويوووووة صوووووندوقان ل

 بها عندما ال يتوفر الطعام الطازج.

ورمووووى الكوووواي  موووووع الجعبووووة ليووووريت خصووووور   ،رشوووويد بعووووود أن ألقووووى بندقيتووووه جانبوووووا   أجوووواب أبووووو غيووووودا تسوووواؤلَ 
 والعرب الجا  باد على جبهته العريضة.

بقوووووى العووووودو وووووو لقووووود اتفقنوووووا موووووع كووووول التن يموووووات عبووووور غرفوووووة العمليوووووات بوووووأن ال تقوووووام أي عمليوووووة حتوووووى ال ي
مسووووتنفرا  موووون الضووووربات المتتاليووووة التووووي توجووووه لووووه. وذلوووو  حتووووى ننهووووي دوريتنووووا. ألووووم يرجووووع اليوووووم عبوووواس وموسووووى 

 من االستطالن. 

لقوووووود حضووووووروا منوووووو  نصووووووف سوووووواعة قبوووووول دخووووووول « أجابووووووه رشوووووويد»ووووووو ينت رونوووووو  فووووووي المجموعووووووة الخلفيووووووة 
 الشباب اآلن.

 و اذهب وناديهم أط رشيد إلى هنا. أمر  أبو غيدا.

آثوووووار التعوووووب والسوووووهر باسوووووتطالعهم الووووو ي دام  الووووو ين بووووودا عليهموووووالافت الجميوووووع موووووع عبووووواس وموسوووووى تصووووو
خووووو  راحتووووو  فوووووي »حووووووالي األسوووووبون ونصوووووف. ن ووووور عبووووواس حولوووووه حووووو را  مووووون الوووووتكلم لكووووون أبوووووو غيووووودا طمأنوووووه 

 «.الكالم

 وأخ  رشيد الخارطة وبدأ يضع إشارات على المناطق التي سيتم السير بها. ،بدأ عباس الكالم

انطلووووق عبوووواس يووووتكلم »ووووو سوووونكون بعوووود غوووود السوووواعة الرابعووووة عصوووورا  فووووي بيووووارة العدسووووية مسووووتعدين للتحوووورء  
وبعووووووض الوووووونم  ال وووووواهر علووووووى أنفووووووه،  ،بحنوووووو  رفيووووووع ،ووجهووووووه المثلووووووث ،نيه الكثيفوووووويبلحيتووووووه الطويلووووووة وشووووووارب

ز  امسوووووة نجتووووواز نهووووور الشوووووريعة، أمامنوووووا قصوووووّيب كثيوووووف يحتووووواج منوووووا بعوووووض الوقوووووت الجتيووووواوفوووووي السووووواعة الخ»
وهنووووا علينووووا تجهيووووز مقووووص إذ ال يجوووووز  ،ثووووم نواجووووه شووووريطا  شووووائكا  ارتفاعووووه ثالثووووة أمتووووار ،حوووووالي ثلووووث سوووواعة

 نسفه بالبنكلور.

أبووووو  أموووور«. سووووجل يووووا رشوووويد هوووو   الحاجووووات، سووووجلها فووووي الوووودفتر عنوووودء حتووووى يكووووون كوووول شوووويء جوووواهزا  »ووووو 
وسوووووى بوووووين الحوووووين واآلخووووور غيووووودا وهوووووو يسوووووتمع بفموووووه وعينيوووووه وأذنيوووووه حوووووديث عبووووواس الووووو ي كوووووان ين ووووور إلوووووى م
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وأرد  عبوووواس قووووائال  و بعوووود الشووووري  األول يوجوووود حقوووول الغووووام طولووووه حوووووالي متوووورين  ،ليؤكوووود علووووى صووووحة كالمووووه
الصوووووباح ثوووووم بعووووود ذلووووو  شوووووارن ترابوووووي تمووووور عليوووووه دوريوووووة فوووووي  ،يتلوووووو  شوووووري  شوووووائ  آخووووور مثووووول األول ،ونصوووووف

ت مغناطيسوووووووية لكشوووووووف تسوووووووير فوووووووي المقدموووووووة موووووووع آال ،وخمسوووووووة عناصووووووور هندسوووووووة ،والمسووووووواء مووووووون مجنوووووووزرتين
 غام إن وجدت، ل ل  علينا أن ننت ر حتى تقطع الدورية المسائية وبعدها سنعبر..األل

والجميوووووع لوووووم يووووودركوا أن  ،أو عنصوووووري هندسوووووة. أجابوووووه رشووووويد ماسوووووكا  القلوووووم والورقوووووة اوووووو إذن يلزمنوووووا عنصووووور 
 ن مثل ه   الصعوبات في اجتياز أول مئة متر داخل األراضي المحتلة.تكو 

علووووى الجانووووب اآلخوووور موووون الشووووارن  .ر موووون هوووو ا انت ووووروا قلوووويال  أجوووواب عبوووواس مقاطعووووا  رشوووويدء أكثووووووووو هنووووا
 ومن ثم شري  رابع.. ،يتبعه أيضا  حقل ألغام ،يوجد شري  ثالث

 كنعان بعد أن صفر صفرة طويلة مستهجنا .الشيطان ما اجتاز ه   الحواجز أجاب أبو « ّوَلوو »

بيووووارة موووووز بووووالقرب موووون توووواز سووووهال  طووووويال  حتووووى نصوووول إلووووى أول وتووووابع عبوووواس و وبعوووود ذلوووو  علينووووا أن نج
حيووووووث  ،مسوووووتعمرة الحووووودود القريبوووووة حتوووووى نسووووووتطيع أن نبتعووووود عووووون الكموووووائن المتواجوووووودة بوووووالقرب مووووون المسوووووتعمرة

وحمايوووووة لموووووزارعيهم أثنووووواء النهوووووار مووووون  ،علوووووى المسوووووتعمرة لهوووووم بالعوووووادة أن يضوووووعوا مثووووول هووووو   الكموووووائن حفاظوووووا  
 قصفنا..

 ال هبية وهو يستمع إلى عباس.غيدا برموشها  تجمدت عينا أبو

 و شو يا موسى شو المخرج تساءل أبو غيدا.

حكووووا  عبوووواس صووووحيت. لكوووون موووو  مشووووكلة أجوووواب موسووووى  اللوووويكوووول  ،هوووواي احنووووا مجتمعووووين !!ووووو أنووووا عووووار 
الجتيوووووواز منوووووواطق  1965الحوووووودود حيووووووث سوووووواعد العديوووووود موووووون الوووووودوريات منوووووو  بحنكتووووووه المعروفووووووة فووووووي اجتيوووووواز 

 ،ن وووور إليووووه حتووووى تشووووعر باالرتيوووواح لثقووووة هوووو ا الرجوووول بنفسووووهسووووبت فووووي بحيوووورة هادئووووة ال تكوووواد تالخطوووور. وجهووووه ي
 وهو يردد أمام أي عقبة بسيطة يا شباب،     بفرجها هللا. ،وبابتسامته الدائمة

ونفووووتت ثغوووورة فووووي الشوووورطان  ،ن نعبوووور أنووووا وعبوووواس فووووي البدايووووةإن قووووص الشووووري  لووووي  مشووووكلة، نسووووتطيع أ»
وأن يكوووووووون معنوووووووا  ،ائق، ولكووووووون المهوووووووم أن ال يكوووووووون الشوووووووري  مفخخوووووووا  اوز العشووووووور دقووووووووهووووووو ا ال يتجووووووو ،األربعوووووووة

 «عنصر هندسة النتزان األلغام من الممرات الترابية وبعدها يتم العبور

للجميوووووع  المحببوووووةه الوووووودودة وبابتسوووووامته لمعوووووت عينوووووا أبوووووو غيووووودا والمجموعوووووة كلهوووووا وموسوووووى يتحووووود  بنبرتووووو
، أو علوووووى األقوووووول سوووووتتأجل الدوريوووووة لووووووبعض الوقوووووت حيوووووث سوووووويتم وكأنوووووه قووووود أنقوووووو  المجموووووون مووووون ورطووووووة أكيووووودة

 عبور.استطالن منطقة أخرى لل

( عووووون طريوووووق ضووووواب  العمليوووووات الزماليوووووةوهوووووو مقاتووووول مووووون قاعووووودة أخووووورى فوووووي )« شاسوووووتري »توووووم اسوووووتدعاء 
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دورة لووووه فووووي الصووووين. تووووردد بعووووض الوقووووت وهووووم يعرضووووون عليووووه االقتووووراح  جمووووال. وقوووود أتووووى قبوووول أسووووبوعين موووون
«... رنجتووووواز حقووووول األلغوووووام وتنت رنوووووا فوووووي العوووووودة أو نضوووووع مجموعوووووة مووووون عنووووودنا لحمايوووووة المموووووفقووووود تجعلنوووووا »

 مال  يا شاستري، أترغب في شيء.

 لقوووود خجوووول شاسووووتري موووون نفسووووه أن يفصووووت عوووون السووووبب الوووو ي جعلووووه يتووووردد، لقوووود غوووواب فووووي الصووووين لموووودة
ا قبوووول ثالثووووة شووووهور ولووووم يأخوووو  إجووووازة عنوووودما عوووواد، هوووودى مازالووووت فووووي انت ووووار  فووووي عمووووان خطبهوووو ،سووووتة شووووهور
وهوووا قوووود مووورت سووووتة  ،لووووم يرهوووا سوووووى مووورة واحوووودة عووون طريووووق الصووودفة وهووووو فوووي طريقووووه إلوووى المطووووار ،مووون سوووفر 

 64والحنووووووان منوووووو  أن غووووووادر بيووووووتهم سوووووونة  ءبالوووووودفيشووووووهور والوالوووووودة واخوتووووووه مووووووازالوا فووووووي الضووووووفة، لووووووم يشووووووعر 
بووووواالغتراب الشوووووديد،  للعمووووول فوووووي الووووودانمارء. لوووووم يسوووووتطع أن يتعووووور  علوووووى مخلوقوووووة واحووووودة هنووووواء حيوووووث حووووو 

هووووم شاسووووتري للوووودخول إلووووى  لحووووق بأخيووووه للعموووول وقوووود كووووان هوووو ا متزوجووووا  موووون فتوووواة دنماركيووووة أنجبووووت لووووه ولوووودا .
غرفووووة نومووووه كووووي يحضوووون ابوووون أخيووووه ويالعبووووه، لكوووون الزوجووووة أوقفتووووه  نووووو نووووو نووووو ... ال يجوووووز أن توق ووووه موووون 

 نومه، علينا أن ننتبه للطفل كي ال تتزعزن نفسيته من  الصغر.

 ابته بلهجة انكليزية والغضب مرتسم على وجهها األجنبي وعيناها الزرقاوان..جأ

ي بمضووووض وفووووي اليوووووم التووووالي كووووان صوووواحيا ، اقتوووورب منووووه ليالعبووووه، منعتووووه الزوجووووة موووورة لقوووود بلعهووووا شاسووووتر 
 أخرى نو نو نو، علينا أن ال نعود  على الحمل.

م معوووووه شاسوووووتري وهوووووو فوووووي قفوووووص األلعووووواب وبعووووود فتووووورة قليلوووووة توووووم احتفوووووال بعيووووود مووووويالد ابووووونهم األول، تكلووووو
 «.ه دنماركي ولي  عربيا  كلمة بلهجة بالد ، ان»ضت أم الزوجة باللغة العربية، فاعتر 

ولووووووم يسووووووتطع شاسووووووتري أن يووووووأتي بووووووأي حركووووووة،  ،لقوووووود مضووووووى علووووووى أخيووووووه هنوووووواء أكثوووووور موووووون سووووووبع سوووووونين
ووضووووووعته علووووووى  دانماركيوووووواحفاظووووووا  علووووووى مشوووووواعر أخيووووووه. وعنوووووود بوووووودء الحفوووووول أحضوووووورت والوووووودة الطفوووووول علمووووووا  

أطوووووول خمووووو   البووووواب، فموووووا كوووووان مووووون أخيوووووه إال أن ركوووووب سووووويارته بسووووورعة  وعووووواد بعووووود سووووواعة  بعصوووووا طويلوووووة،
ودخووووول وشووووواربا  تهتوووووزان  ،وفوووووي طرفهوووووا العلوووووم الفلسوووووطيني وثبتهوووووا بالبووووواب ،يالووووودنماركمووووورات مووووون عصوووووى العلوووووم 

 :دل عليه للمرة األولى قائال  للزوجة وألمهايمن الغضب ال ي 

 خي أوال  وأخيرا ، وه ا ابني أنا، انه فلسطيني، مفهوم..منكم، ه ا أ تحملت الكثير

ا وانتهووووى االحتفوووووال علووووى هوووو   الشووووواكلة، وعوووواد شاسووووتري مووووون هنوووواء بعووووود أن بكووووت الزوجووووَة وصووووومتت أمهوووو
 ساهم في تشكيل نواة التحاد عمال فلسطين قائال  لهم:

البوووود أن نتوووودرب علووووى حموووول السووووالح ووووو أخووووواني البوووود أن يكووووون لنووووا دور مباشوووور فووووي الثووووورة، علووووى األقوووول 
سوووووكر للتووووودريب جووووواءت موووووع لوووووى عموووووان حيوووووث تعووووور  علوووووى هووووودى فوووووي معوهووووو ا أضوووووعف اإليموووووان. وغوووووادرهم إ
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 مجموعة أخرى من الفتيات مهنئة بالعيد.

لقووووود علقوووووت عينووووواي بعينيهوووووا يوووووا فسوووووفوري، وال أعووووور  ذلووووو  الشوووووعور المفووووواجق الووووو ي انتوووووابني، أهوووووو حوووووب »
كانووووت هوووودى » .ر  موووون حيوووواتي فووووي الوووودنمارء وفتياتهووووا اللووووواتي يحبووووبن بعلمّيووووةالن وووورة األولووووى أم الشووووعور بووووالق

 «.ة في جبل األشرفية كما عرفت الحقا  مسؤولة اللجنة النسائي

وتعمقووووووت حيوووووث بووووودأت أتووووووردد علوووووى مقرهوووووا متوووووو رعا  بكافوووووة الحجووووو  إلووووووى أن  ،... وهكووووو ا ابتووووودأت معرفتنوووووا
جميوووووع أفوووووراد العائلوووووة موووووا عووووودا األم وابنتهوووووا وهوووووم بووووودأنا نلتقوووووي فوووووي بيتهوووووا عنووووود أمهوووووا فوووووي البيوووووت، لقووووود قضوووووي 

 .67خارجون من القدس سنة 

سووووأله الفسووووفوري وهووووو يعتوووودل فووووي اضووووطجاعه بعوووود أن خوووودرت « واج يووووا شاسووووتري هوووول اتفقووووتم علووووى الووووز »ووووو 
وافووووق شاسووووتري بووووأن يووووودخل  نحيوووووث الجميووووع قوووود غووووادروا بعووووود أ ،السوووواعة تكوووواد تشوووووير إلووووى الثانيووووة عشوووورة .يوووود 

أجوووووواب »وموووووون بعوووووودها يأخوووووو   اجووووووازة طويلووووووة لشووووووهر بشوووووورط  ،ولووووووي  فقوووووو  إلووووووى الحوووووودود معهووووووم الدوريووووووة كاملووووووة
 ن الخارجين من المغارة باقيا  مع الفسفوري وحد  في المغارة.شاستري ضاحكا  وهو يود

ووووو نعووووم يوووووا أط اتفقنووووا بعووووود سووووتة شووووهور أن يوووووتم الووووزواج علوووووى أن نلتقووووي علووووى األكثووووور كوووول شوووووهر. وهووووا قووووود 
موووورة واحوووودة مووووع رسووووالتين تبادلناهووووا وأنووووا فووووي الصووووين و أرجووووو أن أعووووود موووون  موووورت تسووووعة شووووهور ولووووم أرهووووا سوووووى 

 باشرة في اإلجازة.الدورية سالما  وسأذهب م

 و للزواج طبعا ، أجابه الفسفوري وهو يهم بالنوم.

 و نعم، حرام علينا يا خي 

حووووق بهووووم عموووور كالعووووادة كووووان أبووووو كنعووووان أول موووون دخوووول المغووووارة التووووي ينووووام بهووووا عوووودنان والفسووووفوري بعوووود أن ل
لنومووووة االخيوووورة، فقوووو  تنوووواموا ااصووووحوا و اصووووحوا العمووووى شووووو بتنوووواموا، الحقووووين »عنوووود انتهائووووه موووون نوبووووة الحراسووووة 

ونووووووتقلع   ،ثالثووووووين سوووووواعة وتكووووووون صووووووورتكم علووووووى الحيطووووووان و قوموووووووا نشوووووورب خووووووريم )االسووووووم الحركووووووي للشوووووواي(
 تون والزعتر(..الثالثي المرح )مشيرا  ب ل  إلى الوجبة شبه اليومية من الجبنة والزي

 و مال  صبحت تزعق مثل البوم يا ن ير الشؤم و

وأشووووعة الشووووم  ترمووووي بنورهووووا علووووى أرضووووية المغووووارة وعلووووى جووووزء  ،ومأجابووووه الفسووووفوري وهووووو يهووووم موووون النوووو
 من بطانيات الشباب.

وبوووودأ يحوووودثهم بصوووووت متقطووووع مووووون  ،نهووووض الجميووووع وجهووووز أبووووو كنعووووان الفطووووور بأقوووول موووون عشوووورة دقووووائق
 استطلعنا المنطقة قرب المشرون.قبل فترة »الضح  

 لفسفوري.أجابه ا« لقد استطلعت تل  المنطقة مع أبو غيدا قبل أسبون»و 
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المهووووم ال « أرد  أبووووو كنعووووان»ووووو ال، ليسووووت نفوووو  المنطقووووة بوووول تحتهووووا بووووالقرب موووون جسوووور الشوووويخ حسووووين. 
 تقاطعني يا فسفوري يرحم والدي  أحسن ما ان  كل شيء.

اس بوووووواد علوووووى وجوووووووههم وشووووووعورهم طاولووووووة صوووووندوب الوووووو خيرة والنعووووو كوووووان عموووووور وعووووودنان قوووووود جلسوووووا علووووووى
فووووار  وتعبئتووووه موووون العووووين تحتوووواج ألكثوووور موووون  "الجووووركن"واسووووتعدوا لألكوووول بوووودون أو يغسوووولوا وجوووووههم.  ،منفوشووووة

 نصف ساعة، ناهي  عن صعود سفت الجبل إلى المغارة.

بأربعوووووة عناصووووور مووووون القاعووووودة، وووووو المهوووووم بووووودأنا باالسوووووتطالن وفوووووي اليووووووم التوووووالي أخبرنوووووا أبوووووو غيووووودا لووووودعمنا 
هوووو   الدوريووووة مهمتهووووا تفقوووود الطريووووق الترابووووي فووووي تلوووو  « ابعووووا  حديثووووهقووووال أبووووو كنعووووان مت»وهكوووو ا أصووووبحنا سووووتة 

 كانوا أربعة وفتاتين. ،المنطقة مشيرا  بيد  إلى جهة العدو

 و بّل  الخرط و قالها الفسفوري بعد أن أصبت بينهم مودة ظاهرة رغم خال  الطبان.

تنعوووودم علووووى شووووفتيه بعوووود قالهووووا أبووووو كنعووووان واالبتسووووامة تكوووواد « أل الشووووباب يووووا فسووووفوري دب، اسووووموووو  مصوووو»
علوووووووى كووووووول حوووووووال صووووووودب أو ال تصووووووودب هووووووو   مشوووووووكلت ، وليسوووووووت  .هووووووو   المالح وووووووة الجافوووووووة مووووووون الفسوووووووفوري 

 مشكلتي.

أجابوووووه عووووودنان وهوووووو ين ووووور إلوووووى أبوووووو كنعوووووان مؤيووووودا  وجهوووووة ن ووووور  راغبوووووا  فوووووي »وووووو ال تقاطعوووووه يوووووا فسوووووفوري 
بوووووه عووووودنان عنووووودما رآ  ألول كموووووا لق« جووووويم  بونووووود»الحوووووديث وهوووووم يوووووأكلون بهووووودوء مسوووووتمتعين بروايوووووة  اسوووووتمرار

 مرة. دعه يكمل حديثه

 ابتسم أبو كنعان لعدنان وتابع حديثه

ووووو لقوووود قووووررت أن أقووووف مباشوووورة مقابوووول الفتوووواة كووووي أطلووووق النووووار عليهووووا، وكانووووت الخطووووة تقضووووي بووووأن نبقووووى 
فتحوووووة الشوووووارن التوووووي سووووويمروا منهوووووا وعنووووودما ي هووووور السوووووتة جنوووووود لنوووووا مسوووووتلقين علوووووى الرابيوووووة التوووووي تطووووول علوووووى 

ق النوووووار نحوووون فوووووي نفوووو  اللح وووووة. كوووول واحووووود علووووى الجنووووودي الوووو ي أماموووووه، وذلوووو  بعووووود أن نسوووومع اإلشوووووارة نطلوووو
 من قائد الدورية.

أجابووووه عموووور وهووووو يفوووورء يديووووه موووون آثووووار الزعتوووور ناسوووويا  أن يحموووود هللا »ووووو أيوووونعم، جووووود جووووود يووووا أبووووو كنعووووان 
م قدميووووووووه بيديووووووووه وأخوووووووو  عوووووووودنان وضووووووووعية مختلفووووووووة فووووووووي جلسووووووووته وهووووووووو يضوووووووو .ليتووووووووابع سوووووووومان الكووووووووالمكعادتووووووووه 

وعينووووووا  جاح تووووووان نوووووواظرا  إلووووووى أبووووووو كنعووووووان الجووووووال  علووووووى صووووووندوب الخشووووووب  ،وذقنووووووه موووووونحن   ،المتشووووووابكتين
 قبالته.

المهووووووووم يووووووووا شووووووووباب، عنوووووووود السوووووووواعة الثامنووووووووة صووووووووباحا ، رأينووووووووا الدوريووووووووة اإلسوووووووورائيلية، الكوووووووول أخوووووووو  وضووووووووع »
أنوووووا  .لسوووووالح وبووووودأنا باالنت وووووارووضوووووعنا مفتووووواح األموووووان علوووووى السوووووريع بعووووود أن عبأنوووووا ا ،اد، وانبطحنوووووااالسوووووتعد
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شووووو »كووووان دوري الثالووووث، وكنووووت أعوووور  قبوووول يوووووم بووووأن الفتوووواتين تسوووويران فووووي الدوريووووة رقووووم ثالثووووة ورقووووم أربعووووة. 
 خوش عيني خوش، طولها طول الحور شعراتها مثل ابصر شو.« بنت يا شباب

رء اليسووووورى مترافقوووووة موووووع ويحووووو ،وأبوووووو كنعوووووان يرفوووووع يووووود  اليمنوووووى ،قهقهوووووة أحيانوووووا  باالبتسوووووام والوبووووودأ الثالثوووووة 
 حركة عينيه الزرقاوين.

 و وبعدين شو صار.

وصوووودقوا يووووا شووووباب انقطووووع نفسووووي. يووووا أخووووي قووووريبين كثيوووور وهوووو   ثوووواني موووورة أنووووزل  .ووووو بعوووودين اقتربوووووا كثيوووورا  
 ي علووووى يمينووووي بووووإطالب النووووار، وقوووود فوجئنووووا جميعووووا  فيهووووا دوريووووة، عنوووودما أصووووبت الجميووووع فووووي المرمووووى ابتوووودأ الوووو

لرمايووووة متجوووواوزين بوووو ل  أموووور قائوووود الدوريووووة بووووأن ال نطلووووق النووووار إال بعوووود سوووومان ثووووال  صووووفرات وبوووودأ الجميووووع با
متتاليوووووة منووووووه. أفرغنووووووا كوووووول مخووووووازن البنووووووادب وبوووووودأ الشووووووباب بووووووالركض إلووووووى عبووووووارة قريبووووووة للحمايووووووة موووووون قوووووو ائف 

ل اشوووورة علووووى مكووووان إطووووالب النووووار. وهنووووا توووو كر الفسووووفوري مووووا حصوووول لهووووم قبووووالوووودبابات التووووي بوووودأت بووووالرمي مب
وكانوووووت تلووووو  أول تجربوووووة لوووووه فوووووي سووووومان قووووو ائف العووووودو. وقووووود بووووودأ أبوووووو كنعوووووان  ،أسوووووبون عنووووودما قووووو فتهم الدبابوووووة

يووووتكلم وكأنووووه داخوووول المعركووووة مشوووويرا  بيوووود  اليمنووووى لكيفيووووة انطووووالب ق يفووووة الوووودبابات، وقوووود نسووووي نفسووووه حتووووى كوووواد 
 بعه في عين عمر الجال  بالقرب منه. فتابع حديثه.أن يدخل إص

ضووووعية جلسووووتي محميووووة جوووودا  وكأنهووووا خنوووودب، ففضوووولت أن أبقووووى بووووه كووووي أرى كيووووف سووووتأتي ووووو أنووووا كانووووت و 
المجنوووووزرات لتأخووووو  القتلوووووى مووووون أر  المعركوووووة. توقفوووووت الووووودبابات عووووون الرمايوووووة فرأيوووووت أول جنووووودي يووووونهض مووووون 

 .فقلوووووت بقوووووي خمسوووووة قتلوووووى ،م أر إال نصوووووفه األعلوووووىاألر  وقووووود غطوووووى شوووووجر القصووووويب نصوووووفه األسوووووفل، فلووووو
ن يقفووووووون أيضووووووا  يتووووووى كووووووان الثوووووواني يوووووونهض، ثووووووم موووووورت لح ووووووات و ذا باألربعووووووة المنبطحووووووومووووووا هووووووي إال ثوووووووان ح

وتتووووووابع الدوريووووووة مسوووووويرتها، ضووووووح  الفسووووووفوري وعوووووودنان وعمووووووور بعوووووود أن انقطووووووع نفسووووووهم بعووووووض الوقووووووت وهوووووووم 
 لمعركة. فقاطعهم أبو كنعان قائال .يستمعون إلى إطالب النار متشوقين لمعرفة نتائ  ا

جووود أيوووة فتووواة فوووي الدوريوووة، لوووم أر ذلووو  الشوووعر الووو ي رأيتوووه قبووول يووووم أثنووواء دوريوووة وووو أوال  ثبوووت لوووي بأنوووه ال يو 
االسووووتطالن، ثووووم علووووى الفووووور زحفووووت المسووووافة التووووي تفصوووولني عوووون العبووووارة ودخلووووت فبووووادرني أحوووودهم و تصووووورنا 

 أن  جرحت يا أبو كنعان وين كاين 

  لقووووود أصوووووبته فوووووي وات تصووووول إلوووووى أذنوووووي مووووون طووووور  العبوووووارة ومووووون سوووووطحها ذاء يقوووووول و آ األصووووو وكانوووووت
بطنووووه مباشوووورة.. قفووووز متوووور ونووووزل إلووووى األر  واآلخوووور يقووووول و ال، أنووووا اصووووبته مباشوووورة فووووي رأسووووه ازداد ضووووح  

 الشباب أكثر فأكثر اآلن بعد أن تبين لهم نتيجة المعركة وتابع أبو كنعان قائال .

أخطوووووأ المقاتووووول  الدوريوووووة، لقووووود أدرء بأننوووووا لوووووم نقتووووول وال صووووووص، لقووووودان يعرفهوووووا قائووووود وووووو الحقيقوووووة فقووووو  كووووو
الووو ي علوووى يمينوووي ولوووم يتمالووو  نفسووووه عنووودما رأى الجنوووود أماموووه مباشووورة وتصووووور بأنوووه سووومع سوووتة ولوووي  ثالثووووة 
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صووووفرات كمووووا قووووال الحقووووا  وهوووو ا مووووا أدى إلووووى فشوووول الدوريووووة حيووووث انووووبطت الجميووووع قبوووول بوووودء الرمايووووة، أو حتووووى 
 تتت لنا فرصة التسديد المباشر إلى المرمى. لم

مزارعوهووووا غيوووور عاديووووة الختفوووواء أحوووود عشوووور شووووابا  لووووم يتوووورددوا علووووى المقهووووى أو يتجولوووووا بوووودت قريووووة الشووووونة و 
فووووي الشوووووارن، لقوووود جوووواءهم األموووور موووون غرفووووة العمليووووات بالتوجووووه فووووورا  إلووووى أقوووورب نقطووووة تجمووووع اسووووتعدادا  للعبووووور، 

موووون العدسووووية ر أبووووو غيوووودا كوووول ثالثووووة أن يتوجهوووووا منفووووردين إلووووى البيووووارة القريبووووة كوووول شوووويء اصووووبت جوووواهزا  اآلن. أموووو
 في نقطة تجمع  ال تبعد مئتين متر عن نهر الشريعة )األردن(.. عن الحدود.

لووووم يكوووون غيوووواب أبووووو غيوووودا عبثووووا  طوووووال فتوووورة  .لقوووود اتخوووو ت إجووووراءات  واسووووعة  فووووي منطقووووة القليعووووات والزماليووووة
ال موووووووع ثوووووووال  مجموعوووووووات سوووووووتقوم باقتحوووووووام مواقوووووووع حدوديوووووووة بعيووووووودة عووووووون االسوووووووتطالن، كوووووووان يجوووووووري االتصووووووو

 سية لتركيز انتبا  العدو على تل  المنطقة، حتى تتاح الفرصة لدورية طبريا بالمرور بسالم.العد

ابقوووووووا داخوووووول الشووووووجر »سوووووواروا كوووووول ثالثووووووة مووووووع بعووووووض بفووووووارب سوووووواعتين موووووون الوقووووووت، التعليمووووووات مشووووووددة، 
 .عووووووون أي شووووووويء( االردنوووووووي موووووووع الموووووووزارعين، ال تخبوووووووروا جنوووووووود الجوووووووي  إيووووووواكم ومراقبوووووووات العووووووودو، ال تتكلمووووووووا

 وكان في انت ارهم في المكان المحدد عباس وموسى قائدا االستطالن. ،وصلوا جميعا  

كوووول واحوووود يتفقوووود أغراضووووه يووووا شووووباب، هوووول نسووووينا شوووويئا  فووووي الشووووونة  تسوووواءل أبووووو غيوووودا وهووووو ين وووور إلووووى »
طووووة و المقووووص و المسووووامير و سوووواعات زة  نعووووم جووواهزة الخريصوووواعق الصووووواريخ جوووواه ،كووول واحوووود موووون المجموعووووة

 «..ت و القنابلالتوقي

ومضووووى أبووووو غيوووودا متفقوووودا  كوووول هوووو   األشووووياء مشوووويرا  لهوووو ا بووووأن يضووووب  وضووووع الجعبووووة علووووى خصوووور  وذاء 
 لقد بقي ساعة من الوقت.« شد حيل  يا عمر»شادا  على يديه 

أموووور أبووووو ،  الوووو ي اسووووتطلعو  ا إلووووى المكووووانوموسووووى يقودنوووو ،ووووو اآلن عبوووواس وعوووودنان تحركووووا لقووووص الشووووري 
 «.نكون على طر  الماءأن الساعة الخامسة بالضب   ،«لعدنان»ص غيدا وهو يعطي المق

كانووووووت الشووووووم  ترسوووووول أشووووووعتها الحمووووووراء مخترقووووووة ورب األشووووووجار مووووووع غيوووووووم ملونووووووة  سووووووبحت فوووووووب رؤوس 
لووووم يووووتكلم أحووووود  ،ر أحالمووووهالجبووووال العاليووووة، والشووووباب يضووووطجعون علووووى الحشووووي  البووووارد، كووووول يسووووبت فووووي بحوووو

قبوووووا  تلووووو  السووووواعة المتبقيوووووة ليواجهووووووا بعووووودها مصووووويرا  مجهووووووال  ال أحووووود اآلخووووور. الجميوووووع يجلووووو  صوووووامتا  متر  موووووع
 ،والقوووووواذ  ،يعووووور  نتائجوووووه مقووووودما . أموووووامهم عشووووور سووووواعات متواصووووولة مووووون السوووووير محملوووووين بالصوووووواريخ الثقيلوووووة

ين بووووووووالقرب موووووووون رقين حووووووووواجز متعووووووووددة، مووووووووار وغيرهووووووووا موووووووون المعوووووووودات مختوووووووو ،واألسوووووووولحة الفرديووووووووة ،والقنابوووووووول
 بالكمائن وحقول األلغام.المستعمرات المحاطِة 

لقوووود أدرء الجميووووع بووووأن نسووووبة النجوووواة قليلووووة ومووووع هوووو ا لووووم يجوووورؤ أحوووود علووووى البوووووح بوووو ل . حتووووى أبووووو كنعووووان 
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المعوووووورو  بمرحووووووه فووووووي مواجهووووووة الموووووووت، والمصوووووواعب القاتلووووووِة لووووووم ينووووووب  ببنووووووت شووووووفه. فقوووووو  رائحووووووة البيووووووارات 
وتنيوووور وجوووووه ذاء للح ووووات أخووووورى ح وتمووووورح والشووووعان األحمووووور لشووووم  المغيوووووب تنيوووور وجوووووه هوووو ا للح وووووات تسوووور 

وكأنهووووا تأخوووو  صووووورا  نهائيووووة للشووووباب كووووي تحووووتفظ بهووووم فووووي دفئهووووا األبوووودي. اقتربووووت السوووواعة موووون نهايتهووووا، ولووووم 
 يقطعها سوى صوت أبو غيدا.

واآلخووووور عشووووورة أمتوووووار، سووووويروا بهووووودوء انهضووووووا يوووووا أخووووووان خلينوووووا نتوكووووول علوووووى هللا، المسوووووافة بوووووين الواحووووود »
 «..خر واحد، موسى توكل على هللا، خلينا نصل بكّير إخوانيإخواني، رامي الدكتريو  آ

وسوووووار الجميوووووع كموووووا هوووووو مرسووووووم لهوووووم إلوووووى أن وصووووولوا إلوووووى ضوووووجي  الميوووووا  الهوووووادرة فوووووي نهووووور األردن و 
لجوووووالن و قصووووفت إحوووودى الطووووائرات الشووووريعة و كانووووت الميووووا  قويووووة فووووي انحوووودارها موووون المرتفعووووات القريبووووة موووون ا

لوووووتالل فوووووازدادت سووووورعة الميوووووا  بشوووووكل مضووووواعف وأغرقوووووت الكثيووووور مووووون البسووووواتين اإلسووووورائيلية أحووووود السووووودود فوووووي ا
المجووووووواورة بالمووووووواء، حارموووووووة الفالحوووووووين مووووووون االسوووووووتفادة مووووووون الموسوووووووم وخصوصوووووووا  بيوووووووارات قريوووووووة العدسوووووووية وموووووووا 

 جاورها.

« الموووواء صووووعبة اليوووووم يووووا أبووووو غيوووودا»يووووب موووون النهوووور كووووان عبوووواس وعوووودنان فووووي االنت ووووار فووووي القّصوووويب القر 
علينووووا االنتبووووا  كثيوووورا  فووووي العبووووور. كوووول ثالثووووة يعبوووورون متشووووابكي  ...هووووو يقتوووورب موووون أبووووو غيووووداقالهووووا عبوووواس و 

مشوووويرا  بيوووود  إلووووى منطقووووة موووون الموووواء تبعوووود قلوووويال  عوووون المنحوووودر الحوووواد »األيوووودي وبتعوووواك  موووون هوووو   المخاضووووة 
و أن نحووووت  إلووووى قووووص أي شووووري ، لقوووود وجوووودنا عّبووووارة يبوووودبشووووكل جيوووود، لووووم  لقوووود تووووم كوووول شوووويء .«لتسوووواق  الميووووا 

 العدو  حفرها في ه ين اليومين، وهي تقطع األربع أشرطة.

ووووو خيووووور إنشووووواء هللا، هووووو   وفووووورت علينووووا أكثووووور مووووون سووووواعة مووووون الوقووووت، أسووووورن أخووووووي عبووووواس، علوووووى األقووووول 
 يجب أن نكون في الجانب اآلخر عند غروب الشم .

تحرسوووووهم بووووواقي المجموعوووووة  ،األيووووودي ومتعاكسوووووي االتجاهوووووات دا وعمووووور، متشوووووابكيدخووووول عبووووواس وأبوووووو غيووووو
فووووي العبووووور؛ عبوووواس غطوووو  ثووووال  موووورات فووووي الموووواء، ظوووون الووووبعض أن نقطووووة العبووووور صووووعبة ولووووم يفهووووم هوووو   
الحركووووة سوووووى زميلووووه ورفيقووووة فووووي حيوووواة العموووول وحيوووواة الكفوووواح و موسووووى و انووووه يتطهوووور ليوووودخل الجنووووة طوووواهرا  إذا 

 مت هللا على حين غرة.وافا  الموت ال س

لفسووووووفوري، رشوووووويد، وشاسووووووتري، متبعووووووين نفوووووو  الطريقووووووة فووووووي العبووووووور. الميووووووا  تبعووووووتهم مجموعووووووة أخوووووورى و ا
الميوووووا  تغمووووور الشوووووباب حتوووووى الخصووووور وبشووووودة اسوووووتطاعا  ،بووووواردة، بووووواردة جووووودا  لكووووون الحووووورارة دافئوووووة فوووووي القلووووووب

لحجوووووارة تتوووودحرج مووووون تحوووووت أقووووودامهم الصوووومود أموووووام موجوووووات الموووواء المتتاليوووووة، مووووون المنحووووودر الجبلووووي أموووووامهم وا
شووووودوا الطووووووب، شووووودوا »ل رشووووويد فوووووي مشووووويته ويكووووواد يقوووووع، لكووووون يووووود شاسوووووتري قويوووووة مشووووودودة يختووووو .فوووووي العبوووووور

وتووووابع اآلخووووورون العبووووور بتبووووواطؤ شوووووديد، « لفووووووب  يرتفووووع  سوووووالح الثووووورة بأيووووودي راسوووووي أحموووول الطوووووب و كوووول موووووا
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لقنابووووول اليدويوووووة تتوسووووو  خصووووورهم، يرفعونهوووووا محملوووووين بالصوووووواريخ علوووووى ظهوووووورهم ومخوووووازن أسووووولحتهم الفرديوووووة وا
العبوووووور كوووووي ال يصووووولها المووووواء بكثووووورة. انتشووووور الجميوووووع علوووووى األر  الحبيبوووووة شوووووجيرات القصووووويب تقرقوووووع أثنووووواء 

هنووووا وهنووووواء، وخريووووور الميوووووا  يعوووووز  لحنوووووا  روتينيوووووا  جمووووويال  وصووووواخبا  كالضوووووربات القويوووووة فوووووي السووووونفونية التاسوووووعة 
الجميوووووع يتحووووورء  .ةليووووووم، توووووتالطم لتنشووووود نشووووويد سوووووعادت مياهوووووا  أخووووورى احتوووووى الميوووووا  كانووووو .للسوووووعادة البتهوفنيوووووة

ويووووووونهض مشوووووووحونا  بطاقوووووووة قصووووووووى مووووووون  ،والفسوووووووفوري منبطحوووووووا  يلوووووووثم الثووووووورى، مووووووورة، مووووووورتين، ثالثوووووووة ،ببطوووووووق
ويتوووودحرج موووورات عوووودة فووووي العبووووور، خائفووووا  موووون  ،الشووووجاعة التووووي اهتووووزت قلوووويال  وهووووو يعبوووور النهوووور للموووورة األولووووى

« ادتهووووووا إال فووووووي الممارسووووووةالسووووووباحة والحووووووب وحوووووورب الشووووووعب ال يمكوووووون أج»باحة.. الغوووووورب وهووووووو ال يجيوووووود السوووووو
 تمتم الفسفوري في نفسه وهو يعبر النهر بسالم..

منطقوووووة القّصووووويب كثيفوووووة جووووودا . فلووووووال صووووووت وقوووووع األقووووودام وأصووووووات ارتطوووووام األجسوووووام بالشوووووجيرات لكوووووان 
وتووووووارة  ،األر  علووووووى مسووووووتوى  تووووووارة تكووووووون  .مووووون الصووووووعب المحاف ووووووة علووووووى الخوووووو  المنووووووت م لعناصوووووور الدوريووووووة

لوووووى النصوووووف، ثوووووم تصوووووعد ليضووووورب  نتووووووء قووووورب العوووووين، تبعووووود  قلووووويال  لتهوووووب  مووووورة أخووووورى تهوووووب  ليغمووووورء المووووواء إ
ونتوووووووء الشووووووجيرات يوووووورتطم فووووووي قوووووودم .. عشوووووور دقووووووائق صووووووعبة جعلووووووت العوووووورب يتصووووووبب موووووون الجميووووووع إلووووووى أن 

ل ن األسووووووالء األربعووووووة وحقووووووو ارة زحووووووف الجميووووووع متجوووووواوزيوصوووووولوا إلووووووى حووووووائ  األسووووووالء الشووووووائكة.. وموووووون العّبوووووو
 فة جميلة ساعدتهم على العبور.األلغام والشارن، صد

وووووو )أط أبوووووو غيووووودا انوووووي أرى ضووووووءا  أحمووووور هنووووواء، ان ووووور( قالهوووووا الفسوووووفوري هامسوووووا  وهوووووو يقتووووورب مووووون أبوووووو 
غيوووووودا حانيووووووا  ظهوووووور  كبوووووواقي عناصوووووور الدوريووووووة.. لقوووووود توووووودرب الفسووووووفوري علووووووى هوووووو   األضووووووواء فووووووي معسووووووكرات 

 «.كون كمينا  يا أبو غيداربما ي»التدريب 

وابووووووق معووووووه حتووووووى تجتوووووواز  هالفسووووووحة القليلووووووة، أخبوووووور أبووووووو كنعووووووان بووووووأن يجهووووووز رشاشووووووووووووو اآلن أمامنووووووا هوووووو   
 الدورية السهل وبعدها تلحق بنا. ال تطلقوا النار إاّل إذا بادروا هم و مفهوم و 

 «.حاضر أط أبو غيدا»

أحمووووور خافوووووت، المسوووووت يووووود الفسوووووفوري كتلوووووة سووووووداء أماموووووه علوووووى بعووووود خمسوووووين متووووورا  ي هووووور منهوووووا ضووووووء 
 الق يفة إذا سمع أول طلقة من الكمين. :األربي جي وأخ  وضع االستعدادأمان 

   «يا الهي، ولكن إذا اصابوني من الطلقة األولى، كيف سارد»و 

هووو   اللح ووووات تمتوووود عووووادة طووووويال  رغووووم قصوووورها.. ال يعوووور  لموووواذا توووو كر عموووور وهووووو يقووووول لووووه يووووا صووووديقي 
وهوووووووي تبكوووووووي، شوووووووعرت بووووووود ء األر  وحنانهوووووووا  أن أنسوووووووى تلووووووو  اللح وووووووة مطلقوووووووا .. ودعتنووووووويوووووووو ال اسوووووووتطيع 

أقوووووووف بوووووووين قووووووووتين تتجووووووواذبني إلوووووووى أن  ،جنينوووووووا  هالميوووووووا  موووووووثقال  بسوووووووكر عميوووووووق فأعوووووووادتنيبضووووووومتها اللطيفوووووووة، 
وانووووا فووووي شووووبه حمووووى تجتوووواحني البتعووووادي عوووون حبووووي الوحيوووود الوووو ي قوووودم لووووي  لألغوووووارصووووعدت سوووويارة  ووصوووولت 
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 ي القسرية في الكويت..العزاء في غربت

ب يووووال.. دينوووو ، رح نضوووويعهم و هموووو  أبووووو كنعووووان وهووووو يوووودفع بالفسووووفوري إلووووى األمووووام بعوووود ووووو الحووووق الشووووبا
 أن كاد يختفي شبت آخر عناصر الدورية.

بوووووالرغم مووووون وزن الصوووووواريخ الثقيلوووووة كانوووووت المجموعوووووة كالعصوووووافير الطوووووائرة تجتووووواز السوووووهل الواسوووووع الممتووووود 
الغيووووووم تتوووووراكض معهوووووم  .ات توووووارة أخووووورى وبوووووالمرور بالمسوووووتعمر  ،رات المووووووز توووووارةحتوووووى بحيووووورة طبريوووووا عبووووور بيوووووا

الكيبوتسوووووووات والمسووووووتعمرات لووووووم تغيوووووور تجاعيووووووود  .أيضووووووا  لووووووتلفهم بضووووووبابها، لتعيووووووودهم إلووووووى انسووووووانيتهم المهوووووواجرة
وحوووواكورة، وبيووووارة موووون هوووو   وبيووووارة موووون تلوووو   كووووان يسووووير أمووووام « تلووووم»األر  وانحناءاتهووووا. عبوووواس يعوووور  كوووول 

يمينووووا  ومقتربووووا  يسووووارا  وكأنووووه يسووووير فووووي الشووووونة الشوووومالية، عارفووووا   متوووونقال  بووووين أغصووووان االشووووجار مبتعوووودا   الدوريووووة
 بكل مداخلها ومخارجها..

 لقد أرهق عناصر الدورية بسرعته وكأنه على موعد مهم يتوقف عليه مصير حياته كلها..

خلينوووووا نأخووووو  »يلهوووووث: ه وهوووووو فيجيبووووو .«شووووود حيلووووو  أبوووووو كنعوووووان، وصووووولنا»أبوووووو غيووووودا يتلفوووووت إلوووووى الووووووراء 
 «.لقيت، اصبرا م  وقتو ها« »أخي، ما عدت أقدر أمشي استراحة يا

وفجووووأة شووووع نووووور قوووووي قادمووووا  موووون سوووومخ تلوووو  القريووووة الفلسووووطينية القريبووووة موووون البحيوووورة والتووووي ال تبعوووود سوووووى 
ة فووووي لقوووود كووووان النووووور مفاجئووووا  للجميووووع، وبلح ووووة اختفووووى كوووول عناصوووور الدوريوووو ،بضووووع كيلووووو متوووورات موووون الحوووودود

بطوووواح وقسووووم توووووارى فووووي البيووووارات المجوووواورة، وبقووووي الشووووعان وحوووود  يختوووورب طريقووووة م هلووووة. قسووووم أخوووو  وضووووع االن
قووووود أبقوووووا  أكثووووور مووووون دقيقوووووة علوووووى نفووووو  خووووو  مسوووووار الدوريوووووة متشوووووككا   رالبروجكتوووووو ال وووووالم. البووووود أن حوووووارس 

وريوووووة سووووويارة انوووووه كموووووين مفووووواجق لد« هووووول كوووووان هنالووووو  أشوووووباح أم أن عينيوووووه لوووووم تعووووود تصووووولحان لليووووول»بنفسوووووه 
بوووووالرغم مووووون احتياطووووواتهم المشوووووددة علوووووى « المخوووووربين»ائق خوفوووووا  مووووون تسووووورب تضووووويء المنطقوووووة كووووول بضوووووعة دقووووو

كون تالحوووودود. انهووووا سوووونة تصوووواعد وتنووووامي العموووول العسووووكري فووووي كوووول األر  المحتلووووة. ال يعوووور  موووون أيوووون سوووو
 الضربة التالية.

إال الحكايووووات. لكوووون هوووو ا الشووووعور ووووو أحوووو  الفسووووفوري بالوحوووودة المخيفووووة حولووووه فووووي منطقووووة ال يعوووور  عنهووووا 
عنوووودما سوووومع بحركووووة بووووالقرب منووووه حيووووث عوووواد رفاقووووه وتجمعوووووا موووورة أخوووورى بعوووود خموووو  دقووووائق موووون بوووودء  فارقووووه

وكوووووأنهم علوووووى موعووووود دقيوووووق بااللتقووووواء علوووووى نفووووو  الخووووو  ليتوووووابعوا المسوووووير بعووووود أن اسوووووتراحوا بووووودون  ،المفاجوووووأة
 أمر ه   الدقائق القليلة.

مفاجووووآت تصوووور ان تأخوووو  دورهووووا ولكوووون ال ي يوووورب  سوووومخ بمسووووتعمرة قريبووووة،اجتووووازت المجموعووووة الشووووارن الوووو 
فووووورادي إلوووووى الجهوووووة األخووووورى وقووووود جووووواء اآلن دور نفوووووي مثووووول هووووو   األوقوووووات، كوووووان اجتيووووواز الشوووووارن يوووووتم بشوووووكل ا

دوريوووووووات العووووووودو تجتووووووواز الشوووووووارن. لكووووووون قيطوووووووان  ألحووووووودىو ذ بسووووووويارة عسوووووووكرية  ،الفسوووووووفوري الجتيووووووواز الشوووووووارن
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الجانوووووب اآلخووووور والنوووووور الكاشوووووف وأصوووووبحت قووووودما  علوووووى الشوووووارن وجسووووومه علوووووى علوووووق فوووووي الشوووووري  « البووووووت»
 يتحرء بشكل نصف دائري على ظهر المجنزرة.

كلموووووة لمعوووووت فوووووي ذهنوووووه وأسووووورت تفكيووووور  كلوووووه مانعوووووة ايوووووا  عووووون التفكيووووور حتوووووى وسوووووالحه بوووووين « األسووووور»
ح وووووات يديوووووه. فقووووو  صووووووت األخموووووص وهوووووو يووووورتطم بووووواألر  ذكووووور  بالبندقيوووووة واآلربوووووي جوووووي علوووووى ظهووووور  و ل

ليلوووووة، قليلوووووة، كوووووان الصووووووت هوووووادرا  للمجنوووووزرة وهوووووي تمووووور بوووووالقرب منوووووه وينتهوووووي كووووول شووووويء.. لح وووووات، ثووووووان ق
علووووى بعوووود خطوووووات قليلووووة. لووووم يسووووتطع الفسووووفوري أن ين وووور إليهووووا، ال يريوووود أن يراهووووا، ال يريوووود أن يطلووووق النووووار، 

 الهد  أصبت قريبا ..

صوووووويرة وتونوجوووووووت المهمووووووة الصووووووعبة. لكوووووون أربووووووع سوووووواعات موووووون المسووووووير المتواصوووووول، لووووووم يعوووووود إال مسووووووافة ق
لفسوووووفوري لوووووم يعتقووووود بوووووأن سوووووائق المجنوووووزرة لوووووم يووووور.. مووووواذا  مخووووورب متسووووولق  علوووووى الشوووووارن واجتووووواز كووووول هووووو   ا

الكمووووووائن والحووووووواجز  ال يمكوووووون .. يريوووووود أن ينهووووووي مهمتووووووه فووووووي الدوريووووووة ويعووووووود سووووووريعا  إلووووووى معسووووووكر  ليوووووورقص 
تلووووو   لوووووم تصووووول قووووودم غريبوووووة إلوووووى .ومتووووواعبهم« ينالمخووووورب»ويسوووووكر وينوووووام بارتيووووواح مبعووووودا  عووووون نفسوووووه هووووواج  

 المنطقة المشيكة والمحصنة بعد..

« انووووي خووووائف، خووووائف جوووودا  »لووووم يعوووور  أحوووود كووووم ازدادت نبضووووات الفسووووفوري فووووي تلوووو  اللح ووووات القاسووووية 
لقوووود مووووروا.. وعوووواد أبووووو غيوووودا وقووووص شووووري  البوووووت للفسووووفوري وتابعووووت الدوريووووة سوووويرها بعوووود أن ربوووو  الفسووووفوري 

 المناسب ليضمن سرعة الكلمة.. القيطان بالشكل

تعبووووووان، تعبووووووان، أريوووووود أن أسووووووتريت، يووووووا الهووووووي متووووووى نصوووووول  الخووووووو  يزيوووووود موووووون التعووووووب، أريوووووود أن إنووووووي »
 «..استريت، ما أجمل أن أجل  اآلن

وراودت خيالووووووه لح ووووووات الراحووووووة الممتعووووووة بعوووووود تعووووووب مضوووووون  شووووووديد، لقوووووود أحوووووو  بهووووووا وهووووووو يسووووووير مووووووع 
دما تتعوووووب نووووودما تعطووووو  ضوووووع بحصوووووة فوووووي فمووووو  ومصوووووها وعنوووووالدوريوووووة. تعلوووووم هووووو ا الووووودرس فوووووي التووووودريب، ع

تخيوووول نفسوووو  فووووي جلسووووة  ممتعووووة  وخريوووور الميووووا  حولوووو ، وفتاتوووو  الجميلووووة تشوووورب قبالتوووو  والمائوووودة عووووامرة، فكوووور 
أكثوووووور فووووووأكثر.. بأصوووووونا  األكوووووول، بطعووووووم كوووووول صوووووونف.. وهكوووووو ا كووووووان الفسووووووفوري كوووووول هوووووو   الخيوووووواالت.. كووووووان 

ن، نعوووووم ممنوووووون حتوووووى يووووورى حالتوووووه هكووووو ا.. لكووووون هووووو ا ممنوووووو  يرغوووووب أن يعوووووود ليووووودردش موووووع أبوووووو كنعوووووان قلووووويال  
 دعني استمتع بتل  األضواء القادمة من هناء.

المدينوووووووة « هوووووووا هووووووي سووووووومخ»أصووووووبحت أنووووووووار سوووووومخ تسوووووووطع أكثووووووور فووووووأكثر والمجموعوووووووة تسووووووير باتجاههوووووووا 
م الفلسووووطينية التووووي سوووومعت عنهووووا الكثيوووور موووون جارنووووا أبووووو العبوووود يحوووودثني كثيوووورا  عوووون بيتووووه فيهووووا وعوووون مهنتووووه، لوووو

ويعوووووود فوووووي  ،رة و إلوووووى بحيووووورة طبريوووووا ليصوووووطاد السوووووم  هنووووواءيوووووالبحيعمووووول فوووووي الزراعوووووة بووووول كوووووان يووووو هب إلوووووى 
 المساء حامال  مونة البيت بعد أن يبيع الجزء األكبر منه على الشاطق..
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وأعمووووودة بعيووووودة عووووون  ،لووووم يبوووووق مووووون معالمهوووووا العربيوووووة إال البيووووووت الطينيوووووة والبوووواقي تحوووووول إلوووووى بنايوووووات فخموووووة
خبة والصوووووراط، لقووووود عووووور  الفسوووووفوري بهووووو   الحفوووووالت وهوووووو يمووووور ريوووووب الووووو ي يضووووو  بالموسووووويقى الصووووواالمبنوووووى الق

بوووووالقرب مووووون أماكنهوووووا فوووووي احيووووواء الزيتونوووووة فوووووي بيوووووروت. لوووووم يجووووورؤ أن يووووودخل تلووووو  األمووووواكن مطلقوووووا . بووووول كوووووان 
ين وووووور إلووووووى التسووووووعيرَة و لووووووى  يخووووووا  أن يوووووودخلها، ينووووووزل إلووووووى بيووووووروت وفووووووي جيبووووووه علووووووى األكثوووووور عشوووووور ليوووووورات..

لجياشوووووة بالتحوووووديق بصوووووور الراقصوووووات واألجسوووووام شوووووبه العاريوووووة فيرضوووووي عاطفتوووووه ا ةالخارجيووووو تواجهوووووات المحوووووال
يجلوووو  قلوووويال  حتووووى اقتربووووت منووووه وجلسووووت  دة تعهوووود زميلووووه أن يوووودفع التكوووواليف ودخوووول.. لووووم يكوووودويعووووود. موووورة واحوووو
 .«راحت ، ال أحد يعرف  هنا...ال تبق خجوال  يا جواد.. هنا مرقص وبار و خ  »فورا  في حضنه، 

ومووووون أسوووووئلته السووووواذجة أدركوووووت الراقصوووووة ناديوووووا بأنوووووه زبوووووون جديووووود.. لكووووون يبقوووووى أمثوووووال هوووووؤالء أنووووواس، لقووووود 
موووووون أيوووووون سووووووأعي ، ال مجووووووال للعموووووول فووووووي أجووووووواء »بكووووووت ناديووووووا، وارتووووووه صووووووورتها مووووووع طفليهووووووا الصووووووغيرين. 

ة توووودمعا، والووووورقص يضووووو  فوووووي القاعووووو وصووووودب جوووووواد وكوووووادت عينوووووا  أن .«بيووووروت بووووودون أن تووووودفع الفتووووواة الووووثمن
 ينزل الزبائن.و لى الطابق األعلى يصعد و 

 «ال ال أريد، دعنا ن هب..»اطلع يا جواد، تأخرنا، انهي، اآلن، دورء 

أموووووا زال يوجوووود مووووون أمثوووووال هووووؤالء فوووووي هووووو ا »خرجوووووا ومازالوووووت عينوووووا ناديووووا عالقوووووة بالبووووواب وكأنهووووا تتسووووواءل 
   «العالم

عة ين، توووووو كر تلوووووو  الضووووووحكات المصووووووطناديووووووا، توووووو كر وقووووووع أقوووووودام الراقصوووووواآلن توووووو كر الفسووووووفوري عينووووووي ن
 .هووووؤالء النوووواس اياهوووويحالشووووباب، توووو كر صووووديقه وناديووووا وحيوووواة الرقيووووق األبوووويض التووووي  إلغووووراءموووون هوووو   أو تلوووو  

 ومازال سابحا  في ه   األحالم إلى أن سمع همسا  في المقدمة.

 و عمر، رشيد، أسرعوا هاتوا القواي  و بسرعة بسرعة.

يووووورة. لوووووم يووووور موسوووووى إال الووووورأس ذورات يبووووودو أنوووووه يصووووول إلوووووى البحلقووووود سوووووق  عبووووواس فوووووي ممووووور مووووون القوووووا
« الكووووواي »واليوووودين موووورتفعتين تحوووواوالن عبثووووا  اإلمسوووواء بشوووويء ليقيووووه الغوووورب المحتوووووم.. وبسوووورعة ربوووو  موسووووى 

 ل عباس من موت مؤكد.واستطان بالتعاون مع عمر ورشيد انتشا

فووووووي اجتيوووووواز تلوووووو  البقعووووووة المكشوووووووفة  لووووووم يتسووووووع الوقووووووت لتبووووووادل التهوووووواني إذ أن ضوووووورورات تقتضووووووي باإلسووووووران
 ثيابه المبللة بالقاذورات والماء.« عصر»ن الم لم ليتمكن عباس من والمنارة للوصول إلى المكا

ب وباسووووووتلقائها علووووووى سووووووفت صووووووعدت المجموعووووووة الرابيووووووة الصووووووغيرة فأطلووووووت طبريووووووا علوووووويهم ببريقهووووووا الجوووووو ا
مايوووووول خيالهووووووا راقصووووووا  علووووووى سووووووطت البحيوووووورة الجبوووووول كووووووالجوهرة تبتسووووووم للريوووووواح النقيووووووة القادمووووووة موووووون الشوووووورب، ت

بريوووووا أخووووورى فوووووي أعمووووواب المووووواء وسوووووفن القراصووووونة تمخووووور الصوووووافية فوووووي تلووووو  السووووواعة مووووون الليووووول، فارتسووووومت ط
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 البحيرة شرقا  وغربا  لحمايتها من زوابع الحب الدافئة..

يوووا أبوووو العبوووود  أنوووت اآلن يوووا أبووووو العبووود و أريوووود أن أراء بزورقووو  فوووي المووواء، أريوووود أن أناديووو  و تعووووال .. أيووون
 لترى بحيرت  الجميلة و أريد أن أسبت وانت ر صيدء على الشاطق..

واسوووووووووتلقوا جميعوووووووووا  فوووووووووي  ،وضوووووووووعت المجموعوووووووووة الصوووووووووواريخ والقوووووووووواذ  واألسووووووووولحة الفرديوووووووووة علوووووووووى األر 
وميووووا   ،الجميلووووة موووون األضووووواء المشووووعة قبووووالتهم الهالووووةوالكوووول ين وووور إلووووى تلوووو   ،اسووووتراحة  رائعووووة  لخموووو  دقووووائق

وبعووووووض القوووووووارب تجوووووووب البحيوووووورة.. سووووووكون المقووووووابر وأصوووووووات وقووووووع أقوووووودام  ،اتترقوووووورب علووووووى سووووووطحهالبحيوووووورة 
 بدأت تسمع من قريب تتجه إلى مكان االستراحة ومكان انطالب الصواريخ المقرر سابقا ..

   تمووووووتم الجميووووووع فووووووي داخلهووووووم وهووووووم يسوووووورعون فووووووي التقوووووواط أسوووووولحتهم الفرديووووووة موووووون هووووووؤالء القووووووادمين إلينووووووا 
 النار.. ألطالببشكل نصف دائري مستعدين موزعين أنفسهم 

القووووبض علوووويهم إذا داهمونووووا،  أللقوووواءووووو إيوووواكم، موسووووى والفسووووفوري وعموووور اسووووتعدوا « إيوووواكم واطووووالب النووووار»
 اربطوا أفواههم، إياكم واطالب النار..

 ا متووووووترا  للغايوووووة مووووواذا  اآلن  بعووووود أن أطلوووووت علووووويهم الحبوبوووووة الغاليوووووة تفشووووول الدوريوووووة لقووووود كوووووان أبوووووو غيووووود
أيهوووووا القوووووادمون  لمووووواذا تسوووووير األموووووور هكووووو ا، فقووووو  أمهلونوووووا ربوووووع سووووواعة نثبوووووت الصوووووواريخ ونرحووووول، لووووون نوووووزعجكم

 خم  عشرة دقيقة ونرحل..  إلينا، فق

ا شووووووابا  وفتوووووواة  يخرجووووووان اآلن موووووون اقتوووووورب الشووووووبان أكثوووووور فووووووأكثر حتووووووى بانووووووت مالمووووووت أجسووووووادهم، لقوووووود كانوووووو
كالموووووا  باللغوووووة العبريوووووة، انهوووووم  ا  غيووووور مفهووووووم،ويهمسوووووان كالمووووو ،المووووورقص وهموووووا يحتضووووونان بعضوووووهما الوووووبعض
 يتجهان إلى المستعمرة القريبة مستعمرة هاؤون..

أو يسووووووووبت فووووووووي  ى القهقوووووووور الخيووووووووال ويسوووووووورح أحيانووووووووا  ويعووووووووود « يشووووووووطت»فووووووووي لح ووووووووات التوووووووووتر القصوووووووووى 
شوووووقين يموووووران علوووووى بعووووود خطووووووات قليلوووووة ، فوووووي مواجهوووووة لح وووووات المووووووت، موووووا أجمووووول أن المسوووووتقبل. من ووووور عا

كوووووول شوووووويء جميوووووول إال  ،سووووووان ومووووووا أرون أن يجمووووووع الوووووو كريات ويقتووووووات منهووووووا فووووووي مواجهووووووة الموووووووتيحلووووووم اإلن
والبوووود وأن  ،الموووووت نفسووووه، البوووود وان شاسووووتري قوووود توووو كر هوووودى، البوووود وأن عموووور قوووود توووو كر حبيبتووووه فووووي الكويووووت

 ت كر الشونة وشوارعها وسعاد بكوفيتها ووجها األسمر الناعم..أبو كنعان قد اس

خوووووووو وا وضووووووووع االسووووووووتعداد لالنقضووووووووا . عبوووووووواس يعطووووووووي جوووووووووم علوووووووويهم بعوووووووود أن أتحفووووووووزت المجموعووووووووة لله
 أط عباس، معي كوفية وأنا كفيل بالفتاة.« انتبهوا.. اياديكم فورا  على األفوا  »اإلشارة 

همووو  أبوووو غيووودا المنوووبطت قربوووه لوووم يتلفتووووا « بوووو زفوووتاخووورس يوووا أ»همووو  أبوووو كنعوووان بوووالقرب مووون عبووواس 
رشوووووويد، فسووووووفوري، إلووووووى الصووووووواريخ فووووووورا  جهووووووزوا »الترابووووووي المتعوووووورج  إلووووووى يسووووووارهم، ظووووووال يسوووووويران علووووووى الخوووووو 
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 «.الصواريخ، انتبهوا

موووووور العاشووووووقان بهوووووودوء وبوووووودأت المجموعووووووة المكلفووووووة بترتيووووووب الصووووووواريخ بالعموووووول وكانووووووت العووووووادة أن تقبوووووول 
قبوووووووول االنطووووووووالب. وفووووووووي غموووووووورِة االنفعووووووووال والخووووووووو  والحموووووووواس تووووووووم توقيووووووووت القووووووووواذ  المجموعووووووووة الصووووووووواريخ 

فوووووي ل تفجيووووور الصوووووواريخ، كوووووان الفسوووووفوري مكلفوووووا  بترتيوووووب السووووواعات وتوووووم تووووودارء الخطووووور المووووودمر وتفجيرهوووووا قبووووو
 اللح ات األخيرة، وعكست شبكة التفجير.. وحان الوقت اآلن للعودة..

 موسى عن أسماء المستعمرات والقرى المنارة...لم تفست الفرصة للفسفوري بأن يسأل األط 

ا شووووويء سووووووى مسوووووتعمرة مرهوووووا الصوووووهاينة بالكامووووول ولوووووم يبوووووق منهوووووتلووووو  هوووووي لوبيوووووه قريتوووووه الصوووووغيرة التوووووي د
وتلوووو  هووووي صووووفد وهوووو   الحمامووووات وتلوووو  دجانيووووا، وغيرهووووا موووون األسووووماء العبريووووة. طبريووووا  ،بنيووووت علووووى أنقاضووووها

 أسماء غريبة، وحدها طبريا بقيت طبريا..وحدها بقيت تحمل اسمها وحولها مستعمرات و 

  هوووووووي تفقووووووود  للمسوووووووامير وسووووووواعات التوقيوووووووت واتجووووووواقوووووووال رشووووووويد وهوووووووو ين« كووووووول شووووووويء تموووووووام أبوووووووو غيووووووودا»
الصوووووووواريخ الثمانيوووووووة التوووووووي سوووووووتنطلق بعووووووود سووووووواعتين تماموووووووا  ليتووووووواح للمجموعوووووووة االبتعووووووواد عووووووون منطقوووووووة تفجيووووووور 

 الصواريخ.

وووووو يعطيووووو  العافيوووووة رشووووويد أط عبووووواس شووووورقا  قالهوووووا أبوووووو غيووووودا واالبتسوووووامة تكووووواد تضوووووح  علوووووى وجهوووووه لقووووود 
لالنطوووووالب والمجموعوووووة سوووووالمة لوووووم يجووووورح أو يستشوووووهد أحووووود. لوووووم نجحوووووت المهموووووة وهوووووا هوووووي الصوووووواريخ مسوووووتعدة 

دة طويوووووول وملوووووويء يتوقووووووع هووووووو أن الدوريووووووة ستصوووووول بنجوووووواح إلووووووى هوووووو ا الحوووووود.. لكوووووون موووووون يوووووودري، طريووووووق العووووووو 
 فاجآت أيضا  كما في الدخول.بالم

 هم  شاستري في أذن الفسفوري الواقف بقربه. الزواج أصبت أكيدا . "أصبحت اإلجازة مسوكرة"و 

تووووه حتووووى فووووي مثوووول هوووو ا الوضووووع، انووووه يوووونفض التووووراب العووووالق علووووى قيافمم أن يبقووووى علووووى عووووان مصووووأبووووو كن
المتنوووواثر « شوووونيور »موووور بكلتووووا يديووووه علووووى وي ،ويهنوووودم نفسووووه وجعبتووووه المليئووووة بووووأقراص ذخيوووورة الوووودكتريو  ،ثيابووووه

ت فوووووي وكأنوووووه يأخووووو  حريتوووووه للمووووورة األولوووووى بعووووود أن أرهقوووووه المشووووو  يوميوووووا  عشووووورات المووووورا ،فوووووي اتجاهوووووات عووووودة
 الشونة..

لقوووود وعوووودتها يووووا فسووووفوري بووووأن أعووووود »عموووور بقووووي سووووارحا ، محوووودقا  فووووي البحيوووورة بعوووود أن جهووووز نفسووووه للمسووووير 
 «.لى وجودي سنة وال أعر  شيئا .. مسكينةإليها بعد فترة التدريب، وها قد مر ع

ن هوووووو الشوووووار  بووووودأت مسووووويرة العوووووودة بسووووورعة مضووووواعفة وبووووودأ لهوووووا  الشوووووباب بالتصووووواعد أكثووووور فوووووأكثر.. هوووووا
ة اختبوووووأوا فيهوووووا الرئيسوووووي وهوووووا هوووووي سووووومخ، وداعوووووا  يوووووا سووووومخ، إلوووووى اللقووووواء.. وهنوووووا جووووواءت المجنوووووزرة وتلووووو  البيوووووار 

ة و حتوووووووى نصووووووول قبووووووول انفجوووووووار الصوووووووواريخ. الخطووووووووات عنووووووودما أنوووووووار البروجكتوووووووور المنطقوووووووة، بسووووووورعة، بسووووووورع
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فووووووور  والجميوووووووع منتصوووووووب القاموووووووة بعووووووود أن أ ،تتالحوووووووق بموووووووا يشوووووووبه الوووووووركض والجعوووووووب تتمايووووووول علوووووووى األوسووووووواط
سوووووهم بطاقوووووة مووووون الراحوووووة وبعوووووض المووووواء يكفووووويهم للعوووووودة بووووودون أن يتووووو كروا حالوووووة الحمولوووووة الثقيلوووووة وشوووووحنوا أنف

فووووي االتجووووا  المعوووواك  للبيووووارة التووووي انطلووووق منهووووا صوووووت وهوووورن الجميووووع « عووووو، عووووو، عووووو»االرهوووواب الشووووديد. 
قوووووواط انوووووو ار كووووووالب خصوصووووووية موضوووووووعة بالكمووووووائن أو علووووووى حوووووودود المسووووووتعمرات كن« أكلووووووت هوووووووا»الكووووووالب، 

 «.المخربين»مبكر لمرور 

لقووووووود »وبووووووودأ موسوووووووى يوووووووتكلم بصووووووووت مسووووووومون: و  ،اضوووووووطرت المجموعوووووووة أن تغّيووووووور اتجوووووووا  المسوووووووير قلووووووويال  
ووووو أنووووا أعوووور  الطريووووق أكثوووور منوووو  يووووا موسووووى، تووووابع « حرفنووووا كثيوووورا  إلووووى اليسووووارأخطووووأت الطريووووق يووووا عبوووواس، ان

  ذاتووووه، توقووووف موسووووى عوووون المسووووير إلووووى أن أجابووووه عبوووواس وهووووو يتووووابع سووووير  فووووي االتجووووا»المسووووير بوووودون كووووالم 
 تبعه أبو غيدا فبادر  موسى:

ير فووووووي أنووووووا ال أمشووووووي فووووووي هوووووو ا االتجووووووا . فووووووي تلوووووو  المنطقووووووة يوجوووووود كمووووووائن للعوووووودو، ال يمكوووووون أن أسوووووو»
 االتجا  الخاطق.

 «لي  وقته اآلن يا موسى وين عباس و شباب ال تتجمعوا نحن مازلنا في الداخل»

 ا وعليكم أن...عة و يا أخي أنا القائد هنوتتابعت األصوات من المجمو 

 ويا للكارثة غير المتوقعة.

موعوووود معهووووا منوووو   موووون مسووووافة ال تبعوووود ثالثووووين متوووورا  بوووودأ يحصوووود بالمجموعووووة وكأنووووه علووووى 500 لووووورشوووواش ا
العبووووووور، هووووووو الكمووووووين الوووووو ي أشووووووار إليووووووه الفسووووووفوري فووووووي العبووووووور، الكمووووووين بالضوووووووء األحموووووور الخافووووووت، إنهووووووا 

اة باألشوووووجار المحيطوووووة. البروجكتوووووور مووووون هضوووووبة الجووووووالن بووووودا يضووووويء المنطقوووووة عنووووودما مجنوووووزرة ثابتوووووة م غطووووو
 سمعوا صوت الرصاص.. رصاص.. رصاص.. رصا..

عبوووواس، عبوووواس، لكوووون عبوووواس لووووم يسووووتطع اإلجابووووة إطالقووووا . قفووووز قفووووزتين فووووي الهووووواء ووووو صوووورط أبووووو غيوووودا: و 
 وهوى كما تهوي النسور.

موسووووى، لووووم يكوووون موسووووى يبعوووود عنووووه سوووووى خطوووووة. ووووو موسووووى، موسووووى، موسووووى، ويوووون تصوووواوبت  موسووووى، 
د أبوووووو غيووووودا يووووود  ليتحسووووو  القلوووووب... لكووووون البحيووووورة، بحيووووورة الووووودم قووووود طمووووورت صووووودر  علوووووى الفوووووور.. إصوووووابة مووووو

 رة في القلب.مباش

 توقفت صلية الرشاش لح ة بسيطة، استدار على اثرها أبو غيدا في انبطاحه.

 و رشيد، رشيد، آ، آ، آ، آ ..

بهووودوء بعووود أن لفوووظ الحووورو  األولوووى السوووم الوووو بوووي سوووفن  علوووى ظهووور رشووويد وناموووا أرخوووى أبوووو غيووودا برأسوووه
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 وحامله:  . س. فو..

وعشووووورون دقيقوووووة فوووووي تلووووو  اللح وووووات انطلقوووووت الصوووووواريخ، كانوووووت السووووواعة تشوووووير إلوووووى الثانيوووووة إال  اثنتوووووين 
الرشوووووواش تقتوووووورب أكثوووووور فووووووأكثر موووووون رأسووووووه، حتووووووى أنووووووه أحوووووو  بلهيبهووووووا  اتيصوووووولوفووووووي تلوووووو  اللح ووووووات كانووووووت 

ارتهوووووا. لوووووم يعووووور  الفسوووووفوري فوووووي تلووووو  اللح وووووة لمووووواذا رغوووووب أن تصووووويبه الصووووولية التاليوووووة فوووووي رأسوووووه، فوووووي وحر 
يسووووومع انوووووين نفسوووووه، وفوووووي تلووووو  اللح وووووات بالضوووووب   رأسوووووه بالضوووووب  ولوووووي  فوووووي أي مكوووووان آخووووور و ال يريووووود أن

اسوووووووتجمع قووووووووا  ووقوووووووف منتصوووووووبا  بكبريووووووواء وشوووووووموط بووووووودون أن تهتوووووووز لوووووووه أوصوووووووال، بووووووودون أدنوووووووى خوووووووو ، اآلن 
الق يفوووووة وال يهوووووم، ممكووووون أن يمووووووت قبووووول أن يطلوووووق الق يفووووة ولكووووون الخوووووو  غوووووادر  نهائيوووووا ، لقووووود تسووووواوى سوووويطلق 

قليووووول مووووون الوقوووووت كوووووان يخوووووا  لمجووووورد ضووووووء آت مووووون  عنووووود  المووووووت والحيووووواة، لوووووم يعووووود يكتووووور  لشووووويء، قبووووول
بعيووووود، كوووووان يخوووووا  حتوووووى السوووووكران وعشووووويقته، كوووووان يرتجوووووف، أموووووا اآلن فقووووود رأى أبوووووو غيووووودا فووووووب جثوووووة رشووووويد، 

مازالوووووت تتنووووواهى إلوووووى سووووومعه أنوووووات  مووووون الخلوووووف وهوووووو الووووو ي رأى قفوووووزة عبووووواس فوووووي الهوووووواء.. اآلن، وقووووود أدرء و 
هووووووي أيضووووووا . ولكوووووون بعوووووود أن يوووووودمر هوووووو ا الجسووووووم البشووووووع الوووووو ي ضوووووومنيا  بووووووأن الجميووووووع قوووووود انتهوووووووا، عليووووووه أن ينت

لووووووق .. علووووووى كتفووووووه وحوووووول زر األمووووووان وأط7انطلقووووووت منووووووه صووووووليات الموووووووت والقتوووووول. اآلن وقووووووف ووضووووووع الووووووو ب
النووووووار، ضووووووغ  علووووووى الزنوووووواد والرصوووووواص مووووووازال ينهموووووور بغووووووزارة، ولكوووووون فووووووي االتجووووووا  اآلخوووووور واالتجووووووا  نصووووووف 

ى النصوووووف األول.. لوووووم ترتجوووووف يووووودا ، لوووووم يتحووووورء، بووووول نسوووووي الووووودائري لبووووواقي عناصووووور الدوريوووووة، بعووووود أن انتهووووو
  بعوووود أن يفووووتت فمووووه كووووي ال تصوووواب طبلووووة أذنيووووه.. وكيووووف ال يصوووويبها اآلن وكيووووف يسووووتطيع أن يخطووووق الهوووود

 أن رأى بأم عينيه رفاقه يتهاوون أمامه كالنسور..

ب وعلووووووت أصووووووات وصووووووراط مكوووووان إطووووووال 500لوووووم تشوووووتعل النووووووار فوووووي المجنووووووزرة، بووووول توقووووووف رشووووواش الوووووو 
 الق يفة، وأكمل رشاش الدكتيريو  في المؤخرة على المجموعة في المجنزرة..

يوووورى الجثووووث التووووي تعووووانق التووووراب لووووم يسووووتطيع أن ين وووور أمامووووه ل«.. إذن أبووووو كنعووووان مووووازال حووووي يوووورزب »
حركووووة فووووي الخلووووف فحوووورء رشاشووووه باتجاههووووا، اشووووتم رائحووووة لحووووم مشوووووي،  انووووبطت ثانيووووة وانت وووور لح ووووات. سوووومع

لحووووم آدمووووي ولووووي  لحووووم خوووورا ، لقوووود أصووووابت أبووووو كنعووووان صوووولية رشوووواش حارقووووة فووووي فخووووو    ولكوووون هوووو   الموووورة
 «..لحياة. نام يا هنيال ا نام هون أريحل  من ها»

 «ماذا، هل مات أبو غيدا ورشيد أيضا  »ي: و قرب من الفسفور زحف شاستري بال

 و عباس وموسى أيضا  وأنا تصاوبت و

ت رشاشووووووين موووووون سووووووالحهم، ال أسووووووتطيع أكثوووووور موووووون لقوووووود تركووووووت عموووووور وبوووووواقي المجموعووووووة خلفووووووي وقوووووود حملوووووو
 ه ا.

 ووووو علينووووا توووورء المنطقووووة بسوووورعة. أبووووو كنعووووان هوووول تسووووتطيع أن تمشووووي أم تحتوووواج للمسوووواعدة فووووي المشووووي   و
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 «.خلوني اتعكز على واحد منكم»فق  خ وا سالحي، 

أمووووووامهم خمسووووووون متوووووورا  يليهووووووا سوووووود موووووون النيووووووران الملتهبووووووة. لقوووووود أصووووووابت صوووووولية رشوووووواش حارقووووووة الخشووووووب 
لمرمووووي أمووووامهم والبوووود موووون اجتيوووواز . البوووود موووون اختووووراب النووووار. ال يسووووتطيعون العووووودة إلووووى الوووووراء و لووووى اليسووووار ا

مجوووووووال إال « ال» يوووووووزال بعضووووووهم أحيووووووواء فيهووووووا الربمووووووا »وموووووون فيهوووووووا،  تووووووالل الجوووووووالن و لوووووووى اليمووووووين المجنوووووووزرة
 اختراب النار..

كة وهوووووم ال يصووووودقون موووووا يجوووووري قبووووول االنطوووووالب ألقوووووى الثالثوووووة ن ووووورات مليئوووووة بمشووووواعر وعواطوووووف متشووووواب
أمووووووامهم: قبوووووول لح ووووووات كووووووانوا جميعووووووا  سووووووالمين، لووووووم تعوووووود مسووووووافة طويلووووووة للخووووووروج. ممنووووووون. ممنووووووون التفكيوووووور 

 آلن..طويال ، دن ه ا ا

ووووووو وزحووووووف الثالثووووووة محملووووووين بأسوووووولحتهم الفرديووووووة وبغيرهووووووا موووووون أسوووووولحة المجموعووووووة ولووووووم ينسووووووى الثالثووووووة أن 
غيووووووودا.. لوووووووي  معهوووووووم وقوووووووت للعوووووووودة للووووووووراء لتقبيووووووول بووووووواقي  يقّبلووووووووا، وهوووووووم يزحفوووووووون عبووووووواس، وموسوووووووى، وأبوووووووو

يثبووووووت  بكووووووى أحوووووود موووووون الثالثووووووة وهووووووم يقبلووووووون الشووووووهداء. ربمووووووا كوووووول يريوووووود أن االمجموعووووووة.. لووووووم يعوووووور  أحوووووود إذ
لوووووم يسوووووتطع  ال وووووالم يسوووووتر الوووودمون، لكووووون شاسوووووتري  رجولتووووه وقدرتوووووه وصوووووالبته. ربموووووا بكووووووا الثالثووووة فوووووي سووووورهم.

دعونوووووا نسووووورن يوووووا أخوووووواني، سوووووتأتي الووووودوريات اآلن دعونوووووا »إال أن ينتحوووووب وهوووووو يقبووووول عبووووواس، تركوووووو  لح وووووة 
 «.نسرن

كنعوووووان المعطلوووووة قدموووووه وتوووووابع الثالثوووووة زحفهوووووم وبلح وووووات كوووووالبرب توووووم اجتيووووواز حووووواجز اللهوووووب. حتوووووى أبوووووو 
قفووووووزات، اسووووووتطان أن  علووووووى األخوووووورى كوووووول ثووووووال  عوووووون الحركووووووة اسووووووتجمع قوووووووا  وقفووووووز علووووووى قوووووودم واحوووووودة متكئووووووا  

 يخترب النار ويهوي على الجانب اآلخر.

 «قلت ل  انت رني و أسرعت»

 و ال يهم، لم أعد أح  باأللم في قدمي.

يعوووود أحوووود بيننووووا يعوووور  الطريووووق مووووا العموووول   الوووودليل األول والثوووواني استشووووهدا، قائوووود الدوريووووة استشووووهد. لووووم »
، لووووم يعووود يسووووتطيع الثبوووات فووووي موقووووع واحووود، بوووودأ يووووئن جوووورح أبووووو كنعوووان يبوووورد، وبووودأ األلووووم تسووواءل الفسووووفوري بووودا
 «.أبو كنعان، صوت ، اخفض صوت ، مازلنا في الداخل»آ ، آ ، قدمي.. آ .. 

 « .. آ .. أعطوني قنابل، قنابلكم.. آ  اذهبوا.. اذهبوا واتركوني، سأبقى هنا، ال أستطيع المسير. آ »

 شاستري ما العمل  و ال يمكن، ال يمكن أن نترك  أبو كنعان، ما رأي  يا

 «.ربما نصل إلى النهر»و دعنا نسير في ه ا االتجا ، وأشار بيد  شرقا  

ر لقوووود أدرء الثالثووووة بووووأن وضووووعهم ميووووؤوس منووووه. ال أحوووود يعوووور  الطريووووق والليوووول كووووالت السووووواد. لكوووون الفجوووو
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الثووووة ثزاحووووف.. لووووم يعوووود وقووووت طويوووول نصووووف سوووواعة وينووووبل  الضوووووء وربمووووا تووووأتي اآلن بوووواقي المجنووووزرات، لكوووون ال
 لم يطرحوا ابدأ تصورهم، لم يقل أحد أي كلمة، شاستري فق  نطق بما يفكرون به:

وتوووووابعوا المسوووووير حووووواملين أبوووووو « إذا داهمنوووووا أحووووود سووووونطلق النوووووار، إيووووواكم واألسووووور، سووووونطلق كووووول مخازننوووووا»
 بينهم تارة بشكل كامل، وتارة أخرى قافزا  على قدم واحدة.. كنعان

 «من قال بأننا نسير في االتجا  الصحيت   لكن...إلى أين نسير وفي أي اتجا ، و »

ووووووو لموووووواذا لووووووم نمووووووت نحوووووون أيضووووووا ، لموووووواذا أخطووووووأتني الرصاصووووووة، كانووووووت قريبووووووة جوووووودا  موووووون رأسووووووي و لموووووواذا 
 ابتعدت  .

 . «لقد انتهيت آ  و لن أستطيع الزواج من سعاد، آ  و سيقطعون قدمي، لم أعد كما كنت و 

 اني أرغب، أرغب ولكن..و سأعود ل  يا هدى، )ولكن من الضمانة(، 

الشوووووي  و الشوووووي  و »وووووو شوووووباب، شوووووباب، الشوووووي ، لقووووود وصووووولنا، الشوووووي  نسوووووي أبوووووو كنعوووووان آلموووووه وصووووورط: 
 «.المقص و المقص و هل مع  المقص يا شاستري 

 و ال بقي مع عمر.

وانهوووووووم يجوبوووووووون المنطقوووووووة التوووووووي وقوووووووع بهوووووووا االشوووووووتباء.. أربعوووووووة اشوووووووياء وحقوووووووول  حيلة. البووووووودالعووووووودة مسوووووووت
 ألغام.. ال يمكن من المستحيل المرور.

 و ذا سق  على لغم في حقل األلغام  « إدع  على ظهري يا شاستري وتسلق الشي  واقفز»

 و العبارة و العبارة صرط أبو كنعان.

قفوووووز علوووووى قووووودم واحووووودة وتوووووراكض الثالثوووووة  أبوووووو كنعوووووان صووووووت ، حتوووووى صووووووت  يوووووا أبوووووو كنعوووووان، اخفوووووض
ارة وكوووووووأنهم فوووووووي سوووووووباب. واآلن القصووووووويب شووووووووجر متناسوووووووين حوووووووزنهم وتعوووووووبهم، ركوووووووض الثالثوووووووة واجتوووووووازوا العّبووووووو

القصوووووويب، توووووووارى الثالثووووووة فووووووي شووووووجر القصوووووويب عنوووووودما سوووووومعت صووووووليات الرشاشووووووات. لقوووووود بوووووودأ واضووووووحا  اآلن 
زال فووووووي المجموعووووووة أنوووووواس أحيوووووواء. إنهووووووم . ربمووووووا ال جنووووووود العوووووودوأشووووووكال المجنووووووزرات وخوووووووذات راكبيهووووووا موووووون 

يطلقووووووون النووووووار علووووووى الجثووووووث الميتووووووة، انهووووووم يقتلووووووونهم موووووورة أخوووووورى. ال يكفووووووي أن يموووووووت الفوووووودائي موووووورة واحوووووودة 
 يخافون منه وهو ميت، يميتونه مرة أخرى...

بعض أصوووووووات الرشاشووووووات مازالووووووت تسوووووومع وقوووووو ائف هوووووواون تنفجوووووور.. الثالثووووووة ين وووووورون إلووووووى بعضووووووهم الوووووو
لقووووود فاجوووووأهم قصوووووف  ،والمووووواء فيوووووه حووووووالي نصوووووف متووووور ،يبّصووووومنحووووودر ملووووويء بشوووووجر الق  قوقعوووووون فوووووي وهوووووم يت

 المدافع وصوت الق ائف.



64 
 

 «انهم يرمون تخليص أرواح»اعتقد بأن ه   الق ائف من مجموعات الحماية من طرفنا »

 ون أن يووووووروالقوووووود طلووووووع الفجوووووور ولووووووم يعوووووود أحوووووود منووووووا ورأوا العوووووودو فووووووي نفوووووو  منطقووووووة االشووووووتباء. يسووووووتطيع
 ن تالل العدسية. انها تشر  مباشرة على ميدان المعركة المنطقة م

 و أال يكفيهم الرصاص المستقر في أجسادهم، أيضا  بق ائفنا   أجاب أبو كنعان مقاطعا  شاستري.

أجابووووه أبووووو كنعووووان وهووووو يحوووورء قدمووووه الجريحووووة كووووي يتقووووي الفوووورون »ووووو لقوووود موووواتوا موووورة واحوووودة يووووا فسووووفوري 
اعوووووي للتوووووألم، أتصوووووور بوووووأن كالبهوووووم سوووووتالحق األثووووور اآلن، إننوووووا فوووووي وضوووووع ال د« قصووووويبلشوووووجيرات الالمتنووووواثرة 

 خطر و دعونا نجتاز النهر، ال نتمكن في ه   المنطقة من المقاومة 

لكوووووووون النهوووووووور مكشووووووووو  لمووووووووراقبتهم، واآلن عيووووووووونهم عشوووووووورة علووووووووى عشوووووووورة والسوووووووواعة الخامسووووووووة صووووووووباحا . 
فة طويلوووووة حتوووووى نصووووول إلوووووى البيوووووارات يوووووا أمامنوووووا مسووووواالنهووووور، ثوووووم يسوووووتطيعون أن يرونوووووا مباشووووورة ونحووووون نجتووووواز 

 غامرنا باجتياز النهر اآلن و دعنا ننت ر و  إذاأبو كنعان، سنموت بدون ثمن 

لووووو لووووم أكوووون جريحووووا  الجتووووزت النهوووور وحوووودي. لوووون أسوووولمهم نفسووووي هنووووا، إنكووووم مجووووانين، سيصوووولون إلوووويكم »ووووو 
 «.اآلن

 مجنون.رأيكم شو  انهم يمشطون الّقصيب، قلت يلعن اللي يقبل

لقووووووود  .أجابوووووووه شاسوووووووتري وهووووووو يخبوووووووق رأسوووووووه، ينزلوووووووه أكثووووووور فوووووووأكثر« المهووووووم أن ال تصووووووول كالبهوووووووم لعنووووووودنا»
اجتمووووع الثالثووووة وكووووأنهم فووووي حفوووورة واحوووودة والتحموووووا بعضووووهم بووووبعض.. إنهووووا غريووووزة حووووب البقوووواء، غريووووزة الوووودفان 

فووووووي هوووووو   وأهوالووووووه.. عوووووون الوووووونف  حتووووووى الرمووووووق األخيوووووور. الثالثووووووة جوووووودد فووووووي فوووووون الحوووووورب ومصوووووواعب القتووووووال 
ح وووووات اشوووووتموا مووووورة أخووووورى رائحوووووة اللحوووووم المشووووووي، اضوووووطر الفسوووووفوري أن ين ووووور إلوووووى تحوووووت. يختبوووووق مووووون الل

لقوووود اصووووبت أمينووووا  « ثبووووت قوووودم  يووووا أبووووو كنعووووان حتووووى اربوووو  لوووو  الجوووورح»الرصوووواص ليواجووووه آثووووار الرصوووواص، 
 أكثر اآلن وهو يضمد الجرح، وشاستري يكم فمه عندما يئن من الوجع.

 صليات أخرى وأصوات بالعبرية تسمع وتختفي..ش واقتربت ليات الرشاابتعدت ص

ازداد الثالثوووووة التصووووواقا  ببعضوووووهم، لوووووم يجووووورؤ أحووووود أن يبتعووووود عووووون اآلخووووورين. ألوووووف بووووواء التووووودريب االنتشوووووار 
ولكوووووون أمووووووام الموووووووت المحووووووتم، أمووووووام الرصوووووواص تبقووووووى غريووووووزة حووووووب البقوووووواء.. وخصوصووووووا  »إذا فاجووووووأكم كمووووووين 
أن ودعووووووووا بووووووواقي زمالئهوووووووم علوووووووى أر  المعركوووووووة أي ال ، اآلن بعووووووود أصوووووووبت الخوووووووروج سوووووووهاآلن، اآلن بعووووووود أن 

« يووووا رب، نجينووووا»فووووي هوووو   اللح ووووات تتغيوووور أشووووياء كثيوووورة فووووي نفوووو  اإلنسووووان و  .حركووووة تكلووووف اإلنسووووان حياتووووه
هموووو  شاسووووتري بصوووووت خافووووت بووووالرغم موووون تووووأثر  العميووووق باالشووووتراكية العلميووووة وبعوووودم إيمانووووه بووووالقوى الغيبيووووة. 

 مام الموت.الوضع يختلف أ اآلن
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لقوووووود وصوووووولت دوريووووووة األعووووووداء إلووووووى بوووووواب العبووووووارة برفقووووووة كلووووووبهم ورشووووووقوا الصووووووليات الطويلووووووة فووووووي االتجووووووا  
 اآلخر للعبارة لكن الرؤوس كانت دون الرصاص.

تموووووتم أبوووووو كنعوووووان والسوووووخام والطوووووين ينهوووووال علوووووى رأسوووووه « شوووووئتم لووووون أرد علووووويكم ولووووون أمووووووت اأطلقووووووا مووووو» 
حووووووووالي السووووووابعة، وفوووووووتت الشوووووووباب فوووووووي الشوووووووونة ف اطوووووووالب النوووووووار بئوووووووين خلفوووووووه. توقووووووموووووون رأس المنحووووووودر المخت

الراديوهوووووات فوووووي انت وووووار نشووووورة األخبوووووار الصوووووباحية مووووون راديوووووو العووووودو بجموووووع العموووووال فوووووي الشوووووونة ولوووووم يتحووووورء 
خيوووور إن شوووواء هللا يووووا شووووباب، »أحوووود للعموووول. السوووويارات العسووووكرية تنتقوووول وبعووووض المجموعووووات تووووأتي وتوووو هب.. 

  شوووووويئا  حتووووووى اآلن وفووووووي السووووووابعة والنصووووووف فتحووووووت  خيوووووور لووووووم نعوووووور خيوووووور إنشوووووواء هللا« رشووووووو فووووووي، شووووووو صووووووا
 الراديوهات وتجمع العمال لسمان نشرة األنباء.

تمكوووووووون المخربووووووووون موووووووون قصووووووووف طبريووووووووا ومنطقووووووووة الحمامووووووووات بالصووووووووواريخ الثقيلووووووووة، كاتيوشووووووووا الخسووووووووائر »
تقوووووع بوووووين  طريوووووق العوووووودة لووووومالماديوووووة طفيفوووووة. لكووووون دورياتنوووووا تمكنوووووت مووووون القضووووواء علوووووى المجموعوووووة وهوووووي فوووووي 

 «.ا أية خسائر باألرواحقواتن

 يووووا حسوووورتي ن»توووورء الجميووووع الموووو يان وهووووم فووووي حووووال ذهووووول ودهشووووة شووووديدين. لقوووود بكووووت بعووووض النسوووووة. 
بوووودأت النسوووووة والرجووووال باالتجووووا  إلووووى مقوووور القاعوووودة. لقوووود تجمعوووووا هكوووو ا، بعوووود أن تركوووووا عوووودتهم أمووووام « الشووووباب

 المجموعة.في القاعدة عن المقهى وهم يستفسرون من الحارس 

تمكنووووووت دورياتنووووووا موووووون التعوووووور  علووووووى شخصووووووية أحوووووود »السوووووواعة العاشوووووورة والنصووووووف: ، موووووون راديووووووو العوووووودو 
 المخربين ويدعى عباس. لقد هرب من عدالة الدولة سنوات طويلة واآلن لقي جزاء  الطبيعي.

الوووووبعض وووووو عبووووواس و عبووووواس يوووووا أخوووووواني معهوووووم عبووووواس موووووات، عبووووواس موووووات يوووووا جماعوووووة. بكوووووى الوووووبعض، و 
ى معوووووه، أكيووووود، االثنوووووان تغيبوووووا عووووون العمووووول ألكثووووور مووووون أسوووووبوعين، هللا يرحمووووو  يوووووا أكيووووود موسووووو»ردا  موووووازال شوووووا

 عباس ويا موسى.

ربمووووووا »لووووووم يحوووووودد العوووووودو العوووووودد. لقوووووود أبقووووووى ضوووووواب  العمليووووووات مجموعووووووة بووووووالقرب موووووون مخاضووووووة العبووووووور: 
عد لووووى القاعوووودة، سووووناورة والبوووواقي إمووووازال بيوووونهم أحيوووواء. ابقوووووا هنووووا وسووووتبحث مجموعووووة أخوووورى فووووي البيووووارات المجوووو

 «.لهم ضربة أخرى وأخرى هؤالء األوغاد

لووووم تكوووون النتيجووووة مفاجئووووة كثيوووورا  لضوووواب  العمليووووات. كووووان يتوقووووع أن ال تصوووول المجموعووووة، ولكنهووووا وصوووولت 
 وها هو راديو العدو يعتر . ال أحد رجع  خبرة عناصر االستطالن  كيف  لماذا 

ارته اسوووووتعدادا  للووووو هاب إلوووووى و يهوووووم بووووودخول سوووووي  العمليوووووات. وهوووووكانوووووت الووووودمون تترقووووورب فوووووي عينوووووي ضووووواب
 عملية ناجحة لكن خسارة باه ة. ...اربد
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أصووووبحت السوووواعة الثانيووووة عشوووور والفسووووفوري وشاسووووتري وأبووووو كنعووووان علووووى نفوووو  الحالووووة التووووي كووووانوا فيهووووا، 
كوووووب. أينموووووا لوووووم يعووووود ثموووووة أيوووووة رصاصوووووة تطلوووووق، لكووووونهم موووووازالوا فوووووي الحفووووورة نفسوووووها والميوووووا  تغمووووورهم حتوووووى الر 

ا، وربمووووووا يغرقووووووون نهائيووووووا  إذا ابتعوووووودوا عوووووون هوووووو ا المكووووووان. األفضوووووول لنووووووا أن نبقووووووى علووووووى وا الميووووووا  نفسووووووهتحركوووووو
« أجووووواب شاسوووووتري »وووووو وال أنوووووا « لكووووون كيوووووف سووووونعبر النهووووور فأنوووووا ال أعووووور  السوووووباحة»حالنوووووا.. بانت وووووار المسووووواء 

فقوووو  يوووا  قوووودم واحوووودة حركووووة اآلن نهائوأبوووو كنعووووان يريوووود موووون يحملوووه ولقوووود تفوووواقم اثوووور الجووورح وأصووووبت ال يسووووتطيع ال
 ل عليها.ميح

بقيوووووووت هووووووو   األسوووووووئلة معلقوووووووة بانت وووووووار المسووووووواء ألوووووووي  النووووووووم رائعوووووووا  اآلن و النووووووووم علوووووووى الواقوووووووف والحلوووووووم 
جميوووول   دعنوووووي أمارسوووووه لكووووون رغوووووم التعوووووب الشوووووديد واإلرهووووواب المضوووووني والطوووووين والسوووووخام والمووووواء وبووووورد الثيووووواب 

َتَيق ين  المبللة بقي الثالثة م 

يرات القصووووويب، حوووووّدب طوووووويال ، طوووووويال  قادتوووووه الووووو كرى، ة المووووواء مووووون خوووووالل شوووووجالفسوووووفوري يحووووودب بصوووووفح
لوووووو كوووووان معوووووي سوووووالح هووووول يتجووووور أ هووووو ا القووووو ر و حوووووارس الليووووول و أن »إلوووووى اليووووووم قبووووول األخيووووور فوووووي مخيموووووه 

يضوووووربني، هووووول يتجووووورؤون باسوووووتدعائنا ألي شووووويء وكيفموووووا كوووووان .. ربموووووا موووووات والووووودي، مووووون سووووويطعم الصوووووغار 
ن بقيووووت أعموووول طووووول العموووور بووووالثال  ليوووورات أو الخمسووووة موووواذا عدني. موووواذا سووووأعمل إالبيووووت  الثووووورة ستسووووافووووي 

بعوووود ذلوووو   سووووأبقى أسووووير هوووو   الحيوووواة الضوووويقة المفرغووووة موووون الحيوووواة موووودى الحيوووواة. و ذا لووووم تسوووواعدء الثووووورة، إذا 
 توفي أبوء ماذا ستفعل  

ة تدفعووووووه باتجووووووا  ار توووووو .ه تيووووووارات مختلفووووووةيكبوووووور رأسووووووه موووووورتين أو ثالثووووووة وهووووووو يتسوووووواءل، وتتصووووووادم فووووووي نفسوووووو
وتووووارة باالتجووووا  المعوووواك ، مووووا هوووو ا العووووالم الوووو ي أنووووا فيووووه اآلن  ان وووور إلووووى مووووا حوووود  مووووات أشووووخاص فووووي  ،الثووووورة

لح ووووات. زرت بلوووودي بعوووود انقطووووان موووودى العموووور و هووووا أنووووا اآلن أحموووول سووووالحي ومعووووي جووووريت وموووون الممكوووون أن 
« فووووووي جيبوووووويظ بالطلقووووووة األخيوووووورة كوووووول الرصاصووووووات وسووووووأحتفأقووووووع فووووووي األسوووووور اآلن. فووووووي األسوووووور ال ال. سووووووأطلق 

و ن »ن ووووووور للح وووووووات إلوووووووى رشاشوووووووه. المخوووووووازن كثيووووووورة، الطلقوووووووات كثيووووووورة، ال يهوووووووم. لووووووون أقوووووووع فوووووووي األسووووووور أبووووووودا  
 «.وقعت 

عنوووودما تشووووتد األسووووئلة تصووووعد إلووووى رأسووووه حمووووى شووووديدة يحوووو  بحرارتهووووا تسووووري فووووي عروقووووه وفووووي دمووووه وفووووي 
لة سأصوووووولي اآلن، أن أجيووووووب عوووووون كوووووول أسووووووئ مووووووا ، هوووووول لزامووووووا  علوووووويشوووووورايين جبهتووووووه ورأسووووووه: لموووووواذا أسووووووأل دائ

 سأصلي ركعتين على الواقف وسأردد آيات من القرآن.

إال مووووا كتووووب  نايصوووويب لوووونقوووول »انتهووووى الفسووووفوري موووون صووووالته ليعقبهووووا هوووودوء عميووووق مسووووكر بوعووووود رائعووووة 
ذا ولوووووم يعووووور  لموووووا« زقوووووون وال تحسوووووبن الووووو ين قتلووووووا فوووووي سوووووبيل هللا أمواتوووووا  بووووول أحيووووواء عنووووود ربهوووووم ير « »نووووواهللا ل

حووووول الجهوووواد األصووووغر والجهوووواد األكبوووور و عوووواد الرسووووول موووون المعركووووة وقووووال « صوووولعم»ل توووو كر حووووديث الرسووووو 
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 «.انتهينا من الجهاد األصغر واآلن جهاد البيت، جهاد العائلة»

يوووا الهوووي هووول أفضووول لوووو بقيوووت فوووي بيتوووي ويكوووون ذلووو  الجهووواد األكبووور  هووول ترانوووي قووود هربوووت مووون عوووبء »
مجهوووووول ال أعووووور  عنوووووه شووووويئا    ألموووووارس الثوووووورة كموووووا أنوووووا ي والشوووووقاء إلوووووى عمووووول ليوميوووووة للكووووودح اليوووووومالحيووووواة ا

    انتهيتقد اآلن  ماذا لو أصابتني تل  الرصاصات المتتالية وأنا خلف أبو غيدا و هل كنت 

لمعووووت عينووووا سووووليم، «.. سووووليم»وكالعووووادة، عنوووودما يواجووووه السووووؤال الصووووعب يبحووووث ليطوووورح تسوووواؤال  آخوووور: و 
سووووليم، موووون سوووويطعم أوالد   موووون سيسوووواعد  ثووووم لقوووود » ،بالوووودكتور الوووو ي مووووات وهووووو يأتيووووهديقه عاموووول البوووواطون صوووو

كووووان يعموووول بمحووووض ارادتووووه و أب ألكثوووور موووون نصووووف دزينووووة موووون األوالد، كيووووف سيعيشووووون  سووووتعمل األم حتمووووا  
 «.في الزراعة والبنت أيضا ، ستترء المدرسة

دا  وأمووووووت قتووووول ولوووووو جنوووووديا  واحوووووي أن أدخووووول األر  وألمووووواذا، لمووووواذا، أخطوووووأتني الرصاصوووووات  كوووووان أملووووو»
أعادتووووووه هووووو   األفكووووووار إلوووووى أبووووووو كنعوووووان وشاسووووووتري، السووووواعة ال تتحوووووورء، عقووووورب السوووووواعات يمشووووووي « بعووووودها..

 بب ء السلحفاة المطاردة بالموت. شاستري و وين سارح، ها...

، مخصصووووي عشوووورة ووووو أفكوووور بموووون أدعووووو إلووووى حفلووووة الووووزواج، كيووووف سووووأتزوج  والوووودي ووالوووودتي فووووي الووووداخل
مووووا يشووووغلني يووووا فسووووفوري. سووووأذهب فووووورا  غوووودا  صووووباحا  إلووووى عمووووان أخووووا  أن تكووووون ر، أيوووون سأسووووكن، هوووو ا دنوووواني

 هدى قد تغيرت...

بموووووواذا يفكوووووور فووووووي هوووووو   اللح ووووووة، لقوووووود نسووووووي رفاقووووووه الوووووو ين استشووووووهدوا قبوووووول « يووووووا الهووووووي تمووووووتم فسووووووفوري » 
  هوووووي الحيووووواة تهم أيوووووة دوريوووووة، أهووووو سووووواعات، نسوووووي أنوووووه محاصووووور اآلن ومعووووور  لألسووووور بووووول للمووووووت إذا داهمووووو

 «.ا أمواتكم وتابعواادفنو »

حوارهموووووا الهووووادئ والهوووووام ، جفووووول أبووووو كنعوووووان مووووون غفوتووووه وهوووووم بالتقووووواط  الهليكووووووبترقطووووع صووووووت طووووائرة 
 سالحه لالنتشار، لالختباء في مكان ما يحميه من الطيران، لكن وجود رفيقة بقربه هدأ  قليال .

 زلنا هنا و ما ه ا، أين نحن اآلن، أما 

لوووووى قدموووووه ولكووووون ازاح الن ووووور عنهوووووا فوووووورا ، ال يريووووود أن يتووووو كر الجووووورح بعووووود أن نسووووويه ه ون ووووور إفووووورء عينيووووو
للح وووووات غفوووووى فيهوووووا وحلوووووم أحالموووووا  جميلوووووة، حلوووووم بسوووووعاد بشوووووفتيها المكتنوووووزتين المتعطشوووووتين، حلوووووم بهوووووا وهوووووو 

ينيهوووووا الحوووووالمتين.. يحتضووووونها ويضووووومها إلوووووى صووووودر  بقووووووة ويغفوووووو وهوووووو يوووووداعب وجنتيهوووووا مسووووورحا  الن ووووور فوووووي ع
 ألم يكفنا ما حل بنا.لعن هللا الطيران، 

بمحووووووواذاة النهووووووور مووووووورة، مووووووورتين، ثالثوووووووة، أربعوووووووة، كوووووووانوا يرونهوووووووا مووووووون خوووووووالل  رالهيلوكووووووووبتحاموووووووت طوووووووائرة 
 أغصان القصيب. لقد احنوا أكثر من عشر شجيرات حتى يحف وا أنفسهم جيدا .
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 وماذا لو أنزلوا م ليين اآلن  

ن عنووووووا مووووووا يصوووووولوا إلينووووووا بسووووووهولة، عشوووووورين متوووووور يبعوووووودو  ووووووو ومووووووا حوووووواجتهم إلووووووى م ليووووووين  يسووووووتطيعون أن
 حاجتهم إلى الطيران أوالد الكيت كيت..

غووووووادرت الطووووووائرة المكووووووان وعوووووواد الثالثووووووة إلووووووى يق ووووووتهم بعوووووود أن حلموووووووا كثيوووووورا  فووووووي هوووووو ا الوقووووووت القصووووووير 
وبوووووورأس الصووووووفحة األولووووووى أخبووووووار وهنوووووواء فووووووي الشووووووونة وفووووووي اربوووووود وفووووووي الصووووووحف كتبوووووووا بخطوووووووط عريضووووووة 

بصوووووواريخ »ول إلوووووى عموووووق أرضووووونا المحتلوووووة. بمووووواذا  بيووووور، كبيووووور ألنوووووه األول مووووون نوعوووووه فوووووي الوصوووووالهجووووووم الك
 لقد وقعت خسارة في صفو  قواتنا وسنوافيكم باألخبار الحقا .« الكاتيوشا

 كانت القاعدة مقرا  لالستفسار والتساؤالت المختلفة من المدنيين والعسكريين.

يوووووا والووووودتي، » ويسووووواعدها للووووودخول إلوووووى القاعووووودة مطمئنوووووا   الووووودة موسوووووى تنتحوووووب فيوووووأتي شووووواب مووووون القاعووووودةو 
، «لووووم نعوووور  بعوووود موووون استشووووهد وموووون بقووووي حيووووا، انووووت تعوووورفين أن العوووودو يكوووو ب ولكوووون، لكوووون قووووالوا عوووون عبوووواس

عبووووواس حبيبوووووي عبووووواس ابنوووووي عبووووواس، كوووووانوا موووووع بعوووووض، لوووووم يتركووووووا بعوووووض موسوووووى وعبووووواس و عاشووووووا موووووع »
امسووووووة ووووووو السوووووواعة تقتوووووورب موووووون الخ« ى هللا يووووووا أموووووويتوووووووكلي علوووووو»، «توا مووووووع بعووووووض، هللا يجووووووازيهمبعووووووض ومووووووا

مسوووووواء. بوووووودأت الحيوووووواة توووووودب فووووووي المجموعووووووة الثالثيووووووة، دعونووووووا نتحوووووورء يووووووا شووووووباب، حتووووووى نصوووووول بوووووواكرا  إلووووووى 
 القاعدة.

أجووووواب أبوووووو كنعوووووان وهوووووو يعوووووض علوووووى شوووووفتيه مووووون األلوووووم عنووووودما حووووورء »هووووو ا إذا اسوووووتطعنا عبوووووور النهووووور 
 عد أن بقي على حاله ساعات طويلة...قدمه ب

 شجر القصيب، وفي أعقاب كل فرقعة كان الثالثة ينصتون ليسمعوا ردود الفعل. رءتح

ربموووووا كوووووانوا قوووووريبين منوووووا مشووووووا خمسوووووة أمتوووووار بصوووووعوبة وبوقوووووت طويووووول نصوووووف سووووواعة الجتيووووواز الخمسوووووة 
وهم مووووووا تبقووووووى موووووون أمتووووووار حتووووووى اسووووووتطاعوا أن يضووووووبطوا وضووووووع أبووووووو كنعووووووان، وكيفيووووووة حملووووووه وبعوووووود أن حملوووووو

عبتوووووه، وعنووووودما يكووووواد يصووووورط يضوووووع ر مووووون ثالثوووووة رشاشوووووات وسوووووالح أبوووووو كنعوووووان وجاألسووووولحة، كوووووان يحمووووول أكثووووو
 شاستري يد  فورا  على فمه حتى تزول موجة األلم الناتجة عن الحركة.

أفضووووووول شووووووويء أن نحملوووووووه علوووووووى أكتافنوووووووا، دن رجلووووووو  كموووووووا هوووووووي أبوووووووو كنعوووووووان، وال تووووووودوس علوووووووى القووووووودم 
ه. األوسووووواط والسوووووخام الووووو ي يلطوووووخ رأسوووووه وثيابوووووجهوووووه كالليمونوووووة الصوووووفراء، كالنفووووواس بووووورغم األخووووورى. لقووووود بووووودا و 

 لكن اقتراب موعد الخروج أحيا ، بث فيه الحياة بالرغم من حالته الصعبة.

هوووووا هوووووو النهووووور يمتووووود أموووووامهم بموجاتوووووه المتقلبوووووة وبالرطوبوووووة التوووووي تفووووووح مووووون حولوووووه لترسوووووم علوووووى الشوووووفا  
ا ابتعوووودوا قلوووويال  موووواتوا الثالثووووة ف يدخلونووووه موووون أيوووون  أيوووون هووووي المخاضووووة  إذابتسووووامة الخووووالص. لكوووون اآلن كيوووو
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شوووووب  الثالثوووووة »واحووووودة، كيوووووف  غرقوووووا  نعوووووم غرقوووووا  بعووووود كووووول موووووا حصووووول لهوووووم. النهووووور لووووون تقهووووور  البنوووووادب دفعوووووة 
أيووووووديهم وموووووود الفسووووووفوري قدمووووووه أوال  وتبعووووووه أبووووووو كنعووووووان محموووووووال  ولحقووووووه شاسووووووتري. خطوووووووة، خطوتووووووان ثالثووووووة.. 

حيووووة رة أمتووووار فقوووو  ونصوووول إلووووى الشوووواطق موووون الناوالموووووج يشووووتد، تلوووو  هووووي الضووووفة األخوووورى، عشووووالموووواء غزيوووور 
 األخرى، نعي  مرة أخرى، نعم، عشرة أمتار فق  تعقبها حياة أخرى.

طوووووال النهووووار بقوووووا بوووودون طعووووام حتووووى الموووواء الوووو ي داسوووووا فيووووه شووووربو  بعوووود أن أغمضوووووا أعيوووونهم، البوووود موووون 
  انه الطعام الل ي  في غياب الطعام.شرب الماء الوسخ، الماء ل ي  جدا  

ولكووووون اآلن عنووووودما كوووووانوا علوووووى طووووور  النهووووور شوووووربوا مووووواء نقيوووووا ، شوووووربو  بشوووووراهة، وسوووووقوا أبوووووا كنعوووووان بكفوووووة 
اليووووود، عنووووودما اصوووووبت المووووواء يغمووووورهم حتوووووى الركوووووب.. المووووواء سيتسووووورب إلوووووى الجووووورح، اضوووووب  أعصووووواب  يوووووا أبوووووو 

ة وراح تحوووووت أقووووودام الفسوووووفوري فدفعتوووووه الموجوووووة بشووووودكنعوووووان.. الخطووووووة الخامسوووووة والسادسوووووة، تحركوووووت الحجوووووارة 
وأبووووو كنعووووان يتأرجحووووان إلووووى األمووووام و لووووى الوووووراء إلووووى أن رجعوووووا إلووووى الشوووو   يتموووواوج فووووي الموووواء تاركووووا  شاسووووتري 

 ثانية وهم ين رون بخو  وهلع إلى الموجات المتتابعة والفسفوري يصارن الموج..

ي عيووووونهم شاخصووووة محدقووووة فووووي اتجووووا  الموووووج، فوووولقوووود غوووواب عنوووودما انحرفووووت الموووواء علووووى الزاويووووة، بقيووووت 
هالكووووان. لقوووود تبخوووورت أحالمهمووووا بالنجوووواة وهووووا همووووا يواجهووووان الموووووت موووورة النهوووور، وقوووود أدرء كالهمووووا أنهمووووا البوووود 

 أخرى.

مووووون هنووووواء   وسوووووحب شاسوووووتري األقسوووووام تاركوووووا  أبوووووو كنعوووووان منبطحوووووا  علوووووى الشووووواطق واختفوووووى هوووووو خلوووووف 
وين ووووور إلوووووى  فسوووووفوري يوووووا شاسوووووتري أجابوووووه وهوووووو يخفوووووض صووووووتهبعوووووض الحجوووووارة بوووووالقرب منوووووه... أنوووووا، أنوووووا ال

 و تنطلق.يسار  متوقعا  رصاصات العد

همووووو  شاسوووووتري بعووووود أن خفوووووض بندقيتوووووه واسووووورن لمعانقوووووة الفسوووووفوري الخوووووارج « يوووووا الهوووووي هووووول أنوووووت حوووووي»
 كالفأر المبلل من الماء..

والبنوووووادب، كووووودت أغووووورب مووووون ثقووووول  7لقووووود قووووو فتني الموجوووووه إلوووووى الشووووواطق مووووورة أخووووورى بعووووود أن رميوووووت الوووووو ب 
 ع رني يا أبو كنعان..الماء ون ر إلى أبو كنعان: كيف حال  أبو كنعان، ا  القطع وقد بلعت كمية من

 و الحمد ى على السالمة يا شيخ، مليت اللي رجعت، كنا متنا جميعا .

م يعوووود باسووووتطاعتي هوووودأ الثالثووووة وأصووووبحت السوووواعة السادسووووة والربووووع و البوووود موووون أن تجتوووواز النهوووور اليوووووم، لوووو
 الوقو  من الجون.

 مرة لن يفلت أحد منا مطلقا ..خرى ولكن ه   الدعنا نجرب مرة أ

لح وووووات وينتهووووووي اإلنسوووووان تلوووووو  هووووووي تجوووووارب القتووووووال الصووووووعب لوووووو كووووووان عبوووووواس أو موسوووووى معنووووووا قالهووووووا 
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 شاستري هو يحمل أبو كنعان مرة أخرى ويسير الثالثة مرة أخرى في الماء.

نتصوووووووف النهوووووووور ابعوووووووة، الخامسووووووووة، السادسوووووووة، اآلن هوووووووم فوووووووي المنتصووووووووف، فوووووووي مالخطووووووووات تتالحوووووووق، الر 
يوووودمي شووووفته وهووووو يعووووض عليهووووا موووون آالم مالمسووووة الموووواء لجرحووووه والميووووا  تغموووورهم فوووووب الوسوووو ، وأبووووو كنعووووان 

البليووووو . لقووووود قوووووالوا بأنوووووه جبوووووار وقوووووت الشووووودائد، نعوووووم انوووووه جبوووووار، عينوووووا  تغرورقوووووان بالووووودمون وهوووووو فوووووي منتصوووووف 
 سوى آ.. آ.. آ ، بعد أن يكبت نفسه طويال . النهر وال يسمع منه

ي المنتصووووف، لووووي  كمووووا علووووى الشوووواطق و لكوووون موووواذا لووووو أطلقوووووا النووووار علينووووا اآلن ونحوووون هووووادئ فووووالموووواء 
هكوووو ا وضووووع.. إلووووى األمووووام.. الموووواء يصوووول إلووووى الصوووودر إلووووى األمووووام، إلووووى األمووووام، لوووون نعووووود فووووي المنتصووووف ب

 قريبا .ه   المرة طالما نحن واقفون، لم يعد الموج 

 ، إلوووووى اة بوووووالعودة مووووورة أخووووورى، إلوووووى الوووووبطن، إلوووووى الوسووووووبووووودا المووووواء باالنحسوووووار مووووورة أخووووورى، بووووودأت الحيووووو
الركبووووة، إلووووى األمووووام، إلووووى األمووووام.. هووووا... هووووا.. هووووا كووووادوا أن ينزلوووووا أبووووو كنعووووان فووووي الموووواء لشوووودة فوووورحتهم وهووووم 

 يطؤون شاطق النهر من الناحية األخرى.

 لقد أصبحت النجاة في اليد.

يوووووووارة، إلوووووووى البيوووووووارة فقووووووو ، ثالثوووووووون متووووووورا ، شوووووووباب انهضووووووووا، مازلنوووووووا أموووووووامهم، دعونوووووووا نختبوووووووق، إلوووووووى الب»
 «.شباب

ونهووووووض الثالثوووووووة متووووووورنحين لكوووووونهم فرحوووووووون حووووووواملين أبووووووو كنعوووووووان وسوووووووطهم وعينووووووا  غائرتوووووووان واالصوووووووفرار 
 «.انه جريت ويحتمل أما نحن»يزداد، فأصبت يلوح، ويميل كيفما كان، 

خارقوووووة  لوووووإلرادة طعوووووم  تقووووواوم، الطعوووووام عنصووووور مهوووووم، لكووووون يبووووودو أن لوووووإلرادة قووووووة  كوووووان يمووووودهم بعزيموووووة ال 
 «إلى األمام، إلى األمام قف من هناء   »قوة مادية كالطعام  آخر غير م اب الطعام، لإلرادة

وسوووووووق  أبوووووووو كنعوووووووان علوووووووى األر  و هكووووووو ا الويوووووووا  قدموووووووه ضووووووواربا  برأسوووووووه علوووووووى األر  بعووووووود أن تركوووووووه 
 وضع االنبطاح.. الفسفوري وشاستري ليأخ ا

 رجلي، رأسي، آ آ آ طآ ، آ ، آ ، آط، صرط أبو كنعان و 

، جماعتنووووووا هوووووودر صوووووووت الفسووووووفوري، سوووووومع شاسووووووتري والفسووووووفوري وقووووووع أقوووووودام «جماعتنووووووا يووووووا أخوووووووان»ووووووو 
تووووركض باتجوووواههم لووووم يكوووون مووووع الفسووووفوري سوووووى يديووووه للمقاومووووة ومووووع شاسووووتري السووووالح وأبووووو كنعووووان بوووووالقرب 

بطوووواح إلووووى صووووباح اليوووووم ر ارتطامووووه بوووواألر .. رغبوووووا أن يبقوووووا هكوووو ا بوضووووع االنموووونهم فاقوووود الوووووعي علووووى اثوووو
  عميقا ، رغبوا أن يتركهم الشباب بنومتهم ورقادهم العميق.التالي، رغبوا أن يناموا نوما  

 لكن، هل صحيت، جماعتنا، يا فسفوري   تساءل شاستري..
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عوووووان وهمووووووا بحمووووول الفسوووووفوري وشاسوووووتري السووووويارة حووووووالي الكيلوووووو متووووور عووووون موقوووووع الكموووووين، حملووووووا أبوووووو كن
وانطلقوووووت السوووووويارة «..  يووووووا إخووووووانمعكوووووم، اهتّمووووووا بقوووووودم أبوووووو كنعوووووان، إلووووووى المستشوووووفى فوووووورا   ال.. ال.. سنسوووووير»

 وانطلق الغناء من راديو صوت العاصفة لينشد معه الجميع.

 حين يصيت لبروقي ما في عوقي.

 كالشنكو  يسابقني يطير من شوقي

 ح داوي يا يما بسال والشوب يا

 . إيدي شد من ليلي خي  جروحي ب
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      ي في المستشفى العسكر 
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 في المستشفى العسكري 

 

تشوووووير إلوووووى الخامسوووووة صوووووباحا ، فوووووي المستشوووووفى فوووووي إربووووود. موووووا زال ابوووووو كنعوووووان فاقووووود الووووووعي، اتخووووو   الســـــاعة
او  ،استشووووووارته ال بوووووود موووووون قوووووورار ،خوووووورى و ال سووووووتنتقل العوووووودوى إلووووووى األ االطبوووووواء القوووووورار الصووووووعب ببتوووووور السوووووواب

عنوووووه متوزعوووووون فوووووي داخووووول األر  وفوووووي اهلوووووه كلهوووووم بعيووووودون  لوووووي  عنووووود  أي قريوووووب. استشوووووارة اقاربوووووه، ولكووووون
 علم بقرار االطباء في غرفة العمليات.أ و  ،الغربة. ضاب  العمليات جمال زار  مساءا  

 و ال توجد أي وسيلة أخرى لمنعها 

 و ال، ال يمكن، لقد تأخر بعض الوقت، لو وصل فورا  لكان من الممكن انقاذ .. اما اآلن  

نعتوووووور ... هوووووو ا مووووووا قالووووووه ، وال يمكننووووووا ان ، ذلوووووو  هووووووو اختصاصووووووكمالمهووووووم حياتووووووههوووووو ا صووووووعب، لكوووووون  ووووووو
 جمال...

توووورت السوووواب، وبقووووي ابووووو كنعووووان مخوووودرا  إلووووى صووووباح اليوووووم التووووالي، لووووم يصووووت علووووى شوووويء، كووووان عالمووووه ب  
هادئوووووووا  ال يعكووووووور صوووووووفو  أي شووووووويء. ال صووووووووت قووووووو ائف وال صوووووووليات الرشاشوووووووات وال دمووووووواء، وال ذكووووووورى، حتوووووووى 

الم إال برؤيتهووووا وهووووي عائوووودة موووون مخيلتووووه. لقوووود احبهووووا بشووووكل جنوووووني، لوووون يموووور وقتووووه بسووووسووووعاد ابتعوووودت عوووون 
الحقوووول. لقوووود خووووالف كثيوووورا  قوووورارات الوووودوام فووووي القاعوووودة حتووووى تسوووونت لووووه الفرصووووة بمالقاتهووووا وتكحيوووول عينيووووه بن وووورة 
دا . سوووووريعة بعينيهووووووا الواسوووووعتين المكحلتووووووين بشوووووكل طبيعووووووي و الحوووووالمتين دائمووووووا  بشووووويء لووووووم يتأكووووود منووووووه هوووووو ابوووووو

وال أحوووووود يعوووووور  موووووون يسووووووكن قلبهووووووا الصووووووغير. امووووووا زال مضووووووى وقووووووت علووووووى استشووووووهاد حبيبهووووووا السووووووابق فووووووارس 
 فارس أم انها بدأت تنسى  هل قانون الحياة سينتصر في قلبها وتحيا الحياة 

ومووووورة التقيووووا صوووودفة وبشوووووكل مفوووواجق، وظّلوووووت  .ابووووو كنعووووان نفسوووووه لووووم يعوووور  هووووو ا. فقوووو  كانوووووت تبتسووووم لووووه
ح ووووووووات  وظلووووووووّت آثووووووووار الخجوووووووول ، وارتبوووووووو  ابووووووووو كنعووووووووان لينتاهووووووووا السوووووووومراو احمووووووووّرت وجنالخطوووووووووات،  قبوووووووواطت  

 من ساعة على الوجنات. حتى كلمة صباح الخير لم يقلها أي منهما لآلخر. ألكثرواالحمرار، 

اتخووووووو ت القاعووووووودة قرارهوووووووا مووووووورة أن يعمووووووول الوووووووبعض فوووووووي الزراعوووووووة وتتوووووووابع بووووووواقي المجموعوووووووة مهمتهوووووووا فوووووووي 
ألكثووووور مووووون إسوووووبون.  االردنوووووي الطعوووووام بعووووود أن حاصووووورتهم قووووووات مووووون الجوووووي  الحراسوووووة كوووووي يسوووووتطيعوا شوووووراء
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كووووان ابووووو كنعووووان اول المتحمسووووين للعموووول رغووووم تقصووووير  الشووووديد بوووواداء ابسوووو   .ومنعووووت عوووونهم الطعووووام موووون اربوووود
 : المهمات في القاعدة، يحمل )الطورية( ويغني

 بحب  يا اسمر من السهر الفي...

 حيد عن دربي وقلي عوافي...

 ...الصفصافةتحت تالقى يلال ن

 ي...ونعي  العمر وياء محبوب

فوووووي الحوووووواكير القريبوووووة مووووون البيوووووارة التوووووي يعمووووول  ، كانوووووتلوووووم تكووووون بعيووووودة   ،كوووووان متأكووووودا  أن صووووووته يصووووولها
 فيها. 

وتعووووور  هوووووي السوووووبب. ولكووووون الوووووي  عيبوووووا أن  ،ن ووووور اليهوووووا زميالتهوووووا فوووووي العمووووولتكانوووووت تسووووومع الصووووووت ف
 تحب وتنسى حب فارس   

ي القريووووَة وأتووووت بعوووود تووووردد شووووديد، ضوووومها . اشووووار لهووووا موووون احوووودى الغوووور  الفارغووووة فووووازفووووَة موووورة  وقووووررت المج
ت االيوووودي أن َشوووودت الطوووووب وكانووووه يوووورد جووووزءا موووون نفسووووه يحوووواول الهوووورب ثوووولب إلووووى صوووودر  برقووووة  فووووي البدايووووة ومووووا

 بأيوووووديالثوووووورة   سوووووالح كووووول موووووا ...شووووودو الطووووووب  ...منوووووه ربموووووا غيووووور اغنيوووووة شووووودو الطووووووب قوووووائال  و شووووودو الطووووووب 
ح وبهوووودوء، عيناهووووا تتسووووع وتضوووويق لتشووووار  بلهووووا بعنووووف وتركووووت سووووعاد شووووفتيها بووووين شووووفتيه بارتيوووواراسووووي لفوووووب، ق

 على االغفاء، وبعدها رمت راسها على صدر  وبكت، بكت وبصمت وهدوء و مال  سعاد   سعاد  .

 تركته بسرعة وعادت.

 ربما يحلم اآلن بتل  القبلة، قبل أن يصحو ...

 ال، ال رجلي اين رجلي »

ة  خائفووووووات  فووووووي البدايووووووة، لكوووووون ى صوووووووت الصوووووورخة القويووووووة، فووووووتحن البوووووواب بسوووووورعمرضووووووات علووووووجوووووواءت الم
 عماد الطوباسي، زميله في نف  الغرفة هدأ من خوفهن و

 «لقد استيقظ اآلن، اتركو »و 

 واشار بيد  إلى الممرضات بالخروج من الغرفة.

ولووووووي  حقيقووووووة، لقوووووود  غفووووووا ابووووووو كنعووووووان موووووورة اخوووووورى. كووووووان يرغووووووب موووووون االعموووووواب أن يكووووووون مووووووا رآ  حلمووووووا  
أن يقنوووووع نفسوووووه بانوووووه يحلوووووم. يحلوووووم حلموووووا  مزعجوووووا  بوووووان قدموووووه مقطوعوووووة، لكووووون اغموووووض عينيوووووه مووووورة  اخووووورى واراد 

اسووووتيقظ موووورة اخوووورى، انهووووا الحقيقوووووة، بوووورادي الشووووبابي ، ميووووزان حوووورار ، سووووورير ابوووويض بقربووووه ينووووام عليووووه شوووووخص 
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 له راس حقيقي ويدان، ثم انه ين ر اليه مبتسما .

لكوووون ابووووو كنعووووان لووووم يسوووومع صوووووتا ،  ، شاسووووتري، قوووودمي، اجابووووه الطوباسووووي.فوري، ابوغيووووداووووو ايوووون انووووا، فسوووو
 ن ر مرة اخرى من فوب الشرشف، قدم تمتد إلى نهاية السرير وقدم اخرى قصيرة، قصيرة جدا .

 بقيت عينا  جاح تان لدقائق معدودة، ايصرط مرة اخرى  ايبكي 

 خة هي فرا ، نعم فرا  مد يد  إلى الساب المقطوعة وادرء أن االنتفا

اط، ملوووويت اللووووي هيوووو  والغيوووور هيوووو ، كووووان متوقعووووا  أن يقطعوووووا لوووو  قوووودم   الحموووود ى علووووى السووووالمة يووووا»ووووو 
 الثانية لو تأخرت قليال .

 سمع الكلمات بشكل واضت ه   المرة، سمع الحقيقة بشكل كامل.

ن تقضووووي كوووول حاجاتووووو  ووووو ان وووور إلووووى يووووداي، لقووووود قطعوهمووووا االثنتووووين، احموووود ربوووو  يوووووااط، انووووت تسووووتطيع أ
 نا لكن ا

ن وووور ابووووو كنعووووان إلووووى كوووول زوايووووا الغرفووووة، إلووووى المصوووول، المعلووووق لووووه، إلووووى الشووووباء، إلووووى البوووواب وهووووو يفووووتت 
 لتدخل احدى الممرضات بابتسامة مه بة مرتبكة وخائفة.

 « .و كيف حال  يا اط  الحمد ى على السالمة

صووووووفر وعينووووووا  الواسووووووعتان وجهووووووه اال وهووووووي ترمووووووق ،قالتهووووووا الممرضووووووة وهووووووي تقتوووووورب موووووون السوووووورير بحوووووو ر
 اصابع يديه ترتجف، ترتع . .وكأنه يراها للمرة االولى ،المحدقتان في االشياء

 لم يجب عن السؤال، بقي صامتا .

دخووووول الشوووووباب السووووواعة العاشووووورة إلوووووى غرفتوووووه، الفسوووووفوري، شاسوووووتري يتقووووودمان المجموعوووووة، باقوووووة ورد حموووووراء 
 ب ابو كنعان.قة المحبو خطى لمعانتقدمت المجموعة وهي تستحث ال

 مرة وهم يعانقونه، حتى الفسفوري وشاستري اغرورقت عيناهما بالدمون. ألولبكى 

 واخفوها بالن ر إلى االط على السرير المجاور مستفسرين عن حالته.

 «.زي ما انتوا شايفين يا اخوان»و 

 ك ل ، يد االخرى عندما مد يد  للمصافحة، لم تكن هنال  كف، كتلة من اللحم وال

 و كيف حال  ابو كنعان  

 و آ  هي  صار، لو استشهدت مع المجموعة لكان افضل.
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 و ال تقل ه ا يا أبو كنعان، اجابه شاستري نحن بحاجة ل ، الحمد ى على السالمة.

لقوووووود خجوووووول شاسووووووتري موووووون نفسووووووه، يريوووووود أن يوووووودعو  للعوووووورس لكوووووون اآلن     لقوووووود عاهوووووود  ابووووووو كنعووووووان بووووووان 
 لكن ...«   فوقاني تحتانينقلب االر حتى ت»قص يغني له وير 

ممكوووون أن تووووزورء »ابووووو كنعووووان( وفووووي قلبهووووا رسووووالة  بووووأذنووووو باقووووة الووووورد هوووو   موووون سووووعاد )هموووو  الفسووووفوري 
 غدا  أو بعد .

ابتسووووم ابووووو كنعوووووان قلوووويال ، موووون عادتوووووه أن يقهقووووه ويصووووهل كوووووالجواد فووووي الضووووح ، واحيانوووووا  تمتوووود ضوووووحكته 
 تسامة وبدأ يتقبل وضعه الجديد.تفى باالبن اآلن اكلك ،«كر السناسل»طويال  مثل 

 و هللا يساعد  على وضعه و.

مختلفوووووة جعلوووووت ابوووووو كنعوووووان يكبووووور اكثووووور مووووون عمووووور   بإصووووواباتمووووورت علوووووى المستشوووووفى حووووواالت متعوووووددة 
ثالثووووة وعشوووورين سوووونة لكنووووه اآلن اكبوووور بكثيوووور. توووورددت سووووعاد علووووى المستشووووفى، قبلتووووه فووووي البدايووووة وخرجووووت موووون 

 فة، لكنها عادت بعد أن اقنعت نفسها بضرورة ضب  اعصابها.خارج الغر يرا  وهي الغرفة، بكت كث

ووووو كيووووف حالوووو ، بسوووويطة وفووووي نفسووووها تووووردد: و يوووواإلهي، لموووواذا ح ووووي هكوووو ا، االول مووووات وهووووا هووووو الثووووواني 
 «.بقدم مقطوعة و لكني احبه كنت اتمنا  أن يكون بقدمين

 لة  ماذا ستفعل  ه   الحا الزواج فيراودتها االحالم الطويلة والمعلقة، هل ستعر  عليه 

 هل يتقبل االهل ه   الوضعية لرجل اعرج 

 ل  االحراج، خ ي راحت ، انت حرة، واالفضل..... ال أسببو سعاد، ارجو أن 

 ابو كنعان.. ال.... ألياو 

ة قطعووووت كلماتووووه، ولكنهووووا لووووم تكموووول كلماتهووووا هووووي ايضووووا ، كانووووا قوووود تواعوووودا فووووي الفتوووورة االخيوووورة علووووى الخطوبوووو
 «.القيل والقال»نة على استشهاد فارس خوفا  من مرور الس لكن بعد

وفووووي الليوووول يتسووووامر الطوباسووووي وابووووو كنعووووان، كوووول يووووروي لآلخوووور حكايتووووه لكوووون نووووون العمليووووات التووووي شووووارء 
بهووووا الطوباسووووي كانووووت موووون نموووو  مختلووووف، مليئووووة بالمفاجووووآت، بلهجتووووه اللبنانيووووة يووووروي الطوباسووووي البووووي كنعووووان 

 وحادثة قطع يديه: 

 إلى الداخل، إلى طوباس و من اجل ه ا سموء الطوباسي  « فتت»نقل صواريخ االمر ب)جاءنا 

لهوووووو ا االط اللبنوووووواني الوووووو ي يشوووووواركه حياتووووووه وقضوووووويته  بإكبووووووارووووووو نعووووووم يوووووواابو كنعووووووان، احوووووو  ابووووووو كنعووووووان 
ومجموعوووووة وثورتوووووه. وتوووووابع الطوباسوووووي كالموووووه: و عبرنوووووا النهووووور وكنوووووا مجمووووووعتين، مجموعوووووة تحمووووول الصوووووواريخ 
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 ساعة حتى تساقطت من حولنا الق ائفتحمل الق ائف. لم نم  لنصف 

 و كشفوكم .

وووووو ال، لقووووود كوووووان القصوووووف مووووون الضوووووفة الشووووورقية مووووون تن ووووويم آخووووور لوووووم يعووووور  بعبورهوووووا مووووون نفووووو  المنطقوووووة 
 .عنووووودما كنوووووا نووووودخل بدوريوووووة  إلوووووى العموووووق كانوووووت االوامووووور مشوووووددة بوووووان نبقوووووي الخبووووور سووووورا  وال نطلوووووع عليوووووه أحووووودا  

م أن احوووودا  لووووم يجوووورح، لكوووون الكمووووائن المتواجوووودة فووووي المنطقووووة قوووود اسووووتنفرت نتيجووووة القصووووف وهكوووو ا وقعووووت المهوووو
 المفاجأة كما وقعت معكم.

ووووو يبوووودو اننووووا علووووى اتفوووواب مسووووبق هووووا   وضووووح  ابووووو كنعووووان و يبوووودوا هكوووو ا، هللا يلعوووون الحووووظ الوسووووخ المهووووم 
صوووووب فوووووي البدايوووووة احووووود، اطلوووووق العووووودو أننوووووا وجووووودنا انفسووووونا بوووووين اكثووووور مووووون كموووووين وهوووووم يطلقوووووون النوووووار، لوووووم ي

 اشارات التنوير وسقطت احداها على مقدمة الصاروط ال ي احمله على ظهري.

مازالووووت متكاملووووة، يموووو  السوووويجارة  وكأنهوووواكانووووت عينووووا  تلمووووع وهووووو يووووروي تفاصوووويل الحادثووووة ويحوووورء يديووووه 
الن عالمووووووة مميووووووزة فووووووي ويوووووونفخ الوووووودخان مراقبووووووا  ايووووووا  فووووووي تصوووووواعد  الحلزونووووووي بعينيووووووه الواسووووووعتين اللتووووووين تشووووووك

وجهوووووه الضوووووامر والضوووووعيف وفموووووه الرقيوووووق وشوووووعر شوووووواربه البووووواز  لتوووووو . صوووووار لوووووه شووووواربان نحيفوووووان، لكووووون فوووووي 
 وعلى لسانه كلمات جديدة، نارية مليئة بالد ء والصدب. و وهل انفجر الصاروط و  رجولةن راته 

احسسوووووت بوووووالحرارة هنوووووا وووووو لوووووم ينفجووووور وانوووووا امامووووو  حوووووي  لقووووود اشوووووتعل الشوووووحم الووووو ي علوووووى راس الصووووواروط، 
اشوووووار بيووووود  علوووووى موووووؤخرة راسوووووه المحروقوووووة والتوووووي اصوووووبحت امتووووودادا  لرقبتوووووه حيوووووث بقيوووووت تلووووو  البقعوووووة بووووودون »

 شعر بعد أن احترقت جلدة الراس.

ووووو المهوووووم شوووووو بووووودء بطوووووول السووووويرة، حركوووووت يوووووداي بسووووورعة بعووووود أن اعتووووودلت فوووووي جلسوووووتي بووووورغم الرصووووواص 
آخووووو ا  نفووووو  الوضوووووعية التوووووي اتخووووو ها هنووووواء فوووووي الوووووداخل  الكثيوووووف وهنوووووا اعتووووودل هوووووو فوووووي جلسوووووته علوووووى السووووورير

لح وووووات وانفجووووور الصووووواروط، صووووودب يووووواابو كنعوووووان بوووووانني صوووووعقت عنووووودما انفجووووور « ورميوووووت الصووووواروط بعيووووودا  »وووووو
لووووم اكووووون اتصوووووور بوووووان صووووووته سووووويكون هكووووو ا. لسوووووت انوووووا وحووووودي الووووو ي تفاجوووووأ، لقووووود سووووواد صووووومت شوووووديد وكانوووووه 

لقووووود حسوووووب شوووووبابنا بوووووان العووووودو قووووود اسوووووتعمل  .السووووولحةصووووومت المقوووووابر بعووووود التراشوووووق بوووووالنيران مووووون مختلوووووف ا
اسوووولحة جديوووودة لتوووودميرنا، كمووووا ظوووون العوووودو باننووووا اسووووتعملنا هوووو ا السووووالح الجديوووود ضوووود ، وهكوووو ا صوووومت الجميووووع 
ورددت الوديوووووان المجووووواورة صووووودى االنفجوووووار، وبعووووود خمووووو  دقوووووائق رأى مجاهووووود و صوووووديقي فوووووي الدوريوووووة رجوووووال  

 اآلن ويالهول المفاجئة ياابو كنعان.  سيكتشفونر  انبطت، يقترب، فمسكه من قدمه قائال : و خ  اال

 و فتت ابو كنعان عينيه واذنيه لسمان المفاجأة.

يلووووب  بوووووت اخضوووور مثلنووووا. يبوووودو اننووووا  ألنووووهلقوووود كووووان جنووووديا  اسوووورائيليا ، ظنووووه مجاهوووود بانووووه موووون جماعتنووووا »
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 كلنا متشابكين ومتداخلين بشكل صعب تحديد اين شبابنا واين شبابهم.

 ماذا حصل بعد ذل  و و 

جاييوووو  بوووووالحكي، عنوووودما مسوووووكه مجاهوووود مووووون قدموووووه كووووان الجنووووودي يحموووول رشاشوووووا  مثوووول الشووووومايزر بمخزنوووووه 
النووووار،  ألطووووالبالموووودور يبوووودو أن الجنوووودي ارتبوووو  بشوووودة، مووووع انووووه يحموووول سووووالحه فووووي وضووووعية اسووووتعداد كاموووول 

هووود الووو ي كووووان ين ووور اليوووه فووووي اال انوووه لوووم يطلوووق النووووار بووول فووو  المخوووزن الموووودور مووون البندقيوووة ورمووووا  بوجوووه مجا
تلوووووو  اللح ووووووة. لقوووووود اصووووووابه فووووووي انفووووووه، عنوووووودما ادرء مجاهوووووود الموقووووووف بووووووادر  بمخووووووزن كاموووووول وعوووووواد الرصوووووواص 

 يلعلع من جديد...

وووووو هوووووا. هوووووا. هوووووا اطلوووووق ابوووووو كنعوووووان ضوووووحكة  مدويوووووة  اعادتوووووه إلوووووى اجوائوووووه القديموووووة، إلوووووى ضوووووحكته الرنانوووووة 
 «وبعدين شو صار»

 و قلب االط على ظهر  و 

 «ط ها..و اال

المهووووووم أن مجاهوووووود بوووووودا يفوووووو  قطووووووان البوووووووت للجنوووووودي االسوووووورائيلي »وضووووووح  االثنووووووان وتووووووابع الطوباسووووووي و 
: و اريوووود أن اتركووووه حافيووووا  وابوووودل بوتووووه، بوووووتي سوووويء ابوووون الووووو..... كسوووور فأجووووابهمسووووت موووواذا تعموووول يامجاهوووود   

 منخاري. عضمهلي 

  بوووواقي المجموعوووووة، تفرقنووووا جميعوووووا، نعووووور ووووو موووو  وقتوووووه اآلن اجبتووووه، يجوووووب أن نتووووابع السوووووير اآلن لووووم نعوووود 
قسووووم تووووابع المسووووير إلووووى االمووووام وقسووووم عوووواد إلووووى الخلووووف. مجاهوووود كووووان مووووع العائوووودين وكنووووت انووووا موووون المجموعووووة 

 التي تابعت التقدم.

قائوووود الدوريووووة كووووان معنووووا، تجمعنووووا بسوووورعة كنووووا سووووبعة ولكوووون القووووواذ  كانووووت مووووع المجموعووووة التووووي رجعووووت، 
الووووت تسوووومع اصوووووات طلقووووات متفرقووووة ونحوووون نتووووابع التقوووودم بعوووود أن توقفنووووا ماز لووووم يكوووون معنووووا سوووووى قوووواذ  واحوووود. 

مووووواذا نفعووووول. قوووووال قائووووود الدوريوووووة أن العوووووودة مسوووووتحيلة اآلن ممكووووون أن تكلفنوووووا حياتنوووووا جميعوووووا   ي ال نووووودر للح وووووات 
لوووووو ا علينووووووا أن نتووووووابع المسووووووير ولكوووووون بسوووووورعة قصووووووووى وسوووووونخبق الصووووووواريخ فووووووي المكووووووان المتفووووووق عليووووووه موووووووع 

 .لما سنفعا سنرى ندهمجموعة الداخل وع

لقووووود سووووورنا طووووووال الليووووول يووووواابو كنعوووووان وفوووووي »اكفهووووور وجوووووه الطوباسوووووي وهوووووو يتوووووابع قصوووووته عووووون الدوريوووووة 
الرعيوووووان، عنووووودما رآنوووووا  بأحووووودالصوووووباح البووووواكر ونحووووون مختبئوووووون فوووووي احووووود الوديوووووان القريبوووووة مووووون طوبووووواس التقينوووووا 

الصووووباح، نريوووود أن نختبووووق،  موووون هوووورب نادينووووا عليووووه فلووووم يلتفووووت، لووووم نسووووتطع أن نطلووووق النووووار فووووي تلوووو  اللح ووووة
اصوووووبحنا قوووووريبين مووووون القريوووووة وننت ووووور بعوووووض الوقوووووت حتوووووى يسوووووتطيع قائووووود الدوريوووووة أن يتصووووول بقائووووود مجموعوووووة 



79 
 

الوووووداخل. لقووووود اتفقنوووووا علوووووى الوقوووووت والمكوووووان، وبقيوووووت هووووو   المعلوموووووات سووووورا  حتوووووى السووووواعة السوووووابعة مووووون ذلووووو  
ئووووود مجموعوووووة الوووووداخل، سنحصووووول علوووووى قا بعووووود سووووواعة سووووويكون موعووووودنا موووووع»الصوووووباح عنووووودما جمعنوووووا قوووووائال : و 

المسووووواعدة الالزموووووة ونختبوووووق بضوووووعة أيوووووام وبعووووودها سووووونعود، لننتبوووووه اآلن وعلووووويكم جميعوووووا  أن تخفووووووا انفسوووووكم فوووووي 
انوووووووا وحوووووودي فوووووووي البدايووووووة عنووووووودما االحووووووظ قائووووووود  سووووووأخرجالصووووووغيرة. الاريووووووود أن ننكشووووووف الحووووووود  الكهوووووووو هوووووو   

ن كمووووووا يقولووووووون ياصووووووديقي، لووووووم يمووووووض موووووون لسووووووفا يال تشووووووتهمجموعووووووة الووووووداخل.... لكوووووون الريوووووواح تجووووووري بمووووووا 
 «رالهيلوكوبتالوقت نصف ساعة حتى سمعنا اصوات طائرات انها طائرات 

التووووي حلقووووت فوووووب رؤوسووووهم فووووي صووووباح اليوووووم التووووالي  الهليكوووووبتروعلووووى الفووووور توووو كر ابووووو كنعووووان طووووائرات 
 من عمليتهم.

صووووووة أن يسووووووترجع فر  لقوووووود كانووووووت فرصووووووة  كووووووي يتوووووو كر اآلن ابووووووو غيوووووودا وعبوووووواس وموسووووووى ورشوووووويد، كانووووووت
لح وووووات االلوووووم عنووووودما اخترقوووووت قدموووووه صووووولية الرشووووواش وعنووووودما واجههوووووم الكموووووين ليحصووووود المجموعوووووة بلح وووووات 
قليووووووة، وتوووووو كر نفسووووووه وهووووووو يقووووووف رغووووووم االلووووووم والوووووودم النوووووواز  ليرمووووووي المخووووووزن كووووووامال  موووووون الوووووودكتريو  علووووووى 

جنووووزرة، لكنووووه يريوووود المورآهووووا وهووووي تتجووووه إلووووى  7المجنووووزرة التووووي اطلقووووت النووووار، لقوووود سوووومع صوووووت ق يفووووة الووووب 
 أن ينتقم بنفسه من االعداء 

بووووو كنعووووان، هوووول انووووت معووووي   قالهووووا الطوباسووووي بعوووود أن الحووووظ بووووان عينووووي ابووووو كنعووووان أ ووووو ويوووون سووووارح يووووا
مثبتتوووووان علوووووى شووووويء مرعوووووب جمووووودت العينوووووان فوووووي  وكأنهموووووامحووووودقتان فوووووي طووووور  السووووورير دون أن يحركهموووووا 

ت وجنتوووووا  حتوووووى أمسوووووتا كركبتوووووي بعيووووور والتصوووووق نتوووووأالمحووووواجر. وغوووووار صووووودغا  )وكأنهموووووا مووووون اثووووور خسوووووف(، و 
 نشر . الإنشر  جلد  بع مه حتى يصعب نشر  يوم ال

 الممرضة    أناديو هل اصاب  شيء ياابو كنعان، 

 ، تابع حديث ، انا مع  فق  سرحت قليال ، اين صرنا. عند الطائرات ها ءال شيو ال، ال 

   ما رايو رأيي بان نحتسي كاس شاي ساخن، 

 ياطوباسي، لي  أل.... نا  و حس

دخلووووت الممرضووووة بابتسووووامتها المشوووورقة، وعلووووى الفووووور دب جوووورس التلفووووون الووووداخلي فووووي نفوووو  ابووووي كنعووووان 
علوووووى الطوووووور  اآلخوووووور محبوبتووووووه، سووووووعاد، سووووووعاد، وردتهووووووا مازالووووووت حمووووووراء مازالووووووت وردة مثلهووووووا، رسووووووالتها علووووووى 

 همووووا فيووووة. الحلووووم جميوووول. وأجموووول غيمووووهوووو   ال لمووووا اجمووووالطاولووووِة رائحووووة جسوووومها شوووو ى االريوووو  الحووووائم حولهووووا، 
 .بإحساسهأن يفكر الحبيب  نما أرو انه يح  ويرى. 

كوووووان فوووووي الغرفووووووة ثوووووال  ممرضوووووات يتنوووووواوبن الحوووووديث والضووووووحكات. الطوباسوووووي مووووون طبيعتووووووه ذلووووو  لكوووووون 
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اآلخوووور كووووان خبيوووورا  ومعلمووووا  انمووووا فووووي غيوووواب الطوووور  اآلخوووور )بحضووووور  يلتوووو  اللسووووان(، تنوووودفع موجووووة الوووودم بقوووووة 
 ركه حالما  مع ابتسامة صفراء مصطنعة على الشفا ....وتتإلى الرأس 

  الهليكوبترو ايو  ياطوباسي، شو صار بعد طائرات 

 و تريد أن تعيدني ياابو كنعان إلى هناء  

حتووووى فارقووووت االبتسووووامة وجووووه الطوباسووووي وكانووووه أفوووواب موووون حلووووم جميوووول  رالهيلوكوووووبتلووووم يوووو كر اسووووم طووووائرة 
لموووواذا يبقووووى مبتسووووما  وهووووو يعووووود إلووووى لح ووووات الموووووت، لح ووووات  بوجووووود الممرضووووات والضووووحكات فووووي الغرفووووة.

االنفجووووووار وتطوووووواير اصووووووابعه العشوووووورة، طووووووارت فووووووي السووووووماء لووووووم تسووووووتطع االصووووووابع أن تضووووووح ، لووووووم يعوووووود لووووووه 
رء اآلخوووورين الضووووحكات والقهقهووووات، ولكوووون الطووووائرة اعادتووووه إلووووى اصووووابع كووووي يضووووح ، لقوووود ضووووح  اآلن وشووووا

بوووووواب الواحوووووودة يصووووووعب اجتيوووووواز ِ إال منحنيووووووا   ،تقبووووووع مغارتووووووان هنوووووواء إلووووووى الوووووووادي ذي السووووووفوح المشووووووجرة حيووووووث
مووووون اربعوووووة علوووووى الووووورغم مووووون الجحوووووور فوووووي الزوايوووووا، لكووووون الخوووووو  منوووووع حوووووب  ألكثووووور عال يتسووووووفوووووي الوووووداخل 

وات بعووووووض الطيووووووور تسوووووومع وهووووووي تتطوووووواير علووووووى صوووووووت طووووووائرات االسووووووتطالن للوووووودخول فووووووي الجحووووووور، اصوووووو
 .الهليكوبتر

وسووووووومعنا اصووووووووات الكوووووووالب وبعووووووود  الم ليوووووووون صوووووووعبة، نوووووووزل وووووووو مووووووواذا احووووووودث  ياصوووووووديقي، انهوووووووا لح وووووووات 
لح وووووات صوووووليات رشووووواش غزيووووورة واصووووووات بالعبريوووووة والعربيوووووة، لوووووم يسوووووتطع قائووووود الدوريوووووة أن يبقوووووى مختبئوووووا  لقووووود 

موعوووووة الوووووداخل القادموووووة علوووووى الموعووووود المحووووودد السوووووتالم الصوووووواريخ، فموووووا ادرء بوووووان العووووودو قووووود اشوووووتب  موووووع مج
الخروج موووووون المغووووووارة واالشووووووتباء خصوصووووووا  بعوووووود أن ادرء بووووووان مواقعنووووووا كووووووان منووووووه إال أن اعطانووووووا االواموووووور بوووووو

المحالووووة مكشووووووفة. كوووووالب االثووووور تسوووووير خلفنوووووا مووووون الحووووودود وهوووووا هوووووي تصووووول اآلن إلوووووى مواقعنوووووا وقووووود اكووووود لهوووووم 
وكانووووووت المعركووووووة يوووووواعزيزي، وجهووووووا  لوجووووووه بالسووووووالح االبوووووويض والقنابوووووول  .ة تكهنوووووواتهمالراعووووووي كمووووووا يبوووووودو صووووووح

روجنووووووا موووووون الكهووووووو  بشووووووكل سووووووريع وايوووووودينا علووووووى الزنوووووواد مطلقووووووين الرصوووووواص تجووووووا  لقوووووود فاجووووووأهم خ ،اليدويووووووة
 .المغارةالمجموعة التي لم تكن تبعد ثالثين مترا  عن باب 

مع فووووي الخووووارج سوووووى صوووووت الووووريت المتناوحووووة. لووووم غرفووووة المستشووووفى هادئووووة السوووواعة التاسووووعة لوووويال  ال يسوووو
ة بقوووي محووودقا  فوووي شوووباء عبووور الوووريت إلوووى هنووواء يكووون الطوباسوووي ين ووور إلوووى زميلوووه وهوووو يوووروي تفاصووويل الدوريووو

تخيووووول الموقوووووع بالتفصووووويل فوووووي الفضووووواء وتوووووابع روايتوووووه بصووووووت خافوووووت هووووو   المووووورة ألن الووووودم سيسووووويل سيسوووووق  
عوووووووة بدفقوووووووة بكووووووواء تعتمووووووود علوووووووى صوووووووالبة الوووووووراوي وصوووووووالبة شوووووووهداء وأموووووووام ذكوووووووراهم تمووووووور موجوووووووة الحوووووووزن المتبو 

ا الولوووود  يريوووود الطوباسووووي أن يووووريت اعصووووابه ويسوووومت هكوووو ا تووووم الووووتعلم منوووو  الصووووغر البنووووت تبكووووي أموووو .المسووووتمع
لدفقووووووة الووووووودمون بوووووواالنطالب، فليبوووووووِ ، امووووووه وأبوووووووو  واخوتوووووووه ليسوووووووا معوووووووه ال يعرفووووووون شووووووويئا  عنووووووه البووووووود أن والووووووود  

ته ال وووواهرة، البوووود وأن الوالوووودة تسووووهر اآلن علووووى الموووو يان واخوتووووه الصووووغار يستفسوووور عنووووه باسووووتمرار رغووووم قسوووواو 
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ن أن يوووووأكلوا الهريسوووووة والمشوووووب  الووووو ي كوووووان يحضووووور  لهوووووم اخووووووهم فوووووي طريوووووق ينت ووووورون عودتوووووه يحبونوووووه يرغبوووووو 
 .عودتووووه موووون عملووووه فووووي بيووووارات الجنوووووب كوووول اسووووبون موووورة. لكوووونهم اآلن لوووون يحصوووولوا عليووووه إال فووووي المناسووووبات

ينموووووا يووووو هب، لكووووون أل الحلوووووو إال إذا عرفوووووت ايووووون هوووووو، لمووووواذا ال يبعوووووث خبووووورا  موووووع السوووووالمة األم تقوووووول لووووون آكووووو
 اين  يخبرنا أين هو، 

صووووووالبة المعووووووول ردعووووووت قافلووووووة الوووووودمون، احتجزتهووووووا سوووووومحت لهووووووا بوفوووووود علووووووى بوابووووووة العووووووين بووووووأن ينقوووووول 
 المشاعر ويرحل، اغرورقت العينان بالدمون اتسعت وتابع فمه اهزوجة الموت:

الدوريوووووة كوووووان بجوووووانبي قفوووووز بالبدايوووووة ولحقنوووووا بوووووه كوووووان ابووووون القريوووووة، تربوووووى فيهوووووا يعووووور  كووووول عمووووواد قائووووود 
افوووور  مخزنووووه فووووي »أنووووا ابوووون البلوووود واعوووور  كوووول شووووبر « ال يهمكووووم شوووويء»ا ووديانهووووا وجبالهووووا. حجراتهووووا وممراتهوووو

 تلووووو  الكتلوووووة الواقفوووووة اماموووووه وهوووووي ترموووووي علوووووى المجموعوووووة القادموووووة مجموعوووووة الوووووداخل، لكووووون عوووووددنا قليووووول لقووووود
كووووووانوا مجموعووووووة كبيوووووورة، كيفمووووووا ن وووووورت توووووورى حولوووووو  البوووووودالت المموهووووووة وطاسووووووات الحوووووورب وبنووووووادب وقنابوووووول، 

 توووووراهم بوووووين الشوووووجر وخلوووووف بعوووووض الصوووووخور، تلووووو  اقووووودام وهنووووواء رؤوس وصووووووت طوووووائرات تهووووودر فوووووي احيانوووووا  
 السماء.

خمسووووووة أو سووووووتة ال أعوووووور  تجنوووووودلوا، لكوووووون بعوووووود أن افوووووور  احوووووودهم مخزنووووووة الكاموووووول فووووووي بطوووووون عموووووواد، لووووووم 
، الووودماء تنفووور مووون صووودر  رفوووع سوووالحه بيووود  اليمنوووى ألراقبوووهصووورط يوووا ابوووو كنعوووان. توقفوووت لح وووة عووون الرمايوووة ي

وخطووووووأ خطوووووووتين ويوووووود  اليسوووووورى علووووووى الجوووووورح وقلووووووب علووووووى ظهوووووور  وموووووون راسووووووه سووووووالت الوووووودماء غزيوووووورة علووووووى 
 الصخرة البيضاء.

ة العمووووق ووووو ركضووووت اسوووورعت فووووي الووووركض وبجووووانبي يسووووير الشووووبل ركوووو ، رفووووض إال أن يشووووارء فووووي دوريوووو
االردنوووي لوووم نقبلوووه لكنوووه هووورب مووون مقووور القاعووودة وأتوووى إلوووى مكوووان انطوووالب الدوريوووة بصوووحبة أحووود جنوووود الجوووي  

 «.قائال : انه يهددني باالنتحار إذا لم ادله عليكم

ركضووووت كووووالمجنون مطلقووووا  النووووار فووووي اتجاهووووات مختلفووووة، لقوووود دسووووت علووووى الجثووووث وأنووووا اركووووض فووووي اتجووووا  
امووووامي. كنووووت أركووووض وشووووبت عموووواد يالحقنووووي بكاموووول طولووووه بسووووالحه، بانحنائووووه، الوووووادي اآلخوووور، لووووم أعوووود ارى 

 ينا  تن ران إلى السماء.بدمه، باستلقائه على األر  وع

 و مين هنا، مين هنا 

صوووورط احوووود الشووووباب الوووو ي يلووووب  لباسووووا  موووودنيا  مووووع رشاشووووه البووووور سووووعيد، كوووودت اطلووووق النووووار، بوووول اطلقووووت، 
الخلووووف فلووووم يكوووون احوووود غيووووري وغيوووور ركوووو  اكيوووود لووووم يبووووق احوووود  لووووم اعوووود اضووووب  اعصووووابي كنووووت قوووود التفووووت إلووووى

 منا. 
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 .و انا منكم، انا من جماعتكم، اتبعوني.

صوووووعدنا هضوووووبة بعووووود أن انحرفنوووووا عووووون الووووووادي مغوووووامرين بووووو ل  بحياتنوووووا، لكووووون ابووووون المنطقوووووة يعووووور  اكثووووور 
زلوووووت فوووووي لح وووووات المووووووت تنتووووواب اإلنسوووووان نزعوووووة حوووووب البقووووواء، بوووووالرغم مووووون عووووودم الخوووووو  ن .قلوووووت فوووووي نفسوووووي

 إلى الوادي في البداية وكأن الشجر والصخور تحميني.

الطوباسووووي، لقوووود ركووووض اآلن وهووووو جووووال ، سووووق  علووووى فووووي هوووو   اللح ووووات كوووواد العوووورب يسوووويل موووون جبووووين 
 األر ، هوى، فكزت قدمه، لهث اكثر فأكثر، صرط و مين هنا من هنا، انا منكم..

 و اطلبل  فنجان قهوة طوباسي 

أبووووووو كنعووووووان بعووووووديها بكموووووول حووووووديثنا خلينووووووي انووووووام، تصووووووبت علووووووى خيوووووور. نووووووام  ووووووو ال شووووووكرا ، انووووووا تعبووووووان يووووووا
وتوووووارة اخووووورى  ،مووووون سووووواعتين، توووووارة  يتأمووووول الطوباسوووووي ألكثوووووركنعوووووان يق وووووا  الطوباسوووووي نوموووووا  عميقوووووا ، بقوووووي ابوووووو 

وطووووورا  آخوووور يركووووب فرسووووه ويرحوووول. يبقووووى موووورتحال  والووووريت تووووداعب شووووعر  وعينووووا  شاخصووووتان  ،ين وووور إلووووى قدمووووه
 فرس طائر، على تل  الصورة كان ينام عندما ال يواتيه النوم بشكل طبيعي.إلى األمام وال

وعووووواد يركوووووب حصوووووانه الطوووووائر »يووووودا ، وكيوووووف خووووورج موووووع الشوووووبل ركووووو   لكووووون لوووووم يحووووودثني كيوووووف قطعوووووت»
كووووووالريت بدموعووووووه المنهموووووورة موووووون العينووووووين موووووون شوووووودة الووووووريت. انفتحووووووت ابووووووواب السووووووماء، انتهووووووت األولووووووى والثانيووووووة 

 اء فسيحا .والسابعة وما زال الفض

 حضرت باقي المجموعة من قاعدته لزيارته في اليوم التالي.

 و أين الفسفوري وشاستري.

 انهم يستطلعون لضرب أحد األهدا  في منطقة الكركار.و 

 و وشاستري هل تزوج 

العمليوووووووة الجديووووووودة انتقاموووووووا  لووووووو  ولرفاقووووووو  الووووووو ين  17وووووووو ال، اصووووووور بعووووووود أن رآء بوووووووان يشوووووووارء المجموعوووووووة 
 استشهدوا.

بوووووودالت كوووووواكي، رجووووووال تجمعوووووووا موووووون كوووووول حوووووودب وصوووووووب، صووووووهرتهم التجربووووووة، الحديوووووود طووووووري جوووووودا  فووووووي 
التناقضوووووات الثانويوووووة. يقووووورب النووووواس الووووو ين تجمعهوووووم اهووووودا  واضوووووحة وارضوووووية نضوووووالية النوووووار، اللهوووووب يووووو يب 

كر واحووووودة. جنسووووويات مختلفوووووة، سووووووري، عراقوووووي، لبنووووواني، فلسوووووطيني، مصوووووري، ايرانوووووي، تركوووووي، فرنسوووووي، اسوووووت 
 «.ابو كنعان حياته في الطفولة وتميز  عن باقي اخوته فق  ألنه ولد

تعطينووووووي الحّبووووووة الكبيوووووورة عووووووادة  فتقسووووووم الحبووووووات لبوووووواقي كانووووووت امووووووي عنوووووودما تحضوووووور التفوووووواح إلووووووى البيووووووت 
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اخوووووواتي وتحووووو رني: ال تووووو هب قبووووول أن تأكلهوووووا سووووويراء أوالد الجيوووووران سووووويأخ ونها منووووو . وعنووووودما تشوووووتري اللحوووووم 
 وتضع الباقي في الطبخة لكل افراد العائلة.تحوسه لي وحدي 

« بفرحتوووووو »اد بيتووووووه هكوووووو ا ترعرعووووووت واآلن اجوووووود شاسووووووتري يضووووووحي بفرحتووووووه التووووووي يرددهووووووا كوووووول موووووون ارتوووووو
هللا يسوووومع منوووو ، موووون فمكووووم إلووووى بوووواب السووووماء. لووووم اعرفووووه »وعنوووودما يخوووواطبون والدتووووه توووورد علوووويهم « انشوووواء هللا

جميعووووا  وللقضووووية التووووي جمعتنووووا بشووووكل عووووام. اننووووي اكبوووور  إال اسووووبون وهووووا هووووو يجوووواز  بحياتووووه موووورة  اخوووورى لنووووا
 في مصنع الرجال، مصنع االنسان. اكبر كثيرا ، اح  عمري خمسين ستين، إنني اشيب اكبر كثيرا  

 عايز أي خدمة يا ابو كنعان  -

 ال سالمتكم، سلمولي على الشباب جميعا  وخصوصا  على الفسفوري وشاستري.  -

 كان يريد شيئا  تسلم، وزميل  اسأله إن   -

 سالمتكم شباب، سالمتكم، هللا معكم، خلينا نراكم دائما .  -

 ت الحديث ام  ونمت. كان باديا  علي  التعب:وهات يا طوباسي، سولفنا، لقد قطع»

، عنوووودما اتوووو كر اصوووودقائي، تصووووور ال اسووووتطيع أن انسووووى عموووواد مطلقووووا  لقوووود كووووان بمثابووووة ي ووووو نعووووم يووووا عزيووووز 
لبنوووان مووون فتووورات سوووابقة. لقووود عمووول مهندسوووا  فوووي احووودى الشوووركات فوووي بيوووروت كموووا قوووال اط لوووي، لقووود أتوووى إلوووى 

أنوووووا ويووووواء غربووووواء، نحووووون »هتماموووووا  يعوضوووووني عووووون غربتوووووي. لوووووي وهوووووو يحوووووب لبنوووووان، احسسوووووت انوووووه يعطينوووووي ا 
غربوووواء فووووي هوووو   الووووبالد التووووي تطاردنووووا لكوووون المسووووتقبل لنووووا. إننووووا نملوووو  الحريووووة، يعاملوننووووا كبضوووواعة فووووي العموووول 

، انوووووت جيووووود طالموووووا تزيووووود مووووون اربووووواحهم وعنووووودما تخسووووور مصووووولحتهم يلقوووووون بووووو  فوووووي الشوووووارن غيووووور يوووووا صوووووديقي
 ه   البندقية تعيد لنا انسانيتنا المفقودة. مبالين وغير مكترثين لما يحصل ب .

يفوووووتت هووووو   االحاديوووووث، احسوووووه خزانوووووا  مووووون الثوووووورة يوووووا أبوووووو كنعوووووان. »باسوووووتمرار وكلموووووا جلووووو  معوووووي عمووووواد 
كانوووووت بعوووووض المشووووواكل بيننوووووا فوووووي  .ت خاللهوووووا اضوووووعف وافكووووور بوووووالعودة إلوووووى لبنوووووانصووووودقني احيانوووووا  كثيووووورة كنووووو

احيانووووا  يتقوووواتلون علووووى موووون الوووودور فووووي الطووووبخ مووووثال . واحيانووووا   القاعوووودة تشووووتد فأبوووودأ أفكوووور بووووالعودة. تصووووور انهووووم
تصووووور يووووا أبووووو كنعووووان  ...يشووووتمون بعضووووهم بأقوووو ن الشووووتائم وقوووود وصوووولت موووورة  إلووووى سووووحب السووووالح علووووى بعووووض

 د  مع  هل ه ا ح

وفوووووي كووووول مووووورة  كوووووان عمووووواد يعيووووودني إلوووووى ثبووووواتي، عنووووودما يحووووودثني عووووون الحيووووواة فوووووي مجتمعنوووووا، عووووون ال لوووووم 
لعموووول عنوووودما، نعموووول عشوووور سوووواعات ونتقاضووووى اربووووع ليوووورات فقوووو  فووووي حقووووول الزيتووووون وفووووي افكوووور فووووورا  بوووورب ا

نووووووا  الشووووووتاء يتوقووووووف العموووووول، وعنوووووود الموووووور  ال نحصوووووول علووووووى شوووووويء، ناهيوووووو  يووووووا صووووووديقي عوووووون الشووووووتائم واحيا
الضوووورب عنوووودما ترفووووع صوووووت  فووووي وجووووه المعلووووم. هللا يرحموووو  يووووا عموووواد، موووون الصووووعب أن انسوووواء، لهوووو ا يووووا أبووووو 
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 رحة. فعال  كدت انفجر في البكاء.كنعان تعبت البا

 و بدء تطول بال  يا طوباسي، هاي اول الطريق.

 و فعال  يا ابو كنعان الحكي غير الفعل، فعال  الطريق ليست سهلة ابدا .

 تنا الموضون، وين رحتوا بعدين  و أنسي

 و مصوّر أن تسمع باقي الموضون 

هنووووووواء فوووووووي االفوووووووق. عووووووواد يتخيووووووول الووووووووادي وعووووووواد ين ووووووور مووووووون النافووووووو ة ليسوووووووتعيد المن ووووووور الووووووو ي رسووووووومه 
ورفيقووووووه موووووون الووووووداخل الوووووو ي ال يووووووزال يووووووركض امووووووامهم مسووووووتحثا  ايوووووواهم  ،عموووووواد وبوووووواقي المجموعووووووة ،والطووووووائرات

 شفونا إن تأخرنا قليال .بسرعة، بسرعة شباب، وصلنا، سيك

وووووو ركضووووونا يوووووا ابوووووو كنعوووووان لسووووواعتين متواصووووولتين، لوووووم يعووووود لوووووي قووووودرة علوووووى الوووووركض اكثووووور، ولكووووون عنووووودما 
نوووت ان ووور إلوووى ركووو  وهوووو يوووركض ويلهوووث كنوووت اخجووول مووون القوووول بووواني تعبوووان. قووودمي بووودأت توووؤلمني كثيووورا  ك

فووووي طلووووب الراحووووة ولووووو قلوووويال .  موووون اثوووور الفكوووورة لكوووون اللهجووووة الحازمووووة للرجوووول امامنووووا لووووم توووودن لووووي أيووووة فرصووووة
جبووووال المغطووووى قووووال لنووووا رجوووول الووووداخل الوووو ي ال اعوووور  اسوووومه بعوووود، تركنووووا فووووي سووووفت احوووود ال« ابقوووووا هنووووا قلوووويال  »

بشوووووووجر الزيتوووووووون، موووووووا ارون أن اكوووووووون بوووووووين شوووووووجر الزيتوووووووون احووووووو  بالراحوووووووة وبالتعوووووووب بووووووونف  الوقوووووووت، اتووووووو كر 
 طفولتي فيه. ماضي عملي واهلي وبنف  الوقت احب شجر الزيتون، لقد قضيت

بعووود ربوووع سووواعة كوووان بيننوووا صووودقا  لوووم أحووو  بوووأنني فوووي خطووور أبووودا ، كنوووت اجلووو  تحوووت  ي،المهوووم يوووا عزيوووز 
 «.الوهادنة»كأنني في قاعدة الزيتون و 

 و الحقوني شباب و 

ووووو وتبعنووووا  لووووم يكوووون بيننووووا وبووووين القريووووة سوووووى امتووووار تفصوووولها عنووووا هضووووبة جوووورداء قطعناهووووا بسوووورعة ودخلنووووا 
ان صووووواحب البيوووووت يحفووووور فوووووي الحديقوووووة، وقووووود ادركوووووت علوووووى الفوووووور بوووووأن الهووووود  اخفووووواء احووووود البيووووووت حيوووووث كووووو

ا وركوووو  وانتقلنووووا موووورة اخوووورى بمحوووواذاة األطوووورا  لنبقووووى فووووي احوووود نووووألبسوووونا الثيوووواب المدنيووووة  قوووودالسووووالح، وهكوووو ا 
 البيوت اسبوعا  كامال  ننت ر مجيء الرجل، رجل الداخل.

 و ما اسم  يا أط 

 و فهمي.

 أط فهمي و هل تعر  عماد يا 

 واجاب بعد أن تغيرت مالمت وجهه األسمر ال ي حفرت فيه السنون أخاديد وتعاري .
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 ي.و انه أخي، نعم يا أط، اخ

فوووو هلت يووووا أبووووو كنعووووان ولووووم أتمالوووو  اعصووووابي، نهضووووت وقبلتووووه وبوووودات بمواسوووواته بوووودل أن يواسوووويني كووووان »
أخيوووه الفوووالح الووو ي يشووووبهني، عمووواد قووود حووودثني عووون أخيوووه ولكووون ولوووي  فهموووي، انووووه اسوووم حركوووي. حووودثني عووون 

تووووه يعموووول فووووي الحقوووول فووووي الزيتووووون، ولكوووون فووووي ملكووووه ولووووي  فووووي ملوووو  آخوووور. روى لووووي تفاصوووويل م هلووووة عوووون حيا
بقوووووي مزروعووووا  هنووووواء حيووووث كوووووان حلقوووووة  67عوووون صووووومود ، عوووون رفضوووووه الخووووروج مووووون االر  بعوووود احوووووتالل الووووو 

و إثبووووات التهمووووة. عوووواد الوصوووول مووووع الشووووباب فووووي الووووداخل، قضووووي سوووونة فووووي السووووجن وخوووورج بعوووودها. عجووووز العوووود
يعمووووول فوووووي الحقووووول وفوووووي الليووووول يتحووووورء يسووووومع الرمووووووز مووووون الراديوووووو ويمضوووووي فوووووي فووووو  الرمووووووز وحلهوووووا. كنوووووا ال 

فهووووم هوووو   الرموووووز فووووي البدايووووة. ولكوووون اآلن اقتنعووووت بصووووحتها، حوووودد مكووووان لقائنووووا فووووي الوووووادي الوووو ي وقووووع فيووووه ن
 االشتباء عن طريق الرموز من صوت الثورة.

 همي، انا صديق عماد، اخي  ايضا .و أنا اعرف  يا أط ف

منووو  خمووو  سووونين،  وووو كلنوووا اخووووان و انوووه نصووويبه، كوووان الزم اشووووفه ولوووو دقيقوووة، تركنوووا قبووول الحووورب ولوووم أر 
قبوووووووول أن يوووووووودفنو  واخوانووووووووه »هللا يرحمووووووووه مووووووووات ميتووووووووة ابطووووووووال، حتووووووووى الضوووووووواب  اإلسوووووووورائيلي ادى التحيووووووووة لووووووووه 

 اآلخرين، كنتم سبعة يا أط .

 ي ورك  اذن  لقد استشهدوا جميعا .و نعم سبعة لم يبق غير 

لكوووووون  المالعووووووين، فاجأونوووووواووووووو لووووووي  خمسووووووة فقوووووو  بوووووول استشووووووهد منووووووا سووووووبعة ايضووووووا  موووووون مجموعاتنووووووا لقوووووود 
وهووووووي تنقوووووول قووووووتالهم وجرحوووووواهم علووووووى دفعووووووات. لووووووم  رالهيلوكوووووووبتخسووووووائرهم كبيوووووورة لقوووووود رأى أهوووووول القريووووووة طووووووائرة 

 يموتوا بدون ثمن.

أخيووووه إال أنووووه صوووولب وشووووجان، كووووان عموووواد صوووولبا  وهووووو يووووروي لووووي ووووو رغووووم األسووووى يووووا صووووديقي، رغووووم فقوووودان 
د الصووووووالبة بكفتووووووي يديوووووووه ولكوووووون اخووووووا  كووووووان يجسووووووو .عوووووون الثووووووورة ومجتمعهووووووا وظلوووووووم وفسوووووواد مجتمعنووووووا الحوووووووالي

الخشووووونتين وشووووواربه األسوووووود وعينوووووا  التوووووي يتطووووواير الشووووورر منهموووووا. طوووووويال  كموووووا عمووووواد اآلن ادركوووووت بوووووأن عموووووادا  
 ن الرجال الشجعان.كان يت كر اخا  عندما يتحد  ع

لووووي  هوووو ا فقوووو  بوووول جاءتنووووا األخبووووار بعوووود يووووومين بووووأنهم نسووووفوا بيوووووت السووووبعة جميعووووا  الوووو ين استشووووهدوا، لووووم 
 هو بل سمعنا  من الم يان. يخبرنا

 و وكيف قضيتم الوقت في البيت 

 ووووو كووووان صووووعبا  جوووودا  يووووا أبووووو كنعووووان، لووووم يكوووون يسوووومت لنووووا بووووأن نخوووورج موووون البيووووت اطالقووووا  حتووووى عنوووودما نبووووول
لوووم يكووون يسووومت لنوووا بوووالخروج، كنوووا فوووي قريوووة مجووواورة  لطوبووواس لكنهوووا بعيووودة، لوووم يبحثووووا عنوووا ظنوووا  مووونهم بوووأن كووول 
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قتلوووووا، لكوووونهم فتشوووووا القريووووة، طوبوووواس تفتيشووووا  دقيقووووا . وفووووي نهايووووة االسووووبون جاءنووووا أط عموووواد عناصوووور الدوريووووة قوووود 
، هووووو   الرسوووووالة تعطوهوووووا لغرفوووووة وووووو جهوووووزوا انفسوووووكم، سنوصووووولكم إلوووووى اقووووورب نقطوووووة مووووون الحووووودود لتعبوووووروا بعووووودها

 العمليات.

  علينوووووا ومالموووووت تكووووواد تتحجووووور علوووووى وجهوووووه المتعوووووب مووووون اثووووور تنقلوووووه الووووودائم وسوووووهر  ،بنبووووورة قاسوووووية ،هكووووو ا
خوووووالل االسوووووبون وازماتوووووه البيتيوووووة واستشوووووهاد أخيوووووه ورفاقوووووه، سوووووار أمامنوووووا وتبعتوووووه موووووع ركووووو  إلوووووى النقطوووووة التوووووي 

 حددها مسبقا .

 «بخاطركم، انتبهوا..»ضمني إلى صدر  العريض وعانقنا و

 يداء كاد أبو كنعان يسأل إذن اين قطعت 

هووووووور واجتزنوووووووا المنطقوووووووة الخطووووووورة وصووووووولنا إلوووووووى طووووووورب الن»لكووووووون الطوباسوووووووي قطوووووووع تسووووووواؤله عنووووووودما قوووووووال: 
المرشووووووومة بالكمووووووائن، وهنوووووواء هللا يلعوووووون تلوووووو  السوووووواعة، هنوووووواء وقعووووووت موووووون حزامووووووي قنبلووووووة الملووووووز، وكووووووم كانووووووت 

كووووووان...  مفاجئووووووة لووووووي بووووووأن حلقووووووة األمووووووان لووووووم تكوووووون فيهووووووا، مسووووووكتها فووووووورا  ال قوووووو فها بعيوووووودا  لكوووووون... كووووووان اللووووووي
 «.وانفجرت في يدي وأنا أهم بق فها...

ت وهوووووو يحووووودب وعينوووووا  تتسوووووع مسوووووتعيدا  فوووووي ذهنوووووه تلووووو  اللح وووووات الصوووووعبة، لوووووم يووووور بقوووووي صوووووامتا  لح وووووا
اصووووابع يديووووه لووووم تودعووووه اصووووابع يديووووه وهووووي تغووووادر ، سووووتبقى األيوووودي هنوووواء فووووي األر ، سووووتزرن هنوووواء لتولوووود، 

 لتنبت عشرات األيدي، عشرات األصابع...

والوووودماء تسوووويل بغووووزارة، متمالكووووا  نفسووووي كووووان الجوووورح حاميووووا  سوووواعدني ركوووو  فووووي عبووووور المخاضووووة  بقيووووت»
لووووم اتوووو كر نفسووووي إال وأنووووا اقطووووع النهوووور واسووووتلقي فووووي البيووووارة المجوووواورة ولووووم اصووووت إال هنووووا فووووي المستشووووفى. نعووووم 
يوووووا صوووووديقي كوووووان حلموووووا  وصووووورخت مثلووووو  عنووووودما صوووووحوت، لوووووم أكووووون اتصوووووور بوووووأن ال يبقوووووى لوووووي حتوووووى اصوووووبع 

هوووووا أنووووووا كموووووا ترانووووووي اماموووووو   ، لكووووووناألساسووووويةحووووود، اصووووووبعان علوووووى األقوووووول يسووووواعداني فووووووي قضووووواء حاجوووووواتي وا
 «.اآلن

 و الحمد ى على السالمة، ستركب اطرافا  تستطيع بها القيام بمع م حاجات .

والتقووووودير متناسووووويا  قدموووووه، حامووووودا  هللا علوووووى أن يديوووووه موووووا  ءالووووودفيكوووووان ابوووووو كنعوووووان يتحووووود  بلهجوووووة ملؤهوووووا 
أرجعتووووه  ه . ضووووحكة زميلوووومسووووألة بسوووويطة. عنوووودما توووورى مشوووواكل غيوووورء تهووووون مشووووكلت« القوووودم»المتين زالووووت سوووو

 من حلم اليق ة.

 و مال  تضح ، في شيء 

وووووو ال، ال شووووويء لكووووون تووووو كرت فوووووي اليووووووم الثووووواني حادثوووووة  طريفوووووة  حصووووولت معنوووووا، موووووع ركووووو  تحديووووودا  ولوووووم 
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 يخبروني عنها إال عندما تعافيت قليال . رغم األلم ضحكت.

ه موووون دواموووة الحووووزن التووووي مووووا رجوووت اسووووارير أبووووو كنعوووان وهووووو يوووورى صوووديقه ضوووواحكا  بعوووود أن انسووول  نفسووووانف
 إن يقترب في الحديث عنها حتى يغرب فيها لساعات فتساءل:

ووووو فووووي طريقنووووا إلووووى الووووداخل كووووان مجاهوووود قوووود وقووووف قلوووويال  وابتعوووود عنووووا بعوووود أن قتوووول الجنوووودي  الوووو ي ضووووربه 
فحوووورء قدمووووه موووون الخلووووف، ولكوووون ركوووو  لووووم يتحوووورء رفووووع مجاهوووود قدمووووه بمخووووزن الرشوووواش، وجوووود ركوووو  منبطحووووا ، 

كوووو  قدمووووه مووووع اتجووووا  الرفووووع وضووووربها مجاهوووود بوووواألر  فضووووربها معووووه ركوووو ، لقوووود اعتقوووود مجاهوووود بووووأن فحوووورء ر 
ركوووو  قوووود استشووووهد ولكوووون ركوووو  كووووان صوووواحيا  عنوووودما ضوووورب الجنوووودي مجاهوووود بووووالمخزن وسوووومع اطووووالب النووووار، 

عتقوووود ركوووو  بووووأن هوووو ا الجنوووودي هووووو الوووو ي حوووورء لووووه قدمووووه، لقوووود كووووان تكلووووم الجنوووودي بالعبريووووة قبوووول أن يهوووووي وا 
« تمزعوووووت»ضوووووح  أبوووووو كنعوووووان حتوووووى  .صووووويل هووووو   الحادثوووووة عنووووودما كنوووووا فوووووي الوووووداخلاولوووووم يووووورو لوووووي تف خائفوووووا  

خواصوووور  وشوووواركه الطوباسووووي بالضووووح  وأرد  قووووائال  و لووووي  هوووو ا فقوووو ، عنوووودما عوووواد مجاهوووود اخبوووور بووووأن ركوووو  
وعشوووورين قراطووووا ، وكووووم كانووووت  بأربعووووةا علووووى الحيطووووان واعتموووود شووووهيدا  قوووود استشووووهد، وطبعوووووا لووووه صووووورة ولصووووقوه

وا جميعووووا  بوووول أن مجاهوووودا  بقووووي اكثوووور موووون سوووواعة بكووووالمفاجووووأة سووووارة فووووي القاعوووودة عنوووودما شوووواهدوا ركوووو ، لقوووود ارت
 مشدوها  ال ينطق بكلمة عندما اعلمو  بأن رك  جاء اليهم اآلن.

حتووووووى حضوووووورت الممرضووووووة علووووووى صوووووووتهما  اغرورقووووووت عيناهمووووووا بوووووودمون الفوووووورح موووووون الضووووووح  المتواصوووووول
اصوووووابات يمكنوووووه أن يضوووووح  ولوووووم يموووووض علوووووى اصوووووابته اسوووووبوعان وهوووووي ال تصووووودب بوووووأن مووووون يصووووواب بهكووووو ا 

 فشاركتهم الضح  بدون أن تعر  السبب، وضحكت اكثر عندما رووا لها مرة ثانية اسباب ضحكهم.
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مخيمووووات لبنووووان، وصوووولته وهووووو فووووي الطريووووق إلووووى الجنوووووب مووووع القوووووة للفسووووفوري اخبووووار االنتفاضووووة فووووي  تووووواردت 
 ي أ مرت بالتوجه للمشاركة بالدورية القادمة.المحمولة الت

تووووو كر الفسوووووفوري هووووو   الكلموووووات التوووووي قالهوووووا عنووووودما رحووووول « لووووون أعوووووود إلوووووى المخووووويم إال بعووووود نيووووول حريتوووووه»
ان زموووووالء  وغيووووورهم ممووووون كوووووانوا إلوووووى معسوووووكرات التووووودريب ومووووون ثوووووم إلوووووى القتوووووال. إلوووووى األغووووووار، لقووووود عووووور  بووووو

ل قبووووول الكبوووووار علوووووى مراكوووووز التعووووو يب، مراكوووووز حوووووراس الليووووول، مجهوووووولين هوووووم قوووووادة المخووووويم اآلن، هجوووووم األطفوووووا
لوووووو كنووووووت بيووووونكم يووووووا »ورشوووووقوها بالحجوووووارة، صووووووحوا بووووواكرا  قبووووول أن تشوووووورب الشوووووم  وحملووووووا بضوووووواعتهم ورحلووووووا 

التوووووي اذاقوووووت شوووووعبنا ويوووووالت التعووووو يب أصووووودقائي، الرصووووواص، الرصووووواص وحووووود  هوووووو العقووووواب لتلووووو  المجموعوووووة 
هوووووم، أهوووووانوا الكبوووووار والصوووووغار، ممنوووووون ألحووووود أن يفوووووتت المووووو يان  والحرموووووان مووووون ادنوووووى الحقووووووب. عبووووواس قتلوووووو 

خاصووووووة علووووووى صوووووووت العوووووورب. الجرائوووووود ممنووووووون دخولهووووووا المخوووووويم، حتووووووى جريوووووودة األنوووووووار.. كبوووووورت العووووووائالت 
الجديووووودة، فقووووو  حوووووائ  مووووون اللوووووبن  ابووووونهمعائلوووووة يريووووودون أن يبنووووووا داخووووول بيووووووتهم الضووووويقة حوووووواجز بيووووونهم وبوووووين 

ا  تلتقووووووي مجموعووووووة بالصوووووودفة لوووووويال  فووووووي السوووووواحة، ممنووووووون التجمووووووع، ممنووووووون، داخوووووول البيووووووت. ممنووووووون منعووووووا  باتوووووو
ممنووووووون، ناهيوووووو  عوووووون الضوووووورب بأنواعووووووه المختلفووووووة، الفلقووووووات، الووووووبك ، الجيوووووودو، ضوووووورب االسوووووونان باإلزميوووووول... 

لوووووووف القطاعوووووووات للمشووووووواركة فوووووووي االنتفاضوووووووة لتثبيوووووووت آ ، موووووووا أجمووووووول الحريوووووووة. تحركوووووووت مجموعوووووووات مووووووون مخت
 يمات.انتصارات جماهيرنا في المخ

 و اط جمال هل تسمت لي بال هاب معهم إلى جنوب لبنان 

 و ال يا فسفوري، انت ستكون رامي الو آر بي جي في ه   الدورية ستتحركون غدا .

 نا في لبنان.و صحيت اط جمال، لكن ارغب في المشاركة المباشرة في انتفاضة شعب

، هنوووووا نضوووووال وهنووووواء نضوووووال. علينوووووا وووووو عليووووو  المشووووواركة فوووووي هووووو   الدوريوووووة. كووووول فوووووي موقعوووووه يوووووا فسوووووفوري 
 فتت كل الجبهات ببلدنا. شد حيل  وسن هب الحقا  لزيارة المخيمات علنا ، ه ا اليوم لن يطول.

امووووام غيوووورهم موووون لووووم يكوووون يحووووق لشاسووووتري والفسووووفوري بالمشوووواركة فووووي العمليووووة الالحقووووة حتووووى يفسووووت المجووووال 
 ن اصرارهم حال دون تنفي  القرار.االخوة لشر  المشاركة بالرد على شهداء دورية طبريا. لك

ذهبووووت دوريووووة االسووووتطالن إلووووى منطقووووة الكركووووار فووووي الغووووور الشوووومالي وتووووم نقوووول المجموعووووة إلووووى كوووورم الزيتووووون 
وباشووووورت بووووواقي عناصووووور القريوووووب مووووون قريوووووة ديووووور أبوووووو سوووووعيد. تابعوووووت دوريوووووة االسوووووتطالن مهمتهوووووا علوووووى الحووووودود 

جميووووووع، وقوووووود تووووووم العموووووول علووووووى فتوووووورات متالحقووووووة حتووووووى الدوريووووووة بتجهيووووووز المغووووووارة وحفرهووووووا موووووون الووووووداخل لتتسووووووع لل
 اصحبت المغارة صالحة للسكن بعد حرقها وطرشها من الداخل للوقاية من الرطوبة الشديدة.
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 )في الكركار(
الغووووووروب وسوووووويارة الالنوووووودروفر تفووووووتت قلبهووووووا للعناصوووووور السوووووواعة اآلن الرابعووووووة مسوووووواء ، الشووووووم   تميوووووول  إلووووووى 

 التي ستشارء في الدورية.

فوووووي  .م شوووووباب، احترسووووووا، نريووووود أن نوووووراكم جميعوووووا  بيننوووووا، انطلقوووووت السووووويارة  مجتوووووازة  كووووورم الزيتوووووون ووووو بخووووواطرك
يلوحوووووون بأيوووووديهم راسووووومين إشوووووارة  ،راقبوووووت السووووويارة عيوووووون  األطفوووووال الصوووووغار ،وبوووووالقرب مووووون المدرسوووووة ،الطريوووووق

رة فيلتفتوووووون تمووووور بهوووووم السووووويا ،صووووور للمجموعوووووة. كوووووان الكبوووووار يعرفوووووون بوووووأن حركوووووة السووووويارة تتجوووووه إلوووووى هنووووواءالن
ويسووووكنون بقووووربهم، بووووين كوووورومهم  ،كووووانوا يسوووومعون عوووونهم، لكوووون اآلن يوووورونهم مباشوووورة ،إليهووووا وهووووي تبتعوووود عوووونهم

 وأراضيهم.

 حاتم سائق السيارة يغني بعد أن خرجوا من محي  القرية:

 ميوووووووووووووو نوووووووووووووواق  اسووووووووووووووم  يووووووووووووووا
 

 علوووووووووووووووى كعوووووووووووووووب البوووووووووووووووارودي 
 و ن خلوووووووص منوووووووي رصاصوووووووي 

 
 بقاتووووووووووووووووووووول بكفوووووووووووووووووووووة إيووووووووووووووووووووودي 

 ي لجعوووووووووووول درن موووووووووووون صوووووووووووودر  
 

 وأحمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي رفيقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي 
 

ملوووووثم بيووووونهم وكأنوووووه ينوووووام قبووووول  قرقعوووووة السوووووالح فوووووي الخلوووووف، الكوفيوووووات علوووووى األعنووووواب ملفوفوووووة، الكرينوووووو 
أن يكووووون مسووووتعدا  لالشووووتعال فووووي الليلووووة القادمووووة، والسوووويارة تووووزداد سوووورعة حتووووى أوشووووكت أن تنقلووووب علووووى احوووودى 

 األكوان الحادة.

، األكوووووان خطوووورة يووووا حوووواتم، علووووى ايوووو  مسووووتعجل، تريوووود ووووو حوووواتم، لموووواذا تقووووود بمثوووول هوووو   السوووورعة الجنونيووووة
 أن تخلص علينا هون 

ب تسووووواؤل الفسوووووفوري، بووووول توووووابع ضوووووغ  البنوووووزين حتوووووى النهايوووووة بعووووود أن أوقوووووف غنائوووووه لكووووون حووووواتم لوووووم يجووووو
 وشحب وجهه األسمر ونفرت شرايين يديه وهو ممس  بالمقود.

بلهجتوووووه  هويووووودةصووووورط أبوووووو »عالمووووو  يوووووا حووووواتم، شوووووو نجنيوووووت، يوووووا عموووووي عارفينووووو  شووووواطر فوووووي السوووووواقة، 
 هم بضرب حاتم.الخاصة وبعينيه الجاح تين ويد  نصف المحروقة مشرعة وكأنه ي

وووووو ولووووود الحووووورام موووووا يووووورد و ون ووووور للفسوووووفوري وكأنوووووه يستشوووووير  إليقوووووا  حووووواتم عووووون القيوووووادة وتسوووووليم السووووويارة 
 لغير .

 ترة وأصوووووبحلكووووون السووووورعة بقيوووووت كموووووا هوووووي وازدادت بعووووود أن توووووم الخوووووالص مووووون مختلوووووف األكووووووان الخطووووو
موووووا عووووودا  ،ائيلي المتواصووووولالتوووووي هّجووووور اهلهوووووا القصوووووف  اإلسووووور « القليعوووووات»الطريوووووق اآلن مسوووووتقيمة إلوووووى قريوووووة 
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بعوووووض العوووووائالت التوووووي تسووووواوي لوووووديها الحيووووواة والمووووووت فوووووي ظووووول ظووووورو  معيشوووووية سووووويئة وتووووووتر دائوووووم وحووووو ر 
 متيقظ للغارات والقصف المدفعي اإلسرائيلي.

اسوووووووتغرب الجميوووووووع بكووووووواء  بدهشوووووووة  .يبكوووووووي وينحوووووووب كاألطفوووووووال وفجوووووووأة اوقوووووووف حووووووواتم الالنووووووودروفر وشووووووورن
متحمسووووا  لضوووربه وهوووو يقووووود السووويارة بسوووورعة جنونيوووة ن وووور إليوووه بدهشووووة الوووو ي كوووان  هويووودةوبصووومت، حتوووى أبووووو 

 وتجاعيد جبهته منتصبة وكأنها تقف امام من ر ارعبها فجأة.

الفسوووووفوري بنبووووورة هادئوووووة وووووو أط حووووواتم، هووووول أصووووواب  شووووويء، اسوووووتطيع أن اقوووووود السووووويارة إذا تعبوووووت  تسووووواءل 
 خوفا  من تلقيه إجابة قاسية من حاتم، لكن ال إجابة.

عان األحموووور للشووووم  الغافيووووة خلووووف الجبوووووال ينتشوووور علووووى الوجووووو  التووووي وجمووووت للح ووووات وهوووووي كووووان الشوووو
قابعووووة فووووي الالنوووودروفر علووووى الشووووارن المواجووووه تمامووووا  لسووووهل بيسووووان والمرتفعووووات الجبليووووة التووووي تطوووول عليووووه موووون 

 الخلف.

 على الفور.وسألحق بكم ، اب، إذا سمحتوا اتركوني وحاتم قليال  و سبقوني إلى مقهى القريةو شب

قوووووال الفسووووووفوري وكأنوووووه وضووووووع يووووود  علووووووى الجوووووورح الحقيقوووووي لحوووووواتم، غوووووادر الجميووووووع السووووويارة، وكووووووان حوووووواتم 
فعووووووال  ينت وووووور هوووووو ا المخوووووورج، فبووووووودأ حوووووواتم علووووووى الفووووووور يووووووتكلم موووووووع الفسووووووفوري بوووووودون أن ين وووووور إليووووووه، عينوووووووا  

واشوووووار »فسوووووفوري جهتوووووان إلوووووى الغووووورب، إلوووووى ذلووووو  الجبووووول العوووووالي البعيووووود المواجوووووه لوووووه وقووووود خوووووف نحيبوووووه: اط مت
إلووووووى الغوووووورب هنوووووواء ينت وووووور والوووووودي فووووووي تلوووووو  القريووووووة القابعووووووة خلووووووف الهضووووووبة اسوووووومها طوبوووووواس هوووووول  بأصووووووبعه
 تعرفها. 

 و ال، لكن سمعت قبل فترة أن معركة قوية وقعت بالقرب منها.

وازرن  ،البسووووواتينأرهوووووم منووووو  سوووووبع سووووونين متواصووووولة، كنوووووت اعمووووول فالحوووووا  فوووووي  وووووو ونسوووووفوا بيوووووت والووووودي، لوووووم
قبووووووول سووووووونة كنوووووووت موووووووع الشوووووووباب مشووووووواركا  فوووووووي إحووووووودى  .ونعوووووووي  بموووووووا تنتجوووووووه األر  ،ين سووووووونويا  ارضووووووونا مووووووورت

إلوووى السوووهل الممتووود أموووامهم و يومهوووا اصوووبت بصووولية رشووواش وأنوووا  بأصوووبعهالووودوريات فوووي تلووو  المنطقوووة و مشووويرا  
أن  تسوووووتطيعو واشوووووار إلوووووى كتفوووووه و وبعووووود خروجوووووي مووووون المستشوووووفى قوووووالوا لوووووي بأنووووو  ال فوووووي مجموعوووووة الحمايوووووة 

س عملووووو  فوووووي الجنووووواح العسوووووكري، عليووووو  أن تبقوووووى فوووووي إحووووودى المكاتوووووب هنوووووا فوووووي عموووووان. ولكووووون كنوووووت تموووووار 
 متحمسا  اكثر من  يا أخي ورفضت رفضا  مطلقا  إال أن اكون مع الشباب.

 «تمشي كيلومتر بدون خم  محطات راحة ال تستطيع أن«: تساءل« »ماذا تعمل معهم»و 

وكووووان لووووي  ،عمووووي ذلوووو  فووووي قريتووووي وأنووووا فووووي سوووون العشوووورينووووو لكوووون اسووووتطيع أن اسوووووب سوووويارة، لقوووود علمنووووي 
قبوووول يووووومين سوووومعت األخبووووار، استشووووهد رفوووواب الطفولووووة هنوووواء فووووي معركووووة خسوووور فيهووووا العوووودو اكثوووور  .مووووا أردت
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 مع المخربين.ونسفوا بيتنا بتهمة تواجدي  ،من خمسين قتيال  وجريحا  

 أين يسكن والدي العجوز اآلن ووالدتي الطيبة 

الوالوووووووودين استشووووووووهدوا  بأوضووووووووانعووووووووزاء الوووووووو ين كلفووووووووتهم باالهتمووووووووام صوووووووودقائي األأ صووووووووديقي، ال أعوووووووور  يووووووووا
براسووووه  نووووىجميعووووا . وذرفووووت عينووووا  جوووودوال  آخوووور موووون الوووودمون الحووووارة واحوووو  قلوووويال  بالخجوووول وهووووو يبكووووي هكوووو ا، فح

بعوووووود انجوووووواز مهمووووووتكم  وسووووووأنت ركمسووووووفوري، اذهووووووب اآلن الشووووووباب فووووووي انت ووووووارء علووووووى المقووووووود قووووووائال : و اط ف
 اء هللا تعودوا جميعكم سالمين.ش ان ،بنجاح

اهلنوووووا موووووازالوا فوووووي الوووووداخل وال يمكووووون اال  ،هووووو   ظووووورو  شوووووعبنا، بووووودنا نتحمووووول»بووووودء تطوووووول بالووووو  ياحووووواتم 
 «أن يقدموا لهم كل العون، بخاطرء اآلن إلى اللقاء

سوووووه علوووووى المقوووووود وخووووورج الفسوووووفوري سوووووائرا باتجوووووا  المقهوووووى حابسوووووا  فوووووي صووووودر  غصوووووة بقوووووي حووووواتم حانيوووووا  را
سوووووترجعا  فوووووي ذاكرتوووووه احووووووال االب واالم العووووواجزين : لمووووواذا ينسوووووفون البيووووووت، ايووووون يسوووووكنان اآلن، مووووون بكووووواء م

 سيطعمهم بعد أن استشهدت المجموعة كلها، اصدقاؤ  ال ين اوصاهم   

دقيووووووة المعلقووووووة بكتفوووووووه ودخوووووول بوووووواب المقهووووووى دون أن يوووووووؤدي اسوووووورن خطووووووا  وشوووووود بيوووووود  علوووووووى ماسووووووورة البن
   قائال : و اهلين اهال وسهال.والتحية على صاحبه ال ي بادر 

 كاسة شاي من فضل  مع النعنان. يال تؤاخ نخال و عفوا  يا

و تسووووواءل الشوووووباب المجتمعوووووون حوووووول الطاولوووووة واسووووولحتهم ملقووووواة  علوووووى الطاولوووووة  شووووواء هللا خيووووور يوووووااط وووووو ان
 عليه في عالقتكم معه و اال تقسو ى الجدارو بعض القضايا الخاصة به و ارجوكم أن أو متكئة عل

 « يعطي  العافية .. هللا يعافيكم»لحاتم وسبب نحيبه.   ما حدوراح الفسفوري يقص عليهم 

 «تحت»المزارعين القادمين من  صدقائهأعلى ينهض ابو هويدا ويسلم 

 و كيف المي اليوم كانت قوية واّل شحيحة 

 انشاء هللا مااختلفتوا على التوزيع  و 

 «و كما تعر  ياابو هويدا هاي الشغالت البد منها

ووووو كالعووووادة جوووواءت فووووي الصووووباح المجنووووزرة وامامهووووا دوريووووة االسووووتطالن ومعهووووم يوووواابو هويوووودا قضووووبان حديوووود 
  دخل  هاي  

 و اية ساعة مروا 

 و حوالي السابعة
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 و كم جندي امام المجنزرة 

  ما بنعر  بالضب ، كم جندي يا حميد كانوا و اربعة خمسة اهللا

أعمووووول نفسوووووي اشوووووتغل وأكووووواد ال أن ووووور إلووووويهم إال عنووووودما  يوووووأتون وووووو اهللا أنوووووا مثووووول موووووا انوووووت عوووووار  عنووووودما 
ون ووووورت إلووووويهم « فوووووين مخوووووربين»مووووورة  سوووووألوني تووووو هب المجنوووووزرة بعيووووودا  عنوووووي ألنوووووي اعمووووول بوووووالقرب مووووونهم. لقووووود

 الحالووووووةكووووووأن الموضووووووون ال يعنينووووووي. يووووووا شوووووويخ هللا يلعوووووون موووووون خلووووووف النهوووووور وهزيووووووت اكتووووووافي وتابعووووووت العموووووول و 
دائمووووا  عايشووووين علووووى اعصووووابنا وموسوووومنا رايووووت يخوووورب السوووونة. فن وووور إليووووه أبووووو هويوووودا الئمووووا  إيووووا  علووووى كالمووووه 

 وكأنه يتهمهم بأنهم السبب في ذل .

الحوووورب يووووا حميوووود، غيوووورء بيموووووت، بيضووووحي بوووودموا إذا إنووووت بتضووووحي بشوووووية موووووز وغيووووروا، الزم  ووووو هوووواي
 تحمل سالح معانا وتقاتل. فرضا  اطلقوا علي  النار ماذا تعمل  ها 

وارتبوووو  حميوووود قلوووويال  وهووووو ال يوووودري بموووواذا يجبيووووب. فتووووابع أبووووو هويوووودا كالمووووه بلهجتووووه المحليووووة وهووووو يحوووورء 
ثقووووة مقتربووووا  بوجهووووه موووون حميوووود الوووو ي يجلوووو  قبالتووووه والجميووووع يسووووتمعون إلووووى  رأسووووه ويتكووووق علووووى الطاولووووة بكوووول

 أخرى عندما يحمى النقاش: تارةويكشر  تارةالمقهى يبتسم  وصاحب ،الحوار

وووووو هوووووا جووووواوب  افووووور  اطلقووووووا النوووووار عليووووو   شوووووو بتعمووووول بترفوووووع العشووووورة بتمووووووت مثووووول الفطوووووي  ال احووووود 
منا  سوووووويمانو  واسوووووور الطيووووووار قبوووووول شووووووهرين،  ، انووووووت موووووو  احسوووووون موووووون الراعووووووي عليووووووان اللووووووي سوووووولبوووووويوووووودري 

 وحارسه.سيمانو  اسر ، السالح يا حميدو زينة الرجل 

سوووووواد صوووووومت مطبووووووق فووووووي أعقوووووواب إنهوووووواء أبووووووو هويوووووودا كلمتووووووه الحاميووووووة وهووووووو المعوووووورو  بووووووين المووووووزارعين 
بشراسووووووته وخصوصووووووا  عنوووووودما كووووووان يوووووودخل إلووووووى المسووووووتعمرات. كووووووان يوووووو هب إلووووووى الووووووداخل ليثبووووووت للموووووووزارعين 

، لكووووون اآلن شوووووددت الحراسوووووة بعووووود تصووووواعد العمووووول العسوووووكري واصوووووبت مووووون المتعووووو ر «موووووا بيخوفووووووا« »اليهوووووود»
 والسالح اصبت غير شكل. ،لدخول بدون احتياطات األمان وأصبت الهد  مختلفا  اآلن من العبورا

 و على كل حال عندما ترجع يا أبو هويدا اشوف  هون في المقهى لي عندء حديث.

 هللا يا حميد.شاء  و على خير ان

و هويوووودا وكأنووووه برقووووت فووووي عينووووي حميوووود شوووورارة غضووووب واكتسووووت مالمحووووه الجديووووة والحووووزم وهووووو يسووووتمع ألبوووو
سووووأعر  علووووى أبووووو »قوووود أيق ووووه موووون سووووكرة عميقووووة. لقوووود أدرء حميوووود بينووووه وبووووين نفسووووه بووووأن السووووالح ضووووروري 

ما أعوووووود. فعوووووال  لوووووو وسوووووأبقى فوووووي البسوووووتان وأراقوووووب تحركووووواتهم وأقووووووم بعملوووووي واعلمهوووووم عنووووود ،هويووووودا أن يسووووولحني
السوووووجن، البووووود مووووون سوووووالح  أو لوووووو قطعووووووا النهووووور واخووووو وني معهوووووم إلوووووى ،اطلقووووووا علوووووّي النوووووار شوووووو كوووووان عملوووووت

علوووووى األقووووول كوووووي ال أمووووووت رخيصوووووا . وتووووو كر حميووووود فوووووي نفسوووووه تلووووو  الحادثوووووة الشووووونيعة التوووووي قوووووام بهوووووا العووووودو 
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وا عووووواملين اخووووو وا واحووووودا  مووووونهم عنووووودما دخلووووووا بيوووووارة البووووواقورة بعووووود احووووودى العمليوووووات للشوووووباب مووووون هنووووواء، وخطفووووو
وتركوووووو   ،وبقوووووروا بطنوووووه ،وقطعووووووا قدموووووه ،هوووووهوحطمووووووا وج ،إلوووووى الوووووداخل وقتلووووووا الثووووواني بعووووود أن قطعووووووا اصوووووابعه

 من بياراتهم.« المخربين»مرميا  في البيارة التي يعمل فيها ليرعب كل العمال كي يمنعوا مرور 

كتشوووووووفوا الجثوووووووة وبقووووووووا ثالثوووووووة ايوووووووام معطلوووووووين وفعوووووووال  لوووووووم يووووووو هب المزارعوووووووون فوووووووي اليووووووووم الثووووووواني عنووووووودما ا
لفوووووودائيين تووووووراب  علووووووى سووووووفت التلووووووة المجوووووواورة معرضووووووين موسوووووومهم للهووووووالء حتووووووى بعثوووووووا لهووووووم مجموعووووووة موووووون ا

 للتدخل مباشرة عند أول إشارة اتفق عليها مع المزارعين.

ن. لكووووون الخوووووو  سووووويطر علوووووى الكثيووووورين مموووووا دفعهوووووم خطووووووة إلوووووى األموووووام فوووووي تمتوووووين العالقوووووة موووووع الفووووودائيي
وأخوووو وا  ،البوووواقي بوووول إن مجموعووووة كبيوووورة موووون هووووؤالء المووووزارعين بوووودأت بااللتحوووواب فووووي القواعوووود بينمووووا تسوووولت القسووووم

يخبئوووووون السوووووالح فوووووي مكوووووان قريوووووب ليبقوووووى حارسوووووا  لهوووووم. مزارعووووووهم، مزارعوووووو الصوووووهاينة كوووووانوا يعملوووووون بهووووودوء 
رعووووووووون الصووووووووهاينة إلووووووووى والدبابووووووووة تحرسووووووووهم. طلقووووووووة تطلووووووووق علوووووووويهم فيوووووووورد علووووووووى الطلقووووووووة بق يفووووووووة ويهووووووووب  المزا
هم نن يووووووو يقو و اد االقطووووووواعيالمالجوووووووق، لوووووووم يكووووووون يكفوووووووي الموووووووزارعين تحووووووورش اسووووووورائيل الووووووودائم بهوووووووم فكوووووووان األسوووووووي

إيوووووو  »عليهم االسوووووياد األمووووورين ولكووووون بطريقوووووة مختلفوووووة. وعنووووودما يشوووووكون موووووون اطوووووالب النوووووار مووووون العووووودو يووووورد
ا تتحملووووووا يوووووا وطنجيوووووة آخووووور زمووووون، بووووودكو  !!بووووودي اعمووووول اللوووووي بووووودوا يسوووووتقبل الفووووودائيين بووووودوا يتحمووووول، واّل كيوووووف

 «.اتحملوهم اآلن !!م  احسن لكم لو طردتوهم من البداية

الواقوووووع كوووووان هوووووؤالء يتحينوووووون الفووووورص إلعوووووالن سوووووخطهم علوووووى  بووووواألمرد كوووووانوا مكووووورهين علوووووى القبوووووول لقووووو
 مثالثووووووهوموسووووومنا، امووووووراء البيوووووارات يعطوووووون الجوووووزء البسووووووي  جووووودا  للعموووووال مرابعوووووة أو  مشوووووروعاتناالووووو ين دموووووروا 

 والباقي لهم، يحصدون بدون أن يروا بياراتهم في الشهر مرة واحدة.

بهووووو ا األسووووولوب يحرضوووووهم أبوووووو هويووووودا، لقووووود كوووووان « عنووووود العرصوووووات اللوووووي يستغوووووولوكم كفووووواكم خنوعوووووا  وذال  »
مكروهوووووا  مووووون الحكوموووووة وأزالمهوووووا فوووووي المنطقوووووة بتحوووووريض مووووون األموووووراء االقطووووواعيين عنووووودما كوووووان العمووووول صوووووعبا  

بحثوووووا عنووووه طووووويال ، وضووووعوا جووووائزة لموووون يقووووبض عليووووه حيووووا  أو ميتووووا ، لكنووووه كووووان  .ة الكرامووووةوسووووريا  قبوووول معركوووو
 عن القليعات وتل األربعين والزمالية، يغيب شهرا  أو شهرين ليعود في ال الم. يغيب

 و لقد رأينا ابو هويدا اليوم..

  ون.و م  معقول، أبو هويدا مطلوب من الدولة وال يمكن أن يأتي أبدا ، انتم ته

 و بالشر  انو شفنا .

ا  وارتحنوووووا منوووووه، يجوووووب أن نمنوووووع ، كوووووان بعثنوووووا لوووووه مفووووورزة مووووون حووووورس الباديوووووة واعتقلنووووووووووو لوووووي  موووووا حكيتووووووا
موووووون دخووووووول قريتنووووووا. إن اسوووووورائيل قوووووودمت شووووووكوى شووووووديدة اللهجووووووة إلووووووى منطقتنووووووا بوجوووووووب « اللصوووووووص»هووووووؤالء 
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سووووويخرب بيتنوووووا... وأبوووووو القنووووواني وأبوووووو هويووووودا ومنيوووووزل وفوووووؤاد ياسوووووين وكووووول هوووووالمزفتين  واالالكوووووف عووووون النشووووواط 
 «.م من العي  بينناالزم نمنعه

 يجيب األهالي ال ين رأوا أبو هويدا ليال .به   اللهجة كان المختار 

 «...افتت يا مختار افتت الباب، أنا أبو هويدا»

، خافوووووه  لقووووود سووووومعه المختوووووار مووووون الوووووداخل، معوووووه سوووووالح ولكووووون سووووومع عووووون سوووووالح الكالشووووونكو  الرشووووواش
ه الخشوووون كووووان يريوووود أن يصوووول معووووه إلووووى اتفوووواب وجهووووه نصووووف المحووووروب وكأنووووه موووون أثووووار النابووووالم، خووووا  صوووووت

ن يكووووووف عوووووون تحريضووووووهم، لووووووم يعووووووودوا أتركووووووه وشووووووأنه مقابوووووول عوووووودم التعوووووور  لووووووه ولعمالووووووه فووووووي البيووووووارة، بووووووان ي
 يطيعونا كانوا يهددونا باننا سنصير مثل أبو هويدا.

 لكوووون المختوووووار يقووووورر أن ينووووام، حتوووووى الضووووووء كوووووان يطفئووووه بوووووالقرب منوووووه ليبوووودو أن المختوووووار غيووووور موجوووووود.
و يوووودخل ليووووزرن لغمووووا  ارضوووويا  ويضووووع بعووووض المتفجوووورات لقوووود أطلقوووووا عليووووه الرصوووواص موووورة بعوووود أن رصوووودو  وهوووو

فووووي الموووواتور القريووووب موووون الكركووووار، زرن لغمووووه ووضووووع العبوووووة وسوووواعة التوقيووووت التووووي كووووان ين وووور إليهووووا كشوووويء 
اعات. مووووووبهم وغووووووامض فووووووي البدايووووووة وعوووووواد ليألفهووووووا، بوووووول ليعموووووول مثلهووووووا، اصووووووبت يسووووووتطيع أن يعموووووول كوووووول السوووووو

 االنفجوووووارهوووووا.. ويضوووووح  وين ووووور حولوووووه وهوووووو يسووووومع دوي  سووووواعات توقيوووووت، سووووواعات تفجيووووور... هوووووا.. هوووووا..
، سوووويتم العفووووو  لأحسوووونولووووم يعوووور  بووووأنهم يكمنووووون لووووه علووووى الضووووفة الشوووورقية و قووووف. سوووولم نفسوووو  أبووووو هويوووودا، 

 عن ، سلم نفس ، انت مطوب.

 «فشرتوا يا كالب»

خووووووول األر  المحتلوووووووة ويوووووووركض هنووووووواء ليغيووووووور مكوووووووان ويلعلوووووووع الرصووووووواص ويعوووووووود إلوووووووى الوووووووداخل، إلوووووووى دا
 وج.الخر 

كوووووان يمووووور علوووووى بيتوووووه، زوجتوووووه الهادئوووووة وولووووود  الصوووووغير ووالدتوووووه يسوووووكنان فوووووي القليعوووووات يفتشوووووون البيوووووت 
 الغنم، في الحاكورة في قن الدجاج. زاروبهدائما  وباستمرار، في المرحا ، فوب السدة، في 

ؤتمر دة. أواموووووور القيووووووادة العربيووووووة العليووووووا فووووووي أعقوووووواب موووووويخافونووووووه يريوووووودون قتلووووووه بووووووأي وسوووووويلة، أواموووووور مشوووووود
التوقيووووع علووووى عووووامر وجوووواءت األواموووور: « هووووؤالء يخربووووون علينووووا تجهيزنووووا للمعركووووة يجووووب ايقووووافهم»القمووووة األول 

 مطلوب حيا  أو ميتا .

 لكن اآلن في أعقاب معركة الكرامة دخل أبو هويدا القليعات بكبرياء.

 و عالمكم يا عيال  كوكو!

 بالحبيب أبو هويدا. و اهال
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ومعوووووه كووووي  بطاطوووووا وكووووي  بصووووول و هوووواي مونوووووة يووووا أبوووووو هويوووودا اهللا يوووووا أبوووووو  المختووووار ويوووووأتييعانقونووووه، 
هويوووودا.. أط هللا يلعنووووه موووون زموووون، بشوووورفي يووووا أبووووو هويوووودا انووووا زعووووالن عليوووو  هيوووو  يووووا رجوووول قبوووول شووووهرين توووودب 

يووووا أخووووي « الزم تسوووولم أبووووو هويوووودا» علووووى بيتووووي وتوووو هب يووووا أبووووو هويوووودا  هللا يلعوووون الحكومووووة، كوووول يوووووم يهووووددوني
 إذا كنتوا  قادرين.روحوا امسكو  

وتشووووير لووووه بحواجبهووووا، انووووه  ،وهووووي توووودخل موووون الغرفووووة الطينيووووة الثانيووووة ليووووهتن وووور إ ة أبووووي هيووووداكانووووت زوجوووو
يكووووو ب. لقووووود كوووووان علوووووى رأس حموووووالت التفتوووووي ، لوووووي  هووووو ا فقووووو . لقووووود جاءهوووووا احووووودهم مووووورة  وهوووووددها )سووووونعمل 

 الخنزير نفسه(. ونفعل في  إذا لم يسلم

بوووور  لووووو اخبرتووووه لفكوووور فووووي األموووور كثيوووورا ، ربمووووا كووووان سيسوووولم نفسووووه إذا ارتعوووودت موووون الخووووو  وخافووووت أن تخ
 رهنوا زوجته، وها هم اآلن يأتونه للتهنئة.

إنووووه فووووي بيتووووه اآلن « يووووا هووووال بالمختووووار»يهمهووووم ابووووو هويوووودا بعوووود أن يسوووومع المختووووار ويووووردد ذات العبووووارات 
 «.بالمختار يا هال»اقربائه ودخل بيته فلن يحرء ساكنا .  حتى لو كان قاتال  ألحد

لووووي  مختووووارا  فقوووو  إنووووه أميوووور، أميوووور البيووووارات فووووي الغووووور، الفالحووووون يحنووووون الجبووووا  عنوووودما يقفووووون امامووووه 
 لكن أبو هويدا صافحه وقامته مرفوعة كالطود وهو يرد كوفيته المرقطة على رأسه:

جميعووووووا . رأسووووووكم لمخلوووووووب ال نحنووووووي جباهنووووووا إال ى خالقنووووووا تسووووووعة ونحوووووون والد تسووووووعة، ال تحنوووووووا  ابوووووونهووووووو 
 به   النبرة كان يخاطب العمال.

يوووووردد المختوووووار « لبلووووودا هللا يخووووورب بيتووووو  يوووووا أبوووووو هويووووودا، هللا يلعووووون السووووويعة اللوووووي إجيوووووت فيهوووووا علوووووى هوووووا»
، والد مبوووووارح يحملووووووا سوووووالح قوووووال، سوووووالح إيووووو  اوتوماتيووووو ، ويموووووروا بووووودون مرحبوووووا  هللا يلعنووووو  يوووووا زموووووان، تفوووووو»

 يعيوووودء يوووا سوووويدنا قوووووي مثوووول مووووا كنووووت لتسووووحق الطراطيوووور هوووواي وسووويدنا وبوووودون شوووويء. تفووووو عليوووو  يووووا زموووون، هللا
وعنووووودما يمووووور أبوووووو هويووووودا « تجمعووووووا زي النوووووور مووووون كووووول الوووووبالد موووووا حووووودا بعووووور  قرعوووووة رأس أبوووووو الواحووووود منوووووين

 ضل، تفضل أبو هويدا اشرب فنجان قهوة يا راجل.تف»أمامه. 

فوووووي إحووووودى زياراتوووووه  وووووو مشوووووغول يوووووا مختوووووار، مشوووووغول نشووووووف  بعووووودين. كوووووان األميووووور يشووووور  علوووووى العموووووال
 يريدون تحويل الماء إلى قناة مجاورة، ال يوجد حجر كبير.

 و تعال يا ولد واجل  هنا.

 و في الماء  

  بتجل  بالزفت المغلي.شاء هللا كمان، ان بتفلسفو اجل  شو  الكلب 

 كل العمال ين رون إليه، هل يجرؤ أن يتساءل  هل يجرؤ أن يرفض 
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 و ما رح اجل .

شوووووووتائم وضوووووووربات الكربووووووواج وامووووووور عووووووواملين بحملوووووووه الجالسوووووووة بوووووووالقوة فوووووووي القنووووووواة كوووووووي يحوووووووول وانهالوووووووت ال
 بجسمه الماء إلى القناة المجاورة.

يووووا حبيبنوووا و بكووووى وهوووو جوووال  فووووي القنووواة مثبتوووا  بأيوووودي  وووو أبوووو هويووودا يووووا فوووارس الصوووبايا، يووووا زينوووة الشوووباب،
لثووووورة، لووووم يسوووومع بثووووورات فيتنووووام والصووووين العوووواملين والوووودم يسوووويل موووون ضووووربة فووووي جبينووووه و لووووم يقوووورأ كتابووووا  فووووي ا

 االسووووووتطالنوعنوووووودما اتصوووووولوا بووووووه ليعموووووول مووووووع مجموعووووووات  ،الثووووووورة فيووووووه تجووووووري كالوووووودم فووووووي العووووووروب » ،وغيرهووووووا
 أجاب: 66األولى سنة 

 ، حلمت بكم من زمان حي هللا الرجال هاتوا السالح..حياكم هللا

األر  المحتلوووووووة فسوووووووالحه وعنووووووودما يووووووودخل  ،كوووووووان سوووووووالحه حتوووووووى تلووووووو  اللح وووووووة سوووووووكينة كبووووووواس وخنجووووووور
وسوووووكين قويووووووة يمضوووووي بعوووووض الوقوووووت بتمضووووويتها عنووووودما تووووورء الزراعووووووة  ،الثقيووووول بلطوووووة. بلطوووووة تفلوووووق الصوووووخر

 ورعى الغنم والماعز.

 وقع بين صفوفنا اسرى والبد من اسير لنبادله.« ل جنديمكافأة ثمينة لمن ياسر أو »

السوووووكين الشوووووبيه حووووود  بحووووود  لوووووم يوووووتكلم صووووومت، أسوووووير حوووووي يووووورزب، لمعوووووت الفكووووورة فوووووي ذهنوووووه وراح يسووووون
السوووووويف، اسووووووير، اسووووووير، البوووووود أن آتووووووي بووووووأول اسووووووير إلووووووى الثووووووورة ومضووووووى لوووووويال  إلووووووى المسووووووتعمرة التووووووي اعتوووووواد 

لووووم تووووزل تحوووورس بووووأفراد موووون حوووورس الحوووودود، ليسوووووا جيشووووا  قويووووا ، حووووراس ارتيادهووووا. راقبهووووا طووووويال  مراكووووز الحراسووووة 
 متار عدة.أحدود فرادى بين الواحد واآلخر 

لمجموعوووووة والووووودم علوووووى ثيابوووووه، ايووووون كنوووووت يوووووا أبوووووو هويووووودا  لوووووم يجوووووب كوووووان مكفهووووورا  غاضوووووبا ، دخووووول مقووووور ا
 ...غاضبا  على السكين، رماها ارضا ، لي  ماضيه كثير لي ، كان هّ  عندنا

ووووو مالوووو  يووووا ابووووو هويوووودا شووووو صووووار معوووو   وروى لهووووم مووووا حصوووول، روى لهووووم كيووووف دخوووول الحوووودود وترقووووب  
واقتوووورب كثيوووورا  وهجووووم عليووووه، ربوووو  فمووووه بعوووود أن ثبتهووووا براحووووة كفووووه  ألكثوووور موووون سوووواعتين كوووول حركووووة موووون حركاتووووه،

يووود   سووواعتين كووول حركوووة مووون حركاتوووه، واقتووورب كثيووورا  وهجوووم عليوووه، ربووو  فموووه بعووود أن ثبتهوووا براحوووة كفوووه ومسووو 
تمنووووووع واحيانووووووا  يهووووووب  لوووووويجل  علووووووى  .«مشووووووي، امشووووووي يووووووا خنزيوووووور، يووووووا كووووووافر، امشوووووويا»موووووون الخلووووووف ولبطووووووه 

العنوووووق، ماضوووووية كثيوووورا  يوووووا خووووووي، كووووان يلعوووووب  كثيووووورا ، ظننووووت انوووووه يووووورفض  لكوووون السوووووكين كانوووووت علووووى»األر  
ولوووووم  المشوووووي، لكووووون الووووودماء كانوووووت سوووووالت علوووووى يووووودي وادركوووووت بأنوووووه اصوووووبت ميتوووووا  عنووووودما هووووووى للمووووورة األخيووووورة

 . الماضية وأجيت هالسيكنينهض. لعنت ح ي ودين 

أن لبسووووووا عووووودتهم وجهوووووزوا ن جميوووووع مووووون فوووووي المقهوووووى فوووووردا  فوووووردا  وخووووورج تتبعوووووه بووووواقي المجموعوووووة بعووووود ودّ 
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 «.هي ، على عين  يا تاجر»انفسهم 

 و خلينا نشوف  يا حميد.

 شاء هللا بعد عودتكم بالسالمة. و ان

 هللا يخلي  النا..و هللا يسهل علي  يا أبو هويدا، 

 و توكلي باى يا ام علي.

الوووووو ي زحووووووف  مشووووووي أبووووووو هويوووووودا امووووووامهم واثووووووق الخطوووووووة تتبعووووووه بوووووواقي المجموعووووووة، يسوووووويرون فووووووي ال ووووووالم
ونبوووواح كلووووب  ،بوووواكرا ، اضووووواء متنوووواثرة خافتووووة تنبعووووث موووون القريووووة، ال تكوووواد توووورى وهووووم بعوووود لووووم يغووووادروا حوووودودها

ات باألضووووووواء الواضووووووحة تسووووووتطيع لوووووويال  أن تتعوووووور  عليهووووووا وفووووووي المقابوووووول تشعشووووووع المسووووووتعمر  ،يطيوووووول النبوووووواح
 جميعها.

 بيت يوسف، جيشر، الجفتل ، بيسان:

مشووووى الفسووووفوري بخطووووى ثابتووووة وبنفسووووية مرتاحووووة  ...«رفنووووي علوووويهم ومضووووىع»هللا يرحموووو  يووووا ابووووو غيوووودا 
 متفاخرة بعد حديث أبو هويدا في المقهى، يسير غير آبه للموت.

لمجموعوووووة أبوووووو هويووووودا، معوووووه المووووووت مسوووووتحيل  باالنضووووومامى يطوووووالبون مقووووواتلون مووووون المجموعوووووات األخووووور 
 إال إذا وقع القدر.

وتحووووورء  ،ووقوووووع اقووووودام ،وصوووووفير ،اء، اصووووووات زقزقوووووةغابوووووت األضوووووو  ...وتمضوووووي المجموعوووووة فوووووي المسوووووير
 وريت خفيفة تجفف العرب على الوجو . ،اشكال سوداء

هنوووووا تضوووووعون  "...قنووووواة الغوووووور نحووووون نقتووووورب مووووون"شاسوووووتري، علوووووي، فوووووؤاد، همووووو  صووووووت ابوووووو هويووووودا، »وووووو 
 ،العّبوووووارةهووووواي  ...ابتعووووودا قلووووويال  وعوووووادا ،وبعووووود أن تسوووووتريحوا ثبتوووووو  هنووووواء. الحقنوووووي يوووووا شاسوووووتري  ،الرشووووواش اآلن

صوووووت الق يفووووة فووووورا  اطلقوووووا النووووار، العوووودو  تسوووومعوافووووي حووووال مووووا  .B7ايوووواكم أن ترموووووا اال بعوووود سوووومان ق يفووووة الووووو 
وبعوووووودين فووووووورا  للعبووووووارة. ممنووووووون حوووووود  ،الشرشووووووور كاموووووول !!، اخوووووووانيامووووووامكم وال يبعوووووود موووووون هنووووووا اربعمائووووووة متوووووور

 ساء، حتى احضر لعندكم.ارة حتى المينجرح، ممنون حد ينخش ، مفهوم، تبقوا هنا بالعبّ 

 يوجد عّبارة تحت مرمى الغرينو  هناء. !!و أط أبوهويدا

 وممكن الطيران يقصف فورا . ،و يا شاستري الدبابات

ألن الرمايوووووووة  ،ارةالعّبووووووو  ي سووووووورعة، إلوووووووى هووووووو بأقصوووووووىبعووووووود الرمايوووووووة مباشووووووورة تركضووووووووا  ...الموقوووووووع هنووووووواء
 .  ستتركز هنا، أخوي شاستري شد همت ، علي، كيف معنويات 
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 و حديد.

 .  وفؤاد ..و هي  بدي إياء

 و تن ، وأتبعها بضحكة خافتة.

 رصاص اخوي.و اخص علي ، رصاص بدي اياء 

وتووووابع الثالثووووة اآلخوووورون ابووووو هويوووودا والفسووووفوري امحموووود المسووووير بعوووود أن ودعوووووا رفوووواقهم علووووى الكرينووووو ، 
فووووي  (نهوووور األردن)المحاذيووووة للشووووريعة  الثالثووووة كووووانوا يرتجفووووون موووون البوووورد بعوووود أن اسووووتقروا فووووي بيووووارة أبووووو العبوووود

زرة محملووووووة بثمانيووووووة جنووووووود مووووووع انت ووووووار الصووووووباح كووووووي يأخوووووو وا مووووووواقعهم أمووووووام الهوووووود  مباشوووووورة، نصووووووف مجنوووووو
 الرشاشات.

ومثوووووول هوووووو   المواجهووووووات تجعوووووول اإلنسووووووان يطيوووووول التفكيوووووور فووووووي مختلووووووف القضووووووايا التووووووي  ،االنت ووووووار يطووووووول
عينوووو  »فووووي الصووووباح،  :ديوووود فووووي التعاموووول مووووع األعووووداء، كانووووت تلوووو  العمليووووة بدايووووة موووونه  جمخيلتووووهتووووزدحم فووووي 

 «.عين 

لووووم يوووور فيهووووا شوووويئا  بوضوووووح، صووووحيت  .اجووووه أشووووباحا  ليليووووةوو  ،لقوووود سووووبق للفسووووفوري أن شووووارء بدوريووووة ليليووووة
أنووووه أصوووواب مجنووووزرة الكمووووين فووووي دوريووووة طبريووووا بعوووود أن فتحووووت نيرانهووووا بغووووزارة علوووويهم، لكوووون الوووو ي ارشوووود  إلووووى 

ربمووووا كووووان مصوووودر رشوووواش اإلطووووالب  ،لقووووات. لووووم يوووور المجنووووزرة بشووووكل واضووووتمكووووان المجنووووزرة هووووو مصوووودر الط
لق يفووووووة اخرسووووووت الرشوووووواش. لقوووووود رأى الشووووووباب والفتوووووواة الخووووووارجين موووووون كمووووووين. ربمووووووا كانووووووت دبابووووووة، المهووووووم أن ا

ولكوووون لووووم يووووَر مالمحهووووم عوووون قوووورب، موووورت المجنووووزرة ثووووال  خطوووووات عنووووه لكنووووه  ،الموووورقص بووووالقرب موووون سوووومخ
اموووا هووو ا الصوووباح فهوووو علوووى موعووود معهوووم مباشووورة بووودون حووواجز،  ،شووواش، اموووا اليووووملوووم يوووَر السوووائق أو راموووي الر 

هووووا ومووووا فيهووووا، لرمووووى كوووول الطلقووووات فووووي االتجووووا  حيووووث تشووووتعل النيووووران، لكوووون لووووو كووووان علووووى الرشوووواش لكووووان في
دور  يختلووووووف اآلن، سوووووويقف ويسوووووودد مباشوووووورة، سوووووويقف امووووووام المجنووووووزرة وين وووووور موووووون المسوووووودد إلووووووى الشووووووعيرة إلووووووى 

 لقاذ  والمجنزرة تسير حتى تتطابق ه   األشكال الثالثة وبعدها سيضغ  الزناد.الهد ، سيحرء ا

ن فووووووي البيووووووارة إال أن الوووووودم يجووووووري حووووووارا  فووووووي عووووووروب الفسووووووفوري وهووووووو يفكوووووور فووووووي رغووووووم البوووووورد الشووووووديد اآل
 لح ات المواجهة، لقد اقترب الصباح.

 «ضجاهز يا فسفوري، ها، وين سارح ياّل، توكل على هللا، اخوي محمد انه»

كووووان محموووود يحتضوووون سووووالحه بووووين قدميووووه وتكووووورت ركبتووووا  ورأسووووه وسووووالحه حتووووى لتحسووووبه بوووورميال  موووودورا . 
بووووو  ترجوووووع  !!نوووووومللوقوووووت  ال!! «هووووو و »انهوووووض « لكشوووووه»إال عنووووودما  نوووووادا  أبوووووو هويووووودا مووووورتين ولوووووم يصوووووت  لقووووود 

 «.من الشيطان وانهض تعوذ ،نام لثاني يوم و يال خوي شد حيل 
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 ،ويكسووووووو اوراب الموووووووز الخضوووووووراء ،والنوووووودى يغطووووووي العشووووووب ،ب موووووون بعيووووووودبوووووودأت مالمووووووت الصووووووباح تشوووووور 
ويوووووزداد ارتجوووووا  األجسوووووام اكثووووور فوووووي هووووو   اللح وووووات القصووووويرة الطويلوووووة  ...بووووودالت الكووووواكي والسوووووالح ...فتتبلووووول

التوووووووترات الحووووووادة، مغلفووووووة بهوووووودوء طبيعووووووي ال يعتوووووواد  إال موووووون يووووووألف  بأقصووووووىموووووون فتوووووورات الصووووووباح المشووووووحونة 
يتبعهوووووا  ،«هللا يرحمووووو »ات حتوووووى تصوووووبت كعوووووادة، فيووووورى زميلوووووه مستشوووووهدا  قربوووووه فيقوووووول هووووو   الحالوووووة مووووورات ومووووور 
الحموووود ى »فيهووووا علووووى زر الوووو كريات، ويمضووووي ليوووورى زميلووووه الحووووي واقفووووا  أمامووووه فيقووووول  بن وووورة قصوووويرة يضووووغ 

الدمعوووووة فوووووي » ...ديووووور بالووووو  مووووون الطريوووووق« مسوووووبحة الحوووووديث عووووون الحيووووواة وقضووووواياها وتكووووور« علوووووى السوووووالمة
 .والحيووووواة فوووووي العوووووين األخووووورى  ،ا ين ووووورون إلوووووى الخلوووووف، إلوووووى جثوووووث األصووووودقاء واألمووووول واإلشوووووعانالعوووووين عنووووودم

 دمون الحزن وهم في الطريق، في المسير إلى األمام، إلى الحياة. ...د الرياحجمّ بعد أن ت

تسوووووواءل الفسووووووفوري واسوووووونانه تصووووووط  والكلمووووووات ترتجووووووف فووووووي « بعوووووود قوووووودي  حتووووووى نصوووووول أبووووووو هويوووووودا »
ووضووووع  ،تجعلووووه يقووووف كرجوووول هوووورم اضوووونته الحيوووواة فوووواحنى كتفيووووه ،ه قشووووعريرة موووون البووووردوجسوووومه تختلجوووو ،شووووفتيه

 ى محدودبا  تعبا  من أعباء السنين الثقيلة.ومش ،يديه في جيبه

اسوووووومع صوووووووت النهوووووور يووووووا  ،قمنووووووا موووووون االسووووووتراحة ...هسووووووه !ووووووو وصوووووولنا وصوووووولنا يووووووا خوووووووي، مالوووووو  تعبووووووت
الميوووووا  التوووووي اصوووووبحت جوووووزءا  مووووون شخصووووويته. وارتسووووومت علوووووى شوووووفتيه ابتسوووووامة سوووووريعة لسووووومان خريووووور «. خووووووي 

هوووا النهووور وانوووت تحتضووون اجسووواد الرجوووال لتحميهوووا كوووم مووون مووورة انق توووه تلووو  الميوووا  مووون المووووت، كوووم انوووت رائوووع أي
مووووون الرصووووواص، لتنقلهوووووا مووووون األموووووان الزائوووووف المالحوووووق بوووووالموت إلوووووى األموووووان الهوووووادئ فوووووي قلبووووو ، توووووارة تكوووووون 

فيغوووووورب فيوووووو ، يحبونوووووو  بموووووووتهم وتووووووارة تكووووووون غاضووووووبا  عنيفووووووا  قاسوووووويا  جوووووودا  فووووووال توووووورحم موووووون ال يجيوووووود السووووووباحة 
وتوووووووارة أخووووووورى تكوووووووون  ،م وتجتووووووواز المجموعوووووووة غضوووووووب  بهووووووودوءفيسوووووووتعينون بالحبوووووووال، يشووووووودونها علوووووووى اجسووووووواده

وتبقووووووى فووووووي  ،موووووونهم، تكووووووون فوووووودائيا  لطيفووووووا  فترفووووووع باطنوووووو  فووووووتحملهم مشوووووويا  علووووووى األقوووووودام إلووووووى الجانووووووب اآلخوووووور
 وقسم آخر يفي بوعد  لألر  فيبقى فيها دون أن يعود. ،، قسم يفي بوعد  ل  فيعوداالنت ار

الفسوووووفوري وعينوووووا  تن ووووور إلوووووى هنووووواء، تلموووووع، تبووووورب كالغضوووووب كوووووان لهاثوووووه متصووووواعدا ، اقتووووورب قلووووويال  مووووون 
 الزمهريري:

 «أخوي ه ا هو الماتور، قدام  شايف و ال عالم  »

 و شايف   و آ    و آ 

ة، انتبووووه اخوووووي، بووووّيض وجهنووووا هووووا، موووو  تخطيهووووا موووون هنوووواء سووووتمر المجنووووزر  .ووووو الشووووارن بمحاذاتووووه تمامووووا  
 زي ما عملت بالباقورة، كون زي عمر بدورية طبريا.

تووووو كر تلووووو  اللح وووووات بسووووورعة. لكووووون صوووووورة  .ارتجوووووف الفسوووووفوري قلووووويال  عنووووودما ذّكووووور  أبوووووو هويووووودا بطبريوووووا
عبوووووواس كانووووووت عالقووووووة فووووووي ذهنووووووه، صووووووورته والرصاصووووووة مسووووووتقرة فووووووي جبينووووووه مباشوووووورة، لووووووم يأخوووووو  االحتياطووووووات 
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 لتامووووة، رفووووع رأسووووه قلوووويال  فكانووووت الرصاصووووة فووووي االنت ووووار ارتمووووى علووووى ظهوووور  ووضووووع يوووود  علووووى مووووؤخرة رأسووووها
 ونام..

 و عباس، عباس 

 لم يجب، اختراب الرصاصة في الجبين لم يكن له سوى اثر بسي  لكن الدم في الخلف،

 و النابلسي عباس يا اخوان و يا اخوان عباس ميت، ميت، مات عباس.

نسوووووان يمووووووت هكووووو ا بوووووين يديوووووه، رأس زميلوووووه مووووودمى، لكووووون عينيوووووه مفتوحتوووووان، ووجوووووه صوووووامت وووووو كوووووان أول ا
 البته في األيام العادية، ايام حياته في القاعدة.ضاح  قياسا  مع ص

مسوووووت الفسوووووفوري وجهوووووه براحوووووة يووووود  ليطووووورد هووووو ا الكوووووابوس الووووو ي ألوووووم  بوووووه اآلن. لقووووود انقبضوووووت نفسوووووه إلوووووى 
فقوووووو  اطوووووورا   االصووووووابع ورأس انفووووووه وجبهتووووووه  .ه شووووووعور  بووووووالبردتكبوووووور وتصووووووغر بطريقووووووة افقدتوووووو ،نقطووووووة مكعبووووووة

ه الوووودماء وبشوووودة هوووو   الموووورة، يكوووواد يحوووو  دفقووووات الوووودم تصووووعد خووووارج جسوووومه، مووووا تبقووووى موووون الجسووووم تسووووري فيوووو
يوووود  حمووووراء ويوووودي  ،بقوووووة إلووووى وجهووووه، تلّموووو  مووووؤخرة راسووووه ال شووووعوريا .. الوووودم يتوووودفق موووون راس النابلسووووي عبوووواس

 رية والوان مختلفة، بيا  المخ، سواد الشعر احمرار الدم.حمراء، حفرة عميقة لزجة، ط

قالهوووووا فوووووي داخلوووووه واغموووووض عينيوووووه «  مووووون الشووووويطان الووووورجيماعووووووذ بووووواى»عووووواد يووووونفض راسوووووه مووووورة أخووووورى 
هوووووي موتوووووة واحووووودة مووووو  »وسوووووق  فوووووي محوووووي  مووووون الهووووودوء الرائوووووع  ،جانبوووووا   7قلووووويال  بعووووود أن القوووووى قووووواذ  ال ب

إذا كوووووان المووووووت قادموووووا  فالبووووود  .«ب المووووووت توهوووووب لووووو  الحيووووواةاطلووووو» !!اللوووووي بووووودو يصوووووير يصوووووير ...«مووووووتين
 أن تقهر  أو يقهرء. ،إنها متعة جيدة أن تقارن الموت وجها  لوجه»من المواجهة 

و ذا  ،تحركوووووت شوووووجيرات القّصووووويب قلووووويال ، فانتشوووووله ذلووووو  الصووووووت مووووون عالموووووه العنيوووووف فالتفوووووت إلوووووى يمينوووووه
النهوووور فجوووواءت عينووووه مباشوووورة ا ربووووي، يسووووير باتجووووا  حافووووة بووووأبو هويوووودا بجسوووومه المبرقووووع عاريووووا  كمووووا خلقتنووووي يوووو

 بعين الفسفوري.

 و اخوي انتبه أنا رايت وجاي.

موووون يجوووود مثوووول هووووؤالء األصوووودقاء معووووه تبقووووى لعبووووة »بقووووي الفسووووفوري علووووى حالتووووه مشوووودوها  موووورددا  فووووي نفسووووه 
 يموت الموت بين الشجعان. ،الموت سخيفة

بعينيوووووه حركوووووة ابوووووو هويووووودا فوووووي ة الجموووووود فراقوووووب دبوووووت الحيووووواة فوووووي جسووووود الفسوووووفوري بعووووود أن وصووووول حافووووو
 من الخلف قرقعة اغصان. ا...اصبت والنهر واحد ،اربعون مترا  اجتازها بهدوء ،الماء

 تساءل محمد وهو ينزل طر  الشما  عن فمه.»و وين راح ابو هويدا 
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 و ال اعر ، لم يقل لي، شلت ثيابه ودخل وحد .

 على الموت بدون حساب. "حالو زتّ ب"م  عار  إنو  ، لي  تخليه ينزل،ة و شو مجنون الزلم

 و ال اعر  يا اط محمد، صدقني لم ار  إاّل على حافة الماء.

 و ش ش ش وطي صوت ، ه ا هو إجا.

 غاب عشرة دقائق وعاد بماذا  جالون ماء كان موجود بالقرب من الماتور.

 و كيف بتنزل بالمي بدون ما تخبرنا 

 «.في شي يا شيخ ودي اصلي صالة الصبت، ما»

 «.هللا أكبر»ولب  ثيابه وتوّجه نحو القبلة  ،فاتّم سنن الوضوء ،وابتعد قليال  

ابتعووووود محمووووود وهوووووو يحووووورء برأسوووووه يمينوووووا  وشوووووماال  عالموووووة عووووودم الرضوووووى وأخووووو  الفسوووووفوري وضوووووعية اخووووورى 
اماموووووه وباتجوووووا  هووووو ا الواقوووووف  ،لجلسوووووته بعووووود أن تخووووودرت رجوووووال  وهوووووو ثابوووووت يحووووورء عينيوووووه فقووووو  باتجوووووا  النهووووور

 «.ربهيدي »بين 

 و عالم  يا فسفوري و لي  ما تصلي زيي 

، بعوووووودين نحكووووووي، غلوووووو  يووووووا أبووووووو هويوووووودا غلوووووو   هسووووووه بالموضووووووونووووووو موووووو  وقتوووووووا يووووووا أبووووووو هويوووووودا نحكووووووي 
 .الشغله

مووووو  عاجبتووووو  الصوووووالة  هوووووا  زبووووواين اليووووووم غيووووور شوووووكل يوووووا عموووووي. هووووو ا الووووو ي ناقصووووونا آخووووور العمووووور »وووووو 
 «.اصغر من  قل  بع

ووووِمَعتو َبعووووض   جانووووب اآلخوووور اوقووووف الحوووووار فأخوووو  كوووول منهمووووا وضووووع االسووووتعداد، اختفووووى  الحركووووات فووووي الس 
امحموووووود يجلوووووو  خلووووووف  ،سووووووبطانة الكالشوووووون وحوووووودها توووووورى بعينووووووي الفسووووووفوري  ،ابووووووو هويوووووودا فووووووي ثنايووووووا األر 

احوووودى الكتوووورات مطووووال  علووووى الفتحووووة الصووووغيرة بووووين الشووووجر والتووووي يفتوووور  أن يطهوووور بهووووا موووون سوووويبقى حيووووا  موووون 
ري وحووووود  عاريوووووا  إاّل بعوووووض شوووووجيرات القصووووويب تقوووووف أماموووووه متنووووواثرة متباعووووودة وبقوووووي الفسوووووفو  ،اءمجنوووووزرة األعووووود

سيكسوووووور  ،سووووويطلق النووووووار ،سوووووويقف ...ال تحجوووووب عنووووووه إاّل القليووووول موووووون المسووووواحة المقابلووووووة. هووووووو سيتصووووودى أوال  
وبعووووودها تشوووووتعل وبعووووودها... ممكووووون المووووووت... وبعووووودها يرموووووي الغرينوووووو  والهووووواون والووووودبابات  ،حووووواجز الصووووومت
 يقف أوال  وبعدها الزلزال. والطائرات. هو س

ولكوووووون البوووووورودة مووووووا زالووووووت فووووووي العووووووروب، االنت ووووووار يطووووووول ألكثوووووور موووووون سوووووواعة، سوووووواعة  ،بزغووووووت الشووووووم 
 ونصف، ساعتان، اتعر  ما طول الساعتين إنها حبل العمر قبل االنتهاء.
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إال أصوووووووات،  سووووومع بعوووووض األصوووووووات، ربموووووا هووووووي ليسوووووتت   ...وووووو اآلن سووووويطّلون... وتووووووزداد حركوووووة الحيوووووواة
ه وبمواجهتووووووه الموووووووت اشووووووكاال  موووووون الخيووووووال، احالمووووووا  لكوووووون فووووووي مثوووووول هوووووو   اللح ووووووات يشووووووكل اإلنسووووووان بوحدتوووووو

رائعووووة، عالموووووا  إنسووووويا ، يريووووود أن يسووووومع النووووواس، يريووووود أن يسووووومع صووووووتا ، ال فووووورب صووووووت كلوووووب، صووووووت حموووووار، 
ين وووور إلووووى الخلووووف، وعينووووا  لووووم يعوووود بمقوووودور  أن  ،صوووووت انسووووان، يريوووود االنتموووواء إلووووى الحيوووواة إنووووه علووووى الحافووووة

 جاح تان في المستقبل المخيف.

فوووووع الفسوووووفوري القووووواذ  يضوووووعه علوووووى كتفوووووه، يسووووودد، لكووووون القووووواذ  يووووورقص، دقوووووات القلوووووب تتزايووووود، البووووورد ير 
يسوووووتعين بكووووول موووووا يهووووودئ األعصووووواب. يحلوووووم بالمووووواء البوووووارد فوووووي الصووووويف، « انوووووي ارجوووووف ارجوووووف، مووووواذا اعمووووول»

، يعصووووور ذاكرتوووووه يشووووودها إلوووووى الووووووراء كوووووي يرتووووواح، ةموووووع حبوبوووووبكووووووب الشووووواي الحوووووامي فوووووي الشوووووتاء، بكوووووزدورة 
ئن قلوووويال ، ولكوووون عنوووودما يسووووتعيد وعيووووه، عنوووودما ينسووووى، عنوووودما يعووووي  لح تووووه تعوووواود  قشووووعريرة البوووورد، ام فيطموووو

 هي قشعريرة الخو  

 عقارب الساعة تتجه للوقت المحدد لمرور الدورية.

 و فسفوري، انتبه انا سامع صوت المجنزرة جاي.

 وسووووأطلق، سووووأنام انووووا بقربوووو  خوووو  وضووووع االسووووتعداد يووووا خوووووي، ديوووور بالوووو »و هويوووودا ملووووؤ  الحوووو ر تكلووووم ابوووو
 النار بعد أن ترمي ق يفت  فاهم 

 و ما يهم  يا أبو هويدا، اع  الق يفة الثانية لمحمد حتى يكون جاهزا .

  وووووو محمووووود سووووويكون علوووووى يسوووووارء وأنوووووا علوووووى يمينووووو ، اسوووووتعد حقوووووا  إنهوووووم قوووووادمون هوووووا هوووووو أول جنووووودي يووووورا 
هووووم القتلووووة الوووو ين هّجوووورو  ودفعوووووا اهلووووه للرحيوووول  الفسووووفوري بلحمووووه ودمووووه وعينيووووه منوووو  أن ولوووود خووووارج وطنووووه، هووووا

 «.وجها  لوجه، بيد  السالح وبيدي السالح»

ضووووب  اعصووووابه بوووول ازداد التوووووتر اكثوووور فووووأكثر لووووم ت   ،تضوووورب بعنووووف رؤيتووووه لهووووم ،دقووووات قلووووب جووووواد تووووزداد
نووووت كووووي يسووووكته خوفووووا  موووون انكشووووا  الدوريووووة، أمووووا يوووود  اليمنووووى فكا ممووووا دفعووووه للضووووغ  بيوووود  اليسوووورى علووووى قلبووووه

 تمس  بالقاذ  آخ ا  كامل االستعدادات لإلطالب.

مووووا هوووو ا يووووا فسووووفوري  اضووووب  نفسوووو ، بووووّيض وجهوووو  مووووع الجماعووووة، مالوووو  هيوووو ، ولووووو شووووو صووووار، معووووه »
 مضووووووى يحوووووواور نفسووووووه إلووووووى أن اصووووووبت اثنووووووين موووووون« سووووووالحه ومعوووووو  سووووووالح ، الحووووووق حقوووووو ، مالوووووو  يووووووا زلمووووووة

 عناصر هندسة العدو امامه ويا للمفاجأة:

واحووووود منهموووووا يوووووتكلم بجهووووواز  أي األول لزميلوووووه ووقفوووووا قريبوووووا  مووووون المووووواتور وقرفصوووووا، وبووووودلقووووود نوووووادى الجنووووود
تسووووووواءل الفسوووووووفوري بحيووووووورة ودهشوووووووة جعلوووووووت اعصوووووووابه « انهوووووووم ين ووووووورون باتجووووووواهي، صوووووووحيت »الالسووووووولكي... 
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 بل االنفجار.ترتاح قليال  الستكشا  الثواني القليلة المتبقية ق

بووووووادروا هووووووم بصوووووولية رشاشووووووات العوووووووزي التووووووي يحملونهووووووا ن إوبوووووودأ الفسووووووفوري يعوووووود نفسووووووه ليطلووووووق الق يفووووووة 
 بوضع المتأهب ألي طارئ.

« لكووووووون لوووووووي  معوووووووي اوامووووووور إال بوووووووأن اطلوووووووق الق يفوووووووة علوووووووى المجنوووووووزرة، إنوووووووي ال أرى سووووووووى الجنوووووووود اآلن»
عسووووووكري دبوووووور »سووووووب الموقووووووف تسوووووواءل فووووووي نفسووووووه وهووووووو يوووووودرء بووووووان مواقووووووف الخطوووووور تسووووووتوجب التصوووووور  ح

 «.رأس 

إنوووووووه يرغوووووووب مووووووون األعمووووووواب أن يقتووووووورب منوووووووه أبوووووووو هويووووووودا امحمووووووود اآلن، ولكووووووون لوووووووم يجووووووورؤ حتوووووووى علوووووووى 
 حوله. االلتفا 

عيوووودان صووووغيرة موووون القصووووب تقووووف امامووووه، وعنوووودما كووووان عناصوووور هندسووووة العوووودو ين وووورون باتجووووا  الضووووفة 
لووووى لووووم يعوووور  هووووو نفسووووه لموووواذا توووو كر ع .الشوووورقية كووووان الفسووووفوري يخفووووي جسوووود  خلووووف هوووو   العيوووودان الصووووغيرة

الفوووووور تشوووووي غيفوووووارا حوووووين يوووووروي عووووون احووووود عناصووووور  عنووووودما داهمهوووووم الطيوووووران فوووووي حقووووول قصوووووب السوووووكر فوووووي 
خلووووووف عووووووود قصووووووب السووووووكر محوووووواوال  بوووووو ل  أن ال يوووووورى الطووووووائرة  الثخينووووووةوقووووووف هوووووو ا العنصوووووور بجثتووووووه  .كوبووووووا

 المغيرة على الحقل. به ا أقنع نفسه بأن الطائرة لن ترا .

يقرفصوووووووان بوووووووالقرب مووووووون المووووووواتور وين وووووووران باتجوووووووا  المجموعوووووووة. الجنوووووووديان بوضوووووووعيتهما السوووووووابقة  اسوووووووتمر
عشووووور دقوووووائق بالتوقيوووووت العوووووادي لكنهوووووا اللح وووووة األخيووووورة آلخووووور مشوووووهد مووووون المسووووورحية التوووووي تتجموووووع فيهوووووا كووووول 

واحووووووالم المسووووووتقبل فووووووي خطوووووور لح ووووووة الحاضوووووور. عينووووووا  كانتووووووا تحوووووودقان باتجاههمووووووا وهمووووووا  ،ذكريووووووات الماضووووووي
ادرء بأنووووه سوووويق   الق يفووووة عنوووودما يوووورى أيووووا  منهمووووا  يهووووم برفووووع رشاشووووه   يحوووودقان فووووي نفوووو  االتجووووا ، لقوووودايضووووا  

 باتجاهه.

وقوووووف شوووووعر رأسوووووه « ممكووووون أن يكونووووووا قووووود كشوووووفونا ويريووووودون أن يلقووووووا بم ليوووووين خلفنوووووا ليأخووووو ونا اسووووورى »
وعوووووة مووووون الم ليوووووين عنووووودما طووووورأت علوووووى خووووواطر  تلووووو  الفكووووورة، مووووواذا سووووويعمل لقووووود سووووومع مووووورة بوووووأنهم انزلووووووا مجم

وا أدى المجموعووووووووات بوووووووودون أن ينتبهوووووووووا لوووووووو ل ، لقوووووووود كشووووووووفتهم دوريووووووووة العوووووووودو قبوووووووول أن يبوووووووودخلووووووووف مواقووووووووع احوووووووو
 باإلطالب.

لعوووووودم « تخوووووودرا»ب الفسووووووفوري المشووووووكلة بكافووووووة جوانبهووووووا، لقوووووود اخ تووووووه الدهشووووووة حتووووووى كووووووادت قوووووودما  أن قّلوووووو
فووووا ادنووووى القليلووووة، عينووووا  جاح تووووان لتتلقفقوووو  قلبووووه كووووان مسووووموحا  لووووه بالحركووووة  ،قدرتووووه علووووى الحركووووة ولووووو قلوووويال  

حركوووووة للووووورد عليهوووووا فوووووورا . ممكووووون أن.. ممكووووون لوووووو.. و ذا بهموووووا يقفوووووان وبتابعوووووان المسوووووير هكووووو ا، وبهووووو ا ابتعوووووود 
بووووودأت  .كوووووابوس ثقيووووول عووووون صووووودر الفسوووووفوري وهوووووا هوووووو اآلن قووووود تنووووواهى إلوووووى سووووومعه صووووووت هووووودير المجنوووووزرة

ن اللووووو ين اربكووووووا  وعينوووووا  تووووووودن مالموووووت الجنوووووديي ،ربوووووالتحرء واالقتوووووراب الصووووووت يكبووووور ويتصوووووواعد اكثووووور فوووووأكث
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لمفاجأتهمووووووا بجلوسووووووهم أمامووووووه مباشوووووورة، تووووووبعهم ثالثووووووة أخوووووورون موووووون زمالئهووووووم وهووووووم يفحصووووووون الطريووووووق الترابووووووي 
الخوووووو  يغووووادر توووودريجيا  والجنووووود يبتعووووودون، وهووووا هووووو اآلن ينتصوووووب  أبوووود ...خوفووووا  موووون األلغووووام باآللوووووة الكاشووووفة
شوووووعر بالرضوووووى  ،اسوووووتراح اآلن كثيووووورا   ضووووول لوووووه أن ال ينتصوووووب هكووووو ا. لكنوووووهبكامووووول طولوووووه بوووووالرغم مووووون أنوووووه األف

 ،والقناعووووووة التامووووووة والهوووووودوء الشووووووامل يجتاحووووووه بعوووووود أن زال الخطوووووور غيوووووور المتوقووووووع، احوووووو  نفسووووووه عمالقووووووا  اآلن
 «.السيدة المحترمة»واثقا  بنفسه ثقة مطلقة، منت را  قدوم 

لح وووووات ري يتابعهوووووا مووووون خوووووالل الشوووووعيرة، وهوووووا هوووووو الفسوووووفو  ،هوووووا هوووووو بوزهوووووا اللعوووووين يطووووول بوووووين األشوووووجار
وتكووووون أمامووووه مباشوووورة. الرجفووووة غادرتووووه إلووووى غيوووور عووووودة لح ووووات وت هوووور بكاموووول جسوووومها بضووووع ثوووووان وتضوووويع 

 المجنزرة بين االشجار إن لم يطلق في الوقت الضروري والمناسب...

 و ماذا، تضيع بعد كل ه ا الجهد 

األسووووولحة واضوووووحة الحركوووووة واضوووووحة... وضوووووغ  الجنوووووود واضوووووحون  ،وووووو واحووووود مووووون اثنوووووين.. الشوووووكل واضوووووت
 على الزناد...

 صراط، لهيب، صوت رشاشات، دخان، كالم غير مفهوم في الجانب اآلخر.

 ت  ت  ت  ت ... ت  ت  ت .

 و و و و وبم... وبم... بم... بم...

  «ماذا طيران»

لجاثموووووة علوووووى األر  ائرات الحربيوووووة الوووووم يكووووون الفسوووووفوري قووووود رأى طيرانوووووا  حربيوووووا  فوووووي حياتوووووه موووووا عووووودا الطووووو
 في المطارات العسكرية.

 ها هي الميراج التي سمع عنها كثيرا .

إنوووووه رآنوووووي، البووووود أن عينوووووي رأت »صووووواح الفسوووووفوري بصووووومت « إنوووووي أرا ، إنوووووي رأيتوووووه»الطيوووووار يهوووووب  كثيووووورا  
 «.عينه

بعوووووود دقووووووائق  وسووووووقطت ق يفووووووة ألووووووف باونوووووود وتلتهووووووا ثانيووووووة وثالثووووووة، ورابعووووووة، اعقبهووووووا صوووووومت كاموووووول قطعتووووووه
ت قووووو ائف الووووودبابات والمدفعيوووووة الثقيلوووووة... شوووووجر المووووووز تطووووواير األوراب الخضوووووراء غاضوووووبة، ترتفوووووع قلووووويال  أصووووووا

فووووي الهووووواء، ربمووووا احتجاجووووا  علووووى القصووووف، لتسووووق  بعوووودها علووووى األر  كسوووومكة أخرجووووت موووون الموووواء ولف ووووت 
 انفاسها األخيرة قبل السقوط.

فلعنووووووووا أباهوووووووا بالقووووووو ائف مووووووون مختلوووووووف « ى بيوووووووارة المووووووووزلقووووووود اعتقووووووود األعوووووووداء أن الدوريوووووووة انسوووووووحبت إلووووووو
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 العيارات.

جفوووول الفسووووفوري عنوووودما حركووووه أبووووو هويوووودا موووون « فسووووفوري هوووول اصوووواب  شوووويء، الحموووود ى علووووى السووووالمة»
قدمووووووه، لقوووووود نسووووووي أبووووووا هويوووووودا امحموووووودا  فووووووي هوووووو   الضوضوووووواء، بوووووول مووووووا زالووووووت فكوووووورة إنووووووزال الم ليووووووين تووووووراود  

حه لكوووووون هوووووودأ بعوووووود أن سوووووومع صوووووووت صووووووديقه مووووووه. لقوووووود حوووووورء سووووووالوخصوصووووووا  عنوووووودما لكووووووز  أبووووووو هويوووووودا بقد
 الحبيب.

 و هللا يسلم  وانت كيف  

 و تمام، وين محمد 

 ال أعر ، لم أر  ابدا  

وووو ال تخوووف، اجووواب أبووووو هويووودا وعينوووا  تبوووورب يمينوووا  ويسوووارا  ليوووورى موووا يجوووري فووووي الضوووّفة األخووورى. ال تخووووف 
 سيعود وحد .« عليه، إنه ابن المنطقة

النصووووووف، القصووووووف مسووووووتمر بووووووين مجموعووووووة الحمايووووووة وبطاريووووووة المدفعيووووووة حوووووووالي التاسووووووعة و السوووووواعة اآلن 
 للجي  االردني والمدفعية االسرائيلية.

المجموعوووووة اآلن فوووووي أموووووان، الفسوووووفوري وأبوووووو هويووووودا يزحفوووووان بسووووورعة إلوووووى البّيوووووارة، بعووووود أن هووووودأ القصوووووف 
 تل  الكترة.اسرن اسرن ال تن ر حول ، خ  األر  اقفز خلف »على منطقة المواجهة 

هويووووووودا خبيووووووور بتعرجوووووووات األر  وانحناءاتهوووووووا بدقوووووووة، هنووووووواء قضوووووووى ايوووووووام طفولتوووووووه وشوووووووبابه. بدونوووووووه  أبوووووووو
يصوووووووعب التصوووووووديق بوووووووان الشوووووووخص ممكووووووون أن يسووووووولم مووووووون المراقبوووووووات فوووووووي الجانوووووووب اآلخووووووور بمووووووورور  بووووووونف  

 المنطقة.

اء سووووالحه ناولووووه أبووووو هويوووودا قوووورن الموووووز وهووووو يهووووم بإلقوووو« الموووووز طيووووب كثيوووورا  يووووا فسووووفوري خوووو  كوووول خوووو »
ر  لإلسووووووتراحة بعوووووود المسووووووافة التووووووي اجتازاهووووووا زحفوووووووا  موووووون منطقووووووة االشووووووتباء إلووووووى البيووووووارة. يعطيووووووو  علووووووى األ

 العافية، آ، هي  بدي إياء، بّيضتها يا خوي بّيضتها.

 وعانقه وقّبله وعينا  تغرورقان بالدمون، دمون الفرح لنجاحه في العملية وسالمة مجموعة الهجوم.

اجابووووه الفسووووفوري بلهجووووة فوووورح باديووووة علووووى وجهووووه وخصوصووووا  إنهووووا  «ويوووودا، احنووووا لهوووواوال يهموووو  يووووا أبووووو ه»
الموووورة األولووووى التووووي ينخوووورط فيهووووا بمثوووول هوووو   المواجهووووة، هوووو   المواجهووووات التووووي تغّيوووور مووووا تعجووووز السوووونون عوووون 
تغييووووور ، اوقوووووات الهووووودوء هووووو   اللح وووووات التوووووي تنصوووووهر فيهوووووا األمووووورا  االجتماعيوووووة يووووو وب فيهوووووا الفووووورد ليصووووونع 

 والنار.د في ضوء اللهب من جدي
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فسووووفوري أخوووووي، شووووو رايوووو  أن ننسووووحب اآلن فووووي الوووووادي، نسووووتطيع أن نمشووووي ثالثووووة كيلووووو متوووورات بوووودون 
 «.أن تكشفنا المراقبة

 لكن يا ابو هويدا و القصف ما زال ي سمع بشكل متقطع وه ا يعرضنا للخطر.

شووووووو رح » اللوووووي كووووواتبوا هللا إلنوووووا موووووا فوووووي مفووووور»واسوووووتعد للمسوووووير  ،وووووو الحقنوووووي يوووووا رجووووول و وحمووووول سوووووالحه
 يصير يا شيخ، امشي...

 احت  الفسفوري.« و يا أبو هويدا ه ا غل 

اتبعنووووووي يووووووا خوووووووي، انووووووت صووووووحيت شوووووواب  مووووووتعلم، بوووووو  يووووووا عمووووووي احنووووووا بالكووووووار هوووووو ا موووووون زمووووووان، يووووووا »ووووووو 
كالشووووووونكو  وال بطووووووويخ حيوووووووث لوووووووم يكووووووون معنوووووووا ال  65هووووووواي المسوووووووتعمرات كنوووووووت ادخلهوووووووا قبووووووول الوووووووو  !فسوووووووفوري 
ِمرو  َمسو  «.امو

آخوووور إال السووووير مووووع ابووووو هويوووودا خصوصووووا  بعوووود أن تأكوووود الفسووووفوري فووووي مسوووويرته بأنووووه لووووم يكوووون موووون خيووووار 
 غير مكشو  من قبل المراقبات اطالقا.

وووو موووا أرون كاسوووة الشووواي أبوووو هويووودا، أنوووا تعبوووان كثيووورا  وعيووووني لوووم تووور طعوووم النووووم طوووول ليلوووة امووو ، كنوووت 
 «.ويدا حتى لح ة وقوفي امام المجنزرةارتجف يا أبو ه

سووووفوري بووووال قطعووووان لحووووديث ، كنووووت خووووايف انووووو مووووا تجوووورؤ علووووى الوقووووو  قوووودام المجنووووزرة، بتعوووور  يووووا ف»
صووووارت هوووواي القصووووة معنووووا قبوووول فتوووورة، مووووع ابووووراهيم، بقووووي منبطحووووا  األط آخوووو ا  راحتووووه وموووورت المجنووووزرة وال كأنووووه 

ا بوووووّدء إال تضوووووح  فوووووي اليووووووم الثووووواني نزلووووووا الشوووووباب فوووووي حووووودا حواليهوووووا... هوووووا.. هوووووا... هوووووا.. يوووووا خووووووي.. مووووو
لكووووون ربووووو  كبيووووور كوووووان موووووع المجموعوووووة قووووواذ  ثووووواني  7ابو  العرصوووووات قبووووول موووووا يطلوووووق الق يفوووووة مووووون الوووووو بوصووووو

 «.فصمطوها ورجعوا بابراهيم متصاوب في ايدو

ووووو بوووودء الحقيقووووة يووووا أبووووو هويوووودا انووووا لووووم اعوووور  موووواذا حصوووول لووووي ارتبكووووت بشووووكل غيوووور معقووووول، علووووى فكوووور  
 «.اوضان مجموعة الحماية اآلن كيف

و ذا « اآلن فوووووووي قنووووووواة الغوووووووور لكووووووون يخرجووووووووا بعووووووودين مووووووو  هّسوووووووا بأموووووووانشوووووووباب ال تخوووووووف يوووووووا خووووووووي، ال»
بصوووووت موووودوي إلحوووودى قوووو ائف الوووودبابات... تووووراكض كوووول موووون كووووان فووووي المنطقووووة إلووووى اقوووورب عّبووووارة كووووي تقوووويهم 

 شر القصف.

 تالصق جسدان بطريقة عفوية...

 األنفاس كانت حارة...
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عجوووووووز، إن  اموووووورأة فتوووووواة صووووووبية موووووون م لووووووي  بوووووودام ، تسووووووتطيع أن توووووورى بعووووووض الشوووووويء، أن تمّيووووووز ظووووووال
، لوووووم يغيووووور الفسوووووفوري جلسوووووته، بووووول بقوووووي علوووووى حالوووووه رغوووووم أن قدموووووه اليمنوووووى لوووووم تكووووون إمووووورا  تميوووووز رجوووووال  مووووون 

مناسوووووبة فوووووي وضوووووعها، نصوووووف جسووووود  مالصوووووق لنصوووووف جسووووودها تقريبوووووا . ارتعشوووووت اعصوووووابه وكووووواد ينسوووووى بوووووان 
سوووومر بشووووفتيه المكتنووووزتين وبخصوووولة الخووووارج، أخوووو  يوووورى اكثوووور فووووأكثر ذلوووو  الوجووووه الوووودائري األهنوووواء قصووووفا  فووووي 

 الشعر المائلة على الوجه...

اسووووتدار وجهووووه بالكاموووول وبقيووووت علووووى هوووو   الحالووووة ألكثوووور موووون عشوووور دقووووائق، هووووي أيضووووا  لووووم تغيوووور جلسووووتها 
تووووودأت بعدئووووو  بااللتصووووواب بالتأكيووووود يووووودها اليسووووورى فوووووي وضوووووع موووووريت، لكووووون اسوووووتمرت فوووووي جلسوووووتها كالعوووووادة، واب

 الفسفوري إن كان من جهته هو يمارس ه ا الضغ  أم هي. أكثر بالجسد اآلخر، لم يعر 

 القصف يشتد أكثر والق ائف تتساق  بالقرب من العّبارة والهم  يعلو..

 و فوت فوت يا جواد، ابتعد عن الباب، فوت لجّو!

 و ف  محل أح  فيه رجلي يا راجل.

 حسن ما تموت، فوت.. ويأتي صوت من الطر  اآلخر: و و دبر حال  فوت أل

موووو  قووووادر القوووو  نفسووووي يووووا اخوووووان، سوووواعدوني  الحالووووةهانخنقنووووا يووووا عمووووي، خلينووووا نموووووت بوووورا أحسوووون موووون 
 ساعدوني.

 ويرد أبو هيويدى بصوته المعهود: و

سوووويارة عالموووو  يووووا راجوووول، افسووووحوا لووووه مجووووال يووووا اخوووووان خلووووي يتوووونف ، طولوووووا بووووالكم شوووووي، يمكوووون شووووافوا 
 عسكرية مرت من هون.

 و ويرد عليه أكثر من صوت: و

 و ال حول وال قوة إال باى، هللا يغير هالحالة ألحسن.

ووووو يووووا شوووويخ ويووووون كوووواين، الوووودنيا مولعوووووة موووون الصووووبت، دخلنووووا العبوووووارة أكثوووور موووون ثوووووال  موووورات اليوووووم، الووووودنيا 
 قاعدة، يمكن م  كاين في المنطقة الخال  . ئمهقا

 هجته الساخرة.ويرد أبو هويدى بل

 و اهللا هّسا اجينا يا خوي..

موووود ى علووووى سووووالمت ، بوووودناش نخلووووص موووون هالحالووووة الزفووووت، سوووواب هللا، متووووى نرتوووواح كوووول يوووووم ووووو ايووووه، الح
 قصف، كل يوم طيران، يا عمي يدنا نخلص.
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ووووو بوووودء تطووووول بالوووو  يووووا عووووم و ايووووه دنيووووا، غيوووورء بيموووووت وانووووت خووووزات العووووين عنوووو  بكاموووول صووووحت ، شووووو 
 صاير علي  

يحيووووا فووووي غيبوبووووة رائعووووة تسووووري فووووي خاليووووا لكوووون الفسووووفوري كووووان غائبووووا  عوووون العتمووووة والحوووووار الوووودائر انووووه 
جسووووووومه كاملوووووووة لقووووووود امتووووووودت األيووووووودي بطريقوووووووة عفويوووووووة وتالمسوووووووت أطووووووورا  األصوووووووابع وتشوووووووابكت أصوووووووابع اليووووووود 

 الواحدة، حاول رفعها لكن اليد قاومت، رفعها مرة ثانية وقبلها.

 حتى نخرج. ، استعدأو فسفوري، القصف هد

  بقوووووة وعنوووودما تحوووورء قلوووويال ، أدركووووت أنووووه المقصووووود ووووو ارتخووووت أعصووووابه ولكوووون يووووديها مووووا زالووووت تمسوووو  بيوووود
 بالنداء.

شوووودت علووووى اليووووود موووورة أخوووورى ورفعتهوووووا بهوووودوء إلووووى شوووووفتيها وقبلتهووووا بسوووورعة، وبقيوووووت هكوووو ا وخصوصوووووا  أن 
 اليد أتت في زاوية م لمة من الصعب أن ترى من خاللها.

فئوووة وكوووان دافئوووا  تووورء أبوووو ها علوووى يووود ، لوووم يشوووعر بهوووا وهوووي تقتووورب منوووه لتقبلوووه. كانوووت دالوووم يشوووعر بأنفاسووو
 هويدى مدخل العبارة ولحقه الفسفوري، ورحال إلى الجبال.

 دخلوا بيت أبو الهيجا الحتساء كوب من الشاي.

 و عالعافيه.

 «.كوكو»و هللا يعافيكم يا رجال 

عارموووووة بشوووورب الشووووواي وخصوصوووووا  فووووي هووووو   األقوووووداح. أكووووواب الشووووواي ملطخووووة مووووون الخوووووارج، لكوووون الرغبوووووة 
 اب إلى الشفا  ولكن دوي احدى ق ائف الطائرات القريبة من الموقع اسقطتها من أيديهم:ارتفعت األكو 

 «.يلعن أبوء الحقيتنا على كاسة الشاي كمان»

 امتشق أبو هويدى سالحه: و

 راقبة.الحقني يا فسفوري لكن بسرعة، يبدو أنهم كشفونا من نقطة الم

 رديت.و قلت ل  يا أبو هويدى بالش تطلع من العبارة ما 

 ، الحقني بسرعه.ة و م  وقتوا هسّ 

 عادت الطائرات مرة أخرى بعد أن حامت مرتين ركضا بعد الضربة األولى.

 و انتبه يا فسفوري، ستهجم علينا الطائرة بعد لح ة، حاول أن تركض بخ  متعرج قليال .
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والطووووائرات  فووووي منطقووووة مكشوووووفة تبعوووود حوووووالي المئتووووين متوووور عوووون سووووفت الجبوووول، لقوووود أصووووبت االثنووووان فقوووو 
تحلووووق فووووي السووووماء. لووووم تكوووون الطووووائرات سوووووى اثنتووووين لكوووون الصوووووت قوووووي واآلن علوووويهم أن ين ووووروا إلووووى الطووووائرة 

وسوووووقطت بوووووالقرب مووووون الفسوووووفوري القووووواذ  الفوووووار  التقطهوووووا  800علوووووى عولوووووووو  مووووونخفض ورموووووت بصوووووليه رشووووواش 
 أن يد  اكتوت قليال  من حر القاذ  الفار .بسرعة ك كرى رغم 

واآلن دور الثانيوووووووة، الهووووووود  لوووووووم ي َصوووووووبو بشوووووووكل مباشووووووور، موووووووازال « رموووووووال  »عبوووووووة وتوووووووابع وضوووووووعها فوووووووي الج
 الهد  يتحرء على األر  مازال شخصان يركضان إذن البد من إغارة أخرى..

ى والفسووووووفوري لكوووووون فووووووي تلوووووو  الفتوووووورة التووووووي عوووووواد بهووووووا لإلنقضووووووا  كانووووووت الصووووووخور تحتضوووووون أبووووووو هويوووووود
 هقة.ليختفيا وس  الممرات المتعرجة والصخور الشا

كووووووان العوووووورب يتصووووووبب كالجووووووداول موووووون أبووووووو هويوووووودى والفسووووووفوري حووووووين ركضووووووا مسووووووافة كيلووووووومتر بأقصووووووى 
 سرعة، مشحونة بالخو ، وقد حالفهم الحظ إذ لم يرموهم بصواريخ ثقيلة.

الصووووويني فوووووي الشوووووهر الماضوووووي، وووووو ملووووويت اللوووووي موووووا رموووووت الطوووووائرة صوووووواريخ كوووووان صوووووار فينوووووا مثووووول األط 
يخ فحفووووورت بووووواألر  حووووووالي المتووووورين. ويومهوووووا أصووووويب الصووووويني بطووووورش يومهوووووا رموووووت الطوووووائرة احووووودى الصووووووار 

فوووي أذنيوووه، كووووان يوووركض باتجوووا  الجبوووول كاألبلوووه وأنوووا أنووووادي عليوووه ولكووون ال حيوووواة لمووون تنوووادي يووووا خوووال.. هووووا .. 
 ها .. ها..

 و مال  تضح  يا أبو هويدى 

ال سووووووأله بتعووووور  يووووووا فسوووووفوري أول سوووووؤ « لووووو  الغووووووارة حوووووين فقووووود احوووووودى خصووووويتيهتووووو كرت علووووووي فوووووي ت»وووووو 
 اي   قال يا اط أبو هويدى، رأي  إذا تزوجت استطيع بواحد ..

وضوووووح  االثنوووووان وواصوووووال المسوووووير حتوووووى وصوووووال إلوووووى المستوصوووووف المتوووووأخر وقووووود شوووووارفت الشوووووم  علوووووى 
اقي مجموعووووووة الحمايووووووة التووووووي المغيووووووب، وكووووووم كانووووووت الفرحووووووة كبيوووووورة حووووووين كووووووان حوووووواتم بسوووووويارته ينت وووووور مووووووع بوووووو

 ب أحد منهم بأذى.تراجعت من مكان آخر دون أن يصا

 تقدم األط أبو فتحي أبو الهيجا من الفسفوري وقدم له مسدسه هدية رمزية.

 و أط أبو فتحي أشكرء له   الثقة، و ذا سمحت سأقدمها بدوري لألط أبو هويدى.

آخووووور يوووووا فسوووووفوري كنوووووت قدمتوووووه ألبوووووي وووووو إنوووووه لووووو  و وأنوووووت حووووور التصووووور  بوووووه، لوووووو كوووووان معوووووي مسووووودس 
خن فوووووي القاعوووودة، شوووووباب الميليشوووويا فوووووي القريووووة جهوووووزوا لكووووم أرون أكلوووووة مقلوبوووووة.. هويوووودى.. يلوووووه بينووووا األكووووول سوووو

 يله سوب يا حاتم...

وانطلقووووووت السووووويارة والشوووووم  ترسووووول أشوووووعتها الحموووووراء لترسوووووم علوووووى رؤوس األشوووووجار فوووووي الجبوووووال عالموووووات 
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الوووو ي عووووال  وري برفاقووووه فووووي طبريووووا. اغرورقووووت عينووووا  بالوووودمون لكوووون النشوووويدمتقطعووووة دائريووووة حمووووراء ذكووووّرت الفسووووف
 في السيارة صّلب حنجرته وراح يردد مع اآلخرين: و

ــــــــــــي ــــــــــــي رفيق ــــــــــــن  ــــــــــــدري وا م ــــــــــــل درح م  لجع
 بايــــــــــــديا يــــــــــــد مــــــــــــن ليلــــــــــــي  ــــــــــــي  رجــــــــــــوعي
ــــــــــــــي مــــــــــــــافي عــــــــــــــوقي   ــــــــــــــين يصــــــــــــــي  لبروق
 كاليــــــــــــ كور يســــــــــــابق ي طيــــــــــــر مــــــــــــن يــــــــــــوقي

 
اسووووووتطان أن يواكووووووب األنشووووووودة بزامووووووور السوووووويارة حتووووووى دخوووووول كوووووورم أمووووووا موسوووووويقار المجموعووووووة حوووووواتم فقوووووود 

 ..ى تون، الفرح، القبالت، العناب، دمون الفرح، دمون ذكر الزي

لكووووون الشوووووم  قوووووررت فوووووي تلووووو  اللح وووووة أن تخلوووووع ثيابهوووووا وتغطووووو  عاريوووووة فوووووي البحووووور تاركوووووة المووووورح فوووووي 
ام قلووووويال  لتنيووووور الكوووووون مووووورة الضوووووفة الشووووورقية والحوووووزن واأللوووووم فوووووي الضوووووفة األخووووورى فوووووي فلسوووووطين بانت وووووار أن تنووووو

 لغروب..أخرى بلونها المخضب بالدم عند ا
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 أواًل : ذكـرى 

يلووووووف جبووووووال عجلووووووون ووديانهووووووا، النووووووار مشووووووتعلة تأكوووووول مووووووا تيسوووووور لهووووووا موووووون الحطووووووب، والشووووووباب  الضــــــبا    
 مجتمعون براب  من صمت متقطع.

النوووووار ليووووورى بعوووووض اآلثوووووار التوووووي خلفتهوووووا ذكريوووووات فوووووي اجازتوووووه االولوووووى بعووووود الفسوووووفوري وحووووود  محووووودقا  فوووووي 
 سنة ونصف من غيابه.

كووووان الوووووثل  يووووزداد تراكموووووا  ويتووووراقص فوووووي السووووماء ويتسووووواق  كمووووا تشووووواء الريوووواح الهادئوووووة البوووورد يتسووووورب إلوووووى 
 كل أطرافه وهو يقود رجليه باتجا  د ء لم يعهد  بعد...

يوووووداعبون هووووو   اللعبوووووة القاسووووية بشوووووغف وحووووو ر، الحوووووديث ينتقووووول  الكالشوووون ممتووووود وسووووو  المجموعوووووة والجميووووع
هنووووواء والفسوووووفوري يقوووووول رأيوووووه فوووووي الحيووووواة والثوووووورة والمووووووت والجموووووال والمجتموووووع لكووووون موضووووووعا   مووووون هنوووووا إلوووووى

يووووووزداد توووووودفق الوووووودم فووووووي عروقووووووه كلمووووووا اقتوووووورب الحووووووديث موووووون هوووووو ا  ،«الحووووووب»واحوووووودا  عجووووووز عوووووون الووووووتكلم فيووووووه 
 الموضون.

 خيم على آرائه في ه   المسألة.الضباب ذاته في عجلون ي

ابل قمووووت ذهبيووووة ارتسوووومت علووووى ذلوووو  الوجووووه الجميوووول، القبلووووة لهووووا فووووي تلوووو  الفتوووورة اعترضووووت الفسووووفوري سوووون
معنوووووى آخووووور والن ووووورة لهوووووا معنوووووى آخووووور والحوووووزن يرتسوووووم بوووووأعلى درجاتوووووه حوووووامال  فوووووي طياتوووووه فرحوووووا  ع يموووووا  قلموووووا 

 لفحت الفسفوري رياحه.

 أنا معجبة بآرائ ...

ديد إلوووووى القبووووول فوووووي ن ووووورة سووووواحرة وابتسوووووامة تكووووواد تكوووووون مفقوووووودة علوووووى شوووووفا  أحرقهوووووا ال موووووأ الشوووووأتبعتهوووووا ب
 موسم الثل  الحار.

تلعووووثم الفسووووفوري قلوووويال  وتناسووووى االجابووووة وتووووابع اجاباتووووه حووووول اللعبووووة القاسووووية. كووووم طلقووووة  يتسووووع المخووووزن، 
 وكم درجة في لوحة المسافات و و و و و ...

كون آخوووووور لقوووووواء حووووووول الكالشوووووون وبعوووووودها نقووووووول لكووووووم وداعووووووا . الفسووووووفوري عوووووواد مسوووووورعا  بعوووووود أن يغوووووودا  سوووووو
لوووووم  .بضوووووع ثووووووان مووووون هووووو ا الوجوووووه الهوووووادئ الخجوووووول والمطووووورب بعينيوووووه باتجوووووا  البووووواب لمالقاتوووووه هنووووواء اسوووووترب 

تعووور  هوووي آثوووار كلماتهوووا الهادئوووة فوووي قلوووب هووو ا الفسوووفوري القاسوووي الووو ي يقبوووع اآلن فوووي سوووفت جبووول موووثل  مووون 
ايرة وشوووووورارات النووووووار المتطوووووو ،ال عجلووووووون يووووووداعب ذكوووووورا  الممزوجووووووة برائحووووووة شووووووجر البلوووووووط المنتشوووووور حولووووووهجبوووووو

 كفراط السنونو من حوله.
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والنوووووار توووووزداد اشوووووتعاال  بعووووود أن « المغوووووارة»موووووازال الوووووثل  يتسووووواق  أكثووووور فوووووأكثر، ونتوووووف الوووووثل  تغوووووزو بووووواب 
 ألهبت إحدى ج ون البلوط حماسها...

بريووووق الشوووواي علووووى النووووار... للشوووواي طعووووم آخوووور فووووي هوووو   النووووار و هووووا و كووووان ووووو حسوووونا ، فلنضووووع يووووا شووووباب ا
تتسووووورب فوووووي ثنايوووووا موجاتوووووه حووووورارة عنيفوووووة يستشوووووعرها اآلن أكثووووور مووووون أي وقوووووت مضوووووى. صووووووته دافئوووووا  حنونوووووا  

 «.سد نهرايم»النعاس بدا يداهم عيون الشباب بعد أن حضروا قبل قليل من عملية 

نسوووووف السووووود، تناقووووول الصووووودى واألثيووووور صووووووَت االنفجوووووار الكبيووووور صووووووت الحيووووواة يوووووزداد عنفوووووا  وغضوووووبا  بعووووود 
مرات  تسووووتمد كهربائهووووا موووون السوووود، وفاضووووت الميووووا  لتغموووور بسوووواتين الغووووور وانقطعووووت الكهربوووواء عوووون ثالثووووة مسووووتع

 القريبة.

خمووووو  سووووواعات وعوووووالء يرتوووووب شوووووبكة التفجيووووور أيووووون  فوووووي قلوووووب المووووواء لنسوووووف السووووودود، الحووووورس يتمشوووووى 
 عمل، وايابا  ليسود صمت المقابر.ذهابا  فتبدأ المجموعة في ال

 عالء، فهد، خالد، حسين، شاستري... كلكم نائمون  »

حوووودها نتووووف الووووثل  كانووووت تتووووراكض  نحووووو الموقوووودِة لتقتوووورَب موووون د ء الفسووووفوري أكثوووور موووون حبهووووا للنووووار.. و 
 الثل  رباط جميل لل كريات.

 لماذا كنت جبانا  ولم أفهم اشارتها »

 وحد  محاورا  ذاته بعد أن تعب من ايجاد رفيق آخر يحاور . تابع الفسفوري قراءة ذكرياته

ليلهوووووا ونارهوووووا وأشوووووجارها سوووووهرت معوووووه فوووووي ذكووووورا  والشوووووباب جميعوووووا  نوووووائمون وحووووودها الطبيعوووووة... بثلجهوووووا و 
 «.ولكن ربما أنا فهمتها خطأ»

 وازدادت حيرته عمقا  واتساعا .

أجمووووَل مالبسووووها وكانووووت قريبووووة  جوووودا  موووون  لكوووون فووووي اليوووووم التووووالي كانووووت أكثوووور جموووواال  وأكثوووور حيويووووة  ولبسووووت
ها دافئة على وجهي، ألم أسم  ع كل ذل   جسدي وقلبي.. أنفاس 

 تارة وماطا  بوز  بدهشة تارة أخرى. مستهزئاأجابه صوت خافت في نفسِه، 

والمرتبوووووة ، ربموووووا هووووو   طبيعتهوووووا، ولمووووواذا تحمووووول  األمووووووَر أكثووووور مووووون طاقتهوووووا، أنوووووت لووووو  عواطفووووو  المصوووووقولة
 والجرأة... ،والعواطف متقاربة ...االنسان واحد ...ولكن الثل  واحد، ختلف عن عواطفهابطريقة ت

 أجابه صوته الخافت. ،ليست واحدة

 ...ولكن
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 ال أعر !!

افتووووورس سوووووواد ال لموووووة بزغوووووت الشوووووم ، وانتهوووووت نوبوووووة الحراسوووووِة ونوووووام الفسوووووفوري... نوموووووا  هادئوووووا   ،الشووووواي
هموووووم ويسووووير فووووي وديووووان عجلووووون ليدفنووووه فووووي مكووووان مووووا تحووووت وعميقووووا  حالمووووا بووووال شوووويء يحموووول كيسووووا  موووون ال

 المة، وس  الثل  الحار..القلعة، بدون أي شاهد، وبدون أية ع

 

 وقائع المعارك واأل داث في أ راش عجلون 
علوووووى يووووود فوووووي يعبووووود  1934 تلووووو  هوووووي األحوووووراش ذاتهوووووا التوووووي استشوووووهد فيهوووووا قسوووووم  كبيووووور  مووووون الثووووووار عوووووام 

 تحت امرة الضاب  نفسه.في عجلون  1970يد تاريخها القديم عام أحد ضباط التاج البريطاني، تع

يسووووتمعون « ديوووور أبووووو سووووعيد»ورفاقووووه بمتابعووووة حلمهووووم فووووي بلوووودهم فكووووانوا فووووي  لووووم تسوووونت الفرصووووة للفسووووفوري 
إلووووووى قوووووورارات ونووووووداءات السوووووولطة العسووووووكرية وهووووووي تنووووووادي بتسووووووليم الميليشوووووويا للسووووووالح، فكووووووان هوووووو ا ايوووووو انا  ببوووووودء 

 والسلطة.المعركة بين الثورة 

 دا  لضربها.الستطالن القوى الموجودة لمعرفتها تمهي 7/2وفي  /10/2لقد جربوا عضالتهم في 

اجتمووووووع قووووووادة  المحوووووواور مووووووع األط أبووووووو فتحووووووي أبووووووو الهيجووووووا )قائوووووود الوحوووووودة الجنوبيووووووة سووووووابقا  وقائوووووود قطووووووان 
نقوووووووول القاعوووووووودتين عجلووووووووون الحقووووووووا ( )استشووووووووهد فووووووووي معركووووووووة إربوووووووود عنوووووووودما احتلتهووووووووا قوووووووووات السوووووووولطة( وقوووووووورروا 
لقووووووات السووووولطة المتواجووووودتين فوووووي كووووول مووووون ديووووور أبوووووو سوووووعيد وكفووووور الموووووا إلوووووى أحوووووراش عجلوووووون حتوووووى ال يسووووومت 

 باالستفراد بالقواعد المتفرقة والتي ال تالئم خو  حرب العصابات.

كانوووووت العقبوووووة المهموووووة بالنسوووووبة للمنطقوووووة هوووووي الميليشووووويا المتواجووووودة فوووووي القووووورى التوووووي تبعووووود عووووون بعضوووووها 
 كالجزر الصغيرة في كل قرية وبعيدة عن مركز الثقل األساسي في أحراش عجلون. البعض فهي

عالقوووووات جيووووودة  موووووع األهوووووالي فوووووي ديووووور أبوووووو سوووووعيد. وبعوووووض القووووورى المحيطوووووة، فقووووود أخووووو ت قاموووووة  إلقووووود توووووم 
بعوووووض المجموعوووووات دورات زراعيوووووة لمووووودة شوووووهر. ففوووووي فتووووورة بعووووود ال هووووور تنطلوووووق دوريوووووات زراعّيوووووة إلوووووى الكوووووروم 

أخووووو  بمشوووواركة األهوووووالي فوووووي الفتوووورات المحوووووددة لمسوووواعدتهم علوووووى الوسوووووائل الحديثووووة لتطعووووويم شوووووجر والبسوووواتين وي
ن ولقوووووص الكوووووروم، كموووووا بووووودا الشوووووباب بمسووووواعدتهم فوووووي قطوووووف المواسوووووم بالنسوووووبة للخضوووووار وفوووووي حصووووود الزيتوووووو 

 الشعير والقمت في المناطق المحيطة بالقواعد.

ة موووووع جمووووواهير المنطقوووووة، ان الوووووبعض مووووونهم نتوووووائ  رائعوووووة مووووون حيوووووث العالقووووولإن هووووو   الووووودوريات قووووود أدت 
فتعوووووال االحووووودا  والمشووووواكل موووووع قووووووات الثوووووورة قووووود دخووووول فوووووي الشوووووعبة الخاصوووووة التوووووي شوووووكلتها أجهوووووزة  السووووولطة ال
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فوووي أمووواكن تواجووودها و لكووون جوووزءا  مووون هوووؤالء بووودا يعطوووي قووووات الثوووورة كووول موووا يعرفوووه وكووول موووا هوووو مطلووووب منوووه 
 «.أنتم لستم مثلما يقولون لنا»عهم كانوا يقولون كمهمات في الشعبة الخاصة. فبعد التجربِة م

لوووووت المجموعوووووات  المتواجووووودة  فوووووي ديووووور أبوووووو سوووووعيد مختلوووووَف أموووووا مووووون حيوووووث العالقوووووات االجتماعيوووووة فقووووود تباد
وتبووووادل الزيووووارات الفرديووووة وقوووود كووووان  ،إلووووى األفووووراح واألتووووراح ،أنوووووان العالقووووات موووون المشوووواركة فووووي الحيوووواِة اليوميووووة

لين الصوووووالة فوووووي جوووووامع القريوووووة موووووردود  الحسووووون لووووودى الجمووووواهير فوووووي تلووووو  المنطقوووووة لمشووووواركة قسوووووم مووووون المقوووووات
وقوووووود شووووووارء قسووووووم موووووون األهووووووالي بشووووووكل فعلووووووي فووووووي  ،م بوووووودورات تدريبيووووووة فووووووي القاعوووووودةممووووووا أدى إلووووووى التحوووووواقه

 الصران مع العدو الصهيوني وذل  بتواجد  مع مجموعات الحماية.
، فقووووود كانوووووت هووووو   التجوووووارب تعتمووووود علوووووى نوعيوووووة لكووووون هووووو   التجربوووووِة لوووووم تكووووون مطبقوووووة  فوووووي بووووواقي المنووووواطق

 المقاتلين في المنطقة ونه  مسؤولهم.
األواموووور إلووووى قوووووات الميليشوووويا بااللتحوووواب الفوووووري بالقواعوووود العسووووكرية فووووي األحووووراش، لبووووى عنوووودما أصوووودرت 

قسووووم موووونهم النووووداء، أمووووا القسووووم اآلخوووور فقوووود كووووان يخشووووى هوووو   الخطوووووة ويخووووا  االبتعوووواد عوووون عائلتووووه خوفووووا  موووون 
إلووووى  ،النتقووووام، فكووووان هووووؤالء الضووووحية األولووووى عنوووودما دخوووول الجووووي  تلوووو  المواقووووع وسوووويقوا إلووووى صووووحراء الجفوووورا

 السجون.
وحوووووددت المنطقوووووة التوووووي تتووووويت المجوووووال  ،اتخووووو ت كافوووووة االحتياطوووووات المتووووووفرة مووووون تمووووووين وسوووووالح ولبووووواس

 للقوات للتواجد فيها والمحاف ِة عليها لتكون قاعدة  أساسية لالنطالب منها.
فوووارة و   المنطقوووة  كانوووت تمتووود بوووين مثلوووث عجلوووون و السلسووولة الممتووودة بوووين المثلوووث والقلعوووة و الوهادنوووة و هووو 

 وادي الرمان.
كووووان البوووود موووون المحاف ووووِة علووووى هوووو   المنطقووووة بووووأي ثموووون كقاعوووودة ارتكوووواز للعمليووووات العسووووكرية المختلفوووووة. 

الثقوووول األساسووووي فوووي حوووورب ايلووووول  لكووون الوووو ي أتووواح المجووووال للمحاف ووووة علوووى هوووو   المنطقووووة لمووودة طويلووووة هوووو أن
اش أن تتمركووووز بشووووكل فعووووال أكثوووور فووووي كووووان فووووي عمووووان العاصوووومة ممووووا أتوووواح المجووووال للقوووووات فووووي األحوووور  70الووووو 

 كل من عجلون وجرش واألحراش.

لقوووود كانووووت العالقووووة مووووع أهووووالي القوووورى فووووي هوووو   المنطقووووة تختلووووف بوووواختال  المجموعووووات المتواجوووودة و فهووووي 
 في موقع آخر. تارة جيدة وتارة أخرى سيئة

اسووووووتطالن دوريووووووة  حيوووووث ان «راسووووووون »بووووودأت المعووووووارء فوووووي أحووووووراش عجلووووووون انطالقوووووا  موووووون حادثوووووة قريووووووة 
« الشووووووعبة الخاصووووووة»موووووون سوووووورية الفرسووووووان التابعووووووة للقوووووووات كانووووووت تموووووور فووووووي القريووووووة فمووووووا كووووووان موووووون عناصوووووور 
علووووى الدورّيووووة سووووق   الموووووالين للسوووولطة وقوووووات الصوووواعقة األردنيووووة المتسووووترة بألبسووووة مدنيووووة إال أن أطلقووووت النووووار

 نتيجتها كل من األخوة شريتت وأبو ماضي.
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ة أن يعترفوووووووا بالحوووووواد ، ولكوووووون أحوووووود عناصوووووور التن وووووويم كووووووان يعموووووول لقوووووود أنكوووووور سووووووكان القريووووووة فووووووي البدايوووووو
واسووووتطان أن يسوووومع صوووووت  ،مدرسووووا  فووووي القريووووة اختبووووأ أثنوووواء تبووووادل اطووووالب النووووار بووووالقرب موووون جوووودار المدرسووووة

وفعوووووال  اسوووووتطان األخووووووة  اخوووووراجهم عووووون طريوووووق  .شوووووهيدين خلوووووف جووووودار المدرسوووووةالنسووووواء فوووووي القريوووووة يحفووووورن لل
 القتال المؤقت.اللجنة العربية بعد وقف 

كووووان هوووود  القوووووات الثوريووووة عوووودم الوووورد علووووى أي اسووووتفزاز حفاظووووا  علووووى العالقووووات شووووبه المتينووووة التووووي كانووووت 
فووووووي المحووووووور وهووووووي و بوووووواعون،  توووووورب  هوووووو   القوووووووات بووووووالقرى المتواجوووووودة هنوووووواء، وقوووووود اسووووووتجابت القوووووورى المتواجوووووودة

 ه   العالقة لم تكن بالشكل المطلوب. اشتفينا، فار ، الوهادنة، الصمدية له   العالقة مع القوات. مع أن
 «اللي بتجوز أمي هو عمي»البعض كان يردد 

موووووت علوووووى  بقيوووووت هووووو   العالقوووووة دون المسوووووتوى المطلووووووب رغوووووم الووووودوريات السياسوووووية واالجتماعيوووووة التوووووي ع مِّ
 موقع الحقا ، فكان العمل أقرَب إلى التبشير منه إلى العمل الثوري الهاد . أكثر من

 لث عجلون :الـهجوم على مث
هاجمووووت فئووووة  موووون الوووودبابات المثلووووث وكووووان الهوووود  أن يوووودخلوا عجلووووون لالتصووووال بلووووواء الحسووووين المتواجوووود 

وقوووووع الهوووووام للمثلوووووث ون ووووورا  للم .فق تووووول وجووووورح الوووووبعض وأعطبوووووت دبابوووووة سووووونتوريون  ،هنووووواء، لكووووون الهجووووووم فشووووول
واجتموووووع موووووع قيوووووادة  كانوووووت توووووراب  هنووووواء قووووووة مشوووووتركة مووووون جميوووووع الفصوووووائل، وقووووود ذهوووووب وفووووود يمثووووول المقاوموووووة

 في كفرنجا وتم اخبارهم بأن أي قوة تمر عبر ه ا الموقع ستضرب. االردنية اللواء التابع للسلطة

الثووووورة والجووووي ، فقوووود كووووان القتووووال كانووووت حتووووى تلوووو  الفتوووورة بعووووض العالقووووات تقووووام هنووووا وهنوووواء بووووين قوووووات 
الصوووووران الووووودائر. لكووووون علوووووى علوووووى أشووووود  فوووووي عموووووان بينموووووا تتبوووووع هووووو   المنطقوووووة أو تلووووو  سياسوووووية الحيووووواد فوووووي 

عنوووووودما تووووووولى القيوووووووادة فووووووي عجلووووووون ضوووووواب  آخوووووور ألقوووووووى  العالقووووووة صووووووعيد عجلووووووون فقوووووود قطعووووووت شوووووووعرة  هوووووو  
 ل طعام الغداء في جرش...سنفطر اليوم في عجلون وغدا  سنتناو »في الجنود قائال   محاضرة  

لقرب مووووون عنجووووور  وباشوووووروا فوووووي سووووواعة مبكووووور  الهجووووووم علوووووى محوووووور عجلوووووون، إال أن الكموووووين المتواجووووود بوووووا
 استطان أن يعطل الهجوم ويدمر بعض اآلليات وفر الباقي م هولين.

فووووي تلوووو  الفتوووورة كانووووت المدفعيووووة المتواجوووودة فووووي كفرنجووووا تمهوووود  للهجوووووم بقصووووف كثيووووف علووووى قوووووات الثووووورة 
لمتواجوووودة فووووي قلعووووة عجلووووون. كانووووت القلعووووة تشوووور  علووووى جميووووع مواقعنووووا بوووودون اسووووتثناء ن وووورا  لموقعهووووا العووووالي ا
 لهام بالنسبة لمدينة عجلون واالحراش المحيطة في المنطقة.وا

كانووووت المقاطعووووة، وهووووي مركووووز عسووووكري فووووي عجلووووون، قوووود أ حتل ووووت موووون قبوووول القوووووات الثوريووووة المتواجوووودة فووووي 
يسوووووتفاد منوووووه  ات  نفسوووووها بأسووووولحة  كثيووووورة  كانوووووت فوووووي المقاطعوووووة، وبقوووووي قسوووووم  كبيووووور  العجلوووووون، وقووووود سووووولحت القوووووو 
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 ي تستعمل تل  الق ائف المتواجدة.لعدم توفر األسلحة الت
فوووووض لقووووود اقتووووورح الوووووبعض تفجيووووور بقايوووووا المسوووووتودعات، وهوووووي بوووووآال  األطنوووووان لكووووون هووووو ا االقتوووووراح نتيجوووووة  ر 

عن المقر.التأثير ال ي سينت  عن االنفجار بالنسبة للبيو   ت المحيطة وغير البعيدة كثيرا  

اطووووالب النووووار موووون قبوووول الجووووي ، كمووووا  بوووودأ مقوووواتلوا الثووووورة بشوووون هجمووووات مفاجئووووة  وسووووريعة  علووووى مصووووادر
ذهبوووووت مجموعوووووات  لقطوووووع الطريوووووق فوووووي الغوووووور وخصوصوووووا  عنووووود انسوووووحاِب اللوووووواء األربعوووووين للووووودبابات المتراجعوووووة 

رصووووة لووووم تسوووونت لضوووورب التجمووووع الكبيوووور لآلليووووات فووووي منطقووووة أمووووام تقوووودم القوووووات السووووورية وقووووت ذاء. لكوووون الف
 في الغور.« القرن »

نهجيووووووة  واضووووووحة  وخطووووووِة عموووووول  موحوووووودة  علووووووى صووووووعيد المنطقووووووة فووووووي هوووووو ا راجووووووع باألسوووووواس لعوووووودم وجووووووود م
التعاموووول مووووع الجووووي ، ناهيوووو  عوووون عوووودم وجودهووووا علووووى الصووووعيد العووووام ككوووول فووووي األردن. لقوووود وصوووولت األمووووور 

والتووووي بوووودونها  ،فيووووه حسووووم الصووووران باتجووووا  الحفووووار علووووى األردن كقاعوووودة ارتكوووواز للثووووورةإلووووى الحوووود الوووو ي يتطلووووب 
وتوجووووووود غالبيوووووووة الشوووووووعب  ،هنووووووواء أطوووووووول جبهوووووووة موووووووع العووووووودو .اقصوووووووا  وصوووووووعبا  سووووووويكون الصوووووووران موووووووع العووووووودو ن

 الفلسطيني في الضفة الشرقية وبتماس  مباشر مع الجزء اآلخر في الضفة الغربية ومناطق الداخل.

مليووووات والوووودوريات التووووي كووووان يقوووووم بهووووا المقوووواتلون لووووم تووووؤثر تووووأثيرا  اسووووترتيجيا  علووووى الجووووي  ان مجمووووون الع
عبووووت األسوووولحة الثقيلووووة فووووي قوووووات الثووووورة دورا  دفاعيووووا  سوووولبيا  حيووووث جّموووودت قسووووما  كبيوووورا  موووون فووووي المنطقووووة، لقوووود ل

 المقاتلين وشلت فعاليتهم في تحركهم لضرب األهدا  العسكرية.

 م طقة الرادار :
كانوووووت هووووو   المنطقوووووة  تفصووووول بوووووين قووووووات الثوووووورة المتواجووووودة فوووووي كووووول مووووون جووووورش وعجلوووووون. فقووووود كانوووووت  لقووووود

المتفكووووو  والضوووووعيف فوووووي تلووووو  الفتووووورة. لكووووون عوووووّدم فعاليوووووة العمليوووووات العسوووووكرية التوووووي  قووووووات الجوووووي  فوووووي موقوووووف
ي عوووووودة واتسووووووان االشووووووتباكات فوووووو ،وقلووووووة وجوووووووِد المقوووووواتلين المتموووووورنيَن علووووووى األسوووووولحة الثقيلووووووة فووووووي عجلووووووون  ،تّمووووووت
 كان له األثر الواضت في عدم قدرة تل  القوات على القيام بمهمة االتصال الكامل مع جرش. ،محاور

 تحاق قوات الجيش الوط ية بقواعد الثورة :ال
 ،بووووودأ قسوووووم  كبيووووور مووووون لوووووواء الحسوووووين ولوووووواء خالووووود بووووون الوليووووود بااللتحووووواب بوووووالقوات المتواجووووودَة فوووووي المنطقوووووة

وغيوووور من مووووة بعثووووت لهووووم االشووووارة بااللتحوووواب قبوووول المعركووووة الفاصوووولة، وهوووو ا مووووا وقوووود تووووم االلتحوووواب بطوووورب فرديووووة 
يووووووة الكثيوووووور موووووون الوووووووطنيين قبوووووول بوووووودء المعركووووووة بلح ووووووات. وعنوووووودما بوووووودأ أتوووووواح لقيووووووادة الجووووووي  بووووووأن تعطوووووول فعال

صووووووت الثوووووورة يعلووووون التحووووواب قووووووات الجوووووي  بوووووالثورة بووووودأت مجموعوووووات عووووودة تلتحوووووق بالقواعووووود المجووووواورة، فكوووووان 
أن يبقووووووى اللووووووواء بكاملووووووه فووووووي مكووووووان  باإلمكووووووانلقوووووود كووووووان  .لتحقوووووووا بعجلووووووون موووووون لووووووواء الحسووووووينأغلووووووب الوووووو ين ا
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لبيتووووه كانووووت مواليووووة للثووووورة، لكوووون افتقوووواد العموووول الموووون م أدى إلووووى االلتحوووواب الفووووردي تواجوووود  وخصوصووووا  بووووأن غا
 له   المجموعة أو تل  إلى القواعد المجاورة.

 .واالتفوووواب علووووى تنفيوووو  اتفوووواب القوووواهرة ،إليووووه موووون وقووووف للقتووووالانتهووووت المعووووارء فووووي عمووووان علووووى مووووا انتهووووت 
حووووووا لقووووووات الثوووووورة طريوووووق اربووووود عجلوووووون بعووووود ووصووووولت معهوووووا بووووو ور التراجعوووووات. فت ،وصووووولت اللجنوووووة العربيوووووة

 «.كلما دب الكوز بالجرة»جهد جهيد مع ما كان يرافق ذل  من حواجز فردية وأحيانا  رسمية 

ي تمكوووووين قووووووات الثوووووورة مووووون ادخوووووال الكثيووووور مووووون المسوووووتلزمات لكووووون كوووووان لهووووو   الهدنوووووة حسووووونة جيووووودة وهووووو
 طان إلى دمشق.العسكرية والتموينية خصوصا  بعد زيارة أبو فتحي قائد الق

وفوووووووي تلوووووووو  االثنوووووووواء أيضوووووووا  اسووووووووتطاعت السوووووووولطة أن تجموووووووع شووووووووتاتها وأعوووووووودت العووووووودة السووووووووتعادة مواقعهووووووووا 
 المفقودة نتيجة حرب أيلول.

تووووأثير سوووولبي علووووى القوووووات المتواجوووودة   ا السووووقوطفكووووان لهوووو ،دينووووةسووووقطت نتيجووووة لتلوووو  المعووووارء جوووورش الم
 وادي الرمان وفي مثلث عجلون. في عجلون خصوصا  وأن الجي  تعمد أن يفتت معركتين في

فوووووووي وادي الرموووووووان اسوووووووتطاعوا بمسووووووواعدة الشوووووووعبة الخاصوووووووة فوووووووي محوووووووور الكوووووووورة أن يحتلووووووووا وادي الرموووووووان 
وقوووود استشووووهد  ،قوووووات الثووووورة المتواجوووودة هنوووواء موووون المنطقووووة وذلوووو  بعوووود معركووووة اسووووتمرت ليووووومين انتهووووت بخووووروج

جووووود قووووووات الثوووووورة فوووووي اقفوووووا  وطنيوووووا  طووووووال تو مو  «جوووووديتا»اثنوووووان مووووون المقووووواتلين فوووووي ذلووووو  الموقوووووع. لقووووود وقفوووووت 
مسووووووؤولة ألحوووووود قووووووادة المحووووووور هنوووووواء قووووووادتهم فووووووي اتجووووووا  مضوووووواد وخصوصووووووا  الاألردن. لكوووووون التصوووووورفات غيوووووور 

 أبناءهم بشكل مباشر. بعد سلسلة من الحواد  التي مست

 وكووووان ،ذهووووب وفوووود موووون المقاومووووة واجتمووووع بقيووووادة الجووووي  فووووي مقاطعووووة عجلووووون بعوووود أن اسووووتعادها الجووووي 
واضوووووحا  مووووون حوووووديثهم انهوووووم يريووووودون أن يحتلووووووا المثلوووووث بشوووووكل أو بوووووآخر، وقووووود أنووووو روا القووووووات أربعوووووة وعشووووورين 

 ساعة بوجوب اخالء منطقة المثلث ومنطقة عنجر .

أبووووووو ماهرووووووو »ط القطووووووان مووووووع أخوووووووين موووووون القيووووووادة المركزيووووووة المتواجوووووودين فووووووي اربوووووود عقوووووود اجتمووووووان  لضووووووبا
 غهم بخطورة الموقف، وكان هناء وجهتا ن ر:وتم ابال« بهجت أبو غريبة و صالت رأفت

ـــــ 1 تنتهوووووي بخسوووووارة الموقوووووع وخصوصوووووا  بعووووود أن توووووم ابوووووال   موقعيوووووهوبالتوووووالي خوووووو   حووووورب   ،رفوووووض االنسوووووحابـ
المتواجوووودين فووووي المثلووووث ومواقووووع الخوووويم واالسوووولحة وغيرهووووا موووون التفاصوووويل، وقوووود  وفوووود المقاومووووة بعوووودد العناصوووور

 ين أحد العمالء وال ي تم اعدامه بقرار من قادة المحاور.تبين بعدئ  بأنه كان يوجد بين المقاتل
ــــ 2 ولكوووون يبقووووى المثلووووث  موقعيووووهالحوووول الثوووواني هووووو االنسووووحاب  ال وووواهري عوووون المثلووووث حتووووى ال ت فوووور  حوووورب  ـ

 المقاتلين، على أن ال يدخله أي عنصر من عناصر الجي . تحت سيطرة
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 وقد تم اعتماد الحل الثاني.

ن هنوووواء قوووووات الصوووواعقة وجبهووووة التحريوووور العربيووووة إلووووى األحووووراش بعوووود أمووووا فووووي عجلووووون فقوووود انسووووحبت موووو
وبعوووووود تووووودخل الجوووووي  لوووووودى الوسووووواطة العربيوووووة موووووورات عووووودة، احضووووور الجووووووي  سووووورية مووووون قواتووووووه  .فتووووورة قصووووويرة

رب موووووون قوووووووات الثووووووورة فووووووي مثلووووووث عجلووووووون. وكووووووان واضووووووحا  أن الجووووووي  يهوووووود  إلووووووى احووووووتالل ووضووووووعها بووووووالق
ت تكووووور علوووووى أللجنوووووة العربيوووووة وخصوصوووووا  بوووووأن حبوووووات المسوووووبحة بووووودمواقعنوووووا الواحووووود تلوووووو اآلخووووور عووووون طريوووووق ا

 صعيد المواقع في كل البلد.

وأخووووو وا باسوووووتفزاز تبعهوووووا بعووووود ذلووووو  وضوووووع حووووواجز لقووووووات السووووولطة علوووووى الطريوووووق الموووووؤدي إلوووووى عجلوووووون 
 القوات بشكل مستمر.

تحووووت  كمووووا أن اخووووالء قوووووات الثووووورة موووون عجلووووون كووووان لووووه أثوووور  السوووويء حيووووث أن البسوووواط أخوووو  ي سووووحب  موووون
وت وووووووج هوووووو ا التراجووووووع بانسووووووحاب قوووووووات الثووووووورة موووووون قلعووووووة عجلووووووون ذات الموقووووووع االسووووووتراتيجي والهووووووام  ،أقوووووودامنا

 ،وال ي يشر  على كل المواقع للقوات في المنطقة

ذلوووو  بحجووووة أن القلعووووة سووووياحية ويجووووب أن تبقووووى حياديووووة، لكوووون سوووورعان مووووا احتلهووووا الجووووي  لوووويال  عنوووودما و 
 صباح.انسحبت قوات الثورة منها في ال

كوووووان واضوووووحا  بوووووأن السووووولطة تعووووور  موووووا الووووو ي تريووووود  فوووووي تلووووو  المرحلوووووة وهوووووو احكوووووام الطووووووب علوووووى القووووووات 
بينمووووووا لووووووم يكوووووون لوووووودى  ،  النهووووووائي عليهوووووواالمتواجوووووودة فووووووي األحووووووراش حتووووووى تحووووووين الفرصووووووة المناسووووووبة لالنقضووووووا

المرحلووووووة  القوووووووات أي مخطوووووو  وأي هوووووود  محوووووودد اللهووووووم إال الصوووووومود واالنت ووووووار مووووووع المعرفووووووة المسووووووبقة بأهوووووودا 
وقوووود طلبووووت السوووولطة فووووي فتوووورة الحقووووة موووون قيووووادة القوووووات االنسووووحاب موووون القوووورى بحجووووة أن التواجوووود  .المقبلووووة للن ووووام

 وكان الرد بالرفض القاطع له ا الطلب. ،رائيليفي القرى يعرضها لخطر قصف الصيران االس

 ا ـتـالل إربـد :

الطبيعووووي والجووووي  يمووووأل جنبووووات المدينووووة منوووو  انسووووحاب المقوووواتلين موووون اربوووود بحجووووة أن الغووووور هووووو مكووووانهم 
ويكووووووودس قواتوووووووه هنووووووواء، فنشوووووووروا القناّصوووووووَة فوووووووي مختلوووووووف أنحووووووواء المدينوووووووة واحتلووووووووا المقاطعوووووووة بعووووووود انسوووووووحاب 

 وا باالستفزازات التي انتهت باحتاللها عسكريا .أالمقاتلين منها وبد

ووووهد آموووور قطووووان عجلووووون و األط ابووووو فتحووووي أبووووو الهيجووووافووووي تلوووو  المعووووارء است   الستشووووهاد  وقووووع  وكووووان ،شو
شووووووديد  فووووووي نفوووووووس المقوووووواتلين، تحركووووووت علووووووى األثوووووور عوووووودة دوريووووووات لتضوووووورب مواقووووووع السوووووولطة فووووووي المنوووووواطق 

 المجاورة كرد فعل على عملية االحتالل واستشهاد أبو الهيجا.

 وهك ا انقطعت خطوط االمداد من سوريا عبر اربد.
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وحضووووور األط أبوووووو  ،ورية األردنيوووووة   الفتووووورة نشوووووطت مجموعوووووة القووووووات المتواجووووودة علوووووى الحووووودود السوووووفوووووي هووووو
 علي اياد إلى قطان عجلون حيث كان لوجود  اثر كبير  في رفع معنويات المقاتلين وتعزيز صمودهم.

بووووووودأ األط أبوووووووو علوووووووي ايووووووواد بتجهيوووووووز دوريوووووووات ادناهوووووووا ثالثوووووووة وأقصووووووواها خمسوووووووة لتتحووووووورء فوووووووي المنووووووواطق 
ثبوووووووت خيانتوووووووه أو انوووووووتقم مووووووون مووووووون ت إلعووووووودامورة لالسوووووووتطالن وكانوووووووت موووووووع بعوووووووض الووووووودوريات مهموووووووات المجوووووووا

المقوووواتلين. لقوووود كووووان لتشووووكيل هوووو   الوووودوريات اثوووور  الجيوووود فووووي المنطقووووة، كمووووا امتوووودت قواتنووووا لتصوووول إلووووى منوووواطق 
 أبعد من التي كان المقاتلون فيها سابقا . وخاصة بعد انسحاب المقاتلين من عمان.

 ة التالية:ء مهام الدوريات، تمركزت قوات الثورة في المناطق الجديدوبعد انتها

فووووي منطقووووة المثلووووث خلووووف مفوووورب عبووووين. وفووووي الووووتالل المجوووواورة ألم الينووووابيع، وتووووالل سووووبير  وفووووي الغوووورب 
مووووون كفووووور ابيووووول... وبووووواقي القووووووات كانوووووت متواجووووودة داخووووول هووووو   المنطقوووووة شوووووبه الدائريوووووة شوووووغلت هووووو   المنووووواطق 

 ما عدا قوات الصاعقة. خمسة سرايا عسكرية

ّين أن المخووووووابرات األردنيووووووة اسووووووتطاعت أن تصوووووول إلووووووى القوووووووات بعوووووود انسووووووحاب المقوووووواتلين موووووون عمووووووان تبوووووو
عبوووور عوووودد قليوووول موووون العناصوووور التووووي تبوووورز عووووادة  خووووالل مرحلووووة التراجعووووات وفووووي األوقووووات الخطيوووورة، وخاصووووة 

 ات الثورة.عندما بدأت ت هر بوادر  انتصار قوات السلطة وتضييق المنطقة على قو 

ام خطيووووورة حيوووووث دفووووون ثمانيوووووة فووووودائيين تحوووووت األر  ألول مووووورة توووووم اعووووودام أحووووود هوووووؤالء بعووووود أن قوووووام بمهووووو
 نصفهم كان مجروحا  واآلخرون سالمون.

لقووووود أسووووواء الوووووبعض فوووووي العالقوووووة موووووع القووووورى المجووووواورة، وتضوووووررت بعوووووض المزروعوووووات للفالحوووووين، حتوووووى 
لوووو ي يموووور بووووالقرب موووون القاعوووودة وكووووان الراعووووي يفقوووود كوووول أن أحوووود المقوووواتلين كووووان يأخوووو  آخوووور عنووووزة موووون القطيووووع ا

ة علووووى موووودى أسووووبون حيووووث اكتشووووف هووووو يسووووير بووووالقرب موووون القاعوووودة قوووودما  لعنووووزة تخوووورج موووون األر ، يوووووم عنووووز 
فاكتشوووووووف بعووووووود أن أزاح بعوووووووض التوووووووراب بوجوووووووود حفووووووورة كوووووووانوا يضوووووووعون فيهوووووووا بقايوووووووا العنوووووووزة... ولكووووووون الجهوووووووة 

 قة مباشرة أو غير مباشرة.المسؤولة عوضت عليه وعلى كل من تضرر بطري

وجووووووامع فووووووي واشووووووتفينا وعنوووووودما علمووووووت  الصووووووماديةبنوووووواء مدرسووووووة فووووووي قووووووررت القيووووووادة فووووووي تلوووووو  المرحلووووووة 
السوووولطة بوووو ل  اعتقلووووت فووووي عجلووووون متعهوووود البنوووواء وكووووان لوووو ل  اثوووور سوووويء وسوووو  األهووووالي والفالحووووين وهووووددت 

 بقصف الجامع إذا عمر...

النسوووووووحاب مووووووون عموووووووان و ربووووووود وعجلوووووووون والبقووووووواء كانوووووووت تلووووووو  أصوووووووعب مرحلوووووووة تمووووووور بهوووووووا القووووووووات بعووووووود ا
 اش فكان البد من التحرء.محاصرين في األحر 

لقووووووود بووووووودا الكثيووووووور مووووووون المووووووودنيين يعووووووواملون القووووووووات الثوريوووووووة هنووووووواء وكأنهوووووووا قووووووواب قوسوووووووين أو أدنوووووووى مووووووون 
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االنتهوووووواء، لقوووووود جفووووووت الكثيوووووور موووووون اآلبووووووار فووووووي المنطقووووووة وكانووووووت بعووووووض المجموعووووووات تسووووووير مسووووووافة طويلووووووة 
بتعووووووداد »احوووووود موووووواء. كانووووووت بعووووووض المجموعووووووات تجلوووووو  فووووووي الليوووووول ويبوووووودأ كوووووول و « ركنجوووووو»للحصووووووول علووووووى 

القمووووووول التوووووووي تختبوووووووق بوووووووين ثنايوووووووا القمووووووويص أو البروتيووووووول بوووووووروح السوووووووخرية والمووووووورح، وروح النكتوووووووة « مجنوووووووزرات
قائووووود حتوووووى »يتصووووواعد عنووووودما يكوووووون عووووودد القمووووول فوووووي قمووووويص القائووووود أكثووووور مموووووا عنووووود العناصووووور فيووووورد أحووووودهم 

 «...بأكثرية القمل

لطووووون حيووووث كووووان الكثيوووورون يفطوووورون منهووووا ولووووم يبووووق موووون التموووووين إال المعلبووووات القديمووووة موووون السووووردين وا
 ويتغ ون ويتعشون.

كوووووان كووووووب المووووواء مووووون بعوووووض اآلبوووووار تسوووووبت فيوووووه الديووووودان فوووووي القوووووان مموووووا يضوووووطر شووووواربه أن يغموووووض 
 عينيه ويشرب إلى ما فوب القان قليال .

ازديووووواد مسوووووؤولياته فوووووي القطوووووان، لقووووود أصوووووبت مفوضوووووا  سياسووووويا  موووووا زال الفسوووووفوري يعوووووي  فوووووي القطوووووان موووووع 
لقوووووود أنهكووووووه التعووووووب لعملووووووة  .ن ومسووووووؤوال  عوووووون العالقووووووة المباشوووووورة بووووووالقرى المتواجوووووودة فووووووي محووووووور القطووووووانللقطووووووا

المتواصوووول ليوووول نهووووار. وبوووودأ يعوووود أيضووووا  لمدرسووووة كوووووادر سياسووووية فووووي احوووودى الكهووووو  للعموووول علووووى خلووووق تيووووار 
قووووود فوووووار بشوووووكل أساسوووووي علوووووى عالقوووووة متينوووووة وقويوووووة موووووع جمووووواهير المنطقوووووة. لسياسوووووي وتن يموووووي متماسووووو  وللح

فووووي تعميمهووووا فووووي  رغبنووووادخوووول هووووو نفسووووه أول دورة للكوووووادر السياسووووية أقيمووووت فووووي وادي السووووير فووووي تلوووو  الفتوووورة 
بوووووالرغم مووووون الضووووويق الشوووووديد  .المنووووواطق القتاليوووووة مباشووووورة، لكووووون المعوووووارء التاليوووووة حالوووووت دون تنفيووووو  هووووو   الرغبوووووة

ن يصووووعد احوووودى الووووتالل لزيووووارة متواصوووول بقيووووت هوووو   اآلمووووال تواكبووووه حتووووى اللح ووووات األخيوووورة، لقوووود كوووواوالعموووول ال
 مجموعة الو م طو هناء ولم يستطع أن يكمل صعود  الجبل.

وووووو كنوووووت أسوووووير إلوووووى قموووووة احووووودى الوووووتالل ولتوووووأثير الجوووووون الشوووووديد علوووووي أخووووو ت أرى األر  تسوووووير والجبوووووال 
 وأنووووووا مموووووودد علووووووى سوووووورير الطوووووووارئ فووووووي احوووووودى مواقعنووووووا توووووودور حووووووولي، فوقعووووووت علووووووى األر  ولووووووم أصووووووت إال

يوووووت هنووووواء ليوووووومين وتابعوووووت بعووووودها سووووويري... لكووووون الوجوووووه لوووووم يعووووود وجهوووووي حيوووووث يبووووودو وكأنوووووه العسوووووكرية، بق
 قطعة صغيرة وس  لحيتي الكثيفة وشعري الطويل..

 تل  هي قصة الكثيرين...

 ومع ه ا اتخ وا جميعا  قرارهم بوجود قائدهم أبو علي اياد:

لجميووووووَع باننووووووا مازلنووووووا موجووووووودين، ينووووووا ان نبوووووودأ عملنووووووا العسووووووكري فووووووورا  فووووووي االر  المحتلووووووة لن سوووووومع اعل»
تلوووو  كانووووت « علينووووا ان نصوووول إلووووى هنوووواء مهمووووا كلفنووووا االموووور، لكوووون اذا اصووووطدمنا بووووالجي  فالبوووود موووون الصوووودام

 كلمات القائد للمقاتلين.
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 «.المسيرة وعلينا متابعة 1965انها نف  ال رو  التي انطلقنا منها سنة »

صوووووالح قائووووود مجموعوووووة الصوووووواريخ المتجوووووه  وهوووووو يوووووودن ابوووووا ابوووووي ايووووواد كانوووووت الووووودمون تختنوووووق فوووووي عوووووين
 شد حيل  ابو صالح... انا في انت ارء.»لضرب بيسان. 

وبوووووودات الوووووودوريات فووووووي كوووووول ليلووووووة تتجووووووه إلووووووى االر  المحتلووووووة، وقصووووووفت بيسووووووان موووووورتين، فجوووووون جنووووووون 
 . «انطلقوا في اعتقال شباب القرى التي مر منهاالسلطة وفوجئوا كما العدو االسرائيلي، و 

 من المنطقة.« نيالمخرب»ا  هؤالء ثجل اجتأكل قواهم من  بدأوا يجهزون 

جورين مووووونهم مووووون أوقووووود شوووووحنوا اهووووول القووووورى بكافوووووة وسوووووائل االحتيوووووال والكووووو ب حيوووووث لوووووم يتوووووورن بعوووووض المووووو
مقتوووووووال ومحمووووووال علووووووى  قوووووواتلينقتوووووول بعووووووض المقوووووواتلين بوووووودب رؤوسووووووهم بمسووووووامير كبيوووووورة، واعووووووادوا موووووورة احوووووود الم

فقطعووووووا لسوووووانه ووضوووووعو  فوووووي علبوووووة الووووودخان وكتبووووووا  ،«سووووواكب»ة حيوووووث ذهوووووب لشوووووراء دخوووووان مووووون قريووووو، البغووووول
 «...مشروب الهنا»عليها 

لكوووون ردة الفعوووول كانووووت ايضووووا  خاطئووووة  حيووووث ق صووووفت القريووووة بالصووووواريخ وهوووو ا هووووو المخطوووو  الوووو ي كانووووت 
االشوووووخاص بشوووووكل مباشووووور حيوووووث تمكنوووووت دوريوووووات المقووووواتلين مووووون تسوووووير عليوووووه السووووولطة. فقووووود عوَقوووووب بعوووووَض 

حووووراش لمعوووواقبتهم بشووووكل مباشوووور وهوووو ا االسوووولوب لووووى األرغووووم َتواجوووود الجووووي  بيوووونهم وجوووورهم ا سووووحبهم موووون بيوووووتهم
ال لقووود سووواد جوووو فوووي القووورى  .بوووريئين فوووي كثيووور مووون الحووواالتمووون كوووان اجووودى بكثيووور مووون ردة الفعووول التوووي تنوووال 

 ردني وفلسطيني.أنه بين أالصران وك أالقوات اطالقا  حيث بد ميخد

وجوووووزأ  كبيووووورا  مووووون قواتنوووووا ينت ووووور نتيجوووووة عووووودم تبلوووووور هووووود  سياسوووووي  اسوووووتكملت السووووولطة قوتهوووووا المحاصووووورة
علووووووى ضوووووورب قواتنووووووا ابتووووووداء  بجووووووي   34ونتيجووووووة انت وووووواَر لجووووووان الوسوووووواطات التووووووي عملووووووت منوووووو  سوووووونة  ،محوووووودد
وانتهوووواء   ،قبوووول سوووويطرة الثووووورة عليهووووا ، مووووة التحريووووروالشووووكل االولووووي لمن ،وموووورورا  بحكومووووة حلمووووي باشووووا ،االنقوووواذ

 بالوساطة في عمان.

وان »جابووووووه أالموقووووووف الحووووووالي وموووووواذا سوووووونفعل... ف ومووووووا هوووووولقوووووود سووووووأل احوووووود المقوووووواتلين احوووووود القيووووووادات... 
 . وكانت ه   االجابة قبل ايام قليلة من الهجوم على االحراش«... جنحوا للسلم فاجنت لها

مواقووووع السوووولطة فووووي منطقووووة الغووووور علووووى اسوووواس نقوووول المعركووووة خووووارج  كانووووت القوووووات فووووي عجلووووون تضوووورب
ان، وقووووود مووووورت الكثيووووور مووووون اآلليوووووات متجهوووووة إلوووووى جووووورش مووووون مثلوووووث عجلوووووون ولوووووم يتعووووواطى معهوووووا حووووودود القطووووو

 المقاتلون النهم اعتقدوا انها مجرد تبديل للقوات.

اصوووودر االط  انفجوووور فووووي اليوووووم التووووالي الموقووووف فووووي جوووورش فووووي سوووواعة مبكوووورة موووون الصووووباح وعلووووى الفووووور
 عال تم احتالله في مدة وجيزة.ابو علي اياد اوامر  للقوات في مثلث عجلون باحتالله، وف
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فتحوووووت السووووولطة نيوووووران مووووودافعها وبقصوووووف متواصووووول علوووووى منطقوووووة المثلوووووث وعلوووووى مقووووور القيوووووادة فوووووي مثلوووووث 
 الوهادنة و فارا و وعلى مقر التسليت ومثلث االدارة والمواقع القريبة من القلعة.

عة الثالثووووة عصوووورا  وحوووووالي السووووا .لهجوووووم االساسووووي مركووووزا  علووووى جوووورش حيووووث التنقوووول للقوووووات هنوووواءكووووان ا
 وبداية تراجع القوات في جرش. ،تلقى أبو علي اشارة  بسقوط جبل االقرن

هووووووو   الفرصوووووووة اتاحوووووووت لقووووووووات الثوووووووورة فوووووووي عجلوووووووون أن تضووووووورب مواقوووووووع الجوووووووي  المحيطوووووووة بالقواعووووووود فوووووووي 
ت أعجلوووووون مووووون جهوووووات عووووودة، لكووووون بعووووود ان وجوووووه جوووووي  السووووولطة هجوموووووه علوووووى عجلوووووون فوووووي اليووووووم التووووواني بووووود

 ضغطا  شديدا  وقد تمت المراهنة وقتها على دخول القوات من سوريا. القوات تواجه

حوووووود  كأقصووووووىير المعركووووووة بووووووان السوووووولطة ستحسووووووم الموقووووووف خووووووالل اسووووووبون كووووووان الواضووووووت موووووون خووووووالل سوووووو
 لصالحها.

 في عجلون : 
كانوووووووت قلعوووووووة عجلوووووووون تشوووووووكل نقطوووووووة اسوووووووتطالن ممتوووووووازة لمدفعيوووووووة السووووووولطة حيوووووووث ان ضووووووورباتهم كانوووووووت 

ر فووووواكثر علوووووى المثلوووووث وعلوووووى بووووواقي المنووووواطق بشوووووكل عوووووام. وكوووووان واضوووووحا  ان محكموووووة. اشوووووتد القصوووووف اكثووووو
ثلوووووث، كموووووا باشووووورت قووووووات الجوووووي  تقووووودمها علوووووى محوووووور حوووووالوة، بعووووود صووووومود رائوووووع الجوووووي  يريووووود احوووووتالل الم

وتصوووووديهم مووووورات عووووودة للهجووووووم  ،للقووووووات هنووووواء وتمكووووونهم مووووون طووووورد سووووورية الجوووووي  المتواجووووودة بمنطقوووووة المثلوووووث
اربوووود وعجلووووون علووووى المنطقووووة، استشووووهد القسووووم االكبوووور موووون القوووووات هنوووواء وتراجووووع ليووووات موووون جهووووة الموووودعم باآل

 لقطان.البعض إلى داخل ا

 شتفينا. ااستطاعت قوات السلطة ان تحتل المثلث في اليوم التالي وتصل حتى منطقة االدارة في 

 في الليل دعم المحور بفصيل آخر واستمرت قوات الثورة بقصف مدفعية الجي  في كفرنجا..

وصوووولت القوووووات فووووي عجلووووون برقيووووة موووون القائوووود فووووي جوووورش تفيوووود بووووان الجووووي  يطووووارد الفوووودائيين فووووي جميووووع 
. المسووووووالة بالنسووووووبة للقوووووووات فووووووي عجلووووووون اصووووووبحت مسووووووالة ة المنوووووواطق والقوووووووات اآلن تتجووووووه إلووووووى وادي خشوووووويب
 وقت حتى يتم للسلطة احتالل المنطقة بكاملها.

لمستشووووفى، لقوووود ابيوووودت القوووووة المتواجوووودة فوووووب بوووواعون فووووي اليوووووم الثوووواني تقوووودم الجووووي  ووصوووول إلووووى منطقووووة ا
المقووووواتلين يجهووووز نفسوووووه للوووووزواج مووووون فتووووواة مووووون تلووووو  القريوووووة.  وكوووووان احووووود ،حيووووث استشوووووهدت المجموعوووووة بكاملهوووووا

 وقد التقوا وس  الشارن واطلق النار على االثنين معا  فسقطا مضرجين بالدماء.

 العربيوووووة فوووووي سوووووورية، وهوووووي اآلنلوسووووواطة الووووورد بوووووان لجنوووووة ا ويوووووأتيكوووووان االط ابوووووو علوووووي يتصووووول بدمشوووووق 
، «ف وا علووووى حيوووواتكم نحوووون فووووي الطريووووق الوووويكمحووووا»ابووووو علووووي  لووووألطفووووي الطريووووق الوووويكم، وجوووواءت آخوووور برقيووووة 
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 ،لكوووون السوووولطة أخوووو ت لجنووووة الوسوووواطة إلووووى عمووووان كووووي تتوووواح لهووووا الفرصووووة إلنجوووواز المهمووووة كاملووووة فووووي عجلووووون 
كانوووووت القووووووات تريووووود االحتفوووووار بوووووآخر  .ة المعوووووارءوبعووووود ذلووووو  يوووووأتون بلجنوووووة الوسووووواطة إلوووووى األحوووووراش فوووووي نهايووووو

ي  توووووابع هجوموووووه فوووووي اليووووووم الثالوووووث، ولوووووم يعووووود بإمكوووووان كوووووآخر معقووووول، لكووووون الجووووو« الوهادنوووووة و فوووووارة»محوووووور 
 القوات تحقيق أي نصر حاسم على الجي .

سوووووق  آخووووور محوووووور حووووووالي السووووواعة الثانيوووووة عشووووور ظهووووورا  وقووووود اتصووووول قائووووود الموقوووووع بووووواألخوة القيوووووادة فوووووي 
أنكووووم تغيوووورون وجووووه الحضووووارة قلوبنووووا »بالغهووووم بوووو ل  وكووووان الوووورد علووووى الجهوووواز موووون األط أبووووو عمووووار دمشووووق إل

 عكم... جماهير األمة العربية معكم...م

لووووم توووووتمكن القووووووة األخيوووورة المتبقيوووووة فوووووي المغوووووارة قوووورب الوهادنوووووة مووووون متابعوووووة االسووووتمان.. فقووووود سووووومع هووووودير 
وخصوصووووووا  عنوووووودما وقفوووووت إحوووووودى النسوووووواء تبكووووووي  الووووودبابات وهووووووي توووووودخل القريوووووة، مووووووا أقسووووووى لح ووووووات التراجوووووع

 «.إلى أين ذاهبون.. انت روني»وولدها خلفها وتصرط: 

كووووان الفسوووووفوري ويوووووون  يسوووويران باتجوووووا  وادي صووووووفر والرصوووواص يلعلوووووع حوووووولهم وكأنووووه لوووووي  رصووووواص.. 
و بووووودا التراجوووووع باتجوووووا  هووووو ا الووووووادي الووووو ي انطلقوووووت منوووووه أولوووووى دوريوووووات الثوووووورة بقيوووووادة الشوووووهيد أبوووووو فتحوووووي أبووووو

سوووويطرته  الهيجووووا، بوووودأت روح اليووووأس تسوووويطر علووووى القسووووم األكبوووور موووون القوووووات المنسووووحبة وكووووان الجووووي  يتووووابع
 الكاملة على مع م جهات الوادي.

انتشوووووور قسووووووم موووووون القوووووووات علووووووى السووووووفوح المجووووووواورة ومضووووووى الفسووووووفوري يحوووووود  يووووووون  وكأنووووووه الحوووووووديث 
 األخير : و

أريوووود أن أموووووت »و محاصوووور يووووردد فووووي نفسووووه يووووا أط يووووون ، أتوووو كر فووووي هوووو   اللح ووووات تشووووي غيفووووارا وهوووو»
 اآلن وأنا أرتكي إلى ج ن شجرة ميتة هادئة..

فسووووووفوري مخازنووووووه األربعووووووة المملوووووووءة بالرصوووووواص وانت وووووور بدايووووووة الهجوووووووم األخيوووووور علووووووى الوووووووادي وضووووووع ال
 عندما ينتهي القصف المدفعي..

 كل شيء كان واردا  ما عدا االستسالم...
 «...يا عدو الشم  لكن لن أساوم»

 وألخر نبض في عروقي سأقاوم... سأقاوم..
 ...المموووووورات التووووووي كووووووان ينت وووووور تقوووووودم قوووووووات الجووووووي  منهووووووارددهووووووا يووووووون  موووووورتين وعينووووووا  محوووووودقتان فووووووي 

صوووووورخات الموووووورأة الفلسووووووطينية مووووووا زالووووووت توووووورن فووووووي أذنووووووي الفسووووووفوري وصووووووراط طفلهووووووا يتعووووووالى أكثوووووور فووووووأكثر... 
ب بخصوووووووالت الشوووووووعر الطويلوووووووة، توووووووداعب رؤوس سووووووومراء تطووووووول مووووووون خلوووووووف الصوووووووخور، تعانقهوووووووا، والوووووووريت تلعووووووو
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غووووووارة الوووووووادي تجلوووووو  جمووووووون الجرحووووووى وكووووووأنهم ينت وووووورون أجفانووووووا  أضووووووناها السووووووهر فووووووي الفتوووووورة األخيوووووورة، فووووووي م
لووووم تتقوووودم القوووووات الملكيووووة فووووي تلوووو   ...حووووتفهم موووووزعين بووووين يووووأس الهزيمووووة وعمووووق الجوووورح والرغبووووة فووووي البقوووواء

 وكان ال بد من اتخاذ قرار بشأن الموقف. ،الليلة

فوووووي مكوووووان موووووا ذهوووووب وفووووود مووووون األخووووووة المتبقوووووين فوووووي الووووووادي لمقابلوووووة األط أبوووووو علوووووي ايووووواد حيوووووث يتواجووووود 
بووووالقرب موووون قوووووات السوووولطة، لكوووون الثالثووووة الوووو ين ذهبوووووا لرؤيتووووه عووووادوا بعوووود أن اصووووطدموا بكمووووين للسوووولطة فووووي 

 الطريق. وكان الرأي األخير ال ي استقر عليه الكثيرون هو : و

ة إلووووووى مجموعووووووات يقووووووود كوووووول منهووووووا أحوووووود المقوووووواتلين الوووووو ين يعرفووووووون المنطقووووووة. موووووون أن تتوووووووزن القوووووووة المتبقيوووووو
ن يصووووول سووووووريا بمجموعتوووووه فلووووويكن، ومووووون يسوووووتطيع أن يبقوووووى فوووووي األردن حتوووووى وقوووووت الحوووووق فلووووويكن. يسوووووتطيع أ

أموووووا الجرحوووووى فلوووووي  لهوووووم خيوووووار إال أن يسووووولموا أنفسوووووهم، وهووووو ا ينطبوووووق علوووووى الجوووووزء الووووو ي ال يسوووووتطيع المسوووووير 
 مطلقا .

المجموعوووووووات فوووووووي المسوووووووير لووووووويال ، فمووووووونهم مووووووون اسوووووووتطان الوصوووووووول إلوووووووى دمشوووووووق ومووووووونهم مووووووون  وانطلقوووووووت
 د في الطريق وهنال  مجموعة صغيرة جدا  فقدت األمل مطلقا  فسلمت نفسها إلى إسرائيل...استشه

مشووووووينا سوووووووية » ويتووووووابع قصووووووته قووووووائال  : ،كووووووان الفسووووووفوري يقووووووود إحوووووودى الوووووودوريات المنسووووووحبة إلووووووى سوووووووريا
موووون  مقوووواتال ، وفووووي الطريووووق اقتربنووووا كثيوووورا  موووون مواقووووع قوووووات السوووولطة، وفووووي الطريووووق القريووووبحوووووالي سووووبعة عشوووور 

فوووووارة رأينوووووا أربعوووووة أشوووووخاص فأخووووو نا األر  خوفوووووا  مووووون أن يكونووووووا دوريوووووة للسووووولطة، ألننوووووا لوووووم نكووووون نرغوووووب فوووووي 
االشووووووتباء معهووووووم، لكوووووون تبووووووين الحقووووووا  بووووووأن هوووووو   المجموعووووووة كانووووووت األط أبووووووو علووووووي إيوووووواد وأبووووووو نوفوووووول و الوووووو ي 

 استشهد معه واثنان من المقاتلين.

ايوووواد وأبووووو نوفوووول فووووي صووووباح اليوووووم الثوووواني فووووي وادي  تووووابعوا مسوووويرهم فووووي تلوووو  الليلووووة حيووووث استشووووهد أبووووو
 وتابعنا نحن طريقنا.« وه ا ما علمته مؤخرا  في السجن»سبيرة 

كنوووووت عطشوووووا  لدرجوووووة كبيووووورة حتوووووى أن لسووووواني لوووووم يعووووود بوضوووووعه الطبيعوووووي رميوووووت سوووووالحي وجعبتوووووي علوووووى 
توووووابعوا سووووويركم، ال ألر  وارتميوووووت فاقووووودا  القووووودرة حتوووووى علوووووى الوقوووووو . لقووووود قلوووووت لوووووألط يوووووون  اتركووووووني هنوووووا و ا

أسووووتطيع المشووووي ولووووو قلوووويال ، لكنووووه رفووووض سوووومان كالمووووي وسوووواعدني علووووى المشووووي باالتكوووواء علووووى كتفووووه وحموووول 
بئوووور، لقوووود مقاتوووول آخوووور سووووالحي ومشووووينا بعووووض الوقووووت و ذ بنووووا نوووورى الموووواء... سووووطل موووون الموووواء بووووالقرب موووون ال

السوووووطل، وشوووووربت عيووووووني  نصوووووحني الشوووووباب بعووووودم الشووووورب كثيووووورا .. لكووووون ال أسوووووتطيع، أنزلوووووت رأسوووووي كلوووووه فوووووي
وأنفووووي وأذنوووواي مووووع فمووووي... شووووربت حتووووى ارتميووووت علووووى األر . بووووالقرب منووووا كانووووت خيمووووة اتضووووت الحقووووا  بووووأن 

لدوريووووة شووووممت األط أبووووو علووووي أكوووول فيهووووا آخوووور وجبووووة طعووووام.. لقوووود وجوووود الشووووباب بعووووض الخبووووز وأثنوووواء سووووير ا
بوووووه بووووواقي المجموعوووووة لرفضوووووت  رائحوووووة لحوووووم و ذ بيوووووون  يمسووووو  بكلتوووووا يديوووووه رأس الخوووووارو  ويأكووووول، لوووووو عرفوووووت
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 المجموعة المسير دون أن تجهز عليه أوال ...

كانووووت السوووواعات ثقيلووووة ولووووم يكوووون الوووودليل يعوووور  تلوووو  األر  معرفووووة جيوووودة، كووووان معنووووا أحوووود األطبوووواء لووووم 
ه، الخووووو  باديووووا  علووووى كوووول تصوووور  موووون تصوووورفاته ويريوووود أن يصوووول يووووألف بعوووود مثوووول هوووو   ال وووورو  فووووي حياتوووو

رب، لقوووود تعوووواون اثنووووان منووووا حتووووى اسووووتطعنا أن ننتووووزن مطوووورة الموووواء موووون فمووووه حيووووث بأمووووان بووووأي طريقووووة موووون الطوووو
لووووووم يكوووووون معنووووووا إال مطوووووورتين لسووووووبعة عشوووووور رجووووووال ، وكووووووان المفتوووووور  أن يرتشووووووف رشووووووقة  فقوووووو ، وصوووووولنا وادي 

وحموووووودنا هللا جميعووووووا  علووووووى مفارقتووووووه، »ز سووووووفر سوووووووري ولباسووووووه موووووودني اليوووووواب  وهنوووووواء تركنووووووا  ألن معووووووه جوووووووا
حيووووث قطووووع العبووووارة قبلنووووا ولووووم نسووووتطع إيجوووواد ، أمضووووينا طوووووال النهووووار نووووائمين فووووي الغووووور. افتقوووودنا األط يووووون  

وفوووووي الليوووووول بوووووودأنا المسووووووير، اسووووووتطعنا أن نقطووووووع مسووووووافة ربووووووع الطريووووووق إلووووووى سوووووووريا، وعنوووووودما داهمنووووووا الصووووووباح 
 ثالثة تحت شجرة في إحدى البساتين.نامت المجموعة كل 

وقووووود شووووواركه فووووووي « محمووووود»لعسوووووكرية بأحووووود المقووووواتلين كوووووان الفسوووووفوري قووووود تعووووور  أثنووووواء قياموووووه بمهامووووووه ا
كثيووووور مووووون الووووودوريات أولهوووووا دوريوووووة الكركوووووار، تووووورء هووووو ا المقاتووووول العمووووول فوووووي صوووووفو  الثوووووورة وعووووواد ليعمووووول فوووووي 

الفسووووفوري عشوووورة دنووووانير لكووووي يشووووتري بهووووا طعامووووا  الزراعووووة ويبوووودو أن السوووولطة قوووود ن متووووه فووووي صووووفوفها، أعطووووا  
مووووووورور حووووووووالي سووووووواعتين بمكبووووووورات الصووووووووت وصووووووووت اآلليوووووووات  للمجموعوووووووة ولكووووووون المجموعوووووووة فوجئوووووووت بعووووووود

 المجنزرة : و

 «سلموا أنفسكم، لن يحد  لكم شيء»

 وترددت ه   العبارة وغيرها مرات عدة.

فتوووورة األخيوووورة، ولووووم يكوووون هنالوووو  اسووووتعداد لووووم يكوووون هنوووواء إمكانيووووة للمقاومووووة بعوووود هوووو ا الجهوووود الطويوووول فووووي ال
 والعط . نفسي اآلن والمجموعة تكاد تخور من الجون

بوووووودأت المجموعووووووة تسوووووولم نفسووووووها الواحوووووود تلووووووو اآلخوووووور وكووووووان خطووووووأ أول مقاتوووووول أن أعتوووووور  بالعوووووودد الكاموووووول 
للمجموعوووووووة. بقوووووووي الفسوووووووفوري واثنوووووووان مووووووون رفاقوووووووه مختبئوووووووين بوووووووين أتوووووووالم األر  وبصووووووواطير الجنوووووووود تجووووووووب 

سوووووالحه صوووووارخا   ذهابوووووا  و يابوووووا  إلوووووى أن رآهوووووم أحووووود الجنوووووود علوووووى بعووووود متووووورين، فقفوووووز فوووووي الهوووووواء شووووواهرا  األر  
 للجنود اآلخرين للتقدم باتجاهه.

مشوووووويت ورفوووووواقي االثنووووووين أمووووووام الجنوووووودي و ذ بووووووي أعوووووور  ضوووووواب  الهجوووووووم، تعانقنووووووا وذهوووووول الجنووووووود لهوووووو ا 
م، ركبنوووووووا بالسووووووويارة وأخووووووو ونا إلوووووووى المن ووووووور، وتكلوووووووم معوووووووي الضووووووواب  بصووووووووت خافوووووووت، ال أسوووووووتطيع أن أسووووووواعدك

الفوووودائيين محتجووووزة فووووي البركسووووات.. كووووان هوووو ا المن وووور  المواقووووع الخلفيووووة وموووون هنوووواء إلووووى المفوووورب حيووووث جمووووون
يهزنووووي هوووووزا  عميقوووووا  حيوووووث لوووووم أكووووون أتصوووووور نهايتنوووووا فوووووي األردن بهووووو   الطريقوووووة رغوووووم إدراكنوووووا لصوووووعوبة الموقوووووف 

 «.ال ي كنا فيه ومعرفتنا المسبقة بنتيجته



128 
 

عه عووووودة أيوووووام فوووووي المفووووورب حيوووووث تأكووووود للفسوووووفوري بوووووأن أبوووووو علوووووي ايووووواد قووووود استشوووووهد وذلووووو  بسوووووما مووووورت
 لحوار بين اثنين من ضباط الجي  حول مصير .

اسوووووتطاعوا أن يفووووورزوا العناصووووور القياديوووووة مووووون جووووورش وعجلوووووون ويعزلووووووهم علوووووى جهوووووة، ومووووون جهوووووة أخووووورى 
 لى سوريا.وأخرجوا مجموعة كبيرة من الفدائيين إ عربية،وصلت الوساطة ال

 

 

 

 القسم الثاني: في مواجهة االعدام
معتقووووول إلوووووى معتقووووول، والفووووورز يوووووتم علوووووى ضووووووء اموووووتالء السوووووجون وفراغهوووووا مووووون المجموعوووووات تنتقووووول مووووون  

 ناحية، ومسؤوليات ه ا وذاء في الثورة من ناحية أخرى.

موووون  قسووووم إلووووى الجفوووور، قسووووم إلووووى سووووجن المحطووووة، وقسووووم إلووووى المخووووابرات، وقسووووم فووووي مغوووواور غيوووور محووووددة
خمسوووووة عشووووور مناضوووووال  مووووون قبووووول كسوووووجون، وكوووووان نصووووويب الفسوووووفوري فوووووي سوووووجن المحطوووووة موووووع مجموعوووووة مووووون 

 مختلف الفصائل في غرفة واحدة.

فووووووي السوووووواعة الرابعووووووة صووووووباحا  فووووووي األسووووووبون األول موووووون السووووووجن أبووووووواب الزنووووووازين تفووووووتت وينووووووادي بصوووووووت 
 «..عدنان»عال 

اتلين مووووون عموووووان لمعاقبوووووة الخونوووووة الووووو ين كوووووان عووووودنان قووووود كلوووووف بمهوووووام ثوريوووووة عنووووودما توووووم انسوووووحاب المقووووو
 طات الجي  على من تبقى في التن يم السري ومواقع السالح المخبأة..كانوا يرشدون المخابرات وسل

 الجو مشحون إلى الحد األقصى بغال  من الرهبة، رهبة مواجهة الموت شنقا ..

 «و أين ست هبون بي»

هكوووو ا توووونص الشوووورائع اإلسووووالمية عنوووود هووووؤالء القوووووم،  كووووانوا لطيفووووين فووووي الربووووع سوووواعة األخيوووورة موووون حياتووووه
 ح افيرها فق  في الربع الساعة األخيرة من الحياة..ينف ون الشريعة ب

ووووووووو لقوووووووود قووووووووررت المحكمووووووووة اإلعوووووووودام للمووووووووتهم عوووووووودنان.. وذلوووووووو  الرتكابووووووووه جوووووووورائم قتوووووووول بحووووووووق مووووووووواطنين »
 «...أبرياء

 قع القرار على شخص عدنان...و كانت عقارب الساعة تتحرء ببطق شديد اللتقاط أنفاسها من و 
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  لقون الحبل في رقبته وعينا  زائغتان محدقتان في الالالعيون ترقب من ثقوب األبواب وهم يع

 شيء...

 ، زوجتوووووه، رفاقوووووه ال االشوووووم  لووووون يراهوووووا، كوووووان يرغوووووب بشووووودة أن يووووورى إشوووووعاعاتها آلخووووور مووووورة.. أموووووه، أبووووو
بال لحيووووواة جديووووودة بيووووونهم وبدمعوووووة حوووووزن لمفارقوووووة أحووووود حولوووووه اآلن. أرواح الشوووووهداء تنت ووووور  فقووووو  بابتسوووووامة اسوووووتق

 الخم  سنين األخيرة من عمر  في الثورة.. رفاب وأخو  قضوا معه 

 و ماذا ترغب يا عدنان..

 و ال أرغب شيء أيها السفاحون...

ووووو ومشووووى بثقووووة رافعووووا  رأسووووه وبووووين حووووين وآخوووور يلقووووي بن وووورة سووووريعة وداعيووووة إلووووى تلوووو  العيووووون التووووي ترقبووووه 
 الحديد و وأغلق الباب...من خلف أبواب 

ن الضووووووء سووووووريعا  لتالقووووووي عينوووووي عوووووودنان قبوووووول إفووووووالت موووووع بووووووزو  أول الفجوووووور تراكضوووووت تلوووووو  الحزمووووووة موووووو
 الحبل ليشد على عنقه المنتصب كشموط جبال الجليل..

لووووم توووورم  عينووووا  أمووووام حزمووووة الضوووووء اآلتيووووة موووون الشوووورب، بقيووووت مفتوحووووة باتسووووان بحووووار يافووووا وعكووووا وحيفووووا 
وي مووووون لوووووت علوووووى جبينوووووه واغرورقوووووت عينوووووا  بالووووودمون وهوووووو يسوووووتمع إلوووووى النشووووويد المووووودخصووووولة شوووووعر صوووووغيرة ما

 كافة أنحاء الغر  : 

 أنا يا أ ي آم ت بالشعب المضيَـّع والمكـبَّـل
 ي، لتحمل بعدنا األجيال م جـليو ملت ريا

 ديـن علي ـا دماؤنا، والديـن  قـًا ال يـؤجـل

أبوووووواب الحديوووود. والعيوووووون تجحوووووظ موووون الشوووووقوب لتووووورى  موسوووويقى النشووووويد قبضووووات فوالذيوووووة تقووووورن بشوووودة علوووووى
 شيئا .

انتهووووووت تلوووووو  اللح ووووووات بموووووووت عوووووودنان وباقتحووووووام الغوووووور  إلسووووووكات األصوووووووات المدويووووووة، لكوووووون الغضووووووب 
كوووووان عارموووووا ، سوووووالت دمووووواء الكثيووووورين وانتهوووووت هووووو   المعركوووووة بتوزيوووووع و المشووووواغبين و إلوووووى زنوووووازين فرديوووووة فوووووي 

 مواقع مختلفة من البالد..

 و ما اسم   
 و فلسطيني من مدينة األشباح الطوافة.

 ت والكرابي  تأتيه من المجموعة التي أحاطته.و عشرات اللكما
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 و ما اسم   
 و فلسطيني من عر  البحار المنتصبة في األفق.

 و ن روا إلى بعضهم البعض وقرروا التحقيق معه إفراديا ..

 دخل الفسفوري الغرفة وتبعه فنجان القهوة : و

 ، أتدخن  و تفضل اجل 

 و أيو 

نوووا كووول شووويء عنوووه، أيووون كنوووت فوووي المعوووارء األخيووورة، كوووم جنووودي وووو مووواذا تعووور  عووون أبوووو علوووي ايووواد، قووول ل
 قتلت، ووو... و..و.. من أنت  

وووووو أسووووووعف الخيووووووال الفسووووووفوري كووووووي يشووووووطت شووووورقا  وغربووووووا  بالمعلومووووووات غيوووووور الصووووووحيحة، وعنوووووودما أعووووووادو ، 
يتوووو كر بجهوووود األسووووماء والمواقووووع التووووي قالهووووا فووووي التحقيووووق إلووووى الزنزانووووة بقووووي أكثوووور موووون سوووواعة يجهوووود نفسووووه كووووي 

 حتى ال يكون التحقيق متناقضا  إذا أعادو .

 و كيف يا أط  

 و عال، ماشي الحال

وووووو الجميوووووع ين ووووور إلوووووى زاويوووووة الغرفوووووة، إلوووووى البطانيوووووة التوووووي كوووووان ينوووووام عليهوووووا عووووودنان، لكووووون جميوووووع العيوووووون 
األم  كووووان هنوووواء، واليوووووم موعوووود زيووووارة زوجتووووه لووووه، كانووووت تصوووومت عنوووودما تموووور الن وووورات فووووي تلوووو  الزاويووووة، بوووو

السووووواعة العاشووووورة موعووووود الزيوووووارة، السووووواعة العاشووووورة والووووودمون تغووووورورب فوووووي عيوووووون الوووووبعض، بينموووووا بقوووووي الوووووبعض 
 اآلخر محدقا  في الحائ .

ووووو علووووى مووووين الوووودور اآلن يووووا شووووباب  قالهووووا أبووووو العووووز بلهجووووة سوووواخرة كووووي يقطووووع جبوووول الصوووومت الوووو ي سوووواد 
 انقطع بكاء الزوجة وعويلها : والغرفة بعد أن 

شوووورء يووووا بوووووم و رد عليووووه أحوووودهم والخووووو  بوووواد علووووى محيووووا  وخصوصووووا  بووووأن جميووووع البوووودالت ووووو هللا يكفينووووا 
التووووي وزعووووت علووووى المسوووواجين زرقوووواء اللووووون مووووا عوووودا بدلتووووه، وبدلووووة عوووودنان فقوووو  كانووووت حمووووراء أي أن صوووواحبها 

 مرشت للموت و محكوم باإلعدام..

دى أسوووووبون موووووات عووووودة لوووووه خفيوووووه علوووووى أن المرشوووووت الثووووواني لإلعووووودام وعلوووووى مووووو جميوووووع مووووون بالغرفوووووة ين ووووور
 مرات وعاش كوابي  عدة، وفي بعض الليالي كان يصرط: و ال، ال، ال أنا م لوم، ال.

يصوووحو أبوووو العوووز فوووي اليووووم التوووالي، يووورب  خوووي  وينوووزل منوووه خوووي  آخووور فوووي مؤخرتوووه حلقوووه ويووودخل رأسوووه 
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 فيها : و

 و ماذا تعمل يا أبو العز  

 و اعمل بروفا لإلعدام.

 المرشت للموت.يضح  الجميع ما عدا 

ويهجووووووم الجميووووووع ليتركووووووو  بعوووووود لح ووووووات ن يفووووووا  ال يحتوووووواج « لجوووووون مرقووووووة العوووووودس»يقوووووورن البوووووواب ويوووووودخل 
للموووورور علووووى المغسوووولة، وتوووودب الحيوووواة موووورة أخوووورى فووووي المجموعووووة ويبوووودأ النقوووواش ويحتوووودم أنووووتم علووووى خطووووأ، ال 

 ل، ال نحن نفهم الواقع أفضل.أنتم على خطأ، خطنا السياسي أفض

ولشوووورب الشوووواي للوووو ي يسووووتطيع  ردو ر الكووووو خوووورج المجموعووووة لموووودة ثلووووث سوووواعة للتمشووووي فووووي ووووو فووووي كوووول يوووووم ت
 أن يدفع طبعا ..

ووووو متشوووووقون لرؤيووووة اآلخوووورين، لسوووومان األخبووووار، لووووم يكوووون سوووووى مصوووودر واحوووود، صوووواحب المقهووووى الصووووغير 
 في السجن.

 و شو األخبار اليوم يا خال  

 عدموا الجماعة.أ ي السودان، يقولون عنهم شيوعيون، لكن فشل و و انقالب ف

 و أوضان جماعتنا شو  ..

 خليها على هللا، ماكله زفت... الشغلة.»

 و ويلتفت يمنة ويسرة كي ال يرا  أحد من الحراس :...

 و مداهمات يومية للبيوت، ما في حدا قادر يرفع رأسو  

قسووووم ها بوووودا التوزيووووع علووووى السووووجون المختلفووووة، فوووو هب موووور أكثوووور موووون شووووهر وهووووم فووووي سووووجن المحطووووة وبعوووود
إلووووى الجفوووور وبقووووي قسووووم فووووي المحطووووة وذهووووب اآلخوووورون إلووووى سووووجن المخووووابرات بينمووووا انتقوووول آخوووورون إلووووى العووووالم 

 اآلخر.

فووووي الطريووووق إلووووى سووووجن المخوووووابرات تووووم حشوووور خمسووووة عشوووور مناضوووووال  فووووي شوووواحنة وطووووول الطريووووق كوووووان 
التتوووووار،  موووووع الصووووويحات البربريوووووة التوووووي نسووووومعها فوووووي أفوووووالم جنوووووود الباديوووووة يرقصوووووون علوووووى رؤوسوووووهم وظهوووووورهم

جنووووودي مووووونهم يقتووووورب مووووون ظهووووور الفسوووووفوري ويعضوووووه عضوووووة شوووووديدة، يريووووود أن يقتطوووووع شووووويئا ، لكووووون الفسوووووفوري 
ردد الفسوووووفوري فوووووي نفسوووووه هووووو   العبوووووارة وهوووووو يضووووورب « الغريوووووق لوووووم يعووووود يخوووووا  البلووووول»تجووووورأ وضوووووربه بكوعوووووه. 

 ء باقي الجنود للنجدة...وجه الجندي بقوة جعلت صراخه يعلو، وجا
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األرجووووووول »لبوووووووي ، إلوووووووى أن وصووووووولوا سوووووووجن المخوووووووابرات، فتحووووووووا البووووووواب للنوووووووزول لكووووووون واسوووووووتمر الخبوووووووي  وال
 «.خدرانة

بوووووالنزول وكووووول علوووووى طريقوووووة خاصوووووة، لكووووون مع وووووم الشوووووباب  ادأو بوووووفووووووجق الضووووواب  لعووووودم نوووووزول الشوووووباب، 
 نزلوا بوضع غير عادي.

 ربة البندقية، ويهجم بها على المجموعة.. و وتحت القبو كان أحد جنود البادية يشهر ح

 «يمزح ه ا الجندي يا عمي والال مالوا  » و

يتسوووواءل أحوووود الشووووباب فيكوووورر الهجوووووم موووورة أخوووورى ومووووع موووورور الضوووواب  اشووووتكى أحوووود الشووووباب لووووه. فووووأمر 
 الضاب  بتغيير الجندي.. وبدا يعطينا موع ة عن الوضعية في سجنه، وبأنه ال يضرب هنا أحدا ...

 لوي، فتجرأ أحد الشباب وسأل    اللح ات سمعت أصوات الصراط في الطابق العفي تل

 و ما ه ا الصراط ال ي نسمعه، ما ه ا  

ووووو ارتبوووو  الضوووواب  قلوووويال  وغمووووز أحوووود الجنووووود ليووووأمر بوقووووف الضوووورب تووووم بعوووودها توزيووووع المجموعووووة كوووول فووووي 
 زنزانة فردية.

ى الزنزانوووووة، التهموووووة إخفووووواء معلوموووووات عووووون شووووواب صوووووغير كوووووان قووووود سوووووبقه إلووووو ...رقوووووم زنزانوووووة الفسوووووفوري )أ(
ن للسوووووالح فوووووي عموووووان. كووووول أسوووووبون يجووووور بالحبوووووال علوووووى الوووووبحص بعووووود أن يعووووورى مووووون ثيابوووووه وأحيانوووووا  مسوووووتود
ويجرونووووه. الجسووووم موووودمى، عموووور  ال يتجوووواوز السووووتة عشوووور ربيعووووا ، لكنووووه كبوووور كثيوووورا  كثيوووورا  خووووالل  بسوووويارةيربطووووو  

أسووووونانه  ن، جسووووومه موووودمى، رأسوووووه منووووتفخ فوووووي مواقووووع متعوووووددة،شووووهرين، أصوووووبت فووووي الثالثينوووووات، عينووووا  متورمتوووووا
 محطمة في فمه، يتألم كلما أخ  وضعية جديدة في جلسته، نادرا  ما ينام وأن نام يبقى جالسا .

 طرب الفسفوري الباب، فأطل الجندي من الطاقة.

 و وي  بدء

 و بدي أتوضأ حتى أصلي

 و ها و وي  تقول و أنتم تصلون 

 ا  عن جد يا أط وأريد أن أصليو نعم أنا مسلم أب

ووووووو كانووووووت هوووووو   بدايووووووة للمعاملووووووة الجيوووووودة مووووووع الحراسووووووات، الكوووووول يوصووووووون بعضووووووهم، فووووووي الزنزانووووووة رقووووووم )أ( 
شوووواب يصوووولي. هوووو ا مووووا أتوووواح المجووووال للفسووووفوري أن يخوووورج موووورات عوووودة موووون الزنزانووووة إلووووى الحمامووووات والعووووودة، 

 حتووووى فووووي االسووووتراحة فووووي الكوووووردور ركضووووا  أر  الزنزانووووة ال تتسووووع للمشووووي، فووووي المحطووووة كووووان يقضووووي الفتوووورة 
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يحوووووووافظ علوووووووى لياقتوووووووه الجسووووووودية، لكووووووون هنوووووووا ممنوووووووون، ال مجوووووووال للوووووووركض وال للمشوووووووي، فقووووووو  بعوووووووض التموووووووارين 
 الجسدية.

ووووو الضوووووء يووووأتي بعيوووودا  موووون الفتحووووة الصووووغيرة فووووي أعلووووى الزنزانووووة، عوووون طريقهووووا فقوووو  يسووووتطيع معرفووووة الليوووول 
 والنهار.

لموووووات، عووووور  فيهوووووا الفسوووووفوري وال الفتووووورة ال يوووووتكلم إال بعوووووض ككوووووان الشووووواب المووووودمى يجلووووو  متأوهوووووا  طووووو
  «ويوووو  فيوووووه»منووووه مووووا تهمتوووووه، وفووووي األسوووووبون الثوووواني طووووورب الفسووووفوري البووووواب بشوووودة فوووووأتى العسووووكر مهووووورولين 

 عالم   

 «مات فؤاد»و 

أربعووووووة آخوووووورون موووووون الجنووووووود مووووووع حمالووووووة، أتووووووت بسوووووورعة لهووووووا مهمووووووات سووووووريعة ووووووو صووووووفرت الصووووووافرة وأتووووووى 
تحووووووات الصووووووغيرة فوووووي الزنووووووازين المجوووووواورة لتووووووودن رفيووووووق ز التعوووووو يب، أطلوووووت الوجووووووو  موووووون الفالحمالوووووة فووووووي مراكوووووو

نضووووال لهووووم. لقوووود أصووووبحت هوووو   الحالووووة مألوفووووة، وقووووف الفسووووفوري والوووودمون تطفووووت موووون عينيووووه، يريوووود أن يوصووووله 
حتووووووى البوووووواب، حتووووووى الجنوووووودي النووووووت مالمحووووووه وأرخووووووى بندقيتووووووه ولووووووم يزعووووووق كالعووووووادة فووووووي الوجووووووو  المطلووووووة موووووون 

أمر الفسوووووووفوري بالووووووودخول إلوووووووى الزنزانوووووووة، ممنوووووووون معاملوووووووة الصوووووووغيرة فوووووووي البووووووواب لقووووووود خجووووووول أن يوووووووالفتحوووووووات 
المسووووواجين إال  معاملوووووة الكوووووالب، ن ووووور الجنووووودي إلوووووى الزنزانوووووة بعينوووووين منخفضوووووتين وكأنوووووه يسوووووأل الفسوووووفوري أن 

 يدخل حتى ال يعاقب.

الفسوووووفوري علوووووى جووووور الفسوووووفوري قدميوووووه ودخووووول، واغلوووووق الجنووووودي البووووواب بصووووومت وهووووودوء. وتسووووومرت عينوووووا 
للشووووهيد فووووؤاد. ارتفعووووت حرارتووووه ولووووم يصووووت بسووووهولة موووون غيبوبتووووه، لقوووود نحوووول جسوووومه أيضووووا  وقوووود الزاويووووة الموووودماة 

 مضى عليه الشهر الخام  في الزنزانة.

حبووووات النوووووفلجين واألسووووبرو وغيرهووووا ممووووا يحضوووور  لووووه الجنووووود تسوووواهم فووووي تهدئووووة األوجووووان، أسوووونانه تؤلمووووه 
حتوووووى يستشوووووعرها رأسوووووا  آخووووور بمحووووواذاة  أذنوووووه المثقوبوووووة تتضوووووخم مووووون األلوووووم والشووووو ية فوووووي رأسوووووه تؤلموووووه وطبلوووووة

 رأسه.

 «و الفسفوري   »

 و حاضر و جر نفسه وعلى الدرج وقع رفعو  مرة أخرى وأوصلو  إلى المحقق : و

 «جهز نفس »و 

 و ماذا أجهز في نفسي  

 و خ و  إلى.. مقر قيادة الشرطة  
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لكوووووون « إلوووووى»قلووووويال  بعووووود كلموووووة وري، لقووووود انقوووووبض قلبوووووه لوووووم يعووووود المووووووت مسوووووألة مهموووووة فوووووي ن ووووور الفسووووووف
 اصبت األمر عند  سيان.

كوووووان يرغوووووب فوووووي أعماقوووووه أن يحكوووووم عليوووووه بالسوووووجن لمووووودة طويلوووووة، لعشووووور أو عشووووورين سووووونة كموووووا عووووور   
الحقووووا  عوووون زمالئووووه، لكوووون إذا واجهووووو  بووووالموت فلوووون يصووووعد إلووووى المشوووونقة إال بنفسووووه، لقوووود جهووووز الهتافووووات التووووي 

   درب المشنقة.سيقولها عند صعود

رة أخوووورى يغمووووى عليووووه بعوووود مسووووير حوووووالي الخمسوووومائة متوووور، لكوووون صووووحا وحوووود  هوووو   الموووورة بوووودون عوووواد موووو
 مساعدة الشرطي.

وضووووووع فووووووي سوووووويارة الجيووووووب موووووون الخلووووووف واحكموووووووا عليووووووه البوووووواب جيوووووودا  وسووووووارت السوووووويارة.. إلووووووى أيوووووون   ال 
 «...يعر ، بعد ساعتين تقريبا  فتت الباب مرة أخرى 

 ألن  لست مواطنا  صالحا  ولست من ه   المملكة.أنت منفي من المملكة امشي إلى هناء، 

كووووووان الفسووووووفوري قوووووود عووووووور  الرمثووووووا منطقووووووة الحووووووودود، لووووووم يصوووووودب نفسووووووه وهوووووووو يسووووووير باتجووووووا  األراضوووووووي 
السوووووورية، باتجوووووا  قواعووووود الثوووووورة ظنوووووو  مجرموووووا  سوووووجنو  هنووووواء أيضوووووا  حووووووالي األسوووووبون حتوووووى تأكووووودوا مووووون هويتوووووه 

 وبعدها أخرجو ...

م بأنوووووه هوووووارب موووون السوووووجن، كوووووان رأسوووووه محلوقوووووا  بطريقوووووة مضوووووحكة، خصووووولة و  مووووورة أخووووورى ظنوووووا  مووووونهأعوووواد
مووووون الشوووووعر هنوووووا، وخصووووولة هنووووواء. وقميصوووووه يلوووووب  جسووووود  مووووورتين، والصوووووندل الووووو ي يلبسوووووه مقطوووووع األوصوووووال 

 وعادوا ليخرجو  بعد أن تأكدوا منه مرة أخرى.

ن هوووو   الموووورة ربووووع سوووونوات متواصوووولة لكووووعوووواد الفسووووفوري إلووووى ذات المخوووويم الوووو ي انطلووووق منووووه بعوووود غيوووواب أ
 وعلم بلد  مرفون عاليا  والشعب مسلت، ومكتب التع يب أصبت مكتبا  للكفاح المسلت.

عوووواد يستفسوووور عوووون زمالئووووه، الكوووول فووووي مواقووووع النضووووال، وخصوصووووا  بعوووود هوووو ا القهوووور الوووو ي امتوووود عشوووورين 
 عاما  متواصلة، لقد تغير الكثير وبقي أيضا  الكثير على حاله.

 ق ما زالت طويلة.والطري

 عامًا .. 25مرور  بعد
 « :عبثية» وارات متقاطعة 

فوووووي أفوووووق األمووووو  عووووواد يوووووداعب أحالموووووه. مووووون الصوووووعب أن يرسوووووم معوووووالم الماضوووووي وخصوصوووووا باختالطهوووووا 
بحاضوووووور حلمووووووه ومسووووووتقبله، مووووووع كوووووول مسوووووواء وكووووووأس الشوووووواي يفوووووور  ذاتووووووه، يصووووووبت للتووووووداعي معنووووووى آخوووووور فقوووووو  
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ال، ترتوووواح الوووو اكرة قلوووويال ، تعووووود القهقوووورى تنووووزوي فووووي ظووووالل م لووووة عنوووودما يقاطعووووه صووووديقه بالسووووؤال عوووون األحووووو 
م، تدغووووووود  خاليوووووووا النسووووووويان وتثووووووووي هادئوووووووة فوووووووي ربوووووووون الووووووود ء الشوووووووتوي، تنت ووووووور حووووووووافز ربيعيوووووووة، أو األحوووووووال

 خريفية لمعاودة االسترخاء الجميل ونزن ثياب االرتكان واالرتخاء...

، الوجووووووووو  الجديوووووووودة، الحوووووووووارات الجديوووووووودة، السووووووووفر الخووووووووروج الوووووووو اتي موووووووون قمقووووووووم الجسوووووووود، الوووووووورؤى الجديوووووووودة
 ت المتنوعة، فيتامينات اإلنها  المبكر لألحالم المتداعية.. الضحكات المتصاعدة، المشروبا

 و تتحد  دائما  عن ماضي ، أال تتعب  

ووووو العكووووو  تماموووووا ، ارتووووواح، يريحنووووي وأريحوووووه، يجووووودد شوووووباب اللح ووووات، وأجووووودد ارتخووووواء  الروحوووووي   والحيووووواة 
 ت.طفال وضجي  األيام والقطارات واآلخرين. وأوراب الضرائب والشقراواوالعمل، واأل

ووووو كلهوووووا فوووورون، جوووووداول، أقنيوووووة تحووووي  بوووووي، أعطيهووووا معووووواني الحاضووووور علووووى خلفيوووووة رفيووووق العمووووور الهوووووادئ، 
 حلمي المتقاعد مبكرا  المنتع  أبدا .

ضوووواحكا  صووووحيت ولكنووووه  ووووو إنوووو  تهوووو ي يووووا صووووديقي، لقوووود طلقووووت الواقووووع إلووووى األبوووود، لووووم تعوووود بيننووووا إال جسوووودا  
 مريع، إن  تخيفني.

كون الهجووووين، تعلووووف ذاتوووو  يوميووووا ، تجتوووور مسووووتقبل  الموووودبر، توووودفن السووووكون ووووو ولووووم ال تقبووووع فووووي زوايووووا السوووو
فوووووي سووووووب المقوووووابر المتنووووواثرة، لقووووود نسووووويت المشوووووي والوووووركض وعووووودت تحبوووووو كأطفوووووال الغووووود، ولووووون تجووووورؤ علوووووى 

 قي  فريسة الزغاريد والميجنا.نها تطيت ب ، تلاالقتراب من الساللم العالية، أل
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 تعليقات على الرواية
 النجار*سليم 

  
 " لي  صمت الحياة، هنا، هو ال ي يقول الحقيقة. يقولها صمت الموت.

 أيتها الحياة... ال يموت إاّل الموت." أدوني .
  

 شوووووغلني قبووووول هووووو   الكلموووووات علوووووى نحوووووو خووووواص تقوووووديم الروائوووووي محموووووود عيسوووووى، والحوووووال أن الكوووووالم عووووون
 الكالم صعب.

 توى اللغة من بحر الع اب الفلسطيني ...كيف يمكن تقديم روائي نهل من نهر الرواية، وار 

قوووود يكووووون األموووور عسوووورا  حووووين يتووووراهن التقووووديم مووووع التمثيوووول فووووي مثيراتووووه المهوووواجرة بووووين الثوابووووت الفلسووووطينية 
، وحتوووووى كتابوووووة 1948عوووووام  السياسوووووية والتحووووووالت االجتماعيوووووة التوووووي َموووووّر بهوووووا الشوووووعب الفلسوووووطيني منووووو  نكبوووووة

  الحوووووار" للروائوووووي د. محموووووود عيسوووووى، الصوووووادرة حوووووديثا  عووووون "مركوووووز روايوووووة "رسوووووالة مووووون طبريوووووا... "موسوووووم الوووووثل
 صخر حب  للدراسات والتوثيق" في رام هللا.

إن الحيووووز الفضووووائي فووووي تكوينووووات عيسووووى تتعوووودد فيووووه الوحوووودات الروائيووووة ،كووووالفرا  والوووونص وصووووورة الكتلووووة 
حووووداتها الرامووووزة للوصووووول هنووووا تتووووأتى إشووووكالية البحووووث فووووي هوووو   العناصوووور الروائيووووة لتفكيوووو  و  االجتماعيووووة، وموووون

 إلى المدلول األكثر عمقا ، والمتصل بالداللة الفنية.
هووووووو ا التعوووووووالق الروائوووووووي بوووووووين العناصووووووور التكوينيوووووووة؛ تشوووووووكل وفوووووووق ن وووووووام تركيبوووووووي جوووووووامع ألشوووووووكال لغويوووووووة 

 ت طابعوووووا  إشوووووكاليا  تشووووواكلت بنيتهوووووا اللغويوووووة موووووع البنيوووووة روائيوووووة، تتجووووودد حسوووووب الوحووووودة الروائيوووووة، والتوووووي اتخووووو
يوووووة للغوووووة. لغوووووة تتراصوووووف هياكلهوووووا للوحووووودات الروائيوووووة، تتكووووواثف، تتوووووداخل. لتولووووود نسووووويجا  إيقاعيوووووا  بصوووووريا  الروائ

 منسجما  تتناصف أن مته الروائية بين الكتابي والمضمون.
أن أتمالوووو  أعصووووابي أمووووام ليلووووى، محمووووود عيسووووى نصووووه الروائووووي بمثوووول هوووو   الفقوووورة: رلووووم أسووووتطع  عوووور  

اخترقووووت صوووودر ، وهووووو عائوووود   500أن يفووووارب الحيوووواة موووون حلووووة رشوووواش  وقوووود كووووان للح ووووات يوصوووويني بهووووا قبوووول
بعووووود أن اسوووووتطان أن يووووودمر آليتوووووين حضووووورتا إلوووووى المسوووووتعمرة لتطويوووووق مجموعوووووة االقتحوووووام ، لقووووود كوووووان اقتراحوووووه 

 .59يا أط فسفوري") ( ص أن تتم حفلة العيد في الداخل ووافقنا جميعا  على الفكرة
العالقوووووة التجاوزيوووووة بوووووين الروايوووووة والمضووووومون. فكالهموووووا يوووووتحّكم هووووو ا التعوووووالق الروائوووووي يووووودل علوووووى طبيعوووووة 

فووووي هيكلووووة وصووووياغة الحيووووز الفضووووائي الروائووووي، وفووووق اتووووزان بصووووري بووووالرغم موووون اخووووتال  الموووودركات الحسووووية 
ل الروائيووووة، والوحوووودات اللغويووووة فووووي الوووونص دّعووووم للكتوووول الروائيووووة المتناّصووووة. هوووو ا التووووأليف التركيبووووي بووووين الهياكوووو

 في فضاء الرواية. الحركية البصرية
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للفضووووواء الروائوووووي. ولعووووول موووووا قوووووام بوووووه مووووون  بووووو ل  يتعامووووول محموووووود عيسوووووى موووووع المووووووت كمّكوووووون مهيكووووول 
تخييووووور بنيووووووي فوووووي مسوووووتوى توووووأطير التكووووووين ينووووودرج ضووووومن إجرائيوووووة حديثوووووة خوووووالف بهوووووا المتعوووووار  عليهوووووا فوووووي 

 حديثة.بناء الرواية ال

فلوووووم يعووووود اإلطوووووار مجووووورد بووووورواز لغووووووي للتكووووووين، بووووول غووووودا مسووووواهما  فوووووي دعوووووم تووووووازن التركيبوووووة، مهووووويكال  
 ور  مقتصرا  على إحاطة الكتلة الروائية وحصرها في حيز مغلق.للفضاء الروائي بعد أن كان د

مقنعووووووة( موووووون إن القضووووووايا اإلشووووووكالية المطروحووووووة فووووووي الروايووووووة، وجوووووودت االهتمووووووام الكووووووافي )أو القووووووراءات ال
 قبل محمود عيسى في روايته، جعلته يقدم رؤيته الروائية على ه ا النحو:

هوووووا تكلووووم عووووون دوريتووووه العتيووووودة، ألووووم يخبووووورء كيوووووف ر "يووووا شووووويخ كووووم مووووورة الواحوووود بيمووووووت. عموووور سووووويموت كل
حوووواولوا القووووبض عليووووه بالبيووووارة .. هاهاهووووا. مسووووكين يووووا عموووور، كووووان شووووفناء علووووى التلفزيووووون وصوووورت بطوووول مووووين 

قوموووووووا انهضووووووووا؛ قاعوووووودين زي النسوووووواء فووووووي الغرفوووووووة،  –يوووووو  اآلن! مرمووووووي بغرفووووووة بوووووووال سووووووقف وال بوووووواب داري ف
رح تتعلووووووق عالحيطووووووان، علووووووى األقوووووول بتالقووووووي حوووووودا يزعوووووول قوموووووووا شوووووووفوا الصووووووبايا، ودعوووووووهن، غوووووودا  صوووووووركم 

 .76،77علي  غير أم  وأبوء، قوموا ودعوا" ص 

ى التخصووووووويب االجتمووووووواعي لتقسووووووويم الفضووووووواء وموووووووا انزيووووووواح اإلطوووووووار الروائوووووووي إلوووووووى الوووووووداخل، إال دليووووووول علووووووو
الروائوووووووووي إلوووووووووى مسووووووووواحات هندسوووووووووية اجتماعيوووووووووة مهيكلوووووووووة بالتناسوووووووووب.. والتناسوووووووووب هنوووووووووا هورصووووووووود العالقوووووووووات 

ماعيووووووة وتووووووأليف الوحوووووودات الروائيووووووة وارتبوووووواط الوحوووووودات، ليمتوووووود اإلطووووووار الروائووووووي إلووووووى الفضوووووواء الووووووداخلي. االجت
ئيوووووا ، أكسوووووبه وجوووووودا  هندسووووويا  اجتماعيوووووا  نوعيوووووا  مووووون وعليوووووه فوووووإن تخصووووويب عيسوووووى لإلطوووووار باعتبوووووار  مكّونوووووا  روا

 لن ووووووام التكوووووووين الروائووووووي. خووووووالل التكوووووووين المهيكوووووول لهوووووو   الوحوووووودة الروائيووووووة باعتبارهووووووا، متّممووووووا إنسووووووانيا  مقفووووووال
وبووووو ل  يعيووووود عيسوووووى داللوووووة اإلطوووووار فوووووي اللوحوووووة الروائيوووووة الحديثوووووة. إذ بتكووووووين البنيوووووة الروائيوووووة تتجوووووادل اللغوووووة 

 ر والشكل بإتبان أسلوب إنساني.الروائية واإلطا

هنووووا تجوووودد اإلشووووارة إلووووى أن زج الفضوووواء المكوووواني، إلووووى جانووووب العالقووووات اإلنسووووانية أعلنووووت صووووراحة، فوووووي 
 -وايووووة، وبعقوووول وجووووداني انفعووووالي، هوووو ا مووووا رصوووود  عيسووووى علووووى النحووووو التووووالي: ر بوووودء تطووووول بالوووو  يووووا عوووومالر 

 صحت ، شو صابر علي  [.ايه يا دينا، غيرء بيموت وأنت خزات العين عن  بكامل 

إنووووه يحيووووا فووووي غيبوبووووة رائعووووة تسوووورى فووووي خاليووووا  لكوووون الفسووووفوري كووووان غائبووووا  عوووون العتمووووة والحوووووار الوووودائر، 
لقوووووود امتوووووودت األيوووووودي بطريقووووووة عفويووووووة  وتالمسووووووت أطوووووورا  األصووووووابع وتشووووووابكت أصووووووابع اليوووووود  لووووووة، جسوووووومه كام

 الواحدة، حاول رفعها لكن اليد قومت، رفعها مرة ثانية وقبلها.

 فسفوري؛ القصف هدأ، استعد حتى نخرج. -

صووووود ارتخووووت أعصووووابه ولكوووون يووووديها مووووا زالووووت تمسوووو  بيوووود  بقوووووة وعنوووودما تحوووورء قلوووويال ، أدركووووت أنووووه المق -
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 بالنداء.

شوووووددت علوووووى اليووووود مووووورة أخووووورى ورفعتهوووووا بهووووودوء إلوووووى شوووووفتيها وقبلتهوووووا بسووووورعة، وبقيوووووت هكووووو ا وخصوصوووووها  
 195،196رى من خاللها. صأن اليد أنت في زاوية م لمة من الصعب أن ت

هووووو   التنقيحوووووات المفاهيموووووة الموصوووووولة بوووووين الحركوووووات الدراميوووووة واصووووولت تجلياتهوووووا التكوينيوووووة إلوووووى تركيوووووب 
فضوووووائي الروائوووووي بوووووين التوووووأليف اللغووووووي، وصووووووال  إلوووووى التكووووووين التجريووووودي االحتمووووواعي الووووو ي تتووووو وب الحيوووووز ال

شوووووكال هندسوووووية، توووووم تكوينهوووووا بتطويوووووع اللغوووووة فيوووووه أشوووووكال القووووويم وتنصوووووهر فيوووووه األجسووووواد، والتوووووي تتحوووووول إلوووووى أ
المنفعلوووووووة  الروائيوووووووة فوووووووي صوووووووور دراميوووووووة أساسوووووووها األشوووووووكال الهندسوووووووية المتماسوووووووة والمتجووووووواورة، واللغوووووووة الدراميوووووووة

والمتشوووووابكة والمعبووووورة عووووون تلووووو  األشوووووكال، وبتنووووواظم بصوووووري يقسوووووم الحيوووووز إلوووووى بنوووووى حسوووووية مووووون حيوووووث شوووووكلها 
 اناة الفلسطينية الموشحة بالدهشة والغرابة.الهندسي والتي تمثلت باألساس في هيئة المع

 لقووووود مووووونت محموووووود عيسوووووى منجوووووز  الروائوووووي البصوووووري خصوووووائص وثيموووووات فلسوووووطينية، جعلتوووووه يتموووووايز عووووون
 التصنيف؛ لي  على التشكيل الروائي الفلسطيني فحسب و نما على التشكيل الروائي العربي.

النسوووووي  باللوحوووووة الروائيوووووة. مفهووووووم اقتبسوووووه ولعووووول هووووو   التحديووووودات اللغويوووووة الروائيوووووة تؤكووووود مشوووووروعية ربووووو  
حووووووورو  الروائوووووووي مووووووون اللغوووووووة المحكيوووووووة ، وحركوووووووات اللفوووووووظ ليشووووووواكله بصوووووووناعة اللفوووووووظ المنسووووووووب بالترويسوووووووة وال

المنطوقوووووووووة باللهجوووووووووة الفلسوووووووووطينية الصوووووووووائتة. طووووووووورح أسوووووووووّ  بوووووووووه عيسوووووووووى لمووووووووويالد كيوووووووووان روائوووووووووي اجتمووووووووواعي 
لروائوووووووي ضووووووومن رؤيوووووووة جماليوووووووة تهووووووود  إلوووووووى يجموووووووع بوووووووين جماليوووووووات اللهجوووووووة المحكيوووووووة وأدبيوووووووات ا فلسوووووووطيني، 

اسووووووتثمار كوووووول ممكنووووووات صووووووور اللغووووووة المحكيووووووة وتركيبهووووووا اجتماعيووووووا  فووووووي بنيووووووة بصوووووورية، حيووووووث تبوووووودو اللغووووووة 
 حكية فعال  ومفعال ، ج ّر به مادية الكتابة وجدليتها كجمالية روائية.الم

وائوووووي، فوووووي تشوووووكيل فوووووإذا موووووددنا ن رنوووووا صووووووب موووووادة الكتابوووووة الروائيوووووة يتضوووووت لنوووووا أن طريقوووووة عيسوووووى الر 
مادتووووه، تشووووبه طريقووووة الشوووواعر علووووى أسوووواس أن كليهمووووا يهوووود  إلووووى إحوووودا  أقصووووى قوووودر موووون التناسووووب والتووووآلف 

فوووووي صوووووياغة مادتوووووه. الشووووواعر وموووووا تقتضووووويه الصوووووورة الشوووووعرية مووووون سوووووب  للعبوووووارة وبالغوووووة والتشووووواكل والتناسوووووق 
سووووووب وتووووووآلف بووووووين وفووووووق تناسووووووب لف ووووووي بووووووين الحوووووورو  والكلمووووووات، وعيسووووووى عوووووون طريووووووق مووووووا أحدثووووووه موووووون تنا

الصووووووووورة والكلمووووووووات، ليشوووووووواكل المعنووووووووى بووووووووالمبنى وذلوووووووو  بمداعبتووووووووه للكلمووووووووات ومضووووووووامينها وتفكيكهووووووووا و عووووووووادة 
يوووووة قوامهوووووا التوووووأليف والتناسوووووخ، وتغووووودو الصوووووورة اللف يوووووة فصوووووال  بينهموووووا. ومثووووول هووووو ا صوووووياغتها فوووووي بنيوووووة درام

ل: " فووووووي الكتابووووووة انتقوووووواال  موووووون الطوووووورح الفنووووووي يسووووووتمد شوووووورعيته التشووووووكيلية موووووون السووووووياب الخلوووووودوني ومثلمووووووا يقووووووو 
الحوووورو  الخطيووووة إلووووى الكلمووووات اللف يووووة فووووي الخيووووال. وموووون الكلمووووات اللف يووووة فووووي الخيووووال إلووووى المعوووواني التووووي 

 498في النف ، فهو ينتقل أبدا  من دليل إلى دليل، من األدلة إلى المدلوالت"مقدمة ابن خلدون ص 

ن الضووووووواب  البالغيووووووة، وبوووووو ل  يتوافووووووق إبوووووودان لتبوووووودو شووووووعرية القصوووووويدة نوعووووووا  موووووون التشووووووكيل المتحوووووورر موووووو
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 هنيوووووة، عيسوووووى الروائوووووي موووووع جماليوووووات الكتابوووووة. وهوووووو الووووونص وقووووود أخرجوووووه المؤلوووووف مووووون شووووواعرية المقاربوووووات ال
ليمنحووووووه متعووووووة جماليووووووة قوامهووووووا الشووووووعرية البصوووووورية.، والتووووووي تفووووووّو  تصووووووور المصووووووطلت فووووووي اقتصووووووار  علووووووى 

 الشعر ليمنحه شرعية التجني  الفني .

توجووووه فووووي نووووص عيسووووى الوووو ي حوووواول فيووووه بنوووواء هيكليووووة اجتماعيووووة تشووووير إلووووى الداللووووة الفنيووووة نجوووود هوووو ا ال
 عبر مشاكله بصرية مدروسة تركيبة وتكوينا .

ن الووووثل  يووووزداد تراكمووووا  ويتووووراقص فووووي السووووماء ويتسوووواق  كمووووا تشوووواء الريوووواح الهادئووووة البوووورد يتسوووورب إلووووى ر كووووا
[ ص كل أطرافه وهو يقود رجليه باتجا  د ء لم يعهد  بعد  ...201 

فيهووووواالمنحوت اللغووووووي مووووون أسووووولوب الجنووووواس إلوووووى الترصووووويع الصووووووري عبووووور  إنهوووووا مقاربوووووة جماليوووووة يتراسووووول 
أعطوووووى هووووويكال  جماليوووووا  حوووووديثا  للحالوووووة االجتماعيوووووة مووووون خوووووالل البنيوووووة الصوووووورية  مناصووووور الطبيعيوووووة، ذلووووو  أنوووووه

اعيوووووووة التوووووووي ميوووووووزت التجربوووووووة التوووووووي وسوووووووعت مثيراتوووووووه اللغويوووووووة الروائيوووووووة، فكانوووووووت بووووووو ل  ن يووووووورا  للبنيوووووووة االجتم
 النضالية الفلسطينية.

ها اقتووووووورن لقووووووود نوووووووّون عيسوووووووى فوووووووي اختياراتوووووووه النصوووووووية تصوووووووميما  وتطوووووووويرا ، فكووووووورة وكتابوووووووة، ذلووووووو  أن نشووووووووء
بمعادلوووووة اجتماعيوووووة قوامهوووووا تصووووووير حركوووووات المقووووواتلين الفلسوووووطينيين والووووو ين يتحركوووووون علوووووى غيووووور علوووووم منوووووا 

يووووة علووووى الشووووكل التووووالي: ر لقوووود نسوووويت المشووووي والووووركض وعوووودت ومنووووه علووووى حوووود سووووواء. لوووو ا كانووووت خاتمووووة الروا
يت بووووو ، تلقيووووو  فريسوووووة تحبوووووو كاألطفوووووال الغووووود، ولووووون تجووووورؤ علوووووى االقتوووووراب مووووون السووووواللم العاليوووووة، ألنهوووووا تطووووو

 الزغاريد والميجنا

 .242ص 

محموووووود عيسوووووى ال يمثووووول فووووون الروائوووووي الفلسوووووطيني بووووول الثقافوووووة القيموووووة فوووووي الكتابوووووة. كتابوووووة ي نسووووو  فيهوووووا  
نووووووى فكريووووووا  بخامووووووات لغويووووووة، حيووووووث تبوووووودو الكلمووووووات كأنهووووووا فوووووويض لنسووووووي  الفكوووووور الروائووووووي، وكووووووأن عيسووووووى المع

 يخطها بالقلم، ثم يعيد نسجها باليد.

  

 أديب من األردن. *

 سليم النجار*

  

 " لي  صمت الحياة، هنا، هو ال ي يقول الحقيقة. يقولها صمت الموت.
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 ي .أيتها الحياة... ال يموت إاّل الموت." أدون

  

شوووووغلني قبووووول هووووو   الكلموووووات علوووووى نحوووووو خووووواص تقوووووديم الروائوووووي محموووووود عيسوووووى، والحوووووال أن الكوووووالم عووووون 
 الكالم صعب.

 روائي نهل من نهر الرواية، وارتوى اللغة من بحر الع اب الفلسطيني ...كيف يمكن تقديم 

ثوابووووت الفلسووووطينية قوووود يكووووون األموووور عسوووورا  حووووين يتووووراهن التقووووديم مووووع التمثيوووول فووووي مثيراتووووه المهوووواجرة بووووين ال
، وحتوووووى كتابوووووة 1948السياسوووووية والتحووووووالت االجتماعيوووووة التوووووي َموووووّر بهوووووا الشوووووعب الفلسوووووطيني منووووو  نكبوووووة عوووووام 

"رسوووووالة مووووون طبريوووووا... "موسوووووم الوووووثل  الحوووووار" للروائوووووي د. محموووووود عيسوووووى، الصوووووادرة حوووووديثا  عووووون "مركوووووز روايوووووة 
 صخر حب  للدراسات والتوثيق" في رام هللا.

ي تكوينووووات عيسووووى تتعوووودد فيووووه الوحوووودات الروائيووووة ،كووووالفرا  والوووونص وصووووورة الكتلووووة إن الحيووووز الفضووووائي فوووو
هوووو   العناصوووور الروائيووووة لتفكيوووو  وحووووداتها الرامووووزة للوصووووول االجتماعيووووة، وموووون هنووووا تتووووأتى إشووووكالية البحووووث فووووي 
 إلى المدلول األكثر عمقا ، والمتصل بالداللة الفنية.

؛ تشوووووووكل وفوووووووق ن وووووووام تركيبوووووووي جوووووووامع ألشوووووووكال لغويوووووووة هووووووو ا التعوووووووالق الروائوووووووي بوووووووين العناصووووووور التكوينيوووووووة
يتهوووووا اللغويوووووة موووووع البنيوووووة روائيوووووة، تتجووووودد حسوووووب الوحووووودة الروائيوووووة، والتوووووي اتخووووو ت طابعوووووا  إشوووووكاليا  تشووووواكلت بن

الروائيوووووة للغوووووة. لغوووووة تتراصوووووف هياكلهوووووا للوحووووودات الروائيوووووة، تتكووووواثف، تتوووووداخل. لتولووووود نسووووويجا  إيقاعيوووووا  بصوووووريا  
 لروائية بين الكتابي والمضمون.منسجما  تتناصف أن مته ا

محمووووود عيسووووى نصووووه الروائووووي بمثوووول هوووو   الفقوووورة: رلووووم أسووووتطع أن أتمالوووو  أعصووووابي أمووووام ليلووووى،  عوووور  
اخترقووووت صوووودر ، وهووووو عائوووود   500وقوووود كووووان للح ووووات يوصوووويني بهووووا قبوووول أن يفووووارب الحيوووواة موووون حلووووة رشوووواش 
موعوووووة االقتحوووووام ، لقووووود كوووووان اقتراحوووووه بعووووود أن اسوووووتطان أن يووووودمر آليتوووووين حضووووورتا إلوووووى المسوووووتعمرة لتطويوووووق مج

 .59أن تتم حفلة العيد في الداخل ووافقنا جميعا  على الفكرة يا أط فسفوري") ( ص

لتعوووووالق الروائوووووي يووووودل علوووووى طبيعوووووة العالقوووووة التجاوزيوووووة بوووووين الروايوووووة والمضووووومون. فكالهموووووا يوووووتحّكم هووووو ا ا
م موووون اخووووتال  الموووودركات الحسووووية فووووي هيكلووووة وصووووياغة الحيووووز الفضووووائي الروائووووي، وفووووق اتووووزان بصووووري بووووالرغ

فووووي الوووونص دّعووووم  للكتوووول الروائيووووة المتناّصووووة. هوووو ا التووووأليف التركيبووووي بووووين الهياكوووول الروائيووووة، والوحوووودات اللغويووووة
 الحركية البصرية في فضاء الرواية.

بووووو ل  يتعامووووول محموووووود عيسوووووى موووووع المووووووت كمّكوووووون مهيكووووول للفضووووواء الروائوووووي. ولعووووول موووووا قوووووام بوووووه مووووون  
سوووووتوى توووووأطير التكووووووين ينووووودرج ضووووومن إجرائيوووووة حديثوووووة خوووووالف بهوووووا المتعوووووار  عليهوووووا فوووووي تخييووووور بنيووووووي فوووووي م
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 بناء الرواية الحديثة.

رواز لغووووووي للتكووووووين، بووووول غووووودا مسووووواهما  فوووووي دعوووووم تووووووازن التركيبوووووة، مهووووويكال  فلوووووم يعووووود اإلطوووووار مجووووورد بووووو
 مغلق. للفضاء الروائي بعد أن كان دور  مقتصرا  على إحاطة الكتلة الروائية وحصرها في حيز

إن القضووووووايا اإلشووووووكالية المطروحووووووة فووووووي الروايووووووة، وجوووووودت االهتمووووووام الكووووووافي )أو القووووووراءات المقنعووووووة( موووووون 
 روايته، جعلته يقدم رؤيته الروائية على ه ا النحو:قبل محمود عيسى في 

ر "يووووا شووووويخ كووووم مووووورة الواحوووود بيمووووووت. عموووور سووووويموت كلهوووووا تكلووووم عووووون دوريتووووه العتيووووودة، ألووووم يخبووووورء كيوووووف 
بض عليووووه بالبيووووارة .. هاهاهووووا. مسووووكين يووووا عموووور، كووووان شووووفناء علووووى التلفزيووووون وصوووورت بطوووول مووووين حوووواولوا القوووو

قوموووووووا انهضووووووووا؛ قاعوووووودين زي النسوووووواء فووووووي الغرفوووووووة،  –وال بوووووواب داري فيوووووو  اآلن! مرمووووووي بغرفووووووة بوووووووال سووووووقف 
قوموووووووا شوووووووفوا الصووووووبايا، ودعوووووووهن، غوووووودا  صوووووووركم رح تتعلووووووق عالحيطووووووان، علووووووى األقوووووول بتالقووووووي حوووووودا يزعوووووول 

 .76،77ير أم  وأبوء، قوموا ودعوا" ص علي  غ

لفضووووووواء وموووووووا انزيووووووواح اإلطوووووووار الروائوووووووي إلوووووووى الوووووووداخل، إال دليووووووول علوووووووى التخصووووووويب االجتمووووووواعي لتقسووووووويم ا
الروائوووووووووي إلوووووووووى مسووووووووواحات هندسوووووووووية اجتماعيوووووووووة مهيكلوووووووووة بالتناسوووووووووب.. والتناسوووووووووب هنوووووووووا هورصووووووووود العالقوووووووووات 

د اإلطووووووار الروائووووووي إلووووووى الفضوووووواء الووووووداخلي. االجتماعيووووووة وتووووووأليف الوحوووووودات الروائيووووووة وارتبوووووواط الوحوووووودات، ليمتوووووو
جتماعيوووووا  نوعيوووووا  مووووون وعليوووووه فوووووإن تخصووووويب عيسوووووى لإلطوووووار باعتبوووووار  مكّونوووووا  روائيوووووا ، أكسوووووبه وجوووووودا  هندسووووويا  ا

خووووووالل التكوووووووين المهيكوووووول لهوووووو   الوحوووووودة الروائيووووووة باعتبارهووووووا، متّممووووووا إنسووووووانيا  مقفووووووال لن ووووووام التكوووووووين الروائووووووي. 
ار فوووووي اللوحوووووة الروائيوووووة الحديثوووووة. إذ بتكووووووين البنيوووووة الروائيوووووة تتجوووووادل اللغوووووة وبووووو ل  يعيووووود عيسوووووى داللوووووة اإلطووووو

 .الروائية واإلطار والشكل بإتبان أسلوب إنساني

هنووووا تجوووودد اإلشووووارة إلووووى أن زج الفضوووواء المكوووواني، إلووووى جانووووب العالقووووات اإلنسووووانية أعلنووووت صووووراحة، فوووووي 
 -نحووووو التووووالي: ر بوووودء تطووووول بالوووو  يووووا عوووومالروايووووة، وبعقوووول وجووووداني انفعووووالي، هوووو ا مووووا رصوووود  عيسووووى علووووى ال

 ايه يا دينا، غيرء بيموت وأنت خزات العين عن  بكامل صحت ، شو صابر علي  [.

إنووووه يحيووووا فووووي غيبوبووووة رائعووووة تسوووورى فووووي خاليووووا  فسووووفوري كووووان غائبووووا  عوووون العتمووووة والحوووووار الوووودائر، لكوووون ال
ألصووووووابع وتشووووووابكت أصووووووابع اليوووووود لقوووووود امتوووووودت األيوووووودي بطريقووووووة عفويووووووة  وتالمسووووووت أطوووووورا  ا جسوووووومه كاملووووووة، 

 الواحدة، حاول رفعها لكن اليد قومت، رفعها مرة ثانية وقبلها.

 تى نخرج.فسفوري؛ القصف هدأ، استعد ح -

ارتخووووت أعصووووابه ولكوووون يووووديها مووووا زالووووت تمسوووو  بيوووود  بقوووووة وعنوووودما تحوووورء قلوووويال ، أدركووووت أنووووه المقصووووود  -
 بالنداء.
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لوووووى شوووووفتيها وقبلتهوووووا بسووووورعة، وبقيوووووت هكووووو ا وخصوصوووووها  شوووووددت علوووووى اليووووود مووووورة أخووووورى ورفعتهوووووا بهووووودوء إ
 195،196أن اليد أنت في زاوية م لمة من الصعب أن ترى من خاللها. ص

لتنقيحوووووات المفاهيموووووة الموصوووووولة بوووووين الحركوووووات الدراميوووووة واصووووولت تجلياتهوووووا التكوينيوووووة إلوووووى تركيوووووب هووووو   ا
ن التجريووووودي االحتمووووواعي الووووو ي تتووووو وب الحيوووووز الفضوووووائي الروائوووووي بوووووين التوووووأليف اللغووووووي، وصووووووال  إلوووووى التكووووووي

يوووووع اللغوووووة فيوووووه أشوووووكال القووووويم وتنصوووووهر فيوووووه األجسووووواد، والتوووووي تتحوووووول إلوووووى أشوووووكال هندسوووووية، توووووم تكوينهوووووا بتطو 
الروائيوووووووة فوووووووي صوووووووور دراميوووووووة أساسوووووووها األشوووووووكال الهندسوووووووية المتماسوووووووة والمتجووووووواورة، واللغوووووووة الدراميوووووووة المنفعلوووووووة 

ظم بصوووووري يقسوووووم الحيوووووز إلوووووى بنوووووى حسوووووية مووووون حيوووووث شوووووكلها والمتشوووووابكة والمعبووووورة عووووون تلووووو  األشوووووكال، وبتنوووووا
 هشة والغرابة.الهندسي والتي تمثلت باألساس في هيئة المعاناة الفلسطينية الموشحة بالد

لقووووود مووووونت محموووووود عيسوووووى منجوووووز  الروائوووووي البصوووووري خصوووووائص وثيموووووات فلسوووووطينية، جعلتوووووه يتموووووايز عووووون 
 نما على التشكيل الروائي العربي.التصنيف؛ لي  على التشكيل الروائي الفلسطيني فحسب و 

وم اقتبسوووووه ولعووووول هووووو   التحديووووودات اللغويوووووة الروائيوووووة تؤكووووود مشوووووروعية ربووووو  النسوووووي  باللوحوووووة الروائيوووووة. مفهووووو
الروائوووووووي مووووووون اللغوووووووة المحكيوووووووة ، وحركوووووووات اللفوووووووظ ليشووووووواكله بصوووووووناعة اللفوووووووظ المنسووووووووب بالترويسوووووووة والحووووووورو  

بوووووووووه عيسوووووووووى لمووووووووويالد كيوووووووووان روائوووووووووي اجتمووووووووواعي المنطوقوووووووووة باللهجوووووووووة الفلسوووووووووطينية الصوووووووووائتة. طووووووووورح أسوووووووووّ  
إلوووووووى يجموووووووع بوووووووين جماليوووووووات اللهجوووووووة المحكيوووووووة وأدبيوووووووات الروائوووووووي ضووووووومن رؤيوووووووة جماليوووووووة تهووووووود   فلسوووووووطيني، 

اسووووووتثمار كوووووول ممكنووووووات صووووووور اللغووووووة المحكيووووووة وتركيبهووووووا اجتماعيووووووا  فووووووي بنيووووووة بصوووووورية، حيووووووث تبوووووودو اللغووووووة 
 كجمالية روائية.المحكية فعال  ومفعال ، ج ّر به مادية الكتابة وجدليتها 

فوووووإذا موووووددنا ن رنوووووا صووووووب موووووادة الكتابوووووة الروائيوووووة يتضوووووت لنوووووا أن طريقوووووة عيسوووووى الروائوووووي، فوووووي تشوووووكيل 
ريقووووة الشوووواعر علووووى أسوووواس أن كليهمووووا يهوووود  إلووووى إحوووودا  أقصووووى قوووودر موووون التناسووووب والتووووآلف مادتووووه، تشووووبه ط

سوووووب  للعبوووووارة وبالغوووووة  والتشووووواكل والتناسوووووق فوووووي صوووووياغة مادتوووووه. الشووووواعر وموووووا تقتضووووويه الصوووووورة الشوووووعرية مووووون
وفووووووق تناسووووووب لف ووووووي بووووووين الحوووووورو  والكلمووووووات، وعيسووووووى عوووووون طريووووووق مووووووا أحدثووووووه موووووون تناسووووووب وتووووووآلف بووووووين 

، ليشوووووووواكل المعنووووووووى بووووووووالمبنى وذلوووووووو  بمداعبتووووووووه للكلمووووووووات ومضووووووووامينها وتفكيكهووووووووا و عووووووووادة الصووووووووورة والكلمووووووووات
ال  بينهموووووا. ومثووووول هووووو ا صوووووياغتها فوووووي بنيوووووة دراميوووووة قوامهوووووا التوووووأليف والتناسوووووخ، وتغووووودو الصوووووورة اللف يوووووة فصووووو

الطوووووورح الفنووووووي يسووووووتمد شوووووورعيته التشووووووكيلية موووووون السووووووياب الخلوووووودوني ومثلمووووووا يقووووووول: " فووووووي الكتابووووووة انتقوووووواال  موووووون 
الحوووورو  الخطيووووة إلووووى الكلمووووات اللف يووووة فووووي الخيووووال. وموووون الكلمووووات اللف يووووة فووووي الخيووووال إلووووى المعوووواني التووووي 

 498لة إلى المدلوالت"مقدمة ابن خلدون ص في النف ، فهو ينتقل أبدا  من دليل إلى دليل، من األد

وافووووووق إبوووووودان لتبوووووودو شووووووعرية القصوووووويدة نوعووووووا  موووووون التشووووووكيل المتحوووووورر موووووون الضووووووواب  البالغيووووووة، وبوووووو ل  يت
عيسوووووى الروائوووووي موووووع جماليوووووات الكتابوووووة. وهوووووو الووووونص وقووووود أخرجوووووه المؤلوووووف مووووون شووووواعرية المقاربوووووات ال هنيوووووة، 
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والتووووووي تفووووووّو  تصووووووور المصووووووطلت فووووووي اقتصووووووار  علووووووى ليمنحووووووه متعووووووة جماليووووووة قوامهووووووا الشووووووعرية البصوووووورية.، 
 الشعر ليمنحه شرعية التجني  الفني .

ه بنوووواء هيكليووووة اجتماعيووووة تشووووير إلووووى الداللووووة الفنيووووة نجوووود هوووو ا التوجووووه فووووي نووووص عيسووووى الوووو ي حوووواول فيوووو
 عبر مشاكله بصرية مدروسة تركيبة وتكوينا .

تشوووواء الريوووواح الهادئووووة البوووورد يتسوووورب إلووووى  ر كووووان الووووثل  يووووزداد تراكمووووا  ويتووووراقص فووووي السووووماء ويتسوووواق  كمووووا
[ ص   201كل أطرافه وهو يقود رجليه باتجا  د ء لم يعهد  بعد... 

فيهووووواالمنحوت اللغووووووي مووووون أسووووولوب الجنووووواس إلوووووى الترصووووويع الصووووووري عبووووور  يوووووة يتراسووووول إنهوووووا مقاربوووووة جمال
ل البنيوووووة الصوووووورية مناصووووور الطبيعيوووووة، ذلووووو  أنوووووه أعطوووووى هووووويكال  جماليوووووا  حوووووديثا  للحالوووووة االجتماعيوووووة مووووون خوووووال

التوووووووي وسوووووووعت مثيراتوووووووه اللغويوووووووة الروائيوووووووة، فكانوووووووت بووووووو ل  ن يووووووورا  للبنيوووووووة االجتماعيوووووووة التوووووووي ميوووووووزت التجربوووووووة 
 لية الفلسطينية.النضا

لقووووووود نوووووووّون عيسوووووووى فوووووووي اختياراتوووووووه النصوووووووية تصوووووووميما  وتطوووووووويرا ، فكووووووورة وكتابوووووووة، ذلووووووو  أن نشووووووووءها اقتووووووورن 
لين الفلسوووووطينيين والووووو ين يتحركوووووون علوووووى غيووووور علوووووم منوووووا بمعادلوووووة اجتماعيوووووة قوامهوووووا تصووووووير حركوووووات المقوووووات

سوووويت المشووووي والووووركض وعوووودت ومنووووه علووووى حوووود سووووواء. لوووو ا كانووووت خاتمووووة الروايووووة علووووى الشووووكل التووووالي: ر لقوووود ن
تحبوووووو كاألطفوووووال الغووووود، ولووووون تجووووورؤ علوووووى االقتوووووراب مووووون السووووواللم العاليوووووة، ألنهوووووا تطووووويت بووووو ، تلقيووووو  فريسوووووة 

 الزغاريد والميجنا

 .242ص 

عيسوووووى ال يمثووووول فووووون الروائوووووي الفلسوووووطيني بووووول الثقافوووووة القيموووووة فوووووي الكتابوووووة. كتابوووووة ي نسووووو  فيهوووووا محموووووود  
لغويووووووة، حيووووووث تبوووووودو الكلمووووووات كأنهووووووا فوووووويض لنسووووووي  الفكوووووور الروائووووووي، وكووووووأن عيسووووووى المعنووووووى فكريووووووا  بخامووووووات 

 يخطها بالقلم، ثم يعيد نسجها باليد.

  

 * أديب من األردن.
 

 

 

 
 



144 
 

 " للدكتور محمود عيسىقراءة في رواية "موسم الثلج الحار

 بقلم عبد الفتاح القلقيلي )ابو نائل(          
، فانوووووووووا اعرضوووووووووها عرضوووووووووا تحريضووووووووويا ولوووووووووي  عرضوووووووووا اوال اود ان احووووووووودد منهجوووووووووي فوووووووووي عووووووووور  الكتوووووووووب

 تعويضيا، اي اعر  الكتاب الحّر  من لم يقرأ  بعد على قرائته، ال ألعّوضه عن قرائته.

كموووووا انهوووووا تقوووووع علوووووى التمووووواس بوووووين الروايوووووة التسوووووجيلية والروايوووووة  ،هووووو   الروايوووووة تنتموووووي الوووووى االدب الووووووافعي
الخياليووووووة. وعنوانهووووووا ذاتووووووه يوووووووحي بهوووووو ا التموووووواس، فهووووووو "رسووووووالة موووووون طبريووووووا او موسووووووم الووووووتل  الحووووووار". فرسووووووالة 
طبريوووووا هوووووي رسوووووالة حقيقيوووووة يرسووووولها الفووووودائيون ليقولووووووا لطبريوووووا انهوووووم مصوووووممون علوووووى تحريرهوووووا، وكانوووووت عمليوووووة 

م عمليوووووة تسوووووجلها الروايوووووة. واموووووا موسوووووم الوووووثل  الحوووووار، فهوووووو ثلووووو  جبوووووال عجلوووووون التوووووي هوووووقصوووووفها بالصوووووواريخ ا 
اضووووووطر الفوووووودائيون ان يتعايشوووووووا معهووووووا بعوووووود طووووووردهم موووووون االغوووووووار، والموووووودن االردنيووووووة حسووووووب االتفوووووواب الوووووو ي 
اقرتووووه لجنووووة الوسووووواطة العربيووووة بوووووين االردن ومن مووووة التحريووووور الفلسووووطينية. وكووووان ياسووووور عرفووووات قووووود قووووال عنووووود 

)زموووون احووووودا  روايتنووووا هووووو  (، مقولووووة رددتهوووووا وسووووائل االعوووووالم العربيووووة والدوليوووووة،  1971موسووووكو عوووووام  وصوووووله
قوووووال ياسووووور عرفوووووات: "ثلووووو  موسوووووكو هووووو ا العوووووام دافوووووق"، وطبعوووووا انوووووا ال اعلوووووم إن كوووووان الكاتوووووب يشوووووير الوووووى هووووو ا 

م فوووووي تلوووووو  هالقوووووول ام ان كووووول الفلسووووووطينيين شوووووعروا بحووووورارة الووووووثل  فوووووي مقابووووول بوووووورودة االن موووووة العربيوووووة تجوووووواه
 الفترة.

عنووووووودما يقووووووورأ الفلسوووووووطيني )وخاصوووووووة مووووووون عووووووواي  تلووووووو  الفتووووووورة( هووووووو   الروايوووووووة يكووووووواد يعلووووووون انوووووووه يعووووووور  
شخصوووووياتها، سوووووواء مووووون اخووووو  اسوووووما لشخصوووووية حقيقيوووووة )ابوووووو علوووووي إيووووواد، ابوووووو فتحوووووي ابوووووو الهيجوووووا، شاسوووووتري، 

هويووووووودا، ابوووووووو  والفسوووووووفوري( او مووووووون اعطوووووووا  الروائوووووووي اسوووووووما خياليوووووووا )جوووووووواد، ليلوووووووى، حليموووووووة، ابوووووووو غيووووووودا، ابووووووو
كنعوووووان...(، ولعووووول الروائوووووي جووووواء بهووووو   الخلطوووووة مووووون االسوووووماء قاصووووودا خلووووو  الحقيقوووووة بالمتخّيووووول ليضوووووفي علوووووى 

 المتخّيل لمسة من الحقيقة.

كمووووووا ان هوووووو   الروايووووووة عرضووووووت تجربووووووة العموووووول الفوووووودائي عاريووووووة موووووون التشووووووويهات التووووووي تعموووووودها الووووووبعض، 
ائيين الوووو ين تنوووواولوا تلوووو  الفتوووورة. وهنووووا يجوووودر بنووووا و وموووون رتوووووش التجميوووول التووووي وضووووعها الووووبعض اآلخوووور موووون الوووور 

تووووب فووووي ميوووودانها حيووووث كووووان يعووووي  الكاتووووب، وان التعووووديالت التووووي  التنويووووه ان الجسووووم االساسووووي موووون الروايووووة ك 
 أ دخلت عليها قبيل الطبع كانت طفيفة، وفي اغلبها لغوية وصياغية.

 ماذا اسمي الكاتب 

ول موووورة فووووي قواعووود الفوووودائيين، حيووووث لوووم يكوووون قوووود تجوووواوز الهووول اسووووميه الفتووووى محموووود عيسووووى، كمووووا عرفتوووه 
العشوووووووورين موووووووون عموووووووور   أم اسووووووووميه الشوووووووويخ حسووووووووين كمووووووووا عرفتووووووووه ناشووووووووطا فووووووووي التفووووووووويض السياسووووووووي والعموووووووول 
الجمووووواهيري فوووووي البقوووووان فوووووي لبنوووووان  ام اسوووووميه الشووووواب محموووووود عيسوووووى كموووووا عرفتوووووه فوووووي الجامعوووووة وهوووووو ي عوووووّد 
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يه محموووووود عيسوووووى كموووووا عرفتوووووه ناشوووووطا سياسووووويا، وثقافيوووووا فوووووي مرسوووووالة الووووودكتورا  فوووووي االدب االنجليوووووزي  ام اسووووو
 ميدان الجاليات الفلسطينية في المنافي والشتات 

سووووأتخلى عوووون كوووول تلوووو  المسووووميات، واقووووول الصووووديق محمووووود عيسووووى الفلسووووطيني موووون قريووووة لوبيووووة إحوووودى 
فوووووي الووووودنمارء.  االقووووورى الفلسوووووطينية المووووودمرة، المهووووواجر الوووووى لبنوووووان، وبالووووو ات الوووووى مخووووويم بعلبووووو ، المقووووويم حاليووووو

اموووووووا شخصووووووويات روايتوووووووه جوووووووواد، وليلوووووووى، وحليموووووووة، وشاسوووووووتري، والفلسوووووووفوري، وابوغيووووووودا فقووووووود كوووووووانوا وزمالؤعوووووووم 
ورفووووواقهم بالنسوووووبة لوووووه )كموووووا يقوووووول فوووووي مقدمتوووووه( "اشخاصوووووا معينوووووين، وربموووووا سووووويكونون آخووووورين بالنسوووووبة للقوووووراء، 

لنسوووبة لوووه فووووي تلووو  الفتووورة، وضوووومن ابووول قووود يبوووودون مختلفوووين لكووول قووووارئ علوووى حووودة، ولكنووووه رسووومهم كموووا كووووانوا ب
تلووو  ال ووورو ". ويووو كرنا الكاتوووب انوووه فوووي تلووو  الفتووورة لوووم يكووون قووود تجووواوز الثامنوووة عشووورة مووون عمووور . كوووان عنووود  

 المعرفة العميقة بتل  الشخصيات، وكان شاهدا على تل  التجربة ومشاركا بها.

 تأكوووودوا أن، فيقووووول: "وبعوووود ميبوووودأ روياتووووه بوصووووف حووووال الفلسووووطينيين فووووي لبنووووان، وقوووود كانووووت عائلتووووه موووونه
 حيوووووث البركسووووات هوووو   سووووكن علووووى مكوووورهين اصووووبحوا المن وووووور، الموووودى فووووي بلوووودهم إلووووى العووووودة اسووووتحالة موووون

ليكووووووون مخوووووويم بعلبوووووو . ويواصوووووول فووووووي الصووووووفحة التاليووووووة:  (9" )ص الفرنسووووووي الوووووودرء لخيووووووول مخصصووووووة كانووووووت
 يبووووق فلووووم فلسووووطين، فووووي سووووابقا   واجوووودةتالم والعشووووائرية العائليووووة البنيووووة ،مووووا حوووود إلووووى ،حطمووووت"ورغووووم ان الهجوووورة 

 مجمووووون توووووزن مربووووع كيلووووومتر موووون اقوووول بقعووووة فووووي ذلوووو  ومووووع. السووووابق النفوووووذ ذات لهووووم ووجهوووواء مخوووواتير ثمووووة
 (،صوووووفورية إلوووووى نسوووووبة) الصوووووفافرة حوووووي فكوووووان. بالسوووووجن الشوووووبيه المخووووويم مووووون أحيووووواء عووووودة علوووووى القليلووووة اآلال 

 التسوووووميات هووووو   وغووووودت .وغيووووورهم ،والفرارضوووووة والكسووووواير ،ةالشوووووفاعمريو  ،واللوابنوووووة دل(،المجووووو قريوووووة) والمجادلوووووة
 بعضووووهم موووون بووووالقرب سووووكنهم علووووى القوووورى  هوووو   حاف ووووت حيووووث ،منهووووا الهجوووورة علووووى أرغموووووا التووووي للقوووورى  رمووووزا  

". وفوووووي الصوووووفحات التاليوووووة صوووووّور االسوووووتثناءات بعوووووض موووووع سوووووائدة زالوووووت موووووا الوووووزواج عالقوووووات حتوووووى .الوووووبعض
هوووووووا "جوووووووواد" احوووووود شخصووووووويات الروايوووووووة، والوووووو ي جعلوووووووه الوووووووراوي فوووووووي كموووووووا يروي مأسوووووواة الفلسوووووووطينيين فوووووووي لبنووووووان

الروايووووة، لعلووووه يرمووووز للكاتووووب نفسووووه: كانووووت معانوووواة الفلسووووطينيين اشووووبه بمعانوووواة االسوووورى اثنوووواء الحوووورب العالميووووة 
الثانيوووووة، إذ تعرضووووووا للجوووووون والبووووورد واالهانوووووة دون رحموووووة للنسووووواء والشووووويوط واالطفوووووال، مموووووا جعووووول جوووووواد يصووووور 

اعوووود الفوووودائيين، ابتووووداء موووون "الهامووووة" معسووووكر التوووودريب االساسووووي لحركووووة فووووتت قوووورب دمشووووق. لتحوووواب بقو علووووى اال
 كووووووان مووووووا الواقووووووع فووووووي يوووووورى  وأصووووووبت ،والكالشوووووونكو  المرّقطووووووة بالكوفّيووووووة جووووووواد عينووووووا اكتحلووووووت وأخيوووووورا  ليقووووووول: "
 بوووووأن موووورة ألول جوووووواد أحوووو ، و لبنوووووان فووووي السوووووجون  مخيمووووات فوووووي الجرائوووود صوووووفحات علووووى رؤيتوووووه موووون ممنوعووووا  

 يموووور التووووي السوووومر الوجووووو  تلوووو  إلووووى ين وووور وهووووو أكثوووور يرتفووووع بوووودأ رأسووووه. سووووابقا   لووووه كانووووت ممووووا أطووووول قامووووة   لووووه
ص القيوووووادة مقووووور إلوووووى وصووووووال   بجوارهوووووا (. ويفّصووووول مشووووواكل التووووودريب بموووووا فيوووووه مووووون ايجابيوووووات وسووووولبيات، 39" ) 

بالقواعوووود المنتشوووورة علووووى لسووووان جووووواد موووورة وعلووووى لسووووان غيوووور  حتووووى يصوووول الووووى قيووووام اولئوووو  المتوووودربين االلتحوووواب 
بووووواالغوار، فيفّصووووول حيووووواة المقووووواتلين فوووووي قواعووووودهم، وعالقوووووواتهم موووووع الجمووووواهير مووووون اهلوووووي االغووووووار والعوووووواملين 
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قطوووووان الزراعوووووي. وكموووووا قلنوووووا فوووووي بدايوووووة القوووووراءة لوووووم يحووووواول الكاتوووووب رسوووووم صوووووورة ورديوووووة لنفسوووووية هنووووواء فوووووي ال
يين الفووووووودائيين، وسووووووولبيات االشوووووووخاص وسووووووولوء المقووووووواتلين بووووووول رسووووووومها عاديوووووووة وواقعيوووووووة بهوووووووا ايجابيوووووووات الووووووووطن

العوووووووواديين الن الفوووووووودائيين اشووووووووخاص عوووووووواديون وليسووووووووو مالئكووووووووة مطهوووووووورين، كمووووووووا نووووووووه يفّصوووووووول فووووووووي العمليووووووووات 
ة، ليصووووووور المقوووووواتلين علووووووى حقيقووووووتهم موووووونهم الشووووووجان وموووووونهم الجبووووووان، وموووووونهم الشووووووجان الوووووو ي يجووووووبن العسووووووكري

 نها.احيانا، ومنهم الجبان ال ي يشجع حينما تكون الشجاعة البد م

 فهووووو ا ابوووووو كنعوووووان الشخصوووووية الطريفوووووة بوووووين فووووودائيي القاعووووودة والمختلوووووف عووووون رفاقوووووه فوووووي لبسوووووه وسووووولوكه،
 معوووواي روح" :الفسووووفوري  بووووأذن يهموووو  الشووووم  تحووووت والالمووووع «الليبوووور » علووووى المرتووووب وشووووعر  المكويووووه بياقتووووه
 .جيدات هنا الفتيات "لقطه شي عن نبحث

 .القضايا ه   عن االبتعادب  إيا ناصحا   مشاركته عن واعت ر الفسفوري  ضح 

 مووووع عالقووووة نقوووويم عنوووودما تالحووووم هوووو ا ألووووي  الجموووواهير، مووووع العالقووووة عوووون بالحووووديث دوختوووووني انتوووووا أو » ووووو
ص الفتيات   ( "64 .) 

بينموووووا عبووووواس موووووثال، ذلووووو  الفووووودائي الوسووووويم  ممشووووووب القووووووام، والووووو ي تووووورء زوجتوووووه فوووووي بيسوووووان ، وتعاهووووودا 
 باليوووووود عصووووووفور» وممازحتووووووهماحكتووووووه، م يحوووووواولن العموووووول فووووووي نسوووووواءال كانووووووتان ينت ووووور كوووووول منهمووووووا اآلخوووووور، "ف

 قامعووووا   العموووول فووووي ويمضووووي بوووواردة بابتسووووامة علوووويهن يوووورد ولكوووون. «عبوووواس يووووا الشووووجرة علووووى عشوووورة موووون أحسوووون
 البدويووووووة، باللهجووووووة المعروفووووووة العشوووووواب أغوووووواني البنووووووات تغنووووووي عنوووووودما تتووووووأج   التووووووي العاطفيووووووة ونزواتووووووه نفسووووووه،
 (.68)ص"  «األخرس» يقولون  وآخرون  «الصامت عباس» مباس للجميع معروفا   صار حتى

يتوجوووب ذلوووو ، فهووو ا ابووووو كنعوووان الوووو ي كووووان  ولكووون الشوووواب "الموووايع" فووووي اياموووه العاديووووة، يكوووون بطووووال حينمووووا
مشووووووغوال بلباسوووووووه االنيوووووووق، ومالحقووووووة الفتيوووووووات فوووووووي اياموووووووه العاديووووووة، يكوووووووون بطوووووووال فووووووي عمليوووووووة قصوووووووف طبريوووووووا 

و حتووووووى امووووووام الطيووووووران، ولكوووووون الهليوووووووكبتر تصوووووويبه اصووووووابة شووووووبه بالصووووووواريخ، ويصوووووومد فووووووي مواجهووووووة رد العوووووود
 يتووووو كر أن يريووووود ال فوووووورا ، عنهوووووا الن ووووور ازاح هولكنووووو قدموووووه إلوووووى ون ووووور عينيوووووه فووووورءقاتلوووووة تقطوووووع رجلوووووه تقريبوووووا، "

 المكتنووووووووزتين بشووووووووفتيها ،بسووووووووعاد حلووووووووم جميلووووووووة، أحالمووووووووا   وحلووووووووم فيهووووووووا غفووووووووى للح ووووووووات نسوووووووويه أن بعوووووووود الجوووووووورح
 مسوووووورحا   وجنتيهوووووا يووووووداعب وهوووووو ويغفووووووو ،بقووووووة صوووووودر  إلوووووى ويضوووووومها حتضووووونهاي وهووووووو بهوووووا حلووووووم المتعطشوووووتين،

(. ويحمووووول المقووووواتلون 124" )ص بنوووووا حووووول موووووا يكفنوووووا ألوووووم الطيوووووران، هللا لعووووون.. الحوووووالمتين عينيهوووووا فوووووي الن ووووور
رفوووويقهم ابووووو كنعووووان الووووى المستشووووفى حيووووث ت قطووووع قدمووووه، ويتبووووادل مووووع الجرحووووى اآلخوووورين قصصووووهم ونوووووادرهم ، 

مووووات شووووجاعة، وغرابووووة تجعلهووووا بالكوووواد ت صووووّدب، كالقصووووة التووووي حوووودثت مووووع مجاهوووود، ورواهووووا بمووووا فيهووووا موووون عال
كنعووووان، والتووووي جعلووووت ابووووا كنعووووان رغووووم مأسوووواته وألمووووه يضووووح  عاليووووا، امووووا الطوباسووووي والوووو ي الطوباسووووي البووووي 

قطعووووووت يوووووودا  فووووووي تلوووووو  العمليووووووة ، فقوووووود شووووووارء ابووووووا كنعووووووان بالضووووووح ، وهووووووو يووووووروي القصووووووة. وتقووووووول القصووووووة: 
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 اسوووووتعمل قووووود العووووودو بوووووان ناشوووووباب   حسوووووب، العووووودو علوووووى الطالقوووووه يسوووووتعد كوووووان الووووو ي الصووووواروط  فجوووووران عنووووودما"
 الجميووووع صوووومت وهكوووو ا ضوووود ، الجديوووود السووووالح هوووو ا اسووووتعملنا باننووووا العوووودو ظوووون كمووووا لتوووودميرنا، دةجديوووو اسوووولحة
 رجوووووال   الدوريوووووة فوووووي صوووووديقي و مجاهووووود رأى دقوووووائق خمووووو  وبعووووود االنفجوووووار، صووووودى المجووووواورة الوديوووووان ورددت
 يوووووووواابو المفاجئوووووووة ويوووووووالهول !!اآلن سيكتشوووووووفوء انوووووووبطت، االر  خووووووو  و: قوووووووائال   قدموووووووه مووووووون فمسوووووووكه يقتووووووورب،
 .كنعان

 .المفاجأة لسمان واذنيه عينيه كنعان ابو فتت

 اننووووا يبوووودو. مثلنووووا اخضوووور ابوتوووو يلووووب  النووووه جماعتنووووا موووون بانووووه مجاهوووود ظنووووه اسوووورائيليا ، جنووووديا   كووووان لقوووود»-
 .شبابهم واين شبابنا اين تحديد صعب بشكل ومتداخلين متشابكين ناك

 ذل   بعد حصل وماذا و

 بمخزنووووه الشوووومايزر مثوووول رشاشووووا   يحموووول الجنوووودي كووووان قدمووووه موووون مجاهوووود مسووووكه عنوووودما بووووالحكي، جاييوووو -
 النووووار، الطووووالب كاموووول اسووووتعداد وضووووعية فووووي سووووالحه يحموووول انووووه مووووع بشوووودة، ارتبوووو  الجنوووودي أن يبوووودو .الموووودور

 فووووي اليوووه ين ووور كووووان الووو ي مجاهووود بوجوووه ورمووووا  البندقيوووة مووون الموووودور لمخوووزن ا فووو  بووول النووووار يطلوووق لوووم انوووه اال
 الرصوووووواص وعوووووواد كاموووووول بمخووووووزن  بووووووادر  الموقووووووف مجاهوووووود ادرء عنوووووودما .انفووووووه فووووووي اصووووووابه لقوووووود. اللح ووووووة تلوووووو 
 ...جديد من يلعلع

 الرنانوووووة ضوووووحكته إلوووووى القديموووووة، اجوائوووووه إلوووووى اعادتوووووه مدويوووووة   ضوووووحكة   كنعوووووان ابوووووو اطلوووووق هوووووا. هوووووا. هوووووا وووووو
 «صار شو ينوبعد»

  ظهر  على "االط" قلب و

 «..ها االط و

 ،االسووووورائيلي للجنووووودي البووووووت قطوووووان يفووووو  بووووودا مجاهووووود أن المهوووووم» و الطوباسوووووي وتوووووابع االثنوووووان وضوووووح 
..... الوووووو ابووووون سووووويء بووووووتي بوتوووووه، وابووووودل حافيوووووا   اتركوووووه أن اريووووود و: فاجووووواب يامجاهووووود   تعمووووول مووووواذا همسوووووت  ف

 (.140" )ص منخاري  عضمة لي كسر

يا  قدمووووووه، حاموووووودا  هللا لمستشووووووفى كووووووان ابووووووو كنعووووووان يتحوووووود  بلهجووووووة ملؤهووووووا الوووووود ء والتقوووووودير متناسوووووووفووووووي ا
مسووووألة بسوووويطة. عنوووودما توووورى مشوووواكل غيوووورء تهووووون مشووووكلت " )ص « القوووودم»علووووى أن يديووووه مووووا زالتووووا سووووالمتين، 

155.) 

جمووووواهير رغوووووم ان الكاتوووووب اعطانوووووا تفصووووويالت هاموووووة عووووون قواعووووود الفووووودائيين، ونمووووو  حيووووواتهم، وعالقووووواتهم بال
ي الموووووودن االردنيووووووة، النووووووه لووووووم يشووووووهدها، فووووووي االغوووووووار، اال انووووووه تجنووووووب الخووووووو  بتفصوووووويالت تجربووووووة ايلووووووول فوووووو
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واكتفوووووووى باشوووووووارات مقتضوووووووبة،  إذ كانوووووووت تجربتوووووووه الفعليوووووووة فوووووووي االردن فوووووووي االغووووووووار، وفوووووووي االحوووووووراش، حيوووووووث 
موووووون عمووووووان والزرقوووووواء وافقووووووت القيووووووادة الفلسووووووطينية ان تخوووووورج قواتهووووووا موووووون االغوووووووار، والموووووودن االردنيووووووة وتحديوووووودا 

 يفرد الكاتب له   الفترة الفصل السادس من الرواية.واربد، لتتجمع قواتها في احراش جرش وعجلون. و 

ضووووووعوا فووووووي ظوووووورو  غيوووووور  لقوووووود كانووووووت هوووووو   الفتوووووورة هووووووي االقسووووووى علووووووى المقوووووواتلين الفلسووووووطينيين النهووووووم و 
مجووووواالت، وحووووواالت عووووودم مواتيوووووة وصوووووعبة جووووودا مووووون حيوووووث المنووووواط القاسوووووي، واالمكانوووووات الشوووووحيحة فوووووي كووووول ال

ماكانوووووت تروجوووووه السووووولطة االردنيوووووة، إضوووووافة للتصووووورفات غيووووور االسوووووتقرار الجمووووواهيري والعوووووداء النسوووووبي، بسوووووبب 
الالئقووووووة موووووون قبوووووول بعووووووض المقوووووواتلين الفلسووووووطينيين بسووووووبب الضووووووغ  النفسووووووي والجسوووووودي علوووووويهم، او كووووووردة فعوووووول 

 يين في االحراش.على ممارسات بعض عمالء الن ام في القرى القريبة من قواعد الفدائ

 بالقواعوووووود الفوووووووري  بااللتحوووووواب الميليشوووووويا قوووووووات إلووووووى وعنوووووودما توووووودهورت االوضووووووان، صوووووودرت االواموووووور
 ويخووووا  الخطوووووة هوووو   يخشووووى كووووان فقوووود اآلخوووور القسووووم أمووووا النووووداء، موووونهم قسووووم لبووووى .األحووووراش فووووي العسووووكرية
 تلووووو  الجوووووي  دخووووول عنووووودما لالنتقوووووام األولوووووى الضوووووحية هوووووؤالء فكوووووان االنتقوووووام، مووووون خوفوووووا   عائلتوووووه عووووون االبتعووووواد
(. إثووووور نجووووواح اجتياحوووووات الجوووووي ، بووووودأت روح 207)ص  السووووجون  إلوووووى الجفووووور، صوووووحراء إلوووووى وسووووويقوا المواقووووع

اليووووووأس تسوووووويطر علووووووى القسووووووم االكبوووووور موووووون القوووووووات المنسووووووحبة، "وكووووووان الجووووووي  يتووووووابع سوووووويطرته علووووووى مع ووووووم 
 الفسووووفوري  ومضووووى" وكووووان الفسووووفوري ويووووون  يختبئووووان معووووا خلووووف الصووووخور،  (.214جهووووات الوووووادي" )ص 

 وهووووووو غيفووووووارا تشووووووي اللح ووووووات هوووووو   فووووووي رأتوووووو كّ  يووووووون ، أط يووووووا»:  األخيوووووور الحووووووديث وكأنووووووه يووووووون  يحوووووود 
 ..هادئة يتةم   شجرة ج ن إلى أرتكي وأنا اآلن أموت أن أريد» نفسه في يردد ،محاصر

 يالووووووواد علووووووى األخيوووووور الهجوووووووم بدايووووووة وانت وووووور بالرصوووووواص المملوووووووءة األربعووووووة مخازنووووووه الفسووووووفوري  وضووووووع
 ..المدفعي القصف ينتهي عندما

 ...االستسالم عدا ما واردا   كان شيء كل

 ...«أساوم لن لكن الشم  عدو يا»

 ..سأقاوم... سأقاوم عروقي في نبض وألخر

" ...منهوووووا الجوووووي  قووووووات تقووووودم ينت ووووور كوووووان التوووووي الممووووورات فوووووي محووووودقتان وعينوووووا  مووووورتين يوووووون  رددهوووووا
 (.225)ص 

صووووال بووووابي علووووي ايوووواد فووووي مغارتووووه، ولكوووونهم  فشوووولوا النووووه كووووان محاصوووورا، حوووواول ثالثووووة موووون القيووووادات االت
 يعرفوووووون  الووووو ين المقووووواتلين أحووووود منهوووووا كووووول يقوووووود مجموعوووووات إلوووووى المتبقيوووووة القووووووة تتووووووزن أن فعوووووادوا، وتقووووورر"

 وقوووووت توووووىح األردن فووووي يبقوووووى أن يسووووتطيع ومووووون فلوووويكن، بمجموعتوووووه سوووووريا يصووووول أن يسووووتطيع مووووون. المنطقووووة
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 ال الوووووو ي الجوووووزء علوووووى ينطبوووووق وهووووو ا أنفسوووووهم، يسووووولموا أن إال خيووووووار لهوووووم فلوووووي  حوووووىالجر  أموووووا. فلووووويكن الحوووووق
 (.226" )ص مطلقا   المسير يستطيع

 سوووووووية مشووووووينا»:  قووووووائال   قصووووووته ويتووووووابع سوووووووريا، إلووووووى المنسووووووحبة الوووووودوريات إحوووووودى يقووووووود الفسووووووفوري  كووووووان
 موووون القريووووب الطريووووق وفووووي السوووولطة، قوووووات مواقووووع موووون كثيوووورا   اقتربنووووا الطريووووق وفووووي مقوووواتال ، عشوووور سووووبعة حوووووالي

 فووووي نرغووووب نكوووون لووووم ألننووووا للسوووولطة، دوريووووة يكونوووووا أن موووون خوفووووا   األر  فأخوووو نا أشووووخاص أربعووووة رأينووووا "فووووارة"
 الوووووو ي و نوفوووووول وأبووووووو إيوووووواد علووووووي أبووووووو األط كانووووووت المجموعووووووة هوووووو   بووووووأن الحقووووووا   تبووووووين لكوووووون معهووووووم، االشووووووتباء
 (.226" )صالمقاتلين من واثنان ،معه استشهد

 يد، اال ان الفسفوري وجماعته وقعوا باالسر، فكيف حد  ذل  رغم الح ر الشد

 فوووووي شووووواركه وقووووود «محمووووود» المقووووواتلين بأحووووود العسوووووكرية بمهاموووووه قياموووووه أثنووووواء تعووووور  قووووود الفسوووووفوري  كوووووان"
 فووووي ليعموووول وعوووواد ،رةالثووووو  صووووفو  فووووي العموووول المقاتوووول هوووو ا توووورء الكركووووار، دوريووووة أولهووووا الوووودوريات موووون كثيوووور

 بهووووووا يشووووووتري  لكووووووي دنووووووانير عشوووووورة الفسووووووفوري  أعطووووووا  .صووووووفوفها فووووووي ن متووووووه قوووووود السوووووولطة أن ويبوووووودو .الزراعووووووة
 وصووووووووت الصووووووووت بمكبووووووورات سووووووواعتين حووووووووالي مووووووورور بعووووووود فوجئوووووووت المجموعوووووووة ولكووووووون ،للمجموعوووووووة طعاموووووووا  
 :  المجنزرة اآلليات

 «شيء لكم يحد  لن أنفسكم، سلموا»و

 .عدة مرات وغيرها العبارة ه   وترددت

 اسووووتعداد هنالوووو  يكوووون ولووووم األخيوووورة، الفتوووورة فووووي الطويوووول الجهوووود هوووو ا بعوووود للمقاومووووة إمكانيووووة هنوووواء يكوووون لووووم
 .والعط  الجون من تخور تكاد والمجموعة اآلن نفسي

 الكامووووول بالعووووودد أعتووووور  هأنووووو مقاتووووول أول خطوووووأ وكوووووان ،اآلخووووور تلوووووو الواحووووود نفسوووووها تسووووولم المجموعوووووة بووووودأت
 (.228" )ص للمجموعة

توووووووم االعووووووودام شووووووونقا ’ لفوووووووة. وفوووووووي "سوووووووجن المحطوووووووةوسووووووويق الجميوووووووع الوووووووى الزنوووووووازين، فوووووووي السوووووووجون المخت
 للمناضل عدنان، ال ي كان قد بقي في عمان، واسندت الثورة له معاقبة الخونة.

عنووووووودما اخووووووو و  مووووووون زنزانتوووووووه فجووووووورا لتنفيووووووو  حكوووووووم االعووووووودام، صوووووووار كووووووول المعتقلوووووووين يصووووووورخون، ويقرعوووووووون 
تنغيمووووووات لنشوووووويد الثووووووورة الوووووو ي اب بقبضوووووواتهم وبمووووووا لووووووديهم موووووون ادوات معدنيووووووة، ثووووووم تحووووووّول القوووووورن الووووووى "االبووووووو 

 صاروا يرددونه معا بصوت عال على انغام قرعاتهم البواب الزنازين مرددين:

 والمكوب ول المضيو ع بالشعب آمنت أخي يا أنا 

 منجول األجيال بعدنا لتحمل رشاسي، وحملت
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 (.232" )ص يوؤجول ال حق والديون ،دماؤنا  علي ديون

 الغضووووووب لكوووووون المدويووووووة، األصوووووووات إلسووووووكات الغوووووور  وباقتحووووووام ،نعوووووودنا بموووووووت اللح ووووووات تلوووووو  انتهووووووت
 فووووووي فرديووووووة زنووووووازين إلووووووى "المشوووووواغبين" بتوزيووووووع المعركووووووة هوووووو   وانتهووووووت ،الكثيوووووورين دموووووواء سووووووالت :عارمووووووا   كووووووان
 ..البالد السجون المنتشرة في من مختلفة مواقع

 

روايووووة، مشوووواهد يبوووودأ محمووووود عيسووووى روايتووووه بوصووووف مشوووواهد موووون حيوووواة جووووواد، الشخصووووية الرئيسووووة فووووي ال
موووووون طفولتووووووه وصووووووبا  فووووووي مخوووووويم الجليوووووول الواقووووووع فووووووي منطقووووووة بقووووووان لبنووووووان، حيووووووث يقوووووويم بضووووووعة آآل  موووووون 
الالجئووووووين الفلسووووووطينيين فووووووي خوووووويم الخووووووي  التووووووي اسووووووتبدلت بعوووووود سوووووونوات طويلووووووة بنصووووووف حووووووائ  يفصوووووول بووووووين 

وهوووووو لوووووم  وجوووووواد يعووووواني موووووع أسووووورته كموووووا بووووواقي زموووووالء  مووووون ظووووورو  الفاقوووووة والعووووووز الووووو ي يجعلوووووهالعوووووائالت.  
يتجوووووواوز الثالثووووووة عشوووووور موووووون العموووووور يضووووووطر للعموووووول باسووووووتمرار ليحصوووووول علووووووى نقووووووود قليلووووووة لمسوووووواعدة أسوووووورته، 
فوالووووود  طووووورد مووووون عملوووووه فوووووي ورشوووووة البنووووواء، بعووووود أن لوووووم يعووووود ظهووووور  يحتمووووول نقووووول البووووواطون. ويتنقووووول جوووووواد مووووون 

متفووووب فووووي  عمووول لعلووووه يجووود عموووال  أقوووول صوووعوبة وسووواعات عمووول، يمكنووووه مووون متابعوووة دراسووووته، فهوووو عمووول إلوووى
الدراسووووة وعالماتووووه ممتووووازة. تنقوووول موووون العموووول فووووي أكيوووواس الووووورب وبيعهووووا، ثووووم فووووي تصووووريم البصوووول، وبعوووود ذلوووو  
العموووول فووووي مقهووووى، وحتووووى فووووي ورشووووة للبنوووواء لعلووووه يحصوووول علووووى ليوووورات أكثوووور، كووووان قوووود سوووومع أنهووووا ربمووووا تصوووول 

لدراسووووة. كوووول هوووو ا ترافقووووه ليوووورات، ولكنووووه لووووم يووووتمكن االسووووتمرار فووووي هوووو ا العموووول الشوووواب مووووع متابعووووة ا لووووى سووووتةإ
 شتائم أصحاب العمل : "لي  طولت يا ابن القحبة"... مع الضرب واالهانة.

بقووووي المخوووويم لفتوووورة طويلووووة بمعووووزل عوووون التووووأثر المباشوووور بالتيووووارات السياسووووية السووووائدة فووووي أعقوووواب الهجوووورة، 
قوووود دفعووووت الهجوووورة ماعوووودا قلووووة قليلووووة تووووأثرت بالموووود الناصووووري وبعضووووهم بووووالحزب السوووووري القووووومي االجتموووواعي. ل
متعلمين مووووون أهوووووالي أهوووووالي هووووو ا المخووووويم إلوووووى التقوقوووووع علوووووى أنفسوووووهم ...رغوووووم محووووواوالت األحوووووزاب االتصوووووال بوووووال
 المخيم بغية تن يمهم في أحزابهم..لكن ه   األحزاب بقيت بدون تأثير فعال بين الناس.....

بووووودأت الحركوووووة أكثووووور ظووووول الوضوووووع علوووووى هووووو ا الحوووووال إلوووووى أن توووووم تأسوووووي  من موووووة التحريووووور الفلسوووووطينية، ف
التحووووووورء  نشوووووواطا  فوووووووي المخووووووويم، وشوووووورعت مجموعوووووووة مووووووون الشووووووباب بتوزيوووووووع منشوووووووورات سوووووورية للتحوووووووريض علوووووووى

وأحيانوووووا  الت ووووواهر فوووووي مناسوووووبات وطنيوووووة........في تلووووو  الفتووووورة بووووودأت طالئوووووع الكفووووواح المسووووولت بالتواجووووود بشوووووكل 
 سري في المخيم.....

فتنطلووووووق الم وووووواهرات .. وتحوووووود  االشووووووتباكات بووووووين لتزيوووووود األوار أوارا .... 67وعنوووووودما وقعووووووت حوووووورب سوووووونة 
 النار واالعتقال والمالحقة.....شباب المخيم والسلطة، وبدأ الضرب و طالب 

 " تن يم م اهرة يا كلب،. ويبدأ الضرب والشتم لجواد وزميله...
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"" أدخلووووووووووا للمرحوووووووووا ، لوووووووووم يعووووووووود ينقصووووووووونا إال أنوووووووووتم يوووووووووا بالعي ..ادخلووووووووووا ..شووووووووووارب الكبوووووووووار فيكوووووووووو  -
 ..ناقص زباين زيكوا...خشوا"....دسناها

ل، ويصووووووبت صووووووبي اليتجوووووواوز الربعووووووة وقوووووود أدت مثوووووول هوووووو   الحووووووواد  إلووووووى الضوووووورب حتووووووى تنووووووتفخ األرجوووووو
عشووووور مووووون العمووووور قعيووووود الفوووووراش عووووواجزا  عووووون الحركوووووة بسوووووبب ضوووووربة قويوووووة علوووووى عموووووود  الفقوووووري، ثوووووم يتووووووفى 

 سليم زميل جواد...... 

 

 يل:ثم فجأة يأتي ذل  القرن على الباب آخر الل

 مين، نعم تفضل الباب مفتوح، يدخلون، من غيرهم يأتي في ه ا الوقت من الليل.  -

 لماذا الضوء ما زال منارا  في ه ا اللح ة المتأخرة من الليل  سأل أحد حراس الليل.  -

 أنا طالب واستعد المتحاناتي وأكتب بعض..أفكاري.  -

بوووووواد علووووووى محيا ....وتووووووابع  هووووووىء.. هووووووىء..اهللا " أفكووووووار موووووواذا تكتووووووب " قالهووووووا أحوووووودهم واالسووووووتهزاء   -
ن المبكوووورة، قوووول لنووووا مووووع موووون وزعووووت هوووو ا البيووووان التحريضووووي زموووون، أصووووبحت تفكوووور يووووا خرا..وأنووووت فووووي هوووو   السوووو

 ضدنا  .....

  أنا لم أغادر الغرفة من  عدت من المدرسة. -

 أعتر  بالحسنى أفضل ل .  -

 اهللا إني... -

ما انهووووال عليووووه الرجوووول الثوووواني باللكمووووات المتواصوووولةعلى وجهووووه، حتووووى لووووم يووووتت لجووووواد إنهوووواء العبووووارة، عنوووود
علووووووى األر ، وتووووووابع الحووووووارس ركلووووووه بكلتووووووا قدميووووووه حتووووووى شووووووعر جووووووواد بالوووووودوار وهووووووو  أفقدتووووووه توازنووووووه، فووووووارتمى

 صاحب الجسم الضعيف أصال . ولم يتوقف األمر عند ه ا الحد ....... 

 قرر بنفسه " غدا  يجدب أن أغادر"  ... ما كاد جواد ينتهي من الدراسة الثانوية، حتى

حوووورارة الطقوووو ، وقووووال لوالدتووووه أنووووه ذاهووووب إلووووى  أخوووورج ثيابووووه، ولووووب  قميصووووين وكنووووزة وجاكيووووت بووووالرغم موووون
 بيروت للتسجيل في الجامعة..وخرج ...

................... 

 " وصلنا يا شباب انزلوا" .  -
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أصوووووبت يووووورى فوووووي الواقوووووع موووووا كوووووان ممنوعوووووا  أخيووووورا  اكتحلوووووت عينوووووا جوووووواد بالكوفيوووووة المرقطوووووة والكالشووووونكو  و 
لبنووووان، أحوووو  جووووواد ألول موووورة بووووأن لووووه قامووووة  موووون رؤيتووووه علووووى صووووفحات الجرائوووود فووووي مخيمووووات السووووجون فووووي

أطووووول ممووووا كانووووت لووووه سووووابقا ، رأسووووه بوووودأ يرتفووووع أكثوووور وهووووو ين وووور إلووووى تلوووو  الوجووووو  السوووومر التووووي يموووور بجوارهووووا 
عة هنووووا وهنوووواء. " تنووووام الليلووووة فووووي تلوووو  الخيمووووة وبعوووود وصوووووال  إلووووى مقوووور القيووووادة، خوووويم وبركسووووات وحركووووات سووووري

تبوووودأ األسوووووبون المقبوووول.." حاضوووور" قالهووووا جووووواد بوووونف  اللهجووووة العسوووووكرية يووووومين سووووت هب إلووووى الالذقيووووة، الوووودورة 
وكأنووووه ابوووون الكووووار موووون سوووونوات طويلووووة، بعوووود أن وقووووف وقفووووة عسووووكرية مقلوووودا  موووون يوووودخلون وبخرجووووون موووون غرفووووة 

 القيادة. 

 

 نفس  لل هاب إإلى الالذقية". "جواد ...انت جهز -

 " أنا جاهز حضرة المدرب". -

لوووووي  عنوووووودنا حضوووووورات وأسوووووياد هنووووووا" أجابووووووه المووووودرب بلهجووووووة ودودة وهووووووو " ال لوووووي  حضوووووورة  بوووووول أط،  -
يعوووور  ذلوووو  الوووونم  موووون المجتمعووووات التووووي ال تفوووورز إال عالقووووات العبوووود برئيسووووه، فووووي الثووووورة فقوووو  تسووووق  

 وتزول ه   الحواجز.

 

ان علووووووى جووووووواد أن يختووووووار إسووووووما  حركيووووووا ، فاختووووووار أن يكووووووون اسوووووومه الفسووووووفوري، فووووووي معسووووووكر التوووووودريب كوووووو
دائي الوووو ي فجوووور نفسووووه ليعيووووق تقوووودم الوووودبابات االسوووورائلية فووووي معركووووة الكرامووووة قبوووول بضووووعة أشووووهر وهووووو إسووووم الفوووو

، والتووووووي حقووووووق فيهووووووا الفوووووودائيين نصوووووورا  علووووووى القوووووووات االسوووووورائلية التووووووي اجتاحووووووت مدينووووووة الكرامووووووة 21/3/1968
 الفدائيين الفلسطينيين. حيث قواعد

يشووووووعر بنشوووووووة اللح ووووووة و يرقووووووب هوووووو    وقووووووف الفسووووووفوري يصووووووافت زمووووووالء  فووووووي السوووووورية فووووووردا  فردا ..وهووووووو
 المجموعة القادمة من الكويت وتل  من األردن، وهاذان شابان فلسطينيان قدما من فرنسا، و...و...

 

مبكووووور وغوووووارات عووووودو  بووووودأ التووووودريب الصعب..ومضوووووى علوووووى ذات النحوووووو مووووون الصوووووعوبة كموووووائن وصوووووحو
 طويلة تهد الحيل....وذات يوم...مفاجئة في عز النوم..ثم يتبين أنها وهمية  .....وركض لمسافات 

 

 _ " فسفوري مطلوب إلى قائد المعسكر"..
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نهووووض بسوووورعة موووون الوووودائرة المجتمعووووة حووووول الموووودرب وهووووو يشوووورح لهووووم خصووووائص سووووالح قوووواذ  الوووودبابات، 
المعسوووووكر  وكووووواد أن يتوقوووووف علوووووى رجووووول واحووووودة وهوووووو يووووورى والووووود  ال آر بوووووي جوووووي، ركوووووض إلوووووى غرفوووووة قائووووود 

 إليه. وعمه وقائد المعسكر ين رون 

 (50وص  49) هنا يدخل مشهد لقاء جواد مع أبيه وعمه في غرفة قائد المعسكر...ص 

توووووابع جووووووواد التوووووودريب فوووووي المعسووووووكر متحووووووديا  كووووول الصووووووعوبات المتوقعووووووة وغيووووور المتوقعووووووة، حتووووووى انتهووووووى  
 المتفووووووقين بوووووين مجموعوووووة المتووووودربين، وانطلقوووووت المجموعوووووات لاللتحووووواب بقواعووووود المقووووواتلين التووووودريب وكوووووان مووووون

 في أغوار شرقي األردن...

 

تعوووووووانق الجميوووووووع وهوووووووم يسوووووووتقبلون المجموعوووووووة الجديووووووودة ويقووووووودمون لهوووووووم الشووووووواي فوووووووي إحووووووودى الغووووووور  التوووووووي 
فلوووووووة تعرضوووووووت للقصوووووووف المباشووووووور، باصوووووووبحت بووووووودون سوووووووقف، ممزقوووووووة بالشووووووو ايا مووووووون كووووووول جانب..وابتووووووودأت ح

 (60وحتى نهاية الفقرة األولى من ص  55التعار ..) يستمر المشهد بقية ص 

 مر زميل الفسفوري يتحد  عن تجربة عملية مر بها...: ) ع 

أتعوووووور  يووووووا صووووووديقي لقوووووود سووووووبق أن شوووووواركت بوووووودوريتين وقبوووووول أسووووووبون بالضووووووب  كنووووووت قوووووود عوووووودت موووووون  -
 ( 75ة الثانية من صوحتى نهاية الفقر  74و 73عملية في الباقورة...يستمر المشهد ص

وحتووووى  120رة األخيوووورة موووون ص ) بعوووود ذلوووو  وصووووف لمشووووهد العووووودة موووون إحوووودى العمليووووات، يبوووودأ موووون الفقوووو
 (123نهاية الفقرة األولى في ص 

) شووووووارء الفسووووووفوري ) جووووووواد ( فووووووي عوووووودد موووووون العمليووووووات وتميووووووز بووووووالجرأة رغووووووم تجربتووووووه الغضووووووة....حتى 
 ين الفلسطينيين.......(بدأت معركة أيلول بين الجي  األردني والفدائي

واالتفوووواب علووووى تنفيوووو  اتفوووواب القوووواهرة .  انتهووووت المعووووارء فووووي عمووووان علووووى مووووا انتهووووت إليووووه موووون وقووووف القتووووال
وصووووولت اللجنوووووة العربيوووووة، ووصووووولت معهوووووا بووووو ور التراجعوووووات، فتحووووووا لقووووووات الثوووووورة طريوووووق إربووووود عجلوووووون بعووووود 

 ة " كلما دب الكوز بالجرة ".جهد جهيد مع ما كان يرافق ذل  من حواجز فردية وأحيانا  رسمي

موووون إدخووووال الكثيوووور موووون المسووووتازمات العسووووكرية كووووان لهوووو   الهدنووووة حسوووونة جيوووودة وهووووي تمكووووين قوووووات الثووووورة 
والتموينيوووووة خصوصوووووا  بعووووود زيوووووارة أبوووووو فتحوووووي قائووووود القطوووووان لوووووى دمشوووووق. وفوووووي تلووووو  األثنووووواء أيضوووووا  اسوووووتطاعت 

 مفقودة نتيجة حرب أيلول.السلطة أن تجمع شتاتها وأعدت العدة الستعادة مواقعها ال

علووووي إيوووواد فووووي أحووووراش جوووورش وعجلووووون، إال  ) وبووووالرغم موووون المقاومووووة الباسوووولة التووووي قادهووووا المناضوووول أبووووو
أن المعركوووووة بووووودأت تسوووووير لصوووووالت الجوووووي  األردنوووووي الووووو ي يقاتووووول علوووووى أرضوووووه، فمهموووووا كانوووووت درايوووووة المقووووواتلين 
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 وشجاعتهم فالمعركة غير متكافئة 

 هد التالي ...(يصف محمود عيسى منها المش 

ن  وكأنووووووه الحوووووووديث انتشوووووور قسووووووم موووووون القوووووووات علووووووى السووووووفوح المجووووووواورة ومضووووووى الفسووووووفوري يحوووووود  يووووووو 
 األخير : 

 يا أط يون  أت كر في ه   اللح ات تشي غيفارا وهو محاصر..... -

وضووووووع الفسووووووفوري مخازنووووووه األربعووووووة المملوووووووءة بالرصوووووواص وانت وووووور بدايووووووة الهجوووووووم األخيوووووور علووووووى الوووووووادي 
لوووون لقصووووف الموووودفعي ...كوووول شوووويء كووووان واردا  مووووا عوووودا االستسووووالم...." يووووا عوووودو الشووووم  لكوووون عنوووودما ينتهووووي ا

أسووووواوم ...وآلخووووور نوووووبض فوووووي عروقوووووي سأقاوم...سوووووأقاوم..رددها يوووووون  مووووورتين وعينوووووا  تحووووودقان فوووووي المموووووورات 
 التي كان ينت ر قدوم الجي  منها ....

 ن استقر رأيهم: () حاولت االمجموعة الوصول لموقع أبو علي إياد، ولما لم تتمك

أن تتوووووزن القوووووة المتبقيووووة إلووووى مجموعووووات، يقووووود كوووول منهووووا أحوووود المقوووواتلين الوووو ين يعرفووووون المنطقووووة، موووون  
يسووووتطيع أن يصوووول إلووووى سوووووريا مووووع مجموعتووووه فلوووويكن، وموووون يسووووتطيع أن يبقووووى فووووي األردن حتووووى وقووووت الحووووق 

ال يسووووتطيع  بووووق علووووى الجووووزء الوووو يفلوووويكن، أمووووا الجرحووووى فلووووم يكوووون لهووووم خيووووار إال أن يسوووولموا أنفسووووهم، وهوووو ا ينط
 السير مطلقا  ....

) كوووووووان الفسوووووووفوري يقوووووووود أحووووووودى الووووووودوريات المنسوووووووحبة إلوووووووى سووووووووريا ...توووووووابعوا مسووووووويرهم بعووووووود أن علمووووووووا 
باستشووووهاد قائوووود القوووووات الفدائيووووة أبووووو علووووي إياد..كانووووت السوووواعات ثقيلووووة ولووووم يكوووون الوووودليل يعوووور  تلوووو  المنطقووووة 

التحوووووووق بالفووووووودائيين وشوووووووارء فوووووووي عووووووودد مووووووون  محمووووووود وكوووووووان سوووووووابقا   معرفوووووووة جيدة...وعنووووووودما صوووووووادفوا الشووووووواب
الووووودوريات، إال أنوووووه تووووورء العمووووول معهوووووم وعووووواد لعملوووووه السوووووابق فوووووي الزراعوووووة،  أعطوووووا  الفسوووووفوري عشووووورة دنوووووانير 

 لكي يشتري بها طعاما  للمجموعة، ...بعد قليل فوجئت المجموعة بصوت : 

لووووو  مجوووووال والمجموعوووووة تكووووواد عووووودة...لم يكووووون هنا " سووووولموا أنفسوووووكم "،  تووووورددت هووووو   العبوووووارة وغيرهوووووا مووووورات
 تخور من الجون والعط  والتعب ... 

بقووووي الفسوووووفوري ) جوووووواد ( فوووووي االعتقوووووال عووووودة أشوووووهر، رحووووول بعووووودها إلوووووى سووووووريا، ومووووون هنووووواء توجوووووه إلوووووى 
المخووووويم الووووو ي جووووواء منوووووه،  ولكووووون األوضوووووان كانوووووت قووووود بووووودأت تتغيووووور هنووووواء موووووع انتشوووووار العمووووول الفووووودائي فوووووي 

 (. 1971رار قوات من مة التحرير الفلسطينية في لبنان في عام طينية ... مع استقالمخيمات الفلس

 


